
177 
 

 
 

 
 

 
 
 لا اق  مناظرة اإلمام الب

 
  ني

ا
 صارىللن

ة
ا
دي
 
 دراسة عق
 
 
 تأليف

 صلح حممود حممود الباجوري/  د
 

 املساعد األداين واملذاهب أستاذ
 كلية الدعوة اإلسالمية ابلقاهرة

 الشَّريف جامعة األزهر
 
 

 م2017 -هـ 1438
  



178 
 

 البحث:ملخص 

وهي مشروعةٌ إلقامة  -جلَّ وعال  -تعد المناظرة من أبرز وسائل الدعوة إلى هللا 

ة، أو لرد ِّ الشبهة، أو إلظهار فسادِّ قوٍل أو رأي، ومن أبرز العلماء الذين  الُحجَّ

استخدموا المناظرة فلقد كان له في الرد  على أهل البدعِّ مساعٍ مشكورة، كما كانت له 

لَّة، ناهيك عن مناظرته للنصارى، حتى صوالت وجوالت مع خصوم  السُّنة وأعداء المِّ

ة"،وُمجد د  لقد بلغ من إعجاب العلماء به أن أطلقوا عليه "سيف السُّنَّة"، و"لسان األُمَّ

 المائة الرابعة للهجرة.

وجاء هذا البحث ليلقي الضوء على مناظرة اإلمام الباقالني للنصارى حول قضايا 

 متعددة، منها : 

د )معج ة المسيح هلل تعالى، ونقض أدلة  - -زة انشقاق القمر لنبي ِّنا محم  ، وعقيدة بنوَّ

النصارى على ذلك، وقضية ات ِّحاد الالهوت بالنَّاُسوت، وحادث اإلفـك، والتعريض بأم 

 رضي هللا عنها(. -المؤمنين عائشة 

 الكلمات الدالة:

 عقدية-للنصارى-الباقالني–مناظرة 
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 ـدمةاملق
 

 .هٍد، وآلِ على سيِ دان حممَّ  والسَّالمُ  ه، والصَّالةُ مزيَد إحسانِ  ه، وُيكاِفئُ احلمد هلل، محداً يوايف نَِعمَ 
أو إلقامةة احُلََّّةة، وهي مشروعٌة  - وعالجلَّ  -إىل هللا  الدعوةوسائل ن أبرز مِ  املناظرة فإنَّ ، وبعدُ 

  َب ِةةة َ  َسةةةِ،يلِ  ِإىَل  ا ْعُ يف كتابةةةه العزيةةةز     - تعةةةاىل -قةةةا  أو  أي.  قةةةو ٍ  فسةةةا ِ  ظ ةةةا إلأو شةةة، ة، اللةةةر ِ  
ُ ْ  احلََْسةةَنةِ  َواْلَمْوِعظَةةةِ  ِِبحلِْْكَمةةةِ  ُْ  أَْعلَةة ُ  َوُهةةوَ  َسةةِ،يِلهِ  َعةةنْ  َضةةلَّ  ِبَةةنْ  أَْعلَةة ُ  ُهةةوَ   َبَّةة َ  ِإنَّ  َأْحَسةةنُ  ِهةةيَ  ِِبلَّةةِ   َوَجةةاِ 

 .(1){ِِبْلُمْ َتِدينَ 
نصةا   ) مة  وفْةدِ  ه تةامناظر  ةا، ومةن أبرزهةا فةاً فيطر  كةان النة   ألمهية املناظرة يف هةاا ااةا   و 
علةى أنَّ املفسةرون  وهي املناظرة ال  ُُيِمة ُ ،  عيسىشأن  يف، وانظروه الاين قدموا املدينةَ ، (2)(جنران

 .(3)قد نزلت بشأهنا "آ  عمران"َصْدِ  سو ة يِ فاً من اآلايت الثمانني ونةَ 
                                                           

 .125 اآلية  ق   سو ة النحل (1)
 ثيةةا ُ  الن،ةةوي ، وعلةةي   مسةةَّده ، و خلةةوا اك،ةةاً، قَةةِدموا املدينةةَة علةةى  سةةو  هللا  سةةتني )جنةةران(، كةةانوا مةةن نصةةا   َوفْةةدٌ  (2)

 فقةا  ق،ل "، مسلمني كنَّا   "قد اإلسالَم، فامتنعوا، وقالوا  علي   الن    الاهب، فعرض خبوامت احلرير، خمتَّمني احِلََبة، وأ  يةُ 
   للن   وقالوا ولدا"، فغض،وا، هللِ  أنَّ  وزعمك  اخلنزير، حل  وأكُلك  الصَّليب، ع،ا تك   ثالثٌ  اإلسالم من مينعك  "كابت ؛
 فسكتَ  فتطري؟ في ا طرياً، فينفخ الطنيِ  من واألبرَص، وخيلق األكمهَ  املوَتى، ويشفي ع،داً حييي فَأ انَ  صا قا كنتَ    إن  
  ِإنَّ   تعةاىل ، وقولةه[17 اآليةة  َمْرََيَ{ ]سو ة املائةدة اْبنُ  اْلَمِسيحُ  ُهوَ  اّللََّ  ِإنَّ  قاُلوا الَِّاينَ  َكَفرَ   َلَقدْ   تعاىل بقوله الوحيُ  فنز  ،

 تنقةا وا مل إن أمةري هللا   "إنَّ   ُة  قةا  ، مث[59 اآليةة  عمةران سةو ة آ ] تُةراٍ { ِمةنْ  َخَلَقةهُ  آَ مَ  َكَمثَةلِ  اّللَِّ  ِعْندَ  ِعيسى َمَثلَ 
 أمةةران، مث يف فننظةةر القاسةة ، نرجةة  أِب اي  لةةه فقةةالوا الكةةا، ، علةةى ِبللعنةةةِ  الةةدعا ِ  يف وجنت ةةد نةةدعوا أي أَُِبِهلكةة " أن لإلسةةالم
 عةةن اسُتؤِصةةلوا، أي  ُأخةةاوا إالَّ  قةة  قةةومٌ  الَعةةنَ  ومةةا مرَسةةل، نةة ي  الرجةةل أنَّ  علمةةت  وهللا  وقةةالوا  بةة،ع ، بعُضةة   فخةةال أنتيةة ،
ُت  أنت  وإن آخره ،  ألف على صاحلوه اجلزية، على  بال ك . فصاحلوا  سو  هللا إىل وا جعوا فواِ عوه، وصاحلوه  ينك  إالَّ  أَبَةيةْ
 مع   فأ سل أميناً، معنا أ سل  له كتاِبً، وقالوا   ُ  وكتب الفضة، من أُوقيةٌ  ُحلَّة كل ِ  وم   جب، يف وألفٍ  َصَفر، ُحلٍَّة، يف

 علةي بةن إبةراهي  بةن أمحةد بةن برهةان الةدين(، إنسةان العيةون يف سةرية األمةني املةأمون) السةرية احلل،يةة]اجلراح.  بن عامر ع،يدة أِب
 .هة[1427، الط،عة الثانية، بريوت،  ا  الكتب العلمية، 299 -298/ 3 احلل ،

، الط،عةةةة ل،نةةان، العةةري الكتةةةا   ا ، 1/99 الكلةة ، الغرانطةةي حممةةد بةةةن أمحةةد بةةن حممةةد التنزيةةةل، لعلةةوم  اجةة   التسةة يل (3)
 ا  إحيةا  ، 20/64، حممةد بةن عمةر الةرازي، أبةو ع،ةد هللا، تفسةري الةرازي(، التفسري الك،ةري) مفاتيح الغيب،  هة1403الرابعة، 

 بةةن عمةةر بةةن العظةةي  )تفسةةري ابةةن كثةةري(. أبةةو الفةةدا ، إ اعيةةل القةةرآن ، تفسةةريهةةة1420، الط،عةةة الثالثةةة، بةةريوت، الةةثاث العةةري
 هة.1401فكر، بريوت، ال ،  ا 1/369كثري، 
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سةا  سةن، ا لةة ِبلة  هةي أحالةدعوة إىل هللا ِبحلكمةة، واملوعظةة احلسةنة، واايف  الن،ةوةِ  من جعلى و 
يف الر   على فلقد كان له ، أبو بكر ال،اقالي   اإلمام، خرَي قيامٍ  ممَّن قام هباا الواجبكان و  اإلسالم. علما ُ 
انهية  عةن ملِلَّةة، ا وأعةدا  نةخصةوم الس ةمة   صةوالت وجةوالتت لةه كانةمشكو ة، كما   مساعٍ  ال،دعِ  أهل

ةةةنَّة"، فسةةةيأن أطلقةةةوا عليةةةه " مةةةا  بةةةهلقةةةد بلةةةع مةةةن إعَّةةةا  العلحةةة  مناظرتةةةه للنصةةةا  ،   انلسةةةو" الس 
 .(2)الرابعة لل َّرة   املائةد  مُ ، و (1)األُمَّة"

 :  أسباب اختيار املوضوع
 هي  ، أس،ا عدة وقد  فعين الختيا  هاا املوضوع 

و" أس ن أكابر أعةالم املد سةة األشةعرية، مِ ف و  الباقالين، إلمام  اليت تبوَّأها ا املكانة العلمية -1
 .(1) "  محه هللا (3)ماهب اإلمام أي احلسن املنتس،ني إىل املتكلِ مني

                                                           

، حقَّقه وخرَّج أحا يَثه وعلَّق عليه  شعيُب األ نةؤو،، حممةد 190/ 17 اج   سري أعالم الن،ال . حممد بن أمحد الاَّه ،  (1)
صالح الةدين خليةل . الوايف ِبلوفياتم، 1996 -هة 1417نعي  العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الط،عة احلا ية عشةرة، 

، م2000 - هةةة1420، بةةريوت،  ا  إحيةةا  الةةثاث، تركةةي مصةةطفى، أمحةةد األ انطو،، حتقيةةق  147/ 3، لصةةفديبةةن أي،ةة  ا
وزا ة الثقافةةة واإل شةةا  القةةومي،  ا  ، 234/ 4، يوسةةف بةةن تغةةري بةةر ي. أبةةو اساسةةن، النَّةةوم الزاهةةرة يف ملةةوو مصةةر والقةةاهرة

، حتقيةق  سةعد اةرا ، كليةة اآل ا  والعلةوم 244عيون املناظرات. أبةو علةي ، عمةر الس ةكوي، ص بدون ات يخ، ،رةالكتب، مص
 م.1926اإلنسانية، منشو ات اجلامعة التونسية، 

اإلسةةالمي، القةةاهرة،  الكتةةا  ،  ا 303/ 2اليةةافعي،  أسةةعد بةةن هللا حممةةد، ع،ةةد اليقظةةان. أبةةو وِعةةَبة اجلنةةان  اجةة   مةةرآة (2)
علةةةي بةةةن ع،ةةةد هللا ، أبةةةو احلسةةةن. والفتيةةةا( ن يسةةةتحق القضةةةا َ ات يةةةخ قضةةةاة األنةةةدل  )املرق،ةةةة العليةةةا فةةةيمَ م، 1993 - هةةةة1413

 .م1983-هة 1403، الط،عة اخلامسة، ل،نان، بريوت، دا  اآلفاق اجلديدةبجلنة إحيا  الثاث العري ، حتقيق  37، صياهِ ،َ النة  
 اجلليةل أي الصَّةحاي َنْسةلِ    مةن(م936 -874=  هةة324 -260) احلسةن إسحاق األشعري، أبو بن إ اعيل بن علي   (3)

أبةو احلسةن  الشةيخُ ، نا إىل هللا تعةاىلنا وقةدوتُ شةيخُ يقةو  عنةه اإلمةام الس ة،كي  ". ب،غةدا  وتُةويف ِ . ال،صةرة يف األشعري. ُولةد موسى
 الد ين، والسَّاعي َعن اْلُمْرسلني، والاَّا    سيِ د نَّةِ سُ  املتكل مني، وانصرُ  واجلماعة، وإمام الس نة أهل طريقة ي ، شيخُ ال،صر  ياألشعر 

اجل،ةةائي"،  علةةي   "أي عةةن أخةةا قةةد -أَواًل  -العةةاملني. كةةان  لةةر    أثةةرُه إىل يةةوم يقةةوُم النَّةةاسُ  ي،قةةى املسةةلمني سةةعياً  عقائةةد ِحفةة  يف
صةد ه  حَ رَ وَشة، ينةه ِ  رِ ْصةلنَ  ا أ ا ه هللاُ فلمَّ ، إماماً  للمعتزلةِ ح  صا  ، أقام على االعتزا  أ بعني سنةً  إنَّه قا يُ االعتزا ، و  يف وت،عه
 ،ةةتُ إمنةا تغيَّ ، معاشةر النةاس  "وقةا ، وصةعد املنةَب، مث خةرج إىل اجلةام ، يومةةاً  عشةرَ  بيتةه سسةةَ  اةا  عةن النةاس يف، ،ةاع احلةق ِ الت ِ 

 ف ةداي -تعةاىل  - هللاَ  شةيٍ ، فاسةت ديتُ  علةى شي ٌ  عندي يثج ح األ لُة، ومل عندي ، فتكافَأتْ نظرتُ  ألي؛ ةعنك  هاه املدَّ 
 كةةان ثةةو ٍ  مةةن هةةاا، واعلةة  ثةةوي مةةن اعلعةةتُ  كمةةا أعتقةده كنةةتُ  مةةا مجيةة  مةةن هةةاه، واعلعةةتُ  ُكتةة  يف أو عتُةةه مةةا اعتقةا  إىل

ع،ةد الوهةا  بةن تقةي . ط،قةات الشةافعية الكةَب النةاس. ] إىل السنة أهل مااهب على ألَّف ا ال  الكتبَ  به، و ف  عليه، و َمى
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 .(2)فيما يتَّصل بعلوم العقيدة ، خاصةً وازا ة إنتاجه ،الباقاليني  اإلمام لمعة عس   -2
ووووظ ة امل ووووا رة -3  ، معروفةةةةاً  ةةةةو ةِ (4) "دَ اجلَةةةة "عظةةةةي َ  - محةةةةه هللا  -فلقةةةةد كةةةةان  ،(3)ط ووووِو ابع 

حةةة َّ لقةةةد ، (6)ُمْغةةةرِق" رٌ خني أبنَّةةةه "َ ْةةةموصةةةوفاً بةةةني املةةةؤ  ِ  ،(5)احلافظةةةة وقةةةوَّةِ  اجلةةةوا ، رعةاالسةةةتن،ا،، وُسةةة
 .(7)املتناظرين" بني احُلك ِ  يف الِفرق سائرُ  هِ بِ  " ِضَيتْ 
 عن اإلسالم، والاَّو  يف الدفاع ، وطريقت  ، إببراز ج و ه ةمَّ القيام ابلواجب حنو علماء األ   -4

 عن حياضه. 
 

                                                                                                                                                                                 

هَّةةةر للط،اعةةةة والنشةةةر ، ع،ةةد الفتةةةاح حممةةةد احللةةو/  ، حممةةو  حممةةةد الطنةةةاحي/  حتقيةةةق  ، 348 – 347 /3، الةةدين السةةة،كي
  ، قد  فعوا  طوَسة كانت املعتزلةُ "  ، قولهرييفبكر الصَّ  الفقيه أي[، ونقل اإلمام الاه ، عن هة1413، الط،عة الثانية، والتوزي 

مقةةاالت العلةة ، من ةةا  ) بَسةةعة لةةه تقضةةي مجَّةةة تصةةانيف "، ولإلمةةام األشةةعري  مسةة ره  يف أقمةةاع الس ِ ََّةةفحَ ، األشةةعري  حةة  نشةةأ 
 علةةى الةر  يف اللمة )، و(ااسةمة علةى الةةر )، و(امللحةدين علةى الةر  يف الفصةو )(، واإلِبنةة عةن أصةو  الداينةةة(، و)اإلسةالميني

 – 85/ 15الن،ال    أعالم . ]سري(امللحدين مقاالت مجل)و ،(ال،لخي على النق )و ،( اجل،ائي على النق )و ،(ال،دع أهل
87.] 
ع،ةد هللا بةن ع،ةد اسسةن الثكةةي، / ، حتقيةق   548/ 15 اجة   ال،دايةة والن ايةة. أبةو الفةدا ، إ اعيةل بةن عمةةر بةن كثةري،  (1)

 .ممةوع الفتةةاو ، م1998 -هةة 1419الط،عةة األوىل، ِبلتعةاون مة  مركةز ال،حةوث والد اسةات العربيةةة واإلسةالمية،  ا  َهََّةر، 
مم  املل  ف د لط،اعة املصحف ، ع،د الرمحن بن حممد بن قاس ، حتقيق  98/ 5، أمحد بن ع،د احللي  بن تيمية، أبو الع،اس

 .م1995 - هة1416 الشريف، املدينة الن،وية،
  اج  قائمَة آاث ه العلمية من هاا ال،حث. (2)
 ا  ، إحسان ع،اسحتقيق  ، 269/ 4 ،أمحد بن حممد بن خلكان، أبو الع،اس. وفيات األعيان وأن،ا  أبنا  الزمان اج    (3)

 ، بدون ط،عة.بريوت، صا  
، حتقيق  سعيد 45/ 7ترتيب املدا و وتقريب املسال  ملعرفة أعالم ماهب مال . أبو الفضل، عياض بن موسى الس،  ،  (4)

ب يف معرفةةةة أعيةةةان الةةةدي،اج املةةةاهَّ  م،1982 -هةةةة 1402قةةةاا والشةةةؤون اإلسةةةالمية ِبململكةةةة املغربيةةةة، أمحةةةد أعةةةرا ، وزا ة األو 
 ا  الةثاث للط،ة  ، حممةد األمحةدي أبةو النةو /  حتقيةق وتعليةق  ، 228/ 2، فرحةونإبةراهي  بةن علةي بةن حممةد . بعلما  املاهَ 

 .والنشر، القاهرة
 (.366/ 3بغدا  ) ات يخ(، 269/ 4) وفيات األعيان اج    (5)
 .(4/257) ط،قات الشافعية الكَب (، 70/ 6) الوايف ِبلوفيات، (354/ 17سري أعالم الن،ال  ) (6)
 .45/ 7   ترتيب املدا و (7)
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 الدراسات السابقة :
 ، و اةة  أنَّ املنةةاظرة(1)وعلةة  الكةةالم ه يف العقيةةدةتةةب عةةن اإلمةةام ال،ةةاقالي ، ومن َّةةعلةةى كثةةرة مةةا كُ 

تحليل ةا، خاصةة، تُعةَ  ب د اسةةمل حتة  ب ا، إالَّ أهنة(2)من مصا  ها ةً لَّ تةَ سْ طُ،عت مفر ًة ومُ ال،حث،  موضوع
 .، ومناقشت اة في االعقديَّ وإبراز القضااي 

 :  م هج البحث
 ني، مها  من َّ يف هاا ال،حث على اعتمدتُ 
ة ه،وأحداثة املاضةي ل وقةائ َ يسةَّ ِ الةاي املةن ج وهو امل هج التارخيي )االسرتدادي(: أوال:   رهاويفسِ 

  .(3)يف ف   احلاضر تساعد لتوصل إىل حقائق وتعميماتل قيقة؛ من َّية و  س  علميةٍ على أُ 
ة املختلفةة، تفكيكةاً، أو العلميَّة يقوُم علةى   اسةِة اإلشةكاالتِ  وهو "من جٌ : حليليامل هج التَّ اثنيا: 

 .(4)، أو تقومياً"تركي،اً 
   يةاآلت اخلطوات ًة تقوم علىيف ،ل  آليَّ  وقد ات،عتُ 

مةةن خةةال   ، ويتضةةح ،لةة ،ات أفكةةا  مثابطةةة قضةةااي موضةةوعات املنةةاظرة يف صةةو ةِ  ضُ عةةرْ  أوال:
 .اومطال،  النظر يف  م،احث الد اسة

 .(5)املعتمَدة لد  أصحاهبا ةتابيَّ والكِ  املصا   اإلسالميةِبلرجوع إىل ، داي ً قَ أتصيل القضااي عَ  اثنيا:
 .وقائ  املناظرة وأحداث ا، وإبرازها من خال  اإلمام ال،اقالي    و ِ االعتما  على  ُ  اثلثا:

                                                           

حممةةةد  مضةةةان ع،ةةةد هللا، جلنةةةة إحيةةةا  الةةةثاث، وزا ة األوقةةةاا والشةةةؤون مةةةن هةةةاه الكتةةةب  ال،ةةةاقالي، وآ اطه الكالميةةةة.  /  (1)
عقيدة السلف.  قا ية يف ضو وآ اطه االعت، اإلمام أبو بكر ال،اقالي، م1986اجلم و ية العراقي ة، مط،عة األم ة، بغدا ، الدينية، 

ين  م.    1989 -هة 1409، ، جامعة أم  الُقر جو ي صالح الد ين النتشة، ماجستري، قس  العقيدة، كلية الدعوة وأصو  الدِ 
املنةةاظرة العَّي،ةةة )وقةةائ  منةةاظرة اإلمةةام ال،ةةاقالي للنصةةا    ضةةرة ملك ةة (، مَجع ةةا ونسَّةةق ا  حتةةت عنةةوان   طُ،عةةت املنةةاظرةُ  (2)

 م.2000 -هة 1420حمم د بن ع،د العزيز اخلضريي،  ا  الوطن للنشر، الرايض، الط،عة األوىل، 
ت، الط،عةةةة الثالثةةةة، ، وكالةةةة املط،وعةةةات، الكويةة184 – 183انظةةر  منةةةاهج ال،حةةةث العلمةةي.  / ع،ةةةد الةةةرمحن بةةدوي، ص (3)

 م.1977
، مط،عةةة النَّةةاح اجلديةةدة، 27 العةةد  ، سلسةةلة احلةةوا ،96فريةةد األنصةةا ي، ص/ أ ةةدايت ال،حةةث يف العلةةوم الشةةرعية،   (4)

 م.1997 -هة 1417الدا  ال،يضا ، الط،عة األوىل، 
 مت ترتيب املصا   وِ،ْكرها يف هوامش الصفحات،  سب وفاة املؤلف. (5)
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، وتةةةدعيم ا أبقةةةواِ  علمةةةا  أو  هةةةايف بعةةة  الةةةر و  الةةة   ال،ةةةاقالي االسةةةتد او علةةةى اإلمةةةامرابعوووا: 
 ؛ طل،اً لتكامل الفكرة وإيضاح ا.آخرين

 :  خ طة البحث
 م،احث، وخامتة.  مقدمة، ومت يد، وأ بعة  من ال،حث تكون ي

أسةة،ا  اختيةةا  املوضةةوع، الد اسةةات السةةابقة عليةةه، مةةن ج ال،حةةث فيةةه،   علةةىوتشةةتمل ، املقدمووة
 ة ال،حث.خطَّ 

 نقا،  ستِ  فيه و التمهيد. 
 مشروعيت ا. بيان و  (املناظرةة )أوال  التعريف ب 

 ل،اقالي.اترمجة موجزة لإلمام   ااثني 
   بني يدي املناظرة. مواقفاثلثا 
  َص  املناظرة.  ابعا  ن 

 املناظرة.مصا     اخامس 
 املناظرة. س،ب  اسا س 

 وفيه ثالثة مطالب ، معجزة انشقاق القمر ل بيي  ا حمميد : املبحث األِو

  ث،وت انشقاق القمر.  املطلب األو 
 موقف علما  املسلمني من انشقاق القمر.  املطلب الثاي 
 ال،اقالي  علي ا. اإلمام ، وجوا ناَظراعثاضات امل  طلب الثالثامل 
 وفيه ثالثة مطالب ، طبيعة املسيح عيسى : الثاين املبحث
  تعاىل بنوَّة املسيح هللاملطلب األو   عقيدة. 
 تعاىل هلل املطلب الثاي  أ لَّة املناظر على بنوَّة املسيح. 
 املطلب الثالث  جوا  اإلمام ال،اقالي  على هاه األ لة. 

اد الالهوت ابل َّاس وت   مطل،انوفيه . املبحث الثالث: اّتي 
   ا  عند النصا  .املطلب األو   عقيدة االحتِ 
  املطلب الثاي  نق  اإلمام ال،اقالي لعقيدة االحتا. 
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 . وفيه مطل،ان  املبحث الرابع: حادث اإلفوك
  َعائشة ) ضي هللا عن ا(م املؤمنني ر أباملطلب األو   تعري  املناظ.  
 عليه املطلب الثاي  جوا  اإلمام ال،اقالي. 
 .ال،حث نتائج وفي ا اخلامتة،
 ملوضوعات.ِب ف رسٌ ، و ملصا   واملراج ِب تفصيليي    ف رسٌ وهي نوعانفهارس البحث، مث 

 ه وصح،ه أمجعني.صلَّى هللاُ وسلَّ  وِبَ و على ن،يِ نا حممٍَّد، وعلى آلِ و 
 

 صالح حممود حممود الباجوري / د
 حائل، اململكة العربية السعودية

 م2017 مارس19 =هو 1438 ةاآلخر مجادى  20
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 التمهــيد
 أوال: التعريف ب

م
ة  امل

 
ر
 
اظ
 
 مشروعيتهابيان ، ون

   ا  ر ةابمل  التعريف 
 امل ا  رة، لغًة : 

 ِإىَل  فُةُروُعهُ  يَةْرِج ُ ، َصِحيحٌ  َأْصلٌ )الن ون، والظَّا ، والرَّا (، وهو  ( إىل أصٍل ثالثي ٍ )املناظرةِ  لفظةُ  تعو ُ 
َته ِإَ،ا الشَّْيِ ، ِإىَل  َنَظْرتُ   يُةَقا ُ . َوُمَعايَةنَةُتهُ  الشَّْي ِ  أَتَم لُ   َوُهوَ ، دٍ واح َمْعً    ِفيهِ  َويُةتََّس ُ  ُيْستَةَعا ُ  مُثَّ  .َعايَةنةْ

 ليشمل املعاي اآلتية   
 . بعضاً    بعضُ  ير ، متَّاو ون  أي وَنَظٌر، ِحال ٌ  َحيي   قا ُ يُ  التجاور. -
  .لُ ابَ قَ تةُ   أي تَناَظُر، انَ و ُ و ُ  ،فالنٍ   ا ِ  إىل تَةْنظُرُ  ي ا ِ يُةَقاُ    املقابلة. -
 .َأي  انْةَتَظْرتُه َنَظْرتُُه،يقا    االنتظار. -
 اْلُمَخاطََ،ة. يف  َلهُ  َنِظريًا ِصْرتُ   َأي، ُفاَلانً  َظْرتُ انَ   َقا ُ يةُ . املماثلة -
 .(1)واضُ وتراوَ  لواجتا َ   مراأل يف اْلَقْومُ  رَ اظَ نَ تةَ ، و هُ لَ جا َ   أي، رَهُ انظَ يقا  . اِد  ال   -

 امل ا  رة، اصطالًحا :
   ، من ارُة( اصطالحاً بتعريفاتٍ ُعر ِفت )املناظَ 

 .(1)أَتْتِيانِه َكيفَ  َمًعا ِفيهِ  نظرمتا ِإ،ا أمرٍ  يف  أخاوَ  تُناِظرَ  َأن -

                                                           

حتقيةةق  أمحةد ع،ةةد ، 2/830، إ اعيةل بةةن محةا  اجلةةوهري الفةا اي، أبةو نصةةرالعربيةةة.  وصةحاح اللغةةة اتج الصِ ةحاح اجة    (1)
أمحد بةن ، أبو احلسنياللغة.  ، معَّ  مقايي م1987 -  هة1407، الط،عة الرابعة، بريوت ،  ا  العل  للماليني، الغفو  عطا 

مشةة  العلةةوم و وا   ، م1979 -هةةة 1399،  ا  الفكةةر، سةةالم حممةةد هةةا ونع،ةةد ال، حتقيةةق  444/ 5، فةةا س بةةن زكةةراي الةةرازي
، حسةني بةن ع،ةد هللا العمةري، حتقيةق   / 6656 – 6651/ 10، اليمةين ينشوان بن سعيد احلمةري . كالم العر  من الكلوم

. لسةان العةر ، م1999 -هةة 1420األوىل،  الط،عةة، سو ية،  مشق،  ا  الفكر، ل،نان، بريوت،  ا  الفكر املعاصروآخرون، 
علةي بةن . التعريفةات، هةة1414، الط،عةة الثالثةة، بريوت،  ا  صا  ، 219، 215/ 5، حممد بن مكرم بن منظو أبو الفضل، 

، الط،عةة األوىل، ل،نةان، بةريوت،  ا  الكتةب العلميةة، لناشةرمجاعةة مةن العلمةا  إبشةراا احتقيةق  ، 231ص، اجلرجةاي حممد بن
 .م1983 -هة 1403
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 .(2)ب،صريته"ما يراه  واستحضاُ  كل   ،امل،احثُة، وامل،ا َاُة يف النَّظرِ " -
 .(3)"وا للصَّ  إظ ا ًا؛ الشيئني بني النس،ةِ  يف اجلان،ني من ِبل،صرية ظرُ النَّ " -

نظةره، وإبطةاَ  وج ةة  اساو ة بني شخصني حو  موضوٍع، يَقصد كل  واحٍد من ما إث،اَت وج ةةِ  -
، واالعثاا به َلَد  ظ و ه   .(4)نظر صاح،ه، م   ا،ته الصَّا قة يف ظ و  احلقِ 

   وخالصة القو 
ا مفاَعَلٌة بني طرفني.  -1  أنَّ التعريف اللغوي لة )املناَظرة( يد   على أهنَّ
 ا اآليت حيصل في ا يف كوهن، لمناظرةةاالصطالحي لتراب  بني املع  اللغوي و وجو   -2
 النِ ديَّة أو املِْثِليَّة بني املتناظرين.  -

ةةر يف  - ةةة اخلصةة  و ليلِةةالنَّظَةةر  ِبعةة  التأمةةل والتفك  مةةن  فكةةلي (؛ ر احلسةةي  ظَةةالنَّ وقةةد يكةةون )، هُحََّّ
 . رهناظِ مُ  إىلين ينظر رَ املتناظِ 

 .مث ُييب عنه، هكالمَ   ت َّ  يُ ه ح َّ ن ينتظر صاح،َ يْ رَ من املتناظِ  لكون كل ٍ   االنتظا  -

 .ت ما لَّ أوبني ، ل بني املتناظرينالتقابُ  -

   ا  ر ةمشروعية امل  
ةةة ،هللا تعةةةاىل إىل د  إىل اسةةةتخدام ا يف الةةةدعوةِ املنةةةاظرة، والنَّةةةتقةةةوم مشةةةروعية  ند الشةةةرعي علةةةى السَّ

 هو ما ميكن إيضاحه من خال  اآليت . و نة الن،ويةالوا   يف القرآن الكرَي، والس  
 مشروعية امل ا رة ة القرآن الكرمي : -1

، و عةةو   إىل احلةةق ِ ، ما لةةة املشةةركنيعلةةى  شةةروعية املنةةاظرة اآلايت القرآنيةةة الةة  حتةة   األصةةل يف م

                                                                                                                                                                                 

ةةد بةةن ع،ةةد الةةرز اق احلسةةيين، امللق ةةب ِبرتضةةى الزَّبيةةدي. أبةةو الفةةي ، اتج العةةروس مةةن جةةواهر القةةاموس (1) ةةد بةةن حمم  / 14، حمم 
 ، بدون ط،عة. ا  اُداية،  254

صةةفوان حتقيةةق  ، 814ص(، الرااةةب األصةةف اية )املعةةروا بةة، احلسةةني بةةن حممةةد، أبةةو القاسةة . القةةرآن اريةةب يف املفةةر ات (2)
 .هة1412، الط،عة األوىل، بريوت، الدا  الشامية ،  مشق، ا  القل ، و يعدانن الدا

 .232 صللَّرجاي   التعريفات (3)
، بتصةةرا،  ا  القلةة ،  مشةةق، 371ضةةواب  املعرفةةة وأصةةو  االسةةتدال  واملنةةاظرة، ع،ةةد الةةرمحن حسةةن ح،نكةةة امليةةداي، ص (4)

 م.1993 -هة 1414الط،عة الرابعة، 
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ُ ْ  احلََْسةةَنةِ  َواْلَمْوِعظَةةةِ  ِِبحلِْْكَمةةةِ   َب ِةة َ  َسةةِ،يلِ  ِإىَل  ا ْعُ  قولةةه تعةةاىل  ومن ةةا . ِبحلكمةةة واملوعظةةة احلسةةنة ُْ  َوَجةةاِ 
 .(1){َأْحَسنُ  ِهيَ  ِِبلَِّ  

ين يف رةفَ الكَ  م  وااا لة، املناظرة جوازعلى   اللةٌ "ففي هاه اآلية    .(2)"الدِ 

 طةرقِ  أحسةن هةي الة  ِبلطريقةةأي   {َأْحَسةن ِهيَ  ِبل   عاندي  مُ  انِظرْ   أي"{  ْ ُُْ ا ِ جَ  ومع  
 تسةةةةكيناً ؛ املشةةةة و ة املقةةةةد مات واسةةةةتعما ، األيسةةةةر الوجةةةةهِ  واختيةةةةا ، واللةةةةنيِ  فةةةةقِ الر ِ  مةةةةن، وااا لةةةةة املنةةةةاظرة
 .(3)"لَِل ،   وإطفا ً ، لشَغ،  

ةةِة إبةةراهي   عنةةد (4)القةةرط و،كةةر اإلمةةام   علةةى تةةد   ، قةةا   واآليةةة (5)لنمةةرو ل تفسةةري آيةةة حَمَاج 
 َهاتُوا ُقلْ    تعاىل قا  له،أتمَّ  ملن كثريٌ  هاا من نةوالس   القرآن ويف، ةََّّ احلُ  وإقامة، وااا لة، املناظرة إث،ات

ُت ْ  ِإنْ  بُةْرَهاَنُك ْ   ال هألنَّة؛ ةََّّ حُ  نمِ  أي (7){هِبََاا ُسْلطَانٍ  ِمنْ  ِعْندَُك ْ  ِإنْ  ، وقا  س،حانه   (6){َصاِ ِقنيَ  ُكنةْ
  هللا  سةو ُ  جةا  قةد و ، ال،اطةل ةِ ََّّةحُ  و حة ِ ، احلةق ةِ ََّّةحُ  بظ ةو  إالَّ  وال،اطل احلق ِ  بني الفرقُ  يظ ر

                                                           

 .125 اآلية  ق   سو ة النحل (1)
مةةدي / حتقيةةق   ، 234/ 8، حممةةد بةن حممةةد بةةن حممةو ، أبةةو منصةةو  املاتريةدي، (تفسةري املاتريةةدي) أتويةالت أهةةل السةةنة (2)

 .م2005 -هة 1426، الط،عة األوىل، بريوت، ل،نان،  ا  الكتب العلمية ،ِبسلوم
مصةةطفى،  بةةن حممةةد بةةن حممةةد العمةةا ي السةةعو  ، أبةةو(السةةعو  أي تفسةةري) الكةةرَي الكتةةا  مةةزااي إىل السةةلي  العقةةل إ شةةا  (3)
 .العري، بريوت الثاث إحيا  ،  ا 5/51
 مةن مةالكي، فقيةه   م(1258 - 1182هةة = 656 - 578) القةرط  األنصةا ي الع،ةاس أبةو إبةراهي ، بةن عمةر بن أمحد (4)

 كتةةا  تلخةةيص مةةن أشةةكل ملةةا املفِ ةة )مصةةنفاته   مةةن. بقرط،ةةة ومولةةده. هبةةا ِبإلسةةكند ية، وتةةويف مد  ِسةةاً  كةةان  .احلةةديث  جةةا 
، 1/186، مصةةةطفى بةةةن ع،ةةةد هللا القسةةةطنطيين. سةةةل  الوصةةةو  إىل ط،قةةةات الفحةةةو ]. (ال،خةةةا ي صةةةحيح اختصةةةا )، (مسةةةل 

 خري الةدين بةن حممةو  الز كلةي. األعالم، م2010، سنة تركيا -مكت،ة إ سيكا، إستان،و  ، حممو  ع،د القا   األ انطو،حتقيق  
 [.م2002مايو ، الط،عة اخلامسة عشرة،  ا  العل  للماليني، 186

الل،ا  يف ) .الربوبية وا عى وجتَبَّ   أسه، على التاج وض  نمَ  أو  هوو  نوح، بن سام بن كنعان بن  النمرو  هو  ماهد قا  (5)
علةي حممةد  ، أمحةد ع،ةد املوجةو عةا   ، حتقيةق  337/ 4، عمر بن علي احلن،لي الدمشقي النعماي أبو حفص. علوم الكتا 

 (.هة1419الط،عة األوىل، ، ل،نان، بريوت،  ا  الكتب العلمية، معوض
 .111 اآلية  ق   سو ة ال،قرة (6)
 .68 اآلية  ق   سو ة يون  (7)



188 
 

  .(2)ةََّّ احلُ  بعد (1)  ُ لَ هَ وِبَ ، الكتا  أهلَ 
األن،يةةةةا  مةةةة   و   يف القةةةةرآن الكةةةةرَي ِمةةةةن منةةةةاظراتِ مةةةةا  -أيضةةةةاً  -ويةةةةد   علةةةةى مشةةةةروعية املنةةةةاظرة 

 .(3)أقوام  
  ة ال بوية :مشروعية امل ا رة من الس   -2

ةةنة الن،ويةةة، مةةا  واه أنةة ٌ  قةةا     هللا أنَّ  سةةو َ ،  (4)وممَّةةا يةةد   علةةى مشةةروعية املنةةاظرة مةةن الس 
كإُيةا  ،  وإُياهبةا، ِبملنةاظرةِ  رٌ ْمةأَ  ديثِ احلهاا يف ؛ فةة "(5)" كُ ك  وألسنتِ سِ ك  وأنفُ أبموالِ  وا املشركنيَ دُ جاهِ "

 .(6)"فقة يف س،يل هللااجل ا  والنَّ 

                                                           

ُتُه،  َأي، ُفاَلانً  َِبَهْلتُ   يقا  (1) َ،اَهَلة َوَمْعَ   اَلَعنةْ
ُ
. ِمنَّةا الظَّةاملِِ  َعلَةى اّللَِّ  َلْعنَةةُ   فَةيَةُقوُلوا، َشْي ٍ  يف  اْختَةَلُفوا ِإ،ا اْلَقْومُ  َُيَْتِم َ  َأن  امل

 .(72/ 11  العر  سان)ل
، بتصةةرا يسةةةري 286/ 3، أبةةو ع،ةةد هللا حممةةةد بةةن أمحةةد بةةن أي بكةةةر القةةرط ، (تفسةةةري القةةرط ) اجلةةام  ألحكةةام القةةرآن (2)

 .م1964 -هة 1384الط،عة الثانية، ، القاهرة، املصرية ا  الكتب ، وإبراهي  أطفيش، حتقيق  أمحد الَب وي
 -25، سةو ة هةو   اآلايت 64 - 59سةو ة األعةراا  اآلايت  قومه يف   مناظرة نوح  –س،يل املثا   -على   اج  (3)

، 258 ةاآلي ال،قرة ، سو ة 83 اآلية األنعام سو ة قوه يف    ، مناظرة إبراهي  116 – 105، سو ة الشعرا   اآلايت 35
 .82 – 69 اآلايت الشعرا  ، سو ة 79 – 75 اآلايت األنعام سو ة 

.   هللا  سةو  صةاحب ( م712- 612=  هة93 - هة ق10)محزة  أبو األنصا ي، اخلز جي النضر بن مال  بن أن  (4)
/ 3النة،ال    أعةالم ]سةري الصةحابة. من ِبل،صرة مات من آخر قُ، ، وهو أن إىل  الن  صغرياً، وخدم ِبملدينة. أسل  مولده
حتقيق  عا   أمحد ع،د ، 1/275، العسقالي أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حَّر. اإلصابة يف متييز الصحابة، 395
 [.ه1415، الط،عة األوىل، بريوت،  ا  الكتب العلمية، على حممد معوض، املوجو 

، الط،عة  ا  املغين، اململكة العربية السعو ية، الدا اي يق  حسني سلي حتق، ع،د هللا بن ع،د الرمحن الدا مي، سنن الدا مي (5)
، وقةةا  حمققةةه  "إسةةنا ه (1577/ 3)  ج ةةا  املشةةركني ِبللسةةان واليةةدِب   يفكتةةا   اجل ةةا ، ،  م2000 -هةةة 1412األوىل، 

، املكت،ةة العصةةرية، صةةيدا، احلميةةدحممةةد حميةي الةةدين ع،ةد ، حتقيةق  تايالس َّسةة سةليمان بةةن األشةعث .سةةنن أي  او صةحيح"، 
ج أحا يثةةه  قةه وخةرَّ حقَّ ، أمحةد بةةن شةعيب النسةائي .السةنن الكةَب ، (3/10الغةزو ) تَةةةْروكراهيةة    ِب ، كتةا   اجل ةا ، بةريوت

،  م2001 -هةةةة 1421الط،عةةةة األوىل، ، بةةةريوت، مؤسسةةةة الرسةةةالة، أشةةةرا عليةةةه  شةةةعيب األ انطو،، حسةةةن ع،ةةةد املةةةنع  شةةةل 
 .(269/ 4) ، ِب   وجو  اجل ا كتا   اجل ا 

احلةةةةديث، القةةةةاهرة، الط،عةةةةة األوىل،  ،  ا 29/ 1حةةةةزم،  بةةةةن أمحةةةةد بةةةةن األحكةةةةام. أبةةةةو حممةةةةد، علةةةةي أصةةةةو  يف اإلحكةةةةام (6)
 هة.1404
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 ِمةنْ  لَةهُ  َكةانَ  ِإالَّ ، قَةْ،لِةي أُمَّةٍ  يف  هللاُ  بَةَعثَهُ  َنِ  ٍ  ِمنْ  َما"  قَا َ   هللاِ  َ ُسو َ  َأنَّ   (1)و مسع نِ اب َعنْ و 
 يَةُقولُةونَ  (3)ُخلُةواٌ  بَةْعِدِه ْ  ِمنْ  ََتُْلفُ  إِنةََّ ا مُثَّ  أِبَْمرِِه، َويَةْقَتُدونَ ، ِبُسنَِّتهِ  ََيُْخُاونَ ، َوَأْصَحا ٌ  (2)َحَوا ِي ونَ  أُمَِّتهِ 
  ُمْؤِمٌن، فَةُ وَ  بِِلَسانِهِ  َجاَهَدُه ْ  َوَمنْ  ُمْؤِمٌن، فَةُ وَ  بَِيِدهِ  َجاَهَدُه ْ  َفَمنْ  يُةْؤَمُروَن، اَل  َما َويَةْفَعُلونَ  يَةْفَعُلوَن، اَل  َما

ميَانِ  ِمنَ  َ،ِل َ  َو َا َ  َولَْي َ  ُمْؤِمٌن، فَةُ وَ  ِبَقْلِ،هِ  َجاَهَدُه ْ  َوَمنْ   . (4) "َخْرَ   َح،َّةُ  اإْلِ
 (5)املناظرة واجل ا  ِبحلَّة والَبهان، يقو  ابن تيميةة إىل " إشا ةً بِِلَسانِهِ  َجاَهَدُه ْ  َوَمنْ   " فقوله 

ه، حقَّ  مل يكن أعطى اإلسالمَ ، تقط   ابره  اإلحلا  وال،دع مناظرةً  يناظر أهلَ ن مل مَ  كل  "   - محه هللا  -
 .(6)ا.هة "العل  واإلميان، وال حصل بكالمه شفا  الصدو ، وطمأنينة النفوس  ِبوجبِ وال وّفَّ 

ةةةةة علةةةةى وأمهيت ةةةةا يف مةةةا  الةةةةدعوة إىل  يةةةةِن هللا، املنةةةةاظرة،  وهبةةةاا تظ ةةةةر لنةةةةا مشةةةةروعيةُ  وإقامةةةةُة احُلََّّ
 .املخالفني، وَقْطُ  ُشَ،ه امل،ِطلني

 
                                                           

مةةةن أكةةةابر    (م653 - 000=  هةةةة32 - 000)الةةةرمحن  ع،ةةةد أبةةةو اُةةةا ، ح،يةةةب بةةةن اافةةةل بةةةن مسةةةعو  بةةةن هللا ع،ةةةد (1)
ن وهةةو أو   َمةة، نعليةةه وكةةان صةةاحبَ ،  بعةةدها، والزم النةة    واملشةةاهدَ ، وهةةاجر اَُّةةرتني، وشةة د بةةد ا، أسةةل  قةةدمياالصةةحابة. 

 أعةالم ]سةري .حةديثا 848 لةه. عامةا سةتني حنو عن الكوفة، وتويف ِبملدينة ما  بيتَ   الن  وفاة بعد و ج ر ِبلقرآن ِبكة، 
 [.137/ 4للز كلي   ، األعالم198/ 4   اإلصابة يف متييز الصحابة، 500 – 461/ 1الن،ال   

، أبو زكراي. صحيح مسل النووي على شرح احلوا ي ون  ه  ُخلصا  األن،يا  وأصفياطه . وقيل  أنصاُ ه ، وقيل اري ،ل . ) (2)
 .هة(1392، ، الط،عة الثانيةبريوت،  ا  إحيا  الثاث العري، 28/ 2، حيىي بن شرا النووي

، أو )خلَةةف( بفةةتح الةةالم، وهةةو اخلةةالف  )خْلةةف( إبسةةكان الةةالم، وهةةو اخلةةالف مجةة  ُدُث، و)اخلُلةةوا(ََتْلُةةُف  أي حَتْةة (3) بشةةر 
 .(28/ 2مسل    على النووي خبري. )شرح

،  ا  إحيةا  الةثاث العةري، حممةد فةؤا  ع،ةد ال،ةاقي، حتقيةق  مسل  بةن احلَّةاج القشةرييمسل . أبو احلسن، اإلمام صحيح  (4)
بيةان كةون الن ةي عةن املنكةر مةن اإلميةان، وأن اإلميةان يزيةد ويةنقص، وأن األمةر ِبملعةروا والن ةي   ِب كتا   اإلميان، . بريوت

 .69/ 1، عن املنكر واج،ان
 اإلمام،   م(1328 -1263هة = 728 -661) تيميَّة ابن الدين تقي الع،َّاس، أبو السالم، ع،د بن احللي  ع،د بن أمحد (5)

 فقصةةدها، هبةةا، أفةة  فتةةو  أجةةل مةةن مصةةر إىل وطُلةةب. واشةةت ر  مشةةق، فن،ةةع إىل أبةةوه بةةه حةةرَّان، وحتةةوَّ  يف ُولِةةد. اإلسةةالم شةيخ
تصةةانيفه   مةةن.  مشةةق بقلعةةة معةةتقال أُطلةةق. مةةات مث. اإلسةةكند ية إىل ونُقةةل مةةدَّة، أهل ةةا، فُسةةَّن مةةن مجاعةةة عليةةه فتعصَّةةب

 الشرعية السياسة)و، (األعالم األئمة عن املالم  ف )، و(الشيطان وأوليا  هللا أوليا  بني الفرقان)، و(السنة من اج)، و(الفتاو )
 [.144/ 1للز كلي   ، األعالم11/ 7ِبلوفيات   ]الوايف .(والرعية الراعي إصالح يف
 .165/ 20  الفتاو  مموع (6)
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 لباقلنيلإلمام اترمجة موجزة : ثانيا 
 [ م1015 -950هة = 403 -338 ]

 : امسظ -1
القاسة  بةن ال،ةاِقالَِّي   بةن جعفةر بةن حممةد بةن الطي ِةب بن أبو بكر، حممَّدهو 

 ، و)ال،َةاِقالَِّي ( نسة،ة(1)
 .(3)، وبَةْيِعه(2)"َِبِقالَّ " إىل

 :لقبوظ  -2
 .(5)األُمَّة( و)لسان (،الس نَّة ، و)َسْيف(4))القاضي(  ال،اقالي  ِبأللقا  اآلتيةاإلمام  لُقِ ب
 : مولده ونشأتظ -3
ىل "بغةدا "، وسةكن  حةل إ حصةيل، ونشأ هبا، فلمَّا بلع التلقِ ةي والتَّ (6)ِبل،صرة، الَ،اِقالَِّي  اإلمام د ُول

 .(7) اُعلمائ ن معنيهبا، وهنل م

                                                           

بشا  عوا  /  حتقيق  ، 364/ 3(، ال،غدا ياخلطيب ) ، املعروا بةبن اثبت أمحد بن علي، أبو بكر. بغدا   اج   ات يخ (1)
(. سةةري أعةةالم النةة،ال  44/ 7)ترتيةةب املةةدا و م، 2001 -هةةة 1422معةةروا،  ا  الغةةر  اإلسةةالمي، بةةريوت، الط،عةةة األوىل، 

 .176/ 6، لز كليل األعالم، (147/ 3) الوايف ِبلوفيات، (17/190)
 (.62/ 11   لسان العر الُفو . )  والَ،اِقلَّى الَ،اِقال ُ  (2)
ملة   ائةرة املعةا ا ، ع،ةد الةرمحن بةن حيةىي املعلمةي، حتقيةق  2/52، ع،د الكرَي بن حممد السمعاي. أبو سعد، األنسا  (3)

 (.270/ 4) وفيات األعيان، م1962 -هة 1382، الط،عة األوىل، العثمانية، حيد  آِب 
 (.7/45القضاَ  ِبلثغر. )ترتيب املدا و   – محه هللا  –و  اإلمام ال،اقالي  (4)
، عيةةةون املنةةةاظرات (234/ 4) النَّةةةوم الزاهةةةرة ، (147/ 3) الةةةوايف ِبلوفيةةةات(، 190/ 17 اجةةة   سةةةري أعةةةالم النةةة،ال  ) (5)

 (.244)ص
(، 176/ 6. ) اجةة   األعةةالم، م950 -هةةة 338مل يتفةةق املؤ خةةون علةةى ات يةةخ مولةةد ال،ةةاقالي، وقةةد عيَّنةةه الز كلةةي، بسةةنة  (6)

، نقلةه 384/ 2ويرجِ ح )سزكني( أنه ُولد يف النصف الثاي من القرن الراب  اَُّري. ) اج   ات يخ الثاث العري. فةؤا  سةزكني، 
 م(.1991 -هة 1411حممو  ف مي حَّازي، جامعة اإلمام حممد بن سعو  اإلسالمية، /إىل العربية   

سةةب إىل ت،يةةني كةةا  املفةةثي فيمةةا نُ ، (2/52) للسةةمعاي األنسةةا  (44/ 7) املةةدا و (، ترتيةةب364/ 3بغةةدا  ) ات يةةخ (7)
،  ا  الكتا  العري، 217، ص(ابن عساكرة )املعروا ب، علي بن احلسن بن ه،ة هللا، أبو القاس ، اإلمام أي احلسن األشعري

الِف ةةةري، أمحةةةد بةةةن يوسةةةف َّةةةاج، . أبةةةو احلاللَّْ،لِةةةي تف رسةةة، (269/ 4) األعيةةةان هةةةة، وفيةةةات1404الط،عةةةة الثالثةةةة، ، بةةةريوت
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 : مذهبظ ة العقيدة والفقظ -4
- مح مةا هللا تعةاىل  - األشعري   احلسن أي اإلمام ماهب على يف االعتقا ، ال،اقالي  اإلمام كان 

 .(2)ه""وقد خيالفه يف مضائق؛ فإنَّه من نُظرائِ ،(1)طريقته اعتقا ه، وانصراً  داً مؤي ِ 
 .(4)وقته" يف املالكيني  ائسة "انت ت إليه ، وقد(3)ا ماه،ه الفق ي، ف و املاهب املالكيأمَّ 
 : العلماء عليظ ث اء -5

كلمةةات هةةاه  بعةةده، و  واه، أو جةةا و ، ممَّةةن عاصةةر ك،ةةرية مةةن العلمةةا   اإلمةةام ال،ةةاقالي ِ طائفةةةٌ   علةةىأثةةَ  
 ل،ع  هؤال  األِجل ة، مما نقله الثقاُت يف ُكت،    

َريف  يقو  عنةه  نفة  لمةه، ومةاعالقاضةي أكثةَر مةن  " كةان صةالحُ    - محةه هللا  - أبةو ع،ةد هللا الصَّةيةْ
 .(5)ه" ب   عند ،ل  ه، واحتسابهسريرته ونيَّت حِلُسن ِإالَّ ، في   وبثَّ ا بُكت،ه األمَّةَ  هاه هللاُ 

 املرجةوعَ  ه،عصةرِ  وعةاملَِ  وقتةه، شةيخَ  "كةان   - محةه هللا  -(6)اُمةداي   َجْ َض ِ  بن احلسن أبو ويقو 
 .(7)اريه" على أشكل فيما إليه

                                                                                                                                                                                 

 - هةة1408، الط،عةة األوىل، بةريوت، سةالميإل ا  الغةر  ا، عةوا  ع،ةد  بةه أبةو زينةة، ايسني يوسف بن عياش، حتقيق  54ص
 .(234/ 4)الزاهرة  ، النَّوم(17/190ال  )الن، أعالم ، سريم1988

،   اسةة وحتقيةق  حممةد ع،ةد القةا   96/ 15علةي بةن اجلةوزي، لةرمحن بةن املنتظ  يف ات يخ امللوو واألم . أبو الفرج، ع،ةد ا (1)
/ 4)األعيةةةان  عطةةةا، مصةةةطفى ع،ةةةد القةةةا   عطةةةا،  اجعةةةه وصةةةحَّحه  نعةةةي  ز زو ،  ا  الكتةةةب العلميةةةة، بةةةريوت، ل،نةةةان، وفيةةةات

 .(15/548ال،داية والن اية )، (269
 .190/ 17سري أعالم الن،ال    (2)
(، 37(، ات يةخ قضةاة األنةدل  )ص244عيةون املنةاظرات )ص (،120ا  املفةثي )ص(، ت،يني كة7/45ترتيب املدا و ) (3)

، ل،نةان، بةريوت،  ا  صةا  ، إحسةان ع،ةاس، حتقيةق  2/70، أمحةد بةن حممةد املقةري. نفح الطيب من اصن األنةدل  الرطيةب
 م.1997الط،عة األوىل، 

 .(234/ 4) الزاهرة ، النَّوم(191/ 17، سري أعالم الن،ال  )(46/ 7) ترتيب املدا و (4)
 (.37)ص ات يخ قضاة األندل (، 120املفثي )ص كا  ت،يني (5)
، اُمااي َجْ َض  بن احلسني بن هللا ع،د بن علي (6) زاهةد،     م(1023 - 000هةة = 414 - 000)احلسةن  أبةو الشةافعي 

/ 4للز كلةي   ، األعةالم275/ 17النة،ال    أعةالم األسةرا (. ]سةري كتةا  )هبَّةة لةه. هبةا ووفاتةه مكَّة،  رمِ  الصوفية شيخَ  كان
304.] 

 (.37)ص ات يخ قضاة األندل ، (45/ 7)ترتيب املدا و  (7)



192 
 

"كان القاضي أبو بكر مالكياً، فاضال، متو  ِعاً، ممن مل    - محه هللا  -(1)امليو قي عما  ابن  يقو و 
 ال،دعةةةِ  أهةةل املسةةلمني، ومةا ُسةةرَّ  حصةةون مةةن ، وكةةان حصةناً قةة  ، وال انتسة،ت إليةةه نقيصةةةٍ  زلَّةةة عليةةه حُيفة 

 .(2)بشيٍ  كُسرو ِه  ِبوته"
 بسةةيفِ  امللقَّةةب "هةو  فقةةا  " املالكي ةةة الفق ةا  ط،قةةات" يف - محةةه هللا  -(3)عيةاض القاضةةي و،كةره
األشعري " احلسن أي احلديث، وطريق أهل لسانِ  على املتكل   األمة، الس نة، ولسانِ 

(4). 
ةنة أهةلِ  "سةيف   - محةه هللا  -(5)الفاسةي عمةران وقا  عنه أبو  أهةلِ  متكلِ مةي وإمةامُ  زمانةه، يف الس 

 .(6)نا"وقت يف احلق  
 كوا هبةاا الرجةل؛ فلةي  للس ةنة عنةهيقو  ألصحابه  "متسَّ  - محه هللا  -(7)وكان أبو احلسن التميمي

 . (8)أبدا" ا ً 
                                                           

 وألَّةف فيه، والكالم التوحيد عل ُ  عليه والَف  ، الب العل  أهل من كان   الكالعي هللا ع،د عمَّا ، أبو بن موسى بن حممد (1)
، 3/1208، قاس  علي سةعد/  . مج رة تراج  الفق ا  املالكية] .القرحية جيِ د الع،ا ة، حسنَ  وكان )اإلعالم(، كتا  ،ل  يف

 [.م2002 -هة 1423الط،عة األوىل، ،  ا  ال،حوث للد اسات اإلسالمية وإحيا  الثاث،  ي
 (.120املفثي )ص كا  ، ت،يني(45/ 7)ترتيب املدا و  (2)
 املغر ، وإمام عاملُ    م(1149 -1083هة = 544 - 476)الفضل  أبو السَّ، ، اليحص  عياض بن موسى بن عياض (3)

َتة، قضا َ  َو . وقته يف احلديث أهل ةفا مةن. مسةموما ِبةراكش ارانطة، وتةويف ِ  قضا َ  مث في ا، ومولده َس،ةْ  بتعريةف تصةانيفه  )الشِ 
 مسةل (. ]وفيةات صةحيح مال (، و)شرح اإلمام ماهب أعالم معرفة يف املسال  وتقريب املدا و املصطفى(، و)ترتيب حقوق

 [.99/ 5للز كلي   ، األعالم212/ 20الن،ال    أعالم ، سري483/ 3األعيان  
 .191 -190/ 17ري أعالم الن،ال   س (4)
ةةةةةاج أي بةةةةةن عيسةةةةةى بةةةةةن موسةةةةةى (5)  املالكيةةةةةة شةةةةةيخ   (م1039 -979=  هةةةةةة430 - 368) أبةةةةةو عمةةةةةران ،الُغْفَُّةةةةةومي   حََّّ

حممةد . شةَّرة النةو  الزكيةة يف ط،قةات املالكيةة] .ِبلقةريوان ووفاتةه ومسةكنه حََّّاج(، بة )بين في ا يُعرا بيتٍ  من فاس من أصله
، م2003 -هةة 1424، الط،عةة األوىل،  ا  الكتةب العلميةة، ل،نةان، ق عليه  ع،د اايد خيةا علَّ ، 158/ 1، خملوابن حممد 

 [.326/ 7للز كلي   ، األعالم546- 545/ 17الن،ال    أعالم سري
 .45/ 7ترتيب املدا و   (6)
 فُةَقَ ةةةا  أحةةةد   م(982 -929هةةةة = 371 - 317)التميمةةةي  احلسةةةن أبةةةو اللَّيةةةث، بةةةن أسةةةد ع،ةةةد العزيةةةز بةةةن احلةةةا ث بةةةن (7)

 ، األعالم286/ 18ِبلوفيات   ]الوايفاخلالا، ومصنَّف يف الفرائ .  مسائل يف َكاَلم اْلقد ، َلهُ  جليل اأْلَْعَيان، َكانَ  احْلََنابَِلة
 [. 16/ 4للز كلي  

 .(59)ص اللَّْ،ِلي تف رس(، 221)ص ت،يني كا  املفثي (8)
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قواعده  "كان سيفاً على املعتزلة، والرافضة، واملش،ِ  ة، واالبُ    - محه هللا  -(1)الاه ويقو  عنه 
انِصةُر الس ةنة  هةاا  بني يدي جنازته منا ايً يقو ، أبو الفضل التميمي، شيُخ احلنابلة على الس نة، وقد أمر

 .(2)و قة" شريعة، هاا الاي صنَّف س،عني ألفين، والاَّا   عن الوالد  
مل يسةةتلا   ةة  منةةاظرَة القاضةةي أي بكةةر َمةةن  "  - محةةه هللا  - (3)بةةن برهةةان النحةةويا ويقةةو  عنةةه

ةةلني،بسةةماِع كةةالِم أحةةٍد مةةن املتكلمةةني، والفق ةةا ، واخلط،ةةا   كالمةةه،  ِطيةةبِ  ِمةةنوال األاةةاي أيضةةاً؛  واملثسِ 
 .(4)وإشا ته" نظامه ، وُحْسنِ وفصاحته
 فيةةةةه وأحسةةةن   الكةةةالم، لةةة بع النَّةةةاس أعةةةةراَ  "كةةةان   - محةةةه هللا  -(5)اخلطيةةةب ال،غةةةدا ي يقةةةو و 
 .(6)ع،ا ة" وأصح    بياانً، وأوضح   لساانً، وأجو ه  خاطراً،

 مثُله، ال في   لي  األشعري ، إىل املنتس،ني املتكلِ مني أفضل "هو   - محه هللا  - ابن تيميةويقو  
 .(7)بعده" وال ق،َله

                                                           

مةةةؤ  ،  حةةةاف ،   م(1348 -1274هةةةة = 748 - 673)هللا  ع،ةةةد أبةةةو الةةةاه ، قاميةةةاز بةةةن عثمةةةان بةةةن أمحةةةد بةةةن حممةةةد (1)
 اإلسةالم(، و)ات يةخ ال،لةدان، مةن تصةانيفه  ) و  مةن كثةريا وطةاا القةاهرة إىل  حةل . مشةق يف ووفاتةه مولةده األصل، تركماي  
سةةل  الرجةةا (. ] نقةةد يف االعتةةدا  اةةَب(، و)الك،ةةائر(، و)ميةةزان َمةةن خةةَب يف أعةةالم النةة،ال (، و)العِةةَب الك،ةةري(، و)سةةري اإلسةةالم

 [.326/ 5للز كلي   ، األعالم3/83  الوصو  إىل ط،قات الفحو 
 (.193/ 17(، سري أعالم الن،ال  )60)ص اللَّْ،ِلي تف رس(، 221)ص املفثيت،يني كا   (2)
. والن سةةب ِبأل   عةةامل   (م1064 - 000=  هةة456 - 000)القاسةة   أبةو الُعْكةةََبي، برهةةان بةن علةةي بةن الواحةةد ع،ةد (3)

 املعتزلةة، مةن مرجئةة مةاهب إىل مييةل وكةانحنفيةا،  فتحةو   حن،لي ةاً  حنةواي، وكةان صةا  مث منَّ مةا، أمةره أوَّ َ  كةان .بغةدا  أهل من
 [.176/ 4للز كلي   ، األعالم125 -124/ 18الن،ال    أعالم اللغة(، و)اللم (. ]سري و)أصو  كت،ه  )االختيا (،

 (.57)ص اللَّْ،ِلي تف رس(، 219)صت،يني كا  املفثي  (4)
 .املؤ  ِخني احلفَّاظ أحد   (م1072 - 1002هة = 463 - 392)ِبخلطيب  املعروا بكر، أبو اثبت، بن علي بن أمحد (5)

 الةراوي ألخةالق اجلةام )و ،(الروايةة علة  يف الكفايةة)، و(بغةدا  ات يةخ)مصةنفاته   مةن .ب،غةدا  ووفاتةه ومنشةأه ،(ازيَّة) يف مولده
، 93 - 92/ 1األعيان   ]وفيات. (والعمل العل  اقتضا )، و(واملتفقه الفقيه)، و(احلديث طلب يف الرحلة)، و(السام  وآ ا 
 [.172/ 1للز كلي   ، األعالم296 -270/ 18الن،ال    أعالم سري
 (،217)ص ت،يةةةني كةةةا  املفةةةثي، (52/ 2) للسةةةمعاي ، األنسةةةا (47/ 7) (، ترتيةةةب املةةةدا و364/ 3بغةةةدا  ) ات يةةةخ (6)

 (.37)ص ات يخ قضاة األندل (، 54)ص اللَّْ،ِلي تف رس
 .98/ 5  مموع الفتاو  (7)
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 مةن حفظةتُ  ح َّ  كلمةً  الكالم عل  تكلَّمُت يف "ما   - محه هللا  -(1)إمام احلرمني اجلويينيقو  و 
 .(2)و قة" ألف عشرة اثين -وحَده  - بكر أي القاضي كالم

مصةنِ ٍف ب،غةدا   كةل  يقةو     (3) عةُت أِب بكةر اخلةوا زمي"   - محةه هللا  - اخلطيب بكر أبو يقو و 
 .(4)الناس" وِعْل َ  علَمه حيِوي القاضي أي بكر، فإن َصْد ُه إىل تصانيفه، سو  الناس إمنا ينِقُل من ُكُتب

ثنا َعلِةةي    يقةةو  أيضةةا و  ةةدٍ  بةةن "حةةدَّ  احتةةاج أن يُطةةال  إالَّ  خالفةةاً  أحةةدٌ  مةةا صةةنَّف  قةةا  (5)احلَةةْرِي  حُمَمَّ
 .(6)الناس فيه صنَّفه من حفظه" بكر؛ فإن مجي  ما كان ياكر خالا املخالفني، اري القاضي أي ُكُتب

إىل أي بكةةر  يُةةْدَف َ  أن لوجةةب النةةاس، مالةةه ألفصةح بثُةلُةةث لةو أوصةةى  جةةل  ال،َةةايف  وقةا  أبةةو حممةةد
 .(7)األشعري

                                                           

   م(1085 -1028هةة = 478 -419) احلةرمني إبمةام امللقةب املعةا ، أبةو اجلُةَوْيين، يوسةف بةن هللا ع،ةد بةن امللة  ع،ةد (1)
 املدينةة، فةأف  إىل سةنني، و،هةب أ بة  ، جاو  ِبكَّة(نيسابو  نواحي من) جوين يف ُولد. الشافعي   أصحا  من املتأخرين، أعل 

الظلةة (،  والتيةةاث األمةة  ، مةةن مصةةنفاته   )ايةةاث" النظاميةةة املد سةةةَ " امللةة  نظةةامُ  الةةوزيرُ  لةةه ف،ةة  نيسةةابو ، إىل عةةا  و  َّس، مث
، 468/ 18الن،ال    أعالم ]سري. بنيسابو  . تويف ِ (املاهب   اية يف اإلسالمية(، و)هناية املطلب األ كان يف النظامية و)العقيدة
 [.160/ 4للز كلي   األعالم

 .185/ 5الكَب    الشافعية ط،قات (2)
. العلمةةا  الشةةعرا  وأحةةد الُكتَّةةا ، أئمةةة مةةن   م(993 -935هةةة = 383 -323) بكةةر أبةةو اخلةةوا زمي، الع،َّةةاس بةةن حممةةد (3)

الن،ال    أعالم ]سري (.شعر  يوان) وله. اخلوا زمي برسائل املعروفة( الرسائل) صاحب وهو. األنسا  ومعرفة اللغة يف ثقة كان
 [.183/ 6للز كلي   ، األعالم526/ 16
 (،220)ص ت،يةةةني كةةةا  املفةةةثي، (53/ 2) للسةةةمعاي األنسةةةا  (،47/ 7)(، ترتيةةةب املةةةدا و 366/ 3بغةةةدا  ) ات يةةةخ (4)

 .(17/192(، سري أعالم الن،ال  )58)ص اللَّْ،ِلي تف رس
 علمةا    مةن (م1050 -970=  هةة442 - 360)احلةري، أبةو احلسةن  الَقةْزِويين ال،غةدا ي، ابةن حممةد بةن عمر بن علي (5)

، وكةان تالميةا مةن كةان. بغةدا  يف حِملَّةة إىل )احلةري( نسة،ةً  لةه يُقةا . والوفةاة املولةد بغةدا ي   األصةل، الشافعية، قزويين    ابةن ِجةينِ 
 [.315/ 4للز كلي   ، األعالم613 -609/ 17الن،ال    أعالم الز ها . ]سري أحدَ 

 (،220)ص ت،يةةةني كةةةا  املفةةةثي، (53/ 2) للسةةةمعاي األنسةةةا  (،47/ 7)(، ترتيةةةب املةةةدا و 366/ 3بغةةةدا  ) ات يةةةخ (6)
 .(17/192(، سري أعالم الن،ال  )58)ص اللَّْ،ِلي تف رس

 املرج  السابق نفسه. (7)
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و، واإلسةفراييين، فُةو َ  ال،ةاقالي، وابةن ِ،كةر إ،ا انت ةى إىل - محه هللا  - (1)ع،َّا  ابن وكان الصاحبُ 
 .(5)حُتْرِق" اَن ٌ  (4)، واإلْسَفرَاييين(3)ُمْطرِق ِصلي  (2)فُةْوَ و وابن ُمْغرِق،  رٌ  ألصحابه  "الَ،اِقالَِّي   قا 

اْلُقةُدِس نَةَفةَث يف ُ وعةه؛  "وكةأنَّ ُ وحَ علةى هةاا القةو   ُمعلِ قةاً  - محةه هللا  - (6)"ابن عسةاكريقو  "
 .(7)في  " حيث أخَب عن حا  هؤال  الثالثة ِبا هو حقيقة احلا 

 : آثواره العلمية -6
شةيخ احلنابلةة،  اإلمةام أي الفضةل التميمةي  بكثرة تصانيفه. وقةد مةرَّ بنةا قةوُ  ال،اقالي ، اإلمام ُعرا 

يف عل  الكالم وحده "اثين عشرة تصنيفه من  ، وَحِفَ  إماُم احلرمني اجلويينأبنه "صنَّف س،عني ألف و قة"
                                                           

 فكةان األ ُ ، عليه البوزيٌر،    م(995 -938هة = 385 -326َع،َّا  ) ابن الصَّاِحب الع،اس، بن ع،َّا  بن إ اعيل (1)
 مةةن) الطالقةان يف ُولةةد .صة،اه ِمةةن الدولةة مؤيةةد ِبلصةةاحب؛ لصةح،ته وُلقِ ةب.  أي وجةةو ة وتةدبريا وفضةةال ِعلمةا الةةدهر نةوا   مةن

 العةروض يف اإلقنةاع)، و(املتنة  شةعر مسةاو  عةن الكشةف)، و(الوز ا )، و(اسي )ِبلري. من مصنفاته   وتويف ،(قزوين أعما 
 [.316/ 1للز كلي   ، األعالم511/ 16الن،ال    أعالم ، سري228/ 1األعيان   . ]وفيات(القوايف وَتريج

 ِبألصو  عامل، واع    (م1015 -000=  هة 406 -000) بكر أبو األص، اي، األنصا ي فو و بن احلسن بن حممد (2)
مةن تصةانيفه   من ا، مقربة على وتويف. مد سة في ا وب  بنيسابو ، وحدث. وبغدا  ِبل،صرة   . الشافعية فق ا  من والكالم،

 األعةةالم، 214/ 17أعةةالم النةة،ال ، سةةري ] (املتشةةاهبات اآلايت حةةل)(، واحلةةدو )، و(النظةةامي)و، (واري،ةةه احلةةديث مشةةكل)
 [.83/ 6  للز كلي

  ِإنةةه َلِصةةلي َأْصةةاَلٌ ، أي حيَّةةٌة مةةن احليَّةةات.  يةةاً اهِ ويُقةةا  للرجةةل إ،ا كةةان  َ احليَّةةة الةة  تقتةةل إ،ا هنَشةةْت مةةن سةةاعت ا،   الصِ ةةل   (3)
 .(385/ 11العر    )لسان

ين(، أحةةد  (م1027 -000=  هةةة418 -000)  اإلْسةةَفرَايِْييِن  إبةةراهي  بةةن حممةةد  (4)   األصةةو ، الشةةافعي، امللقَّةةب ) ُكةةن الةةدِ 
 منةاظرات ولةه. احلةديث  واية يف ثقة وكان. الفقه أصو  يف(  سالة)و الدين، أصو  يف( اجلام ) كتا  له اات دين يف عصةره،

 [61/ 1  للز كلي األعالم، 354 -353/ 17الن،ال    أعالم سري]. يسابو ُتويف بن .املعتزلة م 
ع،ةةد احلميةةد بةةن علةةي أبةةو زنيةةد، / حتقيةةق    (،1/52) التقريةةب واإل شةةا  )الصةةغري(. أبةةو بكةةر، حممةةد بةةن الطيةةب ال،ةةاقالي (5)

ط،قةات ، (70/ 6) ِبلوفيةات ، الةوايف(354/ 17)النة،ال   أعةالم ، سةريم1998 -هةة 1418الط،عة الثانيةة،  الرسالة،مؤسسة 
 .(4/257) الشافعية الكَب 

. الشةامية الةداي  حُمةدِ ثَ    (م1176 -1105=  هة571 - 499) عساكر ابن القاس ، أبو هللا، ه،ة بن احلسن بن علي (6)
 فيمةا املفةثي كةا  األطةراا(، و)ت،يةني معرفةة علةى الك،ري(، و)اإلشراا  مشق  يخمن تصانيفه  )ات مشق،  يف ووفاته مولده
 [.273/ 4للز كلي   ، األعالم410 -405/ 21الن،ال    أعالم . ]سرياألشعري( احلسن أي إىل ُنسب

 .244املفثي  ص كا  ت،يني (7)
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، وقضةةى ِوْ َ ه، وضةة  الةةد واَة بةةني العشةةا ان كةةلَّ ليلةةٍة إ،ا صةةلَّى كةة"ال،غةةدا ي  يقةةو  اخلطيةةبو ، ألةف و قةةة"
 .(1)"ا.هة ِحفظهن سساً وثالثنَي و قًة، تصنيفاً ميديه، وكتب 

الرافضةةةة، واملعتزلةةةة، واجل ميةةةة،  نمةةة  العقائةةةد، والةةةر   علةةةى املخةةةالفنييف - محةةةه هللا  -ومعظةةةُ  آاث ه 
 . (2)واخلوا ج، واريه 

 أيةُت من ةا يةاض" يف )ترتيةب املةدا و( مةا يزيةد علةى سسةني مصةنَّفاً، وقد أحصى من ا "القاضةي ع
 هي ُكُتٍب،  مط،وعاً س،عةَ 

ألَّفةه البةن )عضةد الدولةة ال،ةوي ي(،  ،األوائل وتلخيص الدالئل. املشوهور بوو )التمهيود(متهيد  -أ
حممةةو  حممةةد اخلضةةريي، وحممةةد ع،ةةد اُةةا ي أبةةو وهةةو مط،ةةوع بتحقيةةق  ام الدولةةة(، صةةع ةةده )صم و  ِ و 

 . م، ونشرته  ا  الفكر العري1947 -هة 1366 يدة، وأخرجته جلنة التأليف والثمجة ِبلقاهرة، سنة 
ر ة(، وهةو مط،ةوع واملعةروا بةة ) سةالة احلة اإلنصاف فيما جيب اعتقواده وال جيووز الهول بوظ. -ب
 هة.1369سنة  حممد زاهد الكوثري،بتحقيق 
هةةة، 1315طُ،ةة  يف القةةاهرة علةةى هةةامش كتةةا  )اإلتقةةان( للسةةيوطي، سةةنة إعجوواز القوورآن.  -جووو

 .م1954د صقر، سنة السيد أمح  خر  بتحقيقوطُ،  مرًَّة أُ 
طُ،ة  بتحقيةق  االنتصار لصحَّة نقل القرآن والوردي علوى م ون حنلوظ الفسواد بوزايدة أو نقصوان. -د

 م.1973حممد سالَّم، سنة  / 
طُ،   .(3)البيان عن الف ْرق بني املعجزات والكرامات واحليل والكهانة والسحر وال ارجنات -هو 

                                                           

، (48/ 7) املةةةةدا و ، ترتيةةةةب(366/ 3بغةةةةدا  ) ات يةةةةخ (456/ 2) بغةةةةدا  ، ات يةةةةخ(93/ 1) الصةةةةغري واإل شةةةةا  التقريةةةةب (1)
، (191/ 17سةري أعةالم النة،ال  ) (،57)ص اللَّْ،لِةي تف رس، (220املفثي )ص كا  ، ت،يني(53/ 2) للسمعاي األنسا 

 (.37)ص ات يخ قضاة األندل ، (147/ 3) ِبلوفيات الوايف
 اللَّْ،لِةةةةي تف رسةةةة(، 217)ص ت،يةةةةني كةةةةا  املفةةةةثي ،(52/ 2) ايللسةةةةمع (، األنسةةةةا 365 -364/ 3بغةةةةدا  ) ات يةةةةخ (2)

 (.190/ 17، سري أعالم الن،ال  )(269/ 4) األعيان (، وفيات57)ص
 صةدو  بقصةدة؛ واملنفعلة الفاعلةة القةو  بةني االمتزاجات ارائب إظ ا و  والتخييل، التمويه  وهو ِنريَْنْ ، النا جنات  معر   (3)

،لة ، بكتةاِبت خمصوصةة. )مفتةاح السةعا ة ومصة،اح السةيا ة يف  وأمثةا  واإلعةراض، واإلق،ةا  والة،غ ، احلةب   من مطلوبة آاث 
، ل،نةةان، الط،عةةة ،  ا  الكتةةب العلميةةة، بةةريوت341/ 1موضةةوعات العلةةوم. أمحةةد بةةن مصةةطفى، الشةة ري بةةة )طةةاش كةةَب  زا ه(، 

 م(.1985 األوىل،
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 م.1958بتحقيق األ  اليسوعي  يتشا   يوسف املكا يت، سنة 
 / م، بتحقيةق 2002بريوت سنة طُ،  يف  األمة. فل  اقب األئمة ونقض املطاعن على س  م  -و

  رية فرحات،  ا  املنتخب العري.
مؤسسةة الرسةالة، ، ع،د احلميد بن علي أبةو زنيةد/   تحقيقطُ،  ب .التقريب واإلرشاد الصغري -ز
 .م1998
 األربعني، وم ها :هي ق رابة املخطوطة ف ا الك ت بأمَّ 
 ماهب أهل الُكفر والضاللة. اإلِبنة عن إبطا  -
 االستش ا  يف الر ِ  على أهل اجلحد والعنا . -
 كشف األسرا  وَهْت  األستا ، يف الر ِ  على ال،اطنية.   -
 هداية املسثشدين واملقن  يف معرفة أصو  الدين.  -
 اإلمامة الك،رية.  -
 اإلمامة الصغرية. -
 األصو  الصغري. -
 األصو  الك،ري، يف الفقه. -
 إكفا  املتأولني وُحك  الدا .  -
 الت،صرة.  -
 التعديل والتَّوير. -
  قائق احلقائق.  -
 شرح أ   اجلد . -
 شرح اللم .  -
 .نق  النق  على اُمااي -
 .(1)والنِ حل لاملِل -

                                                           

شةف الظنةون ك(،  548/ 15والن ايةة ) ، ال،دايةة(150/ 2) األعيةان اتوما بعةدها(، وفية129/ 8) املدا و  اج   ترتيب (1)
، 1821، 1485/ 2)و (173،  81/ 1) ،مصةطفى بةن ع،ةد هللا املشة و  ِبسة  حةاجي خليفةة. عن أسامي الكتةب والفنةون
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 :  وفاتظ -7
 ائةةةةةوأ بعم ثةةةالثٍ  القعةةةدة، سةةةةنة ،ي نمةةةة بقةةةني لسةةة، ٍ السةةةة،ت،  يةةةوم - محةةةةه هللا  -تُةةةويف ِ القاضةةةي 

 ِب )مقةةَبة ن يف فةةُدف –بعةةد ،لةة   –مةةن هنةةر طةةابق، مث نُقةةل ، ااةةوس وُ فِةةن يف  ا ه بةةد  ِ  [م1015]
 .(هه، وأسكنه فسيَح ِجنانِ ه و ضوانَ  محتَ  يهعل - تعاىل - هللا قَ أادَ ، )(1)حر (

  

                                                                                                                                                                                 

زَاَ ه،   ايضةي حممةد بةن اللطيةف الكتةب املةتم  لكشةف الظنةون. ع،ةد أ ا ، م1941، بغدا ، مكت،ة املث ، (2042، 1841
، بغةةدا ، مكت،ةةة املثةة ، م1983  -هةةة 1403التةةوجني، مكت،ةةة اخلةةاجني، القةةاهرة، الط،عةةة الثالثةةة،  حممةةد /، حتقيةةق   310 ص

 -10/109، كحالةةة   عمةةر بةةن  ضةةا. معَّةة  املةةؤلفني، (139 -138/ 1) شةةَّرة النةةو  الزكيةةة يف ط،قةةات املالكيةةة، م1941
، 51-49، ص4، ج1، ات يةةةخ الةةةثاث العةةةري. سةةةزكني، مةةةجبةةةريوت، الةةةثاث العةةةريبةةةريوت،  ا  إحيةةةا  ، مكت،ةةةة املثةةة ، 110

 .(176/ 6) للز كلي األعالم
تظ  يف ات يةخ امللةوو واألمة  ، املن(223ص) ت،يني كا  املفثي، (53/ 2) للسمعاي ، األنسا (369/ 3) بغدا  ات يخ (1)
، ال،دايةةةةةةةةةة والن ايةةةةةةةةةة (147/ 3) ِبلوفيةةةةةةةةةات ، الةةةةةةةةةوايف(61)ص اللَّْ،لِةةةةةةةةةي تف رسةةةةةةةةة، (269/ 4) األعيةةةةةةةةةان (، وفيةةةةةةةةةات15/96)
 وفي ةةا املنصةةو "، جعفةةر "أي قةةو ا  أحةةد امللةة " ع،ةةد بةةن (. و)ِبُ  َحةةْرٍ (  مقةةَبة خةةا ج بغةةدا ، تُنسةةب إىل "حةةر 15/550)

معَّة  ) .املسةلمني وأعةالم والصةاحلني والُع،َّا  العلما  من حُيَصى ال اخلطيب، وَمن بكر احلايف، وأبو حن،ل، وبشرُ  بن ُ فن أمحد
 (.م1995، الط،عة الثانية،  ا  صا  ، بريوت، 307/ 1، ايقوت بن ع،د هللا احلموي، أبو ع،د هللا. ال،لدان
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 ثالثا: مواقف بني يدي املناظرة
 

يةةةدي املنةةةاظرة أحةةةداٌث، َحةةةرِيي بنةةةا أن نقةةةف عنةةةدها، وجنةةةوَ  يف مضةةةموهنا؛ و،لةةة  ملةةةا جةةةَرْت بةةةني 
 .- محه هللا  -عن مالمح ِب زة يف شخصية اإلمام ال،اقالي  تضمنته من   وٍس انفعة، تُن،ئ

 :  املوقف األِو
 (2)أخةاَت الطَّةال هةل   عضد الدولةة (1)إىل بال  الروم، قا  له وزيرُ  ال،اقالي للخروجاإلماُم   يأ ملا
 السَّعد هباا؛ ألنَّ  أقو ُ  ال،اقالي    "الاإلمام ، فقا  لقاضي عن ،ل ، ففسَّره له الوزيرا فسأله ؟ خلروج 
 الُقةد ة، وإمنةا مةن َ، َّة مثقةا ُ  هاُهنةا للكواكةب لةي وجلَّ،  عزَّ  - هللا بيد كلَّه واخلري رَّ والش كلَّه، والنَّح 
 .(4)ُا" حقيقةَ  العامة، وال بني اجلاهلون هبا (3)لِيَةَتَمعَّش املنَِّ مني كتبُ  ُوضعت

ِة َتوك له على هللا تعاىل.  ويُنِ،ُئ هاا املوقف عن سالمِة معتقد اإلمام ال،اقالي ، وشدَّ
 املوقف الثاين: 

هبةاا  -، طُِلب منه أن ينةزع عمامته وُخفَّه ق،ل الدخو  على املل  الروم بال  ىلملا وصل القاضي إ
ِبةا  إالَّ  ال أ خلُ َأََب القاضي أن يصن  ،ل ، وقا  ُ   "ف -َجَرت عاَ ُة امللوو، و ِبا أ ا وا بال  إ،الَله 

خَب أُ لما ف"، به وأعو ُ ، ااهبِ تقرأوهنا، وأ سلوا  و  بَ تُ اوا الكُ خُ فَ  وإالَّ   ضيت  نْ إِ فَ ، ي والل،اسأان عليه من الز ِ 
ئل القاضةي عةن ل. فسُ سُ ا مضى عليه   ي م  الر  وامتناعه عمَّ ، هاا س،بِ  قا   أ يد معرفةَ ، بال امللُ  
ا نَةةةقةةةد  فعَ  - تعةةةاىل - ، وهللاُ ا ٌ غَ وَصةةة  ي ،ُ نَّةةةا ،ونةةةه مِ مةةةن علمةةةا  املسةةةلمني، ومةةةا حتُ  أان  جةةةلٌ "فقةةةا   ، ،لةةة 

ىل إ   سةلَ إ،ا بعثةوا  ُ  -أيضةاً  - ن شأن امللوومِ و  -عليه الصالة والسالم  - نا حممدٍ وأعز ان بن،ي ِ ، ِبإلسالم
                                                           

 (.297/ 5، نفح الطيب) اج    .هللا ع،د بن املط ر القاس  هو  أبو إليه املشا  الوزير (1)
 بةةه تن،ةةأ   َمةةا(الفلكيةةني أَو املنَِّ مةةني اصةةطالح يف)اُةةدا، و و ا  يقةة  الةةاي     اُةةال ، والفَّةةر الكةةا، ، والسَّةة ال الطَّةة (2)

. )املعَّ  املنَِّ  ُ  ، مم  اللغةة العربيةة ِبلقةاهرة، 2/562 ، وآخرون،إبراهي  مصطفى. الوسي  من احلوا ث، بطلوع كوكب معنيَّ
 (.، بدون ط،عة أو ات يخ ا  الدعوة

، إبةراهي  السةامرائي/ م ةدي املخزومةي،  /  ، حتقيةق  1/74، ليل بن أمحد الفراهيدياخل. كتا  العنياملطلب. )  املعش   (3)
( فةةاملي  أصةةلية. )املصة،اح ا  ومكت،ةة اُةةال   الشةةرح اريةةب يف املنةةري (. و)املعةةايش( مةن )َعةةاش(، فةةاملي  زائةدة، وقيةةل  مةةن )معةش 

 (. واملرا   أهن  كانوا يطل،ون املعايَش ِبلتنَّي .بريوت، املكت،ة العلمية، 2/440، أمحد بن حممد بن علي الفيوميالك،ري. 
 (.298 -297/ 5) نفح الطيب(، 38 -37(، ات يخ قضاة األندل  )ص58/ 7املدا و ) ترتيب (4)
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َُّ ،  ه ، ال  أقدا َ فَ آخر،  َ  ل ٍ مَ  بةال ،  امللة َ  فعةر ا الثمجةانُ "، من أهةل العلة  ما إ،ا كان الرسو ُ سيَّ أ،
 .(1)ون ن معه كما يشاوه يدخل ومَ عُ فقا    َ 

َلَسةةاِي قةةا  القاضةةي  فةةدخلُت عليةةه  ةة(2)بنفةةيِ  ثيةةاي، وعمةةام  وطَيةْ أ اَني،  ا وقةة  بصةةرُه علةةيَّ ، فلمَّ
و فعين فوَق الكلِ ، وابتدَأي عن شأِن ِكسويت، فقلةُت  "هبةاا الةز ِي نةدخُل علةى َمِلِكنةا األعظة ، الةاي هةو 

اعتةه، فمةا ينكةرون حتت يدي أمري املةؤمنني، وأ خةل هبةا علةى سةلطانِنا األكةرم، الةاي أََمةران هللاُ و سةولُه بط
مة ، أََهْنةةُت هيةأيت، و جعةةُت إىل ُحك علمةا  املسةةلمني، فةإن  خلةةُت علية  بغةةريعلةيَّ هةةاا وأان  جةٌل مةةن 

و، و فعنةةا ا َ ا ُعةةنَةةلْ ،ِ قةةد قَ   "لةةه لْ للثمجةةان  قُةة امللةة ُ  فقةةا عنةةد املسةةلمني َجةةاِهي"،  و،هةةب العلةةَ  ونفسةةي،
ان رَ األبةةةرا  األخيةةةا ، وقةةةد أخ،َةةةة   عنةةةدان حمةةةل  وإمنةةةا حمل ةةة سةةةل،سةةةائر الر     عنةةةدان حمةةةل   ، ولةةةي  حمل ةةةمنزلتَةةة
عةن  ، وأان أشةت ي أن أعةرا ،لة  وأ عةه منة ، كمةا  رُ واملنةاظِ ، املسةلمني   لسةانُ نَّةأبه اك  يف كتصاح،ُ 

 .(3)"،كروه عن 
 بُ ناِسةةالةة  ال تُ  ينةةه، وعةةدم خضةةوعه ألعةةراا النصةةا  ويف هةةاا املوقةةف مةةا ي،ةةنيِ  اعتةةزاَز القاضةةي بدِ 

 جوهَر اإلسالم و وَح الشريعة.
  املوقف الثالث:
ه مةةةن العلةةة ، ا بةةةه وِبحل ِةةةر ِ اايةةةة، وُعةةةىل مدينةةةة الطَّ إالقاضةةةي   ملةةةا وصةةةل  ال،غةةةدا ي يقةةةو  اخلطيةةةب

، بني يدي ملوك االرعية     س ُ رَ كما جَ ،  إ،ا  خل عليه (5)له رُ ف ِ كَ ه ال يُ يف أمره، وعل  أنَّ  اايةُ الطَّ  (4)رَ كَ فْ أَ 
القاضةةي مةةن  ليةةدخلَ  ؛ اكعةةاً  منةةه إالَّ  ال ميكةةن أن يةةدخل أحةةدٌ ، لطيةةفٍ  و ا  ِب ٍ  (6)يضةة  سةةريره فةةرأ  أن

ةةة !! ،لةةة  ال،ةةةا  ةةةر، ا  آه القاضةةةيفلمَّ ، ه  اكعةةةاً، و خةةةل مةةةن ال،ةةةا  ميشةةةي  أَسةةةَ  ، وَحةةةنفسةةةه ا  أو ، تفك 
! ىل امللة  حينئةاإمث أ ا  وج ةه  ،ظ ةره بَ َصةه، ونَ  فة   أَسة يديه صا  بنيإ،ا ره، ح  بُ بدُ  مستق،اًل املل َ 

                                                           

 .60/ 7ترتيب املدا و    (1)
َلَساُن  َضْرٌ  من األكِسَية. )لسان العر    (2)  (.125/ 6الطَّيةْ
 .61/ 7   ترتيب املدا و (3)
 (65/ 5العر    )لسان .ِفيَه، وتَةَفكََّر، ِبَْعً   الشَّْيِ ، وأَْفَكرَ  يف  يقا   َفكَّرَ  (4)
 )لسةان. َصةاِحِ،هِ  تَةْعِظةي َ  يُرِيةدُ  َمةنْ  يَةْفَعةلُ  الر ُكةوِع، َكَمةا ِمةنَ  َقرِي،ةاً   ْأسةه اإِلنسةاُن، ويطةْأطئ يَةْنَحةيِنَ  َأن  اْلِكتَةا  أَلهل التَّْكِفريُ  (5)

 (.5/150العر   
ِل ُ  (6)

َ
 .(792/ 1العر    عليه. )لسان السَّرِير  الاي ال يَبح امل
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 .(1)يف قل،ه له اُي،ةُ  فعَّب من فطنته، ووقعتْ 
، وإِبئةه الركةوع لغةري ُحسن تصرفه، واعتزازه بنفسهفطنته، و عن  - محه هللا  - موقف القاضي وين،ئُ 

 .تعاىل هللا
 املوقف الرابع:

ن شةأن الرسةو  حضةو  مائةدة يف طلة ، وقةا   ِمة ا كان يوم األحةد، بعةث امللة ُ قا  القاضي  فلمَّ 
أان مةن علمةا  املسةلمني، "   لرسةوله نا. فقلةتُ سةومِ  ُ  وال تةنق  كةلَّ ، ىل طعامنةاإيةب أن جتُ  فنحةب  ، املل 

علي   يف هاا املوطن، وأخشى أن يكون على  الاين ال يعرفون ما ُيبُ  كالرسل من اجلند واريه   ولستُ 
، فةاهب الثمجةانُ  "،علةى  سةوله وعلةى املسةلمني - تعةاىل - مه هللامن حلوم اخلنازير، وما حرَّ  املل  ةمائد

مةا  وقةد استحسةنتُ ، تكرهةه لةي  علةى مائةديت وال يف طعةامي شةي ٌ "  وقا   يقةو  لة  امللة ُ ، وعا  إ   
ن ِمةة مةةن حلةةوم اخلنزيةةر إمنةةا هةةو خةةا جٌ  بةةه، ومةةا أنةةت عنةةدان كسةةائر الرسةةل، بةةل أعظةة ، ومةةا كرهةةتَ  أتيةةتَ 

، د م الطعةةامُ وقُةة، وجلسةةتُ ، حةةا  علةةى كةةل ِ  فن ضةةتُ "، يقةةو  القاضةةي  "(2)حَّةةا بيةةين وبينةةه ، حضةةريت
 .(3)"!هكرَ  مل أَ  على مائدته ما يُ ي ِ م  أَ ، منه شيئاً  لْ ، ومل آكُ األكلَ  وأومهتُ ، يدي ومد تُ 

، ولعلَّه آثَر عدَم األكلولو أكل اإلماُم ال،اقالي مل يكن ََثََّة َحرٍَج قلُت      اً علةى اخت،ةا ا    شرعيٍ 
 املتكر ة له، وحماوال   النةَّْيل من عزميته، واإلاضا  من مكانته.

  

                                                           

 ت،يةةةةةةني كةةةةةةا  املفةةةةةةثي، (53/ 2) للسةةةةةةمعاي (، األنسةةةةةةا 62 -61/ 7(، ترتيةةةةةةب املةةةةةةدا و )365/ 3بغةةةةةةدا  ) ات يةةةةةةخ (1)
 ، ال،دايةةة(191/ 17النةة،ال  )(، سةةري أعةةالم 55)ص اللَّْ،لِةةي تف رسةة، (96/ 15يف ات يةةخ امللةةوو واألمةة  )(، املنةةتظ  218)ص

 (.548/ 15والن اية )
ٌ  َلُك ْ ....  َواخْلِْنزِيرُ   "تقو  التو اةأْكُل اخلنزير حمرَّم يف مجي  الكتب السماوية،  (2) َوُجثَةثَةَ ا اَل ، َفِمْن حلَِْمَ ا الَ أَتُْكُلوا، فَةُ َو جنَِ

   التثنيةةةةةةم، سةةةةةفر 1994بةةةةةريوت، ل،نةةةةةان، الط،عةةةةةة الثالثةةةةةة،  ا  املشةةةةةةرق،دَّس. الرَّه،انيةةةةةة اليسةةةةةوعية،  . )الكتةةةةةا  املقةةةةة"تَةْلِمُسةةةةةوا
َعِة ِإْخةةةَوٍة َمةةةَ  أُمِ ِ ةةةْ ، َفَأَخةةةَا اْلَملِةةةُ  ُيْكةةةرُِهُ ْ  علةةة" وتقةةةو  التةةةو اة أيضةةةاً   ،(8 ، الفقةةةرة14اإلصةةةحاح تَةنَةةةاُوِ   ىَوقُةةةِ،َ  َعلَةةةى َسةةة،ةْ

 [.1/ 7  " ]املكابيني الثاياْلُمَحرََّمة اخْلِْنزِيرِ  حُلُومِ 
 .63 -62/ 7   املدا و ترتيب (3)
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 املناظرة
ُّ
ص
 
 رابعا: ن

 
 : : هوو من انشقاق القمر، كيف هوو ع ودكمق قلو   ، كمعونظ ة معجزات نبيي  هذا الذي تدَّ قاِ املل ك 

ّي القمور علوى عهود رسوِو    ، ذلوك. وإاوا رآه احلروور   ال واس  حو  رأى ،  صحيح ع دان، وانشو
ال وواس    : ألنَّ قلوو    !فووّ نظووره إليووظ ة تلووك احلوواِ. فقوواِ امللووك: وكيووف   يووره مجيووع ال وواسقن اتي وم وو

   شيء   وقرابةق أليي   لشقوقظ وحروره. فقاِ: وهذا القمر بي كم وبي ظ نسبة   هبة ووعد  يكونوا على أ  
بيو كم وبي هوا ، : فهوذه املائودة  قلو    !ق إاا رأيتموه أنتم خاصةوغريها من سائر ال اس، و ، تعرفظ الروم  

والربامهة، وأهل اإلحلاد، وخاصة يووانن جوريانكم، فو  م  ، سبةق وأنتم رأيتموها دون اليهود، واجملوسن  
 .وقاِ بكالمظ: سبحان  ، فتحريي امللك   ! هم م كرون هلذا الشأن، وأنتم رأيتموها دون غريكمكلَّ 
صاحبظ قاِ: ما ة مملكيت مثلظ،  ألنَّ ؛ طيقظليكلمين. وقاِ: حنن ال ن   (1)يسإبحرار فالن القسي  وأمر 

لظ، فقعد، أشقر الشعر مسب  ، كالذئب  وا برجل  ءوال للمسلمني ة عصره مثلظ. فلم أشعر إذ جا
ّ  ، كي  لظ املسألةوح    ما ذكره. فقل    ال أعرف لظ جوااًب إالَّ  فقاِ: الذي قالظ املسلم الزم، هو احل

أم يراه أهل اإلقليم الذي مبحاذاتظق قاِ: ال ، أهل األرض يراه مجيع   إذا كان لظ: أتقِو إن الكسوف  
ال يراه إال أهل  إذا كان ة انحية   من انشقاق القمر : فما أنكرت  ن كان ة حماذاتظ. قل   م   يراه إالَّ 

، رى القمر م هاع ظ، وكان ة األمك ة اليت ال ي  ن أعرض ا م  فأمَّ ، ن أتهب لل ظر لظتلك ال احية، وم  
ا الطعن الذين نقلوه. وأمَّ  واة  ما يدفعك ع ظ دافع. وإاا الكالم ة الر  ، فال يراه. فقاِ: هو كما قل   

: شبظ هذا ة ال قلةق فقاِ ال صراين   ن  طع  فليس بصحيح. فقاِ امللك: وكيف ي   ذا الوجظة غري ه
ب ا العلم الرروري بظ،  صل  ىل الم الغفري، ح  يتَّ إالغفري  م  جب أن ي قلظ ال  و  من اآلايت إذا صحَّ 

ِي أن اخلرب مفتعل ، ولو كان كذلك لوقع إلي ا العلم الرروري بظ. فلما   يقع ل ا العلم الرروري بظ د

                                                           

ين يف النصةةا    طسةةا  القِ سةةي   مةةن (1) هةةة   (، ويُطلةةق عليةةه اسةة  )الكةةاهن(، والك نةةةُ 174/ 6العةةر    والعلةة  )لسةةةان الةةدِ 
 معاونو األساقفة، ووظيفة القسي   تقدَي القرابني، وأت ية خدمة األسرا ، وتوزيع ةا علةى الشةعب، وتعلةيم   ووعظ ة ، وتعيةني

سلسةلة الرسةائل العلميةة، ، 532عةا   حممةد   ويةش، ص/  . الكنيسة أسةرا ها وطقوسة االشمامسة، وتكليف   ِبخلدمات. ) 
 (. م2012 -هة 1433اهرة، الط،عة األوىل،  ا  بال  بن  ِبح،  ا  ابن حزم، الق
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نشقاق القمر، ما يلزمين ة ا : يلزمظ ة نزِو املائدةوقاِ: الواب. قل   ، إلي  امللك   ابطل. فالتف   
لوجب أن ي قلظ العدد الكثري، فال يبقى يهودي وال نصراين  لو كان نزِو املائدة صحيحاً : ويقاِ لظ
ِي أن اخلرب كذب. فب   يي و     وال ثو   ه  إال ويعلم هذا ابلررورة. وملا   يعلموا ذلك ابلررورة، د

مث أدار ، هظ، ونصب  هر  على هذا. مث رفع رأس   ظ اجمللس. وانفض اجمللس  ن ضمَّ ، وم  ال صراين وامللك  
 ة قلبظ. قاِ القاضي: مث سألين امللك   ن فط تظ، ووقع  لظ اهليبة  م   ب  ج  ، فع  حي ئذ   ىل امللك  إوجهظ 

، فقاِ: ما تقولون ة املسيح عيسى بن مرمي  وح  ، وكلمتظ، وعبده، ر  : ق قل    ة جملس اثن 
. فقاِ: اي خلقظ من تراب، مث قاِ لظ: كن، فيكون. وتلوت عليظ ال صَّ ، ظ، ورسولظ. كمثل آدم  ونبي  
، وبظ ن  فقل    ق! تقولون: املسيح عبد، مسلم ! ق ظ ابن  ين. قاِ: وال تقولون إنَّ د  : نعم، كذا نقِو
؛ (2){ع ظ يما قو ْوالً  ل تو ق ول ون   إ نَّك مْ  ، (1){إ ل ظ   م نْ  م ع ظ   ك ان   و م ا و ل د   م نْ      اَّتَّ ذ   م ا معاذ  ، : قل   

، فتحريي  .عليظ األقارب   وعددت   ق! وخالظ ظه وعمي ن أبوه وأخوه وجد  ابن  ، فم   ف ذا جعلتم املسيح  
على  : ال يقدر العبد  قل    !وميي  ويربئ األكمظ واألبرصق، خيلّ، وحييي وقاِ: اي مسلم، العبد  

ن لقًا م  خ  و  ، عبدًا هلل قاِ: وكيف يكون املسيح   - لي وج   عزَّ  -ن فعل   ظ م  وإاا ذلك كل  ، ذلك
وال أبرأ ، املوتى ما أحىي املسيح  ، قل : معاذ  ! لقظ، وقد أتى هبذه اآلايت، وفعل ذلك كلظقخ  

ال اس ذ لّ، وأخْ  كر هذا مع اشتهاره ة اخل  ه، وقاِ: اي مسلم، ت  وقلي صرب  ، فتحريي . األكمظ واألبرص
ق فقل    يفعلون  - عليهم السالم -األنبياء  إنَّ  من أهل الفقظ واملعرفة : ما قاِ أحد  لظ ابلقبِو

تصديقًا هلم، جيري جمرى  ؛على أيديهم - تعاىل –ن ذاهتم. وإاا هو شيء يفعلظ   املعجزات م  
 فيكم، وقالوا، إنَّ  فقاِ: قد حرر ع دي مجاعة من أوالد نبييكم، وأهل دي كم املشهورين. الشهادة

القرآن  عليظ م صوص   ظ إبذن  ، وتلوت  ذلك كلَّ  ذلك ة كتابكم. فقل : أيها امللك، ة كتاب ا أنَّ 
ن ذات وحده ال شريك لظ، ال م  ، ظ إبذن  : إاا فعل ذلك كلَّ وقل   ، (3){  إب  ْذن  } ة املسيح

 ّ  ل  قاِ: موسى، فو  ن ذاتظ، لاز أن ي  األكمظ واألبرص م  ويربئ ، املسيح. ولو كان املسيح حييي املوتى

                                                           

 .91 اآلية  ق   سو ة املؤمنون (1)
 .40 اآلية  ق   سو ة اإلسرا  (2)
 .49 اآلية  ق   عمران سو ة آ  (3)
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من  - عليهم السالم -من ذاتظ. وليس  معجزات األنبياء  ه بيراء من غري سوء  البحر، وأخرج يد  
س د املعجزات اليت  هرت على يد دون إرادة اخلالّ. فلما   جيز هذا،   جيز أن ت   ذاهتم وأفعاهلم

؛ كانوا يترريعون للمسيح  - ن بعدهىل م  إ من آدم -وسائر األنبياء كلهم  لك:املسيح إليظ. فقاِ امل
املسيح كان يترريع  ن يقولوا إنَّ أ، ال يقدرون م  ظْ اليهود ع   فعل ما يطلبون. قل : أو ة لسان  ح  ي  
: إنَّ  صاحب نبي   ىل موسىق وكل  إ بني املوضعني ة  ظ، فال فرق  ىل نبيي  إاملسيح كان يتررع  يقِو

  ق! الدعوى
اسووتق قواِ: ابل َّ  هووت  الال د  لظ: أّتَّ   فقل   ، مث تكلم ا ة جملس اثلث : - رمحظ   -قاِ القاضي 
و  يوونمن بووظ ، بووظ كووذا ل  فع ووصوولب وي  قتوول وي  رى أبنووظ ي  لووظ: د   موون اهلووالل. قلوو     جووي ال وواس  أراد أن ي  

يكون إهلواً. وإذا بطول أن يكوون إهلواً، بطول  بظ، بطل أن إنظ ال يدري ما أراد اليهود   اليهودق ف ن قل   
ألن احلكمة مت ع  ؛فليس حبكيم .ودخل ة هذا األمر على بصرية  ، قد درى أن يكون اب اً، وإن قل   
 ه . وكان آخر جملس كان ل معظ. من التعرض للبالء. فب  

من حمافل  ة حمفل  ، الطاغية وعد القاضي أاب بكر ابالجتماع معظ ثظ أنَّ ن حدَّ عمَّ ، (1)وذكر ابن حييان
وألطوف ، ولو  ة زي توظ، فوأدانه امللوكوقود احتفول اجمللوس، وب  ، فحرور أبوو بكور، مسيواه ال صورانية ليووم  

، هبتووظ وخاصووتظ، عليووظ التوواج، والذريووةوامللووك ة أ  ، سوونالظ، وأجلسووظ علووى كرسوويظ دون سووريره بقليوول
ظ، وقواِ إليوظ ة التويق   داينوتهم، وقود أوعود امللوك   م  يي  قو و (2)وجواء البطورل، لى موراتبهمورجاِ مملكتظ ع

وسر  اخ   َّ فو   لظ: إنَّ 
ن يشبهظ ة رحلتظ م   ال ي فذ إالَّ  - بدهائظ وبكرامتظ الذي مسع    - الفرس ك  ل  م   (3)

                                                           

 اث، َّة مةؤ  ،   (م1076 -987=  هةة469 -377) مةروان أبةو ِبلةوال ، األمةوي انحيَّة بن حسني بن خلف بن انحيَّ  (1)
 األنةدل  ات يةخ يف( امل،ةني)، و(األنةدل  ات يةخ يف املقتة، )  ت،ةهكُ  مةن األنةدل ، يف التةا يخ لةوا  صةاحبَ  كان  .قرط،ة أهل من

 [.289/ 2  للز كلي األعالم، 372 – 370/ 18، الن،ال  أعالم سري. ]الصحابة( تراج ) يف وكتا  ،أيضا
ِبترَِب( أي العشرية، )شي ( أي الةرئي ، فيكةون معناهةا ) ئةي  ت ا )ِبترِب شي ( مرك،َّة من )  لفظة يواننية، وصح  الَ،ْطَرو (2)

يين األوَّ  يف كةل ُقطةر أبكملةه،  اقفة. وهةو لقةٌب علةى القةائ  أبمةو   يةنالعشرية(، وال،طرق   ئي  األسة النصةرانية، واملسةؤو  الةدِ 
نية، وأنطاكيةةة، وبيةةت املقةةدس، و ومةةا. يف املغةةر   اإلسةةكند ية، والقسةةطنطي ة يف املشةةرق، وواحةةدوال،طا قةةُة يف سةةِ  مةةدن، أ بعةة

 بتصرا(. 527ص  الكنيسة أسرا ها وطقوس ا)
يْةَلِمي ) ُكن بُةَوْيه الدولة( ابن السلطان حسن بن فَةنَّاُخْسُرو )َعُضديقصد    (3) ، فاً ونصة أَعوامٍ  َسَْسةَ  الِعرَاقَ  متلَّ َ    الدولة( الدَّ

رُ  أَنَّهُ  قَةَْباً، َزَع َ  بة )النََّّف( َجِلداً، أظ ر ِشْيِعي اً  َكانَ  (، )اإِلَمامِ  قَة،ةْ ْشةَ َد، َعَلْيةهِ  َوبَ   َعِليٍ 
َ
َعاُشةو َاَ ،  َومةْأمتَ  الةرَّْفِ ، شةَعا َ  َوأَقَةامَ  امل
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تقري بفرل ا ، ة  لَّ ز  فلعلك تتعلّ م ظ بسقطة، أو تعثر م ظ على ؛ ر دي كوأ ه  ، فتحفظ م ظ، وحيلتظ
وسووألظ أحفووى ، م القاضووي عليووظ أحفوول سووالمفسوولَّ ، ال ي حلووة الداينووة، وول    م  يي  البطوورل قو وو عليووظ. فجوواء

 (1)بواوتغوريوا لوظ، وصولَّ ، م قولوظ هوذا عليوظ، وعلوى مجويعهمظ وسناِ، وقاِ لظ: كيف األهل والولودق فع  
هنالء تستعظمون هلذا اإلنسوان اَّتواذ الصواحبة فقاِ: اي ، أيب بكر عليظ على وجوههم، وأنكروا قوِ  

هلوذا  ةً أفتريفون ذلك إليوظق سوو  - عزي وجهظ - كمبظ عن ذلك، وال تستعظمونظ لربي   ون  ب  رْ والولد، وتو  
 . وتداخلتهم لظ هيبة عظيمة، وانكسروا، قط ة أيديهم، و  يردوا جواابً ظ. فس  ما أبني غلط  ، الرأي

ين  ع ون قصَّوة ع ائ ش وة زوج ن ب ويك م القاضوي: تووبي ، قاصوداً الريوم طاغية  وة جملس قاِ  و م وا قيول ، أ ْخورب 
ي أ ب و بكر. ف يه ا ِ  ل ظ  اْلق اض  ا ف أ مَّو، انو م وْرمي  ب و  عمور ، ا ونبيي   زوج  : مها اثْو و ت ان  قيل فيهم ا م وا قيول: فو ق ا
ف وانْوق طع . اَّللَّ مم َّوا رموي بوظ قود بورأه وكول  ، ف ج اء ت ب ولد ّتملظ على كتفهوا و أما م ْرمي، ا ف لم ت لد نبيي   زوج  
طاغية و   حير ج و اابال

 (2). 
  

                                                                                                                                                                                 

ً، ُشةةََّاعاً، َمِ ْي،ةةةاً، وََكةةانَ   هةةةة(372سةةَنَة ) َشةةةوَّا ٍ  يف  َمةةاتَ  .الفرَاَسةةةة الوطةةةَأِة، َصةةاِئبَ  َشةةِديدَ  َعُسةةْوفاً، ج،َّةةةا اً، أَ ي،ةةةاً، َعاِلمةةاً، حَنْةةِواي 
 .[251 – 249/ 16الن،ال    أعالم سري]النََّّف.  ِبش دِ  َوُ ِفنَ  بِ،َةْغَداَ ،

فيلم  بيده على التوا  ج، َته، وصةد ه،  -بزعم    –التَّصليب  حركة يقوم هبا املسيحي ؛ أتكيداً إلميانه بَصْلِب املسيح  (1)
صةةةالح قنصةةةوه، / صةةةو َة الصةةةليب. )قةةةاموس أ اين ومعتقةةةدات شةةةعو  العةةةامل.   اهرفريسةةة  هكةةةاا علةةةى نفسةةةه يف الظةةة وكتفيةةةه،

 م(.2004، مكت،ة  ا  الكلمة، القاهرة، الط،عة األوىل، 349وآخرون، ص
(، سةةري أعةةالم النةة،ال  219 -218)ص ت،يةةني كةةا  املفةةثي(، 56ف رسةةت الل،لةةي )ص(، 68- 63/ 7املةةدا و ) ترتيةةب (2)
(، ال،دايةةةةةةةةةة والن ايةةةةةةةةةة 40 -38ات يةةةةةةةةةخ قضةةةةةةةةةاة األنةةةةةةةةةدل  )ص(، 248 -247اظرات )ص(، عيةةةةةةةةةون املنةةةةةةةةة192 -17/191)
(15/549). 
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 مصادر املناظرة: خامسا
 

ناظرة، و،ل  يف مواطن متفر ِقةة مةن  املمن  وأصحاُ  الثاج  والط،قات أجزا  م،عثرة أو   املؤ خون،
 كلي ياكُر ما وق  بني يديه وما وصل إليه من أخ،ا ها.   ..ُكت،  

 هي حبسب أمهيتها : ثالثة، بتفاصيل امل ا رة  اليت أحاطصادر امل وأهم  
 عياض بن موسى الس،   للقاضي . ترتيب املدا و وتقريب املسال  ملعرفة أعالم ماهب مال  -1
 .هة(544)ت  

، احلسةةن يأل (ات يةةخ قضةةاة األنةةدل ، املسةةمَّى بةةة )تيةةاوالفُ  ن يسةةتحق القضةةا َ ا فةةيمَ ليَةةاملرق،ةةة العُ  -2
 .هة(792)ت   ياهِ ،َ علي بن ع،د هللا النة  

 .هة(717)ت   علي ، عمر الس كوي   ي، ألناظراتون امليُ عُ  -3
 :أمَّا الكتب اليت ذكرت أجزاء مت اثرة من امل ا رة، فهي 

 .هة(463)ت   اخلطيب ال،غدا يبن اثبت،  أمحد بن علي، بكر أليات يخ بغدا .  -1
علةي بةن احلسةن ، القاسة أي . إىل اإلمام أي احلسةن األشةعري بَ سِ ت،يني كا  املفثي فيما نُ  -2

 هة(.571)ت   عساكرابن ، بن ه،ة هللا
 .هة(597)ت   رج، ع،د الرمحن بن علي بن اجلوزيالف ألياملنتظ  يف ات يخ امللوو واألم .  -3
 هة(.630)ت   ابن األثري، الشي،اي علي بن أي الكرم، احلسن ألي. الكامل يف التا يخ -4
 هة(.691)ت   الف ري أمحد بن يوسفاحلَّاج،  أليةِي. اللَّْ،ل تف رس -5
 هة(.748)ت   حممد بن أمحد الاَّه ، ألي ع،د هللا، الن،ال  ِسرَي أعالم -6
 هة(.774)ت   إ اعيل بن عمر بن كثريالفدا ،  ، أليال،داية والن اية -7
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 سادسا: سبب املناظرة 
 

، وإحكةةام سةةيطر   علةةى (2)يف فةةثة نفةةوِ  )ال،ُةةوي يني( (1))الدولةةَة الع،َّاسةةية( عاصةةر اإلمةةاُم ال،ةةاقالي  
 . (3)مقاليد احُلك  في ا

سةةةلطاهنا؛ و،لةةة  هةةةواِن مةةةن ات يةةةخ الع،َّاسةةةيني بضةةةعف شةةةأن اخلالفةةةة، و  وقةةةد اتَّسةةةمت هةةةاه احلِق،ةةةة
الرَّاميةة إىل االنفصةا  عةن  ولةة اخلالفةة، واز اي  نفةو، الفةرس  ى  أس ا  ظ و  احلركات الثو يةةعل ألس،ا ٍ 

إالَّ أنَّ هةةاا ،   ِبتةةت ُتالحةةق  ولةةة اخلالفةةة بةةني احلةةني واآلخةةرالةةروم الةةاةةزوات واألتةةراو في ةةا، انهيةة  عةةن 
د حةرص امللةوو ُيضعْف من الن ضة الثقافيةة والفكريةة، فقةاالضطرا  واالنقسام بني األقطا  اإلسالمية مل 

 .(4)العلما ، واالحتفا  هب  واألمرا  على تقريب
،   إليه العلما َ ش دت احلياة العلمية از ها ًا واسًعا، حيث قرَّ  (5)د الدولة ال،وي ي(ضُ يف ع د )عَ و 

                                                           

الدولةةُة الع،اسةةية هبةةاا االسةة ؛ يةةت   ِ هةةة(، وقةةد 132 -41) علةةى أنقةةاض اخلالفةةة األمويةةة هةةة(656 -132) اسةةيةاخلالفةةة الع،َّ قامةةت  (1)
ع،د هللا بةن حممةد بةن علةى بةن ع،ةد هللا بةن ع،ةاس بةن ع،ةد هو )  وخليفت ا األوَّ ، الدولة هاه مؤس . و  سو  هللا  اس ع َّ نس،ة إىل الع،َّ 

) اجةةة  التفصةةةيل يف  حماضةةةرات ات يةةةخ األمةةة  اإلسةةةالمية )الدولةةةة الع،اسةةةية(، الشةةةيخ حممةةةد  .(احالع،ةةةاس السةةةفَّ  أي(، املعةةةروا بةةةة )املطلةةةب
 م(.1986 -هة 1406الط،عة األوىل  اخلضري ب ، حتقيق  الشيخ حممد العثماي،  ا  القل ، بريوت، ل،نان،

ْيل ( املنطقةةة ااةةاو ة ل،حةةر قةةزوين، وتُنسةةب هةةاه األسةةرة إىل شةةيعية  ولةةة (2) كةةان  الةةاي )بويةةه(، فا سةةية األصةةل، هةةاجرت مةةن بةةال  )الةةدَّ
أل  األكةَب علةي بةن بويةه؛ وكةان علةو شةأهنا علةى يةد ا .وأمحةد، واحلسةن، علةي  ا أبنا  )بويه( الثالثة  أش ر  جاُ يتعي ش من صيد األ او.

بعةةدها شةةرياز قاعةةدة حلكمةةه. و  ، واَتةةامةةن بنةةا  جةةيش قةةوي  انتةةزع بةةه معظةة  بةةال  فةةا س اسةةتطاع بفضةةل مقد تةةه العسةةكرية واإل ا يةةةالةةاي 
منةا ويف زمةن   ، (م945 - هةة334عةام ) ، ومتكنةوا مةن  خةو  بغةدا سيطر ال،وي يون على أصف ان والري ومهاان والكرج وكرمةان واألهةواز

) اجةة   ال،وي يةةون يف فةةا س وإسةةقا،  ولةةة بةةين بويةه. ، بغةدا  يف  خةةو السةةالجقة ( جنةةح م1055 - هةة447املةاهب الشةةيعي، ويف سةةنة )
ومةا بعةدها،  ا  ومكت،ةة عةدانن، بغةدا ، حماضةرات ات يةخ األمة  119)  اسة يف األحوا  السياسية والفكرية(،  / علي حسن اض،ان، ص

 وما بعدها(. 416اسية(، صاإلسالمية )الدولة الع،
م( أي مةدة ثةالث 1055 - 946 = هةة447 -334ومتتد هاه املرحلة من )بة )عصر نفو، ال،وي يني(،  العصر الع،اسي الثالثُ ِ ي  (3)

)ات يةخ  .والقةائ  أبمةر هللاهة   املطية  هلل، والطةائ  هلل، والقةا   ِبهلل، ، اسخلفةا  مةن بةين الع،َّة عشرة ومائة سنة، وتعاقب يف هاه املدة أ بعةةُ 
 م(.2009 -هة 1430،  ا  النفائ ، بريوت، ل،نان، الط،عة السابعة، 220الدولة الع،اسية.  /حممد س يل طق وش، ص

 اجةة  التفصةةيل يف  احليةةةاة العلميةةة يف العةةةراق خةةال  العصةةةر ال،ةةوي ي. إعةةدا    شةةةا  ع،ةةاس مغنةةةوق.  كتةةو اة، قسةةة  الد اسةةات العليةةةا  (4)
 م. 1990 -هة 1410كلية الشريعة والد اسات اإلسالمية، جامعة أم القر ،   احلضا ية،

 س،ق التعريف به. (5)
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ةةةة مةةةةني،واملتكل ِ  ثني،واسةةةةد ِ  ،الفق ةةةةا ِ  علةةةةى اجلةةةةراايت وأجةةةةر "  سةةةةابني،والنَّ  ،والشةةةةعرا ِ  حةةةةاة،والن   رين،واملفسِ 
 .(1)"وامل ندسني ا ،سَّ واحلُ  ،واألط،ا ِ 

ةةن مةةا َعلَةةى هر(   " كةةانصةةاحب كتةةا  )يتيمةةة الةةدَّ وعنةةه يقةةو    مةةن إليةةه األ ض، وُجعةةل يف لةةه ُمكِ 
ةةلطان،  َسةةَعةِ  ِمةةن الشةةأن، وأويتَ   فْةَعةةةِ  مةةن بةةه ، وُخةةصَّ  ِ ،ْ والَقةة الَ،ْسةة ِ  أزمَّةةة  ، ويتشةةاَالُ لةةب   يتفةةرَّ ُ الس 

 . (2)األمرا  ا.هة" ُمنا مة على األ ِب  مالسة ، ويُؤثِرُ ِبلُكُتب
ا  أ  فيةه مةةن حضةةو  ؛ ملةة(ُضةةد الدَّولةة)عَ ويف هةاه األجةةوا  العلميَّةة ملةة  جنةُ  اإلمةةام ال،ةةاقالي، فقرَّبةه 

األعظةةة ، اإلمَباطةةةو   الةةةروم  لِةةةمَ   ةةةه إىلوجَّ يف أواخةةةر ع ةةةده و  .الةةةرأي الةةةاِ هن، وجةةةو ة الفكةةةر، وصةةةوا 
 . (4)"صرانيةمن النَّ  ويغ َّ اإلسالم،   ِْفعةَ  بال ؛ لُيظ ر واختصَّه"، (3)"ِبسيليوس الثاي"

 َمِل ُ  "أ مانوس" مات أنَّه ملاعن األحداث واملالبسات ال  س،قت هاه السفا ة، ياكر املؤ  ِخون و 
 امللة ، وكةان يف القةا ة ك،ةا  وطمة  الروم، كلمة افثقت"ِبسيل"، و"قسطنطني"،  ابناه بعده الروم، وقام

ةةةقال وس" فيةةه طمةةة  ممَّةةن ( بةةة )َوْ  ٍ  املعةةةروا "السَّ الر وِمةةةي 
ن، لكن مةةةا علةةى األخةةةَويْ  الةةاي أعلةةةن احلةةةر  ،(5)

َخةةوان بةةال  أ سةةال ِمةةن ِق،ل مةةا الدولةةة(؛ يسةةتحميه ويستنصةةره، فلمةةا علةة  األ ُضةةدهزمةةاه، فالتَّةةأ إىل )عَ 
ا علةةى )َوْ ٍ ( خطَّتةةه، ويعرضةةا علةةى امللةة  أن يسةةل   إلي مةةا )و  اً( فسةةدإىل )عضةةد الدولةةة(؛ ليُ  (6))نَةْقُفةةو (

                                                           

،  اجعةه وصةحَّحه   / حممةد يوسةف 7/387 (،ابةن األثةري، املعةروا بةة )الشةي،اي علةي بةن أي الكةرم، أبو احلسةن. الكامل يف التا يخ (1)
 م.1987 -هة 1407الط،عة األوىل، الدقاق،  ا  الكتب العلمية، بريوت، ل،نان، 

، مفيةد حممةد قمحيةة/  ، حتقيةق  25 /2، أبةو منصةو  الثعةال ، ع،د امللة  بةن حممةد بةن إ اعيةل. هر يف حماسن أهل العصريتمة الدَّ  (2)
 .م1983 - هة1403الط،عة األوىل، ، ل،نان، بريوت،  ا  الكتب العلمية

م(، تُةةةو ِج وهةةو طفةةل مل 1025 – 960( مةةن التحقيةةق. و)ِبسةةليوس الثةةاي(  امَباطةةو  بيزنطةةي )13/ 1) الصةةغري التقريةةب واإل شةةا  (3)
 – 986يتَّةةةاوز عمةةةرُه السةةةنتني، وطَّةةةد  عةةةائ  احُلكةةة  يف الةةةداخل، وخةةةاض حةةةروِبً متواصةةةلة خةةةال  سسةةةني عامةةةا تقري،ةةةاً، قَاتَةةةَل ال،لغةةةا  )

،  ا  العلةةة  للماليةةةني، بةةةريوت، الط،عةةةة األوىل، 91م املةةةو  . منةةةري ال،عل،كةةةي، صم(، وضةةة َّ بال هةةة  إىل إمَباطو يتةةةه. )معَّةةة  أعةةةال1018
 م(.1992

 (.37)ص ات يخ قضاة األندل  ،(58 -57/ 7) املدا و ترتيب (4)
 (.386/ 7  الكامل يف التا يخ. )وعظما  ال،طا قة، كابر أصحا  اجليوشأمن  " املعروا بة )و   الرومي(،و   بن منريهو " (5)
ي شةةرقي لِةةن يَ علةةى َمةة - عنةةده  –واسةة  الدمسةةتق (،  مسةةتقا" ملةةُ  الةةروم، )أ مةةانوسهةةو نَةْقُفةةو  فوقةةاس   إمَباطةةو  بيزنطةةي، أقامةةه " (6)

ل سةةنة تِةةقُ . وأل،سةةوه التةةاج، وبعةةد هةةالو )أ مةةانوس( اجتمةة  إىل )نقفةةو ( زعمةةاُ  الةةروم، وقةةدَّموه لتةةدبري أمةةر ولةةدي امللةة  الصَّةةغريين، اخللةةيج
،  ا  الفكةر، بةريوت، خليةل شةحا ةبتصةرا، حتقيةق   275 -274/ 2، ع،د الةرمحن بةن حممةد بةن خلةدونات يخ ابن خلدون. ]هة . 60

 .[م1988 -هة 1408، الط،عة الثانية
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 إطالق سراح مجي  أسر  املسةلمني يف بةال  الةروم، فمةا  )عُضةد الدولةة( إىل ،لة ، لكنةه احتةا  يف نظريَ 
 .الرسالة)ال،اقاليَّ(  وا  اإلمام خرياً، وأخرج معه الرسوَ   ووعدتسلي  )َوْ  (، 

 وأ ا  )عُضد الدولة( بال  أن تكون هاه الرسالة السياسية مدعومة برسالٍة  ينيٍة، يتوالَّها القاضةي
  ، وضةْعف ُحََّّةت  ، واضةطرا  عقيةد  ، وكةان  يةنِ  لِ لَة؛ حة  يُنةاظر النَّصةا  ، ويُطلع ة  علةى خَ بنفسه
 .(2)وثالَثائةسنة اثنتني وس،عني ، وقيل  (1)إحد  وس،عني وثالَثائة سنة،ل  

  

                                                           

. أبةو القاسة  إمةامي، حتقيةق  23 – 22/ 7، مسةكويهن أمحد بةن حممةد بة، أبو علي. جتا   األم  وتعاقب اُم  اج  التفصيل يف   (1)
، عمةةةر ع،ةةد السةةةالم تةةةدمري، حتقيةةق  207، صحيةةىي بةةةن سةةعيد األنطةةةاكي. ات يةةخ األنطةةةا ي، م2000، ، الط،عةةة الثانيةةةة، ط ةةةرانسةةروش

 (.275 -274/ 2(، ات يخ ابن خلدون )386/ 7) الكامل يف التا يخم، 1990، ل،نان، جروس برس، طرابل 
 .39/ 7، جتا   األم  وتعاقب اُم  اج    (2)
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 املبحث األول
 معجزة انشقاق القمر لنبينا حممد 

 
 ال،ةةاقالي ، حةةو  انشةةقاق القمةةر، وث،ةةوتاإلمةةام وم إىل ُ  الةةر  لِةةوجَّ ةةه مَ  املنةةاظرة بسةةؤا ٍ  بةةدأت وقةةائ ُ 

 ي"هةاا الةا  ه ُةاه املعَّةزة الن،ويةة؛ حيةث قةا ،ل  عند املسلمني. والاي يظ ةر مةن سةؤاِ  امللة  إنكةا ُ 
  ." ؟ ك هو عند  القمر، كيف من انشقاق، ن،يِ ك  ونه يف معَّزاتِ عُ تدَّ 

"هةةو صةةحيٌح عنةةدان، انشةةق القمةةُر   املعَّةةزة، وصةةحَِّة وقوع ةةا، قةةائالً تلةة  بث،ةةوِت  القاضةةيفأجةةا  
 .(1) ا.هة"   أ  الناُس ،ل ، ح َّ على ع د  سو  هللا 

 وسوا يت   تناو  هاه املعَّزة من خال  املطالب اآلتية  
  

                                                           

 (.38، ات يخ قضاة األندل  )ص(63/ 7املدا و ) ترتيب (1)
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 املطلب األول
بوت انشقاق القمر

م
 ث

 
األن،يةةا ؛  آايت مةةن شةةي ٌ  يعةةِدُا يكةةا ُ  عظيمةةٌة، ال آيةةةٌ  القمةةر   "انشةةقاق (1)يقةةو  اإلمةةام اخلطَّةةاي  

 مما الط،ائ ، فلي  من املرك ب العاملَ  هاا يف ما ط،اعِ  مجلةِ  من السما ، خا جاً  ملكوت يف ظ ر أنَّه و،ل 
 .(2)أظ ر" به الَبهانُ  ا ص  يلٍة، فلال  إليه الوصو ِ  يف يُطم 

. القمر، كمعَّزٍة خاصٍَّة بن،يِ نا حممٍد  على انشقاقِ ، وكاا الس نة املط  رةوقد نصَّ القرآُن الكرَي، 
 القرآن والس نة عن ا   وَهاَو حديثَ 
 انشقاق القمر ة القرآن الكرمي : أوال

َّّ  السَّاع ة   اقْوتو ر ب       القمر، و،ل  يف قوله تعاىل ِبنشقاق أخَب القرآُن الكرَيُ   و إ نْ  * اْلق م ر   و اْنش 
ْحر   و يو ق ول وا يو ْعر ض وا آي ةً  يو ر ْوا  .(3){م ْست م ر   س 

 في ةا تقةومُ  الة  السَّاعةُ  َ َنت  أي {السَّاع ة   اقْوتو ر ب      قوله تعاىل   - محه هللا  - (4)يقو  الطَبي
  ألهواُةةةا، وقولةةةه ِبالسةةةتعدا  ُةةة  وأْمةةةرٌ  القيامةةةة، بةةةدنو   لع،ةةةاِ ه -تعةةةاىل  – إنةةةااٌ  مةةةن هللا وهةةةاا القيامةةةُة،

                                                           

 مةةن حمةةد ث، فقيةةه   (م998 - 931=  هةةة388 - 319) سةةليمان  أبةةو ال،سةة  ، اخلطةةا  بةةن إبةةراهي  بةةن حممةةد بةةن محةةد (1)
 شرح)، و(احلديث اريب)، و(اسدِ ثني ال  إصالح)، و(القرآن إعَّاز بيان)، (الس نن معامل)، له  (كابُل بال  من) بست أهل

 أعالم ، سري282/ 3الكَب    الشافعية ]ط،قات .يف بستتويف ، (لل،خا ي   الصحيح اجلام  أحا يث تفسري) ِبس ( ال،خا ي
 [.273/ 2للز كلي   ، األعالم26/ 17الن،ال   

 بةةريوت،،  ا  املعرفةةة ،185/ 7، أمحةةد بةةن علةةي بةةن حَّةةر العسةةقالي. أبةةو الفضةةل، فةةتح ال،ةةا ي شةةرح صةةحيح ال،خةةا ي (2)
، حه وأشرا على ط،عةه  حمةب الةدين اخلطيةبقام إبخراجه وصحَّ ،   كت،ه وأبوابه وأحا يثه  حممد فؤا  ع،د ال،اقي قَّ هة، 1379

 ا  إحيةا  الةثاث ، 162/ 16، حممةو  بةن أمحةد بةن موسةى بةد  الةدين العيةين، أبو حممد، عمدة القا ي شرح صحيح ال،خا ي
 .بريوت، العري

 .2 ،1 اآليتان  ق   سو ة القمر (3)
ةةر املةةؤ  ِ م(  923 -839هةةة = 310 -224) جعفةةر  أبةةو الطةةَبي، يزيةةد بةةن جريةةر بةةن حممةةد (4)  آمةةل يف ُولةةد. اإلمةةام املفسِ 

، (الفق ةةا  اخةةتالا)، و(القةةرآن تفسةةري يف ال،يةةان جةةام )، و(وامللةةوو الرسةةل أخ،ةةا )لةةه  . هبةةا بغةةدا ، وتُةةويف واسةةتوطن طَبسةةتان،
 [.69/ 6للز كلي   ، األعالم267/ 14الن،ال    أعالم ، سري191/ 4األعيان   الدين. ]وفيات علوم يف( املسثشد)و
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  َّّ  ق،ل ِبكَّة، ، وهو هللا  سو  ع د على - ،ُِكرَ  فيما - ،ل  وكان القمر، انفلق  أي {اْلق م ر   و اْنش 
 ِصةْدقِ  آيةًة علةى القمةر، انشةقاقَ   فةأ اه  آيةًة، مكَّةة سةألوه أهةلِ  كفَّةا  أنَّ  و،لة  ،(1)املدينة إىل هَّرته
 . (2)انشقَّ  حممٌَّد القمَر، ح َّ  َسَحر  وقالوا أ اه  أعرضوا، وكاَّبوا، ن،وَّتِه، فلمَّا وحقيقةِ  قوله،

 نشقاق القمر ة الس  ة ال بوية ا: اثنيا
 - (4)من الصَّحابة كثريةٌ   حديَث انشقاِق القمِر مجاعةٌ  َ َو    - محه هللا  - (3) يقو  ابُن ع،د الَب  

ُُ  ِمن التَّابعني، مث نَةَقَلُه عن   اجلَ    َوَ َو  ،ل  عن   - ضي هللا عن     .(5)الغفرُي، إىل أن انتَ ى إلينا أمثا
   األحا يث الن،وية يف انشقاق القمر ومن
 ،(6)اجلَ،َةلِ  فَةةْوقَ  ِفْرقَةةً  فِةْرقَةتَةنْيِ،  هللاِ  َ ُسةو ِ  َعْ ةدِ  الَقَمةُر َعلَةى اْنَشةقَّ   قا   مسعو  ابن عن -1

 .(7)"اْشَ ُدوا"   هللاِ  َ ُسو ُ  فَةَقا َ  ُ ونَُه، َوِفْرَقةً 
َنَمةةا  قةا  وعنةه  -2  ِفْلَقةةةٌ  َفَكانَةتْ  ،(1)ِفْلَقتَةةنْيِ  اْلَقَمةةرُ  انْةَفلَةقَ  إ،ِ  (8)ِبِة ً   هللاِ  َ ُسةةو ِ  َمة َ  حَنْةنُ  بَةيةْ

                                                           

 (.632/ 6  البن حَّر ال،ا ي سنني. ) اج   فتح س  بنحو القمر ق،ل اَُّرة الن،وية انشقاقُ كان   (1)
الفكةر،  بتصةةرا،  ا  84/ 27الطةَبي،  جريةر بةن ، أبو جعفر، حممةد(تفسري الطَبي) القرآن آي أتويل عن ال،يان جام  (2)

 هة.1405 بريوت،
 مةن   م(1071 -978هةة = 463 -368)عمةر  أبةو املالكي، القرط  النمري الَب ع،د بن حممد بن هللا ع،د بن يوسف (3)

 و)االسةةتيعا (،والعقةةال (،  )العقةةل مةةن مصةةنفاته . بشةةاط،ة بقرط،ةةة، وتةةويف ُولةةد.  َّاثةةة أ يةةب، مةةؤ  ، احلةةديث، ُحفَّةةاظ ك،ةةا 
 [.240/ 8للز كلي،  ، األعالم153/ 18الن،ال    أعالم ، سري66/ 7األعيان   وفضله(. ]وفيات العل  بيان و)جام 

أمحةد بةن علةي أبةو . أحكةام القةرآنانشةقاق القمةر  واه عشةرة مةن الصةحابة. )   أنَّ  - محةه هللا  - اصأبةو بكةر اجلصَّة،كر  (4)
 (.هة1405، بريوت،  ا  إحيا  الثاث العري، حممد صا ق القمحاوي، حتقيق  298/ 5، بكر الرازي اجلصاص

 ( بتصرا يسري.186/ 7) البن حَّر ال،ا ي نقال عن  فتح (5)
 (183/ 7  البن حَّر ال،ا ي ِمَ . )فتح إىل َمكَّة من السَّائر يَسا  على، حرا  هو ج،ل (6)
حتفةةة معَّةةزيت، مةةن )الشةة ا ة(، وقيةةل  معنةةاه  احضةةةروا وانظةةروا، مةةن )الشةة و (. )يت أو   )اشةة دوا( أي  علةةى ن،ةةوَّ قولةةه  (7)

 (، واحلديث ا  الكتب العلمية، بريوت، 6/342 حممد بن ع،د الرمحن امل،ا كفو ي،األحو،ي بشرح جام  الثماي. أبو العال، 
الط،عةةة ،  ا  طةوق النَّةاة، مةد زهةةري الناصةرحم، حتقيةق  حممةد بةن إ اعيةةل ال،خةا ي. أبةةو ع،ةد هللا، ال،خةا ياإلمةام صةحيح يف  

 .49/ 5(، َواْنَشقَّ الَقَمرُ   )ِب  ، كتا   تفسري القرآن،هة1422األوىل، 
ما ، أي من به مُيَْ   ملا بال  ُ  ي م،رَ احلَ  نم اجلما َ  فيه احلاج، ويرمي ينزله الاي ِم   ِبلكسر، الوا ي (8)  يُراق. )معَّة  الدِ 

 .(5/198ال،لدان  
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 .(2)"اْشَ ُدوا"   هللاِ  َ ُسو ُ  لََنا فَةَقا َ  ُ ونَُه، َوِفْلَقةٌ  اجْلََ،ِل، َو َا َ 
 .(3)"َواللِ زَامُ  َوالَ،ْطَشُة، َوالر وُم، َوالَقَمُر، الد َخاُن،  َمَضنْيَ  َقدْ  َسْ ٌ "  قا  وعنه  -3
 .(4)"الَقَمر اْنِشَقاقَ  آيًَة، فََأ َاُه ُ  يُرِيَةُ  ْ  َأنْ  َمكَّةَ  أَْهلُ  "َسَأ َ   قا   وعن أن  -4

نَةُ َما" ِحرَا   َأَْوا ِشقَّتَةنْيِ، َح َّ  الَقَمرَ  "... فََأ َاُه ُ   ويف  وايٍة عنه قا   .(5)بَةيةْ
 ، فَةَقةةا َ  هللاِ  َ ُسةةو ِ  َعْ ةةدِ  َعلَةةى الَقَمةةرُ  انْةَفلَةةقَ   قةةا  – ضةةي هللا عن مةةا  -(6)عمةةر ابةةن وعةةن -5

 .(7)"اْشَ ُدوا"   هللاِ  َ ُسو ُ 

                                                                                                                                                                                 

املفةةةاتيح يف شةةةرح االنشةةةقاق. ) حصةةةو  علةةةى الشةةةديد التَّن،يةةةه  خةةةر أُ  ، وَتَسةةةف لِ فلقةةةة ُعلةةةو ِ  وَوْجةةةهُ  .والشَّةةةق الَفْلةةةق  القطعةةةة (1)
 (.هة1433الط،عة األوىل، ، وزا ة األوقاا الكويتية، 176/ 6، (ريظ املة )احلسني بن حممو  بن احلسن، املش وُ  ب. املصابيح

 .2158/ 4كتا   صفة القيامة واجلنة والنا ، ِب   انشقاق القمر،   مسل اإلمام صحيح  (2)
ةةة أهةةلَ  أصةةابت الةة  )الةةد َخان(  السَّةةَنة (3) ، حممةةد بةةن أي بكةةر بةةن عمةةراجلةةام ،  )مصةةابيح .امليتةةة أكلةةوا حةة  بدعوتةةه  مكَّ

(، وقيةل  م2009 -هةة 1430األوىل، الط،عةة ،  ا  النةوا  ، سةو اي، نةو  الةدين طالةب، حتقيةق  335/ 8 املعروا ِبلدماميين،
 فةةا س، )والَ،ْطَشةةة(  القتةةل علةةى الةةر وم (، )والةةر وُم(  ظ ةةو 572/ 8، البةةن حَّةةر ال،ةةا ي آيةةُة الةةدخان مل متةة  بعةةد ) اجةة   فةةتح

القا ي   فيه. )عمدة اأَلْسر بد ، وقيل  هو يف ب،ع  بعض   القتلى القح ، وقيل  التصاق ( قيل )واللِ زَامُ  بد ، يوم وق  الاي
ِب  ، 6/10(، َفَسةْوَا َيُكةوُن ِلزَامةاً )  ِبال،خا ي ، يف صةحيحه، كتةا   تفسةري القةرآن، اإلمام (. واحلديث أخرجه 98/ 19
َتِقُمةونَ )   ِب ، وأخرجةه مسةل  يف صةحيحه، كتةا   صةفة القيامةة واجلنةة والنةا ، 132/ 6(، يَةْوَم نَةْ،ِطُش الَ،ْطَشَة الُك،ةَْر  ِإانَّ ُمنةْ

 .2157/ 4، الد َخان
َناقِةبِ   كتةا ،  142/ 6(، َواْنَشةقَّ الَقَمةُر َوِإْن يةَةَرْوا آيَةًة يُةْعِرُضةوا  )ِب    كتا   تفسةري القةرآن،ال،خا ياإلمام صحيح  (4)

َ
، امل

 .206/ 4، َفَأ َاُهْ  اْنِشَقاَق الَقَمر، آيَةً  ْشرِِكنَي َأْن يُرِيَةُ ُ  النَِّ   ُسَؤاِ  امل  ِب 
 .49/ 5، اْنِشَقاِق الَقَمر  ِب ، مناقب األنصا   كتا ال،خا ي   اإلمام  صحيح (5)
. أسةةل  مةة  صةةحاي(  م 692 - 613=  هةةة73 - هةةة ق 10)الةةرمحن  ع،ةةد أبةةو العةةدوي، اخلطةةا  بةةن عمةةر بةةن هللا ع،ةةد (6)

 واةةزا. سةةنة سةةتني اإلسةةالم يف النةةاس أفةة . في ةةا ووفاتةةه ومولةةده .مكةةة فةةتح وشةة د، اخلنةةدقيةةوم  أجةةازه النةة  ، وهةةاجر، أبيةةه
 ، سةةري31-28/ 3األعيةةان   ]وفيةةات. حةةديثا 2630 احلةةديث كتةةب يف لةةه .الصةةحابة مةةن ِبكةةة تةةويف مةةن آخةةر إفريقيةةة، وهةةو

 [.108/ 4للز كلي   ، األعالم155/ 4الصحابة   متييز يف ، اإلصابة203/ 3الن،ال    أعالم
، مكت،ة ومط،عة مصطفى احلل ، وآخرون، شاكر حممد حتقيق  أمحد، الثماي حممد بن عيسى. أبو عيسى، نن الثمايسُ  (7)

، وقةةا  أبةةو عيسةةى  477/ 4، َمةةا َجةةاَ  يف اْنِشةةَقاِق الَقَمةةر  ِب ، أبةةوا  الفةة ، م1975 -هةةة 1395، الط،عةةة الثانيةةة، رةمصةة
 َصِحيٌح". َحَسنٌ  َحِديثٌ  "َوَهَاا
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 . (2) هللا َ ُسو ِ  َزَمانِ  َعَلى الَقَمَر اْنَشقَّ  َأنَّ  -عن ما  هللاُ   ضي - (1)ع،َّاس ابن وعن -6
وعن عليِ  بن أي طالب -7

(3)   هللاِ  َ ُسو ِ  َم َ  اْلَقَمُر، َوحَنْنُ  اْنَشقَّ   قا  (4). 
 . (6) هللاِ  َ ُسو ِ  َم َ  اْلَقَمُر، َوحَنْنُ  اْنَشقَّ   قا   (5)ُمْطِع  بن ج،ري وعن -8
  يَةُقةةةةةو ُ  -َوَجةةةةةلَّ  َعةةةةةزَّ  - هللا ِإنَّ   قةةةةةا  – ضةةةةةي هللا عن مةةةةةا  – (1)حايفةةةةةة بةةةةةن اليمةةةةةان وَعةةةةةنْ  -9

                                                           

 األمةةة، َحةةَب   (م687 - 619=  هةةة68 - ق هةةة 3)الع،ةةاس  أبةةو اُةةامشي، القرشةةي املطلةةب ع،ةةد بةةن ع،َّةةاس بةةن هللا ع،ةةد (1)
 وكةةفَّ . وصةةفِ ني اجلمةةلَ  علةةي ِ  مةة  وشةة د. الصةةحيحة األحا يةةث عنةةه ، و و   هللا  سةةو  والزم. ِبكةةة ُولةةد .اجلليةةل الصةةحاي

 -331/ 3النة،ال    أعةالم ]سةري. حةديثا 1660 واريمهةا الصةحيحني يف لةه. هبةا وتةويف ِ  الطةائف، فسةكن عمةره، آخةر يف بصرُه
 [.95/ 4للز كلي   ، األعالم359

مسةةل   كتةةا   صةةفة  اإلمةةام ، صةةحيح49/ 5ال،خةةا ي  كتةةا  مناقةةب األنصةةا ، ِب   انشةةقاق القمةةر، اإلمةةام  صةةحيح (2)
 .2159/ 4، اْنِشَقاِق اْلَقَمر   ِبالقيامة واجلنة والنا ، 

عة   النة     ابن م(661 -600هة = 40 -ق هة  23)احلسن  أبو اُامشي، القرشي املطلب، ع،د بن طالب أَب بن على   (3)
 ، الن    ِحَّر يف سنني، فري   بعشر ال،عثة ق،ل فاطمة. ُولد ابنته على وِص ره  وهةو  ابة  ت،ةوو، إالَّ  املشةاهدَ  معةه ، وش د 

 أشة ر ثالثةة إال سةنني سة  خالفتةه ومةدة اَُّةرة، مةن أ بعةني سةنة  مضةان شة ر مةن عشةر السةاب  ليلةة الراشةدين. قُتةل اخللفةا 
 .[468 -464/ 4الصحابة   متييز يف ، اإلصابة225 /الن،ال    اشدون أعالم ش ر. ]سري ونصف

، حتقيةق  شةعيب األ نةؤو،، 177/ 2، (الطحةاوية )املعةروا بة، أمحد بن حممد بن سةلمة، أبو جعفراآلاث .  مشكل شرح (4)
،   هللا  سةو  زمةن يف القمةر انشةقاق يف  وي مةا مشةكل ، ِب   بيةانم1494 - هة1415، الط،عة األوىل، مؤسسة الرسالة

2 /177. 
 أكةابر   مةن (م 679 - 000=  هةة 59 - 000)عدي   أبو القرشي، مناا ع،د بن نوفل بن عدي بن ُمطِع  بن ج،ري (5)

، «له لوه،ت   في   حي ا، وكل مين أبوو كان لو »    له فقا  بد ، أسا   فدا  يف الن   على قدم. الن سب وعلما  قريش
 أعالم ]سري .معاوية خالفة يف الفتح، ومات يف وقيل والفتح، احلدي،ي ة بني ج،ريُ  كأبيه، أسل  الرأي ونُ،ل ِبحلِل ، موصوفاً  وكان

 [.112/ 2للز كلي   ، األعالم571 – 570/ 1الصحابة   متييز يف ، اإلصابة99 -3/95الن،ال   
، مكت،ة ابن تيمية، محدي بن ع،د اايد السلفي، حتقيق  132/ 2، سليمان بن أمحد الطَباياملعَّ  الك،ري. أبو القاس ،  (6)

احلةةاك  حممةد بةن ع،ةةد هللا النيسةابو ي املعةةروا ، أبةو ع،ةد هللا. املسةةتد و علةى الصةةحيحني، ، بةدون ات يةخالط،عةة الثانيةةة، القةاهرة
م، كتةةا   1990 -هةةة 1411األوىل،  الط،عةةة، بةةريوت،  ا  الكتةةب العلميةةة، حتقيةةق  مصةةطفى ع،ةةد القةةا   عطةةا، ل،يةة ِببةةن ا

أمحةةةد بةةةن احلسةةةني . أبةةةو بكةةةر،  الئةةةل الن،ةةةوة ومعرفةةةة أحةةةوا  صةةةاحب الشةةةريعة، 513/ 2فسةةةري سةةةو ة القمةةةر، تالتفسةةةري، ِب   
َحةة َّ َصةةاَ  ، اْنَشةةقَّ اْلَقَمةةُر َعلَةةى َعْ ةةِد َ ُسةةوِ  هللِا ، بلفةة   "هةةة1405، الط،عةةة األوىل، بةةريوت،  ا  الكتةةب العلميةةة، ال،ي قةةي
" ، فَةَقاَ  َ ُجٌل  ِإْن َكاَن َسَحرَُكْ  فَةَلْ  َيْسَحِر النَّاَس كل  ، َسَحَراَن حُمَمَّدٌ   َوَعَلى َهَاا اجْلََ،ِل. فَةَقاَ  النَّاسُ ، َعَلى َهَاا اجْلََ،لِ ، ِفْرقَةتَةنْيِ 

 .268/ 2، َفَأ َاُهُ  اْنِشَقاَق اْلَقَمر، ِبَكََّة َأْن يُرِيَةُ ْ  آيَةً  رِِكنَي َ ُسوَ  هللِا ةُسَؤاِ  اْلُمشْ   َِب مجاع أبوا  امل،عث، 
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َّّ  السَّاع ة   اقْوتو ر ب       .(3)اْنَشقَّ  َقدِ  اْلَقَمرَ  َوِإنَّ  اقْةتَةرََبْت، َأال َقدِ  السَّاَعةَ  َوِإنَّ  َأال ،(2){اْلق م ر   و اْنش 
  

                                                                                                                                                                                 

الصةحابة، وصةاحُب  ك،ةا  مةن   (م656 - 000=  هةة36 - 000) هللا  ع،ةد أبةو الع،سةي ، جابر بن ِحسل بن حايفة (1)
 )اليمةاُن( فاسُتشة د )ُأحةدا(، وشة دا املشةركون، فصةد مها )بةدٍ ( شة و َ  وأ ا ا هةو وأبةوه، وأسل  ِبملدينة، ُولد.  ِسرِ   سو  هللا

حديثاً.  225 احلديث كتب يف له مات. ح  هبا يز  فل  املدائن، َعَلى عمرُ  استعمله .بعدها اخلندَق، وما حايفةُ  وش د هبا،
 [.171/ 2للز كلي   ، األعالم40 -39/ 2الصحابة   متييز يف ، اإلصابة369 - 2/361الن،ال    أعالم ]سري

 .1اآلية  ق    سو ة القمر (2)
مكت،ةةة ، كمةةا  يوسةةف احلةةوت، حتقيةةق   أبةةو بكةةر ع،ةةد هللا بةةن حممةةد بةةن أي شةةي،ة. الكتةةا  املصةةنف يف األحا يةةث واآلاث  (3)

الصةةحيحني  كتةةا   علةةى ، املسةةتد و ،7 /139 ُم ُحَايْةَفةةةَ َكةةالهةةة، كتةةا   الزهةةد،  1409الط،عةةة األوىل، ، الةةرايض، الرشةةد
ْسةةَناِ ، َوملَْ  َصةةِحيحُ  َحةةِديثٌ  ، وقةةا   "َهةةَاا4/651 العلةة ،  يف ُ وي مةةا مشةةكل ِب   بيةةان  اآلاث  مشةةكل خُيْرَِجةةاه" اهةةة، شةةرح اإْلِ

ع،ةةد العظةةي  بةةن ع،ةةد . أبةةو حممةةد، ريفةالثايةةب والثهيةةب مةةن احلةةديث الشةة،   ،2 /181 هللا  سةةو  زمةةن يف القمةةر انشةةقاق
التةَّْوبَةةةة والزهةةةد   كتةةةا هةةةة،  1417الط،عةةةة األوىل، ، بةةةريوت،  ا  الكتةةةب العلميةةةة، إبةةةراهي  مشةةة  الةةةدين، حتقيةةةق  القةةةوي املنةةةا ي

 .124/ 4، السَّيَئة احلََْسَنة التةَّْرِايب يف التةَّْوبَة وامل،ا  ة هبَا وإت،اعو 
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 الثانياملطلب 
 موقف علماء املسلمني من انشقاق القمر

 
ةةةةرين قةةةو هةةةةو  انشةةةقاُق القمةةةر علةةةةى ع ةةةد  سةةةو  هللا  مجيةةةِ  املفسِ 

ةةةةلف  ،(1) و"اجلم ةةةو  مةةةن السَّ
 . (2)واخلََلف"
-تعاىل  – إىل أنَّ املرا  بقوله (2) ((1))احلسن، و(6)( (5)عطا )، و(4)( (3)األص  بكر أبو) ،هب"و

                                                           

، 4/207، علةةي بةةن أمحةةد الواحةةدي، أبةةو احلسةةن. الوسةةي  يف تفسةةري القةةرآن اايةةد، (441/ 9) تفسةةري املاتريةةدي اجةة    (1)
، الط،عةة األوىل، ل،نةان،  ا  الكتب العلمية، بةريوت ،ع،د احلي الفرماوي/  ظه  مه وقرَّ قدَّ وآخرون،  حتقيق  عا   ع،د املوجو ،

حتقيةةق  ع،ةةد ، 88/ 8، بةةن علةةي بةةن حممةةد اجلةةوزي أبةةو الفةةرج ع،ةةد الةةرمحن. زا  املسةةري يف علةة  التفسةةري، م1994 -هةةة 1415
الةةةد  املصةةةون يف علةةةوم ، (288 /29تفسةةةري الةةةرازي )، هةةةة1422، الط،عةةةة األوىل، بةةةريوت،  ا  الكتةةةا  العةةةري، الةةةرزاق امل ةةةدي
حممةد  أمحد /حتقيق   ، 119/ 10، (السمني احلل ة )أبو الع،اس، أمحد بن يوسف بن ع،د الدائ  املعروا ب. الكتا  املكنون

، 6/216، احلسن بن حممد القمي النيسابو ي، (تفسري النيسابو ي) ارائب القرآن و اائب الفرقان،  ا  القل ،  مشق، اخلرا،
 هة. 1416، الط،عة األوىل، بريوتة،  ا  الكتب العلمي، حتقيق  زكراي عمريات

، الط،عةةة  مشةةق، بةةريوت،  ا  الكلةة  الطيةةب  ا  ابةةن كثةةري،، 144/ 5، حممةةد بةةن علةةي بةةن حممةةد الشةةوكاي. فةةتح القةةدير (2)
 هة.1414األوىل، 

ةةةر، معتةةةز    فقيةةةه م(840 حنةةةو - 000هةةةة = 225 حنةةةو - 000) األصةةة   بكةةةر أبةةةو كيسةةةان، بةةةن الةةةرمحن ع،ةةد (3)   لةةةه مفسِ 
النة،ال    أعةالم ]سةري. (األمةة افةثاق)و ،(ااةوس علةى الةر )و ،(امللحةدة على الر )و ،(والرسل احُلََّّة) ،(القرآن َخلق)تفسري، و

 [.323/ 3للز كلي   ، األعالم402/ 9
 .441/ 9املاتريدي،   اج   تفسري (4)
 فق ةةاً، التةةابعني سةةا ات مةةن   م(732 -647هةةة = 114 -27)حممةةد  أبةةو مةةواله ، القرشةةي املكةةي    ِبح، أي بةةن عطةةا  (5)

  إليةه جلسةوا إ،ا مكةة ألهةل يقةو  - ضةي هللا عن مةا  - ع،ةاس ابةن وكةان مكة، أهل فتو  إليه انت ت .وفضالً  وو عاً، وعلماً،
 ، األعالم88-78/ 5الن،ال    أعالم ، سري263 - 261/ 3األعيان   عطا ؟!". ]وفيات وعندك  مكة أهلَ  اي إىلَّ  "جتتمعون
 [.235/ 4للز كلي  

أبةةو املظفةةر، منصةةو  بةةن حممةةد . القةةرآنتفسةةري ، (8/167) السةةعو  أي ، تفسةةري(88 /8) املسةةري البةةن اجلةةوزي  اجةة   زا  (6)
الط،عةة األوىل، ، سعو يةملكة العربية الامل،  ا  الوطن، الرايض، واني  بن ع،اس، ايسر بن إبراهي ، حتقيق  5/307، السمعاي
 .م1997 - هة1418
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وووانْ     ووالق   َّّ ش  يف  ةُ كتَةةسةةيأيت، والن    أي (3){أ ت ووى أ ْموور         - تعةةةاىل -، كمةةا قةةا  سينشةةق    أي {ر  م 
 . (4)الواق  زلةَ ةز  منةامل،الغة يف حتق ق وقوع ،ل ، فن إ ا ةُ   ،ل 

 ؛ لآليت :اإلمجاع   م  يقاو   الو  شاذ، قِو وهذا
َّّ    تعةةاىل قولةةه أنَّ  :أوال ووالق   وانشوو  إىل يفتِقةةرُ  املسةةتق،ل علةةى املاضةةي لفةة ِ  مةةاض، ومَحْةةلُ  لفةة  {ر  م 

 .(5)موجو اً  ،ل  ، ولي و ليلٍ  تنقله قرينةٍ 
ْحر   و يو ق ول وا يو ْعر ض وا آي ةً  يو ر ْوا و إ نْ    تعةاىل أن قوله :اثنيا ، االنشةقاق بوقةوعِ  انطةقٌ  (6){م ْست م ر   س 

 .(7)وقوع ا ق،ل يُتصوَّ ُ  ال عن اآلايتِ  احلقيقي   ؛ واإلعراضُ شاهدوه قد  وأهنَّ 
 يكةةةن مل للقيامةةةة عالمةةةةٍ  مةةةرَّ  كانةةةت ولةةةو ،لرسةةةوله  آيةةةةً  االنشةةةقاق - تعةةةاىل –جعةةةل هللا  :اثلثوووا

 . (8)له  معَّزات مغرهبا، واريمها من الشم  األ ض، وطلوعُ   ابةِ  خروجُ  يكن مل له، كما معَّزةً 
  

                                                                                                                                                                                 

رَ  ال،صرة، أهل إمام كان اتبعي،   (م728 - 642=  هة110 - 21)سعيد  أبو ال،صري، يسا  بن احلسن (1)  يف األمة وَح،ةْ
 وأقةرهب  األن،يةا ، بكةالم كالمةاً  النةاس أشة،ه احلسةنُ  كةان  الغةزا  قةا . طالةب أي بةن علةي   َكنَةفِ  يف وشةبَّ  ِبملدينة، ُولد. زمنه
ةةةاج مةةة  ولةةةه. الصةةةحابة مةةةن هةةةداي ، 588 - 563/ 4النةةة،ال    أعةةةالم ، سةةةري73 - 69/ 2األعيةةةان   . ]وفيةةةاتمواقةةةف احلََّّ

 [.2/226 للز كلي  األعالم
 .145/ 5القدير للشوكاي،   اج   فتح (2)
 .1اآلية  ق   النحل سو ة  (3)
 .186/ 7البن حَّر   ال،ا ي فتح (4)
 .197 /4املسري البن اجلوزي   زا  (5)
 .2 اآلية  ق   سو ة القمر (6)
 .(167 /8السعو  ) أيتفسري  ،(88/ 8املسري البن اجلوزي ) (، زا 5/307لسمعاي )ا تفسري (7)
 .216/ 6   النيسابو ي تفسري (8)
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 املطلب الثالث
 
م
 عليها  ناظر، وجواا اإلماماعرتاضات امل

ّ
 الباقلني

 
 عرض ا يف اآليت ميكن انشقاق القمر، اعثاضاٌت و وٌ  حو   بني يدي املناظرةَجَرت 

 : ِاالعرتاض األوي 
 
َ
 .(1)اسلرآه مجيُ  النَّ  وق لو اعثاضه األو  على وقوع االنشقاق، أبنَّه  ِل ُ قدَّم امل

 جواب اإلمام الباقالين: 
   هاا االعثاض أبجوبٍة ثالثةٍ على ، ال،اقالي   اإلمامُ  أجا 

 ةِ ،َةةةهْ علةةةى أُ  -مجيعةةةاً  -وأهنةةة  مل يكونةةةوا ، وقةةةت االنشةةةقاق أحةةةوا  النةةةاس اخةةةتالاُ   اجلةةةوا  األو 
ةةةةن حضةةةةره مةةةةن  ، و هاالسةةةةتعدا  النشةةةةقاق

َ
 يف تلةةةة   القمةةةةره إىلفةةةةق نظةةةةرُ ن اتَّ َمةةةة، وِمةةةةن مَثَّ وقعةةةةت الرطيةةةةُة مل

 .(2)اللحظة
   ؛ لآليتوهو اعثاض جيِ د

 .(3)ُا اريُه  ،َّهيتن ،  ، فل طل بعد مكَّة، وقد جا ت خمصوصًة ألهلِ  كان آيةً  نشقاقاالأن  -1
الط ةُرق،  يف والةث   املشةي عةن والس ةكون والنَّةوم الغفلةِ  ، والليُل وقتُ (4)ليالً  كان نشقاقاال أنَّ  -2

 أن - العةا ة يف - ِبملشةاهدة يقة  بةه، وقةد واعتَةةَ   انتظةره َمةن شةيئاً إالَّ  السةما  أمةو  مةن يعرا يكا  فال
 اآلحةةةا ، فكةةةةال  إال يشةةةاهدها الليةةةةل، وال يف ،لةةة  ، واةةةريالِعظةةةامُ  الكواكةةةةبُ  القمةةةُر، وت،ةةةدو فينكِسةةة

 .(5)االنشقاق
                                                           

 (.63/ 7املدا و )  اج   ترتيب (1)
 (.38(، ات يخ قضاة األندل  )ص63/ 7املدا و )  اج   ترتيب (2)
ْشرِِكنَي َأْن يُرِيَةُ ُ  النَِّ     ِب ناقب، امل  كتا ،  ال،خا ياإلمام صحيح (، 84/ 27) تفسري الطَبي اج    (3)

ُ
ًة آيَة ُسَؤاِ  امل

 (.185/ 7) البن حَّر ال،ا ي ، فتح(17/144) صحيح مسل النووي على شرح ، َفَأ َاُهْ  اْنِشَقاَق الَقَمر
 .185/ 7البن حَّر،  ال،ا ي  اج   فتح (4)
، حتقيق  حميي الدين  يةب 7/404ملا َأشكل من تلخيص كتا  مسل . أبو الع،اس أمحد بن عمر القرط ،   اج   املفِ   (5)

 علةةى النةةووي شةرح، م1996 -هةةة 1417مسةتو، وآخةةرون،  ا  ابةن كثةةري،  ا  الكلةة  الطيةب،  مشةةق، بةريوت، الط،عةةة األوىل، 
 (.185/ 7) البن حَّر ال،ا ي (، فتح144/ 17مسل  ) صحيح
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  اختالا مطال  القمر  اجلوا  الثاي
 إ،ا كةان اخلسواَ  إنَّ  أتقو ُ   قائالً الاي ُأْحِضَر ملناظرته،  ي ، إىل سؤا  الِقس ِ ال،اقالي  اإلماُم ِب   

  !الا  ِبحا،اته؟ قلي ِ إلا أهلُ  يراهُ   ض؟ أمْ ألا أهلِ  يراه مجي ُ 
 حا،اته.ِبُ  ن كانَ مَ  ال يراه إالَّ   أجا  القسي ُ 

 تلةةة  أهةةةلُ  إال ال يةةةراه إ،ا كةةةان يف انحيةةةةٍ  نشةةةقاق القمةةةرامةةةن  فمةةةا أنكةةةرتَ   ال،ةةةاقالي   اإلمةةةام قةةةا 
 فال يراه.، من ا ر  القمرُ ال يُ  مكنة ال ألن أعرض عنه، أو كان يف اا مَ له، فأمَّ  ب للنظرِ ن أتهَّ ومَ ، الناحية

 .(1)"  عنه  اف ٌ ال يدفعُ  ،كما قلتَ "   فسلَّ  له القسيُ ، قائالً 
 .(2)العلما  لقد أحسن اإلماُم فيما أجا ، وأجا ، وِبثل هاا قا و 

 اإلمام ال،اقالي، ومن ا   ال َتِقل  أمهيًة عمَّا ،كره، أجوبة أخر وهناو 
 هةو ، الةايالغةري إىل يةاهب أن للنةاظر كةان فمةا ،كثةري زمةان إىل ممتةداً  كةان ما االنشقاق أن -1

  .(3)ويُريه النائ َ  يوق  أو وين، ه، عنه بعيد
فيةه،  نةزاعَ  ال الةاي التةواتر م،لةع من ا شي ٌ  ي،لع مل الن   ومن ِحك  هللا ال،الغة أنَّ معَّزاتِ  -2

، حة   إالَّ  القرآن الكرَي؛ و،ل  ألنَّ من ُسنِن هللا يف األُم  ق،َلنةا أن  ن،ةيَّ   كةان إ،ا أتةى ييةة يةد ك ا احلة  
 م  و زي هل  وا إ يني   يف املائةدة  ىل تعاِصلوا مجيعاً ِبُالو، كما قا  يشثو في ا العامُة واخلاصَُّة، مث مل يؤمنوا، استُةئْ 

وونْ  ع ل ووْيك مْ  ووْ ك مْ  بو ْعوود   ي ْكف وورْ  ف م  اابً  أ ع ذي ب ووظ   ف وو  يني   م  ووداً  أ ع ذي ب ووظ   ال   ع ووذ  وون   أ ح   بُعِةةثَ   ، والنةة   (4){اْلع ووال م ني   م 
 .(5)ُاه احلكمة هاه اآليَة للعامَّة -س،حانه  -  محًة، فل  يُظ ر هللاُ 

ينشةق، بةل  مل إنَّ القمةر -قة    -أحةٌد مةن    أنَّ أهل مكََّة، الةاين شةاهدوا االنشةقاَق، مل يُقةلْ  -3

                                                           

 (.38(، ات يخ قضاة األندل  )ص248، عيون املناظرات )ص(64/ 7املدا و ) ترتيب (1)
القةرط ،  أمحةد بةن حممةد، هللا ع،ةد اإلسةالم، أبةو حماسةن وإظ ةا  واألوهةام الفسةا  مةن النصةا    يةن يف ِبا اإلعالم اج    (2)

/ 17) مسةةةل  صةةةحيح علةةةى النةةةووي شةةةرحالعةةةري، القةةةاهرة،  الةةةثاث السةةةقا،  ا  حَّةةةازي أمحةةةد/ ، حتقيةةةق   350 -349ص
 (.7/185)  البن حَّر ال،ا ي فتح(، 144

 .(185/ 7، فتح ال،ا ي البن حَّر )(7/404املفِ   ملا َأشكل من تلخيص كتا  مسل  ) اج    (3)
 .115سو ة املائدة  اآلية  ق   (4)
 .185/ 7  البن حَّر ال،ا ي فتح (5)
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ووْحر   مةا قةالوه   اايةة ة  أوَّلةةوا (2)لةه"  وامَ  ال مضةمِحل، ، وقيةل  ِبطةةلٌ أي" ،اهةبٌ  (1){م ْسوت م ر   س  ، أي أهنَّ
 احلا ثَة، ومل يُنكروها. 

وإمعةةةةاانً مةةةةن   يف املِةةةةرا  أ سةةةةلوا إىل اآلفةةةةاق؛ يسةةةةألون عةةةةن االنشةةةةقاق، فَّةةةةا    اإلجابةةةةُة بوقوعةةةةه 
 ابْةنِ  ِسةْحرُ  قُةةرَْيٌش  َهةَاا فَةَقاَلتْ  ، هللاِ  َ ُسو ِ  َعْ دِ  اْلَقَمُر َعَلى اْنَشقَّ   ومشاهدته. يقو  ابُن مسعوٍ  

ةةةفَّا ُ  بِةةةهِ  ََيْتِةةةيُك ْ  َمةةا فَةَقةةةاُلوا  انْةَتظَةةةُروا  قَةةةا َ  ،(3)َكْ،َشةةةَ  َأِي  ةةةداً  ؛ فَةةِإنَّ (4)الس   النَّةةةاسَ  َيْسةةةَحرَ  َأنْ  َيْسةةةَتِطي ُ  ال حُمَمَّ
 .(5)قد  أيناه الس فَّاُ ، فَةَقاُلوا َفََّا َ  قَاَ ، ُكلَُّ ْ ،

 برطية االنشقاق يف بع  ال،ال    األخ،ا ُ  جا ت هاا وفوق -4
ةة  شةةاهدوا هةةيك  "،كةةر اةةرُي واحةةٍد مةةن ا- محةةه هللا  - (6)كثةةري يقةةو  ابةةنُ  ِبُنةةد  (7)الً ملسةةافرين، أهنَّ

 .(8)ال  انشقَّ القمُر في ا" كتوِبً عليه  إنه ُبين يف الليلةم

                                                           

 .2سو ة القمر  اآلية  ق   (1)
 .4/264   كثري  ابن تفسري (2)
من الر ضاعة؛ ألنَّ زوَج مرضعته حليمة كنيته أبو ك،شة، وا ه  ، و)أبو ك،شة( إمَّا أن يكون أبوه يعنون به  سو  هللا  (3)

أُلمِ ةةه؛ ألنَّ )وهةةب بةةن ع،ةةد منةةاا( والةةَد أمِ ةةه كةةان ُيكةةَ  أبي ك،شةةة، وإمَّةةا أن  احلةةا ث بةةن ع،ةةد العةةز . وإمَّةةا أن يكةةون جةةد ه 
ه  يف  ن  جل من )خزاعة( كان يع،د جن  )الشِ ْعر (، ومل يوافقه أحٌد من العر  يف ع،ا  ا، فش،  وا الن َّ يكو  به؛ ملخالفته إايَّ

 .(185/ 2) اآلاث  مشكل ، شرح(110/ 12مسل    صحيح على النووي ِ ين  ، كما خالف   أبو ك،شة. )شرح
 أبةةو ال،َّةةاوي، حممةةد حممةةد ، حتقيةةق  علةةي3/28واألثةةر، للزخمشةةري،  احلةةديث اريةةب يف أي  املسةةافرون. ) اجةة   الفةةائق (4)

 املعرفة، ل،نان، الط،عة الثانية(. إبراهي ،  ا  الفضل
،  ا  هَّةر، حممةد بةن ع،ةد اسسةن الثكةي/ ، حتقيةق   1/236، سةليمان بةن  او  الطيالسةي، أبةو  او . مسةند الطيالسةي (5)

 4/300والن ايةة ) (، ال،دايةة4/263) كثةري ابةن تفسةري، (2/266الن،وة ) ،  الئلم1999 -هة 1419الط،عة األوىل، ، مصر
- 301 ،8/562). 
 قرية يف ُولد. فقيه مؤ  ِ  حاف    م(1373 -1302هة = 774 - 701)الفدا   أبو القرشي، كثري بن عمر بن إ اعيل (6)

، (احلةديث علةوم اختصةا )، و(الكةرَي القةرآن تفسةري)، و(والن ايةة ال،دايةة)كت،ةه   مةن. بدمشةق الشةام، وتةويف بصةر  أعمةا  مةن
 [.320/ 1للز كلي   األعالم. ](الرسو  سرية اختصا  يف الفصو )و
شرا اْلِ،َنا ُ   اَُْيَكلُ  (7)

ُ
 .(701/ 11العر    )لسان .اأَلصنام بيت  واَُْيَكلُ . امل

 .564/ 8والن اية   ال،داية (8)
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 وأسةل  أيضةاً،  أوهاُنةد  إقلةي  مةن (2)َمِلي،َةا  أهةل أنَّ  (1)"فرشته "ات يخ من عشر احلا ية املقالة "ويف
 .(4)األمر" له حتقَّق اُنِد، بعدما موس من كانت ، ال (3)الداي  تل  واِ  

عنةةةد   ِ ه علةةةةى َمةةةن قةةةا  أبن االنشةةةةقاق يةةةوم القيامةةةةة  "قةةةد وقةةةة   - محةةةةه هللا  – (5)وقةةةا  احلليمةةةي
 واحةدٍ  كةل ِ  نصةفني، عةرض الثالثةة، منشةق اً  الليلةة يف (6)بةة )خُبَةاَ  ( اُةال َ  عصران، فشةاهدتُ  يف االنشقاقُ 

 اةا . قةا   وأخةَبي أن أتُرجَّةة، إىل شةكلِ  يف اتَّصةال، فصةا  سة ، مث أو أ ب  ليلةَ  القمر كعرض من ما
 .(7)ُأخر " ليلةٍ  يف ،ل  شاهد به أنه أِثقُ  َمن بع ُ 

 املعا ضة بقصَّة املائدة  اجلوا  الثالث
ِل ُ 

َ
هةا مةن واريُ ، الةرومُ  هُ مل تعرفْ  ي ٍ ش ألي ِ  !رابة؟قَ أو س،ة بينك  وبينه نِ ، وهاا القمر   قائالً  سأ  امل

 ا  أيتموه أنت  خاصة؟! سائر الناس، وإمنَّ 

                                                           

هةة، صةنَّف 1018هندوشةاه االسةثاِب ي، نزيةل اُنةد، امللقَّةب بةة )فرشةته(، تُةويف يف حةدو  سةنة فرشته  هو حممد بةن قاسة   (1)
 املةةؤلفني يف أ ةا  العةا فني هةة. )هديةة1018ِبلفا سةية )كلشةن إبةراهي (، املشةت ر بةة )ات يةخ فرشةته(، ووصةةل فيةه إىل وقةائ  سةنة 

 م(.1951، حيا  الثاث العري ا  إ، 268/ 2إ اعيل ِبشا ال،غدا ي، املصنِ فني،  وآاث 
 (.منطقة يف جنو  اُند، تق  بني اات  الغربية، و ر العر . )ويكي،يداي املوسوعة احلر ةَمِلي،ا    (2)
،   ملي،ةا لِةامري( مَ فةإن )السَّة، قد ث،تت هاه املعَّةزة يف اُنةد حةني وقوع ةا  "حممد ضيا  الرمحن األعظمييقو  الطالب  (3)

ومةةات يف ، يف املدينةةة وقابةةل النةة  ، فسةةافر مةةن اُنةةد، ه الر ةةيوأمةةر بتسةةَّيل هةةاه احلا ثةةة يف سةةَّل ِ ، نفسةةهالقمةةر ب  أ  شةةقَّ 
، املدينةة املنةو ة، ملة اجلامعة اإلسةالمية(، 3)   اسات يف الدايانت اُندية  بعنوان ". )ندوة للطل،ةعند  جوعه إىل اُندالطريق 
 (.118هة، ص1390، ،  بي  الثاي2، السنة 4العد  

، حممةد أمحةد ملكةاوي/   اسةة وحتقيةق وتعليةق   ، 1039/ 4، حممد  محةت هللا بةن خليةل الةرمحن الكريانةوي. إظ ا  احلق (4)
 .م1989 -هة 1410الط،عة األوىل، ، السعو ية، الرائسة العامة إل ا ات ال،حوث العلمية واإلفتا  والدعوة واإل شا 

، فقيه   (م1012 -950هة = 403 -338)هللا  ع،د أبو ال،خا ي، حلي  بن حممد بن احلسن بن احلسني (5)   .قاض شافعي 
 ، سةري137/ 2األعيةان   . ]وفيةات(املن ةاج) لةه. خبةا   يف  رجةان، ووفاتةه مولةده. الن ةر و ا  مةا يف احلةديث أهةل  ئي  كان
 [.235/ 2للز كلي   ، األعالم231/ 17الن،ال    أعالم

بُقةةةر  مج و يةةةة )أوزبكسةةةتان( السةةةوفيتية، تقةةةوم في ةةةا صةةةناعة السةةةَّا  الثكةةةي واحلريةةةر، ينتمةةةي إلي ةةةا اإلمةةةام  خُبَةةةا    مدينةةةة (6)
،  ا  الشةعب ومؤسسةة فةرانكلني للط،اعةة 331ال،خا ي،  محه هللا. )املوسوعة العربية امليسرة، إشراا  حممد شةفيق اةرِب ، ص

 م(.1965والنشر، سنة 
 .186/ 7، البن حَّر ال،ا ي نقال عن  فتح (7)
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، وأنةت   أيتموهةا  ون الي ةو  !؟ سة،ةبيةنك  وبين ةا نِ ، ف ةاه املائةدةُ "  ال،ةاقالي ، قةائالً اإلمةام أجا  و 
الشأن، وأنت   أيتموهةا    منكرون ُاا   كلَّ ة يوانن جريانك ، فإهنَّ وأهل االحلا ، وخاصَّ ، والَبامهة، وااوس

 .(1) املل فتحريَّ ، !"اريك ؟ ونَ  ُ 
وا لُةةة،ِ  ةةةا؛ حيةةةث قَ املائةةةدة، وإقةةةرا ه  بوقوع النَّصةةةا   بقصَّةةةة تسةةةلي   ويسةةةتفاُ  مةةةن السةةةؤا  واجلةةةوا 

 انشقاق القمر.على ا هب ال،اقالي ِ اإلمام معا ضَة 
 أم ال ؟ إلي ا مصا   النصا   ؟ وهل أشا ت حديُث القرآن عن اهو ؟ وما املائدة ةُ فما قصَّ 

   واجلواُ  يف النقا، التالية
 ة املائدة ة القرآن الكرمي :قصَّ  -1

ِ   إ ذْ    ِب  ةةا، يقةةو  تعةةاىل يف القةةرآن الكةةرَي، يف سةةو ٍة ُ ِ يةةتْ  "املائةةدة"و   ِ،ْكةةُر  اي   احلْ و ار ي ووون   ق ووا
ِ   أ نْ  ر ب ك   ي ْست ط يع   ه لْ  م ْرمي    اْبن   ع يس ى ةً  ع ل يوْ  ا يو  و زي  ِ   السَّم اء   م ن   م ائ د  ت مْ    إ نْ  اتوَّق وا ق ا  * م ْنم   ني   ك  وْ
ه ا َن ْك ل   أ نْ  ن ر يد   ق ال وا قْوتو   ا ق ودْ  أ نْ  و نو ْعل م   قو ل وبو   ا و ت ْطم ئ نَّ  م  وْ وا و ن ك وون   ص ود  ه  ِ  *  الشَّواه د ين   م ون   ع ل يوْ ق وا

ًة م ون  السَّووم اء  ت ك وون  ل   ووا ع يودع يس وى ابْوون   ِْ ع ل يوْ  وا م ائ وود  ْ ووك   اً م وْرمي   اللَّه وومَّ ر بوَّ  وا أ نْووز  ور ان  و آي ووًة م  أل  وَّل   ووا و آخ 
ر  الرَّاز ق ني   ِ   *و اْرز قْو  ا و أ ْن   خ يوْ وْ ك ْم ف و     ق وا وْن ي ْكف وْر بو ْعود  م  اابً إ يني  م  و زي هل  وا ع ل وْيك ْم ف م  ال   يني  أ ع ذي ب وظ  ع وذ 

 (2){م ن  اْلع ال م ني   اً أ ع ذي ب ظ  أ ح د
 طل،ةوا - (3)وهة  املخلصةون األصةفيا  مةن أت،ةاع عيسةى  -أنَّ احلوا يني   جا  يف التفسريوقد 

 العلمةا ِ  مج ةو ُ و ، (4)الطَّعةامُ  عليه اخلُوانُ  هي من السما ، واملائدةُ  ز َِ  علي   مائدةً ةأن يسأ   بَّه أن يُنمنه 
َُ  وأنَّ  ،يف إميةاهن  خملصةنيكةانوا  وا ينياحلة أنَّ  علةى فقةونمتَّ   -هللا  يف قةد ة شة  ٍ  عةن يكةن مل هةاا  سةؤا

 حُمَْتاُجونَ  حَنْنُ   َأيْ  {م ْ ها َن ْك ل   أ نْ  ن ر يد     ،   بقُو لوا طلَ ، وقد علَّ (5)واليقني اإلميان لزاي ة بل - تعاىل

                                                           

 (.38(، ات يخ قضاة األندل  )ص247، عيون املناظرات )ص(63/ 7املدا و ) ترتيب (1)
 .115 -112 اآلايت  سو ة املائدة (2)
 .287/ 3، تفسري الطَبي اج    (3)
 .411/ 3العر    لسان (4)
ع،د الرزاق ، حتقيق  2/101 ، بن مسعو  ال،غويأبو حممد احلسني. (تفسري ال،غوي) معامل التنزيل يف تفسري القرآن اج    (5)

)تفسري ابن عطية(،  اسر  الوجيز يف تفسري الكتا  العزيز، ه1420، ، الط،عة األوىلوت، بري  ا  إحيا  الثاث العري، امل دي
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َ ا، ْكلِ األ ِإىَل  َةا َشاَهْدانَ  ِإَ،ا {قو ل وب  ا و ت ْطم ئ نَّ   ِمنةْ ةَما ، ِمةنَ  لَنَةا  ِْزقةاً ، نُةُزوَُ قْوت  ا ق ودْ  أ نْ  و نو ْعل وم   السَّ  {ص ود 
 َعلَةى لَةةٌ َوَ ال هللا، ِعْندِ  ِمنْ  اآليةُ  اأهنَّ  ونش دُ   أي {الشَّاه د ين   م ن   ع ل ْيها و ن ك ون   ، ِب  ِإميَاانً  َونَةْزَ ا َ   َأيْ 

ًة م ون     قةائال،  بَّةه عيسى  عندئا سأ َ  .بِهِ  ِجْئتَ  َما َوِصْدقِ ، نُة،ُةوَِّت َ  ِْ ع ل يوْ  وا م ائ ود  اللَّه ومَّ ر بوَّ  وا أ نْوز 
ر  الرَّاز ق ني  أل   اً السَّم اء  ت ك ون  ل   ا ع يد ر ان  و آي ًة م ْ ك  و اْرز قْو  ا و أ ْن   خ يوْ إ يني     هللاُ قائالفأجابه ، {وَّل   ا و آخ 

اابً  وْ ك ْم ف و  يني  أ ع ذي ب وظ  ع وذ  ْن ي ْكف ْر بو ْعود  م   ِمةن عةاملي  َأيْ  {م ون  اْلع وال م ني اً  أ ع ذي ب وظ  أ ح ودال م  و زي هل  ا ع ل ْيك ْم ف م 
 .(1)ك زمانِ 

    املائدةنزو   حو  فسرونامل اختلفوقد 
اةالقو  بن إىل اجلم و  من   فاهب  .(2)زُو
 ضةربه َمثَةلٌ  هةاا إمنةا  ماهةد فقةا وا، اختلفة ، مثمائدةً  "إسرائيل بين" على هللاُ   زِ ةنيُ  مل  آخرون وقا 

ووْن   ُةة  قيةةل القةةوم ملةةا إنَّ   اآلايت، وقةةا  احلسةةنُ  هللا نةة  ِ  مسةةألةِ  عةةن بةةههنةةاه  قةةه؛ خلَلْ  -تعةةاىل  - هللاُ  ف م 
اابً ي ْكف ْر بو ْعد  م ْ ك ْم ف   يني  أ ع ذي ب ظ    .(3) زِ ةتن من ا، فل  استعفوا { أ ع ذي ب ظ  أ ح داً م ن  اْلع ال م نيال ع ذ 

 سةأله حةني عيسةى  إجابة عن كتابه أخَب يف -تعاىل  -هللا  اجلم و ؛ ألنَّ عليه والصوا  ما 
اةمنة إي ِ  -ه رُ ِ،ْكة تعةاىل - يقةو  أن جةائزٍ  ، واةريُ {ع ل وْيك مْ  م  و زي هل وا إ يني     قا  تعةاىلف،ل ،  من سأله ما  ُز

                                                                                                                                                                                 

، بريوت، العلمية ا  الكتب ، ع،د السالم ع،د الشايف حممد، حتقيق  260/ 2، ع،د احلق بن االب بن ع،د الرمحن األندلسي
املعةةروا ، عةةال  الةةدين علةةي بةةن حممةةد بةةن إبةةراهي  )تفسةةري اخلةةازن(، ل،ةةا  التأويةةل يف معةةاي التنزيةةل، هةةة1422الط،عةةة األوىل، 

ال،حةةةر اسةةةي  يف ، هةةةة1415، ، الط،عةةةة األوىلبةةةريوت،  ا  الكتةةةب العلميةةةة، تصةةةحيح  حممةةةد علةةةي شةةةاهني، 91/ 2، ِبخلةةةازن
، بةةةةريوت،  ا  الفكةةةةر، صةةةةدقي حممةةةةد مجيةةةةل، حتقيةةةةق  409/ 4، ن يوسةةةةف بةةةةن علةةةةي األندلسةةةةيأبةةةةو حيةةةةان حممةةةةد بةةةة. التفسةةةةري
 .هة1420

 .117/ 2   بن كثريا تفسري (1)
، (2/81القةةةرآن للسةةةمعاي ) تفسةةةري، (133/ 7) تفسةةةري الطةةةَبي( بتصةةةرا، و اجةةة  أيضةةةا  120/ 2كثةةةري ) ابةةةن تفسةةةري (2)

، 1/485، أبو الَبكات ع،ةد هللا بةن أمحةد النسةفي، (تفسري النسفي)مدا و التنزيل وحقائق التأويل (، 6/368) القرط تفسري 
 -هةة 1419الط،عةة األوىل، ،  ا  الكل  الطيةب، بةريوت، م له  حميي الدين  يب مستو اجعه وقدَّ ، يوسف علي بديويحتقيق  
 (4/414اسي  ) ال،حر تفسري، م1998

 (.461/ 2املسري البن اجلوزي ) ، زا (2/80للسمعاي ) تفسري القرآن، (135/ 7) تفسري الطَبي اج    (3)
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 .(1)خُيَب  ما خالا منه يكون ، والخَب -تعاىل  - منه ،ل  ُا؛ ألنَّ ز ِ ةين ال عليك ، مث
 : ة املائدة ة اإلجنيلقصَّ  -2

إىل قص ةةةة املائةةةدة، وال يعةةةين ،لةةة  عةةةدم ث،و ةةةا؛  (2)"الع ةةةد اجلديةةةد"، وسةةةائر أجةةةزا  األانجيةةةلُ تفتقةةةر 
   لبس،ا  اآلتية

 ن حةنيٍ مةه نةا هةاا، فإننةا نتلقةى الط،عةات النقديةة لة يوم"الع ةد اجلديةد" حة َّ  اسةتقرا  نةص  عدم  -أ
، ُكنَّةا قويةةٍ  ةٍ نقديَّة ، أو حتةاا مةا كةان موجةو اً؛ بنةاً  علةى   اسةاتٍ آلخر، ُتضيف إحةداها مةا كةان حمةاوفاً 

 . (3)ق،ل من حمرومني من ا
 الكةرَي القةرآنُ  ،كةر، و (4){ب وظ   ذ كي ور وا مم َّوا ح ظياً  ن س وا   عن أهل الكتا  أهنَّ  - تعاىل -أخَب  - 

 أظ ر من ،ل  فإنَّ  د، يف امل كالمه   االنصا  ، ومن تبكُ  يفُا   َ و وجال   عيسى عن اً أمو  
ووة  اْلم ال ق ال وو    إ ذْ    ، قةةا  تعةةاىلالةة  ،كرهةةا القةةرآن معَّزاتةةه وور ل   إ نَّ  اي  م ووْرمي    ئ ك  ووة     يو ب شي  ْ ووظ   ب ك ل م   امْس ووظ   م 
وويح   ووى اْلم س  يهوواً  م ووْرمي    ابْوون   ع يس  نْوي ا ة   و ج  وور ة  و اآل الوود  وون   خ  ْهوود   ة   ال َّوواس   اْلم ق وورَّب ني  * و ي ك لي ووم   و م  ْهووالً  اْلم   و ك 
وون    هلةةو قو،لةة  يف امل ةةد،  ، فةةتكل  املسةةيحُ هِ مِ ةةهللا ألُ  بشةةا ةُ حتقَّقةةت  ، وبعةةد وال تةةه (5){الصَّوواحل  ني   و م 
ْئ    ل ق دْ  اي  م ْرمي    ق ال وا ّت ْم ل ظ   قو ْوم ه ا ب ظ   ف أ ت  ْ    تعاىل ْيئاً  ج  وان   م وا ه ار ون   اي  أ ْخ    * ف ر اييً  ش   اْمور أ   أ ب وول   ك 
وان   م ونْ  ن ك لي م   ك ْيف   ق ال وا إ ل ْيظ   ف أ ش ار تْ  * ب غ يياً  أ م ك   ك ان  ْ  و م ا س ْوء   ْهود   ة   ك  ِ   * ص وب يياً  اْلم   ع ْبود   إ يني   ق وا
ين      لصَّوال و أ ْوص واين   ك ْ     م ا أ ْين   م ب ار كاً  و ج ع ل ين   * ن ب يياً  و ج ع ل ين   اْلك ت اب   آَت  واة   ة  اب   ح ييواً  د ْمو    م وا و الزَّك 

                                                           

 .135/ 7  تفسري الطَبي  (1)
األسةةفا  الةة  اعتمةةدها النَّصةةا  ، واعتقةةدوا أهنةةا مقدَّسةةة، أي ُمةةوَحى هبةةا مةةن هللا، وعةةدُ ها سةة،عة وعشةةرون الع ةةد اجلديةةد   (2)

ابلةة بين ةا وبةني مةا اعُتِمةد مةن أسةفا  الي ةو  املقدَّسةة، الة  أطلقةوا علي ةا اسة  "الع ةد ِسفراً، أطلقوا علي ا "الع ةد اجلديةد"؛ للمق
،  ا  هنضةة مصةر، القةاهرة، الط،عةة 63علةي ع،ةد الواحةد وايف، ص/ القدَي". )األسفا  املقدَّسة يف األ اين السابقة لإلسةالم.  

 م(.1964 -هة 1384األوىل، 
كليةة الةدعوة حوليةة  اتمةر حممةد متةو ، / انظر  أثر خةالا أ يةوس علةى نةص  الع ةد اجلديةد.  ، لبمثلة ومزيد من التفصيل (3)

 م.2014 -هة 1435اإلسالمية، القاهرة، العد  الساب  والعشرين، 
 .13 اآلية  ق   سو ة املائدة (4)
 .46، 45 اآليتان  ق   عمران سو ة آ  (5)
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  .(1){ح يياً  أ بْوع ث   و يو ْوم   أ م وت   و يو ْوم   و ل ْدت   يو ْوم   ع ل يَّ  م  و السَّال * ش ق يياً  ج بَّاراً  جي ْع ْلين   و   ْ  ب و ال د يت   و بو رياً  *
بعةدم وقوع ةا،  أحةدٌ  يقةل مل ،لة  ومة األانجيةل،  يف  رِ تَة مل الظةاهرة يف القةرآن الكةرَي املعَّةزة ف اه

 اسةتنا اً  -  ز ةنةت مل هنةاأب للقةو  يكةون فةال نزلت،ا أهنَّ  الكرَي القرآن من -يقيناً  - ل قد عُ  املائدة وكال 
صةا  ، ال،ةاقالي للنَّ اإلمةام . ومةا جةا  يف منةاظرة مق،ةو  هٌ ْجةوَ  - النصةا   لةد  خَبهةا و و  عةدم إىل

 .، وتصديق   بوقوع ااملائدة، وتسليم   له، خرُي  ليٍل على معرفة النصا   أبمرها وتعريضه أبمرِ 
ام تالميةةةةاه، مل ُتكتَةةةة  ُأَخةةةةرَ  "وآايتٌ   يقةةةةو  إجنيةةةةل يوحنَّةةةةا  -جةةةةة يف هةةةةاا  بْ كثةةةةريٌة صةةةةن  يسةةةةوُع قُةةةةدَّ
مل ُتدوَّن يف اإلجنيةل، وال ُيسةَت،َعد  أنَّ الكثري من معَّزات املسيح يف صريٌح ، ف اا النص  (2)الكتا "

 واحدًة من ا.  أن تكون ِقصَُّة املائدةِ 
أطعة  في ةا  الة  "مة َّ "إجنيةل   وايةة علةى، (3)النَّةا ع،ةد الوهةا  األسةتا،/  اعتمةد وقةدهةاا  - 

 .(4)املسيُح آالفاً من الناس بقليٍل من الطعام، وترجَّح عنده أهنا املائدة ال  ،ُكرت يف القرآن
 فةاتَ  وقةد، رٌ قِفةمُ  املكةان هةاا  وقةالوا، إليةه التالميةاُ  اقث ، املسا ُ  حلَّ  وعندما"  إجنيل م َّ يقو  

 حاجةةَ  ال  ُة  قةا  يسةوع ألنفس  ، ولكةنَّ  طعاماً  ويشثوا، القر  إىل لياه،وا؛ اجلموع اِ رِ فاصْ ، الوقت
  و كتةني، فقةا  أ افةة سسةة سةو  هنةا عنةدان لةي   ليةأكلوا، فقةالوا أنةت  أعطةوه ، يةاه،وا أن ُة 

 نظره و ف ، والسمكتني اخلمسة األ افة أخا شب، مثالعُ  على ُيلسوا أن اجلموع وأمر، هنا إ َّ  أحضروها
 وش،عوا، مث، اجلمي  ، فأكلاجلموعِ  على عوهافوزَّ ، للتالميا وأعطاها، األ افة سركو ، وِب و، السما  إىل
،  جةل آالا سسةة حنةو اآلكلةني عةد  سةر، وكةانالكِ  مةن فضةل ِبةا مبوهةا ةً فَّةقةُ  عشةرة اثنة  التالمياُ   ف 
 .(5)"واألوال  النسا  عدا

  

                                                           

 .34 – 27 اآلايت  سو ة مرَي (1)
 .30/ 2   ايوحنَّ  (2)
"مد س التا يخ اإلسالمي بكليَّة أصو  الدين، وانظر مد سة املرحوم عثمان ماهر ِبشا )سةابقا(". كمةا هةو مكتةوٌ  علةى  (3)

 االا كتابه املسمَّى بة )قصص األن،يا (. 
 لثة.  ا  إحيا  الثاث العري، بريوت، ل،نان، الط،عة الثا، 413هامش صقصص األن،يا . ع،د الوها  النَّا ،  (4)
 .21 -15/ 14م     (5)
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 : االعرتاض الثاين
ةةه القسةةيُ   ،ه هةةاا مةةن ِشةة"  االنشةةقاق، قةةائالً  طعنَةةه إىل الةةرواة الةةاين نقلةةوا خةةَبَ  -هةةاه املةةرَّة  -وجَّ

مل نعلةةة  ،لةةة   ابةةةه، وملةةة ي  الضةةةرو   لةةة ُ بنةةةا العِ  لَ ِصةةةحةةة  يتَّ ؛ الغفةةةريُ     أن ينقلةةةه اجلَةةة بَ َجةةةوَ ، اآلايت إ،ا صةةةحَّ 
 . (1)"ِبطل لٌ عَ فتةَ اخلَب مُ  على أنَّ   َّ  ، ِبلضرو ة

 الباقالين : جواب اإلمام
ه بقصةةة املائةةدةال،ةةاقالي  اإلمةةاُم أجةةا   يف  يف نةةزو  املائةةدة مةةا يلةةزمين  يلزمةة"  قةةائالً ، ، معا ضةةا إايَّ

، يي لوجةب أن ينقلةه العةد  الكثةري، فةال ي،قةى ي ةو  املائةدة صةحيحاً  نةزو ُ  لةو كةان  قةا نشقاق القمر، ويُ ا
اخلةةةةَب  أنَّ  علةةةةى  َّ  َ ، يعلمةةةةوا ،لةةةة  ِبلضةةةةرو ةمل ملةةةةا ويعلةةةة  هةةةةاا ِبلضةةةةرو ة، و  إالَّ ،  يِني وال وثَةةةة، وال نصةةةةرايي 
 .(2)ه اال ن ضمَّ ومَ ، واملل ُ ، القسي ُ  تَ  ِ ف،ُ "، مكاو 

 ضةي هللا عةن    -حابة ٍ  افةرٍي مةن الصَّةتةواترْت عةن مَجْة نشقاقاالس،ق القو  أبنَّ أحا يث   قلتُ 
  هبا عن التشكي  في ا   أَ نْ  رة والتواتر ما يةَ هاه املعَّزة أخات من الش   بل إنَّ  -

"ُ وي ]أي االنشةةقاق[ عةةن اةةرِي واحةةةٍد مةةن الصَّةةحابة، وتةةةواتَر    (3)أبةةو منصةةو  املاتريةةةدي يقةةو  -
 .(4)ح  َقلَّ َمن خيفى عليه  اُع هاا احلديث"، والعام، وفَشا األمُر بين   احلديُث عن اخلاص  

، اعةةٌة كثةةرية مةةن الصةةحابةمج القمةةرِ  "َ و  حةةديَث انشةةقاق  هةةة(463  )تابةةن ع،ةةد الةةَب  يقةةو  و  -
ُُ  من التابعني، مث نقَلُه عن   اجل   الغفرُي، إىل أن انت ى إلينا"  .(5)و و  ،ل  عن   أمثا

"أمَّا انشقاق القمر، فالقرآن نصَّ بوقوعه، وأخَب عن وجو ه، وال يُعَد    القاضي ِعياض يقو و  -
                                                           

 (.38، ات يخ قضاة األندل  )ص(64/ 7ترتيب املدا و ) (1)
 (.39، 38، ات يخ قضاة األندل  )ص(65 -64/ 7ترتيب املدا و ) (2)
 ِنسة،ته. الكالم علما  أئمة من   م(944 - 000هة = 333 - 000) املاتريدي  منصو  أبو حممو ، بن حممد بن حممد (3)

، (اجلد )، (الشرائ  مآخا) ، و(القرامطة على الر ) ، و(املعتزلة أوهام) ، و(التوحيد) ، من مصنفاته (بسمرقند حِملَّة) ماتريد إىل
 األعةةةالم، 255/ 3   سةةةل  الوصةةةو  إىل ط،قةةةات الفحةةةو ] .بسةةةمرقند مةةةات(. السةةةنة أهةةةل أتويةةةالت)، و(القةةةرآن أتويةةةالت)و
 [.7/19   لز كليل
 .441/ 9  تفسري املاتريدي (4)
، حتقيق  212، ص(الكتاية )أبو ع،د هللا حممد بن أي الفي  جعفر بن إ  ي  الش ري ب. نظ  املتناثر من احلديث املتواتر (5)

 .(186/ 7) البن حَّر ال،ا ي فتح، و اج  أيضا  ، الط،عة الثانيةمصر،  ا  الكتب السلفية، شرا حَّازي
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 .(1)"صحيُح األخ،ا ، من طُرق كثريةعن ظاهٍر إال بدليل، وجا  برف  احتمالِه 
بة ......، وَ و  ،لةةةة  عةةةةن مةةةةن الصةةةةحا " و  هةةةةاا احلةةةةديَث مجاعةةةةٌة كثةةةةريةٌ    القةةةةرط  يقةةةةو و  -
ُُ  مةةةن التةةةابعني، مث كةةةال  ينقلةةةه اجلةةة   الغفةةةريُ  الصةةةحابة ، إىل أن انت ةةةى ،لةةة  إلينةةةا، ، والعةةةدُ  الكثةةةريُ أمثةةةا

حصةل  إنسةان، فقةد عنةد كةل ِ  املتواتر ا  من ،ل  يف القرآنوفاضت أنوا ُه علينا، وانضاا إىل ،ل  ما ج
 .(2)فيه أحٌد من العاقلني" ، الاي ال يش   هباه املعَّزة العلُ  اليقيين

ةةة،كي ابةةةنُ  التةةةاجيقةةو  و  -  يف عليةةةه متةةةواتٌر، منصةةةوصٌ  القمةةةر انشةةةقاق أنَّ  عنةةةدي الصةةةحيحُ    (3)الس 
 .(4)تواتره يف ميث  ال ،  يثش َّ طُرق  نم، واريمها الصحيحني يف يي وِ رْ القرآن، مَ 
وهاا أمر متفق عليةه بةني العلمةا ، أن انشةقاق القمةر قةد وقة  يف زمةان النة  "  كثري  ابن يقو و  -
، (5)"وأنه كان إحد  املعَّزات ال،اهرات. 

 نَةْقةةةالً  من مةةةا كةةةلي  القمةةةر، نُِقةةةل ع، وانشةةةقاقُ اجلِةةةاْ  "حنةةةنيُ    - محةةةه هللا  - (6)ابةةةن حَّةةةر يقةةةو و  -

                                                           

، الط،عة الثانية، عمان،  ا  الفيحا ، 495/ 1، عياض بن موسى اليحص . أبو الفضل، ا بتعريف حقوق املصطفىفالش (1)
 .هة1407

 .403/ 7املفِ   ملا َأشكل من تلخيص كتا  مسل    (2)
 القضةةاة، قاضةةي   (م1370 -1327=  هةةة771 - 727) نصةةر أبةةو السةة،كي، الكةةايف ع،ةةد بةةن علةةي بةةن الوهةةا  ع،ةةد (3)

 الكَب (، و)معيد الشافعية تصانيفه  )ط،قات من. الشام يف قضا  إليه انت ى ووفاته بدمشق. مولده ِبلقاهرة، .ال،احث املؤ  ،
أبةو بكةر بةن أمحةد . ط،قةات الشةافعيةالصةغر (. ] الوسةطى(، و)الط،قةات والنظائر(، و)الط،قات و)األش،اه النق (، وم،يد النِ ع 

، بةريوت، عةامل الكتةب، احلةاف  ع،ةد العلةي  خةان/  حتقيةق  ، 106 -104/ 3، ابن قاضةي شة ،ة، بن حممد بن عمر األسدي
 [.184/ 4للز كلي   ، األعالمهة1407الط،عة األوىل، 

بتصرا، حتقيق  علي معةوض،  325 -322/ 2ع،د الوها  بن علي الس،كي، ابن احلاجب،   ف  احلاجب عن خمتصر (4)
 .م1999 -هة 1419، الط،عة األوىلوعا   ع،د املوجو ، عامل الكتب، بريوت، ل،نان، 

 .262/ 4كثري   ابن تفسري (5)
 من   م(1449 -1372هة = 852 - 773) َحََّر ابن الدين، ش ا  الفضل، أبو العسقالي، حممد بن علي بن أمحد (6)

 تقريةةةةب)، و(امليةةةةزان لسةةةةان)ِبلقةةةةاهرة. مةةةةن تصةةةةانيفه   ووفاتةةةةه ، ومولةةةةده(بفلسةةةةطني) عسةةةةقالن مةةةةن والتةةةةا يخ، أصةةةةله العلةةةة  أئمةةةةة
نظة  العقيةةان يف ال،خةةا ي(. ] صةحيح شةةرح يف ال،ةا ي فةةتح)، و(الت ةايب  ةةايب)، و(الصةحابة متييةةز يف اإلصةابة)و ،(الت ةايب

 ، األعالمبريوت، املكت،ة العلمية، فيليب ح ، حتقيق  45، صع،د الرمحن بن أي بكر، جال  الدين السيوطي. أعيان األعيان
 .[178/ 1للز كلي  
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 يف له مما سةَ  ال ممَّن ه اريِ  احلديِث،  ون أئمةِ  من ،ل  طُرق على يط ل  َمن عند الَقْط َ  يُفيدُ ، مستفيضاً 
 . (1)،ل "

، صةةحيحةٍ   واايتٍ  يف االنشةةقاقِ  أحا يةةثُ  جةةا ت "وقةةد   - محةةه هللا  - (2)القسةةطالييقةةو  و  -
 عمةر، وابةن وج،ةري، وحايفةة، وعلةي ، ع،ةاس، وابةن مسةعو ، وابةن أنة ،  ، مةن  الصةحابة مةن مجاعةةٍ  عن

 .(3)واريه "
إحةد  معَّزاتةه الِك،ةا ، الة  نةصَّ علي ةا القةرآُن، وث،تةت  وبعد، فإنَّ انشقاق القمر لن،يِ نا حممٍد 

، وِمةن مَثَّ فكةل  حماولةٍة إلنكا هةا، وإاث ة الشةكوو - ضةي هللا عةن    -ِبلتواتر عن مَجْ  افرٍي من صحابته 
ةةةةا، َع،َةةةةٌث ال وووور ه   و ل وووووْ  ن ووووور ه   م ووووت م   و اَّللَّ   أب  فْوووووو اه ه مْ  اَّللَّ   ن ووووور   ل ي ْطف ئ وووووا ي ر يوووود ون    طائةةةةَل مةةةةن و ائةةةةه، حُو  ك 

 .(4){اْلك اف ر ون  
 

  

                                                           

 .592/ 6  البن حَّر ال،ا ي فتح (1)
 - 1448هةةةة = 923 - 851)الةةةدين  شةةة ا  الع،ةةةاس، أبةةةو القسةةةطالي، امللةةة  ع،ةةةد بةةةن بكةةةر أي بةةةن حممةةةد بةةةن أمحةةةد (2)

 املواهةب)، و(ال،خا ي صحيح لشرح السا ي إ شا ) من مصنفاته  . القاهرة يف ووفاته مولده. احلديث علما  من   م(1517
/ 1الفحةةو    ط،قةةات إىل الوصةةو  . ]سةةل (الةةَُب ة شةةرح)، و(القةةرا ات علةة  يف اإلشةةا ات لطةةائف)، و(اسمديةةة املةةنح يف اللدنيَّةةة
 [.1/232للز كلي   ، األعالم197

 .، بدون ط،عة أو ات يخاملكت،ة التوفيقية، 254/ 2، أمحد بن حممد القسطالي. املواهب اللدنية ِبملنح اسمدية (3)
 .8 اآلية  ق   سو ة الصف (4)
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 املبحث الثاني
 طبيعة املسيح عيسى 

 
ا ج الدين أصو  يف القضااي وأعقد أه    تعد  ط،يعة املسيح  ٌ  قدَي، داملسيحي، وقد  ا  حُو

 .(1)مام ، واَُتات قرا اتوانعقدت بس،، ا 
َيكةل، ويشةر ، ويةدعو إىل  ب ِةه،  اً، كغةريه مةن أن،يةاِ  هللا..بةني تالماتةه ن،ي ة لقد عاش املسةيُح 

هةاا عةن  فةت النصةرانيةويكاِبُد يف  عوته، وما عةرا هةؤال  التالميةُا اةرَي ،لة ، وِبنقضةا  هةاا اجليةل احنر 
ةة الةةاي كةةان إُةةاً (، ابةةن هللاى أنَّةةه )املسةةيح علةةاملسةةا ، ونظةةرت إىل  ، خلالصةة  ؛ ال،شةةر ونةةز  لعةةاملِ ، دفتَّسَّ

املسةةيح، فسةةا  وانتشةةر،  يف شخصةةيةاالجتةةاه الةةوثين هةةاا عوامةةل سياسةةية وثقافيةةة واجتماعيةةة لصةةا   أثَّةةرتو 
 .(2)ةً قَ طَ رْ ه هَ وصا ت خمالفتُ ، صا  هو األصل فشيئاً  وشيئاً 

قةةوَّة األوَّ ، لكنةةه اسةةتمر يف ، ومل يكةةن هةةاا التيةةاُ  ، قةةالوا ب،شةةرية املسةةيحمعا ضةةونويف املقابةةل ُوِجةةد 
 . (3)تيا اً موجو اً، له أنصا ُه وأت،اُعه
للنصةةةا  ، و،لةةة  يف  ال،ةةةاقالي، مةةةن خةةةال  منةةةاظرة اإلمةةةام ُةةةاه القضةةةية ويف هةةةاا امل،حةةةث َعةةةْرضٌ 

 املطالب اآلتية 
  
                                                           

ط،يعةةة املسةةيح. م(. )451سةة،،ا يف انقسةةام الكنيسةةة يف منتصةةف القةةرن اخلةةام  ) كةةان اخلةةالا حةةو  ط،يعةةة املسةةيح   (1)
 م(.1995، الط،عة اخلامسة، فَباير 5ال،اِب شنو ه الثالث، ص

بتصرا، صفحات للد اسات  23 -21التوحيد يف األانجيل األ بعة ويف  سائل القديَسنْي بول  ويوحنَّا. سعد  ست ، ص (2)
 ، بدون ات يخ.والنشر، الط،عة الثانية

آ يةةةوس سةةةيح  "اآل يوسةةةيون" أت،ةةةاع ِمةةةن الِفةةةرق الةةة  ظ ةةةرت يف القةةةرون الثالثةةةة األوىل للمسةةةيحية منكةةةرًة التثليةةةَث وألوهيةةةة امل (3)
الِفةرق ليديون"، "الكةا بوقراطيون". )اسةيبول  الشمشةاطي، "الغنوصةيون"، "ال،، "املوان كيانيون" أت،اع األسكند ي، "األبيونيون"

 سو ية،  مشق، الط،عة الثانيةة، ، األوائل للنشر والتوزي ،22م ح  اليوم. سعد  ست ، صواملااهب املسيحية منا ظ و  اإلسال
واخةر. عيسى املسيح والتوحيد  عةرض ات خيةي للمسةيحية واألانجيةل واملوحةدين املسةيحيني األوائةل واألو اج  أيضا  م(، 2005

حممد عطا الرحي ، ترمجة  عا   حامد حممد، مركز احلضا ة العربية، طائفة املوحدين من املسيحيني عَب القرون. لوا / أمحد ع،د 
 م.1980 -هة 1400الوها ، مكت،ة وه،ة، القاهرة، الط،عة األوىل، 
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 املطلب األول
ة
ا
 تعاىل هلل املسيح عقيدة بنو

 
، ويظ ر ،ل  من السؤا  أساس يف املسيحية احلالية  كيزة -تعاىل  -هلل  يُةَعد  االعتقا  ب،نوَّة املسيح

أجةةةا  ف، " ؟دٌ ْ،ةةة، تقولةةةون املسةةةيح عَ اي مسةةةل ُ "  ال،ةةةاقالي، قةةةائاًل لةةةهاإلمةةةام إىل  الةةةاي وجَّ ةةةه َملةةةُ  الةةةروم
 معةا،َ   أجةا  القاضةي، !"؟ هللاِ  ه ابةنُ إنَّة وال تقولةونَ "  امللة ُ  قةا ، "يندِ ، وبةه نَةنع ، كاا نقو ُ "  القاضي

 .(3)" (2){ع ظ يما قو ْوالً  ل تو ق ول ون   إ نَّك مْ  ، (1){إ ل ظ   م نْ  م ع ظ   ك ان   و م ا و ل د   م نْ      اَّتَّ ذ   م ا  هللاِ 
(، الةاي متخَّة  عنةه )ممة   سةتو  اإلميةان النيقةاويوقد ِصيغت هاه العقيدة ضمن ما ُيسمَّى بةة )

يةُةَر ،  ال ومةا يُةر  َمةانؤمن إبلٍه واحد، آ  ضةاب  الُكةل ، خةالق كةلِ  شةي ، "  م(، وفيه325نِيِقيَّة، سنة 
يةةد، املولةةو  مةةن اآل ، ومةةن جةةوهر اآل ، إلةةٌه مةةن إلةةه، نةةوٌ  مةةن حاملسةةيح، ابةةن هللا الو يسةةوع  واحةةدٍ وبةةر ٍ  

، مولةةو   اةةري خملةةوق، مسةةاٍو لةةآل  يف اجلةةوهر، الةةاي بةةه كةةان كةةل  شةةي  مةةا يف نةةو ، إلةةٌه حةةقي مةةن إلةةٍه حةةقٍ 
 .(4)"السماِ  وما على األ ض، ....

  

                                                           

 .91 اآلية  ق   سو ة املؤمنون (1)
 .40 اآلية  ق   سو ة اإلسرا  (2)
 .39  صات يخ قضاة األندل  (3)
مموعة الشرع الكنسي )قوانني الكنيسة املسيحية اجلامعة(، مج  وترمجة وتنسيق  األ مشند يت  حنانيا إلياس كسَّةا ، مة   (4)

 م.1998، مط،عة النو ، بريوت، ل،نان، الط،عة الثانية، 41توطئة لغ،طة ال،طريرو  إلياس الراب ، ص
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 املطلب الثاني
ة املناظ

ا
ة املسيحر على بنأدل

ا
 تعاىل هلل و

 
فما  ام يشفي املرضةى، ، املغاالة يف شخصه  نفات منه  عو  ِبِبً كانت معَّزات املسيح، 

ليعةةرض علةةى النةةاس قةةد ات ؛ ، ونةةز  إىل األ ض، أو هةةو ابةةن هللا، أتةةى مةةن السةةما وحييةةي املةةوتى، ف ةةو هللا
 .(1)اآلُة

أي بكةر اإلمةام  لسةان األمةة  ضةرةفيما يلي منو،ج ُاا اخلرا الفكري، يُ،ديه لنا مل  النصةا   و 
  بدليلني هلل،  املسيح بنوة يفعقيدته .. لقد استد  امللُ  على ال،اقالي

، (3)واألبةةرص ، وإبةةراِ  األكَمةةه(2)ى  َجةةَرت علةةى يديةةه، كإحيةةا  املةةوتالةةمعَّةةزات املسةةيح، أحةةدمها  
ال،اقالي  للمسيح اإلمام معثضاً على َوْصف  –. قا  املل  واريها من األمو  ال  يعَّز الع،ُد عن فعِل ا

  هبةاه اآلايت، وفعةل ،لة   لقه، وقد أتةى قاً من خَ لْ وخَ ، ع،داً هلل كيف يكون املسيحُ   " -ِبلع،و ية
 .(4)! "كله؟

 . لمسيح لتضر ع األن،يا  اآلخر   الدليلو 
؛ حة   للمسةيح يتضةر عون كةانوا - بعةده َمةن إىل ،آ م مةن - األن،يةا  وزع  املناظر أنَّ "سةائر

 !(5)يفعل ما يطل،ون" 
  

                                                           

 م.2004مكت،ة النافاة، الط،عة الثانية، بتصرا،  147املستشا / حممد مدي مرجان، صاملسيح إنسان أم إله.  (1)
 (.44 – 38/ 11يوحنا )(، 16 – 11/ 7لوقا )(، 25 –18/ 9م َّ ) اج    (2)
(، 52-46/ 10، 25 – 22/ 8مةرق  (، )14/ 14، 33 – 27/ 9، 16 – 14/ 8، 25 – 23/ 4م  ) اج    (3)
 (.37/ 11يوحنا (، )19-17/11لوقا )
 . 65/ 7  ترتيب املدا و  (4)
 .66/ 7ترتيب املدا و   (5)
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 املطلب الثالث
 عل اإلمام جواا

ّ
 ى هذه األدلةالباقلني

 
 األ لة النقا، اآلتية   ال،اقالي  على هاهاإلمام تضمَّن جواُ  

  بيان عقيدة املسلمني ة املسيح أوال: 
 وكلمتُةه، هللا، "ُهةَو ُ وحُ   ، فأجةا  ه يف املسةيحاإلمام ال،ةاقالي يف ملةِ  امللة  عةن قولة ُسئل

ث ول      ع ْ ود   ع يس وى م ث ول   إ نَّ   هاه اآليةو سولُه"، مث تال  ون،ي ه وع،ُده، ِ   مث َّ  تو ور اب   م ونْ  خ ل ق وظ   آد م   ك م   ق وا
 .(2) .(1){فو ي ك ون   ك نْ  ل ظ  

 اآليت  يف بسط ا ميكن  ، وال عقيدُة املسلمني يف املسيح عيسى بن مرَي تل  
 إ الَّ  ه وو   إ نْ  }  ، وُ وٌح منةه. قةا  تعةاىله ألقاهةا إىل مةرَيوكلمتُة، هو سةولُ ، هللاِ  ع،ةدُ  عيسى  -1
يح   إ اَّ ا   ، وقا  س،حانه(3){ع ل ْيظ   أ نْوع ْم  ا ع ْبد    م وْرمي    إ ىل   أ ْلق اه ا و ك ل م ت ظ     ر س وِ   م ْرمي    اْبن   ع يس ى اْلم س 
  .(4){م ْ ظ   و ر وح  

 -قةا   نُطفةة، كمةا وال واسةطةٍ  اةري ه، مةنوأمرِ  هللا بكلمةِ  ُوجد ه؛ ألنَّ ة{مَ لِ  كَ  وُ ِ ي املسيح 
 {م  وظ   و ر وح   ومعة  قولةه  ، (5) {.... تو ور اب م ونْ  خ ل ق وظ   آد م     ك م ث ل   ع ْ د   ع يس ى م ث ل   إ نَّ    - تعاىل
 منةه، والثةاي  أنةةه برمحةة أي (6){هُ ْنةمِ  وحٍ رُ بِة  هُ دَ يَّةأَ وَ    كمةا قةا  تعةةاىل منةه، أي   محةةٌ ، األو   وجةوه ففيةه
 فةِ ِصةة يف -تعةةاىل  – كمةةا قةةا . ُ وح أبنةةه فَ ِصةةوُ  كةةال  كةةان نوَمةة أ ايهنةة ، يف اخلَلةةق حليةةاة سةة،،اً  كةةان

يوْ  ا و ك ذ ل ك   القرآن    شيئاً  وصفوا إ،ا أهن  الناس عا ةُ  جرت ، والثالث  أنه(7){أ ْمر ان   م نْ  ر وًحا إ ل ْيك   أ ْوح 

                                                           

 .59 اآلية  ق   عمران سو ة آ  (1)
 (.39)ص ات يخ قضاة األندل (، 65/ 7ترتيب املدا و ) (2)
 .59 اآلية  ق   سو ة الزخرا (3)
 .171 اآلية  ق   سو ة النسا  (4)
 .59 اآلية  ق   عمران سو ة آ  (5)
 .22 اآلية  ق   سو ة ااا لة (6)
 .52 اآلية  ق   سو ة الشو   (7)
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 نفخةة من نتكوَّ  وإمنا، األ  طفةِ نُ  من يتكون مل عيسى كان افلمَّ  وح، ُ  إنه  قالوا، ظافةوالنَّ  الط ا ة بغاية
ْ وظ { قولةه  مةن واملةرا  ُ وح، أبنه ُوِصف  جَبيل  الةنَّفخُ  هةو وحَ الةر   والرابة   أنَّ . والتفضةيل التشةريف }م 

 أبمرِ  كان جَبيل من النفخ ،ل  أن يعين }م ْ ظ { جَبيل، وقوله  نفخةِ  عن ع،ا ة فالروح العر ، كالم يف
 .(2) .(1){ر وح   ا م نْ  ف يه ا فو  و ف ْخ  ا  كقوله  وإ،نه، وهاا هللا

 م ث ووول   إ نَّ    قةةةا  تعةةةاىل،  ق آ مُ ، كمةةةا ُخلِةةةبةةةال أ ٍ ، مةةةن مةةةرَي العةةةا ا  عيسةةةى  دُولِةةة -2
ِ   مث َّ  تو ر اب   م نْ  خ ل ق ظ   آد م   ك م ث ل     ع ْ د   ع يس ى على لسان  -س،حانه  -وقا  ، (3){فو ي ك ون   ك نْ  ل ظ   ق ا
ِ   ب ش ور   مي ْس ْسوين   و   ْ  و ل ود   ل   ي ك وون   أ ّنَّ  ر بي   ق ال و ْ    مرَي ل ك   ق وا ّ     ك وذ  واء   م وا خي ْل و  أ ْموراً  ق ر وى إ ذ ا ي ش 
 .(4){فو ي ك ون   ك نْ  ل ظ   يو ق وِ   ف   اَّ ا

، (5){إ ْسور ائ يل   ب وين   إ ىل   و ر س ووالً    سة،حانه إىل بين إسةرائيل خاصةًة، قةا   -تعاىل  - بعثه هللاُ  -3
قاً ملةةا بةةني يديةةه مةةن التةةو اة. قةةا  سةة،حانه وومْ  ع ل ووى و قو فَّيوْ  ووا   وآاته اإلجنيةةَل؛ ُمصةةدِ  ر ه  ووى آاث   م ووْرمي    ابْوون   ب ع يس 

يْوظ   بو نْي   ل م ا م ص دي قاً  جْن يول   و آتو يوْ  واه   التوَّوْور اة   م ون   ي د  وا و م ص ودي قاً  و ن وور   ه وًدى ف يوظ   اإل  يْوظ   بو ونْي   ل م   التوَّوْور اة   م ون   ي د 
 .(6){ل ْلم تَّق ني و م ْوع ظ ةً  و ه ًدى

ِ     قةا  تعةاىل،  حممةدٍ ن، ةوة ب، وبشَّةره  وع،ا ته، إىل توحيد هللاقوَمه   عا عيسى  -4  و ق وا
وويح   هلل ي ْشوور لْ  م وونْ  إ نَّووظ   و ر بَّك وومْ    ر يبي   اْعب وود وا إ ْسوور ائ يل   اي  ب ووين   اْلم س  وورَّم   فو ق وودْ  اب   و م ووْأو اه   الْ  َّووة   ع ل ْيووظ     ح 
وونْ  ل لظَّووال م ني   و م ووا ال َّووار   ِ   و إ ذْ    ، وقةةا  سةة،حانه(7){أ ْنص ووار   م  ووى ق ووا  إ يني   إ ْسوور ائ يل   اي  ب ووين   م ووْرمي    ابْوون   ع يس 
راً  التوَّْور اة   م ن   ي د يَّ  بو نْي   ل م ا م ص دي قاً  إ ل ْيك مْ    ر س وِ   يت   ب ر س وِ   و م ب شي   .(8){أ مْح د   امْس ظ   بو ْعد ي م نْ  َيْ 

                                                           

 .91 اآلية  ق   سو ة األن،يا  (1)
 .91 /11  الرازي تفسري (2)
 .59 اآلية  ق   عمران سو ة آ  (3)
 .47 اآلية  ق   عمران سو ة آ  (4)
 .49 اآلية  ق   عمران سو ة آ  (5)
 .46 اآلية  ق   سو ة املائدة (6)
 .72 اآلية  ق   سو ة املائدة (7)
 .6 اآلية  ق   سو ة الصف (8)
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ِ   إ ذْ    سة،حانهقةا  . ملعَّةزاتِب يسى ع -تعاىل  -يَّد هللاُ أ -5  م وْرمي    ابْون   اي  ع يس وى   ق وا
ْهود   ة   ال َّواس   ت ك لي وم   اْلق د س   ب ر وح   أ يَّْدت ك   إ ذْ  و ال د ت ك   و ع ل ى ع ل ْيك   ن ْعم يت   اذْك رْ   ع لَّْمت وك   و إ ذْ  و ك ْهوالً  اْلم 

جْن يل   و التوَّْور اة   و احلْ ْكم ة   اْلك ت اب   ّ   و إ ذْ  و اإل  ئ وة   الطي ني   م ن   َّت ْل  يوْ ف     إب  ْذين   الطَّورْي   ك ه  و وْ وا فو تو   ط ورْياً  فو ت ك وون   ف يه 
ْوت ى َّت ْر ج   و إ ذْ  إب  ْذين   األ بْور ص  و   األ ْكم ظ   و تو رْب ئ   إب  ْذين   ... اْلم   .(1){ إب  ْذين 

مةةن  ، و فعةةه إىل  اه هللاُ ، بةةل جنَّةة، ومل يصةةل،وهالي ةةو مةةن ومل يقتلةةه أعةةداطه ، عيسةةى  مل ميةةت -6
ْل  ا إ انَّ  و قو ْوهل  مْ    عن الي و  - تعاىل -، قا  ما السَّ  يح   قو تو   قو تو ل ووه   و م وا   ر س وِ   م ْرمي    اْبن   ع يس ى اْلم س 
 و م ا الظَّني   اتي ب اع   إ الَّ  ع ْلم   م نْ  ب ظ   هل  مْ  م ا م ْ ظ   ش كي   ل ف ي ف يظ   اْختو ل ف وا الَّذ ين   و إ نَّ  هل  مْ  ش بي ظ   و ل ك نْ  ص ل ب وه   و م ا
 .(2){ح ك يماً  ع ز يزاً    و ك ان   إ ل ْيظ     ر فو ع ظ   ب لْ  * ي ق ي اً  قو تو ل وه  

 نَةْفِسي "َوالَِّاي    الن    قا كما ،  يحك  بشريعة اإلسالم؛ لآخر الزمان سيكون نزوله  -7
اجِلْزيَةةة  َوَيَضةة َ  اخلِْنزِيةةَر، َويَةْقتُةةلَ  الصَّةةِليَب، فَةَيْكِسةةرَ  ُمْقِسةةطاً، َحَكمةةاً  َمةةْرَيََ  ابْةةنُ  فِةةيُك ْ  يَةْنةةزِ َ  َأنْ  لَُيوِشةةَكنَّ  بِيَةةِدِه،
 ...."(3). 

 األِو على االستدالِاإلمام الباقالين  جواباثنيا : 
  َجةةَرت علةى يديةه، كإحيةا  املةةوَتى، ِبملعَّةزات الكثةرية الة املسةةيح  اسةتد  امللة  علةى ألوهيةة

 .(4) تصد  إالَّ عن إلٍه قديٍر قاهرال  ال، واألبرص، واريها من املعَّزات األكَمه وإبرا 
 االستدال  ِبآليت وأجا  القاضي على هاا 

 وأبمره. كان  إبذن    معجزات املسيح  -1
 علةةى -تعةةاىل  - ُُيري ةةا هللا ،ا ةة ، وإمنةةا نمةة املعَّةةزات ال يفعلةةون -السةةالم  علةةي   -فأن،يةةا  هللا 

 .(5)ُ  تصديقاً  أيدي  ؛

                                                           

 .110اآلية  ق   سو ة املائدة (1)
 .158 ،157 اآليتان  ق   سو ة النسا  (2)
ظَةاملِِ  ال،خةا ي  ِكتَةاُ   ال،ُةيُةوِع، َِبُ   قَةْتةلِ اإلمام صحيح  (3)

َ
 اخلِْنزِيةرِ  َوقَةْتةلِ  الصَّةِليبِ  َوالَغْصةِب، َِبُ   َكْسةرِ  اخلِْنزِيةِر، ِكتَةا   امل

 ( ،1/135.) حُمَمَّدٍ  نَِ،يِ َنا ِبَشرِيَعةِ  َحاِكماً  َمْرَيََ  اْبنِ  ِعيَسى مسل   ِكَتاُ   اإِلميَاَن، َِبُ   نُةُزو ِ اإلمام ، صحيح (3/136)
 .65/ 7، ترتيب املدا و اج    (4)
 .املرج  السابق نفسه (5)
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ِ   إ ذْ    واستش د القاضي لال  بقوله تعاىل  و ع ل وى ع ل ْيك   ن ْعم يت   اذْك رْ  م ْرمي    اْبن   اي  ع يس ى   ق ا
وة   اْلك ت واب   ع لَّْمت ك   و إ ذْ  و ك ْهالً  اْلم ْهد   ة   ال َّاس   ت ك لي م   اْلق د س   ب ر وح   أ يَّْدت ك   إ ذْ  و ال د ت ك    و التوَّوْور اة   و احلْ ْكم 
جْن يووول   ّ   و إ ذْ  و اإل  ووون   َّت ْل ووو ئ وووة   الطي وووني   م  يوْ ف     إب  ْذين   الطَّووورْي   ك ه  ووو وْ وووا فو تو  وووظ   و تو ووورْب ئ   إب  ْذين   ط ووورْياً  فو ت ك وووون   ف يه   األ ْكم 
ْوووور ج   و إ ذْ  إب  ْذين   و األ بْووووور ص   ووووْوت ى َّت   ق وووودْ  أ يني   إ ْسوووور ائ يل   ب ووووين   إ ىل   و ر س وووووالً    ، وبقولةةةةه سةةةة،حانه(1){إب  ْذين   اْلم 
ت ك مْ  ئوْ ي ة   ج  ّ   أ يني   ر بي ك مْ  م نْ  ِب  ئ ة   الطي ني   م ن   ل ك مْ  أ ْخل  يوْ  و أ بْور ئ     إب  ْذن   ط ورْياً  فو ي ك وون   ف يوظ   ف أ نْوف     الطَّرْي   ك ه 
ْوت ى و أ ْحي   و األ بْور ص   األ ْكم ظ   ر ون   و م ا أت ْك ل ون   مب  ا و أ نو بي ئ ك مْ    إب  ْذن   اْلم   .(3) .(2){ بو ي وت ك ْم ... ة   ت دَّخ 

 .(4)يف عيسى األلوهية َ ْفٌ  لتوه   َمن اعتقد {إب،ِن هللا و، {إبْ،ِي    عند كل معَّزةٍ  فقوله تعاىل
موا الويت بوني أيودي ال َّصوارى،  وة األانجيولهذا ما استشهد بظ اإلمام  ة بيان حقيقة املعجوزة، 

   : يشهد بذلك
"أان ال   يقةو  املسةيحنفسةه، باه املعَّةزات هبةمن أن يقةوم  أعَّزُ  املسيح  أنَّ  األانجيليف  -أ

 .(5)ن نفسي شيئا"أقدُ  أن أفعل م
يقةةةو  ، إمنةةةا هةةةي بقةةةد ة هللا وأمةةةره ويف األانجيةةةل مةةةا يةةةَبهن علةةةى أنَّ معَّةةةزات املسةةةيح  - 
ةةةَياِطني ُأخةةةرِج هللا بةةةُروح أان"  ، ويقةةةو (6)ُأخةةةرج الشةةةياطنَي" "إبصةةة،  هللا  املسةةةيح   ويقةةةو  بةةةول ، (7)" الشَّ

يف ، بقةةةةواٍت وعَّائةةةةَب وآايٍت، صةةةةنع ا هللاُ بيةةةةده  جةةةةٌل، قةةةةد تةةةةَبهن لكةةةة  مةةةةن ِق،ةةةةل هللا"يسةةةةوُع الناصةةةةري  
أَلن  اً؛ُمَعلِ مةة هللاِ  ِمةةنَ  نَةْعلَةةُ  أَنَّةةَ  قَةةْد أَتَةْيةةتَ "  للمسةةيح - ئةةيُ  الي ةةو   - نِيُقوِ ميُةةوسويقةةو   (8)وسةةطك "

 .(9)"َمَعهُ  هللاُ  ِإْن ملَْ َيُكنِ ، أَْنَت تَةْعَملُ لَْيَ  َأَحٌد يَةْقِدُ  َأْن يَةْعَمَل هِاِه اآلاَيِت الَِّ  
                                                           

 .110 اآلية  ق   سو ة املائدة (1)
 .49 اآلية  ق   عمران سو ة آ  (2)
 .66/ 7ترتيب املدا و    (3)
 .229/ 8  املرج  السابق (4)
 .30/ 5يوحنا   (5)
 .20/ 11لوقا   (6)
 .28/ 12م َّ   (7)
 22/ 2أعما  الرسل   (8)
 .2-1/ 3يوحنَّا   (9)
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  وأوضةةح املسةةيح أنَّ اُةةدا مةةن املعَّةةزات هةةو اإلميةةان أبنةةه  سةةو  هللا، جةةا  يف إجنيةةل يوحنةةا -ةجةة
 .(1)"األعما  ال  أان أعمل ا ِبس  أي، هي تش د  "

 :  املعارضة مبعجزات األنبياء السابقني -2
 واألبرصَ  األكمهَ  املوتى، وُيَب  حييي  املسيح كان لو أبنه -أيضا  -ال،اقالي  اإلمام وأجا 

ةا مةن سةو ٍ  اري نم بيضا  يَده وأخرج ال،حر، إنَّه فَةَلق يُقا  عن موسى  أن جلاز ،بنفسه  مل ،اتةه. فلمَّ
 .(2)إليه املسيح يد على ظ رت ال  املعَّزاتُ  ُتسند أن ُيز مل؛ هاا ُيز

؛ ألنَّ يف -علي مةةا السةةالم  –أعظةةُ  مةةن إحيةةاِ  املةةوتى لعيسةةى وال  يةةب أنَّ انفةةالق ال،حةةر ملوسةةى، 
ه ال عالقةَة بةني املةوتى؛ ألنَّة ال  قَةْلُب العصا حيًَّة أعظُ  من إحيا األشيا ، وك ال،حر تغيري لط،ائ انفالِق 

، وم  هةاا فلة  يقةل أبلوهيةة ما زالت قائمةً  العصا واحليَّة، لكن عالقة اجلسمية بني بدن احليِ  وبدن امليت
 موسى من قوم املؤمنونَ ال من قوم فرعون، و  السحرةُ موسى 

 (3). 
علةى أنَّ )إليةاس( أحيةا ابةن  (4)ولو سلَّمنا أنَّ اإلحيا  كان بفعل املسةيح، فقةد نةصَّ "الع ةُد القةدَي"

!، و)حزقيةةا ( أحيةةا (7)، بةةل إنَّ )عظةةام( إليشةة  أحيةةت ميتةةاً (6)، و)إليشةة ( أحيةةا مةةوَتى إب،ن هللا(5)األ ملةةة
 .(4)، ومشلواًل من َثاي سنوات(3)، وشفى كسيحاً (2)أحيا طابيثا (1)، و)بطرس((8)أُلوفاً إب،ن هللا

                                                           

 .25/ 10يوحنا   (1)
 (.39)ص ات يخ قضاة األندل ، (66/ 7ترتيب املدا و ) (2)
، 176، املنتخب اجلليل ِمن َتَّيل َمن حرَّا اإلجنيل، أبو الفضل السعو ي املالكي، ص(8/247) لرازي اج   تفسري ا (3)

 م، بشةرية املسةيح ون،ةوة حممةد 1997 -هةة 1418حتقيق   مضان الصفناوي ال،د ي،  ا  احلديث، القاهرة، الط،عةة األوىل، 
 م.1993 -هة 1413الط،عة األوىل،  ،73 -72، صحممد أمحد ملكاوي/ يف نصوص كتب الع دين،  

، وأطلقةةوا علي ةةا اسةة  "الع ةةد القةةدَي"؛ يف عةةد ها الع ةةد القةةدَي  هةةو األسةةفا  الةة  اعتمةةدها الي ةةوُ ، علةةى اخةةتالا بيةةن   (4)
سةةة يف األ اين للتفرقةةة بين ةةا وبةةني مةةا اعتمةةده النصةةا   مةةن أسةةفا ه ، الةة  أطلقةةوا علي ةةا اسةة  "الع ةةد اجلديةةد". )األسةةفا  املقدَّ 

 (.13السابقة لإلسالم  ص
 .24 – 17/ 18، امللوو األو  اج    (5)
 .36 -33/ 4، امللوو الثاي اج    (6)
 .21/ 13،  اج   السابق (7)
 .10-1/ 37، حزقيا  اج    (8)
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فلةةيكن إليةةاس، وإليشةة ، وحزقيةةا ، وبطةةرس، واةةريه  آُةةًة، ، هةةاه األفعةةا   ليةةَل الربوبيةةة تفةةإن كانةة
ا مل يَةُقْل بال  أحةٌد،   َّ علةى بطةالن مةا اعتمةدوا عليةه يف ألوهيةة يف األلوهية. ومل مساوين للمسيح 

 .(5)املسيح
 االستدالِ الثاين على  جواب اإلمام الباقاليناثلثا: 

؛ حمةةاواًل بةةال    َّ لقضةةا  حةةوائَّ  ؛ لمسةةيح ليتضةةرَّعون كةةانوا زَعةة  امللةةُ  أن األن،يةةا  كلَّ ةة   
 .االعت،ا  لعقيدته

علةةةى فلةةةي  قاصةةةراً ه، أن يدَّعيةةة ميكةةةن لكةةةلِ  صةةةاحب  يةةةنٍ أبن مةةةا زعَمةةةه  ال،ةةةاقالَّيفأجابةةةه اإلمةةةام 
 يتضةرَّعُ  كةان املسةيحَ  إنَّ  يقولةوا أن يقةد ون ال َعظْةٌ ، الي و ِ  لسانِ  يف  "أَوَ   يقو  اإلمامالنصا   وحَده ، 

 الدَّعو  يف املوضَعنْي  بني فَةْرقَ  فال ن،يِ ه، إىل يتضرَّعُ  كان املسيحَ  إنَّ   يقو  َنِ  ٍ  صاحبِ  وُكل   موسى؟! إىل
 .(6)!!ة"ا.ه

التةةام بةةني مقةةامي األلوهيةةة والع،و يةةة اخلالصةةة؛  كةةان حريصةةاً علةةى التفريةةق  والواقةة  أنَّ املسةةيَح 
 - هللاكغريه من أن،يا    -ب ه  ائَ  التضر ع لر  خشيَة اال تيا  يف بشريته وع،و يته هلِل األحد، ولاا كان 

ا  .(7)فيدعوه ق،ل حصو  املعَّزة، ويشكره بعد حصُو
ةةةما  ق،ةةةل حصةةةو  املعَّةةةزة  يف "إجنيةةةل مةةةرق " أنَّ املسةةةيح جةةةا   "فأخةةةا ، كةةةان ينظةةةر إىل السَّ

                                                                                                                                                                                 

 وسةةفر أعمةةا  الرسةةل.  ةةد اجلديةةدحيتةةل  مكانةةة ِب زة يف أانجيةةل الع، أحةةد التالميةةا االثةةين عشةةر " عةةان بطةةرس"أو   بطةرس (1)
 (.الالهوتيني ومن االختصاص ،وي األساتاة من ع،ة، أتليف 122)قاموس الكتا  املقدس، ص

 .42 -36/ 9 اج   أعما  الرسل،  (2)
 .9-6/ 3 اج   السابق،  (3)
 .34 – 32/ 9 اج   السابق،  (4)
بةةة األجوبةةة الفةةاخرة عةةن األسةةئلة الفةةاجرة يف الةةر ِ  علةةى املِلَّةةِة الكةةافرة. أبةةو الع،ةةاس، أمحةةد بةةن إ  يةة  الصةةن اجي، املشةة و   (5)

    يةنَ اجلوا  الصحيح ملن بةدَّ م، 2005 -هة 1426الش اوي، عامل الكتب، الط،عة األوىل ، حتقيق  مدي 89)القرايف(، ص
 (.4/17) املسيح

 .66/ 7  ترتيب املدا و (6)
 بتصرا. 77يف نصوص كتب الع دين  ص بشرية املسيح ون،وة حممد  (7)
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عنةد  -أيضةاً  -، وفيةه (1)األ افَة اخلمسَة والسمكتني، و فة  نظةرَه حنةو السةما ، وِب و، مث كسةر األ افةَة"
 .(2)ف  نظرَه حنو السما ""و    بص  األخرسلإبرائه 

أي  ا اآل ، أشةكرو   "و ف  يسوُع عينيه إىل فوق، وقا   ليعاز (أويف "إجنيل يوحنا" بعد أن أحيا )
ليؤمنةوا   ألنَّ   عَت  ، وأان علمُت أنَّ  يف كلِ  حنٍي تسمُ   ، ولكن ألجِل هاا اجَلْمِ  الواقةف قلةتُ 

 – ائمةا  –"وأان علمةُت أنة  يف كةلِ  حةنٍي تسةم   " نَةصي يف أن ةه كةان   ، فقوُ  املسيح(3)أنَّ  أ سلتين"
 .(4)يسأ   بَّه قضاَ  احلاجات، فيستَّيب له

  -عزَّ وج ل  -ب وة املسيح هلل  ظرابعا: إبطال
، وَ رَ طْةال،َ ومةاً علةى ملِة  النصةا  ، فةرأ  عنةده ال،ةاقالي ،  خةل ي أنَّ اإلمام جا  يف مصا   املناظرة

أنَت ؟  كيف"  ، وقا  لهى سؤا ٍ وسأله أحفَ ، سالمٍ    القاضي عليه أحفلَ فسلَّ ، النِ حلةِ  ِ َّ وَ ، وَ اينةِ الد ِ   َ ي ِ قةَ 
علةةى وجةةوه  ،  (5)وا،ُ لَّ َصةةوا لةةه، وَ وتغةةريَّ ،   ه هةةاا عليةةه، وعلةةى مجةةيعِ   قولُةةفعظُةة"،  األهةةل والولةةد؟ وكيةةف

مٌ األُمَّةة انُ لس أنَّ  الرسالة كتا  يف أ سل َ  َمن . وقا  له املِل   ،كرعليه أي بكرٍ  وأنكروا قو َ   ، ومتقةدِ 
اي "  تسةا   اإلمةاُم، يف َعََّةبٍ عندئةٍا  واألوال ؟! األهةلِ  عةن هةؤال  نُةنَةةز ِه أانَّ  علمةتَ  املِلَّة، أَما علما  على
ز  عَ  - ك نه لرب ِ به عن ،ل ، وال تستعظمو  ونَ بُ رْ اح،ة والولد، وتةَ الصَّ  ا،َ تستعظمون ُاا اإلنسان اَتَّ ، هؤال 

 .(6)ق  يف أيدي  ، ومل ير وا جواِبفسُ ". طهلَ اَ  ما أبنيَ ، ُاا الرأي ةً أسو  !فتضيفون ،ل  إليه؟، - ه ُ جْ وَ 
 ِح  ُ ، لنفص له على الوجه اآليت املفْ ، القاضي  ونقف م  جوا

 هبان ة املسيحية : زواج الر  ح كم  -1
االمتنةاع عةن  ،َةت ةل. ويقصةد بةة )التةَّ،َةت ةل(  التةَّ الفقةر،    الطاعةة، وم الره،نة املسيحية على ثالثة أسةتق

ً كةان، ومنةه عةدم الةزواج ٍ، جنسةي أايَّ ةَر التةا يخ، وا. كلِ  تلا  ويسةتدلون علةى ل،توليةُة ِ َةٌة مالزمةٌة للره،ةان َع،ةْ
                                                           

 .41/ 6مرق    (1)
 .34/ 7مرق    (2)
 .42، 41/ 11يوحنا   (3)
 .78يف نصوص كتب الع دين  ص بشرية املسيح ون،وة حممد  (4)
 س،ق التعريف ِبلتَّصليب يف )نصِ  املناظرة( من التم يد. (5)
/ 17(، سةةري أعةةالم النةة،ال  )219 -218)ص ت،يةةني كةةا  املفةةثي(، 56(، ف رسةةت الل،لةةي )ص68/ 7ترتيةةب املةةدا و ) (6)

 (.40)ص ات يخ قضاة األندل (، 248، عيون املناظرات )ص(192 -191
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ُت أََمةةرَّ ِمةةن املةةوِت ، وِبةةا جةةا  يف "ِسةةفر اجلامعةةة"  "فَةَوَجةةدْ (1)"  "ال تقربةةوا امةةرأةً وجوهبةةا بقةةو  موسةةى 
ام هللِا ينَّةةةو من ةةةا، أمَّةةةا اخلةةةاطئ فُيؤَخةةةُا  املةةةرأَة، الةةة  هةةةي ِشةةة،اٌو، وقلُ، ةةةا ِشةةةراٌو، ويةةةداها قُيةةةوٌ ، الصةةةا ُ قُةةةدَّ

 .(2)هبا"
َخَصةةاُهُ   ِخْصةةَيانٌ  ُولِةُدوا هَكةةَاا ِمةةْن بُطُةةوِن أُمََّ ةاِ ِْ ، َويُوَجةةدُ  ِخْصةةَيانٌ  يُوَجةةدُ   " املسةةيح وبقةو  
 . (3)"َخَصوا أَنْةُفَسُ ْ  أَلْجِل َمَلُكوِت السََّماَواِت. َمِن اْسَتطَاَع َأْن يَةْقَ،َل فَةْليَةْقَ،لْ  ِخْصَيانٌ  النَّاُس، َويُوَجدُ 

 .(5).(4)"اْمرَأَةً  مَيَ َّ  َحَسٌن لِلرَُّجِل َأْن الَ   "بقو  "بول " يف  سائلهو 
 ك،ةا  الزواج، وابتعا  بتحرَي إس،انيا، قرا اً  يف ألفريا" "مم  أصد ، امليال ي الراب  القرن ويف أوائل
 "جرُيةو ي ال،ةاِب عشةر، أصةد  احلةا ي القةرن أواخةر اجلنسةية، ويف كةلِ  الشة وات عةن  جةا  الكنيسةة

 عشةر املةيال ي الثالةث القةرن ينت ةي يكةد والره،ةان، ومل القساوسةة مجية  علةى الةزواج تحةرَيب أمةراً  السةاب "
والره،ةان،  جةاال  القساوسةة مجية  علةى الكاثوليكية، ومط،َّقاً  الكنيسة يف مقرَّ اً  نظاماً  القرا  هاا كان ح 

 .(6) ونسا 
األو   ياهب إىل حترَي زواج الكاهن، وه  ، ثالثةاجتاهات  -اآلن  -ويوجد يف الشرائ  املسيحية 

، واالجتةاه الثالةث (1) )الَبوتسةتانت(اج الكةاهن، وأخةا بةال  ، والثاي  ي،يح زو (7)طائفة الروم األ ثو،ك 
                                                           

 .15/ 19   اخلروج (1)
 .26/ 7   اجلامعة (2)
 .12/ 19   م  (3)
 .1/ 7   سالة بول  الرسو  األوىل إىل أهل كو نثوس (4)
د بةةن أمحةةد  اجةة  التفصةةيل يف  الره،انيةةة عنةةد النصةةا    ات خي ةةا، تطو هةةا، مظاهرهةةا،   اسةةة نقديةةة يف ضةةو  اإلسةةالم. حممةة (5)

، قسةةة  العقيةةةدة، كليةةةة الةةةدعوة وأصةةةو  الةةةدين، جامعةةةة أم القةةةر ، أسةةةرا  الكنيسةةةة السةةة،عة. ح،يةةةب 171 – 158الةةةدنكري، ص
، نشةةر مجعيةةة اس،ةةة الق،طيةةة األ ثو،كسةةية ِبلقةةاهرة، مط،عةةة التوفيةةق الق،طيةةة، القةةاهرة، الط،عةةة األوىل، 192 -187جةةرج ، ص

 . 492- 489صم، الكنيسة، أسرا ها وطقوس ا، 1934
 م.1986 -هة 1406، الط،عة الثانية، 74 ص الط طاوي، عزت النصرانية واإلسالم. املستشا . حممد (6)
 هنةائي ٍ  بشةكلٍ  الغربيةة الكاثوليكيةة الكنيسةة عةن انفصةلت وقةد النصةرانية، يف الةثالث الرئيسية الكنائ  األ ثو،ك   أحد  (7)

 من،ثةق القةدس" "الةروح أبنَّ  اإلميةان وُيمع ة  علي ا،  وما ِبِب بسيا ة تعثا مستقلة، ال كنائ  عدة يف ومتثَّلت م،1054 عام
 األخر ، الكنائ  املعتقد، مقابل مستقيمة )أ ثو،كسية( ِبع  وُتدعى املسيح، ط،يعة يف بين   خالا وحده، وعلى األ  عن

 .الشرقية( )الكنيسة علي ا يُطلق املشرق، ولاا يف أت،اع ا ويثكَّز

http://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=56&chapter=7&q=%D9%8A%D9%85%D8%B3+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
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 .(2)كما يف الطوائف الكاثوليكيةواَج على بع  الر َتب الكنسية،  حُير ِم الز 
 : الولدعن  -تعاىل  -ت وزيظ    -2

 و ق ال وو    اَّللَّ   ابْوون   ع ز يْووور   اْليو ه ووود   و ق ال وو   }قةةا  تعةةاىل   ،(3)الولةةد صةةفة يف األمةة  ضةةال  أكثةةرُ  كةةان
وووويح   ال َّص ووووار ى  َسةةةةَرواتِ  بنةةةةاتُ  هللِا، وأم ةةةةاُ   بنةةةةاتُ  قةةةةريش  املالئكةةةةةُ  كفَّةةةةا ُ  و"قةةةةا ، (4){اَّللَّ   ابْوووون   اْلم س 

اجِلن "
 .(6)، أي  ساَ ُ   وُشرفاطه (5)

، والربوبيةة األلوهيةةِ  ه عنةه مقةامُ يتنةزَّ  نقةصٌ  -عةزَّ وجةلَّ  -نسة،َة الصَّةاح،ِة والولةِد إىل هللا  أنَّ  ال  يبَ و 
ةة بةةني الع،ةةدِ  و ُ هةةاا املقةةام حَتُةة معرفةةةُ و     كةةر واالعتقةةا ؛ ولةةال  قةةا  مؤمنةةو اجلةةن  يف الفِ  ط ِ وبةةني هةةاا الشَّ
ب ةً  اَّتَّ ذ   م ا ر بي   ا ج د   تو ع اىل   و أ نَّظ     .(7){ش ط طاً    ع ل ى س ف يه   ا يو ق وِ   ك ان   و أ نَّظ   * و ل داً  و ال   ص اح 

ا، عن نفسه -وجلَّ  عزَّ  - هللاُ  نزَّه وقد  ل ظ   ي ك ون   أ ّنَّ  و اأْل ْرض   السَّم او ات   ب د يع   ، فقا   الولد اَت 
ب ة   ل ظ   ت ك نْ  و   ْ  و ل د   ّ   ص اح   .(8){ع ل يم   ش ْيء   ب ك لي   و ه و   ش ْيء   ك لَّ  و خ ل 

 و م وا السَّوم او ات   ة   م وا ل وظ   اْلغ وين    ه وو   س ْبح ان ظ   و ل ًدا اَّللَّ   اَّتَّ ذ   ق ال وا  يف آية اثنيةة  –تعاىل  –وقا  
 .(9){اأْل ْرض   ة  

                                                                                                                                                                                 

 الكتةةا َ  خيةةالف أمةةر كةةل ِ  علةةى يعثضةةون حيةةث بةةة )الَبوتسةةتانتية(؛ كنيسةةت   تسةةمَّى النصةةا  ، الَبوتسةةتانت  إحةةد  فِةةرق (1)
سةةواه، وُتسةةمَّى بةةة )اللوثريةةة(؛ نسةة،ًة لةةة )مةةا ت لةةوثر    ون اإلجنيةةلَ  يت،عةةون بةةة )اإلجنيليةةة(؛ حيةةث كمةةا ُتسةةمَّى أنفسةة  ، وخةةالص
م( الةةةاي أعلةةةن اعثاضةةةه علةةةى )كنيسةةةة  ومةةةا( يف مسةةةائل، من ةةةا  صةةةكوو الغفةةةران، وعصةةةمة ال،ةةةاِب، وشةةةفاعة 1483-1546

، مؤسسةةةة 55 – 54القديسةةةني. ]طوائةةةف الكنيسةةةة الَبوتسةةةتانتية وعقائةةةدها    اسةةةة مقا نةةةة،  / إنعةةةام بنةةةت حممةةةد عقيةةةل، ص
 م[.2013 -هة 14359للصحافة والنشر، الط،عة األوىل  عكاظ

 م.2005، سنة 160الزواج اإلسالمي ومقا نته ِبلزواج يف الشرائ  املسيحية. املستشا / طه الشريف، ص (2)
 السةةةعو ية، الط،عةةةة العربيةةةة اجلةةةوزي، اململكةةةة ابةةةن ،  ا 27السةةةعدي، ص هللا ع،ةةةد بةةةن وآاث ه. عيسةةةى األعلةةةى املثةةةل حقيقةةةة (3)

 م.2006 - هة1427 األوىل،
 .30 اآلية  ق   سو ة التوبة (4)
 (.4/126، )ِ،ْكِر اجِلنِ  َوثَةَواهِبِْ  َوِعَقاهِبِ ْ   َِب ُ ال،خا ي  كتا   بد  اخلَلق، اإلمام  صحيح (5)
 .6/346، البن حَّر ال،ا ي  اج   فتح (6)
 .4، 3 اآليتان  ق   سو ة اجلن (7)
 .101 اآلية  ق   سو ة األنعام (8)
 .68 اآلية  ق   سو ة يون  (9)
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   الولد هلل تعاىل نات على إبطا  نس،ةِ بي ِ  اتني اآليتني  الئلويف ه
مةةا فقةةا ٌ  علةةى اخةةثاع مةةا هةةو  وهنمةةا، ، مةة  عظم مةةا واأل ضَ  واتِ اَمةةن اخةةثع السةةمأنَّ  األوىل:
 الُعلةةويَّ  ملَ لقةه ِبلقةد ة الةة  خلةَق هبةا العةاوتكوينةه وخَ  هةاا الع،ةةدِ  ومينعةةه عةن إبةداع - تعةاىل - الةاي يُعَّةزه

 ؟! والس فلي
ن لي  له صاح،ة كيف يكون له فمَ ، ولد يكون هلل صاح،ة يستلزم ضرو ًة أالَّ العدم اَتا،ه  الثانية:

 ولد؟!
كةةان لةةه ولةةٌد مل يكةةن خملوقًةةا، بةةل إ، لةةو  ؛ إليةةه شةةي  منةةاٍا لنسةة،ة الولةةدِ  عمةةوُم خلِقةةه لكةةل ِ  :ثالثووةال

 .كلِ  شي ٍ   خالق -تعاىل  – وهاا يُنايف كونَه، جزً ا
 ألنةةه بكةةل ِ ؛ إ، لةةو كةةان لةةه ولةةٌد لَعِلَمةةه؛ منةةاٍا لعمةةوم علِمةةه -تعةةاىل  - إىل هللانسةة،ُة الولةةد  :الرابعووة

 .مل يَعلْمه؛ ف و اري كائن شيٍ  علي ، فيستحيل أن يكون له ولٌد ال يعلُمه، فحيث
 فةأي  حاجةٍة بةه، نةايف انةاهه، و،لة  يُ تسةتلزم حاجتةه وفقةرَ  -تعةاىل  - نس،ة الولةد إىل هللا: اخلامسة

 به من ِقلٍَّة، وال يتعزَّز به من ِ،لَّة؟! رُ وهو ال يتكثةَّ ، إىل ولدٍ  -تعاىل  –
بعةُ  الوالةد ألن الولةَد ؛ دٌ لَةيُنةايف أن يكةون لةه وَ  لةه كوُن ما يف السموات واأل ض ِملكاً : السادسة

 .(1)؟! وخملوقُه ومَملوُكه بعَضه ونظريَه - تعاىل –ه، فكيف يكون ع،ُده وشريكُ 
ةةا، إليةةه َنَسةةبَ  َمةةن أنَّ  القدسةةي   احلةةديثِ  يف -سةة،حانه  – بةةنيَّ و   بقولةةه َوَسةة،َّه َشةةَتَمهُ  الولةةد، فقةةد اَت 
ُ َما  اّللَُّ  َ ِضيَ  -َع،َّاٍس  اْبنِ  فَعنِ  ،ل ؛ َبيِن     »اّللَُّ  قَةا َ   قَةا َ   النَِّ  ِ  َعنِ  -َعنةْ  لَةهُ  َيُكةنْ  آَ َم، َوملَْ  ابْةنُ  َكةاَّ
يَ  َتْكِاي،ُةهُ  فََأمَّةا َ،ِلَ ، َلهُ  َيُكنْ  َوملَْ  َوَشَتَميِن، َ،ِلَ ،  َشةْتُمهُ  َوأَمَّةا َكةاَن، َكَمةا أُِعيةَدهُ  َأنْ  أَقْةِد ُ  الَ  َأي ِ  فَةةَزَع َ  ِإايَّ
َي، اَ  َأنْ  َفُسْ،َحاِي  َوَلٌد، ِ   فَةَقْولُهُ  ِإايَّ  .(2)«َوَلًدا  أَوْ  َصاِحَ،ةً  َأَتَِّ

  

                                                           

 ا  الكتةا  العةري، بتصرا،  154 –4/152(، ابن قي  اجلوزية) ، املعروا بةحممد بن أي بكر بن أيو . بدائ  الفوائد (1)
 ، بدون ط،عة أو ات يخ.بريوت، ل،نان

 .19/ 6، {ُسْ،َحانَهُ  َوَلًدا اّللَُّ  اَتََّاَ  َوقَاُلوا ال،خا ي  كتا   تفسري القرآن، َِبُ   اإلمام  صحيح (2)
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 املبحث الثالث
 
 
 ات

ا
 حاد اللهوت بالن

م
 وتاس

 

ةة"املنةةاظرة حةةو  وقةةائُ  هةةو األخةةري،  ا ت ، ويف ملةةٍ  اثلةةثٍ  وقةةد بةةدأ "، وتا  الالهةةوت ِبلنَّاُسةةاحتِ 
َةةدَ  -علةةى سةة،يِل االسةةتد اج  -، الةةاي ِب   بسةةؤا  امللةة  اإلمةةام مةةن جانةةبِ هةةاه املةةرَّة  احلةةوا ُ   قةةائاًل  "َأحتَّ

 الالهوُت ِبلنَّاسوت؟!"
 اُالو".  من الناسَ  ينَِّ ي أن   "أ ا  ُ امللأجا  

ه ال يةةد ي مةةا إنَّةة لةةتَ قُ  ؟ فةةإنْ  بةةه كةةاا لُ فَعةةويُ ، بُ صةةلَ ويُ ، لُ قتَةةه يُ     أبنَّةةفتسةةا   اإلمةةام ال،ةةاقالي   "
،   َ قةةد  َ  لةةتَ قُ  أن يكةةون ابنةةاً، وإنْ  لَ طَةةبَ ، وإ،ا بطةةل أن يكةةون إُةةاً ، يكةةون إُةةاً  أن لَ طَةةبَ ، بةةه أ ا  الي ةةو ُ 

 .(1)املل  تَ  ِ ف،ُ "، لل،ال  ضِ متن  من التعر   احلكمةَ  ألنَّ  ؛فلي   كي ٍ . على بصريةٍ  و خل يف هاا األمرِ 
 وإيضاح   يف املطالب اآلتية َبْس ٌ ، و املسألة هاا ُممل احلوا  حو  هاه

  

                                                           

 .67 -66 /7   ترتيب املدا و (1)
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 املطلب األول
حاد عند النصارى

 
 عقيدة االت

 
 ع د ال صارى اداالّتي  مفهوم أوال: 
 صةةا  النَّ  أنَّ  إالَّ ، واضةةحاً  نيةةاً  ِبَّ  ومن َّةةاً  ،خالصةةاً  توحيةةداً ، ةنقيَّةة بيضةةا َ  اينةةةِبلد ِ   املسةةيحجةةا  

ِبطلةةة. وِمةةن بةةني هةةاه العقائةةد مةةا  وعقائةةدَ  خالصةةة، وثنيةةةٍ  إىلحيح، الصَّةة وج  ةةا عةةن الداينةةة هبةةاه احنرفةةوا
ا ( أو )التَّسد(.  يُعَرا بة )االحتِ 

نةةؤمن   ".... اآليت  علةةى م(325(، الةةاي متخَّةة  عنةةه )ممةة  نِيِقيَّةةة، سةةنة  سةةتوُ  اإلميةةان)نَةةصَّ 
ن أجةل خالصةةنا، لةر ِ  الواحةد، يسةةوع املسةيح، ابةةن هللا الواحةد .... الةةاي مةن أجلنةا معشةةر ال،شةر، ومةةِب

َل به، مث ُوِلَد من مرَي ال،َةُتو  .... "نز  من   .(1)السما ، وجتسَّد من ُ وح الُقُدس، وصا  إنساانً، ومحُِ
ةةدت ِبلط،يعةةِة النَّاسةةوتية الةة   (2)ويقةةو  ال،ةةاِب ُشةةنو ة الثالةةث   "الط،يعةةة الالهوتيةةة )هللا الكلمةةة( احتَّ

ط َّةر مسةتو َع العةا اِ  ط ةا ًة كاملةة؛ حة  ال أخاها الكلمُة من العا ا  مرََي، بعمل الر وح الُقُدس، الاي 
ةد بةه ابةُن هللِا الوحيةد، وقةد (3)يَِرَث املولوُ  من ا شيئاً من "اخلطيئة األصلية" ، وكةوَّن مةن  مائِ ةا جسةداً، احتَّ

 . (4)"ا  ... ا.هة متَّ هاا االحتا  منا اللحظِة األوىل للَحَ،ِل املقدَّس، يف َ ِحِ  السيدة العا  
 اسوت: كيفية اّتاد الالهوت ابل َّ اثنيا:  

، ، أم من ط،يعتنيخالصةٍ  هل هو من ط،يعٍة إُيةٍ املَؤلَّه، و  املسيحعلى ُكْنِه  النصا  نظراً الختالا 
كةلي من مةا خبواصة ا   أم احتفظةتْ  املسيح ؟وهل امتزجت الط،يعتان يف  ؟ ةة، واألخر  إنسانيَّ إحدامها إُيَّ 

                                                           

 . 41مموعة الشرع الكنسي  ص (1)
، ِبِب اإلسةةكند ية   سةيو،( أبسةالم)قريةةة م( ب2012مةا س  17 -1923أاسةط   3" )د  وفائيةلنظةري جي ِةة"ُولِةد ِبسة   (2)

. ف للتعلةةي  املسةيحي ق،ةةل أن يصةة،ح ال،ةةاِبأسةةقُ   َ كةةان أوَّ ،  117ال،ةةاِب  قة  وسةةائر بةال  امل َّةةر، وهةةو ، رازة املرقسةةيةوبطريةرو الَكةة
http://www.copticpope.org/ 

 أبكله من الشَّرة اسرَّمة. يقصد بة )اخلطيئة األصلية( خطيئة آ م  (3)
 . 7صط،يعة املسيح لل،اِب شنو ه   (4)
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 .(1)ومزاايها؟
احتةةا  الالهةةوت ِبلناسةةوت، وهةةو مةةا ميكةةن  كيفيةةة  يفصةةا   النَّ  مل تتفةةق كلمةةةُ ، ُةةاا االخةةتالا نظةةرا

 بيانه من خال  اآليت 
    (2)لط،يعة الواحدةالقائلني ِب االحتا  عند -1

اثً عةةةن ط،يعةةةة االحتةةةا  وكيفيتةةةه   " احتةةةاٌ  بغةةةري اخةةةتالٍ،، وال هةةةو يقةةةو  ال،ةةةاِب شةةةنو ه الثالةةةث، متحةةةدِ 
امتةةزاٍج، وال تغيةةرٍي، وال اسةةتحالة.. ليسةةت اختالطةةاً مثةةل اخةةتال، القمةةح ِبلشةةعري، وال امتزاجةةا مثةةل َمةةزْج 
اللنب ِبملا ، كما مل حيةدث تغيةري مثةل الةاي حيةدث يف املركَّ،ةات، فمةا اسةتحا  الالهةوُت إىل انسةوٍت، وال 

لالهةوَت مل خيةةتل  ِبلنَّاسةوت، وال امتةةزج بةه، إمنةةا هةو احتِ ةةاٌ  أ   اسةتحا  الناسةةوُت إىل الهةوت، كمةةا أنَّ ا
إىل وحةةةدٍة يف الط،يعةةةة، ومثالةةةه  احتةةةا  احلديةةةد والنةةةا ، ففةةةي حالةةةة احلديةةةد اسمةةةى ِبلنةةةا ، ال نقةةةوُ  هنةةةاو 

نِ ٌ ، أو ط،يعتان  حديد، وان ، إمنا نقو   حديد حُممى ِبلنا ، كما نقو  يف ط،يعة السيد املسيح  إَِلٌه ُمَتأَ 
ةةد، وال نقةةو  إنةةه اثنةةان، إلةةه وإنسةةان، ويف حالةةة احلديةةد اسمةةى ِبلنةةا  ال توجةةد اسةةتحالة، فةةال  إلةةه ُمتَّسِ 
احلديةةةةةد يسةةةةةتحيل إىل ان ، وال النةةةةةا  تسةةةةةتحيل إىل حديةةةةةد، ولكن مةةةةةا يتَّحةةةةةدان معةةةةةا بغةةةةةرِي اخةةةةةتالٍ، وال 

 .(3)"امتزاج
    (4)لط،يعتنيالقائلني ِب االحتا  عند -2

أصةةةحا  الط،يعتةةةني فيقولةةةون إنَّ يف املسةةةيِح ط،يعتةةةني، إحةةةدامها الهوتيةةةة، واأُلخةةةر  انسةةةوتية،  أمَّةةةا
ا  ِبلتَّسد، وأنَّ كلَّ ط،يعٍة ِبقية علةى ِحةَدة، وحمافظةة علةى  وهااتن الط،يعتان ِبقيتان يف املسيح بعد االحتِ 

                                                           

 .142ص  املسيح إنسان أم إله (1)
ويشةةةا ك   يف هةةاا املعتقةةةد )الكنةةائ  األ ثو،كسةةةية اةةةري  املصةةرية،الواحةةدة هةةةو قةةوُ  الكنيسةةةة األ ثو،كسةةةية القةةو  ِبلط،يعةةةة  (2)

اخللقيدونيةةةة(، ويُقصةةةد هبةةةا الكنةةةائ  السةةةراينية، واأل مينيةةةة، واإلثيوبيةةةة، واُنديةةةة، وهةةةي الكنةةةائ  األ ثو،كسةةةية اةةةري اخللقيدونيةةةة. 
 (.8) اج   ط،يعة املسيح لل،اِب شنو ه، ص

 .13 -12ط،يعة املسيح  ص (3)
ِبلط،يعتةةني يف املسةةيح، هةةو قةةو  الكنيسةةة الكاثوليكيةةة، واليواننيةةة )الةةروم األ ثةةو،ك (، ويشةةا ك   يف هةةاا االعتقةةا   القةةو  (4)

 (.8) اج   ط،يعة املسيح لل،اِب شنو ه، ص الكنائ  الَبوتستانتية.
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 .(1)خواص ا وصفا ا
 ِبإلمجاع –  عل ِ نُ  يسنيالقد ِ  اآلِب ِ  رِ ثَ أَ  على"   ي للكنيسة الكاثوليكية[كتا  ]التعلي  املسيحيقو   

حق،  إلهٌ  اسوت،النَّ  يف والكامل الالهوت، يف الكامل، املسيح دانسي ِ ، هو واحد ِببنٍ  االعثااَ  -
 اسوت،النَّ  حيث نمِ  جوهران وجوهره الالهوت، حيث نمِ  اآل  جوهر جوهره الاي وإنساٌن حق ، ...

 وّف ة،ياأللوه حيث نمِ  الدهو  مجي  ق،ل اآل ُ  دهلَ وَ  الاي. اخلطيئة عدا مايٍ ، ش كل ِ  يف ش، نايُ  الاي

 واحدٌ . ناخالصِ  وألجل  ألجلنا؛ الناسوت حيث نمِ  اإلله والدةِ  ال،تو ، مرَي من دلِ وُ  األخرية ماألاي   هاه

 واري خمتلطتني، اري ط،يعتني يف به نعثاَ  أن ُيب الاي الوحيد واالبن، والر   ، املسيح نفسه وهو هو،

 واحدةٍ  كل   احتفظتي  ِبحلر  بل احتا مها، يلغه مل الط،يعتني اختالا إن، منفصلتني وال تني،متغري  

 .(2)ا.هة " واحد وأقنومٍ  واحدٍ  شخصٍ  يف  اكل   واجتمعتِبميزا ا، 
ومةة  وجةةو  هةةاا االخةةتالا بةةني النصةةا   حةةو  كيفيةةة االحتةةا ، وحماولةةة كةةلِ  فريةةق تَبيةةر عقيدتةةه، 

ِسر اً تعَّةز اللغةُة عةن التع،ةري عنةه والتَّس د( االحتا )وإيضاح ا، ي،قى 
قةو ، هللا !! " عظةيٌ  هةو ِسةر  التَّ  (3)

 . (4)"ظ ر يف اجلسد
   االّتاد وع لَّتظ : سببالثاث

، ومةرا ه (5)اس مةن اُةالوإ ا ة إنقةا، النَّة  أنَّ العلَّةة مةن احتةا  الالهةوت ِبلناسةوت، هةي  ُ ،كر امللة
، وأْكِله من الشَّرة املن يِ  آ م  و الواق  علي   بس،ِب خطيئةبال  َتليص اجلن  ال،شري من اُال

 عن ا.  
 فما هي فكرة "اخلطيئة اأُلوىَل"، وما فلسفت ا عند النَّصا   ؟!

ُ كة  التناسةل  -وحةوَّا ، بةل امتةدت  مج و  النصا   أنَّ "اخلطيئة األوىل" مل تقتصر علةى آ مَ ير  
                                                           

(، 11سلسلة )موسوعة العقيدة واأل اين( العد  )، 408ص، اخلالص املسيحي ونظرة اإلسالم إليه.  / أمحد علي عَّي،ة (1)
 .بدون ط،عة أو  ا  نشر

، 113التعلي  املسةيحي للكنيسةة الكاثوليكيةة. عرَّبةه عةن الط،عةة الالتينيةة األصةلية  املثوبوليةت ح،يةب ِبشةا، وآخةرون، ص (2)
 بدون ط،عة.

 . 7 اج   ط،يعة املسيح، ص (3)
 .3/16 سالة بول  األوىل إىل أهل تيمواثوس    (4)
 .66 /7، ترتيب املدا و اج    (5)
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   "لقةد كةان آ ُم انئ،ةاً وممةثِ اًل جلمية ِ  يقو  الق  "ل،يب ميخائيةل"ل،شرية كلِ  ا، على مرِ  األجيا ، إىل ا -
َولَةةَد نسةةاًل سةةاقطاً  وبعةةد طةةْر ه مةةن اجلنةةةِ  ... اجلةةن  ال،شةةريَّ، الةةاي كةةان يف ُصةةْلِ،ه يةةوَم تعةةدَّ  وصةةيَة هللاِ 

هلل، والتمةةةر  علةةةى شةةةرائعه ووصةةةاايه  عةةةن أبويةةةه األوَّلَةةةنْي حيةةةاَة العةةةداوةِ  نظةةةريه، ... وقةةةد َوِ َث هةةةاا النسةةةلُ 
 .(1)ا.هة"

املةوت علةى  من صفاته العد  والرمحة، وعدلُه يقتضةي تنفيةا ُحكة ِ    إنَّ هللاَ  ويقو  ُكتَّاُ  املسيحية
، لكنَّ  محته تقتضي أن يعفو عن ما (2)  "ألنَّ  يوَم أتكُل من ا َمْواتً متوت" ا ، كما تقو  التو اةآ م وحو 

بين مةا؛ إ،ا أ ا  أن مُييةَت ِبلعةد ، منعتةه الرمحةُة، وإ،ا  بال قيٍد وال شةر،، وهةااتن صةفتان ال ميكةن التوفيةقَ 
َسةْف   وبِةدونِ ُا من  ٍم، كما يقو  القدي  بول   "وألنَّ خطيئة آ م ال بُدَّ ، أ ا  أن يعفَو، َعاَقُه العد 

، وال يصةةلح  ُم ال،شةةر لةةال ؛ ألهنةة  ملوَّثةةون، كمةةا ال يصةةلح  ُم احليةةوان؛ ألنَّةةه مل (3)"مغفةةرة  ٍم ال حتصةةلُ 
اً َمةإ،اً ال بُةدَّ أن يكةون الةدُم  َ ، يشثو يف اخلطيئةة، كةال  ال يصةلح  ُم املةالو؛ ألنَّ املالئكةة لةي  ُةا  م

 .(4)"ُاه املشكلة إالَّ ِبلتَّس دنفسه ميثِ ُل ال،شريَة، وال حلَّ  ي اً طاهراً، ويف الوقتِ إُ
 وميكن إيراح القرية أكثر من خالِ ال قاط اآلتية :

كةةةة  آاثمُ ، "مةةةةن الشةةةةَّرة( كانةةةةت حةةةةاجزاً بةةةةني هللا واإلنسةةةةان األصةةةةلي ة )أكةةةةل آ م  * اخلطيئةةةةة
 .(5)"بينك  وبني إُك  فاصلةً  صا ت

للنا. َضة كغةن ٍ  نال  كُ   "، اةفكل    ُخطَ  ال ؛ال يوجد من ال،شر من هو كفٌؤ لال بُدَّ من التكفري، و * 
 .(6)"نامجيعِ  وض  عليه إمثَ  إىل طريقه، والر    واحدٍ  ا كل  نَ لْ مِ 

أن يكةةون الفةةا ي إُةةاً وإنسةةاانً؛ ف،شةةريته متك نةةه مةةن االشةةثاو يف ط،يعةةِة َمةةن جةةا  ليفةةدي  ،  دَّ بُةة ال* 
 وإُيته جتعل له سلطاانً على اخلطيئة. 

                                                           

 .111ص، ، نقال عن  املسيح إنسان أم إله81قضية الصلب  ص (1)
 .17 /2التكوين   (2)
 .22 /9 سالة بول  الرسو  إىل العَبانيني   (3)
،  ا  الفكةةر العةةري، 107، 106حممةةد أبةةو زهةةرة، صالنصةةرانية.  يف (، حماضةةرات113 -112املسةةيح إنسةةان أم إلةةه )ص (4)

 م.1966 -هة 1381القاهرة، الط،عة الثالثة، 
 .2/ 59إشعيا    (5)
 .6 /53   السابق (6)
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"له   عنه لكن كيف ميوُت وهو املكتو ُ !  أن ميوت نيابًة عن ال،شر هاا الفا ي هو هللا، وال بُدَّ * 
 .(1)؟! وحَده عدم املوت"

إال ِبلتَّسد، ف و ال،ا  الوحيد للتكفري عن اخلطيَّة. وِمن مَثَّ أ سل ُاا اإلشكا   * لي  من َحل ٍ 
مةةةرَي، تسةةةعة أشةةة ر، مث يُولَةةةُد ِبجلسةةةد  العةةةا ا ِ   حةةة  ليحةةةلَّ يف  -الةةةاي هةةةو هللا أيضةةةاً  –ه الوحيةةةد ابنَةةة هللاُ 

، يقةو  بةول   "ملةا جةا  علةى بةين ال،شةر اخلةالصُ  ، وحيةل  ، فتحةدث املعَّةزةُ بُ صلَ ، مث يُ إنساانً ،ا حلٍ  و مٍ 
 (3)."(2)اموسمان، أ سل هللاُ ابَنه مولو اً من امرأٍة حتت النَّاموس * ليفتدي الاين ه  حتت النَّ ِملُ  الزَّ 

 هو أساُس عقيدة اخلالص، وهو الوسيلُة الوحيدة للتكفرِي عن اخلطيئة ! -عنده   -فالتَّسد 
  

                                                           

 .16 /6 سالة بول  األوىل إىل أهل تيمواثوس   (1)
 .5 -4 /4 سالة بول  الرسو  إىل أهل االطية   (2)
 .418 – 415، صونظرة اإلسالم إليهاخلالص املسيحي  اج    (3)
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 املطلب الثاني
 نقض اإلمام الباقلني لعقيدة االحتاد 

 
يف    ه لعقيةةدة االحتةةا ، االسةةتدال  العقلةةي، القةةائ  علةةى  – محةةه هللا  –اسةةتخدم اإلمةةام ال،ةةاقالي 

 طريقة االحتما .
 وقد حصر االحتماالِت يف اثنني، كلي من ا ِبطل، فما أ َّ  إلي ما ف و ِبطٌل أيضاً.

:  ويثتَّةُب علةى هةاا بطةالُن القةو  يةد ي بَقْتلِةِه وَصةْلِ،ه، ال  أن يكون املسيح االحتماِ األِو
ن ِبِ  ابنةاً، مة يكةون أن إُةاً، بطةل يكون املسيحُ  أن بطل أبلوهيته؛ ألنَّ اجل ل نقٌص ال يليُق ِبإلله، وإ،ا

 أوىَل.
 األمةةر هةةاا يف ومةة  هةةاا  خةةل ،علةةى علةةٍ  بَقْتلِةةه وَصةةْلِ،ه  أن يكةةون املسةةيح االحتموواِ الثوواين:

 .(1)لل،ال  التعر ض من متن  احلكمة ألنَّ   كيٍ ؛ بصريٍة، ومن مثَّ فلي  على
 تعقيب :

ةةد" وتوجي ةةه عنةةد  - محةةه هللا  -مةةا ،كةةره اإلمةةاُم  صةةحيٌح، إ،ا مةةا صةةرفنا النظةةَر عةةن فلسةةفة "التَّس 
فةةإنَّ  -وهةةو مةةا ين،غةةي أن يكةةون  -النصةةا  ، أمةةا إ،ا أخةةاان يف االعت،ةةا  تفسةةريه  لةةه، وتَبيةةره  حلدوثةةه 
النصةةا   املقةةدَّس،  تةةا ِ مناقضةةت ا لكِ القضةةية ميكةةن أن تُواجةةه، وتُنَسةةَف مةةن أساسةة ا، مةةن خةةال  إظ ةةا  

 الاي يؤمنون به.
ةة )املقةةدَّس!(فالكتةةا   -1 ةةا َجنْتةةُه  بٌ ه حماَسةةد علةةى مسةةؤولية اإلنسةةان عةةن فعلِةةه فقةة ، وأنَّةةيؤكِ  عمَّ

 . (2)"لقتَ يُ  خبطيته إنسانٍ  كل  ،  اآلِب  عن األوال ُ   "ال يُقَتل اآلِبُ  عن األوال ، وال يُقَتل يداه، تقو  التو اةُ 
 ال،ةا ِ  ر  بِة ؛من إمث االبةن ال حيملُ  ال حيمل من إمث األ ، واأل ُ  االبنَ أنَّ " -أيضاً  - التو اةتقو  و 

 .(3)"الشرير عليه يكون ر  عليه يكون، وشَ 
ووان   و ك وولَّ }هةةاه احلقيقةةَة وضةةوحاً، يف قولةةه تعةةاىل   ويَزيةةد القةةرآُن الكةةرَيُ   ع   ق ووظ   ة   ط ووائ ر ه   أ ْلز ْم  وواه   إ ْنس 

                                                           

 .67 -66 /7   ترتيب املدا و (1)
 .24/16التثنية   (2)
 .18/20حزقيا    (3)
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ك   ك ف ى ك ت اب ك   اقْور أْ  * م ْ ش ورًا يو ْلق اه   ك ت اابً  اْلق ي ام ة   يو ْوم   ل ظ   و ُن ْر ج   يًبا ع ل ْيك   اْليو ْوم   ب  و ْفس   .(1){ح س 
ينونةةة يقةةوم علةةى أمةةرين، ال عالقةةَة ُمةةا  يةةنص  "اإلجنيةةل" علةةى أنَّ خةةالَص اإلنسةةانِ كمةةا  -2 يف الدَّ

 ِبلصَّلِب ِمن قريٍب أو بعيد، ومها  اإلميان ِبهلل، والعمل الصا ، وبدوهنما ال فائدَة تُةْرَجى.
َ ا ِحَساًِب يَةْوَم الد ِ  َبطَّاَلةٍ  َكِلَمةٍ  ِإنَّ ُكلَّ "يقو  املسيح   ألَنََّ  *  ينِ يَةَتَكلَُّ  هِبَا النَّاُس َسْوَا يُةْعطُوَن َعنةْ

 .(2)"َوِبَكاَلِمَ  تَُدانُ ، ِبَكاَلِمَ  تَةتَة،َةرَّ ُ 
ِِبإِلميَةةاِن  اإِلْنَسةةاُن، الَ  يَةتَة،َةةةرَّ ُ  ِِبأَلْعَمةةا ِ ... َمي ِةةت بِةةُدوِن أَْعَمةةا ٍ  اإِلميَةةانُ يقةةو  يعقةةوُ  يف  سةةالته  "و 
 .(3)"َوْحَده

( يف إجنيِله  " َلُكةوَت اْلُمَعةدَّ لِلَِّايَن َعْن مَيِيِنِه  تَةَعاَلْوا اَي ُمَ،ا َِكي َأِي،  ِثُوا املمُثَّ يَةُقوُ  املِلُ  ويقو  )َم َّ
ُتُموِي ، أَلي ِ ُجْعةةُت فَةةَأْطَعْمُتُموِي * َلُكةةْ  ُمْنةةُا أَتِْسةةيِ  اْلَعةةاملَِ  ُعةةْراَيانً * فَةةآَويْةُتُموِي  َارِي،ةةاً  ُكْنةةتُ ،  َعِطْشةةُت َفَسةةَقيةْ

ُتْ  ِإَ َّ ، َمرِيضاً فَةُزْ مُتُوِي ، َفَكَسْومُتُوِي  ، َمَ   َأَيْةَناَو َجائِعةاً *  حَمُْ،وساً فَأَتَةيةْ فَةُيَِّيُ،ُه األَبْةرَاُ  ِحيَنِئٍا قَائِِلنَي  اَي َ   
َناَو؟ َوَمةةَ   َأَيْةنَةةاَو *  َسةةْواَنَو؟َفآَويْةنَةةاَو، أَْو ُعةةْراَيانً َفكَ  َارِي،ةةاً  َوَمةةَ   َأَيْةنَةةاوَ *  فََأْطَعْمنَةةاَو، أَْو َعْطَشةةاانً َفَسةةَقيةْ

نَةةا إِلَْيةةَ ؟ ُةةْ   احْلَةةقَّ أَقُةةوُ  َلُكةةْ   ِبَةةا أَنَُّكةةْ  فَةَعْلُتُمةةوُه أبََِحةةِد * َمرِيضةةاً أَْو حَمُْ،وسةةاً فَأَتَةيةْ َُ فَةُيَِّيةةُب اْلَملِةةُ  َويَقةةُو  
لَّةةِايَن َعةةِن اْلَيَسةةاِ   اْ،َه،ُةةوا َعةةينِ  اَي َماَلِعةةنُي ِإىَل النَّةةاِ  مُثَّ يَةُقةةوُ  أَْيضةةاً لِ * ِإْخةةَويت هةةُؤاَلِ  اأَلَصةةاِاِر، فَةةِ  فَةَعْلةةُت ْ 
ِة إِلبْلِةةيَ  َوَمالَِئَكتِةةهِ  فَةلَةةْ   َارِي،ةةاً  ُكْنةةتُ * َعِطْشةةُت فَةلَةةْ  َتْسةةُقوِي ، أَلي ِ ُجْعةةُت فَةلَةةْ  ُتْطِعُمةةوِي * األََبِديَّةةِة اْلُمَعةةدَّ

، َمةةَ    *رِيضةاً َوحَمُْ،وسةةاً فَةلَةْ  تَةةُزوُ وِي مَ ، ُعةْراَيانً فَةلَةةْ  َتْكُسةوِي ، تةُووِي  يُ،ونَةُه ُهةْ  أَْيضةةاً قَةائِِلنَي  اَي َ    ِحيَنئِةةٍا ُيُِ
فَةُيَِّيةة،ُةُ ْ  قِةةاِئاًل  احْلَةةقَّ *  أَْو ُعةةْراَيانً أَْو َمرِيضةةاً أَْو حَمُْ،وسةةاً َوملَْ َعْةةِدْمَ ؟ ي،ةةاً َارِ   َأَيْةنَةةاَو َجائِعةةاً أَْو َعْطَشةةاانً أَوْ 

، فَةَيْمِضةي هةةُؤاَلِ  ِإىَل َعةَااٍ  أَبَةةِدي ٍ *  أَقُةوُ  َلُكةْ   ِبَةةا أَنَُّكةْ  ملَْ تَةْفَعلُةةوُه أبََِحةِد هةةُؤاَلِ  اأَلَصةاِاِر، فَةِ  ملَْ تَةْفَعلُةةوا
 .(4)"األَبْةرَاُ  ِإىَل َحَياٍة أََبِديَّةٍ وَ 

 طااي ال،شر، ما هي إالَّ سرا ٌ ؛ فديًة عن خ املسيحِ  يؤكد أنَّ فكرة سفِ   مِ  - واريه -كل  هاا 
 َعِلَق برسالِته فيما بعد.

  
                                                           

 .14 -13 اآليتان  ق   سو ة اإلسرا  (1)
 .37 – 12/35م     (2)
 .24، 2/20 سالة القدي  يعقو    (3)
 . 46 – 25/34م َّ    (4)
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 املبحث الرابع
 حادث اإلفـك

 
 قِةةَدم قدميةةةٌ  سياسةةةٌ  نُةةو ه، هةةي وإطفةةا ِ َهةةْدِم اإلسةةالم،  إىل بةةال  ؛ للتوصةةل"الِقمةة  َهةةْدم" حماولةةة إنَّ 
ين، ويف هةةاا امل،حةةةث  ُةةاا الكائةةدين ةةةاخمةتنةةةاو  إحةةد  اسةةةاوالِت ال،ائسةةة ُةةةناألخةةري الةةةدِ  ، دم الِقمةة  الشَّ

  و،ل  من خال  املطالب اآلتية  -  ضي هللا عن ا - ، وأمِ  املؤمنني، عائشةَ والنةَّْيِل من زوِج الن ِ  الكرَيِ 
 املطلب األول

 عائشة )رضي اهلل عنها( أم املؤمنني تعريض املناظر ب
 

فُ ةةنَّ ؛ الشةةي  الكثةرياملكانةة رمةةة و واحلُ  لمةةن الفضة - نَّ لةيهللا ع وان ضةة -زوجةان النةة ِ  الطَّةاهرات ل
وووْنم   ني   أ ْوىل   ال َّوووب      قةةةا  تعةةةاىلاملطَّ ةةةرين،  أُمَّ ةةةات املةةةؤمنني، وآ  بيتةةةه  ْلم  ووونْ  اب  وووه مْ  م   و أ ْزو اج وووظ   أ نْوف س 

 .(2)" احلُرمة، واالحثام، واإلكرام، والتوقري، واإلعظاميف  أي" (1){أ مَّه اتو ه مْ 
 .(3){ت ْطه رياً  و ي ط هي ر ك مْ  اْلبو ْي    أ ْهل   الري ْجس   ع ْ ك م   ل ي ْذه ب     ي ر يد   إ اَّ ا   وقا  س،حانه

، وإحسةان القةو  فةي نَّ ، ومعرفة فضةل نَّ ،  هزوجات تو ِ   ومسلمةٍ  مسل ٍ  على كل ِ  وهاا يستوجبُ 
ةةةأُ   " ، قةةةا   نَّ ِصةةةعلةةةى منتقِ  ، والةةةر   عةةةن نَّ     والةةةاَّ  ةةةأُ ، بيةةة  أهةةةل يف هللاَ  ك ُر ،كِ  ، بيةةة  أهةةةل يف هللاَ   ركُ ،كِ 

 .(4)"بي  أهل يف هللاَ  ك ُر ك ِ ،َ أُ 
زوج ، عائشةَ  ةِ أخَبي عن قصَّ "  امللُ  القاضَي، قائالً له  ويف هاا اجلانب األخري من املناظرة سأ 

 .(5)" ، وما قيل في ا؟كُ ن،ي ِ 
اإلفة " الة  ُ ميَةةْت  ، ويلةو ُِح إىل "حةا ث-هللا عن ةا  ضةةي  –وهةو هنةا يُعةرِ ُض أبُم  املةؤمنني عائشةة 

                                                           

 .6 اآلية  ق   سو ة األحزا  (1)
 .3/469تفسري ابن كثري   (2)
 .33 اآلية  ق   سو ة األحزا  (3)
 . ،4/ 1873ِمْن َفَضاِئِل َعِليِ  ْبِن َأِي طَاِلٍب   ِب   كتا   الفضائل، مسل اإلمام  صحيح (4)
 (.248ص) ، عيون املناظرات(17/192(، سري أعالم الن،ال  )56(، ف رست الل،لي )ص219)ص ت،يني كا  املفثي (5)
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أزكةةى و  الةه أفضةةل الصةةعلةةى صةةاح،ِ  - ةِ الن،ةةوَّ  بيةةتُ وهةةو بيةةٍت عرفتةةه ال،شةةرية،  أشةةرا تنةةاو  هبةةا، والةةاي
 .- التسلي 

 املطلب الثاني
  اإلمام جواا

ّ
 عليه الباقلني

 
بغريهةةا  - ضةةي هللا عن ةةا  -املةةؤمنني عائشةة  مَّ أُ  اسَ قَةةجوابَةةه أبْن  - محةه هللا  –ال،ةةاقالي  اإلمةةام بةدأ 
على  مي،اً  فقا لتكون منو،جاً ُاا القياس،  ، واختا  )مرَي( أمَّ املسيح هللاُ  نَّ يت ط رهُ لالمن النسا  ا

نةا فلة  ن،ي ِ  وجُ ا زَ فأمَّة، ابنةة عمةران ومةرَيُ ، نةان،ي ِ  زوجُ   لمها اثنتان، قيل في ما ما قِ "  ، يف ثِقٍة ومشوٍ  ال،دي ة
 . (1)"به يتْ مِ مما  ُ  أها هللاُ قد برَّ ! وم  هاا ف  افِ تِ حتمله على كَ  فَّا ت بولدٍ  ا مرَيُ تلد، وأمَّ 

؛ فمرَُي ال زوَج ُا، وقد - ضي هللا عن ما  – أَْوىَل ِبلَبا ِة من مرَيبال  أنَّ عائشَة، ومرا  اإلمام 
أتت بولٍد  لل  الط  رَ  أث،تَّ  ! فإن دٍ ومل أتِت بول ،ات زوجٍ  – عن ا  ضي هللا -، وعائشة حتمله أََتْت بولدٍ 

ةةةةا زوجٌ  تُث،تةةةةه للةةةة  مل أتتأوىَل أن  ِب  ، فِمةةةةن)وهةةةةي مةةةةرَي( وال زوَج ُةةةةا وإن تطةةةةرَّق يف الةةةةاهن ، بولةةةةٍد ُو
مةةَبَّأاََتن بتَبئةةة هللا  – وَمن ِةةهِ   مةةد هللا –.. ومةة  هةةاا ف مةةا أسةةرع ِد احتمةةاٌ  إىل هةةاه، ف ةةو إىل تلةة الفاسةة
 ُما.

    اإلمام، وجوابه على اإلمجا ، وهاو التفصيل   هاا
 - رضي   ع هما -موارد الشَّبظ بني مرمي وعائشة : أوال

الاي ، ،همن الشَّ قالي )مرَي( للقياس،  ون اريها من النسا ؛ ملا بني الشخصيتني ال،ااإلمام اختا  
 . ويظ ر هاا الش،ه من وجوه ر وإلزامهميُك نه من إفحام املناظ

،  (2)إبةةراهي  ، يةةة ن ِمةة صةةا ٌ  ، وهةةو  جةةلٌ عمةةرانابنةةة  مةةرَيُ ف : كلتامهووا اب تووا رجوول  صوواح  -1
ِ   و ن وحاً  آد م     اْصط ف ى إ نَّ  تعاىل  قا  ِ   إ بْور اه يم   و آ  .(3){اْلع ال م ني   ع ل ى ع ْمر ان   و آ

ةةةف ةةةي ابنةةةة ، عائشةةةةُ وأمَّةةةا  يف الرَّوضةةةة  وجةةةاُ  النةةة   ، صةةةاحب املناقةةةب الك،ةةةا ،أي بكةةةر قديالصِ 
                                                           

 .(15/549، ال،داية والن اية )(17/192سري أعالم الن،ال  )، (56ف رست الل،لي )ص، (219)ص ت،يني كا  املفثي (1)

 .1/359كثري   ابن تفسري (2)

 .33 اآلية  ق   عمران سو ة آ  (3)
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 َبْكةةٍر، أِبَ ، َوَمالِةهِ  ُصةةْحَ،ِتهِ  يف  (2)َعلَةيَّ  النَّةاسِ  أََمةةن ِ  ِمةنْ  ِإنَّ "   ويكفةةي فيةه قةو  النةة  ، (1)اسفوفةِة ِبألنةوا 
رَ  َخِليالً  ُمتَِّخااً  ُكْنتُ  َوَلوْ   .(3)" َبْكٍر .... أِبَ  اَلَتََّْاتُ  َ يِ   َايةْ

 النِ َسةا ِ  ِمةنَ  َيْكُمةلْ  َوملَْ  َكثِةرٌي، الر َِجةا ِ  ِمةنَ  "َكُمةلَ     الن  يقو  :كلتامها من كوامل ال ساء  -2
 َسةةةائِرِ  َعلَةةةى الثَّرِيةةةدِ  َكَفْضةةةلِ  النِ َسةةا ِ  َعلَةةةى َعاِئَشةةةةَ  َفْضةةةلَ  َوِإنَّ  ِعْمةةةرَاَن، بِْنةةتُ  َوَمةةةْرَيَُ  ِفْرَعةةةْوَن، اْمةةةرَأَةُ  آِسةةَيةُ   ِإالَّ 

 . (4)"الطََّعامِ 
ديقية :  -3 يح   م ا   عن مرَي -تعاىل  -يقو   كلتامها ع رفتا بوالصي   ق دْ  ر س وِ   إ الَّ  م ْرمي    اْبن   اْلم س 
دي يق ة   و أ م ظ   الر س ل   قو ْبل ظ   م نْ  خ ل  ْ  َقةٌ  ُمْؤِمَنةٌ   ، "َأيْ (5){ص   .(6)َمَقاَما ا" أَْعَلى َوَهَاا َلُه، بِِه، ُمَصدِ 

يَقةفة - ضي هللا عن ا  –ا عائشة وأمَّ  يق" بِْنت قد ُوصفت أبهنا "الصِ دِ   . (7)الصِ دِ 
  ، أي(8){اْلق وان ت ني   م ون   و ك ان  ْ    عن مةرَي - تعاىل -يقو  : والعبادة ل  ابلتبت  كلتامها ع رفتا   -4

 .(9)ائعنيالطَّ 

                                                           

العةةري، بةةريوت،  الكتةةا  ،  ا 1/28 األصةة، اي، هللا ع،ةةد بةةن أمحةةد نعةةي  األصةةفيا ، أبةةو وط،قةةات األوليةةا   اجةة   حليةةة (1)
 هة.1405الط،عة الرابعة، 

، ِبَْعةةَ   ِمةةنَ  تَةْفِضةةيل أَفْةَعةةلُ   أََمةةنَّ  (2)   البةةن حَّةةر ال،ةةا ي َوَمالِةةِه. )فةةتح لِنَةْفِسةةهِ  النَّةةاسِ  أَبْةةَا َ  ِإنَّ  َواْل،َةةْا ، واملعةة    اْلَعطَةةا ِ  اْلَمةةنِ 
7/13.) 

،  (5/4"، )ُسد وا األَبْةةَواَ ، ِإالَّ َِبَ  َأِي َبْكةرٍ "   قَةْوِ  النَِّ ِ    ِب ، أصحا  الن    ال،خا ي  كتا اإلمام  صحيح (3)
ِديَنة ِهََّْرِة النَِّ ِ    ِب كتا   مناقب األنصا ، 

َ
 (.5/57، )َوَأْصَحاِبِه ِإىَل امل

َ ا هللاَ ِضَي  -َفْضِل َعاِئَشَة   ِب ،  أصحا  الن      كتا  ال،خا يصحيح اإلمام  (4) األطعمة،   كتا   (،5/29) ،َعنةْ
، {َمةةةةَثاًل لِلَّةةةةِايَن آَمنُةةةةوا اْمةةةةَرأََة ِفْرَعةةةةْونَ  هللاَوَضةةةةَرَ     عةةةةاىلت هللاقَةةةةةْوِ    ِب أحا يةةةةث األن،يةةةةا ،   ، كتةةةةا (7/75، )الثريةةةةد  ِب 

َ ايف َفْضِل َعاِئَشَة َ ِضَي هللاُ تَةَعاىَل   َِب ٌ الفضائل،   كتا ،  مسل صحيح اإلمام ، (4/158)  (.4/1895، ) َعنةْ

 .75 اآلية  ق   سو ة املائدة (5)
 .2/82  كثري ابن تفسري (6)

 ع،ةد بةن هللا، حممةد ع،ةد ، اإلجابة إليرا  ما استد كته عائشة على الصحابة. أبةو(7/107) البن حَّر ال،ا ي  اج   فتح (7)
 م.1939 - هة1358األوىل،  بريوت، الط،عة اإلسالمي، األفغاي، املكتب ، حتقيق  سعيد41الز كشي، ص هبا   بن هللا

 .12 اآلية  ق   سو ة التحرَي (8)
 .30/45لرازي   اتفسري  (9)
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ا "كانتفقد ،ُكر  – ضي هللا عن ا  - وأما عائشةُ   ، و"تصةومُ (1)طويلةًة" صةالةً  الض ةَحى ُتصةلِ ي أهنَّ
ةا لتُةَرقِ ةُ  َجانِةَب ، و"تتصةدَّق (2)واحَلَضةِر" السَّفرِ  يف الدَّهرَ  ، وُتكثِةُر مةن التسة،يح (3)"ِ ْ ِعَ ةابسة،عني ألفةاً وِإهنَّ
 .وعن أبي ا  ضي هللا عن ا، (4)والا ِْكر
م كلتامها -5  ه.ب دُ تع،َّ رآنِه الاي يُتَلى ويُ قيف  مابرا   –تعاىل  –أنز  هللا ف، ة شرفظ ااهت 
 وتربئة   هلا  -رضي   ع ها  – اهتام اليهود ملرمي: اثنيا

ن ومةة  ، واملعةة (5){ع ظ يموواً  بو ْهت وواانً  م ووْرمي    ع ل ووى و قو ووْوهل  مْ  و ب ك ْفوور ه مْ     عةةن الي ةةو  - تعةةاىل –يقةةو  
لةةِة واملسةةكنِة علةةي   علةةى مةةرَي  ، وافةةثاطه  الكةةا ُكفةةره  بعيسةةى   أسةة،ا  َلْعةةِن الي ةةو ، وَضةةْرِ  الاِ 

ها أُمِ ه، و مي    .(6)برهان وال ث،تٍ  ِبلزِ ىن بغريِ  إايَّ
ووا ب وظ   فأ ت وو ْ  تعةةاىل  يقةو   ْئو    ل ق وودْ  اي  م ووْرمي    ق ووال وا ّت ْم ل ووظ   قو ْوم ه  ووْيئاً  ج  ووار ون   اي  أ ْخوو    * ف وور اييً  ش   م ووا ه 

 * ص ب يياً  اْلم ْهد   ة   ك ان   م نْ  ن ك لي م   ك ْيف   ق ال وا إ ل ْيظ   ف أ ش ار تْ  * ب غ يياً  أ م ك   ك ان  ْ  و م ا س ْوء   اْمر أ   أ ب ول   ك ان  
  ِ ين      ع ْبد   يني  إ   ق ا لصَّوال و أ ْوص واين   ك ْ و    م وا أ يْون   م ب ار كواً  و ج ع ل ين   * ن ب يياً  و ج ع ل ين   اْلك ت اب   آَت  واة   ة  اب   و الزَّك 
ووق يياً  ج بَّوواراً  جي ْع ْلووين   و   ْ  ب و ال وود يت   و بو وورياً  * ح ييوواً  د ْموو    م ووا  و يو ووْوم   أ م وووت   و يو ووْوم   و ل ووْدت   يو ووْوم   ع ل وويَّ  م  و السَّووال * ش 

 .(7){ح يياً  أ بْوع ث  

                                                           

َماَمِة َوأَبْةَواٌ  ُمتَةَفر َِقةٌ   ِكَتا شي،ة    أي ابن مصنف (1)  .2/173، َصاَلِة التََّطو ِع َواإْلِ
اإلمةام وقةا  ، ِإَ،ا ملَْ خَيَةْف َعلَةى نَةْفِسةِه َضةْعفا، يةَةَر ِبَسةْرِ  الصِ ةَياِم أَبْسةاً َمةْن ملَْ    ِبل،ي قي، كتةا   الصةيام، ل الكَب  السنن (2)

 . ( ا  الفكر، ط،عة 6/390 . )ااموع،صحيح" إبسنا  ال،ي قي     " واهالنووي

، شةاكر حممةد حممةو   حتقيةق، الطَبي جرير بن حممد جعفر أي. األخ،ا  من هللا  سو  عن الثابت وتفصيل اآلاث   ايب (3)
 أعةةالم يف  )سةةري – ضةةي هللا عن ةةا  –. و اجةة  املزيةةد ِمةةن ُجو هةةا 1/123، اخلطةةا  بةةن عمةةر مسةةند، القةةاهرة، املةةدي مط،عةةة

 (.2/187الن،ال ، 

 احلةةديث، علةةي،  ا  بةن ، حتقيةةق  أمحةةد1/319اجلةوزي،  حممةةد بةةن علةي بةةن الةةرمحن ع،ةد الفةةرج الصةفوة. أبةةو  اجة   صةةفة (4)
 م.2000 -هة 1421القاهرة، 

 .156 اآلية  ق   سو ة النسا  (5)
 .12 /6  تفسري الطَبي  (6)

 .33 -27 اآلايت  سو ة مرَي (7)
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محلتةه  ه مَّةأُ  نَّ أبةني القةا  والنةا ، و ، اجلحةي  اتِ يف جلَّة اصةري موجةو ٌ يسةوع النَّ أنَّ  (1)وياكر )التلمو (
عو  النسةا ، سةاقطة، ومصةفِ فة ُشة امةرأةٌ ، ِب،اشةرة الةزان، وهةي ِبنةدا ا ري أتت بةه مةن العسةكوهي حائ ، و 

 .(2) !! الَ،ِغي، املتَّو ِلة يف األزقَّة واألسواقوهي 
 ولي  هاا بعَّيب على قوم تطاولوا على خالق  ، وقتلوا أن،يا ه ، و موه  أبفحش الِفَر .

 الَّوويت   ع ْموور ان   ابْو  وو    و م ووْرمي      مةةرََي مةةن هةةاا اال ةةام، فقةةا  يف حُمكةة  كتابةةه -تعةةاىل  - وقةةد بةةرَّأ هللا
وات   و ص ودَّق  ْ  ر وح   ا م نْ  ف يظ   فو  و ف ْخ  ا فو ْرج ه ا أ ْحص    ْ  ، وقةا  (3){اْلق وان ت ني   م ون   و ك ان و ْ  و ك ت ب وظ   ر هبي  وا ب ك ل م 
ئ ك ة   ق ال     و إ ذْ  تعاىل    .(4){اْلع ال م ني   ن س اء   ع ل ى و اْصط ف ال   و ط هَّر ل     اْصط ف ال   إ نَّ  اي  م ْرمي    اْلم ال 

 وتربئة   هلا  -رضي   ع ها  –اهتام امل افقني لعائشة : اثلثا
عةةد  يي ااإلفةة (، الةة )حةةا ثيُعةةرا بةةة ، فيمةةا ُ ِميَةةْت ِبلةةز انَ قةةد ف – ضةةي هللا عن ةةا  – ا عائشةةةوأمَّةة

 الثَّةاي للرجةلِ  ، مث الرسةالة  صةاحب إىل -األوَّ   املقةام يف - موجَّ ةةً  ، وطعنةةً إليةاا ا ًة يف سلسلةقحل
 .  الصِ ديق بكر اإلسالم، أي يف

  النقا، التالية تفصيل هاا وبيانهويف 
ْفك(  -1  : معىن )اإل 

 عن املقلو ُ  احلديثُ  واإلف    وج ه، عن قَةَلَ،هُ  الشَّيَ    إ،ا أَِف َ  من مأخو،ٌ  ،(5)الكا   اإِلْف ُ 
 كانةت ِبةا؛ الثنةا َ  تسةتحق   كانةت -عن ةا  ضةي هللا  -عائشةَة  احلةديث  أنَّ  هاا يف القلب ومع  وجِ ه،

                                                           

احلاخامةاُت جةيال بعةد جيةل،  شةفوية، تناقل ةا أحد الكتب الدينية، وأقدس ا لد  الي و ، وهو ع،ةا ة عةن  واايت  التلمو  (1)
)اجلمةا ا( يف  ُ ِ ةي كتةا  شةرح ا يف )املشةناه(، الة  مت أ ةاه هةاه الشةريعة يف كتةا ٍ ح  قام احلاخام )ي و،ا هاانسةي( بتةدوين 

 -25التلمةةو . ] اجةة   التلمةةو  كتةةا  الي ةةو  املقةةدس. أمحةةد أيةة،ش، ص يتكةةون واجلمةةا ا املشةةناه ومةةن القةةرن السةةا س املةةيال ي،
 ، قدَّم له   / س يل زك ا ، جا  قتي،ة، بدون ط،عة[.27
الط،عة  ا  النفائ ، بريوت، ل،نان، ، 58 -57ص. األ  آي. ي. برانيت ، إعدا   زهدي الفاتح، ح التلمو فض   اج    (2)

، مكت،ةةة مةةدبو ، 28م، التلمةةو  شةةريعة بةةين إسةةرائيل )حقةةائق ووقةةائ (، ترمجةةة   حممةةد صةةَبي، ص1991 -هةةة 1412الرابعةةة، 
 م.2011الط،عة األوىل، 

 .12 اآلية  ق   سو ة التحرَي (3)
 .42 اآلية  ق   عمران سو ة آ  (4)
 .390/ 10  العر  لسان (5)
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 األمةرَ  قل،ةوا ِبلس و ِ   موها فالاين به،  موها الاي القاا ال، والنََّسب احلسب احلصانِة، وَشَراِ  من عليه
 . (1)ظاهر" وكا ٌ  ق،يٌح، إف ٌ  ف و وج ه، عن

 م لخَّص اإلفك :  -2
  اختةا  (2)املْصةطَِلق" بةين "اةزوة ويف ازواتةه، يف صةح،هت َمةن نسةائه بةني مةن خيتا   الن    كان

 ضةي  - عائشةةُ أتخةرت و اجلةيُش، املؤمنني، عا  ِبنتصا  انت ا  الغزوة وبعد ،- ضي هللا عن ا  –عائشة 
 هو َج ةةا - ضةي هللا عةن    –ومحةل الصةحابة انقطة ،  ، قةةد(3)ِظفةا  َجةزْعِ  مةن اً ِعقةدتلةتم   –هللا عن ةا 

إلي ةا،  فريجة  تُفَتقةد أن مكاهنةا؛  جةا َ  يف ، اضةطَّعتأحةداً  جتةد عا ت ومل فيه، فلما حيس،وهنا ال،عري إىل
  سةو  (5)ظعينةة  اجعةون، إليه وإانَّ  هلل   "إانَّ  (4)املعط ل بن صفوان" قو ُ  إال يوقظ ا املوض ، ومل يف فنامت
ةة حلِفةة  اجلةةيش و ا  َتلَّةةف كةةان أنةةه و،لةة  هللا"، ةةىبعةةريَه،  من ةةا قةةرَّ فلمةةا  آهةةا اقة، السَّ  حةة  عن ةةا وتنحَّ

املنةافقني، قةا     أسُ  (6)لو "َسة بةن ُأي   بةن هللا ، فلما  آمها "ع،ةدُ املدينةَ  هبا بلع ح  يقو ها  ك،ت، وأخا
 امل ةاجرين مةن وق،لةه اإلمَث، ونشةر!،  جةٍل" مة  ِبتَةتْ  ن،ةيِ ك  امةرأة"من ا، وقا    جَنَا وال منه جَنَتْ  ما "وهللاِ 

 - ضةةي هللا عن ةةا  –، ومرضةةت عائشةةة  النةة  نفةة  يف ،لةة  ، وأثَّةةراألقةةوا  صةةونميح ِ  ال َمةةن واألنصةةا 
 مةا -فيمةا بعةد  - وعرفةت أُم  ةا، لتمرض ا؛ أبي ا بيت إىل فانتقلت تع ده، مل ما هللا   سو  من فرأت

ةة قالةةةُ  اشةةاع عن ةةأ  ةخاصَّةة يف هأصةةحاب واستشةةا  نفسةةه، يف مةةا املةةؤمنني بةةني النةة   أعلةةن و ، عندئةةاالس 

                                                           

 .307/ 3للواحدي   الوسي  التفسري (1)
ْصةطَِلق    ِبال،خا ي، كتا   املغازي، اإلمام  . ) اج   صحيحلل َّرة ست نةس ، وكانتِسي هي ازوة املري (2)

ُ
َاْزَوِة بَةيِن امل

َرْيِسي ِ 
ُ
 .(115/ 5 ،ِمْن ُخزَاَعَة، َوِهَي َاْزَوُة امل

 .(104/ 17مسل    على النووي اْلَيَمن. )شرح يف  قَةْريَة مَيَاِي ، وَظَفا   َخَرزٌ    اجلَزْع (3)
 اخلندق ش د صحاي،   م(670 - 000هة = 19 - 000) عمرو  أبو الاكواي ، الس لمي  حضة بن املعطل بن صفوان (4)

 مةةا - ضةةي هللا عن ةةا  -عائشةةة  ويف فيةةه اإلفةة  أهةةلُ  قةةا  ال ةةاي وهةةو. أب مينيَّةةة واستشةة د  مشةةق، فةةتح كلَّ ةةا، وحضةةر واملشةاهدَ 
 [.206/ 3للز كلي   ، األعالم545/ 2الن،ال    أعالم ]سري .حديثني  الن  عن َ و . قالوا

 .(271/ 13  العر  لسان. )َظِعينةزوجة الرجل  َ َّْوايف الظَّعينة، املرأة تكون يف هو ج ا، مث كثر ،ل  ح   اأَلصل (5)
 - 000هةة = 9 - 000) سةلو ( بةة )ابةن املشة و  احل،ةا ، أبةو اخلز جي، ع،يد ابن احلا ث بن مال  بن أي بن هللا ع،د (6)

  النة   يةأ وملةا. تقيَّةة بةد ، وقعةة بعد اإلسالم أظ ر. اخلز ج سيِ دَ  كان. املدينة أهل من. اإلسالم يف املنافقني  أسم(  630
 [.4/65للز كلي   ت،وو. ]األعالم يوم ،ل  وفعل. املدينة إىل أيي، وعا  ِبن كان معه اعز  أُلُحد،
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 .(1)أمره
ر هن جاء ابإلفكم   -3  : ، وم ن تو و ىلَّ ك بوْ

ةةة     َّ هَمةةةن ونشةةةره، و  اإلفةةة  اخةةةثعَمةةةن قسةةةمني   إىل اإلفةةة  يف حتةةةدثوا الةةةاين -تعةةةاىل  – هللا قسَّ
 يف ؛ و،لةة  "إلمعانةةه(2)و لُ ابةةن َسةة بةةن ُأَي   هللاِ  ع،ةةدُ هةةو ، فيةةه اخلةةوض ، وبةةدأفالةةاي اخةةثع اإلفةة َ تر يةةداً، 
 جَنَةةا منةةه، وال جَنَةةتْ  مةةا   "وهللاِ فقةةا ، (3)الغميةةزة" إىل سةة،يالً  هالُفةةَرص، وطل،ةة ، وانت ةةازههللا   سةةو  عةةداوة

   -تعةةاىل -عنةةه قةةا  و ، (4)يقوُ هةةا" جةةا  أصةة،حْت، مث حةة   جةةلٍ  مةة  ِبتَةةتْ  ن،ةةيِ ك  من ةةا، وقةةا   امةةرأةُ 
ر ه   تو و ىلَّ  و الَّذ ي  ه مْ  ك بوْ رُ ، "(5){ع ظ يم   ع ذ اب   ل ظ   م  وْ  .(6)"الشَّْي ِ  ُمْعَظ ُ   والِك،ةْ

 ،(8)أاثثةة بةن وِمْسةطح ،(7)اثبةت بةن حسَّةان  مةن   مةن الصةحابة، اإلفةَ ، فَّماعةة أمَّا الاي نشر
                                                           

تفسري القرآن،   ، كتا 3/176 ،تَةْعِديِل النِ َساِ  بَةْعِضِ نَّ بَةْعضاً   َِب ُ الش ا ات،   ال،خا ي، كتا اإلمام   اج   صحيح (1)
ْعُتُمةةوُه ظَةةنَّ ا   َِب ُ  ْؤِمنَةةاتُ لَةةْواَل ِإْ،  َِ

ُ
ْؤِمنُةةوَن َوامل

ُ
ِإنَّ الَّةةِايَن حيُِ، ةةوَن َأْن َتِشةةيَ  الَفاِحَشةةةُة يف    َِب ُ ، 6/104، {أِبَنْةُفِسةةِ ْ  َخةةرْياً  مل

نْةَيا َواآلِخَرةِ  ُْ  َعَااٌ  أَلِيٌ  يف الد  َُ ْفِ  َوقَةُ،وِ  يف َحِديِث اإْلِ   َِب ٌ التوبة،   مسل   كتا  اإلمام ، صحيح6/108، {الَِّايَن آَمُنوا 
 .4/2135 ،تَةْوبَِة اْلَقاِ،ا

 (.269 /3كثري ) ابن (، تفسري87 /18) تفسري الطَبي (2)
الزخمشةري،  عمةر بةن القاس ، حممةو  أبو(، تفسري الكشاا) التأويل وجوه يف األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاا (3)
 .، بدون ط،عةالعري، بريوت الثاث إحيا  امل دي،  ا  الرزاق ع،د  حتقيق ،3/221
 (.12/199لقرط  )(، تفسري ا3/221تفسري الكشاا )، (3/392) ، تفسري ال،غوي(18/89) تفسري الطَبي (4)
 .11 اآلية  ق   سو ة النو  (5)
 .128/ 5العر    لسان (6)
 النة  شةاعرُ  الصةحاي،   م(674 - 000هةة = 54 - 000) الوليةد أبةو األنصا ي، اخلز جي املنا  بن اثبت بن حسَّان (7)
الن  م  يش د ملاملدينة،  سكان من وكان. اإلسالم يف ومثل ا اجلاهلية، يف سنة ستني ، عاش  قا  أصابته، لِعلَّةٍ  مش داً؛ 
. اإلسالم يف اليمانيني وشاعر الن،و ة، يف الن    وشاعر اجلاهلية، يف األنصا  شاعر كان  بثالثة الشعرا َ  حسان ع،يدة  فضل أبو
 [175/ 2للز كلي   ، األعالم512/ 2الن،ال    أعالم ]سري. املدينة يف تويف

 كةان. صةحاي   م(654 - 601هةة = 34 -هة ق  22)ع،ا   أبو مناا، ع،د بن املطلب بن ع،َّا  بن أاثثة بن ِمْسَطح (8)
 اإلفة  َجلَةَده أهةل حةديثُ  كةان فلما ميونَه، بكر أبو وكان بكر، أي خالة بنت أُم ه. عليه فغلبَ  بة )مسطح( عوفا، وُلقِ ب ا ه
 أُوِ   يُةْؤُتوا َأنْ  َوالسََّعةِ  ِمْنُك ْ  اْلَفْضلِ  أُوُلو ََيَْتلِ  َواَل    اآلية عليه، فنزلت يُنِفقَ  ال أن بكر أبو وحلف فيه، خاضوا َمن م   الن   
النة،ال    أعةالم كل ةا. ]سةري وُأحةداً، واملشةاهد بةد اً  معةه شة د ممةن وهةو. عليه اإلنفاق بكر، إىل أبو فعا [ 22  النو { ]اْلُقْرََب 

 [215/ 7للز كلي   ، األعالم187/ 1
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 .(2)" (1)َجْحش بنت ومَحَْنة
 آايت الرباءة : -4

إىل يةةوم ، تُتلةةى يف حما يةةب املسةةلمني وصةةلو   يف كتابةةه العزيةةز سةةتَّ عشةةرة آيةةةً  –تعةةاىل  –أنةز  هللا 
ممَّةةا  ماهةةا بةةه أهةةُل اإلفةة ، وشةة د ُةةا أهنةةا مةةن  – ضةةي هللا عن ةةا  –في ةةا أُمَّ املةةؤمنني عائشةةة  بَةةةرَّأَ  الةةدين،

أنَّ مةا قيةل في ةا مةن اإلفة  كةان خةرياً ُةا،  –سة،حانه  –الطَّي،ات، ووعدها املغفرَة والةرزَق الكةرَي، وأخةَب 
 .(3)و فعًة لشأهنا
فْوك   ج اء وا الَّذ ين   إ نَّ  يف هاه اآلايت   -تعاىل  -يقو   إل  وْ ك مْ  ع ْصوب ة   اب  وب وه   ال م   ل ك ومْ  ش وراا ّت ْس 

ور   ه وو   ب لْ  يوْ ه مْ  اْمور ئ   ل ك ولي   ل ك ومْ  خ  و وْ ور ه   تو وو ىلَّ  و الَّوذ ي مثْ  اإْل  م ون   اْكت س وب   م وا م  ه مْ  ك بوْ و وْ  ع ظ ويم   ع وذ اب   ل وظ   م 
ْعت م ووه   إ ذْ  ل ْوال( 11) وه مْ  و اْلم ْنم   وات   اْلم ْنم   وون     ونَّ  مس   وًرا أب  نْوف س  يوْ ا و ق وال وا خ   ل وْوال( 12) م ب وني   إ فْوك   ه وذ 

اء   أب  ْربو ع وة   ع ل ْيظ   ج اء وا ت ووا   ْ  ف و  ذْ  ش وه د  اء   َيْ  لش وه د  واذ ب ون   ه وم   اَّللَّ   ع ْ ود   ف أ ول ئ وك   اب   ف ْرول   و ل وْوال (13) اْلك 
نْوي ا ة   و ر مْح ت وووظ   ع ل وووْيك مْ  اَّللَّ   ووور ة  و اآل الووود  وووك مْ  خ   تو ل قَّْون وووظ   إ ذْ ( 14) ع ظ ووويم   ع وووذ اب   ف يوووظ   أ ف ْروووت مْ  م وووا ة   ل م سَّ

وب ون ظ   ع ْلوم   ب وظ   ل ك ومْ  ل ْيس   م ا أب  فْوو اه ك مْ  و تو ق ول ون   أب  ْلس   ت ك مْ   و ل وْوال( 15) ع ظ ويم   اَّللَّ   ع ْ ود   و ه وو   ه يي  ًوا و ّت ْس 
ْعت م وووه   إ ذْ  ا نو ووت ك لَّم   أ نْ  ل   ووا ي ك ووون   م ووا قو ْلووت مْ  مس   ا س ووْبح ان ك   هب  ووذ  ووذ   أ نْ  اَّللَّ   ي ع ظ ك ووم  ( 16) ع ظ وويم   بو ْهت ووان   ه 

ْثل ظ   تو ع ود وا ت مْ  إ نْ  أ ب ًدا ل م  ت  اآل ل ك وم   اَّللَّ   و يو بو نيي   ( 17) م ْنم   ني   ك  وْ  الَّوذ ين   إ نَّ ( 18) ح ك ويم   ع ل ويم   و اَّللَّ   اي 
ووويع   أ نْ  حي  ب وووون   وووة   ت ش  ش  نْوي ا ة   أ ل ووويم   ع وووذ اب   هل  ووومْ  آم   ووووا الَّوووذ ين   ة   اْلف اح  ووور ة  و اآل الووود   ال و أ نْووووت مْ  يو ْعل وووم   و اَّللَّ   خ 
وويم   ر ء وف   اَّللَّ   و أ نَّ  و ر مْح ت ووظ   ع ل ووْيك مْ  اَّللَّ   ف ْروول   و ل ووْوال( 19) تو ْعل م ووون   ووا( 20) ر ح   ال آم   وووا الَّووذ ين   اي  أ يو ه 
م ور   ف   نَّوظ   الشَّوْيط ان   خ ط و ات   يو تَّب عْ  و م نْ  الشَّْيط ان   خ ط و ات   تو تَّب ع وا واء   َيْ  ْلف ْحش   اَّللَّ   ف ْرول   و ل وْوال و اْلم ْ ك ور   اب 
ت ول   و ال( 21) ع ل ويم   مس  يع   و اَّللَّ   ي ش اء   م نْ  يو ز كي ي اَّللَّ   و ل ك نَّ  أ ب ًدا أ ح د   م نْ  م ْ ك مْ  ز ك ى م ا و ر مْح ت ظ   ع ل ْيك مْ   َيْ 

                                                           

حةد كانةت يةوم أُ و مةن امل ةاجرات، .   أم ح،ي،ة، أخت زينب بنت جحةش زوج النة  كَ  تُ ، اي ة بنت جحش بن  ِ نَ محَْ  (1)
، ع،يد بن طلحة ُأحد، فتزوج ا يوم عن ا وقُتل عمري، بن مصعب عند ، كانتالعطشىتداوي اجلرحى، وتسقي   له فولدت اّللَّ

 [.88/ 8   الصحابة متييز يف اإلصابةفيه. ] ُجلد من َم َ  ،ل  يف اإلف ، وُجلدت يف  خاض ممَّن مَحنة وعمران، وكانت حممًدا
 .87 - 86 /18  تفسري الطَبي  (2)
 -238الز عةي، ص أيةو  بكةر أي بةن األانم. أبةو ع،ةد هللا، حممةد خةري حممةدٍ  علةى الصةالة فضةل يف األف ةام جال  اج    (3)

 م.1987 -هة 1407العروبة، الكويت، الط،عة الثانية،  األ انطو،،  ا  القا   األ انطو،، ع،د شعيب  ، حتقيق239



258 
 

وووْ ك مْ  اْلف ْرووول   أ ول وووو وووع ة   م  ووواك ني   اْلق وووْر    أ ول   يو ْنت ووووا أ نْ  و السَّ ر ين   و اْلم س  ووواج  وووب يل   ة   و اْلم ه   و ْليو ْعف ووووا اَّللَّ   س 
وووويم   غ ف ووووور   و اَّللَّ   ل ك وووومْ  اَّللَّ   يو ْغف وووور   أ نْ  ّت  ب ووووون   أ ال و ْلي ْصووووف ح وا  اْلم ْحص وووو  ات   يو ْرم ووووون   الَّووووذ ين   إ نَّ ( 22) ر ح 
نْوي ا ة   ل ع   ووا اْلم ْنم   وات   ت  اْلغ واف ال ور ة  و اآل الوود  وو و تو ه مْ  ع ل وْيه مْ  ت ْشوه د   يو وْوم  ( 23) ع ظ وويم   ع وذ اب   و هل  ومْ  خ   أ ْلس 
َّّ  د يو و ه م   اَّللَّ   يو وو في يه م   يو ْوم ئ ذ  ( 24) يو ْعم ل ون   ك ان وا مب  ا و أ ْرج ل ه مْ  و أ ْيد يه مْ  ّ   ه وو   اَّللَّ   أ نَّ  و يو ْعل م وون   احلْ و  احلْ و
 أ ول ئ ووك   ل لطَّيي ب ووات   و الطَّيي ب ووون   ل لطَّيي ب ووني   و الطَّيي ب ووات   ل ْلخ ب يث ووات   و اخْل ب يث ووون   ل ْلخ ب يث ووني   اخْل ب يث ووات  ( 25) اْلم ب ووني  
   .(1){ (26) ك ر مي   و ر ْزق   م ْغف ر ة   هل  مْ  يو ق ول ون   مم َّا م بو رَّء ون  

                                                           

 .26 -11 اآلايت  سو ة النو  (1)
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 اخلامتة

 ، اليت ميكن تقسيمها على ال حو اآليت :وتشتمل على أهمي  ال تائج
 ال تائج اخلاصة بشخصية اإلمام الباقالين :  أوال
ي ةةا، )الدولةةَة الع،َّاسةية( يف فةثة نفةوِ  )ال،ُةةوي يني(، وإحكةام سةيطر   عل عاصةر اإلمةاُم ال،ةاقالي   -1

هواِن ُسلطاهنا، م  از هةا  ملحةوٍظ ضعف شأن اخلالفة، و وقد اتَّس  هاا العصُر ِبالضطرا  السياسي، و 
 كرية.يف الناحية العلميَّة والف

 .والفرق والدايانت املختلفة يف ِعل  الكالم، ومعرفته ِبملااهبن اإلمام ال،اقالي، متك   -2
الفائقةة  ِبلفطنةة، وحضةو  ال،دي ةة، وتةيق  الةاهن، والقةد ة - محةه هللا  -ال،ةاقالي  اإلمام متي ز  -3

 بعيداً عن التعصب واالنفعا .اآلخر، على حماو ة 
 ، واعتزازه بدينه، وبعلمه.قوَّة شخصيته -4
 ابمل ا رة ال تائج اخلاصة : نيااث
ملناظرة النصا  ،  هة(371، الاي وجَّ ه )سنة (ال،وي ي )عُضد الدولةاتصل اإلمام ال،اقالي بة  -1

 وبياِن خلل عقيد  ، وفساِ   ين  .
انشةةقاق القمةةر لن،يِ نةةا األو   ، مةال ، و ا ت حةةو  أ بعةةة موضةوعات ثالثةةةَ  اسةتغرقت املنةةاظرةُ  -2
 اسوت، والراب   قصَّة اإِلْف .  احتا  الالهوت ِبلنَّ الثالث، و املسيح  ، والثاي  ط،يعةحممٍَّد 

النصا  ، وانكسا ه ، وتسلي  قساوست  ، وبطا قت   ِبا يقو  اإلمةاُم،  انت ت املناظرة إبفحام -3
 بل واعثاف   له ِبملكانة الدينية والعلمية.

وأشا وا على من وجو ه بين  ،  النصا   ، ح  خاالإلسالم وعقيدتهاإلمام ال،اقالي  نتصر ا -4
 أسةةةةا   مةةةةن ، وعةةةةد ٍ ِبُةةةةدااي واملتةةةةاعومحَّلةةةةوه ، علةةةةي    يةةةةَن   ةةةة  بسةةةةرعة إخراجةةةةه؛ خشةةةةية أن يفسةةةةد ملك

 . (1)املسلمني
 ا: م هج اإلمام الباقالين ة م ا رة ال صارىاثلث

يف منةاظرة النصةا   ومةا لت  ،  – محةه هللا  –ال،ةاقالي اإلمةام  من خال  الد اسة أنَّ من جاتضح 
                                                           

 .(7/68) املدا و ترتيب اج    (1)

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4966504078619821779
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    (1)يقوم على املعامل اآلتية
 :  سرعة البديهة -1

 -، فأجةةا  ومةةا قيةةل في ةةا - ضةةي هللا عن ةةا  – عائشةةةَ  أم املةةؤمنني عةةن ُسةةئل عنةةدماويتضةةح ،لةة  
 ؛ ح َّ أجل  اخلصَ .بال توق ٍف وال تلعثُ  على ال،دي ة – محه هللا 
 :  اهلجوم على اخلصم -2

ت ن مسةةتوايوهةةو مسةةتو  آَخةةَر مةة امل،ةةا  ة إىل سةةؤا  اخلصةة  لةةوٌن مةةن ألةةواِن االسةةت،اق يف املنةةاظرة،
را  أو ن مجيةة  اجل ةةات، فةةال يةةدَُع لةةه مةةااًل للفةةالقاضةةي، و،لةة  حةةني يُْط،ِةةُق علةةى َخْصةةِمه مةةاجلةةدا  عنةةد 

 ُعةه يف نفةوسِ قةْ ولقد كان للسؤا  وَ . والولد، عن األهل ل،طَرو قَةيِ ِ  الدِ اينةا هسؤالالِفكاو. ويتض ح هاا من 
وأخةةةَبه  أنَّ يف َمْقتةةةٍل،    اإلمةةةامُ اهُ َمةةةسةةةاعت ا  َ ؛ إنكةةةا اً، واسةةةتعظاماً. و ،وا علةةةى وجةةةوه  صةةةلَّ  حةةة َّ ، القةةةوم

 .إنكا  ،ل  على بطا قت  ، ظُلٌ  ك،ري، وَسَخٌف بنيِ  م  إضافَة الولد هلِل تعاىل، 
  : إلزام اخلصم مبا يعتقده -3
َمةن  علةى اإلمةام ال،ةاقالي املنةاظرة، ويظ ةر ،لة  يف     حماجَّة اآلخر ِبعتقده َضْرٌ  من احُلسن يف و 
ه إلزامُ  فكانتواتر، زاعماً أنَّ اخلَب مل ي،لع حدَّ ال ؛القمر انشقاقَ أنكر  يف يُقا  ، فما بقصة املائدة اإلمام إايَّ

 .يف املائدة -أيضا  -ال ي،ُعد أن يُقاَ   االنشقاقِ 
  : االستدالِ ابلقرآن الكرمي -4

ُن علةى مةا سة،قه مةن من الت،ديل، املَبَّأُ من التحريف، امل يمِ  هو كتاُ  هللا، اسفوظُ  وملا كان القرآن
ةةبةةه اإلمةةام ال،ةةاقالي،  تةةب، استشةة دالكُ  ؛ نصةةا  ال  ا  أ  الةة،عُ  أنَّ هةةاا سةة،ياًل ال ُُيةةدي يف منةةاظرةِ و ِبَّ

عةن قولةه  ال،اقالي ِبلقرآن كان يف موضعه، وله س،،ه، فمةرَّة ُيسةأ ُ  اإلمام لكنَّ استش ا  ه..لعدم إمياهن  ب
ث ول       ع ْ د   ع يس ى م ث ل   إ نَّ    ، فيستش د لال  بقوله تعةاىليف عيسى  ومةرة ، {... اآليوة آد م   ك م 

اصةةاً نَ فةةال ُيةد القاضةي مَ بشة ا ة القةرآن، بنوتةه هلل، و ألوهيتةةه  نةاظُر أنَّ معَّةةزاِت املسةيح  ليةلُ اثنيةة يةزع  امل
 .وأبمره -تعاىل  –، م،ينا له أن ،ل  كان إب،ن هللا ِبلقرآن الاي استش د به من تكاي،ه
 

                                                           

 اكتفيت ُهنا ِبإلشا ة إىل املوقف، ُ ون التفصيل؛ ف اا أمٌر س،ق بيانُه يف موضعه من ال،حث.  (1)
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  :استخدامظ امل هج العقلي ة الرد -5
ب األ لةة علةةى قْلةةقةةد ٌة فائقةٌة علةةى االحتَّةاِج العقلةةي ، ومتحةيص اآل ا ، و  - محةه هللا  –ولل،ةاقالي 

، بيةةت العنك،ةةوتن أَْوَهةةى مةة، فةةإ،ا ِهةةَي أصةةحاهبا، وهةةو مةةا ظ ةةر يف ما لتةةه للنصةةا  ، وتفنيةةد حََّّ ةة 
احتةةا   قضةةيةعلةةى  – محةةه هللا  –كةةال     ه و ، ألوهيةةة املسةةيحويظ ةةر ،لةة  مةةن تفنيةةده أ لةةة امللةة  علةةى 

 .الالهوت ِبلناسوت
 -تعواىل  -وبعد، فهذه أهمي نتائج  البحوث الويت وقفو   عليهوا، فو ْن كوان مون صوواب  فم ون     

ِ  أن ي سدي د  اخل لل ، ويو ق وي م  الع و ج ، وأن يرزق ا وحده، وإْن كان م ن خطأ فم يني  ومن الشيطان، و     أسأ
 اإلخالص  ة القوِ  والعمل.

 واحلمد  هلل  أوَّاًل وآخرا.. 
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرَي )َجلَّ َمن أنزله(. -1

 وعلومظ، أوال: كتب تفسري القرآن
 ا  إحيةةةا  ، حممةةةد صةةةا ق القمحةةةاوي، حتقيةةةق  اجلصةةةاصأمحةةةد بةةةن علةةةي أبةةةو بكةةةر الةةةرازي . أحكةةةام القةةةرآن -2

 .هة1405، بريوت، الثاث العري
 بةن حممةد بةن حممةد العمةا ي السةعو  السةعو (، أبةو أي الكرَي )تفسري الكتا  مزااي إىل السلي  العقل إ شا  -3

 العري، بريوت. الثاث إحيا  مصطفى،  ا 
 ا  ، صةدقي حممةد مجيةل، حتقيةق  بةن يوسةف بةن علةي األندلسةي أبةو حيةان حممةد. ال،حر اسي  يف التفسري -4

 .هة1420، بريوت، الفكر
مةدي / حتقيةق   ، حممد بن حممد بن حممو ، أبةو منصةو  املاتريةدي(، تفسري املاتريدي) أتويالت أهل السنة -5

 .م2005 -هة 1426، الط،عة األوىل، بريوت، ل،نان،  ا  الكتب العلمية ،ِبسلوم
الفكةةةر، بةةةريوت،  كثةةةري،  ا  بةةةن عمةةةر بةةةن العظةةةي  )تفسةةةري ابةةةن كثةةةري(. أبةةةو الفةةةدا ، إ اعيةةةل القةةةرآن تفسةةةري -6

 هة .1401
 ا  ، وانةةي  بةةن ع،ةةاس، ايسةةر بةةن إبةةراهي ، حتقيةةق  أبةةو املظفةةر، منصةةو  بةةن حممةةد السةةمعاي. تفسةةري القةةرآن -7

 .م1997 - هة1418الط،عة األوىل، ، سعو يةملكة العربية الامل، الوطن، الرايض
الفكةةةر،  الطةةةَبي،  ا  جريةةةر بةةةن القةةةرآن )تفسةةةري الطةةةَبي(، أبةةةو جعفةةةر، حممةةةد آي أتويةةةل عةةةن ال،يةةةان جةةةام  -8

 هة.1405 بريوت،
حتقيةةق  أمحةةد ، أبةةو ع،ةةد هللا حممةةد بةةن أمحةةد بةةن أي بكةةر القةةرط (، تفسةةري القةةرط ) اجلةةام  ألحكةةام القةةرآن -9

 .  م1964 -هة 1384الط،عة الثانية، ، القاهرة،  ا  الكتب املصرية، وإبراهي  أطفيش، الَب وي
السةمني ة )أبو الع،ةاس، أمحةد بةن يوسةف بةن ع،ةد الةدائ  املعةروا بة. الد  املصون يف علوم الكتا  املكنون -10

 . ا  القل ،  مشق، أمحد حممد اخلرا،/ حتقيق   (، احلل 
، حتقيةق  ع،ةد الةرزاق امل ةدي، ن حممةد اجلةوزيأبو الفرج ع،د الرمحن بةن علةي بة. زا  املسري يف عل  التفسري -11

 .هة1422، الط،عة األوىل، بريوت،  ا  الكتا  العري
حتقيةةق  زكةةراي ، احلسةةن بةةن حممةةد القمةةي النيسةةابو ي)تفسةةري النيسةةابو ي(،  ارائةةب القةةرآن و اائةةب الفرقةةان -12

 هة. 1416، الط،عة األوىل، بريوتة،  ا  الكتب العلمي، عمريات
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، الط،عةة  مشةق، بةريوت،  ا  ابن كثةري،  ا  الكلة  الطيةب، حممد بن علي بن حممد الشوكاي. ديرفتح الق -13
 هة.1414األوىل، 

 بةن القاسة ، حممةو  التأويل )تفسةري الكشةاا(، أبةو وجوه يف األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاا -14
 العري، بريوت، بدون ط،عة. الثاث إحيا  امل دي،  ا  الرزاق ع،د  حتقيق الزخمشري، عمر
 ا  إحيةةا  الةةثاث ، حممةةد بةةن عمةةر الةةرازي، أبةةو ع،ةةد هللا، تفسةةري الةةرازي(، التفسةةري الك،ةةري) مفةةاتيح الغيةةب -15

 .هة1420، الط،عة الثالثة، بريوت، العري
(، حتقيةةةق  الرااةةةب األصةةةف اية )املعةةةروا بةةة، احلسةةةني بةةةن حممةةةد، أبةةةو القاسةةة القةةةرآن.  اريةةةب يف املفةةةر ات -16

 .هة1412، الط،عة األوىل، بريوت، الدا  الشامية ،  مشق، ا  القل ، صفوان عدانن الداو ي
 اثنيا: كتب الس ة ال بوية )متون وشروح(

 ا  الكتةب العلميةةة،  حتفةة األحةو،ي بشةرح جةةام  الثمةاي. أبةو العةةال، حممةد بةن ع،ةد الةةرمحن امل،ةا كفو ي، -17
 .بريوت
املكت،ةةةةة ، حممةةةةد حميةةةةي الةةةةدين ع،ةةةةد احلميةةةةد، حتقيةةةةق  الس َّسةةةةتاي سةةةةليمان بةةةةن األشةةةةعث. سةةةةنن أي  او  -18

 . بريوت، العصرية، صيدا
مكت،ةة ومط،عةة ، وآخرون، شاكر حممد حتقيق  أمحد، حممد بن عيسى الثماي. أبو عيسى، نن الثمايسُ  -19

 .م1975 -هة 1395، الط،عة الثانية، رةمص، مصطفى احلل 
 الكتةب عطةا،  ا  القةا   ع،ةد ال،ي قةي، حتقيةق  حممةد بكر أبو علي، بن احلسني بن الكَب . أمحد السنن -20

 م.2003 - هة1424 الثالثة، بريوت، ل،نات، الط،عة العلمية،

، بةةريوت،  ا  إحيةةا  الةةثاث العةةري، حيةةىي بةةن شةةرا النةةووي، أبةةو زكةةراي. صةةحيح مسةةل النةةووي علةةى شةةرح  -21
 .هة1392، الط،عة الثانية

حتقيةةةق  شةةةعيب (، الطحةةةاوية )املعةةةروا بةةة، أمحةةةد بةةةن حممةةةد بةةةن سةةةلمة، أبةةةو جعفةةةراآلاث .  مشةةةكل شةةةرح -22
 .م1494 - هة1415، الط،عة األوىل، مؤسسة الرسالة، األ نؤو،

،  ا  طةوق النَّةاة، حممد زهري الناصةر، حتقيق  حممد بن إ اعيل ال،خا ي. أبو ع،د هللا، صحيح ال،خا ي -23
 .هة1422األوىل، الط،عة 

 ا  إحيةا  الةثاث ، حممد فؤا  ع،د ال،ةاقي، حتقيق  مسل  بن احلَّاج القشرييصحيح مسل . أبو احلسن،  -24
 .بريوت، العري



264 
 

 ا  إحيةا  ، حممةو  بةن أمحةد بةن موسةى بةد  الةدين العيةين، أبو حممد، عمدة القا ي شرح صحيح ال،خا ي -25
 .بريوت، الثاث العري

  كت،ةةه وأبوابةةه  قَّةة ،أمحةةد بةةن علةةي بةةن حَّةةر العسةةقالي. أبةةو الفضةةل، ي شةةرح صةةحيح ال،خةةا يفةةتح ال،ةةا   -26
، ا  املعرفةة،  حه وأشةرا علةى ط،عةه  حمةب الةدين اخلطيةبقام إبخراجه وصحَّ ، وأحا يثه  حممد فؤا  ع،د ال،اقي

   هة.1379بريوت، 
ملا َأشكل من تلخيص كتا  مسل . أبةو الع،ةاس أمحةد بةن عمةر القةرط ، حتقيةق  حميةي الةدين  يةب  املفِ   -27

 م.1996 -هة 1417مستو، وآخرون،  ا  ابن كثري،  ا  الكل  الطيب،  مشق، بريوت، الط،عة األوىل، 
 كتب الغريب واملعاجم  اثلثا:
،  ا  الكتةب العلميةة، العلمةا  إبشةراا الناشةر مجاعةة مةن، حتقيةق  اجلرجةاي علي بن حممد بةنالتعريفات.  -28

 .م1983 -هة 1403، الط،عة األوىل، ل،نان، بريوت
، القاضي ع،د الن  بةن ع،ةد الرسةو  األمحةد نكةري(. جام  العلوم يف اصطالحات الفنون)  ستو  العلما  -29
 -هةةة 1421الط،عةةة األوىل، ، بةةريوت، ل،نةةان،  ا  الكتةةب العلميةةة،   ع،ا اتةةه الفا سةةية  حسةةن هةةاي فحةةصعةةرَّ 

 .م2000
حسةني بةن ع،ةد ، حتقيةق   / اليمةين ينشوان بةن سةعيد احلمةري . مش  العلوم و وا  كالم العر  من الكلوم -30

هةة 1420األوىل،  الط،عةة، سةو ية،  مشةق،  ا  الفكةر، ل،نةان، بةريوت،  ا  الفكر املعاصر، وآخرون، هللا العمري
 .م1999 -

حتقيةةق  أمحةةد ع،ةةد ، إ اعيةةل بةةن محةةا  اجلةةوهري الفةةا اي، أبةةو نصةةرالعربيةةة.  وصةةحاح ةاللغةة اتج الصِ ةةحاح -31
 .م1987 -  هة1407، الط،عة الرابعة، بريوت ،  ا  العل  للماليني، الغفو  عطا 

 ا  العلةة  والثقافةةة ، حممةةد إبةةراهي  سةةلي ، حتقيةةق  أبةةو هةةال  احلسةةن بةةن ع،ةةد هللا العسةةكري. الفةروق اللغويةةة -32
 .والتوزي ، القاهرة للنشر
 .هة1414، الط،عة الثالثة، بريوت،  ا  صا  ، حممد بن مكرم بن منظو . أبو الفضل، لسان العر  -33
 .بريوت، املكت،ة العلمية، أمحد بن حممد بن علي الفيوميالك،ري.  الشرح اريب يف املنري املص،اح -34
 ا  ، ع،ةد السةالم حممةد هةا ون، حتقيق  زكراي الرازيأمحد بن فا س بن ، أبو احلسنياللغة.  معَّ  مقايي  -35

 .م1979 -هة 1399، الفكر
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 السرية والتاري  اإلسالمي كتب ا:  رابع
ال،دايةةةة والن ايةةةة. أبةةةو الفةةةدا ، إ اعيةةةل بةةةن عمةةةر بةةةن كثةةةري، حتقيةةةق   / ع،ةةةد هللا بةةةن ع،ةةةد اسسةةةن الثكةةةي،  -36

 م.1998 -هة 1419واإلسالمية،  ا  َهََّر، الط،عة األوىل، ِبلتعاون م  مركز ال،حوث والد اسات العربية 
ال،وي يون يف فا س )  اسة يف األحوا  السياسية والفكرية(،  / علي حسن اضة،ان،  ا  ومكت،ةة عةدانن،  -37

 بغدا .
، الط،عةة  ا  الفكةر، بةريوت، خليةل شةحا ة، حتقيةق  ع،د الرمحن بن حممد بةن خلةدونات يخ ابن خلدون.  -38

 .م1988 -هة 1408، الثانية
، جةةروس بةةرس، طةةرابل ، عمةةر ع،ةةد السةةالم تةةدمري، حتقيةةق  حيةةىي بةةن سةةعيد األنطةةاكي. ات يةةخ األنطةةا ي -39
 ل،نان

 -هةة 1430ات يخ الدولة الع،اسية.  /حممد س يل طق وش،  ا  النفائ ، بريوت، ل،نان، الط،عةة السةابعة،  -40
 م.2009

 / بشةا  عةوا  حتقيةق  (، اخلطيةب ال،غةدا يبةن اثبةت، املعةروا بةة ) بن علةي أمحد، أبو بكرات يخ بغدا .  -41
 م. 2001 -هة 1422معروا،  ا  الغر  اإلسالمي، بريوت، الط،عة األوىل، 

سةروش، . أبةو القاسة  إمةامي، حتقيةق  مسةكويهن أمحةد بةن حممةد بة، أبةو علةي. جتا   األم  وتعاقب اُم  -42
 .م2000، ، الط،عة الثانيةط ران
احليةةاة العلميةةة يف العةةراق خةةال  العصةةر ال،ةةوي ي. إعةةدا    شةةا  ع،ةةاس مغنةةوق.  كتةةو اة، قسةة  الد اسةةات  -43

 م. 1990 -هة 1410العليا احلضا ية، كلية الشريعة والد اسات اإلسالمية، جامعة أم القر ، 
احللة ،  أمحةد بةن برهةان الةدينعلةي بةن إبةراهي  بةن (، إنسان العيون يف سةرية األمةني املةأمون) السرية احلل،ية -44

 .هة1427، الط،عة الثانية، بريوت،  ا  الكتب العلمية
 قصص األن،يا . ع،د الوها  النَّا ،  ا  إحيا  الثاث العري، بريوت، ل،نان، الط،عة الثالثة.  -45
 اجعةةه وصةةحَّحه   (،ابةةن األثةةري، املعةةروا بةةة )الشةةي،اي علةةي بةةن أي الكةةرم، أبةةو احلسةةن. الكامةةل يف التةةا يخ -46

 م.1987 -هة 1407الط،عة األوىل،  / حممد يوسف الدقاق،  ا  الكتب العلمية، بريوت، ل،نان، 
حماضةةةرات ات يةةةخ األمةةة  اإلسةةةالمية )الدولةةةة الع،اسةةةية(، الشةةةيخ حممةةةد اخلضةةةري بةةة ، حتقيةةةق  الشةةةيخ حممةةةد  -47

 م.1986 -هة 1406العثماي،  ا  القل ، بريوت، ل،نان، الط،عة األوىل 
اإلسةةةالمي، القةةةاهرة،  الكتةةةا  اليةةةافعي،  ا  أسةةةعد بةةةن هللا حممةةةد، ع،ةةةد اليقظةةةان. أبةةةو وِعةةةَبة اجلنةةةان مةةةرآة -48
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 م. 1993 - هة1413
املنةةتظ  يف ات يةةخ امللةةوو واألمةة . أبةةو الفةةرج، ع،ةةد الةةرمحن بةةن علةةي بةةن اجلةةوزي،   اسةةة وحتقيةةق  حممةةد ع،ةةد  -49

 وصحَّحه  نعي  ز زو ،  ا  الكتب العلمية، بريوت، ل،نان.القا   عطا، مصطفى ع،د القا   عطا، صححه 
/  ، حتقيةةق  أبةةو منصةةو  الثعةةال ، ع،ةةد امللةة  بةةن حممةةد بةةن إ اعيةةل. هر يف حماسةةن أهةةل العصةةريتمةةة الةةدَّ  -50

 .م1983 - هة1403الط،عة األوىل، ، ل،نان، بريوت،  ا  الكتب العلمية، مفيد حممد قمحية
 قات الرتاجم والطبكتب ا:  خامس
حتقيةق  عةا   أمحةد العسةقالي،  أبو الفضل أمحد بةن علةي بةن حممةد بةن حَّةر. اإلصابة يف متييز الصحابة -51

 .ه1415، الط،عة األوىل، بريوت،  ا  الكتب العلمية، على حممد معوض، ع،د املوجو 
 .م2002مايو ، الط،عة اخلامسة عشرة،  ا  العل  للماليني، خري الدين بن حممو  الز كلي. األعالم -52
ملة   ائةرة ، ع،ةد الةرمحن بةن حيةىي املعلمةي، حتقيةق  ع،ةد الكةرَي بةن حممةد السةمعاي. أبةو سةعد، األنسا  -53

 .م1962 -هة 1382، الط،عة األوىل، املعا ا العثمانية، حيد  آِب 
، ياهِ ،َةعلةي بةن ع،ةد هللا النة  ، أبو احلسةن. تيا(والف ن يستحق القضا َ ات يخ قضاة األندل  )املرق،ة العليا فيمَ  -54

 .م1983-هة 1403، الط،عة اخلامسة، ل،نان، بريوت، دا  اآلفاق اجلديدةبجلنة إحيا  الثاث العري حتقيق  
ترتيةةةب املةةةدا و وتقريةةةب املسةةةال  ملعرفةةةة أعةةةالم مةةةاهب مالةةة . أبةةةو الفضةةةل، عيةةةاض بةةةن موسةةةى السةةة،  ،  -55

   م.1982 -هة 1402أعرا ، وزا ة األوقاا والشؤون اإلسالمية ِبململكة املغربية، حتقيق  سعيد أمحد 
 ا  ال،حةةوث للد اسةةات اإلسةةالمية وإحيةةا  الةةثاث، ، قاسةة  علةةي سةةعد/  . مج ةةرة تةةراج  الفق ةةا  املالكيةةة -56
 .م2002 -هة 1423الط،عة األوىل، ،  ي
 / حتقيةةق وتعليةةق  ، إبةةراهي  بةةن علةةي بةةن حممةةد فرحةةون. بب يف معرفةةة أعيةةان علمةةا  املةةاهَ الةةدي،اج املةةاهَّ  -57

 . ا  الثاث للط،  والنشر، القاهرة، حممد األمحدي أبو النو 
حممةةةةو  ع،ةةةةد القةةةةا   ، حتقيةةةةق  مصةةةةطفى بةةةةن ع،ةةةةد هللا القسةةةةطنطيين. سةةةةل  الوصةةةةو  إىل ط،قةةةةات الفحةةةةو  -58

 .م2010، سنة تركيا -مكت،ة إ سيكا، إستان،و  ، األ انطو،
أعةةالم النةة،ال . حممةةد بةةن أمحةةد الةةاَّه ، حقَّقةةه وخةةرَّج أحا يثَةةه وعلَّةةق عليةةه  شةةعيُب األ نةةؤو،، حممةةد سةةري  -59

 م1996 -هة 1417نعي  العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الط،عة احلا ية عشةرة، 
/  ، الطنةةاحيحممةةو  حممةةد /  ، حتقيةةق  ع،ةةد الوهةةا  بةةن تقةةي الةةدين السةة،كي. ط،قةةات الشةةافعية الكةةَب  -60

 .هة1413، الط،عة الثانية، هَّر للط،اعة والنشر والتوزي ، ع،د الفتاح حممد احللو
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وزا ة الثقافةةةة واإل شةةةا  ، يوسةةةف بةةةن تغةةةري بةةةر ي. أبةةةو اساسةةةن، النَّةةةوم الزاهةةةرة يف ملةةةوو مصةةةر والقةةةاهرة -61
  ، بدون ات يخ.رةالقومي،  ا  الكتب، مص

 ا  ، تركةةي مصةةطفى، أمحةةد األ انطو،، حتقيةةق  يةةل بةةن أي،ةة  الصةةفديصةةالح الةةدين خل. الةةوايف ِبلوفيةةات -62
 .م2000 - هة1420، بريوت، إحيا  الثاث

 ا  ، إحسةان ع،ةاس، حتقيةق  أمحةد بةن حممةد بةن خلكةان، أبةو الع،ةاس. وفيات األعيةان وأن،ةا  أبنةا  الزمةان -63
 ، بدون ط،عة.بريوت، صا  
 ا: كتب األداين سادس
املقدَّسةةةةة يف األ اين السةةةةابقة لإلسةةةةالم.  / علةةةةي ع،ةةةةد الواحةةةةد وايف،  ا  هنضةةةةة مصةةةةر، القةةةةاهرة، األسةةةةفا   -64

 م.1964 -هة 1384الط،عة األوىل، 
حممةةةةد أمحةةةةد /   اسةةةةة وحتقيةةةةق وتعليةةةةق   ، حممةةةةد  محةةةةت هللا بةةةةن خليةةةةل الةةةةرمحن الكريانةةةةوي. إظ ةةةةا  احلةةةةق -65

الط،عةةةةةة األوىل، ، السةةةةةعو ية، فتةةةةةا  والةةةةةدعوة واإل شةةةةةا الرائسةةةةةة العامةةةةةة إل ا ات ال،حةةةةةوث العلميةةةةةة واإل، ملكةةةةةاوي
 .م1989 -هة 1410

يف نصةةةةوص كتةةةةب الع ةةةةدين،  / حممةةةةد أمحةةةةد ملكةةةةاوي، الط،عةةةةة األوىل،  بشةةةةرية املسةةةةيح ون،ةةةةوة حممةةةةد  -66
 م.1993 -هة 1413

ح،يةةةب ِبشةةةا،  التعلةةةي  املسةةةيحي للكنيسةةةة الكاثوليكيةةةة. عرَّبةةةه عةةةن الط،عةةةة الالتينيةةةة األصةةةلية  املثوبوليةةةت -67
 ، بدون ط،عة.وآخرون

التلمةةةةو  شةةةةريعة بةةةةين إسةةةةرائيل )حقةةةةائق ووقةةةةائ (، ترمجةةةةة   حممةةةةد صةةةةَبي، مكت،ةةةةة مةةةةدبو ، الط،عةةةةة األوىل،  -68
 م.2011

 التلمو  كتا  الي و  املقدس. أمحد أي،ش، قدَّم له   / س يل زك ا ، جا  قتي،ة، بدون ط،عة. -69

  سةةةةائل القديَسةةةةنْي بةةةةول  ويوحنَّةةةةا. سةةةةعد  سةةةةت ، صةةةةفحات للد اسةةةةات التوحيةةةةد يف األانجيةةةةل األ بعةةةةة ويف -70
 والنشر، الط،عة الثانية، بدون ات يخ.

، سلسةلة )موسةوعة العقيةدة واأل اين( العةةد  م إليةه.  / أمحةد علةي عَّي،ةةةاخلةالص املسةيحي ونظةرة اإلسةةال -71
 (، بدون ط،عة أو  ا  نشر.11)

الره،انيةةةة عنةةةد النصةةةا    ات خي ةةةا، تطو هةةةا، مظاهرهةةةا،   اسةةةة نقديةةةة يف ضةةةو  اإلسةةةالم. حممةةةد بةةةن أمحةةةد  -72
 الدنكري، قس  العقيدة، كلية الدعوة وأصو  الدين، جامعة أم القر .
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طائفة املوحدين من املسيحيني عَب القرون. لوا / أمحد ع،د الوها ، مكت،ة وه،ة، القةاهرة، الط،عةة األوىل،  -73
 م.1980 -هة 1400

 م.1995ط،يعة املسيح. ال،اِب شنو ه الثالث، الط،عة اخلامسة، فَباير  -74
طوائةةةف الكنيسةةةة الَبوتسةةةتانتية وعقائةةةدها    اسةةةة مقا نةةةة،  / إنعةةةام بنةةةت حممةةةد عقيةةةل، مؤسسةةةة عكةةةاظ  -75

 م.2013 -هة 14359للصحافة والنشر، الط،عة األوىل 
ظ ةةو  اإلسةةالم حةة  اليةةوم. سةةعد  سةةت ، األوائةةل للنشةةر والتوزيةة ، سةةو ية، الِفةةرق واملةةااهب املسةةيحية منةةا  -76

 م.2005 مشق، الط،عة الثانية، 
. األ  آي. ي. بةةةةرانيت ، إعةةةدا   زهةةةةدي الفةةةةاتح،  ا  النفةةةائ ، بةةةةريوت، ل،نةةةةان، الط،عةةةةة فضةةةح التلمةةةةو    -77

 م.1991 -هة 1412الرابعة، 
 م.1994 ا  املشةرق، بريوت، ل،نان، الط،عة الثالثة،  الكتا  املقدَّس. الرَّه،انية اليسوعية، -78
الكنيسةةة أسةةرا ها وطقوسةة ا،  / عةةا   حممةةد   ويةةش، سلسةةلة الرسةةائل العلميةةة،  ا  بةةال  بةةن  ِبح،  ا   -79

 م.2012 -هة 1433ابن حزم، القاهرة، الط،عة األوىل، 
وترمجةةة وتنسةةيق  األ مشنةةد يت  حنانيةةا  مموعةةة الشةةرع الكنسةةي )قةةوانني الكنيسةةة املسةةيحية اجلامعةةة(، مجةة  -80
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