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وتقدير شكر  
أشكر البارم جل كعبل على نعمو الظاىرة كالباطنة، اليت علمنا منها كما ال نعلم، كمنها أف كفقٍت 
 إسباـ من يل يسره على ،ما فيو مباركان  طيبان  كثَت ضبدان  كأضبده كربصيلو، الشرعي العلم طلب طريق إىل
 .النعمة ككماؿ اؼبنة سباـ على اغبمد فلو الرسالة، ىذه

 إبراز ىذا يف أسهم من كل عٍت جيزم أف هللا أدعو ؽبم، كتقديران  الفضل بأىل كاعًتافان    
 الدكتور ؿبمد البساطي مشرؼً  الفضيلة صاحب أشكر ما احملسنُت، كأكؿ بو جيزم ما خَت البحث

أف األكؿ ،الذم شجعٍت على اختيار اؼبوضوع ،كمدين بتوجيهاتو السديدة ،فأسأؿ هللا العلي العظيم ،
 يبسط لو من العلم النافع كالعمل الصاحل، إنو الويل لذلك كالقادر عليو.

 عصاـ فوده/ الدكتور األستاذ الكرديُت كاألستاذين الفاضلُت للشيخُت بالشكر أتقدـ كما    

 كبارؾ خَتان، هللا فجزاه كتوجيو، نصح من يل كأسداه بذلو ما ،على الرسالة مشرًؼ الثاين على
 .قريب ظبيع إنو حسناتو، موازين يف ذلك كجعل مثوبتو، عمره كأحسن يف

 كشيخي الدكتور ؿبمد عزب، الذم درسٍت العقيدة الصحيحة، فجزاه هللا خَت اعبزاء.   

العلـو اإلسبلمية ،  كلية يف فبثلةن  اؼبدينة العاؼبية، اعبامعة إىل كالتقدير الشكر ببالغ مث أتوجو
 جهود جبارة ػبدمة اإلسبلـ كاؼبسلمُت.من على ما يقوموف بو  الدين منها ، أصوؿك بقسم الدعوة 

 كاؼبؤكنة، فما الوقت من الكثَت يل كفرت الذم دريب، كرفيقة لزكجيت كالعرفاف كالشكر   
 فأسأؿ موالم أف جيعلها يل، قرت عُت يل يف الدنيا كاآلخرة. ،!ؽبا الشكر عن قلمي أعجز
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إىداء
 ..صبيلها بربىا كرد كأكرمٍت كالعافية، الصحة ثوب هللا ألبسها كالديت العزيزة، إىل 

 كإىل كالدم اؼبكـر ،أسأؿ البارم أف ديد بعمره على طاعتو .

 كاليت.. كاؽبناء الراحة أسباب كل يل ىيأت اليت...  زكجيت كإىل

 كمعُت ،كأف جيعلها مباركو أين ما كانت. صديق يل خَت يبقيها أف هللا أدعو   

 كعمر ،أسأؿ هللا أف جيعلهما بارين كحيبب ؽبما العلم الشرعي. أنسي ككذلك إىل أبنائ

 كإىل إخواين كأخوايت كإىل أصدقائي ،كعلى رأسهم األخ اؼبكـر الشيخ سامل عيداف السعدكف. 

كشيوخي الذين درسوين العقيدة الصحيحة، الشيخُت الفاضلُت ،الدكتور عصاـ فوده،    
  كالدكتور ؿبمد عزب، أسأؿ اؼبوىل أف ينفع هبما اإلسبلـ كاؼبسلمُت.
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 ملخصالبحث
يف  كقد سرتي ، كصفية دراسةه  العقيدة يف العبَّاد عبداحملسن اؼبدينة ثؿبدٌ  جهود ىذا حبثه بعنواف:   

 موضوع أمهيةفقد بينتي    كخاسبة. ،أربعةى فصوؿك  مقدمة، :نه  اآليتعلى اؼب اؼببارؾ ىذا البحث
 .العلم ػبدمة كلها حياتو بذؿ فقد ،العبَّاد عبداحملسن العبلمة أىاتبوٌ  اليت العلمية ةً اؼبكانيف  البحث

 عبد الشيخ جهود يف فبثلةن  كنشرىا، السلف عقيدة تقرير يف العلماء هودعب ان إظهار  اختياره أسبابمن ك 
 ف،كصنَّ  شبًهًهم ككشف األعداء كمواجهةً  عنو، كالذبً  اغبق لبياف جاىدان  سعىالذم  ، العبَّاد احملسن

 تكوينً  يفاليت أسهمت  ، كالعملية الشخصية العبَّاد الشيخ ياةتعريف حبللمث انتقلتي  .الكتب ذلك يف
ؿبمد بن  كالشيخ   ربانيًٌُت علماء يد على العلم يوتلقًٌ  خبلؿ من تذبلَّ  اليت ،  الفذة العقىًديَّة شخصيتوً 
 هللا إىل الدعوة أجل من لدىاتقَّ  اليت األعماؿ خبلؿ كمن ،  الشنقيطي كابن بازؿبمد األمُت ابراىيم ك 

 يف كافقهم قدف ، كالتابعُت الصَّحابة من الصاحل السلف عقيدة ىياليت  الشيخ، عقيدة مث تناكلتي ،
و ،كأنَّ  الستة اإلدياف أركافك  ، الثبلثة التوحيد أنواع تقسيم يف السلف كافق حيث العقيدة، مسائل صبيعً 
 كالسنة الكتاب يف كردت كما تعاىل هللا صفات فأثبت كالصفات األظباء يف السلف مسلك  سلك
 كجهود منه  يفك  .كجعل قواعد كضوابط على ذلك تعطيل كال تكييف كال تشبيو كال ربريف غَت من

 أىل لعقيدة تقريره يف الصحيح نه اؼب الشيخ سلك، فقد تقريرىا كيف السُّنَّة أىل عقيدة بياف يف العبَّاد
 حيجةه  السُّنَّةكأفَّ  األمة، سلف فهمً  كفقً  على ، السُّنَّةك  بالكتاب االستدالؿ ىو الذم كاعبماعة، السُّنَّة
 يف الشيخ جرى كدى  ، السليمة للفطرة مطابقةه  كاعبماعة السُّنَّة أىل عقيدةى كأفَّ  ،الدين  مسائل صبيع يف

جهود  تجاء . مثباؼبعصية صكينقي  بالطاعة يزيد كعمل قوؿ بأنو السلف، مذىب على اإلدياف حقيقة
 رأسهم كعلى ، كاعبماعة السُّنَّة ألىل العدائية الشيعة عداء حقيقة بُتَّ ف العبَّاد يف الرد على اؼبخالفُت،

مب اكبراًفهم اػبوارجً  ظبات منكأفَّ  الكراـ، الصَّحابة مث  ،الوعد جانبى  كأمهلوا الوعيد جانبى  غلَّبوا أَّنَّ
، بأف  اػبطأ منهم بدرى  إذاكاعبماعة  السُّنَّة أىل علماء معينبغي أف ييسلك  الذم اؼبنه رسم الشيخ 

 موقف العبَّاد كضَّح كما.كوف بالرفق كاللُت كما كاف عليو سلف األمة من الصحابة كالتابعُت ي
خبلؼ اغبكمة كاؼبوعظة اغبسنة، اليت أرشد إليها البارم جلَّ كأَّنما  كاإلرىاب العنف من اإلسبلـ
 التفريؽ عليهماا فتنة اؽبجر كالتجريح كترتب اليت نت  عنه مث موقفو من اغبزبية كالعصبية كعبل.

 أىل كجو يف كاحدان  صفِّا ككقوفهم بينهم، كالًتاحم التواد اؼبتعُتَّ  بل البلئقي  ككاف كالتهاجر، كاالختبلؼ
 لت ىذا البحث اؼببارؾ.شً . فهذه أبرز احملاكر اليت كاعبماعة السُّنَّة ألىل اؼبخالفُت كاألىواء البدع
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ABSTRACT 

This research titled: The efforts of the great scholar of Hadith of the illuminated city, Abdul 

Muhsin Al-Abad,  in the Science of Creed; a descriptive study, and I followed in undertaking 

this blessed research the following method: An introduction, four chapters, and a conclusion. I 

have shown the importance of the subject of research, pointing out the scientific status that the 

great scholar Abdul Muhsin Al-Abad, has assumed and hold, who has offered his entire life to 

the service of science. Among the reasons for the choice of this topic is to show the efforts of 

scientists in establishing as well as stating the doctrine of the people of Sunnah of our 

predecessors and spreading it, representing in the efforts done by Sheikh Abdul Mohsen Al-

Abbad, who has struggled to show the truth and defend it, in addition to encountering of the 

enemy and detecting their misconceptions, and he compiled many books in this regard.  Then, 

I moved to give some information about the life of Sheikh Al-Abbadi personal and scientific, 

that contributed to the formation of his inimitable creed personality, which manifested itself 

by receiving knowledge at the hands of righteous scholars such as Sheikh / Mohammed bin 

Ibrahim and Mohamed Lamine Shanqeeti, bin Baz, and through the work that he emulated for 

the call to Allah. After that I dealt with the doctrine of Sheikh, which is the doctrine of 

Ancestors of the companions and the followers, he agreed with them in vision in all faith 

issues, as he also agreed with our forefathers in the division of the three types of unification, 

and the six pillars of faith. Actually, sheikh Abbadi followed the course of our ancestors as 

regards the names and attributes proving attributes of Allah as contained in the Quran and 

Sunnah of non-distortion and no analogy, nor adapting or hindering, making rules and 

regulations on that. Further, this research discussed the method and efforts in exposing the 

doctrine of the Sunnis, as well as establishing it. Sheikh Abbadi followed the right approach 

in his establishment for the doctrine of the Sunnis and the community, which is deducing 

provisions form the Book and the Sunnah according to the understand of the nation's 

predecessor. And that the Sunnah is an argument in all matters of religion and that the 

doctrine of the Sunnis and the group is identical to natural disposition and common sense. 

Sheikh followed concerning the reality of faith on the creed of our ancestors, saying that it is a 

saying and work and which increases through obedience and bent over sin. Then, the efforts 

of Al-Abaddi in response to the offenders came as true. He clarified the reality of the hostility 

that the Shiites host against the people of the Sunnis and the community, led by the esteemed 

companions. The Kharijites attributes lies in deviating through their overwhelming the aspect 

of intimidation and neglected the one of promise. Then, Sheikh Al-Abbad has set the 

approach to be followed with the scientists of the people of Sunnah and the community if they 

did a wrong; it should be through gentle and softness as it was the nation's predecessor 

companions and followers. Al-Abbad also explained the status of Islam on violence and 

terrorism, pointing out that they came on contrary to the wisdom and good advice, which is 

guided to by the Almighty Allah glory be to Him.  Then, his stance regarding the party and 

nationalism which resulted in the turbulence of abandonment and defamation leading to 

disperse and difference, deserting. While it was better for them but even obligatory to follow 

mutual affection and compassion among them and they should stand united in the face of the 

people of fads, fancies and the violators of the Sunnis and the community. These are the most 

prominent themes that included in the blessed research.   
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 ادلقدمة
 "متهيد"

كنستغفره كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا من يهده  ستعينونك إف اغبمد هلل كبمده  
هللا فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو كأشهد أف 

 .ؿبمدا عبده كرسولو

 .(ُ)َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ قاؿ تعاىل:

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:كقاؿ سبحانو 
 .(ِ) َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن

 جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱٱ:كقاؿ تعاىل 
 .(ّ) َّ مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت   حت

 زماف كل يف، السُّنَّةك  بالكتاب العاملُت العلماء بتسخَت، كعده هللا صدؽ قدفل كبعد:   
 على اغبجة فأقاموا قياـ، خَت ثواكرً  دبا فقاموا ،كالعمل العلم عنهم ثواكرً ، ألنبيائو كرثةن  مهً علً كًبى  كمكاف
 .كالبدع الشرؾ شوائب من كحيمونو ،الصحيح الدين إىل يدعوَّنم خلقو،

 كإماتة السُّنَّة كإلحياء عنو، الشرؾ كدفع ،توحيده لنشر هللا اختارىم الذين العلماء ىؤالء كمن 
  ث اؼبدينة عبدؿبدٌ  زاىدال الشيخ) البدع

ي
 .ىل(حفظو هللا تعا العبَّادحسن بن ضبد اؼب

هللا تعاىل حرسها  اؼبدينة العاؼبية، اعبامعة يف ،العليا الدراسات يف طالب كل على كاف كؼبا
ىذا العامل  جهود يف ،حبثي يكوف أف اخًتت فقد و،صً زبصي  ؾباؿ يف حبثان  يقدـ أف ،السُّنَّةبالتوحيد ك 
 (كصفيةه  دراسةي  العقيدة يف العبَّاد عبداحمليسن اؼبدينة ؿبٌدث جهود ). بعنواف كجعلتيو

 اغبديث أىل أعبلـ أحدى  يعد رجله  أٌنو خاصةن  عنو، كتبكيي ، ينوه بهوده بأفب جدير فهو
 .على مستول العامل اإلسبلمي

                                                

 .َُِ: عمراف آؿ ( ُ)
 . ُالنساء:  ( ِ)
 .ُٕ- َٕ: األحزاب ( 3)
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ها كالنسياف، كخيرجي ينفض عنها الغبار ، على كتب السلف تعاىل - حفظو هللا -مث إنَّو عكىف   
، كجيهودنا يقـو هبا فرده،  قًٌقها كيطبعها كينشيريىا، فكاف حبقٌو رجاالن يف ثوب رجلو للواقع كالعياف، حيي

 ىا قٍدر.دي كدعوةن ال حيي 
 :مشكلةالبحث-

عليها، كنقد الشيخ ؼبا يضاديىا االستدالؿ يف العقيدة، ك   الشيخ بياف منهتمثل مشكلة البحث يف ت 
 ذلك، مع بياف أثًر تلك اعبهود، كشبراهًتا.يف العلمية كالدعوية جهود الشيخ  رؾ، كما أىممن الش

:أسئلةالبحث -
ما ك  ،الشخصية كالعملية يف تكوين شخصيتو العقدية العبَّادحياة الشيخ  أسهمتمدل أم إىل  -ُ

 ؟كسائر أركاف اإلدياف عقيدة الشيخ يف أنواع التوحيد الثبلثة
 تناكؽبا اليت اؼبباحث كاعبماعة كأم السُّنَّةنه  الذم سار عليو الشيخ يف تقريره عقيدة أىل اؼبما  -ِ

 اإلدياف؟ حقيقة ؼبسألة الشيخ
 الكراـ؟ الصَّحابةك  البيت أىل فضائل ذكر يف جهود للشيخ أكانت -ّ
 إذا بدر منهم اػبطأ؟ السُّنَّةما اؼبنه  الذم رظبو الشيخ مع علماء أىل  -ْ
 الرد يف جهوده كانت ككيف اؼبخالفة الفرؽ لدل العبَّاد ذكرىا اليت االكبراؼ أكجو أبرز ىي ما -ٓ

 ؟ عليها
 :أىدافالبحث

عقيدة ك  الفىذةيف تكوين شخصيتو العقىًديَّة  ، الشخصية كالعملية العبَّادأسهمت حياة الشيخ  -ُ
مسائل العقيدة،  كالتابعُت ، كقد كافقهم يف صبيع الصَّحابةالشيخ، ىي عقيدة السلف الصاحل من 

 .،يف تقسيم أنواع التوحيد الثبلثة ،كأكضح بقية أركاف اإلدياف حيث كافق السلف
 على ، السُّنَّةك  بالكتاب االستدالؿ الذم ىو كاعبماعة، السُّنَّة أىل لعقيدة تقريره يف الشيخ منه  -ِ
 على اإلدياف حقيقة يف الشيخ كدرج السليمة، كالفطرة الصحيح العقل مث األمة، سلف فهم كفق

 فاسق بإديانو مؤمن الدنيا يف الكبَتة صاحب كأف كينقص، يزيد كعمل قوؿ بأنو السلف، مذىب
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 يركف كاعبماعة السُّنَّة أىل كأفَّ  عذبو، شاء كاف لو غفر شاء ،إف هللا مشيئة ربت اآلخرة كيف بكبَتتو،
 . اإلدياف يف االستثناء

الكراـ، الذين يعرفوف  الصَّحابة،كعلى رأسهم  السُّنَّةحقيقة عداء الشيعة ألىل  العبَّادبُتَّ الشيخ  -ّ 
 .السُّنَّةحق آؿ البيت ،كأفَّ الشيعة سلكوا مسلك السب كاإلىانة ألىل 

 ييبدَّع كال ييهجىربأنَّو ييعذر فبل  إذا بدر منهم اػبطأ، السُّنَّةاؼبنه  الذم رظبو الشيخ مع علماء أىل  -ْ

ال ييتابىع على خطئو، كال ييتخذ ذلك اػبطأ، ذريعةن إىل عيبو كالتحذير منو، بل ييغتفر خطؤه القليل يف 
 صوابو الكثَت.

 ، ةئلدل الفرؽ اؼبخالفة ،كالشيعة كاػبوارج كاؼبرج االكبراؼأبرز أكجو  العبَّادح كما كضَّ   -ٓ

 دبعرفة صفات الفرقة الناجية.ك ، بالتحذير منها الضىالةكطريق النجاة كالسبلمة من ىذه الفرؽ 

أسباباختيارادلوضوع:-  

 الذين العلماء كمن الباحثُت من باالىتماـ جديرة كمتميزة، بارزة علمية العبَّاد شخصية الشيخ إفَّ  -ُ
.كنصرهتا اإلسبلمية العقيدة خدمة يف كبَتان  دكران  هللا رضبو أدَّل فقد هبم، يعتد  

طريق  ه يف نٍشر عقيدة السلف؛ سواء كاف عنالرَّغبة يف إبراز اعبوانب اليت كانت ًضمن جهودً  -ِ
اؼبسجد النبوم كالزاؿ بحيث أمضى يف التدريس فيها نصف قرف ك ،التدريس يف اعبامعة اإلسبلمية 

تعد أكرب اليت ك  ،حيث يعد من اؼبؤسسُت فيها ،ؽبا  للجامعة اإلسبلمية مث كاف رئيسا فيو، ك نائبان 
 على مستول العامل اإلسبلمي.،يف نشر العقيدة الصحيحة  صرحو 
الشيخ امتدادنا للمنه  السلفي يف بيئةو كانت زاخرة بالعلماء الربانيُت، كالشيخ ؿبمد بن  ييعدُّ  -ّ

رضبهم  ؿ شيخ، كالشيخ عبدالرزاؽ عفيفي كالشيخ ؿبمد الشنقيطي كالشيخ عبدالعزيز بن بازآإبراىيم 
 دبثلو. فكاف من الواجب اإلشادةى  يعا ،هللا صب

 الكراـ. الصَّحابةعقيدة السلف، ك عن جهوديه اؼبباركة كردكده اؼبفحمة يف الدفاع  -ْ
 كعقيدتو السلفية. ه الدعويةى ه بدراسةو مستقلَّة تيبُتًٌ جهودى عدـ إفرادً  -ٓ
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 ،مٍثل ىذه الشخصيات العظيمة عن طريق دراسةً  ،إبراز جانب التأسيس للدُّعاة كاؼبصلحُت -ٔ
 لشٍحذ اؽبمم كاسًتلهاـ الفوائد كتوطُت النفس كتسهيل العقبات.

:أمهيةادلوضوع-  

-وتربزأمهيةادلوضوعيفالنقاطالتالية:
يتعلق بعامل معاصر سعى جاىدان لبياف اغبق كالذب عنو، كمواجهة األعداء ككشف  اؼبوضوع -ُ

 كصنف يف ذلك الكتب.،م هً شبهً 

احملسن  يف جهود الشيخ عبد فبثلةن  ،أمهية إظهار جهود العلماء يف تقرير عقيدة السلف كنشرىا -ِ
 العبَّاد.

لفية، كحفز مهم أجياؿ اؼبسلمُت يف ىذا العصر للسَت على منهجهم الوفاء ؼبن خدـ الدعوة السَّ -ّ
 .ىمكمعتقدً 

فقد بذؿ حياتو كلها ػبدمة  -حفظو هللا -العلمية اليت تبوأىا العبلمة عبداحملسن العبَّاد  اؼبكانةي -ْ
 .العلم، إذ يعترب من العلماء اؼبشهورين دبقاكمة البدعة كأىلها يف عصره

 :الدراساتالسابقة-
حفظو  العبَّاداحملسن بن ضبد  عبد فيما أعلم ،علمية تتعلق بهود الشيخ  أك رسالةه  ال توجد دراسةه  

 يف اعبهود اليت بذؽبا.العقيدة، كال يف غَتىا يف  هللا تعاىل
 :منهجالبحث-
اعبمع بُت  فهو اؼبنه  الوصفي االستقرائي التحليلي، حيث يقـو على،أما اؼبنه  الذم سرت عليو  

التدليل كالربط  النقل من مؤلفات الشيخ كالتدليل بكبلمو على منهجو كأقوالو، مع التعبَت بأسلويب يف
يف ،أقول  لكوف التعبَت بلفظ الشيخ على اؼبسائل، كؿكالتحليل كاالستدالؿ، مع غلبة النوع األ

 .منهجو كجهوده توضيح
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.العبَّادالتعريفحبياةالشيخالفصلاألول:


.وفيومبحثواحد



ادلبحثاألول:التعريفحبياتوالشخصيةوالعلمية.
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ادلبحثاألول

التعريفحبياتوالشخصيةوالعلمية.


 .امسوونسبووأسرتو:أوالً

 .نشأتووصفاتو:ثانياً

.شيوخووتالميذه:ثالثاً

:مكانتوالعلمية.رابعاً

 .شعرهولطائفو:خامساً
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.وأسرتو ونسبو :امسوأوالً

:ونسبو امسو :أوالً
بن ىو الشيخ ؿبدث اؼبدينة الزاىد الورع عبداحملسن بن ضبد بن عبداحملسن بن عبد هللا بن ضبد 

.(ُ)عثماف آؿ بدر

 : :ُأسَرتوثانياً
 كأسرة آؿ بدر من آؿ جبلس من قبيلة عنزة إحدل القبائل العدنانية.   

ده كمنهم اؼبًتجم أكالن قب بعض كاعبد الثاين عبد هللا كلقبو )عىبَّاد ( كقد اشتهر باالنتساب إىل ىذا اللَّ 
فتكوف أـ الشيخ عبداحملسن ابنة عمًٌ أبيو سليماف ،لو ، كأمو ابنة سليماف بن عبد هللا بن ضبد آؿ بدر

   .(ِ)ضبد آؿ بدر بن عبد هللا بن

:دهوال:ثالثاً
أقبب الشيخ عددان من األبناء ، ىم : عبد الرزاؽ ، كؿبمد ، كعبد هللا ، كعمر ، كعثماف كعلي ،    

 كعبد الرضبن . 

 :لرضاهكفَّقو هللا عن نفسو  كؼبا ربدث الشيخ عن فضل أىل البيت، قاؿ متحدثان 

لقد رزقًٍت هللا بنُت كبنات، ظبيت باسم علي كاغبسن كاغبسُت كفاطمة، كبأظباء سىٍبعو من أمهات  "  

 ." (ّ)اؼبؤمنُت، كاؼبسمَّى بأظبائهم صبعوا بُت كوَّنم صحابة كقرابة





                                                

 (.ٔ/ُ) ،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن   القرآنالكرمي، العبَّاد (ُ)
 (.ٔ/ُ) ادلصدرالسابق ( ِ)
 (.ُّ/ٕ(،)ٔ/ُ) ادلصدرالسابق(  ّ)
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:توونشأتووصفاتودوال:ثانياً

 ::والدتوأوالً
عًقبى صبلة العشاء من ليلة األحد اؼبوافق الثالث من شهر رمضاف  العبَّادكيلد الشيخ عبداحملسن    

.(ُ)ىػ( يف مدينة الزلفي، كىي تقع شاؿ مدينة الرياضُّّٓعاـ )

::نشأتوثانياً
نشأ كشب فيها، فتعلَّم القراءة كالكتابةى يف الكتَّاب عند بعض مشايخ  مثكانت يف مدينة الزلفي 

 :(ِ)الزلفي منهم على سبيل اؼبثاؿ

الشيخ عبد هللا بن عبد الرضبن ك نيفي الشيخ زيد بن ؿبمد اؼبك الشيخ عبد هللا بن أضبد اؼبنيع  -ُ
 الشيخ فاحل بن ؿبمد الركمي . ك  على يديو قراءة القرآف الكرميالغيث، كقد أمت

::صفاتوثالثاً

::صاحبجلدوصربأوالً
ث عاشره كاف حفظو هللا صاحب جلد كصرب ،يعرفو القاصي كالداين، كىذه شهادة من ؿبدًٌ 

 :- رضبو هللا -زاملو، كىو الشيخ العبلمة ضباد األنصارم. قاؿ  كعاصره ك

ينبغي أف يكتب عنو التاريخ، كاف يعمل أعماال يف اعبامعة سبنيت  العبَّادالشيخ عبد احملسن  إفَّ "    
 العصر.  بعد ان معة على فًتتُت صباحا كمساءلو أين كتبتها أك سجلتها، كقد كاف يداـك يف اعبا

كمرة جئتو بعد العصر دبكتبو كىو رئيس اعبامعة فجلست  معو مث قلت لو: يا شيخ أين القهوة؟    
 .يوجد أحد يعملها فقاؿ: اآلف العصر كال

كمرة عزمت أف أسبقو يف اغبضور إىل اعبامعة فركبت سيارة كذىبت، فلما كصلت إىل اعبامعة فإذا    
كالشيخ عبد احملسن يف اعبد يف العمل حدث كال  دالشيخ عبد احملسن يفتح باب اعبامعة قبل كل أح

                                                

 (.ٔ/ُ) ،ُ،طالبدر العبَّاد عبداحملسن كرسائل كتب ضمن،الكرميالقرآن، العبَّاد ( ُ)
 (.ٔ/ُ)،ادلصدرالسابق ( ِ)
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 "         (ُ)جحر 
 .ا.ىػ كالشيخ ابن باز كأخذ ديدح أيامهم (ِ)ايدكالزَّ  العبَّادكأيضنا قاؿ: اعبامعة اإلسبلمية ىي جامعة    
قد ا يف اعبامعة، ك أنو أمت نصف قرف مدرسن  ،كمن أعظم مناذج جلده كما بارؾ هللا لو يف العمر    

ما تتفق يف األعبلـ اؼبعاصرين، فأسأؿ هللا لكتب الستة يف اؼبسجد النبوم، كىذه األمور قلَّ اأمت شرح 
 ." يف طاعتو، كيرزقو حسن اػباسبة، آمُت أف ديد عمره

 ::علواذلمةوتفوقوعلىاألقرانثانياً
كذلك يف  "من خبلؿ دراستو النظامية : ا جليا ن ،فكاف كاضحن  أقرانو على كسبيزه العبَّاد تفوؽ كأما   

عددىم شبانُت كلية الشريعة يف الرياض ،حيث أكرمو هللا تعاىل بأف كاف ترتيبو األكؿ بُت زمبلئو البالغ 
خرجيان ، ككانوا ديثلوف الفوج الرابع من خرجيي كلية الشريعة بالرياض ، كما كاف ترتيبو األكؿ أيضان يف 

." (ّ)سنوات النقل الثبلث يف الكلية ، كعند حصولو على الشهادة الثانوية دبعهد الرياض العلمي

 :العلم حتصيل يف ومثابرتو ه:جدّثالثاً
ست أكؿ مدرسة لم العلميالسُّ يف جو كمواصلتو خبلؿ تدري  يتجلَّى ذلك من"    ابتدائية  ، فعندما أيسًٌ

الثالثة االبتدائية، كيف أثناء الدراسة االبتدائية  نةالسىػ( التحق الشيخ هبا يف ُّٖٔيف الزلفي عاـ )
 ".وة يف الفرائض كاآلجركمية يف النحبيدرس على الشيخ ضبداف بن أضبد الباتل يف الرح

فيها اليت قًدـ  ةسنالإىل الرياض كدخل معهد الرياض العلمي ، ككانت  - حفظة هللا-مث انتقل "  
من اػبرج إىل الرياض كأكؿ سنة ييدرسي يف ىذا اؼبعهد  -رضبو هللا-العبلمة اإلماـ عبدالعزيز بن باز 

 ،كبعد زبرجو التحق بكلية الشريعة بالرياض.

ىػ كيف َّناية ُّٕٗ/ٓ/ُّالنهائية يف الكلية عيُت مدرسان يف معهد بريدة العلمي يف  السنةكيف أثناء    
العاـ الدراسي عاد إىل الرياض ألداء االمتحاف النهائي يف الكلية ، فأكرمو هللا تعاىل بأف كاف ترتيبو 

                                                

 (.َُٔ/ِ)،ُ،ط اجملموعيفترمجةالشيخمحاداألنصارياألنصارم، (  ُ)
 (.ٓ/ِ) الذم توىل منصب مدير للجامعة اإلسبلمية ،اؼبصدر السابق، ايدالدكتورعبدهللاالزَّيقصد (  2)
 (.ٔ/ُ)، ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن   القرآنالكرمي،العبَّاد ( ّ)
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كلية الشريعة   األكؿ بُت زمبلئو البالغ عددىم شبانُت خرجيان ، ككانوا ديثلوف الفوج الرابع من خرجيي
بالرياض ، كما كاف ترتيبو األكؿ أيضان يف سنوات النقل الثبلث يف الكلية  كعند حصولو على 

 .(ُ)الشهادة الثانوية دبعهد الرياض العلمي

 ."كبعدىا حصل على شهادة اؼباجستَت من مصر 

.:شيوخووتالميذهثالثاً

::شيوخوأوالً
  األساتذة من كثَت على العلمية، دراستو سنوات خبلؿ -هللا حفظو- الشيخ تتلمذ"    

 :ىم شيوخو كأبرز العلمية، حياتو يف دكر ؽبم كاف الذين األفاضل

الشيخ عبد هللا بن عبد الرضبن ك ، الشيخ زيد بن ؿبمد اؼبنيفي، ك (ِ)الشيخ عبد هللا بن أضبد اؼبنيع -
 ركميالشيخ فاحل بن ؿبمد ال، ك الشيخ ضبداف بن أضبد الباتل ،كقد أمت على يديو القرآف الكرميالغيث، 

خ العبلمة ؿبمد كالشي ،الشيخ العبلمة عبدالعزيز بن بازك  ،ؿ شيخآاؼبفيت ؿبمد بن إبراىيم  الشيخ ك
كالشيخ  ،كالشيخ العبلمة عبدالرزاؽ عفيفي ،شيخ العبلمة عبدالرضبن األفريقيكال، األمُت الشنقيطي
 .(ّ)كالشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد ،ػبليفيعبد هللا بن صاحل ا

ق  ُّّٕكقد درسٍت يف معهد الرياض العلمي سنة  كالشيخ صاحل اغبصُت، قاؿ الشيخ عنو:
 رضبهم هللا أصبعُت.(ْ)

                                                

 (.ٔ/ُ) ،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن   القرآنالكرمي، العبَّاد ( ُ)
كتب كرسائل ،ضمن   احلرمينيبالديفاجلنسنيواختالطوالسفورالتربجمن مثانوأربعونكلمةيفالتحذيرالعبَّاد، ( ِ)

 .(ِّٖ/َُ)،ُط،البدر عبَّادعبداحملسن بن 
 (.ّْٗ/َُ) ،السابقادلصدر ( ّ)
 العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن   ضمن ، سلتلفةأباطيلودحضمتنوعةإصالحيةرلاالتيفكلمةوسبعونمخس، العبَّاد(  ْ)

 (.ّٖٖ/ُُ)، ُ،طالبدر
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::تالميذهثانياً
 "كفبن درس على الشيخ الكثَت من العلماء كطلبة العلم كمنهم :   

 كالشيخ يوسف بن عبدالرضبن الربقاكم.، علي ناصر فقيهيالدكتور ، ك الشيخ إحساف إؽبي ظهَت-

 وائي.كالدكتور عبدالرضبن الفريى  كالدكتور كصي هللا عباس، كالدكتور صاحل السحيمي 

 كالدكتور باسم اعبوابرة.-ٕ

 كالدكتور ناصر الشيخ.-ٖ

 كالدكتور صاحل الرفاعي.-ٗ

 كالدكتور عاصم بن عبد هللا القريويت .-َُ

 عبدالرضبن الرشيداف.كالدكتور -ُُ

 حيلي.كالدكتور إبراىيم الري -ُِ

 كالدكتور مسعد اغبسيٍت.-ُّ

 . العبَّادكابنو الدكتور عبدالرزاؽ -ُْ

 ." (ُ)كعدد كبَت من خرجيي اعبامعة اإلسبلمية كطبلب اغبـر النبوم" 

                                                

"،السُّنَّةقيشبكةطر،" العبَّاد -(  ُ)
http://s.sunnahway.net/abbad/ 

 

http://s.sunnahway.net/abbad/
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.مكانتوالعلمية: رابعاً

:الدعوية:تتمثليف :جهودهأوالً

 ::أعمالوووظائفوأوالً
 دىا من أجل الدعوة إىل هللا تعاىل.اؼبناصب اليت تقلَّ    

 خبلؽبا الدعوة إىل هللا كمنها:  العديد من اؼبناصب العلمية اليت مارس من -حفظو هللا -تقلَّد الشيخ 

 .(ُ)ىػُّٕٗ/ٓ/ُّعيُتًٌ مدٌرًسان يف معهد بيريدة العلمي يف -ُ
 الرياض العلمي.ىػ( عمل مدٌرًسان يف معهد َُّٖكيف عاـ )-ِ

كعندما أينشئت اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة اؼبنورة  "متحدثنا عن نفسو : -حفظو هللا -مث قاؿ-ّ
أكرمٍت هللا فكنتي بُت الذين كقع عليهم اختيار ظباحة الشيخ ؿبمد بن إبراىيم آؿ الشيخ  للعمل 

يت بدأت الدراسة فيها يـو األحد اؼبوافق فيها مدٌرًسان، ككانت أكَّؿ كليَّة أينشئت فيها كليَّة الشريعة ال
، كمن ذلك ُُّٖ/ٔ/ِ ىػ، ككاف من فضل هللا عليَّ أف كنتي أكَّؿى من ألقى درسان يف ذلك اليـو

ىػ( كأنا أعملي مدٌرًسان فيها، كقد أمضيتي يف التدريس باعبامعة ُِْٕالتاريخ كحىت اآلف )صيف عاـ 
 اإلسبلمية ستة كأربعُت عامان.

كملت يف يـو األحد اؼبوافق  د هللا بالتدريس يف اعبامعة حىت اآلف مدة طبسُت سنةقمت حبم -ْ
ق، كيف السنوات الست اليت كنت فيها مسئوالن يف اعبامعة ُُّْالثاين من صبادل اآلخرة ىذا العاـ 

 مل أزبلَّ عن إلقاء ؿباضرتُت كل أسبوع يف كلية الشريعة. 
رئيس اعبامعة اإلسبلمية، اختارين اؼبلك فيصل ؽبذا اؼبنصب، ىػ عييًٌنتي نائبان لُّّٗ/ٕ/َّكيف -ٓ

 .(ِ)ككنت أحدى ثبلثة رشَّحهم ظباحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز رئيس اعبامعة

                                                

 العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن   سلتلفةأباطيلودحضمتنوعةإصالحيةرلاالتيفكلمةوسبعونمخس ،العبَّاد ( ُ)
 (.َِٓ/ُُ) ،ُ،طالبدر
 (. ٕ-ٔ/ ُ) ،ُ،ط البدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن  القرآنالكرمي، العبَّاد ( ِ)



ٖٔ 

 

إىل رئاسة إدارات البحوث العلمية  –رضبو هللا  –كبعد انتقاؿ ظباحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -ٓ
 . (ُ)كؿ للجامعة اإلسبلميةكاإلفتاء كاف ىو اؼبسئوؿ األ

ىػ( بشرح الكتب الستو كمت َُْٔػ كذلك التدريس يف اؼبسجد النبوم يف شهر احملـر من عاـ ) ٔ
 ." (ِ)ىػ( ُُّْاالنتهاء منها )

::إصلازاتويفاجلامعةاإلسالميةثانياً
اعبامعة مع األعماؿ اليت حصلت يف اعبامعة ، كىي مدة ست سنوات كنت مسئوالن فيها يف "    

 الشيخ عبد العزيز بن باز كبعده:

 افتيتح قسم الدراسات العليا يف اعبامعة ؼبنح درجيت اؼباجستَت كالدكتوراه.-ُ

 العربية. لغةافتيتحت كليات القرآف الكرمي كاغبديث الشريف كال -ِ

 أينشئت مطابع اعبامعة. -ّ

طيبع يف كل سنة من السنوات الست دليل للجامعة حيتوم على ذكر اؼبعلومات اؼبختلفة عن  -ْ
 ٌرجييها كأنشطتها كغَت ذلك.مناىجها كمدرسيها كطبلهبا كخً 

أيلقي يف قاعة احملاضرات تسعوف ؿباضرة زبدـ رسالة اعبامعة بواقع طبس عشرة ؿباضرة يف كل  -ٓ
 سنة، طيبعت يف ستة أجزاء.

 .قُّٔٗق إىل عاـ  ُّْٖع كتاب :خٌرجيو اعبامعة من عاـ طيب ٔ

 أيعد ـبلط علمي (أكادديي) للجامعة ينتهي فيو عدد طبلهبا إىل عشرين ألف طالب -ٕ

 .سعودم قاـ بإعداده مؤسسة كأينفق عليو مليوناف كنصف مليوف لاير

 ق . ُّٕٗصفر ِٗ- ِْعيقد اؼبؤسبر العاؼبي لتوجيو الدعوة كإعداد الدعاة يف - ٖ

                                                

 ( .ٕ-ٔ/ ُ)، ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن  القرآنالكرمي، العبَّاد ( ُ)
 ( . َِٗ/ُُ،)ادلصدرالسابق ( ِ)



ٔٗ 

 

حضره أعداد كبَتة ينتموف إىل سبعُت دكلة، كاستيصدرت اؼبوافقة السامية على عقد اؼبؤسبر الثاين    
 لتوجيو الدعوة كإعداد الدعاة، كمؤسبر مكافحة اؼبخدرات كاؼبسكرات كمتَّ عقدمها فيما بعد.

ادة خدمة اجملتمع رسائل  طيبع عن طريق مركز الدعوة يف اعبامعة الذم أيطلق عليو فيما بعد عم -ٗ
كثَتة للدعوة يف داخل الببلد كخارجها، كطبعت اعبامعة يف اؼبغرب عن طريق اؼبلحق الديٍت األستاذ 
ؿبمد بن عبدالسبلـ أربع رسائل طبع من كلٌو منها طبسوف ألف نسخة مت توزيعها يف اؼبغرب كاعبزائر، 

للهراس مرسلة إىل الدكتور ؿبمد تقي الدين  كذلك إثر فػىٍقد كمية من كتاب : شرح العقيدة الواسطية
 اؽببليل، فطبعت اعبامعة ىذه الكمية من ىذا الكتاب كغَته يف اؼبغرب .

اينتدب بعض اؼبدرسُت يف اعبامعة إىل بعض اعبهات اليت توجد فيها اؼبخطوطات خارج اؼبملكة  -َُ
اعبامعة، كأيحضر منها أعداد كبَتة  لتصويرىا كإيداعها يف قسم اؼبخطوطات التابع للمكتبة اؼبركزية يف

 ." (ُ)استفاد منها الطبلب كالباحثوف

::مؤلفاتوثالثاً
عددان كبَتان من الكتب النافعة يف ألواف من الفنوف يف  اغبديث كالعقيدة،  العبَّادف الشيخ لقد ألَّ    

يف كتب ـبتلفة، كىذا ق على أمور ىامة كالفقو، كالتفسَت، كما كتب عشرات البحوث كاؼبقاالت كعلَّ 
 يدؿ على سعة ثقافتو كتبحره يف العلـو الشرعية، كىي كاآليت :

 القرآنالكرمي:

 ػ آياته متشاهبات األلفاظ يف القرآف الكرمي ككيف التمييز بينها. ُ

 ػ من كنوز القرآف الكرمي. ِ

احلديث:

 ػ عشركف حديثان من صحيح البخارم، دراسة أسانيدىا كشرح متوَّنا. ّ

                                                

 العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن   سلتلفةأباطيلودحضمتنوعةإصالحيةرلاالتيفكلمةوسبعونمخس، العبَّاد(  ُ)
 (.ُِٔ/ُُ) ،ُ،طالبدر
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 ػ عشركف حديثان من صحيح مسلم، دراسة أسانيدىا كشرح متوَّنا. ْ

 ػ شرح حديث جربيل يف تعليم الدًٌين. ٓ

 ػ فتح القوم اؼبتُت يف شرح األربعُت كتتمَّة اػبمسُت، للنوكم كابن رجب رضبهما هللا. ٔ

 ػ كيف نستفيد من الكتب اغبديثية الستة. ٕ

 ػ اجتناء الثَّمىر يف مصطلح أىل األثر. ٖ

 ػ دراسة حديث: )) نضَّر هللا امرءان ظبع مقاليت (( ركاية كدراية. ٗ

العقيدة:

 ػ قطف اعبٌت الداين شرح مقدمة رسالة ابن أيب زيد القَتكاين. َُ

 الكراـ كأرضاىم. الصَّحابةكاعبماعة يف  السُّنَّةػ عقيدة أىل  ُُ

 ػ التحذير من تعظيم اآلثار غَت اؼبشركعة. ُِ

 كالتحذير من البدع كبياف خطرىا. السُّنَّةػ اغبث على اتباع  ُّ

 كاألثر يف اؼبهدم اؼبنتظر. السُّنَّةػ عقيدة أىل  ُْ

 ػ مقدمة كتعليقات على تطهَت االعتقاد كشرح الصدكر للصنعاين كالشوكاين. ُٓ

الفقو:

 ػ أمهية العناية بالتفسَت كاغبديث كالفقو. ُٔ

 ؿبمد بن عبد الوىاب يف التأليف.ػ منه  شيخ اإلسبلـ  ُٕ

 ػ شرح شركط الصبلة كأركاَّنا ككاجباهتا، لشيخ اإلسبلـ ؿبمد بن عبد الوىاب . ُٖ

ػ شرح كتاب آداب اؼبشي إىل الصبلة، اؼبشتمل على أحكاـ الصبلة كالزكاة كالصياـ، لشيخ  ُٗ
 اإلسبلـ ؿبمد بن عبد الوىاب.
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أخالقوفضائلونصائحوآدابوتراجم:

 .من أخبلؽ الرسوؿ الكرمي  ػ َِ

 كبياف معناىا ككيفيتها كشيء فبا أيلًٌف فيها. ػ فضل الصبلة على النيبًٌ  ُِ

 كاعبماعة. السُّنَّةػ فضل أىل البيت كعلو مكانتهم عند أىل  ِِ

 ػ فضل اؼبدينة كآداب سكناىا كزيارهتا. ِّ

 ػ ثبلث كلمات يف اإلخبلص كاإلحساف كااللتزاـ بالشريعة. ِْ

 ات يف حياة اؼبسلم.العبادػ أثر  ِٓ

ِٔ .  ػ العربة يف شهر الصـو

 ػ من فضائل اغب  كفوائده. ِٕ

 ػ بأمًٌ عقل كدين يكوف التفجَت كالتدمَت جهادان؟! ِٖ

 ػ بذؿ النصح كالتذكَت لبقايا اؼبفتونُت بالتكفَت كالتفجَت. ِٗ

 .السُّنَّةبأىل  السُّنَّةػ رفقان أىل  َّ

 شريعة اإلسبلـ كليس يف الدديقراطية اؼبزعومة.ػ العدؿ يف  ُّ

 ػ كيف يؤدًٌم اؼبوظف األمانة؟ ِّ

 .ػ من أقواؿ اؼبنصفُت يف الصحايب اػبليفة معاكية  ّّ

 ػ عامل جهبذ كمىًلكه فذ )الشيخ ؿبمد بن إبراىيم آؿ الشيخ، كاؼبلك فيصل رضبهما هللا(. ّْ

 ل األكؿ.ػ الشيخ عبد العزيز بن باز منوذج من الرعي ّٓ

 ػ الشيخ ؿبمد بن عثيمُت من العلماء الربانيُت. ّٔ
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 ػ الشيخ عمر بن ؿبمد فبلتو ككيف عرفتو. ّٕ

الردود:

 ؟!الصَّحابةػ أغلوّّ يف بعض القرابة كجفاء يف األنبياء ك  ّٖ

 ػ االنتصار للصحابة األخيار يف ردًٌ أباطيل حسن اؼبالكي. ّٗ

 كاغبديث يف ردًٌ أباطيل حسن اؼبالكي. السُّنَّةػ االنتصار ألىل  َْ

 كمركياتو، كاالستدالؿ ؼبنع كالية النساء على الرجاؿ. ػ الدفاع عن الصحايب أيب بكرة  ُْ

 كدعوهتما إىل البدع كالضبلؿ. السُّنَّةػ الرد على الرفاعي كالبوطي يف كذهبما على أىل  ِْ

  اؼبهدم.ػ الرد على من كذب باألحاديث الصحيحة الواردة يف ّْ

 ػ الفوائد اؼبنتقاة من فتح البارم ككتب أخرل. ْْ

كتبأخرى

 ػ شذرات يف فضل العلم كأىلو كما ينبغي أف يكوف عليو طلبتو.ُ

 ػ اإليضاح كالتبيُت غبكم االستغاثة باألموات كالغائبُت.ِ

 .العبادةػ أمهية توحيد ّ

 الدكلة السعودية كبقائها.ػ األمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر من أىم أسباب قياـ ْ

 .الصَّحابةكاؼبأثور عن  السُّنَّةػ تبصَت الناسك بأحكاـ اؼبناسك على ضوء الكتاب ك ٓ

 ػ تنبيهات يف اغب  على الكتابة اؼبسماة: ))افعل كال حرج((.ٔ

 ػ من فقو آية الدَّين.ٕ

 ػ كجوب تغطية اؼبرأة كجهها كربرمي اختبلطها بغَت ؿبارمها.ٖ
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 قود اؼبرأة السيارة يف اؼبملكة العربية السعودية؟ػ ؼباذا ال تٗ

 .نكلمة يف التحذير من التربج كالسفور كاختبلط اعبنسُت يف ببلد اغبرمين شباف كأربعوف -َُ

 .(ُ)طبس كسبعوف كلمة يف ؾباالت إصبلحية متنوعة كدحض أباطيل ـبتلفة -ُُ

 البدر. العبَّادبن ضبد  عبداحملسن كرسائل كتب يف ؾبلدات باسم، العبَّادعت كتب الشيخ مث صبي -

 .شعرهولطائفوومرضو:خامساً

::شعرهأوالً
ظيم شعرا إال مرة كاحدة ، كؽبا مناسبة ، نًتكها للشيخ يسوقها نٍ ،مل يػى  العبَّادالشيخ  من اللطائف أفَّ    
 تعاىل فقاؿ: - حفظو هللا -اعبميل  سلوبوبالنا 

ىػ( ككاف مفيت اؼبملكة العربية  ُّٖٗويف الشيخ العبلمة ؿبمد بن إبراىيم آؿ الشيخ سنة )كؼبا تي "   
السعودية كرئيس قضاهتا قبل إنشاء كزارة العدؿ كرئيس كل من اعبامعة اإلسبلمية باؼبدينة كرابطة العامل 

اإلماـ ؿبمد بن اإلسبلمي دبكة كالكليات كاؼبعاىد العلمية اليت أطلق عليها فيما بعد اسم: جامعة 
سعود اإلسبلمية، ككاف طودان شاـبان ذا ىيبة ككقار، كتثبت كأناة، كىو فبن يصدؽ عليو قوؿ الشاعر، 

 :يرثي قيس بن عاصم التميمي 

 كما كاف قيس ىلكو ىلك كاحد     كلكنو بنياف قـو هتدما

كمل أكن شاعرانػ نظم ثبلثة أبيات، اشتمل األخَت منها على ذكر سنة كفاتو باغبركؼ  تؼبا تويف تكلف 
 بلفظ الدعاء فقلت:

 اؼبشكلةالثػاقػب الرأم حبل      اؼبنزلةظباحة الشيخ العظيػم 

 مفيت الديػار رأس كل قضاهتا     مع دكر علم الشرع كل أفَّ لػػو

 جيٍد جىوادي كاغفر يل كلو(كفػػاتػو بأحػرؼ أرَّخػػتػػػها     فقلت )

                                                

 (.ٗ/ُ) ،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  القرآنالكرمي،، العبَّاد(  ُ)



ٜٔ 

 

كمعٌت )كل أفَّ لو( أم حزف لوفاتو، كىذه األبيات الثبلثة ىي كل الذم يل من الشعر، فلم أنظم    
 ." (ُ)شعران قبلها كال بعدىا

::لطائفوثانياً

:قاؿمن بعض لطائف الشيخ كالذكريات اعبميلة يف أيٌاـ طلب العلم   

 الثالثة االبتدائية. السُّنَّةلدمَّ دفاترم اؼبدرسية يف ـبتلف اؼبراحل الدراسية، بدءان من "ػ  ُ

ػأكؿ كتاب لدمَّ يف مكتبيت اػباصة نسخة من كتاب بلوغ اؼبراـ للحافظ ابن حجر العسقبلين، - ِ
 ." (ِ)ىػُّٖٔ/ُ/ٔاقتنيتو قبل دخوؿ اؼبدرسة االبتدائية، كعليو خطي بتاريخ 

:مرضو:ثالثاً

 ككفقو لرضاه: - حفظو هللا-قاؿ الشيخ 

أيعفيت من العمل بطلب مٍت ؼبا طرأ على بصرم من ضعف لكثرة النظر يف أكراؽ اعبامعة، "    
 ." (ّ)ككنت قبل عملي يف نيابة اعبامعة أقود السيارة مدة عشر سنوات

 

 

  

                                                

 .(ِِ/ ٓ، )ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ،ضمن   احلديثوالفقوو أمهيةالعنايةبالتفسري،العبَّاد ( ُ)
 (.ٖ/ُ) ،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  القرآنالكرمي،، العبَّاد ( ِ)

         اؼبصدر السابق ، ضمن سلتلفةأباطيلودحضمتنوعةإصالحيةرلاالتيفكلمةوسبعونمخس(  ّ)
(ُُ /َِٖ،َِٗ) 
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 :العبَّادعقيدةالشيخ:الفصلالثاين



:مبحثانوفيو



عقيدتويفاإلديانباهلل.:أوالً



عقيدتويفبقيةأركاناألديان.:ثانياً
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.عقيدتويفاإلديانباهلل:ادلبحثاألول


 .الربوبيةتوحيد:أوالً



 .والصفاتاألمساء:ثانياً



توحيداأللوىية.:ثالثاً
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:متهيد

 : :فضلالتوحيدوأمهيتوأوالً

، كأف ال يكوف لغَته العبادةكأفَّ هللاى كحدىه ىو اإللىوي اغبقُّ الذم جيب أف تيفرىدى لو  ": مبينان  الشيخ قاؿ   
 كما:  نصيبه منها، كؽبذا األمر العظيم أرسل هللاي الرُّسلى كأنزؿ الكتبى 

 َّىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱٱقاؿ تعاىل:   

ٱٱٱ،كقاؿ تعاىل:[ِٓ:األنبياء]  يبىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱ

 يق  ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت مت زت رت

فاهلل خلق  (ِ)َّ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱٱكقاؿ تعاىل: ،(ُ)َّ لك اك
اػبىلق، كأرسلى الرُّسلى، كأنزؿ الكيتبى ألمرىم بعبادتو كحده، كترؾ عبادة غَته، كىذا النوع من التوحيد ػ 

هو أحدي أنواع التوحيد الثبلثة، اليت ىي توحيد األلوىية فة العبادكىو توحيد األلوىية، كىو إفرادي هللا ب
 ." كتوحيد الربوبية كتوحيد األظباء كالصفات

::التقسيمألنواعالتوحيدُعرفباالستقراءثانياً
 :(ّ)ربدث الشيخ عن كيفية معرفة ىذا التقسيم فقاؿ

، كيتَّضح ذلك بأكَّؿ السُّنَّةك  كىذا التقسيم ألنواع التوحيد عيرؼ باالستقراء من نصوص الكتاب"   
 ."سورة يف القرآف، كآخر سورة؛ فإفَّ كبلِّ منهما مشتملةه على أنواع التوحيد الثبلثة

ده صباعة من أىل العلم ،كشارح الطحاكية أيٌ  بلمن القوؿ ،  ابدعن ىذا التقسيم ليس قاؿ الناظر :  *
" أنواع ،مث ذكرىا ثبلث يتضمن التوحيد فقاؿ: "(ٗ)بن أيب العزًٌ اغبنفيا

                                                

 .ّٔ :  سورة النحل ( ُ)
 .ٔٓ : سورة الذاريات(  ِ)
 ُالبدر،ط العبَّاد عبداحملسن كرسائل كتب ضمن ، القريواينزيدأيبابنرسالةمقّدمةشرحالدايناجلىنقطف ،العبَّاد ( ّ)
(ْ ،/ٖٓ(،)ْ/ّْٓ.)  

(
4
 .ٖٕ،صّ،طالطحاويةشرحالعقيدةابن أيب العز،  ( 
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.الربوبيةتوحيدعقيدتويف:أوالً
 ىذا النوع من التوحيد فقاؿ: لرضاهكفَّقو هللا  ؼ الشيخعرَّ  ::تعريفةأوالً

فتوحيد الربوبية توحيد هللا تعاىل بأفعالو، كاػبلق كالرٍَّزؽ كاإلحياء كاإلماتة كغَت ذلك من أفعالو "    
شريك لو فيها ،كاؼبعٌت أف هللا كاحد يف أفعالو ال شريك لو يف خلق تعاىل، اليت ىو ـبتصّّ هبا، ال 

 ." (ُ)اػبلق كإحيائهم كإماتتهم

 هللا بأف اإلقرار: كىو عن توحيد الربوبية : الوىاب عبد بن ؿبمد بن هللا عبد بن سليمافقاؿ الشيخ -
 عند الدعاء بإجابة اؼبتفرد الضار النافع اؼبميت احمليي كأنو كرازقو، كخالقو كمالكو شيء كل رب تعاىل

 .  (ِ)شريك ذلك يف لو ليس يشاء، ما على القادر كلو، اػبَت كبيده كلو، األمر لو الذم االضطرار،

:دليلو:ثانياً
االعتقاد بوجود هللا تعاىل أمر فطرم ال حيتاج إىل دليل، لكن ؼبا كانت بعض الفطر  أفَّ  من اؼبعلوـً "   

 اؼبتقدمُت كاؼبتأخرين. قد انتكست فظهر أىل اإلغباد الذين ينكركف كجود هللا كىم طوائف قليلة يف

الربوبية كأما توحيد  : سورة الفاربة أعظم سورة يف القرآف كىي مشتملة على أنواع التوحيد الثبلثةف   
، فإنو سبحانو كتعاىل رب كل شيء كخالقو كمليكة،  [ِالفاربة: ] َّ ىم مم ُّٱ :ففي قولو تعاىل
 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ٱُّٱٱ:كما قاؿ تعاىل
 مح جحمج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ
 .(ّ)َّ خس  حس جس مخ جخ

يدؿ على توحيد الربوبية، كهللا سبحانو كتعاىل رب كل شيء [ ْالفاربة:] َّ ين ىن من ُّٱك   
 .(ْ)لو ملك السماكات كاألرض كما بينهما، كىو مالك الدنيا كاآلخرة مليكو ك

                                                

        (، ٕٗ،ِٖ/ّ(، ) ُْٗ/ُ)،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  الكرمي،القرآنكنوزمن ،العبَّاد ( ُ)
(ْ /ٖٓ،ّْْ( ، )ٓ/ُٗ( ،)ٗ/ٔٓ .) 
 .ّّ،ص ٕ،طتيسريالعزيزاحلميديفشرحكتابالتوحيدالذىىوحقهللاعلىالعبيد ( سليماف بن عبد الوىاب ، ِ)
 .ِِ،ُِ( البقرة : ّ)
 ( .ٔٔ/ٗ(،) ُُٓ،َُٓ،ُْٗ/ُ) ،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  الكرمي،القرآنكنوزمن ،العبَّاد ( ( ْ)
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  .(ُ)َّ َّـ هي مي هن من ملمك لك هش مش هس مس ُّٱٱ: عاىلت قاؿك 
  .دبعٌت )إالٌ هللا(، كفيهما تقرير توحيد الربوبية [ُِالبقرة: ]َّ ين ىن ُّٱ: كقولو  

كوف هللا خالقهم كخالق من قبلهم، كجاعل األرض ربتهم كالسماء فوقهم، الذم ينزؿ الغيث   كىو   
فيو توحيد الربوبية كاألظباء  [ُالفلق: ] َّ خي حي ُّٱ، ك (ِ)فيخرج بو من األرض أرزاقهم

  .(ّ)كالصفات

للناس مع كإمنا ذكر ربوبيتو  فيو توحيد الربوبية كاألظباء كالصفات[ ِالناس:  ]َّ رث يت ُّٱٱك   
، لشرؼ اإلنس، كؽبذا أيرسلت منهم الرسل، كأينزلت عليهم  مليكيو أنو ربُّ العاؼبُت، ربُّ كل شيء ك

 ." (ْ) ؽبم الكتب، كاعبن تبعه 

::اإلقراربتوحيدالربوبيةإلزاٌملالعرتافباأللوىيةثالثاً

األلوىيَّة، كقد  فإنَّو يلزمو أف ييقرَّ بتوحيدكأمَّا مىن أقرَّ بتوحيد الربوبيَّة كتوحيد األظباء كالصفات، "   
أقرَّ الكفَّاري الذين بيعث فيهم رسوؿ هللا بتوحيد الربيوبيَّة، فلىم ييدخلهم ىذا اإلقراري يف اإلسبلـ، بل 

لذم قاتػىلىهم النَّيبُّ حىت يىعبدكا هللاى كحده ال شريك لو، كؽبذا يأيت كثَتان يف القرآف تقريري توحيد الربوبيَّة ا
؛ إللزامهم باإلقرار بتوحيد األلوىيَّة، كمن أمثلة ذلك ٱقولو تعاىل: أقرَّ بو الكفَّاري  نت مت زت ٱُّٱٱ

 ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت

 ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن رن ممام يل ىل مليك

 حج مث هت مت خت  حت جتهب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ  جئ يي

 مض خض حضجض مص  خص حصمس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج

 لكخك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط

    ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  خم حم جم هل مل خلحل جل مك

                                                

 .َُِاؼبائدة : (  ُ)
 (.ُٗٔ-ُّٔ/ُ) ،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  الكرمي،القرآنكنوزمن ، العبَّاد(  ِ)
 (.ّّٓ/ُ) ادلصدرالسابق (ّ)
 (.ّّٕ/ُ) ادلصدرالسابق ( ْ)
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ففي كلًٌ آية من ىذه اآليات تقريري ، (ُ)َّ جي يه ىه مه جه ين ىنمن  خن حن  جنيم
     توحيد الربوبيَّة لئللزاـ بتوحيد األلوىيَّة، فيقوؿ يف كلًٌ آية من ىذه اآليات اػبمس عقب تقرير توحيد 

ٱالربوبيَّة كاؼبعٌت أفَّ مىن تفرَّد هبذه األفعاؿ اليت ىي من أفعاؿ هللا كحده، جيبي أف  َّ ىنمن خن حن ُّٱٱ
صَّ ب صَّ ب العبادةخيي ب أف خيي  العبادةكحده؛ ألفَّ مىن اختصَّ باػبٍلق كاإلجياد كغَتىا من أفعاؿ هللا جيى

، كيف ييعقل أف يكوف ؽبا كحده، ككيف ييعقل أف تكوف اؼبخلوقات اليت كانت عىدىمان، كقد أكجدىىا هللا
 ." (ِ)كىي ـبلوقةه هلل العبادةنصيبه من 

  .(ّ)بن القيم فقاؿ :يلـز من اإلقرار بو اإلقرار بتوحيد اإلؽبيةاتابع الشيخ على ىذا  كقد -

::اإلقراربتوحيدالربوبيةوحدهاليكفييفالدخوللإلسالمرابعاً
بتوحيد الربيوبيَّة، فلىم ييدخلهم الصبلة كالسبلـ عليو  رسوؿ هللاكقد أقرَّ الكفَّاري الذين بيعث فيهم "   

ىذا اإلقراري يف اإلسبلـ، بل قاتػىلىهم النَّيبُّ حىت يىعبدكا هللاى كحده ال شريك لو
(ْ) ". 

 * كأكَّد ىذا ابن القيم رضبو هللا بقولو :

 يأتوا مل ؼبا كلكن مليكو ك كربو شيء كل خالق كحده هللا بأف مقرين كانوا األصناـ ادبَّ عي  إفَّ "    
 ." (ٓ)ربوبيتو توحيدي  ينفعهم مل لو شريك ال كحده عبادتو كىو األلوىية بتوحيد

.:عقيدتويفاألمساءوالصفاتثانياً
:متهيد

 نشأ عنها منحرفة مناى  جدتكي  قد ألنو العقيدة؛ أبواب أخطر من كالصفات األظباء باب    
  نوابيَّ  كاعبماعة السُّنَّة أىل علماء كلكن كتعاىل، تبارؾ هللا ذات يف ةضالَّ  كتصورات باطلة اعتقادات

                                                

 .ْٔ،ّٔ،ِٔ،ُٔ،َٔ( النمل: ُ)
( ُٗٔ/ُ)،(  ُّ،َّ/ّ، )ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  الدِّين،تعليميفجربيلحديثشرح ،العبَّاد(  ِ)
(ْ/َٔ،ُٔ( ،)ٕ /ّْٖ.) 
 (.ُّٓ/ِت، ) ، د:الشيطانإغاثةاذلفانيفمصائد(ابن القيم ، ّ)
 (.ّْٖ/ ٕ(،  )ُٔ،َٔ/ْ(، ) ُّ،َّ/ّ)  ،العبٌادكرسائل كتب ضمنالدِّين،تعليميفجربيلحديثشرحالعبَّاد،( ْ)

 .ٖٕ، صّ،ط ِعدُةالصابرينوذِخريةالشَّاكرينابن القيم ،  ( ٓ)
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 :  يف تعريفو  فقاؿ العبَّادالشيخ  اؼبنه  ىذا على سار كفبن الباب، ىذا يف الصحيح اؼبنه    

 ::تعريفوأوالً

األظباء كالصفات  كتوحيدي األظباء كالصفات: ىو إثباتي ما أثبتو هللاي لنفسو كأثبتو لو رسوليو من"   
على كجو يليقي بكماؿ هللا كجبللو، من غَت ربريف أك تأكيل أك تعطيل، كمن غَت تكييف أك تشبيو أك 

 .(ُ)سبثيل

 هللا كصف دبا اإلدياف ىو :كالصفات األظباء توحيد"قاؿ الناظر :يقوؿ الشيخ حافظ اغبكمي عن  -
 العلى، كالصفات اغبسٌت األظباء من كسلم عليو هللا صلى رسولو بو ككصف كتابو يف نفسو بو تعاىل

 ." (ِ) كيف ببل جاءت كما كإمرارىا

::دليلوثانياً

ٱٱقاؿ تعاىل: ٱكماالشورل   ةيآيف األظباء كالصفات ،ىي كاعبماعة  السُّنَّة ؿ عند أىلمدة كاؼبعوَّ العي ف   

ٱ  .(ّ)َّ حي جي  يه ىهمه جه ين ٱٱٱُّ

 .(ْ)كىي اإلثبات كالنفي كاعبماعة ، السُّنَّةيف عقيدة أىل  ىا الشيخ بأَّنا أصله ابل كظبَّ 
 ٱكاعبماعة يف صفات هللا السُّنَّةكقاؿ: فإف ىذه اآلية الكردية كاضحة الداللة ؼبذىب أىل    

ٱٱٱكما قاؿ تعاىل: إثبات اظبي  كىو اإلثبات مع التنزيو، ففي قوؿ هللا، َّٱحي  جي  يه ُّٱٱ
  .عزَّ كجلَّ ُت على إثبات صفيت السمع كالبصر هلل الٌدالى  ،السميع كالبصَت

تنزيهو تعاىل عن مشاهبة اؼبخلوقُت يف صفاهتم، فلو سبحانو  َّ ىهمه جه ين ُّٱٱ: قولو تعاىل( ٓ)كيف   
 كتعاىل ظبع ال كأظباع اؼبخلوقُت، كلو بصر ال كأبصارىم.

                                                

(، ٕٗ،ِٖ/ّ، )ُ،طالبدرالعبَّادكتبورسائلعبداملسنالدِّين،ضمنتعليميفجربيلحديثشرح ،العبَّاد( ُ)
(ُ/ُْٗ )،(ْ /ٖٓ،ّْْ(، )ٗ/ٔٓ.) 
(

2
 .ٕٓ،ص ُ، طأعالمالسنةادلنشورةحافظ اغبكمي ،(  

 .ُُ( الشورل :  ّ)
  (.ّٔ/ْ)،ُالبدر،ط العبَّاد عبداحملسن كرسائل كتب ضمن،الدايناجلىنقطف،العبَّاد(ْ)
 (.َُٓ،ُْٗ/ُ)،ُالبدر،ط العبَّاد عبداحملسن كرسائل كتب ضمن،الكرميالقرآنكنوزمن،العبَّاد ( ٓ)



ٕٚ 

 

  ٱُّٱألف من أظباء هللا الرب، ك، فيو توحيد الربوبية كاألظباء كالصفات (ُ)َّٱخي حيٱٱُّقولو :  كيف   

 َّ نث  مث  ُّٱك  فيو توحيد الربوبية كاألظباء كالصفات،  (ِ) َّ رث يت
 ." وحيد الربوبية كاألظباء كالصفاتت[ّالناس : ]

.:قواعديفاألمساءوالصفاتثالثاً
:القاعدةاألوىل:أمساءهللاكلهاحسىن

َّناية اغبسن  لغةن أم با، لها حسٌتىل كي اأظباء هللا تع "يف تقرير ىذه القاعدة : - حفظو هللا-قاؿ    
 (ّ)َّٱهئ  مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي ُّٱٱ:، كيف قولواآليةككمالو كما كصفها هللا بذلك يف ىذه 

  .(ٓ)اد ، الشيخ بن عثيمُت على ىذه القاعدةتابع العبٌ "  (ْ)َّمع جع مظ حط مض ٱُّٱ كقولو:

الثانية الكالمالقاعدة عن فرٌع الصفات يف بعض:الكالم يف والقول الذات، الصفاتيف
:كالقوليفالبعضاآلخر

كاعبماعة ييثبتوف كلَّ ما أثبتو هللاي لنفسو كأثبتو لو رسوليو من األظباء  السُّنَّةأىل " قاؿ الشيخ :   
ثيل  كمن غَت تىعطيل أك تأكيل،  كالصفات على كىجو يليق بكمالو كجبللو ، ًمن غَت تىكييف أك سبى

ًلمىن أثبت الذات كنفىى الصفات كىم اعبهمية كاؼبعتزلة: إفَّ الكبلـى يف الصفات فرعه عن كيقولوف 
الكبلـ يف الذات؛ فكما أنَّنا نيثبت هلل ذاتان ال تيشبو ذكات اؼبخلوقات، فيجب أف نثبتى كلَّ ما ثبت 

مىن أثبت بعضى من الصفات دكف أف يكوف فيها مشاهبةه للمخلوقات، كيقولوف لً  السُّنَّةيف الكتاب ك 
الصفات كأكَّؿ بعضىها، كىم األشاعرة: القوؿي يف بعًض الصفات كالقوؿ يف البعض اآلخر؛ فإفَّ ما 

 مك إثبات الباقي على ىذا الوجو البلَّئق باهلل، يلزي عزَّ كجلَّ أثٍػبىتَّ من الصفات على كجوو يليق باهلل 
 ."ابن تيمية رضبو هللا   اإلسبلـذكر القاعدة شيخ "  (ٔ)،كانظر للتوضيح كتاب التدمرية

                                                

 .ُ(  الفلق :  ُ)
 (.ّّٕ/ُ)،ُط،البدر العبَّاد عبداحملسن كرسائل ضمن كتبمنكنوزالقرآنالكرمي،،العبَّاد ِالناس : ( ِ)

 . ٖ( طو :  ّ)
 .(َِّ/ُ)، ( ِٖ/ْ) ،ُط،البدر العبَّاد عبداحملسن كرسائل ضمن كتب،الدايناجلىنقطف ، ِْ( اغبشر: ْ)
 .ُِ، د: ت،ص القواعدادلثلىيفصفاتهللاوأمسائواحلسىن،(ابن عثيمُت  ٓ)
 .ُْٗ، ُُٔ، صُ،طشرُحالّرسالةالّتدُمريةلعبدالرمحنالرباك،ابن تيمية ،( ِٗ/ْ) ،الدايناجلىنقطف ،العبَّاد( ٔ)
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 القاعدةالثالثة:إثباتماأثبتوهللالنفسومنغريتكييفوالمتثيلوالتعطيلوالتأويل:

كتابعيهم بإحساف ييثبتوف هلل ما أثبتو لنفسو، كأثبتو  الصَّحابةمن  ،من اؼبعلـو أفَّ سلفى ىذه األمَّة"   
لو رسولو من األظباء كالصفات، على كجو يليقي بكمالو كجبللو، فبل ييشبًٌهوف كال ييعطًٌلوف كال 

كصرفها إىل معاف باطلة،  عزَّ كجلَّ ييكيًٌفوف، خببلؼ طريقة اػبلف، اليت ىي التأكيل لصفات هللا 
فوًٌض

ي
ا طريقةي السَّلف، كاليت يقولوف فيها عن صفات هللا كخببلؼ طريقة اؼب عزَّ ة، اليت زعم اؼبؤٌكًلةي أَّنَّ

: هللا أعلمي دبراده هباكجلَّ 
(ُ) ". 

اليتكلمهباإالبوحي:القاعدةالرابعة:األمساءوالصفاتمنعلمالغيب
دبا جاء بو الوحي من كتاب هللا اليت ال جيوز الكبلـ فيها إالَّ  ، أظباءي هللا كصفاتو من علم الغيب"   

عليو ما أثبتو لنفسو أك أثبتو لو رسولو    عزَّ كجلَّ ، فييثبىتي هلل عليو الصبلة كالسبلـ كسنَّة رسولو
من األظباء كالصفات على ما يليق بو سبحانو كتعاىل دكف تكييف كسبثيل، كدكف ، الصبلة كالسبلـ 

 " (ِ)يليق بوربريف كتعطيل، مع تٍنزيهو عن كلًٌ ما ال 

 .(ّ)أظباء هللا تعاىل توقيفية ال ؾباؿ للعقل فيها بأفَّ رضبو هللا : *ذكر الشيخ بن عثيمُت 

:القاعدةاخلامسة:أمساُءهللاكلُّهامشتقٌَّةوأمَّاالصفاتفليسكلُّصفةُيشتقُّمنهااسم
يدؿُّ على العزَّة، كاغبكيم يدؿُّ على  أظباءي هللا كلُّها مشتقَّةه، تدؿُّ على معاف ىي صفات، فالعزيزي "   

اغبكمة، كالكرمي يدؿُّ على الكىرىـ، كالعظيمي يدؿُّ على العىظمة، كاللَّطيف يدؿُّ على اللُّطف، كالرضبن 
فليس كلُّ صفة  (ْ)الصفات كأمَّا، كالرَّحيم يدالَّف على الرَّضبة، كىكذا، كليس يف أظباء هللا اسمه جامد

ييشتقُّ منها اسم؛ فإفَّ من صفات هللا الذاتية الوجو كاليد كالقىدىـ، كال ييؤخذ منها أظباء، كمن صفاتو 
ىكر، كال ييشتقُّ منها أظباء، فبل ييسمَّى باؼباكر كاؼبستهزئ كالكائد

 ."الفعلية االستهزاء كالكيد كاؼب
                                                

 ،ُالبدر،ط العبَّاد عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتبالقريواينزيدأيبابنرسالةمقّدمةشرحالدايناجلىنقطف ،العبَّاد(  ُ)
(ْ/ِٗ،َّ ،ٕٔ(،)ٕ/ِّٖ.) 
 (.ِٖ/ْ( ، )َِّ/ُ) ،السابقادلصدر( ِ)
(

3
 .ّْ، د: ت،ص القواعدادلثلىيفصفاتهللاوأمسائواحلسىن(ابن عثيمُت ، ( 

(
4
، ، ُعبداحملسن العبَّاد البدر،ط، ضمن كتب كرسائل قطفاجلىنالداينشرحمقّدمةرسالةابنأيبزيدالقريواينالعبَّاد،  ( 
(ْ/ِٖ،ّٖ .) 
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وجلَّالقاعدةالسادسة:أمساُءهللا :زلصورةبعددغريُعزَّ
الناسى عليو، كمنها ما  عزَّ كجلَّ غَتي ؿبصورة بعدد؛ فإفَّ منها ما أطلىع هللاي عزَّ كجلَّ أظباءي هللا "   

:) ما  عليو كسلم قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا:رضي هللا عنو  استأثر بعلمو، كيدؿُّ لذلك حديثي ابن مسعود
 اللَّهمَّ إيٌنً عبديؾ، ابني عبدؾ، ابن أىمىتك، ناصيىيًت بيدؾ، ماضو أصاب أحدان قطُّ ىىمّّ كال حزف، فقاؿ: 

ىو لك، ظبىَّيتى بو نفسىك، أك علَّمتو أحدان من  لًٌ اسمو يفَّ حكميك، عدؿه يفَّ قضاؤؾ، أسألك بكي 
 ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ "(ُ)خلقك، أك أنزلتىو يف كتابك، أك استأثرتى بو يف علم الغيب عندؾ

 .(ِ)عليو صباىَت اؼبسلمُت أف أظباء هللا أكثر من تسعة كتسعُت لذما:تيمية

::مناذجلبعضالصفاترابعاً
كبلـ الشيخ ،عن بعض الصفات، كذلك كي أبُت مدل تطابق بُت ما سبق أف   فيما يلي سأكردي    
 ، يف ضوء الدليل:ادىمن منه  كقواعد قعَّ  ، و عنونقلتي 

::متهيدأوالً
 لرضاه:كفَّقو هللا قسم الصفات لقسمُت فقاؿ  العبَّادأكد أف أبُت أف    

 ، فهي تنقسمي إىل قسمُت:عزَّ كجلَّ صفات هللا  اكأم"

صفات ذاتية قائمة بالذات، الزمة ؽبا أزىالن كأبدان، كال تتعلَّق دبشيئة كإرادة، كالوجو كاليد كاغبياة كالعلم 
 كالسَّمع كالبصر كالعلو.

زؽ كاالستواء كالنيزكؿ كاجمليء، كىذه الصفات نوعيها ر باؼبشيئة كاإلرادة، كاػبىٍلق كال كصفات فعليَّة متعلًٌقة   
." (ّ)قدميه، كآحادىا حادثة

                                                

 ،(ُٗٗ)(،رقم ّّٖ/ُ، )السلسلةالصحيحةاأللباين يف  كصححو(، ُِّٕ) (،رقمُِْٔ/ٔ،)ادلسنديف ،أضبد أخرجو(  ُ)
 .(َِّ/ُ)،ُالبدر،ط العبَّاد عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتب منكنوزالقرآنالكرمي العبَّاد،

(
2
 (.ُّٖ/ٔ) ،ُ،ط فتاوىشيخاإلسالمأمحدبنتيميةرلموع ابن تيمية، ( 

 العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمنالقريواين،زيدأيبابنرسالةمقّدمةقطفاجلىنالداينشرح، العبَّاد ( ّ)
 (.ّٗ/ْ)،ُ،طالبدر
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::ذكرمنوذجنيمنالصفاتالذاتيةثانياً

:صفةالوجو:أوالً
 نن من رنزن مم ام يل ىل يكمل  ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث ُّٱيف قولو تعاىل:"   
ر بأف هللا تعاىل كحده ىو اغبي الذم ال ديوت، كأنو ال يبقى إاٌل ىو سبحانو في  (ُ)َّ  ين ىن سًٌ

دكف مشاهبة ػبلقو، كالبقاء  يثبتوف هلل صفة الوجو على كجو يليق بكمالو كجبللو، السُّنَّةكتعاىل، كأىل 
ر بأف كل شيء من ا ،اؼبتصف بصفات الكماؿ، كمنها: صفة الوجو عزَّ كجلَّ يكوف هلل  ألعماؿ كفيسًٌ

 ."ينظر تفسَت ابن كثَت "(ِ)ال ينفع عند هللا إالٌ ما أريد بو كجهو كالتقرب بو إليو

:صفةالعلو:ثانياً
 لميكاعبماعة مطابقةه للفطرة، كؽبذا جاء يف حديث معاكية بن اغبكم السي  السُّنَّةكعقيدةى أىل "   

يف صحيح مسلم يف قصة جاريتو، كفيو أنَّو قاؿ: )أفبل أيعتقها؟ قاؿ: إئتًٍت هبا، فأتيتيو  رضي هللا عنو
ا  هبا، فقاؿ ؽبا: أين هللا؟ قالت: يف السماء، قاؿ: مىن أنا؟ قالت: أنت رسوؿ هللا، قاؿ: اعتقها فإَّنَّ

 .(ّ)مؤمنة 

   :عزَّ كجلَّ فهذه اعباريةي بفطرهتا أجابت بأفَّ هللا يف السماء، كقد قاؿ هللا    
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ
كاؼبراد بالسماء العلو، أك تكوف )يف( دبعٌت )على( كما يف (ْ)َّ يف ىف يث ىث  نثمث
 .(ٓ)َّ مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱٱقولو:
م الكبلـ، بعلم ابتيلوا الذين كأمَّا     كقهر، قدر عليوُّ  عزَّ كجلَّ  هللا علوَّ  إفَّ : يقولوف فإَّنَّ

                                                

 .ٖٖ(  القصص : ُ)
كتب كرسائل ، ضمن كنوزالقرآنالكرميمن، ،العبَّاد(ُُٓ،ُُْ/ ّت، ):د ،العظيمالقرآنتفسري كثَت، ابن ( ِ)

 (.ُِٕ،َِٕ/ُ)،ُ،طالبدر العبَّادعبداحملسن 
اؼبساجد كمواضع الصَّبلة ،باب ربرمي الكبلـ يف الصَّبلة كنسخ ما كاف من  كتاب ،باب ،صحيحمسلميف  مسلمأخرجو  ( ّ)

 (.ّٕٓ)،رقم ُّٔ، ص إباحتو
 .ُٕ( اؼبلك :  ْ)
 .(ِٖ/ْ)،ُالبدر،ط العبَّاد عبداحملسن كرسائل كتب ضمن ، اجلىنالداينقطف ،العبَّاد ،ٕ( طو :  ٓ)
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 ." عليوُّ قدر كقهر كذات عزَّ كجلَّ كاعبماعة يقولوف إفَّ عليوَّ هللا  السُّنَّةكأىلي     
 ".(ُ)  رضبو هللا تعاىل شارح الطَّحاكيةصباعة من أىل العلم منهم : أيَّد ىذا التقسيم قاؿ الباحث" *

::ذكرمنوذجنيمنالصفاتالفعليةثالثاً
صفات فعليَّة متعلًٌقة باؼبشيئة كاإلرادة، كاػبىٍلق كالرَّزؽ كاالستواء ك  ":عن الصفات قاؿ الشيخ    

 ."(ِ)، كآحادىا حادثةكالنيزكؿ كاجمليء، كىذه الصفات نوعيها قدميه 

::صفةاالستواءأوالً
من صفات هللا الفعليَّة استواؤه على عرشو، كمذىب السَّلف فيو كيف سائر الصفات إثبات "    

اعبميع على ما يليق باهلل من غَت تكييف أك سبثيل، كمن غَت ربريف أك تعطيل، مع فهم اؼبعٌت كاعبهل 
كالكيف  قاؿ: االستواءي معلوـه،فبالكيفية، كما قاؿ اإلماـ مالك ػ كقد سيئل عن كيفية االستواء 

 .(ّ)ؾبهوؿ، كاإلدياف بو كاجب، كالسؤاؿ عنو بدعة

 يف سورة طو: عزَّ كجلَّ كقد جاء إثباتي استواء هللا على عرشو يف القرآف يف سبعة مواضع، قاؿ هللا    

  .َّ يف ىف يث ىث نث ُّٱ

يف األعراؼ كيونس كالرعد كالفرقاف كالسجدة كاغبديد، كمعٌت  َّ متزت رت يب ىب ٱُّٱٱكقاؿ:    
 ".(ْ)عند السلف: ارتفع كعبلى، كأمَّا اؼبتكلًٌموف فيؤٌكًلوف استول دبعٌت استوىل، كىو باطلاستول 

:صفةالضحك:ثانياً
صفة الضحك هلل على كجو يليق بكماؿ هللا كجبللو، كالكبلـ يف ىذه الصفة كالكبلـ يف سائر "   

، إثباتان على ما يليق بو دكف تشبيو الصفات، جيب اإلدياف بكل ما أثبتو هللا لنفسو أك أثبتو لو رسولو  
 تأكيل كما أك تعطيل كدكف ،لو خبلقو، كدكف تكييف للصفة

                                                

(
1
 .ِٖٗ،د:ت،صالطَّحاويةالعقيدةشرحبن العز، ا( 

  (.ّٗ/ُ)، ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن   منكنوزالقرآنالكرمي، العبَّاد ( ِ)

عقيدةالسلفعثماف الصابوين يف  ( كأبؤْٔ)رقم :(،ِّٖ/ُ،د.ت، ص)السُّنَّةشرحأصولكائي يف لى ( أخرجو البلَّ  ّ)
 .ُٕٗ-ُٖٕص ،ِ،طأصحاباحلديث

 (.َٖ،ٕٗ/ْ)،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن  ، ضمنشرححديثجربيليفتعليمالّدين، العبَّاد ( ْ)
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فكما أثبتت الذات كىي ال [ ُُ:  الشورل]  َّحي جي  يه ىهمه جه ين ٱُّٱٱ:قاؿ تعاىل   
كال تشبو صفات اؼبخلوقُت، كال يلـز  السُّنَّةتشبو الذكات فكذا تثبت الصفات اليت ثبتت يف الكتاب ك 

من اإلثبات التشبيو بصفات اؼبخلوقُت، فإف اإلثبات قد يكوف مع تشبيو كىو باطل كمنكر من القوؿ 
  ." كزكر، كيكوف بدكنو كىو اغبق الذم ال يسوغ غَته

، أىحىديمهيىا يػىٍقتيلي  رىجيلىٍُتً  ًإىلى  اّللَّي  )يىٍضحىكي  (ُ)*قاؿ الناظر: كدليل الصفة: حديث فً  اآٍلخىرى  اعبٍىنَّةى( يىٍدخيبلى
 هللا صلى النيب عن متواترة الضحك أحاديث ككذلك: "  تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿك  عليو. متفقه 
  "(ِ) األئمة ركاىا كقد كسلم عليو

::مناذجلبعضاألمساءخامساً
مدل تطابق بُت ما سبق أف كرد كبلـ الشيخ ،عن بعض األظباء، كذلك كي أبُت فيما يلي سأي    

 ، يف ضوء الدليل:ادىنقلتو عنو من منه  كقواعد قعَّ 

علىهللا،واليُطلقأوالً :متهيد:قاعدة:منأمساءهللاماُيطلقعلىغريهومنهاماالُيطلقإالَّ
علىغريه:

 خب حب جب ُّٱٱعزَّ كجلَّ من أظباء هللا ما ييطلق على غَته كما قاؿ هللا "قاؿ الشيخ :   
 ُّٱٱكقاؿ ،(ّ)َّ جح مج  حج مث هت مت خت حت  جت هب مب
 .[ِ: اإلنسافٱٱٱَّ خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

. ، كال اؼبخلوؽي اػبالقى  كاؼبعاين اليت تدؿُّ عليها األظباء ال يشبو فيها اػبالقي اؼبخلوؽى

كالرزاؽ،  ، كالبارئكمنها ما ال ييطلق إالَّ على هللا، كال ييطلق على غَته، مثل: هللا، كالرضبن، كاػبالق، 
 : يف تفسَته عند تفسَت البسملة يف أكؿ سورة الفاربة:(ْ)قاؿ ابن كثَت ، كالصمد

                                                

مسلم يف أخرجو ، ك ِِٖٔ(رقم ُّّ/ِاؼبسلم مث ييسلم ، )، كتاب اعبهاد كالسَت، باب الكافر يقتل يفالصحيحأخرجو البخارم (  ُ)
  .َُٖٗرقم ّّٔ، كتاب اإلمارة، باب بياف الرجلُت يقتل أحدمها اآلخر يدخبلف اعبنة، ص  الصحيح

(
2
 . (ُْٔ/ٔ" ) ُ،ط الفتاوىالكربىابن تيمية ، ( 

 .821(  التوبة :  3)

 القريواينزيدأيبابنرسالةمقّدمةشرحالدايناجلىنقطف،العبَّاد،(ّٔ/ُ)، د: ط،العظيمالقرآنتفسري كثَت، ابن ( 4)
 (.ُُٓ/ُ)،( ِٗ/ْ)،ُالبدر،ط العبَّاد عبداحملسن كرسائل كتب ،ضمن
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كاغباصلي أفَّ من أظبائو تعاىل ما ييسمَّى بو غَته، كمنها ما ال ييسمَّى بو غَتيه، كاسم هللا، كالرضبن،  " 
  ."كاػبالق، كالرزاؽ، ككبو ذلك

األمساءاحلسىن::ذكرمنوذجنيمنثانياً

 ::إمسيالرمحنوالرحيمأوالً

عزَّ من أظباء هللا، كمها يدالف على صفة من صفاتو كىي الرضبة، كأظباء هللا  الرضبن كالرحيم: اظبافً "   
كٌلها مشتقة، تدؿ على معاف ىي الصفات، فيؤخذ من كل اسم من أظبائو صفة من صفاتو،   كجلَّ 
كأما الرحيم، فيطلق على  يطلق إالَّ على هللا، فبل يقاؿ لغَته رضبن، أعم من الرحيم؛ كىو ال كالرضبن

 :(ُ)هللا كعلى غَته، كقد قاؿ هللا تعاىل عن نبيو

  مثحج هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ٱُّٱ

 ." (ِ)َّٱجح مج

:اسمالطيب:ثانياً
يدؿُّ على أفَّ من  (((ّ))) إفَّ هللا تعاىل طيًٌب ال يقبل إالَّ طيًٌبان " :قاؿ الشيخ عند شرحو غبديث   

أظباء هللا الطيًٌب، كيقبل من األعماؿ ما كاف موصوفان بالطًٌيب، كىو عاـ يف صبيع األعماؿ، كمنها 
 كمعناه اؼبنػىزَّه عن الكسب، فبل يعمل اؼبرء إالَّ صاغبان، كال يكتسب إالَّ طيًٌبان، كال ينفق إالَّ من الطيًٌب:

."(ْ)أظباء هللا كلَّها مشتقَّة، كتدؿُّ على صفات مشتقَّة منها النقائص، كأفَّ من صفاتو الطيب؛ ألفَّ 

 .(ٓ)كجل عز هللا ألظباء تعدادىم يف ، عثيمُت ابن كالشيخ العريب، ،كابن منده ابن ذكره قاؿ الناظر:-

                                                

( ، ُٗ/ٓ) ،ُالبدر،ط العبَّاد عبداحملسن كرسائل كتب ، ضمن وواجباهتاوأركاهناالصالةشروطشرح العبَّاد ( ُ)
(ْ/َُٓ،ُُٓ.) 
 .ُِٖالتوبة :   ( ِ)
 (.َُُٓ)رقم  َّْ،ص، كتاب الزكاة، باب قبوؿ الصدقة من الكسب الطيب كتربيتهايفالصحيحمسلم أخرجو ( ّ)
 ،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ،ضمن   فتحالقويادلتنييفشرحاألربعنيوتتمَّةاخلمسني،العبَّاد ( ْ)
( ّ/ُِٖ،ُِٗ.) 
 .َُٖص ،ُطمعتقدأىلالسنةيفأمساءهللااحلسىن،،التميميؿبمد بن خليفة ( ٓ)
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:عقيدتويفتوحيداأللوىية.ثالثاً

:تعريفو:أوالً
، كالدعاء كاػبوؼ كالرجاء كالتوكل كاالستعانة العبادتوحيد األلوىية توحيده سبحانو كتعاىل بأفعاؿ  " 

فبل ييصرؼ  ، فإنو يتعُت عليهم أف جيعلوىا خالصة هلل ،العبَّادكاالستغاثة كالذبح كغَت ذلك من أفعاؿ 
منها شيء لغَته، كلو كاف ملىكان مقرَّبان أك نبيِّا مرسىبلن، فضبلن عمَّن سوامها، فبل يشركوا مع هللا أحدان يف 

 ."(ُ)دتو، فكما أنو ال خالق إالٌ هللا كال ؿبيي إالَّ هللا كال فبيت إالَّ هللا، فإنو ال معبود حق إالَّ هللاعبا
اؼببٍت على  لوىية: ىوعن توحيد األ الوىاب عبد بن ؿبمد بن هللا عبد بن سليمافقاؿ الشيخ  -

 (ِ) إخبلص التألو هلل تعاىل، من احملبة كاػبوؼ، كالرجاء كالتوكل، كالرغبة كالرىبة، كالدعاء هلل كحده.

  :دليلو:ثانياً

يدؿ على توحيد األلوىية، كتقدمي [ ٓ لفاربة :]ا َّ جي يه ىه مه ُّٱٱتعاىل: قاؿف"   
ال تكوف إاٌل هلل، كأف االستعانة فيما ال يقدر عليو  العبادةاؼبفعوؿ على الفعلُت يدؿ على اغبصر، كأف 

 .(ّ)إالٌ هللا ال تكوف إالٌ باهلل

كىو دعاء كالدعاء من  يدؿ على توحيد األلوىية، (ْ)َّ ىي مي خي  ٱُّٱٱ:تعاىل كقاؿ   
ٱ ،(ٓ)َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ ُّٱٱقاؿ تعاىل: ، كماالعبادةأنواع  ٱ ٱتعاىل: كقاؿٱٱ ٱ ٱٱٱ   ّٰ  ُّٱٱ
يف ىذه اآليات أنو خلق اعبن  عزَّ كجلَّ هللا  بٌُت ،  [ٔٓ: الذاريات]َّ ىئ نئ مئ زئ رئ

 ." (ٔ)كاإلنس لعبادتو كحده ال شريك لو، أم ألىٍمرىم كَّنيهم، كمن أطاعو أثابو كمن عصاه عاقبو

                                                

،  (ٕٗ،ِٖ/ّ، )ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن  مقدمةتطهرياالعتقادوشرحالصدور، العبَّاد ( ُ)
(ُ/ُْٗ ( ،)ْ /ٖٓ،ّْْ(، )ٗ/ٔٓ.) 
(

2
 .ّٔ،ص ٕ،طالتوحيدالذىىوحقهللاعلىالعبيدتيسريالعزيزاحلميديفشرحكتاب سليماف بن عبد الوىاب ، ( 

 (. ٔٔ/ٗ(، )ِٗ/ٓ( ، )ّْٓ،ٗٓ/ ْ)ُالبدر،ط العبَّاد عبداحملسن كرسائل كتب ضمن،الدايناجلىنقطف،العبَّاد( ّ)
 .ٔالفاربة : ( ْ)
 .ُٖاعبن : ( ٓ)
 (.ِٗ/ٓ(،)ّّٓ/ْ(، )ِِٖ/ِ(، )ُِّ/ُ) ،ادلصدرالسابق ( ٔ)
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 .(ٔ): إمنا خلقتهم آلمرىم بعباديت ، ال الحتياجي إليهمرضبو هللا بن كثَت الناظر :قاؿ قاؿ -

::معىنالإلوإالهللاثالثاً
كشهادة أف ال إلو إالَّ هللا معناىا ال معبود حقّّ إالَّ هللا، ككلمة اإلخبلص تشتمل على  ": العبَّادقاؿ    

عن كلًٌ من سول هللا، كيف  العبادةؽبا، كإثبات خاص يف آخرىا، ففي أكَّؽبا نفي ركنُت: نفي عاـ يف أكَّ 
هلل كحده ال شريك لو، كخرب) ال ( النافية للجنس تقديره)حق( كال يصلح أف  العبادةآخرىا إثبات 

ا مي  ا اؼبنفيُّ األلوىية اغبقَّة، فإَّنَّ نتفيىةه عن كلًٌ ييقدَّر ) موجود(؛ ألفَّ اآلؽبة الباطلة موجودةه ككثَتة، كإمنَّ
 ."(ِ)من سول هللا، كثابتة هلل كحده

:ةالتقبلإالبشرطنيالعباد:رابعاً
 ة :العبادا لشركط قاؿ الشيخ حفظو هللا مبينن    
 ة كالعمل الصاحل من توفُّر شرطُت:ادبالعمثَّ إنَّو ال بدَّ لقبوؿ " 
 " موافقان.الصبلة كالسبلـ أحدمها: أف يكوف العملي هلل خالصان، كالثاين: أف يكوف لسينَّة نبيًٌو عليو    
بدَّ من ذبريد اؼبتابعة للنًٌيبًٌ ،فلو كيجد العملي مبنيِّا على  فبل بدَّ من ذبريد اإلخبلص هلل كحده، كال "  

ٱتعاىل: لقولو ،سينَّة كفيقد فيو شرطي اإلخبلص مل ييقبىل  يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱٱ
كلو كيجد العملي خالصان هلل لكنَّو ملى يػيٍْبى على سينَّة، بل بيًٍتى على البدع كاحملدثات [ ِٖالفرقاف:]  َّٱرب
يف اغبديث اؼبتَّفق على صحَّتو عن عائشة : أفَّ الصبلة كالسبلـ عليو  مردكده على صاحبو؛ لقولوفإنَّو 
قاؿ:) مىن أحدث يف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو ردّّ (الصبلة كالسبلـ  عليوالنَّيبَّ 

، كيف لفظ ؼبسلم:) (ّ)
من عمل عمبلن ليس عليو أمرينا فهو ردّّ(
 ." (ٓ)أم: مردكده عليو غَت مقبوؿ منو (ْ)

                                                

(
1
 (.ُِٕ/ْد: ت،)تفسريالقرآنالعظيم،:ابن كثَت ( 

( ِٔٓ/ُ(، )ٓٗ،ُِ/ّ)، ُالبدر،ط العبَّاد عبداحملسن كرسائل كتب ، ضمنالدِّينتعليميفجربيلحديثشرح ،العبَّاد( ِ)
(،ِ/ِِٕ.) 
(،رقم ِٕٔ/ِ، )كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردكد ،الصحيحيف( أخرجو البخارم  ّ)
 (.ُُٖٕ)رقم َٕٓ،صنقض األحكاـ الباطلة كرد ؿبدثات األمور :األقضية باب،كتاب الصحيحيف  مسلمأخرجو (،ك ِٕٗٔ)
 .اؼبصدر السابق ( ْ)
 (.ٔٓ/ٗ(،)ُٔ/ْ)،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن   ، ضمنالدايناجلىنقطف ،العبَّاد ( ٓ)
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يتػىقىبَّػػًل : ال بيػػدَّ أف يكيػػوفى خاًلصػػان  ريكنػػا ىػػذافً :  -رضًبىػػو هللا  –قػػاؿ اغبػػاًفظي ابػػني كثػػَتو -
العمػػًل اؼب

.(ُ) هلل ، صىوابان على شىريعىًة رسوًؿ هللا 

  :ةادبالع:ذكربعضأنواعخامساً

 خي حي جي يه ىه  مهجه ين ىن من خن ٱُّٱٱتعاىل: قاؿ   
 .(ِ)َّ يي  ىي مي

رب سبحانو كتعاىل عباده بدعائو، ككٍعديه الكرمي باإلجابة، كتوٌعديه ر الَّ ميف ىذه اآلية الكردية أ "  
اؼبستكربين عن عبادتو بإدخاؽبم النار صاغرين حقَتين، كالدعاء يطلق على سؤاؿ العبد ربو جلب 

كالثناء عليو، كىو  عزَّ كجلَّ ة، كمنو ذكر هللا ادبالعاػبَت، كدفع الشر، كىو دعاء اؼبسألة، كيطلق على 
الصبلة قاؿ: ظبعت النيب عليو  (ّ)ة، ركل الًتمذم يف جامعو ػ عن النعماف بن بشَتالعباددعاء 

 يقوؿ: كالسبلـ 
 يه ىه  مهجه ين ىن من خن ُّٱٱقولو تعاىل: (، مث قرأ: العبادة)الدعاء ىو 
 ." (ْ)َّ يي  ىي مي خي حي جي

::وجوبالعنايةمنالعلماءوالدعاةببيانتوحيداأللوىيةسادساً
أف ييعنوا ببيانو غاية العناية  كيهتموا بو غاية االىتماـ؛  الواجب على العلماء كالدعاة إىل هللا كأفَّ "   

ليقوموا بأداء ما أكجبو هللا عليهم من البياف كيىسلموا من مغبة الكتماف، فيبذلوا للعباد أعظم النصح 
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱد قاؿ تعاىل: ينفعوىم بأعظم النفع، كقك 
 ، (ٓ) َّحي جي يه ىهمه  جه ين ىن من خن حن جن يم
 قوؿ الشيخ العٌباد ، بتفسَت ىذه اآلية بقولو : –رضبة هللا  -بن سعدم  الشيخ  قرر قاؿ الباحث:-

                                                

 (.ُٔٗ/ِ،د: ت،) تفسريالقرآنالعظيمابن كثَت،  ( ُ)
 .ٔر :( غاف ِ)
 ، كصححو( ِّْٕ)، رقم ّْٕكصححو، كتاب تفسَت القرآف ،باب كمن سورة اؼبؤمن ص السنن(أخرجو الًتمذم يف  ّ)

 األلباين.
 (.ٖٗ/ٓ) ، (َِٗ/ُ)، ُط،البدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن  منكنوزالقرآنالكرمي، العبَّاد،ٔر :( غاف ْ)
 .ُٕٖعمراف:(آؿ  ٓ)
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 الكتب[ هللا] أعطاه من كل على تعاىل هللا أخذه اؼبيثاؽ كىذا اؼبؤكد، الثقيل العهد ىو اؼبيثاؽ   
 بو، عليهم كيبخل ذلك، يكتمهم كال هللا، علمو فبا إليو حيتاجوف ما للناس يبُت أف العلم، كعلمو

 أف اغباؿ تلك يف عليو جيب علم عنده من كل فإف ذلك، يوجب ما كقع أك سألوه، إذا خصوصان 
 .(ُ)الباطل من اغبق كيوضح نو،يبيٌ 
 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ٱُّٱٱكقاؿ تعاىل:   

 مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
 ٠(ِ)َّ خس حس جس

اؼبسؤكلية العظيمة كالتبعة اعبسيمة تقع على كجو أشد كأعظم على العلماء كالدعاة يف الببلد  كإفَّ    
        .لي أىلها بتعظيم القبور كاالفتتاف هبا كالبناء عليها كازباذىا مساجداإلسبلمية، اليت ابتي 

ىذه األعماؿ من أعظم الوسائل اؼبؤدية إىل الشرؾ الذم ىو دعاء أصحاب القبور كاالستغاثة  أفَّ ك    
 ." (ّ)هبم كسؤاؽبم قضاء اغباجات ككشف الكربات، كىذا من صرؼ حق هللا إىل غَت هللا




  

                                                

.ٕٓ،صُ،طتيسريالكرميالرمحنيفتفسريكالمادلنان( ابن سعدم ، ُ)
 .َُٔ،ُٗٓ( البقرة: ِ)

 (.َُٖ/ٗ ،)ُالبدر،ط العبَّاد عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتب ةالعبَّادأمهيةتوحيد، العبَّاد ( ّ)
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.ادلبحثالثاين:عقيدتويفبقيةأركاناألديان




:ادلالئكة.أوالً


الكتب.:ثانياً


الرسل.:ثالثاً


اليوماآلخر.:رابعاً


:القضاءوالقدر.خامساً
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:متهيد
 عن أصوؿ اإلدياف: بن تيمية رضبو هللا  قاؿ شيخ اإلسبلـ "

 اعتقاد الفرقة الناجية اؼبنصورة إىل قياـ الساعة أىل السنة كاعبماعة :
.(ُ)"، كالبعث بعد اؼبوت ، كاإلدياف بالقدر خَته كشره ىو اإلدياف باهلل ، كمبلئكتو ، ككتبو ، كرسلو

فقد ،  اإلدياف هبا جيب اغبكم الشرعي ، بأنو ىذه األصوؿ العظيمة يف مؤلفاتو، كبُت تناكؿى الشيخ ك    
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ُّٱتعاىل: استدؿ بقولو 

  .(ِ)َّ ىه مه جه ين ىن من
 

 :(ّ)فقاؿ حفظو هللا تعاىل
يف ىذه اآلية دليل لئلدياف خبمسة من أصوؿ اإلدياف الستة، كىي اإلدياف باهلل كمبلئكتو ككتبو "   

كرسلو كاليـو اآلخر، كالكتاب يف اآلية اؼبراد بو الكتب، كاأللف كالبلـ فيو الستغراؽ اعبنس، كقد دؿَّ 
عن الصبلة كالسبلـ  عليوعلى اإلدياف باألصوؿ الستة حديث جربيل اؼبشهور، كفيو سؤالو رسوؿ هللا 

ًر خىٍَتًًه كىشىرًٌهً اإلدياف؟ فأجابو بقولو: )) ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىتػيٍؤًمني بًاٍلقىدى  أىٍف تػيٍؤًمنى بًاّللًَّ كىمىبلًئكى
))(ْ) ". 
 . (ٓ)شرح الٌدين كيلو" ىعظيم جدا، يشتمل عل : ك ىو حديثه رضبو هللا قاؿ بن رجب :"ؿ الناظرقا*


 

                                                

 .ِٔص ،د.ت،العقيدةالواسطية ،ابن تيمية  ( ُ)
 .ُٕٕ( البقرة : ِ)
 (.ُّٖ/ُ)،ُط،البدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن   منكنوزالقرآنالكرمي، العبَّاد(  ّ)
 ،رقم ُٖص، كتاب اإلدياف، باب اإلدياف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجوب اإلدياف قدر هللا تعاىل،الصحيحيف  ( أخرجة مسلم ْ)
 (.ُٔٗ/ِ،) ٗ، ط جامعالعلومواحلكمابن رجب،  ( 5)
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::عقيدتويفادلالئكةأوالً

:قوامنهالِ:تعريفادلالئكةوادلادةاليتخُأوالً
 لرضاه : كفَّقو هللا قاؿ الشيخ 

م خىلقه من خلق هللا، خيلقوا من نور"    ، كما يف صحيح مسلم أفَّ (ُ)كاإلدياف باؼببلئكة اإلديافي بأَّنَّ
قاؿ: )) خيلقت اؼببلئكةي من نور، كخيلق اعبافُّ من مارج من نار، الصبلة كالسبلـ عليو  رسوؿ هللا

كخيلق آدـ فبَّا كيصف لكم ((
(ِ ). 

::حكماإلديانبادلالئكةودليلةثانياً

 مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ: "بقولو تعاىل فقاؿ ذكر الشيخ الدليل من القراف   

 قاؿ حفظو السُّنَّة، كمن (ّ) َّ جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم
يف الصبلة كالسبلـ عليو  إلديافي باؼببلئكة أحد أصوؿ اإلدياف الستة، اليت بيَّنها رسوؿ هللاا:(ْ)هللا

ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً حديث جربيل اؼبشهور، بقولو حُت سألو عن اإلدياف: )) أىٍف تػيٍؤًمنى بًاّللًَّ كىمىبلًئكى
كالواجب اإلدياف كالتصديق بكلًٌ ما جاء يف الكتاب العزيز  (ٓ)((ًر خىٍَتًًه كىشىرًٌهً اآلًخًر كىتػيٍؤًمني بًاٍلقىدى 

 "من أخبار عن اؼببلئكة. السُّنَّةكصحَّت بو 
ًئكىةً  كىنػيٍؤًمني  :(ٔ)رضبو هللا يف عقيدتو  حاكمقاؿ الطَّ - ، بًاٍلمىبلى ، عىلىى اٍلمينػىزَّلىةً  كىاٍلكيتيبً  كىالنًَّبيًٌُتى  اٍلميٍرسىًلُتى

انيوا أىنػَّهيمٍ  كىنىٍشهىدي   "، مث قاؿ ابن العز : كىذه األمور من أركاف اإلدياف  اٍلميًبُت اغبٍىقًٌ  عىلىى كى

                                                

 (ُْٕ/ْ(،)ٖٗ،ُّ/ّ)،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن  فتحالقويادلتنييفاألربعني،العبَّاد ( ُ)
 (.ِٔٗٗ)َٔٗص،رقم، ،، كتاب الزىد، باب يف أحاديث متفرقةلصحيحيف ا أخرجة مسلم ( ِ)
 .ُٕٕ: البقرة ( ّ)
 (.ُْٕ/ْ،)ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  قطفاجلىنالداينشرحمقدمةالقريواين،، العبَّاد(  ْ)
رقم  ُٖص، كتاب اإلدياف، باب اإلدياف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجوب اإلدياف قدر هللا تعاىل،الصحيحيف  أخرجة مسلم ( ٓ)
(ّٗ.) 
 .ِٕٗ،د: ت، شرحالعقيدةالطَّحاوية، بن العزا ( ٔ)



ٗٔ 

 

::صفاهتماخلَلقيةثالثاً
كىم " :ؿد الشيخ ىذا بقولو فقاقد كصف هللا اؼببلئكة بأف ؽبم أجنحة كيتفاكتوف يف عددىا ،كأكَّ    

 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ قاؿ تعاىل ذىكيك أجنحة؛ كما

  . (ُ)َّ مج حج  مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب جبهئ مئ
  . (ِ)كعبربيل ستمائة جناح، كما يف صحيح البخارم كصحيح مسلم 
 ا ذلك:كذلك من صفاهتم ،قدرهتم على التشكيل ،قاؿ الشيخ مبينن    
كما جاء جربيل إىل الرسوؿ على م اليت خيلقوا عليها،  كيأتوف إىل البشر بأشكاؿ على غَت ىيئتهً    

، كجاء جربيل إىل مرمي يف (ّ)صورة رجل غَت معركؼ، يف حديث جربيل اؼبشهور من ركاية عمر،
 جن مم خم ُّٱا قاؿ تعاىل: صورة بشر، كجاءت اؼببلئكةي إىل إبراىيم يف صورة بشر، كم

 "[ِْالذاريات :] َّ جس مخ جخ مح جح مج ُّٱٱٱ:قاؿ تعاىلك [ ُٓاغبجر: ] َّ حن

:وظائفهموأعماذلم:رابعاً
كاؼببلئكةي منهم اؼبوكَّلوف بالوحي، كاؼبوكَّلوف بالقىطر، كاؼبوكَّلوف باؼبوت، كاؼبوكَّلوف باألرحاـ، "   

وكَّلوف بغَت ذلك، ككلُّهم مستسلموف منقادكف 
ي
وكَّلوف بالنار، كاؼب

ي
وكَّلوف باعبنَّة، كاؼب

ي
كاؼبوكَّلوف باغبفظ، كاؼب

  ما أمرىم كيفعلوف ما ييؤمىركف.ألمر هللا، ال يعصوف هللا
جربيل كميكائيل كإسرافيل كمالك كمنكر كنكَت، كالواجب  السُّنَّةكقد ظبيًٌي منهم يف الكتاب ك    

اإلدياف دبىن ظبيًٌي منهم كمىن ملى يسمَّ، كالواجب أيضان اإلدياف كالتصديق بكلًٌ ما جاء يف الكتاب العزيز 
 ن اؼببلئكة.من أخبار ع السُّنَّةكصحَّت بو 

                                                

 .ُ( فاطر :  ُ)
 ،الصحيحيف (،كمسلم ِِّّ)(،رقم  ِْٗ/ِ) ،كتاب بدأ اػبلق، باب ذكر اؼببلئكة ،الصحيحيف ( أخرجة البخارم  ِ)

 ( عن عبدهللا بن مسعود.َِٖ)رقم ،كتاب اإلدياف باب يف قولو تعاىل )كلقد رآه نزلة أخرل( ،

، رقم ُٖص ،كتاب اإلدياف، باب اإلدياف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجوب اإلدياف قدر هللا تعاىل، الصحيحيف  ( أخرجة مسلم ّ)
(ّٗ.) 



ٕٗ 

 

 يت ىت  نت مت زت رت يب ُّٱقاؿ تعاىل:  كماكمن اؼببلئكة من كيكًٌل باغبفظ كالكتابة 
  . (ُ)َّ مث زث رث

 ".( ِ)كمن اإلدياف باؼببلئكة اإلدياف باؼببلئكة اؼبوكَّلُت باؼبوت
 .(ّ) رضبو هللا كافق العٌباد على كظائفهم : الشيخ حافظ اغبكمي-

 :عقيدتويفالكتب.ثانياً

معىناإلديانالكتب::أوالً
اإلديافي بالكتب التصديق كاإلقرار بكلًٌ كتاب أنزلو هللا على رسوؿ " لرضاه :كفَّقو هللا قاؿ الشيخ    

ا مشتملة على ما فيو سعادة من أينزلت  ا منػىزَّلة غَت ـبلوقة، كأَّنَّ ا حقّّ، كأَّنَّ من رسلو، كاعتقاد أَّنَّ
 ".(ْ)كمن أعرض عنها خاب كخسرإليهم، كأفَّ مىن أخذ هبا سلم كظفر، 

:ودليلةكتب:حكماإلديانبالثانياً

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ُّٱٱتعاىل: فقاؿ"ذكر الشيخ الدليل من القراف    

 .  (ٓ)َّ  ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن
الصبلة كالسبلـ عليو  قاؿ حفظو هللا :يف حديث جربيل اؼبشهور أنَّو لىمَّا سأؿ الرسوؿى  السُّنَّةكمن    

ًر خىٍَتًًه كىشىرًٌهً عن اإلدياف، قاؿ: )) ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىتػيٍؤًمني بًاٍلقىدى  .(ٔ)((أىٍف تػيٍؤًمنى بًاّللًَّ كىمىبلًئكى

 ".(ٕ)كم اإلدياف هبا :كاإلديافي بالكتب من أصوؿ اإلديافكقاؿ عن حي    

                                                

 .ُِ،ُُ،َُاالنفطار : ( ُ)
 (.ُْٗ،ُْٖ/ ْ(،)ٖٗ/ّ)،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن   قطفاجلىنالداين، العبَّاد ( ِ)
(

3
 .ٖٔ،ص ُ، طأعالمالسنةادلنشورةحافظ اغبكمي ،(  
 (.ٗٗ،ٖٗ،ِّ/ّ)ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  فتحالقويادلتنييفشرحاألربعني،،العبَّاد ( ْ)
 .ُٕٕ( البقرة : ٓ)
رقم  ُٖص، كتاب اإلدياف، باب اإلدياف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجوب اإلدياف قدر هللا تعاىل،الصحيحيف  أخرجة مسلم ( ٔ)
(ّٗ.) 
 (.َُٖ/ْ)ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن   قطفاجلىنالداين، العبَّاد ( ٕ)



ٖٗ 

 

ًئكىةً  كىنػيٍؤًمني : (ُ) عقيدتو يف هللا رضبو الطَّحاكم قاؿ- ، بًاٍلمىبلى ، عىلىى اٍلمينػىزَّلىةً  كىاٍلكيتيبً  كىالنًَّبيًٌُتى  اٍلميٍرسىًلُتى
انيوا أىنػَّهيمٍ  كىنىٍشهىدي   " اإلدياف أركاف من األمور كىذه:  العز ابن قاؿ مث ، اٍلميًبُت اغبٍىقًٌ  عىلىى كى

:أمساءالكتب:ثالثاً
ي منها يف كاعبماعة: اإلدياف بالكتب، ما ظبيًٌ  السُّنَّةكمن أصوؿ أىل " ألظبائهم:ا قاؿ الشيخ معرفن    

ي منها يف القرآف: التوراة، كاإلقبيل، كالزبور، كصحف إبراىيم كموسى، ، كالذم ظبيًٌ سمَّ القرآف كما مل يي 
الكتاب، كجاء ذكر  كقد كرد ذكر اإلقبيل يف القرآف كثَتان، ككرد ذكر التوراة أكثر بلفظ التوراة، كبلفظ

كجاء ذكر صحف إبراىيم (ِ) َّٰر ٰذ يي  ىي ُّٱ:الزبور يف سورة النساء كاإلسراء يف قولو تعاىل 
 .[ُٗ: األعلى] ،  [ّٔ: النجم]األعلىك  جمكموسى يف سورة النَّ 

كالكتاب كالفرقاف كالضياء  كمل ييذكر فيو كتاب مثل ما ذيكر كتاب موسى، كيأيت ذكره بلفظ التوراة
ا تػىعىاىلى  اّللَّى  ظبىَّى دبىا فػىنػيٍؤًمني (ْ)بن العز:ا قاؿ".(ّ)كالذًٌكر يلً  التػٍَّورىاةً  ًمنى  ًكتىابًًو، يف  ًمنػٍهى  كىالزَّبيوًر، كىاإٍلًقبًٍ
ا يػىٍعًرؼي  الى  أىٍنًبيىائًًو، عىلىى أىنٍػزىؽبىىا كيتيبنا ذىًلكى  ًسوىل تػىعىاىلى  ّلًلًَّ  بًأىفَّ  كىنػيٍؤًمني   ."[تػىعىاىلى ] اّللَّي  ًإالَّ  كىعىدىدىىىا أىظٍبىاءىىى

 :ديتازالقرآنعلىغريهمنالكتب:رابعاً
كفبَّا ديتاز بو القرآف على غَته من الكتب السابقة أنَّو جيب اإلديافي "ا سبيز القرآف : موضحن  العبَّادقاؿ    

تثل أكامريه، كذبتنب نواىيو،  كييتعبَّد هللا طبقان ًلما جاء فيو كيف سٌنة بو تفصيبلن، فتيصدَّؽ أخباريه، كسبي
دًٌم أىل الفصاحة كالببلغة على أف يأتوا الصبلة كالسبلـ عليو  رسوؿ هللا كأنَّو اؼبعجزة اػبالدة اليت ربي

  كما قاؿ تعاىل:، بسورة مثلو، فعجزكا كلن يستطيعوا
 (ٓ)َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ

     َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱف قاؿ تعاىل:بتكفُّل هللا حبفظو كسبلمتو من التحريأيضان  كديتاز

  [.ٗاغبجر: ]

                                                

 .ِٕٗ،د: ت، شرحالعقيدةالطَّحاوية، بن العزا ( ُ)

 .ٓٓ،اإلسراء:ُّٔ( النساء: ِ)
 (.ٗٗ/ ّ(،)ِّٗ/ ُ)،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن   ، ،فتحالقويادلتنيالعبَّاد( ّ)
(

4
 .ُِّ،د: ت، شرحالعقيدةالطَّحاوية، بن العزا ( 

 .ٖٖ( اإلسراء: ٓ)



ٗٗ 

 

 لكخك  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱفقاؿ تعاىل: كديتاز بنزكلو منجَّمان مفرَّقان    
  ٱٱُّفقاؿ تعاىل :ككونو مهيمنان على الكتب السابقة (ُ)َّ  جم هل مل خل حل جل مك

 ."(ِ) [ْٖ:  اؼبائدة] ٱَّ نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب

   ::قاعدة:كلكتابأنزلوهللافهومنكالموخامساً
ككل  هللا كالقرآف من كبلـ هللا ،كالتوراة كاإلقبيل من كبلـ  "ب فقاؿ :تي الشيخ قاعدة يف الكي  ذكر   

 ."  (ّ)كتاب أنزلو هللا فهو من كبلمو

 :عقيدتويفالرسل.ثالثاً

:معىناإلديانبالرسل:أوالً
اإلديافي بالرسيل التصديقي كاإلقرار بأفَّ هللا اصطفى من البشر ريسيبلن كأنبياء "قو هللا: كفَّ  العبَّادقاؿ    

رجوَّنم من الظلمات إىل النور ، كخيي يهدكف الناسى إىل اغبقًٌ
(ْ) ". 

حكماإلديانبالرسلودليلة::ثانياً

 ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ُّٱٱٱٱٱٹٱٹ اإلدياف، اإلديافي بالرُّسل من أصوؿً "   

  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى

قاؿ حفظو هللا :يف حديث جربيل اؼبشهور أنَّو  السُّنَّةكمن (ٓ)َّ مت خت حت جت هب مب
ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىتػيٍؤًمني لىمَّا سأؿ الرسوؿى عن اإلدياف، قاؿ: ) ًر أىٍف تػيٍؤًمنى بًاّللًَّ كىمىبلًئكى بًاٍلقىدى

 ". ان اإلدياف بالرُّسل كاألنبياء صبيعكالواجب ىو ، (ٔ)(خىٍَتًًه كىشىرًٌهً 

                                                

 .ِّ( الفرقاف : ُ)
 (.ٗٗ،ّّ/ّ)ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  ادلتني،القويفتح ،العبَّاد ( ِ)
  (.ْٗ/ْ)،ُط،البدر العبَّاد عبداحملسن كرسائل كتب ضمن :القريواينزيدأيبابنرسالةمقَدمةشرحالدايناجلىنقطف(  ّ)
 (.ّٓ/ّ)ُط،البدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  الدِّين،تعليميفجربيلحديثشرح،العبَّاد ( 4)
 .ِٖٓ( البقرة : ٓ)
،رقم  ُٖص ، كتاب اإلدياف، باب اإلدياف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجوب اإلدياف قدر هللا تعاىل،الصحيحيف  ( أخرجة مسلم ٔ)
 (.َُٗ،َُٖ/ْ)ُالبدر،ط العبَّاد عبداحملسن كرسائل كتب ضمن ،القريواينمقّدمةشرحالدايناجلىنقطف العبَّاد، . (ّٗ)



ٗ٘ 

 

اؼبنصورة إىل قياـ الساعة أىل السنة  اعتقاد الفرقة الناجية:قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية يف الواسطية-
 . (ُ)كاعبماعة كىو: اإلدياف باهلل، كمبلئكتو، ككتبو، كرسلو

 النيبوالرسول::الفرقبنيثالثاً

كأمَّا الفرؽ بُت النَّيبًٌ كالرسوؿ فقد اشتهر أفَّ النَّيبَّ ىو مىن أيكحي إليو بشرع كمل ييؤمىر بتبليغو، "   
كالرسوؿى ىو مىن أيكحي إليو بشرع كأيمر بتبليغو لكن ىذا التفريق قد جاء يف بعض األدلَّة ما يدؿُّ على 

ٱٱٱ، فقاؿ تعاىل:عدـ صحَّتو كذلك يدؿُّ على أفَّ النَّيبَّ مرسىله (ِ)َّٱزي   ري ٰى ين ىن نن ُّٱٱ
  يف ىف يث ىث نث مث زثرث يت  ىت نت مت زت  ُّٱٱ،مأموره بالتبليغ
 ٱ[ .ْْاؼبائدة:ٱ]ٱَّٱٱ ممام   يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق

كموف بالتوراة كيدعوف إليها، كعلى     فهذه اآليةي تدؿُّ على أفَّ أنبياءى بًٍت إسرائيل من بعد موسى حيى
: إفَّ الرَّسوؿى مىن أيكحي إليو بشرع كأينزؿ عليو كتاب،  ىذا فييمكن أف ييقاؿ يف الفرؽ بُت الرسوؿ كالنَّيبًٌ

 ".(ّ)قة، كىذا ىو اؼبتَّفق مع األدلَّةكالنَّيبَّ ىو الذم أيكحي إليو بأف ييبلًٌغ رسالةن ساب

 كأيمر بشرع إليو أيكحي من ىو فالرسوؿ الرسوؿ، من أعم النيب أفَّ  العلماء عند الشائع :باحثقاؿ ال-
 .(ْ)رسوالن  نيب كل كليس نيب، رسوؿ فكلُّ  ذلك كعلى بالببلغ، يؤمر كمل إليو أكحي من كالنيب بتبليغو،

 :وليسفيهمجنوالنساء:الرسلمنأىلالقرىرابعاً

 ىل مل خل ُّٱٱٱقاؿ تعاىل: كاعبنُّ ليس فيهم رسيل، بل فيهم النُّذير كما "هللا: رسوقاؿ الشيخ ح   

َّ   ىه مه جه ين ىن من خنحن جن يم  ىم مم خم حم جم يل
(ٓ) 

                                                

 .ِٔص ،د.ت،العقيدةالواسطية ،ابن تيمية  ( ُ)

 .ٔ( الزخرؼ:  ِ)
 (.َُٗ/ْ( ،)ّٖ/ّ)ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  فتحالقويادلتني،،العبَّاد ( ّ)
 .ُٖٓد:ت، ص  ، الطَّحاويةشرحالعقيدة،ابن العز(  4)
 .ِٗ( األحقاؼ : ٓ)



ٗٙ 

 

ا ذكركا الكتابُت اؼبنزلُت على موسى كؿبمد عليهما  فلم يذكركا رسبلن منهم، كال كتبان أنزلت عليهم، كإمنَّ
 . (ُ)الصبلة كالسبلـ

ٱٱٱا قاؿ تعاىل:كم كريسيلي هللا كأنبياؤيه من الٌرًجاؿ دكف النًٌساء، كمن اغباضرة دكف البادية، :العبَّادكقاؿ    

 ".[َُٗ:  يوسف]  َّ ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ُّٱ

 ."(ِ)فيًهن صديقاتا ٌية كإمنٌ كاعبماعة أنو ليس يف النساء نبً  السُّنَّةالذم عليو أىل : قاؿ ابن كثَت"

م من أىل البوادم، الذين ىم من أجفى الناس طبعان كأخبلقان، كىذا ىو  اؼبراد بالقرل اؼبدف، ال أَّنَّ
 .(ّ)اؼبعهود اؼبعركؼ أفَّ أىل اؼبدف أرؽُّ طبعان كألطفي من أىل بواديهم

خربىميفالقرآنخامساً  ::الرسُلالذينُقصَّ

ٱٱقاؿ تعاىل: القرآف، كمنهم من مل ييقصص، كماكالرسلي منهم من قيصَّ يف "    

  .[ُْٔ]النساء:َّٱنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱٱٱُّ

كالذين قيصوا يف القرآف طبسة كعشركف، منهم شبانية عشر جاء ذكرىم يف سورة األنعاـ يف قولو    
 ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱتعاىل:
 ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى

   ىث نث مث   زث رث يت ىت نت مت  زت رت  يب

 رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىفيث
َّ
(ْ). 

كالسبعة الباقوف: آدـ، كإدريس، كىود، كصاحل، كشعيب، كذك الكفل، كؿبمد صلوات هللا كسبلمو 
 ". (ٓ)كبركاتو عليهم أصبعُت

                                                

 (.ٗٗ،ّٓ/ّ)،ُ،طكتب كرسائل عبداحملسن العبَّاد البدرضمن  فتحالقويادلتني،العبَّاد،ُ)
 .(ِٔٔ/ِ)ت، ،د: تفسريالقرآنالعظيمابن كثَت،  أنظر، نقلوالشيخأبواحلسناألشعريعنهم ( ِ)
 .(ّٕ/ّ)ُ البدر، ط العبَّاد عبداحملسن كرسائل كتب ضمن ، ادلتنيالقويفتح ،العبَّاد(  ّ)
 .ٖٔ-ّٖ( األنعاـ :  ْ)
 (.َُٗ،َُٖ/ْ( ،)ّٔ،ّٕ/ ّ)ُط،البدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  فتحالقويادلتني،،العبَّاد ( ٓ)



ٗٚ 

 

::أفضلالرسلأولوالعزمسادساً
   .[ٕاألحقاؼ: ]َّ  خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱٱ:تعاىلاؿ قٱ كأفضل الرسل أكلو العـز منهم" 

كما قاؿ   يف قولو يف سورة األحزاب كىم نبينا ؿبمد كنوح كإبراىيم كموسى كعيسى، كقد صبعهم هللا 
 ". (ِ()ُ)َّ خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ تعاىل:

أكيل العـز  األنبياء، كأفَّ كال خبلؼ أف الرسل أفضل من بقية -رضبو هللا  –قاؿ اغبافظ ابن كثَت "    
 ."(ّ)منهم أفضلهم، كىم اػبمسة اؼبذكوركف نٌصان يف آيتُت من القرآف

 .:عقيدتويفاليوماآلخررابعاً

:معىناإلديانباليوماآلخر:أوالً
عن كلًٌ ما  السُّنَّةاإلديافي باليـو اآلخر التصديقي كاإلقرار بكلًٌ ما جاء يف الكتاب ك " :كفَّقو هللا قاؿ    

يكوف بعد اؼبوت، كيدخل يف اإلدياف باليـو اآلخر اإلدياف بالبعث كاغبشر كالشفاعة كاغبوض 
 ".(ْ) السُّنَّةالصراط كاعبنة كالنار كغَت ذلك فبا جاء يف الكتاب ك ك كاغبساب كاؼبيزاف 

:السُّنَّة:دليلاإلديانباليوماآلخرمنالكتابوثانياً

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ٱُّٱ: تعاىل من الكتاب قولو"   

  .[ُٕٕالبقرة :] َّ ين ىن من خن

أىٍف تػيٍؤًمنى بًاّللًَّ اؼبشهور أنَّو لىمَّا سأؿ الرسوؿى عن اإلدياف، قاؿ: ) (ٓ):يف حديث جربيل السُّنَّةكمن    
ًر  ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىتػيٍؤًمني بًاٍلقىدى  ".(خىٍَتًًه كىشىرًٌهً كىمىبلًئكى

                                                

 . ّٓ( األحزاب: ُ)
 (.ّٗ/ّ(، )ُٖٖ/ُ) ،ُالعبٌاد ، ط كتب كرسائل ضمن  فتحالقويادلتني،،العبَّادِ)

 (.ٕٓ/ّ)،:ت  ،د العظيمالقرآنتفسري كثَت، ابن ( ّ)
 ،ُ، طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  شرححديثجربيليفتعليمالّدين،،العبَّاد ( ْ)
(ّ /ُْ،ِْ،َُُ.) 
رقم ، ُٖ، كتاب اإلدياف، باب اإلدياف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجوب اإلدياف قدر هللا تعاىل، صالصحيحأخرجة مسلم يف  ( ٓ)

ّٗ. 



ٗٛ 

 

 :مناإلديانباليوماآلخراإلدياُنبفتنةالقربونعيمووعذابو:ثالثاً

آيات كمن اإلدياف باليـو اآلخر اإلديافي بفتنة القرب كنعيمو كعذابو، كقد كردت "ا: موضحن  العبَّادقاؿ    
  ىن  ٱُّٱ: يف آؿ فرعوف عزَّ كجلَّ قاؿ هللا فقد  لقرب كالسؤاؿ فيو كنعيمو كعذابو:حاديثي يف فتنة اك أ

 ْٔ: غافر]َّٱهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين

م ييعذَّبوف يف النار كىم يف قبورىم، كإذا حصل البعث انتقلوا إىل عذاب أشدَّ. [  "فاآليةي تدؿُّ على أَّنَّ

يف تثبيت اعبمهور على أف ىذا العرض يكوفي يف الربزخ، كىو حجَّة " (ُ)قاؿ القرطيبيقوؿ الناظر  *
  ".عذاب القرب

أفَّ أركاح الشهداء يف أجواؼ طَت خيضر ؽبا قناديل معلَّقة  ، كأمَّا النَّعيم فقد جاء يف اغبديث   
 بالعرش، تسرحي من اعبنَّة حيث شاءت. 

 .(ّ)رضي هللا عنو  عن عبد هللا بن مسعود(ِ)مث تأكم إىل تلك القناديل، ركاه مسلم   

:باليوماآلخراإلدياُنبالبعثبعدادلوت:ومناإلديانرابعاً
        كمن اإلدياف باليـو اآلخر اإلديافي بالبعث بعد اؼبوت."لرضاه :كفَّقو هللا قاؿ 

 جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱفقاؿ تعاىل :
كيف ىذه اآلية النصُّ على بعث مىن يف [ ٕ-ٔغب  :]ا َّ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه

م ييدفنوف يف القبور، كالبعثي يكوف لكلًٌ مىن مات قيرب أك مل ييقرب.القبور؛   ألفَّ الغالبى على الناس أَّنَّ

 (ُ)صاحبو عند البعث؛ لقولو أعقل ال مريض كأنا يعودين كقىربي نبيًٌنا ؿبمد أكَّؿي القبور انشقاقان عن   

من ينشقُّ عنو القرب، كأكَّؿي شافع كأكَّؿ :)أنا سيًٌدي كلد آدـ يـو القيامة، كأكَّؿي عليو الصبلة كالسبلـ
  .مشٌفع(

                                                

 (.ِٕٗ،ِٖٕ/ُٓ)ط،. ،د القرآنألحكاماجلامع القرطيب، ( ُ)
 ،، كتاب اإلمارة ،باب بياف أف أزكاج الشهداء يف اعبنة كأَّنم أحياء عند رهبم يرزقوفالصحيحيف  (أخرجة مسلم ِ)

 (.ُٕٖٖ)رقم  ،ِّٔص
 (.ْْ/ ّ)ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن  ضمنشرححديثجربيليفتعليمالّدين،،العبَّاد( ّ)



ٜٗ 

 

كالبعثي يـو القيامة يكوف بإعادة األجساد اليت كانت يف الدنيا لتلقى مع األركاح الثواب كالعقاب،    
ه، كما يف كليس ألجساد جديدة مل تكن موجودةن يف الدنيا، كىذا ىو الذم استبعده الكفَّاري كأنكرك 

 حيجي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم ٱُّٱقولو تعاىل: 

 ".(ِ)َّرئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

ٍزـى (( كىاٍجزـًٍ )فقاؿ : (ّ)السفاريٍتىذا  ىعلالعٌباد  تابع-  بًأىٍمرً )) كىًعٍرفىافو  كىاٍعًتقىادو  كىًإٍذعىافو  ًإيقىافو  جى
  .اٍلقيبيورً  ًمنى (( كىالنُّشيورً )) اٍلمىٍوتً  بػىٍعدى (( اٍلبػىٍعثً 

                                                                                                                                                   

 (.ِِٖٕرقم )،ْٕٓ، ص، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا عليو الصبلة كالسبلـ على صبيع اػببلئقالصحيح(أخرجة مسلم يف  ُ)
،العبَّاد ، ْ-ِ(ؽ :  ِ) ، الّدين تعليم يف حديثجربيل / ّ)،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  شرح

ْٓ،ْٔ،ْٖ(،)ْ/ُُٔ.) 
 (.ُٕٓ/ِ،) لوامعاألنوارالبهيةالٌسفاريٍت ، ( ّ)



٘ٓ 

 

::ومناإلديانباليوماآلخراإلدياُنحبشرالناسمنقبورىمخامساً

     [.ْٕ:الكهفَّ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ٱُّٱ: قاؿ تعاىل  
شركف حيفاة عيراة غيٍرالن، قالت عائشة:  كركل البخارم كمسلم عن عائشة قالت: قاؿ رسوؿ هللا:)ربي

بعضيهم إىل بعض؟ فقاؿ: األمر أشدُّ من أف يهمَّهم فقلت: يا رسوؿ هللا! الٌرًجاؿ كالنساء ينظر 
ٍزـى  كىاٍجزـًٍ  فقاؿ (ّ)السفاريٍت العٌباد تابع - (ِ()ُ)ذاؾ(  اغبٍىٍشرً  بًأىٍمرً )) كىًعٍرفىافو  كىاٍعًتقىادو  كىًإٍذعىافو  ًإيقىافو  جى
  .جىٍزمنا اٍلقىضىاءً  كىفىٍصلً  اعبٍىزىاءً  أًلىٍجلً 

اآلخراإلدياُنباحلوض:ومناإلديانباليوم:سادساً
 كمن اإلدياف باليـو اآلخر اإلديافي حبوض نبيًٌنا ،كاألحاديث فيو متواترةه."    

قوليو:)حىوًضي مسَتة شهر، ماؤيه أبيضي من اللَّْب، الصبلة كالسبلـ كفبَّا جاء يف صفة حوض النَّيبًٌ عليو 
منها فبل يظمأ أبدان(ركاه البخارم  من كرحييو أطيبي من اؼبسك، ككيزانيو كنجـو السماء، مىن شرب 

كيف صحيح مسلم من حديث أيب ذ، رضي هللا عنو كفيو:)يشخبي فيو  (ْ)حديث عبد هللا بن عمرك
، ماؤه أشدُّ بياضان أيلوميزاباف من اعبنة، من شرب منو ملى يظمأ، عرضيو مثل طولو، ما بُت عمَّاف إىل 

".(ٓ)من اللَّْب، كأحلىى من العسل(

 حىٍوضنا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اىّللَّي  صىلَّى ؿبيىمَّدو  لًلنَّيبًٌ  بًأىفَّ  يػيٍؤًمنيوفى  اىلسُّنَّةً  كىأىٍىلي  فقاؿ : ابني أيب زىمىًنٍُت  العٌباد كافق-
ا  بػىٍعدىىىا يىٍظمىأٍ  ملىٍ  شىٍربىةن  ًمٍنوي  شىًربى  مىنٍ  ًإيَّاهي، اىّللَّي  أىٍعطىاهي  أىبىدن

(ٔ). 

                                                

،  الصحيحيف  أخرجة مسلم ك(،ِٕٓٔ)(،رقم ُٔٗ/ْ، ص)، كتاب الرقائق، باب اغبشرالصحيحيف  أخرجة البخارم ( ُ)
 (.ِٖٗٓ)رقمُٗٗ، ص كتاب صفة اعبنة كنعيمها كأىلها، باب فناء الدنيا كبياف اغبشر يـو القيامة

 (.َٓ/ّ)،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  شرححديثجربيليفتعليمالّدين، ،العبَّاد( ِ)
(

3
 (.ُٕٓ/ِ،) لوامعاألنوارالبهيةالٌسفاريٍت ، ( 
 (.ٕٗٓٔ) ،رقمَِٓ،ص، باب يف اغبوض كقوؿ هللا إنا أعطيناؾ الكوثركتابالرقائقأخرجو يف  ( ْ)
شرح،العبَّاد، (ِِِٗ)،رقم ٖٕٓ، ص، باب إثبات حوض نبينا عليو الصبلة كالسبلـ كصفاتو كتابالفضائل أخرجو يف( ٓ)

 (.َِ/ُُ(،)ُّْ/ْ(،)ُٓ/ّ)،ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  حديثجربيليفتعليمالّدين،
 .ُٖٓ،ص ُ،ط رياضاجلنةبتخريجأصولالسنةابني أيب زىمىًنٍُت ،(  ٔ)



٘ٔ 

 

 :ادالعبومناإلديانباليوماآلخراإلدياُنبوزنأعمال:سابعاً

صىى مثَّ تيوزف، فمىن ثقلت موازينو قبا، بادالعً كمن اإلدياف باليـو اآلخر اإلديافي بوزف أعماؿ "    ا ربي ، فإَّنَّ
 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ٱُّٱقاؿ تعاىل: كمن خفَّت موازينو ىلك

 .[ْٕ األنبياء :] َّ يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ
كقاؿ رسوؿ هللا عليو الصبلة كالسبلـ:)الطُّهور شطري اإلدياف كاغبمد هلل سبؤلي اؼبيزاف، كسبحاف هللا    

ؤل ما بُت السموات كاألرض( ركاه مسلم آلف أك سبى  . (ُ)كاغبمد هلل سبى
 ادبالعكاغبكمة من كزف أعماؿ  ،كاألعماؿي كإف كانت أعراضان فاهلل جيعلها أجسامان توضىع يف اؼبيزاف   

إظهار عدؿ هللا كإيقاؼ العبد على أعمالو فإنَّو سبحانو كتعاىل عليمه بكلًٌ شيء، كمن ذلك أعماؿ 
 كيزنت أك ملى تيوزىف. ادبالع

ًجبلَّت  كالوزفي كما يكوف لؤلعماؿ يكوف لصحائف األعماؿ،  ".(ِ)كما يف حديث البطاقة كالسًٌ

اىٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  بًاٍلًميزىافً  يػيٍؤًمنيوفى  اىلسُّنَّةً  أىٍىلي  : فقاؿ أيب زىمىًنٍُت ابني  تابع العٌباد -
(ّ). 

راط:ثامناً  :مناإلديانباليوماآلخراإلدياُنبالصِّ

رُّ عليو "    راط، كىو جسره منصوبه على منت جهنَّم، ديى كمن اإلدياف باليـو اآلخر اإلديافي بالصًٌ
اعبنَّة على قىٍدر أعماؽبم، فمنهم مىن ديىيرُّ كالربؽ، كمنهم مىن ديىيرُّ كالرًٌيح، كمنهم  اؼبسلموف للوصوؿ إىل

مىن يىزحف زحفا
زىمىًنٍُت  أيب  ابني  العٌباد (ٓ)كافق - ".(ْ)

رىاطً  يػيٍؤًمنيوفى  اىلسُّنَّةً  كىأىٍىلي  :فقاؿ   اىلنَّاسى  كىأىفَّ  بًالصًٌ
  .أىٍعمىاؽبًًمٍ  قىٍدرً  عىلىى اىٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  عىلىٍيوً  ديىيرُّكفى 

                                                

 (.ِِّ)،رقم ٖٓص  كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء،،  الصحيحيف أخرجو (  ُ)
كحسنة، كتاب اإلدياف عن رسوؿ هللا عليو الصبلة كالسبلـ، باب ما جاء فيمن ديوت كىو يشهد  السننيف ( أخرجة الًتمذم  ِ)

،العبَّاد، ( كصححو األلباينِّٗٔ) ،رقمٓٗٓ،صأف ال إلو إال هللا عبداملسن ورسائل العبَّادكتب
 (.ُِّ،ُُّ/ْ(،)ّٓ،ِٓ/ّ)،ُط،البدر

 .ُٖٓ،ص ُ،ط رياضاجلنةبتخريجأصولالسنةابني أيب زىمىًنٍُت ،(  ّ)

، من حديث أيب سعيد اػبدرم، (ُّٖ)،رقمَٕ، ص، كتاب اإلدياف، باب معرفة طريق الرؤيةالصحيحيف  (أخرجة مسلم ْ)
 (.َِ/ُُ(،)ُِّ/ْ(،)ْٓ/ّ)ُط،البدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  شرححديثجربيليفتعليمالّدين،، العبَّاد

 .ُٖٔ،ص ُ،ط رياضاجلنةبتخريجأصولالسنةابني أيب زىمىًنٍُت ، ( ٓ)
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:بالشَّفاعات:ومناإلديانباليوماآلخراإلديانُتاسعاً
، منها الشفاعة السُّنَّةكمن اإلدياف باليـو اآلخر اإلدياف بالشَّفاعات اليت كردت يف الكتاب ك "   

فيو، كىي اؼبقاـ احملمود يف زبليص أىل اؼبوقف فبَّا ىم الصبلة كالسبلـ عليو  العظمى اػباصَّة بنبيًٌنا
مث ، الذم حيمده عليو األكَّلوف كاآلخركف، من لىدف آدـ عليو السبلـ إىل الذين قامت عليهم الساعة

 ".(ُ)أنواع الشفاعات مع األدلة العبَّادذكر الشيخ  

 ." هللا  الطَّحاكية لشارح شركط الشفاعة:(ِ)أنظر "

اإلدياُنباجلنَّةوالنار::ومناإلديانباليوماآلخرعاشراً
ما باقيتاف إىل غَت " ما موجودتاف اآلف، كأَّنَّ كمن اإلدياف باليـو اآلخر اإلديافي باعبنَّة كالنار، كأَّنَّ

 خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱ:فقد قاؿ تعاىل ،َّناية، فقد أعدَّ هللاي اعبنَّةى ألكليائو
 .[ُّّآؿ عمراف:]َّ حن جن يم ىم  مم

 . [ُُّآؿ عمراف : ]َّ  جل مك لك خك حك ُّٱٱٱ: فقاؿ تعاىلكأعدَّ النَّارى ألعدائو 

يف صبلة الكسوؼ، )لكوف اعبنَّة كالنَّار موجودتىُت اآلف حديث ابن عباس  السُّنَّةكيدؿُّ من 
، قاؿ: إيٌنً رأيتي (ّ)كفيو:)قالوا: يا رسوؿ هللا! رأيناؾ تناكلتى شيئان يف مقامك، مث رأيناؾ كىٍعكىٍعتى 

عنقودان، كلو أصبتو ألكلتيم منو ما بقيت الدنيا، كأيريتي النار، فلىم أرى منظىران كاليـو قطُّ اعبنَّةى، فتناكلتي 
أفظع، كرأيتي أكثرى أىلها النساء ...( اغبديث، ركاه البخارم كمسلم
(ْ()ٓ) ." 

 . خيًلقىتىا قىدٍ  كىالنَّارى  اىعبٍىنَّةى  أىفَّ  اىلسُّنَّةً  أىٍىلً  قػىٍوؿً  كىًمنٍ  :فقاؿ(ٔ) زىمىًنٍُت  أيب  ابني  العٌبادكافق  -

                                                

 (.ُّٓ/ُ)،( ،كشركط الشفاعة ٓٓ/ّ،)ُط،رسائل الكتب ك الضمن شرححديثجربيليفتعليمالّدين،، العبَّاد ( ُ)
(

2
  .ِِٗ،د:ت،صالطَّحاويةالعقيدةشرحابن العز،  ( 
 .َْٖص  كعكع،مادة  ِ،ط النهايةيفغريباحلديثابن األثَت،  أم: أحجمت كتأخرت للوراء،( ّ)
،   الصحيحيف  (،كمسلمَُِٓ)(،رقم ُّّ/ُ) كتاب الكسوؼ، باب صبلة الكسوؼ صباعة،،  الصحيحيف أخرجو ( ْ)

 (.َٕٗ)رقم  ِِٕ،صكتاب الكسوؼ، باب ما عرض على النيب عليو الصبلة كالسبلـ يف صبلة الكسوؼ من امر اعبنة كالنار
 (.ُِٔ-ُِّ/ْ(،)ٕٓ،ٔٓ/ّ)،ُط،البدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ، ضمن  قطفاجلىنالداين،العبَّاد( ٓ)
(

6
 .ُٖٔ،ص ُ،ط أصولالسنةرياضاجلنةبتخريجابني أيب زىمىًنٍُت ، ( 
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ميفالداراآلخرة :احلاديعشر:اإلدياُنبرؤيةادلؤمننيرهبَّ
م يف الدار اآلخرة، كىي أكرب نعيم حيصل ؽبم "    كمن اإلدياف باليـو اآلخر اإلديافي برؤية اؼبؤمنُت رهبَّ

 ُّٱٱ:عزَّ كجلَّ كاإلصباع، فمن أدلَّة الكتاب قوؿ هللا  السُّنَّةيف دار النَّعيم، كقد دؿَّ على ذلك الكتاب ك 
 .(ُ)َّ جن يم ىم
قاؿ:)إذا دخل أىلي اعبنَّة اعبنَّة، الصبلة كالسبلـ عن صيهيب عن النَّيبًٌ عليو (ِ)كيف صحيح مسلم    

أملى تيدخلنا اعبنَّة  ؟ فيقولوف: أملى تبيًٌض كجوىىنا؟قاؿ: يقوؿ هللا تبارؾ كتعاىل: تريدكف شيئان أزيديكم
م  ، عزَّ كجلَّ كتنجنا من النار؟ قاؿ: فيكشف اغبجاب، فما أيعطيوا شيئان أحبَّ إليهم من النظر إىل رهبًٌ

 .(ْ()ّ) َّٱجم يل ىل مل ُّٱ: مث تبل ىذه اآلية

مث ذكر األدلَّة " ، (ٓ)كقد ذكر ابن القيم ~ ىذه األدلَّة من الكتاب كغَتىا يف كتاب حادم األركاح  
كالتابعُت كمىن  الصَّحابةعن سبعة كعشرين صحابيِّا، كساؽ أحاديثهم، مث ذكر اآلثارى عن  السُّنَّةمن 

كمىن سار على  الصَّحابةكاعبماعة، كىي تدؿُّ على االتًٌفاؽ كاإلصباع على ذلك من  السُّنَّةبعدىم من أىل 
 ." همطريقتً 

 .:عقيدتويفالقضاءوالقدرخامساً  

::تعريفمعىناإلديانبالقدرأوالً
"ما ىو كائن إىل يـو القيامة. ر كلَّ هللا قدَّ  بأفَّ  اإلديافي  ىو كاإلدياف بالقدر:"عرَّفو الشيخ بقولو    

::دليلاإلديانبالقدرثانياً

 .  (ٔ)َّ مئ هي مي خي حي ُّٱٱتعاىل: كقولوجاء يف القرآف آيات كثَتة منها،  "  

                                                

 .ِِ(القيامة : ُ)
 (.ُُٖ)،رقم ٖٔ،صباب إثبات رؤية اؼبؤمنُت يف اآلخرة رهبم سبحانو كتعاىل كتاباإلديان،يفأخرجو( ِ)
 .ِٔ(يونس: ّ)
 (َٔ،ٗٓ/ّ)، ُ،طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  شرححديثجربيليفتعليمالّدين، ،العبَّاد( ْ)
(،ْ/ُِٖ.) 

 (.  ّْٓ-ََّص )د : ت ، ، األرواحإىلبالداألفراححادي ابن القيم ،( ٓ)
 .ْٗ(القمر: ٔ)
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عن اإلدياف، قاؿ: الصبلة كالسبلـ أنَّو ملىَّ سأؿ الرسوؿى عليو  ،يف حديث جربيل اؼبشهور السُّنَّةكمن 
ًر خىٍَتًًه كىشىرًٌهً ) ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىتػيٍؤًمني بًاٍلقىدى  ".(ُ)(أىٍف تػيٍؤًمنى بًاّللًَّ كىمىبلًئكى

 . (ِ)بن العز: كالذم عليو أىل السنة كاعبماعة :أف كل شيئ بقضاء هللا كقدره قاؿ-

::مراتباإلديانبالقدرثالثاً
اؼبرتبةي األكىل: ًعٍلمي هللا األزيلٌ يف كلًٌ ما ىو   ربعي مراتب ال بدَّ من اعتقادىا:كاإلديافي بالقدر لو أ"    

 أزالن، كال يتجدَّد لو عٍلمه بشيءو ملى يكن عاؼبان بو أزالن. كائنه، فإفَّ كلَّ كائنو قد سبق بو علمي هللا

الثانية: كتابةي كلًٌ ما ىو كائنه يف اللَّوح احملفوظ قبل خلق السماكات كاألرض خبمسُت ألف اؼبرتبة    
السماكات كاألرض  ديرى اػببلئق قبل أف خيلقى هللاي سنة، لقولو عليو الصبلة كالسبلـ:)كتب هللاي مقا

رضي هللا  من حديث عبد هللا بن عمرك (ّ)ركاه مسلم خبمسُت ألف سنة قاؿ: كعرشيو على اؼباء (
 .عنهما

ا حصل دبشيئة هللا، كال يقع يف ملك هللا اؼبرتبة     الثالثة: مشيئةي هللا كإرادتيو، فإفَّ كلَّ ما ىو كائنه إمنَّ
 مك لك خك حك ُّٱٱ:عزَّ كجلَّ يكن، قاؿ هللاي إالَّ ما أراده هللا، فما شاء هللا كاف، كما ملى يشأ مل 

 .[ِٗالتكوير: ] َّ مل خل حل جل

الرابعة: إجياد كٌل ما ىو كائنه كخىٍلقيو دبشيئة هللا، كفقان ؼبا عًلمىو أزىالن ككتبو يف اللَّوح احملفوظ؛ اؼبرتبة    
 اك  يق  ُّٱ :عزَّ كجلَّ ىو خبٍلق هللا كإجياده، كما قاؿ هللا  ،فإفَّ كلَّ ما ىو كائنه من ذكات كأفعاؿ

 ".(ْ)َّٱمك لك

  . (ٓ)افظ اغبكميح لشيخكافق العٌباد على ىذه اؼبراتب ا* 
                                                

،رقم ُٖص  ، كتاب اإلدياف، باب اإلدياف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجوب اإلدياف قدر هللا تعاىل،الصحيحيف  أخرجة مسلم ( ُ)
(ّٗ.) 
 .ُِّ،د: ت، شرحالعقيدةالطَّحاوية، بن العزا ( ِ)

 (.ِِٓٔ)،رقم ٖٗٓ،ص،كتاب القدر، باب حجاج آدـ كموسى عليهما السبلـ،  لصحيحيف اأخرجو ( ّ)
 ،ُ، طالبدر العبَّادكتب كرسائل عبداحملسن ضمن  شرححديثجربيليفتعليمالّدين،، العبَّاد، ِٔ(الزمر: ْ)
(ّ/ِٔ،َُِ(،)ْ/ٖٗ،ٗٗ.) 
(

5
 .ُْٖص  ُ،ط أعالمالسُّنَّةادلنشورة حافظ اغبكمي، ( 
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 ::الفرقبنيادلشيةواإلرادةرابعاً
ا تأيت ؼبعٌت كوينٌو  إالَّ ؼبعٌت كويٌنو قدىرم، السُّنَّةأفَّ اؼبشيئة ملى تأت يف الكتاب ك "    كأمَّا اإلرادة فإَّنَّ

، كمن ؾبيئها ؼبعٌت كويٌنو   هت مت خت حت  جت هب ُّٱٱ:قدىرم قولو تعاىل، كمعٌت ديًٍتٌو شرعيٌو

عزَّ قوؿ هللا  ،كمن ؾبيء اإلرادة ؼبعٌت شرعيٌو  ، [ّْىود:] َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 "[.ُٖٓ]البقرة: َّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱٱٱ:كجلَّ 

:الفرقبنياإلرادةالكونيةواإلرادةالقدرية:خامساً
بُّو هللا كيىسخطيو، كأمَّا اإلرادةى الشرعيَّة فبل تكوف إالَّ فيما "     أفَّ اإلرادةى الكونيَّة تكوف عامَّةن فيما حيي

بُّو هللا ك لَّف يف حقًٌ كتتخ ة تقع يف حقًٌ مىن كفَّقو هللا،يرضاه، كالكونيَّة ال بدَّ من كقوعها، كالدينيَّ  حيي
مىن مل حيصل لو التوفيقي من هللا، كىناؾ كلماته تأيت ؼبعٌت كويٌنو كشرعي، منها القضاء، كالتحرمي، 

 ".(ُ)كاإلذف، كالكلمات، كاألمر كغَتىا

::أنواعاذلدايةسادساً
كاؽبدايةي ىدايتاف: ىدايةي الدَّاللة كاإلرشاد، كىذه حاصلةه لكلًٌ أحد، كىداية التوفيق، كىي حاصلةه "   

 ىي ُّٱالصبلة كالسبلـ لنبيًٌو عليو  عزَّ كجلَّ ًلمىن شاء هللاي ىدايتىو، كمن أدلَّة اؽبداية األكىل قوؿ هللا 
 .الصراط اؼبستقيمأم: أنَّك تدعو كلَّ أحد إىل ،[ِٓالشورل:] َّ ٰى ٰر ٰذ يي

   ة:كمن أدلَّة اؽبداية الثاني
كقد صبع هللا  (ِ)َّ ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ُّٱٱ:عزَّ كجلَّ قوؿ هللا  

 ".(ّ)َّ ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم ُّٱٱتعاىل: بُت اؽبدايتىُت يف قولو

 . (ْ)اغبافظ اغبكمي :  كقد نصر ىذا التقسيم صباعة من أىل العلم منهم:باحث*قاؿ ال
                                                

 (.ََُ/ْ،) ُالبدر،ط العبَّاد عبداحملسن كرسائل كتبضمن،القريواينمقّدمةشرحقطفاجلىنالداين ،العبَّاد ( ُ)
 .ٔٓالقصص:( ِ)
 البدر العبَّاد عبداحملسن كرسائل ضمن كتبشرححديثجربيليفتعليمالّدين،، العبَّاد،  ِٓ(يونس: ّ)
 (.َُٔ/ْ(،)َٕ/ّ)،ُط،
 . ُْٔ:  ُ،ط أعالمالسُّنَّةادلنشورةيف  ،اغبافظ اغبكمي(  ْ)
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يفتقريرىا.والسُّنَّةيفبيانعقيدةأىلالعبَّادالفصلالثالث:منهجوجهود


وفيومبحثان



.واجلماعةالسُّنَّةعقيدةأىلتقريريفالعبَّادالشيخمنهجادلبحثاألول:



واجلماعة.السُّنَّةعقيدةأىلبيانالشيخيفجهودادلبحثالثاين:
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واجلماعةالسُّنَّةمنهجالشيخيفتقريرعقيدةأىلادلبحثاألول:


.السُّنَّةوبالكتاباالستدالل:أوالً

.الدينمسائلمجيعيفالسُّنَّةُحجيةُ:ثانياً

.النصوصفهمعلىالسلفبأقوالاالستدالل:ثالثاً

والفطرة.بالعقلاالستدالل:رابعاً
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.السُّنَّةاالستداللبالكتابو:أوالً

مهامصدركلخريومنهماتستنبطاألحكام.السُّنَّة:الكتابوأوالً
 النبوية، فيجب السُّنَّةك  الكرمي القرآف الوحيُت نصوص يف تنحصر االعتقاد يف التلقي أصوؿى  إفَّ "    

 ما اعباـز أف االعتقاد مع كليان  اعتمادان  عليهما كاالعتماد سوامها، عن هبما كاالستغناء ؽبما التسليم
 ." كصدؽ حق فهو فيهما جاء

الصبلة  عليو رسولو كسنة عزَّ كجلَّ  هللا ككتاب": السُّنَّةك  الكتاب أمهية مبيننا هللا حفظو فقاؿ   
 كمنهما كفبلح، صبلح كل كأساس خَت كل مصدر كمها النقياف، الصافياف الينبوعاف مهاكالسبلـ 
 ".(ُ)كاؼبعامبلت اتالعبَّادك  العقائد يف كالفركع، األصوؿ يف األحكاـ تستنبط

.السُّنَّة:الفقوىوالفهميفالكتابوثانياً
 الكتاب نصوص ضبطي  ىو النافع فالعلم ":الفقو اغبقيقي  عن معرٌفان  رجب رضبو هللا ابن قاؿ -   
  .(ِ)معانيها " كفهم السُّنَّةك 

ا الفقو فقاؿ  العبَّادمث أكَّدى      عزَّ كجلَّ  هللا كتاب يف الفهم ىو الدًٌين يف كالفقو":كفَّقو هللا موضحن
 ففي العزيز، الكتاب يف الفهم فأما منهما، األحكاـ كاستنباطالصبلة كالسبلـ  عليو رسولو كسنة

يػٍفىةى  (ّ)البخارم  صحيح رضى هللا عنو ىىٍل ًعٍندىكيٍم  -قىاؿى قػيٍلتي لًعىًلىٌو  -رضى هللا عنو  - عىٍن أىًِب جيحى
قىاؿى كىالًَّذل فػىلىقى اغبٍىبَّةى كىبػىرىأى النَّسىمىةى ؟ ًمنى اٍلوىٍحًى ًإالَّ مىا ًِف ًكتىاًب اّللًَّ  شىٍىءه 

ا يػيٍعًطيًو  (ْ) مىا أىٍعلىميوي ًإالَّ فػىٍهمن
ًذًه الصًَّحيفىةً  كىفىكىاؾي األىًسًَت ، كىأىٍف  قػيٍلتي كىمىا ًِف الصًَّحيفىًة قىاؿى اٍلعىٍقلي  ،اّللَّي رىجيبلن ًِف اٍلقيٍرآًف ، كىمىا ًِف ىى

اًفرو((.  الى يػيٍقتىلى ميٍسًلمه ًبكى

 عن ثبت فبا الشرعية األحكاـ باستنباط فيكوف كالسبلـ، الصبلة عليو الرسوؿ سٌنة يف الفهم كأما   
 ال اليت الضعيفة األحاديث كأما أك اغبسن، الصحيح قبيل من ، فكافالصبلة كالسبلـ  عليو الرسوؿ

                                                

 (.ُِ/ٓ)،ُطكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر،، ضمن   أمهيةالعنايةبالتفسريواحلديثوالفقو، العبَّاد( ُ)
 .ِٕص ،ِطاغبنبلي ، زين الدين، للحافظ بيانفضلعلمالسلفعلىاخللفابن رجب ،( 2)
 (.َّْٕ)( ،رقم  ِّٕ/ِ)، باب فكاؾ األسَت،اجلهادوالسريكتابأخرجو( ّ)
 .ُّٗص  نسم،مادة ِ،ط النهايةيفغريباحلديثابن األثَت،  أم :النفس كالركح، ( 4)
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 الصبلة عليو هللا رسوؿ إىل  نسبتو ما ثبتت على التعويل كإمنا عليها، يعوَّؿ فبل منها، األحكاـ تستفاد
 ما اغبديث من الدقيق االستنباط أمثلة اغبسنة، كمن كاألحاديث الصحيحة األحاديث كىو كالسبلـ،
 كتابو جعل عجيب، كاستنباط دقيق فهم من صحيحو، يف (ُ)البخارم اإلماـ تراجم عليو اشتملت
 عليو النيب صب باب)) ترصبة: ذلك أمثلة كمن كالفقو، اغبديث بُت فيو صبع كدراية، ركاية كتاب

 هللا رسوؿ جاء:)) قاؿ جابر عن: اغبديث ربتها كأكرد ،((عليو مغمى على كىضوءهالصبلة كالسبلـ 
 يا: فقلت فعقلت، كىضوئو من عليَّ  كصبٌ  فتوٌضأ أعقل، ال مريض كأنا يعودينالصبلة كالسبلـ  عليو
 صب))  بػ الًتصبة يف هللا رضبو فتعبَته((  الفرائض آية فنزلت كبللة؟ يرثٍت إمنا اؼبَتاث، ؼبن! هللا رسوؿ
: يقل مل كؽبذا  خصائصو من أنو إىل إشارة((  عليو مغمى على كىضوءه الصبلة كالسبلـ  عليو النيب
 ".(ِ)عليو مغمى على كىضوءه الزائر أك الكبَت أك العامل أك اإلماـ صب باب

:منهاماىوخاصومنهاماىوعامالسُّنَّة:األدلةمنالكتابوثالثاً
 اإلسراء سورة من اآليات يف كما معينة مسائل يف خاص ىو ما منها السُّنَّةك  الكتاب من األدلة"   
 ،(ّ)َّ مث هت مت هب مب هئ مئ ُّٱٱٱقولو إىل َّ لك اك يق ىق يف ىف ُّٱٱتعاىل قولو من

 ركاه ما ذلك على األدلة كمن نوازؿ، من ذلك بعد جيدُّ  كما زمنو يف كاف ما يشمل عاـ ىو ما كمنها
 ، الباذ ؿبمد سبق: ،فقاؿ الباذ عن عباس ابن سألت: قاؿ اعبويرية أيب عن( ْ)صحيحو يف البخارم

)) اػببيث اغبراـ إال الطيب اغببلؿ بعد ليس: قاؿ الطيب، اغببلؿ الشراب قاؿ حراـ، فهو أسكر فما
الصبلة  عليو الرسوؿ بو جاء ما كلكن ، زمنو يف يكن مل الباذ أفَّ  كاؼبعٌت األشربة، من نوعه  كالباذ

 اغبديث ىذا عمـو فإفَّ )) حراـ فهو أسكر ما:(( قولو عمـو يف كذلك كلغَته، لو مستوعبكالسبلـ 
 ".(ٓ)جامدان  أك سائبلن  كاف سواء زمنو، بعد جد زمنهم يف كاف مسكرى  كلَّ  أفَّ  على يدؿُّ 

                                                

 (.ُْٗ)،رقم ْٖص  ، باب صب النيب عليو الصبلة كالسبلـ على مغمى عليو،كتابالوضوءأخرجو يف ( ُ)
 (.ُٖ،ُٔ/ٓ)،ُطكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر،،ضمن   واحلديثوالفقو بالتفسريأمهيةالعناية ،العبَّاد( ِ)
 .ّٖ -ِِاإلسراء:  ( ّ)
 (.ٖٗٓٓ)( ،رقم ُٓ/ ْ) ، باب الباذؽ ،كمن َّنى عن كل مسكر من األشربة،كتاباألشربةيفأخرجو  ( ْ)
 (.ِّٖ/َُ)،ُطعبداحملسن بن عبَّاد البدر،كتب كرسائل ،ضمن   مثانوأربعونكلمةيفالتحذير،العبَّاد ( ٓ)
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 :منوذجالستداللالشيخبالقرآن:رابعاً

 ما خَت كىو العقيدة، منو تؤخذ الذم األكؿ اؼبصدر ىو عزَّ كجلَّ  هللا كتاب أف فيو شك ال فبا"    
 .          " حق فيو ما ككل عليو، يعتمد ما كأفضل بو يستدؿ

 مواضع يف هللا رضبهم السلف منه  متبعان  االعتقاد مسائل على بالقرآف العبَّاد الشيخ استدؿ كقد   
 :فقاؿ الكفرية القولية كبدعً  اؼبثاؿ سبيل على كتبو من عديدة

 قضاء كسؤاؽبم منهم الغوث كطلب القبور أصحاب كدعاء كفران، يكوف ما القولية البدعً  كمن"   
  نئ  ُّٱٱ:عزَّ كجلَّ  هللا قاؿ كما هللا، من إالَّ  ييطلىبي  ال فبَّا ذلك كغَت بات،ري الكي  ككشف اغباجات
 .  (ُ)َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 جضحض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱٱكقاؿ

 ".(ِ)َّ حط مض خض

 قاؿ الناظر: الشيخ ؿبمد بن عبدالوىاب ،عدَّه ناقض من نواقض اإلسبلـ، فقاؿ رضبو هللا :-
 . "(ّ)عليهم كفر إصباعان  " من جعلى بينو كبُت هللا كسائط يدعوىم كيسأىؽبيم الشفاعة كيتوكل

 ادلطهرة:السُّنَّةب:منوذجالستداللالشيخخامساً

 كييسرًؾ عيسرًؾ يف كالطاعةى  السمعى  عليك)) الصبلة كالسبلـ  عليو قولو األمراء لطاعة كيدؿُّ    
 .عنو هللا رضي ىريرة أيب حديث ًمن (ْ)مسلم ركاه(( عليك كأثرىةو  كمىكرىًىك، كمىنشىًطك

                                                

  .ُٖ(اعبن:  ُ)
كتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد ، ضمن  خطرىاوبيانالبدعمنوالتحذيرالسُّنَّةاتباععلىاحلث، العبَّاد،  ِٔالنمل :  ( ِ)

 (.ِٓٓ/ْ)،ُطالبدر،
 .ُٔ،ص ُ،ط نواقضاإلسالمؿبمد بن عبدالوىاب ، ( ّ)
 ،(ُّٖٔ)،رقم ُٕٔص  يف اؼبعصية، معصية كربرديهاكتاب اإلمارة، باب كجوب طاعة األمراء يف غَت ،  الصحيحيف أخرجو ( ْ)

 ُالبدر،ط عبَّاد بن عبداحملسن كرسائل كتب ضمن ، القريواينزيدأيبابنرسالةمقدمةشرح الدايناجلىنقطف ،العبَّاد
(ْ/ُْٔ.) 
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يفمجيعمسائلالدين.السُّنَّة:ُحجيُةثانياً

متهيد:
 عليو ؿبمدان  الكرمي رسولو فيهم بعث أف الزماف آخر يف األرض أىل على هبا هللا أنعم نعمة أعظم

 فبعثو اؼبستقيم، الصراط إىل كىدايتهم النور إىل الظلمات من إلخراجهم التسليم كأمت الصبلة أفضل
 قاؿ كاآلخرة، الدنيا خسر عنها أعرض كمن كاآلخرة الدنيا بسعادة ظفر هبا سبسك من كاملة بشريعة

 .(ُ)َّ مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱعنها هللا

:السُّنَّة:تعريفأوالً
على كل ما جاء عن الرسوؿ عليو  السُّنَّةتطلق ": السُّنَّة تعريف اقاؿ الشيخ حفظو هللا موضحن    

 ".(ِ)الفقهاء على اؼبأمور بو غَت الواجبؼ ر الصبلة كالسبلـ، كيف عي 

 :ادلصدرالثاينمنمصادرالتشريعاإلسالميوموضحةومتالزمةللقرآنالسُّنَّة:ثانياً

 كىو اإلسبلمي، التشريع مصادر من الثاين اؼبصدر ىوالصبلة كالسبلـ هللا عليو  رسوؿ حديث"   
 .   (ّ)عزَّ كجلَّ هللا  كتاب األكؿ للمصدر التبياف

 السُّنَّة إىل القرآفى  كأفَّ : )) ىكذا فعبارتو السُّنَّة إىل القرآف حاجة يف الربهبارم قوؿ قاؿ الشيخ: كأمَّا   
 ىي السُّنَّة أفَّ  كىو كاضح، فيها اؼبعٌت بل القرآف، يف تزىيده  فيها كليس ،(( القرآف إىل السُّنَّة من أحوج
 القرآف أفَّ  ذلك كييبيًٌنها، كمن يوضحها الذم ىو القرآف كليس عليو، كتدؿُّ  كتوضحو القرآف تبُتًٌ  اليت

ا الصلوات عدد مبيًٌنة السُّنَّة جاءت مث الصبلة، بإقامة األمر فيو جاء الكرمي  عدد كبياف طبس، كأَّنَّ
 كقولو قراءتو ييشرع كما كجلوس، كسجود كركوع قياـ من فيها ما كبياف منها، صبلة كلًٌ  يف الركعات
 "(ْ)فيها

                                                

 (.ِّٓ/ٗ)،ُطكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر،ضمنالدَّين،آيةفقومن ،العبَّاد،ُٖ(اعباثية : ُ)
 (.ُِ/ ٖ،)ُطكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر،، ضمنفوائدادلنتقاةمنفتحالباريوكتبأخرىال( ِ)
 (.ْٔٔ/ّ)،ُطكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر،ضمن، دراسةحديثنضرهللاامرءامسعمقاليت( ّ)
 كتب ضمن ،ادلالكيحسنأباطيلردِّيفواحلديثالسُّنَّةألىلاالنتصارالعبَّاد،، ،ُٖ،صّط، السُّنَّةشرحالربهبارم،  ( ْ)

 (.ُّٓ،ٕ) )،ُالبدر،ط عبَّاد بن عبداحملسن كرسائل
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ٱٱالعزيز: يف كتابو تعاىل قاؿ هللا أفَّ :"  العبَّادكقاؿ      يي ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱٱ

 السُّنَّةك  ،السُّنَّة يعٍت(( معو كمثلو القرآف أكتيت إين أال:)) كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ (ُ)ٱَّٱجئ
 ".بالقرآف يؤمن مل السُّنَّةب يؤمن مل كمن يفًتقاف، ال متبلزماف كالقرآف

 دلَّتعلىكلخريوحذَّرتمنكلشر:السُّنَّة:ثالثاً

 من كحذَّر خَت، كل على كدؿَّ  كأنذر فبٌشر قياـ خَت الرسالة بأعباءالصبلة كالسبلـ قاـ عليو  قد"   
 ٍبنً  الرَّضٍبىنً  عىٍبدً  عنٍ  مسلم صحيح ففي ػ التسليم كأمت الصبلة أفضل عليو ػ اؼببُت الببلغ كبلَّغ شر، كل
اػٍبًرىاءىةى  حىىتَّ  شىٍيءو  كيلَّ  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اّللَّي  صىلَّى نىًبيُّكيمٍ  عىلَّمىكيمٍ  :قىدٍ  لىوي  قىاؿى :ًقيلى  سىٍلمىافى  عىنٍ  يىزًيدى 

(ِ)، 
: : قىاؿى لىةى  نىٍستػىٍقًبلى  أىفٍ  نػىهىانىا لىقىدٍ  أىجىلٍ  فػىقىاؿى  نىٍستػىٍنًجيى  أىفٍ  أىكٍ  بًاٍليىًمُتً  نىٍستػىٍنًجيى  أىفٍ  أىكٍ  بػىٍوؿو  أىكٍ  لًغىاًئطو  اٍلًقبػٍ
ثىةً  ًمنٍ  بًأىقىلَّ  ًبعىٍظمو  أىكٍ  ًبرىًجيعو  نىٍستػىٍنًجيى  أىفٍ  أىكٍ  أىٍحجىارو  ثىبلى

(ّ). " 

 األحكاـ بتشريع كاستقبلؽبا اؼبطهرة، السنة حجية ثبوت إف: -هللا رضبو(ْ) -الشوكاين اإلماـ يقوؿ-
 " اإلسبلـ دين يف لو الحظ من إال ذلك يف خيالف كال دينية ضركرة

:الزٌميفالفروعكاألصولالسُّنَّة:اتِّباعرابعاً
 يف الزـه  أنَّو كما السُّنَّةك  الكتاب عليو دؿَّ  دبا األخذ يفالصبلة كالسبلـ عليو  الرسوؿ سنَّة كاتًٌباع"   

 فعليكم كثَتان، اختبلفان  فسَتل منكم يعش من فإنَّو: )) الصبلة كالسبلـ  عليو بقولو العقدية األمور
 فيها يسوغ اليت الفرعية األمور يف الزـه  فهو اغبديث، (ٓ)(( الراشدين اؼبهديُت اػبلفاء كسنَّة بسنَّيت

  ."الدليل ظهور عند االجتهاد
                                                

منعلىالّرد ،العبَّاد،(َْْٔ)،رقم َٗٔ،صالسُّنَّة لزـك يف باب ،السُّنَّة كتاب ،السنن يف داكد أبو أخرجو، ٕ(اغبشر: ُ)
 (.َٔٓ/ٕ)،ُالبدر،ط عبَّاد بن عبداحملسن كرسائل كتب ،ضمن ادلهدييفالواردةالصحيحةباألحاديثكذب

 .ِٕٓص  خرأ،مادة ِ،ط النهايةيفغريباحلديثابن األثَت،  أم: التخلي كالقعود للحاجة ، ( ِ)
 (.ْْٓ/ّ،)ُالبدر،ط عبَّادال كرسائل كتب ضمن (،ِِٔ)،رقم ّٗص ، كتاب الطهارة ،باب االستطابة،أخرجومسلم( ّ)
 (. ُٖٓ/ُ،)ُ،ط إرشادالفحولإىلحتقيقاحلقمنعلماألصول( الشوكاين ،  ْ)
 كاجتناب السُّنَّةب األخذ يف جاء ما ،باب كالسبلـ كالصبلة عليو هللا رسوؿ عن العلم كتاب ،السنن يف الًتمذم أخرجة ( ٓ)

 كصححو( َْٕٔ) ،رقمُٗٔ،صالسُّنَّة لزـك يف باب ،السُّنَّة ،كتاب سنن يف داكد أبوأخرجو ،ك (ِٕٔٔ)،رقمَّٔالبدع،ص
 .(ِْٕ/ْ)،ُ،ط عبَّادال كرسائل كتب ضمن، خطرىاوبيانالبدعمنوالتحذيرالسُّنَّةاتباععلى،احلثالعبَّاد ،األلباين
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:االستداللبأقوالالسلفعلىفهمالنصوص.ثالثاً
 من التفرؽ عصمتهم إىل ذلك فأدل السلف أقواؿ فهم حبجية كاعبماعة السُّنَّة أىل سبسك لقد"    

 منها مواضع كثَتة يف االعتقاد مسائل يف منهجو يف ذلك -هللا حفظو- الشيخ التـز كقد كالضبلؿ،
   :" اؼبثاؿ سبيل على

وجلَّ:فهممعاينصفاتهللاأوالً :عزَّ
الصبلة هللا عليو  رسوؿ أصحابي  عليو كاف ما النصوص فهم يف عليو كاؼبعوَّؿ"لرضاه: كفَّقو هللا قاؿ    

 من بو ما خوطبوا معاين فهموا النافع، كقد كالعلم الصائب الفهم من عنهم جاء ، كماكالسبلـ 
 ؛عزَّ كجلَّ  هللا إىل كيفياهتا علم تفويضهم مع بلغًتًهم، السُّنَّةك  الكتاب ألفَّ  ؛عزَّ كجلَّ  هللا صفات
 بياف يف أنس بن مالك اإلماـ عن جاء كما سبحانو، ىو إالَّ  يعلمو ال الذم الغيب من ذلك ألفَّ 
 : االستواء كيفية عن سيئل عندما قاؿ حيث الصحيح، اؼبنه  ىذا

    ".(ُ)(( بدعة عنو كالسؤاؿ كاجب، بو كاإلدياف ؾبهوؿ، كالكيف معلوـه، االستواءي )) 

::حترمياخلروجعلىالوالةومفارقةاجلماعةثانياً
 صباعتهم كلزـك اؼبسلمُت ألئمَّة كالطاعة السمع يف السلف كأقواؿ الشرعية النصوص استفاضت"   

ٍن خىرىجى ًمنى م)كالسبلـ:  الصبلة عليو قولو ذلك(ِ)كمن  اعبماعة، كمفارقة الوالة على اػبركج كربرمي
يَّةو  الطَّاعىًة، كىفىارىؽى اعبٍىمىاعىةى، مثيَّ مىاتى مىاتى  اًىًليَّةن، كىمىٍن قيًتلى ربىٍتى رىايىةو ًعمًٌ ًميتىةن جى

، يػىٍغضىبي لًٍلعىصىبىًة، (ّ)

                                                

لىكائي أخرجو ( ُ) أصحابالسلفعقيدةيف ،كالصابوين،( ْٔٔ) (،رقمِّٖ/ُ،د.ت، ص ) السُّنَّةأصولشرح يف البلِّ
 (.ُٕ/ْ)،ُط العبَّاد كتب كرسائل ،ضمن  ،قطفاجلىنالداينالعبَّاد ُٕٗ-ُٖٕص ،ِ،طاحلديث

الفنت كربذير كتاب اإلمارة، باب األمر بلزـك اعبماعة عند ظهور عنو ، هللا رضي ىريرة أيب ، عنالصحيحيف  أخرجو مسلم(ِ)
 (.ّْٔ/ٔ،)ُ،ط العبَّاد كرسائل ، ضمن كتب العدليفشريعةاإلسالم، العبَّاد (،ُْٖٖالدعاة إىل الكفر،)

،مادة ِ،ط النهايةيفغريباحلديثابن األثَت،  أم : قيل ىو فعلية، من العىماء : الضبللة ،كالقتاؿ يف العصبية كاألىواء،،( ّ)
 .ّْٔص  عما
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الى يػىتىحىاشى ًمٍن  كىيػيقىاًتلي لًٍلعىصىبىًة، فػىلىٍيسى ًمٍن أيمَّيًت، كىمىٍن خىرىجى ًمٍن أيمَّيًت عىلىى أيمَّيًت، يىٍضًربي بػىرَّىىا كىفىاًجرىىىا،
  ".(منو كلستي  ًفي ًبًذم عىٍهًدىىا، فػىلىٍيسى ًمٍتًٌ ميٍؤًمًنهىا، كىالى يى 

 كال السلطاف قتاؿ حيل كال: )قاؿ حيث ركاية من أكثر يف عقيدتو يف أضبد اإلماـ ذكرقاؿ الناظر : -
 . (ُ)كالطريق السنة غَت على مبتدع فهو ذلك فعل فمن الناس من ألحد عليو اػبركج

:حيافظونعلىاآلثارالشرعيةالاآلثارالبدعيةالصَّحابة:ثالثاً
 ملى  بإحسافو  تبعهم كمن كأرضاىم الكراـ رضي هللا عنهم الصَّحابة أفَّ  ييعلىم أف ينبغي فبَّا"

 كمكاف الصبلة كالسبلـ مولده عليو  كمكاف سينَّة، هبا يأت ملى  اليت اؼبكانية اآلثار إىل يذىبوف يكونوا
، الناقة مىبػٍرىؾ .إليو لسبقوا خَتان  كاف كلو اؼبزعـو

ا اآلثار، ىذه مثل على حيافظوف يكونوا فلىم     اآلثاري  كىي أيخرل، آثارو  على حيافظوف كانوا كإمنَّ
 على كحيافظوف تقريراتو، ك كأفعالو أقوالو على اؼبشتملالصبلة كالسبلـ  عليو حديثيو ىي اليت الشرعيَّةي 
 ".(ِ)األمور كؿبدثاتً  البدع كترؾ السُّنن فعل

:والتابعونبالقبولالصَّحابة:أحاديثادلهديتلقاىارابعاً
 قد الزماف آخر يف اؼبهدم خركج يفالصبلة كالسبلـ  عليو هللا رسوؿ عن الثابتة الكثَتة األحاديث"    
 بُت ذكر لذلك يكن مل إنَّو يقاؿ فكيف التابعوف، عنهم رضي هللا عنهم كتلقاىا الصَّحابة عنو اىاتلقَّ 

 ".( ّ)التابعُت بُت كال األكؿ القرف يف الصَّحابة

 .( ْ)السَّفاريٍت  اإلماـ، من أىل العلم منهم صبعه  كمن قاؿ باؼبهدمقاؿ الناظر:*

                                                

(
1
 .(ُّٓ/ُ،د.ت، ص)السُّنَّةشرحأصولكائي يف لى أخرجو البلَّ  ( 

تب كرسائل من كضمن،والضاللالبدعإىلودعوهتماالسُّنَّةأىلعلىكذهبمايفوالبوطيالرفاعيعلىالرد،العبَّاد ( ِ)
 (.َٗٓ،َٖٓ/ٕ)،ُ،طعبداحملسن بن عبَّاد البدر

 (.ِْٓ/ٕ،) ادلصدرالسابق( ّ)
 .ٖٕ،ص ِ،ط ادلْرضَّيةدالفرقةادلضيةيفعقْالدُّرة السَّفاريٍت، ( ْ)
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 :االستداللبالعقلوالفطرة.رابعاً

 : متهيد

ا اإلطبلؽ، على العقلى  يىذمُّوف ال السُّنَّة أىل "     كالعقل النقل، بو يعارىض الذم العقلى  يذمُّوف كإمنَّ
 درء ىو ذلك، يف كاسع كتاب تيمية ابن اإلسبلـ كلشيخ الصحيح، النقل ييعارض ال عندىم السليم
 ." (ُ)كالنقل العقل تعارض

:اصطالحاًولغةً:العقلأوالً
 ." (ِ)العقل: اغًبٍجر كالنيهى ًضدُّ اغبيمق، كاعبمع عيقيوؿه " :  لغةن 

 ."فقاؿ: ما يعقل بو حقائق األشياء، قيل ؿبلو الرأس ،كقيل ؿبلو القلب (ّ)عرفو اعبرجاين ":اصطبلحان 

:بيانسفاىةعقولالذينيعبدونمعهللاغريه:استداللوبالعقللثانياً
 اعبهل كأشد السفو منتهى أف يقينان  يعلم مستقيمان  كفهمان  سليمان  عقبلن  هللا منحو إنساف كل إفَّ "   

 هلل شريكان  فيجعلو هللا فأكجده عدمان  كاف مثلو ـبلوؽ إىل ـبلوؽ يعمدى  أف اإلجراـ كأعظم اغبمق كأقبح
ٱ:فقاؿ العقل، عنهم كنفى الدكاب شر اؼبشركُت أف العزيز كتابو يف عزَّ كجلَّ هللا  بُتَّ  كقد ة،العباد يف
 .(ْ)َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:فقاؿ تعاىل  الربية، شر أَّنم كأخرب
 ".(ٓ)َّ جه ين ىن من حنخن



                                                

كتب كرسائل ضمن  ،والضاللالبدعإىلودعوهتماالسُّنَّةأىلعلىكذهبمايفوالبوطيالرفاعيعلىالرد، العبَّاد ( ُ)
 (.َٓٓ/ٕ)،ُ،طعبداحملسن بن عبَّاد البدر

 (.ِِّ/َُكما بعدىا مادة : عقل،)،ْط، عربلسانالابن منظور، ( ِ)
،كلد برجاف  ،إف مصنفاتو زادت على طبسُت كتابا : كيقاؿ عامل ببلد الشرؽ، كاف عبلمة دىره،،عليبنزلمداحلنفيىو ( ّ)
  .ُِْ،صُ،ط سلتصرالتعريفات(، ُٔٗ/ِ، د.ت، )بغيةالوعاءق،)السيوطي، ُٖٔق،كتويف َْٕ،
 .ٓٓ(األنفاؿ: ْ)
 .(ٖٔ،ٖٓ/ٗ)،ُالبدر،ط عبَّاد بن عبداحملسن كرسائل كتب  ضمنة،العبادأمهيةتوحيد، العبَّاد ٔ(البينة : ٓ)
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:استداللوبالعقلعلىأنتقريرأمرالبعثبثالثةأدلةعقلية:ثالثاً
 على التنبيو: كىي عديدة آيات يف عقلية أدلة بثبلثة البعث أمر تقرير الكرمي القرآف يف جاء كقد"   

 اآليات كمن موهتا، بعد بالنبات األرض إحياء كعلى كاألرض، السماكات خلق كعلى األكؿ، خٍلقهم
 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل  مل يك ُّٱٱهللا تعاىل: قوؿ: ذلك يف
 . [ٕٗ-ٖٕيس :]  َّ  هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي

 هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ: كقولو

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ كقولو: (ُ)َّ خت حت جت هب مب خب حب

 ".( ِ)َّ مي  خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من حنخن جن

: "فاالستدالؿ على اػبالق خبلق اإلنساف يف غاية اغبيٍسن كاالستقامة، كىي ؽبذا ابن تيميةقاؿ مؤكدان -
 .( ّ)طريقة عقلية صحيحة، كىي شرعية، دؿَّ عليها القرآف كىدل الناس إليها

 :االستداللبالفطرة:ثانياً

أكؿ خىلًقو، كالطبيعة السليمة اليت مل تيشب  اػبًلقةي اليت يكوفي عليها كلُّ موجود" : لغةن الفطرة :أوالً
 ." (ْ)بعيب

 ." (ٓ)ىي اعًبًبلَّة اؼبتهيئة لقبوؿ اغبق: فقاؿ اعبرجاين عرفها " :اصطبلحان الفطرة    

: ]َّ جس مخ جخ مح جح مج ُّٱٱفقاؿ تعاىل:    اؼبقصود هبذه الفطرة ىي فطرة [َّالرـك
 كحده.اإلسبلـ: ىو االستسبلـ هلل  اإلسبلـ؛ ألف حقيقة

واجلماعةمطابقٌةللفطرة:السُّنَّةعقيدةأىل:ثانياً
 فقاؿ رعاه هللا:الفطرة دليبلن على كجود هللا ، العبَّادالشيخ  اعترب   

                                                

 .ّّ(األحقاؼ: ُ)
 (.ّٖٕ،ِٕٕ/ُ)،  ُ، طالبدر كتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد، ضمن   منكنوزالقرآنالكرمي، العبَّاد ،ّٗ(فصلت: ِ)
(

3
 . ِٓ، ص النبوات ابن تيمية، ( 
 .ْٕٔمادة فطر، ص  ،ُط،ادلعجمالوجيزمعجم اللغة العربية،( ْ)
 .ُٕٓص،ُط، سلتصرالتعريفات، اعبرجاين ( ٓ)
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 ػ عن أيب ىريرة رضي هللا  للبخارم كاللفظ ػ صحيحو يف كمسلم ، صحيحو يف البخارم ركل" 
  ييهوًٌدانو فأبواه الفطرة، على ييولىد مولود كلُّ : )) الصبلة كالسبلـ عليو  النىيبُّ  قاؿ: قاؿ عنو   
رانو أك سانو أك يينصًٌ  .(ُ)اغبديث... ((  دييجًٌ
ًإيٌنً خىلىٍقتي : )) قاؿ عنو هللا رضي ًعيىاًض ٍبًن ضًبىارو اٍلميجىاًشًعيًٌ  حديث من  مسلم صحيح كيف   

مىا أىٍحلىٍلتي ؽبىيٍم ًعبىاًدم حينػىفىاءى كيلَّهيٍم ، كىًإنػَّهيٍم أىتػىتػٍهيمي الشَّيىاًطُتي فىاٍجتىالىتػٍهيٍم عىٍن ًديًنًهٍم ، كىحىرَّمىٍت عىلىٍيًهٍم 
 .(ِ)اغبديث..((.، كىأىمىرىتٍػهيٍم أىٍف ييٍشرًكيوا يب مىا ملٍى أيٍنزًٍؿ ًبًو سيٍلطىاننا

 مطابقةه  كاعبماعة السُّنَّة أىل كعقيدةى  الفطرة، ديني  ىو اإلسبلـ دينى  أفَّ  على يدالَّف اغبديثاف كىذاف
 "للفطرة.

:الرسلجاؤوالتقريرمافطرعليوالناسمنالتوحيد:ثالثاً
 فطر اليت الفطرة عن كاػبركج الشرؾ كجود بعد حصل بعده كمىن نوح إرساؿ "قو هللا:قاؿ الشيخ كفَّ    
 ما لتقرير جاؤكا كالرسل الفطرة، على كانوا الناس فإف نوح، قبل كاف ما خببلؼ عليها، الناس هللا
 ".التوحيد من الناس عليو هللا فطر

 مح جح مج  مثحج  هت مت خت ُّٱٱ: عند تفسَت(ّ)نصره ابن كثَت بقولو ككذل  ":*قاؿ الباحث 
:  َّ خص  حص مس خس حس جس مخ جخ  من ، لك هللا شرعو الذم على كاستمر كجهك دفسدًٌ [ َّ]الرـك

 فطرتك الـز ذلك مع كأنت ، الكماؿ غاية لك لهاككمَّ  ، ؽبا هللا ىداؾ الذم ، إبراىيم ملة اغبنيٌفية
 . "غَته إلو ال كأنو ، كتوحيده معرفتو  على خلقو فطر تعاىل فإنو ، عليها اػبلق هللا فطر اليت ، السليمة

 

 

                                                

يف مسلم أخرجو (،ك ُّٖٓ)( ،رقم ِْْ/ُ) ، كتاب اعبنائز، باب ما قيل يف أكالد اؼبشركُت،الصحيحيف  البخارم أخرجو( ُ)
      ،ُٖٔص كل مولود يولد على الفطرة كحكم موت أطفاؿ الكفار كأطفاؿ اؼبسلمُت،  عىتى كتاب القدر، باب مى ، الصحيح

 (.ِٖٓٔ)رقم 
،رقم ُِٗ،صاليت يعرؼ هبا يف الدنيا أىل اعبنة كأىل النارات ، باب الصفكتاباجلنةوصفةنعيمهاوأىلها أخرجو يف( ِ)
 (.ِٖ،ِٕ/ْ)،ُط،بن عبَّاد البدر كتب كرسائل عبداحملسنضمن  قطفاجلىنالداين،، العبَّاد،(ِٖٓٔ)
 (.ُْٖ/ّ،د: ت ،) ،تفسريالقرآنالعظيمابن كثَت  ( ّ)

 



ٙٛ 

 



 

السُّنَّةيفبيانعقيدةأىلالعبَّادجهودالشيخادلبحثالثاين:  



عامة.السُّنَّةبيانأصولاعتقادأىل:أوالً

:بيانحقيقةاإلديان.ثانياً

:الدفاععنأىلالبيت.ثالثاً

.الصَّحابةالدفاععن:رابعاً

.السُّنَّة:الدفاععنأىلخامساً
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عامة.السُّنَّة:بيانأصولاعتقادأىلأوالً
 دكف اكبراؼ  –على َّن  السلف الصاحل  ذين يسَتكفال –كاعبماعة  السُّنَّة أىل أصوؿ إفَّ    

 . الضبلؿ أىل لطرؽ اجملانبوف ، كالسنة للكتاب اؼبتبعوف اإلسبلـ أىل فهم

عليوأوالً ونزوِلالوحيعليو:الصالةوالسالم:بدايةظهورالعقيدةمعبعثةالنَّيبِّ
كاعبماعة يف ذلك ، فأصَّل ابتداءن لظهور العقيدة  السُّنَّة سلك منه  أىل لرضاهكفَّقو هللا الشيخ    
كنزكًؿ الوحي عليو ًمن ربًٌو  كاعبماعة بىدىٍت كظهرٍت مع بعثة النَّيبًٌ  السُّنَّةفعقيدةي أىل ": فقاؿ

كأصحابيو الكراـ كمىن تبعهم بإحساف، كالعقائدي األخرل ال كجود ؽبا  تعاىل، كسار عليها الرسوؿ 
الكراـ، بل قد كيلد بعضيها يف زماَّنم، كبعضيها بعد انقراض  الصَّحابةة، كمل يكن عليها و يف زمن النب

كؿبدىثاًت األمور؛ فإفَّ  فقاؿ: كإيٌاكم عصرىم، كىي ًمن ؿبدثاًت األمور اليت حٌذر منها الرسوؿي 
ثةو بدعة، ككلَّ بدعةو ضبللة كلَّ  جب حقّّ عن  ،(ُ)ؿبدى  الصَّحابةكليس ًمن اؼبعقوؿ كال اؼبقبوؿ أف حيي

الكراـ  كأرضاىم، كييدَّخىر أليناسو جييئوف بعد أزماَّنم، فتلك العقائد لو كاف شيءه منها خَتان لسبق إليو 
 "دىىم.، كلكنَّها شرّّ حًفظهم هللاي منو، كابتيليى بو مىن بعالصَّحابة

واجلماعةمتتاُزبالّصفاِءوالوضوِحواخللوِِّمنالغموضوالتعقيد:السُّنَّة:عقيدَةأىلثانياً
 سهلة عقيدة فهي: كاعبماعة  السُّنَّة أىل كالبياف، لعقيدةى  كالسُّهولة ال خيفى على كل لبو الوضوح    

 كاضحة، فألفاظها تعقيد كال غموض، كال فيها لىبس فبل هار،النَّ  رابعة يف الشَّمس وضوحك كاضحة
 كالصغَت كالكبَت. كالعامي، العامل يفهمها بيًٌنة، كمعانيها

كاعبماعة سبتازي بالٌصفاًء كالوضوًح كاػبلوًٌ  السُّنَّةإفَّ عقيدةى أىل "د الشيخ ذلك بقولو فقاؿ :مث أكَّ    
األٌمة، كىي  ًمن الغموض كالتعقيد، كىي مستمدَّةه ًمن نصوًص الوحي كتابان كسنَّةن، ككاف عليها سلفي 

كذلك خببلؼ العقائد  مي اػبايل ًمن أمراًض الشُّبهاتعقيدةه مطابقةه للفطرة، كيٍقبػىليها العقلي السلي
ن آراء الٌرًجاؿ كأقواًؿ اؼبتكلًٌمُت، ففيها الغموضي كالتعقيدي كاػببطي كاػبلط، ككيف ال األخرل اؼبتلقَّاًة مً 

                                                

كاجتناب  السُّنَّة، كتاب العلم عن رسوؿ هللا عليو كالصبلة كالسبلـ ،باب ما جاء يف األخذ بالسننالًتمذم يف  و(أخرج ُ)
 ( عن العرباض بن سارية كصححو األلباين.َْٕٔ) السُّنَّة، باب يف لزـك السُّنَّة،كتاب سننو(،كأبو داكد يف ِٕٔٔالبدع،)



ٚٓ 

 

كبُت عقائد  يكوف الفرؽي كبَتان كالبىوفي شاسعان بُت عقيدةو نزؿ هبا جربيلي ًمن هللا إىل رسولًو الكرمي 
ا اؼببتدعوف ؽبا ًمن األرض، كخلقهم هللاي من  ".(ُ)ماءو مهُتو  متنوًٌعة ـبتلفة خرج أصحاهبي

واجلماعةمطابقٌةللفطرة:السُّنَّةعقيدةأىل:ثالثاً
  السَّليم. كالعقل القودية، كاعبماعة  أَّنا موافقة للفطرة السُّنَّة ات عقيدة أىلمن ظًب    

 الشهوات من اػبايل الصَّريح، للعقل موافقة السليمة، للفطرة مبلئمة كاعبماعة السُّنَّة أىل فعقيدة
 .كالشبهات

يف صحيح مسلم )من حديث ًعيىاًض ٍبًن ضًبىارو :"حفظو هللا تعاىل على ذلك فقاؿ  العبَّاد استدؿى ف
 :  رضي هللا عنو  اٍلميجىاًشًعيًٌ 

عىٍن ًديًنًهٍم ، كىحىرَّمىٍت  ًإيٌنً خىلىٍقتي ًعبىاًدم حينػىفىاءى كيلَّهيٍم ، كىًإنػَّهيٍم أىتػىتػٍهيمي الشَّيىاًطُتي فىاٍجتىالىتػٍهيمٍ ك  )) ...
عىلىٍيًهٍم مىا أىٍحلىٍلتي ؽبىيٍم ، كىأىمىرىتٍػهيٍم أىٍف ييٍشرًكيوا يب مىا ملٍى أيٍنزًٍؿ ًبًو سيٍلطىاننا(( اغبديث
كىذا اغبديث يدؿ ،(ِ)

 ".(ّ)كاعبماعة مطابقةه للفطرة السُّنَّةعلى أفَّ دينى اإلسبلـ ىو ديني الفطرة، كعقيدةى أىل 

 الناس، نفوس يف ضركرم فطرم باػبالق كاالعًتاؼ اإلقرار: هللا رضبو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ؿاق-
 . (ْ)اؼبعرفة بو لو ربصل نظر إىل حيتاج حىت فطرتو يفسد ما لو حيصل قد الناس بعض كاف كإف

األُسسوبقيةاألركانوغريىاتابعذلا:رابعاً :الشهادتانمهاأسُّ
هادتاف :شهادة أف ال إلو إال هللا كأف ؿبمد رسوؿ هللا، قاؿ أكؿ ما يؤمر بو العبد الشَّ  ال شك أفَّ "    

  من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعاىل: 

                                                

 (.َُ،ٗ/ْ)،ُط،كتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر، ضمن  القريواينمقّدمةشرح قطفاجلىنالداين، العبَّاد( ُ)
،رقم ُِٗ،صاليت يعرؼ هبا يف الدنيا أىل اعبنة كأىل النار ات، باب الصفكتاباجلنةوصفةنعيمهاوأىلهاأخرجو يف ( ِ)
(ِٖٔٓ.) 
 (.ِٖ،ِٕ/ْ)،ُ،طالبدر كتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد، ضمن  قطفاجلىنالداين، العبَّاد( ّ)
 (.ِّٖ/ُٔ)، ُ،طرلموعفتاوىشيخاإلسالمأمحدبنتيميةابن تيمية، ( ْ)
 



ٚٔ 

 

أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىىتَّ يىٍشهىديكا أىٍف كحديث ابن عمر يف الصحيحُت:) ،[ِٓ]األنبياء : َّ ىن
 " .( ُ)...(ًإالَّ هللا، كىأىفَّ ؿبيىمَّدا رىسيوؿي اّللًٌ  الى إًٰلوى 

 فقاؿ : -حفظو هللا-ذكر ذلك موضحان  العبَّادمث الشيخ 

األركاف اػبمسة اليت بيٍت عليها اإلسبلـ، أكؽبا الشهادتاف، كمها أسُّ األسيس، كبقية األركاف كغَتىا    
األعماؿ إذا مل تكن مبنيَّةن على ىاتُت الشهادتُت، كمها تابع ؽبا، فبل تنفع ىذه األركاف كغَتىا من 

 .(ِ)متبلزمتاف

فاة:بنيالغالةيفاإلثباتوبنيالنُّالسُّنَّة:وسطيةأىلخامساً
 كصباؽبا، كماؽبا كتربز حسنها، تظهري  عظيمة كخصائص جليلة دبيزاتو  اؼبباركة العقيدة ىذه " سبتازي    
 كالنقصاف، كالزيادة كالتفريط، كاإلفراط كاعبفاء، الغلوًٌ  بُت كسطنا كوَّنا اػبصائص ىذه صبلة كمن

األمم،   يف الوسط ىي األمَّة ىذه أفَّ  كما األمَّة، فرؽ يف الوسط فهم كاعتداؿ، كسطيَّة أىل كأىلها
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱٱكما قاؿ تعاىل:

  :موضحان  العبَّاد، مث قاؿ " (ّ)َّ زئ رئ

م أثبتوا للعبد  ،فاةكاعبماعة كسىطه بُت اعبربية الغبلة يف اإلثبات، كالقدرية النُّ  السُّنَّةكأىل     فإَّنَّ
 خف حف ُّٱٱتعاىل قاؿ هللا مشيئةن، كأثبتوا للربًٌ مشيئةن عامَّة، كجعلوا مشيئةى العبد تابعةن ؼبشيئة هللا، كما

 ".(ْ)َّ مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف

 ابن العباس أبو اإلسبلـ شيخ قاؿ باػبالق: كعبلقتها" عبادالً  أفعاؿ" ذلك كمن : (ٓ)يقوؿ الناظر-
 .كالقدرية اعبربية بُت هللا أفعاؿ باب يف كسط -كاعبماعة السُّنَّة أىل: أم -كىم: - تيميَّة

                                                

أخرجوو(،ِٓ)( ،رقمِْ/ُ)فإف تابوا كأقاموا الصبلة كآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، ، كتاب اإلدياف، بابالبخاريأخرجو ( ُ)
 (. ِِ)،رقمِْص،األمر بقتاؿ الناس حىت يقولوا: ال إلو إال هللا ؿبمد رسوؿ هللا، كتاب اإلدياف، باب مسلم

 (.َُٔ/ّ) ،ُالبدر،ط عبَّاد بن عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتبفتحالقويادلتنييفشرحاألربعني،العبَّاد(  ِ)
 إجيابية"،رؤيةالوسطية:مؤمتر"،  العبَّادعبدالرزاؽ -،ُّْ( البقرة:  ّ)

ria/0/42419http://www.alukah.net/sha 

 (.َُٓ/ْ)،ُالبدر،ط عبَّاد بن عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتبقطفاجلىنالداين،العبَّاد ،ِٗ-ِٖ(التكوير: ْ)
 .ِٔ،د.ت، ص ،العقيدةالواسطيةابن تيمية  ( ٓ)

http://www.alukah.net/sharia/0/42419
http://www.alukah.net/sharia/0/42419
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سادسا:أىلالُسنَّةواجلماعةيؤمنونبكراماتاألولياء:
 األكلياء، كيدؿ عليو كاعبماعة، اإلدياف بكرامات السُّنَّةمن أصوؿ عقيدة أىل "    
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱقوؿ هللا تعاىل:   

َّ
(ُ)

  ." حاكم يف عقيدتو، كنؤمن دبا جاء من كراماهتم، كصح عن الثقات من ركاياهتم،كيقوؿ الطَّ  

 لرضاه مبينان ذلك بقولو :كفَّقو هللا  العبَّادمث الشيخ 

كاعبماعة ييؤمنوف بأفَّ هللاى على كلًٌ شيء قدير، كييصدًٌقوف بكرامات أكلياء هللا حقنا،  السُّنَّةكأىل "   
، كال ييصدًٌقوف باغبكايات الصَّحابةكىم  غَت اؼبناميَّة اليت ليس ؽبا  كأ اؼبناميَّة  كمىن تبعهم بإحسافو

ـه أك زًماـ  ".(ِ)خطا

:بيانحقيقةاإلديان.ثانياً
كمن مذىب أىل اغبديث :أفَّ اإلدياف " ابوين يف عقيدتو عن حقيقة اإلدياف، اـ الصَّ قاؿ اإلم   

  ."( ّ)قوؿ كعمل كمعرفة يزيد بالطاعة كينقص باؼبعصية

واجلماعةمعذكردليلة:السُّنَّة:تعريفاإلدياُنعندأىلأوالً
كاعبماعة يتألَّف  السُّنَّةاإلديافي عند أىل " غبقيقة اإلدياف: موضحان  - حفظو هللا - العبَّادقاؿ مث    

من اعتقاد بالقلب كقوؿ باللًٌساف كعمل باعبوارح، فهذه األموري الثبلثة داخلةه عندىم يف ميسمَّى 
 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ :عزَّ كجلَّ اإلدياف، قاؿ هللا 
  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

،  (ْ)َّ يث ىث نث مث  زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب

                                                

 .ْٖص ،ِط، حاويةالعقيدةالطَّ،شرحاأللباين،ّٔ-ِٔ(يونس :  ُ)
 كتب كرسائل، ضمن   والضاللالبدعإىلودعوهتماالسُّنَّةأىلعلىكذهبمايفوالبوطيالرفاعيعلىالردُّ ،العبَّاد ( ِ)

 (.ّْٕ/ٕ)،ُ،طعبداحملسن بن عبَّاد البدر
 .ِْٔص، ِط،عقيدةالسلفوأصحاباحلديثابوين، الصَّ ( ّ)
 .ْ-ِ(األنفاؿ : ْ)
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 ففي ىذه اآليات دخوؿ أعماؿ القلوب كأعماؿ اعبوارح يف اإلدياف.
عن أيب ىريرة رضي هللا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا عليو الصبلة كالسبلـ: (ُ)كركل مسلم يف صحيحو    
ا قػىٍوؿي الى إًلىوى ًإال اّللَّي ، كى )) بػٍعيوفى شيٍعبىةن ، أىٍفضىليهى ديىافي ًبٍضعه كىًستُّوفى أىٍك سى ا ًإمىاطىةي األىذىل عىًن اإٍلً أىٍدنىاىى

ديىافً  ((، فقد دؿَّ اغبديثي على أفَّ ما يقـو بالقلب كاللًٌساف كاعبوارح من الطَّرًيًق ، كىاغبٍىيىاءي شيٍعبىةه ًمنى اإٍلً
 " .(ِ) اإلدياف

 :اإلدياُنيزيدبالطاعةوينقُصبادلعصية:ثانياً

 اإلدياف أفَّ : اغبديث أىل كمن مذىب ،اإلدياف يزيد كينقص أفَّ " عقيدتو  يف ابوينالصَّ  يقوؿ اإلماـ   
            ." (ّ)باؼبعصية كينقص بالطاعة يزيد كمعرفة كعمل قوؿ
 بلن عليو بقولو :أٌكد ذلك كمدلً  العبَّادالشيخ  مث إفَّ 
 ُّ َّ ٍّ ُّٱ :عزَّ كجلَّ اإلديافي يزيد بالطاعة كينقصي باؼبعصية، فمن أدلَّة زيادتو قوؿ هللا "   
       .(ْ)َّ  زئ رئ ّٰ ِّ

ٍهي بًيىًدًه ، فىًإٍف ملٍى يىٍستىًطٍع ) كالسبلـ:الصبلة  عليو قولو نقصانو: أدلَّة كمن   مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا فػىٍليػيغىَتًٌ
 ".(ٓ) ( فىًبًلسىانًًو، فىًإٍف ملٍى يىٍستىًطٍع فىًبقىٍلًبًو ، كىذىًلكى أىٍضعىفي اإٍلديىافً 

واجلماعةوَسٌطيفمرتكبالكبرية:السُّنَّةأىُل:ثالثاً
 إذا خيلدكف ال النار، يف كسلم عليو هللا صلى ؿبمد أمة من الكبائر كأىل" : هللا رضبو الطَّحاكم  اإلماـ قاؿ   
 ؽبم غفر شاء إف كحكمو مشيئتو يف ، كىم عارفُت هللا لقوا أف بعد تائبُت يكونوا مل كإف موحدكف كىم ماتوا

                                                

 (.ّٓ)،رقم ِٖص، باب شعب اإلدياف،كتاباإلديانيفأخرجو( ُ)
 (.َُْ/ْ(،)ُٕ/ّ)،ُط،كتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدرضمن  قطفاجلىنالداين،،العبَّاد ( ِ)
 .ِْٔص، ِط ،عقيدةالسلفوأصحاباحلديثابوين ،الصَّ (  3)

 .ُِْ(التوبة: ْ)
كتاب اإلدياف، باب بياف كوف النهي عن اؼبنكر من اإلدياف، كأف اإلدياف يزيد كينقص، كأف  ، الصحيحيف  أخرجة مسلم ( ٓ)

ضمن  فتحالقويادلتنييفشرحاألربعنيوتتمَّةاخلمسني،،العبَّاد، (ْٗ) ،رقمَّ،صاألمر باؼبعركؼ كالنهي عن اؼبنكر كاجباف
 (.ُِْ،ُُْ/ْ(،)ّٕ،ِٕ/ّ) ،ُالبدر،ط عبَّاد بن عبداحملسن كرسائل كتب
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 ما ، كيغفر(ُ)َّ خب حب جب   هئ مئ خئ ُّٱ ، يف كتابو فقاؿ : عزَّ كجلَّ  ذكر كما بفضلو عنهم كعفا
 ."طاعتو أىل من الشافعُت كشفاعة برضبتو منها خيرجهم مث بعدلو النار يف عذهبم شاء كإف يشاء ؼبن ذلك دكف

 كاعبماعة يف ذلك فقاؿ: السُّنَّةمنه  أىل  العبَّادمث بُت الشيخ 
كاعبماعة كسىطه يف مرتكب الكبَتة بُت اؼبرجئة كاػبوارج كاؼبعتزلة، فاؼبرجئة فرَّطوا كجعلوه  السُّنَّةأىلي "   

مؤمنان كامل اإلدياف، كقالوا: ال يضرُّ مع اإلدياف ذنب، كما ال ينفع مع الكفر طاعة، كاػبوارج كاؼبعتزلة 
إنَّو يف منزلة بُت اؼبنزلتُت، كيف  أفرطوا فأخرجوه من اإلدياف، مثَّ حكمت اػبوارج بكفره، كقالت اؼبعتزلة:

كصفوا العاصي بأنَّو مؤمن ناقص اإلدياف، فلم جيعلوه مؤمنان   السُّنَّةاألخرة اتَّفقوا على زبليده يف النار، كأىل 
كامل اإلدياف كما قالت اؼبرجئة، كمل جيعلوه خارجان من اإلدياف كما قالت اػبوارج كاؼبعتزلة، بل قالوا: ىو 

ا ضلَّت اؼبرجئة مؤمن بإديان و، فاسقه بكبَتتو، فلىم ييعطوه اإلدياف اؼبطلق، كملى يسلبوا عنو مطلق اإلدياف، كإمنَّ
م أعملوا نصوصى الوعيد  م أعملوا نصوصى الوعد كأمهلوا نصوصى الوعيد، كضلَّت اػبوارجي كاؼبعتزلة ألَّنَّ ألَّنَّ

، فأعملوا نصوصى الوعد كالوعيد معان، فلىم  كاعبماعة السُّنَّةأىل  أمهلوا نصوصى الوعد، ككفَّق هللاك  للحقًٌ
جيعلوا مرتكب الكبَتة كامل اإلدياف، كمل جيعلوه خارجان من اإلدياف يف الدنيا، كيف اآلخرة أمريه إىل هللا؛ إف 

رىجي م شاء عذَّبو،  نها كإف شاء عفا عنو، كإذا عذَّبو فإنَّو ال خيلده يف النار كما خيلًٌد فيها الكفار، بل خيي
كييدخل اعبنَّة
(ِ)." 

:مراتبالدرجاتالثالثومسألةاالستثناءيفاإلديان:رابعاً
يف  االستثناءقاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية : " اإلدياف؛ يف االستثناء يركف :كاعبماعة السُّنَّة أىل    

 ".(ّ)اإلدياف سنة عند أصحابنا كأكثر أىل السنة 
 اإلدياف فقاؿ:  يف االستثناء بُتَّ مراتب الدرجات الثبلث كمسألة العبَّادكالشيخ    
اإلحسافي كاإلديافي كاإلسبلـ درجات، فأعلى الدرجات اإلحساف، كدكنو درجة اإلدياف، كدكف ذلك "

درجة اإلسبلـ، فكلُّ ؿبسن مؤمن مسلم، ككلُّ مؤمن مسلم، كليس كلُّ مؤمن ؿبسنان، كال كلُّ مسلم 

                                                

 .ٔٔ،ٓٔص  ،ِط، حاويةالعقيدةالطَّشرحاأللباين،  ،ْٖيونس :( 1)
 كتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر  ضمناخلمسني،وتتمَّةاألربعنيشرحيفادلتنيالقويفتح ،العبَّاد ( ِ)

 (.ْٕ،ّٕ/ّ)،ُ،ط
 .(ٔٔٔ/ٕ) ،ُ،ط رلموعفتاوىشيخاإلسالمأمحدبنتيمية ابن تيمية، ( 3)
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 يك ىك مك لك يقاك ىق يف ُّٱٱ:كؽبذا جاء يف سورة اغبجرات كما قاؿ تعاىلمؤمنان ؿبسنان، 
 .(ُ)َّٱزن رن مم ام يل ىل مل

، فإذا قيل للرَّجل: أنت مؤمن؟ السُّنَّةكللتفاكت يف ىذه الدرجات فإنَّو ييستثٌت يف اإلدياف عند أىل    
قاؿ: إف شاء هللا أك أرجو؛ ألفَّ يف ذكر اإلدياف بدكف استثناء تزكية للنفس، كمىن جاء عنو من أىل 

 "ترؾ االستثناء يف اإلدياف، فإفَّ مقصودىه أصل اإلدياف الذم ىو اإلسبلـ، كليس التزكية. السُّنَّة

فرتقاوإذاافرتقااجتمعا::اإلسالُمواإلدياُنإذااجتمعااخامساً
اإلسبلـي كاإلديافي من األلفاظ اليت إذا "عنا هللا بعلمو: ذكر الشيخ يف ىذه القاعدة اعبليلة، فقاؿ متَّ    

ل اؼبعنيُت صبيعان؛ ففي  ع بينهما يف الذًٌكر فٌرًؽ بينهما يف اؼبعٌت، كإذا أيفرد أحديمها شى حديث جربيل  صبي
ع فيو(ِ)اؼبشهور ييناسبي معناه اللغوم،  كاإلدياف، لىمَّا سيئل عن اإلدياف فسَّره دبا   بُت اإلسبلـ الذم صبي

ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر ))الصبلة كالسبلـ عليو  كىو األمور الباطنة، بقولو: أىٍف تػيٍؤًمنى بًاّللًَّ كىمىبلًئكى
ًر خىٍَتًًه كىشىرًٌهً  كلىمَّا سيئل عن اإلسبلـ فسَّره دبا ييناسبي معناه اللغوم، كىو األمور ((، كىتػيٍؤًمني بًاٍلقىدى

ا رىسيوؿي اّللًَّ ، كىتيًقيمى الصَّبلةى كىتػيٍؤيتى الزَّكىاةى ، الظاىرة، بقولو: )) أىٍف تىٍشهىدى أىٍف ال إًلىوى ًإال اّللَّي كىأىفَّ ؿبيىمَّدن
كإذا ذيكر اإلسبلـ غَت مقًتف باإلدياف كاف ،((اٍستىطىٍعتى إًلىٍيًو سىبًيبلكىتىصيوـى رىمىضىافى ، كىربىي َّ اٍلبػىٍيتى ًإًف 

معناه شامبلن لؤلمور الظاىرة كالباطنة، ككذا إذا أيفرد اإلديافي عن اإلسبلـ، فإنَّو يشمل األمورى الظاىرة 
 "كالباطنة، كىذا من جنس لفظ: )) الفقَت كاؼبسكُت ((، ك)الرب كالتقول (، كغَت ذلك.

يف جامع العلـو كاغبكم: قاؿ احملققوف من العلماء: كل  (ّ)اغبافظ بن رجب: قاؿ لباحثوؿ ايق-
يتحقق القلب باإلدياف  ،فبل مؤمن مسلم، فإف من حقَّق اإلدياف، كرسخ يف قلبو، قاـ بأعماؿ اإلسبلـ

يتحقق  كليس كل مسلم مؤمنان، فإنو قد يكوف اإلدياف ضعيفان فبل ،إال كتنبعث اعبوارح باألعماؿ
 . القلب بو ربقيقان تامان، مع عمل جوارحو أعماؿ اإلسبلـ فيكوف مسلمان، كليس دبؤمن اإلدياف التاـ

                                                

 ،ُالبدر،ط عبَّاد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتبفتحالقويادلتنييفشرحاألربعنيوتتمَّةاخلمسني،، العبَّاد، ُْ:(رقم  1)
(ّ/ْٕ.) 
، رقم ُٖص  ، كتاب اإلدياف، باب اإلدياف كاإلسبلـ كاإلحساف ككجوب اإلدياف قدر هللا تعاىل،الصحيحيف  (أخرجة مسلم ِ)
 .( من حديث عمر بن اػبطابّٗ)

 (.َُٗ -َُٖ/ُ،)ٔ،ط جامعالعلومواحلكم( ابن رجب ،  ّ)



ٚٙ 

 

ائفتاناللَّتانأخرجااألعمالمنأنتكونداخلًةيفمسمَّىاإلديان:الطَّ:سادساً
اؼبرجئة الغبلة، الذين كالذين أخرجوا األعماؿ من أف تكوف داخلةن يف مسمَّى اإلدياف طائفتاف: "   

، كما ال ينفع مع الكفر طاعة،  يقولوف: إفَّ كلَّ مؤمن كاملي اإلدياف، كأنَّو ال يضرُّ مع اإلدياف ذنبه
 كىذا القوؿ من أبطل الباطل، بل ىو كفر.

رجئة الفقهاء من أىل الكوفة كغَتىم، الذين قالوا بعدـ دخوؿ األعماؿ يف مسمَّى اإلدياف، مع كمي    
تهم للمرجئة الغبلة يف أفَّ اؼبعاصي تضرُّ فاعلىها، كأنَّو ييؤاخذي على ذلك كييعاقىب، كقوؽبيم غَتي ـبالف

صحيح؛ ألنَّو ذريعةه إىل بدع أىل الكبلـ اؼبذمـو من أىل اإلرجاء ككبوىم، كإىل ظهور الفسق 
 ".(ُ) حاكيةكما يف شرح الطَّ   كاؼبعاصي

:الدفاععنأىلالبيت.ثالثاً
هبارم     لقرابتهم فضلهم، ىاشم لبٍت كاعرؼ" : عن فضل آؿ البيت (السُّنَّة شرح) يف قاؿ اإلماـ الربى
 قدرىم فاعرؼ األفخاذ، كصبيع كالعرب، قريش فضل كتعرؼ كسلم، عليو هللا صلى هللا رسوؿ من

 فضل كاعرؼ اإلسبلـ، يف حقهم الناس لسائر كتعرؼ منهم، القـو كموىل اإلسبلـ، يف كحقوقهم
 فضلهم كاعرؼ تنساىم، فبل الرسوؿ كآؿ فيهم، كسلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ ككصية األنصار
 ." (ِ)(ككراماهتم

؟البيت:َمنىمأىلُأوالً
 النَّيبًٌ عليهم الصبلة كالسبلـ: بيت بآؿ يف القوؿ الراجح يف اؼبرادً  العبَّاديقوؿ 

رـي عليهم الصَّدقةي، كىم أزكاجيو كذريػَّتيو،  القوؿي الصحيحي يف اؼبراًد بآؿ بيت النَّيبًٌ "    ىم مىن ربى
 ككلُّ مسلمو كمسلمةو من نىٍسل عبد اؼبطلب، كىم بنيو ىاًشم بن عبد مىناؼ.

                                                

ضمن  فتحالقويادلتنييفشرحاألربعنيوتتمَّةاخلمسني،،العبَّاد،ِّٕ،د: ت، شرحالعقيدةالطَّحاويةالطَّحاكم ، ( ُ)
 (.ُُْ/ْ(،)ِٕ/ّ)،ُ،طكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر

 .َٗ،ص،ّ،ط السُّنَّةشرح،  الربهبارم ( 2)



ٚٚ 

 

عن عبد اؼبطلب بن ربيعة (ُ)كيدؿُّ لدخوؿ بًٍت أعمامو يف أىل بيتو ما أخرجو مسلم يف صحيحو   
يطلباف منو أف  بن اغبارث بن عبد اؼبطلب أنَّو ذىب ىو كالفضل بن عباس إىل رسوؿ هللا 

: )) إفَّ الصَّدقة ال تنبغي آلؿ ييولًٌيهما على الصَّدقًة لييصيبىا ًمن اؼباؿ ما يتزكَّجاف بو، فقاؿ ؽبما 
ا ىي أكساخي الناس ((، مثَّ أمر بتزكجي  هما من اػبمس.داقي صٌ اهما ك ؿبمد؛ إمنَّ

 ىئ نئ  مئ  ُّٱٱ:عزَّ كجلَّ فأمَّا دخوؿ أزكاجو رضي هللا عنهنَّ يف آلًو  فيدؿُّ لذلك قوؿ هللا    
  زث يترث ىت نت مت زت رت  يب نبىب مب زب رب يئ
 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

 ".(ِ)َّ ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام  يل ىل

 .(ّ)ألفَّ سياؽى اآليات قبلها كبعدىا خطابه ؽبنَّ فإفَّ ىذه اآليةى تدؿُّ على دخوؽًبنَّ حتمان؛    

كاٍختيًلفى يف آًؿ النيب ػ صلى هللا عليو كسلم ػ  : (ْ)حكى ابن القيم رضبو هللا اػببلؼ يف ىذا ،فقاؿ-
 :فقيل: ىم الذين حيٌرًمىٍت عليهم الصَّدىقة ، كفيهم ثبلثة أقواؿ:على أربعة أقواؿ

كىذا مذىب الشافعي كأضبد يف ركاية عنو ، كالثاين أَّنم بنو  أحدىا: أَّنم بنو ىاشم كبنو اؼبطلب،
ىاشم خاصة، كىذا مذىب أيب حنيفة، كالركاية الثانية عن اإلماـ أضبد، كىي اؼبذىب الذم ال ييفيت 
بغَته عنده، كالثالث: أَّنم بنو ىاشم كمن فوقهم إىل غالب فيدخل فيهم بنو اؼبطلب كبنو أمية كبنو 

 .غالب كىذا اختيار أشهب من أصحاب مالك نوفل كمن فوقهم إىل

كالقوؿ الثَّاين أفَّ آؿى النيب ػ صلى هللا عليو كسلم ػ ىم ذريتو كأزكاجو خاصة، حكاه ابن عبد الرب يف 
كالقوؿ الثالث : أف آلو ػ صلى هللا عليو كسلم ػ أتباعو إىل يـو القيامة، حكاه ابن عبد الرب .التمهيد

كالقوؿ .ه بعض الشافعية كغالب العلماء اؼبتأخرين يف مقاـ الدُّعاء خاصةعن بعض أىل العلم، كاختار 
 .حكاه القاضي حسُت كالراغب كصباعة ىم األتقياء من أمتو،عليو الصبلة كالسبلـ  الرابع: أف آلو

                                                

 (.َُِٕ)رقم ِّّص ، باب ترؾ استعماؿ آؿ النيب على الصدقة،كتابالزكاةيفأخرجو( ُ)
 .ّْ،ّّ(األحزاب : ِ)
 ،كتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر، ضمن  واجلماعةالسُّنَّةأىلالبيتوعلومكانتهمعندأىلفضلُ ،العبَّاد ( ّ)
 (.ٖٔ،ٖٓ/ٔ)،ُط
 .( ِّٔ،ِّٓ،ِّْ)، صٓ،ط األنامخريعلىوالسالمالصالةيفاألفهامجالءابن القيم ،  ( ْ)



ٚٛ 

 

 واجلماعةيفأىلالبيت:السُّنَّةرُلمُلعقيدةأىل:ثانياً

كاعبماعة كسىطه بُت اإلفراًط كالتَّفريط، كالغليوًٌ كاعبىفاء يف صبيًع مسائل االعتقاد،  السُّنَّةعقيدةي أىل "   
م يىتوىلَّوفى كلَّ مسلمو كمسلمةو من نىٍسل عبد اؼبطلًٌب، كًمن ذلك عقيدهتم يف آؿ بيت الرَّسوؿ  ، فإَّنَّ

ا صبيعان، فييحبُّوف اعبميعى، كييثنوف عليهم، كيػي  ككذلك زكجات النَّيبًٌ  م منازؽبىم اليت يىستحقُّوَّنى ٍنزلوَّنى
ع هللاي لو بُت شًرؼ اإلدياًف كشرىؼ  بالعدًؿ كاإلنصاًؼ، ال باؽبول كالتعسُّف، كيىعرًفوف الفضلى ًلمىن صبى

بُّونىو إلديانًو كتقواه، كلصيحبىًتو النَّسىب، فمىن كاف من أىل البيت من أصحاب رسوؿ هللا  م حيي ، فإَّنَّ
بُّونىو إلديانًو كتقواه، كلقربو من رسوؿ هللا ، و منو إيَّاه، كلقرابىتً  م حيي كمىن ملى يكن منهم صحابيِّا، فإَّنَّ

كمىن صبع هللاي لو بينهما فقد صبع  ،كيػىرىكف أفَّ شرىؼى النَّسىب تابعه لشرىؼ اإلديافالصبلة كالسبلـ عليو 
 :عزَّ كجلَّ كقد قاؿ هللا  شيئان، لو بُت اغبيٍسنػىيػىٍُت، كمىن ملى يػيوىفَّق لئلدياف، فإفَّ شرىؼى النَّسىب ال ييفيديه

يف آخر حديث طويلو ركاه مسلم يف  كقاؿ   .[ُّاغبجرات:] ٱَّٱيت ىت نت مت زت ُّٱٱ
كمىن بطَّأ بو عمليو ملى ييسرع بو نسبيو ((: )) صحيحو عن أيب ىريرة 

(ُ)." 

كحيبوف أىل بيت رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم (ِ) قاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية يف الواسطية-
 كيتولوَّنم كحيفظوف فيهم كصية رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم ... اىػ ـبتصرا.

 ادلطهرة:السُّنَّة:فضائُلأىلالبيتيفالقرآنالكرميوثالثاً

 . َّ اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث  ُّٱٱ:عزَّ كجلَّ قاؿ هللا "  
هم ، كىم الذين ربري داؿّّ على فضل قرابًة رسوؿ هللا [ ،ّّاألحزاب:] ـ عليهم الصَّدقة، كًمن أخىصًٌ

)لىمَّا  كركل مسلم من حديث سىعد بن أيب كقَّاص رضي هللا عنو قاؿ:،  أزكاجو كذريٌتو، كما مرَّ بيانيو
الصبلة دعا رسوؿي هللا عليو  ،[.ُٔآؿ عمراف:] َّ جغ مع  جع مظ حط ُّٱٱ  نزلت ىذه اآليةي 

عليِّا كفاطمةى كحىسنان كحيسينان، فقاؿ: اللَّهمَّ ىؤالء أىل بييًت(كالسبلـ 
(ّ)." 

                                                

 باب فضل االجتماع على تبلكة القرآف كعلى الذكر، ،كاالستغفاركتاب الذكر كالدعاء كالتوبة  ،الصحيحأخرجو مسلم يف ( ُ)
كتب كرسائل عبداحملسن ضمنواجلماعة،السُّنَّةأىلعندمكانتهموعلوالبيتأىلفضلُ،العبَّاد (،ِٗٗٔ)،رقم ِٕٖص 

 (.ِٗٓ/ٕ(،)ٖٗ/ٔ)،ُ،طبن عبَّاد البدر
 .ِٔ،د.ت، ص الواسطيةالعقيدةابن تيمية ،  ( ِ)
 (.َِْْ)رقم  ٖٕٗص كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل علي بن أيب طالب،، الصحيحيف أخرجو ( ّ)



ٜٚ 

 

:حترمياالنتساببغريحقإىلأىلالبيت:رابعاً
أشرؼي األنساب نسىبي نبيًٌنا ؿبمد عليو الصبلة كالسبلـ، كأشرؼ انتسابو ما كاف إليو عليو "   

كإىل أىل بيًتو إذا كاف االنتسابي صحيحان، كقد كثػيرى يف العرب كالعجم االنتماءي إىل الصبلة كالسبلـ 
اإلدياف كشرؼ ىذا النَّسب، فمىن كاف من أىل ىذا البيت كىو مؤمنه، فقد صبىع هللا لو بُت شرؼ 

النَّسب، كمىن ادَّعى ىذا النَّسبى الشريف كىو ليس من أىلو فقد ارتكب أمران ؿبرَّمان، كىو متشبًٌعه دبا 
 : الصبلة كالسبلـ ملى ييعط، كقد قاؿ النَّيبُّ عليو 

ًبسً  يػيٍعطى  ملىٍ  دبىا اٍلميتىشىبًٌعي )  (،ركاه مسلمه يف صحيحو(ُ)زيكرو  ثػىٍويبىٍ  كىبلى
(ِ)." 

 .الصَّحابة:الدفاععنرابعاً

سبلمة قلوهبم   : كمن أصوؿ أىل السنة كاعبماعةقاؿ شيخ اإلسبلـ بن تيمية يف الواسطية : "    
 خل ٱُّٱقولو تعاىل :  كألسنتهم ألصحاب رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم، كما كصفهم هللا بو يف

 يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل
 . (ّ)[ َُ]اغبشر :  " َّ خي حي جي

:الصَّحابة:تعريفأوالً
مؤمنان بو  ىم كلُّ مىن لقي الرسوؿ  أصحابي رسوؿ هللا " :الصَّحابةيف تعريف  العبَّادقاؿ    

 . (ٓ)على ىذا التعريف اغبافظ ابن حجرالشيخ تابع  ".(ْ)كمات على اإلسبلـ

                                                

قاؿ العلماء معناه اؼبتكثر دبا ليس عنده بأف يظهر أف عنده ما ليس عنده يتكثر بذلك عند الناس  :ادلنهاجالنوكم يف  قاؿ ( ُ)
  (.ّّٔ/ُْ،)َُط،من لبس ثويب زكركيتزين بالباطل فهو مذمـو كما يذـ 

من  (ُِِٗ)رقم  َُٕ،ص،باب النهي عن التزكير يف اللباس كغَته كالتشبع دبا مل يعط كتاباللباسوالزينةأخرجو يف ( ِ)
كتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد ، ضمن  واجلماعةالسُّنَّةأىلالبيتوعلومكانتهمعندأىلفضلُ،العبَّاد ،حديث عائشة

 (.ُِٖ/ٔ)،ُ،طالبدر
  .ُُٔص ،د.ت،العقيدةالواسطية ،ابن تيمية  ( 3)
 (.َُٓ/ْ)،ُ،طكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر ، ضمن قطفاجلىنالداين ،العبَّاد( ْ)
(

5
 (.ٖ/ُ، )ُ،ط اإلصابةيفمتييزالصحابة ابن حجر ،( 
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خرُيىذهاألمَّة:الصَّحابة:ثانياً

،خَتي ىذه األمَّة اليت ىي خَتي األيمم، كيليهم التابعوف، الصبلة كالسبلـ أصحابي رسوؿ هللا عليو "    
على فضلهم كنيبلهم، فًممَّا جاء يف القرآف يف فضلهم قوؿ  السُّنَّةمث أتباع التابعُت، كقد دؿَّ الكتاب ك 

 يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:عزَّ كجلَّ هللا 
 يي ىي مي  حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن حن جن

َّ
 .[ ََُ: التوبة] 

م، مث  السُّنَّةكفبَّا جاء يف     يف فضلهم قوليو عليو الصبلة كالسبلـ:)خَتي الناس قرين مث الذين يلوَّنى
م(  "كمسلم من حديث ابن مسعود، كاللفظ للبخارم.(ُ)ركاه البخارم الذين يلوَّنى

ترتيُبهميفالفضلكرتتيبهميفاخلالفة::ثالثاً
اػبلفاءي الراشدكف اؽبادكف اؼبهديُّوف: أبو بكر، مث الصبلة كالسبلـ كأفضلي أصحاب الرسوؿ عليو "    

ما ركاه   عمر، مث عثماف، مث علي، كترتيبيهم يف الفضل كًتتيبهم يف اػببلفة، كيدؿُّ على ذلك 
ة كىو ؿبمد بن علي بن أيب طالب قاؿ:) قلتي أليب: أمُّ البخارم يف صحيحو عن ؿبمد بن اغبنفي

عمر، كخشيتي أف يقوؿ عثماف،  الناس خَته بعد رسوؿ هللا ؟ قاؿ: أبو بكر، قلت: مثَّ مىن؟ قاؿ:
: مثَّ أنت؟ قاؿ: ما أنا إالَّ رجله من اؼبسلمُت قلتي
(ِ).)" 

 فقاؿ : شيخ اإلسبلـ بن تيميةكافق العٌباد -
 .علي مث عثماف تقدمي على السنة أىل أمر استقر(ّ)

                                                

أصحاب النيب عليو الصبلة كالسبلـ، كمن صحب النيب أك رآه كتاب فضائل الصحابة ،باب فضائل ، الصحيحيف أخرجو ( ُ)
، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل الصحيحمسلم يف أخرجو ك  (،ُّٓٔ)( ،رقم ٔ/ ّ) من اؼبسلمُت فهو من أصحابو،

عبداحملسن بن عبَّاد كتب كرسائل ضمن الداين،اجلىنقطف،،العبَّاد(ِّّٓالصحابة مث الذين يلوَّنم مث الذين يلوَّنم ،رقم )
 (.َُْ/ٔ،) (ُّٗ،ُِٓ،ُّٓ/ْ)، ُ،طالبدر
 (،ُّٕٔ)(، رقم ُِ/ ّ)،باب فضئل أيب بكر بعد النيب عليو الصبلة كالسبلـ، فضائلالصحابةكتاب  أخرجو البخارم يف( ِ)

 (.ُْٓ/ْ،) ُالبدر،ط عبَّاد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب،القريواينمقّدمةشرح الدايناجلىنقطف ،العبَّاد
 .ُُٗ،د.ت، ص العقيدةالواسطيةابن تيمية ،  ( ّ)
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 :الصَّحابة:عدالةرابعاً

؛ لثناء هللا الصبلة كالسبلـ عليو  صحابةي الرسوؿ"     عليو  عليهم، كثناء الرسوؿ عزَّ كجلَّ عدكؿه
الصبلة كالسبلـ، فبل حيتاجوف مع ذلك لتعديل اؼبعدًٌلُت كتوثيق اؼبوثًٌقُت، كؽبذا دىرىجى السَّلفي يف 
الًتاجم إذا كاف اؼبًتجىمي صحابيِّا أف يقولوا عنو: صحايب، ال يذكركف توثيقان كال غَتىه فبَّا كانوا يذكركف 

 .الصَّحابةيف غَت 
ال يعًٍت عصمتهم؛ ألفَّ العصمةى عندىم ال تكوف  الصَّحابةكاعبماعة بعدالة  السُّنَّةمثَّ إفَّ قوؿى أىل    

، السُّنَّة، كما أنَّو مستنده إىل نصوص من الكتاب ك الصَّحابةبتعديل  السُّنَّةكقوؿ أىل ، إالَّ للرُّسيل كاألنبياء
خببلؼ ذلك مىبًٍتّّ على  فهو مىبًٍتّّ على حيسن الظنًٌ هبم، كمىن أحسن الظنَّ هبم فهو مأجوره، كالقوؿ

إساءة الظنًٌ هبم، كمىن أساء الظنَّ هبم فهو آمثه 
 (ُ)." 

ككبن إف كاف الصحابة رضي هللا عنهم قد كفينا البحث  : (ِ)بقولو  الرب عبد ابن اغبافظالعٌباد  كافق-
 . كاعبماعة السنة أىل كىم اؼبسلمُت من اغبق أىل إلصباع عن أحواؽبم

الكرام:الصَّحابة:الواجُبجتاهخامساً
بَّتيهم كالثناءي عليوالصبلة كالسبلـ عليو  كالواجبي ألصحاب رسوؿ هللا"    البلَّئق  باعبميل تولًٌيهم كؿبى

ككببُّ أصحابى رسوؿ  "كاعبماعة: السُّنَّةيف عقيدة أىل  (ّ)حاكمهبم، كأالَّ ييذكىركا إالَّ خبَت، قاؿ الطَّ 
منهم، كنبغض من  أحدو  منهم، كال نتربَّأ من  كال نفرط يف حبًٌ أحدو  الصبلة كالسبلـ هللا عليو 

يبغضهم كبغَت اػبَت يذكرىم، كال نذكرىم إالَّ خبَتو، كحبُّهم دينه كإديافه كإحسافه، كبغضيهم كفره كنفاؽه 
 ." كطغياف

 ملخيتلفوايفالعقيدة:الصَّحابة:سادساً

رضي هللا عنهم مل خيتلفوا يف العقائد كما زعم اؼبالكي، كما جاء عن بعضهم من مثل  الصَّحابة"   
م  ربَّو ليلة اؼبعراجالصبلة كالسبلـ االختبلؼ يف رؤية النَّيبًٌ عليو  ال يعدُّ اختبلفان يف رؤية هللا، فإَّنَّ

                                                

 (.ُٖٗ،ُٖٓ،ُٕٓ،ُٓٓ/ْ) ،ُالعٌباد ،ط كرسائل كتب ضمن ، القريواينمقّدمةشرحالدايناجلىنقطف العبَّاد، ( ُ)
(

2
 . ِّ، ُ، طاألصحابمعرفةيفستيعابال ا ، عبد الربابن ( 
 (.ُٖٓ/ْ،)ادلصدرالسابقو(، ُٖ،َٖص،ِ،طالطَّحاويةشرحالعقيدةاأللباين، (  ّ)
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عها اعبهمية، فاؼبنقوؿ عمَّن متَّفقوف على رؤية هللا يف الدار اآلخرة كأمَّا مسألة خلق القرآف اليت ابتد
يف ـبتلف العصور  السُّنَّة كإنكارىا كالقوؿ بأفَّ القرآف غَت ـبلوؽ، كأىل أدركها من السلف رٌدىا

يينكركف مقالة خلق القرآف، كال خبلؼ عندىم يف ذلك
(ُ)." 

هبذا بقوؽبا :بأف العقيدة اإلسبلمية  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاءكأفتت  قاؿ الناظر: -
 . (ِ)كاغبمد هلل ليس فيها اختبلؼ بُت الصحابة كال غَتىم فبن جاء بعدىم من أىل السنة كاعبماعة

 منخالفواقِتتال:الصَّحابة:الكفعناخلوضفيماجرىبنيسابعاً

كاعبماعة الكف عن اػبوض  السُّنَّةمن خبلؼ كاقتتاؿ فمذىب أىل  الصَّحابةكأما ما جرل بُت "   
رَّج على أحسن اؼبخارج؛ ألَّنم  مل على أحسن احملامل كخيي سىن هبم الظن كحيي فيو إاٌل خبَت، كأف حيي

ؾبتهدكف ال يىعًدموف األجر كاألجرين
(ّ)." 

ـي ا كافق العٌباد- بَّةى ألىٍصحىاًب  :كىًمٍن قػىٍوًؿ أىٍىًل اىلسُّنَّةً " فقاؿ:  زىمىًنٍُت  أيب  ابني  إلمىا أىٍف يػىٍعتىًقدى اىٍلمىٍرءي اىٍلمىحى
نػىهيمٍ ، كىأىٍف يػىٍنشيرى ؿبىىاًسنػىهيٍم كىفىضىائًلىهيٍم، عليو الصبلة كالسبلـاىلنَّيبًٌ   ."(ٗ)كىدييًٍسكى عىٍن اىػٍبىٍوًض ًفيمىا دىارى بػىيػٍ

 :الصَّحابةيفالدفاععنالعبَّادفهاباليتألَّتُ:الكُثامناً

 .(ٓ)الكراـ رضي هللا عنهم كأرضاىم الصَّحابةكاعبماعة يف  السُّنَّةعقيدة أىل  -ُ

 .(ٔ)من أقواؿ اؼبنصفُت يف الصحايب اػبليفة معاكية رضي هللا عنو -ِ

 

                                                

 (.َّٖ/ٕ)،ُط، البدرعبَّادبنعبداملسنورسائلضمنكتب، العبَّاد ( ُ)
 ،فتاوىاللجنةالدائمةللبحوثالعلميةواإلفتاء.( موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية كاإلفتاء  ِ)

http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID=3&View=Page&PageNo
=4&PageID=10487 

 (.ُِْ/ٔ(،)ُٗٗ/ْ(،)ْٖ/ِ(،)َّٗ/ُ ،)السابقادلصدر ( ّ)
 .ِّٔ،ص ُ،ط رياضاجلنةبتخريجأصولالسنةابني أيب زىمىًنٍُت ، ( ْ)
 (.ُُٗ/ْ)،ٔ،طالبدرعبَّادبنعبداملسنورسائلكتب،ضمنالعبَّاد ( ٓ)
 (. ّٕٗ/ٔ) ،ُ،طالبدرعبَّادبنعبداملسنورسائلكتب ضمن، العبَّاد ( ٔ)
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 ؟!(ُ)الصَّحابةأغلوّّ يف بعض القرابة كجفاء يف األنبياء ك  -ّ

 .(ِ)ػ االنتصار للصحابة األخيار يف ردًٌ أباطيل حسن اؼبالكيْ

كاالستدالؿ ؼبنع كالية النساء على  كمركياتو، الصحايب أيب بكرة رضي هللا عنو (ّ)ػ الدفاع عنٓ
  الرجاؿ.

 .( ْ)الغر اؼبيامُت الصَّحابةربرمي سبثيل األنبياء كاؼبرسلُت ك  -ٔ

 .( ٓ)كأقواؿ اؼبنصفُت فيهم عموما كيف معاكية خصوصا الصَّحابةمن فضائل  -ٕ

 .(  ٔ)الصديق كالفاركؽ كيسب الدكلة السعوديةرافضي جديد يشتم  -ٖ

 .( ٕ) الوحي كاتب على اػبميٍت يفضل اؼبالكي حسن الرافضي الزنديق -ٗ

  

                                                

 (.ٕ/ٕ)،ُط، البدرعبَّادبنعبداملسنورسائلكتب ضمنالعبَّاد، ُ)
 (.ّّ/ٕ)، ادلصدرالسابق ( ِ)
 (.ّٓٗ/ٕ)،ُط، البدرعبَّادبنعبداملسنورسائلكتب ضمن، العبَّاد(ّ)
 (.ّْٔ/ُُ،) ادلصدرالسابق( ْ)
 (.ّٔ/ُُ،)ادلصدرالسابق ( ٓ)
 (.ُٕ/ُُ،) ادلصدرالسابق( ٔ)
 (.ُّٔ/ُُ،) ادلصدرالسابق( ٕ)
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.السُّنَّة:الدفاععنأىلخامساً
ء، كقادهتم الناس سادة ىم العلماء     الناس، خيار كىم األنبياء، ككرثة األرض منارات كىم األجبلَّ
ؽبم ،كيف كقد قرف سبحانو شهادتو بشهادهتم فقاؿ منوىنا على فضلهم  اؼبستغفىري  اػبَت، هبم اؼبرادي 

 ،َّٱٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱٱسبحانو :

 ، سأذكر أمهها:السُّنَّةكثَتان عن علماء أىل   العبَّادكقد نافح الشيخ [ ،ُٖآؿ عمراف: ]

 :السُّنَّةبأىلالسُّنَّةسببتأليفرسالةرفقاًأىل:أوالً

 باز بن هللا عبد بن العزيز عبد اإلسبلـ شيخ اعبليل شيخنا كفاة بعد "قاؿ الشيخ رعاه هللا مبيننا:    
 هللا، رضبهما( ىػُُِْ) سنة عيثيمُت بن صاحل بن ؿبمد العبلَّمة الشيخ ككفاة ،(ىػَُِْ) سنة

 من إخواَّنم بعض أخطاء بتتبُّع بعضهم قياـ عن نت  ،السُّنَّة أىل بعض بُت كافًتاؽه  انقساـه  حصل
 ىذا فتنة انتشار على كساعد دبثلو، كبلىمىهم خطَّؤكىم الذين كقابل منهم، التحذير مث ،السُّنَّة أىل

 اؼبعلومات شبكة طريق عن ييقابلها، كما كالتحذيرات التٍخًطئات ىذه إىل الوصوؿ سهولة االنقساـ
 أراده، من كلُّ  فيتلقَّفو َّنار، أك ليل من ساعة أمًٌ  يف قذفو ييراد ما كلُّ  فيها ييقذؼ اليت االنًتنت،
 من ييعجبو كما األشخاص من ييعجبو ؼبن كلّّ  كيتعصَّب كاالفًتاؽ، االنقساـ شيقَّة بذلك فتتَّسع
 من بعض من النَّيل إىل ذلك تعدَّل بل ،السُّنَّة أىل من خيطًٌئ من زبطئة عند األمر يقف كمل الكبلـ،

 : بعنواف اؼبوضوع ىذا يف نصح رسالة كتبت( ىػُِْْ) عاـ أكائل التخطئة، كيف تلك يؤيًٌد ال

 يف السُّنَّة أىل على الواجبى  أفَّ  شكَّ  كال: )) مقدًٌمتها يف قلت ،(( السُّنَّة بأىل السُّنَّة أىل رفقان ))    
 .كالتقول الربًٌ  على كالتعاكف بينهم، فيما كالًتاحم التآلف كمكاف زماف كلًٌ 

 ترتَّب فبَّا كاختبلؼ، كحشة من السُّنَّة أىل بعض من حصل ما الزماف ىذا يف لو يؤسف فبَّا كإفَّ    
 إىل موجَّهةن  صبيعان  ىمجهود تكوف أف الواجب ككاف كىجران، كربذيران  ذبرحيان  ببعض بعضهم انشغاؿ عليو
 يذكًٌري  مًتاضبُت، متآلفُت بينهم فيما يكونوا كأف ،السُّنَّة ألىل اؼبناكئُت البدع كأىل الكفَّار من غَتىم
 "((.(ُ) كلُت برفق بعضان  بعضهم

                                                

(كللشيخ رسالة ثانية ِّٖ/ٔ)،ُ،طكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدرضمن  ،السُّنَّةبأىلالسُّنَّةأىلرفقاً ،العبَّاد ( ُ)
 (.َُٗ/ُُ،)السُّنَّةبأىلالسُّنَّةرفقاًأىل،كمرة أخرل :
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 منالعاملإذاأخطأأنَّويُعذرفاليُبدَّعواليُهَجر:السُّنَّةموقفأىل:ثانياً

 أخطأ كمن خطأ، من عامًله  يسلم فبل هللا عليو الصبلة كالسبلـ؛ رسوؿ بعد ألحد العصمةي  ليست"   
 يف القليل خطؤه ييغتفر بل منو، كالتحذير عيبو إىل ذريعة اػبطأ ذلك ييتخذ كال خطئو، على ييتابىع ال

 على متابعتو من اغبذر مع علمو من فييستفادي  مضى قد العلماء ىؤالء من كاف كمن الكثَت، صوابو
 برفق خطئو على يينبَّو علم طالب أك عاؼبان  كاف سواء حيِّا كاف كمىن عليو، كييًتحَّم لو كييدعى اػبطأ،
 .الصواب إىل كرجوعو اػبطأ من لسبلمتو كؿببَّة كلُت

 العلم كطلبة العلماء يستغٍت كال العقيدة، من مسائل يف خلل كعندىم مىضوا الذين (ُ)العلماء كمن   
 كابن كالنوكم البيهقي: األئمة العلم، يف للمشتغلُت اؼبهمَّة اؼبراجع من مؤلَّفاهتم إفَّ  بل علمهم، عن

 ". العسقبلين حجر

 بدعةامتحانالناسباألشخاص::ثالثاً

 بأشخاص، بعضان  السُّنَّة أىل من بعض امتحاف من الزماف ىذا يف حدث ما اؼبنكرة البدع كمن"   
تحن شخص يف اعبفاء االمتحاف على الباعث كاف سواء  اإلطراء عليو الباعث كاف أك بو، ديي

 كالثناء، كاؼبدح بالًتحيب ظفر اؼبمتًحن أراده ًلمىا اؼبوافقة االمتحاف نتيجة كانت كإذا آخر، لشخص
 يف تيمية ابن اإلسبلـ شيخ عن نقوؿ كىذه كالتحذير، كاؽبجر كالتبديع التجريح حظٌو كاف كإالَّ 

 يزيد عن لو كبلـ يف (ِ)الفتاكل ؾبموع قاؿ رضبو هللا يف فيهم، للجفاء بأشخاص االمتحاف يف التبديع
 كاف فإف ىذا كمع يلعن، كال دبحبة خييىصُّ  ال أنَّو من األئمَّة، عليو ما ىو كالصواب: )) معاكية بن

 يف(ّ) البخارم ركل كقد عظيمة، حبسنات أتى إذا ال سيما كالظامل، للفاسق يغفر فاهلل ظاؼبان  أك فاسقان 
 يغزك جيش أكَّؿ: )قاؿالصبلة كالسبلـ النَّيبَّ عليو  أفَّ  عمر رضي هللا عنهما ،) ابن عن صحيحو

 أيوب أبو معو ككاف معاكية، بن يزيد أمَتىم كاف غزاىا جيش كأكؿ ،(لو مغفوره  القسطنطينيَّة
 ...   األنصارم

                                                

 .(ِّٖ/ٔ) ،ُ،طكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدرضمن  ،السُّنَّةبأىلالسُّنَّةأىلرفقاًالعبَّاد،  ( ُ)
 (.ُْْ-ُّْ/ّ) ،ُ،ط رلموعفتاوىشيخاإلسالمأمحدبنتيمية ابن تيمية، ( ِ)
، ،كتاباجلهادوالسرييفأخرجو( ّ)  (.ِِْٗ)( ،رقم ّّٖ/ِ) باب ما قيل قتاؿ الرـك



ٛٙ 

 

 ىذا فإفَّ  بو؛ اؼبسلمُت كامتحاف معاكية بن يزيد ذكر عن كاإلعراض ذلك، يف االقتصاد فالواجب   
 ((. كاعبماعة السُّنَّة ألىل اؼبخالفة البدع من

  ".( ُ)(رسولو كال بو هللا يأمر مل دبا كامتحاَّنا األمَّة بُت التفريق ككذلك: )) رضبو هللا  كقاؿ

:الدفاععندعوةالشيخزلمدبنعبدالوىاب:رابعاً
  صبلة اؼبقررات الدراسية يف ،     من هللا رضبو الوىاب عبد بن ؿبمد الشيخ مؤلفات بعضى  إفَّ "

 سنتُت كقبل اؼبتتابعة، العهود ىذه يف هتمة إليها ييوجَّو مل طويل، زمن من السعودية العربية اؼبملكة
م اإلسبلـ، أعداء من اؼبباركة الببلد ىذه على اغباقدة اغبملة كدبناسبة تقريبان،  دييلوف الذين بعضي  اهتَّ
ا التعليم مناى ى  إليهم  اؼبناى  كىذه كتفجَت، تدمَت من ذلك تبع كما كالتكفَت، التطرُّؼ سبب بأَّنَّ
 عهد يف تػيتَّهم كملى  الوقت، ىذا إىل االهتاـ ىذا تأخَّر ؼباذا مث اؼبتَّهم، ىو كمتَّهمها التهم، ىذه من بريئة
 قد كغَتىم كالوزراء كاألمراء العلماء من الكثَتين أفَّ  اؼبعلـو كمن! بعده؟ كالعهود العزيز عبد اؼبلك
 .(ِ)كالسبلمة اػبَت إالَّ  منها ؽبم حيصل كمل اؼبناى  ىذه درسوا

 الوىاب، يف تقرير ىذه بن ؿبمد اإلسبلـ شيخ عن النُّقوؿ بذكر أفضت كإمنا: الشيخ كقاؿ   

 كإقامة لو بعد البياف يكوف إمنا عبهلو، العبادة يف الشرؾ يف كقع الذم اؼبعُتَّ  تكفَت أف كىي اؼبسألة،
 ،السُّنَّةك  على  الكتاب اؼببنية دعوتو، كعلى عليو كاغباقدين اعباىلُت من ألف ذلك، قبل ال اغبجة،
، كالتكفَت اؼبسلمُت، بتكفَت كينٌفر دعوتو، برميو عليو يشنع من األٌمة، سلف عليو كاف كما  بالعمـو
 .( ّ)احملجة لو اغبجة، كبانت عليو قامت من يكفر إمنا كىو

 ".(ْ)منها تنفَتان  بالوىابيةالوىاب  عبد بن ؿبمد الشيخ دعوةى  السُّنَّة ألىل اؼبناكئُت كقاؿ: نبز

                                                

، ُ،طكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر، ضمن   خطرىاوبيانالبدعمنوالتحذيرالسُّنَّةاتباععلىاحلث ،العبَّاد ( ُ)
(ّ/ُْٓ )،(ٔ/ُّٖ(،)ْ/ِٕٓ.) 
 (.ٖٓ/ٓ،)ُطعبداحملسن بن عبَّاد البدر،كتب كرسائل ، ضمن   منهجشيخاإلسالمزلمدبنعبدالوىابيفالتأليف ( ِ)
 (.َُْ،َُّ/ٓ)، ُطكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر،ضمن  ، وواجباهتاوأركاهناالصالةشروطشرح ،العبَّاد( ّ)
 (.ِِْ/ُُ، )، ضمن اؼبصدر السابقسلتلفةأباطيلودحضمتنوعةإصالحيةرلاالتيفكلمةوسبعونمخس( ْ)
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:السُّنَّةمعمنأخطأمنعلماءالعبَّاد:إنصافالشيخخامساً
بكرة رضي هللا  أيب الصحايبًٌ  من النَّيل يف فادحان  خطأ األشقر سليماف بن ؿبمد الشيخ أخطأ كقد"   

 رسالة يف عليو كرددت غَتىا، تولية يف تشارؾ كوَّنا كيف اؼبرأة، كالية دبسألة كاىتمامو عنو كمركياتو،
 كأنا ،(( الرجاؿ على النساء كالية ؼبنع كاالستدالؿ كمركياتو، بكرة أيب الصحايب عن الدفاع: )) بعنواف

 كيصفوا ركاة كغَتمها الصحيحُت رجاؿ كيف اؼبفيدة، كتاباتو من أحذًٌري  ال الشنيعة، زلَّتو من أحذًٌري  إذ
 .(  ُ)منها للحذر البدع تلك على العلم أىل تنبيو مع ركاياهتم قيبلت ببدعة

 مدٌرًسان  كاف حُت سنة أربعُت قبل عرفتو كالفضل العلم أىل من األشقر ؿبمد كالشيخ كقاؿ الشيخ:   
 شنيعة، سقطة كمركياتو بكرة رضي هللا عنو أيب يف منو حصل الذم كىذا باؼبدينة، اإلسبلمية باعبامعة

 ".( ِ)منها اغبذر كجيب هبا، ييغًتَّ  أف كال عليها يتابىع أف جيوز ال

:السُّنَّةعنبعضعلماءأىلالعبَّاد:دفاعسادساً
 قبد، كالشيخ كعلماء(ْ) كالشيخ األلباين( ّ)كاإلماـ أضبد كابن تيمية كابن القيم كالذىيب كابن كثَت    
(ٓ)اعبامي أماف ؿبمد كالشيخ باز ابن

 .  

 





  

                                                

 (.ِٖٔ/ٔ،)ُالبدر،ط عبَّاد بن عبداحملسن كرسائل كتبضمن   ، السُّنَّةبأىلالسُّنَّةأىلرفقاً ( ُ)
 (.ّٖٗ/ٕاؼبصدر السابق،) ضمن،  ومروياتوبكرةأيبالصحايبعنالدفاع ( ِ)
 (.ّٓٓ/ٕ)،ُ،طضمن اؼبصدر السابق ،ادلالكيحسنأباطيلردِّيفواحلديثالسُّنَّةألىلاالنتصار ( ّ)
 (.ّّْ-ْٕٓ-ْْٕ/ٕ) ُطالسابق، اؼبصدر،ضمن  السُّنَّةأىلعلىكذهبمايفوالبوطيالرفاعيعلىالردُّ ( ْ)
 (.ِِٓ-ِِْ/ُُ(، )ْْٗ/ٕ) ُ،طكتبورسائلعبداملسنبنعبَّادالبدر( ضمن  ٓ)
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الفصلالرابع



يفالردعلىادلخالفني.العبَّادجهودالشيخ


وفيومبحثان



 .يفالردعلىالفرقادلخالفةالعبَّادادلبحثاألول:جهود

  

 يفمواجهةاالضلرافاتادلعاصرة.العبَّادادلبحثالثاين:جهودالشيخ
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يفالردعلىالفرقادلخالفةالعبَّادجهود:ادلبحثاألول


الناجية.:بيانصفاتالفرقةأوالً

:بيانأوجواالضلرافعندالشيعة.ثانياً

:بيانأوجواالضلرافعنداخلوارج.ثالثاً

:بيانأوُجواالضلرافعندادلرجئة.رابعاً
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:بيانصفاتالفرقةالناجية.أوالً

متهيد:
 عن النيباالفًتاؽ بُت اؼبسلمُت أمر كاقع، ال ؾباؿ إلنكاره، فقد أثبتت األحاديث الواردة     

قاؿ: )أىالى ًإفَّ مىٍن قػىبػٍلىكيٍم ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب افػٍتػىرىقيوا عىلىى ثًٍنتػىٍُتً كىسىٍبًعُتى أنَّو  -صلى هللا عليو كسلم-
ةه  بػٍعيوفى يف النَّاًر، كىكىاًحدى تػىٍفًتىًؽي عىلىى ثىبلىثو كىسىٍبًعُتى ، ثًٍنتىاًف كىسى ًذًه اٍلًملَّةى سى يف اعبٍىنًَّة، كىًىي  ًملَّةن، كىًإفَّ ىى

اعبٍىمىاعىةي 
( كأفَّ الفرقة كاالختبلؼ ال بد من كقوًعهما يف األمة، كإخبار النيب صلى هللا عليو كسلم دبا (ُ)

 ." يكوف يف ىذه األمة من االفًتاؽ إمنا ىو على سبيل التحذير كالتنفَت؛ حىت ال يقىعوا يف احملظورات

وصحابتو:الصالةوالسالم:منصفاتالفرقةالناجيةإتباعالرسولعليوأوالً
يف حديث الثبلث كسبعُت فرقة الذين الصبلة كالسبلـ كقد بػىُتَّ عليو ":-ده هللاسدَّ -قاؿ الشيخ    

ة أفَّ ىذه الفرقالصبلة كالسبلـ يىدخل منهم النار اثنتاف كسبعوف فرقة، كفرقةه كاحدة تنجو، بػىُتَّ عليو 
الناجية ىم الذين كانوا على ما كاف عليو رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم   كأصحابيو الكراـ رضي هللا 

 ".(ِ)تعاىل عنهم كأرضاىم

 -كاعبماعة السنة ألىل اؼبخالفة فرقة كسبعُت الثنتُت يعٍت – الفرؽ ىذه كشعار :ابن تيمية قاؿ -
 .(ّ)كاعبماعة السنة أىل من كاف كاإلصباع كالسنة بالكتاب قاؿ فمن، كاإلصباع كالسنة الكتاب مفارقة

الدعوةإىلعبادةهللاواإلخالصعلىعلموبصرية:الفرقةالناجية:منصفاتثانياً
 ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت ُّٱٱ:"ؽبا أكرد الشيخ ىذه اآلية فقاؿ شارحان    
  يف ىذه اآلية الصبلة كالسبلـ أمر هللا نبيو عليو  (ْ)َّ مك لك اك يق ىق  يف يثىف

                                                

، كتاب السننالًتمذم يف أخرجو (،ك ْٕٗٓ، رقم )ٖٗٔ، ص : السُّنَّة، باب شرح السُّنَّة: كتاب السننأخرجو أبو داكد يف  ( ُ)
 (. ُِْٔ،رقم )ََٔ،ٓٗٓاإلدياف، باب ما جاء يف افًتاؽ ىذه األمة ،ص

 (،ُُٗ/ٔ) ،ُ،طالعبَّادالبدر  عبَّاد بن عبداحملسنكتب كرسائل ، ضمن  اتيفحياةادلسلمالعبَّادأثر، العبَّاد( ِ)
(ٕ/ّٕٓ(،)ّ/ُٖٔ(،)ْ/ُٕٓ.) 
 (.ّْٔ/ّ) ،ُ،ط اإلسالمأمحدبنتيميةرلموعفتاوىشيخ ابن تيمية، ( ّ)

  .(ِْٗ/ُ)، ُاؼبصدر السابق، ط  ضمن ،العزيزالكتابكنوزمن ،العبَّاد َُٖ(يوسف: ْ)
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ة لو ىي سبيلو العباد  هللا كحده ال شريك لو، كإخبلص الكردية أف خيرب الناس أف الدعوة إىل عبادة
يسَتكف على َّنجو، كأف ىذه الدعوة على علم كبصَتة، كىكذا تكوف الدعوة عن  كسبيل أتباعو الذين

 "علم دبا يدعو الداعي إليو.
العٌباد بقولو: أف البدع ال تقع من راسخ يف العلم ، كإمنا تقع فبن مل  رضبو هللا كافق اإلماـ الشاطيب-

 . (ُ)يبلغ مبلغ أىل الشريعة اؼبتصرفُت يف أدلتها 

الةالبدعة::منصفاتالفرقالضَّثالثاً
أمتو ،ببياف صفة الفرقة الناجية كىي التمسك بسنتو كسنَّة اػبلفاء الصبلة كالسبلـ أرشد عليو  اؼب    

 الراشدين، عقَّب ببياف صفة الفرؽ الضَّالة.
عليو الصبلة كالسبلـ:) كإيَّاكم كؿبدىثات األمور؛ فإفَّ كلَّ بدعة ضبللة ((،  قولو مبينان: العبَّادفقاؿ    

:) كإيَّاكم كؿبدثات األمور؛ فإفَّ كلَّ ؿبدثة بدعة، ككلَّ بدعة ضبللة (، ؿبدثات (ِ)يف ركاية أيب داكد 
األمور ما أيحًدث كابتيدع يف الدًٌين فبَّا مل يكن لو أصل فيو، كىو يرجع إىل االختبلؼ كالتفرُّؽ اؼبذمـو 

 .( ّ)ختبلفان كثَتان(بقولو:) فإنَّو مىن يىعش منكم فسَتل االصبلة كالسبلـ الذم ذكره النَّيبُّ عليو 

كمىذهالفرقيفاآلخرة::حُرابعاً
 كاعبماعة: السُّنَّةحكم ىذه الفرؽ يف اآلخرة، يف ضوء مذىب أىل  قاؿ الشيخ شارحان 

كىذه الفرؽ ىم من اؼبسلمُت، كمستحقُّوف لدخوؿ النار لبدًعًهم، كىم ربت مشيئة هللا، إالَّ الفرقة 
 .( ْ)رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم كأصحابو الكراـالناجية اليت كانت على ما عليو 

                                                

 .َْٕ،د: ت، ص االعتصام( الشاطيب ، ُ)
العلم عن ، كتاب السنن(كأخرجو الًتمذم يف َْٕٔ،رقم )ُٗٔ،صالسُّنَّة، باب يف لزـك السُّنَّة،كتاب  السننيف أخرجو ( ِ)

 ،كصححو األلباين.َّٔ(،صِٕٔٔكاجتناب البدع،) السُّنَّةرسوؿ هللا عليو الصبلة كالسبلـ، باب ما جاء يف األخذ ب
 (.ُٗٔ/ّ،)ُ كتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر، ، ضمنفتحالقويادلتنييفشرحاألربعنيوتتمَّةاخلمسني ،العبَّاد( ّ)
 (.ِٕٔ/ٕؼبصدر السابق،)، ضمن اادلالكيحسنأباطيلردِّيفواحلديثالسُّنَّةألىلاالنتصار،العبَّاد( ْ)
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:بيانأوجواالضلرافعندالشيعة.ثانياً

متهيد:
ىم على البشرية عامةن الناظر غبقيقًة الشيعة كأعماؽبم ،ال خيفى عليو البتو، مدل جيرًمهم كحقدً 

بصفة خاصة، حيث يستىمدكف حقدىىم ىذا من أصل عقيدهتم اليت تيريهم اغبق  السُّنَّةكعلى أىل 
باطبلن كالباطل حقان، كسأذكر إف شاء هللا تعاىل، بعضى أكجو االكبراؼ عند الشيعة الشنيعة ،كما يراىا 

 . العبَّادالشيخ 

:لغًةواصطالحاًالشيعة:تعريفأوالً
 . (ُ)ذين جيتمعوف على األمر:قاؿ بن منظور: الشيعة القـو الل ةن لغ -

 كقالوا ،اػبصوص على عنو هللا رضي عليا شايعوا الذين ىم الشيعةقاؿ الشهرستاين : " اصطبلحان :-
 كإف ده،أكالن  من زبرج ال اإلمامة أف كاعتقدكا ،خفيا كإما جليا، إما ككصية، نصا كخبلفتو بإمامتو
 . " (ِ). عنده من بتقية أك غَته، من يكوف فبظلم خرجت

بعد مقتل اػبليفة الراشد عثماف كما ذكره ابن : كالشيعة ىم فرقة اسبلمية ظهرت قاؿ الباحث -
 ها الشيعة اإلمامية.من أمهٌ  أكثر من عشرين فرقةكتفرع عنها  ،(ّ)حـز

:الصَّحابةمنأوجواالضلرافعندالشيعةطعنهميف:ثانياً
ارتدُّكا بعد  الصَّحابةتزعمي أفَّ  الصَّحابةكالرافضةي اغباقدكف على  عنهم:"-حفظو هللا-قاؿ الشيخ    

م ييذادكف عن اغبوض، كاغبقيقة أفَّ الرافضةى الصبلة كالسبلـ عليو  كفاًة النَّيبًٌ  إالَّ نفران يسَتان منهم، كأَّنَّ
م ال يغسلوف  ،الصبلة كالسبلـ ىم اعبديركف بالذَّكًد عن حوض رسوؿ هللا عليو  أرجلىهم يف ألَّنَّ

) كيله لؤلعقاب من النار (  الصبلة كالسبلـ :الوضوء، بل ديسحوف عليها، كقد قاؿ رسوؿ هللا عليو 

                                                

 (.ُٕٔ/ٖ، )ْ،ط،لسانالعرب( ابن منظور ُ)
 .(ُْٔ/ُد: ت، )ادلللوالنحل،، الشهرستاين ( ِ)
(ّ )  ،  (.ّّْ/ُ،)ِ،طالفصليفادلللواألىواءوالنحلابن حـز



ٜٖ 

 

كمسلم من حديث أيب ىريرة ،كليست فيهم ًسيمىا التحجيل اليت قاؿ فيها رسوؿ  (ُ)أخرجو البخارم
جَّلُت من آثاًر الوضوء ( أخرجو ؿبي يًت ييدعىوف يـو القيامة غيرِّا عليو الصبلة كالسبلـ:)إفَّ أمَّ  هللا

 "من حديث أيب ىريرة رضي هللا عنو. (ِ)البخارم

لبعضبدعالشيعة:مثال:ثالثاً

بدعةادلهديادلنتظرواإلمامةادلوىومة:-
الشيعة من خركج مهدم منتظر يسمى ؿبمد بن اغبسن  فإفَّ ما يعتقديه" :سدَّده هللا قاؿ الشيخ     

العسكرم من نسل اغبسُت رضي هللا عنو ال حقيقة لو كال أصل، كعقيدهتم بالنسبة ؼبهديهم يف 
اغبقيقة عقيدة موىومة، كما أفَّ إمامة األئمة اؼباضُت عندىم يف اغبقيقة إمامة موىومة ال حقيقة ؽبا 

 طالب كابنو اغبسن ، كمها بريئاف منهم كمن اعتقاًدىم ببل شك، أمَّا كال كجود، إالَّ إمامة علي بن أيب
كسادات األئمة عندىم ىم اػبلفاء الراشدكف رضي  فمعتقدىم يف اؼباضي حقيقة موجودة، السُّنَّةأىل 
 ".( ّ)ككانوا أحقَّ هبا كأىلها عنهم ، كقد تولوا اإلمامة حقان  هللا

 وارج.:بيانأوجواالضلرافعنداخلثالثاً

متهيد:
بعض العلماء عدَّىا  لقد ذاقت األمة اإلسبلمية الويبلت من فرقًة اػبوارج الضَّالة اؼبًضلة ،حىت أفَّ  

من أكؿ الفرؽ يف تاريخ اإلسبلـ ظهوران، كال زالت سبتدي بذكرىا اؼبسمومة، مع األسف يف كاقعنا 
ؽبذًه األمة من العلماء الربانيُت ،من يكشفي  اؼبعاصر، لكن بفضل هللا كرضبتو ،أف ىيئى هللا جل كعبل

 لكل خَت.سدَّده هللا  العبَّادعيوار ىذه الفرقة ،كمنهم الشيخ 

                                                

،كتاب  الصحيحمسلم يف أخرجو (، ك ُٓٔ،رقم )(ْٕ/ُ)كتاب الوضوء، باب غسل األعقاب،  الصحيحيف أخرجو ( ُ)
 (.ِِْ،رقم )َٗالطهارة، باب كجوب غسل الرجلُت بكماؽبما، ص

،العبَّاد، (ُّٔ)(، رقم ٓٔ/ُ) لوف من آثار الوضوء،، كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء كالغر احملجَّ الصحيحيف  أخرجو ( ِ)
 (.ُّٗ/ُُ) (،ُّٓ/ْ) (،ِٓ/ّ،)ُكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر،ط  ضمنالدِّين،تعليميفجربيلحديثشرح

 (.ِٓٓ،ٓٓٓ/ٕ(،)ِّٖ/ْاؼبصدر السابق،)ضمن  ،ادلنتظرادلهدييفواألثرالسُّنَّةأىلعقيدة ( ّ)



ٜٗ 

 

:لغًةواصطالحاً:تعريفاخلوارجأوالً
 ." (ُ)كاػبوارج: قوـه من أىل األىواًء ؽبم مقالة على ًحدة"  :لغةن 

كتكفَت أصحاب الكبائر، كالقوؿ باػبركج على مىن كافق اػبوارج من إنكار التحكيم، ": اصطبلحان 
أئمة اعبىٍور، كأف أصحاب الكبائر ـبلَّدكف يف النار، كأف اإلمامة جائزة يف غَت قريش، فهو خارجي 

 ".( ِ) كإف خالفهم فيما عدا ذلك فبا اختلف فيو اؼبسلموف، كإف خالفهم فيما ذكرنا، فليس خارجيِّا

هماخلاطئةوعدمفقهِهميفالدِّين::منأوجواضلرافهمفـُُهومِثانياً
كمن أىل البدع اػبوارج الذين زيَّن ؽبم الشيطاف باطلىهم،  "هم:قاؿ الشيخ عن بعض أسباب اكبرافً    

الغيرًٌ اؼبيامُت؛ بسبب  الصَّحابةفغرَّىم يف ديًنهم فسلكوا مىسلكى اإلفراط كالغيلوًٌ يف الدًٌين، كخرجوا على 
ـ فقههم يف الدًٌين، كقد قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ:) مىن ييرد هللا بو خَتان يفقهو فػيهيوًمهم اػباطئة كعد

 "كمسلم من حديث معاكية رضي هللا عنو.(ّ)يف الدًٌين( أخرجو البخارم 

مهم:منمساتاضلرافِثالثاً غلَّبواجانَبالوعيدوأمهلواجانَبالوعد:أهنَّ
بعض ظباهًتم فقاؿ: كاػبوارًج كاؼبعتزلة الذين غىلَّبوا جانبى الوعيد كأمهلوا جانبى الوعد،  العبَّادذكر "   

 السُّنَّةفجعلوا مرتكبى الكبَتة خارجان من اإلدياف يف الدنيا، خالدان ـبلَّدان يف النار يف اآلخرة، فأىلي 
كبَتة ليس خارجان من اإلدياف كاعبماعة أعمىلوا نصوصى الوعد كنصوصى الوعيد معان، كجعلوا مرتكبى ال

لًٌده يف النار  يف الدنيا، كيف اآلخرة أمريه إىل هللا، إف شاء عذَّبو كإف شاء عفا عنو، كإذا عذَّبو فإنَّو ال خيي
رجي منها كييدخل اعبنَّة كما خيلًٌدي فيها الكفار، بل خيي
(ْ)." 

                                                

 (.ََُّ/ُ،)ُ،طهتذيباللغةاألزىرم ، ( ُ)
(ِ  ،  (.َّٕ/ُ،)ِ،طواألىواءوالنحلالفصليفادللل(ابن حـز
مسلم يف أخرجو (، ك ُٕ،رقم )(ِْ/ُ) كتاب العلم، باب من يرد هللا بو خَتا يفقو يف الدين،،الصحيحيف أخرجو  ( ّ)

، كتبورسائلعبداملسنبنعبَّادالبدر،العبَّاد (،َُّٕرقم ) ،َُّ، كتاب الزكاة ،باب النهي عن اؼبسألة، صالصحيح
 (.ْْٔ/ُُ(،)ِِٖ،ِْٗ/ٔ،)ُط
 ،ُكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر، ط  ضمن ،مةرسالةابنأيبزيدالقريواينقطفاجلىنالداينشرحمقدّ،العبَّاد(  ْ)
(ْ/ِٔ(،)ُ/َّٖ(،)ّ/ُْ(،)ُُ/ٔ.) 



ٜ٘ 

 

  . (ُ)ح الطحاكيةار شرضبو هللا اغبنفي  العز ابنقوؿ اػبوارج يف أىل الكبائر  كتابع الشيخ على*

رجئة.:بيانأوُجواالضلرافعندادلُرابعاً

متهيد:
يف األمة يف َّناية القرف اؽبجرم ،مصداقان لقوؿ نبينا  تؼبرجئة طائفة من طوائف الفرؽ اليت ظهر ا

لىكيٍم ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب  عليو الصبلة كالسبلـ" : ًذًه أىالى ًإفَّ مىٍن قػىبػٍ افػٍتػىرىقيوا عىلىى ثًٍنتػىٍُتً كىسىٍبًعُتى ًملَّةن، كىًإفَّ ىى
تػىٍفًتىًؽي عىلىى ثىبلىثو كىسىٍبًعُتى ، ثًٍنتىاًف كىسىبػٍعيوفى يف النَّاًر، كىكىاًحدىةه يف اعبٍىنًَّة، كىًىي اعبٍى  مىاعىةي اٍلًملَّةى سى

(ِ). 

:واصطالحاًلغًة:تعريفاإلرجاءأوالً
:  كىو التأخَت، قاؿ صاحب ـبتار الصحاح: "اإلرجاء:: من لغةن     )أىٍرجىأىهي( أىخَّرىهي. كىقػىٍوليوي تػىعىاىلى
أىٍم ميؤىخَّريكفى حىىتَّ يػيٍنزًؿى ًفيًهٍم مىا ييرًيدي كىًمٍنوي )اٍلميٍرًجئىةي((ّ)« كىآخىريكفى ميٍرجىئيوفى أًلىٍمًر اّللًَّ »

 ". 

َت حكم صاحب الكبَتة إىل يـو القيامة ،فتكوف اؼبرجئة قوالف: إف اإلرجاء ىو تأخ ":اصطبلحان    
 ." فرقة مقابلة للوعيد

اإلرجاء: تأخَت علي بن أيب طالب من الدرجة األكىل إىل الدرجة الرابعة يف اػببلفة  أفَّ " كالثاين: 
 ." (ْ)كاإلمامة ،فتكوف اؼبرجئة فرقة مقابلة للشيعة

األعمالمنأنتكونداخلًةيفمسمَّىاإلديان:ائفتاناللَّتانأخرجاالطَّ:ثانياً
كالذين أخرجوا األعماؿ من أف تكوف داخلةن يف مسمَّى اإلدياف طائفتاف: " قو هللا:كفَّ  العبَّادقاؿ     

 اؼبرجئة الغبلة، الذين يقولوف: إفَّ كلَّ مؤمن كاملي اإلدياف، كأنَّو ال يضرُّ مع اإلدياف 

، كما ال ينفع مع الكفر طاعة، كىذا القوؿ من أبطل الباطل، بل ىو كفر.   ذنبه
                                                

 .َّٕت،ص:د ، الطَّحاويةالعقيدةرحش،العز ابن ( ُ)
،  السننالًتمذم يف أخرجو (، ك ْٕٗٓرقم ) ، ٖٗٔ، ص: السُّنَّة، باب شرح السُّنَّة: كتاب السننأخرجو أبو داكد يف  ( ِ)

 .( ُِْٔرقم ) ،ََٔ،ٓٗٓكتاب اإلدياف، باب ما جاء يف افًتاؽ ىذه األمة ، ص
 .َُٖ،ص ُ،مادة رجأ، طَُٔ(التوبة: ّ)
 .(ُّٗ/ُد: ت، )ادلللوالنحل،، الشهرستاين ( ْ)



ٜٙ 

 

كمرجئة الفقهاء من أىل الكوفة كغَتىم، الذين قالوا بعدـ دخوؿ األعماؿ يف مسمَّى اإلدياف، مع    
م غَتي ـبالفتهم للمرجئة الغبلة يف أفَّ اؼبعاصي تضرُّ فاعلىها، كأنَّو ييؤاخذي على ذلك كييعاقىب، كقوؽبي 

صحيح؛ ألنَّو ذريعةه إىل بدع أىل الكبلـ اؼبذمـو من أىل اإلرجاء ككبوىم، كإىل ظهور الفسق 
 ".( ُ)كما يف شرح الٌطحاكية  كاؼبعاصي

 . (ِ)_ تابع العٌباد على ىذا شارح الٌطحاكية رضبة هللا 

:ادلرجئةيأخذونبنصوصالوعد،ويُهملوننصوصالوعيد:ثالثاً
ا الذين ييزىًٌدكف  السُّنَّةأىل  " قاؿ الشيخ موضحنا اكبراؼ اؼبرجئة :    ال ييزىًٌدكف يف كبائر الذنوب، كإمنَّ

فيها ىم اؼبرجئة، الذين يقولوف: ال يضرُّ مع اإلدياف ذنب، كما ال ينفع مع الكفر طاعة، فيأخذكف 
أخذكف بنصوص الوعد كالوعيد صبيعان، في السُّنَّةبنصوص الوعد، كييهملوف نصوص الوعيد، كأمَّا أىل 

فبل يأخذكف بنصوص الوعد فقط، كما فعلت اؼبرجئة، كال بنصوص الوعيد فقط كما فعلت اػبوارج 
كاؼبعتزلة، كيقولوف عن مرتكب الكبَتة: مؤمن ناقص اإلدياف، كليس كاملى اإلدياف كما قالت اؼبرجئة، 

 ".(ّ)زلةكال خارجان من اإلدياف كما قالت اػبوارج كاؼبعت

 : (ْ)_ كافق العٌباد على ىذا شارح الٌطحاكية رضبة هللا فقاؿ

رد على اؼبرجئة ، فإَّنم يقولوف : ال  -إىل آخر كبلمو  -كال نقوؿ ال يضٌر مع اإلدياف ذنب ؼبن عملو 
 . يضٌر مع اإلدياف ذنب ، كما ال ينفع مع الكفر طاعة ، فهؤالء يف طرؼ ، كاػبوارج يف طرؼ

  

                                                

 (.ُُْ/ْ(،)ِٕ/ّ) ، ُكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر،ط،ضمن   الدِّينتعليميفجربيلحديثشرح، العبَّاد ( ُ)
 .ِّٕ،د:ت،صالطَّحاويةالعقيدةشرحابن العز،  ( ِ)
 ، ُالبدر،ط عبَّاد بن عبداحملسن كرسائل كتب ضمن، ادلالكيحسنأباطيلردِّيفواحلديثالسُّنَّةألىلاالنتصار ( ّ)
(ٕ/ُّٖ،ّّٔ) (،ّ/ّٕ،ْٕ(،)ْ/ِٓ،ِٔ.) 
 .ُّٕ،د:ت،صالطَّحاويةالعقيدةشرحابن العز،  ( ْ)



ٜٚ 

 

 







 يفمواجهةاالضلرافاتادلعاصرةالعبَّادجهودالشيخ:ادلبحثالثاين





:بيانموقفاإلسالممنالعنفواإلرىاب.أوالً

 

 :بيانموقفاإلسالممنالتحزبوالعصبية.ثانياً

  



ٜٛ 

 

 :بيانموقفاإلسالممنالعنفواإلرىاب.أوالً

متهيد:
ٱٱ:كتعاىل ،بُتَّ أصوؽبا القرآف العظيم بقولو سبحانو كردية حة  لقد جاء اإلسبلـ بتعاليم ظبٍ     

فهذه ىي  ،(ُ)َّٱجت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ
أصوؿ الدعوة اليت ىي منطوؽ القرآف، كأما مفهـو اآلية، فيدؿ على أف العنف كاإلرىاب خبلؼ 

  اغبكمة كاؼبوعظة اغبسنة، اليت أرشد إليها البارم جلَّ كعبل.

:اصطالحاًولغةً:تعريفالُعنفأوالً
   ." (ِ)اػبيرؽي باألمر، كقلة الرفق بو، كىو ضد الرفق ":لغةن العنف    

شدة كاؼبشقة، كىو ضد الرفق، ككل ما يف الرفق من اػبَت ففي العنف من العنف: الً " : اصطبلحان 
 ." (ّ)الشر مثلو، التعنيف: التوبيخ كالتقريع كاللـو

 :اصطالحاًولغةً:اإلرىابثانياً

الرىب دبعٌت اػبوؼ،  اإلرىاب : مصدر معناه اإلخافة كىو من"فقاؿ : العبَّاد: عرفة الشيخ  لغةن     
 حف جف  جغمغ  مع جع  مظ حط مض خض حض ُّٱٱقاؿ هللا
من الثواب كخيافوف ما عنده من  ،كاؼبعٌت: يدعوننا رجاءن كخوفان أم يرجوف ما عند هللا(ْ)َّ خف
  العقاب.

:كقد اشتيهر عند الناس يف حديثهم كيف كسائل اإلعبلـ اؼبختلفة، تسميةي ما حيصل من  اصطبلحان    
ذلك يف أمور مذمومة، كىذا اإلرىاب داخل  إفسادو كتقتيلو كتدمَتو يف كثَت من الببلد إرىابان؛ ككل

 "ربت اؼبعٌت اللغوم العاـ الذم ىو اإلخافة.

                                                

 .ُِٓ(النحل : ُ)
 (.َّّ/َُ، )ْ،طلسانالعربابن منظور،  ( ِ)
 .ْٓٔ،مادة عنف ص ِ،ط النهايةيفغريباحلديثابن األثَت،  ( ّ)
كتب كرسائل   ، ضمنسلتلفةأباطيلودحضمتنوعةإصالحيةرلاالتيفكلمةوسبعونمخس ،العبَّاد ،َٗ(األنبياء:  ْ)

 (.ِٖٖ/ُُ،)ُعبداحملسن بن عبَّاد البدر،ط



ٜٜ 

 

:منأسبابالعنفواإلرىاب:ثالثاً
كًمن مكائد الشيطاف ؽبؤالء اؼبٍفرطُت الغالُت أنَّو ييزيًٌن ؽبم اتًٌباعى  "مبينا بعض األسباب: العبَّادقاؿ    

ركىم  اؽبول كركوبى رؤكسهم كسوءى الفهم يف الدًٌين، كييزىًٌدىم يف الرجوع إىل أىل العلم؛ لئبلَّ ييبصًٌ
 مق حق مف خف حف ُّٱٱ:عزَّ كجلَّ كييرشدكىم إىل الصواب، كليبقوا يف غيًٌهم كضبلؽبم، قاؿ هللا 

كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ:)) من ييرًد هللا بو خَتان يفقًٌهو يف الدًٌين (( ركاه (ُ)َّ لك خك حك  جك
كمسلم، كىو يدؿُّ دبنطوقو على أفَّ من عبلمة إرادة هللا اػبَت بالعبد أف يفقهو يف الدًٌين،  (ِ)البخارم

كيدؿُّ دبفهومو على أفَّ مىن ملى ييرد هللا بو خَتان مل حيصل لو الفقو يف الدًٌين، بل ييبتلى بسوء الفهم يف 
 "الدًٌين.

تفجريلإلسالم:وجوهسلالفةالشبابادلفتوننيبالتكفريوالبعض:رابعاً
لقد كثرت كجوه ـبالفة الشباب اؼبفتونُت بالتكفَت كالتفجَت "قاؿ الشيخ عن بعض الوجوه :   

لئلسبلـ كتنوَّعت، ككلُّ كاحد منها لو اقتيصر عليو كفى بو ؼبن أتى بو مصيبة، فكيف هبا ؾبتمعة 
الة على  شدَّهتا كخطورهتا: كمتنوًٌعة؟!كىذه صبلة من تلك اؼبخالفات مع ذكر األدلَّة الدَّ

)) كمىن دعا رجبلن بالكفر، أك قاؿ: عدكَّ هللا!  بلـ:قاؿ عليو الصبلة كالس األول:تكفريادلسلمني:
كليس كذلك، إالَّ حارى عليو (( ركاه مسلم
،كإذا كاف ىذا الوعيد يف تكفَت رجل كاحد، فكيف (ّ)

 بتكفَت أمَّة؟!.

 ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱ قاؿ تعاىل: :حقٍّالثاين:قتلادلسلمنيبغري

 . (ْ)َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم

 

                                                

 .َٓالقصص : ( ُ)
مسلم يف أخرجو (، ك ُٕ،رقم )( ِْ/ُ)، كتاب العلم، باب من يرد هللا بو خَتا يفقو يف الدين،الصحيحيف  أخرجو ( ِ)

كتب   ، ضمن جهاداًوالتدمريالتفجرييكونودينعقلبأيِّ ،العبَّاد(،َُّٕاؼبسألة،)، كتاب الزكاة ،باب النهي عن الصحيح
 (.ِِٖ،ِْٗ/ٔ، )ُكرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر،ط

 (.ُٔ،رقم )ّٓكتاب اإلدياف ،باب بياف حاؿ إدياف من رغب عن أبيو كىو يعلم، ص ،  الصحيحيف أخرجو ( ّ)
 .َٗ(النساء: ْ)
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كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: )) لن يزاؿ اؼبؤمن يف فيسحة من دينو ما مل ييصب دمان حرامان(( أخرجو    
          .(ُ)البخارم

 مت زت رت يب ىب نب  زبمب رب يئ ُّٱ قاؿ تعاىل: :الثالث:قتلأنفسهم
 ".(ِ)َّ اك  يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث  رث يت ىت نت

:مناآلثارالسيِّئةللتكفريوالتفجريعلىادلسلمني:رابعاً
تدخل أصحاب العمارتُت الشاىقتُت يف شؤكف قطرىين من األقطار اإلسبلمية، مها  :أكالن "    

 أفغانستاف كالعراؽ كما نت  عن ذلك من فوضى قتَّل فيها أىلي ىذين القطرين بعضهم بعضان.

عة اإلسبلـ؛ كذلك بإضافة أعداء اإلسبلـ األعماؿ اإلجرامية اليت يقـو هبا بعض اإلساءة إىل  :ثانيان  ظبي
 شباب اؼبسلمُت إىل اإلسبلـ.

الًتاجع الذم حصل ؼبسَتة الدعوة إىل اإلسبلـ كنشر ىدايتو يف األرض، فتوقف كثَت من  :ثالثان 
و إليها من هتمة دعمها لئلرىاب األنشطة الدعوية اؼبباركة ؼبا كيجًٌ
(ّ )." 

عنالعنفواإلىاب:العبَّاد:بعضرسائلخامساً
بأمًٌ عقل كدين يكوف التفجَت كالتدمَت جهادان؟!كحيىكم أفيقوا يا شباب!!-ُ

(ْ). 

 .(ٓ)بذؿ النصح كالتذكَت لبقايا اؼبفتونُت بالتكفَت كالتفجَت-ِ

 . (ٔ)شية العراقية اؼبزعومةفتنة اػببلفة الداعً -ّ

                                                

 (.ِٖٔٔ،رقم )( ِٓٔ/ْ)، كتاب الديات، باب قوؿ هللا تعاىل كمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم،الصحيحيف أخرجو ( ُ)
كتب كرسائل عبداحملسن بن ،ضمن   والتفجريبالتكفريادلفتوننيلبقاياوالتذكريالنصحبذل ،العبَّاد، َّ – ِٗلنساء: ا ( ِ)

 (.ِٕٔ،ِٔٔ/ٔ،)ُعبَّاد البدر،ط
 (.ِْٕ/ٔ،)السابقدلصدرا( ّ)
 (.ِِٕ/ٔ،)ادلصدرالسابق( ْ)
(

5
 (.ِْٕ/ٔ،)ادلصدرالسابق( 

 (.ّْٖ/ُُ، )ادلصدرالسابق ( ٔ)
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 اإلسالممنالتحزبوالعصبية.:بيانموقفثانياً

متهيد:
، كما كاف عليو سلفنا الصاحل رضي هللا عنهم، أف السُّنَّةال خيفى على كل مسلم عارؼ بالكتاب ك     

، ليس من اإلسبلـ يف ثانيان ، كاؼبناى  كاألساليب أكالن ل يف صباعات ـبتلفة األفكار التحزبى كالتكتي 
 : عزَّ كجلَّ يف أكثر من آية يف القرآف الكرمي، منها قولو  عزَّ كجلَّ شيء، بل ذلك فبا َّنى عنو ربنا 

 جن مم خم حم هلجم مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق ُّٱ
 . (ُ)َّ حن

:اصطالحاًولغةً:تعريفالتحزبأوالً
 مم خم حم ُّٱٱكيلُّ طائفة صبعها االذباهي إىل غرض كاحد، كيف القرآف الكرمي:" زب: اغبً :لغةً
 ."( ِ)َّ حن جن

فاغبزب السياسي يف اغبقيقة عبارة عن منظمة تقـو على أسس من النظريات، كاؼبواقف "  :اصطبلحان 
السياسية اليت تصطلح ؾبموعة من السياسيُت على كجوب احًتامها كتنفيذىا ، لتنظيم اغبياة 

 ."( ّ)السياسية كاالجتماعية يف الببلد

 :مناذجلدعواتالفرقواألحزاب:ثانياً

(( الًفرىؽى كاألحزابى  السُّنَّةبأىل  السُّنَّةيف رسالة: )) رفقان أىل  السُّنَّةكمل أيرًد بأىل " :مبينان  العبَّادقاؿ    
م من اؼبنصورة يف مصر، كقاؿ عن ىذا  السُّنَّةاؼبنحرفة عمَّا كاف عليو أىل  كاعبماعة، كالذين ظهر حزهبي

سيو ـباطبان أتباعىو: )) فدعوتيكم أحقُّ أف يأتيها الناس كال تأيت أحدان ... إذ ىي صًباعي كلًٌ  اغبزب مؤسًٌ
  . (ْ)خَت، كغَتىا ال يسلم من النقص((

                                                

(ُ )  :  .ِّ – ُّالرـك
(ِ  :  .ُْٔ، ص ُ، مادة حزب،طادلعجمالوجيز،معجم اللغة،  ِّ( الرـك
 .ُّ، ص ُ،طاألحزابالسياسيةيفاإلسالم،اؼببار كفورم (  ّ)
 .ِِّ،ط :دار الشهاب ،ص  مذكراتالدعوةوالداعية،حسن البنا  ( ْ)
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اربوف أىل     (، كمن ذلك السُّنَّةينشركنو يف ؾبلَّتهم اليت ظبَّوىا )دبا  السُّنَّةككالقابعُت يف لندف الذين حيي
نيلهم من علماء اؼبملكة العربية السعودية، ككصفهم الدعاة الذين على شاكلتهم فيها باألحرار؛ 

 إلظهارىم معارضة العلماء كالنيل منهم، كال سيما اؼبرجعية فيهم!!

عن ستًٌ نقاط، كيغلب على أىلها  ككالذين ظهرت دعوهتم من دؽبي يف اؽبند، كىي ال زبرج   
 العبادةاعبهل كعدـ الفقو يف الدًٌين، كال ييعٌرًجوف يف دعوهتم على أىمًٌ اؼبهمَّات، كىو إفراد هللا ب

 ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّ كاالبتعاد عن الشرؾ، كىي دعوة الرسل صبيعان، كما قاؿ هللا تعاىل:

القبور ،فإفَّ الذين ابتيلوا بدعاء أصحاب ( ُ)َّ ىب نب  مب زب رب يئ
 ."كاالستغاثة هبم كالذَّبح ؽبم ليس ؽبم نصيب من دعوهتم!

:منأسبابالتحزب:ثالثاً
 ا لبعض أسباب التحزب: موضحن  -قو هللاكفَّ –قاؿ الشيخ    

 تنةاذلجروالتجريح:ف:أوالً

ؽ ببعض ذبرحيان كربذيران، كترتَّب على ذلك التفري  السُّنَّةحصل يف ىذا الزماف انشغاؿ بعض أىل "   
كاالختبلؼ كالتهاجر، ككاف البلئقي بل اؼبتعُتَّ التواد كالًتاحم بينهم، ككقوفهم صفِّا كاحدان يف كجو أىل 

 ".(ِ)كاعبماعة السُّنَّةالبدع كاألىواء اؼبخالفُت ألىل 

 :الوصولإىلالسلطةيفالدديقراطيةادلزعومة:ثانياً

الوصوؿ إىل السلطة يف الدديقراطية اؼبزعومة ينبٍت على التحزب، فيًتشَّح من كلًٌ " : العبَّادقاؿ    
حُت، كعند  حزب كاحد منهم، مث يكوف التصويت من كلًٌ من أراد من الشعب ؼبن شاء من اؼبًتشًٌ

اؼبسلمُت من  سبييز األصوات ييقدَّـ من كثرت أصوات منتخبيو، كىذه الطريقة اليت استوردىا بعض
 أعدائهم ـبالفة لئلسبلـ من كجوه:

 األكؿ: بناؤىا على التحزُّب: اإلسبلـ جاء باغبثًٌ على االجتماع كذٌـً التفرُّؽ كاالختبلؼ،    

                                                

 (.ِٖٓ،ِْٖ/ٔ) ،ُكتب كرسائل عبداحملسن بن عبَّاد البدر،ط، ضمن   السُّنَّةبأىلالسُّنَّةأىلرفقاً، العبَّاد،ّٔالنحل:  ( ُ)
 (.َّٗ/ٔ،)ادلصدرالسابق( ِ)
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فَّ إ )): ،كقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ(ُ)َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ: عزَّ كجلَّ قاؿ هللا    
ثنا،  ٍيئنا، كىأىٍف تػىٍعتىًصميوا اّللَّى يػىٍرضىى لىكيٍم ثىبلى ثنا، فػىيػىٍرضىى لىكيٍم أىٍف تػىٍعبيديكهي كىالى تيٍشرًكيوا بًًو شى كىيىٍكرىهي لىكيٍم ثىبلى

ثٍػرىةى السؤاؿ، كإضاعة اؼباؿ ، كىكى يعنا، كىالى تػىفىرَّقيوا، كىيىٍكرىهي لىكيٍم، ًقيلى كىقىاؿى (( أخرجو حًبىٍبًل اّللًَّ صبًى
ا مبنيَّةه على التحزُّب كالتفرُّؽ  كهبذا يتبُتَّ أفَّ (ِ)مسلم الدديقراطية اؼبزعومة ـبالفةه لئلسبلـ؛ ألَّنَّ

 "  كاالختبلؼ.
 سؤاؿ عن حكم التصويت يف االنتخابات؟ العبَّادالشيخ عبد احملسن رح على *كطي 

مع العلم أف ىناؾ حزب نصراين سيشًتؾ يف  االنتخاباتس : ما قولكم يف التصويت يف  -
 ، ك اذا فاز فسيكوف لو أثر كبَت كضرر على اؼبسلمُت؟ االنتخابات

اذا كاف دخوؿ اؼبسلمُت يرجح جانب اػبَت للمسلمُت فيدخلوف ، كاذا كاف دخوؽبم ال يقدـ " ج: 
كال يؤخر فاَّنم ال يدخلوف ، كاذا كاف دخوؽبم يسهم يف إبعاد من ىو شر ك ربصيل من ىو أقل شران 

  ".(ّ)الكفار أنفسهم كما يف الببلد اليت فيها أقلية مسلمةك أخفف ضرران ، كحىت لو كاف من 

 

 

 

  

                                                

 . َُّآؿ عمراف:  ( ُ)
، كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة اؼبسائل من غَت حاجة ،كالنهي عن منع كىات كىو االمتناع عن الصحيحيف أخرجو (  ِ)

كتب كرسائل ضمن   ، السُّنَّةبأىلالسُّنَّةأىلرفقاً ،العبَّاد(، ُُٕٓ،رقم )ٗٔٓمن أداء حق لزمو ،أك طلب ماال يستحقو، ص
 (.ّْٗ-ّْٖ/ٔ،)ُعبداحملسن بن عبَّاد البدر،ط

 ،تسجيلمرئياؼبصدر :  ( ّ)
http://www.youtube.com/watch?v=EJSonkGzGRc&feature=share 
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اخلامتةوأىمالنتائج
   
قضى اغباجات، فقد متَّ ىذا اغبمد هلل الرب الكرمي ،الذم بنعمتو تتمُّ الصاغبات، كبتوفيقو تي    

 البحث، كتوصلت فيو بفضل هللا تعاىل ،إىل أىم النتائ  ،كىي كاآليت:
عقيدة ك ،  الفىذةيف تكوين شخصيتو العقىًديَّة  ، الشخصية كالعملية العبَّادأسهمت حياة الشيخ  -ُ

 .مسائل العقيدة قد كافقهم يف صبيعفكالتابعُت ،  الصَّحابةىي عقيدة السلف الصاحل من  الشيخ
 كفق على ، السُّنَّةك  بالكتاب االستدالؿ ىو كاعبماعة، السُّنَّة أىل لعقيدة تقريره يف الشيخ منه  -ِ

 مذىب على اإلدياف حقيقة يف الشيخ كدرج السليمة، كالفطرة الصحيح العقل مث األمة، سلف فهم
 كيف بكبَتتو، فاسق بإديانو مؤمن الدنيا يف الكبَتة صاحب كأف كينقص، يزيد كعمل قوؿ بأنو السلف،
 يف االستثناء يركف كاعبماعة السُّنَّة أىل كأفَّ  عذبو، شاء كاف لو غفر شاء ،إف هللا مشيئة ربت اآلخرة
 . اإلدياف

الكراـ، الذين يعرفوف  الصَّحابة،كعلى رأسهم  السُّنَّةحقيقة عداء الشيعة ألىل  العبَّادبُتَّ الشيخ  -ّ 
 .كاعبماعة السُّنَّةحق آؿ البيت ،كأفَّ الشيعة اسلكوا مسلك السب كاإلىانة ألىل 

 بأنَّو ييعذر فبل ييبدَّع كال ييهجىر إذا بدر منهم اػبطأ، السُّنَّةاؼبنه  الذم رظبو الشيخ مع علماء أىل  -ْ

ال ييتابىع على خطئو، كال ييتخذ ذلك اػبطأ، ذريعةن إىل عيبو كالتحذير منو، بل ييغتفر خطؤه القليل يف 
 صوابو الكثَت.

 ةئلدل الفرؽ اؼبخالفة ،كالشيعة كاػبوارج كاؼبرج االكبراؼأبرز أكجو  العبَّادح كما كضَّ   -ٓ

 دبعرفة صفات الفرقة الناجية.ك ، بالتحذير منها كطريق النجاة كالسبلمة من ىذه الفرؽ الضىالة
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 التوصيات

بالفوائد ،كمنهل عذب ،كمعُت ال ينضب ،كأسلوب الشيخ سهل  غزيرةه ، العبَّادمؤلفات الشيخ -ُ
بعلم الكبلـ، فأنصح أئمة اؼبساجد كطلبة العلم ،بقراءة مؤلفات الشيخ  بفضل هللا وبوالعبارة ،كمل يشي 

 على اؼبصلُت كالعواـ.
 النبوية، لتضلعو يف علم اغبديث. السُّنَّةإعداد رسالة علمية يف جهود الشيخ يف خدمة -ِ
 اىكطبع ما مل يطبع من كتبو يف العقيدة كاغبديث كغَت  -حفظو هللا-ترصبة كتب الشيخ -ّ

 إف شاء هللا. فقد احتوت على جهد كبَت مبارؾو ، الفائدة  لتعمي ، اس كنشرىا بُت النَّ 
 . د التدريس نصف قرفأكصي بإعداد رسالة علمية ،يف جهود الشيخ الدعوية ،فقد تقلَّ  -ْ
 اؼبتواضع . فهذه ىي أىم النتائ  كالتوصيات اليت توصلت إليها من خبلؿ حبثي   
كهللا أسأؿ أف يعفو عن زللي، كأف يغفر يل خطئي ،كأف ينفعٍت دبا كتبت، يـو ال ينفع ماؿ كال بنوف  

 إال من أتى هللا بقلم سليم. 
، كرفع درجتو يف اػبالدين ،كصلى هللا على نبينا ؿبمد كعلى آلو العبَّادكجزل هللا الشيخ عبداحملسن 

 كصحبو كسلم أصبعُت.
 اىل على منو ككرمو كجوده كإحسانو، كأسألو سبحانو أف جيعلنا ىداةكيف اػبتاـ أشكره تع   

 خر دعوانا أف اغبمد هلل رب العاؼبُت.آغَت ضالُت كال مضلُت ك  ، مهتدين
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اآليات فهرس
 الصفحة رقم اآلية السورة طرؼ اآلية

ىم مم خم حم ٱ  ِّ ِ الفاربة 
ين ىن من ٱ  ِّ ْ الفاربة 

 ّْ ٔ،ٓ الفاربة   خي حي جي يه ىه مه ٱ
 ِْ،ِّ ِِ،ُِ البقرة  زي  ري ٰى ين ىن نن من
ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ُٕ ُّْ البقرة 
جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى  ّٕ َُٔ،ُٗٓ البقرة 
 ّٗ،ْْ ُٕٕ البقرة  مم خم حم جم يل ىل مل

ْٕ،ِْ 
مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  ٓٓ ُٖٓ البقرة 
ىن نن من زن  رن مم ام يل  ْْ ِٖٓ البقرة 
ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه  ِٖ ُٖ آؿ عمراف 

جغ مع  جع مظ حط  ٖٕ ُٔ عمرافآؿ  
 ُ َُِ آؿ عمراف  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َُّ َُّ آؿ عمراف 

جل مك لك خك حك  ِٓ ُُّ آؿ عمراف 
مم خم حم جم يل ىل مل  ِٓ ُّّ آؿ عمراف 
مم خم حم جم يل ىل مل خل  ّٔ ُٕٖ آؿ عمراف 
مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُ ُ النساء 
ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ََُ َّ،ِٗ النساء 
 ٗٗ َٗ النساء   يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 ّْ ُّٔ النساء   ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 ْٔ ُْٔ النساء  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
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 ْٓ ْْ اؼبائدة  نث مث رثزث يت  ىت نت مت زت
 ْْ ْٖ اؼبائدة   يت ىت نت مت  زت رت يب
مك لك هش مش هس مس  ِْ َُِ اؼبائدة 
يه مهىه  جه ين ىن من خن  ْٔ ٖٔ-ّٖ األنعاـ 
 ِٕ ْ-ِ األنفاؿ   ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  ٓٔ ٓٓ األنفاؿ 

 َٖ ََُ التوبة جم يل ىل مل خل
جك مق حق  مف خف حف  ٓٗ َُٔ التوبة 
يي ىي مي خي حي جي يه ىه  ّٕ ُِْ التوبة 
 ِّ،ّّ ُِٖ التوبة  حت  جت هب مب خب حب جب
هن من خن حن جن مم خم  حم  ٓٓ ِٓ يونس 
 ّٓ ِٔ يونس   ىم مم خم جمحم يل ىل مل
 ْٕ ْٖ يونس    مي زي ري ٰى ين ىن نن

 ِٕ ّٔ،ِٔ يونس  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

حج مث هت مت خت حت  جت هب  ٓٓ ّْ ىود 
مث زث يترث ىت نت مت  زت رت  َٗ َُٖ يوسف 
زن رن مم ام  يل ىل مل يك  ْٔ َُٗ يوسف 
نن من زن رن مم ام يل  ّْ ٗ اغبجر 

حن جن مم خم  ُْ ُٓ اغبجر 
يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ِِ ّٔ النحل 
جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي  ٖٗ ُِٓ النحل 
 ٗٓ ّٖ-ِِ اإلسراء يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

ٰر ٰذ يي  ّْ ٓٓ اإلسراء 
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ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ّْ ٖٖ اإلسراء 
جي يه  ىه مه جه ين  َٓ ْٕ الكهف 

ىف يث ىث نث  ُّ ٓ طو 
هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي  ِٕ ٖ طو 

 ُّ ُٕ طو   هئ مئ خئ حئ جئ
ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُٕ،ِِ ِٓ األنبياء 
 ُٓ ْٕ األنبياء َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي
 ٖٗ َٗ األنبياء   مظ حط مض خض حض
مم خم حم جم يل ىل مل خل  ْٖ ٕ،ٔ اغب  
جك مق حق مف خف حف جف  ْْ ِّ الفرقاف 
 ّٓ ِٖ الفرقاف  يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
رث يت ىت نت مت زت  ِٓ ْٔ-َٔ النمل 
مخ جخ مح جح مج حج  َٔ ِٔ النمل 
جغ مع  جع مظ حط مض خض  ٗٗ َٓ القصص 
ىل مل  يك ىك مك لك اك يق  ٓٓ ٔٓ القصص 
يك  ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث  َّ ٖٖ القصص 
جح مج مثحج  هت مت خت  ٕٔ َّ الرـك 

خك حك جك مق   َُُ ِّ،ُّ الرـك  
هب مب خب  حب جب هئ  ّٓ ُّ األحزاب 
 ٖٕ ّّ األحزاب  يف ىف يث ىث نث مث  زث
مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ  ٕٕ ّْ،ّّ األحزاب 
حم جم يل ىل مل خل  ْٕ ّٓ األحزاب 
جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ُ ُٕ،َٕ األحزاب 



ٜٔٓ 

 

ىي ني مي زي ري ٰى ين  ُْ ُ فاطر 
من زن رن اممم يل ىل  مل يك  ٔٔ ٕٗ،ٖٕ يس 
ام يل ىل مل يك مكىك لك اك  يق  ْٓ ِٔ الزمر 

زي ري ٰى ين  ىن  ْٖ ْٔ غافر 
جه ين ىن من خن  ّٔ ٔ غافر 
حم جم يل ىل مل خل  ٔٔ ّٗ فصلت 
حي جي  يه مهىه جه ين ِّ،ِٔ ُُ الشورل   

ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ٓٓ ِٓ الشورل 
زي  ري ٰى ين ىن نن  ْٓ ٔ الزخرؼ 
نن من زن رن مم ام يل  ُٔ ُٖ اعباثية 
مه جه ين ىن من خن حن  جن  ْٕ ٕ األحقاؼ 
مم خم حم جم يل ىل مل خل  ْٓ ِٗ األحقاؼ 
مي  زي ري ٰى ين ىن نن من  ٔٔ ّّ األحقاؼ 
خن حن  جن يم ىم مم خم حم  ْٗ ْ-ِ ؽ 
جس مخ جخ مح جح مج  ُْ ِْ الذاريات 
ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ِِ،ّْ ٔٓ الذاريات 
حك  جك مق حق مف خف حف  ّْ ّٔ النجم 
جل مك لك خك حك جك  ّٓ ْٗ القمر 
يي ىي  ني مي زي ري ٰى  ِٔ ٕ اغبشر 

حم جم يل ىل مل خل  ٕٗ َُ اغبشر 
خف حف جف مغ جغ  جعمع مظ حط  ِٕ ِْ اغبشر 
مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  َّ ُٕ اؼبلك 

ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ّْ ُٖ اعبن 
جن يم ىم  ّٓ ِِ القيامة 
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 ِّ ِ اإلنساف مغ جغ مع جع مظ حط مض
يت ىت  نت مت زت رت يب  ِْ ُِ-َُ االنفطار 
ِٗ،ِٖ التكوير خك حك جك مق  حق مف خف حف  ْٓ،ُٕ  

زب رب يئ  ّْ ُٗ األعلى 
ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ٓٔ ٔ البينة 

خي حي جي يه  ِٕ،ِْ ُ الفلق 
رث يت  ِْ،ِٕ ِ الناس 

نث  مث  ٱ  ِٕ ّ الناس 
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فهرساألحاديث  

طرفاحلديثالصفحة

 ْٓإذا دخل أىلي اعبنَّة اعبنَّة، قاؿ: يقوؿ هللا تبارؾ كتعاىل:
 َّ أفبل أيعتقها؟ قاؿ: إئتًٍت هبا، فأتيتيو هبا، فقاؿ ؽبا: أين هللا؟ 

 ٕٗ،ِٗ أىالى ًإفَّ مىٍن قػىبػٍلىكيٍم ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب افػٍتػىرىقيوا عىلىى ثًٍنتػىٍُتً كىسىٍبًعُتى ًملَّةن 
 ّٕ أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَّاسى حىىتَّ يىٍشهىديكا 

 ْٗ أفَّ أركاح الشهداء يف أجواؼ طَت خيضر ؽبا قناديل معلَّقة بالعرش
ًر  ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىتػيٍؤًمني بًاٍلقىدى  َْ،ُْ،ّْأىٍف تػيٍؤًمنى بًاّللًَّ كىمىبلًئكى

ْٗ،ْٔ 
ٕٕ،ٓٓ 

 َٓ  أنا سيًٌدي كلد آدـ يـو القيامة، كأكَّؿي من ينشقُّ عنو القرب
 ٕٖ لو مغفوره  القسطنطينيَّة يغزك جيش أكَّؿ

شركف حيفاة عيراة غيٍرالن   ُٓ ربي
 َٔ أعقل ال مريض كأنا يعودينالصبلة كالسبلـ  عليو هللا رسوؿ جاء

ًجبلَّت  ِٓ حديث البطاقة كالسًٌ
 ُٓ حىوًضي مسَتة شهر، ماؤيه أبيضي من اللَّْب

 ُْ خيلقت اؼببلئكةي من نور، كخيلق اعبافُّ من مارج من نار
م م، مث الذين يلوَّنى  ُٖ خَتي الناس قرين مث الذين يلوَّنى

 ّٕ  العبادةالدعاء ىو 
 َٔ  الباذ ؿبمد سبق: ،فقاؿ الباذ عن عباس ابن سألت

راط، كىو جسره منصوبه على منت جهنَّم  ِٓ بالصًٌ
 ِٓ   الطُّهور شطري اإلدياف كاغبمد هلل سبؤلي اؼبيزاف

 ُٔ كمىكرىًىك كمىنشىًطك كييسرًؾ عيسرًؾ يف كالطاعةى  السمعى  عليك
 ّٔ،ِٗ ختبلفان كثَتان فإنَّو مىن يىعش منكم فسَتل ا
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 ّٓ قالوا: يا رسوؿ هللا! رأيناؾ تناكلتى شيئان يف مقامك
 ّٔ اػٍبًرىاءىةى  حىىتَّ  شىٍيءو  كيلَّ  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اّللَّي  صىلَّى نىًبيُّكيمٍ  عىلَّمىكيمٍ  قىدٍ 

 ٓٓ السماكات كاألرض  ديرى اػببلئق قبل أف خيلقى هللاي كتب هللاي مقا
  ييهوًٌدانو فأبواه الفطرة، على ييولىد مولود كلُّ 

رانو أك سانو أك يينصًٌ   دييجًٌ
ٖٔ 

 ٕٗ  جغ مع  جع مظ حط لىمَّا نزلت ىذه اآلية
 ِٗ اللَّهمَّ إيٌنً عبديؾما أصاب أحدان قطُّ ىىمّّ كال حزف، فقاؿ: 

ًبسً  يػيٍعطى  ملىٍ  دبىا اٍلميتىشىبًٌعي   َٖ زيكرو  ثػىٍويبىٍ  كىبلى
 ّٔ مىن أحدث يف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو ردّّ 

ٍهي بًيىًدًه ، فىًإٍف ملٍى يىٍستىًطٍع  يىٍستىًطٍع  فىًبًلسىانًًو، فىًإٍف ملىٍ مىٍن رىأىل ًمٍنكيٍم ميٍنكىرنا فػىٍليػيغىَتًٌ
  فَِبقَْلِبِه ، َوذَِلَك أَْضعَُف اْْليَمانِ 

ْٕ 

 ٓٗ مىن ييرد هللا بو خَتان يفقهو يف الدًٌين
 ٗٓ ًمنى اٍلوىٍحًى ًإالَّ مىا ًِف ًكتىاًب اّللًَّ  ىىٍل ًعٍندىكيٍم شىٍىءه 

 ٖٔ،ُٕ  خىلىٍقتي ًعبىاًدم حينػىفىاءى كيلَّهيٍم ، كىًإنػَّهيٍم أىتػىتػٍهيمي الشَّيىاًطُتي  إِنِّيو
ثاًت األمور؛ فإفَّ كلَّ  كإيٌاكم ثةو بدعة كؿبدى  ِٗ،َٕ ؿبدى

 ٕٗ كمىن بطَّأ بو عمليو ملى ييسرع بو نسبيو 
 ََُ كمىن دعا رجبلن بالكفر، أك قاؿ: عدكَّ هللا!

 ّٗ كيله لؤلعقاب من النار 
 ُٓ يشخبي فيو ميزاباف من اعبنة، من شرب منو ملى يظمأ
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قائمةادلصادروادلراجع:ثالثاً  

 - .القرآف الكرمي

، النهايةيفغريباحلديثواألثراعبزرم ، ثَت، ؾبد الدين أيب السعادات اؼببارؾ بن ؿبمدابن األ-
،)اؼبملكة العربية السعودية: دار ابن اعبوزم ِاغبليب،طربقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد اغبميد 

 (.ق ُِّْللنشر كالتوزيع ،

) ،ُ،ربقيق :د رياض زكي قاسم، ط لغةًمعجمهتذيبالزىرم، أليب منصور ؿبمد بن أضبد، األ-
 ـ(.ََُِق، ُِِْدار اؼبعرفة للطباعة كالنشر كالتوزيع،)بَتكت :

الطحاويةشرحلباين، ؿبمد ناصر الدين ،األ- العقيدة ،)بَتكت :اؼبكتب اإلسبلمي ِط ،وتعليق
 (.ـ ُّٗٗق/ُُْْ،

وفوائدىاوشيء سلسلةاألحاديثالصحيحةلباين، ؿبمد ناصر الدين األلباين ، األ- منفقهها
منقحة،)الرياض :مكتبة اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع ،لصاحبها سعد بن عبدالرضبن الراشد ُ،ط
 ـ(.ُٓٗٗق/ُُْٓ،)

اجملموعيفترمجةالشيخمحادبنزلمداألنصاريوسريتووأقوالونصارم، عبد األكؿ بن ضباد، األ-
 ـ(.ََِِق / ُِِْ،) ُط ،ورحالتو

صلَّى-اجلامعالصَّحيحادلسندمنحديثرسوِلهللابخارم ،أليب عبدهللا ؿبمد بن اظباعيل، ال-
كربقيق ؿبب الدين اػبطيب، كنشرة كراجعو قصي ، شرح كتصحيح وُسَننووأيَّامو-هللاعلْيووسلَّم

 .(قََُْ،)القاىرة: اؼبكتبة السلفية،ُؿبب الدين اػبطيب،ط

 ،ّ،ربقيق خالد بن قاسم الردادم،ط السُّنَّةشرحربهبارم، اغبسن بن علي بن خلف، ال-

 ـ(.َََِق/ُُِْ)الرياض :دار السلف ،دار الصميعي ،
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الرتمذيسًتمذم، ؿبمد بن عيسى بن سورة ، ال- ، ربقيق كتعليق ؿبمد ناصر الدين األلباين نُن
،)الرياض :مكتبة اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع ُ،اعتٌت بو، أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف،ط

 ،لصاحبها سعد بن عبدالرضبن الراشد ،د. ت(.

أمحدبنتيمية، تقي الدين أضبد بن عبداغبليم اغبراين،  ابن- تيميةرلموعفتاوىشيخاإلسالم
 ـ(.ََِِ/ُِّْ،)ُصبع كترتيب، عبدالرضبن بن ؿبمد القاسم،ط،

 ،ُ،طالرباكلعبدالرمحنالّتدُمريةالّرسالةشرحُاغبراين ، عبداغبليم بن أضبد الدين تقي ، تيمية ابن- 
 للنشر إشبيليا كنوز دار: السعودية العربية ،اؼبملكة الغصن صاحل بن سليماف إعداد

 (.ـََِْ ق،ُِْٓ)كالتوزيع،

، ربقيق كتعليق: ؿبمد  ُ،ط الكربىالفتاوى، اغبراين عبداغبليم بن أضبد الدين تقي ، تيمية ابن -
 (.ـُٕٖٗ ق،َُْٖ)عبدالقادر عطا ك مصطفى عبد القادر عطا، بَتكت : دار الكتب العلمية ،

د. دغش ين شبيب  ربقيق ،  الواسطيةالعقيدة ،اغبراين عبداغبليم بن أضبد الدين تقي ، تيمية ابن-
 العجمي ،الكويت :إدارة مساجد ؿبافظة األضبدم (.

 – السلفية اؼبطبعة:  الناشر ، القاىرة : النبوات ،اغبراين عبداغبليم بن أضبد الدين تقي ، تيمية ابن-
 ق ( .ُّٖٔ

التعريفاترجاين، علي بن ؿبمد ،اعب - كتاب ،)الرياض: دار طويق للنشر ُ، طسلتصر
  ـ(.ََِْق/ُِْٓكالتوزيع،

متييزيفاإلصابة،  العسقبلين حجر بن أضبد بن ؿبمد بن علي بن أضبد الفضل أبو، ابن حجر -
  - العلمية الكتب دار: ،بَتكتُ،ط معوض ؿبمد كعلى اؼبوجود عبد أضبد عادؿ: ربقيق،الصحابة

 (.ىػ ُُْٓ

 ْ ،ط والداعيةالدعوةمذكرات الساعايت، البنا ؿبمد الرضبن عبد أضبد حسن حسن البنا ، -
  ـ(. ُٕٗٗ ػ ىػُّٗٗ، الشهاب دار ،)القاىرة:ػ
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 علوش علي بن أضبد ،ربقيق ادلنشورةالسُّنَّةأعالم اغبكمي، اغبافظ بن أضبد اغبكمي، اغبافظ-
 (.قُِّْ)كالتوزيع، للنشر اعبوزم ابن دار: السعودية العربية اؼبملكة ُ، اؼبدخلي

، كضع  الفصليفادلللواألىواءوالنحلحـز ،أيب ؿبمد علي بن أضبد األندلسي الظاىرم، ابن  -
 ـ(.ُٗٗٗق/ َُِْالعلمية، الكتب دار ،)بَتكت:ِحواشيو أضبد شس الدين،ط

 ، ربقيق: شعيبمسنداإلمامأمحدبنحنبلأبو عبد هللا أضبد بن ؿبمد بن الشيباين،  حنبل،ابن  -
 ـ(. ََُِ، قُُِْ،)بَتكت: مؤسسة الرسالة، ُمرشد، كآخركف ،طعادؿ  -األرناؤكط

جسٌ ابن  - أيبداودتاين، داكد، سليماف بن األشعث السًٌ ، ربقيق كتعليق ؿبمد ناصر الدين سنُن
،)الرياض :مكتبة اؼبعارؼ للنشر ُاأللباين ،اعتٌت بو، أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف،ط

 لرضبن الراشد ،د. ت(.كالتوزيع ،لصاحبها سعد بن عبدا

، ربقيق بياُنفضلعلمالسلفعلىاخللفرجب، زين الدين عبدالرضبن بن اغبسن اغبنبلي، ابن  -
  ـ(. ََِّق /ُِْْ،)بَتكت: شركة دار البشائر اإلسبلمية، ِكتعليق ؿبمد ناصر العجمي،ط

 شعيب:  ربقيق ، واحلكمالعلومجامع اغبنبلي، اغبسن بن عبدالرضبن الدين زين رجب، ابن -
 (.ـََِِ-قُِّْ)عبدالعزيز، اؼبلك دائرة: الرياض ، ٗط باجس، كإبراىيم األرناؤكط

،)الكويت :دار الكتاب ُ،طسلتارالصحاحرازم ،أبو عبد هللا ؿبمد بن أيب بكر بن عبد القادر، ال-
 ـ(.ُْٗٗق/ُُْْاغبديث،

 السنةأصولبتخريجاجلنةرياضأيب عبدهللا ؿبمد بن ضبد االندلسي ،، زىمىًنٍُت  أيب  ابني -
 ق(.ُُْٓ)اؼبدينة النبوية :مكتبة الغرباء األثرية ،ُ،ط

التوحيدكتابشرحيفاحلميدالعزيزتيسري،الوىاب عبد بن ؿبمد بن هللا عبد بن سليماف -
 (.ـُٖٖٗ/ىػَُْٖ االسبلمي، اؼبكتب :الناشربَتكت:  )،ٕطالعبيد،علىهللاحقىوالذى

الوعاءالسيوطي، جبلؿ الدين عبدالرضبن السيوطي،  - ، ربقيق يفطبقاتاللغوينيوالنحاة بغية
  ـ(.ََِْق /ُِْْ)بَتكت :اؼبكتبة العصرية للطباعة كالنشر، ؿبمد أبو الفضل ابراىيم ، د.ت،
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ادلْرضَّيةالفرقةعْقديفادلضيةالدُّرة السَّفاريٍت، ؿبمد بن أضبد بن سامل النابلسي األضبدم ، -
 .ق ُُْٔ، دِط النجدم، اغبنبلي قاسم ؿبمد بن عبدالرضبن:  ،حاشية

 اللوحيق معبل بن الرضبن عبد: احملقق،  ادلنانكالمتفسرييفالرمحنالكرميتيسري ابن سعدم ،-
 (.ـ َََِ- ىػَُِْ، الرسالة مؤسسة: الناشر،) بَتكت ،  ُ،ط

، )مصر: شركة مكتبة  ُ، ربقيق كشرح أضبد شاكر، ط  الرسالةشافعي، ؿبمد بن إدريس، ال-
 ـ(.َُْٗق/  ُّٖٓكمطبعة مصطفى البايب اغبليب، 

 األثرم، اغبفص أيب ربقيق ، األصولعلممناحلقحتقيقإىلالفحولإرشاد ، الشوكاين -
 ـ(.  َََِق ُُِْ،  ُط الفضيلة، السعودية : دار العربية )اؼبملكة

  ، والنحلادللل ،الشهرستاين أضبد بكر أِب بن الكرمي عبد بن ؿبمد الفتح أبو، الشهرستاين -

 .،د: ت ( اغبليب مؤسسة: الناشر

) بَتكت: ت،: ،داالعتصام،،أليب اسحاؽ إبراىيم بن موسى اللخمي الغرناطي اؼبالكي الشاطيب -
 ـ(.ََِٓق / ُِْٔاؼبكتبة العصرية ،

، ربقيق د .ناصر عقيدةالسلفوأصحاباحلديثابوين، أيب عثماف اظباعيل بن عبدالرضبن ، صَّ ال-
 ـ(.ُٖٗٗق /ُُْٗية: دار العاصمة، ،)اؼبملكة العربية السعودِبن عبدالرضبن بن ؿبمد اعبديع،ط

 ، ت: د ، احلسىنوأمسائوهللاصفاتيفادلثلىالقواعدؿبمد بن صاحل العثيمُت ، ، عثيمُت ابن-

 (.ـُٔٗٗ/ ق  ُُْٔصدار اجملتمعإكبريدة :  ) الرياض : مكتبة أضواء السلف،

معرفةيفالستيعاب ا ، النمرم القرطيب الرب عبد بن هللا عبد بن يوسف عمر أليب  ،الرب عبد ابن -
 .(ـ ََِِ – ىػ ُِّْ األعبلـ، دار :األردف ،)ُطمرشد، عادؿ: ربقيق ، األصحاب

العبَّاد ، - بينهاآياٌت  كرسائل ، ضمن كتبمتشاهباتاأللفاظيفالقرآنالكرميوكيفالتمييز
 الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض، طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن

 (.قُِْٖ،



ٔٔٚ 

 

 طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتبأثرالعباداتيفحياةادلسلم،العبَّاد  ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض

األثر العبَّاد ، ػ أىل مصطلح يف الثََّمر  العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتباجتناء
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر،

يفبعضالقرابةوجفاءالعبَّاد ، ػ   بن عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتبالصَّحابةيفاألنبياءوأغلوٌّ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد

، ضمن  األمربادلعروفوالنهيعنادلنكرمنأىمأسبابقيامالدولةالسعوديةوبقائهاالعبَّاد ، ػ 
 كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل كتب
 (.قُِْٖ، الرياف

العبَّاد ، ػ ألىل ادلالكيالسُّنَّةاالنتصار حسن أباطيل ردِّ يف  كرسائل ، ضمن كتبواحلديث
 الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن

 (.قُِْٖ،

أباطيلحسنادلالكي،العبَّاد  ػ  عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتباالنتصارللصحابةاألخياريفردِّ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن

 بن عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتباإليضاحوالتبينيحلكماالستغاثةباألمواتوالغائبنيالعبَّاد ،ػ 
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد

بالتفسريواحلديثوالفقو العبَّاد ،ػػ  العناية  العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتبأمهية
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر،

 دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،أمهيةتوحيدالعبادةالعبَّاد ،ػػػ 
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد
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، ودعوهتماإىلالبدعوالضاللالسُّنَّةعلىالرفاعيوالبوطييفكذهبماعلىأىلالردُّ ، العبَّاد ػ
: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة

ادلهديالعبَّاد، ػ يف الواردة الصحيحة باألحاديث كذب من على  كرسائل ، ضمن كتبالرد
 الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن

 (.قُِْٖ،

 بن عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتبالشيخعبدالعزيزبنبازمنوذجمنالرعيلاألول ، العبَّاد ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد

 العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتبالشيخعمربنزلمدفالتووكيفعرفتو ، العبَّاد ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر،

الربانيني ، العبَّاد ػ  ضبد بن عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتبالشيخزلمدبنعثيمنيمنالعلماء
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد

 الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتبالعربةيفشهرالصوم ، العبَّاد ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار:

 عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتبالعدليفشريعةاإلسالموليسيفالدديقراطيةادلزعومة ، العبَّاد ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن

منفتحالباريوكتبأخرى ، العبَّاد ػ  ضبد بن عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتبالفوائدادلنتقاة
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد

عقلودينيكونالتفجري ، العبَّاد ػ  ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،والتدمريجهاداًبأيِّ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد
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 عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،بذلالنصحوالتذكريلبقاياادلفتوننيبالتكفريوالتفجري ، العبَّاد ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن

ضمن   ،الصَّحابةوادلأثورعنالسُّنَّةتبصريالناسكبأحكامادلناسكعلىضوءالكتابو ، العبَّاد ػ
 كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل كتب
 (.قُِْٖ، الرياف

 عبداحملسن كرسائل ، ضمن كتبافعلوالحرجيفاحلجعلىالكتابةادلسماة:تنبيهات ، العبَّاد ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن

 عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،ثالثكلماتيفاإلخالصواإلحسانوااللتزامبالشريعةالعبَّاد ، ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن

وأربعون العبَّاد ، - بالدمثان يف اجلنسني واختالط والسفور التربج من التحذير يف كلمة
) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،ناحلرمين
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت

 ضمن كتب ،مخسوسبعونكلمةيفرلاالتإصالحيةمتنوعةودحضأباطيلسلتلفة ، العبَّاد -
 الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل

 (.قُِْٖ،

 بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،مسعمقاليتروايةودرايةنضَّرهللاامرءاًدراسةحديثالعبَّاد ،ػ 
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد

أىل ، العبَّاد ػ  طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،السُّنَّةبأىلالسُّنَّةرفقًا
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض

طلبتو ، العبَّاد ػ عليو يكون ينبغيأن وما وأىلو العلم  كرسائل ضمن كتب ،شذراتيففضل
 الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن

 (.قُِْٖ،
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 ، العبَّاد ػ تعليم يف  العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،الدِّينشرححديثجربيل
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر،

وواجباهتا ، العبَّاد ػ وأركاهنا ضمن   ،، لشيخ اإلسبلـ ؿبمد بن عبد الوىاب شرحشروطالصالة
 كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل كتب
 (.قُِْٖ، الرياف

، اؼبشتمل على أحكاـ الصبلة كالزكاة كالصياـ، لشيخ شرحكتابآدابادلشيإىلالصالة ، العبَّاد ػ
 الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،اإلسبلـ ؿبمد بن عبد الوىاب

 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار:

 ، عاملجهبذوَمِلٌكفذ)الشيخزلمدبنإبراىيمآلالشيخ،وادللكفيصلرمحهماهللا(، العبَّادػ 
: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة

 كرسائل ضمن كتب ،صحيحالبخاري،دراسةأسانيدىاوشرحمتوهناعشرونحديثًامن ، العبَّاد ػ
 الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن

 (.قُِْٖ،

 كرسائل ضمن كتب ،عشرونحديثًامنصحيحمسلم،دراسةأسانيدىاوشرحمتوهنا ، العبَّادػ 
 الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن

 (.قُِْٖ،

 العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،واألثريفادلهديادلنتظرالسُّنَّةعقيدةأىل ، العبَّاد ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر،

 عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،الكراموأرضاىمالصَّحابةواجلماعةيفالسُّنَّةعقيدةأىل ، العبَّاد ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن
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ضمن  ،، للنوكم كابن رجب رضبهما هللافتحالقويادلتنييفشرحاألربعنيوتتمَّةاخلمسني ، العبَّاد ػ
 كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل كتب
 (.قُِْٖ، الرياف

 ، العبَّاد ػ علىالنيبِّ والسالمعليوفضلالصالة أُلِّفالصالة شلا وشيء وكيفيتها وبيانمعناىا
: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،فيها

 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة

وزيارهتا ، العبَّاد ػ وآدابسكناىا ادلدينة  العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،فضل
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر،

 عبداحملسن كرسائل ضمن كتب،واجلماعةالسُّنَّةفضلأىلالبيتوعلومكانتهمعندأىلالعبَّاد، ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار :الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن

مقدّ العبَّاد، ػ شرح الداين اجلىن القريواينقطف زيد أيب ابن رسالة  كرسائل ضمن كتب ،مة
 الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن

 (.قُِْٖ،

 العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،كيفنستفيدمنالكتباحلديثيةالستة، العبَّادػ 
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر،

 طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،يؤدِّيادلوظفاألمانةكيف، العبَّادػ 
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض

 عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،دلاذاالتقودادلرأةالسيارةيفادلملكةالعربيةالسعودية ، العبَّاد ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن

 ضمن كتب ،مقدمةوتعليقاتعلىتطهرياالعتقادوشرحالصدورللصنعاينوالشوكاين ، العبَّاد ػ
 الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل

 (.قُِْٖ،



ٕٕٔ 

 

 بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،الصالةوالسالمعليومنأخالقالرسولالكرمي ، العبَّاد ػ
  (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد

 كرسائل ضمن كتب ، ،رضيهللاعنومنأقوالادلنصفنييفالصحايباخلليفةمعاوية ، العبَّادػ 
 الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن

  (.قُِْٖ،

وفوائده ، العبَّاد ػ احلج فضائل  طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،من
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض

 دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،الدَّينمنفقوآية ، العبَّاد ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد

 الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،منكنوزالقرآنالكرمي ، العبَّاد ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار:

 عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،منهجشيخاإلسالمزلمدبنعبدالوىابيفالتأليف،العبَّاد ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن

 عبداحملسن كرسائل ضمن كتب ،وجوبتغطيةادلرأةوجههاوحترمياختالطهابغريزلارمها،العبَّاد ػ
 (.قُِْٖ، الرياف كمؤسسة: بَتكت) للنشر، التوحيد دار: الرياض طُالبدر، العبَّاد ضبد بن

منهجالشيخالعّباد:اهنمأىمالكتباألساسيةاليتاستخرج-

 .الدًٌين تعليم يف جربيل حديث شرح -

 .القَتكاين زيد أيب ابن رسالة مقدمة شرح الداين اعبٌت قطف -

 .هللا رضبهما رجب كابن للنوكم اػبمسُت، كتتمَّة األربعُت شرح يف اؼبتُت القوم فتح -

 .الكرمي القرآف كنوز من ػ -



ٕٖٔ 

 

 العريب الكتاب دار: ،بَتكت ت: ،د اؼبهدم عبدالرزاؽ:  ،ربقيق القرآنألحكاماجلامع القرطيب،-
 (.ـََِٓ-قُِْٔ) ،

 اؼبنصورة ت،: ،د زايد الغٍت عبد السيد ربقيق ، األفراحبالدإىلاألرواححادي ، القيم ابن-
 (.ـََِّ-قُِْْ) كالتوزيع، للنشر للًتصبة القرل أـ مؤسسة

بَتكت: دار  ،ربقيق :ؿبمد حامد الفقي ت،: د ،الشيطانمصائديفاذلفانإغاثة، القيم ابن-
 .اؼبعرفة

، اؼبملكة العربية  اؽببليل عيد بن سليم: ،ربقيقّ،ط الشَّاكرينوذِخريةالصابرينِعدةُ ، القيم ابن-
 (.قُِْْ) كالتوزيع، للنشر اعبوزم ابن دار، السعودية

 حسن بن مشهور : ،ربقيقٓط ،األنامخريعلىوالسالمالصالةيفاألفهامجالء ، القيم ابن-
 ق(.ُِْٓ) كالتوزيع، للنشر اعبوزم ابن سلماف ، اؼبملكة العربية السعودية ،دار آؿ

-قَُّْ) كالتوزيع، للنشر اعبوزم ابن دار: مصر ت،:د ،العظيمالقرآنتفسري كثَت، ابن-
 (.ـََِٗ

أىلكائي، ىبة هللا ابن اغبسن بن منصور الطربم، لى بلَّ ال- ، واجلماعةالسُّنَّةشرحأصولاعتقاد
ط،)مصر: دار البصَتة ،د.ت (. زبري  كتعليق نشأت بن كماؿ اؼبصرم، د.

البهيةاألنواروامعل،اغبنبلي السفاريٍت سامل بن أضبد بن ؿبمد العوف أبو الدين السفاريٍت ،شس -
 مؤسسة ) دمشق :،ِط،ادلرضيةالفرقةعقديفادلضيةالدرةلشرحاألثريةاألسراروسواطع
 ـ(. ُِٖٗ - ىػ َُِْ، كمكتبتها اػبافقُت

 العربية، د.ت(. لغةن ،)مصر: ؾبمع الُ،ط ادلعجمالوجيزالعربية،  لغةن ؾبمع ال-

، ُط ، رابطة اعبامعات اإلسبلمية،األحزابالسياسيةيفاإلسالمصفي الرضبن ، ، بار كفورماؼب -
 ـ(.ُٕٖٗق/  ُْٕٗ)مطبعة اؼبدينة، 



ٕٔٗ 

 

،)مصر: مؤسسة زاد للنشر ُ،ط صحيحمسلممسلم، مسلم بن اغبجاج القشَتم النيسابورم،  -
 ـ(.َُِِق /ُّّْكالتوزيع،

 ،ْ،طلسانالعربمنظور، أيب الفضل صباؿ الدين ؿبمد بن مكـر األفريقي اؼبصرم، ابن  -

(.ََِٓ)بَتكت :دار صادر،

 ،ُ، مراجعة: أضبد بن صاحل الطوياف ، ط اإلسالمنواقض، عبدالوىاب بن ؿبمد-

 (.ـََِْ-قُِْٓ)كالتوزيع، للنشر دار الطويق: الرياض 

،) بَتكت : دار َُ،ط شرحصحيحمسلمبناحلجاجادلنهاجالنوكم ،أبو زكريا ؿبي الدين ،-
 ـ(.ََِْق/ُِْٓاؼبعرفة ،

مراجعشبكةاإلنرتنت: -ب

 ـ.َُِِ/ٕ/ٖ استعرض ،بتاريخ:مؤمتر:الوسطيةرؤيةإجيابية"، عبدالرزاؽ البدر،" ،العبَّاد -

http://www.alukah.net/sharia/0/42419 

 "، د.ت.السُّنَّةشبكةطريق،" العبَّاد -
http://s.sunnahway.net/abbad/

البدر،،العبَّاد - محد بن عبداملسن  ،استعرض" فتول عن دخوؿ االنتخابات"
ـَُُِ/ٕ/ُّ:،بتاريخ

http://www.youtube.com/watch?v=EJSonkGzGRc&feature=share 
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