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 ح

 الشكر

 )اللَُّهمَّ أَِعّنِّ َعَلى ِذْكرَِك َوُشْكرَِك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك(
قبل كل شيء بكل ألوان النعم، أمحده سبحانه أن  فهو املنعم واملتفضل علي ،احلمد هلل الكرمي اجلواد

وأثّن عليه اخلري كله ملا من به علي من تيسري طلب ، إمتام هذا البحث املتواضعوفقّن بنعمة منه وفضل إىل
واليفوتّن أن أتقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل أصحاب املنة علينا حنن معاشر طالب جامعة  ،العلم النافع

لم الشرعي املوافق املدينة العاملية للمؤسسني هلذه اجلامعة العامرة ابخلري، اليت فتحت لنا آفاقا لتلقي الع
من مل يشكر ) :ملسو هيلع هللا ىلص، وانطالقا من قوله الطرق وأرقى املعايري العاملية ملنهج السلف الصاحل، وفق أحدث

فإين أتقدم ألستاذي الدكتور حممد عصام فودة املشرف على البحث على ما  (1)الناس مل يشكر هللا(
وال أنسى أن أشكر كل  ،ابة البحثوما أسداه من النصح القومي أثناء كت ،أظهره من الصرب اجلميل

والشكر موصول لكل من ساعد على  القائمني على نفع طالب جامعتنا املباركة من األساتذة واملشرفني،
 الدراسة إمتام هذا البحث وقدم يل يد العون ومد يل يد املساعدة وزودين ابملعلومات الالزمة إلمتام هذه

 .وأن يكتب هلا الربكة والنفع ،خالصة لوجهه الكرميوأسأله جل وعال أن جيعل أعمالنا مجيعا 
  

                                      
 .1955ب واملكافأة، يف قبول اهلدية  ما جاءابب  ،أبواب الرب والصلة الرتمذي:سنن  (1)
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 اإلهداء

 نبيا ورسوال، ملسو هيلع هللا ىلصإىل كل من رضي ابهلل راب ومبحمد 

 إىل كل من طرق اإلميان ابب قلبه، وسكن حب هللا واالستئناس به شغاف قلبه،

 اليت ربتنا على اجلد واملثابرة وحب العلم، إىل أمي الرؤوم

 الذين كانت والتزال حمبتهم الصادقة ودعواهتم املخلصة رونق حيايت، إىل إخويت احملبني املخلصني

 إىل أبنائي الربرة إشراقات النور يف حيايت الذين حتملوا انشغايل عنهم وخاصة قرة عيّن جمد،

 فأسدى يل النصح ودلّن على اخلري وبصرين ابحلق، إىل كل من كان يل عوان

 قربة يل وهلملها تكون أهدي هذه الصفحات املتواضعة لع

املعبود حبق السميع البصري العليم احلكيم، وسببا لنيل شفاعة نيب الرمحة املسداة والنور املبني،  إىل إهلنا
 .عليه أفضل الصالة والتسليم
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 امللخص
حمذرة من كل شر واقع، ولقد  ،لقد جاءت مقاصد األحاديث النبوية الشريفة دالة على كل خري انفع

احلرص  مجعا وحتقيقا وحتراي لألسانيد، من منطلق ،اء األمة السنة اهتماما عظيماأوىل السلف من علم
واقتفاء آلاثر الّسلف يف عنايتهم أبحاديث النيب  ،على احلفاظ على املصدر الثاين لتعاليم الدين احلنيف

 قمت بدراسة أحاديث كتاب )رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني(، بطريقة البحث والتحليل ملسو هيلع هللا ىلص
تلكُم األصول  الدين اإلسالمي احلنيف والتعرف إىلللتنقيب عن أصول اإلميان العظيمة اليت يقوم عليها 

ملعرفة هللا عز وجل، والتعرف إىل حقوق التوحيد والسبل لتحقيقها،  ،-رمحه هللا-اليت ذكرها املصنف 
 والتعرف ،ورسله عليهم السالم،لةوالعلم بكتب هللا املنز  ،والعلم ابملالئكة عليهم السالم وخلقهم العظيم

 ،واحلساب ،واملوقف ،وحياة الربزخ ،به من مسائل املوت والقرب سبقهوما ي ،إىل تفاصيل اليوم اآلخر
 ،وكرامات األولياء، والطرق املوصلة للوالية احلقيقة ،والنار ،واجلنة ،والشفاعة ،والصراط ،وامليزان ،والعرض

ومعرفة حقوق أهل القبلة  ،ةاملالئكة والكرامو التعرف إىل الفرق بني  ،نوالفرق بينها وبني والية الشيطا
 .درجاته وأساليبه الشرعية وفق ،واجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وكيفية حتقيق ،من املسلمني

البحث عن هذه األصول البحث يف شروح  افقوو  اإلميان،يهم املسلم من أصول  ل ماوالتعرف إىل ك
يف املسائل  حاديث الدالة عليها، وعرض آرائه واختياراته العقدية وعرضه ألقوال العلماءالنووي لأل
 األخرى.وأيضا أقوال علماء الفرق ومقارنتها أبقوال العلماء من أئمة السلف،  هبا،املرتبطة 
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ABSTRACT 

After a long journey onboard Sunnah's ship، we reached the end. Now it is time to breathe a 

great sigh of relief under the shades of those brilliant Ahadith that our Imam-Alnawawi -may 

Allah rest his soul in peace- had complied in the book of Riyadh Alsalheen. Considered one of 

the best Islamic references، the book had significantly contributed to establish a proper 

construction rules of the religion in all its chapters addressing all Islam's Pillars. First، believing 

in Allah above all else and agreeing to the way Allah is described through Quran and hadith 

and his ninety-nine names. Second، believing in Allah's angels as his soldiers on earth، and 

having faith in his books that sent by him to the messengers. Third، believing in all messengers 

without segregation، however believing in their prophecy and all their books. Fourth، 

believing in the Last Day، and Qadar wether good or bad، knowing the rights of prophets and 

companions. Fifth، believing in the Awliya Allah (friends of Allah)، and their Karama 

(Miracles). Believing that the excellence of Amar bil Maroof and Nahi Anil Munkar (enjoining 

good and forbidding wrong) is verifier by Allah's willing for this Ummal (nation). Believing in 

what Allah command people to obey their superior. Believing in avoidance of Ahlul-Bid'ah 

(people who do things which prophet has not performed and believe it). Committing to what 

Allah instructs to do as a duty for other Muslims from ahlul qiblah. In addition، believe that 

Mash Al Khoufayn (wipping the socks) is a permit and Sunnah.We looked carefully at the 

saying of Imam Alnawawi about all these subjects and found that it matches the saying of the 

respectable Imams however he is excused of what he did by construed Allah's attributes for that 

he lived in an era when all the teachers he learnt from where believing so. 
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 املقدمة

اجملتىب، واتباع نبيه  وشططططططططرعه،وأكرمنا هبدايتنا لدينه  ومنته،احلمد هلل املنعم املنان الذي اصطططططططططفاان بكرمه 
أيقظ به عقولنا من غفلة اجلهل به  على ماو  معرفته،أانر يف قلوبنا من نور  على ماجل وعال  دهأمح

سلطانه، وأشهد أن غريه جل شأنه وعظم  (1)حفظ به جوارحنا من أن تتذلل وتتأله على ماو  سبحانه،
 وبده ورسططوله، ذع أن حممداً  دله، احلي احلميد، ذو العرش اجمليد، وأشططه كال إله إال هللا وحده ال شططري

 القول السديد والرأي الرشيد، مبلغ الرسالة، ومقيم التوحيد.

  بعد:أما 

 العقيدة،على أصططططططططططططططول اثبتة يف  واجلماعة اتفاقهمفإن من نعم هللا اجلليلة على أهل السططططططططططططططنة 
وضططططططططلت فيها  الفرق،فسططططططططلمهم هللا من البدع والضططططططططالالت اليت  هت فيها  هبا،اجتمعوا عليها ومتيزوا 

األصططططططول العظيمة الراسططططططخة يف قلوب أهل السططططططنة واجلماعة  املتحجرة، وهذهوالعقول  املكابرة،نفوس ال
  العظيم.هي مجاع الدين ومالك أمره 

امنت هبا ربنا عز وجل علينا، معاشططططططر أهل السططططططنة، واليت يقوم  ومن هذه األصططططططول العظيمة اليت
فإن االعتصططططام ابلكتاب والسططططنة هلو  ،ملسو هيلع هللا ىلصه عليها الدين اإلسططططالمي االعتصططططام بكتاب هللا وسططططنة رسططططول

 ،﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ﴿: أسططططططططططططططاس الدين وأصططططططططططططططل النجاة يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل

ال عليه ق (2)واالعتصططام: هو االسططتمسططاك، قال ابن منظور رمحه هللا:ااالعتصططام: االسططتمسططاك ابلشططيء
ل وا بَطْعَدُه  )تَطرَْكتُ الصطططالة والسطططالم:  أَُلوَن َعىنِّ َفَما ِفيُكْم َما َلْن َتضطططِ . َوأَنْطُتْم ُتسطططْ ْمُتْم ِبِه ِكَتاَب ا.َِّ ِإِن اْعَتصطططَ

 ين ىن من خن حن جن﴿: قال تعاىل ،فمن اعتصم بكتاب هللا فقد اعتصم ابهلل ،(3)«قَائُِلونَ أَنْطُتْم 

 .(4)﴾مه جه

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصالذي سطططططبق يف ابب إكرام أهل بيت رسطططططول هللا -حديث زيد بن أ رضطططططي هللا عنه  
                                      

 التأله مبعىن التعبد. (1)
 .404ص  12، ج3ط لسان العرب، ( ابن منظور،1)
 .1905، ملسو هيلع هللا ىلصأبو داوود يف سننه: كتاب احلج، ابب صفة حجة النيب ( أخرجه 3)
 .101آلية: ( سورة آل عمران ا4)
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أيها الناس  أال ابعدأما ا :قالفينا خطيباً، فحمد هللا، وأثىن عليه، ووعظ وذكر، مث  ملسو هيلع هللا ىلصسطول هللا قام ر 
كتاب هللا، فيه   :أوهلما ا :إمنا أان بشططططططر يوشططططططك أن أييت رسططططططول هللا ريب فأجيب، وأان  رك فيكم ثقلني

وقد أورد -فيهغب هللا، ور فحث على كتاب  ا،اهلدى والنور، فخذو بكتاب هللا، واسططططططططططططططتمسططططططططططططططكوا به
وداع الصططاحب ووصططيته عند فراقه لسططفر وغريه والدعاء  الصططاحلني كتاب األدب ابب رايضالنووي يف 

 .وبيان فضلهم ملسو هيلع هللا ىلصابب إكرام أهل بيت رسول هللا و - له وطلب الدعاء منه

وأوجب علينا سبحانه  ،كانه السنة يف التشريعأرشدان إىل م قد احلق تبارك وتعاىل فإن وكذلك
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل﴿: قال تعاىل ،ملسو هيلع هللا ىلصعة النيب متاب
   :، وقال سططططططططبحانه(1)﴾مب خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي

  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث﴿
والرضا حبكمه قوله  ،ملسو هيلع هللا ىلص، ومن اآلايت اليت رتبت اإلميان على طاعة رسوله (2)﴾ىن نن من زن
  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ﴿ تعاىل:
كما تنوعت اآلايت اليت تبني أن السنة يف حقيقتها وحي، وأن ،  (3)﴾جف مغ جغ مع
قال  مثل ما حرم هللا يف كتابه ،بسططططنته ملسو هيلع هللا ىلصوأن ما حرم رسططططول هللا  ،ال أييت بتشططططريع من عنده ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 .(4)﴾يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن﴿ :تعاىل

 إين اأال: ملسو هيلع هللا ىلصحنو قوله ،يها دالالت قاطعة على حجية السطططططططططنة ولزوم العمل هبافوأما السطططططططططنة ف
أوتيت الكتاب ومثله معه، أال يوشططك رجل شططبعان على أريكته يقول: عليكم هبذا القرآن، فما وجد  

اإمنا مثلي ومثل ما بعثّن هللا : ملسو هيلع هللا ىلصقوله و  (5)،فيه من حالل فأحلوه، وما وجد  فيه من حرام فحرموها
لنططذير العراين، فططالنجططاء، بططه، كمثططل رجططل أتى قومططا فقططال: اي قوم، إين رأيططت اجليش بعيّن، وإين أان ا

فأطاعه طائفة من قومه، فأدجلوا، فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم، فأصبحوا مكاهنم، 

                                      
 .122 اآلية:سورة األنعام  (1)
 .20سورة األنفال، اآلية:  (2)
 .65سورة النساء، اآلية:  (3)
 .4-3سورة النجم، اآلية:  (4)
 .4604، 831، ابب لزوم السنة، صكتاب السنةيف السنن،  أبو داودأخرجه  (5)

= 
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فصططططططططبحهم اجليش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعّن فاتبع ما جئت به، ومثل من عصططططططططاين 
 .(1)وكذب مبا جئت به من احلق ا

على  ارمحطططة للعطططاملني، ومهيمنططط ملسو هيلع هللا ىلص  عز وجطططل بعطططث حممطططداافطططإن هللا :(2)قطططال اإلمطططام ابن بططططة
حدود  فيه مناهج حقوق افرتضططططططططططططططها، ومعامل النبيني، بكتاب أحكمت آايته، وفصططططططططططططططلت بيناته، بني

 ظذلك يف آايت أمجلها، وأبلفا للشططططططططططططططرائع توحيده، ك إيضطططططططططططططططاحا لوظائف دينه، وإكماال ؛أوجبها
 .(3)ا جبتبيني ما أمجل، وتفصيل ما أدر  :ملسو هيلع هللا ىلص مث أمر نبيه ناختصرها، أدرج فيها معانيها، وم

رص على توضططيح وبيان إىل احل التشططريع،صططادر مقد هدى هللا علماء السططلف منذ بدء تدوين و 
 دوجن ،(4) لنصططوصططهاوتبصططري الناس بعظم شططأن التمسططك هبا واالنقياد  وبياهنا، مكانة السططنة يف التشططريع

 هذا احلرص واضحا جليا يف أقواهلم:

مل  ملسو هيلع هللا ىلصرمحه هللا: اأمجع الناس على أن من اسطططتبانت له سطططنة رسطططول هللا  (5)ام الشطططافعياإلميقول 
امل أمسع أحداً نسططططططططبه الناس أو نسططططططططب نفسططططططططه إىل  ويقول: ،(6)يكن له أن يدعها لقول أحد من الناسا

 وأن هللا عز وجل مل ،والتسططططليم حلكمه ،ملسو هيلع هللا ىلصاتباع أمر رسططططول هللا  ،خيالف يف أن فرض هللا عز وجل ،علم
وأن ما  ،ملسو هيلع هللا ىلصوأنه ال يلزم قول بكل حال إال بكتاب هللا أو سططططططططططططنة رسططططططططططططوله  ،عل ألحد بعده إال اتباعهجي

واحد ال  ملسو هيلع هللا ىلصوأن فرض هللا علينا وعلى من بعدان وقبلنا يف قبول اخلرب عن رسططططططول هللا  ،سططططططوامها تبع هلما

                                      
 .7283 ،ملسو هيلع هللا ىلص، ابب االقتداء بسنن رسول هللا كتاب االعتصام ابلكتاب والسنةيف صحيحه،  البخاري( أخرجه 1)
حممد بن محدان، أبو عبد هللا العكربي، املعروف م(، عبيد هللا بن حممد بن  997- 917 -هطططططططط  387-هطططططططط  304)ابن بطة  (2)

 .529ص 16 ، ج3النبالء، طاحلنابلة. سري أعالم  اببن بطة: عامل ابحلديث، فقيه من كبار
 .215ص  1، ج2، طاإلابنة الكربى العكربي، (3)
اد حلكم هللا تعاىل، أودع فيه وقد بوب النووي يف رايض الصطططططططططاحلني ابب ابألمر ابحملافظة على السطططططططططنة، وابب يف وجوب االنقي (4)

 أحاديث وآايت تعزز هذا األمر.
ه، أهم 204-ه150أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشططططافعي املطليب القرشططططي اثلث األئمة األربعة عند أهل السططططنة واجلماعة،  (5)

 .5ص 10، ج3، طسري أعالم النبالء الذهيب،مؤلفاته كتااب األم والرسالة، انظر: 
 .201ص 2ج 1ط إعالم املوقعني عن رب العاملني،بن القيم انظر: ا (6)

= 
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يف  (2)ام ابن حزمقول اإلمططيو  ،(1)فيططها ملسو هيلع هللا ىلصقبول اخلرب عن رسططططططططططططططول هللا  أن الفرض والواجططب خيتلف يف
  حن جن مم خم حم جمهل مل خل حل جل مك لك خك حك جك﴿ :تعليقه على قوله تعاىل

ااألمة جممعة على أن هذا  :(3)﴾ مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه مه جه هن من خن
كتوجهه   ،والناس نةروحه يف جسده إىل يوم القيامة من اجل كبوير  لقاخلطاب متوجه إلينا وإىل كل من خي
قول شيخ اإلسالم يو  ،(4)ل من أتى بعده عليه السالم وال فرقاوك ملسو هيلع هللا ىلصإىل من كان على عهد رسول هللا 

اوليعلم أنه ليس أحد من األئمة املقبولني عند األمة قبوال عاماً يتعمد خمالفة رسططططططططططططططول هللا  :(5)ابن تيمية
 .(6)فإهنم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع هدي النيبا ،وال جليل يف شيء من سنته دقيق ملسو هيلع هللا ىلص

الذي كان  من املبتدعة يعتقد أن ما يقوله هو احلق كل فريقا :(7)ملظفر السططططططمعاينا أيبويقول 
يرون  ،كلهم يدعون شطططريعة اإلسطططالم ملتزمون يف الظاهر شطططعارهام  وأصطططحابه؛ ألهن ملسو هيلع هللا ىلصعليه رسطططول هللا 

غري أن الطرق تفرقت هبم بعد ذلك، وأحدثوا يف الدين ما مل أيذن  ،هو احلق ملسو هيلع هللا ىلصأن ما جاء به حممد 
الذي قام به رسططول هللا  فزعم كل فريق أنه هو املتمسططك بشططريعة اإلسططالم، وأن احلق ملسو هيلع هللا ىلص ورسططوله به هللا
مع أهل  والعقيدة الصططططططططططططططحيحة أن يكون احلقإال أن هللا تعاىل أىب  غري،وينتحله هو الذي يعتقده ملسو هيلع هللا ىلص

تقيم والصطططراط الناس من الدين املسططط ملسو هيلع هللا ىلصإىل معرفة ما دعا إليه رسطططول هللا  وال طريق ...احلديث واآلاثر
دين بغري طريقه ألهنم الذي سططلكه أصططحاب احلديث، وأما سططائر الفرق فطلبوا ال القومي إال هذا الطريق

                                      
 .3ص 1، ج1، طمجاع العلمالشافعي،  (1)
أغسطس  15هططططططططط    456شعبان  28-م.قرطبة 994نوفمرب  7هططططططططط    384رمضان  30أبو حممد علي بن حزم األندلسي ) (2)

بعد الطربي، وهو إمام حافظ. فقيه ظاهري،  م(، يعد من أكرب علماء األندلس وأكرب علماء اإلسططططالم تصططططنيفا و ليفا1064
 .184ص 18، ج3، طسري أعالم النبالءوجمدد القول به، بل حميي املذهب بعد زواله يف الشرق. انظر 

 .59سورة النساء: اآلية  (3)
 .97ص 1ج، 2، طاإلحكام يف أصول األحكامانظر: ابن حزم،  (4)
( 1328-1236\هططططططططططططططططططط 728-661نبلي تقي الدين أبو العباس شططططيخ اإلسططططالم، )إمام األئمة اجملتهد، احلراين الدمشططططقي احل (5)

أشطططهر مؤلفاته: اقتضطططاء الصطططراط املسطططتقيم، درء تعارض العقل والنقل، العقل والنقل، اجلواب الصطططحيح ملن بدل دين املسطططيح، 
 .25ص 1، ج1، طابحملدثنياملعجم املختص  . حممد احلبيب،اهليلةالفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان. انظر: 

 .232ص 20، ط األوقاف السعودية جمموع الفتاوى ابن تيمية، (6)
م( منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزي السمعاين  1096- 1035 -هططططططططططططططط  489- 426أبو املظفر السمعاين ) (7)

 راسطططططان، قدمه نظام امللك على أقرانه يف مرو،التميمي احلنفي مث الشطططططافعي، أبو املظفر: مفسطططططر، من علماء احلديث، مفيت خ
 114ص  19ج .3ط سري أعالم النبالء الذهيب،انظر 

= 
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من الكتاب والسطططنة عرضطططوه على معيار عقوهلم،  شطططيئاعقوهلم وخواطرهم وآرائهم، فإذا مسعوا رجعوا إىل 
ن اضططططططروا إىل قبوله حرفوه ابلتأويالت فإن اسطططططتقام هلم قبلوه، وإن مل يسطططططتقم يف ميزان عقوهلم ردوه، فإ

 .(1)وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهما البعيدة واملعاين املستكرهة فحادوا عن احلق
 أسباب اختيار موضوع البحث:

عظيم ال يكططاد  الفططائق كتططابمن الكتططب العظيمططة اليت مجعططت اهلططدي النبوي وأولتططه االهتمططام 
رايض الصططططططاحلني من كالم ) يت من بيوت املسططططططلمني أال وهو كتابمله مسططططططلم وال يكاد خيلو منه بهي

بن شططططططرف النووي الدمشططططططقي، حيث مجع فيه األحاديث  حيىيسططططططيد املرسططططططلني( الذي ألفه اإلمام الفذ 
متيز عن الكتب احلديثية  قدو  ،يف مجيع شططططططؤون العقيدة واحلياة ،ملسو هيلع هللا ىلصالصططططططحيحة املروية عن رسططططططول هللا 

لتزام هدي فهو مرشططططد للمسططططلمني ال ،ه أي مسططططلمي مهم ال يسططططتغتّن عنأبنه مرجع حديث ،السططططابقة له
وسططططططططططططططلوكه يف األقوال واألفعال واالعتقادات، وقد القى من القبول بني كافة طوائف  ،سططططططططططططططيد العاملني

وإظهارا هلذه املنزلة العظيمة للسطططططططططططنة كوهنا  ،الكتاباملسطططططططططططلمني من طلبة علم وعوام على حد سطططططططططططواء،
بفضططططططططل هذا الكتاب العظيم يف بيان فضططططططططل السططططططططنة  الباحث وتقديرا من شططططططططريع،التاألصططططططططل الثاين يف 

 صططاحب هللا رمحه النووي اإلماماإلسططالمية، وألنقيمة عالية يف املكتبة  اذ اعلمي اوكونه مرجع وأمهيتها،
أن  ار الباحثاخت فقد هللا رمحه مالك اإلمام قالكما ،(2)اأهله عنه يسطططططأل علم اوكل حديثية، صطططططنعة
 يف كتابدراسطططططة املباحث العقدية اعتقاد أهل السطططططنة واجلماعة الواردة  الدكتوراه:لبحث  ن رسطططططالتهتكو 

 .الصاحلني لإلمام حيي بن شرف النووي رمحه هللا تعاىلرايض 
 البحثمشكلة 

ولقد  كثرية،وله أطراف وذيول   موسطططططططططططع،حبث  ملسو هيلع هللا ىلصأن البحث يف أحاديث النيب  يف شطططططططططططكال 
إال أن  وعقدية،بشططططططططططططططروحات وتصطططططططططططططططانيف وتفريعات فقهية  املتأخرون،م و بعه املتقدمون،كتب فيه 

 العلمي،  خذ حقها من البحث والتحليل ملشروحات كتاب رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني 
خصططوصططا يف البحث التحليلي يف عقيدة أهل  ودراسططتها، أحاديثه العظيمة زال هناك متسططع لبحثما و 

 وأصوهلم.السنة 
                                      

 .44ص  1، طاالنتصار ألصحاب احلديثالسمعاين، أبو املظفر،  انظر: (1)
 .333ص 2. جد، د.طالفوائغاية النهاية يف طبقات اجلزري،  (2)
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  بحث:إشكالية ال

 األصططططططططططططططول الثابتة ألهل السططططططططططططططنة ىالصططططططططططططططحيح، وعلهل حياتنا قائمة على النهج العقدي  -
 واجلماعة؟

  ؟عقديةوماذا يقدم هلم من ثقافة  لقارئيه،ماذا ميثل كتاب رايض الصاحلني  -

الغالبة على األحاديث املنتقاة  ةوما السطططمما هو مضطططمون أحاديث كتاب رايض الصطططاحلني  -
  فيه؟

نه أشططهر مؤلف إ املسططلمني، حيثتاب رايض الصططاحلني يف تصططحيح عقائد ما مدى  ثري ك -
 اإلسالمي؟حديثي متداول بني كافة شرائح اجملتمع 

 عقيدته؟يبّن عليه املسلم أصول  عقداي هل ابإلمكان تصنيف كتاب رايض الصاحلني كتااب -

دة كيف عاجل كتاب رايض الصطططططططاحلني أصطططططططل توحيد هللا عز وجل كركيزة أسطططططططاسطططططططية يف عقي -
 املسلم؟ 

  الستة؟ن اعن أركان اإلمي اواضح اهل قدم كتاب رايض الصاحلني تصور  -

ووالة  القبلططة،هططل عططاجل كتططاب رايض الصطططططططططططططططاحلني املبططاحططث العقططديططة املتعلقططة أبحكططام أهططل  -
وحنوها من املسططططططائل العقدية اليت متيز أهل السططططططنة واجلماعة  البدع،ومسططططططائل  األولياء،وكرامات  األمور،

 األخرى؟م من الفرق عمن خالفه

  أهداف البحث

 واسططططططططططتخالص العرب ملسو هيلع هللا ىلصإننا أعظم ما نكون حباجة إىل تصططططططططططور وفهم واضططططططططططح ألحاديث النيب 
 وعال،اننا ابهلل ويروي عطشطططططططططططططنا للعلم به جل مبثابة اجلدول الذي يسطططططططططططططقي إمي منها، فهيوالتوجيهات 

  العمل.وصحة  أوامره وتوجيهاته كي نتوجه إليه جل وعال حبسن القصد إىلوالتعرف 

احلديث، ملن أعظم كتب ، لإلمام النووي املرسططططلنيوإن كتاب رايض الصططططاحلني من كالم سططططيد 
 الصطططحيحة،فهو كتاب خمتصطططر لألحاديث  الرابنية،وأمهها يف بيان التوجيهات النبوية واملقاصطططد  وأمشلها
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هو كما وصفه مؤلفه رمحه و  أهم أبواب الدين،ابرقة من أحاديث املصطفي يف  اابقات زاهرة وأنوار  مجع
حمصال لآلداب  اآلخرة،كتاب مشتمل على ما يكون طريقا لصاحبه إىل ا فقال: هللا وأجزل له الثواب

 . (1)االظاهرة وسائر أنواع آداب السالكني

 عقيدتنا،هو التنقيب عن الدرر الكامنة من الوحي النبوي اليت تؤصططططططططططططططل لنا  الباحث وهدف 
 وجل.ز ع رسخ ارتباطنا خبالقناوت

كما نوى اإلمام النووي رمحه هللا عند   البحث،بعونه تعاىل أن يكون هذا  سططططططيسططططططعى الباحثو  
فاالسطططططرتشطططططاد  واملهلكات،حاجزا له عن أنواع القبائح  اخلريات،للمعتّن به إىل  كتابه، سطططططائقاتصطططططنيف  

الفالح  وهذا هو مكمن تركه،كل شططططططططططر مطلوب وجينبنا   فعله،بنور الوحي يبصططططططططططران بكل خري مطلوب 
 والنجاح.

 :الدراسات السابقة

 واضططططعاملت بحثالخالل سططططنوات  هأن وموضططططوعه،عنوان البحث  الختياراألسططططاسططططية ن األمور م
على كتاب أو حبث اهتم  الباحثوحتقيقاته، مل يطلع على شطططروحه  واالطالعلكتاب رايض الصطططاحلني 

 العظيم،اجلماعة يف هذا الكتاب ان عند أهل السططططنة و ابسططططتخالص األحاديث اليت أبتص أبصططططول اإلمي
  النسق. وفق هذاأو حماولة تبويبه 

دراسة حتقيق وشرح  الكتاب،وإمنا جاءت معظم الدراسات السابقة واليت تعد قليلة يف دراسة  
  الدراسات:ومن هذه  ألحاديثه، ونسأل هللا ملن قام به األجر والثواب،

 ه.1302ة املطبعة األمريية مبكة عام مالحظة: أول طبعة لكتاب رايض الصاحلني هي طبع

 :حتقيقات الكتاب

 شططططططططططططططعيب: وراجعه الدقاق، يوسططططططططططططططف أمحد- رابح العزيز عبد حتقيق:  الصططططططططططططططاحلني رايض -
توضططططططيح بعض املفردات والتعليقات  ععمل على أبريج األحاديث، م -للرتاث املأمون دار- األرانؤوط
 اللطيفة.

                                      
 كتاب رايض الصاحلني.مقدمة اإلمام النووي يف   (1)
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وذكر بعض املفردات  أوضططططططططح- الرتكي احملسططططططططن عبد بن هللا عبد حتقيق:  الصططططططططاحلني رايض -
 تعليقات لطيفة.

-ه1428 - كثري  ابن دار -دمشططططططق- الفحل ايسططططططني بن ماهر حتقيق:  الصططططططاحلني رايض -
 عمل على أبريج أحاديث وتوضيح مفردات.

دولة  اإلسططططالمية والشططططؤون األوقاف وزارة هادي، موسططططى عصططططام حتقيق:   الصططططاحلني رايض -
 غريب احلديث. حأبريج اإلمام األلباين، ذكر فوائد من كالم العلماء، وشر  خرج أحاديثه وفق -قطر 

خرج -ه1412الطبعة اجلديدة  - االسططططالمي املكتب- األلباين حتقيق:   الصططططاحلني رايض -
 األحاديث وذكر استدراكات مهمة. 

 بتحقيق األلباين، دار غراس للنشر والتوزيع. الصاحلني رايض صحيح -

 1، طوزيدار ابن اجل - احلليب احلميطططد عبطططد حسططططططططططططططن علي ق:حتقي  الصطططططططططططططططططاحلني رايض -
 خرج األحاديث وعمل فهرسة علمية دقيقة، وذكر فوائد. -ه1421

 إضافة إىل حتقيقات أخرى مثل: حتقيق حمي الدين اجلراح.

 :شروحات الكتاب

 البن ،(الرايض كتاب  شطططططططرح يف احلياض املرتعة الفوائد) املسطططططططمى الصطططططططاحلني، رايض شطططططططرح -
 ،طالب الدين نور إبشراف احملققني، من جلنة حتقيقالقطرية  األوقاف وزارة من إصدارات شا،اب كمال

وافق السططلف يف بعض أفعال  لكنه رمحه هللا العقيدة، يوهو ماتريد مؤلفه من أبرز علماء القرن العاشططر
ووافق السلف يف  ات،صف 8املاتريدية يف إثبات  قالعباد. وافووافق املاتريدية يف خلق أفعال  تعاىل،هللا 

دافع عن عقيدة أهل السطططططططططططططنة ضطططططططططططططد  حياته،لتأويل يف هناية ا كلية. وتر والفعإثبات الصطططططططططططططفات الذاتية 
. لآلايت واألحاديث معانيها وشطططروحها وشطططرحه يعد من أقدم شطططروح الرايض، فيه شطططرح واف الروافض
 صل عليه خط املؤلف.املنقولة من أ 997املنورة  املدينة - حكمتعارف  مكتبة-اخلطيةالنسخة 
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 الصاحلني: رايض كنوز -

 العلم وطلبة العلماء من ثلة شططططططرحه وقد جملدا، 22ويقع يف  الرايض، شططططططروح أوسططططططع منويعد 
، واسطططططططتفاد القراء مسطططططططتوايت كافة  يناسطططططططب عصطططططططري أبسطططططططلوب دون وقد، العمار محد الدكتور برائسطططططططة

 .االطالع عليهالباحث من 

 بن العزيز عبد: احملقق مبارك، آل العزيز عبد بن يصططططططططططلف: املؤلف الصططططططططططاحلني، رايض تطريز -
فيه شطططططططططططرح مبسطططططططططططط و  العاصطططططططططططمة، واسطططططططططططتفدت منه يف البحث، دار-محد آل الزبري إبراهيم بن هللا عبد

 للمفردات واملعاين، وذكر بعض الفوائد.

 البكرياملؤلف: حممد بن علي  الصاحلني، رايض لطرق الفاحلني دليل -

سطططلك يف شطططرح  د، وق1928الصطططاحلني، طبع للمرة األوىل عام  وهو من أوائل الشطططروح لرايض
آايت وأحاديث الكتاب مسلك األشاعرة فهو من كبار علمائهم، وجتد هذا واضحا يف  ويله لصفات 

 هللا سبحانه وتعاىل الواردة يف الكتاب.

 ه،1415 -دار ابن اجلوزي  - للهاللطططي الصاحلني رايض بشرح الناظرين هبجة -

 ج لألحاديث مع ذكر فوائد وشرح مبسط.وفيه أبري

ويعد  ه،1415-دار الوطن للنشططر-العثيمني صططاحل بن حممد للشططيخ: ،الصططاحلني رايض شططرح
ي ألهل السططنة واجلماعة وقد من الشططروح الواسططعة النافعة للكتاب مع الرتكيز على  صططيل املنهج العقد

 .الباحث استفاد منه

هاشطططططططططم  دار اجليل للنشطططططططططر والطبع  اجمليد عبد احلسطططططططططيّن الصطططططططططاحلني، الدكتور رايض شطططططططططرح -
 .بسيطة تعليقات مع األحاديث ولغوايت مفردات فيه وفيه شرحه 1390-والتوزيع

-دار العلم للماليني-منهل الواردين شططططططططرح رايض الصططططططططاحلني،  ليف صططططططططبحي الصططططططططاحلني -
 ه.1390

 -، دار الثقافة املغرب-دليل الراغبني إىل رايض الصططططططططططططططاحلني،  ليف الدكتور فاروق محادة  -
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 وهي شروح معاصرة تشرح فقط بعض مفردات احلديث وال تعد شروحا وافية للكتاب. ،1409

 الدين حمي البغا، فيمصطططططططط اخلن، سطططططططعيد فيمصطططططططط ،الصطططططططاحلني رايض شطططططططرح املتقني نزهة -
 ابب وهذا الشطططططططرح فيه اضططططططططراب عقدي يف ،1398 - الرسطططططططالة مؤسطططططططسطططططططة الشطططططططرجبي، على مسطططططططتو،

 الصفات، فتارة تؤول و رة يسكت عنها. مسألة يف واضح هنج يوجد فال الصفات،

 -دمشططططق -قطوف من رايض السططططنة  صططططاحل أمحد رضططططا )دراسططططة حتليلية ألحاديث خمتارة(  -
1410. 

 ه.1414نواهي سيد املرسلني من كتاب رايض الصاحلني، أمحد ابدويالن، الرايض  -

رسططلني( سططّيد كالم  من الصططاحلني رايض )شططرح كتاب -
ُ
- ه1398 الصططابوين، علي دحمم امل

 م.1978

 املالكي عالن ابن شططططرح على فيه ، اعتمدعمارة حممد فيمصططططط ، املؤلف:الصططططاحلني رايض -
 .(الفاحلني )دليل

روح ورايحني شططططرح رايض الصططططاحلني، لعبداهلادي بن سططططعيد البسططططتاين، وزايد بن حممد، دار  -
 الرسالة العاملية.

عرفان بن سليم حسونة، معاصر،  رلف: عبد القادروضة املتقني شرح رايض الصاحلني، املؤ  -
 وهو على طريقة األشاعرة.

شرح رايض الصاحلني، حتقيق يوسف علي بديوي، فيه شروح منتقاة من مصنفات النووي،  -
 ومن شروح العلماء دار نور الصباح.

دليل املسطططططططططططلمني شطططططططططططرح رايض الصطططططططططططاحلني، لعلي أمحد عبد العال الطهطاوي، دار الكتب  -
 ،ايت القرآنيةحاديث واآلقام املؤلف بتخريج األللكتاب، و يتضطططططططططططططمن شطططططططططططططرحا وافيا م، 2003العلمية 

 .واعتمد على كتب التفاسري

كتاب   ، وهوأمحد عبد العال الطهطاوي علي-للكاتب  تنبيه الالهي شطططططططططططططرح كتاب املناهي -
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ملكروهات وقد تضطططططططططططمن املنهيات واحملرمات وا ،خذه املؤلف من كتاب رايض الصطططططططططططاحلنيأيف املنهيات 
 .العثيمني يف هذا الشأن حلضاف املؤلف بعض الفتاوى للشيخ حممد بن صاأوامتاما للفائدة 

وقام  ه،1402-دار الرواد  -أنس احملبني شرح خمتصر رايض الصاحلني   يوسف النبهاين  -
 النبوية من رايض الصاحلني. واألحاديث اآلايت من مجل املؤلف ابنتداب

 وشططططرح القرآنية اآلايت تفسططططري معيل اختصططططار رايض الصططططاحلني إحتاف املسططططلمني يف تسططططه  -
 ه.1389-القاهرة  -مرداد  د ليف حممد عبد احلمي - النبوية األحاديث

 ابإلضافة إىل أن الكتاب   شرحه يف دروس عدة من قبل عدد من العلماء، لكنها مل تطبع.

دم كتاب الرايض من منطلق وبعد هذا العرض املختصططططططر للدراسططططططات السططططططابقة، يتبني أهنا مل أب
اهلدف املنشططططططططططططود من البحث الذي تناولته، وهو اسططططططططططططتقصططططططططططططاء مباحث عقيدة أهل السططططططططططططنة واجلماعة 
واالسطططططططتدالل عليها بشطططططططواهد من كتاب رايض الصطططططططاحلني، وقد تتبعت أقوال وأراء النووي يف شطططططططروحه 

 جاج.خاصة شرحه ألحاديث اإلمام مسلم يف كتاب: املنهاج شرح صحيح مسلم بن احل

والتحقيق، ولذلك فإن عملي يف  والتخريج الشططططططططططططططرح انحية من خمدوم والكتاب بفضطططططططططططططططل هللا
البحث هو اسطططططططتخالص املباحث العقدية فيه من دون احلكم على أحاديثه، اليت اعتمد فيها املصطططططططنف 

 على أحاديث البخاري ومسلم، والكتب الستة. 

 التارخيي التقوميي النقدي من خالل: اعتمد الباحث يف كتابة البحث املنهج  :منهج البحث

 رايض الصاحلني. تفحص الدراسات السابقة لكتاب -

 واجلماعة.ابعتقادات أهل السنة  ما يتعلقحتليل الشروح واستنباط  -

ايض الصطططاحلني من خالل شطططرحه لصطططحيح مسطططلم، وشطططرحه شطططروح النووي ألحاديث ر مجع  -
أحاديث رايض الصططططططططططططططاحلني أصططططططططططططططلها يف أن جل  اإلميان. حيثلصططططططططططططططحيح البخاري إىل هناية كتاب 

 الصحيحني.

  تتبع تعليقات النووي وآراءه االعتقادية يف كتبه األخرى اليت توفرت لدى الباحث. -
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باحث العقيدة املتناولة يف يف مأئمة أهل السططططططططططططططنة يف مباحث العقيدة  أبرز أقوالاسططططططططططططططتقراء  -
 .البحث

 حث العقيدة املتناولة يف البحث.يف مباأقوال الفرق املخالفة ألهل السنة  استقراء أبرز -

 حاديث واآلايت الواردة يف البحث.أبريج األ -

 الرتمجة للعلماء الواردة أمساؤهم يف البحث. -

التوسطططططططططططططط يف سطططططططططططططرد املباحث قيد البحث بني االختصطططططططططططططار واإلطالة اللتزام الباحث بدليل  -
 الدراسات الفنية واإلجرائية للجامعة.

 خطة البحث:

 وثالثة أبواب. مقدمةيتكون البحث من 
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 عقيدة أهل السنة وخصائصها وكتاب رايض الصاحلني: األولالباب 
 فصالن:وفيه 

 أهل السنة واجلماعة األول: عقيدةلفصل ا
 مباحث:وفيه 

 ابلعقيدة. األول: التعريفملبحث ا
 اإلسالمية.خصائص العقيدة  :املبحث الثاين
 واجلماعة.مفهوم أهل السنة  :املبحث الثالث

 التعريف بكتاب رايض الصاحلني ومؤلفه اإلمام النووي :الثاينالفصل 
 وفيه مبحثان:

 املبحث األول: وفيه مطلبان:
 بكتاب رايض الصاحلني التعريف األول:املطلب 
 عليه وثناء العلماءض الصاحلني منزلة كتاب راي الثاين:املطلب 

 :وفيه مطالب الثاين:املبحث  
  نووياإلمام ال ترمجة األول:املطلب  

 منهج اإلمام النووي يف العقيدة. الثاين:املطلب 
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 ابلعقيدة التعريف :األول املبحث

مططادة اعقططدا يف اللغططة تططدور حول الثبوت على الشططططططططططططططيء، عقططدت احلبططل والبيع  العقيططدة لغططة:
قال الكسطططططائي:  تعقيدا،وعقد الرب وغريه، أي غلظ، فهو عقيد. وأعقدته أان وعقدته  فانعقد، والعهد

عليه والعقدة ابلضطططططططططططم: موضطططططططططططع العقد، وهو ما عقد  تعقد، ال للقطران والرب وحنوه: أعقدته حىتايق
 .(1)اوهو مبعىن مفعول يعّن معقودا عليهلزمه  يءوعقد قلبه على الشا

وما جيب هلل تعاىل من صططططفات الكمال واجلالل،  تعلق ابإلميان مباعلم يهو  :اصطططططالحاالعقيدة 
 وعما جيب للرسطططططططططططل واألنبياء ،يف حقه من األفعال زوما جيو  ،به جل وعال قال يليعليه عما  ليسطططططططططططتحي

بذلك من اإلميان ابلكتب املنزلة  لوما يتصطططططططططططط ،يف حقهم زوما جيو ويسططططططططططططتحيل عليهم  ،عليهم السططططططططططططالم
هبا،مما هو  األصطططططططول ويلحقومبا يتفرع عن هذه  واملالئكة األطهار ويوم البعث واجلزاء والقدر والقضطططططططاء،

 األسطططططاسوعلى هذا  ،،فهو مبثابة األسطططططاس ملا يتبعه من فروع الدين واألحكام العملية ،لدينمن أصطططططول ا
تعدد تعريفات العقيدة يف وابلرغم من (، أصطططططططططططول الدين)ض أهل العلم على العقيدة مصططططططططططططلح أطلق بع

لذهنية ا األمور ا أبهناالعقيدة  لتعريف لكنها يف جمملها تتفق يف اخلطوط العريضططططططة ،مصطططططططلح أهل العلم
العلم به السطططططمع  وهو علم قائم على السطططططمعيات ويعّن ذلك ما كان طريق ،(2)بكيفية عمل اليت مل تتعلق

الوارد يف الكتاب أو السططططططططططططنة واآلاثر، مما ليس للعقل فيه جمال، وهو ما يتوقف اإلميان به على جمرد ورود 
  .(3) االثابت والفقه واإلمجاع والنظرالسماع أو الوحي به، مستمد من الكتاب املنزل والتفسري واحلديث 

لتتميز عن عقائد الفرق  )السطططططططنة(،كما أطلق علماء السطططططططلف على العقيدة الصطططططططحيحة اسطططططططم 
السطططنة لإلمام أمحد بن حنبل، والسطططنة البن أيب  حنو:مؤلفات يف العقيدة ابسطططم السطططنة  املخالفة وظهرت

 وغريمها. عاصم،
  

                                      
، 3، طلســان العرب، انظر أيضططاً: ابن منظور، 510ص د.ط،الصــحاات  ا الل ة وصــحاات الل ة العربية، انظر: اجلوهري،  (1)

 .298ص 3ج
 فهي األمور العلمية اخلربية املتعلقة ابلغيبيات. (2)
 .4ص  1د.ط، ج ،األنوارلوامع : السفاريّن-40ص  1، طوالفروع األصول الشرتي:انظر:  (3)
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 ميةاإلسال العقيدة خصائص :املبحث الثاين
وبقول  العظيم،حيكمها ضططابط االسططتدالل ابلكتاب هي اليت العقيدة اإلسططالمية الصططحيحة إّن 

وما درج  عنهم،قتفاء ابلصططحابة الكرام رضططوان هللا تعاىل الوا والتسططليم،النيب الكرمي عليه أفضططل الصططالة 
لة مما تلقاه أئمة الدين  لوه يف وأصططططططططططططططّ  ابلنقول،ه وأثبتو  ابلقبول،عليه الرعيل األول من القرون املفضطططططططططططططط

  فهي: (2)هبا، وهي أبتص خبصائص متيزها وتتفرد (1)األصول

مسططططططططائل االعتقاد الواجب على العبد اإلميان هبا هي أمور الغيب اليت  : فجميعغيبيةعقيدة  -
ابلغيب هو معرض للثناء من رب العاملني  نواإلميا ،ملسو هيلع هللا ىلصيف كتاب هللا وسططططنة رسططططوله  ءما جامسططططتمدها 
 .(3) (امل َذِلَك اْلِكَتاُب الَ َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِّْلُمتَِّقنَي الَِّذيَن يُطْؤِمُنوَن اِبْلَغْيبِ ) قال تعاىل:

وتقدمه يف قالب ديّن يناسططططب كل  السططططليمة،فهي تتلمس كل ما حتتاجه الفطر  :الشططططمولية -
  البشرية.متطلبات النفس 

وال  ،ملسو هيلع هللا ىلصمن سطططططنة رسطططططوله حممد  ، وما صطططططحعّز وجلّ  هي موقوفة على كتاب هللاف :التوقيفية -
ومل تظهر يف األمة البدع والضطططططططالالت إال بسطططططططبب تقدمي  توقيفية،ألن مصطططططططادرها  لالجتهاد؛جمال فيها 
 النصوص املنزلة والوحي املعصوم.  والعقل علىالقياس 

 حياة اإلنسان املسلم تتطور وتنمو، بدون اخلروج عن إطار العقيدة الثابت الذيف :الثبوت -

 وعدم التبدل.  تابلثباركة اإلنسان ومنوه مع االلتزام ح استوعب
  

                                      
 .27، ص 1، د.ط جلوامع األنوار البهية : السفاريّن،انظر (1)
منهج االستدالل على بن علي حسن،  عثمان-1ط ، املدخل إىل دراسة العقيدة اإلسالمية،وانظر: األشقر: عمر سليمان (2)

 .1. حممد ابكرمي، وسطية أهل السنة بني الفرق، ط6ط ،مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة
 .1رة: اآلية: سورة البق (3)
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العقيدة اإلسطططططططططططالمية صطططططططططططاغها رب العباد جل وعال وارتضطططططططططططاها لعباده، فهو  :فطريةعقيدة  -
ۅ ۅ ﴿: الفطرة اليت فطرهم عليها سبحانه وتعاىل، قال جل وعال بما يناسخالقهم الذي شرع هلم 

 (1)﴾ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

يدة واضطططططحة ال غموض فيها وال تعقيد، توضطططططح لإلنسطططططان حقيقة احلياة عقفهي  :الوضطططططوح -
  .وكل املخلوقات تصمد إليه صمد،وأن هذا الكون ميلكه إله واحد أحد فرد  والوجود،

فهي وسططططط يف كل ابب من أبواب العقيدة ال إفراط فيها وال تفريط فأهل السططططنة  :الوسطططططية -
 يع أمورهم. يف مج منحرفني،وسط أي عدول خيار بني طرفني 

  

                                      
 .30سورة الروم: اآلية:  (1)
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 واجلماعة السنة أهل الثالث: مفهوم املبحث

 ملسو هيلع هللا ىلصجاءت هذه التسطططمية لتدل على وصطططف دقيق مييز أهل العقيدة الصطططحيحة وأتباع الرسطططول 
فتمايزت الفرق، وتباينت امللل، وارتفعت  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن الفرق األخرى اليت سارت على خالف طريقة النيب 

الذي أرشد إليه من حني سلكت الطريق ،التنوع واالختالف اخمة بني ذلكراية أهل السنة واجلماعة ش
إن  ىتليأتني على أميت ما أتى على بّن إسططرائيل حذو النعل ابلنعل، ح ا:بقوله ملسو هيلع هللا ىلصعن اهلوى  ال ينطق

كان منهم من أتى أمه عالنية لكان يف أميت من يصطططططططططططططنع ذلك، وإن بّن إسطططططططططططططرائيل تفرقت على ثنتني 
ثالث وسططططططبعني ملة، كلهم يف النار إال ملة واحدة، قالوا: ومن هي اي وسططططططبعني ملة، وتفرتق أميت على 

 )هي ما أان عليه وأصططحايب( :فقوله عليه الصططالة والسططالم ،(1)رسططول هللا؟ قال: ما أان عليه وأصططحايب(
  .سواء كانت مجاعة أو فرد واحد ،ملسو هيلع هللا ىلصاجلماعة هي ما وافقت طريقة النيب  :تعّن أن

عهد النبوة، فقد ورد يف تفسري االصطالح إىل صدر اإلسالم و يرجع هذا  :السنةمن هم أهل 
قال: افأما الذين ابيضطططططططت وجوههم فأهل السطططططططنة  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴿ تعاىل:ابن عباس لقوله 

 .(2)فأهل البدع والضاللةا وجوههم:واجلماعة وأولو العلم، وأما الذين اسودت 

ه والتابعني ومن  بعهم وأصطططططططططططحاب ،ملسو هيلع هللا ىلصهم املتبعون للعقيدة الصطططططططططططحيحة وفق منهج الرسطططططططططططول ف
  .(3)الدينإبحسان إىل يوم 

 :(4)يف توضططططططططططططيح مسططططططططططططمى أهل السططططططططططططنة ومتيزهم به عن ابقي الفرق الرازيقال اإلمام أبو حا  
 إبطال يريدون حشطططويه السطططنة أهل الزاندقة تسطططميتهم وعالمة األثر، أهل يف الوقيعة البدع أهل اوعالمة

                                      
 .2641 ب األمة،ابب ما جاء يف افرتاق هذه  أبواب اإلميان،، سنن الرتمذي( 1)
 .79 ص 1، ج9ط ، شرات أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة،الاللكائي (2)
 .18ص 2، طاملدخل لدراسة العقيدة اإلسالميةانظر: الربيكان:  (3)
م( حممد بن إدريس بن املنذر بن داود، بن مهران احلنظلي، أبو حا :  890- 810هططططططططططططططططط    277- 195ي )( أبو حا  الراز 4)

 .247ص 13حافظ للحديث، من أقران البخاري ومسلم، ولد يف الري، وإليها نسبته. سري أعالم النبالء ج
= 
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 خمالفة السطنة أهل تسطميتهم القدرية ، وعالمة(2)مشطبهة السطنة أهل تسطميتهم (1)اجلهمية اآلاثر، وعالمة
 واحد اسططططم إال السططططنة أهل يلحق ، وال(4)انصططططبة السططططنة أهل تسططططميتهم الرافضططططة ، وعالمة(3)ونقصططططانية
  .(5)األمساءا هذه جتمعهم أن ويستحيل

تزال عصططططابة اال  احلق بقوله:هنا وحدها على أبوقد بشططططر عليه الصططططالة والسططططالم هذه اجلماعة 
من أميت يقاتلون على أمر هللا، قاهرين لعدوهم، ال يضططرهم من خالفهم، حىّت  تيهم السططاعة وهم على 

 يب ىب﴿ سطططططبحانه:وهم الذين بني هللا سطططططبحانه وصطططططفهم عند وقوع االختالف فقال  ،(6)ذلكا

 لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 ىي ني مي زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 .(7)﴾جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي

فإن السططططنة مقرونة ابجلماعة،  ،اوأهل السططططنة هم أهل اجلماعة :يقول شططططيخ اإلسططططالم ابن تيمية

                                      
مجلة اعتقادهم نفي  الرتمذي ومنصطططططفوان اجلهمية إحدى الفرق الكالمية املنسطططططبة لإلسطططططالم، تنسطططططب إىل مؤسطططططسطططططها اجلهم بن  (1)

وأما األمساء احلسىن فإهنم يثبتوهنا كدالالت على الذات كأمساء  ،إال صفة الوجود املطلق وال يثبتونوجل  مجيع صفات هللا عز
 على عقيدة اإلرجاء يف مسطططططططططططططططمى ومعىن وهم ،والصطططططططططططططططفاتعلى احلقيقة ينفون األمساء  فهم ،اجملازوأهنا من ابب  أعالم فقط

وأما يف القدر فهم جربية يرون أن اإلنسطططططططططططططان يف أفعاله هو كالريشطططططططططططططة يف مهب  ،يكفي يف اإلميان املعرفة فقط:اإلميان ويقولون
العقل، ينكرون الصطططططططططططططراط وامليزان وينكرون دوام اجلنة  ال توافقكما أهنم ينكرون الغيبيات اليت ،وال حيلة له ال تصطططططططططططططرفالريح 
 238 1مقاالت اإلسالميني  -1138 3..يراجع: فرق معاصرة غالب عواجي .لوقهللا عندهم خم وكالم ،والنار

والنافني عن  للصططططفات،املعطلني  والتجسططططيم، مع أهنم همفرية التشططططبيه التمثيل على أهل السططططنة ويرموهنم بأهل البدع هذا اللفظ يطلقه ( 2)
وهذا حمض  التجسطططيم، تعاىل إىلوا من أثبت تلك الصطططفات هلل ولذا نسطططب تعاىل،عطَّلوا صطططفات هللا فهم هللا عز وجل ما أثبته لنفسطططه 

 . (219-214)صو االفرق بني الِفرقا  (،121-119)صانظر االتبصري يف الدينا لإلسفراييّن وكذب. وانظر: افرتاء،
 ينقص وهلذا يسمون أهل فأهل السنة يعتقدون أبن اإلميان يزيد وينقص، وأما املرجئة فيزعمون أن اإلميان ال يتجزأ فال يزيد وال( 3)

 السنة أبهنم نقصانية.
فالرافضطططططططة تزعم أبن تقدمي الشطططططططيخني أيب بكر وعمر رضطططططططي هللا عنهم يف اخلالفة هو عداء منصطططططططوب لعلي رضطططططططي هللا عنه وآل ( 4)

 البيت.
 .202ص 1، ج9، طشرات أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعةالاللكائي،  (5)
 .1924: التزال طائفة من أميت، ملسو هيلع هللا ىلصب قوله اإلمارة، اب مسلم: كتابأخرجه ( 6)
 .213سورة البقرة: اآلية  (7)

= 
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، وقال (1)كما أن البدعة مقرونة ابلفرقة فيقال: أهل السطططططططططنة واجلماعة، كما يقال: أهل البدعة والفرقةا
بتة عن نبيهم الثاوا ابتباعهم الكتاب والسططططنة وأما أهل احلديث والسططططنة واجلماعة فقد اختصططططا :رمحه هللا

 (3)اواملعتزلة (2)اخبالف اخلوارج ملسو هيلع هللا ىلصيف األصطططططططططططول والفروع، وما كان عليه أصطططططططططططحاب رسطططططططططططول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص
 ملسو هيلع هللا ىلص ومن وافقهم يف بعض أقواهلم، فططإهنم ال يتبعون األحططاديططث اليت رواهططا الثقططات عن النيب اوالروافض

 .(4)االيت يعلم أهل احلديث صحتها

 وذلك ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عهد على الصحابة أتباع الناجية الفرقة وصف كان  فإذاا :محه هللاوقال ر 
 وأصحابه هو ملسو هيلع هللا ىلص كان  ما فالسنة واجلماعة، السنة أهل هم الناجية الفرقة كانت  واجلماعة، السنة شعار
 دينهم قوافر  ما الذين اجملتمعون هم واجلماعة ،هو فعله أو عليه، أقرهم أو،به أمرهم مما عهده، يف عليه
 بذلك فعلم؛منهم نبيه هللا برأ قد ،اجلماعة عن خارجون شطططططططيعا وكانوا دينهم فرقوا فالذين شطططططططيعا، وكانوا
 كان  اليت سططططططنته ابتباع الناجية الفرقة وصططططططف احلديث هذا وأن واجلماعة، السططططططنة أهل وصططططططف هذا أن

 .(5)املسلمنيا مجاعة وبلزوم وأصحابه هو عليها

ل السططططططططططططططنة واجلماعة العناية ابحلديث رواية ودراية، والكالم يف الرجال، من عالمات أهلذا فإن و 
 من عالماهتم أيضططاو ابتداع، غري  وأصططحابه، منملسو هيلع هللا ىلص وعلى ما كان عليه رسططول هللا  ،واحملافظة على السططنة

 شرعي. وعدم اخلروج على اجلماعة اليت هلا إمام احلق،احملافظة على اجلماعة ابالتباع والسري على املنهج 
  

                                      
 .24ص 1، ج1، طاالستقامة( ابن تيمية، 1)
خرج على اإلمام وعلى اجلماعة املسططلمة ابلسططيف للدعاء إىل معتقده وكان خروجه انبعا من  يطلق هذا املصطططلح على كل من (2)

العشرين، وانظر واخلوارج فرق متعددة، عدها بعضهم وأوصلها إىل حب املعصية،صا يكفرونوهم  الشريعة،خمالفة األصول يف 
 .18 1، امللل والنحل 86 1، مقاالت اإلسالميني227 1 فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها

عطاء الغزال  لواصططططل بنتنتسططططب  تطرف،املاملعتزلة هي فرقة ظهرت يف اإلسططططالم يف أوائل القرن الثاين، وسططططلكت املنهج العقلي  (3)
قول األمة أبسططرها يف مرتكب الكبرية، فهو عندهم ال مؤمن مطلق، وال كافر  البصططري، واعتزلواالذي اعتزل عن جملس احلسططن 

يان مطلقا؛ بل هو يف منزلة بني املنزلتني، ال مؤمن وال كافر، وانظر يف ترمجتهم ابلتفصيل: فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وب
 .43 1امللل والنحل  ،155 1مقاالت اإلسالميني  ،1175 3موقف اإلسالم منها 

 . 463ص  3ج، 1، طمنهاا السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ( ابن تيمية،4)
 .458، ص 3جاملرجع السابق ( 2)
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 التعريف بكتاب رايض الصاحلني ومؤلفه اإلمام النووي :لفصل الثاينا

 وفيه مبحثان:

 املبحث األول

 وفيه مطلبان:

 بكتاب رايض الصاحلني: األول: التعريفاملطلب 

الكتب اجلامعة  من أشهر ،كتاب )رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني( لإلمام النوويد  يع
اجلامع هو ما يوجد فيه من احلديث مجيع ف من كتب اجلوامع، نوأصططططططططططططحها، وهو م ملسو هيلع هللا ىلصلسططططططططططططنة النيب 

األنواع احملتاج إليها من العقائد واألحكام والرقاق وآداب األكل والشطططططططططططرب والسطططططططططططفر واملقام وما يتعلق 
وقطد انتقى املؤلف رمحطه هللا هطذه  ،ابلتفسططططططططططططططري والتططاريخ والسططططططططططططططري والفنت واملنططاقطب واملثططالطب وغري ذلطك

والنية املقصططططودة من هذا العمل واليت  ،والرجاء املبتغى ،اهلدف املنشططططود ليحقق ،فائقة األحاديث بعناية
افرأيت أن أمجع خمتصططرا من األحاديث الصططحيحة، مشططتمال  :بقوله عرب عنها رمحه هللا يف مقدمة كتابه

الرتهيب جامعا للرتغيب و  ،على ما يكون طريقا لصطططططاحبه إىل اآلخرة، وحمصطططططال آلدابه الباطنة والظاهرة
من أحاديث الزهد ورايضططططططططات النفوس، وهتذيب األخالق وطهارات  ،وسططططططططائر أنواع آداب السططططططططالكني

  .(1)االقلوب وعالجها، وصيانة اجلوارح وإزالة اعوجاجها، وغري ذلك من مقاصد العارفني

الرتغيب و الواردة يف مجيع شططططؤون العقيدة واحلياة  ملسو هيلع هللا ىلصلقد مجع اإلمام النووي أحاديث الرسططططول 
واآلداب يف كتابه رايض الصططططططططططططاحلني على أبواب، كل ابب خيتص مبوضططططططططططططوع  الرتهيب والزهد والرقائقو 

يث مجع األحاديث املتعلقة حباملنهج الذي يصططططططططططلح عليه يف عصطططططططططران احلديث املوضطططططططططوعي  معني وفق
وقد حرص رمحه هللا وأويف بعهده يف التزامه  ،ابملوضطططططططططططوع الواحد يف مكان واحد من مصطططططططططططادر احلديث

إال أهنا مل أحاديث  -1905- بلغتأحاديث الكتاب  فبالرغم من أن ،بنقل الصططططططططططططططحيح من احلديث
، وهبذا حاول اإلمام جهده يف تنفيذ (2)القبولحد عن  جا ال أبر ضططططططططططططططعيف احديث 46عدد  حنوحتو إال 

                                      
 .يف رايض الصاحلني مقدمة النووي (1)
 .289، ص 1ط احلديث وعلومه اإلمام النووي وأثره يفانظر: احلداد،  (2)

= 
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 وألتزم فيه أن ال أذكر إال حديثا صططحيحاوعده الذي أخذه على نفسططه عند تصططنيف الكتاب بقوله:ا 
 .(1)امن الواضحات، مضافا إىل الكتب الصحيحة املشهورات

متضططططططمنة لعشططططططرين ( اباب، 289تسططططططعة عشططططططر كتااب، حتتوي على )وجاء تقسططططططيم الكتاب إىل  
( يف فضطائل شطىت، أخذت حنو ثلث 83) مسطبوقة بثالثة ومثانني اباب (،1220ومائتني وألف حديث )

 (.685) ئة حديثالكتاب، إذ بلغت أحاديثها مخسة ومثانني وستما

 عليه:  وثناء العلماءمنزلة كتاب رايض الصاحلني  الثاين:املطلب 

املسطططططططططلم، لرتبية  اعملي منهجاأن تكون  كتاب رايض الصطططططططططاحلني من أهم الكتب اليت تصطططططططططلح
 فوائده،واهتموا بشططططططططرحه والنيل من   ليفه،أثىن على هذا الكتاب املبارك أئمة العلم واهلدى منذ  حيث

صطططططططحيحة وبناء منهجي يؤصطططططططل العقيدة واألخالق واآلداب الشطططططططرعية حبسطططططططن  من نصطططططططوصه ملا احتوا
 .تبويب ومتيز يف عرض األحاديث

يف معرض سطططططططرده ملصطططططططنفات  اهتمام العلماء قدميا وحديثا قال السطططططططخاويو  إشطططططططادة وهو حمط 
 يف - النووي  ومها جليالن ال ُيسطتغىن عنهما، بل قال الشطيخ  واألذكار الصطاحلني،ورايض  : االنووي

أثناء النكاح من رواية ا الروضطططططططططططة ا عن: ا األذكار ا ما نصطططططططططططه: وهو الكتاب الذي ال ُيسطططططططططططتغىن عنه 
متديِّن، انتهى كالمه. وكان فراغه منه ا كما رأيته بنسطططططخة مقروءة عليه ا يف احملرم سطططططنة سطططططبع وسطططططتني 

 .(2)اوستمائة، قال: سوى أحرف أحلقها

وإبدمان النظر يف الصططططططططططططططحيحني وسططططططططططططططنن  هللا،خي بتدبر كتاب افعليك اي أ: (3)الذهيبوقال 

                                      
. وقد علق العالمة األلباين على هذا بقوله: إهنا: أي التزام الصطططططحة دعوى أغلبية وليسطططططت مقدمة النووي يف رايض الصــــاحلني (1)

مطردة وعذره أن اعتماده رمحه هللا يف األغلب على تصططططيح أو حتسططططني الرتمذي للحديث، وسططططكوت أيب داوود عنه، ومل يتفر  
ه إلجراء التحقيق عليها، وهو طريق أكثر املشطططتغلني ابحلديث من الفقهاء املتأخرين. انظر: النووي: حيىي بن شطططرف، هو بنفسططط

 . 11-10، ص1رايض الصاحلني، أبريج انصر الدين األلباين، ط
 .7، ص1ط : املنهل العذب الروي،السخاوي (2)
الذهيب املقرئ، اإلمام، احلافظ، حمدث العصطططططططططططططططر، خامتة احلفاظ مْياز مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن َقا (3)

 م(.1347-م 1275هط، 748-هط  673) ومؤرخ اإلسالم،
= 
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، (2)حممد بن صاحل بن عثيمني وعندما سئل الشيخ .(1)النسائي ورايض النواوي وأذكاره تفلح وتنجح ا
طالب مبتدئ  وخرياته، عنمن علماء السنة الذين اهتموا بشرح هذا الكتاب املبارك ونشر فوائده  وهو

الصططططططططاحلني وكتاب فقه السططططططططنة فبأيهما يبدأ؟ فأجاب بقوله: الذي أرى أن  يف العلم عنده كتاب رايض
ا مشططططططتمل على فقه كثري يف  إن توجديبدأ بكتاب رايض الصططططططاحلني ففيه فوائد قل  يف غريه، وهو أيضططططططً

 .(3)واملعامالت، فليبدأ به أوالا العبادات

لقي كتاب رايض الصططططططططططططططاحلني  من القبول مثل ما هللا أن جيعل هللا له كتااب يلقىوقد متىن رمحه 
ويقرأ يف كل مسطططططططططجد، وينتفع الناس به  جملس،ن كتاب رايض الصطططططططططاحلني يقرأ يف كل آلحيث قال: اا

 .(4)عل هللا يل كتااب مثل هذا الكتاب اانتفاعا عظيما، وأمتىن أن جي

عن حسططططن تصططططنيف وتبويب النووي لكتابه:  (5)الرتكي نبن عبد احملسطططط ويقول الشططططيخ عبد هللا
اء عمله نسيج وحده بديعا يف تنسيق موضوعاته، وترتيب أبوابه، وغزر نفعه حىت عم احلاضر والباد اج

وطبقت شهرته اآلفاق، فسارت به الركبان يف األغوار واألجناد وأقبل الناس عليه حفظا وقراءة، واأبذوه 
 .(6)مادة للتذكري واملوعظة يف املساجد واجملالسا

 مقدمة كنوز رايض الصاحلني إىل بقوله يف (7)العمارستاذ محد بن انصر األ ىل متيز الكتاب يشريإو 
متيزه احبسططن االختيار وجودة االنتقاء وروعة الرتاجم فكان لبااب لذوي األلباب ونفعا للعامة واخلاصططة وأ ح 

 .(8)نشر السنة الصحيحة، فكان من أنفع كتب السنة وأيسرها تناوال وحبثا وترتيبا وتنسيقاا

                                      
 ص 19ج ،3ط النبالء،سري أعالم  الذهيب: (1)
لفقيه، ، االعامل، احملققهطططططططططططططططط( 1421 - 1347حممد بن صاحل بن حممد بن سليمان بن عبد الرمحن العثيمني الوهييب التميمي ) (2)

 املفسر.
 .1413، ، د.طجمموع فتاوى ورسائل العثيمني( السلمان، 3)
دروس صطططوتية قام بتفريغها موقع الشطططبكة اإلسطططالمية، لقاءات كان يعقدها الشطططيخ مبنزله كل  لقاء الباب املفتوات،ابن عثيمني،  (4)

 .هو اللقاء. اجلزء 15ص 34هط، ج1421صفر، عام  14هط وانتهت يف اخلميس 1412مخيس. بدأت يف أواخر شوال 
 أمني عام سابق لرابطة العامل اإلسالمي، ومستشار يف الديوان امللكي السعودي برتبة وزير. (5)
 .13، ص 1ط ،كنوز رايض الصاحلني  انظر: العمار، (6)
 ودية.انئب املشرف العام وانئب رئيس اهليئة التأسيسية جلامع وجممع امللك فهد الثقايف واالجتماعي ابلسع (7)
 .31، ص كنوز رايض الصاحلنيانظر: العمار،  (8)
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 الثاينث املبح

 :وفيه مطالب
  اإلمام النووي ترمجة األول:املطلب 

 امسه ونسبه: 

بن شططططرف بن مري بن حسططططن بن حسططططني، مفيت األمة، شططططيخ اإلسططططالم، حميي الدين، أبو  حيىي
املصططططططططنفات املشططططططططهورة،  األعالم، صططططططططاحب، احلافظ، الفقيه، الشططططططططافعي، الزاهد، أحد (1)زكراي النواوي

 .(2)هي قرية من قرى اجلوالن يف سوريةوالنووي نسبة إىل نوى، و 

 :والدته

 .(3)يف العشر األوسط من احملرم سنة إحدى وثالثني وست مئة

 :ابلعلممبدأ أمره واشت اله 

ويل هللا رمحه هللا قال:  (5)اذكر يل الشططططططيخ ايسططططططني بن يوسططططططف املراكشططططططي :(4)العطار ابن ذكر
الصطططططططبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو ارأيت الشطططططططيخ حميي الدين وهو ابن عشطططططططر سطططططططنني بنوى، و 

منهم، ويبكي إلكراههم، ويقرأ القرآن يف تلك احلال، فوقع يف قليب حمبته، وجعله أبوه يف دكان،  يهرب

                                      
نسططططططططططبة إىل نوى، فيقال نووي، ويقال نواوي، قال السططططططططططخاوي: إبثباهتا وحذفها، قرأته خبط الشططططططططططيخ واأللف اليت هي بدل الم  (1)

السري بقوله:ا  ، ويف185  174ص 4الكلمة، تقلب واوا يف النسبة كما يقال فىت وفتوي. وذكره الذهيب يف تذكرة احلفاظ ج
اِئيّ  َنن النَّسطططططططططططططَ ِحْيَحنْيِ( و)سطططططططططططططُ ( َوأَذَكاره، تُطْفِلْح راَِيض النطََّواِويَو) (،فَطَعَلْيك اَي َأِخي بتدب ر ِكَتاب هللِا، َوإِبدَمان النََّظر يف )الصطططططططططططططَّ

 .165. وانظر: حتفة الطالبني ص 340ص  19، ج3، طسري أعالم النبالء ا. انظر: الذهيب:َوتُطْنِجحْ 
 .247ص 50، ج2ط  ريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم،الذهيب،  (2)
 .30، ص1ط املنهاا السوي يف ترمجة اإلمام النووي،املرجع السابق، وانظر: السيوطي، جالل الدين أبو الفضل،  (3)
م( 1324-1256 - هطططط724-654العطار )علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان، أبو احلسن، عالء الدين ابن  (4) 

سططنة  30، كان أبوه عطارا وجده طبيبا. ابشططر مشططيخة املدرسططة النورية مدة تلميذ النووي الذي الزمه ويسططمى مبختصططر النووي
 فكان حيمل يف حمفة، وكتب بشماله مدة. 701وفلج سنة 

 ه. 687ايسني بن عبدهللا بن يوسف املراكشي، املقرئ تويف عام  (5)
= 
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فجعل ال يشطططتغل ابلبيع والشطططراء عن القرآنا. قال: افأتيت الذي يقرئه القرآن، فوصطططيته به، وقلت له: 
 (1)به.انه، وأزهدهم، وينتفع الناس هذا الصيب يرجى أن يكون أعلم أهل زم

 :العلممهته يف طلب 

أخذه أخذ املدرك الواعي لوظيفته اليت ذرأه هللا  ،يف طلب العلمشططططططططططديد النهم لقد كان اإلمام  
: اأما بعد فقد قال هللا تعاىل فيها لاليت يقو وندرك ذلك بوضطططططوح حينما نقرأ هذه السططططططور ،من أجلها

خلقوا  وهططططذا نص يف أن العبططططاد ،(2)﴾ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿العظيم العزيز احلكيم: 
للعبادة، ولعمل اآلخرة، واإلعراض عن الدنيا ابلزهادة، فكان أوىل ما اشططططططططططتغل به احملققون، واسططططططططططتغرق 
األوقات يف حتصططيله العارفون، وبذل الوسططع يف إدراكه املشططهورون، وهجر ما سططواه لنيله املتيقظون، بعد 

لتشططططططططططططططمري يف تبيني ما كان مصططططططططططططططححا للعبادات، اليت هي دأب أرابب معرفة هللا، وعمل الواجبات، ا
العقول، وأصططططحاب األنفس الزكيات، إذ ليس يكفي يف العبادات صططططور الطاعات، بل ال بد من كوهنا 

، قد احنصططططرت معرفته يف تخياليا أبعصططططرالقواعد الشططططرعيات وهذا يف هذه األزمان، وقبلها  على وفق
 أحكام الدايانت، فهي املخصوصة ببيان ذلك، وإيضاح اخلفيات منها، الكتب الفقهيات، املصنفة يف

واجلليططات، وهي اليت أوضططططططططططططططح فيهططا مجيع أحكططام الططدين، والوقططائع الغططالبططات، والنططادرات، وحرر فيهططا 
الواضططططططططططحات، واملشططططططططططكالت، وقد أكثر العلماء رضططططططططططي هللا عنهم التصططططططططططنيف فيها من املختصططططططططططرات، 

املباحث، والتحقيقات، والنفائس اجلليالت، ومجع ما حيتاج إليه، وما  واملبسططططططططططوطات، وأودعوا فيها من
يتوقع وقوعطططه، ولو على أنطططدر االحتمطططاالت، البطططدائع وغطططاايت النهطططاايت، حىت لقطططد تركوان منهطططا على 

املثوابت، وأحلهم يف دار كرامته أعلى  اجلليات الواضطططحات، فشطططكر هللا الكرمي هلم سطططعيهم، وأجزل هلم
ذلطك يف ازدايد حىت  عطل لنططا نصططططططططططططططيبططا من ذلطك، ومن مجيع أنواع اخلريات، وأدامنططا علىاملقططامطات، وج

حنبه بوالدينا، ومشطططططاخينا، وسطططططائر من  منا من الزالت، وفعل ذلك رىياملمات، وغفر لنا ما جرى، وما 
 (3)ومن أحسن إلينا، وسائر املسلمني، واملسلمات، إنه مسيع الدعوات جزيل العطيات.ا ،وحيبنا

فقد كان يقرأ كل يوم اثّن عشر درسا على املشايخ  ،وطموح اندر ،مهة عالية ارمحه هللا ذكان 
                                      

 .23، ص 4، طشيخ احملدثني النووي م( الدقر، اإلما3)
 .56سورة الذارايت آية: (2)
 .2ص 1د.ت، ج د.ط، ،ط:اإلرشادمع تكملة املطيعي والسبكي،،شرات املهذب النووي، اجملموع (3)

= 
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يف ااجلمع بني  ودرسططططططططططا،(2)ودرسططططططططططني يف ااملهذبا،(1)شططططططططططرحا وتصططططططططططحيحا، درسططططططططططني يف االوسططططططططططيطا
ودرسططاً يف اإصططالح  ،البن جّن (5)ودرسططا يف االلمعا ،(4)ودرسططا يف اصططحيح مسططلما (3)ايحنيالصططح
 رة يف االلمعا أليب  :ودرسططططططططاً يف أصططططططططول الفقه،ا، ودرسططططططططا يف االتصططططططططريف(6)السططططططططكيت البن  املنطق

يف أصطططططططول  ودرسطططططططا ،ودرسطططططططاً يف أمساء الرجال ،(8)الرازي و رة يف ااملنتخبا فخر الدين ،(7)إسطططططططحاق
 ،ووضططوح عبارة ،هبا من شططرح مشططكل مجيع ما يتعلق اكنت أعلق:و يقول عن طريقة مدارسططته ،الدين

  .(9)وابرك هللا يل يف وقيت  ،وضبط لغة

ومسع اصططططططططططططحيح  ،(10)الربهانفسططططططططططططمع اصططططططططططططحيح مسططططططططططططلما من الرضططططططططططططى ابن  احلديث،مسع 
و اجامع  ماجه،وابن  والنسططططططططططططائي، ،(13)او اسططططططططططططنن أيب داود ،(12)او امسططططططططططططند أمحد (11)البخاريا

لا يف ، وامعامل التنزي(14)الرتمذيا و امسططططند الشططططافعيا و اسططططنن الدارقطّنا واشططططرح السططططنةا للبغوي

                                      
 الوسيط يف املذهب الشافعي أليب حامد الغزايل. (1)
 نووي جزءا منه يف كتابه اجملموع.أليب إسحاق الشريازي. وقد شرح ال اإلمام الشافعي فقهاملهذب يف  (2)
 .488كتاب اجلمع بني الصحيحني للحميدي األندلسي، حممد بن فتوح بن عبدهللا احملدث املؤرخ تويف عام   (3)
لإلمام مسططلم بن احلجاج أبو احلسططن القشططريي  ملسو هيلع هللا ىلصهو كتاب املسططند الصططحيح املختصططر بنقل العدل عن العدل إىل رسططول هللا  (4)

 ه.261عام النيسابوري تويف 
 ه.392كتاب يف النحو أليب الفتح عثمان بن جّن املوصلي تويف عام   (5)
 ه.244البن السكيت أبو يوسف يعقوب بن إسحاق املتويف عام  (6)
 ه.476اللمع يف أصول الفقه أليب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي املتويف عام  (7)
 ه.606حممد بن عمر بن احلسن املتويف عام  منتخب احملصول يف األصول لفخر الدين (8)
 .50ص 1، ج1، طحتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميي الدينابن العطار،  (9)
 ه.664رضي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أيب حفص املضري الواسطي التاجر اببن الربهان تويف عام  (10)
 حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفيلإلمام  وسننه وأايمه ملسو هيلع هللا ىلصاجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  (11)

 ه.256املتويف عام 
 هط،241بو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين املتوىف: لإلمام أ (12)
 ه.275:املتويف عام داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي أيبلإلمام  (13)
 ه.516حملي السنة أبو حممد بن احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي املتويف عام  (14)

= 
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، و (3)، وارسططالة القشططرييا(2)، و ااخلطب النباتيةا(1)بن بكار األنسططاب اللزبريالتفسططري له، وكتاب ا
، وكتاب اآداب السامع والراويا للخطيب  (4)اعمل اليوم والليلةا  .(5)البن الس ّنِّ

 :شيوخه

من  ا وهططذا:منهجططه يف التفقططه واألخططذ من العلمططاءبعض شططططططططططططططيوخططه و قططال النووي حمططداث عن 
للمتفقه والفقيه معرفتها، وتقبح به جهالتها، فإن  ينبغياملطلوابت املهمات، والنفائس اجلليالت اليت 

شطططيوخه يف العلم آابء يف الدين، وصطططلة بينه وبني رب العاملني، وكيف ال يقبح جهل اإلنسطططان والوصطططلة 
مطططهثرهم، والثنطططاء عليهم،  بينطططه وبني ربطططه الكرمي الوهطططاب، مع أنطططه مطططأمور ابلطططدعطططاء هلم، وبرهم، وذكر

وحينئذ يعرف من كان يف عصطران وبعده طريقه ابجتماعها  ،ملسو هيلع هللا ىلص وشطكرهم، فأذكرهم مىن إىل رسطول هللا
قريبا، فأما أان فأخذت الفقه قراءة، وتصطططحيحا، ومساعا، وشطططرحا، وتعليقا، عن مجاعات،  وطريقيتهي 
عبادته، وعظم فضله، ومتيزه يف ذلك على اإلمام املتفق على علمه، وزهده، وورعه، وكثرة  شيخيأوهلم 

، رضططى هللا عنه وأرضططاه، ومجع (6)املقدسططيمث  املغريبأشططكاله، أبو إبراهيم إسططحاق بن أمحد بن عثمان 
وبينه وبني سططططائر أحبابنا يف دار كرامته مع من اصطططططفاه، مث شططططيخنا أبو حممد عبد الرمحن بن نوح  بيّن

، اإلمام العارف، الزاهد، العابد، والورع، (7)الدمشططططططططططقيمث  املقدسططططططططططيبن حممد بن إبراهيم بن موسططططططططططى 
املتقن، مفىت دمشططططططططططططططق يف وقتططه، رمحططه هللا، مث شططططططططططططططيخنططا أبو حفص عمر بن أسططططططططططططططعططد بن أىب غططالططب 

مث احللىب  الربلي، اإلمام املتقن، رضى هللا عنه، مث شيخنا أبو احلسن سالر بن احلسن (8)األربلي،الربعي
                                      

الزبري بن بكار بن عبد هللا القرشطططططي األسطططططدي املكي، من أحفاد الزبري بن العوام، أبو عبد هللا: عامل ابألنسطططططاب وأخبار العرب،  (1)
 ه.256راوية. تويف عام 

 ه.374بدالرحيم بن حممد بن نباتة خطيب اخلطباء املتويف عام ملؤلفها ع (2)
 .ه465عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك القشريي املتوىف: الرسالة القشريية يف علم التصوف ملؤلفها  (3)
راهيم بن أسططباط بن بن حممد بن إسططحاق بن إب ملؤلفه أمحد عمل اليوم والليلة سططلوك النيب مع ربه عز وجل ومعاشططرته مع العباد (4)

 .هط364املتوىف: « ابن الس ّنِّ »عبد هللا بن إبراهيم بن بَُدْيح، الدِّيْطنَطَوري ، املعروف بط 
 ه.463اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت بن مهدي اخلطيب البغدادي املتويف عام:  (5)
ه وهو أول شططططيوخه وأخذ عنه الفقه، انظر هتذيب األمساء 650ن عثمان املغريب املتويف عام كمال الدين أبو إبراهيم بن أمحد ب  (6)

 .46ص 1ج
 .265ص 5ه.انظر ترمجته يف الشذرات ج654املتويف عام  (7) 
 .208ص 1، الدارس يف  ريخ املدارس ج308ص 8ه.انظر: طبقات السبكي ج675املتويف عام  (8)

= 
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، النواحيى إمامته، وجاللته، وتقدمه يف علم املذهب على أهل عصره هبذه ، اجملمع عل(1)الدمشقيمث 
 .(2)رضى هللا عنه

  وعلومه:احلديث الشريف يف  مؤلفاتهذكر 

 اج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاجا.املنهابط صحيح اإلمام مسلم، وهو املعروف  شرح -1

 .ملسو هيلع هللا ىلصاملنتخبة من كالم سيد األبرار  األذكار -2

 وهو مدار حبثنا. ،ملسو هيلع هللا ىلصني من كالم سيد املرسلني الصاحل رايض -3

 النووية. األربعون -4

لكتاب ااإلرشططططادا الذي اختصططططار وهو  ،ملسو هيلع هللا ىلصالتقريب والتيسططططري ملعرفة سططططنن البشططططري النذير  -5
 يثا؛ لإلمام أيب عمرو بن الصالح.هو خمتصر كتاب اعلوم احلد

كتاب امعرفة علوم اختصار  وهو  ،ملسو هيلع هللا ىلصطالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق  إرشاد -6
 أيب عمرو بن الصالح. احلديثا؛ لإلمام

كتاب ااألمساء املبهمة يف األنباء اختصطططططططططططططططار  وهو  ،اإلرشطططططططططططططططاد إىل بيان األمساء املبهمات -7
 كمةا؛ لإلمام اخلطيب البغدادي.احمل

 ث األحكام، وَصل فيه إىل الزكاة.يف أحادي اخلالصة -8

 إىل الوضوء. أيب داود، وَصل فيه سنن شرح -9

 ام البخاري، وَصل فيه إىل العلم.شرح صحيح اإلم التلخيص -10

 على حديث إمنا األعمال ابلنيات. اإلمالء -11

 
                                      

 .321ص 3، العرب ج 194ص 8، طبقات السبكي ج331ص 5ته يف الشذرات جانظر ترمج ه.670املتويف عام  (1)
 .20ص 1د.ت، جهتذيب األمساء والل ات، د.ط،النووي،  (2)
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 مناقبه:

يف وظيفة  الكان ال يضطططططيع له وقتاً يف ليل وال هنار؛ إ  العطار واصطططططفا سطططططريته العطرة: اابن قال 
ئه يشطططططتغل يف تكرار حمفوظه، أو مطالعة، وأنه بقي رق وجميال ابلعلم، حىت يف ذهابه يف الطمن االشطططططتغ

مث إنه اشططططططتغل ابلتصططططططنيف، واإلشططططططغال، واإلفادة، ، حصططططططيل على هذا الوجه حنو سططططططت سططططططننيعلى الت
واملناصطططططحة للمسطططططلمني ووالهتم، مع ما هو عليه من اجملاهدة لنفسطططططه، والعمل بدقائق الفقه، واالجتهاد 

 ،(1)من الشطططططوائب، واملراقبة ألعمال القلوب وتصطططططفيتها عيداج من خالف العلماء وإن كان بعلى اخلرو 
بل  ،وقاففيها من األ كهة دمشططق تورعا عمامن فا  فلم أيكل ،حياسططب نفسططه على اخلطرة بعد اخلطرة

 فّنمرين أبن أقف على غسططططططططططططططلها يف الوراقة، وخو اس خبطه، وأرين مرة ببيع كراريس حنو ألف كر ولقد أم
وال أرى هذه إال داللة خشطططططططططيته وإخالصطططططططططه رمحه  - أمكنّن إال طاعته، إن خالفت أمره يف ذلك، فما

 ،وكان قوي املدرك ،(2)صططططحيحه وسططططقيمه من كلهاعارفا أبنواعه   ،ملسو هيلع هللا ىلص حافظا حلديث رسططططول هللا -هللا
 ،يكتفي بظواهرها وال العلميةيف املسطططططائل  يتعمق إليهاتنثال عليه املعاين وقت احلاجة  ،حاضطططططر البديهة
وكان يعتضططططططططد ابحلديث الصططططططططحيح فصططططططططار لديه  ،الغري إال بعد التحقق من صططططططططحة دليله واليتقلد قول

 .(3)أو رجحه وفقا للدليل ،عارض قوله إمامه ورمبا فكرياستقالل 

 :وفاته

تويف يف الثلث األخري ليلة األربعاء الرابع والعشطططرين من رجب، سطططنة سطططت وسطططبعني وسطططتمائة، 
 .(4) شديدااملسلمون عليه أسفا  وارجتت دمشق وماحوهلا ابلبكاء، و سف

 

 

 

 

                                      
ومما يذكر يف هذا الشططططأن أنه رمحه هللا كان يكره أن يبالغ يف مدحه، وأن يطلق عليه لقب حمي الدين وكان يقول: ليس يف حل  (1)

 من قال عّن حمي الدين.
 .64ص  1د.ت، جاألمساء والل ات، د.ط، النووي، هتذيب (2)
 .9، ص 1، طشرات التفتازاين على األحاديث األربعني النوويةانظر: التفتازاين،  (3)
 .197، ص 4طاإلمام النووي،  الدقر، (4)
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 منهج اإلمام النووي يف العقيدة: الثاين:ب املطل

 وفيه مسائل:

شطططططططططتغال بعلم عن اال ابتعادهو  الشطططططططططريف،اشطططططططططتهر اإلمام النووي ابنشطططططططططغاله بعلم احلديث  أوال:
 .الكالم وذم أهله

 السنة:النووي ألهل  اثنيا: موافقة

فهو يؤصطططططل منهج أهل السطططططنة يف   جل مسطططططائل العقيدة،أهل السطططططنة واجلماعة يفوافق النووي 
اوأما أصططططل  :حيث يقولهذا واضططططحا جليا يف كالمه  ونرى التمسططططك ابهلدي النبوي ومنهج السططططلف،

واعتقاده  ،ملسو هيلع هللا ىلصواجب اإلسططططططططالم وما يتعلق ابلعقائد فيكفي فيه التصططططططططديق بكل ما جاء به رسططططططططول هللا 
على من حصططططططل له هذا تعلم أدلة املتكلمني، هذا هو اعتقادا جازما سططططططليما من كل شططططططك، وال يتعني 

فإن النيب  ،الصطططططحيح الذي أطبق عليه السطططططلف والفقهاء واحملققون من املتكلمني من أصطططططحابنا وغريهم
مل يطالب أحدا بشططططيء سططططوى ماذكرانه،وكذلك اخللفاء الراشططططدون ومن سططططواهم من الصططططحابة من  ملسو هيلع هللا ىلص

ومجاهري املتفقهني والفقهاء الكف عن اخلوض يف دقائق بعدهم يف الصططدر األول، بل الصططواب، للعوام 
خمافة من اختالل يتطرق إىل عقائدهم، مث يصططططططعب عليهم إخراجه بل الصططططططواب هلم االقتصططططططار  الكالم

على ما ذكرانه من االكتفاء ابلتصديق اجلازم، وقد نص على هذه اجلملة مجاعات من حذاق أصحابنا 
يف حترمي االشططططتغال بعلم الكالم أشططططد مبالغة وأطنب يف  -رمحه هللا -وغريهم، وقد ابلغ إمامنا الشططططافعي

ألن يلقى هللا العبد بكل ذنب ما  :حترميه وتغليظ العقوبة ملتعاطيه وتقبيح فعله وتغليظ اإلمث فيه فقال
 .(1)خال الشرك خري من أن يلقاه بشيء من الكالما 

 :والتأويل اثلثا: منهج النووي يف التفويض

فجّوز فيها التفويض أو  نصطططططططططوص الصطططططططططفات بعض منهج السطططططططططلف يف تفسطططططططططريي النوو خالف 
 :، ولبيان هذه املسالة البد من التطرق ملعىن التفويض والتأويل فنقولالتأويل

 
                                      

 .49ص 1د.ت، د.ط، ج،ط:اإلرشادمع تكملة املطيعي والسبكي،  اجملموع،( النووي، حيىي بن شرف، 1)
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اللفظ ومعنططاه  وهو إثبططات الكيفيططة،وتفويض  املعىن،هو تفويض  نوعني: األولعلى  التفويض
 .الذي يدل عليه

معىن نصوص اآلايت الواردة يف الصفات، ويفوضون علم كيفيتها  أهل السنة واجلماعة يثبتونو 
أمروها كما جاءتا وهو لفظ ورد ي معرض رد السطططططلف على  إىل هللا، فقوهلم يف صطططططفات هللا تعاىل:ا

وهي دالالت جاءت إلثبات  ،كالم املعطلة ويقصططططططططططططططد به: إبقاء داللتها على ما جاءت به من املعاين
  .فيقصد به إثبات حقيقة املعىن وهو رد على املمثلة ،ابال كيفا :وأما قوهلم ،ىلاملعاين الالئقة ابهلل تعا

ل احملمود وهو املراد عند وأما التأويل فهو على ثالثة أقسططططططططططام: األول مبعىن التفسططططططططططري وهو التأوي
ح من املعىن الراجح إىل املعىن املرجو  ظاهرهوالقسططططم الثاين هو التأويل مبعىن صططططرف اللفظ عن  ،السططططلف

 ،وهو التأويل املذموم وهو مسططططططططططلك أهل البدع جبميع طوائفهم لتعطيل النصططططططططططوص عن معناها احلقيقي
 .والثالث هو التأويل مبعىن احلقيقة اليت يؤول إليها املعىن وهو معىن شرعي معروف عند السلف

فويض يف املتتبع لشططططروح النووي ملسططططائل العقيدة جيد فيها مايوحي ابختياره ملنهج التأويل، والتو 
فلم يكن له يف التأويل  ،-الذي كان يف جممله نقال وليس حتقيقا منه و -معاين صطططفات هللا جل وعال، 

كمطططا ذكر   ،منهج اثبطططت وقواعطططد مطردة يسططططططططططططططري عليهطططا إمنطططا هو يف هطططذا البطططاب  بع لغريه غري حمقق
يف هناية حياته رمحه  يالنوو  هما كتبقولنا هذا  مما يؤيدو  ،(2)ا: اجعل تصطططططنيفه حتصطططططيالإنه (1)سطططططنوياإل

مث كيف يظن  ،ودعوى اجملططاز مردود إذ هو خالف األصططططططططططططططططل ا:هللا مفنططدا القول ابجملططاز حيططث يقول
على اسطططتعمال اجملاز يف صطططور ال  تواطؤهمابلصطططحابة رضطططي هللا عنهم وهم أصطططحاب العربية واهل اللغة 

 .(3)اتعد وال حتصى 

خالل إيرادان ألقول النووي يف مباحث ومن خالل فصطططول البحث سطططتتضطططح هذه املنهجية من 
 .ومسائل البحث

                                      
( اإلسطططططنوي: اإلمام مجال الدين اإلسطططططنوي هو اإلمام عبد الرحيم بن احلسطططططن بن على بن عمر بن على بن ابراهيم األموي الفقيه 1)

 .344، صفحة 3ه، انظر: األعالم للزركلي، اجلزء 772-704الشافعي األصويل النحوي العروضى،
 .53ص 1سيوطي: املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي،طانظر: ال( 2)
 .45، ص1ط ،واألصواتجزء فيه اعتقاد السلف يف احلروف ( النووي، 3)

= 



31 

 :(1) األشاعرةموقف النووي من  :رابعا

ملذهب أهل خمالف ) -وهو  ويل إمجايل وليس تفصطططططططططططيلي -مما نقله النووي من التأويلابلرغم 
 -، إال أن هللا سططبحانه قد عصططمه من الوقوع يف مزالق األشططاعرة، بل إنه وكالمهم يف الصططفات( السططنة

يف أكثر من موضططع حيث يقول يف معرض رده  قد صططرح مبخالفتهم وانتصططر ملذهب السططلف -رمحه هللا
والعجب أن كتب األشطططاعرة مشطططحونة ألن كالم هللا منزل على نبيه، ومكتوب  ا:ملعتقدهم يف كالم هللا

الكتابة، واملتلو  يف املصاحف، ومتلو ابأللسنة على احلقيقة، مث يقولون: املنزل هو عبارة، واملكتوب غري
هذا املعتقد  دحضويكفي يف  ،تعقبات ابردة ركيكةغري التالوة، ويشطططططططططططططرعون يف مناقضطططططططططططططات ظاهرة و 

 .(2)املراءاكوهنم ال يستطيعون على التصريح به بل هم فيه على حنو من 

 واللفظ هللاألئمة يف إثبات الكالم  والسطططططططططططنة وأقوالحشطططططططططططد األدلة من الكتاب  جنده قد ابينم 
نةأهل  إمام-أمحد وأن القرآن كالم هللا غري خملوق وقد نقل أقوااًل عن اإلمام تعاىل عبد  وعن-السطططططططططططططط

سطططططططعيد   بنحيىيوالبخاري و  -من أصطططططططحاب اإلمام أمحد  -اهلامشي  حممد والقاضطططططططي-مندهالرمحن بن 
 )فال ق:احلبن املبارك وإسحاق بن راهويه مث قال بعد هذه النقول الواضحة يف نصرة  وعبد هللاالقطان 

الظالم(، مما يدل على قوة انتصططططططططاره  واألجنم يفسططططططططبيل إىل اخلروج عما اعتقدوه فهم القدوة لإلسططططططططالم 
  .(3) ملذهب أهل السنة واجلماعة

  

                                      
تقدمي العقل على األدلة العقلية يف  :فرقة تنتسب إىل أيب احلسن األشعري يف االعتقاد، ومن أهم خصائص مذهبهم :األشاعرة( 1)

املتقدمني مثل أبو احلسن إمام  : منهممسائل االعتقاد وسلوك طريق التأويل يف النصوص اليت أبالف العقل، وهم على قسمني
أما املتأخرين فهم الذين زادوا يف  -املذهب، وابن جماهد وأيب احلسطططططططططططططن الباهلي، وأيب احلسطططططططططططططن الطربي والباقالين، وأبن فورك 

 ،لعريبالتأويل يف املذهب األشطططططططططططعري، وتوسطططططططططططعوا يف إدخال القواعد الكالمية والتصطططططططططططوف، وأمههم: أبو املعايل اجلويّن، وابن ا
،،دار 1انظر: عقيدة األشطططططاعرة دراسطططططة نقدية ملنظومة جوهرة التوحيد حسطططططان الرديعان،ط -والشطططططهرسطططططتاين، والرازي، واآلمدي

 .2011 -1432التوحيد للنشر، الرايض،
 .39، ص 1طاملرجع السابق،  (2)
 .39ص ،1النووي، جزء فيه اعتقاد السلف يف احلروف واألصوات، ط (3)
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 راء العلماء يف عقيدة النووي:آخامسا 

-هللا رمحه-اإلمام  متعددة تتجاذبعند البحث عن عقيدة اإلمام النووي جند أن هناك أطرافا 
إىل انحيتها، كما تالحظ أيضطططططططا تذبذب العلماء يف احلكم عليه، فبينما يصطططططططفه السطططططططبكي يف طبقات  كل

ويشطططططططططيد به  ،(1) عمره على طريقة أهل السطططططططططنة واجلماعة طول -هللارمحه -امل يزل  أبنه:الشطططططططططافعية الكربى 
راب الدنيا إذا صري دينه كان حيىي رمحه هللا سيدا وحصورا وليثا على النفس هصورا وزاهدا مل يبال خبا:قائال

جنده يف اجلزء الثاين من ، بينما (2) اربعا معمورا له الزهد والقناعة ومتابعة السططالفني من أهل السططنة واجلماعة
 السبكياصرح اليافعي والتاج  بقوله:كما صرح هبذا السخاوي يف ترمجته   ،(3) هأشعريتنفس الكتاب يثبت 

عن العارف احملقق أيب عبد احلليم حممد  (5) السططططططططططيوطيا ينقل اإلمام بينم .(4)أشططططططططططعريا أنه -هللا رمحهما-
الشططططططططيخ حمي الدين سططططططططالكا منهج الصططططططططحابة، وال أعلم أحد يف عصططططططططران  نعليه بقوله: اكااألمخيّن ثناءه 

يف اوكان مذهبه  قوله:وأما الذهيب فقد قال يف اإلمام كلمة منصططططططططططططططفة وهي  .(6)سططططططططططططططالكا منهاجهم غريها
 .(7)ا ة السكوت وإمراراها كما جاءت، ورمبا  ول قليال يف شرح مسلمالصفات السمعي

  

                                      
 ، 2ط طبقات الشـــــــــــافعية الكربى،السطططططططططططططططبكي،  - 53ص  1ط نهاا الســـــــــــوي يف ترمجة اإلمام النووي،امل( السطططططططططططططططيوطي، 1)

 19ص 2ج - 395ص  8ج 
 .395ص 8ج، 2ط طبقات الشافعية الكربى،السبكي،  (2)
 19ص 2جاملرجع السابق،السبكي،  (3)
 .44وص 17ص  1، ط،، املنهل العذب الروي يف ترمجة قطب األولياء النووي( السخاوي4)
جالل الدين السططيوطي،  املشططهور ابسططم ( عبد الرمحن بن كمال الدين أيب بكر بن حممد سططابق الدين خضططر اخلضططريي األسططيوطي5)

 .29، ص2املسلمني انظر ترمجته يف مقدمة كتاب  ريخ اخللفاء، طه(، من كبار علماء 911-ه849)
 .47، ص املرجع السابق( السيوطي، 6)
 .256ص  50، ج2، طم ريخ اإلسال( الذهيب، 7)



33 

ومذاهبهم يف  السططططططططططلفالنووي كان حريصططططططططططا على االلتزام مبنهج  إن اإلمام :وخالصـــــــة القول
السطططلف  مذاهب -تعاىلشطططاء هللا  إن-ا وأذكر يف هذا الكتاب اجملموع:تصطططانيفه كما يقول يف مقدمة 
دلتها من الكتاب بعدهم من فقهاء االمصطططططططار رضطططططططى هللا عنهم أمجعني أب من الصطططططططحابة والتابعني فمن

-سطببا يف أن هللا جل وعال -بتوفيق هللا- وهذا الصطالح يف القصطد كان ،(1)مجاع والقياساوالسطنة واإل
جعل القبول ملؤلفاته، كما مل جيعلها ألحد مثله يف مصطططططططططططططنفاته، فاألربعون النووية قد صطططططططططططططنف كثري من 

شططاكلتها ومل يكتب هللا القبول هلا كما كتب لألربعني، وشططرحه ألحاديث مسططلم قد شططرح  العلماء على
 ،وغريهم ،يوالسيوط السنوسي،و  العباس القرطيب، وأيب الصالح،وابن  ،كاملازري،العلماء عشرات حنوه

ومل يكتب هلذه الشططططططططططططططروح ما كتب للمنهاج الذي قال عنه السططططططططططططططخاوي إنه عظيم الربكة )ترمجة اإلمام 
وحرصططططططططططططه على أن يكون هنج  ملسو هيلع هللا ىلصالنووي(، وكتابنا الرايض من أبرز الدالالت على حمبته لسططططططططططططنة النيب 

، ومما يذكر يف بركة مؤلفات هذا اإلمام ماذكره السطططططبكي يف ئمة عليها، رمحه هللا رمحة واسطططططعةاملسطططططلم قا
 عناية ابلنووي ال خيفى على ذي بصططططططططرية أن هلل تبارك وتعاىلمعرض اإلشططططططططادة هبا يف الطبقات بقوله:ا 

 ومبصنفاته، وأستدل على ذلك مبا يقع يف ضمنه فوائد حىت ال أبلو ترمجته عن الفوائد فنقول

رمبا غري لفظا من ألفاظ الرافعي إذا  مله املتأمل اسططططططططططتدركه عليه وقال مل يف ابالختصططططططططططار وال 
كون من ذلك عن جاء ابملراد مث جنده عند التنقيب قد وافق الصططططططططططططواب ونطق بفصططططططططططططل اخلطاب وما ي

قصططططططططد منه ال يعجب منه فإن املختصططططططططر رمبا غري كالم من خيتصططططططططر كالمه ملثل ذلك وإمنا العجب من 
 ا.(2)تغيري يشهد العقل أبنه مل يقصد إليه مث وقع فيه على الصواب

  

                                      
 .19ص 1جد.ط، د.ت،  ،اإلرشاد ط: ((، اجملموع، ))مع تكملة السبكي واملطيعي( النووي1)
 .398ص 8، ج2، ططبقات الشافعية الكربى السبكي،( 2)
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 مان يف رايض الصاحلنيـدالئل أركان اإلي: باب الثاينال
 فصول:وفيه 

 رايض الصاحلني وفيه مباحث:مسائل اإلميان يف  األول:الفصل 
 املبحث األول: تعريف اإلميان وأدلته وفيه مطالب: 

 واصطالحا.املطلب األول: اإلميان ل ة 
 املطلب الثاين: دالئل اإلميان يف رايض الصاحلني وفيه مسائل:

 اإلميان فضل األوىل: املسألة
 وحقيقته اإلميان مسمى الثانية: املسألة
  اإلميان شعب تعدد الثالثة:املسألة 
 أثر اإلميان على العمل  :الرابعة املسألة
 وينقص يزيد اخلامسة: اإلمياناملسألة 

 مطالب:: مسائل الكفر والتكفري وفيه يناملبحث الثا
 الكفر ل ة واصطالحا األول:املطلب  
 أقسام الكفر الثاين:املطلب  
 مذهب أهل السنة يف معاملة صاحب الكبرية الثالث:املطلب  
 منهج النووي يف احلكم على صاحب الكبرية الرابع:طلب امل 
 وفيه مسائل: البدعة،املطلب اخلامس: البدع وحكم صاحب  

 املسألة األوىل: تعريف البدعة  
 املسألة الثانية: منهج أهل السنة يف معاملة املبتدع 
 الواردة عن علماء السنة يف ذم البدع واملبتدعة الثالثة: اآلاثراملسألة  
 اآلاثر الواردة يف رايض الصاحلني يف ذم البدعة والتحذير  الرابعة:املسألة  

  منها ومن أهلها                           
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 :مهيدـت

أن الكتاب ،نالحظ يف تقسططططططططططيم اإلمام النووي وتبويبه لألحاديث يف كتاب رايض الصططططططططططاحلني 
 ،اليت أمجع عليها أهل السطططنة واجلماعةشطططامل جلميع مباحث عقيدة أهل السطططنة واجلماعة من األصطططول 

ونالحظ أن املصططططططططططططططنف رمحطه هللا قطد يكرر احلطديطث يف عطدة أبواب وعطدة مبطاحطث إذا كطان لطه ارتبطاط 
 خر واملبحث اجلديد، وله رمحه هللا يف هذا أسططططططططوة أبمري املؤمنني يف احلديثبعنوان وموضططططططططوع الباب اآل

 أنه قدا:نهجه يف تبويب كتاب اجلامع الصططططططططططططططحيحذكر يف م اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري حيث
 إمنا يلجأ إىل ذلك ملرامي وأمور تتعلقو أعاد احلديث الواحد وكرره يف صحيحه أكثر من مرة،  هصح أن

ابإلسطططناد أو ابملنت أو هبما معا، على أن الصطططحيح يف األمر أنه ال يكرر، بل هو أسطططلوب اأبذه اإلمام 
ن ترمجة أو معىن أو اسطططططططططططتدالل، وقلما يكون هناك حديث ورد يف البخاري ملا كان يرومه ويقصطططططططططططده م

صطططحيحه أكثر من مرة كما هو إسطططنادا ومتنا، وإمنا خيتلف من حيث راويه أو اختصطططاره أو االسطططتدالل 
 .(1)به كاماًلا

  

                                      
 .92ص 1ج ،1، طالتوضيح لشرات اجلامع الصحيحابن امللقن،  (1)
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 مان يف رايض الصاحلنيـمسائل اإلي األول:الفصل 
 وفيه مباحث:

 املبحث األول: تعريف اإلميان وأدلته
 ه مطالب:وفي

 واصطالحا.مان ل ة ـاملطلب األول: اإلي

 .صدقت: ابهلل األمان، وآمنت أعطيته إذا غريي، وآمنت آمن، فأان : أمنتل ةمان ـإليا

كأن   :فعال من األمنإ صططططططادقا وهوكم املخرب وقبوله وجعله حلأي إذعان  ،واإلميان: التصططططططديق
 هش مش هس مس﴿: م كما يف قوله تعاىلابلال واملخالفة، ويتعدىحقيقة آمن به آمنه التكذيب 

: آمنه التكذيب احلديث. وحقيقته« اإلميان أن تؤمن ابهلل...: »ملسو هيلع هللا ىلصكما يف قوله   ، وابلباء(1)﴾لك
تعاىل املؤمن، ألنه آمن عباده من أن يظلمهم. وأصطططططططططططططططل آمن أأمن  وأمان وهللاواملخالفة. ورجل أمني 

 وىل هاء. ، لينت الثانية وقلبت ايء، وقلبت األهبمزتني، لينت الثانية. ومنه املهيمن، وأصله مؤأمن

واألمنة  (.ومنه قوله عز وجل: )أمنة نعاسططططططططا ،واألمنة ابلتحريك: األمن ،واألمن: ضططططططططد اخلوف
 (2) التصديق.أيضا: الذي يثق بكل أحد. واإلميان يف اللغة 

 التام، واالعرتاف اجلازم، التصططططططديق هو اصطططططططالحا وتفسططططططريه اإلميان : حداصــــطالحا اإلميان 
 املتضططططططططططمن واعتقاده القلب تصططططططططططديق فهو، وابطنا ظاهرا لذلك واالنقياد به ورسططططططططططوله هللا أمر ما جبميع

 وعمل واللسطططان، القلب قول اإلميان: )يقولون السطططلف أئمة كان  البدن، وهلذا وأعمال القلوب ألعمال
 عقائد يشططمل فهو. عصططيةابمل وينقص ابلطاعة، يزيد واعتقاد وعمل قول واجلوارح، وهو واللسططان القلب
 (.وأعماله وأخالقه، اإلميان،

، ومعىن هططذا أنططه يطلق على وينقصااإلميططان قول وعمططل ونيططة، ويزيططد  :اإلميانتعريف النووي 
ويزيد بزايدة  كالصططالة وغريها،النطق ابللسططان، وعلى األعمال ابجلوارح   ويطلق علىالتصططديق ابلقلب، 

                                      
 .111( سورة الشعراء، اآلية:1)
 .2071د.ط، ص  ا الل ة وصحاات الل ة العربية، حوانظر: اجلوهري، الصحا  (2)

= 
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 هذه، وينقص بنقصهاا
 عريف موافق ملا أمجع عليه أهل السنة يف معىن اإلميان.وهذا الت .(1)

 وقول عمل وال بعمل، إال قول ينفع وال وينقص، يزيد وعمل، قول اإلميان :ا(2) احلميديقال  
 .(3)بسنةا إال بنية وعمل قول وال، بنية إال

يف بيان  (4)زيقال املرو ،نقياد التامويالزمه اال ،الذي يتبعه اإلقرار ،فأصططططل اإلميان هو التصططططديق
واخلضطططططططوع له  ،وهو اخلضطططططططوع هلل ابلعبودية ،فأصطططططططله اإلقرار ابلقلب عن املعرفة) :املعىن احلقيقي لإلميان

 واإلخالص له من القلب واللسطططططططان، أنه واحد ال وكذلك خضطططططططوع اللسطططططططان ابإلقرار ابإلهلية، ابلربوبية،
رمحه هللا  (6)قال: أبو عبد هللا احلليمي ،وهذا املعىن قد اتفق عليه أئمة السلف رمحهم هللا ،(5)شريك له(

 حن جن يم﴿تعاىل: ااإلميان مشططططتق من األمن الذي هو ضططططد اخلوف ا كما قال هللا عز وجل: 

، ومعناه والغرض الذي يراد به عند إطالقه هو التصططططططططططططططديق (7)﴾ىه مه جه ين ىنمن خن
واحد منهما قول  ألن اخلرب هو القول الذي يدخله الصطططططططططططططططدق والكذب واألمر والنهي كل ؛والتحقيق

 ،فمن مسع خربا فلم يسططتشططعر يف نفسططه جواز أن يكون كذاب ؛يوبني أن يعصطط يرتدد بني أن يطاع قائله
 (8).فيما مسع أن يكون مكذواب دواعتقد أنه حق وصدق، فكأمنا أمن نفسه ابعتقاده ما اعتق

  

                                      
 .295، ص 1، طشرات صحيح البخاريالنووي:  (1)
أبو بكر عبد هللا بن الزبري بن عيسططططططططططططى بن عبيد هللا القرشططططططططططططي األسططططططططططططدي احلميدي املكي. اإلمام احلافظ الفقيه شططططططططططططيخ احلرم.  (2)

 .616ص 10ج 3ط ءسري أعالم النبال، انظر: الذهيبم(. صاحب املسند 834-هط، 219)
 .38، 37، صأصول السنة، د.طاحلميدي،  (3)
م( أبو عبد هللا: إمام يف الفقه واحلديث. كان من أعلم الناس  906- 817هطططططططططططططططططططططططططط  294- 202حممد بن نصطططططططططططر املروزي، ) (4)

رقند وتويف ابختالف الصطططططحابة فمن بعدهم يف األحكام. ولد ببغداد. ونشطططططأ بنيسطططططابور، ورحل رحلة طويلة اسطططططتوطن بعدها مس
 .33ص 14، ج3هبا، انظر: سري أعالم النبالء، ط

 .700، ص2، ج1، طتعظيم قدر الصالةاملروزي  (5)
 ،231ص 17ج 3طسري أعالم النبالء  الذهيب، (6)
 .239:سورة البقرة: اآلية (7)
 .90، ص 1اإلميان، ط البيهقي، شعب (8)
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فالبد أن  سططططططان،والليف القلب  وإن كان أصططططططل اإلميان هو ما تيمية:اقال شططططططيخ اإلسططططططالم ابن 
 .(1)اوهذا عمل قلبه، وهو اإلقرار ابهلل قول قلبه، وهذا هو له،يكون يف قلبه التصديق ابهلل واإلسالم 

الدليل على أن التصطططططططديق ابلقلب واإلقرار ايف كتابه شطططططططعب اإلميان يف ابب  (2)االبيهقيوذكر 
 ىه﴿قول هللا تعاىل:  ا،العجزابللسططان أصططل اإلميان، وأن كالمها شططرط يف النقل عن الكفر عند عدم 

اآلية. افأمر املؤمنني أن يقولوا: آمنا ابهلل ا ﴾ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
 (3)ا)﴾زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اكيق ىق يف ﴿وقال هللا عز وجل: 

فأخرب سططططططططططبحانه أن القول العاري عن االعتقاد ليس إبميان، وأنه لو كان يف قلوهبم إميان لكانوا مؤمنني 
  .(4)عليه الكتاباالتصديق ابلقلب والقول ابللسان، ودلت السنة على مثل ما دل جلمعهم بني 

                                      
 .382، ص 2ط األوقاف السعودية، ججمموع الفتاوى، ابن تيمية،  (1)
( اإلمام احملدث 458 - 384هو أمحد بن احلسطططني بن علي بن موسطططى اخلراسطططاين البيهقي املشطططهور ابلبيهقي، ولد يف بيهقي ) (2)

املتقن صطططططططططاحب التصطططططططططانيف اجلليلة واآلاثر املنرية تتلمذ على جهابذة عصطططططططططره وعلماء وقته وشطططططططططهد له العلماء ابلتقدم، انظر: 
 166ص 18ج  3ء طالذهيب، سري أعالم النبال

 .14 سورة احلجرات، اآلية: (3)
 .92ص 1ج 1ط شعب اإلميان( البيهقي، 4)
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 رايض الصاحلنياإلميان يف  دالئل :املطلب الثاين

 مسائل:وفيه 

 :املسألة األوىل: فضل اإلميان

جططاءت مبثوثططة يف  (1)والكفرأورد اإلمططام النووي مجلططة من األحططاديططث املتعلقططة مببططاحططث اإلميططان 
مع ذكر  ذكره،يف أجزاء حبسططططططططططب املطلب املراد  الباحث يذكر شططططططططططيئا منها،من الكتاب، و  عدة أبواب

 :الباب الذي ذكر فيه احلديث

 نقال: اإمياأي األعمال أفضططل؟ : ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة، رضططي هللا عنه، قال: سططئل رسططول هللا  -
ابب  .(2)مربور ا جاح قال:: مث ماذا؟ لهللا اقييف سططططططططبيل  دقال: ااجلها: مث ماذا؟ لورسططططططططوله اقيابهلل 

 اجلهاد.وابب فضل  - وجوب احلج وفضله

: اثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإلميان: أن يكون هللا ورسططوله أحب أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصوعنه  -
إليه مما، سطططططوامها وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه، كما 

 .ابب فضل احلب يف هللا واحلث عليه .(3)ار ايكره أن يقذف يف الن

وفضططططل اإلميان  ،ملسو هيلع هللا ىلص وهو تقدمي حمبة النيب يف هذا احلديث أصططططل عظيم من أصططططول اإلسططططالمو  
حىت تفّن يف طاعته  ملسو هيلع هللا ىلصمعناه ال تصطططططدق يف حب النيب ا :بقوله النوويوضطططططحه  عندما خيالط القلب،

اإلميان إال بتحقيق إعالء قدر النيب  نفسطططططك وتؤثر رضطططططاه على هواك، وإن كان فيه هالكك وال يصطططططح
وهبا ،مبؤمن ومنزلته على كل والد وولد وحمسطططططططن ومفضطططططططل، ومن مل يعتقد هذا واعتقد سطططططططواه فليس ملسو هيلع هللا ىلص

وجل ورسوله  يذوق املسلم حالوة اإلميان اليت تعّن استلذاذ الطاعات وحتمل املشقات يف رضى هللا عز
وكذلك  ربه سبحانه وتعاىل بفعل طاعته وترك خمالفتهوحمبة العبد  ،و وإيثار ذلك على عرض الدنيا ملسو هيلع هللا ىلص

                                      
اآلايت واألحاديث يف ابب الفضطططططل املشطططططي إىل املسطططططاجد، ابب فضطططططل العتق، ابب اسطططططتحباب العزلة عند فسطططططاد انظر أيضطططططا:  (1)

 يف صالة اجلنازة، ابب فضل اجلوع وخشونة العيش.الناس، ابب بيان كثرة طرق اخلري، ابب األمر أبداء األمانة، ابب ما يقرأ 
 .26أخرجه البخاري: يف كتاب اإلميان، ابب من قال إن اإلميان هو العمل،  (2)
، ومسطططلم: كتاب اإلميان، ابب خصطططال من اتصطططف هبن وجد حالوة 16أخرجه البخاري: كتاب اإلميان، ابب حالوة اإلميان،  (3)

 .43اإلميان 
= 
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 (1).ملسو هيلع هللا ىلصحمبة رسول هللا 

 ن وحقيقته:لة الثانية: مسمى اإلميااملسأ

 (2) حديثلإلميان يف  ملسو هيلع هللا ىلصصطططالحي لإلميان عند السططلف هو تعريف النيب مسططتند التعريف اال
تؤمن ابهلل، ومالئكته، ميان؟ قال: أن إلعن ا )فأخربين :ملسو هيلع هللا ىلصحني سأل رسول هللا  جربيل عليه السالم،

 املراقبة باب .(3) وشره(وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن ابلقدر خريه 

امن قال حني يسططططططططمع املؤذن: أشططططططططهد أن ال إله إال هللا وحده ال شططططططططريك له، وأن : ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 
فضطططل  ابب .(4)حممدا عبده ورسطططوله، رضطططيت ابهلل راب، ومبحمد رسطططوال، وابإلسطططالم دينا، غفر له ذنبها

 .األذان

 الظاهرة. و رة ابألعمال الباطنة، ابالعتقادات  رة اإلميان عرف فيها وكل هذه األحاديث

 :حقيقة اإلميان

حقيقة فقد اختلف الناس يف  بناء على التنوع الوارد يف األحاديث الشططططططططططططططريفة لتعريف اإلميان
أن الناس اختلفوا يف حقيقة اإلميان  -تعاىل  -اعلم وفقك هللا : ا قائال السطططططططططططططفاريّن، كما ذكر اإلميان

فيما جاء به عن  ملسو هيلع هللا ىلصلغة واصطططالحا، واملشططهور أن اإلميان لغة التصططديق، واصطططالحا تصططديق الرسططول 
ربه وهذا القدر متفق عليه، مث وقع االختالف هل يشططططططططططططططرتط مع ذلك مزيد أمر من جهة إبداء هذا 

أو من جهة العمل مبا صططدق  ،فعال القلوبالتصططديق ابللسططان املعرب عما يف القلب، إذ التصططديق من أ
 ولذا قال: ،به من ذلك كفعل املأمورات وترك احملظورات، وهذا هو الذي اشطططططتهر من مذهب السطططططلف

                                      

وهذا احلديث :قال القاضططططي عياض.16-15-13ص2، ج2، طملنهاا شـــرات صـــحيح مســـلم بن احلجاا، اانظر: النووي (1)
قد اشططططططتمل على مجيع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود اإلميان وأعمال اجلوارح، وإخالص السططططططرائر، والتحفظ من 

الكوكب الوهاج شطططرح صطططحيح رري الشطططافعي:، انظر: اهلآفات األعمال حىت إن علوم الشطططريعة كلها راجعة إليه ومتشطططعبة منه
 .49ص 2ج 1مسلم، ط

 .158ص 1، ج2املرجع السابق، ط (2)
 .8أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، ابب اإلميان واإلسالم واإلحسان وأشراط الساعة،  (3)
 .386أخرجه مسلم: كتاب الصالة، ابب استحباب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه  (4)

= 
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 .(1)ا.. تزيده التقوى وينقص ابلزلل((.))إمياننا قول وقصد وعمل

 :أصولهوأما 

به ورسطططططططططططله واليوم اآلخر اإلميان ابهلل ومالئكته وكت :اإلميان يقوم على األصطططططططططططول السطططططططططططتة وهيف
وُل مبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ل ُكَل آَمَن ﴿ :والقدر خريه وشططططره قال تعاىل يف سططططورة البقرة آَمَن الرَّسططططُ

ِلِه ل َوَقاُلوا مسَِ  ِلِه اَل نُطَفّرُِق َبنْيَ َأَحِد ِمْن ُرسططططططططططططططُ ْعَنا َوَأطَْعَنا ۖ ُغْفرَاَنَك َربطََّنا َوإِلَْيَك اِب.َِّ َوَماَلِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرسططططططططططططططُ
أصل ن على أ كلها، وتدل هذه األحاديث  االعتقاد مسائل به ويراد يطلق واإلميان ،[285] ﴾اْلَمِصريُ 

اإلميان ومفتاح الدخول يف اإلسطططططالم هو اإلقرار ابلشطططططهادتني مع وجوب النطق هبما وأن هذا شطططططرط يف 
اإلميان ا :يف هذه املسططططططططألة حيث قالالنووي قرره هذا هو ماو  ،ئمة السططططططططلفأ هكما قرر ،صططططططططحة اإلميان

حيكم ابإلسالم إال  وال ،ملسو هيلع هللا ىلصمجيع ما أتى به رسول هللا  واعتقاد،شرطه اإلقرار ابلشهادتني مع اعتقادمها
 ،مسططططططلما نال يكو  إذا اقتصططططططر على قوله ال إله إال هللا ومل يقل حممد رسططططططول هللافابلنطق ابلشططططططهادتني، 

بل ال بد  دون االعتقادمن دون النطق وال النطق من ذهب أهل احلق أنه ال ينفع اعتقاد التوحيد فم
مططذهططب ، وإن فاإلميططان املنجي من اخللود يف النططار ال بططد فيططه من االعتقططاد والنطقفططمن اجلمع بينهمططا، 

دون  من النارقائم على أن املعرفة مرتبطة ابلشططططططططططططططهادتني ال تنفع إحدامها وال تنجي من  أهل السططططططططططططططنة
وال  ،األخرى إال ملن مل يقدر على الشطططططططططططططهادتني آلفة بلسطططططططططططططانه أو مل متهله املدة ليقوهلا بل اخرتمته املنية

 (2).حجة ملخالف اجلماعة هبذا اللفظا

أشططططار و  ،كما أقر النووي بعصططططمة املال والنفس ملن قال ال إله إال هللا تعبريا عن اإلجابة إىل اإلميان
من دعي إىل اإلسطططططططالم وقوتل  وهم أول ،به مشطططططططركو العرب وأهل األواثن ومن ال يوحد هذا خيتص إىل أن

غريهم ممن يقر ابلتوحيد فال يكتفي يف عصططططططمته بقوله ال إله إال هللا إذ كان يقوهلا يف كفره وهي  عليه، وأما
الرواية  كما جاء يف ملسو هيلع هللا ىلصأنه ال بد مع هذا من اإلميان جبميع ما جاء به رسول هللا النووي ا اعتقاده وزادمن 

                                      
 .403ص  1ج البهية،األنوار  لسفاريّن، لوامعاالسفاريّن،  (1)
 .240.ص212، ص1، ج2، طشرات مسلم: النووي( 2)

= 
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 .(2)ا (1)به()حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا ويؤمنوا يب ومبا جئت  :األخرى ألىب هريرة وهي

املؤمن الذي حيكم أبنه من أهل القبلة وال خيلد يف النار ال  :اعلى أناتفاق أهل السطططططططططنة  كما قرر
ونطق ابلشططططهادتني فإن اقتصططططر ،لشططططكوكيكون إال من اعتقد بقلبه دين اإلسططططالم اعتقادا جازما خاليا من ا

إال إذا عجز عن النطق خللل يف لسطططططانه أو لعدم التمكن منه  ،مل يكن من أهل القبلة أصطططططال ،على إحدامها
كان منقادا يف الظاهر مظهرا للشطططططططهادتني غري معتقد وأما من   ،ملعاجلة املنية أو لغري ذلك فإنه يكون مؤمنا

 (4)اوغالة املرجئة (3)ا، كما أنه رد قول الكراميةى كفره إبمجاع املسطططلمنيلإلسطططالم بقلبه فهذا منافق ابق عل
  .(5)اهذا خطأ ظاهر يراه إمجاع املسلمنيأن  وحده يكفي، وبني اإلقرارأبن يف قوهلم 

 .قرار ابلشهادتنيإلعلى وجوب النطق وا أهل السنةوقد أمجع أئمة 

 املسألة: هذه أورد هنا بعض أقواهلم يفو 

افيمتنع أن يكون اإلنسان حمبا هلل ورسوله مريدا ملا حيبه هللا ورسوله  :(6)السفاريّنالمة قال الع 

                                      
كتاب اإلميان، ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا حممد رسطططول هللا، ويقيموا الصطططالة   أخرجه مسطططلم يف صطططحيحه، (1)

ن فعل ذلك عصططططططططططم نفسططططططططططه وماله إال حبقها، ووكلت سططططططططططريرته إىل هللا ، وأّن مملسو هيلع هللا ىلصويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا جبميع ما جاء به النيب 
 .21اإلسالم، تعاىل، وقتال من منع الزكاة أو غريها من حقوق السالم، واهتمام اإلمام بشعائر 

 .207، ص1، ج2طاملرجع السابق انظر: النووي،  (2)
فوا فيه أهل السططنة يقوم على إخراج العمل من مسططمى وأصططل اعتقادهم الذي خال،املرجئة فرقة ظهرت يف أواخر عهد الصططحابة (3)

ومنهم من يقول أنه التصديق  ،منهم من يقول أن اإلميان هو املعرفة فقط ،وهم طوائف وفرق تصل إىل اثنا عشرة فرقة اإلميان،
ت من حقيقة فاألعمال عندهم ليسططططططططططط ،وأنه ال يضطططططططططططر مع اإلميان معصطططططططططططية ،وأن اإلميان ال يزيد والينقص ،ابلقول دون العمل

وقد بني علماء السطططططططططططلف  ،1076 3فرق معاصطططططططططططرة  ،132 1، مقاالت اإلسطططططططططططالميني 108  1امللل والنحل  :انظر،اإلميان
الشططططريعة  .واخلوارج والقدرية واملرجئة ،بطالن مذهبهم يف عدة مواضططططع من مصططططنفاهتم قال اآلجري: أصططططول البدع أربع الروافض

 .305 1، السنة لعبدهللا بن أمحد 779 2 ، وانظر: اإلابنة الكربى303 1لآلجري 
أصططحاب حممد بن كرام يزعمون أن اإلميان هو اإلقرار والتصططديق ابللسططان دون القلب وأنكروا أن الكرامية فرقة من فرق املرجئة  (4)

كانوا  ملسو هيلع هللا ىلص يكون معرفة القلب أو شططططططيء غري التصططططططديق ابللسططططططان إمياانً، وزعموا أن املنافقني الذين كانوا على عهد رسططططططول هللا
 .141 1ابللسان. انظر: مقاالت اإلسالميني مؤمنني على احلقيقة، وزعموا أن الكفر ابهلل هو اجلحود واإلنكار له 

 .181ص  2، ج136ص 2، ج149ص 1، ج2ط النووي: شرات مسلم، (5)
 .ديث واألصول واألدب، حمققهططط. عامل ابحل1188-هططط1114حممد بن أمحد بن سامل بن سليمان السفاريّن النابلسي احلنبلي، (6)

 انظر األعالم للزركلي.
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ال يفعله، فإذا مل يتكلم ابإلميان مع قدرته دل على أنه ليس يف  إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو
  (1)ا.قلبه اإلميان الواجب الذي فرضه هللا عليه

يكفي جمرد التلفظ  )ال املفهم على صحيح مسلم ابب عنوانه يف كتابه (2)القرطيبوبوب اإلمام 
ال بد من اسطططططتيقان القلب ابلشطططططهادتني، شطططططهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً  لوقال: ابابلشطططططهادتني( 

 .(3)رسول هللا، فمن نطق هبما فهو مسلم، فإذا عمل وأدى الواجبات وترك احملرمات فهو املؤمنا

تيمية: اوقد اتفق املسطططططلمون على أنه من مل أيت ابلشطططططهادتني فهو ويقول شطططططيخ اإلسطططططالم ابن 
 .(4)كافرا

بقوله ا اي عم، قل: ال إله  ابلشهادتني،على عمه أيب طالب ابلنطق  ملسو هيلع هللا ىلصولذلك فقد أحل النيب 
ا، بعبد املطلعلى ملة  ليقول: ابأبو طالب وهو  ت، وما(5)إال هللا، كلمة أشطططططططهد لك هبا عند هللاا 

 ابلشهادتني.طالب تصديقه بنبوة النيب مع رفضه اإلتيان  فلم ينفع أاب

 اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق﴿ النووي: اوأما قوله عز وجل:قال  
واإلميان املقبول هو  ،(7)فقد أمجع املفسطططططططرون على أهنا نزلت يف أىب طالبا (6)﴾من زن رن
  مل يك ىك مك لك اك﴿ قبل النزع ومعاينة املوت مصططططططداقا لقوله تعاىل نما كا

 جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

 .(8)﴾خئ حئ

واليشططططططططكل على أحد أننا ركزان هنا على مسططططططططألة النطق ابلشططططططططهادة وأن اإلميان إمنا هو ابلنطق 

                                      
 . 407، ص1ج ،2طاألنوار البهية،  ( السفاريّن، لوامع1)
 هط. 656-هط578أمحد بن عمر بن إبراهيم بن عمر األنصاري األندلسي القرطيب املالكي،  اس( اإلمام الفقيه احملدث أبو العب2)
 .120، ص1، ج1ط ب مسلم،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاالقرطيب،  (3)
 .302ص 7ط األوقاف السعودية، ج ،جمموع الفتاوىابن تيمية،  (4) 
 .1360هللا، برقم: كتاب اجلنائز، ابب إذا قال املشرك عند املوت ال إله إال   صحيحه، أخرجه البخاري يف (5)
 .56سورة القصص اآلية:  (6)
 .215، ص1ج ،2ط، شرات مسلم، النووي (7)
 .18ساء، اآلية: سورة الن (8)
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تصديق ابلقلب، وقول ابللسان، وعمل  :فحسب، فقد أمجع سلف األمة على أن اإلميان ابلشهادتني
السطططططططططططططنة لإلمام أمحد، والسطططططططططططططنة للخالل، ابجلوارح فهذا األمر مبسطططططططططططططوط يف كتب العقائد، مثل كتاب 

والشريعة لآلجري، واإلميان البن مندة، وشرح أصول السنة لاللكائي،كما تتابع العلماء يف نقل إمجاع 
السطططططططلف على هذا األمر منهم البغوي يف شطططططططرح السطططططططنة، وابن كثري يف تفسطططططططريه، وابن رجب يف شطططططططرح 

افاألعمال ابجلوارح  :-رمحه هللا-قال  حيثحديثا  آلجري يف كتابه األربعنيالبخاري، وأنقل هنا قول ا
 : الطهارة، والصططططالة،مثلجبوارحه مل يصططططدق اإلميان بعمله  فمنصططططديق على اإلميان ابلقلب واللسططططان ت

واجلهاد وأشططططططباه هلذه ومن رضططططططي لنفسططططططه ابملعرفة والقول دون العمل مل يكن  ،واحلج والصططططططيام، والزكاة،
لقول، وكان للعمل منه تكذيبا إلميانه وكان العمل مبا ذكران تصطططططططططططططططديقا منه مؤمنا ومل تنفعه املعرفة وا

إلميانه، فاعلم ذلك، هذا مذهب العلماء قدميا وحديثا فمن قال غري هذا فهو مرجئ خبيث احذره 
  .(1)على دينك

 تعدد شعب اإلمياناملسألة الثالثة: 

 اإلميان عندهم أن املتقررة قواعدومن ال واجلماعة السططططططططططنة أهل عقيدة يف املعتربة من األصططططططططططول 
 القلوب من اإلميان بتفاضططططططل ما يف وبتفرع هذه الشططططططعب يتفاضططططططل اإلميان، وأجزاء، شططططططعب من مركب

 احملرمات املنهيات من تعاىل هللا عنه هني ما وترك والتقوى الرب اجلوارح من أعمال ومبا تقوم به واليقني،
 املتشاهبات. من وما بينهما واملكروهات

ااإلميان بضطططع وسطططبعون، أو بضطططع  أن: ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة رضطططي هللا عنه عن النيب  تدل حبديثنسطططو 
فأفضططططططططططلها قول ال إله إال هللا، وأدانها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شططططططططططعبة من  شططططططططططعبة:وسططططططططططتون 
 أهم وأمشل حديث وهو .بهبيان كثرة طرق اخلري وابب احلياء وفضطططططله واحلث على التخلق  ،(2)اإلميانا

اإلميان، وهو من جوامع الكلم، حيث مجع يف كلمات معدودة جممل مطالب الشططططططريعة  شططططططعب يف ردو 

                                      
 .108ص 1ج2اآلجري، كتاب األربعني حديثا، ط (1)
 أيضطططططا يف رايض الصطططططاحلني األحاديث يف: وانظر. 35أخرجه مسطططططلم يف صطططططحيحه: كتاب اإلميان، ابب شطططططعب اإلميان، برقم:  (2)

كتاب   كرام الضططططيف،ابب إ ابب فضططططل اجلهاد، ابب بر الوالدين وصططططلة األرحام، ابب احلياء وفضططططله واحلث على التخلق به،
ابب حق اجلار والوصية به، ابب الصرب،  ابب النهي عن اإليذاء، ابب حسن اخللق، السالم، اآلايت يف ابب اليقني والتوكل،

 ابب االستقامة.
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ورسططططوله أصططططل اإلميان الذي يكمل ابلطاعات املتدرجة يف الكمال حىت  ابهلل يف حتقيق اإلميان، واإلميان
 .(1)اإلميانتكتمل شعب 

بعض أقوال أهل العلم اليت وننقل هنا ، يف تعدد شططططططططططططططعب اإلميانيدين هبذا االعتقاد  والنووي
 استدل هبا النووي يف هذه املسألة:

 وأعلى أدىن له وأجزاء شطططططططططعب ذي ملعىن اسطططططططططم الشطططططططططرعي اإلميانأبن  (2)اخلطايباإلمام  قول -
أجزائه،  مجلة وتسطططططططتويف شطططططططعبه مجيع تقتضطططططططي احلقيقةأن بكلها، و  يتعلق كما  ببعضطططططططها يتعلق واالسطططططططم

 أجزائها مجيع تقتضططططططي بعضططططططا واحلقيقة ببعضططططططها يتعلق السططططططموا وأجزاء شططططططعب هلا الشططططططرعية كالصططططططالة
 اإلميان يف التفاضططططططططل إثبات ، وفيه( اإلميان من شططططططططعبة )احلياء ملسو هيلع هللا ىلص قوله عليه يدلقال و و  وتسططططططططتوفيها،

 ،(3)درجاته  يف املؤمنني وتباين

اإلسططططططططططططططالم امسططا ملططا ظهر من  ملسو هيلع هللا ىلصجعطططل النيب ،يف حططديططث جربيططل ا:(4)اإلمططام البغويقول  -
وليس ذلططك ألن األعمططال ليسططططططططططططططططت من اإلميططان  ،عططل اإلميططان امسططا ملططا بطن من االعتقططادوج ،األعمططال

 والتصطططططديق ابلقلب ليس من اإلسطططططالم بل ذلك تفصطططططيل جلملة هي كلها شطططططيء واحد ومجاعها الدين،
والتصديق والعمل يتناوهلما اسم اإلميان واإلسالم  ؛)ذاك جربيل أ كم يعلمكم دينكم( ملسو هيلع هللا ىلصولذلك قال 
 ٍّ﴿: وقوله عز وجل ،(5)﴾مب زب  رب يئ ىئ﴿: عليه قوله سطططططططططططططبحانه وتعاىل مجيعا يدل

فأخرب  (7)﴾يت ىت نت مت﴿: وقوله سططططططبحانه ،(6)﴾مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ
وال يكون الدين يف حمل القبول ،سططططططبحانه وتعاىل أن الدين الذي رضططططططيه ويقبله من عباده هو اإلسططططططالم

                                      
معارا القبول بشــــرات ســــلم الوصــــول إىل علم . وانظر ايضطططططا: احلكمي، 86ص  1، ج1ط شــــعب اإلميانوانظر: البيهقي،  (1)

 .1011ص 3ج ،1ط األصول،
 .23ص 17ج 3ط سري أعالم النبالءالذهيب،  (2)
 .4ص 2، ج145ص 1، ج2، ط، شرات مسلمانظر: النووي (3)
ه، على خالف بني املؤرخني يف التاريخ. اإلمام العالمة، 516-هططططط 436أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء البغوي، (4)

 .441ص 19ج 3، طسري أعالم النبالء انظر: الدين،السنة وركن القدوة، احلافظ، شيخ اإلسالم، امللقب مبحي 
 .19سورة آل عمران: ال آية (5)
 .85سورة آل عمران: اآلية  (6)
 .3سورة املائدة اآلية: (7)
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 (1)والرضا إال ابنضمام التصديق إىل العمل.

 رمحه هللا، فقد فرق يف مسططططططططألة زايدة اإلميان ونقصططططططططانه (2)صططططططططبهاين الشططططططططافعياإلمام األقول  -
ااإلميان يف اللغة هو التصططديق فإن عىن :حبسططب الفرق يف مسططمى اإلميان لغة ومسططماه اصطططالحا فقال

 ،يتجزأ حىت يتصططططططور كماله مرة ونقصططططططه أخرى شططططططيئاألن التصططططططديق ليس  ؛به ذلك فال يزيد وال ينقص
وإذا فسططططططططر هبذا تطرق إليه الزايدة  ،ان الشططططططططرع هو التصططططططططديق ابلقلب والعمل ابألركانواإلميان يف لسطططططططط

ذا مل جيمع إوهو مذهب أهل السنة فاخلالف يف هذا على التحقيق إمنا هو أن املصدق بقلبه  ،والنقص
 ،واملختار عندان أنه ال يسطططططمى به ،هل يسطططططمى مؤمنا مطلقا أم ال :إىل تصطططططديقه العمل مبوجب اإلميان

ألنه مل يعمل مبوجب اإلميان فيسططططططتحق هذا  ؛ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسططططططول هللا 
.(3)اإلطالقا

امذهب مجاعة أهل السطططططططنة من سطططططططلف األمة وخلفها أن اإلميان  :(4)اإلمام ابن بطالقول   -
 ،اللغة التصططططططططططديقاإلميان يف :فإميان من مل حتصططططططططططل له الزايدة انقص، فإن قيل ،قول وعمل يزيد وينقص

ويوجب للمصطططدق الدخول فيه وال يوجب له اسطططتكمال  ،فاجلواب أن التصطططديق هو أول منازل اإلميان
مذهب مجاعة أهل السطنة أن اإلميان قول وعمل يكمل ابلطاعات  مطلقا وهذامنازله وال يسطمى مؤمنا 

 ،زيد اإلميان وبنقصطططططاهنا ينقصوهبذه اجلملة ي ،ازداد املؤمن من أعمال الرب كان إميانه أكمل فمىت،كلها
 .(5)فمىت نقصت أعمال الرب نقص كمال اإلميان ومىت زادت زاد اإلميان ا

وأصل اإلسالم هو االستسالم  ،ن أصل اإلميان هو التصديق الباطنإ:ا(6)ابن الصالحقول  -
                                      

 .146ص 1، ج2، شرات مسلم، طالنووي (1)
 .السنةشيخ اإلسالم امللقب بقوام  ه.اإلمام احلافظ535-ه457أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل بن حممد بن الفضل التميمي، (2)

 .80ص 20ج3ط سري أعالم النبالءانظر: .من شيوخ السمعاين يف احلديث واللغة وهوكان إماما يف التفسري واحلديث 
 .146ص 1، ج2، طالنووي: املرجع السابق( 3)
، 47ص 18ج3م النبالء، طأبو احلسططططططن علي بن خلف بن بطال املالكي املغريب، شططططططارح صططططططحيح البخاري. انظر سططططططري أعال (4)

 ه.449تويف يف 
 .147، ص1، ج2ط، شرات مسلم، النووي (5)
ه وتويف 576أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الشططططططططهرزوري، اإلمام احلافظ العالمة، أحد علماء احلديث، ولد عام  (6)

 .140ص 23ج3ط سري أعالم النبالءهط( انظر: 643سنة )
= 



47 

اة واحلج تضطططاف الصطططالة والزك ابلشطططهادتني وإمناوأن حكم اإلسطططالم يف الظاهر يثبت  ،واالنقياد الظاهر
وبقيامه هبا  ،يف حديث جربيل لكوهنا أظهر شططططعائر اإلسططططالم وأعظمها والصططططوم يف أركان اإلسططططالم كما

يتم استسالمه وتركه هلا يشعر ابحنالل قيد انقياده أو اختالله، والطاعات مثرات للتصديق الباطن الذي 
من املطلق على من ارتكب وهلذا ال يقع اسططططططم املؤ ،هو أصططططططل اإلميان ومقوايت ومتممات وحافظات له

ألن اسطم الشطيء مطلقا يقع على الكامل منه وال يسطتعمل يف الناقص ظاهرا إال  ؛كبرية أو بدل فريضطة
واسم  ،(1))ال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن (: ملسو هيلع هللا ىلصبقيد ولذلك جاز إطالق نفيه عنه يف قوله 
ويتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله  وهو التصديق الباطن ،اإلسالم يتناول أيضا ما هو أصل اإلميان

 ،وأن كل مؤمن مسطططططططلم ،أن اإلميان واإلسطططططططالم جيتمعان ويفرتقان هفخرج مما ذكرانه وحققنا اسطططططططتسطططططططالم
.(2)وليس كل مسلم مؤمناا

وهكذا نرى اتفاق علماء أهل الســنة على هذه املســألة اهلامة املرتبطة بشــعب اإلميان وأثر 
 .العمل على اإلميان

 العمل:أثر اإلميان على  رابعة:الاملسألة 

يشري النووي إىل  -وهو من املسائل اهلامة يف موضوع اإلميان - يف بيان أثر العمل على اإلميان
 مجلة من الشطططططططططططططعب هذه وضطططططططططططططم ،الطاعات والتزام،ابلطاعات ومتامه ابألعمال يكون اإلميان كمالأن  

 يصططططططح ال والذي أحد كل  على املتعني التوحيد أفضططططططلها أن على ملسو هيلع هللا ىلص وقد نبه ،عليه ودالئل التصططططططديق
 طريقهم، عن األذى إماطة من ابملسطططلمني ضطططرره يتوقع ما صطططحته، وأدانها بعد إال الشطططعب من شطططيء
وقرر  ...،ألمكنه التتبع وشططططططدة الظن بغلبة حتصططططططيلها اجملتهد تكلف لو أعداد الطرفني هذين بني وبقي

عليه عند أهل احلق ودالئله يف الكتاب والسطططططططططنة إطالق اسطططططططططم اإلميان على األعمال متفق رمحه هللا أن 
أكثر من أن حتصطططر وأشطططهر من أن تشطططهرا وأن الطاعات تسطططمى إمياان ودينا وأن من كثرت عبادته زاد 

ونقص الدين قد يكون على وجه أيمث به كمن ترك  ،ومن نقصطططططططططططططططت عبادته نقص دينه ،إميانه ودينه
وقد يكون على وجه ال إمث فيه كمن  ،بة عليه بال عذرالصططططالة أو الصططططوم أو غريمها من العبادات الواج

                                      
 6772 برقم: ،ابب الزان وشرب اخلمر-احلدود، ابب ما حُيذر من احلدود حيحه، كتابيف ص البخاري أخرجه (1)
 .148، ص1، ج2، طشرات مسلم: النووي( 2)

= 
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يكون على وجططه هو مكلف بططه كرتك  ترك اجلمعططة أو الغزو أو غري ذلططك ممططا ال جيططب عليططه لعططذر وقططد
الكالم يف تعيني هذه  يف هذا وهو أن ابن الصططططططالح وذكر النووي كالم (1).احلائض الصططططططالة والصططططططوما

 .(2)ك مصنفاتاالشعب يتشعب، ويطول، وقد صنفت يف ذل

اإلميان أفضططططططططل  ا:النووي ، يقولمسططططططططألة تفاوت اإلميان وتنوع درجاته ويف احلديث إشططططططططارة إىل
مث يعرف فضطططططل بعضطططططها  ،الطاعات مطلقا والباقيات متسطططططاوية يف كوهنا من أفضطططططل األعمال واألحوال

ان ابهلل إمي :وقد سطططططططططئل )أي األعمال أفضطططططططططل فقال ملسو هيلع هللا ىلصقوله و  ،على بعض بدالئل تدل عليها وأبتلف
 ،فيه تصطططططططططريح أبن العمل يطلق عليه اإلميان كتاب احلج، ابب وجوب احلج وفضطططططططططله.  - (3)ورسطططططططططوله(

وهو التصطططططديق بقلبه والنطق ابلشطططططهادتني  ،واملراد به وهللا أعلم اإلميان الذي يدخل به يف ملة اإلسطططططالم
عمال بسططططططططائر اجلوارح وال يدخل يف االميان ها هنا األ ،والنطق عمل اللسططططططططان،فالتصططططططططديق عمل القلب

إميان ابهلل  ملسو هيلع هللا ىلصولقوله  ،لكونه جعل قسطططططططططما للجهاد واحلج،كالصطططططططططوم والصطططططططططالة واحلج واجلهاد وغريها
، قال ابن (4)ا وال يقال هذا يف األعمال وال مينع هذا من تسططططططططططططططمية األعمال املذكورة إمياان ه،ورسططططططططططططططول

 املتعني التوحيد عن إلنبائها (هللا  إال هإل ال قول) فأفضلها متفاوتة شعب ذا اإلميان كان  اإذا :(5)عالن
 .(6)سائرهاا عليه املبّن األصل فهو صحته بعد إال الشعب من غريه يصح ال والذي مكلف كل  على

 حض جض مص خص حص مس خس حس﴿ كما اسطططططططتدل النووي بقوله تعاىل:  
عني األمطططانطططة هنطططا هي  أبن (7) ﴾مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض

قلب العبد قام أبداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد يف ن ماسططططططططططططططتمكنت  ، وأهنا مىتاإلميان

                                      
، دليــــل الفــــاحلني لطرق رايض .وانظر: البكري145ص 1.ج68ص 2ج .149ص1ج، 2ط ،وانظر: املرجع السطططططططططططططططططططابق (1)

 .364ص 2ج ،4ط الصاحلني،
 .196ص 1ج2، طمصيانة صحيح مسلالصالح،  ( ابن4)
 .83أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب اإلميان، ابب كون اإلميان ابهلل تعاىل أفضل األعمال، برقم:  (3)
 .79، ص2ج ،2ط ، شرات مسلم،النووي (4)
م. مفسططر، عامل  1647- 1588هططططططططططططططططط    1057- 996حممد علي بن حممد عالن بن إبراهيم البكري الصططديقي الشططافعي،  (5)

 مكة. له مصنفات ورسائل كثرية. ابحلديث، من أهل
 364ص 2، ج4، ط، دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلنيالبكري (6)
 .72سورة األحزاب، اآلية  (7)

= 
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حجة على إميان فاعلها فإن  يبرهان ا، فههنا أللصططدقة ا ملسو هيلع هللا ىلصومثل على ذلك بوصططف النيب  ا،إقامتها
 .(1)ااملنافق ميتنع منها لكونه ال يعتقدها

 وينقص؟اإلميان يزيد هل  اخلامسة:املسألة 

هللا عليهم، مفططارقتهم لكططل الطوائف الضطططططططططططططططالططة يف  عططة ابمتنططانواجلمططاممططا متيز بططه أهططل السططططططططططططططنططة 
أن اإلميان يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصطططططية، وأن  :فمقالتهم يف اإلميان هي ،وقوهلم يف اإلميان ،اعتقادهم

وحافظ  ،حبسب أعماهلم، فكلما زاد إقبال العبد على الطاعة الناس ليسوا فيه سواء، بل يتفاوت إمياهنم
ذلك أو جترأ على معصيته نقص إميانه حبسب  ،هللا زاد إميانه، وإذا غفل عن ذكره سبحانه على مرضاة

 مل خل﴿، قال تعاىل: واسطططتدلوا على ذلك أبدلة كثرية منها من القرآن الكرمي قوله تعاىل يف سطططورة البقرة

فهو عليه السالم كان ، ﴾مه جه ين ىن من حنخن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل
 ؛سؤال عن الكيفية فقط، وليس شك وولذا حينما سأل بطاكيفا وه ؛اانمؤمنا ولكنه أراد أن يزداد إمي

  خف ﴿  ألن الشططك إمنا يكون أبداة ا اهلمزةا أو اهلا، ومن األدلة من القرآن الكرمي أيضططا قوله تعاىل
 .حممدسورة  ﴾خك حك جك مق حق مف

 موضطططوع اإلميان هو أول موضطططوع اختلفت فيه طوائف األمة، وأول فرقة خرجت عن مجاعةإن 
 فكفرت أعيانحكمت ابلكفر على مرتكب الكبرية  اخلوارج، اليتاملسلمني وشقت صفوفهم هي فرقة 

 ومرقت عن السنة يف موضوع اإلميان.عن اجلماعة انت أول فرقة خرجت فكاملسلمني بسبب الكبائر، 

 حالوة هبن وجططد فيططه كن  من ثالث: اقططال ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عنططه هللا رضططططططططططططططي أنس حططديططثويف 
 يعود أن يكره وأن هلل، إال حيبه ال املرء حيب وأن سطططوامها، مما، إليه أحب ورسطططوله هللا يكون أن: اإلميان

 .(2)ا النار يف يقذف أن يكره كما  منه، هللا أنقذه أن بعد الكفر يف

حب هللا فيه أن الناس يتفاوتون ويتفاضططططططططططلون يف فروع اإلميان ودالئله ك ةمما ال مري هإنيتبني لنا 
يف كما يتمايزون   ،سطططططططططططبحانه واإلخالص له ،والتوكل عليه ،واإلانبة إليه جل وعال شطططططططططططيتهوخ،ورسطططططططططططوله

يتفاضطططططططططططلون يف األخالق من أمراض القلوب، و سطططططططططططالمة القلوب من الرايء والكرب والعجب وحنو ذلك 
                                      

 .168ص 2، ج2، ط، شرات مسلمالنووي (1)
  .43، ومسلم كتاب اإلميان، ابب خصال من اتصف هبن حالوة: 16أخرجه البخاري: كتاب اإلميان، ابب حالوة اإلميان،  (2)
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 األعمطال فجميع ،الرمحطة للخلق والنصططططططططططططططح هلم وحنو ذلطكاإلميطانيطة اليت هي نواتج اإلميطان ودالئلطه من 
 احملبة وأصططططططططل ،احملمودة احملبة عن إال تصططططططططدر اال:ابن تيمية شططططططططيخ اإلسططططططططالم الدينية كما يقول يةاإلميان

 كملها  من اإلميان، وتعاىل، وهذه اخلصال املذكورة هي من أعلى خصال سبحانه هللا حمبة هي احملمودة
 وطعم وةحال الططه:(1)فططاإلميططان كمططا يقول العالمططة ابن رجططب طعمططها، وطعم اإلميططان حالوة وجططد فقططد
 .(2)اابلفم والشراب م الطعا حالوة يذاق كما  ابلقلوب يذاق

 ونقصانه:زايدة اإلميان منهج النووي يف 

عقيدة زايدة اإلميان ونقصططانه أصططل من أصططول اإلميان اليت دان هبا النووي، وأشططار إىل ذلك إن 
دثني وطائفة من مذهب مجاهري السططططططططططططططلف من احمل ا:نص يف فتاويه على أنو يف ثنااي شططططططططططططططرحه كثريا، 

نفس التصطططططديق يزيد وينقص النقص تردد  وأن املتكلمني أن اإلميان يزيد ابلطاعات وينقص ابملعصطططططية،
وشك بل زايدته مبعىن بعده عن قبول الشك والتزلزل والشبهة، ونقصه مبعىن تطرق ذلك إليه، واليشك 

حىت قال ليلة  ،ن آحاد الناسعاقل يف أن إميان أيب بكر الصططططططططديق رضططططططططي هللا عنه كان أرسططططططططخ من إميا
 .(3)كاد غريه أن يتحري يف ذلكا  قال حىتاإلسراء ما قال، وقال يف احلديبية ما 

ال يكمل إميانكم وال يصططططططططلح  هامعنا (:حتابوا)وال تؤمنوا حىت  ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب وقال يف شططططططططرحه ل
فهو على ظططاهره  ااجلنططة حىت تؤمنوا  ناال تططدخلو  ملسو هيلع هللا ىلصقولططه ومثلططه  حططالكم يف اإلميططان إال ابلتحططاب.

اال  :ملسو هيلع هللا ىلص قوله ه، ومثل(4)"يدخل اجلنة إال من مات مؤمنا وإن مل يكن كامل اإلميان أالحيث وإطالقه 
 حيث أنفيه نفي اإلميان التام، ، ابب النصطططططططططيحة يف يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسطططططططططها

 .(5)اعات واألشياء املباحاتأصل اإلميان حيصل ملن مل يكن هبذه الصفة، واملراد حيب ألخيه من الطا

                                      
زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الرمحن بن احلسطططططططن بن حممد بن أيب الربكات مسطططططططعود السطططططططالمي البغدادي الدمشطططططططقي  (1)

له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة  هططط(. 795-هططط  736) نبلياحلنبلي أبو الفرج الشهري اببن رجب، من أعالم املذهب احل
 مة مباركة انفعة.وكانت جمالسه تذكرة للقلوب وللناس عا

 ، 2، طالعراقيــة يف األعمــال القلبيــة ، ابن تيميطططة أمحططد بن عبطططد احلليم. التحفطططة106، ص 1طاإلميــان األوســـــــــــ ،  انظر: (2)
 .50ص 1، ج1ط فتح الباري شرات صحيح البخاري. ابن رجب، زين الدين عبد الرمحن بن أمحد، 59ص 1ج

 .275-274ص  1ط فتاوى النووي،النووي: حيي بن شرف،  (3)
 .36ص2، ج2، طشرات مسلم النووي (4)
 .16، ص2، ج2، طشرات مسلمانظر: النووي  (5)
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 اتفاق مجاهري األمة على زايدة اإلميان ونقصانه:

علماء األمة من عهد الصحابة أن اإلميان يزيد وينقص من املسائل املشهورة واملتفق عليها بني 
 بعض أقواهلم:وأورد هنا 

 الصحايب اجلليل أبو الدرداء:

ينتقص. من فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم من فقه العبد أن يتعاهد إميانه وما نقص منه، و ا
فيذكرون هللا عز وجل. وكان ابن مسطططعود  عمر رضطططي هللا عنه يقول ألصطططحابه: هلموا نزدد إمياان، وكان

 .(1)ارضي هللا عنه يقول يف دعائه: اللهم زدان إمياان ويقينا وفقها

 جبل:الصحايب اجلليل معاذ بن 

ومثله عن عبد هللا بن  ،ل لرجل: اجلس بنا نؤمن سططططاعةبن جبل رضططططي هللا عنه يقو  ان معاذك
 .(2)عنهرواحة رضي هللا 

 اإلمام أبو احلسن األشعري:

قولنا الذي نقول به، وداينتنا اليت ندين هبا، ا يف بيان عقيدته: (3)األشطططططططططططعريقال أبو احلسطططططططططططن 
حابة والتابعني وما روى عن السطططططادة الصططططط ،ملسو هيلع هللا ىلصالتمسطططططك بكتاب هللا ربنا عز وجل، وبسطططططنة نبينا حممد 

 .(4)ااإلميان قول وعمل، يزيد وينقص احلديث، وأنوأئمة 
  

                                      
 .1014، ص3وج 9، ط، شرات اعتقاد أهل السنة واجلماعة( انظر: الاللكائي1)
 املرجع السابق.( 2)
صاحب  م936-874-هططططططططططط206هو أبو احلسن علي بن إمساعيل بن أيب بشر إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد هللا بن موسى  (3)

الكتب والتصانيف يف الرد على امللحدة، وغريهم من املعتزلة، والرافضة، واجلهمية، واخلوارج، وسائر أصناف املبتدعة، قال عنه شيخ 
اإلسطالم ابن تيمية: ملا رجع عن مذاهب املعتزلة سطلك طريقة ابن كالب، ومال إىل أهل السطنة واحلديث، وانتسطب إىل اإلمام أمحد، 

 .228ص 3كما قد ذكر ذلك يف كتبه كلها، كاإلابنة، واملوجز، واملقاالت، ابن تيمية جمموع الفتاوى، ج
 .27، ص 1، طاإلابنة عن أصول الداينةانظر: أبو احلسن األشعري،  (4)
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 شيخ اإلسالم ابن تيمية:

 ،وأمجع السططططلف أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقصا قال شططططيخ اإلسططططالم ابن تيمية رمحه هللا:و 
 .(1)اومعىن ذلك أنه قول القلب وعمل القلب مث قول اللسان وعمل اجلوارح

 :خالصة املبحث

أصطططلية ال شطططعب  منها ومتفاوتة،على شطططعب متعددة،  السطططنة مشطططتملعند مجهور أهل  اإلميان
 اعلى قدر نقصاهن واجباتشعب فرعية هي  ومنها األركان،كالشهادتني وهي   إال بوجودهااإلميان  يتم

من تتنوع أيضططططططا دالئل اإلميان  الدرجات، كماتعلو هبا  مسططططططتحبات ومنها العقوبة،يسططططططتحق صططططططاحبها 
ولقد تواترت النصوص  هبا، واملؤمنون متفاوتون يف اإلميان بتفاوهتم يف اإلتيان الظاهرة والباطنة، عمالاأل

 .والتجزئةالدالة على أن اإلميان يقبل التبعيض 

وشططططططططعب اإلميان قسططططططططمان: قولية وفعلية، وكذلك شططططططططعب الكفر نوعان: قولية ا القيم:قال ابن 
ب يوجب زواهلا زوال اإلميان، فكذلك من شططططططططعبه الفعلية ما وفعلية. ومن شططططططططعب اإلميان القولية شططططططططع

فكما يكفر ابإلتيان بكلمة الكفر  ،والفعليةيوجب زواهلا زوال اإلميان، وكذلك شطططططططططططططعب الكفر القولية 
لسطططططجود للصطططططنم، فكذلك يكفر بفعل شطططططعبة من شطططططعبه كا -وهي شطططططعبة من شطططططعب الكفر  -اختياراً 

هنا أصطططل آخر: وهو أن حقيقة اإلميان مركبة من قول وعمل. وها  أصطططل،فهذا  واالسطططتهانة ابملصطططحف
والعمل قسطمان:  اإلسطالم،بكلمة  وهو التكلموالقول قسطمان: قول القلب وهو االعتقاد وقول اللسطان 

فإذا زالت هذه األربعة زال اإلميان بكماله وإذا زال  اجلوارح،وعمل  وإخالصططططططططططه،عمل القلب وهو نيته 
وإذا زال عمل  انفعة،ية األجزاء فإن تصديق القلب شرط يف اعتقادها وكوهنا تصديق القلب مل تنفع بق

 .االقلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع املعركة بني املرجئة وأهل السنة

إىل أصططططططططططططططول ثالثة: إميان ابهلل، وإميان  ترجع -كثرهتاعلى  -تلك الشططططططططططططططعب  :(2)الزبيديقال  
 .(3)اابملعادابملعاش، وإميان 

                                      
 672، ص 7، ط األوقاف السعودية، ججمموع الفتاوىابن تيمية،  (1)
، أبو الزبيدي احلسططططيّنبن حممد بن حممد بن عبد الرزاق  م( حممد1790-1732  هططططططططططططططططططط 1205-1145مرتضططططى الزبيدي ) (2)

 الفيض، امللقب مبرتضى: عالمة ابللغة واحلديث والرجال واألنساب، من كبار املصنفني.
 .47، ص1ط عقد اجلمان يف بيان شعب اإلميان،الزبيدي،  (3)



53 

 والتكفري مسائل الكفر :ينبحث الثاامل

 مطالب:وفيه 

 الكفر ل ة واصطالحا: األول:املطلب 

 .والت طيةهو السرت  ل ة:الكفر 

هو يف الدين صططططططططططفة من جحد شططططططططططيئا مما ا حزم:قال ابن  ،اإلمياننقيض  :الكفر اصـــــــطالحا
أو بلسططططانه دون قلبه لسططططانه  افرتض هللا تعاىل اإلميان به بعد قيام احلجة عليه ببلو  احلق إليه بقلبه دون

 .(1)اأو هبما معا أو عمل جاء النص أبنه خمرج له بذلك عن اسم اإلميان

 :تعريف النووي للكفر

من دين اإلسالم ابلضرورة، كوجوب الصالة والزكاة  ما يعلمقال النووي: اواعلم أن من جحد 
بعيدة، وحنوه مما خيفى  حكم بكفره إال أن يكون قريب عهد ابإلسطططالم، أو نشطططأ ببادية وحنوهاوالصطططوم 

عليه ذلك، فيعرف ذلك، فإن اسطططتمر على جحده حكم بكفره، وكذا حكم من اسطططتحل الزان واخلمر، 
 .(2)اأو القتل، وحنوها من احملرمات اليت يعلم حترميها ضرورةا

  

                                      
 .49ص 1، ج2ط اإلحكام يف أصول األحكام،ابن حزم:  (1)
 .305، ص 1، طشرات صحيح البخاري النووي: (2)
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 أقسام الكفر: الثاين:املطلب 

 قسم النووي الكفر إىل ثالثة أقسام من جهة متعلقه: 

 -مما يعلم من الدين ابلضططططرورة ينكر بقلبه شططططيئا  أبن يعتقد شططططيئا يكفر، أو قاد:ابالعتأحدها 
 مما سبق ذكره.

 فهذا كفر. معناه، الكفار، واليقصدابللفظ، أبن يتكلم بكالم  والثاين:

والثالث: ابلفعل، أبن يسططططططجد لصططططططنم أو حنوه، أو يلقي املصططططططحف يف القاذورات، أو يضططططططمخ 
 هلل تعاىل.الكعبة ابلعذرة والعياذ اب

 .(1)املرتدينوحكم فاعله حكم سائر  خالف،فكل من فعل من هذه وأشباهها كفر بال 

 يف مبحث نواقض توحيد األلوهية. الحقا وسيأيت بيان دالئل أنواع الكفر
  

                                      
 .306ص، 1، طشرات صحيح البخاريالنووي:  (1)
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 صاحب الكبريةمذهب أهل السنة يف معاملة  الثالث:املطلب 
ي غلبوا جانب الوعد وأمهلوا جانب يف ابب الوعد والوعيد بني املرجئة الذوسططططططططططططططط أهل السططططططططططططططنة 

واخلوارج واملعتزلة الذين غلبوا  ،إنه ال يضطططططططططططر مع اإلميان ذنب، كما ال ينفع مع الكفر طاعة :وقالوا ،الوعيد
خالداً خملداً يف  ،فجعلوا مرتكب الكبرية خارجاً من اإلميان يف الدنيا ،جانب الوعيد وأمهلوا جانب الوعد

ن فقالوا إب ،السطططططططططططنة واجلماعة أخذوا جبميع نصطططططططططططوص الوعد ونصطططططططططططوص الوعيد لكن أهل ،النار يف اآلخرة
وهو  ،مؤمن انقص اإلميان، مؤمن إبميانه فاسططططططق عندهم ليس خارجاً من اإلميان يف الدنيا صططططططاحب الكبرية

وإذا عذبه فإنه ال خيلده يف النار كتخليد  ،إن شططططططاء هللا عذبه وإن شططططططاء عفا عنه ،يف اآلخرة حتت املشططططططيئة
قال شطططيخ اإلسطططالم يف وصطططفه ألهل السطططنة اوهم مع ذلك ال يكفرون ،بل خيرج منها ويدخل اجلنة ،كافرال

 .(1)املعاصيا أهل القبلة مبطلق املعاصي والكبائر كما يفعله اخلوارج بل األخوة اإلميانية اثبتة مع
 واإلميان،ق قد جيتمع يف العبد الكفر واإلميان، والشططططططططططططططرك والتوحيد والتقوى والفجور، والنفاو 

وهذا من أعظم أصططول أهل السططنة،  ،(2)(كفردون   كفر)عباس: عبدهللا بن  األمة،ولكن كما قال حرب 
 هامة وهي مسططططططألة :األصططططططلعلى هذا  وتنبّن والقدرية، واملعتزلة،أهل البدع كاخلوارج  اخالفهم فيه يتال

تدل  الصطططططططحابة،والفطرة وإمجاع وشطططططططواهد القرآن والسطططططططنة  فيها،خروج أهل الكبائر من النار وأبليدهم 
  :ويف رايض الصاحلني أحاديث يستدل هبا على هذا املعىن منها .على هذا األصل وتؤيده

يف حجة الوداع:  ملسو هيلع هللا ىلصعن جرير بن عبد هللا رضطططططططططططي هللا عنه قال: قال يل رسطططططططططططول هللا حديث 
أورده النووي لذي  (3)بعدي كفارا يضططرب بعضططكم رقاب بعضااسططتنصططت الناسا مث قال: اال ترجعوا 
 يف ابب إصغاء اجلليس حلديث جليسه

افإن دماءكم وأموالكم وأعراضططططكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا  :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
يف شطططهركم هذا، وسطططتلقون ربكم فيسطططألكم عن أعمالكم، أال فال ترجعوا بعدي كفارا يضطططرب بعضطططكم 

  ر أبداء األمانة.النووي يف ابب األم هأورد ،متفق عليه (4)رقاب بعض

                                      
  .113ص 1، جالعقيدة الواسطية( انظر: ابن تيمية، 1)
 .38، ص8السنة، جابب حترمي القتل من  3، طالسنن الكربىالبيهقي،  (2)
ارًا، : »ملسو هيلع هللا ىلص قَطْوِل النَّيبِّ كتطاب الفنت، ابب ابب األمر أبداء األمطانطة اَببُ   :أخرجطه البخطاري يف صطططططططططططططططحيحطه (3) ِدي ُكفطَّ اَل تَطْرِجُعوا بَطعطْ

 .7080برقم: « َيْضِرُب بَطْعُضُكْم رِقَاَب بَطْعضِ 
 .1679أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب القسامة واحملاربني والقصاص، ابب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال، برقم: (4)

= 
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 صاحب الكبريةمذهب أهل السنة يف معاملة دالئل رايض الصاحلني على  الرابع:املطلب 

ابب إجراء أحكام الناس على ظواهرهم وسططططططرائرهم إىل  بعنوان:اباب يف الرايض بوب النووي 
 األقدام،هللا تعاىل، أورد فيه آايت وأحاديث عظيمة تتعلق هبذا األصطططططططططططل الذي زلت فيه الكثري من 

وقوله ، (1)﴾حص مس خس حس مخجس جخ مح جح  مج حج مث هت﴿ فأورد قوله تعاىل:
قال: اأمرت أن أقاتل الناس حىت يشطططططططططهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممدا رسطططططططططول هللا، ويقيموا  ملسو هيلع هللا ىلص

الصططططالة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصططططموا مّن دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسططططالم، وحسططططاهبم 
 .(2)اعلى هللا تعاىل

التقى  )إذا :ابب اإلخالص يف أيب بكرة نفيع بن احلطططارث الثقفي رضططططططططططططططي هللا عنطططه حطططديطططثو 
دليل  ا فيهابن كمال الباشططططا بقوله: الذي علق عليه  -املسططططلمان بسططططيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار( 

اب هذا الذنب أحدا من أهل القبلة بذنب؛ إذا مسيا مسططلمني مع ارتك ال يكفرونألهل السططنة يف أهنم 
 .(3)العظيما 

من قال ال إله إال هللا، وكفر مبا يعبد من دون هللا، حرم ماله ودمه، وحسطططابه على ): ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 .وسرائرهم إىل هللا تعاىل إجراء أحكام الناس على الظاهرالنووي يف ابب  هأورد الذي .(4)تعاىل(هللا 

ا املنهج العظيم يف معاملة أهل فهذه األحاديث العظيمة هي اليت أصططططططططططططططلت ألهل السططططططططططططططنة هذ
 ابلرسالة. ملسو هيلع هللا ىلصواإلقرار لنبيه  وعال،القبلة، وحفظ حقوقهم وفقا ملا أقروا به من توحيد هللا جل 

اإلمام أمحد: )من أتى هذه األربعة أو مثلهن  ويف بيان اعتقاد أهل السطنة يف هذه املسطألة يقول
مسططططططلم وال أمسيه مؤمناً، ومن أتى دون  فهو-الزان والسططططططرقة وشططططططرب اخلمر واالنتهاب  يريد-أو فوقهن 

 .(5)اإلميان(مؤمناً انقص  مسيته-دون الكبائر  يريد-ذلك 
                                      

 .5 سورة التوبة اآلية: (1)
 [، 5]التوبطططة: ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ ، كتطططاب اإلميطططان، ابب:خـــاري يف صـــــــــــحيحـــهالبأخرجطططه  (2)

 .25 رقم:ب
 .38، ص8ج ،ابب حترمي القتل من السنة 3، طالسنن الكربىالبيهقي،  (3)
 .23هللا، برقم: ، كتاب اإلميان، ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا: ال إله إال هللا حممد رسول صحيحه( أخرجه مسلم يف 4)
 .199، ص1ج 5ط اإلميان ابن تيمية، (5)



57 

وقد جيتمع يف اإلنسطططان خصطططال نفاق فيكون صطططاحبها فيه شطططبه ابملنافقني يف هذه اخلصطططال 
فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خالفه فيتحقق هذا املعىن يف صططططططاحب هذه اخلصططططططال ويكون نفاقه 

حق من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس ال أنه منافق يف اإلسالم فيظهره وهو  يف
 ،هبذا أنه منافق نفاق الكفار املخلدين يف الدرك األسطططططططططفل من النار ملسو هيلع هللا ىلصيبطن الكفر، ومل يرد النيب 

 ،صاليف احلديث أبنه منافقا خالصا معناه شديد الشبه ابملنافقني بسبب هذه اخل ملسو هيلع هللا ىلصوإخبار النيب 
وهذا فيمن كانت هذه اخلصططال غالبة عليه فأما من يندر ذلك منه فليس داخال  :قال أهل العلماء

رضطططي هللا عنه معناه  (1)وقد نقل اإلمام أبو عيسطططى الرتمذي ،فيه فهذا هو املختار يف معىن احلديث
املراد  :ن العلماءإمنا معىن هذا عند أهل العلم نفاق العمل وقال مجاعة م :عن العلماء مطلقا فقال

فحدثوا إبمياهنم وكذبوا واؤمتنوا على دينهم فخانوا ووعدوا  ملسو هيلع هللا ىلصبه املنافقون الذين كانوا يف زمن النيب 
يف أمر الدين ونصطططره فأخلفوا وفجروا يف خصطططوماهتم وهذا قول سطططعيد بن جبري وعطاء بن أيب رابح 

بن عمر ابن عباس و او مروى عن ورجع إليه احلسططططططن البصططططططري رمحه هللا بعد أن كان على خالفه وه
 ،قال القاضطططي عياض رمحه هللا وإليه مال كثري من أئمتنا ملسو هيلع هللا ىلصرضطططي هللا عنهم وروايه أيضطططا عن النيب 

وحكى اخلطايب رمحه هللا قوال آخر أن معناه التحذير للمسططططططططططلم أن يعتاد هذه اخلصططططططططططال اليت خياف 
  (2)عليه أن تفضي به إىل حقيقة النفاق.

  

                                      
بن عيسططى بن سططورة بن موسططى بن الضططحاك، الرتمذي، أبو  (. محدم892- 824هططططططططططططططططط، 279- 209الرتمذي، أبو عيسططى )( 1)

عامل متقن. ومن تصططططانيفه: كتابه الشططططهري اجلامع؛ العلل؛ الشططططمائل ، عيسططططى. مصططططّنف كتاب اجلامع. حافظ، علم، إمام، ابرع
 270ص  13ج 3أعالم النبالء ط . سريوغريهاالنبوية 

 .47، ص2ج 2، شرات مسلم طالنووي (2)
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 :منهج النووي يف احلكم على صاحب الكبرية :امساخلاملطلب 

ا واعلم أن مذهب  :النووي يوافق أهل السططططططططططنة يف مذهبهم يف أصططططططططططحاب الكبائر حيث يقول
أهل السطططططططططططنة وما عليه أهل احلق من السطططططططططططلف واخللف أن من مات موحدا دخل اجلنة قطعا على كل 

جنونه ابلبلو  والتائب توبة صحيحة  فإن كان ساملا من املعاصي كالصغري واجملنون والذي اتصل ،حال
من الشرك أو غريه من املعاصي إذا مل حيدث معصية بعد توبته واملوفق الذي مل يبتل مبعصية أصال فكل 

 ،لكنهم يردوهنا على اخلالف املعروف يف الورود ،هذا الصططططططنف يدخلون اجلنة وال يدخلون النار أصططططططال
وهو منصطططططوب على ظهر جهنم أعاذان هللا منها ومن سطططططائر والصطططططحيح أن املراد به املرور على الصطططططراط 

وأما من كانت له معصية كبرية ومات من غري توبة فهو يف مشيئة هللا تعاىل فإن شاء عفا عنه  ،املكروه
وأدخله اجلنة أوال وجعله كالقسططططططم األول وإن شططططططاء عذبه القدر الذي يريده سططططططبحانه وتعاىل مث يدخله 

كما أنه ال يدخل   ،ر أحد مات على التوحيد ولو عمل من املعاصططططططططططططططي ما عملفال خيلد يف النا ،اجلنة
هذا خمتصططططططططططططر جامع ملذهب أهل احلق  ،اجلنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال الرب ما عمل

يف هذه املسطططططططططططألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسطططططططططططنة وإمجاع من يعتد به من األمة على هذه القاعدة 
صططططططططططططططططل العلم القطعيا، واملراد بتحرمي النططار حترمي اخللود خالفططا للخوارج وتواترت بططذلططك نصططططططططططططططوص حت

واملعتزلة، وأن من مات على شيء حكم له به من خري أو شر إال أن أصحاب املعاصي غري الكفر يف 
 ا.(1)املشيئة وهللا أعلم

 :موافق ألقوال علماء األمة وهذا الرأي

 حنجب ال له واسططتغفران عليه صططلينا مصططلياً  وحداً م القبلة أهل من مات ومنقال ابن املديّن:ا
 . (2)وجلا عز هللا إىل وأمره كبري  أم صغري لذنب عليه الصالة ندع وال االستغفار

 يي ىي ني مي زي﴿ :لقوله ابلذنب القبلة أهل من أحداً  يكفرون يكونوا وملقال البخاري:ا
 .(3)﴾ خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

                                      
 .192، 174ص 16. ج49،59،132ص 2. ج137ص 3.ج220-217 1ج ، شرات مسلم، د.ط،( النووي1)
 .62ص أئمة السلف أهل احلديث اعتقاد اإلمساعيلي، (2)
 .48سورة النساء اآلية: (3)
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 ال به اإلميان إىل ملسو هيلع هللا ىلص النيب دعاه ما وسططططططائر تعاىل ابهلل املؤمن أن على اقال األشططططططعري: اوأمجعو 
 بسطططائر مأمورون القبلة أهل من العصطططاة وأن الكفر، إال إميانه حيبط وال املعاصطططي، من شطططيء عنه خيرجه

 خل﴿ :بقوله مؤمنني القبلة أهل هللا عصططططططططاة مسى وقدمبعاصططططططططيهم، اإلميان عن خارجني غري الشططططططططرائع
  من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل

 عليهم تعلق ملا القدرية قالت كما  مبعاصططططططططططططططيهم اإلميان من خرجوا كانوا  فلو ﴾جه ين ىن
 يل ىل مل خل﴿ :قال وكذلك دوهنم، املؤمنني إىل منصطططرفاً  تعاىل هللا خطاب وكان الطهارة، فرض
 دون الططططططططائعني ذلطططططططك على ابحلض خيص ومل ﴾خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم

 .(1)العاصنيا

 يدخل ال إنه نقول وال ،الذنوب تضططططره ال املؤمن إن نقول والا:وقال يف مقاالت اإلسططططالميني
 حسططططططططططططططناتنا إن نقول وال مؤمنا الدنيا من خيرج أن بعد فاسططططططططططططططقا كان  وإن ،فيها خيلد إنه نقول وال النار

 العيوب عن خالية شططرائطها جبميع حسططنة عمل من نقول ولكن ،املرجئة كقول  مغفورة وسططيئاتنا مقبولة
 يضيعها ال تعاىل هللا فإن مؤمنا الدنيا من خرج حىت السيئة واألخالق والردة ابلكفر يبطلها ومل املفسدة

 حىت صطططططططاحبها عنها يتب ومل والكفر الشطططططططرك دون السطططططططيئات من كان  وما ،عليها ويثيبه منه يقبلها بل
 رابلنا يعذب ومل عنه عفا شططططططططاء وإن ابلنار عذبه شططططططططاء إن تعاىل هللا مشططططططططيئة يف مؤمن فإنه مؤمنا مات
 .(2)ا أصال

أهل السططططنة أن املؤمن وإن أذنب ذنواب كثرية، صططططغائر كانت أو كبائر،  دقال الصططططابوين: اويعتق
هبا، وإن خرج من الدنيا غري  ئب منها، فقد مات على التوحيد واإلخالص وأمره إىل  رفإنه ال يكف

اقب على ما ارتكب من الذنوب هللا إن شاء عفا عنه وأدخله اجلنة ساملا غامنا غري مبتلى ابلنار، والمع
مث استصحبه إىل يوم القيامة من الذنوب واألوزار، وإن شاء عذبه وعاقبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه 

 .(3)أعتقه وأخرجه منها إىل نعيم دار القرار ا لمل خيلده فيها، ب
  

                                      
 .157 ، رسالة إىل أهل الث ر د.طاألشعري (1)
 .49ص ،3، مقاالت اإلسالميني، طاألشعري (2)
 .82ص ،1طعقيدة السلف وأصحاب احلديث، الصابوين،  (3)
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 القول هو لسطططططططططططططنةا أهل من أحد عليه واملعتزلة اخلوارج يوافق مل الذي لقال السطططططططططططططفاريّن: االقو 
 هلم والتابعون الصططططططططحابة، اتفق وقد املشططططططططهورة، البدع من القول هذا فإن النار، يف الكبائر أهل بتخليد

 إميان، واتفقوا من ذرة مثقال قلبه يف ممن أحد النار يف خيلد ال أنه على املسلمني أئمة وسائر إبحسان،
 .(1)أمتها من الكبائر أهل من فيه ابلشفاعة له هللا أيذن فيمن يشفع ملسو هيلع هللا ىلص نبينا أن على أيضا

 لكبرية وال عمله، لذنب النار، يف أنه القبلة أهل من أحد على يشطططهد قال صطططديق خان: افال
 فيصطططططططططدقه، روي، وكما جاء، كما  حديث يف ذلك يكون أن إال بعمل اإلسطططططططططالم عن خنرجه وال أ ها،
 ينسططب بدعة، يبتدع أو ذلك، أشططبه اوم اخلمر، وشططرب الصططالة، ترك حنو روي، كما  أنه ويعلم ويقبله،
  .(2)ا جياوزه وال ذلك فيتبع اإلسالم، من واخلروج الكفر، إىل صاحبها

                                      
 .410، ص 1ج، 2، طاألنوار، لوامع السفاريّن( 1)
 .85ص ،1طقطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر،  ،القنوجي (2)
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 البدعةالبدع وحكم صاحب : املطلب السادس

 وفيه مسائل:

 :البدعةاملسألة األوىل: تعريف 

 .(1)ااإلبداع: إنشاء صنعة بال احتذاء واقتداء ،بدع :ل ةالبدعة 

يراد قول مل يسططططنت قائلها وفاعلها فيه بصططططاحب الشططططريعة وأماثلها املتقدمة إ :اصـــطالحاالبدعة 
 .«كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار»، وروي: (2)وأصوهلا املتقنة

االِبدعة بكسططططططر الباء يف الشططططططرع هي إحداث ما مل يكن يف عهد : تعريف البدعة عند النووي
 . (3)غري مثال سابقا رسول هللا، فهي كل شيء عمل على

ما  وحمداثت األمور سبق،فأصل هذه الكلمة من االخرتاع، وهو الشيء حيدث من غري أصل 
ال أصل له يف الكتاب والسنة، وكل ما ليس له أصل يف الشرع فهو ضاللة فمنشأ الذم يف البدعة ليس 

 .(4) للضاللةجمرد لفظ حمدث أو بدعة بل ما اقرتن من خمالفته للسنة ورعايته 

طريقة يف الدين خمرتعة، تضاهي الشرعية، يقصد ابلسلوك عليها ما  :االبدعة :(5)قال الشاطيب
فلو  ؛وإمنا قيدت ابلدين، ألهنا فيه أبرتع، وإليه يضطططططيفها صطططططاحبها، وأيضطططططا يقصطططططد ابلطريقة الشطططططرعية،

ن اليت ال عهد كإحداث الصطططنائع والبلدا  ؛كانت طريقة خمرتعة يف الدنيا على اخلصطططوص، مل تسطططم بدعة
هبا فيما تقدم، وملا كانت الطرائق يف الدين تنقسطططططططم، فمنها ما له أصطططططططل يف الشطططططططريعة ومنها ما ليس له 
أصل فيها، خص منها ما هو املقصود ابحلد، وهو القسم املخرتع، أي: طريقة ابتدعت على غري مثال 

                                      
 .110، ص 1األصفهاين: مفردات القرآن، ط (1)
 .111، ص املرجع السابق (2)
 .154ص 6ج 2، طشرات مسلم .وانظر: النووي22ص 3د.ت، ج، د.ط هتذيب األمساء والل اتالنووي،  (3)
 1آل مبارك، تطريز رايض الصــــــاحلني، ط، 418ص 2ج 4.البكري، ط40ص 3ط احلوادث والبدع،انظر: الطرطوشططططططططي،  (4)

 .138ص 
 هط. 790-هط 538أبو اسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب،  (5)

= 
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 .(1)شارعاتقدمها من الشارع، إذ البدعة إمنا خاصتها أهنا خارجة عما رمسه ال

 وعلى هذا فكل الفرق املخالفة يف مذاهبها للكتاب والسنة هي فرق بدعية.

 املبتدع:املسألة الثانية: منهج أهل السنة يف معاملة 

 التالية:نناقش هذه املسألة وفق الفروع 

 لقوله تعاىل: االبتداع، مصطططططططداقامنهج أهل السطططططططنة يف االعتقاد والعمل هو االتباع، ونبذ  :أوال

 (2) ﴾جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى﴿

  خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف﴿ وقوله عز وجل:
اطريقة أهل السططنة واجلماعة اتباع آاثر رسططول  تيمية:قال شططيخ اإلسططالم ابن  ،(3)﴾جم هل مل
ابطناً، وظاهراً، واتباع سبيل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار، واتباع وصية رسول هللا  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
عليكم بسططططنيت، وسططططنة اخللفاء الراشططططدين املهديني من بعدي، متسططططكوا هبا، وعضططططوا  ا قال:حيث  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 .(5)ا  (4) ضاللةعليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت األمور، فإن كل بدعة 

وال يقدمون قول أحد على قول هللا وقول رسطططططططوله  ،وال حيكمون العقول ،فهم ال يتبعون األهواء 
صططططلى هللا عليه  اوملا كان التلقي عنه :ويف هذا يقول ابن القيم ،من كانكائنا   صططططلى هللا عليه وآله وسططططلم

على نوعني: نوع بواسططططة، ونوع بغري واسططططة، وكان التلقي بال واسططططة حظ أصطططحابه الذين  وآله وسطططلم
حازوا قصططططبات السططططباق، واسططططتولوا على األمد فال طمع ألحد من األمة بعدهم يف اللحاق، ولكن املربز 

واملتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمني وذات  ،طهم املستقيم، واقتفي منهاجهم القوميمن اتبع صرا
مث سططططططططططار على آاثرهم الرعيل األول من أتباعهم، ودرج على آاثرهم املوفقون من أشططططططططططياعهم،  الشططططططططططمال،

زاهدين يف التعصطططططططططب للرجال، واقفني مع احلجة واالسطططططططططتدالل، يسطططططططططريون مع احلق أين سطططططططططارت ركائبه، 
                                      

 .50ص 1ج 1ط االعتصام، الشاطيب، (1)
 .7سورة احلشر، اآلية  (2)
 .21:سورة األحزاب، اآلية (3)
 17144ب  مسند أمحداحلديث يف  (4)
 .126ص 1ج 2العقيدة الواسطية، ط ( ابن تيمية،5)

= 
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 ،إذا بدا هلم الدليل أبخذته، طاروا إليه زرافات ووحداانً  ،قلون مع الصططواب حيث اسططتقلت مضططاربهويسططت
ونصططططططوصططططططه أجل يف صططططططدورهم،  ،وإذا دعاهم الرسططططططول إىل أمر انتدبوا إليه، وال يسططططططألونه عما قال برهاانً 

  .(1) ااسوأعظم يف نفوسهم، من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس، أو يعارضوها برأي أو قي

)وأصطحايب أمنة ألميت فإذا ذهب أصطحايب أتى أميت ما يوعدون(  كيد هلذا النهج : ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
وااللتزام  ،ومن تبعهم إبحسططططططان ،القومي يف وجوب اتباع آاثر السططططططلف الصططططططاحل من صططططططحابة هذه األمة

ن ظهور البطدع امعنطاه م :قطال النووي ،مبنهجهم االعتقطادي والعلمي، وأن هطذا هو طريق احلق والنجطاة
 :بقولططه ملسو هيلع هللا ىلصواحلوادث يف الططدين والفنت فيططها، فططإن البططدع واالختالفططات يف الططدين اليت أخرب عنهططا النيب 

افرتقت اليهود على إحدى وسططططططبعني فرقة، والنصططططططارى مثل ذلك، وتفرتق أميت على ثالث وسططططططبعني ا»
 .(2)ا، ما ظهرت، وال استفحلت إال بعد مضي عهد الصحابة«فرقة

أساس منهج أهل السنة هو الوحدة واالئتالف، ونبذ الفرقة واالختالف امتثاال لقوله إن  اثنيا:
  نثىث مث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ﴿ تعاىل:

 مق  حق مف حفخف جف مغ جغ﴿سططططططبحانه وتعاىل:  ، وقوله(3)﴾اك يق ىق  يف ىف يث

 .(4)﴾حك جك

نون ابلنصططح قال شططيخ اإلسططالم ابن تيمية واصططفا ملنهجهم:ا وحيافظون على اجلماعات، ويدي 
املؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضاً، وشبك بني أصابعه اا ا  :ملسو هيلع هللا ىلصلألمة، ويعتقدون معىن قوله 

مثل املؤمنني يف توادهم، وترامحهم، وتعاطفهم، كمثل اجلسطططططططد، إذا اشطططططططتكى منه عضطططططططو، ا  :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
فرق األخرى جاء تبعا . وعلى هذا فإن خالفهم مع ال(6)ا (5) والسططططهرتداعى له سططططائر اجلسططططد ابحلمى 

مما حدا أبهل  املذكورة،وعدم التزامهم بشطططططططططرعه وحكمه يف املطالب  ،ملسو هيلع هللا ىلص لنبذ تلك الفرق لسطططططططططنة النيب
 ورسوله.وضع ضوابط حتفظ الشرع احلق، واملنهج القومي الذي أمر به هللا إىل السنة 

                                      
 .5ص 1ج 1ط، إعالم املوقعني عن رب العاملني ابن القيم، (1)
 .83ص 16ج ،2سلم، ط، شرات مانظر: النووي (2)
 .13سورة الشورى، اآلية:  (3)
 12سورة املائدة، اآلية:  (4)
 .2586برقم: ، كتاب الرب والصلة واألدب، ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، صحيحهيف  مسلمأخرجه  (5)
 .129ص 1ج 2، العقيدة الواسطية، طأمحد بن عبد احلليم ،ابن تيمية (6)
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 واملبتدعة:اآلاثر الواردة عن علماء السنة يف ذم البدع  املسألة الثالثة

شططططتهر أهل السططططنة ابلوقوف سططططدا منيعا أمام البدع واحملداثت، والتحذير من أهلها وصططططار هذا ا
نبذ أهل البدع واحلذر من األخذ منهم  موقفهم يفوترى  األصططططططططططططططل رمزا هلم، مدون يف كتب عقائدهم،

 مقاالهتم:صرحيا يف 

 هللا:قال إمام أهل السنة واجلماعة أمحد بن حنبل رمحه 

واالقتداء هبم وترك البدع  ملسو هيلع هللا ىلص التمسططك مبا كان عليه أصططحاب رسططول هللا أصططول السططنة عندان»
 .(1)وكل بدعة فهي ضاللةا

وإن تشطططدد أهل السطططنة يف التحذير من البدع إمنا هو حلفظ الدين، وصطططيانة الشطططريعة من تلبيس 
 يفالفاسطططدة هم ءالشطططيطان، واتباع األهواء، فإمنا أهل البدع هم أهل األهواء الذين حكموا عقوهلم وأهوا

ا أصططططحاب الرأي أعداء السططططنن نصططططوص الكتاب والسططططنة كما قال سططططيدان عمر رضططططي هللا تعاىل عنه: 
، مأعيتهم األحاديث أن حيفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واسططططططططططططططتحيوا حني سططططططططططططططئلوا أن يقولوا ال نعل

 .(2)فعارضوا السنن برأيهم فإايكم وإايهما

 املبتدع:منهج النووي يف معاملة 

ومن يتتبع اآلاثر ،من علماء السططططططنة الذين يتمسططططططكون ابلسططططططنة ويشططططططددون على املبتدعة ويالنو 
فتططاوي النووي، وشططططططططططططططرحطه ألحطاديطث مسططططططططططططططلم،وكتططاب اجملموع، وروضطططططططططططططططة  -املنقولطة عنططه رمحطه هللا يف 

، يتعرف بوضطططططوح على هنجه القائم على التمسطططططك ابلسطططططنة، وعدم الزيغ -الطالبني،وغريها من مؤلفاته 
 .عه للبدعة وتشديده على أهلهاعنها، وقم

                                      
 .15ص 1، ج1ل السنة، ط، أصو الشيباين (1)
 .44ص 1ج 1ط ،إعالم املوقعنيابن القيم،  (2)

= 
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 .(4)، والروافض(3)، واخلوارج(2)واملعتزلة  (1)القدريةة كاملبتدع الفرقذر كثرياً من كان رمحه هللا حيو 

احملدثني  اإن مذهب العلماء من:وأما يف مسطططططططألة التعامل مع املبتدع فقد فصطططططططل يف ذلك بقوله
دعته ال تقبل روايته ابالتفاق، وأما الذي ال والفقهاء وأصطططططططططططططحاب األصطططططططططططططول أن املبتدع الذي يكفر بب

ذا إيكفر هبا فاختلفوا يف روايته فمنهم من ردها مطلقا لفسططقه وال ينفعه التأويل ومنهم من قبلها مطلقا 
مل يكن ممن يسطططططططططططتحل الكذب يف نصطططططططططططرة مذهبه أو ألهل مذهبه سطططططططططططواء كان داعية إىل بدعته أو غري 

تمييز بني صططططططحيح الرواايت وسططططططقيمها وثقات الناقلني هلا من حد عرف الأفالواجب على كل  "،داعية
منها ما كان عن  يال ما عرف صططططططططططحة خمارجه والسططططططططططتارة يف انقليه وأن يتقإمنها  ياملتهمني أن ال يرو 

 .(5)أهل التهم واملعاندين من أهل البدعا

 .البدعوهذا املنهج يوافق إمجاع علماء السنة يف معاملة أهل 

يس الدين ابلكالم إمنا الدين ابآلاثر، وألجل هذا جعل من عالمات املبتدعة ل :أهل العلمقال 
ولذلك فإن من عالمات أهل السطططططططططططططنة االهتمام ابألحاديث واآلاثر،  ،اليت تدل عليهم، بغض احلديث

هم أهل السططططنة؛ ألهنم  ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن اجلوزي: اوال ريب يف أن أهل النقل واألثر املتبعني آاثر رسططططول هللا 
وأمططا أهططل البططدع فططأكثرهم جططاهططل ابألحططاديططث وكتبهططا،  ،ك الطريق اليت مل حيططدث فيهططا حططادثعلى تلطط

واآلاثر ومصططططططنفاهتا، عامل بكالم أهل الكالم، كما قال هارون الرشططططططيد: طلبت أربعة فوجدهتا يف أربعة: 
طلبططت الكفر فوجططدتططه يف اجلهميططة، وطلبططت الكالم والشططططططططططططططغططب فوجططدتططه يف املعتزلططة، وطلبططت الكططذب 

 .(6)جدته عند الرافضة، وطلبت احلق فوجدته مع أصحاب احلديث(فو 
  

                                      
 .154ص 1، ج2انظر: النووي شرح مسلم، ط (1)
 .109ص 1رجع السابق:جانظر: امل (2)
 .54ص 1انظر: املرجع السابق:جاوحنن نتربأ إىل هللا تعاىل من هذا املذهبا :بل تربأ رمحه هللا من مذهبهم وقال (3)
 .83ص 1رجع السابق:جانظر: امل (4)
 .60ص 1ج 2ط، شرات مسلم النووي (5)
 . 271ص  1ج 3، طحقيقة البدعة وأحكامها( انظر: الغامدي، 6)
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 واخلصططومات اجلدال وترك ومباينتهم، البدع، أهل هجران السططنة امن قال صططديق حسططن خان:
 يف كالمهم،  إىل واإلصططغاء املبتدعة، كتب  يف النظر وترك بدعة، الدين يف حمدثة وكل والسططنة، الدين يف

 الضاللة فرق فهذه واملعتزلةوالكرامية واملرجئة والقدرية واجلهمية واخلوارج ةوفروعه كالرافض الدين أصول
 .(1)البدع ا وطرائق

 . (2) املبتدعةعلى  مال يسلقال ابن كمال ابشا: 

يف صد البدع والتشنيع على أهلها حىت لو أدى  نال يتهاونو أهل السنة  هو أنوملخص القول 
قال الشططططططيخ حممد بن صططططططاحل  ،(3) عليهمالظاهرة وترك السططططططالم  األمر إىل هجران أهل البدع واملعاصططططططي

اواملراد هبجران أهل البدع االبتعاد عنهم وترك حمبتهم، ومواالهتم والسططططططططططططططالم عليهم  العثيمني رمحه هللا:
 جم يل ىل مل خل﴿ وزايرهتم وعيططادهتم وحنو ذلططك، وهجران أهططل البططدع واجططب لقولططه تعططاىل:

 . (4)﴾حن جن يم  ىم مم خم حم

فأهل البدع عند أهل السططططططططنة هم أهل  ابلبشططططططططر،نصططططططططاف والرمحة ئما أهل العدل واإلولكنهم دا
 .(5) وبرهانالقبلة، مامل ينتقلوا ببدعتهم إىل الكفر، بدليل 

  

                                      
 س .144ص 1طقطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر  ،القنوجي (1)
 .142، ص 1، ج1، طالفوائد املرتعة احلياض يف شرات كتاب الرايض ،انظر: ابن كمال الباشا (2)
شرات ، العثيمني. 106ص 13، ج100-92، ص 17، ج218ص 16، ج170ص7ج 2، ط، شرات مسلمظر: النوويان (3)

 .110ص 2، طملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد
 .22سورة اجملادلة، اآلية: (4)
 .137ص 3، ج50ص 2، ج150ص 1ج2ط ، شرات مسلمانظر النووي (5)
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 أهلها:يف ذم البدعة والتحذير منها ومن  الصاحلنييف رايض  اآلاثر الواردة :الرابعةاملسألة 

واردة يف هذا الشططأن يف الكتاب والسططنة فأفرد أبوااب عظيمة اعتىن النووي رمحه هللا ببيان اآلاثر ال
 يف هذا الشأن حنو:

 وآداهبا.األمر ابحملافظة على السنة ابب 

 األمور.ابب يف النهي عن البدع وحمداثت 

 هللا.ابب يف وجوب االنقياد حلكم 

 وسيئة.ابب من سن سنة حسنة 

 .ضاللةىل هدى أو إابب يف الداللة على خري، والدعاء 

 ابب النهي عن خماطبة الفاسق واملبتدع وحنومها بسيد وحنوه.

ابب حترمي اهلجران بني املسطططططططططلمني فوق ثالثة أايم إال لبدعة يف املهجور، أو تظاهر بفسطططططططططق أو 
 حنو ذلك.

 من البدعة وحتث على التمسك ابلسنة حنو: آايت وأحاديث حتذر مجلة النووي ذكرقد و 

 ،(1)﴾رث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب مب زب رب﴿ قوله تعاىل: 
 .(2) البدعالصراط املستقيم: اإلسالم، والسبل املتفرقة: هي العلماء: قال 

 قال النووي: أي: الكتاب والسنة. .(3)﴾هن من خن حن جن مم خم حم﴿وقال تعاىل: 

)من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه  :ملسو هيلع هللا ىلصقوله يف هذا الباب حديث عظيم هو  أورد النوويو 

                                      
 .153سورة األنعام اآلية:  (1)
 .138ص 1تطريز رايض الصاحلني، ط ارك،انظر، آل مب (2)
 . ابب النهي عن البدع وحمداثت األمور59سورة النساء، اآلية: (3)

= 
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ما قال النووي قاعدة عظيمة من قواعد اإلسططططططططططططططالم، وهو من جوامع كلمه وهذا احلديث ك (1)فهو رد(
والتصريح برد كل احملداثت سواء أحدثها الفاعل أو سبق  ،فإنه صريح يف رد كل البدع واملخرتعات ملسو هيلع هللا ىلص

ومعناه فهو ابطل غري معتد، وقد اعتد به علماء السططططططططططططططنة يف رد  ،، والرد هنا مبعىن املردود(2)إبحداثهاا
داثت وأنه مما ينبغي حفظه وإشططططهاره يف إبطال املنكرات وإشططططاعة االسططططتدالل به لذلك، قال البدع واحمل

، وقال الطويف: هذا هاحلافظ العسططططططططططططططقالين: هذا احلديث معدود من أصططططططططططططططول الدين وقاعدة من قواعد
 .(3)احلديث يصح أن يسمى نصف أدلة الشرعا

اثت يف الدين، وأنه سطططططيحال بينهم عما سطططططيكون من بعده من البدع واحملد ملسو هيلع هللا ىلصوقد أخرب النيب 
وبينه عند مورد احلوض، ملا أحدثوا بعده، وذلك كل حدث يف الدين ال يرضططططططاه هللا من خالف مجاعة 

 (4) حمدثوناملسلمني، ومجيع أهل البدع كلهم فيهم مبدلون 

من يعش منكم فسططططططططريى اختالفا كثريا.  هسططططططططارية: اوإنيف حديث العرابض بن  ملسو هيلع هللا ىلصيقول النيب 
م بسططططنيت وسططططنة اخللفاء الراشططططدين املهديني، عضططططوا عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت األمور فإن فعليك

 .ابب األمر ابحملافظة على السنة وآداهباأورده النووي يف  .(5)كل بدعة ضاللةا
  

                                      
، والبخاري: كتاب الصططططططلح، 1718أخرجه مسططططططلم يف صططططططحيحه: كتاب األقضططططططية، ابب رد األحكام الباطلة وحمداثت األمور  (1)

 .2697ابب ما جاء يف اإلصالح بني الناس، برقم: 
 .16ص 12ج 2طشرات مسلم ي النوو  (2)
 .440ص 2ج 4، طدليل الفاحلني، البكري، 16ص 12ج املرجع السابقانظر:  (3)
 .6ص 10ج 2، شرات صحيح البخاري طانظر: ابن بطال (4)
 .4607أخرجه ايب داود يف سننه، أول كتاب السنة، ابب يف لزوم السنة، برقم  (5)
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 يف رايض الصاحلني توحيد هللا عز وجلدالئل  :الفصل الثاين

 :مباحثوفيه 

 دمسائل التوحي األول:بحث امل

 وفيه مطالب:

 املطلب األول: التوحيد ل ة واصطالحا 

اإلميطان ابهلل وحطده ال وهو واحطدا،  توحيطدا: جعلطهوحطده و  د،مصطططططططططططططططدر من وحط :ل ةالتوحيد 
معرفة هللا تعاىل  أشطططياء:والتوحيد ثالثة  ،احلكم أبن الشطططيء واحد، والعلم أبنه واحد، فهو (1)شطططريك له

 .(3)منفردومتوحد: أي  ،(2)نفي األنداد عنه مجلةابلربوبية، واإلقرار ابلوحدانية، و 

معرفة هللا تعاىل ابلربوبية، واإلقرار ابلوحدانية، ونفي األنداد عنه  أشططططططططططططططياء:والتوحيد هو ثالثة 
 . (4)الوحدانيةوهللا األوحد واملتوحد: ذو مجلة، 

أللوهية وبية واإفراد هللا سططططططططططططططبحانه مبا خيتص به جل وعال من الرب : هواصــــــــــطالحاالتوحيد 
وبني النووي أن التوحيد هو أصطططططل اإلميان وأسطططططاسطططططه حيث قال يف معرض حديثه  والصطططططفات.واألمساء 

على أن أفضلها التوحيد املتعني على كل أحد والذي ال يصح شيء  ملسو هيلع هللا ىلصوقد نبه ا عن شعب اإلميان:
 .(5)امن الشعب إال بعد صحته

كلمة جامعة لعقيدة اإلميان مشططططططططططططططتملة   أن األذان ماواعلالتوحيد: يف داللة األذان على يقول و 
على نوعيه من العقليات والسططططططططططططططمعيات فأوله إثبات الذات وما يسططططططططططططططتحقه من الكمال والتنزيه عن 

وهذه اللفظة مع اختصططططار لفظها دالة على ما ذكرانه مث صططططرح إبثبات رب أضططططدادها وذلك بقوله هللا أك
                                      

 .281ص 3ج ابب احلاء والدال،كتاب العني،   الفراهيدي (1)
 .69، ص1، ج1طالتعريفات، اجلرجاين،  (2)
 .266، ص9، د.ط )وحد(، ج ا العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  (3)
 .324ص 1، فصل الواو ج8، ط القاموس احملي انظر: الفريوزآابدى،  (4)
 .4ص 2، ج2ط : شرات مسلم،النووي (5)

= 
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حانه وتعاىل وهذه عمدة اإلميان والتوحيد الوحدانية ونفي ضططططططدها من الشططططططركة املسططططططتحيلة يف حقه سططططططب
 . (1)املقدمة على كل وظائف الدين

على النيب  دخلت: فيه يقولالذي  عمرو بن عبسطططططططة رضطططططططي هللاعن  شطططططططرح النووي حلديث ويف
هللا  قال: اأرسططططططططططططططلّن: ومانيب؟ نيب افقلتمبكة، يعّن يف أول النبوة، فقلت له: ما أنت؟ قال: ا ملسو هيلع هللا ىلص

بصطططططلة األرحام، وكسطططططر األواثن، وأن يوحد هللا ال  قال: اأرسطططططلّنأرسطططططلك؟ تعاىل، فقلت: أبي شطططططيء 
 .(2)ابيان ألصل الدين الذي جاء به النيب وأساسه وهو إفراد هللا تعاىل ابلعبادة ،يشرك به شيءا

 قال اهلل: ملن؟ النصطططططططيحة اقلنااالدين  :ملسو هيلع هللا ىلصالنيب حنوه احلديث يف ابب النصطططططططيحة، وهو قول و 
يوضططططططططططح النووي معىن التوحيد  يف هذه األحاديثو ،(3)ئمة املسططططططططططلمني وعامتهم اولكتابه ولرسططططططططططوله وأل

ووصفه  صفاته،يف  به إىل اإلميان به سبحانه، ونفي التشريك عنه وترك اإلحلاد: النصيحة هلل هي بقوله
واجتناب بطاعته، والقيام  النقائص،مجيع  عنوتنزيهه سططططبحانه وتعاىل  كلها،بصططططفات الكمال واجلالل  

بطه، من كفر  عصطططططططططططططططاه، وجهططادومعططادة من  أططاعطه،ومواالة من فيططه، واحلطب فيططه والبغض  يتططه،معصطططططططططططططط
والدعاء إىل مجيع األوصطططاف املذكورة  ،يف مجيع األمور له واإلخالصعليها، بنعمته وشطططكره  واالعرتاف

  .(4)عليهاوالتلطف يف مجع الناس أو من أمكن منهم  ،واحلث عليها

چ چ چ چ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ عاىل:تكما اسططططططتشططططططهد النووي بقوله 

وهذا تصططططططططططططططريح أبهنم ا بقوله:وجوب إفراد هللا ابلعبادة  على[ 57 ،65رايتاالذ] ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ
 .(5)اخلقوا للعبادة

وهذا التعريف االصطالحي للتوحيد جممع عليه بني أهل السنة ونستعرض هنا بعض أقواهلم يف 
 :هذه املسألة

                                      
 .89ص 4، ج2ط : شرات مسلم،النووي (1)
 .162ص 1ج 2ط ،ات مسلمشر النووي،  (2)
 .55أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، ابب بيان أن الدين النصيحة، برقم:  (3)
 .38ص 2جالنووي املرجع السابق، (4)
 مقدمة رايض الصاحلني.النووي،  (5)

= 
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حلديث املتمسططططططكني ابلكتاب والسططططططنة يشططططططهدون هلل تعاىل أصططططططحاب ا ناإ :(1)الصططططططابوين يقول
 .(2)ابلوحدانية وللرسول ابلرسالة والنبوةا

ا:بقوله عز وجل وعظيم أفعاله جل وعال املوىلتوحيد  يسطططططططططططططتشطططططططططططططهد علىاإلمام الشطططططططططططططافعي و 
 الكالم يف الضطططططد وعدم واحد، أنه على دليل: واحداً  احملّرك كان  إذا املصطططططّوت من األصطططططوات اختالف

 على الدوام متفقات واحد، جسطططططططططططططططد يف خمتلفات، نريات وأربعواحد، هللا أن على دليل الدوام، ىعل
 غري أضطططططططداد اخلافقني، يف خمتلفات طبائع وأربع واحد، هللا أن على دليل الشطططططططكل، اسطططططططتقامة يف تركيبه

 يل ىل مل خل﴿ :واحد، قال تعاىل هللا أن على دليل   األحوال، إصطططططالح على مؤلفات أشطططططكال،
 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم
  نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

أن هذا هو  وتفسري، له شريك ال واحد هللا أن على دليل: ذلك كل   (3)﴾زب رب يئ ىئ
: انر الشطططططهوة، وهي احلرارة اليت تثور يف بدن اإلنسطططططان عند قضطططططاء شطططططهوة أربعة: أحدهالبدن نرياانً ايف 

ارة الغضططططب، وهي احلرارة اليت تثور عند اسططططتيالء الغضططططب. واثلثها: احلرارة القائمة : حر اجلماع، واثنيها
يزية املتولدة يف قلب احليوان، ر ورابعها: احلرارة الغ ،أبعضططاء الغذاء، وهي احلرارة املؤثرة يف هضططم األغذية

تلفطططة ابملطططاهيطططة، مث إهنطططا وهي احلرارة اليت هبطططا يتم أمر احليطططاة، فهطططذه األنواع األربعطططة من احلرارة نريان خم
كل واحد منها على صفتها املخصوصة، وطبيعتها املخصوصة، وهي   وبقياجتمعت يف بدن اإلنسان، 

كامنة يف بدن اإلنسطططططططططططان، ال تظهر إال عند وقت احلاجة إليها، مث إهنا، مع اختالفها وتباينها، متوافقة 
 .(4) ااجلسدمتعاونة، على حتصيل مصلحة اإلنسان، وموجبة الستقامة ذلك 

  
                                      

ن عبد الرمحن بن أمحد بن الصططططابوين إمساعيل ب إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل أبو عثمان الصططططابوين النيسططططابوري. (1)
م(. الواعظ،  1057- 983هططططططططططططططططططط    449- 373إمساعيل، أبو عثمان الصطططابوين: مقدم أهل احلديث يف بالد خراسطططان. )

املفسطططر، احملدث، األسطططتاذ شطططيخ اإلسطططالم إمام املسطططلمني، أوحد وقته شطططهدت له أعيان الرجال ابلكمال يف احلفظ، والتفسطططري، 
ع والتصططططططنيف وممن رزق العز، واجلاه، يف الدين، والدنيا، عدمي النظري، وسططططططيف السططططططنة، ودافع أهل وغريمها، وكان كثري السططططططما 

 .36ص 1ج 1املفسرين، ط طبقات-40ص  18ج 3انظر سري أعالم النبالء ط  البدعة
 .62ص  ،1ط عقيدة السلف وأصحاب احلديث،الصابوين،  (2)
  164البقرة اآلية:  (3)
 .400ص 1ج، 1، طعيمناقب الشافالبيهقي،  (4)
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 التوحيد أنواع  املطلب الثاين:

وهلذا فإن  صططططططيله وبيانه وتوضططططططيحه هو مضططططططمون جل آايت  وأصططططططله،التوحيد هو ركيزة الدين 
يف فاحتة  حنو ما نقرأهاستقى منها العلماء تقسمهم ألنواع التوحيد  أنواعه اليتالقرآن العظيم، فهي تبني 

 .﴾پ پ پ پ ڀ﴿ تعاىل:الكتاب يف قوله 

 أنواع:العلماء التوحيد إىل ثالثة قسم  الشرعية وابستقراء النصوص

 .توحيد الربوبية وهو توحيد الذات -

 يقابل من وهذا القسطططططططم اإلرادي،القصطططططططدي، الطليب،  العملي،توحيد األلوهية وهو التوحيد  -
 العباد إما ابلتصديق أو التكذيب. جهة

وهو الذي يقابل  ،ي االعتقادي الثبويتالعلمي اخلرب توحيد األمساء والصططططططططفات وهو التوحيد  -
 ابلقبول أو ابلرفض.

 مسائل: هوفي

 املسألة األوىل: توحيد الربوبية 

 توحيد الربوبية ل ة: - أوال

الثالث تدل على إصالح  األحرف وهذهاملشددة الراء والباء  ة أحرفكلمة )رب( أصلها من ثالث
 .(1)األنه مصلح أحوال خلقه ؛ جل ثناؤه الربوالرب: املصلح للشيء. وهللا ،الشيء والقيام عليه

 مخ جخ مح جح﴿ هللا على غري يطلق ال: ابلالم والرب، فالرب: املالك، واخلالق، والصططاحب.

  جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 .وجل عز ه ﴾مفحق خف
  

                                      
 ، كتاب الراء، ابب الراء وما معها يف الثنائي واملطابق.382ص، 2، جمقاييس الل ةابن فارس، معجم  (1)
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 توحيد الربوبية اصطالحا: - اثنيا

واإلقرار أبنه خالق كل شيء ومالكه،  تدبري،والهو توحيد هللا سبحانه أبفعاله من اخللق والرزق 
  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح﴿: تعاىل والتدبري. قالوإليه وحده التصريف 

 .(1)﴾مفحق خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

ألن الرب هو املالك  ؛الربوبية إمنا حقيقتها هلل تعاىلا و :حقيقة الربوبية بقوله النووي ويوضططططططططططح
واملريب قة هذا إال يف هللا تعاىل، وهو جل وعال املالك والسططططيد واملدبر أو القائم ابلشططططيء وال يوجد حقي

صططفات الذات، وإن وصططف ألنه مدبر خلقه  مالك أو سططيد فهو من ألنه ؛وصططف هللا تعاىل برب فإن
وللرب ثالث معان يف اللغة السططيد املطاع فشططرط املربوب أن يكون ممن فعله. ومربيهم فهو من صططفات 

  .(2)يعقل وإليها

 ال ألنه ؛فعله تالسطططططماوا فتخليق مفعول، فهو بقضطططططائه هللا سطططططوى شطططططيء اوكل قال البخاري:
 ربوبيته، من ففعله فعله، حلال إليه السماء تنسب الفاعل وإمنا فعل غري من بنفسها مساء تقوم أن ميكن
 رب: قال كذلك  به املوصطططططططططططططوف وهو صطططططططططططططفته من ولكن، 117: لبقرةا ﴾مس خس﴿يقول:  حيث

 .(3)ومليكها شيء كل  رب: ملسو هيلع هللا ىلص النيب ، وقالا األشياء بور  تالسماوا

فكل املوجودات  ،فالتوحيد هو تفرده جل وعال أبفعاله واليقني أنه ال خالق إال هو عز وجل
 ،وكل مايسطططتجد فيه من أحداث ومايقع من أفعال املخلوقني هو من خلقه سطططبحانه وتعاىل ،يف الكون

 .(4)اكافر  الشاك يف قدرة هللا تعاىلقال النووي: ا

عظيم يف خلقه وذلك أنه أضافه  ومناداة الرب تبارك وتعاىل إبضافته إىل ما هالنيب وقد اختص 
رب جربيطططل وميكطططائيطططل  اللهم :يقوم يف جوف الليطططل يصططططططططططططططلي ويقول ملسو هيلع هللا ىلصإىل بعض املالئكطططة، فكطططان 

يف القرآن كما تقرر فإنه  وإن كان هللا تعاىل رب كل املخلوقات ا :يقول النوويويف ذلك  وإسططططططططططططططرافيل

                                      
 31سورة يونس: اآلية  (1)
 .6ص 15ج 2ط ،مسلمشرات ( النووي، 2)
 .113ص 1، د.ط، جخلق أفعال العبادالبخاري،  (3)
 .71ص 17، ج2،طشرات مسلمالنووي،  (4)
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والسططنة من نظائره من اإلضططافة إىل كل عظيم املرتبة وكبري الشططأن دون ما يسططتحقر ويسططتصططغر فيقال له 
رب السطططططماوات واألرض رب العرش الكرمي ورب املالئكة والروح رب املشطططططرقني ورب  :سطططططبحانه وتعاىل

ني خالق السططططططططططططماوات املغربني رب الناس مالك الناس إله الناس رب العاملني رب كل شططططططططططططيء رب النبي
واألرض فاطر السططماوات واألرض جاعل املالئكة رسططال فكل ذلك وشططبهه وصططف له سططبحانه بدالئل 

رب احلشططرات وخالق  :العظمة وعظيم القدرة وامللك ومل يسططتعمل ذلك فيما حيتقر ويسططتصططغر فال يقال
وحينئذ تدخل  ،لق كل شيءوخا، وإمنا يقال خالق املخلوقات ،القردة واخلنازير وشبه ذلك على اإلفراد

 . (1)اهذه يف العموم

 :الصاحلني توحيد الربوبية يف رايض أدلة - اثلثا

 الصطططططططحيح،يف إحكام بناء قواعد أصطططططططول االعتقاد كتاب رايض الصطططططططاحلني من الكتب اهلامة   
الكثري  هفيرمحه هللا  أورد النوويوقد  وصططططططططفاته،القائم على توحيد هللا عز وجل بربوبيته وألوهيته وأمسائه 

 :بعضهاوأشري هنا إىل  العظيم،هذا األصل  قعداألحاديث واآلايت اليت ت من

 مم ام يل﴿: تشططططططططري إىل توحيد الربوبية مثل قوله تعاىل املراقبة يف اببكل اآلايت الواردة 

  رت يب ىب نب مب﴿: تعاىل وقوله (3)﴾ِّّٰ ُّ َّ ٍّ﴿ تعاىل: قولهو  (2)﴾ىن نن من زن رن

  رئ ّٰ ِّ﴿: تعاىل وقوله (5)﴾ني مي زي﴿ :تعاىل وقوله (4)﴾رث يت ىت نت مت زت

 مه جه هن من خن حن﴿: تعاىل منها قوله االستقامة حنوكذلك اآلايت يف ابب   ﴾نئ مئ زئ

 ..﴾مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه

 يف: اآلايتوكذلك 

 وتقصططططري أمورمها وسططططائر اآلخرة وأهوال الدنيا وفناء تعاىل هللا خملوقات عظيم يف التفكر ابب -

                                      
 .57ص 6ج املرجع السابق، ،ويالنو  (1)
 .219، 218سورة الشعراء اآلية:  (2)
 4سورة احلديد اآلية:  (3)
 5سورة آل عمران اآلية:  (4)
 14سورة الفجر اآلية:  (5)

= 
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 .االستقامة على ومحلها وهتذيبها النفس

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ﴿قوله تعاىل:  الدعاء فضطططططططططططططل ابب -

 .(1)﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ﴿ وقططولطططططططه تططعطططططططاىل:

 .(2)﴾ڤ

 .(3)﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿: وقوله تعاىل

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ﴿: وقوله تعاىل

 .(4)﴾ىئ ىئ ىئ

 الرب جل وعال وتفرده ابمللك والتدبري. كلها تدل على وحدانية  

 حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف﴿ وكذلك قوله تعاىل:

 ابب النفقة على العيال. ،﴾هن من خن حن ممجن خم

 ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين﴿ وقوله جل وعال

وإيراد النووي هلذه اآلايت يف األبواب املذكورة يدل ، ابب الصطططططرب. 155 ورة البقرة اآلية:سططططط  ﴾ٰر
فنجده يستدل يف ابب النفقة على العيال  سبحانه،وعمق رسوخه يف اإلقرار بربوبيته  فهمه،غزارة  على

أبن الرزق بيد هللا وحده، ويف ابب الصططططططططططططططرب اسططططططططططططططتدل أبن هللا بيده مقادير األرزاق كلها من األنفس 
 .وتقديرهفما جيري على العبد من نقص يف شيء فهو أبمر هللا  ،والثمرات واألمن

، 8 املزمل: ورةسطططططططططططططط ﴾زت رت يب ىب نب مب﴿: تعاىلقوله ورد يف ابب اجملاهدة أكما 
يف هذا الباب مهم اسططتدالل  وهو ، 99ورة احلجر: سطط ﴾رث يت ىت نت مت﴿ تعاىل:وقوله 

                                      
 62اآلية: نمل سورة ال (1)
 60اآلية:  غافرسورة  (2)
 55اآلية:  عرافسورة األ (3)
 186اآلية:  بقرةسورة ال (4)

= 
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 .(1)بلقائه واليقني  ذلك،فمن جماهدة النفس ذكر هللا تعاىل ابلتوحيد والتعظيم والدوام على 

 :الزلزلة] ﴾مل يك ىك﴿: ملسو هيلع هللا ىلص: قرأ رسول هللا أيب هريرة، رضي هللا عنه، قالويف حديث 
أخبارها أن تشططهد على كل عبد  نقال: افإما أخبارها؟ اقالوا: هللا ورسططوله أعلم.  اتدرون قال:مث  [2

ابب  (2)أو أمططة مبططا عمططل على ظهرهططا، تقول: عملططت كططذا وكططذا يف يوم كططذا وكططذا، فهططذه أخبططارهططاا
 من خلقه سبحانه. ءقه وقدرته جل وعال يف إنطاق ما شاوهذا بيان لربوبية هللا العامة يف خل اخلوف.

 :اثنيا األحاديث

منها  إثبات الربوبية هلل عز وجل رايض الصطططططططططططاحلني تربهن على الكثري من األحاديث يف تورد
ااي عبططادي كلكم ضطططططططططططططططال إال من  عن ربططه تبططارك وتعططاىل: ملسو هيلع هللا ىلصالقططدسططططططططططططططي يف قولططه  احلططديططث :يمططا يل
 اجملاهدة.ابب  .(3)احلديثا .......هديته

 رد من: امللك له احلديث الوارد يف ابب الصططططططططططرب عن قصططططططططططة الغالم والسططططططططططاحر وفيه: )فقال -
 ابب الصرب. .(4)هللا( وربك ريب: قال غريي؟، رب ولك: قال. ريب: قال بصرك؟ عليك

فيمططا حيكى عن ربططه، تبططارك وتعططاىل، قططال: ا أذنططب عبططد ذنبططا، فقططال: اللهم . ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  -
ال هللا تبطططارك وتعطططاىل: أذنطططب عبطططدي ذنبطططا، فعلم أن لطططه راب يغفر الطططذنطططب، وأيخطططذ اغفر يل ذنيب، فقططط

ابلذنب، مث عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر يل ذنيب، فقال تبارك وتعاىل: أذنب عبدي ذنبا، فعلم 
أن لطه راب يغفر الطذنطب، وأيخطذ ابلطذنطب، مث عطاد فطأذنطب، فقططال: أي رب اغفر يل ذنيب، فقططال تبططارك 

فليفعل  لعبدي.نب عبدي ذنبا، فعلم أن له راب يغفر الذنب، وأيخذ ابلذنب، قد غفرت وتعاىل: أذ
 ابب الرجاء  (5)ما شاءا

يف كططل حترمي التعططذيططب ابلنططار  (. ابببغي أن يعططذب ابلنططار إال رب النططارال ين) :ملسو هيلع هللا ىلصوقولططه  -

                                      
 .308ص 2، ج4، طدليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،يانظر، البكر  (1)
 2429ب: ﴾ڃ ڃ ڃ﴿أخرجه الرتمذي يف السنن، أبواب صفة القيامة، ابب منه تفسري قوله تعاىل:  (2)
 .2577، ابب حترمي الظلم، برقم كتاب الرب والصلة واآلدابأخرجه مسلم يف صحيحه:   (3)
 .3005لرقائق، ابب قصة أصحاب األخدود: برقم الزهد واكتاب أخرجه مسلم يف صحيحه:   (4)
 .2758التوبة، ابب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت برقم:كتاب أخرجه مسلم يف صحيحه:   (5)
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 .حيوان حىت النملة وحنوها

-9: ]يونس ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴿ تعططاىل:دعططاء أهططل اجلنططة يف قولططه  -
 ابب االستغفار. ،[10

 :بني التوحيد والعبادة العالقة -رابعا

قططال النووي يف شططططططططططططططرحططه لبططاب الططدعوات  الططدعططاء،من عالمططات التوحيططد التعبططد هلل بربوبيتططه يف 
من هذه األشياء لتكمل صفاته يف كل أحواله وشرعه أيضا  ملسو هيلع هللا ىلصواستعاذته ا والتعوذ يف صحيح مسلم:

الستحباب الدعاء واالستعاذة من كل األشياء املذكورة وما يف معناها  تعليما ويف هذه األحاديث دليل
 .(1)ا وهذا هو الصحيح الذي أمجع عليه العلماء وأهل الفتاوى يف األمصار

 الصاحلني:من رايض  ودليل هذه املسألة

االلهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة، رب كل شيء  بقوله: ملسو هيلع هللا ىلصدعاء النيب  -
 ب الذكر عند الصباح واملساء.ومليكه. اب

)رب أسطططططططططألك خري ما يف هذه الليلة، وخري ما بعدها،  قوله:وسطططططططططؤاله جل وعال بربوبيته يف  -
وأعوذ بك من شطططططر ما يف هذه الليلة وشطططططر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسطططططل، وسطططططوء الكرب، رب 

 أعوذ بك من عذاب يف النار(. ابب الذكر عند الصباح واملساء.

: اال إله إال هللا العظيم احلليم، ال إله إال هللا أنه يقول عند الكرب ملسو هيلع هللا ىلصعنه  أثر وكذلك ما -
يف مسائل  ب. ابارب العرش العظيم، ال إله إال هللا رب السموات، ورب األرض، ورب العرش الكرمي 

 يف الدعاء.

 ب(. اب، وتب علي إنك أنت التواب الرحيمرب اغفر يل) بقوله: ملسو هيلع هللا ىلصيف اسطططططططتغفاره  دما ور  -
 االستغفار.

  

                                      
 .30ص 17ج 2، طشرات مسلمانظر: النووي  (1)
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 :قدات يف التوكل إن الدعاءعلى منكري الدعاء ومن قال  الرد -خامسا

الدعاء من أوسططططططع أبواب التعبد هلل وحتقيق التوحيد وإظهار التذلل هلل عز وجل واإلقرار له جل 
 وعال بصات الرمحة والتوسل إليه جلوعال بصفاته العال وأمسائه احلسىن.

ين مبنزلة الدعاء من العبادة ومذهبه يف هذا أن الدعاء عبادة والنووي من علماء السططططططططططططططنة املقر 
 مستقلة، وأنه اليستجاب من إال ماسبقه القدر.

التوكل، بعض املتصوفة يف أن الدعاء قدح يف  قولهو موافق ملذهب القاضي عياض الذي رد و 
قهاء هو ظواهر القرآن وذكر النووي أن دليل الف القدر،يف الدعاء مع سططططططططبق  ال فائدةأنه  املعتزلة وقول

بل إن  .(1)والسططططططنة يف األمر ابلدعاء وفعله واإلخبار عن األنبياء صططططططلوات هللا وسططططططالمه عليهم أمجعنيا
النعمان بن بشطططري رضطططي هللا عنهما، عن علم أمته أن الدعاء هو العبادة كما جاء يف حديث  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 ب الدعوات، ابب فضل الدعاء.أورده النووي يف كتا قال: االدعاء هو العبادةا. ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 مطا ابب يف دحنو مطا ور  ،ملسو هيلع هللا ىلصمتثططل توحيططد الربوبيططة يف دعطاء النيب على  النووي األدلطةأورد كمططا   
 منها: للمريض به يدعى

 ا ربنا إبذن سقيمنا، به يشفي بعضنا، بريقة أرضنا، تربة هللا، بسما :ملسو هيلع هللا ىلص قوله  -

 شططططفاؤك، إال شططططفاء ال لشططططايفا أنت واشططططف، البأس، أذهب الناس، رب االلهم: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  -
 ا سقما يغادر ال شفاء

 شططفاء أنت، إال شططايف ال الشططايف، أنت اشططف البأس، مذهب الناس، رب اللهم: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  -
 ا.سقما يغادر ال

  

                                      
 150ص 9ج.30ص 17ج 2، طالنووي شرات مسلمانظر:  (1)
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 التوحيد إىل املمات: سادسا: استصحاب

 اإلقرار بتوحيد الربوبية يصطحب اإلنسان طوال حياته وبعد مماته، ومنه:

 هديتها وأنت خلقتها، وأنت رهبا، أنت اللهم: ااجلنازة على الصططططططططططططططالة يف ملسو هيلع هللا ىلص دعاء النيب -
 .ما يقرأ يف صالة اجلنازة باب .(1)وعالنيتها بسرها أعلم وأنت روحها، قبضت وأنت لإلسالم،

 :سابعا: من لوازم اإلقرار بتوحيد الربوبية

العبطاد، مع خلقطه  اعتقطاد خلقطه جطل وعال ألعمطال القلطب،ومتطامطه يف من لوازم توحيطد الربوبيطة 
 .96لصافات: ا ﴾حج مث هت مت﴿ وذلك انطالقا من قوله تعاىل ومشيئتهمجل وعال إلرادهتم 

األمر ابملعروف والنهي  باب ،﴾مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ﴿: تعاىل قال
 .عن املنكر

 ،أفعال العباد خملوقة هلل تعاىل ا :مقررا مذهب أهل السططططططططنة يف هذه املسططططططططألة اهلامة قال النووي
وهذا مذهب أهل السطططنة واجلماعة  ا،هللا تعاىل وتقديره واإلنسطططان مصطططرف مربوب مبشطططيئةمور كلها األو 

ومذهب أهل السطططنة أن اهلدى واإلضطططالل واخلري والشطططر كله إبرادة هللا تعاىل وهو فعله  للمعتزلة،خالفا 
 .الكائناتسبحانه خالق النوازل واحلوادث وخالق  للمعتزلة فهوخالفا 

ب وا الدَّْهَر فَِإنَّ ا.ََّ ُهَو الدَّْهرُ  اَل ): ملسو هيلع هللا ىلصالنيب قول  وقال يف شطططططططططرح ال تسطططططططططبوا فاعل  أي: ا(،َتسطططططططططُ
النوازل فإنكم إذا سططببتم فاعلها وقع السططب على هللا تعاىل ألنه هو فاعلها ومنزهلا وأما الدهر الذي هو 

 هو الدهر أي فاعل النوازلالزمان فال فعطل له بل هو خملوق من مجلطة خلق هللا تعطاىل ومعىن فإن هللا 
 .(2)ا علمأواحلوادث وخالق الكائنات وهللا 

كما يقول النووي هو   ،من دالئل ربوبيته وتصــرفه يف خلقه جل وعال جعله ســبحانهبل إن 
  وجل: مصططططططداقا لقوله عز حبمده، حما يسططططططبفمنها  ،ســـــبحانهخيلقه فيها  إدراكا،يف بعض اجلمادات 

 مت خت﴿ وحنو قوله تعاىل 44 اإلسطراء:سطورة  ﴾مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن﴿
                                      

 .3200الدعاء للميت، برقم:  رواه أبو داود يف سننه: كتاب اجلنائز، ابب (1)
 .2ص 15ج 2، طشرات مسلمالنووي:  (2)
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 حقيقة يسطططططبح شطططططيء كل  أن اآلية هذه معىن يف والصطططططحيح ،يف سطططططورة البقرة ﴾جح مج حج مث هت
يتكلم حنو احلجر الذي كان يسططططططططلم على النيب عليه الصططططططططالة  ومنها ما نفقهه، ال ولكن حاله حبسططططططططب

 ىمطططا تسططططططططططططططم يلطططب النطططائم وهعتقطططادات يف قالاوالسططططططططططططططالم قبطططل البعثطططة. ويف حنو هطططذا املعىن خلق هللا 
 .(1)األحالم

 املختار االصططططططططحيح وحنو ذلك أيضططططططططا ما ذكره من التمييز الذي خلقه هللا يف جبل أحد بقوله:
 جئ يي ىي ني مي﴿    :قال تعاىل ،به حيب متييزا فيه تعاىل هللا جعل حقيقة حيبنا أحدا أن معناه أن

د وجن ،[74: البقرة] ﴾جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ
 - ملسو هيلع هللا ىلص موسطططططى بثوب احلجر وفرار -وتسطططططبيح احلصطططططى- اليابس أيضطططططا من متييز اجلمادات حنني اجلذع

 الشططططططططططجرتني ملسو هيلع هللا ىلصدعاءه ومن ذلك أيضططططططططططا  - علي يسططططططططططلم كان  مبكة حجرا ألعرف إين ملسو هيلع هللا ىلص نبينا قولو 
أثبططت أحططد فططإمنططا عليططك نيب وصططططططططططططططططديق  :ملسو هيلع هللا ىلصارجتططاف جبططل أحططد وقول النيب  -عهمططااواجتمطط املفرتقتني
 واختاره اخرتانه ملا شططواهد أشططبهه وما وهذاقال النووي:  ،ملسو هيلع هللا ىلصاع الشططاة الذي كلم النيب ذر و  -وشططهيدان
 إىل (3)والناراجلنة  حتاجت): ملسو هيلع هللا ىلص ، وقوله(2)حقيقةا حيبنا اأحدا احلديث جند أن معىن ويف احملققون،

 من واليلزم افتحاجت به تدركان متييزا واجلنة النار يف جعل تعاىل هللا وأن ظاهره على احلديث هذا آخره
 .(4)فيهماا التمييز ذلك يكون أن هذا

قالوا: وال أنت اي رسططططططططططططططول هللا؟ قال:  (لن ينجو أحد منكم بعمله واعلموا أنه) :ملسو هيلع هللا ىلصويف قوله 
قرار بربوبية هللا تعاىل العامة إ ،ابب االسططططططططططططتقامةيف  (5)«وفضططططططططططططلوال أان إال أن يتغمدين هللا برمحة منه »

 .والشرعية يف مجيع خلقهالكونية  خللقه ونفاذ إرادته
  

                                      
 .17ص 15، ج2، طشرات مسلم، النووي (1)
 .163و139ص 9ج،2ط ،لنووي، شرات مسلماانظر:  (2)
 .4850، برقم: ﴾ی ی ی ی﴿ :ابب قوله تعاىلصحيحه، كتاب التفسري، يف  البخاريأخرجه  (3)
 .181 ص 17ج، 2طاملرجع السابق،  :النووي (4)
 أخرجه مسطططططططططططططططلم يف صطططططططططططططططحيحه: كتاب اجلنة وصطططططططططططططططفة نعيمها وأهلها، ابب لن يدخل اجلنة أحد بعمله بل برمحة هللا تعاىل،  (5)

 .2816برقم: 
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على أنه ليس أحد من اخللق يقدر على توفية حق الربوبية  احلديث بداللةواسطططططططتشطططططططهد النووي 
 .(1)على ما جيب هلاا

 على اجتمعت لو األمة أن مالبن عباس رضطططي هللا عنه: اواعل ملسو هيلع هللا ىلصبقول النيب  النوويواسطططتدل 
بيان تصرف هللا  أبن هذا، ابب املراقبةيف - (2)الك هللا كتبه  قد بشيء إال ينفعوك مل بشيء ينفعوك أن
يوزن أرزاق العباد النازلة، فهو جل وعال من بيده  ويرفع،أنه سططططططططططططططبحانه بيده امليزان خيفض و  خلقه،يف 

يقرته على من يشططاء ويوسططعه على من يشططاء وبيده  الرزق،الرزق ومقاديره سططواء مجلة املقادير أو تقدير 
 .(3) أعلملق ابلعز والذل وهللا سبحانه تصرف املقادير ابخل

موافقة النووي ألهل السطططنة من السطططلف واخللف يف ماذكران من مسطططائل توحيد  نالحظوهكذا 
 على إالّ  قيططد دون من إبطالق( رب) لفظ إطالق جواز وعططدم ابلربوبيططة، تعططاىل هللا انفراد :الربوبيططة يف

 من سطططططلم إذا املقلد إميان صطططططحة يف السطططططلف وافقو  البشطططططر، متأصطططططلة فطراي يف هللا معرفة تعاىل، وأن هللا
 إجياهبم تعاىل تكون ابلنظر ويف هللا معرفة أبن قوهلم يف املتكلمني على والشططكوك، كما أنه رد الشططبهات

 .يصح ال املقلد إميان أن وزعمهم العبيد، على النظر

 من عباده وهو توحيد هللا مبا قصده وطلبه وأراده املسألة الثانية: توحيد األلوهية 

 أوال: توحيد األلوهية ل ًة 

والتأله: التنسطططططططططططططك، ، عبد عبادة، ومنه لفظ اجلاللة :وألوهية (وألوهة)ابلكسطططططططططططططر، إالهة،  (أله)
واملتأله:  وأله: أله إالهة كعبد عبادة. (4) وألوهية(ألوهة  أيَله:مصطططططططططططدر أََله  وأهله: أجاره، وآمنه. والتعبد.

يقول: إن  [، كان]أي: عبادتك ﴾ڱ ڱ﴿ن ابن عباس يقرأ: وكا املتعبد، وبذلك مسي اإلله.
 (5) معبود.فاإلله هللا تعاىل، ومسي بذلك ألنه  .(فرعون كان يعبد وال يعبد

                                      
 .291ص 2، ج4، ط، دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني( انظر: البكري1)
 .2516ى البغي وقطيعة الرحم، ب:أخرجه الرتمذي يف السنن، أبواب صفة القيامة، ابب يف عظم الوعيد عل (2)
 .81ص 7، ج13ص 3، ج2ط املرجع السابق،النووي، انظر:  (3)
 .1242، ص1، ابب اهلاء، فصل اهلمزة، ج8، طالقاموس احملي ( الفريوزآابدى، 4)
 .101، ص1، ابب اهلمزة والالم وما يثلثهما، ج2ط جممل الل ة،( ابن فارس، 5)
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 الفرق بني لفظ )إله( ولفظ )هللا(:

فأدخلت األلف « هللا»من لفظ )إله( والتفريق بينه وبني غريه قيل:  معىن التعبيدسططططططططططططططتخراج ال
 لزم هذا البناء ليدل على أنه اإلله املسططططططططططططططتحق لأللوهيةأاهلمزة، وفخم اللفظ به، و والالم عليه وحذفت 

وجل حكاية وجمازًا،  هللا عز( يف احلديث عن عبادة غري )إلهدون ما سططططططططططططواه، كما اسططططططططططططتعمل لفظ  من
ۅ ۉ ۉ ﴿ومثل قوهلم: «. هذا هللا»ومل يقل هلم:  ﴾پ پ ڀ ڀ﴿كقول السططططططططططططططامري: 

وقطططد  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ومثطططل قولطططه:  ﴾ٿ ٿ ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ومثطططل قولطططه:  ﴾ې
، ومل يدع مع ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴿وقال:  ،﴾ڃ چ چ﴿ادعى فرعون أنه رب وإله فقال: 

 هللا عما يقول الظاملون علًوا كبريًا.هللا، تعاىل هذا أنه 

وحذف اهلمزة منه وإلزامه هذا البناء إمنا هو « هللا»فهذا يدل على أن إدخال األلف والالم يف 
ى أنه ال يسطططططططططططططتحق األلوهية يف احلقيقة غريه، وخص ببناء ال يشطططططططططططططرك فيه سطططططططططططططواه، وال يدعيه ليدل عل

 .(1)اأحد

الفرق بني قولنا هللا وبني قولنا إله: أن قولنا هللا اسططم مل يسططم به غري هللا ومسي غري هللا إهلا على ف
يسططططططططططتحق  أال فمعناه وجه اخلطأ وهي تسططططططططططمية العرب االصططططططططططنام آهلة، وأما قول الناس ال معبود إال هللا

 (2) العبادة إال هللا تعاىل

 اثنيا: توحيد األلوهية اصطالحا 

هو االعتقاد اجلازم أبن هللا هو املستحق للعبادة وحده مع التزام ذلك والعمل به، وعرف أيضا 
ه سبحانه يدل على كون العباد يتخذون )هللا(إفراد هللا جبميع أنواع العبادة ولفظ األلوهية يف كلمة  أبنه:

كل و عة، والطلب والتاوالنذر والط والتوبةحمبواب مألوها، ويفردونه ابحلب واخلوف والرجاء واإلخبات، 
 .(3)العبودية إمنا يستحقها هللا تعاىل النووي: فحقيقة القلبية قالوحنوها من العبادات 

                                      
 .31، ص1ج، 2، طهللا اشتقاق أمساءانظر الزجاجي،  (1)
 .68ص 1د.ط،د.ت، ج، الل وية الفروقالعسكري: ابن  (2)
 7ص 15، ج2ط ، شرات مسلم،انظر: النووي (3)
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 .(1)خضوعاالعبادة مع  أبهنا: العبادةويعرف النووي 

حقيقة تفسطططططري التوحيد العلم واالعرتاف بتفرد الرب جبميع صطططططفات ا :(2)السطططططعديالعالمة  قال
األمر األول: نفي األلوهيططة كلهططا عن غري هللا، أبن يعلم  يرجع إىل أمرين لططهالكمططال وإخالص العبططادة 
من العبودية أحد من اخللق ال نيب مرسل، وال ملك مقرب وال  شيئاوال  لوهيةويعتقد أنه ال يستحق األ

 أنه ليس ألحد من اخللق يف ذلك حظ وال نصيب.غريمها، و 

إثبات األلوهية هلل تعاىل وحده ال شطططططططططريك له، وتفرده مبعاين األلوهية كلها، وهي  :واألمر الثاين
نعوت الكمال كلها، وال يكفي هذا االعتقاد وحده حىت حيققه العبد إبخالص الدين كله هلل، فيقوم 

  وحقوق خلقه، قاصدا بذلك وجه هللا، وطالبا رضوانه وثوابه.ابإلسالم واإلميان واإلحسان وحبقوق هللا

ويعلم أن من متام تفسريها وحتقيقها الرباءة من عبادة غري هللا، وأن اأباذ أنداد حيبهم كحب هللا 
 .(3)اأو يطيعهم كطاعة هللا، أو يعمل هلم كما يعمل هلل ينايف معىن ال إله إال هللا أشد املنافاة

مع قطع   م،فيه خمالفة وال تعارض بل اسطططططططتسطططططططالم  إذا ملئت القلب مل تكن يدالتوح فإن روح
واملوحد  ،االلتفات لغري املعبود سبحانه، فريى املوحد أن مالك أمره كله إمنا بيد خالقه وحده جل وعال

  جف مغ﴿ هللا تعاىلاتبع هواه فقد اأبذ هواه معبوده، كما قال  كل منألن   ؛من إتباع اهلوىيسططططططططططططططلم 
فإن من يرى  يناقض التوحيد على اخللق، وااللتفات إليهم، وأما التسططططططططططططططخط ،(4)﴾مف خف حف

 .(5)ا الكل من هللا كيف يسخط على غريه أو أيمل سواه

من خصططططططائصططططططه جل  بشططططططيءفحقيقة التوحيد هو تنزيهه سططططططبحانه عن مشططططططاهبة أحد من خلقه 
قوال وعمال، ونفي العبطادة عن كل ما هللا عز وجل جبميع أنواع العبطادة الظطاهرة والبطاطنطة  وعال، وإفراد

                                      
 .126ص  1، ج2: املرجع السابق طانظر (1)
 ة مجادي األخر 23 الشططططططيخ أبو عبد هللا عبد الرمحن بن انصططططططر بن عبد هللا بن انصططططططر آل سططططططعدي من قبيلة متيم السططططططعدي: هو (2)

 هط(. 1423- 1346هللا البسام ) عبد-قرونعلماء جند خالل مثانية -ه 1376ت 
  .98 ، ص1، ج3ط القول السديد شرات كتاب التوحيد،السعدي،  (3)
 .43سورة الفرقان: اآلية  (4)
 .7.ص:1، ج1ط رسائل املقريزيوانظر: املقريزي،  (5)
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 وقططال تعططاىل: (1)﴾من زن رن مم ام يل﴿سططططططططططططططوى هللا تعططاىل كططائنططا من كططان، كمططا قططال تعططاىل: 

  ىن من خن حن جن يم ىم مم خم﴿وقال تعاىل:  (2)﴾مننن زن رن مم ام يل﴿

وإفراد تعلقه برب اخلالئق،  العالئق،حقيقة التوحيد يف جترد القلب من  ، وتتمثل(3)﴾جه ين
 .(4)لتسليم لرب العاملني، ومقام اخلوف منه، ورجاء رمحتهفهو مقام التوكل وا

 الصاحلني:رايض  توحيد األلوهية يف أدلة اثلثا:

 :اآليتوهي متفرعة على النحو 

 فضل التوحيد: أدلةأوال: 

حتقيق التوحيد والتخلص  هو لب التوحيد، وتربية النفس املؤمنة على داء الشطططططططططركالتخلص من 
 خاص.رتك جلميع أبواب رايض الصاحلني بشكل هو القاسم املش من الشرك

 :ونتلمس هذا املعىن بوضوات يف األحاديث الواردة يف ابب اخلوف حنو

 وأن ورسطططططوله، عبده حممدا وأن له، شطططططريك ال وحده هللا إال إله ال أن شطططططهد منا: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -
 اجلنة هللا أدخله حق، والنار حق اجلنة وأن منه، وروح مرمي إىل ألقاها وكلمته ورسطططططوله، هللا عبد عيسطططططى
 ا العمل من كان  ما على

 .هللا قد حرم على النار من قال: ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللاا نافإ: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -

 مبثلها لقيته ،شيئا يب يشرك ال خطيئة األرض بقراب لقيّن نقوله يف احلديث القدسي: اوم -
 امغفرة

 من: افقال املوجبتان؟ ما هللا، رسطططول : ايحني سطططأل إجابته عليه الصطططالة والسطططالم لألعرايب -

                                      
 .23سورة اإلسراء: اآلية  (1)
 .36 سورة النساء: اآلية (2)
 .14سورة طه: اآلية  (3)
 .260ص 1ج 4، طالفاحلني لطرق رايض الصاحلني وانظر: البكري، دليل (4)
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 وأما قال النووي:ا .ا(1)النار دخل ،شططططيئا به يشططططرك مات ومن اجلنة، دخل شططططيئا ابهلل يشططططرك ال مات
 عليه أمجع فقد اجلنة بدخوله مشططططططططططرك غري مات ومن النار بدخول يشططططططططططرك مات من على ملسو هيلع هللا ىلص حكمه

 الكتايب بني فيه فرق وال فيها وخيلد يدخلهاف عمومه على فهو النار املشططططططططططططرك دخول فأما ،املسططططططططططططلمون
 وغريه عنادا الكافر بني احلق أهل عند فرق وال الكفرة، وسططططططائر األواثن عبدة وبني والنصططططططراين اليهودي

 وغري جبحده يكفر ما جبحده بكفره حكم مث إليها انتسططططططب من وبني اإلسططططططالم ملة خالف من بني وال
 مات كبرية  صططططططاحب يكن مل إن لكن به له مقطوع فهو نةاجل مشططططططرك غري مات من دخول وأما ؛ذلك
 عنه عفي فإن املشيئة حتت فهو عليها مصرا مات كبرية  صاحب كان  وإن أوال اجلنة دخل عليها مصرا
 سطططططططططططططرق وإن زىن وإن ملسو هيلع هللا ىلص قوله وأما أعلم، وهللا اجلنة يف وخلد النار من أخرج مث عذب وإال أوال دخل
 ،منها أخرجوا دخلوها إن وأهنم ،ابلنار هلم يقطع ال الكبائر بأصحا أن السنة أهل ملذهب حجة فهو
 .(2)ااجلنة يف ابخللود هلم وختم

: لمعاذ اقا اي: اقال الرحل على رديفه ومعاذ ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن عنه، هللا رضططططططططططططططي أنس، وحديث
: لمعاذ اقا اي:اقال. وسططططعديك هللا يراسططططل لبيك: لمعاذ اقا اي:اقال وسططططعديك، هللا رسططططول اي لبييك
 ورسوله عبده حممدا وأن هللا، إال إله ال أن يشهد عبد من اقال:ام ثالاث، وسعديك هللا رسول اي لبيك
 إذا:قال فيسططططتبشططططروا؟ الناس هبا أخرب أفال هللا رسططططول اي: لالنار اقا على هللا حرمه إال قلبه من صططططدقا
  الرجاء.ابب  (3) مثاا موته عند معاذ هبا فأخرب يتكلوا

يريطططد بقولطططه ا حق العبطططاد على هللا ا حقطططا علم من  :(5) ابن التنينقال عن  (4)رابن حج لقطططا

                                      
ابب الدليل على من مات ال يشطططرك ابهلل شطططيئا دخل اجلنة، وإن من مات مشطططركا ، كتاب اإلميان، مســلم يف صــحيحهأخرجه  (1)

 .92النار، برقم دخل 
 .97ص 2، ج2، طمسلم النووي، شرح (2)
  6500:برقم ،أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب الرقاق، ابب من جاهد نفسه يف طاعة هللا (3)
م( شهاب الدين أبو الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن حممد 1448-م 1372هطططططط، 852-هطططططط 773( ابن حجر العسقالين )4)

صله من عسقالن بفلسطني، ومولده شرح لصحيح اإلمام البخاري أ بن علي، الكناين، العسقالين، الشافعي. صاحب أشهر
 ووفاته ابلقاهرة عرف أبسلوبه العلمي الرصني، وقدرته على تلخيص املعلومات، ونقدها، وجودة كتبه.

من تصانيفه املخرب الفصيح يف شرح البخاري الصحيح، تويف  ،عبدالواحد بن التني الصفاقسي احملدث املالكي، شارح البخاري( 5)
 ه.11يف حدود س
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جهة الشطططططططططططططرع ال إبجياب العقل فهو كالواجب يف حتقيق وقوعه أو هو على جهة املقابلة واملشطططططططططططططاكلة، 
  .(1)افيسخرون منهم سخر هللا منهماكقوله تعاىل 

 الصاحلني:يف رايض لوازم التوحيد  أدلةاثنيا: 

 هللا، رسططططططول حممدا وأن هللا، إال إله ال أن يشططططططهدوا حىت الناس أقاتل أن أمرت: اقال ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
 اإلسططططططططططططططالم، حبق إال وأمواهلم دماءهم مّن عصططططططططططططططموا ذلك، فعلوا فإذا الزكاة، ويؤتوا الصططططططططططططططالة، ويقيموا

ىل هللا ابب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسطططرائرهم إ أورده النووي يف، (2)تعاىلا هللا على وحسطططاهبم
تعاىل، ابب األمر ابحملافظة على الصططلوات املكتوابت والنهي األكيد والوعيد الشططديد يف تركهن، وابب 

 .لزكاة وبيان فضلها وما يتعلق هبا كيد وجوب ا

 إفراد هللا عز وجططل ابلعبططادة، قططال ابن رجططب:ا فمططا وفيططه بيططان للوازم توحيططد األلوهيططة ووجوب
 .(3)التوحيدا حقيقة فهو واملال الدم عصم

يف حديثه الطويل يف قصططة هرقل، قال هرقل:  أيب سططفيان صططخر بن حرب رضططي هللا عنه وقول
هللا وحده ال تشططركوا به شططيئا، واتركوا  يقول ااعبدواقال أبو سططفيان: قلت:  ملسو هيلع هللا ىلصفماذا أيمركم يعّن النيب 

 الصدق. اببآابؤكم ما يقول 

كلهــا دالئــل على القلبيططة املرتبطططة ابألعمططال  األبواب اليت أفردهططا النووي يف ذكر األحططاديططثو 
 ،ةأبواب: التوبة، الصـــرب، الصـــدق، املراقبة، التقوى، اليقني، التوكل، االســـتقاملوازم التوحيد حنو 

 وابب، هللا خشــــــــــية من البكاء، الرجاء، اخلري، اخلوف على احلث، اجملاهدة، اخلريات إىل املبادرة
 .للعبد تعاىل هللا حب عالمات

النووي  منه فقد صدر ريف كل ما يصد توحيد األلوهية ال يتحقق إال إبخالص القلب هللوألن 
قوال واألحوال البارزة كتابه رايض الصطططططططططططططاحلني بباب اإلخالص وإحضطططططططططططططار النية يف مجيع األعمال واأل

حيث عرض فيه عدة أحاديث إذا تدبرها املؤمن اسططططططططتشططططططططعر مدى أمهية اإلخالص ومدى أثر  ،واخلفية
                                      

 .355ص 13د.ط، ج ،بخاريالباري شرات صحيح ال ظر: ابن حجر، فتح( ان1)
 .25أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب األميان، ابب احلياء من اإلميان: برقم  (2)
 .232ص 7، ج1طالباري شرات صحيح البخاري،  ابن رجب، فتح (3)
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فاملقرر يف عقيدة أهل السنة واجلماعة  ،يف افتتاح مصنفاهتم عادة العلماءعلى ،به يف كل وقتاستصحا
لذلك فقد صدر الباب أبربع آايت بينات حتض على اإلخالص يف العبادة، ويف  ،أن األعمال ابلنيات

الباب ، وبدأ (1)إقامة الشطططططططعائر، ويف اإلنفاق، والقرابت وحىت يف أحاديث النفس، وحصطططططططائد األلسطططططططن
 نوى( قال النووي:ا نقل ما امرئ لكل وإمنا ابلنيات، األعمال )إمنا:حبديث سططططططططططططيدان عمر بن اخلطاب

 النية تصطططططططططططحيح على للطالب تنبيها احلديث هبذا الكتب افتتاح يسطططططططططططتحبون كانوا  السطططططططططططلف أن مجاعة
 .(2)واخلفيةا البارزة أعماله جبميع تعاىل هللا وجه وإرادته

 :العملأثر النية على 

ااإلنسان إمنا يثاب على عمله بنيته، واملباح  النووي: يف إشارة هامة الرتباط العمل ابلنية يقول
احىت اللقمة جتعلها يف يف  ملسو هيلع هللا ىلصبداللة قوله  ؛إذا قصططططططططططططططد به وجه هللا تعاىل صططططططططططططططار طاعة، ويثاب عليه

 (4) .اا ألن زوجة اإلنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية وشهواته ومالذه املباحة (3)امرأتك

قال العلماء فهو مثاب على مجيع نياته الصططططاحلة،  مطلقا،فعلى اإلنسططططان اسططططتحضططططار نية اخلري 
فمن نوى فعل عبادة فمات قبل له، والنية جعل اهلم يف تنفيذ العمل للمعمول  شططططططططططططططرط،تعيني املنوي 

ه من وأن من نوى الغزو وغري  ينوهطططا،عليطططه من الطططذم مطططا يتوجطططه على من مطططات ومل  هال يتوجطططفعلهطططا 
وأنه كلما أكثر من التأسططططططططططططف على فوات ذلك  ،الطاعات فعرض له عذر منعه حصططططططططططططل له ثواب نيته

 (5) ا.ومتىن كونه مع الغزاة وحنوهم كثر ثوابه وهللا أعلم

وحبسطططططططططططططططب قوة اإلخالص ونية التقرب والطاعة  القلوب،فالنيات أبتلف ابختالف اإلميان يف 
حلديث الوارد يف كتاب رايض الصططططططططططططططاحلني يف ابب املنثورات ففي ا الدرجات،تتعاظم الطاعات وتعلو 

يف اختالف  النووي ل... قا.()من قتل وزغة يف أول ضطططططربة فله كذا وكذا حسطططططنة :ملسو هيلع هللا ىلصيف قوله  وامللح:
ويقال أحواهم ونقصططها  واخالصططهم،أنه خيتلف ابختالف قاتلي الوز  حبسططب نياهتم  :اعدد احلسططنات

                                      
 .73ص 1، ج1ط رايض الصاحلني وانظر: العمار، كنوز (1)
 .16، ص1د.ط، د.ت، ج،ط:اإلرشاد مع تكملة املطيعي والسبكي،،، اجملموعالنووي (2)
 .3936 رقماللهم أْمِض ألصحايب هجرهتم، ب: ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب مناقب األنصار، ابب قول النيب البخاري يف صحيحهأخرجه  (3)
 .77ص11ج، 2شرات مسلم، ط النووي (4)
 .56و54و49و8وص 13، ج 2ط ،شرات مسلمالنووي: انظر  (5)

= 
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 .(1)اوهللا أعلم لغريه،بعني والس منهم،فتكون املائة للكامل 

 - (2)ما نويت اي يزيد، ولك ما أخذت اي معن ا كمعن: اليف حديث يزيد بن  ملسو هيلع هللا ىلصويف قوله 
أثر النية يف العمل، وأن اإلخالص هلل وابتغاء وجهه سططططططططططططبب يف  واضططططططططططططحة علىداللة  ،ابب اإلخالص

ق أجر ما نواه، سطططططططططواء ن للمتصطططططططططدإقال أهل العلم:  اإلنسطططططططططان، ىما نو قبول العمل وإن وقع خالف 
حمسطططوبة وال مسطططقطة إال إذا كانت مقرونة  نال تكو ا األعمال  :قال القرطيب ال. املسطططتحق أوصطططادف 

النية ا القول والعمل يدخلهما الفسططططططططططططططاد ابلرايء، خبالف :قال البيهقي ا مبعدة عن الرايء ،ابإلخالص
وأن  ،تعرف الشطططططيء الذي تعبدت بهأن  :اومما جيب عليك أن حتكمه يف هذا الباب :اخلطايب لا،وقا

 .(3)تعلم أنك مأمور به، وأن تطلب موافقة اآلمر فيما تعبدك بها

اي غالم، إين أعلمك كلمات: احفظ هللا حيفظك احفظ  البن عباس يف احلديث: ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 
هللا جتده جتاهك، إذا سطططططألت فاسطططططأل هللا، وإذا اسطططططتعنت فاسطططططتعن ابهلل، واعلم: أن األمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشطططيء مل ينفعوك إال بشطططيء قد كتبه هللا لك، وإن اجتمعوا على أن يضطططروك بشطططيء مل 

 املراقبة باب .(4) الصحفيضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك، رفعت األقالم وجفت 

فهو شطططططامل لكل معاين  كما قال النووي،من األحاديث اليت عليها مدار اإلسطططططالم  يعد والذي 
والتدبري، وتفرده جل وعال هبذه األمور، وأنه سطططبحانه ال راد حلكمه وقضطططائه،  اخللق والرزق الربوبية من

أصل عظيم يف مراقبة هللا، ومراعاة حقوقه، والتفويض ألمره، والتوكل عليه،  وهووالشريك له يف ملكه، 
ليس معه أحد  وشطططهود توحيده وتفرده، وعجز اخلالئق كلهم وافتقارهم إليه فهو سطططبحانه الضطططار النافع

 .(5)يشاءيف ذلك ملا تقرر أنه القادر ال سواه، فأزمة املخلوقات بيده يتصرف فيها مبا 
  

                                      
 .236.ص14ج ابق،رجع السامل (1)
 .1422كتاب الزكاة: ابب إذا تصدق على ابنه وهو ال يشعر،   أخرجه البخاري: (2)
 .27، 26، 20، ص 1، ج1ط الفوائد املرتعة احلياض يف شرات كتاب الرايض،: ابن كمال الباشا: ( انظر1)
 .2516، ب سنن الرتمذي، أبواب صفة القيامة، ابب يف عظم الوعيد على البغي وقطيعة الرحم (4)
  4، طدليــل الفــاحلني لطرق رايض الصــــــــــــاحلني.انظر، البكري، 61ص  1، طتطريز رايض الصــــــــــــاحلنيانظر: آل مبططارك،  (5)

 .445ص  2، ج1، طمعارا القبول، احلكمي، 249ص 3، ج51ص 1ج
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 عنه، وخلص شوبه عن صفا فإذا غريه، يشوبه أن يتصور شيء كل  أن: قال ابن قدامة:ا اعلم
 .إخالصاً  مسي

وذلك أن  درجات الشطططرك أن إال مشطططرك، فهو خملصطططاً  ليس فمن اإلشطططراك، يضطططاده واإلخالص
اإلخالص،  وكذلك خفي، ومنه جلى، منه اإلهلية، والشططططططرك يف الشططططططرك يضططططططاده التوحيد يف اإلخالص

 اإلنسطططططططططان مشطططططططططاهدة بني العامل، يفرق مادام أن وحاصطططططططططله النمل، دبيب من أخفي هو ما الرايء ومن
 نظره دق من إال الشيطان من يسلم وال اإلخالص، صفو عن خارج فهو العمل، من حالة يف والبهيمة
 .وتوفيقه تعاىل هللا بعصمة وسعد

 آفات بدقائق العامل به وأريد جاهل، من ركعة سططططططططططططبعني من أفضططططططططططططل عامل من ركعتان: قيل وقد
 الناقد يرتضطططططططططططططيه الذي الذهب من وقرياط العبادة، ظاهر إىل ينظر واجلاهل عنها، خيلص حىت األعمال

 (1) ا.الغيب الغر يرتضيه دينار من خري

فال تتم حقيقة التوحيد إال مبباشططططططططططرة األسططططططططططباب اليت نصططططططططططبها هللا تعاىل، وإن القيم: يقول ابن ا
تعطيلها يقدح يف نفس التوكل، وإن تركها عجز ينايف التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على هللا يف 
ن حصططططططططططططول ما ينفع العبد يف دينه ودنياه، ودفع ما يضططططططططططططره يف دينه ودنياه، وال بد من هذا االعتماد م

  (2) عجزا.مباشرة األسباب، وإال كان معطال للحكمة والشرع، فال جيعل العبد عجزه توكال وال توكله 

 :ض التوحيداثلثا: نواق

األمور اليت تنايف توحيد هللا عز وجل حق التوحيد، فتخرج العبد من دائرة  هي: كلنواقض التوحيد 
 .هلل يف ألوهيته أو ربوبيته أو أمسائه وصفاته جل وعالمن الشرك اب ابهلل،اإلسالم إىل دائرة الكفر والعياذ 

  .(4) الغريه - تعاىل-ات اخلاصة ابهلل الشرك هو: إثبات الصف : ا(3) الدهلويقال 

 
                                      

 .366ص 1، د. ط، جمنهاا القاصدين وانظر: ابن قدامة، خمتصر (1)
 .14، ص4، ج27ط خري العبادزاد املعاد يف هدي  ابن القيم، (2)
 .ه 1176- 1114الدهلوي أمحد بن عبد الرحيم، (3)
 .35ص 1ج 2، طالفوز الكبري يف أصول التفسري الدهلوي أمحد بن عبد الرحيم، (4)
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 :قسمنيعلى  هوو 

 يف الّدين ضرابن: اإلنسانوشرك يقول الراغب األصفهاين: ا األصغر،الشرك و  األكرب،الشرك 

َرَك فالن ابهلل، وذلك أعظم العظيم، وهو: الشططططرك أحدمها:  إثبات شططططريك هلل تعاىل. يقال: َأشططططْ
گ گ گ گ ڳ  ﴿: سطططططططبحانه وقال ،[48]النسطططططططاء   ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴿: كفر. قال تعاىل

  [72 :]املائدة ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿وقال جل وعال  ،[116 :]النساء ﴾ڳ ڳ

غريلشطططططرك اوالثاين:  ، وهو الّرايء والّنفاق املشطططططار ، وهو مراعاة غري هللا معه يف بعض األمورالصطططططّ
ٹ  ﴿وقال سططططططبحانه  ،[190 :]األعراف ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿: إليه بقوله

أي:  ﴾ڤ ڦ ڦ﴿ :وقال بعضطططهم: معىن قوله ،[106: ]يوسطططف ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
 ، قال: ومن هذا ما قال عليه السالم:اأي: حبالتهواقعون يف شرك الّدنيا، 

  .(1)«يب الّنمل على الّصفاالّشرك يف هذه األمة أخفى من دب»

فالشططططرك يف حقيقته  - والشططططرك من حيث مقابلته للتوحيد فإنه يقع على أنواع التوحيد الثالثة،
 هللا:هو اأباذ الند مع 

 (2) وصفاته وأفعالهبذات هللا جل وعال، وأمسائه  قفيما يتعلالشرك  أوال:

 هو على نوعني:و 

وهؤالء املشطططططركون ال يعرفون ا الدهلوي: لقا ألنداد:واابلتعطيل واإلحلاد  :شــــرك يف الربوبية -
شططريكاً، يف خلق اجلواهر )أي أصططول املادة( وتدبري األمور العظام، ويعرتفون أبنه ال  - تعاىل -مع هللا 

شيئاً وقضى به أن ميانعه ويقف دونه، إمنا إشراكهم يف أمور خاصة  -تعاىل  -قدرة ألحد إذا أبرم هللا 
أهنم يظنون أن سططططططلطاانً عظيماً من السططططططالطني العظام، كما يرسططططططل عبيده وأصططططططحابه ببعض العباد، إذ 

إىل أن  -الزلفى لديه إىل بعض نواحي مملكته للقيام ببعض األمور اجلزئية، وجيعلهم متصططططططططططططططرفني فيها 
ابختيارهم وسططططلطتهم، وأنه ال يقوم بشططططئون الرعية وأمورهم اجلزئية بنفسططططه، بل  -يصططططدر عنه قرار آخر 

                                      
 .452ص 1ج 1ط املفردات يف غريب القرآن،األصفهاين،  (1)
 ، مكتبة الرشد.أبوبكر حممد زكراي، الرايض الشرك يف القدمي واحلديث،وانظر:  (2)
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ل ذلك إىل الوالة واحلكام، ويقبل منهم شططفاعتهم وتزكيتهم للموظفني الذين يعملون حتت إشططرافهم، يك
على  -تعاىل شططططططططططططأنه  -واملتصططططططططططططلني هبم، واملتزلفني لديهم، كذلك قد خلع ملك امللوك على اإلطالق 

 بعض عباده املقربني خلعة األلوهية، وجعل سخطهم ورضاهم مؤثراً يف عباده األخرين.

مثل إثبات التصططططططططططرف املطلق يف الكون ابإلدارة املطلقة الشططططططططططرك: ايف بيان هذا  ل الدهلويقاو 
ال حيصطططططططططططل ابالكتسطططططططططططاب عن طريق احلواس  اليت يعرب عنها ابكن فيكونا أو إثبات العلم الذايت الذي

اء املريض، والدليل العقلي، واملنام واإلهلام وأمثال هذه الوسطططططائل املادية أو الروحية، أو إثبات إجياد شطططططف
أو إثبات اللعنة على شطططططططخص أو السطططططططخط عليه حبيث ينقلب نتيجة هذا اللعن والسطططططططخط معدما، أو 
مريضططططططاً أو شططططططقياً، أو الرمحة لشططططططخص والرضططططططا عنه حبيث ينقلب هو بسططططططبب هذه الرمحة والرضططططططا غنياً 

 .(1)اصحيحاً، معاىف، سعيداً 

 .لمثيوالتأالتشبيه، أو  ابلتعطيل، :والصفاتشرك يف األمساء  -

 اثنيا: الشرك يف العبادة، وهو الشرك يف األلوهية:

واالختصاص أبفعاله جل وعال،  ابلربوبية،وهو األكثر انتشارا بني املسلمني الذين يشهدون هلل 
فمع إقرارهم بربوبية  (2)﴾ۀ ۀ ہ ہ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿: عنهملكنهم كما قال تعاىل 

 بة والتعظيم والعبادة.يف احمل غريه،هللا فإهنم يشركون به جل وعال 

 :ولتوضيح هذا البد أن نعرف العبادة

  (3) وذلعبادة وعبودية انقاد له وخضع الطاعة واخلضوع، و  :ل ةالعبادة 

واخلوف واخلضطططططوع، وهو تعريف شطططططيخ املفسطططططرين  احملبة كمال  بني عما مج :اصــــطالحاالعبادة 
 .(5) للخالقال تكون إال  ةوالعباد .(4) كثرياإلمام ابن  

                                      
 .35ص 1ج 2، طالفوز الكبري يف أصول التفسريالدهلوي أمحد بن عبد الرحيم،  (1)
 .97سورة الشعراء: اآلية  (2)
 .572ص 2انظر املعجم الوسيط، ابب العني، ج (3)
 .48ص 1، ج1ط تفسري القرآن العظيم،ابن كثري،  (4)
 .221ص 1د.ط، ج الل وية، الفروقالعسكري: ابن انظر:  (5)

= 
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 .(1) واألعمالوهي تشمل مجيع أمور الداينة من االعتقادات واإلرادات واألقوال، 

  :وهي على قسمني أدلة نواقض التوحيد يف رايض الصاحلني

 :التوحيدأدلة نواقض 

 :كالتايلهي   هامة بوب النووي فيها أبوااب

ن الكبائر، ، وذكر اآلايت واألحاديث الدالة على أنه مالتغليظ يف حترمي السططططططططططططططحر ابب يف -
عمل السططططططحر حرام وهو من  كما أنه بني حكمه يف شططططططرحه ابب السططططططحر يف صططططططحيح مسططططططلم فقال:ا

 نال يكو قد يكون كفرا وقد  أبنه عليه ، وفصل يف احلكمعده من السبع املوبقاتو  (2) ابإلمجاعالكبائر 
تعلمه وتعليمه  مافال، وأوإال  ،فإن كان فيه قول أو فعل يقتضططططططططي الكفر كفركبرية، كفرا بل معصططططططططيته  

وإذا مل يكن فيه ما يقتضطططططي الكفر عزر واسطططططتتيب  ،فحرام فإن تضطططططمن ما يقتضطططططي الكفر كفر وإال فال
 .(3) توبتهيقتل فإن  ب قبلت  منه، وال

والطوارق. أورد فيه  الرمل وأصططططططططططططططحاب والعراف ابب يف النهي عن إتيان الكهان واملنجمني -
: وقوله«. اجلبت من والطرق، والطرية، العيافة،»: ملسو هيلع هللا ىلصثل قوله األحاديث اليت تبني حرمة هذا األمر م

: الصحاح يف اجلوهري والكهانة، قال السحر من أو ذلك استحل إن الكفر، من: أي ،«اجلبت من»
 ذلك. وحنو والساحر والكاهن الصنم على تقع كلمة  اجلبت

 ثالثة العرب يف ةالكهان تفقال: اكانوقد بني النووي أصطططططططططل الكهانة وأن مردها أمر جاهلي 
 تسططمى كلها  ...السططماء، من السططمع من يسططرتقه مبا خيربه اجلن من ويل لإلنسططان يكون أحدها أضططرب
 بطالن أفعاهلم بقوله ملسو هيلع هللا ىلصوقد بني النيب  وإتياهنم، تصطططططديقهم عن وهني الشطططططرع كلهم  أكذهبم وقد كهانة
 .(4)لها أنه الحقيقة بشيء( أي ليسوا): ملسو هيلع هللا ىلص

                                      
 .153ص  1، ج3ط ،يف القدمي واحلديث، أبوبكر حممد زكراي الشركانظر:  (1)
 .52ص 1د.ت، ج ،د.ط ،اإلرشاد ط:اجملموع، ))مع تكملة السبكي واملطيعي((  وانظر: النووي، (2)
، 1ط ار،نيل األوطار من أسرار منتقى األخب، وانظر: الشوكاين حممد بن علي، 176ص 14، ج2، ط، شرات مسلمالنووي (3)

 ، ابب ما جاء يف حد الساحر وذم السحر والكهانة.470ص 13ج
 .223ص 14، ج2، ط، شرات مسلمالنووي (4)
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 يف يتكلمون ألهنم ؛الكهططان إتيططان عن هني اإمنططا :رمي إتيططاهنم بقولططهكمططا بني رمحططه هللا وجططه حت
 على يلبسطططون ألهنم ؛ذلك بسطططبب اإلنسطططان على الفتنة فيخاف اإلصطططابة بعضطططها يصطططادف قد مغيبات
 وتصططديقهم الكهان إتيان عن ابلنهي الصططحيحة األحاديث تظاهرت وقد ،الشططرائع أمر من كثريا  الناس
 مجاعة حترميه يف اإلمجاع نقل وقد املسططططلمني إبمجاع حرام وهو احللوان من عطوني ما وحترمي يقولون فيما
 وهو الكاهن حلوان حترمي على العلم أهل ااتفق البغوي: قال تعاىل، هللا رمحهم البغوي حممد أبو منهم
 (1)املطاوردي وقطال عليطها، األجرة أخطذ جيوز ال ابططل الكهطانطة فعطل ألن كهطانتطه  على املتكهن أخطذه مطا

 ويؤدب واللهو ابلكهانة التكسططططططب من الناس احملتسططططططب ومينع ا:السططططططلطانية األحكام يف تعاىل هللا رمحه
 كهطانته  على املتكهن أيخطذه مطا الكطاهن احلوان:تعطاىل هللا رمحطه اخلططايب واملعطيا، وقطال اآلخطذ عليطه
 يتعاطى إمنا الكاهن أن والكاهن العراف بني والفرق ،أيضططا حرام العراف وحلوان ابطل وفعله حمرم وهو

 ومكان املسروق الشيء معرفة يتعاطى والعراف األسرار معرفة ويدعي املستقبل يف الكوائن عن األخبار
  ...(ملسو هيلع هللا ىلص حممد على هللا أنزل مما برئ فقد يقول مبا فصططططططططططططدقه كاهنا  أتى من) وحديث وحنومها الضططططططططططططالة
 .(2)يدعونها فيما تصديقهمو  قوهلم إىل والرجوع كلهم  هؤالء إتيان عن النهي على يشتمل

سطططحر واسطططتعمل السطططحر واعتقد أنه يضطططر وينفع بغري إذن هللا تعاىل فقد  نقال الصطططابوين: اوم
 .(3)كفر ابهلل جل جاللها

 ابلقرآن كفر  يعّن ملسو هيلع هللا ىلص حممد على أنزل مبا كفر  فقد وصدقهم وسأهلم أ هم ومن قال ابن عثيمني:ا
فإذا ادعى هؤالء علم الغيب  ﴾َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي﴿ قال تعاىل هللا أن كفره  ووجه

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي﴿ وصططدقهم اإلنسططان صططار مضططمون تصططديقه إايهم تكذيب قول هللا
 ما وهو به أبس ال قسططططططططططم :قسططططططططططمان النجوم وعلم النجوم علم يتعاطون الذين فهم املنجمون أما ﴾َّ ٍّ

 حاجة النهار وقصر النهار طول وعلى الفصول على به يستدل النجوم سري علم يعّن التسيري بعلم يسمى
 .(4)النجوما جهات علم ذلك ومن ملصاحلهم به يهتدون الناس ألن هبا حرج وال هبا أبس ال

                                      
 .64ص  18ج 3، طسري أعالم النبالء: علي بن احلسن بن حبيب الشافعي صاحب التصانيف، انظر: املاوردي (1)
 .22ص 5، ج2، طاملرجع السابق النووي (2)
 .105ص  1ط، ف وأصحاب احلديث، عقيدة السلالصابوين (3)
 .406ص 6، د.ط، جشرات رايض الصاحلني( ابن عثيمني، 4)

= 
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حترمي الذبح لغري هللا تعاىل ولعن فاعله يف شطططططططرح  هللا: ويف اببنواقض التوحيد الذبح لغري من و 
ك تعظيم املذبوح له غري هللا تعاىل فإن قصطططططططد مع ذل ا :حكم الذبح لغري هللا وقال النووي مسطططططططلم ذكر

  .(1)ا والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار ابلذبح مرتدا

  التوحيد:منقصات  أدلة

تنقصطه ابلكلية، فهي تقدح يف  تنايف كمال التوحيد، وال هي كل األمور اليتمنقصطات التوحيد 
كل املعاصطططططططططي اليت التصطططططططططل إىل الشطططططططططرك األكرب أو الكفر التوحيد لكنها ال أبرج من اإلسطططططططططالم، وهي  

والشرك يف الشرك األصغر، والكفر األصغر، والنفاق األصغر، والبدعة،  مثل األكرب، أو النفاق األكرب
هو تشطططططططططبيه اخلالق ابملخلوق، وتشطططططططططبيه املخلوق ابخلالق، فإذا شطططططططططبه العبد املخلوق ابخلالق يف  ،أصطططططططططله

من الدعاء  لوهيةمبلك الضططططططططططططططر والنفع، والعطاء واملنع وخصططططططططططططططائص األخصططططططططططططططائص الربوبية من التفرد 
الوحيد إال بتجريدها للخالق سططططططططططبحانه  قال يتحقسططططططططططتعانة والتوكل وحنوها من األعمال القلبية اليت الوا

فقد وقع يف الشططططططرك حبسططططططب درجته  ،من صططططططفات احلق سططططططبحانه للمخلوق شططططططيئاوتعاىل، أو صططططططرف 
كمال املطلق من مجيع الوجوه، الذي ال نقص فيه بوجه من الوجوه، اللوهية من خصطططططططائص األف،ونوعه

وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقال وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغريه فقد شبه الغري مبن 
 (2)ال شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخرب من كتب على نفسه الرمحة أنه ال يغفره أبدا.

 : بيان هذه املنقصات والتحذير منها أبوااب منها وقد بوب النووي يف

كالنيب والكعبة واملالئكة والسططططططططططططططماء واآلابء واحلياة والروح والرأس ابب عن احللف مبخلوق   -
 هنيا والنهي هنا إمنا هو علىوحياة السطططططططلطان ونعمة السطططططططلطان وتربة فالن واألمانة، وهي من أشطططططططدها 

فهذا كفر،  تعاىل هللا كتعظيم  تعظيمها اجلملة وقصطد يف هلا ماتعظي هبا احلالف قصطد إن التحرمي، سطبيل
 كراهة  فال قصد غري من عليه جرى وإن كره،  الكالم إدغام بقصد هبا القسم لسانه على جرى لكن إن

 .(3)اليمني لغو من هو بل

                                      
 .141ص 13ج 2ط شرات مسلم،لنووي: ( ا1)
 .99ص 1ج1، ط،املقريزي املقريزي، رسائل :وانظر (2)
 .528ص 8ا ،4ط، دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني، انظر: البكري (3)
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 يسططططططططططططططتحق به احمللوف كان  سططططططططططططططواء ميينه، تنعقد مل مطلقا هللا بغري حلف من أهل العلم: قال
 واآلابء وامللوك، والصطططططططططططططلحاء، والعلماء واملالئكة، عليهم السطططططططططططططالم كاألنبياء  العبادة، غري ملعىن مالتعظي

 واألصطططططنام، كالشطططططياطني،  واإلذالل التحقري يسطططططتحق أو. كاآلحاد  التعظيم يسطططططتحق ال كان  والكعبة أو
 .(1) هللا دون من عبد من وسائر

 :يلي يف هذا ما ومن األحاديث الواردة

رضططططططططططططططي هللا عنهما أنه مسع رجال يقول: ال والكعبة، فقال ابن عمر: ال حتلف  وعن ابن عمر
 .(2)أشركيقول: امن حلف بغري هللا، فقد كفر أو  ملسو هيلع هللا ىلصبغري هللا، فإين مسعت رسول هللا 

ألن معناه ملك امللوك، وال يوصف بذلك غري  ؛وغريهشاهنشاه للسلطان ابب حترمي قوله  -
 ابلذلة العبد إمنا هو ووصططططططططططف سططططططططططبحانه، بغريه قيامه يصططططططططططح ال، فهذا الوصططططططططططف هللا سططططططططططبحانه وتعاىل

 واخلضوع.

، ملا فيه من توهم مشاركة املخلوق للخالق يف فالن وشاء هللا شاء ما: قول كراهة  ابب يف -
 خلقه. مشيئة على سابقة املشيئة، بل إن مشيئته سبحانه

يمان رضطططي هللا عنه عن حذيفة بن ال ن الصطططحايب اجلليلعاحلديث  والدليل على هذا ماورد يف
 .(3)قال: اال تقولوا: ماشاء هللا وشاء فالن، ولكن قولوا: ما شاء هللا، مث شاء فالنا  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 هللا شطططاء ما قلت إذا التسطططوية تقتضطططي فإن الواو التحرمي هبا يراد هنا قال ابن عثيمني:ا الكراهة
 التامة املشططططططيئة له وحده تعاىل وهللا املشططططططيئة، يف وجل عز هلل مسططططططاواي فالان جعلت كأنك  فالن وشططططططاء
 هللا شططاء ما قولوا فقال: ولكن مباح قول ذلك إىل عن هني ملا ملسو هيلع هللا ىلص النيب أرشططد هللا، وقد يشططاء ما يفعل

 شططاء ما قول وكذلك فالن مشططيئة فوق هللا مشططيئة أن يعّن مبهلة الرتتيب تقتضططي مث ألن فالن، شططاء مث
 .(4)وشئتا هللا

                                      
 .961ص 1ا ،1، طلصاحلني، تطريز رايض اآل مبارك: انظر (1)
 3251أخرجه أبوداود يف سننه، كتاب األميان والنذور، ابب كراهة احللف ابآلابء برقم:  (2)
 .4980برقم  ،سنن أيب داوود، كتاب األدب (3)
 .493ص 6جشرات رايض الصاحلني، د.ط، ابن عثيمني،  (4)
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 :التطري عن ابب يف النهي -

مكان، وهو عارض قد مير ابلقلب بسطططططبب  أو زمان أو مسطططططموع أو مبرئي التشطططططاؤم هو والتطري
 طري وال خريك إال خري ال االلهم بقوله: ملسو هيلع هللا ىلصنقص التوكل واليقني ابهلل، ويسطططبب احلزن وقد عاجله النيب 

 األحاديث اهرتتظ وقدالنووي:ا لغريك ا، قا إله وال بيدك كله  األمر أن يعّن غريك إله وال طريك إال
 غري من النفس يف يوجد ما على ال هبا العمل على حممولة وهي والطرية التطري عن النهي يف الصحيحة

 .(1)عندهما مقتضاه على عمل

 :كذاابب النهي عن قول اإلنسان: مطران بنوء   -

 ملسو هيلع هللا ىلصعن زيد بن خالد رضططططططططي هللا عنه قال: صططططططططلى بنا رسططططططططول هللا  أورد النووي احلديث املروى
الصططططططططططبح ابحلديبية يف إثر مساء كانت من الليل، فلما انصططططططططططرف أقبل على الناس، فقال: اهل  صططططططططططالة

: أصططبح من عبادي مؤمن يب، وكافر، فأما لقال: اقاتدرون ماذا قال ربكم؟ اقالوا: هللا ورسططوله أعلم. 
كذا   من قال مطران بفضطططططططططططططططل هللا ورمحته، فذلك مؤمن يب كافر ابلكواكب، وأما من قال: مطران بنوء

 .ابب بيان من قال مطران ابلنوء .(2)وكذا، فذلك كافر يب مؤمن ابلكوكبا

 هذا فقلت النوء إىل املطر أضطططططططططفت إذا أنك معناه يعّن ؛للسطططططططططببية هنا االباء :قال ابن عثيمني
 من سططططططببه إىل الشططططططيء وإضططططططافة وجل عز ابهلل كفرو  عليك حرام فهذا ابملطر أييت وخري بركة جنم النجم
ألن  ؛أبس فال النوء، هذا يف ورمحته هللا بفضطططل مطران قلت إذا وأما وجل، عز هللا وهو سطططببامل نسطططيان
 هو الكوكب أن اعتقد إن مث ..،.ابلنوء هذا يف صطططططططار ولكنه هللا، بفضطططططططل املطر أبن منك اعرتاف هذا
 عز هللا هو اخلالق وأن سططططططططبب الكوكب أن اعتقد وإن امللة، عن خمرج أكرب كفر  فهذا ابملطر أييت الذي
 إذا لإلنسططططططططططططططان ينبغي أنه نعرف احلديث هذا ويف امللة عن خمرجا كفرا  وليس هللا بنعمة كفر  فهذا وجل
 .(3)ورمحتها هللا بفضل مطران يقول أن املطر جاء

 :على قولنيكذا وأهنم يف املسألة العلماء يف كفر من قال مطران بنوء  وقد أشار النووي إىل خالف 

                                      
 .23ص 5ج ،2، شرات مسلم، طالنووي (1)
 .4147ملغازي، ابب غزوة احلديبية رقم: أخرجه البخاري: كتاب ا (2)
 .476ص 6ج، شرات رايض الصاحلني، د.ط، ابن عثيمني (3)
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ر ابهلل سبحانه وتعاىل سالب ألصل اإلميان خمرج من ملة اإلسالم، وهذا أنه كف :القول األولا
ومن  ،للمطر كما كان بعض أهل اجلاهلية يزعم منشئفيمن قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر 

وهذا القول هو الذي ذهب إليه مجاهري العلماء والشططططططططافعي منهم وهو  ،اعتقد هذا فال شططططططططك يف كفره
 لططه ميقططات النوء وأن وبرمحتططه تعططاىل هللا من أنططه معتقططدا كططذا  بنوء مطران قططال من وأمططا ظططاهر احلططديططث،

واألظهر  كراهتططه،  يف واختلفوا ،يكفر ال فهططذا، كططذا  وقططت يف مطران:قططال فكططأنططه ابلعططادة اعتبططارا وعالمططة
ء الظن وسططططططبب الكراهة أهنا كلمة مرتددة بني الكفر وغريه فيسططططططا ،كراهته لكنها كراهة تنزيه ال إمث فيها

والقول الثاين يف أصططططل  ويل احلديث أن املراد ،بصططططاحبها وألهنا شططططعار اجلاهلية ومن سططططلك مسططططلكهم
 .(1)وهذا فيمن ال يعتقد تدبري الكوكب،كفر نعمة هللا تعاىل القتصاره على إضافة الغيث إىل الكوكب

 تكون أن نوجب مل إمياان كلها  الطاعات تكون أن أوجبنا اوإذا اإلميان: قال البيهقي يف شطططعب
 اإلميان كان  فإذا به، لإلميان مقابل برسططططوله أو ابهلل الكفر أن وذلك كفرا،  املؤمنني من الواقعة املعاصططططي

 وأمططا بططه، والتكططذيططب لططه والنفي جحوده، الكفر لططه، كططان واإلثبططات بططه، االعرتاف: برسططططططططططططططولططه أو ابهلل
 االعرتاف شططططططططططططرط على الطاعة إقامة به واملراد به، اإلميان وجود بعد وللرسططططططططططططول هلل إميان فإهنا األعمال
 .(2)ا الكفر دون والعصيان الشقاق، هو يقابله الذي فكان املتقدم،

نقصططان اإلميان وإبطال بعض العبادات ال الكفر حببط األعمال هو املراد إىل أن  النوويويشططري 
 (3)لكفراألن اإلنسان ال يكفر إال مبا يعتقده إمياان ويفعله عاملاً أبنه يوجب ا

  

                                      
 61، ص2ج ،2، شرات مسلم، طانظر: النووي (1)
 .92ص  1، ج1طاإلميان،  شعب البيهقي، (2)
، 1، طخاريكوثر املعاين الدراري يف كشـف خبااي صـحيح البالشططنقيطي،   40ص 2، ج2، طالنووي شـرات مسـلمانظر:  (3)

 .313ص 2ج
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 :ومن األحاديث األخرى الواردة يف بيان منقصات التوحيد مايلي

قال: اتعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخلميصططططة، إن أعطي رضططططي، وإن مل يعط  ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
 (1)مل يرضا

 قال: ااي معشر النساء تصدقن، وأكثرن من االستغفار، فإين رأيتكن أكثر أهل النارا ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
ابب  احلططديططث يف .اتكثرن اللعن، وتكفرن العشططططططططططططططري نهن: مططالنططا أكثر أهططل النططار؟ قططال:قططالططت امرأة م

فيطه جواز إطالق الكفر على كفران احلقوق وإن مل يكن ذلطك  ا:معلقطا عليطه االسططططططططططططططتغفطار،قطال النووي
ليس املراد الكفر الذي خيرج من ملة وأوضططططططططططح يف شططططططططططرحه ملسططططططططططلم أنه  (2)االشططططططططططخص كافرا ابهلل تعاىل

  (3)ااإلسالم

ابب حترمي سططططب املسططططلم أورده النووي يف  .(4)ااسططططباب املسططططلم فسططططوق، وقتاله كفر: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 .بغري حق

وأما قتاله بغري حق فال يكفر النووي: ا ويف بيان حكم هذا القتال وأنه ليس كرا من امللة يقول
 .(5)به عند أهل احلق كفرا خيرج به من امللة

يد األلوهية، نالحظ مدى اهتمام النووي ببيان دقائق ومن خالل ماسطططبق ذكره يف مسطططائل توح
هذا األصطططططل العظيم من أصطططططول الدين،وموافقته ألهل السطططططنة يف تلك املسطططططائل، وحرصطططططه الشطططططديد على 

 محاية جناب التوحيد من أي شائبة.
  

                                      
 .2886أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري،ابب احلراسة يف الغزو يف سبيل هللا برقم  (1)
 213ص 6، ج2، طشرات مسلمالنووي  (2)
 .50ص 2املرجع السابق ج (3)
 .6044أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب األدب، ابب ماينهى عن السباب واللعن، برقم: (4)
 .54ص 2جي املرجع السابق،النوو  (5)



99 

 والصفات توحيد األمساء  سألة الثالثةامل

 والصفات:وجوب العلم ابألمساء  أوال:

سطططططبحانه  ابهلل الصطططططحيح العلمفب ،لوازم حتقيق اإلميان والتوحيد اء والصطططططفات منابألمس العلمإن 
 فهذا ،(1)الرسطططططالة مجيع مطالب وتبىن الصطططططحيح اإلميان يقوم وصطططططفاته العلى وأبمسائه احلسطططططىن، ،وتعاىل
 صحيح انبع إميان يتصور ال فإنه ولذلك عليه، يقوم الذي الدين وأصل واإلميان اهلداية أساس التوحيد

وهي ضالة املؤمن يف هذه  اإلميان، أصل النعقاد الزمة املعرفة فهذه ربه، يعرف ال ممن من القلب بيقني
 بني التمييز للعبد توجب اليت وهي عمله؛ واسطططططتقامة معتقده وصطططططالح قلبه احلياة، فبها تتحقق سطططططالمة

 أهله هو مبا ووصططفه به، يليق ال عما الرب وتنزيه والتعطيل، واإلقرار والشططرك، والتوحيد والكفر، اإلميان
 عباده إىل سطططططططططططبحانه به تعرف وما تعاىل هللا كالم  بتدبر معلوم هو كما  يتم وذلك واإلكرام؛ اجلالل من
 ،(2)سبحانه  به يليق وال له ينبغي ال مما عنه نفسه نزه وما وأفعاله، وصفاته أمسائه من رسله ألسنة على

ومن زعم أن أمساء هللا غريه ا: األشطططططعريأبو احلسطططططن  ولويف إثبات األمساء احلسطططططىن هلل تعاىل يق
  .(3)اكان ضاال

املتفرد ابلتوحيد، واملنفرد ابلتمجيد، الذي ال تبلغه صططططططططططططططفات العبيد، ليس له مثل وال ا وقال:
نديد، وهو املبدئ املعيد، الفعال ملا يريد، جل عن اأباذ الصطططططططططططواحب واألوالد، وتقدس عن مالبسطططططططططططة 

 .(4)ااألجناس واألرجاس

فإحصططططاء أمساء هللا احلسططططىن والعلم هبا أصططططل العلم بكل معلوم، فإن املعلومات ا القيم:ابن  قال
سطططططواه إما أن تكون خلقا له تعاىل أو أمرا، والعلم إما علم مبا كونه، أو علم مبا شطططططرعه، ومصطططططدر اخللق 

مر كله مصطططططدره عن أمسائه واألمر عن أمسائه احلسطططططىن، ومها مرتبطان هبا ارتباط املقتضطططططى مبقتضطططططيه، فاأل

                                      
 .221ص 1، انظر: ابن العسكري: الفروق اللغوية، د.ط، جوال تكون العبادة إال مع املعرفة ابملعبود (1)
 .6ص 1، ج1، طاملروية يف صفة املعية اآلاثرانظر: التميمي،  (2)
 .22ص 1ج 1انظر: األشعري، اإلابنة عن أصول الداينة، ط (3)
 .1ملرجع السابق ص ا (4)

= 
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 ااوإمنوقال  (1) ا.دخل اجلنةئر العلوم، فمن أحصطططاها فالعلم أبمسائه وإحصطططاؤها أصطططل لسطططا ...احلسطططىن
  .(2)اتوحيده إثبات صفات كماله وتنزيهه عن التشبيه والنقائص

عتقاد تفرد احلق جل وعال ابلكمال املطلق من مجيع الوجوه واختصططططاصططططه يتحقق هذا العلم ابو 
إبثبات ما أثبته هللا سططططططبحانه لنفسططططططه، و من التوحيد العلمي اخلربي، عوت العظمة واجلالل، وهو جزءبن

والصططفات العلى من غري حتريف وال تعطيل، وال تكييف وال  من األمساء احلسططىن ملسو هيلع هللا ىلصأو أثبته له رسططوله 
ببالك  رأن كل ما خط واعتقاد ،(3)﴾حي جي يه مهىه جه ين﴿متثيل، بل نعتقد أن هللا 

وصطططططططف به نفسطططططططه، وال حتريف للكلم عن مواضطططططططعه، وال إحلاد يف  فال نفي لشطططططططيء خالف ذلك،فاهلل 
فوجوب العلم هبذه األمساء والصططططططططططططفات املتعلقة ابإلله املعبود من لوازم حتقيق اإلميان  ،أمسائه وصططططططططططططفاته

خرب هللا به والتوحيد التام وهذه املعرفة الزمة النعقاد أصطططل اإلميان، فيجب اإلميان هبذا الوصطططف الذي أ
عن أمسائه وذلك ابالعتقاد اجلازم أن أمساء هللا هي أحسن األمساء وأمتها وأكملها معىن، حيث اتفقت 
مجيع الشطططرائع والكتب السطططماوية على بيان صطططفات الرب جل وعال، وتوضطططيح نعوت العظمة واجلالل 

القيم يف الصططططططواعق اليت يتصططططططف هبا خالق السططططططماوات واألرض مدبر األمر، مصططططططرف الكون، قال ابن 
والنصططططططططوص  هيةاوهذه املسططططططططألة يقوم عليها قريب من ألف دليل عقلي ومسعي والكتب اإلال :املرسططططططططلة

وهذا البيان الزم  (4)النبوية انطقة بذلك، وإنكار ملا علم ابلضطططططططططططرورة من دين الرسطططططططططططل أهنم جاءوا به ا.
ذه املعرفة حتصل زايدة اإلميان ورسوخه، جلميع العباد املكلفني بعبادة الواحد األحد سبحانه وتعاىل، وهب

 .فكلما ازداد العبد علما ابهلل زاد إميانه وخشيته وحمبته لربه وتعلقه به

 ،5إىل آخره( فطأخربهم.عرفوا هللا  هللا، فطإذا)فليكن أول مطا تطدعوهم إليطه عبطادة : ملسو هيلع هللا ىلصويف قولطه 
 من وهو مذهب حذاق املتكلمني ،هذا يدل على أهنم ليسوا بعارفني هللا تعاىل:ا(6)قال القاضي عياض

                                      
 .286ص 1، د.ط، جبدائع الفوائدابن القيم،  (1)
 .50ص 1، ج3طمدارا السالكني،  ،ابن القيم (2)
 11سورة الشورى: اآلية  (3)
 1222ص  4، ج3، طاملرسلة على اجلهمية واملعطلةابن القيم، الصواعق  (4)
 .19:’ابب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالمأخرجه مسلم يف كتاب اإلميان،  (5) 
-م 1083هطططططط    544-هطططططط  476أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض السبيت احلصيب ) (6)

كان إمام وقته يف احلديث وعلومه والنحو واللغة وكالم العرب وأايمهم وأنسططططاهبم. انظر: سططططري أعالم م(. قاض مالكي،  1149
= 
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هنم غري عارفني هللا تعاىل وإن كانوا يعبدونه ويظهرون معرفته لداللة السطططططططططمع حيث إاليهود والنصطططططططططارى 
ما عرف هللا تعاىل من ف،وإن كان العقل ال مينع أن يعرف هللا تعاىل من كذب رسططططططوال،عندهم على هذا

أو أضطططاف إليه الولد منهم أو أضطططاف إليه الصطططاحبة  (1)شطططبهه وجسطططمه من اليهود أو أجاز عليه البداء
ا ال يليق به أو أضطططططططططاف إليه مبوالولد وأجاز احللول عليه واالنتقال واالمتزاج من النصطططططططططارى أو وصطططططططططفه 

فمعبودهم الذي عبدوه ليس هو هللا وإن مسوه به إذ  (2)االشططططططططططريك واملعاند يف خلقه من اجملوس والثنوية
 .(3)ا ما عرفوا هللا سبحانه :الواجبة له فإذليس موصوفا بصفات اإلله ا

 والصفات:قواعد العلم ابألمساء  اثنيا:

ينبّن منهج أهل السطططططططنة واجلماعة على االعتصطططططططام أبلفاظ الكتاب والسطططططططنة ومحلها على املعاين 
 األصطططططلية لأللفاظ العربية ال على مصططططططلحات املتكلمني املسطططططتحدثة اليت أرادوا هبا معاين أبالف املعىن

 .(4) العقديةالشرعي، فوقعوا يف املخالفات 

احلديث املتمسطططكني ابلكتاب والسطططنة، يعرفون رهبم بصطططفاته  بيقول اإلمام الصطططابوين: اأصطططحا

                                      
 212ص 20ج 3النبالء ط 

 ظهر. أي ﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿ر بعد اخلفاء، كما يف قوله تعاىل: البداء: معناه الظهو  (1)
وهي  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴿ومعناه أيضاً: حدوث رأي جديد مل يكن من قبل، كما يف قوله تعاىل: 

ل واعتقادها يف هللا ج ،املغيباتتسطططتلزم سطططبق اجلهل وحدوث العلم تبعاً حلدوث املسطططتجدات لقصطططور العقول عن إدراك معان 
أول ادعى البداء على هللا تعاىل هم اليهود، قالوا: إن هللا تعاىل  ،وعال الذي وسطططع علمه السطططموات واألرض كفر خمرج من امللة

وأول من قال ابلبداء يف اإلسالم خلق اخللق، ومل يكن يعلم هل يكون فيهم خري أو شر، وهل تكون أفعاهلم حسنة أم قبيحة،
يف كتب الشطططططططططططيعة.  فالبداء عقيدة يهودية مدّونة يف كتبهم احملرفة، ونفس هذه األفكار مدونة،يدوأظهره هو املختار بن أيب عب

 .443 1انظر: فرق معاصرة 
 الظلمة، وأنومها إله النور وإله  متساويني،من أهم معتقداهتم القول إبهلني غري  اهلند،داينة فارسية وثنية متأثرة بدايانت  الثنوية: (2)

ويؤمنون بتناسخ  مسطتمر،وبينهما صطراع  الشطر،الظلمة يصطدر منه أنواع  خري، وإلهخلري واليصطدر عنه إالماهو األصطل هو إله ا
وهؤالء قالوا بتساويهما يف . ويعتقدون بنهاية العامل ابنتصار إله اخلري على إله الشر النور،النار ألهنا مصدر  األرواح، ويقدسون

 املطططانويطططة،وهم أربع فرق:  واألرواح،والفعطططل، واحليز، واملكطططان واألجنطططاس، واألبطططدان  القطططدم، واختالفهمطططا يف اجلوهر، والطبع،
 واملرقونية. املزدكية، الديصانية،

 .200ص 1، ج2، ط، شرات مسلمالنووي (3)
 .59ص  ،1طمناهج الل ويني يف تقرير العقيدة إىل هناية القرن الرابع اهلجري، الشيخ عليو حممد، انظر:  (4)

= 
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اليت نطق هبا وحيه وتنزيله، أو شطططططهد له هبا رسطططططوله على ما وردت األخبار الصطططططحاح به ونقلته العدول 
 .(1)ا ملسو هيلع هللا ىلصسه يف كتابه وعلى لسان رسوله الثقات عنه، ويثبتون له عز وجل ما أثبته لنف

 مبينا قاعدة أهل السنة يف األمساء والصفات: (2) البغداديويقول اخلطيب 
 هللا رضطططوان السطططلف مذهب والصطططحاح السطططنن يف منها ما روي الصطططفات، فإن يف الكالم اأما

 هللا أثبته ما فأبطلوا قوم نفاها وقد ،عنها والتشططططبيه الكيفية ونفي ،ظواهرها على وإجراؤها ،إثباهتا عنهم
 ما أن والتكييف، والقصططططد التشططططبيه من ضططططرب إىل ذلك يف فخرجوا،قوم املثبتني من وحققها ،سططططبحانه

 أن :هذا يف واألصطططططل ،عنه واملقصطططططر فيه الغايل بني هللا ودين ،األمور بني املتوسططططططة الطريقة سطططططلوك هو
 املراد منها يفهم ،حمكمات آايت تعاىل هللا كتابو ...الذات يف الكالم عن فرع الصططططططططططططططفات يف الكالم
 واإلميان الكل تصططططديق وجيب ،احملكم إىل بردها إال معناها على يوقف ال متشططططاهبات وآايت ،بظاهرها
 إىل منها املتشططططابه يرد ،التنزيل هذا على ومنزلة ،اجملرى هذا جارية ملسو هيلع هللا ىلص الرسططططول أخبار وكذلك ،ابجلميع
 .(3) اجلميع ويقبل ،احملكم

 القرايفكتططاب هللا مططاال يفهم معنططاه قططال   وليس يف
والظططاهر أن خالفهم فيمططا لططه معىن وال :ا(4)

 .نفهمه، أما ما ال معىن له أصال فمنعه حمل وفاق
ومن حق الكالم أن حيمل على حقيقته حىت تتفق األمة أنه أريد به اجملاز  قال ابن عبد الرب:ا

 على ذلك وإمنا يوجه كالم هللا عز وجل إىل األشططططططططططططهر إذ ال سططططططططططططبيل إىل اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إال
واألظهر من وجوهه ما مل مينع من ذلك ما جيب له التسطططططططليم ولو سطططططططا  ادعاء اجملاز لكل مدع ما ثبت 

وجل هللا عز وجل عن أن خياطب إال مبا تفهمه العرب يف معهود خماطباهتا مما  ،شططططططططططططططيء من العبارات
 .(5) ا يصح معناه عند السامعني

                                      
 .36ص 1ط، عقيدة السلف وأصحاب احلديث، ينالصابو  (1)
أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي البغدادي، املعروف ابخلطيب: أحد احلفاظ املؤرخني  اخلطيب البغدادي (2)

فصططططططيح اللهجة عارفا ابألدب، يقول الشططططططعر، ولوعا ابملطالعة  (، كانم 1072- 1002هطططططططططططططططططططططط    463- 392املقدمني. )
 .ط( أربعة عشر جملدا-كتااب من مصنفاته، من أفضلها ) ريخ بغداد   56، ذكر ايقوت أمساء والتأليف

 . 253ص 1، ج1، طللعلي ال فار يف إيضاات صحيح األخبار وسقيمها الذهيب، العلو (3)
 .هط684ة املشهور ابلقرايف املتوىف سن الصنهاجي املصري شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن (4)
 .131ص 7، جواألسانيدالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين ابن عبد الرب:  (5)
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 التوحيد تصططططططططططططططحيح يريدون أهنم وزعموا النظر يف آخرون وتعمق:ا(1) الدينوريقال ابن قتيبة 
 هو فقالوا ذلك، وأشطططططباه والعفو واجلالل والقدرة احللم مثل الصطططططفات فأبطلوا اخلالق عن التشطططططبيه بنفي
 .(2)بعلما نقول وال العامل وهو بقدرة، نقول وال القادر وهو حبلم، نقول وال احلليم

 يف مسألة العلم ابألمساء والصفات:ضواب  أهل السنة  لثا:اث

والنتجاوز القرآن والسطططططططططططنة يف  ،أمساء هللا تعاىل توقيفية نقف فيها عند حدود النقل والسطططططططططططمع -1
 تعاىل وصططططططططططططفاته ابلسططططططططططططمع ال معرفة هللا :ا(3)قال الاللكائي تعاىل وصططططططططططططفاته، أبمسائهإثبات أو نفي يتعلق 

وقد اتفقت األئمة على أّن الصطططططططططططططفات ال تؤخذ إال توقيفاً، وكذلك :ا(4)السطططططططططططططجزي قال العالمة ابلعقلا،
السططططططططططططططلف على أن معرفة هللا من طريق العقل ممكنة غري واجبة، وأن  واتفق ،بتوقيفشططططططططططططططرحها ال جيوز إال 

فلّما  (5)ا﴾ى ى ائ ائ ەئ ەئ﴿ :الوجوب من طريق السططططططططططططططمع ألن الوعيد مقرتن بذلك قال تعاىل
وأن العذاب مرتفع عن أهله، ووجدان من خالف الرسططططططططططل والنصططططططططططوص  ل قبل اإِلرسططططططططططالعلمنا بوجود العق

قد اختلف أهل السططططنة يف تسططططمية هللا ا :قال النووي ا.(6)احلّجة هي ما ورد به  بينا وأنمسططططتحقا للعذاب 
آخرون تعاىل ووصفه من أوصاف الكمال واجلالل واملدح مبا مل يرد به الشرع وال منعه فأجازه طائفة ومنعه 

إال أن يرد به شطططرع مقطوع به من نص كتاب هللا أو سطططنة متواترة أو إمجاع على إطالقه فإن ورد خرب واحد 
فقططد اختلفوا فيططه فططأجططازه طططائفططة وقططالوا الططدعططاء بططه والثنططاء من ابب العمططل وذلططك جططائز خبرب الواحططد ومنعططه 

 وطريق هذا القطع قال القاضططططططططططططططي آخرون لكونه راجعا إىل اعتقاد ما جيوز أو يسططططططططططططططتحيل على هللا تعاىل
 .(7)اوالصواب جوازه الشتماله على العمل ولقوله هللا تعاىل وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وهللا أعلم

                                      
 عامل وفقيه وأديب وانقد ولغوي. م(.889- 828هط، 276- 213عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ) ،الد ِّيَنوري (1)
 .36ص 1ج1، طاالختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهةالدينوري،  (2)
لكائي، اإلمام احلافظ اجملود املفيت، أبو القاسطططططططططم هبة هلل بن احلسطططططططططن بن منصطططططططططور الطربي الشطططططططططافعي الاللكائي، املتويف عام الال (3)

 .417ص17، ج23، انظر: سري أعالم النبالء الطبقة748
السطططجزي، لبكري عبيد هللا بن سطططعيد بن حا  بن أمحد، بن حممد بن حا  بن علوية، بن سطططهل بن عيسطططى بن طلحة الوايلي ا (4)

 هط.444سنة الكوفيني تويف أبو نصر السجزي يف بيت له عناية ابلعلم، فقد كان أبوه فقيها على مذهب  نشأ
 15سورة اإلسراء آية:  (5)
 .178-138-137ص 1، ج2ط رسالة إىل من أنكر احلرف والصوت،السجزي: عبدهللا بن سعيد،  (6)
 .90ص 2ج 2ط ،شرات مسلمالنووي:  (7)

= 
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 ظاهرها: وجوب إثبات نصوص الصفات وإجراؤها على -2

فإن هللا تعاىل أنزل كتابه بلسططططططططططططططان عريب مبني، فوجب فهم مقتضططططططططططططططى كالمه جل وعال على  
بلسطاهنا، على ما تعرف فإمنا خاطب هللا بكتابه العرب  ا:الشطافعياإلمام قال  ضطيه لسطان العرب،مايقت

 ا.(1) من معانيها

ا منرها كما جاءتا، وذلك إبثباهتا على الصططططططططططططفات:أمحد ملا سططططططططططططئل عن أحاديث قال اإلمام 
 ظاهرها بال كيف وال مثل.

هي معقولة عند العرب، واخلطاب   تعاىل إذا وصططف نفسططه بصططفةهللا قال العالمة السططجزي: ا
ملا أداها  ملسو هيلع هللا ىلصورد هبا عليهم مبا يتعارفون بينهم ومل يبني سبحانه أهنا خبالف ما يعقلونه، وال فسرها النيب 

 ويتعارفونه.خيالف الظاهر فهي على يعقلونه  بتفسري

الكلم عن  فال حير أنبطه هنطا إىل أن لفظ الظطاهر هو الظطاهر يف عرف سططططططططططططططلف األمطة حبيطث و 
جترى النصطططططططططوص وفق دالئل الكتاب والسطططططططططنة،  وصطططططططططفاته بلوال يلحد يف أمسائه جل وعال  واضطططططططططعه،م

 .(2) ضاللفهذا واليقصد ابلظاهر الذي هو من خصائص املخلوقني 

بوجه من الوجوه: فيها نقص  صططططططططططططططفات كمال ومدح، الوهي هللا كلها عليا،  صططططططططططططططفات -3
  زن رن اممم يل ىل﴿  ذلك، لقوله تعاىل:والقدرة، والسطططططمع، والبصطططططر، وغري ،والعلمكاحلياة، 
 . (3) ﴾من

 حسن. وهو إال اسم فيها ليس حسىن، سبحانه وتعاىل كلها أمساؤهكذا ف 

، مع كاملوت واجلهل  :جل وعال فهي ممتنعة يف حقه، ال كمال فيهاو  نقص فيها صطططفةكل   -4
 احملض وصطططططططططفات العدم كمال يف  ال إذ فال بد مع التنزيه إثبات الضطططططططططد، احملض مالحظة أنه مع التنزيه

 املتضططمن كاألحد  لثبوت، متضططمنة تكون أن إال تعاىل سططبحانه و أوصططافه يف تدخل ال احملض السططلب

                                      
 .50ص 1ج 1ط الرسالة،شافعي: ال (1)
 .40، ص1ط القواعد والضواب  السلفية يف أمساء وصفات رب الربية،انظر: أمحد النجار،  (2)
 60سورة النحل: اآلية  (3)
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 كماله،  يضطاد ما كل  من وبراءته نقص، كل  من لسطالمته املتضطمن واأللوهية، والسطالم ابلربوبية النفراده
 هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي﴿ : كقوله تعاىل  ثبو ، لتضططمنها هو إمنا ابلسططلب عنه اإلخبار وكذلك

 مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب

 حل مكجل لك خك جكحك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض

 :قوله تعاىل وقيوميته سططططططططططططططبحانه وتعاىل، وكذلك حياته تثبت كمال فإن هذه اآلية، (1)﴾مل خل
 قدرته، كمال  متضطططمنة (2)﴾زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض﴿: قوله وكذلك
 هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك
 .(3)﴾هئ مئ

مل تكن اثبتة هلل، وال و نقص من وجه، الكمال من وجه، و جتمع بني ال إذا كانت الصططططططططططططططفة -5
 فهنا البد من التفصيل:ممتنعة عليه على سبيل اإلطالق، 

 امثاًل، كمكاملكر   نفي عنه سططبحانه يف حمل النقص:وت حال كماهلا تعاىل يف ثبت الصططفة هللفت 
فال جيوز أن نقول إن هللا ميكر . (4)﴾ري ٰى ين ننىن من زن﴿تعططاىل: يف قولططه 

ونسططططططكت، وإمنا البد أن نثبت الصططططططفة للكفار مث نعقبها بصططططططفة هللا عز وجل اليت إمنا جاءت ردا على 
 فعلهم، فتكون عندئذ صفة كمال هلل تعاىل.

 عن الرب سبحانه وتعاىل واحلديث عن صفاته على أقسام:ابب اإلخبار  -6

 .وشيء وموجود، ذات، كقولنا  الذات نفسها، إىل يرجع أ: ما 

 .والبصري والسميع والقدير، كالعليم  معنوية، صفات إىل يرجع ما: ب

 .والرازق كاخلالق  األفعال، إىل يرجع ما: ج

                                      
 .255سورة البقرة: اآلية  (1)
 .38سورة ق: اآلية  (2)
 .61سورة يونس: اآلية  (3)
 .30سورة األنفال: اآلية  (4)
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وصططططططططططططططفاته فليس كل ما خيرب به عنه  أمسائه من ابب عن هللا تعاىل أوسططططططططططططططع اإلخبار ابب -7
 سبحانه يسمى به أو يوصف به جل وعال.

 الذات على داللة: دالالت له أمسائه وكل اسططططططم من وأوصططططططاف، أعالم أمساء هللا احلسططططططىن -8
 احلسىن وألمسائه ابللزوم، األخرى الصفة على وداللة ابلتضمن، أحدمها على وداللة ابملطابقة، والصفة
 مرتادفة، األول ابالعتبار فهي الصططططططططططططططفات، حيث من( والثاين) الذات، حيث من( أحدمها: )اعتباران

 . متباينة الثاين وابالعتبار

 والصفات:مثرة العلم ابألمساء  :رابعا

، بل إن من أعظم هو فتح على من امنت به هللا عز وجل على من شططططططططططططاء إن هذا العلم العظيم
ه من أنوار العلم به جل وعال فعلم التوحيد هو أشططططططططططططططرف وفقه وفتح علي أن املؤمن على تعاىل هللا نعم

العلوم وأعلى املقاصطططد على اإلطالق، ودائما نقول إن شطططرف العلم يكون بشطططرف املعلوم. واملعلوم عنه 
 يف هذا العلم هو ربنا تبارك وتعاىل.

 بعث رجال على سططططرية، ،ملسو هيلع هللا ىلصعائشططططة رضططططي هللا عنها، أن رسططططول هللا  حديث :ومثاله يف كتابنا
 هللا لرسطططططول ذلك ذكروا رجعوا، فلما ﴾يل ىل مل خل﴿ ب فيختم صطططططالهتم، يف ألصطططططحابه يقرأ انفك
 هبا، أقرأ أن أحب فأان الرمحن، صفة ألهنا: فقال فسألوه،ا ذلك؟ يصنع شيء ألي سلوه: افقال ،ملسو هيلع هللا ىلص
 ابب عالمات حب هللا تعاىل للعبد. .(1)احيبه تعاىل هللا أن هاأخربو : ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال

عظيم تتجلى فيه صطططططططططططططورة هبية لداللة توحيد هللا أبمسائه يف قلوب املوحدين الذين  ثوهو حدي
 .أقروا أبمسائه احلسىن وصفاته العال فأحبوا رهبم وتعبدته قلوهبم وجوارحهم

 وفيه للخلق، سبيل مفتوح واألمساء الصفات معرفة:ا(2)حامد الغزايليقول اإلمام أبو ويف هذا 
 يف آايته عجائب شطططططططططططططططاهد كمن  اجلملة على قادر عامل وجل عز أنه يعلم من فليس مراتبهم تتفاوت

                                      
، ومسلم: كتاب صالة املسافرين، ابب 7375، ملسو هيلع هللا ىلصيف صحيحه: كتاب التوحيد، ابب ما جاء يف دعاء النيب أخرجه البخاري  (1)

 .813فضل قراءة قل هو هللا أحد برقم 
 أبو حامد حممد الغزّايل الطوسططططططططي النيسططططططططابوري، أحد أعالم عصططططططططره وأحد أشططططططططهر علماء املسططططططططلمني يف القرن اخلامس اهلجري،  (2)

 م(.1111-م 1058هط    505-هط  450)
= 
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 األنبياء يتفاوت ومقاديره ذلك تفاصططططيل ويف...،واألجسططططاد األرواح وخلق واألرض السططططموات ملكوت
 عز هللا معلومات من هلم انكشطططف ما بقدر تعاىل هللا معرفة يف اخللق فتفاوت ،واألولياء عليهم السطططالم

 وجل عز ابهلل معرفتهم تزداد وامللكوت وامللك،واآلخرة الدنيا يف آايته وبدائع وراتهمقد وعجائب وجل
 .(1)تعاىلا هللا معرفة من احلقيقة معرفة من معرفتهم وتقرب

جمسططدا صططورة اإلميان يف قلب املوحد املثبت ألمساء هللا احلسططىن وصططفاته  العالمة ابن القيم يقول
 فوق قاهر وأنه البتة شيء فوقه ليس وأنه بذاته شيء كل  على املطلق علو هللا للعبد حتقق : ا فإذاالعال
يرفعه،  الصططاحل والعمل الطيب الكلم يصططعد إليه، إليه يعرج مث األرض إىل السططماء من األمر يدبر عباده
 مشطططططططتت ضطططططططائع فإنه ربه أين يدري ال من خبالف إليه يتوجه وإهلا يعبده وراب يقصطططططططده أمما لقلبه صطططططططار
 .(2)ا قصده إليه يتوجه معبود وال حنوها يتوجه قبلة لقلبه سلي القلب

 حصططططططر بال عرشططططططه على عال السططططططماء فوق تعاىل هللا أن أيقن إذا :ا العبد(3)قال اإلمام اجلويّن
 ال ومن ودعائه، وتوجهه صططططالته يف قبلة لقلبه صططططار ،قدمه يف كان  كما  صططططفاته يف اآلن وأنه كيفية  وال

 بسطططمعه عرفه لو لكن معبوده وجهة يعرف ال ضطططائعا يبقى فإنه عرشطططه على اتهمساو  فوق أبنه ربه يعرف
 ...األشطططططياء فوق يعبده الذي إالهه أن عرف من خبالف انقصطططططة معرفة هذا بال وتلك وقدمه، وبصطططططره
 وغشطططيتواإلميان  املعرفة أبنوار وأضطططاء واسطططتنار قلبه أشطططرق التوجه أو الصطططالة يف بذلك قلبه شطططعر ومىت
 خلقه صططططفات عن ربه ونزه إميانه وقوى صططططدره لذلك فانشططططرح ونفسططططه وروحه عقله على ةالعظم أشططططعة
 وجهة يعرف ال من خبالف املقربني السططططططططططططططابقني أذواق من شططططططططططططططيئا حينئذ وذاق واحللول احلصططططططططططططططر من

 .(4)معبودها
  

                                      
 .56ص  1، طاملقصد األسىن يف شرات معاين أمساء هللا احلسىنالغزايل،  (1)
 .20، ص1، ج2، ططريق اهلجرتني وابب السعادتني ابن القيم، (2)
هطططططططططططططططططططط، شططططيخ الشططططافعية، كان فقيها مدققا حمققا حنواي 438أبو حممد عبدهللا بن يوسططططف اجلويّن والد إمام احلرمني املتوىف سططططنة  (3)

 .617ص 17ج 3ط سري أعالم النبالءفسرا، انظر: م
 .80، ص 1، طرسالة يف إثبات االستواء والفوقية ومسألة احلرف والصوت يف القرآن اجمليداجلويّن،  (4)
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 وفيه مسائل:: نواقض توحيد األمساء والصفات اخامس

 :واصطالحااملسألة األوىل: اإلحلاد ل ة 

 لغة وحلد،. وعدل عنه حاد أي هللا، دين يف من حلد، جاء يف الصططططططططططططططحاح: أحلد ل ة: إلحلادا
 وأحلد. مثله والتحد ،(1)﴾جه ين ىن من خن حن جن يم ىم﴿وقرئ . فيه

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿: تعاىل قوله من وأصطططله احلرم، يف ظلم أي الرجل،
 (2)زائدة. فيه والباء بظلم، إحلاد أي ﴾رئ

 حقيقتها وتبديلحلاد يف أمساء هللا تعاىل والعدول هبا وامليل هبا عن اإل: اصــــــــــطالحااإلحلاد  
 ظاهره، فما خيالأن يراد ابللفظ  وهو ،هو التأويل الفاسد املذموم افيها، وهذ سما ليمعانيها إبدخال 

عن ابن عبططاس، قولططه: )وذروا الططذين يلحططدون يف أمسططائططه( قططال: اإلحلططاد: ونقططل الطربي يف تفسططططططططططططططريه 
 .(3)التكذيب

 مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ﴿:أمسائه سبحانه تعاىل هو كما بينه جل وعال بقوله يف اإلحلادف

.(4)﴾مت زت رت يب نبىب

قال:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿ :أخرج ابن أيب حا  عن ابن عباس رضططي هللا عنهما يف قولهو 
 عبد بن محيد وابن املنذر عن جماهد رضطططي هللا عنه يف ، وأخرجموضطططعههو أن يوضطططع الكالم على غري 

 .(5)ا قال: هو أن يوضع الكالم على غري موضعه ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿ :قوله

والقرآن العزيز على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إال حبجة،  ااألشعري:أبو احلسن قال 
  .(6)اوإال فهو على ظاهره

                                      
 .103سورة النحل: اآلية  (1)
 .534ص ، اجلوهري  ا الل ة وصحاات الل ة العربية اجلوهري، الصحاح (2)
 478ص 21ج 1، طأتويل القرآن جامع البيان يفطربي:ال (3)
 .180سورة األعراف: اآلية  (4)
 .330ص 7د.ط ج الدر املنثورالسيوطي:  (5)
 40ص 1ج 1ط عن أصول الداينة اإلابنةاألشعري: (6)

= 
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رؤسططططائهم فإن كثريا من الزائغني عن احلق من املعتزلة وأهل القدر مالت هبم أهواؤهم إىل تقليد  
ومن مضى من أسالفهم، فتأولوا القرآن على آرائهم  ويال مل ينزل به هللا سلطاان، وال أوضح به برهاان، 

املتقدمنيالعاملني، وال عن السلف وال نقلوه عن رسول رب 
(1).  

خالف ظاهره مطلقا، وال يدل عليه دليل  جل وعال ال جيوز أن يعّن بكالمها الزركشططططططططططططططي:قال 
  .(2)ابطلكاملهمل، واخلطاب ابملهمل  جئة، ألن اللفظ ابلنسبة إىل غري ظاهره ال يدل عليه فهوخالفا للمر 

 أنواع اإلحلاد يف أمساء هللا وصفاته: الثانية:املسألة 

 من الالت كتسططططططططططططططمية  هبا األصططططططططططططططنام من أنواع اإلحلاد يف أمساء هللا تبارك وتعاىل تسططططططططططططططمية - 
  إهلا. الصنم وتسمية العزيز، من والعزى األلوهية،

 موجبا له الفالسفة وتسمية أاب، له النصارى كتسمية  جبالله، يليق ال تسميته جل وعال مبا - 
 .ذلك وحنو ابلطبع، الفاعلة العلة أو بذاته

 إنه وقوهلم فقري، إنه اليهود ابلنقائص تعاىل هللا عنها علوا كبريا، كقول وصفه سبحانه وتعاىل -
 .وصفاته أمسائه يف إحلاد هو مما ذلك وأمثال مغلولة، هللا يد وهلموق خلقه، خلق أن بعد اسرتاح

 كقول  حقائقها، وجحد معانيها، وإثباهتا من دون إثبات الصططططططططططططططفات، عن األمساء تعطيل -
 فيطلقون معاين، وال صططططفات تتضططططمن ال جمردة، ألفاظ سططططبحانه وتعاىل أمساءه إن: تبعهم ومن اجلهمية

 بصطططر، وال مسع، وال له، حياة ال: ويقولون واملريد، واملتكلم والرحيم، واحلي والبصطططري السطططميع اسطططم عليه
 إلحلاد مقابل وهو وفطرة، وشططططططرعا ولغة عقال فيها اإلحلاد أعظم من وهذا به، تقوم إرادة وال كالم،  وال

  .(3) املشركني

وإنه من الباطل أن نتعدى على النصططططططططططططططوص ونعطل معانيها وكأهنا وضططططططططططططططعت يف كتاب هللا 
عليه العبث، فليس فيها  زواضطططططع اللغة ال جيو  نالزركشطططططي: اإوكما يقول  ،تعاىل هللا عن ذلك عبثا،

                                      
 .14ص 1املرجع السابق، ج (1)
 .202ص 2، ج1، طالبحر احمليط يف أصول الفقهالزركشي:  (2)
 .128، ص1، ج1طر السنية، لوائح األنوا ،انظر: السفاريّن (3)

= 
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 (1)ا لفظ زائد ال لفائدة

 يسطططفسططططون ابملعقوالت، املشطططبَّهة اجملهوالت أهل من وهؤالء كما قال شطططيخ اإلسطططالم اولكنهم
 (2) السمعياتا. يف ويقرمطون العقليات، يف

 معططان على مشططططططططططططططتملططة أمسططاؤه تكن الو مل :ا تلططك املقولططة البططاطلططةقططال العالمططة ابن القيم مفنططد
 أحكام ثبوت فإن ويريد، ويقدر ويعلم ويرى، يسططمع: يقال فال أبفعاهلا، عنه خيرب أن يسططغ مل وصططفات
 معان ذوات أمساؤه تكن مل فلو حكمها، ثبوت اسطططتحال الصطططفة أصطططل انتفي فإذا ثبوهتا، فرع الصطططفات
 كلها  فكانت به، قام معىن ابعتبار ملسطططماها توضطططع مل اليت احملضطططة، عالمكاأل  جامدة لكانت وأوصطططاف
 القدير اسططططم معىن جعل من فإن بني، وهبت صططططرحية، مكابرة وهذا مدلوالهتا، بني فرق يكن ومل سططططواء،

 معىن هو املعطي اسططم ومعىن املنتقم، اسططم معىن هو التواب اسططم ومعىن البصططري، السططميع اسططم معىن هو
 (3)ا.والفطرة واللغة العقل كابر  فقد املانع اسم

 هت مت خت﴿: إال هللا، مستدلني بقوله تعاىل االقول إبن معاين آايت الصفات ال يعلمه -

 هبذا املعىن ن هلا  ويالأ هو:على ظاهرها، وظاهرها هذه اآلايت جترى وعلى قوهلم هذا  ،(4)﴾حج مث
 اختار وإايها وساداهتا األمة صدر مضى ريقةالط هذه وعلى :االصالح ابن قالكما   ،ال يعلمه إال هللا

 يصطططططططططدف أصطططططططططحابنا من املتكلمني من أحد وال وأعالمه احلديث أئمة دعا وإليها وقادهتا الفقهاء أئمة
 .(5)وأيابهاا عنها

شطططططططططططيخ  يقولقائق اإلميان ابألمساء والصطططططططططططفات، واحلق كما ويف هذا الكالم خمالفة صطططططططططططرحية حل
 الذي اجملهول الكيف وهو بعلمها، هللا انفرد اليت احلقيقة هو الصطططفات ويلا   أن: ابن تيمية اإلسطططالم

 معناه يعلم معلوم فاالسطططططططططططتواء «جمهول والكيف معلوم، االسطططططططططططتواء»: وغريه كمالك  السطططططططططططلف فيه قال

                                      
 .202ص 1، ج1لزركشي: البحر احمليط يف أصول الفقه، طا (1)
 .19، ص1ج، 6، طحتقيق اإلثبات لألمساء والصفات وحقيقة اجلمع بني القدر والشرع ابن تيمية، (2)
 .53.ص1، ج3طالسالكني،  ابن القيم، مدارج (3)
 .7سورة آل عمران: اآلية  (4)
 .66، ص 1، طالثقات يف أتويل األمساء والصفات واآلايت احملكمات واملشتبهات الكرمي، أقاويل (5)

= 
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 (1)تعاىلا. هللا إال يعلمه ال الذي التأويل فهو االستواء، ذلك كيفية  وأما أخرى، بلغة ويرتجم وتفسريه

تنطازع النطاس يف كثري من األحكطام ومل يتنطازعوا يف آايت الصططططططططططططططفطات ا :العالمطة ابن القيمل يقو 
وأخبارها يف موضطططططططططع واحد بل اتفق الصطططططططططحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات 

ام حتقيق ، وهطططذا يطططدل على أهنطططا أعظم النوعني بيطططاان وأن العنطططايطططة ببيطططاهنطططا أهم ألهنطططا من متططط(2)حقطططائقهطططا
الشططططهادتني، وإثباهتا من لوازم التوحيد، فبينها هللا سططططبحانه وتعاىل ورسططططوله بياان شططططافيا ال يقع فيه لبس 

األحكام ال يكاد يفهم معانيها إال اخلاصططططططططططططططة من الناس، وأما آايت  العلم وآايتيوقع الراسططططططططططططططخني يف 
صطططططفات وأحاديثها جممل حيتاج وليس يف آايت ال ...الصطططططفات فيشطططططرتك يف فهم معناها اخلاص والعام،

 (3)ا.إىل بيان من خارج بل بياهنا فيها وإن جاءت السنة بزايدة يف البيان والتفصيل

اسططططططططططططططم  يف:فإن لغة العرب حيتج هبا فيما اختلف فيه إذا كان التنازع  (4) فارسوكما ذكر ابن 
 أوصفة أو شيء

(5). 

                                      
 .291، ص1، ج2، طالفتوى احلموية الكربىابن تيمية،  (1)
مبعاينتهم له عليه الصطططططططططططالة والسطططططططططططالم  ملسو هيلع هللا ىلصوهم أعلم الناس بفهم القرآن، وأعلم الناس يف فهم دقائق السطططططططططططنة وأحوال الرسطططططططططططول  (2)

يكن أحد من الصطططططططحابة ومن سطططططططلك سطططططططبيلهم من التابعني هلم  ملا :هذا املعىن يقول شطططططططيخ اإلسطططططططالم ويف وشطططططططهودهم التنزيل.
يعارض النصطططوص مبعقوله وال يؤسطططس دينا غري ما جاء به الرسطططول، وإذا أراد معرفة شطططيء من الدين  إبحسطططان وأئمة املسطططلمني

ه ينظر ويتفكر، وبه يسططططتدل فهذا أصططططل أهل السططططنة، وأهل والكالم فيه نظر فيما قاله هللا والرسططططول فمنه يتعلم وبه يتكلم، وفي
البدع ال جيعلون اعتمادهم يف الباطن ونفس األمر على ما تلقوه عن الرسططططططططططول؛ بل على ما رأوه أو ذاقوه مث إن وجدوا السططططططططططنة 

رقان بني أهل اإلميان توافقه وإال مل يبالوا بذلك فإذا وجدوها أبالفه أعرضطططططططططططططططوا عنها تفويضطططططططططططططططا أو حرفوها  ويال. فهذا هو الف
والسطنة وأهل النفاق والبدعة وإن كان هؤالء هلم من اإلميان نصطيب وافر من اتباع السطنة لكن فيهم من النفاق والبدعة حبسطب 
ما تقدموا فيه بني يدي هللا ورسططططططوله وخالفوا هللا ورسططططططوله مث إن مل يعلموا أن ذلك خيالف الرسططططططول ولو علموا ملا قالوه مل يكونوا 

عبد أمحد بن  تيمية،ابن  انظر:افقني بل انقصطططططططططططططططي اإلميان مبتدعني وخطؤهم مغفور هلم ال يعاقبون عليه وإن نقصطططططططططططططططوا به. من
شطططططططيخ اإلسطططططططالم ابن تيمية يف  ما كتبهوانظر يف هذا الشطططططططأن  .63ص 13السطططططططعودية، جط األوقاف  الفتاوى،جمموع  احلليم،

 .8ص 1ج ،6ط والشرع،ة اجلمع بني القدر اإلثبات لألمساء والصفات وحقيق التدمرية: حتقيق
 .212-210ص  1ج 3، طالصواعق املرسلةابن القيم،  (3)
 القزويّن الرازي، أبو احلسطططططططططططططططني: من أئمططة  زكرايبن فططارس بن  م( أمحططد 1004- 941هطططططططططططططططططططططططططططططط    395- 329ابن فططارس ) (4)

 اللغة واألدب.
 .254ص 2ج 1زركشي: البحر احمليط، ط.وال34ص 1ج 1، طالصاحيب يف فقه الل ةانظر: ابن فارس، ( 5)
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 (1)لعرض املهيب الذي اسططططتشططططهد بهوخنتم احلديث عن نواقض توحيد األمساء والصططططفات هبذا ا
واليت أورد النووي فضـــــلها يف الكتاب العظيم وهي سطططططططورة الفاحتة  العالمة ابن القيم أبعظم سطططططططورة يف

 جربيل بينما: قال عنهما هللا رضــي عباس ابن ابب احلث على ســور وصــوصــة مســتشــهدا حبديث
 فتح السططططماء من ابب هذا: افقال رأسططططه فرفع فوقه، من نقيضططططا مسع ملسو هيلع هللا ىلص النيب عند قاعد السططططالم عليه
 فسلم اليوم إال قط ينزل مل األرض إىل نزل ملك افقال: اهذ ملك منه اليوم فنزل إال قط يفتح ومل اليوم
 حبرف تقرأ لن البقرة، سطططططورة وخواتيم الكتاب، فاحتة: قبلك نيب يؤهتما مل أوتيتهما، بنورين أبشطططططر: وقال
 .(2)اأعطيته إال منها

القيم هبذه السططططططططورة املباركة على بطالن حجج املعطلة، حيث قال رمحه هللا:  اسططططططططتدل ابن حيث
 ما يزيد عليها، األدلة من أنواع صططططفات الرب جل وعال، وفيها إثبات تتضططططمن القرآن يف سططططورة اإن كل

 كما  أفعاله على دليل أوهلا وأعظمها يف سطططططورة الفاحتة: اليت يفتتحها سطططططبحانه ابحلمد آالف عشطططططرة على
 مل خل﴿ ::كقوله  هبا مقروان جتده وهلذا للحمد، املقتضططططططية هي وأفعاله جل وعال كتابه،  يف نفسططططططه محد
  خف حف جف﴿ ،(3)﴾ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل

 .(5)﴾مص خص حص مس خس حس جس﴿ ،(4)﴾جل مك لك خك حك جك مق حق مف

 فيه تصططرفه اليت تتضططمن دليل ربوبيته للعامل ﴾ىم مم خم حم﴿ :ففي قوله تعاىل
 ومييت، وحيىي ويرزق، خيلق: شطططططططططططأن يف سطططططططططططاعة كل  معه وكونه فيه، وقت كل  أمر وإنفاذ له وتدبريه
 إنكار ذلك وإنكار وإرادته، مبشططططططططططيئته األمور ويصططططططططططرف ويذل، ويعز ومينع، ويعطي ويرفع، وخيفض
 .وملكه وألوهيته لربوبيته

 بقدرته يرحم الذي فهو سططططططططططططططبحانه رمحته جل وعال، ﴾حن جن﴿  ويف قوله سططططططططططططططبحانه
 املتصطططططططرف هو فامللك ﴾ين ىن من﴿ ذلك، وأما قوله تعاىل: قبل رامحا له يكن مل من ومشطططططططيئته

                                      
 .1222ص  4 ج 3، طالصواعق املرسلةابن القيم،  (1)
، كتاب صالة املسافرين، ابب فضل الفاحتة وخواتيم البقرة، واحلث على قراءة اآليتني من آخر سورة صحيحه( أخرجه مسلم يف 2)

 .806البقرة، برقم 
 1سورة األنعام: ال آية (3)
 .43اآلية سورة األعراف:  (4)
 .1سورة الكهف: اآلية  (5)
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 .ملك ثبوت له يعقل ال البتة فعل به يقوم وال له تصرف ال ومن له، ومالك عليه ملك هو فيما

 .فعله جل وعال هي اليت اهلداية فيه طلب  ﴾ىي مي خي﴿ :وقوله

 اإلنعام فعل به يقم مل فلو اإلنعام، وهو به القائم داللة فعله ﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿ :وقوله
 .البتة وجود للنعمة يكن مل

 بعطططدمططا عليهم هللا غضططططططططططططططططب الططذين وهم  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿: وقولططه
 حمال. املعدوم على الغضب إذ الغضب، سبب هبم وقام أوجدهم

فهذه األدلة الواضطططططططططططططحة البيان يف سطططططططططططططورة واحدة هي سطططططططططططططورة الفاحتة، ويف الكتاب العزيز أدلة 
 والنقل للعقل أفسططططططططططد هو األمساء وتعدد الصططططططططططفات تكثر وإنكار البيناتتلك اآلايت  عظيمة، فإنكار

 .للمعارضةا ابب وأفتح

 .(1)والصفاتمذاهب الناس يف األمساء  سادسا:

 انقسم الناس يف اعتقادهم يف األمساء والصفات إىل ثالثة فئات:

 الفئة األوىل: املثبتون للمعاين الظاهرة وهم على قسمني:

 تني اإلثبات احلق وهم أهل السنة.القسم األول: املثب

 إثبات خاطئ وهو مذهب املمثلة. الثاين: املثبتنيالقسم 

من قاس صفات هللا عز وجل بصفات خلقه عز وجل أبن جعل ذات هللا عز  هم: كلملمثلة وا
وجل أو صططططفاته مثل صططططفات املخلوقني أو نص على التشططططبيه أبن يقول بصططططر كبصططططري ومسع كسططططمعي 

 وحنو ذلك.

هو مراد السلف يف إطالق هذا الوصف وهو التمثيل. قال اإلمام أمحد رمحه هللا: ااملشبهة هذا 
وقال نعيم بن  ،اتقول بصططططططر كبصططططططري، ويد كيدي، وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شططططططبه هللا خبلقه

                                      
 .622، ص 2وانظر: كتاب النفي يف ابب صفات هللا بني أهل السنة واجلماعة واملعطلة، ملؤلفه: حممد أزرقي، ط (1)

= 
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 رمحه هللا: امن شططبه هللا بشططيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصططف هللا به نفسططه (1)محاد اخلزاعي
 .(2) فقد كفر، وليس فيما وصف هللا به نفسه وال رسوله تشبيها

: امن وصططططف هللا، فشططططبه صططططفاته بصططططفات أحد من خلق هللا فهو (3)وقال إسططططحاق بن راهويه
: اعالمة جهم وأصطططحابه: دعواهم على أهل السطططنة واجلماعة ما أهلموا به من لالعظيما. وقاكافر ابهلل 

  .(4)ةاالكذب أهنم مشبهة بل هم املعطل

 الفئة الثانية: النفاة وهم أهل التأويل وأهل التفويض.

 الفئة الثالثة: املتوقفون يف معاين الصفات.

 األشاعرة:والذي يهمنا هنا هو مذهب أهل السنة ومذهب 

 :والصفاتمذهب أهل السنة يف اثبات األمساء ملخص 

لصطططططططفات وندعمها هنا بقول ذكران يف املبحث السطططططططابق قواعد أهل السطططططططنة يف إثبات األمساء وا
اإلمام ابن خزمية الذي يقول:ا فنحن ومجيع علمائنا من أهل احلجاز وهتامة واليمن والعراق والشطططططططططططططططام 

لنفسطططه، نقر بذلك أبلسطططنتنا، ونصطططدق ذلك بقلوبنا، من غري أن  ما أثبتهومصطططر، مذهبنا: أان نثبت هلل 
ه املخلوقني، وجل ربنا عن مقالة املعطلني، يشطططططططب نشطططططططبه وجه خالقنا بوجه أحد املخلوقني، وعز ربنا أن

، ألن ماال صططططططططططفة له عدم، تعاىل هللا عما يقول اجلهميون الذين املبطلونوعز أن يكون عدما كما قاله 
 .(5)ا ملسو هيلع هللا ىلصلى لسان نبيه ينكرون صفات خالقنا الذي وصف هبا نفسه يف حمكم تنزيله وع

يها والكون من أهلها ال بد له من كل خارج عن السطططططنة ممن يدعي الدخول ف االشطططططاطيب:قال 
 تكلف يف االستدالل أبدلتها على خصومات مسائلهم، وإال كذب اطراحها دعواهم.

بل كل مبتدع من هذه األمة: إما أن يدعي أنه هو صططاحب السططنة دون من خالفه من الفرق، 
                                      

 ه.228ولد يف مرو، وهو شيخ البخاري، تويف عام  ،نعيم بن محاد اخلزاعي، حمدث (1)
 305ص 2ج 2، طالعرش الذهيب،انظر: (2)
 ه، أحد أئمة املسلمني وعلماء الدين، اجتمع له احلديث والقه واحلفظ.238-ه161 -حاق بن راهويه الشافعي املروزياس (3)
 .588ص 3، ج8، طشرات أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعةالاللكائي،  (4)
 .26ص 1، ج5ط كتاب التوحيدابن خزمية،  (5)
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ذ االسططططططتدالل مأخذ فال ميكنه الرجوع إىل التعلق بشططططططبهها، وإذا رجع إليها؛ كان الواجب عليه أن أيخ
 أهله العارفني بكالم العرب وكليات الشريعة ومقاصدها؛ كما كان السلف األول أيخذوهنا.

مل يبلغوا مبلغ الناظرين فيها إبطالق: إما لعدم الرسوخ يف معرفة كالم العرب والعلم إال أن هؤالء
تنبط األحكام الشطططططرعية، مبقاصطططططدها، وإما لعدم الرسطططططوخ يف العلم بقواعد األصطططططول اليت من جهتها تسططططط

وإما لعدم األمرين مجيعا، فباحلري أن تصططططططططططططططري مهخذهم لألدلة خمالفة ملأخذ من تقدمهم من احملققني 
 ..(1)الألمرين

مذهب السططلف هو املذهب املنصططور، واحلق الثابت املأثور، وأهله هم الفرقة  ا :قال السططفاريّن
ئزة، ولكل مكرمة راجية، من الشططططططططططططططفاعة والورود على الناجية، والطائفة املرحومة اليت هي بكل خري فا

احلوض، ورؤية احلق، وغري ذلك من سالمة الصدر واإلميان ابلقدر، والتسليم ملا جاءت به النصوص، 
فمن احملال أن يكون اخلالفون أعلم من السطططططططططططططططالفني، كما يقوله بعض من ال حتقيق لديه ممن ال يقدر 

وال رسططططططوله وال املؤمنني به حق املعرفة املأمور هبا من أن طريقة  -تعاىل  -قدر السططططططلف، وال عرف هللا 
السلف أسلم، وطريقة اخللف أعلم وأحكم، وهؤالء إمنا أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي جمرد 
اإلميان أبلفاظ القرآن واحلديث من غري فقه ذلك مبنزلة األميني، وأن طريقة اخللف هي استخراج معاين 

عروفة عن حقائقها أبنواع اجملازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسططد أوجب تلك املقالة النصططوص امل
اليت مضطططططموهنا نبذ اإلسطططططالم وراء الظهور، وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السطططططلف، وضطططططلوا يف تصطططططويب 
طريقة اخللف، فجمعوا بني ابطلني: اجلهل بطريقة السططططططططططططططلف يف الكذب عليهم، واجلهل والضططططططططططططططالل 

 .(2)اب طريقة غريهمبتصوي

احلديث يؤمنون جبميع الصطططططططفات اليت نزل هبا القرآن ووردت به األخبار  لقال الصطططططططابوين: اأه
الصحاح من السمع والبصر والعني والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة واإلرادة واملشيئة والقول 

تشطططبيه لشطططيء من ذلك بصطططفات  والكالم والرضطططا والسطططخط واحلب والبغض والفرح والضطططحك من غري
من غري زايدة عليه وال إضططافة  ملسو هيلع هللا ىلصهللا تعاىل وقال رسططوله  لاملربوبني املخلوقني بل ينتهون فيها إىل ما قا

                                      
 281ص 1ج 1الشاطيب: االعتصام، ط (1)
 281ص 1ج 1العتصام، طالشاطيب: ا (2)

= 
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 .(1)إليه وال إزالة للفظ اخلرب عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكرا

 ال الذي واألبكم األصططم،و  ابلصططنم، رهبم شططبهوا ألهنم املشططبهة، هم اجلهمية إنقال البخاري:ا
: وقالوا نفسطططه، يبصطططر وال يتكلم، ال وكذلك: اجلهمية وقالت خيلق، وال يتكلم، وال يبصطططر، وال يسطططمع،

 وأشططططططهد هللا، امسه الذي هللا إال إله ال: يقولوا أن املؤذن أذن إذا يقولوا أن ويلزمهم خملوق، هللا اسططططططم إن
 .(2)خملوقا هللا اسم إن: قالوا ألهنم هللا، امسه الذي رسول حممدا أن

 وال صططططططططفاته تشططططططططبه الذوات، تشططططططططبه فال ذاته احلوادث، جلميع خمالف فإنه سططططططططبحانه جل وعال
 عن هو احلق جل وعال منفرد بل احلوادث، من شطططيئا يشطططبه خلقه، وال من شطططيء يشطططبهه ال الصطططفات،

 .(3) أفعاله يف وال صفاته يف وال ذاته يف ال شيء كمثله  ليس املخلوقات مجيع

أن معرفة حقيقة الصفة وكيفيتها  بعة ملعرفة حقيقة املوصوف وكيفيته، فإذا كان إميان واألصل 
اسططططتلزم  ،دون حماولة ملعرفة حقيقة ذاته سططططبحانهمن  ،تسططططليمالو  قائم على اليقني العباد ابهلل إميان إثبات

 ،ملسو هيلع هللا ىلصرسطططوله ملا جاء به و  تسطططليم هلل،الثبات و اإل قائمة علىإمياهنم بصطططفاته كذلك  صطططفة كونتأن ذلك 
يف وال فرق  ،الكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذاتف ،التاموال يسلم إميان املرء إال هبذا التسليم 

كلها تبقى على ظاهرها، الذي يليق ف ،والسطططلبيةاملعنوية  بني الصطططفات اخلربية والصطططفات األخرىذلك 
بل ال جيوز أن يعتقد أن  ،به جل وعال الالئق ابهلل تعاىل، وال يفهم من النصططططططططططططططوص إال ذلك الظاهر

النصوص قد تدل بظاهرها على ماال يليق ابهلل، ملا يف ذلك من إساءة أدب، بل إساءة ظن ابهلل الذي 
 .(4)والسالمأنزل تلك النصوص، وأوحى هبا إىل رسوله األمني عليه الصالة 

ل وعال مما بينه يف كتابه واضططططططططططططططحة فمعاين آايت هللا تعاىل، وماكلف به عباده من التعبد له ج
فال شططك أن أعلى منازل البيان درجة، وأسططىن مراتبه مرتبة، أبلغه يف حاجة  قال اإلمام الطربي:ا جلية،

املبني عن نفسطططططططططططه، وأبينه عن مراد قائله، وأقربه من فهم سطططططططططططامعه. فإن جتاوز ذلك املقدار، وارتفع عن 
ودعا  ....العباد، كان حجة وعلما لرسططططططططططل الواحد القهاروسططططططططططع األانم، وعجز عن أن أييت مبثله مجيع 

                                      
 39ص 1ط، عقيدة السلف وأصحاب احلديث ،الصابوين (1)
 .43ص ، خلق أفعال العباد، د.ط،البخاري (2)
 . 134ص 1ج ، أقاويل الثقات يف أتويل األمساء والصفات واآلايت احملكمات واملشتبهات،الكرمي :انظر (3)
 218، ص 1ط الصفات اإلهلية،انظر جامي،  (4)
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مجيعهم إىل اتباعه والقبول منه والتصطططططططططديق به، واإلقرار أبنه رسطططططططططول إليهم من رهبم. وأخربهم أن داللته 
ما أ هم به من البيان، واحلكمة والفرقان، بلسططططططان مثل  على صططططططدق مقالته، وحجته على حقيقة نبوته

مث أنبأ مجيعهم أهنم عن أن أيتوا مبثل بعضطططططططططططه عجزة،  ،معانيه معاين منطقهممنطق موافقة ألسطططططططططططنتهم، و 
فأقر مجيعهم ابلعجز، وأذعنوا له ابلتصطططديق، وشطططهدوا على أنفسطططهم ابلنقص.  ،ومن القدرة عليه نقصطططة

 .(1)ااهل منهم وتعامى، واستكرب وتعاشىإال من جت

جيري مفهوما يف كالمها، ومعقوال  هللا عز وجل إمنا خاطب العرب بلغتها وما قال األشططططعري:ا
 .(2)ا يف خطاهبا

 ابب الصفات: يف.(3)لخص مذهب األشاعرة م

العلم،  احلياة، وهي:، (4) املعايناتفاقهم على إثبات الصطططفات السطططبع اليت يسطططموهنا بصطططفات  -
 لصفات،عقال دون غريها من ا ملثبوهتا عندهواتفاقهم عليها  اإلرادة، السمع، البصر، الكالم، القدرة،

 .اإلدراك، وهي حمل اختالف بني األشاعرة هي:واجلويّن صفة اثمنة وزاد الباقالين 

 على نفي الصفات االختيارية املتعلقة مبشيئة هللا جل وعال. اتفاقهم -

بذات هللا وذلك مثل  حلول احلوادثاختالفهم يف الصطططططططفات اخلربية اليت يعربون عنها بنفي  -
من إثباهتا حلول  إنه يلزم، فقالوا وحنوها النزول،الفرح، اجمليء، الكالم، الرضطططططططى، الغضطططططططب،  صطططططططفات:

 أبدا.وأهنا الزمة لذات هللا  الصفات،فقالوا أبزلية هذه  وعال،احلوادث بذات هللا جل 

الشطططبهة اليت قام عليها مذهب األشطططاعرة يف الصطططفات هي شطططبهة األعراض واألجسطططام، بناء  -
حططادث، فوجططب تنزيططه هللا عن أن حتططل بططه احلوادث، وذلططك على قوهلم أبن مططاحلططت بططه احلوادث فهو 

 بصفات هللا جل وعال الفعلية واالختيارية. ما يتعلقبنفي مجيع 
                                      

 .9ص 1، ج1ط : جامع البيان يف أتويل القرآن،الطربي (1)
 .126، ص1،طاإلابنة عن أصول الداينةاألشعري:  (2)
كثري من أصطططططططططول اجلهمية لخلطوا مذهبه ابإهنم بل  األشطططططططططعري،ال يلتزمون مذهب أيب احلسطططططططططن  يف زمننا،األشطططططططططاعرة ومتأخري  (3)

 ، واملسألة حتتاج بسط، ليس حبثنا حمله.ري من أقوالهخالفوا األشعري يف كثكما   وأحياان الفكر الفلسفي،واملعتزلة 
 صفات املعاين هي ما دل على معىن ثبويت قائم ابلذات. (4)

= 
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السططططابقة جلأ األشططططاعرة لسططططلوك طريقي التفويض والتأويل يف تفسططططري معاين  بناء على الشططططبهة -
 نصوص الصفات، بقوهلم:

  (1) أوله أو فوض ورم تنزيها وكل نص أوهم التشبيها

تنازع  يف االعتقاد هوإن سبب اجتاهه هذا املنحى فاحلسن األشعري مؤسس املذهب  وأما أبو
 ولذا ،طريف االعتقاد لديه بني مذهب أهل السطططططططططططنة، ومذهب املعتزلة وحماولته للتوسطططططططططططط بني هذا وهذا
شطططططططبهة، فهناك من يرى أنه وسططططططططي بني املعتزلة والسطططططططلف، وهناك من يرى أنه وسططططططططي بني املعتزلة وامل

نظر يف كتب املعتزلة  ا:(2) كما ذكر ابن عساكرفهو   وهناك من يرى أنه وسط بني السلف واملاتريدية،
واجلهمية والرافضططططططة وإهنم عطلوا وأبطلوا فقالوا ال علم هلل وال قدرة وال مسع وال بصططططططر وال حياة وال بقاء 

لما كالعلوم وقدرة كالقدر ومسعا كاألمساع وقالت احلشطططوية واجملسطططمة واملكيفة احملددة إن هلل ع ،وال إرادة
وبصرا كاألبصار فسلك رضي هللا عنه طريقة بينهما فقال إن هلل سبحانه وتعاىل علما ال كالعلوم وقدرة 

وكذلك قال جهم بن صطططططفوان العبد ال يقدر على  ،ال كالقدر ومسعا ال كاألمساع وبصطططططرا ال كاألبصطططططار
عتزلة هو قادر على اإلحداث والكسطططططب معا فسطططططلك إحداث شطططططيء وال على كسطططططب شطططططيء وقالت امل

رضططططططططططططططي هللا عنه طريقة بينهما فقال العبد ال يقدر على اإلحداث ويقدر على الكسططططططططططططططب ونفى قدرة 
وكذلك قالت احلشططططططوية املشططططططبهة إن هللا سططططططبحانه وتعاىل يرى مكيفا  ،اإلحداث وأثبت قدرة الكسططططططب

والنجارية إنه سبحانه ال يرى حبال من األحوال فسلك  حمدودا كسائر املرئيات وقالت املعتزلة واجلهمية
غري حمدود  رضطططططططططططططي هللا عنه طريقة بينهما فقال يرى من غري حلول وال حدود وال تكييف كما يراان هو

وكذلك قالت النجارية إن الباري سطططططططططبحانه بكل  ،وال مكيف فكذلك نراه وهو غري حمدود وال مكيف
حلشوية واجملسمة إنه سبحانه حال يف العرش وإن العرش مكان مكان من غري حلول وال جهة وقالت ا

له وهو جالس عليه فسططططططططططلك طريقة بينهما فقال كان وال مكان فخلق العرش والكرسططططططططططي ومل حيتج إىل 
وقالت املعتزلة له يد قدرة ونعمة ووجهه وجه وجود  ،مكان وهو بعد خلق املكان كما كان قبل خلقه

ووجهه وجه صطططططورة فسطططططلك رضطططططي هللا عنه طريقة بينهما فقال يده يد وقالت احلشطططططوية يده يد جارحة 
صططططططططفة ووجهه وجه صططططططططفة كالسططططططططمع والبصططططططططر وكذلك قالت املعتزلة النزول نزول بعض آايته ومالئكته 

                                      
 ه.1401من نظم جوهرة التوحيد الذي هو عمدة األشاعرة أبو اإلمداد برهان الدين اللقاين املتويف سنة  (1)
علي بن احلسن بن هبة هللا، أبو القاسم، ثقة الدين ابن م(  1176- 1105هطططططططططططططططط    571- 499أبو القاسم ابن عساكر )( 1)

 .كان حمدث الداير الشامية ،عساكر الدمشقي: املؤرخ احلافظ الرحالة
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واالستواء مبعّن االستيالء وقالت املشبهة واحلشوية النزول نزول ذاته حبركة وانتقال من مكان إىل مكان 
ال النزول صطططططفة من العرش وحلول فيه فسطططططلك رضطططططي هللا عنه طريقة بينهما فق واالسطططططتواء جلوس على

، ومضطططى ابن عسطططاكر موضطططحا حقيقة مذهب أبو احلسطططن األشطططعري، وأنه إمنا سطططلك هذا (1)اصطططفاته 
املسططططلك اعتقادا منه أبن احلق هو التوسطططططبني هذه األقوال واملذاهب والفرق وكما قال ابن عسططططاكر: ا 

لكها مل يسططططلكها شططططهوة ومل حيدثها بدعة واسططططتحسططططاان، ولكنه أثبتها برباهني عقلية وهذه الطرق اليت سطططط
 ..(2)خمبوزة وأدلة شرعية مسبورةا

قلت: وما الذي أبعد الناس عن املنهج احلق، وجعلهم يتخبطون بني املذاهب الشطططططططططططططىت والفرق 
 بوية.وعدم التشبث أبنوار املشكاة الن،املتعددة سوى الركون إىل األدلة العقلية

 :الصفاتيف اعتقاد النووي  سادسالفرع ال

ا كل ما ورد من آايت  :من قوله يتضططططططططططططططحوأما مذهب النووي يف األمساء والصططططططططططططططفات فإنه  
الصطططططططططططططفات وأخبارها املتشطططططططططططططاهبة الثابت فيها يف نفس األمر ما هو الالئق فيها جبالل هللا تبارك وتعاىل 

وليس البحث عنه من شأننا  ،يس علينا تفصيله وتعيينهذلك معتقدان فيها، ول ،وكماله وتقديسه املطلق
بل نكل علم تفصطططططططططيله إىل هللا تبارك وتعاىل ونصطططططططططرف عن اخلوض فيه قلوبنا وألسطططططططططنتنا فهذا وحنوه هو 
الصططططططططططواب من أئمة الفتوى يف ذلك، وهو سططططططططططبيل سططططططططططلف األمة وأئمة املذاهب املعتربة وأكابر العلماء 

وأشباههم: ومن كان منهم اعتقد اعتقادا ابطال تفصيال ففي هذا  والصاحلني وهو أصون وأسلم للعامة
وقد اختلفوا يف آايت الصطططططططططفات  ،صطططططططططرف له عن ذلك االعتقاد الباطل مبا هو أهون وأيسطططططططططر وأسطططططططططلم

تتأول على ما يليق هبا وهذا أشططططططططططططططهر املذهبني  :فقال قائلون ؟وأخبارها هل خياض فيها ابلتأويل أم ال
 تتأول بل ميسك عن الكالم يف معناها ويوكل علمها إىل هللا تعاىل ويعتقد للمتكلمني، وقال آخرون ال

مع ذلك تنزيه هللا تعاىل وانتفاء صطططفات احلادث عنه، فيقال مثال نؤمن أبن الرمحن على العرش اسطططتوى 
وأنطططه منزه عن  ﴾مه جه ين﴿ :وال نعلم حقيقطططة معىن ذلطططك واملراد بطططه مع أان نعتقطططد أن هللا تعطططاىل

وهي أسططططلم إذ ال يطالب اإلنسططططان ابخلوض ،ات احلدوث وهذه طريقة السططططلف أو مجاهريهماحللول ومس

                                      
 .149ص  1ج 3ط، تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري ( ابن عساكر:1)
 .152ص  1ج 3احلسن األشعري، ط ابن عساكر: تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أيب (2)

= 
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بل ال حاجة إليه ،يف ذلك فإذا اعتقد التنزيه فال حاجة إىل اخلوض يف ذلك واملخاطرة فيما ال ضطططططططططرورة
يف فإن دعت احلاجة إىل التأويل لرد مبتدع وحنوه  ولوا حينئذ، وعلى هذا حيمل ما جاء عن العلماء 

 .(1)هذا وهللا أعلما

خمالف ملنهج وطريقة أهل السنة ومن سلكها وقع يف نفي الصفات األلوهية فرارا من  والتفويض
 .(2)إثباهتا زاعمني أن إثبات ظاهرها يستلزم التشبيه

 توحيد األمساء والصفات دالئل :سابعا

 :وهي على قسمني

 احلسىن األمساءاألول: القسم 

وصطططططحيح  الكرمي ماعة إثبات مجيع أمساء هللا تعاىل الثابتة يف القرآنأهل السطططططنة واجلمن أصطططططول 
واجلالل السططططنة، مع إثبات ما تضططططمنته تلك األمساء من صططططفات الكمال على الوجه الالئق بذي العزة 

 لذي ابينا ﴾حي جي يه ىهمه جه ين﴿الذي  ،احلمد هلل العلي الكبريا كما قال الذهيب:
وإثبات ما يتعلق هبذه األمساء والصطططفات من  ،(3)ااتفقت أمساؤمها صطططفات املخلوقني وإن ةصطططفاته العلي

 وتواتر عنهم هذا اإلثبات منذ عهد السلف ومن بعدهم اخللف.أحكام ومقتضيات، 

 األمساء احلسىن: أوال: قواعد

وقد اختلف أهل السططنة يف تسططمية هللا ،ال تطلق إال بدليل صططحيح،وأمساء هللا تعاىل توقيفيةا :قال النووي
آخرون إال أن يرد به  اطائفة ومنعه االشططططططرع فأجازه امل يرد هباليت وصططططططاف الكمال واجلالل واملدح أبتعاىل ووصططططططفه 

 ؛فإن ورد خرب واحد فقد اختلفوا فيه،اأو سططططططططططنة متواترة أو إمجاع على إطالقه،من نص كتاب هللا اشططططططططططرع مقطوع هب
ذلططك جططائز خبرب الواحططد، ومنعططه آخرون لكونططه راجعططا إىل فططأجططازه طططائفططة وقططالوا الططدعططاء بططه والثنططاء من ابب العمططل و 

اعتقاد ما جيوز أو يسططططططتحيل على هللا تعاىل وطريق هذا القطع، والصططططططواب جوازه الشططططططتماله على العمل، ولقوله هللا 
                                      

 .49 ص 1ج د.ت، د.ط، ،اإلرشاد ط:، اجملموع، ))مع تكملة السبكي واملطيعي((النووي (1)
.ويف الكتاب أبوااب هامة يف هذا املبحث يوصططططططى مبراجعتها مثل ابب  ثري 88ص 1، طمناهج الل ويني، الشـــــيخ عليوانظر:  (2)

 ها يف فهم العقيدة الصحيحة والسالمة من الوقوع يف التحريف.اللغة العربية يف أبواب العقيدة ودور 
 .29ص  1طكتاب األربعني يف صفات رب العاملني،   الذهيب (3)

= 
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 .(1)وهللا أعلم ،﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿: تعاىل

 :السنةوهذه القاعدة عند النووي موافقة ألقوال علماء 

 هلل تعاىل أمساء وصططططططططفات جاء هبا كتابه، وأخرب هبا نبيه»ي رمحه هللا تعاىل: قال اإلمام الشططططططططافع
أمته، ال يسطططططع أحدا من خلق هللا قامت عليه احلجة ردها، ألن القرآن نزل هبا، وصطططططح عن رسطططططول هللا 
القول هبا فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت احلجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت 

ابجلهطل هبا  روالفكر، واليكفألن علم ذلطك ال يطدرك ابلعقطل وال ابلرؤيطة ؛يطه فمعطذور ابجلهطلاحلجطة عل
التشططططططططبيه كما نفي التشططططططططبيه عن  وينفي عنهاأحد إال بعد انتهاء اخلرب إليه هبا، وتثبت هذه الصططططططططفات، 

  ا.(2)﴾حي جي يه ىهمه جه ين﴿: سبحانه تعاىل، قالنفسه 

هللا تعاىل مدعو أبمسائه احلسىن وموصوف بصفاته اليت  أن ناإلمساعيلي: اويعتقدو قال اإلمام و 
وال يوصف مبا  ،ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء ،...مسى ووصف هبا نفسه، ووصفه هبا نبيه

 .افيه نقص أو عيب أو آفة فإنه عز وجل تعاىل عن ذلك

اء عليك قلت عبدت اأمساء هللا هي حتقيق صططططفاته، سططططو  :(3)وقال اإلمام عثمان بن سططططعيد الدارمي
هللا أو عبدت الرمحن، أو الرحيم، أو امللك العزيز احلكيم، وسطططططططططططططواء على الرجل قال: كفرت ابهلل، أو قال: 
كفرت ابلرمحن الرحيم، أو ابخلطالق العزيز احلكيم. وسطططططططططططططواء عليطك قلطت: عبطد هللا، أو عبطد الرمحن، أو عبطد 

اي رمحن، أو اي رحيم، أو اي ملك اي عزيز اي جبار، أبي العزيز، أو عبد اجمليد، وسطططططططططططططواء عليك قلت: اي هللا 
وال تقاس أمساء ، اسطططم دعوته من هذه األمساء، أو أضطططفته إليه، فإمنا تدعو هللا نفسطططه، من شطططك فيه فقد كفر

هللا أبمساء اخللق؛ ألن أمساء اخللق خملوقة مسططتعارة، وليسططت أمساؤهم نفس صططفاهتم بل هي خمالفة لصططفاهتم، 
 .(4) صفاته، ليس شيء خمالفا لصفاته وال شيء من صفاته خمالفا لألمساءاوأمساء هللا

                                      
 .91ص 2، ج188ص 7ج، 2ط، شرات مسلم، النووي (1)
 .11ال آيةسورة الشورى:  (2)
اب يف الرد على اجلهمية وكتاب يف الرد احلافظ أبو سطططططعيد الدارمي وله كت السطططططجسطططططتاينعثمان بن سطططططعيد بن خالد بن سطططططعيد  (3)

 وطردوه عن هراه. انظر:ومسططططططططند كبري وهو الذي قام على حممد بن كرام الذي تنسططططططططب إليه الكرامية  على بشططططططططر املريسططططططططي،
 .304ص 2، ج2ط، طبقات الشافعية الكربى، السبكي

 د فيما افرتى على هللا عز وجل من التوحيد،، نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيالدارمي (4)
= 
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ااالسطططططططم ال يراد حلروفه بل ملعانيه واألسطططططططامي املرتادفة ال خيتلف إال حروفها وإمنا  :الغزايلقال و 
ه فضططططططيلة هذه األسططططططامي ملا حتتها من املعاين فإذا خلت عن املعىن مل يبق إال األلفاظ واملعىن إذا دل علي

أبلف اسم مل يكن له فضل على املعىن الذي يدل عليه ابسم واحد فيبعد أن يكمل هذا العدد احملصور 
اعلم أن من و  ..،.بتكرير األلفاظ على معىن واحد بل األشطططبه أن يكون حتت كل لفظ خصطططوص معىن

سططريه ووضططعه مل يكن له حظ من معاين أمساء هللا عز وجل إال أبن يسططمع لفظه ويفهم يف اللغة معىن تف
ويعتقد ابلقلب وجود معناه يف هللا تعاىل فهو مبخوس احلظ انزل الدرجة ليس حيسطططططن به أن يتبجح مبا 

فإن مساع اللفظ ال يستدعي إال سالمة حاسة السمع اليت هبا تدرك األصوات وهذه رتبة تشارك  ،انله
 :ةحظوظ املقربني من معاين أمساء هللا تعاىل ثالث بل ،...البهيمة فيها

احلظ األول معرفة هذه املعاين على سطططططططططبيل املكاشطططططططططفة واملشطططططططططاهدة حىت يتضطططططططططح هلم حقائقها 
ابلربهان الذي ال جيوز فيه اخلطأ وينكشطططططف هلم اتصطططططاف هللا عز وجل هبا انكشطططططافا جيري يف الوضطططططوح 

اهر بصطططفاته الباطنة اليت يدركها مبشطططاهدة ابطنه ال إبحسطططاس ظ والبيان جمرى اليقني احلاصطططل لإلنسطططان
وكم بني هذا وبني االعتقاد املأخوذ من اآلابء واملعلمني تقليدا والتصططططططططططططططميم عليه وإن كان مقروان أبدلة 

 .جدلية كالمية

احلظ الثاين من حظوظهم اسطططططتعظامهم ما ينكشطططططف هلم من صطططططفات اجلالل على وجه ينبعث 
من احلق قراب ابلصفة ال  من االستعظام يشوقهم إىل االتصاف مبا ميكنهم من تلك الصفات ليقربوا هبا
 ...ابملكان فيأخذوا من االتصاف هبا شبها ابملالئكة املقربني عند هللا عز وجل

احلظ الثالث السططططعي يف اكتسططططاب املمكن من تلك الصططططفات والتخلق هبا والتحلي مبحاسططططنها 
ئكة فإهنم على وبه يصططططططططططري العبد رابنيا أي قريبا من الرب تعاىل وبه يصططططططططططري رفيقا للمأل األعلى من املال

بساط القرب فمن ضرب إىل شبه من صفاهتم انل شيئا من قرهبم بقدر ما انل من أوصافهم املقربة هلم 
 .(1)إىل احلق تعاىلا

 

                                      
 .159ص 1، ج1ط

 .45-41ص 1، ج1، طاحلسىناألسىن يف شرات معاين أمساء هللا  املقصد الغزايل، أبوحامد، (1)
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 :رايض الصاحلنيأمساء هللا احلسىن الواردة يف اثنيا 

أي اسطططططططططططم للرب تبارك وتعاىل، ويقال: إنه  ؛)هللا( هو اسطططططططططططم اجلاللة، وهو علم على الرب -1
ألنه يوصف جبميع الصفات، وقد ورد ذكر اسم )هللا يف القرآن الكرمي يف مواضع متفرقة ؛سم األعظماال

 بلغت مثانني وتسعمائة مرة.

  .فضل الذكر واحلث عليه األذكار، اببكتاب   يفاآلايت  وجاء ذكر هذا االسم العظيم يف

 وأما يف األحاديث فقد ورد االسم األعظم )هللا( يف:

ابب . (1)بسم هللا، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفي به سقيمنا، إبذن ربنااا :ملسو هيلع هللا ىلص دعاء النيب -
 ما يدعى به للمريض كتاب عيادة املريض وتشييع امليت.

رسططططول هللا، إان  قالوا: اي ملسو هيلع هللا ىلصعن وحشططططي بن حرب رضططططي هللا عنه أن أصططططحاب رسططططول هللا  -
اسططططم هللا،  طعامكم، واذكروافاجتمعوا على : تفرتقون اقالوا: نعم. قال مقال: افلعلكأنكل وال نشططططبع؟ 

 ابب ما يقوله ويفعله من أيكل وال يشبع .(2)ايبارك لكم فيه

حممد اشطططططططططتكيت؟  فقال: اي ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سطططططططططعيد اخلدري رضطططططططططي هللا عنه أن جربيل أتى النيب  -
ك، ، هللا يشفيعني حاسدهللا أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو  اقال: بسم مقالا: نع
 .(4)تعاىلتصريح ابلرقى أبمساء هللا  النووي: هذاقال  ،ابب ما يدعى به للمريض. (3)أرقيكبسم هللا 

 احلي القيوم: -2-3

املنذر، أتدري أي آية اي أاب  ملسو هيلع هللا ىلصرسطططططول هللا  قال: قال -هللا عنه رضطططططي-أيب بن كعب  حديث
ليهنك  وقال: ضطططططططططرب يف صطططططططططدريف القيوم(،)هللا ال إله إال هو احلي قلت  من كتاب هللا معك أعظم؟

  .املنذرالعلم أاب 

                                      
 .4061، ومسلم كتاب السالم، ابب استحباب الرقية 5304 ،ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب الطب، ابب رقية النيب  (1)
 .3764اب األطعمة، ابب االجتماع على الطعام، رواه أبو داود: كت (2)
 .2186أخرجه مسلم: ابب الطب واملرضى والرقى  (3)
 170ص 14ج 2ط شرات مسلمالنووي  (4)
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 السميع: -4

من  ماا:  ملسو هيلع هللا ىلصرسطططول هللا  قال: قالبن عفان رضطططي هللا عنه  ورد هذا االسطططم يف حديث عثمان
هللا الذي ال يضططر مع امسه شططيء يف األرض وال يف  ليلة: بسططمعبد يقول يف صططباح كل يوم ومسططاء كل 
 .ابب الذكر عند الصباح واملساء .(1)، إال مل يضره شيء االسماء وهو السميع العليم، ثالث مرات

 السالم: -5

انصطططرف من صطططالته اسطططتغفر  إذاا:  ملسو هيلع هللا ىلصرسطططول هللا  قال: كانثوابن رضطططي هللا عنه يف حديث 
االسططتغفار    بكتا  .(2) واإلكرامثالاث، وقال: اللهم أنت السططالم، ومنك السططالم، تباركت اي ذا اجلالل 

 ر وفضله.ابب األمر ابالستغفا

تعاىل، أن السططططالم اسططططم من أمساء هللا  السططططالم( فمعناه)إن هللا هو : ملسو هيلع هللا ىلصوأما قوله  النووي:قال 
 .(3) والندالسامل من النقائص ومسات احلدوث ومن الشريك  ومعناه

 العظيم احلليم: 6-7

إله إال  ا: الكان يقول عند الكرب ملسو هيلع هللا ىلصابن عباس رضططططي هللا عنهما أن رسططططول هللا يف حديث 
، ورب األرض، ورب تالسططماوا العظيم احلليم، ال إله إال هللا رب العرش العظيم، ال إله إال هللا رب هللا

 كتاب الدعوات  ابب يف مسائل من الدعاء  .(4)العرش الكرمي ا

 ال فور الرحيم: -8-9

 يف دعاء صطططططالة اجلنازة: اللهم اخلوف والرجاءابب  يف ايتيف اآل اوردهذان االمسان العظيمان 

                                      
، والرتمذي كتاب الدعوات، ابب ما جاء يف الدعاء إذا أصططططططبح 4425رواه أبو داود كتاب األدب، ابب ما يقول إذا أصططططططبح  (1)

 .3310وإذا أمسى 
 .931مسلم: كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته  أخرجه (2)
 .116ص 14ج 2ط شرات مسلمالنووي  (3)
الذكر والدعاء والتوبة واالسطططططططتغفار، ابب  ، ومسطططططططلم كتاب5780أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، ابب الدعاء عند الكرب  (4)

 .4909دعاء الكرب 
= 
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إن فالن ابن فالن يف ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القرب، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء واحلمد، 
كتاب عيادة املريض وتشطططييع امليت وابب ما يقال   .(1)اللهم فاغفر له وارمحه، إنك أنت الغفور الرحيما

  يف صالة اجلنازة.

 واملؤخر:قدم امل -10-11

مجل من ابب األمر ابلدعاء وفضطططططططططله وبيان - الدعوات كتابوردا يف   هذان االمسان العظيمان
اللهم لططك أسططططططططططططططلمططت، وبططك آمنططت، وعليططك توكلططت، وإليططك أنبططت وبططك ا :ملسو هيلع هللا ىلصيف قولططه  ملسو هيلع هللا ىلصأدعيتططه 

خاصططططططمت، وإليك حاكمت، فاغفر يل ما قدمت، وما أخرت وما أسططططططررت وما أعلنت، أنت املقدم، 
 .اوال حول وال قوة إال ابهللا :زاد بعض الرواة اوأنت املؤخر، ال إله إال أنت

نحصطططططرة يف تسطططططع وتسطططططعني، بل وال فيما اسطططططتخرجه العلماء من مليسطططططت سطططططبحانه  وأمساء هللا
القرآن والسنة، بل وال فيما علمته الرسل واملالئكة ومجيع املخلوقني، إمنا الذي خيتص ابلتسع والتسعني 

وهذا القول قد نقل عليه النووي االتفاق،  )من أحصططططططططططاها دخل اجلنة(،احلديث هو احلكم املذكور يف 
وذكر شطططططططيخ اإلسطططططططالم أنه قول مجهور العلماء، وعليه مضطططططططى سطططططططلف األمة وأئمتها، ومل خيالف فيه إال 

 .بعض املتأخرين

 :وعالصفات هللا جل  الثاين:القسم 

بني من أعظم مواطن اخلالف بني أهل السنة امللتزمني بنصوص الكتاب والسنة، و هو  وهذا القسم
 ابلتقسطططيمات والفروع للخوض يف هذه املسطططألة والتكلم فيها (2)السطططنةأهل  اضططططرالفرق املخالفة هلم، وقد 

 .والتعطيلخاضوا يف الصفات ابلتأويل الكالم الذين  أهلجداالت على  يف مصنفاهتم ردابتوسع 

 الشططططريفة كما هو الرجوع إىل أصططططل املعىن يف كتاب هللا والسططططنة واألصططططل أنه عند وقوع اخلالف
وإمجاع املسطططططلمني،  ،ملسو هيلع هللا ىلصنعوِّل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل، وسطططططنة نبينا ا األشطططططعري:قال 

 .(3)اما مل أيذن لنا، وال نقول على هللا ماال نعلم وما كان يف معناه، وال نبتدع يف دين هللا
                                      

 3202كتاب اجلنائز، ابب الدعاء للميت ب:   سنن أيب داوود (1)
 .40، ص3، طكتاب التوحيد وإثبات صفات رب العاملنيانظر: ابن خزمية، أبوبكر حممد بن إسحاق  (2)
 .40، ص3، طكتاب التوحيد وإثبات صفات رب العاملنيابن خزمية، أبوبكر حممد بن إسحاق  1انظر: األشعري، اإلابنة، ج (3)
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 :مسائلوهذا القسم فيه 

 :بني أهل السنة ووالفيهم  نصوص الشرعحبسب ورودها يف تقسيم الصفات األوىل:املسألة 

  املنفية:الصفات 

 عن ربنا ملسو هيلع هللا ىلصونفاها رسطططططولنا  نفسطططططه،وهي اليت نفاها هللا عن  السطططططلبية،ويطلق عليها الصطططططفات 
، والنفي عندما يقع ليس -ما -ال  مثل:تبارك وتعاىل، وهي الصططططططططططططططفات اليت تدخل عليها أداة النفي 

 الضدكمال فإنه يقصد به إثبات  
(1). 

 وقد توسع املتكلمون يف هذا النوع فجعلوها ستة أقسام:

، وصطططفة وصطططفة جامعةفعليه،  معنوية وصطططفةوعىن، وصطططفة  سطططلبية وصطططفةصطططفة نفسطططية، وصطططفة 
 ة.الفعليإضافية تتداخل مع 

 الثبوتية:الصفات 

، الصططفات اليت أثبتها هللا تعاىل لنفسططه يف كتابه، أو على لسططان نبيه عليه الصططالة والسططالم وهي
الصطططفات اخلربية وتسطططمى أيضطططا الصطططفات السطططمعية النقلية، اليت ال سطططبيل إلثباهتا إال ابخلرب اليقني  فهي

وردا على املتكلمني الذين خاضطططططططوا يف تقسطططططططيم  ،والسطططططططالمالثابت من هللا أو من رسطططططططوله عليه الصطططططططالة 
فات بداللة الكتاب هذه الصالصفات، سعيا لنفي صفات هللا اليت أثبتها لنفسه، فقد قسم أهل السنة 

 قسمني:والسنة إىل 

 :(2) الذاتية األول: الصفاتالقسم 

 كالعلم،  وتعاىل،فهي ال تنفك عنه سبحانه  هبا،متصفا جل وعال وهطي اليت مل يزل وال يزال هللا 
 ؛الالزمة النوع الصفاتويسمى هذا  ذلك،واليدين وحنو  والوجه، والبصر، والسمع، واحلياة، والقدرة،

                                      
 .171ص  1، ج1، طالصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيهحممد أمان، جامي، وانظر:  (1)
الصـــفات اإلهلية  انظر: جامي، حممد أمان،-ال تتجدد جتدد صططططفات األفعال ،إضططططافة إىل الذات العلية ملالزمتها للذات ألهنا (2)

 .341ص  1، ج1، طيف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه
= 
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 .عنها، والتتجدد جتدد األفعالال تنفك  (1)مالزمة للذاتألهنا 
ولكن من طريق انه ال شطططريك  ،وهللا تعاىل واحد ال من طريق العدد قال أبو حنيفة النعمان:ا 

له مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد ال يشبه شيئا من األشياء من خلقه وال يشبهه شيء من خلقه 
 .(2) والفعليةصفاته الذاتية مل يزل وال يزال أبمسائه و 

 اليت تتعلق ابملشيئة: وهي - الصفات الفعلية الثاين:القسم 
فالفعل صططططططططططفة  قال اإلمام البخاري:ا مبشططططططططططيئته،فأفعاله جل وعال قائمة به سططططططططططبحانه، متعلقة 

ومل يرد خبلق  ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿واملفعول غريه، وبيان ذلك يف قوله تعاىل: 
ۅ ۅ  ﴿ز فعل السططططططموات من السططططططموات وكذلك فعل مجلة اخللق، وقوله: السططططططموات نفسططططططها وقد مي

 .(3)ا[ وقد ميز الفعل والنفس، ومل يصر فعله خلقا51]الكهف:  ﴾ۉ
 إىل:وتنقسم ابعتبار تعلقها ابهلل عز وجل 

 تعاىللذات هللا  وهي املالزمةصفات الزمة  -1
 - العزة - القدرة - احلياة - العلم - الَقَدم - األصططططابع - العينني - اليدين -: الوجه ومنها 
 وهي على نوعني: ذاتية، معنوية. .احلكمة

 ابب:وهي من  - اختيارية - صفات عارضة -2
 ، واجمليء، والنزولكاالستواءاألفعال   ❖
 ، كالتكليم واملناداةاألقوال   ❖
 األحوال كالفرح، والضحك، والسخط.  ❖

 
                                      

وذاته تبارك وتعاىل كاملة الكمال املطلق الذي ال يشططططططاركه فيها أحد، فال تشططططططبه ذاته ذوات خلقه بل ال يعلم كيف هو إال هو  (1)
سطططططططبحانه وموصطططططططوفة جبميع الكماالت اليت ال تعد وال حتصطططططططى وأما علم حقيقة ذاته وكيفيتها فأمر ال سطططططططبيل إليه ألي خملوق، 

 .61-60ص  الصفات اإلهلية،ت والصفات عالقة تالزم. جامي، والعالقة بني الذا
 .14، ص1، طالفقه األكربأيب حنيفة،  (2)
 .113ص 1، د.ط، جخلق أفعال العبادالبخاري،  (3)

= 
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ا تشططططططمل بعض الصططططططفات الذاتية اليت هلا والصططططططفات االختيارية أعم من الصططططططفات الفعلية، ألهن
 تعلق ابملشيئة، مثل: الكالم، السمع، البصر، اإلرادة، احملبة، الرضا، الرمحة، الغضب، السخط.

 .(1)الذاتية الصفات الفعلية غري  تشمل-االختياريةأي الصفات -كما أهنا 

 :الواردة يف رايض الصاحلني وأدلتها الذاتيةصفات الاملسألة الثانية 

  والقدرة:احلياة 

 من أعظم آايت القرآن اليت تتحدث عن هذه الصططططططططططفات آية الكرسططططططططططي واليت ورد فضططططططططططلها يف

ااي أاب املنذر أتدري أي آية من كتاب  له:قال  ملسو هيلع هللا ىلصرسططططول هللا أن أيب بن كعب رضططططي هللا عنه حديث 
كتاب هللا أعظم؟   أي آية من أاب املنذر، أتدري هللا معك أعظم؟ ا قلت: هللا ورسططططططططططططططوله أعلم. قال:ااي

العلم أاب  كوقططال: اليهنططفضططططططططططططططرب يف صططططططططططططططططدري  [،255]البقرة:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿اقلططت: 
ذكر ألعظم  هذا احلديث فيه خمصطططططططططوصطططططططططة،ابب احلث على سطططططططططور  والذي أورده النووي يف ،(2)املنذرا

مساء إمنا متيزت آية الكرسططططططططي بكوهنا أعظم ملا مجعت من أصططططططططول األصططططططططفات هللا تعاىل قال النووي: ا 
والصطططططططططفات من اإلهلية والوحدانية واحلياة والعلم وامللك والقدرة واإلرادة وهذه السطططططططططبعة أصطططططططططول األمساء 

 .(3)والصفاتا

  واملشيئةاإلرادة 

القائمة ابهلل عز وجل، اثبتتان بنصططططوص الكتاب والسططططنة، ومرتبطتان  الذاتيةمن الصططططفات صططططفتان 
 .يات ربوبيته جل وعال، كما أهنما من مراتب اإلميان ابلقدرابإلرادة الكونية هلل عز وجل، ومها من مقتض

 مريد تعاىل هللا أن السططنة أهل اومذهب :والنووي يثبت هذه الصططفة وفق كالم األشططاعرة فيقول
م هو ووصططططططف النووي لإلرادة ابلقد- .(4)مريداا يزل ومل الذات، صططططططفات من صططططططفة وهي قدمية، إبرادة

 من قول األشاعرة.
                                      

  .70، ص 1ط الصفات اإلهلية،انظر جامي،  (1)
 810ي برقم أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب صالة املسافرين، ابب فضل سورة الكهف وآية الكرس (2)
 .94ص 6ج 2، طشرات مسلمالنووي  (3)
 .120ص 3د.ت، ج، د.ط،األمساءهتذيب ، النووي (4)
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 تلميططذ-العطططارابن نططة فططإهنم يثبتون هلل تعططاىل اإلرادة بعمومهططا، ويف هططذا يقول أهططل السطططططططططططططط وأمططا
ا وجيطب اعتقطاد أن هللا تعطاىل مريطد جلميع أعمطال العبطاد، خريهطا وشططططططططططططططرهطا، مل يؤمن أحطد إال :-نوويال

 وتوحيططد امللحططدين، وإحلططاد املؤمنني، وإميططان الكططافرين، وكفر،مبشططططططططططططططيئتططهومل يكفر أحططد إال  مبشططططططططططططططيئتططه
 أرادها، ،ومشططططططططططيئته وإرادته هللا وقدره بقضططططططططططاء كلها  العاصططططططططططني، ومعصططططططططططية املطيعني، وطاعة وحدين،امل

 .(1)يرضاهاا وال واملعصية الكفر ويسخط والطاعة، اإلميان سبحانه ويرضى. وقضاها وقدرها، وشاءها،

إلرادة  وإثبططات تقريروفيططه  ،(يريططد مططا إال يكون وال: )(2)الطحططاوي وهططذا هو حتقيق قول اإلمططام
 ضططططططططمن أصططططططططل العدل وهو من أصططططططططوهلم الكونية، اإلرادة الذين ينفون املعتزلة على وفيه رد هللا الكونية،

 .املشيئة عموم نفيهم للقدر، نفيهم ومن القدر، نفي فيه ويدرجون الباطلة

 حك﴿ جل وعال فقال دوهنم له املشطيئة أن خلقه هللا أعلم وقد هللا، إرادة املشطيئةا الشطافعي: قال

  .(3)هللاا يشاء أن إال مشيئة للخلق فليست ،﴾مل خل حل جل مك لك خك

 وأوىل ،(4)﴾نب مب زب رب يئ ىئ﴿ قولطه تعطاىل  ويطل يف النطاس اختلف الزجطاج:ا قطال
 يشططططططططاء ما غري يكون ما ألنه هللا؛ مبشططططططططيئة إال فيها نعود أن لنا يكون يكون: اما أن ابللفظ التأويالت

 .(5) ويلا إىل حتتاج ال بينة اللغة يف واملشيئة السنة، أهل مذهب وهذا هللاا،

 مسططتلزمة هللا مشططيئةوأن  ،تعاىل هللا مبشططيئة العبد فعل أبن وقال املفسططرون إن هذه اآلية تصططريح
سطططططبحانه نفسطططططه، فهو وتعاىل ال إبرادة  جالله جل هللا مبشطططططيئة العبد عن يصطططططدر ما فجميع العبد لفعل
 ألن ؛املقصطططود يتم ال لألفعال وموجدة مؤثرة العبد مشطططيئة أن فرضطططنا ولو أمجعني، ومربيهم اخللق مالك

                                      
.والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن السرى بن 251، ص 1ط اخلالص من الشك واالنتقاد، االعتقادابن العطار،  (1)

  دب.ه، من علماء النحو والعلم واأل241-ه311سهل الزجاج البغدادي 
العالمة،  اإلمام هـ 321-229 الطحاوي احلنفي أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة األزدي احلجري املصري (2)

 .احلافظ الكبري، حمدث الداير املصرية وفقيها
 .449ص 13، د.ط، ج فتح الباري، ابن حجر (3)
 .30سورة اإلنسان اآلية: (4)
، وأيضا: اهلرري الشافعي، تفسري 506ص 8.وانظر: ج199ص 2، ج1، طالكتاب العزيزرموز الكنوز يف تفسري ( احلنبلي، 5)

 .417ص 30، ج1حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن، ط
= 
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 .(1) وإرادته تعاىل هللا مشيئة على توقفها على يدالن والنقل العقل

أنه ال يكون يف األرض شطططيء من خري أو شطططر إال ما شطططاء نثبت و  ا:األشطططعري أبو احلسطططن قال
يع أن يفعل شططططيئا قبل أن يفعله، وال هللا، وأن األشططططياء تكون مبشططططيئة هللا عز وجل، وأن أحدا ال يسططططتط

 وجلر على اخلروج من علم هللا عز يستغّن عن هللا، وال يقد
(2). 

وال جيوز أن تكون إرادة هللا حمططدثططة خملوقططة؛ ألن من مل يكن مريططدا مث ا :وقططال يف رده على املعتزلططة
إذا زعمتم أنططه قططد كططان يف و  ،...أراد حلقططه النقصطططططططططططططططان، وكمططا ال جيوز أن تكون إرادتططه تعططاىل حمططدثططة خملوقططة

سطططلطان هللا عز وجل الكفر والعصطططيان، وهو ال يريده، وأراد أن يؤمن اخللق أمجعون، فلم يؤمنوا فقد وجب 
على قولكم أن أكثر ما شطططاء هللا أن يكون مل يكن، وأكثر ما شطططاء هللا أن ال يكون كان؛ ألن الكفر الذي 

 لذي كان وهو يشططططاؤه، وأكثر ما شططططاء هللا أن يكون مل يكنكان وهو ال يشططططاؤه عندكم، أكثر من اإلميان ا
 .(3)يكون كان، وما ال يشاء ال يكونوهذا جحد ملا أمجع عليه املسلمون من أن ما شاء هللا أن 

 :وقد أورد النووي العديد من اآلايت واألحاديث اليت تثبت هاتني الصفتني حنو ما يلي

 :اآلايت

 29: سططططورة اإلسططططراء األية  .﴾مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ﴿ قوله تعاىل:
آل عمران  ﴾هت مت هب مب هئ مئ هي﴿ وقوله تعاىلاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، ابب 

  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿ تعاىل . وقولهوفضططططططططططططططلهمابب كرامات األولياء 
  .وبيان فضلهم ملسو هيلع هللا ىلصابب إكرام أهل بيت رسول هللا  ،33 ةاألحزاب: اآليسورة  ﴾اك يق

  ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿: وقوله تعاىل
ابب فضل اجلوع وخشونة العيش واالقتصار على  ،18اآلية سورة اإلسراء  ﴾مه جه ين

 القليل من املأكول واملشروب وامللبوس وغريها من حظوظ النفس وترك الشهوات

                                      
)بريوت: دار  1، حتقيق: علي عبد الباري عطية، طاملعاين يف تفســـــــري القرآن العظيم والســـــــبع املثاين ( انظر: األلوسطططططططططي، روح2)

 . 254ص  8( ج1415 الكتب العلمية،
 .25ص 1ط اإلابنة،( انظر: األشعري، 2)
 .166-161ص  1ط اإلابنة،األشعري، ( انظر: 2)
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  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت﴿ :وقوله تعاىل

 .ابب فضل الوضوء ،6املائدة: اآلية سورة  ﴾اك يق ىق

 :ألحاديثا

 العقوبة له عجل خريا بعبده هللا أراد إذاا: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسطططول قال: قال عنه هللا رضطططي أنس عن -
 ابب الصرب. .(1)االقيامة يوم به يوايف حىت بذنبه عنه أمسك الشر بعبده هللا أراد وإذا الدنيا، يف

 برص،أ: إسططططططططرائيل بّن من ثالثة إن: ايقول ملسو هيلع هللا ىلص النيب مسع أنه عنه هللا رضططططططططي هريرة أيب عن -
 املراقبة. باب .(2) ملكا إليهم فبعث يبتليهم أن هللا أراد وأعمى، وأقرع،

 أعانه، ذكر وإن ذكره، نسي إن صدق، وزير له جعل خريا، ابألمري هللا أراد إذاا: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  - 
ابب حث السلطان  .(3)ايعنه مل ذكر وإن يذكره، مل نسي إن سوء، وزير له جعل ذلك غري به أراد وإذا

 أباذ وزير صاحل.على ا

 أمة، رمحة تعاىل، هللا أراد إذا: اقال ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عنه، هللا رضططططي األشططططعري موسططططى أيب عن -
 .(4)ثحي.احلدي ونبيها عذهبا أمة، هلكة أراد وإذا يديها، بني وسلفا فرطا هلا فجعله قبلها، نبيها قبض

 الرجاء. باب

 عباده من هللا يرحم وإمنا عباده من شاء من قلوب يف تعاىل هللا جعلها رمحة اهذه: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -
 ابب الصرب. .(5)االرمحاء

 عذااب كان  أنها فأخربها الطاعون، عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سألت أهنا عنها هللا رضي عائشة عن -
 الصرب. باب .(6) للمؤمنني رمحة تعاىل هللا فجعله يشاء، من على تعاىل هللا يبعثه

                                      
 .2396سنن الرتمذي أبواب الزهد، ابب ما جاء يف الصرب على البالء ب: (1)
 .3464أخرجه البخاري: كتاب أحاديث األنبياء، ابب ما ذكر عن بّن إسرائيل،  (2)
 .2932:د يف سننه، كتاب اخلراج والفيئ واإلمارة، ابب يف اأباذ الوزير برقمأخرجه أيب داو  (3)
 .2288أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، ابب إذا أراد تعاىل رمحة أمة قبض نبيها قبلها:  (4)
 .7377: ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴿ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، ابب قول هللا تبارك وتعاىل: (5)
 .6619:،﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿البخاري: كتاب القدر، ابب قوله تعاىل:  أخرجه (6)

= 
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 أشطططططططططططططططاء، من بك أرحم رمحيت اجلنة إنك نة والنار:اقول هللا تعاىل يف حديث احتجاج اجل -
ابب فضطططططططل ضطططططططعفه املسطططططططلمني  .(1)ا ملؤها على ولكليكما أشطططططططاء، من بك أعذب عذايب النار وإنك

 .والفقراء اخلاملني

جل  هلل عز وجل واليت عليهما مدار أمره وفعله فيت اإلرادة واملشيئةكل هذه الشواهد تثبت ص
أسطططططططططهب العلماء يف  وقدوتعاىل، ه جل وعال مرتبطة حبكمته سطططططططططبحانه ومشطططططططططيئت وعال يف كونه وخلقه،

 إثبات هذه الصفات للحق جل وعال،

 منع، ملا معطى أعطى، وال ملا مانع ال بيده، والشططططططططططططر واخلري إليهم ليس سططططططططططططبحانه إليه افاألمر
 قصد على ؤجروي الصاحلة املشيئة على يثاب كان  شرا، وإن تدفع وال خبري  تى ال جمردة العبد فمشيئة
 .(2)اخلريا

 صفة العلم 

وهي صططفة ذاتية يف اخلالق جل وعال الذي علم بتفاصططيل خملوقاته وأفعاهلا قبل خلقه هلا، وتقع 
 .(3) أوانمىت ما شاءت إرادته سبحانه فلكل شيء يف علم هللا 

 :الصاحلنيومن أدلتها يف رايض 

ابب يف  اجملاهدة.ابب  - [273]البقرة:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ تعاىل:قوله 
 .بيان كثرة طرق اخلري

فضل السماحة يف البيع والشراء  ابب- [215]البقرة:  ﴾ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿
واألخذ والعطاء، وحسطططططن القضطططططاء والتقاضطططططي، وإرجاح املكيال وامليزان، والنهي عن التطفيف، وفضطططططل 

 .إنظار املوسر املعسر والوضع عنه

                                      
 .2846أخرجه مسلم: كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ابب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء  (1)
 .427ص 5، ج1، طفتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري الشوكاين، انظر: (2)
، 1، وابن عثيمني د.ط، ج289، ص4.وج184، ص1، ج4ط، دليــل الفــاحلني لطرق رايض الصـــــــــــــاحلني انظر: البكري (3)

 .94-91، ص3، طشرات العقيدة الواسطية، وانظر: هراس، 183ص
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 .يف بيان كثرة طرق اخلري ابب- [197قرة: ]الب ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴿ تعاىل:وقوله 

 ]آل عمران: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴿ :وقولططططططه تعططططططاىل
 ابب فضل الغّن الشاكر وهو من أخذ املال من وجه وصرفه يف وجوهه املأمور هبا. [.92

 ﴾جح مج حج مث  هت مت خت حت﴿: ومن اآلايت الواردة يف إثبات هذه الصفة قوله تعاىل
 .وردت يف ابب املراقبة 19 :غافر سورة ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿ :وقوله تعاىل

 :جاء ذكر هذه الصفة العظيمة يف حديثني بصيغة الدعاء كما

االلهم فاطر السططططططططماوات واألرض عامل الغيب والشططططططططهادةا يف ابب الذكر عند  :ملسو هيلع هللا ىلصيف قوله  -
 الصباح واملساء.

م وال أعلم، وأنطت عالم يف دعطاء االسططططططططططططططتخطارة: افطإنطك تقطدر وال أقطدر، وتعل ملسو هيلع هللا ىلصيف قولطه  -
 الغيوب ا يف ابب االستخارة واملشاورة.

ا فإن علم هللا تعاىل وما قدره على عباده وأراد من خلقه أزيل ال أول له ومل يزل النووي: لقا 
، (1)انقص هال يدخلوعلمه سطططبحانه  ،سطططبحانه مريدا ملا أراده من خلقه من طاعة ومعصطططية وخري وشطططر

 .(2) اعلم هللا تعاىل علم واسع حميط بكل شيءو  ،اومن أمسائه العليم

 علما عامل أبنه علمنا كان  حقيقة لنا معلومة العلم صططططططططططططططفة كانت  افإن :الغزايل دقال أبو حام
 وليس علمه مثل له من إال وجل عز هللا علم حقيقة أحد يعرف وال فال، وإال الصططططططفة هذه حبقيقة  ما
 .(3)ابلتشبيها غريه عرفهي وإمنا سواه أحد يعرفه فال له، إال ذلك

العليم بذات الصططططدور ال يغادر شططططيئا إال علمه فإذا أنبأ أبعماهلم كان إنباؤه ا قال ابن عاشططططور:
  .(4)ا كامال

                                      
 .201ص16، ج114وص16ج-142، ص15ج-155، ج1ص، شرات مسلم انظر: النووي (1)
 .552، ص5ط، جد.ابن عثيمني، شرات رايض الصاحلني، انظر:  (2)
 .56، ص1ط املقصد األسىن يف شرات معاين أمساء هللا احلسىن، الغزايل، (3)
 .342ص  23د.ط، ج،التحرير والتنوير عاشور،ابن  (4)
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 صفة الوجه 

السططططططططططططططنة مذهب أهل و  الذات، ثبوت والثابتة العلية للذات املالزمة الذاتية صططططططططططططططفاتوهي من ال
اآلايت الواردة يف  والسنة، ومن من القرآنها النصوص الصرحية أن الوجه صفة اثبتة هلل دلت علي واجلماعة

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ﴿  قوله تعاىل وتعاىل:إثبات صطططفة الوجه للحق سطططبحانه 
. وقوله جل وعال: ب فضطططل الغّن الشطططاكراب ﴾ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

  .ابب فضل حلق الذكر  ﴾يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿

املراد ابلوجه الذات واملراد ابلصطططططططططططورة اليت ا فيقول:ذات هللا تعاىل فإنه يؤوهلا إىل  النوويوأما 
انتهى إليه بصطططططططططره من  ه أيضطططططططططا ماواملراد ب ،يراها املؤمنون يوم القيامة هي الصطططططططططفة اليت عرفوها يف الدنيا

خلقه مجيع املخلوقات ألن بصططططططططططره سططططططططططبحانه وتعاىل حميط جبميع الكائنات ولفظة من لبيان اجلنس ال 
والتقدير لو أزال املانع من رؤيته وهو احلجاب املسمى نورا أو انرا وجتلى خللقه ألحرق جالل للتبعيض 

  .(1)اذاته مجيع خملوقاته

 .(2)اابلوجه مجلة الذات كقوله تعاىل كل شيء هالك اال وجههويف موضع آخر فسر 

ح به و ويل النووي هلذه الصطططططططططفة هو من منهجه العام يف  ويل بعض الصطططططططططفات والذي صطططططططططر 
وهو مذهب معظم السطططلف  :واعلم أن ألهل العلم يف أحاديث وآايت الصطططفات قولني أحدمهاا :بقوله

أو كلهم أنططه ال يتكلم يف معنططاهططا بططل يقولون جيططب علينططا أن نؤمن هبططا ونعتقططد هلططا معىن يليق جبالل هللا 
ن التجسططططططططططططططم واالنتقال تعاىل وعظمته مع اعتقادان اجلازم أن هللا تعاىل ليس كمثله شططططططططططططططيء وأنه منزه ع

والتحيز يف جهة وعن سططططططططططططائر صططططططططططططفات املخلوق وهذا القول هو مذهب مجاعة من املتكلمني واختاره 
وهو مذهب معظم املتكلمني أهنا تتأول على مايليق هبا  :والقول الثاين ،مجاعة من حمققيهم وهو أسططططططلم

وقواعد  رفا بلسططططططططططان العربيسططططططططططو   ويلها ملن كان من أهله أبن يكون عامنا على حسططططططططططب مواقعها وإ
 .(3)ااألصول والفروع ذا رايضة يف العلم

                                      
 ، وسريد احلديث الحقا يف مبحث صفة النظر.14ص 2، ج2ط شرات مسلم،النووي:  (1)
 60ص  6املرجع السابق، ج (2)
 .14ص 3، ج2طشرات مسلم،  النووي، (3)
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 معاين فهم مع الصططططططططططططططفات وكيفيتها حقيقة تفويضخمالف ملذهب السططططططططططططططلف يف وهذا املنهج 
 وتعقلها. وتدبرها النصوص

  يلي:مبا  وجياب على  ويل النووي لصفة الوجه

قال  أكثر من أن حتصططى. ملسو هيلع هللا ىلصة نبيه صططوص الواردة يف إثبات الوجه يف كتاب هللا وتعاىل وسططنالن
ڳ ڳ  ﴿ قوله تعاىل، و [27، 26]الرمحن:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴿هللا تعاىل: 

 وقوله تعاىل ،[20]الليل:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: سططططططططبحانه ، وقوله[88]القصططططططططص:  ﴾ڳ ڳ ڱ
قططططال  [،9]اإلنسطططططططططططططططططان:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ﴿ وقولططططه تعططططاىل ،[115]البقرة،  ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿

وقد أجاب رمحه هللا على  ملن كفر هبذه اآلايت كلها أهنا ليسططططططططططططت بوجه هللا نفسططططططططططططه فاخليبةا :الدارمي
ولوال كثرة من يسططططططتنكر احلق ويسططططططتحسططططططن الباطل ما  ابقوله:معطلي صططططططفة الوجه بكالم طويل ختمه 

 .(1)ا بيت وجه هللا ذي اجلالل واإلكراماشتغلنا كل هذا االشتغال بتث

 وجود إثبات الوجه صفة تعاىل له الثابتة الصفات ا من:هيقول السفاريّن يف إثبات صفة الوجو 
 قال وبه األربعة، واألئمة السطططلف مذهب أنه وغريه اخلطايب نقل الذي وهذا وحتديد، تكييف إثبات ال

نفي  مع ظاهرها على وأحاديثها الصطفات آايت إجراء وهو وغريهم الشطافعية من وكثري واحلنابلة احلنفية
 إثبات كان  فإذا الذات، يف الكالم عن فرع الصطططططططططططفات يف الكالم أبن حمتجني اعنه والتشطططططططططططبيه الكيفية
 وجه تعاىل هلل: األشطططططعري احلسطططططن أبو قالالصطططططفات، إثبات فكذلك تكييف، إثبات ال وجودا الذات

 ووجطططه يطططد تعطططاىل ولطططه: حنيفطططة أبو اإلمطططام وقطططال ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: قطططال كمطططا  كيف  بال
 .(2)كيف ا  بال صفات له فهو والنفس واليد الوجه ذكر من قرآنال يف تعاىل ذكر هللا فماونفس،

 صفة السمع 

الصططفة  هذهنفي وذهب املؤولة إىل  ،الوحينيصططفة اثبتة للحق سططبحانه وتعاىل بنصططوص  وهي 
 إىل رةوأن اإلشطططططططا إثباهتا،يف ابملخلوقني، وإنه ال مدح تشطططططططبيه  إثباهتا أن يفو إثبات اجلارحة،  حبجة نفي

                                      
، نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا عز وجل من التوحيدالدارمي:  (1)

 .710ص 1، ج1ط
 .226ص 1ج د.ط، لوامع األنوار، ،السفاريّن (2)

= 
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 .(1) فحسبن مفادها أهنما حمالن للسمع والبصر لعني واألذا

يف إثبات صططططططفة جندها صططططططرحية  يف رايض الصططططططاحلني ابسططططططتقراء النصططططططوص اليت أوردها النوويو 
 :السمع هلل تبارك وتعاىل

من  ماا:  ملسو هيلع هللا ىلصرسططططول هللا  قال: قالعن عثمان بن عفان رضططططي هللا عنه املروي  يف احلديث - 
هللا الذي ال يضططر مع امسه شططيء يف األرض وال يف  ليلة: بسططمكل عبد يقول يف صططباح كل يوم ومسططاء  

كتاب األذكار، ابب الذكر عند   -(2)السططططماء وهو السططططميع العليم، ثالث مرات، إال مل يضططططره شططططيء ا
 الصباح واملساء.

سططططططفر،  يف ملسو هيلع هللا ىلصالنيب مع  عنه قال: كناعن أيب موسططططططى األشططططططعري رضططططططي هللا  احلديث اآلخر -
أيها الناس، اربعوا على  اي: ملسو هيلع هللا ىلصواد هللنا وكربان وارتفعت أصطططططططططططواتنا، فقال النيب  فكنا إذا أشطططططططططططرفنا على

ابب تكبري املسططططططططافر إذا  -(3)اغائبا، إنه معكم، إنه مسيع قريب أصططططططططم والأنفسططططططططكم، فإنكم ال تدعون 
 وهصططعد الثنااي وشططبهها وتسططبيحه إذا هبط األودية وحنوها والنهي عن املبالغة برفع الصططوت ابلتكبري وحن

 رحيان يف إثبات السمع له جل وعال.احلديثني ص وكال-

صططططططططططططططفيت  ألن - ابلعلم واإلحاطة رة أيوهلا مع إثباته أنه مسيع قريب إال إنه  النوويلكن جند 
يفعله اإلنسططان  إمنااإن رفع الصططوت  :حيث يقول-العلم ترجعان لصططفة السططمع والبصططر عند األشططاعرة 

غائب بل هو مسيع قريب وهو  عون هللا تعاىل وليس هو أبصططططططططططم والليسططططططططططمعه وأنتم تدخياطبه لبعد من 
ففيه الندب إىل خفض الصططططططططططططططوت ابلذكر إذا مل تدع حاجة إىل رفعه فإنه إذا  ،معكم ابلعلم واإلحاطة

كما جاءت به أحاديث وقوله   ،اىل الرفع رفع خفضططططططططططططططه كان أبلغ يف توقريه وتعظيمه فان دعت حاجة
هو مبعىن ما سطططططططططططططبق  (4)تدعونه أقرب إىل أحدكم من عنق راحلة أحدكمالذى )الرواية األخرى  يف ملسو هيلع هللا ىلص

                                      
 .145ص  وانظر املرجع السابق (1)
 .3388إذا أصبح ب:  سنن الرتمذي أبوب الدعوات، ابب ما جاء يف الدعاء (2)
 .6384 الدعاء إذا عال عقبةأخرجه البخاري: كتاب الدعوات، ابب (3)
( أخرجه مسطلم يف صطحيحه، كتاب الذكر والدعاء، ابب اسطتحباب خفض الصطوت ابلذكر إال يف املواضطع اليت ورد الشطرع برفعه 4)

 .2704، برقم ابهللكالتلبية وغريها واستحباب اإلكثار من قول ال حول وال قوة إال 
= 
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 .(1)اوحاصله أنه جماز كقوله تعاىل وحنن أقرب إليه من حبل الوريد واملراد حتقيق مساع الدعاء 

 والذي أورده يف ،(2)ا (ما أذن هللا لشطططططططيء ما أذن لنيب يتغىن ابلقرآنيف شطططططططرحه حلديث )وقال 
راءة من حسطططططططن الصطططططططوت سطططططططتحباب حتسطططططططني الصطططططططوت ابلقرآن وطلب القابب ارايض الصطططططططاحلني يف 

معىن أذن يف اللغة االسطتماع ومنه قوله تعاىل وأذنت لرهبا قالوا وال جيوز أن حتمل هنا ا :،واالسطتماع هلا
على االسطططططططططططتماع مبعىن اإلصطططططططططططغاء فإنه يسطططططططططططتحيل على هللا تعاىل بل هو جماز ومعناه الكناية عن تقريبه 

 .(3)اثوابه ألن مساع هللا تعاىل ال خيتلف فوجب  ويلهالقارئ وإجزال 

ومعىن أذن اسططططتمع وهو إشططططارة ا التبيان:يف  و رة يؤول صططططفة السططططمع إىل الرضططططا والقبول كقوله
 .(4)اإىل الرضا والقبول

 .(5)اله، كفرح: استمع معجباو  وأذن إليه،وقد جاء يف القاموس احمليط: 

 خص حص مس﴿ :يقول وهللا )عليم( معىن غري معىن ()مسيع يف أن اعلم قططططال ابن قتيبططططة:

 .(6)ا[46: طه] ﴾مص

 دينصفة الي

 األرض يدين، وأن سبحانه هلل أن على متفقون السنة ، وأهل(7) والسنةوهي صفة اثبتة ابلكتاب  
 نعمته. غري تعاىل يديه وأن جوارحاً، يكوان أن غري من بيمينه مطوايت والسماوات القيامة يوم قبضته مجيعا

 :ومن األحاديثاليت تثبت صفة اليدين يف رايض الصاحلني ،واألثر الكتاب يف النص ورد بذلكو 
 

                                      
 .26ص 17، ج2ط، شرات مسلم، النووي (1)
 .792أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين، ابب استحباب حتسني الصوت ابلقرآن برقم:  (2)
 .78ص 6، ج2ط، شرات مسلم، النووي (3)
 .105، ص 2، طآداب محلة القرآنالتبيان يف ، النووي (4)
 .1175ص1،ج8القاموس احمليط،ط (5)
 .1175، ص 1، جاهلمزة ، فصل8، طالقاموس احملي انظر: الفريوز آابدي،  (6)
 وهي من الصفات الذاتية املالزمة للذات العلية والثابتة ثبوت الذات. (7)

= 
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سط يده ابلليل ليتوب مسي النهار، ويبسط اإن هللا تعاىل يب قال:النيب صلي هللا عليه وسلم قول 
 .رجاءابب التوبة، ويف ابب ال .(1)ايده ابلنهار ليتوب مسيء الليل، حىت تطلع الشمس من مغرهبا

تصططططططدق بعدل مترة من كسططططططب طيب، وال يقبل هللا إال الطيب فإن هللا يقبلها  نام: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 ااجلبل.بيمينه، مث يربيها لصاحبها، كما يريب أحدكم فلوه حىت تكون مثل 

كما   ،وأهل السطططططنة يثبتون هذه الصطططططفة كما وردت هبا النصطططططوص بال صطططططرف للمعىن عن ظاهره
وخلق آدم عليه السططططططططططططططالم بيده، ويداه مبسططططططططططططططوطتان ينفق كيف ا: (2)اعيلياإلمسأبو بكر يقول اإلمام 

 .(3)ايشاء، بال اعتقاد كيف يداه، إذ مل ينطق كتاب هللا تعاىل فيه بكيف

اليد هلل  إثبات) يف فصطططاليف كتابه احلجة يف بيان احملجة  صطططنف قوام السطططنة األصطططبهاين واإلمام
 ملسو هيلع هللا ىلصتدل على ذلك، مث قال: )ذكر البيان من سطططططططططنة النيب ، مث أورد بعض اآلايت اليت (تعاىل صطططططططططفة له

 (4)ا للتنزيلاعلى إثبات اليد موافق

بسط اليد استعارة يف قبول ا :وأما النووي فإنه قد حنى يف هذه الصفة أيضا منحى التأويل فقال
 قبضها كرهه  وإذا لقبوله يده بسط الشيء أحدهم رضي إذا العرب ألن ؛اليد بسط لفظ ورد وإمنا التوبة،
كذلك و  ا،(5)تعاىل  هللا حق يف مسطططططططتحيلة اجلارحة يد جماز فإن وهو يفهمونه حسطططططططي أبمر فخوطبوا عنه

اوليس معىن اليد يف الصفات، مبعىن اجلارحة حىت يتوهم بثبوهتا ثبوت األصابع، بل  :بقوله البيهقينفاها 
 ا. تشبيهيف وال هو توقيف شرعي، أطلقنا االسم فيه على ما جاء به الكتاب من غري تكي

 ،املنهج احلق هو إثبات هذه الصطططططططططفة كما جاءت هبا النصطططططططططوصأبن  جياب على هذا التأويلو 
 ابليدين املراد أن األثر أهل من وافقهم ومن الصططططططططططاحل، السططططططططططلف مذهب السططططططططططفاريّن:ا يقول ويف ذلك

 القرآنية اآلايت مر من مبا حمتجني والقدرة، النعمة على تزيدان يدين تسطططططططططميان ذاتيتني صطططططططططفتني إثبات
 إلبليس مثله يثبت مل ما واالختصاص املزية من السالم عليه آلدم أثبت تعاىل هللا فإن النبوية، واألخبار

                                      
 .2759أحرجه مسلم: كتاب التوبة، ابب قبول التوبة من الذنوب،  (1)
 هط.371-هط277ال إمساعيلي شيخ الشافعية،أبو بكر أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن العباس اجلرجاين  (2)
 .51ص 1ج، 1، طاعتقاد أئمة السلف أهل احلديث ،اإلمساعيلي (3)
 .201ص 1ج ،2احلجة يف بيان احملجة وشرات عقيدة أهل السنة، ط، األصبهاين (4)
 .76ص 17، ج2، ط، شرات مسلمالنووي (5)



139 

تشططططططططططططططريف،  وال آلدم مزية فال بيدك، خلقتّن وأان: يقول إبليس فكان وإال، ﴾مص خص حص﴿ : بقوله
 نلتفت وال السطططططنن، ومتبعي آلاثر،ا أهل مذهب امذهبنا :خزمية بن حممد بكر أبو احلافظ اإلمام وقال
 يدان وعال جل هلل: نقول فنحن ابلتشططبيه، جاهلون املعطلة اجلهمية إذ مشططبهة، يسططميهم من جهل إىل
 عز ربنا يدي كلتا:ونقول ،ملسو هيلع هللا ىلص املصططططططفي نبيه لسطططططان وعلى تنزيله، حمكم يف الباري اخلالق أعلمنا كما
 ويطوي يديه إبحدى مجيعا األرض يقبض وجل زع هللا إن ونقول: ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب أخرب ما على ميني وجل

 .(1)فيهماا مشال ال ميينان يديه وكلتا ،األخرى بيده السماء

معىن قوله تعاىل: )بيدي( : يثبتها على منهج أهل السطططططنة فيقول األشطططططعريواإلمام أبو احلسطططططن 
ما يدان ليسطططططططططتا إثبات يدين ليسطططططططططتا جارحتني، وال قدرتني، وال نعمتني ال يوصطططططططططفان إال أبن يقال: إهن

 .(2)اكاأليدي

 الصططططلوات أفضططططل قائلها على،النبوية والسططططنة العزيز الكتاب يف نصططططا ثبت افإذا قال ابن العطار:
وأنه  ،﴾مص خص حص مس خس حس جس﴿ :إلبليس قال وأنه بيده، آدم خلق سطططططططططططبحانه أنه ،والتسطططططططططططليم

هللا  وثبت يف الصطططططططحيح يف حماجة آدم وموسطططططططى قوله له: اخلقك ،﴾خف حف جف﴿ :سطططططططبحانه قال
، (3)حاكيا عن ربه: اال أجعل صطططاحل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له: كن فكانا ملسو هيلع هللا ىلص بيدها، وقال

، وغري ذلك (4)هللا الفردوس بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة ملوسططططططططططى بيدها اخلق :ملسو هيلع هللا ىلص وقوله
اطبنا مبا نفهمه، وحرم علينا أن نقول: إن هللا تعاىل خ من األخبار، وجب علينا اعتقاد أن ذلك حق،

                                      
ذكر إثبططات اليططد  ابب - كتـاب التوحيـدظر: ابن خزميططة، .وان309. 231.234ص 1د.ط ج، لوامع األنوار، السطططططططططططططططفططاريّن (1)

 .118ص 1، ج5للخالق البارئ، ط
 .134ص 1، ج1ط اإلابنة،ألشعري: ا (2)
وقال: رواه  265ب  جممع الزوائد، وذكره اهليثمي يف 196، ص6، ج6173، املعجم األوســـــــــ يف  الطرباينانظر: أخرجه  (3)

يم بن عبد هللا بن خالد املصططططيصططططي، وهو كذاب مرتوك، ويف سططططند األوسططططط طلحة بن الطرباين يف الكبري واألوسططططط، وفيه إبراه
، من التفســــري العظيم. وذكره احلافظ ابن كثري يف 82، ص1، د.ط، ججممع الزوائد ومنبع الفرائدزيد، وهو كذاب أيضطططططا. 

صطططالا مث سطططاق احلديث الذي ذكره طريق عبد الرزاق، مث قال: وهذا احلديث مرسطططل من هذا الوجه وقد ُرِوَي من وجه آخر مت
 .46-45، ص9، ج1، ط، تفسري القرآن العظيماهليثمي يف اجملمع عن الطرباين إبسناده، انظر: ابن كثري

، وقال: صططحيح 192، ص4، ج3283، كتاب التفسططري، سططورة األعراف، ب الصحيحنياملستدرك على يف  احلاكمأخرجه  (4)
وهو موقوف على ابن عمر رضطططططططططي هللا عنه، وله حكم الرفع، ألنه إخبار  فيما ال جمال اإلسطططططططططناد، ووافقه الذهيب يف التلخيص، 

 للرّأي فيه، فهو من املرفوع احلكمّي.
= 
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وال نفهم اليد إال ذات الكف واألصطططططابع، فنشطططططبهه خبلقه، فيفضطططططي إىل التجسطططططيم، تبارك هللا وتعاىل عما 
يقول الظططاملون علوا كبريا، أو نقول: املراد النعمتني أو القوتني، ألنططه تعططذر محلططه على اليططد اليت نفهمهططا، 

؛ ملا فيه من التعطيل، كيف واإلمجاع على أن فتعني محله على ذلك؛ خوفا من التشططططططططططططططبيه، وهذا حتريف
واجلهميططة، أعططاذان هللا من  الصططططططططططططططفططات توقيفيططة، ومل يثبططت دليططل ابملراد على مططا  ولوه، وهو فعططل املعتزلططة

. وهذا التحقيق من ابن العطار امللقب امبختصططططر النوويا دليل واضططططح، بني، على أنه قد تلقى (1)ذلكا
 .اىل من أئمة أهل السنة ومشاخيهم مامل يتلقاه النووي يف عصرهبعد وفاة النووي رمحه هللا تع

هللا ليس كمثله شططططططططططططططيء  ألن ؛افال تظن أن يدي هللا جل وعال مثل يديك عثيمني:بن اقال و 
صططططططططفاته، ونوحده يف العبادة كذلك نوحده يف ذاته، فجميع صططططططططفاته هو منفرد هبا وكما أننا نوحده يف 

ويرى وأن له تعاىل يدين مبسطططوطتني وأن  وجل يسطططمعوا على أنه عز قال أبو احلسطططن األشطططعري: اوأمجع
 .(2)ااألرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسموات 

 حنن ما حيملنا وال نتجاهل وال رسوله قال وكما تعاىل هللا قال كما  نقول افنحن قال ابن قتيبة:
 نقتصطططر سطططئلنا وإن اليدان كيف  نقول ال ولكنا نفسطططه به وصطططف ما ننكر أن على التشطططبيه نفي من فيه
 .(3)يقلا مل عما ومنسك قال ما مجلة على

 ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن عمر ابن نآاثرا يف إثبات اليد هلل عز وجل، منها: اع (4)وذكر اإلمام ابن منده
 هبم: يقول مث كفيه،  يف فيجعلها واألرضطططني مساواته اجلبار أيخذ: ا فقال الناس، خيطب املنرب على كان
 ا. العزيز هللا أان الواحد، هللا أان ابلكرة لغالما يقول كما  هكذا

                                      
علم أن املعتزلة كلهم متفقون على نفي ا ويف هذا يقول الرازي: ا .130-129ص 1، ج1، ط، االعتقاد اخلالصابن العطار (1)

ا انظر: فخر الدين على أن القرآن حمدث وخملوق وأن هللا تعاىل ليس خالقا ألفعال العبدصططططفات هللا تعاىل من العلم والقدرة و 
 .38، ص اعتقادات فرق املسلمني واملشركني الرازي:

األشعري، أبو احلسن علي، رسالة إىل أهل الث ر، د.ط،  ،535ص 5، د.ط، جشرات رايض الصاحلنيانظر: ابن عثيمني،  (2)
 .127ص 1ج

 .40، ص1طاالختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة، ، الدينوري (3)
م(، اإلمام احلافظ، حمدث اإلسالم قال الذهيب: ومل 1005-922هططططططططط 395-310، أبوعبدهللا حممد بن إسحاق، )ابن منده (4)

 .28ص 17ج 3أعلم أحدا كان أوسع رحلة منه، وال أكثر حديثا منه مع احلفظ والثقة، انظر: سري أعالم النبالء ط
= 
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اأصططحاب احلديث املتمسططكني ابلكتاب والسططنة، اليعتقدون تشططبيه صططفات هللا  قال الصططابوين:
 جس مخ جخ ﴿ خلق آدم بيده، كما نص سططططططططططبحانه عليه يف قوله تعاىل: هبصططططططططططفات خلقه ويقولون: إن

عن مواضططعه حبمل اليدين عن  الكلم ن، وال حيرفو 75: سططورة ص اآلية ﴾مص خص حص مس خس حس
أبيدي  ابكيف أو يشططططططططططططططبهوهن االنعمتني أو القوتني، حتريف املعتزلة واجلهمية أهلكهم هللا، وال يكيفوهن

 .(1)املخلوقني تشبيه املشبهة خذهلم هللاا

 صفة اجلمال 

 حنو: يف األحاديث الشريفة ةوجل، اثبت عز هلل ذاتية وهي صفة

ابب حترمي الكرب  - (2) ابطر احلق وغمط الناس ؛اجلمال الكربإن هللا مجيل حيب ا: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  
 واإلعجاب.

 .واجلميل من األمساء احلسىن الثابتة هبذا احلديث

قيل إن ا :للحديث اختالف العلماء يف معىن هذا االسطططططم اجلليل فقالأورد النووي يف شطططططرحه و 
وقيل ،صططططططفات اجلمال والكمالمعناه أن كل أمره سططططططبحانه وتعاىل حسططططططن مجيل وله األمساء احلسططططططىن و 

مجيل مبعىن جممل ككرمي ومسيع مبعىن مكرم ومسطططططططمع وقال اإلمام أبو القاسطططططططم القشطططططططريي رمحه هللا معناه 
جليل وحكى اإلمام أبو سطططططططططططططليمان اخلطايب أنه مبعىن ذى النور والبهجة أى مالكهما وقيل معناه مجيل 

العمل ويعني عليه ويثيب عليه اجلزيل ويشططططكر األفعال بكم ابللطف والنظر إليكم يكلفكم اليسططططري من 
واعلم أن هذا االسطططططم ورد يف هذا احلديث ا:كما ذكر اخلالف يف ثبوته ورجح صطططططحة ذلك فقال  ،عليه

الصططططططحيح ولكنه من أخبار اآلحاد وورد أيضططططططا يف حديث األمساء احلسططططططىن ويف إسططططططناده مقال واملختار 
منعه قال اإلمام أبو املعايل إمام احلرمني رمحه هللا تعاىل ما جواز إطالقه على هللا تعاىل ومن العلماء من 

ورد الشططرع إبطالقه يف أمساء هللا تعاىل وصططفاته أطلقناه وما منع الشططرع من إطالقه منعناه وما مل يرد فيه 
إذن وال منع مل نقض فيه بتحليل وال حترمي فإن األحكام الشطططططططرعية تتلقى من موارد الشطططططططرع ولو قضطططططططينا 

أو حترمي لكنا مثبتني حكما بغري الشططططرع قال مث ال يشططططرتط يف جواز اإلطالق ورود ما يقطع به  بتحليل

                                      
 .37-36 ، ص1ط عقيدة السلف، ،( الصابوين1)
 .91:برقم ،أخرجه مسلم يف صحيحه: كتاب اإلميان، ابب حترمي الكرب وبيانه (2)
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كاف إال أن األقيسطططة الشطططرعية من مقتضطططيات   الشطططرع ولكن ما يقتضطططى للعمل وإن مل يوجب العلم فإنه
االتقان العمل وال جيوز التمسططططططططك هبن يف تسططططططططمية هللا تعاىل ووصططططططططفه هذا كالم إمام احلرمني وحمله من 

 .(1)اوالتحقق ابلعلم مطلقا وهبذا الفن خصوصا معروف ابلغاية العليا

 وأمسائه، ذاته، يف مجيل فإنه واإلحسططططططان، احلسططططططن نعوت له من ااجلميل قال العالمة السططططططعدي:
 زئ رئ ّٰ﴿  :تعاىل قال، ...ذاته مجال بعض عن يعرب أن خملوقاً  ميكن فال وأفعاله، وصطططططططططططفاته،

 ال والكمال، واجملد، احلمد، غاية على دالة فكلها (3) ﴾خن حن جن يم﴿ :تعاىل وقال (2)﴾نئ مئ
 كمال  أوصططاف كلها  أوصططافه فإن أوصططافه يف اجلميل هو وكذلكوغريه، كمال  إىل منقسططم ابسططم يسططمى
 عليها حيمد اليت واإلحسططططططططططططططان الرب أفعال بني دائرة فإهنا مجيلة كلها  أفعاله ومحد...، وكذلك ثناء ونعوت
 عبث أفعاله يف فليس واحلمد، للحكمة ملوافقتها عليها حيمد اليت العدل أفعال وبني شطططكر،وي عليه ويثّن
 .(4) ﴾يب ىب نب مب زب﴿ وعدل ورشد ورمحة وهدى خري كلها  ظلم، وال سدى وال سفه، وال

 العز والكربايء

  ومن أمسائه جل وعال العزيز واألعز. والسنة، ابلكتاب تعاىل هلل اثبتة ذاتية العزة صفة

أيضا صفة خربية اثبتة لربنا تبارك وتعاىل، واملتكرب من أمسائه جل وعال، ووردت هذه  كربايءوال
 الصفات:

إزاري، والكربايء ردائي، فمن ينازعّن يف واحد منهما  وجل: العزاقال هللا عز : ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله 
اضططططططع  :وجعا يف جسططططططدهفيمن وجد  ملسو هيلع هللا ىلص كما وردت أيضططططططا يف الدعاء املشططططططهور عن النيب  عذبته.فقد 

بعزة هللا وقدرته  مرات: أعوذهللا ثالاث وقل سبع  ، وأنه قال، وقل: بسممن جسدكأيمل يدك على الذي 
 .ابب ما يدعى به للمريض -(5)من شر ما أجد وأحاذر ا

 

                                      
 .90ص 2،ج2النووي: شرح مسلم، ط (1)
 .180سورة األعراف: اآلية  (2)
 .65سورة مرمي: اآلية  (3)
 .70ص  1ط الصفات اإلهلية،انظر: التميمي،  (4)
 .2202رجه مسلم يف صحيحه: كتاب السالم، ابب استحباب وضع اليد على موضع األمل مع الدعاء، برقمأخ (5)
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 :احلياءصفة 

  اآلتية:كما يتضح يف األحاديث   وتعاىل،من الصفات الثابتة للحق سبحانه وهي 

بينما هو جالس يف املسطططجد،  ملسو هيلع هللا ىلصرضطططي هللا عنه أن رسطططول هللا  عن أيب واقد احلارث بن عوف
وذهب واحد، فوقفا على رسططططططططول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصوالناس معه، إذ أقبل ثالثة نفر، فأقبل اثنان إىل رسططططططططول هللا 

وأمططا اآلخر فجلس خلفهم، وأمططا الثططالططث فططأدبر ،فططأمططا أحططدمهططا فرأى فرجططة يف احللقططة فجلس فيهططا ؛ملسو هيلع هللا ىلص
أما أحدهم، فأوى إىل هللا فهواه  ؛أال أخربكم عن النفر الثالثة: قالا ملسو هيلع هللا ىلصهللا  فلما فر  رسططططططططططططططول .ذاهبا
كتاب   -. (1)هللا منه وأما اآلخر، فأعرض، فأعرض هللا عنه ا ىيوأما اآلخر فاسططططططططططططتحيي فاسططططططططططططتح ،هللا

 األذكار ابب فضل حلق الذكر والندب إىل مالزمتها والنهي عن مفارقتها لغري عذر.

أبهنا  احلياء فأولت صطططفة ،مثل بعض الصطططفات األخرى للتأويلتعرضطططت  وهذ الصطططفة أيضطططا قد
يف  ا، وأن معناهوالغفران له على ما تقدم له من ذنب لعبده وترك معاقبته ،رمحته سططططططططططططططبحانهتعبري عن 

وقال املغفرة والكرامة كما قد جاء عنه  منه منيعامل عبيده مبا يعامل به من يسططططتحيي  تعاىل: أنهحقه 
 .(2)من بيان احلقا عال ميتنماء معناها اقال العل النووي:

 احليي أنه سطططططططبحانه فقائم على إثبات هذه الصطططططططفة وإثبات مذهب أهل السطططططططنة واجلماعةأما و  
: ا إثبات احلياء هو (4) عثيمنيبن ا والسرت، ويف هذا املعىن يقول العالمة ،(3) احلياء أهل حيب الستري،

وقططد قططال  ،يليق ابهلل عز وجططل الططذي هو حيططاء الكمططالهلل عز وجططل ولكنططه ليس كحيططاء املخلوقني بططل 
وقوله ، 53األحزاب: اآلية  سورة ﴾مخ جخ مح  جح مج﴿: تعاىلوله وقكرمي، إن هللا حيي   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 .11 اآليةسورة الشورى:  ﴾حي جي  يه مهىه جه ين﴿:  تعاىل

 واملكر واحلياء والغضططططططططب والسططططططططرور والفرح الرمحة النفسططططططططانية حنو األعراض عالعلم: اومجيقال أهل 
 إيصطططططططططال إرادة وغايته دم القلب غليان أوله فإن الغضطططططططططب مثاله غاايت وهلا أوائل وغريها، هلا واالسطططططططططتهزاء

                                      
 .66أخرجه البخاري: كتاب العلم، ابب من قعد حيث ينتهي به اجمللس، ومن رأى فرجة يف احللقة فجلس فيها، ( 1)
 .224ص  3ج 2( النووي، شرح مسلم، ط2)
 .193 احلسىن، د.ط، ص، تفسري أمساء هللاالسعدي انظر: (3)
 .534ص  5د.ط، ج، شرات رايض الصاحلني، انظر: ابن عثيمني (4)

= 
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 بل القلب دم غليان على الذي أوله هو حيمل ال هللا حق يف الغضطططططب عليه، فلفظ املغضطططططوب إىل الضطططططرر
 وله النفس يف حيصطططططل انكسطططططار وهو أول له احلياء اإلضطططططرار، وكذلك إرادة هو الذي غرضطططططه أو غايته على
 .(1)النفسا انكسار على ال الفعل ترك على حيمل تعاىل حقه يف احلياء فلفظ الفعل ترك وهو غرض

 :الواردة يف رايض الصاحلنيوأدلتها لصفات الفعلية ملسألة الثالثة اا

 صفة الرمحة 

ختلف فيها بني من الصفات املوهي  وتعاىل،من صفات الكمال الواجبة يف حق هللا سبحانه  
أهنا الباحث أهل العلم فيها هل هي من صططططططططفات الذات أو من صططططططططفات األفعال، والذي يرتجح عند 

من صططططفات األفعال، ألنه سططططبحانه وتعاىل يرحم من يشططططاء، ويعذب من يشططططاء، وينتقم منه وال يرمحه، 
صطططططفات الذات  أن تدرج ضطططططمنه فهي من صطططططفات األفعال وميكن فحيث تتعلق هبا مشطططططيئة هللا وقدرت

 أفرادها تتجدد توإن كان جل وعال،ابعتبار أن هللا مل يزل متصطططفاً ابلرمحة، فالرمحة العامة مالزمة لذاته 
 جل وعال. مشيئتهوفق 

 والغضططططططططططب؟ الرمحة بني السططططططططططبق يتصططططططططططور كيف  قدمية تعاىل صططططططططططفاته: قيلافإن :(2)قال العيّن
 وذلك اآلخر، على الفعلني أحد سبق ازفج الذات، صفات من ال الفعل صفات من أبهنما: وأجيب

 .(3)العبدا معصية بسبب فإنه غريه خبالف صفته مقتضيات من اخلري إيصال ألن

 من عمل سططابقة على متوقف فإنه الغضططب وأما املقدسططة ذاته مقتضططى الرمحة قال ابن حجر:ا
  .(4)احلادثا العبد

 قضطططططططططططاء أراد إنه حيث فمن متامها أما، وعامة  مة وجل عز هللا اورمحة قال أبو حامد الغزايل:
 الدنيا وعمت املسططططططططتحق وغري املسططططططططتحق مشوهلا حيث فمن عمومها وأما وقضططططططططاها احملتاجني حاجات
 ال وحقيقة الرمحة حقا، املطلق الرحيم فهو عنهما اخلارجة واملزااي واحلاجات الضططططططرورات وتناول واآلخرة

                                      
 .74ص 1، ج1ط، رفع الشبهة وال رر عمن حيتج على فعل املعاصي ابلقدر، الكرمي (1)
 م( مؤرخ، عالمة، من كبار احملدثني.1451-1361هط    855- 762بدر الدين العيّن ) (2)
 .209ص 25، ج1، طشرات صحيح البخاري القاري عمدةالعيّن،  (3)
 .292ص 6د.ط، ج فتح الباري،ابن حجر،  (4)
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 عنها منزه وتعاىل سططططططططططبحانه والرب ،املرحوم حاجة اءقضطططططططططط إىل فتحركه الرحيم تعرتي مؤملة رقة عن أبلو
 .(1)الرمحةا معىن يف بنقصان وليس كمال  ذلك أن مفاعل ،الرمحة يف معىن نقصان ذلك أن تظن فلعلك

  :كتابنايف   ة هذه الصفة العظيمةومن أدل

  جئ يي ىي ني﴿ تعاىل: هقول اآلايت الواردة يف الكتاب الدالة على صـــــفة الرمحة
، (2) ﴾جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ
 .(3)﴾ميىي خي حي جي﴿جل وعال  هوقول

 :ومن األحاديث

بسططططططيب فإذا امرأة من  ملسو هيلع هللا ىلصرسططططططول هللا  مقال: قدعمر بن اخلطاب، رضططططططي هللا عنه،  حديث - 
 اأترون: ملسو هيلع هللا ىلصالسيب تسعى، إذ وجدت صبيا يف السيب أخذته فألزقته ببطنها، فأرضعته، فقال رسول هللا 

  .أرحم بعباده من هذه بولدها ا وهللا. فقالا: هلل قلنا: الدها يف النار؟ هذه املرأة طارحة ول

خلق هللا اخللق، كتب يف  املا: ملسو هيلع هللا ىلصرسطططططططول هللا  قال: قالأيب هريرة، رضطططططططي هللا عنه،  حديث-
إن هلل تعططاىل مططائططة رمحططة أنزل منهططا رمحططة واحططدة بني اجلن واإلنس والبهططائم واهلوام،  عنططده:كتططاب، فهو 

فون، وهبا يرتامحون، وهبا تعطف الوحش على ولدها، وأخر هللا تعاىل تسططططططططعا وتسططططططططعني رمحة فبها يتعاط
رمحيت  العرش: إنفوق ملا خلق هللا اخللق كتب عنده يف كتاب : ملسو هيلع هللا ىلص وقولهيرحم هبا عباده يوم القيامة. 

  .اتغلب غضيب 

م أن مذهب أهل ااعل خللقه:يف معىن إثبات رمحة هللا  والنووي يثبت هلل صططططططططططططططفة الرمحة ويقول
وال غريها من أنواع التكليف وال  حترمي،وال إجياب وال  عقاب، ثواب والابلعقل  تال يثبالسططططططططططططططنة أنه 

تثبت هذه كلها وال غريها إال ابلشطططططططرع، ومذهب أهل السطططططططنة أيضطططططططا أن هللا تعاىل ال جيب عليه شطططططططيء 
وأما املعتزلة فيثبتون  ...،ا ما يشطططططططططاءفيهم سطططططططططلطانه، يفعلتعاىل هللا، بل العامل ملكه والدنيا واآلخرة يف 

األحكام ابلعقل ويوجبون ثواب األعمال ويوجبون األصططططططططططططططلح ومينعون خالف هذا يف خبط طويل هلم 
                                      

 .64ص 1، ا1طاملقصد األسىن يف شرات معاين أمساء هللا احلسىن،  ،انظر: الغزايل (1)
  53سورة الزمر: اآلية  (2)
 .156سورة األعراف: اآلية  (3)

= 
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  .(1)اتعاىل هللا عن اخرتاعاهتم الباطلة املنابذة 

 أي ؛اإن رمحيت تغلب غضططططططططططططططيبا العرش:فوق ايف قوله كتب عنده يف كتاب  :(2)املناويقال 
 ال الزما وعدا ووعد جازما حكما حكم اخللق خلق ملا أنه يعّن: القاضططططططططططططططي قال األزيل لمهع يف بتأث

 أمرا قضطططططططى إذا احلاكم حبكم تغيري يتطرق إليه وال نسطططططططخ يعرتيه ال الذي اجلازم حكم فشطططططططبه فيه خلف
 إن) والتحريف التبطديطل عن حمفوظطة ابقيطة حجطة ليكون وحفظطة سططططططططططططططجال عليطه عقطد أمر إحكطام وأراد
 فعل من إليه أحب والفضطططططل ابلرمحة تعلق وما ...آاثرها، بكثرة عليه غلبت أي ؛(غضطططططيب تغلب رمحيت

  .(3)ابلغضبا تعلق ما

  صفة احملبة

وهي مدار العبودية يف  ،وإمجاع األمة اثبتة ابلكتاب والسنةمن الصفات الفعلية هلل جل وعال، 
 قلب املؤمن الذي يتعبد مواله ابحلب والرجاء واخلوف.

  ىن نن من  زن﴿ مثل قوله تعاىل: يف رايض الصطططاحلني دت يف هذه الصطططفة عدة آايتور 
 ، يف ابب54سططططططططورة املائدة: اآلية يف  ﴾حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

سططططططططورة يف  ،﴾هن من خن حن جن مم خم﴿: وقوله سططططططططبحانه للمؤمنني.التواضططططططططع وخفض اجلناح 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ وقوله ،ابب حترمي الكرب واإلعجابيف أوردها النووي اليت و 18لقمان: اآلية 
ابب يف األمر ابحملافظة وأوردها النووي يف ، 31سططططططططططططططورة آل عمران: ال آيةيف  ﴾زئ رئ ّٰ

 على السنة وآداهبا ابب عالمات حب هللا تعاىل للعبد.

  احملبة:األحاديث الواردة يف صفة ومن 

ب هللا حي اإن: يقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  قال: مسعتسعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه،  حديث -

                                      
 .159، 68ص  17، ج 2، ط، شرات مسلمالنووي (1)
م( حممد عبد الرؤوف بن  ج العارفني ابن علي بن زين العابدين احلدادي مث 1622-1545هطططططططططططططططططط   1031-952ي )املناو  (2)

  .املناوي القاهري، من كبار العلماء له مصنفات عديدة. املناوي
 .258ص 2ج، 1فيض القدير شرات اجلامع الص ري، ط (3)

= 



147 

ابب اسططططططتحباب العزلة عند فسططططططاد الناس والزمان أو اخلوف من فتنة يف  -(1)العبد التقي الغّن اخلفي ا
 .الدين أو وقوع يف حرام وشبهات

هللا تعططاىل حيططب فالان، فططأحببططه،  جربيططل: إنأحططب هللا تعططاىل العبططد، اندى  اإذا: ملسو هيلع هللا ىلصقولططه  -
ان، فأحبوه، فيحبه أهل السططططماء، مث يوضططططع له هللا حيب فال السططططماء: إنفيحبه جربيل، فينادى يف أهل 

 والرجاء.ابب اجلمع بني اخلوف  - (2)القبول يف األرض ا

 فكان، سرية على رجال بعث ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن، عنها هللا رضي عائشة عن الوارد احلديث -
 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسططططططول ذلك كروافلما رجعوا ذ  ﴾يل ىل مل خل﴿ب  فيختم، صططططططالهتم يف ألصططططططحابه يقرأ

 فقال، هبا أقرأ أن أحب فأان الرمحن، صفة ألهنا فقال:، فسألوها ذلك؟ يصنع شيء ألي : سلوهفقالا
 .(3)ا حيبه تعاىل هللا أن أخربوها: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

 :يف كتاب الفضططططططائل يف ابب فضططططططل تعجيل الفطر قال هللا عز وجل واحلديث القدسططططططي الوارد
 .(4)أعجلهم فطرا أحب عبادي

 :منها رد عليها النووي عدة  ويالتوأو  ، دخلها التأويلواحملبة من الصفات اليت

 .إرادة ثواهبم وتنعيمهمو حمبة هللا تعاىل لعباده إهنا  -

حمبتهم له سططططططططططططططبحانه ال يبعد فيها امليل منهم إليه  اإلرادة، وأننفس اإلاثبة والتنعيم ال أهنا  -
 .قال امليلسبحانه وهو متقدس على 

 طاعته.حمبتهم له استقامتهم على  -

االسطططططتقامة مثرة احملبة وحقيقة احملبة له ميلهم إليه السطططططتحقاقه سطططططبحانه وتعاىل احملبة من مجيع  -
وهذه التأويالت مجيعها تصرف صفة احملبة عن معناها احلقيقي الظاهر. ،(5)اوجوهها

                                      
 .3209كتاب بدء اخللق، ابب ذكر املالئكة:   أخرجه البخاري: (1)
 .2637 كتاب الرب واآلداب والصلة، ابب إذا أحب هللا عبدا حببه لعباده، برقم:  مسلم:أخرجه  (2)
 813صالة املسافرين، ابب فضل قراءة قل هو هللا أحد برقم: كتاب  مسلم:أخرجه  (3)
 .700ابب ماجاء يف تعجيل الفطر، برقم: ،أخرجه ابن ماجه يف سننه، أبواب الصوم (4)
 .183ص 16.ج151ص 15.ج171ص  5ج 2ط شرات مسلم،النووي،  انظر: (5)
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، على منه جل وعال لعباده املؤمنني يثبتون صططططططفة احلب واحملبةفإهنم أهل السططططططنة واجلماعة وأما 
الزم احملبة وأثرها، أهنم يثبتون كما   ،كما يقول املؤولة  إرادة الثواب إهنا ليسطططططططططططتو  سطططططططططططبحانه، ا يليق بهم

 وهو إرادة الثواب وإكرام من حيبه سبحانه.

مجع بني احلبني: حب  (1)﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ تعاىل:قال اإلمام الدارمي: ايف قوله 
وما ال حيب، ليعلم خلقه أهنما متضططططططططططططططادان غري فرق بني ما حيب  ، مثمتقارننياخلالق وحب املخلوق، 

 .(4) ا(3)﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿ و ،(2)﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿متفقني، فقال: 

قال شطططططططيخ اإلسطططططططالم ابن تيمية: )إنَّ الكتاب والسطططططططنة وإمجاع املسطططططططلمني أثبتت حمبة هللا لعباده 
 وقولططططه: حيُِبط ُهْم َوحيُِب ونَُه وقولططططه: َأَحبَّ إِلَْيُكْم املؤمنني وحمبتهم له، كقولططططه تعاىل: َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشد  ُحّباً .َِّ 

ولِه... وقد أمجع سططططلف األمة وأئمتها على إثبات حمبة هللا تعاىل لعباده املؤمنني وحمبتهم له  ِمْن هللِا َوَرسططططُ
 .(5)ماوهذا أصل دين اخلليل إمام احلنفاء عليه السال

 الب ض

وردت يف عدة أحاديث يف رايض الصطططططططاحلني  وص السطططططططنة،اثبتة بنصططططططط خربية فعلية وهي صطططططططفة
 منها:

أيب ابينما أان مضططططططططططجع يف  قال: قاليعيش بن طخفة الغفاري رضطططططططططي هللا عنهما  حديث -
، فإذا قال: فنظرتاملسطططططططططجد على بطّن إذا رجل حيركّن برجله فقال اإن هذه ضطططططططططجعة يبغضطططططططططها هللا ا

  .والرؤايواالضطجاع والقعود واجمللس واجلليس  كتاب آداب النوم ابب آدام النوم- ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

                                      
 .54سورة املائدة: اآلية:( 1)
 .148سورة النساء، اآلية: ( 2)
 ا.31ا، واألعراف آية ا141سورة األنعام، آية ا (3)
، التوحيد نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا عز وجل منالدارمي: ( 4)

 .865ص 1، ج1ط
 .354ص 2ج ط األوقاف السعودية جمموع الفتاوى،ابن تيمية  (5)

= 



149 

هللا  اإن: قال ملسو هيلع هللا ىلصعبد هللا بن عمرو بن العاص رضطططططططططططططي هللا عنهما أن رسطططططططططططططول هللا  حديث -
كتاب األمور املنهي عنها، ابب -.ا(1) البقرةيبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسطانه كما تتخلل 

ة واسطططططططتعمال وحشطططططططي اللغة ودقائق اإلعراب يف كراهة التقعري يف الكالم ابلتشطططططططدق وتكلف الفصطططططططاح
 خماطبة العوام وحنوهم.

 واحلب ا:قالحيث  اإلرادةإىل معىن وهي من الصططفات اليت أوهلا النووي أيضططا وصططفة البغض 
 .(2)أشقاها أو أسعده مبن ذلك فعله أو والشر اخلري إرادته تعاىل هللا من والبغض

 من نفسه به سبحانه هللا وصف ما اإن قال ابن القيم: ،ضحيثبتوهنا مبعناها الوافأهل السنة أما و 
 فرضططنا إذا أان العقول يف إذ الكمال صططفات أعظم من والسططخط والبغض والغضططب والفرح والرضططى احملبة
 تكرهه وال منه تغضب وال شيئا تبغض وال به تفرح وال ترضاه وال تبغضه وال شيئا حتب ال إحدامها ذاتني
 به وترضطططططططى به وتفرح والشطططططططيم واألخالق واألفعال األقوال من مجيل كل  حتب ألخرىا متقته، والذات وال

 كانت  به تتضرر وال منه جتزع وال األذى على وتصرب أهله ومتقت ومتقته وتكرهه يسمى قبيح كل  وتبغض
 الصطططفات هذه فإن للحس الفاقدة واجلهل واملوات العدم بصطططفات املوصطططوفة تلك من أكمل الذات هذه
 مل اليت الغاية إىل واجلهل والعجز والضعف النهاية يف بلغ أو حسه فقد عمن أو املوات عن إال تسلب ال

 أحسطططن والندم والبكاء واحلزن ابلغم وصطططفوه الذين اليهود بل رضطططى وال غضطططبا وال بغضطططا وال حبا له تدع
 وحقائق كماله  صفاتل النفاة املعطلة من احملضة خري املشبهة أن كما  الكمال هذا سلبوه الذين من حاال
 .(3)الفريقنيا من براء والسنة وكتبه ورسوله هللا أنصار احلق وأهل احلسىن أمسائه

 الرضا والكره

 والسنة كما يف: ابلكتاب الثابتة اخلربية (4) الرضا والكره من الصفات الفعلية

وه، وال لكم أن تعبد ثالاث: فريضططططىهللا تعاىل يرضططططى لكم ثالاث، ويكره لكم  نإا:  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -

                                      
 .2853سنن الرتمذي أبواب األدب، ابب ما جاء يف الفصاحة والبيان ب:  (1)
 .171ص 5، ج2، ط، شرات مسلمالنووي (2)
 .1451ص 4ج ،3طالصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة، ابن القيم،  (3)
 .ملسو هيلع هللا ىلصوال تثبت إال ابخلرب عن هللا وعن رسوله  وهي صفات تتعلق مبشيئة هللا، وتتجدد حبسب املشيئة، (4)

= 
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وقال، وكثرة السططططططططططؤال،  لكم: قيل، وأن تعتصططططططططططموا حببل هللا مجيعا وال تفرقوا، ويكره شططططططططططيئاتشططططططططططركوا به 
األمور املنهي عنها  ابب النهي عن إضطططططاعة املال يف غري وجوهه اليت أذن  كتاب- (1)وإضطططططاعة املال ا

 .فيهاالشرع 

 الشطططططططربة يشطططططططرب أو عليها، فيحمده األكلة أيكل أن العبد لريضطططططططى عن هللا إنا: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  -
 .(2)"عليها فيحمده

 إرادته أو وعقابه وثوابه وهنيه أمره هبا املراد تعاىل هللا من والكراهة والسخط الرضاقال النووي:ا
بل احلق يف معتقد أهل  وهذا أتويل هلذه الصــــــــــفات،، (3)لبعضطططططططططططططهم ا العباد والعقاب لبعض الثواب

 .(4)ااملشيئة به تعلقت ملوجود الكراهة عز وجل، قال ابن القيم:ا السنة هو إثبات الرضا والكره من هللا

 ،اإلرادة والرضى حقيقتني خمتلفتني وأن يكون لفظامها غري مرتادفني: ا(5)قال ابن عاشور

 ،واملشطططططيئة اإلرادة غري والرضطططططا الرضطططططا، غري اإلرادة إن األشطططططعري احلسطططططن أبو الشطططططيخ قال وهلذا
 على القرآنية األلفاظ هلذه محل وهذا واحد، مبعىن واالختيار واحملبة والرضا حدوا مبعىن واملشيئة فاإلرادة
 .(6)التحقيقا أهل مذهب وهذا التفتازاين: قال اآلايت بني اجلمع معها ميكن معان

 النظر:البصر و  صفتا

 :الواردة فيه األدلةومن  الوحيني،اثبتة يف كثري من نصوص من صفات هللا الفعلية اخلربية  مهاو 

إىل أجسططامكم،  ال ينظرهللا  )إن قال: ،ملسو هيلع هللا ىلصحديث أيب هريرة رضططي هللا عنه، أن رسططول هللا  -

                                      
 .1715 أخرجه مسلم: كتاب األقضية، ابب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة. (1)
 .2734األكل والشرب، أخرجه مسلم: كتاب الذكر ولدعاء والتوبة واالستغفار، ابب استحباب محد هللا تعاىل بعد  (2)
 .10ص 12، ج2، ط، شرات مسلمالنووي (3)
 .266ص 1، ج3، طمدارا السالكني ،ابن القيم (4)
رئيس املفتني املالكيني بتونس وشططيخ جامع الزيتونة وفروعه م( كان  1973- 1879هطططططططططططططططططط    1393- 1296ابن عاشططور ) (5)

 اء اجملمعني العربيني يف دمشق والقاهرة.( شيخا لإلسالم مالكيا. وهو من أعض1932)عام  بتونس، عني
 .339ص ، 23، د.ط، جالتحرير والتنويرابن عاشور،  (6)

= 
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 ابب اإلخالص وإحضار النية. -(1)ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم(  صوركم،وال إىل 

 .ابب حترمي الكرب واإلعجاب (2)ينظر هللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطراا اال: قال ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  -

صطططفة أزلية قائمة بذاته وهي عندهم  األشطططاعرة،من الصطططفات اليت اضططططرب فيها بصطططر الصطططفة و 
السطططططططنوسطططططططي: ايعّن أن  فعلية قالصطططططططفة ذاتية وينكرون كوهنا  ،تعاىل تتعلق ابملوجودات الذوات وغريها

مث نفى اتصاف مسعه وبصره تعاىل ينكشف هبما كل موجود، سواء كان ذلك املوجود قدميا أو حاداث، 
مسعه وبصطططططططططره جبارحة كما كان يف حق املخلوق، السطططططططططتحالة  ساوليبقوله: ز وجل هبذه الصطططططططططفة هللا ع

 .(3)امماثلته تعاىل للحوادث 

ا هو  املرتعة:ما أورده ابن كمال الباشطططططططططا يف الفوائد  النظر،الواردة على صطططططططططفة  ومن التأويالت
ك النظر دليل البغض والكراهية، وهللا االختيار والرمحة والعطف، ألن النظر يف الشططططططاهد دليل احملبة، وتر 

ال ، وقال يف موضططططططع آخر: ا أي (4) واللبالسططططططر  ما هويتقدس عن شططططططبه املخلوقني، فجعل نظره إىل 
 (5) ذلكعليها، واليقربكم منه  يثيبكم

جيمع هللا األولني واآلخرين يف صططططططططعيد واحد، فيسططططططططمعهم يف شططططططططرحه ملسططططططططلم حلديث )والنووي 
 يفيف فتح الياء وضططططططططططططططمها ويف الذال والدال ويف الضططططططططططططططمري  اخلالف أورد (،الداعي وينفذهم البصططططططططططططططر

 .(6)افتح الياء وابلذال املعجمة وأنه بصر املخلوق وهللا أعلمورجح  ينفذهم()

 سطبحانه بعينه يشطاء ما إىل وينظر ويبصطر يرى وجل عز يعتقدون أن هللافأهل السطنة واجلماعة وأما 
 األصطططبهاين،قوام السطططنة مشطططاهبة وال مماثلة ابملخلوق، قال  وعال، باله جل وتعاىل، كما يليق جبالله وعظمت

أثبته هللا لنفسططططططه، وليس مبؤمن من ينفي عن هللا ما  هللا ما))فواجب على كل مؤمن أن يثبت من صططططططفات 
، ...،أثبته هللا لنفسه يف كتابه، فرؤية اخلالق ال يكون كرؤية املخلوق، ومسع اخلالق ال يكون كسمع املخلوق

                                      
 .2564: كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي ظلم املسلم، وخذله واحتقاره، أخرجه مسلم (1)
 .5788أخرجه البخاري: كتاب اللباس، ابب من جر ثوبه من اخليالء:  (2)
 .62، ص 2أم الرباهني، ط السنوسي: شرح (3)
 1، ج 1، طالفوائد املرتعة احلياضابن كمال الباشا:  (4)
 .57املرجع السابق ص  (5)
 .67ص 3، ج2النووي: شرح مسلم، ط (6)

= 
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 .(1)اوأبتلف املعاين(، وهللا أعلم، وأسأله احلق وأعوذ به من الباطل يالالساموقد تتفق 

 مخ ﴿ َوَجلَّ:قَاَل ا.َّ َعزَّ حقيقة مثل ب العزيز أدلة واضحة على اثبات صفة البصر ويف الكتا 
 ﴾خن حن جن مم ﴿ جل وعالَ  ، وقوله46سورة طه آية  ﴾مص خص حص مس خسحس جس

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ﴿ عليه السططالم: قصططة ِإبْطرَاِهيم َوَقوله يف  413سططورة النسططاء آية 
 . 42سورة مرمي آية  ﴾يب ىب نب

 صفة ال رية

هبا اخلرب من غري  ءوهي صططططططططفة خربية نثبتها وفق ما جا من الصططططططططفات الثابتة للحق جل وعال،
 يف احلديث: ملسو هيلع هللا ىلصثبتت بقوله  تشبيه بغرية املخلوقني،

أييت هللا تعاىل يغار، وغرية هللا تعاىل، أن  ا: إنقال ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  أيب هريرة، رضي هللا عنه،عن 
 .-عنهابب املراقبة، ابب التحذير من ارتكاب ما هنى هللا  -(2)ما حرم هللا عليه ا املرء

 كمال  صطططططططفة الغرية:اقالف صـــــفة ال رية و جل وعالمنع اتصـــــاف هللا جل وعال بوالنووي 
، الفواحش حرم ذلك أجل من وأنه ،ملسو هيلع هللا ىلص منه أغري هللا وأن منه أغري وأنه غيور سطططططططططططططعدا أبن ملسو هيلع هللا ىلص فأخرب
 حق يف الغرية لكن الفواحش من الناس وتعاىل سططبحانه منعه أهنا أي ؛تعاىل هللا غرية ملعىن تفسططري فهذا
 شطططططخص ال) ملسو هيلع هللا ىلص وقوله تعاىل. هللا غرية يف مسطططططتحيل وهذا؛وانزعاجه اإلنسطططططان حال تغري يقارهنا الناس
 يكون أن لشططططخص ينبغي ال معناه وقيل اسططططتعارة شططططخص ال قال وإمنا أحد ال أي( تعاىل هللا من أغري
 .(3)ذلكا يتصور وال تعاىل هللا من أغري

يقول الشططططططططططططططيخ ابن عثيمني:ا وأما أهل السططططططططططططططنة فإهنم يثبتوهنا على الوجه الالئق به جل وعال 
ديث وآايت الصطططططططططفات أهنم احلديث فيه إثبات الغرية هلل تعاىل، وسطططططططططبيل أهل السطططططططططنة واجلماعة يف أحا

  .(4) بهيثبتوهنا هلل سبحانه على الوجه الالئق 
                                      

 .179ص  1، ج2ط السنة،األصبهاين، احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل  (1)
 .2761:وحترمي الفواحش،أخرجه مسلم: كتاب التوبة، ابب غرية هللا تعاىل  (2)
 .132ص 10، ج2، ط، شرات مسلمالنووي (3)
 .498ص 1، د.ط جشرات رايض الصاحلنيابن عثيمني،  (4)
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 غريته من وأن ،منه أغري أحد ال أنه فأخرب والكراهة البغض تتضططططططططططططططمن الغرية افإن :قال ابن القيم
 كاحلياء  النفسططططططططططططططية الكيفيات من النفاة املعطلة عند والغرية منه املدحة إليه أحب أحد وال ،الفواحش حرم
 من الصفات هذه أن ومعلوم ،بذلك عندهم وصفه فيستحيل والكراهية واملقت والسخط والغضب رحوالف

 الذي فإن وفطرة وعرفا وشرعا عقال مذمومة وأضدادها وفطرة وعرفا وشرعا عقال احملمودة الكمال صفات
 النفاة عطلةامل وهؤالء ،القبيح للذم مسطططططططتحق الذم غاية مذموم وتركها الفاحشطططططططة عنده تسطططططططتوي بل يغار ال

 وما ويرضططاه حيبه فهو ذلك من وجد ما وأن إليه ابلنسططبة سططواء األمران عندهم وغضططبه ورضططاه حمبته حلقيقة
 اإلرادة عني هي أن احملبة الفاسد أصلهم على بناء ويسخطه يبغضه فهو أوامره وامتثال طاعاته من يوجد مل

 وال هبا يرضططططى ال على أنه الدالة النصططططوص إىل هؤالء جاء وإذا ،ورضططططيه أحبه فقد شططططاءه ما فكل واملشططططيئة
 .(1)ديناا يرضاها وال حيبها وال هبا أيمر وال يشرعها ال مبعىن أنه أولوها يريدها وال حيبها

 صفة الرفق

 :ملسو هيلع هللا ىلصصفة الرفق من الصفات الفعلية اخلربية وثبتت يف قوله 

فيق حيب الرفق يف هللا ر  إنا:  ملسو هيلع هللا ىلصرسططططططول هللا  قالت: قالعائشططططططة رضططططططي هللا عنها  يف حديث
 .ابب احللم واألانة والرفق -(2)األمر كله ا

 هللا يوصطططططططف وال برفيق ووصطططططططفه وتعاىل سطططططططبحانه بتسطططططططميته تصطططططططريح ايف احلديث قال النووي:
من  وهذا .(3)عليها األمة أمجعت أو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسططططططول به مساه أو نفسططططططه به مسى مبا إال وتعاىل سططططططبحانه

، إال يف بعض الصططفات اليت سططار فيها على هنج اء هللا وصــفاتهدالئل صــحة وســالمة اعتقاده يف أمس
 شيوخ عصره.

 صفة الفرات

أيب محزة أنس بن مالك األنصطططططاري خادم رسطططططول هللا صطططططلي هللا عليه وسطططططلم  وردت يف حديث
على  أحدكم سطططقطأفرح بتوبة عبده من  وسطططلم: هللرسطططول هللا صطططلي هللا عليه  قال: قالرضطططي هللا عنه 

                                      
 .1498 1497-ص 4، ج1، ط، الصواعق املرسلةابن القيم (1)
 .6927يصرح،  أخرجه البخاري: كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم، ابب إذا عرض الذمي وغريه بسب النيب ومل (2)
 145ص 16ج 2ط شرات مسلم النووي، (3)

= 



154 

 .ابب التوبة، وذكره يف ابب الرجاء .(1)اضله يف أرض فالةبعريه، وقد أ

وهذا احلديث واضح الداللة يف إثبات صفة الفرح هلل عز وجل، ويف ذلك يقول شيخ اإلسالم 
ابن تيمية: االكالم فيه كالكالم يف غريه من الصفات، أنه صفة حقيقية هلل عز وجل، على مايليق به، 

 .(2)تعاىل وقدرتها يئتهملشوهو من صفات الفعل التابعة 

 تعاىل هللا فرح ، حيث قال:افيقول لرضــــايؤول صــــفة الفرات إىل معىن ا النووي ولكن جند أن
 الرضطططا عن ابلفالة، فعرب ضطططالته واجد يرضطططى مما أشطططد عبده توبة يرضطططى تعاىل هللا أن رضطططاه، واملراد هو

 .(3)الفرح ابلرضا ل تقريره يف ومبالغة السامع نفس يف الرضا ملعىن  كيدا ابلفرح

فمعىن الفرح معلوم  ، ويل من غريهو إثبات صطططططططفة الفرح هلل عز وجل ف مذهب السطططططططلفأما و 
، ويغضب، ويكره وحيب، لكن هذه حيب ويفرحافإنه سبحانه وتعايل  عثيمني:بن ا وكيفه جمهول، قال

 .ايليق بعظمته وجالله وال يشبه فرح املخلوقنيبل فرح الصفات ليست كصفاتنا؛ 

 املعىن هذا له فيحدث وقدرته، تعاىل ملشططططططيئته التابعة الفعل صططططططفات من االفرح :(4) هراسقال 
 التائب،وأما عبده عن لرضططططططططططططاه مسططططططططططططتلزم وهو إليه، واإلانبة التوبة عبده حيدث عندما ابلفرح عنه املعرب

 ورضططاه لفرحه وتعطيل نفي ذلك فكل الثواب؛ إبرادة الرضططا وتفسططري الرضططا، وهو بالزمه، الفرح تفسططري
 يف هي كما  فيه تكون املعاين هذه أن تومهوا حيث برهبم، املعطلة هؤالء ظن سططططططططططططططوء أوجبه سططططططططططططططبحانه،
 .(5)وتعطيلهما تشبيههم عن هللا تعاىل املخلوق،

 اللعن

والسططنة واللعن هو الطرد عن رمحته  بدالئل الكتاب وجل عز هلل اثبتة اختيارية فعلية وهي صططفة
 عز وجل:

                                      
 .3609 التوبة:أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، ابب  (1)
 .166، ص 3، ط، شرات العقيدة الواسطيةهراس (2)
 .61ص 17، ج2، ط، شرات مسلمالنووي (3)
 .1975عام  ، متيز يف دراسة العقيدة والفرق الضالة تويف1925حممد بن خليل حسن هراس، ولد عام  (4)
 .167-166، ص3، طشرات العقيدة الواسطيةهراس،  (5)

= 
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 [ وقولطططه تعطططاىل:18: هود] ﴾مل خل حل جل﴿: ت مثطططل قولطططه تعطططاىلوردت فيهطططا آاي
اللعن يف اللغة: هو الطرد واإلبعاد، النووي: ا قال ،(1)﴾ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي﴿

 .(2)ايقال لعنه هللا تعاىل يلعنه لعنا فهو ملعون ولعني

ملنهي كتاب األمور ايف   من األحاديث الواردة يف رايض الصاحلني يف إثبات هذه الصفة ماوردو 
الصططططحيح أن رسططططول هللا مما هو اثبت يف  بعض أصططططحاب املعاصططططي غري املعينني عنها: ابب جواز لعن

لعن املصططططططورين، وأنه  هوأن ،اهللا آكل الراب لعنا: وأنه قال ،اهللا الواصططططططلة واملسططططططتوصططططططلة : العنقال ملسو هيلع هللا ىلص
 هوأن ،ارق يسرق البيضةهللا السا : العنحدودها، وأنه قال ا، أي:هللا من غري منار األرض العن :قال
أحططدث فيهططا حططداث أو  منا: وأنططه قططال هللا من لعن والططديططها، اولعن هللا من ذبح لغري هللاا العن :قططال

  ضالراي أمجعنيا.آوى حمداث، فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس 

جارية على انقة  قال: ابينماأيب برزة نضطططططططططلة بن عبيد األسطططططططططلمي رضطططططططططي هللا عنه  ويف حديث 
، اللهم العنها فقال فقالت: حلوتضططططططططططايق هبم اجلبل،  ملسو هيلع هللا ىلصليها بعض متاع القوم، إذ بصططططططططططرت ابلنيب ع

 .كتاب األمور املنهي عنها، ابب حترمي لعن إنسان بعينه.  (3)تصاحبنا انقة عليها لعنة ا الا:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 ال ضب

يف رايض  وعال، ومن أدلتهاجل  مبشططططططططططططططيئتهوهي من الصططططططططططططططفات الفعلية هلل عز وجل املتعلقة 
لف على مال حمن  ا:قال ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن مسططططططعود رضططططططي هللا عنه أن النيب الصططططططاحلني ماورد يف احلديث 

مصداقه من كتاب  ملسو هيلع هللا ىلصمث قرأ علينا رسول هللا  :قال اامرئ مسلم بغري حقه، لقي هللا وهو عليه غضبان
متفق )) :إىل آخر اآليططططة [77 :آل عمران] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ﴿ :هللا عز وجططططل

 كتاب األمور املنهي عنها، ابب تغليظ اليمني الكاذبة عمد.  .(4)ا .((عليه

ريب غضطططب اليوم غضطططبا مل  ناإ: ملسو هيلع هللا ىلصيف حديث الشطططفاعة قوله عن أيب هريرة رضطططي هللا عنه  -
 ا.يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله

                                      
 املعينني.ابب جواز لعن بعض أصحاب املعاصي غري ، 44: اآلية األعرافسورة  (1)
 .126ص 4د.ت، ج، ، د.طهتذيب األمساء والل اتالنووي:  (2)
 4700: أخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب النهي عن لعن الدواب وغريها (3)
 138أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، ابب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة ابلنار،  (4)
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إىل  أتويلها النووي إىل وذهبالغضططططططب، مذهب السططططططلف وسططططططائر األئمة هو إثبات صططططططفة ف 
غضطططططططب هللا تعاىل ورضطططططططاه يرجعان إىل معىن  وخذالنه، فقال:اعقاب العاصطططططططي جل وعال معىن إرادته 

وإرادته عقاب العاصطططططططططططي وخذالنه ، اإلاثبة للمطيع ومنفعة العبد تسطططططططططططمى رضطططططططططططا ورمحة اإلرادة، فإرادته
 .(1)ااملراداتيريد هبا مجيع له، وإرادته سبحانه وتعاىل صفة قدمية  ،تسمى غضبا

 ممن انتقامه من يظهر ما به واملراد هللا على الغضطططططططططططططططب اجيوز إطالق ابن حجر: وكذلك قال
 غريه وقال النووي قرره كذا  يكون وال مثاهلا يكن مل اليت األهوال من املوقف أهل يشطططططططاهده وما عصطططططططاه
 .(2)السوءا إيصال إرادة وهو الزمه ابلغضب املراد

ها من صفات الذات الثابتة بنصوص الكتاب والسنة، أبن صفة الغضب كغري وجياب عن هذا 
 فوجب إثباهتا حقيقة تليق جبالله وعظمته سبحانه وتعاىل.

 فال ،قطعا كمال  صططفة فهي رسططوله هبا ووصططفه نفسططه هبا هللا وصططف صططفة لقال ابن القيم: اك
 احلياة بوتث على دل الذي العقلي فالدليل ،حقائقها يبطل مبا و ويلها كماله  صططططططططططططططفات تعطيل جيوز
 والفرح والغضططططب والرضططططا والرمحة احلكمة ثبوت على نظريه دل والبصططططر والسططططمع واإلرادة والقدرة والعلم

 الكمال عني به، وذلك أفعاله قيام على دل واختياره مبشطططططططططططططيئته فاعل أنه على دل والذي والضطططططططططططططحك
 الكمال صططططفات باتإبث جازم والعقل ،كمال  صططططفة فهي والسططططنة القرآن عليها دل صططططفة وكل ،املقدس
 .(3)نقصاا توهم بصفة رسوله يصفه أو نفسه يصف أن وميتنع سبحانه للرب

 البطش

كتاب   ،﴾جت هب مب خب﴿  وهي صطططططططفة فعلية خربية اثبتة هلل عز وجل كما يف قوله تعاىل:
وأهل السنة يف إثباهتم عنه. ملسو هيلع هللا ىلصاألمور املنهي، ابب التحذير من ارتكاب ما هنى هللا عز وجل أو رسوله 

 ات خالقهم الباري عز وجل يتميزون عن املشركني واملعطلني لصف

فأهل السطططنة يثبتون البطش هلل جل وعال على الوجه الالئق جبالله سطططبحانه وتعاىل الذي يظهر 
                                      

 .68ص 17ج  ،2طشرات مسلم،  النووي، (1)
 .441ص 11جفتح الباري، د.ط،  ابن حجر، (2)
 .293ص  1ج3ط ، ، الصواعق املرسلةابن القيم (3)
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  حف جف مغ﴿  املعطَّلني املشطططركني آهلة يف تعاىل اقال: القيم ابن قالكما   ،لعباده عظمته وقدرته
 سبحانه فجعل ،﴾جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق خفمف
 فالبطش الصططططفات، هذه عدمت فيه من ألوهية عدم على دليالً  والبصططططر والسططططمع واملشططططي البطش عدم

 صطفة بضطد سطبحانه نفسطه وصطف وقد الصطفات، أنواع من والبصطر والسطمع األفعال، أنواع من واملشطي
 .واجلهميةا املعطلة به وصفه ما وبضد أرابهبم

 هو فإنه شططططططيء، يعجزه ال وأنه بطشططططططه شططططططدة ذكر املؤمنني، مث هأوليائ جزاء سططططططبحانه ذكر وقد
 إليه  ب ملن يغفر الودود، الغفور ذلك مع وهو بطشطططططه، من أشطططططد فال كذلك  كان  ومن املعيد، املبدئ
 عباده إىل املتودد الودود الغفور هو ذلك ومع ،البطش بشططططططططدة املوصططططططططوف سططططططططبحانه فهو وحيبه، ويوده
 .عليها وأقبل إليه ب  من يود الذيفهو  بنعمه،

 والبطش واإلمسططططططاك واألخذ واإلتيان اجمليء تعاىل هللا صططططططفات امن :عثيمني ابن الشططططططيخ وقال
ومل أعثر على  .(1)الواردا الوجه على الصططططططفات هبذه تعاىل هللا فنصططططططف... الصططططططفات من ذلك غري إىل

 تفسري النووي هلذه الصفة.

 كر هللا م

 .(2) ﴾مت زت رت يب ىب نب مب﴿: تعاىل هللا قال

 فيه توفيقه، وال يبعث سطططططططططططبلع عنه أن يقط هو ابلعبدومذهب أهل السطططططططططططنة أن املراد مبكر هللا 
فيكون ظاملا مبنعه، ،وحمابه، وليس هذا حقا على هللا سطططططططططططبحانه وتعاىل، دواعيه، وال حيركه إىل مراضطططططططططططيه

املكر قال شطططططططططيخ  فهذا هو ه،حيمد على بذله ل منة وفضطططططططططل منه تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا، بل هو
  زن﴿ :اوصطططططف سطططططبحانه وتعاىل نفسطططططه ابملكر والكيد، كما وصطططططف عبده بذلك، فقال:اإلسطططططالم
وليس ، (4)﴾ام يل ىل مل يك ىك﴿وقال  ،(3)﴾ري ٰى ين ننىن من

                                      
 .21ص 1، ج3، طابن عثيمني، املرجع السابق (1)
 ابب اجلمع بني اخلوف والرجاء. ،99ورة األعراف: اآلية س (2)
 .30سورة األنفال: اآلية  (3)
 .16-15سورة الطارق: اآلية  (4)

= 
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مكر هللا اسطططططططتعارة السطططططططتدراج العبد وأخذه من :املكر كاملكر، وال الكيد كالكيد وقال بعض أهل العلم
 .(1)احيث ال حيتسب

نا إمنا هو صططططططططططفة كمال من سططططططططططبحانه، ألنه لو مل يعاقب ماكري السططططططططططوء مبقابلة إن مكر هللا ه
 وتعاىل إمنا له الكمال املطلق كله. كمكرهم مبكر مثله لكان ذلك صفة عجز يف هللا، وهو تبار 

: إبطالق يقال أن ينبغي فال مطلقا، حنو هذه الصططططططفات على هللا جل وعال تطلق أن جيوز وال
 أمساء منها يشططططتق أن ينبغي ال كما  يدبر، أو ينسططططى، أو يغضططططب؛ أو يسططططتهزئ، أو خيادع تعاىل هللا إن

من  ويكيد ويسطططططططتهزئ وينسطططططططى وميكر مكراً كيداً و   أبن له اأخربان :حزمقال ابن  سطططططططبحانه، هبا يسطططططططمى
وهذا ال تدفعه املعتزلة ولو دفعته لكفرت لردها نص القرآن وهم جممعون معنا على أنه ال يسمى ، نسيه

وال أنه كياد من أجل أنه يكيد وأن له  ،شططططططططططتق من ذلك فال يقال ماكر من أجل أن له مكراً ابسططططططططططم م
فقد أبطل ما أصطططلوه من أن كل فعل فعالً فإنه  ،وال يسطططمى مسطططتهزائً من أجل أنه يسطططتهزئ هبم ،كيداً 

كيد نه يإاملناظرة فيقول إمنا قلنا  نحيسطط ال هنا مشططغب مع من يه وال يشططغب هايسططمى منه وينسططب إل
وينسى على املعارضة بذلك فإان نقول له صدقت ومل خنالفك يف هذا لكن ألزمناك أن  وميكر ويستهزئ

تسطططططططميه تعاىل كياداً وماكراً ومسطططططططتهزائً وانسطططططططياً على معىن املعارضطططططططة كما تقول فإن أىب من ذلك وقال 
تعاىل ال يسططمى ظاملاً  هللا تعاىل مل يسططم بشططيء من ذلك نفسططه فقد رجع إىل احلق ووافقنا يف أن هللا نإ

وال كافراً وال كاذابً من أجل خلقه الظلم والكفر والكذب ألنه تعاىل مل يسطططططططططم بذلك نفسطططططططططه وإن أنكر 
 )2(".ذلك تناقض وظهر بطالن مذهبه

 حتمططل أي حططال يف الكمططال وعلى حططال يف النقص على اليت تططدل األلفططاظ قططال ابن عثيمني:ا
 املاكر: يقال فال أيضططططاً  به هللا يسططططمى ال فهذا االسططططتهزاء الكيد، كر،امل: مثل املعىن نفسططططه يف الوجهني
 يف مكر هللا. كالم للنوويومل أعثر على   .(3)ا واملستهزئ واملخادع

  

                                      
 .20، ص 6، طالتدمرية( انظر: ابن تيمية، 1)
 .113ص 2ج د.ت،، د.ط،يف امللل واألهواء والنحل ( ابن حزم، الفصل2)
 .49ص 1، ج1للعالمة حممد صاحل العثيمني، ط  يف صفات هللا وأمسائه احلسىنيف شرات القواعد املثلى  اجملليالكواري،  (3)
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  صفة العجب

صططططططططططططططفة اثبتة للحق جل وعال بنصططططططططططططططوص الكتاب والسططططططططططططططنة، أثبتها أئمة السططططططططططططططلف يف وهي  
 ودليلها يف كتابنا: (1)اعتقاداهتم

اغفر يل ذنويب، يعلم أنه ال يغفر إذا قال:  إن ربك تعاىل يعجب من عبدها :ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب  
إذا ركططب الططدابططة ، وقططد أورد النووي هططذا احلططديططث يف كتططاب السططططططططططططططفر، ابب مططايقول (2) غرييالططذنوب 
 .للسفر

هللا عز وجل من قوم  ا: عجبقال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضططططي هللا عنه عن النيب واحلديث اآلخر 
معناها  قال النووي: ،(3)ابب املنثورات وامللح وهو يف كتاب املنثورات،  السطططططططالسطططططططل ايدخلون اجلنة يف

 لمن التأوي يءالصــــــــفة لشــــــــ تعرضــــــــ  هذه وقداجلنة، يؤسططططططططططرون ويقيدون مث يسططططططططططلمون فيدخلون 
ن املراد ابلعجب من هللا إفقد أورد النووي يف تفسططططري صططططفة العجب قول القاضططططي عياض  ،كســـابقتها

وقال  ا.وأضافه إليه سبحانه وتعاىل تشريف هللا،يكون املراد عجبت مالئكة  داوق ذلك. وقال:رضاه 
منه السططططططططططططططتحالة قيام حقيقة العجب ابهلل تعاىل غايته من الرضططططططططططططططا واإلكرام من قوم  دعالن: ااملراابن 

 املقتضططططططى لدخوهلا ابلوعد الصططططططادق وهو اإلميان، ففيه جماز أي: يفعلونيدخلون اجلنة بصططططططيغة اجملهول 
 .(4)امرسل من إطالق اسم املسبب على السبب

ننا ال نثبت عجبا هو تعظيم إ الراسططططخني:وأما يف إثباهتا على معناها احلق فقد قال أهل العلم  
ألنه مما ال يليق بصططططططططفاته، بل نثبت صططططططططفة كما أثبتنا غريها من  ؛اسططططططططتعظمه مل يكن عاملا به هألمر دمه
 ما ذلك يف ليس إذ ظاهره على ومحله عليه، ذلك إطالق ميتنع ال ا:، قال القاضططي أبو يعلى(5) صططفاته

                                      
نقض اإلمام أيب ســعيد عثمان بن ســعيد على .انظر: الدارمي، 121ص 1، ج1ط االقتصــاد يف االعتقاد،انظر: املقدسططي،  (1)

املختار حلنبلي البغدادي، . انظر: ا881ص 1، ج1، طاملريســي اجلهمي العنيد فيما افرتى على هللا عز وجل من التوحيد
 .153ص 1، ج2ط يف أصول السنة

  2602أخرجه أبو داوود يف سننه برقم  (2)
  .3010أخرجه البخاري: كتاب اجلهاد والسري، ابب األسارى يف السالسل  (3)
 .628ص 8، ج4ط، دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني، انظر: البكري (4)
 .11ص 1، ج2، طد اهلادي إىل سبيل الرشادملعة االعتقاانظر: املقدسي،  (5)

= 
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 يكن مل اسطططططططتعظمه دمهه ألمر تعظيم هو عجبا نثبت ال ألان تسطططططططتحقه، عما خيرجها وال صطططططططفاته، حييل
 .(1)صفاتها من غريها أثبتنا كما  صفة ذلك نثبت بل بصفاته، يليق ال مما ألنه به، عاملا

 الضحك

وال نكيفها، وردت يف شطططريفة، نؤمن هبا كما جاءت هبا النصطططوص يف األحاديث ال ةصطططفة اثبت 
هللا سطططبحانه وتعاىل إىل رجلني  يضطططحكا: قال ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضطططي هللا عنه أن رسطططول هللا احلديث 

يقتل أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة، يقاتل هذا يف سططططططططططبيل هللا فيقتل، مث يتوب هللا على القاتل فيسططططططططططلم 
أهنا اسططتعارة يف حق على فأولت  التأويل،الصفات اليت دخلها  من وهي، وبةالتابب . (2)فيسططتشططهدا
يصح من األجسام وممن جيوز إمنا ألنه ال جيوز عليه سبحانه الضحك املعروف يف حقنا ألنه ؛هللا تعاىل

 ماومحد فعله واإلاثبة عليه،املراد به الرضطططططططططا بفعلهما  نوهللا تعاىل منزه عن ذلك وإ ،عليه تغري احلاالت
 .وتلقي رسل هللا هلم بذلكوحمبته 

أهل السططططططنة حني يثبتون هذه الصططططططفة فهم يثبتوهنا على وجه يليق وجياب على هذا التأويل أبن 
قال اإلمام الشططططططططططافعي: )هلل تبارك وتعاىل أمساء  ىل، ال على وجه مماثلة املخلوقني،جبالله سططططططططططبحانه وتعا

للذي  ملسو هيلع هللا ىلص. وأنه يضحك من عبده املؤمن بقول النيب ..أمته ملسو هيلع هللا ىلصوصفات جاء هبا كتابه وأخرب هبا نبيه 
)ابب: ذكر إثبات :وقال اإلمام ابن خزمية ،(3)قتل يف سططططططططططططططبيل هللا: )إنه لقي هللا وهو يضططططططططططططططحك إليه(

ِحُكه بضططحك املخلوقني،  ضططحك ربنا عز وجل: بال صططفِة تصططُف ضططحكه جلَّ ثناؤه، ال وال يشططبَّه ضططَ
ونسطططططكت عن صطططططفة ضطططططحكه جل  ،ملسو هيلع هللا ىلصأعلم النيب وضطططططحكهم كذلك، بل نؤمن أبنه يضطططططحك؛ كما 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصوعال، إذ هللا عز وجل اسطططططتأثر بصطططططفة ضطططططحكه، مل يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون مبا قال النيب 
 . (4)مصدقون بذلك، بقلوبنا منصتون عمَّا مل يبني لنا مما استأثر هللا بعلمه(
  

                                      
 .245ص 1، د.ط، جإبطال التأويالت ألخبار الصفاتابن الفراء،  (1)
، ومسطلم، كتاب اجلهاد، ابب بيان الرجلني 2826أخرجه البخاري: كتاب اجلهاد والسطري، ابب الكافر يقتل املسطلم مث يسطلم،  (2)

 .1890يقتل أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة 
 يف ذكر معتقد الشافعي -284ص  1د.ط ج ، يعلى طبقات احلنابلةأيب( 3)
 .563ص 2، ج5ابن خزمية، كتاب التوحيد ط (4) 
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 واإلتيان اجمليء

أيب ذر، رضطططططططي هللا عنه، والسطططططططنة، ففي حديث مها صطططططططفتان خربيتان فعليتان اثبتتان ابلكتاب 
جاء ابحلسطططططططططططنة، فله عشطططططططططططر أمثاهلا أو أزيد، ومن جاء  وجل: منهللا عز  يقولا:  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  لقال: قا

تقرب مّن شطططططربا، تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مّن  أغفر. ومنابلسطططططيئة، فجزاء سطططططيئة سطططططيئة مثلها أو 
يته هرولة، ومن لقيّن بقراب األرض خطيئة ال يشططططططرك يب ذراعا، تقربت منه ابعا، ومن أ ين ميشططططططي، أت

 ابب اجملاهدة وابب الرجاء. .(1)، لقيته مبثلها مغفرة اشيئا

ا :فيها أيضطططا على منهج التأويل فقال والنووي سطططار ،أتويالمن أشــد الصــفات  وهذه الصــفة
أ ين  نابعا، وإبت منه ذراعا تقر  إىلوإن تقرب مّن شططططططططططططططربا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب  - قوله تعاىل

ويسططططتحيل إرادة ظاهره وقد سططططبق الكالم يف  ،هذا احلديث من أحاديث الصططططفات -ميشططططي أتيته هرولة
زاد  واإلعانة، وإنبطاعيت تقربت إليه برمحيت والتوفيق  إىلومعناه من تقرب  ،أحاديث الصططططططططططفات مرات

ه الرمحة وسطططبقته هبا ومل أحوجه إىل أي صطططببت علي؛زدت فإن أ ين ميشطططي وأسطططرع يف طاعيت أتيته هرولة
 .(2)اواملراد أن جزاءه يكون تضعيفه إىل املقصوداملشي الكثري يف الوصول 

اقامت الرباهني القطعية على اسططططتحالة هذه اإلطالقات على هللا تعاىل، فهي  وقال ابن عالن:
عليه أبضطططططعاف من اإلاثبة من الطاعات ولو قليال قابلته  شطططططيئامن أتى  التجوز، واملعىنعلى سطططططبيل  اإذ

واإلكرام، وكلما زاد يف الطاعة زدته يف الثواب، وإن كان إتيانه ابلطاعة على التأين تكون كيفية إتياين 
ابلثواب على السطططططططرعة، فالغرض أن الثواب راجع على العمل مضطططططططاعف عليه وإطالق النفس والتقرب 

هو جماز على سطططبيل املشطططاكلة أو على طريق  امنواهلرولة وهي من اإلسطططراع ونوع من العدو عليه تعاىل، إ
 .(3)ااالستعارة أو على قصد إرادة لوازمها

 .(4) الصفاتوالتصرف يف سياقات اللغة العربية ابلتأويل من أوسع أبواب املعتزلة يف نفي 

                                      
 .2687أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، ابب فضل الذكر والدعاء والتقرب إىل هللا،  (1)
اجملموع، ، النوويتبارك وتعاىل يف، وانظر نظري هذا التأويل يف صطططططططفة نزول الرب  .3ص 17، ج2، طشـــــرات مســـــلم النووي، (2)

 .47ص 4ج، د.ط، د.ت ،اإلرشاد ط:))مع تكملة السبكي واملطيعي((
 .313ص 2ج ،4ط ، دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني،البكري (3)
 .78ص  كتاب "مناهج الل ويني"،راجع لالستزادة  (4)
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وأثبتتها آايت  ،األحاديث صطططططططططططططرحت به إثبات ملا هواجمليء صطططططططططططططفة  جياب عليهم أبن إثباتو 
ن كل أفعال هللا له إبو ،وينزل ويدنو وهو فوق عرشطططططططه ابئن من خلقه يتسطططططططبحانه جييء وأينه إب التنزيل

سطططططططططططططبحانه على احلقيقة، ودعوى اجملاز تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك اجمليء واإلتيان من جنس 
 وأما عن صططططططططططططفة القرب يف، والتعطيلجميء املخلوقني وإتياهنم نزوع إىل التشططططططططططططبيه يفضططططططططططططي إىل اإلنكار 

احلديث فهو قرب خاص، وليس يف الكتاب والسطططططططنة وصطططططططف للقرب أبنه قرب ذاته من خملوقاته تعاىل 
 .(1)الوصفهذا  هللا جل وعال عن

  جف مغ جغ مع﴿ :وجل عز قوله مثل القرآن يف هللا ذكر وماا قال األصططططططططططبهاين قوام السططططططططططنة:
 وال كيف  بال ذلك كل.  ﴾خم حم جم هل مل﴿: وجل عز وقوله ﴾جك مق حق مف خف حف
 معرفة يف السالمة وطلب ومنه، هلل حبمد واسعة والسالمةالسنة، ألهل والتسليم السالمة أهل إميان هبا نؤمن  ويل

 فليس ﴾حي جي يه ىهمه جه ين ﴿ فإنه وأحرى، وأقمن وأوىل، أوجب وجل عز هللا صططططططططططططططفات
 لسطططططططنةا أهل مذهب فهذا و ويل، تعطيل كل  ينفي البصطططططططري، السطططططططميع وهو ومتثيل، تشطططططططبيه كل  ينفي شطططططططيء كمثله

 هبم، املقتدين من هللا حبمد وحنن السططططططططططنة، وافق هبم اقتدى ومن السططططططططططنة، فارق مذهبهم فارق فمن واألثر، واجلماعة
 فأحياان أئمتنا، األثر وأهل طريقتنا، فالسططططططنة الدارين، يف وبينهم بيننا هللا مجع بفضططططططلهم، القائلني ملذهبهم، املنتحلني

 .(2)ا جميب قريب إنه برمحته وأماتنا عليها هللا

 مع﴿ يف صططططططططططفة إتيان الرب تبارك وتعاىل الذي ذكره يف قولططططططططططططططططططططططططه:لف اختا :(3)قال ابن جرير
ال صفة لذلك غري الذي وصف به نفسه عز وجل من إنه الراجح  والقول  ﴾خف حف جف مغ جغ

وغري جططائز تكلف القول يف ذلططك ألحططد إال خبرب من هللا جططل جاللططه أو من  ،زولاجمليء واإلتيططان والن
إال مبا االسطططططططططططتخراج،  مرسطططططططططططل، فأما القول يف صطططططططططططفات هللا وأمسائه فغري جائز ألحد من جهة رسطططططططططططولِ 
 .(4)اذكران

                                      
 اعتقادهم نزول الرب سبحانه وتعاىل وجميئه بال كيف.: 50ص 1ط، عقيدة السلف وأصحاب احلديثوانظر: الصابوين:  (1)
 .260ص 1، ج2، ط، احلجة يف بيان احملجةاألصبهاين (2)
م(، إمام من أئمة املسلمني من أهل 923- 839-هططططططططططط  310-هططططططططططط  224اإلمام أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد الطربي ) (3)

 طربي املسمى جبامع البيان عن  ويل آي القرآن.السنة واجلماعة. مؤرخ ومفسر من أشهر مؤلفاته تفسري ال
 م(  2000-هططططططططططططططططططططططط  1420)مؤسططططططططسططططططططة الرسططططططططالة،  1حتقيق: أمحد حممد شططططططططاكر، طالبيان يف أتويل القرآن،  جامع الطربي، (4)

 .265ص 4ج
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 والسآمة: امللل

يليق جبالله سطططططبحانه  فنثبتها على ما ،من الصطططططفات اليت جاءت اثبتة ابلنصطططططوصهذه الصطططططفة 
 :وتعاىل

من قال: امرأة  دخل عليها وعندها ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشططططططططططة رضططططططططططي هللا عنها أن النيب ففي احلديث  
عليكم مبا تطيقون، فوهللا ال ميل هللا حىت متلوا  هقال: امفالنة تذكر من صططططططططططططططالهتا  قالت: هذههذه؟ 

 يف االقتصاد يف العبادة باب .(1) عليهصاحبه  مما داو وكان أحب الدين إليه 

 :وأورد النووي يف معناها قوالن ألهل العلم ،إىل هذه الصفة أيضا وقد تطرق التأويل

 منها:

حمال يف حق هللا تعاىل  ، قال وهذااامللل والسططططططططططططططهمة ابملعىن املتعارف يف حقن :القول األول -
  .فيجب  ويل احلديث

وبسطططططططط فضطططططططله  ثوابه، وجزاءهمعناه ال يعاملكم معاملة املال فيقطع عنكم أن :الثاينالقول  - 
 عملكم.ورمحته حىت تقطعوا 

ح النووي أي من األقوال املذكورة، ولكنه ومل يرج ،(2)للتممعناه ال ميل إذا م :القول الثالث - 
 أيد  ويل احلديث واستحالة املعىن يف حق هللا تعاىل.

الشيء ونفور النفس عنه بعد حمبته، وهو حمال على  واملالل: استثقالا عالن:قال ابن كذلك و 
 املشاكلة.تعاىل، فإطالقه عليه من ابب هللا 

 ذه الصطططفة طبقا للمعىن الواضطططح من احلديث، وجاء يف غريب احلديث:وأما أهل السطططنة فيثبتون ه
 .(3)اال ميل من ثواب أعمالكم حىت متل وا من العملأي )ال مَيَل  هللا حىت متلوا(:  :ملسو هيلع هللا ىلص قولطهايف 

                                      
من نعس يف  ، ومسططلم: كتاب صططالة املسططافرين ابب أمر43أخرجه البخاري: كتاب اإلميان، ابب أحب الدين إىل هللا أدومه،  (1)

 . 785صالته 
 .78، ص2، طشرات رايض الصاحلني( بديوي، يوسف بن علي، 2)
 .336ص 1، ج1، طغريب احلديث احلريب (3)
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.. فإن قيل: معىن امللل ها .اعلم أنه غري ممتنع إطالق وصفه تعاىل ابملللا قال أبو يعلى الفراء:
فيكون معناه ال يغضطططططططططططططططب عليهم وال يقطع عنهم ثوابه حىت يرتكوا العمل، قيل: هذا هنا الغضطططططططططططططططب، 

امللل قد حيصل من العبد، فيما ال يقتضي الغضب عليه، وهو ترك النوافل، واخلرب على هذا  ألن ؛غلط
الوجه خرج، وألنه إن جاز  ويل امللل على الغضططططططب، جاز  ويل الغضططططططب على امللل إذ ليس أحدمها 

 . (1)اويل أوىل من اآلخر، وكالمها مما قد ورد الشرع إبطالقه عليهابلتأ

  (2) :الكالمصفة 

ومن  الصطططططفة،من صطططططفات الذات ابعتبار أصطططططل أهنا عتبارات خاصطططططة حيث صطططططفة الكالم هلا ا
 صفات األفعال ابعتبار أنواع الكالم وأفراده.

 الكثري من حوهلا داراليت  االعتقادية يف األمساء والصططططططططططططططفات، املسططططططططططططططائل أهم من وكذلك فإهنا
ووقع بسبب ذلك لعلماء السنة شىت أنواع  ،والسلطان القوة استعمال حد إىل واخلالف، ووصل اجلدل
 .والبالء واحملن الفنت

 قد تعاىل هللا نقال اجلويّن: افإ،فصططفة الكالم من الصططفات الذاتية والفعلية الثابتة هلل عز وجل
 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ :وقططال ﴾ٱ﴿ :وقططال ﴾ٱ﴿ :تعططاىل فقططال هحروفطط وجبميع اجمليططد ابلقرآن تكلم
 من يسططططططططططمعه كما  بعد من يسططططططططططمعه بصططططططططططوت القيامة يوم فينادي) احلديث يف جاء وكذلك ،[1]ق: 

 فهو سططططططططططططططبحانه قد (حرف ميم حرف الم حرف ألف ولكن حرف آمل أقول ال) احلديث قرب(، ويف
 .(3)وعظمتها جبالله يليق كما  ابحلروف تكلم

يتكلم : إنه جل وعال الذين يقولونســـــــلف األمة وأئمة الســـــــنة واحلديث  وهذا هو اعتقاد
وهذا هو الذي أورده شطططططططططيخ  بذاته.بل كالمه صطططططططططفة له قائمة  ،وكالمه ليس مبخلوق، وقدرته مبشطططططططططيئته

 وصطططططططف من فكل متكلم لكل الكالم صطططططططفة من املعقول هو وهذااإلسطططططططالم ابن تيمية، حيث يقول: ا

                                      
 .370ص 1ج إبطال التأويالت، د.ط، ابن الفراء، (1)
 لكتب السماوية.سيأيت املزيد من التفصيل يف هذه املسألة يف الفصل الثالث عند احلديث عن القرآن الكرمي ضمن مبحث ا (2)
 ،.وانظر: السطططططفاريّن78ص ،1ط رســــالة يف إثبات االســــتواء والفوقية ومســــألة احلرف والصــــوت يف القرآن اجمليد، اجلويّن، (3)

 .140، ص1د.ط، جلوامع األنوار، 
= 
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 مبشطططططيئتهم يتكلمون وهم أبنفسطططططهم، يقوم أن بد ال فكالمهم: وغريهم واجلن والبشطططططر كاملالئكة  ابلكالم
 فكيف مبشيئته؛ يتكلم ال ممن أكمل مبشيئته تكلم ومن نقص، صفة ال كمال؛  صفة والكالم. وقدرهتم
وأنه مل يزل  مبشطططططططططيئتهمتفقون على أنه متكلم اخلالق فهم  دون الكمال من بصطططططططططفات املخلوق يتصطططططططططف

 (1) ا.يف شاءمتكلما إذا شاء وك

 هللا قال قدأدلته يف الرد على منكري صططططفة الكالم هلل:ا قال أبو احلسططططن األشططططعري يف معرض
 حاال املتكلم كالم  يكون أن جيوز وال ابلكالم، املشافهة هو والتكليم(، تكليما موسى هللا وكلم: )تعاىل
 عاملا، يزل مل وجل عز هللا كان  مافل:العلم، وقال يف ذلك جيوز ال كما  سواه، شيء يف خملوقا غريه، يف
 موصططططططوفا؛ الكالم خبالف يزل مل يكون أن اسططططططتحال موصططططططوفا، العلم خبالف يزل مل يكون أن جيز مل إذ

 يكون ال الذي العلم خالف أن كما  آفة، أو سططططططططططططططكوت كالم  معه يكون ال الذي الكالم خالف ألن
 يسطططتحيل العلم، وكذلك خبالف وعال ربنا جل يوصطططف أن ويسطططتحيل آفة، أو شطططك أو جهل علم معه
 وجب كما  متكلما، يزل مل يكون أن لذلك فوجب واآلفات، السكوت من الكالم خبالف يوصف أن
 .(2)عاملاا يزل مل يكون أن

 وملخملوقة، غري كلها  عز وجل هللا وصطططططفات وجل عز هلل االكالم صطططططفة :(3)قال الكناين املكي
 .(4)خملوقا ريغ تعاىل هللا كالم  القرآن أن صحيحا يزل

 من وأقرأوه وقرأوه النيب من والسططططططططططنة القرآن مسعوا الصططططططططططحابة أن املعلوم امن قال ابن القيم:
 ألفاظها بلغهم أبنه الضططططروري العلم هلم حصططططل كما  بذلك للخلق الضططططروري العلم وحصططططلبعدهم،

 شططططططهدوا أن إىل مةاأل دعا وأنه املدينة إىل مبكة وهاجر بعث وأنه الكتاب وأهل املشططططططركني قاتل وأنه
 كالمه  ال به تكلم الذي هللا كالم  القرآن هذا أن وأخربهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حممدا وأن هللا إال إله ال أن

                                      
 .252، ص1، ج1، طمعارا القبول احلكمي،. وانظر: 219، ص6، ط األوقاف السعودية ج، جمموع الفتاوىابن تيمية (1)
 .67 ، ص1طاإلابنة عن أصول الداينة، األشعري،  (2)
قدم بغداد يف أايم  كان من تالميذ اإلمام الشافعي.  م(، 854هططططططط    240) بن عبد العزيز الكناين املكي، حيىيعبد العزيز بن  (3)

 املأمون، فجرت بينه وبني بشر املريسي مناظرة يف القرآن.
 .81ص 1، ج2، طرد على من قال خبلق القرآناحليدة واالعتذار يف ال الكناين، (4)

= 
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 .(1)االبشر قول ليس وأنه خملوق كالم  وال

 هأصططططططططططحاب احلديث ويعتقدون أن القرآن كالم هللا، وكتابه وخطاب دقال الصططططططططططابوين: اويشططططططططططه
 .(2)قال خبلقه واعتقده فهو كافر عندهما ووحيه، وتنزيله غري خملوق ومن

 وجل،هللا عز  لما أنز اإلمام الدارمي: ا فال ينكر كالم هللا عز وجل إال من يريد إبطال قال 
 .(3)وأنطق األانم ا الكالم،وكيف يعجز عن الكالم من علم العباد 

 :الكالماألحاديث الواردة يف إثبات صفة 

لمهم هللا يوم القيامة، وال يزكيهم، وال ينظر إليهم، وهلم ثالثة ال يك:ا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسططططططططططططططول هللا  -
 مستكرب.عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل 

قال: اثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة، وال ينظر  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ذر رضطططططططططططي هللا عنه عن النيب  -
قططال أبو ذر: خططابوا ثالث مرار.  ملسو هيلع هللا ىلصإليهم، وال يزكيهم، وهلم عططذاب أليم اقططال: فقرأهططا رسططططططططططططططول هللا 

ابب صطططفة  -(4)وخسطططروا من هم اي رسطططول هللا؟ قال: املسطططبل، واملنان واملنفق سطططلعته ابحللف الكاذبا 
 .-طول القميص وكتاب األمور املنهي عنها، ابب النهي عن املن ابلعطية وحنوها

يوم  اثالثة ال يكلمهم هللا: ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسطططططططططططططول هللا  قال:عن أيب هريرة رضطططططططططططططي هللا عنه  -
القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم: رجل على فضططل ماء ابلفالة مينعه من ابن السططبيل، 
ورجل ابيع رجال سططططططلعة بعد العصططططططر، فحلف ابهلل ألخذها بكذا وكذا، فصططططططدقه وهو على غري ذلك، 

كتططاب   .(5)مل يفا ورجططل ابيع إمططامططا ال يبططايعططه إال لططدنيططا، فططإن أعطططاه منهططا ويف، وإن مل يعطططه منهططا
  املنثورات وامللح   ابب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغريها.

 :منها بتأويل هذه الصفة عن ظاهرهاعدة أقوال توحي على احلديث  النووي أوردقد و 
                                      

 654-653ص 2ج 3ط املرسلة القيم، الصواعقابن  (1)
 .40ص ،1ط ، عقيدة السلف وأصحاب احلديث،الصابوين (2)
 .155ص  2ط الرد على اجلهمية،دارمي، ال (3)
 .106:ان الثالثة الذين اليكلمهم هللا: كتاب اإلميان، ابب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار واملن ابلعطية، وبيأخرجه مسلم (4)
 .108و.: هللا  ال يكلمهمالثالثة الذين  وبيانواملن ابلعطية،  ابب بيان غلظ حترمي إسبال اإلزار أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، (5)
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: معىن ال يكلمهم أي ال يكلمهم تكليم أهل اخلريات وإبظهار الرضططى بل بكالم أهل املرادأن 
 .السخط والغضب

 .املراد اإلعراض عنهموقيل  

 ويسرهم.ال يكلمهم كالما ينفعهم  :وقال مجهور املفسرين 

 (1) ا.ال يرسل إليهم املالئكة ابلتحية وقيل: 

 وهذه األقوال كلها توحي بتأويل هذه الصفة الصرحية الثابتة هلل تعاىل.

 دري رضياخلاحلديث الوارد عن أيب سعيد  ومن األحاديث األخرى اليت تثبت صفة الكالم -
ألهل اجلنة: اي أهل اجلنة، فيقولون: لبيك  يقول -وجل عز-: اإن هللا قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا هللا عنه: أن رسططول 

ربنا وسعديك، واخلري يف يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ال نرضى اي ربنا وقد أعطيتنا ما 
وأي شيء أفضل من ذلك؟  مل تعط أحدا من خلقك، فيقول: أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون:

كتاب االسططططططتغفار وابب بيان ما أعد .  (2)فيقول: أحل عليكم رضططططططواين فال أسططططططخط عليكم بعده أبداا
 هللا تعاىل للمؤمنني يف اجلنة.

 يزل مل وجل عز هللا أهل السطططنة على أن اسطططتدل هبا الواردة يف رايض الصطططاحلني وهذه الشطططواهد
 ،﴾مب زب رب يئ﴿ :وجطططل عز هللا قطططال مكتوب، مفهوم، مسططططططططططططططموع، بكالم متكلمطططاً 

 ،(3) عبارة وال حكاية ال وجل عز هللا كالم  عني املسموعة واألصوات املكتوبة احلروف معتقدين أن

ابب الذكر يف - (4)ا خلق ما شر من التامات هللا بكلمات أعوذا الدعاء املأثور: ومنها أيضا
 على بكلمات قال وإمنا وجل، عز هلل المالك صططططفة ن فيه إثباتأبالبيهقي  اسططططتدل -واملسططططاءالصططططباح 

                                      
 .116، ص2ح ،2ط شرات مسلم، النووي، (1)
 .183:: كتاب اإلميان، ابب معرفة طريق الرؤية،أخرجه مسلم (2)
: عقيدة احلافظ تقي الدين عبد ال ين بن عبد الواحد .وأيضطططططططا130ص 1ج1، ط، االقتصـــــاد يف االعتقادنظر: املقدسطططططططيا (3)

 ، 1طلوائح األنوار الســـــــــــنيـة ولواقح األفكـار الســـــــــــنيـة، .وانظر أيضططططططططططططططططا: السطططططططططططططططفططاريّن، 69ص 1ج ،1ط املقـدســـــــــــي،
 .133ص 1ج د.ط،والسفاريين، لوامع األنوار، .234ص 1ج

 .2709كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب يف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغريه،   أخرجه مسلم: (4)
= 
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أعوذ بكلمططططات هللا التططططامططططات قيططططل معنططططاه  ملسو هيلع هللا ىلصقولططططه ا :عليهططططا بقولططططه النووي . وعلق(1)التعظيم طريق
ال يدخل فيها نقص والعيب وقيل النافعة الشططططططططططططططافية وقيل املراد ابلكلمات هنا القرآن  اليتالكامالت 
  .(2)اوهللا أعلم

 واجلن العباد بكالم وال ابملخلوق، يسطططططططتعاذ اال :ات صطططططططفة الكالميف إثب البخاري اإلمام قالو 
 .(3)خملوقا سواه وأن خملوق، غري هللا كالم  أن دليل هذا ويف واملالئكة واإلنس،

 أقسام:وهي على  رؤية هللا تعاىلمسألة 

 القيامة:يوم عز وجل املؤمنني هلل  رؤية -1

وهي أعلى درجات النعيم يف اجلنة، قال  اثبتة بنصططططططططططوص الكتاب والسططططططططططنة املتواترة،هذه الرؤية 
َا اَنِظَرة  تعاىل ) َرة  ّب ِإىَل َرهبِّ وأما يف اآلخرة فإن املؤمنني  اقال العالمة الشطططططططططنقيطي:، (ُوُجوه  يَطْوَمِئِذ اَنضطططططططططِ

ُْم َعْن َرهبِِّْم يَطْوَمِئِذ َلَمْحجُ ) ويف قوله تعاىل يف الكفار: ،يرونه جل وعال أببصطططططططططططططططارهم ( فإنه وبُونَ َكالَّ ِإهنَّ
أنه قال  ملسو هيلع هللا ىلصيفهم من مفهوم خمالفته أن املؤمنني ليسطططططططططوا مبحجوبني عنه جل وعال، وقد ثبت عن النيب 

( احلسىن: اجلنة، والزايدة النظر إىل وجهه الكرمي، فرؤية هللا لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسىَن َوزاَِيَدة  يف قوله تعاىل )
ِإنَُّكْم َلْن تَطَرْوا َربَُّكْم َحىتَّ » :ملسو هيلع هللا ىلصلكنها ممنوعة شرعا لقوله ،واآلخرة تعاىل ابألبصار جائزة عقال يف الدنيا

 .(5)وأما يف اآلخرة جائزة وواقعة شرعا ،(4)«مَتُوُتوا

 :هللا رؤيةاعتقاد النووي يف 

 للمؤمنني،إال  ال تكونيوم القيامة لسطططططططططنة يف أن الرؤية يف موقف احلسطططططططططاب اوافق النووي أهل 
قال: ا والرؤية  املنافقون،أيضا  ال يراهجل وعال كما  ال يرونهأهنم  الكفار ورجحرؤية وذكر اخلالف يف 

                                      
 .86ص 1، ج1ط واهلداية إىل سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب احلديث، االعتقادالبيهقي،  (1)
 .31ص 17ج 2، طشرات مسلمانظر: النووي:  (2)
 .96ص 1، ج، د.طخلق أفعال العبادالبخاري،  (3)
ا، كتاب الفنت، تَطَعلَُّموا أَنَّهُ َلْن يَطَرى َأَحد  ِمْنُكْم َربَُّه َعزَّ َوَجلَّ َحىتَّ مَيُوتَ : ا ملسو هيلع هللا ىلصويف صحيح مسلم قوله  2312صحيح اجلامع:  (4)

 .2931ابب ذكر ابن صياد ب: 
 .40ص 2، د.ت، جأضواء البيانالشنقيطي، حممد األمني،  (5)

= 
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 .(1)الكفار فال يرونه سبحانه وتعاىلا ابملؤمنني، وأماخمتصة 

إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر، التضامون يف رؤيته، فإن استطعتم أن ا :ملسو هيلع هللا ىلصويف قوله 
كتاب   الذي أورده النووي يف .(2)اس، وقبل غروهبا فافعلواعلى صططططططططططططططالة قبل طلوع الشططططططططططططططم تغلبواال 

ويقول النووي يف  يل صريح على إثبات رؤيته جل وعال،، دلفضل صالة الصبح والعصر الفضائل ابب
فيها وال مشططططططططقة كما ترون هذا القمر رؤية حمققة بال  ال شططططططططكترونه رؤية حمققة  َأي للحديث:اشططططططططرحه 

  ؤية ال املرئي ابملرئيا.مشقة فهو تشبيه للرؤية ابلر 

يف  حيث يقول ،دهم برؤية هللا عز وجل يف اآلخرةأهل السطططططنة يف اعتقا يوافق النووي هبذا فإنو 
:ا اعلم أن مذهب أهل السططططططططططططنة أبمجعهم أن رؤية هللا تعاىل ممكنة غري مسططططططططططططتحيلة عقال، وأمجعوا ذلك

ملعتزلة وقد رد النووي على ا ن الكافرين،ني يرون هللا تعاىل دو أيضططططططططططططططا على وقوعها يف اآلخرة وأن املؤمن
اوزعمت طائفة من أهل البدع املعتزلة واخلوارج وبعض املرجئة أن هللا  :ر بقولهالنافون للرؤية ابألبصططططططططططططططا

 ،وأن رؤيته مسططططططططتحيلة عقال، وهذا الذي قالوه خطأ صططططططططريح وجهل قبيح ،أحد من خلقه ال يراهتعاىل 
اع الصطططحابة فمن بعدهم من سطططلف األمة على إثبات رؤية هللا وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسطططنة وإمج

وآايت القرآن فيها  ،ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل يف اآلخرة للمؤمنني ورواها حنو عشططططططططططرين من صططططططططططحابيا عن رسططططططططططول هللا 
وكذلك ابقي  ،مشهورة واعرتاضات املبتدعة عليها هلا أجوبة مشهورة يف كتب املتكلمني من أهل السنة

 .(3)الكالمشبههم وهي مستقصاة يف كتب 

واليلزم من رؤية هللا تعاىل إثبات  فيقول:إثبات اجلهة هلل  ينفي - األشططططططاعرةلكنه على طريقة -
 أعلمال يف جهة وهللا أنه  عن ذلك بل يراه املؤمنون ال يف جهة كما يعلمون هللا تعاىل جهة

(4). 

تشططططططططبيه رؤية هللا  أنه ليس ا :قال العالمة هراس يف شططططططططرحه للطحاوية يف جوابه على هذا القول
الرائي ابلرائي، ولكن فيه  ال تشططططبيهتعاىل برؤية الشططططمس والقمر تشططططبيها هلل بل هو تشططططبيه الرؤية ابلرؤية 
وهلطططذا ألزم املعتزلطططة من نفي العلو  ،دليطططل على علو هللا على خلقطططه، وإال فهطططل تعقطططل رؤيطططة بال مقطططابلطططة

                                      
 .134ص 5ج 2ط النووي: شرح مسلم، (1)
 .633أخرجه مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب فضل صاليت الصبح والعصر برقم  (2)
 .134ص 5ج 2شرح مسلم، ط النووي: (3)
 .16-15ص 3املرجع السابق، ج (4)

= 
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يرى ال يف جهة فلرياجع  :، ومن قالبغري جهة ابلذات بنفي الرؤية وقالوا كيف تعقل رؤية بال مقابلة
إال فإذا قال يرى ال أمام الرائي، وال خلفه، وال و  ،شططططططططيءعقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله، ويف عقله 

 .(1)عن يساره، وال فوقه وال حتته، رد عليه كل من مسعه بفطرته السليمة  ميينه والعن 

 كما أسلفنا.  وقوهلم هذا مبّن على إنكارهم لصفة العلو

من  أبو احلسططططططن األشططططططعري قول اكتفي بذكر منهاأبجوبة عديدة على هذا قد أجاب العلماء و 
بوبه يف كتاب اإلابنة يف ابب  انفيسطططططططط اكالم  يف هذه املسططططططططألة لهفإن  ،األشططططططططاعرةينسططططططططب إليه مذهب 

 تعاىل: )وجوه قال هللاا  يقول:حيث  الكالم يف إثبات رؤية هللا سططططططبحانه ابألبصططططططار يف اآلخرة بعنوان:
قد ترد  وأهنا-النظر -ذكر املعاين الواردة على  مثرائية يعّن  يعّن مشرقة، )إىل رهبا انظرة( يومئذ انضرة(

 .االنتظار، التعطف، الرؤيةمبعىن: االعتبار، 

ار؛ ألن ال جيوز أن يكون هللا عز وجل عىن نظر التفكري واالعتبمث رد على هذه املعاين بقوله: ا
جيوز أن يكون عىن نظر االنتظار؛ ألن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه  والاعتبار ليسططططططططططططططت بدار  اآلخرة

فمعناه نظر العينني اللتني يف الوجه، كما إذا ذكر أهل اللسططان نظر القلب فقالوا: ا انظر يف هذا األمر 
ه نظر االنتظططار؛ بقلبططك ا، مل يكن معنططاه نظر العينني، وكططذلططك إذا ذكر النظر مع الوجططه مل يكن معنططا

الذي يكون للقلب، وأيضططططططططططططا فإن نظر االنتظار ال يكون يف اجلنة؛ ألن االنتظار معه تنغيص وتكدير، 
كان هذا هكذا مل   وإذااملقيم من العيش السططططططططططليم والنعيم  وأهل اجلنة يف ما ال عني رأت وال أذن مسعت

كان ذلك كذلك   بباهلم وإذا خطورةع جيز أن يكونوا منتظرين؛ ألهنم كلما خطر بباهلم شططططططططططيء أتوا به م
 فال جيوز أن يكون هللا عز وجل أراد نظر التعطف؛ ألن اخللق ال جيوز أن يتعطفوا على خالقهم.

وإذا فسدت األقسام الثالثة صح القسم الرابع ا فقال:الرؤية  إثبات مث رجح املعىن األخري وهو
 .(2)ا( أهنا رائية ترى رهبا عز وجلمن أقسام النظر، وهو أن معىن قوله: )إىل رهبا انظرة

  

                                      
 .219ص 1، ج10ط شرات العقيدة الطحاوية،هراس،  (1)
 ل ورد قوي يراجع يف موضعه يف الكتاب..وله كالم طوي36-35ص 1د 1ط اإلابنة، انظر: األشعري، (2)
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يف رؤية  ملسو هيلع هللا ىلصرواايت الصطحابة رضطي هللا عنهم عن نيب هللا  أبهنم: خالفواوصطف منكري الرؤية و 
هللا عز وجل ابألبصطططططططططططططططار، وقد جاءت يف ذلك الرواايت من اجلهات املختلفات، وتواترت هبا اآلاثر 

 األخباروتتابعت هبا 
(1). 

 :رؤية هللا يف الدنيا -2

يؤيد قول علماء السططططططططططططططنة من مجهور السططططططططططططططلف واخللف يف أن رؤية هللا يف الدنيا ممكنة  ويالنو 
 .(2) ال تقعولكنها 

 :اجلنةيف رؤية هللا جل وعال  -3

 .تذكر الحقا يف مبحث اإلميان ابجلنة

أبن العربة يف إثبات صططططططفة من الصططططططفات ليسططططططت بكثرة األدلة،  وخنتم احلديث عن الصــــفات
 منها يفسطططر ال وصطططراحتها ومن مث اعتقادها داينة وعبادة، وصطططفاته جل وعالدلة ة األحالعربة بصططط اوإمن
 قبوهلا بعد جاءت ما على من األحاديث على حنو ما ذكران الصطططططططحايب ومنر أو ملسو هيلع هللا ىلص النيب فسطططططططره ما إال

 كيفية.  بال فيها مبا واالعتقاد هبا واإلميان

 أصول الدين وهو العلم ابهلل عز وهبذا خنتم هذا الفصل الذي تناولنا فيه أعظم أصل عقدي يف
 وجل وأمسائه احلسىن وصفاته العال، الذي هو قوام الدين وروحه، وفق أصول الكتاب والسنة.

 السططططططططططططططمع، إبثبطات الصططططططططططططططحيحطة األخبطار ووردت العزيز الكتطاب نطق افطإذا:يقول ابن العططار
 والكالم، والقول واإلرادة، ة،واملشططططططططططططططيئ والعظمة، والقدرة، والقوة، والعلم، والوجه، والعني، والبصططططططططططططططر،
 لشططيء تشططبيه غري من حقيقته اعتقاد وجب والضططحك، والفرح، والبغض، واحلب، والسططخط، والرضططا،

 إضططططافة، غري من ملسو هيلع هللا ىلص ورسططططوله سططططبحانه هللا قاله ما إىل واالنتهاء املخلوقني، املربوبني بصططططفات ذلك من
 تعرفه عما لفظ إزالة وال تغيري، وال تبديل، وال حتريف، وال تشططططططططططططططبيه، وال تكييف، وال عليه، زايدة وال

 .(3)ا ذلك سوى عما واإلمساك عليه، وتضعه العرب
                                      

 .14املرجع السابق، ص  (1)
 .15ص 3، ج2، طشرات مسلمالنووي،  (2)
 .132ص 1، ا1االعتقاد اخلالص من الشك واالنتقاد، طابن العطار،  (3)
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 وخططاب كفر  فقططد خبلقططه هللا شططططططططططططططبططه فمن ،الوجوه من بوجططه لططه مثططل ال تعططاىل هللا أن اعلم قططال الططذهيب:ا
 ألسططنة على نفسططه به صططفو  مبا املنعوت العظيم اإلله فهو املقدسططة، صططفاته عنه ينفي أن ذلك من يلزم وخسططر، وال

 احلسىن واألمساء العلى الصفات الدين له يوم مالك األزل، يف كان  كما  بل اليوم هو كما  وهوالسالم، عليهم رسله
 أبد أزليته، يف وتفرده توحده بعد مث رزق وال بعد خلق وال ورزاقا خالقا زال ما جمازا، ولذلك ال حقيقة الدوام على
  ىن نن من زن رن﴿ :تعاىل قال ويسططططططططططططبحوه، ليعبدوه اخللق يوحد أن وأراد تارواخ الكائنات، من شططططططططططططاء ما

فجميع املوجودات من احليواانت واجلمادات واألعراض واملعاين والعالقات توحد ابريها، وتسططططططبحه وتنقاد  ﴾ين
 .(1)اابلنصوص والتصديق اإلميان سبيله ابب هذا إمنا ،﴾مي زي ري ٰى﴿ألمره 

 

 

 
  

                                      
، 1ط توحيد،كتاب األربعني يف دالئل ال.وانظر: اهلروي، 166، ص 1، ط، كتاب األربعني يف صـــــفات رب العاملنيالذهيب (1)

 ، ابب إجياب قبول صفات هللا تعاىل من كافة اخللق.45ص 1ج
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 ملالئكةمان ابـاإلي الفصل الثاين:
 مباحث:وفيه 

 ال ة واصالح املبحث األول: املالئكة
 الصاحلني:املسائل املتعلقة ابإلميان ابملالئكة وأدلتها يف رايض  :املبحث الثاين
 :وفيه مسائل

 املسألة األوىل: مادة خلقهم وصفاهتم 
 املسألة الثانية: عددهم 
 املسألة الثالثة: أمساؤهم 
 ئكة ابملؤمننياملسألة الرابعة عالقة املال

 املسألة اخلامسة: صفة استحيائهم
 املسألة السادسة: ما تتأذى منه املالئكة وتنفر منه

 املسألة السابعة التحذير من لعن املالئكة
 رؤية املالئكة الثامنة:املسألة 

  املفاضلة بني املالئكة وصاحلي البشراملسألة التاسعة 
 علم املالئكةاملسألة العاشرة 

 ، وفيه مطالب:دالئل اإلميان بوجود اجلن والشياطني ثالث:ال املبحث
 املطلب األول: معىن اجلن والشيطان

 إثبات وجود اجلن الثاين:املطلب 
 عقائد الناس يف اجلناملطلب الثالث: 
 دالئل خلقهم وتشكلهم من رايض الصاحلنياملطلب الرابع: 

 اجلن من رايض الصاحلني دالئل تكليفاملطلب اخلامس: 
 طلب السادس: رؤية اجلن امل

 املطلب السابع: دالئل التحصن من أذية الشياطني يف رايض الصاحلني 
  حكم االستعانة ابجلن الثامن:املطلب 
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 واصالحا ل ة املالئكة :األول املبحث

املفرد من املالئكة ملك، قال الكسططططائي: أصططططله مألك بتقدمي اهلمزة، من األلوك : املالئكة ل ة
األلوكطة واملطألكطة،  احمليط:، وجطاء يف القطاموس (1) مألكمث قلبطت وقطدمطت الالم فقيطل  وهي الرسطططططططططططططططالطة،

، قيل: امللك مشططططتق منه، أصططططله: غريه، والرسططططالةوتفتح الالم، واأللوك واملألك، بضططططم الالم، وال مفعل 
 .(2) مألك

 :املالئكة اصطالحا

 ،(3) ﴾جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني﴿قال هللا تعاىل: 
ن ابملالئكة أصطططططططططططططططل من أصططططططططططططططول اإلميان الذي ال يتم اإلميان إال به، بل هو من أقوى دالالت واإلميا
ان، فهم من عوامل الغيب اليت يتحقق ابإلميان هبم اليقني التام، فنؤمن أبهنم من أعظم خملوقات هللا اإلمي

 .جل وعال خلقا وقدرة

 ا يلي:مب العظيم،ويتحقق اإلميان هبذا الركن 

خلقهم هللا وسطططخرهم لعبادته  هللافنؤمن أبهنم خلق من أعظم خملوقات  جودهمبو  التصطططديق -1
 .واالستجابة ألمره جل وعال

 إنزاهلم منازهلم: -2

  ىي﴿ قططططال تعططططاىل لعبططططادتططططه،خلقهم وسططططططططططططططخرهم  أن هللاو  ،اثبططططات عبوديتهم هلل عز وجططططلو 

 .(4)﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

هم ابألنوثة ونعتوهم أبهنم بنات هللا وقد ضططططططططلت األمم الغابرة يف اعتقادهم يف املالئكة فوصططططططططفو 

                                      
 .1611، د.ط، صالصحاات  ا الل ة وصحاات الل ة العربيةاجلوهري،  (1)
 .932، ص 1، فصل الباء، ج8، طالقاموس احملي انظر: الفريوز آابدي،  (2)
 .1سورة فاطر: اآلية  (3)
 27-26سورة األنبياء: اآلية  (4)

= 
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رد عليهم احلق تبارك وتعاىل فقال  د، ولق(1) األفالك هنمأبتعاىل هللا عما يقولون علوا كبريا، ومنهم قال 
  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض﴿ قائل:عز من 
 املكرمون.، بل هم عباد هللا (2)﴾خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

السفراء بينه جل وعال  عباده، وهمهم هللا إىل من يشاء من أبن منهم رسال يرسل االعرتاف -2
هلل عز وجل وهم عباد  ونذا  وصطططفة وأفعاال، املطيع ونوبني رسطططله عليهم الصطططالة والسطططالم وهم الطاهر 

من عباد هللا عز وجل، خلقهم هللا تعاىل من النور لعبادته، ليسوا بنا  هلل عز وجل وال أوالدا وال شركاء 
 (3) ندادا.أمعه وال 

  

                                      
، ففسر العرش أبنه الفلك ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿ا ورد يف تفسري ابن سينا يف رسائله لقوله تعاىل يف سورة احلاقة: كم  (1)

التاسطططططططع، واملالئكة الثمانية فسطططططططرهم أهنم األفالك الثمانية اليت حتت العرش بقوله: ا فاألفالك تسطططططططمى مالئكةا، وقد جاء هبذا 
 .146مي السهم: التصوف العقلي يف اليهودية واملسيحية واإلسالم ص االدعاء الباطل من كالم الفالسفة، وانظر: سا

 150-149سورة الصافات: اآلية  (2)
منحة الباري ، األنصططططططاري، 53ص 1، ج2ط أعالم الســـــنة املنشـــــورة العتقاد الطائفة الناجية املنصـــــورة،وانظر: احلكمي،  (3)

 .656، ص2، ج1، طحتفة الباري»بشرات صحيح البخاري املسمى 
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 يف رايض الصاحلنيوأدلتها  املسائل املتعلقة ابإلميان ابملالئكة :املبحث الثاين

 :وفيه مسائل

 املسألة األوىل: مادة خلقهم وصفاهتم 

 :خلقهممادة 

اخلقت املالئكة من نور، وخلق اجلان : ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشططة رضططي هللا عنها قالت: قال رسططول هللا 
 املنثورات وامللح.كتاب املنثورات وامللح، ابب .(1)ا وصف لكمامن مارج من انر، وخلق آدم مم

هل هو من نور الصططططططططططططططدر والذراعني، أو غري ذلك؟ فقد ؛واختلفت أقوال العلماء يف هذا النور
 ، وهو غري صحيح عنهم، ومل يثبت عنهم ذلك.اورد عن ابن عمر وعطاء وغريمه

الئكة من نور، ونسطططططططططططططكت عن كيفيته وماهيته، والواجب هو اإلميان أبن هللا تبارك وتعاىل خلق امل
 .عليه البشر عال يطلفهذا من علم الغيب الذي  صريح،نؤول هذا النور بغري دليل واضح  وأال

  :صفاهتم

 املالئكة هلا صفات خلقية امتازت هبا منها:

املالئكة تضططططططططططع أجنحتها لطالب العلم  إنا حبيش:كما ورد يف احلديث عن زر بن   األجنحة:
 احلديث يف ابب التوبة. .يطلبء مبا رضا

يقول: امن سطططططلك طريقا  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب الدرداء، رضطططططي هللا عنه، قال: مسعت رسطططططول هللا ومثله 
. يبتغي فيه علما سهل هللا له طريقا إىل اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يصنع

 احلديث يف ابب فضل العلم.

الً أُويل َأْجِنَحِة مَّْثىَن مْ احلَْ ﴿ تعاىل:كما قال  َماَواِت َواأَلْرِض َجاِعِل اْلَمالِئَكِة ُرسططُ ُد .َِِّ فَاِطِر السططَّ
 [.1]فاطر:  ﴾َوُثالَث َوُراَبَع يَزِيُد يف اخْلَْلِق َما َيَشاء ِإنَّ ا.ََّ َعَلى ُكلِّ َشْيِء َقِدير  

                                      
 ،5314أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، ابب يف أحاديث متفرقة  (1)
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  اجلمال:

ِديُد اْلُقَوى ُذو ِمرَِّة ﴿ :يلكما فسطططططر ابن عباس قوله تعاىل عن سطططططيدان جرب  تَطَوىَعلََّمُه شطططططَ  ﴾فَاسطططططْ
 .(1) [. قال ابن عباس: )ُذو ِمرَِّة: ذو منظر حسن(6-5النجم: ]

ما قالته وهذه الصططططططططفة مشططططططططتهرة عن املالئكة كما اشططططططططتهر اتصططططططططاف اجلن ابلقبح، ودليل ذلك 
فلما رأينه أكربنه َوَقطَّْعَن ﴿ :قال تعاىل عندما رأينه:عليه السطططططالم الصطططططديق  يوسطططططفسطططططيدان  النسطططططوة يف

 .[31: ]يوسف ﴾أَْيِديَطُهنَّ وقلن حاش هلل ما هذا بشراً إن هذا إال ملك  كرمي  

 :التفاوت يف اخللق واملقدار

، فبعض املالئكة له جناحان، وبعضططططططهم له ثالثة، وجربيل له رتبةيف اخللق وامل يتفاوتون املالئكة
]الصطططططططططططططافات:  ﴾منَّا إالَّ له مقام  معلوم   وما﴿معلومة: ت متفاوتة سطططططططططططططتمائة جناح، وهلم عند رهبم مقاما

164.] 

  :بذكورة وال أنوثة ال يوصفوناملالئكة 

 ،إانثاملالئكة  أن زعمواالعرب الذين  يمشططططططططططططططرككما جاء يف قوله تعاىل يف معرض رده على 
تَطْفِتِهْم أَلَِربَِّك اْلبَطَناُت َوهَلُُم اْلبَطُنونَ ﴿ تعاىل:قال  ْن  فَاسطططططططْ ُم مِّ اِهُدوَن َأال ِإهنَّ أَْم َخَلْقَنا اْلَمالِئَكَة ِإاَناًث َوُهْم شطططططططَ

ُْم َلَكاِذبُوَن َأْصطََفى اْلبَطَناِت َعَلى اْلَبِننَي َما َلُكْم َكْيَف حَتْكُ  ُ َوِإهنَّ ُموَن أََفال َتذَكَُّروَن ِإْفِكِهْم لَيَطُقوُلوَن َوَلَد ا.َّ
 [.156-149]الصافات:  ﴾ني  أَْم َلُكْم ُسْلطَان  م بِ 

 :السماءمسكنهم يف 

، الذي يقول يف رايض الصطططططاحلني ويسطططططتدل عليه حبديث أيب ذر، رضطططططي هللا عنه، يف ابب اخلوف
أطت السططططماء وحق هلا أن تئط، ما  تسططططمعون،اإين أرى ماال ترون، وأمسع ماال : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسططططول هللا  فيه:

سطططططاجدا هلل تعاىل، وهللا لو تعلمون ما أعلم، لضطططططحكتم فيها موضطططططع أربع أصطططططابع إال وملك واضطططططع جبهته 
 .(2)اقليال، ولبكيتم كثريا، وما تلذذ  ابلنساء على الفرش وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل هللا تعاىل

                                      
 . 499ص  22، ججامع البيان يف أتويل القرآنالطربي، حممد بن جرير،  (1)
 .2312سنن الرتمذي، ابب ما جاء يف قول النيب: لو تعلمون ما أعلم. برقم  (2)
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 نظامهم:

فقال: اأال تصطططططفون  ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر بن مسرة، رضطططططي هللا عنهما، قال: خرج علينا رسطططططول هللا  -
وكيف تصططططططف املالئكة عند رهبا؟ قال: ايتمون  ،ا؟ افقلنا: اي رسططططططول هللاكما تصططططططف املالئكة عند رهب

ابب فضططل الصططف األول واألمر إبمتام الصططفوف األول،  - (1)االصططفوف األول، ويرتاصططون يف الصططف
 .وتسويتها، والرتاص فيها

 .(2)الصفةصفوفهم على هذه  يصلون، وأنواستدل اإلمام النووي هبذا احلديث على أن املالئكة 

 املسألة الثانية: عددهم 

 ودليله احلديث الوارد يف املبحث السابق عن مسكن املالئكة يف السماء.

 .(3)أطتمعناه: أن كثرة من يف السماء من املالئكة العابدين قد أثقلتها حىت  قال ابن عثيمني:

 املسألة الثالثة: أمساؤهم 

أو ذكرهم بوصططططططططططططططف مهامهم حنو  وردت بعض األحاديث اليت فيها ذكر أمساء بعض املالئكة
 مثل ذكر سيدان جربيل عليه السالم: :تيةاألحاديث اآل

صططططيّن اما زال جربيل يو : ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر وعائشططططة رضططططي هللا عنهما قاال: قال رسططططول هللا  -
 .(4)سيورثهابجلار حىت ظننت أنه 

ل اذهب حممد فقال هللا عز وجل ايجربي الرجاء:حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص يف ابب  -
 .(5)احلديث ايجربيل اذهب إىل حممد فقل: إان سنرضيك يف أمتك... ما يبكيه.فسأله  أعلم،وربك 

 احلديث يف ابب الصرب. -.. اي أبتاه إىل جربيل ننعاه عنها:قول فاطمة ابنة النيب رضي و 
                                      

 .430 ة والنهي عن اإلشارة ابليد.أخرجه مسلم: كتاب الصالة، ابب األمر ابلسكون يف الصال (1)
 .154، ص4، ج2، طمسلم شرح النووي، (2)
 .299ص 3، د.ط، ج، شرات رايض الصاحلنيابن عثيمني (3)
 .2625أخرجه مسلم يف كتاب الرب واآلداب والصلة، ابب الوصية ابجلار واإلحسان إليه برقم  (4)
 .202مته أل ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه مسلم يف كتاب اإلميان، ابب دعاء النيب  (5)
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 ... احلديث يف ابب املراقبةفإنه جربيل أ كم يعلمكم دينكم ا :ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 

حيب فالان، فأحببه،  قال: اإذا أحب هللا تعاىل العبد، اندى جربيل: إن هللا تعاىل ،ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 .ابب عالمات حب هللا تعاىل للعبد واحلث على التخلق هبا والسعي يف حتصيلها .فيحبه جربيل

 اي جربيل اذهب إىل حممد وربك أعلم، فسله ما يبكيه؟ اا:ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 اجلنة. اببابهلل شطيئا دخل  ال يشطركمتك مات من أ جربيل أ ين فقال: من اذاك: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 فضل الزهد يف الدنيا.

 السر. مرتنيا. ابب حفظه القرآن يف كل سنة مرة أو جربيل كان يعارض اأن: ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

 وأحاديث أخرى يف الكتاب.

 : ذكر سيدان إسرافيل عليه السالم

 القرن وصاحب أنعم كيف :املسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال: قال عنه، هللا رضي اخلدري، سعيد أيب عن
وصطططططططططاحب القرن  .اخلوفالرايض ابب  - (1)افينفخ ابلنفخ يؤمر مىت اإلذن واسطططططططططتمع القرن، التقم قد

كناية عن امللك املوكل به وهو إسططرافيل عليه السططالم، والتقامه إخبار عن  هبه واهتمامه وقرب النفخ، 
 احلقيقة وأنه عبادة له مكلف هبا. والظاهر أن االلتقام واإلصغاء من هذا امللك الكرمي على

 :السالمذكر سيدان ميكائيل عليه 

وأان جربيل، وهذا  .... أتياين فأخرجاين إىل أرض مقدسططططططططططططططةالليلة رجلني تارأي :ملسو هيلع هللا ىلصقوله يف 
 حترمي الكذب.يف ابب  من رواية البخاري أورده النووي ....احلديثميكائيل

عند دالئل الكتاب والسططططططططططططططنة، فهي من األمور والقاعدة يف إثبات أمساء املالئكة هي التوقف 
 الغيبية اليت يتوقف إثباهتا ونفيها على ما ورد به الشرع.

  

                                      
 .2431سنن الرتمذي، ابب ما جاء يف شأن الصور  (1)



180 

 :عالقة املالئكة ابملؤمننياملسألة الرابعة 

 :تهمحمب

  حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ :قال هللا تعاىل

 .(1)﴾ىه مه جه  ين ىن من خن

ى جربيطططل: إن هللا تعطططاىل حيطططب فالان، قطططال: اإذا أحطططب هللا تعطططاىل العبطططد، اند ،ملسو هيلع هللا ىلصالنيب عن و 
فأحببه، فيحبه جربيل، فينادى يف أهل السططططططططماء: إن هللا حيب فالان، فأحبوه، فيحبه أهل السططططططططماء، مث 

ا على احلططديططث: ا. (2)ايوضططططططططططططططع لططه القبول يف األرض ن معىن حططب جربيططل إقططال اإلمططام النووي معلقططً
اؤهم عليططه ودعططاؤهم. والثططاين، أن حمبتهم على اسططططططططططططططتغفططارهم لططه وثنطط أحططدمهططا، وجهني:واملالئكططة حيتمططل 

ظاهرها املعروف من املخلوقني وهو ميل القلب إليه واشطططططتياقه إىل لقائه وسطططططبب حبهم إايه كونه مطيعا 
أي احلب يف قلوب الناس ورضططاهم عنه، فتميل  ؛هلل تعاىل حمبواب له، ومعىن يوضططع له القبول يف األرض

 . (3)يف رواية فتوضع له احملبةا إليه القلوب وترضى عنه، وقد جاء

  :هلمالدعاء 

الذي صططلى  دام يف جملسططه ماأحدكم يصططلون على  ة)واملالئك احلديث:يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسططول هللا  قال
ذكره النووي يف ابب اإلخالص واحضار  .(4)فيه: اللهم تب عليه، مامل يؤذ فيه، مامل حيدث يقولون فيه

 يف ابب فضل صالة اجلماعة. هالنية. وحنو 

كتاب يف  . (5) (يفرغواإن الصطططططائم تصطططططلي عليه املالئكة إذا أكل عنده حىت ): ملسو هيلع هللا ىلصقوله  كذلكو 
 الفضائل ابب فضل من فطر صائما.

  

                                      
 ابب االستقامة. 32-30سورة فصلت: اآلية  (1)
 .142يف ص  سبق أبرجيه (2)
 .47، ص 17ج 2، شرات مسلم، طالنووي (3)
 .649صحيح مسلم، كتاب املساجد، ابب فضل صالة اجلماعة برقم  (4)
 .785ل الصائم إذا أكل عنده، برقم أخرجه الرتمذي يف السنن، ابب يف فض (5)
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 :حضور حلق الذكر

وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا تعاىل، يتلون كتاب هللا، ويتدارسونه بينهم  )يف احلديث: 
. ذكره (1) (املالئكة، وذكرهم هللا فيمن عندهوحفتهم  إال نزلت عليهم السططططططططططططططكينة، وغشططططططططططططططيتهم الرمحة،

 .ابب استحباب االجتماع على القراءة املسلمنيالنووي يف ابب قضاء حوائج 

 خرج اإلمام، حضرت املالئكة يستمعون الذكر(. )فإذاويف ابب فضل يوم اجلمعة احلديث: 

زائططدون على احلفظططة  اهم مالئكططة املالئكططة الططذين حيضططططططططططططططرون حلق الططذكر: النووي: عنقططال 
 .(2)وغريهم من املرتبني مع اخلالئق فهؤالء السيارة ال وظيفة هلم وإمنا مقصودهم حلق الذكرا

 :الدعاءالتأمني على 

تدعوا على أنفسططططططططكم إال خبري فإن املالئكة يؤمنون على ما  ال) :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  يف احلديثفقد ورد 
ما يقال عند  ، واببما يقوله بعد تغميض امليت اببالنووي يف كتاب عيادة املريض،  هذكر .(3)تقولون

 .امليت وما يقوله من مات له ميت

 :تبشري املؤمنني

ىئ ی ﴿تعطططاىل:  ولطططهوق [69]هود:  ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ تعطططاىليف قولطططه 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ   ٿ﴿تعاىل: وله وق [71]هود:  ﴾ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿تعططاىل:  ولططهوق[ 39]آل عمران:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

ابب اسطططططتحباب التبشطططططري ذكرها النووي يف كتاب األدب،  ت. اآلاي[45]آل عمران:  ﴾ېئېئ ېئ 
 .والتهنئة ابخلري

قد مثل به فوضططع بني يديه  ملسو هيلع هللا ىلصوعن جابر بن عبد هللا رضططي هللا عنهما قال: جيء أبيب إىل النيب 
 .اجلهاد . كتابما زالت املالئكة تظله أبجنحتها ملسو هيلع هللا ىلصفذهبت أكشف عن وجهه فنهاين قوم فقال النيب 

                                      
 .2699أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء واالستغفار، ابب فضل االجتماع على تالوة القرآن،  (1)
 . 103، ص1ج ،4ط، دليل الفاحلني، ، البكري17، ص14ج 2ط ، شرات مسلم،النووي (2)
 .920أخرجه مسلم: كتاب اجلنائز، ابب يف إغماض امليت والدعاء له،  (3)
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 املسألة اخلامسة: صفة استحيائهم

ي منه يأال أسطططططتحي من رجل تسطططططتح»ثبتت هذه الصطططططفة يف قول النيب عليه الصطططططالة والسطططططالم 
قال النووي:)وفيه فضططيلة ظاهرة لعثمان وجاللته عند املالئكة وأن احلياء صططفة مجيلة من  ،(1) «املالئكة
 .(2) املالئكة(صفات 

 ذى منه املالئكة وتنفر منهاملسألة السادسة: ما تتأ

امن أكل البصططططططططططططططل، والثوم، والكراث، فال يقربن مسططططططططططططططجدان، فإن املالئكة  :جاء يف احلديث
ابب من أكل بصططططططططال أو ثوما أو كرااث أو غريه مما له رائحة كريهة  - (3)تتأذى مما يتأذى منه بنو آدما.

 ملسو هيلع هللا ىلصاوكان  :م النووي عليه بقولهعلق اإلماو ، -من دخول املسططططططططجد قبل زوال رائحته إال لضططططططططرورة ب 
 هالذي فيه أن ملسو هيلع هللا ىلص، ويف حديث النيب (4)يرتك الثوم دائما ألنه يتوقع جميء املالئكة والوحي كل سططططططططاعةا

بيتا فيه  نال يدخلو املالئكة الذين  ذكر العلماء أن (5)«ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صططططططططططططططورة»
وأما احلفظة فيدخلون يف كل بيت  ،يك واالسطططططططتغفاركلب أو صطططططططورة هم مالئكة يطوفون ابلرمحة والترب 

وعلل اإلمام النووي عدم  ،أعماهلم وكتابتها إبحصططططططططططاءألهنم مأمورون ؛بّن آدم يف كل حال نوال يفارقو 
وأن فيها مضطططططططططاهاة خللق هللا تعاىل،  ،دخول املالئكة للبيت الذي فيه صطططططططططورة كوهنا معصطططططططططية فاحشطططططططططة

 تعاىل. وأن سططططططططططبب امتناعهم من بيت فيه كلب: كثرة أكله وبعضططططططططططها يف صططططططططططورة ما يعبد من دون هللا
ولقبح رائحة  الشياطني،ضد  احلديث، واملالئكةوألن بعضها يسمى شيطاان كما جاء به  النجاسات،

فعوقططب متخططذهططا حبرمططانططه دخول  اأبططاذهططا، وألهنططا منهي عن ؛الكلططب واملالئكططة تكره الرائحططة القبيحططة
، وعلى هذا (6)سططتغفارها له وتربيكها عليه ويف بيته ودفعها أذى للشططيطانااملالئكة بيته وصططالهتا فيه وا

 ق الكرمي القريب من الرب الرحيم.فعلى املؤمن اجتناب مثل هذه األمور اليت تبعد عنه هذا اخلل
                                      

 .2401 برقم كتاب فضائل الصحابة، ابب فضائل عثمان رضي هللا عنه،صحيحه،  أخرجه مسلم يف (1)
 . 169، ص15، ج2، ط، شرات مسلمالنووي (2)
 .564اث وحنوها، أوكراأخرجه مسلم: كتاب الصالة، ابب هني من أكل ثوما أوبصال  (3)
 . 14، ص9، ج2ط، شرات مسلم، النووي (4)
، كتاب بدء اخللق، ابب إذا قال أحدكم: آمني واملالئكة يف السطططماء، فوافقت إحدامها األخرى، صــحيحه يف ريالبخا أخرجه (5)

 .3225ذنبه، برقم غفر له ما تقدم من 
 .84، ص14، ج2ط ،مسلمشرات  النووي، (6)
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 املالئكة:التحذير من لعن املسألة السابعة 

ة واحلططب فططاملالئكططة حتططب املؤمن عالقططة قططائمططة على املود العالقططة بني املالئكططة وبني املؤمننيإن 
ورد اخلرب  العالقة، وقدهذه  شما خيدجتنب  املؤمن،وقد سخرها هللا لكل خري ينفعه، وعلى هذا فعلى 

 :يف لعن املالئكة يف عدة أحاديث يف رايض الصاحلني، حنو ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

اث، فعليططه املططدينططة حرم مططا بني عري إىل ثور، فمن أحططدث فيهططا حططداث، أو آوى حمططد): ملسو هيلع هللا ىلصقولططه 
لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل هللا منه يوم القيامة صططططططرفا وال عدال، ذمة املسططططططلمني واحدة، 
يسططططططططططعى هبا أدانهم، فمن أخفر مسططططططططططلما، فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل هللا منه يوم 

مى إىل غري مواليه، فعليه لعنة هللا واملالئكة القيامة صططططططططططططططرفا وال عدال. ومن ادعى إىل غري أبيه، أو انت
 .(1)ا(يوم القيامة صرفا وال عدالوالناس أمجعني، ال يقبل هللا منه 

امن أشططططططططططططططار إىل أخيه حبديدة، فإن املالئكة تلعنه حىت ينزع، وإن كان أخاه ألبيه  :ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 
 بسالح.لنهي عن اإلشارة ملسلم ابب ا، (2)اوأمه

 (3) ا.ملالئكة له يدل على أنه حراماولعن ا النووي:قال  
  

                                      
 .1370أخرجه مسلم كتاب احلج، ابب صيانة املدينة من دخول الطاعون، والدجال إليها، (1)
، ومسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب النهي 6545من محل السالح : ملسو هيلع هللا ىلصجه البخاري كتاب الفنت، ابب قول النيب أخر  (2)

 .4741عن اإلشارة ابلسالح إىل مسلم 
 .170ص 16ج ،2، شرات مسلم، طالنووي (3)



184 

 رؤية املالئكة الثامنة:املسألة 

ا أن رجال زار أخا له يف قرية أخرى، فأرصطططططد هللا له، على مدرجته، ملكا فلما  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 
أتى عليه، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا يل يف هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة ترهبا؟ قال: 

 .(1)أحببته يف هللا عز وجل، قال: فإين رسول هللا إليك، أبن هللا قد أحبك كما أحببته فيهاال، غري أين 
 .ابب زايرة أهل اخلري وجمالستهم

األحاديث اليت تثبت رؤية املالئكة أهنا دليل على أن رؤية املالئكة ال من النووي واسططططططططططططططتنتج 
 (2) .واألولياءبل يراهم الصحابة  عليهم السالم أبتص ابألنبياء

 (3) املفاضلة بني املالئكة وصاحلي البشراملسألة التاسعة 

وقططد جططاء  ،وكططل هللا إليهم وظططائف عظيمططة يف هططذا الكون ،املالئكططة من خملوقططات هللا العظيمططة
 ني﴿ (4) ﴾ مت زت رت  يب ىب نب مب﴿ وصططططططططف املالئكة ابلرسططططططططالة ال ابلنبوة:

اء، واختلف العلماء يف أفضلية فوصفوا أبهنم رسل، ومل يوصفوا أبهنم أنبي (5) ﴾حئ  جئ يي ىي
)ذكرته يف مأل خري منهم(  :يف كالمه على حديث (6)جنس املالئكة على جنس البشر، قال ابن حجر

ولذا يرى مجع من أهل التحقيق أن املالئكة أفضططططل من سططططائر البشططططر ابسططططتثناء النبيني واملرسططططلني، وأما 
عني، ويليهم املالئكة أفضطططل من صطططاحلي البشطططر، ابلنسطططبة ملن عداهم النبيني واملرسطططلني أفضطططل اخللق أمج

فيها كبري، واألدلة  ومنهم من يفضل الصاحلني من البشر، مثلما قال ابن حجر املسألة طويلة، والكالم
 (7)فيها أيضاً كثرية، وهللا أعلم.

                                      
 .2567أخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة، ابب فضل احلب يف هللا،  (1)
 .66ص  15ج، 2سابق، طالنووي: املرجع ال( 2)
، 410، ص 2ج 10، طشـــرات العقيدة الطحاوية، وابن أيب العز يف 329ص 2، ج1هذه املسطططألة عند: ابن امللقن، ط ( انظر3)

 .406ص 13، ج1، طالتفسري البسي أبو احلسن 
 .75سورة احلج: اآلية  (4)
 .1سورة فاطر: اآلية  (5)
مد بن حممد بن علي بن حممود بن أمحد بن أمحد بن الكناين العسطططططططططقالين مث شطططططططططهاب الدين أبو الفضطططططططططل أمحد بن علي بن حم (6)

 هط(. 852-هط  773املصري الشافعي، العسقالين األصل الشافعي املذهب املصري املولد، )
 .306ص 6د.ط، ج، فتح الباري شرات صحيح البخاري، انظر ابن حجر (7)

= 
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ومذهب أصطططحابنا ا يقول: املالئكة حيثوالنووي يف هذه املسطططألة يقول بتفضطططيل األنبياء على 
من  م أن األنبياء أفضل من املالئكة لقوله تعاىل يف بّن إسرائيل وفضلناهم على العاملني واملالئكةوغريه
 .(2)املالئكةمذهب أهل السنة أن اآلدميني أفضل من ا آخر:يف موضع  وقال ،(1)العاملني

 .(3) ابجلملةوأكثر األشاعرة على أن املالئكة يلون األنبياء يف الفضل 

 علم املالئكةاملسألة العاشرة 

وكل هللا سطططططططططططبحانه وتعاىل للمالئكة كتابة الوحي واملقادير يف كتب هللا تعاىل من اللوح احملفوظ 
وهللا تعاىل يفعل ما يشطططططاء  العباد،وما شطططططاء ابألقالم وابلكيفية اليت يعلمها جل وعال، ويكتبون أعمال 

ن يشاء من مالئكته وسائر خلقه وإال وحيكم ما يريد حكمة من هللا تعاىل وإظهارا ملا يشاء من غيبه مل
 (4) وتعاىل.فهو غّن عن الكتب واالستذكار سبحانه 

  

                                      
 .3ص 17ج 2شرح مسلم، ط :النووي (1)
 .37ص  15بق ج املرجع السا (2)
 كما يقول اللقاين يف منظومته: واألنبياء يلونه يف الفضل وبعدهم مالئكة ذي الفضل.  (3)
 .221، ص2املرجع السابق، ج ابن حجر،انظر: (4)
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 اإلميان بوجود اجلن الثالث:املبحث 

 :وفيه مطالب

 :معىن اجلن والشيطان املطلب األول:

 مسيت بذلك ألهنا تتوارى عن األنظار وال تُرى. جّن،ن : ضد اإلنس، والواحد اجلِ 

يطاُن، وهو كل عاِت متمرد سطططططططواء من اإلنس أو اجلن أو الدواب، أما الشطططططططياطني: فج مع شطططططططَ
 .(1) ومردهتموعليه فالشياطني ليسوا سوى عتاة اجلن 

مراتب: فإذا ذكروا  علىا اجلن عند أهل الكالم والعلم ابللسطططططططططططططططان منزلون  الرب:قال ابن عبد 
فإن  وعوامر.وا: عامر واجلمع عّمار فإن أرادوا أنه ممن يسطططكن مع الناس، قال جّن.اجلن خالصطططا قالوا: 

 مارد.فإن زاد على ذلك فهو:  شططيطان.فإن خبث وتعزم فهو  أرواح.كان ممن يعرض للصططبيان، قالوا: 
 (2) فإن زاد على ذلك وقوي أمره، قالوا: عفريت، واجلمع: عفاريت وهللا أعلم ابلصواب ا

 اجلن:وجود إثبات  الثاين:املطلب 

سططططورة كاملة  أنه يف كتاب هللا اجلن، كماتفيضططططة يف إثبات وجود نصططططوص الكتاب والسططططنة مسطططط
وهو يف مكة حيث  ملسو هيلع هللا ىلصهي سورة اجلن أبربان عن أولئك النفر من اجلن الذين استمعوا للقرآن من النيب 

ْعَنا قُطْرآانً ﴿تعاىل: يقول  َن اجلِْنِّ فَطَقاُلوا ِإانَّ مسَِ َتَمَع نَطَفر  مِّ ِد ُقْل أُوِحَي ِإيَلَّ أَنَُّه اسطططططططططططْ  َعَجًبا يَطْهِدي ِإىَل الر شطططططططططططْ
 [.2- 1 ] اجلن: ﴾َفهَمنَّا ِبِه َوَلن ن ْشرَِك ِبَربَِّنا َأَحًدا

 ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أن-هللا تعاىل عنه  رضطططططي-ومنها ما جاء يف البخاري ومسطططططلم من حديث أيب هريرة 
عوذوا ابهلل من وإذا مسعتم هنيق احلمار فت فضطططططططططططططله،))إذا مسعتم صطططططططططططططياح الديكة فاسطططططططططططططألوا هللا من  قال:

 الشيطان فإنه رأى شيطاانً((.

لسردها ردت دالالت حسية تثبت وجودهم وذلك اثبت يف السنة املطهرة وال جمال هنا كما و 
 .منها شيء يرد يف رايض الصاحلني ومل

                                      
 .221، ص2ج ،2ط، شرات مسلم، انظر: النووي (1)
 .221، ص2ج ،املرجع السابق (2)
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 : عقائد الناس يف اجلن:املطلب الثالث

 اختلف الناس قدميا وحديثا يف مسألة اجلن بني مثب  ومنكر ومؤول.

الغيب، وأهنم عامل من عوامل  اجلن،أمجع أهل السطططططططططنة على اإلميان بوجود  عتقاد أهل الســـــــنة:ا
سططططططططططططططوله وإمجاع األمة هلل ور ذب د اجلن فهو كافر؛ ألنه ُمكمن جحد وجو أن اإلميان هبم واجب، و أن و 

 .على وجود اجلن

هم بعض قطططد يرااجلن موجودون و ا يقول:يقر بوجود اجلن وإبمكطططان رؤيتهم حيطططث  النوويو  
 .(1) ا اآلدميني

 وهذا هو املذهب املوافق ألقوال علماء أهل السنة:

وجود اجلن تواترت به اخبار االنبياء عليهم السطططططالم تواترا معلوما ابالضططططططرار  قال ابن تيمية: ا
ومعلوم ابالضططططططرار أهنم أحياء عقالء فاعلون ابإلرادة مأمورون منهيون ليسطططططوا صطططططفات وأعراضطططططا قائمة 

 .(2) انابإلنسا

ويقول ابن حزم: لكن ملا أخربت الرسطططططططل الذين شطططططططهد هللا عز وجل بصطططططططدقهم، مما أبدى على 
.. بنّص هللا عز وجططل على وجود اجلن يف العططامل، وجططب ضططططططططططططططرورة العلم خبلقهم .أيططديهم من املعجزات

 .(3)وتون موعودة متوعدة متناسلة ميووجودهم، وقد جاء النص بذلك، وأبهنم أمة عاقلة مميزة متعبدة، 

 :اعتقاد منكري وجود اجلن

واملعتزلططة ، وكططذلططك (4) إنكططارهمعلى  مططذهططب أكثر الفالسططططططططططططططفططة واألطبططاء ومجططاعططة من القططدريططة
  .(5) اجلننكار إب يقولون واجلهمية، وكافة الزاندقة قدمياً وحديثاً 

                                      
 .29ص 5ج ،2ط، شرات مسلم، انظر: النووي (1)
 39، ص10ص19ج الفتاوى جمموع ابن تيمية: ظر:ان (2)
 69ص 1.ج9ص 5، د.ط، د.ت، جامللل والنحل الفصل بنيابن حزم:  انظر: (3)
 .6ص 19ج 2ط اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب:  انظر: (4)
 .75ص  2، جامللل والنحلالشهرستاين:  انظر:و  (5)

= 
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، جاحد يقول ابن بطة: فمن أنكر اجلن فهو كافر ابهلل الثابتة،وهذا إنكار ملا ثبت ابلنصططططوص 
 .(1) آبايته، مكذب بكتابه

وقططال ابن حزم رمحططه هللا: افمن أنكر اجلن أو  ول فيهم  ويال خيرجهم بططه عن هططذا الظططاهر، 
  .(2)حالل الدم واملالا فهو كافر مشرك

: ا واعلم أن األحاديث يف وجود اجلن والشططططياطني ال حتصططططى، وكذلك أشططططعار (3)قال الدمريي
  (4)يف ذلك مكابرة فيما هو معلوم ابلتواترا العرب وأخبارها، فالنزاع

 :اعتقاد املتأولني يف اجلن

وعامة  القدماء،واهلنود  والرومان، واليواننيني، الكنعانيني،عامة أهل الكتاب واجملوس، ومجهور 
 مشركي العرب: اإلقرار بوجود اجلن، مع احنراف يف تصورهم عن هذا املخلوق. 

وجود اجلن، ولكن إقرارهم هذا صططططططططططططططاحبه تصططططططططططططططورات فاسططططططططططططططدة هذه الطوائف املختلفة أقرت ب
ومنحرفة، فمنهم من اعترب أن اجلن شططططركاء هلل يف اخللق والتدبري، ومنهم من اعترب أن للجن سططططلطاانً يف 

غري  إىل-ذلططكهللا عن  تعططاىل-وأهنم يعلمون الغيططب، ومنهم من أثبططت أخوة بني هللا وإبليس  األرض،
 .(5) املنحرفةذلك من التصورات 

  

                                      
ة والقدرية ينكرون وجودهم رأسطططططططططاً، وبعض هؤالء يثبت وجودهم يف املاضطططططططططي نقل إمام احلرمني أن كثرياً من الفالسطططططططططفة والزاندق (1)

فتح له. انظر: وينفي وجودهم اآلن، وبعض آخر منهم يثبت وجودهم، وينفي صطططلتهم ابإلنسطططان وتسطططلطهم عليه ووسطططوسطططتهم 
 .628ص 2ج 1، طاملنعم شرح صحيح مسلم

 .9ص 5، د.ط،د.ت، جالفصل بني املللابن حزم،  (2)
 .م( 1341هط ) 742البقاء كمال الدين حممد بن موسى بن عيسى بن على امللقب ابلط االدمرييا أبو  (3)
 296ص 1ج 2، ط106 حياة احليوان الكربىالدمريي:  (4)
م. عبد الكرمي نوفان 1999-ه1419.دار إشطططططططططططططبيليا،90، ص 2عبيدات: عامل اجلن يف ضطططططططططططططوء الكتاب والسطططططططططططططنة، ط انظر: (5)

 عبيدات
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 من رايض الصاحلني: خلقهم وتشكلهم: دالئل املطلب الرابع

اخلقت املالئكة من نور، وخلق اجلان من : ملسو هيلع هللا ىلصقال  ،النارخلق هللا اجلان من  مادة خلقهم:
  .(1)ا رج من انر، وخلق آدم مما وصف لكمما

  .(2)ابسواد النار جلان اجلن واملارج اللهب املختلطاا ل النووي:اق

 ومساكنهم: ذكر طعامهم

إذا دخل الرجل بيته، فذكر هللا ا :يقول ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسططططططول هللا  :قالعن جابر، رضططططططى هللا عنه 
فلم  دخل،ال مبيت لكم وال عشطططططططاء، وإذا  :ألصطططططططحابهتعاىل عند دخوله وعند طعامه، قال الشطططططططيطان 

 :قاله عاىل عند طعامأدركتم املبيت؛ وإذا مل يذكر هللا ت :الشططططططططططططططيطانيذكر هللا تعاىل عند دخوله، قال 
 ابب التسمية يف أوله واحلمد يف آخره كتطططططاب أدب الطعامالصاحلني   . رايض(3) والعشاءأدركتم املبيت 

 .(4)قال النووي: ا معناه قال الشيطان إلخوانه وأعوانه ورفقته ا

، فلما ورجل أيكل، فلم يسططم هللا حىت مل يبق من طعامه إال لقمة جالسططاً، ملسو هيلع هللا ىلصكان رسططول هللا 
ما زال الشطططططيطان أيكل معه، ا :قالمث  ،ملسو هيلع هللا ىلصبسطططططم هللا أوله وآخره، فضطططططحك النيب  :قالرفعها إىل فيه، 

رايض الصاحلني كتطططططاب أدب الطعام ابب التسمية يف أوله  .(5)اافلما ذكر اسم هللا استقاء ما فيه بطنه
 .واحلمد يف آخره

يذكر اسططططم هللا تعاىل عليه، وإنه جاء  أالعام إن الشططططيطان يسططططتحل الطا : ملسو هيلع هللا ىلصرسططططول هللا وعن 
هبذه اجلارية ليسططططططططططططتحل هبا، فأخذت بيدها، فجاء هبذا األعرايب ليسططططططططططططتحل به، فأخذت بيده، والذي 

  .(6)وفيه إثبات أن للشيطان يدين كما صرح النووي  .انفسي بيده إن يده يف يدي مع يديهما
                                      

 123ص 18ج 2مسلم ط النووي شرح (1)
 .2996أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، ابب يف أحاديث متفرق، برقم:  (2)
 .2018 ابب آدام الطعام والشراب وأحكامهما برقم: كتاب األشربةأخرجه مسلم   (3)
 190ص 13جاملرجع السابق،  (4)
 .3768ام، برقم:سنن أيب داوود، كتاب األطعمة، ابب يف االجتماع على الطع (5)
 .192ص 13، ج2النووي، شرح مسلم، ط (6)

= 
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الشططططططططيطان إمنا يتمكن من الطعام إذا مل يذكر  أخرب أن ملسو هيلع هللا ىلصويسططططططططتدل له أبن النيب : قال النووي
 .(1)ااسم هللا تعاىل عليه

الصواب الذي عليه مجاهري العلماء من السلف واخللف من احملدثني والفقهاء واملتكلمني أن ا وقال:
وأن الشططططططططيطان أيكل  ظواهرها،هذا احلديث وشططططططططبهه من األحاديث الواردة يف أكل الشططططططططيطان حممولة على 

 .أعلم(اوهللا  قبوله واعتقاده،فوجب  أثبته،العقل ال حييله والشرع مل ينكره بل إذ  حقيقة؛

 :تشكلهم

هبا  وما يتعلقودليله ما أورده النووي يف ابب الرؤاي  األنبياء:أبشططططططكال  ال تتشططططططكلالشططططططياطني  
 تمثلال ي: امن رآين يف املنام فسططططططططططططططرياين يف اليقظة أو كأمنا رآين يف اليقظة ملسو هيلع هللا ىلصرسططططططططططططططول هللا من قول 

 .(2)االشيطان يب

املنام حق وال يتمثل الشطططططيطان به، وكذلك  يف ملسو هيلع هللا ىلصرؤية النيب اذكر البغوي يف اشطططططرح السطططططنةا: 
مجيع األنبياء واملالئكة، وكذلك الشططمس والقمر والنجوم املضططيئة والسططحاب الذي فيه الغيث ال يتمثل 

ذلك املكان وفرج إن كانوا يف الشططططيطان بشططططيء منها. ومن رأى نزول املالئكة مبكان فهو نصططططرة ألهل 
 .(3) اكرب، وخصب

 اجلن من رايض الصاحلني: دالئل تكليف :اخلامساملطلب 

جلن ا التكليف وردت بصططيغة تشططمل خطاابت ، جند أنلتكليفنصططوص الشططرع اب عند النظر يف
: وله سططططططططططططططبحانه[. وق56]الذارايت:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿ تعاىل: من ذلك قوله ،واإلنس

[، 130: ]األنعام ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿
: تعاىل أعماهلم يف الدنيا فقالوردت آايت ترتب اجلزاء على األفعال تشطططططمل جنسطططططي اجلن واإلنس  كما
يف معرض سطططبحانه [، وقال 13: ]السطططجدة ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

حجر ابن قال  [.56: ]الرمحن ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿احلديث عن نعيم اجلنة: 
                                      

 190ص 13ج 2ط شرات مسلمالنووي  (1)
 .2266من رآين يف املنام فقد رآين،  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه مسلم، كتاب الرؤاي، ابب قول النيب  (2)
 .228، ص12، ج 2، طشرات السنة البغوي، انظر: (3)
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 ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴿الك أنه اسطططتدل على أن عليهم العقاب وهلم الثواب، بقوله تعاىل: عن م اونقل
واخلطاب لإلنس واجلن؛ فإذا ثبت أن فيهم مؤمنني، واملؤمن من شططأنه أن  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ﴿مث قال: 

  .(1)به ثبت املطلوبخياف مقام ر 

 .(2) انعلم خالفا بني أهل النظر يف اجلن مكلفون اال اجلبار:قال القاضي عبد 

 .(3)والتكليفاجلن كاإلنس يف العبادات ف

  : رؤية اجلناملطلب السادس

 قال:يف ابب احلث على سططططططور وآايت خمصططططططوصططططططة حيث أيب هريرة رضططططططي هللا عنه  حديثيف 
..احلديث، مث .حبفظ زكاة رمضططططان، فأ ين آت، فجعل حيثو من الطعام، فأخذته ملسو هيلع هللا ىلصوكلّن رسططططول هللا 

 (4) شيطانا قال: اذاك، الث اي أاب هريرة؟ اقلت: التعلم من أباطب منذ ث ا :ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

يرون اسططتحالة رؤية اإلنس للجن على أصططل خلقتهم اليت هي يف األصططل غري أهل العلم أكثر  
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ تعاىل:وا بقوله واسططططططططططتدل ابسططططططططططتثناء األنبياء عليهم صططططططططططلوات هللا، معروفة،

 .(5)﴾ڻ

ألن هللا عز  شططططططططهادته؛لعدالة أنه يَرى اجلن أبطلُت من زعم من أهل ا قال الشططططططططافعي رمحه هللا:
 .(6)نبّياً إال أن يكون  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿وجل يقول 

 هللا:وقال ابن حزم رمحه 

  .(7) يروننا وال نراهم واملؤمن،فيهم الكافر  وجل،وهم خْلق من خلق هللا عز  حق،وأن اجلن 
                                      

 .346ص 6، جاخلبري، د.طابن حجر، فتح انظر: (1)
 .344ص 6انظر: املرجع السابق ج (2)
 .408ص 4،ج1، طاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالفوانظر: املرداوي:  (3)
 2311برقم  أخرجه البخاري يف كتاب الوكالة، ابب إذا وكل رجال، فرتك الوكيل شيئا فأجازه. (4)
 .27سورة األعراف: اآلية: (5)
 .195ص 2، ج2، طمجع أحكام القرآن للشافعيالبيهقي:  :انظر (6)
 .33ص 1، جابآلاثراحمللى  انظر: ابن حزم، (7)

= 
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فالقدرة على الرؤية إمنا  هبيمة،إنسططططي أو  ما ثبت من رؤيتهم على صططططورةمنافاة يف هذا بني وال 
 احلقيقية.هي منفية عن رؤية صورهتم 

 قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا:

يَطرَاُكْم  ِإنَّهُ ﴿ :وأن قوله تعاىل رؤيته،يتصططططور ببعض الصططططور فتمكن  قد -الشططططيطان  أي: -وأنه 
  .(1)على صورته اليت ُخلق عليها خمصوص مبا إذا كان ﴾تَطَرْوهَنُمْ ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث ال 

 .(2)على الغالباأبنه  النووي فقد أجاب املستدلني ابآليةوأما 

 الصاحلني: رايض يف التحصن من أذية الشياطنيدالئل : املطلب السابع

ينا وقد أرشدان نب (3): ِإنَّ الشَّْيطَاَن جَيْرِي ِمَن اإْلْنَساِن جَمَْرى الدَّمِ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  يف احلديث قول صح
 وأذيته. من كيد الشيطان وَمْكره ناكل ما حيفظعليه الصالة السالم ل

 :ما يليومن األدلة من رايض الصاحلني 
الرؤاي  :روايةوىف -الرؤاي الصطططططططططططططططاحلة ا : ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب  :قالعن أىب قتادة رضططططططططططططططى هللا عنه  -
ه ثالاثً، وليتعوذ من هللا، واحللم من الشطططططططططططيطان، فمن رأى شطططططططططططيئاً يكره فلينفث عن مشال من-احلسطططططططططططنة

 .ابب الرؤاي وما يتعلق هباكتاب آداب النوم   االشيطان فإهنا ال تضره
  :والكفارابب النهي عن التشبه ابلشيطان بوب النووي يف كتاب و 

إذا وقعت لقمة أحدكم، فليأخذها فليمط ما كان هبا من أذى ا :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسططططططططططططططول هللا  وقال
 .وليأكلها، وال يدعها للشيطان

. (4)من شأنه، حىت حيضره عند طعامه شيءإن الشيطان حيضر أحدكم عند كل ا :قال ملسو هيلع هللا ىلص قولهو 

                                      
 .489ص 4د.ط، ج فتح اخلبري، انظر: (1)
 29ص 5ج 2النووي شرات مسلم، ط انظر: (2)
؟، برقم املعتكف؛ أخرجطططه البخطططاري، كتطططاب: االعتكطططاف، ابب: هطططل خيرج ملسو هيلع هللا ىلصمتفق عليطططه من حطططديطططث صطططططططططططططططفيطططة زوج النيب  (3)

 (.2175برقم ) ..،.م، ابب: بيان أنه يستحب ملن رُئي خالياً ابمرأة وكانت زوجتهومسلم، كتاب: السال (.2035)
 .2019صحيح مسلم: كتاب األشربة، ابب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، برقم  (4)
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 يف التحذير من أذية الشيطان واإلرشاد لسبل التعوذ والتحصن من شره. كلها

ان اال  كلوا ابلشططمال، فإن الشططيط: ملسو هيلع هللا ىلصعن جابر رضططي هللا عنه قال: قال رسططول هللا حديث 
 .(1)أيكل ويشرب بشماله 

لن أحدكم بشطططططماله، قال: اال أيك ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضطططططي هللا عنهما أن رسطططططول هللا يث حدو 
  .(2)كل بشماله ويشرب هباا فإن الشيطان أي هبا،وال يشربن 

  (3)ا يدينأن للشياطني وفيه  الشياطني،ينبغي اجتناب األفعال اليت تشبه أفعال ا النووي:قال 

عائشططططططططة التسططططططططمية يف أوله واحلمد يف آخره عن  وحنوه احلديث يف كتاب أدب الطعام، يف ابب
أيكل طعاما يف سططططططتة من أصططططططحابه، فجاء أعرايب، فأكله  ملسو هيلع هللا ىلصرضططططططي هللا عنها قالت: كان رسططططططول هللا 

 (4)ا اأما إنه لو مسى لكفاكم: ملسو هيلع هللا ىلصبلقمتني فقال رسول 

إن غطوا اإلانء، وأوكئوا السططططططططططططططقاء، وأغلقوا األبواب، وأطفئوا السططططططططططططططراج، فا :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 
النهي عن ترك  ابب-عنهااألمور املنهي  كتاب-إانءً الشطططيطان ال حيل سطططقاء، واليفتح اباًب واليكشطططف 

 .النار يف البيت عند النوم وحنوه سواء كانت يف سراج أو غريه

الذكر عند  ابب-الدعواتكتاب اعوذ بك من شططر نفسططي وشططر الشططيطان وشططركهأ :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 .الصباح واملساء

قال ال إله إال هللا وحده ال شططططططططططططططريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل من ا :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
شيء قدير، يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة، وحميت عنه مائة سيئة، 

 .فضل الذكر واحلث عليه ابب-األذكار كتاب- وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي

بسطططططططم  :قاللو أن أحدكم إذا أتى أهله ا :قال ملسو هيلع هللا ىلصي هللا عنهما عن النيب وعن ابن عباس رضططططططط

                                      
 .2033صحيح مسلم: كتاب األشربة، ابب استحباب لعق األصابع، برقم: (1)
 .2020عام والشراب وأحكامهما، برقم صحيح مسلم: كتاب األشربة، ابب آداب الط (2)
 .192ص 13ج ،2ط، شرات مسلم، انظر: النووي (3)
 .1858أخرجه الرتمذي يف سنن، أبواب األطعمة، ابب ماجاء يف التسمية على الطعام، برقم:  (4)
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  (1)انا، فقضى بينهما ولد مل يضره هللا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقت

أنه ال يضططططططططططره أنه ال يصططططططططططرعه شططططططططططيطان وقيل ال يطعن فيه معىن احلديث  وأوضططططططططططح النووي أن
 ومل حيمله أحد على العموم يف مجيع الضطططرر والوسطططوسطططة واإلغواء الشطططيطان عند والدته خبالف غريه قال

 .(2) اهذا كالم القاضي وقال

حبفظ زكططاة  ملسو هيلع هللا ىلصوكلّن رسططططططططططططططول هللا ا  فيططه:الططذي رضططططططططططططططي هللا عنططه حططديططث أيب هريرة  ويف -
إذا أويت إىل فراشطططططططططك فاقرأ آية الكرسطططططططططي من أوهلا حىت أبتم  :يلقال  :قلت ا ؟هيما ا....رمضطططططططططان

ال يزال عليططططك من هللا حططططافظ، ولن  :يلوقططططال [ 255]البقرة:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ :ةاآليطططط
أما إنه قد صططدقك وهو كذوب، تعلم من أباطب منذ ا : ملسو هيلع هللا ىلصيقربك شططيطان حىت تصططبح، فقال النيب 

على سور وآايت احلث  ابب - الفضائلكتاب ) اذاك شيطانا :القال،  :قلت ؟ا ثالث اي أاب هريرة
 .صةخمصو 

يتعوذ من اجلان، وعني  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسططططططططول هللا   :وعن أيب سططططططططعيد اخلدري رضططططططططي هللا عنه قال -
احلث  ابب-الفضطائلكتاب ) ا .اإلنسطان، حىت نزلت املعوذ ن، فلما نزلتا، أخذ هبما وترك ما سطوامها

 احلث على سور وآايت خمصوصة ابب-الفضائل كتاب-على سور وآايت خمصوصة 

ال جتعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان  ا :قال ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنه أن رسول هللا  أيب هريرة رضي وعن -
 .اينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

أقيموا الصططططططططططططططفوف، وحاذوا ا :قال ملسو هيلع هللا ىلصوعن ابن عمر رضططططططططططططططي هللا عنهما، أن رسططططططططططططططول هللا  -
 ابب-اببالفضائل  ابكتللشيطان  املناكب، وسدوا اخللل، ولينوا أبيدي إخوانكم، وال تذروا فرجات 

 فضل الصف األول واألمر إبمتام الصفوف اأُلول، وتسويتها والرتاص فيها

نفسططي بيده إين ألرى الشططيطان يدخل  فوالديرصططوا صططفوفكم، وقاربوا بينها وحاذوا األعناق ا
  . ((مسلمحديث صحيح رواه أبو داود إبسناد على شرط )) امن خلل الصف، كأهنا احلذف

                                      
 .1434برقم:  قوله عند اجلماع ما يستحبالنكاح ابب  أخرجه مسلم كتاب (1)
 .5ص 10ج 2النووي شرح مسلم ط (2)
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 :ابجلنحكم االستعانة  :الثامن املطلب

مفاسد عظيمة مراعاهتا  على عدم يرتتبقد  الشرع،اجلن من عوامل الغيب اليت حتكمها ضوابط 
فتاوى أهل العلم حبرمة التعاطي مع اجلن والتعامل معهم  جاءتلذلك  ،العقيدةقد تؤدي إىل خلل يف 

دا لباب الفتنة سططططططط ذلك،التسطططططططاهل يف وضطططططططرورة عدم  -سطططططططواء يف ذلك املؤمن منهم والكافر  -مطلقا 
 اإلميانية.لفطرة محاية لو  والريبة،

ڎ ڈ ڈ ژ ﴿ تعاىل:يف الكتاب والسططططنة، قال  لتعامل مع اجلن من األمور اليت ورد حكمهاوا

 .(1)ا ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

إذا نزلوا واداي أو مكاان  ا كانوا :موضططططططططططططططحا معىن هذه االسططططططططططططططتعانة والتعوذ بقوله كثريقال ابن  
 اجلان،يعوذون بعظيم ذلك املكان من  جاهليتها،شططططا من الرباري وغريها كما كان عادة العرب يف موح

 وخفارته،أن يصطططيبهم بشطططيء يسطططوؤهم كما كان أحدهم يدخل بالد أعدائه يف جوار رجل كبري وذمامه 
 يف ذلك وهو السطططططططططططططططدي ذكر ابن كثري قولو ، فلما رأت اجلن أن اإلنس يعوذون هبم من خوفهم منهم

أعوذ بسططيد هذا الوادي من اجلن أن أضططر أان  فيقول:كان الرجل خيرج أبهله فيأيت األرض فينزهلا ا :أنه
 .(2)ارهقتهم اجلن األذى عند ذلك هللا،فإذا عاذ هبم من دون  قال: ماشييت،فيه أو مايل أو ولدي أو 

لرمل والطوارق ابب النهي عن إتيان الكهان واملنجمني والعراف وأصطططططططططططططحاب اأورد النووي يف و 
إن ا :ليقو  ملسو هيلع هللا ىلصعن عائشططة رضططي هللا عنها أهنا مسعت رسططول هللا حديثا ابحلصططى وابلشططعري وحنو ذلك 

فتذكر األمر قضططي يف السططماء، فيسططرتق الشططيطان السططمع،  .-وهو السططحاب-نان املالئكة تنزل يف الع
 عنها.املنهي  كتاب األمور  .اائة كذبة من عند أنفسهمفيسمعه، فيوحيه إىل الكهان، فيكذبون معها م

  

                                      
 5سورة اجلن: اآلية: (1)
 .239ص 8ج 2، طتفسري ابن كثري (2)
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قوله وقد حيل بني الشياطني وبني خرب السماء ا:وعلق على هذا احلديث يف شرح مسلم بقوله
ومل يكن قبلها وهلذا  ملسو هيلع هللا ىلصوأرسططططططططططططططلت الشططططططططططططططهب عليهم ظاهر هذا الكالم أن هذا حدث بعد نبوة نبينا 

خربه وهلذا كانت الكهانة فاشطططية  أنكرته الشطططياطني وار عت له وضطططربوا مشطططارق األرض ومغارهبا ليعرفوا
يف العرب حىت قطع بني الشططياطني وبني صططعود السططماء واسططرتاق السططمع كما أخرب هللا تعاىل عنهم أهنم 

السطططماء فوجدانها ملئت حرسطططا شطططديدا وشطططهبا وأان كنا نقعد منها مقاعد للسطططمع فمن  وأان ملسطططناقالوا 
العرب ابسططططتغراهبم رميها لكوهنم مل يعهدوه قبل يسططططتمع اآلن جيد له شططططهااب رصططططدا وقد جاءت أشططططعار 

 .(1)االنبوة وكان رميها من دالئل النبوة
  

                                      
 .167ص 4ج 2، طشرات مسلملنووي: ا (1)
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 الكتب السماوية :األولملبحث ا

ويف  ،هبإالاإلميان  مال يتان ابلكتب السطططططماوية أصطططططل أصطططططيل وركن من أركان اإلميان الذي اإلمي
املصططنف قد تناول ركن اإلميان ابلكتب السططماوية إبيراده أحاديث عامة يف  الصططاحلني جندكتابنا رايض 

 .ص أبوااب عن فضائل القرآن العظيممث خ السماوية،مجيع أبواب الكتاب عن اإلميان ابلكتب 

 الدين:ورد ذكر اإلميان ابلكتب السماوية يف أعظم حديث يف بيان أصول 

عن اإلميان فقال: أن تؤمن ابهلل ومالئكته، وكتبه  ملسو هيلع هللا ىلصوهو حديث جربيل عندما سططططططططططططططأل النيب 
 .ابب املراقبة. (1)وشرهورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن ابلقدر خريه 

على أنبيائه متفق عليه بني الفرق أبسطططرها، اعلم مبجموع األدلة أن نزول كالم هللا  :قال النووي
فمنكر ذلك يكون خارقاً لإلمجاع ال يعتد به، سططططططططيما من خرق إمجاع الصططططططططحابة فيما هو من أصططططططططول 

أمجعوا على ذلك من غري أن خيطر هلم حقيقة أو جمازاً يف معىن  نهمودعائمه، فإهنم رضطوان هللا ع الدين
 الدين وعليه بنيان قواعد شرائع املسلمني، فلما أمهلوا ذلك مل النزول، فإن هذا األمر من أهم األمور يف

يتعرضططططططوا إليه، دل على اتفاقهم ما قلنا، وال ميكن إطباق مجيع الصططططططحابة وهم نقلة هذا العلم وأصططططططول 
 (2)الدين وأصحاب العربية واللسان والفصاحة على استعمال اجملاز يف صور ال تعد وال حتصىا.

كل أمة مشططططركة أصططططل شططططركها عدم كتاب منزل من السططططماء ا تيمية:ن وقال شططططيخ اإلسططططالم اب
 .(3)ال إخالصها كتاب منزل من السماء وكل أمة خملصة أص

 الدين،فاإلميان ابلكتب السططططططططططططططماوية هو الركن الثالث من أركان ا عثيمني:بن اويقول العالمة 
علي موسططططططططى عليه  لذي أنزل هللا، وهي الكتاب اماال نعلمه، فالتوراة الكتب ما نعلمه ومنهاومن هذه 

ة والسططططططالم عليه الصططططططال الكتاب الذي أنزله هللا علي عيسططططططىمعلوم، واإلجنيل، وهو  الصططططططالة والسططططططالم
م عليه الصطططططالة والسطططططال م مذكورة يف القران، وزبور داودعليه الصطططططالة والسطططططال معلوم، وصطططططحف إبراهيم

                                      
 .8أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، ابب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان وأشراط الساعة  (1)
لنووي وأثره يف احلديث وعلومه، اإلمام ا ،، وانظر: احلداد1، طجزء فيه اعتقاد الســـــلف يف احلروف واألصـــــواتالنووي،  (2)

 .236 ، ص1ط
 .105ص 20ج، األوقاف السعودية ط جمموع الفتاوى، ابن تيمية، (3)
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انت غري التوراة مذكورة يف القران أيضا. إن ك عليه الصالة والسالم مذكور يف القران، وصحف موسى
وال يعّن  إمجاال،فما ذكر هللا امسه يف القران وجب اإلميان به بعينه وامسه، وما مل يذكر فانه يؤمن به 

، الن األانجيل املوجودة عند النصارى عيسى علىذلك إن ما وجد عند النصارى اليوم هو الذي نزل 
هبا قسططاوسططة النصططارى فزادوا فيها ونقصططوا وحرفوا، وهلذا جتدها تنقسططم اليوم حمرفة ومغرية ومبدلة، لعب 

كتاب واحد، لكن هللا تعاىل   عيسططى علىإىل أربعة أقسططام أو مخسططة، ومع ذلك فان الكتاب الذي نزل 
إمنا تكفل حبفظ الكتاب الكرمي الذي نزل علي حممد صطططططططططلي هللا عليه وسطططططططططلم، ألنه ال نيب بعده، يبني 

صططططحيح، وما هو احملرف. أما الكتب السططططابقة فإهنا مل أبل من التحريف، ألنه سططططيبعث للناس ما هو ال
ظ القران دون غريه أنبياء يبينون فيها احلق ويبينون فيها احملرف، وهذا هو السططططططططططططططر يف إن هللا تكفل حبف

 إذا وجدوا الكتب حمرفة، عليهم السططططططططططططططالمجل إن يعلم الناس حاجتهم إىل األنبياء أمن الكتب، من 
 (1) ا.فتايت األنبياء وتبني احلق

  

                                      
 .447ص  1ج ،د.ط شرات رايض الصاحلني،ابن عثيمني،  (1)
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 السابقة السماوية الشرائع واألحكام الواردة يف الكتب الثاين:املبحث 

 السططابقة؟الواردة يف الكتب  ابلشططرائع واألحكامأن نتحاكم  هل يلزمناجنيب هنا على مسططألة وهي 
 .(1) لنارع استدل النووي يف عدة مواضع يف شرحه ألحاديث مسلم على أن شرع من قبلنا ش

 من أحد شطططططرع على كان  ما الوحي نزول قبل ملسو هيلع هللا ىلص حممدا أن احلقا :(2)يقول الرازي فخر الدين
 صططططارت والسططططالم الصططططالة عليه عيسططططى شططططرع على السططططابقة الشططططرائع ألن وذلك،السططططالم عليهم األنبياء

 ةمنقطع صططططارت فقد السططططالم عليه عيسططططى شططططريعة وأما والسططططالم الصططططالة عليه عيسططططى بشططططرع منسططططوخة
 وأما حجة نقلهم يكون فال ابلتثليث القول بسطططططططططبب كفار  وهم النصطططططططططارى عندهم الناقلني أن بسطططططططططبب
 حجة نقلهم يكون فال قليلون فهم التثليث من الرباءة مع السططططالم عليه عيسططططى شططططريعة على بقوا الذين
 .(3)اأحد شريعة على النبوة قبل كان  ما ملسو هيلع هللا ىلص حممدا أن ثبت كذلك  كان  وإذا

أن ما قصة هللا علينا من هذه الكتب، فأننا نعمل به ما مل يرد شرعنا ن عثيمني باويقول الشيخ 
 جفحف مغ جغ مع﴿، وقال: (4)﴾ خف حف جف مغ جغ مع جع﴿  قال هللا: خبالفه، كما
فما قصطططططة هللا علينا وما نقله لنا من الكتب السطططططابقة فهو شطططططرع لنا، ألن هللا مل يذكره  ،﴾مف خف

ورد شطططرعنا خبالفه صطططار انسطططخا هلا. كما إن من اآلايت الشطططرعية  عبثا، إال إذا ورد شطططرعنا خبالفه، فإذا
نقال فانه  النازلة يف شططططرعنا ما يكون منسططططوخا آبايت أخرى، فكذلك ما ذكره هللا عن الكتب السططططابقة

ال نصطططططدقه وال نكذبه، كما أمر بذلك  أخبار فأنناأما ما جاء يف كتبهم من  ،قد ينسطططططخ هبذه الشطططططريعة
 .(5)والسالما عليه الصالة -النيب

أن العمل مبا فيه  االسططططابقة، كمتكفي وتغّن عن مجيع الكتب السططططماوية  هذا وقراءتنا يف كتابنا
وذلك أن كتابنا نزل  مجيعا، نؤمن هباكنا   السطططططططططططططططابقة وإنمن أحكام يغّن عن العمل أبحكام الكتب 

 عليها.مشتمال على أحكام الكتب السابقة ومهيمنا ومسيطرا 

                                      
 .224ص 10ج 32ص 4ج 230ص 2، ج2ط، شرات مسلم، النوويانظر  (1)
ا يف التفسري وعلم الكالم والفلك 1210- 1150هطططططططط، 606- 544الرازي: فخر الدين امللقب خبطيب الري، ) (2)

ً
م(، كان عامل

 والفلسفة وعلم األصول.
 .110ص 1جد.ت،،، معامل أصول الدين، د.طالرازي (3)
 .111سورة يوسف: اآلية  (4)
 .447ص 1، د.ط ج، شرات رايض الصاحلنيابن عثيمني (5)
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 القول العقدي يف القرآن العظيم :املبحث الثالث

تقوم عقيدة أهل السنة واجلماعة على أن القرآن الكرمي هو كالم هللا ووحيه املنزل منه تعاىل إىل 
 وانعقد على هذا إمجاع األمة إىل قيام الساعة. ،ملسو هيلع هللا ىلصخا  األنبياء والرسل نبينا حممد 

 فخرجا آبية منه املتعبد بتالوتههو الكالم املنزل لإلعجاز ا القرآن:قال الزركشططططططططططططططي يف تعريف 
-وعيسططططططططططى  موسططططططططططى ملسو هيلع هللا ىلصوقولنا: الإلعجازا خرج به املنزل على غري النيب  النفسططططططططططي.الكالم  ابملنزلا
 :، فإنه مل يقصططططد به اإلعجاز، واألحاديث النبوية. وقد صططططرح الشططططافعي يفا الرسططططالة-السططططالم  عليهما

 ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿، [3]النجم:  ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴿اأبن السططططططططططططططنططة منزلططة كططالكتططاب. قططال هللا تعططاىل 
 .(1)اوأنزله هللا تعاىل بلغة العرب ،وخرج بقولنا: ااملتعبد بتالوتها ما نسخت تالوته [.4]النجم: 

مجع فيه علم األولني واآلخرين، وأكمل به الفرائض والدين، فهو ا:قال أبو احلسططططططططن األشططططططططعري
 (2)ىان خالفه ضل وغوى، ويف اجلهل تردصراط هللا املستقيم، وحبل هللا املتني، فمن متسك به جنا، وم

اقد أمجع املسطططططططططططططلمون على أن القرآن املتلو يف مجيع األقطار، واملكتوب يف املصطططططططططططططحف  :يقول النووي
 ﴾گ﴿إىل آخر  ﴾پ پ پ پ﴿الذي أبيدي املسططططططططططططططلمون، مما مجعه الدفتان من أول 

منه حرفاً قاصداً لذلك، أو  ن من نقصأن مجيع ما فيه حق، و أو  ،ملسو هيلع هللا ىلصلى نبيه كالم هللا ووحيه املنزل ع
لذي وقع عليه اإلمجاع، وأمجع بدله حبرف آخر مكانه، أو زاد عليه حرفاً مل يشططططططططتمل عليه املصططططططططحف ا

فكالم هللا ليس إال احلروف واألصطططططوات املفيدة ألمور  ،أنه ليس بقرآن، عامد لكل هذا فهو كافر ىعل
د بني أظهران، الذي نتلوه أبلسططنتنا وحتفظه أوالدان هو املوجو  و،بنظم القرآن ملسو هيلع هللا ىلصالشططرع املنزلة على النيب 

 السطططططططنة أهل مذهباقدامة:قال ابن  .(3)ونكتبه يف مصطططططططاحفنا، وليس هلل كالم سطططططططواه، هذا مذهبنا ا
 أمة من بعدهم ومن إبحسططططططططططططان، هلم التابعون وأصططططططططططططحابه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسططططططططططططول عليه كان  والذي واجلماعة،
 سططططططيد قلب على األمني الروح به نزل املبني، وكتابه املتني، وحبله القدمي، هللا كالم  القرآن أن: اإلسططططططالم

                                      
 .182-177ص 2ج 1ط البحر احملي ،الزركشي،  (1)
  .10ص 1، ج1، طاإلابنة ياألشعر  (2)
  .72-25ص ، 1، جزء فيه اعتقاد السلف يف احلروف واألصوات، ط( النووي3)

اإلرشطططاد  ، ))مع تكملة السطططبكي واملطيعي(( ط:، اجملموع.وانظر: النووي2ص 1، ج2، ط، شــرات مســلموانظر أيضطططا النووي
 .196ص 2د.ط، د.ت، ج
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 هو الذي العريب الكتاب هذا وهو ،وكلمات وحروف، وآايت، سور، وهو مبني؛ عريب بلسان املرسلني
 احملاريب، يف متلو املصطططططططاحف، يف مكتوب املعوذ ن، وآخرها الفاحتة، أوهلا سطططططططورة، عشطططططططرة وأربع مائة

أدلة من الكتاب والسططططططططططنة  وأبعاض. وجاءت وأجزاء وآخر، أول له ابأللسططططططططططن لومت ابآلذان، مسططططططططططموع
 هو ،الكتطططاب)القرآن( أن على ملسو هيلع هللا ىلص حممطططد أمطططة من اإلمجطططاع ونقطططل،القرآن هو هطططذا واإلمجطططاع على أن

 قرآن، أنطه ثبطت وإذا ذلطك، خطالف من إىل يلتفطت فال أنطه قرآن، القطاطعطة ابألدلطة وثبطت املنزل، القرآن
 السططططفسطططططة من ونوع للعيان، جحد ذلك وإنكار إشططططكال، بغري وحروف وكلمات، ،وآايت سططططور فهو

 قرآانً،: أمته ومسته قرآانً  ملسو هيلع هللا ىلص النيب ومساه قرآانً،: الكتاب هذا مسى تعاىل هللا أن العجب ومن واهلذاين،
 قرآانً، املعتزلة ومسته ﴾خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿: قرآانً  اجلن ومسته

كمططا وردت اآلاثر واألخبططار عن هللا وعن   ،أمجعني وخلقططه العططاملني رب خططالفططةمب الطططائفططة هططذه فجططاءت
 قرآانً، املسطططططلمون يعرفه الذي عليه، املنزل الكتاب هذا سطططططوى ابلقرآن أراد ما ملسو هيلع هللا ىلص النيب أن على رسطططططوله

 هو ما يدري وال أول، وال آخر، له وال ينزل، وال للحس، يظهر ال،الباري نفس يف معىن إنه به يرد ومل
 .(1)كلماتا  وال حروف، وال آايت، وال سور، هو وال

 كلمات  وصططططططططططططططفاته ونعته هللا وقدرة، فيبيد مبخلوق ليس هللا ومن هللا كالم  والقرآنا :املزينقال 
 شططططبه عن صططططفاته جلت فيزيد انقصططططا ربنا كان  وال فتبيد حمداثت ليسططططت أزليات دائمات خملوقات غري

 .(2)ا املخلوقني

 فيما الكالم نرى وال ،تصطططرف وحيث جهاته جبميع خملوق غري هللا كالم  آنوالقر  ا:الذهليقال 
 فكل واملقري واملقرى واملتلي املتلى من أحدثوا وما والورق واحلرب واألقالم األصطططوات يف فتكلموا أحدثوا
 .(3)اميرتى وال فيه يشك ال جهمي عندان فهو حمدث القرآن أن زعم ومن ،بدعة عندان هذا

  

                                      
البن حكاية املناظرة يف القرآن مع بعض أهل البدعة .وانظر أيضططططططا 131ص 1، ج1، طالربهان يف بيان القرآناملقدسططططططي،  (1)

  .17ص 1ج، 1قدامة، ط
 185ص 1، ج1، ط، العلو للعلي ال فارالذهيب، مشس الدين (2)
 186ص 1، ج1، ط، املرجع السابقالذهيب (3)
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 .(1)انه سبحانه مل خيلق شيئا إال وقد قال له كنإإن كالم هللا غري خملوق، و ا ي:قال األشعر 

 ذاته صطططططفات من شطططططيء يكون أن جيوز وال ذاته، صطططططفات من صطططططفة هللا وكالم:اقال البيهقي
  ﴾جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص﴿: ثنططاؤه جططل هللا قططال حططاداث، وال حمططداث وال خملوقططا

 أن ويسطططططططططططتحيل قوله، والقرآن كن،  له قائال سطططططططططططبحانه هللا لكان قاخملو  القرآن كان  فلو ،[40: النحل]
 كاألول،  اثلث بقول تعلقه ويف الثاين القول يف والقول اثنيا، قوال يوجب هذا ألن له؛ مقوال قوله يكون
 .(2)خملوقاا القرآن يكون أن فسد ذلك فسد وإذا فاسد، وهو له، هناية ال ما إىل يفضي وهذا

 عليه جربيل نزل به صططططططططططططططفاته، من صططططططططططططططفة وهو خملوق، غري هللا كالم  لقرآناقال ابن العطار:ا
 املصططاحف، يف ويكتب األلسططن، وتتلوه الصططدور، حتفظه الذي وهو أمته، وبلغه ملسو هيلع هللا ىلص النيب على السططالم
 .(3)اكفر  فقد خملوق أنه زعم ومن الربية، ككالم  مبخلوق ليس حقيقة هللا كالم  أنه املؤمنون وأيقن

  

                                      
 .23ص 1ج، 1ط، اإلابنة، األشعري (1)
 .94ص 1ج ،1ط شاد على مذهب السلف وأصحاب احلديث،االعتقاد واهلداية إىل سبيل الر  ،البيهقي (2)
، االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشـــــبهة .وانظر أيضططططططا: الدينوري،64، ص1، ط ، االعتقاد اخلالصابن العطار (3)

 .38ص ، 1ط
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 :يف القرآن يف رايض الصاحلني االعتقاد : دالئلالرابعاملبحث 

رايض يف  همطةوهو أحد الكتطب امل ،خاصطططططططططططططططة يف كتطاب الفضطططططططططططططططائل النووي أبواابأفرد اإلمام 
 :حنو كتاب هللا املعظم  صما خيكل   مجعتالصاحلني 

 ابب األمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. ،ابب فضل قراءة القرآن -

 وت ابلقرآن وطلب القراءة من َحَسن الصوت واالستماع هلا.ني الصابب استحباب حتس -

 .القراءة لىاستحباب االجتماع عابب  ،ابب احلث على سور وآايت خمصوصة -

التبيان يف ايف تصططططططنيفه لكتابه  ،كما تتضططططططح شططططططدة اهتمام اإلمام رمحه هللا ابلقرآن العظيم
وهذا كما يقول  ،أوصطططاف حفظته وطلبتهحيث تناول فيه أهم آداب محلته و  ،اآداب محلة القرآن

كما ثبت يف صطططحيح مسطططلم عن متيم   ،ا من واجب أداء النصطططيحة لكتاب هللا عز وجل :رمحه هللا
قلنا: ملن اي رسططططططططول هللا؟ قال: هلل ولكتابه  ،(1)االدين النصططططططططيحةا قال: ملسو هيلع هللا ىلصالداري قال: إن النيب 

 تعاىل هي اإلميان أبنه كالم هللا تعاىل، فالنصطططيحة لكتاب هللا ؛ولرسطططوله وألئمة املسطططلمني وعامتهم
شيء من كالم املخلوقني، وال يقدر على مثله اخللق أبسرهم، مث تعظيمه وتالوته  هال يشبهوتنزيله 

حق تالوته، وحتسططططططططططينها واخلشططططططططططوع عندها، وإقامة حروفه يف التالوة، والذب عنه لتأويل احملرفني، 
بار وتعرض الطاعنني، والتصططططططططططططططططديق ملا فيه، والو  قوف مع أحكامه، وتفهم علومه وأمثاله، واالعت

مبواعظططه، والتفكر يف عجططائبططه، والعمططل مبحكمططه، والتسطططططططططططططططليم ملتشطططططططططططططططططاهبططه، والبحططث عن عمومططه 
أمجع املسطططططلمون على وجوب  إليه وقدنسطططططوخه، ونشطططططر علومه، والدعاء وخصطططططوصطططططه، وانسطططططخه وم

ا على أن من جحد منه حرفاً مما تعظيم القرآن العظيم على اإلطالق، وتنزيهه وصطططططططططططططططيانته، وأمجعو 
 .(2)اأو زاد حرفًا مل يقرأ به أحد وهو عامل بذلك، فهو كافر ،أمجع عليه

  

                                      
 .55النصيحة، برقم كتاب اإلميان، ابب بيان أن الدين مسلم يف صحيحه، أخرجه  (1)
 .71 ، ص1طيف احلروف واألصوات،  ، جزءالنووي (2)
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ااعلم أن من استخف ابلقرآن أو ابملصحف أو بشيء منه، أو شبه أو جحد حرفاً، أو  وقال:
عامل بذلك، ما أثبته وهو  فيكذب بشططططططيء مما صططططططرح به فيه من حكم أو خرب، أو أثبت ما نفاه، أو ن

من جحد التوراة واإلجنيل، أو كتب  . كذلك إنأو شطططك بشطططيء من ذلك، فهو كافر إبمجاع املسطططلمني
 .(1)اهللا املنزلة، أو كفر هبا، أو سبها أو استخف هبا، فهو كافر

  

                                      
 .164، ص 2، طالتبيان يف آداب محلة القرآنالنووي،  (1)
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 الفصل الرابع: اإلميان ابلرسل عليهم السالم

 :وفيه مباحث 

 ساالت:البشرية للرسل والر  األول حاجةاملبحث  

 عليهم السالم وجوب اإلميان جبميع الرسل واألنبياءاملبحث الثاين:  

 عليه السالم املبحث الثالث شروط الرسول

 الرسل عليهم السالم الرابع: خصائصاملبحث 

 عليهم السالم اإلميان ابلرسل اخلامس: دالئلاملبحث 

 .ن كالم النوويم عليهم السالم متعلقة ابإلميان ابلرسل السادس: مسائلاملبحث 
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 حاجة البشرية للرسل والرساالت األول:املبحث 

حيقق للعبد الفوز والسطططعادة والفالح يف الدنيا  عليهم السطططالم إن اإلميان برسطططاالت األنبياء
هللا تعاىل جعل الرسطططل عليهم الصطططالة والسطططالم وسطططائط بينه وبني عباده يف تعريفهم  ألنواآلخرة، 

كميل ما يصطططلحهم يف معاشطططهم ومعادهم، فبعثوا مجيعا ابلدعوة إىل هللا ما ينفعهم وما يضطططرهم، وت
تعاىل، وتعريف الطريق املوصططل إليه، وبيان حاهلم بعد الوصططول إليه، فأرشططدوهم إىل توحيده تعاىل 
وإثبات صطططفاته وإثبات القدر، وذكر أايم هللا تعاىل يف أوليائه وأعدائه، وهي القصطططص اليت قصطططها 

مثال اليت ضطططططططططططرهبا هلم، وأرشطططططططططططدوهم إىل العلم بتفصطططططططططططيل الشطططططططططططرائع واألمر والنهي على العباد، واأل
واإلابحططة وبيططان مططا حيبططه هللا ويكرهططه، وكططذلططك بينوا هلم وجوب اإلميططان ابليوم اآلخر واجلنططة والنططار 

 تانوالثواب والعقاب، وعلى هذه الثالثة أصطططططططططططططول مدار اخللق واألمر، والسطططططططططططططعادة والفالح موقوف
سططططططططبيل إىل معرفتها إال من جهة الرسططططططططل، فإن العقل ال يهتدي إىل تفاصططططططططيلها ومعرفة  عليها، وال

حقائقها، وإن كان قد يدرك وجه الضطططططططططططططططرورة إليها من حيث اجلملة كاملريض الذي يدرك احلاجة 
إىل الطب ومن يداويه، وال يهتدي إىل تفاصطططططططططططططططيل املرض، وتنزيل الدواء عليه، وحاجة العبد إىل 

لة أعظم ب كثري من حاجة املريض إىل الطبيب، فإن آخر ما يعذب بعدم الطبيب موت الرسططططططططططططططططا
األبدان، وأما إذا مل حيصططططططططططل للعبد نور الرسططططططططططالة وحياهتا مات قلبه مو  ال ترجى احلياة معه أبدا، 

 .(1)وشقي شقاوة ال سعادة معها أبدا، فال فالح إال ابتباع الرسول(

 كال يدر إنه  الإيدرك احلسططططططططن من القبيح  قد الذي اإلنسططططططططان عقلو  قاصططططططططر،العقل البشططططططططري ف
 .إدراك شامل له األمور وليس جزئياتو تفاصيل 

  

                                      
 96، ص19السعودية، جط األوقاف  ،جمموع الفتاوى انظر ابن تيمية، (1)
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 عليهم السالم واألنبياء الرسل جبميع اإلميان وجوب املبحث الثاين:

 ىب ﴿ البشططططططر،اإلقرار أبن هللا تعاىل أرسططططططل رسططططططالً من البشططططططر إىل  أصططططططل اإلميان ابلرسططططططل هو
 .(1)﴾يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب

من عند هللا  الرسططططططططططططططل،جاءت به  ا وجوب اإلميان والتصططططططططططططططديق جبميع مابطة:قال اإلمام ابن 
إال شطططططططططيئا  ،به الرسطططططططططل تما جاءفلو أن رجال آمن جبميع  ،وجل فهو حق الزم وجبميع ما قال هللا عز

 .(2)كافرا عند مجيع العلماء ا  لشيءكان برد ذلك ا  ،واحدا

وأهنم ال أيمرون ، أبن نصدق أبهنم مرسلون ابلوحي ،ن اجململ هبميتحقق ابإلميا واإلميان ابلرسل
وهم أكرم اخللق على هللا وأخصططططهم ابلقرىب لديه جل  ،إال مبا أوحي إليهم، وال يبلغون إال مبا أرسططططلوا به

 وتعاىل.وهم املصطفون من عباده سبحانه  ،وعال

 ملرسطططططططلنيا عند مجيع األنبياء واإن اإلميان برسطططططططل هللا تعاىل من أصطططططططول الدين املتفق على وجوهب
أيب البشططططر إىل خامتهم حممد عليه وعليهم الصططططالة والسططططالم، من لدن آدم عليه السططططالم  عليهم السططططالم

وتصطططططططططديقهم يف كل ما أخربوا به من الغيب،  عليهم السطططططططططالم فيجب اإلميان جبميع األنبياء واملرسطططططططططلني
  ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ﴿ :قال تعاىلوطاعتهم يف كل ما أمروا به وهنوا عنه، 

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

 جيب عليه االعتقاد يصططططح وما التوحيد أصططططلا :(4)حنيفة قال اإلمام أبو ،(3)﴾زت رت يب ىب
 .(5)اورسله وكتبه ومالئكته ابهلل آمنت يقول نأ

وبعد بعثة  ،سطططططططططططالمعليهم ال ال يتم اإلميان الواجب هنا إال ابإلميان جبميع األنبياء واملرسطططططططططططلنيو
                                      

 165سورة النساء: اآلية  (1)
 .232، ص 1، طواإلابنة على أصول السنة والداينة ابن بطة، الشرح (2)
 136:آليةسورة البقرة: ا (3)
يف  م767-699 /هططططططططططططططططط 150-80) اإلمام أبو حنيفة هو فقيه امللة عامل العراق أبو حنيفة النعمان بن اثبت التيمي الكويف، (4)

عّن رمحه هللا بطلب اآلاثر وارحتل يف ذلك، وبرع يف الفقه والتدقيق يف الرأي. انظر سطططططري أعالم النبالء  حياة صطططططغار الصطططططحابة
 .390ص  6ج  3ط

 .7، ص1، طالفقه األكربحنيفة،  ( أيب3)
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/80_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/150_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/150_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/150_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/699
https://ar.wikipedia.org/wiki/767
https://ar.wikipedia.org/wiki/767
https://ar.wikipedia.org/wiki/767
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قال النووي يف وجوب اإلميان  ،ملسو هيلع هللا ىلصبرسططططططالته  نإال ابإلميا اإلميان يصططططططح ال عليهم السططططططالمخا  األنبياء 
والذي نفس حممد بيده، ال يسطططططططططمع يب أحد من هذه األمة يهودي، وال » ملسو هيلع هللا ىلصاوقوله  :بكافة الرسطططططططططل

أي من هو موجود يف ؛(1)«نصططططراين، مث ميوت ومل يؤمن ابلذي أرسططططلت به، إال كان من أصططططحاب النار
فكلهم جيطب عليهم الطدخول يف ططاعتطه وإمنطا ذكر اليهودي والنصططططططططططططططراين  ،زمّن وبعطدي إىل يوم القيطامطة

النصطططططارى هلم كتاب فإذا كان هذا شطططططأهنم مع أن هلم كتااب و  وذلك ألن اليهود ،تنبيها على من سطططططوامها
:ا ثالثة يؤتون أجرهم مرتني: رجل (2)سططططططالم وقوله عليه الصططططططالة وال ،فغريهم ممن ال كتاب له أوىل وهللا

فيه فضططططططططططططيلة من آمن من أهل  فهمن به واتبعه وصططططططططططططدقها ملسو هيلع هللا ىلصمن أهل الكتاب آمن بنبيه، وأدرك النيب 
 (3).هيانت ،ملسو هيلع هللا ىلصوالثاين إلميانه بنبينا  ،وأن له أجرين إلميانه بنبيه قبل النسخ ،ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب بنبينا 

 وصططططططدق، حق به جاؤوا ما مجيع وأن ،وأنبيائه هللا رسططططططل جبميع اإلميان جيبا قال ابن العطار:
  َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ﴿ :تعاىل هللا قال
 واآلية ،(4)﴾زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ﴿ :عمران آل يف اليت
 ،(5)﴾ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من

 الكتب؛ ومجيع،عليهم السطططططالم السطططططابقني األنبياء جبميع يؤمن حىت امؤمن الرجل يكون ال: العلماء قال
 صبيانه يعلم أن اإلنسان على فيجب:ا(6)الواحدي قال ،الرسل مجيع على - وجل عز - هللا أنزهلا اليت

 كلفوا  أهنم يظنوا أن يبعد ال إذ جبميعهم؛ ابإلميان وأيمرهم ،عليهم السططططططططططططططالم األنبياء ونسطططططططططططططططاءه أمساء
 احلسططططططططططططططن قال ،(7)﴾مي خي  حي جي يه ىه ﴿ :تعاىل قوله فيلقنوا فقط، ملسو هيلع هللا ىلص حمدمب ابإلميان

                                      
 مبلته، إىل مجيع الناس ونسططططططططخ امللل  ملسو هيلع هللا ىلصحممد ابب وجوب اإلميان برسططططططططالة نبينا  اإلميان،يف صططططططططحيحه، كتاب  مســــــلمأخرجه  (1)

 .153برقم 
، برقم مبلتهإىل مجيع الناس ونسطططططخ امللل  ملسو هيلع هللا ىلصاإلميان، ابب وجوب اإلميان برسطططططالة نبينا حممد  صطططططحيحه كتابأخرجه مسطططططلم يف  (2)

154. 
 .188، ص2ج ،2مسلم، طشرات النووي،  (3)
 .136سورة البقرة: اآلية  (4)
 .84سورة آل عمران: اآلية  (5)
 .التفسري (: صاحبم1076-ه468أبو احلسن، علي بن أمحد  (6)
 وحتطذير تنبيطه الغطافلني عن أعمطال اجلطاهلني، ابن النحطاس الطدمشطططططططططططططططقي،211ص 1ج ،1ط، االعتقاد اخلالص، ابن العططار (7)

= 
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 يف تعاىل هللا ذكرهم الذين ؛عليهم السططططططططالم األنبياء أمساء وخدمكم وأهاليكم أوالدكم علموا :البصططططططططري
 .(1)ابه جاؤوا ومبا هبم، ويصدقوا هبم، يؤمنوا حىت كتابه

فما جاء به  ،ملسو هيلع هللا ىلص ار مبا جاء به النيباخللق اإلقر جيب على  اتيمية:قال شطططططططططططططيخ اإلسطططططططططططططالم ابن 
القرآن العزيز أو السطططططططنة املعلومة وجب على اخللق اإلقرار به مجلة وتفصطططططططيال عند العلم ابلتفصطططططططيل، فال 

وأن حممدا رسطططططططول إال هللا  إله أالوهو حتقيق شطططططططهادة  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب مؤمنا حىت يقر مبا جاء به يكون الرجل 
إن هذه حقيقة أنه صطططططططادق فيما خيرب به عن هللا تعاىل، ف رسطططططططول هللا شطططططططهد حممدا هللا، فمن شطططططططهد أن
 .(2)االشهادة ابلرسالة

قطع عذر بذلك السططططططفراء بينه وبني خلقه، و فهم على عباده برسططططططله،  هللا جل وعال احتجلقد 
الشطططططرائع، وفرض الفرائض، وختم النبوة برسطططططالة  هلم ب، وشطططططرعكتل عليهم الالرسطططططل، وأنز  فأنزل ،العباد

  زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب﴿ النبيني كما قال عز وجل:حممد خا  

 وقال.﴾مف خف حف جف  مغ﴿وقال:  ،﴾جغ  مع جع مظ حط مض﴿وقال:   ﴾مث
 .(3)(بعدي نيب ال): ملسو هيلع هللا ىلص

 لبس قدا :ابن اجلوزي لنبوات والرسطططططططططل فهذا ممن لبس عليهم الشطططططططططيطان كما يقولومن أنكر ا
 .(4)ا اإلله من يصل ام طريق يسدل النبوات جحد هلم فزين ،وغريهم واهلندوس الربامهة على إبليس

  

                                      
 .534، ص 1، ج1، طالسالكني من أفعال اجلاهلني

 .210ص  املرجع السابق (1)
 .154، ص 5السعودية، جطبعة األوقاف  ابن تيمية، جمموع الفتاوى، (2)
 .3455 إسرائيل،عن بّن  ما ذكر، كتاب أحاديث األنبياء، ابب صحيحهيف  البخاريأخرجه  (3)
 .211ص ،1، طتلبيس إبليسابن اجلوزي،  (4)
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 الرسولشروط  :املبحث الثالث
 منها: وهلا شروط قطعي،إال بدليل  تال تثبالنبوة 

 (1)حرية وذكورة كقوة قال السفاريّن: وشرط من أكرم ابلنبوة ،والذكورة البشري،الكمال 
يئ ﴿: تعاىل، قال رسال إال من جنسهم يرسل للبشرفاهلل جل وعال من رمحته ولطفه بعباده، مل 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿: تعاىلوقال  ، [110]الكهف:  ﴾جب حب خب مب

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿: سططططططططططططططبحطططططانطططططهوقطططططال ، (2)﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

  النووي:بشريتهم ويف هذا يقول  ال تنايففاألنبياء هلم خصائص اختصهم هللا تعاىل هبا لكنها ؛ (3)﴾ک
س، ومطططا يوم اخلميس مث بكى حىت بطططل دمعطططه عبطططاس: يوم اخلمي ابنحطططديطططث يف تعليقطططه على 

ائتوين »وجعه، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصاحلصطططططططى، فقلت: اي ابن عباس، وما يوم اخلميس؟ قال: اشطططططططتد برسطططططططول هللا 
 1673مسلم  «أكتب لكم كتااب ال تضلوا بعدي

األمراض وحنوها ال تنايف النبوة وال تدل على سوء ا: ملسو هيلع هللا ىلصمعلقا على مرض الرسول  النووي قال
 وصف انقص. ألنه مبقام النبوة قال يليفالرق  احلرية،شروط الرسول  منو  ،(4)ا احلال

]يوسططططططططططططططف:  ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ الططذكورة لقولططه تعططاىل:ومن الشططططططططططططططروط 
 العلم.وخالف يف هذا الشرط بعض أهل  ،[109

السطططططططفاريّن القوة، مع مصطططططططاحبة العقل الصطططططططحيح، والفهم واحلكمة، ومن الشطططططططروط اليت ذكرها 
  اخللق.والعلم، وحسن 
واحلاصل اختصت النبوة أبشرف أفراد النوع اإلنساين من كمال العقل والذكاء  السفاريّن:قال 

   .(5)والفطنة وقوة الرأي ولو يف الصباا

                                      
 .265ص  2، ج2، طلوامع األنوارلسفاريّن: ا (1)
 7 سورة الفرقان: اآلية (2)
 58 سورة مرمي: اآلية (3)
 .94 11، ج2ط شرات مسلم،النووي:  (4)
 .266ص  2ملرجع السابق، جا (5)
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 النبوةاملبحث الرابع: دالئل 

وأيدهم  دعواهم،األنبياء رسططططططططططل هللا إىل خلقه، وقد أقام سططططططططططبحانه وتعاىل األدلة على صططططططططططدق 
  اليت تؤيدهم وتكون حجة على الناس لتصديقهم واإلميان برسالتهم.ابحلجج والرباهني

 أنواع من األدلة والرباهني الدالة على نبوته. ولكل نيب

وذكر أنواعها، وماجيب على املسطططططططططططلم  ،ملسو هيلع هللا ىلصيف احلديث عن معجزات النيب  النووي وفصطططططططططططل
والثاين مثل تكثري  ،اوهو منقول تواتر  ضططططططططططططرابن أحدمها القرآن ملسو هيلع هللا ىلصومعجزات النيب ا : جتاهها، قائال

الطعام والشططراب وحنو ذلك ولك فيه طريقان أحدمها أن تقول تواترت على املعىن كتواتر جود حا  
وحلم األحنف بن قيس فططإنططه ال ينقططل يف ذلططك قصططططططططططططططططة بعينهططا متواترة ولكن تكططاثرت أفرادهططا  طي

 ،بغري القرآن ملسو هيلع هللا ىلصادة للنيب ابآلحططاد حىت أفططاد جمموعهططا تواتر الكرم واحللم وكططذلططك تواتر اخنراق العطط
والطريق الثاين أن تقول إذا روى الصططططططططططحايب مثل هذا األمر العجيب وأحال على حضططططططططططوره فيه مع 
سططائر الصططحابة وهم يسططمعون روايته ودعواه أو بلغهم ذلك وال ينكرون عليه كان ذلك تصططديقا له 

 زاد حىت هذا مبثل آحاد أحاديث تظاهرت وقدا وقال: .(1)ايوجب العلم بصطططحة ما قال وهللا أعلم
 اخنراق وهو اآلحاد هذه فيه اشططططططططططططططرتكت الذي ابملعىن القطعي العلم وحصططططططططططططططل التواتر على جمموعها
 الطعام وتسطططططططططططططططبيح وتكثريه املاء ونبع الظاهرة الكثرة القليل الطعام تكثري من ملسو هيلع هللا ىلص به أتى مبا العادة
 .(2)معروف هو مما ذلك وغري اجلذع وحنني

وهو حططديثغزوة تبوك قططال النووي عنططد  الربكططة حططديثططا يف ابب الرجططاءوأورد النووي يف هططذه 
شططططططك الراوى، وال  :رضططططططي هللا عنهما -أو أيب سططططططعيد اخلدرى-وعن أيب هريرة  - :إيراده للحديث

وهذا فيه بيان ملنهج النووي يف إثبات عدالة  -ألهنم كلهم عدول :يضطططططر الشطططططك يف عني الصطططططحايب
ملا كان يوم غزوة تبوك،  :ملا كان غزوة تبوك، أصطططاب الناس جماعة :. وهذا نص احلديث-الصطططحابة

أصططططططططططاب الناس جماعة، فقالوا: اي رسططططططططططول هللا لو أذنت لنا فنحران نواضططططططططططحنا، فأكلنا وادهنا؟ فقال 
افعلواا فجاء عمر رضي هللا عنه، فقال: اي رسول هللا إن فعلت قل الظهر، ولكن ا  :ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

مث ادع هللا هلم عليها ابلربكة لعل هللا أن جيعل يف ذلك الربكة. فقال رسطططططول ادعهم بفضطططططل أزوادهم، 
                                      

 .35ص 12، ج2ط : شرات مسلم،النووي (1)
 .215ص 13ج - 35ص 12ج،املرجع السابق(2)
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فدعا بنطع فبسطططططه، مث دعا بفضططططل أزاودهم، فجعل الرجل جييء بكف ذرة وجييء  انعما :ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
اآلخر بكف متر، وجييء اآلخر بكسططرة حىت اجتمع على النطع من ذلك شططيء يسططري، فدعا رسطول 

اخذوا يف أوعيتكم، فأخذوا يف أوعيتهم حىت ما تركوا يف العسطططططططططططططططكر  : قالعليه ابلربكة، مث ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
 .(1)وعاء إال مألوه، وأكلوا حىت شبعوا وفضل فضلة

أن  وحنو هذا احلديث الوارد يف ابب الداللة على خري والدعاء إىل هدى أو ضطططططططططالل الذي فيه
 سول هللا هو يشتكي عينيه قال:علي بن أيب طالب؟ افقيل: اي ر النيب عليه الصالة والسالم سأل عن 

يف عينيه، ودعا له، فربأ حىت كأن مل يكن به وجع،  ملسو هيلع هللا ىلصفأيت به، فبصطططططططططططق رسطططططططططططول هللا  افأرسطططططططططططلوا إليها
  .(2)فأعطاه الراية

  

                                      
 صطططططططططططططحيحه، كتاب التاريخ، ابب املعجزات، ابب ماابرك هللا جل وعال يف الشطططططططططططططيء اليسطططططططططططططري من الطعام أخرجه ابن حبان يف (1)

 .6530للمصطفى عليه الصالة والسالم، برقم: 
 .2406ابب فضائل علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، برقم:  ،أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل (2)
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 خصائص الرسل عليهم السالم :املبحث اخلامس

ا منه النبوة وعصطططمتهمفاملختار عند أهل السطططنة جواز الذنوب على األنبياء قبل  العصطططمة: -1
املعتزلة إىل امتناعها، ألهنا توجب النفرة املانعة من اتباعهم فتفوت مصططططططططططططططلحة  وقوع وذهب بعد النبوة،

 .(1)البعثة

 وذكر عليهميف جواز املعاصططي على األنبياء صططلوات هللا وسططالمه النووي خالف العلماء  وذكر
 .بل هم معصومون منه أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس جبائز فال خالا أبنه:قول القاضي عياض 

 .اختلفوا فيه قبل النبوة والصحيح أنه ال جيوزأهنم و  

واختلف العلماء هل ذلك بطريق  ،وأما املعاصططططططططططي فال خالف أهنم معصططططططططططومون من كل كبرية 
 أقوال: ثالثةعلى العقل أو الشرع 

 ،املعجزةفقال األستاذ أبو إسحاق ومن معه ذلك ممتنع من مقتضى دليل 

 ،أبو بكر ومن وافقه ذلك من طريق اإلمجاع وقال القاضي 

 العقل.وذهبت املعتزلة إىل أن ذلك من طريق  

 .حالعلى أن كل ما كان طريقه اإلبال  يف القول فهم معصومون فيه على كل اتفاقهم  كما ذكر

 قولني:ختلفوا فيه على فبني أهنم ا وأما ما كان طريقه اإلبال  يف الفعل

 عليهم.السهو والنسيان جواز  وعدمالعصمة  أن :األول

قول اجلماهري من أهل العلم وقد رجحه ووقوعه منهم وهذا هو  السططططهو والنسططططيان : جوازالثاين
مث ال بططد من تنبيههم عليططه وذكرهم إايه إمططا يف احلني على قول مجهور املتكلمني وإمططا ا  لوقططا ،النووي

اخنرام مدهتم وليصططططططططططح تبليغهم ما أنزل قبل وفاهتم على قول بعضططططططططططهم ليسططططططططططنوا حكم ذلك ويبينوه قبل 

                                      
االقتصـاد ، الغزايل: 136ص  1ج1، طأصـول الدين، احلنفي الغزنوي: 305ص 2ج 2، طلوامع األنوارانظر: السططفاريّن:  (1)

 .124ص1ج1طيف االعتقاد، 
= 
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إن السهو ال يناقض النبوة وإذا مل يقر عليه مل حيصل منه مفسدة بل حتصل فيه فائدة الصحيح ف إليهم،
 .(1)اوهو بيان أحكام الناسي وتقرير األحكام

وقال وعاداته وأذكار قلبه  ،ملسو هيلع هللا ىلص أحكام الشطططططططططرع من أفعالهالسطططططططططهو يف  كما تطرق إىل مسطططططططططألة
كما أمجعوا على ،على منعه اعهمأمجذكر وأما السططططططططططططهو يف األقوال البالغية ف ،اجلمهور هو رأيجبوازه و 
السططططططططططططهو يف األقوال الدنيوية وفيما ليس سططططططططططططبيله البال  من الكالم الذي ال يتعلق  تعمده، وأماامتناع 

 .فيهابألحكام وال أخبار القيامة وما يتعلق هبا وال يضاف إىل وحي فجوزه قوم إذ ال مفسدة 

 ذكر عدم نع ذلك على األنبياء يف كل خرب من األخبار كمامب عياض فقال القاضططططططططططططططي وأما 
 ، وقال:اعليهم يف خرب ال عمدا وال سطططططططططهوا ال يف صطططططططططحة وال يف مرض والرضطططططططططاء وال غضطططططططططبجوازه 

وكالمه وأفعاله جمموعة معتىن هبا على مر الزمان يتداوهلا املوافق  ملسو هيلع هللا ىلصحسططططططططططبك يف ذلك أن سططططططططططرية نبينا 
 ،املخالف واملؤمن واملر ب فلم أيت يف شطططططيء منها اسطططططتدراك غلط يف قول وال اعرتاف بوهم يف كلمةو 

ولو كان لنقل كما نقل سططططهوه يف الصططططالة ونومه عنها واسططططتدراكه رأيه يف تلقيح النخل ويف نزوله أبدىن 
هو خري وكفرت  وهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال فعلت الذي ملسو هيلع هللا ىلصمياه بدر وقوله 

  .(2)اعن مييّن وغري ذلك وأما جواز السهو يف االعتقادات يف أمور الدنيا فغري ممتنع وهللا أعلم

 :السالممسألة جواز وقوع الص ائر من األنبياء عليهم 

أهنم معصططومون من  يف ال خالفالعلماء يف عصططمة األنبياء وبني أنه  الفتخإىل ا النوويتطرق 
يف وقوع غريها من الصطططططططغائر إمنا اخلالف هو و ،بفاعلها وحتط منزلته وتسطططططططقط مروأته الصطططططططغائر اليت تزرى

ذهططب معظم الفقهططاء واحملططدثني واملتكلمني من السططططططططططططططلف واخللف إىل جواز وقوعهططا منهم ا :قططالمنهم ف
وذهططب مجططاعططة من أهططل التحقيق والنظر من الفقهططاء واملتكلمني من  ،وحجتهم ظواهر القرآن واألخبططار

إىل عصطططمتهم من الصطططغائر كعصطططمتهم من الكبائر وأن منصطططب النبوة جيل عن مواقعها وعن خمالفة  أئمتنا
هللا تعاىل عمدا وتكلموا على اآلايت واألحاديث الواردة يف ذلك و ولوها وأن ما ذكر عنهم من ذلك 

ن املؤاخذة هبا إمنا هو فيما كان منهم على  ويل أو سطططططهو أو من إذن من هللا تعاىل يف أشطططططياء أشطططططفقوا م
لو صطططح ذلك منهم مل ذلك أبنه  وعلل ،النوويهو الذي مال إليه القول وهذا  ا.وأشطططياء منهم قبل النبوة

                                      
 .61ص  5.ج53ص 3ج 2انظر: النووي، شرح مسلم، ط (1)
 .65ص  5، ج2شرح مسلم، ط ،انظر: النووي (2)
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يلزمنا االقتداء أبفعاهلم وإقرارهم وكثري من أقواهلم وال خالف يف االقتداء بذلك وإمنا اختالف العلماء هل 
 .القربيق فيما كان من ابب ذلك على الوجوب أو على الندب أو اإلابحة أو التفر 

وهي منحة رابنية اختص  الرسطططل يتميزون عن سطططائر البشطططر ابختصطططاصطططهم ابلوحي الوحي: -2
أولئك الَّذين أنعم هللا عليهم من النَّبيني من ذريَّة آدم وممَّن محلنا ﴿قال تعاىل:  هبا هللا جل وعال أنبيائه،

وحكى هللا قول يعقوب البنه  [،58]مرمي:  ﴾واجتبينامع نوِح ومن ذريَّة إبراهيم وإسطططططططططرائيل وممَّن هدينا 
إين اصطططططططططططفيتك على النَّاس ﴿وقال هللا ملوسططططططططططى:  [،6]يوسططططططططططف:  ﴾وكذلك جيتبيك رب ك﴿يوسططططططططططف: 

 .[144]األعراف:  ﴾سااليت وبكالميبر 
األنبياء تنام  )وكذلك ،ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  كما ورد يف احلديث عن  القلوب:نوم األعني دون نوم  -3

 .(1)(نام قلوهبمأعينهم وال ت
 ملسو هيلع هللا ىلصقالت: مسعت رسططططططول هللا  -رضططططططي هللا عنها  -فعن عائشططططططة  أبيري األنبياء عند املوت: -4

يقول: ))ما من نيب ميرض إالّ خرّي بني الدنيا واآلخرة، وكان يف شكواه الذي قبض فيه أخذته حّبة شديدة، 
احلنيمع الَّذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصطططديقني ﴿فسطططمعته يقول:  هداء والصطططَّ  [69: ]النسطططاء ﴾والشططط 

))  . (2)فعلمت أنه خريَّ
إالّ يف املوضططع  نيب ال يقربأنه  تبعد املو املسططائل اليت خيتص هبا الرسططل عليهم السططالم  من -5

 .(3)امل يقرب نيَب إال حيث ميوتاالذي مات فيه، ففي احلديث: 
ن هللا حرم على األرض أجسطططططططططططططاد اإ ملسو هيلع هللا ىلصكما يف قوله   األنبياء:األرض ال  كل أجسطططططططططططططاد  -6
 .ملسو هيلع هللا ىلصوأورده النووي يف ابب فضل الصالة على النيب . (4)األنبياءا

على موسططططططططططططططى ليلة مررت ا :ملسو هيلع هللا ىلصكما ورد يف احلديث عن النيب اء يف قبورهم:  األنبياء أحي -7
  .(5)أسري يب عند الكثيب األمحر وهو قائم يصلي يف قربها

                                      
 .3570 رقمقلبه بتنام عينه والينام  ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب   املناقب، اببكتاب   صحيحه،أخرجه البخاري يف  (1)
 4586ب  [،69﴾ ]النساء: ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑابب ﴿ القرآن،كتاب تفسري   صحيحه:أخرجه البخاري يف  (2)
 .5201، برقم 3األلباين: صحيح اجلامع الصغري وزايدته، ط (3)
 .2212، برقم 3األلباين: صحيح اجلامع الصغري وزايدته، ط (4)
 .2375ابب فضائل موسى عليه السالم برقم أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الفضائل،  (5)
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 الصاحلنييف رايض  السالمالرسل عليهم ذكر دالئل  السادس:املبحث 

جاء ولذا فقد  الصططحيحة،اليت تصططلح لبناء العقيدة  همةاب رايض الصططاحلني من الكتب املكت
 الكتاب.مبثوثة يف عدة أحاديث وآايت  صل العظيم من أصول اإلميان يفذكر هذا األ

 القيامة:وأمشل هذه األحاديث هو حديث الشفاعة يوم 

: اجيمع هللا، تبارك ملسو هيلع هللا ىلص عنهما، قاال: قال رسططططططططططططططول هللا اعن حذيفة، وأيب هريرة، رضططططططططططططططي هللا
وتعطاىل، النطاس فيقوم املؤمنون حىت تزلف هلم اجلنطة، فيطأتون آدم صططططططططططططططلوات هللا عليطه، فيقولون: اي أابان 
استفتح لنا اجلنة، فيقول: وهل أخرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إىل 

، قال: فيأتون إبراهيم، فيقول إبراهيم: لسطططت بصطططاحب ذلك إمنا كنت خليال من ابّن إبراهيم خليل هللا
وراء وراء، اعمدوا إىل موسططططى الذي كلمه هللا تكليما، فيأتون موسططططى، فيقول: لسططططت بصططططاحب ذلك، 

فيقوم  ،ملسو هيلع هللا ىلصاذهبوا إىل عيسططططططى كلمة هللا وروحه فيقول عيسططططططى: لسططططططت بصططططططاحب ذلك. فيأتون حممدا 
مانة والرحم فيقومان جنبيت الصطططططراط ميينا ومشاال، فيمر أولكم كالربقا قلت: أبيب فيؤذن له، وترسطططططل األ

وأمي، أي شططططططططططططططيء كمر الربق؟ قطططال: اأمل تروا كيف مير ويرجع يف طرفطططة عني؟ مث كمر الريح مث كمر 
حىت تعجز ، الطري؟ وأشطططد الرجال جتري هبم أعماهلم، ونبيكم قائم على الصطططراط يقول: رب سطططلم سطططلم

لعباد، حىت جيئ الرجل ال يسطططتطيع السطططري إال زحفا، ويف حافيت الصطططراط كالليب معلقة مأمورة أعمال ا
أبخطططذ من أمرت بطططه، فمخطططدوش انج ومكردس يف النطططارا والطططذي نفس أيب هريرة بيطططده إن قعر جهنم 

 .قدمات، ابب األمر أبداء األمانةكتاب امل(1) ا.لسبعون خريفا

 جع﴿ قال تعاىل: العزم:هم أويل  عليهم السطططططططططالمالرسطططططططططل وأكثر من جاء ذكرهم من األنبياء و 
  حمخم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف  خف حف جف مغ جغ مع

  ذكرهم.الكتاب عدة أحاديث فيها  النووي يفوقد أورد اإلمام  ،﴾جه هن من خن حن ممجن

 

 

                                      
 .195أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، ابب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها،  (1)
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 :السالمعليه  آدم ذكر سيدان وآايت فيهاأحاديث  أوال:

قال: اذهب فسلم  ملسو هيلع هللا ىلصاملا خلق هللا تعاىل آدم  :لقا ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب 
فإهنا حتيتك وحتية ذريتك. فقال: السطططططططططططططالم  كما حييونعلى أولئك نفر من املالئكة جلوس فاسطططططططططططططتمع 

 .(1)ا ورمحة هللا، فزادوه: ورمحة هللا السالم عليكعليكم، فقالوا: 

ابب املنثورات  (2)االيقول: اما بني خلق آدم إىل قيام السطططططططططاعة أمر أكرب من الدج ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 .وامللح

اخلقت املالئكة من نور، وخلق اجلان من مارج من انر، وخلق آدم مما وصططططططططططططططف : ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 .ابب املنثورات وامللحأورده النووي يف  (3) لكما

بعد العصطططططططططر من يوم اجلمعة يف آخر اخللق يف آخر  ملسو هيلع هللا ىلصخلق آدم ا :عن بدء اخللق ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 . (4)صر إىل الليلاساعة من النهار فيما بني الع

أال تنظرون من يشططططفع لكم إىل ربكم؟ فيقول بعض  ...حديث الشططططفاعة الطويل يف ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
الناس لبعض: أبوكم آدم، وأيتونه فيقولون: اي أدم أنت أبو البشططططططططططططططر، خلقك هللا بيده، ونفخ فيك من 

ترى ما حنن فيه، وما ربك؟ أال  روحه، وأمر املالئكة فسطططططجدوا لك وأسطططططكنك اجلنة، أال تشطططططفع لنا إىل
بلغنا؟ فقال: إن ريب غضططططططططططب غضططططططططططبا مل يغضططططططططططب قبله مثله. وال يغضططططططططططب بعده مثله، وإنه هناين عن 

 يف ابب املنثورات وامللح. احلديث.... الشجرة، فعصيت. نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إىل غريي

عا يف على خلق رجل واحد، على صطططططططورة أبيهم آدم سطططططططتون ذرا.. . اجلنة:عن أهل  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 االستغفار. ب. اب(5)السماءا

 
                                      

 .6227أخرجه البخاري: كتاب األدب، ابب بدء السالم، برقم: (1)
 .2946أخرجه مسلم: كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب يف بقية أحاديث الدجال، برقم: (2)
 .5314: كتاب الزهد والرقائق، ابب يف أحاديث متفرقة أخرجه مسلم (3)
 .2889كتاب ابب ابتداء اخللق وخلق آدم عليه السالم، برقم   :أخرجه مسلم (4)
 .194أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، ابب أدىن أهل احلنة منزلة فيها، برقم: (5)
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 :السالمسيدان نوات عليه ذكر  وآايت فيها ثاثنيا: أحادي

فيأتون نوحا فيقولون: اي نوح، أنت أول الرسططططل إىل أهل  :ملسو هيلع هللا ىلصقوله جاء ذكره عليه السططططالم يف 
 احلديث. شكورا،األرض، وقد مساك هللا عبدا 

 الدجال:عن  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  األمانة يفر أبداء كما جاء ذكره عليه السطططالم يف احلديث يف ابب األم
 احلديث. بعده،ما بعث هللا من نيب إال أنذره أمته: أنذره نوح والنبيون من 

 ﴾گ گ﴿: ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل إخبارا عن نوح وذكره النووي يف ابب النصططيحة حيث اسططتدل بقوله 
 .[62]األعراف: 

 :السالمعليه إبراهيم سيدان  ذكر وآايت فيها أحاديث :اثلثا

حني  ملسو هيلع هللا ىلصبن عباس رضططططططططي هللا عنهما أيضططططططططا قال: احسططططططططبنا هللا ونعم الوكيل قاهلا إبراهيم عن ا
وقالوا:  حني قالوا: اإن الناس قد مجعوا لكم فاخشططططططططططططططوهم فزادهم إمياان ملسو هيلع هللا ىلصألقى يف النار، وقاهلا حممد 

 اليقني والتوكل. بالوكيل. ابحسبنا هللا ونعم 

. احلديث بتمامه يف ابب األمر ملسو هيلع هللا ىلصامة إبراهيم يأال وإن أول اخلالئق يكسى يوم الق :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 ابحملافظة على السنة.

فيأتون إبراهيم فيقولون: اي إبراهيم  وامللح:يف حديث الشططططططططططططططفاعة يف ابب املنثورات  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
 .نت نيب هللا وخليله من أهل األرضأ

ليلة أسططططططططططططططري يب فقال: اي حممد أقريء أمتك مّن السططططططططططططططالم،  ملسو هيلع هللا ىلصالقيت إبراهيم : ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة، عذبة املاء، وأهنا قيعان وأن غراسها: سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال 

 ابب فضل الذكر واحلث عليه.هللا وهللا أكربا.

اكان ينفخ  ا ، وقال:أمرها بقتل األوز  ملسو هيلع هللا ىلصأم شطططططريك رضطططططي هللا عنها أن رسطططططول هللا وحديث 
 امللح.ابب املنثورات و  ..(1)على إبراهيم

                                      
، [125﴾ ]النساء: ں ں ڻ ڻِل ا.َِّ تَطَعاىَل: ﴿اَبُب قَطوْ ابب ،أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب أحاديث األنبياء (1)

 3359برقم:
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 ذكر سيدان عيسى عليه السالم وآايت فيها أحاديث :رابعا

قال: امل يتكلم يف املهد إال ثالثة: عيسططى ابن مرمي،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضططي هللا عنه عن النيب 
 .كتاب املقدمات، ابب فضل ضعفة املسلمني  (1)وبينما صيب يرضع من أمه...ا ،جريجوصاحب 

: امن شطططهد أن ال إله إال هللا ملسو هيلع هللا ىلصنه قال: قال رسطططول هللا عن عبادة بن الصطططامت، رضطططي هللا ع
ورسططططططوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي وحده ال شططططططريك له، وأن حممدا عبده ورسططططططوله، وأن عيسططططططى عبد هللا 

امسى  النووي:قال  ،(2)اوروح منه، وأن اجلنة حق والنار حق، أدخله هللا اجلنة على ما كان من العمل
 . (3)خبالف غريه من بّن آدما ،فحسب من غري أب اكناألنه كان بكلمة  ؛عيسى عليه السالم كلمة

بن مرمي اأي أنك روح من أرواح هللا عّز وجّل اليت خلقها، وعيسطططى  وروحه:ا عثيمني:بن اقال 
  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل﴿ تعاىل:كان آية من آايت هللا عز وجل، كما قال 

 .(5)، وآية يف وضعهاشئهمنكان آية يف  (4) ﴾ ين ىن

 شططرك ابلتثليث قوهلم مع إمياهنم أبن وإيذان ابلنصططارى تعريض عيسططى ذكر ايف قال ابن حجر:
 عنه منزه هو مبا وقذفه رسططالته إنكارهم يف ابليهود تعريض (رسططوله) ذكر ويف (،عبده) قوله وكذا ،حمض
 منه، أبنه ووصفه ابلروح تسميته وكذا له تشريف أمته بناو  قوله ويف أمه وكذا

 أن كما  ،منه كائن  أنه فاملعىن ،(6)﴾خي حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن﴿ :تعاىل كقوله
ياء هذه سططططططططططططططخر أنه األخرى اآلية معىن  بقدرته وموجده ذلك كل  مكون أنه أي ؛منه كائنة  األشطططططططططططططط

 أوانه غري يف وأنطقه أب غري من أبدعه عباده على هللا حجة أنه إىل إشططططططططططارة (وكلمته) وقوله ،وحكمته
 كما  به مسي بكالمه كان  فلما ،كن:بقوله أوجده ألنه ؛(هللا كلمة) مسي وقيل ،دهي على املوتى وأحيا

                                      
، 3436[ 16﴾ ]مرمي: ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿أخرجه البخاري: كتاب أحاديث األنبياء، ابب قول هللا تعاىل:  (1)

 .2550ومسلم: كتاب الرب والصلة، ابب تقدمي بر الوالدين على التطوع ابلصالة، 
 وامللح.ابب املنثورات و  ت، ابب الرجاء، كتاب املقدمارايض الصاحلني (2)
 .277ص 1ج، 2طشرات مسلم، النووي،  (3)
 .50سورة املؤمنون: اآلية  (4)
 .284ص 2، ج70ص 3شرات رايض الصاحلني، د.ط، ا ،ابن عثيمني (5)
 13سورة اجلاثية: اآلية  (6)

= 
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 عليه أقدره كان  فلما ابلروح تسميته وأما هللا عبد إين صغره يف قال ملا :وقيل هللا وأسد هللا سيف يقال
 .(1)روحا ذي من جزء غري من وجد روح ذا لكونه :وقيل املوتى إحياء من

 آخر الزمان فإنه سططططططينزل حكما من حكام هذه األمة حيكم بشططططططريعة وأما عن نزول عيسططططططى يف
 :كما أخرب صططلوات هللا وسططالمه عليه بقوله  ،ملسو هيلع هللا ىلصويهل ابحلج على ملة ومنسططك حممد  ،ملسو هيلع هللا ىلصنبينا حممد 

وقتله الدجال حق  ،)والذي نفسططططططططططططططى بيده ليهلن بن مرمي بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما(
وليس يف العقل وال يف الشططططططططرع ما يبطله  ،حاديث الصططططططططحيحة يف ذلكوصططططططططحيح عند أهل السططططططططنة لأل

وزعموا أن هططذه األحططاديططث مردودة  ،وأنكر ذلططك بعض املعتزلططة واجلهميططة ومن وافقهم ،فوجططب إثبططاتططه
 ،ملسو هيلع هللا ىلصوإبمجاع املسلمني أنه ال نيب بعد نبينا  ،)ال نيب بعدى( :ملسو هيلع هللا ىلصوبقوله  ،)وخا  النبيني( :بقوله تعاىل

ألنه ليس املراد بنزول عيسطططى عليه ؛وهذا اسطططتدالل فاسطططد ،دة إىل يوم القيامة ال تنسطططخوأن شطططريعته مؤب
بل ينزل  ،وال يف هذه األحاديث وال يف غريها شطيء من هذا ،السطالم أنه ينزل نبيا بشطرع ينسطخ شطرعنا

 .حاكما هبذه الشططريعة ال ينزل نبيا برسططالة مسططتقلة وشططريعة انسططخة بل هو حاكم من حكام هذه األمة
( )وإكرام هللا تعاىل هذه األمة زادها هللا شطططططططرفا ملسو هيلع هللا ىلصبن مرمي حاكما )بشطططططططريعة نبينا حممد انزول عيسطططططططى 

 .(2)وبيان الدليل على أن هذه امللة ال تنسخ ا

 .ابب املنثورات وامللحذكر الدجال يف  كما ورد ذكره عليه السالم يف حديث

  أحاديث ذكر فيها سيدان موسى عليه السالم: خامسا

 علىابن عباس رضطي هللا عنهما قال: قال رسطول هللا صطلى هللا عليه وآله وسطلم: اعرضطت  عن -
سططططططططططططططواد  يلإذ رفع  أحطد،األمم، فرأيطت النيب ومعطه الرهيط والنيب ومعطه الرجطل والرجالن، والنيب وليس معطه 

 .لتوكلكتاب املقدمات، ابب اليقني وا(3) ا.: هذا موسى وقومه...يلعظيم فظننت أهنم أميت، فقيل 

ربه، ما أدىن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: اسططأل موسططى  ملسو هيلع هللا ىلصعن املغرية بن شططعبة رضططي هللا عنه عن رسططول هللا  -
، فيقال له: ادخل اجلنة. فيقول: أي أهل اجلنةأهل اجلنة منزلة؟ قال: هو رجل جييء بعد ما أدخل 

                                      
 .475ص 6ج، اخلبري، د.ط، فتح ابن حجر (1)
 .75ص  18ج 174ص 15ج 234ص 8ج  189ص 2ج ،2طشرات مسلم، وانظر: النووي،  (2)
، ومسلم: كتاب اإلميان، ابب الدليل على 6541أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، ابب يدخل اجلنة سبعون ألفا بغري حساب  (3)

 .220دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب والعذاب 
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من  مثل ملكرب كيف وقد نزل الناس منازهلم، وأخذوا أخذهتم؟ فيقال له: أترضططططططططططططططي أن يكون لك 
ملوك الدنيا؟ فيقول: رضططططططططططططيت رب، فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، فيقول يف اخلامسططططططططططططة: 
رضيت رب، فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك، ولذت عينك. فيقول: رضيت 
رب، قال: رب فأعالهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت، غرسطططططت كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم 

عد هللا تعاىل كتاب االسطططططتغفار، ابب بيان ما أ (1)ا، ومل تسطططططمع أذن، ومل خيطر على قلب بشطططططرتر عني
 .للمؤمنني يف اجلنة

أهل السططنة وأن هللا تعاىل كلم  اإلمجاع عندسططى من مسططائل مو  اومسططألة تكليم هللا النووي:ل قا
 (2) ا.به كالم غريهصفة اثبتة هلل تعاىل ال يش واسطة، والكالمموسى حقيقة كالما مسعه بغري 

انسططا يف القسططمة:  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن مسططعود رضططي هللا عنه قال: ملا كان يوم حنني آثر رسططول هللا  -
فأعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل وأعطى عيينة بن حصططن مثل ذلك، وأعطى انسططا من أشططراف 

أريد فيها وجه  العرب وآثرهم يومئذ يف القسطططططططططمة. فقال رجل: وهللا إن هذه قسطططططططططمة ما عدل فيها، وما
فأتيته فأخربته مبا قال، فتغري وجهه حىت كان كالصططططططرف. مث  ،ملسو هيلع هللا ىلصهللا، فقلت: وهللا ألخربن رسططططططول هللا 

 قال: افمن يعدل إذا مل يعدل هللا ورسطططططوله؟ مث قال: يرحم هللا موسطططططى قد أوذي أبكثر من هذا فصطططططربا
 واحلديث وارد يف ابب الصرب.

  ود عليه السالمكر فيها سيدان داو أحاديث ذ : سادسا
 .(3)د عليه السالم ال أيكل إال من عمل يدهاو قال: اكان داو  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

لقد أتيت مزمارا من  ا :قال له ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب موسططططططى األشططططططعري رضططططططي هللا عنه أن رسططططططول هللا 
اسطططططططتحباب حتسطططططططني الصطططططططوت  ابب  كتاب الفضطططططططائل   ذكره النووي يف -متفق عليه -مزامري آل داود 

 .ءة من حسن الصوت واالستماع هلاب القراابلقرآن وطل

                                      
 .276أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، ابب أدىن أهل اجلنة منزلة  (1)
 .57ص 3ج، 2ط، شرات مسلم، النووي (2)
 ، كتاب املقدمات، ابب احلث على األكل من عمل يده، كتاب الدعوات،رايض الصـــــــاحلنياألحاديث يف عدة مواضطططططططططع يف  (3)

احلديث كتاب املقدمات،  ،: ابب األمر أبداء األمانةالليل. وانظركتاب الفضائل، ابب فضل قيام   ابب فضل الدعاء احلديث
  االقتصاد يف الطاعة، احلديث ابب يف

= 
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 السالم نبيا هللا زكراي وأيوب عليهما أحاديث ذكر فيها :سابعا
 .(1)اقال: اكان زكراي عليه السالم جنارا ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أن رسول هللا  -

 .[39 :نآل عمرا] ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٿ﴿ :تعطططططاىلولطططططه وق
 .تهنئة ابخلريابب استحباب التبشري والكتاب األدب 

قال: ابينا أيوب عليه السططططططالم يغتسططططططل عرايان،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضططططططي هللا عنه عن النيب و  -
فخر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل أيوب حيثي يف ثوبه، فناداه ربه عز وجل: اي أيوب، أمل أكن 

 (2) .ااي رب، ولكن ال غىن يب عن بركتكأغنيك عما ترى؟، قال: بلى 
 :عليه السالم إمساعيلسيدان ذكر فيها أحاديث : اثمنا

جاء  :قالبن عباس رضططططططططططططططي هللا عنهما اعن  وامللح:يف احلديث الطويل يف ابب املنثورات  -
 ... وذكر احلديث بتمامه..أبم إمساعيل واببنها إمساعيل وهي ترضعه ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم 

هللا وحده ال قال: امن قال ال إله إال  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب أيوب األنصططاري رضططي هللا عنه عن النيب  -
شطططريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شطططيء قدير، عشطططر مرات: كان كمن أعتق أربعة أنفس 

 فضل الذكر واحلث عليه. ابب، (3)"من ولد إمساعيل
 :السالمسيدان هود عليه أحاديث ذكر فيها   سعا:

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴿ :تعاىلقوله يف 

 .ابب إكرام الضيفكتاب األدب،   .[78 :هود] ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
 :السالمسيدان يوسف عليه  أحاديث ذكر فيها :عاشرا

: اافقالو  مقال: اأتقاهعن أيب هريرة رضططططططططي هللا عنه قال: قيل: اي رسططططططططول هللا من أكرم الناس؟ 
  التقوى. باب هللاا.ليل نيب هللا ابن نيب هللا ابن نيب هللا ابن خ فقال: افيوسليس عن هذا نسألك، 

                                      
 ، كتاب املقدمات، ابب احلث على األكل من عمل يده، رايض الصاحلني( 1)
  .، كتاب املقدمات، ابب التنافس يف أمور األخرة واإلكثار منهارايض الصاحلني( 2)
 .2693دعاء، برقم:كر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب فضل التهليل والتسبيح والذ أخرجه مسلم: كتاب ال (3)
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 ابلرسل مانـابإلي متعلقتان مسألتان :سادساملبحث ال

 :دين الرسل مجيعهم واحد وهو قائم على التوحيد األوىل:املسألة 

األنبياء إخوة من عالت وأمهاهتم شططططططططططططىت ودينهم  ملسو هيلع هللا ىلصكما أخرب النيب   عليهم السططططططططططططالمفاألنبياء 
فإهنم  احلديث أصطططططططططططططططل إمياهنم واحد وشططططططططططططططرائعهم خمتلفةاقال مجهور العلماء معىن :قال النووي ،واحد

فاملراد  )ودينهم واحد( ملسو هيلع هللا ىلصوأما قوله  ،ما فروع الشرائع فوقع فيها االختالفأمتفقون يف أصول التوحيد 
 ،(1)به أصططططططططول التوحيد وأصططططططططل طاعة هللا تعاىل وإن اختلفت صططططططططفتها وأصططططططططول التوحيد والطاعة مجيعا

 حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن﴿  خللقطه قال تعطاىل:فاإلسططططططططططططططالم هو الدين املختطار من هللا

قال  ،، وأخرب سطططبحانه أنه دين الرسطططل عليهم الصطططالة والسطططالم، وأهنم كانوا يوصطططون أبناءهم به(2)﴾خي
 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي﴿هللا تعاىل: 

  حط مض  خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت

ي هذه اآلية يف وقد أورد النوو  (3)﴾حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ
 ،ابب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغريه والدعاء له وطلب الدعاء منه رايض الصاحلني يف

حيث اختار هذا الدعاء وهذه (4)ما يدل على شططططدة عنايته بتأصططططيل أدلة العقيدة الصططططحيحة يف كتابه.
 هو أصططططل صططططالح وكل األمور الوصططططية اليت فيها االسططططتسططططالم هلل ظاهرا وابطنا ألن اإلخالص هلل تعاىل

 مبناها على اإلخالص.

: اثالثة هلم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ملسو هيلع هللا ىلصرسطططططططططول هللا  ولهقوقد ورد يف احلديث 
والعبد اململوك إذا أدى حق هللا، وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدهبا فأحسطططططططططططن  ،ملسو هيلع هللا ىلصوآمن مبحمد 

ابب . أورده النووي يف فتزوجها، فله أجرانا متفق عليه ديبها، وعلمها فأحسطططططططططططن تعليمها، مث أعتقها 
 .فضل اململوك الذي يؤدي حق هللا وحق مواليه

 وهذا احلديث من دالئل اتفاق األنبياء مجيعا على امللة.
                                      

 .119ص 15ج، 2ط، شرات مسلم، النووي انظر: (1)
 .3سورة املائدة: اآلية  (2)
 .133- 132سورة البقرة: اآلايت  (3)
 .485ص2.ج352، 348،350،349،350ص1، ج، شرات رايض الصاحلنيوانظر: ابن عثيمني (4)
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 :التفضيل بني األنبياء عليهم الصالة والسالم :الثانية سألةامل

على  عليهم السططططططالم نبياءضططططططل بعض األتفاال بد من اعتقاد  قبل البدء يف تناول هذه املسططططططألة
  ىن من  حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل﴿ :فقططططد قططططال هللا تعططططاىل ،بعض

ا ما ينبغي لعبد يقول أان خري من يونس بن  :ملسو هيلع هللا ىلص أما هني النيب عن التفضيل يف حنو قوله ،(1)﴾ين
ن قال هذا زجرا عن أن يتخيل أحد من اجلاهلني شططططططططططططططيئا م ملسو هيلع هللا ىلصاأنه  :فأجاب عنه النووي بقوله مىتا

مل  ملسو هيلع هللا ىلصقال العلماء وما جرى ليونس  ،من أجل ما يف القرآن العزيز من قصططططططططططططططته ملسو هيلع هللا ىلصحط مرتبة يونس 
 وخص يونس ابلذكر ملا ذكرانه من ذكره يف القرآن مبا ذكرا. ،حيطه من النبوة مثقال ذرة

جياب و اال أبريوين على موسطططى ا  والسطططالم:عليه الصطططالة  قوله فضطططيلتا ورد يف النهي عن الومم
أو أن النهي إمنا هو عن تفضططططططططططططططيل يؤدي إىل تنقيص  وتواضططططططططططططططعا،قاله أداب  أنه:دة أجوبة منها عنه بع

أن النهي خمتص ابلتفضطططيل يف نفس  والفتنة، أوعن تفضطططيل يؤدي إىل اخلصطططومة  يأو أنه هن املفضطططول،
 النبوة فال تفاضل فيها وإمنا التفاضل ابخلصائص وفضائل أخرى.

ن مذهب أهل السنة أن اآلدميني أفضل من إا النووي:يقول ف ملسو هيلع هللا ىلصوأما عن تفضيل نبينا حممد 
 (2) أفضل اآلدميني ا ملسو هيلع هللا ىلصاملالئكة والنيب 

فتفضطططططيل هللا لبعض النبيني على بعض يف بعض اخلصطططططائص والفضطططططائل ال يدل على التفضطططططيل 
 .(3)املطلق

 النقل أما ؛والعقل النقل عليه ويدل السططالم، عليهم األنبياء سططائر من أفضططل نبيناا :الرازيقال 
 جغ مع﴿ :ملسو هيلع هللا ىلص حملمد قال مث احلميدة ابألوصططططاف عليهم السططططالم األنبياء وصططططف تعاىل أن هللا فهو
 و رك لألمر  ركا يكون وإال به آتيا فيكون أبسطططططططططططططرهم هبم يقتدي أبن أمره ﴾مف خف جفحف مغ
 فيه اجتمع فقد احلميدة اخلصططططططططططال من به أتوا ما جبميع أتى وإذا كذلك  ليس أنه بينا وقد عاص، األمر

                                      
 .253 اآلية ( سورة البقرة:1)
 .37،132، ص 15ج ،2، شرات مسلم، طالنووي وانظر: (2)
، ابن عثيمني، شطططططططططرح 119ص 1ج د.ت،د.ط، ،ط:اإلرشطططططططططاد، اجملموع، ))مع تكملة الســـــــبكي واملطيعي((وانظر: النووي (3)

 .307، ص2رايض الصاحلني، د.ط، ج
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 أكثر إىل وصططلت والعبادة ابلتوحيد دعوته أن فهو العقل وأما ،منهم أفضططل فيكون فيهم متفرقا كان  ما
 دعوته فكانت والسططططططططالم الصططططططططالة عليه موسططططططططى السططططططططالم، أما عليهم األنبياء سططططططططائر خبالف العامل بالد

 عليه عيسى بحر، وأماال إىل ابلنسبة كالقطرة  ملسو هيلع هللا ىلص حممد أمة إىل ابلنسبة وهم إسرائيل بّن على مقصورة
 هو النصططططططططططارى هؤالء يقوله الذي وهذا ،البتة بقيت ما هبا جاء اليت احلقة فالدعوة والسططططططططططالم الصططططططططططالة
 من أكمل ملسو هيلع هللا ىلص حممد بدعوة الدنيا أهل انتفاع أن فظهر،الصراح والكذب الصرف والكفر احملض اجلهل
 سطططططائر من أفضطططططل ملسو هيلع هللا ىلص حممد كوني أن فوجب السطططططالم عليهم األنبياء سطططططائر بدعوة األمم سطططططائر انتفاع
 .(1)االسالم عليهم األنبياء

حممدا فقال أهل اللغة:  ملسو هيلع هللا ىلص( يقول النووي:ا وأما تسمية رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصيف تسمية نبينا )حممد و 
رجل حممد وحممود إذا كثرت خصطططططططططططططططاله احملمودة: قال أبو احلسططططططططططططططني أمحد بن فارس يف كتابه اجململ، 

 .(2)اه ملا علم من خصاله احملمودةم هللا تعاىل أهله تسميته بحممدا يعّن أهل ملسو هيلع هللا ىلصوبذلك مسي رسول هللا 

 على غريه من األنبياء والرسل عليهم السالم: ملسو هيلع هللا ىلصوأما عن تفضيله 

فيسطططططططططتدل عليه ابحلديث الذي أورده النووي يف ابب املنثورات وامللح عن أيب هريرة رضطططططططططي هللا 
وكانت تعجبه فنهس منها هنسطططة وقال: أان  يف دعوة فرفع إليه الذراع ملسو هيلع هللا ىلص)كنا مع رسطططول هللا  قال:عنه 

 ذكر احلديث بتمامه. ..( مث.ذاك؟سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مم 

على مجيع اخلالئق( وعلق  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه يف ابب )تفضيل نبينا 
هو الذي يفزع إليه ا قال اهلروي السططططططططططططيد هو الذي يفوق قومه يف اخلري وقال غريه  :عليه النووي بقوله

يوم القيامة  ملسو هيلع هللا ىلصيف النوائب والشطططططططططططططدائد فيقوم أبمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم وأما قوله 
مع أنه سطططططيدهم يف الدنيا واآلخرة فسطططططبب التقييد أن يف يوم القيامة يظهر سطططططؤدده لكل أحد وال يبقى 

الكفار وزعماء املشططططططططططططركني وهذا التقييد مناع وال معاند وحنوه خبالف الدنيا فقد انزعه ذلك فيها ملوك 
قريب من معىن قوله تعاىل ملن امللك اليوم هلل الواحد القهار مع أن امللك له سططططططططططططططبحانه قبل ذلك لكن 
كان يف الدنيا من يدعي امللك أو من يضططاف إليه جمازا فانقطع كل ذلك يف اآلخرة قال العلماء وقوله 

ح بنفي الفخر يف غري مسططططلم يف احلديث املشططططهور أان سططططيد أان سططططيد ولد آدم مل يقله فخرا بل صططططر  ملسو هيلع هللا ىلص
                                      

 .108ص 1د.ط، جمعامل أصول الدين، ، أبو الفخر الرازي (1)
 117ص 4ج 2النووي: شرح مسلم، ط (2)
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ولد آدم وال فخر وإمنا قاله لوجهني أحدمها امتثال قوله تعاىل وأما بنعمة ربك فحدث والثاين أنه من 
مبا تقتضطططي مرتبته  ملسو هيلع هللا ىلصالبيان الذي جيب عليه تبليغه إىل أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا مبقتضطططاه ويوقروه 

على اخللق كلهم ألن مذهب أهل السططططططططططنة أن  ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل وهذا احلديث دليل لتفضططططططططططيله  كما أمرهم هللا
 .(1)اأفضل اآلدميني وغريهم ملسو هيلع هللا ىلصاآلدميني أفضل من املالئكة وهو 

ومن بعده صططططططلوات هللا وسططططططالمه  ،وقد أورد النووي احلكمة يف أن هللا تعاىل أهلمهم سططططططؤال آدم
ا هي وهللا أعلم إظهار فضططططططططططيلة نبينا حممد  :قال ،ملسو هيلع هللا ىلصعليهم يف االبتداء ومل يلهموا سططططططططططؤال نبينا حممد 

وأما إذا سططألوا غريه من رسططل  ،فإهنم لو سططألوه ابتداء لكان حيتمل أن غريه يقدر على هذا وحيصططله ملسو هيلع هللا ىلص
حصططططططططل غرضططططططططهم فهو النهاية يف ارتفاع املنزلة وكمال هللا تعاىل وأصططططططططفيائه فامتنعوا مث سططططططططألوه فأجاب و 

 ،على مجيع املخلوقني من الرسططل واآلدميني واملالئكة ملسو هيلع هللا ىلصوفيه تفضططيله  ،القرب وعظيم اإلدالل واألنس
 .(2)اوعليهم  ملسو هيلع هللا ىلص فإن هذا األمر العظيم وهو الشفاعة العظمى ال يقدر على اإلقدام عليه غريه

ألن الرسطططططططططل واألنبياء  ؛على مجيع اخللق ملسو هيلع هللا ىلصحممد  ابن حجر:ا يف احلديث بيان تفضطططططططططيل قال
وقد ظهر فضططله يف هذا املقام عليهم، قال القرطيب: ولو مل  ،عليهم السططالم واملالئكة أفضططل ممن سططواهم

كافيا، وفيه   لكانيكن يف ذلك إال الفرق بني من يقول: نفسطططططططططططططي نفسطططططططططططططي وبني من يقول: أميت أميت 
لذلك املقام العظيم من  ،على من مل يذكر فيه لتأهلهم -م السطططالمعليه-تفضطططيل األنبياء املذكورين فيه 

قيل: إمنا اختص املذكورون بذلك ملزااي أخرى ال تتعلق ابلتفضطططططططططيل، فهدم لكونه  سطططططططططواهم وقددون من 
ملته، وموسططططططططططططططى ألنه أكثر األنبياء عليهم  باعونوح لكونه األب الثاين، وإبراهيم لألمر ابت،والد اجلميع

كما ثبت يف احلديث الصططططططططحيح، وحيتمل أن   ملسو هيلع هللا ىلصوعيسططططططططى ألنه أوىل الناس بنبينا حممد  السططططططططالم تبعا،
 .(3)األهنم أصحاب شرائع عمل هبا من بني من ذكر أوال ومن بعده ؛يكونوا اختصوا بذلك

  

                                      
 .37ص 15املرجع السابق، ج (1)
 .56ص  3ج 2، طشرات مسلمالنووي:  (2)
 .441، ص11د.ط، ج فتح الباري،ابن حجر:  (3)
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 أوجه:احلديث اآلخر )ال تفضلوا بني األنبياء من مخسة  يف ملسو هيلع هللا ىلصأجاب النووي عن قوله  وقد

 ن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخرب به.قاله قبل أ ملسو هيلع هللا ىلصأنه  األول

 والثاين قاله أداب وتواضعا. 

 املفضول.والثالث أن النهي إمنا هو عن تفضيل يؤدي إىل تنقيص  

 إمنا هنى عن تفضيل يؤدي إىل اخلصومة والفتنة كما هو املشهور يف سبب احلديث. والرابع

ال تفاضل فيها وإمنا التفاضل ابخلصائص واخلامس أن النهي خمتص ابلتفضيل يف نفس النبوة ف 
وفضطططائل أخرى وال بد من اعتقاد التفضطططيل فقد قال هللا تعاىل تلك الرسطططل فضطططلنا بعضطططهم على بعض 

)وأول شطططططططافع وأول مشطططططططفع( إمنا ذكر الثاين ألنه قد يشطططططططفع اثنان فيشطططططططفع الثاين منهما قبل : ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
 .(1)ا األول وهللا أعلم

  

                                      
 .38ص 15ج 2، طشرات مسلمالنووي:  (1)
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 :متهيد

وهو يوم  ابليوم اآلخر أحد أصططططططططول اإلميان السططططططططتة اليت ال يصططططططططح إميان مسططططططططلم بدوهنا،اإلميان 
 ،سططططططططتبدأخرة وحياة اآل سططططططططتنتهي،حياة الدنيا وانر.  القيامة وما بعده من بعث وحسططططططططاب وجزاء وجنة

هذا اليوم يتحول الناس من هذه الدار اليت كتب  اليوم، ويفوالنفخ يف الصور هو اإلعالن عن بدء هذا 
 ،أكثر هللا من ذكره يف القرآن ،يوم شططططططططططاق عسططططططططططري ويوم القيامةالفناء إىل دار اجلزاء والبقاء، هللا عليها 

واآلاثر مما ليس  يف الكتاب أو السنة إال ورود النص الثابتا لعلم هبلطريق  ال يتالوهو من السمعيات 
 .للعقل فيه جمال

 .. أو جاء يف التنزيل واآلاثر.وكل ما صح من األخبار 

 (1)األمور.. وما أتى يف ذا من .من فتنة الربزخ والقبور 

معىن اإلميان : اهللا رمحه احلليمي قال ،بتفاصططططططططيله، ازداد إميانه به ة املسططططططططلموكلما ازدادت معرف 
 يوما منتقض العامل وهذا منقضططططية، الدنيا هذه أن أي ؛آخرا الدنيا ألايم أبن التصططططديقخر هو ابليوم اآل
 ويف ،يتغري وال يفىن ال القدمي ألن ؛اببتدائه اعرتاف ابنقضطططططططططططططططائه االعرتاف ويف تركيبه، منحل،صططططططططططططططنعه
 الدنيا إىل الركون وقلة جده تعاىل هللا من الرهبة فضططططططططططططل على يبعث ما به الصططططططططططططدر وانشططططططططططططراح اعتقاده
 تعاىل هللا عند مبا وثقة احتسططططااب الشططططهوات، مضططططض وعلى عليها والصططططرب ومصططططائبها أبحزاهنا والتهاون

  ٍّ ٌّ  ٰى ٰر﴿ :فقال كتابه  يف وجل عز هللا ذكره وقد والثواب اجلزاء، حسطططططططططططن من عنها جده

  نت مت زت رت يب  ىب نب﴿: وقال ،(2)﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 .(4)ا سواها اآلايت من ذلك غري إىل (3)﴾ىت

فإن الدنيا دار نفاذ ال دار  االنووي:قول وبيان فناءها يف وصطططططططف الدنيا  ءما جاومن أحسطططططططن 
إخالد، ودار عبور ال دار حبور، ودار فناء ال دار بقاء، ودار انصططططرام ال دار دوام، وقد تطابق على ما 

                                      
 .3ص 2، ج2ط، ، لوامع األنوار البهيةوانظر السفاريّن (1)
 8سورة البقرة: اآلية  (2)
 29سورة التوبة: اآلية  (3)
 .406ص 1ج، 1ط شعب اإلميان، وانظر: البيهقي، (4)

= 
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العقول، وهذا مما اسططتوى يف العلم به اخلواص والعوام، واألغنياء ذكرته دالالت قواطع النقول وصططحائح 
 .(1)اوالطغام، وقضى به احلس والعيان حىت مل يقبل الوضوحة إىل زايدة يف العرفان

 :مثرة اإلميان ابليوم اآلخر

يلج اإلنسططططططططططان إىل أعظم أبواب العبادات أال وهو ابب العبادات القلبية من  بتحقيق اإلميان به
وال يتم ذلك إال مبعرفة تفاصطططططططططططططيل هذا اليوم وما يلحق به  بدوهنما،جناة  فالح وال والرجاء، فالاخلوف 

من أمور مثل أحوال القرب وشططططططططططططططدته، وأحوال املوقف اهلائلة، وصططططططططططططططفات النار وأهواهلا وغريها. ومبعرفة 
البدن، فيحدث بسبب تفاصيل اجلنة وما فيها من النعيم املقيم، واحلربة والسرور، ونعيم القلب والروح و 

 . ذلك االشتياق الداعي لالجتهاد يف السعي للمحبوب املطلوب

 :تسمية يوم القيامة ابليوم اآلخر

مرحلة يف بطن  أربع:فاإلنسطططططططططططططططان له مراحل  بعده،ألنه ال يوم  ؛مسي يوم القيامة ابليوم اآلخر
ي اليوم خر املراحططل، وهلططذا مسآلربزخ، ومرحلططة يوم القيططامططة، وهي أمططه، ومرحلططة يف الططدنيططا، ومرحلططة يف ا

 ما يف النار والعياذ ابهلل.إن جيعلنا منهم، و أنة نسأل هللا ما يف اجلإاآلخر، يسكن فيه الناس، 

على مجلة وافرة من األحاديث  الباحث أحاديث رايض الصططططططططاحلني وقف ءومن خالل اسططططططططتقرا
غيبية املرتبطة به من تفاصطططططيل اليوم الصطططططحيحة اليت ترسطططططخ اإلميان هبذا الركن العظيم وتؤصطططططل احلقائق ال

وامليزان والصراط واجلنة  املسألة يف القرب والبعث والنشور واحلساب خر وما يتعلق به من مسائل حنوآلا
 بكثرة يزيدنه إ ا:يقول النووي ،التصططططططططططديقفكلما ازداد االطالع على النصططططططططططوص والعلم هبا زاد  ،والنار
 وال الشططططططططبه تعرتيهم ال حبيث غريهم إميان من أقوى الصططططططططديقني انإمي يكون وهلذا ،األدلة وتظاهر النظر
 .(2)عليهم اختلفت وإن نرية منشرحة قلوهبم تزال ال بل بعارض إمياهنم يتزلزل

  

                                      
 6ص 6ط بستان العارفني، ( النووي،1)
 .148ص 1، ج2ط، شرات مسلم، النووي (2)
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 وفيه مطالب: ومسائله املوت ذكر :املبحث األول

 :الرواتتعريف  :املطلب األول

 سولي بذهاهبا،هب احلياة من اجلسد وتذ ،البدناأجسام لطيفة متخللة يف  النووي أبنه:عرفه  
ولطذلطك جطاء األمر بتغميض امليطت لقولطه عليطه ؛اوال دمطا كمطا قطالطه آخرون ،آخرونعرضطططططططططططططططا كمطا قطالطه 

معناه إذا خرج الروح من اجلسد يتبعه البصر انظرا أين  ،االروح إذا قبض تبعه البصرا والسالم:الصالة 
ا هو انتقال وتغري حال وإعدام اجلسطططططططططد دون الروح إال وفيه أن املوت ليس إبفناء وإعدام وإمن ،يذهبا

 .(1)ما استثىن من عجب الذنبا

 :املوتتعريف  :املطلب الثاين

يح يدل على ذهاب القوة من امليم، والواو، والتاء: أصطططططططل صطططططططحاجاء يف معجم مقاييس اللغة 
 .(2)ةااحليااملوت خالف و منه  الشيء

  .(3)مفارقة الروح للبدن :اصطالحاواملوت 
وقال بعض املعتزلة ليس بعرض بل  ،ت عند أهل السطططططططططنة عرض يضطططططططططاد احلياةاملو  النووي:قال 
 .خملوقسبحانه املوت  تفأثب واحلياة، املوتوهذا خطأ لقوله تعاىل خلق  ،احلياةمعناه عدم 

املوت ليس إبفناء وإعدام وإمنا هو انتقال وتغري حال وإعدام اجلسططططططططططد ا عياض: قال القاضططططططططططي
 .الذنبإال ما استثىن من عجب  دون الروح

 .(4)ليس بعدم إمنا هو انتقال من حال إىل حالا تالقرطيب: ااملو قال 
االلهم أصططططططططلح يل  :كثر يف دعائه من قولمسططططططططتعدا له مرتقبا إايه وكان ي ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسططططططططول هللا 

ادي، ي اليت فيها معي اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخر ديّن الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنيا

                                      
 .، لالستزادة فيما ذكر من أمر الروح137ص 17، ج32ص 13وانظر أيضا ج .224 223ص 6، ج2، طشرات مسلم، النووي (1)
 819ص 1يثلثهما، جامليم والواو وما  ، ابب2ط الل ة، فارس، جمملابن  (2)
 املتكلم الشافعي. الفقيه املفسر 3ص 2ج 1، طاملنهاام ين احملتاا إىل معرفة معاين ألفاظ الدين،  بيّن مشسالشر ( 3)
 .145ص 7، ج1، طاملفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطيب،  (4)

= 
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الرايض كتاب ورد يف - (1)واجعل احلياة زايدة يل يف كل خري، واجعل املوت راحة يل من كل شططططططططططططططرا
 الدعوات، ابب فضل الدعاء.

( )أبماتنا املراد (أحياان بعد ما أماتنا واليه النشور الذيهلل  احلمد): ملسو هيلع هللا ىلصالنووي: ايف قوله  وذكر
إبعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كاملوت  ملسو هيلع هللا ىلصنبه ف القيامة،اإلحياء للبعث يوم  ،النشططططططططططططططوروأما  النوم

 .(2)املوتعلى إثبات البعث بعد 

عاين سططططططططكرات  ملسو هيلع هللا ىلصخرين واآلوحىت سططططططططيد األولني  احلياة،واملوت يعاينه كل خملوق على أرض 
 .(3)املوت

 متوت لن نفسطططا وأن، أجال خملوق لكل أجل جالله جل هللا أن ونشطططهد اونعتقد قال ابن العطار:
  ىن﴿ :تعاىل هللا قال فوت، منه وليس املوت إال فليس األجل انقضطططططططططططى فإذا مؤجال، كتااب  هللا إبذن إال

 هيانت فقد قتل أو مات وإن ،34: األعراف ﴾خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ٰىري ين
 آل  ﴾يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث﴿ :تعاىل هللا قال له املسططططمى، أجله
 .(4)ا78: ءالنسا ﴾مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ﴿: تعاىل وقال ،154: عمران

 :للموتاالستعداد  :املطلب الثالث

 .(5)االلذاتا يعّن املوت هادم:ا أكثروا ذكر يذكر املوت ويقول ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا كان 

)ال ميوتن أحدكم  :وحنن موقنون هبا حيث قال ،اللحظة أن حنسططن االسططتعداد هلذه ملسو هيلع هللا ىلصعلمنا و 
اهذا حتذير من  :قال النووي ،هلل تعاىل(ال وهو حيسن الظن ابإ) :رواية يفو  ،هو حيسن ابهلل الظن(ال و إ

أان عند ) :قوله سطططططططبحانه وتعاىل ،وقد سطططططططبق يف احلديث اآلخر ،اخلامتةوحث على الرجاء عند ،القنوط
ففي حالة  ،معىن حسططططططططططططططن الظن ابهلل تعاىل أن يظن أنه يرمحه ويعفو عنه :قال العلماء (يب ظن عبدي

                                      
 .2720ل، : كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مامل يعمأخرجه مسلم (1)
 .35، ص17، ج2ط، شرات مسلم، النووي (2)
 .158ص1، ج4طدليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني، وانظر: البكري،  (3)
 .307، ص1ط ، االعتقاد اخلالص،ابن العطار (4)
 2307أخرجه الرتمذي يف سننه، يف أبواب الزهد، ابب ماجاء فيذكر املوت، برقم:  (5)
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فإذا دنت أمارات املوت غلب  ،يكون اخلوف أرجح :الصطططحة يكون خائفا راجيا ويكوانن سطططواء وقيل
ألن مقصطططططططططططود اخلوف االنكفاف عن املعاصطططططططططططي والقبائح واحلرص على اإلكثار من ؛الرجاء أو حمضطططططططططططه

الطاعات واألعمال وقد تعذر ذلك أو معظمه يف هذا احلال فاسطططططططططططططتحب إحسطططططططططططططان الظن املتضطططططططططططططمن 
 .(1))بعث كل عبد على ما مات عليه( الذي فيهويؤيده احلديث  ،لالفتقار إىل هللا تعاىل واإلذعان له

ومن كره لقططاء هللا كره هللا  ،)من أحططب لقططاء هللا أحططب هللا لقططاءه :ملسو هيلع هللا ىلصيف قولططه  :قططال النووي
 ،ااي نيب هللا أكراهية املوت فكلنا يكره املوتا :تعجب السيدة عائشة رضي هللا عنها وقوهلايف لقاءه( و 

حب لقاء ذلك ولكن املؤمن إذا بشطططر برمحة هللا ورضطططوانه وجنته أا ليس ك:وقوله عليه الصطططالة والسطططالم
هذا فإن هللا لقاءها  إذا بشطططططططر بعذاب هللا وسطططططططخطه كره لقاء هللا وكرهفالكافر  ماهللا فأحب هللا لقاءه وأ

من أحب لقاء هللا ومن كره لقاء هللا ااحلديث يفسططططططططططططططر آخره أوله ويبني املراد بباقي األحاديث املطلقة 
احلديث أن الكراهة املعتربة هي اليت تكون عند النزع يف حالة ال تقبل توبته وال غريها فحينئذ ومعىن 

فأهل السطططططعادة حيبون املوت  ،له ويكشطططططف له عن ذلك يبشطططططر كل إنسطططططان مبا هو صطططططائر إليه وما أعد
أهل الشططططططططططططططقاوة و  ،هلم وحيب هللا لقاءهم أي فيجزل هلم العطاء والكرامة ولقاء هللا لينتقلوا إىل ما أعد

يكرهون لقاءه ملا علموا من سططططططططططططططوء ما ينتقلون إليه ويكره هللا لقاءهم أي يبعدهم عن رمحته وكرامته وال 
وليس معىن احلديث أن سططططططططططططططبب كراهة هللا تعاىل  ،يريد ذلك هبم وهذا معىن كراهته سططططططططططططططبحانه لقاءهم

 .(2)املقاءهم كراهتهم ذلك وال أن حبه لقاء اآلخرين حبهم ذلك بل هو صفة هل

 :عدم متين املوت :املطلب الرابع

كراهية متّن املوت بسبب ضرر نزل به وال أبس   )ابب :وقد أفرد النووي هلذه املسألة اباب بعنوان
 ( أورد فيه عدة أحاديث، منها:به خلوف الفتنة يف الدين

، فلعله قال: اال يتمن أحدكم املوت إما حمسطططنا ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضطططي هللا عنه أن رسطططول هللا 
 .(3)مسيئا فلعله يستعتبيزداد، وإما 

                                      
 .209ج17ج ،2، شرات مسلم، طالنووي (1)
 .9ص 17ج ،2ط، شرات مسلم، النووي (2)
 .5673: كتاب املرضى، ابب متّن املريض املوت، أخرجه البخاري (3)

= 
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قال: اال يتمن أحدكم املوت،  ملسو هيلع هللا ىلصويف رواية ملسططلم عن أيب هريرة رضططي هللا عنه عن رسططول هللا 
 .(1)ه ال يزيد املؤمن عمره إال خرياوال يدع به من قبل أن أيتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإن

: ال يتمنني أحدكم املوت لضطططر أصطططابه فإن ملسو هيلع هللا ىلص وعن أنس رضطططي هللا عنه قال: قال رسطططول هللا 
 .(2)اكانت الوفاة خريا يل  كان البد فاعال، فليقل: اللهم أحيّن ما كانت احلياة خريا يل، وتوفّن إذا

 راحطططة يف املؤمن نفس وأن املوت بعطططد وجودا للنفس أن املؤمن تيقن وإذاا قطططال ابن اجلوزي:
 .(3)ااألمر عليه هان ونعيم

قططال  رزقهططا،ولن متوت نفس حىت تسططططططططططططططتويف  وحططده،ومططة وعلمهططا عنططد هللا تعططاىل واآلجططال حمت 
ما ص عوأهنا ال تزيد وال تنق ،اقد تقرر ابلدالئل القطعية أن هللا تعاىل أعلم ابآلجال واألرزاق النووي:

 .(4)كتب سبحانه يف اللوح احملفوظا

النزع املوت وحالة  ةحضططططر ايف  النووي:قال  ،أغلق ابب توبته وختم عمله منيته،ومن حضططططرت 
حكم ملا يفعل أو يقال فيها فال يصح فيها إسالم وال كفر وال وصية وال بيع وال عتق وال غري ذلك  ال

 .(5)امن األقوال

 :املي مسألة تلقني  :املطلب اخلامس

واملراد  ،من حضططططططططططططططره املوت أن؛(لقنوا مو كم ال إله إال هللا )) ملسو هيلع هللا ىلصاقوله ذكر النووي أن معىن 
من كططان آخر كالمططه ال إلططه إال هللا دخططل  :ه ال إلططه إال هللا لتكون آخر كالمططه كمططا يف احلططديططثذكرو 
وأمجع العلماء على هذا التلقني وكرهوا اإلكثار عليه واملواالة  ،األمر هبذا التلقني أمر ندبأن و  ،اجلنة

وإذا قاله مرة ال يكرر  قالوا ،لئال يضططططجر بضططططيق حاله وشططططدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم مبا ال يليق
عليه إال أن يتكلم بعده بكالم آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كالمه ويتضططططططططمن احلديث احلضططططططططور 

                                      
 .2682أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب كراهة متّن املوت لضر نزل به برقم:  (1)
 .2680ابب كراهية متّن املوت لضر نزل به برقم: أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار،  (2)
 .72( ص 1406)بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1عبد هللا الليثي األنصاري، ط حتقيق: الثبات عند املماتابن اجلوزي،  (3)
 213ص  16، ج95ص 12، ج2املرجع السابق، طالنووي، انظر:  (4)
 .192ص 2، ج213، ص1، ج2ط املرجع السابق، (5)
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 .(1)عند احملتضر لتذكريه و نيسه وإغماض عينيه والقيام حبقوقه وهذا جممع عليها

 :هوما يلحق هوما يسبقدالئل املسائل املتعلقة ابملوت  السادس:املطلب 

 للرجال،بباب اسططتحباب زايرة القبور  وأتبعه ،املوتابب ذكر  يف رايض الصططاحلني النووي ذكر
وأفرد كتااب بعنوان )عيادة املريض وتشطططططططططييع  ،اجللل االسطططططططططتعداد للموعودملا فيها من حث النفوس على 

يت، ابب امليت(، ذكر فيه أبواب مهمة تتعلق ابملوت وما يسطططبقه منها: ابب األمر ابلعيادة وتشطططييع امل
ابب  مث هللا.ابب تلقني احملتضططططططر ال إله إال  امليت،ما يدعى به للمريض، ابب اسططططططتحباب وصططططططية أهل 

ابب الكف عما يرى وأفرد اباب يف .اجلنازةومسطططائل صطططالة  دفنه،الصطططالة على امليت وتشطططييعه وحضطططور 
قال:  ملسو هيلع هللا ىلصول هللا أن رسطططططط ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب رافع أسططططططلم موىل رسططططططول هللا  ذكر فيه حديثا يف امليت من مكروه

   .(2)رةا مفكتم عليه، غفر هللا له أربعني امن غسل ميتا

                                      
 .219ص 6، ج2ط، شرات مسلم، النووي (1)
 .3492، برقم:الرتغيب يف حفر القبور وتغسيل املوتى وتكفينهمصحيح الرتغيب والرتهيب، كتاب اجلنائز ومايتقدمها، ابب  (2)
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 القربمسائل  :املبحث الثالث

 مسططططططائل،مبا بعد املوت من  اشططططططتمل كتاب عيادة املريض وتشططططططييع امليت على أحاديث متعلقة
 ابب- امليططت،النططاس على  ثنططاء- ،للميططت الططدعططاء- ،املوعظططة عنططد القرب منهططا: ابببوب هلططا النووي 

 .الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قربه ساعة للدعاء له واالستغفار والقراءة

 وفيه مطالب:

 القرب:اثبات عذاب  :املطلب األول

وهي الفرتة ما بني موت  ،هو الفاصططل بني الدنيا وبني قيام السططاعةو الربزخ عذاب القرب يقع يف 
مدفوانً يف األرض أو على ظهر األرض  كله السباع  وسواء كان هذا اإلنسان ،وقيام الساعة اإلنسان،

يعّن: خيرجون من  ﴾مص خص حص مس﴿وتتلفه الرايح، أو كان يف قاع البحار؛ كل هذا يسمى برزخاً 
 .(1) القيامةالقبور هلل عز وجل يف يوم 

فر   النيب إذاقال: كان  أنه ضي هللا عنهمان بن عفان ر عن عثاملروي  حلديثواستدل النووي اب
وعن عمرو  (،دفن امليت وقف عليه فقال: )اسطططتغفروا ألخيكم واسطططألوا له التثبيت فإن اآلن يسطططأل من

ُ َعنهُ  َي ا.َّ قال: إذا دفنتموين فأقيموا حول قربي قدر ما تنحر جزور ويقسطططططم حلمها  أنه بن العاص َرضطططططِ
للميت بعد دفنه ابب الدعاء يف وذكره النووي  كم وأعلم ماذا أراجع به رسططططططططططططل ريب(حىت أسططططططططططططتأنس ب

 .والقراءةوالقعود عند قربه ساعة للدعاء له واالستغفار 

قد تظاهرت ا :حيث يقول إثبات عذاب القرب مسطططططططططططألة يفمذهب أهل السطططططططططططنة على والنووي 
اآلية وتظاهرت به  ﴾النار يعرضططططططون عليها غدوا وعشططططططيا﴿: قال هللا تعاىل ،عليه دالئل الكتاب والسططططططنة

خالفطططا للخوارج ومعظم املعتزلطططة وبعض املرجئطططة حيطططث نفوا ،(ملسو هيلع هللا ىلصيب األحطططاديطططث الصططططططططططططططحيحطططة عن الن
فنحن نشططططاهد امليت على حاله يف قربه فكيف يسططططأل ويقعد ويضططططرب مبطارق من  :فإن قيل ،...ذلك

فططاجلواب أن ذلططك غري ممتنع بططل لططه نظري يف العططادة وهو النططائم فططانططه جيططد لططذة  ،حططديططد وال يظهر لططه أثر
وكذا جيد اليقظان لذة وآملا ملا يسطططططمعه أو يفكر فيه وال يشطططططاهد ذلك  ،نهاوآالما ال حنس حنن شطططططيئا م

فيخربه ابلوحى الكرمي وال يدركه احلاضطططططططططططرون وكل هذا  ملسو هيلع هللا ىلصوكذا كان جربائيل أييت النيب  ،جليسطططططططططططه منه
                                      

 . 447، 539ص  3، اد.ط، شرات رايض الصاحلني، ابن عثيمني: وانظر (1)
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دون  من وأما إقعاده املذكور يف احلديث فيحتمل أن يكون خمتصططا ابملقبور :قال أصططحابنا ،ظاهر جلي
من أكلته السطططططباع واحليتان وأما ضطططططربه ابملطارق فال ميتنع أن يوسطططططع له يف قربه فيقعد ويضطططططرب املنبوذ و 

 .(1)وهللا أعلما

 .مذهب أهل السنة أن عذاب القرب على الصحيح من أقوال العلماء يقع على الروح واجلسدف

فينعم   تفىنالأن األرواح ابقيطططة و جمطططازاة األموات ابلثواب والعقطططاب قبطططل القيطططامطططة  والنووي يقرر
لقرآن واآلاثر وهو مذهب أهل السططططططططنة خالفا لطائفة من اب أبن هذا اثبتاحملسططططططططن ويعذب املسططططططططيء و

  (2) املبتدعة

 حييون أن بعد قبورهم يف يفتنون الناس وأن حق، القرب عذاب أن على وأمجعواقال األشططعري:ا
 .(3)اتثبيته أحب من هللا فيثبت ويسألون، فيها

الستبعاد املبتدعة، وأن حياة امليت  توال يلتف األمة،سنة وإمجاع ال عنه رخباقال القرطيب: ااإل
 .(4)يف قربه حقيقة عند السؤالا

هذا  قد أخفيوأن هللا جل وعال  ،األحاديث الواردة يف هذه املسطططططططططططططألة تثبت عذاب القربوكل 
 قول اجلن سططططططططططططططمعي هللا أن يف احلكمططةقططال ابن حجر:ا ،جططل وعالالعططذاب عن أهططل الططدنيططا حلكمتططه 

 إذا وصططططططوته الدنيا أبحكام متعلق الدفن قبل كالمه  أبن عذب إذا صططططططوته يسططططططمعهم وال قدموين :امليت
 .(5)اهللا شاء من إال اآلخرة أحوال املكلفني على هللا فيأخ وقد اآلخرة أبحكام متعلق القرب يف عذب

، ألهنا من ابب السمعيات واألشاعرة يوافقون أهل السنة يف إثبات عذاب القرب، ومجيع مسائله
 العقل عندهم. ضال تعار اليت 

وجيب أن يعلم كل ما ورد به الشططططططرع من عذاب القرب، وسططططططؤال منكر ونكري، ايقول الباقالين: 
                                      

 .85ص  5.ج206، ص17، ج202ص 3ج .139ص 2.ج206ص 6ج 20ص 17، ج2، ط، شرات مسلمالنووي (1)
 .21ص 13املرجع السابق ج (2)
 .159، صد.ط، رسالة إىل أهل الث ر، األشعري (3)
 .146ص  7، ج1، طاملفهم ،القرطيب (4)
 .240ص 3ج د.ط،، فتح الباري، ابن حجر (5)

= 
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ورد الروح إىل امليت عند السططؤال، ونصططب الصططراط، وامليزان، واحلوض، والشططفاعة للعصططاة من املؤمنني، 
، وجيب اإلميان  .(1)ان مجيع ذلك غري مستحيل يف العقلبه، والقطع به؛ أل كل ذلك حَق وصدق 

 :عذاب القرب ونعيمه من رايض الصاحلني دالئل :الثايناملطلب 

إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، :ا ملسو هيلع هللا ىلص ظلمة القرب: ورد يف وصطططططف ظلمة القرب قوله -
ابب فضطططططططططل ضطططططططططعفة  ،لفضطططططططططائلأورده النووي يف كتاب ا.(2)ارها هلم بصطططططططططاليت عليهموإن هللا تعاىل ينو 

 .املسلمني والفقراء اخلاملني

 : فتنة القرب -

قال: ااملسلم إذا سئل يف القرب يشهد أن  ملسو هيلع هللا ىلصعن الرباء بن عازب، رضي هللا عنهما، عن النيب 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ﴿ال إله إال هللا، وأن حممدا رسطططططططول هللا، فذلك قوله تعاىل: 

 الرجاء [. ابب27]إبراهيم: ﴾ڄ ڃ ڃ

قال: ا كل ميت خيتم على عمله إال  ملسو هيلع هللا ىلصلة بن عبيد، رضطططططططططي هللا عنه، أن رسطططططططططول هللا عن فضطططططططططا
 .فضل اجلهاد ابب - ااملرابط يف سبيل هللا، فإنه ينمى له عمله إىل يوم القيامة، ويؤمن من فتنة القرب

 :وعذابهالقرب  من فتنةالتعوذ 

صطططططططططلوات هبؤالء دبر ال كان يتعوذ  ملسو هيلع هللا ىلصعن سطططططططططعد بن أيب وقاص رضطططططططططي عنه أن رسطططططططططول هللا  -
 فضل الذكر واحلث عليه.ابب  (.وأعوذ بك من فتنة القرب ...)الكلمات: 

رب أعوذ بك  )... إذا أمسطططططى قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن مسطططططعود رضطططططي هللا عنه قال: كان نيب هللا  -
 ابب فضل الذكر عند الصباح واملساء. -احلديث(  .القربمن عذاب يف النار، وعذاب يف 

: يقول: االلهم إين أعوذ بك من العجز ملسو هيلع هللا ىلص: كان رسطططططول هللا عن أنس رضطططططي هللا عنه، قال -
ابب  ا.والكسطططل واجلا واهلرم، والبخل، وأعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات

 فضل الدعاء.
                                      

 50، ص اإلنصاف فيما جيب اعتقاده والجيوز اجلهل بهالباقالين:  (1)
 .965يف صحيحه، كتاب اجلنائز، ابب الصالة على القرب، برقم أخرجه مسلم  (2)
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على جنازة،  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب عبد الرمحن عوف بن مالك رضطططي هللا عنه قال: صطططلى رسطططول هللا  -
 يف صالة اجلنازة. أما يقر  ابب-احلديث  القرب.من عذاب  وأعده )... فحفظت من دعائه وهو يقول:

على رجل من املسططلمني،  ملسو هيلع هللا ىلصعن واثلة بن األسططقع رضططي هللا عنه قال: صططلى بنا رسططول هللا  -
ما احلديث. ابب  القرب.ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة فسططططططططططططططمعته يقول: االلهم إن فالن ابن فالن يف 

 يف صالة اجلنازة. أيقر 

  ومسألة قرب النيب ،عن تعظيم القبور الثالث النهيلب املط

ابب حترمي تصططططططططططططوير احليوان يف بسططططططططططططاط أو حجر أو ثوب أو درهم أو خمدة أو أورد النووي يف 
دينار أو وسططططادة وغري ذلك وحترمي اأباذ الصططططور يف حائط وسططططقف وسططططرت وعمامة وثوب وحنوها واألمر 

: أال أبعثك رضي هللا عنه علىان بن حصني قال، قال يل ج حياهليا عن أيب  احلديث: إبتالف الصورة
 .اتدع صورة إال طمستها، وال قرباً مشرفاً إال سويته أال :املسو هيلع هللا ىلصعلى ما بعثّن عليه َرُسول ا.َِّ 

اال جتعلوا قربي عيدا، وصطططلوا علي، فإن صطططالتكم تبلغّن حيث : ملسو هيلع هللا ىلصرسطططول هللا  وقد هنى النيب
 .ملسو هيلع هللا ىلص ابب فضل الصالة على رسول هللا كنتما

 .. ابب جواز لعن أصحاب املعاصيالعن هللا اليهود اأبذوا قبور أنبيائهم مساجدا :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 

عن اأباذ قربه وقرب غريه مسططططططططجدا خوفا من املبالغة يف تعظيمه  ملسو هيلع هللا ىلصإمنا هني النيب ا قال النووي:
الصططططططططططططططحابة  احتاجتوملا  ،واالفتتان به فرمبا أدى ذلك إىل الكفر كما جرى لكثري من األمم اخلالية

حني كثر املسططططلمون وامتدت  ملسو هيلع هللا ىلصأمجعني والتابعون إىل الزايدة يف مسططططجد رسططططول هللا  نهمرضططططوان هللا ع
الزايدة إىل أن دخلت بيوت أمهات املؤمنني فيه ومنها حجرة عائشططططة رضططططي هللا عنها مدفن رسططططول هللا 

سططتديرة حوله لئال يظهر وصططاحبيه أيب بكر وعمر رضططي هللا عنهما بنوا على القرب حيطاان مرتفعة م ملسو هيلع هللا ىلص
يف املسطططططجد فيصطططططلي إليه العوام ويؤدي احملذور مث بنوا جدارين من ركّن القرب الشطططططماليني وحرفومها حىت 
التقيا حىت ال يتمكن أحد من استقبال القرب وهلذا قال يف احلديث ولوال ذلك ألبرز قربه غري أنه خشي 

 .(1)اأن يتخذ مسجدا وهللا تعاىل أعلم ابلصواب

                                      
 .13ص 5ج ،2ط، شرات مسلم، النووي (1)
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بداخله إمنا  ملسو هيلع هللا ىلص يفوتّن هنا أن أنبه على أن توسطططططططططيع املسطططططططططجد النبوي حىت صطططططططططار قرب النيب وال
 حدث يف زمن عبد امللك بن مروان، و  هذا على غري رغبة العلماء.

  :حكم البناء على القبور :املطلب الرابع

ليه : اجتصطططططططططيص القرب مكروه والقعود عبقوله هذه املسطططططططططألة حكميف السطططططططططنة أهل  النووي وافق
والسططططنة أن القرب ال يرفع على األرض رفعا كثريا وال يسططططنم بل  ،وكذا االسططططتناد إليه واالتكاء عليه ،حرام

وأكره أن يعظم  :الشططططططافعي رمحه هللا وافقه، قالوهذا مذهب الشططططططافعي ومن  ،يرفع حنو شططططططرب ويسطططططططح
أكثر العلمططاء أن  عنو خملوق حىت جيعططل قربه مسططططططططططططططجططدا خمططافططة الفتنططة عليططه وعلى من بعططده من النططاس 

 .(1)األفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالكا

مما يسطططططططتشطططططططهد به يف هذا املوضطططططططع على حرص اإلمام النووي على قمع البدع وإزالة معاملها ما 
ذكر يف سرية احتساب شيخ اإلسالم ابن تيمية يف قصة كسره للعمود املخلق وأن هذا كان بربكة دعاء 

اللهم أقم لدينك رجالً يكسطططططططر العمود املخلق، وخيرب القرب الذي ا بقوله: اإلمام النووي الذي دعا هللا
 .(2)افكسرانه وهلل احلمد وما أصاب الناس من ذلك إال اخلري تيمية:، قال ابن افيه جريون

 قال:وذكر السططططططططططططططيوطي يف كتابه نقال عن ابن العطار قوله يف رواية حدثت بعد موت النووي 
قويل ألخي وللجماعة ال يفعلوا هذا  هلا:قبة، جاء يف النوم إىل عمته وقال  اوأراد أهله أن يبنوا عليه

 .(3)افامتنعوا وحوطوا على قربه ابحلجارة ينهدم،الذي عزموا عليه من البناء، ألهنم كلما بنوا شيئا 
  

                                      
 .239ص 2.ج36، 27ص  7، ج2، ط، شرات مسلمالنووي (1)
 .131ص  1ج 2لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية ط العمران، اجلامعحممد عزيز وعلى  (2)
 .80، ص 1، طاملنهاا السويالسيوطي،  (3)
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 :القبور فضل زايرة :طلب اخلامسامل

أن  راهة اتباع النسطططاء اجلنائزابب الصطططالة على امليت وتشطططييعه وحضطططور دفنه وكذكر النووي يف 
من اتبع جنازة مسططططططططلم إمياان واحتسططططططططااب، وكان معه حىت يصططططططططلي عليها ويفر  من  قال ملسو هيلع هللا ىلصرسططططططططول هللا 

دفنها، فإنه يرجع من األجر بقرياطني كل قرياط مثل أحد، ومن صططططططططططططططلى عليها، مث رجع قبل أن تدفن 
  .(1)"فإنه يرجع بقرياط

بريدة رضطططططططي ا.َّ عنه  عنالزائر القبور للرجال وما يقوله ابب اسطططططططتحباب زايرة يف يف احلديث و 
 )كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها(.: ملسو هيلع هللا ىلص قال، قال رسول ا.َّ 

من  احلديث هذاأبن )كنت هنيتكم عن زايرة القبور فزوروها( :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  مسططططألة النووي وفصططططل
ال عن زايرهتا وأمجعوا على أن األحاديث اليت جتمع الناسطططططخ واملنسطططططوخ وهو صطططططريح يف نسطططططخ هني الرج

 .(2)زايرهتا سنة هلما

 :حكم زايرة النساء للقبور :املطلب السادس

هنينا عن اتباع  :فيه عن أم عطية رضططططططططططططططي هللا عنها قالت يف هذه املسططططططططططططططألة حديثاأورد النووي 
 أورده يف ابب الصالة على امليت وتشييعه. .(3)جلنائز، ومل يعزم عليناا

وأما النسطططططططططططاء ففيهن خالف وأن من ا :النسطططططططططططاء من زايرة القبور حيث قالورجح النووي منع 
 .(4)منعهن قال النساء ال يدخلن يف خطاب الرجال وهو الصحيحا

  

                                      
 .47ابب اتباع اجلنائز من اإلميان، برقم: ،خرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميانأ (1)
 .46ص 7ج ،2ط، املرجع السابق، النووي (2)
 .5863أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلنائز، ابب اتباع النساء للجنائز، برقم: (3)
 .46ص 7ج ،2ط، املرجع السابق، النووي (4)
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 الساعة دالئل اإلميان بقيام :املبحث الثالث

من دالئل اإلميان  عليها،اإلميان أبشطططراطها اليت تدل كذا و  وقوعها،اإلميان ابلسطططاعة وتيقن  -1
 مل خل﴿ تعاىل: منها قوله ،شطططططارة إليها واحلديث عنها إبسطططططهابرت األحاديث النبوية ابإلاليت زخ
  يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم يلجم ىل

 - [2، 1]احلج:  ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي
 .ابب اخلوفوهذه اآلية أوردها النووي يف 

اء يف وقت وضططططع كل ذات اوقد اختلف العلم :اخلالف يف وقت هذا الوضططططع بقوله النووي وذكر
وقيل هو يف القيامة فعلى الدنيا، محل محلها وغريه من املذكور فقيل عند زلزلة السططططططططططططططاعة قبل خروجهم من 

ألن القيططامططة ليس فيهططا محططل وال والدة وتقططديره ينتهي بططه  ؛األول هو على ظططاهره وعلى الثططاين يكون جمططازا
املالحظ أن النووي إذا رأى  ن. م(1)ك لوضطططعن أمحاهلنااألهوال والشطططدائد إىل أنه لو تصطططورت احلوامل هنا

 .اىأن الرأي يف املسألة ليس من القوة مبكان فإنه يورده بصيغة التمريض وهي اقيل اواحيك

بذكر مجلة ومن األحاديث  ،حقها يف رايض الصططططططططططاحلني  هذه املسططططططططططألةقد أوىفاإلمام النووي و 
  الية:وفق املطالب الت يسردها الباحث ،املختصة هبا

 :املطلب األول: اإلميان بقيام الساعة

افأخربين عن السططططططططاعة؟ قال: ما املسططططططططؤول عنها أبعلم  وفيه:حديث جربيل يف ابب املراقبة  -
األمة ربتها، وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء  تلدإن من السطططططططططططططططائل. قال: فأخربين عن أماراهتا. قال 

 .(2) ..احلديثالشاء يتطاولون يف البنيان.............

قال: اابدروا ابألعمال سططططبعا، هل تنتظرون  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضططططي هللا عنه أن رسططططول هللا  -
أو مرضططا مفسططدا، أو هرما مفندا أو مو  جمهزا أو الدجال فشططر غائب ، إال فقرا منسططيا، أو غّن مطغيا
 .-ابب املبادرة إىل اخلريات -(3) وأمر. هيينتظر، أو الساعة فالساعة أد

                                      
 .97ص 3، ج 2، طشرات مسلمالنووي،  (1)
 .8أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، ابب معرفة اإلسالم واإلميان والقدر وعالمة الساعة برقم: (2)
ابب النهي عن البدع يف رايض الصطططططططططططاحلني  وانظر ،2306سطططططططططططنن الرتمذي أبواب الزهد، ابب ما جاء يف املبادرة ابلعمل ب:  (3)

= 
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 :وق  قيام الساعة :طلب الثاينامل

ألنه من علم الغيب الذي استأثر به الرب عز وجل ال يعلمه أحد، حىت  ؛الساعة جمهول وقتها
أخربين عن الساعة. )حممداً وهو أعلم البشر فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصإن جربيل وهو أشرف املالئكة سأل رسول هللا 
كما أخرب ،هللا عز وجل. لكنها قريبة فال يعلمها إال (قال: اما املسططططططططططططططؤول عنها أبعلم من السطططططططططططططططائل

)بعثت أان والسططاعة كهاتني( وقرن بني السططبابة  :الصططادق املصططدوق عليه أفضططل الصططالة والتسططليم بقوله
وأنه ليس  ،بعثت أان والسططططططططططططاعة كهاتني حيتمل أنه متثيل ملقاربتها ملسو هيلع هللا ىلصا قوله  :والوسطططططططططططططى، قال النووي

وحيتمل أنه لتقريب ما بينهما من املدة وأن  ، السططططططططططططططاعةبينهما إصططططططططططططططبع أخرى كما أنه ال نيب بينه وبني
اواملعىن أن أجل  :بن عثيمنياقال ، (1)التفاوت بينهما كنسططبة التفاوت بني اإلصططبعني تقريبا ال حتديداا

ذات يوم حيططث خطططب النططاس يف آخر النهططار،  ملسو هيلع هللا ىلصالططدنيططا قريططب وأنططه ليس ببعيططد، وهططذا كمططا فعططل 
  (2).)إنه مل يبق من ديناكم إال مثل ما بقي من هذا اليوم(والشمس على رؤوس النخل، فقال: 

 وعالماهتا:أشراط الساعة  املطلب الثالث

 أوال: تعريف األشراط:

 أي الساعة وأشراط العالمة، والشرط ابلتحريك، شرط مجعوالعالمات  األشراط :لغةاألشراط 
 به اإلميان جيب مما القيامة يوم قبل تكون اليت العظام ألمورا ، وهيأوائله الشططططططططططيء وأشططططططططططراط عالماهتا،
 .(3)يوحى وحي إال هو إن اهلوى عن ينطق ال الذي عنها املصدوق الصادق إلخبار

اوأشططراط السططاعة عالماهتا واحدها شططرط بفتح  وحكمها:قال النووي يف توضططيح معىن األشططراط 
مذموما فإن تطاول  بكونه من عالمات السططططططططططاعة يكون حمرما أو ملسو هيلع هللا ىلصالشططططططططططني والراء، وليس كل ما أخرب 

 ،هذه عالمات شك، وإمناليس حبرام بال  واحد،الرعاء يف البنيان وفشو املال وكون مخسني امرأة هلن قيم 
 أعلم،وهللا  ،والعالمة ال يشرتط فيها شيء من ذلك بل تكون ابخلري والشر واملباح واحملرم والواجب وغريه

                                      
 .وامللح وكتاب املنثوراتالستهم وصحبتهم، ابب زايرة أهل اخلري وجمو  األمور،وحمداثت 

 .155ص 6ج  ،2ط، شرات مسلم، النووي (1)
 .334،440، ص2شرات رايض الصاحلني، د.ط، اانظر: ابن عثيمني،  (2)
 .222ص 1د.ط، ج النهاية يف الفنت واملالحم،ابن كثري،  (3)

= 
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 .(1)اورها قبل متامها وكله متقارباألشراط العالمات وقيل مقدماهتا وقيل صغار أمو 

 :وجوب اإلميان أبشراط الساعة :اثنيا

 من وذلك مسطططططططططلم، كل  على واجب به فاإلميان بوقوعه؛ أخرب أنه ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن صطططططططططح ما لك
 وصح ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسطول به أخرب ما بكل اإلميان بقدامة: اوجيقال ابن  ،هللا رسطول أبنه الشطهادة حتقيق

 ومل وجهلناه عقلناه ما ذلك يف وسططواء وصططدق، حق أنه نعلم عنا، غاب أو هشططهدان فيما عنه النقل به
 خروج: مثل السطططططططططططاعة؛ أشطططططططططططراط ذلك ومن واملعراج، اإلسطططططططططططراء حديث: مثل معناه؛ حقيقة على نطلع

 وطلوع الدابة، وخروج ومأجوج، أيجوج وخروج فيقتله، السطططططالم عليه مرمي ابن عيسطططططى ونزول الدجال،
 .(2)ا النقل به صح مما ذلك أشباهو  مغرهبا، من الشمس

 :للساعةاحلكمة من تقدم األشراط  :اثلثا

 وحثهم رقدهتم من الناس تنبيه عليها الناس وداللة األشراط تقدمي يف واحلكمةا :(3)قال القرطيب
 فينبغي منهم، العوارض تدارك وبني بينهم ابحلول يباغتوا ال كي  واإلانبة ابلتوبة ألنفسهم االحتياط على
 للسططاعة واسططتعدوا الدنيا، عن وانقطعوا ألنفسططهم نظروا قد السططاعة أشططراط ظهور بعد يكونوا أن للناس
 ونزول الدجال، خروج: فمنها ،وانقضططططائها الدنيا النتهاء عالمة األشططططراط وتلك ،أعلم وهللا هبا املوعود

 مغرهبا من شطططططططمسال طلوع ومنها األرض، ودابة ومأجوج أيجوج خروج ومنها الدجال، وقتله عيسطططططططى،
 وظهور ،احلكم وبيع ،أهله واسطططططططتيالء اجلهل وغلبة ،العلم قبضك  منها يتقدم ما وأما ،اآلايت هي هذه

 وزخرفة ،البنيان وإطالة ،ابلرجال والرجال ،ابلنسطططاء النسطططاء واكتفاء ،اخلمور شطططرب واسطططتفاضطططة،املعازف
 األخبار ورواية حادثة، أسباب فإهنا ،هلرجا وكثرة ،أوهلا األمة هذه آخر ولعن ،الصبيان وإمارة ،املساجد
 بذلك ويتحقق عليها يوقف حىت ذكرها من بد ال لكن تكلف، عياان هبا اخلرب صطططططططار بعدما هبا املنذرة
 .(4)ا ملسو هيلع هللا ىلص به أخرب ما كل  يف وصدقه ملسو هيلع هللا ىلص النيب معجزة

                                      
 .221ص 16، ج160  159ص 1، ج2طشرات مسلم،  ،النووي (1)
 .6، ص2، طاجلماعة مبا جاء يف الفنت واملالحم وأشراط الساعة إحتافالتوجيري،  (2)
 فقيه مفسر عامل ابللغة. م(.1273- 1204هط، 671- 600، مشس الدين )القرطيب (3)
 .1217، ص1ط التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة،القرطيب،  (4)

= 



246 

 وتكون أال: قال السطططططططاعة، أشطططططططراط ذكر يف السطططططططالم عليه طالب أيب بن علي املؤمنني أمري عن
: فيقول الرجل الرجل يلقى والولد، النسطططططططل يطلبون هذا، كيومهم  مغرهبا من الشطططططططمس طلوع بعد الناس
 آمنت تكن مل إمياهنا، نفسططططاً  تنفع فال التوبة، وترفع املغرب من الشططططمس طلوع من: فيقول ولدت؟ مىت
 .(1)خرياا إمياهنا يف كسبت  أو قبل، من

 :نيدالئل أشراط الساعة يف رايض الصاحل :رابعا

األحاديث الواردة يف رايض الصطططاحلني يف بيان أشطططراط السطططاعة دجمت يف بعضطططها بني األشطططراط 
 .الكربى واألشراط الصغرى

 عليها:النووي  مع تعليق ،ىل مجلة من هذه األشراطإ هنا نشريو 

 :األشراط الص رى دالئلأوال:

إذا  ،ملسو هيلع هللا ىلص جابر، رضطططططططططططططي هللا عنه، قال: كان رسطططططططططططططول هللا كما يف حديث :ملسو هيلع هللا ىلصبعثة النيب  -1
 اصطططبحكم ومسطططاكما خطب امحرت عيناه، وعال صطططوته، واشطططتد غضطططبه، حىت كأنه منذر جيش يقول:

. ابب النهي عن البدع الوسططططططططىويقول: ابعثت أان والسطططططططاعة كهاتنياويقرن بني أصطططططططبعيه، السطططططططبابة، و 
يل هو إشططارة وق املراد بينهما شططيء يسططري كما بني األصططبعني يف الطولا وحمداثت األمور. قال النووي:

 .(2)إىل قرب اجملاوزة

: اوالذي نفسططي ملسو هيلع هللا ىلصرسططول هللا  قولهكما يف   :املوت من شــدة البالء وانتشــار الفنتمتين  -2
بيده ال تذهب الدنيا حىت مير الرجل ابلقرب، فيتمر  عليه، ويقول: ايليتّن مكان صططططططططططططططاحب هذا القرب، 

 .ن وما به إال البالءوليس به الدي

قال: اابدروا  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة رضططططططي هللا عنه أن رسططططططول هللا ث : كما يف حديظهور الفنت -3
ابألعمال فتنا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا، وميسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه 

معىن احلطططديطططث احلطططث على املبطططادرة إىل  قطططال النووي:ايف ابب املبطططادرة إىل اخلريات.بعرض من الطططدنيطططاا
                                      

الشططططيخ مهيب بن صططططاحل بن عبد الرمحن البوريّن،  حتقيق: معقد الدرر يف أخبار املنتظر وهو املهدي عليه الســـال ،الشـــافعي (1)
 .385ص 1( ج1989-هط  1410 )األردن: مكتبة املنار، الزرقاء، 2ط

 .89ص 18ج 2ط،نووي شرح مسلمال (2)
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ة قبل تعذرها واالشططططططططتغال عنها مبا حيدث من الفنت الشططططططططاغلة املتكاثرة املرتاكمة كرتاكم األعمال الصططططططططاحل
نوعا من شدائد تلك الفنت وهو أنه ميسي مؤمنا مث يصبح كافرا  ملسو هيلع هللا ىلصظالم الليل املظلم ال املقمر ووصف 

  .(1) أعلم( أو عكسه شك الراوي وهذا لعظم الفنت ينقلب اإلنسان يف اليوم الواحد هذا االنقالب وهللا

قال: اال تقوم  ملسو هيلع هللا ىلصأيب هريرة رضططططططططططططططي هللا عنه أن رسططططططططططططططول هللا كما يف حديث   قتال اليهود: -4
الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود حىت خيتيبء اليهودي من وراء احلجر والشجر، فيقول احلجر والشجر: 

 .ملنثورات وامللحابب ايهودي خلفي تعال فاقتله، إال الغرقد فإنه من شجر اليهودا  اي مسلم هذا

ويبقى شططططططططططرار الناس يتهارجون فيها هتارج احلمر فعليهم  :ملسو هيلع هللا ىلصكما يف قوله :انتشـــــــار الزان -5
أي جيامع الرجال النسطططططاء حبضطططططرة الناس  قال النووي:ااحلديث يف ابب املنثورات وامللح. تقوم السطططططاعةا

 -جامعها-زوجته أي كما يفعل احلمري وال يكرتثون لذلك واهلرج إبسططططططططططططططكان الراء اجلماع يقال هرج 
  (2)ايهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها

: اال تقوم السططططططاعة حىت ملسو هيلع هللا ىلصرسططططططول هللا  قولهكما يف   حســــر الفرات عن جبل من ذهب -6
الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه، فيقتل من كل مائة تسطططعة وتسطططعون، فيقول كل رجل  (3)حيسطططر

 لذهاب ماءه.قال النووي:ينكشف  منهم: لعلي أن أكون أان أجنو ا.

 .(4)ره فال أيخذ منه شطططيئاايوشطططك أن حيسطططر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضططط ويف رواية 
 املنثورات وامللح. ابب كتاب املنثورات وامللح،  احلديث يفأورد النووي 

ايرتكون املدينة على خري ما كانت، ال يغشططططططاها :ملسو هيلع هللا ىلصسططططططول هللا ر كما يف حديث   خراب يثرب -7
 السططباع والطري وآخر من حيشططر راعيان من مزينة يريدان املدينة ينعقان بغنمها فيجداهنا إال العوايف يريد: عوايف

  .ابب املنثورات وامللحذكر النووي احلديث يف  -(5)اع خرا على وجوههماوحوشا حىت إذا بلغا ثنية الود
                                      

 .133ص 2ج،2ط ،نووي:شرح مسلمال (1)
 .70ص 18جرجع السابق،امل (2)
 .19ص 18ج،2ط ،: شرح مسلمالنووي قال النووي: أي ينكشف لذهاب ماءئه، انظر: (3)
كتاب الفنت وأشطططططططراط السطططططططاعة، ابب التقوم السطططططططاعة حىت حيسطططططططر الفرات عن جبل من ذهب،   :أخرجه مسطططططططلم يف صطططططططحيحه (4)

 .2894برقم:
 .1874أخرجه مسلم يف كتاب فضائل املدينة، ابب من رغب عن املدينة، برقم: (5)

= 
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لرتك الظاهر املختار أن هذا ا : اأن هذا األمر يكون يف آخر الزمان حيث قال النووي ورجح
ني من مزينة فإهنما خيران على يند قيام السططططططططاعة وتوضططططططططحه قصططططططططة الراعللمدينة يكون يف آخر الزمان ع

 ا.(1)وجوههما حني تدركهما الساعة ومها آخر من حيشر 

 :كما جاء يف حديث جربيل عليه السططططططططالم عن أمارات السططططططططاعة بقوله:والدة املرأة ربتها -8
قطططال األكثرون من العلمطططاء هو إخبطططار عن كثرة  :ا(2)قطططال النوويا، يف ابب املراقبطططة.تلطططد األمطططة ربتهطططاا

 .السراري وأوالدهن فإن ولدها من سيدها مبنزلة سيدها ألن مال اإلنسان صائر إىل ولده

اإذا اقرتب الزمان مل تكد رؤاي املؤمن تكذب، ورؤاي  :ملسو هيلع هللا ىلصكما قال   صـــــــــــدق رؤاي املؤمن -9
تفق عليه. ويف رواية: اأصططططططططططططططدقكم رؤاي: أصططططططططططططططدقكم م املؤمن جزء من سططططططططططططططتة وأربعني جزءا من النبوةا

 احلديث يف ابب الرؤى مايتعلق هبا.حديثاا.

وأن ترى احلفاة العراة ا :ا يف حديث جربيل عليه السطططططططططططالموهو أيضططططططططططط :التطاول يف البنيان -10
العيلة الفقر أما العالة فهم الفقراء والعائل الفقري و ا: (3)قال النووي ا.العالة رعاء الشططططططططاء يتطاولون يف البنيان

وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر والرعاء بكسطططر الراء وابملد ويقال فيهم رعاة بضطططم الراء وزايدة اهلاء بال مد 
 .ومعناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل احلاجة والفاقة تبسط هلم الدنيا حىت يتباهون يف البنيان

يف جملس حيدث القوم،  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب قال بينما ففي احلديث عن أيب هريرة  ضـــــياع األمانة: -11
حيدث، فقال بعض القوم: مسع ما قال، فكره  ملسو هيلع هللا ىلصجاءه أعرايب فقال: مىت السططاعة؟ فمضططى رسططول هللا 

ما قال، وقال بعضطططهم: بل مل يسطططمع، حىت إذا قضطططى حديثه قال:اأين السطططائل عن السطططاعة؟ اقال: ها 
ل: كيف إضطططاعتها؟ قال: إذا وسطططد األمر أان اي رسطططول هللا، قال:اإذا ضطططيعت األمانة فانتظر السطططاعةاقا

 ورده النووي يف ابب املنثورات وامللح.أ .(4)إىل غري أهله فانتظر الساعة ا

عبد هللا بن عمرو بن : ففي احلديث عن رفع العلم وقبض العلماء وانتشـــــــــــار اجلهل -12

                                      
 .160ص 9ج 2ط ،شرح مسلم النووي: (1)
 .158ص 1جبق، املرجع السا (2)
 .159ص 1ج،2ط ،شرات مسلم النووي: (3)
 .59أخرجه البخاري، كتاب العلم، ابب من سئل علما وهو مشتغل حبديثه، برقم: (4)

= 
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ينتزعه من  يقول:اإن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ملسو هيلع هللا ىلصالعاص رضططططططططططي هللا عنهما قال: مسعت رسططططططططططول هللا 
فأفتوا  الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حىت إذا مل يبق عاملا، اأبذ الناس رؤوسا جهاال فسئلوا،

هذا احلديث يبني أن املراد  ا:(2)قال النووي واحلديث يف ابب فضططل العلم .(1)بغري علم، فضططلوا وأضططلوا
دور حفاظه ولكن معناه أنه ميوت بقبض العلم يف األحاديث السطططططططططططابقة املطلقة ليس هو حموه من صططططططططططط

 ا محلته ويتخذ الناس جهاال حيكمون جبهاالهتم فيضلون ويضلون

اينام  :يف رفع األمانة قوله ملسو هيلع هللا ىلصحذيفة بن اليمان رضطططططططي هللا عنه عن النيب  واحلديث اآلخر عن
ألهل  ابب األمر أبداء األمانة.وقد ذكر النووي عدة تفسططططططططططططططرياتالرجل النومة فتقبض األمانة من قلبه،

قال القاضي عياض رمحه هللا مذهب األصمعي يف هذا احلديث فتح اجليم  العلم يف معىن األمانة فقالا
وأبو عمرو يكسططططططططططرها وأما األمانة فالظاهر أن املراد هبا التكليف الذي كلف هللا تعاىل به عباده والعهد 

 تعاىل إان عرضطططططنا األمانة على الذي أخذه عليهم قال اإلمام أبو احلسطططططن الواحدي رمحه هللا يف قول هللا
السططططماوات واألرض واجلبال قال بن عباس رضططططي هللا عنهما هي الفرائض اليت افرتضططططها هللا تعاىل على 
العباد وقال احلسطططططططططططططن هو الدين والدين كله أمانة وقال أبو العالية األمانة ما أمروا به وما هنوا عنه وقال 

ذا قول أكثر املفسططططططططططططططرين قال فاألمانة يف قول مجيعهم الطاعة مقاتل األمانة الطاعة قال الواحدي وه
يف والفرائض اليت يتعلق أبدائها الثواب وبتضطططططططططططييعها العقاب وهللا أعلم وقال صطططططططططططاحب التحرير األمانة 

قوله تعاىل إان عرضططططنا األمانة وهي عني اإلميان فإذا اسططططتمكنت األمانة  احلديث هي األمانة املذكورة يف
 .(3) قام حينئذ أبداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد يف إقامتهاوهللا أعلممن قلب العبد 

قوله كما يف   :النســـاء وقلة الرجال وكثرة ،اســـتفاضـــة املال واالســـت ناء عن الصـــدقة -13
اليأتني على الناس زمان يطوف الرجل فيه ابلصططططططططططططططدقة من الذهب، فال جيد أحدا أيخذها منه،  :ملسو هيلع هللا ىلص

احلططديططث يف ابب .(4)النسطططططططططططططططاءا رأة يلططذن بططه من قلططة الرجططال وكثرةتبعططه أربعون امويرى الرجططل الواحططد ي
 املنثورات وامللح.

                                      
 .100أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب العلم، ابب كيف يقبض العلم،برقم: (1)
 .224ص 16ج 2، طشرات مسلمالنووي: (2)
 .168ص 2ج.،2النووي املرجع السابق، ط (3)
 .1012أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، ابب الرتغيب يف الصدقة قبل أن اليوجد من يقبلها، برقم:  (4)
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 :دالئل األشراط الكربى

الدجال ذات  ملسو هيلع هللا ىلصالنواس بن مسعان رضطططططططططططططي هللا عنه قال: ذكر رسطططططططططططططول هللا  وردت يف حديث
فينططا فقططال: امططا غططداة، فخفض فيططه، ورفع حىت ظننططاه يف طططائفططة النخططل، فلمططا رحنططا إليططه، عرف ذلططك 

شأنكم؟ اقلنا: اي رسول هللا ذكرت الدجال الغداة، فخفضت فيه ورفعت، حىت ظنناه يف طائفة النخل 
فقططال: اغري الططدجططال أخوفّن عليكم، إن خيرج وأان فيكم، فططأان حجيجططه دونكم، وإن خيرج ولسطططططططططططططططت 

طافية، كأين إنه شطططططططططاب قطط عينه  ،نفسطططططططططه، وهللا خليفيت على كل مسطططططططططلم حجيج مرئافيكم، فكل 
أشططططططططبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم، فليقرأ عليه فواتح سططططططططورة الكهف، إنه خارج خلة بني 

لبثه يف األرض؟  قلنا اي رسططططططططططول هللا وما ،ث مشاال، اي عباد هللا فاثبتوااالشططططططططططام والعراق، فعاث ميينا وعا
قلنا: اي رسول هللا،  ،أايمه كأايمكمايوم كجمعة، وسائر قال: اأربعون يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، و 

فذلك اليوم الذي كسططططططططنة أتكفينا فيه صططططططططالة يوم؟ قال: اال، اقدروا له قدرها. قلنا: اي رسططططططططول هللا وما 
إسططططططططططططططراعططه يف األرض؟ قططال: اكططالغيططث اسططططططططططططططتططدبرتططه الريح، فيططأيت على القوم، فيططدعوهم، فيؤمنون بططه، 

بت، فرتوح عليهم سطططططارحتهم أطول ما كانت ذرى، ويسطططططتجيبون له فيأمر السطططططماء فتمطر، واألرض فتن
وأسبغه ضروعا، وأمده خواصر، مث أييت القوم فيدعوهم، فريدون عليه قوله، فينصرف عنهم، فيصبحون 
ممحلني ليس أبيطططديهم شططططططططططططططيء من أمواهلم، ومير ابخلربطططة فيقول هلطططا: أخرجي كنوزك، فتتبعطططه، كنوزهطططا 

اب فيضططططططططربه ابلسططططططططيف، فيقطعه، جزلتني رمية الغرض، مث كيعاسططططططططيب النحل، مث يدعو رجال ممتلئا شططططططططبا
 ،ملسو هيلع هللا ىلصيدعوه، فيقبل، ويتهلل وجهه يضططططططططططططحك. فبينما هو كذلك إذ بعث هللا تعاىل املسططططططططططططيح ابن مرمي 

شططططططرقي دمشططططططق بني مهرودتني، واضططططططعا كفيه على أجنحة ملكني، إذا طأطأ  البيضططططططاءفينزل عند املنارة 
لؤلؤ، فال حيل لكافر جيد ريح نفسططططه إال مات، ونفسططططه ينتهي رأسططططه، قطر وإذا رفعه حتدر منه مجان كال

قوما قد عصططططططططمهم هللا  ملسو هيلع هللا ىلصإىل حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حىت يدركه بباب لد فيقتله. مث أييت عيسططططططططى 
منطه، فيمسططططططططططططططح عن وجوههم، وحيطدثهم بطدرجطاهتم يف اجلنطة. فبينمطا هو كطذلطك إذ أوحى هللا تعطاىل إىل 

ال يدان ألحد بقتاهلم، فحرز عبادي إىل الطور، ويبعث هللا  أين قد أخرجت عبادا يل ملسو هيلع هللا ىلصعيسططططططططططططططى 
أيجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسططططططططططلون، فيمر أوائلهم على حبرية طربية فيشططططططططططربون ما فيها، ومير 

وأصطططططحابه حىت يكون رأس الثور  ملسو هيلع هللا ىلصآخرهم فيقولون: لقد كان هبذه مرة ماء. وحيصطططططر نيب هللا عيسطططططى 
وأصططططططحابه، رضططططططي هللا عنهم،  ملسو هيلع هللا ىلصحدكم اليوم، فريغب نيب هللا عيسططططططى ألحدهم خريا من مائة دينار أل

إىل هللا تعاىل، فريسططططططططل هللا تعاىل عليهم النغف يف رقاهبم، فيصططططططططبحون فرسططططططططى كموت نفس واحدة، مث 
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وأصحابه رضي هللا عنهم، إىل األرض، فال جيدون يف األرض موضع شرب إال  ملسو هيلع هللا ىلصيهبط نيب هللا عيسى 
فريسططل هللا  ،رضططي هللا عنهم إىل هللا تعاىل ،وأصططحابه ،ملسو هيلع هللا ىلص ،ب نيب هللا عيسططىمأله زمههم ونتنهم، فريغ

هللا، مث يرسطططططل هللا عز وجل مطرا ال يكن  شطططططاءتعاىل طريا كأعناق البخت، فتحملهم، فتطرحهم حيت 
منططه بيططت مططدر وال وبر، فيغسطططططططططططططططل األرض حىت يرتكهططا كططالزلقططة. مث يقططال لألرض: أنبيت مثرتططك، وردي 

ذ  كل العصططططابة من الرمانة، ويسططططتظلون بقحفها، ويبارك يف الرسططططل حىت إن اللقحة من بركتك، فيومئ
اإلبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي 

روح الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث هللا تعاىل رحيا طيبة، فتأخذهم حتت آابطهم، فتقبض 
كتاب - (1)كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها هتارج احلمر فعليهم تقوم الساعةا

 .املنثورات وامللح

وهي  السطططططططططاعة،من األشطططططططططراط الكربى اليت تتقدم  اعدد ملسو هيلع هللا ىلصهذا احلديث العظيم ذكر فيه نبينا 
 :على النحو اآليت حبسب ترتيبها يف احلديث

 :(2)الدجال األوىل:العالمة 

يقول: اما بني خلق آدم  ملسو هيلع هللا ىلصعن عمران بن حصططططني رضططططي هللا عنهما قال: مسعت رسططططول هللا 
ا كل كذاب فهو النووي: قال -وامللحابب املنثورات  - (3)إىل قيام السطططططططططططططططاعة أمر أكرب من الدجالا

 .(4)ذا غطاهاإودجل احلق بباطله  ،وقيل الدجال املموه يقال دجل فالن إذا موه ،دجال

بني أظهران،  ملسو هيلع هللا ىلصر رضططططططططططططططي هللا عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع، والنيب وعن ابن عم
وأثىن عليه مث ذكر املسيح الدجال فأطنب يف  ،ملسو هيلع هللا ىلصوال ندري ما حجة الوداع، حىت محد هللا رسول هللا 

 ذكره، وقال: اما بعث هللا من نيب إال أنذره أمته: أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن خيرج فيكم فما
                                      

 .2937أخرجه مسلم: كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب ذكر الدجال وصفته ومامعه  (1)
ؤذنة بتغري األحوال العامة يف معظم قال ابن حجر: اوالذي يرتجح من جمموع األخبار أن خروج الدجال أول اآلايت العظام امل (2)

األرض، وينتهي ذلك مبوت عيسطططى ابن مرمي، وأن طلوع الشطططمس من املغرب هو أول اآلايت العظام املؤذنة بتغري أحوال العامل 
 .321ص 2جشانظر: التوجيري،  \العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعةا. 

 .2946بقية من أحاديث الدجال، أخرجه مسلم: كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب يف  (3)
د.ت،  ط:اإلرشطططططاد، اجملموع، ))مع تكملة الســــبكي واملطيعي(( .وانظر: النووي،79ص 1ج، 2شــــرات مســــلم، طالنووي،  (4)

 .450ص 3ج، د.ط
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خفي عليكم من شطططططططططططططططأنه فليس خيفي عليكم، إن ربكم ليس أبعور، وإنه أعور عني اليمىن، كأن عينه 
 عنبة طافية. 

 ،األحاديث املروية يف قصططططططططة الدجال حجة ملذهب أهل احلق يف صططططططططحة وجودها :يقال النوو 
ياء امليت وأقدره على أشطططططططططططططياء من مقدورات هللا تعاىل من إح ،وأنه شطططططططططططططخص بعينه ابتلى هللا به عباده

الططذي يقتلططه ومن ظهور زهرة الططدنيططا واخلصططططططططططططططططب معططه وجنتططه وانره وهنريططه واتبططاع كنوز األرض لططه وأمره 
مث يعجزه  ،فيقع كل ذلك بقدرة هللا تعاىل ومشططططططيئته ،السططططططماء أن متطر فتمطر واألرض أن تنبت فتنبت

ويثبت هللا  ملسو هيلع هللا ىلصيقتله عيسططططططى ويبطل أمره و ،هللا تعاىل بعد ذلك فال يقدر على قتل ذلك الرجل وال غريه
هذا مذهب أهل السططططططططنة ومجيع احملدثني والفقهاء والنظار خالفا ملن أنكره وأبطل أمره من  ،الذين آمنوا

ال وغريهم يف أنه صططططحيح الوجود ولكن الذى يدعى خمارف وخياالت وبعض املعتزلة اخلوارج واجلهمية 
وهذا غلط ،األنبياء صطططططططلوات هللا وسطططططططالمه عليهموزعموا أنه لو كان حقا مل يوثق مبعجزات  ،هلا قحقائ

 .(1)من مجيعهم ألنه مل يدع النبوةا

 لو نهوأل، له كالتصططططططططططديق  به جاء ما فيكون النبوةمل أيت بدعوى  فإنها عياض:القاضططططططططططي  قال
 نفس يف وهو، األلوهية بدعوى جاء ، وإمناالنبوة على ذلك فيطعن واملتنبئ النيب بني يفرق مل منه صططططططح
 وكفره كذبه  وشطططططططططططهادة به احلدث مسات وظهور، خلقه ونقص حاله بصطططططططططططورة لدعواه مكذب هلا دعواه
 أمره، يف مؤمن يرتب فلم نفسه عن والشني العور زالةوإ، صورته حتسني عن وعجزه، عينيه بني املكتتبة

 .(2)ا لكفره أو عليه الزمان وشدة، واحلاجة للضرورة اتبعه من اتبعه اوإمن

وقيل ألنه أعور واألعور يسمى  ،مسي الدجال ابملسيح ألنه ممسوح العنيا :قال النووي :صفته
هو بفتح و ومن صطططططططططفته أنه جعد قطط  ،غري ذلك وقيل ملسطططططططططحه األرض حني خروجه وقيل ،مسطططططططططيحا

وقال اهلروي اجلعد يف صططفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما فإذا ،القاف والطاء وهو شططديد اجلعودة
 ؛واآلخر البخيل يقال رجل جعد اليدين وجعد األصابع ،مها القصري املرتددأحد :كان ذما فله معنيان

واآلخر يكون شعره  ،أحدمها أن يكون معناه شديد اخللق :وإذا كان مدحا فله أيضا معنيان ،أي خبيل
قال غري اهلروي  :ألن السططططبوطة أكثرها يف شططططعور العجم قال القاضططططي ،جعدا غري سططططبط فيكون مدحا

                                      
 .58ص 18، ج2، طصحيح مسلم ،النووي (1)
 .475ص 8ج ،1، طإكمال املعلمالقاضي عياض،  (2)

= 
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 .(1)ويف صفة عيسى عليه السالم مدح وهللا أعلما ،الدجال ذماجلعد يف صفة 

وبغري مهز فمن مهز  ،فروي ابهلمز ،أعور العني اليمىن كأهنا عنبة طافية ملسو هيلع هللا ىلصاوأما قوله :مث قال
اليمىن وجاء يف رواية  معناه انتئة ابرزة مث إنه جاء بلفظ أعور العني ؛ومن مل يهمز ،معناه ذهب ضططوؤها
ومعناه انتئة كنتوء حبة ،ليسرى وقد ذكرمها مجيعا مسلم يف صحيحه وكالمها صحيحأخرى أعور العني ا

وقد وصطططف يف احلديث أبنه ممسطططوح العني وأهنا ليسطططت جحراء وال انتئة بل  ،العنب من بني صطططواحبها
جاحظ العني وكأهنا ) احلديث اآلخروأما ما جاء يف  ،مطموسة وهذه صفة حبة العنب إذا سال ماؤها

فيجمع بني األحاديث وتصحح الرواايت  (هلا حدقة جاحظة كأهنا خناعة يف حائط) رواية ويف (كوكب
مجيعا أبن تكون املطموسططططططة واملمسططططططوحة واليت ليسططططططت جبحراء وال انتئة هي العوراء الطافئة ابهلمز وهي 

 اليسطططططططرى وتكون اجلاحظة واليت كأهنا كوكب وكأهنا خناعة هي الطافية بغري مهز وهي العني،العني اليمىن
كما جاء يف الرواية األخرى وهذا مجع بني األحاديث والرواايت يف الطافية ابهلمز وبرتكه وأعور العني 
اليمىن واليسططططططططططرى ألن كل واحدة منهما عوراء فإن األعور من كل شططططططططططيء املعيب ال سططططططططططيما ما خيتص 

 .(2)وكال عيّن الدجال معيبة عوراء إحدامها بذهاهبا واألخرى بعيبهاا ،ابلعني

 (3) اليمىن(عني ال)إن هللا تبارك وتعاىل ليس أبعور أال إن املسطططططططططططططيح الدجال أعور  ملسو هيلع هللا ىلصويف قوله 
وأن  ،ا أن هللا تعاىل منزه عن مسات احلدث وعن مجيع النقائصإىل:ن ذلك إشطططططططططططططططارة إ :يقول النووي

لئال يغرت  ،الناس هذا، وتعلموهالدجال خملوق من خلق هللا تعاىل انقص الصططورة فينبغي لكم أن تعلموا 
 .(4)ابلدجال من يرى أبييالته وما معه من الفتنة ا

 خروجه وقد بني لنا نبينا يف هذا احلديث وصططططططططططفه وصططططططططططفة الدنيا،وفتنة الدجال من أعظم فنت 
منها يف  التعوذ ملسو هيلع هللا ىلصنبينا أمران  واليت منها سططططبل النجاة منه كما بني لنا  فتنته،ومدة  ،اخلروجهذا ومكان 

 اديث أخر.كل صالة يف أح

عن ربعي بن حراش قال: انطلقت مع أيب مسططططعود األنصططططاري إىل ومن فتنته ماورد يف احلديث 
                                      

 .234ص 2ا ،2ط ، شرات مسلم،النووي (1)
 .48ص 18ج، 2املرجع السابق، ط (2)
 .169كتاب اإلميان، ابب ذكر املسيح ابن مرمي واملسيح الدجال، برقم:  ،صحيحهمسلم يف أخرجه ( 3)
 .236ص  2جاملرجع السابق، ، النووي( 4)

= 
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يف  ،ملسو هيلع هللا ىلصحذيفة بن اليمان رضطططططططططططي هللا عنهم فقال له أبو مسطططططططططططعود، حدثّن ما مسعت من رسطططططططططططول هللا 
أما الذي الدجال قال:ا إن الدجال خيرج وإن معه ماء وانرا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار حترق، و 

 (1)يراه الناس انرا، فماء ابرد عذب، فمن أدركه منكم، فليقع يف الذي يراه انرا، فإنه ماء عذب طيبا

 :املسيح عيسى عليه السالم :الثانيةالعالمة 

 مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جف مغ﴿

ابب اسطططططتحباب التبشطططططري والتهنئة ابخلري. وانظر:  [.45]آل عمران:  ﴾خم حم جم هل
 نثورات وامللح.كتاب امل

 :وتسميتهصفته 

عيسطططططططى أنه بفتح امليم وكسطططططططر املسطططططططيح وال خالف عند أحد من الرواة يف اسطططططططم ا :قال النووي
 ملسو هيلع هللا ىلصالسطططططططططططططني خمففة واختلف يف الدجال فأكثرهم يقوله مثله وال فرق بينهما يف اللفظ ولكن عيسطططططططططططططى 

وصفة للدجال فأما  ملسو هيلع هللا ىلصوأما املسيح فهو صفة لعيسى  :وقال...،مسيح هدى والدجال مسيح ضاللة
 ،ال بريءإاألنه مل ميسططح ذا عاهة  :من قالفمنهم  ،عيسططى فاختلف العلماء يف سططبب تسططميته مسططيحا

وقيل  ،لكونه ممسططوح أسططفل القدمني ال أمخص له وقيل ملسططح زكراي إايه ؛وقيل ،املسططيح الصططديق :وقيل
ألنه مسطططططح ابلربكة  :وقيل ،نألنه خرج من بطن أمه ممسطططططوحا ابلده :وقيل ،ملسطططططحه األرض أي قطعها

 .(2)ألن هللا تعاىل مسحه أي خلقه خلقا حسنا وقيل غري ذلك وهللا أعلما :وقيل ،حني ولد

 :وشريعتهحكمه 

نزول عيسطططططططططططططى عليه السطططططططططططططالم وقتله الدجال حق وصطططططططططططططحيح عند أهل السطططططططططططططنة ا :قال النووي
وأنكر ذلك  ،ب إثباتهالعقل وال يف الشطططططططططططططرع ما يبطله فوج يفوليس ،لألحاديث الصطططططططططططططحيحة يف ذلك

 ﴾وخطا  النبيني﴿ :ومن وافقهم وزعموا أن هطذه األحطاديطث مردودة بقولطه تعطاىل واجلهميطةبعض املعتزلطة 
وأن شطططططططططططططريعته مؤبدة إىل يوم  ،ملسو هيلع هللا ىلصبعد نبينا  ألنىبوإبمجاع املسطططططططططططططلمني أنه  (ال نيب بعدى): ملسو هيلع هللا ىلصوبقوله 

                                      
 .2934أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب ذكر الدجال وصفته ومامعه، برقم:( 1)
 .234ص 2ج  ،2طمسلم،  ، شراتالنووي (2)

= 
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عيسططططى عليه السططططالم أنه ينزل نبيا بشططططرع  القيامة ال تنسططططخ وهذا اسططططتدالل فاسططططد ألنه ليس املراد بنزول
بل صطططحت هذه األحاديث يف أنه  ،ينسطططخ شطططرعنا وال يف هذه األحاديث وال يف غريها شطططيء من هذا

 :يف احلديث ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ،(1)من أمور شطططططرعنا ما هجره الناسا حيىيو ينزل حكما مقسططططططا حبكم شطططططرعنا 
أي  ؛)حكما( ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ،ن ال يدرك نزولهأي يف هذه األمة وإن كان خطااب لبعضططططها مم :)ينزل فيكم(

ينزل حاكما هبذه الشططططريعة ال ينزل نبيا برسططططالة مسططططتقلة وشططططريعة انسططططخة بل هو حاكم من حكام هذه 
 .(2))فيكسر الصليب( معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمها :األمة وقوله

 :ومأجواأيجوا  :العالمة الثالثة

دخل عليها فزعا  ملسو هيلع هللا ىلصم احلكم زينب بنت جحش رضططططططططططططططي هللا عنها أن النيب اعن أم املؤمنني أ
يقول: اال إله إال هللا، ويل للعرب من شططططططططططططططر قد اقرتب، فتح اليوم من ردم أيجوج ومأجوج مثل هذها 
وحلق أبصطططططططططبعه اإلهبام واليت تليها. فقلت: اي رسطططططططططول هللا أهنلك وفينا الصطططططططططاحلون؟ قال: انعم إذا كثر 

 .-األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابب-(3)اخلبثا 

وقرأ عاصم  ،فهما غري مهموزين عند مجهور القراء وأهل اللغة ومأجوج أيجوجما أ :النووي قال
من أجيج النار وهو صوهتا وشررها شبهوا به لكثرهتم وشدهتم واضطراهبم بعضهم  فيهما، وأصلهابهلمز 

هم  :وقال الضططططططططططحاك ،من ولد ايفث بن نوحهم  :قال وهب بن منبه ومقاتل بن سططططططططططليمان ،يف بعض
احتلم  ملسو هيلع هللا ىلصوذلطططك أن آدم  :هم ابدرة من ولطططد آدم من غري حواء قطططال :جيطططل من الرتك وقطططال كعطططب

 . (4)فامتزجت نطفته ابلرتاب فخلق هللا تعاىل منها أيجوج ومأجوج وهللا أعلما
  

                                      
 .75ص 18، ج2ط شرات مسلم،النووي،  (1)
 .190ص 2ج ،2ط النووي، شرات مسلم، (2)
، ومسططططططططططلم كتاب الفنت وأشططططططططططراط 7059 ويل للعرب من شططططططططططر قد اقرتب: ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب الفنت، ابب قول النيب  (3)

 .2880الساعة، ابب اقرتاب الفنت وفتح ردم أيجوج ومأجوج 
 .98ص 3ج ،2، ط، شرات مسلمالنووي (4)



256 

 :الطيبةالريح  :العالمة الرابعة

:ا خيرج ملسو هيلع هللا ىلصهللا عنهما قال: قال رسطططططططططططططططول هللا اعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضطططططططططططططططي 
الدجال يف أميت فيمكث أربعني، ال أدري أربعني يوما، أو أربعني شططططططططططططططهرا، أو أربعني عاما، فيبعث 

فيطلبه فيهلكه، مث ميكث الناس سبع سنني ليس بني اثنني عداوة. مث  ملسو هيلع هللا ىلصهللا تعاىل عيسى ابن مرمي 
ام، فال يبقى على وجه األرض أحد يف قلبه مثقال ذرة يرسل هللا، عز وجل، رحيا ابردة من قبل الش

 (1)من خري أو إميان إال قبضطططته، حىت لو أن أحدكم دخل يف كبد جبل، لدخلته عليه حىت تقبضطططها
 .املنثورات وامللح ابب-

يبعث رحيا تعاىل أن هللا الريح  يت من جهة الشطططططططططام، ويف رواية أخرى  أناحلديث جاء يف هذا 
وحيتمل  ،اوجياب عن هذا بوجهني أحدمها حيتمل أهنما رحيان شطططططططططططططامية وميانية النووي:قال  اليمن،من 

رحيا ألني من  ملسو هيلع هللا ىلصويف قوله  ،أن مبدأها من أحد اإلقليمني مث تصطططططططططططل اآلخر وتنتشطططططططططططر عنده وهللا أعلما
 .(2)كرام هلم وهللا أعلمايف ذلك إشارة إىل الرفق هبم واإل ن إا قال النووي: احلرير

ن يف هذه األحاديث دليل على بقاء اإلسططططططططططططططالم واجلهاد إىل يوم القيامة واملراد إ وقال رمحه هللا
 .(3)تقبض روح كل مؤمن ومؤمنةافحىت  يت الريح الطيبة من قبل اليمن  أي ؛قبيل القيامة بيسري

                                      
أخرجه مسلم: كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب يف خروج الدجال ومكثه يف األرض، ونزول عيسى وقتله إايه، وذهاب أهل  (1)

 2940 ...اخلري واإلميان،
 .133ص 2ج ،، املرجع السابقالنووي (2)
 .69ص 7ج املرجع السابق ، النووي (3)
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 والعرصات املوقف :املبحث الرابع

 طويال، قياماً  فيها ومونيق مث احملشطططططططر، أرض إىل حيشطططططططرون قبورهم منوقيامهم  الناسبعد بعث 
 تيقنهميشططتد و  سططنة ألف مخسططني مقداره كان  يوم يف املقام طولفيه تعبهم وظمؤهم وخوفهم من  شططتدي

 .من احلساب ومالقاة امللك الداين

الوا اي أاب هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت، قالوا: ق أربعون،قال: ابني النفختني  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 
قالوا: أربعون شططططهرا؟ قال: أبيتا ويبلى كل شططططيء من اإلنسططططان إال عجب أربعون سططططنة؟ قال: أبيت. 

ابب املنثورات  .(1)اماء، فينبتون كما ينبت البقل  السططططططططططططططماءالذنب، فيه يركب اخللق، مث ينزل هللا من 
 وامللح.

 امة من رايض الصاحلني:يدالئل أحداث عرصات الق

 :إثبات احلشر

جيمع ): ملسو هيلع هللا ىلص، رضططططططططي هللا عنهما، قاال: قال رسططططططططول هللا عن حذيفة، وأيب هريرةاحلديث ودليله 
هللا، تبارك وتعاىل، الناس فيقوم املؤمنون حىت تزلف هلم اجلنة، فيأتون آدم صططططططططلوات هللا عليه، فيقولون: 
اي أابان اسططططططتفتح لنا اجلنة، فيقول: وهل أخرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم، لسططططططت بصططططططاحب ذلك، 

ليل هللا، قال: فيأتون إبراهيم، فيقول إبراهيم: لسطططت بصطططاحب ذلك إمنا كنت اذهبوا إىل ابّن إبراهيم خ
خليال من وراء وراء، اعمدوا إىل موسططططططططططططططى الذي كلمه هللا تكليما، فيأتون موسططططططططططططططى، فيقول: لسططططططططططططططت 
بصاحب ذلك، اذهبوا إىل عيسى كلمة هللا وروحه فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون حممدا 

أولكم  رسططططططططططططططططل األمططانططة والرحم فيقومططان جنبيت الصططططططططططططططراط ميينططا ومشططاال، فيمرفيقوم فيؤذن لططه، وت ،ملسو هيلع هللا ىلص
كالربقاقلت: أبيب وأمي، أي شطططططططططيء كمر الربق؟ قال:اأمل تروا كيف مير ويرجع يف طرفة عني؟ مث كمر 
الريح مث كمر الطري؟ وأشد الرجال جتري هبم أعماهلم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، 

 مال العباد، حىت جيئ الرجل ال يسططططططتطيع السططططططري إال زحفا، ويف حافيت الصططططططراط كالليب حىت تعجز أع
 
 

                                      
 .2955: كتاب الفنت وأشراط الساعة، ابب ما بني النفختني، برقم أخرجه مسلم (1)
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نفس أيب هريرة بيطده إن  والطذي، معلقطة مطأمورة أبخطذ من أمرت بطه، فمخطدوش انج ومكردس يف النطار
  .(1) (قعر جهنم لسبعون خريفا
 :حال الناس يف احملشر

قال: ايقوم  ملسو هيلع هللا ىلص عنهما أن رسطططططول هللا ابن عمر رضطططططي هللاعن يف احلديث يف ابب اخلوف، 
وصطططططططططف ملا يكون عليه  ،(2)االناس لرب العاملني حىت يغيب أحدهم يف رشطططططططططحه إىل أنصطططططططططاف أذنيه

احلديث اآلخر أيضطططا  وحنوهحيث حشطططروا للحسطططاب،  ،الناس حال وقوفهم يف عرصطططات يوم القيامة
ىت تكون منهم كمقطدار اتطدين الشطططططططططططططططمس يوم القيطامطة من اخللق ح :ملسو هيلع هللا ىلص قولطهيف ابب اخلوف وهو 

ميلاقال سطططليم بن عامر الراوي عن املقداد: فوهللا ما أدري ما يعّن ابمليل، أمسطططافة األرض أم امليل 
الططذي تكتحططل بططه العنيافيكون النططاس على قططدر أعمططاهلم يف العرق، فمنهم من يكون إىل كعبيططه، 

لجمه العرق إجلاماا وأشطططططططططططططططار ومنهم من يكون إىل ركبتيه، ومنهم من يكون إىل حقويه ومنهم من ي
 . (3)ابيده إىل فيه ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ايعرق النططاس يوم القيططامططة حىت يططذهططب عرقهم يف األرض سططططططططططططططبعني ذراعططا،  :ملسو هيلع هللا ىلص وكططذلططك قولططه
 أيضا يف ابب اخلوف.وهو  .(4)اويلجمهم حىت يبلغ آذاهنم

  ايذهب يف األرضا: ينزل ويغوص. ومعىن
 :أعمال منجية
 ملسو هيلع هللا ىلص، مثل قوله األعمال لتنقذ صطططططاحبها وهتون عليه يت بعض  قيامةليوم ال الكرب العظيمةيف 

 :قضاء حوائج املسلمنيأورده النووي يف ابب -الذي 
 .(5) (القيامة يوم كرب  من كربة  عنه هللا نفس الدنيا، كرب  من كربة  مؤمن عن نفس من)

                                      
 .195كتاب ا إلميان، ابب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها، برقم:  :أخرجه مسلم يف صحيحه (1)
 .2862كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، ابب صفة يوم القيامة أعاننا هللا على أهواهلا، برقم:  :أخرجه مسلم يف صحيحه (2)
 .2864كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، برقم   :أخرجه مسلم يف صحيحه (3)
وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ەئ ەئ وئ ې ې ى ى ائ ائاَبُب قَطْوِل ا.َِّ تَطَعاىَل: ﴿كتاب الرقاق،   :أخرجه البخاري يف صطططططحيحه (4)

 .6531، برقم:[6-4﴾ ]املطففني: ۆئ ۈئ
 .2699فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر، أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب  (5)

= 
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يف عبادة هللا اسبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله: إمام عادل، وشاب نشأ :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
ورجالن حتااب يف هللا اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل دعته  ،عز وجل، ورجل قلبه معلق ابملسططططططططططططططاجد

امرأة ذات منصطططب ومجال، فقال: إين أخاف هللا، ورجل تصطططدق بصطططدقة، فأخفاها حىت ال تعلم مشاله 
 . هللافضل احلب يف ابب-(1) اما تنفق ميينه، ورجل ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه

 :القيامةمسألة ظل هللا يوم 

ألهل العلم أقوال  عدة )سططططططططبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله( ذكر النووي: ملسو هيلع هللا ىلصاقوله 
 :منها يف تفسري هذا الظل

واملراد ،وكل ظل فهو هلل وملكه وخلقه وسططططلطانه،ضططططافة الظل إىل هللا تعاىل إضططططافة ملكإن إ -
واملراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العاملني ودنت ، (2)ر مبينا هنا ظل العرش كما جاء يف حديث آخ

 .وأخذهم العرق وال ظل هناك لشيء إال للعرش ،واشتد عليهم حرها ،منهم الشمس

: ن املراد بططططه هنططططا ظططططل اجلنططططة وهو نعيمهططططا والكون فيهططططا كمططططا قططططال تعططططاىلإوالقول األخر   -
 .﴾وندخلهم ظال ظليال﴿

 .(3)اهو يف عيش ظليل أي طيب :نا عبارة عن الراحة والنعيم يقالحيتمل أن الظل ه :وقيل -

ن الظطططل هو الكرامطططة والكنف والكف من املكطططاره يف إ :األخرى اليت ذكرهطططا ومن األقوال  -
ظل فالن أي يف وما قاله معلوم يف اللسطططان يقال فالن يف  ،ذلك املوقف قال وليس املراد ظل الشطططمس

وهذا أوىل األقوال وتكون إضطططططططططططططافته إىل ا:ول الذي رحجه النووي وقال. وهذا هو القكنفه ومحايته قال
 .(4)العرش ألنه مكان التقريب والكرامة وإال فالشمس وسائر العامل حتت العرش ويف ظلها

  

                                      
 .1423أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، ابب الصدقة ابليمني، برقم  (1)
ِه يَطْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ): ملسو هيلع هللا ىلصحنو قوله  (2) ُ يَطْوَم الِقَياَمِة حَتَْت ِظلِّ َعْرشطططِ َع َلُه، َأظَلَّهُ ا.َّ رًا، أَْو َوضطططَ (، أخرجه النسطططائي يف ل هُ ظِ  َمْن أَْنَظَر ُمْعسطططِ

 .1306سننه، أبواب البيوع، ابب ماجاء يف إنظار املعسر والرفق به، برقم: 
 .123ص 16ج املرجع السابق (3)
 .120ص 7ج ،2ط، شرات مسلم، النووي (4)
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 احلساب ذكر :املبحث اخلامس

 :وفيه مطالب

  حف جف مغ جغ﴿ تعاىل: ي قولهبعد البعث واحلشطططططططططططر يقف الناس موقف احلسطططططططططططاب كما 

 .ابب فضل الدعاء بظهر الغيب وقد ذكره النووي يف ،[41]إبراهيم:  ﴾مق  حق مف خف

 :احلسابالناجون من  :املطلب األول

، عليهم هللا يتفضطططططل، الناس من أصطططططنافا إال، القيامة موقف يفحياسطططططبون  كلهم الناس أن األصطططططل
 هللا رضطططططي عباس ابن عن ن يف احلديثوهم املذكورو  عذاب وال، حسطططططاب سطططططبق غري من اجلنة فيدخلهم
 الرهيط ومعه النيب فرأيت األمم، علي عرضططططت: اوسططططلم وآله عليه هللا صططططلى هللا رسططططول قال: قال عنهما
: يل فقيل أميت، أهنم فظننت عظيم سططططططططواد يل رفع إذ أحد معه وليس والنيب والرجالن، الرجل ومعه والنيب
 عظيم سواد فإذا اآلخر األفق إىل رانظ يل فقيل عظيم سواد فإذا األفق إىل انظر ولكن وقومه موسى هذا
 منزله، فدخل هنض عذاب امث وال حساب بغري اجلنة يدخلون ألفا سبعون ومعهم أمتك، هذه: يل فقيل

 .ابب اليقني والتوكل-(1) اعذاب  وال حساب بغري اجلنة يدخلون الذين أولئك يف الناس فخاض

 :أنواع احلساب :املطلب الثاين

 وعلمه عمله عن سططططططألفي، ملؤمنخاص اب وهذا، عرض حسططططططاب ان:نوع القيامة احلسططططططاب يوم
عنه، فهذا حسططططططططططاب بال  ويتجاوز عليه هللا فيسططططططططططرتها هبا أقر ذنوبه عليه عرضططططططططططت إذامث  هللا عليه ونعم

 .مسرورا اجلنة يف أهله إىل وينقلب، بيمينه كتابه  أيخذمناقشة وال تدقيق، وبعدها 

 حسابفهذا  ،(2)اعذب القيامة يوم احلساب نوقش منا: ملسو هيلع هللا ىلصوالنوع الثاين هو الوارد يف قوله 
 حسططططططاهبم يطول وقد، املوحدين عصططططططاة من شططططططاء ومن، للكفار هللا حسططططططاب وهو، وتفصططططططيل مناقشططططططة
 شاء من النار منهم هللا يدخل املوحدين من العصاة هؤالءأهل السنة يقرون أبن و  ،ذنوهبم كثرة  حبسب

  .فيها خالدين اجلنة فيدخلهم خيرجهم مث، أمد إىل

                                      
 220أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، ابب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بغري حساب والعذاب،  (1)
 2876كتاب اجلنة وصفة أهلها ونعيمها، ابب اثبات احلساب،   ،أخرجه مسلم يف صحيحه (2)
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: اما منكم من أحد إال سططططططططططيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان، فينظر أمين ملسو هيلع هللا ىلصوورد فيهما قوله 
منه فال يرى إال ما قدم، وينظر أشطططططأم منه فال يرى إال ما قدم، وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء 

وي يف ابب اخلوف وابب بيان أورده النو وجهه، فاتقوا النار ولو بشططططططططططططق مترة، فمن مل جيد فبكلمة طيبة.
 كثرة طرق اخلري.

واحلديث اآلخر الذي يصططططططططططف موقف املؤمن للحسططططططططططاب بني يدي ربه جل وعال يقوله فيه 
: ايدىن املؤمن يوم القيامة من ربه حىت يضطططططططططططططع كنفه عليه، فيقرره بذنوبه، فيقول: أتعرف ذنب ملسو هيلع هللا ىلص

عليك يف الدنيا، وأان أغفرها كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف، قال: فإين قد سطططططططططططططططرتهتا 
هو وذكر النووي أن الكنف هنا  أورده النووي يف ابب الرجاء. ،م، فيعطى صحيفة حسناتهلك اليو 
وهللا  ، قالحسطططططططططان الدنو مسطططططططططافةاالكرامة و الاملراد ابلدنو هنا دنو أن وعفوه و  هللا جل وعال سطططططططططرت

 .(1)اتعاىل منزه عن املسافة وقرهبا

 له عذب عليه، وقوله اسطططططتقصطططططي نوقش معىن ا:النوويســــاب يقول مناقشــــة احل ويف مســــألة
 ،التوبيخ من فيه ملا التعذيب هو عليها والتوقيف الذنوب وعرض املناقشططططططططططططططة نفس أن أحدمها :معنيان
 هللا ولكن النار ودخل هلك يسططامح ومل عليه اسططتقصططي فمن العباد يف غالب التقصططري أن معناه والثاين
 .(2)ا ابلنار العذاب إىل مفض يشاء ممن هو ملن الشرك وند ما ويغفر يعفو تعاىل

: ايقوم الناس لرب العاملني حىت يغيب ملسو هيلع هللا ىلصاحلسطططططططططططططططاب قوله  موقف ومن األحاديث الواردة يف
 أورده النووي يف ابب اخلوف. أحدهم يف رشحه إىل أنصاف أذنيها متفق عليه.

ول ما حياسططب به العبد يوم اإن أ ملسو هيلع هللا ىلصوورد يف احلديث أن أول ماحياسططب به العبد صططالته قال 
القيامة من عمله صططططططططالته، فإن صططططططططلحت، فقد أفلح وأجنح، وإن فسططططططططدت، فقد خاب وخسططططططططر، فإن 
انتقص من فريضططططته شططططيئا، قال الرب، عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص 

 .(3) ة؟ مث يكون سائر أعماله على هذامن الفريض
                                      

 .87ص 17ج، 2ط، شرات مسلم، النووي (1)
 .208ص 17ج ،رجع السابقامل (2)
، ابب ماجاء أن أول ماحياسططططططب به العبد يوم القيامة الصططططططالةن ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه الرتمذي يف سططططططننه، أبواب الصططططططالة عن رسططططططول هللا  (3)

 .413برقم:
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مر الدماء وأهنا أول ما يقضطططططططى فيه بني الناس يوم القيامة وهذا لعظم فيه تغليظ أ قال النووي:ا
أمرها وكثري خطرها وليس هذا احلديث خمالفا للحديث املشطططططططهور يف السطططططططنن أول ما حياسطططططططب به العبد 
 صططططططططططالته ألن هذا احلديث الثاين فيما بني العبد وبني هللا تعاىل وأما حديث الباب فهو فيما بني العباد

 (1)اابلصواب وهللا أعلم
  

                                      
 .167ص 11املرجع السابق،ج (1)
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 امليزان :السادس املبحث

 وفيه مطالب:

 :تعريف امليزان :املطلب األول

 ومعرفة هو ميزان حقيقي لوزن االصطططططططططالح:ويف  الشططططططططيء، هبا يوزن آلة اسططططططططم :اللغة يف امليزان
 األعمال. مقادير

 امليزاناعتقاد أهل السنة يف  :املطلب الثاين

من املسططططططائل اليت أمجع عليها أهل السططططططنة واجلماعة وأثبتوها يف امليزان  :وبيان اعتقاد املعتزلة فيه
 العباد،يعتقدون أن هللا يضع للعباد يوم احلساب ميزان حقيقي له كفتان، توزن فيه أعمال و  مصنفاهتم،

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿: قال تعاىل كما

اض يسططططططططططططططتحيطططل وزهنطططا إذ ال تقوم بنطططاء منهم على أن األعر املعتزلطططة،وأنكرتطططه ، (1)﴾چ چ چ ڇ ڇ
وقال أهل البدع إببطال امليزان وقالوا: موازين وليس مبعىن كفات  قال األشعري يف املقاالت:ا سها،أبنف

األعراض  وألسططططططططططن ولكنها اجملازاة جيازيهم هللا أبعماهلم وزانً بوزن، وأنكروا امليزان وقالوا: يسططططططططططتحيل وزن
قيقة قول املعتزلة يف املوازنة أن احلسطططنات تكون حمبطة للسطططيئات وح ،ألن األعراض ال ثقل هلا وال خفة

 .(2)ن حمبطة للحسنات وتكون أعظم منهاوتكون أعظم منها وأن السيئات تكو 

إال أن إال أن مفهوم املوازنة بني  ،اإلميان ابمليزان يف اآلخرة يثبت القاضطططططي عبد اجلبار املعتزيلو  
 ابمليزانينفون أن هللا أراد فهم  ،هو عليه عند أهل السططططنةعما ف احلسططططنات والسططططيئات عند املعتزلة خيتل

لكن إذا كانت حسطططططططططططنات :، وقالواوأحالوا أن توزن األعراض يف كفتني ،املعقول منه املتعارف فيما بيننا
اإلنسطططان أعظم من سطططيئاته رجحت إحدى الكفتني على األخرى فكان رجحاهنا دليالً على أن الرجل 

ليالً على أن الرجل من أهل ك إذا رجحت الكفة األخرى السططوداء كان رجحاهنا دمن أهل اجلنة وكذل
أن احلسنات تكون حمبطة للسيئات :كما قال أبو احلسن األشعريوحقيقة قول املعتزلة يف املوازنة  ، النار

                                      
 .47اآلية: ،سورة األنبياء (1)
 .473، ص 3طمقاالت اإلسالميني واختالف املصلني،األشعري: علي بن إمساعيل، (2)

= 
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 .(1)وتكون أعظم منها وأن السيئات تكون حمبطة للحسنات وتكون أعظم منه

 وقطد : انطة يف إثبطات امليزان، وأبن األعمطال توزن حقيقطة ويقولعلى مطذهطب أهطل السططططططططططططططالنووي و 
 هللا وسطططططططبحان) ملسو هيلع هللا ىلص قوله وأما وخفتها، املوازين وثقل األعمال وزن على والسطططططططنة القرآن نصطططططططوص تظاهرت
 معنططاه وأمططا الططذكر إرادة على فمططذكر متأل ...وأمططا.واألرض( السططططططططططططططمططاوات بني مططا متأل أو متآلن هلل واحلمططد
 ما فضطططططططططلهما عظم وسطططططططططبب ؛واألرض السطططططططططماوات بني ما ملأل جسطططططططططما ثواهبما قدر لو :يقال أن فيحتمل
 .(2)ا هلل احلمد بقوله تعاىل هللا إىل واالفتقار والتفويض هللا سبحان بقوله تعاىل هلل التنزيه من عليه اشتملتا

  املوازين:يف عدد  العلماءخالف  :املطلب الثالث

 احد، أم أهنا موازين متعددة.و اختلف أهل العلم يف امليزان هل هو 

ورجح ابن حجر أن امليزان واحد، قال: اواليشكل بكثرة من يوزن بعمله، ألن أحوال القيامة  
 .(3)أبحوال الدنياا فال تكي

فقيل جيوز  واجلمع،يف السططططططططططططططنة بلفظ اإلفراد  اجلمع وجاءوقال القرطيب: اذكر هللا امليزان بلفظ 
لواحطد يوزن بكطل ميزان صططططططططططططططنف من أعمطالطه، وميكن أن يكون ميزاان أن يكون هنطاك موازين للعطامطل ا

 .(4)املوازين مجع موزون أي األعمال املوزونة ال مجع ميزانا اجلمع وقيل: املرادواحدا، عرب عنه بلفظ 

 دالئل إثبات امليزان يف رايض الصاحلني: :املطلب الرابع

 كلمتان: )ملسو هيلع هللا ىلص وقوله امليزان(، متأل هلل واحلمد) :ملسو هيلع هللا ىلص قوله من األحاديث الواردة يف ذكر امليزان
 . -ابب فضل الذكر واحلث عليه - امليزان( يف ثقيلتان اللسان، على خفيفتان

 
  

                                      
 .720ص 3ج ،1طاالنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار،مراين الشافعي، انظر:الع (1)
 .99ص  7وانظر: ج.101ص 3ج، 2ط، شرات مسلم، النووي (2)
 .537ص 13ابن حجر: فتح الباري، د.ط، ج (3)
 .722ص 1انظر: القرطيب، التذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة، ج (4)
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 حلوضاب اإلميان السابع :املبحث

 :وفيه مطالب

 احلوض ل ة واصطالحا: :املطلب األول

 .جممع املاء احلوض ل ة هو

ولذا  ،(1)وجيتمع فيه ماء هنر الكوثر احلوض الذي يوضططع يف عرصططات القيامة :هوواصــطالحا 
 .ملسو هيلع هللا ىلصأمة حممد  عليهترد و يسمى حوض الكوثر 

 مذهب أهل السنة يف اإلميان ابحلوض: :املطلب الثاين
 مسطططططألة عقائدهم أدرجوا يفقد و  التصطططططديق،من أصطططططول اعتقاد أهل السطططططنة التصطططططديق ابحلوض 

 .ملسو هيلع هللا ىلص حممد نبينا حوض إثبات
 :احلوضاعتقاد النووي يف  :املطلب الثالث
 ،حاديث الواردة فيهويقرر صططحة كل األ ،يوافق أهل السططنة يف التصططديق بوجود احلوض النووي

على ظاهره عند أهل السططططنة واجلماعة ال يتأول وال  أنهمن اإلميان و والتصططططديق به  ،اإلميان به فرضأن و 
ان فرطكم على أ) ملسو هيلع هللا ىلصقوله أن معىن و  ،وحديثه متواتر النقل رواه خالئق من الصططططططططططططططحابةا ،خيتلف فيه

الذي يتقدم الوارد ليصططططططططططططططلح هلم واحلياض  :والفارط هو ،اللغة الفرط بفتح الفاء والراءفإنه يف  (احلوض
 ملسو هيلع هللا ىلص هفرطه اوقول ملسو هيلع هللا ىلصفيه بشارة هلذه األمة زادها هللا تعاىل شرفا فهنيئا ملن كان رسول هللا أن و  ،والدالء

هذا تصططططريح أبن احلوض حوض حقيقي ا :قال النووي (2))وإين ألنظر إىل حوضططططي اآلن( :يف احلديث
 .(3)على ظاهره كما سبق وأنه خملوق موجود اليوما

                                      
عليه  اجلنة،هو هنر أعطانيه ريب عز وجل يف  :ملسو هيلع هللا ىلصكوثر هو هنر خاص بنبيا حممد صطططططططل هللا عليه وسطططططططلم يف اجلنة ورد يف قوله ال (1)

إنطك ال  فيقطال: أميت.إنطه من  رب،اي  فطأقول:خيتلج العبطد منهم  الكواكطب،آنيتطه عطدد  القيطامطة،ميت يوم ترد عليطه أ كثري،خري  
. احلديث أخرجه مسلم: كتاب الصالة، ابب حجة من قال إن البسملة آية من أول كل سورة سوى تدري ما أحدثوا بعدك ا

 .400سورة براءة، 
 .4083 وحنبه، برقمابب أحد جبل حيبنا  كتاب املغازي،  البخاري يف صحيحه،أخرجه  (2)
 .59ص15وج162ص9، ج2ط، شرات مسلم، انظر: النووي (3)

= 
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 :دالئل اإلميان ابحلوض يف رايض الصاحلني :املطلب الرابع

أسططططيد بن حضططططري رضططططي هللا عنه أن رجال من األنصططططار قال: اي رسططططول هللا أال  حيىيعن أيب  -
سططططططططتلقون بعدي أثرة فاصططططططططربوا حىت تلقوين على  تسططططططططتعملّن كما اسططططططططتعملت فالان وفالان فقال: اإنكم

 .-ابب الصرب -(1)احلوضا

أتى املقربة فقال: االسطططططالم عليكم دار قوم مؤمنني وإان إن  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أن رسطططططول هللا  -
 مقال: اأنتشطططططاء هللا بكم الحقون، وددت أان قد رأينا إخوانناا: قالوا: أولسطططططنا إخوانك اي رسطططططول هللا؟ 

: كيف تعرف من مل أيتوا بعد من أمتك اي رسططططططططططططططول هللا؟ ابعد اقالو نا الذين مل أيتوا أصططططططططططططططحايب، وإخوان
لو أن رجال له خيل غر حمجلة بني ظهري خيل دهم هبم، أال يعرف خيله؟ اقالوا: بلى  فقال: ارأيت

ابب فضططططططل -(2)أيتون غرا حمجلني من الوضططططططوء، وأان فرطهم على احلوضا  مقال: افإهناي رسططططططول هللا، 
 .ضوءالو 

 ؟مىت يشرب املؤمنون من احلوض :املطلب اخلامس

 )مل: ملسو هيلع هللا ىلص، واسطططططططتدل بقوله الشطططططططرب منه يكون بعد احلسطططططططاب والنجاة من النار رجح النووي أن
 بعده. يظمأ ال الذي هوهذا وأن  (أبدا يظمأ

 النار. من السالمة له قدر من إال منه يشرب القال: ومنهم من 

 يعذب ال النار دخول عليه وقدر األمة هذه من همن شطططططططططططططططرب من أن وحيتملاالنووي:قال 
 من إال منه يشططططططططططرب األمة مجيع أن احلديث هذا ظاهر ألن ذلك بغري عذابه يكون بل ابلظمأ فيها
 هللا يعذب مث أبمياهنم كتبهم  أيخذون املؤمنني من األمم مجيع إن قيل وقد قال: كافرا،  وصطططططططططططططططار ارتد
 مثله وهذا القاضططططططي: قال خاصططططططة، الناجون بيمينه خذهأي إمنا وقيل: عصططططططاهتم، من شططططططاء من تعاىل
 يذادون الذين منه مينع وإمنا يشطططططططططططربون كلهم  الواردين أن يف صطططططططططططريح هذا شطططططططططططرب ورد من ملسو هيلع هللا ىلص قوله

 .(3)ا الرتدادهم الورود ومينعون
                                      

 .1845الوالة، ابب الصرب عند ظلم  اإلمارة،كتاب   مسلم:أخرجه  (1)
 .294أخرجه مسلم: كتاب الوضوء، ابب استحباب إطالة الغرة والتحجيل،  (2)
 .54ص 15ج ،2انظر: النووي: شرح مسلم ط (3)
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 أن والصططططحيح: القابسططططي احلسططططن أبو قال امليزان، قبل احلوض كون  يف واختلفا قال القرطيب:
 فيقدم تقدم، كما  قبورهم من عطاشطططططططا خيرجون الناس فإن يقتضطططططططيه، واملعىن: القرطيب قال قبل، احلوض
 من السططططططلف بعض حكى اآلخرة، كشططططططف  علم كتاب  يف الغزايل دأبو حام قال والصططططططراط، امليزان على
 أورد مث قال، كما  هو: القرطيب قال قائله، من غلط وهو الصراط،بعد  يورد احلوض أن: التصنيف أهل

 أن على دليل أدل صطططططططحته مع احلديث وهذا: قال مث عنه، القهقري أعقاهبم على املرتدين منع حديث
 .(1)اسلم عليه جاز من الصراط ألن الصراط، قبل املوقف يف يكون احلوض

 .املنثورات وامللح كتاب-اآلنإين فرط لكم وأان شهيد عليكم وإين وهللا ألنظر إىل حوضي ا
 ؟احلوضمن ورود  عنيمن هم املمنو  :املطلب السادس

وذكر عططدة أقوال  ملسو هيلع هللا ىلصوض النيب النووي خالف العلمططاء يف حتططديططد املمنوعني من ورود حذكر 
 من كالم أهل العلم منها:

 .املنافقون واملرتدون أهنم -
أصطططحاب املعاصطططي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد وأصطططحاب البدع الذين مل خيرجوا  أهنم -

بل جيوز أن يزادوا  ،ى هذا القول ال يقطع هلؤالء الذين يذادون ابلناروعلا:قال ،ببدعتهم عن اإلسططططططالم
ن مذنيب األمة يشططططططططططططفع هلم إبل  ،عقوبة هلم مث يرمحهم هللا سططططططططططططبحانه وتعاىل فيدخلهم اجلنة بغري عذاب

 .ويهتم ألمرهم
أحدمها عصططططاة مرتدون عن االسططططتقامة ال عن اإلسططططالم وهؤالء مبدلون  :قيل هؤالء صططططنفان -
والثاين مرتدون إىل الكفر حقيقة انكصطططططططون على أعقاهبم واسطططططططم التبديل  ،الصطططططططاحلة ابلسطططططططيئةلألعمال 

 .يشمل الصنفني
كططل من أحططدث يف الططدين فهو من املطرودين عن   :وقططال اإلمططام احلططافظ أبو عمرو بن عبططد الرب -

وطمس احلق وكذلك الظلمة املسططططرفون يف اجلور  :قال ،احلوض كاخلوارج والروافض وسططططائر أصططططحاب األهواء
 .(2)وكل هؤالء خياف عليهم أن يكونوا ممن عنوا هبذا اخلرب وهللا أعلما :قال ،رواملعلنون ابلكبائ

                                      
 .414ص 1، د.ط، جالنهاية يف الفنت واملالحم ابن كثري، (1)
 .64ص 15، ج136ص3ج، 2ط، شرات مسلم، انظر: النووي (2)
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 لصراطاإلميان اب :املبحث الثامن

 وفيه مطالب:

 اعتقاد أهل السنة يف الصراط: :املطلب األول

 جهنم،على أنه جسطططططططر ممدود على وأمجعوا  ،اتفقت عقائد أهل السطططططططنة على اإلميان ابلصطططططططراط
 املعتزلة. وأنكرته ،﴾ىك مك لك اك﴿: تعاىل هللا قوله يف القسم حتلةوأن 

 يضططططططططرب مث): ملسو هيلع هللا ىلص اقوله :فيهوبيان اعتقاده ووصــــــفه،  ،يف تعريف الصــــــراط النوويقال 
 ويف الصطططراط، وهو مشطططهور ن لغتان وكسطططرها اجليم بفتح اجلسطططر( الشطططفاعة وحتل جهنم على اجلسطططر
 الشططططعرة من وهو أدق إثباته، على السططططلف أمجع وقد إثباته احلق أهل ومذهب الصططططراط إثبات هذا

 .(1)االسيف من وأحد

 جهنم ظهر على منصططططططططططوب وهو الصططططططططططراط على املرور به املراد أن اوالصططططططططططحيح:وقال رمحه هللا
 مشطططيئة يف فهو توبة غري من ومات كبرية  معصطططية له كانت  من وأما ،املكروه سطططائر ومن منها هللا أعاذان

 يريده الذي القدر عذبه شاء وإن ،األول كالقسم  وجعله أوال اجلنة وأدخله عنه عفا شاء فإن ىلتعا هللا
 ما املعاصطططططططططي من عمل ولو التوحيد على مات أحد النار يف خيلد فال اجلنة يدخله مث وتعاىل سطططططططططبحانه

 تصططططططططططططططرخم هذا عمل ما الرب أعمال من عمل ولو الكفر على مات أحد اجلنة يدخل ال أنه كما  ،عمل
 من به يعتد من وإمجاع والسططططططططنة الكتاب أدلة تظاهرت وقد ،املسططططططططألة هذه يف احلق أهل ملذهب جامع
 محل القاعدة هذه تقررت فإذا القطعي العلم حتصططططططل نصططططططوص بذلك وتواترت القاعدة هذه على األمة
 عليهططا  ويلططه وجططب خمططالفططة ظططاهره يف حططديططث ورد فططإذا وغريه البططاب أحططاديططث من ورد مططا مجيع عليهططا
  .(2)الشرعا نصوص بني ليجمع

                                      
  20ص 3ج 2ط شرات مسلمالنووي  (1)
 .277، 72، 58ص  3، ج217ص 1ج ،2، ط، شرات مسلمانظر: النووي (2)
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 :دالئل اإلميان ابلصراط يف رايض الصاحلني :املطلب الثاين

ابب فضططططططططططططل اليت أوردها النووي يف  17ال آيةمرمي: من يف  ﴾ک ک گ گ﴿ :قوله تعاىل
الصطططراط، وهو جسطططر منصطططوب على  والورود: هو العبور على ا النووي:قال ، من مات له أوالد صطططغار

 .(1)اعافاان هللا منها ظهر جهنم.

مثل حديث  (2)ثباتهإالصطططططططرحية على يف رايض الصطططططططلحني و  الصطططططططحيحة الواردةاألحاديث من و 
 فيقومان والرحم األمانة وترسطططططططططططططل له، فيؤذن فيقوم ،ملسو هيلع هللا ىلص حممدا فيأتون ا:ملسو هيلع هللا ىلصالشطططططططططططططفاعة الذي فيه قوله 

 .-ابب األمر أبداء األمانة -(3)ومشاالا ميينا الصراط جنبيت

 :حال الناس أثناء مرورهم على الصراط :ثاملطلب الثال

أولكم كالربقاقلت: أبيب وأمي،  فيمر :ملسو هيلع هللا ىلصابب األمر أبداء األمانة، وفيه قوله ورد حديث يف 
أي شططططيء كمر الربق؟ قال:اأمل تروا كيف مير ويرجع يف طرفة عني؟ مث كمر الريح مث كمر الطري؟ وأشططططد 

صططراط يقول: رب سططلم سططلم، حىت تعجز أعمال العباد، الرجال جتري هبم أعماهلم، ونبيكم قائم على ال
حىت جيئ الرجل ال يستطيع السري إال زحفا، ويف حافيت الصراط كالليب معلقة مأمورة أبخذ من أمرت 

هذا احلديث ينقل لنا صطططططططورة واضطططططططحة تصطططططططف حال الناس  .(4)به، فمخدوش انج ومكردس يف النارا
 أثناء مرورهم على الصراط.

ن حال الناس على الصططططططططططططططراط هو نتيجة وحمصططططططططططططططلة ألعماهلم يف الدنيا وتفاوت يقرر أ النوويو 
فاملؤمنون ينجون على حسطططططططططب حاهلم أي منازهلم واآلخرون يسطططططططططقطون  ا :درجات إمياهنم حيث يقول

فيها أعاذان هللا الكرمي منها وأصططططططططططحابنا املتكلمون وغريهم من السططططططططططلف يقولون إن الصططططططططططراط أدق من 
 االشعرة وأحد من السيف

                                      
 .217ص 1، ج2ط شرات مسلم،النووي: (1)
فقون عن املؤمنني، ويتخلفون عنهم، ويسططططططططططططبقهم املؤمنون، وحيال بينهم وبينهم بسططططططططططططور مينعهم من ويف هذا املوضططططططططططططع يفرتق املنا (2)

 الوصول إليهم.
 .195أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، ابب أدىن أهل اجلنة منزلة فيها  (3)
 .195صحيح مسلم، كتاب اإلميان، ابب أدىن أهل اجلنة منزلة، برقم  (4)

= 
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ومذهب أهل احلق إثباته وقد أمجع السلف  امسلم:وقال يف موضع آخر يف شرحه ألحاديث 
على إثباته وهو جسططططططر على منت جهنم مير عليه الناس كلهم فاملؤمنون ينجون على حسططططططب حاهلم أي 

ون منازهلم واآلخرون يسقطون فيها أعاذان هللا الكرمي منها وأصحابنا املتكلمون وغريهم من السلف يقول
 .(1)اإن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف

واملراد ال يتكلم  معناه لشطططدة االهوالا النووي:قال )وال يتكلم يومئذ إال الرسطططل(  ملسو هيلع هللا ىلصويف قوله 
يف حال اإلجازة وإال ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها وجتادل كل نفس عن نفسطططططططها ويسطططططططأل 

)ودعوى الرسططططل يومئذ اللهم  ملسو هيلع هللا ىلصون املتبوعني وهللا أعلم قوله بعضططططهم بعضططططا ويتالومون وخياصططططم التابع
سططلم سططلم( هذا من كمال شططفقتهم ورمحتهم للخلق وفيه أن الدعوات تكون حبسططب املواطن فيدعى يف 

 .(2)اكل موطن مبا يليق به وهللا أعلم

 :الصراطعلى نور ال :املطلب الرابع

رضطططي هللا عنه  بريدةاملسطططاجد حديث  فضطططل املشطططي إىل ابب-أورد النووي يف كتاب الفضطططائل 
 .(3) ابشروا املشائني يف الظلم إىل املساجد ابلنور التام يوم القيامةا :ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب 

ويف هذا وصطططططططططف للظلمة اليت يكون فيها الناس يوم القيامة عند عبور الصطططططططططراط، وأن األعمال 
 الصاحلة هي اليت تنري لصاحبها طريق الصراط.

  

                                      
 .20ص 3، ج2النووي، شرح مسلم، ط (1)
 .21ص 3املرجع السابق ج.20ص 3، ج2مسلم، طانظر: النووي، شرح  (2)
 .223سنن الرتمذي، ابب ما جاء يف صالة الفجر والعشاء يف مجاعة برقم  (3)
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وصططططططططف النور ابلتام وتقييده بيوم القيامة تلميح إىل وجه املؤمن يوم القيامة يف  يفاقال الطييب: 
[ وإىل وجه املنطافقني 8]التحرمي:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿قوله تعطاىل: 

  .(1)ا [ اهط13]احلديد:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ﴿يف قوله تعاىل: 

يعطى الكافر  فتغشطططططططى الناس الظلمة فيقسطططططططم النور فيختص بذلك املؤمن والا حجر:قال ابن 
  .(2)اوال املنافق منه شيئا

)ابلنور التام( أي من مجيع جوانبهم فإهنم خيتلفون يف النور على : ملسو هيلع هللا ىلصقوله  عالن: يفقال ابن 
 .(3)الصراط)يوم القيامة( أي على  :قدر األعمال

  

                                      
 .606ص 2ج 1ط مرقاة املفاتيح،القاري:  (1)
 .452ص 11جابن حجر، فتح الباري، د.ط،  (2)
 .38ص 2: منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري جأيضا .وانظر543ص 6، ج4ط دليل الفاحلني،ابن عالن:  (3)
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 الشفاعة  اإلميان بوقوع :التاسع املبحث

 وفيه مطالب:

  :ابلشفاعة التعريف :املطلب األول

نفي للشططططططافع، أي:  :﴾ڱ ں ں﴿و الشططططططفع: خالف الوتر، وهو الزوج، :ل ةالشـــــفاعة 
 .(1)شفاعتهماهلا شافع فتنفعها 

 :اصطالحاالشفاعة 

فُ  حِّ َا ذََكْرتُُه َوِإْن َكاَن ظَاِهرًا أِلَيّنِ رَأَْيُت َمْن ُيصططططططططططططَ َفَعِت اْلَماَلِئَكُة( ُهَو ِبَفْتِح اْلَفاِء َوِإمنَّ ُه َواَل )شططططططططططططَ
َفاِخاَلفَ  ِر اْلَفاِء الَِّذي يَطْقَبُل الشطططَّ فُِّع ِبَكسطططْ ِفيع  َواْلُمشطططَ اِفع  َوشطططَ َفاَعًة فَطُهَو شطططَ َفُع شطططَ َفَع َيشطططْ َعَة  ِفيِه يُطَقاُل شطططَ

 32ص 3جَواْلُمَشفَُّع ِبَفْتِحَها الَِّذي تُطْقَبُل َشَفاَعُتُه 

 :اهلاعتقاد أهل السنة يف ثبوت الشفاعة وإثبات النووي  :املطلب الثاين

 :تعاىل قوله بصططططططططططططريح مسعا ووجوهبا عقال الشططططططططططططفاعة جواز السططططططططططططنة أهل مذهبا :قال النووي
 وقد ،ملسو هيلع هللا ىلص الصطططططططططططططططادق وخبرب ،اوأمثاهل ،[109: طه] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿

 السطططططططلف وأمجع املؤمنني ملذنيب اآلخرة يف الشطططططططفاعة بصطططططططحة التواتر مبجموعها بلغت اليت اآلاثر جاءت
 مبذاهبهم وتعلقواالشطططططططفاعة  املعتزلة وبعض اخلوارج ومنعت ،عليها السطططططططنة أهل نم بعدهم ومن واخللف

قوله جل و  ،[48: املدثر] ﴾يل ىل مل خل﴿ :تعاىل بقوله واحتجوا ارنال يف املذنبني أبليد يف
  ويلهم وأما ،الكفار يف اآلايت هذهو  [18: غافر] ﴾َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿ :وعال

 يف صططططططططرحية وغريه الكتاب يف األحاديث وألفاظ ،فباطل درجاتال زايدة يف بكوهنا الشططططططططفاعة أحاديث
 واخلوارج.وخالفت فيه الفرق األخرى من املعتزلة ، النار استوجب من وإخراج مذهبهم بطالن

  

                                      
 .734-733ص  1، ج8القاموس احمليط، ط (1)
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 : أنواع الشفاعة :املطلب الثالث

 تنقسم الشفاعة من حيث وقوعها إىل قسمان:

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا تعاىل يف كتابه، أو أثبتها رسوله شفاعة اثبتة صحيحة، اليت أثبتها الشفاعة الثابتة  -1
 اي قلت: هريرة رضي هللا عنه قال: أيب كما جاء يف حديثإال ألهل التوحيد واإلخالص؛   تتحصلوال 

يسطططأَلّن عن  أال هريرة،ظَننت، اي أاب  )لقد فقال: القيامة؟د الناِس بشطططفاعِتك يوم عمن أسططط هللا،رسطططول 
ك على احلديِث، أسططططعد الناِس بشططططفاعيت يوم القيامِة أوَل منك، ملِا رأ هذا احلديِث أحد يُت من ِحرصططططِ

 .(1)ا ، خالًصا من ِقَبِل نفِسهال إلَه إال هللا قال:من 

 الشفاعة.  عنده وموضوع له واملشفوعواملشفوع  الشافع،وهي  أركان:فالشفاعة هلا 

عن املشفوع  انهه سبحرضا ، مثهللا عن الشافع الشفاعة: رضاوهلا أيضا شروط ومن شروطها 
 تعاىل للشافع أن يشفع. مث إذنهمن  له،

ويشاركه فيها من  ملسو هيلع هللا ىلصتكون للرسول  عامة:شفاعة اخلاصة ابلنيب، وشفاعة  قسمني:وهي على 
 .والصاحلنيمن املالئكة والنبيني  جل وعال شاء هللا

 :أقسام مخسة الشفاعة وأشار النووي إىل أن

 احلساب.  وتعجيل املوقف هول نم اإلراحة وهي ،ملسو هيلع هللا ىلص بنبينا خمتصة :أوهلا

  ،ملسو هيلع هللا ىلص لنبينا أيضا وردت وهذه حساب، بغري اجلنة قوم إدخال يف :الثانية

 الشفاعة تعاىل، وهذه هللا شاء ومن ملسو هيلع هللا ىلص نبينا فيهم فيشفع النار استوجبوا لقوم الشفاعة :الثالثة
 املبّن العقلي االستحقاق يوه الفاسدة أصوهلم على فمنعتها واملعتزلة، اخلوارج املبتدعة أنكرهتا اليت هي
 .(2)والتقبيحا التحسني على

يقول: اإذا مسعتم  ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضططططططططي هللا عنهما أنه مسع رسططططططططول هللا 

                                      
 .6570أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الرقاق، ابب صفة اجلنة والنار برقم:  (1)
 .609ص 1، ج1طالتذكرة أبحوال املوتى وأمور اآلخرة،  انظر: القرطيب، (2)
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صالة صلى هللا عليه هبا عشرا، مث سلوا  علىالنداء فقولوا مثل ما يقول، مث صلوا علي، فإنه من صلى 
 اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا وأرجو أن أكون أان هو، فمن سطططأل هللا يل الوسطططيلة، فإهنا منزلة يف
 .(1)يل الوسيلة حلت له الشفاعةا

جيمع هللا األولني واآلخرين يف صططططططططعيد واحد، فيبصططططططططرهم ) :وفيه املشططططططططهور:وحديث الشططططططططفاعة 
قون وال الناظر، ويسططططططططططططططمعهم الداعي، وتدنو منهم الشططططططططططططططمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ماال يطي

 ربكم(حيتملون، فيقول الناس: أال ترون إىل ما أنتم فيه، إىل ما بلغكم؟ أال تنظرون من يشططفع لكم إىل 
 املنثورات وامللح. بابوهو 

 نبينا بشطفاعة النار من إبخراجهم األحاديث جاءت فقد املذنبني من النار دخل فيمن :الرابعة
 احلديث يف جاء كما  هللا إال إله ال قال من كل  تعاىل هللا خيرج مث املؤمنني من وإخواهنم واملالئكة ملسو هيلع هللا ىلص
 النار استوجب على من وقد منعوها املعتزلة الشفاعة أيضا قد أنكرهتا الكافرون، وهذه إال فيها يبقى ال

 .(2)دخلها فيمن مينعوها أن فأحرى يدخلها مل وإن بذنبه

 شفاعة أيضا ينكرون وال املعتزلة هاينكر  ال وهذه،ألهلها اجلنة يف الدرجات زايدة يف :اخلامسة
 ملسو هيلع هللا ىلص نبينا شططططفاعة عنهم هللا رضططططي الصططططاحل السططططلف سططططؤال املسططططتفيض ابلنقل عرف وقد ،األول احلشططططر
 يرزقه أن تعاىل هللا اإلنسطططططططططان يسطططططططططأل أن يكره نهأ قال من قول إىل يلتفت ال هذا وعلى ،فيها ورغبتهم
 مث ،الدرجات وزايدة احلسططاب لتخفيف تكون قد فإهنا للمذنبني إال تكون ال لكوهنا ملسو هيلع هللا ىلص حممد شططفاعة

 ويلزم اهلالكني من يكون أن من مشططططططفق بعمله معتد غري العفو إىل حمتاج ابلتقصططططططري معرتف عاقل كل
 دعاء من عرف ما خالف كله  وهذا ،الذنوب ألصططططططططططططحاب ألهنا ؛والرمحة ابملغفرة يدعو أال القائل هذا

 .(3)واخللف السلف

وتعاىل  هللا سططططبحانهفيما ال يقدر عليه إال  ،هللاليت تطلب من غري وهي ا :املنفيةالشططططفاعة  -2
 .[48 املدثر:] ﴾الشَّاِفِعنيَ َفَما تَنَفُعُهْم َشَفاَعُة ﴿ بقوله: نفاها جل وعال يف كتابهوهي اليت 

  
                                      

 .383صحيحه، كتاب الصالة، ابب القول مثل ماقال املؤذن ملن مسعه، برقم  أخرجه مسلم يف (1)
 .36ص 2، ج2ط مسلم، وانظر النووي، شرح (2)
 .35ص 3ج رجع السابقاملانظر:  (3)
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 :دالئل اإلميان ابلشفاعة يف رايض الصاحلني :املطلب الرابع

جيمع هللا ...ني هو حديث الشفاعة املشهور: وفيهالدليل على ثبوت الشفاعة يف رايض الصاحل
األولني واآلخرين يف صططططعيد واحد، فيبصططططرهم الناظر، ويسططططمعهم الداعي، وتدنو منهم الشططططمس، فيبلغ 
النطططاس من الغم والكرب مطططاال يطيقون وال حيتملون، فيقول النطططاس: أال ترون إىل مطططا أنتم فيطططه، إىل مطططا 

 املنثورات وامللح. باب ربكم؟ بلغكم؟ أال تنظرون من يشفع لكم إىل
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 جلنةاب اإلميان :املبحث العاشر

 وفيه مطالب:

 :وجود اجلنةاعتقاد أهل السنة يف  :املطلب األول

 وأهنما، هللا عند من حق وأهنما واجلماعة السطططططططططططنة أهل صطططططططططططول اعتقادأمن اإلميان ابجلنة والنار 
، الرمحن عرش وحتت السطططابعة السطططماء فوق اجلنة مكان وأن، نال يفنياوأهنما  اآلن وموجد ن خملوقتان

 .أهال منهما لكل خلق هللا وأن، بعينيه رآمها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وأن، هللا يعلمه مكان يف النار وأن

 :أدلة وجود اجلنة يف رايض الصاحلني :املطلب الثاين

ثبططات هططذه احلقططائق من ابآلايت واألحططاديططث الططدالططة على إ رايض الصططططططططططططططططاحلني حفططل كتططاب
 خم حم جم يل ىل مل خل﴿: تعاىل فمنها: قولهفأما اآلايت القرآنية  ل االعتقاد:أصططططططططو 

  حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي  مي خي

 مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن﴿وقال تعاىل:  [،32-30فصلت: ]  ﴾رب

 [ 14 ،13]األحقطططططاف:  ﴾مش هس مس هث مث هت مت هب مب  هئ مئ هي
 .االستقامة ابب-

  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن﴿  سطططططططبحانه: القو 

 ابب- [185:عمران آل] ﴾حج مث هت  مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ
 .األملذكر املوت وقصر 

:ا يف إثبات وجود اجلنة موافق ملذهب أهل السططططنة ويتضططططح ذلك من قوله النووي ومذهب
عم فيهططا اجلنططة خملوقططة موجودة وهو مططذهططب أهططل السطططططططططططططططنططة وهي اليت أهبط منهططا آدم وهي اليت ين

املؤمنون يف اآلخرة هذا إمجاع أهل السططططططططططنة وقالت املعتزلة وطائفة من املبتدعة أيضططططططططططا وغريهم إهنا 
ليسطططططططططت موجودة وإمنا توجد بعد البعث يف القيامة قالوا واجلنة اليت أخرج منها آدم غريها وظواهر 
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 .(1)االقرآن والسنة تدل ملذهب أهل احلق

 :وميكن تناوهلا من خالل املسائل اآلتية ذا املبحثنوعت يف إثبات هتأما األحاديث فو 

 وجوب اإلميان ابجلنة األوىل:املسألة 

 وأن ورسطططططططططوله، عبده حممدا وأن له، شطططططططططريك ال وحده هللا إال إله ال أن شطططططططططهد نام :ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
الذي ذكره . احق والنار حق اجلنة وأن منه، وروح مرمي إىل ألقاها وكلمته ورسططططططططططططططوله، هللا عبد عيسططططططططططططططى

 الرجاء. اببووي يف الن

 أهلها،من  وألصططططططططططططططناف ه هلااجلنة ونظر يف حتقق دخوله  ملسو هيلع هللا ىلصولقد تعددت الرواايت عن النيب 
وقال لسططططططططططططيدان  ا،اجلنة دخلت، و رة اااجلنة أدخلتاةاو ر  اجلنة إىل نظرتافتارة يقول وقصططططططططططططورها 

يف  (2)ابن حبان وذكر ابالل: فقالوا ؟هذا من فقلت خشططططططخشططططططة، مسعت إال اجلنة دخلت ماا ابالل 
 وعال جل هللا من تفضطططططال العيان ونظره جبسطططططمه كان  معا والنار اجلنةعلى  ملسو هيلع هللا ىلص اطالعها:أن صطططططحيحه

 أهل رأى أنه وصططططططف اليت األوصططططططاف فأما ،السططططططالمعليهم  األنبياء سططططططائر وبني بينه به فرق وفرقا عليه
 الدارين يف أمته أسطططباب ايةهن مقاصطططد هبا ليعلم ملسو هيلع هللا ىلص له صطططورت أوصطططاف فهي هبا، النار وأهل هبا اجلنة
 عن لريتدعوا النار أهل أبوصاف ويرهبهم لريغبوا اجلنة ألهل األوصاف تلك أبخبار أمته لريغب ،مجيعا
 .(3)اإليها تؤديهم اليت اخلصال سلوك

 ربع تكونوا أن أترضطططونا ابقوله: أهل التوحيد من أمته أبهنم من أهل اجلنة ملسو هيلع هللا ىلصوقد بشطططر النيب 
 حممد سومنها: نفقال:  نعم،: قلناا اجلنة؟ أهل ثلث تكونوا أن قال: اترضططون نعم، :قلناا اجلنة؟ أهل
 يف أنتم وما مسططلمة، نفس إال يدخلها ال اجلنة أن وذلك اجلنة، أهل نصططف تكونوا أن ألرجو إين بيده
-ااألمحر الثور جلد يف السطططوداء كالشطططعرة  أو األسطططود، الثور جلد يف البيضطططاء كالشطططعرة  إال الشطططرك أهل

 اإلخبار وفيه ،األمة هذه من اجلنة أهل عدد وصططططططف يف هذان ابن حبان إ ل. قا-ابب الرجاء الرايض
 .الدنيا دار يف تسلم مل اليت األنفس على اجلنة وعال جل هللا بتحرمي

                                      
 .31ص 13، ج2ط النووي شرات مسلم،انظر:  (1)
 ّدث، املؤرخ، صاحب الكتب املشهورة.م(. اإلمام العالمة، احلافظ، اجملود، شيخ خراسان، احمل965هط،  354) ابن حبان (2)
، املسططططططاكني اجلنة يف ملسو هيلع هللا ىلصذكر البيان أبّن أكثر ما رأى النيب ابب  ،1،طاإلحســــان يف تقريب صــــحيح ابن حبانعالء الدين:  (3)

 .495ص 16ج 1طويف النار النساء، 
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  دخول اجلنة ومنهاأسباب  الثانية:املسألة 

 أهطل من امرأة أريطك أال عنهمطا: هللا رضططططططططططططططي عبطاس ابن يل قطال: قطال رابح أيب بن عططاء عن
 فادع أتكشططططف، وإين أصططططرع، إين: فقالت ملسو هيلع هللا ىلص النيب أتت السططططوداء املرأة هذه: قال بلى،: فقلت اجلنة؟
: تيعافيك افقال أن تعاىل هللا دعوت تشطططططططئ وإن اجلنة، ولك صطططططططربت تشطططططططئ إن: اقال يل تعاىل هللا

 .الصربابب - (1). هلا فدعا أتكشف، أال هللا فادع أتكشف، إين: فقالت أصرب،

 .-الصدق باب-اجلنة.ا إىل يهدي الرب وإن ،الرب إىل يهدي الصدق إن: املسو هيلع هللا ىلصقوله 

قال:  أان؟ فأين قتلت إن أرأيت: أحد يوم ملسو هيلع هللا ىلص للنيب رجل قال: قال عنه هللا رضططططططططططططي جابر عن
 .املبادرة إىل اخلريات ابب - ا اجلنة ايف

اجملاهدة وانظر: ابب  باب-اذلك مثل والنار نعله، شططططراك من أحدكم إىل أقرب اجلنة: املسو هيلع هللا ىلصقوله 
 .يف بيان كثرة طرق اخلري

 فيحجب شططططاك، غري عبد هبما هللا يلقى ال هللا رسططططول وأين هللا، إال إله ال أن أشططططهدا ملسو هيلع هللا ىلص قوله
 .الرجاء ابب- اجلنة عن

 قيلا. أيب من إال اجلنة يدخلون أميت كل: اقال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيبعن 
ابب يف األمر -(2)ا أيب فقد عصططططططططططططططاين ومن اجلنة، دخل أطاعّن نقال: ام هللا؟ ولرسطططططططططططططط اي أيىب ومن

 .ابحملافظة على السنة

ابب قضطططططططاء -(3)اجلنة إىل طريقا به له هللا سطططططططهل علما فيه يلتمس طريقا سطططططططلك نم :ملسو هيلع هللا ىلص قوله
 .حوائج املسلمني

 أخربكم أال ،ألبره هللا على أقسطططم لو متضطططعف ضطططعيف كل  اجلنة؟ أبهل أخربكم اأال :ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
 .امستكرب جواظ عتل كل  النار؟ أبهل

                                      
 .2576 زن.أخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب ثواب املسلم فيما يصيبه من مرض أو ح (1)
 .8780برقم  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري، كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب االقتداء بسنن الرسول  (2)
 2699أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، ابب فضل االجتماع على تالوة القرآن برقم: (3)
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 يف: اجلنة وقالت واملتكربون، اجلبارون يف: النار فقالت والنار اجلنة احتجت: اقال ملسو هيلع هللا ىلص قوله:
 عذايب النار وإنك أشططاء، من بك أرحم رمحيت اجلنة إنك: بينهما هللا فقضططى ومسططاكينهم الناس ضططعفاء
 .ا املؤه على ولكليكما أشاء، من بك أعذب

 غري حمبوسططططون اجلد وأصططططحاب املسططططاكني، دخلها من عامة فإذا اجلنة، ابب على قمتاقوله  
 - (1)االنسطططططططططططاء دخلها من عامة فإذا النار ابب على وقمت. النار إىل هبم أمر قد النار أصطططططططططططحاب أن

 .ابب فضل ضعفه املسلمني والفقراء واحلاملني

 .املسكني واليتيم وسائر الضعفة مالطفة ابب- اهكذا اجلنة يف اليتيم وكافل أان: املسو هيلع هللا ىلصقوله 

 اجلنةا هبا هلا أوجب قد هللا إن: اللمرأة املسكينة اليت تصدقت على ابنتيها ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

 . حق الزوج على املرأة ابب- (2)ااجلنة دخلت راض عنها وزوجها ماتت امرأة أميااقوله 

 ممشططططططططططططططاك، وطاب طبت، أبن :مناد انداه هللا، يف له أخا زار أو مريضططططططططططططططا عاد من: املسو هيلع هللا ىلص قوله
 .ابب زايرة أهل اخلري وجمالستهم - ا.منزال اجلنة من وتبوأت

 -(3)حتابوا...ا حىت تؤمنوا وال تؤمنوا، حىت اجلنة تدخلوا ال بيده نفسططططططططططططططي والذي: املسو هيلع هللا ىلصقوله 
 .ابب فضل احلب يف هللا

 تقوى: اقال نة؟اجل الناس يدخل ما أكثر عن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سئل: قال عنه هللا رضي هريرة أيب عن
 .ابب حسن اخللق .(4)اوالفرج مفقال: االف النار الناس يدخل ما أكثر عن وسئل اخللق وحسن هللا

 قرىب ذي لكل القلب رقيق رحيم ورجل موفق، مقسططط سططلطان ذو: ثالثة اجلنة أهلا ملسو هيلع هللا ىلص قوله
 .الويل العادل ابب- (5)اعيال ذو متعفف وعفيف ومسلم،

                                      
هل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النسطططاء وبيان الفتنة ابلنسطططاء أخرجه البخاري: كتاب اجلنة وصطططفة نعيمها وأهلها، ابب أكثر أ (1)

2736. 
 .1161 سنن الرتمذي أبواب الرضاع، ابب ما جاء يف حق املرأة على زوجها (2)
 .2510سنن الرتمذي أبواب صفة القيامة، ابب فضل املخالطة مع الصرب على أذى الناس،  (3)
 .2004ب ما جاء يف حسن اخللق ب سنن الرتمذي أبواب الرب والصلة، اب (4)
 .2865أخرجه مسلم كتاب: اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ابب الصفات اليت يعرف هبا أهل اجلنة وأهل النار،  (5)
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 ابتداء نع من دخول اجلنةمت : أسبابثالثةاملسألة ال

 .ابب حق اجلار والوصية به - ا. بوائقه جاره أيمن ال من اجلنة يدخل اال ملسو هيلع هللا ىلص قوله

 أو أحططططدمهططططا الكرب، عنططططد أبويططططه أدرك من أنف رغم مث أنف، رغم مث أنف، رغم: املسو هيلع هللا ىلصقولططططه 
 .ااجلنة  يدخل فلم كالمها،

، قال ابن عمر: قال ة الرحمابب بر الوالدين وصططططططططططططططل(1) اقاطع اجلنة يدخل ال: اقال ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
 سفيان يعّن قاطع رحم. 

 .ابب حترمي الكرب واالعجاب (2)اكرب  من ذرة مثقال قلبه يف كان  من اجلنة يدخل ال: املسو هيلع هللا ىلصقوله 

 يسرتعيه عبد من ماا :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول مسعت: قال عنه هللا رضي يسار بن معقلعن  ملسو هيلع هللا ىلصقوله 
 مل بنصحه حيطها فلم: ارواية ويف ،ااجلنة عليه هللا حرم إال لرعيته، غاش وهو ميوت يوم ميوت رعية، هللا
 .ابب أمر والة األمر ابلرفق برعاايهم (3)ا.اجلنة رائحة جيد

 هللا للمؤمنني يف اجلنة: ما أعدهبيان  رابعة:الاملسألة 

  .بشرافيها ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب 

وهذا إن دل فإمنا يدل على  الصاحلني،اباب ختم به رايض  أفرد هلا النوويهذه املسألة العظيمة 
 يف ذهنه وعقله رمحه هللا تعاىل، ورجاءه يف فضل هللا سبحانه. االعتقادحسن فهمه وترتيب مسائل 

 :حبسب األحاديث الواردة فيهوهذا الباب اشتمل على مسائل عدة 

 :عباد هللا الصاحلون موعودون ابجلنة -1

اقال هللا تعاىل: أعددت : ملسو هيلع هللا ىلصرة رضطططططي هللا عنه قال: قال رسطططططول هللا عن أيب هريففي احلديث 
ڻ  ﴿لعبادي الصطططاحلني ما ال عني رأت، وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشطططر، واقرؤوا إن شطططئتم: 

                                      
 .2556:أخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب صلة الرحم وحترمي قطيعتها (1)
 .91نه، برقم أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، ابب حترمي الكرب وبيا (2)
 .2824كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها برقم:   مسلم:أخرجه  (3)
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 [.17]السجدة:  ﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 :بيان حال أهل اجلنة واختالف طبيعتهم البشرية عن حاهلم يف الدنيا -2

اأيكل أهل اجلنة فيها ويشربون، وال يتغوطون، وال ميتخطون، وال يبولون، : ملسو هيلع هللا ىلصهللا  قال رسول
  .(1)ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح املسك يلهمون التسبيح والتكبري، كما يلهمون النفسا

قال: اإذا دخل أهل اجلنة اجلنة ينادي مناد: إن لكم أن حتيوا، فال متوتوا أبدا وإن لكم  ملسو هيلع هللا ىلص وقال
 .افال تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فال هترموا أبدا وإن لكم أن تنعموا، فال تبأسوا أبدا أن تصحوا،

 :صورة أهل اجلنة -3

اأول زمرة يدخلون اجلنة على صططططططططططورة القمر ليلة البدر. مث الذين يلوهنم : ملسو هيلع هللا ىلصقال رسططططططططططول هللا 
 .(2)"لى أشد كوكب دري يف السماء إضاءةع

 :أدىن أهل اجلنة منزلة -4

قال: اإن أدىن مقعد أحدكم من اجلنة أن يقول  ملسو هيلع هللا ىلصيرة رضططي هللا عنه أن رسططول هللا عن أيب هر 
  (3)اله: متن فيتمّن ويتمّن. فيقول له: هل متنيت؟ فيقول: نعم فيقول له: فإن لك ما متنيت ومثله معها

ربه، ما أدىن  ملسو هيلع هللا ىلصقال: اسطططأل موسطططى  ملسو هيلع هللا ىلصوعن املغرية بن شطططعبة رضطططي هللا عنه عن رسطططول هللا 
ة منزلة؟ قال: هو رجل جييء بعد ما أدخل أهل اجلنة اجلنة، فيقال له: ادخل اجلنة. فيقول: أهل اجلن

أي رب كيف وقد نزل الناس منازهلم، وأخذوا أخذاهتم؟ فيقال له: أترضي أن يكون لك مثل ملك من 
 ملوك الدنيا؟ فيقول: رضططططططططططططيت رب، فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، فيقول يف اخلامسططططططططططططة:
رضيت رب، فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك، ولذت عينك. فيقول: رضيت 
رب، قال: رب فأعالهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت، غرسطططططت كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم 

                                      
 .2835ابب صفات اجلنة وأهلها وتسبيحهم برقم:كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها   مسلم:أخرجه  (1)
 .2834اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، ابب أول زمرة تدخل اجلنة، برقم:كتاب   مسلم:أخرجه  (2)
 .182، ابب معرفة طريق الرؤية، برقم كتاب اإلميان  :مسلمأخرجه  (3)

= 
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 (1)تر عني، ومل تسمع أذن، ومل خيطر على قلب بشرا

 :اجلنةيف  رؤية هللا تعاىل -5

يف اجلنة اثبتة بكتاب هللا وسطططططططنة رسطططططططوله وإمجاع الصطططططططحابة وأئمة جل وعال م رؤية املؤمنني لرهب
 ، بل هو متام نعيم أهل اجلنة ويف احلديث:األمة

قال: اإذا دخل أهل اجلنة اجلنة يقول هللا تبارك  ملسو هيلع هللا ىلصعن صططططهيب رضططططي هللا عنه أن رسططططول هللا 
من النار؟ فيكشطططف  خلنا اجلنة وتنجناوتعاىل: تريدون شطططيئا أزيدكم؟ فيقولون: أمل تبيض وجوهنا؟ أمل تد

 (2)ا.احلجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل رهبم

 :وخيامها احلنة غرف -6

قطال: اإن أهطل اجلنطة ليرتاءون الغرف يف اجلنطة كمطا ترتاءون الكوكطب يف  ملسو هيلع هللا ىلصرسططططططططططططططول هللا قطال 
  (3).السماءا

 :اجلنةسوق 

 احلديث. (4) ...عةمجقال: اإن يف اجلنة سوقا أيتوهنا كل  ملسو هيلع هللا ىلص قوله
  

                                      
 .189، ابب أدىن أهل اجلنة منزلة، برقم كتاب اإلميان  مسلم:أخرجه  (1)
 .181اإلميان ابب إثبات املؤمنني يف اآلخرة رهبم سبحانه وتعاىل برقم كتاب   مسلم:أخرجه  (2)
 .2831دوام نعيم أهل اجلنة، برقم: كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، ابب يف   مسلم:أخرجه  (3)
 .2833برقم: سوق اجلنة وماينالون فيه من النعيم واجلمال كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، ابب يف   مسلم:أخرجه  (4)
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 لناراإلميان اب :العاشراملبحث 

 :وفيه مطالب

 :اعتقاد أهل السنة يف وجود النار :املطلب األول

 يسطططططتحقها ملن وجل عز هللا وأعدها (1)خملوقة النار أن واجلماعة السطططططنة صطططططول اعتقاد أهلأمن 
  .عذاهبا ينقطع وال تفىن ال أبداة ابقي دار وأهنا، أبدا فيها خالدون واملشركني الكفار وأن ،عباده من

 دالئل اإلميان بوجود النار وعذاهبا يف رايض الصاحلني: :املطلب الثاين

وذلك من وتثبته اليت تدل على هذا األصطططططل يف رايض الصطططططاحلني و آلايت واألحاديث تنوعت ا
 :خالل مسائل منها

 الناربوجود  األوىل: اليقنياملسألة 

 حب جب هئ  مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي  ريزي ٰى ين ىن﴿
ابب ذكر املوت  [185 :عمران آل] ﴾حج مث هت  مت خت حت هبجت مب خب

 .وقصر األمل

 زمام كل  مع زمام، ألف سططططططططططبعون هلا يومئذ جبهنم يؤتى: املسو هيلع هللا ىلص هللا رسططططططططططول قالويف احلديث:ا
 .جيروهناا ملك ألف سبعون

 .(2)ايهاواحلطمة اسم من أمساء النار لكوهنا حتطم ما يلقى فومن أمسائها: احلطمة قال النووي: ا

 بقاء النار: :املسألة الثانية

يوافق أهل السططططططنة يف هذا املعتقد  ، والنوويال تفىنتقوم عقيدة أهل السططططططنة على أن النار ابقية 
وال حييون حياة ينتفعون هبا  ،الكفار الذين هم أهل النار واملسطططططططططططططتحقون للخلود ال ميوتون فيهاا:فيقول

                                      
 بقوله )ومذهب أهل السنة أن النار خملوقة(. 120، ص5، ج2، طيف شرحه على مسلمذكر هذا األصل النووي  (1)
 .26ص 3ج 2لم طالنووي: شرح مس (2)

= 
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يقضططططططططططططى عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم من عذاهبا وكما قال  ويسططططططططططططرتحيون معها كما قال هللا تعاىل ال
تعاىل مث ال ميوت فيها وال حيىي وهذا جار على مذهب أهل احلق أن نعيم أهل اجلنة دائم وأن عذاب 

 .(1)اأهل اخللود يف النار دائم

 أسباب دخول النار :الثالثةاملسألة 

 :لدخول النار نذكر منها مايلي وردت أحاديث عدة يف رايض الصططططاحلني تبني أسططططباب موجبة
 .فضل العلم ابب-االنار من مقعده فليتبوأ متعمدا على كذب  من :ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

 اإلخالص ابب - االناراإذا التقى املسططططططططططططططلمان بسططططططططططططططيفيهما فالقاتل واملقتول يف  :ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 
 .وإحضار النية

 .ابب الصدق - النار، إىل يهدي الفجور ناوإ :ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 

 يدور كما  هبا فيدور بطنه، أقتاب فتندلق النار، يف فيلقى القيامة يوم رجلابل يؤتىا :ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 
 عن هيوتن ابملعروف  مر تكن أمل مالك؟ فالن اي: فيقولون النطار أهل إليطه فيجتمع الرحا، يف احلمطار
ابب تغليظ عقوبططة من  - ا.وآتيططه املنكر عن يوأهن آتيططه، وال ابملعروف آمر كنططت  بلى،: فيقول املنكر؟

 .مر مبعروف أو هنى عن منكر وخالف قوله فعلهأ

 عليه وحرم النار، له هللا أوجب فقد بيمينه مسططططلم مرئا حق اقتطع منا :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسططططولقول و 
 يف حترمي الظلم واألمر برد املظامل.ابب -(2)اجلنة

 دخطل فمطات ثالث فوق هجر فمن ثالث، فوق أخطاه يهجر أن ملسططططططططططططططلم حيطل الا ملسو هيلع هللا ىلصقولطه و 
 .حترمي اهلجران بني املسلمني ابب - ا.النار

 متنع من دخول النار أسباب :الرابعةاملسألة 

 ن: افإملسو هيلع هللا ىلصقوله كما وردت يف الكتاب أحاديث توضح ما يوجب عدم دخول النار منها قوله 
 .ابب الرجاء -اهللا وجه بذلك يبتغي هللا إال إله ال: قال من النار على حرم قد هللا

                                      
 .28ص 3ج،2النووي: شرح مسلم،ط (1)
 .137أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، ابب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة ابلنار،  (2)
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 من ويباعدين اجلنة، يدخلّن بعمل أخربين هللا ايرسططططططططولاسططططططططأل:الذي  : للصططططططططحايبملسو هيلع هللا ىلصجوابه و 
ابب -(1)الرحم وتصل الزكاة، وتؤيت الصالة، وتقيم شيئا، به تشرك وال هللا، د: اتعبملسو هيلع هللا ىلص النيب لالنار فقا

 .بر الوالدين وصلة األرحام

 .يف بيان كثرة طرق اخلري باب-امترة بشق ولو النار ا: ااتقو ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 

ابب  -(2)االنار من سطططرتا له كن  إليهن فأحسطططن بشطططيء البنات هذه نم ابتلي نام :ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 
مالطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة واملساكني واملنكسرين واإلحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع 

 .معهم وخفض اجلناح هلم

 على رمحت النار؟ عليه حترم مبن أو النار على حيرم مبن أخربكم أال: ا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل: ارسو ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 
 .ابب احللم واألانة والرفق- (3)ا. سهل لني هني قريب كل

 - ا.النار على هللا حرمه بعدها، وأربع الظهر، قبل ركعات أربع على حافظ من: ا ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 
 .ابب سنة الظهر

 سطططططططبيل يف حترس ابتت وعني هللا، خشطططططططية من بكت عني: النار متسطططططططهما ال عينانا ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 
 .ادفضل اجله ابب- (4)اهللا

. (5)وأكثرن من االسططتغفار، فإين رأيتكن أكثر أهل النارا تصططدقن،ايمعشططر النسططاء  :ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 
 ابب االستغفار.

  

                                      
 .5983أخرجه البخاري: كتاب األدب، ابب فضل صلة الرحم،  (1)
 .2629أخرجه مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب فضل اإلحسان إىل البنات،  (2)
 2488، ابب فضل كل قريب لني سهل ب ملسو هيلع هللا ىلصسنن الرتمذي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا  (3)
 1639سنن الرتمذي أبواب فضائل اجلهاد، ابب ما جاء يف فضل احلرس يف سبيل هللا ب  (4)
 .1000قم أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، ابب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج...بر  (5)
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 النارأهل  عذاب صفة :امسةاملسألة اخل

شططيئا  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بني النيب  ،إن ألهل النار عذااب اليعلم شططدته وهوله إال خالق النار ربنا عز وجل
 قدميه أمخص يف يوضططططططططططططططع لرجل القيامة يوم عذااب النار أهل أهون إنا :ملسو هيلع هللا ىلص من عذاهبم من ذلك قوله

 .ابب اخلوف -(1)ا عذااب ألهوهنم وإنه عذااب، منه أشد أحدا أن يرى ما دماغه منهما يغلي مجر ن

 مث صطططططططططططططبغة النار يف فيصطططططططططططططبغ القيامة، يوم النار أهل من الدنيا أهل أبنعم يؤيت: املسو هيلع هللا ىلص وقوله
ابب فضططططططططططل  - ايرب. وهللا ال: فيقول قط؟ نعيم بك مر هل قط؟ اخري  رأيت هل آدم ابن اي: يقال

  .الزهد يف الدنيا

                                      
 .6562أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، ابب صفة اجلنة والنار،  (1)
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 لقضاء والقدراإلميان اب: الفصل السادس

 :وفيه مباحث

 املبحث األول: مسائل يف اإلميان ابلقضاء والقدر وفيه مطالب
 ل ة واصطالحا القضاء والقدر األول: املطلب
 رحكم االحتجاا ابلقد الثاين:املطلب 
 مطالب:وفيه لقدر ومراتبه يف رايض الصاحلني اب أدلة اإلميان املبحث الثاين:

 .مرتبة العلم :املطلب األول 
 .مرتبة الكتابة :املطلب الثاين
 .مرتبة اإلرادة :املطلب الثالث
 .مرتبة اخللق :املطلب الرابع

 .املطلب اخلامس: ذكر أهم أصلني مرتبطني بركن اإلميان ابلقدر
 توكل على هللا والتسليم للقضاء أوال: ال

 اثنيا: االحتياط احلذر وجمانبة أسباب اإللقاء ابليد إىل التهلكة
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 مسائل يف اإلميان ابلقضاء والقدر املبحث األول:

 :وفيه مطالب

 :واصطالحا ل ة والقدر القضاء األول: طلبامل

ل على إحكام أمر مادة )قضططي( القاف والضططاد واحلرف املعتل أصططل صططحيح يد :ل ةلقضـاء ا
: طه] ﴾خس حس جس مخ﴿  هللا سبحانه يف ذكر من قال: احلكم، قالوالقضاء:  وإتقانه وإنفاذه جلهته،

 ،أي أحكم خلقهن (1)﴾جم يل ىل مل خل﴿قال هللا تعاىل:  واحكم،أي اصططططططططططططططنع  ،[72
 .(2)وينفذهاألنه حيكم األحكام  ؛ولذلك مسي القاضي قاضيا

وقد يكون مبعىن الفرا ، تقول:  ،23: سراءاإل ﴾من زن رن مم ام يل﴿ومنه قوله تعاىل: 
 قضططططططيت حاجيت. وضططططططربه فقضططططططى عليه، أي قتله، كأنه فر  منه. وسططططططم قاض، أي قاتل. وقضططططططى حنبه

 زت رت﴿مات. وقد يكون مبعىن األداء واإلهناء. تقول: قضيت ديّن. ومنه قوله تعاىل:  أي ؛قضاء

 جض  مص خص حص مس خس﴿وقوله تعاىل:  ،[4: إلسراء]ا  ﴾مث زث رث يت ىت نت مت

 (3) ذلك.أي أهنيناه إليه وأبلغناه  ؛[66: احلجر] ﴾مض خض حض

وعلمه يف القدم أهنا سطططوف تقع يف  شطططيءتقدير هللا سطططبحانه ملقادير كل  :لقضــاء اصــطالحاا
 أوقات ومقادير معلومة عنده جل وعال.

هو يف األصطططططل مصطططططدر )قدر( القاف والدال والراء أصطططططل صطططططحيح يدل على مبلغ  :ل ةالقدر 
وكنهه وهنايته. فالقدر: مبلغ كل شطططططططيء. يقال: قدره كذا، أي مبلغه. وكذلك القدر. وقدرت الشطططططططيء 

وهناايهتا  الشططيء أقدره وأقدره من التقدير، وقدرته أقدره. والقدر: قضططاء هللا تعاىل األشططياء على مبالغها
 القدر:قال يف  اليت أرادها هلا، وهو القدر أيضا.

 .(4)القدر.. وابرز بربزة حيث اضطرك به.ملن يبّن املنار خل الطريق 
                                      

 12سورة فصلت اآلية:  (1)
 .99ص 5د.ط، ج، مقاييس الل ة، ابن فارس (2)
 .2463ص  6، ج4طالصحاات  ا الل ة العربية،  اجلوهري، (3)
 .ابب القاف والدال وماثلتهما.62ص5ج د.ط،مقاييس الل ة، ابن فارس،  (4)
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أي ما عظموا هللا حق تعظيمه.  ؛ما قدروا هللا حق قدره(و قال هللا تعاىل:) ،مبلغه لشططططيءوقدر ا
  األخفش:من القضاء. وأنشد  وجل عزوالقدر أيضا: ما يقدره هللا 

 ألمر أييت املرء من حيث ال يدري أال اي لقومي للنوائب والقدر ّب ول

أقدره وأقدره قدرا، من التقدير.  شطططططططططططططيءوقدرت ال ،قدرة عليه مقدرة ومقدرة، أي ويقال: مايل
: القططدرة شططططططططططططططيءواالقتططدار على ال ،أي أمتوا ثالثني؛الططه فططاقططدرواا غم عليكم اهلالل ذاحلططديططث: اإ يفو 

 .(2)وقدر الرزق: قسمه  ،واستقدر هللا خريا: سأله أن يقدر له به. (1)عليه

فق ما سططططبق به علمه واقتضططططته و  ،يف الكون عما يق اإلميان أبربعة والقدر ه :القدر اصـــطالحا
ربط هللا جل وعال هبا  اليتوالسطططططططططططنن  ،وضطططططططططططعه هللا سطططططططططططبحانه الذيالنظام احملكم للكون  وهو ،حكمته

 األسباب مبسبباهتا.

 :القدرعتقاد النووي يف ا

ق إثبات القدر، مذهب أهل احلا :فيهالنووي على مذهب أهل السنة يف إثبات القدر، ويقول 
زل، وعلم سططططططبحانه أهنا سططططططتقع يف أوقات معلومة عنده شططططططياء يف األسططططططبحانه وتعاىل قدر األأنه  ومعناه

 (3) .اسبحانه على صفات خمصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعاىل

وقد تظاهرت األدلة القطعيات من الكتاب والسططططططططططططططنة وإمجاع الصططططططططططططططحابة وأهل احلل  ويقول:ا
 (4) .اد من السلف واخللف على إثبات قدر هللا سبحانه وتعاىلوالعق

واعتقادها بيقني من أسطططططططباب رسطططططططوخ اإلميان يف  ،عقيدة اإلميان ابلقدر من أعظم أركان اإلميان
 وهذا األصل العظيم يقوم على عدة مراتب هي كالتايل: ،قلب املؤمن

وما يكون وعلم أحوال عباده ،كانما  مقادير خملوقاته قد علم  وتعاىل سططططبحانهفاهلل  :العلم -1

                                      
 .787، د.ط، صالصحاات  ا الل ة وصحاات الل ة العربيةاجلوهري،  (1)
 .460ص  1، فصل القاف، ج8، ط، القاموس احملي الفريوزآابدى (2)
 .307، ص1، د.ط، جاألذكارالنووي،  (3)
 .155ص 1ج 2، طشرات مسلمالنووي،  (4)
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 .شؤوهنموكل وعلم أرزاقهم وآجاهلم وأعماهلم 

 اإلميان أبن هللا تعاىل كتب يف اللوح احملفوظ ما هو كائن إىل قيام الساعة. وهو :الكتابة -2

واألرض  تالسططططماواهللا تعاىل قد شططططاء كل ما يف  أبن إلميانويتحقق اب: واإلرادةاملشـــيئة  -3
 وما مل يشأ مل يكن. كان،فما شاء هللا   وإرادته،شيئته فال يكون شيء إال مب

واعلم: أن األمة لو اجتمعت على أن  ا املراقبة:الذي أورده النووي يف ابب  ملسو هيلع هللا ىلصكما يف قوله 
ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، مل يضروك  ينفعوك بشيء، مل

  .(1)عت األقالم، وجفت الصحفاإال بشيء قد كتبه هللا عليك، رف

وأن اخلري والشطططر بقضطططاء هللا وقدره، وإان نؤمن بقضطططاء هللا وقدره،  قال أبو احلسطططن األشطططعري:ا
 خريه وشره، حلوه ومره، ونعلم أن ما أخطأان مل يكن ليصيبنا، وأن ما أصابنا مل يكن ليخطئنا،

، كما قال عز وجل: )قل ال أملك وأن العباد ال ميلكون ألنفسطططططططهم ضطططططططرا وال نفعا إال إبذن هللا
 .(2)لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء هللا(

 اإلميان أبن هللا تعاىل خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.وهو  :خللقا -4

مع إىل العباد فعال  فتنسططططب األفعال العباد،من  يقع وما هللا،هذه املراتب األربع تشططططمل أفعال 
 األفعال.اخلالق جلميع األسباب اليت وقعت هبا  هووخلقا فإىل هللا إجيادا  نسبتها

مشططططططيئته تعاىل عامة و ، خلالق لكل شططططططيء من األعيان واألوصططططططاف واألفعالحانه هو افاهلل سططططططب
خيلق سطططططبحانه األشطططططياء مبشطططططيئته وفق قع منها شطططططيء إال بتلك املشطططططيئة، و شطططططاملة جلميع الكائنات فال ي

الفاعلون  وهم، أفعاهلموللعباد قدرة وإرادة تقع هبا  احملفوظ، علمه القدمي، ووفق ما كتبه وقدره يف اللوح
 احلساب.ووفقها يكون  اختيارهم،حقيقة هلذه األفعال مبحض 

  

                                      
 .2516الرقائق والورع برقم  صحيح. أبوابرواه الرتمذي وقال: حديث حسن  (1)
 .25ص 1األشعري: اإلابنة، ط (2)
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 اإلسالم:قال شيخ 

 يكون وما ال ال يكون حبيلة فإنه، فما شاء موالان اإلله

 فال أبصيص يف ذي القضية يعم رته ال نقص فيها، وحكمهوقد

 بقدرته كانت، وحمض املشيئة دث كلهاأريد بذا أن احلوا

 وخلق وإبرام حلكم املشيئة فنؤمن أن هللا عز بقدرة

 (1)ونثبت ما يف ذاك من كل حكمة فنثبت هذا كله إلهلنا

وجيب اإلميان ابلقدر، خريه وشططططططططططره، وحلوه ومره، وقليله ): (2)صططططططططططديق حسططططططططططن خانقال العالمة 
شططيء خيرج عن تقديره، وال يصططدر شططيء إال عن تدبريه وقضططائه، أنه من هللا تعاىل، ليس يف العامل و وكثريه، 

وال حميد ألحد عن القدر املقدور، وال يتجاوز ما خط له يف اللوح احملفوظ، وال خري وال شططططر إال مبشططططيئته، 
خلق من شاء للسعادة، واستعمله هبا فضال، وخلق من أراد للشقاوة، واستعمله هبا عدال، فهو سر استأثر 

خلق اخلالئق وأفعاهلم وقدر أرزاقهم وآجاهلم، يهدي من يشططططططططططططططاء برمحته،  ، به، وحجبه عن خلقههللا تعاىل
  حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ ويضططططططططل من يشططططططططاء حبكمته، قال تعاىل:

  خت حت جت  هب مب﴿ وقال تعاىل: (3)﴾جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

 .(5()4)﴾جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت

 تكون األشططططياءو  هللا، شططططاء ما إال شططططر أو خري من شططططيء األرض يف يكون ال قال األشططططعري:ا
 يقدر وال هللا، عن يسططتغّن وال يفعله، أن قبل شططيئا يفعل أن يسططتطيع ال وال أحد وجل، عز هللا مبشططيئة
 قطططال كمطططا  مقطططدرة، هلل خملوقطططة العبطططاد أعمطططالو  هللا، إال خطططالق الو  ،وجطططل عز هللا علم من اخلروج على

                                      
 م(2003هط   1424 )الرايض: دار ابن خزمية، 1، طالقصيدة التائية يف حل املشكلة القدريةابن تيمية،  (1)
الشطططططططططططيخ حممد صطططططططططططديق بن حسطططططططططططن بن علي بن لطف هللا الِقنَّوِجي البخاري احلسطططططططططططيّن، صطططططططططططاحب املصطططططططططططنفات املشطططططططططططهورة،  (2)

 .243ص 3م مبن يف  ريخ اهلند من األعالم، جم، انظر: اإلعال1832هط 1248
  125ةيسورة األنعام: اآل (3)
 22سورة احلديد: اآلية  (4)
 .87ص 1ط، قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر( القنوجي، 5)

= 
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 وهم شطططططططططيئا، خيلقوا أن يقدرون ال العبادو  ،[96: الصطططططططططافات] ﴾حج مث هت مت﴿: سطططططططططبحانه
 ونعلم ومره، حلوه وشططططره، خريه وقدره، هللا بقضططططاء نؤمن وإان وقدره، هللا بقضططططاء والشططططر واخلري ،خيلقون

 وال ضرا ألنفسهم ميلكون ال العباد وأن ليخطئنا، يكن مل أصابنا ما وأن ليصيبنا، يكن مل أخطأان ما أن
: األعراف ﴾جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿ وجل عز قال كما  هللا، نإبذ إال نفعا

 .(1)اوتعاىل سبحانه إليه وقت كل  يف والفقر احلاجة ونثبت هللا، إىل أموران ونلجئ ،188

فيه  نال ميرتو  هنا خملوقة هلل تعاىلقول أهل السطططططططططنة يف أكسطططططططططاب العباد إ ومن قال الصطططططططططابوين:ا
 .(2)نكر هذا القول وينفيهاواليعدون من أهل اهلدى واحلق من ي

 ابلقدر ااالحتجا حكم  الثاين:املطلب 

 وفيه مسائل:

  :القدرحكم اخلوض يف  :املسألة األوىل

أركان اإلميان اليت جيب على املسطططلم أن يؤمن هبا، ومعلوم أنه ال يتحقق هذا  اإلميان ابلقدر من
عليه  بما جياملسلم ر من أجل أن يتعلم القدو  فهم القضاءفالواجب  ،اإلميان الواجب إال بعد العلم به

 وأما اخلوض يف القضاء والقدر ابلظن واجلدال فإنه ال جيوز.، يصحح به إميانه ااعتقاده وم

 ،على أصحابه وهم خيتصمون يف القدر ملسو هيلع هللا ىلصخرج رسول هللا ) :ففي احلديث يف سنن ابن ماجه
تضططربون القرآن بعضططه  ؟و هلذا خلقتمهبذا أمر  أ :فكأمنا يفقأ يف وجهه حب الرمان من الغضططب فقال

فقال عبد هللا بن عمرو ما غبطت نفسططططططططططططططي مبجلس أبلفت فيه  :ببعض هبذا هلكت األمم قبلكم قال
 .(3)(عنهما غبطت نفسي بذلك اجمللس وأبلفي  ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول هللا 

ق أن مذهب أهل احل مبقوله: اواعلهذه املسطططططططططألة ويرد على القدرية  والنووي يوافق أهل السطططططططططنة يف
يف القدم، وعلم سطططططططططبحانه أهنا سطططططططططتقع يف أوقات  قدر األشطططططططططياءإثبات القدر، ومعناه: أن هللا تبارك وتعاىل 

                                      
 .24ص ،1طاإلابنة، األشعري،  (1)
 .85، ص 1ط عقيدة السلف وأصحاب احلديث،الصابوين،  (2)
 85سننه،ابب يف القدر برقم: يف ابن ماجه أخرجه  (3)
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معلومة عنده سططبحانه وتعاىل، وعلى صططفات خمصططوصططة، فهي تقع على حسططب ما قدرها سططبحانه وتعاىل. 
انه وتعاىل هبا، وأهنا وأنكرت القدرية هذا، وزعمت أنه سطططططططططططبحانه وتعاىل مل يقدرها، ومل يتقدم علمه سطططططططططططبح

على هللا سطططبحانه وتعاىل وجل عن أقواهلم الباطلة  وكذبوا - وقوعهامسطططتأنفة العلم إمنا يعلمها سطططبحانه بعد 
علوا كبريا، ومسيت هذه الفرقة قدرية إلنكارهم القدر. قال أصحاب املقاالت من املتكلمني: وقد انقرضت 

ل، ومل يبق أحد من أهل القبلة عليه، وصططططارت القدرية يف األزمان القدرية القائلون هبذا القول الشططططنيع الباط
 .(1)ااملتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون: اخلري من هللا والشر من غريه، تعاىل هللا عن قوهلم

 ابلقدر:االحتجاا حكم  :املسألة الثانية

هو  فطططاحملمود ؛مطططا هو مطططذمومحممود وقطططد يكون منطططه مطططا هو االحتجطططاج ابلقطططدر يكون منطططه 
عليه والنظر إىل سطططبق قضطططائه وقدره وكذلك  سطططبحانه والتوكلعلى اإلميان ابهلل وتوحيده االسطططتدالل به 

ىل حكم القضططططططططططططططاء والقدر بعد فعل إ  الركونوكذلك يف والدنيوية،الدينية  أقدار هللااالحتجاج به على 
 الذنب.ومثله يف االحتجاج به بعد التوبة من  األسباب،

 ،تجطططاج املطططذموم ابلقطططدر فيكون من وجطططه االحتجطططاج بطططه على ظلم العبطططاد فيمطططا بينهموأمطططا االح
  جي يه ىه مه  جه ين ىن﴿حنو مطا قطال تعطاىل عن املشططططططططططططططركني:  ،واالحتجطاج على الطذنوب

 إمنا ابلقدر االحتجاج مقالة أصل أن فيتبني من هذه اآلايت ،(2) ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 فقد به حتجا فمن ،األنفس هتوى وما الظن تباعا إال عندهم علم ال الذين املشطططركني اجلاهلية أهل قول هو

 والفقراء التصطططططططوفة من إليه واملسطططططططتندين به احملتجني جتد وهلذا ،اهلوى وأتباع والضطططططططالل اجلهل يف هبم التحق
 .(3)األنفس هتوى وما الظن تباعا عند به حيتجون إمنا وغريهم والفقهاء واجلند العامة من هبم التحق ومن

فكل من خاصططططططم عن نفسططططططه، أو عن غريه يف معصططططططية هللا، فهو وارث ا اإلسططططططالم:يخ قال شطططططط
ا أن كل من خاصططم ابحلق فكل من خاصططم احلق، فلج وخصططم، كم ،إبليس، وعنه أخذ هذه اخلصططومة

 (4) .افلج وغلب
                                      

 .154، ص1، ج2طشرات مسلم،  ،النووي (1)
 20سورة الزخرف: اآلية  (2)
 .34، ص1، طالشبهة وال رر عمن حيتج على فعل املعاصي ابلقدر الكرمي، رفع (3)
 .15\1، ج1، طالدرة البهية شرات القصيدة التائيةالسعدي  (4)
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 واألحكام ،والشططططططططططططططر ابخلري اجلزاء ترتيب يف صططططططططططططططريح آخره إىل أوله من القرآنا قال الكرمي:
 غاية هبا انتفع التأمل حق و ملها املسططططألة هذه يف فقه واألعمال، ومن األسططططباب على تبةمرت  الشططططرعية

 بل ،توكال وعجزه عجزا توكله فيكون وإضطططططططططاعة تفريطا أو وعجزا منه جهال القدر على يتكل ومل النفع
 .(1)اابلقدر القدر ويعارض ابلقدر القدر وجيلب ابلقدر القدر يرد الذي هو العارف الفقيه

 :قسمانوقد ضل يف هذا الباب 

وحقيقة  ،وهم الذين جاء وصطططططططططططططفهم يف احلديث الشطططططططططططططريف أهنم جموس هذه األمة :النفاةالقدرية 
فأثبتوا قدرة  ،أفعال العباد، وطاعاهتم ومعاصطططططططيهم مل تدخل حتت قضطططططططاء هللا وقدره على: أنقائمة  مذهبهم

ى أفعال املكلفني، وقالوا: إن هللا مل يردها ومل هللا على خلق أعيان املخلوقات وأوصططططططططططططططافها، ونفوا قدرته عل
ومسوا جموس هذه  ،، وفعلوها اسطططططططططتقالال بدون مشطططططططططيئة هللاوشطططططططططاءوهامنهم، بل هم الذين أرادوها  يشطططططططططأها
.(3)اجملوسالذين أثبتوا خالقا للخري، وخالقا للشر، وهو إبليس على زعم  (2)ألهنم أشبهوا اجملوس؛األمة

 يقدرها مل املعاصطططططي وأن العباد، أفاعيل خيلق مل هللا نإ قال من القدرية نثور: اإقال اإلمام أيب 
 جنائزهم شطططططططططططططهدت وال مريضطططططططططططططهم يعاد وال خلفهم يصطططططططططططططلى ال قدرية فهؤالء ،خيلقها ومل العباد على هللا

 .(4)اأعناقهم ضربت وإال  بوا فإن املقالة هذه من ويستتابون

 .(5)اكافر  فهو خبلق سلي العباد كالم  قال منا: زيد بن محاد قال 

 حدثنا معاوية، بن مروان حدثنا هللا، عبد بن علي حدثنا فقد العباد أفعال فأماا :قال البخاري
 صطططططانع كل  يصطططططنع هللا إن»: ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال عنه، هللا رضطططططي حذيفة عن حراش، بن ربعي عن مالك أبو

لصطناعات ، فأخرب أن ا[96: الصطافات] ﴾حج مث هت مت﴿: ذلك عند بعضطهم وتال «وصطنعته
                                      

 .27، ص1، طعلى فعل املعاصي ابلقدررفع الشبهة وال رر عمن حيتج الكرمي،  (1)
ال الصم يف إفحام املخاصم عند ومها يف اعتقاد هذه األمة سواء ألن اجملوس يقولون ابهلني ويسمون الثنوية، وانظر: القناوي،  (2)

 .29، ص1، طجراين النظر يف أحكام القدر
، وهو شططرح سططنن أيب الســنن معاملاخلطايب،  ،128ص 10، ج1ط ،جامع األصــول يف أحاديث الرســول( وانظر: ابن األثري، 3)

 .317ص 4داود، د.ط، ج
 .63، ص1، ط، اعتقاد أئمة أهل احلديثاإلمساعيلي (4)
 .46ص 1، د.ط، ج، خلق أفعال العبادالبخاري (5)

= 
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 ، حىت[49: القمر] ﴾مئ هي مي خي حي﴿وعن ابن عباس رضططططططططططططططي هللا عنهما:  خملوقة،وأهلها 
 أفعال إن :يقولون أصططططططططططحابنا من أمسع زلت ما: يقول سططططططططططعيد بن حيىي مسعتوقال: ،والكيس العجز
  .(1)خملوقةا وكتابتهم واكتساهبم وأصواهتم حركاهتم: اهللا عبد أبو قال خملوقة العباد

ن خالفا للمعتزلة والقدرية القائلني إب له،هللا تعاىل ويسططططططططره وخلقه  هأراد قدرة له إال ما ال فإن العبد
 . (2)سواهم حمدث وال هلا، فاعل وال ذلك، على أقدرهم وجل عز هللا وأن جهتهم،لعبد فعال من قبل ل

 :مذهبهمالقدرية اجملربة وخالصة 

يف وصطططططططططف مذهبهم العالمة السطططططططططعدي  يقولالقدر وهي الفرقة األخرى اليت ضطططططططططلت يف ابب 
الطاعات، وال ترك  أقواله وأنه ال قدرة له على شططيء من فعلن العبد جمبور على أفعاله و إا: القائم على
ومع أنه ال قدرة له على ذلك عندهم، فهو مثاب معاقب على ما ال قدرة له عليه وهذا  ،املعاصططططططططططططططي

ونصطططططوص الكتاب والسطططططنة ،املنقول واملعقول ائفةوقد خالفت هذه الط ،القول من أشطططططنع البدع وأنكرها
تبطل قوهلم، فإن هللا نسطططططب أعمال العباد إليهم من الطاعات املتنوعة واملعاصطططططي الكثرية كلها يضطططططيفها 

فلو كان جمبورين عليها مل  ،إىل الفاعلني وخيرب أهنم هم الفاعلون هلا، ويسطططتحقون جزاءها من خري وشطططر
فال يقال: هللا هو  ،بل ينسب األفعال إىل نفسه. حاشاه وتعاىل عن ذلكينسبها هلم، ومل يضفها هلم، 

بل يقول كل أحد: العبد هو الذي فعلها، وهللا هو  ،الذي فعل اإلميان والكفر، والطاعة واملعصططططططططططططططية
 (3) ا.غري أن جيربه عليهاالذي قدرها من 

 على شطططططيئا والشطططططر اخلري من يعيسطططططتط ال املكلف املنهي املأمور العبد اقتيبة: اجعلو وكما يقول ابن 
 .(4)اجملازا على إليه ينسب مناإف إليه ينسب فعل كل  نأ ىلإ وذهبوا ،الصحة على شيئا يفعل وال احلقيقة

  

                                      
 .53ص 1، د.ط، ج، خلق أفعال العبادالبخاري (5)
التوحيد  امل ين يف أبواب، د.ط، والقاضططي عبد اجلبار، نهااألصــول اخلمســة عن املعتزلة وموقف الســلفيني مانظر: الشططييب،  (2)

 .3ص 8، د.ط، جوالعدل
 .25ص 1، ج1، طالدرة البهية شرات القصيدة التائية يف حل املشكلة القدريةانظر السعدي،  (3)
 .20ص ، 1، طاالختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية واملشبهة الدينوري، (4)
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 :قسمانواملذهب الصحيح يف هذا الباب هو أن يعتقد املسلم أن أفعال العبد 

فما وقع ابختيار  ،لتكليفوأفعال هو خمري فيها وهي مناط ا عليها،أفعال هو جمرب عليها مسري 
وأفعال العباد االختيارية وغري االختيارية مجيعها من مجلة القضطططططططططططططططاء والقدر  ،العبد هو مناط التكليف

 الذي سبق به القلم يف اللوح احملفوظ.

 قططدر وكيف خلق كيف  جيور ال عططدل هللا نأ تعلم نأ القططدر يف القول وعططدلا :قتيبططةابن  قططال
 واألرض السطططططططموات من ملكوته يف يكون وال شطططططططيء، قدرته من خيرج ال هوأن منع وكيف أعطى وكيف

 وإنن فبعدل منع نوإ فبفضطططططططططططططططل أعطى نفإ ،قبله ألحد حق وال عليه، ألحد دين ال نهوأ أراد ما الإ
 من على هبا ويتفضطططل أراد من هبا يبتدئ لطيفة هلل وان يكسطططبون مبا وجيزون ويعملون يسطططتطيعون العباد
 .(1)ا كلمته  عليه حقت من ومينعها طاعته اىل هبا فيعود قلوبال يف يوقعها أحب

 عنه. خمزون ذلك سوى وما وجل عز هللا قدر من آدم ابن علم إليه ينتهي ما مجلة فهذه

 هل لإلنسان قدرة ومشيئة أم ال؟ اثلثا:

ة مشيئحتت مشيئته وقدرته واقعتان أن و  ،لإلنسان قدرةالشيئة و امل من عقيدة أهل السنة إثبات
 .هللا عز وجل  بعتان هلا

أنه ال خالق إال هللا، وأن أعمال العباد خملوقة هلل مقدرة، نثبت و ا قال أبو احلسططططططططن األشططططططططعري:
درون أن خيلقوا شطططططططططططيئا، وهم وأن العباد ال يق (،96كما قال سطططططططططططبحانه: )وهللا خلقكم وما تعملون( )

 .(2)اخيلقون

 هي اليت أبفعططالططه مطططالبططات العبططد على رتططب الشططططططططططططططرع أن علماا :(3)يقول ابن احلططاج القنططاوي
 منه مبحاولة ال له مالزم هو والذي اآلخر القسم يف املطالبات هذه يرتب ومل ،ونداب وزجرا أمرا اكتسابه

 معها وخلق القدرة عطاهأ واختاره اكتسطططابه هو الذي الفعل حاول مىت أنه السطططنة وطرد العادة أجرى مث
 وسنة جارية العادة ،اختياره حسب على ذلك له فعل الضد وفعل رتكال آثر ومىت ،حاوله الذي الفعل

                                      
 .22ص، 1، طللفظ والرد على اجلهمية واملشبهةاالختالف يف االدينوري،  (1)
 .166ص 1ط اإلابنة،األشعري  (2)
 م( 1203- 1117-هط  599- 511ابن احلاّج القناوي ) (3)
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 جح مج  حج مث ﴿ االمتنان حسطططططططططططن وألجله النحو هذا على والنهي واألمر التكليف وأجرى ،مطردة

 العباد سططططططططططططططبحانه هللا هكلف  الذي أن إذن فاعلم هذا تقرر فإذا ،كذلك  التكليف وأجرى ﴾جخ مح
 يكن مل أصطططططططابك ما أن تعلم وإن: )قوله يف ملسو هيلع هللا ىلص وصطططططططفه كما  هوصطططططططفت ابلقدر اإلميان أحدمها ،تكليفان
 فال ولوال وليت لو نفسططططك عن دفعت أن االميان هذا وحتقيق ،(ليصططططيبك يكن مل أخطأك وما ليخطئك

 كان  لو :تقول فال وكذا ،انفذ حال كل  على هللا وأمر ،كائن  بد ال املقدور إذ كذا  فعلت ليتّن :تقول
 كذا  لوال :تقول فال أيضططا وكذا ،وأمضططاه قدره وما قضططاه وما هللا شططاء ما إال يكون فال كذا  لكان كذا
 فإنه خرب هللا من فيه عندك ليس فيما كله  هذا ماضطططططططططيان وقدره وقضطططططططططاؤه انفذ هللا أمر ألن ؛كذا  لكان

 مالحظة البن احلاج القناوي مقولة ابطلة بقوله: .(1)ااألشياء قدر سبحانه

 وهداهم، وأصطططططططططططلحهم هلم، ونظر هبم، ولطف لطاعته، ؤمننيامل وفق هللافإنا قال األشطططططططططططعري:
 هبم لطف ولو والطغيططان، الزيغ أهططل زعم كمططا  ابإلميططان، هبم يلطف ومل يهططدهم، ومل الكططافرين وأضطططططططططططططططل
 هبم ويلطف الكافرين، يصلح أن يقدر هللا وإن ،مهتدين لكانوا هداهم ولو صاحلني، لكانوا وأصلحهم

 .(2)اقلوهبم على وطبع وخذهلم علم كما  كافرين،  يكونوا أن ادأر  ولكنه مؤمنني، يكونوا حىت

وال ﴿قوله تعاىل: اأن  العباد فقال:صططططططفات اإلهلية أبفعال تعلق ال عاشططططططور مسططططططألةابن  وفصططططططل
 ﴾ولو شططططططططططططططاء ربك ما فعلوه﴿إىل خطاب التكاليف الشططططططططططططططرعية، وقوله:  اجعر  ﴾يرضططططططططططططططى لعباده الكفر

ويرتكططب من جمموعهمططا وجمموع نظططائر كططل  ،ابإلجيططاد واخللق إىل تعلق اإلرادة [ راجع112]األنعططام: 
تيارية منهما االعتقاد أبن للعباد كسبا يف أفعاهلم االختيارية وأن هللا تتعلق إرادته خبلق تلك األفعال االخ

 .(3)اعند توجه كسب العبد حنوها

والعبد ،مكتسب هلاالق ألفعال العبد غري فاهلل خا :بقوله ،(4)اوفند مقولة األشاعرة يف الكسب
مكتسططب غري خالق، فإن الكسططب عند األشططعري هو االسططتطاعة املفسططرة عنده بسططالمة أسططباب الفعل 
وآالته، وهي واسططططططة بني القدرة واجلرب، أي هي دون تعلق القدرة وفوق تسطططططخري اجلرب مجعا بني األدلة 

                                      
 .120ص 1، ج1ط حز ال الصم يف إفحام املخاصم عند جراين النظر يف أحكام القدر، ابن احلاج القناوي، (1)
 .25، ص1ط ، اإلابنة،األشعري (2)
 .339، ص 23د.ط، ج التحرير والتنوير،ن عاشور، اب (3)
 ×. 339، ص 23د.ط، ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  (4)
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، وبني داللة الضططططططططرورة على الدينية الناطقة مبعىن: أن هللا على كل شططططططططيء قدير، وأنه خالق كل شططططططططيء
الفرق بني حركة املرتعش وحركة املاشططططططططططططططي، ومجعا بني أدلة عموم القدرة وبني توجيه الشططططططططططططططريعة خطاهبا 

 للعباد ابألمر ابإلميان واألعمال الصاحلة، والنهي عن الكفر والسيئات وترتيب الثواب والعقاب.

الرضططططططى وهو قول كثري من أصططططططحاب األشططططططعري وأما الذين رأوا االحتاد بني معاين اإلرادة واملشططططططيئة و 
 .(1)اومجيع املاتريدية فسلكوا يف  ويل اآلية حممل لفظ لعباده على العام املخصوص، أي لعباده املؤمنني

 :مذهب النووي يف االحتجاا ابلقدر :املسألة الثالثة

 القدرية:تطرق النووي إىل مسألة اهلداية واإلرشاد، وفصل يف املسألة ورد على 

لفظ اهلدي له معنيان أحدمها مبعىن الداللة واإلرشططططاد وهو الذي يضططططاف إىل الرسططططل والقرآن  ا
إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم ﴿ ،﴾وإنك لتهدي إىل صطططططططططراط مسطططططططططتقيم﴿ :والعباد وقال هللا تعاىل

إان ﴿ :تعاىلبينا هلم الطريق ومنه قوله  :أي ﴾وأما مثود فهديناهم﴿: ومنه قوله تعاىل ،﴾يبشططططططططططططططر املؤمنني
والثاين مبعىن اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد  ،﴾وهديناه النجدين﴿ ،﴾هديناه السبيل

مذهب أهل ا :وقال ،﴾إنك ال هتدي من أحببت ولكن هللا يهدي من يشططاء﴿ :هللا به ومنه قوله تعاىل
 .(2)او فعلهالسنة أن اهلدى واإلضالل واخلري والشر كله إبرادة هللا تعاىل وه

على أصططططططططططططططلهم  للبيان، بناءالقدرية حيث جاء اهلدى فهو  اوقالت القدرية:يف رده على  وقال
 ورد عليهم أصططططططحابنا وغريهم من أهل احلق مثبيت القدر هلل تعاىل بقوله تعاىل ،الفاسططططططد يف إنكار القدر

 .(3) لدعاء واهلدايةففرق بني ا ،﴾مستقيميدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط  وهللا﴿
  

                                      
 .154ص 6، ج2النووي: شرح مسلم، ط (1)
 .144ص  6، ج 2النووي: شرح مسلم، ط (2)
 .145ص 6املرجع السابق: ج (3)
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األلفاظ الواردة يف الشطططرع يف أفعال هللا ا :كما ذكر قول القاضطططي عياض يف املسطططألة حيث قال
تعاىل بقلوب أهل الكفر والضطططططططالل معىن ذلك عندهم خلق هللا تعاىل فيها ضطططططططد اإلميان وضطططططططد اهلدى 

ىل ويسططططططططططططره له وخلقه له خالفا وهذا على أصططططططططططططل أهل السططططططططططططنة أن العبد ال قدرة له إال ما أراده هللا تعا
للمعتزلة والقدرية القائلني أبن للعبد فعال من قبل نفسططططططططططه وقدرة على اهلدى والضططططططططططالل واخلري والشططططططططططر 
واإلميان والكفر وأن معىن هذه األلفاظ نسططططبة هللا تعاىل ألصططططحاهبا وحكمه عليهم بذلك وقالت طائفة 

ي ال شطططططططططك فيه أن هللا تعاىل يفعل ما يشطططططططططاء من منهم معناها خلقه عالمة لذلك يف قلوهبم واحلق الذ
اخلري والشططططططر ال يسططططططئل عما يفعل وهم يسططططططئلون وكما قال تعاىل يف الذر هؤالء للجنة وال أابيل وهؤالء 
للنار وال أابيل فالذين قضطططططططططى هلم ابلنار طبع على قلوهبم وختم عليها وغشطططططططططاها وأكنها وجعل من بني 

مسططتورا وجعل يف آذاهنم وقرا ويف قلوهبم مرضططا لتتم سططابقته فيهم أيديها سططدا ومن خلفها سططدا وحجااب 
 .(1)اومتضي كلمته الراد حلكمه وال معقب ألمره وقضائه وابهلل التوفيق

  

                                      
 145ص 15املرجع السابق: ج (1)
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 الصاحلني:يف رايض  ومراتبه ابلقدر اإلميانأدلة  الثاين:املبحث 

د عدة أحاديث ابسططططتشططططراف األحاديث الشططططريفة يف رايض الصططططاحلني جند أن اإلمام النووي أور 
 :اآليتارتباط مباشر مبراتب القدر حنو  يف عدة أبواب من الكتاب هلا

وهذه املراتب  ،العلم والكتابة واملشططيئة واخللق: وهي أبربعة أركانإلميان ابق قيتحاإلميان ابلقدر 
 التالية:ونذكرها ضمن املطالب  األربع أثبتها النووي يف مواضع متفرقة لشرحه ألحاديث مسلم

 العلم:مرتبة  :ملطلب األولا

يف يكون بعلمه وما مل يكن ك كائنماهو  يكون و سططططططططططططططاإلميان أبن هللا تعاىل علم ما كان وما 
 األزيل األبدي فال يتجدد له علم بعد جهل وال يلحقه نسيان بعد علم.

ن أهل احلق يف أن هللا تعاىل أعلم مبا كان ومبا يكون ومبا ال يكون لو كامذهب قال النووي: ا
 .(1)اكيف كان يكون

واألدلة على هذه املرتبة سططططططططططططبق ذكرها عند احلديث عن صططططططططططططفة العلم هلل جل وعال يف مبحث 
 اإلميان ابلصفات.

 الكتابة:مرتبة  :املطلب الثاين

)حىت ظهرت ملسططططططططتوى أمسع فيه صططططططططريف : ملسو هيلع هللا ىلصقوله وقد أثبت النووي هذه املرتبة يف شططططططططرحه ل
املالئكة من أقضططططططية هللا تعاىل ووحيه وما ينسططططططخونه من اللوح  هو صططططططوت ما تكتبها :بقوله (2)(األقالم

قال القاضطططي يف هذا  ،احملفوظ أو ما شطططاء هللا تعاىل من ذلك أن يكتب ويرفع ملا أراده من أمره وتدبريه
حجة ملذهب أهل السطططنة يف اإلميان بصطططحة كتابة الوحي واملقادير يف كتب هللا تعاىل من اللوح احملفوظ 

قالم اليت هو تعطططاىل يعلم كيفيتهطططا على مطططا جطططاءت بطططه اآلايت من كتطططاب هللا تعطططاىل ومطططا شطططططططططططططططططاء ابأل
واألحاديث الصططحيحة وأن ما جاء من ذلك على ظاهره لكن كيفية ذلك وصططورته وجنسططه مماال يعلمه 
إال هللا تعاىل أو من أطلعه على شطططططططيء من ذلك من مالئكته ورسطططططططله وما يتأول هذا وحييله عن ظاهره 

                                      
 .145ص 15ج 2النووي: شرح مسلم، ط (1)
 .163، برقم ملسو هيلع هللا ىلصابب اإلسراء برسول هللا ، كتاب اإلميان  ،أخرجه مسلم يف صحيحه (2)
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النظر واالميان اذ جاءت به الشطططططططططريعة املطهرة ودالئل العقول ال حتيله وهللا تعاىل يفعل ما  إال ضطططططططططعيف
يشطططططططاء وحيكم ما يريد حكمة من هللا تعاىل وإظهارا ملا يشطططططططاء من غيبه ملن يشطططططططاء من مالئكته وسطططططططائر 

 .(1) اخلقه وإال فهو غّن عن الكتب واالستذكار سبحانه وتعاىل

 إثبات هذه املرتبة يف رايض الصاحلني مايلي: ومن األحاديث الواردة يف

وهو الصططادق املصططدوق: اإن  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن مسططعود، رضططي هللا عنه، قال: حدثنا رسططول هللا  -
أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضططططططططططططططغة مثل 

وأجله، وعمله، وشطططقي أو  رزقه،ت: بكتب ربع كلماذلك، مث يرسطططل امللك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر أب
عمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، بالذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل سططططططططططططططعيد. فو 

فيسطططططططططبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حىت ما 
 .-ابب اخلوف -. اعمل أهل اجلنة فيدخلهاب فيعمل بيكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتا

سططبق يف علمه عز وجل  دما قالكتابة وماتتضططمنها أمر من هللا إبنفاذ  أبن هذه يوضططح النوويو 
الشطططططططططططقاوة والسطططططططططططعادة والعمل من الرزق واألجل  رما ذكاملراد جبميع  ناإ فيقول:وكتب عنده يف األزل 
هر ذلك للملك وأيمره إبنفاذه وكتابته وإال فقضططططاء هللا تعاىل سططططابق على ذلك والذكورة واألنوثة أنه يظ

 .(2)اوعلمه وإرادته لكل ذلك موجود يف األزل 

: املا خلق هللا اخللق، كتب يف ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة، رضططططططططططططي هللا عنه، قال: قال رسططططططططططططول هللا و  -
من الكتاب هو  ن هذاإم وقال أهل العل ،(3)كتاب، فهو عنده فوق العرش: إن رمحيت تغلب غضططططططططططيبا

 (4) أزلية.صحف املالئكة وإال فأقضية هللا قدمية 

أن األمططة لو اجتمعططت على أن ينفعوك واعلم  اعنهمططا: بن عبططاس رضططططططططططططططي هللاال ملسو هيلع هللا ىلصقولططه و  -
بشيء مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه هللا لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء 

 ا.األقالم وجفت الصحف قد كتبه هللا عليك، رفعت 
                                      

 .221ص  2ج، 2ط، شرات مسلم، النووي (1)
 .192ص 16ج، 2ط، شرات مسلم، النووي (2)
 2751أخرجه مسلم: كتاب التوبة، ابب يف سعة رمحة هللا وأهنا سبقت غضبه،  (3)
 .320ص 4، ج4، طق رايض الصاحلني، دليل الفاحلني لطر انظر البكري (4)
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وسطططبق علم هللا تعاىل به ومتت  ،مضطططت به املقادير أي ؛األقالم()جفت به  النووي:قال اإلمام 
وكتاب  العلماء:كتابته يف اللوح احملفوظ وجف القلم الذي كتب به وامتنعت فيه الزايدة والنقصان قال 

لك مما جيب اإلميان به وأما كيفية ذلك هللا تعاىل ولوحه وقلمه والصططططططحف املذكورة يف األحاديث كل ذ
 (1) شاء.ال مبا إمن علمه  بشيءطون يحيوصفته فعلمها إىل هللا تعاىل وال 

األمر وانربامططه )وجفططت( ابجليم تركططت الكتططابططة هبططا لفرا  أي: ؛)رفعططت األقالم(:قططال ابن عالن
أي فر  من األمر وجفطت ابلبنطاء للمفعول )الصططططططططططططططحف( اليت فيهطا تقطادير الكطائنطات كطاللوح احملفوظ، 

كتابته فلم ميكن أن يكتب فيها بعد ذلك تبديل أو نسططططخ ملا كتب من ذلك واسططططتقر، ألهنا أمور اثبتة 
ال تبدل وال تغري عما هي عليه، فذلك كناية عن تقدم كتابة املقادير كلها والفرا  منها من أمد بعيد، 

ة على ذلك، فمن علم ذلك وشططهده بعني وهذا من أحسططن الكناايت وأبلغها، وقد دل الكتاب والسططن
ففي احلديث تقرير وحض على تفويض  ،كل على خالقه واإلعراض عما سطططططططططواهبصطططططططططريته هان عليه التو 

األمور كلها إىل هللا تبارك وتعاىل مع شططططططططططهود أنه الفاعل ملا يشططططططططططاء، وأن ما قضططططططططططاه وأبرمه ال ميكن أن 
  (2).يتعدى حده املقدر له

 (3) .عليهوال ينسخ، وال يغري عما هو  بت ال يبدل،معناه أن ذلك أمر اثو  
كتب يف اللوح احملفوظ ما كتب من   أنه قدملا سططططططططططططططبق  :اوجاء يف حتفة األحوذي تعليقا مرادفا

التقديرات وال يكتب بعد الفرا  منه شطططططططططيء آخر فعرب عن سطططططططططبق القضطططططططططاء والقدر برفع القلم وجفاف 
 (4) .اكتابته  الصحيفة تشبيها بفرا  الكاتب يف الشاهد من

 ،ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب العباس عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب رضطططططي هللا عنهما، عن رسطططططول هللا و  -
اإن هللا كتب احلسنات والسيئات مث بني ذلك: فمن هم حبسنة فيما يروى عن ربه، تبارك وتعاىل قال: 

ا هللا عشططر حسططنات إىل فلم يعملها كتبها هللا تبارك وتعاىل عنده حسططنة كاملة وإن هم هبا فعملها كتبه
سطططبعمائة ضطططعف إىل أضطططعاف كثرية، وإن هم بسطططيئة فلم يعملها كتبها هللا عنده حسطططنة كاملة، وإن هم 

                                      
 .197ص 16ج ،2نووي، شرح مسلم، طال (1)
 .236، ص1، ج4، طدليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلنيالبكري،  (2)
 .605ص 2د.ط، ج، قوت امل تذي على جامع الرتمذي، السيوطيانظر:  (3)
 .187، ص1ج د.ط،املباركفوري، حتفة األحوذي بشرات جامع الرتمذي،  (2)

= 
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 .اإلخالص وإحضار النية ابب- (1)اهبا فعملها كتبها هللا سيئة واحدة

فإنه  حسططنة،وهلذا تقبل النية بغري العمل، فإذا نوى  العمل،أبلغ من  ةالعلماء: اوالنيقال بعض 
 .(2)ولو عمل حسنة بغري نية، مل جياز هباا هبا،جيازى 

والكتططابططة اليوميططة  احملفوظ،ففي هططذا احلططديططث ذكر نوعني من الكتططابططة القططدريططة األزليططة يف اللوح 
وكما يف احلديث عن أيب موسطططى،  ،(3)﴾حج مث هت مت﴿  تعاىل:لقوله  العباد، مصطططداقاألعمال 

 عرفَ ويُ ، وخيفضططه القسططط يرفع، ينام أن له ينبغي وال ينام ال هللا إن»أبربع:  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قام فينا رسططول هللا 
 .(4)«ابلنهار الليل وعمل، ابلليل النهار عمل إليه

خالفا ، احلديث دليل على أن احلفظة يكتبون أعمال القلوب وعقدها يفو ا :أهل العلمقال 
 .(5)اعمال الظاهرةا ال تكتب إال األإهن قال:ملن 

 اإلرادة:رتبة م :املطلب الثالث

 :حديثه املرتبة يف رايض الصاحلني ومن األحاديث الواردة يف إثبات هذ

 .(6) «منهمن يرد هللا به خريا يصطططططب : »ملسو هيلع هللا ىلصيقول: قال رسطططططول هللا  عنه،رضطططططي هللا  هريرة أيب 
 .ابب الصرب

ر ومل يرد عمون أنه سططططبحانه أراد إميان الكافاملعتزلة الذين يز ويرد على  والنووي يثبت هذه املرتبة
يستحيل عند أهل احلق أن يريد هللا تعاىل شيئا فال يقع ومذهب أهل احلق أن هللا تعاىل  :افيقولكفره 

                                      
 .131:أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، ابب إذا هم العبد حبسنة كتبت، إذا هم بسيئة مل تكتب، (1)
 .29، ص 1، ج1ط الفوائد املرتعة احلياض،انظر: ابن كمال الباشا،  (2)
 .96سورة الصافات: اآلية  (3)
ما، ويف قوله: احجابه النور لو كشططططططفه ، كتاب اإلميان، ابب يف قوله عليه السططططططالم: اإّن هللا ال يناصـــــحيحهأخرجه مسططططططلم يف  (4)

 .179:برقم ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقها
 .427ص 1، ا1طإكمال املعلم، ، انظر: القاضي عياض (5)
قططال ابن عثيمني: قرئططت على وجهني وكالمهططا .5645أخرجططه البخططاري: كتططاب املرضطططططططططططططططى، ابب مططا جططاء يف كفططارة املريض،  (6)

أي يصاب من  ،اها ابلكسر: أن هللا يقدر عليه املصائب حىت يبتليه هبا أيصرب أم يضجر؟ ومعناها ابلفتح: أعمصحيح، فمعن
 .110، ص1د.ط، ج شرات رايض الصاحلني،ابن عثيمني، انظر:  هللا ومن غريه

= 
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مريد جلميع الكائنات خريها وشرها ومنها اإلميان والكفر فهو سبحانه وتعاىل مريد إلميان املؤمن ومريد 
ر ومل يرد كفره تعاىل هللا عن قوهلم الباطل فإنه لكفر الكافر خالفا للمعتزلة يف قوهلم إنه أراد إميان الكاف

 .(1)اوأنه وقع يلزم من قوهلم إثبات العجز يف حقه سبحانه

خريهططا  الكططائنططات،مططذهططب أهططل احلق أن هللا تعططاىل مريططد جلميع ا ويقول يف موضططططططططططططططع آخر: 
 وهذا كفره،ر ومل يرد  نه سططبحانه أراد إميان الكافإومنها اإلميان والكفر خالفا للمعتزلة يف قوهلم  وشططرها،

وأنه قد وقع يف ملكه مامل يرده، تعاىل هللا عن  سبحانه،القول الباطل منهم يلزمه إثبات العجز يف حقه 
 .(2)ايشاء  يفعل فيهما ما سلطانه،خرة يف العامل ملكه والدنيا واآل قوهلم، بل

 اخللق:مرتبة  :املطلب الرابع

ذلك أفعال العباد، وهذه املرتبة من مواطن النزاع  ن هللا خالق كل شطططططططططططططيء ومنأب وهو االعتقاد
 بني أهل السنة ومن خالفهم من املعتزلة القدرية.

توحيد الربوبية  لوازميف مبحث  العباد وسططططططططبقوالنووي يثبت هذه املرتبة كما يثبت خلق هللا ألفعال 
ا أفعال العباد  : ذلك، حيث قالاعتقاد جتلي ربوبية هللا تعاىل يف خلقه ألفعال العباد ونقلنا قول النووي يف

وهذا مذهب أهل السنة  ،خملوقة هلل تعاىل، واألمور كلها مبشيئة هللا تعاىل وتقديره واإلنسان مصرف مربوب
واجلماعة خالفا للمعتزلة، ومذهب أهل السططنة أن اهلدى واإلضططالل واخلري والشططر كله إبرادة هللا تعاىل وهو 

 .(3)النوازل واحلوادث وخالق الكائناته خالق افعله خالفا للمعتزلة فهو سبحان

 :واألدلة على هذه املرتبة كثرية يف رايض الصاحلني نذكر منها أمثلة

 ابب-[ 104]األنبياء:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿ :قول هللا تعاىل
 .األمر ابحملافظة على السنة

گ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ﴿: وقوله عز وجل

-190: عططمططران ]آل اآلايت. ﴾ں ڻ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
                                      

 .147، ص17ج ،2ط شرات مسلمالنووي:  (1)
 .160-147ص 17جاملرجع السابق النووي، وانظر:  (2)
 110ص11ج- 3ص 15،ج2نووي: شرح مسلم، طال (3)
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 .ابب ما يقوله عند النوم [.191
- اسطططططبحان هللا عدد ما خلق يف السطططططماء، وسطططططبحان هللا عدد ما خلق يف األرض: ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 

 .فضل الذكر واحلث عليه ابب
هللا تعاىل: ومن أظلم ممن  يقول: اقال ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا 

 ابب حترمي تصوير احليوان. ، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعريةاخلقيكذهب خيلق  
ابب  - اإنه خلق كل إنسططططان من بّن آدم على سططططتني وثالمثائة مفصططططل: ملسو هيلع هللا ىلصرسططططول هللا وقوله 

 بيان كثرة طرق اخلري
األمر  ابب-واألرضاسططططططططططتدار كهيئته يوم خلق هللا السططططططططططموات  قال: اإن الزمان قد ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 

 داء األمانة.أب
خلق هللا الرتبة يوم السطططططططططبت، وخلق فيها اجلبال يوم األحد، وخلق الشطططططططططجر يوم ا :ملسو هيلع هللا ىلصقوله و  

اإلثنني، وخلق املكروه يوم الثالاثء، وخلق النور يوم األربعططاء، وبططث فيهططا الططدواب يوم اخلميس، وخلق 
ما بني العصططططططططططر إىل بعد العصططططططططططر من يوم اجلمعة يف آخر اخللق يف آخر سططططططططططاعة من النهار في ملسو هيلع هللا ىلصآدم 

 ابب املنثورات وامللح. الليلا.
 :ومهاأهم أصلني مرتبطني بركن اإلميان ابلقدر  ذكر املطلب اخلامس:

 والتسليم للقضاء  على هللا : التوكلأوال
 .(1) التهلكةلقاء ابليد إىل االحتياط احلذر وجمانبة أسباب اإل: اثنيا

عمر بن  ( عن خروج سيدانعروفة ابلشاموهي قرية ممن خالل حديث قصة طاعون عمواس )
أبو عبيدة بن اجلراح رضي هللا الصحايب  الشام، وقولإىل  وامتناعه عن الدخولاخلطاب رضي هللا عنه 
نعم نفر من قدر هللا إىل قدر هللا، أرأيت لو  :عنهعمر رضططططططططططي هللا رد سططططططططططيدان عنه: أفرارا من قدر هللا؟ 

إحدامها خصطططططططبة، واألخرى جدبة، أليس إن رعيت اخلصطططططططبة  كان لك إبل، فهبطت واداي له عدو ن،

                                      
 .209ص 14ج، 2طشرات مسلم، ونظر: النووي،  (1)

= 
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 .ابب كراهة اخلروج من بلد وقع فيها البالء .(1)ن رعيت اجلدبة رعيتها بقدر هللارعيتها بقدر هللا، وإ

يسطططتوجب منه ما وهذا القضطططاء  لقضطططائه،أنفسطططا مؤمنة مرتبطة برهبا مسطططتسطططلمة  رآنلقد رىب الق
وهو قائم على اإلميان ابرتباط األسباب ابملسببات،  والعمل،ملعاجلة ومنه قضاء يستوجب ا االستسالم،

من قدر هللا الكونية جزء ال يتجزأ باب واملسطططببات، فالسطططنن واألسطططباب مع التسطططليم أبن هللا خالق األسططط
، وتقى نتقيها، ورقى نسطططرتقي هبا، أرأيت أدوية نتداوى هبا ،ملسو هيلع هللا ىلصسطططئل رسطططول هللا ) فقد احمليط،الشطططامل 
 .(2)(هي من قدر هللا قال: شيئا؟ن قدر هللا هل ترد م

 :ملسألتنيويف مسألة التوكل تطرق النووي 

 :األوىل: حقيقة التوكل

 أن:ذكر النووي أقوال العلماء يف حقيقة التوكل وذكر منها 

بع أو عدو حىت يصططل إىل قلبه خوف غري هللا تعاىل من سطط ال خيالطاالتوكل يطلق على من  -
 رزق ثقة بضمان هللا تعاىل له رزقه.ترك السعي يف طلب ال

 التوكل هو االكتفاء ابهلل تعاىل مع االعتماد على غريه. -

 .ما يريدالتوكل هو االسرتسال مع هللا على   -

يف  ملسو هيلع هللا ىلصحقيقة التوكل حدها الثقة ابهلل تعاىل واإليقان أبن قضطططططططططططططاءه انفذ واتباع سطططططططططططططنة نبيه  -
من العدو كما فعله األنبياء صطططططططططلوات هللا تعاىل  والتحرز واملشطططططططططرب،السطططططططططعي فيما البد منه من املطعم 

عليهم أمجعني. وهو قول مجهور الفقهاء وال يصططططططططططططح عندهم اسططططططططططططم التوكل مع االلتفات والطمأنينة إىل 
من هللا  ضططرا، والكلنفعا واليدفع  ال جيلبأبنه  والثقة ،وحكمتهبل فعل األسططباب سططنة هللا  األسططباب،

 تعاىل وحدها
(3). 

                                      
، ومسطططططططططططططططلم كتاب السطططططططططططططططالم، ابب الطاعون والطرية 5729أخرجه البخاري: كتاب الطب، ابب ما يذكر يف الطاعون:  (1)

 .2219والكهانة وحنوها: 
 ، وقال حسن  لغريه.29، ص2، ج1، طصحيح موارد الظمآن إىل زوائد ابن حباناأللباين،  (2)
 .91، ص3، ج2ط، شرات مسلمانظر: النووي:  (3)
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 ح األصل يف املؤمن املتيقن من قضاء هللا وقدره، املستلم ألقداره جل وعال.وهذا هو الراج

 :الثانية: األخذ ابألسباب

 ومن األحاديث اليت وردت يف رايض الصاحلني ويستشهد هبا يف هذه املسألة مايلي:

املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من : »ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال رسططططول هللا  رضططططي هللا عنهعن أيب هريرة 
على ما ينفعك، واسططتعن ابهلل وال تعجز. وإن أصططابك شططيء فال  خري احرصؤمن الضططعيف ويف كل امل

 - «الشطططيطانهللا، وما شطططاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل  فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدرتقل لو أين 
 .ابب اجملاهدة

األمر وجرى عجزه فإن أ ألسطططططباب،اب األخذ التوجيه النبوي يرشطططططدان عند جراين القضطططططاء إىلف 
بعد تعاطي ما أمره من األسططططططططططباب وهو حممود فقد انتفع  افإذا قاهل (حسططططططططططيب هللا) :عليه القضططططططططططاء قال

وهو ملوم برتك األسطططباب اليت اقتضطططتها حكمة هللا عز وترك األسطططباب وقاهلا  زوإذا عج ،ابلفعل والقول
 .(1)بهتنفعه الكلمة نفعها ملن فعل ما أمر  وجل فلم

سططططططططططططبحانه  إال مبعونته قال يتحقالتعبد الذي سططططططططططططتجالب ما ينفع يدخل يف فإن احلرص على ا
 القيم:قال ابن  ،تعجز( )وال بقوله:وأردف ذلك ابلنهي عن العجز  بذلك،فأرشدان 

فاحلريص على ما ينفعه املسططتعني ابهلل ؛فإن العجز ينايف حرصططه على ما ينفعه وينايف اسططتعانته ابهللا
وهو احلرص عليه مع  ،ل رجوع املقدور إىل ما هو من أعظم أسباب حصولهضد العاجز فهذا إرشاد له قب

حالة عجز :فإن فاته ما مل يقدر له فله حالتان،االسططططططططتعانة مبن أزمة األمور بيده ومصططططططططدرها منه ومردها إليه
بل هي مفتطاح اللوم واجلزع  ،ههنطا الواوال فائدة يف  ،وهي مفتطاح عمطل الشططططططططططططططيططان فيلقيطه العجز إىل لو

وأمره  ،عن افتتاح عمله هبذا املفتاح ملسو هيلع هللا ىلصفنهاه  ،وذلك كله من عمل الشطططيطان ،لسطططخط واألسطططف واحلزنوا
فلم يبق له ههنا  ،ابحلالة الثانية وهي النظر إىل القدر ومالحظته وأنه لو قدر له مل يفته ومل يغلبه عليه أحد

فلهذا  ،ذا انتفت امتنع وجودهأنفع من شططططططططططططهود القدر ومشططططططططططططيئة الرب النافذة اليت توجب وجود املقدور وإ
فأرشطططططده إىل ما  (ولكن قل قدر هللا وما شطططططاء فعل ،فإن غلبك أمر فال تقل لو أين فعلت لكان كذا) :قال

فلهذا كان هذا احلديث مما ال يسطططططططططتغّن عنه العبد  ،وحالة فواته ،حالة حصطططططططططول مطلوبة ،ينفعه يف احلالتني
                                      

 .238، ص1، طالصيب من الكلم الطيب انظر: ابن قيم اجلوزية، الوابل (1)
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إثبات القدر والكسطططب واالختيار والقيام والعبودية ظاهرا أبدا بل هو أشطططد شطططيء إليه ضطططرورة وهو يتضطططمن 
 .(1)اوابطنا يف حاليت حصول املطلوب وعدمه وابهلل التوفيق

وحديث ثوابن يف  .(2)أوضططططططح النووي من خالل شططططططرحه حلديث الفيء من أموال بّن النضططططططريو 
. أن .(5)لرباقوحديث اإلسطططططططططططططراء وربط ا .(4)جرح النيب يوم أحد ثوحدي .(3)ادخار حلوم األضطططططططططططططاحي

 وقال:وعال يف التوكل إذا صاحبه التوكل على هللا جل  حال يقد يف األمور  طواالحتيااألخذ ابألسباب 
ينف عنهم مل  التوكل، وهلذاوكل سططططططططططططططبب مقطوع به كاألكل والشططططططططططططططرب للغذاء والري ال يقدح يف  ا

يكن ثقته يف رزقه ابكتسابه  االكتساب للقوت وعلى العيال قادحا يف التوكل إذا ملا وقال:ا. التطبب 
 .(6)ا وكان مفوضا يف ذلك كله إىل هللا تعاىل

فااللتفات إىل  ،تلتبس ابلشططططططططرك لئال سططططططططبابيف األ االعتقاديضططططططططبط ، توضططططططططيح قيدوهنا البد من 
اإلميان ابلقدر ال يعّن التخلي عن األسباب، ف األسباب ضرابن، أحدمها: شرك، واآلخر: عبودية وتوحيد،

 هللاأن املذهب الصطططططحيح يف القدرو  ،املسطططططببات على حسطططططب أسطططططباهبا هو من قدر هللا تعاىل بل إن وقوع
 قتضططتا كما  شططيء كل  وخالق األسططباب مسططبب هو سططبحانه وأنه أسططباب والشططقاوة للسططعادة جعل تعاىل
 حيدث ال تعاىل هللا أن مبعىن ؛املسططططططططططططببات وجود يف منها بد ال األسططططططططططططباب وأن ،ومشططططططططططططيئته حكمته ذلك
 اجلوزي ابن واحلافظ الغزايل اإلمام افيه قال كما  األسطططططباب لكن األسطططططباب بوجود إال ويشطططططاؤها بباتاملسططططط

 ،الشطططططرع يف قدح ابلكلية األسطططططباب عن واإلعراض ،التوحيد يف شطططططرك األسطططططباب إىل االلتفاتأن  اوغريمها
 :تعاىل قال ألسططططططططباب كماا يباشططططططططر املتوكل فاملؤمن ،والشططططططططرع ،والعقل ،التوحيد معىن به يلتئم معىن والتوكل

 ال أن مبعىن إليها يلتفت وال ،﴾حئ جئ يي ىي ني﴿ :وقال﴾رن مم ام يل ىل﴿
 سطططططبب كل  بل ،حبكم يسطططططتقل سطططططبب الوجود يف ليس فإنه ،خيافها وال يرجوها وال هبا يثق وال إليها يطمئن
 سطططططططبب مث وما ،جبهمو  متنع وعوائق موضطططططططع وله ،والقبول كاإلخالص،إليه تضطططططططم أخر أمور إىل مفتقر فهو

                                      
 .19د.ط، صالعليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، شفاء ابن القيم،  (1)
 .70ص 12ج 2طشرات مسلم انظر: النووي  (2)
 .واحلديث: 134ص 13ج 2ط شرات مسلمالنووي : انظر (3)
 ، وكسرت رابعيته،ملسو هيلع هللا ىلصجرح وجه رسول هللا ، واحلديث: 148ص  12املرجع السابق ج انظر: (4)
 211ص 2املرجع السابق ج انظر: (5)
 .91ص 3املرجع السابق ج انظر: (6)

= 



309 

 فهو وحكمه علمه به سططططبق يكن، وما مل يشططططأمل  وما ،كان  شططططاء فما،وحده هللا مشططططيئة إال بنفسططططه مسططططتقل
 .(1)الفالينا ابلسبب يقع الفالين الشيء أن وحكم علم وقد ،واقع حق

 هللا،بيده كل شططططيء، وأنه قدر كل شططططيء، وأن األسططططباب تقع وتؤثر بقدر  أبن هللاإن املؤمن يؤمن 
فااللتفات إىل األسططططططباب، واعتبارها مؤثرة يف املسططططططببات شططططططرك يف التوحيد، وحمو  وخلقه،در هللا وأهنا من ق

 .(2)ااألسباب أن تكون أسباابً نقص يف العقل، واإلعراض عن األسباب املأمور هبا قدح يف الشرع

إن تعطيلها  تعاىل، و حقيقة التوحيد إال مبباشرة األسباب اليت نصبها هللا متت ال يقول ابن القيم:
، وإن تركها عجز ينايف التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على هللا يف حصطططول نفسطططه التوكل يقدح يف

هذا االعتماد من مباشططططططططططططططرة يف ما ينفع العبد يف دينه ودنياه، ودفع ما يضططططططططططططططره يف دينه ودنياه، وال بد 
 (3) عجزا. وال توكله األسباب، وإال كان معطال للحكمة والشرع، فال جيعل العبد عجزه توكال

 مع إليه ونسبتها ألفعاله العبد كسب  يف بيان (4)اليافعي الشافعيقول مما يذكر يف هذا الشأن و 
 العبطططاد أفعطططال خبلق تعطططاىل البطططاري انفراد من قطططدران مطططا مجيع أن اعلمعليطططه:ا  وتقطططديرهطططا هلطططا هللا خلق

 خيلق ،للعبد مقدورة كوهنا  عن خيرجها ال ،وضططططرها نفعها ،وشططططرها خريها ،وإبداعها وإجيادها واخرتاعها
 والقدرة القادر خلق،واألسطططططططططباب املسطططططططططببات خالق تعاىل فهو ،االكتسطططططططططاب على هبا يقوى قدرة له هللا

 وخلق ﴾حج مث هت مت﴿ فينا الفعل وخلق خلقنا،مجيعا واملختار االختيار وخلق ،معا واملقدور
 خبلق منه ومكننا اباالكتسططططططططططططططط فينا وأظهر ﴾مل خل حل جل مك لك خك حك﴿ اختياران فينا

 ذلك يف قدمنا وقد للمعتزلة خالفا له مقارنة والقدرة قبله خملوقة فالداعية عليه والقدرة إليه الداعية
  .(5)اواكتسابنا له واختياران فينا لظهوره إلينا الفعل ونسب األدلة

                                      
 .27،28ص ،1طرفع الشبهة وال رر،  الكرمي، (1)
 528، ص8، ط األوقاف السعودية، ج فتاوىجمموع الانظر: ابن تيمية،  (2)
 .14، ص4ا ،27طزاد املعاد، ابن القيم،  (3)
هطططط    768- 698 عبد هللا بن أسعد بن علي اليافعي، عفيف الدين: مؤرخ، ابحث، متصوف، من شافعية اليمن. ،اليافعي (4)

 م. 1367- 1298
 .171، ص1، طةمرهم العلل املعضلة يف الرد على أئمة املعتزل اليافعي، (5)
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 :وفيه فصول، مسائل متفرقة يف العقيدة :الباب الثالث

 :مباحثوفيه ، سنة يف الصحابة، وآل البي أهل ال األول: عقيدةالفصل 

 :وفيه مطالب، آل البي  :املبحث األول

 آل البي اعتقاد أهل السنة يف  :املطلب األول

 أوال: من هم آل البي  

 ينقسمون إىل قسمني:: ملسو هيلع هللا ىلصأهل بيت الرسول 

كانوا كفار فهؤالء ليسوا من أهل بيته وإن  يف النسب لكنهم   ملسو هيلع هللا ىلصهم أقارب النيب  :القسم األول
 حن جن  مم خم﴿أقارب له يف النسطططب، بدليل قوله تعاىل لسطططيدان نوح عليه الصطططالة والسطططالم حني قال: 

األشطططططقياء:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان من ضطططططمن أقارب النيب  .(1)﴾ حم جم يل ىل﴿ قال: اوكان ابنه كافر  ،﴾خن
 .(2)﴾ ىف يث ىث نث مث ﴿ قائال:أبو هلب الذي مات على الكفر والذي أخرب هللا عنه 

ومنهم أيضطططططاً زوجاته، كما قال هللا تعاىل  ،ملسو هيلع هللا ىلصهم املؤمنون من قرابته و أهل بيته  :القســــم الثاين
  ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه﴿يف سططططططياق نسططططططاء أمهات املؤمنني: 

  يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث يترث ىت نت مت زت رت

بنو العباس وبنو  :ام السطططططططططططططاعةمن بّن هاشطططططططططططططم إىل قي وناملؤمن :وهم ،[33، 32األحزاب: ] ﴾اك
وهم من حرمت عليهم الصطدقة، فقد شطرف هللا عز وجل  ،عقيل وبنو جعفر وبنو علي رضطي هللا عنهم

أوسططططططاخ الناس، فالصططططططدقة )الزكاة( حترم  ملسو هيلع هللا ىلصوحرم عليهم الصططططططدقة اليت مساها النيب  ملسو هيلع هللا ىلصأهل بيت النيب 
 .(3) يوم القيامةوحترم على آله بيته صلوات هللا وسالمه عليه إىل ملسو هيلع هللا ىلصعلى النيب 

وهي حرام عندان  الزكاة،اواملراد ابلصطططططدقة  ويقول:يقرر أن الزكاة حمرمة على آل البيت النووي و 
                                      

 .46سورة هود ااآلية: (1)
 .1سورة املسد اآلية: (2)
 .466ص 3، ج2ط، شرات مسلم، النووي: وانظر (3)



311 

 كلها.قريش   قصي، وقيل، وقيل بنو بنو هاشم فقط مالك:على بّن هاشم وبّن املطلب وقال 

 :مسألة زوجات النيب وهل هن من آل بيته

من أهل  فقلناأما ما ورد يف احلديث و  :أهل بيته ويقول من ملسو هيلع هللا ىلصالنووي يقرر أن زوجات النيب  
فقد كان يف نسطططططططائه قرشطططططططيات  ،هذا دليل إلبطال قول من قال هم قريش كلهافال،  :قال ؟بيته نسطططططططاؤه

نساؤه )وأما قوله يف الرواية األخرى  ،وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وسودة وأم حبيبة رضي هللا عنهن
فقلنا من أهل بيته نسطاؤه قال )قال ويف الرواية األخرى  (من حرم الصطدقةمن أهل بيته ولكن أهل بيته 

فها ن الروايتان ظاهر مها التناقض واملعروف يف معظم الرواايت يف غري مسططلم أنه قال نسططاؤه لسططن  (ال
هططل بيتططه الططذين يسططططططططططططططططاكنونططه ويعوهلم وأمر أهنن من أمن أهططل بيتططه فتتططأول الروايططة األوىل على أن املراد 

وال يدخلن ،داخالت يف هذا كله( فنسططططاؤه )حرتامهم وإكرامهم ومساهم ثقال ووعظ يف حقوقهم وذكراب
ولكن أهل بيته من  ،فيمن حرم الصطططدقة وقد أشطططار إىل هذا يف الرواية األوىل بقوله نسطططاؤه من أهل بيته

 .(1)حرم الصدقةا

  (2) البي حقوق آل  اثنيا:

 .ملسو هيلع هللا ىلصاإلميان، وحق القرابة من الرسول  املؤمنني حقان: حق ملسو هيلع هللا ىلصألهل بيت الرسول 

 مح جح مج حج﴿أمهات املؤمنني، كما قال تعاىل يف كتابه  ملسو هيلع هللا ىلصوزوجات الرسطططططططططططول 

فمن كان مؤمنا ابهلل عز وجل، فإنه حيب بقرابته من النيب  [.6]األحزاب:  ﴾حس جس جخمخ
ومن  ملسو هيلع هللا ىلصلنيب ويزيد عليه أنه من أقرابء ا ،ملسو هيلع هللا ىلصفحبه أوالً لطاعته هلل عز وجل والتباعه لسطططططططنة النيب  ،ملسو هيلع هللا ىلص

ا فحب آل بيته، عليه الصططططططططططططططالة والسططططططططططططططالم،  العلماء:بذلك، قال  ملسو هيلع هللا ىلصآل بيته، وقد أوصططططططططططططططى النيب 
وأصطططططحابه، وأوالده، وأزواجه، من الواجبات املتعينات، وبغضطططططهم من املوبقات املهلكات. ومن حمبتهم 

اهبم وأخالقهم، وجوب توقريهم وبرهم، والقيام حبقوقهم، واالقتداء هبم، أبن ميشطططططططططططططي على سطططططططططططططننهم وآد

                                      
 د.ت، د.ط، ،ط:اإلرشططططططططططططاد، اجملموع، ))مع تكملة الســـــــــبكي واملطيعي((.وانظر: النووي180، ص15ج رجع السططططططططططططابقامل (1)

 .448ص 3ج  120 -119ص 1ج
)القاهرة: مكتبة  ذخائر العقىب يف مناقب ذوي القرىب، لإلمام حمب الدين الطربي يراجع كتاب:لالسطططططططططططططتزادة يف هذا الباب،  (2)

 (.1356القدسي عن نسخة دار الكتب املصرية، 
= 
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والعمل أبقواهلم مما ليس للعقل فيه جمال، وحسن الثناء عليهم، أبن يذكروا أبوصافهم اجلليلة على قصد 
. ومن أثىن هللا اآلية ﴾ٱ ٻ ٻ﴿التعظيم، فقد أثىن هللا تعاىل عليهم يف كتابه اجمليد كما مر يف آية: 

و حتقيق معىن قول الصطططططططططديق رضطططططططططي هللا عنه تعاىل عليه، فهو واجب الثناء، واالسطططططططططتغفار هلم، وهذا ه
قال  (:)أذكركم هللا يف أهل بييت املذكور:يف احلديث  ملسو هيلع هللا ىلص. وقوله (1)أهل بيته(ا يف ملسو هيلع هللا ىلص)ارقبوا حممدا 
اعرفوا هلم حقهم، وال تظلموهم، وال تعتططدوا عليهم، هططذا من ابب التوكيططد، وإال فكططل  العلمططاء: ايعّن

 .(2)ه أن يعتدي عليه، وال أن يظلمهاإنسان مؤمن له حق على أخيه، ال حيق ل

 حقهن، ومعرفة هلن، وابلدعاء، عنهن هللا رضطططططي ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  أزواج قدر قال ابن العطار: وتعظيم
 .(3)املؤمننيا أمهات أبهنن واإلقرار

 :وآلل البي  خصائص ليس  ل ريهم

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿الفيء هلم حق خيتصططططون به، كما قال تعاىل: الغنائم و  ففي ابب -

 ،ملسو هيلع هللا ىلص[ يعّن قرابططططة النيب 41]األنفططططال:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺپ 
 عنه هللا رضطططي هريرة أيب واسطططتدل العلماء على هذا حبديث ،(4)افال حتل هلم الصطططدقة وال الزكاة الواجبة

: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسططول فيه، فقال يف فجعلها الصططدقة متر من مترة عنهما هللا رضططي علي بن احلسططن أخذ: قال
بيان وجوب أمره أهله وأوالده املميزين  -،(5)ا ؟!الصططططططططططططدقة أنكل ال أان علمت أما هبا، إرم كخ،  كخا

-وسططائر من يف رعيته بطاعة هللا تعاىل، وهنيهم عن املخالفة، و ديبهم، ومنعهم من ارتكاب منهي عنه
 .(6)هاشما لبّن وال السالم، له عليه حتل ال والصدقةقال القاضي عياض:ا .

                                      
 كوثر املعاين الدراري يف كشــــف خبااي صــــحيح البخاري،  ،، الشطططططنقيطي202ص 3ج ،4الفاحلني، ط دليل ،انظر: البكري (1)

 .36ص 1ج ،1ط
وأوالده ومن ســـالفه  ملسو هيلع هللا ىلصنســـاء رســـول هللا ، ويراجع كتاب 227ص 3، د.ط، ج، شـــرات رايض الصـــاحلنيعثيمني انظر: ابن (2)

 .من قريش وحلفائهم وغريهم لشرف الدين الدمياطي، للمزيد من اإلحاطة أبخبار آل البي  الشريف
 298ص  ، االعتقاد اخلالصابن العطار (3)
 .143ص 9ج ،2، شرات مسلم، طالنووي (4)
 مسططططلم يف ابب حترمي الزكاة على رسططططول هللا صططططلى هللا عليه وسططططلم وعلى آله وهم: بنو هاشططططم وبنو املطلب دون غريهم.جه أخر  (5)

 .1491، والبخاري: كتاب الزكاة، ابب ما يذكر يف الصدقة للنيب ب 2473
 .625ص 3ج ،1ط ، إكمال املعلم،القاضي عياض (6)
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إن أهل بيته معصططططومون، وإن أقواهلم كالقرآن  :لكنه تعاىل مل يقل،هلم كرامة وشططططرف وسططططيادة -
جيب أن يعمل هبا، كما تدعيه الرافضطططططططة، فإهنم ليسطططططططوا معصطططططططومني، بل هم خيطئون كما خيطئ غريهم، 

ايف قول علي  :ل النووياكما أسططططلفنا، ق ملسو هيلع هللا ىلصويصططططيبون كما يصططططيب غريهم، ولكن هلم حق قرابة النيب 
عم أن عندان شطططططططططيئا نقرؤه إال كتاب هللا وهذه الصطططططططططحيفة فقد كذب( هذا من ز ):رضطططططططططي هللا تعاىل عنه

إن من  :تصطططططريح من علي رضطططططي هللا تعاىل عنه إببطال ما تزعمه الرافضطططططة والشطططططيعة وخيرتعونه من قوهلم
 ،أبمور كثرية من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة ملسو هيلع هللا ىلصعليا رضي هللا تعاىل عنه أوصى إليه النيب 

واخرتاعات فاسدة ال أصل هلا  ،خص أهل البيت مبا مل يطلع عليه غريهم وهذه دعاوى ابطلة ملسو هيلع هللا ىلصوأنه 
 .(1)ويكفي يف إبطاهلا قول علي رضي هللا عنها

 .واعتقاد النووي يف أهل البي  موافق العتقاد أهل السنة

 الثاين: دالئل االعتقاد آبل البي  يف رايض الصاحلني:املطلب 

( ملسو هيلع هللا ىلص يف كتاب رايض الصطططططططاحلني، اباب بعنوان )إكرام آل بيت رسطططططططول هللا أفرد النووي رمحه هللا
 وحقوقهم، وهي:أورد فيه اآلايت واألحاديث اليت تبني فضلهم 

 ميىي ﴿ سططططططبحانه:وقوله  ،﴾اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث﴿
وحب آل  ،ملسو هيلع هللا ىلصوحب رسول هللا  اتهي العبادائر والشع ،﴾ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 .من أحب العبادات إىل هللا عليهبيت النيب صلوات هللا وسالمه 

فينا خطيبا مباء  يوماملسو هيلع هللا ىلص ا قام رسطططططططططططططططول هللا يزيد بن حيان قال:وحديث غدير خم عن 
يدعى مخا بني مكة واملدينة، فحمد هللا، وأثىن عليه، ووعظ وذكر، مث قال: وأهل بييت أذكركم هللا 

يته اي زيد، أليس نسططططاؤه من فقال له حصططططني: ومن أهل ب« يف أهل بييت، أذكركم هللا يف أهل بييت
أهل بيته؟ قال: نسطططططططططططاؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصطططططططططططدقة بعده، قال: ومن هم؟ 
قال: هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس. قال: كل هؤالء حرم الصططططططططططططططططدقة؟ قال: 

ه عند ابب وداع الصطططططاحب ووصطططططيت وكتاب األدب اببملسو هيلع هللا ىلص ابب إكرام أهل بيت النيب  -(2)نعما
                                      

 .143ص 9، ج2، طشرات مسلم :النووي (1)
 .2408خرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، ابب من فضائل علي بن أيب طالب أ (2)



314 

  منه فراقه لسفر وغريه والدعاء له وطلب الدعاء

 أنه-عليه  موقوفا-هللا عنه  رضططي-وحديث ابن عمر رضططي هللا عنهما، عن أيب بكر الصططديق 
 .ملسو هيلع هللا ىلصابب إكرام أهل بيت النيب  -(1)أهل بيتها يف- ملسو هيلع هللا ىلصقال: ارقبوا حممدا 

 وأكرموه.راعوه واحرتموه «: ارقبوه»معىن  النووي:قال 

واليت أوردها النووي يف ابب فضططططططططططططططل اجلوع  ملسو هيلع هللا ىلص ديث الواردة يف زهد آل بيت النيبومن األحا
 :وخشونة العيش

 االلهم اجعل رزق آل حممد قو ا متفق عليه.: ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -

من خبز شططططططعري يومني  ملسو هيلع هللا ىلصوعن عائشططططططة، رضططططططي هللا عنها، قالت: ما شططططططبع آل حممد  وقوله: -
 .متتابعني حىت قبض. متفق عليه

  

                                      
 3713ب  ملسو هيلع هللا ىلصومنقبة فاطمة عليها السالم بنت النيب  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب ابب مناقب قرابة رسول هللا  (1)
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 مطالب: صحابة: وفيهالاملبحث الثاين: 

 تعريف الصحايب: األول:املطلب 

ولو حلظة هذا  ملسو هيلع هللا ىلصفكل مسططلم رأى رسططول هللا  الصططحايبفأما ا بقوله:النووي الصططحايب يعرف 
واحملدثني  صططططططططططططططحيحه يف البخاريوهو مذهب أمحد بن حنبل وأىب عبد هللا  ،حده يفهو الصططططططططططططططحيح 

 .(1)اكافة

مذهب أكثر أهل األصططططول أنه يشططططرتط جمالسططططته،  هأنو وذكر القول الثاين يف تعريف الصططططحايب 
 .(2)اوهذا مقتضى العرف، وذاك مقتضى اللغة

ولو سطططاعة فهو من  ملسو هيلع هللا ىلصأن كل مسطططلم رأى النيب اهو:الصطططحيح الذي عليه اجلمهور ورجح أن 
 .(3)اأصحابه

 :عنهم هللا رضوان الصحابةأهل السنة يف  اعتقاد :الثايناملطلب 

هم شططططأن عظيم، ومنزلتهم يف ديننا من أعظم املنازل، فهم من إن شططططأن الصططططحابة رضططططي هللا عن
صطططططحبوا رسطططططول هللا  ،على أكمل الوجوه وأمتها ما بعثه هللا به من النور واهلدى ملسو هيلع هللا ىلصبلغ عن رسطططططول هللا 

 ،لرفع راية الدين ونشره يف العاملني، فلهم أجور كل من دان هبذا الدين ،وجاهدوا معه حق اجلهاد ،ملسو هيلع هللا ىلص
وأصطططططططحايب ) :ملسو هيلع هللا ىلصلهدى ومنابع للخري وسطططططططدا منيعا حلماية الدين قال النووي يف قوله وقد كانوا جنوما ل

معناه من ظهور البدع واحلوادث يف الدين  :(4)فإذا ذهب أصططططططططططططططحايب أتى أميت ما يوعدون ،أمنة ألميت
 .(5)ا والفنت فيه

 ،تتسططططططططع يف فضططططططططل الصططططططططحابة إن األخبار ا:البغدادي اخلطيب بن بكر أبو الكبري احلافظ قال

                                      
 .36-35ص 1، ج2، طشرات مسلمالنووي:  (1)
 .14ص 1د.ت، جد.ط، هتذيب األمساء والل ات،النووي:  (2)
 .85ص 16املرجع السابق، ج (3)
لألمة، أمان ألصططحابه، وبقاء أصططحابه أمان  ملسو هيلع هللا ىلص، كتاب فضططائل الصططحابة، ابب بيان أن بقاء النيب صحيحه( أخرجه مسططلم يف 4)

 .2531 برقم
 .83ص16، ج2ط شرات مسلم،( النووي، 5)
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 ونزاهتهم، تعديلهم على والقطع الصحابة، طهارة يقتضي ذلك ومجيع القرآن، نص يف ملا مطابقة وكلها
 على له اخللق من أحد تعديل إىل بواطنهم، على املطلع هلم، تعاىل هللا تعديل مع منهم أحد حيتاج فال
 من عليها كانوا  اليت احلال ألوجبت ذكرانه، مما شططططططططططططططيء فيهم ورسططططططططططططططوله وجل عز هللا من يرد مل لو أنه

 وقوة الدين، يف واملناصططططططططططططططحة واألوالد، اآلابء وقتل واألموال، املهج وبذل والنصططططططططططططططرة، واجلهاد، اهلجرة،
 واملزكني املعدلني مجيع من أفضطططططططططططططططل وأهنم لنزاهتهم، واالعتقاد عدالتهم، على القطع - واليقني اإلميان
 .(1)اآلبدينا أبد بعدهم من جييئون الذين

وبيان  عنهم يف رايض الصاحلني هللا رضوان الصحابةأهل السنة يف  دالئل اعتقاد :لثالثا املطلب
 :اعتقاد النووي يف الصحابة رضوان هللا عليهم

النووي من علماء أهل السطططنة األجالء الذين يعرفون قدر صطططحابة النيب عليه الصطططالة والسطططالم، 
ا واضططططططططططططططحا جليا عند التطرق إليهم يف مجيع ويدينون هلل حببهم والرتضططططططططططططططي عنهم، وجتد هذ وجيلوهنم،
الصطططططططحابة رضطططططططي هللا عنهم كلهم هم ا :وعلو شطططططططأهنم يف األمة فيقول ،وهو يقرر اصططططططططفائهم مؤلفاته،
فيهم، وإمنا جاَء  ةالال خن قدوة ولوأفضطططططططططططططل ممن بعدهم، وكلهم عدة، ، وسطططططططططططططادات األمالناس صطططططططططططططفوة

 . (2)االتخليط ممن بعدهم، وفيمن بعدهم كانت النخالة

وقد انعقد امجاع األمة على وجوب تزكية الصطططططططططططحابة مجيعهم، إبثبات العدالة هلم، والكف عن 
 الطعن فيهم، والثناء عليهم.

من األحاديث اليت تبني وحتفظ هلم هذا مجلة كتاب رايض الصططططططططططططاحلني   يف النووي سطططططططططططططرقد و 
 :اآلتية سائلشيئا من هذه األحاديث وفق امل، ونورد هنا الفضل

 : األحاديث الواردة يف فضل الصحابة رضوان هللا عنهم األوىل سألةامل

 زايد بن هللا عبيد على دخل عنه هللا رضي عمرو بن عائذ أن البصري احلسن سعيد أيب عن -
 فقال. منهم تكون أن فإايكا احلطمة الرعاء شطططر إن: ايقول ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسطططول مسعت إين بّن، أي: فقال

                                      
 .34ص 1ج 1، طملسو هيلع هللا ىلصالعواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب ابن العريب،  (1)
 216ص 12ج، 2، شرات مسلم، طالنووي (2)

= 
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 النخالة كانت  إمنا خنالة هلم كانت  وهل: فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد ابأصططططططططططططططح خنالة من أنت فإمنا اجلس: له
 .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر باب .(1)غريهم ويف بعدهم

 إال حيبهم ال: ااألنصطططططططططططططار يف قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النيب عن عنهما هللا رضطططططططططططططي عازب بن الرباء عن -
ابب فضل احلب -. (2)ا هللا أبغضه أبغضهم ومن هللا، أحبه أحبهم من منافق، إال يبغضهم وال مؤمن،

 .يف هللا احلديث

مع أهنم من املوايل  ا وهططذا احلططديططث فيططه داللططة على عظم رتبططة املططذكورين فيططه عنططد هللا تعططاىل،
وليسططططوا بشططططيء يف عداد الناس وأشططططرافهم، وهؤالء لكوهنم جنده وحزبه حمبوبون له، فمن أغضططططبهم فقد 

 .(3)غفل عن ذلك وتعرض لغضب الباري سبحانه وتعاىلا

فمن عرف مرتبة األنصطططططططار وما كان منهم يف نصطططططططرة دين اإلسطططططططالم والسطططططططعي يف  قال النووي:ا
وحبه إايهم  ملسو هيلع هللا ىلصوحبهم النيب ،وقيامهم يف مهمات دين اإلسططططططططططططالم حق القيام،إظهاره وإيواء املسططططططططططططلمني

ي بن أيب وعرف من عل،وقتاهلم ومعاداهتم سططائر الناس إيثارا لإلسططالم،وبذهلم أمواهلم وأنفسططهم بني يديه
له وما كان منه يف نصططططططططرة اإلسططططططططالم  ملسو هيلع هللا ىلصوحب النيب  ،ملسو هيلع هللا ىلصطالب رضططططططططي هللا عنه قربه من رسططططططططول هللا 

وسططوابقه فيه مث أحب األنصططار وعليا هلذا كان ذلك من دالئل صططحة إميانه وصططدقه يف إسططالمه لسططروره 
ضططططططد ذلك ومن أبغضططططططهم كان ب ،ملسو هيلع هللا ىلصبظهور اإلسططططططالم والقيام مبا يرضططططططي هللا سططططططبحانه وتعاىل ورسططططططوله 

 .(4)واستدل به على نفاقه وفساد سريرته وهللا أعلما

 أجورهم؛ بتضططططعيف سططططواهم من على تفضططططيلهم على األمة مجهور اأمجع قال القاضططططي عياض:
اليد،  ذات وقلة، النفس وإيثار اإلسالم، وبدء األمر وإقامة والضرورة احلاجة وقت يف كان  إنفاقهم ألن

 نصرة يف كان  إنفاقهم وألن اليد؛ ذات وكثرة، احلال سعة مع منها ثريك  عن االستغناء بعد غريهم ونفقة
كلها، وقد   وأعماهلم جهادهم وكذلك، بعده معدوم وذلك، ومحايته والسطططططططالم الصطططططططالة عليه النيب ذات

                                      
 1830صحيح مسلم، كتاب األمارة، ابب فضل اإلمام العادل، برقم:  (1)
  .75أخرجه مسلم: كتاب اإلميان، ابب الدليل على أن حب األنصار وعلى رضي هللا عنهم من اإلميان،  (2)
البكري، حممططد بن علي، دليططل الفططاحلني لطرق رايض  ،94ص 3، د.ط، جشـــــــــــرات رايض الصـــــــــــــاحلني: ابن عثيمني، انظر (3)

 .79ص 3، ج4الصاحلني، ط
 .64ص 2ج ،2، طشرات مسلم النووي، (4)

= 
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 ﴾حن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل  مك لك خك حك جك مق حق مف﴿قال تعاىل 

 فإن بعدهم؟ أييت ملن فكيف، لبونا من وبينهم الفضطططططططططططل من أنفسطططططططططططهم بني ما فرق هذا ،10: احلديد
 تؤخذ بقياس ال والفضططططائل، شططططيء درجتها ينال وال عمل يوازيها ال حلظة ولو واللقاء الصططططحبة فضططططيلة

 .(2()1)﴾ حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي  ني مي﴿

 نقطع ال أننا إال قطعا اخلطاب بن عمر بعد األولني املهاجرين بفضطططططططططططل اونقول :قال ابن حزم
 وطلحة ومحزة وجعفر وعلي مظعون بن وعثمان عفان بن كعثمان  بهصطططططططططططططاح على منهم أحد بفضطططططططططططططل

 وأيب حارثة بن وزيد وسططططططططططعد مسططططططططططعود بن هللا وعبد عوف بن الرمحن وعبد عمري بن ومصططططططططططعب والزبري
 مث نظرائهم، من وغريهم جحش بن هللا وعبد سططلمة وأيب ايسططر بن وعمار زيد بن وسططعيد وبالل عبيدة
 من أفضططل مشططهد كل  فأهل ،مشططهدا مشططهدا كلها  املشططاهد أهل مث،بدر أهل مث،العقبة أهل هؤالء بعد
 واألنصططططططططططططار املهاجرين من ذكره تقدم من فكل احلديبية، إىل األمر بلغ حىت،بعده الذي املشططططططططططططهد أهل
 واهلدى اإلميان على ماتوا صططاحلون مؤمنون كلهم  أهنم نقطع فإننا الرضططوان بيعة متام إىل عنهم هللا رضططي
 .(3)ا اجلنة أهل نم كلهم  والرب،

 :أبمسائهم ملسو هيلع هللا ىلصأحاديث متفرقة يف فضل الصحابة الذين ذكرهم النيب 

 يف فضل أيب بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم أمجعني: ما ورد

عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه، أنه توضأ  :احلديث يف ابب استحباب التبشري والتهنئة
وألكونن معه يومي هذا، فجاء املسططططططجد، فسططططططأل عن  ،ملسو هيلع هللا ىلصيف بيته، مث خرج فقال: أللزمن رسططططططول هللا 

فقالوا: وجه ههنا، قال: فخرجت على أثره أسطططططأل عنه، حىت دخل بئر أريس فجلسطططططت عند  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
حاجته وتوضطططططططططأ، فقمت إليه، فإذا هو قد جلس على بئر أريس،  ملسو هيلع هللا ىلصالباب حىت قضطططططططططى رسطططططططططول هللا 

عليه مث انصطططرفت. فجلسطططت عند الباب  وتوسطططط قفها، وكشطططف عن سطططاقيه ودالمها يف البئر، فسطططلمت
اليوم فجاء أبو بكر رضطططي هللا عنه فدفع الباب فقلت: من هذا؟  ملسو هيلع هللا ىلصفقلت: ألكونن بواب رسطططول هللا 

فقال: أبو بكر، فقلت: على رسطططططططلك، مث ذهبت فقلت: اي رسطططططططول هللا هذا أبو بكر يسطططططططتأذن، فقال: 
                                      

  21سورة احلديد: اآلية  (1)
 .580ص 7، ج1، طإكمال املعلمالقاضي عياض،  (2)
 .116ص 4ج د.ت،، د.ط،يف امللل ابن حزم، الفصل (3)
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ورسططول هللا يبشططرك ابجلنة، فدخل أبو بكر اائذن له وبشططره ابجلنةافأقبلت حىت قلت أليب بكر: ادخل 
وكشطططف عن  ،ملسو هيلع هللا ىلصمعه يف القف، ودىل رجليه يف البئر كما صطططنع رسطططول  ملسو هيلع هللا ىلصحىت جلس عن ميني النيب 

سطططططططاقيه، مث رجعت وجلسطططططططت، وقد تركت أخي يتوضطططططططأ ويلحقّن، فقلت: إن يرد هللا بفالن يريد أخاه 
ل: عمر بن اخلطططاب: فقلططت: على خريا أيت بططه. فططإذا إنسطططططططططططططططان حيرك البططاب، فقلططت: من هططذا؟ فقططا

فسططلمت عليه وقلت: هذا عمر يسططتأذن؟ فقال:اائذن له وبشططره  ،ملسو هيلع هللا ىلصرسططلك، مث جئت إىل رسططول هللا 
يف  ملسو هيلع هللا ىلصابجلنة، فدخل فجلس مع رسطططول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصابجلنةافجئت عمر، فقلت: أذن ويبشطططرك رسطططول هللا 

 بفالن خريا يعّن أخاه القف عن يسطططططططاره ودىل رجليه يف البئر، مث رجعت فجلسطططططططت فقلت: إن يرد هللا
أيت به، فجاء إنسطططططططان فحرك الباب فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسطططططططلك، 

فأخربته فقال:اائذن له وبشره ابجلنة مع بلوى تصيبه افجئت فقلت: ادخل ويبشرك  ،ملسو هيلع هللا ىلصوجئت النيب 
جاههم من الشطططططططططق ابجلنة مع بلوى تصطططططططططيبك، فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس و  ملسو هيلع هللا ىلصرسطططططططططول هللا 

حبفظ  ملسو هيلع هللا ىلصوزاد يف رواية: اوأمرين رسول هللا  اآلخر. قال سعيد بن املسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه.
 الباب وفيها: أن عثمان حني بشره محد هللا تعاىل، مث قال: هللا املستعان.

 :رضي هللا عنه بكر يف فضل سيدان أبوورد  ما

وجعه قيل له يف الصالة فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصا اشتد برسول هللا عن ابن عمر، رضي هللا عنهما، قال: امل
ن امروا أاب بكر فليصطططططططل ابلناس افقالت عائشطططططططة، رضطططططططي هللا عنها: إن أاب بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآ

ويف رواية عن عائشططة، رضططي هللا عنها، قالت: قلت: إن أاب بكر إذا  ،غلبه البكاءافقال:امروه فليصططلا
 .(1)ن البكاءيسمع الناس مقام مقامك مل 

 :ماورد يف فضل سيدان عمر رضي هللا عنه

ابب  سططالكا فجا إال سططلك فجا غري فجكا، لعمر رضططي هللا عنه:اما رآك الشططيطان ملسو هيلع هللا ىلص قوله
 .ابب كراهة املدح يف الوجه ملن خيف عليه مفسدة من إعجاب وحنوه، وجوازه ملن أمن ذلك يف حقه

مسعت عمر رضطططي هللا عنه يقول لشطططيء قط: عن ابن عمر رضطططي هللا عنهما قال: ما احلديث و 

                                      
 .418، ابب استخالف اإلمام لعذر، برقم: أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة (1)

= 
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 .أورده النووي يف ابب كرامات األولياء .(1)إين ألظنه كذا إال كان كما يظن

 سيدان علي بن أيب طالب رضي هللا عنه: فضليف  ما ورد

قال يوم خيرب: األعطني هذه الراية رجال حيب هللا ورسطططططوله، يفتح هللا على  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسطططططول هللا 
ضططططططططططي هللا عنه: ما أحببت اإلمارة إال يومئذ فتسططططططططططاورت هلا رجاء أن أدعى هلا، فدعا يديه اقال عمر ر 

.أورده النووي يف ابب املبططادرة علي بن أيب طططالططب، رضططططططططططططططي هللا عنططه، فططأعطططاه إايهططا ملسو هيلع هللا ىلصرسططططططططططططططول هللا 
 ابخلريات.

قال يوم خيرب:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب العباس سطططططهل بن سطططططعد السطططططاعدي رضطططططي هللا عنه أن رسطططططول هللا 
اية غدا رجال يفتح هللا على يديه، حيب هللا ورسوله، وحيبه هللا ورسولهافبات الناس يدوكون األعطني الر 

كلهم يرجو أن يعطاها، فقال:اأين : ملسو هيلع هللا ىلصليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصطططبح الناس غدوا على رسطططول هللا 
صطططق رسطططول علي بن أيب طالب؟ افقيل: اي رسطططول هللا هو يشطططتكي عينيه قال:افأرسطططلوا إليهافأيت به، فب

. ابب الططداللططة على خري، يف عينيططه، ودعططا لططه، فربأ حىت كططأن مل يكن بططه وجع، فططأعطططاه الرايططة ملسو هيلع هللا ىلصهللا 
 .ملسو هيلع هللا ىلصواسشهدان به يف مسألة معجزات النيب 

 :رضي هللا عنه أيب بن كعب فضليف  ما ورد

أليب بن كعب. رضي هللا عنه: اإن هللا،  ،ملسو هيلع هللا ىلصعن أنس رضي هللا عنه. قال: قال رسول هللا  -
 .(2)فبكى أيب انعما ؟ قال:وجل، أمرين أن أقرأ عليك: مل يكن الذين كفروااقال: ومساين عز

 : بيان ما حتمله الصحابة وسبقهم يف إعالء الدين وجهادهم مع النيب ةالثاني سألةامل

 فإذا ليلة، أو يوم ذات ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسطططول خرج: قال عنه هللا رضطططي هريرة أيب يف احلديث عن -1
 اي اجلوع: قاالا السطططاعة؟ هذه بيوتكما من أخرجكما افقال: ام عنهما، هللا رضطططي وعمر بكر أبيب هو

 ابب فضل اجلوع وخشونة العيش.-(3) هللا رسول
                                      

 .3866أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب مناقب األنصار، ابب إسلم عمال رضي هللا عنه، برقم: (1)
 .799أخرجه مسلم: كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل، برقم: (2)
ز اسطططططططتتباعه غريه إىل دار من يثق برضطططططططاه بذلك، وبتحققه حتققا  ما، واسطططططططتحباب أخرجه مسطططططططلم: كتاب األشطططططططربة، ابب جوا (3)

 .2038االجتماع على الطعام، 
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 بطعام أيت عنه هللا رضططططططططي عوف، بن الرمحن عبد أن عوف بن الرمحن عبد بن إبراهيم عن -2
 فيه يكفن ما له يوجد فلم مّن، خري وهو عنه، هللا رضطططي عمري، بن مصطططعب قتل: فقال صطططائما، وكان
 ما الدنيا من لنا بسططططططططط مث رأسططططططططه، بدا رجاله هبا غطي وإن رجاله، بدت رأسططططططططه هبا غطي إن بردة إال

 يبكي جعل مث. لنا عجلت حسناتنا تكون أن خشينا أعطينا، وقد ما الدنيا من أعطينا: قال أو بسط
 ابب فضل البكاء.-(1) الطعام ترك حىت

 هللا، سططططبيل يف بسططططهم رميا العرب ألول إين: عنه، قال هللا يرضطططط وقاص أيب بن سططططعد عن -3
 ليضططع أحدان كان  إن حىت السططمر، وهذا احلبلة، ورق إال طعام لنا ما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسططول مع نغزو كنا  ولقد
 ابب فضل اجلوع وخشونة العيش.-(2) خلط ما له الشاة تضع كما

 فقاماه، قال الصططحايب عن عيادة الرسططول ألحد األنصططار مع أصططحاب عمر ابن يف حديث -4
 تلك يف منشطططططططططططططي قمص وال قالنس، وال خفاف، وال نعال علينا ما عشطططططططططططططر بضطططططططططططططعة وحنن معه، وقمنا

ابب -(3) معه الذين وأصطططحابه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسطططول دان حىت حوله من قومه فاسطططتأخر جئناه، حىت السطططباخ،
 .فضل اجلوع وخشونة العيش

 رجال خير ابلناس صطططلى إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسطططول أن عنه، هللا عبيد، رضطططي بن فضطططالة عن -5
 فإذا جمانني، هؤالء: األعراب يقول حىت (4)الصططفة أصططحاب وهم اخلصططاصططة من الصططالة يف قامتهم من

 فاقة تزدادوا أن ألحببتم تعاىل، هللا عند لكم ما تعلمون لو: افقال إليهم، انصرف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صلى
 .ا وحاجة

 ال،اجلنة أهل من فإنه سططططاعة ولو صططططادقة نيةب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسططططول صططططحب من كل  ا:قال ابن حزم
 حق مف ﴿ وجل عز هللا لقول وذلك الفتح، قبل أسطططططططططططلم مبن يلحقون ال أهنم إال لتعذيب، النار يدخل
 ﴾مه جه هن من  حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل  مك لك خك حك جك مق

                                      
 .1275أخرجه البخاري: كتاب اجلنائز، ابب إذا مل يوجد إال ثوب واحد،  (1)
 .2966أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، ابب  (2)
 .925ة املرضى، أخرجه مسلم: كتاب اجلنائز، ابب يف عياد (3)
وأما أصططططحاب الصططططفة فقوم فقراء ال منزل هلم غري املسططططجد. روينا عن ابن سططططعد قال: أان حممد بن عمر قال: حدثّن حممد بن  (4)

ليس عليهم  ملسو هيلع هللا ىلصنعيم اجملمر عن أبيه قال: مسعت أاب هريرة يقول: رأيت ثالثني رجال من أهل الصططفة يصططلون خلف رسططول هللا 
 .385ص 2، ج1طاألثر يف فنون امل ازي والشمائل والسري،  عيونالناس،  أردية. انظر: ابن سيد
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  مض خض حض جض مص  خص حص ﴿ :تعاىل وقال ﴾ خم حم جم يل مل خل ﴿ :تعاىل وقال

  من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم ىليل مل خل  جع مظ حط

 انفق كل  أن ابلضطططرورة فصطططح ﴾حي جي يه ىه مه جه  ين ىن
 مؤمنا إال يفضطططططططططططططططل ال تعاىل وهللا ،إايهم تعاىل هللا لتفضططططططططططططططيل غيبه على مقطوع فهو وقاتل الفتح قبل

 حنن فكيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسططططططول يعلمهم مل منافقون فيهم كان  فقد وقاتل الفتح بعد أنفق من وأما ،فاضططططططال
  زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿ :تعاىل قال
 .(1)﴾ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب

 : بيان فضل الصحابة على غريهم ةالثالث سألةامل
أن أفضطططططلية الصطططططحابة ابلنسطططططبة لغريهم أهنم متيزوا مبرتبتهم الزائدة ابلصطططططحبة  ا أشطططططار النووي إىل

 نه قد ذهب بعض أهلوقال إب والذين مل أتوا من بعدهم إخوة ليسططططوا بصططططحابة، ،فهؤالء إخوة صططططحابة
نه قد يكون فيمن أييت بعد الصططططططحابة من هو أفضططططططل ممن أو  ،إىل فضططططططل من أييت آخر الزمان إىلالعلم 

يف احلديث )خريكم قرين( على اخلصوص معناه خري الناس قرين  ملسو هيلع هللا ىلصكان من مجلة الصحابة، وأن قوله 
املرادون أي السططابقون األولون من املهاجرين واألنصططار، ومن سططلك مسططلكهم فهؤالء أفضططل األمة وهم 

وإن رآه وصطططططططططططططحبه أو مل يكن له سطططططططططططططابقة وال أثر يف الدين فقد  ملسو هيلع هللا ىلصابحلديث، وأما من خلط يف زمنه 
يكون يف القرون اليت  يت بعد القرن األول من يفضطططططططله على ما دلت عليه اآلاثر، ومعظم العلماء على 

ضططل من كل أف ،ورآه مرة من عمره وحصططلت له مزية الصططحبة ملسو هيلع هللا ىلصخالف هذا، وأن من صططحب النيب 
وذلك فضططل هللا يؤتيه من يشططاء واحتجوا بقوله  :من أييت بعد فإن فضططيلة الصططحبة ال يعدهلا عمل قالوا

 . (2)لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه وهللا أعلما ملسو هيلع هللا ىلص
 ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد ذهب بعض أصططططططحاب احلديث والنظر إىل أن هذا الفضططططططل يف خاصططططططة أصططططططحابه 

مرة  فق معه وقاتل، وهاجر، ونصططر، ال ملن زاره مرة ولقيه مرة من القبائل أو صططحبهيناله من أن وأنه
وبعد فتح مكة، واسططططططتقرار اإلسططططططالم ممن مل يقر هبجرة وال حض بنصططططططرة وال اشططططططتهر مبقام حممود يف 

اثر الدين، وال عرف ابسططططططططتقالل أبمر من أمور الشططططططططريعة ومنفعة املسططططططططلمني والقول األول لظاهر اآل
                                      

 .116ص 4ج.ت،،د.طالفصل يف امللل،  ،ابن حزم (1)
 .183ص 3، ج2ط، شرات مسلم، النووي (2)

= 
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 .(1)على هذا القول أكثر العلماءاأظهر، و 

 الثاين: األنصططططططططار، املهاجرون، األول:: أصططططططططناف ثالثة الصططططططططحابة إىلوقسططططططططم بعض أهل العلم 
 وهذا األنصطططار، من أفضطططل واملهاجرون: األصطططول جامع يف األثري ابن الفتح قال يوم أسطططلم الثالث: من

 من مجاعة من أفضططططل األنصططططار اقسططططب من مجاعة فإن التفصططططيل سططططبيل على وأما. اإلمجال سططططبيل على
 فرب متفاوتون، ذلك بعد هم مث األنصار، سباق من أفضل املهاجرين سباق وإمنا املهاجرين، متأخري
 .(2)رابح أيب بن وبالل اخلطاب بن عمر مثل عليه متقدم من أفضل اإلسالم يف متأخر

 هلم واختياره ،طهارهتم عن وإخباره هلم هللا بتعديل معلومة اثبتة الصحابة اعدالة :قال اخلطيب
وقوله:  ،[110]آل عمران:  ﴾مه جه ين ىن من﴿: تعاىل قوله ذلك فمن ،القرآن نص يف
: البقرة] ﴾زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿

 ،غريهم دون الصططططططططططططططحابة من يف وارد وهو: وقيل ،اخلاص به فاملراد عاما كان  وإن اللفظ وهذا ،[143
  ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق﴿
  خم  حم جم يل ىل مل خل﴿وقوله تعاىل:  ،[18]الفتح:  ﴾ ري ٰى

 خب حب جب هئ﴿ :تعاىل وقوله ،[100: التوبة] ﴾ خن حن جن يم ىم مم

 مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ﴿ :وقوله ،[11: الواقعة] ﴾مت خت حت جت  هب مب

  مج  حج مث هت مت خت حت جت﴿ :تعاىل وقوله ،[64: األنفال] ﴾نب

  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح

  ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

 ووصف ،تعدادها ويطول إيرادها يكثر آايت يف، ﴾من خن حن جن مم خم حم جم
 .(3)ا عليهم الثناء وأحسن ،تعظيمهم يف وأطنب ،ذلك مثل الصحابة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول

                                      
 .580ص  7، ج1، ط، إكمال املعلموانظر: القاضي عياض (1)
املطبعة امليمنية، ص  )مطبوع هبامش كتاب شطططططواهد احلق(، األســــاليب البديعة يف فضــــل الصــــحابة وإقناع الشــــيعةالنبهاين،  (2)

10. 
أبو عبد هللا السطططططططططططورقي، إبراهيم محدي املدين )املدينة املنورة:  حتقيق: د.ت،د.ط، الكفاية يف علم الرواية،اخلطيب البغدادي،  (3)

 .46ص 1املكتبة العلمية( ج
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وقال ابن عبد الرب: اإنه قد يكون فيمن أييت بعد الصططحابة أفضططل ممن كان يف مجلة الصططحابة، 
والسططططططططططططططالم: اخري الناس قرينا ليس على عمومه، بدليل ما جيمع القرن من  وإن قوله عليه الصططططططططططططططالة

وقد مجع قرنه، عليه الصطططالة والسطططالم، مجاعة من املنافقني املظهرين لإلميان، وأهل  الفاضطططل واملفضطططول،
واحتج على هذا أبمور منها أبن كون القرن األول  ،الكبائر الذين أقام عليهم، أو على بعضططططهم احلدود

لقرون أهنم كانوا غرابء يف إمياهنم، لكثرة الكفار حينئذ، وصطططططربهم على أذاهم، ومتسطططططكهم بدينهم، خري ا
قال: فكذلك أواخرهم إذا أقاموا الدين، ومتسططكوا به، وصططربوا على الطاعة حني ظهور املعاصططي والفنت 

شططططططططهد له ما وي كانوا أيضططططططططا عند ذلك غرابء، وزكت أعماهلم يف ذلك الزمان كما زكت أعمال أولئك،
 ..(1)رواه مسلم عن أيب هريرة مرفوعا: ابدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرابء ا

 :: مسألة اخلالف بني الصحابةةالرابع سألةامل

مذهب أهل السططططططنة يف هذه املسططططططألة هو الكف عما شططططططجر بني الصططططططحابة والنووي يوافق أهل 
واعلم أن الدماء اليت جرت بني الصططططططحابة رضططططططي هللا ا:ة بقولهالسططططططنة يف هذا الباب ويقرر هذه املسططططططأل

واإلمسطططططاك عما  ،ومذهب أهل السطططططنة واحلق إحسطططططان الظن هبم ،عنهم ليسطططططت بداخلة يف هذا الوعيد
و ويل قتاهلم وأهنم جمتهدون متأولون مل يقصطططططدوا معصطططططية وال حمض الدنيا بل اعتقد كل  ،شطططططجر بينهم

وكان بعضطططططهم مصطططططيباً وبعضطططططهم خمطئاً  ،وجب عليه قتاله لريجع إىل أمر هللافريق أنه احملق وخمالفه اب  ف
وكططان علي رضططططططططططططططي هللا عنططه هو احملق  ،جتهططاد واجملتهططد إذا أخطططأ ال إمث عليططهاألنططه  ؛معططذوراً يف اخلطططأ

املصيب يف تلك احلروب هذا مذهب أهل السنة وكانت القضااي مشتبهة حىت إن مجاعة من الصحابة 
 .(2)فاعتزلوا الطائفتني ومل يقاتلوا ومل يتيقنوا الصوابحتريوا فيها 

واعلم أن سطططططططبب تلك ااحلروب اليت وقعت بني الصطططططططحابة: وقال يف موضطططططططع آخر مبيناً سطططططططبب
 احلروب أن القضااي كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثالثة أقسام:

أن خمالفه اب ، فوجب عليهم نصطططرته : ظهر هلم ابالجتهاد أن احلق يف هذا الطرف، و قســم
ومل يكن حيل ملن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام  ،ففعلوا ذلك اعتقدهوقتال الباغي عليه فيما 

                                      
 .251ص  20، ج2ط سانيد،لتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألابن عبد الرب، ا (1)
 .11ص18ج شرات مسلم النووي، (2)
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 .العدل يف قتال البغاة يف اعتقاده

: عكس هؤالء ظهر هلم ابالجتهاد أن احلق يف الطرف اآلخر فوجب عليهم مسطططططاعدته وقســــم
 وقتال الباغي عليه.

: اشططططتبهت عليهم القضططططية وحتريوا فيها ومل يظهر هلم ترجيح أحد الطرفني فاعتزلوا لثوقســـم اث
ال حيل اإلقدام على قتال مسطططلم حىت يظهر أنه  الفريقني وكان هذا االعتزال هو الواجب يف حقهم ألنه

وهذا هو التفسططططري الصططططحيح ملواقف الصططططحابة رضططططي هللا عنهم يف تلك احلروب وهو لذلك، مسططططتحق 
 .(1)ق حباهلم رضي هللا عنهماالالئ

خيرجون عن اإلميان وال  اويتضططح يف النصططوص التصططريح أبن الطائفتني مؤمنون، ال أيضططا:وقال 
 .(2)يفسقون، وهذا مذهبناا

 ل السنة ومذهبهم يف هذا األمر.املذهب موافق متاما العتقاد أهوهذا 

ن منسك عما شجر بني الصحابة جيب علينا ط حنن إزاء هذه الفنت، أ يعثيمني: اوالذبن اقال 
رضططططططططططططططي هللا عنهم، وأال خنوض فيه، وأال نتكلم فيه؛ ألنه كما قال عمر بن عبد العزيز رمحه هللا: هذه 

وهذا هو مذهب  عنه،وصططططدق رضططططي هللا  منها،دماء طهر هللا سططططيوفنا منها، فيجب أن نطهر ألسططططنتنا 
د منهم. حنبهم كلهم، ونسططططططأل هللا أن مييتنا أهل السططططططنة واجلماعة، حىت ال يكون يف قلوبنا غل على أح

على حبهم، حنبهم كلهم ونقول: ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان، وال جتعل يف قلوبنا غالً 
 .(3)للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيما

 من األلسطططنة وتطهري ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسطططول أصطططحاب بني شطططجر عما الكف وجيبقال ابن العطار:ا
 املعتد األمة لكافتهم، وقد أمجعت واملواالة مجيعهم، على والرتحم فيهم، ونقصطططططططا عيبا يتضطططططططمن ما ذكر

 والعلم، الططططدين، يف إليهم والرجوع وتوقريهم، وتعظيمهم، ابتبططططاعهم، وأمران، عططططدالتهم على إبمجططططاعهم

                                      
 .18ص11ج ملرجع السابقا (1)
 .186ص7ج املرجع السابق (2)
 .279ص 2ج د.طشرات رايض الصاحلني،  ،ابن عثيمني (3)

= 
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 .(1)ذلكا وغري العزيز، الكتاب وتفسري

عدول جمتهدون، وقد ثبت  كلهم ملسو هيلع هللا ىلصالنيب وعلى هذا إمجاع علماء أهل السططططنة وأن أصططططحاب 
ن اجملتهططد إذا اجتهططد وأصطططططططططططططططاب فلططه أجران، وإذا اجتهططد وأخطططأ فلططه أجر أيف احلططديططث الصططططططططططططططحيح: ا

 .(2)واحد

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسطططططططول أصطططططططحاب بني شطططططططجر الكف عما ويرون: االصطططططططابوين عثمان أبو اإلمام وقال
 واملواالة مجيعهم على الرتحم ويرون فيهم، نقصطططططططططططططططا أو عيبطا يتضططططططططططططططمن مطا ذكر عن األلسططططططططططططططنطة وتطهري
 .(3)الكافَّتهم

 السطططططكينة وأنزل عنهم هللا رضطططططي قلوهبم يف ما علم أنه وجل عز هللا أخربان فمنقال ابن حزم:ا
 .(4)البتةا فيهم الشك وال أمرهم يف التوقف ألحد حيل فال عليهم

صططدره للعلم هبذه وعلى املسططلم احلذر من اخلوض يف هذه املسططألة بال علم، واحلذر أيضططا من م
 وأكثرهم والضعيف، واملوضوع الصحيح بني مييزون وطاب، وال خبث ما ينقلون املؤرخني ألناملسألة،
 الوعر والطريق اخلطر املقططام هططذا مثططل يف ذلططك مثططل على جيمع، فططاالعتمططاد مططا يططدري ال ليططل حططاطططب
 وما فاضل، عن فضال عاقل شأنهب يليق ال مما اخلطأ دونه القطا، ويقصر فيه تضل الذي القفر واملهمة
 والعمل قبوله عن التوقف أيضططططا فينبغي رجيحة معتربة وكتب صططططحيحة رواايت بعض يف ذلك من جاء

 . (5) والثبوت الصحة يف مثله معارضات له ألن ؛مبوجبه

 : سب الصحابة رضوان هللا عنهم ةاخلامس سألةامل

 عنهم حرام من فواحش احملرمات، أن سطططططب الصطططططحابة رضطططططي هللا )واعلمقال النووي رمحه هللا: 
 .(6) متأولون(ألهنم جمتهدون يف تلك احلروب  ؛سواء من البس الفتنة منهم وغريه
                                      

 .299ص االعتقاد اخلالص ،ابن العطار (1)
 .39-38ص 1ج ،1ي، ط، كوثر املعاين الدراري يف كشف خبااي صحيح البخار وانظر: الشنقيطي (2)
 .101ص  ،1ط، عقيدة السلف، الصابوين (3)
 .116ص 4ج،د.ت، د.ط،، الفصل يف املللابن حزم (4)
 .34، د.ط، صاألجوبة العراقية على األسئلة الالهورية وانظر: األلوسي، (5)
 .93ص16، ج2، ط، شرات مسلمالنووي (6)
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 من واصططططفي،األانم خري فجعلهم أصطططحاابً  لرسطططوله اختار قد وجل وعز هللا قال الطربي:ا فإن
 عليهم وأنعم ،حياته مدة ليهإ ابالنضمام وفضلهم،ومواالته لعشرته فرضيهم الكرام العشرة مجلة أصحابه

 ابرتكاب قوماً  وأشططططططقى قدم، سططططططابق يف سططططططلف مبا وأسططططططعدهم موجبات كرمه، أصططططططناف من أوالهم مبا
 حىت،فيهم ليس مبا ووصفهم هبم التنقص على اآلحاد على واجرتائهم يعنيهم، ال فيما أمرهم يف اخلوض

 فجعلوهم ورسططططططوله عنهم هللا ضططططططير  من على وغضططططططوا جبهلهم ،تعديله علم من على بظنهم فسططططططقوا لقد
 مل خل﴿: اجلليل امللك هللا قال ،الكرمي القرآن آايت مدحتهم وقد وذموهم العظيم لبهتاهنم غرضططططاً 

 ،(2) ﴾ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ﴿ :وقوله تعاىل (1)﴾جن يم ىم مم خم حم جم يلىل
 سواجللي القريب من دون النائي به اختص أو عنهم خرج أو ذلك إىل الوصططططططف هذا من خرجوا أتراهم
 يقال أو ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وينصروا الكفار على يشتدوا العشرة مل أن يدعى أن منهم ميكن هل أم منهم،

 أو جميب أول من إليها فهم واإلميان، اإلسطططططططالم معية أريد إن مسطططططططلم فغري ،معه يكن مل منهم واحدا إن
 وفاته، بعد صططططططططططططططفالو  ذلك زايلوا إهنم يقال أو نصططططططططططططططيب، أوفر منها فلهم واالحتفاف االلتفات معية

 ويصطططططده، اعتقاده من الدين ذا ومينع ويرده ذلك يدفع فالنص،خمالفاته من خبالفه هلم حكم ما وارتكبوا
 من  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق﴿ : تعططاىل هللا قططال

: وقططال ،ردهتم أو فسططططططططططططططقهم من يزعمونططه مططا علمططه عن خفي أترى (3)﴾ري ٰى ين ىن نن
  ىن  من خن حن جن يم ىم ﴿إىل قوله: ﴾جم يل ىل مل خل﴿

 مبا علمه مع هلم أعدها أتراه ﴾ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه ين
كذلك،   األمر يكون أن هللا ؟ معاذ؟عنها صطططططططرفهم ثبوت مع هبا اإلعالم فائدة وأي منها منعهم يوجب
 لوجب يعارضطططه ما يرد مل لو ظاهره يوهم مما منهم نقموا وما أولئك صطططحبة لرسطططوله خيتار أن هلل وحاشطططا
 بني توفيقا إليه ابملصطططططري وتقضطططططي ذلك تؤكد الظاهرة واألدلة فكيف عليه ومحلها هالوجو  أحسطططططن اعتقاد
 .(4)ابجلنةا هلم ملسو هيلع هللا ىلص لشهادته وتصديقاً  السنة ومظنون الكتاب مقطوع

 عليهم الثناء من ورد ملا والفسطططق، الكفر من عنهم هللا رضطططي الصطططحابة أحوال سطططالمة فاملختار
                                      

 .29سورة الفتح اآلية  (1)
 اآلية السابقة. (2)
 .18رة الفتح اآلية سو  (3)
  .6)دار الكتب العلمية( ص 2، طالرايض النضرة يف مناقب العشرةالطربي،  (4)

= 
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 .(1) عنهم هللا رضي أوالده من األئمة وسائر املؤمنني جهة ومن ورسوله هللا من

احرتام أصططططحابه وتعظيمهم وحمبتهم؛ ألن صططططحب  ملسو هيلع هللا ىلصالنصططططيحة للنيب  نعثيمني: اومبن اقال 
فمن سططططّب الصططططحابة أو أبغضططططهم، أو  أهنم خاصططططته من الناس وأخص الناس به،يف اإلنسططططان ال شططططك 
هو يف احلقيقة قدح يف الشططريعة؛  بل ،ملسو هيلع هللا ىلصيبهتهم فيه، فإنه مل ينصططح للرسططول  ءشططيملزهم، أو أشططار إىل 

وكذلك من سب الصحابة وقدح فيهم )هكذا(، ألن محلة الشريعة إلينا هم الصحابة رضي هللا عنهم، 
 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل﴿فإنه قدح يف دين هللا عز وجل وهلذا قال 

 .(2)﴾حن جن

منهم من وعلى هذا إمجاع علماء السطططططلف واخللف أن سطططططبهم والطعن فيهم وتنقصطططططهم أو أحد 
 .(3) كفرمما خيالف األدلة القطعية   احملرمة، وإذا كانالكبائر 

 على واحلنابلة والشطططططططافعية واملالكية احلنفية من األربعة املذاهب أهل أمجع دقال األلوسطططططططي: اوق
 .(4)املتصف بسب الصحابةا بكفر القول

 الكبائر من منهم أحد أو وتنقصططهم السططالم عليه النيب وسططب أصططحابقال القاضططي عياض:ا
 منه يقبل ال فإنه هللا وآذى آذاه من أنه وذكر، ذلك فاعل والسططالم الصططالة النيب عليه لعنوقد، احملرمة
 .عدلا وال صرف

 وتكفري األمة، تضططططططططليل إىل به يتوصططططططططل قوالً  قائل كل  بتكفري نقطع وكذلكوقال يف الشططططططططفا:ا
 علياً، تقدم مل إذ ملسو هيلع هللا ىلص النيب بعد األمة مجيع من الرافضطططططططططططططططة بتكفري (5)كقول الكميلية  الصططططططططططططططحابة مجيع

 الشططططططططططططططريعطططة أبطلوا ألهنم … كفروا  قطططد فهؤالء التقطططدمي، يف حقطططه ويطلطططب يتقطططدم، مل إذ عليطططاً  وكفرت

                                      
 .23ص 1د.ط، ج أطواق احلمامة يف محل الصحابة على السالمة، ،املؤيد العلوي (1)
 .565ص4، ج391ص2، د.ط، ج، شرات رايض الصاحلنيابن عثيمني (2)
 .37ص 1ج، 1ط دراري يف كشف خبااي صحيح البخاري،كوثر املعاين ال  ،الشنقيطي وانظر: (3)
 .470، ص 1، صب العذاب على من سب األصحاب، ط( األلوسي4)
 ( الكميلية فرقة من الرافضة قالوا ابلتناسخ واحللول5)

= 
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 .(2)فاعلها ملعون حرام وتنقصهم ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه وأزواجه بيته آل وسب، وقال:ا(1)اأبسرها

 يف القدح عن والكف هم،عن هللا رضططططططططططططططي الصططططططططططططططحابة كافة  تعظيم :اجيب(3)قال حبرق اليمّن
 بصطططحة العلم بعد عنهم ينقل فيما بقدرهم الالئقة والتأويالت احلسطططنة احملامل وتطلب اجلليل، منصطططبهم

 وإمنا املبطلون، املضططلة البدع وأهل واإلخباريون املؤرخون عنهم ينقله ما إىل املسططارعة وعدم عنهم، ذلك
 ذلك صططططح فإذا املعتمدة، ابألسططططانيد والسططططري احلديث علم يف الراسططططخون العلماء يورده ما على املعتمد
 ،ملسو هيلع هللا ىلص رسطططططططوله وسطططططططنة تعاىل هللا كتاب  مناقضطططططططة إىل يؤدي تقريره ألن احملامل، أحسطططططططن على محله وجب

 ألن وأهله، وانقله بشططارعه واإلزراء أصططله، من الشططرع أركان هدم إىل يؤدي مث حمال، قوهلما يف واخللف
 وردت عدالتهم اخنرمت فيهم القدح إىل األوهام تطرقت ومىت ..،.الشططططططططططرع إلينا نقلوا الذين الصططططططططططحابة

 وكان فسططططططقة، محاله لكون األداين شططططططر األداين خري هو الذي الدين هذا وصططططططار وشططططططهادهتم، روايتهم
 جم يل ىل﴿ ﴾ مل خل﴿و  ﴾مص خص  حص﴿ فيهم قولططه وكططان مفرتى، القرآن

 أصططططططططططططططحططايب: اوقولططه ،هللا على متقوال الرسططططططططططططططول وكططان وهبتططاان، زورا: ذلططك غري إىل ﴾مم خم حم
 كلططططه  اخلري وكططططان وابطال، إفكططططا ذلططططك غري إىلا العلم هططططذا حيمططططلا و ،«قرين خريكم» و ،اكططططالنجوم
 ورسططططوله هللا مع ال بدعهم وأحدثوا بعدهم حدثوا الذين فيهم القادحني هللا أعداء مع والنزاهة والصططططدق
 املنزلة والكتب كذبة، ملسو هيلع هللا ىلص حممد برسطططالة ناملبشطططريعليهم السطططالم واملرسطططلني  األنبياء مجيع وصطططار وكتابه،
 إىل الدهر أول من األخيار ابهلل والعارفني واألحبار العلماء مجيع وصطططططططططططططططار خمتلقة، هللا عند من عليهم
 الذي بعلمهم وعملهم نقلوه فيما الصطططحابة تصطططديق على التفاقهم وضطططالل ابطل على األعصطططار آخر
 .(4)كبرياا  علوا الظاملون يقول عما تعاىل هللا ل،والضال الكفر من حيصر ال ما إىل محلوه عنهم

  

                                      
 .288ص 2، د.ط، جالشفا بتعريف حقوق املصطفى احلصيب، (1)
  .307ص 2ج املرجع السابق (2)
 احلمريي احلضرمي الشافعي فقيه أديب ابحث متصوف. نعته الزبيدي بعالمة اليمن.حممد بن عمر بن مبارك  (3)
.واقرأ أيضططا: 57، حتقيق: حممد حسططنني خملوف، د.ط، ص احلســام املســلول على منتقصــي أصــحاب الرســولحبرق اليمّن،  (4)

 ، د.ط.األجوبة العراقية على األسئلة الالهوريةاأللوسي، 
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 اإلمامة الثاين:الفصل 

 وفيه مباحث:

 وجوب عقد البيعة لويل األمرحكم نصب اإلمام و  :املبحث األول

يدين هبذا  والنووياألمة، ما مييز أهل اإلسططالم عن أهل اجلاهلية وجوب إجياد ويل أمر يسططوس 
اال بد لألمة من إمام يقيم الدين، وينصططططططططططر السططططططططططنة،  يقول:ث االعتقاد وبوجوب نصططططططططططب اإلمام، حي

وينتصف للمظلومني، ويستويف احلقوق ويضعها مواضعها، وتويل االمامة فرض كفاية، فإن مل يكن من 
 .(1)يصلح إال واحدا، تعني عليه ولزمه طلبها إن مل يبتدئوه ا

على أنطططه جيطططب على  وأمجعواا بقولطططه:على وجوب نصططططططططططططططططب اإلمجطططاع وحكى النووي اإلمجطططاع 
 .(2)ا املسلمني نصب خليفة ووجوبه ابلشرع ال ابلعقل

نها ودنياها ويدفع ولذلك فإن أهل السنة يعتقدون أن األمة ال تستغّن عن إمام يقيم هلا أمر دي
قال احلسططططططططن: اوهللا ال يسططططططططتقيم الدين إال ابألمراء وإن جاروا، وهللا ملا يصططططططططلح هللا هبم ، عنها املعتدين

 .(3)مما يفسدوناأكثر 

عند أهل السططنة وجوب عقد البيعة لويل األمر، وهو كل من  همةوتبعا هلذا فإن من األصططول امل
ا من صططططططار له قدرة وسططططططلطان يفعل هبما مقصططططططود  :قال أئمة السططططططلف ،كانت له السططططططلطة يف بلد ما

 ،، فاإلمامة ملك وسطططططططلطانالوالية، فهو من أويل األمر الذين أمر هللا بطاعتهم ما مل أيمروا مبعصطططططططية هللا
املسطططططططططططططلم أن يعتقد أن له إماما، وأمريا يدين له ابلطاعة يف غري معصطططططططططططططية هللا، وهبذا األمر  فيجب على

فإن إقامة ،تنتظم مصطططططططططاحل العباد والبالد، وهو من أعظم أسطططططططططباب السطططططططططعادة واالسطططططططططتقرار يف اجملتمعات
 . (4)مصاحل الناس الدينية والدنيوية إال به السلطان وويل األمر من الواجبات الدينية، ومما ال تتم 

                                      
هطططططططط   1412 املكتب اإلسالمي، - عمان - دمشق - )بريوت 3، طزهري الشاويش ،وعمدة املفتني روضة الطالبنيالنووي،  (1)

 .42ص 10م( ج1991
 .205ص 12، ا2شرات مسلم، طالنووي،  (2)
 .128ص  1، تطريز رايض الصاحلني، طآل مبارك (3)
 .13ص 1، د.ط، جيةاألحكام السلطاناملاوردي، ¸527ص 1ج 1طمنهاا السنة النبوية ، ابن تيميةانظر:  (4)

= 
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 البيعةمفهوم عقد  :املبحث الثاين

 .(1) والعهدوالعقد: الضمان  البيعة لغة: التولية وعقدها،

قال ابن األثري: اإن البيعة عبارة عن املعاقدة واملعاهدة، كأن كل واحد منهما ابع ما عنده من 
 .(2)ة أمرهاصاحبه، وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيل

: اوابيع السطططططلطان إذا تضطططططمن بذل الطاعة له، ويقال لذلك بيعة (3) األصطططططفهاينوقال الراغب 
 ا.(4) ومبايعة

األمر ومجهور املسططططططططططططلمني يتضططططططططططططمن اختياره للقيام مبهام  اعقد بني ويل البيعة اصطططططططططططططالحاً:
، فهي بيعة أهل احلل (5)االدنيوية والشططئونالدينية  الشططئوناخلالفة، أي رايسططة الدولة اإلسططالمية يف 

والعقد، من األمراء، والعلماء، والرؤسططططاء، ووجوه الناس الذين يتيسططططر حضططططورهم ببلد اإلمام، وعقد 
 .(6) ملكاً البيعة: اعرتف به 

وقططال ابن خلططدون:ا اعلم أن البيعططة هي العهططد على الطططاعططة كططأن املبططايع يعططاهططد أمريه على أنطه 
ال ينازعه يف شطططيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من ،ر املسطططلمنييسطططلم له النظر يف أمر نفسطططه، وأمو 

األمر على املنشططططططططط واملكره، وكانوا إذا ابيعوا األمري وعقدوا عهده جعلوا أيديهم يف يده  كيدا للعهد، 
وصطططططارت البيعة مصطططططافحة ابأليدي هذا  ،فأشطططططبه ذلك فعل البائع واملشطططططرتي فسطططططّمي بيعة مصطططططدر ابع

ليلة العقبة وعند الشجرة  ملسو هيلع هللا ىلصلغة ومعهود الشرع وهو املراد يف احلديث يف بيعة النيب مدلوهلا يف عرف ال
 . (7)وحيثما ورد هذا اللفظ، ومنه بيعة اخللفاء ا

                                      
 ، فصل العني.8، طالقاموس احملي الفريوز آابدي،  (1)
 .174ص 1ج، النهاية يف غريب احلديث واألثر، د.ط ابن األثري (2)
م(، من أذكياء املتكلمني،  1108- 000هطططططططططططططططط    502- 000أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين ) (3)

 .121ص 18ج 3ط انظر: سري أعالم النبالء
 .155ص 1ج 1، طيف غريب القرآن األصفهاين، املفردات (4)
 .102ص 1د.ط ج موسوعة املفاهيم اإلسالمية العامة (5)
 .250ص 7ج 1: مجال اخلياط، ط10، 9جط  1، رينهارت بيرت آن ُدوزِي، طتكملة املعاجم العربية (6)
.وانظر 261ص 1ج 2، طوالرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكربديوان املبتدأ واخلرب يف  ريخ العرب ابن خلدون،  (7)

= 
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وأمططا مططا يتعلق بصططططططططططططططفططة البيعططة لإلمططام، فططإهنططا تكون يف حق الرجططال ابلقول وابلفعططل الططذي هو 
يف أحاديث مبايعة الصططططحابة لرسططططول هللا  يف حق النسططططاء على القول، وهذا اثبت املصططططافحة، وتقتصططططر

يد امرأة قط، غري  ملسو هيلع هللا ىلصا ال وهللا ما مسططت يد رسططول هللا  عنها:ذلك قول عائشططة رضططي هللا  ومن ،ملسو هيلع هللا ىلص
 .(1)أنه يبايعهن ابلكالما

 النسطططططططططططططططططاء ابلكالم من غري أخططططذ كف، بيعططططة الرجططططال أبخططططذ الكف مع  ابيعططططة النووي:قططططال 
 . (2)الكالم ا

عمر قال: مسعت رسطططططول  عن ابن ءوجوهبا: ما جاى كل مسطططططلم ودليل واجبة عل :البيعةحكم 
يقول: ا من خلع يدا من طاعة لقى هللا يوم القيامة وال حجة له، ومن مات وليس يف عنقه  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

ابب وجوب طاعة والة األمور يف غري معصططططططططططططططية وحترمي  أورده النووي يف - (3)بيعة مات ميتة جاهليةا
ألن البيعة تباشطططططططرها اليد من بني األعضطططططططاء، وهو أن  ؛ أبصطططططططيص ذكر اليدويف ،-طاعتهم يف املعصطططططططية

 (4) عليه.يضع املبايع يده يف يد اإلمام عند عقد البيعة وأخذها 
  

                                      
امل ين،  موفق الدين عبدهللا بن أمحد، ، وانظر: ابن قدامة،307ص  5ج 1، طموســــوعة الفقه اإلســــالميأيضطططططا: التوجيري، 

 .243ص 13ج ،3ط
، وأخرجه 5288 احلريب،الذمي أو  الطالق، ابب إذا أسلمت املشركة أو النصرانية حتت أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب (1)

 .1896النساء برقم ، كتاب اإلمارة، ابب كيفية بيعة صحيحهمسلم يف 
 .10ص 13ج ، شرات مسلمالنووي (2)
 .1851 الفنت:كتاب اإلمارة، ابب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور   مسلم:أخرجه  (3)
 .252ص 1د.ط ج ، النهاية يف غريب احلديث،ابن األثري (4)
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 البيعةطرق انعقاد  :املبحث الثالث

 (1) الطرق:عند أهل السنة إبحدى هذه ر تنعقد البيعة لويل األم

قد إلمام خيتارونه، وهذا ما حصططططططططططططططل لسططططططططططططططيدان أيب بكر مبايعة أهل احلل والع :األوىلالطريقة 
الصططديق رضططي هللا عنه وهذه البيعة بيعة اختيار، وهي الطريقة األعلى يف اختيار ويل األمر، وأهل احلل 

 والعقد هم وجهاء البلد، والعلماء، وقادة اجلند وحنوهم من القادة.

عقد البيعة لإلمام أن تكون من مجيع ومىت ابيعه أهل احلل والعقد، سططططرت بيعتهم، فال يلزم يف 
فإن عقدها واحد من أهل احلل والعقد فذلك اثبت ويلزم  ،األانم بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد

قال النووي: ا أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه ال يشطططططططرتط لصطططططططحتها مبايعة كل الناس  ،الغري فعله
يعة من تيسططططططططططططططر إمجاعهم من العلماء والرؤسطططططططططططططططاء ووجوه وإمنا يشططططططططططططططرتط مبا ،وال كل أهل احلل والعقد

 ،وأما عدم القدح فيه فألنه ال جيب على كل واحد أن أييت إىل اإلمام فيضع يده يف يده ويبايعه،الناس
وال  ،(2)لعصطططططا ااوإمنا يلزمه إذا عقد أهل احلل والعقد لإلمام االنقياد له وأن ال يظهر خالفا وال يشطططططق 

ل والعقد يف سططططططائر البالد واألصططططططقاع، بل إذا وصططططططلهم خرب أهل البالد البعيدة، يشططططططرتط اتفاق أهل احل
لزمهم املوافقططة واملتططابعططة، وعلى هططذا ال يتعني لالعتبططار عططدد، بططل ال يعترب العططدد، حىت لو تعلق احلططل 

 .(3)مامةوالعقد بواحد مطاع، كفت بيعته النعقاد اإل

هده إليه، كما عهد أبو بكر إىل عمر رضي هللا مام من قبل، وعاستخالف اإل :الثانيةالطريقة 
 .(4) بعدهمجاع على جوازه، واالستخالف أن يعقد له يف حياته اخلالفة عنهما، وانعقد اإل

تنعقد بتسططلط أحد املسططلمني على املسططلمني ابلقوة، فتصططري له الشططوكة واألمر،  :الثالثةالطريقة 
من مجع شرائطها من غري استخالف وال بيعة، وقهر قال النووي:ا فإذا مات اإلمام، فتصدى لإلمامة 

                                      
 .52ص 1ج 3ط حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، الشافعي الكناين، 43ص10ج 3، طروضة الطالبنيالنووي،  (1)
   اجلامع ألحكام القرآن. القرطيب، 229ص 13ج1عارضــــــــــة األحوذي، ط، وانظر: اإلشطططططططططططططبيلي، 43ص 10ج النووي، (2)

 .269ص 1ج 2تفسري القرطيب، ط
 .44ص 10ج 3، ط، روضة الطالبنيالنووي (3)
، 109. ويراجع لألمهية، مبحث اختالف أهل السطططنة مع الرافضطططة يف اخلالفة، من كتاب مناهج اللغويني، ص املرجع الســابق (4)

 حيث أشار املؤلف إىل التحريف اللغوي والنحوي ملعاين القرآن الذي اأبذه الرافضة إلبطال خالفة الصديق رضي هللا عنه.
= 



334 

الناس بشططططوكته وجنوده، انعقدت خالفته لينتظم مشل املسططططلمني، فإن مل يكن جامعا للشططططرائط أبن كان 
 .(1)فاسقا، أو جاهال، فوجهان، أصحهما: انعقادها ملا ذكرانه، وإن كان عاصيا بفعلها

ا جتب  :واليت قررها النووي بقوله ا الباباألصطططططططططططططول املتقررة عند أهل السطططططططططططططنة يف هذ وهذا من
وإن كان املتويل ظاملا عسططططططططططططططوفا فيعطى حقه من  عهد،طاعة املتولني لإلمامة ابلقهر من غري إمجاع وال 

والتسقط وإصالحه، الطاعة وال خيرج عليه وال خيلع بل يتضرع إىل هللا تعاىل يف كشف أذاه ودفع شره 
 .(2)طاعتهم بظلمهم ا

 وظهرت اإلمامة شطططروط فيه وجدت فمن واجب حق وقتنا يف اإلمام ونصطططب م:اقال أهل العل
 أهل بعقد إمامته كانت  سططططططططواء فعل، وال بقول عليه اخلروج جيوز وال طاعته وجبت أمره وقوي شططططططططوكته

 .(3)ابلسيفا بغلبته أو له قبله حق إمام ابستخالف أو له، والعقد احلل

والفاجر،  ع والطاعة لألئمة، وأمرِي املؤمنني، الربوالسم السنة اقال اإلمام أمحد يف أصول 
 يومن ويل اخلالفة، فاجتمع الناس عليه، ورضطططططوا به، ومن غلبهم ابلسطططططيف حىت صطططططار خليفة ومس

 .(4)ا أمري املؤمنني

وأمجع الفقهططاء على وجوب طططاعططة اإلمططام، مططا أقططام اجلمططاعططات واجلهططاد، وأن طططاعتططه خري من 
وقد جرى يف علم هللا وقدره أن أئمة اجلور أكثر من أئمة  الدماء،حقن  اخلروج عليه، ملا يف ذلك من
 .(5) األمةالعدل، وأهنم يتغلبون على 

  

                                      
 .46ص 10النووي املرجع السابق، ج (1)
 .235، 234، 232ص 12ج ، شرات مسلمالنووي (2)
 .962ص 3ج 1ط االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار العمراين الشافعي، (3)
 .42ص 1ج 1، أصول السنة، طالشيباين (4)
 .8ص 10ج 2ط شرات صحيح البخاري( وانظر: ابن بطال، 5)
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 ودالئلها يف رايض الصاحلنيضواب  التعامل مع والة األمور  :املبحث الرابع

تضططططططططططططططمنت األحاديث اليت نسططططططططططططططتخلص منها أحكام التعامل مع والة  مهمةأفرد النووي أبوااب 
 منها:ور، األم

 .ابب وجوب طاعة والة األمور يف غري معصية وحترمي طاعتهم يف املعصية -1

ابب أمر والة األمور ابلرفق برعاايهم ونصططططططططططيحتهم والشططططططططططفقة عليهم والنهي عن غشططططططططططهم  -2
 والتشديد عليهم وإمهال مصاحلهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم.

إذا مل تدع إليه حاجة كخوف  ابب النهي عن نقل احلديث وكالم الناس إىل والة األمور -3
 مفسدة وحنوه.

ابب حث السلطان والقاضي وغريمها من والة األمور على اأباذ وزير صاحل وحتذيرهم من  -4
 قرانء السوء والقبول منهم.

 ابب الوايل العادل. -5

 النهي عن سؤال اإلمارة والوالايت.ابب  -6

 وزير صاحل.ابب حث السلطان والقاضي وغريمها من والة األمور على اأباذ  -7

 ابب النهي عن تولية اإلمارة والقضاء وغريمها من الوالايت ملن سأهلا. -8

  وسوف نتناول الضوابط املهمة يف كل ابب وتتمثل يف اآليت:

 وجوب طاعة والة األمور  :األولالضاب  

  خك حك جك﴿ قوله تعاىل:عدة آايت وأحاديث منها ب على هذه املسططططططططألة اسططططططططتدل النووي

 ممن أوجب هللا طاعتههم  -أبويل األمر -أن املراد بني و  (1)﴾هل مل  خل حل جل مك لك

                                      
 .59سورة النساء اآلية:  (1)

= 
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يف حديث العرابض بن سطططارية رضطططي هللا عنه )أوصطططيكم  ملسو هيلع هللا ىلصقوله ب كما اسطططتدل،  (1)من الوالة واألمراءا
يف  يف رايض الصاحلنيأورده اوالذي  - (2)بتقوى هللا، والسمع والطاعة وإن  مر عليكم عبد حبشي( 

رضططططططططططططططي هللا عنه )امسعوا  عن أنسيف احلديث اآلخر  ه، وقول-ة على السططططططططططططططنة ابب يف األمر ابحملافظ
وجوب طاعة والة األمور يف  اببيف - (3) زبيبة(وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه 

أنه  ملسو هيلع هللا ىلصلداللة التامة على وجوب طاعة والة األمور، وتنبيهه ، ابغري معصططية وحترمي طاعتهم يف املعصططية
 .(4) الوجوبفإن طاعته قائمة  ةواخلس من النقصيف خلقه مهما بلغ 

اأمر هللا بطاعة أويل األمر وهم: الوالة على الناس، من األمراء واحلكام واملفتني،  :قال السططططططططططططططعدي
فإنه ال يسططططططططططططططتقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إال بطاعتهم واالنقياد هلم، طاعة هلل ورغبة فيما عنده، ولكن 

مبعصية هللا، فإن أمروا بذلك فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، ولعل هذا هو السر يف بشرط أال أيمروا 
حذف الفعل عند األمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسططول، فإن الرسططول ال أيمر إال بطاعة هللا، ومن يطعه 

ا أعاد  :عالن، وقال ابن (5)فقد أطاع هللا، وأما أولو األمر فشططططططططططرط األمر بطاعتهم أن ال يكون معصططططططططططيةا
 .(6)ال استقالل يف الطاعات كاستقالل الرسولا ؛دون أويل األمر ألهنممن أطيعوا يف الرسول 

 كان  برا مسططططططططططلم، إمام كل  خلف وغريمها والعيدين اجلمعة جواز اونعتقد قال ابن العطار:
 يكون أن وىلفاأل غريمها اإلمام كان  إذا أما السططططططططططلطان، أو اخلليفة اإلمام كان  إذا وهذا، فاجرا أو

 التولية، سططططوى للسططططلطان حق فيها ال للمسططططلمني إمامته يف فاسططططقا، واحلق يكون أن ويكره عدال،
لة وألنه العلماء، من مجاعة ذلك ذكر  وقال عدال، يكون أن فاألوىل وخالقهم اخللق بني وصططططططططططططططط
 جورة نواكا  وإن معهم للكفار اجلهاد جواز ، ونعتقداللقرآن أخذا وأكثركم خياركم ليؤمكما :ملسو هيلع هللا ىلص

 صدر وإن عليهم ابلسيف اخلروج جيوز وال الرعية، يف العدل وبسط ابإلصالح، هلم وندعو فجرة،

                                      
 .223ص 12ج 2، طلم، شرات مسالنووي (1)
 .2676سنن الرتمذي أبواب العلم، ابب ما جاء يف األخذ ابلسنة واجتناب البدعة  (2)
 .693أخرجه البخاري: كتاب األذان، ابب إمامة العبد واملوىل  (3)
 .658ص 3د.ط، ج ، شرات رايض الصاحلنيابن عثيمني .46ص 9ج ، شرات مسلمانظر: النووي (4)
 .183ص: ، 1مي الرمحن، طتيسري الكر  السعدي، (5)
 .429ص 1، د.ط، جشرات رايض الصاحلني .وانظر: ابن عثيمني246ص 3ج ،4ط، دليل الفاحلني، البكري (6)

= 
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 .(1)واحليفا اجلور إىل العدل عن العدول منهم

 : تقييد طاعة ويل األمر ابملعروفينالضاب  الثا

حاديث ، ونسططتشططف هذا من مجلة األوإلطاعةفإن أمر مبعصططية فال مسع  مبعصططية،أيمر  أال وهو
 حنو:الواردة 

قال: اعلى املرء املسططططلم السططططمع والطاعة فيما  ملسو هيلع هللا ىلصعن ابن عمر رضططططي هللا عنهما عن النيب احلديث 
ابب طاعة والة  أورده النووي يف - (2)أحب وكره، إال أن يؤمر مبعصططططية فإذا أمر مبعصططططية فال مسع وال طاعةا

طلقة لويل األمر بقيد االسطططططططططططططتطاعة، بقوله يف وجوب الطاعة امل ملسو هيلع هللا ىلصقيد النيب كما   األمور يف غري معصطططططططططططططية،
قال النووي:ا  ،على السططمع والطاعة يقول لنا: فيما اسططتطعتم( ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث اآلخر )كنا إذا ابيعنا رسططول هللا 

ورأفته أبمته يلقنهم أن يقول أحدهم فيما اسطططططططططتطعت لئال يدخل يف عموم بيعة ماال  ملسو هيلع هللا ىلصمن كمال شطططططططططفقته 
، سططططططططططان من يلتزم ماال يطيقه ينبغي أن يقول له ال تلتزم ماال تطيق فيرتك بعضططططططططططهوفيه أنه إذا رأى اإلن ،يطيقه

 .(3)(عليكم من األعمال ما تطيقون)ملسو هيلع هللا ىلص وهو من حنو قوله 

 الصرب على جور األئمة وظلمهم وحترمي اخلروا عليهم وجوب الضاب  الثالث:

فعاهلم وأقواهلم واعتقاداهتم يف أ والتقيد هبا يفمنهج أهل السنة قائم على االلتزام ابلنصوص الشرعية 
والضالالت اليت قامت  ، ولذا فهم الفرقة الناجية من الفنت(4) والسعادةأورثهم الرضا  احلياة، ماكل نواحي 

 .األئمةعليها الفرق الضالة، وابألخص يف عدم التزامهم أبوامر الشرع يف الصرب على جور 

والثوري يقوالن: سططططلطان جائر سططططبعني سططططنة خري مالكاً  ومن أقواهلم املشططططهورة يف هذا الباب:ا
 .(5)امن أمة سائبة ساعة من هنار

                                      
 .294، ص 1، طاالعتقاد اخلالصابن العطار،  (1)
 5ج 2، طالنووي، شـــــرات مســـــلموانظر:  .1839أخرجه مسططططططلم: كتاب اإلمارة، ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصططططططية  (2)

 .227-224ص 12، ج221ص 7، ج152ص 6، ج149ص
 .11ص 13ج 2، طشرح مسلم، النووي (3)
 .2ص 2ج 2النووي: شرح مسلم، طوانظر:  (4)
 326ص 3ج1، طترتيب املدارك وتدريب املسالك( القاضي عياض، 5)

= 
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 عليهمونناقش هنا مناذج من تلك النصوص ونتناول املراد من الصرب على األئمة وحترمي اخلروج 
 :واليت وردت يف رايض الصاحلني

 عسططططرك عليك السططططمع والطاعة يف: »ملسو هيلع هللا ىلص: قال رسططططول هللا عنه قالهللا  هريرة رضططططيعن أيب  -
 .ابب طاعة والة األمور يف غري معصية(1)« عليكويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة 

أو خمالف له مما  وهواك،ما حتب وما تكره مما هو موافق لنشاطك  مصدران أياملنشط واملكره 
 .(2)معصيةليس 

وكلف املوىل عليهم الطططاعططة وحسططططططططططططططن  الرعططايططة،فقططد كلف هللا تعططاىل الوالة ابلعططدل وحسططططططططططططططن 
فإن معصططططططططية األمراء ملا أمرهم به هللا ال تبيح للموىل عليهم  عمل، جماز مباكل من الفريقني   نصططططططططيحة،ال

ا اي  سطططططأل:حني  ملسو هيلع هللا ىلصارتكاب معصطططططية هللا بعد طاعة الوالة والقيام حبقوقهم، وهذا هو املتعني من قوله 
ران؟ فأعرض عنه، مث سأله، نيب هللا، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوان حقهم، ومينعوان حقنا، فما  م

إكرام أهل  ب. اب(3)محلوا وعليكم ما محلتم ا  اامسعوا وأطيعوا، فإمنا عليهم ما ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسططططططططططططططول هللا 
 ابب طاعة والة األمور يف غري معصية ملسو هيلع هللا ىلصبيت النيب 

اإهنا سطططططططتكون بعدي أثرة، وأمور تنكروهنا،ا قالوا: اي رسطططططططول هللا، كيف  مر من : ملسو هيلع هللا ىلصقوله  -
إكرام أهل بيت  ب. اب(4)؟ قال:ا تؤدون احلق الذي عليكم، وتسططططططألون هللا الذي لكما أدرك منا ذلك

فأمرهم نبيهم ابلصطططططرب عليهم والتزام طاعتهم على ما  .ابب طاعة والة األمور يف غري معصطططططية ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 
 .(5)اجلور فيهم من 

.لصرب. ابب ا(6)ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين على احلوضا ماإنك: ملسو هيلع هللا ىلصقال  -

                                      
 .1836، اإلمارة، ابب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحترميها يف املعصيةكتاب   مسلم:أخرجه  (1)
 .129ص 5ج 4ط  ، دليل الفاحلني،انظر: البكري (2)
 .1846أخرجه مسلم: كتاب اإلمارة، ابب يف طاعة األمراء وإن منعوا احلقوق،  (3)
 .1843أخرجه مسلم: كتاب اإلمارة، ابب األمر ابلوفاء ببيعة اخللفاء،  (4)
 .10ص 1ج 2ط، شرات صحيح البخاري ابن بطال (5)
 .185سبق أبرجيه ص  (6)

= 
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اجتب طاعة والة  :ويقول يف ذلك يف وجوب طاعة ويل األمر موافق ألهل الســـــنة لنوويوا
واألثرة  طاعة،األمور فيما يشططق وتكرهه النفوس وغريه مما ليس مبعصططية فإن كانت ملعصططية فال مسع وال 

لدنيا ومل امسعوا وأطيعوا وإن اختص األمراء اب عليكم، أيهي االسططططططططططططططتئثار واالختصططططططططططططططاص أبمور الدنيا 
وهذه األحاديث يف احلث على السمع والطاعة يف مجيع األحوال وسببها  عندهم،يوصلوكم حقكم مما 

 (1)اجتماع كلمة املسلمني فإن اخلالف سبب لفساد أحواهلم يف دينهم ودنياهم ا

 األحاديث الواردة يف األمر بطاعة األئمة، وعدم نكث البيعة، واألمر ابلصطططرب نوقرر رمحه هللا أ
: ملسو هيلع هللا ىلصومنها قوله هللا العلماء، قد بلغت حد التواتر كما يقول  ،على جورهم وإن رأى اإلنسطططططان ما يكره

ا من خلع يدا من طاعة لقى هللا يوم القيامة وال حجة له، ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة 
 .ابب طاعة والة األمور يف غري معصية .(2)جاهليةا

ه شططططيئا فليصططططرب، فإنه من خرج من السططططلطان شططططربا مات ميتة قال: امن كره من أمري  ملسو هيلع هللا ىلصقوله و 
 .. ابب طاعة والة األمور يف غري معصية(3)جاهليةا

اومن مات وهو مفارق للجماعة، فإنه ميوت ميتة  :ملسو هيلع هللا ىلصكما وضططططططططططططططح أن املقصططططططططططططططود من قوله 
ت لذلك السطططططططططعي يف حل عقد البيعة اليت حصطططططططططل هو املراد ابملفارقةأن امليم.  رجاهليةا. امليتة ابكسططططططططط

ل إىل سططفك الدماء بغري حق و ألن األخذ يف ذلك يؤ  ؛األمري ولو أبدىن شططيء فكىن عنها مبقدار الشططرب
موهتم من حيث هم فوضى ال إمام  على صفةمات ميتة جاهليةا، قال النووي:ا ا :ملسو هيلع هللا ىلصقوله يف و  .(4)ا

ليس له إمام حاله يف املوت كموت أهل اجلاهلية على ضططططططططططططططالل و  نالشططططططططططططططوكاين: ايكو  ل، وقا(5)هلما
 .(6)كانوا ال يعرفون ذلك وليس املراد أنه ميوت كافراً بل ميوت عاصياًا  ألهنم ،مطاع

 ا والقال الطحاوي: مجيع كتب العقائد وقد حرص أئمة أهل السططططططططططنة تدوين هذا األصططططططططططل يف
                                      

 .225ص  12ج ، شرات مسلمالنووي (1)
 . 260سبق أبرجيه ص  (2)
 .7053سرتون بعدي أمورا تنكروهنا، : ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه البخاري: كتاب الفنت، ابب قول النيب  (3)
 ، ابب الصرب على جور األئمة وترك قتاهلم والكف عن إقامة السيف.458ص 13، ج1ط ، نيل األوطارانظر: الشوكاين (4)
 238، ص 12ج السابق املرجع (5)
 .459ص 13، املرجع السابق، االشوكاين (6)

= 
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طاعتهم  عليهم وال ننزع يدا من طاعتهم ونرى ندعو جاروا والنرى اخلروج على أئمتنا ووالة أموران وإن 
 .(1) ا.مل أيمروا مبعصية وندعو هلم ابلصالح واملعافاة فريضة، مامن طاعة هللا عز وجل 

 له: الربة البد منها، وروي عن على بن أىب طالب أنه قال: االبد من إمامة برة أو فاجرة. قيل
هبا العدوا، أال  فما ابل الفاجرة؟ قال: تقام هبا احلدود، و من هبا السطططططبل، ويقسطططططم هبا الفيء، وجياهد

 .(2)يف حديث ابن عباس: من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهليةا ملسو هيلع هللا ىلصترى قوله 

 : مناصحة والة األموررابعالضاب  ال

جيب بذله هلم من احملبة واملناصطططططرة كما يف  حقوقهم وماإن مناصطططططحة والة األمور من متام  دية 
يقول: اخيار  ملسو هيلع هللا ىلص: مسعت رسططططططططططططططول هللا عن عوف بن مالك رضططططططططططططططي هللا عنه قال: ملسو هيلع هللا ىلصحديث النيب 

أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم، وتصطططططططلون عليهم ويصطططططططلون عليكم، وشطططططططرار أئمتكم الذين تبغضطططططططوهنم 
ويبغضطططططططططونكم، وتلعنوهنم ويلعنونكما قال: قلنا اي رسطططططططططول هللا، أفال ننابذهم؟ قال: اال، ما أقاموا فيكم 

 .الوايل العادل ابب ملسو هيلع هللا ىلصكرام أهل بيت النيب ابب إ (3)الصالة، ال، ما أقاموا فيكم الصالة ا

فهذا دليل مشططططروعية حمبة الوالة والدعاء هلم، واألئمة هم والة األمور، سططططواء كان اإلمام الكبري 
 .(4) الدعاءيف البلد وهو السلطان األعلى أو كان من دونه، والصالة هنا مبعىن 

 .(5)توفيقاالصالح والإلصالح و الدعاء هلم اب نقال الصابوين: اويرو 

قال: االدين النصطططططيحةا  ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث أيب رقية متيم بن أوس الداري رضطططططي هللا عنه أن النيب 
 .ابب النصيحة .(6)قلنا: ملن؟ قال اهلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمنيا

أن عنه النووي أن عليه مدار اإلسططططططططططططططالم، ومعىن احلديث  الشططططططططططططططأن أخربفهذا احلديث العظيم 
                                      

 .457ص  13، ج1ط، نيل األوطار والشوكاين ،68ص 2ط العقيدة الطحاوية،الطحاوي،  (1)
 .8ص 10ج 2، شرات صحيح البخاري طابن بطال (2)
 .1855أخرجه مسلم: كتاب اإلمارة، ابب خيار األئمة وشرارهم  (3)
 .643ص 3، د.ط، جني، شرات رايض الصاحلنيابن عثيم وانظر: (4)
 .100، ص1، طعقيدة السلفالصابوين،  (5)
 .55النصيحة، برقم يف صحيحه، كتاب اإلميان، ابب بيان أن الدين  أخرجه مسلم (6)

= 
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لدين وقوامه، والنصططيحة كما يقول العلماء كلمة جامعة معناها حيازة احلظ للمنصططوح عماد ا النصططيحة
النصططططططططيحة مأخوذة من نصططططططططح الرجل ثوبه إذا  :وقيل الكالم،وهو من وجيز األمساء وخمتصططططططططر  :له قال

خاطه فشطططبهوا فعل الناصطططح فيما يتحراه من صطططالح املنصطططوح له مبا يسطططده من خلل الثوب، قال وقيل 
وذة من نصطططططططحت العسطططططططل إذا صطططططططفيته من الشطططططططمع شطططططططبهوا أبليص القول من الغش بتخليص إهنا مأخ

 .(1)العسل من اخللط 

والنصططططططططططططيحة لوالة األمور تتحقق هلم ابلكف عن مسططططططططططططاوئهم، وعدم نشططططططططططططرها، ومناصططططططططططططحتهم 
ومعاونتهم على احلق، وطاعتهم، وتنبيههم، وتذكريهم برفق، وترك اخلروج عليهم، والدعاء هلم ابحلسىن، 

 .(2) الكاذبو لف قلوب املسلمني لطاعتهم، وأال يغروا ابلثناء 

ومن ابيع إماما ا  :ملسو هيلع هللا ىلص ومن األمور التابعة لتمام نصطططططططح الوالة وأداء حقوقهم ومناصطططططططرهتم قوله
ابب  .(3)فأعطاه صفقة يده، ومثرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق اآلخرا

 غري معصية طاعة والة األمور يف

قال النووي: ا واتفق العلماء على أنه ال جيوز أن يعقد خلليفتني يف عصططر واحد سططواء اتسططعت 
جاء آخر ينازعه فاضططططططططططربوا عنق اآلخر( معناه ادفعوا الثاين فإنه  نافإ: ملسو هيلع هللا ىلصدار اإلسططططططططططالم أم ال، وقوله 

إىل قتله جاز قتله وال ضمان خارج على اإلمام فإن مل يندفع إال حبرب وقتال فقاتلوه فإن دعت املقاتلة 
 .(4)فيه ألنه ظامل متعد يف قتالها

واحلفاظ على حلمة املسططططلمني  األمة،وضططططبطها وإحكامها ألمور  الشططططريعة،وهذا من متام كمال 
 .ء كل ما فيه تفريق كلمة املسلمنيودر 
  

                                      
 .37ص 2، ج2ط ، شرات مسلم،النووي انظر (1)
 306ص 1ج 1ط  طبائع امللك،بدائع الســــــــــلك يف، 150ص 6، د.ط، جرايض الصــــــــــاحلني انظر: ابن عثيمني، شطططططططططططططرح (2)

 .131ص 5ج 4البكري، حممد بن علي، ط
 .1844معصية، : كتاب اإلمارة، ابب وجوب طاعة األمراء يف غري أخرجه مسلم (3)
 .241، 234-232ص 12، ج2، طشرات مسلمالنووي،  (4)
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رالثالث: األمر ابملعروف والنهي عن املنك الفصل

العظيمة  الشعرية هوف،مر ابملعروف والنهي عن املنكراعة األمن أصول اعتقاد أهل السنة واجلم
  يه ىه مه جه ين ىن من﴿، قططططال تعططططاىل: مططططاتبقى خرييططططة األمططططة ببقططططائه يتال

، بططل إنططه من أبرز معططامل الططدين، وعليططه قططامططت دعوة األنبيططاء (1)﴾ىي مي خي حي جي
مهمة القيام ابألمر  ، فقد بعث هللا، جل وعال، أنبياءه وأرسطططل رسطططله، ومحلهمعليهم السطططالم واملرسطططلني

 مض  خض حض جض مص﴿ابملعروف والنهي عن املنكر، كما قال تعاىل يف وصية لقمان البنه: 

الذين يرون وجوب الصططططططططرب على أَذى  ، فهو من خصططططططططائص أهل السططططططططنة واجلماعة(2)﴾جع مظ حط
 جع مظ حط مض  خض﴿اخللق يف اأَلمِر ابملعروف والنهي عن املنكر، عمال بقولطططه تعطططاىل: 

، فهم يلتزمون ابحلفاظ على اجلماعة، و ليف القلوب، (3)﴾جك مق حق  مف خف جفحف مغ جغ مع
 واجتماع الكلمة، ونبذ الفرقة واالختالف عند قيامهم هبذا األصل العظيم.

  

                                      
 .110سورة آل عمران، اآلية:  (1)
 .17سورة لقمان، اآلية: (2)
 .17سورة لقمان، اآلية: (3)
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 مطالب:وفيه املبحث األول: ضواب  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

 ابملعروف ل ة واصطالحا األول: األمراملطلب 

 طالحاواصل ة  املعروف: أوال

 والعرف: املعروف. قال النابغة: معروف عريف،عرفت الشيء معرفة وعرفاان، وأمر عارف،  

 .(1)ضائع.. فال النكر معروف وال العرف .أىب هللا إال عدله وقضاءه

 واملعروف: ضد املنكر والعرف ضد النكر.

 ﴾لك﴿ والعرف واملعروف: اجلود، وقيل: هو اسطططططططم ما تبذله وتسطططططططديه، وقوله عز وجل
يعّن املالئكة أرسطططططلوا للمعروف  :إهنا أرسطططططلت ابلعرف واإلحسطططططان وقيل :بعض املفسطططططرين فيها قال

وهو كل ما تعرفه النفس من اخلري وتبسططأ النكر، والعرف والعارفة واملعروف واحد ضطططد  ،واإلحسطططان
 .(2)به وتطمئن إليها

هله، ويدخل يف ذلك كل ما يعرفه الشططططططرع وأيمر به وميدحه ويثّن على أ  :الشــــرعاملعروف يف 
 .مجيع الطاعات، ويف مقدمتها توحيد هللا عز وجل واإلميان به

يف احلديث، وهو اسططططططططم جامع لكل ما عرف من « املعروف»قد تكرر ذكر  :(1)األثريقال ابن 
طاعة هللا والتقرب إليه واإلحسططططططططططططططان إىل الناس، وكل ما ندب إليه الشططططططططططططططرع وهني عنه من احملسططططططططططططططنات 

واملعروف:  ينكرونططه،أي أمر معروف بني النططاس إذا رأوه ال  ،ن الصططططططططططططططفططات الغططالبططةواملقبحططات، وهو م
 .وحسن الصحبة مع األهل وغريهم من الناس. واملنكر: ضد ذلك مجيعه النصف

من بططذل معروفططه  أي ؛«اآلخرةأهططل املعروف يف الططدنيططا هم أهططل املعروف يف »ومنططه احلططديططث 
 .(3)يف اآلخرةاللناس يف الدنيا آ ه هللا جزاء معروفه 

                                      
، القاموس احملي ابب العني والراء والفاء معهما، كتاب العني،   الصـــــحاات  ا الل ة وصـــــحاات الل ة العربية، د.طاجلوهري،  (1)

 ، فصل العني.8ط
 .239ص  9ج 3ط لسان العرب، ابن منظور، (2)
 . 216ص  3، د.ط، جالنهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري،  (3)
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 :املنكر ل ة واصطالحا اثنيا:

 :املنكر ل ة

 .النكر: الدهاء، والنكر: نعت لألمر الشديد 

الشطططططيء وهو نقيض املعرفة ويقال أنكرت الشطططططيء وأان أنكره إنكارا، ونكرته:  كوالنكرة: إنكار  
  ٰى ٰر  ٰذ ىييي مي خي حي جي يه﴿ :تعططططططاىليف التنزيطططططل العزيز قولطططططه و  ،مثلططططططه

 .﴾ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه﴿ ،﴾ٌّ

واملنكر يف الشطططططططططرع: كل ما ينكره الشطططططططططرع وينهي عنه ويذمه ويذم أهله، ويدخل يف ذلك مجيع 
 ،صططفاتهأو ربوبيته أو أمسائه أو  هووحدانيتاملعاصططي والبدع، ويف مقدمتها الشططرك ابهلل عز وجل وإنكار 

 .منكروكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو  ،واملنكر ضد املعروف

يقال: أنكر الشططططططيء ينكره إنكارا، فهو منكر، احلديث. يف « اإلنكار واملنكر»ذكر  وقد تكرر
نكور، واسطططططتنكره فهو مسطططططتنكر. والنكري: اإلنكار، واإلنكار: اجلحود. ومنكر نكرا فهو مونكره ينكره 

 .(1)ونكري: امسا امللكني، مفعل وفعيل

 يف رايض الصاحلني: كرفضل األمر ابملعروف والنهي عن املندالئل : الثاين طلبامل

املنزلطططة العظيمطططة يف ابب بيطططان األمر ابملعروف والنهي عن املنكر تبني آايت عطططدة أورد النووي 
 حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من﴿: قولطططه تعطططاىلمنهطططا  ذا األصططططططططططططططططلهلططط

 لك﴿ وقال تعاىل: ،(2)﴾ زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ﴿: تعاىل وقال ﴾خي

 ٰر ٰذ﴿ وقال تعاىل: (3)﴾ زن رن مم ام يل ملىل يك  ىك مك

 .(4)﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى

                                      
 .115ص  5ج ،، د.طية يف غريب احلديث واألثر، النهاابن األثري (1)
 .110سورة آل عمران، اآلية: (2)
 .199سورة األعراف اآلية: (3)
 .71سورة التوبة، اآلية: (4)
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يوافق أهططل السططططططططططططططنططة يف اعتقططادهم بوجوب القيططام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  النوويو 
ا اعلم أن هذا الباب أعّن ابب األمر ابملعروف  :من أصططول االعتقاد يف بيان أمهية هذا األصططل ويقول

 هذه األزمان إال رسوم قليلة جدا، ومل يبق منه يف ،والنهي عن املنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة
وإذا مل أيخذوا على ،ذا كثر اخلبث عم العقاب الصططططاحل والطاحلإو ،وهو ابب عظيم به قوام األمر ومالكه

 ىك مك  لك اك يق ىق يف﴿: قال تعاىليد الظامل أوشك أن يعمهم هللا تعاىل بعقابه، 

 عز وجل أن يعتّن فينبغي لطالب اآلخرة والساعي يف حتصيل رضا هللا ،(1)﴾ام يل ىل مل يك
وال يهابن من ينكر عليه الرتفاع ،وخيلص نيته،سططططططططيما وقد ذهب معظمه هبذا الباب فإن نفعه عظيم ال

  خن حن جن﴿ (2)﴾مت  زت رت يب نبىب مب زب رب﴿: مرتبته فإن هللا تعاىل قال

  حئ جئ يي نيىي مي زي ري  ٰى﴿ :وقططططططال تعطططططططاىل ﴾ مه جه ين ىن من

 هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي﴿: وقال تعاىل ﴾خئ

وال  ،، واعلم أن األجر على قدر النصطططططططططططططب(3)﴾جح مج حج  مث هت مت حتخت جت
ومداهنته، وطلب الوجاهة عنده، ودوام املنزلة لديه، فإن صطططططططططططداقته  يتاركه أيضطططططططططططا لصطططططططططططداقته، ومودته،

وينقططذه من ،ومن حقططه أن ينصططططططططططططططحططه، ويهططديططه إىل مصططططططططططططططططاحل آخرتططه ،ومودتططه توجططب لططه حرمططة وحقططا
يف عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إىل نقص يف دنياه، وصطططططديق اإلنسطططططان وحمبه هو من سطططططعى ،مضطططططارها

وإمنا كان ،وعدوه من يسطططططعى يف ذهاب أو نقص آخرته وإن حصطططططل بسطططططبب ذلك صطططططورة نفع يف دنياه
وكانت األنبياء صطططططططلوات هللا وسطططططططالمه عليهم أمجعني أولياء للمؤمنني لسطططططططعيهم يف ،إبليس عدوا لنا هلذا

الكرمي توفيقنا وأحبابنا وسططططائر املسططططلمني ملرضططططاته وأن يعمنا  مصططططاحل آخرهتم وهدايتهم إليها ونسططططأل هللا
وبسطططططططططططططططت الكالم يف هذا الباب لعظم فائدته وكثرة احلاجة إليه وكونه  :جبوده ورمحته وهللا أعلم، وقال

مسططططمى اإلميان عند السططططلف وأهل احلديث  داخل يفهو بل  ،(4)من أعظم قواعد اإلسططططالم وهللا أعلما
 .(5)ومن وافقهم

                                      
 63سورة النور، اآلية:  (1)
 40سورة احلج: اآلية: (2)
 3-2سورة العنكبوت اآلية:  (3)
 24.26ص 2، ج2، ط، شرات مسلمالنووي (4)
 .168ص  1، جاخلبري، د.ط، فتح الباري شرات صحيح رجبوانظر: ابن  (5)
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يقول: امن رأى  ملسو هيلع هللا ىلصامسعت رسطططططول هللا  قوله: حديث أيب سطططططعيد اخلدري الوارد يف الباب ويف
منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان ا، إشارة 

ار إىل تفاضططل اإلميان يف القلوب حبسططب درجة اإلنكار، حيث جعل النيب عليه الصططالة والسططالم اإلنك
 ابليد أضعفه.

 :لبيان فضل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يقول النوويأخرى ويف إشارة 

ابملعروف صطططدقة، وهني عن املنكر صطططدقة(، إشطططارة إىل ثبوت  )وأمر احلديث:يف  ملسو هيلع هللا ىلصايف قوله 
 وهلذا نكره والثواب يف األمر ،حكم الصطططططططططططططططدقة يف كل فرد من أفراد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

ألن األمر ابملعروف والنهي عن ؛والتهليلابملعروف والنهي عن املنكر أكثر منه يف التسططططططططططططبيح والتحميد 
وقد يتعني وال يتصطططططططططور وقوعه نفال والتسطططططططططبيح والتحميد والتهليل نوافل ومعلوم أن  ،املنكر فرض كفاية

 .(1)أجر الفرض أكثر من أجر النفلا
  

                                      
 .215ص 16، ج22ص2.وانظر أيضا: ج 92ص 7ج ،2ط، شرات مسلم، النووي (1)
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 يف رايض الصاحلني: عروف والنهي عن املنكرحكم األمر ابملدالئل  :طلب الثالثامل

يقول: امن رأى منكم  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب سططططعيد اخلدري رضططططي هللا عنه قال: مسعت رسططططول هللا  -1
 منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان ا.

 ، فهو هنا فرض كفاية.ومعلوم عند علماء األصول أن األمر يفيد الوجوب مامل يصرفه صارف

قال: اوالذي نفسططططططططططططططي بيده لتأمرن ابملعروف،  ملسو هيلع هللا ىلصعن حذيفة رضططططططططططططططي هللا عنه أن النيب  -2
 ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقااب منه، مث تدعونه فال يستجاب لكم ا.

 ٰذ﴿ هذه اآلية: نتقرؤو عن أيب بكر الصطططديق، رضطططي هللا عنه قال: اي أيها الناس إنكم  -3
يقول: اإن  ملسو هيلع هللا ىلصوإين مسعت رسطططططططول هللا  (1)﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

 الناس إذا رأوا الظامل فلم أيخذوا على يديه أوشك أن يعمهم هللا بعقاب منها.

 .ففي هذه األحاديث الداللة البينة على وجوب القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر

طططابق الكتططاب والسططططططططططططططنططة على وجوب األمر اقططد ت :هلططذا احلكم يقول النووي ويف إشطططططططططططططططارة من
إىل املصطططططاحل يف كل حال وموطن، وإمجاع األمة، وهو أيضطططططا من  املنكر واإلرشطططططادابملعروف والنهي عن 

وأمجع العلماء على أنه فرض كفاية فإن خاف من ذلك على نفسططططططه أو  الدين،النصططططططيحة اليت هي من 
 ،كراهته بقلبه هذا مذهبنا ومذهب اجلماهريماله أو على غريه سططططططططططقط اإلنكار بيده ولسططططططططططانه ووجبت  

 .(2)وحكى القاضي هنا يف بعضهم أنه ذهب إىل اإلنكار مطلقا يف هذه احلالةا

 الوجوب لكن هذا احلكم يتغري حبسب احلال. ةومن هذا يتبني لنا أن األصل يف املسأل

النصطططططططططيحة اليت  وهو أيضطططططططططا من أمر إجياب إبمجاع األمة، افليغريها ملسو هيلع هللا ىلصقال النووي:ا ويف قوله 
ووجوبه ابلشطططططرع ال ابلعقل خالفا  ،ومل خيالف يف ذلك إال بعض الرافضطططططة وال يعتد خبالفهم ،هي الدين

 ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ﴿ :للمعتزلة، وأما قول هللا عز وجل

                                      
 .105 سورة املائدة، اآلية: (1)
 .227، ص 164ص  6، ج146ص 5، ج209ص  4، ج230ص 12، ج2، ط، شرات مسلمانظر: النووي (2)

= 
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فليس خمالفا ملا ذكرانه ألن املذهب الصططططططططحيح عند  (1)﴾يب ىب نب مب  زب رب يئ
 ىف يث﴿ :م إذا فعلتم ما كلفتم به فال يضططركم تقصططري غريكم مثل قوله تعاىلأنك :احملققني يف معىن اآلية

، وإذا كان كذلك فمما كلف به األمر ابملعروف والنهي عن املنكر فإذا فعله ومل (2)﴾يق ىق يف
 لال القبو ميتثل املخاطب فال عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه فإمنا عليه األمر والنهي، 

 .(3)وهللا أعلما

ااألمر ابملعروف والنهي عن املنكر فرض :بني رمحططه هللا أن األمر ابملعروف فرض كفططايططة فقططالمث 
وإذا تركه اجلميع أمث كل من متكن منه بال عذر  ،كفاية إذا قام به بعض الناس سطططططططططططقط احلرج عن الباقني

د يف ظنه بل جيب وال يسططططططططططططططقط عن املكلف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر لكونه ال يفي ،وال خوف
، وال خيتص األمر ابملعروف والنهي (4)﴾يك ىك مك لك اك﴿ :وكمططا قططال هللا عز وجططل ،عليططه فعلططه

والدليل عليه إمجاع  ،عن املنكر أبصططططططططططحاب الوالايت بل ذلك جائز آلحاد املسططططططططططلمني قال إمام احلرمني
لوالة ابملعروف وينهوهنم عن املسططططلمني فإن غري الوالة يف الصططططدر األول والعصططططر الذي يليه كانوا أيمرون ا

املنكر مع تقرير املسططلمني إايهم وترك توبيخهم على التشططاغل ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر من غري 
غري متعني لنا واإلمث مرفوع عنه لكن إن ندبه على  واملخطئوعلى املذهب اآلخر املصطططططططيب واحد  ،والية

حمبوب مندوب إىل فعله برفق فإن العلماء متفقون جهة النصطططططططططيحة إىل اخلروج من اخلالف فهو حسطططططططططن 
 .(5)على احلث على اخلروج من اخلالف إذا مل يلزم منه إخالل بسنة أو وقوع يف خالف آخرا

  املنكر:وقد تضافرت أقوال العلماء على وجوب األمر ابملعروف والنهي عن 

ويفصل  (6)ارف والنهي عن املنكامجيع الوالايت اإلسالمية مقصودها األمر ابملعرو  القيم:قال ابن 
مرة املؤمنني، وما دوهنا من ملك ووزارة إا والوالايت كلها الدينية مثل بقوله:شططططططططططططططيخ اإلسططططططططططططططالم ابن تيمية 

                                      
 .105سورة املائدة، اآلية:  (1)
 .7ة الزمر، اآلية: سور  (2)
 .22ص 2، ج2، طشرات مسلم ،النووي (3)
 .99سورة املائدة، اآلية  (4)
 .23ص  2ج ، شرات مسلمالنووي (5)
 .623ص 2، ج1ط الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية،ابن القيم،  (6)

= 
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وديوانية سواء كانت كتابة خطاب أو كتابة حساب املستخرج أو مصروف أرزاق املقاتلة أو غريهم، وبكل 
 .(1)ت إمنا شرعت لألمر ابملعروف والنهي عن املنكراإمارة حرب وقضاء وحسبة وفروع هذه الوالاي

هللا: ااتفقت األمة كلها على وجوب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  رمحه-ويقول ابن حزم 
 .(2)بال خالف من أحدهما

وهو من أعظم واجبات والسططططنة، : اوجوب األمر ابملعروف اثبت ابلكتاب (3)الشططططوكاينويقول 
وهو  سططططنامها،وبه يكمل نظامها ويرتفع أركاهنا، من أصططططوهلا، وركن مشططططيد من وأصططططل عظيم  ،الشططططريعة

 .(4)فريضة من فرائض هللا كتبها على املؤمننيا

 املنكر، عن وينهون ابملعروف، أيمرون عن أهل السططنة:اوهو يقول  صططديق حسططن خانويقول 
 األمور، ولوالة لألمة، صيحةابلن ويدينون واجلمعة، اجلماعات، على وحيافظون الشريعة، توجبه ما على

 ابب- (5)أصططططابعها بني وشططططبك بعضططططا بعضططططه يشططططد كالبنيان  للمؤمن ناملؤم: ملسو هيلع هللا ىلص قوله معىن ويعتقدون
 .األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

أمر اجلالسطططططني على  ملسو هيلع هللا ىلصنه إيؤكد وجوب القيام هبذا األصطططططل حىت  بل جند يف أحاديث النيب ما
 ملسو هيلع هللا ىلصعن املنكر فيما يرويه أبو سططططعيد اخلدري رضططططي هللا عنه عن النيب الطرقات ابألمر ابملعروف والنهي 

واجللوس ابلطرقات، فقالوا: اي رسططططططططططول هللا ما لنا بد من جمالسططططططططططنا نتحدث فيها، قال  )إايكمأنه قال: 
قال  هللا؟فإذا أبيتم إال اجمللس فأعطوا الطريق حقه، فقالوا: وما حق الطريق اي رسططططططول : ملسو هيلع هللا ىلصرسططططططول هللا 
 .(6) املنكر(وكف األذى، ورد السالم، واألمر ابملعروف والنهي عن  غض البصر،

                                      
 .25ص  1، ج1، طاحلسبة يف اإلسالم، أو وظيفة احلكومة اإلسالميةابن تيمية،  (1)
 .132ص 4ج  د.ت،د.ط، ، الفصل يف املللحزمابن  (2)
حممد بن علي بن حممد الشوكاين، امللقب بططططططططططططططططبدر الدين الشوكاين، أحد أبرز علماء أهل السنة واجلماعة وفقهائها، ومن كبار  (3)

 سنة هط ومات حاكًما هبا يف 1229هط ونشأ بصنعاء، وويل قضائها سنة  1173علماء اليمن ولد يف هجرة شوكان يف اليمن 
 هط. 1250

 .423ص  1.ج435ص 2ج، 1فتح القدير طانظر: الشوكاين،  (4)
 .146، ص1، طالثمر يف بيان عقيدة أهل األثر قطف ،القنوجي (5)
 .2406أخرجه البخاري: كتاب الصالة ابب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه، رقم  (4)
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 :يف رايض الصاحلني األمر ابملعروف والنهي عن املنكر الرابع: دالئل مراتباملطلب 

وال تفريط،  عندهم ال إفراطفأهل السططططططططططنة واجلماعة يتميزون ابلوسطططططططططططية يف أصططططططططططول االعتقاد، 
ومنها األمر ابملعروف  أصوهلم،سطية يف املنهج واالعتقاد تالزم كل خالفا للفرق املخالفة هلم، وهذه الو 

  جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي﴿ والنهي عن املنكر، الذي يسطططتندون فيه لقوله تعاىل:

 .(1)﴾جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت  مت خت جتحت هب مب خب

ابالستطاعة  ابملعروف والنهي عن املنكر رالقيام ابألممن حماسن الشرع أنه قد علق وجوب إن 
أيب  املروي عنإنه جعل إنكار املنكر على مراتب، كما ورد يف احلديث  التكليف، بلي مناط اليت ه

من رأى منكم منكرا فليغريه »: يقول ملسو هيلع هللا ىلص: مسعت رسطططططططططول هللا قال -هللا عنه رضطططططططططي-سطططططططططعيد اخلدري 
وهو أول حديث أورده  (2)«اإلميانبيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

 لنووي يف ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف الرايض.ا

على وهي  (3)املنكرففي هذا احلديث تتضح لنا مراتب القيام ابألمر ابملعروف والنهي عن 
 :النحو اآليت

وهي أوىل املراتب وأعالها شطططططأان وأفضطططططلها  (،)فليغريه بيده :ملسو هيلع هللا ىلصدليلها قوله و  :اإلنكار ابليد ّب
ااإلنكار يكون ابليد ملن أمكنه وال جيزئ عن اليد اللسان مع إمكان  النووي:قال  ،اإلميانيف بيان قوة 

 .(4)اليدا

 اإلسطراء:] ﴾زي ري ٰى ين  ننىن من زن رن مم﴿ تعاىل: قراءة قولهواسطتحب النووي 
 .(5)ابليدإزالة املنكر  د، عن[81

                                      
 .125سورة النحل، اآلية  (1)
اب اإلميان، ابب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينقص، وأن األمر ، كتصــــحيحهيف  مســــلمأخرجه  (2)

 .49رقم:ابملعروف والنهي عن املنكر واجبان، 
، الفتح الرابين لرتتيب مســــند اإلمام أمحد بن حنبل الشــــيباين ومعه بلوم األماين من أســــرار الفتح الرابينانظر: السططططاعايت،  (3)

 .152ص 1ج، 2ط
 ،98ص 9، ج53ص 5، ج178، ص73ص  6وانظر أيضا: ج ،178ص  6ج ،2ط، شرات مسلم، النووي (4)
 .120ص  12ص ج 6، ج2ط شرات مسلم،النووي،  (5)

= 
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 :اإلنكار ابللسان ّب

)فططإن مل يسططططططططططططططتطع  :ملسو هيلع هللا ىلصلقولططه  ،األوىلوهي اثين املراتططب وال ينتقططل إليهططا إال عنططد عجزه عن 
ا فإن غلب على ظنه أن تغيريه بيده يسطططططبب منكرا أشطططططد منه :النووي أسطططططلفنا ذكره منفبلسطططططانه(، كما 

 .(1)واقتصر على القول ابللسان والوعظ والتخويفا ،من قتله أو قتل غريه بسبب كف يده

 :اإلنكار ابلقلب ّب

فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف ا  :ملسو هيلع هللا ىلصوهذه أدىن املراتب فضال وآخرها وجواب كما قال  
 « اإلميان

أي: فليكرهه بقلبه، وليس ذلك إبزالة وتغيري منه  ؛افبقلبه ا والسططططططططططططططالم:فقوله عليه الصططططططططططططططالة 
 للمنكر، لكنه هو الذي يف وسعه.

 فالعلم: اأضططططططططططططعوقال أهل  ،أقله مثرةأي  النووي:اوذاك أضططططططططططططعف اإلميان ا قال  :ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
علقة إبنكار املنكر يف ذاته، ال ابلنظر إىل غري املسطططططتطيع، فإنه ابلنظر إليه متام الوسطططططع أعمال اإلميان املت

يف حق من ال يستطيع  وعقوبته وهذامن كره ذلك املنكر فقد برئ من إمثه ف ،غريهوالطاقة، وليس عليه 
رت له طريق إىل فمن عرف املنكر ومل يشططتبه عليه فقد صططا وليربأ،إنكاره بيده وال لسططانه فليكرهه بقلبه 

فمن عجز عن إزالة املنكر  ،الرباءة من إمثه وعقوبته أبن يغريه بيديه أو بلسططططانه فإن عجز فليكرهه بقلبه
 .(2)به أو أبن ال يكرهه بقلبه أو ابملتابعة عليها اال أيمث مبجرد السكوت بل إمنا أيمث ابلرض

عبد هللا فقال: هلك من مل وعن طارق بن شهاب قال:ا جاء عرتيس بن عرقوب الشيباين إىل 
 .(3)أيمر ابملعروف وينه عن املنكر. فقال: بل هلك من مل يعرف قلبه املعروف وينكر املنكرا

اإلنسططان فوق وسططعه عند تعذر اإلنكار وخشططية الضططرر، فعن ابن عمر  فال يكلبل إن الشططرع 

                                      
 2ج ،298، 520ص  3ج ،1طالقدير شـــــــــرات اجلامع الصـــــــــ ري  فيض، وانظر: املناوي .25ص  2ج املرجع الســـــــــابق، (1)

 .454ص
 .243ص 12النووي املرجع السابق، ا( 2)
  .271ص  7حتقيق: حسام الدين القدسي، د.ط ج  ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد،( اهليثمي3)

= 
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ال : ا »ملسو هيلع هللا ىلصسطططول هللا قال: مسعت احلجاج خيطب، فذكر كالما أنكرته، فأردت أن أغري فذكرت قول ر 
ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ا. قال: قلت: اي رسول هللا، كيف يذل نفسه؟ قال: ا يتعرض من البالء 

 .(1)« املا ال يطيق

بل إن اإلمث يبوء على  يسطططططططططعه. مرئ ماافقد وازنت الشطططططططططريعة بني املطالب واحلقوق وكفت كل 
: إن من أكرب الذنب أن قال-ابن مسطططططططعود  يعّن-فعن عبد هللا  فرده،وأنكر عليه  املوعظة،من جاءته 

  مرين؟. فيقول: عليك نفسك، أنت يقول الرجل ألخيه: اتق هللا

 (2) غضبوعن عبد هللا أيضا قال: كفي ابملرء إمثا إذا قيل له: اتق هللا  

من قام به، ويسططططططططططقط عن الباقني، وهي  ئإن النصططططططططططيحة فرض كفاية، جيز العلماء: كما يقول و 
قدر الطاقة إذا علم الناصطططططح أنه يقبل نصطططططحه، ويطاع أمره، وأمن على نفسطططططه املكروه، فإن  الزمة على

  (3) سعة.خشي على نفسه أذى فهو يف 
  

                                      
 4016، رقم 664-663﴾، صڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ ( أخرجه ابن ماجة يف السطططططططططنن، كتاب الفنت، ابب قوله تعاىل:1)

 وحسنه األلباين.
 .275، ص 7جسي، د.ط حتقيق: حسام الدين القد ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد،اهليثمي (2)
 .29ص 2ج 2، ط، شرات مسلمالنووي (3)
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 الرابع: الوالية وكرامات األولياءالفصل 
  :وفيه مباحث 

 األولياء: :املبحث األول
سطططططططططنة واجلماعة بني فرق اليت تتجلى فيها وسططططططططططية أهل ال همةامل من املباحث األولياء كرامات

من  أنكرها ومنهماألمة يف مسططططططططططططططائل االعتقاد، ووجه ذكر الكرامات يف العقائد، أن بعض أهل البدع 
فمذهب أهل السنة واجلماعة هو التصديق اجلازم بكرامات األولياء وأهنا حق وما جيري هللا  ،غاىل فيها

اع القدرة والتأثري كاملأثور عن سالف األمم على أيديهم من خوارق العادات يف العلوم واملكاشفات وأنو 
فمذهبهم قائم على التوسط يف  ،يف سورة الكهف وغريها وعن صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني

 .(1)إثبات كرامات األولياء، بال مغاالة كالصوفية، وال نفي إلثبات الكرامات كاملعتزلة
ياءمن هم  ألنططه واىل ؛ن مطيع ملواله، فعيططل مبعىن فططاعططلمجع ويل، وهو كططل مؤم : األوليططاءاألول

ألن هللا تعاىل وااله، فكل من كان تقيا كان هلل وليا، فمن شطططروط  ؛هللا ابتباع مرضطططاته، أو مبعىن مفعول
الوالية االسططططططططططططططتقامة على شططططططططططططططرع هللا بتحقيق اإلميان ابهلل ومن مث أداء الواجبات، واجتناب احملرمات، 

 .(2) هللاا ذكر و حبات، قال ابن عباس وغريه: أولياء هللا الذين إذا رؤ واإلكثار من النوافل واملست
 :قوالن الويليف تعريف  النوويويورد 

أن يكون فعيال مبالغة يف الفاعل كالعليم مبعىن العامل والقدير مبعىن القادر فيكون  االقول األول 
 .معناه توالت طاعته من غري أبلل معصية

يال مبعىن مفعول كقتيططل مبعىن مقتول وجريح مبعىن جمروح وهو الططذي أن يكون فعا:القول الثططاين
يتوىل هللا سطططططططططططططبحانه وتعاىل حفظه وحراسطططططططططططططته على االدامة والتويل فال خيلق له اخلذالن الذي هو قدرة 

 . (3)ااملعصية ويدوم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة قال هللا تعاىل وهو يتوىل الصاحلني

                                      
اإلنصــاف يف حقيقة األولياء وما انظر: الصطططنعاين، و  ،وقد أنكر املعتزلة الكرامات وقالوا أن النواميس الكونية التنخرق إال لنيب (1)

شـــــــــــرات العقيدة . هراس، نالفرقان بني أوليـاء الرمحن وأوليـاء الشـــــــــــيطـاابن تيميططة، ، 1، طهلم من الكرامات واأللطـاف
 .252ص 1، ج3طالواسطية، 

 (، 823)ص: آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز . 307، ص7ج ،4، دليل الفاحلني طانظر: البكري (2)
 .65ص  6، طبستان العارفني النووي:( 3)
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 مسائل:وفيه  الكرامة، :الثاين املبحث

 الكرامةتعريف  األوىل:املسألة 

أمر خارق للعادة غري مقرون بدعوى للنبوة وال  أبهنا:اصططططططططططلح أهل العلم على تعريف الكرامة 
مصحوابً بصحة االعتقاد والعمل الصاحل  املتابعة،يظهر على يد عبد ظاهره الصالح ملتزم  مقدمة،هو 

ظهرت على يديه وال واليته وال فضطططططططططله على غريه جلواز  وال تدل على صطططططططططدق من ،علم هبا أو مل يعلم
سلبها وأن تكون استدراجاً، وقد ال جيعل هلم ذلك؛ هتذيبا هلم ولطًفا، وهي داللة على كمال قدرة هللا 

 .(1) خلقهونفوذ مشيئته يف 

 نفيها وإمهاهلا بعد جواز، و وقوعها اعتقادوبوجوب الكرامات،  أهل السنة يعتقدون بثبوتو 

 .. من  بع لشرعنا وانصح(.ل خارق أتى عن صاحل)وك

 .. هبا نقول فاقف لألدلة(.)فإهنا من الكرامات اليت

 .. فقد أتى يف ذاك ابحملال(.)ومن نفاها من ذوي الضالل

 .(2) الزلل(.. يف كل عصر اي شقا أهل .)فإهنا شهرية ومل تزل

الكرامة فعال انقضططططططططططططططا للعادة يف أايم أن تكون  داالب فيقول:يعتقد يف الكرامة ويثبتها  النوويو 
وضططططططططططحت الكرامات جوازا  حاله، وقدالتكليف ظاهرا على موصططططططططططوف ابلوالية يف معيت تصططططططططططديقه يف 

 (3) ا.ووقوعا مسعا وعقال

املسططططططلمني والضططططططعفاء واخلاملني، يقول  ضططططططعفهويف قصططططططة حديث جريج املروي يف ابب فضططططططل 
 للمعتزلة.ولياء وهو مذهب أهل السنة خالفا النووي:ا أن فيها داللة على إثبات كرامات األ

                                      
 ، البكري،57ص 6د.ط، ج، شـرات رايض الصـاحلني، وابن عثيمني، 392، ص2ج د.ط انظر: السـفاريين، لوامع األنوار، (1)

منحة الباري بشـــرات صـــحيح البخاري -، األنصـــاري53ص 1أعالم الســـنة املنشـــورة، ا ،306ص 7حممد بن علي، ج 
 .277ص 3ج 1ط املسمى، حتفة الباري،

 .392ص  2جلوامع األنوار، د.ط  السفاريين، انظر: (2)
 .62ص  6، طبستان العارفنيالنووي،  (3)

= 
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أن كرامطات األوليطاء قطد تقع ابختيطارهم وطلبهم والنووي يقرر اسططططططططططططططتطدالال هبطذا احلطديطث على  
وأن هللا تعاىل جيعل ألوليائه خمارج أنواعها، وأهنا تكون خبوارق العادات على مجيع  ،ويرجح هذا األمر

جيري عليهم الشدائد  وقد ﴾خمرجاومن يتق هللا جيعل له ﴿:  تعاىلقال هللاغالبا، عند ابتالئهم ابلشدائد 
 .(1)ا أحواهلم وهتذيبا هلم فيكون لطفا بعض األوقات زايدة يف

وقدرته وحكته  ،أن املعجزات والكرامات تقع مبشططططططططططططططيئة هللا جل وعال وإرادته وأمرهواألصططططططططططططططل 
ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ :وتططدبريه سططططططططططططططبحططانططه وتعططال، كمططا قططال تعططاىل

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  

، والويل إمنا يسأل هللا بيقني إميانه وصدق توكله (2)﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
فيلجأ إىل خالقه ومدبر أمره بثقة وعزم أن يدفع عنه كربته، كما قال عليه الصطططططططططالة  ،على ربه عز وجل

)رب أشطططعث  :ضطططعفة املسطططلمني والفقراءوالسطططالم يف احلديث الوارد يف رايض الصطططاحلني يف ابب فضطططل 
األشطططعث امللبد الشطططعر املغرب غري مدهون وال ا و  :قال النوويمدفوع ابألبواب لو أقسطططم على هللا ألبره( 

عن أبواهبم ويطردونه عنهم احتقارا له ه ال قدر له عند الناس فهم يدفعون مرجل( ومدفوع ابألبواب أي
أوقعه هللا إكراما له إبجابة سططططؤاله وصططططيانته من  ءشططططيى وقوع لو أقسططططم على هللا ألبره أي لو حلف عل

احلنطث يف ميينطه وهطذا لعظم منزلتطه عنطد هللا تعطاىل وإن كطان حقريا عنطد النطاس وقيطل معىن القسططططططططططططططم هنطا 
 .(3)االدعاء وإبراره إجابته وهللا أعلم

جل وعال هلم  فالكرامات ال تقع مبحض إرادة األولياء إمنا هي كرامة وتقدير واسططططططططططططططتجابة هلل 
 وتقع مبشيئته وحده جل وعال.

عليهم  أبتص ابألنبيطاء املعجزات إن حيطث من وذلطك واملعجزة، الكرامطة بني العلمطاء فرق وقطد
ألن من شطططططططرطها اقرتان دعوى النبوة،  ؛والكرامات تظهر لألولياء، فال يكون لألولياء معجزة السطططططططالم،

 األساسي بينهما.والويل احلق ال يدعي النبوة، فهذا هو الفرق 

 
                                      

 .108ص 16، ج2ط ، شرات مسلم،انظر: النووي (1)
 .110سورة املائدة اآلية: (2)
 .175ص 16ج  2ط ،شرح مسلم :النووي (3)
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  بني الكرامة واملعجزة قالثانية: الفر املسألة 

املعجزة والكرامطة ال يفرتقطان يف جواز العقطل إال بوقوع املعجزة على حسطططططططططططططططب يقرر النووي أن 
فشططططططططططططططرائط املعجزة كلها أو  ،املعجزة ال تسططططططططططططططبق دعوى النبوةأن و  ،دعوى النبوة ووقع دون ادعاء النبوة

املعجزات دالالت الصططططططدق فإن ادعى  ويقول أن:..،.مة إال هذا الشططططططرط الواحدأكثرها توجد يف الكرا
وإن أشطططار صطططاحبها إىل الوالية دلت على صطططدقه يف حالته فتسطططمى ،صطططاحبها النبوة دلت على صطططدقه

الفرق بني املعجزات وأيضطططططططططططططا من  ،وإن كانت من جنس املعجزات للفرق،وال تسطططططططططططططمى معجزة ،كرامة
إبظهارها والويل جيب عليه سطططططططرتها وإخفاؤها  نمأمورو ليهم الصطططططططالة والسطططططططالم والكرامات أن األنبياء ع

 .(1)اوالنيب يدعي ويقطع القول به والويل ال يدعيها وال يقطع بكرامته جلواز أن يكون ذلك فكرا

جوازها عقال، واتصاف  يف:واليت تتلخص  شروط الكرامةومن هذا التعريف للنووي نستشف 
 واإلخالص التام. صاحبها ابلصدق والصالح

ألهنم إمنا انلوها  ؛السططططططططططططططالماوكرامات األولياء هي من معجزات األنبياء عليهم  القيم:قال ابن 
فكرامططات األوليططاء ال تعططارض دالالت، ولألنبيططاء  ،على أيططديهم وبسططططططططططططططبططب اتبططاعهم فهي هلم كرامططات

، فإن هم، وشططططواهد صططططدقهممن أدلت ألهنا ؛عليهم السططططالم حىت يطلب الفرقان بينهما معجزات األنبياء
ادعى صطططاحب الكرامة النبوة دلت على صطططدقه، وإن أشطططار صطططاحبها إىل الوالية دلت صطططدقه يف حالته 

 .(2)افاسق على إال رال يظه السحر أبن والكرامة السحر بني النووي فتسمى كرامة، وفرق

 :ااخلوارق ثالثة أقسام :بن عثيمنياقال 

 .قسم آايت لألنبياء -1

 .رامات لألولياءوقسم ك -2

وقسططططم إهاانت من الشططططياطني جيريها هللا على خالف العادة على أيدي الشططططياطني والعياذ  -3
ابهلل وعالمة ذلك أن الذي حتصططططططل له هذه اخلوارق إما أن يكون نبيا أو وليا للرمحن أو وليا للشططططططيطان 

                                      
 .62ص  6طبستان العارفني ( النووي، 1)
 .63ص  6ط ،العارفنيالنووي، بستان  ، وانظر:473ص  2ج، 3، طمدارا السالكنيابن القيم،  (2)
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إذا أبدا ألن النبوة انقطعت و ال ميكن أن تكون كرامة معجزة  ملسو هيلع هللا ىلصومن املعلوم أنه بعد وفاة النيب حممد 
رسطططططول هللا وخا  النبيني بقيت الكرامات واألحوال الشطططططيطانية والشطططططعوذات والسطططططحر وما أشطططططبه  ذهب

 .(1)عالمتها أن جيريها هللا عز وجل على يد عبد صاحل من أولياء هللاا، و ذلك الكرامات

: قوله وهي هبا التحدي وقع ما: جزةفاملع لألولياء، والكرامة لألنبياء، واملعجزةا قال ابن العطار:
 أيديهم على جيريها أمور من أولياءه به تعاىل هللا يكرم ما: والكرامة ،88: اإلسطططططططططططراء ﴾ىي مي خي﴿

 يف الكرامات من ليسططططططططت والومهيات والتخيالتظاهرة.  أسططططططططباب غري من وأفعاهلم وقلوهبم، وألسططططططططنتهم،
 .(2)ا23: األنبياء- ﴾حق مف خف حف جف مغ﴿ يشاء مبا يشاء من يكرم تعاىل وهللا شيء،

 تظاهرت وقدا: فيقول ملسو هيلع هللا ىلصاخنراق العادة حبصططططططول املعجزات لسططططططيدان حممد  على النووي ويؤكد
 هذه فيه اشططططططططرتكت الذي ابملعىن القطعي العلم وحصططططططططل ،التواتر على جمموعها زاد حىت آحاد أحاديث
 وتكثريه املططاء ونبع الظططاهرة ةالكثر  القليططل الطعططام تكثري من ملسو هيلع هللا ىلص بططه أتى مبططا العططادة اخنراق وهو اآلحططاد
 .(3)ا معروف هو مما ذلك وغري اجلذع وحنني الطعام وتسبيح

  :الكرامات أنواع :الثالثةاملسألة 

 منها:الكرامة على أنواع 

 (4) : حنو ذكر بعض الصططططططططاحلني ابالسططططططططم أو ابلثناء يف كتاب هللا أو سططططططططنة نبيهاملعنويةلكرامة ا
ومن ذلك نزول آايت القرآن موافقة قول عبد  ،(5) كتابهبراءته يف  وإظهار  ألحد،تصطططططططططططططططديق هللا وحنو 

 ، وحنو هذه الكرامات اليت تدخل يف هذا الباب.صاحل أو حكمه
                                      

 .653ص 4، د.ط، جشرات رايض الصاحلنيابن عثيمني،  (1)
 .307، ص 1ط عطار،ابن ال (2)
 215ص 13، ج2شرح مسلم، ط النووي،انظر:  (3)
وَل هللِا  :كذكر أويس القرين الذي ورد يف احلديث عند مسطططلم  (4) ، »َقْد قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصِإنَّ َرسطططُ ِإنَّ َرُجاًل أَيْتِيُكْم ِمَن اْلَيَمِن يُطَقاُل َلُه أَُوْيس 

َع الدِّيَناِر أَِو الدِّْرَهِم، َفَمْن َلِقَيُه ِمْنُكْم فطَ اَل يَدَُع اِبْلَيَمِن َغرْيَ أُمِّ َلُه، َقْد كَ  ، َفَدَعا هللاَ َفَأْذَهَبُه َعْنُه، ِإالَّ َمْوضطططططططِ تَطْغِفْر اَن ِبِه بَطَياض  ْلَيسطططططططْ
،وأورده النووي يف ابب زايرة أهل 2542ابب من فضططائل أويس القرين برقم:  ،كتاب فضططائل الصططحابة رضططي هللا عنهم «َلُكمْ 
 .عقد رمحه هللا يف شرح صحيح مسلم اباب يف فضائلهكما   ،وجمالستهماخلري 

 واألخبار يف هذا واردة يف السرية على حنو مستفيض ملن أراد االستزادة. (5)
= 
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منها كرامات لألمم من قبلنا ها يف الكتاب والسطططططططططنة واليت وقع ذكر اليت ورد  :احلســـــــيةالكرامة 
كمطططا ذكر   ،نطططده علم من الكتطططابوكرامطططة الطططذي ع الكهف،كرامطططة أهطططل ،ككرامطططات مرمي ابنطططة عمران

وتناوهلا العلماء ابلشطططططططططططرح يف كتبهم حتت ابب كرامات األولياء،  ،ملسو هيلع هللا ىلصكرامات ألصطططططططططططحاب نبينا حممد 
 .(1)والتابعني، وفضائل الصحابة

 :الثالث: دالئل اإلميان بكرامات األولياء يف رايض الصاحلني املبحث

وتقريرا هلذه العقيدة فقد  األولياء،مات اإلمام النووي يف إثبات كرا اعتقادتقدم سطططططططططططططططابقا بيان 
 األولياء وفضلهم(. )كرامات بعنوان:بوب يف كتاب الدعوات يف رايض الصاحلني اباب 

 جم يل ىل مل خل﴿ حيث أورد فيه اآلايت واألحاديث الدالة على إثباهتا حنو قوله تعاىل:

ل وعال، العظيمة توضطططططططح لنا معىن الويل عند احلق ج ت، وهذه اآلاي(2)﴾يم ىم مم خم حم
 السالم.واملتابعة احلسنة ألنبيائه عليهم  وجل،وهو الذي مجع بني اإلميان اخلالص والتوحيد التام هلل عز 

  .(3)وقصصهممن عالمات األولياء  اكما أورد يف الباب األحاديث اليت تبني شيئ

ذي يطلق هو احلديث ال يناهلا،وأعظم حديث يف بيان معىن الوالية وكيفية حتققها، وبيان من 
 الوالية:عليه العلماء حديث 

وُل ا.َّ  عادى يل  إن هللا تعاىل قال: من اإ: ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرَة رضطططططططططي ا.َّ عنه. قَاَل: قَاَل َرسطططططططططُ
مما افرتضططططططططططت عليه: وما يزال عبدي  إىلوليا. فقد آذنته ابحلرب. وما تقرب إيل عبدي بشططططططططططيء أحب 

كنت مسعه الذي يسطططططمع به، وبصطططططره الذي يبصطططططر به، ويده يتقرب إىل ابلنوافل حىت أحبه، فإذا أحببته  
-اجملاهدابب  -(4)االيت يبطش هبا، ورجله اليت ميشي هبا، وإن سألّن أعطيته، ولئن استعاذين ألعيذنه 

  إليه يف ابب التحذير من إيذاء الصاحلني. وأشار-للعبدعالمات حب هللا تعاىل  ابب
                                      

الصطططنعاين، اإلنصطططاف يف حقيقة األولياء وما هلم السطططنة،األولياء، دراسطططة عقدية يف ضطططوء عقيدة أهل  العنقري: كراماتوانظر: (1)
 .رامات واأللطافمن الك

 .17-16، الكهف:37، آل عمران: 26-25واآلايت يف سورة مرمي ، 64-62سورة يونس. اآلية: (2)
 .237 -.392 -. 1005-13-264-31وانظر أيضا األحاديث: رقم: (3)
 . 6502أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، ابب التواضع، رقم  (4)

= 
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فمن كان مؤمناً  تقواهم هلل عز وجل، ىها جزاء هلم علاألولياء كل ا كرامات عثيمني:بن اقال  
 .(1)تقياً؛ كان هلل ولياًا

احلديث يف ، ابب زايرة أهل اخلرييف ومن األحاديث اليت أدرجها النووي يف شطططططططططططططططأن األولياء 
أسري  وهو حديث فضائله،اباب يف  مسلم يف صحيحهاإلمام  له عقدفضل التابعي أويس القرين والذي 

إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سططططأهلم: أفيكم أويس  كان  عمر بن اخلطاب رضططططي هللا عنه أن بن عمرو
بن عامر؟ حىت أتى على أويس رضططططططططططططططي هللا عنه، فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم، قال: من 

: نعم. قال: لك مراد مث من قرن؟ قال: نعم، قال: فكان بك برص، فربأت منه إال موضططططططع درهم؟ قال
يقول: اأييت عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن  ملسو هيلع هللا ىلصقال مسعت رسططططول هللا ، ؟ قال: نعموالدة

من مراد، مث من قرن كان به برص، فربأ منه إال موضطططططططططططع درهم، له والدة هو هبا بر لو أقسطططططططططططم على هللا 
 ألبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل افاستغفر يل فاستغفر له.

؟ قال: الكوفة، قال: أال أكتب لك إىل عاملها؟ قال: أكون يف غرباء فقال له عمر: أين تريد
فقال:  ،فسأله عن أويس ،كان من العام املقبل حج رجل من أشرافهم فواىف عمر  فلما إيلالناس أحب 

يقول: اأييت عليكم أويس بن عامر مع أمداد  ملسو هيلع هللا ىلصقال: مسعت رسططول هللا  ،تركته رث البيت قليل املتاع
له والدة هو هبا بر لو  ،كان به برص فربأ منه إال موضططططططططططططططع درهم،مث من قرن ،ن مرادمن أهل اليمن م

قال: أنت  ،فقال: استغفر يل ،فإن استطعت أن يستغفر لك فافعلا فأتى أويسا ،أقسم على هللا ألبره
 الناس،ففطن له  له،قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاسطططتغفر  ،فاسطططتغفر يل ،أحدث عهدا بسطططفر صطططاحل

 .(2)وجههعلى  فانطلق
  

                                      
 .269 3.ج520ص 1د.ط، ج ، شرات رايض الصاحلنيابن عثيمني (1)
  .2542أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، ابب من فضائل أويس القرين رضي هللا عنه، برقم:  (2)
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 خيفي حاله ويكتم السططر الذي بينه وبني هللا عزكان وأشططار النووي إىل أن ذلك داللة على أنه  
 .(1) هذه طريق العارفني وخواص األولياء رضي هللا عنهمأن يدل لذلك و  شيءوجل وال يظهر منه 

 النوويار إليها أشطططط)إن خري التابعني رجل يقال له أويس إىل آخره(  :ملسو هيلع هللا ىلصيف قوله وهنا مسططططألة 
هذا صططططريح يف أنه خري التابعني وقد يقال قد قال أمحد بن حنبل وغريه أفضططططل التابعني سططططعيد ا :بقوله

بن املسططيب واجلواب أن مرادهم أن سططعيدا أفضططل يف العلوم الشططرعية كالتفسططري واحلديث والفقه وحنوها 
  .(2) ال يف اخلري عند هللا تعاىل

لكرامات أيضا حديث جريج الوارد يف ابب فضل ضعفة املسلمني ومن األحاديث الدالة على ا
 والذي أشران إليه سابقا.

  

                                      
 .94ص 16، ج2شرح مسلم،ط ،النووي (1)
 .95ص  16ج،املرجع السابق (2)
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 مة والتوصياتـخاتـال

 يف ختام البحث أسرد بعض النتائج اليت توصلت إليها:

كتاب رايض الصططططططططططاحلني من أهم الكتب اليت تسططططططططططهم يف إحكام قواعد البناء الصططططططططططحيح  -1
 للدين يف مجيع أبواب االعتقاد من.

يف الربوبية واأللوهية واألمساء  هله يف ووحدانيت كاإلميان ابهلل إهلا واحدا ال شططططططططططططططريئل دال -2
رضي هللا عنهم ومن اتبعهم وصحابته  ملسو هيلع هللا ىلصنيب األمة  ااعتقادهوالصفات، واعتقاد كل هذه املسائل كما 
 إبحسان، كثرية يف كتاب رايض الصاحلني.

جنوده الذين هم مبالئكة هللا  اإلميانأصطططططل من أصطططططول اإلميان الواردة يف رايض الصطططططاحلني  -3
نورا وهدى خللقه منذ أنزل الرسل ابحلق  ابلكتب السماوية اليت أنزهلا ربنا جل وعال واإلميانالكون، يف 

السططططططططالم أمجعني وعدم التفرقة  عليهمابلرسططططططططل كذلك اإلميان و  املبني،وختمها ابلكتاب العظيم والفرقان 
 أمجعني. واعتقاد نبوهتم ورساالهتمبينهم 

اإلميان ابليوم اآلخر ومبا يتقدمه من أشططططراط السططططاعة وعالماهتا، وما يكون فيه من احلشططططر  -4
إليه الناس يف ختامه من مسططططتقر يف  لوما يؤو واحلسططططاب والوقوف يف العرصططططات واملرور على الصططططراط، 

واإلميان  والقرب، اجلنة أو يف النار، وما مير به اإلنسطططططططططططططططان ويعرتيه من أطوار قبل ذلك من أحوال املوت
 من األصول اليت رسخها النووي يف رايض الصاحلني.ابلقدر خريه وشره، 

معرفة حق الصططططحابة رضططططي هللا عنهم وفضططططلهم ومكانتهم وأن هللا اصطططططفاهم لصططططحبة نبيه  -5
اله أحد من واستعملهم يف نصرته ومتكني دينه يف أرضه، وأن هذا الفضل الذي امتازوا به مل ولن ين ملسو هيلع هللا ىلص

  قيام الساعة، من األمور اليت وردت بتفاصيلها رايض الصاحلني.خلقه إىل

اإلميان بكرامات األولياء، وأهنا تقع أبمر هللا من توابع االعتقاد الصططططحيح ألهل السططططنة  -6
وعلمه وحكمته ملن اصططططططططفي واختار من عباده الذين صطططططططحت اعتقاداهتم، وانصطططططططلحت سطططططططرائرهم 

عروف والنهي عن املنكر متحققة أبمر هللا هلذه األمة اليت وبواطنهم، واعتقاد أن فضطططططططططططططططيلة األمر ابمل
اختططارهططا حلمططل لواء الططدين إىل يوم الططدين، وأهنم قططاموا هبططا على الوجططه احلق بال إفراط وال تفريط، 
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واعتقاد ما أمر هللا به من طاعة والة األمور، وجمانبة أهل البدعة، والتزام ما أمر هللا به من حقوق 
وهذه األمور مما وردت يف رايض الصطططططططططاحلني بشطططططططططواهد وأدلة تعزز ن أهل القبلة، للمسطططططططططلم املوحد م

 .اإلميان هبا واعتقادها

خالل التمعن يف أقوال اإلمام النووي يف جل هذه املسائل وجدان أن آراءه مطابقة من  -7
حق ألقوال األئمة املعتربين من أئمة احلق واهلدى، وما وقع منه من التأويل يف بعض الصططططططططططفات يف 

هللا عز وجل فهو معذور نظرا ملا عاصطططططططططططططططره يف عهده من هذا التأويل عند العلماء الذين أخذ منهم 
كان نقال   هأغلب ما كتبفحيث كانت عقيدة األشطططططططططططططططاعرة هي الغالبة يف عصطططططططططططططططره، ، وتتلمذ عليهم

ديثية وليس ابتداء منه رمحه هللا، بل إنه مل يتفر  لتحقيق املسطططططططائل العقدية، بل كانت له صطططططططناعة ح
  .ونقل من علماء عصره

هو منهج احملططدثني يف وهططذا  اإلميططان،بعض أركططان  التططأويططل يفالنووي سططططططططططططططططار على منهج  -8
التأويل الذي تطرق إليه سار عليه على منوال من ، و عصره، ومنهج العلماء الذين أخذ منهم يف عصره

مية ومل أيت أحد نقل عنهم من مشططططايخ عصططططره، فشططططرحه لصططططحيح مسططططلم الذي خدم به األمة اإلسططططال
مبثله قد أخذ جله من شطططططرح القاضطططططي عياض، فهو مل يدرك أشطططططاوسطططططة أهل السطططططنة من علماء السطططططلفية 

 أمثال شيخ اإلسالم ابن تيمية كما تالقهم تلميذه ابن العطار امللقب مبختصر النووي.

 فيماهم النووي رمحه هللا وإن كان قد  ثر مثل أغلب أهل العلم املتأثرين مبشططططاخيهم وعلمائ -9
تتلمذوا عليه، إال أنه كانت له صطططبغته املسطططتقلة، واقرأ قوله يف شطططرحه صطططحيح مسطططلم، عند تعليقه على 

فيجب اإلميان هبا واعتقاد فضطلها واحلكمة فيها وهذا كأعداد الصطلوات ا فضطل التصطبح بعجوة املدينة:
م أبو عبد هللا املازري اإلما هما ذكر ونصططططططططططططططب الزكاة وغريها فهذا هو الصططططططططططططططواب يف هذا احلديث وأما 

وقصططططططططططدت هبذا التنبيه التحذير من عليه، تعرج  والقاضططططططططططي عياض فيه فكالم ابطل فال تلتفت إليه وال
 .(1)ااالغرتار به

 وافق فيما السنة أهل من اجلماعة ينصفون اإلمام النووي ويقولون أبنه السنةعلماء أهل  -10
أخطأ  وقد، ابخلري ملسو هيلع هللا ىلص النيب هلا شهد اليت الثالثة القرون يف السلف وأئمة عنهم هللا رضي الصحابة فيه

                                      
 .3ص 14ج ،2ط شرات مسلم، النووي، (1)
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  ول يف سططططططواء، هللا رمحهم السططططططنة وأئمة األمة سططططططلف فيه وخالف الصططططططفات نصططططططوص من  ولوه فيما
 نشك يف وهو كما قال شيخنا ابن عثيمني:ا ال ،ذلك بعض أو، األفعال أو صفات، الذاتية الصفات

 يف صططططدق قدم فهو له ه شططططيء واجتهاده شططططيء آخر،فخطؤ  ،انصططططح، وإن كنا النقبل خطؤه رجل أنه
 فيه ويقرأ إال املسطططططططلمني مسطططططططاجد من مسطططططططجداً  جتد ال إنك حىت مؤلفاته قبول لذلك ويدل اإلسطططططططالم،

 ابب يف لإلسططططططططططالم قدم أحداً  أن اليوم أعلم وما القبول، على يدل ، وهذا( الصططططططططططاحلني رايض) كتاب
 قد هللا على أ ىل وال وقوته حبوله وتعاىل سطططططططططبحانه هللا أن على ويدلك، قدمه مثلما الرسطططططططططول أحاديث

 كططان  من، العططامططة عنططد حىت بططل، العلم طلبططة لططدى، النططاس لططدى القبول من ملؤلفططاهتمططا كططان  مططا ،قبلهططا
 وملن،، للنووي هللا غفر :أقول فأان، هللا يشطططاء أن إال ،قدم مثلما واملسطططلمني لإلسطططالم يقدم أن يسطططتطيع

 .(1)انتهيا ذلك على وأمِّنوا، واملسلمني اإلسالم هبم هللا عنف ممن شاكلته على كان
  

                                      
 شرات احلديث الثامن والعشرون من األربعني النووية. (1)
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 التوصيات

عقيدة أهل السطططططططططططططنة متأصطططططططططططططلة يف األحاديث النبوية، وحتتاج ملزيد من العناية بتحليلها  -1
وسططططططططططططططرب معانيها، وهذا املطلب مل أيخذ حقه من البحث التحليلي يف األحاديث كما حصططططططططططططططل مع 

 .احلديثيةكتب الفقه 

امتازت كتبه  أمجع، وملاىل العامل إ همام برتاث االمام النووي الذي وصططططططططططططلت مسعة تراثاالهت -2
 وعمره.ابهتمام ابلغ حلياة املسلم يف يومه 

اسططتخراج ما ميكن اإلفادة من تراث النووي وغريه من األئمة يف بيان املهمات من القواعد  -3
 جمافاة.يف  سيس األمة على أسس صحيحة بدون غلو وال 

 عمل دراسة موازنة ومقارنة بني شروح رايض الصاحلني املتوفرة. -4

البحث يف الكنوز احلديثية وشططروح كبار علماء األمة، وسططرب الفوائد العظيمة فيها، وإعادة  -5
 صياغتها يف مؤلفات حديثة تناسب العصر احلديث.
  



365 

 قائمة املراجع
 2ط عثمان، حممد الرمحن عبد: قيقحت داود، أيب سنن شرح املعبود عون الطيب، أبو آابدي، .1

 .(م1968هط 1388 السلفية، املكتبة املنورة، املدينة)
 فيصل د: حتقيق اجلبار، عبد القاضي إىل املنسوب اخلمسة األصول اجلبار، عبد القاضي آابدي، .2

 .(1988 الكويت، جبامعة العلمي النشر جملس الكويت،) عون بدير
-األرانؤوطحتقيق: شعيب ، شرح العقيدة الطحاويةاحلنفي،  ابن أيب العز، حممد بن عالء الدين .3

 (.م1997-هط 1417)بريوت، مؤسسة الرسالة،  10، طهللا بن احملسن الرتكي عبد
 الزاوي أمحد طاهر: حتقيق واألثر، احلديث غريب يف النهاية السعادات، أبو الدين جمد األثري، ابن .4

 .(م1979- هط1399 لعلمية،ا املكتبة بريوت،) ط.د الطناحي، حممد حممود-
 القادر عبد: حتقيق الرسول، أحاديث يف األصول جامع السعادات، أبو الدين جمد األثري، ابن .5

 .(الفكر دار ط: التتمة العلمية، الكتب دار) عيون بشري حتقيق-1ط األرانؤوط
 1ط النشار، سامي علي. د حتقيق امللك، طبائع يف السلك بدائع علي، بن حممد األزرق ابن .6

 .(اإلعالم وزارة: العراق)
 الليثي هللا عبد: حتقيق ،املمات عند الثبات علي، بن الرمحن عبد الفرج أيب اجلوزي، ابن .7

 (1406 الثقافية، الكتب مؤسسة: بريوت)1ط األنصاري،
 السجيباين، على املزيد، أمحد د: حتقيق إبليس، تلبيس ،علي بن الرمحن عبد الفرج أيب اجلوزي، ابن .8

 .(م2016-1437 الوطن، مدار: لرايضا) 1ط
 من ومحايته والغلط اإلخالل من مسلم صحيح صيانة الرمحن، عبد بن عثمان الصالح، ابن .9

 .(1408اإلسالمي، الغرب دار: بريوت) 2ط ابلقادر، موفق: حتقيق والسقط، اإلسقاط
 النيب وفاة بعد الصحابة مواقف حتقيق يف القواصم من العواصم هللا، عبد بن حممد العريب، ابن .10

 واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة: السعودية) 1ط هللا، رمحه اخلطيب الدين حمب: حتقيق ،ملسو هيلع هللا ىلص
 .(1419 واإلرشاد، والدعوة

 بن سعد د: د: حتقيق واالنتقاد، الشك من اخلالص االعتقاد إبراهيم، بن علي العطار، ابن .11
 .(م 2011- هط 1432 مية،اإلسال والشؤون األوقاف وزارة: قطر)1ط الزويهري، هليل

 



366 

 بن مشهور: حتقيق الدين، حميي اإلمام ترمجة يف الطالبني حتفة إبراهيم، بن علي العطار، ابن .12
 .(م 2007- هط 1428 األثرية، الدار األردن،) 1ط سلمان، آل حسن

 النجدي، احلمود محد بن حممد: حتقيق الصفات ألخبار التأويالت إبطال يعلى، أبو الفراء، ابن .13
 (الدولية إيالف دار: الكويت) ط،.د
 أحكام يف النظر جراين عند املخاصم إفحام يف الغالصم حز إبراهيم، بن شيث: القناوي ابن .14

 (1405الثقافية، الكتب مؤسسة: بريوت) 1ط البارودي، عمر هللا عبد: حتقيق القدر،
 عمر، أبو حممود بن عمر: حتقيق السعادتني وابب اهلجرتني طريق بكر أيب بن حممد القيم ابن .15

 .(م1994- هط1414 القيم، ابن دار: الدمام) 2ط
- بريوت الرسالة، مؤسسة)27ط العباد، خري هدي يف املعاد زاد بكر، أيب بن حممد القيم ابن .16

 .(م1994  هط1415 الكويت اإلسالمية، املنار مكتبة
 ط.د والتعليل، كمةواحل والقدر القضاء مسائل يف العليل شفاء بكر، أيب بن حممد القيم ابن .17

 .(م1978 هط1398 املعرفة، دار بريوت)
إبراهيم  السالم عبد حممد: حتقيق العاملني، رب عن املوقعني إعالم بكر، أيب بن حممد: القيم ابن .18

 .1ط (العلمية الكتب دار: بريوت)
 بن يعل: حتقيق واملعطلة اجلهمية على الرد يف املرسلة الصواعق بكر أيب بن حممد القيم، ابن .19

 .1408-1وأيضا ط .(1998-1418العاصمة، دار الرايض،) ،3ط هللا الدخيل حممد
 حامد حممد: حتقيق ،2ط الشيطان، مصايد من اللهفان إغاثة بكر، أيب بن حممد القيم، ابن .20

 ).1975 - 1395 املعارف، مكتبة: الرايض) الفقي،
 مجيل حممد. د: حتقيق رعية،الش السياسة يف احلكمية الطرق بكر، أيب بن حممد القيم، ابن .21

 .(املدين مطبعة القاهرة،) ط.د غازي،
 العمران حممد بن علي: حتقيق ،ت.د ط،.د الفوائد، بدائع بكر، أيب بن حممد القيم، ابن .22

 (. اإلسالمي الفقه جممع جدة،)
 العلمي للبحث الفالح دار: حتقيق الصحيح، اجلامع لشرح التوضيح علي، ابن عمر امللقن، ابن .23

 .(م 2008- هط 1429 النوادر، دار دمشق،) 1ط الرتاث قيقوحت
 



367 

 2ط إبراهيم، بن ايسر متيم أبو: حتقيق البخاري، صحيح شرح خلف، بن علي بطال، ابن .24
 (م2003- هط1423 الرشد، مكتبة السعودية،)
 معطي، نعسان بن رضا: حتقيق الكربى اإلابنة حممد، بن هللا عبيد العكربي،: بطة ابن .25

 .(م 1994- هط 1415 والتوزيع، للنشر الراية دار: الرايض)2ط
 معطي رضا: حتقيق ،1ط والداينة، السنة أصول على واإلابنة الشرح بطة، بن عبيدهللا بطة، ابن .26

 (م 2002ه،1423 واحلكم احلكومة دار: سوراي واحلكم العلوم مكتبة: املنورة املدينة)
 عمان،) 5ط األلباين، الدين انصر حممد :حتقيق اإلميان، احلليم، عبد بن أمحد تيمية ابن .27

 (م1996 هط1416 اإلسالمي، املكتب
 املطبعة: -القاهرة)2ط القلبية، األعمال يف العراقية التحفة احلليم، عبد بن أمحد تيمية ابن .28

  .(1399السلفية،
 أضواء) املقصود عبد أشرف: حتقيق 2ط الواسطية، العقيدة احلليم، عبد بن أمحد تيمية ابن .29

 1999- 1420 لف،الس
 دار)1ط اإلسالمية، احلكومة وظيفة أو اإلسالم، يف احلسبة احلليم، عبد بن أمحد تيمية، ابن .30

 .(العلمية الكتب
-املنورة املدينة)1ط سامل، رشاد حممد. د: حتقيق االستقامة، احلليم، عبد بن أمحد تيمية، ابن .31

 .(سعود بن حممد اإلمام جامعة
 وزارة: السعودية) 1ط املنكر، عن والنهي ابملعروف األمر ليم،احل عبد بن أمحد تيمية، ابن .32

 .(1418 واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون
 دار - الرايض)1ط سن، أبو حممود: حتقيق األوسط اإلميان احلليم، عبد بن أمحد تيمية، ابن .33

 .(هط1422 طيبة،
 احملسن عبد بن محد. د: حتقيق كربىال احلموية الفتوى احلليم، عبد بن أمحد تيمية، ابن .34

 .(م2004   هط1425 الصميعي، دار: الرايض)2ط التوجيري،
 القدر بني اجلمع وحقيقة والصفات لألمساء اإلثبات حتقيق احلليم، عبد بن أمحد تيمية، ابن .35

 .(م2000   هط1421 العبيكان،: الرايض)6ط السعوي، عودة بن حممد. د: حتقيق والشرع،
 



368 

 األوقاف ط قاسم، بن الرمحن عبد: حتقيق الفتاوى، جمموع احلليم، عبد بن أمحد تيمية، ابن .36
 .(م2004- ه1425) السعودية

 املنورة، املدينة) قاسم بن الرمحن عبد: حتقيق الفتاوي، جمموع احلليم، عبد بن أمحد تيمية، ابن .37
 .(م1995 هط1416 فهد امللك جممع

: حتقيق القدرية، الشيعة كالم  نقض يف النبوية لسنةا منهاج احلليم، عبد بن أمحد تيمية، ابن .38
  .(م 1986- هط 1406 اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جامعة) 1ط ،سامل رشاد حممد

 العبيكان، مكتبة: الرايض) ،6ط السعوي، عودة بن حممد: حتقيق ،التدمرية تيمية، ابن .39
 .(هط1416

 ط.د األرانؤوط، القادر عبد: حتقيق الشيطان وأولياء الرمحن أولياء بني الفرقان تيمية، ابن .40
  .(م 1985- هط 1405 البيان، دار مكتبة دمشق،)
 اخلطيب الدين حمب: حتقيق البخاري، صحيح شرح الباري فتح علي، بن أمحد: حجر ابن .41

 (1379 املعرفة، دار: بريوت) ط.د
 دار بريوت،) رشاك أمحد: حتقيق ،2ط األحكام، أصول يف اإلحكام أمحد بن علي حزم، ابن .42

 (. م1983 - هط1403 ،اجلديدة، اآلفاق
 مكتبة صبيح، على حممد) ط.د والنحل، واألهواء امللل يف الفصل أمحد، بن علي حزم، ابن .43

 .(اخلاجني طبعة صفحات مع تتوافق ،1348 العاملية، السالم
: قيقحت وجل، عز الرب صفات وإثبات التوحيد كتاب  إسحاق، بن حممد أبوبكر خزمية، ابن .44

 .(م1994- هط1414 الرشد مكتبة السعودية،) 5ط الشهوان، إبراهيم بن العزيز عبد
 من عاصرهم ومن والرببر العرب  ريخ يف واخلرب املبتدأ ديوان حممد، بن الرمحن عبد خلدون، ابن .45

 .م1988- هط1408 الفكر، دار بريوت،) 2ط شحادة، خليل: حتقيق األكرب، الشأن ذوي
 جمموعة: حتقيق البخاري صحيح شرح الباري فتح أمحد، بن الرمحن عبد دينال زين رجب، ابن .46

 احلرمني دار حتقيق ملكتب احلقوق األثرية، الغرابء مكتبة املنورة، املدينة: الناشر)1ط العلماء، من
 .(م 1996- هط1417 القاهرة

 وظائف، من العام ملواسم فيما املعارف لطائف أمحد، بن الرمحن عبد الدين زين رجب، ابن .47
 (م2004-ه1424والنشر، للطباعة حزم ابن دار) ،1ط
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 إبراهيم: حتقيق والسري، والشمائل املغازي فنون يف األثر حممد، عيون بن حممد الناس، سيد ابن .48
 (م1993-ه1414 القلم، دار-بريوت)1ط، رمضان حممد

 تفسري من اجلديد العقل وتنوير السديد املعىن حترير) والتنوير التحرير الطاهر، حممد عاشور، ابن .49
 .(1984 للنشر، التونسية الدار تونس،) ط.د ،(اجمليد الكتاب

 معوض، علي حممد عطا، حممد سامل: حتقيق االستذكار، عبدهللا، بن يوسف الرب، عبد ابن .50
 .(2000 - 1421 العلمية، الكتب دار: بريوت) 1ط

: حتقيق ،2ط واألسانيد، املعاين نم املوطأ يف ملا التمهيد عبدهللا، بن يوسف الرب، عبد ابن .51
 والشؤون األوقاف عموم وزارة: املغرب) البكري الكبري عبد حممد العلوي، أمحد ابن مصطفي

 (هط 1387 اإلسالمية،
 السليمان، إبراهيم بن انصر بن فهد وترتيب مجع العثيمني ورسائل فتاوى جمموع عثيمني، ابن .52

  .(1413 الثراي، دار-الوطن دار) ط.د
 املنورة، املدينة) 3ط احلسىن، وأمسائه هللا صفات يف املثلى القواعد صاحل، بن حممد عثيمني، ابن .53

 (م2001 هط1421 اإلسالمية، اجلامعة
 املرضية، الفرقة أهل عقد يف املضية الدرة- السفارينية العقيدة شرح صاحل، بن حممد عثيمني، ابن .54

 .(هط 1426 للنشر، الوطن دار الرايض،)1ط
 الرايض،) ط.د املرسلني، سيد كالم  من الصاحلني رايض شرح، صاحل بن حممد مني،عثي ابن .55

 (.هط 1426 الوطن، دار
 مؤسسة) 2ط الرشاد، سبيل إىل اهلادي االعتقاد ملعة شرح صاحل، بن حممد عثيمني، ابن .56

 (1984-1404الرشد، مكتبة الرسالة،
 مؤسسة بريوت،)2ط سلطان، سناحمل عبد زهري: حتقيق ،اللغة جممل فارس، بن أمحد فارس ابن .57

 .(م 1986- هط 1406 الرسالة،
 البدعة، أهل بعض مع القرآن يف املناظرة حكاية أمحد، بن عبدهللا الدين موفق قدامة ابن .58

 (1409 الرشد، مكتبة الرايض،)1ط اجلديع، يوسف هللا عبد: حتقيق
 البيان، دار دمشق،) ط.د ،القاصدين منهاج خمتصر الرمحن، عبد بن أمحد الدين جنم قدامة ابن .59

 .(م 1978- هط 1398
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-1388مكتبة القاهرة، ، د.ط )املغّن البن قدامة أمحد، بن عبدهللا الدين موفق قدامة، ابن .60
1968.) 

 أمحد حسن: حتقيق ،الطيب الكلم من الصيب الوابل بكر، أيب بن حممد اجلوزية، قيم ابن .61
 .(1997-1418 م،حز  ابن دار بريوت،) 1ط بكر، أيب بن حممد إسرب،

 نستعني، وإايك نعبد إايك منازل بني السالكني مدارج بكر، أيب بن حممد اجلوزية، قيم ابن .62
 .(م1996- هط 1416 العريب، الكتاب دار بريوت،) 3ط البغدادي، ابهلل املعتصم حممد :حتقيق

 ط.د عبالعزيز، دأمح حممد: حتقيق واملالحم، الفنت يف النهاية إمساعيل، بن الفداء أبو كثري،  ابن .63
 .(م 1988- هط 1408 اجليل، دار: بريوت)
 دار: السعودية العربية اململكة) 1ط العظيم، القرآن تفسري إمساعيل، بن الفداء أبو كثري،  ابن .64

 .(م2004-هط1425 الكتب، عامل
 بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(.)د.ط  ،د.ت ماجة، ابن سنن يزيد، بن حممد ماجة، ابن .65
 الفقيهي، انصر حممد علي: حتقيق اجلهمية على الرد إسحاق، بن حممد أبوعبدهللا ة،مند ابن .66

  .(األثرية املكتبة: ابكستان) ط.د
 الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممد منظور، ابن .67

 .(1414 صادر، دار: بريوت) 3ط العرب، لسان اإلفريقي
 العلمي البحث عمادة) 1ط البسيط، التفسري الشافعي، النيسابوري أمحد نب علي: احلسن أبو .68

 (1430 اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة-
السمعاين التميمي احلنفي مث املروزي أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد  .69

 1، ط:يزاينحممد بن حسني بن حسن اجل، حتقيق: االنتصار ألصحاب احلديث، الشافعي
 م(.1996هط 1417)السعودية، مكتبة أضواء املنار، 

 األبسط الفقهني على امليسر الشرح مع مطبوع) األكرب الفقه اثبت بن النعمان: حنيفة أبو .70
 العربية اإلمارات دولة) 1ط( اخلميس الرمحن عبد بن حممد  ليف حنيفة أليب املنسوبني واألكرب
 ( م1999- طه1419 الفرقان، مكتبة املتحدة،

ِجْستاين، األزدي عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود، أبو .71  السِّ
 .داود أيب سنن
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ه  1433)الرايض، مكتبة الرشد،  3ط:الشرك يف القدمي واحلديث، ، أبوبكر حممد زكراي  .72
 م(.2012

 ط.د الفقي، امدح حممد: حتقيق احلنابلة، طبقات حممد، بن حممد احلسن أبو يعلى، أيب .73
 (.املعرفة دار: بريوت)
-ه1420السلف، أضواء الرايض،) 2ط البدر، بدر: حتقيق احلسني، بن حممد أبوبكر آجري، .74

 (م200
)املدينة املنورة، 1أمحد النجار، القواعد والضوابط السلفية يف أمساء وصفات رب الربية، ط  .75

 م(.2011هط 1432
 طه  د إبشراف ط،.د والعدل، التوحيد أبواب يف املغّن أمحد بن اجلبار عبد: آابدي أسد .76

 واإلرشاد الثقافة وزارة: القاهرة) عفيفي العال أبو وحققه مدكور؛ إبراهيم  د وراجعه حسني؛
 .(والرتمجة لتأليف املصرية الدار القومي

 دار الكويت،)1ط احلديث، أهل السلف أئمة اعتقاد إبراهيم، بن أمحد أبوبكر إمساعيلي، .77
 .(م1999 هط1420 دولية،ال إيالف

 الكتب دار بريوت،)1ط األحوذي، عارضة هللا، عبد بن حممد القاضي املالكي، إشبيلي، .78
 (1997-1418 مرعشلي مجال: حتقيق( العلمية

 املدينة) ط.د اجلنيدي، شاكر هللا عبد: حتقيق ،الثغر أهل إىل رسالة إمساعيل، بن على: أشعري .79
 (1413 العلمي، البحث عمادة: املنورة

 1ط حممود، حسني فوقية. د: حتقيق الداينة، أصول عن اإلابنة إمساعيل، بن علي أشعري، .80
 .(م1977-ه1397األنصار، دار: القاهرة)
 3ط ريرت، هلموت: حتقيق املصلني، واختالف اإلسالميني مقاالت إمساعيل، بن علي أشعري، .81

 (العريب الرتاث إحياء دار: بريوت)
دار النفائس،  ،األردن) ،1ل إىل دراسة العقيدة اإلسالمية، طأشقر: عمر سليمان، املدخ  .82

 م(.2017ه 1438
 2ط املدخلي، ربيع بن حممد: حتقيق احملجة، بيان يف احلجة حممد، بن إمساعيل أصبهاين، .83

 .(1999م ه،1419 الراية دار: الرايض)
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 1ط لداودي،ا عدانن صفوان: حتقيق القرآن، غريب يف املفردات حممد، بن احلسني أصفهاين، .84
 .(هط 1412 الشامية، الدار القلم، دار دمشق،-بريوت)
 هللا عبد بن العزيز عبد. د: حتقيق الصاحلني، رايض تطريز العزيز، عبد بن فيصل مبارك، آل .85

 .(م 2002- هط 1423 والتوزيع، للنشر العاصمة دار الرايض،) 1ط محد، آل الزير إبراهيم بن
 املعارف، مكتبة الرايض،) 1ط والرتهيب الرتغيب حيحص الدين، انصر بن حممد: ألباين .86

1421-2000). 
 دار: الرايض) ،1ط حبان، ابن زوائد إىل الظمهن موارد صحيح الدين، انصر حممد ألباين، .87

 .(م 2002- هط 1422 والتوزيع، للنشر الصميعي
 بدع: حتقيق األصحاب سب من على العذاب صب هللا، عبد بن حممود املعايل أبو: ألوسي .88

 .(م 1997- هط 1417 السلف، أضواء الرايض) 1ط البخاري، هللا
 مطبعة بغداد،) ط.د الالهورية، األسئلة على العراقية األجوبة حممود، الدين شهاب: ألوسي .89

 .(هط 1301 احلميدية،
 علي: حتقيق املثاين، والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح حممود، الدين شهاب: ألوسي .90

 .(1415 العلمية، الكتب دار: بريوت) 1ط عطية، اريالب عبد
 الباري، حتفة املسمى البخاري صحيح بشرح الباري منحة حممد، بن زكراي أنصاري، .91

 .(م 2005- هط 1426 والتوزيع، للنشر الرشد مكتبة: الرايض)1ط
 على املسلول احلسام الشافعي، احلضرمي احلمريي مبارك بن عمر بن حممد اليمّن، حبرق .92

 1386 املدين، مطبعة مصر،) ط.د خملوف، حسنني حممد: حتقيق الرسول، نتقصي أصحابم
 .(هط
)الدمام، دار ابن اجلوزي،  ،25طالوابل: يوسف بن عبدهللا بن يوسف،أشراط الساعة، .93

1428.) 
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ، هللا حممد بن إمساعيل أبو عبدخباري،  .94

)دار طوق  1، ط:حممد زهري بن انصر الناصر)صحيح البخاري(، حتقيق:  ايمهوسننه وأ ملسو هيلع هللا ىلص
 هط(.1422النجاة، 
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: الرايض) ط.د عمرية، الرمحن عبد. د: حتقيق العباد، أفعال خلق إمساعيل، بن حممد خباري، .95
 .(السعودية املعارف دار

 الرايض، زيع،والتو  للنشر السالم دار) ،2ط البخاري، صحيح إمساعيل، بن حممد خباري، .96
 .(1999-ه1419

 مية على مذهب أهل السنة واجلماعة،بريكان: إبراهيم بن حممد، املدخل لدراسة العقيدة اإلسال .97
 م(.2015ه  1436السعودية، دار ابن عفان، ) 2ط

 شيحا، مأمون خليل: حتقيق الصاحلني، رايض لطرق الفاحلني دليل علي، بن حممد: بكري .98
 .(م 2004- هط 1425والتوزيع، والنشر لطباعةل املعرفة دار: بريوت) 4ط

 مكتبة الرايض،) 1ط حامد، عبدالعلي: حتقيق اإلميان، شعب احلسني، بن أمحد: بيهقي .99
 .(م 2003- هط 1423 الرشد،

 مكتبة القاهرة،) 1ط صقر، أمحد السيد: حتقيق الشافعي، مناقب احلسني، بن أمحد: بيهقي .100
 .(م 1970- هط 1390الرتاث، دار
 السوادي، مكتبة السعودية،) 1ط والصفات، األمساء احلسني، بن أمحد ،بيهقي .101

1413،1993). 
 وأصحاب السلف مذهب على الرشاد سبيل إىل واهلداية االعتقاد احلسني، بن أمحد بيهقي، .102

 .(1401 اجلديدة، اآلفاق دار: بريوت) 1ط الكاتب، عصام أمحد: حتقيق احلديث،
 دار: بريوت)3ط عطا، القادر عبد حممد: حتقيق لكربىا السنن احلسني، بن أمحد بيهقي، .103

 (م 2003- هط 1424 العلمية، الكتب
 دار: بريوت) عواد، بشار حتقيق الرتمذي، سنن-الكبري اجلامع عيسى، بن حممد ترمذي، .104

 )1998اإلسالمي، الغرب
 حممد: حتقيق النووية، األربعني األحاديث على التفتازاين شرح مسعود، الدين سعد تفتازاين، .105

 .(م2004-ه1425 العلمية، الكتب دار: بريوت)1ط إمساعيل حسن
 َسليم حممَّد: 8- 1 جط للعربية نقله آن، بيرت رينهارت ُدوِزي: العربية، املعاجم تكملة .106

 1979 العراقية، اجلمهورية واإلعالم، الثقافة وزارة) 1ط اخلياط، مجال: 10 ،9 جط النَعيمي
  .(م 2000-
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: الرايض) 1ط والصفات، األمساء توحيد من الطوائف مواقف احلليم، عبد بن أمحد: متيمي .107
 (م2002 هط1422 السلف، أضواء

-1422السلف، أضواء: الرايض) 1ط املعية، صفة يف املروية اآلاثر خليفة، بن حممد: متيمي .108
2002). 

 1ط والصفات، األمساء توحيد يف واجلماعة السنة أهل معتقد خليفة، بن حممد متيمي، .109
  (م2002 هط1422 السلف، أضواء الرايض،)
 وأشراط واملالحم الفنت يف جاء مبا اجلماعة إحتاف محود، بن هللا عبد بن محود: توجيري .110

 (1414 والتوزيع، للنشر الصميعي دار: الرايض) 2ط الساعة،
 1ط والتنزيه، اإلثبات ضوء يف النبوية والسنة الكتاب يف يةاإلهل الصفات أمان، حممد جامي، .111
 .(1408 اإلسالمية، ابجلامعة العلمي اجمللس املنورة، املدينة)
 دار: بريوت)1ط العلماء، من مجاعة: حتقيق التعريفات، كتاب  حممد، بن علي جرجاين، .112

 .(م1983- هط1403 العلمية، الكتب
 .(تيمية ابن مكتبة) ط.د الفوائد، طبقات يف النهاية غاية اخلري، أبو الدين مشس: زريج .113
 عبد أمحد: حتقيق العربية، اللغة وصحاح اللغة  ج الصحاح محاد، بن اعيلإمس جوهري، .114

 (م1987-ه1407للمالين، العلم دار) 4ط عطا، الغفور
 يف والصوت احلرف ومسألة والفوقية االستواء إثبات يف رسالة يوسف، بن هللا عبد: جويّن .115

 والتوزيع، للنشر طويق ردا)لرايض،ا 1ط حقي، علوان بن معاذ أمحد: حتقيق اجمليد، القرآن
 )1998 هط1419

 امليمان دار: الرايض) ،1ط الصحيحني، على املستدرك النيسابوري، عبدهللا أبو حاكم، .116
 .(م2014-هط1435 والتوزيع، للنشر

 دار بريوت،) 1ط وعلومه، احلديث يف وأثره النووي اإلمام قاسم، العزيز عبد أمحد حداد، .117
  (م1992-ه1413 1ط اإلسالمية، البشائر

 مكة)1ط العايد، حممد إبراهيم سليمان. د: حتقيق الدين، غريب إسحاق، بن إبراهيم حريب، .118
 .(1405 القرى، أم جامعة املكرمة،
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 اإلمام رسالة ويليه خملوق غري القرآن أن يف رسالة إسحاق، بن إبراهيم إسحاق، أبو حريب، .119
: الرايض) 1ط الشبل، على العزيز عبد بن علي: حتقيق القرآن، مسألة يف املتوكل اخلليفة إىل أمحد
 .(م1995- هط1416 والتوزيع، للنشر العاصمة دار
 حازم املنصورة، الناجية الطائفة العتقاد املنشورة السنة أعالم أمحد، بن حافظ حكمي، .120

  .(هط1422 واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة: السعودية) 2ط القاضي،
 القيم، ابن دار-الدمام) 1ط األصول، علم إىل الوصول سلم بشرح لقبولا معارج حكمي، .121

 .(م1990-ه1410
 سلسلة اجلديع، عبدهللا: حتقيق للحميدي، السنة أصول هللا، عبد أبوبكر احلافظ محيدي، .122

 .احلكمة جملة من خمتارة وحتقيقات حبوث
 عبد بن الرزاق عبد :حتقيق السنة، أصول يف املختار أمحد، ابن احلسن البغدادي، حنبلي .123

 (واحلكم العلوم مكتبة السعودية،) 2ط البدر، احملسن
. د.أ: حتقيق العزيز، الكتاب تفسري يف الكنوز رموز الرزاق، عبد الدين عز احلافظ حنبلي، .124

 (م 2008 هط، 1429 األسدي، مكتبة املكرمة، مكة)1ط دهيش، بن هللا عبد بن امللك عبد
 املطبعة حلب،) داود أيب سنن شرح وهو السنن، معامل مد،حم بن محد سليمان أبو خطايب، .125

 .(م 1932- هط 1351 العلمية،
 السورقي، عبدهللا أبو: حتقيق الرواية، علم يف الكفاية علي، بن أمحد أبوبكر البغدادي، خطيب .126

 .(العلمية املكتبة: املنورة املدينة) د.ط ، د.ت،املدين محدي إبراهيم
 ، معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منهافرق ، غالب بن علي عواجي  .127

، املكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشر والتسويقاململكة العربية السعودية،  -)جدة  4ط
 م(. 2001 هط 1422

لكويت: دار ابن ا)، 2ط-، عثمان بن سعيد، الرد على اجلهمية، حتقيق: بدر البدر دارمي .128
 (.1995-1416-األثري

 اجلهمي املريسي على سعيد بن عثمان سعيد أيب اإلمام نقض سعيد، بن عثمان ،دارمي .129
 السعودية) 1ط األملعي، حسن بن رشيد: حتقيق التوحيد، من وجل عز هللا على افرتى فيما العنيد
 .(1989-1418الرشد، مكتبة
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دار  )بريوت، 2دمريي، أبو البقاء كمال الدين حممد بن موسى، حياة احليوان الكربى، ط: .130
 هط(.1424الكتب العلمية، 

 مطابع املنورة، املدينة) 3ط التدمرية، العقيدة شرح املهدية التحفة مهدي، بن فاحل دوسري، .131
  (هط1413 اإلسالمية، اجلامعة

 عطا حممد بن القادر عبد حتقيق: العاملني رب صفات يف األربعني الدين، كتاب مشس ذهيب .132
 .(هط 1413 واحلكم، علومال مكتبة املنورة، املدينة) 1ط صويف

 إبشراف احملققني من جمموعة: حتقيق النبالء، أعالم سري أمحد، بن حممد الدين مشس: ذهيب .133
 .(م1985-ه1405 الرسالة، مؤسسة) 3ط األرانؤوط، شعيب الشيخ

 األخبار صحيح إيضاح يف الغفار للعلي العلو حممد، بن هللا عبد أبو الدين، مشس ذهيب، .134
 (م1995- هط1416 السلف، أضواء الرايض،)1ط املقصود، عبد أشرف: حتقيق وسقيمها،

: حتقيق واألعالم، املشاهري ووفيات اإلسالم  ريخ حممد، بن هللا عبد أبو الدين، مشس ذهيب، .135
 .(م 1999- هط1420 العريب، الكتاب دار: بريوت) 1ط التدمري، السالم عبد عمر

الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها قزويّن، رازي، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ال  .136
 (.م1997-هط1418)حممد علي بيضون،  1، طوسنن العرب يف كالمها

 ،احملققني، من جمموعة: حتقيق القاموس، جواهر من العروس  ج حممد، بن حممد زبيدي، .137
 .)اهلداية دار) ،د.تط.د
 2ط املبارك، احلسني عبد. د :حتقيق هللا، أمساء اشتقاق إسحق، بن الرمحن عبد زجاجي، .138
 .(م1986- هط1406 الرسالة، مؤسسة)
، البحر احمليط يف أصول الفقه، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادرزركشي،   .139

 (.م1994-هط 1414)دار الكتيب، 1ط:
 .(2002 للماليني، العلم دار) 15ط األعالم، الدين، خري زركلي، .140
 الشيباين حنبل بن أمحد اإلمام مسند لرتتيب الرابين الفتح الرمحن، عبد بن أمحد ساعايت، .141

 .(العريب الرتاث إحياء دار)د.ت ،2ط الرابين، الفتح أسرار من األماين بلو  ومعه
: حتقيق ،2ط الكربى، الشافعية طبقات علي، بن الوهاب عبد نصر أبو الدين  ج سبكي، .142

 .(ه1413-والتوزيع والنشر للطباعة هجر ردا) احللو الفتاح عبد- الطناحي حممد حممود
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 احلرف أنكر من على الرد يف زبيد أهل إىل السجزي رسالة سعيد، بن هللا عبيد سجزي، .143
 ابجلامعة العلمي البحث عمادة املنورة، املدينة) 2ط هللا، ابعبد ابكرمي حممد: حتقيق والصوت،
  .م(2002 هط1423 اإلسالمية،

 األولياء قطب ترمجة يف الروي العذب املنهل الرمحن، بدع بن حممد الدين مشس: سخاوي .144
 (هط1426 العلمية الكتب دار: بريوت) ،1ط املزيدي، فريد أمحد احملرتق الصويف: حتقيق النووي،

 اجلامعة) العبيد، علي بن عبيد: حتقيق احلسىن، هللا أمساء تفسري انصر، بن الرمحن عبد سعدي .145
 .(هط1421- 33 السنة- 112 ددالع املنورة، ابملدينة اإلسالمية

 بن أشرف د: حتقيق ،1ط التائية، القصيدة شرح البهية الدرة انصر، بن الرمحن عبد سعدي، .146
 .(م1998- هط1419: السلف أضواء) املقصود، عبد

صربي سالمة :حتقيق التوحيد، كتاب  شرح السديد القول انصر، بن الرمحن عبد سعدي، .147
 م(2004ه،1425لنشر والتوزيع،دار الثبات ل الرايض،) 1ط شاهني،

 الرمحن عبد: حتقيق املنان، كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري انصر، بن الرمحن عبد سعدي، .148
 .) م 2000- هط1420 الرسالة، مؤسسة) 1ط اللوحيق، معال بن
 يف املضية الدرة لشرح األثرية األسرار وسواطع البهية األنوار لوامع أمحد، بن حممد: سفاريّن .149
 (1982-1402اخلافقني، مؤسسة: دمشق)2ط املرضية، الفرقة قدع
 أيب ابن قصيدة شرح» السنية األفكار ولواقح السنية األنوار لوائح أمحد، بن حممد: سفاريّن .150

 سليمان بن حممد بن هللا عبد: حتقيق: حتقيق ،«السلفية اآلاثر أهل عقيدة يف احلائية داود
 (1994- هط 1415 الرشد، مكتبة: الرايض)1ط البصريي،

اجملالس الوعظية يف شرح أحاديث سفريي، مشس الدين حممد بن عمر بن أمحد الشافعي،   .151
، حتقيق وأبريج: أمحد فتحي عبد الرمحن، من صحيح اإلمام البخاري ملسو هيلع هللا ىلصخري الربية 

 (.م2004-هط  1425)بريوت، دار الكتب العلمية، 1ط:
السعودية، ) 2جنة العلمية بدار املنهاج، ط: ريخ اخللفاء، حتقيق: الل سيوطي: جالل الدين، .152

 م(.2013هط 1434دار املنهاج، 
 أمحد: حتقيق النووي، اإلمام ترمجة يف السوي املنهاج الفضل، أبو الدين جالل سيوطي، .153

 (م1988-ه1408حزم، ابن دار: بريوت) 1ط دمج، شفيق
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 نزار مكتبة) 1ط داش،الدمر  محدي: حتقيق اخللفاء،  ريخ بكر، أيب بن الرمحن عبد سيوطي، .154
  .(م2004-هط1425 الباز، مصطفي

 حممد بن انصر: حتقيق الرتمذي، جامع على املغتذي قوت بكر، أيب بن الرمحن عبد سيوطي، .155
 .(هط 1424 الدعوة كلية  القرى، أم جامعة) ط.د الغرييب، حامد بن
 1، ط:اهلاليل حتقيق: سليم بن عيد ، االعتصام،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخميشاطيب،  .156

 (.م1992-هط 1412)السعودية، دار ابن عفان، 
)لبنان، دار الكتب  2سنوسي، عبدهللا بن حممد، شرح أم الرباهني، حتقيق: خالد زهري، ط .157

 (.2009العلمية، 
 فؤاد د: حتقيق اإلسالم، أهل تدبري يف األحكام حترير إبراهيم، بن حممد الكناين، شافعي .158

- هط1408 بقطر، الشرعية احملاكم رائسة من بتفويض الثقافة دار: قطر) 3ط أمحد، عبداملنعم
 (م1988

)مصر، مكتبة 1شافعي، أبو عبد هللا حممد بن إدريس، الرسالة، حتقيق: أمحد شاكر، ط: .159
 م(.1940هط 1358احلليب، 

 السالم عليه املهدي وهو املنتظر أخبار يف الدرر عقد حيىي، بن يوسف السلمي، شافعي، .160
 الزرقاء، املنار، مكتبة: األردن) 2ط البوريّن، الرمحن عبد بن صاحل بن مهيب يخالش: حتقيق

 (م 1989- هط 1410
 (م2002-هط1423 اآلاثر، دار)2ط العلم، مجاع إدريس، بن حممد شافعي، .161
إبراهيم حممد ، حتقيق: آكام املرجان يف أحكام اجلان، حممد بن عبد هللاشبلي، أبو عبد هللا  .162

 مكتبة القرآن(. )القاهرة، اجلمل
شرتي: سعد بن انصر، األصول والفروع حقيقتها والفرق بينهما واألحكام املتعلقة هبما،  .163

 م(.2005ه  1426 ،)السعودية، دار كنوز إشبيليا1ط
 العلمية، الكتب دار) ،1ط املنهاج، ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغّن الدين، مشس شربيّن، .164

 .(م1994- هط1415
 بريوت،)1ط البخاري، صحيح خبااي كشف  يف الدراري املعاين كوثر  اخلضر، دحمم شنقيطي، .165

 1995- هط 1415 الرسالة مؤسسة
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 د، امللل والنحل، مؤسسة احلليب.حممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحشهرستاين، أبو الفتح  .166
 ،التفسري علم من والدراية الرواية فّن بني اجلامع القدير فتح علي، بن حممد شوكاين، .167

 .(ه1414 -الطيب الكلم دار كثري،  ابن دار دمشق، بريوت،)1ط
 حالق، صبحي حممد: حتقيق األخبار، منتقى أسرار من األوطار نيل علي، بن حممد شوكاين، .168

 .(1427 اجلوزي، ابن دار) 1ط
 (هط1411 املنار، دار: السعودية)1ط السنة، أصول حنبل، بن أمحد شيباين، .169
 حتقيق منها، السلفيني وموقف املعتزلة عن اخلمسة األصول ين،العابد زين بن صاحل شييب، .170

 .(1397-1977 املكرمة، مبكة العزيز عبد امللك جامعة) ط.د جاد، هللا عوض
 اهلجري، الرابع القرن هناية إىل العقيدة تقرير يف اللغويني مناهج حممد، عليو شيخ .171

 (1427املنهاج، دار مكتبة الرايض،)1ط
 عمرية، زكراي: حتقيق الشافعي، اإلمام فقه يف املهذب يوسف، بن علي بن إبراهيم شريازي، .172

 .(م1995ه،1416العلمية، الكتب دار: بريوت) 1ط
 أبو: حتقيق احلديث، وأصحاب السلف عقيدة الرمحن، عبد بن إمساعيل عثمان أبو صابوين، .173

 (م2003-ه1423املنهاج، دار القاهرة،)1ط املنصوري اليمني
 (1991-1412العلمية، الكتب دار: بريوت) 1ط الباقي، عبد فؤاد :حتقيق مسلم، صحيح .174
 من هلم وما األولياء حقيقة يف اإلنصاف: ابألمري املعروف إمساعيل بن حممد صنعاين، .175

 عمادة النبوية، املدينة)1ط البدر، احملسن عبد بن الرزاق عبد: حتقيق واأللطاف، الكرامات
 .(هط1421 اإلسالمية، ابجلامعة العلمي البحث

 األوسط، املعجم القاسم، أبو الشامي، اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان طرباين، .176
 دار: القاهرة) احلسيّن، إبراهيم بن احملسن عبد حممد، بن هللا عوض بن طارق: حتقيق

 .(م1995-هط1415احلرمني،
 دار)د.ت، ،2ط العشرة، مناقب يف النضرة الرايض عبدهللا، بن أمحد العباس أبو: طربي .177

 (العلمية الكتب
 األلباين، الدين انصر حممد: حتقيق الطحاوية، العقيدة حممد، بن أمحد جعفر أبو طحاوي، .178

 .(هط 1414 اإلسالمي، املكتب بريوت،) 2ط
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 ابن دار) 3ط احلليب، حسن بن علي: حتقيق والبدع، احلوادث الوليد، بن حممد طرطوشي، .179
  (م 1998- هط 1419 اجلوزي،

 دار: دمشق) 4ط واحملدثني، الفقهاء وعمدة احملدثني، شيخ النووي اإلمام الدقر، الغّن عبد .180
 .(م1994-ه1415 القلم

)العراق، دار الفجر،  1، ط:التحدايت العقدية املعاصرة يف مقام النبوةعبد الوهاب حسن،   .181
 م(.2016-ه1437اجملمع الفقهي العراقي، 

 اإلسالمي، العامل يف وأثرها السلفية الوهاب عبد بن حممد عقيدة عبدهللا، بن صاحل عبود، .182
 .(م2004 هط1424 اإلسالمية، ابجلامعة العلمي البحث عمادة املنورة، املدينة) 2ط
)الكويت، مكتبة  4، الرسل والرساالت، طعمر بن سليمان بن عبد هللا األشقرعتييب،  .183

 م(.1989هط 1410الفالح ودار النفائس للنشر والتوزيع، 
ي حسن، منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة، عثمان بن عل .184

 م(.2008-ه1429)مكتبة الرشد انشرون، 6ط
عسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن مهران، الفروق اللغوية، حتقيق: حممد إبراهيم  .185

 القاهرة، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع(.-)مصر ، د.ط، د.تسليم
لبنان ، )1ط-يعقويبن يف شعب اإلميان الزبيدي حممد بن حممد حتقيق حممد نظام عقد اجلما .186

 (م2000-ه1420دار البشاير 
 حممد بن هللا عبد: حتقيق املقدسي، الواحد عبد بن الغّن عبد الدين تقي احلافظ عقيدة .187

 .(م1990 هط1411 الفردوس، مطابع: الرايض)1ط البصريي
 1ط املنياوي املنذر أبو: حتقيق االعتقاد، نظم يف دالرشا هنج حممد، بن يوسف: عقيلي .188
 (م 2014- هط 1435)
 (م2009-ه1430إشبيليا، كنوز  دار) 1ط الصاحلني، رايض كنوز  انصر، بن محد: عمار .189
: حتقيق األشرار، القدرية املعتزلة على الرد يف االنتصار اخلري، أيب بن حيىي الشافعي، عمراين .190

 (م1999 هط1419 السلف، أضواء: الرايض) 1ط اخللف، العزيز عبد بن سعود
 الرتاث إحياء دار: بريوت) 1ط البخاري، صحيح شرح القاري عمدة أمحد، بن حممود عيّن، .191

 .(العريب
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-ه1419 الرشد، مكتبة الرايض،) 3ط وأحكامها البدعة حقيقة انصر، بن سعيد غامدي، .192
 (م1999

: حتقيق احلسىن، هللا أمساء معاين حشر  يف األسىن املقصد حممد، بن حممد حامد أبو: غزايل .193
 .(1987 - 1407 واجلايب، اجلفان قربص،)1ط اجلايب، الوهاب عبد بسام

 اإلسالمية الشؤون وزارة: السعودية) 1ط الساعة، أشراط سليمان، بن عبدهللا غفيلي، .194
 (هط1422 واإلرشاد، والدعوة واألوقاف

ن يف تقريب صحيح ابن اإلحسا ،علي بن بلبان الفارسي األمريعالء الدين: .195
 ( 1998 - 1408 مؤسسة الرسالة، ،بريوت)،1،طحبان

 أصول معامل التيمي، احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد هللا عبد أبو الرازي، الدين فخر .196
 .)العريب الكتاب دار: لبنان)سعد الرؤوف عبد طه: حتقيق د.ت،ط،.د الدين،

 إبراهيم د املخزومي، مهدي د: حتقيق العني، معجم كتاب  أمحد، بن اخلليل فراهيدي، .197
 .(اهلالل ومكتبة دار) ،د.ط، د.ت،السامرائي

: إبشراق الرسالة، مؤسسة يف الرتاث مكتب حتقيق احمليط، القاموس الدين، جمد فريوزآابدى، .198
 .(م 2005- هط 1426) ،8ط العرقُسوسي، نعيم حممد

 دار: مصر) إمساعيل حيىي: حتقيق ،1ط مسلم، صحيح شرح املعلم إكمال عياض، قاضي .199
 (1998\1419-الوفاء

 الصحراوي القادر عبد: حتقيق، 1ط املسالك، وتقريب املدارك ترتيب عياض، قاضي .200
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