
 ةالعربي مستخلص الرسالة باللغة

هذه رسالة علمية مقدمة أما بعد: الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
كمال سالم حمد  بإشــراف الدكتور:  أسامه صالح الجحدلي. للباحث:لنيل درجة الماجستير 

في  ودراسة _ جمعًا الخفاجيمسائل النبوات عند شهاب الدين ) وعنوانها:الصريصري, 
 (._ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

 

 .وخاتمة فصول مقدمة وخمسة على الرسالة هذه اشتملت :الرسالة خطة

 ومنهج السابقة, والدراسات اختياره, وأسباب الموضوع أهمية على اشتملت فقد :المقدمة أما
 .والمراجع البحث, وخطة البحث,

 والعقيدة. الفقه في مذهبه حياته, عصره,: الخفاجي الشهاب :األّول الفصل

 الخفاجي. الشهاب عند والرسالة النبوة مسائل: : الثاني الفصل

 الخفاجي. الشهاب عند والعقل الوحي: : الثالث الفصل

 الخفاجي. الشهاب عند وصفاتهم وشفاعتهم والمرسلين األنبياء عصمة :الرابع الفصل

 الخفاجي. الشهاب عند ومعجزاته ودالئلها محمد نبوة: الخامس الفصل

 .والتوصيات النتائج أهم وفيها: الخاتمة

 326 عدد صفحات الرسالة:

 

 باب وهو العقيدة أبواب من باب فيالشهاب الخفاجي العقدية ء دراسة آرا هدف الرسالة:
لمعرفة مدى موافقة آرائه أو ؛ البيضاوي تفسير على الشهاب حاشية كتابه في وذلك النبّوات

 مخالفتها لعقيدة أهل السنة والجماعة.

 

وهو جمع أراء  أحدهما: المنهج االستقرائي:اعتمد الباحث على منهجين  منهج الرسالة:
 الشهاب الخفاجي العقدية المتعلّقة بباب النبّوات.

على منهج باب النبوات المتعلقة ب: نقد أراء الشهاب الخفاجي العقدية المنهج النقدي والثاني:
 أهل السنة والجماعة.

 

توصل الباحث إلى أن الشهاب الخفاجي قد وافق الماتريدية في  مباحث النبوات,  نتائج الرسالة:
 ولم يخالفهم فيها.

كما يرى الباحث أن مباحث النبوات من المباحث التي يقترب فيها األشاعرة والماتريدية, من 
 مباحث السمعيات. أهل السنة والجماعة, وكذلك

إن محل الخالف بين أهل السنة والجماعة واألشاعرة والماتريدية على اعتبار أنهما أقرب الفرق 
 ألهل السنة والجماعة في مباحث اإللهيات واإليمان.

في باب األسماء  وأبرز مواطن الخالف بين أهل السنة والجماعة والماتريدية واألشاعرة 
 والصفات, أما مباحث النبوات فالخالف فيها قليل, وربما ال يتجاوز الخالف اللفظي.



 مستخلص الرسالة باللغة اإلنجليزية

Praise be to God and prayers and peace be upon the Messenger of Allah peace be upon 
him After: This is a scientific thesis submitted to obtain a master's degree researcher: 
Osama Saleh al-Jahdali. Under the supervision of Dr.: Kamal Salem Hamad Al-Sraisi, 
entitled: (Questions of prophecies at Shahabuddin Al-Khafaji _ a study and study in the 

light of the doctrine of Ahl al-Sunnah and Jama'a.) 

Thesis Plan: This thesis contains an introduction, five chapters and a conclusion. 

The introduction included the importance of the subject and the reasons for its selection, 

previous studies, research methodology, research plan and references. 

Chapter I: Al-Khafaji: his age, his life, his doctrine in jurisprudence and doctrine. 

Chapter Two: Issues of Prophecy and Message in the Shaykh al-Khafaji. 

Chapter III:: Revelation and mind when Chehab Khafaji. 

Chapter IV: The infallibility of the Prophets and Messengers, their healing and their 

qualities at the time of Al-Khafaji. 

Chapter V: Prophecy of Muhammad and its evidences and miracles at the Chehab Khafaji. 

Conclusion: The most important findings and recommendations. 

Number of pages: 326 
 

Objective of the thesis: The study of meteoric Khafaji in the door of the doctrine of the 

door of prophecy So in his footnote to the meteor interpretation of the oval ;The extent of 

consensus or contrary to the doctrine of the Sunnis and the community. 

Thesis Methodology: The researcher adopted two methods: the inductive method: the 

collection of the views of Shaykh al-Khafaji, which is related to the chapter of prophecies. 

The second is the critical approach: Criticism of the views of Shaykh al-Khafaji on the 

method of Ahl al-Sunnah and Jamaa. 

 

The results of the thesis: The researcher concluded that the Shehab Al-Khafaji had 

approved the Matride in the Prophets of Prophets, and did not disagree with them. 

The researcher also finds that the prophecies of the mabahith, which is close to the poets 

and matriarchs, from the Sunnis and the community, as well as hearing audio. 

 

The difference between Ahl al-Sunnah, al-Jama'a, Ash'ayrah and Matridiya is considered 
as the closest difference between the Sunnis and the group in the teachings of God and 

faith. 

  And the most prominent points of disagreement between the Sunnis and the community 

and Materidip and the poet in the door names and attributes, while the Prophets of the 

Prophets in a few differences, and may not exceed the verbal dispute. 


