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 إلى كؿ مف عممني حرفان في ىذه الحياة الدنيا الذاىبة...

 
 ...الصحة كالعافية ك مييما دكاـ الديف إلى كالدم العزيزيف أطاؿ اهلل ع

 
إلى أٌمي العزيزة الغالية التي ىي سبب ما كصمت إليو مف درجات عممية، مف المدرسة إلى الدراسات 

 العميا...
 

 ي العزيزة التي أعانتني عمى إتماـ ىذا البحث بما استطاعت...إلى زكج
 

 إلى مشايخي الكراـ...
 

 إلى الزمبلء المحترميف في عممي، كأخص مدرسي المساف العربي...
 

 إلى كؿ مف أعانني مف قريب أك بعيد.... 
 

جزاكـ اهلل جميعان عني كٌؿ خير، كجمعنا جميعان بمٌنو ككرمو في دار المقامة، بجكار النبييف كالصديقيف 
 كالشيداء.
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 شكر كعرفاف
تي العممية في جميع عمى إتماـ ىذه الرسالة، كأنار لي دربي، ككفقني في دراس الحمد هلل الذم أعانني

 مراحؿ حياتي.
سعيد القيؽ عمى إشرافو عمى ىذه الرسالة  :إلى الدكتكر الفاضؿ كاالحتراـأتقٌدـ بخالص الشكر كالتقدير 

رشاد  .العممية، كعمى ما قدمو لي مف نصح كمساعدة كا 
قٌكـ  في رسالتي ىذه، حيث ككما أخٌص بالٌشكر فضيمة الدكتكر تٌماـ الٌشاعر عمى ما قٌدمو مف جيد

عمؽ فييا مداركي، كلـ يبخؿ عمٌي بما لديو مف تكجييات كخبرات كمراجع فييا اعكجاج أفكارم، ك 
 عممية.

، كعمى رأسيـ الدكتكر مكسى / جامعة القدس بالٌشكر دكاترة كمية الدعكة في جامعتي كما أخٌص 
 البسيط.

 ال فإٌنو كعممي، ممادٌ  دعـ مف مبةلمطٌ  موكيقدٌ  موقدٌ  ما عمى عفانة يفالدٌ  حساـ الدكتكر كأشكر كما
 .عممية بنصيحة طالب عمى يبخؿ

رشاد إليٌ  ا قدمكهو تقديرم إلى مشايخي الكراـ عمى مكما أكجٌ  كبياف، كعمى رأس ىؤالء  مف نصح كا 
ـٌ الشٌ شيخي الشٌ  ثـ الشيخ رسمي  يخ أحمد أبك فخيذةيخ أسامة الطيبي، ثـ الشٌ يخ عمي أبك ىنٌية، ث
 .النكاجعة
ـٌ أكجٌ  العممي، كعمى رأسيـ الشيخ محمد جميكر، كالشيخ صبلح قعداف و شكرم إلدارة جمعية المركز ث

 عمى كجو الخصكص، عمى ما قٌدمكه لي مف دعـ ماٌدم كمعنكم.
 كما كأشكر زمبلئي الطبلب، كزمبلئي المعمميف عمى ما قدمكه كخصكصان معممي العربية.

 كجزل اهلل عني خيران كؿ مف أعانني عمى إتماـ ىذا العمؿ.
 

  



 ت
 

 الممخص
 ،كأسئمة أك استشكاالت الكصكؿ لمسائؿ العقيدة التي كجيت لمصحابةىدفت ىذه الدراسة إلى     

، استنباط فقو الصحابة كفيميـ لمعقيدة، ك كطريقتيـ في البياف عنيا عنيا الصحابة كيفية إجابةكبياف 
دة؛ جمع المنثكر مف مسائؿ العقيدة التي كجيت لمصحابة في رسالة كاح كذلؾ ىدفت الدراسة إلى

 .كسمتيـ الصحابة ، كذلؾ االقتداء بيدممف ذلؾ ائدةلعظيـ الف
إيضاح منيج الصحابة في العقيدة، كأٌنو المنيج المتمقى مف  في المكضكع ىذا في البحث أىمية كتكمف
بالخيرٌية في  مباشرةن، خصكصان أٌف قرف الصحابة مف أىـ القركف التي شيد ليا النبي  النبي 

 الكاقع كثيران، حيث كثرت األىكاء كالفرؽ.في ىذا البحث  تاريخ األٌمة اإلسبلمية، كذلؾ ارتباط
حيث قمت بجمع اآلثار كالسؤاالت العقائدية مف  الكصفي، االستقرائيفي ىذا البحث المنيج  كاتبعت

حسب مكضكعيا، ثـ دراستيا ثـ اتبعت المنيج التحميمي، مف خبلؿ تقسيـ اآلثار  ،مصادرىا األصمية
 .العممي النقؿ كأمانة المكضكعية ذلؾ في متبعان  فييا، القكؿ أحرر ثـ كمف ،كبياف مدلكالتيا العقدية
 .إلى فصؿ تمييدم، كأربعة فصكؿ كقد قٌسمت ىذه الدراسة

العقيدة ب فعرفت )سؤاالت العقيدة المكجية لمصحابة(: عنكاف الدراسة الفصؿ التمييدمبينت في     
 في العقيدة. حجية أقكاليـ نتمنزلة الصحبة، كبي نتبالصحابة، كبي كعرفت أىميتيا لممسمميف نتكبي

سؤاالت تتعمؽ  الفصؿ الثاني، كأكردت في منيج الٌصحابة في تمٌقي العقيدة ثـ بينت في الفصؿ األكؿ
، ثـ ي اإليماف باليكـ اآلخرما كرد مف سؤاالت لمٌصحابة ف بينت الفصؿ الثالث، ثـ في باهلل باإليماف

 .عف اإليماف بالقدر سؤاالت أكردت الفصؿ الرابعفي 
كخمصت في ختاـ بحثي إلى أٌف أقكاؿ الصحابة حجةن في باب االعتقاد، كليس ىناؾ خبلؼ بيف     

، كاقتفكا أثره في الفركع كاألصكؿ، الصحابة في مسائؿ العقيدة، كأٌف الصحابة سمككا سبيؿ النبي 
لفرؽ كأىؿ األىكاء كقارعكىـ بالحٌجة ، فرٌدكا عمى اقمعكا البدع كالمنكراتك  كنصركا الديف كأقامكه،

، كال يخرج أحد مف الديف إال ببٌينة، ال د الصحابة قكؿ كعمؿ، يزيد كينقص، كاإليماف عنكالبرىاف
طان، فمـ يكفركه ، كانتيج الصحابة في مرتكب الكبيرة منيجان كسيخرجو مف اإلسبلـ إال ناقض كاضح

كما فعمت الخكارج، كلـ يقكلكا بأٌف إيمانو كامبلن كما فعمت المرجئة، بؿ قالكا: إٌنو مؤمف ناقص اإليماف، 
كنيى الصحابة الٌناس أف يخكضكا في مسائؿ القدر، كالتسميـ ، أك ىك مؤمف بإيمانو، فاسؽ بكبيرتو

  .خبلؽ لو كما قرركاف بالقدر فبل باإليماف بو دكف معرفة كنيو، كمف لـ يؤم
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" questions of faith directed to the Sahaabah" 

Prepared by: Mohammed Ibrahim Musa Amar. 

Supervision: Dr. Saed Al-Qeeq. 

Abstract  

The aim of this study is to reach the questions of faith that were directed to the Sahaba  

"The Companions of the Prophet " as questions or problems, and to explain how and how 

they answered them, and to know their jurisprudence and understanding of the faith. The 

study also aimed at collecting the issues of faith that were directed to them in one thesis to 

benefit greatly from them and as aresult follow their right path. 

The importance of research on this subject is in clarifying the approach of the Companions 

in the Islamic belief, and to show that this approach is received from the Prophet  directly, 

especially since the century of the Companions is one of the most important centuries  

having good deeds witnessed by the Prophet  in the history of the Islamic Ummah, at a 

time of whims and deviated sects. 

In this research I followed the descriptive inductive method, where I collected the 

traditional questions and issues from their original sources. Then I followed the analytical 

method, by dividing the issues according to their subject, then studying them and showing 

their implications. 

This study has been divided into introductory chapters and four chapters. 

In the introductory chapter, the title of the study (questions of faith directed to the 

Sahaabah) was explained. I defined the word" faith" and showed its importance to the 

Muslims and identified the companionship, and indicated the high  status of the 

companionship and the authentication of their words concerning the Islamic belief. 

Then, in the first chapter, the Sahaabah's approach to receiving the faith was mentioned. In 

the second chapter there were questions related to faith. Then in the third chapter, the 

questions of the Sahaabah were mentioned in the faith in the last day. Then in the fourth 

chapter I asked questions about faith as much. 

I concluded at the end of my research that the words of the Companions are an argument in 

the opinion of the Sahaabah. There is no disagreement between the Sahaabah on matters of 

faith and that the Companions have followed the path of the Prophet. They have followed 

the path of the branches and the fundamentals. They have supported the religion and 

established it and suppressed the heresies and the evils. And the faith in the Companions 

and the work of the Prophet, increases and decreases, and no one comes out of the religion 

except in evidence, does not get out of Islam except a clear opponent, But they said: He is 

a believer lacking faith, a He forbade the Companions to engage in the matters of destiny, 

and the acceptance of believing in Him without knowing Him, and those who did not 

believe in the extent, are not creative to Him as they have decided.
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 مقدمة
مف ييده اهلل  ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا ،الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره إفٌ 

 ان محمد كأشيد أفٌ  ،كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ،فبل مضؿ لو كمف يضمؿ فبل ىادم لو
 .عبده كرسكلو

 
 .( 201آل عمران: ) َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱ

 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ
نساء:)ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي حيخيميىي جي يه ىه جهمه  .( 1ال

 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٹٱٹٱٱُّٱ
األحزاب: ) َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت 07-17 ). 

 :أما بعد
كشر األمكر محدثاتييا، ككؿ محدىثةو  أصدؽ الحديث كتاب اهلل، كخير اليدًم ىدمي محمَّد  فإفٌ     

 بدعةه، ككؿ بدعة ضبللة، ككؿ ضبللةو في النار.
 كبعد:
؛ لكي ينجك أفضؿ الخمؽ؛ ليبمغكا رسالة ربيـ، كىـ أرسؿ ليـ رسبلن ة اهلل بعباده أف مف رحم فإفٌ     

ف عنيـ العمـ كيبمغكف عنيـ كىيأ اهلل ليؤالء الرسؿ أصحابان ينقمك  العباد يكـ ال ينفع ماؿ كال بنكف،
، كىاجركا معو اصحابةن كرامان نصركه كآزركه كقاتمك  لنبينا محمد  -تعالى–اهلل  الديف، كقد ىيأ

 .تشيدكا مف أجؿ ىذا الديفبركا كاسكص
، كما ترككا أقكالو كأفعالو كتقريراتو كصفاتو،  الصحابة الكراـ عف نبينا المصطفىكقد نقؿ       

، مف غير تحريؼ أك تبديؿ أك كتـ عدىـبى  فٍ بي الكريـ إال حدثكا بو مى شيئان مما رأكه أك سمعكه مف النٌ 
 !!، كحاشا ليـ أف يكتمكاـلمعم

لمستمد مف الكتاب يستقي مف معينيـ ا، ر في سيرة ىؤالء األعبلـنظلم الباحث انطمؽ كمف ىنا      
 .كالسٌنة مباشرة، كيؼ ال كىـ مف عاصر التنزيؿ

ية ليـ في ، خطر في بالي أف أبحث عف األسئمة المكجسيرتيـ كآثارىـ العطرة السماع عف كبعد      
، فجاء ىذا ـالمسم عقيدةفي  ىذه اإلجابات ياف أىميةلب ؛إجاباتيـ كالنظر في باب العقيدة اإلسبلمية،
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، كذلؾ مف خبلؿ جمع النصكص كاآلثار يةالبالغ األىم البحث ليمقي الضكء عمى ىذا المكضكع
رتيبيا ، كتالحديث كالسنف كالتفسير كغيرىا مف أٌمات الكتب مف بطكف الكتب المختمفة مف كتب المنثكرة

براز الدالالت العقدية التي تخدـ طالب كدراس ،ترتيبان مكضكعيان مناسبان  تيا كاستخبلص الفكائد منيا، كا 
 العمـ.
كالتي سأتناكؿ فييا  (،سؤاالت العقيدة المكجية لمصحابةكقد اخترت أف أسٌمي ىذه الرسالة باسـ )     

 ، كدراسة ىذه السؤاالت كاستخراج دالالت اآلثار العقدية.في باب االعتقاد ابيحكؿ سؤاؿ كجو لمص

 أسباب اختيار البحث :
 كىي: ،لمكتابة في ىذا البحث جممة أسبابمما دفعني 

 ، كىذا سبب بل عمـ منو كال درايةكينسبيا لمصحابة الكراـ ب ،كجكد مف يحٌرؼ العقيدة عمى ىكاه- أ
برازىا كتحميميا؛ لقطع الطريؽ عمى كؿ صاحب  كاؼ لجمع المسائؿ العقدية التي أجابكا عنيا، كا 

 ىكل.
حتى منثكرة في بطكف الكتب، بحاجة إلى جمع في مكاف كاحد إٌف أقكاؿ الصحابة في العقيدة  - ب

 .كؿ إلييايسيؿ الكص
 مف أجؿ إضافة عممية جديدة لممكتبة اإلسبلمية في باب العقيدة.  - ت
 .أعمـ فيما المكضكع ىذا حكؿ -عممية رسالة –مختصة دراسة كجكد عدـ- ث

 أىداؼ البحث:
 منيا: ،لتحقيؽ مجمكعة أىداؼييدؼ ىذا البحث 

 ،كأسئمة أك اشكاالت مسائؿ العقيدة التي كجيت لمصحابةالكصكؿ لىدفت ىذه الدراسة إلى   -1
 .اإلجابة عنيا كطريقة كيفيةكبياف 

مف  الفائدة ؛ لعظيـلتي كجيت لمصحابة في رسالة كاحدةجمع المنثكر مف مسائؿ العقيدة ا  -2
 ذلؾ.

ـٌ إقراره منيـ، ،كسمتيـ الصحابة االقتداء بيدم  -3 ، كلنتبع ما كليسعنا ما كسعيـ كاتباع ما ت
 اتبعكه، كلنترؾ ما ترككه.

سماعو الحؽ، لعمو يتذكر أك يخشى -4  .قطع الطريؽ عمى كؿ مف يتبع ىكاه، كا 
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 .ف فقو الصحابة كسعة عمميـ، كصبرىـ عمى السائميفأخذ الدركس كالعبر م  -5

 أىمية المكضكع :   
 :مما يميتنبثؽ أىمية المكضكع 

ة في تاريخ األٌمة بالخيريٌ  بي حابة مف أىـ القركف التي شيد ليا النٌ إٌف قرف الصٌ  -1
 اإلسبلمية، فبل شٌؾ كال ريب في فضميـ كفضؿ عمميـ.

مباشرةن سكاء في  حابة في العقيدة، كأٌنو المنيج المتمقى مف النبي إيضاح منيج الصٌ  -2
 األصكؿ أك الفركع.

براز ما قاـ بو الصٌ مف مصادرىا مف غير غمكض كاشتباهإقرار العقيدة الصحيحة  -3 حابة ، كا 
 .كه مف نبييـ الكريـفي تقرير مسائؿ العقيدة مف خبلؿ ما تمقٌ 

مف  سمـ يكـ القيامة، فبل بد لممسمـ أف يتحرلعبلقة ىذا المكضكع مباشرةن بما ينٌجي الم  -4
 أجؿ دينو، كأىـ ما يتحرل فيو عقيدتو.

، ككثر ىكاء كالفرؽ كالجماعات المختمفة، حيث كثرت األاقع كثيران ا البحث بالك ىذ ارتباط -5
المسائؿ مف مسائؿ اإلجماع ، في حيف كانت ىذه في كثير مف مسائؿ العقيدة اليكـ التفرؽ
 .سابقان 

 .ىذه الدراسة كمثيبلتيا خادمة لمديف الحنيؼ كمدافعٌة عف العقيدة السميمة -6

 الدراسات السابقة : 
 كلكٌني ،يسبقني لمكتابة فيو أحد فيما أعمـ لـ ،سؤاالت العقيدة المكجية لمصحابة مكضكع فٌ إ    

كجدت بعض الدراسات ك  حرصت كٌؿ الحرص عمى جمع أكبر قدر مف اآلثار المتعمقة بمكضكعي ىذا،
كقد استفدت مف الدراسات الٌسابقة في خطكطيا العاٌمة، كمف الدراسات الٌسابقة   ،يا عبلقة ببحثيالتي ل

 ، أبينيا كاآلتي:لتي عثرت عميياا
لمؤلفو  (اظرة حبر األمة ابف عباس لمخكارجأنكار المسارج بالفكائد المستنبطة مف من )كتاب -1

، الطبعة ف مناظرة ابف عباس لمخكارج، كىك كتاب ممئ باستنباطات الفكائد معمي عبد الحميد
 كخمسيف صفحة.، كىك كاقع في نحك سبع ق مطبعة الشرعة كالمنياج1436كلى األ
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 ان يسير  ان كلكف ىذا الكتاب ركز عمى استنباط الفكائد الكثيرة مف ىذه المناظرة، كىذا قد تناكؿ جزء   
 مف بحثي المتعمؽ بسؤاالت العقيدة المكجية لمصحابة. ان صغير  ان مطمب أك
يا ) العقيدة اإلسبلمية كجيكد عمماء السمؼ في تقريرىا كالدفاع عنرسالة دكتكراه تحمؿ اسـ  -2

 هلل بخيت المعايطة.ا لمدكتكر عطا اية العصر األمكم(، رسالة دكتكراهحتى ني
) جيكد  في كتاب ضخـ بعنكاف ، كىي مطبكعة بعنكاف(صفحة 880تقع الرسالة في نحك)  

 صفحة(. 1000، )بنحكى الفرؽ حتى نياية العصر األمكم(الصحابة كالتابعيف في تقرير كالرد عم
في  كمف تبعيـ ضيع مختمفة كثيرة، أبرز فييا جيكد الصحابة كالتابعيفتناكؿ الكتاب مكا     

الحديث  حتى نياية العصر األمكم، كبسط إثبات العقيدة الصحيحة، كركز عمى الفرؽ التي ظيرت
 عنيا مف حيث النشأة كاألسس العقائدية كغير ذلؾ.

كجكد اهلل، ثـ االستدالالت مف القرآف عمى أثبات كجكد اهلل ثـ  إلثباتحيث تحدث عف الفطرة     
إثبات أنكاع التكحيد الثبلثة بالتفصيؿ مف القرآف، ثـ الرؤية، ثـ القدر كااليماف، ثـ الرد عمى الفرؽ 

 بتفصيؿ مف بياف أسباب التفرؽ كبياف تشعبات كؿ فرقة مع بياف عقيدة كؿ شعبة، كتعداد 
اد كتقسيـ حابي في باب االعتقالتي فييا سؤاؿ لمصٌ  ع اآلثار الٌصحيحةجم همدار ف ا بحثيأمٌ     

فصكؿ البحث حسب ما أجده مف آثار عقدية صحيحة فييا سؤاؿ مكجو لمصحابي كجكاب مف 
ـٌ أقكـ ببسط القكؿ حسب المكضكعالصحابي الذم كجدت لو  ، ثـ أقٌسـ اآلثار حسب المكضكع، ث
 .أثران يؤيده

بل شؾ، في كيفية تناكؿ المكاضيع التي تخص الفرؽ، كذلؾ بكسأستفيد مف ىذه الرسالة       
 سيككف لدم كـ ىائؿ مف المصادر كالمراجع، كؿ في تخصصو.

 
، (جمع كدراسة كتحقيؽ حابة المسندة في مسائؿ االعتقادتحمؿ اسـ )أقكاؿ الصٌ  رسالة دكتكراه -3

 يني.ؿ بف عمي الصٌ ىشاـ بف إسماعيد. لمؤلفيا  صفحة(1900بنحك )
 دة أعماؿ:عقاـ صاحب ىذه الرسالة في رسالتو ب

 أٌما ما رفعو الصحابي فمـ يكردهالمكقكفة في العقائد جمع اآلثار المسندة ،. 
  فقاـ الباحث بتحقيؽ كتخريج اآلثار ،دراسة أسانيد اآلثارالدراسة تـ تركيزىا عمى. 
  ٌبتعميقات عاٌمة. كؿ فصؿ  نياية ؽ بعدعم 
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أكثر مف ألؼ كثبلثمائة أثر  الٌصيني الباحث عمي جمعفقد  ،رسالة تختمؼ عف رسالتيكىذه ال    
فمـ يشرح اآلثار  ، كرٌكز رسالتو حكؿ التحقيؽ كالتخريج لآلثار،عقدم بيف الصحيح كالحسف كالٌضعيؼ

، كلـ يشرح لـ يبٌيف معاني الكممات الصعبة، كلـ يشرح معنى األثر أك يبيف قٌصة األثرالتي جمعيا، ك 
شيئان في مكاضيع العقيدة المختمفة، كاكتفى بإيراد بعض الدالالت العقدية في نياية كؿ مبحث، دكف 

  تفصيؿ كبياف.
ـٌ انتقيت اآلثار التي فييا    أٌما بحثي ىذا، فأكردت اآلثار الٌصحيحة فقط كأسقطت الٌضعيؼ منيا، ث

ـٌ ناقشت المكضكعات العقدية سؤاؿ عقدم مكجو لمٌصحابة، كقٌسمتيا حسب مكضكعيا ا لعقدم ث
   المتعمٌقة ببحثي كبسطت فييا القكؿ.

كقد استفدٌت مف ىذه الرسالة بداللتي عمى آثار فييا سؤاالت عقائدية لـ أكف قد كقفت عمييا،      
كستككف ىذه الرسالة مرجعان لي في الحكـ عمى اآلثار التي لـ أعثر ليا عمى حكـ مف العمماء 

عكاد، كغيرىـ مف ار ، أك أحمد شاكر، أك بشٌ كابف حجر، أك شعيب األرنؤكط، أك األلبانيٌ ، المحققيف
 .العمماء المحققيف

سؤاالت العقيدة المكجية )ان لي لبلستفادة منيا في رسالتيىذه الكتب كغيرىا ستككف مرجعك     
 .(لمصحابة

 :منيج البحث
حيث قمت بجمع اآلثار كالسؤاالت العقائدية مف  الكصفي، االستقرائيفي ىذا البحث المنيج  بعتاتٌ     

 كتب الحديث األصمية، كقد اعتمدت في ذلؾ عمى الكتب الجكامع مثؿ:
جامع السنف كالمسانيد البف حجر، ككتاب المسند المكضكعي الجامع لمكتب العشرة، كمصنؼ عبد 

اإلماـ أحمد أك ابف بطة أك ابف أبي شيبة، ككتب السٌنة كالشريعة لمعمماء القدماء، كمصٌنؼ الرزاؽ ك 
بعض ىذه الكتب قرأتيا كاممةن، كبعض اآلثار كجدتيا ، ك ي أك مسند الجعد أك ابف المبارؾالبللكائ
 عمى المكاقع اإللكتركنية، كالدرر الٌسنٌية، كممتقى أىؿ الحديث. مف خبلؿ البحث المنكع صدفةن 

 دراستيا كبياف مدلكالتيا العقدية، عيا، ثـٌ مف خبلؿ تقسيـ اآلثار حسب مكضك  المنيج التحميمي،كاتبعت 
يراد أقكاؿ العمماء فيما يقكم المدلكؿ العقدم، بحسب ما كجدتو ميمان في خدمة  سالةبت فصكؿ الرٌ كرتٌ  كا 

 : العممي في ما يمي كألتـز منيجية البحث حسب اجتيادم،سالة، أىداؼ الرٌ 
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، ثـ أقكـ بدراسة بعناكيف رئيسية، ثـ فرعية، حسب المكضكع تقسيـ المسائؿ حسب مكضكعيا -1
يا، كأقكـ ببياف ما صعب مف المفردات، ثـ أبيف دالالت المسألة كؿ مسألة ليا مكضكع يخصٌ 

 بما يخدـ طالب العمـ.
 .أكتفي حكـ العمماء المحققيف عمى كؿ أثر إف كيًجد -2
 .عيفة، كأطرح اآلثار الضٌ تياأذكر اآلثار التي ثبتت صحٌ  -3
 .أقتصر عمى أصح ركايات األثر -4
 عزك اآليات القرآنية في صمب البحث. -5
 :خريج األحاديث النبكية كفؽ اآلتيت  -6

 .أك مف أحدىا إذا كاف الحديث في الصحيحيف أكتفي بالتخريج منيما -أ
 ، كأحكـ عميو.ف خرجوإذا كاف الحديث في غير الصحيحيف أذكر م-ب
 ؛ كذلؾ لكثرة اآلثار كاألحاديث في ىذه الرسالة.بذكر الباب كرقـ الصفحة كالجزء أكتفي-ث

، كأسماء األماكف كالمكاقع، إما في الحاشية أك المتف حسب الحاجة أترجـ لؤلعبلـ المغمكريف  -7
 كالضركرة، كسيجد القارئ ىذا جميان، فبل يظف أٌف ىذا تخبطان.

 أمكف.عزك األقكاؿ إلى مصادرىا األصمية ما   -8
 االلتزاـ بمنيجية البحث العممي فيما يتعمؽ بعبلمات الترقيـ. -9

 خطة البحث: تضمنت، فصبلن تمييديان، فصبلن، كأربعة فصكؿ.
 .(لمصحابة المكجية العقيدة سؤاالت) الدراسة عنكاف تعريؼ: التمييدم الفصؿ
 .لممسمميف أىميتيا كبياف العقيدة تعريؼ: األكؿ المبحث
 .كاصطبلحان  لغةن  العقيدة: األكؿ المطمب
 .لممسمميف العقيدة أىمية: الثاني المطمب
 .أقكاليـ حجية كبياف الصحبة، منزلة كبياف بالصحابة، التعريؼ: الثاني المبحث
 .الصحابي تعريؼ: األكؿ المطمب
 . النبي صحبة منزلة: الثاني المطمب
 .العقيدة في الٌصحابة كتقريرات أقكاؿ حٌجية: الثالث المطمب
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 .العقيدة تمقي في الٌصحابة منيج: األٌكؿ الفصؿ
 .كالٌسٌنة القرآف في جاء لما الكامؿ اتٌباعيـ: األٌكؿ المبحث
 .القرآف في الجدؿ الصحابة كراىية: الثاني المبحث
 .المحكـ ضكء في المتشابو تفسير: الثٌالث المبحث
 .كالمحدثات البدع رفض: الٌرابع المبحث
 .الغبلة مف كمكقفيـ لمغمك، رفضيـ: الخامس المبحث
 . البيت آؿ في الغمك رفضيـ: األٌكؿ المطمب
 .إليان   يان عم جعؿ مف في الغمك رفضيـ: الثٌاني المطمب
 .مكتو بعد سيرجع  عميان  أفٌ  زعـ مف في الغمك رفضيـ: الثالث المطمب
 .كصٌيان  كاف  عميان  أفٌ  في الٌشيعة غمك رفضيـ: الٌرابع المطمب

 

 .اإليماف: الثٌاني الفصؿ
 .الٌسمؼ عند اإليماف: األٌكؿ المبحث
 .كنقصانو اإليماف زيادة في السمؼ مذىب: الثاني المبحث
 .الخكارج كغمك المرجئة غمك بيف لئليماف تعريفيـ في الٌسمؼ كسطية: الثالث المبحث
 .(المرجئة)فقط التصديؽ ىك اإليماف أفٌ  يرل مف عمى السمؼ رد: األٌكؿ المطمب
 .(الخكارج)الٌنار في بخمكده كيقكؿ الكبيرة مرتكب يكٌفر مف عمى الٌسمؼ رد: الثاني المطمب
 .الٌسمؼ عند الشيادتيف نكاقض: الرابع المبحث
 .كالكفر الشرؾ: األٌكؿ المطمب
 .تعالى باهلل الٌشرؾ: األٌكؿ الفرع
 .الكفر: الثٌاني الفرع

 .اهلل أنزؿ ما بغير الحكـ: الثاني المطمب
 .كالتكلو كالرقى التمائـ: الثالث المطمب

 

 .مباحث أربعة كفيو اآلخر، باليكـ اإليماف: الثالث الفصؿ
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 .مطمباف كفيو كالكبرل، الصغرل الساعة أشراط: األكؿ المبحث
 .الصغرل الٌساعة أشراط: االٌكؿ المطمب
 .الكبرل الساعة أشراط: الثاني المطمب
 .الدجاؿ عف جاء ما: األكلى الفقرة
 .الٌدخاف عف جاء ما: الثانية الفقرة

 .الممكيف سؤاؿ في جاء ما: البرزخ حياة: الثاني المبحث
 .القيامة يكـ ىكاؿأأحكاؿ ك : الثٌالث المبحث
 .كالجسر الٌنار عمى كالعرض الحشر في جاء ما: اأٌلٌكؿ المطمب
 .القيامة يكـ الحساب في جاء ما: الثاني المطمب
 .كالحكض الككثر نير عف جاء ما: الثالث المطمب
 .النار كصؼ في جاء ما: الٌرابع المطمب
 .الٌشفاعة: الٌرابع المبحث

 
 .مباحث كفيو بالقدر، اإليماف: الرٌابع الفصؿ
ثباتو ثبكتو كأدٌلة القدر، معنى: األكؿ المبحث  .كا 
 .القدر معنى: األكؿ المطمب
 .القدر إثبات: الثاني المطمب
 .القدر في ضؿٌ  مف عمى الرد: الثاني المبحث
 .القدر منكرم عمى الرد: األٌكؿ المطمب
 .بالجبر يقكؿ مف عمى كالرد اإلنساف حٌرية إثبات: الثاني المطمب
 .كالخمؽ كالمشيئة كالكتابة العمـ: بصفات القدر صمة: الثالث المبحث
 .الكتابة ك العمـ: األٌكؿ المطمب
 .المشيئة: الثاني المطمب
 .الخمؽ: الثالث المطمب
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 .(لمصحابة المكجية العقيدة سؤاالت) الدراسة عنكاف تعريؼ: التمييدم الفصؿ
 .لممسمميف أىميتيا كبياف العقيدة تعريؼ: األكؿ المبحث
 .كاصطبلحان  لغةن  العقيدة: األكؿ المطمب
 .لممسمميف العقيدة أىمية: الثاني المطمب
 .أقكاليـ حجية كبياف الصحبة، منزلة كبياف بالصحابة، التعريؼ: الثاني المبحث
 .الصحابي تعريؼ: األكؿ المطمب
 . النبي صحبة منزلة: الثاني المطمب
 .العقيدة في الٌصحابة كتقريرات أقكاؿ حٌجية: الثالث المطمب
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 الفصؿ التمييدم: تعريؼ عنكاف الدراسة )سؤاالت العقيدة المكجية لمصحابة(:

 كبياف أىميتيا لممسمميف: المبحث األكؿ: تعريؼ العقيدة

 المطمب األكؿ: العقيدة لغةن كاصطبلحان:
 مف عقدان، الحبؿ عقدت " :( حيث يقاؿد ؽ عالعقيدة لغةن مأخكذة مف المصدر) :العقيدة في المغة

 كعقدتيا اليميف كعقدت ،كنحكه البيع عقدت قيؿ كمنو ،كيكثقو يمسكو ما :كالعقدة ،فانعقد ضرب :باب
 .(1)"عاىدتو بمعنى :عميو كعقدتوكذا عمى كعاقدتو ،تككيد :بالتشديد

 ،عقيد فيك غمظ، أم كغيره، الرب كعقد ،فانعقد كالعيد، كالبيع الحبؿ عقدتكقاؿ الجكىرم: "    
 .(2)"تعقيدا كعقدتو أنا كأعقدتو

 :  العقيدة في االصطبلح
مف المعنى المغكم يمكننا أف نأخذ المعنى االصطبلحي، أك الشرعي؛ كذلؾ لما فيو مف عقد     

و األدلة مف المؤمف قمبو عمى أمر، فصار معقكدان عميو، أم مؤمنان بو مصدقان، كىذا ما جاءت ب
م يقترف ، الذلتصديؽ الجاـز المعقكد عميو القمبا :كىك بمعنى (اإليماف)بمفظ  نصكص الكتاب كالسٌنة

 بو القكؿ كالعمؿ، المنافي لمشؾ كالريب.
، الذىف حكـ ىككعٌرفو الشيخ ابف عثيميف فقاؿ: "   في بو جزمت: يعنى كذا، اعتقدت: يقاؿ الجاـز

، الذىف حكـ فيك قمبي، ف فصحيح، الكاقع، طابؽ فإف الجاـز  اهلل أفٌ  فاعتقادنا ففاسد، الكاقع، خالؼ كا 
 .(3)"لمكاقع مخالؼ وألنٌ  باطؿ؛ ثبلثة ثالث اهلل أفٌ  النصارل كاعتقاد صحيح، كاحد إلو

 لفظ: الناس بيف كتداكال ،األلسنة عمى دكرانا األلفاظ أكثر مف إفٌ : " جمعة عثماف كقاؿ الدكتكر    
 استعماؿ كثرة كعمى... كالعقدم كالعقائد، كاالعتقاد، االشتقاؽ، في معيا كيتفؽ يقاربيا كما( العقيدة)

                                                           
المصباح المنير في ىػ(، 770الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي الحمكم، أبك العباس )المتكفى: نحك  (1)

 (.2/421، )2بيركت، عدد األجزاء:  –، المكتبة العممية غريب الشرح الكبير
،  الصحاح تاج المغة كصحاح العربيةىػ(، 393الجكىرم، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى:  (2)

ـ، عدد األجزاء:  1987 -  ىػ 1407بيركت، الطبعة الرابعة،  –تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف
6( ،2/510.) 
، خرج أحاديثو شرح العقيدة الكاسطيةىػ(،  1421ابف عثيميف، محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى:  (3)

ىػ، عدد 1421كاعتنى بو: سعد بف فكاز الصميؿ، دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع، السعكدية، الطبعة: السادسة، 
 (.1/50، )2األجزاء:
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 الحديث في كال الكريـ القرآف في استعماال ليا نجد ال فإننا شائعا، مصطمحا غدت التي الكممة ىذه

ف الشريؼ، النبكم  ىف يث ىث ُّٱ:تعالى قكلو في كما ،الكريـ القرآف في مكجكدة المادة كانت كا 

ائدة: ) َّىق يف  مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ: كقكلو ،( 1الم

ائدة: ) َّىي ني م  (،اإليماف):الشريؼ كالحديث الكريـ القرآف في المستعمؿ المفظ كأف، ( 98ال

 المؤمف عمى يجب التي األساسية األفكار: بمعنى المسمميف أئمة مف أجياؿه  (العقيدة) لفظ استعمؿ كقد
 استعماؿ جكاز عمى دليؿ كاألئمة العمماء مف السمؼ كاستعماؿ ،يعتقدىا: أم ،كيقبميا يصدقيا أف بديف
 .(1)"الديف جكانب مف الجانب ليذا الكممة ىذه

الستة كما في حديث  ما يؤمف بو المسمـ كيديف بو لخالقو مف أركاف اإلسبلـ :تعنيكالعقيدة      
 كرسمو، ككتبو، كمبلئكتو، باهلل، تؤمف أف ":قاؿعف اإليماف، ف عندما سأؿ النبي  ،جبريؿ 
ببل شؾ  بي محمد كاإليماف بالغيبيات، كما جاء بو النٌ  (2)"،كشره خيره بالقدر كتؤمف اآلخر، كاليـك

 كال ريب.
كيطمؽ عمماء السنة عمى العقيدة أسماء كثيرة، منيا: )التكحيد، كالفقو األكبر، كاإليماف، كأصكؿ     

الديف(، كىذه األسماء قد تككف أسماء مؤلفات لعمماء كبار مف عمماء المسمميف، ككتاب الفقو األكبر 
التميمي، كاإليماف البف مندة ؿ، ككتاب التكحيد لمحمد بف عبد الكىاب فة، ككتاب السٌنة لمخبٌل ألبي حني

 كغيرىا الكثير. ... 

 المطمب الثاني: أىمية العقيدة لممسمميف:
لقد جاءت العقيدة اإلسبلمية التي يتكقؼ عمييا مصير اإلنساف مف سعادة كشقاء إلخراج الناس     

لحؽ بيـ مف أىؿ العقائد الفاسدة التي ابتدعيا المبتدعكف، كانتحميا المبطمكف،  مف الظمـ كالجكر الذم
 كتأٌكليا الجاىمكف، حيث جاءت إلنقاذ الناس مف الضبلؿ إلى اليداية كالنكر.

                                                           
-ىػ1417، مكتبة السكادم لمتكزيع ، الطبعة: الثانية العقيدة اإلسبلميةمدخؿ لدراسة عثماف جمعة ضميرية،  (1)

 (.1/73، )1ـ، عدد األجزاء:1996
المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف ىػ(، 261مسمـ، بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم، )المتكفى:  (2)

 –فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي (، المحقؽ: محمد، المسمى:) صحيح مسمـالعدؿ إلى رسكؿ اهلل 
 (.1/36، باب معرفة اإليماف، )5بيركت، عدد األجزاء: 
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دنياىـ، كيؼ ال كىي ك  دينيـ كلمعقيدة اإلسبلمية أىمية جميمة في نفكس المؤمنيف كأثر كاضح في    
ة كما كرد لنا مف آثار الصحابة الكراـ في إثبات نٌ مف الكتاب كالسٌ  ٌص النٌ مصدرىا التكقيؼ عمى 

 العقائد.
فكما أف لكؿ بناء أساس يقكـ عميو، فإف أساس ديننا اإلسبلمي العقيدة اإلسبلمية، حيث مكث     

إال  ، كلـ يشرع مف األحكاـسبلمية في تقرير العقيدةطكاؿ الفترة المكية مف الدعكة اإل   رسكؿ اهلل
 القميؿ؛ كذلؾ لترسيخ العقيدة في نفكس الصحابة؛ لتقبؿ األحكاـ التكميفية بكؿ رحابة كدكف تردد.

 كماؿ يبمغ كبذلؾ ،تعالى اهلل حؽّْ  في معرفتو عميو يجب ما كؿ لئلنساف تقدـ اإلسبلمية كالعقيدة"    
 ًإنٍّي كىاهللً "  : النبي قاؿ كما بو، معرفتو أتـ ألنو تعالى؛ هلل اإلخبلص لكماؿ يسعى كبالتالي المحبة،
ـٍ  ىٍعمىميكي ، عىز   ًباهللً  ألى ؿ  جى ـٍ  كى  إليو كٌكؿ كقد األرض، في الميستخمىؼ ىك اإلنساف، ك (1)" قىٍمبنا لىوي  كىأىٍتقىاكي
ـي  ،دينو إلى كالدعكة تعالى اهلل بعبادة أمر كما ،إعمارىا  رسالة يؤدم أنو يستشعر كميا حياتو في كالمسم

 مأمكر أنو يعمـ ألنو المخمص؛ الجاد العمؿ إلى تدفعو فعقيدتو ،األرض في شرعو بتحقيؽ تعالى اهلل
فراد، ك صغرى  أـ العمؿي  ذلؾ جؿَّ  عمؿ مف بو يقكـ ما كؿ عمى مثاب كأنو ،دينا بذلؾ  بالتكجو تعالى اهلل ا 
 -تعالى– هلل عبدان  إال يككف فبل إلييا، يسعى التي الحقيقية الحريةى  لئلنساف يحقؽ األمكر جميع في إليو
 .(2)"اهلل دكف مف المعبكدات جميعي  عينو في بذلؾ فتصغر ،لو شريؾ ال كحده
عمى  كتترؾ العقيدة الصافية في نفس صاحبيا آثاران، كفي حياتو عبران، كتجعؿ منو مسممان مطمئنان     

 يخشى في اهلل لكمة الئـ.ال كال يخشى ذىاب شيء مف الدنيا، شجاعان كمقدامان  مالو كرزقو ككلده،
 
 
 
 
 

                                                           
مسند اإلماـ ىػ( 241أحمد ابف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى:  (1)

 -ىػ 1421ؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى، عادؿ مرشد، كآخركف، م -، المحقؽ: شعيب األرنؤكطأحمد بف حنبؿ
 (، قاؿ شعيب: إسناده صحيح.40/376ـ، مسند عائشة ) 2001

ـ، عدد األجزاء:  2010 -ىػ 1431، الطبعة: الرابعة، أىركافي اإليماف انظر، الٌشحكد، عمي بف نايؼ الشحكد، (2)
1(،1/4.) 
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 المبحث الثاني: التعريؼ بالصحابة، كبياف منزلة الصحبة، كبياف حجية أقكاليـ.
، حيث ذكر فضميـ كأسبقيتيـ في اإلسبلـ كذكر جيادىـ الصحابة الكراـ في القرآف كالسنة ذكر كرد    

يثارىـ عمى أن بياف معنى الصحابة كالمسائؿ ، كتـ  فسيـ كىـ محتاجكف لما يتصدقكف بوكصدقاتيـ كا 
أك أفرد في بيانيـ  ،مف كتب أىؿ العمـ قديما كحديثان، في جزء مف أجزاء الكتب المتعمقة بيـ في كثير

 .رسائؿ كاممة

 المطمب األكؿ: تعريؼ الصحابي.
ناسان  مف أخرج مف الصحابة كؿ لسد الطريؽ أماـ دت تعريؼ الصحابٌي في ىذا المطمب؛لقد أكر     

، ا بأقكاؿ المعتزلةمنيـ، كذلؾ اتباعان ليكاه، كعصبية لحزبو، كما عند بعض المعاصريف، ممف تمسكك 
 كترككا أقكاؿ العمماء المحققيف، مف الفقياء كالمحدثيف، فأقكؿ مستعينان باهلل:

 

 الصحابي لغةن: 
ًحبىو: صحبيقاؿ "     بيو صى ٍحبة يىٍصحى حابة، ،صي بىوي كىصى  ًباٍلفىٍتًح، كصى ٍحب. عىاشىرىهي : احى ٍمعي : كالصَّ  جى

اًحبً  مىاعىةي : كاألىٍصحاب ،الصَّ ٍحب جى اًحبي  ،الصَّ  .(1)"الميعاشر: كىالصَّ
 لكنيا الرسكؿ، أصحاب عمى أطمؽ مصدر األصؿ في"  كالٌصحابة قاؿ صاحب الفركؽ المغكية:    

 الصحابي نسب كليذا ليـ، كالعمـ الرسكؿ أصحاب في االستعماؿ بغمبة لككنيا األصحاب مف أخص
 .(2)"الصحبة مف مشتؽ كالصاحب األصحاب بخبلؼ إلييا

 الصحابي في اإلصطبلح:

الصحابي بأٌنو: مف كاف لو طكؿ  األصكلييف لقد عٌرؼ الكثير مف:الصحابي عند األصكلييف أكالن: 
  مف بو يسمى إنما االسـ ىذا أف قاؿ اآلمدم:" ذىب عمرك بف يحيى إلى ،صحبة كمبلزمة لمنبي 

 
 

                                                           
لساف ىػ(، 711جماؿ الديف ابف منظكر )المتكفى: أنظر: ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ،  (1)

 (.1/520،) 15ىػ، عدد األجزاء: 1414 -بيركت، الطبعة: الثالثة  –، دار صادرالعرب
الكميات معجـ في المصطمحات ىػ(، 1094ابك البقاء الحنفي، أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، )المتكفى:  (2)

 (.1/558، )1بيركت، عدد األجزاء: –محمد المصرم، مؤسسة الرسالة -دركيش، المحقؽ: عدناف كالفركؽ المغكية
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 .(1)"العمـ عنو كأخذ  لمنبي صحبتو طالت
 كسمـ عميو اهلل صمى - النبي مع صحبتو طالت مف كالظاىر المغة حيث مف ىك" :السمعاني ابف كقاؿ
 يكصؼ كليذا عنو، كاألخذ لو، التبع طريؽ عمى معو المكث يطيؿ أف كينبغي لو، مجالستو ككثرت ،-
 .(2)"األصكلييف طريقة ىذه: قاؿ ثـ أصحابو مف بأنو العمـ أىؿ مجالسة أطاؿ مف
 طالتٍ  مىفٍ  بو ييسمَّى إنما االسـى  ىذا أفَّ  بىٍحر بف عمرك عف سفياف أبك كحكىكقاؿ ابف عقيؿ:"  

ـى، عنو كأخذى  بو كاختبلطيو  بالنبي صحبتيو  كحكى .العمـً  نقؿً  مع الصحبةً  طكؿى  اعتبرى  القائؿي  فيذا العم
 .(3)"معو كمجالستيوي  لو صحبتيوي  فطالت غيرىهي، صحبى  عمَّفٍ  عبارةه  العرؼً  في الصحبةى  أفَّ : سفرايينيٌ اال

 ؛ لكي يطمقكا عميو صحابيان.بي كىكذا نرل أف أغمب األصكلييف يرجحكف طكؿ المبلزمة لمنٌ 

 ثانيان: الصحابي عند أىؿ الحديث :

 النبي لقي مف ىك" قكؿ، قاؿ ابف حجر:كالمنؼ أىؿ الحديث الصحابي تعريفان أقرب لممعقكؿ عرٌ      
  ىك التعريؼ ىذا، كقاؿ في الحاشية "األصح في ردة تخممت كلك اإلسبلـ، عمى كمات بو، مؤمنان 

 .(4)"صحيحو مف الصحابة فضائؿ في ذكر كما البخارم عميو الذم
 أك سنةن  صحبو مف كؿ  اهلل رسكؿ أصحاب: قاؿ أنو  أحمد اإلماـ عف بإسناده الخطيب نقؿ"ك    
 البخارم عنيـ، نقمو الحديث، أىؿ مذىب كىذا. أصحابو مف فيك رآه أك ساعة أك يكمنا أك شيرنا
 .(5)"كغيره

                                                           
اإلحكاـ في أصكؿ ىػ(، 631اآلمدم، أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي )المتكفى:  (1)

 (.2/92، )4لبناف، عدد األجزاء:  -دمشؽ -، المحقؽ: عبد الرزاؽ عفيفي، المكتب اإلسبلمي، بيركتاألحكاـ
البحر المحيط في ىػ(، 794الزركشي، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي )المتكفى:  (2)

 (.191-6/190، )8ـ، عدد األجزاء: 1994 -ىػ 1414، دار الكتبي، الطبعة: األكلى، أصكؿ الفقو
الكىاًضح ىػ(، 513بف عقيؿ البغدادم الظفرم، )المتكفى: ابف عقيؿ البغدادم، أبك الكفاء، عمي بف عقيؿ بف محمد   (3)

كًؿ الًفقو ،المحقؽ: الدكتكر عىبد اهلل بف عىبد الميحسف التركي،  مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت في أصي
 (.5/60، ) 5ـ، عدد األجزاء:  1999 -ىػ  1420لبناف، الطبعة: األكلى،  –
نزىة النظر في ىػ(، 852أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى: ابف حجر، أبك الفضؿ  (4)

، المحقؽ: عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي، مطبعة سفير بالرياض، الطبعة: تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر
 (.1/140،) 1ىػ، عدد األجزاء:1422األكلى، 

المطمع عمى ىػ(، 709الفضؿ البعمي، أبك عبد اهلل، شمس الديف )المتكفى:  البعمي، محمد بف أبي الفتح بف أبي (5)
، المحقؽ: محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب، مكتبة السكادم لمتكزيع، الطبعة: الطبعة األكلى ألفاظ المقنع

 (.1/215،) 1ـ، عدد األجزاء:  2003 -ىػ 1423
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 قاؿ عنو، يرك لـ كمف ركل كمف قصرت، أك  بيلمنٌ  مجالستو طالت مف كؿ ذلؾ في كيدخؿ    
 .(1)"أصحابو مف فيك المسمميف، مف رآه أك ، النبي صحب مف: "البخارم اإلماـ
 قاال فإنيما ز بعض النقاد مف عمماء الجرح كأبي زرعة كأبي داكد بيف الصحابي كمف لو رؤية،كميٌ     
 عبد رأل قد :قاؿ األحكؿ عاصـو  عف يناهكٌ ري  ما ككذلؾ صحبة لو كليست رؤية، لو شياب بف طارؽ في
 .(2)"صحبة لو تكف لـ أنو غير  اهلل رسكؿ سرجس بف اهلل

 عمى كمات مسمما حياتو في  النبيٌ  لقي مف: أنو الٌصحابيٌ  تعريؼ في قيؿ ما كالراجح عندم    
 .إسبلمو

 . المطمب الثاني: منزلة صحبة النبي
كرآه كسمع منو كجاىد معو  منزلة عظيمة كشرؼ رفيع، فمف صحب النبي  لصحبة النبي  إفٌ     

كىاجر ال يستكم مع مف فقد ىذه األشياء، كالصحابة عدكؿ خيرة، ثبتت عدالتيـ في القرآف الكريـ 
 كالسنة المشرفة.

 أما مف القرآف الكريـ: 
 ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٹٱٹ: " أكالن  

 ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن يم

توبة: ) َّ ٰذ يي  كصؼ ينتيي عندىا التي المدة تحديد في المفسركف اختمؼ كقد ،( 001ال

 صمى مف: كقتادة سيريف كابف المسيب كابف مكسى أبك فقاؿ معا، كاألنصار المياجريف مف السابقيف
 .(3)"الرضكاف بيعة أدرككا مف: الشعبي كقاؿ ،بدرا شيد مف: عطاء كقاؿ ،القبمتيف

                                                           
، الجامعة االسبلمية بالمدينة المنكرة ، لتخريج بحسب الراكم األعمىطرؽ االمحيداف، دخيؿ بف صالح المحيداف،  (1)

 (.1/138ىػ، )1422( 117العدد ) -34الطبعة: السنة 
أنظر: العراقي، أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي  (2)

ماىر ياسيف فحؿ، دار الكتب  -، المحقؽ: عبد المطيؼ اليميـفية العراقيشرح التبصرة كالتذكرة ألىػ(، 806)المتكفى: 
 (.2/123) 2ـ، عدد األجزاء:  2002 -ىػ  1423لبناف، الطبعة: األكلى،  –العممية، بيركت

، التحرير كالتنكيرىػ(، 1393ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )المتكفى:  (3)
 (.11/17، )30ىػ، عدد األجزاء:  1984تكنس، سنة النشر:  –التكنسية لمنشر الدار
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 رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ٱُّٱٹٱٹ"  ثانيان:

 مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

فتح: ) َّ هئ  .( 91-81ال

 ىل مل يك) المؤمنيف عف محمد يا اهلل رضي لقد: ذكره تعالى يقكؿ" قاؿ الطبرم:    

 قريش مناجزة عمى بايعكه حيف بالحديبية اهلل كسكؿ  اهلل رسكؿ أصحاب بيعة يعني(  يل

 تحت ذكر فيما ىنالؾ إياه بيعتيـ ككانت الشجرة، تحت الدبر يكلكىـ كال يفٌركا، ال أف كعمى الحرب،
 .(1)"شجرة
كىاتاف اآليتاف تخبراف عف فضؿ عظيـ لنكعيف مف الصحابة عمى غيرىـ مف الصحابة فضبلن عف     

كاألنصار،  ـ، كعمك مقاميـ، أٌكليـ المياجركفالتابعيف كمف جاء بعدىـ، كىذا الفضؿ ىك الرضى عني
لخصكصيـ، كما يبيف اهلل  حب كلكف فضبلن لبقية الص ان ثـ أصحاب بيعة الرضكاف، كال يعني ىذا نقصان

 حق مف حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱتعالى في اآلية الكريمة 

 هن من  حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل  مك لك خك حك جك مق

د: ) َّ هي مي خي حي جي مهٰه جه قبؿ  ، فييا التصريح بعدـ تساكم مف أنفؽ ( 01الحدي

 ، ككبلن كعد اهلل الحسنى.مع مف أنفؽ كقاتؿ بعد الفتح ،مكة فتح

  السنة النبكية: أما مف
 أمنة كأنا تكعد، ما السماء أتى النجـك ذىبت فإذا لمسماء، أمنة النجـك: "  : قاؿ النبيأكالن 

 أتى أصحابي ذىب فإذا ألمتي، أمنة كأصحابي يكعدكف، ما أصحابي أتى ذىبت فإذا ألصحابي،
 .(2)"يكعدكف ما أمتي
عمى الصحابة، كعظـ فضؿ الصحابة عمينا،  كالظاىر صراحةن مف الحديث عظـ فضؿ النبي     

 كبينيـ. يخبرنا عف عظـ الفرؽ بيننا كبيف الصحابة، كما الفرؽ بينو  ككأٌف النبي 
 

                                                           
جامع البياف في تأكيؿ ىػ(، 310الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب، أبك جعفر الطبرم )المتكفى:  (1)

، 24دد األجزاء: ـ، ع 2000 -ىػ  1420، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى، القرآف
(22/223.) 
 (.4/1961أماف ألصحابو، المصدر الٌسابؽ ) ، باب: بياف أٌف بقاء النبي صحيح مسمـ (2)
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 .(1)"الغائب منكـ الشاىد ليبمغ أال: " : قاؿ النبي ثانيان 
نما" قاؿ ابف حباف:     ف  النبي عف رككىا ما  اهلل رسكؿ أصحاب أخبار قبمنا كا   يبينكا لـ كا 

 عدكؿ يـكمٌ  حابةالصٌ  أفٌ  عمى الدليؿ أعظـ ،"الغائب منكـ الشاىد ليبمغ أال : " قكلو كفي، السماع
 الستثني عدؿ غير أحد فييـ كاف أك ضعيؼ أك مجركح فييـ كاف لك إذ ،ضعيؼ كال مجركح فييـ ليس
 .(2)"الغائب منكـ كفبلف فبلف ليبمغ أال كقاؿ  قكلو في
 كال أحدىـ، مدٌ  بمغ ما ذىبان  ،أحدو  مثؿ أنفؽ أحدكـ أفٌ  فمك أصحابي، كاتسبٌ  ال: "  : قاؿ النبي ثالثان 

 .(3)"نصيفو
، في كىذا فيو دالالت عمى فضؿ السبؽ في الصحبة، مع أٌف ىذا الحديث قيؿ لخالد بف الكليد     

 شجاره مع عبد الرحمف بف عكؼ، كعبد الرحمف أسبؽ في الصحبة، فكيؼ بمف جاء بعدىما.
، فميس مف يف بالجنة، ثـ فضؿ أىؿ بدرالعشرة المبشر ك  الخمفاء األربعة كال يخفى عمى مسمـ فضؿ    

كمف لـ يره، كمف سمع كمف لـ يسمع منو، كمف ىاجر كمف لـ يياجر، كمف ذب عنو  رأل النبي 
 كعف حياض الديف كمف لـ يذب عنو حيان عمى األقؿ، فيـ فكقنا عممان كفضبلن ككرعان كتقكل.

 حابة في العقيدة.ية أقكاؿ كتقريرات الصٌ المطمب الثالث: حجٌ 
 ال كيؼ بعدىـ، جاء مف عمى أقكاليـ قدـت ثيبح الفقيية، المسائؿ تقرير في الصحابة دكر برز    
 أخذىا عف عقدية مسألة كانت إذا حابةالصٌ  كلفت في العمـ أىؿ أخذ كيختمؼ، التنزيؿ عاصر مف كىـ
 االعتقاد مسائؿ في اأمٌ  ،الفقيية المسائؿ بعض في اجتيدكا الكراـ حابةفالصٌ  فقيية، مسألة كانت إف

، قاؿ ابف العقيدة في كاجتيادىـ لرأييـ مجاؿ كال فقط،  نبييـ مف يسمعكف ما كيقرركف يبمغكف فإنيـ
 األمة كأكمؿ المؤمنيف سادات كىـ األحكاـ، مسائؿ مف كثير في الصحابة تنازع كقد ":-رحمو اهلل-القيـ

 كميـ بؿ كاألفعاؿ، كالصفات األسماء مسائؿ مف كاحدة مسألة في يتنازعكا لـ اهلل بحمد كلكف إيمانا،
                                                           

الجامع المسند ىػ(، 256البخارم، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل )المتكفى:  (1)
، المسٌمى )صحيح البخارم(، المحقؽ: محمد زىير بف اموكسننو كأي الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل 

ىػ. باب: ليبمغ العمـ الشاىد الغائب، 1422ناصر، دار طكؽ النجاة، ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة: األكلى،
 (.1/33المصدر السابؽ، )

ٍعبدى، التميمي، أبك حا (2) تـ، الدارمي، البيستي )المتكفى: ابف حباف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
ىػ(، حققو: شعيب 739، ترتيب: ابف بمباف الفارسي )المتكفى: اإلحساف في تقريب صحيح ابف حبافىػ( ،354

 (.1/162، )18ـ، عدد األجزاء:  1988 -ىػ 1408األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة: األكلى، 
 (.5/8كنت متخذا خميبل ، المصدر السابؽ، ): لك ، باب: قكؿ الٌنبي صحيح البخارم (3)
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 كلـ تأكيبل، يسكمكىا لـ آخرىـ، إلى ليـأكٌ  مف كاحدة، كممة كالسنة الكتاب بو نطؽ ما إثبات عمى
 في يدفعكا كلـ أمثاال، ليا ضربكا كال إبطاال، منيا لشيء يبدكا كلـ تبديبل، مكاضعيا عف يحرفكىا
 تمقكىا بؿ مجازىا، عمى كحمميا حقائقيا عف صرفيا يجب منيـ أحد يقؿ كلـ كأعجازىا، صدكرىا
 سنف عمى كأجركىا كاحدا، أمرا كميا فييا األمر كجعمكا كالتعظيـ، باإليماف كقابمكىا كالتسميـ، بالقبكؿ
 مف بعضيا كأنكركا ببعضيا كأقركا عضيف، جعمكىا حيث كالبدع األىكاء أىؿ فعؿ كما يفعمكا كلـ كاحد،
 أىؿ أفٌ  كالمقصكد، كأثبتكه بو أقركا فيما كالبلـز أنكركه فيما ليـ البلـز أف مع مبيف، فرقاف غير

 إلى فيو تنازعكا ما كاردٌ  إذا اإليماف حقيقة عف األحكاـ مسائؿ بعض في تنازعيـ يخرجيـ ال اإليماف

 َّخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن ٱُّٱ:بقكلو عمييـ اهلل شرطو كما كرسكلو اهلل

اء: ) نس  .(1)"انتفائو عند ينتفي شرط عمى المعمؽ الحكـ أف ريب كال ،( 95ال
، ثـ نقمكا كتمقكا أمكر عقيدتيـ منو مباشرة ،و كترحالوفي حمٌ  بي مع النٌ  الكراـ الصحابةلقد عاش    

التي  ، كخصكصان عمـ العقيدة الصافيةعيف ثـ تابعييـ إلى أف حفظ العمـىذا العمـ لمف تبعيـ مف التاب
بة، فمثبلن ظيرت الخكارج حيث ظيرت الفرؽ في زمف الصحا لـ تخالطيا األىكاء كالبدع كالفرؽ؛

ـ كالصحابة متكافركف يمشكف بينيـ، فمف تبع ىكاه ، كرآىـ الناس كسمعكا عنيكالشيعة كالمرجئة كالقدرية
، صحيح، كىـ الثقات المبمغكفنجا كسار عمى الدرب ال ، كمف أخذ مف صحابة رسكؿ اهلل ضؿ

تاب العزيز، كتبياف مف نبي كريـ، فيٌضمكا عمى غيرىـ بالقرآف مكالشيكد عمى ما كاف مف تنزيؿ ل
، كىذا التفضيؿ كاالصطفاء لو داللة يفيما أكلكا ة، كاختارىـ اهلل تعالى ليككنكا أصحاب النبي نٌ كالسٌ 

جماعيـ يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار؛ ألنٌ  يـ ىـ الشيكد األلباب، كىي: أف أقكاليـ كتقريراتيـ كا 
 المبمغكف.

" حجة قائمة عمى مف جاء بعد الغائب منكـ الشاىد غليبمٌ كلك لـ يكف في الديف إال ىذا الحديث"    
عماؿ الرأم حٌجة الصحابة؛ إلثبات حجٌ  ية أقكاؿ الصحابة لكفى، فأقكاليـ التي ال مجاؿ فييا لبلجتياد كا 

 كييٍسمىع منكـ، كييٍسمىع تىسمعكف ": بي ة، قاؿ النٌ نٌ عند أىؿ الحديث كأىؿ العمـ الثقات مف أىؿ السٌ 

                                                           
إعبلـ المكقعيف ىػ(، 751ابف القٌيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى:  (1)

 -ىػ 1411بيركت ، الطبعة: األكلى،   –، تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ، دار الكتب العممية عف رب العالميف
 (.1/39، )4دد األجزاء:ـ، ع1991
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حابة ثـ ىـ الصٌ  بي العمـ عف النٌ  ا فيو داللة عمى أٌف الذيف سيبمغكف، أيضان ىذ(1)"منكـ يىٍسمىع ممف
 الذيف بعدىـ، بعضيـ عف بعض.

 أجمسكني،: قاؿ أكصنا، الرحمف، عبد أبا يا: لو قيؿ "عف معاذ حينما حضرتو الكفاة كيركل      
 عند العمـ كالتمسكا مرات، ثبلث ذلؾ يقكؿ كجدىما، ابتغاىما مف مكانيما، كاإليماف العمـ إف: فقاؿ
 اهلل عبد كعند ،مسعكد بف اهلل عبد كعند الفارسي، سمماف كعند الدرداء، أبي عكيمر عند رىط، أربعة
 .(2)"الجنة في عشرة عاشر إنو ":يقكؿ  اهلل رسكؿ سمعت فإني ،فأسمـ ييكديا كاف الذم سبلـ بف

 كانكا فإنيـ  محمد بأصحاب فميتأٌس  ،متأسيا منكـ كاف مف" :البصرم كالحسف ،مسعكد ابف كقاؿ    
 اهلل اختارىـ قكما حاال، كأحسنيا ،ىديا كأقكميا ،تكمفا كأقميا ،عممان  كأعمقيا ،قمكبان  ةاألمٌ  ىذه أبرٌ 

قامة  نبيو لصحبة  المستقيـ اليدم عمى كانكا فإنيـ آثارىـ، في كاتبعكىـ فضميـ، ليـ فاعرفكا دينو، كا 
"(3). 

 أٌما حجٌية قكليـ:
 ممف أدركنا كمف لمسنة الصحابة اتباع في فصبل ذكر أف بعد العتيقة الرسالة في الشافعي قاؿ"   

 ،أجمعكا إف قكليـ إلى سنة فيو  اهلل لرسكؿ يعممكا لـ فيما صاركا ببمدنا عنو لنا حكى أك يرضى
ف أقاكيميـ مف نخرج كلـ نقكؿ بيذا ،تفرقكا إف بعضيـ كقكؿ  أخذنا غيره يخالفو كلـ منيـ كاحد قاؿ كا 
 لنا كآراؤىـ قياس بو استنبط أك عمـ بو استدرؾ كأمر كعدؿ ككرع كاجتياد عمـ كؿ في فكقنا فانيـ بقكلو
 .(4)"النفسنا اتباعنا مف بنا كأكلى أحمد

                                                           
مسند اإلماـ ىػ(، 241أحمد بف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )المتكفى:  (1)

ـ، عدد  1995 -ىػ 1416القاىرة، الطبعة: األكلى،  –، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، دار الحديث أحمد بف حنبؿ
 (.1784اني في السمسمة الصحيحة برقـ)( كصححو األلب3/295، )8األجزاء: 

، تحقيؽ سنف الترمذمىػ(، 279الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، )المتكفى:  (2)
براىيـ عطكة )جػ 3(، كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ 2، 1كتعميؽ: أحمد شاكر )جػ  (، شركة مكتبة كمطبعة 5، 4(، كا 

أجزاء، باب: مناقب عبد اهلل  5ـ، عدد األجزاء:  1975 -ىػ 1395مصر، الطبعة: الثانية،  –الحمبيمصطفى البابي 
 (: صحيح.6240(، قاؿ األلباني في مشكاة المصابيح )5/671بف سبلـ، )

جامع ىػ( 463القرطبي، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )المتكفى:  (3)
 1414، تحقيؽ: أبي األشباؿ الزىيرم، دار ابف الجكزم، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى، ياف العمـ كفضموب

 (. 2/947، باب: ما تكره فيو المناظرة كالجداؿ، )2ـ، عدد األجزاء: 1994 -ىػ 
ىػ( ، كأضاؼ إلييا األب، : عبد الحميـ بف 652آؿ تيمية، بدأ بتصنيفيا الجٌد: مجد الديف عبد السبلـ بف تيمية )ت:  (4)

، المحقؽ: محمد المسكدة في أصكؿ الفقو ىػ( ،728ىػ( ، ثـ أكمميا االبف الحفيد: أحمد بف تيمية )682تيمية )ت: 
 (.1/236، ) 1األجزاء:  محيي الديف عبد الحميد، دار الكتاب العربي، عدد
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 :كف رفع الحديث لمنبي أٌما قكليـ إذا كاف في العقيدة، د
 بو االستدالؿ في  النبي إلى الرفع حكـ لو كاالجتياد لمرأم فيو مجاؿ ال فيما الصحابي قكؿ"ك      

 الصحابة فإف بالمعنى؛ الركاية باب مف لكف  النبي إلى المرفكع حكـ في ذلؾ يككف أك كاالحتجاج،
 .(1)"بمعناىا كتارة بمفظيا تارة السنة يرككف
 يأخذ لـ الذم- الصحابي يقكؿ أف: تصريحا ال حكما القكؿ، مف المرفكع كمثاؿقاؿ ابف حجر:"     
 عف كاإلخبار غريب، شرح أك لغة ببياف تعمؽ لو كال فيو، لبلجتياد مجاؿ ال ما -اإلسرائيميات عف

 القيامة، يكـ كأحكاؿ كالفتف، كالمبلحـ،: اآلتية أك األنبياء، كأخبار الخمؽ، بدء مف: الماضية األمكر
نما، مخصكص عقاب أك مخصكص، ثكاب بفعمو يحصؿ عما اإلخبار ككذا  المرفكع؛ حكـ لو كاف كا 
 مكقؼ كال بو، لمقائؿ مكقفا يقتضي فيو لبلجتياد مجاؿ ال كما لو، مخبران  يقتضي بذلؾ إخباره ألف

 ."(2) النبي إال لمصحابة
 ىإل سبيؿ ال بما الصحابي كتحديث كذلؾ، مرفكعا يككف أف فيو األصؿ فيو لبلجتياد مدخؿ ال فما    

أٌف ىذا المركم ال  عمى تدؿ قرينة األثر سياؽ في يرد أف يكجب فالتحرم الكحي، طريؽ عف إال معرفتو
 .يمكف أف يككف بالرأم

كىكذا نخمص في نياية المطمب إلى أف قكؿ الصحابي حجةن في باب االعتقاد ببل خبلؼ عند      
ما كقع االختبلؼ فيو إذا كاف القكؿ في غير العقيدة، فمف العمماء مف يقدـ قكؿ  أىؿ السنة، أما

الصحابي عمف جاء بعده، كمنيـ مف ينظر في قكؿ الصحابي كيعرضو عمى اآليات كاألحاديث 
 كالقياس.

 
 
 
 
 
 

                                                           
سٍف الجيزاني،  (1) ، دار ابف الجكزم، معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعةالجيزاني، محمَّد بٍف حسىٍيف بف حى

 (.1/216، ) 1ىػ، عدد األجزاء:  1427الطبعة: الطبعة الخامسة، 
 (.1/235مصدر الٌسابؽ، )، النزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثرابف حجر،  (2)



21 
 

 .العقيدة تمقي في الٌصحابة منيج: األٌكؿ الفصؿ
 .كالٌسٌنة القرآف في جاء لما الكامؿ اتٌباعيـ: األٌكؿ المبحث
 .القرآف في الجدؿ الصحابة كراىية: الثاني المبحث
 .المحكـ ضكء في المتشابو تفسير: الثٌالث المبحث
 .كالمحدثات البدع رفض: الٌرابع المبحث
 .الغبلة مف كمكقفيـ لمغمك، رفضيـ: الخامس المبحث
 . البيت آؿ في الغمك رفضيـ: األٌكؿ المطمب
 .إليان    ان عمي جعؿ مف في الغمك رفضيـ: الثٌاني المطمب
 .مكتو بعد سيرجع  عميان  أفٌ  زعـ مف في الغمك رفضيـ: الثالث المطمب
 .كصٌيان  كاف  عميان  أفٌ  في الٌشيعة غمك رفضيـ: الٌرابع المطمب
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 : منيج الٌصحابة في تمقي العقيدة.فصؿ األٌكؿال
فٌ  األزماف مر عمى تتغير ال كقكاعد كثكابت كاف لمٌصحابة منيج كاضح     كأبرزىا أعظميا مف كا 

 كمنزلة عظيـ شأف ليا فالعقيدة ، اهلل رسكلو كسنة اهلل كتاب مف المستمدٌ  كالمنيج العقيدة ثكابت
 .الناس بيف نشرىا عمى كيعممكا عمى المسمميف أف يتعممكىا لزامان  كاف كبيرة، لذا

 مف يأخذكف فبل التمقي، في كالسنة الكتاب عمى اقتصارىـ العقيدة تمقي في الٌصحابة منيج كمف   
نمااألخرل، القكانيف مف يأخذكف كال األخرل، العمكـ  منيجيـ كال يخكضكف في عمـ الكبلـ كالفمسفة، كا 
 كالسنة. القرآف ىك التمقي في
 كفؽ فيمكىا بؿ العربية، داللتيا عف يخرجكىا أك مرادىا، عف الٌنصكص يحٌرفكف الٌصحابة يكف كلـ    
 فيميـ فكاف الشرعية، المقاصد ضمف الحقيقي دكره العقؿ إعطاء مع العربي، المساف عميو يدؿ ما

 مناقشة في جميا ىذا كظير منيا، قسـ عمى االقتصار ال كميا الكاردة النصكص فيـ عمى يقكـ متكامبل
 .أثاركىا التي اإلشكاالت عف كجكابو لمخكارج عباس ابف
، ككانكا يرفضكف الغمك في كؿ دينيـ، كيبينكف بدع كينكركنيا أشد إنكارككانكا يتناىكف عف ال    

لمٌناس العقيدة الٌسيمة الٌسمحة، كيكرىكف الجدؿ كالمخاصمة، فيقكـ أحدىـ مف المجمس الذم يكثر فيو 
 الجداؿ. 

 البسط، مف بشيء العقيدة، تمٌقي في الٌصحابة منيج اآلتية المباحث في نبٌيف المقٌدمة ىذه كبعد   
 .العقيدة في إلييـ المكجية لؤلسئمة أجكبتيـ خبلؿ مف كذلؾ

 األٌكؿ: اٌتباعيـ الكامؿ لما جاء في القرآف كالٌسٌنة. بحثالم
  أىٍكًصنىا: فىقيٍمنىا ":قىاؿى عمر بف الخطاب كىك مطعكف كالدماء تسيؿ،  (1)سأؿ جكيرية بف قدامة التميمي

لىـٍ  ًصي ةى  يىٍسأىٍلوي  كى ده  اٍلكى ـٍ : قىاؿى  غىٍيرينىا أىحى ؛ عىز   الم وً  ًبًكتىابً  أيكًصيكي ؿ  جى ـٍ  كى  .(2)"ات بىٍعتيميكهي  مىا تىًضمُّكا لىفٍ  فىًإن كي
لـ يشغؿ أمير المؤمنيف ما فيو مف الجراح كقرب األجؿ مف الكصية هلل كلكتابو، فقد أكصاىـ      

أنيـ لف يضمكا ما دامكا متبعيف لمقرآف، كىذا إف دؿ عمى بيف كالعمؿ بأحكامو، ك بالتمسؾ بو كتبلكتو 
 .كما كاف القرآف العظيـ في قمبو كحياتو  شيء فإنما يدؿ عمى عظمة الفاركؽ عمر 

                                                           
 (.989، ركاة التيذيبيفجكيرية بف قدامة، كيقاؿ جارية بف قدامة التميمي، ثقة مف كبار التابعيف، ) (1)
ٍكىىرم البغدادم )المتكفى:  (2) ٍعد بف عبيد الجى ، تحقيؽ: عامر أحمد مسند الجعدىػ(، 230ابف الجعد، عمي بف الجى

(، إسناده صحيح، قالو عمي الٌصيني في 1/195، )1990 –1410: األكلى، بيركت ، الطبعة –حيدر، مؤسسة نادر
 (.923( رقمو )3/160رسالتو أقكاؿ الصحابة المسندة )



23 
 

 التابعيف، إلى كنقمكه أكثرىـ، كحفظو اهلل  رسكؿ فـ مف القرآف  اهلل رسكؿ أصحاب كلقد تمقى    

 مم ام يل ٹٱٹٱُّٱ: كصمنا بالتكاتر محفكظان مف التحريؼ،  حتى جيؿ إلى جيؿ مف كىكذا

ر: ) َّ  ىن نن من زن رن  لحياة تاـٌ  كامؿ منياج كىك الكتاب الباقي، ىك ، كالقرآف(٩الحج

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٹٱٹٱُّٱ المسمميف،

 نكر، بأٌنو ككصفو ركح، بأنو اهلل ، كلقد كصفو ( ٩اإلسراء: ) َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب ُّٱٹٱٹٱك

 يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث  ىث

ائدة: ) َّ يل  ىل مل ، -عمييـ رضكاف اهلل-حيث اتبع الٌصحابة الكراـ ، ( ٦١ – ٥١الم

 فيداىـ سبؿ السبلـ كجعؿ ليـ نكران بذلؾ، ألٌنيـ جعمكا القرآف الكريـ في كؿ حياتيـ.
 لنا كاف ما: "  مالؾ بف فكران كدكف تردد عف أنسككاف الٌصحابة إذا نزلت عمييـ اآلية اتبعكىا     
 جاء إذ ،كفبلنان  كفبلنان  طمحة، أبا أسقي لقائـ فإني ،(1)الفضيخ تسمكنو الذم ىذا فضيخكـ غير خمر
 أنس، يا القبلؿ ىذه أىرؽ: قالكا الخمر، حرمت: قاؿ ذاؾ؟ كما: فقالكا الخبر؟ بمغكـ كىؿ: فقاؿ رجؿ
 .(2)"الرجؿ خبر بعد راجعكىا كال عنيا سألكا فما: قاؿ
ف دىرنا مف برىة عشنا لقد" :يقكؿ عمر، ابف كعف       كتنزؿ القرآف، قبؿ اإليماف يؤتى ناأحد كا 

 أنتـ تعممكف كما فييا عنده يكقؼ أف ينبغي كما كحراميا، حبلليا فيتعمـ  محمد عمى السكرة
 أمره ما يدرم ما خاتمتو إلى فاتحتو بيف ما فيقرأ القرآف أحدىـ يؤتى رجاال رأيت لقد: قاؿ ثـ القرآف،

 .  (3)..."زاجره كال

                                                           
شراب يتخذ مف بسر كتمر، قكلو: كىك تمر مفضكخ أم مكسكر يصب عميو الماء كيترؾ حتى يغمي، يسكر شاربو  (1)

مجمع بحار ىػ(، 986اليندم الفىتًَّني الكجراتي )المتكفى:  فيفضخو، )جماؿ الديف، محمد طاىر بف عمي الصديقي
 -ىػ  1387، مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، الطبعة: الثالثة، األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار

 (.4/147، )5ـ، عدد األجزاء: 1967
رجس مف عمؿ الشيطاف، المصدر الٌسابؽ،   صحيح البخارم، باب قكلو: إنما الخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ (2)
(6/53.) 
ىػ(،  405الحاكـ، أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ النيسابكرم )المتكفى:  (3)

بيركت ، الطبعة: األكلى،  –، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية المستدرؾ عمى الصحيحيف
 (.كقاؿ الحاكـ: ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف، كال أعرؼ لو عمة كلـ يخرجاه.1/91.، )1990 – 1411
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، فقد أكصى بة التي تبيف التزاميـ كتاب اهللىذا كغيره الكثير مف األحاديث كاآلثار عف الٌصحا    
أمير المؤمنيف عمر بالقرآف كىك عمى فراش المكت، كىذا مف أكبر الدالالت عمى عظـ شأف القرآف 

الٌصحابة، فمف يتعمؽ قمبو بشيء يذكره عند المكت، كقمكب الٌصحابة متعمقة بكتاب الكريـ في قمكب 
 ربيا فمذؾ تذكرتو عند آخر لحظاتيا في ىذه الدنيا.

 الثاني: كراىية الصحابة الجدؿ في القرآف. بحثالم
 الخصكمة شدة ىك: االصطبلحكفي  ،عمييا كالقدرة الخصكمة في المدد": في المغة الجدؿكيعني     

 .(1)"ينبغي ال ما إلىالتي تخرج الرجؿ
كره الٌصحابة الجدؿ في أمكر الديف عمكمان، كفي القرآف خصكصان؛ كذلؾ لما يكرثو الجدؿ  حيث    

كزيادة الفرقة كالمشاحنة كالبغض بيف المسمميف، كىذه سؤاالت أكردىا مف تشكيؾ الٌناس بكتاب رٌبيـ، 
 تبٌيف منيجيـ في ذلؾ.

ـى  " :عباس قاؿعف ابف  -1 مىى قىًد ، عيمىرى  عى ؿه عىؿى  رىجي  يىا: فىقىاؿى  الن اًس، عىفً  يىٍسأىليوي  عيمىري  فىجى
، أىًميرى  ـي  قىرىأى  قىدٍ  اٍلميٍؤًمًنيفى كىذىا، كىذىا اٍلقيٍرآفى  ًمٍنيي  أيًحبُّ  مىا كىالم وً : فىقيٍمتي : عىب اسو  اٍبفي  فىقىاؿى  كى
ـٍ  يىتىسىارىعيكا أىفٍ  ًة، ىىًذهً  اٍلقيٍرآفً  ًفي ىىذىا يىٍكمىيي بىرىًني: قىاؿى  اٍلميسىارىعى  مىوٍ : قىاؿى  ثيـ   عيمىري  فىزى
ًزيننا، ميٍكتىًئبنا أىٍىًمي ًإلىى فىاٍنطىمىٍقتي : قىاؿى  ؿً  ىىذىا ًمفٍ  نىزىٍلتي  كيٍنتي  قىدٍ : فىقيٍمتي  حى ٍنًزلىةن، الر جي  مى
ٍعتي : قىاؿى  ًو،نىٍفسً  ًمفٍ  سىقىٍطتي  قىدٍ  ًإال   أيرىاًني فىبلى  ٍنًزًلي، ًإلىى فىرىجى ٍعتي  مى مىى فىاٍضطىجى  ًفرىاًشي عى

ت ى مىا أىٍىًمي ًنٍسكىةي  عىادىًني حى عه، ًبي كى جى مىا كى ، ًبوً  تىقىب مىًني ال ًذم ًإال   ىيكى  كى  فىبىٍينىا: قىاؿى  عيمىري
مىى أىنىا ؿه  أىتىاًني ذىًلؾى  عى ، أىًميرى  أىًجبٍ : فىقىاؿى  رىجي رىٍجتي : قىاؿى  اٍلميٍؤًمًنيفى ـه  ىيكى  فىًإذىا خى  قىاًئ

ذى : قىاؿى  يىٍنتىًظريًني، بلى  ثيـ   ًبيىًدم فىأىخى ؿي  قىاؿى  ًمم ا كىرًٍىتى  ال ًذم مىا: فىقىاؿى  ًبي، خى  آًنفنا؟، الر جي
، أىًميرى  يىا: فىقيٍمتي : قىاؿى  ، كيٍنتي  ًإفٍ  اٍلميٍؤًمًنيفى  كىأىٍنًزؿي  ًإلىٍيًو، كىأىتيكبي  الم وى  أىٍستىٍغًفري  فىًإنٍّي أىسىٍأتي

ٍيثي  ، حى دٍّثىنٍّي: قىاؿى  أىٍحبىٍبتى ، قىاؿى  ًمم ا كىرًٍىتى  ًبال ًذم لىتيحى ؿي  اٍلميٍؤًمًنيفى  أىًميرى  يىا: فىقيٍمتي  الر جي
مىتىى يىًحيفيكا، اٍلميسىارىعىةى  ىىًذهً  تىسىارىعيكا مىا مىتىى مىتىى يىٍختىًصميكا، يىًحيفيكا مىا كى  مىا كى

                                                           
 (. 11/105، فصؿ الجيـ، )لساف العربابف منظكر، انظر،  (1)
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مىتىى يىٍختىًمفيكا، يىٍختىًصميكا ، ًلم وً : عيمىري  فىقىاؿى  يىٍقتىًتميكا، يىٍختىًمفيكا مىا كى  أيكىاًتمييىا كيٍنتي  لىقىدٍ  أىبيكؾى
ت ى الن اسى   .(1)"ًبيىا ًجٍئتى  حى

ط ابً  ٍبفي  عيمىري  أيًتيى  ":قاؿ يىًزيد بفً  السَّاًئبً  عف -2  لىًقينىا ًإن ا،  اٍلميٍؤًمًنيفى  أىًميرى  يىا: فىقىاليكا اٍلخى
بلن  ـ  : فىقىاؿى .  اٍلقيٍرآًف؟ تىٍأًكيؿً  عىفٍ  يىٍسأىؿي  رىجي  ذىاتى  عيمىري  فىبىٍينىمىا: قىاؿى  ًمٍنوي؛ أىٍمًكنٍّي الم يي
اءىهي  ًإذٍ  الن اسى  ييٍغدٍّم يىٍكـو  مىٍيوً  جى ت ى فىتىغىد ل كىًعمىامىةه  ًثيىابه  عى  أىًميرى  يىا: قىاؿى ،  فىرىغى  ًإذىا حى

ات:) َّ حط مض خض حض جض مص ُّٱاٍلميٍؤًمًنيفى  ذاري ؟ أىٍنتى : عيمىري  فىقىاؿى (،  2-1ال  ىيكى

ـى  سىرى  ًإلىٍيوً  فىقىا ٍيوً  عىفٍ  فىحى ؿٍ  فىمىـٍ ،  ًذرىاعى ت ى يىٍجًمديهي  يىزى  كىال ًذم: فىقىاؿى ، ًعمىامىتيوي  سىقىطىتٍ  حى
ٍدتيؾى  لىكٍ  ًبيىًدهً  نىٍفًسي جى رىٍبتي  مىٍحميكقنا كى مىى كىاٍحًمميكهي  ًثيىابىوي  أىٍلًبسيكهي ، رىٍأسىؾى  لىضى  ثيـ   قىتىبو  عى
كهي  ت ى أىٍخًرجي دىهي  ًبوً  تىٍقديميكا حى ًطيبنا لىييًقـٍ  ثيـ   ًببلى ًبيغنا ًإف  : لىيىقيؿٍ  ثيـ   خى ـى  طىمىبى  (2)صى  اٍلًعٍم
ؿٍ  فىمىـٍ ، فىأىٍخطىأى  ًضيعنا يىزى ت ى قىٍكًموً  ًفي كى كىافى  ىىمىؾى  حى  .(3)"قىٍكًموً  سىيٍّدى  كى

كي  و كاف ممف يجادلكف في القرآف؛ كلذلؾ ضربو صبيغان قبؿ أف يجيبو؛ ألنٌ  ضرب عمر       
 يرجع عف المجادلة حتى ال يختمؼ القرآف عميو؛ كألٌنو يسأؿ تعنتان كطعنان في الديف كليس تعممان.

 الٌنبي عفأخبر أف مف صفات الخكارج التحميؽ، عف رأس الرجؿ؛ ألٌف الٌنبي  ككشؼ عمر      
: "يمرؽ كما الديف مف يمرقكف تراقييـ، يجاكز ال القرآف كيقرؤكف المشرؽ، قبؿ مف ناس يخرج 

                                                           
، المحقؽ: جامع معمرىػ(، 153معمر بف راشد، بف أبي عمرك راشد األزدم مكالىـ، أبك عركة البصرم )المتكفى:  (1)

باب الخصكمة في  ،2ىػ، عدد األجزاء:  1403األعظمي، المجمس العممي بباكستاف، الطبعة: الثانية، حبيب الرحمف 
: لمؤلفو ابف الكزير، محمد بف العكاصـ كالقكاصـ ( قاؿ شعيب االرنؤكط في حاشية 11/217القرآف، المصدر السابؽ، )
 -ىػ  1415كالتكزيع، بيركت، الطبعة: الثالثة، ىػ( مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر 840إبراىيـ بف عمي )المتكفى: 

 ( صحيح.4/336،) 9ـ ، عدد األجزاء:  1994
: بف شريؾ مف بني عسيؿ ابف عمرك بف يربكع بف حنظمة التميمي اليربكعي البصرم، ذكر أبك بكر بف دريد صبيغ (2)

ـ يزؿ بشر يعني بعد جمد عمر أف اسمو مشتؽ مف الشيء المصنكع، كذكر أنو كاف يحمؽ رأيو كفد عمى معاكية كل
حتى قتؿ في بعض الفتف )ابف عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر )المتكفى: 

 (. 23/408)1995 -ىػ 1415، المحقؽ: عمرك بف غرامة العمركم، دار الفكر، عاـ النشر: تاريخ دمشؽىػ(، 571
، المحقؽ: عبد اهلل الشريعة ىػ(،360ف بف عبد اهلل اآلجيرّْمُّ البغدادم )المتكفى: اآلجٌرم، أبك بكر محمد بف الحسي (3)

سناده 5/2556، )5ـ، عدد األجزاء:  1999 -ىػ  1420الرياض، الطبعة: الثانية،  -الدميجي، دار الكطف ( كا 
حيحة أك الصحيح المسند سمسمة اآلثار الصصحيح، رجالو كميـ ثقات، قالو أبك عبد اهلل الداني بف منير آؿ زىكم، 

 (.2/197،)2، دار الفاركؽ، الطبعة: األكلى،عدد األجزاء: مف أقكاؿ الصحابة كالتابعيف
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 سيماىـ:" قاؿ سيماىـ؟ ما قيؿ فكقو"، إلى السيـ يعكد حتى فيو يعكدكف ال ثـ الرمية، مف السيـ
 ، فمٌما لـ يجد رأسو محمكقان لـ يقتمو.(1)"التحميؽ
 متشابو عف سأؿ أنو كعرؼ المدينة الٌرجؿ ىذا قدكـ -اهلل رحمو- عمر بمغ لماقاؿ ابف بٌطة:"      
نما نفعو عميو يعكد كال جيمو يضره ال مما طمبو يمزمو ما غير كعف القرآف  حيف عميو الكاجب كاف كا 
 عمر بمغ فمما كالحراـ، الحبلؿ مف الديف في كالتفقو كالكاجبات الفرائض بعمـ يشتغؿ أف إمامو عمى كفد
 افترضو عما اليمة خالي القمب بطاؿ رجؿ أنو يمقاه أف قبؿ مف عمـ ىذا غير مسائمو أفٌ  -اهلل رحمو-
 ىذا سمع إذا الناس مف العمـ القميؿ القمب الضعيؼ ينفعو، كعسى ال ما إلى العناية مصركؼ عميو اهلل

 مف ىذا فيكثر عنو، المخرج كجو يعرؼ ال ما ذلؾ مف يتداخمو أف  عمر صنيع مف فيو كما الخبر
 اهلل كتاب مف آيات معاني عف سأؿ مف جزاء كاف: فيقكؿ -عميو اهلل رحمة- العاقؿ اليادم اإلماـ فعؿ
 .(2)كيشير" كييجر كينفى ضربا يكجع أف تأكيميا يعمـ أف أحب كجؿ عز
: كالجدؿ.(3)"كفر فيو جداال فإف القرآف في تجادلكا ال" :قاؿ  النبي أف عمرك، بف اهلل عبد عفك     

 في الخصكمة كىك كبلمو، تصحيح بو يقصد أك شبية، أك بحجة،: قكلو إفساد عف خصمو المرء دفع

، كخصكصان إذا تعٌمؽ الجدؿ بالقرآف الكريـ، (4)الحقيقة"  ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ، كىذا جدؿ مذمـك

 ( ٥٣غافر: ) َّزت رت يب ىب نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ

 ( ٤غافر: ) َّ  رث يت ىت نت مت زت رت يب ٹٱٹٱُّٱك

ٌف مف السكء في الجدؿ حكؿ القرآف أف يكرث الخصكمة التي تذىب األلفة كالمحٌبة، كتكلد       كا 
 البغض كالمشاحنة، فتفٌرؽ المسمميف كال تجٌمعيـ، كتشكؾ العكاـ في دينيـ.

                                                           
 (. 9/162، باب: قراءة الفاجر كالمنافؽ، المصدر السابؽ، )صحيح البخارم (1)
اإلبانة ىػ(، 387العكبرم )المتكفى:  ابف بٌطة، أبك عبد اهلل عبيد اهلل بف محمد بف محمد العيٍكبىرم المعركؼ بابف بىطَّة (2)

، المحقؽ: رضا معطي، كعثماف األثيكبي، كيكسؼ الكابؿ، كالكليد بف سيؼ النصر، كحمد التكيجرم، الكبرل البف بطة
 ( بتصرؼ.1/414دار الراية لمنشر كالتكزيع، الرياض، باب: ترؾ السؤاؿ عما ال يغني، المصدر السابؽ، )

ىػ(، مسند أبي داكد الطيالسي، 204سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البصرل )المتكفى: الٌطيالسي، أبك داكد  (3)
ـ، عدد  1999 -ىػ  1419مصر، الطبعة: األكلى،  –المحقؽ: الدكتكر محمد بف عبد المحسف التركي،  دار ىجر 

 (، صحيح.7223(، كقاؿ األلباني في صحيح الجامع برقـ )4/43، )4األجزاء: 
، المحقؽ: ضبطو التعريفات ىػ(،816رجاني، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني)المتكفى: الج (4)

ـ.، 1983-ىػ 1403لبناف ، الطبعة: األكلى –كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، دار الكتب العممية بيركت 
 (.1/74باب الجيـ، )
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ٌف مف ىدم الصحابة الكراـ عدـ مجالسة أىؿ الخصكمات،        ":عتيبة بف لمحكـ رجؿ حيث قاؿكا 
:  النبي أتى ممف أبكه ككاف قرَّة، بف معاكية كقاؿ. الخصكمات: قاؿ ىذا؟ عمى األىكاء أىؿ حمؿ ما

 أصحاب مف كاحد غير أدرؾ قد ككاف قبلبة، أبك كقاؿ األعماؿ، تحبط فإنيا الخصكمات، كىذه إياكـ
 في يغمسككـ أف آمف ال فإنو الخصكمات، أصحاب: قاؿ أك األىكاء، أىؿ تجالسكا ال:  اهلل رسكؿ

 .(1)تعرفكف" ما بعض عميكـ كيمبسكا ضبللتيـ،
 طريؽ عف كالعدكؿ كاالختبلؼ، التفرؽ أسباب أعظـ كمف ":-اهلل رحمو-عتيؽ بف سعد الشيخ قاؿ     
 مسائؿ في كالخكض عمـ، بغير اهلل ديف في اإلفتاء مف الناس مف كثير فيو كقع ما كاإلنصاؼ؛ الحؽ

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث  ٱُّٱٹٱٹ دراية، كال فيـ ببل العمـ

عام: ) َّ ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك  يق  مف الصنؼ ىذا في قاؿ كقد ( 441األن

 حض جضمص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ٹٱٹٱُّٱ :الناس

نحل: ) َّ مظ حط مض  خض  .(2)"(٥٢ال

: قاؿ بحديث؟ نحدثؾ بكر أبا يا: فقاال سيريف، بف محمد عمى األىكاء أصحاب مف رجبلف كدخؿ"    
 كما بكر، أبا يا: القكـ بعض فقاؿ فقاما، ألقكمنَّو، أك عني لتقكماف ال،: قاؿ آية؟ عميؾ فنقرأ: قاال ال،

 أعمـ كلك قمبي، في ذلؾ فيقرٌ  فيحٌرفانيا، آية عميٌ  ييقرآ أف خشيت إني: قاؿ آية؟ يقرأ عميؾ أف عميؾ
 عف أسألؾ بكر، أبا يا: السختياني أليكب البدع أىؿ مف رجؿ كقاؿ. لتركتيما الساعة مثمي أككف أني

يا : البدع أىؿ مف رجؿ يكممو لو البفو  طاككس ابف كقاؿ. كممة نصؼ كال: بيده يقكؿ كىك فكلَّى كممة؟
 .(3)اشدد" اشدد: قاؿ ثـ يقكؿ، ما تسمع ال حتى أذنيؾ، في أصبعيؾ أدخؿ بني،

 
 
 
 

                                                           
 (.1/132، المصدر السابؽ، )مسند أحمد (1)
فتاكل حمد القحطاني،  بف حسيف بف سعيد بف ىادم بف عبد الرحمف بف محمد بف حسف بف سفراف القحطاني،  (2)

 (.1/8، )1الرياض، عدد األجزاء:  –، دار األكفياء لمطبع كالنشراألئمة في النكازؿ المدليمة
 (.1/132، تحقيؽ شاكر، المصدر السابؽ، )مسند أحمد (3)
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 .الثٌالث: تفسير المتشابو في ضكء المحكـ بحثالم
 َّمي زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلامٹٱٹٱُّٱ    

  .(1)لفظو" مف معناه يعقؿ أك بنفسو، المراد عف ينبئ أٌما المحكـ فيك: "ما، (٧آل عمران: )
 كقرائف كتدبر كتفكر تأمؿ إلى معناه معرفة في يحتاج الذم المحتمؿ كأٌما المتشابو فيك: المشتبو     
 يحتمؿ ما كالمتشابو: كاحدا، كجيا إال يحتمؿ ال ما ، كقاؿ بعضيـ:" المحكـ:(2)إشكالو" كتزيؿ تيبىيّْنيو

 .(3)منيما" أكثر أك كجييف
 ابف عف، فكقد بٌيف الٌصحابة مكقفيـ حكؿ المتشابو كالمحكـ مف خبلؿ إجابة ابف عباس      
دٍّثي  رىجيبلن  سىًمٍعتي " :قاؿ أبيو، عف ،سطاكك  ًديثً  عىب اسو  اٍبفى  ييحى ٍيرىةى  أىًبي ًبحى ـى  ىىذىا، ىيرى ؿه  فىقىا  فىاٍنتىقىضى  رىجي
ؽى  مىا: عىب اسو  اٍبفي  فىقىاؿى  ًء، ًمفٍ  فىر  يىٍيًمكيكفى  ميٍحكىًمًو، ًعٍندى  يىًجديكفى  ىىؤيالى  .(4)"ميتىشىاًبًيوً  ًعٍندى  كى
" :  النبي قاؿ: قاؿ ، ىريرة أبي الذم بسببو انتفض الرجؿ فيك: عف أٌما حديث أبك ىريرة     

 إال يدخمني ال لي ما: الجنة كقالت كالمتجبريف، بالمتكبريف أكثرت: النار فقالت كالنار، الجنة تحاجت
 عبادم، مف أشاء مف بؾ أرحـ رحمتي أنت: لمجنة كتعالى تبارؾ اهلل قاؿ كسقطيـ، الناس ضعفاء
: النار فأما ممؤىا، منيما كاحدة كلكؿ عبادم، مف أشاء مف بؾ أعذب عذابي أنت إنما: لمنار كقاؿ
 اهلل يظمـ كال بعض، إلى بعضيا كيزكل تمتمئ فينالؾ قط، قط: فتقكؿ رجمو يضع حتى تمتمئ فبل
 .(5)"خمقا ليا ينشئ كجؿ عز اهلل فإف: الجنة كأما أحدا، خمقو مف كجؿ عز
فة أفَّ  كالذم يظير     في رجمو -عز كجؿ- الرب كضع صفة: ىي الرجؿ ذاؾ منيا نفر التي الصّْ
 .النار

                                                           
العدة في ىػ(، 458ك يعمى ، محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء )المتكفى : ابف الفراء، القاضي أب (1)

 (.1/152، )5ـ، عدد األجزاء :  1990 -ىػ  1410، حققو: د أحمد بف عمي المباركي، الطبعة : الثانية أصكؿ الفقو
 (.1/152، المصدر السابؽ،)العدة في أصكؿ الفقو (2)
، كزارة األكقاؼ الفصكؿ في األصكؿىػ(، 370بكر الرازم الجصاص الحنفي )المتكفى:  الرازم، أحمد بف عمي أبك (3)

 (.1/373، ) 4ـ ، عدد األجزاء:1994 -ىػ 1414الككيتية، الطبعة: الثانية، 
" لمؤلفو:  مكسكعة العقيدة( قاؿ األلباني في "11/422، باب: صفة أىؿ النار، المصدر السابؽ، )جامع معمر (4)

ـ، عدد  2010 -ىػ 1431اليمف، الطبعة: األكلى،  –مد بف سالـ آؿ نعماف، مركز النعماف، صنعاء شادم بف مح
 (.1/212( إسناده صحيح، قالو األلباني في كتاب السنة كمعو ظبلؿ الجنة في تخريج السنة )6/88) 9األجزاء: 

 (.6/138صحيح البخارم، باب قكلو: كتقكؿ ىؿ مف مزيد، المصدر الٌسابؽ، ) (5)
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 ربو بو النبي كصؼ ما فكؿ بو، كصفو بما كجؿ عز لربو النبي  كصؼ قاؿ ابف رجب:" كأما     
 نيي مع نفسو بو كجؿ عز اهلل كصؼ كما كالتصديؽ بو اإليماف يجب كصدؽ حؽ فيك كجؿ عز

 الراسخيف بو تعالى اهلل مدح كما فميقؿ عميو تبوكاش ذلؾ مف شيء فيـ عميو أشكؿ كمف عنو، التمثيؿ
 في  النبي قاؿ ككما ربّْنا، عند مف كيؿّّ  بو آمٌنا: المتشابو عند يقكلكف أنو عنيـ كأخبر العمـ في

.(1)اليمكة ذلؾ مف عميو ييخشى فإنو لو عمـ ال ما يتكمؼ كال عالمو، إلى فكمكه منو جيمتيـ كما: القرآف
 زادىىيـ كما كرسكليو اهلل كصدؽى  كرسكلو اهلل أخبرنا ما ىذا: قالكا الكبلـ ىذا مف شيئان  المؤمنكف سمع فكمما
 .(2)" كتسميمان  إيمانان  إالٌ 

 ابف كالصفات، كقاؿ:" كبلـ األسماء مف شيئا جحد أكرد محمد بف عبد الكٌىاب ىذا الحديث فيمف      
 فاستنكره؛  النبي عف حديثنا سمع لما ارتعد: ، أم(3)أىمكو" كأنو ذلؾ، مف شيئا استنكر لمف عباس

أم: استنكر شيئان مف إثبات األسماء  .(4)فأنكره" صحتو عدـ اعتقد لككنو أك يحتممو، ال عقمو ألف إما
 كالصفات هلل تعالى.

ف  رسكلو كعف اهلل عف صح بما كاإليماف كاإلذعاف التسميـ عمى العبد كالكاجب       بو يحط لـ كا 
: أم متشابيو، عند كييمككف لممحكـ، كقبكالن  ليننا: أم القسكة، ضد كىي رقة يجدكف ":قاؿ عممنا، فميذا

نما ،فيمو عمييـ يشتبو ما  بعض، دكف الناس بعض عمى فيمو يشتبو ما: أم بالمتشابو، المراد كا 
 .(5)آخريف" إلى بالنسبة جمينا بيننا قكـ إلى بالنسبة مشتبينا يككف فقد إضافي، نسبي أمر فالمتشابو

                                                           
نما نزؿ كتاب اهلل يصدؽ  (1) كالحديث المقصكد ىك: " إنما ىمؾ مف كاف قبمكـ بيذا، ضربكا كتاب اهلل بعضو ببعض، كا 

 (11/354بعضو بعضا، فبل تكذبكا بعضو ببعض، فما عممتـ منو فقكلكا، كما جيمتـ، فكمكه إلى عالمو ")مسند أحمد، )
 .كقاؿ شعيب صحيح

اختيار ىػ(، 795ابف رجب، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىبلمي الحنبمي )المتكفى:  (2)
الككيت، الطبعة:  –، المحقؽ: جسـ الفييد الدكسرم، مكتبة دار األقصى األكلى في شرح حديث اختصاـ المؤل األعمى

 (.1/42، )1، عدد األجزاء:  1985 – 1406األكلى، 
، المحقؽ: عبد العزيز بف كتاب التكحيدىػ(، 1206بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي النجدم )المتكفى: محمد  (3)

، باب: مف جحد شيئا مف األسماء 1عبد الرحمف السعيد كغيره، جامعة األماـ محمد بف سعكد، الرياض، عدد األجزاء: 
 (.1/106كالصفات، )

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد ىػ(، 1233كىاب )المتكفى: سميماف بف عبد اهلل بف محمد بف عبد ال (4)
، المحقؽ: زىير الشاكيش، المكتب االسبلمي، بيركت، دمشؽ ،الطبعة: األكلى، الذل ىك حؽ اهلل عمى العبيد

 (.1/501ـ ، باب: مف جحد شيئا مف األسماء كالصفات، )2002ىػ/ 1423
 (.1/501حد شيئا مف األسماء كالصفات، المصدر السابؽ، )، باب: مف جتيسير العزيز الحميد (5)
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 كتعالى، تبارؾ اهلل صفات مف لكثير المعطمة تعطيؿ سبب المؤمف يدرؾ المقكلة ىذه خبلؿ كمف     
 أسماعيـ عنيا نبت عندما سنتو، في  رسكلو لو كأثبتيا كتابو في لنفسو أثبتيا اهلل أفَّ  فرغـ

 بكذا، كال بكذا اهلل يكصؼ ال: كقالكا كتعالى، سبحانو اهلل عفكنفكىا عطمكىا نفكسيـ منيا كاستكحشت
 . "(1) الكريـ النبي كسنة القرآف في ثابتة كثيرة صفات كعدَّدكا

 فيو بما كالتصديؽ بو، باإليماف أمرنا الذم كتابو آيات تعالى اهلل جعؿ كقد ":الخطابي كقاؿ       
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ:قائؿ مف عز فقاؿ كمتشابيا، محكما: قسميف

 مف المتشابو أفٌ  فاعمـ ، َّ خصمص حص مس خسُّٱ:قكلو ، إلى( 7آل عمران: ) َّ مظ ميني زي  ري
 العمـ في الراسخيف عمى كجؿ عز اهلل أثنى ثـ غيره، أحد تأكيمو يعمـ فبل بعممو، اهلل استأثر قد الكتاب
 أف العمماء أكثر كمذىب عميو، الثناء يستحقكا لـ منيـ اإليماف صحة كلكال ،َّ   حس جس مخُّ بأنيـ

 استئناؼ بعده ما كأف ،َّ  حجمج مث هت مت ختُّ :تعالى قكلو عند ىك إنما اآلية ىذه في التاـ الكقؼ

 .(2)" َّ  حس جس مخ جخ مح جحُّ: قكلو كىك آخر، كبلـ
حاديث التي كمٌما سبؽ يظير جميان أٌف الٌصحابة الفضبلء ما كاف عندىـ غضاضة في ركاية األ    

دكف  كقكؿ ابف عباس يدلؾ عمى فيـ الصحابة لصفات اهلل تعالى فيمان كاضحان ، فييا محكـ أك متشابو
 كممة كالسنة الكتاب بو نطؽ ما إثبات عمى كميـ بؿتأكيؿ كال تعطيؿ كال تكييؼ، قاؿ ابف القٌيـ:" 

 لشيء يبدكا كلـ تبديبل، مكاضعيا عف يحرفكىا كلـ تأكيبل، يسكمكىا لـ آخرىـ، إلى ليـأكٌ  مف كاحدة،
 صرفيا يجب منيـ أحد يقؿ كلـ كأعجازىا، صدكرىا في يدفعكا كلـ أمثاال، ليا ضربكا كال إبطاال، منيا
 األمر كجعمكا كالتعظيـ، باإليماف كقابمكىا كالتسميـ، بالقبكؿ تمقكىا بؿ مجازىا، عمى كحمميا حقائقيا عف
 جعمكىا حيث كالبدع األىكاء أىؿ فعؿ كما يفعمكا كلـ كاحد، سنف عمى كأجركىا كاحدا، أمرا كميا فييا

 .(3)عضيف"
 

                                                           
، غراس لمنشر كالتكزيع تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيعبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر،  (1)

 (.1/161، صفة الرضا، )1ـ ، عدد األجزاء: 2003ىػ/1424، الطبعة: األكلى، 
مشارؽ األنكار الكىاجة كمطالع األسرار البياجة في شرح سنف اإلماـ ابف ى، محمد بف عمي بف آدـ بف مكس (2)

، باب: اجتناب البدع، 4ـ، عدد األجزاء:  2006 -ىػ  1427، الناشر: دار المغني، الرياض، الطبعة: األكلى، ماجو
(2/95.) 
 (.1/39، المصدر الٌسابؽ، )إعبلـ المكقعيف عف رب العالميفابف القٌيـ،  (3)
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 الرٌابع: رفض البدع كالمحدثات. بحثالم
: كابتدعو بدعا يبدعو الشيء بدع: بدع تعني:" كالبدعة إٌف البدعة كالمحدثة ليما نفس المعنى،    

 .(1)"اإلكماؿ بعد الديف مف ابتدع كما الحدث: كالبدعة، كبدأه أنشأه
أف تجعؿ في الديف عبادة أك كيفية  ىي لبدعة يظير لنا أٌف معنى البدعة:افي تعريؼ  سبؽ كمما    

 .أك طريقة لمتعبد لـ يتعبٌدىا رسكؿ اهلل 
، كمكقفيـ كقؼ الٌصحابة مكقفان كاضحان مف البدع كالمحدثات، كما فيمكه كعممكه مف النبي  حيث   

العقيدة، كذلؾ حتى تكصد  في أك كانت ىذا تجٌمى في رفض كؿ محدثة صغيرة أك كبيرة، في العبادة
الديف مما ىك ليس منو، كحتى ال تتطكر البدعة ميما كانت  فياألبكاب في كجو مف يريد إدخاؿ شيء 

 صغيرة فتصبح تفرقان كتشتتان كما سيظير معنا في ىذا السؤاؿ.
مىى نىٍجًمسي  كين ا عف عمرك بف يحيى، قاؿ: سمعت أبي يحدث عف أبيو قاؿ:"ف  الم وً  ٍبدً عى  بىاًب  عى

ةً  قىٍبؿى  ،مىٍسعيكدو  ٍبفً  بلى ، فىًإذىا اٍلغىدىاًة، صى رىجى اءىنىا اٍلمىٍسًجًد، ًإلىى مىعىوي  مىشىٍينىا خى  ميكسىى أىبيك فىجى
رىجى : فىقىاؿى   اأٍلىٍشعىًرمُّ  ـٍ  أىخى ٍبدً  أىبيك ًإلىٍيكي ،: قيٍمنىا الر ٍحمىفً  عى مىسى . بىٍعدي  الى ت ى مىعىنىا فىجى ، حى رىجى  فىمىم ا خى

، رىجى ًميعنا، ًإلىٍيوً  قيٍمنىا خى ٍبدً  أىبىا يىا: ميكسىى أىبيك لىوي  فىقىاؿى  جى  آًنفنا اٍلمىٍسًجدً  ًفي رىأىٍيتي  ًإنٍّي الر ٍحمىًف، عى
لىـٍ  أىٍنكىٍرتيوي  أىٍمرنا ٍمدي  -أىرى  كى ٍيرنا ًإال   -ًلم وً  كىاٍلحى ؟ فىمىا: قىاؿى . خى  رىأىٍيتي : قىاؿى . فىسىتىرىاهي  ًعٍشتى  ًإفٍ : فىقىاؿى  ىيكى
ميكسنا ًحمىقنا قىٍكمنا اٍلمىٍسًجدً  ًفي كفى  جي ةى  يىٍنتىًظري بلى ٍمقىةو  كيؿٍّ  ًفي الص  ، حى ؿه ًفي رىجي ا، أىٍيًديًيـٍ  كى  حصن

كا: فىيىقيكؿي  كفى  ًمائىةن، كىبٍّري يىقيكؿي  ًمائىةن، فىيييىمٍّميكفى  ًمائىةن، ىىمٍّميكا: فىيىقيكؿي  ًمائىةن، فىييكىبٍّري كا: كى  ًمائىةن، سىبٍّحي
كفى  ؟ قيٍمتى  فىمىاذىا: قىاؿى  ًمائىةن، فىييسىبٍّحي ـٍ ـٍ  قيٍمتي  مىا: قىاؿى  لىيي . أىٍمًرؾى  اٍنتظارى  أىكً  رىٍأًيؾى  اٍنًتظىارى  شىٍيئنا لىيي
: "أىفىبلى  ـٍ  قىاؿى ٍرتىيي ، يىعيدُّكا أىفٍ  أىمى ـٍ ًمٍنتى  سىيٍّئىاًتًي ضى ـٍ  كى "، ًمفٍ  يىًضيعى  الى  أىفٍ  لىيي ـٍ سىنىاًتًي  مىضىى ثيـ   حى
ٍينىا مىضى ت ى مىعىوي  كى ٍمقىةن  أىتىى حى قىؼى  اٍلًحمىًؽ، ًتٍمؾى  ًمفٍ  حى ، فىكى ـٍ مىٍيًي : "مىا عى ـٍ  ال ًذم ىىذىا فىقىاؿى  أىرىاكي

؟ ٍبدً  أىبىا يىا: قىاليكا تىٍصنىعيكفى ا الر ٍحمىفً  عى  فىعيدُّكا: قىاؿى . كىالت ٍسًبيحى  كىالت ٍيًميؿى  الت ٍكًبيرى  ًبوً  نىعيدُّ  حصن
، ـٍ اًمفه  فىأىنىا سىيٍّئىاًتكي ـٍ  ًمفٍ  يىًضيعى  الى  أىفٍ  ضى سىنىاًتكي ـٍ  شىٍيءه  حى كي ٍيحى ، أيم ةى  يىا كى م دو ـٍ  أىٍسرىعى  مىا ميحى  ىىمىكىتىكي

ءً  ابىةي  ىىؤيالى حى ـٍ  صى ،  نىًبيٍّكي كفى ، لىـٍ  ًثيىابيوي  كىىىًذهً  ميتىكىاًفري  ًبيىًدًه، نىٍفًسي كىال ًذم تيٍكسىٍر، لىـٍ  كىآًنيىتيوي  تىٍبؿى
ـٍ  م دو  ًمم ةً  ًمفٍ  أىٍىدىل ًىيى  ًمم ةو  لىعىمىى ًإن كي كا أكٍ   ميحى لىةو  بىابً  ميٍفتىًتحي بلى ٍبدً  أىبىا يىا كىالم وً : قىاليكا ضى  عى

ٍيرى  ًإال   أىرىٍدنىا مىا الر ٍحمىًف، ـٍ : قىاؿى  اٍلخى كى ٍيرً  ميًريدو  ًمفٍ  كى د ثىنىا  الم وً  رىسيكؿى  ًإف   ييًصيبىوي، لىفٍ  ًلٍمخى  أىف   حى

                                                           
 (.8/6، فصؿ الباء، المصدر الٌسابؽ، )لساف العربأنظر، ابف منظكر،  (1)
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اًكزي  الى  اٍلقيٍرآفى  يىٍقرىءيكفى  قىٍكمنا ـٍ  ييجى ـي " تىرىاًقيىيي ، أىٍكثىرىىيـٍ  لىعىؿ   أىٍدًرم مىا الم وً  كىاٍي ـٍ ل ى ثيـ   ًمٍنكي ـٍ  تىكى ٍنيي  . عى
ك فىقىاؿى  مىمىةى  ٍبفي  عىٍمري كىافً  يىٍكـى  ييطىاًعنيكنىا اٍلًحمىؽً  أيكلىًئؾى  عىام ةى  رىأىٍينىا: سى الن ٍيرى

كىاًرجً  مىعى  (1)  .(2)"اٍلخى

نور: ) َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ٹٱٹٱُّٱ                                  . ( 36ال
 يدلنا لـ خيرا ىناؾ إف: قائؿ البدع أصحاب حاؿ فمساف المرسميف خاتـ ببلغ تماـ في ٌف البدع طعفإ

فقد  حسنة يراىا بدعة اإلسبلـ في ابتدع مف: يقكؿ مالكا سمعت " :الماجشكف ابف ، قاؿعميو النبي 

ائدة: ) َّ ىب نب مب زب ُّٱ:يقكؿ اهلل ألف الرسالة، خاف  محمدان  أف زعـ  يكمئذ يكف لـ فما ( 3الم

 .(3)دينان" اليكـ يككف فبل دينان،
 شتى فرؽ إلى افترقت قد اليكـ اإلسبلمية األمة ىي كىا المسممة، األمة تشتيت إلى طريؽ "كالبدع    

: " قاؿ خطا، ثـ  اهلل رسكؿ لنا خط ":قاؿ ،مسعكد  بف اهلل عبد كعف ،(4) متباينة كطرؽ مختمفة
 منيا سبيؿ كؿ عمى سبؿ ىذه: " قاؿ ثـ شمالو، كعف يمينو عف خطكطا خط ثـ ،" اهلل سبيؿ ىذا

 يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ٱُّٱ:قرأ ثـ ،"إليو يدعك شيطاف

عام: ) َّرث  .(5)"(  351األن

     

                                                           
النيركاف: كاٌما الٌنيركاف فاٌنيا مدينة يشٌؽ نير النيركاف كسطيا صغيرة عامرة مف بغداد عمى اربعة فراسخ كنير  (1)

قرل )الكرخي، أبك اسحاؽ النيركاف يفضى الى سكاد بغداد فيما يسفؿ عف دار الخبلفة الى اسكاؼ كغيرىا مف المدف كال
، دار صادر، بيركت، المسالؾ كالممالؾىػ(، 346إبراىيـ بف محمد الفارسي االصطخرم، المعركؼ بالكرخي )المتكفى: 

 (.86، العراؽ، ليدف/ 1ـ، عدد األجزاء:  2004عاـ النشر: 
، سنف الدارميىػ(، 255المتكفى: الدارمي، عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد الدارمي) (2)

ـ .، باب: في كراىية أخذ الرأم،  2000 -ىػ 1412تحقيؽ: حسيف الداراني، دار المغني، السعكدية، الطبعة: األكلى، 
 (، قاؿ المحقؽ إسناده جيد.1/286المصدر السابؽ، )

، تحقيؽ: سميـ بف عيد االعتصاـ ىػ(، 790الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي )المتكفى:  (3) 
، باب: األدلة مف النظر  2ـ، عدد األجزاء: 1992 -ىػ 1412اليبللي، دار ابف عفاف، السعكدية، الطبعة: األكلى، 

 (. 1/64عمى ذـ البدع، )
البدع كالمخالفات في يكسؼ بف عبد اهلل الحاطي،  -خالد بف عيسى العسيرم-عبد المحسف بف محمد السميح  (4)
 (.1/20،) 1ىػ، عدد األجزاء: 1423السعكدية، الطبعة: األكلى، -، كزارة الشئكف اإلسبلمية حجال
 (، قاؿ شعيب: إسناده حسف.7/207، المصدر السابؽ، )مسند أحمد (5)
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 يدع لـ األٌكؿ فإفٌ  تعبدكىا، ، فبل اهلل رسكؿ أصحاب يتعبدىا ال عبادة كؿ ":قاؿ حذيفة عف   
 .(1)قبمكـ" مف طريؽ كخذكا القراء معشر يا اهلل فاتقكا مقاالن، لآلخر
 حيث المقنع المنيج كىك كالسنة، الكتاب عمى مبني البدع أىؿ عمى الرد في إٌف منيج الصحابة    

 عف كالنيي بالسنف التمسؾ كجكب عمى كالسنة بالكتاب كيستدلكف كينقضكنيا، المبتدعة شبو يكردكف
 .كالمحدثات البدع

 قد يسأؿ أحدىـ عف سبب إيراد ىذا الحديث في باب البدع في العقيدة؟ 
بدع األعماؿ كليس مف بدع العقائد، أٌف ىؤالء  في الرٌد عمى األثر كىك فأقكؿ: إٌف سبب إيرادم ليذا

 كال صحابتو، ابتدأكا بالتشٌدد في التسبيح كالعبادة كابتدعكا ىيئةن في العبادة لـ يكف يفعميا النبي 
 بيـ فأفضىلـ يكف أصحاب رسكؿ اهلل يفعمكنيا، لييئة في التسبيح  إضافتيـابف مسعكد   عمييـ أنكرف
 مع الصحابة يطاعنكف أكثرىـ فصار اإلسبلـ، مف مرقكا أف لمحد، كالمجاكزة الديف، في الغمك لىإ

يـ، كبما سيؤكؿ أمرىـ، بعدما عبدكا اهلل عمى في ابف مسعكد تفٌرس  ، حيثالنيركاف يكـ الخكارج،
الخكارج بنٌص قكلو،؛ بأف تنبأ ليـ أف يككنكا مع كصحابتو طريقةو محدثةو غير قائمة عمى آثار الٌنبي 

؛ ألٌنو ىكذا ىي البدع، (، فكاف كما قاؿ تراقييـ يجاكز ال القرآف يقرؤكف قكما أف حدثنا: )قاؿ حيث
ـٌ تبدأ بالتعاظـ شيئان فشيئان حتى تكبر عند أىميا، كيجٌرىـ ذلؾ إلى  حيث يككف منشؤىا مستصغرٌا، ث

 الضبلؿ.

 الغبلة.، كمكقفيـ مف المبحث الخامس: رفضيـ لمغمك
، كمف ىذا المعنى نأخذ معناه (2)الغمك لغة: "غبل في االمر يغمك غمكا، أم جاكز فيو الحد" 

 ع كالتشدد كمجاكزة الحد.االصطبلحي الذم ىك بمعنى: التنطٌ 
  -عباده باالعتداؿ كاالستقامة عمى أمره، كنياىـ عف الغمك: -كتعالى سبحانو-لقد أمر اهلل       

اء: ) َّ حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ نس ، كأخبرنا ربنا أننا أمٌة كسطان، ( ١٧١ال

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱفقاؿ:

                                                           
، المحقؽ: إسماعيؿ فضؿ اإلسبلـىػ(، 1206محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي النجدم )المتكفى:  (1)

 1د بف سعكد، الرياض، عدد األجزاء:د عيد، عبد العزيز بف إبراىيـ الفريح، جامعة األماـ محماألنصارم، محم
كالحديث مشيكر جدا مكجكد في أغمب كتب العقائد كيعزل لسنف أبي داكد كلـ أجده في النسخة التي  (1/226،)

 .عندم
 (.6/2448الٌسابؽ، )، باب: )غبل(، المصدر الصحاح تاج المغة كصحاح العربيةالجكىرم،  (2)
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بقرة: ) َّزئ  بيذا الخطاب عمى لساف رسكؿ اهلل كالصحابة في ىذه اآلية ىـ المشافيكف (،  ٣٤١ال
يـك القيامة كحينئذ حقيقة فانظر إلى ككنو تعالى خمقيـ عدكال كخيارا ليككنكا شيداء عمى بقية األمـ 

.(1)بغير عدكؿ أك بمف ارتدكا بعد كفاة نبييـ" -تعالى-فكيؼ يستشيد اهلل   

، كسأكرد سؤاالت في ىذا كنبذكه كحاربكه كالٌصحابة ىـ خير البشر بعد المرسميف، رفضكا الغمك   
 الباب حكؿ الغمك، كبياف منيج الٌصحابة فيو.

 .آؿ البيت  رفضيـ الغمك في المطمب األٌكؿ:
، حيث جعمكه إليان أك ابف إلو، كىمكت لقد ىمكت النصارل في غمٌكىـ  في عيسى ابف مريـ     

بأٌف الغمك في أمة محمد ليس ببعيد، فإٌف الشيعة  الييكد في قكليـ عزير ابف اهلل، ككما أخبر عمي 
ٌنمٌ  ا أحبكىـ حب األكثاف، كىمؾ كالرافضة ىمككا بحب آؿ البيت، ألٌنيـ لـ يحبكىـ حب اإلسبلـ، كا 

 كآلو، كىـ: الخكارج كالنكاصب. آخركف بسبب بغض عمي 
ت ى قىٍكـه  لىييًحبًُّني " :عميٌ  قاؿ: قاؿ السَّكَّارً  أىًبي عف -1 ميكا حى بٍّي، ًفي الن ارى  يىٍدخي ًني حي لىييٍبًغضي  قىٍكـه  كى

ت ى ميكا حى  .(2)"بيٍغًضي ًفي الن ارى  يىٍدخي
ًمي   عف -2 مىى اأٍليم ةي  ىىًذهً  تىٍفتىًرؽي :" قاؿ ، عى سىٍبًعيفى  ًبٍضعو  عى ب نىا يىٍنتىًحميكفى  قىٍكـه  شىرُّىيـٍ  ًفٍرقىةن  كى  أىٍىؿى  حي

اًلفيكفى  اٍلبىٍيتً  ييخى الىنىا كى  .(3)"أىٍعمى
عمى أىؿ الغمك مف الطرفيف، المبغض كالمحب خير مثاؿ عمى كره الٌصحابة  عمي  حيث أنكر     

لمغمك، ككيؼ يحٌبكنو كقد أخذكا دينيـ كعقيدتيـ مف رسكؿ اهلل مباشرةن، كىذه األحاديث ليست مف 
، ألٌف فيو إخباران عف غيب، كال يعمـ الغيب إال اهلل  ، كلكٌنيا مما سمعو مف رسكؿ اهللاجتياد عمي 

 عف ، عمي بذلؾ أخبر كما فرقة، سبعيف عمى تزيد كثيرة فرقان  المسممكف تفٌرؽ طمعو لنبيو، كلقدأك ي
 . اهلل رسكؿ

                                                           
الصكاعؽ المحرقة عمى أىؿ الرفض ىػ(، 974الييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييثمي )المتكفى:  (1)

لبناف، الطبعة:  –كامؿ محمد الخراط، مؤسسة الرسالة  -، المحقؽ: عبد الرحمف بف عبد اهلل التركي كالضبلؿ كالزندقة
 (.2/604، ) 2اء: ـ ، عدد األجز 1997 -ىػ 1417األكلى، 

بيركت، الطبعة: األكلى،  –، المحقؽ: د. كصي اهلل محمد عباس، مؤسسة الرسالةفضائؿ الصحابةأحمد بف حنبؿ،  (2)
( 2/476( كقاؿ األلباني في ظبلؿ الجنة: )2/565، المصدر السابؽ، )، باب: فضائؿ عمي 1983 –1403
 صحيح.

( 3/406قاؿ عمي الصيني في رسالتو أقكاؿ الصحابة المسندة) (5/2381)مصدر السابؽ، الالشريعة، اآلجٌرم،  (3)
 .( حسف1144)
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 ىن نن من زن ٹٱٹٱُّٱعف الغمك في الديف فقاؿ في كتابو:  -تعالى–لقد نيى اهلل     

 مبهب خب حب جب هئ مئ  حئخئ جئ يي نيىي مي زي  ري ٰى ين

توبة: ) َّ مث هت مت حتخت  جت  فيو، كالمغاالة الٌديف في التشٌددٌ  عف الٌنبي  ، كنيى( 03ال

 فسددكا غمبو، إال أحد الٌديف يشادٌ  كلف يسر الديف إفكقاؿ:"  (1)"ثبلثا قاليا المتنطعكف، ىمؾ" :فقاؿ
 .(2)"الدلجة مف كشيء كالركحة بالغدكة كاستعينكا كأبشركا، كقاربكا

كالكاجب في ىذا المقاـ حٌب الٌصحابة، ألٌف حٌبيـ مف الٌديف الذم يتقٌرب المسمـ بحبيـ لخالقو، حيث    
أٌف مكاالة أىؿ الديف كاإليماف أمر مف اهلل كرسكلو، كلكننا نحبيـ حب اإلسبلـ، كال نزيد عمى ذلؾ شيئان، 

 منيـ، أحد حب في نفرط كال ، اهلل رسكؿ أصحاب كنحٌب الٌصحابة جميعان، قاؿ الٌطحاكم:" كنحب
 ديف كحبيـ بخير، إال نذكرىـ كال يذكرىـ، الخير كبغير يبغضيـ، مف كنبغض منيـ، أحد مف نتبرأ كال

يماف حساف، كا   .(3)كطغياف" كنفاؽ كفر كبغضيـ كا 

 :إليان   يان عم مف جعؿ في ثٌاني: رفضيـ الغمكالمطمب ال
يدؿ عمى شناعة الغمك كما قد يكصؿ بصاحبو، فانظر لؤلثر ترل  ،إٌف ىذا القكؿ في تأليو عمي    

كقد كقؼ الٌصحابة في كجو  أناسان عميت بصيرتيـ، حيث أٌنيـ قد جعمكا مف رجؿ يأكؿ كيشرب إليان،
 ىؤالء الغبلة كصٌدكىـ عف قكليـ.

مىى قىٍكمنا ىينىا ًإف   قيؿ لعميعف عبد اهلل بف شريؾ العامرم عف أبيو قاؿ:" ف  اٍلمىٍسًجدً  بىابً  عى
ـٍ  أىن ؾى  يىد عيكفى  ب يي ـٍ  فىقىاؿى  فىدىعىاىيـٍ  رى ـٍ  لىيي ٍيمىكي بُّنىا أىٍنتى  قىاليكا تىقيكليكفى  مىا كى اًلقينىا رى خى رىاًزقينىا، كى  فىقىاؿى  كى
ـٍ  ٍيمىكي ٍبده  أىنىا ًإن مىا كى ـٍ  عى ـى  آكيؿي  ًمٍثميكي ، كىمىا الط عىا ، كىمىا كىأىٍشرىبي  تىٍأكيميكفى بيكفى  أىثىابىًني الم وى  أىطىٍعتي  ًإفٍ  تىٍشرى
فٍ  شىاءى، ًإفٍ  ٍيتيوي  كىاً  ًشيتي  عىصى مىٍيوً  غىدىٍكا اٍلغىدي  كىافى  فىمىم ا فىأىبىٍكا كىاٍرًجعيكا، الم وى  فىات قيكا ييعىذٍّبىًني، أىفٍ  خى  عى

                                                           
 (.4/2055، باب: ىمؾ المتنطعكف، المصدر السابؽ، )صحيح مسمـ  (1)
 (. 1/16، باب: الديف يسر، المصدر السابؽ، )صحيح البخارم (2)
، شرح العقيدة الطحاكيةىػ(، 792ابف أبي العز، صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمٌي بف محمد )المتكفى:  (3)

 -ىػ 1417بيركت ، الطبعة: العاشرة،  –عبد اهلل بف المحسف التركي، مؤسسة الرسالة  -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط 
 (.2/689، ) 2ـ ، عدد األجزاء: 1997
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اءى  قىٍنبىره  فىجى
(1) : عيكا كىالم وً  قىدٍ  فىقىاؿى ، ذىًلؾى  يىقيكليكفى  رىجى ـى : اٍلكىبلى ، فىقىاؿى ـٍ  كىافى  فىمىم ا كىذىًلؾى  فىقىاليكا: أىٍدًخٍميي

ـٍ  ذىًلؾى  قيٍمتيـٍ  لىًئفٍ  قىاؿى  الث اًلثي  ىٍقتيمىن كي ، ًإال   فىأىبىٍكا ًقٍتمىةو  ًبأىٍخبىثً  ألى : ذىًلؾى ـٍ  ًبفىٍعمىةو  اٍئًتًني قىٍنبىري  يىا فىقىاؿى  مىعىيي
د   مركرىـ ـٍ  فىخي قىاؿى  كىاٍلقىٍصرً  اٍلمىٍسًجدً  بىابً  بىٍيفى  أيٍخديكدنا لىيي كا كى اءى  اأٍلىٍرضً  ًفي فىأىٍبًعديكا اٍحًفري جى  كى
طىبً  وي  ًباٍلحى قىاؿى  اأٍليٍخديكدً  ًفي ًبالن ارً  فىطىرىحى ـٍ  ًإنٍّي كى كي  فىقىذىؼى  يىٍرًجعيكا أىفٍ  فىأىبىٍكا تىٍرًجعيكا أىكٍ  ًفييىا طىاًرحي

ت ى ًفييىا ًبًيـٍ  دىعىٍكتي  نىاًرم أىٍكقىٍدتي  ميٍنكىرنا أىٍمرنا رىأىٍيتي  ًإذىا ًإنٍّي قىاؿى  اٍحتىرىقيكا ًإذىا حى  .(2)" قىٍنبىرىا كى
كلقد رفض عمي ابف أبي طالب كمف معو ىذا الغمك، كقاؿ ليـ: )آكؿ كما تأكمكف( عمى أٌف اإللو     

ال يأكؿ كال يشرب؛ كألٌف مف يحتاج األكؿ كالشرب فيذا محتاج، كاإللو غني عف العالميف، كرازؽ 
يكصؼ  الجميع، كالجميع محتاج لو، كأف الذم يأكؿ كيشرب مكصكؼ بالنقص، كىذا عيب، كاهلل ال

 بالنقص.
ـٌ قاـ عمي       لك: فقاؿ عباس ابف فبمغ قكمان، حرؽ ، عميان  أفٌ  عكرمة، عفبحرؽ الذيف أٌليكه، ث
 بدؿ مف:  النبي قاؿ كما كلقتمتيـ اهلل، بعذاب تعذبكا " القاؿ:   الٌنبي ألفٌ  أحرقيـ لـ أنا كنت
 .(3)"فاقتمكه دينو
نما التحريـ، معنى عمى بالنار التحريؽ عف  نييو ليس: الميمب قاؿ      التكاضع  سبيؿ عمى ىك كا 
 .(4)الخمؽ" تعذيب في بغضبو يتشبو ال كأف هلل،
 اهلل عبد كبيريىـ ككاف السبائية، كىـ اإلليية، فيو ادَّعكا الركافض مف طائفةه  عمي أحرقيـ "كالذيف     
 .(5)المقالة" ىذه كابتدع اإلسبلـ، أظير ثـ ييكديِّا، سبأ بف

                                                           
ٍنبىرو مكلى عمٌي بف أبي طالب، ) الخطيب البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد قىٍنبىري بف أحمد بف قى  (1)

، تحقيؽ: سيكينة الشيابي، طبلس لمدراسات كالترجمة تمخيص المتشابو في الرسـىػ(، 463بف ميدم )المتكفى: 
 (.2/816، 2ـ، عدد األجزاء:  1985كالنشر، دمشؽ، الطبعة: األكلى، 

فتح البارم شرح ىػ(، 852، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني )المتكفى: ابف حجر (2)
، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب صحيح البخارم
 ذا سند حسف .(، كقاؿ ابف حجر كى12/270بيركت.، ) –، دار المعرفة 13الديف الخطيب ،

 (.4/61، باب: ال يعذب بعذاب اهلل، المصدر السابؽ، المصدر الٌسابؽ، )صحيح البخارم (3)
، تحقيؽ: شرح صحيح البخارم البف بطاؿىػ( ، 449ابف بطاؿ، أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ )المتكفى:  (4)

ـ.، باب: ال يعذب بعذاب اهلل، 2003 -ىػ1423نية، الرياض، الطبعة: الثا -أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، مكتبة الرشد
(5/171.) 
االنتصار ألىؿ السنة كالحديث في العباد، عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد اهلل بف حمد العباد البدر،  (5)

 (.1/91، )1ـ، عدد األجزاء: 2003ىػ/1424، دار الفضيمة، الرياض، الطبعة: األكلى، رد أباطيؿ حسف المالكي
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ذا      كشفت شبية أبداىا لو كانت فإف اإلسبلـ، عميو عرض باهلل، كالعياذ اإلسبلـ عف المسمـ ارتد "كا 
 القتؿ كىما األمريف بأحسف شره كدفع عنو، فتزاح شبية لو عرضت أم اعترتو: عساه ألنو عنو؛

اهلل، كبعد أف أصركا كرأكا ، بإعطائيـ ميمة لتغيير رأييـ كالتكبة إلى ، كىذا ما فعمو عمي (1)كاإلسبلـ"
 الٌنار كلـ يرجعكا عف قكلو أحرقيـ، ليردع غيرىـ، كألٌف مصير المرتد القتؿ.

 .بعد مكتوسيرجع    ان عمي مف زعـ أفٌ  فيرفضيـ الغمك  :الثالمطمب الث
لقد زعـ عبد اهلل بف سبأ الييكدم، أٌف عمي بف أبي طالب سيرجع بعد مكتو إلى الدنيا، كنشر ىذه      

الفرية بيف أتباعو عمى غرار عقائد أخذىا مف اإلسرائيميات، كذلؾ حتى يشكؾ المسمميف في دينيـ، 
 كيجعميـ متفرقيف متنازعيف، كفي ىذا األثر داللة عمى غكاية ىؤالء كضبلليـ:

ٌباس ابف لي قاؿ: قاؿ شٌداد بف المَّو عبد عف ؟، أىالى  " :عى قىدٍ  اٍلمىٍنًزؿً  ًفي يىٍكمنا ًإنٍّي: قىاؿى  أيٍعًجبيؾى  كى
ٍذتي  ًعي أىخى ؿه  ًقيؿى  ًإذٍ  ًلٍمقىاًئمىةً  مىٍضجى اءى  مىا :قيٍمتي : قىاؿى  ًباٍلبىاًب، رىجي ةو؟ ًإال   الس اعىةى  ىىًذهً  ىىذىا جى اجى  ًلحى
،: قىاؿى  ، أىٍدًخميكهي  ؿى ةه؟، لىؾى : قيٍمتي : قىاؿى  فىدىخى اجى ؟ ذىًلؾى  ييٍبعىثي  مىتىى: قىاؿى  حى ؿي ؟، أىمُّ : قيٍمتي  الر جي ؿو  رىجي

،: قىاؿى  ًميٌّ ت ى ييٍبعىثي  الى : قيٍمتي : قىاؿى  عى  يىقيكؿي  مىا تىقيكؿي : فىقىاؿى : قىاؿى  اٍلقيبيكًر، ًفي مىفٍ  الم وي  يىٍبعىثى  حى
ءً  مىقىاءي  ىىؤيالى كا: قيٍمتي : قىاؿى  ،اٍلحي  .(2)"عىنٍّي ىىذىا أىٍخًرجي

فتؽ بيا ابف سبإ كابف السكداء عمييـ مف  ،"إٌف أٌكؿ ىذه البدع التي تخبر أٌف عميان لـ يمت كسيرجع    
المدائف بعدما زرع في أكساط الٌناس أٌف عميان إليان،  ساباط سبأ إلى ابف اهلل ما يستحقكف، كنفى عمي 

نما عميا يكف لـ المقتكؿ سبأ أف ابف زعـ  عمي قتؿ فمما  صكرة في لمناس تصكر شيطانا كاف كا 
 . مريـ بف عيسى صعد إلييا كما السماء صعد إلى عميان  كأفٌ  عمي،

 ىؤالء مف سمع كمف صكتو، كالبرؽ صكتو الرعد كأفٌ  السحاب في عميان  أفٌ  السبائية: بعض كزعـ 
 لو إفٌ  قيؿ سبأ ابف الشعبي: أف عامر عف ركل كقد المؤمنيف، أمير يا السبلـ عميؾ قاؿ الرعد صكت

                                                           
مرقاة ىػ(، 1014المبٌل عمي القارم، عمي بف سمطاف محمد، أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم القارم )المتكفى:  (1)

ـ، باب: قتؿ أىؿ 2002 -ىػ1422لبناف، الطبعة: األكلى،  –، دار الفكر، بيركتالمفاتيح شرح مشكاة المصابيح
 (.6/2309الردة كالسعاية بالفساد، )

ابف أبي شيبة، أبك بكر بف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي )المتكفى:  (2)
، المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار، المسمى مصنؼ ابف أبي شيبةىػ(، 235

(  كقاؿ الذىبي في حاشية المستدرؾ: 6/186) ،المصدر السابؽ، .1409الرياض، الطبعة: األكلى،  –مكتبة الرشد
 (، صحيح عمى شرط البخارم كمسمـ. 3/622)
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 السماء مف ينزؿ حتى يمكت ال بمكتو، نصدؽ لـ صرة في بدماغو جئتمكنا إف فقاؿ: قتؿ، قد عميان 
 .(1)بحذافيرىا" األرض كيممؾ
ميراثو(: عمى أٌف ىذه  قسمنا كال نساءه، زكجنا ما شعرنا، لككيدؿ رد ابف عباسو عمى الرجؿ )     

كال مف  لـ يعمـ بيا الصحابة، ال مف النبي  الفرية التي افتراىا ابف سبإو كأمثالو مف تأليو عمي 
القرآف كال مف عميو نفسو، فيـ الذيف قاتمكا معو كعاشكا معو، كدليؿ عدـ كجكد مثؿ ىذه البدعة تقسيـ 

 .بيف كرثتو، كتزكيج نسائو مف بعده ميراث عميو 

 :كاف كصٌيان   عميان  في أفٌ  رفضيـ غمك الٌشيعة :الرٌابع لمطمبا
في تكٌليو الخبلفة مف  قد أكصى بشيء لعمي  بي لقد رفض الٌصحابة زعـ القائميف بأٌف النٌ     
بنفسو، كىذا أشٌد  ، كمما سأذكر مف سؤاالت يظير مف خبلليا رٌد ىذه الفرية، كمف قكؿ عمي بعده

 كقعان عمى ىؤالء الغبلة. 
، بف قىٍيس عف -1 ًمي   مىعى  كين ا " :قاؿ عىبَّادو مىى أىٍشرىؼى  أىكٍ  مىٍشيىدنا شىًيدى  ًإذىا فىكىافى  عى  ىىبىطى  أىكٍ  أىكىمىةو  عى

دىؽى : قىاؿى  كىاًدينا رىسيكليوي، الم وي  صى ؿو  فىقيٍمتي  كى  اٍلميٍؤًمًنيفى  أىًميرً  ًإلىى ًبنىا اٍنطىًمؽٍ : يىٍشكيرى  بىًني ًمفٍ  ًلرىجي
ت ى دىؽى : قىٍكًلوً  عىفٍ  نىٍسأىلىوي  حى رىسيكليوي، الم وي  صى ، أىًميرى  يىا: فىقيٍمنىا ًإلىٍيوً  فىاٍنطىمىٍقنىا: قىاؿى  كى  اٍلميٍؤًمًنيفى
مىى أىٍشرىٍفتى  أىكٍ  كىاًدينا، ىىبىٍطتى  أىكٍ  مىٍشيىدنا، شىًيٍدتى  ًإذىا رىأىٍينىاؾى  دىؽى : قيٍمتى  أىكىمىةو، عى رىسيكليوي، الم وي  صى  كى
؟ ًفي شىٍيئنا الم وً  رىسيكؿي  ًإلىٍيؾى  عىًيدى  فىيىؿٍ  ن ا فىأىٍعرىضى  قىاؿى  ذىًلؾى ٍفنىا عى مىٍيًو، كىأىٍلحى  :قىاؿى  ذىًلؾى  رىأىل فىمىم ا عى
ًيدى  مىا كىالم وً  ٍيدنا الم وً  رىسيكؿي  ًإلىي   عى ًيدىهي  شىٍيئنا ًإال   عى لىًكف   الن اًس، ًإلىى عى قىعيكا الن اسى  كى مىى كى  عى

ٍيًرم فىكىافى  فىقىتىميكهي، عيٍثمىافى  االن  أىٍسكىأى  ًفيوً  غى ًفعىاالن  حى ـٍ  أىنٍّي رىأىٍيتي  ثيـ   ًمنٍّي، كى قُّيي ثىٍبتي  اأٍلىٍمرً  ًليىذىا أىحى  فىكى
مىٍيًو، ـي  فىالم وي  عى ٍبنىا أىٍعمى  .(2)"اأىٍخطىٍأنى  أىـٍ  أىصى

 ما خصو بكصية دكف الٌناس، كأف ما حصؿ بعد مقتؿ عثماف  بأٌف النبي  عمي  لقد أقرٌ     
لعمٌي بعض األخبار  اجتياد منو في تكلي الخبلفة كقتاؿ البغاة، كال يمنع ىذا مف إخبار النبي 

 بقتؿ ذم الثدية.  المستقبمية، مثؿ: إخباره عف قاتمو بضربة في رأسو تبتؿ بيا لحيتو، كذلؾ إخباره 

                                                           
انظر: االسفراييني، عبد القاىر بف طاىر بف محمد بف عبد اهلل البغدادم التميمي االسفراييني، أبك منصكر  (1)

، 1977ركت ، الطبعة: الثانية، بي –، دار اآلفاؽ الجديدة الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجيةىػ(، 429)المتكفى: 
 (. 1/223، )1عدد األجزاء:

( بسند صحيح كما قاؿ شعيب األرنؤكط في المسند: 11/449، باب: مقتؿ عثماف، المصدر السابؽ، )جامع معمر (2)
(2/286.) 
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ًد، عفك       كا " :قاؿ األىسكى ًميًّا أىف   عىاًئشىةى  ًعٍندى  ذىكىري ٍنييمىا الم وي  رىًضيى - عى ًصيًّا، كىافى  -عى  مىتىى:" فىقىالىتٍ  كى
ى قىدٍ  ًإلىٍيًو، أىٍكصى ٍدًرم؟ ًإلىى ميٍسًندىتىوي  كيٍنتي  كى ٍجًرم: قىالىتٍ  أىكٍ  -صى نىثى  فىمىقىدٍ  ًبالط ٍسًت، فىدىعىا -حى  ًفي (1)اٍنخى
ٍجًرم، ، قىدٍ  أىن وي  شىعىٍرتي  فىمىا حى ى فىمىتىى مىاتى  .(2)"ًإلىٍيوً  أىٍكصى

 عمي، إلى باألمر أكصى أٌنو الشيعة بعض زعـ التي الكصية يريد إنما يكص؛ لـ الميمب: قاؿ"     
 ال: فقاؿ الناس؟ إلى يعيده لـ بشيء  اهلل رسكؿ إليؾ أعيد: لو قيؿ حيف ذلؾ مف عمى تبرأ كقد

  .(3)الصحيفة" ىذه في كما اهلل كتاب إال عندنا ما النسمة كبرأ الحبة فمؽ كالذل
، حيث أخبر ة مف دكف المسمميف، كىذا بإقرارهخصو بالخبلفة أك القياد كال يعني ىذا بأٌف النبي      

 أف استبلمو ليذا األمر رأم منو.
 آجر مف منبر عمى ، عمي خطبنا: قاؿ أبي، حدثني يمي،التٌ  إبراىيـكفي صحيح البخارم، عٌف      
 ىذه في كما اهلل، كتاب إال يقرأ كتاب مف عندنا ما كاهلل: فقاؿ معمقة، صحيفة فيو سيؼ كعميو

ذا اإلبؿ، أسناف فييا فإذا فنشرىا، الصحيفة  فييا أحدث فمف كذا، إلى عير مف حـر المدينة: فييا كا 
ذا ،عدال كال صرفا منو اهلل يقبؿ ال أجمعيف، كالناس كالمبلئكة اهلل لعنة فعميو حدثا  ذمة: فيو كا 

 يقبؿ ال أجمعيف، كالناس كالمبلئكة اهلل لعنة فعميو مسمما أخفر فمف أدناىـ، بيا يسعى كاحدة، المسمميف
ذا ،عدال كال صرفا منو اهلل  كالناس كالمبلئكة اهلل لعنة فعميو مكاليو إذف بغير قكما كالى مف: فييا كا 

 .(4)"عدال كال صرفا منو اهلل يقبؿ ال أجمعيف،
( اهلل كتاب إال يقرأ كتاب مف عندنا ما كاهللمف حديث البخارم ىذا:)  -رضي اهلل عنو–فداللة قكلو     

 تأكيد عمى ما سبؽ مف عدـ التكصية لو بشيء، ال مكتكب كال مسمكع. 
 
 
 
 

                                                           
، البخارم صحيح)كصيا(: أم عمى الخبلفة بعد رسكؿ اهلل، انخنث، انكسر كانثنى السترخاء أعضائو عند المكت،)  (1)

 (، شرح: مصطفى البغا.4/3: " كصية الرجؿ مكتكبة عنده"، المصدر السابؽ )باب: الكصايا كقكؿ النبي 
 (.4/3: " كصية الرجؿ مكتكبة عنده"، المرجع السابؽ، )باب: الكصايا كقكؿ النبي  صحيح البخارم، (2)
كصية الرجؿ مكتكبة عنده"، المصدر السابؽ،  : "، باب الكصايا كقكؿ النبي شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (3)
(8/141.) 

 (.9/97) المرجع الٌسابؽ، ، باب ما يكره مف التعمؽ كالتنازع في العمـ، كالغمك في الديف كالبدع،صحيح البخارم ((4
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 .اإليماف: الثٌاني الفصؿ
 .الٌسمؼ عند اإليماف: األٌكؿ المبحث
 .كنقصانو اإليماف زيادة في السمؼ مذىب: الثاني المبحث
 .الخكارج كغمك المرجئة غمك بيف لئليماف تعريفيـ في الٌسمؼ كسطية: الثالث المبحث
 .(المرجئة)فقط التصديؽ ىك اإليماف أفٌ  يرل مف عمى السمؼ رد: األٌكؿ المطمب
 .(الخكارج)الٌنار في بخمكده كيقكؿ الكبيرة مرتكب يكٌفر مف عمى الٌسمؼ رد: الثاني المطمب
 .الٌسمؼ عند الشيادتيف نكاقض: الرابع المبحث
 .كالكفر الشرؾ: األٌكؿ المطمب
 .تعالى باهلل الٌشرؾ: األٌكؿ الفرع
 .الكفر: الثٌاني الفرع

 .اهلل أنزؿ ما بغير الحكـ: الثاني المطمب
 .كالتكلو كالرقى التمائـ: الثالث المطمب
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  : اإليماف، كفيو أربعة مباحث:الفصؿ الثٌاني
 :اإليماف عند الٌسمؼ: األٌكؿالمبحث 

، (1)"بمصدؽ أم لنا بمؤمف أنت كما يعقكب بنى قكؿ كمنو التصديؽ عف عبارة: "اإليماف في المغة
 .(2)"متداخبلف كالمعنياف كالتصديؽ، األمف االستعماؿ؛ حسب معنياف لوكقاؿ آخر:" 

، التصديؽ :"أٌما اإليماف في االصطبلح فيك  باإليماف كرسكلو اهلل أمر ما بجميع التاـ كاالعتراؼ الجاـز
 كذلؾ. البدف كأعماؿ القمكب ألعماؿ المتضمف كاعتقاده القمب تصديؽ فيك. كباطنا ظاىرا كاالنقياد بو؛

القمب  كعمؿ كالمساف، القمب قكؿ اإليماف: يقكلكف كالسمؼ األئمة كاف كليذا، كمو بالديف لمقياـ شامؿ
 .(3)كالمساف"

 كمف ىنا نكرد ما كرد عف الٌصحابة مف تساؤالت حكؿ اإليماف:   
ًمي   بف طيسمةعف  -1 ٍبدى  رىأىٍيتي  " :قاؿ ،(4)عى كؿً  ًفي عيمىرى  ٍبفى  الم وً  عى : قىاؿى  عىرىفىةى، يىٍكـى  اأٍلىرىاؾً  أيصي

بىٍيفى  ؿه  يىدىٍيوً  كى ، اٍبفى  يىا: فىقىاؿى  ،اٍلًعرىاؽً  أىٍىؿً  ًمفٍ  رىجي  ًإذىا ال ًذم اٍلمينىاًفؽي : قىاؿى  اٍلمينىاًفؽي؟ مىا عيمىرى
د ثى  ذىا ،كىذىبى  حى ذىا ييٍنًجٍز، لىـٍ  كىعىدى  كىاً  ذىنىبه  ييؤىدٍّ، لىـٍ  اٍئتيًمفى  كىاً  ذىنىبه  ،ًبالم ٍيؿً  كى  يىا: قىاؿى . ًبالن يىارً  كى
، اٍبفى  ؟ فىمىا عيمىرى د ثى  ًإذىا ال ًذم: قىاؿى  اٍلميٍؤًمفي دىؽى، حى ذىا صى ، كىعىدى  كىاً  زى ذىا أىٍنجى  أىد ل، اٍئتيًمفى  كىاً 
ٍنًكرو  أىكٍ  عىاًرؼو  ًمفٍ  ،ًبعيقيكبىةو  أىٍمسىى مىفٍ  يىٍأمىفي   .(5)"مي

                                                           
غاية ىػ(، 631اآلمدم، أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي اآلمدم )المتكفى:  (1)

القاىرة ، عدد  –، المحقؽ: حسف محمكد عبد المطيؼ، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  المراـ في عمـ الكبلـ
 (.1/309، ) 1األجزاء: 

، مراجعة كتقديـ: عبد اإليماف حقيقتو، خكارمو، نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعةعبد اهلل بف عبد الحميد األثرم،  (2)
،  1ـ ، عدد األجزاء:  2003 -ىػ  1424الكطف لمنشر، الرياض ، الطبعة: األكلى،  الرحمف بف صالح، مدار

(1/20.) 
ىػ(، 1376الٌسعدم: أبك عبد اهلل، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد آؿ سعدم )المتكفى:  (3)

 (.1/41، )1، عدد األجزاء: التكضيح كالبياف لشجرة اإليماف
4))

مف الطبقة الثٌالثة مف الكسطى مف  ،البيدلى، اليمامى، ك قيؿ ىك ابف مياس السممى النيدلطيسمة بف عمى 
 (.3050، ركاة التيذيبيف،)ركل لو البخارم في األدب المفرد ك أبك داكد، كرتبتو عند ابف حجر : مقبكؿ، التابعيف

ؿ البغدادم الحنبمي )المتكفى:  (5) بلَّ ، المحقؽ: الٌسٌنةىػ(، 311الخبلؿ، أبك بكر أحمد بف محمد بف ىاركف بف يزيد الخى
كقاؿ  (5/74ـ، باب: مناكحة المرجئة، )1989 -ىػ1410الرياض ، الطبعة: األكلى،  –د. عطية الزىراني، دار الراية 

 .(، حديث حسف906()3/140)عمي الصيني في رسالتو أقكاؿ الصحابة المسندة 
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مىسى ًإلىى ريٍفقىةو ًفييىا "عف أبي مسمـ الخكالني:  -2 ـى اٍلًعرىاؽى فىجى كا اٍبفي مىٍسعي أىن وي قىًد ، فىتىذىاكىري كدو
، يمىافى : اإلًٍ : الى أىٍدًرم ًمم ا  ،أىنىا ميٍؤًمفه " فىقيٍمتي ن ًة؟، فىقيٍمتي : أىتىٍشيىدي أىن ؾى ًفي اٍلجى فىقىاؿى اٍبفي مىٍسعيكدو

: لىٍك شىًيٍدتى أىنٍّي ميٍؤًمفه لىشىًيدٍ  ،يىٍحديثي الم ٍيؿي كىالن يىاري  ن ةً فىقىاؿى اٍبفي مىٍسعيكدو  ،تى أىنٍّي ًفي اٍلجى
: : فىقيٍمتي ٍيًد رىسيكًؿ الم ًو  قىاؿى أىبيك ميٍسًمـو مىى عى ـٍ أىف  الن اسى كىانيكا عى ـٍ تىٍعمى ، أىلى  يىا اٍبفى مىٍسعيكدو

: ميٍؤًمفي الس   ثىًة أىٍصنىاؼو مىى ثىبلى ًنيىًة،عى ًنيىًة،ًريرىًة كىاًفري كىاًفري الس   ًريرىًة ميٍؤًمفي اٍلعىبلى ميٍؤًمفي  اٍلعىبلى
ـٍ  : نىعى ًنيىًة كىاًفري الس ًريرىًة؟ قىاؿى ؟قي  ،اٍلعىبلى ـٍ أىٍنتى : فىًمٍف أىيًٍّي : أىنىا ميٍؤًمفي الس ًريرىًة ميٍؤًمفي ٍمتي ، قىاؿى

ًنيىةً  : ،اٍلعىبلى : قيٍمتي ؿى الم وي عىز  كىجىؿ   قىاؿى أىبيك ميٍسًمـو قىٍد أىٍنزى  يي  ىي مي خي حي جي ٱُّٱكى

تغابن: ) َّٰذ : أىنىا ميٍؤًمفه  ( 2ال ؟، قىاؿى ٍنفىٍيًف أىٍنتى مىى  ،فىًمٍف أىمٍّ الصٍّ م ى الم وي عى : صى قيٍمتي

مىالىوي؟ ،ميعىاذو  : كى ًكيـً  ،قىاؿى : ات قيكا زىل ةى اٍلحى : كىافى يىقيكؿي  ،كىىىذىا ًمٍنؾى زىل ةه يىا اٍبفى مىٍسعيكدو  ،قيٍمتي
: أىٍستىٍغًفري الم وى  فىقىاؿى
(1). 

لمعصية، كأٌف يعتقد الٌسمؼ الصالح مف الصحابة كالتابعيف أٌف اإليماف يزيد بالٌطاعة كينقص با      

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱدلتيـ قكلو تعالى كمف أأىمو يتفاضمكف فيو، 

فال: ) َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ " كمف الٌسٌنة قكلو ، ( ٢األن

 بضع أك - كسبعكف بضع اإليماف" كقكلو " اإليماف مف شعبة كالحياء شعبة، كسبعكف بضع اإليماف
 مف شعبة كالحياء الطريؽ، عف األذل إماطة كأدناىا اهلل، إال إلو ال قكؿ فأفضميا شعبة، - كستكف
 األحاديث داللة عمى أف األعماؿ مف اإليماف.اآليات ك ، كفي ىذه (2)"اإليماف

 -العز أبي ابف الطحاكية شارح بيذا كقاؿ لفظي خبلؼ السنة كأىؿ الفقياء مرجئة بيف الخبلؼك      
 فإف. صكرم اختبلؼ - السنة أىؿ مف الباقيف كاألئمة حنيفة أبي بيف الذم كاالختبلؼ"–اهلل رحمو
 ال الكبيرة مرتكب أف عمى االتفاؽ مع اإليماف، مف جزءا أك القمب، إليماف الزمة الجكارح أعماؿ ككف
ف عذبو، شاء إف اهلل، مشيئة في ىك بؿ اإليماف، مف يخرج  يترتب ال لفظي، نزاع: - عنو عفا شاء كا 
: بالقكؿ كأعني كالعمؿ، القكؿ العباد مف أراد تعالى اهلل أف السنة أىؿ بيف خبلؼ كال .اعتقاد فساد عميو

                                                           
مسند ىػ(، 360الطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )المتكفى:  (1)

، عدد 1984 – 1405بيركت، الطبعة: األكلى،  –، المحقؽ: حمدم بف عبدالمجيد السمفي، مؤسسة الرسالةالشامييف
 (.12/344)المطالب العالية( صححو ابف حجر في 2/333، )4األجزاء: 

 (.1/63صحيح مسمـ، باب: شعب اإليماف، المصدر الٌسابؽ، ) (2)



43 
 

 ىذا لكف. كعمؿ قكؿ اإليماف: قكليـ إطبلؽ عند بو يعنى الذم كىذا بالمساف، كاإلقرار بالقمب التصديؽ
 لو مغاير كالعمؿ كحده، القكؿ كىك أحدىما، اإليماف أـ اإليماف؟ اسـ يشممو ىؿ: العباد مف المطمكب

ف بالذكر، إفراده عند اإليماف اسـ يشممو ال  أجمعكا كقد .النزاع محؿ ىذا مجازا؟ كاف عمييما أطمؽ كا 
 مستحؽ كرسكلو، هلل عاص أنو: بجكارحو العمؿ عف كامتنع بمسانو، كأقر بقمبو صدؽ لك أنو عمى

 .(1)"الكعيد

 اإلقرار ىك كاإليماففقاؿ:"  ينقص، كال يزيد ال اإليماف أف قكلو حنيفة أبي اإلماـ عف اشتير لقدك      
يماف كالتصديؽ  جية مف كينقص كيزيد ،بيا المؤمف جية مف ينقص كال يزيد ال كاألرض السماء أىؿ كا 

 .(2)"األعماؿ في متفاضمكف كالتكحيد اإليماف في مستككف كالمؤمنكف كالتصديؽ اليقيف
إلى أٌف  كالمعتزلة الخكارجككاف لمفرؽ األخرل اعتقادات مختمفة حكؿ معنى اإليماف: فذىبت     
 اإليماف إف بقكليـ كالجماعة السنة أىؿ فارقكا أنيـ إال كاالعتقادات، كاألقكاؿ لؤلعماؿ شامؿ إليمافا"

يماف األنبياء فإيماف يتبعض، ال اإليماف أٌما الجيمية فقالكا:" ،(3)"يتجزأ ال كاحد كؿ  نمط عمى األمة كا 
 أما كالنقصاف، لمزيادة قابؿ غير إلى أٌف اإليماف الماتريدية كذىب ،(4)" تتفاضؿ ال المعارؼ إذ كاحد،

 أنو إلى بعضيـ كذىب كالنقصاف، الزيادة يقبؿ ال أنو عمى فجميكرىـ: قكالف المسألة في فميـ األشاعرة
 .(5)"يقبميما
 بدع مف ىذا جعمكا بؿ"  الفقياء مرجئة"  مف أحدا السمؼ مف أحد يكفر لـأٌما ابف تيمية فيقكؿ:"      
 كالسنة لمكتاب المطابؽ المفظ لكف لفظي فييا النزاع مف كثيرا فإف العقائد بدع مف ال كاألفعاؿ؛ األقكاؿ

 أىؿ بدع إلى ذريعة ذلؾ صار كقد سيما ال كرسكلو اهلل قكؿ بخبلؼ يقكؿ أف ألحد فميس الصكاب ىك

                                                           
 (.2/462الٌسابؽ، ) ، المصدرشرح العقيدة الٌطحاكيةابف أبي العز،  (1)
اإلمارات العربية  -، مكتبة الفرقاف  الفقو األكبرىػ(، 150أبك حنيفة النعماف بف ثابت بف زكطي بف ماه )المتكفى:  (2)

 (.1/55، ، ) 1ـ ، عدد األجزاء: 1999 -ىػ 1419، الطبعة: األكلى، 
زيادة اإليماف كنقصانو كحكـ ، الرياض، أنظر:عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر، مكتبة دار القمـ كالكتاب (3)

 (.1/348، )1ـ ، عدد األجزاء: 1996ىػ/ 1416، الطبعة: األكلى االستثناء فيو
الممؿ ىػ(، 548أنظر: الشيرستاني، أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني )المتكفى:  (4)

 (.1/88، )3، مؤسسة الحمبي، عدد األجزاء: كالنحؿ
 (.1/361زيادة اإليماف كنقصانو كحكـ االستثناء فيو، المصدر السابؽ، ) (5)
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لى كغيرىـ اإلرجاء أىؿ مف الكبلـ  لخطأ سببا المفظ في اليسير الخطأ ذلؾ فصار الفسؽ ظيكر كا 
 .(1)"اإلرجاء ذـ في القكؿ عظـ فميذا كاألعماؿ العقائد في عظيـ

 تعالى اهلل أخبر فقدأٌما عاٌمة أىؿ الٌسٌنة فقد أجمعكا عمى أٌف العمؿ مف اإليماف، قاؿ ابف بٌطة:"     
 كبيف، كالجكارح بالقمكب الفرائض كأداء، بالعمؿ إال يككف ال اإليماف ىذا أف منو كثيرة آم في كتابو في
 أف أعممنا مما كتابو في تعالى اهلل قاؿ مما ككاف، أمتو كأعممو، سنتو في كشرحو  اهلل رسكؿ ذلؾ

 حم جم يل ىل مل ٱُّٱ: البقرة سكرة في قالو ما اإليماف مف العمؿ كأف،  العمؿ ىك اإليماف

 ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه

 رتيب ىب نب مب زب رب  يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

بقرة: ) َّ مث زث رث يت ىتنت  مت زت  اإليماف أكصاؼ اآلية ىذه فانتظمت. ( ٧٧١ال

 .(2)"كاإلخبلص كالعمؿ القكؿ مف كشرائطو

بصفات  كمف األحاديث التي أكردتيا كسؤاالت لمصحابة في أكؿ المبحث يخبرنا ابف عمر     
المنافؽ الذم عنده أصؿ اإليماف، لكٌنو ارتكب شعبة مف شعب النفاؽ، كالتي ىي في حقيقتيا مف 

تماـ األعماؿ، كذلؾ أخبرنا عف المؤمف، الذم يتحمٌ  ى بصفات معينة كصدؽ الحديث كأداء األمانة كا 
 الكعد، فيذه أعماؿ ألصقيا ابف عمر بكصؼ المؤمف، كىذا يدلؿ عمى أٌف العمؿ مف اإليماف. 

مسمـ مع ابف مسعكد، عندما قرره بأٌف المؤمف ىك مؤمف السريرة مؤمف العبلنية،  كذلؾ نقاش أبي    
الذم يقكـ باألعماؿ الظاىرة العمنية التي تخبر مف حكلو بأٌف  فيذا يدلؾ عمى أٌف مؤمف العبلنية ىك

 ىذه أعماؿ المؤمنيف، كالكضكء كشيكد الجماعة كالجياد كغير ذلؾ. 

 

                                                           
، المحقؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ مجمكع الفتاكلابف تيمية،  (1)

 (.7/394ـ، )1995ىػ/1416الشريؼ، المدينة النبكية، عاـ النشر: 
 (.2/765، المرجع الٌسابؽ، )بطةاإلبانة الكبرل البف  (2)
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 المبحث الثاني: مذىب السمؼ في زيادة اإليماف كنقصانو:
 التفاكت مف درجات عمى الناس رأكا ثـٌ  اإليماف، في ركف العمؿ بأف القكؿ عمى لقد أجمع الٌسمؼ     
 اقتصرمف  ، فمف الٌناس مف يعمؿ المأمكرات كيجتنب المحظكرات كيفعؿ النكافؿ، كمنيـ األعماؿ في
 قصر أنو إال بو، كصدَّؽ التشريع تقٌبؿ منيـ مفك  النكافؿ مف سكاىا ما إلى يتعدىىا كلـمى الكاجبات ع
 عاقؿ يستطيع الأصناؼ  ثبلثة فيؤالء، المحرمات بعض كارتكب تياكنان، الكاجبات ببعض اإلتياف في
 .كنقصانو ة اإليمافبزيادكقالكا  األمر إلى ىذا السمؼ نظر ىكذايـ، ك بين يساكم أف
ابي الن ًبيٍّ  ":عمر ابف سئؿ: قاؿ قتادة، عف معمر، أخبرنا قاؿ الرزاؽ، عبدعف ف  ىىٍؿ كىافى أىٍصحى

يمىافي ًفي  ، كىاإلًٍ ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى كيكفى ـي ًمًف اٍلًجبىاؿً يىٍضحى ـٍ أىٍعظى  .(1)"قيميكًبًي
 صاحبو فإف كالبىٍقمىة، ضئيبلن  ضعيفان  القمب في يبدك اإليماف: دينار بف مالؾ قاؿقاؿ ابف تيمية:"       
 ينمك أف أكشؾ كييكًىنو، يضعفو كما الدَّغىؿ عنو كأماط الصالحة، كاألعماؿ النافعة بالعمكـ فسقاه تعاىده

ف الجباؿ، أمثاؿ يصير حتى يتناىى ال ما إلى كظؿ كثمرة كفركع، أصؿ لو كيصير يزداد، أك  كا 
ٍنزه  جاءه يتعاىده كلـ أىممو صاحبو  أك فأضعفيا الدَّغىؿ عمييا كأكثر بيا، فذىب صبي أك فنتفتيا، عى
ٍنديًب بف عبد المَّو، قاؿ: كتعاىده باألعماؿ الٌصالحة كقكؿ (2)"اإليماف كذلؾ أيبسيا، أك أىمكيا كين ا  " جي

زىاًكرىةه  مىعى الن ًبيٍّ  نىٍحفي ًفٍتيىافه حى كى
، فىاٍزدىٍدنىا (3) ، ثيـ  تىعىم ٍمنىا اٍلقيٍرآفى ـى اٍلقيٍرآفى يمىافى قىٍبؿى أىٍف نىتىعىم  ، فىتىعىم ٍمنىا اإلًٍ

 .(5)" اٍجًمسيكا ًبنىا نىٍزدىٍد ًإيمىانناعبد اهلل أىنَّو قاؿ:" قكؿ ، ك (4)"ًبًو ًإيمىاننا
                                                           

كىـ عبد الرزاؽ عف معمر عف قتادة عف  (، رجالو ثقات11/327، باب: اإلماـ راع، المصدر السابؽ، )جامع معمر (1)
 ابف عمر.

ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية  (2)
، المحقؽ: محمد ناصر الديف األلباني، المكتب اإلسبلمي،  اإليمافىػ(، 728لحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: ا

 (.1/178) 1ـ ، عدد األجزاء: 1996ىػ/1416عماف، األردف، الطبعة: الخامسة، 
لحسف، نكر الديف السندم )حزاكرة( أم: الغبلـ إذا اشتد كقكم كحـز )السندم، محمد بف عبد اليادم التتكم، أبك ا (3)

 -بيركت، نفس صفحات دار الفكر، الطبعة -، دار الجيؿحاشية السندم عمى سنف ابف ماجةىػ(، 1138)المتكفى: 
 (.1/31الثانية، باب في اإليماف، )

 -، المحقؽ: شعيب األرنؤكط سنف ابف ماجةىػ(، 273ابف ماجة، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني )المتكفى: (4)
 2009 -ىػ  1430عىبد الٌمطيؼ حرز اهلل، دار الرسالة العالمية، الطبعة: األكلى،  -محمَّد كامؿ قره بممي -عادؿ مرشد

 إسناده صحيح. كقاؿ األلباني: (1/42ـ. ، باب: في اإليماف، )
ٍكًجردم الخراساني )المتكفى:  (5) ٍسرى ، مكتبة ب اإليمافشعىػ(، 458البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

كقاؿ  (1/149اإليماف، المصدر السابؽ، ) ـ.، باب: القكؿ في زيادة2003 -ىػ 1423الرشد، الطبعة: األكلى، 
 .(: إسناده حسف73()1/163الٌصيني في رسالتو أقكاؿ الصحابة المسندة، )
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إٌف ىذه اآلثار عف السمؼ فييا ما يثبت زيادة اإليماف كنقصانو، كىـ مف يفيـ منطكؽ اآليات      

 ٌّ ٰى ٰر ٹٱٹٱُّٱلقرآف ما يدؿ عمى زيادة اإليماف، كمفيكميا، كأعمـ بدالئميا، كما كفي ا

فتح: ) َّزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ، ( ٤ال

 كما أحدكـ جكؼ في ليخمؽ اإليماف إفٌ :" كما كفي الٌسنىة الغٌراء ما يدؿ عمى ذلؾ أيضان، قاؿ الٌنبي 
عف أبي كائؿ، قاؿ: ، كفي األثر (1)"قمكبكـ في اإليماف يجدد أف اهلل فاسألكا الخمؽ، الثكب يخمؽ

ـي؟  " سمعت ابف مسعكد، يقكؿ: ٍسبلى :ىىٍؿ ييٍدرىل كىٍيؼى يىٍنقيصي اإلًٍ ؟ قىاؿى كىمىا تيٍنًقصي الد اب ةى  قىاليكا: كىٍيؼى
قىٍد يىكيكفي  ٍبًك، كى ـي عىٍف طيكًؿ اٍلخى كىمىا يىٍقسيك الدٍٍّرىى كىمىا يىٍنقيصي الث ٍكبي عىٍف طيكًؿ المٍُّبًس، كى ًفي سىٍمنىيىا، كى

ديىيمىا فىيىٍذىىبي ًنٍصؼي ًعٍمًمًو، كيىمي  ـٍ كيمُّوي اٍلقىًبيمىًة عاًلمىاًف، فيىميكتي أحى ري فىيىٍذىىبي ًعٍممييي  .(2)"كتي اآٍلخى
ـي  ":، حيث قاؿاإليماف نكر منو نزع زنى إذا العبد فٌ أ ابف عباس لغممانو بيف قدكل      مىٍف أىرىادى ًمٍنكي

يمىاًف،  ـٍ زىافو ًإال  نىزىعى الم وي ًمٍنوي نيكرى اإلًٍ ٍجنىاهي، الى يىٍزًني ًمٍنكي ك  ٍف اٍلبىاءىةى زى مىٍيًو، رىد هي، كىاً  فىًإٍف شىاءى أىٍف يىريد هي عى
نىعىوي   ىك الذم االسـ عنو يزكؿ: قاؿ مف قكؿ عندنا كالصكاب": الطبرم قاؿ، (3)"شىاءى أىٍف يىٍمنىعىوي ًمٍنوي مى

 بيف خبلؼ كال سارؽ، زافو  فاسؽ، فاجر،: لو فيقاؿ الذـ، بمعنى ىك الذم االسـ إلى المدح بمعنى
 ذلؾ برككبو كالكماؿ باإلطبلؽ اإليماف اسـ عنو كيزكؿ يتب، لـ ما أسمائو مف ذلؾ أف األمة جميع

، مصدؽ كرسكلو باهلل مؤمف ىك: فنقكؿ بالتقييد لو كينسب  كاف إذ مؤمف ىك: مطمقنا نقكؿ كال قكالن
 اإلطبلؽ غير عمى باإليماف التسمية استحؽ كميا بيا يأت لـ فمما.  كعمبلن  قكالن  معرفة عندنا اإليماف

 .(4)"لو كاالستعماؿ
ًربى ًفي  "، قاؿ:رعبد الٌمو بف الٌزبيفي األثر عف عائشة عف ك     ؿو قىٍد ضي بىٍينىمىا أىنىا ًعٍندىىىا ًإٍذ مىر  ًبرىجي

مىى بىاًبيىا، فىسىًمعىٍت ًحس  الن اًس، ٍمرو عى ،  خى ٍمرو ؿه أيًخذى سىٍكرىاننا ًمٍف خى : رىجي فىقىالىٍت: أىمُّ شىٍيءو ىىذىا؟ قيٍمتي
افى الم ًو سىًمٍعتي رىسيكؿى الم ًو  . فىقىالىٍت: سيٍبحى ًربى : الى يىٍشرىبي الش اًربي ًحيفى يىٍشرىبي كىىيكى ميٍؤًمفه  فىضي  -يىقيكؿي

                                                           
 ركاتو ثقات.  قاؿ الحاكـ: (1/45، كتاب اإليماف، المصدر السابؽ، )المستدرؾ عمى الصحيحيف (1)
، المحقؽ: حمد بف حمدم اإليمافىػ(، 243العدني، أبك عبد اهلل محمد بف يحيى ابف أبي عمر العدني )المتكفى:  (2)

صححو األلباني في  (1/129، )1، عدد األجزاء: 1407الككيت، الطبعة: األكلى،  –الجابرم الحربي، الدار السمفية 
 .(643الصحيحة برقـ)

 (.4/46، المصدر السابؽ، )ي شيبةمصٌنؼ ابف أب (3)
تيذيب اآلثار كتفصيؿ الثابت عف رسكؿ اهلل مف ىػ(، 310الطبرم، محمد بف جرير، أبك جعفر الطبرم )المتكفى:  (4)

قاؿ ابف حجر في  (2/649، ، )2القاىرة، عدد األجزاء:  –، المحقؽ: محمكد محمد شاكر، مطبعة المدنياألخبار
 .حديث شكاىد مرفكعة( لم5/228تغميؽ التعميؽ )
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ٍمرى  ، كىالى كىالى يىٍزًني الز اًني  -يىٍعًني اٍلخى ، كىالى يىٍسًرؽي الس اًرؽي ًحيفى يىٍسًرؽي كىىيكى ميٍؤًمفه ًحيفى يىٍزًني كىىيكى ميٍؤًمفه
ـٍ ؤ يىٍنتىًيبي ميٍنتىًيبه نيٍيبىةن ذىاتى شىرىؼو يىٍرفىعي الن اسي ًإلىٍيًو ًفييىا ري  ي اكي ـٍ كىاً  ، فىًإي اكي ـٍ كىىيكى ميٍؤًمفه  .(1)"كسىيي

 يءالشٌ  نفي عمى تطمؽ التي األلفاظ مف كىذا اإليماف كامؿ كىك معاصيال ىذه يفعؿ الأم: "     
نما اآلخرة عيش إال عيش كال اإلبؿ إال ماؿ كال نفع ما إال عمـ ال يقاؿ كما كمختاره كمالو نفي كيراد  كا 
ف ةالجنٌ  دخؿ اهلل إال إلو ال قاؿ مف كغيره ذرٌ  أبي لحديث ذكرناه ما عمى لناهتأكٌ  ف زنى كا   .(2)"سرؽ كا 

 : كسطية الٌسمؼ في تعريفيـ لئليماف بيف غمك المرجئة كغمك الخكارجلثالمبحث الثا
أٌنيـ أثبتكا العمؿ  لقد انتيج الٌسمؼ منيجان كسطان في اإليماف، فكما مٌر معنا في المبحث األٌكؿ   

كجعمكه مف اإليماف، كبيذا خالفكا المرجئة، كلـ يكٌفركا مرتكب الكبيرة كما فعمت الخكارج، كحكؿ غمك 
  المرجئة كغمك الخكارج أكرد رٌد الٌسمؼ عمييـ. 

 : رد السمؼ عمى مف يرل أٌف اإليماف ىك التصديؽ فقط)المرجئة(:ألٌكؿالمطمب ا
ب فرقة مف المسمميف يسمكف )المرجئة(، حيث أٌنيـ أثبتكا كماؿ اإليماف لمف لقد ضٌؿ في ىذا الجان    

 لـ يعمؿ، كمف ىنا أعرؼ بيذه الفرقة كأبيف عقائدىا.
ًمٍنو .(3)التأخير بمعنى :اإلرجاء: اإلرجاء لغةن   يك ىك مك ُّٱ:ذكره تعاؿ اهلل قىكؿ قاؿ الطبرم:" كى

راف: ) َّ ف أرجأ: ًمٍنوي  أىٌخرهي ، ييقىاؿ: ًبمىٍعنى. ًباٍليىٍمز ذىًلؾ قىرىأى  مف ًقرىاءىة ًفي(  ١١١األع  فىييكى  اأٍلىمر، ىىذىا فبلى
 .(4)إرجاء" يرجئو

 

                                                           
 (، قاؿ شعيب: صحيح لغيره.11/ص42، المصدر السابؽ، )مسند أحمد (1)
المنياج شرح صحيح مسمـ بف ىػ(، 676النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى:  (2)

اإليماف بالمعاصي كنفيو عف .، باب: بياف نقصاف 1392بيركت، الطبعة: الثانية،  –، دار إحياء التراث العربيالحجاج
 (.2/41المتمبس بالمعصية عمى إرادة نفي كمالو، )

بيدم )المتكفى:  (3) ىػ(، 1205الزبيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّ
 (.1/241)، المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية، تاج العركس مف جكاىر القامكس

 (.1/158، المصدر السابؽ، )تيذيب اآلثار كتفصيؿ الثابت عف رسكؿ اهلل مف األخبارالطبرم،  (4)
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 كأنيـ. عمؿ ببل قكؿ اإليماف: يقكلكف المسمميف مف طائفة : فيـأٌما معنى:) المرجئة( في االصطبلح
 ىـ، ك (1)إيمانيـ" لنجاىـ يصكمكا كلـ يصمكا لـ لك أنيـ يركف ألنيـ أخركه، أم العمؿ، كأرجئكا" قدمكا
نما أصبل يعذب ال الكبيرة صاحب بأف يحكمكف الذيف  .(2)"لمكفار كالنار العذاب كا 
مف التعريفات السابقة يظير لنا أىـ عقائد كركائز المرجئة التي قامت بدعتيـ عمييا؛ لتعطي     

لمفساؽ كالجيمة الذريعة الرتكاب ما شاءكا مف المعاصي كالمنكرات، بحجة أٌف ذلؾ ال يؤثر في 
ٌف ىذا العذر القبيح قد ىٌكف مف شأف اإليماف في قمكب الٌناس؛ لينفمتكا مف كؿ قيد شرعي؛   اإليماف، كا 

اتباعان ألىكائيـ كأباطيميـ التي دعكا إلييا، كمف يدعك لمثؿ ىذه الفرية سيجد لو أنصاران مف الناس 
 كثير.
كلقد رٌد السمؼ عمى ىذه الطائفة بكؿ سبيؿ، كىنا أكرد سؤاالن كيٌجو لمصحابي عبد اهلل بف عمر،     

 برز مف خبلؿ إجابتو الرٌد عمى عقيدة المرجئة:
، بف يسمةطعف  ًمي  ٍبدى  رىأىٍيتي  " :قاؿ عى كؿً  ًفي عيمىرى  ٍبفى  الم وً  عى بىٍيفى : قىاؿى  عىرىفىةى، يىٍكـى  اأٍلىرىاؾً  أيصي  كى
ؿه  يىدىٍيوً  ، اٍبفى  يىا: فىقىاؿى  ،اٍلًعرىاؽً  أىٍىؿً  ًمفٍ  رىجي د ثى  ًإذىا ال ًذم اٍلمينىاًفؽي : قىاؿى  اٍلمينىاًفؽي؟ مىا عيمىرى  حى
ذىا ،كىذىبى  ذىا ييٍنًجٍز، لىـٍ  كىعىدى  كىاً  ذىنىبه  ييؤىدٍّ، لىـٍ  اٍئتيًمفى  كىاً  ذىنىبه  ،ًبالم ٍيؿً  كى ، اٍبفى  يىا: قىاؿى . ًبالن يىارً  كى  عيمىرى
؟ فىمىا د ثى  ًإذىا ال ًذم: قىاؿى  اٍلميٍؤًمفي دىؽى، حى ذىا صى ، كىعىدى  كىاً  زى ذىا أىٍنجى  أىٍمسىى مىفٍ  يىٍأمىفي  أىد ل، اٍئتيًمفى  كىاً 

 .(3)"ميٍنًكرو  أىكٍ  عىاًرؼو  ًمفٍ  ،ًبعيقيكبىةو 
 أبي بف سبلـ عف "جب أف يخاؼ المؤمف منيا عمى نفسوكؿ آية فييا حديث عف النفاؽ يإٌف     

: قاؿ كاإليماف الكفر ىك إنما: يقكؿ الرجؿ فجعؿ المرجئة، مف رجؿ كعنده أيكب، سمعت: قاؿ مطيع،
 جك مق حق  مف خف حف ُّٱ :اهلل قكؿ أرأيت: " فقاؿ أيكب، عميو فأقبؿ: قاؿ ساكت، كأيكب

توبة: ) َّلك خك حك  اذىب" : أيكب لو فقاؿ: قاؿ الرجؿ، فسكت: قاؿ كفار؟ أـ أمؤمنكف ،( 601ال

 .(4)"نفسي عمى أخافيا فإني النفاؽ، ذكر فييا القرآف في آية ؿفك القرآف، فاقرأ

                                                           
 (.1/241، المصدر السابؽ، )تاج العركس مف جكاىر القامكسنظر:  (1)
 (. 1/869، المصدر السابؽ، )الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكيةأبك البقاء الكفكم،  (2)
 سبؽ تخريجو في مبحث اإليماف عند الٌسمؼ. (5/74، باب: مناكحة المرجئة، المصدر السابؽ، )الٌسٌنةخبلؿ، ال (3)
إسناده في غاية  (2/676، المصدر الٌسابؽ، )تيذيب اآلثار كتفصيؿ الثابت عف رسكؿ اهلل مف األخبارالطبرم،  (4)

ٍبد الصحة قالو  .(10/471في آثاره ) اليىماني الميعىٌمًميٌ  يٍحيىي ٍبف الٌرحمف عى
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مصدقكف بكجكد اهلل كمؤمنكف بو كبرسكلو،  مع أٌنيـ حابة عمى أنفسيـ مف النفاؽ،خاؼ الصٌ  لقد     
 كلكٌنيـ خافكا مف أٌف األعماؿ ليست خالصة هلل أك خافكا مف أٌنيا لف تقبؿ.

 ناسا إف محمد، أبا يا: لو جميس لو فقاؿ مميكة أبي ابف عند كنا: قاؿ القرشي عمر بف نافععف "      
 ما: فقاؿ مميكة أبي بف اهلل عبد فغضب كميكائيؿ؟ جبريؿ، كإيماف إيمانيـ أف يزعمكف يجالسكنؾ

 ىي ني مي زي ري ٱُّٱ:فقاؿ  محمد عمى بالثناء فضمو حتى السبلـ عميو لجبريؿ كجؿ عز اهلل رضي

تكوير: ) َّ مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  قاؿ  محمدان  يعني ( 22-91ال
 قد: نافع قاؿ ،حبا كال كرامة كال ال فيداف؟ كإيماف كميكائيؿ جبريؿ، إيماف أفأجعؿ: مميكة أبي ابف
 .(1)"الشراب مف يصحك ال رجبل كاف فيداف رأيت
مف ىنا يظير خطر ىذا المذىب عمى األٌمة اإلسبلمية، حيث كجد الفساؽ كأصحاب الشيكات ما     

يداعب مشاعرىـ، كيحقؽ أحبلميـ، كيريح ضمائرىـ، كال يحرؾ فييـ مسؤكلية تجاه الديف كاألمة 
لؾ كاف أمر اإلسبلمية، فما داـ أٌنو ال يضرىـ في إيمانيـ شيء، فقد انطمقكا يفعمكف ما يحمكا ليـ؛ فمذ

 ىذه الفرقة خطيران جدان.
 كبما الحؽ، بضد كأتى كجؿ، عز اهلل عمى الفرية أعظـ فمقد ىذا قاؿ مف: الحسيف بف محمد قاؿ"     
 يعمميا، أف الكبائر تضره لـ: اهلل إال إلو ال: قاؿ مف أف يزعـ المقالة ىذه قائؿ ألف العمماء؛ جميع ينكره
 سكاء، يككناف كالفاجر شيئا، ذلؾ مف يباشر ال الذم التقي البار أف عنده كأف يرتكبيا، أف الفكاحش كال
 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس ٹٱٹٱُّٱ، منكر ىذا

ة: ) َّ مف خف حف  جف مغجغ مع  ىي  مي خي حي جي يه ٱُّٱ:كجؿ عز كقاؿ ( 12الجاثي

 يا ضاؿ يا: النكرة المقالة ىذه لقائؿ فقؿ ،( 82ص: ) َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 فضؿ حتى الصالحات، أعماؿ في المؤمنيف مف الطائفتيف بيف يسك لـ كجؿ عز اهلل إف مضؿ،
د: ) َّجل  مك لك خك حك جك مق حق مف ٹٱٹٱُّٱ، درجات بعض عمى بعضيـ  .(2)" ( 01الحدي

 كقد جمع السفاريني أقكاؿ كثير مف أىؿ العمـ في حكميـ عمى المرجئة أذكر بعضان منيا:
 يحيى كاف: األكزاعي كقاؿ. اإلرجاء مف أىمو عمى أضر بدعة اإلسبلـ في ابتدع ما: الزىرم قاؿ"     
 شريؾ كقاؿ. اإلرجاء مف األمة عمى عندىـ أخكؼ األىكاء مف شيء ليس: يقكالف كقتادة كثير أبي بف

                                                           
 (. 2/688، باب: في المرجئة، المصدر السابؽ، )الشريعة اآلجٌرم،  (1)
 (.2/688، باب: في المرجئة، المصدر السابؽ، )الشريعة اآلجٌرم،  (2)
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، أخبث المرجئة: القاضي  سفياف كقاؿ. اهلل عمى يكذبكف المرجئة كلكف خبثا، بالرافضة حسبؾ قـك
 يجزم اإلقرار يقكلكف الذيف المرجئة: ككيع كقاؿ. سابرم ثكب مف أرؽ اإلسبلـ المرجئة تركت: الثكرم
 .جيـ قكؿ كىك كفر، فيك العمؿ مف تجزم النية: قاؿ كمف ىمؾ، فقد ىذا قاؿ كمف العمؿ، عف
 أيكب كقاؿ ،األشعث ابف فرقة بعد اإلرجاء حدث إنما: قتادة كقاؿ ،كفر إنو: أحمد اإلماـ قاؿ ككذا

 .(1)"الحسف لو يقاؿ ىاشـ بني مف المدينة أىؿ مف رجؿ اإلرجاء في تكمـ مف ؿأكٌ : السخيتاني
 :حكؿ اإليماف قكؿ سفياف الٌثكرم المرجئة نا معخبلف كالخبلصة في

 كال يزيد ال: يقكلكف كىـ كينقص، يزيد إنو: كنقكؿ، كعمؿ قكؿ: كنقكؿ عمؿ، كال قكؿ اإليماف: يقكلكف" 
 .(2)"نفاؽ ال: يقكلكف كىـ النفاؽ،: نقكؿ كنحف، ينقص



 :)الخكارج(: رد الٌسمؼ عمى مف يكٌفر مرتكب الكبيرة كيقكؿ بخمكده في الٌنارنيالمطمب الثا
: خارجي مشتؽ مف الخركج، كفي مادة )خرج( كالخرج كالخركج )السحاب أكؿ ما في المغة الخكارج
 .(3)ينشأ("

الحؽ الذم اتفقت الجماعة عميو يسمى : قاؿ الشيرستاني: " كؿ مف خرج عمى اإلماـ كفي االصطبلح
خارجيا، سكاء كاف الخركج في أياـ الصحابة عمى األئمة الراشديف؛ أك كاف بعدىـ عمى التابعيف 

 ، كىذا أكثر تعريؼ اشتير بيف العمماء.(4)بإحساف، كاألئمة في كؿ زماف"
كىناؾ تعريفات جامعة، جمعيا العمماء في جممةو كاحدة منيا: " ىـ كؿ مف خرج عمى اإلماـ الحؽ     

ممف كاف  الذم اتفقت عميو الجماعة كاشتير بيذا المقب جماعة خرجكا عمى عمي بف أبي طالب 
اهلل.  معو في حرب صفيف كحممكه عمى قبكؿ التحكيـ ثـ قالكا لو لـ حكمت بيف الرجاؿ ال حكـ إال

                                                           
لكامع ىػ(، 1188أنظر، السفاريني، شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي )المتكفى:  (1)

 –، مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية
 (.1/425ب: صفة الكبلـ، )، با2ـ، :  1982 -ىػ 1402 -دمشؽ ، الطبعة: الثانية

سير أعبلـ ىػ(، 748الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى :  (2)
ىػ  1405، المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، النببلء

 (.11/162ـ. ) 1985/ 
 (.5/517، المصدر الٌسابؽ، )تاج العركس مف جكاىر القامكسالزبيدم،  (3)
 (.1/114، المصدر الٌسابؽ، )الممؿ كالنحؿالشيرستاني،  (4)
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كسمكا حركرية النحيازىـ إلى حركراء بعد رجكعيـ مف صفيف كعددىـ يكمئذ اثنا عشر ألفان كقد ناظرىـ 
 .فرجع بعضيـ كقاتؿ الباقيف حتى ىزميـ 
إٌف الخكارج يكفركف الٌصحابة كغيرىـ مف المسمميف بالذنكب، كيستحمكف دمائيـ كأمكاليـ بحٌجة أٌنيـ     

 كال يكجد مسمـ عمى األرض غيرىـ، زعمكا !! مرتديف عف ديف اإلسبلـ،
كلذلؾ أقامكا أنفسيـ حكامان يحكمكف عمى رقاب الناس كيكفركنيـ كيخرجكنيـ مف الممة بحسب      

 يأتكف لنصكص نزلت في الكافريف فيجعمكنيا في أىؿ اإلسبلـ. اتيـ الفكرية، فإنيـمزاعميـ كاتجاى
كفييا الرٌد عمى ىؤالء الذيف خرجكا عمى المسمميف بالٌسيؼ كىذه سؤاالت يظير فييا عقيدة الٌصحابة، 

 بعدما كٌفركىـ ًبشيبىوو كاىية. 
ٍمتي  " :قاؿ أنو الصامت، بف عبادة عف الصنابحي، عف -1 مىيو دىخى : فىقىاؿى  فىبىكىٍيتي  اٍلمىٍكتً  ًفي كىىيكى  عى

ـى  مىٍيبلن  ىٍشيىدىف   اٍستيٍشًيٍدتي  لىًئفٍ  فىكىاهللً  تىٍبًكي؟ ًل ، ألى لىًئفٍ  لىؾى ىٍشفىعىف   شيفٍٍّعتي  كى ، ألى لىًئفٍ  لىؾى  اٍستىطىٍعتي  كى
، ىٍنفىعىن ؾى ًديثه  مىا كىاهللً : قىاؿى  ثيـ   ألى ـٍ   اهللً  رىسيكؿً  ًمفٍ  سىًمٍعتيوي  حى ٍيره  ًفيوً  لىكي د ٍثتيكيميكهي  ًإال   خى  ًإال   حى

ًديثنا دٍّثيكيميكهي اٍليىٍكـى  سىٍكؼى  كىاًحدنا حى قىدٍ  أيحى  مىفٍ :" يىقيكؿي   اهللً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  ،(1)ًبنىٍفًسي أيًحيطى  كى
م دنا كىأىف   اهللي  ًإال   ًإلىوى  الى  أىفٍ  شىًيدى  ـى  اهللً  رىسيكؿي  ميحى رٍّ مىى حي  .(2)"الن ارً  عى

لقد بكب العمماء كالمحدثكف ليذا الحديث كشبيو مف األحاديث بأبكاب تدؿ عمى معنى عظيـ       
 اهلل حـر اهلل رسكؿ ان محمد كأف اهلل إال إلو ال أف شيد مف بابكىك التحريـ عمى النار، فقاؿ بعضيـ: 

 ذلؾ كقرف ،بالكحدانية كعبل جؿ هلل شيد لمف تجب إنما الجنة بأف البياف ذكر، كقاؿ آخر: النار عميو
 سيدخمكف التكحيد أىؿ أف العمـ أىؿ بعض عند الحديث ىذا كجو، " ك بالرسالة  لممصطفى بالشيادة
ف الجنة،  .(3)"النار في يخمدكف ال فإنيـ بذنكبيـ بالنار عذبكا كا 

                                                           
، باب: مف لقي اهلل باإليماف كىك غير شاؾ فيو )صحيح مسمـمعناه قربت مف المكت كأيست مف النجاة كالحياة  (1)

 ( شرح: محمد فؤاد عبد الباقي.1/57الٌسابؽ، ) دخؿ الجنة كحـر عمى النار، المصدر
، باب: مف لقي اهلل باإليماف كىك غير شاؾ فيو دخؿ الجنة كحـر عمى النار، المصدر السابؽ، صحيح مسمـ (2)
(1/57.) 
(، قاؿ األلباني: 5/23، باب: ما جاء فيمف يمكت كىك يشيد أف ال إلو إال اهلل، المصدر السابؽ، )سنف الترمذم (3)
 سف.ح
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اًبرنا سىًمٍعتي  ":عف أبي الزبير قاؿ -2 سىأىلىوي   جى ؿه  كى ـٍ  الذ ٍنبى  تىعيدُّكفى  أىكيٍنتيـٍ : رىجي ،: قىاؿى  ًشٍركنا؟ ًفيكي  الى
سيًئؿى : قىاؿى  بىٍيفى  اٍلعىٍبدً  بىٍيفى  مىا كى ةً  تىٍرؾي : قىاؿى  اٍلكيٍفرً  كى بلى  . (1)" الص 

 كعف ال،: قاؿ كفار؟ إنكـ: القبمة ألىؿ تقكلكف كنتـ ":لجابر قمت سفياف، قاؿ، أبي عف -3
 كابف عمر كابف عباس ابف كعف ال،: قاؿ شركا؟ الذنب تعدكف أكنتـ: اليشكرم سميماف
 كعف معاكية، قتمى عمى طالب أبي بف عمي كصمى الكبائر، ألىؿ يرجكف كانكا أنيـ: مسعكد

 يسمبكف كال ،مكليان  يطمبكف كال جريح، عمى يجيزكف ال فكانكا صفيف شيدت: أمامة أبي
 .(2)" قتيبل

ٍمزىةى، أىبىا يىا " :قاؿ مالؾ، بف أىنس ًسيىاهو، بف ميمكف سأؿ -4 ـي  مىا حى رٍّ ـى  ييحى مىالىوي؟ العىٍبدً  دى  " مىفٍ :فىقىاؿى  كى
م ى ًقٍبمىتىنىا، كىاٍستىٍقبىؿى  الم وي، ًإال   ًإلىوى  الى  أىفٍ  شىًيدى  صى بلىتىنىا، كى تىنىا، كىأىكىؿى  صى ـي، فىييكى  ذىًبيحى  مىا لىوي  الميٍسًم

، مىٍيوً  ًلٍمميٍسًمـً مىى مىا كىعى  .(3)"الميٍسًمـً  عى
ية مف ج إف الكبلـ في الحكـ عمى مرتكب الكبيرة كاقع بيف الٌسمؼ مف جية، كبيف طكائؼ ثبلث    
 ، ىـ:أخرل

 مع تنفع ال كما معصية اإليماف مع عندىـ يضر ال إذ اإليماف، مع بالذنب تؤاخذ ال التي الطائفة ػ 1
 .تقدـ كما كالكرامية الجيمية فييـ بما المرجئة، غبلة كىـ طاعة، الكفر

 المنزلتيف، بيف منزلة في كجعمتيـ الدنيا بأحكاـ يتعمؽ فيما اإليماف اسـ العصاة سمبت التي الطائفة ػ 2
 النار، في فيخمدكف اآلخرة في أما المسمميف، بقية ييعامىؿ كما الدنيكية األحكاـ في معاممتيـ كأجازت

 .المعتزلة كىـ
 
 

                                                           
، المحقؽ: د. تعظيـ قدر الصبلةىػ(، 294المركزم، أبك عبد اهلل محمد بف نصر بف الحجاج المىٍركىًزم )المتكفى:  (1)

( 2/904، )2، عدد األجزاء: 1406المدينة المنكرة، الطبعة: األكلى،  -عبد الرحمف عبد الجبار الفريكائي، مكتبة الدار
 .(890()3/120لتو أقكاؿ الصحابة المسندة)إسناده صحيح، ذكره عمى الٌصيني في رسا

شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ ىػ(، 418البللكائي، ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم الرازم البللكائي )المتكفى:  (2)
ىػ 1423السعكدية، الطبعة: الثامنة،  –تحقيؽ: أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم، الناشر: دار طيبة  السنة كالجماعة،

 .(2463( )8/114صحيح ذكره األلباني في إركاء الغميؿ ) (6/1229، )9ـ، عدد األجزاء: 2003/ 
 (.393(، ) ح1/87، باب: فضؿ استقباؿ القبمة، المصدر السابؽ، )صحيح البخارم (3)
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 مخمد خالد اآلخرة كفي الدنيا في كافر عندىـ فيك عصى فمف ابتداءن، بكفرىـ حكمت ثالثة كطائفة ػ 3
 .(1)"النار في
رد عمى المعتزلة الذيف ال  ىك أٌما المرجئة فقد رددنا عمييـ، كالرد عمى الخكارج ىك في العمكـ    

يختمفكف عف الخكارج بالنسبة لخمكد مرتكب الكبيرة في اآلخرة، كيختمفكف في حكمو في الدنيا، فالخكارج 
 تبيح دمو كمالو، كالمعتزلة يجعمكنو في منزلة بيف المنزلتيف كيعامؿ كالمسمميف في الدنيا.تكفره ك 

كقد افترؽ الخكارج إلى عدة فرؽ يجمعيـ القكؿ بتكفير عمٌي بف أبي طالب، كعثماف بف عفاف        
كصكب الحكميف أك أحدىما كتكفير صاحب الكبائر كالقكؿ  ،كأصحاب الجمؿ كمف رضي بالتحكيـ

 .(2)بالخركج عمى اإلماـ إذا كاف جائران "
لقد كافؽ الخكارج مذىب الٌسمؼ في أقساـ اإليماف مف التصديؽ كاإلقرار كالعمؿ، فيـ مكافقكف     

الؾ ىك قكليـ بأٌف ألىؿ الٌسٌنة جعؿ الطاعات مف اإليماف، كلكٌف الببلء العظيـ الذم أكدل بيـ المي
اإليماف كامؿ ال يزيد كال ينقص، يخرج صاحبو مف اإليماف بمجٌرد ارتكاب كبيرة كليـ عمى ذلؾ أدٌلة 
تبيف سبب ضبلليـ، كلقد كٌفركا عمي بف أبي طالب بسبب قبكلو التحكيـ، كبذلؾ استباحكا دماء 

 الٌصحابة.
 :عمى كفر مرتكب الكبيرة كمف أدٌلتيـ

ائدة: ) َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱقكلو تعالى:  كقكلو، ( ٤٤الم

: "(3)…" مؤمف كىك يسرؽ حيف السارؽ يسرؽ كال مؤمف، كىك يزني حيف الزاني يزني ال. 
ككجو استدالليـ بأٌف أم حكـ لغير اهلل فيك كفر، أك أٌف الزاني ال يزني كىك مؤمف، كمف ليس بمؤمف 

 فيك كافر.
 .(4)"فسؽ دكف كفسؽ ظمـ، دكف كظمـ كفر، دكف كفر قكؿ ابف عباس:" كالرٌد عمى ىذا مف   

                                                           
، مكتبة العمـك كالحكـ، المدينة المنكرة، المممكة اإليماف بيف السمؼ كالمتكمميفحمد بف عطية بف عمي الغامدم، أ (1)

 (.1/202، )1ـ، عدد األجزاء: 2002ىػ/1432العربية السعكدية، الطبعة: األكلى، 
الككيت، الطبعة: األكلى،  ، دار إيبلؼ الدكلية،اعتقاد أئمة السمؼ أىؿ الحديثمحمد بف عبد الرحمف الخميس،  (2)

 (.1/398، )1ـ، عدد األجزاء: 1999ىػ/1420
 (.8/157صحيح البخارم، باب: ال يشرب الخمر، المصدر الٌسابؽ، ) (3)
( صٌح ذلؾ عف ترجماف 2552كقاؿ األلباني في الٌصحيحة برقـ) (1/58، المصدر الٌسابؽ، )اإليمافابف تيمية،  (4)

 .القرآف
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 المدح بمعنى ىك الذم االسـ عنو يزكؿ: قاؿ مف قكؿ عندنا كالصكاب": الطبرم قاؿأما الحديث،      
 أف األمة جميع بيف خبلؼ كال سارؽ، زافو  فاسؽ، فاجر،: لو فيقاؿ الذـ، بمعنى ىك الذم االسـ إلى
 بالتقييد لو كينسب ذلؾ برككبو كالكماؿ باإلطبلؽ اإليماف اسـ عنو كيزكؿ يتب، لـ ما أسمائو مف ذلؾ

، مصدؽ كرسكلو باهلل مؤمف ىك: فنقكؿ  معرفة عندنا اإليماف كاف إذ مؤمف ىك: مطمقنا نقكؿ كال قكالن
 .(1)"لو كاالستعماؿ اإلطبلؽ غير عمى باإليماف التسمية استحؽ كميا بيا يأت لـ فمما.  كعمبلن  قكالن 
 ثـ أصابعو، بيف كشبؾ ىكذا، :قاؿ منو؟ اإليماف ينزع كيؼ: عباس البف قمت: عكرمة قاؿ    

 .(2)"أصابعو بيف كشبؾ ىكذا، إليو عاد تاب فإف أخرجيا،
عمى  اإلسبلـ عرض محددات معينة، كىي:ـ دمو كمالو لو المسمـ المحرٌ  حابة أفٌ حدد الصٌ كلذلؾ      

، اإلسبلـ لحكـ يخضعكا أك يسممكا أم ، كىي: ال إلو إال اهلل:التكحيد بكممة يعترفكاك  يشيدكا الٌناس حتى
 أعظـ كالصبلة الصبلة، فرائض مف كىى القبمة شأف تعظيـ عمى يدؿ ىذاكاستقبؿ الكعبة في الصبلة،"

مٌمة  ، كال يكجد(3)"لو ديف فبل لو صبلة ال كمف لو، صبلة فبل متعمدا القبمة ترؾ كمف الديف، قربات
تستقبؿ الكعبة إال المسممكف، كصمى كما يصمي المسمـ، كأكؿ مف ذبيحة المسمميف كعمى طريقتيـ في 

 الذبح مف التسمية كالتكبير كقطع الحمقكـ.
ٌف أىؿ الٌسٌنة كالجماعة ال يخرجكف أحدان مف دائرة اإليماف إذا ارتكب كبيرة مف الكبائر، أك ذنبان إ    

 ذلؾ حتى يفعؿ ناقضان مف نكاقض اإليماف كالتكحيد.مف الذنكب، كال يفعمكف 
كمذىب أىؿ الٌسٌنة في ذلؾ أٌنو مؤمف ناقص اإليماف، أك كما يقاؿ: مؤمف بإيمانو، فاسؽ بكبيرتو،    

ف شاء عذبو  حكماف؛ لو -عندىـ - الكبيرة مرتكب إف: أم داخؿ تحت مشيئة خالقو، إف شاء رحمو كا 
 .اآلخرة في كحكـ الدنيا، في حكـ
أم أنو إذا ارتكب حدان كأقيـ عميو الحد فيذا كٌفارتو، كيبقى مسممان، كأكبر دليؿ عمى ذلؾ ما ركاه     

 حدا، أصبت اهلل، نبي يا: فقالت الزنى، مف حبمى كىي  اهلل نبي أتت جيينة مف امرأة أفمسمـ، 
 بيا فأمر ففعؿ، بيا، فأتني كضعت فإذا إلييا، أحسف: فقاؿ كلييا،  اهلل نبي فدعا عمي، فأقمو
 عمييا تصمي: عمر لو فقاؿ عمييا، صمى ثـ فرجمت، بيا أمر ثـ ثيابيا، عمييا فشكت ، اهلل نبي

                                                           
 (.2/649، المصدر السابؽ، )كتفصيؿ الثابت عف رسكؿ اهلل مف األخبارتيذيب اآلثار  (1)
 (. 8/164، باب: إثـ الزناة، المصدر السابؽ، )صحيح البخارم (2)
 (. 2/52، باب: الصبلة في الخفاؼ، المصدر السابؽ، )شرح صحيح البخارم البف بطاؿ (3)
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 كىؿ لكسعتيـ، المدينة أىؿ مف سبعيف بيف قسمت لك تكبة تابت لقد": فقاؿ زنت؟ كقد اهلل نبي يا
 .(1)"؟تعالى هلل بنفسيا جادت أف مف أفضؿ تكبة كجدت

ف       ـٌ تاب قبؿ اهلل منو بنص اآليات،كا   حئ جئ يي ىي نيٱُّٱارتكب أمران ال حد فيو ث

 مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ

زمر: ) َّ ف لـ يتب أصبح تحت( ٣٥ال ف شاء  عنو عفا شاء إف تعالى اهلل إلى أمرهك  المشيئة، ، كا  كا 
 مخمد كالمشرؾ لو، يغفر ال تعالى اهلل فإف الشرؾ؛ عمى مات إذا عذبو، كلكف دكف خمكد في الٌنار، أٌما

اء: ) َّخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٹٱٹٱُّٱ، جينـ نار في نس  ٨٤ال

 كال أكالدكـ، تقتمكا كال تزنكا، كال تسرقكا، كال شيئا، باهلل تشرككا ال أف عمى بايعكني:" كقاؿ النبي ، (
 كمف اهلل، عمى فأجره منكـ كفى فمف معركؼ، في تعصكا كال كأرجمكـ، أيديكـ بيف تفتركنو ببيتاف تأتكا

 إلى فيك اهلل ستره ثـ شيئا ذلؾ مف أصاب كمف لو، كفارة فيك الدنيا في فعكقب شيئا ذلؾ مف أصاب

ف عنو عفا شاء إف اهلل،  ٹٱٹٱُّٱف فاعمو صفة اإليماف، ، حتى القتؿ لـ ينزع ع (2)"عاقبو شاء كا 

حجرات: ) َّ مح ٰىين ىن نن من زن  رن مم  .( ٩ال
ف الذنكب مف بذنب مسمما نكفر كالقاؿ اإلماـ أبك حنيفة:"       نزيؿ كال يايستحمٌ  لـ إذا كبيرة كانت كا 
 .(3)"كافر غير فاسقان  مؤمنان  يككف فأ كيجكز حقيقة مؤمنا كنسميو اإليماف اسـ عنو
 كيخرج أسأت إذا كنقصانو أحسنت إذا زيادتو كينقص يىًزيد كعمؿ قكؿ كاإليمافكقاؿ اإلماـ أحمد:"     

 مف فريضة يرد أك العظيـ باهلل الشرؾ إال شيء اإلسبلـ مف يخرجو كال اإلسبلـ إلى اإليماف مف الرجؿ
ؿَّ  عىزَّ  المَّو فرائض ف عذبو شاء إف المَّو مشيئة ًفي كاف تياكنا أك كسبل تركيا فإف بيا جاحدنا كىجى  شاء كا 

 .(4)"عنو عفا
، الدائـ كاالستغفار الصادقة التكبةكمف أسباب سقكط العقكبة عف العاصي كما جمعيا البعض:"     

 عذاب، ك البر أعماؿ مف لمميت يعمؿ ما، ك الدنيا في العبد تصيب التي المصائب، ك الصالحة األعماؿك 

                                                           
 (.3/1324صحيح مسمـ، باب: مف اعترؼ عمى نفسو بالزنى، المصدر الٌسابؽ، ) (1)
 (.1/12صحيح البخارم، باب: عبلمة اإليماف حب االنصار، المصدر الٌسابؽ، ) (2)
 (.1/43، المصدر السابؽ، )الفقو األكبرأبك حنيفة،  (3)
، المحقؽ: محمد حامد الفقي، دار قات الحنابمةطبىػ(، 526أبك الحسيف ابف أبي يعمى، محمد بف محمد )المتكفى:  (4)

 (.1/343، ) 2بيركت ، عدد األجزاء:  –المعرفة 
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 كعفكه - الرحيـ الغفكر - اهلل رحمة، ك القيامة يـك الشفاعة، ك كشدائدىا ككربيا القيامة يكـ أىكاؿ، ك القبر
 .(1)"كمغفرتو

 :عند الٌسمؼ يفنكاقض الشيادتالمبحث الرابع: 
قبؿ الٌشركع في ذكر ما كرد عف الٌسمؼ مف تساؤالت حكؿ نكاقض الشيادتيف، ال بد مف تعريؼ    

 معنى النكاقض.

 كالحبؿ البناء نقض النقض: الصحاح كفي بناء، أك عقد مف أبرمت ما إفساد: لغةن  النقض    
 اإليماف تقطع فيي. كتقطعو اإليماف تزيؿ أفعاؿ أك أقكاؿ أك اعتقادات، أنيا ":اصطبلحا .(2)"كالعيد

 .(3)"اإليماف ضتنق المعاصي سائر بينما كتنقضو

كنكاقض الٌشيادتيف كثيرة جٌدان، حيث أٌنيا قد تطرأ عمى العبد فيخرج مف دائرة اإلسبلـ إلى الكفر دكف   
أف يشعر، كمف ينكر أم معمكـ مف الديف بالضركرة، أك يستحٌؿ حرامان، أك ييزأ بأم شعيرة مف شعائر 

 اإلسبلـ. 

 :كالكفر الشرؾ المطمب األٌكؿ:
 العبد يجعؿ أف: " كفي االصطبلح. (4)"تشاركنا بمعنى كاشتركنا. الشريكيف مخالطة: "الٌشرؾ لغةٌ     
، كىذا ىك الٌشرؾ األكبر كىك مخرج مف المٌمة (5)"كالكلد الصاحبة إليو ينسب أف أك كفؤان، أك ندان  هلل

كمحبط لمعمؿ، أٌما الٌشرؾ األصغر فبل يخرج مف المٌمة كالٌرياء، كلكٌنو ال يقبؿ ذلؾ العمؿ الذم خالطو 
 رياء.  

                                                           
، المصدر الٌسابؽ، اإليماف حقيقتو، خكارمو، نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعةعبد اهلل بف عبد الحميد،  (1)
(1/224.) 
 (.7/242ابف منظكر، لساف العرب، فصؿ النكف، المصدر السابؽ، ) (2)
، عمادة البحث العممي بالجامعة اآلثار الكاردة عف عمر بف عبد العزيز في العقيدةحياة بف محمد بف جبريؿ،  (3)

 (1/584) 2ـ، عدد األجزاء: 2002ىػ/1423اإلسبلمية، المدينة المنكرة، الطبعة: األكلى 
ىػ(، كتاب 170يدم البصرم )المتكفى: الخميؿ بف أحمد، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراى (4)

، باب الكاؼ كالٌشيف،  8العيف، المحقؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي،  دار كمكتبة اليبلؿ، عدد األجزاء: 
(5/293.) 
، عمادة البحث منيج القرآف الكريـ في دعكة المشركيف إلى اإلسبلـالرحيمي، حمكد بف أحمد بف فرج الرحيمي،  (5)
 (.1/106، ) 2ـ، عدد األجزاء: 2004ىػ/1424لعممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، الطبعة: األكلى، ا
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 كقكلو. الشكر ضد كىك النعمة، جحكد: كالكفر. الشكر نقيض كىك النعمة، كفر: الكفر لغةن أٌما      
 جحدىا: بيا ككفر ككفرانا كفكرا يكفرىا اهلل نعمة ككفر. جاحدكف أم ؛(كافركف بكؿ إنا): تعالى
 .(2)"قمبو عمى مغطى الكافر فكأف لو، كالستر الشيء عمى التغطية الكفر كأصؿ"  .(1)"كسترىا
:" كفي االصطبلح      اإليماف تعالى اهلل افترض مما شيئا جحد مف صفة الديف في كىك: قاؿ ابف حـز
 جاء عمؿ أك معا بيما أك قمبو دكف بمسانو أك لسانو دكف بقمبو إليو الحؽ ببمكغ عميو الحجة قياـ بعد بو

 أك الزكاة كجكب أك الصبلة كجكب يجحد كالذم، (3)"اإليماف اسـ عف بذلؾ لو مخرج بأنو النص
، كىذا ما يسٌمى بالكفر الكالديف بر كجكب أك االستطاعة، مع الحج كجكب أك رمضاف صكـ كجكب

األكبر، الذم ىك مخرج مف المٌمة محبط لمعمؿ، أٌما الكفر األصغر فيك: ما كاف مف الذنكب كالكبائر 
، (4)"كفر كقتالو فسكؽ، المسمـ سباب "قاؿ: كأطمؽ عمييا كفران، كقتؿ النفس المؤمنة، عف النبي 

ـٍ  يىٍضًربي  كيف ارنا بىٍعًدم تىٍرًجعيكا الى ":بي كقكؿ النٌ  كي كذلؾ مف الكفر األصغر جماع ، (5)"بىٍعضو  ًرقىابى  بىٍعضي
 ديبيرًىىا، ًفي اٍمرىأىتىوي  يىٍأًتي ال ًذم عىفً  عىب اسو  اٍبفي  سيًئؿى  ":قىاؿى  عف أبي طاككس، عف أبيو،المرأة في دبرىا، 

 .(6) "اٍلكيٍفر عىفً  ييسىاًئميًني ىىذىا :فىقىاؿى 
كحكؿ ىذه األلفاظ أكرد سؤاالت كيٌجيت لمصحابة، يظير مف خبلليا عقيدة الٌسمؼ في التعاطي مع   

 ىذه األلفاظ، مف خبلؿ بياف معنى الٌشرؾ كالكفر.
اًلسنا كيٍنتي  ":قاؿ ًمٍجمىزو  عف أبي -1 ؿى  عيمىرى  اٍبفً  ًعٍندى  جى مىٍيوً  فىدىخى ، عى ؿه ٍبدً  أىبىا يىا: فىقىاؿى  رىجي  الر ٍحمىًف، عى

ٍشرىاؾي  مىا ، ًإلىينا الم وً  مىعى  تىٍجعىؿى  أىفٍ : قىاؿى  ًبالم ًو؟ اإلًٍ رى ا فىقىاؿى  آخى ٍبدً  أىبىا يىا: أىٍيضن  مىا الر ٍحمىًف، عى
ٍشرىاؾي  ا فىقىاؿى  أىٍندىادنا، الم وً  ديكفً  ًمفٍ  تىت ًخذى  أىفٍ : قىاؿى  ًبالم ًو؟ اإلًٍ ٍبدً  أىبىا يىا: أىٍيضن  مىا الر ٍحمىًف، عى
ٍشرىاؾي  رٍّجي : فىقىاؿى  ًبالم ًو؟ اإلًٍ مىٍيؾى  أيحى ا ميٍسًممنا كيٍنتى  ًإفٍ  عى رىٍجتى  لىمى رىجى  ، عىنٍّي خى ، فىخى ؿي  كىغىًضبى  الر جي

                                                           
 (.5/144، باب الكاؼ، المصدر الٌسابؽ، )لساف العربابف منظكر،  (1)
منير  ، المحقؽ: رمزمجميرة المغةىػ(، 321ابف دريد، أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم )المتكفى:  (2)

 (.2/786ـ، عدد األجزاء: ، )1987بيركت الطبعة: األكلى،  –بعمبكي، دار العمـ لممبلييف 
اإلحكاـ في أصكؿ ىػ(، 456أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى:  (3)

ف عباس، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت ، المحقؽ: الشيخ أحمد محمد شاكر ، قدـ لو: األستاذ الدكتكر إحسا األحكاـ
 (.50-1/49، ) 8،عدد األجزاء: 

 .(1/19، المصدر السابؽ، )يشعر ال كىك عممو يحبط أف مف المؤمف خكؼ باب، باب: صحيح البخارم (4)
 .(1/35، المصدر الٌسابؽ، ) لمعمماء اإلنصات باب:صحيح البخارم،  (5)
، آداب الزفاؼ(، قاؿ األلباني في كتاب 11/442، باب: إتياف المرأة في دبرىا، المصدر السابؽ)جامع معمر (6)
 (: سنده صحيح.1/105)
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بنا عيمىرى  اٍبفي  ًبوً  ًشد ةً  ًمفٍ  رىأىٍيتي  لىم ا فىقيٍمتي : قىاؿى  شىًديدنا غىضى ، غىضى رىبى  أًلىٍخريجى مىى ًبيىًدم فىضى  عى
ك فىًإنٍّي اٍجًمٍس؛: فىقىاؿى  ريٍكبىًتي ـٍ  تىكيكفى  الى  أىفٍ  أىٍرجي  .(1)"ًمٍنيي

ٍيًد رىسيكًؿ الم ًو  "قاؿ أبك مسمـ الخكالني:  -2 مىى عى ـٍ أىف  الن اسى كىانيكا عى ـٍ تىٍعمى ، أىلى  يىا اٍبفى مىٍسعيكدو
: ميٍؤًمفي الس   ثىًة أىٍصنىاؼو مىى ثىبلى ًنيىًة، ًريرىًة ميٍؤًمفي عى ًنيىًة،كىاًفري الس   اٍلعىبلى ميٍؤًمفي  ًريرىًة كىاًفري اٍلعىبلى
ـٍ  : نىعى ًنيىًة كىاًفري الس ًريرىًة؟ قىاؿى ؟قي  ،اٍلعىبلى ـٍ أىٍنتى : فىًمٍف أىيًٍّي : أىنىا ميٍؤًمفي الس ًريرىًة ميٍؤًمفي ٍمتي ، قىاؿى

ًنيىةً   .(2)اٍلعىبلى
ٍرتي  " :عف أبي سفياف، قاؿ -3 اكى اًبرً  مىعى  جى ٍبدً  ٍبفً  جى ؿه  فىسىأىلىوي ، أىٍشييرو  ًست ةى  ًبمىك ةى  الم وً  عى  ىىؿٍ : رىجي

دنا تيسىمُّكفى  كيٍنتيـٍ  : قىاؿى  ميٍشًركنا؟: تيسىمُّكنىوي  فىيىؿٍ : قىاؿى ،  الم وً  مىعىاذى : فىقىاؿى  كىاًفرنا؟ اٍلًقٍبمىةً  أىٍىؿً  ًمفٍ  أىحى
"  .(3) الى

اءى  " :قاؿ شىًبيبو  بف سىكَّار عف -4 ؿه  جى مىي   يىٍشيىديكفى  قىٍكمنا ىىاىينىا ًإف  : فىقىاؿى  عيمىرى  اٍبفً  ًإلىى رىجي  عى
ـٍ  الم وي  ًإال   ًإلىوى  الى : تىقيكؿي  أىالى :" فىقىاؿى  ، ًباٍلكيٍفرً   .(4)" فىتيكىذٍّبييي

اإلسبلـ، فقد كرد فييا لفظ الٌشرؾ كلفظ  خركج العبد مف عة تدكر كميا حكؿىذه اآلثار األرب إف    
 .ى النفاؽ في سياؽ الحديث الثانيصراحةن، ككرد معن الكفر

 الفرع األٌكؿ: الٌشرؾ باهلل تعالى:
؛ بأٌنو اتخاذ معبكد كند مف دكف اهلل شراؾ باهلل بما كرد عف رسكؿ اهللاإل لقد عٌرؼ ابف عمر     

ٌف مف أظمـ ا لظمـ اإلشراؾ باهلل، فإٌف مف اٌتخذ مف دكف اهلل نٌدان فكأٌنو جحد تعالى، كىك خمقؾ كحده، كا 

                                                           
، المصنؼىػ(، 211عبد الرزاؽ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني )المتكفى:  (1)

، اإلصدار: 11، عدد األجزاء: 1403بيركت، الطبعة: الثانية،  –المحقؽ: حبيب الرحمف األعظمي، المكتب اإلسبلمي 
ذكره عمي الصيني في رسالتو  ( بإسناد صحيح2/538، باب: الرجؿ يخرج في كقت الصبلة، المصدر السابؽ، ) 2.0

 .( 862()3/85أقكاؿ الصحابة المسندة )
 (.12/344)المطالب العاليةفي ( صححو ابف حجر 2/333، المصدر الٌسابؽ، )مسند الشامييفالطبراني،  (2)
اإليماف كمعالمو، كسننو، ىػ(، 224ابف سبٌلـ، أبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم )المتكفى:  (3)

ىػ 1421، المحقؽ: محمد نصر الديف األلباني، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ، الطبعة: األكلى، كاستكمالو، كدرجاتو
 ( قاؿ األلباني: إسناده صحيح عمى شرط مسمـ.1/47)ـ 2000-
ذكره الٌصيني في رسالتو،  (، بإسناد صحيح6/166المصدر السابؽ، )، قكلو: بابمصنؼ ابف أبي شيبة،  (4)
(3/394( )1133). 
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حيائو كتيسير رزقو،   خس  حس جس مخ جخ مح ٹٱٹٱُّٱحٌؽ اهلل تعالى مف خمؽ عبده كا 

بقرة: )  َّ مس  .( ٢٢ال
 ظممة في سكداء صفاة عمى النمؿ بيبد مف أخفى الشرؾ، ىك: األنداد: "اآلية في عباس ابف قاؿ     
 البط كلكال. المصكص ألتانا ىذا كميبة لكال: كتقكؿ كحياتي، فبلف، يا كحياتؾ كاهلل: تقكؿ أف كىك". الميؿ
 ال ،كفبلف اهلل لكال: الرجؿ كقكؿ. كشئت اهلل شاء ما: لصاحبو الرجؿ كقكؿ. المصكص ألتانا الدار في

 .(1)" شرؾ بو كمو ىذا؛  فبلنا فييا تجعؿ
أٌما األمر اآلخر الذم عٌرؼ بو ابف عمر السائؿ عف الشرؾ فيك اتخاذ معبكد مف دكف اهلل، حيث    

، تعالى هلل خالص و حؽألن الظمـ؛ كأعظـ الكبائر، أكبر ىكك  بو، اهلل عصي ذنب أعظـيعتبر ذلؾ 

مان: ) َّ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٹٱٹٱُّٱ  (٣١لق

 أٌما صكر الٌشرؾ فكثيرة: 
 القدرية شرؾك ، ثبلثة ثالث اهللأٌف  يقكلكف الذيف النصارل شرؾ: كمنيا ما ىك في الربكبية -1

 .بالنجكـ االستسقاءك  القبكر عباد شرؾك  أفعالو يخمؽ اإلنساف أف يزعمكف الذيف
كمف يدعي أٌف مخمكقان يعمـ الغيب، كالكاىف كالمنجـ أك  : كالصفات األسماء في كمنيا ما ىك -2

 األكلياء كالصالحيف، أك مف يدعي أف ألحد مف الخمؽ صفة مف الخالؽ.
كعبادة غير اهلل بأم صكرة مف صكر العبادة، كمف يصمي  :كمنيا ما ىك شرؾ في األلكىية -3

 لصنـ، أك كمف يدعك غير اهلل، أك يستعف كيتككؿ عمى غير اهلل.
اهلل ال يغفره إذا  أفٌ :  كلمشرؾ آثار كعقكبات كخيمة ترجع عمى صاحبيا في الدنيا كاآلخرة، منيا    

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٹٱٹٱُّٱمات صاحبو كلـ يتب منو، كما 

اء: ) َّخب نس يحـر أف يتزكج المشرؾ كعممو ال يقبؿ، ك  كصاحبو خارج مف ممة اإلسبلـ،، ( ٨٤ال

ذا مات المشرؾ فبل ييغسؿ، كال ييكفف، كال ييصمى عميو، كال ييدفف في ، ك مشركةبالمسمـ  أك بمسممة، ا 
 جيٌنـ. في نار خالدمقابر المسمميف، كىك 

 كما – يكجب ال: األصغر فالشرؾ األصغر بالشرؾ يتعمؽ ما كأما"  األكبر الٌشرؾ في سبقو كما ىذا
نما النار، في الخمكد بالتالي كال الردة – معمكـ ىك  العمؿ ىذا مف اإلنساف يتكب أف... التكبة يكجب كا 

 يعني ذلؾ، دكف ىك ما كمنو كالسيئات المعاصي أكبر مف ىك ما منو األصغر كالشرؾ فيو، كقع الذم
                                                           

 (.1/109محمد بف عبد الكىاب، كتاب التكحيد، المصدر الٌسابؽ، ) (1)
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 أك القتؿ مثؿ يككف ال الرياء يسير فمثبل:  تفصيؿ فيو ىذا الكبائر أكبر ىك األصغر الشرؾ بأف القكؿ
ياكـ، اهلل عافانا الزنا نما كا   .(1)"إطبلقيا عمى ليست فيي تفصيؿ فييا كالمسألة ذلؾ، دكف ىك كا 

 الفرع الثٌاني: الكفر
: ال يخرج مف أكبر مخرج مف المٌمة، كأصغر كفر تعريفنا لمعنى الكفر، كأٌنو نكعاف:مما سبؽ في      

 عممو فقد كمتى كغيرىا، صبلة مف المأمكرات فعؿ منو لـز األكامر لفعؿ منقادان  محبان  داـ فما "المٌمة، 
ذا انقياد، ببل التصديؽ مجرد كىك قكلو كجد فا  ك  المأمكرات فقدت  افالرٌ  بكجكد لمقمب ىفكة حصمت كا 
 القمب كعمؿ الجكارح في الظاىرة المتقدمة المعاصي مف شيء فحصؿ الشيكة فرط شدة نحك مف عميو
 السيئة، أعمالو بظاىر اإليماف كماؿ عنو انتفى كلكف باؽ اإلسبلـ فحكـ ،أكالن  عميو كاف ما عمى باؽ

 دالئمو تقدمت كما بالكمية كالممة اإلسبلمية الدائرة مف يخرجو ال فإنو بذلؾ الكفر اسـ عميو أطمؽ كمتى
جماع كالسنة الكتاب مف  .(2)"األمة سمؼ كا 
إاٌل  كيجب الحذر مف إطبلؽ التكفير عمى أم أحد، ألٌف التكفير لو ضكابط كمكانع ال يعرفيا    

 مف أحدا يكفر أف ألحد كليسالعمماء، كليس ألحد أف يكٌفر أحدان مف أىؿ القبمة جزافان، قاؿ ابف تيمية: "
ف المسمميف  ذلؾ يزؿ لـ بيقيف إسبلمو ثبت كمف المحجة لو كتبيف الحجة عميو تقاـ حتى كغمط أخطأ كا 

زالة الحجة إقامة بعد إال يزكؿ ال بؿ بالشؾ؛ عنو نما شرعي حكـ الكفر ألف؛ (3)"الشبية كا   يثبت كا 
نما كافرا يكف لـ العقؿ بمجرد عمـ بؿ الشرع عميو يدؿ لـ شيئا أنكر كمف الشرعية باألدلة  مف الكافر كا 
 .(4)"الرسكؿ بو جاء ما أنكر

كلقد دلت األحاديث عمى قكـ يكفركف الٌصحابة كىـ الخكارج، فيـ الذيف يكٌفركف بالمعصية دكف      
حجة كبرىاف، فكصؼ ابف عمر ردان لمرجؿ عمى الخكارج لكي يثبت ليـ أنو مسمـ حتى ال يقتمكه، كىك 

أسامة عمى قتمو  قكلو ال إلو إال اهلل؛ ألٌف المسمـ يدخؿ في اإلسبلـ بيذه الكممة، كلقد عاتب النبي 
 يا: فقمت ،" اهلل؟ إال إلو ال: يقكؿ كىك أقتمتو، أسامة، يارجبلن كافران نطؽ بالشيادة متعكذان، فقاؿ لو: "

                                                           
 (.1/23) ح نكاقض اإلسبلـ،شر عبد اهلل بف عبد الرحمف السعد،  (1)
التكضيح عف تكحيد الخبلؽ في جكاب أىؿ ىػ(، 1233سميماف بف عبد اهلل بف محمد بف عبد الكىاب )المتكفى:  (2)

، دار طيبة، الرياض، المممكة العربية السعكدية العراؽ كتذكرة أكلي األلباب في طريقة الشيخ محمد بف عبد الكىاب
 (.1/137، باب كفر دكف كفر)1ـ، عدد األجزاء: 1984ىػ/ 1404،الطبعة: األكلى، 

 (.12/466، ىؿ يكفر القائؿ، المصدر السابؽ، )مجمكع الفتاكلابف تيمية،  (3)
 (.17/78، باب: بياف الٌسمؼ بتفاضؿ صفات اهلل، المصدر الٌسابؽ، )مجمكع الفتاكلابف تيمية،  (4)
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 إال أسممت أكف لـ أني كددت حتى يرددىا زاؿ فما: قاؿ قطعتو، بعدما تعكذا قاليا إنما اهلل، رسكؿ
 .(1)"يكمي
، ما داـ كلـ يكف الٌصحابة كما مٌر في األحاديث يكفركف أحدان مف أىؿ القبمة في زماف النبي    

يستقبؿ القبمة كيقيـ شعائر اإلسبلـ، حتى لك ارتكب كبيرة، فمف الصحابة مف زنى كمنيـ مف سرؽ، كلـ 
 لمغامدية بالتكبة، كنيى خالد بف الكليد عف سٌبيا. يقؿ أحد بتكفيرىـ، بؿ شيد الٌنبي 

 :أحكاـ عميو يترتبك  ،عاقبتو كخيمة التكفير فٌ أل ذلؾك  ،التٌقىك  ديفالك  كرعال أىؿ التكفير في يسارع الك 
 ثـ المغفرة، كعدـ كالعار، كالخزم األعماؿ، كحبكط القمب، عمى كالطبع كالغضب، المعنة، ككجكب
 بيا باء فقد كافر، يا ألخيو قاؿ رجؿ أيما": النبي  قاؿالنار،  عذاب في اآلبديف أبد الخمكد
 .(2)"أحدىما
يانا اهلل رحمؾ - كاعمـقاؿ ابف أبي العٌز:"       الفتنة عظمت باب التكفير، كعدـ التكفير باب أف - كا 

 في فيو، فالناس. دالئميـ فيو كتعارضت كاآلراء، األىكاء فيو كتشتتت االفتراؽ، فيو ككثر فيو، كالمحنة
 أك األمر، نفس في رسكلو بو اهلل بعث الذم لمحؽ المخالفة الفاسدة، كالعقائد المقاالت أىؿ تكفير جنس

 الكبائر أىؿ تكفير في االختبلؼ جنس مف ككسط، طرفيف عمى اعتقادىـ، في لذلؾ المخالفة
 .(3)"العممية
ما يكدم بالمسمـ فيكقعو  لكشؼ الكحيد السبيؿ، ألٌنيا الصحيحة العقيدة دراسة كالكاجب عمى المسمـ    

 كمف الكراـ كصحابتو  النبي أثر اقتفاء عمىكليحرص المسمـ  ،في الكفر كالٌشرؾ مف حيث ال يدرم
 حتى ينجك مف الٌشرؾ كالكفر أكلو كآخره. المعتبريف السنة أىؿ مف بإحساف تبعيـ

 
 
 
 

                                                           
مسند البزار ىػ(، 292البٌزار، أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبلد بف عبيد اهلل العتكي )المتكفى:  (1)

كعادؿ بف سعد حقؽ  9إلى  1، المحقؽ: محفكظ الرحمف زيف اهلل، حقؽ األجزاء مف المنشكر باسـ البحر الزخار
المدينة المنكرة، الطبعة:  -، مكتبة العمـك كالحكـ18 كصبرم عبد الخالؽ الشافعي حقؽ الجزء 17إلى  10األجزاء مف 

 .(1/89كقاؿ األلباني في تحقيؽ كتاب اإليماف البف تيمية صحيح ) (1/61ـ، )2009ـ، كانتيت 1988األكلى، بدأت 
 (.8/26صحيح البخارم، باب: مف كفر أخاه بغير تأكيؿ فيك كما قاؿ، المصدر الٌسابؽ، ) (2)
 (.2/432، المصدر الٌسابؽ، )العقيدة الطحاكية شرحابف أبي العز،  (3)
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 الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل الثاني: مطمبال
 اهلل إفراد عدـيعتبر الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل تعالى مف نكاقض اإليماف باألفعاؿ، كيقع تحت عنكاف )   

 اهلل شرع بدؿ أك عباده، في كحكمو تعالى، اهلل حكـ غير حكمان  شرع فمف(، كالتشريع بالحكـ تعالى
 مف ناقض ألنو أكبر، كفر فيذا بو؛ كحكـ طاغكتيان  حكمان  بو كاستبدؿ بو، يحكـ كلـ عطمو، أك تعالى،

 خص حص مس  خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ ،(1)"اإلسبلـ عف كردة اإليماف نكاقض

اء: ) َّ جض مص نس اء: ) َّ هن من خن حن جن مم خم حم ٹٱٹٱُّٱ، ك( ٥٦ال نس  ٩٥ال

فيذه قاؿ ابف القٌيـ:" ، ، لقد نفى ربنا عٌز كجؿ اإليماف عٌمف لـ يحكمكا النبي الكريـ فيما شجر بينيـ(
 .(2)"التحكيـ، كسعة الصدر بانتفاء الحرج، كالتسميـثبلث مراتب: 

 يككف أف: األكؿ :أمكر بثبلثة إال اإليماف يصح ال أنو مؤكدا قسما بيا أقسـقاؿ ابف عثيميف:"     
 حرج النفكس في يككف كال بحكمو، الصدكر تنشرح أف: الثاني . اهلل رسكؿ إلى نزاع كؿ في التحاكـ
 .(3)"انحراؼ أك تكاف بدكف كتنفيذه بو حكـ ما بقبكؿ التسميـ يحصؿ أف: الثالث .منو كضيؽ
 الذم اهلل حكـ كتـ كمف: ذكره تعالى يقكؿ ":الطبرم في تفسيره لآلية التي في األثر جعفر أبك قاؿك     
 المحصنيف الزانييف في الييكد كحكـ بغيره، كحكـ فأخفاه عباده، يفب حكما كجعمو كتابو في أنزلو

 الدية، بنصؼ بعض كفي كاممة بدية قتبلىـ بعض في ككقضائيـ الرجـ، ككتمانيـ كالتحميـ، بالتجبيو
 التكراة في عمييـ الحكـ في جميعيـ بيف اهلل سكل كقد بالدية، األدنياء كفي بالقصاص، األشراؼ كفي

 .(4)"الكافركف ىـ فأكلئؾ

                                                           
 (.302-301، المصدر الٌسابؽ، )اإليماف حقيقتو، خكارمو، نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعةأنظر:  (1)
مدارج السالكيف ىػ(، 751ابف القٌيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى:  (2)

ياؾ نستعيف،  بيف منازؿ إياؾ بيركت، الطبعة:  –المحقؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم، دار الكتاب العربي نعبد كا 
 (.2/145، ) 2ـ، عدد األجزاء: 1996 -ىػ  1416الثالثة، 

، دار الثريا لمنشر ، شرح ثبلثة األصكؿىػ(، 1421ابف عثيميف، محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى:  (3)
 (.157، )1ـ ، عدد األجزاء: 2004 -ىػ 1424طبعة الرابعة الطبعة: ال

 (.10/345المصدر الٌسابؽ، ) جامع البياف في تأكيؿ القرآف،الطبرم،  (4)
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عف عمقمة، كاألسكد، أنيما سأال ابف فعف الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل،  كقد سئؿ ابف مسعكد     
ٍكـً  أىًفي: قىاالى . السٍُّحتي  ًىيى :" مسعكد عف الرشكة، فقاؿ ؟ اٍلحي  ُّٱ :اآٍليىةى  ىىًذهً  تىبلى  ثيـ  . اٍلكيٍفري  ذىًلؾى : قىاؿى  ذىًلؾى

ائدة: ) َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني  .     (1) "(  44الم

إٌف ىذا الحديث يدؿ عمى أمريف: األكؿ أخذ الرشكة لبلستشفاع، كىذا سحت كما أخبر ابف مسعكد،     
 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱكالثاني: أخذ الرشكة لتغيير الحكـ كىذا كفر، كاستدؿ باآلية: 

 .(2)كفر" الحكـ في الجكر: قاؿ أنو المَّو عبد عف"ك  َّ حب جب

يأخذ الٌرشكة لتغيير حكـ شرعي فإٌف ىذا مف الكفر كما سٌماه ابف مف ىذا الحديث نفيـ أٌف مف     
مسعكد، ألٌنو فيو تغيير حكـ شرعي، كتحاكـ لمطاغكت، كقد يقتدل بيذا القاضي الذم حكـ بغير 

 الٌشرع فيصير قانكنان مسنكنان تـ فيو تغيير لحكـ الٌشرع.
 ربكبيتو، مقتضى ىك الذم اهلل لحكـ تنفيذ ألنو الربكبية؛ تكحيد مف تعالى اهلل أنزؿ بما الحكـك     

 فقاؿ يـلمتبعي أربابا تعالى اهلل أنزؿ ما غير في المتبكعيف تعالى اهلل سمى كليذا كتصرفو، ممكو ككماؿ

  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ٹٱٹٱُّٱ: سبحانو

 جف مغ جغمع جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص حص مس

توبة: ) َّ  خف حف  اهلل مع مشرعيف جعمكا حيث أربابا المتبكعيف تعالى اهلل فسمى ،( ١٣ال

 .(3)"كتعالى سبحانو اهلل حكـ مخالفة في كأطاعكىـ ليـ ذلكا إنيـ حيث عبادا المتبعيف كسمى تعالى،
 :أنكاع أربعة عف يخرج فبل اهلل أنزؿ ما بغير حكـ مف": باز ابف اهلل عبد بف العزيز عبدكقاؿ 

 .أكبر كفرنا كافر فيك اإلسبلمية، الشريعة مف أفضؿ ألنو بيذا أحكـ أنا قاؿ مف - 1
 فيك جائز، كبالشريعة جائز بيذا فالحكـ اإلسبلمية، الشريعة مثؿ ألنو بيذا أحكـ أنا قاؿ كمف - 2

 .أكبر كفرنا كافر

                                                           
، قالو ثقات رجالو صحيح الطريؽ ىذا كسند( 4/157لمصدر الٌسابؽ، )، باب: مناكحة المرجئة، االسنةالخبلؿ،  (1)

 .(4/1472) حميد آؿ العزيز عبد بف اهلل عبد بف سعد .د منصكر بف سعيد سنف مف التفسيرمحقؽ 
، الجامع لعمكـ اإلماـ أحمدخالد الرباط، سيد عزت عيد، محمد أحمد عبد التكاب بمشاركة الباحثيف بدار الفبلح ،  (2)

ـ،  2009 -ىػ 1430جميكرية مصر العربية، الطبعة: األكلى،  -دار الفبلح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث، الفيـك 
 (.3/203،) 22عدد األجزاء: 

 (.155-154-1، المرجع الٌسابؽ، )شرح ثبلثة األصكؿابف عثيميف،  (3)
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 جائز، اهلل أنزؿ ما بغير الحكـ لكف أفضؿ، اإلسبلمية بالشريعة كالحكـ بيذا، أحكـ أنا قاؿ كمف - 3
 .أكبر كفرنا كافر فيك
 بالشريعة الحكـ: كيقكؿ يجكز، ال اهلل أنزؿ ما بغير الحكـ أف يعتقد كىك بيذا، أحكـ أنا قاؿ كمف - 4

كَّامو، مف صادر ألمرو  ىذا يفعؿ أك متساىؿ، كلكنو بغيرىا، الحكـ يجكز كال أفضؿ، اإلسبلمية  فيك حي
 .(1)"الكبائر أكبر مف كييعتبر المٌمة، مف يخرج ال أصغر كفرنا كافر
ف قاؿ أنا مؤمف.       كمف حكـ بيف الٌناس بغير ما أنزؿ اهلل تبعان ليكاه، فقد خرج مف اإلسبلـ كا 
 

 مناظرة ابف عباس لمحركرية:   
مع الحركرية الخكارج، نسكقيا في معرض بياف  مناظرة حبر األٌمة كترجماف القرآف ابف عباس  كىذه

 .، كرجكع أكثرىـ لمحؽٌ عمييـ  رٌده، ككيفية -تعالى–مسألة الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل 
كًري ةى  اٍعتىزىٍلتي  لىم ا " :قاؿ ،عباس  فعف اب ري اٍلحى

مىى دىارو  ًفي فىكىانيكا (2)  فىقيٍمتي  ًحدًٍّتًيـٍ  عى
ةً  عىفً  أىٍبًردٍ  ،اٍلميٍؤًمًنيفى  أىًميرى  يىا: ًلعىًمي   بلى ءً  آًتي لىعىمٍّي الص  ـٍ  اٍلقىٍكـى  ىىؤيالى  ًإنٍّي: قىاؿى  ،فىأيكىمٍّمىيي

ـٍ  فييي ك  مىٍيؾى  أىتىخى كًني: قيٍمتي : قىاؿى  ....،تىعىالىى الم وي  شىاءى  ًإفٍ  كىبل  : قيٍمتي  عى مىى تىٍنقيميكفى  مىا أىٍخًبري  عى
ٍـّ  اٍبفً  ـي : قىاليكا" ....الم وً  رىسيكؿً  عى مىٍيوً  نىٍنقي ثنا عى مىا: قيٍمتي : قىاؿى  ،ثىبلى ؟ كى ليييف  : قىاليكا ىيف   أىن وي  أىك 

ـى  ك  اؿى  حى قىدٍ  الم وً  ًديفً  ًفي الرٍّجى عام: ) َّمب خب حب جب ٹٱٹٱُّٱ كى : قىاؿى  ...،( 75األن

ـٍ  أىم ا: قيٍمتي  ـى : قىٍكليكي ك  اؿى  حى  جب هئ مئ خئ ُّٱ:يىقيكؿي  تىعىالىى الم وى  فىًإف   الم وً  ًديفً  ًفي الرٍّجى

ائدة: ) َّهب مب  خب حب م ائدة: ) َّ مس خس حس جس مخ ٱُّٱ: قىٍكًلوً  ًإلىى ( 59ال الم

قىاؿى  ( 59 ٍكًجيىا اٍلمىٍرأىةً  ًفي كى زى  رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ُّٱ:كى

اء: ) َّ مث زث نس ـي  (، 53ال ـي  الم وى  أىٍنشيديكي اؿً  أىٍحكي ٍقفً  ًفي الرٍّجى حً  كىأىٍنفيًسًيـٍ  ًدمىاًئًيـٍ  حى ٍصبلى  كىاً 

                                                           
، مطبعة سفير، الرياض ، نكر اإلسبلـ كظممات الكفر في ضكء الكتاب كالسنةسعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني،  (1)

 (.1/20، )1األجزاء: تكزيع: مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف، الرياض، عدد 
الحركرية: قد نسبكا إلى حركراء: كىي صحراء بالككفة، خرجكا عمى عمي بف أبي طالب، كأنكركا عميو تحكيمو أبا  (2)

مكسى في أمر معاكية، كقالكا لو: شككت في أمر اهلل، كحكمت عدكؾ، فطالت خصكمتيـ لو، ثـ أصبحكا يكما قد 
كشؼ المشكؿ ـ ابف الككاء، فبعث عمي عميو السبلـ إلييـ ابف عباس، فناظرىـ.) خرجكا براية كىـ ثمانية آالؼ كأميرى

 (.1/207، المصدر السابؽ، )مف حديث الصحيحيف
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ؽُّ  بىٍيًنًيـٍ  ذىاتً  ٍبعي  ثىمىنييىا أىٍرنىبو  ًفي أىـٍ  أىحى ؟ ري ـ  : قىاليكا ًدٍرىىـو ٍقفً  ًفي بىؿٍ  الم يي اًئًيـٍ  حى حً  ًدمى ٍصبلى  كىاً 
رىٍجتي : قىاؿى  ،بىٍيًنًيـٍ  ذىاتً  ـ  : قىاليكا ىىًذًه؟ ًمفٍ  أىخى ـٍ  الم يي  .(1)" ، نىعى

 ٹٱٹٱُّٱ كقد اهلل، ديف في الرجاؿ حٌكـ فقد اعتقدكا أٌف عميان  أٌما شبية الخكارج في الحكـ،      

 .كالحكـ الرجاؿ شأف فما ،َّمب خب حب جب

 جب هئ مئ خئ ُّٱ: يقكؿ تعالى اهلل فإف اهلل، ديف في الرجاؿ حٌكـ: قكلكـ أما قمت: قاؿ -الرد 

 ىب ُّٱ :كزكجيا المرأة في كقاؿ َّ مس خس حس جس مخ ٱُّٱ: قكلو إلى ،َّهب مب  خب حب

 حقف في الرجاؿ أحكـ اهلل أنشدكـ ،َّ مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب
صبلح كأنفسيـ، دمائيـ  تعممكا كأف ،امرأة بضع كفي درىـ، ربع ثمنيا أرنب في أـ أحؽ بينيـ ذات كا 

صبلح دمائيـ، حقف في الميـ: قالكا،  الرجاؿ إلى ذلؾ يصير كلـ لحكـ شاء لك اهلل أف  .بينيـ ذات كا 
 .نعـ الميـ: قالكا ىذه؟ مف أخرجت: قاؿ
كنزع عف نفسو لقب أمير المؤمنيف، كىذا ما  فالخكارج كفركا عميان بسبب قبكؿ تحكيمو لمرجاؿ    

فٌرقيـ، فقد اعتقدكا أف عمي بف أبي طالب لـ يحكـ بشرع اهلل، كرضي بحكـ البشر بديبلن، فكٌفركه ككٌفركا 
 مف معو ظممان كجيبلن.

 كالبرىاف بالحجة كمقارعتيـ الباطؿ أىؿ مع كالمخاصمة المناظرة إقامة -تعالى-اهلل  أباحكلذلؾ      
 كراء مف أفٌ  اعتقدنا إذا ،كاتباع ىكل كجيالة عمى عف أذىانيـ في رسخت التي آرائيـ الباطمة كتفنيد

  حبجب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱ ،ليـ برجكعيـ لمحؽ النفع مجادلتيـ

نحل: ) َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حتجت هب مب خب  (. 521ال

 األكبر القسـ رجع قد وأنٌ  كالخكارج -عنيما اهلل رضي-عباس ابف بيف الدائر النقاش خبلؿ مف"ك     
 الخارجية ظاىرة تعالج أف يمكف القكية ةكبالحجٌ  الصحيح بالعمـ وأنٌ  يفيد كىذا الصكاب، ةجادٌ  إلى منيـ
 اإلسبلمية الثقافة أصكؿ كؿ عمى التعرؼ عمى الحض مف أكثرنا ىينا كمف اإلسبلمية، األمة في

 الشاذ، الفكر ضد الحصانة كتكجد االعتقادم، الخطأ عف العاصـ يكجد كحده بذلؾ ألنو كفركعيا،

                                                           
 حساـ، قالو الصحيح رجاؿ رجاليما (10/157مصدر السابؽ، )، باب: ما جاء في الحركرية، المصنؼ عبد الرزاؽ (1)

 .( 6/239()10450، برقـ )الفكائد كمنبع الزكائد مجمعمحقؽ  القدسي الديف
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 األمة ليـ شيدت ممف األمة ىذه مف العمـ في اسخيفالرٌ  فيكـ ضكء عمى تككف أف الثقافة ليذه كشرطنا
ا" تخالؼ فتكل أك اعتقادم شذكذ عنيـ يعرؼ كلـ بالعدالة،  .(1)إجماعن

ٌف كثيران مف الفرؽ تفرقت كخرجت كابتعدت عف جاٌدة السمؼ الصالح؛ بسبب عدـ فيـ النصكص ك      ا 
 إنيـ": كقاؿ اهلل، خمؽ شرار يراىـ عمر، ابف ككافالقرآنية أك األحاديث النبكية، كجيميـ كقمة عمميـ، " 

 .(2)"المؤمنيف عمى فجعمكىا الكفار، في نزلت آيات إلى انطمقكا
 جريحيـ. عمى زجيى يي  كال أسيرىـ، ؿقتى يي  كال رىـ،دبً مي  عتبى يي  ال في الخكارج أف مذىب عمي ك      

 التمائـ كالرقى كالتكلو: :ثالثالمطمب ال
مائـ كالٌرقى حكـ التٌ  بياف كىا ىنا أسئمة لمٌصحابة في أبكاب ىاٌمة في العقيدة، يظير مف خبلليا    

ف عندىـ مف فعؿ أمكر قد تخرجيـ مى  حيث نيى الٌصحابةكالتّْكلىة، كذلؾ يظير تعامؿ الٌصحابة معيا، 
    مف المٌمة دكف أف يعممكا.

 تنحنح الباب إلى فانتيى حاجة مف جاء إذا اهلل عبد كاف " :قالت اهلل عبد امرأة زينب عفف -1
نو: قالت يكرىو، شيء عمي مٌنا يىيجـ أف كراىيةى  كبزؽ، : قالت فتنحنح، يـك ذات جاء كا 
ٍمرة مف تٍرًقيني عجكز كعندم  فرأل جنبي، إلي فجمس فدخؿ السرير، تحت فأدخمتيا ،(3)الحي

 فأخذه: قالت ،!فيو لي أيٍرقي خيط: قمت: قالت الخيط؟، ىذا ما: قاؿ ،!خيطان  عنقي في
 : يقكؿ  اهلل رسكؿ سمعت الىش رؾ، عف ألغنياء اهلل عبد آؿ إف: قاؿ ثـ فقطعو،

 
 
 
 
 

                                                           
 دار، اإلسبلمية العقائد - كفقييا السنة في األساس،األساس في السنة كفقييا، (ىػ1409 المتكفى) حٌكل سعيد (1)

 (.1/464) 3: األجزاء عدد، ـ 1992 - ىػ 1412 الثانية،: الطبعة، كالترجمة كالتكزيع كالنشر لمطباعة السبلـ
 (.9/16باب: قتاؿ الخكارج، المصدر السابؽ، )، صحيح البخارم (2)
ىػ(، 370األزىرم، محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر )المتكفى: )اعيف، ك )الحيمرة(: كـر مف جنس الط(3)

ـ، عدد 2001بيركت، الطبعة: األكلى،  –، المحقؽ: محمد عكض مرعب، دار إحياء التراث العربيتيذيب المغة
 .(5/36)،8األجزاء: 



67 
 

 
لة (2)مائـكالتٌ  (1)الرُّقى إف" ـى : لو فقمت: قالت ،"شرؾ (3)كالتٍّكى  عيني كانت كقد ىذا، تًقكؿي  ل

 عمؿي  ذلؾ إنما: قاؿ سكنٍت؟، رقاىا إذا ككاف يٍرقييا، الييكدم فبلف إلى أختمؼي  فكنت تٍقذؼ،
 قاؿ كما تقكلي أف يكفيؾ كاف إنما عًنيا، كؼ   رقيًتيا فإذا بيده، ينخسيا كاف الشيطاف،

 ال شفاءن  شفاؤؾ، إال شفاءى  ال الشافي، أنتى  اٍشؼ الٌناس، ربٌ  البأس أذىب: " اهلل رسكؿ
 .(4)"سقىمان  ييغادرى 

ذىٍيفىةى  أىف   عف أبي ظبياف:" -2 ؿى  حي مىى دىخى ؿو  عى عىؿى  قىدٍ  فىرىآهي  يىعيكديهي، رىجي ًدهً  ًفي جى ٍيطنا عىضي  ريًقيى  قىدٍ  خى
م ى ًمفى : قىاؿى  ىىذىا؟ مىا: فىقىاؿى : قىاؿى  ًفيًو، ـى . اٍلحي قىاؿى  ،غىٍضبىافى  فىقىا ، لىكٍ : كى م ٍيتي  مىا ميت  مىٍيؾى  صى  .(5)"عى

لىة (:الرقىلقد كرد في ىذه اآلثار مصطمحات، كىي:)  كخص العزائـ تسمى التي ىي ، كالتمائـ، كالتّْكى
 .(6)"ةكالحمٌ  العيف مف  اهلل رسكؿ فيو رخص فقد ،الشرؾ مف خبل ما الدليؿ منو

 نكعاف:كالٌرقى 
 بف عكؼ عفما كاف مف القرآف الكريـ كاألدعية المأثكرة، فيذا خاؿو مف الٌشرؾ كىك مباح، األكؿ: 

 عمي اعرضكا" :فقاؿ ذلؾ في ترل كيؼ اهلل رسكؿ يا فقمنا الجاىمية في نرقي كنا: قاؿ األشجعي، مالؾ
 .(7)"شرؾ فيو يكف لـ ما بالرقى بأس ال رقاكـ،

                                                           
الٌرقى: الصعكد كاالرتفاع، استرقيتو فرقاني رقية، فيك راؽ، إذا عكذ كنفث في عكذتو، الرقية العكذة التي يرقى بيا  (1)

 (.14/332صاحب اآلفة كالحمى كالصرع كغير ذلؾ مف اآلفات،)لساف العرب، المصدر الٌسابؽ، )
ذه كىاٍلجمع تم (2) قيؿ: ًىيى قبلدة ييجعىؿ ًفييىا سييكره كعيكى زة رٍقطاء تينظىـ ًفي الٌسير ثَـّ ييعقىد ًفي اٍلعينيؽ، كى ائـ، الٌتميمة: خرى

، المحقؽ: خميؿ إبراىـ المخصصىػ(، 458)ابف سيدة، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )المتكفى: 
 (.4/21، )5ـ، عدد األجزاء: 1996ىػ 1417بيركت، الطبعة: األكلى،  –العربي جفاؿ، دار إحياء التراث 

الٌتكلة: ضرب مف الخرز يكضع لمسحر فتحبب بيا المرأة إلى زكجيا، كقيؿ: ىي معاذة تعمؽ عمى اإلنساف، ) لساف  (3)
 (.11/81العرب، المصدر الٌسابؽ، )

 إسناده حسف.(، قاؿ شعيب: 3/513)، المصدر السابؽمسند أحمد،  (4)
إسناده صحيح قالو عمي الٌصيني في رسالتو أقكاؿ الٌصحابة  (5/35المصدر السابؽ، ) ،مصنؼ ابف ابي شيبة (5)

 .(711()2/434المسندة، )
معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ ىػ(، 1377حافظ الحكمي، حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي )المتكفى :  (6)

ـ.،  1990 -ىػ  1410الدماـ، الطبعة: األكلى،  –ف محمكد أبك عمر، دار ابف القيـ ، المحقؽ: عمر باألصكؿ
 (.2/500المصدر السابؽ، )

 (.4/1727صحيح مسمـ، باب: ال بأس بالرقى ما لـ يكف فيو شرؾ، المصدر الٌسابؽ، ) (7)
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 أك اهلل، بكبلـ تككف أف: شركط ثبلثة اجتماع عند الرقى جكاز عمى العمماء أجمعى  كقد": السيكطي قاؿ
 بذاتيا؛ تؤثر ال الرقية أف ييعتقىدى  كأف معناه، ييعرؼي  كما العربي، بالمساف تككف كأف كصفاتو، اهلل بأسماء

 .(1)"المريض كييسقاهي  ماءو  في يقرأ أك المريض، عمى كينفثى  ييقرأ أف: ككيفيتيا تعالى اهلل بتقدير بؿ
ما كاف مف األدعية كالكبلـ الذم يدعى فيو الجٌف كيستعاف بيـ كيستغاث بعكنيـ، فمثؿ ىذه الثاني: 

 الٌرقى تككف شركان أكبر؛ ألٌنو تكٌجو لغير اهلل بصكرة مف صكر العبادة، كىذا مف الٌرقى الممنكعة.
 في تؤثر؛ ألٌنيا العقد في ينفثف البلتي النفاثات شر مف باهلل يستعيذ أف نبٌيو  -تعالى -اهلل أمركلقد 
 األبداف كفي القمكب

 أما التمائـ فيي األخرل عمى نكعيف:
 : إذا كاف المعٌمؽ مف القرآف كالٌسٌنة، فيذا الٌنكع اختمؼ فيو أىؿ العمـ.األٌكؿ

 عف ركم ما ظاىر كىك كغيره، العاص بف عمرك بف اهلل عبد قكؿ كىك ذلؾ، يجكز: طائفة قالت"
 فييا التي أما الشركية، التمائـ عمى الحديث كحممكا ركاية، في كأحمد الباقر جعفر أبك قاؿ كبو عائشة،
 .القيـ ابف اختيار ظاىر كىك: قمت. بذلؾ فكالرقية كصفاتو، اهلل كأسماء القرآف

 بف كعقبة حذيفة، قكؿ ظاىر كىك عباس كابف مسعكد، ابف قاؿ كبو ذلؾ، يجكز ال: كقالت أخرل
 ركاية في كأحمد مسعكد، ابف أصحاب منيـ التابعيف، مف جماعة قاؿ كبو  عكيـ كابف عامر،
 .(2)"المتأخركف بيا كجـز أصحابو، مف كثير اختارىا

 : عدـ الجكاز؛ كذلؾ ألف الٌرقى الشرعية تجكز بنص األحاديث كفعؿ النبي كالراجح عندم 
كصحابتو، أما قياس التمائـ عمى الرقى فمـ أجد لو دليبلن يبيح فعمو فيما أعمـ، كال يقاس ىذا عمى ذاؾ؛ 
كألف القرآف الكريـ لـ ينزؿ مف السماء لمثؿ ىذا: كىك التعميؽ كما شابو، فضبلن عٌما قد يمحقو مف 

 امتياف كمس لمنجاسات كغير ذلؾ.
ف الخرز كالعظاـ كالنعاؿ كالطبلسـ غير المعركفة، فيذا ال يجكز الثاني: أٌما الٌنكع الثاني فما كاف م

قطعان؛ ألٌنو تعٌمؽ بغير اهلل، أم: قد يعتقد مف يفعؿ ىذا أٌف الضرر كالٌشٌر قد دفع عنو بسبب ما عمقو، 
 كىذا مخالؼ لما جاء في اآليات كاألحاديث أٌف دفع الضر ال يستطيعو إال اهلل.

                                                           
مف الشرؾ األكبر كاألصغر كالتعطيؿ  عقيدة التكحيد كبياف ما يضادىاالفكزاف، صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف،  (1)

 (.1/135، )1، عدد األجزاء: كالبدع كغير ذلؾ
 (.1/131، باب: ما جاء في الرقى كالتمائـ، المصدر السابؽ، )تيسير العزيز الحميدسميماف بف عبد الكٌىاب،  (2)
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نما حٌسي، مرض فيو ليس كىك نفسو، عمى األشياء ىذه يعٌمؽ الناس كبعض"       كىمي، مرض فيو كا 
 مف كمو كىذا. دكانو أك بيتو باب أك داٌبتو أك سيارتو عمى يعمقيا أك كالحسد، العيف مف الخكؼ كىك

فَّ  اهلل، عمى تككمو كضعؼ العقيدة، ضعؼ  عبلجو يىجبي  الذم الحقيقي المرض ىك العقيدة ضعؼ كا 
 .(1)"الصحيحة كالعقيدة التكحيد بمعرفة
كمما مٌر مف اآلثار، نيي الصحابة عف ارتكاب مثؿ ىذه األعماؿ التي قد تخرج صاحبيا مف     

المٌمة دكف أف يشعر، كقد شٌدد ابف مسعكد عمى زكجتو فعميا، كما شدد حذيفة عمى الٌرجؿ بعدـ الصبلة 
 .عميو، ككمنا نعمـ مف ىك الذم ال يصمى عميو، كالعياذ باهلل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، كاألصغر كالتعطيؿ كالبدع كغير ذلؾعقيدة التكحيد كبياف ما يضادىا مف الشرؾ األكبر الفكزاف، صالح بف فكزاف،  (1)

 (.1/138المصدر السابؽ، )
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 .مباحث أربعة كفيو اآلخر، باليكـ اإليماف: الثالث الفصؿ
 .مطمباف كفيو كالكبرل، الصغرل الساعة أشراط: األكؿ المبحث
 .الصغرل الٌساعة أشراط: االٌكؿ المطمب
 .الكبرل الساعة أشراط: الثاني المطمب
 .الدجاؿ عف جاء ما: األكلى الفقرة
 .الٌدخاف عف جاء ما: الثانية الفقرة

 .الممكيف سؤاؿ في جاء ما: البرزخ حياة: الثاني المبحث
 .القيامة يكـ ىكاؿأأحكاؿ ك : الثٌالث المبحث
 .كالجسر الٌنار عمى كالعرض الحشر في جاء ما: اأٌلٌكؿ المطمب
 .القيامة يكـ الحساب في جاء ما: الثاني المطمب
 .كالحكض الككثر نير عف جاء ما: الثالث المطمب
 .النار كصؼ في جاء ما: الٌرابع المطمب
 .الٌشفاعة: الٌرابع المبحث
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 ، كفيو أربعة مباحث:: اإليماف باليكـ اآلخرلثالفصؿ الثا
مف أركاف اإليماف، كىك ركف أساسي مف أركاف العقيدة ،  الخامس ماف باليـك اآلخر ىك الركفاإلي     

، كأماراتيا التي تككف قبميا في ذلؾ: اإليماف بأشراط الساعةؿ يجب التصديؽ بو ال محالة، كيدخ
كبالمكت كما بعده مف فتنة القبر كعذابو كنعيمو، كبالنفخ في الصكر، كخركج الخبلئؽ مف القبكر، كما 

في مكقؼ القيامة مف األىكاؿ، كالحشر، كنشر الصحؼ، ككضع المكازيف، كبالصراط، كالحكض، 
الجنة كنعيميا، كبالنار كعذابيا، كغيرىا مف األمكر التي كرد ذكرىا في القرآف كالشفاعة لمف أذف اهلل، كب

 أك في صحيح السنة.
 كاألدلة عمى حقيقة اليكـ اآلخر كثيرة جدان، أذكر منيا:

و  ( ٧الحج: ) َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٹٱٹٱُّٱ

 مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٹٱٹٱُّٱ

يامة: ) َّ ٰى ين ىن نن من زن رن خباره  لمٌ  (٤ –١الق لسبلـ أخبرني عف ا قاؿ لو جبريؿ عميو اكا 
أف تؤمف باهلل، كمبلئكتو، ككتبو، كرسمو، كاليـك اآلخر، كتؤمف بالقدر خيره "اإليماف، قاؿ: 

، كنحك ذلؾ كثير كثير .(1)"،كشره  

فيما يتعمؽ باليكـ كما سأذكره في ىذا الفصؿ ىك فقط حكؿ ما كرد مف السؤاالت التي كجيت لمصحابة 
 اآلخر.

 
       المبحث األكؿ: أشراط الساعة الصغرل كالكبرل، كفيو مطمباف:

 اإليماف، أركاف مف ركف ىك الذم اآلخر باليكـ اإليماف مف جزء الساعة بأشراط اإليماف إفٌ     
 عز اهلل بيف كقد الغيبية، األمكر مف كٌميا اإليماف أركاف ألفٌ  كمو؛ اإليماف أساس ىك بالغيب كاإليماف

 .المتقيف المؤمنيف صفات مف بالغيب اإليماف أفٌ  المبيف كتابو في كجؿ
  .(2)"كقكعيا كعبلمات القيامة أم: الساعة مقدمات "كىي :شرط ردىامف: جمع أشراطك  

 المطمب االٌكؿ: أشراط الٌساعة الصغرل:
 الدنيا، تككف عبلمة عمى قرب الساعة.لقد أخبرنا رسكؿ اهلل بأمارات كعبلمات لمساعة ستقع في     

                                                           
 (.1/36، باب معرفة اإليماف، المصدر الٌسابؽ، )صحيح مسمـ (1)

 األكلى،: الطبعة، الكتب عالـ، المعاصرة العربية المغة معجـ( ىػ1424: المتكفى) عمر الحميد عبد مختار أحمد( (2
 (.2/1187)، 4: األجزاء عدد، ـ 2008 - ىػ 1429
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كالغاية كاليدؼ مف معرفة أشراط الساعة ىك العمؿ كاالستعداد كالعمؿ ليـك الحساب كليس االنتظار    
مؤمنون: ) َّ  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱكالتكاكؿ،   .( ٠٦ال

 فيذه سؤاالت مكجية لمٌصحابة يظير فييا بعض عبلمات الٌساعة الصغرل:    
ٍعًقؿو  بف شىدَّاد عف ؿى  ًإف  " :يقكؿ مسعكدو  اٍبفى  سمعت :قىاؿ مى ـي  ًمفٍ  تىٍفًقديكفى  مىا أىك   اأٍلىمىانىةى، ًديًنكي
ف   ـي  ًمفٍ  يىٍبقىى مىا آًخرى  كىاً  ةي، ًديًنكي بلى مٍّيىف   الص  لىييصى ، ًديفى  الى  ال ًذيفى  اٍلقىٍكـي  كى ـٍ لىييٍنتىزىعىف   لىيي  ًمفٍ  اٍلقيٍرآفي  كى
ـٍ  بىٍيفى  ٍبدً  أىبىا يىا: قىاليكا أىٍظييًركي ، نىٍقرىأي  أىلىٍسنىا الر ٍحمىًف، عى قىدٍ  اٍلقيٍرآفى اًحًفنىا؟ ًفي أىٍثبىٍتنىاهي  كى : قىاؿى  مىصى

مىٍيوً  ييٍسرىل اؿً  أىٍجكىاؼً  ًمفٍ  ًبوً  فىييٍذىىبي  لىٍيبلن  عى  .(1)"شىيءه  ًمٍنوي  يىٍبقىى فىبلى  الرٍّجى
 :عبلمات مف أشراط الساعة الصغرل، كىي عٌدةإٌف ىذا األثر يثبت 
 أٌكالن: ضياع األمانة:

 اؤتمف ما كصاف عيده عمى حافظ: الرجؿ أمف، أميف فيك أمانة، يأمف، أمفكاألمانة تعني: "     
 .(2)"كعكسيا الخيانة ،عميو أمينا جعمو: كنحكه مالو عمى أمنو، عميو
 يصير حتى يسمبيا باألمانة المكصكؼ كأف األمانة برفع أنذر أنو الخبر قاؿ ابف حجر:" كحاصؿ    
 ألف خائنا يصير فإنو الخيانة أىؿ خالط لمف شاىد ىك ما عمى يقع إنما كىذا أمينا كاف أف بعد خائنا
 .(3)بقرينو" يقتدم القريف

 ثانيان: ترؾ الٌصبلة كتضييعيا:
 جاءت تركت فإذا اإلسبلـ، في تترؾ شعيرة آخر كىذه الصبلة، تترؾ أف الساعة عبلمات مف     
 عرل لتنقضف" :قاؿ  اهلل رسكؿ عف الباىمي، أمامة تكعد، عف أبي ما األمة كجاء العظاـ، األمكر
 كآخرىف الحكـ نقضا كأكليف تمييا، بالتي الناس تشبث عركة انتقضت فكمما عركة، عركة اإلسبلـ
 .(4)" الصبلة
  الشريعة حكـ اإلسبلـ إلى المنتسبيف مف كثير ترؾ حيث زماننا، في الحديث ىذا كقع صدؽ كقد     

 األكثركف نقض كقد كالجاىمية، الطاغكت حكـ مف ىي التي الكضعية بالقكانيف كحكمكا اإلسبلمية،
ا  كمعرفة. عمـ أدنى لو مف عمى يخفى ال كما اإلسبلـ؛ عرل مف ذلؾ غير أيضن

                                                           
( قاؿ الييثمي في مجمع الزكائد: 3/362)، المصدر السابؽ، باب: تعاىد القرآف كنسيانومصنؼ عبد الرزاؽ،  (1)
 ( حسف.7/330)

 (.1/122، المصدر الٌسابؽ، )معجـ المغة العربية المعاصرة ((2

 (.13/39ابف حجر، فتح البارم، باب: قكلو باب إذا بقي أم المسمـ في حثالة مف الناس، المصدر الٌسابؽ، ) (3)
 (، كقاؿ شعيب إسناده جيد.36/485مسند أحمد، ) (4)
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 أم ،مؤمفه  فييـ كليس أقكامان  الصبلة عمى يجتمعكف أم ،(ليـ ديف ال القـك ليصميف)  أٌما قكلو:
 .النفاؽ عبلمات مف ىي التي: األمانة فقداف بسبب صحيح كىذا منافقكف، جميعيـ

كلعٌؿ ىذا داللة عمى فقد العمماء كفشك الجيؿ مما يجعؿ الٌناس يصمكف كال عمـ كال إيماف كال     
 خشكع عندىـ.

 ثالثان: ذىاب القرآف:
السطكر،  كمف الصدكر مف الحكيـ كالذكر العظيـ القرآف رفع كأشراطيا الساعة عبلمات مف    

عمى رفع القرآف الكريـ مف صدكر الرجاؿ كمف المصاحؼ إجابة عمى سؤاليـ  كاستدؿ ابف مسعكد 
 .( 68اإلسراء: ) َّ خم حم جم  هل مل خل ُّٱمف قكلو تعالى: 

 ثـ مكتكب حرؼ فييا كليس فيصبحكف أنيـ يبيتكف كذلؾ المصاحؼ مف أكال يرفع أنو األئمة كقرر"    
 لآلخر الحافظ يقكؿ حتى محفكظا منو شيء يككف ال حتى زمف ألعجؿ ذلؾ عقب الصدكر مف يرفع
 مف السمؼ عف تيمية ابف اإلسبلـ ىك، كقاؿ شيخ ما أدرم ال فنسيتو شيئا أحفظ كنت اآلخر سألو كقد
ليو بدأ منو مخمكؽ غير منزؿ اهلل كبلـ العظيـ القرآف أف  .(1)يعكد" كا 

، بف يىٍعمى عف -1 اـً  آًخذنا كيٍنتي  " :قاؿ ،(2)أبيو عف عطاءو ٍبدً  دىاب ةً  ًبًمجى ك ٍبفً  الم وً  عى : فىقىاؿى  عىٍمرو
رنا تىدىعيكا فىمىـٍ ، اٍلبىٍيتى  ىىدىٍمتيـي  ًإذىا أىٍنتيـٍ  كىٍيؼى  جى مىى حى رو  عى جى نىٍحفي : قىاليكا، حى مىى كى ؟ عى ـً ٍسبلى : قىاؿى  اإلًٍ
مىى كىأىٍنتيـٍ  ، عى ـً ٍسبلى تٍ  قىدٍ  مىك ةى  رىأىٍيتى  فىًإذىا، كىافى  مىا أىٍحسىفى  ييٍبنىى ثيـ  : قىاؿى  مىاذىا؟ ثيـ  : قىاؿ اإلًٍ  (3)بىعىجى
ـى  كىظىاًئ
رىأىٍيتى  (4)  .(5)"أىظىم ؾى  قىدٍ  اأٍلىٍمرى  أىف   فىاٍعمىـٍ  اٍلًجبىاؿً  ريءيكسى  يىٍعميك اٍلًبنىاءى  كى

                                                           
، المصدر لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةأنظر:  (1)

 (.2/131)الٌسابؽ، 
يعمى بف عطاء العامرل القرشى، ك يقاؿ الميثى الطائفى، ك قيؿ مكلى عبد اهلل بف عمرك بف العاص )ركاة  ((2

 (7845التيذيبيف، المرجع السابؽ 
بعجت أم شقت كفتح كظائميا بعضيا في بعض كاستخرج عيكنيا، كالبكاعج: أماكف في الرمؿ تسترؽ، فإذا نبت  (3)

 (.1/249) المصدر الٌسابؽ، ،تيذيب المغةفييا النصي كاف أرؽ لو كأطيب ) األزىرم، 
اء العميا إلى السفمى " كالكظائـ جمع كظامة، كىي آبار تحفر متقاربة كبينيا مجرل في باطف األرض يسيؿ فيو م(4)

حتى يظير عمى األرض، كىي القنكات ) ابف األثير، مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد 
 -، المكتبة العممية النياية في غريب الحديث كاألثرىػ(، 606ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )المتكفى: 

 (.1/139، )5محمكد محمد الطناحي، عدد األجزاء:  -حقيؽ: طاىر أحمد الزاكمـ ، ت1979 -ىػ 1399بيركت، 
قالو الٌصيني في رسالتو أقكاؿ الٌصحابة  ( إسناده البأس بو7/461، المصدر السابؽ، )مصنؼ ابف أبي شيبة (5)

 .(374( )2/29المسندة )
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بنيت، مكة، فعيمرت زماننا، في قبمو كالحديث األثر ىذا مصداؽ ظير       عظيمنا، اتساعنا كاتسعت كي
 ىذا مف فعمـ نكاحييا؛ جميع في العيكف مياه كأجريت ،(1)أخشبييا عمى بيكتيا كعمت بالسكاف، كامتؤلت

 .(2)كقرب" الساعة قياـ دنا: أم أزؼ؛ قد األمر أف
نما يجعؿ لو حكـ المرفكع ؛ ألنو: ما        ٌف ىذا الغيب ال يككف مف كبلـ صحابي مكقكؼ عميو، كا  كا 

أدرل الصحابي عف البنياف العمى في مكة ؟ كأف آبارىا ستشؽ كيجعؿ فييا أنفاؽ كممرات كجسكر 
 كناطحات سحاب، مف أيف لبشر أف يعرؼ ىذا دكف كحي؟!.

 
فى  اٍلقىٍكؿي  ييٍبسىطى  أىفٍ  الس اعىةً  أىٍشرىاطً  ًمفٍ  إف  "  :، يقكؿعف عبد اهلل بف عمرك بف العاص  -2 ييٍخزى  كى

، ف   اٍلًفٍعؿي عى  اأٍلىٍشرىاري  تيٍرفىعى  أىفٍ  الس اعىةً  أىٍشرىاطً  ًمفٍ  كىاً  تيكضى ، كى ف   اأٍلىٍخيىاري  أىفٍ  الس اعىةً  أىٍشرىاطً  ًمفٍ  كىاً 
مىى اٍلميثىن اةي  تيٍقرىأى  مىا: ًقيؿى . تيغىي ري  الى  اٍلمىؤلىً  ريءيكسً  عى ٍيرً  ًمفٍ  اٍستيٍكًتبى  مىا: فىقىاؿى  اٍلميثىن اةي؟ كى  ًكتىابً  غى
ٍبدً  أىبىا يىا: ًقيؿى . الم وً  كىٍيؼى  الر ٍحمىًف، عى اءى  ًبمىا كى ًديثً  ًمفٍ  جى ٍذتيميكهي  مىا: فىقىاؿى .  الم وً  رىسيكؿً  حى  أىخى
مىى تىٍأمىنيكنىوي  عىم فٍ  ًديًنوً  نىٍفًسوً  عى ـٍ  فىاٍعًقميكهي، كى مىٍيكي مٍّميكهي  فىتىعىم ميكهي  ًباٍلقيٍرآفً  كىعى ـٍ  كىعى ـٍ  أىٍبنىاءىكي ٍنوي  فىًإن كي  عى

، ًبوً  تيٍسأىليكفى ، كى ٍكفى كىفىى تيٍجزى " كىافى  ًلمىفٍ  كىاًعظنا ًبوً  كى  .(3) يىٍعًقؿي
 :عٌدة عبلمات الصغرل الساعة عبلمات مف يثبت األثر ىذا إفٌ 

 :كخزف الفعؿ أكالن: بسط القكؿ
كىذا مف عبلمات  يدؿ قكلو: يبسط القكؿ كيخزف الفعؿ عمى كثرة الكبلـ بالباطؿ، كقمة الفعؿ،    

الٌساعة الصغرل، أف ترل مف الٌناس رجاالن يكثر كبلميـ كال يصدقكنو بالفعؿ، فكأٌف أعماليـ مخالفة 

                                                           
الخشب: الغميظ الخشف مف كؿ شيء، كفي الحديث: )أف جبريؿ قاؿ: يا محمد: إف شئت جمعت عمييـ األخشبيف  ((1

األزىرم، تيذيب أنظر، قاؿ شمر: األخشب مف الجباؿ: الخشف الغميظ كىذا ىك المقصكد مف المفظة أم: جباؿ مٌكة )
 (.7/44المغة، المصدر السابؽ، )

إتحاؼ الجماعة بما جاء ىػ(، 1413 بف حمكد بف عبد الرحمف التكيجرم )المتكفى: التكيجرم، حمكد بف عبد اهلل (2)
ىػ ، عدد  1414، دار الصميعي لمنشر كالتكزيع، الرياض، الطبعة: الثانية، في الفتف كالمبلحـ كأشراط الساعة

 (.2/172، )3األجزاء: 
، تحقيؽ: فضائؿ القرآفىػ(، 224لبغدادم )المتكفى: ابف سبٌلـ، أبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبد اهلل اليركم ا (3)

-ىػ  1415بيركت(، الطبعة: األكلى،  -مركاف العطية، كمحسف خرابة، ككفاء تقي الديف، دار ابف كثير )دمشؽ 
 .(373()2/28إسناده صحيح قالو الٌصيني في رسالتو أقكاؿ الصحابة،) (1/71ـ ) 1995
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 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٹٱٹٱُّٱ ألقكاليـ،

صف:) َّ جب هئ  ، فأنكر عمييـ ربيـ القكؿ ببل فعؿ، كأٌف اهلل يبغض ىذا الفعؿ.( 3-2ال

 
 ثانيان: رفع األشرار ككضع األخيار:

 الناس عمى سيأتي:"يدؿ ىذا عمى أف الذم ييسمع لو كيطاع حينيا الركيبضات، قاؿ النبي    
 فييا كيخكف الخائف، فييا كيؤتمف الصادؽ، فييا كيكٌذب الكاذب، فييا يصدؽ خداعات، سنكات
 .(1)"العامة أمر في التافو الرجؿ :"قاؿ الركيبضة؟ كما: قيؿ" الركيبضة فييا كينطؽ األميف،

 
 ثالثان: إنتشار المثناة:

 أىؿ مف رجبل فسألت ":عبيد أبك كىك ما كتب مف غير القرآف كالٌسٌنة مما ال يكصؿ ليما، قاؿ    
ؿ بالكتب العمـ  مكسى بعد إسرائيؿ بني مف كالرىباف األحبار إف: فقاؿ المثناة عف كقرأىا عرفيا قد األيكى

 أنيـ يعني كأنو المثناة، فسمكه كتعالى تبارؾ اهلل كتاب غير مف أرادكا ما عمى بينيـ فيما كتابا كضعكا
 تأكيؿ عرفت فبيذا كتعالى، تبارؾ اهلل كتاب خبلؼ عمى شاؤكا ما فيو كحرمكا شاؤكا ما فيو أحمكا
 .(2)المعنى" لذلؾ الكتب أىؿ عف األخذ كره إنما أنو عمرك بف اهلل عبد حديث
كفي ىذا األثر الحض عمى تبلكة كتاب اهلل تعالى، كالتكصية بو، كتفضيمو عمى ما سكاه مف      

كالذم قرأه ليقاؿ الكتب، كتعميمو لؤلبناء؛ ألنو الحرز الباقي، كالذخيرة الحية، كييسأؿ عنو الذم ىجره، 
 قارئ، كيمبس تاج الكقار مف أخذه بحقو.

 المطمب الثاني: أشراط الساعة الكبرل:
 )أشراط العمماء يسمييا كىذه األشراط ،قيربيا كعمى عمييا كتدؿُّ  تىٍسبقيا التي القيامة عبلمات ىيك     

 مقدرا ليس اهلل ذكره الذم الساعة كقرب الساعة، قياـ قرب تككف األحداث ىذه ألف" ؛(الكبرل الساعة
 .(3)قدره" يتخيؿ أف ألحد يمكف بزمف، كال

                                                           
 (، قاؿ شعيب: إسناده صحيح.5/163المصدر السابؽ، )، باب: شدة الزماف، سنف ابف ماجة (1)
 (4/282، المصدر السابؽ، )، غريب الحديثابف سبٌلـ (2)
، إعداد: عبد الرحمف بف صالح السديس، شرح العقيدة الطحاكيةعبد الرحمف بف ناصر بف براؾ بف إبراىيـ البراؾ،  (3)

 (.1/400،)1األجزاء:  ـ، عدد 2008 -ىػ  1429دار التدمرية، الطبعة: الثانية، 



76 
 

 كافكسٌميت بالكبرل لقربيا مف قياـ الٌساعة، كلعظـ ىذه العبلمات كما فييا مف أىكاؿ كفتف، ك     
 عقيدة بيا ليـ لتككف؛ لمناس كيذكركنيا كاألحاديث األخبار تمؾ تعميـ عمى يداكمكف الصالح السمؼ
 إذا حضركىا عرفكا كيفية التعامؿ حينيا.، حتى راسخة
 عمينا  النبي اطمع: قاؿ الغفارم، أسيد بف حذيفة عفيخبر أصحابو بيا كذلؾ، ف ككاف النبي     
 عشر قبميا تركف حتى تقـك لف إنيا: " قاؿ الساعة، نذكر: قالكا تذاكركف؟" ما": فقاؿ نتذاكر، كنحف
 مريـ ابف عيسى كنزكؿ مغربيا، مف الشمس كطمكع كالدابة، كالدجاؿ، الدخاف، - فذكر - آيات
 بالمغرب، كخسؼ بالمشرؽ، خسؼ: خسكؼ كثبلثة كمأجكج، كيأجكج كسمـ، عميو اهلل صمى

، كىذا الحديث (1)" محشرىـ إلى الناس تطرد اليمف، مف تخرج نار ذلؾ كآخر العرب، بجزيرة كخسؼ
العبلمات، حتى يعممكىا مف بعدىـ إلى أف تأتي عمى أقكاـ كغيره خير دليؿ عمى اىتماـ المسمميف بيذه 

 مف المسمميف في آخر الٌزماف، فيحسنكا التصٌرؼ حينيا.
 كاآلتي: ما كرد فييا مف سؤاالت كجيت لمصحابة بحسب كأسكؽ مف ىذه العبلمات

 ما جاء عف الدجاؿ:الفقرة األكلى: 
أم مشرؽ المدينة  طائفة، يخرج مف جية المشرؽ كأٌنيا عنبة عينو اليمنى أعكرىك رجؿ الدٌجاؿ     

، يتبعو أقكاـ عمييـ الطيالسة، النبكية كىي منطقة العراؽ كما سيأتي معنا في آثار الٌصحابة الصحيحة
يخرج  اإلسبلـ، يخرج ليعيد مجد الييكد مف جديد، كليقضى عمى ،كىـ سبعكف ألفنا مف ييكد أصبياف

، يتبعو الرعاع مف الناس كضعيفكا الكثير و المَّو مف خكارؽ العادات، يعطياختباران ليـك فتنة لمعباد 
، كيدخؿ كؿ مدينة العالـاأللكىية، ال يكلد لو كلد، يجكب أنحاء ي يدعاإليماف كىـ خمؽ كثير آنذاؾ 

 .كقرية إال مكة المكرمة كالمدينة المنكرة إذ تمنعو المبلئكة مف دخكليا
صدؽ األخبار عف الدجاؿ، كخكؼ الٌصحابة كالمسمميف مف ىذه  كىذه سؤاالت كثيرة منكعة تبيف    
 العظيمة: الفتنة
فىٍدتي  ":قاؿ الييثـ، بف العرياف عف -1 مىى كى ؿى  ًإذٍ  ًعٍندىهي  أىنىا فىبىٍينىا ميعىاًكيىةى، عى مىٍيوً  رىجيؿه  دىخى ًطٍمرىافً  عى

(2)، 
مىى كىأىٍجمىسىوي  ميعىاًكيىةي  ًبوً  فىرىح بى  ؟ أىًميرى  يىا ىىذىا مىفٍ : فىقيٍمتي  الس ًريًر، عى  تىٍعًرؼي  أىمىا: فىقىاؿى  اٍلميٍؤًمًنيفى
ٍبدي  ىىذىا ىىذىا؟  ًمائىةً  بىٍعدى  الن اسي  يىًعيشي  الى : يىقيكؿي  ال ًذم أىىىذىا: قيٍمتي  اٍلعىاصً  ٍبفً  عىٍمًرك ٍبفي  الم وً  عى
مىي   فىأىٍقبىؿى  سىنىةو، ، دىٍىرنا سىنىةو  ًمائىةً  بىٍعدى  يىًعيشيكفى  تىًجديىيـٍ  أىنىا؟ ذىًلؾى  كقاؿ: كقمت عى لىًكف   طىًكيبلن  ىىًذهً  كى

                                                           
 (.4/2225، باب: في اآليات التي تككف قبؿ الٌساعة، المصدر السابؽ، )صحيح مسمـ (1)
 (.13/233المصدر السابؽ، تيذيب المغة،  األزىرم، الطمر: الثكب الخمؽ، كجمعو أطمار) (2)
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مىتٍ  اأٍليم ةى  ًثيفى  أيجٍّ ًمائىةى  ثىبلى ؟، ًمم فٍ : لي قىاؿى  ثيـ  : سىنىةو قىاؿى  كى  أىكٍ  - اٍلًعرىاؽً  أىٍىؿً  ًمفٍ : قيٍمتي : قىاؿى  أىٍنتى
،: قيٍمتي : قىاؿى  ؟،(1)كيكثىى تىٍعًرؼي : قىاؿى  - اٍلكيكفىةً  أىٍىؿً  ًمفٍ : قىاؿى  ـٍ " يىٍخريجي  ًمٍنيىا: قىاؿى  نىعى اؿي  .(2)الد ج 

، ذات عنيما اهلل رضي عباس ابف عمى غدكت ":قاؿ مميكة، أبي ابف عف -2  نمت ما :فقاؿ يـك
 يككف أف فخشيت الذنب، ذك الكككب طمع: قالكا:" قاؿ لـ؟: قمت أصبحت، حتى البارحة
 .(4)طرؽ" قد (3)الدجاؿ

ذىٍيفىةى  ًعٍندى  كيٍنتي  ":عف أبي عمرك الشيباني، يقكؿ  -3 اًلسنا حي اءى  ًإذٍ  جى ت ى أىٍعرىاًبيٌّ  جى ثىا حى  يىدىٍيوً  بىٍيفى  جى
رىجى : فىقىاؿى  ؟ أىخى اؿي ذىٍيفىةي  لىوي  فىقىاؿى  الد ج  مىا: حي ؟ كى اؿي اؿً  ديكفى  مىا ًإف   الد ج  ؼي  الد ج  اؿً  ًمفى  أىٍخكى ، الد ج 
 .(5)" لىٍيمىةن  أىٍربىعيكفى  ًفٍتنىتيوي  ًإن مىا

ٍبدي  كىافى  ":حكشب، قاؿ بف شير عف -4 اًلسنا الم وً  عى ابيوي  جى ـٍ  فىاٍرتىفىعىتٍ ، كىأىٍصحى اءى : قىاؿى ، أىٍصكىاتييي  فىجى
ذىٍيفىةي  ؟ أيٍـّ  اٍبفى  يىا اأٍلىٍصكىاتي  ىىًذهً  ًمم ا: فىقىاؿى  حي ٍبدو ٍبدً  أىبىا يىا: قىاؿى  عى كا، الم وً  عى اؿى  ذىكىري  الد ج 

ٍفنىاهي  ك  تىخى ذىٍيفىةي  فىقىاؿى ؛ كى ٍبدي  قىاؿى ، الس ٍكدىاءى  اٍلعىٍنزى  ىىًذهً  أىـٍ  لىًقيتي  أىىيكى  أيبىاًلي مىا كىالم وً : حي  ًلعىٍنزو  اٍلمىًمؾً  عى
اًنبً  ًفي الن كىل تىٍأكيؿي  ٍبدي  لىوي  فىقىاؿى : قىاؿى ، اٍلمىٍسًجدً  جى ؟: الم وً  عى ـى ذىٍيفىةي  قىاؿى ، أىبيكؾى  ًلم وً  ًل  قىٍكـه  أًلىن ا: حي

ؤه  كىىيكى  ميٍؤًمنيكفى  ف  ، كىاًفره  اٍمري مىٍيوً  سىييٍعًطينىا الم وى  كىاً  ـي ، كىالظ فىرى  الن ٍصرى  عى ت ى يىٍخريجي  الى ، الم وً  كىاٍي  حى

                                                           
حدكد العالـ مف ) ليحرؽ بيا إبراىيـ النبي  مدينة حكالييا تبلؿ مف الرماد يقاؿ إنيا بقايا النار التي أكقدىا النمركد (1)

ىػ(، محقؽ كمترجـ الكتاب )عف الفارسية( : السيد يكسؼ 372، المؤلؼ: مجيكؿ )تكفي: بعد المشرؽ إلى المغرب
(. قرية بسكاد العراؽ قديمة. ينسب 1/160، 1ىػ، عدد األجزاء:  1423اليادم، الدار الثقافية لمنشر، القاىرة، الطبعة: 

، المصدر السابؽ آثار الببلد كأخبار العبادإبراىيـ الخميؿ، عميو السبلـ، كبيا كاف مكلده كطرح في النار بيا)  إلييا
(1/449.) 
المطالب العالية بزكائد المسانيد (، قاؿ ابف حجر في: )11/395باب: الدجاؿ، المصدر السابؽ، ) جامع معمر (2)

اإلماـ محمد بف سعكد، تنسيؽ: د. سعد بف ناصر بف عبد العزيز الشثرم، ( رسالة عممية قدمت لجامعة 17، )الثمانية
 (، حسف لغيره.18/435) 19ىػ، عدد األجزاء: 1419السعكدية، الطبعة: األكلى،  –دار العاصمة، دار الغيث

صكاب: ( كال8/573كرد في أكثر الركايات )الدخاف( كليس الدجاؿ، كىذا تصحيؼ كما أخبر ابف حجر في الفتح: ) (3)
 الدجاؿ كما قاؿ.

 (، قاؿ الحاكـ: عمى شرط الشيخيف.4/506، المصدر السابؽ، )المستدرؾ عمى الصحيحيف (4)
قالو الصيني في رسالتو أقكاؿ الٌصحابة المسندة  ( إسناده صحيح7/493، المصدر السابؽ، )مصنؼ ابف أبي شيبة (5)
(2/56()397). 
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وي  يىكيكفى  كجي ري ب   خي مىى الش رىابً  ةً بىٍردى  ًمفٍ  اٍلميٍسًمـً  اٍلمىٍرءً  ًإلىى أىحى ٍبدي  فىقىاؿى ، الظ مىأً  عى ؟: الم وً  عى ـى  ًلم وً  ًل
ذىٍيفىةي  فىقىاؿى ،  أىبيكؾى  ءً  ًشد ةً  ًمفٍ : حي نىاًدعً  اٍلبىبلى جى  .(1)" الش رٍّ  كى

 كأف القرف، ذلؾ انقراض المراد قكلو:)ال يعيش الناس بعد مائة سنة( تعني كما قاؿ ابف حجر:" أف    
 األمر ككقع أحد، منيـ يبقى ال المقالة تمؾ كقت مف سنة مائة مضت إذا  النبي زمف في كاف مف

 ككانت كغيره، مسمـ بو جـز كما كاثمة بف عامر الطفيؿ أبك  النبي رأل ممف بقي مف آخر فإف كذلؾ
 كفاتو كانت كقيؿ المقالة، تمؾ كقت مف سنة مائة رأس عند كذلؾ اليجرة، مف كمائة عشر سنة كفاتو
 .(2)قبؿ"
لف يخرج الدجاؿ حتى تكثر الفتف كتزداد، كال يدرم الناس أيف يذىبكف مف شدٌتيا كىكليا ككثرتيا، ك     

كال يتمنى أحد ظيكر الدجاؿ إال أٌنو يعمـ ما بمغت فيو المدليمات مف الفتف، كأٌنو أقدر عمى أف يككف 
 و صباح مساء.في مقابؿ الدجاؿ، خير لو مف البقاء في فتف تعصؼ ب مع عيسى 

يدؿ قكؿ عبد اهلل بف عمرك بف العاص في تحديد مكقع الدجاؿ، أٌنو يخرج مف العراؽ  كفي ركاية ك     
 عمى خركجو في طريقو يككف الدجاؿ أفٌ  أراد إٌنما أٌنو،"(3)"العراؽ مف الدجاؿ يخرج ": قاؿ كعب، عف

نما منيا، يككف خركجو ابتداء أف ال ككثى، جية مف العرب أرض  جاء كما أصبياف؛ ييكدية مف ىك كا 
 .(4)أعمـ" كاهلل. األحاديث الصحيحة في ذلؾ
 قبؿ مف بؿ ال اليمف، بحر أك الشاـ بحر في إنو أال ":قاؿ قيس عف النبي  بنت كعف فاطمة    

: قالت. المشرؽ إلى بيده كأكمأ ىك ما المشرؽ قبؿ مف ىك، ما المشرؽ قبؿ مف ىك، ما المشرؽ
 .(5)اهلل" رسكؿ مف ىذا فحفظت

أٌما عف كصؼ الٌدجاؿ كما معو مف الفتف التي يضؿ بيا الٌناس، كمٌدة مكثو كنيايتو، فقد ركل     
 كأني طافئة، عينو قطط، شاب إنو.... ":عف النبي  سمعاف، بف النكاس مسمـ في صحيحو عف

                                                           
إسناده حسف قالو  (7/495الدجاؿ، المصدر السابؽ، المصدر الٌسابؽ، )، ما ذكر في فتنة مصنؼ ابف أبي شيبة (1)

 .(399( )2/57الٌصيني في رسالتو أقكاؿ الصحابة المسندة )
 (.11/363، باب: سكرات المكت، المصدر السابؽ، )فتح البارمابف حجر،  (2)
 ابف عف معمر، عف الرزاؽ، عبدكىـ  ( رجالو ثقات11/396، باب: الدجاؿ، المصدر السابؽ، )جامع معمر (3)

 .كعب عف أبيو، عف طاكس،
، باب: مف أيف يخرج الدجاؿ، المصدر  إتحاؼ الجماعة بما جاء في الفتف كالمبلحـ كأشراط الساعةالتكيجرم،  (4)

 (. 2/408السابؽ، )
 (.4/2262صحيح مسمـ ، باب: قصة الجساسة، المصدر الٌسابؽ، ) (5)
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 بيف خمة خارج إنو الكيؼ، سكرة فكاتح عميو فميقرأ منكـ، أدركو فمف قطف، بف العزل بعبد أشبيو
 األرض؟ في لبثو كما اهلل رسكؿ يا: قمنا فاثبتكا اهلل عباد يا شماال، كعاث يمينا فعاث كالعراؽ، الشأـ
 اهلل رسكؿ يا: قمنا كأيامكـ أيامو كسائر كجمعة، كيـك كشير، كيـك كسنة، يـك يكما، أربعكف: قاؿ
 كما اهلل رسكؿ يا: قمنا قدره لو اقدركا ال،: قاؿ يكـ؟ صبلة فيو أتكفينا كسنة، الذم اليـك فذلؾ

 بو فيؤمنكف فيدعكىـ، القـك عمى فيأتي الريح، استدبرتو كالغيث: " قاؿ األرض؟ في إسراعو
 ذرا، كانت ما أطكؿ سارحتيـ، عمييـ فتركح فتنبت، كاألرض فتمطر، السماء فيأمر لو، كيستجيبكف

 .(1)"خكاصر.... كأمده ضركعا، كأسبغو
 عبد ألخييا قالت عنيا اهلل رضي أما سبب خركجو فإٌنو يخرج بسبب غضبة يغضبيا، فعف حفصة    
 غضبة مف الدجاؿ يخرج إنما": يقكؿ  اهلل رسكؿ سمعت أما: عنيما اهلل رضي عمر بف اهلل

 .(2)"يغضبيا
 مف الدجاؿ يتبع" :قاؿ  اهلل رسكؿ أف مالؾ، بف أنس عففأكثرىـ مف الييكد، أتباع الدجاؿ أٌما     
 .(4)"(3)الطيالسة عمييـ ألفا سبعكف أصبياف، ييكد
 عكذكا":  اهلل رسكؿ أف نتعكذ مف الدجاؿ في كؿ صبلة قبؿ التسميـ، قاؿ كقد طمب مٌنا النبي     
 باهلل عكذكا الدجاؿ، المسيح فتنة مف باهلل عكذكا القبر، عذاب مف باهلل عكذكا اهلل، عذاب مف باهلل
 ، كىذا دليؿ عمى عظـ ىذه الفتنة.(5)"كالممات المحيا فتنة مف

 

 

 

                                                           
 (.4/2250ؿ كصفتو كما معو، المصدر الٌسابؽ، )، باب: ذكر الدجاصحيح مسمـ (1)
 ( كقاؿ شعيب: صحيح عمى شرط مسمـ.44/25مسند أحمد، ) (2)
ثكب يغطى بو الرأس كالبدف، يمبس فكؽ الثياب، )ابف بٌطاؿ، محمد بف أحمد بف محمد بف سميماف بف بطاؿ الركبي  (3)

ىػ(، النٍَّظـي الميٍستىٍعذىبي ًفي تٍفًسير غريًب أٍلفىاًظ الميىٌذًب، دراسة كتحقيؽ كتعميؽ: د. مصطفى عبد الحفيظ 633)المتكفى: 
،  2(، عدد األجزاء: 2ـ )جزء  1991(، 1ـ )جزء  1988مكرمة، عاـ النشر: سىاًلـ، المكتبة التجارية، مكة ال

(2/209.) 
 (.4/2226، باب: في بقية مف أحاديث الدجاؿ، المصدر الٌسابؽ، )صحيح مسمـ (4)
 (.1/413صحيح مسمـ، باب: ما يستعاذ منو في الٌصبلة، المصدر الٌسابؽ، ) (5)
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 الفقرة الثانية: ما جاء عف الٌدخاف:
دخان: ) َّ مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱقاؿ تعالى:       قاؿ ابف كثير في تفسير  ،(01ال

 قاؿ القرآف، ظاىر أنو مع المنتظرة اآليات مف الدخاف أف عمى ظاىرة كداللة مقنع فيو مماىذه اآلية: "
 .(1)"أحد كؿ يراه كاضح بيف أم َّ مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ:كتعالى تبارؾ اهلل

كالدخاف عبلمة مف عبلمات الٌساعة التي ثبتت في القرآف كالٌسنة كثبتت بآثار الٌصحابة، كقد سئؿ     
 الٌصحابة عف الٌدخاف فكاف جكابيـ:

ا ":عف مسركؽ، قاؿ ؿه  بىٍينىمى دٍّثي  رىجي افه  يىًجيءي : فىقىاؿى  ًكٍندىةى، ًفي ييحى  فىيىٍأخيذي  الًقيىامىةً  يىٍكـى  ديخى
، المينىاًفًقيفى  ًبأىٍسمىاعً  ـٍ ارًًى ذي  كىأىٍبصى ، كىيىٍيئىةً  الميٍؤًمفى  يىٍأخي ، اٍبفى  فىأىتىٍيتي  فىفىزًٍعنىا، الزُّكىاـً كىافى  مىٍسعيكدو  كى
، فىغىًضبى  ميت ًكئنا مىسى ـى  مىفٍ : فىقىاؿى  فىجى ًم ، الم وي  فىٍميىقيؿً  يىٍعمىـٍ  لىـٍ  مىفٍ كى  فىٍميىقيٍؿ، عى ـي  أىفٍ  الًعٍمـً  ًمفى  فىًإف   أىٍعمى
ـي  الى  ًلمىا يىقيكؿى  ـي، الى : يىٍعمى   خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱ: ًلنىًبيًٍّو  قىاؿى  الم وى  فىًإف   أىٍعمى

ف   ،( 68ص)َّ مي ٍيشنا كىاً  ، عىفً  أبطئكا قيرى ـي  فىدىعىا اإًلٍسبلىـً مىٍيًي ـ    الن ًبيُّ  عى : الم يي مىٍيًيـٍ  أىًعنٍّي فىقىاؿى  عى

ـٍ  ييكسيؼى  كىسىٍبعً  ًبسىٍبعو  ذىٍتيي ت ى سىنىةه  فىأىخى ٍيتىةى  كىأىكىميكا ًفييىا، ىىمىكيكا حى ، المى ـى يىرىل كىالًعظىا ؿي  كى  مىا الر جي
اًف، كىيىٍيئىةً  كىاألىٍرًض، الس مىاءً  بىٍيفى  اءىهي  الدُّخى م دي  يىا: فىقىاؿى  سيٍفيىافى  أىبيك فىجى  ًبًصمىةً  تىٍأميرينىا ًجٍئتى  ميحى

، ف   الر ًحـً  َّ مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ:فىقىرىأى  الم وى، فىاٍدعي  ىىمىكيكا قىدٍ  قىٍكمىؾى  كىاً 

دخان: ) دخان: ) َّ جس ُّٱ:قىٍكًلوً  ًإلىى (01ال ـٍ  أىفىييٍكشىؼي  ( 51ال اءى  ًإذىا اآلًخرىةً  عىذىابي  عىٍنيي  ثيـ   جى

؟، ًإلىى عىاديكا ـٍ دخان: ) َّ خص حص مس خس ُّٱ: تىعىالىى قىٍكليوي  فىذىًلؾى  كيٍفرًًى  بىٍدرو  يىٍكـى (  61ال

ًلزىامنا روم: ) َّ مب خب حب جب هئ ٹٱٹٱُّٱ بىٍدرو  يىٍكـى : كى  َّ حج ٱُّٱ ًإلىى(  2-1ال

روم: ) كـي  ( 3ال ى قىدٍ  كىالرُّ  .(2)"مىضى
 معنى مفردات الحديث: -المسألة األكلى

 مثؿ( الزكاـ كييئة) كندة، قبيمة مف جماعة في يحدث كاف أنو كيحتمؿ الككفة، في مكضع( كندة)
 الذيف( المتكمفيف) كنحكه، األنؼ كسيبلف بالعطاس غالبا يتميز األنؼ بغشاء حاد التياب كىك الزكاـ

                                                           
1))

لبناف، الطبعة: السابعة،  –، دار القرآف الكريـ، بيركت مختصر تفسير ابف كثيرمحمد عمي الصابكني، الصابكني، 
(.2/301) ،3ـ، عدد األجزاء:  1981 -ىػ  1402

، المصدر السابؽ، )صحيح البخارم (2)  (.6/114، باب: سكرة الرـك
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 فأخذتيـ)اإلسبلـ،  عف تأخركا: أم( أبطأكا قريشا إف).(1)رغبة" كبغير كرياءن  تصنعان  بالعمؿ يقكمكف
 كالجكع الجدب مف عمييـ بدعائؾ: أم ىمككا، قد: كلمكشمييني  كقحط جدب: أم السيف، بفتح( سنة
 .(2)ليـ" تعالى اهلل فادع

دالالت الحديث: -المسألة الثانية  

 مف أعمـ ال يككف الكرماني:" كيؼ أعمـ، قاؿ اهلل تعمـ ال لما تقكؿ أف العمـ مف إف -الداللة األكلى
 العمـ نصؼ أدرم ال قيؿ لما المناسب كىك العمـ، مف نكع المجيكؿ مف المعمكـ تمييز قمت العمـ؟:

"(3).  

لبلستسقاء ليـ دليؿ عمى معرفتيـ األكيدة بأنو ىك  استجداء أبي سفياف النبي  -الداللة الثانية
قكمؾ قد ، كدليؿ ذلؾ قكؿ أبي سفياف:) الرسكؿ حقان، كقد عممكا أنما منعكا القطر بدعاء النبي 

 ىمككا(، كلعؿ مثؿ ىذه المعرفة جعمت مف أبي سفياف يؤمف أخيران.
 إف يقكؿ مف عمى إنكار استفياـ ىذا :(اآلخرة عذاب أفيكشؼ)قكلو : النككم " قاؿ -الداللة الثالثة

  جخمح جح مج حج ٹٱٱُّٱ تعالى اهلل ألف باطؿ قكؿ ىذا: مسعكد ابف القيامة، كقاؿ يكـ يككف الدخاف

دخان: ) َّ حس جس مخ نما اآلخرة في يككف ال عكدىـ ثـ العذاب كشؼ أف كمعمكـ ( 51ال  في ىك كا 

 .(4)الدنيا"
 ظاىر لقد حاكؿ بعض العمماء رد تفسير ابف مسعكد أٌف سبب الدخاف شٌدة الجكع كذلؾ ألفٌ "     
 ابف عف ركم كما كليس عاـ، محقؽ أمر كىذا الناس، يغشى الٌسماء مف دخاف كجكد عمى يدؿ القرآف

                                                           
، المصدر نفسو، )صحيح البخارم (1)  ( شرح: مصطفى البغا.6/114، باب: سكرة الرـك
سطبلني، أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ القسطبلني القتيبي المصرم، أبك العباس، شياب الديف الق (2)

، المطبعة الكبرل األميرية، مصر، إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم المسٌمى شرح القسطبلنيىػ(، 923)المتكفى: 
ليستسقي ليـ لـ يردىـ، المصدر السابؽ،  ، باب: إذا استشفعكا إلى اإلماـ10ىػ، :  1323الطبعة: السابعة، 

(2/246.) 
العيني، أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى )المتكفى:  (3)

(.، سكرة: 16/244) 12×  25بيركت، :  -، دار إحياء التراث العربيعمدة القارم شرح صحيح البخارمىػ(، 855
، المصدر السابؽ، )ألـ غمبت ا  (.19/110لرـك

رم الشافعي، الكككب الكىاج شرح صحيح مسمـ، مكة المكرمة، دار  (4) محمد األميف بف عبد اهلل األيرىمي العىمىكم اليىرى
 (. 25/405ـ ، باب: الدخاف، ) 2009 -ىػ 1430دار طكؽ النجاة، الطبعة: األكلى،  -المنياج
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 يل ىل مل يك ىك ٹٱٹٱُّٱالجكع،  شدة مف قريش أعيف في خياؿ أنو: مسعكد

دخان: ) َّ مم ام  ري ٹٱٹٱُّٱ الجكع، شدة مف خياال ليس جمي، كاضح ظاىر: أم ؛ ( ٠١ال

دخان: ) َّ جئ يي ىي  ني مي زي  الدعاء، بيذا ربيـ الزماف ذلؾ أىؿ ينادم: أم ؛( ٢١ال

 ذلؾ بعد الكائنة الغيبية األمكر مف بو كعدكا ما كأيقنكا آمنكا قد فإنيـ عنيـ؛ الشدة ىذه كشؼ يسألكف
 التكبة استدراؾ كيمكف رفعو، يمكف حيث القيامة، يكـ قبؿ يككف أنو عمى دليؿ كىذا القيامة، يكـ

 .(1)"أعمـ كاهلل كاإلنابة،
 بادركا" :قاؿ ، اهلل رسكؿ أفٌ  ىريرة، أبي عففكقد أمرنا أف نبادر باألعماؿ قبؿ ظيكر الدخاف،       

 أمر أك أحدكـ خاصة أك الدابة، أك الدجاؿ، أك الدخاف، أك مغربيا، مف الشمس طمكع: ستا باألعماؿ
 القيامة كجكد عمى دالة آيات ست سابقكا أم( ستا باألعماؿ بادركا)قاؿ محمد عبد الباقي: ." العامة
 .(2)يعتبر" كال يقبؿ ال كحمكليا كقكعيا بعد العمؿ فإف كحمكليا كقكعيا قبؿ
 بف حذيفة كمما أيخًبرنا بو عف أشراط الٌساعة ظيكر عشر عبلمات كآيات قبؿ قياـ الٌساعة، عف     
 الساعة تقـك ال: "  النبي فقاؿ الساعة نتذاكر كنحف غرفة مف  اهلل رسكؿ عمينا أشرؼ: قاؿ أسيد
 خسؼ: خسكؼ كثبلثة كالدابة، كمأجكج، كيأجكج مغربيا، مف الشمس طمكع: آيات عشر تركا حتى

 أك الناس تسكؽ عدف قعر مف تخرج كنار العرب، بجزيرة كخسؼ بالمغرب، كخسؼ بالمشرؽ،
 .(3)" قالكا حيث معيـ كتقيؿ باتكا، حيث معيـ فتبيت الناس، تحشر
ىريرة مرفكعان فالظاىر أٌف  ية ابف مسعكد كما ركاه حذيفة كأبكأٌما اإلشكاؿ الكاقع في الجمع بيف ركا    

 كعكنو كجؿ عز اهلل بتكفيؽ لو جكابنا فكافكؿ كاحدة تختمؼ عف األخرل، قاؿ أبك جعفر الطحاكم:"
 كذلؾ ىريرة كأبي حذيفة، حديثي في المذككر الدخاف غير مسعكد ابف حديث في المذككر الدخاف أف

دخان: ) َّلكمك اك يق ىق يف ٹٱٹٱُّٱ: الدخاف سكرة في كتابو في قاؿ تعالى اهلل أف (  ٩ال

دخان: ) َّ مم ام يل ىل مل يك ىك ٹٱُّٱثـ أتبع ذلؾ قكلو   ليـ عقكبة أم ( ٠١ال

 خركجيـ بعد بيما يؤتى أك لغيرىـ، العقكبتاف ىاتاف تككف أف كمحاؿ كالمعب، الشؾ مف عميو ىـ لما

 ىك ُّٱ:السكرة ىذه في كجؿ عز اهلل قاؿ قد: القائؿ ىذا فقاؿ. الدخاف ذلؾ مف كسبلمتيـ الدنيا مف
                                                           

 (.3/189، المصدر السابؽ، )الجماعة بما جاء في الفتف كالمبلحـ كأشراط الساعةإتحاؼ أنظر: التكيجرم،  (1)
 (.4/2267، باب: في بقية مف أحاديث الدجاؿ، المصدر الٌسابؽ، )صحيح مسمـ (2)
 ( كقاؿ الترمذم حسف صحيح.4/477سنف الترمذم، باب ما جاء في الخسؼ، المصدر الٌسابؽ، ) (3)
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دخان: ) َّ مم ام يل ىل مل يك  دخانا ىك ليس حديثو في مسعكد ابف ذكره كالذم ( ٠١ال

نما حقيقيا،  السماء، مف يككف إتيانو أف كفييا بدخاف، كليس دخاف أنو تتكىمو قريش كانت شيء ىك كا 
نما ذلؾ، مسعكد ابف حديث في كليس  كأصابيـ بيـ حؿ الذم الجكع مف يركف كانكا أنيـ فيو الذم كا 
 أف كعكنو كجؿ عز اهلل بتكفيؽ ذلؾ في لو جكابنا فكاف دخانا السماء كبيف بينيـ أف األرض في

 الجيد مف الحقيقة في دخاف أنو قريش لتكىـ المجاز؛ عمى دخانا سمي مسعكد ابف حديث في المذككر
 .(1)بيا" الذم

 
 .: ما جاء في سؤاؿ الممكيفالمبحث الثاني: حياة البرزخ

لقد كتب اهلل تعالى المكت عمى جميع مف خمؽ، فمف يبقى عمى ظير األرض أحد، فاالنتقاؿ لدار      
 تبدأ الحياة ىذه كفي ،الحياة التي تأتي بعد الحياة الدنيا بالحياة البرزخية عرؼتأخرل ىك أمر حتمي، ك 

كالقبر ىك أكؿ منازؿ مف حياة اإلنساف، حيث يسأؿ الميت في قبره مف قبؿ المبلئكة،  جديدة مرحمة
 حكلو مف ىـ مف نعاؿ قرع فيو ضٌمة لف ينجك منيا أم مكٌمؼ، كفي ىذه الحياة يسمع الميت اآلخرة،

 عميو كيضيؽ صالحان، عبد كاف إف البصر مدد قبره في لو كيفسح الجنة مف مقعده يرلك  ، مشيعيو مف
 فيفرح ،النار في كمقعده الجنة في مقعده العبد كيرل صالحان، غير كاف إف النار مف حفرة كيككف

 .كعذابان  غمان  الطالح كيزداد الصالح كيستبشر
 صفات يال حياة فكؿ األخركية، الحياة كعف الدنيكية الحياة عف كميان  اختبلفان  البرزخية الحياة كتختمؼ

 ا عف األخرل.ىميز ت
 عمى  اهلل رسكؿ حثٌ  كقدفعذاب القبر كنعيمو ثابت في الكحي، يؤمف بو أكثر أىؿ اإلسبلـ،      
، الكسؿ مف بؾ أعكذ إني الميـ :"فقاؿ القبر، فتنة مف اإلنساف يستعيذ أف ، كالمأثـ كاليـر  كالمغـر

 ، (2)"القبر كعذاب القبر، فتنة كمف
ؿه " :عف محمد بف قيس قاؿفكقد أثبت الٌصحابة ىذا أيضان مف خبلؿ أسئمة كجيت ليـ،      اءى رىجي جى

: يىا أىبىا الد ٍردىاًء ًعٍظًني ًبشىٍيءو لىعىؿ  الم وى يىٍنفىعيًني   ،ًبًو كىأىٍذكيريؾى ًإلىى أىًبي الد ٍردىاًء، كىىيكى ًفي اٍلمىٍكًت، فىقىاؿى

                                                           
بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المصرم المعركؼ  أبك جعفر الطحاكم، أحمد (1)

 -، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى شرح مشكؿ اآلثار،ىػ(، 321بالطحاكم )المتكفى: 
 (.2/421، )16ـ، عدد األجزاء:  1494ىػ،  1415

 (.8/79ـ، المصدر الٌسابؽ، )، باب: التعكذ مف المأثـ كالمغر صحيح البخارم (2)
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ٍفري  ٍكتيكبىةى، كىآًت الز كىاةى اٍلمى ةى اٍلمى بلى : ًإن ؾى ًفي أيم ةو مىٍرحيكمىةو، أىًقـً الص  ، كىاٍجتىًنًب قىاؿى افى ـٍ رىمىضى صي ةى، كى كضى
مىيٍ  ـى عى عى اٍلكىبلى ت ى رىجى ، حى ـٍ يىٍرضى ًبمىا قىاؿى ؿى لى ، كىأىٍبًشٍر فىكىأىف  الر جي : اٍلمىعىاًصيى ، اٍلكىبىاًئرى أىٍك قىاؿى ثى مىر اتو ًو ثىبلى

: قىاؿى ، كى  حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱ فىغىًضبى الس اًئؿي

بقرة: ) َّ  مت خت حت جت هب مب خب ، فىقىاؿى أىبيك الد ٍردىاًء:  ( 951ال ؿي رىجى الر جي ثيـ  خى

: ،أىٍجًمسيكًني ؿى  فىأىٍجمىسيكهي قىاؿى مىي  الر جي ًفرى لىؾى أىٍربىعي أىٍذريعو ًمفى  ،ريدُّكا عى ؾى كىٍيؼى ًبؾى لىٍك قىٍد حي ٍيحى : كى فىقىاؿى
دىاًف أىٍزرىقىاًف ميٍنكىره  اءىؾى ًفيًو مىمىكىاًف أىٍسكى ، ثيـ  جى ريًؼ ال ًذم رىأىٍيتى نىًكيره اأٍلىٍرًض، ثيـ  غًرٍقتى ًفي ذىًلؾى اٍلجي  كى

ًنؾى عىٍف رىسيكًؿ  يىٍسأىالى ٍيري ذىًلؾى فىقىٍد ىىمىٍكتى  الم ًو يىٍفًتنىاًنؾى كى ٍف كىافى غى ـى مىا أىٍنتى ًفيًو، كىاً   .(1)"؟ فىًإٍف تيٍبتى فىًنٍع
 عفالممكيف  سؤاؿ عمى القرآف مف بو يستدؿ كمما الممكيف كسؤاؿ القبر بفتنة األحاديث جاءت لقد     

راهيم: ) َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱ:قاؿ ، النبي عف عازب، بف البراء : " قاؿ ( ٧٢إب

: كجؿ عز قكلو فذلؾ ، محمد كنبيي اهلل، ربي: فيقكؿ ربؾ؟ مف: لو فيقاؿ القبر، عذاب في نزلت

راهيم: ) َّنئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٹٱٹٱُّٱ  ٧٢إب

)"(2). 
 كتكلى قبره في كضع إذا العبد إف: " قاؿ  اهلل رسكؿ أف: حدثيـ أنو ، مالؾ بف أنس كعف    
نو أصحابو، عنو  الرجؿ ىذا في تقكؿ كنت ما: فيقكالف فيقعدانو، ممكاف أتاه نعاليـ، قرع ليسمع كا 

 النار مف مقعدؾ إلى انظر: لو فيقاؿ كرسكلو، اهلل عبد أنو أشيد: فيقكؿ المؤمف، فأما ، لمحمد
 ثـ قبره، في لو يفسح أنو: لنا كذكر: قتادة قاؿ - جميعا فيراىما الجنة، مف مقعدا بو اهلل أبدلؾ قد

 ال: فيقكؿ الرجؿ؟ ىذا في تقكؿ كنت ما: لو فيقاؿ كالكافر المنافؽ كأما: قاؿ -أنس حديث إلى رجع
 ضربة، حديد مف بمطارؽ كيضرب تميت، كال دريت ال: فيقاؿ الناس، يقكؿ ما أقكؿ كنت أدرم

 .(3)"الثقميف غير يميو مف يسمعيا صيحة فيصيح

                                                           
ىػ( ، 181ابف المبارؾ، أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف المبارؾ بف كاضح الحنظمي، التركي ثـ المٍركزم )المتكفى:  (1)

و الٌصيني (، كالحديث حسن1/554بيركت. ، ) –، المحقؽ: حبيب الرحمف األعظمي، دار الكتب العممية الزىد كالرقائؽ
(1/300()177). 
ثبات عذاب القبر كالتعكذ منو، المصدر الٌسابؽ، صحيح مسمـ (2) ، باب عرض مقعد الميت مف الجنة أك النار عميو، كا 
(4/2201.) 
 (.2/98صحيح البخارم، المصدر الٌسابؽ،  باب: ما جاء في عذاب القبر، المصدر الٌسابؽ، ) (3)
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 أك أحدكـ قبر إذا: " اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ىريرة أبي فقد ثبت تسميتيما في الٌسٌنة عف أما الممكاف    
 تقكؿ كنت ما: لو فيقكالف النكير: كاآلخر المنكر: ألحدىما يقاؿ أزرقاف أسكداف ممكاف أتاه اإلنساف

 ال أف أشيد كرسكلو اهلل عبد ىك: قاؿ مؤمنا كاف فإف :يقكؿ كاف ما قائؿ فيك محمد؟ الرجؿ ىذا في
 قبره في لو يفسخ ثـ ذلؾ لتقكؿ إنؾ لنعمـ كنا إف: لو فيقكالف كرسكلو عبده محمد كأف اهلل إال إلو

 إال يكقظو ال الذم العركس كنكمة فيناـ نـ: لو فيقاؿ فيو لو كينكر ذراعا سبعيف في ذراعا سبعكف
ف .ذلؾ مضجعو مف اهلل يبعثو حتى إليو أىمو أحب  الناس أسمع كنت أدرم ال: قاؿ منافقا كاف كا 

 عميو التئمي: لؤلرض يقاؿ ثـ ذلؾ تقكؿ أنؾ لنعمـ كنا إف: لو فيقكالف أقكلو فكنت شيئا يقكلكف
 .(1)"ذلؾ مضجعو مف اهلل يبعثو حتى معذبا يزاؿ فبل أضبلعو فييا تختمؼ حتى عميو فتمتئـ

 

 يـك القيامة: ىكاؿأأحكاؿ ك : لثالمبحث الثٌا
كىذه األىكاؿ كثيرة متعددة، ليا  ؛يشيب ليا الكلداف العظيمة التي ىكاؿباأل مميءالقيامة يـك إف     

حظ كافر في البياف كالتفصيؿ في القرآف كالٌسٌنة، ككٌؿ ىذا يحصؿ بعد البعث لؤلركاح كاألجساد كما 
ـٌ يحشر الخمؽ منذ أف خمقيـ اهلل إلى آخر الخمؽ عمى أرض المحشر؛ فيجتمعكف  كانت في الٌدنيا، ث

مف األىكاؿ العظيمة التي ك ، عمى تمؾ األرض مف أكليـ إلى آخرىـ إنسيـ كجنيـ كحتى حيكاناتيـ
المتكبريف عمى ىيئة الذر؛ جزاء لما كانكا عميو في  -عز كجؿ-تحصؿ يـك القيامة أف يحشر اهلل 

كدٌؾ الجباؿ، كانشقاؽ مف أىكاؿ يـك القيامة اجتماع الشمس كالقمر؛ ، ك  الدنيا مف التكبر كالطغياف
عندما يقؼ الناس في أرض المحشر؛ فبل تسأؿ  الرحمة تزكؿالسماء كطٌييا، كمف األىكاؿ أيضان أف 

بل يسأؿ المرء عف أحد كال تيمو إال ، فالكالدة عف كلدىا كتنشغؿ بنفسيا عنو؛ كال تطمب إال خبلصيا
 بيف جنبيو. نفسو التي

فمف سدده اهلل كأجاب عنيا بما  كانكا يعممكف، يسأؿ اهلل تعالى عباده عٌما مف األىكاؿ العظيمة أفك     
 .كخاب عممو في الدنيا نجا مف ىكؿ ذلؾ المكقؼ؛ كمف خاب في ىذه الدنيا كلـ يقـ بالعمؿ بيا ندـ

مف األىكاؿ تطاير صحؼ ، ك الـالظمف أىكاؿ يـك القيامة ما يحصؿ مف اقتصاص المظمـك مف ك     
فيستبشر المؤمنكف ، بشمالواألعماؿ؛ كذىاب كؿ صحيفة لصاحبيا؛ فآخذ كتابو باليميف؛ كآخذ كتابو 

بقرب النجاة عندما تستقر صحفيـ بأيمانيـ؛ بينما يزداد الكافركف كالمنافقكف غمِّا إلى غميـ حينما 
 .اليـبشمتستقر صحفيـ 

ال يٌتسع المقاـ لبسطيا ىنا، كلكف نعرّْج عمى األىكاؿ ك ، كثيرة كما قدمت كاؿ يـك القيامةإٌف أى     
 كاألحكاؿ التي كردت لنا مف خبلؿ الٌصحابة بعدما سئمكا عف أحداث يكـ القيامة.

                                                           
 ( كقاؿ المحقؽ: إسناده قكم.7/386الٌسابؽ، )، المصدر اإلحساف في تقريب صحيح ابف حبافابف حٌباف،  (1)
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 المطمب اأٌلٌكؿ: ما جاء في الحشر كالعرض عمى الٌنار كالجسر
عمى أسئمة السائميف ما ذكركه عف البعث إٌف مف األىكاؿ التي بٌينيا الٌصحابة مف خبلؿ إجاباتيـ 

 كالحشر كالعرض عمى الٌنار ثـ الجسر)الٌصراط(.
: يىا أىبىا  " :عف محمد بف قيس قاؿف -1 ؿه ًإلىى أىًبي الد ٍردىاًء، كىىيكى ًفي اٍلمىٍكًت، فىقىاؿى اءى رىجي جى

مىى اأٍلىٍرًض  .....قىاؿى  ،ؾى الد ٍردىاًء ًعٍظًني ًبشىٍيءو لىعىؿ  الم وى يىٍنفىعيًني ًبًو كىأىٍذكيري  ثيـ  قيٍمتى عى
فٍ  ـى مىا أىٍنتى ًفيًو، كىاً  ، فىًإٍف ظيمٍٍّمتى فىًنٍع  لىٍيسى لىؾى ًإال  مىٍكًضعي قىدىٍميىؾى لىٍيسى ثىـ  ًظؿٌّ ًإال  اٍلعىٍرشى

ي  ـي، كىال ًذم نىٍفًسي ًبيىًدًه ًإن يىا لىتىٍمؤلى يىن  ٍت جى ، ثيـ  عيًرضى اًفقىٍيًف،  أيٍضًحيتى فىقىٍد ىىمىٍكتى مىا بىٍيفى اٍلخى
فٍ  ـى مىا أىٍنتى ًفيًو، كىاً  ٍكتى ًمٍنوي، فىًنٍع رىاًئيىا، فىًإٍف نىجى ن ةى لىًمٍف كى ف  اٍلجى ف  اٍلًجٍسرى لىعىمىٍييىا، كىاً   كىاً 

مىؼى لىوي ًبالم ًو ال ًذم الى ًإلىوى ًإال  ىيكى أىف  ىىذى  ، ثيـ  حى قىٍعتى ًفييىا فىقىٍد ىىمىٍكتى ؽُّ كى  .(1)"ا اٍلحى
ـى  " عف عبد الٌمو بف سبلـ، قاؿ:ك  -2 : ًإف  أىٍعظى ميعىًة، فىقىاؿى ميكسنا ًفي اٍلمىٍسًجًد يىٍكـى اٍلجي كين ا جي كى

مى  ًميقىًة الم ًو عى ـى خى ف  أىٍكرى ًفيًو تىقيكـي الس اعىةي، كىاً  ـي كى ًمؽى آدى ميعىًة ًفيًو خي ى أىي اـً الدٍُّنيىا يىٍكـي اٍلجي
ًحؾى ، ًو أىبيك اٍلقىاًسـً الم   ضى : فىنىظىرى ًإلىي  كى ًئكىةي؟ قىاؿى ميؾى الم وي فىأىٍيفى اٍلمىبلى : يىٍرحى : قيٍمتي  ،قىاؿى

" : قىاؿى ٍمًؽ الس مىاًء كىاأٍلىٍرًض  كى ٍمؽه كىخى ًئكىةي خى ًئكىةي؟ ًإن مىا اٍلمىبلى يىا اٍبفى أىًخي ىىٍؿ تىٍدًرم مىا اٍلمىبلى
يىاًح كىا ف  كىالرٍّ ن ةى ًفي الس مىاًء، كىاً  ف  اٍلجى ٍمًؽ ال ًذم الى يىٍعًصي الم وى شىٍيئنا، كىاً  سىاًئًر اٍلخى اًب كى لس حى

ت   نىًبيًّا نىًبيًّا حى ًميقىةى أيم ةن أيم ةن كى ًة بىعىثى الم وي اٍلخى ى الن ارى ًفي اأٍلىٍرًض، فىًإذىا كىافى يىٍكـي اٍلًقيىامى
عي يىكيكفى أىٍحمىدي  فىاًجريىىا، ثيـ  ييكضى : فىيىقيكـي فىيىٍتبىعيوي أيم تيوي بىرُّىىا كى ٍركىزنا، قىاؿى ـً مى كىأيم تيوي آًخري اأٍليمى

ارى أىٍعدىاًئًو فىيىتىيىافىتيكفي ًفييىا ًمٍف ًشمىاؿو  ذيكفى اٍلًجٍسرى فىيىٍطًمسي الم وي أىٍبصى ـى فىيىٍأخي يىن  ًجٍسري جى
ك ا يىٍنجي يىًميفو كى ن ًة  لن ًبيُّ كى ـٍ ًمفى اٍلجى نىاًزلىيي ـٍ مى يًي رٍّ ًئكىةي فىتيكى ـي اٍلمىبلى كفى مىعىوي فىتىتىمىق اىي اًلحي كىالص 

ؿ  فىييٍمقىى لىوي كيٍرًسيٌّ عىٍف يىًميًف الم ًو  جى بًٍّو عىز  كى ت ى يىٍنتىًييى ًإلىى رى مىى يىسىاًرًؾ حى مىى يىًميًنًؾ عى عى
ؿ  ثيـ   جى ذيكفى عىز  كى فىاًجريىىا فىيىٍأخي : أىٍيفى ًعيسىى كىأيم تيوي؟ فىيىقيكـي فىيىٍتبىعيوي أيم تيوي بىرُّىىا كى يينىاًدم مينىادو

ك الن ًبيُّ  يىٍنجي ، كى يىًميفو ارى أىٍعدىاًئًو فىيىتىيىافىتيكفى ًفييىا مىٍف ًشمىاؿو كى  اٍلًجٍسرى فىيىٍطًمسي الم وي أىٍبصى
كفى مىعى  اًلحي مىى كىالص  مىى يىًميًنؾى عى ن ًة عى ـٍ ًفي اٍلجى نىاًزلىيي ـٍ مى يًي رٍّ ًئكىةي فىتيكى ـي اٍلمىبلى وي فىتىتىمىق اىي

                                                           
 .(520( )2/202و الٌصيني في رسالتو )(، كالحديث حسن1/554، المصدر الٌسابؽ، )الزىد كالرقائؽابف المبارؾ،  (1)
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ـي  : ثيـ  يىت ًبعييي ًر، قىاؿى اًنًب اآٍلخى بًٍّو فىييٍمقىى لىوي كيٍرًسيٌّ ًمفى اٍلجى ت ى يىٍنتىًييى ًإلىى رى يىسىاًرؾى حى
ت ى يى  ـي حى ااأٍلىٍنًبيىاءي كىاأٍليمى ـى الم وي نيكحن ـٍ نيكحه رىًح  .(1)"كيكفى آًخريىي

، كدخكؿ الناس الجنة، اشتممت ىذه اآلثار عمى البعث كالحشر، كالصراط، كتفضيؿ النبي محمدو 
 أبينيا كاآلتي:
 أكالن: البعث:

ىك إعادة إحياء األمكات جسدان كركحان كما كاف في الدنيا، كىك ثابت في اإلسبلـ كاألدلة فيو ك     

 حس جسمخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت هب مب خب ٹٱٹٱُّٱمستفيضة 

تغابن: ) َّ خص حص مس خس  .( ٧ال

 كأني لو، شريؾ ال كحده باهلل: بأربع يؤمف حتى عبد يؤمف ال: "  اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ عمي، كعف
 .(2)" كالقدر المكت، بعد كبالبعث اهلل، رسكؿ
 حاؿ، إلى حاؿ مف تنقمب األجساـ أف: العقبلء كجميكر السمؼ عميو الذم قاؿ الطحاكم:" كالقكؿ     

 صار ثـ نطفة، كاف فإنو: األكلى النشأة في استحاؿ كما أخرل، نشأة اهلل ينشئيا ثـ ترابا، فتستحيؿ
 أف بعد اهلل يعيده: اإلعادة كذلؾ. سكيا خمقا أنشأه ثـ كلحما، عظاما صار ثـ مضغة، صار ثـ عمقة،
 عجب إال يبمى آدـ ابف كؿ ": قاؿ أنو ، النبي عف الصحيح في ثبت كما الذنب، عجب إال كمو يبمى

 .(3)"يركب كمنو آدـ، ابف خمؽ منو الذنب،
 

  ثانيان: أرض المحشر:

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٹٱٹٱُّٱالحشر يككف لجمع الخبلئؽ يكـ القيامة لمفصؿ بينيـ،     

يونس: ) َّ ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

                                                           
صحيح،  –8698مف تمخيص الذىبي  -(، التعميؽ4/612) ،المصدر السابؽلمستدرؾ عمى الصحيحيف، الحاكـ، ا (1)

 ذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه.كقاؿ الحاكـ: ى
 ( صححو األلباني.1/32، باب في القدر، )سنف ابف ماجة (2)
كالحديث إسناده قكم قالو شعيب في المسند برقـ  (2/598، المصدر الٌسابؽ )شرح العقيدة الطحاكيةابف أبي العز،  (3)
(9528( )15/323). 
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 مت زت رت  يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱك  .( ٥٤

عام: ) َّ  يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت  .( ٨٣األن

 محشكركف إنكـ الناس، أييا يا": فقاؿ  اهلل رسكؿ خطب: قاؿ عنيما، اهلل رضي عباس ابف كعف

  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ: قاؿ ثـ غرال، عراة حفاة اهلل إلى

بياء: ) َّ زب األن ٤٠١)"(1). 

يتكممكف إال  تعالى، ال اهلل أماـ صفا يعرضكف كأكصاؼ الٌناس في أرض المحشر مختمفة،       
فردان ال يتعرؼ عمى أحد كلك أقرب الٌناس يأتي  ألنو بنفسو مشغكؿ إنساف خائفيف، كؿ بإذف، مذىكليف

منيـ أحد، جالسيف في الشمس، يعرقكف عرقان  يخفى ال اهلل عمى الركب، كيعرضكف عمى إليو، يجثكف
 شديدان.
أٌما المؤمنيف فحاليـ مختمؼ، كيكفييـ كجكد ظؿ العرش، كىذا الظؿ ألصناؼ مف الناس فقط ،     

 في نشأ كشاب العادؿ، اإلماـ: ظمو إال ظؿ ال يـك ظمو، في اهلل يظميـ سبعة: " قاؿ  النبي عف
 كرجؿ عميو، كتفرقا عميو اجتمعا اهلل في تحابا كرجبلف المساجد، في معمؽ قمبو كرجؿ ربو، عبادة
 ما شمالو تعمـ ال حتى أخفى تصدؽ، كرجؿ اهلل، أخاؼ إني: فقاؿ كجماؿ، منصب ذات امرأة طمبتو
 .(2)" عيناه ففاضت خاليا اهلل ذكر كرجؿ يمينو، تنفؽ

 
  ثالثان: الجسر:

كفي اآلثار إثبات جسر جينـ، كىك الذم سيجكزه المؤمنكف إلى الجٌنة التي يككف مكقعيا كراء      
 : يكمئذ الرسؿ كدعاء يجيز، مف أكؿ فأككف جينـ جسر كيضرب:" ذلؾ، كمف أكصافو: قاؿ النبي 

 رسكؿ يا بمى: قالكا"  الٌسعداف؟ شكؾ رأيتـ أما ،(3)الٌسعداف شكؾ مثؿ كبلليب كبو. سٌمـ سٌمـ الميـ

                                                           
 (.6/55دمت فييـ...، المصدر الٌسابؽ، )، باب: ككنت عمييـ شييدا ما صحيح البخارم (1)
 (.1/133، باب: مف جمس في المسجد ينتظر الصبلة كفضؿ المساجد، المصدر نفسو، )صحيح البخارم (2)
ٍنسىاف عفر رجمو، كىك أفضؿ مراعييـ أىيَّاـ الٌربيع كألباف  (3) طئو اإٍلً السعداف: بقؿ لىوي ثىمىر مستدير مشكؾ اٍلكىٍجو ًإذا كى

ًبؿ تحمكا ًإذا رعت السعداف )ابف الجكزم، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي )المتكفى:  غريب ىػ(، 597اإٍلً
 1405لبناف ، الطبعة: األكلى،  –بيركت  -معطي أميف القمعجي، دار الكتب العممية ، المحقؽ: الدكتكر عبد الالحديث

 (.1/480، )2، عدد األجزاء: 1985 –
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 الناس فتخطؼ اهلل، إال عظميا قدر يعمـ ال أنيا غير الٌسعداف، شكؾ مثؿ فإنيا: "قاؿ اهلل،
 .(1)"المخردؿ كمنيـ بعممو، المكبؽ منيـ بأعماليـ،

 كحسؾ ككبلليب خطاطيؼ فيو مزلة، دحض" :قاؿ الجسر؟ كما اهلل رسكؿ يا كفي كصفو، قيؿ     
: أم األقداـ، )كمزلة( فيو تزلؽ: أم )مدحضة( كمعنى".(2)السعداف" ليا يقاؿ شكيكة فييا بنجد تككف
 .(3)كاألرجؿ" األجساد فيو تسقط
 مكاف مفارقتيـ بعد الناس انتيى إذا جينـ، عمى جسر كىك بالصراط، قاؿ ابف أبي العز: "كنؤمف      

 أيف: سئؿ  اهلل رسكؿ إف: عنيا اهلل رضي عائشة قالت كما الصراط، دكف التي الظممة إلى المكقؼ
 المكضع ىذا كفي. الجسر دكف الظممة في ىـ: فقاؿ كالسماكات؟ األرض غير األرض تبدؿ يكـ الناس
 مف يمنعيـ بسكر بينيـ كيحاؿ المؤمنكف، كيسبقيـ عنيـ، كيتخمفكف المؤمنيف، عف المنافقكف يفترؽ

    .(4)إلييـ" الكصكؿ
  

 : أفضمية محمد 
يدؿ سؤالو أيف المبلئكة؟ عمى ظٌنو بأٌف أفضؿ الخمؽ المبلئكة؛ كذلؾ ألٌنيـ معصكمكف،     

تحريم: ) َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٹٱٹٱُّٱ ، فرٌد عميو ابف سبٌلـ بأٌف أفضؿ ( 6ال

 ، كاألنبياء كالشيداء كالصالحكف.الخمؽ محمدان 
 غيرىا، مف المخمكؽ مف أفضؿ ىك ما المفضكلة المادة مف يخمؽ سبحانو اهلل إفٌ " قاؿ ابف القٌيـ:    
براىيـ محمد كاف كليذا سبحانو، قدرتو كماؿ مف كىذا  مف أفضؿ كالرسؿ كنكح كعيسى كمكسى كا 

ف المبلئكة، مف أفضؿ البشر صالحي أف السنة أىؿ كمذىب المبلئكة،  كمادة نكرا، مادتيـ كانت كا 
 .(5)" ترابا البشر

                                                           
 (.8/117، باب: الصراط جسر جينـ، المصدر السابؽ، )صحيح البخارم (1)
 (.1/167، باب: معرفة طريؽ الرؤية، المصدر نفسو، المصدر الٌسابؽ، )صحيح مسمـ (2)
، رقمو عمى دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلميةمنجد، محمد صالح المنجد، مصدر الكتاب: ال (3)

 (.53/3الشاممة )
 (.2/605، المصدر الٌسابؽ، )شرح العقيدة الطحاكيةابف أبي العز،  (4)
الصكاعؽ المرسمة ىػ(، 751ابف القٌيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى:  (5)

، المحقؽ: عمي بف محمد الدخيؿ اهلل، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األكلى، في الرد عمى الجيمية كالمعطمة
 (.3/1002، )4ىػ، عدد األجزاء: 1408
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 دكاعي شكائب عف بريئة عبادتيـ المبلئكة ألفٌ  المبلئكة، مف أفضؿ البشر صالح:" أيضا كقاؿ      
 . لمحي كالنفىس كىي عائؽ، كال مانع كال معارضة غير عف صادرة فيي البشرية، كالشيكات النفس
 أكمؿ، فكانت الطبع دكاعي كمخالفة الشيكات كقمع النفكس، منازعات فمع البشر عبادات كأما     

 .(1)"كلغيره  المعنى ليذا المبلئكة عمى تفضيميـ عمى الناس أكثر كاف كليذا
 األكلكف اآلخركف نحف:"  اهلل رسكؿ ، قاؿكليذا فإف أكؿ أمة تدخؿ الجنة ىي أمة محمد      
 بعدىـ، مف كأكتيناه قبمنا، مف الكتاب أكتكا أنيـ بيد الجنة، يدخؿ مف أكؿ كنحف القيامة، يـك

: قاؿ -لو اهلل ىدانا فيو، اختمفكا الذم يكميـ فيذا الحؽ، مف فيو اختمفكا لما اهلل فيدانا فاختمفكا،
، كما ، كآخر األمـ دخكالن أمة نكح (2)"لمنصارل غد كبعد لمييكد، كغدا لنا، فاليـك -الجمعة يـك

 في الحديث.


 : ما جاء في الحساب يـك القيامة:لثانيالمطمب ا
 ستره مف كالمستكر كاآلخريف، األكليف األشياد مف كمسمع مرأل عمى الحساب يكـ القيامة يككف       

، فمف منا ال يظمـ نفسو، وفياهلل، كىذا  تفرح المرأة إذا عممت أف ليا حيث القصاص مف الظالـ لممظمـك
 .دىاكل ذلؾ اليكـ ال يعرؼ األب ابنو، كاألـٌ  حقان عمى أقربائيا الخاصيف؛ ألفٌ 

 عمر أبي عف زىاذىافكقد سئؿ ابف مسعكد فأجاب عف أحد أعظـ أىكاؿ القيامة، أال كىك الحساب ف    
ٍمتي  " :قاؿ مىى دىخى ٍبدً  عى ، ٍبفً  الم وً  عى ٍدتي  مىٍسعيكدو جى ابى  فىكى زٍّ  اٍلييٍمنىةً  أىٍصحى اًلًس، ًإلىى سىبىقيكا قىدٍ  كىاٍلخى  اٍلمىجى

ٍبدى  يىا: فىنىادىٍيتيوي  ، ٍبفى  الم وً  عى ؿه  أىنٍّي أىٍجؿً  ًمفٍ  مىٍسعيكدو ًء، أىٍدنىٍيتى  أىٍعمىى رىجي ٍيتىًني، ىىؤيالى  فىدىنىٍكتي  اٍدنيوٍ : قىاؿى  كىأىٍقصى
ت ى بىٍينىوي  بىٍيًني كىافى  مىا حى ، كى ًميسه ذي : يىقيكؿي  فىسىًمٍعتيوي  جى بىافً  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  كىاأٍلىمىةً  اٍلعىٍبدً  ًبيىدً  ييٍؤخى مىى فىييٍنصى  عى

ؤكسً  ًليفى  ري ، اأٍلىك  في  ىىذىا مينىادو  يينىاًدم ثيـ   كىاآٍلًخًريفى ، اٍبفي  فيبلى فو ؽٌّ  ًقبىمىوي  لىوي  كىافى  فىمىفٍ  فيبلى قًٍّو، ًإلىى فىٍميىٍأتً  حى  حى
ٍرأىةي  فىتىٍفرىحي  مىى لىيىا يىديكرى  أىفٍ  اٍلمى ٍكًجيىا عى ؽُّ، زى مىى أىكٍ  اٍلحى مىى أىكٍ  اٍبًنيىا، عى  حض ُّٱ:الم وً  عىٍبدي  قىرىأى  ثيـ   أيٍخًتيىا، عى

مؤمنون: ) َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض ءً  اٍئتً : ًلٍمعىٍبدً  الر بُّ  فىيىقيكؿي " ،( 101ال  ىىؤيالى
، ـٍ قيكقىيي ، أىمٍ : فىيىقيكؿي  حي ؟ آًتيًيـٍ  أىٍيفى  ًمفٍ  رىبٍّ ـٍ قيكقىيي ًئكىةً  فىيىقيكؿي  حي ذيكا: ًلٍممىبلى اًلوً  ًمفٍ  خي ةً  أىٍعمى اًلحى  الص 
ًليًّا كىافى  يىكيفٍ  فىًإفٍ  ًطٍمبىًتًو، ًبقىٍدرً  ًإٍنسىافو  كيؿ   فىأىٍعطيكا مىتٍ  ًلم وً  كى ب ةو  ًمٍثقىاؿي  لىوي  فىضى ٍردىؿو  ًمفٍ  حى اًعفيوي  خى  الم وي  ييضى

                                                           
طريؽ اليجرتيف ىػ(، 751د بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى: ابف الٌقـ، محم (1)

 (.1/227، )1ىػ ، عدد األجزاء: 1394دار السمفية، القاىرة، الطبعة: الثانية،  كباب السعادتيف،
 (.2/585، باب: ىداية ىذه األمة ليـك الجمعة، المصدر السابؽ، )صحيح مسمـ (2)
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ت ى لىوي  ن ةى  ًبوً  ييٍدًخمىوي  حى اء: ) َّ رث يت ىت  نت مت زت ٱُّٱ :الم وً  عىٍبدي  قىرىأى  ثيـ   ،" اٍلجى نس فٍ  ( 04ال  كىافى  كىاً 
ٍبدنا ًئكىةي  قىالىتً  شىًقيًّا عى ب نىا يىا: اٍلمىبلى سىنىاتيوي، فىًنيىتٍ  رى بىًقيى  حى ، طىاًلبيكفى  كى ذيكا: فىيىقيكؿي  كىًثيره ـي  ًمفٍ  خي اًلًي  أىٍعمى

ًموً  ًإلىى فىأىًضيفيكىىا الس يٍّئىةً  كُّكا ثيـ   الس يًٍّئ، عىمى كًّا الن ارً  ًإلىى ًبوً  صي  .(1)" صى
 في ىذا الحديث أعظـ مكقؼ سكؼ يقفو العبد في حياتو، أال كىك كقكفو بيف يدم اهلل ليحاسبو،       

ر: ) َّ خن حن جن يم ىم مم  خم حم ٹٱٹٱُّٱ . ( ٣٩ – ٢٩الحج  

 ضاعفيا خردلة، مقدار سكل معو يبؽ لـ كلك حسناتو لو ضاعؼ اهلل أحبو ممف العبد كاف فإذا      
ذا كاف العبد ممف يبغضو اهلل الجٌنة، يدخمو حتى تعالى اهلل ، كفنيت حسناتو، يكمؿ حؽ الناس مف كا 

 ىؿ:" ، قاؿ النبي ي النار، كما كرد في حديث المفمسكضع سيئاتيـ عميو بقدر حقيـ، حتى يطرح ف
 المفمس إف: "قاؿ. متاع كال لو درىـ ال مف اهلل، رسكؿ يا فينا، المفمس: قالكا ،"المفمس؟ مف تدركف

 كأكؿ ىذا، كقذؼ ىذا، عرض شتـ قد كيأتي كزكاة، كصبلة بصياـ القيامة يـك يأتي مف أمتي مف
 ما يقضي أف قبؿ حسناتو فنيت فإف حسناتو، مف كىذا حسناتو، مف ىذا فيقص فيقعد، ىذا، ماؿ
 .(2)"النار في طرح ثـ عميو، فطرحت خطاياىـ مف أخذ الخطايا، مف عميو

 حن جن يم  ىمٹٱٹٱُّٱكيسأؿ العبد يكـ القيامة عمى كؿ شيء، أىميا اإلشراؾ باهلل،    

نحل: ) َّ حي جي  يه ىه مه جه ينىن من خن  كالسمع كيساؿ عف العمـ،(٦٥ال

 خل حل جل مك لك خك  حكجك مق حق مف خف حف جف ٹٱٹٱُّٱ: كالفؤاد كالبصر

 .( ٦٣اإلسراء: ) َّ  حم جم هل مل

ـٌ يسأؿ      كؿ كاحد عف عمره فيما أفناه، كشبابو فيما أببله،  كأٌكؿ ما يحاسب عميو العبد الٌصبلة، ث
 كمالو مف أيف اكتسبو كفيـ أنفقو، كعممو ماذا فعؿ بو.

 هن من خن  حن جن مم ٹٱٹٱُّٱكـ القيامة يقكـ عمى أساس العدؿ، كالحساب ي    

 .( 45يس:) َّ  خي حي جي ٰه مه جه

 
                                                           

( تنبيو: عيسى بف يكنس ىك ابف أبي إسحاؽ السبيعي كليس 1/497، المصدر السابؽ، )الزىدالمبارؾ، ابف  (1)
،عبد اهلل بف  الصحيح المسند مف آثار الصحابة في الزىد كالرقائؽ كاألخبلؽ كاألدبالفاخكرم، كالخبر لو حكـ الرفع )

 (.2/13فيد الخميفي ،
 قاؿ شعيب: صحيح عمى شرط مسمـ. (،13/399، المصدر السابؽ، )مسند أحمد (2)



92 
 

 المطمب الثالث: ما جاء عف نير الككثر كالحكض:
 آدـ بني سٌيد فيك األنبياء، مف غيره دكف ٌصفاتك خصائص ب  محٌمد نبٌيو تعالى اهلل خٌص لقد      
 يكـ جميعان  لمخبلئؽليشفع   المحمكد كالمقاـ الكبرل الٌشفاعة أعطاه الذم خميؿ الرحمف كىك فخر، كال

قد ، ك الككثر نير ، كمما أعطاه اهلل تعالى لنبيو الكريـالمكقؼ بيا كيشتدٌ  العرؽ يمجميا حيف ،الحساب
 .(1الكوثر:) َّ نث مث زث رث ٱُّٱ:تىعىالىى قىٍكًلوً في  كرد الككثر في القرآف

 كمجراه ،ذىبو  مف حافتاه الجٌنة في نيره  يكف ،لككثرا حقيقة كثيرة أحاديث في  الٌنبي بٌيفكلقد      
فٌ  األذفر، المسؾ كطينو المجٌكؼ، المؤلؤ حافتاه ،كالياقكت الٌدر عمى فٌ  الٌمبف، مف أشدٌ  مائو بياض كا   كا 

فٌ  العسؿ، مف أحمى حبلكتو  ذىب مف كأككاب أباريؽ فيوك  ،لجزرا أعناؽ أعناقيا تشبو طير عميو كا 
 .أبدان  هبعد يظمأ ال الٌنير ىذا فم يشرب مفك  الٌسماء، نجكـ كعدد عددىا كفضة
 كقد سئؿ الٌصحابة الكراـ عف الككثر كالحكض، كما في األحاديث اآلتية:     

 رث ٱُّٱ:تىعىالىى قىٍكًلوً  عىفٍ  سىأىٍلتييىا ":، قاؿ-رضي اهلل عنيا-عبيدة، عف عائشة عف أبي  -1

ـٍ  أيٍعًطيىوي  نىيىره  :قىالىتٍ  (1الكوثر:) َّ نث مث زث مىٍيوً  شىاًطئىاهي  ،نىًبيُّكي  ديرٌّ  عى
، ؼه ك  كـً  كىعىدىدً  آًنيىتيوي  ميجى  .(1)" النُّجي

، ًعٍندىهي  ذيًكرى  زياد" ابف أك ًزيادنا، أفٌ  أنس، عف -2 ٍكضي ، فىأىٍنكىرى  اٍلحى : فىقىاؿى  أىنىسنا، ذىًلؾى  فىبىمىغى  ذىًلؾى
ىسيكءىن وي  كىالم وً  أىمىا ٍكًض؟ ًمفى  أىٍنكىٍرتيـٍ  مىا: فىقىاؿى . غىدنا ألى : قىاؿى  يىٍذكيريهي؟  الن ًبي   سىًمٍعتي : قىاؿى  اٍلحى

، ـٍ لىقىدٍ  نىعى اًئزى  أىٍدرىٍكتي  كى ًدينىةً  عىجى مٍّيفى  الى  ًباٍلمى ةن  ييصى بلى  حىٍكضى  ييكًردىىيف   أىفٍ  تىعىالىى الم وى  سىأىٍلفى  ًإال   صى
م دو   . "(2) ميحى

 معنى مفردات الحديث: -المسألة األكلى
 .(4)جكانبو" عمى التي القباب: أم( مجكؼ در)، (3)إناء" جمع أكعيتو :(آنيتو) جانباه، :(شاطئاه)

                                                           
 (.6/178، باب: كمف يعمؿ مثقاؿ ذرة شرا يره، المصدر السابؽ، )صحيح البخارم (1)
ىػ(، 287ابف أبي عاصـ، أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني )المتكفى:  (2)

( كقاؿ شعيب في حاشية 2/321ـ. ، )1980ىػ/ 1400 ، المكتب اإلسبلمي، الطبعة: الطبعة األكلى،كتاب السنة
 مسند أحمد : إسناده صحيح. 

 ( شرح: مصطفى البغا.6/178، باب: كمف يعمؿ مثقاؿ ذرة شرا يره، المصدر نفسو، )صحيح البخارم  (3)
، الصحيحالتكشيح شرح الجامع ىػ(،  911السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى:  (4)

 (.7/3154ـ.، ) 1998 -ىػ 1419الرياض، الطبعة: األكلى،  –المحقؽ: رضكاف جامع رضكاف، مكتبة الرشد
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 دالالت الحديث: -المسألة الثانية
 العدد في كثير شيء كؿ تسمى كالعرب الكثرة، مف فكعؿ كزف عمى :(الككثر) "قكلو -الداللة األكلى

: كقيؿ. الجكزم ابف كقاؿ. الحكض أنو عمى كالجميكر فيو، كاختمؼ ككثرا،: كالخطر القدر في أك
 مف بو كالتصديؽ فرض بو كاإليماف صحيحة الحكض أحاديث: عياض كقاؿ ، النبي حكض الككثر

 .(1)اإليماف"
 الفرؽ بيف الحكض كالككثر: -الداللة الثانية

 عمى ميزاباف منو يصب الجنة في  النبي أعطيو نير كىك الككثر، مف ماءه الحكض "يستمد    
 ىذا كيككف منو، كيشربكف ، الرسكؿ، أمة مف المؤمنكف كيرده مممكءنا، دائمنا الحكض فيبقى الحكض
 ىذا مف فيشربكف كغميـ، كىميـ الناس كتعب الحر شدة عند القيامة يـك عرصات في الحكض
 .(2)أبدنا" منو الشرب بعد يظمؤكف ال الذم الحكض

 .الداللة الثالثة: إنكار الخكارج كالمعتزلة لمحكض
 مف  النبي عف ذلؾ ركل إذلقد ركل أحاديث الحكض جمع كثير مف الصحابة، قاؿ ابف حجر: " 

 مما ذلؾ بقية غيرىما كفي العشريف، عمى ينيؼ ما الصحيحيف في منيـ الثبلثيف، عمى نيؼ الصحابة
 أضعاؼ بعدىـ كمف أمثاليـ التابعيف مف المذككريف الصحابة عف ركاه ثـ ركاتو، كاشتيرت نقمو، صح

 المبتدعة مف طائفة ذلؾ كأنكرت الخمؼ، مف ةنٌ السٌ  كأىؿ مؼالسٌ  إثباتو عمى كأجمع جٌران، كىمـ أضعافيـ
 ظاىره عمى حممو مف تمـز عادية كال عقمية استحالة غير مف تأكيمو في كغمكا ظاىره عمى كأحالكه

 قمت الخمؼ، أئمة مذىب كفارؽ السمؼ، إجماع حرفو مف فخرؽ تأكيمو إلى تدعك حاجة كال كحقيقتو،
 .(3)المعتزلة" كبعض الخكارج أنكره
 سمعت: قاؿ عٌباس، ابف كغيره، فعف بٌشر الٌصحابة بظيكر أقكاـ سيكذبكف بالحكض كالرجـحيث      
 كيكذبكف بالدجاؿ، كيكذبكف بالرجـ، يكذبكف قـك بعدكـ سيخرج إٌنو" :يقكؿ كىك الخطاب بف عمر

                                                           
 (.20/3، قكلو: باب، المصدر السابؽ، )عمدة القارم شرح صحيح البخارمالعيني،  (1)
ائؿ فضيمة الشيخ مجمكع فتاكل كرسىػ(، 1421ابف عثيميف، محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى :  (2)

دار الثريا، الطبعة :  -، جمع كترتيب: فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف، دار الكطف محمد بف صالح العثيميف
 (.3/181، )26ىػ، عدد األجزاء:  1413 -األخيرة 

 (.11/467، باب: في الحكض، المصدر السابؽ، )فتح البارمابف حجر،  (3)
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، كىذه البشارة تحققت بعد (1)"النار مف يخرجكف بقـك كيكذبكف القبر، بعذاب كيكذبكف بالحكض،
حيف، كىذا األثر لو حكـ المرفكع؛ ألنو إخبار عف غيب، كىـ ال يعرفكف الغيب، كذلؾ ال يقاؿ مف باب 

 .الرأم كاالجتياد، فبل بد أنيـ سمعكه مف رسكليـ 
:) أدركت عجائز المدينة ال يصٌميف صبلة إال سألف اهلل تعالى أف قكؿ أنس  -الداللة الرٌابعة 
ردىف الحكض(، ىذا دليؿ أٌف العجائز كٌف عمى الفطرة، كلـ يغيرىف العقؿ كاتباع اليكل، كلك أٌف يك 

 .االفرؽ الٌضالة التي أنكرت الحكض اتبعت طريقة العجائز في اإليماف لنجك 
 في كغصت الخضـ، البحر كركبت كعمكميـ، اإلسبلـ أىؿ " خميت:عمره آخر في المعالي أبك قاؿ    
 الحؽ يدركني لـ فإف العجائز، بديف عميكـ الحؽ، كممة إلى الكؿ عف رجعت قد كاآلف عنو نيكا الذم
ال العجائز، ديف عمى فأمكت ببره  .(2)الجكيني" البف فالكيؿ كا 

 : ما جاء في كصؼ النار:رٌابعالمطمب ال
 اآلخرة في عذابان  ليـ لتككف جيٌنـ نار كالمنافقيف كالعصاة  لمكافريف -كتعالى سبحانو- اهلل أعدلقد     
 كأمرىـ جيٌنـ عذاب مف عباده -كتعالى سبحانو- اهلل حذر كقد الٌدنيا، حياتيـ في اقترفكا ما عمى

 .إلييا يكصؿ ما كؿٌ  عف كيبتعدكا يخشكىا حٌتى كأىكاليا صفاتيا بعض ليـ كصؼك  باتٌقائيا،
ذكر السؤاالت ن كأىكاليا، كحكؿ ىذا اركتضٌمف القرآف الكريـ كالٌسٌنة النبكية كآثار السمؼ أكصاؼ النٌ    

 الٌنار كأىكاليا، أجارنا اهلل منيا.  صفات المكجية لمٌصحابة حكؿ
ـى؟ ًسعىةي  مىا أىتىٍدًرم ":عف حبيب بف أبي عمرة، عف مجاىد، قاؿ: قاؿ ابف عباسف يىن  ،: قيٍمتي  جى  الى

ٍؿ،: قىاؿى  ًدًىـٍ  أيذيفً  شىٍحمىةً  بىٍيفى  ًإف   تىٍدًرم، مىا كىاهللً  أىجى بىٍيفى  أىحى اًتًقوً  كى ًريفنا، سىٍبًعيفى  مىًسيرىةى  عى  خى
، اٍلقىٍيحً  أىٍكًديىةي  ًفييىا تىٍجًرم ،: قىاؿى  أىٍنيىارنا؟: قيٍمتي  كىالد ـً كفى : قىاؿى  ثيـ   أىٍكًديىةن، بىؿٍ  الى  ًسعىةي  مىا أىتىٍدري
؟ ـى يىن  ،: قيٍمتي  جى ٍؿ،: قىاؿى  الى د ثىٍتًني نىٍدًرم، مىا كىاهللً  أىجى  عىفٍ   اهللً  رىسيكؿى  سىأىلىتٍ  أىن يىا عىاًئشىةي  حى

                                                           
إتحاؼ (، رجالو ثقات، قالو: التكيجرم في، 1/296ف النار، المصدر السابؽ، )، باب: مف يخرج مجامع معمر (1)

 (.3/87)، المصدر السابؽالجماعة بما جاء في الفتف كالمبلحـ كأشراط الساعة، 
ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي  (2)

، تحقيؽ: الدكتكر محمد رشاد سالـ، جامعة اإلماـ محمد بف درء تعارض العقؿ كالنقؿىػ(، 728ي )المتكفى: الدمشق
، كبلـ العمماء 10ـ، عدد األجزاء:  1991 -ىػ  1411سعكد اإلسبلمية، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: الثانية، 

 (.8/47في ذـ عمـ الكبلـ، )
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زمر: ) َّمف خف  حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱ :قىٍكًلوً   فىأىٍيفى  ( 76ال

ًئذو  الن اسي  مىى ىيـٍ :"قىاؿى  اهلًل؟ رىسيكؿى  يىا يىٍكمى ـى  ًجٍسرً  عى يىن   .(1)"جى
 اهلل رسكؿ يا الناس، قيؿ ىؤالء كؿ استكعب جينـ متف عمى الذم )الٌصراط(الجسر ىذا كاف إذا      

 ليا يقاؿ شكيكة فييا بنجد تككف كحسؾ ككبلليب خطاطيؼ فيو مزلة، دحض" :قاؿ الجسر؟ كما
عف أبي  جاء فيما قعرىا بعد عرفنا قد! سعتيا؟ تككف كـ! تحتو؟ التي جينـ تككف فكيؼ .(2)السعداف"

 .(3)"خريفا لسبعكف جينـ قعر إف بيده ىريرة أبي نفس كالذم" :ىريرة
 سعة جينـ:  

ر: ) َّ خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ٹٱٹٱُّٱ: ليا سبعة أبكاب، أكالن   .( 44الحج

:  النبي فقاؿ كجبة، سمع إذ ، اهلل رسكؿ مع كنا: قاؿ ىريرة، أبي : قعرىا سبعكف سنة، عفثانيان 
 خريفا، سبعيف منذ النار في بو رمي حجر ىذا: قاؿ أعمـ، كرسكلو اهلل: قمنا: قاؿ ىذا؟ ما تدركف
 .(4)"قعرىا إلى انتيى حتى اآلف، النار في ييكم فيك
: قاؿ ال،: قمنا جينـ؟ سعة ما أتدركف: قاؿ عباس، ابف كعرضان، فكما أخبر طكالن  جينـ سعة كأما:ثالثان 
 سبعيف مسيرة كأنفو -أم المبلئكة خزنة جيٌنـ-أحدىـ أذف شحمة بيف ما تدركف، إفٌ  ما كاهلل أجؿ،
 خريفان.

 أٌما ما جاء في كصؼ الٌنار أعاذنا اهلل منيا، فإٌف أكصافيا كثيرة، أذكرىا عمى سبيؿ اإلجماؿ:   
ليا سبعة أبكاب مغمقة، كليا أسكار ذات أعمدة ال يستطيعكف الخركج منيا، ىي دركات كأكدية،    

، كالٌنار ليا شييؽ كزفير يتفاكت العذاب فييا عمى حسب العمؿ، كقكدىا الٌناس كالحجارة، حرىا شديد
كتتكمـ كتقكؿ ىؿ مف مزيد، فييا أكدية لمعذاب ككادر الكيؿ كالغي، كيكبر فييا حجـ الكافر ليذكؽ 
العذاب، كعذابيا مبلـز ال ييدأ، فييا الذلة كالصغار كالخزم لمكافريف، يمقى فييا الٌناس عمى كجكىيـ 

 شرابيـ مف حميـ.مكبميف باألغبلؿ ال يركف، طعاـ أىميا مف غسميف ك 
 ىذه بعض األكصاؼ المذككرة في الكحي، كغيرىا الكثير مما ال يسع بسطو.

 
                                                           

 (، قاؿ شعيب: صحيح.41/350ؽ، )، المصدر السابمسند احمد (1)
 (.1/167، باب: معرفة طريؽ الرؤية، المصدر الٌسابؽ، )صحيح مسمـ (2)
 (.1/186، باب: أدنى أىؿ الجنة منزلة، المصدر نفسو، )صحيح مسمـ (3)
 (.4/2184، باب: في شدة حر نار جينـ كبعد قعرىا كما تأخذ مف المعذبيف، المصدر نفسو، )صحيح مسمـ (4)
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 : الٌشفاعة.رٌابعالمبحث ال
ا شفعنا، الكتر "جعؿ: لغة الشفاعة         مضرة دفع أك منفعة بجمب لمغير التكسط: كاصطبلحن
 .(1)كلغيره" لو كعامة  بالنبي خاصة نكعاف القيامة يكـ كالشفاعة

 كلقد كردت الٌشفاعة في كثير مف األدلة القرآنية كاألحاديث المرفكعة، أذكر منيا:

 جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ٹٱٹٱُّٱ
زخرف: ) َّ  كاألكثاف، األصناـ مف أم: دكنو( مف يدعكف الذيف يممؾ )كالكمعنى ىذه اآلية:"  .(  ٦٨ال

 منقطع، استثناء ىذا يعممكف( كىـ بالحؽ شيد )إال مف ليـ الشفاعة عمى يقدركف ال أم: )الشفاعة(
.(2)لو" بإذنو عنده شفاعتو تنفع فإنو كعمـ، بصيرة عمى بالحؽ شيد مف لكف أم:  

 جابر يـك القيامة فعف كفي الٌسٌنة أحاديث كثيرة عف المقاـ المحمكد الذم يعطيو اهلل تعالى لنبيو     
 آت القائمة كالصبلة التامة الدعكة ىذه رب الميـ النداء يسمع حيف قاؿ مف" : النبي قاؿ قاؿ:

، (3)القيامة يـك الشفاعة لو حمت إال كعدتو الذم المحمكد المقاـ كابعثو كالفضيمة الكسيمة محمدا
 يا اشفع، فبلف يا: يقكلكف نبييا تتبع أمة كؿ جثا، القيامة يـك يصيركف الناس إف" :كقاؿ النبي 

 .(4)" المحمكد المقاـ اهلل يبعثو يـك فذلؾ ، النبي إلى الشفاعة تنتيي حتى اشفع، فبلف
كقد كردت الٌشفاعة في آثار الٌصحابة الكراـ، كأكتفي بذكر اآلثار التي كجيت لمصحابة كسؤاؿ عف     

 الٌشفاعة.
 أبي بف محمد يعني عاصـ، أبك حدثنا دكيف، بف الفضؿ حدثنا الشاعر، بف حجاجعف ف -1

رىٍجنىا ًفي  :"قاؿ الفقير، يزيد حدثني: قاؿ أيكب، كىاًرًج، فىخى كيٍنتي قىٍد شىغىفىًني رىٍأمه ًمٍف رىٍأًم اٍلخى
ًدينىًة، فىًإذىا  مىى اٍلمى ٍرنىا عى : فىمىرى مىى الن اًس، قىاؿى ، ثيـ  نىٍخريجى عى ابىةو ذىًكم عىدىدو نيًريدي أىٍف نىحيج  ًعصى

دٍّثي اٍلقىٍكـى، جى  ٍبًد اهلًل ييحى اًبري ٍبفي عى : فىًإذىا ىيكى قىٍد  اًلسه ًإلىى سىاًريىةو، عىٍف رىسيكًؿ اهلًل جى قىاؿى
؟ كىاهللي  دٍّثيكفى اًحبى رىسيكًؿ اهلًل، مىا ىىذىا ال ًذم تيحى : فىقيٍمتي لىوي: يىا صى ، قىاؿى يىن ًميٍّيفى ذىكىرى اٍلجى

 :  خف حف جف مغ ُّٱكى  ( 291آل عمران: ) َّجت هب مب خب حب جب ُّٱيىقيكؿي
                                                           

تعميؽ مختصر عمى كتاب لمعة االعتقاد ىػ(، 1421محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى:  ابف عثيميف، (1)
، المحقؽ: أشرؼ بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، مكتبة أضكاء السمؼ ، الطبعة: الطبعة اليادم إلى سبيؿ الرشاد

 (.1/128،)1ـ ، عدد األجزاء: 1995 -ىػ1415الثالثة 
 (.2/298،)المصدر السابؽ ،مختصر تفسير ابف كثير، كنيالصاب (2)
 (، قاؿ شعيب: صحيح.4/586، المصدر السابؽ، )اإلحساف في تقريب صحيح ابف حبافابف حباف،  (3)
 (.6/86، باب قكلو: )عسى أف يبعثؾ ربؾ مقاما محمكدا(، المصدر السابؽ، )صحيح البخارم (4)



97 
 

دة: ) َّ مق حق مف :( 02السج : فىقىاؿى ؟ قىاؿى :  ، فىمىا ىىذىا ال ًذم تىقيكليكفى ؟ قيٍمتي أىتىٍقرىأي اٍلقيٍرآفى
ـي  مىٍيًو الس بلى م دو عى : فىيىٍؿ سىًمٍعتى ًبمىقىاـً ميحى ، قىاؿى ـٍ :  ؟-يىٍعًني ال ًذم يىٍبعىثيوي اهللي ًفيًو  -نىعى قيٍمتي

م   ـي ميحى : فىًإن وي مىقىا ، قىاؿى ـٍ ٍضعى  دو نىعى : ثيـ  نىعىتى كى ، قىاؿى اٍلمىٍحميكدي ال ًذم ييٍخًرجي اهللي ًبًو مىٍف ييٍخًرجي
مىٍيًو، مىر  الن اًس عى رىاًط، كى اؼي أىٍف الى أىكيكفى أىٍحفىظي ذىاؾى  -الصٍّ : كىأىخى ٍيرى أىن وي قىٍد  -قىاؿى : غى قىاؿى

كفى ًمفى الن اًر  ـى أىف  قىٍكمنا يىٍخريجي :زىعى ـٍ  -يىٍعًني -بىٍعدى أىٍف يىكيكنيكا ًفييىا، قىاؿى فىيىٍخريجيكفى كىأىن يي
كفى كىأىن يي  ن ًة، فىيىٍغتىًسميكفى ًفيًو، فىيىٍخريجي ميكفى نىيىرنا ًمٍف أىٍنيىاًر اٍلجى : فىيىٍدخي ، قىاؿى ـي ًعيدىافي الس مىاًسـً

اٍلقىرىاًطيسي 
ـٍ أىتيرى (1) كي ٍيحى ٍعنىا قيٍمنىا: كى مىى رىسيكًؿ اهلًل ، فىرىجى ٍعنىا فىبلى ٍكفى الش ٍيخى يىٍكًذبي عى ؟ فىرىجى

ؿو كىاًحدو  رىجى ًمن ا غىٍيري رىجي  . (2)"كىاهلًل مىا خى
كنت مف أشدٍّ الناس تكذيبنا بالش فاعة، حتى لقيت جابر بف  أنَّو قاؿ:" (3)كرد عف طمؽو  -2

فييا خمكد أىؿ النار، فقاؿ: يا  -عز  كجؿ   -كؿ  آيةو ذكرىا اهلل  عبداهلل، فقرأت عميو
فات ضعت لو، فقمت: ال كاهلل،  طمؽ، أتراؾ أقرىأي لكتاب اهلل منٍّي، كأعمـ بسين ة رسكؿ اهلل 

بؿ أنت أقرأ لكتاب اهلل منٍّي، كأعمـ بسنتو منٍّي، قاؿ: فإف  الذم قرأت أىميا ىـ 
م االمشرككف، كلكف قـك  كأىكل بيديو إلى  -أصابكا ذنكبنا، فعيذٍّبكا بيا، ثـ أخرجكا، صي

 .(4)"يقكؿ: يخرجكف مف النار، كنحف نقرأ ما تقرأ إٍف لـ أكٍف سمعت رسكؿ اهلل  -أذنيو
في  إف ىذه اآلثار كأمثاليا مما يدخؿ الرجاء مف اهلل عمى قمب المؤمف، كيدخؿ حب النبي        

قمكب المكحديف؛ ألنو يشفع كجميع األنبياء يقكلكف نفسي نفسي، فحرم أف نكثر مف الصبلة عميو، كأف 
 نسأؿ اهلل تعالى أف يعطيو الكسيمة كالفضيمة.

                                                           
كأنيـ القراطيس: الصحيفة التي يكتب فييا شبييـ بالقراطيس؛ لشدة بياضيـ بعد اغتساليـ كزكاؿ ما كاف عمييـ مف  (1)

 ( شرح: محمد فؤاد عبد الباقي.1/179، باب: أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا، المصدر الٌسابؽ، )صحيح مسمـالسكاد )
 (.1/179فسو، )، باب: أدنى أىؿ الجنة منزلة، المصدر نصحيح مسمـ (2)
اهلل تعالى،  ىك ككفي سمع ابف عباس كىك ثقة لكف كاف يرل رأم اإلرجاء. قاؿ ابف سعد: كاف مرجئا ثقة إف شاء (3)
كقاؿ: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بف عبد اهلل فقرأت عميو كؿ آية يذكر فييا خمكد  ،ىك مكيك 

إكماؿ تيذيب الكماؿ في ىػ(، 762 البكجرم المصرم الحكرم الحنفي، )المتكفى: النار ) مغمطام، بف قميج بف عبد اهلل
أبك محمد أسامة بف إبراىيـ، الفاركؽ الحديثة لمطباعة  -، المحقؽ: أبك عبد الرحمف عادؿ بف محمدأسماء الرجاؿ

 (.7/91، )12ـ، عدد األجزاء:  2001 -  ىػ 1422كالنشر، الطبعة: األكلى، 
، تحقيؽ: عامر أحمد مسند ابف الجعدىػ(، 230ابف الجعد، عمي بف الجعد بف عبيد الجكىرم البغدادم )المتكفى:  (4)

 ( قاؿ مقبؿ الكادعي: حسف لغيره.1/486) 1990 – 1410بيركت، الطبعة: األكلى،  –حيدر، مؤسسة نادر
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كبعد بياف معنى الٌشفاعة، كذكر أدلة ثبكتيا، كبياف عقيدة الٌصحابة فييا مف خبلؿ إجابة جابر بف     
ثباتو لمشٌ  عبد اهلل   فاعة، بقي أف نبيف أنكاعيا.كا 
 الشفاعة العظمى:  -1
ركل البخارم في حديث طكيؿ عف استشفاع الناس يكـ القيامة باألنبياء كاجدان كاحدان حتى يذىبكا     

 ساجدا، كقعت رأيتو فإذا عميو، لي فيؤذف داره في ربي عمى فأستأذففي األخير فيقكؿ:" لمحمد 
: قاؿ تعط، كسؿ تشفع، كاشفع يسمع، كقؿ محمد، ارفع: فيقكؿ يدعني، أف اهلل شاء ما فيدعني
 الجنة، فأدخميـ فأخرج حدا، لي فيحد أشفع ثـ يعممنيو، كتحميد بثناء ربي عمى فأثني رأسي، فأرفع

: الثانية أعكد ثـ - الجنة كأدخميـ النار، مف فأخرجيـ فأخرج: يقكؿ أيضا كسمعتو: قتادة قاؿ -
 أف اهلل شاء ما فيدعني ساجدا، كقعت رأيتو فإذا عميو، لي فيؤذف داره، في ربي عمى فأستأذف
 عمى فأثني رأسي، فأرفع: قاؿ تعط، كسؿ تشفع، كاشفع يسمع، كقؿ محمد، ارفع: يقكؿ ثـ يدعني،

 قتادة، قاؿ -الجنة، فأدخميـ فأخرج، حدا، لي فيحد أشفع ثـ: قاؿ يعممنيو، كتحميد بثناء ربي
 في ربي عمى فأستأذف: الثالثة أعكد ثـ - الجنة كأدخميـ النار مف فأخرجيـ فأخرج: يقكؿ كسمعتو

 محمد، ارفع يقكؿ ثـ يدعني، أف اهلل شاء ما فيدعني ساجدا، كقعت رأيتو فإذا عميو، لي فيؤذف داره،
 يعممنيو، كتحميد بثناء ربي عمى فأثني رأسي، فأرفع: قاؿ تعطو، كسؿ تشفع، كاشفع يسمع، كقؿ
 فأخرجيـ فأخرج: يقكؿ سمعتو كقد قتادة قاؿ - الجنة، فأدخميـ فأخرج حدا، لي فيحد أشفع ثـ: قاؿ
 الخمكد، عميو كجب أم ،"القرآف حبسو مف إال النار في يبقى ما حتى - الجنة كأدخميـ النار، مف
 المقاـ كىذا: قاؿ  ( 97اإلسراء: ) َّ مث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ: اآلية ىذه تبل ثـ: قاؿ

 ."(1) نبيكـ كعده الذم المحمكد
 أما األنكاع األخرل مف الٌشفاعة، قاؿ ابف أبي العز:

 فيشفع كسيئاتيـ، حسناتيـ تساكت قد أقكاـ في  شفاعتو: الشفاعة مف كالثالث الثاني " النكع -2
 .يدخمكنيا ال أف النار إلى بيـ أمر قد آخريف أقكاـ كفي الجنة، ليدخمكا فييـ

 ثكاب يقتضيو كاف ما فييا فكؽ الجنة يدخؿ مف درجات رفع في  شفاعتو: الرابع النكع -3
 تكاتر مع المقامات، مف عداىا فيما كخالفكا خاصة، الشفاعة ىذه المعتزلة كافقت كقد. أعماليـ

 .فييا األحاديث

                                                           
 (.9/131ناظرة، المصدر الٌسابؽ، ) : كجكه يكمئذ ناضرة إلى ربيا-تعالى–، باب قكؿ اهلل صحيح البخارم (1)
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 حساب. بغير الجنة يدخمكا أف أقكاـ في الشفاعة -4
 عنو يخفؼ أف طالب أبي عمو في كشفاعتو يستحقو، عمف العذاب تخفيؼ في الشفاعة -5

 .عذابو
 الجنة. دخكؿ في المؤمنيف لجميع يؤذف أف شفاعتو -6
 النكع بيذا تكاترت كقد منيا، فيخرجكف النار، دخؿ ممف أمتو، مف الكبائر أىؿ في شفاعتو -7

 بصحة منيـ جيبل ذلؾ، في فخالفكا كالمعتزلة، الخكارج عمى ذلؾ عمـ خفي كقد. األحاديث
 المبلئكة فييا تشاركو الشفاعة كىذه. بدعتو عمى كاستمر ذلؾ عمـ ممف كعنادا األحاديث،
 .(1)أيضا" كالمؤمنكف كالنبيكف

ـٌ يخرج كيدخؿ يعرؼ ىذا الحديث كغيره بحديث الجينمييف، كيطمؽ أىؿ الجٌنة عمى مف يعذب ك      ث
 الجنة، فيدخمكف سفع، منيا مسيـ ما بعد النار مف قـك يخرج" :، قاؿ النبي الجٌنة بالجيٌنمي

(2)"الجينمييف: الجنة أىؿ فيسمييـ
 إلى نسبة جينمي جمع :(الجينمييف)ك النار حرارة :(سفع)كمعنى.

 .تعالى اهلل عتقاء أنيـ كالمراد جينـ
عقيدة الخكارج التي بسببيا خرجكا عمى المسمميف كاستحٌمكا دماءىـ الرد عمى  كفي ىذه اآلثار    

 الكبيرة في النار، كأٌنو غير خارج منيا.كأمكاليـ كأعراضيـ، كىك خمكد مرتكب 
 مف يخرجكف ال الكبائر أصحابى  أفَّ  كىك خاطئ، بفيـ ابتيمكا كقد الحجّْ  إلى جاءت العصابة " فيذه    
 أرادت كقد الخكارج، عقيدة مف كىذا أيضان، المسمميف عمى الكفَّار في كردت التي اآليات كحممكا الٌنار،
 كفَّقيـ الميمكنة الرحمة ىذه في لكف الحج، بعد الباطمة العقيدة بيذه الٌناس عمى تظير أف العصابة ىذه
 كانكا عمَّا فعدلكا فيميـ، فساد ليـ فأكضح عنيما، اهلل رضي األنصارم اهلل عبد بف بجابر لبللتقاء اهلل

 .(3)منيـ" كاحد إالَّ  الباطؿ بيذا منيـ يخرج كلـ عميو، عزمكا
 بتخميد كتقكؿ الٌناس عف خركجيـ سبب كىك بالذنكب تيكفّْر الخكارج أف كاعمـ ":األبُّي قاؿ        
 هب مب خب حب جب هئ ُّٱ قكلو: يعني األكلى باآلية التكفير عمى محتجيف النار، في العاصي

 األكؿ، الشكؿ مف قياس غيرىا مع منيا يتركَّب أنو منيا: الدليؿ ككجو، ( 291آل عمران: ) َّجت

                                                           
 (.290-1/282، المصدر السابؽ، )شرح العقيدة الطحاكيةأنظر: ابف أبي العز،  (1)
 (.8/115، باب: صفة الجٌنة كالٌنار، المصدر السابؽ، )صحيح البخارم (2)
، جبريؿ في تعميـ الديفشرح حديث عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد اهلل بف حمد العباد البدر،  (3)

 (.1/9، )1ـ، عدد األجزاء: 2003ىػ/1424مطبعة سفير، الرياض، الطبعة: األكلى، 
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 النتيجة ىذه مف يركَّب ثـ مخزم العاصي فينتج مخزم، النار داخؿ ككؿ النار، يدخؿ العاصي فيقاؿ:
 صادقة؛ كالصغرل بمؤمف، المخزم مف شيء كال مخزم العاصي فيقاؿ: الثاني، الشكؿ مف ثاف قياس
 َّٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱتعالى:  لقكلو كذلؾ، كالكبرل األكؿ، الشكؿ نتيجة ألنيا

تحريم: )  عمى بمعطكؼ ليس آمنكا(  )كالذيف بأف كأجيب: بمؤمف، العاصي مف شيء ال يينتج ( 8ال
ٌنما  الٌنبي  أٌنيا كالجكاب: الثانية، باآلية التخميد عمى كاحتٌجكا يسعى، نكرىـ خبره مستأنؼ مبتدأ ىك كا 
ا الحديث كاف كلمَّا األحاديث، بيذه مخصكصة أٌنيا أك الكٌفار في  يزيد كعمـ األمريف، إبطاؿ في نصِّ
 .(1)الخكارج" رأم عف رجع  الٌنبي عمى يكذب ال جابرنا أفٌ 

 فينزلكنيا كالمشركيف، الكفار حؽ في كردت التي كميا الكعيد بأحاديث يأتكا الخكارج أف مصيبةك       
 .عظيـ ببلء كىذا المكحديف، مف المعاصي أصحاب عمى
 فييا مخمدا خالدا فيو يتردل جينـ نار في فيك نفسو، فقتؿ جبؿ مف تردل مف" : النبي قاؿ    
 كمف أبدا، فييا مخمدا خالدا جينـ نار في اهيتحسٌ  يده في فسمو نفسو، فقتؿ سما تحسى كمف أبدا،
"، قاؿ أبدا فييا مخمدا خالدا جينـ نار في بطنو في بيا يجأ يده في فحديدتو بحديدة، نفسو قتؿ

 حؽ في ذلؾ كيككف ينقطع ال الذم االستمرار أك الطكيؿ المككث كالتأبيد بالخمكد مصطفى البغا: المراد
 .(2)نفسو" قتؿ استحؿ مف
: يحممكنو عمى الخمكد األبدم، لكننا نقكؿ: (فييا مخمدان  خالدان ) الخكارج يقكؿ عند كيذا كحديث    

 األبدية، عمى الحديث ىذا في الخمكد يحمؿ فإنو كافران  نفسو قتؿ الذم كاف فإف كفران، ليست المعصية
ف الطكيؿ، كما  المكث عمى ىنا الخمكد كيحمؿ الشفاعة، تصيبو أف البد صاحب كبيرة عاصيان  كاف كا 

 .العرب كبلـ في معركؼ كىذا بيف مصطفى البغا،
 القرآف نقرأ كنحف: يعني(يقكؿ: يخرجكف مف النار، كنحف نقرأ ما تقرأ سمعت رسكؿ اهلل كقكلو)     
 كالكفار، المشركيف حؽ في ذلؾ إٌنما اآليات ىذه في الكارد الخمكد بأفٌ  لنا يفٌسر ، كاف النبي عمى
 الٌنار مف الخركج فمآليـ ابتداء اهلل يعصكا كلـ الٌنار دخمكا إف ألٌنيـ فبل؛ المكحديف عصاة حؽ في أما

 .الجنة كدخكؿ
 مف جرل كما الجنة، كيدخؿكأحاديث الخركج مف الٌنار كثيرة، كحديث آخر رجؿ يخرج مف النار     
الكرامة، ىذا حديث مشيكر جدان، كىك في الصحيحيف، كيؼ  مف اهلل أعطاه كما ربو، كبيف بينو حكار

                                                           
 (. 5/36، باب: انطفاء نكر المنافقيف، المصدر السابؽ، )الكككب الكىاج شرح صحيح مسمـمحمد اليررم،  (1)
  (.7/139، باب: شرب السـ كالدكاء، المصدر السابؽ، )صحيح البخارم (2)
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 الجنة أىؿ كآخر منيا، خركجا النار أىؿ آخر ألعمـ إني:" خفي عمى الخكارج، حيث قاؿ الٌنبي 
 مآلل، أنيا إليو فيخيؿ فيأتييا، الجنة، فادخؿ اذىب: اهلل فيقكؿ كبكا، النار مف يخرج رجؿ دخكال،
 مآلل، أنيا إليو فيخيؿ فيأتييا الجنة، فادخؿ اذىب: فيقكؿ مآلل، كجدتيا رب يا: فيقكؿ فيرجع
 أمثاليا كعشرة الدنيا مثؿ لؾ فإف الجنة، فادخؿ اذىب: فيقكؿ مآلل، كجدتيا رب يا: فيقكؿ فيرجع

 فمقد"  الممؾ كأنت - مني تضحؾ: أك - مني تسخر: فيقكؿ - الدنيا أمثاؿ عشرة مثؿ لؾ إف: أك -
 .(1)"منزلة الجنة أىؿ أدنى يقكؿ: " ذاؾ ككاف نكاجذه، بدت حتى ضحؾ  اهلل رسكؿ رأيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (. 8/117، باب: صفة الجنة كالنار، المصدر نفسو، )صحيح البخارم (1)
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 .مباحث كفيو بالقدر، اإليماف: الرٌابع الفصؿ
ثباتو ثبكتو كأدٌلة القدر، معنى: األكؿ المبحث  .كا 
 .القدر معنى: األكؿ المطمب
 .القدر إثبات: الثاني المطمب
 .القدر في ضؿٌ  مف عمى الرد: الثاني المبحث
 .القدر منكرم عمى الرد: األٌكؿ المطمب
 .بالجبر يقكؿ مف عمى كالرد اإلنساف حٌرية إثبات: الثاني المطمب
 .كالخمؽ كالمشيئة كالكتابة العمـ: بصفات القدر صمة: الثالث المبحث
 .الكتابةك العمـ: األٌكؿ المطمب
 .المشيئة: الثاني المطمب
 .الخمؽ :الثالث المطمب
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 ، كفيو مباحث:اإليماف بالقدر: الفصؿ الرٌابع
ثباتو:  المبحث األكؿ: معنى القدر، كأدٌلة ثبكتو كا 

 المطمب األكؿ: معنى القدر: 
 .(1)الحكـ" أم:  ( 1القدر: ) َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ. كالحكـ " القضاء القدر لغة: 

 ىئ نئ مئ زئكجؿ:  عز اهلل قاؿ. األمكر مف بو كيحكـ القضاء مف كجؿ عز اهلل يقدره ما كىك    

دخان: ) َّ  جي يه ىه مه جه ين ٹٱٹٱُّٱ كما الحكـ، أم ؛ يئ  .(2)" ( 4ال

 مبمغ عمى يدؿ صحيح أصؿ كالراء كالداؿ القاؼ( قدر): قاؿ ابف فارس:" أما القدر في اإلصطبلح
 كقدرت. القدر ككذلؾ. مبمغو أم كذا، قدره: يقاؿ. شيء كؿ مبمغ: فالقدر. كنيايتو ككنيو الشيء
 كنياياتيا مبالغيا عمى األشياء تعالى اهلل قضاء: كالقدر. أقدره كقدرتو التقدير، مف كأقدره أقدره الشيء
 .(3)"ليا أرادىا التي

 اإلليي الكمي الحكـ عف عبارة :"االصطبلح كفي ،(4)"فعبل أك قكال األمر فصؿ: لغةن ىك: " أما القضاء
 اصطبلح كفي األبد، إلى األزؿ في الجارية األحكاؿ مف عميو ىي ما عمى المكجكدات أعياف في

 .(5)"بالسبب الكاجب مثؿ تسميـ،: القضاء: الفقياء
 كالقدر مجتمعة، المحفكظ المكح في المكجكدات جميع كجكد القضاء أف ىككالفرؽ بيف القضاء كالقدر "

 .(6)"شرائطيا حصكؿ بعد األعياف في متفرقة كجكدىا
 

                                                           
، المحقؽ: عبد المحكـ كالمحيط األعظـىػ(، 458ابف سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )ت:  (1)

 (.6/300ـ. ) 2000 -ىػ  1421بيركت، الطبعة: األكلى،  –الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية
 (.5/74، فصؿ القاؼ، المصدر السابؽ، )لساف العربلمصدر الٌسابؽ، ا (2)
، معجـ مقاييس المغةىػ(، 395ابف فارس، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى:  (3)

 .(5/62، ،)6ـ.، عدد األجزاء: 1979 -ىػ 1399المحقؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف، دار الفكر، عاـ النشر: 
ىػ( 1031)المتكفى:  زيف العابديف الحدادم زيف الديف محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بفالمناكم،  (4)

،  ـ1990-ىػ1410الطبعة: األكلى، ،  القاىرة-عبد الخالؽ ثركت 38عالـ الكتب التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، 
 (.1/272،)1عدد األجزاء: 

 (.1/177التعريفات لمجرجاني، المصدر الٌسابؽ، ) (5)
 (.1/174التعريفات لمجرجاني، المصدر نفسو، ) (6)
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 المطمب الثاني: إثبات القدر
ـٌ       اإليماف بالقدر ىك الركف الٌسادس مف أركاف اإليماف المعركفة عند جماىير أىؿ اإلسبلـ، كال يت

إيماف العبد إاٌل باإليماف بو أك يدخؿ نار جيٌنـ خالدان فييا، كىك ثابت في القرآف كالٌسٌنة كآثار الصحابة 
 كمف جاء بعدىـ.

القدر فيي كثيرة أيضان أذكر منيا أثران يظير مف خبللو أٌما السؤاالت المكجية لمصحابة في إثبات     
 إثبات القدر عند أىؿ الٌسٌنة كالجماعة.

 محٌمد: " أبا يا: لو فقمت رباح أىبي بف عطاء فمقيت مٌكة قدمت: قاؿ سميـ، بف الكاحد عف عبد
، يىا: قىاؿى  القىدىًر، ًفي يىقيكليكفى  البىٍصرىةً  أىٍىؿى  ًإف   ؟ أىتىٍقرىأي  بينىي  ،: قيٍمتي  القيٍرآفى ـٍ ، فىاٍقرىأً : قىاؿى  نىعى  الزٍُّخريؼى
 ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ: فىقىرىٍأتي : قىاؿى 

زخرف: ) َّ ىك مك لك  اك يق ىق يف : قيٍمتي  الًكتىاًب؟ أيُـّ  مىا أىتىٍدرًم: فىقىاؿى ، ( 4-1ال
رىسيكليوي  الم وي  ـي، كى قىٍبؿى  الس مىكىاتً  يىٍخميؽى  أىفٍ  قىٍبؿى  الم وي  كىتىبىوي  ًكتىابه  فىًإن وي : قىاؿى  أىٍعمى ، يىٍخميؽى  أىفٍ  كى  األىٍرضى
ًفيوً  الن اًر، أىٍىؿً  ًمفٍ  ًفٍرعىٍكفى  ًإف   ًفيوً  ، لىيىبو  أىًبي يىدىا تىب تٍ  كى تىب  ًليدى  فىمىًقيتي : عىطىاءه  قىاؿى  كى  ٍبفى  الكى

اًمًت، ٍبفً  عيبىادىةى  اًحبى  الص  ًصي ةي  كىانىتٍ  مىا: فىسىأىٍلتيوي   الم وً  رىسيكؿً  صى : قىاؿى  اٍلمىٍكًت؟ ًعٍندى  أىًبيؾى  كى
، يىا: ًلي فىقىاؿى  أىًبي دىعىاًني ت ى الم وى  تىت ًقيى  لىفٍ  أىن ؾى  كىاٍعمىـٍ  الم وى، ات ؽً  بينىي  تيٍؤًمفى  ًبالم وً  تيٍؤًمفى  حى  كى
ٍيرًهً  كيمٍّوً  ًبالقىدىرً  شىرًٍّه، خى مىى ميت   فىًإفٍ  كى ٍيرً  عى ٍمتى  ىىذىا غى  .(1)"الن ارى  دىخى

في ىذا السؤاؿ رد الٌصحابي عمى مف كٌذب بالقدر مف كتاب اهلل، حيث ىـ يحفظكنو كال       
يفيمكنو، إٌف مثؿ ىؤالء كمثؿ الذيف حممكا التكراة ثـ لـ يحممكىا، كال عجب فإٌف أكثر الفرؽ أيًخذت مف 

كا ما التزمو الٌصحابة الفيـ؛ أم أٌنيـ يحممكف القرآف كال يفيمكنو، كال يرجعكنو لفيـ الٌصحابة فيمتزم
 الكراـ.
البنو قبؿ كفاتو، حيث بيف لو بأف يؤمف بالقدر،  كالشاىد مف األثر كصٌية عبادة بف الصامت       

 كأف تقكل اهلل تعالى مرىكف بو، كمف لـ يؤمف بو فالنار مثكاه.
فمماذا يجادؿ ىؤالء فإف كاف ىذا قكؿ الٌصحابة، كىذه العقيدة ىي التي يجب عمى المسمـ اتباعيا،     

؟ كلماذا يعتقدكف أٌنيـ أىدل مف ديف محمد   كأصحابو ؟! القـك

                                                           
 (، قاؿ االلباني: صحيح.4/457، المصدر السابؽ، )سنف الترمذم (1)
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 كالقدركىك ثابت مف أسماء اهلل تعالى: )القادر، المقتدر، القدير(، كمف ىذه األسماء صفة القدرة،     
 فقد القدر أنكر مف أف إلى يشير تعالى اهلل قدرة القدر ":أحمد اإلماـ قاؿ كليذا تعالى اهلل بقدرة يتعمؽ
  .(1)"شيء كؿ عمى تعالى اهلل قدرة إثبات يتضمف كأنو ،تعالى اهلل قدرة أنكر

الزمر: ) َّ مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك اك  يق  ٹٱٹٱُّٱكأٌما ثبكت القدر مف القرآف:     

سان: ) َّ  جل مك لك خك حك جك مق حق ٹٱٹٱُّٱك ( 26  مث هت مت خت حت ٹٱٹٱُّٱك(  3اإلن

ليل: ) َّ مل خل جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج  .( 01-5ال
فيذه اآليات كغيرىا الكثير في القرآف تدؿ عمى ثبكت القدر، كأٌف اهلل خمؽ العباد كمقاديرىـ كأرزاقيـ 

طريؽ الجٌنة كعٌرؼ الٌناس سبيميا، فمف  شيء ككيؿ، كبٌيفقبؿ خمؽ السمكات كاألرض كىك عمى كؿ 
شكر فاز كمف كفر خاب كخسر، كىذا ىك االختبار عندما ىداه اهلل كبٌيف لو طريؽ الخير مف طريؽ 

 الشٌر، ينظر أٌم طريؽ سيختار كأم األمريف سيسمؾ.

 حي ٱُّٱٹٱٹفاآليات فيو كثيرة أيضان  بمفظ القدر أك القضاء أٌما ثبكت القدر مف القرآف صراحة    

 ٨٣األحزاب: ) َّ مث هت مت خت حت جت ٱُّٱ:كقكلو. ( ٩٤القمر: ) َّ  هئ مئ هي مي خي

فال: ) َّ ىث نث مث زث رث  يت  ٱُّٱ: كقكلو ،(  .( ٢٤األن

 في كنا ":، قاؿ عمي عفأذكر كاحدان منيا:  ،جدان  كثيرةكثبت القدر في الٌسٌنة النبكية بأحاديث     
 ينكت فجعؿ مخصرة، كمعو فجمس  اهلل رسكؿ فجاء الغرقد، ببقيع  اهلل رسكؿ فييا جنازة

 اهلل كتب إال منفكسة نفس مف ما أحد، مف منكـ " ما:فقاؿ رأسو رفع ثـ األرض، في بالمخصرة
 اهلل نبي يا: القـك مف رجؿ فقاؿ: قاؿ سعيدة"، أك شقية، كتبت قد إال الجنة، مف أك النار مف مكانيا

 أىؿ مف كاف كمف السعادة إلى ليككنف السعادة أىؿ مف كاف فمف العمؿ كندع كتابنا عمى نمكث أفبل
 أىؿ كأما لمسعادة، فييسركف السعادة أىؿ أما: ميسر فكؿ اعممكا" :قاؿ الشقكة؟ إلى ليككنف الشقكة

                                                           
ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي  (1)

، المحقؽ: محمد رشاد سالـ، جامعة منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدريةىػ(، 728الدمشقي )المتكفى: 
 (.3/254ـ، ) 1986 -ىػ  1406اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية الطبعة: األكلى، 
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 مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ :اهلل نبي قاؿ ثـ"  لمشقكة فييسركف الشقكة،

ليل: ) َّ مل خل جض  مص خص حص مس خس حس جس  .(1)" ( 01-5ال

مع  قصة عمر بف الخطاب قدر فيي كثيرة، أذكر منيا: أٌما اآلثار عف الٌصحابة في إثبات ال    
بَّاس بف الٌمو عبد الطاعكف في الٌشاـ ، فعف ط ابً  ٍبفى  عيمىرى  أىف   ":-رضي اهلل عنيما-عى رىجى  ، الخى  ًإلىى خى

، ت ى الش اـً ر احً  ٍبفي  أىبيك عيبىٍيدىةى  األىٍجنىاًد، أيمىرىاءي  لىًقيىوي  (2)ًبسىٍرغى  كىافى  ًإذىا حى ابيوي، الجى كهي  كىأىٍصحى بىاءى  أىف   فىأىٍخبىري  الكى
قىعى  قىدٍ  ، المييىاًجًريفى  ًلي اٍدعي : عيمىري  فىقىاؿى : عىب اسو  اٍبفي  قىاؿى . الش ٍأـً  ًبأىٍرضً  كى ًليفى ، فىدىعىاىيـٍ  األىك  ـٍ  فىاٍستىشىارىىي

بىاءى  أىف   كىأىٍخبىرىىيـٍ  قىعى  قىدٍ  الكى ، كى ـٍ  فىقىاؿى  فىاٍختىمىفيكا، ًبالش ٍأـً يي رىٍجتى  قىدٍ : بىٍعضي ، خى  عىٍنوي، تىٍرًجعى  أىفٍ  نىرىل كىالى  أًلىٍمرو
قىاؿى  ـٍ  كى يي ابي  الن اسً  بىًقي ةي  مىعىؾى : بىٍعضي ـٍ  أىفٍ  نىرىل كىالى  ، الم وً  رىسيكؿً  كىأىٍصحى مىى تيٍقًدمىيي بىاًء، ىىذىا عى : فىقىاؿى  الكى

، ًلي اٍدعيكا: قىاؿى  ثيـ   عىنٍّي، اٍرتىًفعيكا ارى ـٍ  األىٍنصى ٍكتييي ، فىدىعى ـٍ مىكيكا فىاٍستىشىارىىي ، سىًبيؿى  فىسى  كىاٍختىمىفيكا المييىاًجًريفى
، ـٍ ةً  ًمفٍ  ىينىا ىىا كىافى  مىفٍ  ًلي اٍدعي : قىاؿى  ثيـ   عىنٍّي، اٍرتىًفعيكا: فىقىاؿى  كىاٍخًتبلىًفًي ٍيشو  مىٍشيىخى  مييىاًجرىةً  ًمفٍ  قيرى

، الفىٍتًح، ـٍ ٍكتييي ـٍ  يىٍختىًمؼٍ  فىمىـٍ  فىدىعى مىٍيوً  ًمٍنيي ـٍ  كىالى  ًبالن اسً  تىٍرًجعى  أىفٍ  نىرىل: فىقىاليكا رىجيبلىًف، عى مىى تيٍقًدمىيي  ىىذىا عى
بىاًء، بٍّحه  ًإنٍّي: الن اسً  ًفي عيمىري  فىنىادىل الكى مىى ميصى كا ظىٍيرو  عى مىٍيوً  فىأىٍصًبحي ر احً  ٍبفي  أىبيك عيبىٍيدىةى  قىاؿى . عى : الجى
ٍيريؾى  لىكٍ : عيمىري  فىقىاؿى  الم ًو؟ قىدىرً  ًمفٍ  أىًفرىارنا ـٍ  عيبىٍيدىةى؟ أىبىا يىا قىالىيىا غى  الم ًو، قىدىرً  ًإلىى الم وً  قىدىرً  ًمفٍ  نىًفرُّ  نىعى
تىاًف، لىوي  كىاًدينا ىىبىطىتٍ  ًإًبؿه  لىؾى  كىافى  لىكٍ  أىرىأىٍيتى  ًصبىةه، ًإٍحدىاىيمىا عيٍدكى ٍدبىةه، كىاأليٍخرىل خى  رىعىٍيتى  ًإفٍ  أىلىٍيسى  جى

ٍصبىةى  ٍيتىيىا الخى فٍ  الم ًو، ًبقىدىرً  رىعى ٍدبىةى  رىعىٍيتى  كىاً  ٍيتىيىا الجى  .(3)"...الم وً  ًبقىدىرً  رىعى
 القطعيات األدلة تظاىرت كقدكقد ذكر العمماء إجماع أىؿ الٌسٌنة عمى إثبات القدر، قاؿ النككم:"     
جماع كالسنة الكتاب مف  سبحانو اهلل قدر إثبات عمى كالخمؼ السمؼ مف كالعقد الحؿ كأىؿ الصحابة كا 

 الممؿ أىؿ كسائر المسممكف اتفؽكقاؿ ابف تيمية:" ، (4)"فيو التصنيؼ مف العمماء أكثر كقد كتعالى
 .(5)"جدا كثيرة مكاضع في القرآف بذلؾ نطؽ كما قدير شيء كؿ عمى اهلل أف عمى

                                                           
 ( كقاؿ األلباني: صحيح.4/222، ت. محيي الديف، باب: في القدر، المصدر السابؽ، )سنف أبي داكد  (1)
سرغ: قرية بكادم تبكؾ في طريؽ الشاـ، كقيؿ سرغ مف أدنى الشاـ إلى الحجاز، )أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف  (2)

، مطبعة السعادة  المنتقى شرح المكطإىػ(، 474بي الباجي األندلسي )المتكفى: سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرط
 (.7/198، )7ىػ، عدد األجزاء:  1332بجكار محافظة مصر، الطبعة: األكلى،  -
 (.7/130، باب: ما يذكر في الطاعكف، المصدر السابؽ، )صحيح البخارم (3)
 (.1/155شرح النككم عمى مسمـ) المنياج( ،)  (4)
 (.8/7، المصدر الٌسابؽ، )مجمكع الفتاكلابف تيمية،  (5)
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 مف ضٌؿ في القدر: المبحث الثاني: الرد عمى
 مف المسمميف: لقد ضٌؿ في القدر طائفتاف    

 ، فإٌنيـالعبد يفعمو فيما خمؽ أك اختيار أك مشيئة تعالى هلل يككف أف نفكا الذيف كىـالقدرية: : األكلى
 .غيره إلى كالشر تعالى، اهلل إلى الخير يضيفكف
 .عمى فعمو اختيار كال قدرة لو ليسك  : الجبرية: كىـ الذيف قالكا إٌف العبد مجبكر عمى فعموكالثانية

 ائفتيف كرٌد الٌسمؼ عمييما، أكرد سؤاالت الٌصحابة كؿه في مطمبو.كحكؿ ىاتيف الطٌ    

 منكرم القدر المطمب األٌكؿ: الرد عمى
، الى  يىقيكليكفى  قىٍكمنا ًإف   ": عمرى  البف ًقيؿ  -1  ىىًذهً  مىجيكسي  أيكلىًئؾى  اٍلقىدىًريُّكفى  أيكلىًئؾى  :فىقىاؿى : قىاؿى  قىدىرى

 .(1)"اأٍليم ةً 
ٍنييمىا الم وي  رىًضيى  عيمىرى  اًلٍبفً  قيٍمتي  " :قاؿ يىٍعمر، بف يىٍحيى عف -2 ٍيري : يىقيكليكفى  ًعٍندىنىا نىاسنا ًإف  : عى  اٍلخى

، كىالش رُّ  نىاسنا ًبقىدىرو ٍيري : يىقيكليكفى  كى ، لىٍيسى  كىالش رُّ  ًبقىدىرو  اٍلخى ٍعتى  ًإذىا: عيمىرى  اٍبفي  فىقىاؿى  ًبقىدىرو  ًإلىٍيًيـٍ  رىجى
ـٍ  فىقيؿٍ  ـٍ  " ًإن وي :يىقيكؿي  عيمىرى  اٍبفى  ًإف  : لىيي  .(2)"بىرىاءه  ًمٍنوي  كىأىٍنتيـٍ  بىًرمءه، ًمٍنكي

ؿى  كىافى  " :قاؿ يعمر، بف يحيى عف -3 ٍعبىده  ًباٍلبىٍصرىةً  اٍلقىدىرً  ًفي قىاؿى  مىفٍ  أىك  ، مى يىًنيُّ  أىنىا فىاٍنطىمىٍقتي  اٍلجي
مىٍيدي  حي ٍبدً  ٍبفي  كى ٍيفً  اٍلًحٍميىًرمُّ  الر ٍحمىفً  عى اج  ٍيفً  أىكٍ  - حى دنا لىًقينىا لىكٍ : فىقيٍمنىا - ميٍعتىًمرى اًب  مىفٍ  أىحى  أىٍصحى
ءً  يىقيكؿي  عىم ا فىسىأىٍلنىاهي  ، اهللً  رىسيكؿً  فٍّؽى  اٍلقىدىًر، ًفي ىىؤيالى ٍبدي  لىنىا فىكي ط ابً  ٍبفً  عيمىرى  ٍبفي  اهللً  عى  اٍلخى
اًحًبي أىنىا فىاٍكتىنىٍفتيوي  اٍلمىٍسًجدى، دىاًخبلن  صى دينىا كى ري  يىًميًنًو، عىفٍ  أىحى اًلًو، عىفٍ  كىاآٍلخى  أىف   فىظىنىٍنتي  ًشمى

اًحًبي ـى  سىيىًكؿي  صى ، اٍلكىبلى ٍبدً  أىبىا: فىقيٍمتي  ًإلىي  ، يىٍقرىءيكفى  نىاسه  ًقبىمىنىا ظىيىرى  قىدٍ  ًإن وي  الر ٍحمىفً  عى  اٍلقيٍرآفى
كفى  يىتىقىف ري ، كى ـى ذىكىرى  اٍلًعٍم ، ًمفٍ  كى ـٍ ـٍ  شىٍأًنًي ، الى  أىفٍ  يىٍزعيميكفى  كىأىن يي ، اأٍلىٍمرى  كىأىف   قىدىرى  فىًإذىا: قىاؿى  أينيؼه

، بىًرمءه  أىنٍّي فىأىٍخًبٍرىيـٍ  أيكلىًئؾى  لىًقيتى  ـٍ ـٍ  ًمٍنيي ٍبدي  ًبوً  يىٍحًمؼي  كىال ًذم ًمنٍّي، بيرىآءي  كىأىن يي  لىكٍ  عيمىرى  ٍبفي  اهللً  عى
ًدًىـٍ  أىف   دو  ًمٍثؿى  أًلىحى ت ى ًمٍنوي  اهللي  قىًبؿى  مىا فىأىٍنفىقىوي  ذىىىبنا، أيحي  .(3)"ًباٍلقىدىرً  ييٍؤًمفى  حى
 

                                                           
( 1/159( ( ، بإسناد صحيح ، كقاؿ الذىبي في المستدرؾ: 2/433، المصدر السابؽ، ) السنة لعبد اهلل بف أحمد (1)

 عمى شرطيما إف صح ألبي حاـز سماع عف ابف عمر.
عف  الرزاؽ، عبد، كىك أحمد بف حنبؿ عف صحيح( بسند 2/422، المصدر السابؽ، )السنة لعبد اهلل بف احمد (2)

 .عمر ابفعف  يعمر بف يحيى عف حياف، بف سعيد عف معمر،
 (.1/36، باب: معرفة اإليماف، كاإلسبلـ، كالقدر كعبلمة الساعة، المصدر السابؽ، )صحيح مسمـ (3)
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 معاني مفردات األحاديث:
 مف كىك لنا كفقان  جعؿ معناه :(لنا فكفؽ) ،القدر بنفي قاؿ مف أكؿ معناه :(بالقدر قاؿ مف أكؿ)    

 :(كصاحبي أنا فاكتنفتو) كااللتئاـ، االجتماع صدؽ عمى تدؿ لفظة كىي كااللتحاـ، ىي التي المكافقة
 معناه: كيتبعكنو، كقيؿ يطمبكنو :(العمـ كيتقفركف) ،احاهجن الطائر: ككنفا ناحيتيو، في صرنا يعني

ف) يجمعكنو، نما تعالى، اهلل مف عمـ كال قدر بو يسبؽ لـ مستأنؼ أم :(نؼأي  األمر كا   بعد يعممو كا 
 .(1)كقكعو"
 البقاؿ، سيبكيو لو يقاؿ العراؽ أىؿ مف رجؿ اإلسبلـ في القدر بنفي القكؿ أحدث مف أكؿ إفٌ     

 البداية في الرأم ىذا عمى تبع لو يكف كلـ تنصر، ثـ فأسمـ نصرانيا كاف السكسف، البعض كيسميو
 عف الدمشقي غيبلف فأخذ المقالة، ىذه إلى الناس فدعا الجيني معبد عنو أخذ ثـ المبلحيف، سكل
 عبد بف ىشاـ عيد في قتؿ ثـ العزيز، عبد بف عمر عيد في القدر إلى بالدعكة مشيكرا ككاف معبد،
 العقيدة عف تاب أٌنو العزيز عبد بف لعمر العيد أعطى أف بعد القدرية، إلى الدعكة إلى عاد لما الممؾ

 .(2)كعدـ الجمكس معو كاحتقاره بإىانتو يأمركف بؿ معبدان، يحترمكف ال الٌسمؼ ككاف القدرية،
؛ كذلؾ كما قاؿ مر بالمجكس كما نعتيـ النبي لقد رٌد الٌصحابة عمى القدرية ككصفيـ ابف ع     

 إلى الخير فصرفت المجكس قسمت اإلرادة، كما حكـ في كالشر الخير لتقسيميـ بيـ النككم: " شبييـ
 .(3)بالقدرية" الحديث ىذا باختصاص خفاء كال أىرمف، إلى كالشر يزداف
مف فرقة القدرية الذيف لحقكا المجكس في تقسيميـ الخير كالشر، كنسبة الخير هلل  كتبٌرأ ابف عمر    

 كالشر لمنفس، كىذا مكقؼ ابف عمر كما ىك مكقؼ الصحابة الكراـ في الرد عمى القدرية الضاليف.
 النكر باألصميف قكليـ في لمجكسا مضاىيف بعض دكف إليو الخمؽ بعض بإضافة "فصاركا     

 .(4)الظممة" فعؿ مف كالشر النكر فعؿ مف الخير كأف كالظممة

                                                           
( شرح: محمد فؤاد 1/36باب: معرفة اإليماف، كاإلسبلـ، كالقدر كعبلمة الساعة، المصدر السابؽ، ) صحيح مسمـ، (1)

 عبد الباقي.
 (، بتصٌرؼ.3/146، باب: تمييد، المصدر السابؽ، المصدر السابؽ، )اإلبانة الكبرل البف بطةانظر:  (2)
 (. 1/154ماف كاإلحساف، المصدر السابؽ، )، باب: بياف اإلسبلـ كاإليالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج (3)
ٍكًجردم الخراساني )المتكفى:  (4) ٍسرى االعتقاد كاليداية إلى ىػ( ، 458البييقي، أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

بيركت ،  –، المحقؽ: أحمد عصاـ الكاتب، دار اآلفاؽ الجديدة سبيؿ الرشاد عمى مذىب السمؼ كأصحاب الحديث
 (.1/236، باب النيي عف مجالسة أىؿ البدع، )1، عدد األجزاء: 1401كلى، الطبعة: األ
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 كالشر اهلل مف الخير: يقكلكف الذيف ىـ: كالجماعة السنة أىؿ إجماع في( القدرية)قاؿ ابف األثير:      
ف اإلنساف، مف  بانفرادىا الفعؿ تكًجد قدرةن  لمعبد أثبتكا ألنيـ بذلؾ، كسيمُّكا العصاة، أفعاؿ يريد ال اهلل كا 

 ىذا يضيفكف ضبللتيـ مع كىؤالء كقضائو، اهلل بقدر األشياء تككف أف كنىفىٍكا تعالى، اهلل دكف كاستقبلليا
 اهلل، مف بقدرو  جاريةن  األشياء تجعمكف حيف القدرية، أنتـ: فيقكلكف اليدل، أىؿ مف مخالفييـ إلى االسـ
: األمة ىذه مجكس القدرية :"، قاؿفإنو  قالكا، ما يبطؿ الحديث كىذا ،(1)منا" االسـ بيذا أكلى كأنكـ
ف تعكدكىـ، فبل مرضكا إف  .(2)" تشيدكىـ فبل ماتكا كا 
منو(: فيؿ ىذا يعني  اهلل قبؿ ما فأنفقو ذىبا أحد مثؿ ألحدىـ أف ) لكأٌما قكؿ ابف عمر      

 عياض القاضي قاؿ القدرية، تكفيره في ظاىر -عنيما اهلل رضي -عمر بف قالو الذل كفرىـ؟ " ىذا
 ببل كافر بيذا كالقائؿ قاؿ بالكائنات، تعالى اهلل عمـ تقدـ نفكا الذيف األكؿ القدرية في ىذا اهلل: رحمو

 الكبلـ بيذا يرد لـ أٌنو كيجكز غيره قاؿ الحقيقة، في الفبلسفة ىـ القدر ينكركف الذيف كىؤالء خبلؼ،
 التكفير في ظاىر منو اهلل قبمو ما قكلو أف إالٌ  النعـ، كفراف قبيؿ مف فيككف المٌمة، مف المخرج التكفير

 .(3)بالكفر" يككف إنما األعماؿ إحباط فإف
 ىك فيما فكقعكا شيء مف ىربكا فإنيـ بالنار، الرمضاء مف كالمستجير صاركا" كقاؿ ابف أبي العٌز:    
 قكليـ عمى - منو اإليماف شاء قد اهلل فإف تعالى، اهلل مشيئة غمبت الكافر مشيئة أف يمـز فإنو منو شرّّ 
 قكؿ كىك االعتقاد، أقبح مف كىذا تعالى، اهلل مشيئة دكف الكافر مشيئة فكقعت الكفر، شاء كالكافر -
 .(4)"لمدليؿ مخالؼ ىك بؿ عميو، دليؿ ال

 :أقساـ ثبلثة رالقد في انقسمت اإلسبلمية األمة كالخبلصة: فإفٌ 
 كشر خير مف العباد يعممو ما عممو في سبؽ اهلل بأف : أىؿ الٌسنة: إٌف أىؿ الٌسٌنة يؤمنكفالقسـ األٌكؿ

يجادىـ خمقيـ قبؿ كمعصية كطاعة ، تككينيـ قبؿ القيامة يكـ كعقاب ثكاب مف ذلؾ عمى يترتب كما، كا 
 خمؽ اهلل كأف، ككتابو عممو في سبؽ ما عمى تجرم العباد أعماؿ كأف، عنده كأحصاه ذلؾ كتب كأنو

 اهلل فيداىـ آمنكا الذيف يـف منيـ كشاءىا، كالعصياف كالطاعة كاإليماف الكفر مف كميا عباده أفعاؿ
 معان. كالعقمي الشرعي الدليؿ عمى قائمان  كسطان  مسمكان  ذلؾ في سمككا ، حيثمحؽل

                                                           
 (. 10/128، ذـ القدرية، المصدر السابؽ، )جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ (1)
: تحقيؽ: محمد محيي سنف أبي داكد( قاؿ األلباني في 7/77، باب: في القدر، المصدر السابؽ، )سنف أبي داكد (2)

 ( حسف . 4/222،) 4بيركت، عدد األجزاء:  –يد، المكتبة العصرية، صيدا الديف عبد الحم
 (.1/156، باب: بياف اإلسبلـ كاإليماف كاإلحساف، المصدر السابؽ، )المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج (3)
 (.1/321، المصدر السابؽ، )شرح العقيدة الطحاكيةابف أبي العز،  (4)



111 
 

 تعالى اهلل يككف أف نفكا حتى كاختياره العبد قدرة إثبات في غمكا الذيف كىـ: القدرية: القسـ الثاني
 فقالكا منيـ طائفة غبل حتى بعممو مستقؿ العبد أف كزعمكا العبد يفعمو فيما خمؽ أك اختيار أك مشيئة

 في عظيما تطرفا كتطرفكا غمكا أيضا كىؤالء منيـ يقع أف بعد أال العباد يفعمو بما يعمـ ال تعالى اهلل أف
 .غيره إلى كالشر تعالى، اهلل إلى الخير يضيفكف ، فإٌنيـاختياره العبد قدرة إثبات

 سمبكاحيث  كقالكا إٌف العبد مجبكر عمى فعمو القدر إثبات في غمكا: الجبرية: كىـ الذيف القسـ الثالث
 مخير ال مسير ىك كانما كال حرية اختيار كال قدرة لو ليس العبد أف: كقالكا كاختياره قدرتو العبدمف 
 .اختياره بغير الكاقع فعمو كبيف باختياره الكاقع العبدفعؿ  بيف بيذا يفرقكا كلـ الريح، ميب في لريشةكا

 مف جزءان  رأل الفريقيف مف كاحد كؿ أف المجبرة كالقدرية النفاة القدرية مف كؿ ضبلؿ في كالسبب"     
 الجانب يرل كال الشيء، جانبي أحد يرل الذم األعكر مثؿ مثمو فكاف منيا، جزء عف كعمي الحقيقة
 كال يحبيا كال كالمعاصي كالذنكب الكفر يريد ال اهلل إف: قالكا القدر نفكا الذيف النفاة فالقدرية اآلخر،

 .كالمعاصي كالذنكب الكفر كفييا العباد أفعاؿ خمؽ إنو نقكؿ فكيؼ يرضاىا،
 .كرضيو أحٌبو فقد كأكجده خمقو شيء كؿ أف كزعمكا شيء، كؿ خالؽ اهلل بأف آمنكا المجبرة كالقدرية    
 الباطؿ كنفكا الفرقيف، مف كاحد كؿ عند الذم بالحؽ فآمنكا كميا، الحقيقة أبصركا كالجماعة السنة كأىؿ
 .منيا كاحد كؿ تمبس الذم
ف اهلل إف: " يقكلكف فيـ      بؿ بيا، يأمر كال يرضاىا كال يحبيا، ال فيك قدران، المعاصي يريد كاف كا 

 .(1)"يكف لـ يشأ لـ كما كاف، اهلل شاء ما: فيقكلكف قاطبة، السمؼ قكؿ كىذا .عنيا كينيى يبغضيا
 مف بو جاؤكا ما عمييـ كأنكركا ناحية، كؿ مف الضبللة ىذه بأصحاب الصحابة صاح قدلك "       
 الفاضحة النصكص عمييـ كأكردكا كمجالستيـ، ىؤالء مخالطة عف الناس كنيكا كالباطؿ، الضبلؿ
 .(2)"القدر باب في لمحؽ المقررة لباطميـ،

  حق مف خف حف ٹٱٹٱُّٱ، يكف لـ يشأ لـ كما كاف، اهلل شاء اأىؿ الٌسٌنة يقكلكف م كعميو فإفٌ    

تكوير: ) َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  .( ٩٢ – ٨٢ال
 

                                                           
، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف، الطبعة: الثالثة القضاء كالقدرعمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي،  (1)

 (.1/105، )1ـ، عدد األجزاء:  2005 -ىػ  1425عشر، 
 (.1/55) المصدر نفسو ، لؤلشقر،القضاء كالقدر (2)
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 المطمب الثاني: إثبات حٌرية اإلنساف كالرد عمى مف يقكؿ بالجبر
حرية اإلنسانية أىؿ الٌسٌنة مف السمؼ الصالح كمف تبعيـ بإحساف في فيـ ما يتعٌمؽ بال لقد انتيج    

 بيف القدرية كالجبرية، كقد قٌسمكا أفعاؿ العباد إلى قسميف: ان كسط في فعؿ العبد، منيجان 

المخمكؽ، ، كتحديد جنس فيو ألحد اختيار ال فيذا خمقو في فعمو مف جاريان  اهلل جعمو ما: القسـ األكؿ
نزاؿك  كالصحة كالمرض كاإلماتة كاألحياء أك زماف كجكده، أك لكنو،  ذلؾ كغير الزرع كانبات المطر ا 

 المشيئة فييا ألحد كليس اختيار فيو ألحد ليس شؾ ببل كىذه تعالى اهلل أكجدىا التي الكثيرة األمكر مف
 .القيار الكاحد هلل فييا

 كأرادتيـ فاعمييا باختيار تككف األفعاؿ فيذه اإلرادة ذكات مف كميا الخبلئؽ تفعمو ما" : الثاني القسـ

تكوير: ) َّ جك مق  حق مف خف حف ٹٱٹٱُّٱ، إلييـ ذلؾ جعؿ تعالى اهلل الف   ( ٨٢ال

 كاإلنساف ( ٢٥١آل عمران: ) َّمم ام يل  ىل مل يك ىك مك ٹٱٹٱُّٱك

 السطح مف ينزؿ فاإلنساف كاجبار باضطرار منو يقع ما كبيف باختياره منو يقع ما بيف الفرؽ يعرؼ
، لذلؾ مختاران  ليس انو يعرؼ السطح مف ىاكيان  يسقط كلكنو مختار انو يعرؼ اختياريان  نزكالن  بالسمـ
 فيو يعرؼ العبد مف يقع ما كبيف اختياران  يقع ما بيف الفرؽ فيو يعرؼ العبد مف يقع ما جميع كىكذا
جباران  اضطراران  يقع ما كبيف اختياران  يقع ما بيف الفرؽ  في غمكا الذيف األكؿ الفريؽ بقكؿ قمنا لكك  ،كا 
 اهلل أف مف يمـز اختيار فيو لو ليس العبد فعؿ باف القكؿ الف اصميا مف الشريعة لبطمت القدر إثبات
 معصيتو، عمى كعاقبو عذبو إذا عصى لمف ظالما - كبيران  عمكان  ذلؾ عف تعالى- يككف كتعالى تبارؾ
 تبارؾ اهلل يقكؿ صراحة لمقراف مخالؼ شؾ ببل كىذا إرادة كال فيو لو اختيار ال أمر عمى عاقبة ألنو

 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ: كتعالى

 حس  جس مخ جخ مح جح  حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 العدؿ كماؿ ىك بؿ ظمما ليس منو العقاب ىذا أف سبحانو فبيف، ( ٩٢ – ٣٢ق: ) َّ  حك جك مق

 أف ألنفسيـ اختاركا كلكنيـ الباطؿ ليـ كبيف الحؽ ليـ كبيف الطرؽ ليـ كبيف بالكعيد إلييـ قدـ قد ألنو
 .تعالى اهلل عند حجة ليـ يبؽ فمـ الباطؿ طريؽ يسمككا
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 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف ٱُّٱ: كجؿ عز اهلل لمشيئة تابعة اإلنساف مشيئةك 

تكوير: ) َّ  هل مل خل حل جل  مبطمكف الحقيقة في ىـ القكؿ بيذا يقكلكف كالذيف ( ٩٢ – ٨٢ال
 تبارؾ كاهلل يخمقو كال يشاء ال ما تعالى اهلل ممؾ في باف مدعكف أيضا كىـ الربكبية جكانب مف لجانب
 اهلل كيقكؿ لمضبللة، أىبلن  كاف مف كيضؿ لميداية، أىبلن  كاف مف ييدل إنما كتعالى تبارؾ اهللف كتعالى

 .(1)" (  ٥الصف: ) َّمع جع مظ حط  مض  ٱُّٱ: كتعالى تبارؾ

 عف طاككس، ابف عفكحكؿ فيـ الٌصحابة لمقدر كرٌدىـ عمى الجبرية أكرد سؤاالن كيٌجو البف عباس، ف
، لىٍيسى  الش ر   ًإف  : يىقيكليكفى  نىاسنا ًإف   " :عٌباس اًلبف قاؿ رجبلن  أىفٌ  أبيو،  فىبىٍينىنىا ":عىب اسو  اٍبفي  فىقىاؿى  ًبقىدىرو

بىٍيفى  عام: ) َّ حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ٱُّٱ: اآٍليىةي  ىىًذهً  اٍلقىدىرً  أىٍىؿً  كى ت ى ( 841األن  ُّٱحى

عام: ) َّ اك يق ىق يف  .(2)" ( 941األن

مٌيز نفسو عنيـ، كبيف أٌف  : )بيننا كبيف أىؿ القدر( أم أٌف ابف عباس قاؿ ابف عباس       
منيج الصحابة عمى خبلؼ ذلؾ، كقاؿ )بيننا كبينيـ(: أم بيف الٌصحابة كغيرىـ مف الذيف ابتدعكا 

 أفكاران لـ يكف عمييا الصحب الكراـ. 
 الٌشرؾ أفٌ  يعتقدكف ألٌنيـ القدرية؛ مف عقيدة كأحسف أنظؼ أنفسيـ المشركيف حتىقاؿ ابف بٌطة: "     

عام: ) َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ:فقالكا كجؿ، عز اهلل بمشيئة فييـ كقع األن

 ال؟ أـ بشركيـ معذكركف المشرككف ىؿ لكف كجؿ، عز اهلل بمشيئة نعممو الذم ىذا كؿ: أم ،( 841
 المعصية، عمى بالقدر يحتجكف ال أٌنيـ كما الحٌجة، عمييـ أقيمت ال؟ أـ الحجة عمييـ أقيمت كىؿ
نما  .(3)منيا" التكبة بعد بالقدر يحتجٌ  كا 
 مف قكليـ حقيقة الربكبية تكحيد في الفناء أىؿ الجيمية الجبرية القدرية ىؤالءكقاؿ ابف تيمٌية:"      

 ٹٱٹٱُّٱ، َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ: قالكا الذيف المشركيف قكؿ جنس

                                                           
ىػ(، رسالة في القضاء كالقدر، دار الكطف، الطبعة: 1421أنظر: محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى:  (1)

 ( ، بتصٌرؼ.14-1/8، )1ىػ ، عدد األجزاء: 1423
 طاكس، ابف عف معمر، عف الرزاؽ، عبدكىـ ( رجالو ثقات11/114، باب: القدر، المصدر السابؽ، )جامع معمر (2)

 .أبيو عف
، مصدر الكتاب: شرح كتاب اإلبانة مف أصكؿ الديانةأبك األشباؿ حسف الزىيرم آؿ مندكه المنصكرم المصرم،  (3)

 (.45/15دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية، كرقمو عمى الشاممة، )
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 ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

عام: ) َّ زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب  ىث نث مث ٹٱٹٱُّٱ(  ٨٤١األن

عام: ) َّ لك اك يق ىق يف  ىفيث  بعثت ما أنكركا لما المشركيف ىؤالء فإف.  (٩٤١األن

 بتكحيد يقركف كىـ لو شريؾ ال كحده اهلل عبادة ىك الذم التكحيد كأنكركا كالنيي األمر مف الرسؿ بو
. كمحظكر مأمكر بيف تعالى اهلل جية مف فرؽ مف عندىـ بقي ما شيء كؿ خالؽ اهلل كأف الربكبية

 يككف ال أف شاء لك اهلل فإف حؽ؛ كىذا َّٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱ: فقالكا

 أف مقدكرا كاف إذا يمـز كال ،بقدر كالتحريـ الشرؾ ىذا أف غايتو ،ىذا في ليـ فائدة أم لكف يكف؛ لـ ىذا
 إال ذلؾ في ليسكا بؿ ،رضيو كال أحبو كال ،بو أمر اهلل بأف عندىـ عمـ كال ،هلل مرضيا محبكبا يككف
 .كخرص ظف عمى
 مجكس ىـ الذيف - األمة مف القدرية أف كما كمو في ال قكليـ بعض في المشركيف يكافقكف كىؤالء    
 .(1)" كمو في ال قكليـ بعض في المحضة المجكس يكافقكف - األمة
 -159-158األنعاـ - اآلية ىذه غير المسألة في يكف لـ كلك: " رضا رشيد محمد الشيخ قاؿك     

 مشيئة كانت لك: " أنو اآلية في عمييـ الرد كجوك  بالقدر، االحتجاج عف كالردع الزجر في كافية لكانت
 عميو عاقبيـ لما أعماليـ مف ككنو عف لذلؾ مخرجان  إجباران  كالمعاصي الشرؾ مف عميو كانكا لما اهلل

 عاقبيـ لما ػ الرسؿ قاؿ لما خبلفان  بو إياه كأمره فاعمو عف رضاه متضمنة لذلؾ مشيئتو كانت كلك... 
 .(2)"لمرسؿ تصديقان  عميو

 كلرٌبما تساءؿ بعض الٌناس عف فعؿ المعصية كاحتجاجيـ بالقدر؟

 جنس مف المعصية عمى مقيـ كىك بالقدر العاصي احتجاج إف" : يقاؿ أف ذلؾ عف الجكابك     
 كدعكة الشرع رد عمى بالقدر احتجكا ىنا فالمشرككف، األنبياء دعكة في بالقدر المشركيف احتجاج
 ككذلؾ، كاذبكف كالمشرككف، معصيتو عمى بالقدر يحتج المعصية عمى المقيـ كالعاصي، األنبياء
 :أسباب لعدة كاذب العاصي

                                                           
 (.354-8/353، المصدر الٌسابؽ، )مجمكع الفتاكلانظر: ابف تيمية،  (1)
، دار ماجد عسيرم، الطبعة: األكلى منيج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدةد متكلي، تامر محمد محمك  (2)

 (.1/632، ) 1ـ ، عدد األجزاء: 2004-ىػ1425
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 بو نحتج أف ال، بالقدر نؤمف أف أمرنا إنما كنحف، لعاص حجة ليس القدر ألف - أ

 يحتج أف لئلنساف يجكز فكيؼ، مقدران  كاف األمر بأف عممنا كقع فإذا يقع حتى يعمـ ال القدر أف - ب
 .فيو لو قدر ما يدرم كال، عنو غاب بشيء

، اهلل شرع ليعممكه الكتب كأنزؿ، الرسؿ لو كأرسؿ، كالقدرة اإلرادة لئلنساف خمؽ قد كجؿ عز اهلل إف - ج
 صحيح غير بالقدر فاحتجاجو، اهلل عمى حجة أم لمعاصي ليس فإنو فعميو، اهلل معصية مف كيحذركه
 .حجة فيو كليس

 فاحتج عرضو أك مالو عمى أحد اعتدل لك أنو، المعصية عمى بالقدر المحتج كذب يبيف مما إف - د
 فكذلؾ، بو العقكبة إنزاؿ إلى كسيسعى، االحتجاج ذلؾ يقبؿ ال عميو المعتدل فإف بالقدر المعتدم ذلؾ
 .(1)"بالقدر العاصي احتجاج يقبؿ ال

 :فقكال  اآليات اآلية التي احتٌج بيا ابف عباسو عمى القدرية كمثميا مف تفسير في معمماءلك 

 نعمؿ تركنا ما مشيئة هلل كاف لك: يقكلكف القدر، نفي: (المَّوي  شىاءى  لىكٍ ): بقكليـ المراد أف: األكؿ القكؿ
 كتعالى، سبحانو اهلل مشيئة بدكف األشياء ىذه يفعمكف الذيف ىـ كأنيـ القدر، نفي فقصدىـ. األشياء ىذه
 ألنيـ تمامان؛ المعتزلة مذىب نظير ىذا فيككف كاستقبلليـ، أنفسيـ إلى األفعاؿ ىذه كأضافكا القدر، فنفكا

نما كالشر، كالخير كاإليماف الكفر في مشيئة هلل ليس: يقكلكف  المعتزلة فيككف. العباد صنع مف ىذا كا 
 .الجاىمية أىؿ بقكؿ قالكا

 ىذه؛ أفعالنا عف راضو  كعبل جؿ اهلل أف :أم (أشركنا ما اهلل شاء لك): بقكليـ المراد أف: الثاني القكؿ
 بؿ كفرىـ، تسكيغ عمى بو يحتجكف لكف بالقدر، يؤمنكف فيككنكف ىذا، نعمؿ يتركنا لـ يرض لـ لك ألنو
 .قدره كأطعنا مشيئتو أطعنا كنحف شاء، اهلل ألف هلل؛ طاعة ىذا إف:يقكلكا أف إلى األمر يبمغ

 الجبرية، قكؿ ىك - منيـ ذلؾ شاء اهلل كأف القبيح، فعميـ عمى بالقدر االحتجاج كىك - الثاني القكؿ
 فيـ. أفعالو عمى مجبر العبد إف: كيقكلكف القبيحة، أفعاليـ استحساف عمى بو كاحتجكا القدر أثبتكا حيث
 .ىذا في الجاىمية أىؿ كرثة

                                                           
ىػ، عدد 1421-ىػ1420، الطبعة: أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعةسعكد بف عبد العزيز الخمؼ،  (1)

 2األجزاء: 
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ما القدر، نفي إما معنييف، أحد عمى تدؿ فاآلية      سبحانو اهلل عمى بو كاالحتجاج القدر إثبات كا 

 الحجة ىي ما أم ،َّ نب مب زب رب يئ ىئ نئ ٱُّ: بقكلو عمييـ اهلل فرد كتعالى،

 .(1)"؟-الكفر ىذا يشأ لـ اهلل أفٌ  كىك - القكؿ عمى

 لمشيئة كالخمؽ.كا كالكتابة : صمة القدر بصفات: العمـثالثالمبحث ال
مكصكؼ بالعمـ أزالن كأبدان ال يغيب عف عممو  دٌؿ القرآف كالٌسنة كآثار الٌسمؼ عمى أٌف اهلل     

شيء، كأٌنو كتب كؿ ما ىك كائف إلى يكـ القيامة، كأف مشيئتو نافذة في كؿ شيء، فما شاء كاف كما 
ألربع ىي ما يطمؽ لـ يشأ لـ يكف، كأٌنو خالؽ كؿ شيء ال خالؽ غيره كال رب سكاه، كىذه الٌصفات ا

 عمييا بمراتب القدر.

 كحكؿ ىذه الٌصفات األربع أكرد تساؤالت الصحابة:

 كالكتابة. المطمب األٌكؿ: العمـ
يؤمف أىؿ الٌسٌنة كالجماعة بعمـ اهلل المحيط بكؿ شيء، عمـ بعممو المكصكؼ بو أزالن ما سيككف     

قبؿ أف يككف، كعمـ أعماؿ الخمؽ قبؿ أف يخمقيـ، كعمـ أرزاقيـ كآجاليـ كالشقي منيـ كالسعيد، فيك 
 صغيرىا ءاألشيا جميع شامؿ اهلل كعمـالذم ال يعزب عنو مثقاؿ ذرة في السمكات كال في األرض 

 .  األكقات كؿ في األشياء بجميع محيط كعممو األمكر، كجزئيات كميات يعمـ ،كحقيرىا جميميا ككبيرىا،
كيؤمف أىؿ الٌسٌنة كذلؾ بكتابة المقادير في المكح المحفكظ، قبؿ خمؽ الخمؽ، فكتب اهلل تعالى كؿ ما  

ى أمر قد فرغ منو كجٌفت بو الٌصحؼ، ىك كائف إلى يكـ القيامة، كما يجرم فيو الناس اليكـ فإٌنو عم
 ككؿ مخمكؽ ميسر لما كتب لو.

أكرد  -العمـ كالكتابة-كالعمـ كالكتابة مف مراتب القدر كما أثبتو أىؿ العمـ، كحكؿ ىذه الصفات    
 سؤاالن بيف فيو ابف عباس عقيدة الٌصحابة في القدر.

ـٍ ييكىذٍّبيكفى ًبًكتىاًب الم ًو، ًإف  نىاسنا " ، قاؿ: قمت البف عٌباس:ف مجاىدعف : ًإن يي ييكىذٍّبيكفى ًباٍلقىدىًر، قىاؿى
ن وي  كى ينىصٍّ ـٍ فىؤلى ًدًى ذىف  ًبشىٍعًر أىحى خي ٍرًشًو قىٍبؿى أىٍف يىٍخميؽى (2)آلى مىى عى ؿ  كىافى عى جى : ًإف  الم وى عىز  كى ، ثيـ  قىاؿى

                                                           
صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف، شرح مسائؿ الجاىمية لمحمد بف عبد الكىاب، دار العاصمة لمنشر كالتكزيع  (1)

 (.1/155، )1ـ، عدد األجزاء: 2005 -ىػ 1421الرياض، الطبعة: الطبعة األكلى 
بحار األنكار في غرائب مجمع  :أنصكنو: أم آخذ بناصيتو مف شعره التي في مقدـ رأسو مف عند الناصية، ) أنظر (2)

 (.4/716جماؿ الديف الكجراتي، المصدر الٌسابؽ، )ل، التنزيؿ كلطائؼ األخبار
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ـى  مىؽى اٍلقىمى ؿي مىا خى مىى شىٍيئنا، فىكىافى أىك  ًة، فىًإن مىا يىٍجًرم الن اسي عى رىل ًبمىا ىيكى كىاًئفه ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى ، فىجى
 .(1)"أىٍمرو قىٍد فيًرغى ًمٍنوي 

عمييـ،  فكتبو يصيركف إليو كما سيعممكف ما عًمـ كداللة األثر عمى عمـ اهلل " إٌف اهلل سبحانو    
: بمى، أم: قالكا بربكـ؟ ألست: فقاؿ الذر، عالـ في كىـ العباد عمى اهلل أخذه الذم الميثاؽ كالدليؿ:

 عمى ذلؾ بعد ككانكا أخرل، مرة آدـ صمب اهلل أدخميـ عندما كلذا كالكحدانية، بالربكبية اهلل شيدكا أٌنيـ
 صمبو مف كأخرجنا آدـ تعالى اهلل خمؽ أف يكـ مف عمييـ أيخذ قد الميثاؽ ألفٌ  ذلؾ؛ نسكا البشر، ىيئة

 يدم بيف تنفع الحجة ىذه فيؿ الميثاؽ، ىذا نذكر ال أننا كحٌجتنا الميثاؽ، ىذا نذكر ال فنحف كالذر،
 .(2)ال" اهلل؟

 مع الشر إلى سيميؿ فبلف ابف فبلف عباده مف أف الخمؽ يخمؽ أف قبؿ أزالن  عمـ تعالى اهلل كألف"      
 لو العبد كلذلؾ الشر، طريؽ سيختار العبد كلكف الكضكح، تماـ لو ككضكحيما كالخير الشر بياف

 في يقع أف مجبكران  مقيكران  جعمو أنو الشر عميو كتب تعالى اهلل أف: معنى كليس ألعمالو، اختيار
 .(3)الشر"

 يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن ٹٱٹٱُّٱ كاآليات في ىذا كثيرة أذكر منيا:

ر: ) َّجئ  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي  ٹٱٹٱُّٱك  ( ٢٢الحش

الق)َّ لك  هش مش هس ط  .( 21 ل

كداللة ىذه اآليات كثيرة، أىميا داللة عمـ اهلل المحيط السابؽ عمى كقكع العمؿ، فاهلل يعمـ مف     
سيدخؿ الٌنار قبؿ أف يكلد، كليس في ىذا جبر لو لكلكج الٌنار، كىذه المسألة ناقشتيا في إثبات حرية 

 اإلنساف كالرد عمى الجبرية.

 أذكر منيا: كاألحاديث في إثبات عمـ اهلل كثيرة،

 رسكؿ يا: فقمت األنصار، مف صبي جنازة إلى  اهلل رسكؿ دعي " :قالت المؤمنيف، أـ عائشة عف
 يا ذلؾ، أكغير" : قاؿ يدركو، كلـ السكء يعمؿ لـ الجنة عصافير مف عصفكر ليذا، طكبى اهلل

                                                           
إسناده صحيح  (3/338، باب: اإليماف بأف اهلل عز كجؿ خمؽ القمـ، المصدر السابؽ، )االبانة الكبرل البف بطة (1)

 .(136()1/254قالو الٌصيني في رسالتو أقكاؿ الصحابة المسندة )
 (39/12لبللكائي، المصدر السابؽ، ) شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة (2)
 (.40/7لبللكائي، المصدر نفسو، ) شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة (3)
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 ليا خمقيـ أىبل، لمنار كخمؽ آبائيـ، أصبلب في كىـ ليا خمقيـ أىبل، لمجنة خمؽ اهلل إف عائشة
 .(1)"آبائيـ أصبلب في كىـ

 الكلد؛ أصؿ بإيماف كالجـز بالغيب، الحكـ مف فيو لما"  منيا القكؿ ىذا النبي  يرتض لـحيث     
 كركد غير مف يجكز ال الجنة أىؿ مف بأنو معيف شخص عمى فالحكـ معيف، طفؿ إلى أشارت ألنيا

 اآلخرة أمكر مف كحكميا كالكفر، اإليماف مف الدنيا في التبعية يقاؿ كقد الغيب، عمـ مف ألنو النص؛
 بيف األدب كحسف بو، ليـ عمـ ال عما كالسككت المبيمة، األمكر في التكقؼ إلى لؤلمة إرشاد ففيو
 .(2)"الغيكب عبلـ يدم

 أما مف خالؼ الٌسمؼ في صفة العمـ فيـ طائفتاف:

: فيقكلكف القدر كينكركف العمـ، ينكركف أمرىـ أكؿ في القدر طائفة كانت: غبلة القدرية: الطائفة األكلى
 المسمميف عمييـ شنع فمما. اهلل مشيئة بيا تعمقت كال يعممكىا، أف قبؿ العباد أعماؿ يعمـ ال اهلل إف

 أحمد، كاإلماـ األمة كاف كليذا، القدر كأنكركا العمـ، فأثبتكا األكؿ، قكليـ عف تحكلكا بذلؾ ككفركىـ
ف كفركا، العمـ أنكركا فإف بالعمـ، القدرية ناظركا: "يقكلكف كغيره  .(3)"خصمكا بو اعترفكا كا 

نما الحكادث كتفصيؿ الجزئيات يعمـ ال اهلل إف: الفبلسفة: " الطائفة الثانية نما الكميات، يعمـ كا   كا 
 محمد كال عيسى، كال مكسى، عيف يعرؼ ال عندىـ فيك، " (4)"السماكية المبلئكة تعمميا الجزئيات

 .(5)"المخمكقات أمكر مف كغيرىا القرآف قصيا التي الكقائع عف فضبل كالسبلـ، الصبلة عمييـ

                                                           
 (4/2050صحيح مسمـ، باب: معنى كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة، المصدر الٌسابؽ، ) (1)
 (. 1/155، باب: اإليماف بالقدر، )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (2)
الدرة البيية ىػ(، 1376أبك عبد اهلل، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد آؿ سعدم )المتكفى:  (3)

، المحقؽ: أبك محمد أشرؼ بف عبد المقصكد، أضكاء السمؼ، الطبعة: شرح القصيدة التائية في حؿ المشكمة القدرية
 (.1/20، )1ـ، عدد األجزاء: 1998 -ىػ 1419األكلى: 

، كضع حكاشيو: عبد اهلل االقتصاد في االعتقادىػ(، 505أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )المتكفى:   (4)
، 1ـ، عدد األجزاء:  2004 -ىػ  1424لبناف، الطبعة: األكلى،  –محمد الخميمي، دار الكتب العممية، بيركت 

(1/134.) 
، أضكاء السمؼ، الرياض، المممكة مكاقؼ الطكائؼ مف تكحيد األسماء كالصفاتػفة بف عمي التميمي، محمد بف خمي (5)

 (.1/71، ) 1ـ ، عدد األجزاء: 2002ىػ/1422العربية السعكدية ، الطبعة: األكلى، 
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ليك خير دليؿ عمى كتابة  -رضي اهلل عنيما-إٌف ىذا الٌسؤاؿ المكجو البف عباسف أٌما صفة الكتابة  
ٌف اإليماف بالكتابة جزء ال مقادير الخبلئؽ قبؿ خمقيـ بخمسيف ألؼ سنة،  يتجزأ مف اإليماف بالقدر كا 

 فالكتابة ىي المرتبة الثانية مف مراتب القدر، كىي نكعاف :
 اهلل خمؽ ما أكؿ إف" :": كىي الكتابة المكجكدة في المكح المحفكظ، قاؿ النبي أكالن: كتابةه أزلية

 ٹٱٹٱُّٱ، (1)" األبد إلى كائف ىك كما كاف ما القدر اكتب: قاؿ أكتب؟ ما: فقاؿ اكتب،: فقاؿ القمـ،

 .( ٩٣الرعد: ) َّ  حس جس مخ جخ محجح مج حج مث هت

: اهلل عبد ثانيان: الكتابة العمرية: كىي الكتابة التي تككف في بطف األـٌ كما في الحديث المشيكر، قاؿ
 يكما، أربعيف أمو بطف في خمقو يجمع أحدكـ إف: " قاؿ المصدكؽ، الصادؽ كىك  اهلل رسكؿ حدثنا

 كيقاؿ كممات، بأربع فيؤمر ممكا اهلل يبعث ثـ ذلؾ، مثؿ مضغة يككف ثـ ذلؾ، مثؿ عمقة يككف ثـ
 حتى ليعمؿ منكـ الرجؿ فإف الركح، فيو ينفخ ثـ سعيد، أك كشقي كأجمو، كرزقو، عممو، اكتب: لو
 ما حتى كيعمؿ النار، أىؿ بعمؿ فيعمؿ كتابو، عميو فيسبؽ ذراع، إال الجنة كبيف بينو يككف ما

 .(2)" الجنة أىؿ بعمؿ فيعمؿ الكتاب، عميو فيسبؽ ذراع، إال النار كبيف بينو يككف

كلقد دٌلت النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية كاآلثار الصحيحة عمى كتابة مقادير الخبلئؽ قبؿ     

 ري ٹٱٹٱُّٱخمقيـ بخمسيف ألؼ سنة، كال يكذب بيذا األمر إال كؿ ضاؿ منحرؼ عف الصكاب ، 

 مت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 .( ٠٧الحج: ) َّ هت

 النبي كاف: قاؿ  عمي كال يعني عمـ اهلل باألقدار ككتابتيا قبؿ خمؽ الخمؽ أٌنيـ مجبكركف، فعف    
 مف مقعده كتب كقد إال أحد مف منكـ "ما: فقاؿ األرض، بو ينكت فجعؿ شيئا فأخذ جنازة، في 

 فكؿ "اعممكا: قاؿ العمؿ؟ كندع كتابنا، عمى نتكؿ أفبل اهلل، رسكؿ يا: قالكا الجنة" مف كمقعده النار،
 أىؿ مف كاف مف كأما السعادة، أىؿ لعمؿ فييسر السعادة أىؿ مف كاف مف أما لو، خمؽ لما ميسر

                                                           
 ( كقاؿ األلباني صحيح.4/457سنف الترمذم، المصدر الٌسابؽ، ) (1)
 (.4/111ئكة، المصدر السابؽ، )صحيح البخارم، باب ذكر المبل (2)
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ليل: ) َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ:قرأ ثـ الشقاكة"، أىؿ لعمؿ فييسر الشقاء  – ٥ال

٦ )"(1). 

 : المشيئةانيالمطمب الث
يؤمف أىؿ الٌسٌنة كالجماعة بأٌف كؿ ما في الككف يقع بمشيئة اهلل، فما شاء كاف كما لـ يشأ لـ      

 كجد فما األرض في أك السماكات في معدكـ أك مكجكد لكؿ شاء تعالى اهلل أفٌ  : ىييكف، "كالمشيئة
 كقد الكريـ القراف في ظاىر كىذا تعالى اهلل بمشيئة إال معدكـ عدـ كما تعالى اهلل بمشيئة إال مكجكد

 مق  حق مف خف حف ٱُّٱ:تعالى اهلل فقاؿ العباد فعؿ في كمشيئتو فعمو في مشيئتو تعالى اهلل اثبت

 بمشيئتو كائف الناس فعؿ أف تعالى اهلل فبيف ،َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 اهلل مشيئة باف نؤمف أف بالقدر إال األيماف يتـ فبل كتعالى تبارؾ فعمو في المشيئة تثبت كثيرة كاآليات
 شاء كقد إال مكجكد مف كما عدمو تعالى اهلل شاء كقد إال معدكـ مف فما معدكـ أك مكجكد لكؿ عامة
 .(2)تعالى" اهلل بمشيئة إال األرض في كال السماكات في ءشي يقع أف يمكف كال كجكده تعالى اهلل

ط اًب  " عف عبد المَّو بف اٍلحارث بف نكفؿ، قاؿ:ف طىبىنىا عيمىري ٍبفي اٍلخى اثىًميؽي  خى اًبيىًة، كىاٍلجى  (3)ًباٍلجى
مىٍف ييٍضًمٍؿ  : مىٍف يىٍيًد الم وي فىبلى ميًضؿ  لىوي، كى ـي، فىقىاؿى عيمىري مىافي ييتىٍرًج فىبلى مىاًثؿه بىٍيفى يىدىٍيًو كىالتٍُّرجي

اثىًميؽي: ًإف  الم وى تى  ؟ فىقىاؿى ىىاًدمى لىوي ، فىقىاؿى اٍلجى : مىا تىقيكؿي دنا، فىقىاؿى عيمىري عىالىى الى ييًضؿُّ أىحى
مىٍف ييٍضمً  ٍطبىًتًو، فىمىم ا بىمىغى مىٍف يىٍيًد الم وي فىبلى ميًضؿ  لىوي، كى : الى شىٍيءى، ثيـ  عىادى ًفي خي مىافي ٍؿ فىبلى التٍُّرجي

اثىًميؽي: ًإف  الم وى تىعىالىى :  ىىاًدمى لىوي، قىاؿى اٍلجى ؟ فىأىٍخبىرىهي، فىقىاؿى : مىا تىقيكؿي دنا، فىقىاؿى عيمىري الى ييًضؿ  أىحى
، ثي  م ؾى مىقىؾى كىالم وي أىضى ، بىًؿ الم وي خى ٍبتي عينيقىؾى رى ٍيدو لىؾى لىضى ٍلتي عى لىٍكالى كى ، كىذىٍبتى يىا عىديك  الم ًو، كى ـ  ييًميتيؾى

ـي ثيـ  ييٍدًخميؾى الن ارى ًإٍف شىاءى الم   ةي كىالس بلى بلى مىٍيًو الص  ـى عى مىؽى آدى ؿ  لىم ا خى جى : ًإف  الم وى عىز  كى وي ، ثيـ  قىاؿى

                                                           
 (.6/171صحيح البخارم، باب: فسنيسره لميسرل، المصدر نفسو، ) (1)
 (.1/25البف عثيميف، ) رسالة في القضاء كالقدرأنظر:  (2)
الجاثميؽ: بفتح الثاء المثمثة: رئيس لمنصارل في ببلد اإلسبلـ بمدينة السبلـ، كيككف تحت يد بطريؽ أنطاكية، ثـ  (3)

آبادل، مجد الديف  المطراف تحت يده، ثـ األسقؼ يككف في كؿ بمد مف تحت المطراف، ثـ القسيس، ثـ الشماس)الفيركز
، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة كس المحيطالقامىػ(، 817أبك طاىر محمد بف يعقكب )المتكفى: 

ـ،  2005 -ىػ  1426لبناف، الطبعة: الثامنة،  –بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي، مؤسسة الرسالة لمطباعة ، بيركت 
 (.1/871، 1عدد األجزاء: 



121 
 

 : ، ثيـ  قىاؿى ـٍ عىاًمميكفى مىا ىي ، كىأىٍىؿى الن اًر كى ـٍ عىاًمميكفى مىا ىي ن ًة كى ي تىوي، فىكىتىبى أىٍىؿى اٍلجى ًء نىثىرى ذيرٍّ ىىؤيالى
ًء  ده ًليىًذًه، كىىىؤيالى مىا ييٍنًكريهي أىحى ؽى الن اسي كى كا اٍلقىدىرى فىاٍفتىرى قىٍد كىافى الن اسي تىذىاكىري  .(1)" ًليىًذًه، كى

 الشرعية، عقكبتو عمى العباد كأعاف اهلل، حدكد تعدل لمف يقاؿ "كىكذا: اهلل رحمو تيمية ابف قاؿ    
 يحبو بو أمر ما لكف كقدره، اهلل بقضاء كاقع الجميع إف: الكفار جياد عمى المسمميف يعيف كما

 .(2)عنو" نيى ما بخبلؼ كككنا، خمقا شاء كما كدينا، شرعا كيريده كيرضاه،
 ال ألنو كجكده؛ في كيأذف بو، يرضى كال الشر يحب ال لكنو كجؿ، عز اهلل ىك كالشر الخير كخالؽ    

 .(3)اهلل" أراد ما إال اهلل ممؾ في يككف
 منشأ الضبلؿ، كذلؾ كىذا ما لـ يفيمو زعيـ الٌنصارل عندما رد عمى أمير المؤمنيف عمر     

عدـ التفريؽ بيف اإلرادة الككنية )المشيئة( كاإلرادة الشرعية )المحبة(  ،في ىذا بالنسبة لمقدرية كالجبرية
ة هلل كال مقدرة، كقد مٌر معنا ، فالجبرية قالت كؿ ما يقع أراده اهلل، كالقدرية قالت ليست المعاصي مراد

 في "اإلرادة ؽ بيف اإلرادة الككنية كالشرعية:في الرد عمييـ نقض باطميـ كضبلليـ، كبقي أف نفرٌ 
 كالرضا المحبة كبيف بينيا مبلزمة كال المشيئة كىي قدرية ككنية إرادة: معنييف عمى جاءت النصكص

 اإلرادة كىذه كضده، كالمكركه كالمحبكب كالمرضي كالعصياف كالطاعات كاإليماف الكفر فييا يدخؿ بؿ

 خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:تعالى كقكلو عنيا محيص كال منيا خركج ألحد ليس

عام: ) َّ جه ين ىن من خن حن  جن يم ىممم رادة. (٥٢١األن  شرعية دينية كا 

 حج مث هت ٱُّٱ:تعالى كقكلو كنياىـ عباده أمر مقتضاىا كعمى و،كمحابٌ  اهلل بمراضي مختصة

بقرة: ) َّ مخ  جخ مح جح مج  لو سبقت لمف إال اتباعيا يحصؿ ال اإلرادة كىذه ،( ٥٨١ال

 حؽ في الككنية كتنفرد الطائع المؤمف حؽ في كالشرعية الككنية اإلرادة فتجتمع الككنية، اإلرادة بذلؾ

                                                           
مف ردىما عمى القدرية،  -ارضي اهلل عنيم-، باب: ذكر ما تأدل إلينا عف أبي بكر كعمر الشريعةاآلجٌرم،  (1)

نكارىما عمييـ، المصدر السابؽ، )  .(633( )2/332كالحديث حسف كما قاؿ الٌصيني في رسالتو، ) (2/839كا 
، فصؿ مف كبلـ الرافضي قكلو في مسألة القدر،  منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدريةابف تيمية،  (2)
(3/234.) 
 (.55/14المصدر السابؽ، ) أصكؿ الديانة، شرح كتاب اإلبانة مف (3)
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 قاؿ كما منيـ شاء مف إلجابتو كىدل مرضاتو، إلى عامة عباده دعا سبحانو فاهلل العاصي، الفاجر

 .(1)"(٥٢يونس: ) َّ  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم  ٱُّٱ:تعالى

 

 : الخمؽثٌالثال بالمطم
 حن جنٹٱٹٱُّٱ، شيء كؿ خالؽ -تعالى– اهلل فٌ صفة الخمؽ هلل تعالى، كأ الٌسمؼلقد أثبت       

ملك: ) َّمه جه ين ىن من خن  ىل  مل  يك ىك مك  لك اك   يق  ُّٱٹٱٹ و (٢ال

 .خالقو تعالى اهلل فاف األرض في أك السماكات في شيء فكؿ ( 26الزمر: ) َّ مم ام  يل

: ًإف  الم وى  ....ًإف  نىاسنا ييكىذٍّبيكفى ًباٍلقىدىًر، " عف مجاىد ، قاؿ: قمت البف عٌباس: -1 ثيـ  قىاؿى
رىل ًبمىا  ، فىجى ـى مىؽى اٍلقىمى ؿي مىا خى ٍرًشًو قىٍبؿى أىٍف يىٍخميؽى شىٍيئنا، فىكىافى أىك  مىى عى ؿ  كىافى عى جى عىز  كى

مىى أىٍمرو قىٍد فيًرغى ًمٍنوي  ًة، فىًإن مىا يىٍجًرم الن اسي عى  .(2) "ىيكى كىاًئفه ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى
كقد سبؽ بسط القكؿ حكؿ العمـ كالكتابة  الخمؽ،عمى صفات العمـ كالكتابة ك  ٌف ليذا األثر دالالتإ    

ٌز كجؿ خالؽ كؿ شيء، خالؽ الذكات حيث يؤمف أىؿ الٌسٌنة بأٌف اهلل ع كبقي بياف صفة الخمؽ،
 كاألعياف كالصفات، كخالؽ لفعؿ العبد كقكلو.

 فعمنا في نقكؿ أف يصح كيؼ كلكف خالقو، تعالى اهلل فاف األرض في أك السماكات في شيء فكؿ
 عف ناتج كقكلنا فعمنا الف ذلؾ نقكؿ أف يصح نعـ: فنقكؿ" .كجؿ؟ عز هلل مخمكؽ انو االختيارم كقكلنا
 ىذه خمؽ الذم فاف كقدرتو أرادتو عف ناتجا العبد فعؿ كاف فإذا .اإلرادة القدرة، كالثاني: أحدىما :أمريف
 عز اهلل ىك القدرة فيو خمؽ الذم ككذلؾ كجؿ عز اهلل ىك لئلرادة قاببلن  اإلنساف قمب كجعؿ اإلرادة
ذا يفعؿ لـ عاجز ىك أراد إذا ألنو يفعؿ لـ القدرة كلكال يفعؿ لـ اإلرادة فمكال كجؿ،  يرد كلـ قادرا كاف كا 

                                                           
أعبلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة ىػ(، 1377حافظ الحكمي، حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي )المتكفى:  (1)

ىػ، عدد 1422، تحقيؽ: حاـز القاضي، كزارة الشؤكف اإلسبلمية، السعكدية، الطبعة: الثانية، الناجية المنصكرة
 (.1/88) 1د األجزاء: ، عد143الصفحات: 

إسناده صحيح  (3/338، باب: اإليماف بأف اهلل عز كجؿ خمؽ القمـ، المصدر السابؽ، )االبانة الكبرل البف بطة (2)
 .سبؽ تخريجو في صفة العمـ كالكتابة
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 كالقدرة الجازمة اإلرادة خمؽ فالذم كاممة كقدرة جازمة إرادة عف ناتجا الفعؿ كاف فإذا الفعؿ يكف لـ
 .(1)اهلل" ىك الكاممة

 اك  يق  ُّٱٹٱٹلقد كرد لفظ الخمؽ كمعناه في القرآف الكريـ في مكاضع كثيرة، أذكر منيا:     

 َّ  هئ مئ هي مي خي حي ٹٱٹٱُّٱ ك ( 26الزمر: ) َّ مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك

نؤمف بأٌف اهلل خمؽ كمعنى ىذه اآليات كاضح جمي في الداللة عمى مرتبة الخمؽ، كىك أف ، ( ٩٤القمر: )
كؿ شيء، فكؿ ما في السماكات كاألرض مخمكؽ هلل، ككؿ صفات المخمكقيف فيي مخمكقة أيضان، مع 

 كجكد اإلرادة لممخمكؽ.
 يجمع أحدكـ إف: " قاؿ المصدكؽ، الصادؽ كىك  اهلل رسكؿ حدثنا: اهلل عبد قاؿ كمف الٌسٌنة،    
 اهلل يبعث ثـ ذلؾ، مثؿ مضغة يككف ثـ ذلؾ، مثؿ عمقة يككف ثـ يكما، أربعيف أمو بطف في خمقو
 فيو ينفخ ثـ سعيد، أك كشقي كأجمو، كرزقو، عممو، اكتب: لو كيقاؿ كممات، بأربع فيؤمر ممكا

 فيعمؿ كتابو، عميو فيسبؽ ذراع، إال الجنة كبيف بينو يككف ما حتى ليعمؿ منكـ الرجؿ فإف الركح،
 بعمؿ فيعمؿ الكتاب، عميو فيسبؽ ذراع، إال النار كبيف بينو يككف ما حتى كيعمؿ النار، أىؿ بعمؿ
 .(2)" الجنة أىؿ
، فإف )يجمع خمقو(  في ىذا الحديث داللة جمية عمى صفة الخمؽ، كىذا كاضح في قكؿ النبيك     

اإلنساف يمٌر بمراحؿ خمؽ في بطف أٌمو، كىي: مرحمة النطفة ثـ العمقة ثـ المضغة ثـ يرسؿ الممؾ لنفخ 
  الركح. 

 اختمؼ الٌناس: )الخمؽ(كفي ىذه المرتبة مف مراتب القدر
بنفي  :اأما المعتزلة فقالك ، فاهلل ىك الفاعؿ كالخالؽ لمفعؿ، إٌف العبد مجبكر عمى فعمو :فالجبرية قالكا  

 ،القدر مراتب فيثبتكف أما األشاعرة :أٌف العبد يحدثيا دكف مشيئة اهلل، خمؽ اهلل ألفعاؿ العباد، أم 
 ىك ما عمى الخمؽ، ، أم:القدرة كتعمؽ كاإلرادة العمـ مف تقدـ لما راجعاف عندىـ كالقدر فالقضاء
 كاإلرادة لعمـا يثبتكف صفاتفيـ . الذات صفات إلى كردىا األفعاؿ صفات تأكيؿ مف عندىـ معركؼ

 . فيثبتكنيا باتٌفاؽ الكتابة كالخمؽ، كأما

 صفات العمـ كالكتابة كالمشيئة كالخمؽ. أٌما الٌسمؼ فكما مٌر معنا فإٌنيـ يثبتكف
                                                           

 (.27-1/25البف عثيميف، ) رسالة في القضاء كالقدرأنظر:  (1)
 (.4/111المصدر السابؽ، )، باب ذكر المبلئكة، صحيح البخارم (2)
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 الخاتمة:
الذم أمٌدني بفضمو ككرمو، كأعانني عمى  ال يسعني في ختاـ ىذا البحث إال أف أشكر المكلى     

كحسبي أٌني بذلت قصارل جيدم تو تتـ الصالحات، كتبمغ الغايات، مإنجاز ىذا البحث المتكاضع، فبنع
أك ما يقاربو، فما كاف مف سداد كصكاب فمف اهلل تعالى كحده، كما كاف مف خطأ كتقصير فمٌني كمف 

 لشيطاف، كأستغفر اهلل كأتكب إليو.ا

 كخمصت في ختاـ بحثي ىذا إلى ما يمي: 

إال إف  كخصكصان إذا اجتمعكا كلـ يخالفكا بعضيـ، حجةن في باب االعتقاد،أقكاؿ الصحابة  أفٌ   -1
 ثبت أف ىذا القكؿ مأخكذ مف اإلسرائيميات.

 
ليس ىناؾ خبلؼ بيف الصحابة في مسائؿ العقيدة، فإف قرأت القرآف كاٌطمعت عمى صحيح  -2

 ف تجد فرقان كال خبلفان.مت عمى أقكاؿ كتقريرات الصحابة في أبكاب االعتقاد، فالٌسٌنة ثـ اطمع

 

كساركا عمى ما سار عميو نبييـ، كاقتفكا أثره في الفركع  أٌف الصحابة سمككا سبيؿ النبي  -3
 كاألصكؿ، كنصركا الديف كأقامكه.

 
، فرٌدكا كاالنحراؼ الشرؾقمع الصحابة البدع كالمنكرات المفضية إلى البدع ككؿ ما أدل إلى  -4

 .عمى الفرؽ كأىؿ األىكاء بالحٌجة كالبرىاف كالفيـ الٌسديد
 
 

نيى الصحابة الٌناس أف يخكضكا في مسائؿ القدر، كالتسميـ باإليماف بو دكف معرفة كنيو،  -5
 كمف لـ يؤمف بالقدر فبل خبلؽ لو كما قرركا.
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أحد كبار الصحابة، كما أنكر ابف منيج الصحابة ترؾ كؿ محدثة لـ يفعميا رسكؿ اهلل أك  -6
 الصحابة يعاندكفالتحقكا بالخكارج ، حيث تطٌكرت بدعتيـ فمسعكد عمى مف يسبحكف بالحصى

 .كيخمفكنيـ
 
 

 اإليماف عند الصحابة قكؿ كعمؿ، يزيد كينقص، ككانكا يخشكف عمى أنفسيـ النفاؽ. -7
 

كصمى إلى الكعبة فيذا المسمـ، ال ال يخرج أحد مف الديف إال ببينة، فمف أكؿ ذبيحة المسمميف  -8
 يخرجو مف اإلسبلـ إال ناقض بٌيف.

 
 

انتيج الصحابة في مرتكب الكبيرة منيجان كسطان، فمـ يكفركه كما فعمت الخكارج، كلـ يقكلكا بأٌف  -9
إيمانو كامبلن كما فعمت المرجئة، بؿ قالكا: إٌنو مؤمف ناقص اإليماف، أك ىك مؤمف بإيمانو، 

 فاسؽ بكبيرتو.

  .مى نبينا محمد كآلو كصحبو كسٌمـكصمى اهلل ع
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 :التكصيات
 ، أٌما بعد:كثيران الحمد هلل حمدان 

 فإٌني كبعد ىذا العمؿ خمصت إلى تكصيات عٌدة أبٌثيا لطمبة العمـ طمبة اآلخرة، كىي:

 ابفكمصٌنؼ  ، كمصنؼ عبد الرزاؽ،في رصد عقيدة الٌسمؼ أىمية كتب المصنفات كالمسانيد -1
 .ند ابف الجعد كغيرىا، كحاجتيا إلى مزيد مف العناية كالٌصحاح كالٌسنفمسك  شيبة أبي

أكصي إخكاني الباحثيف باالعتناء بجمع المسائؿ العقدية المأثكرة عف التابعيف كذلؾ مف خبلؿ  -2
ٌف ىذا  كتب اآلثار ؛ فمـ أجد فيما أعمـ دراسةن جمعت )سؤاالت العقيدة المكجية لمتابعيف(، كا 

 الجيد عظيـ، يحتاج طالبان مخمصان مجدان يسبر غكرىا.

 

 كالحمد هلل رب العالميف
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زخرف: ) َّ ىك مك لك  اك  ( 4-1ال

114 

زخرف: ) َّ جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ٹٱٹٱُّٱ 73 ال

٦٨  ) 

96 

دخان: ) َّ  جي يه ىه مه جه ين ٹٱٹٱُّٱ 74  ( 4ال
113 

 (  ٩ :الدخان) َّلكمك اك يق ىق يف ٹٱٹٱُّٱ 75
82 

دخان: ) َّ مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّٱ 76 دخان: ) َّ جس ُّٱ:قىٍكًلوً  ًإلىى (01ال  ( 51ال
اءى  ًإذىا اآلًخرىةً  عىذىابي  عىٍنييـٍ  أىفىييٍكشىؼي  ؟، ًإلىى عىاديكا ثيَـّ  جى ـٍ  َّ خص حص مس خس ُّٱ: تىعىالىى قىٍكليوي  فىذىًلؾى  كيٍفًرًى

دخان: )  (  61ال

81 

دخان: ) َّ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٹٱٹٱُّٱ 77   ؛( ٢١ال
82 

دخان: ) َّ حس جس مخ  جخمح جح مج حج ٹٱٱُّٱ 78  ( 51ال
81 

  جف مغجغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس ُّٱ 79
ة: ) َّ مف خف حف   ( 12الجاثي

49 

فتح: ) َّزب  رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ 81  ٤ال

) ، 

46 

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱ 81
فتح: ) َّ هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى  .( 91-81ال

16 

حجرات: ) َّ مح ٰىين ىن نن من زن  رن مم ُّٱ 82  .( ٩ال
55 

هب جت   خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٱُّٱ 83 مب 

  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح  حج مث هت حت خت مت

 ( ٩٢ – ٣٢ق: ) َّ  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

111 

ات:) َّ حط مض خض حض جض مص ُّٱ 84 ذاري  (،  2-1ال
25 

85 
 ( ٩٤القمر: ) َّ  هئ مئ هي مي خي حي ٱُّٱٹٱٹ

115 

86 
هئ  ٱمي خي حي ٹٱٹٱُّٱ وٱ  ( ٩٤القمر: ) َّهي مئ 

122 

مك  جلحل خل ٱلك خك حك جك مق حق مف حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱُّٱ 87

د: ) َّ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن من  حنخن جن مم خم حم جم هلمل   ( 01الحدي

16 

د: ) َّجل  مك لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ 88   ( 01الحدي
49 

ر: ) َّجئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن ٹٱٹٱُّٱ 89  ( ٢٢الحش
116 

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ٹٱٹٱُّٱ 91
صف:) َّ جب هئ  ( 3-2ال

75 

 (  ٥الصف: ) َّمع جع مظ حط  مض  ٱُّٱ 91
112 

92 
تغابن: ) َّٰذ يي  ىي مي خي حي جي ٱُّٱ  ( 2ال

42 

93 
 87 َّ خص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج  حج مث هت متخت حت جت هب مب خب ٹٱٹٱُّٱ
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تغابن: )  .( ٧ال

الق)َّ لك  هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي  ٹٱٹٱُّٱ 94 ط  ( 21 ل
116 

 

95 
تحريم: ) َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ٹٱٹٱُّٱ  ، ( 6ال

89 

تحريم: ) َّٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ 96   ( 8ال
111 

97 
 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ

يامة: ) َّ ٰى ين   (٤ –١الق

71 

سان: ) َّٱٱجل مك لك خك حك جك مق حق ٹٱٹٱُّٱو 98  115 (  3اإلن

 َّ مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٱُّٱ 99
تكوير: )  ( 22-91ال

49 

تكوير: ) َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف ُّٱ 111  .( ٩٢ – ٨٢ال
111 

ليل: ) َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱ 111  ( ٦ – ٥ال
119 

 جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱٹٱٹك 112
ليل: ) َّ مل خل  .( 01-5ال

115 

 خل جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ 113
ليل: ) َّ مل   ( 01-5ال

116 

 ( 1القدر: ) َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ 114
113 

ر:) َّ نث مث زث رث ٱُّٱ 115   (1الكوث
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 كاآلثارفيرس االحاديث 
 رقـ الٌصفحة الحديث

ا أىتىٍدًرم ؟ ًسعىةي  مى ـى يىنَّ ،: قيٍمتي  جى ٍؿ،: قىاؿى  الى ا كىاهللً  أىجى  94 تىٍدًرم مى

طَّاًب  ٍبفي  عيمىري  أيًتيى   25 اٍلقيٍرآفً  تىٍأًكيؿً  عىفٍ  يىٍسأىؿي  رىجيبلن  لىًقينىا ًإنَّا،  اٍلميٍؤًمًنيفى  أىًميرى  يىا: فىقىاليكا اٍلخى

 45  اٍجًمسيكا ًبنىا نىٍزدىٍد ًإيمىاننا

 85  النكير: كاآلخر المنكر: ألحدىما يقاؿ أزرقاف أسكداف ممكاف أتاه اإلنساف أك أحدكـ قبر إذا

 67 شرؾ فيو يكف لـ ما بالرقى بأس ال رقاكـ، عمي اعرضكا

؟، أىالى  ٍنًزؿً  ًفي يىٍكمنا ًإنّْي: قىاؿى  أيٍعًجبيؾى قىدٍ  اٍلمى ٍذتي  كى ًعي أىخى ؿه  ًقيؿى  ًإذٍ  ًلٍمقىاًئمىةً  مىٍضجى  37 ًباٍلبىاًب  رىجي

 78 ىك ما المشرؽ قبؿ مف بؿ ال اليمف، بحر أك الشاـ بحر في إنو أال

 17 الغائب منكـ الشاىد ليبمغ أال

 118 ذلؾ مثؿ مضغة يككف ثـ ذلؾ، مثؿ عمقة يككف ثـ يكما، أربعيف أمو بطف في خمقو يجمع أحدكـ إف

 122 ذلؾ مثؿ عمقة يككف ثـ يكما، أربعيف أمو بطف في خمقو يجمع أحدكـ إف

 46 قمكبكـ في اإليماف يجدد أف اهلل فاسألكا الخمؽ، الثكب يخمؽ كما أحدكـ جكؼ في ليخمؽ اإليماف إفٌ 

 35 كأبشركا كقاربكا فسددكا غمبو، إال أحد الٌديف يشادٌ  كلف يسر الديف إف

نو أصحابو، عنو كتكلى قبره في كضع إذا العبد إف  84 فيقعدانو ممكاف أتاه نعاليـ، قرع ليسمع كا 

، يىا: قىاؿى  القىدىًر، ًفي يىقيكليكفى  البىٍصرىةً  أىٍىؿى  ًإفَّ  ؟ أىتىٍقرىأي  بينىيَّ ،: قيٍمتي  القيٍرآفى ـٍ  114 الزٍُّخريؼى  فىاٍقرىأً : قىاؿى  نىعى

ؿى  ًإفَّ  ـي  ًمفٍ  تىٍفًقديكفى  مىا أىكَّ فَّ  اأٍلىمىانىةى، ًديًنكي ـي  ًمفٍ  يىٍبقىى مىا آًخرى  كىاً  ةي  ًديًنكي بلى  72 الصَّ

 118  القدر اكتب: قاؿ أكتب؟ ما: فقاؿ اكتب،: فقاؿ القمـ، اهلل خمؽ ما أكؿ إف

 11 كشره خيره بالقدر كتؤمف اآلخر، كاليكـ كرسمو، ككتبو، كمبلئكتو، باهلل، تؤمف أف

 71 أف تؤمف باهلل، كمبلئكتو، ككتبو، كرسمو، كاليكـ اآلخر، كتؤمف بالقدر خيره كشره

ذىٍيفىةى  أىفَّ  ؿى  حي مىى دىخى عىؿى  قىدٍ  فىرىآهي  يىعيكديهي، رىجيؿو  عى ًدهً  ًفي جى ٍيطنا عىضي  67 ًفيوً  ريًقيى  قىدٍ  خى

رىجى  ، الخىطَّابً  ٍبفى  عيمىرى  أىفَّ  ، ًإلىى خى تَّى الشَّاـً ر احً  ٍبفي  أىبيك عيبىٍيدىةى  األىٍجنىاًد، أيمىرىاءي  لىًقيىوي  ()ًبسىٍرغى  كىافى  ًإذىا حى  116  الجى

ييٍخزىفى  اٍلقىٍكؿي  ييٍبسىطى  أىفٍ  السَّاعىةً  أىٍشرىاطً  ًمفٍ  إفَّ   74 اٍلًفٍعؿي  كى

، لىٍيسى  الشَّرَّ  ًإفَّ : يىقيكليكفى  نىاسنا ًإفَّ  بىٍيفى  فىبىٍينىنىا ":عىبَّاسو  اٍبفي  فىقىاؿى  ًبقىدىرو  112  اٍلقىدىرً  أىٍىؿً  كى

نَّوي ًإفَّ نىاسنا  كى ينىصّْ ـٍ فىؤلى ًدًى ذىفَّ ًبشىٍعًر أىحى خي ـٍ ييكىذّْبيكفى ًبًكتىاًب المًَّو، آلى : ًإنَّيي  115 ييكىذّْبيكفى ًباٍلقىدىًر، قىاؿى

 79 يغضبيا غضبة مف الدجاؿ يخرج إنما

 93 بالحكض كيكذبكف بالدجاؿ، كيكذبكف بالرجـ، يكذبكف قـك بعدكـ سيخرج إٌنو

 78 منكـ أدركو فمف قطف، بف العزل بعبد أشبيو كأني طافئة، عينو قطط، شاب إنو

 19 الجنة في عشرة عاشر إنو

مىسى ًإلىى ريٍفقىةو ًفييىا  ـى اٍلًعرىاؽى فىجى ،اٍبفي مىٍسعي أىنَّوي قىًد يمىافى كا اإٍلً ، فىتىذىاكىري : كدو  42 أىنىا ميٍؤًمفه " فىقيٍمتي

 111 دخكال الجنة أىؿ كآخر منيا، خركجا النار أىؿ آخر ألعمـ إني

 27 األعماؿ تحبط فإنيا الخصكمات، كىذه إياكـ

 42 شعبة كسبعكف بضع اإليماف

 82 الدجاؿ أك الدخاف، أك مغربيا، مف الشمس طمكع: ستا باألعماؿ بادركا

مىى بىاًبيىا، فىسىًمعىٍت ًحسَّ النَّاسً  ٍمرو عى ًربى ًفي خى  46 ،بىٍينىمىا أىنىا ًعٍندىىىا ًإٍذ مىرَّ ًبرىجيؿو قىٍد ضي

ؿه  بىٍينىمىا دّْثي  رىجي افه  يىًجيءي : فىقىاؿى  ًكٍندىةى، ًفي ييحى ذي  الًقيىامىةً  يىٍكـى  ديخى اًرًىـٍ  المينىاًفًقيفى  ًبأىٍسمىاعً  فىيىٍأخي  81 كىأىٍبصى

 28 كالمتجبريف بالمتكبريف أكثرت: النار فقالت كالنار، الجنة تحاجت

 18 منكـ يىٍسمىع ممف كييٍسمىع منكـ، كييٍسمىع تىسمعكف

مىى اأٍليمَّةي  ىىًذهً  تىٍفتىًرؽي  سىٍبًعيفى  ًبٍضعو  عى بَّنىا يىٍنتىًحميكفى  قىٍكـه  شىرُّىيـٍ  ًفٍرقىةن  كى اًلفيكفى  اٍلبىٍيتً  أىٍىؿى  حي ييخى  34 أىٍعمىالىنىا كى



132 
 

اءى  مىيَّ  يىٍشيىديكفى  قىٍكمنا ىىاىينىا ًإفَّ : فىقىاؿى  عيمىرى  اٍبفً  ًإلىى رىجيؿه  جى  58  ًباٍلكيٍفرً  عى

: يىا أىبىا الدٍَّردىاًء ًعٍظًني  اءى رىجيؿه ًإلىى أىًبي الدٍَّردىاًء، كىىيكى ًفي اٍلمىٍكًت، فىقىاؿى  83 جى

: يىا أىبىا الدٍَّردىاًء ًعٍظًني اءى رىجيؿه ًإلىى أىًبي الدٍَّردىاًء، كىىيكى ًفي اٍلمىٍكًت، فىقىاؿى  86 جى

اكىٍرتي  اًبرً  مىعى  جى ٍبدً  ٍبفً  جى ؿه  فىسىأىلىوي ، أىٍشييرو  ًستَّةى  ًبمىكَّةى  المَّوً  عى دنا تيسىمُّكفى  كيٍنتيـٍ  ىىؿٍ : رىجي  58 كىاًفرنا اٍلًقٍبمىةً  أىٍىؿً  ًمفٍ  أىحى

 32 شمالو كعف يمينو عف خطكطا خط ثـ ،" اهلل سبيؿ ىذا: " قاؿ خطا، ثـ  اهلل رسكؿ لنا خط

طَّاًب  طىبىنىا عيمىري ٍبفي اٍلخى اثىًميؽي  خى اًبيىًة، كىاٍلجى ـي  مىاًثؿه بىٍيفى يىدىٍيوً  ()ًباٍلجى مىافي ييتىٍرًج  119 كىالتٍُّرجي

 89 السعداف ليا يقاؿ شكيكة فييا بنجد تككف كحسؾ ككبلليب خطاطيؼ فيو مزلة، دحض

 95 السعداف ليا يقاؿ شكيكة فييا بنجد تككف كحسؾ ككبلليب خطاطيؼ فيو مزلة، دحض

ٍمتي  مىيو دىخى ـى  مىٍيبلن : فىقىاؿى  فىبىكىٍيتي  اٍلمىٍكتً  ًفي كىىيكى  عى ىٍشيىدىفَّ  اٍستيٍشًيٍدتي  لىًئفٍ  فىكىاهللً  تىٍبًكي؟ ًل  51 لىؾى  ألى

 116  الجنة عصافير مف عصفكر ليذا، طكبى اهلل رسكؿ يا: فقمت األنصار، مف صبي جنازة إلى  اهلل رسكؿ دعي

، ًعٍندىهي  ذيًكرى  ٍكضي ، فىأىٍنكىرى  اٍلحى ا: فىقىاؿى  أىنىسنا، ذىًلؾى  فىبىمىغى  ذىًلؾى ىسيكءىنَّوي  كىالمَّوً  أىمى  92 .غىدنا ألى

كا اًئشىةى  ًعٍندى  ذىكىري ًميِّا أىفَّ  عى ًصيِّا، كىافى  -عىٍنييمىا المَّوي  رىًضيى - عى ى مىتىى:" فىقىالىتٍ  كى  39 ًإلىٍيوً  أىٍكصى

فىةى، يىٍكـى  اأٍلىرىاؾً  أيصيكؿً  ًفي عيمىرى  ٍبفى  المَّوً  عىٍبدى  رىأىٍيتي  بىٍيفى : قىاؿى  عىرى  41 اٍلًعرىاؽً  أىٍىؿً  ًمفٍ  رىجيؿه  يىدىٍيوً  كى

فىةى، يىٍكـى  اأٍلىرىاؾً  أيصيكؿً  ًفي عيمىرى  ٍبفى  المَّوً  عىٍبدى  رىأىٍيتي  بىٍيفى : قىاؿى  عىرى ، اٍبفى  يىا: فىقىاؿى  ،اٍلًعرىاؽً  أىٍىؿً  ًمفٍ  رىجيؿه  يىدىٍيوً  كى  48 اٍلمينىاًفؽي  مىا عيمىرى

ٍكـً  أىًفي: قىاالى . السٍُّحتي  ًىيى :" سأال ابف مسعكد عف الرشكة، فقاؿ ؟ اٍلحي  63 .اٍلكيٍفري  ذىًلؾى : قىاؿى  ذىًلؾى

ر:) َّ نث مث زث رث ٱُّٱ:تىعىالىى قىٍكًلوً  عىفٍ  سىأىٍلتييىا  92  (1الكوث

ر:) َّ نث مث زث رث ٱُّٱ:تىعىالىى قىٍكًلوً  عىفٍ  سىأىٍلتييىا  92  (1الكوث

 57 كفر كقتالو فسكؽ، المسمـ سباب 

 88 العادؿ اإلماـ: ظمو إال ظؿ ال يكـ ظمو، في اهلل يظميـ سبعة

اًبرنا سىًمٍعتي  سىأىلىوي   جى ،: قىاؿى  ًشٍركنا؟ ًفيكيـٍ  الذٍَّنبى  تىعيدُّكفى  أىكيٍنتيـٍ : رىجيؿه  كى سيًئؿى : قىاؿى  الى بىٍيفى  اٍلعىٍبدً  بىٍيفى  مىا كى  52 اٍلكيٍفرً  كى

دّْثي  رىجيبلن  سىًمٍعتي  ًديثً  عىبَّاسو  اٍبفى  ييحى ٍيرىةى  أىًبي ًبحى ـى  ىىذىا، ىيرى  28 فىاٍنتىقىضى  رىجيؿه  فىقىا

 75 الكاذب فييا يصدؽ خداعات، سنكات الناس عمى سيأتي

 57 اٍلكيٍفر عىفً  ييسىاًئميًني ىىذىا :فىقىاؿى  ديبيًرىىا، ًفي اٍمرىأىتىوي  يىٍأًتي الًَّذم عىفً  عىبَّاسو  اٍبفي  سيًئؿى 

 79 القبر عذاب مف باهلل عكذكا اهلل، عذاب مف باهلل عكذكا

 77 لـ: قمت أصبحت، حتى البارحة نمت ما :فقاؿ يكـ، ذات عنيما اهلل رضي عباس ابف عمى غدكت

 98 ساجدا كقعت رأيتو فإذا عميو، لي فيؤذف داره في ربي عمى فأستأذف

  أىٍكًصنىا: فىقيٍمنىا
لىـٍ  ًصيَّةى  يىٍسأىٍلوي  كى ده  اٍلكى   الم وً  ًبًكتىابً  أيكًصيكيـٍ : قىاؿى  غىٍيرينىا أىحى

22 

ف تعكدكىـ، فبل مرضكا إف: األمة ىذه مجكس القدرية  119 تشيدكىـ فبل ماتكا كا 

ٍنييمىا المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  اًلٍبفً  قيٍمتي  ٍيري : يىقيكليكفى  ًعٍندىنىا نىاسنا ًإفَّ : عى  117 ًبقىدىرو  كىالشَّرُّ  اٍلخى

مىى قىٍكمنا ىينىا ًإفَّ  قيؿ لعمي ٍسًجدً  بىاًب  عى بَّييـٍ  أىنَّؾى  يىدَّعيكفى  اٍلمى اىيـٍ  رى ٍيمىكيـٍ  لىييـٍ  فىقىاؿى  فىدىعى  35 تىقيكليكفى  مىا كى

 118  منكـ "ما: فقاؿ األرض، بو ينكت فجعؿ شيئا فأخذ جنازة، في  النبي كاف

ؿى  كىافى  ٍعبىده  ًباٍلبىٍصرىةً  اٍلقىدىرً  ًفي قىاؿى  مىفٍ  أىكَّ ، مى يىًنيُّ مىٍيدي  أىنىا فىاٍنطىمىٍقتي  اٍلجي ٍبدً  ٍبفي  كىحي  117  اٍلًحٍميىًرمُّ  الرٍَّحمىفً  عى

 66 يكرىو شيء عمي مٌنا يىيجـ أف كراىيةى  كبزؽ، تنحنح الباب إلى فانتيى حاجة مف جاء إذا اهلل عبد كاف

اًلسنا المَّوً  عىٍبدي  كىافى  ابيوي  جى  77 أىٍصكىاتيييـٍ  فىاٍرتىفىعىتٍ ، كىأىٍصحى

 87 يركب كمنو آدـ، ابف خمؽ منو الذنب، عجب إال يبمى آدـ ابف كؿ

 33 تعبدكىا ، فبل اهلل رسكؿ أصحاب يتعبدىا ال عبادة كؿ

زىاًكرىةه  كينَّا مىعى النًَّبيّْ  نىٍحفي ًفٍتيىافه حى يمىافى قىٍبؿى أىفٍ ()كى ـى اٍلقيٍرآفى  ، فىتىعىمٍَّمنىا اإٍلً  45 نىتىعىم 

 95 ىذا ما تدركف:  النبي فقاؿ كجبة، سمع إذ ، اهلل رسكؿ مع كنا

ًمي   مىعى  كينَّا مىى أىٍشرىؼى  أىكٍ  مىٍشيىدنا شىًيدى  ًإذىا فىكىافى  عى دىؽى : قىاؿى  كىاًدينا ىىبىطى  أىكٍ  أىكىمىةو  عى  38 كىرىسيكليوي  المَّوي  صى
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مىى نىٍجًمسي  كينَّا ةً  قىٍبؿى  ،مىٍسعيكدو  ٍبفً  المَّوً  ٍبدً عى  بىابً  عى بلى ، فىًإذىا اٍلغىدىاًة، صى رىجى  31 اٍلمىٍسًجدً  ًإلىى مىعىوي  مىشىٍينىا خى

اـً  آًخذنا كيٍنتي  ك ٍبفً  المَّوً  عىٍبدً  دىابَّةً  ًبًمجى  73 اٍلبىٍيتى  ىىدىٍمتيـي  ًإذىا أىٍنتيـٍ  كىٍيؼى : فىقىاؿى  عىٍمرو

اًلسنا كيٍنتي  ؿى  عيمىرى  اٍبفً  ًعٍندى  جى مىٍيوً  فىدىخى ٍشرىاؾي  مىا الرٍَّحمىًف، عىٍبدً  أىبىا يىا: فىقىاؿى  رىجيؿه، عى  57 ًبالمَّوً  اإٍلً

ذىٍيفىةى  ًعٍندى  كيٍنتي  اًلسنا حي اءى  ًإذٍ  جى تَّى أىٍعرىاًبيّّ  جى ثىا حى رىجى : فىقىاؿى  يىدىٍيوً  بىٍيفى  جى اؿي  أىخى  77 الدَّجَّ

ابىةو ذىًكم عىدىدو  رىٍجنىا ًفي ًعصى كىاًرًج، فىخى  87 كيٍنتي قىٍد شىغىفىًني رىٍأمه ًمٍف رىٍأًم اٍلخى

 97 كنت مف أشدّْ الناس تكذيبنا بالشَّفاعة، حتى لقيت جابر بف عبداهلل، فقرأت عميو

 52 شركا الذنب تعدكف أكنتـ: اليشكرم سميماف كعف ال،: قاؿ كفار؟ إنكـ: القبمة ألىؿ تقكلكف كنتـ

 26 كفر فيو جداال فإف القرآف في تجادلكا ال

ـٍ  يىٍضًربي  كيفَّارنا بىٍعًدم تىٍرًجعيكا الى  كي  57 بىٍعضو  ًرقىابى  بىٍعضي

 17 أحدىـ مدٌ  بمغ ما ذىبان  ،أحدو  مثؿ أنفؽ أحدكـ أفٌ  فمك أصحابي، كاتسبٌ  ال

 36 فاقتمكه دينو بدؿ مف:  النبي قاؿ كما كلقتمتيـ اهلل، بعذاب تعذبكا ال

 82 مغربيا مف الشمس طمكع: آيات عشر تركا حتى الساعة تقكـ ال

 53  مؤمف كىك يسرؽ حيف السارؽ يسرؽ كال مؤمف، كىك يزني حيف الزاني يزني ال" :

 87 اهلل رسكؿ كأني لو، شريؾ ال كحده باهلل: بأربع يؤمف حتى عبد يؤمف ال

 87 اهلل رسكؿ كأني لو، شريؾ ال كحده باهلل: بأربع يؤمف حتى عبد يؤمف ال

 72 تمييا بالتي الناس تشبث عركة انتقضت فكمما عركة، عركة اإلسبلـ عرل لتنقضف

كًريَّةى  اٍعتىزىٍلتي  لىمَّا ري مىى دىارو  ًفي فىكىانيكا ()اٍلحى ةً  عىفً  أىٍبًردٍ  ،اٍلميٍؤًمًنيفى  أىًميرى  يىا: ًلعىًمي   فىقيٍمتي  ًحدًّْتًيـٍ  عى بلى  64  الص 

، الكسؿ مف بؾ أعكذ إني الميـ ، كالمأثـ كاليـر  83 القبر كعذاب القبر، فتنة كمف كالمغـر

تَّى قىٍكـه  لىييًحبًُّني ميكا حى بّْي، ًفي النَّارى  يىٍدخي ًني حي لىييٍبًغضي تَّى قىٍكـه  كى ميكا حى  34 بيٍغًضي ًفي النَّارى  يىٍدخي

تَّى قىٍكـه  لىييًحبًُّني ميكا حى بّْي، ًفي النَّارى  يىٍدخي ًني حي لىييٍبًغضي تَّى قىٍكـه  كى ميكا حى  34 بيٍغًضي ًفي النَّارى  يىٍدخي

 76  آيات عشر قبميا تركف حتى تقكـ لف إنيا: " قاؿ الساعة، نذكر: قالكا تذاكركف؟" ما

 23 الفضيخ تسمكنو الذم ىذا فضيخكـ غير خمر لنا كاف ما

 115 سعيدة أك شقية، كتبت قد إال الجنة، مف أك النار مف مكانيا اهلل كتب إال منفكسة نفس مف ما أحد، مف منكـ ما

يمىافً  ـٍ زىافو ًإالَّ نىزىعى المَّوي ًمٍنوي نيكرى اإٍلً كٍَّجنىاهي، الى يىٍزًني ًمٍنكي ـي اٍلبىاءىةى زى  46 مىٍف أىرىادى ًمٍنكي

 111  فييا مخمدا خالدا فيو يتردل جينـ نار في فيك نفسو، فقتؿ جبؿ مف تردل مف

 96  القائمة كالصبلة التامة الدعكة ىذه رب الميـ النداء يسمع حيف قاؿ مف

 16 تكعد ما السماء أتى النجكـ ذىبت فإذا لمسماء، أمنة النجكـ

 91 الجنة يدخؿ مف أكؿ كنحف القيامة، يـك األكلكف اآلخركف نحف

 91 متاع كال لو درىـ ال مف اهلل، رسكؿ يا فينا، المفمس: قالكا ،"المفمس؟ مف تدركف ىؿ

ابي النًَّبيّْ  يمىافي ًفي  ىىٍؿ كىافى أىٍصحى ، كىاإٍلً ـٍ : نىعى ؟ قىاؿى كيكفى ـي ًمًف اٍلًجبىاؿً يىٍضحى ـٍ أىٍعظى  45 قيميكًبًي

ـي؟  ٍسبلى :ىىٍؿ ييٍدرىل كىٍيؼى يىٍنقيصي اإٍلً ؟ قىاؿى  46 كىمىا تيٍنًقصي الدَّابَّةى سىٍمنىيىا قىاليكا: كىٍيؼى

 95 خريفا لسبعكف جينـ قعر إف بيده ىريرة أبي نفس كالذم

ـٍ  ًإنّْي كىاهللً  ىٍعمىميكي ، عىزَّ  ًباهللً  ألى ؿَّ ـٍ  كىجى  12 قىٍمبنا لىوي  كىأىٍتقىاكي

  ال: قاؿ بحديث؟ نحدثؾ بكر أبا يا: فقاال سيريف، بف محمد عمى األىكاء أصحاب مف رجبلف كدخؿ"    

27 

فىٍدتي  مىى كى ؿى  ًإذٍ  ًعٍندىهي  أىنىا فىبىٍينىا ميعىاًكيىةى، عى مىٍيوً  رىجيؿه  دىخى  76 ًطٍمرىافً  عى

ميعىةً  ـى أىيَّاـً الدٍُّنيىا يىٍكـي اٍلجي : ًإفَّ أىٍعظى ميعىًة، فىقىاؿى ٍسًجًد يىٍكـى اٍلجي ميكسنا ًفي اٍلمى كينَّا جي  86 كى

 88 سٌمـ سٌمـ الميـ : يكمئذ الرسؿ كدعاء يجيز، مف أكؿ فأككف جينـ جسر كيضرب

ٍمزىةى، أىبىا يىا ـي  مىا حى رّْ ـى  ييحى الىوي؟ العىٍبدً  دى مى  52 ًقٍبمىتىنىا كىاٍستىٍقبىؿى  المَّوي، ًإالَّ  ًإلىوى  الى  أىفٍ  شىًيدى  " مىفٍ :فىقىاؿى  كى

مىى عىٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  ـٍ أىفَّ النَّاسى كىانيكا عى ـٍ تىٍعمى ، أىلى ثىًة أىٍصنىاؼو  يىا اٍبفى مىٍسعيكدو مىى ثىبلى  58 عى

 61 قطعتو بعدما تعكذا قاليا إنما اهلل، رسكؿ يا: فقمت ،" اهلل؟ إال إلو ال: يقكؿ كىك أقتمتو، أسامة، يا
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 88 غرال عراة حفاة اهلل إلى محشكركف إنكـ الناس، أييا يا

 54 إلييا أحسف: فقاؿ كلييا،  اهلل نبي فدعا عمي، فأقمو حدا، أصبت اهلل، نبي يا

 79 الطيالسة عمييـ ألفا سبعكف أصبياف، ييكد مف الدجاؿ يتبع

 78 العراؽ مف الدجاؿ يخرج

 99 الجنة فيدخمكف سفع، منيا مسيـ ما بعد النار مف قـك يخرج

 25 تراقييـ يجاكز ال القرآف كيقرؤكف المشرؽ، قبؿ مف ناس يخرج
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 .ـ 1999
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القاىرة،  –، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، دار الحديث مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿىػ(، 241
 .ـ 1995 -ىػ 1416ة: األكلى، الطبع

  ،مكتبة العمـك كالحكـ، اإليماف بيف السمؼ كالمتكمميفأحمد بف عطية بف عمي الغامدم ،
 .ـ2002ػ/ى1432المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى، 

 عالـ، المعاصرة العربية المغة معجـ( ىػ1424: المتكفى) عمر الحميد عبد مختار أحمد 
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 –، دار اآلفاؽ الجديدة الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجيةىػ(، 429منصكر )المتكفى: 

 . 1977ية، بيركت ، الطبعة: الثان
  تاب اإلبانة مف أصكؿ شرح كاألشباؿ حسف الزىيرم آؿ مندكه المنصكرم المصرم، أبك

مية، كرقمو عمى ، مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلالديانة
 .الشاممة

  :اآلمدم، أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي )المتكفى
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   :ىػ(، 256البخارم، محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، أبك عبد اهلل )المتكفى
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 ـ.2003 -ىػ 1423، مكتبة الرشد، الطبعة: األكلى، شعب اإليماف

 المحقؽ: االعتقاد كاليداية إلى سبيؿ الرشاد عمى مذىب السمؼ كأصحاب الحديث، البييقي ،
 .1401األكلى، بيركت ، الطبعة:  –أحمد عصاـ الكاتب، دار اآلفاؽ الجديدة 

  ،دار ماجد عسيرم، منيج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدةتامر محمد محمكد متكلي ،
 .ـ2004-ىػ1425الطبعة: األكلى 
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  :ىػ(، 279الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، )المتكفى
(، 3عبد الباقي )جػ (، كمحمد فؤاد 2، 1، تحقيؽ كتعميؽ: أحمد شاكر )جػ سنف الترمذم

براىيـ عطكة )جػ  مصر، الطبعة:  –(، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي5، 4كا 
 .ـ 1975 -ىػ 1395الثانية، 

   :ىػ(، 1413التكيجرم، حمكد بف عبد اهلل بف حمكد بف عبد الرحمف التكيجرم )المتكفى
ار الصميعي لمنشر كالتكزيع، ، دإتحاؼ الجماعة بما جاء في الفتف كالمبلحـ كأشراط الساعة

 .ىػ 1414الرياض، الطبعة: الثانية، 
  تيمية، أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية ابف

، تحقيؽ: الدكتكر درء تعارض العقؿ كالنقؿىػ(، 728الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
السعكدية، الطبعة: الثانية،  سعكد اإلسبلمية،اـ محمد بف محمد رشاد سالـ، جامعة اإلم

 .10ـ، عدد األجزاء:  1991 -ىػ  1411
  المحقؽ: محمد ناصر الديف األلباني، المكتب اإلسبلمي، عماف، األردف، اإليماف، تيميةابف ،

 .ـ1996ىػ/1416لطبعة: الخامسة، ا
  المحقؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، الناشر: مجمع الممؾ مجمكع الفتاكلتيمية، ابف ،

 .1995ىػ/1416عاـ النشر: فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، 
 أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية ابف تيمية ،

ياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة منىػ(، 728الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
ألكلى، ، المحقؽ: محمد رشاد سالـ، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية الطبعة: االقدرية
 .ـ 1986 -ىػ  1406

  ييا ىػ( ، كأضاؼ إل652تيمية، بدأ بتصنيفيا الجٌد: مجد الديف عبد السبلـ بف تيمية )ت: آؿ
ىػ( 728، ثـ أكمميا االبف الحفيد: أحمد بف تيمية )ىػ(682األب، : عبد الحميـ بف تيمية)ت: 

 .العربي، المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، دار الكتاب المسكدة في أصكؿ الفقو ،
  :التعريفات ىػ(،816الجرجاني، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني)المتكفى ،

–الناشر، دار الكتب العممية بيركت المحقؽ: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ 
 .ـ1983-ىػ 1403لطبعة: األكلى لبناف ، ا

  ٍكىىرم البغدادم )المتكفى: ابف ٍعد بف عبيد الجى ، مسند الجعدىػ(، 230الجعد، عمي بف الجى
، 1990 –1410بيركت ، الطبعة: األكلى،  –تحقيؽ: عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر

(1/195). 
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  :ىػ(، 986جماؿ الديف، محمد طاىر بف عمي الصديقي اليندم الفىتًَّني الكجراتي )المتكفى
، مطبعة مجمس دائرة المعارؼ مجمع بحار األنكار في غرائب التنزيؿ كلطائؼ األخبار

 .ـ1967 -ىػ  1387العثمانية، الطبعة: الثالثة، 
   كشؼ، (ىػ597: المتكفى) الجكزم محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبكالجكزم، ابف 

 .الرياض - الكطف دار: الناشر، البكاب حسيف عمي: المحقؽ ،الصحيحيف حديث مف المشكؿ
  المحقؽ: الدكتكر عبد المعطي أميف القمعجي، دار الكتب العممية غريب الحديثالجكزم، ابف ،

 .1985 – 1405لبناف ، الطبعة: األكلى،  –بيركت  -
  :الصحاح تاج ىػ(، 393الجكىرم، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى

بيركت،  –، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف المغة كصحاح العربية
 .ـ 1987 -  ىػ 1407الطبعة الرابعة، 

  ،سٍف الجيزاني ، عند أىؿ السنة كالجماعةمعالـ أصكؿ الفقو الجيزاني، محمَّد بٍف حسىٍيف بف حى
 .ق 1427سة، دار ابف الجكزم، الطبعة: الطبعة الخام

   : معارج القبكؿ بشرح ىػ(، 1377حافظ الحكمي، حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي )المتكفى
الدماـ،  –، المحقؽ: عمر بف محمكد أبك عمر، دار ابف القيـ سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ

 .ـ 1990 -ىػ  1410عة: األكلى، الطب
  :أعبلـ السنة المنشكرة ىػ(، 1377حافظ الحكمي، حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي )المتكفى

 ، تحقيؽ: حاـز القاضي، كزارة الشؤكف اإلسبلمية، السعكديةالعتقاد الطائفة الناجية المنصكرة
 .143ىػ، عدد الصفحات: 1422ة، ، الطبعة: الثاني

  الحاكـ، أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ النيسابكرم
، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار المستدرؾ عمى الصحيحيفىػ(،  405)المتكفى: 

 .1990 – 1411بيركت ، الطبعة: األكلى،  –الكتب العممية 
   اذ بف مىٍعبدى، التميمي، أبك حاتـ، حباف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معابف

، ترتيب: ابف اإلحساف في تقريب صحيح ابف حبافىػ( ،354الدارمي، البيستي )المتكفى: 
، مؤسسة الرسالة، بيركت، الطبعة: طاألرناؤك ىػ(، حققو: شعيب 739بمباف الفارسي )المتكفى: 

 .ـ 1988 -ىػ 1408األكلى، 
  العسقبلني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبكحجر العسقبلني،ابف 

( رسالة عممية قدمت 17، )المطالب العالية بزكائد المسانيد الثمانية ،(ىػ852: المتكفى)
لجامعة اإلماـ محمد بف سعكد، تنسيؽ: د. سعد بف ناصر بف عبد العزيز الشثرم، دار 

 .ىػ1419بعة: األكلى، السعكدية، الط –العاصمة، دار الغيث
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  المحقؽ: عبد اهلل بف نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر، حجرابف ،
 .ىػ1422، ضيؼ اهلل الرحيمي، مطبعة سفير بالرياض، الطبعة: األكلى

  رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد فتح البارم شرح صحيح البخارم، حجرابف ،
 –دار المعرفة  13، طبعو: محب الديف الخطيبالباقي، قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى 

 .بيركت
 حقؽ كمترجـ ىػ(، م372، المؤلؼ: مجيكؿ )تكفي: بعد حدكد العالـ مف المشرؽ إلى المغرب

 .ىػ 1423:منشر، القاىرة، الطبعة: السيد يكسؼ اليادم، الدار الثقافية لالكتاب )عف الفارسية(
  ابف ، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى: حـز

، المحقؽ: الشيخ أحمد محمد شاكر ، قدـ لو: األستاذ  اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـىػ(، 456
 .يركتالدكتكر إحساف عباس، دار اآلفاؽ الجديدة، ب

 حمد بف حسف بف سفراف حمد القحطاني،  بف حسيف بف سعيد بف ىادم بف عبد الرحمف بف م
 .الرياض –ر، دار األكفياء لمطبع كالنشفتاكل األئمة في النكازؿ المدليمةالقحطاني، 

  مكتبة  الفقو األكبرىػ(، 150النعماف بف ثابت بف زكطي بف ماه )المتكفى:  ،حنيفةأبك ،
 .ـ1999 -ىػ 1419اإلمارات العربية ، الطبعة: األكلى،  -الفرقاف 

  ،عمادة البحث اآلثار الكاردة عف عمر بف عبد العزيز في العقيدةحياة بف محمد بف جبريؿ ،
 .ـ2002ىػ/1423العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، الطبعة: األكلى 

  ، الجامع خالد الرباط، سيد عزت عيد، محمد أحمد عبد التكاب بمشاركة الباحثيف بدار الفبلح
جميكرية مصر  -، دار الفبلح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث، الفيكـ مدلعمـك اإلماـ أح

 .ـ 2009 -ىػ 1430العربية، الطبعة: األكلى، 
  :ىػ(، 463الخطيب البغدادم، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم )المتكفى

كالنشر، ، تحقيؽ: سيكينة الشيابي، طبلس لمدراسات كالترجمة تمخيص المتشابو في الرسـ
 .ـ 1985، دمشؽ، الطبعة: األكلى

  :ؿ البغدادم الحنبمي )المتكفى بلَّ الخبلؿ، أبك بكر أحمد بف محمد بف ىاركف بف يزيد الخى
الرياض ، الطبعة: األكلى،  –، المحقؽ: د. عطية الزىراني، دار الراية الٌسٌنةىػ(، 311

 .ـ1989 -ىػ1410
 ف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم الخميؿ بف أحمد، أبك عبد الرحمف الخميؿ ب

سامرائي،  دار ، المحقؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ الكتاب العيفىػ(، 170)المتكفى: 
 .كمكتبة اليبلؿ



141 
 

   :الدارمي، عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد الدارمي)المتكفى
كلى، اني، دار المغني، السعكدية، الطبعة: األ، تحقيؽ: حسيف الدار سنف الدارميىػ(، 255

 .ـ 2000 -ىػ 1412
  ،سمسمة اآلثار الصحيحة أك الصحيح المسند أبك عبد اهلل الداني بف منير آؿ زىكم، الٌداني

 .عدد األجزاء ة: األكلى،، دار الفاركؽ، الطبعمف أقكاؿ الصحابة كالتابعيف
  جميرة المغةىػ(، 321دريد، أبك بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم )المتكفى: ابف ،

 .ـ1987ى، بيركت الطبعة: األكل –المحقؽ: رمزم منير بعمبكي، دار العمـ لممبلييف 
  : الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )المتكفى

، المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب ءسير أعبلـ النببلىػ(، 748
 .ـ 1985ىػ /  1405لثة ، األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثا

  :الفصكؿ في ىػ(، 370الرازم، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي )المتكفى
 .ـ1994 -ىػ 1414، كزارة األكقاؼ الككيتية، الطبعة: الثانية، األصكؿ

 رجب، زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، السىبلمي الحنبمي )المتكفى: ف اب
، المحقؽ: جسـ الفييد اختيار األكلى في شرح حديث اختصاـ المؤل األعمىىػ(، 795

 .1985 – 1406الككيت، الطبعة: األكلى،  –الدكسرم، مكتبة دار األقصى 
 ،منيج القرآف الكريـ في دعكة المشركيف إلى  الرحيمي، حمكد بف أحمد بف فرج الرحيمي

، عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، الطبعة: األكلى، اإلسبلـ
 .ـ2004/ىػ1424

  الزبيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّبيدم
ف المحققيف، ، المحقؽ: مجمكعة ماىر القامكستاج العركس مف جك ىػ(، 1205)المتكفى: 
 .دار اليداية

  :ىػ(، 794الزركشي، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي )المتكفى
 .ـ1994 -ىػ 1414، دار الكتبي، الطبعة: األكلى، البحر المحيط في أصكؿ الفقو

 بد اهلل بف ناصر بف حمد آؿ سعدم الٌسعدم: أبك عبد اهلل، عبد الرحمف بف ناصر بف ع
 .التكضيح كالبياف لشجرة اإليمافىػ(، 1376)المتكفى: 

 المحقؽ: أبك محمد الدرة البيية شرح القصيدة التائية في حؿ المشكمة القدرية، الٌسعدم ،
 .ـ1998 - ىػ1419أشرؼ بف عبد المقصكد، أضكاء السمؼ، الطبعة: األكلى: 

  ،ة: ، الطبعأصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعةسعكد بف عبد العزيز الخمؼ
 .ىػ1421-ىػ1420
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  ،نكر اإلسبلـ كظممات الكفر في ضكء الكتاب كالسنةسعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني ،
 .ياض، عدد األجزاءمطبعة سفير، الرياض ، تكزيع: مؤسسة الجريسي لمتكزيع كاإلعبلف، الر 

 اإلسبلمية العقائد - كفقييا السنة في األساس،األساس في السنة كفقييا، (ىػ1409 المتكفى) حٌكل سعيد ،
 .ـ 1992 - ىػ 1412 الثانية،: الطبعة، كالترجمة كالتكزيع كالنشر لمطباعة السبلـ دار

  :السفاريني، شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي )المتكفى
البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة لكامع األنكار ىػ(، 1188

 .ـ 1982 -ىػ 1402 -دمشؽ ، الطبعة: الثانية –، مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا المرضية
  اإليماف ىػ(، 224سبٌلـ، أبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم )المتكفى: ابف

، المحقؽ: محمد نصر الديف األلباني، مكتبة المعارؼ كدرجاتوكمعالمو، كسننو، كاستكمالو، 
 .ـ2000-ىػ 1421لى، لمنشر كالتكزيع ، الطبعة: األك 

  تحقيؽ: مركاف العطية، كمحسف خرابة، ككفاء تقي الديف، فضائؿ القرآف، بيدسبٌلـ، أبك عي ابف ،
 .1995-ىػ  1415بعة: األكلى، بيركت(، الط -دار ابف كثير )دمشؽ 

 التكضيح عف تكحيد ىػ(، 1233ف بف عبد اهلل بف محمد بف عبد الكىاب )المتكفى: سميما
، الخبلؽ في جكاب أىؿ العراؽ كتذكرة أكلي األلباب في طريقة الشيخ محمد بف عبد الكىاب

 .ـ1984ىػ/ 1404ة: األكلى، دار طيبة، الرياض، المممكة العربية السعكدية ،الطبع
 تيسير العزيز الحميد في ىػ(، 1233ف عبد الكىاب )المتكفى: سميماف بف عبد اهلل بف محمد ب

، المحقؽ: زىير الشاكيش، المكتب شرح كتاب التكحيد الذل ىك حؽ اهلل عمى العبيد
 .ـ2002ىػ/ 1423لى، االسبلمي، بيركت، دمشؽ ،الطبعة: األك 

  :ىػ(، 1138السندم، محمد بف عبد اليادم التتكم، أبك الحسف، نكر الديف السندم )المتكفى
بيركت، نفس صفحات دار الفكر،  -، دار الجيؿحاشية السندم عمى سنف ابف ماجة

 .الثانية -الطبعة
  المخصصىػ(، 458، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )المتكفى: هسيدابف ،

ىػ 1417بيركت، الطبعة: األكلى،  –المحقؽ: خميؿ إبراىـ جفاؿ، دار إحياء التراث العربي 
 .ـ1996

 المحقؽ: عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العمميةالمحكـ كالمحيط األعظـ، سيده ابف ،– 
 .ـ 2000 -ىػ  1421ألكلى، بيركت، الطبعة: ا

   :التكشيح ىػ(،  911السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )المتكفى
الرياض، الطبعة:  –الرشد، المحقؽ: رضكاف جامع رضكاف، مكتبة شرح الجامع الصحيح

 .ـ 1998 -ىػ 1419كلى، األ
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 اليمف،  –، مركز النعماف، صنعاءمكسكعة العقيدة ،نعماف آؿ سالـ بف محمد بف شادم
 .ـ 2010 -ىػ 1431لطبعة: األكلى، ا

  :االعتصاـ ىػ(، 790الشاطبي، إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي )المتكفى ،
 . ـ1992 -ىػ 1412األكلى،  اليبللي، دار ابف عفاف، السعكدية، الطبعة: تحقيؽ: سميـ

 ،ـ 2010 -ىػ 1431، الطبعة: الرابعة، أىركافي اإليماف الٌشحكد، عمي بف نايؼ الشحكد. 
  :الشيرستاني، أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني )المتكفى

 .مبية الح، مؤسسالممؿ كالنحؿىػ(، 548
  شيبة، أبك بكر بف أبي شيبة، عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي ابف أبي

الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار، المسمى مصنؼ ابف أبي ىػ(، 235العبسي )المتكفى: 
 .1409الرياض، الطبعة: األكلى،  –، المحقؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، مكتبة الرشدشيبة

 دار شرح مسائؿ الجاىمية لمحمد بف عبد الكىابف عبد اهلل الفكزاف، صالح بف فكزاف ب ،
 .ـ2005 -ىػ 1421العاصمة لمنشر كالتكزيع الرياض، الطبعة: الطبعة األكلى 

  المتكفى:  مخمي الشامي، أبك القاسـالطبراني، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير ال(
ت، بيرك  –جيد السمفي، مؤسسة الرسالة، المحقؽ: حمدم بف عبدالممسند الشامييفىػ(، 360

 .1984 – 1405الطبعة: األكلى، 
  :ىػ(، 310الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب، أبك جعفر الطبرم )المتكفى

، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى، جامع البياف في تأكيؿ القرآف
 .ـ 2000 -ىػ  1420

  المحقؽ: محمكد محمد تيذيب اآلثار كتفصيؿ الثابت عف رسكؿ اهلل مف األخبار، الطبرم ،
 .القاىرة –دنيشاكر، مطبعة الم

 ،أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم  أبك جعفر الطحاكم
، تحقيؽ: شعيب شرح مشكؿ اآلثار،ىػ(، 321المصرم المعركؼ بالطحاكم )المتكفى: 

 .ـ 1494ىػ،  1415 -مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكلى  األرنؤكط،
  :مسند ىػ(، 204الٌطيالسي، أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البصرل )المتكفى

مصر،  –، المحقؽ: الدكتكر محمد بف عبد المحسف التركي،  دار ىجر أبي داكد الطيالسي
 .ـ 1999 -ىػ  1419األكلى، الطبعة: 

  محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )المتكفى: عاشكرابف ،
 .ىػ 1984تكنس، سنة النشر:  –، الدار التكنسية لمنشرالتحرير كالتنكيرىػ(، 1393
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  عاصـ، أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني ابف أبي
ىػ/ 1400سبلمي، الطبعة: الطبعة األكلى، ، المكتب اإلكتاب السنةىػ(، 287)المتكفى: 

 . ـ1980
   ،االنتصار العباد، عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد اهلل بف حمد العباد البدر

األكلى، ، دار الفضيمة، الرياض، الطبعة: ألىؿ السنة كالحديث في رد أباطيؿ حسف المالكي
 .ـ2003ىػ/1424

  ،إعداد: عبد شرح العقيدة الطحاكيةعبد الرحمف بف ناصر بف براؾ بف إبراىيـ البراؾ ،
 .ـ 2008 -ىػ  1429الرحمف بف صالح السديس، دار التدمرية، الطبعة: الثانية، 

   ،تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيعبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر ،
 .ـ2003/ىػ1424الطبعة: األكلى، غراس لمنشر كالتكزيع ، 

  ،زيادة اإليماف كنقصانو عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر، مكتبة دار القمـ كالكتاب، الرياض
 .ـ1996 ىػ/1416، الطبعة: األكلى كحكـ االستثناء فيو

  :عبد الرزاؽ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني )المتكفى
بيركت، الطبعة:  – ، المحقؽ: حبيب الرحمف األعظمي، المكتب اإلسبلميالمصنؼ ىػ(،211

 .1403الثانية، 
  ،اإليماف حقيقتو، خكارمو، نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعةعبد اهلل بف عبد الحميد األثرم ،

مراجعة كتقديـ: عبد الرحمف بف صالح، مدار الكطف لمنشر، الرياض ، الطبعة: األكلى، 
 .ـ 2003 -ػ ى 1424

 الصحيح المسند مف آثار الصحابة في الزىد كالرقائؽ كاألخبلؽ  ،الخميفي فيد بف اهلل عبد
 .كاألدب

  ،شرح حديث جبريؿ عبد المحسف بف حمد بف عبد المحسف بف عبد اهلل بف حمد العباد البدر
 .ـ2003ىػ/1424، مطبعة سفير، الرياض، الطبعة: األكلى، في تعميـ الديف

  يكسؼ بف عبد اهلل الحاطي،  -خالد بف عيسى العسيرم-عبد المحسف بف محمد السميح
 .ىػ1423، السعكدية، الطبعة: األكلى-، كزارة الشئكف اإلسبلمية البدع كالمخالفات في الحج

  ،مكتبة السكادم لمتكزيع ، الطبعة: مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلميةعثماف جمعة ضميرية ،
 .ـ1996-ىػ1417الثانية 

  مجمكع فتاكل ىػ(، 1421عثيميف، محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى : ابف
، جمع كترتيب: فيد بف ناصر بف إبراىيـ كرسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف

 .ىػ 1413 -الطبعة : األخيرة  دار الثريا، -السميماف، دار الكطف 
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  أحاديثو كاعتنى بو: سعد بف فكاز الصميؿ، دار  ، خرجشرح العقيدة الكاسطية، عثيميفابف
 .ىػ1421ة، ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع، السعكدية، الطبعة: السادس

  ىػ1424، دار الثريا لمنشر ، الطبعة: الطبعة الرابعة شرح ثبلثة األصكؿ، عثيميفابف - 
 .ـ2004

 :اإليمافىػ(، 243 العدني، أبك عبد اهلل محمد بف يحيى ابف أبي عمر العدني )المتكفى ،
 .1407الككيت، الطبعة: األكلى،  –المحقؽ: حمد بف حمدم الجابرم الحربي، الدار السمفية 

  المتكفى: ف بف أبي بكرالعراقي، أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحم(
ماىر ياسيف  -، المحقؽ: عبد المطيؼ اليميـشرح التبصرة كالتذكرة ألفية العراقيىػ(، 806

 .ـ 2002 -ىػ  1423لبناف، الطبعة: األكلى،  –فحؿ، دار الكتب العممية، بيركت
  شرح ىػ(، 792العز، صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمٌي بف محمد )المتكفى: ابف أبي

 –عبد اهلل بف المحسف التركي، مؤسسة الرسالة  -، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط العقيدة الطحاكية
 .ـ1997 -ىػ 1417بعة: العاشرة، بيركت ، الط

   عساكر، أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر )المتكفى: ابف
 1415عاـ النشر: ، المحقؽ: عمرك بف غرامة العمركم، دار الفكر، تاريخ دمشؽىػ(، 571

 . 1995 -ىػ
  ىػ(، 513)المتكفى:  بف محمد بف الظفرمعقيؿ البغدادم، أبك الكفاء، عمي بف عقيؿ ابف

كًؿ الًفقو  ،المحقؽ: الدكتكر عىبد اهلل بف عىبد الميحسف التركي،  مؤسسة الرسالةالكىاًضح في أصي
 .ـ 1999 -ىػ  1420ة: األكلى، لبناف، الطبع –لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت

  ،ر كالتكزيع، ، دار النفائس لمنشالقضاء كالقدرعمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي
 .ـ 2005 -ىػ  1425األردف، الطبعة: الثالثة عشر، 

  العيني، أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف
 -، دار إحياء التراث العربيعمدة القارم شرح صحيح البخارمىػ(، 855العينى )المتكفى: 

 .12×  25بيركت، : 
  ،االقتصاد في ىػ(، 505محمد بف محمد الغزالي الطكسي )المتكفى: أبك حامد الغزالي

لبناف، الطبعة:  –، كضع حكاشيو: عبد اهلل محمد الخميمي، دار الكتب العممية، بيركت االعتقاد
 .ـ 2004 -ىػ  1424األكلى، 

  معجـ ىػ(، 395فارس، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى: ابف
 .ـ1979 -ىػ 1399ىاركف، دار الفكر، عاـ النشر:  سبلـ، المحقؽ: عبد القاييس المغةم
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  الفراء، القاضي أبك يعمى ، محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء )المتكفى : ابف
 1410، حققو: د أحمد بف عمي المباركي، الطبعة : الثانية العدة في أصكؿ الفقوىػ(، 458
 .ـ 1990 -ىػ 

 عقيدة التكحيد كبياف ما يضادىا مف الشرؾ كزاف، صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف، الف
 .األكبر كاألصغر كالتعطيؿ كالبدع كغير ذلؾ

  :القامكس المحيطىػ(، 817الفيركزآبادل، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب )المتكفى ،
نعيـ العرقسيكسي، مؤسسة  تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ: محمد

 .ـ 2005 -ىػ  1426لبناف، الطبعة: الثامنة،  –الرسالة لمطباعة ، بيركت 
  ىػ(، 770الفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي الحمكم، أبك العباس )المتكفى: نحك

 .بيركت –، المكتبة العممية المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
  القرطبي، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي

، تحقيؽ: أبي األشباؿ الزىيرم، دار ابف الجكزم، جامع بياف العمـ كفضموىػ( 463)المتكفى: 
 . ـ1994 -ىػ  1414المممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى، 

  بف عبد الممؾ القسطبلني القتيبي المصرم، أبك القسطبلني، أحمد بف محمد بف أبى بكر
إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم المسٌمى شرح ىػ(، 923العباس، شياب الديف )المتكفى: 

 .10ىػ، :  1323الطبعة: السابعة،  ، المطبعة الكبرل األميرية، مصر،القسطبلني
  الجكزية )المتكفى:  ـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـيٌ القابف

 .ىػ1394دار السمفية، القاىرة، الطبعة: الثانية،  طريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف،ىػ(، 751
  ياؾ نستعيف، ، القٌيـابف المحقؽ: محمد المعتصـ باهلل مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 .ـ1996 -ىػ  1416بيركت، الطبعة: الثالثة،  –البغدادم، دار الكتاب العربي 
  تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ، دار الكتب إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، القٌيـابف ،

 .ـ1991 -ػ ى1411بيركت ، الطبعة: األكلى،   –العممية 
  المحقؽ: عمي بف محمد الصكاعؽ المرسمة في الرد عمى الجيمية كالمعطمة، القٌيـابف ،

 .ىػ، عدد األجزاء1408الدخيؿ اهلل، دار العاصمة، الرياض، الطبعة: األكلى، 
  ىػ(، 346، المعركؼ بالكرخي )المتكفى: إبراىيـ بف محمد الفارسيالكرخي، أبك اسحاؽ

 .ـ 2004ادر، بيركت، عاـ النشر: ، دار صالمسالؾ كالممالؾ
  ،الحنفي، أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، )المتكفى:  الكفكم ابك البقاءالكفكم

محمد  -، المحقؽ: عدناف دركيشالكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكيةىػ(، 1094
 .بيركت –ةالمصرم، مؤسسة الرسال
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  :شرح ىػ(، 418البللكائي، ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم الرازم البللكائي )المتكفى
تحقيؽ: أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم، الناشر: دار  قاد أىؿ السنة كالجماعة،أصكؿ اعت

 .ـ2003ىػ / 1423السعكدية، الطبعة: الثامنة،  –طيبة 
  ،الجامعة االسبلمية طرؽ التخريج بحسب الراكم األعمىالمحيداف، دخيؿ بف صالح المحيداف ،

 .ىػ1422( 117العدد ) -34 بالمدينة المنكرة ، الطبعة: السنة
  المحقؽ: سنف ابف ماجةىػ(، 273ماجة، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني )المتكفى: ابف ،

بد الٌمطيؼ حرز اهلل، دار الرسالة  -محمَّد كامؿ قره بممي -عادؿ مرشد -شعيب األرنؤكط  عى
 ـ. 2009 - ىػ 1430العالمية، الطبعة: األكلى، 

  بف المبارؾ بف كاضح الحنظمي، التركي ثـ المٍركزم  المبارؾ، أبك عبد الرحمف عبد اهللابف
 –تب العممية ، المحقؽ: حبيب الرحمف األعظمي، دار الكالزىد كالرقائؽىػ( ، 181)المتكفى: 

 .بيركت
   ،رم الشافعي الكككب الكىاج شرح صحيح محمد األميف بف عبد اهلل األيرىمي العىمىكم اليىرى

 . ـ 2009 -ىػ 1430ار طكؽ النجاة، الطبعة: األكلى، د -، مكة المكرمة، دار المنياجمسمـ
  ،أضكاء مكاقؼ الطكائؼ مف تكحيد األسماء كالصفاتػمحمد بف خميفة بف عمي التميمي ،

 .ـ2002/ىػ1422السمؼ، الرياض، المممكة العربية السعكدية ، الطبعة: األكلى، 
  :مختصر عمى كتاب لمعة تعميؽ ىػ(، 1421محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى

، المحقؽ: أشرؼ بف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، مكتبة االعتقاد اليادم إلى سبيؿ الرشاد
 .ـ1995 -ىػ1415أضكاء السمؼ ، الطبعة: الطبعة الثالثة 

  :دار رسالة في القضاء كالقدرىػ(، 1421محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى ،
 .ىػ1423الكطف، الطبعة: 

 دار إيبلؼ الدكلية، اعتقاد أئمة السمؼ أىؿ الحديثمد بف عبد الرحمف الخميس، مح ،
 .ـ1999ػ/ى1420الككيت، الطبعة: األكلى، 

  :فضؿ اإلسبلـىػ(، 1206محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي النجدم )المتكفى ،
عة األماـ محمد مالمحقؽ: إسماعيؿ األنصارم، محمد عيد، عبد العزيز بف إبراىيـ الفريح، جا

 .بف سعكد، الرياض
  :كتاب التكحيدىػ(، 1206محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي النجدم )المتكفى ،

 .عة األماـ محمد بف سعكد، الرياضالمحقؽ: عبد العزيز بف عبد الرحمف السعيد كغيره، جام
  ،البياجة في شرح  مشارؽ األنكار الكىاجة كمطالع األسرارمحمد بف عمي بف آدـ بف مكسى

 .ـ2006 -ىػ 1427طبعة: األكلى،، الناشر: دار المغني، الرياض، السنف اإلماـ ابف ماجو
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 المحقؽ: طبقات الحنابمةىػ(، 526أبك الحسيف ابف أبي يعمى، )المتكفى:  ،محمد بف محمد ،
 .بيركت –محمد حامد الفقي، دار المعرفة 

  ،لبناف، الطبعة:  –دار القرآف الكريـ، بيركت محمد عمي الصابكني، مختصر تفسير ابف كثير
 .ـ 1981 -ىػ  1402السابعة، 

  :تعظيـ قدر ىػ(، 294المركزم، أبك عبد اهلل محمد بف نصر بف الحجاج المىٍركىًزم )المتكفى
المنكرة، الطبعة: المدينة  -، المحقؽ: د. عبد الرحمف عبد الجبار الفريكائي، مكتبة الدارالصبلة

 .1406األكلى، 
  :المسند الصحيح ىػ(، 261مسمـ، بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم، )المتكفى

(، المحقؽ: ، المسمى:) صحيح مسمـالمختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل 
 .بيركت –التراث العربي محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء

  جامع ىػ(، 153، أبك عركة البصرم )المتكفى: ، بف أبي عمرك راشد األزدممعمر بف راشد
 1403،الثانية مس العممي بباكستاف، الطبعة:، المحقؽ: حبيب الرحمف األعظمي، المجمعمر

 .ىػ
  :إكماؿ ىػ(، 762مغمطام، بف قميج بف عبد اهلل البكجرم المصرم الحكرم الحنفي، )المتكفى

أبك محمد  -حمف عادؿ بف محمد، المحقؽ: أبك عبد الر تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ
 .ـ 2001 -  ىػ 1422أسامة بف إبراىيـ، الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر، الطبعة: األكلى، 

   المبٌل عمي القارم، عمي بف سمطاف محمد، أبك الحسف نكر الديف المبل اليركم القارم
لبناف،  –بيركت، دار الفكر، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحىػ(، 1014)المتكفى: 

 .ـ2002 -ىػ1422لى، الطبعة: األك 
  زيف الديف محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم

عبد الخالؽ  38عالـ الكتب التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، ىػ( 1031المناكم )المتكفى: 
 .ـ1990-ىػ1410الطبعة: األكلى، ،  القاىرة-ثركت

  :دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة المنجد، محمد صالح المنجد، مصدر الكتاب
 .اإلسبلمية

  منظكر، محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر )المتكفى: ابف
 .ىػ1414 -الثالثة  بيركت، الطبعة: –، دار صادرلساف العربىػ(، 711

 المنياج شرح ىػ(، 676بف شرؼ النككم )المتكفى:  النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى
 .1392 بيركت، الطبعة: الثانية، –، دار إحياء التراث العربيصحيح مسمـ بف الحجاج
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  :الصكاعؽ المحرقة ىػ(، 974الييتمي، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييثمي )المتكفى
كامؿ محمد  -اهلل التركي  ، المحقؽ: عبد الرحمف بف عبدعمى أىؿ الرفض كالضبلؿ كالزندقة

 .2ـ ، عدد األجزاء: 1997 -ىػ 1417لبناف، الطبعة: األكلى،  –الخراط، مؤسسة الرسالة 
  مؤسسة الرسالة  ،العكاصـ كالقكاصـ ،(ىػ840: المتكفى) عمي بف إبراىيـ بف محمد الكزير،ابف

 .ـ 1994 -ىػ  1415لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، الطبعة: الثالثة، 
  ىػ(، 474األندلسي )المتكفى:  ب بف كارثسميماف بف خمؼ بف سعد بف أيك  الباجي، الكليدأبك

 .ىػ 1332ى، بجكار محافظة مصر، الطبعة: األكل -، مطبعة السعادة  المنتقى شرح المكطإ
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