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 بعُىاٌ نبحث انعهًًا

 انکریى ٌقرآاهلل يف ان ٍعزٌر ابـ يا ادلراد ب

 دراسة حتهٍهٍة
 

 ٦٧انلمل:  َّ  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن ُّٱ
 

 
 :إعداد

 حمًد اسحاق انعًري
 بُجهىر
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 بسممیحرلا نمحرلا هللا 

 ادلقدية

, ذي ُامر أن ينذر الذين قالوا اختذ اهلل ولداال اهلل احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا والصالة والسالم عذ رسول

 بعد!أما 

ًمؼد يمشػ اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمسـة اًمـبقية قمـ طمؼائؼ اًمقفقد واقمتؼاداهتؿ اًمػاؾمدة واكحراومفؿ اًمعؼدية 

رومقا سماًمغدر واعمؽر واًمدس واًمطعـ ذم وحتريػفؿ ًمؽتاب اهلل ذم يمثػم مـ اًمؼضايا اعمفؿة، يمقػ ٓ وهؿ قمُ 

اًمذيـ طمرومقا يمتاب اهلل سماشمباقمفؿ اهلقى، وأظمػقا طمؼائؼ اًمؼرآن اًمؽريؿ وٓ ؾمقام  اإلؾمالم وأهؾف، هؿ

يؼقًمقن ان  اهلل ومفؿن اًمعزير هق اسمـ لمدقملم اهنؿ مل يؼقًمقا سم اًمؽريؿ، صحة اًمؼرآنحماوًملم اًمتشؽقؽ ذم 

ًمدقمقة سماًمتعصب مع هذه ا الن هلل اسمـا واكؽروسماإلؾمالم ىمال قمغم اًمقفقد ما مل يؼقًمقه وماًمقفقد مل يؼقًمقا يقما 

قمغم  وضمفؾفؿ سمؽتاب اهلل وقمدم اقمتؼادهؿ سملن اًمؼرآن اًمؽريؿ يمالم اهلل اعمـزل ملسو هيلع هللا ىلصاًمؼرآن ورؾماًمة اًمـبل حمؿد 

 آظمر رؾمقًمف.

اًمتل  قمؾقف اًمسالم وماًمسبب اًمذي ىمادين إمم اًمؽتاسمة طمقل هذا اعمقضقع ًمؽشػ طمؼائؼ صماسمتة طمقل ىمضقة قمزير

 (1) َّ مث  ين ىن نن من زن ُّٱ: ىمال اهلل شمعازم ومقفا

ـ يف اعمػرسظمتالااعمقاد اًمثاسمتة ذم سمطقن اًمؽتب، وًمؼد واضمفت صعقسمات يمثػمة أصمـاء إقمداد اًمبحث ًمؼؾة 

ؾمؿف ومؽاكتف قمـد اًمقفقد وٓؾمقام وضمدت ذم ا قمـًمسالم  إظمتالوما يمثػما ذم ؿمخصقة قمزير قمؾقف المواًمباطمث

 .ارخيقةاًمت ائؼعمباًمغات ًمدرضمة شمبعدها قمـ احلؼروايات اًمتػسػم اًمتـاىمضات وا

)وأن ؾمبب هذه اًمتـاىمضات هؿ اًمرواة اًمذيـ رووها قمـ اسمـ قمباس واسمـ ؾمالم. وأهمؾب هذه اًمروايات 

 .(2)مصدرها اسمق طمذيػة إؾمحاق سمـ سمشػم مل يرضف اعمحدصمقن(

                                                           

 33: 9اًمتقسمة: ؾمقرة   (1)

  254: ص ،اجلامع عما رصح سمف وأهبؿ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ اعمقاضعاعمعجؿ (2)
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وذيمرت ما ذيمر أهمؾب اعمحؼؼلم ذم يمتبفؿ اًمعؾؿقة وشمريمت إظمبار واًمروايات همػم صحقحة ؾمقاء أيمان 

 سػم أم اًمتاريخ.أظمبار احلديث أم اًمتػ

أؾملل اًمعظقؿ أن هيديـا ؾمبقؾ اهلداية وأن جيـبـا ، هلل، وإن أظمطلت ومؿـل ومـ اًمشقطانإن أصبت ومؿـ ا

 ـمريؼ اًمغقاية.

  



 4 

  

 ادلبحث األول

 انحعرٌف بعزٌز عهٍه انسالو

 مسه:ا

  Ezra: ))قُمزير(( سماإلكجؾقزية 

 עזרא               : سماًمعؼمية

 .(1)ُمساقِمد(): معـاهو، ياه-شمؼسقؿ اإلؾمؿ:إيزير 

 :أصم كهًة عزٌر

قمزير اؾمؿ يـرصف خلػتف وإن يمان أقمجؿقا مثؾ كقح وًمقط ٕكف شمصغػم قمزرا هق سماًمعؼمسمة قمزرا 

 .(2)اوسماًمرسياكقة قَمزر

 عزیر ٔاو عزرا

ذم ًمغة اًمقفقد، وعّما يماكت اًمعرب شمغػّم ذم سمعض اًمؽؾامت اًمتل شمردها مـ  قمزير ذم ًمغة اًمعرب هق قمزرا

ودمري قمغم ًمساهنا، وذًمؽ يمام هل احلال ذم إفِمفار اعمحّبة ظماّصة ومتصغر اًمؽؾؿة، ومصغرت  قةأضمـبًمغات 

 .(3)قمزرا إمِم قُمزير، يمام سُمدًمت يمؾؿة يسقع اًمعؼمية إمِم قمقسك ذم اًمعرسمقة، ويقطمـا إمِم حيل

 َسبه:

قب اسمـ درشمـا ىمال احلاومظ أسمق اًمؼاؾمؿ سمـ قمسايمر: هق قمزير سمـ ضمروة ويؼال اسمـ ؿمقريؼ سمـ قمركا سمـ أي 

 .(4)سمـ همري سمـ سمؼل سمـ إيشقع سمـ ومـحاس سمـ اًمعازر سمـ هارون سمـ قمؿران ويؼال: قمزير سمـ رسوطما

                                                           

 18ْص  َمـعــَاين أؾمامء اًمَأكـــــْـبــــِــقـــَــاء  (1)

 453-452اعمعرب ٕيب مـصقر اجلقاًمقؼل   (2)

 1ص 6إمثؾ ذم شمػسػم يمتاِب اهللِ اعُمـَزل ًمؾشػمازي ج   (3)

 ۳۷۱/ ص 43ج )شماريخ مديـة دمشؼ(      (4)
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 ھم انعزیر َبی ٔاو ال؟

 .(1)ما أدري أشمبع ًمعلم هق أم ٓ وما أدري أقمزير كبل هق أم ٓ ملسو هيلع هللا ىلص قمـ أيب هريرة ىمال ىمال رؾمقل اهلل

 -وهذا ىماًمف صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ىمبؾ أن يعؾؿ قمـ طماًمف ":ىمال اًمشقخ قمبد اعمحسـ اًمعباد طمػظف اهلل 

وىمد ضماء ما يدل قمغم أكف ىمد أؾمؾؿ ومال يؽقن ًمعقـًا، وأما قمزير: ومؾؿ يأت يشء يدل قمغم أكف  -يعـل: شمّبع 

 .(2)كبل

 شمعامم: اهلل ىمال

 خت حتجت هب مب خب حب جب هئمئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ

 جغ  مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج  مثهت مت

 جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جلمك لك خك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ

 .(3)   َّْ  من خن حن

اظمتؾػقا ذم هذا اعمار مـ هق؟ ومروى اسمـ أيب طماشمؿ قمـ قمصام سمـ رواد، قمـ  "ىمال اسمـ يمثػم رمحف اهلل شمعامم:

أيب ـماًمب أكف ىمال: هق  آدم سمـ أيب إياس، قمـ إرسائقؾ قمـ أيب إؾمحاق، قمـ كاضمقة سمـ يمعب، قمـ قمكم سمـ

 قمزير.

ورواه اسمـ ضمرير، قمـ كاضمقة كػسف. وطمؽاه اسمـ ضمرير واسمـ أيب طماشمؿ قمـ اسمـ قمباس واحلسـ وىمتادة 

 .(4)اسمـ يمثػم شمػسػم ذم  واًمسدي وؾمؾقامن سمـ سمريدة وهذا اًمؼقل هق اعمشفقر

هلل سمـ ؾمالم، أن قمزيرا وىمال إؾمحاق سمـ سمنم، قمـ ؾمعقد سمـ أيب قمروسمة، قمـ ىمتادة، قمـ احلسـ، قمـ قمبد ا

 .(5)هق اًمعبد اًمذي أماشمف اهلل مائة قمام صمؿ سمعثف

                                                           

 4674صحقح أيب داود ًمؾأًمباكی(1)

 ( سمؽمىمقؿ اًمشامؾة468/ 26رشح ؾمــ أيب داود )(2)

 (259) ۃاًمبؼر ۃؾمقر(3)

 (4۵۳/ص ۲ٓسمـ يمثػم )ج شمػسػم اًمؼرآن اًمعظقؿ (4)

 (384/ص۲ج) ـفايةاًمبداية واًم (5)
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 يكاَحه:

إكف أؾمس اعمجؿع اًمؽبػم، وإكف مجع أؾمػار اًمؽتاب اعمؼدس وأدظمؾ إطمرف اًمؽؾداكقة قمقض اًمعؼمية 

 .(1)وكحؿقا وقمزرااًمؼديؿة، وإكف أًمػ أؾمػار إيام 

 وفاجه:

 :اظمتؾػ اعممرظمقن ذم مؼام ووماشمف

 . ؾمـة 123 ذم ومؾسطلم وقمؿره طمقازم ض اًمباطمثلم شمقذمىمال سمع

سمؿؼام ))اًمـبل قمزير(( سمجـقب اًمعراق، وما  اًمققمسماسمؾ وشمقذم هـاك، ودومـ ومقام يعرف  وىمقؾ إكف قماد إمم

 .(2)هذا اعمزار يؼدؾمقنزال اًمقفقد 

  

                                                           

 11اًمػؽر اًمقفقدي ًمؾؿرصػل ص  (1)

 253ؽريؿ مـ اعمقاضع ص اعمعجؿ اجلامع عما رصح سمف وأهبؿ ذم اًمؼرآن اًم (2)
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 ادلبحث انثاًَ

  يا يعُی ابٍ اهلل:

 
سمـ اهلل معبقدكا واهلـا أو اعمعـك معبقدكا أو اهلـا قمزير اسمـ قمزير ا» ـماهر اسمـ قماؿمقر رمحف اهلل: اًمعالمة ىمال

 .(1) «اهلل

-أن مراد اًمقفقد مـ اًمبـقة: اًمبـقة احلؼقؼقة!، ًمأن هذا اعمعـك ورد رصاطمة ذم اًمتؾؿقد اًمذي يؤمـقن سمف

 .(2)ه (())شمتؿقز أرواح اًمقفقد قمـ سماىمل اًمأرواح  سمأهنا ضمزء مـ اهلل ، يمام أن اإلسمـ ضمزء مـ واًمد

سمـاء ىماًمقا: اعمسقح اسمـ اهلل، ًمؽـ إ أن اًمقفقد ىماًمقا: قمزير اسمـ اهلل، واًمـصارى» اسمـ قمثقؿلم:اًمشقخ ىمال 

وإقمزازكا، وما  قمؾقـا وإيمرامـا ذم مقدشمف ًمـا وؿمػؼتف يملسمـائف: أكـا أي هـا مـ سماب اعمباًمغة ذم اعمحبة واعمقدة، 

 .(3) «أؿمبف ذًمؽ

اسمـ  كاعمعـ child of godو son of god ذماًمػرق مقضمقد ذم اإلكجؾقزية »: قمبد اعماضمداًمشقخ  ىمال 

 .(4) «معـاه طمبقب اهلل child of god اهلل هـا

ومـ اعمعؾقم أن سمعض اًمـصاري اًمذي ىماًمقا إن اعمسقح اسمـ اهلل يماكقا مـ اًمقفقد وىمد » ىمال صاطمب اعمـار:

قح يؼقل إن هلل اسمـا هق يمؾؿتف اًمتل ظمؾؼ هبا يمان )ومقؾق( اًمػقؾسقف اًمقفقدي اإلؾمؽـدارب اعمعارص ًمؾؿس

أن يؽقن سمعض اعمتؼدملم قمغم قمرص اًمبعثة اعمحؿدية ىمد ىماًمقا إن قمزيرا اسمـ اهلل  دٓ يبعومعغم هذا  -إؿمقاء 

 .(5) «هبذا اعمعـك

 .ىمؾت: اًمراضمح اًمبـقة احلؼقؼقة

                                                           

 3ج  24اعمحرر اًمقضمقز ص (1)

 2ضمزء  174يمتاب اًمعـرصية اًمقفقدية وآصمارها ذم اعمجتؿع اإلؾمالمل واعمقىمػ مـفا. ص (2)

 (33اًمتقسمة: )شمػسػم اًمؼرآن اًمؽريؿ )ؾمقرة اًمتقسمة( ًمؾشقخ حمؿد سمـ صاًمح اًمعثقؿلم،   (3)

 433شمػسػم ماضمدي  (4)

 296/13شمػسػم اعمـار (5)
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 ادلبحث انثانث

 يصادر جثبث قىل انٍهىد عزٌر بٍ اهلل:
 

 :انقرآٌ اجملٍد

 جب هئ مئ  خئحئ جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ٱُّ

 .(1)  َّ مث هت مت ختحت  جت هبمب خب حب

 احلدٌث انُبىي:

 احلديث إول:

ـْ َأيِب ؾَمِعقٍد اخْلُْدِريِّ ريض اهلل قمـف قمـ َرؾُمقِل اهللِ  ٌن ًمَِقتَّبِْع يُمؾُّ   ملسو هيلع هللا ىلصقَم َن ُمَمذِّ ىَماَل: ) إَِذا يَماَن َيْقُم اًْمِؼَقاَمِة َأذَّ

ٍة َما يَماَكْت  َّٓ َيَتَساىَمُطقنَ ُأمَّ َْكَصاِب إِ ْٕ َْصـَاِم َوا ْٕ ـَ ا ذِم اًمـَّاِر،  شَمْعُبُد، وَماَل َيْبَؼك َأطَمٌد يَماَن َيْعُبُد هَمػْمَ اهللِ ؾُمْبَحاَكُف ِم

ِ َأْهِؾ اًْمؽَِتاِب، وَمُقْدقمَ 
ـْ سَمرٍّ َووَماضِمٍر َوهُمؼمَّ ـْ يَماَن َيْعُبُد اهللَ ِم َّٓ َم ْ َيْبَؼ إِ ك اًْمَقُفقُد، وَمُقَؼاُل هَلُْؿ: َما يُمـُْتْؿ طَمتَّك إَِذا مَل

ـْ َصاطِمَبةٍ  َذ اهلُل ِم َ ـَ اهللِ، وَمُقَؼاُل: يَمَذسْمُتْؿ َما اَّتَّ َٓ َوًَمدٍ  شَمْعُبُدوَن؟ ىَماًُمقا: يُمـَّا َكْعُبُد قُمَزْيَر اسْم  .(2)... َو

  احلديث اًمثاين:

ائؿ يملكف مر سمرهط مـ اًمقفقد، ومؼال : مـ قمـ  ـمػقؾ سمـ ؾمخؼمة  أظمل قمائشة ٕمفا :  أكف رأى ومقام يرى اًمـ

أكتؿ ؟ ىماًمقا كحـ اًمقفقد. ىمال : إكؽؿ أكتؿ اًمؼقم، ًمقٓ أكؽؿ شمزقمؿقن أن قمزيرا اسمـ اهلل، ومؼاًمت اًمقفقد : 

وأكتؿ اًمؼقم، ًمقٓ أكؽؿ شمؼقًمقن : ما ؿماء اهلل، وؿماء حمؿد، صمؿ مر سمرهط مـ اًمـصارى، ومؼال : مـ أكتؿ ؟ 

ال : إكؽؿ أكتؿ اًمؼقم، ًمقٓ أكؽؿ شمؼقًمقن : اعمسقح اسمـ اهلل. ىماًمقا : وأكتؿ اًمؼقم، ىماًمقا : كحـ اًمـصارى، ومؼ

ًمقٓ أكؽؿ شمؼقًمقن ما ؿماء اهلل، وما ؿماء حمؿد، ومؾام أصبح أظمؼم هبا مـ أظمؼم، صمؿ أشمك اًمـبل صغم اهلل قمؾقف 

بفؿ، ومحؿد اهلل، ىمال : كعؿ، ومؾام صؾقا ظمط قمػان:ىمال  "هؾ أظمؼمت هبا أطمدا ؟  "وؾمؾؿ، وملظمؼمه، ومؼال : 

                                                           

 (33اًمتقسمة:) (1)

 (183( ومسؾؿ )4581رواه اًمبخاري ) (2)
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إن ـمػقال رأى رؤيا، وملظمؼم هبا مـ أظمؼم مـؽؿ، وإكؽؿ يمـتؿ شمؼقًمقن يمؾؿة، يمان  "وأصمـك قمؾقف، صمؿ ىمال : 

 .(1) ٓ شمؼقًمقا : ما ؿماء اهلل وما ؿماء حمؿد ". ىمال : "يؿـعـل احلقاء مـؽؿ أن أهنايمؿ قمـفا 

 
  انحفسري

صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ  -ىمال: أشمك رؾمقل اهلل أظمرج اًمطؼمي سمسـده احلسـ قمـ اسمـ إؾمحاق قمـ اسمـ قمباس 

 -يا حمؿد  -ؾمالم سمـ مشؽؿ، وكعامن سمـ أورم، وؿماس سمـ ىمقس، وماًمؽ سمـ اًمصقػ ومؼاًمقا: يمقػ كتبعؽ  -

 ٰى ين ىن نن من زنوىمد شمريمت ىمبؾتـا، وأكت ٓ شمزقمؿ أن قمزيرًا اسمـ اهلل، وملكزل اهلل رم ذًمؽ: )

 .(2) (هت مت)  إمم  (ىيني مي زي  ري

ـُ سمـ قم قمبد اهللقمـ  ُد، شمزقُمُؿ أنَّ اهللَ أكَزل قمؾقؽ ملسو هيلع هللا ىلص إمم اًمـَّبلِّ  اًمزسمعرىباس: ضماء قمبُد اهللِ سم ومؼال: يا حمؿَّ

[، ومؼْد 98]إكبقاء:  َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ُّٱهذه أيَة: 

ؿُس واًمَؼؿُر واعمالئؽُة، وقُمَزْيٌر وقمقسك َصَؾقاُت اهللِ قمؾقفؿ، َأَويمؾُّ همٓء ذم اًمـّ اِر مع آهلَتِـا؟ قُمبَِدِت اًمشَّ

 :    [ وكزًمت:131]إكبقاء:    َّ  جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص ُّٱوملكَزل اهللُ قمزَّ وضمؾَّ

 .(3)إؾمـاده ىمقي طإركاؤوىمال ؿمعقب  .[57: زظمرف]اًمٱَّ حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت  ُّٱ

 

 األخبار واَثار:

-ومـا احلاج أمػم ؿماه ظمان وىمد أظمؼمين سمعض يمؼمائـا اًمثؼات أي خمد» :ىمال مػتك حمؿد رومقع اًمعثامين

أكف سماًمغ ذم شمػتقش ما زقمؿتف هيقد قمرصه ذم مسلًمة اسمـقة قمزير قمؾقف اًمسالم ، واضمتفد ذم حتؼقؼف  -رمحف اهلل

، وؾملًمف سمعض قمؾامئفؿ سمبقت اعمؼدس كطمتك ًمؼ، قمتؼاد اًمشـقعقف مـ هذا آهماية اجلفد ، ومتؼمأ يمؾ هيقدي ًمؼ

، وقمددهؿ ٓيزيد قمغم مائة أًمػ قمزير اسمـ اهلل وهؿ مقضمقدون أن اقمؽمف سملن ومقفؿ رشذمة ىمؾقؾة شمزقمؿ سملن

، يؼال هلؿ: ؿ وهؿ ذم هناية مـ اًمذًمة واًمصغار، وؿماومفتفصمؿ ًمؼقت سمبعض إومراد شمؾؽ اًمػرىمةذم اًمعامل، ىمال: 

                                                           

 23694رواه أمحد:   (1)

 442/2 : ص ، اًمتػسػم اًمصحقح مقؾمققمة اًمصحقح اعمسبقر مـ اًمتػسػم سماعملصمقر (2)

 18ص  ، 3رشح مشؽؾ أصمار ج (3)
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، وملىمر سمام أظمؼمت سمف، وىمال : كممـ سملن قمزير اسمـ اهلل مـ همػم ؿمؽ ًمعزيرية وًمقاطمدهؿ اًمعزيري ومسلًمتفا

 .(1) «،  شمعامم اهلل قمام يؼقًمقن قمؾقا يمبػماوشمردد

 كؼؾ يعؼقب يقؾمػ يمقريا ذم يمتاسمف حتؾقؾ اًمزائر

اًمعراق ًمؾتعرف سمثري  أـمرافومؽاكت شمرد اًمقف مجاقمات اًمقفقد مـ يمؾ  1893وىمد زرت هذا اعمرىمد ؾمـة 

ؿؽان ذم قمقد إؾماسمقع ومقدظمؾقن همرومة احلدث وهؿ طمػاة طمرمة ًمؾ رضحيفرومات اًمراىمد اًمصاًمح وزيارة 

 .(2).ا ًمؾؿدومقن ويطقف اًمؼؼم اًمزائريـويقىمدون ىمـاديؾ ايمرام

ذم ومؾسطلم إؾمؿفا اًمققم  ظماوية ومؾسطلم مر قمغم ىمرية إمموذم أطمد إيام وأصمـاء ؾمػره قمغم محاره مـ سماسمؾ 

 .(3)يةاًمعزير

، وما زال يعرف اًمققم سمؿؼام ))اًمـبل قمزير(( سمجـقب اًمعراق ومقامسماسمؾ وشمقذم هـاك، ودومـ  )قمزير(قماد إمم 

 .(4)هذا اعمزار يؼدؾمقناًمقفقد 

 األدنة انعقهٍة:

 الدلول األول

ومما يدل قمغم أن هذه اعمؼاًمة صدرت مـ اًمقفقد أن هذا اًمؼرآَن ُيتغم » اًمشـؼقطل:حمؿد إملم اًمشقخ ىمال 

هذا! مع  مـ ىمديِؿ اًمزمان مـ كزول هذه أية، ومل ُيعؾؿ أن هيقديا ذم زماهنا يمذب سمذًمؽ، وىمال: ما ىُمْؾـَا

 .(5) «مسارقمتِفؿ إمم اًمتؽذيب

 

                                                           

 538ص  ، 1مقؾمققمة ومتح اعمؾفؿ ذم رشح صحقح مسؾؿ ج (1)

 48وهجرهتؿ، ص هيقد اًمعراق شمارخيفؿ واطمقاهلؿ (2)

 215ص  : ؾمؾطان مقؾمك اعمقؾمكىمقال اىمقم (3)

 253اعمعجؿ اجلامع عما رصح سمف وأهبؿ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ اعمقاضع، ص  (4)

 2264ص، 5ج ، اًمعذب اًمـؿػم مـ جماًمس اًمشـؼقطل ذم اًمتػسػم   (5)
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 الدلول الثاين

أكف مل يصؾـا مـ أي ـمريؼ قمـ أطمد مـ اًمقفقد -ىمقهلؿ أن قمزيرا اسمـ اهلل -وإن مما يثبت صحة هذا اًمؽالم 

ر هذا اًمؼقل أو ومـفؿ مـ أؾمؾؿ مثؾ قمبد سمـ ؾمالم وهمػمه أكف أكؽ اًمذيـ يماكقا يؿؾمون اعمديـة اعمـقرة،

 .(1)واهلل أقمؾؿ ،ية! أي: أهنؿ أىمروا سمزقمؿ سمعض اًمقفقد أن قمزيرا اسمـ اهللٔاقمؽمض قمغم هذه ا

 الدلول الثالث:

أن شمؽقن شمؾؽ اًمطائػة اكؼرضت ذم هذه إزمان يمام اكؼؾب اقمتؼاد معظؿ اًمقفقد قمـ اًمتشبقف إمم اًمتعطقؾ، 

 .(2)ٓ احلسقة وحتقل معتؼداًمـصاري ذم آسمـ وإب إمم أكف مـ إمقر اعمعـقية

 اًمدًمقؾ اًمراسمع:

 .(3)  «أن مـ مل يؼْؾف، مل يـؽره» :ىمال اسمـ اجلقزي

  

                                                           

 5۰قمؾقف وؾمؾؿ، ص: قمؼائد اًمقفقدمـ ظمالل احلقار مع اًمـبل صغم اهلل(1)

 538ص  1ة ومتح اعمؾفؿ ذم رشح صحقح مسؾؿ جمقؾمققم (2)

 3ج321زاد اعمسػم ذم قمؾؿ اًمتػسػم (3)
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 ادلبحث انرابع

 إشكاالت انٍهىد وأجىبحهى:

 عزٌر ابٍ اهلل: بأٌ ٍهىدان أقىال

 القول األول:

 .(1)ىمال سمعضفؿ: ىماًمف ىمدماء مـ اًمقفقد وماشمبعفؿ أظمرون

 لقول الثاين:ا

 ومزقمؿقا أن اًمعزير اسمـ اهلل شمعامم وأكؽر أيمثر اًمقفقد هذا أما اًمقفقد ومؾسطلم» :ىمال اعمؼريزي ذم اخلطط

 .(2) «اًمؼقل

 القول الثالث:

اًمصدوىمقة: وكسبقا إمم رضمؾ ًمف ))صدوق(( وهؿ يؼقًمقن مـ سملم ؾمائر اًمقفقد » ىمال اسمـ طمزم رمحف اهلل:

 .(3) «أن اًمعزير هق اسمـ اهلل قمـ ذًمؽ، ويماكقا سمجفة اًمقؿـ

 القول الرابع:

،سمدًمقؾ أن اًمؼائؾ مـ  أن اًمؼائؾ سمذًمؽ ـمائػة مـفؿ ٓ مجقعفؿ» ىمال اسمـ اًمعريب ذم رشح اًمؽممذي:

 .(4).«ؿٓ مجقعفاًمـصارى أن اعمسقح اسمـ اهلل ـمائػة مـفؿ 

 

 

                                                           

 .2264ص ، 5اًمعذب اًمـؿػم مـ جماًمس اًمشـؼقطل ذم اًمتػسػم، ج   (1)

 2455اًمػتح اًمرسماين مـ ومتاوى اإلمام اًمشقيماين ص (2)

 178ص ، 1جاًمػصؾ ذم اعمؾؾ وإهقاء واًمـحؾ   ٓسمـ طمزم  (3)

 424, ص: 3ج  فتح الباري:  (4)
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 القول الفصل:

 سمعد أن ذيمر أن مجفقر اًمقفقد ٓ يؼقًمقن ذًمؽ: )وسماجلؿؾة إنَّ ىماِئكم ذًمؽ مـ اًمقفقد ىمؾقؾ،» :ىمال اسمـ شمقؿقة

 .(1) «وًمؽـ اخلؼم قمـ اجلـس(

 

 دلاذا قال انٍهىد عزٌر ابٍ اهلل:

أما اًمقفقد ومؼد يمان ؾمبب همؾقهؿ ذم قمزير: هق ما وىمع قمغم يديف مـ معجزات، مثؾ يمتاسمة اًمتقراة مـ 

طمػظف سمعد أن كسخفا اهلل مـ صدور اًمقفقد، وما وىمع ًمف مـ إطمقائف سمعد مقشمف مائة قمام، ومؾام ضاىمت قمؼقهلؿ 

 .(2)سملم ومعؾ اهلل وىمدرشمف، وسملم ىمدرة اًمبنم اعمحدودة، كسبقا ذًمؽ إمم قمزيٍر، وىماًمقا قمـف إكف اسمـ اهلل قمـ اًمتؿققز

 :السبب الثاين

همؾت ـمائػة مـ سمـل ارسائقؾ ذم قمزير، ومؼاًمت: قمزير اسمـ اهلل، طمقث ىماًمقا: مل يستطع مقؾمك إن يلشمقـا 

 .(3)وىمد ضماء هبا قمزير مـ همػم يمتاب .سماًمتقراة إٓ ذم يمتاب

 اًمقفقد(؟ أًمقس رم اًمتعؿقؿ فمؾام هلؿ؟ )ىماًمتومؾؿ يؼقل اًمؼرآن 

ومنن ىمقؾ: إن يمان ىمقل سمعضفؿ، ومؾؿ ُأضقَػ إمم مجقعفؿ؟ ومعـف ضمقاسمان:  قزي رمحف اهلل:ىمال اسمـ اجل

أطمدمها: أن إيؼاَع اؾْمِؿ اجلامقمة قمغم اًمقاطمد َمعروٌف ذم اًمّؾغة شمؼقل اًمعرب: ضمئت مـ اًمبرصة قمغم اًمبغال، 

 مل يريمب إٓ سمغال واطمدا.وإن يمان 

 .(4)واًمثاين: أن مـ مل يؼْؾف، مل ُيـْؽِْره 

                                                           

 ((89-88ص 7درء شمعارض اًمعؼؾ واًمـؼؾ ج (1)

 47ص .قمؼائد اًمقفقد مـ ظمالل احلقار مع اًمـبل صغم ااهلل قمؾقف وؾمؾؿ   (2)

 .554اهلل ضمؾ ضمالًمف وآكبقاء قمؾقفؿ اًمسالم ذم اًمتقراة واًمعفد اًمؼديؿ ص  (3)

 321، ص: 3ج زاد اعمسػم ذم قمؾؿ اًمتػسػم(4)
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 احلافظ ابٍ حجر رمحه اهلل: اهلل، قالحدٌث: كُا َعبد عزٌر ابٍ 

هذا ومقف إؿمؽال: ٕن اعمتصػ سمذًمؽ سمعض اًمقفقد، وأيمثرهؿ يـؽرون  "يمـا كعبد قمزير اسمـ اهلل"ىمقًمف:  

عمـ يمان متصػا سمذًمؽ، ومـ قمداهؿ يؽقن ضمقاهبؿ  ذًمؽ! ويؿؽـ أن جياب سملن: ظمصقص هذا اخلطاب

ذيمر مـ يمػروا سمف. يمام وىمع ذم اًمـصارى، ومنن مـفؿ مـ أضماب سماعمسقح اسمـ اهلل، مع أن ومقفؿ مـ يمان سمزقمؿف 

 .(1)يعبد اهلل وطمده، وهؿ آحتادية اًمذيـ ىماًمقا: إن اهلل هق اعمسقح اسمـ مريؿ

 ؟جهك اٌَةعهى صحة  هم ٌىجد يف كحب انٍهىد ادلقدسة عُدهى يا ٌدنم

أكؽر اًمقفقد هذه اًمدقمقة سمسب أهنا ًمقست مقضمقدة ذم يمتبفؿ ًمذًمؽ يماكت احلؽؿة اًمرسماكقة قمـدما ذيمر اهلل 

ًمَِؽ ىَمْقهُلُؿ سمَِلوْمَقاِهِفؿْ  قمؽس كبقة حمؿد اًمتل ىمال  [ قمغم33اًمتقسمة:(( ]أهنؿ ضمعؾقا اًمعزير اسمـا هلل سملن ىمال ))َذَٰ

[ ٕن ىمقهلؿ قمـ اًمـبل قمزير مل يعد 157َمْؽُتقسًما قِمـَدُهْؿ ذِم اًمتَّْقَراِة(( ]إقمراف: )اًمَِّذي جَيُِدوَكفُ قمـفا )اهلل 

 .(2)سمقـام كبقة حمؿد ٓشمزال مؽتقسمة ًمدهيؿ شمقراهتؿ،مؽتقسما ذم 

 اخلالصة:

 .(3)إن اًمقفقد يماكقا ومازاًمقا يؼدؾمقن قمزيرا، طمتك أـمؾؼ قمؾقف ًمؼب اسمـ اهلل

 سمنكؽار قمؼمة وٓ ،قمـفؿ، ذًمؽ اهلل ومحؽك اكؼطع، صمؿ ومقفؿ وماؿمقا يمان اعمذهب هذا ًمعؾ» :اًمرازي ىمال

 .(4)«أصدق قمـفؿ اهلل طمؽاية ومنن ، ذًمؽ اًمقفقد

  

                                                           

 11ؾد ضم 458ومتح اًمباري ص   (1)

 218-217ص  ، ؾمؾطان مقؾمك اعمقؾمك،ىمقال  مىمقأ (2)

 ص 2اًمػؽر اًمقفقدي ج  (3)

  35ص 16ج اًمتػسػم اًمؽبػم  (4)
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 خامتة

رؾمقًمف اهلادي إمم ديـف أما  قمغماحلؿد هلل قمغم إطمساكف، واًمشؽر ًمف قمغم شمقومقؼف وامتـاكف، واًمصالة واًمسالم 

 : سمعد

اوًمت حماوًمة متتاسمعة وأظمذت أمجع إؿمتات مـ سمذًمت يمؾ ضمفدي وـماىمتل ذم إقمداد هذا اًمبحث وطم

وأصمار  مـ إطماديثما صح  وذيمرتيمتب احلديث واًمتػسػم واًمتاريخ وهمػم ذًمؽ سمؼدر قمؾؿل وإـمالقمل 

 وإظمبار سمؼدر اإلمؽان.

مـ  ودمـبتوًمـ يؽقن سمنمؽاين أوذم اعمقضقع طمؼف مـ اًمتحؼقؼ واًمتدىمقؼ ذم أوراق معدودة 

ًمضعقػة ودرئت اًمشبفات اًمتل ىمدمفا اًمقفقد ذم ىمضقة قمزير اسمـ اهلل سملىمقال اإلرسائؾقات واًمروايات ا

 اًمعؾامء.

صمؿ أشمقضمف سماًمشؽر إلدارة قمؾقم  اًمبحث،هذا هبذه اعمـاؾمبة أؿمؽر اهلل اًمعكم اًمؼدير أوٓ وآظمرا أن يرسزم 

ؾؿقة واًمتحؼقؼقة اًمؼرآن قمؾقؽره اإلؾمالمقة إلقمطاء اًمػرصة اًمثقؿقـة ًمطالب اًمعؾؿ ذم جمال يمتاسمة اًمبحقث اًمع

ن ًمف ومضؾ قمكم ذم أىمدم اًمشؽر اجلزيؾ ًمؽؾ مـ يما واًمتدىمقؼ، صمؿًمقتؼقي ومقفؿ ىمدرات ومفارات ذم اًمبحث 

 .وكػع اهلل هبؿ اإلؾمالم واعمسؾؿلمومجزاهؿ اهلل اجلؿقع أضمزل اجلزاء ، إيمامل هذا اًمبحث

 وصذ اهلل عذ ىبونا حممد وعذ آله وصحبه أمجعني
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 العثامين أمحد شبر مسلم صحوح رشح يف ادلهم فتح موسوعة  14

 محد بن ادحسن عبد داؤد أيب سنن رشح  15

 الدمشقي كثر ابن ةوالنهاي البداية  16

 الدمشقي عساكر ابن دمشق مدينة تاريخ  17

 والعهد التوراة يف السالم علوهم واالىبواء جالله جل اهلل  18

 القديم

 البار عيل حممد

 األىدليس حزم بن أمحد بن عيل والنحل واألهواء ادلل يف الفصل  19

 ادرصفي سعد.د الوهودي الفكر  21

 كوريا يوسف يعقوب وهجرهتم واحواهلم تارخيهم العراق هيود  21
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 الزغوبي إبراهوم بن اهلل عبد بن أمحد منها وادوقف اإلسالمي ادجتمع يف وآثارها الوهودية العنرصية  22

 الزديني العبد أمحد عدىان وسلم علوه اهلل صذ النبي مع احلوار خالل من الوهود عقائد  23

 احللوم عبد بن أمحد والنقل العقل تعيرض درء  24

 الشوكاين عيل بن حممد الشوكاين اإلمام فتاوى من الرباين تحالف  25

ب  26  اجلوالوقي منصور أيب األعجمي الكالم من ادعرَّ

 الرحوم عبد.د حققه

 حممد يوسف.د رصاي بن حممد محد.د ادواضع من الكريم القرآن يف وأهبم به رصح دا اجلامع ادعجم  27

 الشامي

 الرشيف ابن ــــوــــاءالأىـــــبـ َأسمــاء مـعــاين  28

 سلطان موسى ادوسى أقوم قوال  29
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 فهرس ادلىضىعات
 

 2 ................................................................................................................... اعمؼدمة

 4 ............................................................................................................ اعمبحث إول

 4 ............................................................................................... اًمتعريػ سمعزيز قمؾقف اًمسالم

 4 ................................................................................................................. اؾمؿف:

 4 ...................................................................................................... أصؾ يمؾؿة قمزير:

 4 ........................................................................................................... قمزير أم قمزرا

 4 .................................................................................................................. كسبف:

 5 ..................................................................................................... ير كبی أم ٓ؟اًمعز لھ

 6 ................................................................................................................ مؽاكتف:

 6 ................................................................................................................. ووماشمف:

 7 ............................................................................................................. اعمبحث اًمثاين

 7 .......................................................................................................... ما معـی اسمـ اهلل:

 8 ............................................................................................................ اعمبحث اًمثاًمث

 8 ..................................................................................... مصادر شمثبت ىمقل اًمقفقد قمزير سمـ اهلل:

 8 ..........................................................................................................اًمؼرآن اعمجقد:

 8 ....................................................................................................... احلديث اًمـبقي:

 9 ................................................................................................................ اًمتػسػم

 9 ....................................................................................................... إظمبار وأصمار:

 13........................................................................................................ إدًمة اًمعؼؾقة:

 12............................................................................................................اعمبحث اًمراسمع

 12............................................................................................. إؿمؽآت اًمقفقد وأضمقسمتفؿ:

 12......................................................................................... أىمقال اًمقفقد سملن قمزير اسمـ اهلل:

 13.......................................................................................... عماذا ىمال اًمقفقد قمزير اسمـ اهلل:

 14.......................................................... طمديث: يمـا كعبد قمزير اسمـ اهلل، ىمال احلاومظ اسمـ طمجر رمحف اهلل:

 14................................................ هؾ يقضمد ذم يمتب اًمقفقد اعمؼدؾمة قمـدهؿ ما يدًمؾ قمغم صحة شمؾؽ أية؟
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 14............................................................................................................. اخلالصة:

 15.................................................................................................................... ظمامتة

 16................................................................................................. ومفرس اعمراضمع واعمصادر

 18...................................................................................................... ومفرس اعمقضققمات

 

 

 


