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)Al-Rialat: The Contemporaries Criticism of Hadith of Israa and Mi'raj (a critical study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسام٘ الزٓاالت

شبَات املعاصزًٓ حْل أحادٓح اإلسزاّ ٛاملعزاج
(دراسٌ٘ ىكدٓ٘)
أ .أسام٘ خالد الزٓاالت*
تاريخ قبول البحث2281/4/81 :م

تاريخ وصول البحث2281/2/81 :م

ملخص

حػي ي فت كتك ِّ
ػؼ لدمنتدػد ف
تتناكؿ هػذ لدد لرةػا لنتدػادلت دياد ػث لإلةػ لر كلدمعػرلج يػا لد ي
ضػ مكلف ى
ً
لدخلؿ عنػد لدمنتدػد ف دم ً
ػتف لديػد ث لدشػر ؼت كفػد هينػت هػذ ً لدد لرةػا
لطف
ؾ لالنتدادلتت
مف تل ى
ي
كتكشؼ مك ى

حػلة د لػا لإلةػ لر ت دك لدمتعلدػا
لالنتدادلت لدمكجها دهذل لديد ث لدشر ؼت ةػكل لدمتعلػؽ منهػا هيرضػ ا لد ي
ً
هعدد لألنه ا -عل هـ لدحيلة كلد يةلـ -كدماكنهـ لدذ ف رآهػـ لدنهػا  د لػا لإلةػ لر كلدمعػرلجت كي رهػا مػف
لالنتدادلت لدمتعلدا همتف هذل لديد ث لدنهكم لدشر ؼ.

كتخلص هذ لددرلةا إدى ه اف هذ لالنتدادلتت كته ف مكلفؼ دحياهها يا ٌلدعائهـت ِّ
كردها.
ي
كممات مفتاحية :لدمنتددةت لإلة لر ت لدحيلةت لدحي ي ف.

Abstract
This study discusses the contemporaries criticism of hadith of Israa and Mi'raj in the
Sahihin, it determines the reasons behind such criticisms, and the shortcoming in the
methods by the critics, the ahadith of the prophets' night journey to Jerusalem and his
elevation to heavens, the criticism was directed to the number of prayers mentioned in
the hadith, and the number of the prophets whom prophet Muhammad met in that
journey, in conclusion, the study refutes all the allegations about these ahadith and
reveal the reasons behind the criticism.

املكدم٘.

ػجد دػ مػػف يػػا لدةػماك ً
ً
ع شػػرعان لختػاري دنيةػ ً كدنزدػ ي علػػى
لت كمػػف يػػا
لألرض طىكعػان ككرهػانت كشػػر ى
لديم يػد لدػػذم ةػ ى ي ى
خ ًر ىخلدػ ت كلدحيػلة كلدةيػلـ علػى لدريم ًػا لدمهػدلةت لدػذم ي ي
ػث علػى لدعل ًػـ كلدػتعلـت كجعلهمػا طر دػان إدػى لدجنػات كعلػى آدػ
ً
دثرهـ إدى ً
كـ ِّ
لدد فت دما هعد:
ةار على نهج ًهـ كلفتيى ى
كدحياه يهيكر لدعلكـت كعلى مف ى
و
ؽ إنجاز و
ً
ضخما
لت
لهتماـ علما ً لدمةلم ىف يا
يدد الفت لألياد ث لدنهك ا لد ٌشر يا
مختلؼ لألزمافت كلةتطاعكل تيد ى
ى
ً
و
و
يإف هذل
ث لدنهك اى لدشر يات
ث جمعكل لألياد ى
يا هذل لدمضمارت ي ي
ٌ
كحنيكها إدى مةتك ات عد دة هيةب حيا ثهكتهات ٌ
ً
ً
لدتثهت يا ً
و
لدجهد ي ُّ
شخص إدى آخر يحؿ ه نهما ةن ىف عد دةت
لدندؿ مف
دعظـ لدجهكًد لدهشر ًا يا عمل ًا
عد كليدلن مف
ى
شأف عظ ـ؛ يهك لإلرث لدعظ ـ لدذم كحلنا عف رةكؿ ل .
يلليد ث لدشر ؼ يا لدد ف لإلةلما ه
إف إشكاد ا لدطعف يا لديد ث كاف كما زلؿ مف دهـ لدمكضكعات لدمثارة يا علـ لديد ثت يدد تكلـ ي دحياب
ٌ

لألهكل لدذ ف ال عن هـ علـ لديد ث دحلنت كلنما همهـ لدكحكؿ إدى ما م ٌكف مف خلؿ لدطعف يا هعض لألياد ثت كهك
* هايث.
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شبَات املعاصزًٓ حْل أحادٓح اإلسزاّ ٛاملعزاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مػػا فػػاـ ه ػ لدمةتش ػرفكف كدتهػػاعهـ مػػف لدميةػػكه ف علػػى لإلةػػلـ كدهل ػ يػػا لةكنػػا لألخ ػرةت لدػػذ ف مػػا يتئ ػكل يػػاكدكف هكػػؿ
لدحػػي ي ف
طافػػاتهـ لدطعػػف كلدتشػػك ؾ؛ مػػف دجػػؿ لدكحػػكؿ إدػػى إنكػػار لدةػػنا كيج تهػػات خاحػان مػػا كػػاف منهػػا يػػا دياد ػػث ٌ
لدهخػػارم كمةػػلـت دك لالنتدػػاص مػػف دهم تهػػات هػػدعكل ي
دف لدػػد ف محػػدر لددػرآف لدكػػر ـ كيػػد ؛ كذدػػؾ مػػف دجػػؿ تشػػك حػػكرة
لإلةلـ عند دتهاع دلدضا عل .

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

مشهل٘ الدراس٘.

تكمف مشكلا لددرلةا ي ما أتا:

ُ -ما لدطعكف لدتا دثارها لدطاعنكف يكؿ دياد ث لإلة لر كلدمعرلج؟
ِ -ما لتِّجاهات لدطياعن ف يا دياد ث لإلة لر كلدمعرلج؟
ّ -ما لدمنهج لدعلما يا لدرد على لدطعكف لدكلردة يا دياد ث لإلة لر كلدمعرلج؟
أٍنٔ٘ الدراس٘.

تظهر دهم ا لددرلةا يا لألمكر لةت ا:
و
هأهياث تخدـ يةٌنا لدنها ت كتخدـ لدهايث ف يا لديد ث لدنهكم لدشر ؼ.
ُ -إث لر لدمكتها لإلةلم ا
ِ -إهرلز جهكد لدعلما لدةاهد فت كهنا ما تناةب كمكجا لدندد لدمعاحر ألياد ث لدحيي ي ف.
ّ -رد ُّ
لدشههات لدتا دثارها لدطاعنكف يكؿ دياد ث لإلة لر كلدمعرلج لدكلردة يا لدحيي ي ف.
ْ -لالنتحار دحي يا لدهخارم كمةلـ.

أٍداف الدراس٘.

تتلخص دهدلؼ لددرلةا هاةتا:

ُ -ه اف لتجاهات لدطاعن ف ألياد ث لإلة لر كلدمعرلج.
ِ -تكض

لدطعكف لدمثارة يكؿ دياد ث لإلة لر كلدمعرلج.

ّ -إهرلز لدردكد على لدطعكف كيؽ لدمنهج لدعلما.
الدراسات الشابك٘.

مف لددرلةات لدةاهدا لدمتحلا همكضكع لدهيث:

أولً :لألياد ػػث لدمنتدػػدة يػػا لدحػػي ي فت تػػأد ؼ :دهػػك ةػػي افت محػػطيى هػػاجكت تنػػاكؿ لدهايػػث يػػا محدي ػ حػػيا دياد ػػث
لدحػػي ي ف كتلدػػا لدعلمػػا دهػػا هػػاددهكؿت كلنتدػػادلت لدييػػاظ ألياد ػػث لدحػػي ي فت كدػػـ تطػػرؽ إدػػى لالنتدػػادلت لديد ثػػا يػػا
دطعكف يد و
و
ثا.
هذل لددرفت كلكتيى هانتدادلت لدمتددم ف يدط .كما ةأفدم يا هذل لدهيث هك

ميمػد لدجن ػدت ي ػث تنػاكؿ ي ػ
ثانياً :لإلة لر كلدمعرلج كعدـ حيا دم دثر دك يد ث يا تيد د تار خهمات تأد ؼ عهد لددادر هػف ٌ

لدهايث زمف كفكع يادثا لإلة لر كلدمعرلجت كًذكر هعض لدعلما ممف دشاركل إدى لالختلؼ يا زمف يحكؿ هذ لديادثا يدطت
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كدـ تطرؽ إدى دم شا و مف لالنتدادلت.
ثالثاً :دضػكل علػى دياد ػث لإلةػ لر كلدمعػرلجت د .ةػعد لدمرحػيات كهػك هيػث مي ػد تنػاكؿ ي ػ لدهايػث كث ػ لنر مػف لالنتدػادلت لدمكجهػا
ألياد ث لإلة لر كلدمعرلج كلدرد عل هات كدكن تناكدها هشكؿ عاـ.

رابع ااً :دياد ػػث لإلة ػ لر كلدمع ػرلج عػػرض كتيل ػػؿت تػػأد ؼ ن ػزلر عهػػد لددػػادرت كهػػك هيػػث دح ػ ؿ يػػا مكضػػكع ت جمػػف ي ػ

لدهايث ركل ات لإلة لر كلدمعرلج لدمرك ا لدحي يا عف لدحياها ت كجعلها يا متف كليد عدل هعض لدركل اتت ثـ فػاـ
هتيل ؿ تلؾ لدركل ات كلةتخرلج لديكلئد محنهات كدـ شتمؿ هيث على شه و مع نا دك على ردكود دمنتددم يادثا لإلة لر .

خامساً :لإلةػ لر كلدمعػرلج د لرةػا يد ث ػات تػأد ؼ ميمػكد هػف ديمػد دهػك مةػلـت كهػا دكؿ د لرةػا يد ث ػا تجمػف كػؿ ركل ػات يادثػا
لإلةػ لر كلدمعػرلج يػػا مكػػاف كليػػدت مػػف ه ػػاف لدحػػي

كلدضػػع ؼ كلدمكػػذكبت كهاديعػػؿ يدػػد جػػا ت لدد لرةػػا كمػػا هػٌف لدهايػػث يػػا

ممػػا دزلؿ لدكث ػػر مػػف لدركل ػػات لدمشػػكلا
هدل ػػا هيث ػ ت يادهيػػث مخػػتص هػػاديكـ علػػى لدركل ػػاتت كه ػػاف لدعلػػؿ لدمتن ػػا كلإلةػػناد ات ٌ

كلدمتكهـ حيتهات كدكن دـ تطرؽ كذدؾ إدى دم شهها دك لنتداد.

كما تم زت ه هذ لددرلةا عف ي رها مف لددرلةات لدةاهدا هاةتا:

ممف لنتدد دياد ث لإلة لر كلدمعرلج.
ُ -لدرد على شههات لدمعاحر ف ٌ
لدةاهدا.
ِ -عدـ تكرلر دم شهها فد ما ذكرها لدمنتددكف كدتى عل ها دم هيث مف لدهيكث ٌ
تخححت درلةتا يا لدشههات لدمتٌحلا هادمتف يدط كعند لدمعاحر فت ه نما تطرؽ –على ةػه ؿ لدمثػاؿ -هيػث لدػدكتكر
ّ-
ٌ
لدمرحيا إدى لدشههات لإلةناد ا كلدمتن ا على لدةكل مف لدتطرؽ دلشههات لددد ما.

ميَج البخح.

لفتضت طه عا لدهيث دف دكـ لدهايث هادمناهج لةت ا:

ُ -الماني السااتئ ار  :كذدػؾ هاةػػتد لر لنتدػادلت لدطػػاعن ف لدمتعلدػا همكضػػكع لدهيػثت كلالطػػلع علػى دفػكلؿ لد يشػرلح لدمتعلدػػا
هتلؾ لالنتدادلتت كتتهف لدمادة لدعلم ا يا محادرها.

ِ -المني التحميم  :كذدؾ هتيل ؿ ما تـ جمع مف لدنحكص ذلت لدعلفات كلديافهػا همػا يناةػهها مػف لدمكضػكعاتت كتيل ػؿ
طعكف لدمنتدد ف دلتكحؿ إدى لدركائز لدتا فامت عل هات ثـ تيك كها يتى ةهؿ نددها.

ّ -المني النئدي :كذدؾ هندد لدطعكف لدمكجها ده اف يد دتهات هعد منافشا دفكلؿ لدطاعن ف كدددتهـت كندضها مف دةاةها.
إدزاٛات البخح.
فاـ لدهايث هاإلج لر لت لةت ا:

ُ -فاـ لدهايث هتدة ـ لدهيث لدى مهايثت ككضف تيت كؿ هيث ما ناةه مف لدمطادب.
ِ -فاـ لدهايث هعزك لة ات كه اف ير ب لألدياظ مف محادرها.

ّ -فاـ لدهايث هتخر ج لألياد ث لدنهك ات ي ث ذكر لديد ث مف رلك ػ لألعلػى يػا مػتف لديػد ثت ثػـ فػاـ هتخػر ج لديػد ث
مف محادر لألحل ا هح غا مختحرة.

ْ -فاـ لدهايث هعزك لألفكلؿ إدى دحياهها كردها إدى محادرها لألحل ا.

ٓ -تد د لدهايث هعلمات لدترف ـ لدمناةها يا لدهيث مف مرلعاة لدجانب لدنيكم كلدلغكم.
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شبَات املعاصزًٓ حْل أحادٓح اإلسزاّ ٛاملعزاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خط٘ البخح.
جا هذل لدهيث على :مددمات كتمه دت كدرهعا مهايثت كخاتما على لدنيك لةتا:

المئدمة :ذكرت ي ها مشكلا لدهيثت كدهم ت كدهدلي .

المبحث التمييدي :التعريف بالطاعنين ،ومئاصدىم ،واتجاىاتيم ،ف أحاديث اإلسراء والمعراج.
المطمب األول :لدتعر ؼ هادطاعن ف.

المطمب الثان  :مداحد لدطاعن ف يا دياد ث لإلة لر كلدمعرلج.

المطمب الثالث :لتجاهات لدطاعن ف.

المبحث األول :نص الحديث.

المطمب األول :نص لديد ث.

المبحث الثان  :النتئادات المتصمة بأحاديث اإلسراء والمعراج قبل بدء الرحمة.

المطمب األول :دكذكها ي
خاحا هادنها  كيد .
دف يادثا لإلة لر كلدمعرلج كانت
ٌ
المطمب الثان  :لةتيادا يدكث ريلا لإلة لر كلدمعرلج دعدـ كجكد مف حكد لديادثا.

المطمب الثالث :عدـ لتياؽ ركل ات لإلة لر كلدمعرلج؛ على ركل ا كليدة.

مرة.
المطمب الرابع :إنكار دف يادثا شؽ لدحدر تكررت دكثر مف ٌ

المبحث الثالث :النتئادات المتصمة باإلسراء والمعراج أثناء مرور النب  بالسماوات.
المطمب األول :عدـ رح ا لألنه ا –عل هـ لدةلـ -جم عان يا لدةما .

المطمب الثان  :دعكل لفتحار رح ا لدنها  على نهرم لدن ؿ كلديرلت يدط.

المطمب الثالث :دعكل لختلؼ دهؿ لدعلـ همكاف يةدرة لدمنتها هؿ ها يا لدةما لدةادةا دـ لدةاهعا؟
المبحث الرابع :النتئادات المتصمة باإلسراء والمعراج بعد مراجعة النب  رب العزة.
لدحلة هعد تجزئتها إدى لدنحؼ كلدرهف.
المطمب األول :ك يٌا ددل
ٌ
المطمب الثان  :إنكار مرلجعا لدنها  ره  مف لألحؿ.

المطمب الثالثِّ :
حلكلت مف خمة ف إدى خمس.
هدؿ فكد يا عدد لد ي
لالدعا هأف ل ٌ 
الخاتمة :كي ها دهـ لدنتائج كلدتكح ات.
املبخح التنَٔدٖ:

التعزٓف ببعض الطاعينيّ ،مكاصدٍهّ ،اجتاٍاتَه ،يف أحادٓح اإلسزاّ ٛاملعزاج.
املطلب األّل :التعزٓف بالطاعيني.
ُ)

محمود أبو رية:

كدد همحر عاـ ُٖٖٗـت ىدرس يا ً
حها هاألزهرت كدكن دـ نج يا لدثانك ات يانتدؿ إدى لدعمؿ هجر دة يا هلدتػ
ى
حيِّيان دألخطا لدلغك ا.
يم ى
ً
دلةنا لدنهك ا كهعض لدميدث فت دـ يحرح هتش ع ت دكف عناك ف يكته تدؿ على تأثر هادتش فت كمف دهـ يكته
ل ٍشتي ًهر هندد
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)Al-Rialat: The Contemporaries Criticism of Hadith of Israa and Mi'raj (a critical study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسام٘ الزٓاالت

"دضكل على لدةنا لدميمد ا" هاجـ ي لدةنا لدنهك ا كتطاكؿ على كث ر مف لدحياها كخاحػا لدحيػياها لدجل ػؿ دهػا هر ػرة ت
ح هكتػاب "دهػك هر ػرة شػ م لدمضػ رة"ت كفػد طعػف يػا دياد ػث لدحػي ي فت كمعظػـ لدحػياها إال لددل ػؿ مػنهـت كمػف كتهػ
كفد خ ي

كذدؾ" :ي اة لددرل"ت ك"د ف ل كليد على ددةنا لدرةؿ :ميمد كلدمة
)2

إخكلف"ت ك"فحا لديد ث لدميمدم"(ُ).

جعفر مرتضى العامم .

ديد رجاؿ لدد ف لدش عا يا دهنافت كديد لدمحرخ فت هدد هدرلةا لدمدػدمات لإلةػلم ا علػى ػد كلدػد يػا دهنػافت ثػـ لنتدػؿ

إدى لدنجؼ عاـ ُِٔٗـت كهعد عكدت إدى دهناف عاـ ُّٗٗـت دةس يكزة علم ػا هاةػـ" :يػكزة لإلمػاـ علػا هػف دهػا طادػب"

ثػػـ دنشػػأ لدمركػػز لإلةػػلما دلد لرةػػاتت دػ عػ يدة محديػػات متخححػػات يػػا لدتػػار م لإلةػػلما منهػػا" :لدحػػي
لألعظـ"(ِ)ت ك"لدحي

)3

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

مػػف ةػ رة لدنهػػا

عبد الحسين العبيدي.

لدحػي ي ف هشػكؿ خػاصت كهػذل
دـ دفؼ على ترجما د ت ك هدك دن كاتب ش عا يافػد علػى دهػؿ لدةػنا هشػكؿ عػاـ كعلػى ٌ

مػػا هػػدك م ػف خػػلؿ كتاه ػ "جكدػػا يػػا حػػي

لدهخػػارم ي ػكلر ه ػ ف لدعدػػؿ كلدندػػؿ" كلدػػذم تيػ ٌػدث ي ػ عػػف ض ػ اع لديػػد ث لدنهػػكم

لدشرؼ؛ هةهب عػدـ كتاهتػ يػا لددػركف لألكدػىت كدف لديػد ث يكتػب نت جػان دلحػرلعات لدة اةػ ا كلالخػتلؼ هػ ف لديكػاـ كلدةػلط فت
لدمكجها دها.
ثـ ذكر مجمكعان كه رة مف لألياد ث لدمنتددة يا لدهخارم كه اف لدطعكف
ٌ

)4

حسين صالح.

ػانا هيػػتت هػػدد ؿ كتاهات ػ لدتػػا تيحػػرح هػػذدؾ مثػػؿ لةتشػػهاد
دػػـ دفػػؼ علػػى ترجمػػا د ػ ت كدكػػف ظهػػر مػػف كتاهات ػ هأن ػ علمػ ه

ػأف كتاهاتػ نشػرها يػا مكفػػف يةػمى :محةةػا لديػكلر
هاألةػاط ر لدتػا تيثهػػت كجػكد آدهػان دلشػػمس كلدهيػر كلدر ػاحت كلألمػػر لةخػر ه ٌ
لدمتمدفت كهك مكفف عرها كتب ي لدعد د مف لدميكر ف لدعربت هدؼ إدى نشر لدعلمان ا يا لدهلد لدعره ا.

املطلب الجاىٕ :مكاصد الطاعيني يف أحادٓح اإلسزاّ ٛاملعزاج.
دف هػذ لالنتدػادلت ناهعػا مػف يدػدهـ لدػدي ف
مف خلؿ لدنظر يا دفكلؿ لدطاعن ف ألياد ث لإلة لر كلدمعػرلجت نػرل ٌ
على لإلةلـ كدهل ت كفد تمثلت مداحدهـ يا لةتا:

ُ -إنكار يادثا لإلة لر كلدمعرلج هدعكل لضطرلب لدركل ات لدتا ذكرت لديادثا.
ِ -لدتشك ؾ يا دحؿ لدحيلة كك ي ا يرضٌتها.

ّ -لدطعف يا حي يا لدهخارم كمةلـ كلنكار يي ِّجىتًهما.

ْ -لدطعف يا ذلت ل - كلدع اذ ها  -هدعكل مخاديا فكد ما جا يا كتاه .
ٓ -إنكار عحما لدنها  مف خلؿ ريضهـ ديادثا ش ً
لدحدر.
ؽ ٌ

لدحي ي ف".
فلت" :إف لدمدحد لدرئ س عند هحال لدطاعن ف :هك إنكار دحؿ لدرةادات مف خلؿ نايذة ٌ

املطلب الجالح :اجتاٍات الطاعيني.


يمكف إجماؿ لتجاهات لدطاعن ف مف خلؿ طعكنهـ ألياد ث لإلة لر كلدمعرلج هما أتا:
لالتجا لدعلمػانا لدمليد :كذدؾ هإنكار يادثا لإلة لر كلدمعػ ػرلج كلالةتدالؿ هاألةاط ر لددد ما لدتا تثهت كجكد لةدها

اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 411
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شبَات املعاصزًٓ حْل أحادٓح اإلسزاّ ٛاملعزاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتعددها.



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

ىــص احلدٓـــح.
املطلب األّل :ىص احلدٓح.

ًو
كن ىست ىع ًػف ٍله ًػف ًشػه و
ابت ىع ٍػف دىىن ً
ث
ػاف ديىهػك ىذر ي ىي ِّػد ي
ىي يدثىىنا ى ٍيىى ٍه يف يه ىكٍ ورت فىا ىؿ :ىي يدثىىنا لدليٍ ي
ثت ىع ٍف ي ي
ػس ٍه ًػف ىمادػؾت فىػا ىؿ :ىك ى
ى
ً
ً ً
يً
ي
دي
حػ ٍػد ًرمت ثيػ يـ ىي ىة ػلى ي هً ىمػػا ىزٍمػ ىػزىـت ثيػ يـ ىجػػا ى
ىف ىر يةػػك ىؿ لدل ػ  فىػػا ىؿ ( :يػ ًػرىج ىعػ ٍػف ىة ػ ٍدؼ ىهٍتػػا ىكدىىنػػا هً ىمك ػاىت يىىنػ ىػز ىؿ ًجٍه ًر ػ يؿ ت يىيىػ ىػرىج ى
)
ْ
(
ً
ػب ممتىلً و ً
و ً
ىخػ ىذ هًى ًػدمت يى ىعػ ىػرىج هًػػا إًدىػى لد يةػ ىػما ً لدػ ُّػدٍنىات ىيلى يمػػا
حػ ٍػد ًرمت ثيػ يـ دى ٍ
طىهدىػ يت ثيػ يـ د ى
ػك ي ٍك ىمػان ىكًل ىم نانػػات يىأى ٍي ىرىيػ ي يػػا ى
هًطى ٍةػت مػ ٍػف ىذ ىهػ و ي ٍ
ًجٍئ ي ً
يػما ً لد ُّػدٍنىات فىػػا ىؿ ًجٍه ًر ػ يؿ :دً ىخ ً
ػاؿ :ىن ىعػ ٍػـ
ىي هػد؟ فى ى
يػما ً ل ٍيػػتى ٍ ت فىػا ىؿ :ىم ٍػف ىهػ ىذل؟ فىػػا ىؿ ىهػ ىذل ًجٍه ًر ػ يؿت فىػا ىؿ :ىهػ ٍػؿ ىم ىعػ ى
ؾ دى
ػازًف لدة ى
ػت إدىػى لدة ى
ً ًً
ً
ً ً ً
ً
ػارً
يما ى ُّ
ىة ًػكىدةه(ٓ)ت ىك ىعلىػى ى ىة ً
لددٍنىات يىًإ ىذل ىريج هؿ فىاع هد ىعلىى ىم ن د ٍ
ىمعا يم ىي يم هد ت يىدىا ىؿ :د ٍيرة ىؿ إدىٍ ؟ فىا ىؿ :ىن ىع ٍـت ىيلى يما يىتى ى ىعلى ٍكىنا لدة ى
ً ً ًً
ػت دً ًجٍه ًر ىػؿ :ىم ٍػف
ؾت ىكًل ىذل ىنظى ىر ًفىه ىؿ ى ىة ًارً ىه ىكىت يىدىا ىؿ :ىم ٍرىينها هًادينهً ِّا لد ي
ض ًي ى
حادً ً ىك ًلالٍه ًػف لدحيػادً ً ت فيٍل ي
ىة ًكىدةهت إً ىذل ىنظى ىر فىه ىؿ ىم ن ى
دٍ
)
ٔ
(
ىهػ يؿ لدجين ًػات كلألىة ًػكىدةي لديتًػا ع ٍػف ًشػمادً ً
ًً
ىه ىذل؟ فىا ىؿ :ىه ىذل ى
ىهػ يؿ لدى ًمػ ًف ًم ٍػنهي ٍـ د ٍ
ىة ًػكىدةي ىع ٍػف ى ًم نًػ ً ىك ًش ىػمادً ً ىن ىة يػـ ىهنً ػ ً ت يىأ ٍ
ى
ى ى ٍ
آد يـت ىك ىهذ لأل ٍ
ى
ً ً ًً
ً ًً
ً ً
يػما ً لدثيانًى ًػات يىدىػا ىؿ دً ىخ ًازنًهىػا :ل ٍيػتى ٍ ت
ض ًػي ى
دٍ
ىه يؿ لدين ًارت يىًإ ىذل ىنظى ىػر ىع ٍػف ىم نػ ى
ؾت ىكًل ىذل ىنظى ىػر فىهػ ىؿ ش ىػماد ىه ىكػى ىيتيػى ىع ىػرىج هػا إدىػى لدة ى
آدـت كًل ٍد ًر ػست كمكةػىت ك ًع ةػىت كًلٍهػر ً
يىدىا ىؿ دى ىخ ًازنًها ًمثٍ ىؿ ما فىا ىؿ لأل يىك يؿ :يىيىتى ت  -فىا ىؿ دىىنس :يى ىذ ىكر دىين كج ىد ًيا لدة ً
له ىـ
ى يىى
ى
ي
ه
يم ىكلت ى ى ى ى ى ي ى ى ى ى ى
ى
ى
ى
له ـ ًيػا لدةيػما ً لدة ً
ً
آدـ ًيػا لدة ى ً ُّ
ؼ ىمىن ً
ػاؿ
ياد ىة ًػات فى ى
ت ىكٍ ى
لت لدلي ً ىعلىٍ ًه ٍـت ىكدى ٍـ يثٍهً ٍ
حلى ىك ي
ى
ى
يػما لدػدٍنىا ىكًلٍه ىػر ى
ػازديهي ٍـ ىيٍ ىػر دىينػ ي ىذ ىك ىػر دىينػ ي ىك ىج ىػد ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ي
ً
ي
ً
ػست ثيػ يـ
ر
د
إ
ل
ذ
ػ
ه
:
ؿ
ػا
ف
ل؟
ذ
ػ
ه
ػف
م
ػت
ل
د
ي
ت
يػاد
ح
لد
خ
أل
ل
ك
يػاد
ح
لد
ا
ه
ن
ػاد
ه
ػا
ه
ي
ر
م
:
ؿ
ػا
ف
س
ر
د
إ
ػ
ه

ا
ه
ن
ػاد
ه
ؿ
ػ
ر
ه
ج
ر
م
ا
م
ل
ي
س
ى
ً ى ً
ِّ
ِّ
ىى ي ى ي ٍ ي
ٍ ى ى ى ىٍ ىن
دىىن ه
ً ىيٍ ي ى ٍ ى ى ى ى ى ى ٍ ي
ػاؿ :ىم ٍرىينهػا
ت هً ًع ىةػى يىدى ى
كةػىت ثيػ يـ ىم ىػرٍر ي
كةى يىدىا ىؿ :ىم ٍرىينها هًادينهً ِّا لدحيادً ً ىكلألى ًخ لدحيادً ً ت يفٍل ي
ىمىرٍر ي
ػت :ىم ٍػف ىهػ ىذل؟ فىػا ىؿ :ىهػ ىذل يم ى
ت هً يم ى
ت هًػًإٍهر ً
ً
لدحػػادً ً ىك ًلالٍهػ ًػف
له ىـت يىدىػػا ىؿ :ىم ٍرىينهػػا هًػػادينهً ِّا ي
ػا لد ي
هًػػاألى ًخ لد ي
حػػادً ً ىكلدينهًػ ِّ
حػػادً ً ت يفٍل ػ ي
ت :ىمػ ٍػف ىه ػ ىذل؟ فىػػا ىؿ :ىه ػ ىذل ع ىةػػىت ثيػ يـ ىمػ ىػرٍر ي ى
ً ً
لدح ً
له ـ "ت فىا ىؿ ٍله يف ًشه و
ىف ٍله ىف ىعه و
ىخىه ىرنًا ٍله يف ىي ٍزوـت د ي
ح ًارميت ىك ىانػا
اب :يىأ ٍ
ياد ً ت يفٍل ي
ياست ىكدىىها ىييهاى لألٍىن ى
ى
ت :ىم ٍف ىه ىذل؟ فىا ىؿ :ىه ىذل إٍه ىر ي
ً (ٕ)
ً ً
ظهػر ي ً
ػاؿ
ػس ٍه يػف ىمادً وػؾ :فى ى
ح ًػر ى
ت د يم ٍةػتىىكل د ٍ
ؼ لألى ٍفػلىـ ت فىػا ىؿ ٍله يػف ىي ٍػزوـت ىكدىىن ي
ىة ىػمفي ي ػ ى
ىديكالى ًف :فىا ىؿ لدينهً ُّا  :ثييـ يع ًرىج هًػا ىيتيػى ى ى ٍ
ً
ً
ي
ػؾ
لدينهًػ ُّ
ض لدليػ ي دىػ ى
ػت هًػ ىذدً ى
ؾت ىيتيػػى ىمػ ىػرٍر ي
حػلىةنت يىىرىج ٍعػ ي
كةػػىت يىدىػػا ىؿ :ىمػػا يىػ ىػر ى
ػا " :يىيىػ ىػر ى
ت ىعلىػػى يم ى
ض لدلػ ي  ىعلىػػى دي يمتػػا ىخ ٍمةػ ىف ى
ً
ػت
ػف ىشػ ٍ
ػؽ ىذًدػ ى
ؾت يىػًإ يف دي يمتىػ ى
حلىةنت فىا ىؿ :يى ٍارًج ٍف إًدىى ىرِّه ى
ىعلىى دي يمتً ى
ؾ الى تي ًط ي
طىرىهات يىىرىج ٍع ي
لج ٍع ي
ؾ؟ يفٍل ي
ػتت يى ىك ى
ؾت يىىر ى
ت :يىىر ى
ض ىخ ٍمة ىف ى
ضى
ػاؿٍ :لرًج ٍػف
ػف ىشػ ٍ
ض ىف ىش ٍ
ػت إًدىٍ ػ ً ت يىدى ى
ؾت يىًإ يف دي يمتى ى
ط ىرىهات يىدىا ىؿ :ىلر ًج ٍف ىريه ى
ؾ الى تي ًط ي
طىرىهات يىىرىج ٍع ي
لج ٍع ي
كةىت يفٍل ي
ػت يى ىك ى
ػؽت يىىر ى
ت :ىك ى
إًدىى يم ى
ضى
لج ٍعتيػ يت يىدىػػا ىؿً :هػػا ىخ ٍمػ ه ً
كةػػىت
ػؽ ىذدًػ ى
ؾت يىػًإ يف دي يمتىػ ى
إًدىػػى ىرِّهػ ى
ؾ الى تي ًط ػ ي
ػكفت الى يىهػ يد يؿ لددىػ ٍػك يؿ دىػ ىػدميت يىىرىج ٍعػ ي
ؾت يىىر ى
ػا ىخ ٍم يةػ ى
ػت إًدىػػى يم ى
ػست ىكهػ ى
ى
ً ً ً ً
ت ًمػ ٍػف ىرِّهػات ثيػ يـ ٍلنطىلىػ ى ً
لف الى د ٍىد ًرم ىمػػا
يىدىػا ىؿ :ىلر ًجػ ٍػف ىريهػ ى
لةػػتى ٍيى ٍ ي
ؾت يى يدٍل ي
لدمٍنتىهىػىت ىك ىي ًشػىهىا دىٍدػ ىػك ه
ػتٍ :
ػؽ هػات ىيتيػػى ٍلنتىهىػػى هػا إدىػػى ةػ ٍػدىرة ي
ت لدجيناىت يىًإ ىذل ًي ها يها ً يؿ لدلُّحديًح كًل ىذل تيرلهها ً
ً
ً
ؾ)(ٖ).
لدم ٍة ي
ى ىى
ه ىا؟ ثييـ د ٍيدخٍل ي ى
ٍ ى ىيى
ً
كيػػا يػػد ث مادػػؾ هػػف حعحػػعا فػػاؿ ...( :كرًيعػ ٍ ً ً
لف
لدمٍنتىهىػػىت يى ػًإ ىذل ىنهًديهىػػا ىكأىين ػ ي ف ػلى يؿ ىه ىجػ ىػرت ىكىكىرفيهىػػا ىكأىين ػ ي آ ىذ ي
ىي ى
ػت دػػا ةػ ٍػدىرةي ي
ي
ً
ً
ً
ً
ً
لف ه ً
كؿ ًيا د ً
لدييي ً
ً
لدجينػات ىكدى يمػا لدظػاه ىر ً
لدهاطىن ً
لف ظىػاهىر ً
ػافت ىكىن ٍه ىػر ً
اطىن ً
لف:
لفت يى ىةػأىٍد ي
ػاف :يىيػا ى
ت جٍه ًر ػ ىؿت يىدىػا ىؿ :دى يمػا ى
ىحلهىا د ٍىرىه ىعاي دٍىنهى وار ىن ٍه ىػر ً ى
ٍ
ِّ
لت .)ٗ()...
لدن يؿ ىكلدييىر ي
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسام٘ الزٓاالت

املبخح الجاىٕ:

االىتكادات املتصل٘ بأحادٓح اإلسزاّ ٛاملعزاج قبل بد ٛالزحل٘.
املطلب األّل :أنذّب٘ أٌَّ حادث٘ اإلسزاّ ٛاملعزاج ناىت خاصّ٘ بالييب ّ حدِ.

و
ػخاص معػرلج إدػػى
ل يدعػى لدطػػاعف يةػ ف حػػاد هػػأف يادثػا لإلةػ لر كلدمعػرلج دػػـ ت يكػػف لأليكدػىت كدنػ فػد يحػػؿ دخمةػػا دش

لدةما فهؿ لدنها  كهـ :لألةطكرة ددهات كلألةطكرة ل تانات كلألةطكرة زرلدشتت كمانات كدخنكخ كهك إدر س .)َُ(
كدلرد على هذل لدطعف دفكؿ:

أولً :إف ما ذكر لدطاعف مف هذ لألةاط رت ال دد ؿ على ثهكتهات كدـ ً
أت دنا همرجف دك محدر ديددؿ على حيا ما ٌلدعا .

ػت يػػا لددػرآف
ثانيااً :ال كجػ دلمدارنػػا هػ ف مػػا ذكػػر لدطػػاعف مػػف لألةػػاط ر لدخرلي ػػات كمعجػزة لدنهػػا ت يمعػرلج لدنهػػا  ثاهػ ه
لدكرـ(ُُ) كلدةنا لدحي يا لدثاهتا لدمرك ا عف لدنها ت هخلؼ دةػاط ر لدطػاعف لدتػا دػـ تةػتند إدػى دد ػؿ شػرعا دك يتػى علمػا
ثهت حيتهات يها مف دكهام لدتا ال حمف هها إال كاير ياد عف لدطرؽ لدمةتد ـ.
ي ي
ً
ً
ً
ثالث ااً :ثهػػكت مع ػرلج لدنهػػا  خادػ هػد إدػػى ػػكـ لدد امػػا هخلػػكد لدد ػر ً
آف لدكػػر ـ كةػػنا لدنهػػا ت تناف ػ يؿ هػػذ لديادث ػاى ج ػ هؿ هعػػد ج ػػؿت
ً
عف لدطر ً
هخلؼ دةاط ًر لدطاعف لدتا ال حمف هها إال كاير كياد ً
ؽ لدمةتد ـ.
مرك ا هاألةان د لدحي يا كلدركلة لدثداتت

رابعاً :ما ذكر لدطاعف مف عركج إدر ػس  إدػى لدةػما ختلػؼ لختليػان يكليػان عمػا يحػؿ مػف لدنهػا ت ياأليػدلث لدتػا يحػلت

مػػف لدنهػػا ميمػػد  مػػف دكؿ لديادثػػا كيتػػى عكدت ػ ت ي هػػا ديكػػاـ ً
كعهػػر كدركس كمػكلعظ دألمػػا إدػػى ػػكـ لدػػد فت ٌدمػػا مػػا يحػػؿ مػػف
إدرس  يكاف دطله هكت كعندما كحؿ إدى لدةما طلب مف ل  هأف هدى ي ها(ُِ)ت ك مكف ه اف لالختلؼ هاةتا:


معرلج لدنها  دـ كف على طله ت ه نما إدر س  هك مف طلب ذدؾ(ُّ).



مما الفا مف فكم كدهؿ لدطائؼت يها ريلا دك يادثا خاحا ه .
معرلج لدنها  كاف تةر ا ددله ت كتخي يان ٌ
يمػلن هػأعظـ عهػادة يػا لإلةػلـت ه نمػا إدر ػس 
معرلج لدنها  يحؿ يا د لا كليدة ثيـ عاد إدى مكػا لدمكرمػا يم ٌ



هدا يا لدةما .

املطلب الجاىٕ :استخال٘ حدّخ رحل٘ اإلسزاّ ٛاملعزاج؛ لعدو ّدْد مً ٓؤند احلادث٘.

هأف يادثا لإلة لر كلدمعرلج دـ شاهدها كدك كليد مف لدناست دىركم دنا لدكلفعات يهػا فػد
ٌلدعى لدطاعف ية ف حاد ٌ
يدد لدمعجزةى ف متها كيدل يؿ مف دهمٌتًها(ُْ).
يدثت هادلٌ ًؿ ه ىف جهر ؿ كلدنها –عل هما لدةلـ-ت مما ي ي
كدلرد على هذل لدطعف دفكؿ:

أولً :يا هذل لدطعف ديد ن ه مف كلم ؛ ألن يا لدطعف لدةاهؽ دثهت كفػكع يادثػا لإلةػ لر ت دكنػ دنكػر لختحػاص لدنهػا

 هها يدطت كهنا ينكر لديادثا مف دحلها دعدـ رح تها كدك مف كليد على لألفؿ.
ثانياً :ك ؼ يثهت لدطاعف دةاط ر كخرليات يحػلت منػذ آالؼ لدةػن فت كدكف مرجػف دك دد ػؿ علمػا دك مػف شػهد علػى تلػؾ

لألةاط ر هأن رآهات ثـ يكذب يادثا لإلة لر كلدمعػرلج لدمحكػدة يػا كتػاب ل  كلدركل ػات لدحػي يا عػف لدنهػا  هػدعكل
عدـ يمشاهدتها مف ديػدت دػك كػاف منحػيانا همػا دنػ فهػؿ تلػؾ لألةػاط ر كلدخ لريػات دكف كجػكد مػف شػاهدهات ددهػؿ كػذدؾ يادثػا

دف يادثا لإلة لر كلدمعػرلج دفػكل ثهكتػان مػف ي ػث عػدد لدػركلة دهػات كمػف ي ػث محػدر
لإلة لر كلدمعرلج دكف ذدؾ لدشرطت مف ٌ
لديادثات يها كما فلنا يا كتاب ل  دكالن.
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 413
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شبَات املعاصزًٓ حْل أحادٓح اإلسزاّ ٛاملعزاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثااً :إف معجػزة لإلةػ لر كلدمعػرلج كانػػت خاحػا هػادنها  كيػد ت كدػ س مهمػان دف يشػػاهدها دي هػد مػف لدنػاس؛ ألنهػا مه ػػأة
إف لديادثػػا مػػرت هخػكلرؽ عد ػػدة ال ةػػتط ف لدهشػػر لدعػػاد كف دف ةػػتكعهكل ديػػدلثها دك يتػػى يشػػاهدكل
دلنهػػا ميمػػد ت ثيػػـ ٌ
ش ئان منهات يدد يحلت هةرعا يائدا جدلن ال يمكف دلهشر إدرلكهات ككذدؾ يإف دكثػر ديػدلثها كانػت خػارج لألرض دك خػارج
لدعل.
مكا لدمكرمات يكانت يا لدةماكلت ي

رابعاً :لدمعجزلت لدتا تدف دألنه ا –عل هـ لدةػلـ -منهػا مػا كػكف دتأك ػد نهػكتهـ دلنػاست يتدػف دمػاـ دنظػارهـت كمنهػا مػا هػك تةػل ا

كتةػػر ا دك دز ػػادة يد دػػا لد د ػ ف إدػػى ع ػ ف لد د ػ ف دػػدل لألنه ػػا –عل ػ هـ لدةػػلـ-ت مثػػؿ مػػا يػػدث مػػف إه ػرله ـ كمكةػػى –عل همػػا
لدةلـ)ُٓ(-ت كهذل د س مف لدضركرم دف ككف كفكع دماـ دنظار لدناس مف دنهـ مأمكركف هاإل ماف ه عند إخهارهـ ه .

لدمةػلـ دف ػحمف ك ةػلـ ههػات هػا لألمػكر لدغ هٌػات كهػا مػا جػا لألمػر هاإل مػاف ههػا هعػد
خامساً :مف لألمكر لدتا جب على ي
ِ ِ
ون :ّ[لدهدػرة ت كمػف هػذ
ون َّ
الص ََلةَ َو ِم َّما َرَزْق َن ُ
اى ْم ُي ْن ِفئُ َ
يم َ
ين ُي ْؤ ِم ُن َ
ل  يا كتاه لدعز زت فػاؿ ل  :الَِّذ َ
ون ِبا ْل َغ ْيب َوُيئ ُ
لدغ هٌات :هعض معجزلت لدرةػؿ –علػ هـ لدةػلـ-ت يمنهػا مػا يحػؿ دكف مشػاهدة لألفػكلـ دهػات كيادثػا لإلةػ لر كلدمعػرلج مػف
ى
هذ لدغ هٌات.

ؾ لدكث ػر مػف لألياد ً
ليؽ لدطاعف ي ما دكؿت درددنػا لدكث ػر مػف دياد ً
ػث ركلهػا
ػث لدمحػطيى ت يهنػا ى
سادساً :دك دردنا دف نك ى
ى
لدحػػياهاي -رض ػكلف ل عل ػ هـ -كدػػـ شػػهدكل لديادثػػا دك لدكلفعػػات كمػػف دمثلػػا ذدػػؾ مػػا يحػػؿ دلنهػػا  كهػػك يػػا يػػار ي ػ لر
ٌ
ً
ػاهد كليػد علػى هػذ لديادثػات يلػك رددناهػا
كنزكؿ جهر ؿ  عل ت كما دلر ه نهما مف يكلرت ييا هذ لدليظا دػـ كػف هنػا ى
ؾش ه
ألجؿ دن دـ شاهد ديد ألنكرنا لدرةادا مف دحلها(ُٔ).

سابعاً :إف درلد لدطاعف شهكدلن على لديادثات يهناؾ شكلهد ماد ا شهدت هحدؽ هذ لديادثا منها)ُٕ(:
ُ .ي نما يةئًؿ لدنها :حؼ دنا ه ت لدمددست كهك يا علـ فر ش دـ ةاير إد فهػؿ هػذل لدتػار م؟ا جػا كحػي مطاهدػان
تمامان دكحؼ ه ت لدمددست يعف ىجاهًىر ٍه ىف ىعٍهًد لدلي ً –رضا ل عنهما-ت دىين ي ىة ًم ىف ىر يةػك ىؿ لدليػ ً  ىديػك يؿ( :دى يمػا ىك يػذىهتٍنًا
ت ًيا ً
لدم ٍدًد ً
يخهًيريه ٍـ ىع ٍف آىاتً ً ىكدىىنا دٍىنظيير إًدىٍ ً )(ُٖ).
ت دٍ
فيىرٍ ه
ست يىطىًي ٍد ي
لدي ٍج ًرت يى ىجلى لدلي ي ًدا ىهٍ ى
شت في ٍم ي
ت ى
ِ .إخهار لدنها  عف لدع ر لدتا ةتددـ إدى مكا كلعطائػ تياحػ ؿ هػذ لدع ػر كمتػى ةػكؼ تحػؿت ي ىع ًػف ٍله ًػف ىعيه و
ػاؿ:
ػاست فى ى
ست ثييـ ىجا ى ًم ٍف دىٍ لىتً ً ت يى ىي يدثىهي ٍـ هً ىم ًة ًًرت كهً ىع ىل ىم ًا ىهٍ ًت لٍد ىم ٍدًد ً
م هًادينهً ِّا  إًدىى ىهٍ ًت لٍد ىم ٍدًد ً
ست ىكهً ًع ًرًه ٍـ .)ُٗ()...
(د ٍ
ية ًر ى
ى

هادحادؽ لألم فت كتعػرؼ فر شػان جٌػدلن هأنػ
ثامناً :إف لدذم دخهر عف هذ لديادثا هك ميمد ت كهك لدذم يعرؼ فهؿ لدهعثا ٌ
ً
ىخىه ٍػرتي يك ٍـ د ي
ىف
ال كذبت يعندما جمف لدنها  فكم عند إعلف دعكت عند لدحيا فاؿ دهػـ( :دىدى
ىرٍ ػتى يك ٍـ دى ٍػك د ٍ
ػادك ًلدم تيًر يػد د ٍ
ىف ىخػٍ نل ه ى
(َِ)
ؾ إً يال ً
ً
حػ ٍػدفنا  ...لديػػد ث) ت هػػؿ إف لدعػػرب دنيةػػهـ ال عريػػكف
حػ ِّػدًف يا؟» فىػػاديكل :ىن ىعػ ٍػـت ىمػػا ىجيرٍهىنػػا ىعلىٍ ػ ى
تيغ ػ ىػر ىعلى ػٍ يك ٍـت دى يكٍنػػتي ٍـ يم ى
ػاؿ
 عػػف لدنهػػا  فػػاؿ ...( :ثيػ يـ فىػ ىت ىعٍنػ يت
ىف ىأٍثًيركل ىعلى يا ىكًذنها دى ىك ىذٍه ي
ًم ٍف د ٍ

لدكػػذبت كهػػك عنػػدهـ مػػف لدميرمػػاتت ذدػػؾ عنػػدما ةػػأؿ هرفػػؿ دهػػا ةػػي اف-فهػػؿ إةػػلم
يً
ً
دًتىٍريج ىمانً ً  :يف ٍؿ دىهي ٍـ إًِّنا ىةائً هؿ ىه ىذل ىع ٍف ىه ىذل ي
لدريج ًؿت يىًإ ٍف ىك ىذىهنا يى ىك ِّذيهكي .يى ىك لدل دى ٍكالى ى
لديىا ي
ػت :الى- ...ثػػـ فػػاؿ هرفػػؿ :ىك ىةػأىٍدتي ى
ؾت ىهػ ٍػؿ يكٍنػػتي ٍـ تىتي ًه يم ى
ىف ىديػػك ىؿ ىمػػا فىػػا ىؿ؟ يفٍلػ ي
...ثػػـ فػػاؿ :فىػػا ىؿ :يىهىػ ٍػؿ يكٍنػػتي ٍـ تىتي ًه يم ى
كنػ ي هًاد ىكػ ًػذ ًب فىٍهػ ىؿ د ٍ
كنػ ي
ً
ً
ً
ب ىعلىى لدين ً
ب ىعلىػى لدليػ ً )ُِ()...ت كفػكؿ
ىع ًر ي
ىف الىت يىدى ٍد د ٍ
ىف ىديك ىؿ ىما فىا ىؿت يى ىذ ىك ٍر ى
ت دٍ
هًاد ىكًذ ًب فىٍه ىؿ د ٍ
اس ىكى ٍكػذ ى
ؼ دىين ي دى ٍـ ى يك ٍف دى ىذ ىر لد ىكذ ى
ؾ ػ ٍػزعـ دىينػ ديةػ ًػرم هًػ ً لدليٍ لىػاى إًدىػػى هٍ ػ ً
ً
ػت
(هػ ٍػؿ دىػ ى
هرف وػؿ هػػذل هػػك عػ ف مػػا فادػ دهػك هكػػر  عنػػدما فادػػت دػ فػػر ش :ى
ى
حػػايهً ى ى ي ي ي ٍ ى
ؾ إًدىػػى ى
ً
ب لدليٍ لىاى إًدىى ىهٍ ًت لٍد ىم ٍد ًػد ً
لٍد ىم ٍدًد ً
س
اف فىا ىؿ ىذدً ى
ست فىا ىؿ :د ىىك فىا ىؿ ىذدً ى
ح ىد ى
ح ِّدفي ي دىين ي ىذ ىه ى
ؾ؟ فىاديكل :ىن ىع ٍـت فىا ىؿ :دىئ ٍف ىك ى
ؽت فىاديكل :د ىىك تي ى
ؾ دىدى ٍد ى
ؾ ية ىم يا
يح ِّدفي ي هً ىخىه ًر لد ية ىما ً ًيا ىي ٍد ىكوة د ٍىك ىرٍك ىي وات ىيًل ىذًد ى
ىح ِّدفي ي ًي ىما يه ىك دٍىه ىع يد ًم ٍف ىذًد ى
ىك ىجا ى فىٍه ىؿ د ٍ
ىف ي ٍ
ؾد ى
حهً ى ؟ فىا ىؿ :ىن ىع ٍـت ًإِّنا ىأل ي
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ؽ)
ديىهػػك ىه ٍكػ وػر ِّ
لدحػ ِّػد ى

(ِِ)

يهػػذل كػ و
ػاؼ ي ػا لدػػرد علػػى مػػف دػػـ دهػػؿ يادثػػا لإلة ػ لر كلدمع ػرلج دعػػدـ كجػػكد مػػف شػػاهدها د ػػركم دنػػا

ألف كيار فرش دنيةهـ دـ طلهكل هذل لألمر كيػا ي نػ ت كهادتػادا يػإف شػهادة لددػرآف كمػف ث ٌػـ شػهادة لدنهػا  كيػد كشػهادة
لدكلفعا؛ ٌ
دها هكر تكيا.

تاساااعاً :هػػادريـ مػػف عػػدـ مشػػاهدة يادثػػا لإلة ػ لر كلدمع ػرلج مػػف فهػػؿ دم شػ و
ػخص كمػػا ػ ٌػدعا لدطػػاعفت إال دنهػػا جػػا ت مرك ػػا

ػر مػػف لدعلمػػا ت فػػامكل هجمػػف ركل ػػات لإلة ػ لر كلدمع ػرلج يػػا مكػػاف كليػػدت
هاألةػػان د لدحػػي يا لدمتحػػلا إدػػى لدنهػػا ت هػػؿ إف كث ػ لن
(ِّ)
ديد على مر تلؾ لدةنكلت هعدـ فهػكؿ لدركل ػات؛ دعػدـ كجػكد مػف يشػاهد
كلديكـ عل هات كه اف حي يها مف ةد مها ت كدـ يدؿ ه

يادثا لإلة لر كلدمعرلج.

املطلب الجالح :عدو اتفام رّآات اإلسزاّ ٛاملعزاج عل ٙرّآ٘ ّاحدٗ.
هأف يادثا لإلة لر كلدمعرلج دػـ تيجمػف يػا يػد ث كليػد دكػؿ ديػدلث لدريلػات يهنػاؾ مجمكعػا
ٌلدعى لدطاعف ية ف حاد ٌ

كمؿ هعضها هعضان يا ةلةلا كليدة منتشرة مهثكثا يا كتب لدة رة كلديػد ثت يتػى كحػؿ عػدد لدحػياها لدػذ ف
مف لألياد ث تي ِّ
رككل لديادثا إدى ةتا كعشر ف حياه انت يك ؼ ال ككف لتياؽ كلض أليدلث معجزة هائلا كهذ (ِْ)؟
تلخص لدرد على هذل لدطعف هاةتا:

أولً :ف ػػؿ" :مػػف تكلػػـ يػػا ي ػػر ِّينػ ً دتػػى هادعجائػػب" كهػػذل لدطػػاعف جػػا هادعجائػػبت كمػػا درل هػػذل لدطػػاعف هػػأف علمػػا لديػػد ث

ػدد دكهػر مػف لدحػياها  كلدػركلةت يػإف لديػد ث
ىهينكل هأف لديد ث تدكل هطرف كشكلهد كمتاهعات ت كدن كلما ىركل لديػد ث ع ه
رتدا إدى دعلى درجات لدحيا.
ثانياً :ي
إف لألياد ث لدتا كردت يا يادثا لإلة لر كلدمعرلج فد ذكرت لديادثا كلهات دكػف منهػا مػا جػا مختحػ لنر كمنهػا مػا
مطكالن.
جا
ٌ

ثالثاً :إف كاف مجا معجزة لإلة لر كلدمعرلج هأكثر مف يد ث كركل ا ةههان دلطعػف ي هػات يإنػ فػد يكج ىػد يػا لددػرآف لدكػر ـ فححػان

ةدـ كمكةى كلهػرله ـ –علػ هـ لدةػلـ -متيرفػا يػا كتػاب ل ت مػف دف فححػهـ ضػمف كلفعػا مع نػا كميػددةت كدكنهػا جػا ت
يا كتاب ل  متيرفا يا دكثر مف ةكرةت يهؿ نرد تلؾ لة ات كلددحص ألجؿ دنها دـ تيجمف يا مكاف كليد دك آ ا كليدة؟ا

ثالثااً :دػ س حػػي يان مػػا ٌلدعػػا لدطػػاعف هعػػدـ كجػػكد ركل ػػا كليػػدة تجمػػف ديػػدلث لإلةػ لر كلدمعػرلجت يهنػػاؾ ركل ػػا دنػػس  جمعػػت
ديدلث لدريلا كاملات كدك لكتي نا ههذ لدركل ا دكيتت ثـ جا ت لدركل ات لألخرل يمه ٌنا كميةرة دما دجمل دنس يا ركل ت .

ػث لدنهػػا  هػػادمعنىت ككمػػا هػػك معلػػكـ يػػا علػػـ
ػأف لدحػػياها  كلدػػركلة مػػف هعػػدهـت فػػد ىريككل دياد ػ ى
رابعااااً :م يمػػا هػػك معلػػكـ هػ ٌ
دف يجؿ لألياد ث يرك ت هادمعنىت دكؿ ةي اف لدثكرم" :إف فلت دكػـ :إنػا ديػدثكـ كمػا ةػمعتت يػل تحػدفكنات إنمػا
لدمحطل ٌ :

هك لدمعنى"(ِٓ).

ً
تختلؼ هعض لدعهار ً
لدمحطليات دك دف ىذ يك ىر ديدهـ ش ئان ك نةى آخر.
لت دك
كهادتٌادا يإف مف لدطه عا دف
ى
ي

دف هنػاؾ مةػأدا يحػلتت كشػهد كركل هػذ لديادثػا دكثػر مػف ةػتا كعشػر ف شخحػانت كمةػأدا
خامساً :نةأؿ لدطاعف ةػحلالن :دػك ٌ
دخرل يحلت كركل هذ لديادثا ثلثا يدطت يما لدمةأدا لألفكل يا لدحيا كلدتثهت؟ هادطهف ةتككف لدمةأدا لألكدى.
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املطلب الزابع :إىهار أٌ حادث٘ شل الصدر تهزرت أنجز مً مزّٗ.

دنكر دهك ر ا مةأدا شؽ حدر لدنها  يا لدمرت ف كفاؿ" :كاف مف ركل اتهـ دف لدنها  دـ نج مف نخةا لدش طاف

إال هعد دف نيذت لدطعنا إدى فله ت ككاف ذدؾ هعمل ا جرلي ا تكدتها لدملئكا  ...كنحػت هػذ لدركل ػات دف حػدر -حػلكلت ل
عل  -فد شؽت كديخرجت من لدعلدا لدةكدل كيظ لدش طافت ككأف لدعمل ا لألكدى دـ تنج يأع د شؽ حدر "(ِٔ).
كفاؿ جعير مرتضى" :دماذل تكررت هذ لدعمل ا درهف كخمس مرلت يا دكفات متهاعدة؟"(ِٕ).
دلجكلب عف هذل لإلشكاؿ دفكؿ:

هأف ل  لحطيى نه نا ميمػد  مػف هػ ًف لدخلئػ ً
ؾ عافؿ على كج لألرض ي
ػذدؾ ال ه ىػد دف
ؽ كلهػا؛ د ى
هدل ان ال ش ي
ككف مف ً
دكمؿ لدخل ً
ؽ يتى ككف يمه أن دًيمؿ لدرةادات يكانت هناؾ هعض لإلرهاحات لدتا جعلها ل  دنه ػ  يتػى
ى
)
ِٖ
(
و
ًً
ػب كػؿ شػؽ مػف لدمريلػا
ةتع يد ك ته أ دتل ى
دكثر مػف مػروة دي ىك وػـ متعػددةت تناة ي
ؾ لدرةادا لدعظ ما ت كمنها :شؽ حدر  ى

كلديترة لدتا يحؿ د لدشؽ.

كدلرد على لدمنتدد ف كلدمنكر ف ديادثا شؽ لدحدر ده ف ما أتا:

ُ -دـ نيرد كليد مف لدركلة هتلؾ لدركل ا لدتا ذكػرت شػؽ لدحػدرت يدػد جػا ت عنػد لدحػي ي ف كي ًرًهمػا عػف شػر ؾ كعػف
فتادة كعف دنس هف مادؾت كعف مادؾ هف حعحعا كعف دها ذرت كعند ديمد مف طر ؽ دها هف كعب كي رهـ(ِٗ).
ِ -ثهتت يادثا شؽ حدر لدنها  يا مرليؿ ثلث كها:
 يا زمف لدطيكدا عند هنا ةعد كفت لدرضاعات ينشأ على دكمؿ لأليكلؿ مف لدعحما مف لدش طاف.
 يادثا شؽ لدحدر عند لدهعثا؛ ز ادة يا إكرلم ت كد تلدى ما كيى إد هدلب فكم يا دكمؿ لأليكلؿ مف لدتطه ر.
 عند إرلدة لدعركج إدى لدةما ؛ د تأهب دلمناجاة.
كييتمػػؿ دف تكػػكف لديكمػػا يػػا هػػذل لدغةػػؿ؛ دتدػػف لدمهادغػػا يػػا لإلةػػهاغ هيحػػكؿ لدم ػرة لدثادثػػا كمػػا تدػػرر يػػا شػػرع ت

ك يتمؿ دف تككف لديكما يا لنيرلج ةدؼ ه ت ت لإلشارة إدى ما ة دف مف شؽ حدر كدن ة لتئـ هغ ر معادجا تضرر هها(َّ).
إف جم ف مػا كرد مػف شػؽ لدحػدرت كلةػتخرلج لددلػبت كي ػر ذدػؾ مػف لألمػكر لدخارفػا دلعػادةت ممػا جػب لدتةػل ـ هػ
ٌُ -
دكف لدتعرض دحري عف يد دت ت دحلي ا لدددرةت يل ةتي ؿ شا مف ذدؾ.

ِ -د ٌكد لددرطها هأف لدنها  يشؽ حدر د لا لإلة لر كلدمعرلجت كهػٌف دنػ ي ػر لدػذم يحػؿ دػ كهػك حػغ ر عنػد مرضػعت ت
هدد ؿ لدزماف كلدمكاف كلدياؿ:

 دما لدزماف :ياألكؿ :كاف يا حغر ت كلدثانا :يا كهر .
 كدما لدمكاف :ياألكؿ :كاف يا هعض جهات مكا عند مرضعت ت كلدثانا :عند شؽ ةط ه ت .
كيةػؿت كهػك إشػارة إدػى عحػمت ت كلدثػانا :ييةػ هؿ يملػك يكمػا كل مانػان
 كدما لدياؿ :ياألكؿ :نػزع مػف فلهػ مػا كػاف ضػر ي
كهػػك إشػػارة إدػػى لدته ػػح إدػػى مشػػاهدة مػػا شػػا ل  دف شػػاهد ت ثػػـ هػ ف هأنػ ال لتيػػت إدػػى فػػكؿ مػػف جعػػؿ لدشػػؽ مػرة
كليدةت يادكهـ د س مف لدركلة؛ ألف ركلة لديد ث ف كلهـ ثدات مشاه ر مشهكد دهـ هاإلماما(ُّ).
دف هػذ لديػاالت لدػثلث كانػت ديكػـ
مما ةهؽت هأف يادثا شؽ حدر لدنها  فػد يحػلت دكثػر مػف م ٌػرةت ك ٌ
ىتهٌف ٌ
و
مريلا منها هما تناةب كلدكفت لدذم يحلت ي .
تختص كؿ
ي
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املبخح الجالح:

االىتكادات املتصل٘ باإلسزاّ ٛاملعزاج أثيا ٛمزّر الييب  بالشناّات.
املطلب األّل :عدو رؤٓ٘ األىبٔا - ٛعلَٔه الشالو -مجٔعاً يف الشنا.ٛ

هأف هناؾ ثمان ا دنه ا يدػط يػا لدةػماكلتت ثػـ فػاؿ :كال نػدرم د ػف كضػف ل  لألنه ػا
لدعى لدطاعف عهد لدية ف لدعه دم ٌ

لةخرف كدلكد ك عدكب كدكط ك زكرا ك كنس –عل هـ لدةلـ ...-ديا ةما ثامنا دـ حلنا خهرها؟ دـ يا مكاف آخر؟(ِّ).
مناقشة الشبية:

ً
إف هػحال لألنه ػػا –علػ هـ
أولً :ال عنػػا عػػدـ رح ػػا هػػافا لألنه ػػا –علػ هـ لدةػػلـ -يػػا لدةػػماكلت لنتيػػا كجػػكدهـ دحػلن؛ إذ ٌ
دخهر عف جزو مما رآ ي يدطت كدػـ خهػر عػف ك ًػؿ مػا رآ ت ككمػا فػاؿ
لدةلـ -لدذ ىف رآهـ لدنها  هـ جز مف كؿت يادنها  ى
ػايا لدجنػػا كر ً
لهػػف هطػػاؿ :ياألنه ػػا –علػ هـ لدةػػلـ -مدػػرهـ يػػا ةػ ً
ػت لدعػػرشت كمػػف دكنهػػـ مػػف لدمدػره ف هنػػاؾ(ّّ)ت
اضػػها تيػ ى
دما عاد مف يج فاؿ :در ت يلف كيلف كيلفت يهػؿ عنػا
كذدؾ كمف ذهب دليج مثلن يردل عل ان كدةاما كعهد لدريمفت ثـ ٌ
فكدػ هػػذل دنػ دػػـ كػػف يػػا لديػػج إال دةػػاما كعهػػد لدػريمف كعل ػان؟ هػػادطهف الت يدػػط كػػاف ي ػػرهـ مكجػػكدلن كدكنػ دػػـ خهػػر عػػنهـت

يادنها  رهما فد ردل لألنه ا –عل هـ لدةلـ -كدكن دـ خهر عنهـ جم عانت كال لزـ مف عػدـ إخهػار عػنهـ عػدـ رح تػ دهػـت
يل س يا كلـ لدنها  معنى دليحر.

و
تختص هما ة يح يؿ دلنهػا  مػف
ديكما
هأف رةكؿ ل  ردل هحال لألنه ا –عل هـ لدةلـ -يدط دكف ي رهـ
ثانياً :ف ؿ ٌ
ي
فكمػ ً مػػف ديػػدلثت يػ دـ خػػرىج مػػف لدجنػ ًػا كةػ خريج لدنهػػا  مػػف مكػػات كع ةػػى ك ي ػػى –عل همػػا لدةػػلـ -الفػكل لدعػػدلكةى مػػف
لد هكد كدن ةيلفا لدعدلكةى عند ذهاه دلمد نات ك كةػؼ  الفػى مػف دفارهػ ً مػا الفػى كةػ لفا لدنهػا  مػف فػر ش لدعػدلكة
كلدهغضا ت كهإدر س  على ريف منزدتػ عنػد ل ت كههػاركف  هعػكدة فكمػ إدػى ميهتػ كلطاعتػ ت همكةػى  علػى
مػا يحػؿ دػ مػف معادجػا فكمػ ت كلهػرله ـ  هأنػ كػاف مةػتندلن إدػػى لده ػت لدمعمػػكرت كدف آخػر دمػر لدنهػػا  ةػ ككف لديػػج
إدى لده ت لديرلـ كتعظ م (ّْ).

ثالثاً :ردل رةػكؿ ل  جملػا لألنه ػا –علػ هـ لدةػلـ -يػا ه ػت لدمدػدست ي ػث جمعهػـ ل  دػ كحػليى ههػـ إمامػانت ثػـ هعػد
ػف هػذ
ذدؾ يعرج ه إدى لدةماكلت لدةهفت ككؿ ةما ي ها ه
عدد مػف لدملئكػا ال ةػتط ف يحػرهـ ديػد إال لدكليػد لأليػدت ككػاف م ى

ػا مػػف دنه ػػا ل لدةػػاهد فت عػ ِّػرؼ رةػػكؿ ل هػػذكلت ه ػحال لدملئكػػا ك ع ػريهـ هرةػػكؿ ل ت كال دتضػػا لألمػػر
لدملئكػػا نهػ ه
ػرؼ رةػكؿ ل  ههػحال لدملئكػات كد يمػا كػاف لألنه ػا
ز ادة عف كليد يإن دكـ ههذل لألمرت دي ِّ
ؼ لدملئكا هرةػكؿ ل ت ك ع ي
عر ى
خص ل كؿ كل و
يد منهـ همداـت كلدمداـ دتضا هكجػكد يػا ةػما مػف ةػماكلت لددػرب مػف رب لدعػادم فت
–عل هـ لدةلـ -فد ي

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

رابعااً :إف ريلػػا لإلةػ لر كلدمعػرلج هاإلضػػايا إدػػى دنهػػا كانػػت تةػػر ا دلنهػػا ت إال دنهػػا جػػا ت كػػذدؾ ألمػػكر تشػػر ع ات كلدػػذ ف
رآهػػـ لدنهػػا  مػػف لألنه ػػا –علػ هـ لدةػػلـ -يػػا لدجنػػا دػػـ كػػف عهثػانت كلنمػػا كػػاف ديكػػـ كيا ػػاتت يعنػػدما ردل آدـ ت ردل
لديلػـت كعػرؼ
على م ن كشماد دهؿ لدجنا كدهؿ لدنارت كعندما ردل إهرله ـ ت ردل عند دطياؿ لدمشرك ف فهؿ دف هلغػكل ي

ما هك مح رهـت كعند رح ت دمكةى ت يحؿ ه نهما لدنداش لدمعركؼ يكؿ يرض ا لدحلة....كهكذل.

خامساً :ثـ إف لدةحلؿ لدذم طري لدنافد عف مكاف هافا لألنه ا –عل هـ لدةلـ-ت كلنتداد هأف لدنها  ردل ثمان ا دنه ػا
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 417
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شبَات املعاصزًٓ حْل أحادٓح اإلسزاّ ٛاملعزاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يدط ال ح دحلن؛ ذدؾ دف هذل لألمر يعد مف لألمكر لدغ ه ا لدتػا ال جػكز لدخػكض ي هػات كدػك درلد ل تعػادى دف يطلػف لدنهػا 
على هافا لألػنه ا –عل هـ لدةلـ -ديعؿ.

املطلب الجاىٕ :دعْ ٚاقتصار رؤٓ٘ الييب  عل ٙىَزٖ الئل ّالفزات فكط.

دف هناؾ دنها لنر دخرل على لألرض كاألمػازكف كلدم ة ةػ ها كلدةػ فت دػـ تظهػر دلنهػا
لدعى لدطاعف عهد لدية ف لدعه دم ٌ

لدرلكم فد ةمف ههذ لألنهار دما خلت ركل ت منها(ّٔ).
 دثنا مركر هادةما ت كدك كاف ٌ
مناقشة الشبية:

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

رما إدى دف لديد ث مكضكعه كد س مف فكؿ لدنها ت كهادتٌادا يل دحؿ ديادثا لإلة لر كلدمعرلج مف دحلها.
ثػػـ هػػؿ هػػذل لديػػد ث لدعظػ ـ يعػ يػد شػػريان كه انػان دكػػؿ مػػا يػػا لدجنػػا مػػف لألنهػػار كلدهيػػار كلدجهػػاؿ كلدمي طػػاتت دم :هػػؿ

جػػب علػػى لدنهػػا  دف خهػػر عػػف جم ػػف لألنهػػار لدمكجػػكدة علػػى لألرض؟ هػػادطهف ال؛ إذ إ ٌف لدنهػػا  دخهػػر عمػػا رآ يػػا
دف مػا كػاف مكجػكدلن علػى لألرض ال هػد دف
دف ما دـ ر ي ر مكجكود على لألرضت دك ٌ
لدجنا دك يا لدةما ت كد س هادضركرة ٌ
ػ لر يػػا لدةػػما ا ييػػا لألرض دعظػػـ كديضػػؿ مػػف لدن ػػؿ كلديػرلت كدػػـ شػػاهدها لدنهػػا  يػػا لدجنػػات يلمػػاذل دػػـ شػػاهد لدكعهػػا

مثلنت دك شاهد ما كهئر زمزـ؟ دك دمػاذل دػـ شػاهد لدمةػجد لألفحػى؟ يػادرلكم دػـ ػذكر هػذ لألنهػار مػف تلدػا نيةػ دك ألنػ

عريهػػات كدكن ػ ةػػمف لديػػد ث مػػف لدنهػػا  يػػأدل كمػػا ةػػمف كدػػـ تدػ يػكؿ عل ػ ت ال كمػػا طعػػف لدنافػػد ك لم ػ هػػأف لديػػد ث مػػف

كضع هك كد س مف فكؿ لدنها .

دف لدنها  ذكر كؿ ما رآ يا لدجنات يهك  دـ طٌلف على كؿ ما يا لدجنا كهك
د س يا لديد ث ما يدؿ على ٌ
(ّٕ)
تت ىكالى ىخطى ىر ىعلىى ىف ٍل ًب ىه ىش ور) .
ت دً ًعىه ًادم لد ي
ىتت ىكالى دي يذ هف ىة ًم ىع ٍ
حادً ًي ىف ىما الى ىع ٍ هف ىدر ٍ
لددائؿ( :فىا ىؿ لدلي ي د ٍ
ىع ىد ٍد ي
دف ذدؾ اليتماالت منها:
دما ةهب تخح ص لدن ؿ كلديرلت يا هذل لديد ث يدد هٌف لدعلما ٌ

شدة عذكهتها كيةنها كهركتها(ّٖ).
ُ -دطلؽ على لدن ؿ كلديرلت دنهما يا لدجنا تشه هان دهذ لألنهار هأنهار لدجنا؛ دما ي ها مف ٌ

لدجنا(ّٗ).
ِ -رهما ككف ذدؾ مف هاب لدتكليؽ هاألةما ت كذدؾ هككف لةما نهرم لألرض مكليد ف الةما نهرم ٌ
ػأف ًذكػر لدن ػؿ كلديػرلت جػا علػى ةػه ؿ لدتمث ػؿت يدػد يمػثل دلنهػا  عنػد يةػدرة لدمنتهػىت كيػا هػذل إشػارة
ّ -ذهب لددح ما ه ٌ
دف ل  ة يتيهما على دمت ك جعلهما تيت يكـ شرعت ت كهك ما ي مف لدهشرل لدماد ا كلدمعنك ا(َْ).
إدى ٌ
لدجنػا -دم دحػلهما -كهعػد ذدػؾ تػذهب إدػى مػا شػا ل  يتػى
هأف هذ ف لدنهػر ف مخرجهمػا مػف ٌ
ْ -يتى يهٌف ل ٌ 
(ُْ)
تخرج مف لألرض .

املطلب الجالح :دعْ ٚاختالف أٍل العله مبهاٌ سدرٗ امليتٍَ ٙل ٍٕ يف الشنا ٛالشادس٘ أو الشابع٘؟
رل جمهكر لدعلما على دف ةدرة لدمنتهى يا لدةما لدةاهعات كعند هعضهـ يا لدةما لدةادةا(ِْ).

مناقشة الشبية:

أولً :مكػػف لإلجاهػػا علػػى هػػذل لدطعػػف هػػأف شػػرؾ(ّْ) دػػـ نيػػرد ههػػذ لدركل ػػا(ْْ) -ركل ػػا ةػػدرة لدمنتهػػى-ت ييػػا ركل ػػا لدحػػي ي ف

كي رهات عف فتادة عف دنس هف مادؾت عف مادؾ هف حعحعا( :كريعت إدى ةدرة لدمنتهى )..لديد ث(ْٓ).

418ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1440 ،)2و
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)Al-Rialat: The Contemporaries Criticism of Hadith of Israa and Mi'raj (a critical study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسام٘ الزٓاالت

ثانياً :ركل مةلـ كي ر مف يد ث لهػف مةػعكد فػاؿ( :دمػا دةػػرم هرةػكؿ ل ت لنتهػى هػ إدػى ةػدرة لدمنتهػىت كهػا يػا لدةػما

لدةادةػ ػػات إد ه ػػا نته ػػا م ػػا ع ػػرج هػ ػ م ػػف لألرضت ي د ػػهض منه ػػات كلد ه ػػا نته ػػا م ػػا ه ػػهط هػ ػ م ػػف يكفه ػػات ي د ػػهض منه ػػا )...

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

كفػػاؿ لهػػف يجػػر" :كال عػػارض فكدػ  :إنهػػا يػػا لدةادةػػا مػػا ددػػت عل ػ هد ػػا لألخهػػار دنػ كحػػؿ إد هػػا هعػػد دف دخػػؿ لدةػػما
لدةػػاهعا؛ ألن ػ يمػػؿ علػػى دف دحػػلها يػػا لدةػػما لدةادةػػات كديحػػانها كيركعهػػا يػػا لدةػػاهعات كد ػ س يػػا لدةادةػػا منهػػا إال دحػػؿ

ةافها"(ْٖ).

هأف ذدؾ ييمؿ علػى تدػد ر لدحػيا دف كػكف دحػلها يػا لدةادةػا كمعظمهػا
كذهب لدع نات ككذدؾ لددارم إدى لددكؿٌ :
يا لدةاهعا(ْٗ).
املبخح الزابع:

االىتكادات املتصل٘ باإلسزاّ ٛاملعزاج بعد مزادع٘ الييب  رب العزٗ.
املطلب األّل :نٔفّٔ٘ أدا ٛالصّالٗ بعد جتزٜتَا إىل اليصف ّالزبع.
ً
هعد ً
ٌلدعى لدطاعف عهد لدية ف لدعه دم ي
ػذدؾ
اف ضفي مف
كؿ مرلجع وػا شػطرهات دم :نحػيهات كه ى
لدحلة ى
هأف ل  ك ى
هعد لدمر ً
حه عدد لدحلك ً
لجعا لألكدى خمةا كعشركف حلةت كهعد لدثان ا لثنتػا عش ىػر كنًحػؼت كهعػد لدثادثػا ةػتا كرهػفت
لت ى
ي

مكف نحؼ كرهف حلة دك ي
دف ل  دـ ةتجب دطلب لدنها  يا لدمرلجعػا لدثان ػا دك لدثادثػا دػك دف
يهؿ يكركل ك ؼ ة د ى
(َٓ)
لدنها  كؼ عف لدطلب .
ً
كدلرًد على هذ ً
لدشهها دفكؿ:
ً
يف لددةػطلنا ه ي
ػأف
ُ -هذ لدشههاي مريكضاه عدلن كشرعانت يادحلةي ال تتج دز درهاعان كال يكةػك لنر كمػا ذه ى
لدمنتدػدت كفػد هػ ى
ػب ي
لدشطر عنا لدنحؼت ك ي
ذهب إدى هذل لدتأك ؿ ي
دف لدحػلةى تحػه ي لثنػا عشػر كنحػؼ كهكػذل كمػا ذهػب إد ػ لدمنتدػدت
هأف
مف ى
ى
(ُٓ)
تأك هؿ هاط هؿ ال حياى د ي .
ِ -الهد مف معريا معنى لدشطر يا لديد ث؛ د تض لدمعنىت همعنػى :هػؿ لدركل ػا تيتمػؿ دكثػر مػف معنػى يػا كلمػا لدشػطر
دـ ال؟ هادتأك د تيتمؿ(ِٓ)ت يدد جا معنى لدشطر يا لديد ث همعنى لدهضف كد س لدنحػؼت فػاؿ لدنػككم" :لدمػرلد هادشػطر

لدمرلد ه لدنحؼ"(ّٓ).
هنا لدجز كهك ى
لدخمس كد س ي
ّ -كهػػذل مػػا ذهػػب إد ػ لهػػف يجػػر كمعظػػـ يشػ ٌػرلح لديػػد ثت كفػػد هنػكل در هػػـ هػػذل -عػػدل لعتمػػادهـ علػػى معنػػى لدشػػطر هنػػا -علػػى
لؿ جم ًف ً
ً
لألدياظ لأليخرل دليد ث كمنها( :يكضف عنا عش لنر) يمف ًخ ً
ددياظ لديػد ث تضػ ي لدمعنػى ك ةػتد يـ لديىهػـت دػكؿ لهػف
يجػػر" :يكضػ ىػف شػػطرها كيػػا ركل ػ ًػا مادػػؾ هػػف حعحػػعا :يكضػ ىػف عنػػا عش ػ لنر كمثل ػ دشػػرؾ كيػػا ركل ػػا ثاهػػت :ييػػطي عنػػا
خمةػانت فلػت :ككػذل لدعشػر يكأنػ كضػػف لدعشػر يػا ديعتػ فت كلدشػطر يػا خمػػس ديعػاتت دك لدمػرلد هادشػطر يػا يػد ث لدهػػاب

هعض ت كفد يددت ركل ا ثاهت دف لدتخي ؼ كاف خمةان خمةان كها زادة معتمدة تع ف يمؿ هافا لدركل ات"(ْٓ).
ً
تيرس مف ً
دكد على هذل لدمعنى كذدؾ لهف لدمنِّر ي ث فاؿ " :يتم يؿ دين  ي
ْ -كم يمف ى
ػف خمةػان خمةػان دينػ ي
ككف لدتخي ػؼ كف ى
ؾ لةتي ا"(ٓٓ).
دك ةأ ىؿ لدتخي ؼ هعد دف حارت خمةان دكا ىف ةائلن يا ريعها يلذد ى
اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 419
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شبَات املعاصزًٓ حْل أحادٓح اإلسزاّ ٛاملعزاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً
ً
ي
ي
ً
ذهب لدع نا ي
ػأتا
ٓ-
ى
هأف ك ىؿ لاليتماالت لدتا ي
تيةر معنػى لدشػطر هادنحػؼ ال ةػتد ـت كدنػ ي ال هػد م ىػف لدتأك ػؿت كهػك دف ى
ً
ً
لدهعضت ي
هأف لدمرلجعاى لألكدى لدعش ىػر مػرت فت
معنى
لدشطر يهنا هادهعضت ي ككف تأك ؿ لدشطر يا لديد ث على معنى ى
كيا لدمر ً
لجعا لدثان ا لدخمس خمس مرلتت يىيحه ي لدعدد خمةا كدرهعكف(ٔٓ).
ٔ -دكؿ لدداضا ع اض" :كفد يجمفي ه نهما دف يجعؿ لدشطر يا لديد ث لةخػر همعنػى لدجػزً ال هًمعنػى لدنحػؼت كلف كػاف
دحل ي لدنحؼ يدد عهر ه عف ي ر لدنحؼت كما فادكل :دشطار لدنافات كهى درهف كدشطار لددهرت كهى كث رة"(ٕٓ).

املطلب الجاىٕ :إىهار مزادع٘ الييب  ربُ  مً األصل.

ػؼ لدنهػػا  ك حػػكري هػػادخل ً
ؽ لدعظػ ـت كدٌنػ مػػف لدغر ػػب دف نجػػد
آف حػ ي
ٌلدعػػى لدطػػاعف عهػػد لديةػ ف لدعه ػػدم هػػأف لددػر ي
ً
لألمر متعلدان هادي ا ً يإن ي دما تناةػب مػف يخلػؽ لدنهػا 
هذل لدنها  دـ ةت ً مف ره إال مف لدمرلجعا لدخامةات يإذل ى
كاف ي
ً
ً
ككف كذدؾ(ٖٓ).
كي ائ دف يح ىؿ هذل مف لدمرلجعا لألكدىت كياشا رةكؿ ل  دف ى
ِّ
دلرد على هذ لدشهها دفكؿ:

هأف لدنها  خ ير خل ً
ؽ ل  كدكرمهـ كدشدهـ ي ا ن ت فاؿ تعادى كلحيان يخلؽ لدنهػا َ  :وِا َّن َك لَ َعمَاى ُخمُا ٍ
ؾ ي
أولً :ال ش ى
َع ِظ ٍيم :ْ[لددلػـ ت كمػف دعظػـ دخػل ً
ػاف
ؽ لدنهػا  لدي ػا ت كد يمػا يةػئلت عائشػا –رضػا ل عنهػا -عػف يخلػؽ لدنهػا  فادػت ( :ىك ى
لدينهً ُّا دى ىش يد ىيىا ن ًم ىف ل ٍد ىع ٍذ ىلر ً ًيا ًخ ٍد ًرىها)(ٗٓ).
ثانيااً :لددائػػؿ دهػػذل لدكػػلـ لدمنكػػرت دػػـ عػػرؼ لألدب مػػف لدنهػػا ت كدػػـ ً
حػػؿ إدػػى ددنػػى مرتهػ وػا مػػف م لرتػ ً
ػب لدتعامػ ًػؿ مػػف دنه ػػا ً ل
ى ى

ااك لَ َعمَاااى ُخمُااا ٍ
ؾ هػ ي
ػرؼ دخػػلؽ لدنهػػا ت كألدر ى
ػأف ل  فػػد زكػػا ي يكلػػ ت يدػػاؿ تعػػادىَ :وِاَّنا َ
ت كلن ػ ي دػػك كػػاف د ػ در لدد ػرآف؛ دعػ ى
َع ِظ ٍيم :ْ[لددلـ .
ً
ً
ً
ثـ ما علفا لدي ا ً ً
هإمكاف لدمةلم ف دف يحػلكل خمةػ ىف
كاف
هأمر لدمرلجعا يا تخي ؼ لدحلة؟ كدنا دتةا يؿ :هؿ ى
و
حلة يا لد ً
كـ دكال مرلجعا لدنها  دره ً هطلب لدتخي ؼ؟ كهك ةحلؿ مكج د هادذلت.

ديكم كلند ادلن دشػرع ت كياشػاهـ
إف دنه ا ل كرةل –عل هـ لدةلـ -هـ دكثر لدناس لمتثاالن ألمر ل  كلذعانان ي
–عل هـ لدةلـ -دف عترضكل على يكـ ل .

يمف لدعلمػا ً مػف فػاؿ :إنهمػا علمػا ي
دف لألم ىػر
يكاف همشك ورة مف مكةى ت ى
دما مرلجعا لدنها  ره يا دمر لدحيلةت ى
ثالثاًٌ :
د ىس هًيتـت كمنهـ مف فاؿ :هؿ هك مف ةحلؿ ل  لدتخي ؼ كريف لديرًج كلدمشدات كةحلؿ ل  كطلب هًر كدطيػ كريمتػ
لض لدهتات يادنها  هًمرلجعتػ ً درهػ ً -جػؿ كعػل -يػا طل ً
ػب لدتخي ػؼت كػاف
هعهاد  :مما ال عاب كال يةتنكرت كد س ي لعتر ه
ي
على و
علـ هك كمكةى –عل هما لدةلـ -ه ي
ػأف لألم ىػر دػ ىس علػى لإلدػزلـت يتػى كحػ ىؿ إدػى لدمػ ًرة لألخ ػرةت يتكفػؼ  عػف طلهػ
دره لدتخي ؼ يا لدحلة :دشعكرً هأن ي دك طلهها ةتيريف(َٔ).

ً
ألمر كفضا ً ل ت يدد رضػا هتلػؾ لدمرلجعػا نه ً
مف لدرضا كلدتةل ـ ً
رابعاً :ي
ػاف كر مػافت
إف مرلجعا لدنها  دره ال تنايى ى
ى
كفد دعا لألنه ا ي –علػ هـ لدةػلـ -رىههػـ هادعاي ًػا كديػ ًف لدػهل ً كطل ً
ػب لدػرز ً
ؽ كلدنح ًػر علػى لألعػدل ت كال يدػاؿ يػا ي
ػادؼ
دف ذد ى
ػؾ يخ ي
لدرضا كلدتةل ًـ ددضا ً ل  لألزدا(ُٔ).
ي
ً
ً
خامساً :ي
مف ل  كعػادت كدك ٍػف
لألمر ى
خهر لدنها  هنا ن على تجرهت مف فكم هكت يادنها ميمد  دخ ىذ ى
إف مكةى  ي
ً
ً
ً
خشا
جف إدى ره ةأد ي لدتخي ؼ؛ ألن ي
ألن ي ديرة ىؿ ريمان دلعادم فت كعندما دخهر مكةى  هعدـ طافا فكم هذل لألمرت ر ى
ى
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دف دف ألمت ً ما كفف ً
ألما مكةى .
ى
ى
دمر مػا مػرةن كمػرت ًف كثػلثت ك هدػى علػى يخلػ و
فد يرلجف لإلنةاف يا و
ؽ عظػ ـت يػل ػزك يؿ لدي ػا همجػرًد لدمرلجع ًػا ألكثػر
ػؼ مػف مكلف ً
مف مرةت خاحان إف كانت هذ لدمرلجعػا ألم وػر ي ػ ً محػلياي دم وػا كاملػات كلذل نظرنػا إدػى مكف و
ػؼ ً
ػكـ لدد امػات كهػا
ٌ
ً
ً
ػا
ػ
ه
لدن
ػف
ػ
م
ػـ
ػ
م
لأل
ػب
ػجد ةػػجكدلن طػػك لنت
ػ
ة
ك
يمفت
ػر
ػ
د
ل
ػرش
ػ
ع
ػت
ػ
ي
ت

ػا
ػ
ه
لدن
ػذهب
ػ
ي
ػابت
ػ
ة
لدي
ػد
ػ
ه
ػا
ػ
ي
ػـ
ػ
ه
د
ػيف
ػ
ش
ػأف
ػ
ه

ي
طلػ ي
ى
ى
ى

ؾ ىكل ٍشػيى ٍف تي ىشػ ي ٍف"ت
ي يمد ل  كيثنا عل
ؾ ىك ىة ٍؿ تي ٍع ى
ط ىكيف ٍؿ ي ٍة ىػم ٍف دىػ ى
ٍة ى
ى
هميامد دـ تيدؿ مف فهؿت ثـ يداؿ د " :ىا يم ىي يم يد ٍلريى ٍف ىدر ى
ػب لدش ً
عكد لدنها  هادثنا ً ك ً
لديمد كطل ً
ػياعا ألمتػ ً مػرةن دخػرلت ثػـ طلػب لدشػياعاى أله ًػؿ لدكهائر...كهكػذلت يتػى كحػلت
ي ي
ً
ػات لدنهػػا  درهػػف مػرلت(ِٔ)ت ييػػا مثػػؿ هػػذ لديادػػا ديدػػاؿ هػ ي
مرلجعػ ي
ػأف لدنهػػا  دػػـ تحػػؼ هادي ػػا مػ ىػف ل ت خاحػان كدنػ ي
ً
ػيف ألهػ ًػؿ لدكهػ ً
ػب لدشػػياعا ألهػ ًػؿ لدكهػ ً
ػؼ يػػا
ػب لدتخي ػ ى
ػائر مػػف د يمت ػ ت دـ دف طلػ ى
طلػ ى
ػائر مػػف دمت ػ ؟ا يأ همػػا دكثػ يػر ي لرهػػات دف شػ ى
ً
ً
ً
لدمشدا كلديرج؟
لدمةأدا خكيان مف لدكفكًع يا
دحؿ

ػدد لدحػػلك ً
ػؼ عػ ً
كمػػف تأمػػؿ يػػا هػػذ لدمرلجعػػا يػػا تخي ػ ً
ع
لت مػػف خمة ػ ف إدػػى دف هلغػػت خمػػس حػػلكلتت علػػـ د ن ػان دف لدشػػارى
دحد يا تكاد ي لدمشداى على ً
لدعهاد كلديػا ً
ػاف تيضػؿ ل  علػى هػذ لألمػا كريمتػ ههػات فػاؿ
لديك ـ ال
ي
ؽ لدعن ى
ػت ههـت كيػا هػذل ه ي
تعادىَ :و َما َج َع َل َعمَْي ُك ْم ِف الد ِ
سَر :ُٖٓ[لدهدرة .
سَر َوَل ُي ِر ُ
ِّين ِم ْن َحَر ٍج :ٕٖ[لديج ت كفاؿ تعادىُ :ي ِر ُ
يد ِب ُك ُم اْل ُع ْ
يد المَّ ُو ِب ُك ُم اْلُي ْ
املطلب الجالح :االدِّعا ٛبأٌ اهلل تعاىل بدّل قْلُ يف عدد الصلْات مً مخشني إىل مخص.

دف ل  فػاؿ يػا آخػر مرلجعػا دلنهػا ( هػا خمػس كهػا
ٌلدعى لدطاعف عهد لديةػ ف لدعه ػدم هأنػ جػا يػا لدركل ػاٌ :
(ّٔ)
خمةكف)ت يما معنى ها خمس كها خمةكف؟ يدد دحهيت لدحلكلت خمةان هدؿ خمة ف؟
دلرد على هذل لدطعف دفكؿ:

دف حػايه ال ًعلػـ دػ هادػد ًف كلػ ت ككأينػ دػـ دػ در لددػرآف دك شػ ئان ةػ لنر مػف ة ً
ؾ تمامػان ي
ػنا لدنهػا ت كدػك
أولً :مف د دير هذل لدطعف در ي
ي
ي
ى
ى
ػلة يػػا ريلػ ًػا لدمع ػرلج كدػػك دم ػ ورة كليػ و
حػ ً
دن ػ ي ف ػ در يادث ػاى يػ ً
ػكد ر ِّ
ب لدع ػ ًزة –جػػؿ كعػػل -ددكد ػ ( :هػػا
ػرض لد ي
ػدةت ألدر ى
ؾ مػػا هػػك مدحػ ي
ً
لدمنتدد ال ين يـ عف لالةت ضا ًح دك لالةتيهاـا كلنما د يؿ على لدتيهكـ كرد لديد ث.
خمس كها خمةكف كال هدؿ لددكؿ ددم) يةحل يؿ
يف لدعلما لدمدحكد مف ذدؾ يدادكل:
كفد ه ى

ػكف يػا لألجػرت كهػذل مػف ريمػا ل  هنػات يػادمعنى
ػس يػا لألدل كخمة ى
ُ -معنى فكد  ها خمس كهػا خمةػكف :دينهػا خم ه
ػس حػلكلتت كجعلهػا همنزد ًػا
دنا دنا ل تعادى دنز ي
دت لدخمس حلكلت منزدا لدخمة فت يا  فهؿ مػف دمػا لدنهػا  خم ى
لألجر ك ً
هأف لديةناى ً
لديضؿ كلدكرـت كهذل د دح هؿ يا لددر ً
ً
آف لدكر ًـ ي
اء
لدخمة ف يا
هعشر دمثادهات فاؿ تعػادىَ  :م ْن َج َ
ِ
ػذدؾ يػا يةػنا
السِّي َ ِة فَََل ُي ْجَزى إَِّل ِمثْمَ َيا َو ُى ْم َل ُي ْ
اء ِب َّ
س َن ِة َفمَ ُو َع ْ
ون :َُٔ[لألنعػاـ  .كك ى
ظمَ ُم َ
شُر أ َْمثَال َيا ۖ َو َم ْن َج َ
ِبا ْل َح َ
ػر
ػت دىػ ي ىع ٍش نل
ػت دىػ ي ىي ىة ىػنانت ىك ىم ٍػف ىهػ يـ هً ىي ىة ىػن وا يى ىع ًملىهىػات يكتًىه ٍ
(م ٍف ىه يـ هً ىي ىةىن وا ىيلى ٍـ ى ٍع ىمٍلهىات يكتًىه ٍ
لدمحطيى  دكؿ لدنها  :ى
ضع و
ً ً ً
ت)(ْٔ).
بت ىكًل ٍف ىع ًملىهىا يكتًىه ٍ
ؼت ىك ىم ٍف ىه يـ هً ىة ىِّئ وا ىيلى ٍـ ى ٍع ىم ٍلهىات دى ٍـ تي ٍكتى ٍ
إًدىى ىة ٍه ًف م ىائا ٍ

ػامتهف كددلئه ٌػفت دمػا لدثػكلب كلألجػر يهػك دجػر لدخمةػ فت كهػك مػا يةػرت لدركل ػا لألخػرل
هف هادعػدد خمػست دم :هإف ٌ
ِ -كف ؿٌ :
لت ًيػا يك ِّػؿ ػكوـ كدىٍ لى وػا دً يك ِّػؿ ح و
عند لإلماـ مةلـت جا ي ها( :يتيى فىا ىؿ :ا مي يم يد يه يف ىخمس حلىك و
ػكف
ػلة ىع ٍش هػر يىتًٍل ى
ى يى
ى
ػؾ ىخ ٍم ية ى
ى
ىٍ ى
ٍي ىى
(ٓٔ)
ت ىع ٍش نلر  ...لديد ث) .
ت ىي ىةىنان يىًإ ٍف ىع ًملىهىا يكتًىه ٍ
حلةن ىك ىم ٍف ىه يـ هً ىي ىةىن وا ىيلى ٍـ ى ٍع ىم ٍلهىا يكتًىه ٍ
ى
عد مف فه ًؿ تهد ؿ لددكؿ هدل ا؛ ألف لديضؿ كلألجر
ّ -دما لدشؽ لدثانا مف لدشهها كهك لدةحلؿ عف تهد ؿ لددكؿت يهذل ال ي
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شبَات املعاصزًٓ حْل أحادٓح اإلسزاّ ٛاملعزاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هدػػا ثاهتػان دػػـ تغ ػػرت كهػػك دف ل  دهدػػى دجػػر كيضػػؿ لدخمة ػ ف حػػلة ثاهتػان كهاف ػان دلخمػػس حػػلكلت لدتػػا لةػػتدر لألمػػر
عل هفت هؿ لألمر على عكس ما ذهب إد لدنافدت يإف هذل دد هؿ على هدا كلةتدرلر لدعددت يلـ يػزد عل ػ كدػـ يػندص منػ ؛

ألف لدخمس دنزدت منزدا لدخمة ف.

ي :ِٗ[ؽ دد ػؿ علػى لةػتدرلر هػذل لدعػددت يػل ػزلد عل ػ كال يػندص
دكؿ لددرطها" :فكدػ تعػادىَ  :ماا ُي َب َّاد ُل ا ْلئَ ْاو ُل لَ َاد َّ
من ت كهك رد على دها ين يا يا يكم هكجكب حلة ةادةا كها لدػكترت ةػٌما كفػد جعلػت هػذ لدخمػس همنزدػا لدخمةػ فت يلػك
لةتدرت ةتان دهدد يرضها ةت ف ثـ ندص على و
ةتت إذ كؿ حلة هعشر"(ٔٔ).

هؿ هعد هذل لدكرـ لإلدها مف ريض هأف تككف دجر حلكلت لدخمس مداـ دجر لدخمة ف؟ كهؿ هنػاؾ مػف ػريض لديةػنا

هعشر دمثادها إدى ةهع ف ضعيان إدى ةهعمئا ضعؼ إدى دضعاؼ كث رةت ثـ أتا ك ةتغرب ك ؼ هدؿ ل لددكؿ؟ا
اخلامت٘.

كتضمنت دهرز لدنتائج كلدتكح اتت كها:
ٌ
أولً :النتا .

إف يادثا لإلة لر كلدمعرلج كانت لألكدى يا لدتار م كما عدلها مف لديكلدث لدمشاهها ها خرليات كدةاط ر.
ٌُ -
ِ -ال شترط إلثهات معجزلت لألنه ا –عل هـ لدةلـ -كجكد شهكد عل هات يهعض لدمعجزلت دػـ رهػا ديػد مػف لدنػاس كدػـ
شهدها.
ّ -ال شترط يا علـ لديد ث دف تأتا يادثا مع نا يا يػد ث كليػد جمػف كػؿ تياحػ ؿ لدكلفعػات كلنمػا تػأتا ركل ػات عػدة
تيجمف إدى هعضها هعضان ك حخذ لديدث مف مجمكعها كلها.
إف مرلجعػػا لدنهػػا  رهػ يػػا دمػػر لدحػػلة همشػػكرة مػػف مكةػػى  د ػ س هيػػتـت كهػػا مػػف ة ػحلؿ ل  لدتخي ػػؼ كريػػف
ٌْ -
لديرج كلدمشدات كةحلؿ ريما ل تعادى كطلب هر كدطي هعهاد مما ال عاب كال ةتنكرت كد س ي لعترلض ددهتا.

إف ميهكـ لدشطر يا لديد ث هك لدجز كد س لدنحؼت كهذل ما تناةب مف هافا لدركل ات كمعنى لديد ث.
ٌٓ -
إف رةكؿ ل  ردل جملا لألنه ا –عل هـ لدةلـ -يا ه ت لدمددس ي ػث جمعهػـ ل  دػ كحػليى ههػـ إمامػانت كتدػ يدـ
ٌٔ -
رةكؿ ل  هعد دف دخػذ لألمػ ف جهر ػؿ  ه ػد كفػاؿ دػ  " :ػا رةػكؿ ل ت ح ِّػؿ ههػـ يأنػت دهػـ لإلمػاـت يحػلى ههػـ 
كرآهـ جم عان".

إف لدنها  فد دخهر عػف جػز ممػا آر مػف لألنه ػا –علػ هـ لدةػلـ -يػا لدةػما ت كهػذل ال نيػا عػدـ كجػكد لألنه ػا –علػ هـ
ٌٕ -

لدةلـ -كدكن دخهر عمف آر ت كدـ خهر عف هافا لألنه ا –عل هـ لدةلـ -يدد ككف آرهػـ كدكنػ دػـ خهػر عػنهـ يهػك ي ػر
ملزـ هاإلخهار عنهـت كنيف نحدؽ لدنها  هما دخهر ه .

ٖ -ال لػػزـ مػػف لدنهػػا  دف ػػذكر جم ػػف لألنهػػار لألخػػرل لدمكجػػكدة علػػى لألرضت كال جػػب دف ػػذكر كػػؿ مػػا علػػى لألرض
يتى نحدؽ يد ث .
ثانياً :التوصيات.

ُ -كجكب لددياع عف يد ث لدنها ت هجم ف لدكةائؿ لدمتايا كخاحا يا هذل لدكفت.
ِ -عد ػ ػد ندكلت كمحتمرلت دكر ا مف دجؿ لددياع عف لدحي ي ف كما كج إد هما مف لنتدادلت؛ ألنهما دح كتاه ػ ػ ػف هعد
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)Al-Rialat: The Contemporaries Criticism of Hadith of Israa and Mi'raj (a critical study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسام٘ الزٓاالت

كتاب ل .
 -3مياكرة لدمنتدد ف كلدطاعن ف ألياد ث لدحي ي ف همنهج علما كدةلكب يضارم.
اهلْامش.
(ُ) نظر :هاةـ يةف كردةت طعون المعاصرين ف أحاديث الصحيحين بدعوى التعاار

ماع العماوم الطبيعياة( ،رةػادا دكتػك لر )ت

لدجامعا لألردن ات لألردفت (َُِِـ)ت (صِّ) .ك نظر.https://ar.wikipedia.org/wiki/ :

(ِ) دف لدكتاب :يا خمةا كثلث ف مجلدلنت كفد لةتغرؽ تأد يػ عشػر ف ةػنا .تػكزع لدكتػاب علػى عشػرة دفةػاـ يةػلط خلدهػا لدمحدػؼ
لدةػػنا
لألض ػكل علػػى جزئ ػػات ي ػػاة لدرةػػكؿ  كهطر دػػا تيل ل ػػا معتمػػدل علػػى مػػا دػػارب مػػف لدػ ػ ََُٕ محػػدر مػػف محػػادر ي
كلدش عات لةتكعب لدكتاب جم ػف كفػائف لدمػريلت ف لدمك ػا كلدمدن ػا معتمػدلن يػا ذدػؾ دةػلكب لدترت ػب لدزمػانات يػاز لدكتػاب علػى

جائزة لدكتاب لألكؿ مف لدجمهكر ا لإلةلم ا لإل رلن ا عاـ ُِٗٗ .نظر.https://ar.wikipedia.org/wiki :

(ّ) نظر. https://ar.wikipedia.org/wiki :
(ْ) هًطىةػ و
ػت :هػػا آدػػا لدغة ػ ؿت كهػػك لإلنػػا  .نظػػر :لدع نػػات دهػػك ميمػػد ميمػػكد هػػف ديمػػد هػػف مكةػػى هػػف ديمػػد هػػف ية ػ ف لدغ تػػاها
ٍ
لدينيا هدر لدد ف (ت ٖٓٓقُُْٓ/ـ)ت عمدة الئاري شرح صاحيح البخااريت ه ػركتت دلر إي ػا لدتػرلث لدعرهػات (د.ت) (د.ط)ت
جْت صِْ .ك نظر :لدنككمت دهك زكر ا مي ا لدد ف ي ى هف شرؼ (ت ٕٔٔقُِٕٖ/ـ)ت المنياج شرح صحيح مسمم ابن
الحجاجت ه ركتت دلر إي ا لدترلث لدعرهات (طِ)ت ُِّٗهػت جِت صُِِ.

ىةػ ًػكىدةه :جمػػف ةػكلد كدػػذلؿ كدفذدػػا كةػػناـ كدةػػنما كزمػػاف كدزمنػػا كتجمػػف لألةػػكدة علػػى دةػػاكد كفػػاؿ دهػػؿ لدلغػػا :لدة ػكلد لدشػػخص
(ٓ( د ٍ
كف ؿ :لدةكلد لدجماعات كك ٌؿ و
عدد كث ر .لدجكهرمت دهك نحر إةماع ؿ هف يماد لديارلها (ت ّّٗقََُّ/ـ)ت الصحاح تااج

المغااة وصااحاح العربيااةت تيد ػػؽ :ديمػػد عهػػد لدغيػػكر عطػػارت ه ػػركتت دلر لدعلػػـ دلمل ػ فت (طْ)ت ُٕٖٗـت جِت صِْٗ .كلدنػػككمت

المنياج شرح صحيح مسممت جِت صُِٕ.
(ٔ) ىن ىةػ يػـ ىهنً ػ ً  :لدنةػػـ هػػادنكف كلدمهملػػا لدميتػػكيت ف جمػػف نةػػما كهػػا لدػػركحت كظػػاهر دف دركلح هنػػا آدـ مػػف دهػػؿ لدجنػػا كلدنػػار يػػا
لدةما  .لدعةدلنات ديمد هف علا هف يجػر دهػك لديضػؿ لدشػايعا (ت ِٖٓقُْْٖ/ـ)ت فاتح البااري شارح صاحيح البخااريت
رفػػـ كته ػ كدهكله ػ كدياد ثػ  :ميمػػد ي ػحلد عهػػد لدهػػافات فػػاـ هإخ لرجػ كحػػيي كدشػػرؼ علػػى طهع ػ  :ميػػب لدػػد ف لدخط ػػبت عل ػ

تعل دات لدعلما :عهد لدعز ز هف عهد ل هف هازت ه ركتت دلر لدمعريات ه ركتت (د.ط)ت ُّٕٗـت جُت صُْٔ.
ً
ً
ًً
ً
ً
حػكت يركتهمػات
ح ًر ى
ح ي
هكرة ل ٍدهًٍئر ىكًيػا ىنػاب ل ٍدىهع ػر دىم :ى
ؼ لألى ٍفلىـ :ى
(ٕ) ى
كت يركتها يا لدمخطكط ي ىكفد ٍةتى ٍعمؿ لدحر ؼ يا ى
كف ػػؿ :تحػػك تها يػػاؿ لدكتاهػػات فػػاؿ لدخطػػاها :هػػك حػػكت مػػا تكته ػ لدملئكػػا مػػف دفض ػ ا ل تعػػادى ككي ػ كمػػا نةػػخكن مػػف لدلػػكح
لدمييكظ .لدنككمت المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجت جِت صُِِ.
ػؼ يًرضػ ً
ح ػلىةي ًيػػا لإلةػ لر ؟ رفػػـ لديػػد ث (ّْٗ) .ك نظػػر :مةػػلـت المسااند
ػت لد ي
(ٖ) لدهخػػارمت الجااامع الصااحيحت هػػاب :لد ي
ح ػلىًةت هػػاب :ىكٍ ػ ى
ى
حلىك ً
كؿ ل ً  إدى لدة ً
افت هاب :لإلة لر هًرة ً
الصحيحت كتابًٍ :
ً
لتت رفـ لديد ث (ِّٔ) .كلدليظ دلهخارم.
لإل ىم ى
ىي
ى
يم ىاكلتت ىكيى ٍرض لد ي ى
ً
لدخ ٍلػ ً
لدملىئً ىك ًػات يػد ث رفػـ (َِّٕ) .كمةػلـت المساند الصاحيحت كتػاب:
(ٗ) لدهخارمت الجامع الصحيحت كتػاب :ىه ٍػد ً ى
ؽت هػاب :ذ ٍك ًػر ى
حلىك ً
كؿ ل ً  إدى لدة ً
افت هاب :لإلة لر هًرة ً
ًٍ
ً
لتت يد ث رفـ (ِْٔ) .كلدليظ دلهخارم.
لإل ىم ى
ىي
ى
يم ىاكلتت ىكيى ٍرض لد ي ى
(َُ) نظر :محةةا لديكلر لدمتمدفت هؿ يادثا لإلة لر كلدمعرلج يد دا دـ خ اؿ؟ (ٓ د لكؿ َُِّـ).
.http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376628
(ُُ) ةكرة لإلة لر ت ةكرة لدنجـ.
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شبَات املعاصزًٓ حْل أحادٓح اإلسزاّ ٛاملعزاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ُِ) نظر :لهف كث رت دهك لديدل إةماع ؿ هف عمر هف كث ر لددرشا لدهحػرم ثػـ لددمشػدا (ت ْٕٕق)ت تفساير الئارن العظايمت تيد ػؽ:

ميمػػد ية ػ ف شػػمس لدػػد فت ه ػػركتت دلر لدكتػػب لدعلم ػػات ُُْٗق (طُ)ت جٓت صُِْ .كلهػػف كث ػػرت دهػػك لديػػدل إةػػماع ؿ لهػػف

عمر هف كث ر لددرشا لدهحرم ثـ لددمشدا (ت ْٕٕق)ت للبداية والنيايةت تيد ؽ :علػا شػ رمت دلر إي ػا لدتػرلث لدعرهػات (د.ـ)ت

(طُ)ت َُْٖقُٖٖٗ-ـت جُت صُُُ .ُُِ-كلدع نات عمدة الئاريت جُٓت صِِْ.

(ُّ) المصدر الساب .
(ُْ) المصدر الساب .

ِ ِ
ط َما ِ َّن َق ْم ِبا ۖ قَاا َل
ف تُ ْح ِي ا ْل َم ْاوتَى ۖ قَاا َل أ ََولَ ْام تُ ْاؤ ِم ْن ۖ قَاا َل َبمَاى َولَ ِك ْان لِ َي ْ
يم َر ِّب أ َِرِن َك ْي َ
(ُٓ) يا فكد تعادىَ  :وِا ْذ قَا َل إ ْب َراى ُ
اجع ْال عمَاى ُك ِّال جب ٍال ِما ْني َّن ج ْازءا ثُ َّام ْادعي َّ ِ
ِ
َّ
ياز
اعمَ ْام أ َّ
او َع ِز ٌ
َن المَّ َ
س ْاع ًيا ۖ َو ْ
ََ
ص ْارُى َّن إِلَ ْيا َك ثُ َّام ْ َ َ
ان َيأْتي َنا َك َ
ُُ
ُ ُ ً
فَ ُخ ْذ أ َْرَب َع ًة م َن الط ْي ِر فَ ُ
ِ
يم :َِٔ[لدهدرة .
َحك ٌ

ُّو قَا َل َر ِّب أ َِرِن ينظار إِلَ ْيا َك ۖ قَاا َل لَ ْان تََر ِانا َولَ ِك ِان ينظار إلاى ا ْل َجَب ِال
وسى لِ ِميئَ ِات َنا َوَكمَّ َم ُو َرب ُ
اء ُم َ
كيا فكد تعػادىَ  :ولَ َّما َج َ
ُّو لِ ْمجب ِل جعمَ ُو َد ِّكا و َخَّر موسى ِ
فَِإ ِن استَئََّر م َكا َن ُو فَسو َ ِ
ات إِلَ ْيا َك
س ْاب َحا َن َك تُْب ُ
َْ
ْ
صعئًا ۖ َفمَ َّما أَفَا َ قَا َل ُ
ُ َ َ
َ
ف تََران ۖ َفمَ َّما تَ َجمَّى َرب ُ َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ين :ُّْ[لألعرلؼ .
َوأََنا أ ََّو ُل ا ْل ُم ْؤمن َ

(ُٔ) لدهخارمت الجامع الصحيحت هاب :هد لدكيات ك ؼ كاف هد لدكيا إدى رةكؿ ل ت رفـ لديد ث (ّ).

(ُٕ) نظر :لدمكحلات دهك على ديمد هف علا هف لدمثينى هػف ي ػى هػف ع ةػى هػف هػلؿ لدتم مػا (ت َّٕقَِٗ/ـ)ت المعجام ،تيد ػؽ:
إرشاد لديؽ لألثرمت إدلرة لدعلكـ لألثر ا  -ي حؿ آهادت (طُ)ت َُْٕهػت جُت صِْ .ك نظر :ميمد هػف ميمػد هػف ميمػد لهػف

ديمدت لهف ة د لدناست لد عمرم لدرهعات دهك لديت ت يت لدد ف (ت ّْٕهػُّّْ/ـ)ت عياون األثار فا فناون المغاازي والشاما ل
والسير ،تعل ؽ :إهرله ـ ميمد رمضافت ه ركتت دلر لددلـت (طُ)ت ُّٗٗـت جُت صُٔٔ.
(ُٖ) لدهخارمت الجامع الصحيحت كتاب :منافب لألنحارت هاب :ىي ًد ًث لإلة لر ت رفـ لديد ث (ّٖٖٔ).
(ُٗ) نظػػر :دهػػك عهػػد ل ديمػػد هػػف ميمػػد هػػف ينهػػؿ هػػف هػػلؿ هػػف دةػػد لدش ػ هانا (ت ُِْه ػػ)ت المسااند ،تيد ػػؽ :شػػع ب لألرنػػحكطت
كآخ ػػركفت محةة ػػا لدرة ػػادات (د.ـ)ت (طُ)ت ُُِْقََُِ/ـت جٓت صِٖت ي ػػد ثُِٖٗت كي ػػد ث ّْٔٓت كهم ػػا ح ػػي يا
لإلةػػناد .ك نظػػر :لهػػف كث ػػر ،تفسااير الئاار ن العظاايمت جٓت صِٖت يدػػد حػػي إةػػناد  .ك نظػػر :دهػػك عهػػد لدػػريمف ميمػػد ناحػػر
لدػػد فت هػػف لديػػاج نػػكح هػػف نجػػاتا هػػف آدـت لألشػػدكدرم لألدهػػانا (ت َُِْه ػػ)ت اإلس اراء والمع اراجت لدمكتهػػا لإلةػػلم ات (د.ـ)ت
(د.ط)ت ُُِْقَََِ/ـت جُت صٕٕ.
ين و ْ ِ
ِ
ِ
(َِ) لدهخارمت الجامع الصاحيحت كتػاب :تى ٍي ًةػ ًر لددي ٍػر ً
احا َك :ُِٓ-ُِْ[لدشػع لر ت
اخفا ْ َج َن َ
ْارِب َ َ
ايرتَ َك األَق َ
آفت هػابَ  :وأَ ْناذ ْر َعش َ
رفـ لديد ث (َْٕٕ).
ً
اف ىه ٍد لدك ٍي ًا إدى رة ً
كؿ لدلي ً ؟ رفـ لديد ث (ٕ).
لدك ٍي ًات ىك ٍ ى
ىي
ؼ ىك ى ي ى
(ُِ) لدهخارمت الجامع الصحيحت هاب :ىه ٍد ى
ح ىػي ىاه ًا ت رفػـ لديػد ث (َْْٕ)ت كفػاؿ :هػذل يػد ث حػي لإلةػناد كدػـ
(ِِ) لدياكـت المستدرك عمى الصحيحينت كتاب :ىم ٍع ًريى ًػا لد ي
خرجا ت ككليد لدذهها يا لدتلخ ص.

(ِّ) نظر :لهف كث ر ،تفسير الئر ن العظيمت جٓت صُِْ .كلألدهانات دهك عهػد لدػريمف ميمػد ناحػر لدػد فت هػف لديػاج نػكح لهػف
نجػػاتا هػػف آدـت لألشػػدكدرم (َُِْقُٗٗٗ/ـ)ت اإلس اراء والمع اراج وذكاار أحاديثيمااا وتخريجيااا وبيااان صااحيحيات لدمكتهػػا
لإلةلم ات (د.ـ)ت (د.ط)ت َََِـ .كميمكد هف ديمد دهك مةلـت اإلسراء والمعراج دراسة حديثية.
(ِْ) نظر :محةةا لديكلر لدمتمدفت هؿ يادثا لإلة لر كلدمعرلج يد دا دـ خ اؿ؟ (ٓ د لكؿ َُِّـ).
.http: //www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=376628
(ِٓ) ز ف لدد ف عهد لدريمف هف ديمد هف رجب لدينهلا (ت ٕٓٗقُّّٗ/ـ)ت شرح عمل الترمذيت تيد ؽ :هماـ عهد لدري ـ ةع دت
424ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ 1440 ،)2و
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسام٘ الزٓاالت
لدزرفا – لألردفت مكتها لدمنارت ُٕٖٗـ (طُ)ت جُت صِْٔ.
(ِٔ) ميمكد دهك ر ا (د.ت)ت أضواء عمى السنة المحمدية ،دلر لدمعارؼت محرت (طٔ)ت ُٕٓٗـت صُٕٖ.
(ِٕ) جعير مرتضى لدعاملات الصحيح من سيرة النب األعظم ،ه ركتت دلر لدهادمت ُٓٗٗـت جِت صٖٓ.
(ِٖ) نظػػر :حػػيا لدػػريمف لدمهػػاركيكرم (ت ُِْٕهػػ)ت الرحيا المختااومت ه ػػركتت دلر لهػػف يػػزـت (لدطهعػػا لدشػػرع ا)ت ُُّْق/
ََُِـت صَٖ .ُٖ-كدكػػرـ ض ػ ا لدعمػػرمت الساايرة النبويااة الصااحيحةت لدمد نػػا لدمنػػكرةت مكتهػػا لدعلػػكـ كلديكػػـت (طٔ)ت

ُُْٓقُْٗٗ/ـت صَُْ.ُُٕ-
ػر ًجت رفػـ لديػد ث (ّٕٖٖ) .كتػاب :دىي ًاد ً
ػارت هػابً :
(ِٗ) لدهخارمت لدجامف لدحي ت كتػاب :مىن ًاف ً
حً
ػث لألٍىنهًىػا ً ت هػاب :فى ٍػك ًؿ
لدم ٍع ىل
ى
ػب لألٍىن ى
ى
ي
ِ
ً
ً
اار
وساى إِ ْذ َأرَى َن ًا
لدلي ً تى ىعادىىِ  :ذ ْكُر َر ْح َم ِة َرِّب َك َع ْب َدهُ َزَك ِريَّات رفـ لديد ث (َّّْ) .هاب :فى ٍكؿ لدل َ  :و َى ْال أَتَاا َك َحاد ُ
يث ُم َ
إدػػى فىكدًػ ً ِ  :با ِ
َّس طُا ًاوىت رفػػـ لديػػد ث (ّّّٗ) .ك نظػػر :مةػػلـت المسااند الصااحيحت كتػػابًٍ :
المئَااد ِ
ػافت هػػاب :لإلةػ لر
لإل ىمػ ى
َ
االواد ُ
ٍ
كؿ ل ً
ً
ً
هًرة ً
يماكلتت كيى ٍر ً
حلى ىكلتت رفـ لديد ث (ِٗٓ).
ض لد ي
ة
لد
إدى

ىي
ى
ىى

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

لدعلما :عهد لدعز ز هف عهد ل هف هازت ه ركتت دلر لدمعريات ُّٕٗهػت جٕت صَِٓ.

(ُّ) نظر :لددرطهات دها لدعهاس ديمد هف عمر هف إهػرله ـ (ت ٔٓٔق)ت المفيم لما أشكل من تمخايص كتااب :مساممت دمشػؽ-
ه ركتت دلر لهف كث رت (طُ)ت ُٔٗٗـت جُت صّّٖ.

(ِّ) نظر :لدعه دمت عهد لدية ف عهد لدهادم (د.ت)ت جولة ف صحيح البخاري حوار بين العئل والنئل( ،طُ)ت ََِٗـ ،صُّٔ.
(ّّ) نظر :لهف هطاؿ دهك لديةف علا هف خلؼ هف عهد لدملػؾ (ت ْْٗقَُٕٓ/ـ)ت شرح صحيح البخاري لبن بطاالت تيد ػؽ:
دهك تم ـ اةر هف إهرله ـت لدةعكد ات لدر اضت مكتها لدرشدت (طِ)ت ََِّـت جَُت صُُٓ.

(ّْ) نظر :لدةه لات دهك لدداةـ عهد لدريمف هف عهػد ل هػف ديمػد (ت ُٖٓقُُٖٓ/ـ)ت الارو

األناف فا شارح السايرة النبوياةت

ه ركتت دلر إي ا لدترلث لدعرهات (طُ)ت ُُِْقت جّت صَْٓ .كهك ما ذكر لدمرحيا يا هيثػ مندػكالن مػف لهػف يجػر يػا

فتح الباريت صّْٕ.
(ّٓ)
(ّٔ)
(ّٕ)
(ّٖ)

نظر :دماذل ردل لدنها ةهعا دنه ا يدط يا ريلا لإلة لر ؟ على لدرلهط:
.https: //www.youtube.com/watch?v=YWH9BBbdFdw
لدعه دمت جولة ف صحيح البخاري حوار بين العئل والنئلت صُّٔ.ُّٗ-
ً ً ً
لدخ ٍل ً
لدجين ًا ىكدىينهىا ىم ٍخليكفىاهت رفـ لديد ث (ِّْْ).
لدهخارمت الجامع الصحيحت كتاب :ىه ٍد ً ى
ؽت هاب :ىما ىجا ى يا حيىا ى
نظر :لددرطهات المفيم لما أشكل من تمخيص صحيح مسمم ،جّت صٖ.

(ّٗ) نظر :لددارمت علا هف (ةلطاف) ميمدت دهك لديةف نػكر لدػد ف لدمػل لدهػركم (ت َُُْقَُٔٔ/ـ)ت مرقااة المفااتيح شارح
مشكاة المصابيحت ه ركت – دهنافت دلر لديكرت (طُ)ت ََِِـت جُٕت صٖٖ.
(َْ) نظػػر :لددح ػ مات عهػػدل هػػف علػػا لدنجػػدم (ت ُّّٓقُّٗٓ/ـ)ت مشاااكَلت األحادياااث النبوياااةت تيد ػػؽ :خل ػػؿ لدم ػ ست
ه ركتت دلر لددلـت (طُ)ت ُٖٓٗـت صَٕ.

(ُْ) نظر :لدنككمت المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ،جِت صِِٓ.
ندلت هذ لدشهها مف مكفف ه اف لإلةلـ =. bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-02-0034&value=&type
)ِْ( ي
(ّْ) شػػرؾ هػػف عهػػد ل هػػف دهػا شػػرؾ لدنخعػات دهػػك عهػػد ل لدكػػكيا لدداضػػات ليػػتج هػ مةػػلـ كدهػػك دلكد كلدترمػػذم كلدنةػػائا كلهػػف ماجػػات
لدعهاد كلدزهادت كاف فاض ان عادالنت يميارها كثد لن على دحياب لدهدعت ذكر هعض لدعلما مف فل لا
كلدهخارم تعل دانت مف لديدها ك ي

اجملل٘ األردىٔ٘ يف الدراسات اإلسالمٔ٘ ،مج ( ،)11ع (2019/ٍ1440 ،)2و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 425
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شبَات املعاصزًٓ حْل أحادٓح اإلسزاّ ٛاملعزاج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دف تغ ر كةك ييظ كاف هعد تكد لددضا ت كثد هعضػهـت كلدغادػب علػى دياد ثػ لدحػيا كلالةػتكل كمػا فػاؿ
لدتٌدد ست كلتيدكل على ٌ

لهف عدم .نظر :شػمس لدػد ف دهػك عهػد ل ميمػد هػف ديمػد هػف عثمػاف هػف فىاٍمػاز لدػذهها (ت ْٖٕهػػ)ت ميازان العتادالت تيد ػؽ:

علػػا ميمػػد لدهجػػاكمت دلر لدمعريػػا دلطهاعػػا كلدنشػػرت ه ػػركتت (طُ)ت ُِّٖقُّٗٔ/ـت جِت صَِٕ .كمغلطػػام هػػف فل ػ ج لهػػف

عهػػد ل لدهكجػػرم لدمحػػرم لديكػػرم لدينيػػات دهػػك عهػػد ل ت عػػل لدػػد ف (ت ِٕٔه ػػ)ت إكمااال تيااذيب الكمااالت تيد ػػؽ :دهػػك عهػػد

لدريمف عػادؿ هػف ميمػد  -دهػك ميمػد دةػاما هػف إهػرله ـت (طُ)ت ُِِْقََُِ/ـت جٔت صِْٓ .كدهػك لديضػؿ ديمػد هػف علػا

لهف ميمد لهف ديمد هف يجػر لدعةػدلنا (ت ِٖٓهػػ)ت تئرياب التياذيب ،تيد ػؽ :ميمػد عكلمػات (طُ)ت َُْٔقُٖٗٔ/ـت جُت
صِٔٔ .كتيح ؿ لهف عدم يا شرؾ ج د؛ كذدؾ دنػ إذل ركل عنػ لدثدػ ييد ثػ ج ػدت كلف ركل عنػ ضػع ؼ ي نظػر يػا يد ثػ ت

كشرؾ عد مف لدمكثرف يا لدركل ات كمف كاف هذل ياد ية دف لدخطأ من ت كدػ س ذدػؾ هتهمػا دػ ت ي كيػا شػركان دنػ ركل عػف مادػؾ

 ككاف ال ييدث إال عف ثدا حدكؽ .نظر :ميمكد دهك مةلـت لإلة لر كلدمعرلج درلةا يد ث ت صُٓ.

هأف ةدرة لدمنتهى يكؽ لدةما لدةاهعا.
هأف ركل ا شر ؾ جا ي ها ٌ
(ْْ) ٌ
ػر ًجت رفػـ لديػد ث (ّٕٖٖ) .كتػاب :دىي ًاد ً
ػارت هػابً :
(ْٓ) لدهخارمت الجامع الصحيحت كتاب :مىن ًاف ً
حً
ػث لأل ٍىنهًىػا ً ت هػاب:
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فى ٍك ًؿ لدلي ً تى ىعادىىِ  :ذ ْك ُر َر ْح َم ِة َرِّب َك َع ْ َ ُ َ َ
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ار إدى فىكدً ً ِ  :ب ِ
َّس طُ ًوىت رفـ لديد ث (ّّّٗ) .ك نظػر :مةػلـت المساند الصاحيحت كتػابًٍ :
المئَد ِ
ػافت هػاب:
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َ
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لتت رفـ لديد ث (ِٗٓ).
ىي
ى
يم ىاكلتت ىكيى ٍرض لد ي ى
)ْٔ( مةلـت صحيح مسممت كتاب :لإل مافت هاب :يا ذكر ةدرة لدمنتهىت رفـ لديد ث (ُّٕ).
)ْٕ( لدعةدلنات فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،جُّت صّْٖ.
)ْٖ( المرجع الساب  ،جٕت صُِّ.

)ْٗ( لددارمت علا هف (ةلطاف) ميمدت دهك لديةف نكر لدد ف لدمل لدهػركم (ت َُُْقَُٔٔ/ـ)ت شارح الشافات ه ػركتت دلر لدكتػب
لدعلم ػػات ُُِْقت (طُ)ت جُت صّّٗ .ك نظػػر :مكفػػف ه ػػاف لإلةػػلـت bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-
= .02-0034&value=&typeك نظر :لدع نات عمدة الئااري شارح صاحيح البخااري ،جْت صُْ .ك نظػر :لدعةػدلنات

فتح الباري شرح صحيح البخاريت جٕت صُِّ.

(َٓ) لدعه دمت جولة ف صحيح البخاري حوار بين العئل والنئل صُّٔ.ُّٗ-

(ُٓ) نظر :لددةطلنات ديمد هف ميمد هف دها هكر هف عهد لدملؾ لددت ها لدمحػرم (ت ِّٗهػػُُٕٓ/ـ)ت إرشااد السااري لشارح

صحيح البخاريت لدمطهعا لدكهرل لألم ر ات محرت (طٕ)ت ُِّّقت جُت صِّٖ.
ً
هعض ػػها .لدي رك آزه ػػادمت الئاااااموس المحاااايط ،جُت
ض ػ ىػف ىشػ ػ ٍ
(ِٓ) لد يشػ ػ ٍ
كج ػ ٍػزيحيت كمنػ ػ ي ػػد ي
طير :نًح ػ ي
طىرىهات دم :ى
ث لإلةػ ػ لر " :يىىك ى
ػؼ لدش ػػا ي
صُْٓ .كممف ذهب إدى دف معنى لدشطر يا لديد ث هعضهـ :لدعةػدلنات فاتح البااري شارح صاحيح البخااري ،جُت صِْٔ.
كلدع نات عمدة الئاري شرح صحيح البخاري ،جْت صُْ .كلددةطلنات إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،جُت صِّٖ.

(ّٓ) لدنككمت المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج ،جِت صِِِ.
(ْٓ) لدعةدلنات فتح الباري شرح صحيح البخاريت جُت صّْٔ.
(ٓٓ) المرجع الساب .

(ٔٓ) نظر :لدع نات عمدة الئاري شرح صحيح البخاري ،جْت صُْ.

(ٕٓ) لدداضػا ع ػػاضت دهػػك لديضػػؿ مكةػػى هػػف ع ػػاض هػػف عمػػركف لد يحػػها لدةػػهتا (ت ْْٓقُُْٗ/ـ)ت إكمااال المعماام بفوا ااد
مسممت تيد ؽٍ :ي ى إًةم ً
اع ؿت محرت دلر لدكيا دلطهاعا كلدنشر كلدتكز فت (طُ)ت ُٖٗٗـت جُت صْٗٗ.
ى ٍى
(ٖٓ) نظر :لدعه دمت جولة ف صحيح البخاري حوار بين العئل والنئل ،صُّٔ.ُّٗ-
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أسام٘ الزٓاالت
لديىا ً ت رفـ لديد ث (ُُٗٔ).
(ٗٓ) لدهخارمت الجامع الصحيحت كتاب :لأل ىىد ًبت هاب :ى
(َٔ) نظر :لدعةدلنات فتح الباري شرح صحيح البخاري ،جُت صّْٔ .ك نظر :لددارمت مرقااة المفااتيح شارح مشاكاة المصاابيحت
جٗت صّْٕٔ.

)ُٔ( علا لددارمت مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحت جٗت صّْٕٔ.
(ِٔ)
(ّٔ)

(ْٔ)
(ٓٔ)
(ٔٔ)

يً
نظر :لدهخارمت الجامع الصحيحت كتاب :تى ٍي ًة ًر لدديٍر ً
اء ُكمَّ َيات رفـ لديد ث (ْْٕٔ).
آفت هاب :فى ٍك ًؿ لدل َ  :و َعمَّ َم َد َم األ ْ
َس َم َ
نظر :لدعه دمت جولة ف صحيح البخاري حوار بين العئل والنئلت صُّٕ.
مةلـت الجامع الصحيحت كتابًٍ :
بت رفـ لديد ث (َِٔ).
افت هاب :إً ىذل ىه يـ ل ٍد ىع ٍه يد هً ىي ىةىن وا يكتًىه ٍ
تت ىكًل ىذل ىه يـ هً ىة ىِّئ وا دى ٍـ تي ٍكتى ٍ
لإل ىم ى
ش ِ
نظر :لدشند طات مي يمد ى ً
اف
الم َعاان الادََّر ِاري فا َك ْ
لدخضػر هػف ةػ د عهػد ل هػف ديمػد لدجكنػا (ت ُّْٓقُّٗٓ/ـ)ت كاوثَر َ
الب َخاريت ه ركتت محةةا لدرةادات (طُ)ت ُٓٗٗـت جٔت صَِّ.
ص ِح ْ
يح ُ
َخ َبايا َ
لددرطهات المفيم لما أشكل من تمخيص كتاب :مسمم ،جُت صّّٗ.
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