
 245  
 

     

   
 

 للخوارج  مناظـرة ابن عباس 
 وأثرها في علم الجدل والمناظرة

 

 ا.م . د. رحيم سلوم مرهون
 م. د. احمد صالح حسين

 

 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

 

 
 

 ا.م . د. رحيم سلوم مرهون
 م. د. احمد صالح حسين

 

 املـقـدمـت
ونستغفره ونعوذ باهللهلل ماش وارور أنفسانهلل وماش سايمهللت أ مهلللناهلل  الحمدهلل نحمده ونستعينو   

مش يياده اهلل الام م اه لاون وماش ي اهه الام ىاهللدي لاو وأوايد أش هلل الاو إهلل اهلل وحاده هلل 
 وريك لو وأويد أش محمدا  بده ورسولو.

 -د:ــــأما بع
الإش لعهمهللء الصاحهللب  دورًا ببيارًا الال الارد  هاز النز اهللت الملهلللفا  لاديش اهللسام  التال     

دلهاات  هااز ااماا  ا،سااممي ن مااش أ ااداميهلل ،السااهللد   هللماادى  وألمفياا  وسااهوبي ن بيااد  
إبعاااهللدى   اااش دياااني . وفاااد باااهللش لهلاااوارج مداااهللٌه ببياااٌر الااال إالساااهللد   هللماااد المساااهميش حياااث 

فااااهللموا بنواااار تهااااك الع هللمااااد الفهللساااادة ن وهلل زالاااات اهللماااا  ا تنااااك تهااااك ااالبااااهللر  ااااني  أنااااهللس 
اهللساااممي  تعاااهللنل ماااش ذلاااك اهللنحااارا  اللطيااار الاااز يومناااهلل ىاااذا ن اليااا  يظياااروش ب سااامهللء 
ملتهفاا  ولبااش الفباار واحااد. ل ااد حااهللور الصااحهللب  ر اال اهلل  ااني  اللااوارجن وحااهللولوا مااش 

ت الساااابب الاااال لاااامه ىااااذا الحااااوار منهللفواااا  اامااااور التاااال لهلللفاااات الييااااهلل اللااااوارج ن وبهللناااا
لرودي   هز اهللمهلل  الحاك ن وحاهللولوا إزالا  الوابو التال  ر اتيهلل اللاوارج ودعهتياهلل مباررًا 

 ومسوغهلًل للرودي . 

)(
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 للخوارج  مناظـرة ابن عباس 
 وأثرها في علم الجدل والمناظرة

 

 ا.م . د. رحيم سلوم مرهون
 م. د. احمد صالح حسين

 

 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

وبهللش ىذا الحوار وتهاك المنهللفوا  دارى أبمار ماش مارةن والال أبمار ماش مو ا  وماش أبمار 
مش والصن وباهللش الحاوار نهللدحاهلًل إذ ماش لملاو زالات وابو دمهلل ا  ماش اللاوارجن و اهللدوا 

 لز الحكن وان موا إلز الدمهلل  .إ
              العااااااش  بااااااد اهلل بااااااش وااااااداد أنااااااو دلااااااه  هااااااز  هللمواااااا  ر اااااال اهلل  نيااااااهلل ن ونحااااااش     

أي الصحهللب  (  ندىهلل دهوس ليهلللل فته  هل ر ل اهلل  نو ن ال هلللت لاو   ياهلل  باد اهلل  )
بااش وااداد بااش اليااهللد ن ىااه أناات صااهللدفل  مااهلل أساا لك  نااو ء الااذبر فصاا  أىااه حااروراء ن 
ولااارودي   هاااز  هااال ن ر ااال اهلل  ناااو ن ودلاااوه اباااش  باااهللس ر ااال اهلل  ناااو  هااايي  

   . (ٔ)وردوع بع ي  وفتهي  ن وفته ذي المدي 
ومااش الصااحهللب  الااذيش نااهللظروا اللااوارج الاال واابيهللتي   هاال ر اال اهلل  نااو ال ااد ذىااب     

 هللىادوا الز اللوارج ونهللظرى   اليمهلل ن موا  هيو حتاز ردعاوا ودلهاوا معاو البوالا ن ما  إنيا  
 النبموا مهلل  هللىدوا  هيو  .

اش  هيااهلل ر اال اهلل  نااو دماا  فااراء النااهللس وأراد أش يهااز  اللااوارج الحداا ن وأش يباايش      
لهنااهللس أش اد ااهللء اللااوارج  هااز  هاال ر اال اهلل  نااو أنااو حباا  الردااهلله هلل أسااهللس لااو مااش 
الصااح ن الاا راد إي ااهللح ح ي اا  مااهلل حصااه مااش فبااوه التحبااي ن وأنااو  اايش مااهلل يرياادوش مااش 

حبي  بتهللب اهلل  ز ودهن وأنو ر ل اهلل  نو مهلل لرج  ش حبا  البتاهللب العزيازن ولباش ت

                                                           

مساند  هال باش أبال طهلللاب   -مسند العوارة المبواريش بهلللدنا  ن مساند اللهفاهللء الراواديش  -ا مسند أحمد بش حنبه   ٔ
بتهللب فتهلله أىه البغل وىو آلر الديهللدن   -ن  المستدرك  هز الصحيحيش لهحهللب     ٙٗٙ ر ل اهلل  نو ن حديث 

باهللب هلل يبادأ اللاوارج بهللل تاهلله   -تهلله أىه البغل بتهللب ال سهللم  ن بتهللب ف -ن السنش الببرى لهبيي ل   ٜٕٛ٘ حديث 
  -بتااهللب المبهللتااب ن بااهللب المبهللتااب  -ن معرالاا  الساانش وا مااهللر لهبيي اال   ٖٚ٘٘ٔ حتااز يساا لوا مااهلل ن مااوا ن ماا  حااديث 

مسند  هل بش أبال طهلللاب  -ن مسند أبل يعهز الموصهل   ٜٖٚٙ أحهللديث لهوهللالعل ل  يذبرىهلل الل البتهللب ن حديث 
 . ٖ٘ٗ يث ر ل اهلل  نو حد
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 للخوارج  مناظـرة ابن عباس 
 وأثرها في علم الجدل والمناظرة

 

 ا.م . د. رحيم سلوم مرهون
 م. د. احمد صالح حسين

 

 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

  ااااوه ىااااؤهللء اللااااوارج فهللصاااارة  ااااش إدراك ح ي اااا  ااماااارن ونظاااارى  محاااادودن فااااد غطاااات 
 الوبيهللت أ يني  المهلل  هللدوا يبصروش إهلل مش لمليهلل.

ياو ودعاه ول د دهللء ر ل اهلل  نو بهلللحد  الم نع  الداهللء بهلللمصاح  الو اعو بايش يد    
 يصبو بيده وي وه  أييهلل المصح  حدث النهللس!

نمااهلل الحباا       إش بااه مااش لااو   ااه يعهاا  أش المصااح  لااش ياارد ولااش يتحاادث أو يحباا ن وا 
ببتهللب اهلل يبوش بهلللردوع إلز العهمهللء الحاهللالظيش لاو العاهللمهيش بمعهللنياو وم هللصادهن وىاذا ماهلل 

 هييماهلل تحبااي  البتااهللب  العهاو  هاال ر ال اهلل  نااو ماش تحبااي  صااحهللبييش دهيهايشن واوااترط
 والسن ن اليرد  إلز م ت ز النصوص هلل إلز ااىواء والمصهلللح الولصي .

وىذه م دم  مهلل احتج بو ر ل اهلل  نو ومهلل رد بو  هز ا ترا هللت اللوارجن وبناود      
ىااذه المنااهللظرة ىاال التاال نااهللظرى  بيااهلل  بااداهلل بااش  بااهللس ر اال اهلل  نيمااهلل لمااهلل بعمااو إلااز 

ش ابااش  بااهللس ساام   هيااهلل ر اال اهلل  نااو لمااهلل فااهلله مااهلل فااهلله  نااد دماا  اللااوارجن اليحتمااه أ
 فراء النهللسن م  سهللر إلز اللوارج الل ديهللرى ن ونهللظرى  اليمهلل ن موا وا تر وا.

وتممااه ىااذه المنااهللظرة فيماا   همياا   هلللياا  يمبااش اش نسااتهي  منيااهلل اهللصااوه وال وا ااد      
  التحديهللت المعهللصارة ن اليال وال وابط التل تستطي  اهللم  اهللسممي  مش لمليهلل موادي

توبه اسهللس  ه  الدده والمنهللظرة ن البه مش نظر الال تهاك المناهللظرة نظارة الهللحصا  يداد 
اش حبر اهللم  ابش  بهللس ر ل اهلل  نو فد الز  اللوارج وبه الملهلللفيش لو الحدا  التال 
هلل يمبش لهملهللل  التمهص منيهلل ن وهلل واك اش اباش  باهللس الاذي د اهلل لاو النبال صاهز اهلل 

 هيو وسه  بهلللف و والعه  الل الديش فهللدر  هز ذلك .  
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 للخوارج  مناظـرة ابن عباس 
 وأثرها في علم الجدل والمناظرة

 

 ا.م . د. رحيم سلوم مرهون
 م. د. احمد صالح حسين

 

 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

لااااذلك حهللولاااات اش اباااايش الاااال ىااااذا البحااااث الملتصاااار ح ي اااا  ىااااذه المنااااهللظرة بدماااا       
الروايهللت التهللريلي  ن التل سهللفت تهك المنهللظرة ن م  العه  انو فد بتب  اش تهاك المناهللظرة 

اباااراز ال يمااا  العهميااا  بعاااض الم اااهللهللت الااال وااابب  اهللنترنيااات ن ولباااش لااا  تباااش بهللاليااا  الااال 
الديني  لتهك المنهللظرة واىميتيهلل الل  ه  الدده والمنهللظرة والل موادياهللت التحاديهللت الدينيا  

 التل توادو اهللم  اهللسممي  .
 لذلك فسمت البحث بهللهللتل   

 المبحث االول / تعريف بمفردات العنوان .
 المطهب اهللوه / تردم  ابش  بهللس ر ل اهلل  نو    .

 المهللنل / تعري  اللوارج .المطهب 
 المطهب المهلللث / تعري  الدده والمنهللظرة .

 المطهب الراب  / سيهللك حديث المنهللظرة .

 المبحث الثاني / أثرىا في عمم الجدل والمناظرة . 
زال  الوبو.  المطهب اهللوه /  الحوار والمنهللفو  وا 

 المطهب المهللنل / وروط المنهللظرة و وابطيهلل.
 الفوامد المستنبط  مش منهللظرة ابش  بهللس ر ل اهلل  نو.المطهب المهلللث / 

 ثم الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع .
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 ا.م . د. رحيم سلوم مرهون
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 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

 املبحث االول 
 تعريف مبفرداث العنىان ال

 .    ( ٔ)المطمب االول / ترجمة ابن عباس
 بد اهلل بش  بهللس بش  بد المطهب بش ىهللو  بش  بد منهلل ن وىو بش    رساوه اهلل     

اهلُل َ َهْيااِو َوَسااه َ  ولااد فبااه اليداارة بااممث ساانيش ود ااهلل لااو رسااوه اهلل َصااه ز اهلُل َ َهْيااِو  َصااه ز
َوَسه َ  بهلللفي  الل ال رآش البهللش يسمز   البحر والحبر لسع   همون ماهللت سان  مماهللش وساتيش 

 .(ٕ)بهلللطهللم  وىو أحد المبمريش مش الصحهللب  وأحد العبهللدل  مش ال يهللء الصحهللب 
مهلل  التفسيرن أبو العبهللس  بد اهللن اباش  ا  الهللبش  بهللس  ىو حبر اام ن وال يو العصرن وا 
 . -صهز اهلل  هيو وسه -رسوه اهلل 

نحااوا مااش ممماايش واايران وحاادث  نااو بدمهاا   -صااهز اهلل  هيااو وسااه -صااحب النباال     
صاااهلللح ن و اااش  مااارن و هااالن ومعاااهللذن ووالااادهن و باااد الااارحمش باااش  اااو ن وأبااال سااافيهللش 

 بل ذرن وأبل بش بعبن وزيد بش مهللبتن ولهك.صلر بش حربن وأ
 وفرأ  هز أبلن وزيد.

 فرأ  هيو  مدهللىدن وسعيد بش دبيرن وطهللمف .
روى  نو  ابنو  هلن وابش أليو  بد اهلل بش معبدن ومواليو؛  برم  وم سا  وبريابن     

وأبااو معبااد نهللالااذن وأنااس بااش مهلللااكن وأبااو الطفيااهن وأبااو أمهللماا  بااش ساايهن وألااوه بمياار بااش 
لعبهللسن و روة بش الزبيرن و بياد اهلل باش  باد اهللن وطاهللوسن وأباو الواعمهللء داهللبرن و هال ا

                                                           

/ تردماا  ٘"ن الداارح والتعااديه "٘/ تردماا  ٘"ن التااهللريا الببياار "ٖ٘ٙ/ ٕا ينظاار   تردمتااو الاال طب ااهللت ابااش سااعد " ٔ
/ ٔ"ن تدرياااد أسااامهللء الصاااحهللب  "ٜٕٓ/ ٖ"ن أساااد الغهللبااا  "ٖٖٜ/ ٖ"ن واهللساااتيعهللب "ٖٚٔ/ ٔ"ن تاااهللريا بغاااداد "ٕٚ٘

"ن ٜٕٚ-ٕٙٛ/ ٘يب التيااذيب ""ن تيااذٔٛٚٗ/ تردماا  ٕ"ن ا،صااهللب  "ٜٕٕٛ/ تردماا  ٕ"ن البهللواا  "ٖٖٛتردماا  
 ".ٜٖٛ٘/ تردم  ٕلمص  اللزردل "

ىااا(ن ٕ٘ٛا  ت ريااب التيااذيب ن أبااو الف ااه أحمااد بااش  هاال بااش محمااد بااش أحمااد بااش حداار العساا منل )المتااوالز   ٕ
 . ٜٖٓ/ٔنٜٙٛٔ – ٙٓٗٔسوريهلل ن الطبع   ااولزن  –المح ك  محمد  وام  ن النهللور  دار الرويد 
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 وأثرها في علم الجدل والمناظرة

 

 ا.م . د. رحيم سلوم مرهون
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 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

باااش الحسااايشن وساااعيد باااش دبيااارن ومدهللىاااد باااش دبااارن وال هللسااا  باااش محمااادن وأباااو صااااهلللح 
السمهللشن وأبو ردهللء العطهللردين وأبو العهلللي ن و بيد بش  ميرن وابنو  بد اهللن و طهللء باش 

باااراىي  باااش  باااد اهلل  باااش معبااادن وأربااادة التميمااال صاااهللحب التفسااايرن وأباااو صاااهلللح يساااهللرن وا 
بهللذا ن وطهيك بش فيس الحنفلن و طهللء بش أبل رباهللحن والواعبلن والحساشن واباش سايريشن 
ومحمد بش بعب ال رظلن ووير بش حووبن وابش أبل مهيب ن و مرو باش ديناهللرن و بياد 

مااازاح ن وأباااو  اهلل باااش أبااال يزيااادن وأباااو دمااارة نصااار باااش  ماااراش ال ااابعلن وال اااحهللك باااش
الزبير المبلن وببر بش  بد اهلل المزنلن وحبيب بش أبل مهللباتن وساعيد باش أبال الحساشن 

سمهلل يه السدين ولهك سواى .  وا 
   و:ــــــوأم

 ىل أ  الف ه لبهللب  بنت الحهللرث بش حزش بش بدير اليملي ن مش ىمه بش  هللمر.      
و هاال أبااو اللهفااهللءن وىااو أصااغرى ن وبااو بااهللش يبناازن -ولااو دمهلل اا  أوهللد؛ أبباارى  العبااهللس 

 والف هن ومحمدن و بيد اهللن ولبهللب ن وأسمهللء.
وباااهللش وسااايمهلل دمااايمن مدياااد ال هللمااا ن مييباااهللن بهللماااه الع اااهن ذبااال الااانفسن ماااش رداااهلله     

 البمهلله.
 وأوالده: 

و  اب ماش زودياهلل  الف ه ومحمد و بيد اهللن مهللتوا وهلل   ب لي ن ولبهللب ن وليهلل أوهللدن    
اهلل بش دعفر بش أبل طهلللبن وبنتو االرى أسمهللءن وبهللنات  ناد اباش  مياهلل  هل بش  بد 

 .(ٔ) بد اهلل بش  بيد اهلل بش العبهللسن الولدت لو حسنهلل وحسينهلل

                                                           

الناابمء نواامس الااديش أبااو  بااد اهلل محمااد بااش أحمااد بااش  ممااهللش بااش َفهللْيمااهللز الااذىبل )تااوالز   ا ينظاار   سااير أ اام  ٔ
 . ٖٔٛ/ٗ ن ٕٙٓٓ-ىإٚٗٔال هللىرة ن الطبع    -ىا( ن النهللور  دار الحديثٛٗٚ
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انت ااه ابااش  بااهللس ماا  أبويااو إلااز دار اليداارة ساان  الفااتحن وفااد أسااه  فبااه ذلااكن الإنااو صااح 
 وأمل مش النسهللء. نو أنو فهلله  بنت أنهلل وأمل مش المست عفيشن أنهلل مش الولداشن 

صااهز اهلل  هيااو -روى لهلللااد الحااذاء  ااش  برماا ن  ااش ابااش  بااهللس فااهلله  مسااح النباال     
 .(ٔ)رأسلن ود هلل لل بهلللحبم  -وسه 
الملارج ولارجن الاإذا  -صاهز اهلل  هياو وساه -و ش ابش  بهللس فهلله  دله رسوه اهلل     

 (ٕ)يه ال رآش" تور مغطز فهلله  "مش صن  ىذا"ءن ال هت  أنهلل. ال هلله  "الهي   همو ت و 
فهلله ابش ويهللب   ش  بيد اهللن  اش اباش  باهللس فاهلله  أفبهات  هاز أتاهللشن وفاد ناهللىزت     

 .(ٖ)يصهل بهلللنهللس بمنز -صهز اهلل  هيو وسه -اهللحتم ن ورسوه اهلل 

                                                           

وماش مساند بنال  -ن مساند أحماد باش حنباه    ٜٓٙٔ ذبار ماش واال او الال ذلاكن حاديث  -ا تياذيب ا ماهللر لهطباري   ٔ
أوه مسند ابش  -ن مسند أبل يعهز الموصهل   ٛٛٚٔ حديث  - بد اهلل بش العبهللس بش  بد المطهب  ىهللو  مسند 

بتاهللب داهللم  ال اهللمه أىاه البيات ر ال اهلل  اني  ن بتاهللب ال اهللمه  -ن الواريع  لجداري    ٕٕٔٗ  بهللس ن حديث 
 اال اهلل  نااو ومااهلل بااهللب ال ااه  بااد اهلل بااش  بااهللس ر   -العبااهللس بااش  بااد المطهااب وولااده ر اال اهلل  ااني  أدمعاايش 

 . ٔٓٚٔ لصو ن حديث 
بتهللب معرال  الصحهللب  ر ل اهلل  ني  ن ذبر  بد اهلل بش  بهللس باش  باد  -ا المستدرك  هز الصحيحيش لهحهللب    ٕ

وفاهلله الحاهللب   صاحيح ا،سانهللدن وتع باو الاذىبل الال "التهلايص" ب ولاو   ٕٖٔٙ حديث  -المطهب ر ل اهلل  نيمهلل 
" ٙ٘ٛٔ"ن والاااال "ال ااااهللمه الصااااحهللب " "ٖٖ٘و ٕٖٛو ٖٗٔو ٕٙٙ/ ٔأحمااااد " فهاااات  "واااابيب اليااااو لاااايشن وألردااااو

مااش اساامو  بااد اهلل ن ومااهلل أسااند  بااد اهلل بااش  بااهللس  -نالمعداا  الببياار لهطبراناال   " ٕٛٛٔ" و"ٛ٘ٛٔ" و"ٙ٘ٛٔو"
ن مش طريك  بد اهلل بش  ممهللش بش لمي ن  ش سعيد   ٕٔٛٔٔ  برم   ش ابش  بهللس حديث   -ر ل اهلل  نيمهلل 

 ن  ش ابش  بهللس. بش دبير
ن    ٙٚ حاديث  -"ن والبلهللري ن بتهللب العه  ن بهللب   متز يصح سمهللع الصغير  ٘٘ٔ/ ٔا صحيح  ألردو مهلللك " ٖ

باهللب ا،مهللما  والدمهلل ا  ن  -ن وصاحيح اباش حباهللش    ٔٔٛ حاديث  -ومسه  ن بتهللب الصمة ن باهللب ساترة المصاهل 
ن سنش أبل  ٕ٘ٚٔ بهلللنهللس دمهلل   الل ال هللء ن حديث ذبر ا،بهللح  لإلمهلل  أش يصهل   -الصه الل ال ه الدمهلل   

ن السانش   ٕٔٙ بهللب مش فهلله   الحمهللر هلل ي ط  الصمة ن  حديث   -بتهللب الصمة ن تفري  أبواب السترة  -داود  
بتاهللب  -ن السانش الببارى لهبيي ال    ٖٜٙ٘ حاديث  -بتهللب العه  ن متز يصح سمهللع الصاغير  -الببرى لهنسهللمل  
باهللب الادليه  هاز أش مارور الحماهللر بايش يدياو هلل يفساد   -بواب مهلل يدوز مش العماه الال الصامة الصمة ن دمهللع أ
 .  ٕٕٖٙ الصمة ن حديث 
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صاهز اهلل  هياو -وروى أبو بورن  ش سعيد بش دبيرن  ش ابش  بهللس فهلله  توالل النبال 
 عب  لون وغيره  نو.. رواه و(ٔ)وسه ن وأنهلل ابش  ور

وفهلله ىوي   ألبرنهلل أباو بوارن  اش ساعيدن  ناو  دمعات المحبا  الال  ياد رساوه اهلل     
 .(ٕ)وفبض وأنهلل ابش  ور حدج -صهز اهلل  هيو وسه -

 المطمب الثاني / التعريف بالخوارج .
اللوارج ى    بّه مش لرج  هاز ا،ماهلل  الحاّك الاذي اّتف ات الدمهلل ا   هياو ُيَساّمز        

لهللردّيهلًل سواء بهللش اللروج الل أّيهلل  الصحهللب   هز اامم  الراوديش أو ) ماش( باهللش بعادى  
   .(ٖ) هز التهللبعيش لي  بإحسهللش واامم  الل بّه زمهللش

وفااد زاد بع ااي   هااز ذلااك باا ش اساا  اللااهللردل يهحااك بااه  )ومااش واالااك اللااوارج مااش     
ز أمماااا  الداااااورن وأش إنبااااهللر التحبااااي ن وتبفياااار أصااااحهللب الببااااهللمرن وال ااااوه بااااهللللروج  هاااا

 (ٗ)أصحهللب الببهللمر ملهدوش الل النهللرن وأش ا،مهللم  دهللمزة الل غير فريش اليو لهللردل(
 
 

                                                           

" مش طرك  ش أبل بورن  ش سعيد باش دبيارن  اش اباش ٖٚ٘و ٖٖٚو ٕٚٛو ٖٕ٘/ ٔا صحيح  ألردو أحمد " ٔ
  بهللسن بو.

طريك وعب ن  ش أبل بورن  ش سعيد بش دبيرن  " مشٚٚ٘ٓٔ"ن والطبرانل "ٜٖٕٙا صحيح  ألردو الطيهلللسل " ٕ
وأنهلل ابش  ور سنيش ملتوشن وفد فرأت المحب  مش  -صهز اهلل  هيو وسه - ش ابش  بهللس فهلله  توالل رسوه اهلل 

" ماش ٖ٘ٓ٘ال رآش. فهلله وعب   فهت ابال بوار  أي والء المحبا  ماش ال ارآشء فاهلله  المفصاه. وألرداو البلاهللري "
بورن  ش سعيد بش دبير فهلله  إش الذي تد ونو المفصه ىو المحب ن فاهلله  وفاهلله اباش طريك أبل  وان ن  ش أبل 

 وأنهلل ابش  ور سنيشن وفد فرأت المحب ". -صهز اهلل  هيو وسه - بهللس  توالل رسوه اهلل 
ن  ٗٓٗٔبياروت ن  -ا المهه والنحه محمد بش  بد البري  بش أبل ببر أحمد الويرستهللنل ن النهللور   دار المعرالا   ٖ

 . ٗٔٔ/ٔح يك   محمد سيد بيمنلن ت
ىاا(ن ٙ٘ٗا الفصاه هللباش حاز   أباو محماد  هال باش أحماد باش ساعيد باش حاز  ااندلسال ال رطبال الظاهللىري )تاوالز   ٗ

 .ٖٔٔ/ ٕال هللىرة  –النهللور  مبتب  اللهللندل 
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 أشير أسماء الخوارج وألقابيم:
لهلوارج أسمهللء بميرة أطه يهلل  هيي   هماهللء الفارك والمؤرلاوش. واللاوارج ير اوش ببع ايهلل 

 وينبروش البعض ا لر. 
 ومن ىذه األسماء ما يأتي:

 الخوارج:. 1
وىو أوير أسمهللمي  وأبمرىهلل استعمهللهلًلن وفد ورد  هز ألسن  بت اهللب الم اهللهللت والتاهللريا      

وتبهللد ب ي  أسمهللمي  االرى بهلللنسب  إلز ىذا اهللس  تلتفز وىو اهللسا  الاذى يوامه دميا  
وفاااد أدمااا  مؤرلاااو الفااارك  هاااز  حتماااه أش يباااوش مااادحهلًل ليااا  أو ذماااهلًل.الااارفي ن وىاااو اسااا  ي

 .(ٔ) ا اهللس  )اللوارج(تسميتي  بيذ
 . الحرورية:2

نساب  إلاز المو ا  الاذى لارج الياو أسامالي  حينماهلل انوا وا ولرداوا  اش دايش ا،ماهلل      
 هز الهللتديوا إلز ىذا المو  ن النسبت ىذه الطهللمفا  إلياو وىاو مو ا  فرياب ماش البوالا  

والنصاهللرى وفهلله ابش  بهللس  ) ليس الحروري  ب ود ادتيهللدًا مش الييود  .(ٕ)يسمز حروراء
 .(ٖ)وى  ي هوش(

 . الشُّراة:3
 .(ٗ)وسبب تسميتي  بهلللوراة  فولي   ورينهلل أنفسنهلل الل طهلل   اهلل أي بعنهللىهلل بهلللدن       

 . المارقة:4
 .(٘)ن وى  المهللرف  الذيش ادتمعوا بهلللنيرواشلبسبب لرودي   ش ديش ا،مهلل   ه    

                                                           

 .ٓٚٔ/ٚا ينظر  البداي  والنيهللي   ٔ
 .٘ٚن الفرك بيش الفرك ص  ٕٚٓ/ ٔا ينظر  م هللهللت ااوعري  ٕ
 .ٗٚٔا التنبيو والرد لهمهطز ص   ٖ
 .ٕٚٓ/ ٔا ينظر  م هللهللت ااوعري  ٗ
 .٘ٔٔ/ ٔا المهه والنحه  ٘
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 . الُمَحكَِّمُة:5
أوامااه أساامهللمي  التاال أطه اات  هاايي ن وفااد أطهااك  هاايي  مااش أساامهللمي  أي ااهلًل وىااو مااش      

 . (ٔ)بسبب إنبهللرى  تحبي  الحبميش وفولي   "هلل حب  إهلل هلل"
تهااك أساامهللء اللااوارج وأل ااهللبي  وىاا  يحبااوش ىااذه ااساامهللء بهيااهلل وهلل ينبااروش منيااهلل غياار اساا  

 .(ٕ)واحد وىو تسميتي  بهلللمهللرف 
 نشأة الخوارج:

 ء نو ة اللوارج  هز أفواه أىميهلل مهلل يهز يلته  المؤرلوش الل تحديد بد    
 القول األول:

أش أوه اللاوارج ىاو ذو اللويصارة أو  باد اهلل باش ذي اللويصارة التميمال الاذى باادأ     
الال فسام  الفالء واتيهللماو إياهلله  -صهز اهلل  هيو وسه   -اللروج بهللهلل تراض  هز النبل 

رك فتاهلله اللاوارج لهتا ل  وأش بعد  العدهن وفد ورد الل حديث البلاهللري تحات "باهللب ماش تا
ي سا   -صاهز اهلل  هياو وساه   -هلل ينفر الناهللس  ناو" العاش أباز ساعيد فاهلله  )بينماهلل النبال 

داااهللء  باااد اهلل اباااش ذي اللويصااارة التميمااال ال اااهلله  ا اااده ياااهلل رساااوه اهلل ال اااهلله  ويهاااك ماااش 
يعااده إذا لاا  أ اادهء! فااهلله  ماار بااش اللطااهللب  د ناال أ اارب  ن ااو. فااهلله  د ااو الااإش لااو 

يح اار أحاادب  صاامتو ماا  صاامتو وصاايهللمو ماا  صاايهللمو يمرفااوش مااش الااديش بمااهلل  أصااحهللبهللً 
يماارك السااي  مااش الرمياا ن ينظاار الاال فااذذه الاام يودااد اليااو واالءن ماا  ينظاار الاال نصااهو الاام 
يودد اليو ولءن م  ينظر الل رصهللالو الم يودد اليو ولءن م  ينظار الال ن ايو الام يوداد 

ممااه ماادى  -أو فااهلله  مدييااو -يااو اليااو واالء فااد ساابك الفاارث والااد ن آيااتي  ردااه إحاادى يد
تاادردر يلردااوش  هااز حاايش الرفاا  مااش النااهللس. فااهلله أبااو  -أو فااهلله  ممااه الب ااع   -الماارآة

                                                           

 .ٕٚٔ/ ٔا م هللهللت ا،سممييش  ٔ
 .ٕٚٓ/ ٔا ينظر  م هللهللت ا،سممييش  ٕ
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ن وأواايد أش  هيااهلًل فااتهي  وأنااهلل -صااهز اهلل  هيااو وسااه   -سااعيد  أواايد ساامعت مااش النباال 
 النزلات. فاهلله  -صهز اهلل  هيو وساه   -معو دلء بهلللرده  هز النعت الذى نعتو النبل 

  .(ٔ)(ٛ٘التوب   )  چچ  چ   چ      ڇ  ڇ  چ   اليو
 وأش اللاااوارجن أوه اللويصااارة ذا يعااادّ  -الحاااديث لياااذا تبويباااو ماااش يبااادو ماااهلل  هاااز- الياااو

 .لهت ل  فتهو ترك فد - وسه   هيو اهلل صهز - اهلل رسوه
 :الثاني القول
 تهاك الل  نو اهلل ر ز  ممهللش  هز بهللللروج بدأت اللوارج نو ة أش ومني  مش يرى    
 . (ٕ)ااولز الفتن  وتسمز ب تهو انتيت التل الفتن 
 :الثالث القول
  هياون ولارودي   ناو اهلل ر از  هاز ا،ماهلل  دايش  ش بهللنفصهلللي  بدأت نو تي  اش    
 الاذيش ىا  با ني  اللاوارج يعرالاوش إذ العهماهللء ماش الغهلللبا  البمارة  هياو الذى ىو الرأي وىذا

 .(ٖ)التحبي  بعد  هزّ   هز لردوا
 :(4)النيروان في لمخوارج عمّي رضي اهلل عنو  اإلمام محاورات

 وحينماهلل محاهللوراتن  ادة -المعرب  نووب فبه - اللوارج وبيش  هل ا،مهلل  بيش وفعت   
  منيهلل أويهللءن بعدة أدهللبوه  نو لرودي  أسبهللب بيهللش  نو اهلل ر ز  هز مني  طهب
 المهللهء ألذ لي  أبهللح بمهلل والذري  النسهللء ألذ الدمه معرب  الل لي  يبح ل  لمهللذا

                                                           

 -لمعهللناااديش وفتاااهلللي  ن باااهللب ماااش تااارك فتاااهلله اللاااوارج لهتااا ل   بتاااهللب اساااتتهللب  المرتاااديش وا -ا صاااحيح البلاااهللري   ٔ
  ٓ٘٘ٙ حديث 

ا واارح الطحهللويا  صادر الااديش محماد باش  اامء الاديش  هااّل باش محماد ابااش أبال العاز الحنفاالن ااذر ال الصااهلللحل  ٕ
 باااد اهلل باااش المحساااش التربااال ن النهللوااار  مؤسسااا   -ىاااا( ن تح ياااك  واااعيب  اارناااؤوط ٕٜٚالدموااا ل )المتاااوالز  

 .ٕٚٗبيروت ن ص –رسهللل  ال
 .ٕٚٓ/ ٔا ينظر  م هللهللت ا،سممييش  ٖ
 .ٚٔٔ/ٕن البهللمه لهمبرد  ٕ٘ٚ/ٕن وورح نيج البمغ  ٜٚا ينظر  الفرك بيش الفرك ص ٗ
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 الاال اليدناا  بتااهللب بتااب  ناادمهلل ذلااك الاال معهللوياا  وأطااهللع المااؤمنيش أمياار لفظاا  محااز لمااهللذا
 بنااتُ  إش  لهحبماايش فولااو ء"المااؤمنيش أمياار َ هااز  " بتهللباا   ااد   هااز معااو وأصاار صاافيشن

 حاك الال باهلللتحبي  ر از لماهللذا .لهلمالا  أح يتاو الال وك ىذا ب ش. ال مبتهللنل لهلمال  أىمً 
 باه  اش أداهللبي  وفاد يز ماوشن بماهلل أدهياهلل ماش  هياو ن ماوا التال ااماور أى  ىذه .لو بهللش
 . ودح يهلل الوبو تهك

 :الخوارج خروج أسباب
 ااساابهللب أىاا  ونااودز اللااروجن إلااز بياا  أدت التاال ىاال مدتمعاا  أساابهللبهلل أش الاارادح     
  يهز اليمهلل
 اللمال . حوه النزاع. ٔ
   التحبي . ف ي . ٕ
 المنبرات. وظيور الحبهلل  دور. ٖ

 المطمب الثالث / تعريف الجدل والمناظرة .
)الدااااي  و الاااداه و الااام  أصااااه    (ٕ)  فااااهلله اباااش الاااهللرس (ٔ)أوهلًل  تعريااا  الداااده لغااا ً     
       ن وىاااو ماااش باااهللب اساااتحبهلل  الوااالء الااال استرساااهلله يباااوش الياااو ن وامتاااداد اللصاااوم  ن واحاااد

 . (ٖ)مرادع  البم (و 

                                                           

ن  ٕٖٖٔن  ال اهللموس المحايط   ص ٜٙٔ-ٜٗٔ/ٕٛن  تهللج العاروس    ٜٖٔ-ٜٖٓ/ٖينظر  لسهللش العرب    - ٔ
 . ٜٓٔ-ٜٛٔالمفردات الل غريب ال رآش لهراغب اهللصفيهللنل   ص

ا ىاو   أباو الحسايش أحماد باش الاهللرس باش زبرياهلل ال زوينال الارازي ن ماش أمما  الهغا  و اادب ن أصاهو ماش فازويش ما   ٕ
التااوالل الييااهلل و إلييااهلل نساابتو مااش تصااهللنيفو   م ااهللييس الهغاا  ن  المدمااهن  دااهللم  الت ويااه الاال تفسااير  انت ااه الااز الااري

ىا .  ينظر   سير أ م  النبمء ن وامس الاديش أباو  باد اهلل محماد باش أحماد باش  مماهللش ٜٖ٘ال رآش ن توالل سن  
ىاا ٘ٓٗٔن  ٖالرساهللل  ن ط/ الذىبل ن تح يك   مدمو   مش المح  يش بإوارا  الوايا واعيب اارناهللؤوط ن مؤسسا 

 .   ٛٙ/ٔىدي  العهللراليش     ٖٓٔ/ٚٔ  ن ٜ٘ٛٔ -
 . ٕٔ٘/ٔمعد  م هللييس الهغ     - ٖ
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 م. د. احمد صالح حسين

 

 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

 حول أربعة معان :فمادة جدل تدور 
ااوه   ا،حبهلل  ن ي هلله   َدَدَلو ن و ْيددُلو إذا أحب  التهو ن و الدديه   الزمهلل  المددوه 

 مش أد  أو وعر يبوش الل  نك الداب  .
 المهللنل   الودة ن الي هلله   لألرض   َددال  لودتيهلل ن واادده   الص ر ؛ لودتو .

هز اارض ن الي هلله لهصري  ن مدّده المهلللث  الصراع ن وىو إس هللط ا،نسهللش صهللحبو  
 و مندده.

الراب    اله دد الل اللصوم  و ال درة  هييهلل ن الرده َدِده ن و ِمدداه ن و ِمْدده   
وديد الدده ن وددلُت الردًه دْدهلًل ن أي   غهبتون و المْدده   الدمهلل   مش 

 .(ٔ)النهللس
هللز اا  و المغهلللباا  ن الهلللدااده و الدااداه و المدهللدلاا  بمعنااز المفهللو اا   هااز ساابيه المن    

ڀ   ڀ  ڀ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   : تعهلللزومش ذلك فولو 

ٺ  ٺ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ٻٱ  ٻ   ٻن و فولاااااو تعاااااهلللز    (ٕ)

ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ
چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ   ن وفولااو تعااهلللز    (ٖ)

 . (٘)  ﮲ے  ے  ۓ  ۓ ن و فولو تعهلللز   (ٗ)  ڍڇ   ڍ
 
 

                                                           

 . ٜٖٔ/ٖينظر   لسهللش العرب    - ٔ
 . ٗ٘البي     - ٕ
 . ٜٚٔالب رة   - ٖ
 . ٙ٘البي     - ٗ
 . ٕ٘ٔالنحه   - ٘
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 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

 ثانيًا : تعريف الجدل اصطالحًا :
وىو   نوع مش الحاوار و المنهللفوا  يتصا  بهلللصاراع و اللصاهلل  و النازاع البممال ن     

بيش الرديش ليد  تح يك الغهب  بإظيهللر اهللتدهللىهللت و المذاىب و ا راء ن بهللادلا  و نفال 
حدج اللص  و دح يهلل و تفنيدىهلل مش أداه إح اهللك حاك أو إبطاهلله بهللطاه ن أو ماش أداه 

   هااز ماادى برا ا  المتدااهللدليش و مااهلل يسااتندوش إبطاهلله حااك أو إح ااهللك بهللطااه ن وىاذا يتوفاا
   .(ٔ)إليو مش أدل  و حدج 

ودهللء تعريفو الل بتهللب البهيهللت ن ب نو  بهللرة  ش دال  المارء لصامو  اش الساهللد فولاو      
 .(ٕ)بحد  أو وبي  ن و ىو هلل يبوش إهلل بمنهللز   غيره 

ماا     )) و دااهللء تعرياا  الاال المصاابهللح المنياار بعااد أش ذباار صااهللحبو المعنااز الهغااوي    
اسااتعمه الاال لسااهللش دمهاا  الواارع الاال م هللبهاا  اادلاا  ؛ لظيااور أردحيااهلل ن وىااو محمااود إش 

هلّل المذمو     .(ٖ)((بهللش لهوفو   هز الحك ن وا 
و ّرالاو صاهللحب البهللاليا  الال الداده ب ولاو   إظياهللر المتناهللز يش م ت از نظرتيماهلل  هاز    

  .(ٗ)و الدهللل التداال  و التنهللالل العبهللرة ن أو مهلل ي و  م هللميهلل مش ا،وهللرة 
 

                                                           

 .ٕٛينظر  الدده الل ال رآش لصهللمصو ودهللهللتو  ص - ٔ
 . ٖٖ٘البهيهللت  ابل الب هللء البفوي   ص بتهللب - ٕ
المصبهللح المنير الل غريب ورح الببير ن أحمد بش محمد بش  هل الفيومل ما  الحماوي ن أباو العباهللس ن المبتبا   - ٖ

 . ٖٜ/ٔبيروت ن  –العهمي  
دبتورة الوفياا  البهللالياا  الاال الدااده ن أبااو المعااهلللل الدااوينل المه ااب بإمااهلل  الحاارميش ن تح يااك و ت اادي  و تعهيااك   الاا - ٗ

 .  ٕٛ  ن صٜٜٚٔ –ه ٜٜٖٔال هللىرة ن  –حسيش محمود ن مطبع   يسز البهللبل الحهبل و وربهللءه 
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 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

  )والدااده المااذمو  الاال ال اارآش ن محمااوه  هااز الدااده الاال  -رحمااو اهلل – (ٔ)وفااهلله الاارازي
ت ريااار البهللطاااه ن و طهاااب الماااهلله و الداااهلله ن و الداااده الممااادوح محماااوه  هاااز الداااده الااال 

 . (ٕ)(ت رير الحك ن و د وة اللهك إلز سبيه اهلل ن و الذب  ش ديش اهلل تعهلللز
 -في القرآن الكريم عمى أنواع منيا : ىذا وقد جاء الجدل 

مااهلل بااهللش ال صااد منااو الاارد  هااز المعهللنااديش و إلاازامي  بهلللحداا  ن وىااذا مااهلل دااهللء  هااز  -1

ے  ے  ۓ     و  هااز ىااذا فولااو تعااهلللز - هاايي  الساام  –الرسااه و اانبيااهللء 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ن و فولو    (ٖ) ﮲ۓ
(ٗ)    . 

 را هللت و الد هللوي البهللطه  بماهلل فاهللهالمعهللنديش الل اهلل تمهلل دهللء  هز ألسن  البفهللر و -2

گ  گ  ڳ  ڳ     گڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ    تعاااااااااااااااااااااااااااهلللز

  ڻ  ڻ         ڻ   ڻڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڳڳ

(٘( )ٙ) . 

 
 

                                                           

ااصاه الارازي المولاد ن المه اب اللار  ا ىاو   أباو  باد اهلل محماد باش  مار باش الحسايش التيمال البباري الطبرساتهللنل ٔ
الديش ن المعرو  بهللبش اللطيب الف يو الوهللالعل ن الريد  صره ن الهللك أىه زمهللنو الل  ها  البام  و المع اوهللت ن لاو 
تصااهللني  مفياادة الاال النااوش  دياادة منيااهلل   تفسااير ال اارآش البااري  ن بتااهللب البيااهللش البرىااهللش الاال الاارد  هااز أىااه الزياا  و 

ن سااير  ٕٛٗ/ٗن ينظاار   واليااهللت اا يااهللش    -ه ٙٓٙتااوالل بحااراة يااو   يااد الفطاار ساان الطغيااهللش ن و غيرىااهلل ن 
 ٘ٚٔ/ٗن الواالل بهلللواليهللت    ٔٓ٘/ٕٔأ م  النبمء   

 ن بتصر  . ٕٖٓ/٘تفسير الرازي    - ٕ
 . ٕ٘ٔالنحه    - ٖ
 . ٙٗالعنببوت     - ٗ
 . ٘غهللالر    - ٘
ن  مبهللحااث الاال  هااو  ال اارآش    ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/ٔإلااز ا،ساام    ينظاار  ماانيج ال اارآش البااري  الاال د ااوة الموااربيش  - ٙ

 . ٕٙٚص
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 وااريش   منيااهلل الاال ال اارآش البااري  تسااعهلًل و الدااده( ومااهلل تصاار  ىااذا وفااد وردت مااهللدة ) -3
داااادهلًل ن دااااهللدلت  ن دهللدلتنااااهلل ن دااااهللدلوا ن  ) ماااارة بصااااي  متعااااددة أدمهيااااهلل اليمااااهلل ياااا تل  

ن ل ن يداهللده ن يدهللدلناهلل ن ليداهللدلوب دهللدلوك ن ُتدهللده ن ُتدهللدلك ن تداهللدلوا ن أتداهللدلونن
 . (ٔ)يدهللدلوش ن يدهللدلونك ن ودهللدلي  ن ِدداه ن ددالنهلل(

 ثالثًا: تعريف المناظرة :
 .(ٖ)( بهلللبصايرة النظار ماش أو النظيار ماش لغا  )المناهللظرة (ٕ)فاهلله الدرداهللنلالمناظرة لغة :

 معناازً  إلااز الروُ ااو يرداا  صااحيح أصااهٌ  والااراء والظااهللء النااوش( نظاار )فااهلله ابااش الااهللرس   )
 .   (ٗ)اليو ( وُيت َس  ُيستعهللر م  ومعهللينُتون الّولءِ  ت م هُ  وىو واحد

 إظيااااهللرا الواااايميش باااايش النسااااب  الاااال الدااااهللنبيش مااااش بهلللبصاااايرة النظاااار ىاااال) : واصــــطالحا
 .(٘)لهصواب(

 
                                                           

ماش اا ارا  ن  ٔٚماش اانعاهلل  ن و  ٕٔٔو  ٕ٘ماش النساهللء ن و  ٜٓٔو  ٚٓٔماش الب ارة ن و  ٜٚٔيوير إلز ا ياهللت    - ٔ
ماش البيا  ن و  ٙ٘و  ٗ٘ماش  النحاه ن و ٕ٘ٔو  ٔٔٔمش الر اد ن و  ٖٔمش ىود ن و  ٗٚو  ٕٖمش اانفهلله ن و  ٙو 
ماش  ٖ٘مش غاهللالر ن و  ٜٙو  ٙ٘و  ٖ٘و  ٘و  ٗو  مش ل مهللش ن ٕٓمش العنببوت ن و  ٙٗمش الحج ن و  ٛٙو  ٛو  ٖ

 ابطيهلل ورتبياهلل  محماد المفيارس الفاهللظ ال ارآش الباري  ن مش المدهللدلا  . ينظار  المعدا  ٔمش الزلر  ن و  ٛ٘الوورى ن و 
-ىٖٖٗٔلبنااااااهللشن ط التهللسااااااع ن-بيروتد الااااااؤاد  بااااااد البااااااهللفلن دار المعرالاااااا نسااااااعيد الهّحااااااهلل ن رودعاااااات  هااااااز طبعاااااا  محماااااا

 .  ٜٗستلرج الدده مش ال رآش البري   صناٛٓٗنٖٔٗص نٕٕٔٓ
ا ىو    بد ال هللىر بش  بد الرحمش بش محمد الدردهللنل ن أبو ببر ن وا   أصوه البمغ  ن بهللش مش أمم  الهغ  ن ومش أىاه  ٕ

هلل دردهللش )بيش طبرستهللش و لراسهللش( لو وعر رفيك ن مش بتبو   أسرار البمغ  ن  دهللمه ا، داهللز ن  العواماه المما  ن وغيرىا
 .ٙٓٔ/ٕن  بغي  الو هللة   ٛٗ/ٗه ن ينظر   اا م  لهزربهل  ٔٚٗن توالل سن  

ن  ٘ٓٗٔالطبعااا  ااولاااز ن  بياااروت –هللوااار   دار البتاااهللب العربااال التعريفاااهللت ن  هااال باااش محماااد باااش  هااال الدرداااهللنل ن الن - ٖ
رؤو  المناهللوي ن النهللوار   دار .ينظر    التوفي   هاز ميماهللت التعاهللري  ن محماد  باد الاٜٕٛ/ٔتح يك   إبراىي  اابيهللرين 

 .ٛٚٙ/ٔبيروت ن دموك ن -الفبر المعهللصر ن دار الفبر 
 . ٗٗٗ/٘ا معد  م هللييس الهغ     ٗ
ن  ٘ٓٗٔالطبعااا  ااولاااز ن  بياااروت –هللوااار   دار البتاااهللب العربااال التعريفاااهللت ن  هااال باااش محماااد باااش  هااال الدرداااهللنل ن الن - ٘

وفي   هاز ميماهللت التعاهللري  ن محماد  باد الارؤو  المناهللوي ن النهللوار   دار .ينظر    التٜٕٛ/ٔتح يك   إبراىي  اابيهللرين 
 .ٚٙ/ٔبيروت ن دموك ن -الفبر المعهللصر ن دار الفبر 



 261  
 

     

   
 

 للخوارج  مناظـرة ابن عباس 
 وأثرها في علم الجدل والمناظرة

 

 ا.م . د. رحيم سلوم مرهون
 م. د. احمد صالح حسين

 

 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

 الرابع / سياق حديث المناظرة .المطمب 
ذبر ىذه المنهللظرة غير واحد مش أىه العه  ن ال اد داهللء ذبرىاهلل وبسايهللفهللت مت هللربا  الال     

الااال  (ٔ)درّ المبِااا ىاااهللأورد مدمو ااا  ماااش المؤلفاااهللت التااال تحااادمت  اااش وااا نيهلل واىميتياااهلل ن ال اااد
 (ٙ)الال الفتاوح (٘)الباوالل أ ام  باش ن و هال (ٗ)والتهللريا الل المعرال  (ٖ)والفسوي ن (ٕ)البهللمه
 تاهللريا الال. الال المناتظ  (ٚ)الداوزي محماد باش  هال بش الرحمش  بد الفرج نوابو (ٙ)الفتوح

                                                           

بااهلللمبرد إمااهلل  العربياا  ببغااداد الاال زمهللنااون وأحااد أمماا  اادب  ا ىااو  محمااد بااش يزيااد بااش  بااد اابباار الممااهلللل اازدين المعاارو  ٔ
 (.ٗٗٔ/ ٚىا. ينظر    اا م  ) ٕٙٛواالبهللرن توالل ببغداد سن  

لمح ااك  محماد أباو الف ااه ىاا( نإ٘ٛا ينظار    البهللماه الاال الهغا  واادب ن محماد بااش يزياد المباردن أباو العبااهللس )المتاوالز   ٕ
 .٘ٙٔ/  ٖ  ن ٜٜٚٔ -ىا  ٚٔٗٔالطبع  المهلللم  ال هللىرة نالطبع   –إبراىي  نالنهللور دار الفبر العربل 

ا ىو   يع وب بش سفيهللش بش دواش الفهللرسال الفساوي )أباو يوسا ( محادثن حاهللالظن ماؤرخن رحاهللهن حاهللالظ. ولاد الال حادود سان   ٖ
ه وفااد  دموااك والعااراكن ورحااه إلااز الغااربن وساام  البمياارن وتااوالل بفسااهلل بفااهللرس الاال ردااب. مااش آمااهللره  تااهللريا ببياارن  ٜٔٔ

 . ٜٕٗ/ٖٔن ومعد  المؤلفيش  ٜٛٔ/ ٛوالمويل . ينظر    اهلل م  
ىاا( ن المح اك  أبار  ٕٚٚا ينظر   المعرالا  والتاهللريا ن يع اوب باش سافيهللش باش داواش الفهللرسال الفساوين أباو يوسا  )المتاوالز   ٗ

  يهللء العمري
 . ٕٕ٘/ٔ  ن ٜٔٛٔ -ىا ٔٓٗٔالنهللور  مؤسس  الرسهللل ن بيروت ن الطبع   المهللني ن 

ا أحمد بش محمد بش  هل بش أ م  البواللن أبو محمد  مؤرخن مش أىه البوال ن مش بتبو )الفتاوح( انتياز الياو إلاز أياهلل  الروايد  ٘
( ونسال  الال دهللمعا  البويات مصاورة  اش ٕٕٖٚورفا  الال وساتربتل )الارف   ٖٔٙالرويد العبهللسلن منو مدهد ملطوطن الال 

الال حيادر آباهللد الادبش بهللليناد. و )التاهللريا( ماش أياهلل  الما موش إلاز اسطنبوهن ونسل  بهللورت طبعياهلل دامارة المعاهللر  اهللساممي  
 أيهلل  الم تدر.

فااهلله يااهللفوت  رأياات البتااهللبيش. وفااد تاارد  فساا  مااش بتااهللب الفتااوح إلااز الفهللرسااي  وساامل )التااوح أ اام ( وطباا  بيااهللن وتردماات نساالتو 
 ٜٔ/ ٔودامارة المعاهللر  اهللساممي   ٖٕٓ/ ٕالفهللرسي  إلز لغ  )أردو( وسمل بيهلل )تهللريا أ م ( ينظر  إروهللد اهللريب لياهللفوت 

وىااو الييااهلل )محمااد بااش  هاال بااش أ اام ( بمااهلل الاال النساال  المطبو اا  مااش التردماا  الفهللرسااي . ومدهاا  الااو ل اهللسااممل البويتياا ن 
 .ٛٛص  ٗٔٔالعدد 

يري ىااا( نالمح ااك   هاال وااٖٗٔا ينظاار   الفتااوح ن أحمااد بااش محمااد بااش  هاال بااش أ اام  البااواللن أبااو محمااد )المتااوالز  نحااو  ٙ
 . ٕٔ٘/ٗ  ن ٜٜٔٔ -ىا  ٔٔٗٔنالنهللور  دار اا واءن بيروت نالطبع   ااولزن 

ا ىو  الحهللالظ ابش الدوزي   بد الرحمش باش  هال باش محماد باش  هال باش  بياد اهلل باش مياهللدي باش أمياد باش محماد باش دعفار  ٚ
ن ىٜٚ٘المتاااوالز سااان  ن أباااو الفااارجننال روااالن التيمااالن الببااارين البغااادادين الحنبهااالن المعااارو  باااهللبش الداااوزي ندماااهلله الاااديش

محدثن مفسرن ال يون وا ظن أديبن مؤرخن موهللرك الل أنواع ألرى مش العهو . ولد ببغاداد سان ن وتاوالل بياهللن ماش مؤلفهللتاو ك 
المغناال الاال    هااو  ال اارآشن تااذبرة ااريااب الاال الهغاا ن دااهللم  المسااهللنيد ن المنااتظ  الاال تااهللريا ااماا ن بسااتهللش الااوا ظيش وريااهللض 

 .ٚ٘ٔ/٘ينظر  معد  المؤلفيش الصهلللحيش. 
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 ااما  الال تداهللرب (ٕ)مسابويو يع اوب باش محماد باش أحماد  هل ن وأبو (ٔ)والمهوك اام  تهللريا
 نوأبااو الفااداء (٘)واا اام  الموااهللىير وواليااهللت ا،ساام  تااهللريا الاال (ٗ)ن والااذىبل(ٖ)اليماا  وتعهللفااب
 الاال وااذرات (ٛ)الحنبهاال العمااهللد نوابااش (ٚ)الاال البداياا  والنيهللياا   (ٙ)بمياار بااش  ماار بااش إساامهلل يه
 العااوالل الندااو  الاال ساامط (ٓٔ)المباال العصااهللمل المهااك نو بااد (ٜ)ذىااب مااش ألبااهللر الاال الااذىب

                                                           

ا ينظاار   المنااتظ  الاال تااهللريا ااماا  والمهااوك ن دمااهلله الااديش أبااو الفاارج  بااد الاارحمش بااش  هاال بااش محمااد الدااوزي )المتااوالز   ٔ
ىااا( ن المح ااك  محمااد  بااد ال ااهللدر  طااهللن مصااطفز  بااد ال ااهللدر  طااهلل ن النهللواار  دار البتااب العهمياا ن بيااروت نالطبعاا   ٜٚ٘

 .ٕٗٔ/ ٘  ىا ن  ٕٔٗٔااولزن 
ا ىااو  أحمااد بااش محمااد بااش يع ااوب مساابويون أبااو  هاال  مااؤرخ بحااهللثن أصااهو مااش الااري وساابش أصاافيهللش وتااوالل بيااهلل. اوااتغه  ٕ

 . ٕٔٔ/ٔىا ن ينظر    اهلل م  ٕٔٗبهلللفهسف  ن توالز  
 ىا(ٕٔٗا تدهللرب اام  وتعهللفب اليم  ن أبو  هل أحمد بش محمد بش يع وب مسبويو )المتوالز   ٖ

 . ٛ٘٘/ٔ ن ٕٓٓٓال هللس  إمهللمل ن النهللور  سروشن طيراش ن الطبع   المهللني ن المح ك  أبو 
ا محمد بش أحمد بش  ممهللش بش فهلليمهللز الذىبلن ومس الديشن أبو  بد اهلل ن حاهللالظن ماؤرخن  مما  مح اك. تربماهللنل اهللصاهن  ٗ

ىاا.  ٔٗٚوب  بصره سان   اهللصهن مش أىه ميهللالهللرفيشن مولده ووالهللتو الل دموك. رحه إلز ال هللىرة وطهلل  بميرا مش البهداشن
تصهللنيفو ببيرة بميرة ت اهللرب المما ن منياهلل " دوه اهللسام  نوالمواتبو الال اهللسامهللء واهللنساهللبن والبنال واهللل اهللب ن تاهللريا اهللسام  

 . ٕٖٙ/٘ن اهلل م   ٖ٘ٔ/ٖالببير ن وسير النبمء ن البهللو  الل تراد  ردهلله الحديثن ينظر  الدرر البهللمن  
هللريا ااماا  والمهااوك ن دمااهلله الااديش أبااو الفاارج  بااد الاارحمش بااش  هاال بااش محمااد الدااوزي )المتااوالز  ا ينظاار  المنااتظ  الاال تاا ٘

ىااا( ن المح ااك  محمااد  باااد ال ااهللدر  طااهللن مصااطفز  باااد ال ااهللدر  طااهلل النهللواار  دار البتاااب العهمياا ن بيااروت نالطبعااا   ٜٚ٘
 .ٕٗٔ/٘  ن ٕٜٜٔ -ىا  ٕٔٗٔااولزن 

أباو الفاداء إسامهلل يه باش  مار باش بميارن فاهلله الواوبهللنل  لاو تصاهللني   -فاهلله الاذىبل  بماهلل -ا ا،ماهلل  المحادث المفتال الباهللرع  ٙ
ىااا( . ينظاار   ابااش حداارن الاادرر البهللمناا   ٗٚٚمفياادة منيااهلل  التفساايرن مااش أحسااش التفهللسااير إش لاا  يبااش أحساانيهللن تااوالل ساان  )

 .ٖ٘ٔ/ٔن الووبهللنلن البدر الطهللل  ٖٗٚ-ٖٖٚ/ٔ
 

عمهللد العبري الحنبهلن أبو الفمح  مؤرخن ال يون  هللل  بهللادب. ولد الال صاهلللحي  دمواكن ا  بد الحل بش أحمد بش محمد ابش ال ٛ
ط( ممهللنياا  أداازاءن و  -دموااكن وأفااهلل  الاال ال ااهللىرة ماادة طويهاا ن ومااهللت بمباا  حهللدااهلل. لااو )وااذرات الااذىب الاال ألبااهللر مااش ذىااب 

 .ٖٚٓ/ ٔاهلل يهللش  خ( الل فطر ينظر   واليهللت -)ورح متش المنتيز( الل ال و الحنهللبه ن و )ورح بديعي  ابش حد  
الحنبهالن أباو الفامح )المتااوالز   ا  وااذرات الاذىب الال ألباهللر ماش ذىااب ن باد الحال باش أحمااد باش محماد اباش العماهللد الَعبااري ٜ

بيااروت ن  –ىاا( ن ح  او  محماود اارناهللؤوط ن لارج أحهللديماو   بااد ال اهللدر اارناهللؤوط ن النهللوار  دار اباش بميارن دمواك ٜٛٓٔ
   ٜٙٛٔ -ىا  ٙٓٗٔالطبع   ااولزن 

ش  مارون ماش بنال ىاا( ن  صار باش  او  بأٔٔٔا ىو   بد المهك بش حسيش بش  بد المهاك العصاهللمل المبال )المتاوالز   ٓٔ
أالصز بش  بد ال يس  دد دهللىهل. ينسب إلياو بميارن ماني  المناذر باش  هللماذن الصاحهللبل المعارو  بهللاواج العصارين ولهياد 

 . ٖٖٕ/ٗبش حسهللش العصري ن اهلل م  
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نوغيرىاهلل ماش بتاب التاهللريا يطاوه ذبرىاهلل ن ال اد افتصارت الال  (ٔ)والتاوالل ااواماه أنبهللء الل
 سرد ىذه المنهللظرة  هز أميهللت البتب المت د  ذبرىهلل . 

 إلاايي  وّدااو الراساابلن وىااب بااش اهلل لعبااد بهلللبيعاا  اللااوارج  ااز  لّمااهلل الساام ن  هيااو  هّيااهلل أشّ 
 لينهللظرى  . العبهللس بش اهلل  بد
 اباااش  باااهللس   حااادمنل فاااهلله (ٖ)زمياااه أباااو حااادمنل (ٕ) ماااهللر باااش  برمااا  فاااهلله الاااذىبل  فاااهلله

ادتمعااوا الاال دار و ىاا  ساات   (ٗ)]اللااوارج  ر اال اهلل  نيمااهلل فااهلله   لمااهلل لرداات الحرورياا 
ال هاااات   يااااهلل أمياااار المااااؤمنيش أباااارد بااااهلللظير لعهاااال آتاااال ىااااؤهللء ال ااااو   أتياااات  هيااااهللً  (٘)آهلل 

 ال او  ءىاؤهلل  هاز أدلاه لعهال بصامة أبردناهلل المؤمنيش أمير ن والل سيهللك الر ]يهللال بهمي 
 ( .ٙال بهمي  )

                                                           

 ا سمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل ن  بد المهك بش حسيش بش  بد المهك العصهللمل المبل )المتاوالز  ٔ
 –النهللواار  دار البتااب العهمياا    هاال محمااد معااوض -أحمااد  بااد المودااودىااا( ن المح ااك   ااهللده ٔٔٔٔ )المتااوالز 

 . ٖ/ٖ  ن  ٜٜٛٔ -ىا  ٜٔٗٔبيروت ن الطبع   ااولزن 
ا ىاو    برما  ماولز اباش  باهللسن أباو  باد اهللن أصاهو بربارين م ا  مبات  اهللل  بهلللتفسايرن لا  يمبات تبذيباو  اش اباش  ٕ

 ( .ٖٙٙٗن  )الت ريب/  ٗٓٔن مش المهلللم  مهللت سن   مرن وهلل تمبت  نو بد  
ا ىو    سامهللك باش الولياد الحنفالن أباو زمياه  وم او اباش معايشن وا،ماهلل  أحمادن واباش حباهللشن وفاهلله غيارى   "لايس باو  ٖ

ن ٖٓٗ/  ٗن الم اااهللت ٖٚٔ/ ٕبااا س"ن وفاااهلله اباااش  باااد البااار  "أدمعاااوا  هاااز أناااو م ااا ". ينظااار   التاااهللريا الببيااار   
 .ٖٕ٘/ٗالتيذيب 

 . ٖ/ٖا ىبذا دهللء الل سمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٗ
ا  ىبااذا ادتمعاات اغهااب الروايااهللت التهللريلياا   هااز ىااذا العاادد  ودااهللء الاال وااذرات الااذىب   ممهللنياا  آهلل  ن ينظاار    ٘

وفاد يباوش ن وفياه   أش  ادتي  باهللنوا ممهللنيا  آهلل ن لباش ماش ال اراءن   ٕٕ٘/ٔوذرات الذىب الل ألبهللر مش ذىاب 
واط ى   هز مذىبي  آلروش مش غيارى  حتاز بهغاوا امنال  وار ألفاهللن أو سات   وار ألفاهلل. ولماهلل ناهللظرى  اباش  باهللس 

 . ٕٔٛا ٕٓٛ/ٚرد  مني  أربع  آهلل  وب ل ب يتي   هز مهلل ى   هيو ن ينظر   البداي  والنيهللي  
 . ٕٕ٘/ٔا ينظر   المعرال  والتهللريا  ٙ
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 تعدااه هلل  اَل َااهللهَ  ِإلَااْيِي ن َ ب ااهللس ابااش  هاال . والاال ساايهللك]وبعث(ٔ)فااهلله   إناال ألااهلل   هيااك
 .(ٕ)آتيك    َحت ز ولصومتي  دوابي  ِإَلز

 . (ٖ)أحدًا   أوذي هلل اللهك حسش ردمً  وبنت بم  ن والل سيهللك ]ال هت فهت   بم
 .(ٗ)أحسش مهلل يبوش مش حهه اليمشفهلله ابش  بهللس   اللردت إليي  و لبست 

فااااهلله ابااااش  بااااهللس   الاااا تيتي  و ىاااا   (٘)فااااهلله أبااااو زميااااه   بااااهللش ابااااش  بااااهللس دماااايم ديياااارا
  هااايي  ودلهااات وتردهاااتن ن والااال سااايهللك ] مدتمعاااوش الااال دارىااا  فاااهللمهوش الساااهمت  هااايي 

 ماش فرحات دباهللىي  ادتياهللدان ماني  أواد فاط فوماهلل أر لا  فاو   هز الدلهت النيهللرن نص 
 وداوىي  مسايم  موامريشن مرح ا  ن فماص و هايي  ا،باهن ب ار ب نياهلل وأياديي  السدودن

 . (ٙ) . هيي  السهمت السيرن مش
 اباااش ياااهلل مرحباااهلل  والااال سااايهللك ]ال اااهلللوا ء  ال اااهلللوا   مرحباااهلل باااك ياااهلل اباااش  باااهللس الماااهلل ىاااذه الحهااا

 . (ٚ)بكء  دهللء مهلل  بهللس
ل د رأيت رسوه اهلل صهز اهلل  هيو و سه  أحسش مهلل يباوش  ن فهلله فهت   مهلل تعيبوش  هل

 چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  مش الحهه و نزلت  
 فهلللوا   المهلل دهللء بك ء   ٕٖاا را   ]

                                                           

 ا  ىبذا ادتمعت اغهب الروايهللت التهللريلي . ٔ
 .ٗٙ/٘ا   ينظر   تهللريا الطبري  ٕ
 . ٕٕ٘/ٔا  ينظر   المعرال  والتهللريا  ٖ
 . ٕٕ٘/ٔا ينظر   المعرال  والتهللريا  ٗ
محهللول  لن د الرواي  التهللريلي  والك منيج المحدميش ن أبار  باش  ايهللء العماري ن  -ا ينظر    صر اللمال  الراودة  ٘

 . ٖ/ٖن وسمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٕٛٗن النهللور  مبتب  العبيبهللش ن ص 
 . ٕٕ٘/ٔالمعرال  والتهللريا ا ينظر   ٙ
 . ٖ/ٖنسمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٕٕ٘/ٔالمعرال  والتهللريا ا ينظر   ٚ
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سااااه  مااااش الميااااهللدريش و  نااااد صااااحهللب  النباااال صااااهز اهلل  هيااااو و فهاااات   أتيااااتب  مااااش     
ال اارآش و ىاا  أ هاا  بااهلللوحل ماانب  والاايي  أناازه العهاايي  ناازه ن اانصااهللر ابهغباا  مااهلل ي ولااوش 

   .وليس اليب  مني  أحد
 اهلل رساوه صاير  ناد وماش واانصاهللر  ند الميهللدريش مش أتيتب   فهت  والل سيهللك ]فهلله

 . (ٔ)بت ويهو   أ ه  وى  ال رآشن نزه و هيي   هل وسه ن  هيو اهلل صهز
 تلهللصاموا فريواهلل الاإش اهلل ي اوه    هلل  (ٕ)ماني   طهللمفا  ن والل سايهللك ]ال هلللات ال هلله بع ي 

 . [ ٨٥الزخرف: ] چەئ  ەئ  وئ    وئ  چ 

 تدعهاوا هلل]  هايي  حدا  فاريش احتدهللج ادعهوا  لبعض بع ي  ال هلله والل سيهللك الر   ]

ەئ  چ  الايي  وتعاهلللز تباهللرك اهلل فاهلله الاذيش ماش ىاذا الإش ن (ٖ)   هيب  حد  فريش احتدهللج

 .(ٗ)[   چەئ  ەئ  وئ    وئ  

 . مهلل ي وه و لننظرشّ  وُ ال هلله بع ي    لنبهمنّ 
رساوه اهلل صااهز اهلل  هياو و سااه  و صاايره و   فهات   ألبروناال ماهللذا ن ماات   هاز ابااش  اا

 الماؤمنيشء أميار  هاز ن مات  اّلذي مهلل  لي  والل سيهللك ]ال هلله ء (٘)الميهللدريش و اانصهللر

 مااش لاارج اهللن ديااش الاال حّباا  الهمااهلل أميااران لهمااؤمنيش بااهللش   (ٙ) ]فااد بااهللش  فااهلللوا المااؤمنيشء

                                                           

 . ٖٕ٘/ٔا ينظر    المعرال  والتهللريا  ٔ
 . ٖٕ٘/ٔا ينظر   المعرال  والتهللريا  ٕ
 ن وىو أدك. ٙٙٔ/ٖا البهللمه  ٖ
 . ٜٖا ينظر   ألبهللر الدول  العبهللسي  ص   ٗ
 . ٖٕ٘/ٔالمعرال  والتهللريا ا ينظر    ٘
              مديااااااوه  -بهللسااااااي  واليااااااو ألبااااااهللر العبااااااهللس وولااااااده نمؤلاااااا  ألبااااااهللر الدولاااااا  العبهللسااااااي  ألبااااااهللر الدولاااااا  العينظاااااار   .ٙ

 . ٜٖالعزيز الدورين  بد الدبهللر المطهبل نالنهللور  دار الطهيع ن بيروت ن ص ىا( نتح يك   بدٖ)المتوالز  ك 
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 يوااب لاا  لمااؤمش ينبغاال هلل   بااهللس ابااش ال ااهلله. لااو نعااد بااهلللبفر إفااراره بعااد الهيتااب ا،يمااهللشن
 . (ٕ)   (ٔ)  بهلللبفر] نفسو  هز ي رّ  أش وكّ  إيمهللنو

 !(ٗ) مممهلل  لمهلل  هيو نن   والل سيهللك الر   ]ال هلللوا (ٖ)فهلللوا   مممهلل
 فهت   مهلل ىش ء

 چے  ے  ۓ  ۓچ و فهلله اهلل تعهلللز ن فهلللوا   أمهلل إحداىش الإنو حب  الردهلله الل أمر اهلل 

 بعااد والحباا  الردااهلله واا ش نوالاال ساايهللك ]المااهللو مااهلل لهردااهلله و مااهلل لهحب ، [ ٨7::األنعااام] 
 . (ٚ)حّب    (ٙ)  حب  فد] إّنو  ن والل سيهللك الر ]فهلللوا(٘)وده    ز اهلل فوه

 . (ٛ)ال هت   ىذه واحدة
ل ااد  الهاامش بااهللش الااذي فهللتااه بفااهللراً ن فااهلللوا   و أمااهلل االاارى الإنااو فهللتااه و لاا  يسااب و لاا  يغاان  

 بااهللنوا والاال ساايهللك ]الهاامش و لاامش بااهللنوا مااؤمنيش مااهلل حااه فتااهلللي ء نحااه ساابيي  و غنيمااتي 
 . (ٜ)!وسبهللى   فتهلللي  لنهلل حه مهلل مؤمنيش

 فهت   ىذه امنتهللش المهلل المهلللم  ء
 

                                                           

 .٘ٙٔ/  ٖا ينظر  البهللمه ج  ٔ
 . ٜٖا ينظر  ألبهللر الدول  العبهللسي  ص   ٕ
 . ٖ/ٖن سمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٖٕ٘/ٔالمعرال  والتهللريا  ا ينظر  ٖ
 . ٖ/ٖنسمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٕٕ٘/ٔا ينظر   المعرال  والتهللريا  ٗ
 . ٖٕ٘/ٔا ينظر  المعرال  والتهللريا  ٘
 .٘ٙٔ/  ٖا ينظر  البهللمه  ٙ
 . ٜٖا ينظر  ألبهللر الدول  العبهللسي  ص   ٚ
 . ٖٕ٘/ٔا ينظر  المعرال  والتهللريا  ٛ
 . ٖ/ٖن سمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٖٕ٘/ٔا ينظر  المعرال  والتهللريا  ٜ
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 نفساو محز ن والل سيهللك ]إنو فهلله   إنو محهلل نفسو مش أمير المؤمنيش اليو أمير البهللالريش
 . (ٔ)البهللالريش   امير الإنو المؤمنيش أمير يبش ل  إش المؤمنيشن أمير مش

 ء  (ٕ)ن والل سيهللك ]غير ىذا   فهت   أ ندب  سوى ىذا
 .(ٖ)ىذا   بفهللنهلل  ن والل سيهللك ]فهلللوا فهلللوا   حسبنهلل ىذا

ال هت لي    أرأيت  أش فرأت  هيب  ماش بتاهللب اهلل و ماش سان  نبياو صاهز اهلل  هياو و ساه  
 .مهلل يرد بو فولب  أتر وش 

 .  فهلللوا   نع 
 الاال  هايب  أفاارأ أناهلل وداه  ااز اهلل أمار الال الردااهلله حبا  فااولب  أماهلل  ليا  والال سايهللك ]فهاات

والاااال ساااايهللك الاااار  (ٗ)  .نعاااا   فااااهلللوا أالتردعااااوشء فااااولب  ياااان ض مااااهلل ودااااه  ااااز اهلل بتااااهللب
 .(٘)يمنعنهلل   ومهلل فهلللوا أنت  ]أرادعوش
 وتام أرناب مماش درىا  ربا  الال الردهلله إلز حبمو مش صير فد وده  ز اهلل الإشال هت   

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ : اآليذذذ  هذذذ  

الرداهلله الال أرناب و أحبا  ن ن النوادتب  اهلل   ٜ٘المهللمادة  ] چەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
نحوىااهلل مااش الصاايد أال ااه أ  حبمياا  الاال دمااهللمي  و صاامح ذات بيااني ء و أش تعهمااوا أش 

 . اهلل لو وهللء لحب  و ل  يصير ذلك إلز الردهلله

                                                           

 . ٖ/ٖن سمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٖٕ٘/ٔا ينظر  المعرال  والتهللريا  ٔ
 . ٖ/ٖن سمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٖٕ٘/ٔالمعرال  والتهللريا  ا ينظر   ٕ
 . ٖ/ٖن سمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٖٕ٘/ٔا ينظر  المعرال  والتهللريا  ٖ
 . ٖٕ٘/ٔا ينظر  المعرال  والتهللريا  ٗ
 . ٖ/ٖا ينظر  سمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٘
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ەئ  وئ  وئ   چ  ال اااهلله صااايدن فتاااه الااال باااهلللتحبي  أمرناااهلل (ٔ)  فاااد] اهلل إش  والااال سااايهللك ]فاااهلله 

 حبااا  (ٕ)  فاااد] إّنااو  ال اااهلللوا المساااهميشء  هااز أوااابهت فاااد إمهللماا  الااال البياا  ، چۇئ  ۇئ  
 ودباات (ٗ) ا،مااهلل  الساك] ومتااز بهلل،مهللما ن الحبوماا  إش  (ٖ) وفاهلللوا] ال ااهلله يارضن الهاا   هياو

 .(٘) .أفهللويهيمهلل نبذت لهلللفهلل لّمهلل الحبمهللش وبذلك معصيتون

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ و الاال الماارأة و زوديااهلل فااهلله اهلل  ااز و دااه   

           چگ  گ       ک    ک  گ     کڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک

 الدعه اهلل حب  الردهلله سن  م مون ن ألردت  ش ىذهء،  [ ٥٨النساء: ]
 بيااني  ذات إصاامح الاال الردااهلله حباا  تعهمااوش ىااه بااهللهلل والاال ساايهللك ]النواادتب  فااهلللوا   نعاا 

 بااه  فاهلللوا أال اهء تاروش الإييمااهلل. امارأة وب ا  أرناب الاال حبميا أ   أال اه دماهللمي  وح اش
 .(ٙ)   . نع   فهلللوا ىذهء مش لردت  فهلله .ىذه

فهلله   و أمهلل فولب    فهللته و ل  يسب و ل  يغن ؛ أتسابوش أمبا   هللموا  ما  يساتحهوش منياهلل 
 مهلل يستحه مش غيرىهللن الهمش العهت  ل د بفرت  و ىل أمب  و لمش فهت  ليست أمنهلل ل اد بفارت 

              چ  ۋ  ۋ  ٴۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  الاااااااااااااإش بفااااااااااااارت  الاااااااااااااإش اهلل ي اااااااااااااوه  

 .(ٚ)ال نت  تدوروش بيش  ملتيش أييمهلل صرت  إلييهلل صرت  إلز  مل   .[6: األحزاب]
 النظر بع ي  إلز بعض فهت   ألردت مش ىذه ء

                                                           

 .٘ٙٔ/  ٖا ينظر   البهللمه  ٔ
 .٘ٙٔ/  ٖا ينظر  البهللمه  ٕ
 .٘ٙٔ/  ٖا ينظر  البهللمه  ٖ
 .٘ٙٔ/  ٖا ينظر  البهللمه  ٗ
 . ٜٖا ينظر  ألبهللر الدول  العبهللسي  ص   ٘
 . ٕٗ٘/ٔا المعرال  والتهللريا  ٙ
 . ٕٗ٘/ٔا المعرال  والتهللريا  ٚ
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 . فهلللوا   نع 
بماش تر اوش و رأيبا  فاد سامعت   و أمهلل فولب    محهلل اسمو ماش أميار الماؤمنيش ال ناهلل أتايب 

أش النباال صااهز اهلل  هيااو و سااه  يااو  الحديبياا  بهللتااب سااييه بااش  ماارو و أبااهلل ساافيهللش بااش 
حاارب ال ااهلله رسااوه اهلل صااهز اهلل  هيااو و سااه  امياار المااؤمنيش   أبتااب يااهلل  هاال ىااذا مااهلل 

 . اصطهح  هيو محمد رسوه اهلل
 !نعه  أنك رسوه اهلل مهلل فهللتهنهللك ال هلله الموربوش   هلل و اهلل مهلل نعه  أنك رسوه اهلل لو

ال ااهلله رسااوه اهلل صااهز اهلل  هيااو و سااه    الهياا  إنااك تعهاا  أناال رسااوه اهلل أبتااب يااهلل  هاال 
ىذا مهلل اصطهح  هياو محماد باش  باد اهلل الاو اهلل لرساوه اهلل ليار ماش  هال و ماهلل ألرداو 

 .مش النبوة حيش محهلل نفسو
  هيااو أبااز حيااث أسااوةن وسااّه  هيااو  اهلل صااهز اهلل برسااوه لاال  لياا  ال ااهلله والاال ساايهللك ] 

 لف اهكن أفادمك ولبّنال لهلللفتاكن ماهلل اهلل رسوه أّنك أفررت لو  ال هلله ن   مرو ابش سييه
 تسالو هلل اهلل رساوه ياهلل  ال هات اهللن رسوه امح  هل يهلل  ال هلله اهللن  بد بش محمد  الهللبتب
 محماد  ابتاب  فاهلله ما  بيادهن المحهلله فهلله  هيون ال فنل  فهلله النبّوةن مش اسمك بمحو نفسل
 ماني  معاو الردا . التعطال ممهياهلل ستساهلل  إناك  هال ياهلل  ال اهلله إلاّلن تبّس  م  ن  اهلل  بد بش

  فهلله م  نسّميب ن مهلل  لي  ال هلله بيهللن تدّمعوا بهللنوا وفد ن  حروراء مش ألفهللش
 .(ٕ)  .(ٔ)بحروراء هللدتمهلل ب  الحروري  أنت 
 
 

                                                           

ا  حروراء فري  بظهللىر البوالا ن فاهلله ياهللفوت  حاروراء  بفتحتايشن وسابوش الاواون وراء ألارىن وألا  ممادودة ... ىال  ٔ
فري  بظهللىر البوال ن وفيه  مو    هز ميهيش منياهلل نازه باو اللاوارج الاذيش لاهلللفوا  هال باش أبال طهلللاب ر ال اهلل 

 .ٕ٘ٗ/  ٕ نون النسبوا إلييهلل. ينظر معد  البهداش 
 . ٔٗألبهللر الدول  العبهللسي  ص   ا ٕ



 270  
 

     

   
 

 للخوارج  مناظـرة ابن عباس 
 وأثرها في علم الجدل والمناظرة

 

 ا.م . د. رحيم سلوم مرهون
 م. د. احمد صالح حسين

 

 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

 . (ٔ)سهللمرى   هز  مل فهلله  بد اهلل بش  بهللس   الرد  مش ال و  ألفهللش و فته 
 اهلل  باد وبهلليعوا أصّروان آهلل  ست  أو أربع  وب ل ألفهللشن مني  والل سيهللك الر  ] الرد 

 ماني  وفتاه بيا ن وأوفا   هاّلن إلايي  السهللر (ٕ) الّنيرواش إلز بي  اللرج الراسبلن وىب بش
 ال صاااّروا أي اااهللن بهميااا  مااا  المهللرفااا ن الفرفااا   ممااا  (ٖ) المّدّيااا  ذو ماااني . وممهللنمهللمااا  ألفااايش
ش يديكن بيش سرنهلل العدوّ  ديهللد إلز  دت إش  وفهلللوا  .(ٗ)فهللتهنهللك  التحبي   هز ب يت وا 

                                                           

(ن والنساااهللملن الاااال السااانش الببااارىن بتااااهللب ٛٚٙٛٔن تحااات رفااا  ٓ٘ٔ/ٓٔا ألرداااو  بااادالرزاك الااال المصاااان  ) ٔ
اللصهللمصن بهللب ذبر مناهللظرة  باداهلل باش  باهللس الحروريا ن واحتدهللداو اليماهلل أنباروه  هاز أميار الماؤمنيش  هال باش 

(ن والحاااااهللب  الااااال ٜٛ٘ٓٔن تحااااات رفااااا  ٕٚ٘/ٓٔبراناااال )(ن  والطٕٕ٘ٛن حاااااديث رفااااا  )ٜٚٗ/ٚ)ن tأباااال طهلللاااااب 
(. وألاارج ٜٚٔ/ٛ(ن والبيي اال )ٜٖٔ/ٔن  هااوش(ن وأبااو نعااي  الاال الحهياا  )ٖٕٓٚن تحاات رفاا  ٜٗٗ/ٕالمسااتدرك )

(. والحاديث صاححو الحاهللب ن ٖٚٛٔن تحات رفا   ٕٕٙ/٘فطع  مناو )فصا  الحديبيا ( أحماد الال المساند )الرساهللل  
يلرداهلله" اىاان وفاهلله الاذىبل الال التهلايص   " هاز وارط مساه " اىاان وحساش وفهلله  " صحيح  هز ورط مسه  و ل  

إساانهللد أحمااد مح  ااو المسااند. تنبييااهللش    ااوه  رواياا  الطبراناال مااش طااري يش أحاادىمهلل  ااش  باادالرزاكن وا لاار  ااش 
ر موسز بش مسعودن ورواي  أبل نعي  مش طريك  بدالرزاك. ورواي  البيي ل مش طريك الحهللب  وىاو ماش طرياك  ما

بش يونسن ورواي  أحمد والنسهللمل  ش ابش ميادي بهيا  ماش طرياك  برما  باش  ماهللر باو.  الماهللنل   وفا  الال روايا  
إساحهللك  بدالرزاك الل آلر الحديث  " اَلَرَدَ  ِمْنُيْ  ِ ْوُروَش َأْلًفهللن َوَبِ َل ِمْنُيْ  َأْرَبَعُ  آهللٍ ن اَلُ ِتهُاوا"ن وىال ماش طرياك 

  الطبرانلن وأبل نعي ن وىل ملهلللف  لرواي  الحهللب  الإش الييهلل  "الرد  ماش ال او  ألفاهللش الّدبرين بمهلل صرح بو الل رواي
و فتاااه ساااهللمرى   هاااز  ااامل "ن وذبااار الااال أولياااهلل  " و ىااا  سااات  آهلل  ". والاااذي  ناااد الحاااهللب  أفااارب؛ الاااإش روايااا  

ظن  بااادالرزاك ماااش طرياااك الااادبرين والااال روايتاااو  اااش  بااادالرزاك أوىاااهلل ن وموساااز باااش مساااعود صااادوك سااالء الحفااا
 والظهللىر أش الطبرانل سهللفو برواي   بدالرزاك.

ا النياارواش  بااورة واسااع  باايش بغااداد وواسااط مااش الدهللنااب الواارفل حااّدىهلل اا هااز متصااه ببغاادادن والييااهلل  اادة باامد  ٕ
ن والصاهللالي ن وديار فنازن وغيار ذلاكن وباهللش بياهلل وفعا  اميار الماؤمنيش  هال باش متوسط ن منيهلل  إسابهلل ن ودردراياهلل

أبل طهلللب ر ل اهلل  نو م  اللوارجن وفد لرج منيهلل دمهلل   مش أىه العه  واادب. ينظر  معد  البهاداشنيهللفوت 
(٘ /ٖٕٗ- ٖٕٚ. ) 
المارأةن  هيياهلل واعيرات مماه الاذي ا هلل يعر  اسمون والظهللىر أنو ل ب بيذا اله ب اش إحدى مدييو بهللنات مماه مادي  ٖ

 ( .ٖٕٔ -ٕٕٔ/ ٖ هز ذنب اليربوع. ينظر لبره الل ا،صهللب ن ابش حدر )
 .ٕٕ٘/ٔا  وذرات الذىب الل ألبهللر مش ذىب  ٗ
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 ماهلل  هاز ب ياتي  وب ال آهلل  أربعا  مني  رد   بهللس ابش نهللظرى  والل سيهللك الر   ]ولمهلل
 . (ٔ) هيو   ى 

 معااو ردعااوا حتااز ينااهللظرى  ياازه الهاا  ب يااتي  إلااز بنفسااو لاارج  هيااهلل أش (ٕ)درياار ابااش وذباار
 يعر اوش دعهاوا ما  ذلاكن الال الاراوي واك اا احز أو الفطر  يد يو  وذلك البوال  إلز
 . (ٖ)وتمهللً  ويسمعونو البم  الل لو

ىذا سايهللك المناهللظرة ماش حياث اهللدماهلله بماهلل وردت الال بتاب التاهللريا ن والميا  ماش سايهللك 
ال صاااا  ىااااو اسااااتلمص الفوامااااد وال وا ااااد واهللصااااوه والمبااااهللدئ الاااال بااااهللب المنااااهللظرة ماااا  

 الملهللل  ن واىمي  ذلك الل موادي  التحديهللت الديني  المعهللصرة .
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٕٔٛ/ٚا البداي  والنيهللي   ٔ
دادن ا محماد باش دريار باش يزياد الطبارين أباو دعفارن الماؤرخ المفسار ا،ماهلل ن ولاد الال آماه طبرساتهللشن واساتوطش بغا ٕ

لهيداارةن مااش بتبااو "ألبااهللر الرسااه والمهااوك"ن وتفساايره "دااهللم  البيااهللش". انظاار  وااذرات الااذىب  ٖٓٔوتااوالل بيااهلل ساان  
 .ٜٙ/ٙن اا م  ٕٓٙ/ٕهللبش العمهللد الحنبهل 

ىااا( ن ٖٓٔا تااهللريا الطباري نمحمااد باش درياار باش يزيااد باش بمياار بااش غهلللاب ا مهاالن أباو دعفاار الطباري )المتااوالز   ٖ
 . ٘ٙ/٘ىا ن  ٖٚٛٔ -بيروت ن الطبع   المهللني   –تراث النهللور  دار ال
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  املبحث الثاني
 أثرها يف علم اجلدل واملناظرة . 

          والعاااهللمهيش الاااد  هللةَ  َتنفَااا  الواماااد َيتَااادب رىهللن ِلَماااش داااد ا بميااارةٌ  الوامااادُ  اليياااهلل الُمناااهللَظرة وىاااذه     
 و هلللمياهلل اام ا  حبار صاهللحبيهلل وأش   سي مهلل هلل الُمعهللِصرن واِفعنهلل الل - وده    ز   - اهلل لديش

  هياااو اهلل صاااه ز - اهلل رساااوهُ  لاااو د اااهلل الاااذي -  نيماااهلل اهلل رِ ااال -  باااهللس باااش  باااداهلل
 ن الحاهللرث بنات ميمونا  بيات الال بنات   فاهلله  باهللس اباش العاش .الاديش الال بهلللف او - وسه  

 ماش  "  وساه   هياو اهلل صاهز النبل ال هلله ن و وءا وسه   هيو اهلل صهز لهنبل الو عت
 وال يااو ن الت ويااه  همااو الهياا   "  ال ااهلله ن اهلل  بااد و ااعو   ميموناا  ال هلللاات"  ء ىااذا و اا 

وليهلل اىمي  الل موادي  التحديهللت المعهللصرة التل توادو اهللم  اهللساممي   . (ٔ)" الديش الل
 الل به زمهللش وابرز معهللل  تهك المنهللظرة وامرىهلل الل  ه  الدده والمنهللظرة ىل   

زالة والمناقشة الحوار المطمب االول /   الشبو. وا 
 الحااااوار ىااااذا لااامه مااااش وحااااهللولوا اللاااوارجن  ااااني  اهلل ر اااال الصاااحهللب  حااااهللور ل اااد     

 الواابو إزالاا  وحااهللولوا لاارودي ن ساابب وبهللناات اللااوارج الييااهلل لهلللفاات التاال اامااور منهللفواا 
 وتهااااك الحااااوار ىااااذا للاااارودي ن وبااااهللش ومسااااوغهلل مبااااررا ودعهتيااااهلل اللااااوارج  ر ااااتيهلل التاااال

 الحااوار وبااهللش واالصن مااش أبماار ومااش مو اا  مااش أبماار والاال ماارةن مااش أبماار المنهللفواا 
 إلااز وان ااموا الحااكن إلااز و ااهللدوا اللااوارجن مااش دمهلل اا  واابو زالاات لملااو مااش إذ نهللدحااهللً 

 .الدمهلل  

                                                           

 . ٕٜٖٓٔ حديث  -اهلل بش  بهللس وألبهللره ومش منهللفب  بدمش اسمو  بداهلل  -ا المعد  الببير لهطبرانل  ٔ
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ن وىاذا يااده  (ٔ)الا بش  باهللس ر ال اهلل  نااو حاهللور اللاوارج ورداا  ماني  أبمااااااااار مااش ألفايش
 هااز سااع   همااو ن والياااااو إواااااااهللرة ودهلللاا   هااز أش الوادااب  هااز اهللماا  أش هلل تغفااه ىااذا 

 ز مر العصور .الدهللنب المي  الل موادي  التحديهللت التل توادييهلل  ه
 المطمب الثاني / شروط المناظرة وضوابطيا.

 الطنااهلل ذبيااهلل العهاا ن غزياار الحداا ن فااوي يبااوش باا ش التيااهللرا المنااهللظر يلتااهللر أش ينبغاال    
 ت يااااهلل مت نيااااهللن حهيمااااهلل متوا ااااعهلل والييماااا ن اللهااااك حسااااش الدااااوابن حسااااش البديياااا ن حهلل اااار
 .   منصفهلل
 لاذلك أىام نفساو ووداد  باهللسن بش  بداهلل اام  حبر الل الوروط ىذه تواالرت ول د     

 ابااش ال ااهلله  هيااون  هاال اللااهلل  لمنااهللظرتي ن طهلللااب أباال بااش  هاال المااؤمنيش أمياار الهللساات ذش
 ياؤذي هلل اللهاك حساش رداه أناو ماش صافهللت ماش بو يتص  بمهلل ذلك و هه" بم  " بهللس
 .أحدا
 أوذي هلل اللهااك حسااش رداام وبناات باام  فااهلله ابااش  بااهللس ر اال اهلل  نااو   )ال هاات    
 . (ٕ) أحدا(
ن  آهلل  ساات  وىاا ن  دار الاال ادتمعااوا الحرورياا  لرداات ) لمااهلل   فااهلله ن و نااو اي ااهللً     
 ال او  ىاؤهللء آتال لعهال باهلللظير أبارد الماؤمنيش أميار ياهلل   ال هات  نو اهلل ر ل  هيهلل أتيت

 . (ٖ)بم(   فهت   فهلله ن  هيك ألهلل  إنل   فهلله ن ال بهمي 

                                                           

(ن والنسااااهللملن الاااال الساااانش البباااارىن بتااااهللب ٛٚٙٛٔن تحاااات رفاااا  ٓ٘ٔ/ٓٔا ينظاااار   المصاااان  ن  باااادالرزاك ) ٔ
 باداهلل باش  باهللس الحروريا ن واحتدهللداو اليماهلل أنباروه  هاز أميار الماؤمنيش  هال باش اللصهللمصن بهللب ذبر مناهللظرة 

 . ٜٚٗ/ٚأبل طهلللب 
 .ٕٕ٘/ٔا المعرال  والتهللريا  ٕ
بهللب هلل يبدأ اللوارج بهللل تاهلله حتاز يسا لوا ماهلل   -بتهللب ال سهللم  ن بتهللب فتهلله أىه البغل  -ا السنش الببرى لهبيي ل   ٖ

 .  ٖٗٗٚ بتهللب الهبهللس ن حديث  -رك  هز الصحيحيش لهحهللب   ن و المستد  ٕٚ٘٘ٔ ن موا ن حديث 
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 لابس لاذلك حديماون فباه المناهللظر ىيما  اللصا  يطاهللل  ماهلل أوه إذ وىيمتاو بمنظره اىت  وفد
 .وترده اليمش مش يبوش مهلل أحسش مش حه   نو اهلل ر ل

   فاهلله ن بام   فهات   فاهلله ن  هياك ألاهلل  إنال   فهلله ابش  بهللس ر ل اهلل  ناو   )فاهلله
 .(  ٔ) اليمش ( حهه مش يبوش مهلل أحسش ولبستن  آتيي  اللردت

 اهللم  ابش  بهللس ر ل اهلل  نو .وىذه الوروط بهيهلل توالرت الل حبر 
الحااهلل  الااارد إحباااهلل  وطاارك المناااهللظرةن وأمااهلل اىااا   ااوابط اللصااا  الاايمبش اش نساااتنبط ماااش  وا 

  منهللظرة ابش  بهللس ر ل اهلل  نو لهلوارج  أمورًا منيهلل 
 لياتمبش منهللسابهللً  وفتهللً   بهللس ابش التهللر وفد والمنهللظرةن لهحوار المنهللسب الوفت التيهللر -ٔ

 الااراغي  وفاات الهلللتااهللر آلاارن مااش انصاارا  أو أحااد مااش م هللطعاا  دوش معياا  الحااديث مااش
 .حديث مو   والطعهلل  ي بهوشن وى  الدهللءى  بهلللعبهللدةن وهلل بهلللعمه هلل انوغهلللي  و د 

 ماهلل باه اليظيار وأماهللشن بحريا  الحاديث لهمعهللرض يتيح الذي المنهللسب المبهللش التيهللر -ٕ
 ا،واابهلله مو اا  إي ااهللح والحااوار المنااهللظرة غاارض إذ  ناادهن يواابه ومااهلل  هيااو يعتاارض

زال   .   دارى  الل اللوارج إلز  نو اهلل ر ل  بهللس ابش السهللر الوبي ن وا 
 أميااار ياااهلل   لعهااال فهااات ن حااادتي   هاااز دار الااال وباااهللنوا ن حاااروراء ا تزلااات لماااهلل )  ال اااهلله

 أتلااوالي  الااإنل   فااهلله ن الاا بهمي  ال ااو  ىااؤهللء آتاال لعهاال ؛ الصاامة  ااش أباارد ن المااؤمنيش
 ىااذه مااش  هيااو أفاادر مااهلل أحسااش الهبساات   فااهلله ن اهلل وااهللء إش باام   فهاات   فااهلله ن  هيااك

 . (ٕ)الظييرة( نحر الل فهللمهوش وى   هيي  دلهت م  ن اليمهللني 

                                                           

بهللب هلل يبدأ اللوارج بهللل تاهلله حتاز يسا لوا ماهلل   -بتهللب ال سهللم  ن بتهللب فتهلله أىه البغل  -ا السنش الببرى لهبيي ل   ٔ
 .  ٖٗٗٚ بتهللب الهبهللس ن حديث  -ن و المستدرك  هز الصحيحيش لهحهللب     ٕٚ٘٘ٔ ن موا ن حديث 

 . ٜٓٗٓٔ حديث  -مش اسمو  بد اهلل ن ومش منهللفب  بد اهلل بش  بهللس وألبهللره  -  الببير لهطبرانل  ا المعد ٕ
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 المنااهللظرةن حولااو تاادور محااددا مو ااو هلل يبااوش أش الينبغاال المنااهللظرةن مو ااوع تحديااد -ٖ
 وينبغاال وااتزن مو ااو هللت ماا  الااذىش يتوااتت هلل حتااز غياارهن إلااز انت ااه  نااو أديااب الااإذا

 لاذلك الطاراليشن أحاد ماش إوابهلله ي   هلل حتز بو وح المنهللظرة مو وع ويحدد يصرح أش
 . الحوار مدار  نيمهلل اهلل ر ل  بهللس ابش حدد

رساوه اهلل   فهات   ألبرونال ماهللذا ن مات   هاز اباش  افهلله ابش  بهللس ر ل اهلل  ناو   ) 
 ماهلل  ليا  والل سيهللك ]ال اهلله ء (ٔ)صهز اهلل  هيو و سه  و صيره و الميهللدريش و اانصهللر

 . (ٕ)المؤمنيشء( أمير  هز ن مت  اّلذي
 وصااا   ناااو اهلل ر ااال  باااهللس الاااهللبش والحاااكن الليااار ماااش اللصااا   ناااد بماااهلل ا،فااارار -ٗ

 .   اليوى  ش والتدرد ا،نصهلل  مش وىذا يبتمون ول  العبهللدة الل ادتيهللدى 
 السااادودن ماااش فرحااات دباااهللىي  ادتياااهللدان ماااني  أواااد فاااط فوماااهلل أر لااا  فاااو   هاااز ] الااادلهت
 مااااش ودااااوىي  مساااايم  مواااامريشن مرح اااا  ن فماااص و هاااايي  ا،بااااهن ب اااار ب نيااااهلل وأياااديي 
 (ٖ) . هيي  السهمت السيرن

 ىااو اليااد  أش وبيااهللش إليااون واهللسااتمهللع الحااوار الاال الصااهللدف  بهلللرغباا  اللصاا  تااذبير -٘
 ي ولاااوش ماااهلل ) ابهغبااا   ال اااهلله مديماااو سااابب  باااهللس اباااش يبااايش لاااذلك الحاااكن إلاااز الوصاااوه
 . (ٗ)ت ولوش( مهلل وأبهغي 

  ناد صاحتو  هاز متفاك يباوش أش وينبغل بون ويحتج إليو يرد  الذي ااصه تحديد -ٙ
 ماش  هايب  فرأت إش ) أرأيتب   ال هلله ذلك  نو اهلل ر ل  بهللس ابش حدد وفد اللصميشن

 ال هات ليا    أرأيات   أتردعاوشء( والال سايهللك  فاولب  يارد ماهلل نبيو وسن  منهللؤه ده اهلل بتهللب

                                                           

 . ٖٕ٘/ٔالمعرال  والتهللريا ا ينظر   ٔ
 . ٜٖألبهللر الدول  العبهللسي  واليو ألبهللر العبهللس وولده  ن ص ا ينظر   ٕ
 . ٕٕ٘/ٔالمعرال  والتهللريا ا ينظر   ٖ
 . ٖ/ٖنسمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٕٕ٘/ٔالمعرال  والتهللريا ا ينظر   ٗ
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أش فاارأت  هاايب  مااش بتااهللب اهلل و مااش ساان  نبيااو صااهز اهلل  هيااو و سااه  مااهلل ياارد بااو فااولب  
 .أتر وش 
 .  فهلللوا   نع 

 الال  هايب  أفارأ أناهلل وداه  از اهلل أمار الال الرداهلله حبا  فاولب  أمهلل  لي  فهت والل سيهللك ]
         والاااال ساااايهللك الاااار (ٔ)  .نعاااا   فااااهلللوا أالتردعااااوشء فااااولب  ياااان ض مااااهلل ودااااه  ااااز اهلل بتااااهللب

 .(ٕ)يمنعنهلل   ومهلل فهلللوا أنت  أرادعوش ]
 هلل  نااو اهلل ر ال  بااهللس الاهللبش ن الطرالاهللش بيااهلل يحاتج التال بهللادلاا  المعهوماهللت تومياك -ٚ

 .وسه   هيو اهلل صهز الرسوه سن  أو اهلل بتهللب مش  هيو ويستده إهلل ويمهلل يذبر
 وتام أرناب مماش درىا  ربا  الال الردهلله إلز حبمو مش صير فد وده  ز اهلل الإشال هت   

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ   ا يااااا  ىاااااذه

أحبا  الرداهلله الال أرناب و ن ن النوادتب  اهلل   ٜ٘المهللمادة  ] چەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
نحوىااهلل مااش الصاايد أال ااه أ  حبمياا  الاال دمااهللمي  و صاامح ذات بيااني ء و أش تعهمااوا أش 

 . إلز الردهللهاهلل لو وهللء لحب  و ل  يصير ذلك 

ەئ  وئ  وئ   چ  ال ااهلله صاايدن فتااه الاال بااهلللتحبي  أمرنااهلل (ٖ)  فااد ] اهلل إش  فااهلله والاال ساايهللك ] 

 حبااا  (ٗ)  فااد] إّنااو  ال ااهلللوا المسااهميشء  هاااز أواابهت فااد إمهللماا  الاال البياا  ن چۇئ  ۇئ  

                                                           

 . ٖٕ٘/ٔا ينظر  المعرال  والتهللريا  ٔ
 . ٖ/ٖا ينظر  سمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٕ
 .٘ٙٔ/  ٖا ينظر   البهللمه  ٖ
 .٘ٙٔ/  ٖا ينظر  البهللمه  ٗ
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 ودباات (ٕ) ا،مااهلل  الساك] ومتااز بهلل،مهللما ن الحبوماا  إش  (ٔ) وفاهلللوا] ال ااهلله يارضن الهاا   هياو
 .(ٖ) .أفهللويهيمهلل نبذت لهلللفهلل لّمهلل الحبمهللش وبذلك معصيتون

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇ  ڇ  ڇ چ  زوديااااهلل فااااهلله اهلل  ااااز و دااااه والاااال الماااارأة و  

         چک    ک  گ  گ  گ      کژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    

 الدعه اهلل حب  الردهلله سن  م مون ن ألردت  ش ىذهء،    ٖ٘]النسهللء  
 بيااني  ذات إصاامح الاال الردااهلله حباا  تعهمااوش ىااه بااهللهلل والاال ساايهللك ]النواادتب  فااهلللوا   نعاا 

 بااه  فاهلللوا أال اهء تاروش الإييمااهلل. امارأة وب ا  أرناب الاال أ  حبميا  أال اه دماهللمي  وح اش
 .(ٗ)   . نع   فهلللوا ىذهء مش لردت  فهلله .ىذه

منياهلل فهلله   و أمهلل فولب    فهللته و ل  يسب و ل  يغن ؛ أتسابوش أمبا   هللموا  ما  يساتحهوش 
مهلل يستحه مش غيرىهللن الهمش العهت  ل د بفرت  و ىل أمب  و لمش فهت  ليست أمنهلل ل اد بفارت  

               چ ۋ  ۋ  ٴۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  الاااااااااااااإش بفااااااااااااارت  الاااااااااااااإش اهلل ي اااااااااااااوه  

  .ٙ]ااحزاب  
 بهااون ال ااو   نااد مااهلل يعهاا  حتااز بااهلللدواب العدهاا  و ااد  بهللمهاا ن اللصاا  حداا  اسااتمهللع -8

 حداااتي ن ي طااا  بداااواب يديااابي  مااا  متبهللماااهن بوااابه ا ترا اااي  ووداااو مااارادى ن ويتصااور
  نيهلل أدهللب م  الممم ن ا ترا هللتي  إلز الهللستم   نو اهلل ر ل  بهللس ابش العهو مهلل وىذا
 ! (٘)   مممهلل لمهلل  هيو نن   ال هلللوا ] . واحدة واحدة

                                                           

 .٘ٙٔ/  ٖا ينظر  البهللمه  ٔ
 .٘ٙٔ/  ٖا ينظر  البهللمه  ٕ
 . ٜٖا ينظر  ألبهللر الدول  العبهللسي  ص   ٖ
 . ٕٗ٘/ٔا المعرال  والتهللريا  ٗ
 . ٖ/ٖنسمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٕٕ٘/ٔا ينظر   المعرال  والتهللريا  ٘
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 الحدا  إفهللما  الال ذلاك ماش اهللساتفهللدة ومحهللولا  العهاون ردة وتوف  اللص ن بحهلله العه  -ٜ
 وغهااوى  العبااهللدة الاال وت واافي  اللااوارج زىااد يعهاا  بااهللش  نااو اهلل ر اال  بااهللس الااهللبش  هيااون

  هياو الا نبروا الايمشن ماش يباوش ماهلل أحساش ماش حها  لابس إلايي  الساير أراد الهماهلل ذلاكن الل
 رده والااال والسااان ن البتاااهللب الااال وارد ىاااذا أش  هااايي  الااارد – إنباااهللرى  يتوفااا  وباااهللش - ذلاااك

 أنيااا   الماااهللنل وساااه ن  هياااو اهلل صاااهز الرساااوه بيااادي ديهيااا   ااوه  أماااريش فااارر  هااايي 
 ومماااه اامااارن ىاااذا مماااه والسااان ن البتاااهللب الااال واردة ىااال أماااورا وينباااروش يعيباااوش لديهيااا 
ش. التحبي  أمر  هل  هز إنبهللرى   ولبنيماهلل يعهنيماهللن أو ااماريش بياذيش يصارح ل  بهللش وا 
 .وااذىهللش لهنفوس ينفذاش

 النيااهللرن نصاا   هاايي  ودلهاات وتردهااتن الاايمشن مااش يبااوش مااهلل أحسااش مااش حهاا  الهبساات ]
 وأياديي  السادودن مش فرحت دبهللىي  ادتيهللدان مني  أود فط فومهلل أر ل  فو   هز الدلهت
 الساااايرن مااااش ودااااوىي  مساااايم  مواااامريشن مرح اااا ن فمااااص و هاااايي  ا،بااااهن ب اااار ب نيااااهلل
 . (ٔ) . هيي  السهمت

 موففاو إ اعهلل  طرياك  اش  والسان  بهلللبتاهللب داهللىم بهللش إش اللص  ح ي   إظيهللر -ٓٔ
 البايش حهتاون أمار  هياو أنباروا إليي  فد  مهلل أوه  بهللس ابش العهو مهلل وىذا والدليهن بهلللحد 
 مااش يوااهللىدوا لاا  مااهلل واهللىد أنااو وفاارر والساان ن البتااهللب الال ورد بمااهلل مااني  أ هاا  وأنااو ديهيا 
 ا،دهللباا  الاال زاد بااكء دااهللء مااهلل ساامه لمااهلل وبااذلك .(وسااه   هيااو اهلل صااهز) اهلل رسااوه حااهلله

 (وسااااه   هيااااو اهلل صااااهز) النباااال أصااااحهللب  نااااد مااااش )أتيااااتب   ال ااااهلله ااماااار ىااااذا ليؤبااااد
 و هاايي  وصاايرهن وسااه   هيااو اهلل صااهز النباال  اا  ابااش  نااد ومااش واانصااهللرن الميااهللدريش

 .(ٕ)أحد( مني  اليب  وليس منب ن بت ويهو أ ه  الي  ال رآشن نزه
                                                           

 . ٕٕ٘/ٔا المعرال  والتهللريا  ٔ
 . ٖٕ٘/ٔا ينظر  المعرال  والتهللريا  ٕ
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 و همياا  البااري  له اارآش  نااو اهلل ر اال الصااحهللب  الياا   ااوه  أمااريش يؤبااد ىنااهلل ىااهلل اليااو
 الصااحهللب  سااهللووا أنياا  الظنااوا ال اارآش فاارؤوا الااذيش اللااوارج بلاام  ناازهن  هاايي  إذ بت ويهااو

 ديااه بيااهللش  المااهللنل. أظياارى  باايش ال اارآش بناازوه وتفااردى  الصااحهللب  مياازة الباايش الفياا ن الاال
ظيااهللر اللااوارجن   أمااريش فاارر الم دماا  البيااذه واحاادن صااحهللبل الاايي  لاايس وأنااو ح ي ااتي ن وا 

 الملااهلللفيش ديااه مااوففي ن وفااوة حدااتي  فااوة ي ت اال والااذي  هاايي ن المعتاارض  هاا   مااك
 .موففي  ي ع  ممهلل المعتر يش

  ااش يرداا  أش الحداا   هيااو وأفااهلل  أالحمااو ىااو إش اللصاا   هااز يوااترط أش لهمنااهللظر -ٔٔ
... اهلل بتااهللب مااش  هاايب  فاارأت إش أرأيااتب   " بااهللس ابااش فااهلله لااذلك ن  بلطمااو وي اار فولااون

 (ٔ) هيي (  الحد  إفهللم  مش وىذا وفبهوان  هيي  الهللوترط" نع   فهلللوا أتردعوشء
الحااهلل  الاارد إحبااهلل  طاارك مااش -ٕٔ  ا تر ااوا مااهلل أصااه دااواز  هااز اهللسااتدهلله  اللصاا  وا 

 اهلل أمار الال الرداهلله تحباي   هاز معتر ايش باهللنوا إذ باون يحتداوش بماهلل واهللساتدهلله  هيون
 الاال الردااهلله إلااز حبمااو صااير فااد ودااه  ااز اهلل أش لياا  الباايش البتااهللبن بتحبااي  مطااهلللبيش
 ىااا  لصاااهللروا ا تر اااوا ولاااو الرداااهللهن تحباااي  الااال اهلل حبااا  يعاااهللرض أهلل الينبغااال مساااهللمهن
 .  (ٕ)  هيي  وفهبيهلل وبيتي  الن ض اهللن لحب  الملهلللفيش

الحاهلل  الردود إحبهلل  طرك مش -ٖٔ  أحبا " ليا  فاهلله لماهلل وذلاك ال ياهللس اساتلدا   اللصا  وا 
 ماش أال اه  "وفاهلله (ٖ)"أرناب الال أو أال اه دمهللمي  وح ش البيشن ذات إصمح الل الردهلله
 .  وأو حو ال يهللس أحسش مش وىذا! ء" امرأة ب   الل حبمي 

                                                           

 . ٖ/ٖط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل ا ينظر  سم ٔ
 . ٜٖا ينظر  ألبهللر الدول  العبهللسي  ص   ٕ
 .٘ٙٔ/  ٖا ينظر  البهللمه  ٖ
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الحهلل  الردود إحبهلل  طرك مش -ٗٔ  بمماهلله ل ولاو يممه ب ش اللص  حد  ن ض  اللص  وا 
 رد حينمااهلل وذلااك ن بااو ممهااو مااهلل باابطمش فولااو بطاامش أش اللصاا  لاايعه   ناادهن بهللطااه ىااو

 ىا  بمماهلله لاو داهللء  اهلل  أمار الياذا ن"يغان  ولا  يسب ول  فهللته  "فهلللوا لمهلل  بهللس ابش  هيي 
 وىااال غيرىاااهلل ماااش تساااتحهوش ماااهلل منياااهلل تساااتحهوش  هللموااا  أمبااا  أالتسااابوش  "ال اااهلله يبطهوناااو
 بطاامش  هااز الااده ىااذان فااولي  مااش تهااز  التاال البهللطهاا  الهااواز  لياا  باايش ماا   (ٔ)..."أمباا ء
 .المهزو 

 اباش الياذا ن منماورا ىبهللء وتصييرىهلل زيفيهلل وبو  المعرو  ن لهوبو الن ضن إحبهلل  -٘ٔ
 .بذلك وفررى  وبيي  ن ض أحب  فد  نو اهلل ر ل  بهللس
  اش بعيادا الطياب باهلللبم  وا،تياهللش الفصيحن العربل الهسهللش بهلللتزا  الصيهللغ  حسش -ٙٔ

 دوش المعاهللنل فادر  هاز بهللالفهللظ اليؤتز السيهللكن الل واهللفتصهللد الردن الل والفظهللظ  الوت 
 حساش  ناو اهلل ر ال  باهللس اباش باهللش ول اد.   ويمه يله تبرار أو لون حهللد  هلل تطويه

 .الت مه المنهللظرة ىذه الل معهللييرىهلل ببه الصيهللغ 
لز اامر ح ي   إلز النظر ودوب إلز التنبيو -ٚٔ  الساطحي   اش والبعاد الحاهللهن واف  وا 

 بتااهللب الاال ا،ماارة اساا   هاال مسااح الاال االياار اهلل تااراض  ااش دوابااو الاال ال ااهلله والغهااون
 .(ٕ)"النبوة  ش محهلله ذلك نفسو محوه يبش ول " التحبي ن

 ذلااكن ينهللسااب مااهلل والااك المنااهللظرة تدااري حتااز تفبيااره وطري اا  اللصاا  بع هياا  العهاا  -ٛٔ
  اااش ا،دهللبااا  تاااولز مااا  حدديااا ن إلاااز اساااتم   نيماااهلل اهلل ر ااال  باااهللس اباااش أش الااانهحظ
 دزمياا  ومااش مساا ل ن إلااز مساا ل  مااش ياان هي  ذلااك أمنااهللء الاال وىااو يسااتمعوشن وىاا  المسااهللمه

 بانع ن" ي اروش واحادةن وىا  باه  هاز وي اررى  ووا احن مبهللور بوبه ويديب دزمي ن إلز
                                                           

 . ٕٗ٘/ٔا المعرال  والتهللريا  ٔ
 . ٔٗا ألبهللر الدول  العبهللسي  ص   ٕ
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 إصامح الال الرداهلله حبا  تعهماوش ىاه باهللهلل نومنيهلل فولو ر ل اهلل  ناو   ]النوادتب "وبهز
 أال اهء تاروش الإييماهلل. امارأة وب ا  أرناب الل أ  حبمي  أال ه دمهللمي  وح ش بيني  ذات
 .(ٔ)   . نع   فهلللوا ىذهء مش لردت  فهلله .ىذه به  فهلللوا

 ونظارتي  المتسار  ن الحهللدة بطبيعتي  و همو  نو اهلل ر ل  بهللس ابش ال و مش وىذا    
 وفاد بهلللعصابي ن يتا مروش إني  م  وبم ن دده ب ىه ليسوا الي  التفبير وسطحي  ال هللصرةن
 باااااه فاااااهلللوا لاااااذلك الحاااااوارن ومتهللبعااااا  والفيااااا ن التفبيااااار  اااااش الدماااااهلل ل الصااااالب يعااااازلي 

 .م هللطعهللت دوش ا،دهللب  تولز م  ا ترا هللتي ن
 فاااادر دمهلل يااااهلل هلل الرديااااهلل الحاااوار يبااااوش أش النااااوع ىااااذا مماااه منهللفواااا  لاااذا أرى انااااو  نااااد   

 المداااهلله ويباااوش ن  العصااابي  وطااا ة وتلااا  الدمهلل ااا ن تااا مير  اااش يعزلاااوا حتاااز ا،مباااهللش
 .لهفيهللت مش  ندى  واليمهلل  هيي ن يطرح اليمهلل والموازن  لهتفبير أرحب
 واالص مااش أبماار ومااش ماارةن مااش أبماار الواابيهللت  هااز والاارد المنهللفواا  تباارار وينبغاال    
 فاد مغاروروش ىا  ماش الدمهلل اهللت ىاذه الال إذ وألارىن مرة به بيش زمنل وفت مرا هللة م 

 واامااااار اهللن سااااابيه الااااال الدياااااهللد ماااااش اللاااااوارج يرالعياااااهلل التااااال البرافااااا  بهلللواااااعهللرات تااااا مروا
 الدينياا  العهللطفاا  مااني  طهللمفاا  التاادال  اهللن بتااهللب وتحبااي  المنباارن  ااش والنياال بااهلللمعرو 
 وتناهللفش الحاوارن يبادأ إش ماهلل ولباش الدمهلل هللتن ىذه إلز لمن مهلل  اللير وحب الديهللو ن
 .اهلل بإذش تزوه مهلل سر هللش الهلللوبي  حولون ي هلله بمهلل المرء ويفبر اامورن

 
 
 
 

                                                           

 . ٕٗ٘/ٔا المعرال  والتهللريا  ٔ
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 ا.م . د. رحيم سلوم مرهون
 م. د. احمد صالح حسين

 

 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

 (رضي اهلل عنو)المطمب الثالث / الفوائد المستنبطة من مناظرة ابن عباس 
 الطريك.  ه   َمش ىداي   هز الحك   أىه / حْرص الفائدة االولى

 .الحك   إلز مني  ألفيش معو وأرد  به اللوارج؛ ىداي   هز  بهللس ابش حَرص بمهلل      
ال ااامه الاااذي ىااا  الياااو ن  الهلللم صاااود ماااش المناااهللظرة ىدايااا  اللهاااك الاااز الحاااك وردىااا  ماااش

 هلل ولاايس الم صااود مااش المنااهللظرة المدهللدلاا  واهللنتصااهللر لهاانفس ن الهلللمدهللدلاا  المحمااودة أش
 يباااوش باااه منياااهللن الفهللمااادة تحصاااه وهلل بم صاااودىهللن تاااذىب مواااهللتم  أو لصاااهلل  إلاااز تاااؤدي
 ونحوىهلل . المغهلللب  هلل الحكن إلز اللهك ىداي  منيهلل ال صد
 اباش العه بمهلل الرب هللنييشن والُعَهمهللء الور ييش الحب هلل  مش الحك   أىه ُموهللَورة  الثانية الفائدة
 .اللوارج ي تل أش فبه - دميًعهلل  ني  اهلل ر ل -  هل م   بهللس
 يستواايروش وسااه   هيااو اهلل صااهز النباال بعااد اامماا  ) وبااهللش  -اهلل رحمااو- البلااهللري فااهلله

 والسان  البتاهللب و اح الاإذا ب سايهيهللن لي لاذوا المبهللحا ن ااماور الال العها  أىاه مش اامنهللء
 . (ٔ)وسه (   هيو اهلل صهز بهلللنبل افتداء غيره إلز يتعدوه ل 

 بتااهللب  نااد وفهللالااهللً  وبااهللش وواابهللنهلًلن بيااوهللً   مار موااورة أصااحهللب ال ااراء وبااهللش )  أي ااهللً  وفاهلله
 ماش الميما  ااماور الال واستوهللرتي  العهمهللء ت ريب ا،مهلل   هز الوادب .(ٕ)وده(  ز اهلل

وىااذا مااهلل العهااو اهللمااهلل   هاال ر اال اهلل  نااو مااش موااهللورة اىااه العهاا   .والاادنيهلل الااديش أمااور
 ياااؤمر )إنماااهلل  -اهلل رحماااو- الواااهللالعل ا،ماااهلل  فاااهلله والف اااو الااال الاااديش الااال امااار اللاااوارج .

 يستح ااره هلل مااهلل  هااز ويدلااو  نااون يغفااه مااهلل  هااز ينبيااو الموااير لبااوش بهلللموااورةن الحااهللب 
 .(ٖ)الدليه( مش

                                                           

 .ٜٖٖ/ٖٔا  صحيح البلهللرين بتهللب اهلل تصهلل  بهلللبتهللب والسن   ٔ
 .ٜٖٖ/ٖٔا  صحيح البلهللرين بتهللب اهلل تصهلل  بهلللبتهللب والسن   ٕ
 .ٕٖٗ/ٖٔا  التح البهللري ورح صحيح البلهللري هللبش حدر  ٖ
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 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

 الناوازه الال واهلللتصاهللص والتدربا  والع اه العها  اىاه اامار ولال مواهللورة أش والم صود
 اهللساتبداد  وافاب ماش ااما  باو تتحصاش حصاش وىو  نون غنز هلل أمر اليهللم ن واامور
نماهلل اامرن ولل يدربيهلل هلل فد لطيرةن مغرات  هييهلل يفتح الذي وال رار بهلللحب   بهلللمواهللورة وا 
 وداهللءت ال ارآش نطاك باو ا،سام ن الال الحبا  م وماهللت أىا  ماش الواورى المبادأ .إليياهلل ينبو
 . (ٔ)اللهيف   هز ووادب لألم  حك وىو الف يهللءن  هيو وأدم  السن ن بو

 أو واساااِتحبهللب باااه والبفَاااَرة؛ الُمبَتِد ااا  ماااش البهللطاااهن أىاااه ُمناااهللَظرة َداااواز  الثالثـــة الفائـــدة
 .ُمَتح     مصهح  َم    بهللش إذا ذلكن ودوب
  هاال فااهلله بمااهلل إلااواني ن  هااز وحرُصااي  بعً ااهللن بع ااي  الااد َ هللة نصااحُ   الرابعــة الفائــدة
 اللااوارج  ااش اوااَتَير فااد وبااهللش  هيااكن ألااهللاُلي  إناال  -  ااني  اهلل رِ اال -  بااهللس هللبااش

         ب ولاااو - وساااه    هياااو اهلل صاااه ز - اهلل رساااوه وَصاااَفي  بماااهلل المساااهميشن دماااهللء اساااِتحمه
  هيو. متفك ؛(ٕ)(( ااومهللش أىه وَيَد وش ا،سم ن أىه َي ُتهوش ))

  هااز ال هلل ااي  اهلل مواايم  واسِتح ااهللر اهللن إلااز الداِ َياا  توب ااه حسااش  الخامســة الفائــدة
 ألااهللاُلي    هاال لااو فااهلله لمااهلل -  ااني  اهلل رِ اال - لعهاال  بااهللس ابااش فااهلله بمااهلل واالءن بااه  

 .(ٖ)اهلل  وهللء إش بم     بهللس ابش فهلله  هيكن

                                                           

 .ٕٚٓىا ن  صٜٖٙٔن ٖا  ينظر  أصوه الد وةن لعبد البري  زيداش ن دار  مر بش اللطهللب ا،سبندري نط ٔ
 -بتاااهللب أحهللدياااث اانبياااهللء ن باااهللب فاااوه اهلل  اااز وداااه   وأماااهلل  اااهللد الااا ىهبوا باااريح صرصااار  -اااا صاااحيح البلاااهللري   ٕ

ن سانش أبال داود   ٕٙٛٔ حاديث  -بتهللب الزبهللة ن  بهللب ذبار اللاوارج وصافهللتي   -ن صحيح مسه     ٕٖٛٔ حديث 
بتااهللب الديااهللد ن  بااهللب  - ن ساانش سااعيد بااش منصااور   ٚ٘ٔٗ حااديث  -بتااهللب الساان  ن بااهللب الاال فتااهلله اللااوارج  -

 . ٕٗٔٚ حديث  -دهللم  الويهللدة 
بهللب هلل يبدأ اللوارج بهللل تاهلله حتاز يسا لوا ماهلل   -بتهللب ال سهللم  ن بتهللب فتهلله أىه البغل  -ا السنش الببرى لهبيي ل   ٖ

 .  ٖٗٗٚ بتهللب الهبهللس ن حديث  -ن و المستدرك  هز الصحيحيش لهحهللب     ٕٚ٘٘ٔ ن موا ن حديث 
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 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

 التوب اه ُيحِساش لا  الاإش والَمتهللِ ابن لهَملاهللِطر د وتو الل يتعر ض يزاه هلل اهلل إلز والدا ي 
ااهللرة نفسااو  هللَفتْااو الربمااهلل بلهللل ااون الظااش   ويحسااش لااون اامااور وَتفااِويض اهلل  هااز  بهلللسااوء اام 
 .اللير  ش

 -  باهللس الاهللبش اهللن إلاز الاد وة الال والتفبيار والتنظاي  التلطيط أىمي    السادسة الفائدة
ااد -  نيمااهلل اهلل رِ اال  لحبماا  اللااوارجن ياا تل أش فبااه وأدمهيااهلل (ٔ)الُحهَااه أحسااش لاابس تعم 
 د وتو. مصهح  الل تصب  
 حتاز وتصاو راتي ن ُمعَت اداتي  الال وتوابيبي  البهللطاه أىاه موفا  لهلها   السابعة الفائدة
 وىاو الُحهَاه أحساش لابس اللاوارج منهللظرة فبه  بهللس ابش تعم د بمهلل لهحك ن افتيهللدى  َيسُيه
 ال ارآش وأش   الَعهَاون - وساه    هياو اهلل صاه ز - النبل أش   لي  اليبي ش سَيسَتنِبرونون أني  يعه 
مااون َمااش  هااز أنباار بااو فااد والماارء بَمااواِففي ن م ااتي  َت ااُع  وبيااذا حر   الصاادمهللت بماارةُ  تحر 
 .وترد ه الميهللب أحسشَ  الَفِطشُ   بهللس ابش لبس وليذا أحيهللًنهللن موففو مش

  باهللس اباش فاهلله بماهلل ِلُملهللِلفاون َيحِمهاو الاذي الحاك   أصوه الداِ َي  َترِسيا  الثامنة الفائدة
 المياااااهللدريش - وساااااه    هياااااو اهلل صاااااه ز - النبااااال أصاااااحهللب  ناااااد ماااااش أتياااااتب   لهلاااااوارج

 نااَزه و هاايي  وصاايرهن - وسااه    هيااو اهلل صااه ز - النباال  اا    ابااش  نااد ومااش واانصااهللرن
 .أحد مني  اليب  وليس منب ن بت ِويهو أ ه  الي  ال رآشن
 غياارى ن مااش ومعرالتااو الحااك   بَفْياا ِ  َأْولَااز - وسااه    هيااو اهلل صااه ز - النباال َصااِحُبوا الهلللااذيش

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ   تتهوناو الاذي ال ارآش الال اهلل ماَدَحي  الذيش وى 

 .  ٛ]الحور   چۉ   ۉ  ې    ۅۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ

                                                           

 . ٕٕ٘/ٔمعرال  والتهللريا ا ينظر   ال ٔ
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 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

 َماااش مااا  ُتلاااهللِلفوني ء بيااا  لبااا  الااا ن ز باااهلللفمحن واانصاااهللر بهلللصااادكن المياااهللدريش الوَصااا 
 ابنتاااو وزوج - وساااه    هياااو اهلل صاااه ز - اهلل رساااوه  ااا    اباااش  هااال ىاااو العاااداء تُنهللِصاااُبونو

 مانب  َأْولَاز اليا  ال ارآشن  هايي  نازه َماش ىا  دميًعاهلل وىاؤهللء! مناو َبْ اع  ىال التال الهللطم 
 .ال رآش مش اليمت  الذي الي  وهلل إليب ن مني  واحدٌ  ينحز ول  وأحبهللمون تفسيره بمعرال 
 .لهحك فهللبهي   أبمر اليدعهو ُملهللِلفون م  يحمهو الذي لهحك   الدا ي  ُيَرس ا وبيذا

اااا  اسااااِتعمهلله  التهللسااااع  الفهللماااادة اااامه البِااااَدع أىااااه  هللم   غياااار الاااال الااااوحَيْيش نصااااوص وال  
؛ انو  بهللس ابش مش السمهللع ترك  هز اللوارج استدل ت بمهلل مو عيهللن  ي اوه واهلل فرولٌّ

 .! ٛ٘]الزلر    چەئ  وئ    وئ  چ   فريش  ش
    وديهللش اليو الهلل ي 

 .  بهللللصوم  الحهللذك اللص  أش  أحدىمهلل
 .(ٔ)حد  بغير المدهللده أنو  المهللنل
 وتنزيهيااهلل - تعااهلللز - اهلل بتااهللب بنصااوص اللااوارج ديااه مااش البمياار الُمنااهللَظرة ىااذه والاال
 .ابِتداءً  اليميهلل  د  أو مو عيهللن غير

 العهاا   هااز َمبنااهلله الااديش اش   الس ااْمت؛ أو الحااهلله بَصاامح اهللغتِاارار  ااد   العاشــرة الفائــدة
 بميارٍ  بحاهلله  ماه دوش العه  وهلل ىنهللن اللوارج بحهلله ديه  هز العمه هلل دميًعهللن والعمه

 أر لا  فاو   هز اللوارج  الدلهت  ش ي وه -  نو اهلل رِ ل -  بهللس الهللبش النهللسن مش

                                                           

ا تفساير الماهللوردي المسامز النبات والعياوش ن أباو الحساش  هال باش محماد باش محماد باش حبياب البصاري البغادادين  ٔ
ىاا( ن المح اك  السايد اباش  باد الم صاود باش  باد الارحي  ن النهللوار  دار البتاب ٓ٘ٗالويير بهلللمهللوردي )المتاوالز  

 . ٖٕٗ/٘بيروت / لبنهللش ن -العهمي  
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 ا،باااهن ب ااار ب نياااهلل وأياااديي  السااادودن ماااش فرحااات دباااهللىي  ادتياااهللدان ماااني  أواااد فاااط فوماااهلل
   (ٔ) . هيي  السهمت السيرن مش ودوىي  مسيم  مومريشن مرح   ن فمص و هيي 
وش وال اااامه الزياااا  أىااااه مااااش وبمياااارٌ   النااااهللسن بياااا  ويغتاااار   ب  مااااهلللي  أو بطااااهلل تي  َيغتَاااار 

 .والِمَحش الِفَتش الت   أىهي  ن بم وُيطهللُ وش
 بعاض ماش وفا  بماهلل الُملاهللِلفيش؛ بعاض الال الليار َتَحار ي الِتماهللس  عشرة الحادية الفائدة
 .(ٕ)لهلير تحر   مني  وىذا ي وهن مهلل ولَننُظَرش   لُنَبه من و  لبع ي  فهلللوا إذ ىنهللن اللوارج
 دهي ااهلل ىااذا وَيظيَاار والُمنااهللَظراتن لهُمنهللَفوااهللت الدا ياا  سيهللساا  ُحْسااشُ   عشــرة الثانيــة الفائــدة

 ن مات  ماهلل ىاهللتوا  أوهللً  ليا  ي اوه الياو لهلاوارجن -  ناو اهلل رِ ال -  باهللس اباش أسمه  مش
  م وء وابش - وسه    هيو اهلل صه ز - اهلل رسوه أصحهللب  هز
 واالء  ناادب  ىااه  لياا  وفااهلله َيَتوااع بن الاام معياا  الحااوار  بااهللس ابااش ي اابط لباال وىااذا
 بتاهللب ماش  هايب  فارأت إش أرأياُتب   ُمواَتِرًطهلل بذلك  بهللس ابش لي  فهلله م  ء (ٖ)ىذا  غير
 وىاذا أتردعاوشء فاولب ن يارد   ماهلل - وساه    هياو اهلل صه ز - نبي و وسن   - منهللؤه ده   - اهلل

  هاااز ُينِبروناااو ماااهلل بدايااا ً  ساااَ َلي  الياااو حاااواِرهن الااال  باااهللس اباااش سيهللسااا  ُحْساااشِ  ماااش أيً اااهلل
 بتاهللب ماش فاولي   هايي  رد   ماهلل إذا الدمهلل ا  إلز الر دوع  هيي  اوَتَرط م  النبلن أصحهللب

 .وسه    هيو اهلل صه ز - نبي و وسن   اهلل
 (ٗ) ىذهء مش ألردت  يس لي  وبي  تفنيد به   وبعد

ش  اعيف ن رآىاهلل ميمهلل الُملهللِلفيشن لُوَبو الدا ي  ومنهللفو  إي هللح  عشرة الثالثة الفائدة  وا 
 بااه أصااحهللبيهلل؛ وازِدراء بيااهلل بهللهللسااِتلفهلل  اهللبِتفااهللء و ااد  البفاارن أو البِااَدع أىااه مااش بااهللنوا

                                                           

 . ٕٕ٘/ٔالمعرال  والتهللريا ينظر   ا ٔ
 . ٖٕ٘/ٔالمعرال  والتهللريا ا ينظر   ٕ
 . ٖ/ٖن سمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٖٕ٘/ٔالمعرال  والتهللريا ا ينظر   ٖ
 . ٖ/ٖا ينظر  سمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٗ
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ش الحااك    ااش  ااه   َمااش بااه   ُمنهللَفواا  الوادااب  بهلللحبماا  َتوِ اايحيهلل اش ُواابيهللتو؛ تيهللاَلتَااتْ  وا 
 .بيهلل أصحهللبيهلل َتَمس ك َمِظن   ذلك وتْرك  نيهللن أصحهللبيهلل ُرُدوع َمِظن   والهيش
 ىاو وىاذا الس اذاَد ن بياذه ووابيهللت الاَبمَدةن بيذه   وهٍ  ُمنهللَفو   ش َيتعهللهَ  ل   بهللس وابش

 .زمهللش به   الل اهلل إلز الد  هللة وادب
ش َموِففااو الاال صااهللِدك ىااو َمااش المااني  البِااَدعن أىااه أحااواه تنااو ع :عشــرة الرابعــة الفائــدة  وا 
 إلااز رداا  أحاادىمهلل الااريَ ْيش؛ ىنااهلل اللااوارج انَ َساا  بمااهلل ليااواهن ُمت بِاا  ىااو َمااش ومااني  ألَطااَ هن
 .البد    هز ال تهَ  إهلل أبز وا َلر والدمهلل  ن الحك  

 وهلل لهحاااك   فهاااُبي  َيِهااايش حتاااز باااهللهللن ِلُملهللِلِفياااو الداِ َيااا  تاااذبير  عشـــرة الخامســـة الفائـــدة
 َصاامحِ  الاال الردااهلله أحباا  بااهللهللن أنواادب   لهلااوارج  بااهللس ابااش ي ااوه بااهللش بمااهلل ُيبااهللِبروشن

 ..(ٔ)أال ه  ىذا به بهزن  فهلللوا أرنبء الل أو أال هن دمهللمي  وَحْ شِ  الَبْيشِ  ذات
ح دوًمهللن لصومهللتو الل بهللهلل لهتذبير يحتهللج الهلللعبد  .وي بهو بهلللحك   وير ز ني تون لُيَصح 

ــدة  الااذيش النااهللِبغيشن العهاا  وطاامب الربااهللني يش الُعَهمااهللء إلااز الحهللداا  :عشــرة السادســة الفائ
 الاال ساابًبهلل اهلل دَعهَااو  بااهللس الااهللبش الساان  ن إلااز ب يااديي  وَي ُلااذوش الحااك ن إلااز النااهللس َيااُرد وش
 .معو يردعوا ل  إذا بمصيرى  أ ه  اهلل اللوارجن ردهلله مش ألَفْيش ِىداَي 

  
 
 
 
 
 

                                                           

 . ٗ/ٖا ينظر  سمط الندو  العوالل الل أنبهللء ااوامه والتوالل  ٔ
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 ـامتتاخل
 وبعد الفراغ من البحث نسجل النتائج التالية : 

ومذا اذاع مهيذل البذ اض  ر ذواع   ـ ه   المناظرة تمثذ  ممذا الثفا ذ  اميذ مي  ، ٔ

 . مهيهم مع ال رص مهى العهم ضالاتاب والين  النضوي  المطهرة

ـذذ هذذ   المنذذاظرة لهذذا  ثذذر مظذذيم  ذذل مهذذم الحذذ   والمنذذاظرة ،  يذذ  و ذذع  اميذذ  ٕ

امولذذى لهذذ ا العهذذم ، والفوامذذ  وال ذذواضط التذذل ييذذير مهيهذذا  ثنذذا  المحا لذذ  مذذ  

 الخبم . 

ي  مهذذى ر  المخذذالح له ذذا الذذى المنذذاظرة  ذذرص البذذ اض  ال ذذ  ـذذ امذذا وتمثذذ  هذذ  ٖ

، و لذذم مذذع خذذ    ذذرص اضذذع مضذذا  ال ذذ ي  مهذذى الذذ هاب الذذى المخذذال يع ال ذذا

 ومناق تهم وضياع  يا  مفي تهم . 

ـذذ تمثذذ  هذذ   المنذذاظرة ضيذذاع خطذذورة الخذذروح مهذذى اممذذام ال ذذا    مهذذى يذذهطاع ٗ

 ة الميــــهميع . الميهميع ، وما ل لم مع  ثر مظيم مهى و  

ـ وتمثذ  هذ   المنذاظرة ض ايذ  امن ذراح العفذ   الذ   ظهذر مهذى يذ  الخذوارح الذ يع ٘

 خرحوا مهى اممام ال ا وهو اممام مهل ر ل   منل . 

ـ و ظهر  ه   المناظرة  ع المخال يع لهمنهج النضو  لي  لهذم ا   ليذ  يتميذاوع ضذل ٙ

ها  تميذاوا ضهذا قذ  تيذاقط  وتهذاو  مع  ي  ال فيفيذ  ، وننمذا هذل محذر   ذض

 من  المناظرة . 

ـ وتمث  هذ   المنذاظرة  هميذ  العهذم ووحذوب تميذم اممذ  اميذ مي  ضذل  ذل مواحهذ  7

 الت  يا  المعابرة التل تواحل امم   ل الوق  المعابر . 

ـذذ وتمثذذ  اي ذذا هذذ   المنذذاظرة خطذذر التا يذذر ، وانذذل ا ذذ  مهذذى اممذذ  اميذذ مي  ، ضذذ  8

 ر الت  يا  التل تواحهها  ل الوق  الراهع . و خط

ـ وتمث  ه   المناظرة اممت ا  التذاريخل والبذه  التاريخيذ  ضذيع  وللذم الذ يع تمذر وا 9

مهذذى اممذذام ال ذذا وضذذيع مذذا يظهذذر  ذذل اممذذ  اميذذ مي  مهذذى امتذذ ا  التذذاري  مذذع 

 خروح مهى اممام ال ا . 

  واهميتها  ل مهم الح   والمناظرة م تخ ى ـ و ل ه   المناظرة مع ال وال  العف ي ٓٔ

لا  مع طال  ه   الفب  ووقح مهى ال وار ال    ار ضيع اضع مضا  ر ذل   

 منل وضيع  وللم المخال يع . 
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وع الذذ يع النذذاِضنيع، العهذذم وطذذ ب الرضذذانينيع الُعهَمذذا  نلذذى ال احذذ ـذذ ٔٔ  نلذذى النذذا  َيذذُر ن

،  مذع  لَ ذْيع ِه اَي   ل يضًضا   حَعهَل مضا   اضع الينَّ ، نلى ضأي يهم وَيأُخ وع ال ان

 .معل يرحعوا لم ن ا ضمبيرهم  مهم   الخوارح، رحا 

 يفذو  اذاع امذا ُياذاِضروع، وم له ذان  قهذُضهم َيهِذيع  تذى ضاهلل، لُِمخالِِ يل ال اِمَي  ـ ت ايرٕٔ

 وَ ْفذذعِ  الَضذذْيعِ   ا  َبذذ  ِ   ذذل الرحذذا    اذذم ضذذاهلل،  ن ذذ ام: لهخذذوارح مضذذا  اضذذع

     . ه ا ض  ضهى،: قالوا  رنب؟  ل  و     ،  مالهم

عٖٔ  َمذع ومذنهم  خَطذأَ ، ونع َموِق ذل  ذل بذاِ ا هذو َمذع  منهم الِضَ ع،  ه    وا  ـ تنون

ِضذذذ  هذذذو  ال ذذذان  نلذذذى رحذذذ    ذذذ هما  ذذذريَفْيع  هنذذذا الخذذذوارح انَفَيذذذم امذذذا لهذذذوا ، ُمتَّ

 .الض م  مهى الفت َ  نم  ضى واآلَخر والحمام ،

  هذ  مذع اذانوا ونع  ذعي  ، رآهذا مهمذا الُمخالِ يع، لُ َضل ال امي  ومناق   ـ ني ا ٗٔ

 الواحذذب ضذذ   بذذ اضها  وازِ را  ضهذذا ضاميذذِتخ اح اماِت ذذا  ومذذ م الا ذذر،  و الِضذذَ ع

 والهذيع ضال امذ  َتوِ ذي ها ألع ُ ضهاتل  تهاَ َت ْ  ونع ال ان  مع   َّ  َمع ا ن  ُمناَق  

م َمِظنَّ   لم وتْرم منها،  ب اضها ُرُحوع َمِظنَّ   .ضها  ب اضها َتَمين

ذ اَح ، ضه   و ضها  الَض َ ة، ضه   مفو    ُمناَق   مع َيتعا َ  لم مضا  واضع       وهذ ا اليَّ

ماة واحب هو  .زماع ا ن   ل   نلى ال ن

ذذا هذذ ا وَيظَهذذر والُمنذذاَظرا ، لهُمناَق ذذا  ال اميذذ  ييايذذ  ـذذ ُ ْيذذعُ ٘ٔ  اضذذع  يذذله  مذذع حهّيً

 لهخوارح . – منل   رِ ل - مضا 

 وصلى اهلل على نبينا حممدٍ صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه االبرار .
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 ج املصادر واملراجع.فهرس

 -ألبهللر الدول  العبهللسي  واليو ألبهللر العبهللس وولده نمؤل  ألبهللر الدول  العبهللسي   .ٔ
ىااا( نتح يااك   بااد العزيااز الاادورين  بااد الدبااهللر المطهباال ٖمديااوه )المتااوالز  ك 

 نالنهللور  دار الطهيع ن بيروت.
هللبااش  بااد البااّر )ا،مااهلل  يوساا  بااش  بااد اهلل  -اهللسااتيعهللب الاال معرالاا  ااصااحهللب  .ٕ

ىا( ن تح يك   هّل محّمد البدهللوين مبتبا  ني ا  ٖٙٗبش محّمد بش  بد البّر ت 
 مصرن ال هللىرة. 

)أبل الحسش  هاّل باش  -لعز الديش ابش اامير  -أسد الغهللب  الل معرال  الصحهللب   .ٖ
 ال هللىرة.  -ىا( ن بتهللب الوعب ٖٓٙمحّمد الدرزي ت 

ا،صاااهللب  الااال تميياااز الصاااحهللب   هللباااش حدااار العسااا منل نوااار دار ني ااا  مصااار  .ٗ
 بهللل هللىرة. 

ن ٖأصاااوه الاااد وةن لعباااد الباااري  زياااداش ن دار  مااار باااش اللطاااهللب ا،سااابندري نط .٘
 ىا .ٜٖٙٔ

ن دار العها  لهمميايشن بياروت  ٘لألستهللذ لير الديش الزربهلن الطبعا   -اا م   .ٙ
ٜٔٛٓ .  

البداي  والنيهللي  هللبش بمير )الحهللالظ  مهللد الديش أباو الفاداء إسامهلل يه باش  مار باش  .ٚ
 ىا( ن دار الفبر العربلن ال هللىرة. ٗٚٚبمير ت 

 سمملن ال هللىرة.البدر الطهللل ن لهووبهللنلن النهللور دار البتهللب ا، .ٛ
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 بغي  الو هللةن لدمه الديش السيوطلن طبع  المبتب  العصري . .ٜ
لهزبيادي )محّماد مرت از الحساينل الزبيادي  -تهللج العروس ماش داواىر ال اهللموس  .ٓٔ

ىااااا( ن تح يااااك  إبااااراىي  التاااارزي  إصاااادار وزارة ا، اااام  بهلللبوياااات ساااان  ٕ٘ٓٔت 
  . ٕٜٚٔىا/ ٕٜٖٔ

زياد باش بميار بااش غهلللاب ا مهالن أباو دعفاار تاهللريا الطباري نمحماد باش درياار باش ي .ٔٔ
 -بياروت ن الطبعا   المهللنيا   –ىا( ن النهللور  دار التاراث ٖٓٔالطبري )المتوالز  

 ىا .  ٖٚٛٔ
 بيروت. -التهللريا الببير  لهبلهللرين نور مؤسس  البتب الم هللالي   .ٕٔ
 تهللريا بغدادن لهلطيب البغدادين دار البتب العهمي  ببيروت.  .ٖٔ
تداااهللرب اامااا  وتعهللفاااب اليمااا  ن أباااو  هااال أحماااد باااش محماااد باااش يع اااوب مسااابويو  .ٗٔ

ىااا( ن المح ااك  أبااو ال هللساا  إمااهللمل ن النهللواار  سااروشن طيااراش ن ٕٔٗ)المتااوالز  
  . ٕٓٓٓالطبع   المهللني ن 

 تدريد أسمهللء الصحهللب ن لهحهللالظ الذىبلن دار المعرال ن بيروت.  .٘ٔ
 –النهللور   دار البتهللب العربال التعريفهللت ن  هل بش محمد بش  هل الدردهللنل ن  .ٙٔ

 بيروت.
تفساااير الطباااري "داااهللم  البياااهللش الااال ت وياااه آي ال ااارآش"ن هللباااش دريااار الطبااارين دار  .ٚٔ

  .ٜٛٛٔ -ىا ٛٓٗٔالفبرن بيروتن 
 التفسير الببيرن لهفلر الرازين دار إحيهللء التراث العربلن بيروتن الطبع  المهلللم . .ٛٔ
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الحساش  هال باش محماد باش محماد  تفسير المهللوردي المسمز النبت والعيوش ن أبو .ٜٔ
ىاا( ن المح اك  ٓ٘ٗبش حبياب البصاري البغادادين الوايير بهلللماهللوردي )المتاوالز  

       -الساااايد اباااااش  بااااد الم صاااااود باااااش  بااااد الااااارحي  ن النهللواااار  دار البتاااااب العهميااااا  
 بيروت / لبنهللش .

ت رياااب التياااذيب ن أباااو الف اااه أحماااد باااش  هااال باااش محماااد باااش أحماااد باااش حدااار  .ٕٓ
 –ىااا(ن المح ااك  محمااد  واماا  ن النهللواار  دار الرواايد ٕ٘ٛالمتااوالز  العساا منل )

 .ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔسوريهلل ن الطبع   ااولزن 
التنبيو والرد  هز أىه ااىواء والبدع  ابل الحسيش المهطلن تح يك محماد زاىاد  .ٕٔ

 ىا. ٖٛٛٔالبومرين النهللور مبتب  الممنز ببغداد  هلل  
د. نهللصاار الرواايد و بااد ال يااو   بااد  تيااذيب ا مااهللرن هللبااش درياار الطباارين تح يااك .ٕٕ

 ىا.ٕٓٗٔرب النبلن مطهللب  الصفهللن مب  
 تيذيب التيذيبن لهحهللالظ ابش حدر العس منلن دار صهللدر ببيروت.  .ٖٕ
تيااذيب الهغاا ن اباال منصااور محمااد بااش أحمااد اازىاارين تح يااك الاادبتور  بااد اهلل  .ٕٗ

مصاااري ن دروياااشن و باااد الباااري  العزباااهللوين مرادعااا  محماااد  هااال النداااهللرن الااادار ال
 مطهللب  سده العربن ال هللىرة.

التوفي   هز ميمهللت التعاهللري ن لهمناهللوين تح ياك الادبتور محماد ر اواش الدايا ن  .ٕ٘
 ىا.ٓٔٗٔدار الفبر المعهللصرن بيروتن دار الفبرن دموكن الطبع  ااولز

         هللبااااش حبااااهللش )الحااااهللالظ أباااال حااااهللت  محّمااااد بااااش حبااااهللش التميماااال البسااااتل  -الم ااااهللت  .ٕٙ
 ىا.ٜٖٛٔاليند  -حيدر آبهللد  -دامرة المعهللر  العممهللني  ىا( ن ٖٗ٘ت 

 .ٖٓٗ/  ٗالم هللت  .ٕٚ
 الدرح والتعديه هللبش أبل حهللت  الرازين دامرة المعهللر  العممهللني ن اليندن ااولز. .ٕٛ
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 م. د. احمد صالح حسين

 

 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

لمصاا  اللزرداال أحمااد بااش  بااد اهلل بااش أباال اللياار بااش  بااد العهااي  اللزرداال  .ٜٕ
ىاااا( ن المح اااك  ٖٕٜبعاااد اانصاااهللري الساااهلل دي اليمنااالن صااافل الاااديش )المتاااوالز  

 -دار البوااهللمر  /  بااد الفتااهللح أبااو غاادة ن النهللواار  مبتااب المطبو ااهللت ا،سااممي 
 ىا . ٙٔٗٔحهب / بيروت ن الطبع   اللهللمس ن 

وىااو الييااهلل )محمااد بااش  هاال بااش أ اام ( بمااهلل الاال  ٜٔ/ ٔداماارة المعااهللر  اهللسااممي   .ٖٓ
 النسل  المطبو   مش التردم  الفهللرسي . 

التفسايرن لعباد الارحمش باش  هال باش محماد الداوزين المبتاب زاد المسير الال  ها   .ٖٔ
 ىان الطبع  المهلللم .ٗٓٗٔا،سمملن بيروتن 

سمط النداو  العاوالل الال أنباهللء ااواماه والتاوالل ن  باد المهاك باش حسايش باش  باد  .ٕٖ
ىااااا( ن المح ااااك   ااااهللده أحمااااد  بااااد ٔٔٔٔالمهااااك العصااااهللمل المباااال )المتااااوالز  

بياااااروت ن  –ر  دار البتاااااب العهميااااا   هااااال محماااااد معاااااوض ن النهللوااااا -الموداااااود
   . ٜٜٛٔ -ىا  ٜٔٗٔالطبع   ااولزن 

السااان ن لعباااد اهلل باااش ا،ماااهلل  أحمااادن تح ياااك الااادبتور محماااد ال حطاااهللنلن دار اباااش  .ٖٖ
 ىا.ٙٓٗٔال ي ن الدمهلل ن الطبع  ااولزن 

سنش ابش مهللد ن لهحهللالظ أبل  بد اهلل محمد بش يزيد ال زوينلن تح يك محماد الاؤاد  .ٖٗ
 لن دار الفبرن بيروت. بد البهللف

سنش أبل داودن لهحهللالظ أبل داود سهيمهللش بش ااوعث السدساتهللنلن تح ياك محماد  .ٖ٘
 محيل الديش  بد الحميدن دار إحيهللء السن .

سانش الترماذين اباال  يساز الترمااذين تح ياك أحماد محمااد واهللبرن وآلااروشن دار  .ٖٙ
 إحيهللء التراث العربلن بيروت.

 لحسيش البيي لن دار الفبر ببيروت. السنش الببرىن ابل ببر أحمد بش ا .ٖٚ
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 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

ىاان ٖٖٓلهحاهللالظ أبال  باد الارحمش أحماد باش واعيب النساهللمل ت  -سنش النساهللمل  .ٖٛ
  .ٜٗٙٔىا/ ٖٖٛٔن مطبع  الحهبلن  ٔالطبع /

سااااانش النساااااهللملن تح ياااااك الااااادبتور  باااااد الفتاااااهللح أباااااو غااااادةن مبتاااااب المطبو اااااهللت  .ٜٖ
  ن الطبع  المهللني .ٜٙٛٔ -ىا  ٙٓٗٔا،سممي ن حهبن 

أ ااام  النااابمء ن واااامس الاااديش أباااو  باااد اهلل محمااااد باااش أحماااد باااش  ممااااهللش ساااير  .ٓٗ
الاااذىبلن تح ياااك   مدمو ااا  ماااش المح  ااايش بإوااارا  الوااايا واااعيب اارناااهللؤوط ن 

   .ٜ٘ٛٔ -ىا ٘ٓٗٔن  ٖمؤسس  الرسهللل  ن ط/
واذرات الاذىب الال ألبااهللر ماش ذىاب ن بااد الحال باش أحماد بااش محماد اباش العمااهللد  .ٔٗ

ىااا( ن ح  ااو  محمااود اارنااهللؤوط ن ٜٛٓٔح )المتااوالز  الَعبااري الحنبهاالن أبااو الفاام
بياروتن  –لرج أحهللديمو   بد ال هللدر اارنهللؤوط ن النهللور  دار ابش بميارن دمواك 

   ٜٙٛٔ -ىا  ٙٓٗٔالطبع   ااولزن 
ورح الطحهللوي  صدر الديش محمد بش  مء الديش  هاّل باش محماد اباش أبال العاز  .ٕٗ

ىااااا( ن تح يااااك  وااااعيب  ٕٜٚوالز  الحنفاااالن ااذر اااال الصااااهلللحل الدمواااا ل )المتاااا
 بيروت . – بد اهلل بش المحسش التربل ن النهللور  مؤسس  الرسهللل   -اارنؤوط 

وااارح نياااج البمغااا  هللباااش أبااال الحدياااد. تح ياااك محماااد أباااو الف اااه إباااراىي ن طبااا   .ٖٗ
 ىا . ٖٔٛٔمطبع   يسز الحهبلن مصرن 

الف اااالن الواااريع   لجدااارين أباااو بباااار محماااد باااش الحسااايشن تح يااااك محماااد حهللماااد  .ٗٗ
 ىا. ٜٖٙٔالطبع  ااولز مطبع  السن  المحمدي   هلل  

لهعممااا  إسااامهلل يه باااش حماااهللد الداااوىرين تح ياااك  أحماااد  باااد الغفاااور  -الصاااحهللح  .٘ٗ
 ىا.ٕٓٗٔ( ن ٕ طهللرن الطبع  )
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 ا.م . د. رحيم سلوم مرهون
 م. د. احمد صالح حسين

 

 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

 ن الطبعااا   ٖٜٜٔ -ىاااا  ٗٔٗٔصاااحيح اباااش حباااهللشن مؤسسااا  الرساااهللل ن بياااروتن  .ٙٗ
 المهللني ن تح يك وعيب اارنؤوط.

ي  السااندين اباال  بااد اهلل محمااد إساامهلل يه البلااهللرين ت  صااحيح البلااهللري بحهللواا .ٚٗ
ىاااان طبااا   دار إحياااهللء البتاااب العربيااا ن اصاااحهللبيهلل مصاااطفز الباااهللبل الحهبااال ٕٙ٘

 ووربهلله.
 صحيح مسه ن ترفي  محمد الؤاد  بد البهللفلن دار إحيهللء التراث العربلن بيروت. .ٛٗ
 طب هللت ابش سعد/ طبع  دار صهللدر . .ٜٗ
تح يااك د. الحااهللالظ  بااد العهااي  لااهللشن  ااهللل   طب ااهللت الوااهللالعي  هللبااش فهلل اال واايب ن .ٓ٘

 ىان الطبع  ااولز.ٚٓٗٔالبتبن بيروتن 
ن (ىاآٖٕهللبش سعد )محّمد بش  بد اهلل بش ساعد البصاري ت  -الطب هللت الببرى  .ٔ٘

 ىا.ٖٚٚٔدار صهللدرن بيروتن 
ىاان تح ياك  ٕ٘ٛهللباش حدار العسا منل ت  -التح البهللري وارح صاحيح البلاهللري  .ٕ٘

 زن دار المعرال ن بيروت.الويا  بد العزيز بش بهلل
الفتااوح ن أحمااد بااش محمااد بااش  هاال بااش أ اام  البااواللن أبااو محمااد )المتااوالز  نحااو  .ٖ٘

ىا( نالمح ك   هل ويري نالنهللور  دار اا واءن بيروت نالطبع   ااولازن ٖٗٔ
   . ٜٜٔٔ -ىا  ٔٔٗٔ

الفصااااه هللبااااش حااااز   أبااااو محمااااد  هاااال بااااش أحمااااد بااااش سااااعيد بااااش حااااز  ااندلساااال  .ٗ٘
 ال هللىرة. –ىا(ن النهللور  مبتب  اللهللندل ٙ٘ٗ)توالز   ال رطبل الظهللىري

البهللاليااا  الااال الداااده ن أباااو المعاااهلللل الداااوينل المه اااب بإماااهلل  الحااارميش ن تح ياااك و  .٘٘
     ت اادي  و تعهيااك   الاادبتورة الوفياا  حساايش محمااود ن مطبعاا   يسااز البااهللبل الحهباال 

   . ٜٜٚٔ –ه ٜٜٖٔال هللىرة ن  –ووربهللءه 
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ىاا( ٕ٘ٛحمد بش يزيد المبردن أبو العبهللس )المتوالز  البهللمه الل الهغ  واادب ن م .ٙ٘
ال اااهللىرة ن  –نالمح اااك  محماااد أباااو الف اااه إباااراىي  ن النهللوااار  دار الفبااار العربااال 

   . ٜٜٚٔ -ىا  ٚٔٗٔالطبع   الطبع  المهلللم  
هللباش  ادي )ا،ماهلل  الحاهللالظ أبال أحماد  باد اهلل باش  -البهللمه الال  اعفهللء الرداهلله  .ٚ٘

( ن دار ٖح ياك  يحياز ملتاهللر غازاوين الطبعا  )ىاا( ن تٖ٘ٙ دي الدردهللنل ت 
 ىا.ٜٓٗٔالفبرن بيروتن 

البهيهللتن ابل الب هللء البفاوين تح ياك الادبتور  ادنهللش دروياشن ومحماد المصارين  .ٛ٘
 ىا.ٕٔٗٔمؤسس  الرسهللل ن بيروتن الطبع  ااولزن 

هللبااش منظااور )أباال الف ااه دمااهلله الااديش بااش مباار  ابااش منظااور  -لسااهللش العاارب  .ٜ٘
 ر صهللدرن بيروت.ا،الري ل( ن دا

 مده  الو ل اهللسممل البويتي ن ط/ البويت . .ٓٙ
لهحااهللالظ الحااهللب  )أباال  بااد اهلل محّمااد  -المسااتدراك  هااز الصااحيحيش الاال الحااديث  .ٔٙ

ىاااا( ن وبذيهاااو التهلااايص لهحاااهللالظ الاااذىبلن طبااا  ٘ٓٗباااش  باااد اهلل النيساااهللبوري ت 
 بإورا  د. يوس  المر وهلن دار المعرال ن بيروت.

ن بياااروت ٔوصاااهلن تح ياااك  حسااايش ساااهي ن دار المااا موشن طمساااند أبااال يعهاااز الم .ٕٙ
 ىا.ٗٓٗٔسن  

ىاااان ٕٔٗلإلماااهلل  أحماااد باااش حنباااه الوااايبهللنل ت  -مساااند ا،ماااهلل  أحماااد باااش حنباااه  .ٖٙ
  .ٜٛٚٔىا/ ٜٖٛٔ( ن دار البتب العهمي ن بيروتن ٕالطبع  )

المصابهللح المنيار الال غرياب وارح الببيار ن أحمااد باش محماد باش  هال الفياومل ماا   .ٗٙ
 بيروت . –و العبهللس ن المبتب  العهمي  الحموي ن أب



 297  
 

     

   
 

 للخوارج  مناظـرة ابن عباس 
 وأثرها في علم الجدل والمناظرة
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 اإلسالميةمجلة العلوم 

 ( 7( السنـة )  29العـدد ) 

مصاااان   بااااد الاااارزاك الصاااانعهللنل  بتح يااااك وتلااااريج حبيااااب الاااارحمش اا ظماااالن  .٘ٙ
 ىان المبتب ا،سممل.ٜٖٓٔن ٔط.

معاااهللل  السااانشن وااارح سااانش أبااال داود ابااال ساااهيمهللش محماااد باااش محماااد اللطاااهللبلن  .ٙٙ
لبناااهللشن تلاااريج وتااارفي   باااد السااام   باااد الواااهللاللن دار البتاااب العهميااا ن بياااروتن 

  .ٜٜٔٔ -ىا ٔٔٗٔالطبع  ااولزن 
( ن ٔالمعدااا  ااوساااط لهحاااهللالظ الطبرانااالن تح ياااك  د. محماااود الطحاااهللشن الطبعااا  ) .ٚٙ

 مبتب  المعهللر ن الريهللض.
يااهللفوت الحمااوي )واايهللب الااديش أباال  بااد اهلل يااهللفوت بااش  بااد اهلل  -معداا  البهااداش  .ٛٙ

  .ٜٚ٘ٔىا/ ٖٙٚٔىا( ن دار صهللدرن بيروتن ٕٙٙالحموين ت 
لهحااهللالظ الطبراناال )أباال ال هللساا  سااهيمهللش بااش أحمااد الطبراناال ت  -  الببياار المعداا .ٜٙ

( ن الااادار العربياااا  ٔىاااا( ن تح ياااك  حمااادي  باااد المدياااد الساااهفلن الطبعااا  )ٖٓٙ
 لهطبهلل  ن بغداد.

المعداا  المفيااارس الفاااهللظ ال ااارآش الباااري  ن  اابطيهلل ورتبياااهلل  محماااد ساااعيد الهّحاااهلل ن  .ٓٚ
لبناااهللشن ط -دار المعرالااا ن بياااروترودعااات  هاااز طبعااا  محماااد الاااؤاد  باااد الباااهللفلن 

  ن .ٕٕٔٓ-ىٖٖٗٔالتهللسع ن 
 معد  المؤلفيشن لعمر ر هلل بحهللل ن دار إحيهللء التراث العربل. .ٔٚ
معداا  م ااهللييس الهغاا ن احمااد بااش الااهللرسن تح يااك  بااد الساام  محمااد ىااهللروشن دار  .ٕٚ

 ىا.ٔٔٗٔالديهن بيروتن الطبع  ااولزن 
فهللرسااال الفساااوين أباااو يوسااا  المعرالااا  والتاااهللريا ن يع اااوب باااش سااافيهللش باااش داااواش ال .ٖٚ

ىااا( ن المح ااك  أباار   اايهللء العمااري ن النهللواار  مؤسساا  الرسااهللل ن ٕٚٚ)المتااوالز  
   . ٜٔٛٔ -ىا ٔٓٗٔبيروت ن الطبع   المهللني ن 
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ىاااان تح ياااك  محّماااد ٕٓ٘لهراغاااب ااصااافيهللنل ت  -المفاااردات الااال غرياااب ال ااارآش  .ٗٚ
 سّيد بيمنلن دار المعرال ن بيروت.

  المصااهيشن اباال الحسااش ااوااعرين تح يااك محمااد م ااهللهللت ا،سااممييش والااتم .٘ٚ
 ىا.ٜٖٛٔمحيل الديش  بد الحميدن مبتب  الني   المصري ن الطبع  المهللني ن 

 م دم  ابش لهدوشن لعبد الرحمش ابش لهدوشن المبتب  التدهللري  الببرىن ال هللىرة. .ٙٚ
المهااه والنحااه محمااد بااش  بااد البااري  بااش أباال بباار أحمااد الويرسااتهللنل ن النهللواار    .ٚٚ

 ن تح يك   محمد سيد بيمنل. ٗٓٗٔبيروت ن  -دار المعرال  
المنتظ  الل تهللريا ااما  والمهاوك ن دماهلله الاديش أباو الفارج  باد الارحمش باش  هال  .ٛٚ

ىااااا( ن المح ااااك  محمااااد  بااااد ال ااااهللدر  طااااهللن ٜٚ٘بااااش محمااااد الدااااوزي )المتااااوالز  
لازن مصطفز  بد ال هللدر  طهلل النهللور  دار البتب العهمي ن بيروت نالطبعا   ااو 

   . ٕٜٜٔ -ىا  ٕٔٗٔ
لإلمااااهلل  مهلللااااك بااااش أنااااسن تصااااحيح  محّمااااد الااااؤاد  بااااد البااااهللفلن بتااااهللب  -الموطّاااا   .ٜٚ

 الوعبن ال هللىرة. 
ىدي  العاهللراليش أسا ء الماؤلفيش وآماهللر المصانفيشن إسامهلل يه بهللواهلل البغادادين مبتبا   .ٓٛ

الواالل بهلللواليهللتن لهصفدين الطبع  المهللني ن بعنهلليا  س. دياد رينا   الممنزن بيروت.
 ىا.ٜٖٗٔ

واليهللت اا يهللش وأنبهللء أبنهللء الزمهللشن ابل العبهللس ومس الديش أحمد بش أبال ببار  .ٔٛ
 بش لهبهللشن ح  و د/ إحسهللش  بهللسن دار صهللدر ببيروت. 


