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 حقوق الطبع 

  ميةـمدينة العالـجامعة ال
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 ( 24إىل اللوحة  1تـحقيق ودراسة من اللوحة ) الضوال وأصناف الكفرذكر الفرق 
 

إذن  دون من صورة أو شكل أّي يف املنشور غري البحث هذا استخدام أو إنتاج إعادة جيوز ال
 مكتوبموقعمنالباحثإاليفاحلاالتاآلتية:

 االقتباسمنهذاالبحثبشرطالعزوإليه. -1
العا -2 املدينة جامعة ألغراضاستفادة وذلك الطرق، مبختلف البحث هذا من مباليزاي ملية

 تعليمّية،الألغراضجتاريةأورحبية.
البحثغرياملنشور،ألغراض -3 منهذا مباليزاينسًخا العاملية املدينة جامعة استخراجمكتبة

 غريجتاريّةأورحبية.
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 الشكراجلزيلجلامعةاملدينةالعامليةعلىإاتحةالفرصةيللتقدميهذاالبحث.

والشكراجلزيللفضيلةالدكتورحممدعزبعلىجهودهالكبريةجداً،ومالحظاتهاليتاستفدتمنها
 .أحسناستفادة
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 اإلهداء
 مهتم لكل املتواضع البحث هذا األعزاءأهدي أحبايب ولكل الدكتورابلفرق فضيلة وللمشرف، ،

 .-حفظههللاتعاىل-عزبأمحدعبداملطلبحممد
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 ملخص البحث
ملؤلفهعثمانبن-ذكرالفرقالضوالوأصنافالكفر-البحثهوعبارةعنحتقيقجزءمنخمطوط

اجلزءهوعبارةعنأربعوعشرينصفحة،يتحدثفيهااملؤلفوهذاعبدهللابنأيباحلسنالعراقي.
رمحه-املؤلفقدموالردعليها.لقدهمنهامنفرق،ابإلضافةلذكرأفكارعنفرقةاخلوارجوماتفرعم

شبهاهتاوضالالهتا،وردوذكرشيئاًكثرياًمن،فرقالغالبهذه،وذكرجهداًيشكرعليه–هللاتعاىل
عليهومنسنةنبيهصلىهللا،،منكتابهللاتعاىلميزاملعلميالهأبسلوباتشبهالأكثرهذهعلى

.فجزاههللاكلخري،علماءوسلم،ومنامجاعال
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ABSTRACT 

 

This research will scrutinise a manuscript authored by Othman bin Abdullah bin Abi Hassan 

al-Iraqi in order to verify and authenticate both the text and its author. This section includes 

twenty-four pages in which the author discusses the deviated sects and types of infidelity in 

Islam. The author scrutinizes and explores the Kharijites and their branches. He thoroughly 

and individually dissects each branch of the Kharijites, their differing creed, principles, 

doubtful evidence and their misguidance. The author also responds to each argument 

technically and methodologically in accordance to the book of Allah, the Sunnah of his 

Prophet peace be upon him and the consensus of the Muslim scholars past and present. 
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مةمقدِّ
منيهده،ونعوذابهللمنشرورأنفسناومنسيئاتأعمالنا،ونستعينهونستغفره،احلمدهللحنمدهإنَّ

وأشهدأنَّ،وأشهدأنالإلهإالهللاوحدهالشريكله،ومنيضللفالهاديله،هللافالمضلله
  .عبدهورسولهحممداً

 (آلعمران.102)﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٱ﴿

 (النساء.1)﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

(األحزاب.71-70)﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ

:ابعدأمَّ
مناألمم، علىغريها به ملمينتَّ مبا وسلم صلىهللاعليه نبينا هللاتعاىلعلىأمَّة لقدمنَّ

الربكةمامليؤتهلغريهاممنسبقنا،ومنذلكنتاجهاالعلمي،وكثرةآاثرهامناملخطوطاتوآاتهامن
-رمحهمهللاتعاىل-الَّيتالحتصىكثرةوتنوعاً،لقدتعبوا مبابذلوه،وخريمانكملبهمسريهتمهوأالَّ

 الرتاثيبقى هذا هذا نشر يف ُنسهم أن الواجبعلينا بل املخطوطات، ماحبيس أبحسن اخلري
ميكن،بتحقيقنصوصهممبايتفقمعالقواعداملتبعةحديثاً،والخيفىعلىذيلبمامتربهأمَّتنا
بعلمالقدماءمنخمطوطاهتم،وحققناه، مناضطرابيفدينها،وخاصَّةيفعقيدهتا،فلعلناإنأتينا

ركاًإنشاءهللاتعاىل،ولكمُأحبأنأكونووضعناهبنييديإخواننالينتفعوابهلكانأمراًحسناًمبا
واحداًممنخيدمهذهاملخطوطات.

 :دراسةوحتقيقالبحثالتكميليللماجستريأنيكونمشروعفاخرتت
حتقيقخمطوط»ذكرالفرقالضَّوالوأصنافالكفر«ملؤلفه:عثمَّانبنعبدهللابنأيباحلسن)العراقي(

والَّيتتشتملعلىذكراخلوارجوفرقهم.-24.منالبدايةإىلاللوحة/هـ(500)ترمحههللا
  

 :موضوعالبحث
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للمؤلف:عثمَّانبنعبدهللابن:جزءمنخمطوط)ذكرالفرقالضَّوالوأصنافالكفر(دراسةوحتقيق
،منبدايةاملخطوطإىلهنايةالكالمعناخلوارج.هـ(500)ترمحههللاأيباحلسن)العراقي(

مشكلةالبحث:

:يفالنقاطالتاليةةالبحثيلاشكإتتبدى

 واملقاالت؟الفرقممنكتبيفوناملتأخرماهياإلضافةاليتأضافها .1
 ؟املقاالتاليتميزتاخلوارجعنأهلالسنةواجلماعةهيما .2
 والفرقبنياخلوارجوبقيةالفرقاملبتدعة؟هما .3
 اخلوارج؟مامدىاحلاجةإىلالتعرفعلىفكر .4
   منخاللماكتبهالرتاثيونعنهم؟الفرقماهواألساسالفكريهلذه .5

وأسباباختياره:أمهيةاملوضوع
املوضوعوأسباباختيارهيفأمورمنأمهها:تكمنأمهية

 .إىلاآلنمليطبعخطوطاملأنَّ -1
املخطوطحتقيق -2 من القسم وخدمتههذا نصه، حتقيق حيث من به، الالئقة اخلدمة وخدمته

 خدمةعلميةمنحيثالتخريجوالتعليق.
ناملتقدمنينسبياًألنَّم-اإلمامعثمَّانبنعبدهللابنأيباحلسن)العراقي(-األصلمصنِّّفأنَّ -3

 هـ(.500)وفاتهكانتيفسنة
 .فرقةاخلوارجغبةيفدراسةالرَّ -4
 وهذايزيديفقيمتهالعلمية.،ةيفالعبارةلوالسهوميتازالكتابابلوضوحيفاألسلوب -5
 .ميتازاملؤلَّفابستيعابهللفرقاملنتشرةيفتلكالفرتة،وماقبلها -6
 .املؤلِّفيذكرشبهةكلفرقةويردعليهارداًعلمياًرصيناًوحمكماًميتازأبن -7

أسئلةالبحث:
 ملاذاافرتقتاألمَّةإىلفرقمتعددة. .1
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 الردودعلىهذهالفرق.أبرزماهي .2
 ماهيأقوالاخلوارجاملخالفةألهلالسُّنةواجلماعة. .3
 ماهوعددالفرقالَّيتتشعَّبتعناخلوارج. .4
 أهمآراءكلفرقة.ماهي .5
دافالبحث:أه
 .والردعليهاأقوالاخلوارجاملخالفةألهلالسُّنةواجلماعةبيانحتقيق .1
 .إخراجخمطوطمهميفالفرقالضالَّةاملسامهةيف .2
 .التدربواالستفادةيفقراءةوحتقيقاملخطوطات .3


 :حتقيقالكتابمنهج
املنهجالتَّايليفحتقيقاملخطوط:-وتوفيقهبعونهللا-سأتبع

لوحة.24حتقيقاجلزءاملختارمناملخطوط،وعددلوحاته -1
 مقابلةاملخطوطونسخهحسبالقواعداإلمالئيةاملعروفة. -2

والفرقاليسريبنيالنسخملأعترببهكمثلحدثناوأنبأان،أوقالوقوله،أوفقالوقال...إخل. -3

أثبتالصواب،وأضعهبنيمعقوفتنيهكذا: -4 ماجزمتخبطئهيف)ا(وكانصوااًبيف)ب(فإيّنِّ
أصححهدونبيان.  ][،وأبنيذلكيفاحلاشية،إالأنيكوناخلطأيفاآلايتفإيّنِّ

 .يةكتابةاآلايتالقرآنيةابلرسمالعثمَّاين،مثَّعزوهابذكراسمالسورةورقماآل -5

األحاديث -6 فإنكاناحلديثيفالصَّحيحنيأويفعزو املعتمدة، إىلمصادرها واآلاثر النَّبوية
أقومبعزوهإىل أكتفيبعزوهإليهماأوإىلأحدمها،وإنمليكنيفأحدمهاأوفيهمافإيّنِّ أحدمهافإيّنِّ

.كتباحلديثاملعتمدة،معذكركالمأهلالعلميفبياندرجته
 منمصادرها.توثيقالنُّقولواآلاثر -7

 شرحالكلماتالغريبةواملصطلحاتالعلمية. -8

 الرتمجةلألعالمالواردذكرهميفالكتاب،ترمجةموجزة. -9
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 االلتزامبعالماتالرتقيم،وضبطماحيتاجلضبط. -10

 وضعالفهارسالعلميةعلىالنَّحواملبنييفاخلطَّة. -11

 جإىلتعريف.التعريفاملوجزابألماكنوالبلدانوالقبائل،وكلماحيتا -12

 وضععناوينللفصولمنعنديمتناسبةمعاحملتوى،وسأضعهابنيمعقوفتني][. -13

الدِّراساتالسابقة:
ويوفقينفضعنهالغبار،فلعليأكونأولمنهلذااملخطوطبعدالبحثقيقعلىحتعثرملأ

،إنَّهويلذلكوالقادرعليه.لتحقيقهوإخراجه
تضمنهالقسمالذيٍسأعملعليه،فقدو املؤلفهذهإشارةسريعةألبرزما -هللارمحه-بدأ

أهلالضَّكتابه السنَّاجلهلوالعمىقدغلبعليهم،فيفزمانه،وأناللمبقدمةذكرفيها ةخالفوا
املطهرة.

 وأخرىام،استباحتاملالاحلر،وبعضهازندقةوقعتيفالبعضهذهالفرقأنَّكيفمثبنيَّ
،مثذكرأناالفرتاقوحتدثعنغالةاملتصوفة،وردعلىضالالهتموفندأقواهلم،اشتغلتابلفلسفة

:وهيةبعدهذاتفرقتإىلستفرقمَّاألوأن-عنهرضيهللا–بدأيفعصرالفتنةحنيقتلعثمان
والراف واملشبضالناصبية، والقدرية، واجلربية، مثإنةهية، واملعطلة، عدَّة،إىلفرقتشعبتكلفرقة،

مثصراطهللااملستقيم.مثذكرأنالفرقةالناجيةهياليتاتبعتتنيوسبعنيفرقة.اثنهاعددحىتبلغ
ابألدلةواحلجج.شبههاوتفنيدهاودحضهاومقاالهتا،والردعلىذكرفرقاخلوارجهبدأبإنَّ
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كشفو.املخطوطالقيمهواجلزءاملتعلقبفرقةاخلوارجاجلزءالذيعملتعليهمنهذاوكان
عليهم.موالردشبهاهت

اإلطارالنَّظري
ويشملالقسماألوَّلمنالتحقيقاملتعلقبدراسةالكتاب،وفيهثالثةمباحث:
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 : وعصره املبحث األوَّل: التعريف ابملؤلف
أظفر بعد-مل والتفتيش البحث عن إال-لمؤلفلترمجة األستاذ ذكره مبا يفعمركحالة
م(عثمَّانبنعبدهللا1106ه()500حوايلعثمَّانالعراقي):»بقوله(6/258معجماملؤلفني)

.«منآاثره:كتابالفرقم.متكلّيباحلسنالعراقي،احلنفي)أبوحممد(.أبن
عصراملؤلف:

وماكانيدورالبيئةالعلميةوالثقافية،علىمعرفةإنمعرفةعصراملؤلفمناألشياءاليتتعني
-رمحههللا-املؤلفومباأنَّأتثريها.املوجودة،وانتشارهاورقالفِّعصرمنصراعاتفكرية،ويفهذاال

عراقًيا خاضعةًكان عموًما املشرق بالد وكانت ، حكمقدوالعباسيني،حلكم بداية يف األمر كان
بنشرالذينيهحىتظهرآلبو،العباسينيمستتباً وبدأوا منالرافضة، والدعوةأفكارالرافضةكانوا

لطةمنالسُّواالستيالءعلىحاولواالسيطرةعلىاحلكموقد،(1)الطائعألمرهللاوخاصةيفزمناإليه
.ويفقدسيطرواعلىمفاصلالدولةو،بيدهملطةاحلقيقيةالسُّنَّولكنهمعزفواعنذلكأل،العباسيني

،(2)ويدعونإليه،وكانوايظهرونالرفضمقاليداألموريفاملغربحتتسطوةالعبيدينياملقابلكانت
آلسيطرةبعداصةخبو،وإهناءوجودالعباسينينيفالسيطرةعلىالعاملاإلسالميوقدرغبالعبيديو

خذوابدعمالعبيدينيالذينأ،اإلمساعيلية،فبدأالعبيديونابلتحركوساعدهميفهذايفالشرقبويه
العباسيالقائمأبمرهللاهللاحبكمتهورمحتهسخرإالأنَّم،والتبشريبدعوهت يفللتصديهلماخلليفة

فطلبالعونواملددمنالسالجقة447)فرتةتلكال منأهلالسنَّه(، القوكانوا فتم علىة، ضاء
البويهيني.
القائمو هللاكان خلفاأبمر أفاضل من عباس بين املتأخرين،وصلحائهمء مدمن ةوطالت

قوهتاتهخالف ومنت الدولة وقار به بويه،(3)وزاد بين دولة انقرضت أايمه فقوي،ويف ،ةالسنَّأهل
ودخلالسالجقةإىلبغداد،وعاد،(4)،وكانهلمعنايةابلعقيدةاألشعريةوظهرتدولةبينسلجوق

 
.1،ط(6/304)،البداية والنهاية ،ابنكثري.،د،ط(106)ص:،الفخري يف اآلداب السلطانية ابنالطقطقي،(1)
)ص:،سنوات احلنابلة ،عليبنحممدابخيِّّلآلاببطني.(1/26)، اتريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار  ، اجلربت (2)

154)
،د،ط(2/13)،العرب يف خرب من غرب ،لذهيبا.(106)ص:،السلطانية الفخري يف اآلداب ابنالطقطقي،(3)
 . د،ط، (255)ص: ، سنوات احلنابلة ،عليبنحممدابخيِّّلآلاببطني (4)



 

7 

رةأخرى.للعباسينيحكمهمالفعليم
ساءتهالناصرلدينهللا،سرتشدومنبعدِّعصراملحىتوهه(ومابعد513ويفحدودعام)

تطلبهبَّفل،املساعدةمنالدولةاخلوارزميةفطلباخلليفةالناصر،العالقةبنيالعباسينيوالسالجقة
.(1)ومتالقضاءعلىالسالجقة

سياسيةوعسكرية،وانتشارراابتطضكانتحقبةااحلقبةتلكيظهرأنوهبذاالعرضالسريع
السنَّ أهل عقيدة ختالف ملعتقدات وقد ة، احمليطةأظهرت الظروف كالبويهينياملخالفونهذه

الناسعلىاعتناقهاوالعبيديني، وإرغام والرتويجهلا املخالفة وكانهدفهملنشرعقائدهم لسيطرةا،
بغداد العباسيني.على حكم العقديوإهناء الفكري الصراع هلذا السياسي،وكان واالضطراب

املخالفة والعقائد األفكار من عدد إحياء يف أثره الر،السلطوي فكر أدىالنتشار وغريهةفضامما
رمحههللالتأليفؤلفاملدعىهوماالواقعالصوفيةوالباطنيةوغريهممنالفرق،ويبدوأنهذاالةغك

.هذاالكتابمبيًنافيهأشهرالفرقاملخالفةللحقومقاالهتا،وبيانخمالفتهاوالردعليها
  

 
/4) ، املوسوعة املوجزة يف التاريخ اإلسالمي جمموعةمناملؤلفني، .،د،ط(1/273)،السالجقة ،(عليحممدحممدالصَّالَّيب1ّ)

 (،د،ط.1
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 أمهية كتاب "ذكر الفرق الضَّوال وأصناف الكفر": املبحث الثان:  
 يعدُّ الفرقكتاب يف املهمة الكتب من الكفر( وأصناف الضَّوال الفرق واملقاالت)ذكر
تبنيمكانةالكتابوأمهيتهابستعراضعملاملؤلفوطريقةترتيبهله،حيث،وتوالردعليهااالعتقادية

شرعابلرّدعلىأهمأصوهلاومقاالهتايذكرسببتسميتها،وأصوهلاوأفكارها،مثَّيفالفرقةذكربيبدأ
.هللاوسنَّةنبيهوآاثرالصحابةوالعلماءواللغةكتابمستمدمنرصنيأبسلوبعلمي

 غريهوهذا عن الكتاب هذا ميز ما الفرقأبرز املقاالت،منكتب بذكر يكتفي ال حيث
االتاإلسالمينيأليباحلسنكتابمقك،أكثرالكتباملؤلفةيفهذاالبابكوتعدادالفرقواألصول
صلالبن،وكتابالفِّللشهرستاينالنحلواملللو،الَفرقبنيالفِّرقلعبدالقاهرالبغداديو،األشعري

به.بلتضمَّنكتابهإضافةمهمةوهيالردعلىاملقاالتاملخالفةوتفنيدالشُحزم،
كتابهعلىالنحواآلت:-رمحههللا–العراقيعثمانوقدرتب

معشرونصنفاً.ذكر األنصاروشيءمنعقدفصاًل،ذكرفيهمبدأأمرمثَّأصنافالكفر،وقالأبهنَّ
انصبة،ورافضة،وقدريَّة،وجربيَّة،مالفرقإىلستفرقأصولكبار،هي:مثقسأخبارهمونسبهم.

ومعطِّّلة. إنَّهومشبِّّهة، فرقةقسَّممثَّ عشرإىلكل اثنيت فصار فرقة، وسبعوة اثنتان الكلِّّي نالعدد
يتشابهيفهذا-فرقة. ومنميزاتكتابذكر، للبغداديالَفرقبنيالفِّرقالتقسيممعكتابوهو

 الضوال العبارالفرق للدّةدقة األلفاظ وسهولة املعاينووضوحها، على بسَ،اللة له يشهد عةما
اخلصم.ججوقوةاملناقشةوالرَّدوقطعحع،وغزارةالعلم،االطِّّال

،ابلتحديدملتُبنّيوفاةاملؤلفرمحههللارمحةواسعةحولاملؤلف،الشَّحيحة:املعلوماتوفاته
واليضريههذا،فقدتركغفرهللالهوأسكنهجنتهإالماذكرمنأنَّهتويفيفالقرناخلامساهلجري،

صلىهللا-معنبيناهوأنحيشرانوإايَّاجلزاء،ةخريجيزيهعناألمَّنسألهللاأنماينبئعنعلمغزير.
.-رضيهللاعنهم-وصحبهالكرام-عيهوسلم
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 وفيه أربعة مطالب:، املبحث الثالث: التعريف ابملخطوط
املطلباألوَّل:عنوانالكتاب،وإثباتنسبتهإىلاملؤلف.

املطلبالثَّاين:منهجاملؤلفيفكتابه.
لكتابالعلمية.املطلبالثَّالث:قيمةا

املطلبالرَّابع:وصفالنسخةاخلطيةومناذجمنها.
:مصادراملؤلف.املطلباخلامس
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 املطلب األوَّل: عنوان الكتاب، وإثبات نسبته إىل املؤلف. 
أليبحممدعثمانبنعبدهللاالعراقي،منخالل«الفرقالضوالّ»ميكنإثباتصحَّةنسبةخمطوط

اثنتان،اتفقتاعلىنسبةالكتابلهكمايفاملقدمةاليتذكرت وقفتعليهمنخمطوطاتومها ما
امسهصرحًيايفكالاملخطوطتني.

كذلكجزماألستاذعمركحَّالةيفكتابه"معجماملؤلفني"بنسبةاملخطوطللمؤلفعثمانبنعبد
العراقي.هللا

 املطلب الثَّان: منهج املؤلف يف كتابه: 
ومتكنهيفاببالفرقوأصوهلا-رمحههللا-منخاللالنَّظريفاملخطوطيتجلىبوضوحإمامةاملؤلِّف

-رضوانهللاتعاىلعليهم-ومقاالهتا،ومنذلكإحاطتهابلفرقالَّيتنشأتمنذعهدالصَّحابةالكرام
الفرقإالوقدذكرها،وذكركلما-رمحههللاتعاىل-املؤلِّفوحىتعصر ،فلميرتكفرقةمنهذه

يساعدالقارئعلىفهمواستيعابهذهالفرق،وأبسلوبمبسط،ليسفيهتعقيد،والغموض.
وممايدلعلىغزارةعلماملؤلِّف،وسعةاطالعهيفالعقيدةعامَّة،ويفالفرقخاصَّة،ويزيد

كتابالعلمية،مايلي:قيمةال
خطوطللفرقالَّيتنشأتمنقبلعصراملؤلفوحىتعصره،لذافاملخطوطكتابمهماملاستيعاب

 .جداًيفموضوعه
وأبطل عليها، رد بل فحسب، واجلماعة السُّنة ألهل املخالفة الفرق أقوال بذكر املؤلف يكتف مل

أقواهلا.
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 ية:املطلب الثَّالث: قيمة الكتاب العلم
 .منكتبالفرقالغنيةابألقوالوالتعليلواألدلةالكتابيعدُّ

أنَّ ابه املوضوع،ألحاديثأيت يثري مما املتنوعة وألفاظها املتعددة، رواايهتا مع املوضوع ختدم الَّيت
 .ويزيدهشرحاًوإيضاحاً

معتقداهتم ذكر مع واحدة، واحدة وعدهم صنفاً، عشرون م أبهنَّ وقال وأصنافهم، الكفرة ذكر مثَّ
 وترهاهتم.

 راهتموطرقدعوهتموأصنافكيدهم.مثَّذكرأوَّلظهوراإلحلادومسائلامللحدينورموزهموإشا
مثَّذكرخامتةيفمبدأأمراألنصار،وشيءمنأخبارهمونسبهم.

 املطلب الرابع: وصف النسخ اخلطية للكتاب: 
تان:نسخمنخمطوطات"ذكرالفرقالضَّوالوأصنافالكفر"الذيوقفتعليه

:ةاألوىل،وقدرمزتهلابـ)أ(نسخوصفال
كتابيفذكرالفرقالضواّل»اءاسمالكتابعلىغالفاملخطوطابللوناألمحر:اسمالكتاب:ج
.«وأصنافالكفر

وبعد،فهذااببذكرالفرقوأصنافالكفر.»اسماملؤلف:جاءيفمقدمةالكتاببعدالديباجة:
.«قالحممدأبوعثمانبنعبدهللابناحلسنيالعراقي،أحلقههللاابلصَّاحلني..

،معدلالكلماتيفالسطرالواحدعشركلمات.23مسطرهتا:
جيدمقروء.عليهابعضالتصحيحاتيفاهلامش.نسخي:خطها

سخوالاتريخالنسخ.ويظهرأنخطهامنخطوطالقرنالسابعالناسخواتريخالنسخ:مليذكرالنا
أوالثامن،وهللاأعلم.

.مكتبةجامعةالرايضها:مصدر
لوحة.41اللوحات:عدد
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بنأيباحلسن)العراقي(عبدهللاعثمَّانبناملؤلف:اسموقدذكريفبطاقةاملخطوط:
هـ500الوفاة:حوايلاتريخ

وقدرمزتهلابـ)ب(:وصفالنسخةالثانية،
.وهيبعنوان)ذكرالفرقاملبتدعةوأهلاألهواءومذاهبهم(

كتابذكرالفرقاملبتدعةوأهلاألهواء»اسمالكتاب:جاءاسمالكتابعلىغالفاملخطوط:
.«ومذاهبهم

ثمانأتليفاإلمامالعاملالعالمة:أبوحممدع»اسماملؤلف:ورداسماملؤلفعلىغالفاملخطوط:
«العراقي الكتاب: ديباجة بعد ذكره وجاء احلسن». بن هللا عبد بن عثمان حممد أبو قال

.«العراقي..
،معدلالكلماتيفالسطرالواحد:إحدىعشرةكلمة.21مسطرهتا:

جيدمقروء.نسخي:خطها
القرنالسابعالناسخواتريخالنسخ:مليذكرالناسخوالاتريخالنسخ.ويظهرأنخطهامنخطوط

أوالثامن،وهللاأعلم.
(.17950ها:شبكةاالنرتنت.موقع"جامعاملخطوطاتاإلسالمية"،رقماملخطوط)مصدر
لوحة،وهيغريكاملة.36اللوحات:عدد
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 مناذجمناملخطوط)أ(:
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 اخلامس: مصادر املؤلف: املطلب 
منداستفا-رمحههللا-أناملؤلف"ذكرالفرقالضوال"كتابيتضحمنخاللالقراءةيف

الفِّالفَ"كتاب بني للبغداديرقرق " هذا ويبدو به، حديثوأتثر الكتابنيعلىاعتماد يفاتفاق
الفِّارتفاال لتقسيم االستفادةقكأساس تظهر وكذلك اخاللمنرق، لفِّتقسيم ،الكتابنييفرق

ذكرالفرق"قسمهاإىلثنتنيوسبعنيفرقةوكذلكفعلصاحبكتاب"فرقالِّالَفرقبني"فصاحب
،"الضوال نقول أن نستطيع اعتمدنَّأكما كه علىكتاب اإلسالميني"ذلك لألشعري،مقاالت "

املثاللوقارانبنيفعلىسبيلهالكتبالثالث،ذتهواضحاًمنخاللاملقارنةبنيعبارويبدوهذا
يفالفرقالضوالذكريففرقةامليمونيةفسنجدتقارابًكبرياً،يقولصاحبكتابةئمةالثالثماقالهاأل

تناتاألوالد،ويزعمونأبنَّهملفهمطائفةجيوِّزوننكاحاجلدَّات،وب:امليمونيةفرقة ثبتحرمتهمبنصِّّ
،الكتاب يوسف، سورة وأنكروا القرآنإوقالوا من ليست ا األشعري:.هنَّ جييزونويقول وامليمونية

هللاحرمالبناتنَّإلونويقو،خوةخوةوبناتبيناإلبننيوبناتالبناتوبناتبناتاإلنكاحبناتال
سورةيوسفليستميزعمونأنَّوحكيلناعنهمماملنتحققهأهنَّخوةوبناتاألخوات.وبناتاإل

القرآن. من ويقول القاهر البغداديعبد : بناتاألواأابحامليمونية األنكاح من وبناتوالد جداد
خواتمهاتوالبناتواألتعاىلىفحترميالنساءابلنسباألاذكرهللامنَّإوقال،خواتخوةواألأوالداإل

اتبناتالبناتوالبناتالبننيوالبنومليذكر،خواتخوبناتاألوالعماتواخلاالتوبناتاأل
.خواتخوةوالبناتأوالداألأوالداإل

كثريلوقارانبنيالكتبالثالث.ومثلهذا
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 القسم الثان  

الدراسة
 والتحقيق

 ( 1) كتاب ذكر الفرق الضوال وأصناف الكفر

(2))العراقي( عثمَّان بن عبد هللا بن أيب احلسن                      
.همسيعجميبإنَّ،ومنِّّهةبفضلهتناعلىالسُّنةواجلماعة،ويعصمنامناألهواءاملضلِّّنسألهللاأنيثبِّّ

بسمهللاالرمحنالرحيم،وصلَّىهللاعلىسيدانحممدوعلىآلهوصحبهوسلَّم.
 خلقه خري على والسَّالم والصَّالة العاملني، رب هلل وآلهاحلمد اهلامشي، العريب األمِّّي النَّيب حممَّد

وأزواجهوذرِّايتهوأهلبيتهوأمَّتهأمجعني،وبعد:(3)وأصحابه
.(5)الفرقوأصناف)الكفر((4)فهذاابب)ذكر(

العراقي احلسني بن هللا عبد عثمَّانبن أبو حممد هللاابلصاحلني(6)قال أحلقه شيئاً:، أَر مل
لفة،وبيانأصنافالكفرة،وطوائفالضَّاللالفجرة،ةالتَّتلفة،وأهلاألهواءاملضلِّّالفرقاملخ(7)ذكر

وادي،إذكثرير ويعتقدون]منالنَّاسيفزماننامييلونإىلالزيغوالتمادي،ويهيمونمنالباطليفكلِّّ
مخيارأهلالنَّادي،وصفوةهللامناحلاضروالبادي .(8)[أهنَّ

 
يف)ب(ذكرالفرقاملبتدعةوأهلاألهواءومذاهبهم.(1)
يف)ب(أتليفاإلمامالعاملالعالمةأبوحممدعثمانالعراقيتغمدههللاابلرمحةوالرضوان،وأعادعلينامنبركاتهآمني،وصلى(2)

هللاعلىسيدانحممدوعلىآلهوصحبهوسلمتسليماًدائماًإىليومالدين.
 .ليستموجودةيف)ب()وأصحابه((3)
 .يف)ب(يفذكر(4)
 .يف)ب(الكفرة(5)
.يف)ب(أبوحممدعثمانبنعبدهللابناحلسنالعراقي(6)
 .يف)ب(منذكر(7)
 .موجوديف)ب(مابنيمعقوفتنيغري(8)
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فأقدمواعلىماهوحليفالتلف،ىجَواحلِّوالعمى،وُسلبعنهمالعقلغلبعليهماجلهل
(1)صارنفاقالطَّبع،وشقاقالنَّزعلديهممألوفاً،وعادفيهم؛والنَّوى،منخمالفةالسُّنة،ومتابعةاهلوى

مااليعنيهم،وسعوايفاقتناءمايضرُّهم(2)كلمعروفمنكراً،وكلمنكرمعروفاً،فأشغفواابشتغال
يغنيهم اجلوارح(3)وال مكمون عن غافلني ،(4) السعيِّّ ذلك شؤم والفضائح، االستدراج ومكنون ،

.(6)،ومتاديهميفالرِّزقواالفتعال(5)شغالواإل
طائفةر حكمةً(8)والفلسفة(7)ابلزندقةواشتغل ولقبوها وقُ، آخر(9)هرفَسَل ، واشتغل ون،

هات .(12)داخلهاالكفروالتعطيل،ومسوهاحقيقةومعرفة(11)واألابطيل،واستعملمزخرفات(10)ابلرتُّ
األحكام،وأعرضواعنسنناإلسالم،وأكبُّواعلىالسُّحتواحلرام،(13)وآخرونرفضواظاهر

 
.يف)ب(إليهم(1)
.يف)ب(شغفواابالشتغال(2)
 .يف)ب(الينفعهم(3)
.اجلوانحيف)ب((4)
 .يف)ب(بذلكبشؤمذلكالسعيواالشتغال(5)
 علىكثريمنأهلالبدع،واليلزمأنيكونلطائفةمعينةمنهم،وهللاأعلم.هذاالوصفيصدق(6)
ر.والزَّن َدقُة:الضيق،زندق:الزِّن دِّيُق:القائلببقاءالدَّهر،فارسيمعرَّب،وهو(7) ،يقولبدوامبقاءالّده  ابلفارسيَّة:َزن دِّكِّرَاي 

الزنديق:.(10/147)،3،طلسان العرب،ابنمنظورهضيَّقعلىنفسه.ألنَّ،وقيل:الزِّن دِّيُقمنه ابلكسرواصطالحًا
اللذ ومها اثنني، إهلني بوجود القائل الثنوي هو الدال وكسر النون يزدانوسكون أو الظلمة وإله النور إبله عنهما يعرّب ان

وأهرمين.ويزدانهوخالقاخلري،والّشرأهرمين)الشيطان(.والزنديقهوغرياملؤمنابهللواآلخرة.وهواملظهرلإلميانواملبطن
.(1/913)،3،طكشاف اصطالحات الفنون والعلوم التهانوي،للكفر.

.(9/273)،3ط،  لسان العرب،احلكمة،أعجمي،وهوالفيلسوفوقدتفلسف.ابنمنظورحمبةفلسف:الَفل َسَفة:(8)
.ويقصداملؤلفهناابلفالسفةمنقدَّمواالعقلعلىالنقل،وجعلواالعقلهواحلاكمالالشرعوالنصوص،يف)ب(وفلسفة(9)

 لذلكوصفهمابلسفه،
َارِّه،وقيل:الرتَُُّّهوالرتَُّّهةواحد،وهوالباطل.والرتَُّّهات:األابطيل،(10) ط،لسان العرب ،ابنمنظورواحدهتاترَّهة،واجلمعالرتَّ

 .(1/346)،د،ط،معجم مقاييس اللغة،ابنفارس(.13/480)،3
.يف)ب(زخرفات(11)
لعلهيقصدطوائفالباطنيةالذيناشتغلكرباؤهمابلفلسفةوادَّعواأنللشريعةظاهروابطن!(12)
 .يف)ب(ظواهر(13)
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صرفوااحلديث(3)قد.(2)«احلرامجوفاملؤمنلاليدخ»-وسلَّمصلَّىهللاعليه-(1)متعلِّّلنيبقوله
املؤمنمينعهإميانهمنتعرض،فمعناهأنَّاحلديثإنصحَّعنوجهه،ومحلوهعلىغريأتويله،فإنَّ
،بليصوننفسهعنهصوانً،واليقعفيههوانً،ألنَّهمسى(4)احلراموتناوله،واليتلوَّثبهأحدبتأهله

،واليتفكَّرمنأين(6)ذلكاإلميان،فيكونكالدَّابةاخلرفة،أتكلماتراه(5)كيعنتَّنفسهمؤمناً،مثَّي
ذلكنزاع ألنَّ عن(7)أاته، عكفوا عناألموال، العصمة وزوال واالستحالل، وضع(8)إىلاإلابحة

[.188:البقرة]اآلية،﴾گ گ گ گ  الشَّرعابلرفعواإلبطال،قالتعاىل:﴿
املمنوعنيعنالعقلوالفطنة،وألفواالكسلوالبطالة،]،(10)والبطنة(9)أهلاخلسَّةوآخرونمن

مكتسبهم ظهورهم، وراء تعاىل هللا كتاب نبذوا مبلغاً، والضَّاللة اجلهل من تدوير(11)وبلغوا
(2)منرؤوسهم(1)،وتنفَّسالصعداءرشعورهم،واختذواصياحاًكزعقةاحلما(13)،ونفض(12)سرورهم

 
.يبيف)ب(بقولالنَّ(1)
احلديث،لكنوإنملتثبتنسبتهللنيب.عثرعليهملأ(2) فمنالواجبعلىكلمؤمنأنيكون-صلهللاعليهوسلم–هذا

هللاحريصاًكلاحلرص أنيكونشديدالورعوالتحريواالبتعادعنكلحرام،وأنجينبنفسهومنيعولأكلاحلرام،النَّ
توعدمننبتجسدهمنحرامابلنار،روىالرتمذيوحسنهعنكعببنعجرة،قالرسولهللاصلىهللاعليهوسلماليربو

حلمنبتمنسحتإالكانتالنارأوىلبه.
 .يف)ب(موجودةغري)قد((3)
 .يف)ب(بتساهلهحىتَّ(4)
 .يف)ب(يتكلعلى(5)
.يف)ب(أيكلكلشيءيراه(6)
 .يف)ب(يراعيالعصمة(7)
 .يف)ب(على(8)
.يف)ب(اخليبة(9)

الشيءخيسوخيسخسة ُء.وَخسَّ وخساسة،فهوخسس:اخَلساَسُة:مصدرالرجلاخلسيسالبنياخلساسة.واخلسيس:الدَّينِّ
 .(2/151)،د،ط،معجم مقاييس اللغة ،ابنفارس.(6/64)،3ط، لسان العرب ابنمنظور،خسيس:َرُذَل.

لفريوز.ا(13/52)3،طلسان العربابنمنظور،.امتالءالبطنمنالطعام،وهياألشرمنكثرةاملالأيضاًوالبِّط نُة:(10)
 .(901)ص:،القاموس احمليط،آابدي

 يف)ب(وجعلوامكسبهم.(11)
 يف)ب(رؤوسهم.(12)
 يف)ب(نقض.(13)
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يام،وارتكبواوص نيإىلقولحالفجورواآلاثم،أصاًلمنأمورهم،مسرتو(3)دورهم،تركواالصَّالةوالصِّّ
 قال -من شيطان اخلدمة-ورهمهمجوهو ارتفعت احملبَّة حمضُ(4)-إذاكملت منهم وذلك كفر،

زايد يف تدعوا ومتكَّنت، حتقَّقت إذا احملبَّة ألنَّ وحمال، ابلباطل ودعوى ومراقبةوضالل، اخلدمة، ة
منعارضاخلذالنواالستدراج،البل(5)اآلدابواحلرمة،ويتولَّدمنهااالضطرابواالمتياج ،خوفًا

فهذا -رضيهللاعنه-معاذبنجبل(6)يتربمصاحباحملبَّةمنساعةاليكونيفعبادةوطاعة،
ككوأبواباجلماعة،وينادييفبدوِّ(7)كان وهكذا(9)،(8)"تعالوانؤمنساعة:"األمريطوفابلسِّّ

يفطائفةبعض-قدَّسهللاروحه-(10)الشيخأبويزيدالبسطامي يفالعارفني،وزاريومًا كانقدوًة
حنوالقبلة،فقالالشَّيخانصرفواراشدين،فمنمليكنهبنخامتأصحابه،فلمَّادخلواعليهرأوهرامياً

النَّبوية األوامر على واحملافظة الشريعة، مبراقبة مزيناً، احلقيقة(11)ظاهره أسرار من ابطنه يكن مل ،

 
 يف)ب(الصعد.(1)
 )رؤوسهم(غريموجودةيف)ب(.(2)
 يف)ب(وارتكاب.(3)
ڍ ڍ ) تعاىليقولقائلهم:منشهداحلقيقةسقطعنهاألمر،وحيتجونبقولههذهالعبارةيتغىنهبابعضاملتصوفة.ف(4)

،3،طدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعنيمابنقيماجلوزية،[99]احلجر:(  ڌ ڌ ڎ ڎ
(1/163). 

َي ُج:(5)
إِّذاداَرامل تِّالُط"كذايفالتهذيبوهوواويٌّوايئّي؛كذايفالناموس.ونقلعنابناأَلعرايّب:ماَجيفاأَلمرِّ االخ 

 .،(1512)ص:،د،ط،اتج العروس حممدالزبيدي،فيه.
 يف)ب(وكان.(6)
 )كان(غريموجودةيف)ب(.(7)
عنمعاذ،معلقاًبصيغةاجلزم(10\1،)1قولالنيببيناإلسالمعلىمخس،ط،اببيف صحيحه،رواهالبخاريهذاكما(8)

 .أنهكانيقول:)اجلسبنانؤمنساعة(-هللاعنهرضي-بنجبل
 يف)ب(ونكفرساعة.(9)
ثالثةُي:أبويزيدالبسطام(10) فأَسَلم.وهم ياً، جَمُوسِّ َسروشانهذا وكانجدُّه َسُروَشاَن. عيسىبنِّ بُن ُفوُر هَّداً،اكانزطَيـ 

ابع داً، من طَاَم.األَأَر ابب بِّس  أهل من وهو . ،حوالِّ ومآئـََتني  تني وسِّّ إح َدى َسنة مات السلميعبدأبو طبقات  ،الرمحن
 ،د.ط.(25/82)، أعالم النبالءسري الذهيب،.،د.ط(35)ص:،الصوفية 

 يف)ب(أوامرالنبوة.(11)
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.(1)وألطافالربوبيةيفشيء
والأكرممنزلة،والأحكمحمبَّةهللت قدأتمَّلناوملجندأرفعقدرًا -عاىلمناألنبياءعلىأانَّ

التَّكليف،أوأُدخليففرائضهأدىن-(2)عليهمالصَّالةوالسَّالم منهمُوضععنه أحدًا ملُيسمعأنَّ
النَّيب(3)ختفيف،بلعكسذلكأوىلوأصوب،إىلالتحقيقأدىنوأقرب،إىل صلَّىهللاعليه-أنَّ

چ ڇ  ﴿:يفحقهدونأمَّته،قالهللاتعاىل(6)وكانالتهجدفرضعني(5)،(4)تورَّمتأقدامه-وسلَّم

يُ» :-صلَّىهللاعليهوسلَّم-(7)وقال، [79]اإلسراء:﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ معشراألنبياء، ضاعفإانَّ
وجلَّ-فإذاكانتاألنبياءمعجاللةقدرهم،وكمالحمبَّتهمهلل،(9)«(8)عليناالبالء ،وكرامتهم-عزَّ

اخلدمة،واإلخاللبظواهرالشَّريعة،كيفجيوزملناليبلغدرجاهتميفالكرامةعليهملُيساحموابرتك
.(11)أنيدَّعيهذهالدعوىاملنكرةالشنيعة(10)واالختصاص

 
قم:يزيدأبويلقال:يقولأيبمسعت:يقولالبسطاميبعمياملعروفمسعت:هذهالقصةجاءتيفالرسالةالقشريية.يقول(1)

بيتهمنخرجفلماإليهفمضيناابلزهدمشهوراًمقصوداًرجالًوكانابلواليةنفسهشهرقدالذيالرجلهذاإىلننظرحىتبنا
هللارسولآدابمنأدبعلىمأمونغريهذا:وقالعليهيسلمومليزيدأبوفانصرفالقبلةجتاهببصاقهرمىاملسجدودخل
 ،د.ط.(1/13)القشريية   الرسالةالقشريي،.يدَّعيهماعلىمأموانًيكونفكيفوسلمعليههللاصلى

 يف)ب(عليهمالسالم.(2)
 يف)ب(أالترى.(3)
،1،اببليغفرلكهللاماتقدممنذنبكوماأتخر،طيف صحيحه،منهاماأخرجهالبخاريأحاديثهذااملعىنجاءيف(4)

رقم135\6) ،)4836، غِّريََة،
ُ
امل مسَِّع أَنَُّه عِّالََقَة، اب ُن ُهَو زِّاَيدر ثـََنا َحدَّ تـََورََّمت  َحىتَّ َوَسلََّم َعَلي هِّ َصلَّىهللُا ُّ النَّيبِّ قَاَم يـَُقوُل:

َذن بَِّكَوَماأَتَخََّر،قَاَل:»أََفاَلَأُكوُنَعب ًداَشكُ َممِّن  َُلَكَماتـََقدَّ  .ورًا«َقَدَماُه،َفقِّيَلَلُه:َغَفَراَّللَّ
 يف)ب(قامحىتتورمتقدماه.(5)
 موجودةيف)ب(.)عني(غري(6)
 يف)ب(وقالالنَّيب.(7)
 )البالء(غريموجودةيف)ب(.(8)
عنأختحذيفة.،20652رقم(،24/246)عنأختحذيفة.،2،طاملعجم الكبري ،أخرجهالطرباين(9)
 يف)ب(واإلخالص.(10)
التحقق(11) ابدعاء هذا ابطلهم وأخرجوا والكسل، للبطالة سلًَّما التصوف اختذوا الذين املتصوفة بعض غالًبا هبؤالء يقصد

ابلوصولإىلاحلضرةاإلهلية،حيثتسقطالتكاليفالشرعيةزعموا،وموَّهواعلىاألتباعجبراينالكراماتورؤاياملناماتومساع
 اهلواتف!



 

22 

مضلٌّ(1)فاحلاصل:راجعإىل القائلبه،واملائلإليه،ضالٌّ ،نصبشبكةتوافقطباعالبطَّالني،(2)[أنَّ
هبا،وخيرجهمعنالدِّين،قددعتناهذهالضرورات،ووقوعهذهاحملذورات،إىلأنيرادَّ(3)ليصرفهم

للغافلنيمن(6)ذلكويدعوهم(5)كالمهموماهمعليه،وغرضهمالذيحيملهمإىل(4)طرف ،تنبيهًا
عِّ(7)النَّاس،وتذكريًاللعاقلنياألكياس،كيفوقدأمرهللاتعاىل اجلهديف(9)وأقرَّ،(8)بذلاجلهدالَوسِّ

املتمرّ انر وإطفاء الدِّين، أعداء لقهر السالح إعداد بقوله وجل-دين، ۇ ۆ ۆ  ﴿ :-عز

مجيعالربيَّة،من(10)وخاطبهمخبطابيتناول،[60:األنفال]﴾اآلية ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ
األسلحة أنَّ خماطبر(11)[نوعةتم]الرَّاعيوالرَّعية،إالَّ إبعدادسالحه،،وكلُّواحٍدمنالنَّاسمأمورر

،وجعل(14)املربوطةاملعدودة(13)،اجلنوداجملنَّدة،والسيوفاحملدودة،واخليوط(12)فجعلسالحامللوك
الد بصاحل اإلمداد والفقراء الضعفاء كيالسالح الفقراء، مواساة األغنياء سالح وجعل عاء،

البدعة،(16)إىلأهلاألهواء،وجعلسالحأهلالعلموالفطنة(15)حيتاجون ،إفراغالوسعيفإماطة
البينة السُّنة للشَّرائع(17)وإحياء والتقوية اإلسالم، معامل إعالء يف والسَّعّي ابلرباهني(1)، واألحكام،

 
 موجودةيف)ب(.)راجعإىل(غري(1)
 .)ب(معقوفتنيفيهتقدميوأتخريواختالفيفرقمالصفحةبني)ا(وبنيالذي(2)
.يف)ب(ليصيدهم(3)
 .يف)ب(لرياد(4)
 .يف)ب(على(5)
.يف)ب(ويدعوهمإليه(6)
 .يف)ب((غريموجودةتعاىل)(7)
.يف)ب(ببذلالوسع(8)
.يف)ب(إفراغ،والذييظهرأنَّههوالصواب(9)
.يف)ب(وخطابهعاميتناوله(10)
 ،وهوالصوابملوافقةاملعىن.يف)ب(متنوعةيف)أ(ممنوعة(11)
.يف)ب(امللوكوالسالطني(12)
.يف)ب(اخليول(13)
.يف)ب(املعددة(14)
منصوبةبكيوعالمةنصبهاحذفالنونألهنامناألمثالاخلمسة.،وهوالصواب)فيحتاجوا(يف)ب(حيتاجوا(15)
 .يف)ب(العظمة(16)
.)البينة(غريموجودةيف)ب((17)
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،(2)ئحةالواضحة،واحلججالالَّ يفإعدادالقوم،ومن(4)كاناألمرعلىهذهاجلملة،ولنا(3)فماذا
ابدايً الدُّعاء، بصاحل اإلمداد يف أيخذ اخلطاب حتت الداخلني وبذل(5)وابلتنبيه، اثنيًا (6)ابلعلماء

تسهيل،وهوالوسع،وتفرغاجملهوديفنصراحلق،وحتصيلاملقصود،مستعيناًابهللتعاىليفالتوفيقوال
حسبناونعمالوكيل.

  

 
 .يف)ب(للشريعة(1)
.يف)ب(احلججالبينةالالئحة(2)
.يف)ب(فإذا(3)
.يف)ب(وكنا(4)
 .ابلتشبهنتفاءليف)ب(و(5)
 .يف)ب(ونبذل(6)
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فصل
،(2)وعثمَّان،وعمر،أعينزمانأيببكرمليكنيفالصَّدراألوَّل،(1)نَّاالفرتاقيفهذهاألمَّةإ

اظهرهذااالفرتاق-أمجعنيرضيَّهللاتعاىلعنهم--وعلي رضيَّهللا-حنيقُتلعثمَّانبنعفانإمنَّ
فرق:النَّاصبيَّة،والرَّافضيَّة،واجلربيَّة،والقدريَّة،واملشبِّّهة،واملعطِّّلة،مثَّ(3)األمَّةعلىستةفافرتقت-عنه

ُأشعبمنكلفرقةاثينعشرفرقة،فصاروااثننيوسبعنيفرقة،علىماأخربانبهالشَّيخاإلمامالعامل
خوقته،أيبطاهرأمحدبنحممدبنأمحدالرتُّكي،بروايتهعنشي(4)مشسالدِّينعمربنإبراهيم

،عنإمساعيلبننيالاحملبويناملروزي،أنبأانأبوالعباسأمحدبنحممداحملبوين،أنبأان-املقرياحلدَّاد
حوشبأبوأعمارأنبأانالفضلبن(5)اإلمامأبوعيسىحممدبنعيسىالرتمذي،حدثنااحلسنبن

صلَّىهللاعليه-أنَّالنَّيب-رضيَّهللاعنه-سلمةعنأيبهريرةموسى،عنحممدبنعمرو،عنأيب
،علىإحدىوسبعنيفرقة،أواثننيوسبعني(6)قتاليهودوالنصارىتفرَّ»قال:-وسلَّم
تفرقت:»أخرى،ويفروايةٍ(8)«(7)[والنصارىمثلذلك،وتفرقتأمَّيتعلىثالثوسبعنيفرقة]فرقة،

إحدىوسبعنيفرقة،وتفرقتالنصارىعلىاثننيوسبعنيفرقة،وستفرتقأمَّيتعلىاليهودعلى
كلُّهاعلى:»،ويفرواية(9)«ثالثوسبعنيفرقة،اثنانوسبعونيفالنَّاروواحدةيفاجلنَّة

.(1)«،إالالسَّواداألعظم(10)الضَّاللة

 
.يف)ب(اعلمأنَّهذهالفرقوافرتاقهذهاألمة(1)
 .يف)ب(كرراسمعثمانمرتنيمرةقبلعليومرةبعدهوأظنهسقط(2)
الستةختالفاملعدودتذكريًاوأتنيثاً.والصواب)ستفرق(لكيتوافققواعدالنحوأيضاً،يف)ب(كذلك)ستةفرق((3) ألنَّ

 . وأظنأنهخطأمنالناسخ

.يف)ب(إبراهيمبنعثمان(4)
.يف)ب(أبو(5)
.)والنصارى(غريموجودةيف)ب((6)
 .غريموجوديف)ب(معقوفتنيبنيما(7)
قالشعيباألرانؤوطحديثصحيح..4596رقم(5\7،)1طاببشرحالسنة،،سننه  يف ،أخرجهأبوداود(8)
،قالشعيباألرانؤوطحديثصحيح.4597(،رقم6\7،)1،اببشرحالسنة،طيف سننه ،أخرجهأبوداود(9)
.يف)ب(كلهايفالضالل(10)
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 بن هللا عبد عنهرضيَّ-عمروعن هللا-(2)هللا رسول قال وسلَّم-قال: عليه هللا  :-صلَّى
أتىعلىبينإسرائيل،حذوالنَّعلابلنَّعل،حىتَّ» علىأمَّيتما لوكانمنهممنأتىأمَّه(3)ليأتنيَّ

بينإسرائيلتفرقتعلىاثننيعالنية يف(5)كلُّها،(4)وسبعنيفرقةلكانيفأمَّيتمنيصنعذلك،إنَّ
.(7)«ماأانوأصحايبعليه:(6)واحدة،قالملَّةالنَّار،إالَّ

.(10):هماملتمثلونمباعليهالصَّحابة(9)عنالفرقةالنَّاجية،فقالوا(8)وُسئلاخللفاءالراشدون
طالب عنأمرياملؤمننيعليبنأيب رواية عنه-ويف هللا على» :-(11)رضيَّ اليهود تفرَّقت قال:

وسبعنيفرقة،كلُّهاهالكةواحدة،وتفرقتالنَّصارىعلىاثننيإحدىوسبعنيفرقة،كلُّهاهالكةغري

 
أابايقلتاألعظمالسوادإالالناريفكلهافرقةعليهمتزيداألمةهذهوإنفرقةوسبعنيإحدىعلىتفرقواإسرائيلبىن»إنَّ(1)

،ابباخلالفيفقتالأهل3،طالكربى  السنن البيهقي،«.محلتمماوعليكممحلواماعليهمقاليفعلونماترىأالأمامة
فممنذهبإىلصحته16783رقم،(8/325)البغي، وتضعيفاً، .لقداختلفالعلماءيفحديثاالفرتاقتصحيحًا

معاوية،وابنعباس،وابنعمر،وعبدهللااإلمامالرتمذي،والعراقي،وابنتيمية،وغريهممناألئمة،ولقدُروياحلديثعن
 .أبلفاظمتقاربةمنالصحابةرضوانهللاعليهمء،وغريهمالدرداوأيبأمامة،مالك،وأيببنوَعو فِّبنعمروبنالعاص،

ولقدانتقدهعلماءاحلديثيفهذاالتضعيف.وال-رحمهللااجلميع–ومنالقائلنيبضعفلفظة)كلهايفالنار(ابنحزم
فمنكفَّر يفمنهاجالسنة:يقولابنتيميةرمحههللا يلزممنقولالنَّيبصلىهللاعليهوسلمكلهميفالنارأيخيلدوافيها،

ثنتان " قوله وليس ... إبحسان هلم والتابعني الصحابة وإمجاع والسنَّة الكتاب خالف فقد : فِّرقةكلَّهم والسبعني الثنتني
انراوسبعونيفالناروواحدةيفاجلنة"أبعظممنقولهتعاىل}إنالذينأيكلونأموالاليتامىظلماإمناأيكلونيفبطوهنم

وسيصلونسعريا{،وقوله}ومنيفعلذلكعدواانوظلمافسوقنصليهانراوكانذلكعلىهللايسريا{،وأمثالذلك
  .منالنصوصالصرحيةبدخولمنفعلذلكالنار

 .يف)ب(عنهما(2)
.يف)ب(حىتإن(3)
 .يف)ب(ملة(4)
.يف)ب(كلهم(5)
.يف)ب(قالوامنهيايرسولهللافقال(6)
.د.ط.2641(،رقم323\4،اببفيماجاءفيمنميوتوهويشهدأنالغلهإالهللا،)يف سننه،أخرجهالرتمذي(7)
.يف)ب(الراشدين(8)
 .يف)ب(فقال(9)
 ملأعثرعلىهذااألثر..يف)ب(أصحايب(10)
.يف)ب(كرمهللاوجهه(11)
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،قالبعض(2)«عشرفرقة،كلُّهاضالَّة،غريواحدةعلىاثنا(1)]وتفرقتتلكالواحدة[غريواحدة
.أهلالعلم:ليساملرادهبذهالضَّاللةعنأصلالتوحيد،بلاملرادهباعدماإلصابةيفاجملتهدات

مسألةمنفروعالتَّوحيد،كإميانأهلالفرتة،(4)اخلطأوالسهويفإحدىعشر:(3)قالبعضهم
التمكُّن وقبل الفعل، قبل تعاىل(5)والنسخ هللا صفات وأزليَّة إىل(6)، أقرب وهذه ذلك، وأشباه ،

األوليلزممنهالقدحيفبعضاألئمة،؛الصَّواب عندأهلالسُّنةواجلماعة،وذلكغريألنَّ مرضيٍّ
،وتغايرألفاظها،إىلمتييزالنَّاجي(7)فرواايهتافنحنحنتاجيفاالستداللهبذهاألحاديثمعاختال

،ألنَّهمام(8)مناهلالك،وإىلبيانأنَّنامنالنَّاجني،وغريانمناهلالكني نأحٍدمنأهلاألهواءإالَّ
.وهويدَّعيأنَّهعلىاحلق،وغريهعلىالبَّاطل

راطاملستقيم عنه،والدَّليل(10)،واهلالكمنتنكَّب(9)فنقولوابهللالتوفيق:النَّاجيمنلزمالصِّّ
إليه،وهوقوله علىاملنهجالذيدعاهللاعباده أانَّ منالنَّاجني، چ چ )لعزوج(11)علىأنَّنا

.[153]األنعام:(چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 
.ويف)ب(وتفرقتتلكالواحدة،سقطمعقوفتنيبنييف)ا(ما(1)
ملأجدههبذااللفظ.(2)
يف)ب(املرادهبااخلطأ.....(3)
 والصواب)عشرة(ألنَّمسألةمؤنث.(4)
 .يف)ب(وقبلالتمكنمنالفعل(5)
ايفأموريقصداملؤلفأنَّهذهالفرقليست(6) خالدةيفالنارألنَّاخلالفبينهاوبنيالفرقةالناجيةليسيفأصلاالعتقادوإمنَّ

الخترجصاحبهامنامللَّة،وقدوقعاخلالففيهاوذكرمنها:أهلالفرتةالذينكانوابنيبعثةنبيناصلىهللاعليهوسلموبعثة
أمال،وتغيريأمرقبلأنيفعلهالعبادكماحصلمعبينإسرائيليفإذوقعاخلالففيهمهليعذرونعيسىعليهالسالم

شأنالبقرةاليتأمروابذحبهاوصاروايسألونوتتبدلصفاتالبقرةبسببسؤاهلمهلهونسخأمال،وكذلكاحلالابلنسبة
 أمثالهذا.لبعضصفاتهللاكاخللقمثاًلهلنقولأنَّهللاخالققبلأنخيلقأمبعدأنخلق،ويف

.اهتارويف)ب((7)
.يف)ب(صفحةمكررة(8)
.(2/1057)،1،طمعجم اللغة العربية املعاصرة،املستقيم:الطريقالسوّي.دأمحدخمتارعبداحلميدعمرالصراط(9)
،3،طلسان العرب .ابنمنظور،(1/228)، 4ط، الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري،تـََنكَّبه،أيجتنَّبه.(10)

(1/770). 
 .يف)ب(بقولهعزوجل(11)
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رسولهللا(1)خطَّقال:ملَّانزلتهذهاآلية،-رضيَّهللاعنه-فقدرويَّعنعبدهللابنمسعود
وقال-صلَّىهللاعليهوسلَّم- سبيلهللا»:خطًا خطوطاً،"هذا :عنميينهومشاله،وقال(2)مثَّخطَّ

،اآلية ملَّانزلت:ويفروايةأخرى،(4)"يدعوإليه، (3)الرَّجيمسبيلمنهاالشَّيطانهذهسبل،وعلىكل
وسلَّم-خرجرسولهللا وجلسبنيظهراهنم (5)-صلَّىهللاعليه أحد، مثَّخطَّ حنوه، خطًا فخطَّ
،(6)«ظمعليكمابلسَّواداألع"وثالثنيخطاً،ومناجلانباآلخركذلك،مثَّقال:جانيباخلطست

 األعظمأهلوقال: ابلسَّواد املراد اخلطُّ،(7)االستدالل دعا(8)]األوسط[، هللا، سبيل إليه(9)وهو
النَّيبب،(10)عباده ذلكاخلطوط-صلَّىهللاعليهوسلَّم-دليلأنَّ حنوه،ومالهإىلنفسه،وفيه(11)خطَّ

وهوعلىسبيلهللا،ومنتنكَّبعنه،واتَّبعتلك(14)اخلطإيلَّ(13)إىلأنَّمنيلزمهذا(12)إشارةمنه
 النَّيب ذلكبقول ويتأكَّد الشَّيطان، سبيل يكونعلى ، عينِّّ بعد وسلَّم-السُّبل، هللاعليه :-صلَّى

رون،وأهلدين(15)" دينهللابنيالغلوِّوالتقصري" ،وأهلتلكالسُّبلبعضهمغالون،وبعضهممقصِّّ
عناإلماماألعظمأابهللا رويَّ بلهمعلىسبيلخيالفسبيلمجيعهم،علىما منهم، (16)ليسوا

 
.يف)ب(خطيل(1)
.)خطوطاً(غريموجودةيف)ب((2)
.)الرجيم(غريموجودةيف)ب((3)
وأقرهالذهيب.،وصححهاحلاكم.4142،برقم(207\7،)الطبعةاألوىلاملسند،،رواهأمحد(4)
.يف)ب(إىلأصحابهوجلس(5)
ملأجدهاهبذااللفظ.(6)
.)وقال:أهلاالستداللاملرادابلسَّواداألعظم(مابنيقوسنيغريموجوديف)ب((7)
األوسطوهوالصواب.ويف)ب(ويبدوأنهخطأ،)واالمسا(هكذايف)ا((8)
.يف)ب(الذيدعا(9)
.يف)ب(دعاعبادهإليه(10)
.يف)ب(اخلط(11)
 .)منه(غريموجودةيف)ب((12)
.)هذا(غريموجودةيف)ب((13)
إيل.يف)ب(وصل(14)
وضعدينهللادونالغلووفوق:هقالنَّأعناحلسن بلمنكالماحلسن.-صلىهللاعليهوسلم–ملأجدهمنكالمالرسول(15)

د.ط.(282)ص:،الزهد ،أمحدبنحنبل.التقصري
ابدلمناإلماموهيجمرورة.ولعلهخطأمنالناسخ.وقدرويعنأيبحنيفةيفبيانمذهبأهل(16) الصواب)أيب(ألهنَّ
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،وال(2)والتفويض(1)وقدسئلعنأهلالسُّنةواجلماعة،فقال:الجرب-رمحههللا-حنيفةالنُّعمان
وال(4)والتعطيل(3)تشبيه رفض(5)نصب، الشَّعيب(6)وال ورويعن ،(7) والأيضاً: حممد آل أحبَّ

ماكانمنحسنةفمنهللا،،(1)،-(9)والتكنمرجئاً(8)تكنرافضياً،أرجعاألمورإىلهللا واعلمأنَّ
 

أنالتعطيلوالتشبيهوالجربوالتفويض،وقدرويذلكعنحممدبنعليالباقررضيهللاعنهما. السنةواجلماعة:
 (،د.ط.22،)صويةشرح العقيدة الطحاالقاضيإمساعيلالشيباين،

اجلرب:هونفيالفعلحقيقةعنالعبدوإضافتهإىلالربتعاىل،واجلربيةأصناف:فاجلربيةاخلالصة:هياليتالتثبتاجلربية(1)
للقدرةأثراًللعبدفعاًلوالقدرةعلىالفعلأصاًل،واجلربيةاملتوسطة:هياليتتثبتللعبدقدرةغريمؤثرةأصاًل؛فأمامنأثبت

فليسجبربي. ،اإلابنة الصغرى .ابنبطة،(16)ص:د.ط،،امللل والنحل،لشهرستاينامايفلفعل،ومسىذلككسباً؛
.(1/160)د،ط،

ويفابباألمساءوالصفات:هوالتفويضيفاللغةيدورحولعدةمعانمنها:الردإىلالشيء،والتحكيمفيه،والتوكيل.(2)
أوهوإثباتالصفات،وتفويضاملعىنوالكيفية.،أبنمعايننصوصالصفاتجمهولةغريمعقولة،اليعلمهاإالهللااحلكم

بنأمحداحلمد إبراهيم بن ،1،، طمصطلحات يف كتب العقائد ،حممد (11)ص: هللا، رمحه شيخاإلسالم وأما.وقال
فإنمناملعلومأنهللاتعاىل جيوزمعذلكأنيرادمنادبرالقرآنوحضناعلىعقلهوفهمهفكيفأمرانأننتالتفويض:

.(1/132)د.ط،،درء تعارض العقل والنقلابنتيمية،اإلعراضعنفهمهومعرفتهوعقله؟
ذاتالبار:املشبهةصنفان(3) بذاتغريهوصنفآخرونشبهواصفاتهبصفاتغريهوكلصنفمنهذينيصنفشبهوا

الصنفنيمفرتقونعلىأصنافشىتواملشبهةالذينضلواىفتشبيهذاتهبغريهأصنافخمتلفةوأولظهورالتشبيهصادرعن
.(214)ص:،2ط، اجيةالفرق بني الفرق وبيان الفرقة النعبدالقاهربنطاهرالبغدادي،.أصنافمنالروافضالغالة

 (.25)ص:،د،ط،امللل والنحل ،للشهرستاين
،تلبيس إبليس.ابناجلوزي،أنكلمايقععليهوهماإلنسانفهوخملوقومنادعىأنهللايرىفهوكافرنزعموي:املعطلة(4)

.(2/62)، د، ط،واجلهميةاجتماع اجليوش اإلسالمية على غزو املعطلة .ابنقيماجلوزية،(21،)ص:1ط
كتاب  ي،البقاءالكفووأبقالالكفوي:النصبيقالملذهبهوبغضعليبنأيبطالبوهوطريفالنقيضمنالرفض،(5)

.8،ط(138)ص:،القاموس احمليطي،الفريوزآابد  ،د.ط.(1464ـ)ص:الكليات 
وعمرالرافضة:(6) بكر أيب إمامة لرفضهم رافضة مسوا األشعري، ،3ط،مقاالت اإلسالميني. القاهر(16)ص: .عبد

.2،ط(15)ص:، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،
عامربنشراحيلبنعبدبنذيكبار(7) وذوكبار:قيلمنأقيالاليمن،اإلمام،عالمةالعصر،أبوعمرواهلمداين،،الشعيبِّ

. (7/329)،سري أعالم النبالءالذهيب،للهجرة.104شبابتويفسنةوقيل:ولدسنةإحدىوعشرين،قالهمثالشعيبِّ
.1،ط(7/128)، إكمال هتذيب الكمال،  ُمَغل طايبنقَلِّيجد.ط.

.يف)ب(إىلهللاتعاىل(8)
اإلرجاءعلىمعنيني:أحدمهامبعىن:التأخري؛كمايفقولهتعاىل:"قالوا:أرجهوأخاه"،أي:أمهلهوأخره.والثاين:إعطاء(9)

ابملعىنأماإطالقاسماملرجئةعلىاجلماعةابملعىناألولفصحيح؛ألهنمكانوايؤخرونالعملعنالنيةوالعقد.وأماالرجاء.
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املذكورينمنأهلالنَّصب(2)وماكانمنسيئةفمننفسك،والتكنقدرايً ،وإذاثبتمباذكرانأنَّ
لي والتَّعطيل، والتَّشبيه والقدر واجلرب فتعنيوالرَّفض واجلماعة، السُّنة أهل من السُّنة(3)سوا أهل أنَّ

تعاىل هللا بفضل وحنن وهم سبيلهم، غري على سبيلهم ويكون خيالفوهنم، الذين هم ،(4)واجلماعة
 حممد آل حنبُّ وبيانذلكأاّن املخالفون، وسلَّمصلَّى-وأولئكهم منالر-هللاعليه افضةولسنا

بسببمتابعتهماالَّذينيبغضونأاببكر ويكفِّرونالصَّحابة وعمر، الَّذين(5)، مناخلوارج، ولسنا ،
الفريقنيمجيعاً،(6)،وأهلالبيت،بسببختلفهمعنحربأهلالردَّة،فنحنإذنفارقناايبغضونعلي 

فنكون غريمسلكهم، أيضاً(7)وسلكنا والقدريَّة خنالفاجلربيَّة، فهكذا واجلماعة، ،ألنَّأهلالسنَّة
ويرون وينسبونالقبائحإىلهللاتعاىل، والكسبوالاختيار، العبدالفعلله يزعمونأبنَّ اجلربيَّة

يزعمونأنَّكل(8)عقوبةهللاعبادهبسببالكفرواملعاصي،خارجاًعناحلكمة،والقدريَّةيفمقابلتهم
ادة،يفأفعالالعبيد،وينسبونالعجزإىلهللاعبدخالقفعله،والمشيئةهللتعاىل،والتقدير،والإر

بتقديرهللاتعاىل وشرها، أفعالالعبادكّلها،خريها أنَّ فنقول: تعاىل،وحننخنالفالفريقنيمجيعاً،
 

التنفعمعالكفرطاعة.وقيل:اإلرجاء:أتخريحكم يقولون:التضرمعاإلميانمعصية،كما فإهنمكانوا الثاينفظاهر؛
،لشهرستاين.اصاحبالكبريةإىليومالقيامة؛فاليقضيعليهحبكممايفالدنيا:منكونهمنأهلاجلنة،أومنأهلالنار

.2،ط(190)ص:الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية،  .عبدالقاهرالبغدادي(37)ص:،د.ط،امللل والنحل 
احلسنبنعقبة.حداثنكانعبداًحبشياًوالتكنخارجياً(هيغريموجودةيف)ا(إيف)ب()وأطعإمامكيفطاعةهللاو(1)

أنما،واعملابلقرآنوالتكنحروراي،رافضياأحبأهلبيتنبيكوالتكن:مسعتالشعيبيقول:املراديقال واعلم
فمنهللا فمننفسكوالتكنقدراي،أصابكمنحسنة أصابكمنسيئة حبشيا،وما وإنكانعبدا ابن.وأطعاإلمام

 ،د.ط.(25/372)،اتريخ دمشق،عساكر
هدىنفسهومنشاءأضلهاومنشاءخبسهاالذينيقولونالقدروأناألمرأنففمنشاء:القدريةجموسهذهاألمة(2)

يفملكهحظهاوأمهلهاومنشاءوفقهاللخريوكملهاكلذلكمردودإىلمشيئةالعبدومقتطعمنمشيئةالعزيزاحلميدفأثبتوا
.(3)ص:،د.ط،والتعليلشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة .ابنالقيم،اليشاءويفمشيئتهمااليكونما
، د.ط. (3)ص:،امللل والنحل،لشهرستاينا

وتيقن(3) .يف)ب(تبنيِّّ
.)تعاىل(غريموجودةيف)ب((4)
 .يف)ب(متابعتهماهلما(5)
 .يف)ب(فرقنا(6)
.يف)ب(فنحن(7)
.)يفمقابلتهم(غريموجودةيف)ب((8)
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وابوالعقاب،ومشيئتهوإرادته،وللعبدكسبواختيارصحيح،يستحقبذلكالكسبواالختيارالثَّ
،والكلمنه(2)خملوقهللتعاىل،غريخارجةعنمشيئةهللاوإرادته(1)وذلكالكسبواالختيارفيه

ابملخلوق، اخلالق يشبِّّهون املشبِّّهة ألنَّ أيضاً، واملعطِّّلة، املشبِّّهة، خنالف وهكذا وحكمة، عدل
،واملعطِّّلةيفمقابلتهمينفونهوينفونصفاته،ويقولون:حننال(3)ويصفونهمبااليليقجباللربوبيته

لوقلناهوشيء،وغريهشيء،وهوموجود،وغريهموجود،](4)هوموجودأونقولهوشيء، (5)[ألانَّ
.(8)والهوموجود،أوغريموجود،(7)النقولهوشيء(6)يلزممنهاالشرتاك،فنحنإذاً

هوشيء،نردُّعلىالفريقنيكالمهم،وخنالفهممجيعاً،فنقول:-وتوفيقهبعونهللاتعاىل-وحنن
به وصف قال(9)الكاألشياءكما (  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٺ ):(10)نفسه

.[11]الشورى:

 
 .)واالختيارفيه(غريموجوديف)ب((1)
وإرادته.يف)ب(مشيئته(2)
وأمامشبهةاحلشوية؛فحكىاألشعريعنحممدبنعيسى،أنهحكىعن:مضر،وكهمس،وأمحداهلجيمي:أهنمأجازوا(3)

غوايفالرايضةواالجتهادإىلحدعلىرهبم:املالمسة،واملصافحة،وأناملسلمنياملخلصنييعانقونهيفالدنيازاآلخرة؛إذابل
الفرق بني الفرق وبيان  .عبدالقاهرالبغدادي،(25)ص:د.ط،، امللل والنحل ،شهرستاينال.اإلخالصواالحتاداحملض

 .2،ط(214)ص:،الفرقة الناجية
.يف)ب(وغريهموجودألنهيلزممنهاالشرتاك(4)
 .غريموجوديف)ب(معقوفتنيمابني(5)
.(غريموجودةيف)ب(إذا)(6)
.غريوالهوشيءيف)ب(أو(7)
أصحابجهمبنصفوان،وهومناجلربيةاخلالصة.ظهرتبدعتهبرتمذوقتلهساملبنأحوزاملازينمبرويفاجلهميةاملعطلة:(8)

آخرملكبينأمية:وافقاملعتزلةيفنفيالصفاتاألزلية،وزادعليهمأبشياء:منهاقوله:الجيوزأنيوصفالباريتعاىل
كونه:حياً،عاملاً؛وأثبتكونه:قادراً،فاعاًل،خالقاً؛ألنهاليوصفبصفةيوصفهباخلقه؛ألنذلكيقضيتشبيهاً؛فنفى

)ص:تلبيس إبليس .ابناجلوزي،(17)ص:،د،ط،امللل والنحل،لشهرستايناشيءمنخلقه:ابلقدرة،والفعل،واخللق.
أهلال1(،ط21 املؤلفرمحههللاهيعقيدة عقيدة أنَّ واضحًا جليًا لنا يظهر وهنا سنةواجلماعة،وخيالفعقائدأهل.

األهواءوالزيغ.
 .)به(غريموجودةيف)ب((9)
 .يف)ب(حيثقال(10)
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قولناهوشيء،؛ [19]األنعام:   (چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ):وقالأيضاً:تباركوتعاىل ألنَّ
وقولنا:الكاألشياء،ردٌّعلىاملشبِّّهة،وهكذايفسائرالصفات،نقولكماأنَّهالردٌّعلىاملعطِّّلة،

فات،دون(2)التشبهصفاتاملخلوقني،إذهوأزيل(1)يشبهاملخلوقني،فصفاتهأيضاً الذَّاتوالصِّّ
عبادهإليه،(5)خالفناأهلاألهواءمجيعاً،وسلكناالسبيلالَّذيدعاهللا(4)ذكرانأانَّ(3)غريه،فثبتمبا

 النَّيب وسلَّم-ومساه عليه هللا بقوله-صلَّى النَّاس به وأغرى األعظم، (6)السَّواد ابلسَّواد»: عليكم
.(7)«األعظم

هاملنَّانالقدير،إبجابةالدُّعاءأنيثبتناعلىالسُّنةواجلماعة،ويوفقنالكلخريوطاعة،إنَّ(8)نسألهللا
.جدير

  

 
.)أيضاً(غريموجودةيف)ب((1)
األزلاستمرارالوجوديفأزمنةمقدرةغريمتناهيةيفجانباملاضيمدةاليتوهمانتهاؤهاابلفكروالتأملالبتةوهوالشيء(2)

.(1/16)،د.ط،املعجم الوسيط .1،ط(21)ص:التعريفات للجرجان .اجلرجاين،الهنايةلهالذي
 .يف)ب(مباقد(3)
قد(4) .يف)ب(أانَّ
.يف)ب(هللاتعاىل(5)
.)بقوله(غريموجودةيف)ب((6)
أمَّيتالجتتمععلى":يقول-هللاعليهوسلمصلى-عنأيبخلفاألعمى،قال:مسعتأنًسايقول:مَسعترسولهللا(7) إنَّ

.(1220)(،رقم367\1)،1،طيف مسنده،أخرجهعبدبنمحيد."األعظمضاللة،فإِّذارأيتماختالفًا،فعليكمابلسَّواد
(:هذاإسنادضعيف.وأخرجهأيًضا:ابنأىبعاصمىف4/169بوصريى)(قالال3950،رقم2/1303وابنماجه)

(2/431(،قالاملناوى)1318،رقم2/261)،(والدارقطىنىفاألفرادكماىفأطرافابنطاهر84،رقم1/41السنة)
وللحديثأطراف:قالابنحجر:حديثتفردبهمعاذبنرفاعةعنأىبخلفومعاذصدوقفيهلنيوشيخهضعيف

(.8/396)،د،ط،جامعاألحاديث،أخرىمنها:"إنهللاقدأجارأمىت".عبدالرمحنالسيوطي
 .يف)ب(هللاتعاىل(8)
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 فصل
 . يف ُشبه أهل األهواء وأصنافهم، ومقاالهتم واجلواب عنها

إىل منسوبون احلروريَّة و أيضاً، واملارقيَّة واخلارجيَّة، العجاردة، و احلروريَّة، هلم ويقال النَّاصبيَّة: أمَّا
موضعابلبحرين،وكانأهلهاعيَّابنيألهلالسُّنةواجلماعة،طعَّاننيفيهم،متعنِّّتني(2)،اسم(1)مهتحرور

أتتعائشة يفالسَّواد،حىتَّ امرأة هللاعنها-ُرويأنَّ احلائضالصَّومومل-رضيَّ تقضِّ مَل فقالت:
الصَّالة؟فقالتعائشة -صلَّىهللاعليهوسلَّم-كنَّايفزمنالنَّيب"أنتحروريَّة؟(4)ايهذه:(3)تقضِّ

يام اقالت،"(5)والنقضيالصَّالة،إذاطهرانمناحليض،نقضيالصِّّ منهاأنتحروريَّة(6)وإمنَّ ؟ظنًَّا
اتفتئت يفالسُّؤال،وتفتئتعلىالشَّريعة.(7)أهنَّ

)العجاردةومقاالهتموالردعليها(
 إىل منسوبون فهم العجاردة: الكرميوأمَّا واخلارجيَّةعبد اخلوارج، من رجل عجرد، بن

علىاإلمامعليبنأيبطالب(8)منسوبة يفزمانه،واملارقيَّة-كرَّمهللاوجهه-إىلالَّذينخرجوا
حيثقال:-صلَّىهللاعليهوسلَّم-ملروقهممنالدِّين،كماميرقالسَّهممنالقوس،وإليهأشارالنَّيب

(9)الزمانقومأحداثاألسنان،سفهاءاألحكاميفآخرخترج» يقرؤونالقرآنالجياوزتراقيهم،،

 
وقيلموضععلىميلنيمنهانزلبهاخلوارجالذينخالفواعليبنأيبطالبرضي،هيقريةبظاهرالكوفة.يف)ب(حروراء(1)

إليها فنسبوا عنه ،هللا 2)،معجم البلدان ايقوتاحلموي، الديناحلمريي،(245/ مجال ،النسبة إىل املواضع والبلدان .
،د،ط.(236)ص:

.يف)ب(وهواسم(2)
.يف)ب(عائشةرضيهللاعنها(3)
 .)ايهذه(غريموجودةيف)ب((4)
.(321)(،رقم7\1،)1،اببالتقضاحلائضالصالة،طيف صحيحه،البخارياهرو(5)
.يف)ب(قالتهلا(6)
معاذةبنتعبدهللاالعدوية،واملرأةهي.(2/64)،3،طلسان العرب.ابنمنظور،اختلقه:افـ َتَأَتعليَّماملأقل:فأت(7)

اظنتهاجتادل.أمالصهباءالبصريةمنالوسطىمنالتابعني ،ولقدزجرهتاعائشةرضيهللاعنهاألهنَّ
.يف)ب(منسوبون(8)
 .يف)ب(األحالم(9)
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-،رواهابنمسعود(2)«منقولخريالربيَّة،ميرقونمنالدِّينكماميرقونالسَّهممنالرميَّة(1)يقولون
مذي،وعنمنسننأيبعيسىحممدبنعيس-صلَّىهللاعليهوسلَّم-عنالنَّيب-رضيَّهللاعنه ىالرتِّّ

حاحيفغريهذهالرِّواية ا(3)الصِّّ .قالحنيوصفهم:ميرقونمنالدِّينكماميرقالسَّهممنالرميَّة،وإمنَّ
مذي،قو ميرقونمنالدِّينأي:منطاعةاإلمام،وقيل:لههماحلروريَّةوغريهممناخلوارجمنسننالرتِّّ

منأعمالالدِّينوهللاأعلم.
أصحابالذنوبمنهذه(5)،ويكفِّرون(4)أصلدعوهتم،بناًءعلىأهنميتربَّؤونمنعليٍّوأمَّا

(6)األمَّة،ويكفِّروناتركالصَّالة.
 

 
.يف)ب(يقولونحننمنخريالربية(1)
.د.ط.وقالحديثحسنصحيح.2188،رقم(4/51)،اببيفصفةاملارقة،يف سننه أخرجهالرتمذي،(2)
عنعلي،مسعترسولهللا.3611(،رقم200\4،)1،اببعالماتالنبوةيفاإلسالم،طيف صحيحه البخاري،وروى(3)

انسفهاءاألحالم«األسنصلىهللاعليهوسلميقول:»سيخرج«ويفلفظ:»خيرج«ويفلفظ:»أيتيفآخرالزمانحداثء
القرآناليتجاوزتراقيهم،يقولون:منقولخريالربية«ويفلفظ:»اليتجاوزحناجرهمميرقونمنالدينيقرؤونويفلفظ:»

كماميرقالسهممنالرمية،فإذارأيتموهم،فاقتلوهمفإنقتلهمأجرملنقتلهميومالقيامة«ويفلفظ:»فمنلقيهمفليقتلهم
مأجرعظيمعندهللاملنقتلهميومالقيامة«.فإنقتله

.يف)ب(يتربؤونمنعليويكفرونه(4)
 .يف)ب(وبعضهم(5)
فاخلوارجيكفروناتركالصالةابملطلقبغضالنظرعنسببتركهاهلهوتكاسلأمجحودأمغريذلك،وكذلكيكفرونه(6)

علىأنَّهقدارتكبكبرية،ومناملعلومأهنميكفرونمرتكبالكبرية.أمَّاأهلالسنةواجلماعةفيفصلون،مثمنكفرهمنهمفال
اوأمَّبلبناءًاعلىأدلةخمصوصة،وهذامامييزهمعناخلوارج.يقولاإلمامالنوويرمحههللا:يكفرهعلىأنَّهقدارتكبكبرية

لوجوهبافهوكافرإبمجاعاملسلمنيخارجمنملةاإلسالمإالأنيكونقريبعهدابإلسالموملاتركالصالةفإنكانمنكراً
نكانتركهتكاساًلمعاعتقادهوجوهباكماهوحالكثريمنالناس،خيالطاملسلمنيمدةيبلغهفيهاوجوبالصالةعليه،وإ

أنَّ إىل واخللف السلف من واجلماهري هللا رمحهما والشافعي مالك فذهب فيه، العلماء اختلف يفسقفقد بل يكفر ال ه
هيكفر،وهومرويلفإىلأنَّهيقتلابلسيف.وذهبمجاعةمنالسكالزايناحملصنولكنَّويستتاب،فإناتبوإالقتلناهحداً

عنعليبنأيبطالبكرمهللاوجهه،وهوإحدىالروايتنيعنأمحدبنحنبلرمحههللا،وبهقالعبدهللابناملباركوإسحاق
بنراهويه،وهووجهلبعضأصحابالشافعيرضوانهللاعليه.وذهبأبوحنيفةومجاعةمنأهلالكوفةواملزينصاحب

 .(9/251هاليكفرواليقتلبليعزروحيبسحىتيصلي.شرحصحيحمسلمللنووي)محهماهللاأنَّالشافعير
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 فصل
 .من هذا األصل (1) فيما ُأشعب

 اثنا والكوزيَّةوهم واحلليفيَّة، واحلمزيَّة، واإلابضيَّة، األزرقيَّة، فرقة، عشر والشمراخيَّة،، والكنزيَّة،
.(2)وزادعليهمالشيبانيَّة،واليزيديَّةواألخنسيَّة،واحملكِّمة،وامليمونيَّة،واخلارجيَّة،والصلتيَّة،

والردعليهم(مقاالهتمزرقيةواأل)
،وهوالَّذيانظرابنعبَّاس،فألزمه(4)انفعبناألزرق:فهممنسوبونإىلأيبراشد(3)األزرقيَّة

 األهواز، إىل منه فهرب عبَّاس، ابن بدعته]وأظهر أوهلا:(5)[هبا مخسة ومسائلهم هناك، فمات
بقذفاملرأة منمليهاجرإلينافهوكافر،وإنكانآبفاقالدنيا.واثنيها:يوجبوناحلدَّ يزعمونأنَّ

ورابعها:يوجبونالقطعاحملصنة،واليوجبونهبقذفالرجلاحمل صن.واثلثها:اليرونرجماحملصن،
ابلسَّرقة،قلَّاملسروقأوكثر،وخامسها:يرونطاعةالسُّلطانفرضاً،سواءأمرابلطَّاعة،أوابملعصية،

اجلوابنقول:قوهلميفغايةالفساد،بلينزعويكفِّرونمنخالفأمرالسُّلطان،ويستحلُّوندمه.
فرواإلحلاد،ألنَّفيمازعمواإنكارالقرآن،وخمالفةالسُّنةواإلمجاع،ومنكانتهذهصفته،الإىلالك

 
.يف)ب(تشعَّب(1)
والكنزيةواحلليفيةواحلمزيةواحملكمةوامليمونيةواإلابضيةزرقيةاأل،فقدجاءعلىالنحوالتايل:يف)ب(الرتتيبخمتلفقليالً(2)

ة.والصلتيواألخنسيةوالشمراخية
اخلوارجعشرونفرقة وىلاألزارقةوالنجداتوهذهأمساؤهااحملكمةاألوقدذكرعبدالقاهرالبغداييفكتابهالفرقبنيالفرقأنَّ

اخلازميةوالشعيبيةواملعلوميةواجملهوليةوالصفريةمثالعجاردةاملفرتقةفرقاً والصلتيةوأصحابطاعةاليرادهللاتعاىلمنها هبا
ابضيةمنهمافرتقتخنسيةوالشيبيةوالشيبانيةواملعبديةوالرشيديةواملكرميةواخلمريةوالشمراخيةواالبراهيميةوالوافقةواإلواأل

.(54)ص:الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية.عبدالقاهرالبغدادي،فرقامعظمهافريقانحفصيةوحادثية
.االزرقيةيف)ب(أمَّا(3)
فذكرابنأيبخيثمةخرجيفأواخردولةيزيدبنمعاوية.وكانقدنافعبناألزرقاحلروري.األزارقةمنفرقاخلوارجنسبةل(4)

عنخالدبنخداشأنانفعبناألزرقملاتفرقتآراءاخلوارجأقامبُِّسرَّقاألهوازيعرتضالناسفأثخنالقتليفالناسحىت
 يقرأ: وجعل والصبيان النساء 26]نوح:(  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)يف ( ی ی جئ )[إىل

امللل  ،لشهرستاين.ا(6/144).3ط،لسان امليزان ابنحجر،قتلهيفمجادىاآلخرةسنةمخسوستني.وكان [27]نوح:
 (،د،ط.30)ص:،والنحل 

 ،فأثبتمايف)ب(ألنَّهيظهراملعىن.يف)ب(وأظهرهبابدعتهيف)ا(هبابدعته،(5)
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يكونلهمدخليفاإلسالمحقيقة،وقدسئلميمونبنمهرانعناألزرقيَّةفقال:اعتقادهمتكفري
ديناألزرقيَّة،وكانعلى(1)-منخالفالسُّلطانيفأمره،ويستحلُّوندمه،مثَّقال:وكاناحلجَّاج

بنأيبطالب ألمرياملؤمننيعلّي وكانمبغضًا التأويل، وال-كرَّمهللاوجهه-يقتلاملسلمنيهبذا
هللا يذكرهإالأبيبتراب،وكانيثينعلىقاتله،وكفىبهشقاوةوخذالانً،إذاكانمبغضًاملنأحبَّ

-صلَّىهللاعليهوسلَّم-نَّهعنهراض،وشهدلهرسولهللاأ(2)ورسوله،وأخربهللاتعاىليفكتابهالعزيز
والخالف.[18]الفتح:(  ڻک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )ابجلنَّةقالتعاىل:

علياًكانمنهم،وأنَّهمنالعشرةاملبشرهلم أنَّ»:-صلَّىهللاعليهوسلَّم-ابجلنَّة،قالالنَّيب:(3)أنَّ
وأبومهاخرير شبابأهلاجلنَّة، ،(4)«منهمااحلسنواحلسنيسيدا الَّذييطعنيفعليٍّ أنَّ ،فعلمنا

كفريوأمَّاقوهلميفت.،فينتقمهللامنه،وهللاعزيزذوانتقام(5)ويذكرهبغريمجيٍل،فإنَّهيضادُّهللاورسوله
 النَّيب ألنَّ ابطل، هذا قلنا إليهم، يهاجر مل وسلم-من عليه هللا -صلى بعد»قال: هجرة ال

(6)«الفتح أيضًا وقال: وسلَّم-، عليه هللا ه»-صلَّى أجراتاهلجرة السيئات،حدمهن، هتجر أن ا
الطَّاعة،واهلجرةفاهلجرةاألوىلتركاملعصية،واألخرىفعل(7)«واألخرىأنهتاجرإىلهللاورسوله

إىلاألزرقيَّةعناخلصلتنيمبعزل،وليستمنهايفشيء،فاليُعبأبقوهلم.

 
.يف)ب(اليوجدكلمةاحلجاج(1)
.يف)ب(القدمي(2)
.يف)ب(منالعشرةاملبشرةابجلنة(3)
لكناحلديثط.قالشعيباألرانؤو118(رقم86\1،)1اببفضلعليبنأيبطالب،طيف سننه، أخرجهابنماجه،(4)

دونقوله:"وأبومهاخريرمنهما"صحيحمنحديثغريواحدمنالصحابة،وقدذكرانهاعندحديثأيبسعيداخلدرييف
وأمازايدة"وأبومهاخريمنهما"فقدُرويتمنحديثحذيفة،ومنحديثمعاويةبنقرةعندالطرباين(.10999"املسند")

 ،وأسانيدهاكلهاضعيفة.1/140بنأيبطالبعنداخلطيبيف"اترخيه"(،ومنحديثعلي2617(و)2608)
.)ورسوله(ملتذكريف)ب((5)
،1،اببفضلاجلهادوالسري،طيف صحيحهأخرجهالبخاري،(حديثابنعباس:"الهجرةبعدالفتحولكنجهادونية".6)

.2783(،رقم15\4)
عليهوسلَّم،قال:معاويةبنأيبسفيان،وعجاءعن(7) صلَّىاَّللَّ :ن"اهلجرةهجراتبدهللابنعمروبنالعاص،أنرسولاَّللَّ

ورسوله،والتنقطعاهلجرةماتقبلتالتَّأحدمهَا أنيهجرالسَّيئات،واألخرىأنيهاجرإىلاَّللَّ وبة،والتزالالتَّوبةمقبولةحىتَّ
/15)الكبري معجم الطربانالطرباين،علىكلقلبمبافيهوكفىالنَّاسالعمل"تطلعالشَّمسمنامل غرب،فإذاطلعتطلع

.د،ط.(261
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والعقل، احلريَّة، اإلحصان: وشرائط حمصناً، املقذوف يكون أن احلدِّ وجوب عدم وأّما
فهوحمصن،سواءكان(1)والبلوغ،واإلسالم،والعفاف،عنفعلالزِّان،ومنُوجدفيههذهالشرائط

هذارجالً اتفقتاألمَّة،وانعقداإلمجاع،وأّماإنكارهمرجماحملصن،قلناأيضًا ،أوامرأة،علىهذا
النَّيب ،وقالعمربناخلطابالرجميفكتاب(2)«رجمماعزاً»-صلَّىهللاعليهوسلَّم-ابطل،ألنَّ

والنساء، الرجال من أحصن زىن، من على حقر أوهللا احلمل، أوكان البينة، عليها إذاكان
هللاعنه-،وقالأيضاً:(3)االعرتاف إايكمأنهتلكواعنآيةالرجم،أنيقولقائلرالجند»-رضيَّ

والَّذينفسي-صلَّىهللاعليهوسلَّم-ينيفكتابهللاتعاىل،لقدرجمرسولهللاحدَّ ورمجنا،وإيّنِّ
النَّا يقول أن لوال بيده هللا يفكتاب عمر زاد البتَّة}س فارمجومها زنيا إذا والشيخة فإاّن{الشيخ

.(4)«قرأانها
النَّيب صلَّىهللا-وأّماقوهلمجيبالقطعمبجرَّدالسَّرقة،قلناهذاخالفالسُّنةواإلمجاع،ألنَّ

هللا-،ورواهابنعمر«مثَّنهثالثدراهم(5)قطعيفجمنٍّ»-عليهوسلَّم ويفرواية-(6)عنهمارضيَّ
يفمثَّناجملنِّ"-صلَّىهللاعليهوسلَّم-قال:النَّيب اأرادجمنَّاًمعيناً،ألنَّه(7)مليقطعيدالسَّارقإالَّ ،وإمنَّ

ذكرهابأللفوالَّالم،وذلكيقتضيالتَّعريف،وقداختلفالسَّلفيفقيمةاجملنِّالذيَقطعفيهرسول

 
 .يف)ب(الشروط(1)
.أخرجه(7/46)1ن،طـ،اببمنانتظرحىتيدفيف صحيحهجاءذكررجمماعزيفالصحيحني،أخرجهالبخاري،(2)

(.1320\3،اببمناعرتفعلىنفسهابلزىن،د،ط.)يف صحيحه مسلم،
عبدهللاعنابنشهابعنعبيدهللابن.3042(،رقم1201\5،)1كتابالرجمواحلدود،طموطأه، يفأخرجهمالك(3)

قال:مسعتعمربناخلطاب بنمسعودعنعبدهللابنعباسأنه احلديث.بنعتبة يفالبخاريبرقميقول... وحنوه
6829.

وقالالرتمذي:د.ط.،(1431)رقم،(3/90)كتاباحلدود:اببماجاءيفحتقيقالرجم،،يف سننه ،(أخرجهالرتمذي4)
حديثحسنصحيح.

رُتهوامليمزائدةاملَِّجّنُهو(5) َله:أيَيس  د،ط.(7/472)،النهاية يف غريب احلديث .ابناألثري،الرتُّ سألنهيـَُوارِّيَحامِّ
،د،ط.،(1/828)،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جلزريا

،يف صحيحه أخرجهالبخاري،"قطعيفجمنمثنهثالثةدراهم".-صلىهللاعليهوسلم-عنانفععنابنعمرأنَّرسولهللا(6)
.6797(،رقم161\8،)1اببالسارقوالسارقة....،ط

:»التقطعيدالسارقفيمادونمثناجملنقيللعائشةمامثناجملن؟قالت:ربع-صلىهللاعليهوسلم-قالرسولهللا(7)
صحيح..قالااللباين(7/27)3،ط،السننالكربىالنسائي،.دينار«
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دراهم.وقال(2).وقالابنعمر:ثالث(1)قالابنعباس:عشرةدراهم-عليهوسلَّمصلَّىهللا-هللا
آايته(3)أنس:مخس ٺ ٺ ٺ )،وهيقولهتعاىل(5)مطلقة(4)دراهم.واليقالأبنَّ

جمملةريفإجيابالقطع،وهللا[38:املائدة](ٿ ٿ نقولاآلية ألانَّ فيتناولالقليلوالكثري،
ابعثالنَّيب(6)سبحانهوتعاىلأعلم لبياناملبهمات،وتفصيلاجملمالت،-صلَّىهللاعليهوسلم-،إمنَّ

لناوفصَّلعلينا وهذاكمامناآليةعلىماذكرانه،فاليصارإىلغريه،(8)ماهوأصله(7)لقدبنيَّ
أُمرانإبقامةالصَّالة،وإيتاءالزَّكاةمطلقاً،من[43]البقرة:(  ڱ ڱ ڱ ں)قالهللاتعاىل:

كيفيتها،وكميتها-صلَّىهللاعليهوسلَّم-غريتفصيلمثَّإنَّالنَّيب .،فكذاماحننفيه(9)بنيَّ
اإلمجاع اعتبار(11)منعقدر(10)وكذا على ف(12)، القطع جيب ابلقليلنصاٍب جيب فال يه،

النِّّصاب.(13)دون
النَّيب وأمَّاقوهلميففرضيَّةطاعةالسُّلطانمطلقاً،قلنا:هذاأيضاًخالفالسُّنةواإلمجاع،ألنَّ

اخلالق»قال:-صلَّىهللاعليهوسلَّم- واإلمجاعمنعقدعلىأنَّ(14)«الطاعةملخلوقيفمعصية

 
.(23/337)،2،طاملوسوعة الفقهية الكويتية(غراًما.2.975الدرهميساوي)(1)
الصواب)ثالثة(ألنَّدراهممذكر.(2)
الصواب)مخسة(ألنَّدراهممذكر.(3)
 .يف)ب(اآلية(4)
يفسياقاالثبات(5) النكرة عن عبارة )املطلق: رقبة(فتحريركقوله /3ج)،1،طصول االحكامأاالحكام يف اآلمدي،

 .(3ص
 .)أعلم(غريموجودةيف)ب((6)
.)علينا(غريموجودةيف)ب((7)
 .يف)ب(املراد(8)
.)وكميتها(غريموجودةيف)ب((9)
 د.ط.(135)ص:،كتاباحلدود،مراتب اإلمجاع ابنحزم،(10)
.يف)ب(معتربمنعقد(11)
 .)اعتبار(غريموجودةيف)ب((12)
 .يف)ب(الذيهودون(13)
وجلَّاحلديثجاء(14) عزَّ اَّللَّ عليهوسلَّمقالالطاعةلِّمخلوقيفمعصية .أخرجهأمحديفعنعليعنالنَّيبصلَّىاَّللَّ

(،قالالشيخاأللباينيفصحيحاجلامعالصغري،صحيح.1095برقم)(2/333)،2ط،مسنده
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مرتوك غري به معمول احلديث قال(1)هذا ما مجيع أنَّ ذكرانه مبا فثبت هوت، وبدعة،ىًاألزرقيَّة
وخالفالكتابوالسُّنة.

)اإلابضيةومقاالهتموالردعليها(
ميزعمون:(2)وأمَّااإلابضيَّة:فهممنسوبونإىلعبدهللااإلابضي ،وأصلدعوهتمبناًءعلىأهنَّ

منأتىبكبرية]،(3)حننالنقولألحدهومؤمنأوكافر كافر،والفنقولهو(4)ومنمسائلهم:أنَّ
مجيوِّزوننكاحاألمَّهات،واألخوات(5)[نقولهومشرك اجلواب:فنقولعقيدةهذه.(6)،ومنهاأهنَّ

كاسدة دعوهتم وأسواق فاسدة، واجملوس(7)الطَّائفة وهم األمَّهات(8)، نكاح جتويز يف سواء

 
.يف)ب(غريمؤول(1)
ابضيةمناخلوارجوهمفرقةكبريةوكانهوفيماقيلرجعرأساإلم(705-000هـ=86-000)عبدهللابنإابض(2)

تيانهإلتىكبريةفقدجهلهللافهوكافرجلهلهابهللالأنمنأليهومنمقالتهمإصحابهمنهواستمرتنسبتهمأعنبدعتهفتربأ
)ص:،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةعبدالقاهرالبغدادي،.(3/248،)3ط، لسان امليزانابنحجر،.الكبرية

.2(،ط82
يف)ب(ألّنالوحيقدانقطعوأبوبكروعمرقدفارقاالدنياوليساليومأحديبنيلنااحلقائقومييزاملؤمنمنالكافرفال(3)

 نقولألحدهومؤمنوالنقولألحدهومشرك.
عهأنيطلقعليهاسميصحموقالالشيخاإلمامأبوعمروبنالصالحرمحههللايففتاويه:الكبريةكلذنبكربوعظمعظماً(4)

اإليعادعليهاالكبري،ووصفبكونهعظيماً إجياباحلد،ومنها أمارات:منها حدالكبريةمثهلا علىاإلطالق،قال:هذا
،ومنهااللعنكلعنهللاسبحانهوتعاىلمنغريابلعذابابلنار،وحنوهايفالكتابأوالسنة،ومنهاوصففاعلهاابلفسقنصاً

.(9/272)،د،ط،شرح صحيح مسلم،لنووي.اضمناراألر
 .بنيمعقوفتنيليسيف)ب(ما(5)
ملأجدمنوافقاملؤلفعلىمسألةجتويزهمنكاحاألمهاتواألخواتفلعلهخطأمنالناسخأووهممناملؤلفرمحههللا.(6)

سلطنةُعمانوجبلنفوسةويفزوارةيفليبياوواديمزابيفاجلزائروجربةيفتونسويتواجداإلابضيةاليوميفعدةمدنمنها
ونستطيعأننقولأهنمليسواكباقيفرقخلوارجإضافةإىلجزيرةزجنبارفيمايسمىاآلنتنزانيا.وبعضاملناطقيفمشالأفريقيا

الشفاعة إنكار منها واجلماعةيفكثريمناألمور خيتلفونعنأهلالسنة معهذا ولكنهم إىلحدما أهنمأصلححااًل إذ
.اإلابضيةيفميزانأهلالسنةريذلك.أنظروإنكاررؤيةهللاتعاىليومالقيامةوالقولخبلقالقرآنوغ

وَكُرَم،(7) ملينفق،فهوكاسدوكسيد،وسوقكاسد.َكَسَد،كَنَصَر وُكسوداً: ،8ط،القاموس احمليطالفريوزآابدي،َكسادًا
.3(،ط3/380)،لسان العرب .ابنمنظور،(315)ص:

ُجوس8ُ)
َ
،والنفَعوالضر،:(َوامل مدبرينِّ،يقتسماناخلرَيَوالشرَّ اثَننيِّ للعامَلأصَلنيِّ والصَّالحوالفساَد،همعبدةالنَّارالقائلونأنَّ

الظُّلمة.ويفالفارِّسيَّةيزدان النُّور،واآلخُر (،د.ط.عبدالقاهر1/232)،امللل والنحل الشهرستاين،وأهرمن.،أحدمُها
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مينكرونقولهتعاىل:(1)واألخوات .[23]النساء:اآلية،( ڍ ڌ ڌ)،ألهنَّ
قالقتادة األمَّة،وقوهلم(2)ومنهاهنا اإلابضيَّةجموسهذه النقولألحدهومؤمنأوكافر،(3):

ہ ہ ہ ھ ھ ھ )قلنا:هذامنهموهمربعيد،وعمىقلبشديد،ألنَّهللاتعاىلقال:

.[10]املمتحنة:(ڭ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ
مؤمنات،معاألمرابالمتحان] هللاعنه-،وقال:عمربناخلطَّاب(4)[مساهنَّ على-رضيَّ

هللاعنه-:(6)،وقالأيضاً(5)النَّاسمايضمرون،وللنَّاسعلىالنَّاسمايظهرون أنَّرسولهللا-رضيَّ
،(7)معناابجلماعةحُيكمإبميانهقدفارقالدنيا،وانقطعالوحي،ومنصلَّى-صلَّىهللاعليهوسلَّم-

الكبريةملتسلب وهذاهواجلوابعنقوهلممنأتىبكبريةنقولهوكافروالنقولهومشرك،ألنَّ
العا هللاتعاىلقال:يفأسامةبنزيدوأصحابهحنيقتلوا ابإلسالمئذعنهاسماإلميان،أالترىأنَّ

(  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)

املؤمنني[94]النساء: فعلمنا(8)مساهم اإلميان، غري إىل املسلم نسبة عن وهناهم املسلم، قتل بعد
ابآلايتواألخبار،أنَّاملعتربيفحقناهوالظَّاهردونالباطن،وأمرالباطنموكولإىلهللاتعاىل،ليس

أمرتأنأقاتلالنَّاس»:-وسلَّمصلَّىهللاعليه-ألحدمنخلقهإليهسبيل،يتأكدذلكبقولالنَّيب
دمائهموأمواهلمإالحبقها،وحساهبمعلىهللا حىتيقولواالإله ،(9)«إالهللا،فإذاقالوهاعصموامينِّّ

 
.2،ط(261)ص:،فرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية الالبغدادي،

 .يف)ب(يفجتويزالنكاحلألمهاتواإلخوة(1)
(2) دعامة ابن حافظالسدوسيقتادة األ، الضرير البصري السدوسي اخلطاب أبو واحملدثني املفسرين قدوة كمه،العصر،

/9)د.ط،، سري أعالم النبالءالذهيب،مولدهيفسنةستني.،وسدوس:هوابنشيبانبنذهلبنثعلبةمنبكربنوائل
 .3،ط(7/341)،لسان امليزان .ابنحجرالعسقالين،(323

.يف)ب(وأمَّاقوهلم(3)
 .بنيمعقوفتنيغريموجوديف)ب(ما(4)
ملأعثرعليه.(5)
.)أيضاً(غريمذكورةيف)ب((6)
ملأعثرعليه.(7)
.يف)ب(مسلمني(8)
(9) البخاري، )1،كتاباالميان،طيف صحيحه أخرجه ،اإلميان،كتابيف صحيحه ،مسلمأخرجه.(25)رقم(،14\1،
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وبدعة،الطائلحتتها.ىاإلابضيَّةهو(1)فثبتأنَّمقاالت
)احلمزيةومقاالهتموالردعليها(

هللاتعاىلمليصحَّإميانه،فهمطائفةيزعمون(2)نأنَّمنمليعرفأمساءوأمَّااحلمزيَّة:فهمطائفةيزعمو
ال احلرية، هو التوحيد الطَّائفة(3)أنَّ هذه مسيت ا وإمنَّ التوحيد، جبهل النَّاس ويعذرون أحد، يبلغه

،وهوالذيأظهرهذهالبدعةأواًل،وهذهالطائفةال(6)-(5)]أدرك[إىلمحزةبن(4)محزيَّة:النتساهبا
حالالً الغنيمة الكفَّاريرون اسرتقاق جيوِّزون وال ،(7) اإلمج، وانعقد األمَّة، اتَّفقت علىفنقول: اع

 [19]حممد:اآلية(يب جت حت خت مت ىت)بدليلقولهتعاىل:(9)معرفةهللاتعاىلوتوحيده(8)
[56]الذارايت:(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ)وكذاقولهتعاىل:

ليوحدون بذلك(10)أي: والنَّاس واالستدالل، النَّظر بواسطة سبيلإال ومعرفته توحيده إىل فليس ،
 [101]يونس:اآلية(ژ ژ ڑ ڑڈ ڈ )مكلَّفون،قالهللاتعاىل:

 
 ..عنابنعمررضيهللاعنهما،د.ط(22)(،رقم52\1)

 .)مقاالت(غريموجودةيف)ب((1)
.يف)ب(مليعرفهللاتعاىل(2)
.يف)ب(مل(3)
 .يف)ب(ألهنمينتسبون(4)
 .أنههوالصوابألنكلالكتباليترجعتإليهايفالبحثعنهيقولونمحزةبنأدركويبدويف)ب(أدركيف)ا(أورك،و(5)
محزةبنأدرك.وكانمحزةمنأصحاباحلسنيبنالرقاد،الذيخرجبسجستانمنأهلأوق،وخالفهخلفاخلارجييف(6)

جتتمع مل ما واحد؛ عصر يف إمامني، محزة وجوز صاحبه. عن منهما واحد فربئكل الرائسة؛ واستحقاق ابلقدر، القول
،اعتقادات املسلمني واملشركنيالفخرالرازي،.،د.ط(34)ص:،ل امللل والنحالشهرستاين،الكلمة،وملتقهراألعداء.

،د،ط.(48)ص:
 .يف)ب(اجلوابنقول(7)
 .يف)ب(علىأنَّ(8)
 .يف)ب(وتوحيدهواجب(9)
:إالآلمرهم﴾ڃ ڃ  [وقالعليوابنعباس:﴿56]الذارايت﴾  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿(10)

.(8/141)،1،طتفسري البحر احمليط،أبوحياناألندلسي.وقالالكليب:إالليوحدونابلعبادة.بعبادت،وليقروايل
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[185]األعراف:اآلية(ھ ھ ھ ھ ے ے)وقالأيضاً:(1)
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  )(2)[1]الذارايت: (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)وقالأيضاً:

ہ ہ ھ )(3)[8]الروم:(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

.[17]الغاشية:(ھ ھ ھ ے
 به(4)املعىن،مجيعذلكاستفهاممبعىناألمرالواردإىلغريذلكمناآلايتالواردةيفهذا

يفذلك،كيفتعرفون وتفكَّروا انظروا، أي: االستدالل، يف(5)نظر فمننظر والقدرة، ابلوحدانيَّة
بتوحيده آمنبه،وأقرَّ فإذا هلذهاملصنوعاتصانعاً، ،(6)املصنوعات،واستدلابآلايت،حتقَّقلهأنَّ

إميانهوتوحيده،وإنمليعرفمجيعأمسائه،وأمساءآابءوصدَّقبرسله،فهو رسله(7)مؤمنر،وقدصحَّ
واجلماعة أهلالسُّنة عند عليه متفق هذا واليبلغه(8)وأجدادهم، احلرية، التوحيدهو قوهلم: وأمَّا ،

يإىلتكليفماأحدر،قلنا:لوكاناألمركمازعمتم،ملاأمرهللاتعاىلعبادهابلتوحيد،إذاكانيؤد
بقولهتعاىل: وقدصحَّ،[286]البقرة:( ٴۇۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )ليسيفالوسع،وذلكمنفيٌّ

،ولومليكنتوحيدهمعلوماًملا(9)[علىماسبقمناآلايت]أنَّهللاتعاىلأمرعبادهمبعرفتهوتوحيده،
،فثبتأنَّالتوحيدغرياحلرية.(10)أمربه

ٱ ٻ )وأمَّاقوهلم:يفحترميالغنائم،فقدأبطلهالكتابوالسُّنة،أمَّاالكتابقولهتعاىل:

 
مابنيقوسنيغريموجود-30-الروم–﴾ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  وقالهللاتعاىل﴿(1)

.يف)ا(
   .يف)ب(وقالأيضاً(2)
.يف)ب(وقالأيضاً(3)
.يف)ب()واملرادبه((4)
.يف)ب(كيتعرفواابلوحدانية(5)
.يف)ب(بوحدانيته(6)
.يف)ب()آابء(غريموجودة(7)
 .يف)ب(عندأهلالسنةواإلمجاعواجلماعات(8)
 .مابنيمعقوفتنيغريموجوديف)ب((9)
.)به(غريموجودةيف)ب((10)
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.[41]األنفال:(ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ
 السُّنة وسلَّمقوله–وأمَّا عليه هللا -صلَّى قبلي»: أحد يعطهن مل مخسًا من(1)«أعطيت وعدَّ

يومبدر:-صلَّىهللاعليهوسلَّم-لكفَّارفقدأبطلهأيضًاقوله:إابحةاملغنم،وأمَّااسرتقاقا(2)مجلتها
أنَّمجيعما(5)والالمهاهناللتَّمليك،فثبت(4)«سلبه،ومنأخذأسرياًفهوله (3)منقتلقتياًلفله»

،وضالل،واهلاديهوهللاالكبرياملتعال.إليهاحلمزيَّةهوى،وبدعة(6)دعت
)اخللفيةومقاالهتموالردعليها(

:فهمطائفةيكفِّرونالصَّحابةابمتناعهمعنحربأهلالردَّة،وختلُّفهمعنها،(7)وأمَّااخللفيَّة
(8)حيث (9)و[أب]دعاهم عنه-بكر هللا ذلكفاش-رضيَّ تإىل النَّيب مبوت وتعلَّلوا ابلعذر، -غلوا

وظهورالوهنيفاإلسالم،ويكفِّرونأيضًامنميتنعمناجلهاديفهذاالزمان-صلَّىهللاعليهوسلَّم

 
قالعنجابرِّبنَعبدِّ(1) :اَّللَِّّاألَنَصارِّيِّ ٍّ قبلِّيكانكلُّنيبِّ أحدر قالرسولاَّللََِّّصلَّىاَّللَُّعليهَوَسلََّم:أعطِّيتمَخًسامَليعطهنَّ

َطهورً األرُضطَيِّبة قبلِّيوجعلتيَل ألحٍد حتلَّ الغنائمومَل وأحلَّتيَل وأسوَد َر أمح  وبعثُتإىلكلِّّ خاصًَّة ايبعثإىلقومهِّ
َفَأميَاو ًدا الشَّفاعة.مسجِّ وأعطيت شهٍر رية مسِّ يدي بني ابلرُّعب ونصرُت حيثكان صلَّى الصَّالة أدرَكتُه أخرجهرجٍل

كتاباملساجداببيفمواضع،يف صحيحه ،ومسلم.335(،رقم1/74)،1طكتابالتيمم،،يف صحيحه ،البخاري
 .521(،رقم1/370)الصالة.

 يف)ب(وعدَّمنهاإابحة....(2)
.يف)ب(أعطي(3)
والسلب:مايكونمعالقتيلمنسالحوآالت.2738(،رقم370\4،)1،اببيفالنفل،طيف سننه أبوداود،أخرجه(4)

وثيابونقودوخيلوحنوها.
 .يف)ب(فثبتبذلك(5)
 .يف)ب(ذهب(6)
اخللفية:أصحاب:خلفاخلارجي؛وهممنخوارجكرمان،ومكران.خالفوااحلمزيةيفالقولابلقدر،وأضافواالقدرخريه(7)

وشرهإىلهللاتعاىل،وسلكوايفذلكمذهبأهلالسنة،وقالوا:احلمزيةانقضوا؛حيثقالوا:لوعذبهللاالعبادعلىأفعال
كانظاملاً.وقضواأبنأطفالاملشركنييفالنار،والعملهلم،والترك.وهذامنأعجبقدرهاعليهم،أوعلىمامليفعلوه=

الفرق بني الفرق وبيان الفرقة  ،د،ط.عبدالقاهرالبغدادي،(1/34)،امللل والنحلالشهرستاين،مايعتقدمنالتناقض!
.2،ط(75)ص:،الناجية 

.يف)ب(حني(8)
بو،وهوالصوابألنَّهفاعل.يف)ب(أيف)ا(أاب،و(9)
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اهذاكالمرجالًكانأوامرأة.اجلواب،قوهلم:يفتكفريالصَّحابةابمتناعهمعنحربأهلالردَّة،قلن
الصَّحابة هللاعنهم-الطائلحتته،ألنَّ بكر(2)و[أب]لوكفرواابالمتناععناحلرب،لبدأ-(1)رضيَّ

هللاعنه- البليَّةوالفسادمعتقدهم-رضيَّ ،كانأعموأعظم،(3)بقتاهلمقبلقتالأهلالردَّة،ألنَّ
علىفلمامليقاتلهم،وقالأانأقاتلهمبنفسيوأهلي،د ممليكفروا،وأمَّاقوهلميفتكفرياملمتنعلَّ أهنَّ

 أيضًا هذا قلنا: روي(4)عناجلهاد، ملا إىلالنَّيب:ابطل، جاء رجاًل وسلَّم- أنَّ  -صلَّىهللاعليه
أمرهبرتك(6)«نعم،قال:ففيهمافجاهدألكأبوان؟قاليفاخلروجإىلاجلهادوالغزو،فقال:(5)فأذن

ألجلاألبوين،كماالمينعهعن(7)اجلهاد،واالشتغالخبدمةاألبوين،ولوكانالغزوفرضاًملامنعمنه
ياموغريذلك. الصَّالةوالصِّّ

)الكوزيةومقاالهتموالردعليها(
الكوزيَّة امسجد،:فهمطائفةالجيّوزون(8)وأمَّا حيثالبولوالغائطعلىاألرض،بعلةأهنَّ

وإذاعرضتهلمحاجةإىل،(9)«جعلتيلاألرضمسجداًوطهوراً»:-صلَّىهللاعليهوسلَّم-قال
ثوبأحدهم،(11)نسواألهنار،وهلذامسواكوزيَّة،وهذهالطَّائفةلومساإل(10)ذلك،قصدواالكيزان

ملذاكريهمكيساً أيضًا فيتَّخذون واجباً، املسِّّ موضع غسل يرون بدنه، من موضعًا ليكون(12)أو ،
 

.يف)ب(عنه.والصوابمايف)ا((1)
الصوابألنَّهفاعل.يف)ب(أبو،وهويف)ا(أاب،و(2)
 يف)ب(بكفرهم.(3)
 .يف)ب(قلناأيضاًهذا(4)
 .يف)ب(فاستأذنه(5)
،ابببريف صحيحه،ومسلم.3004برقم(،59\4)،1،ابباجلهادإبذنالوالدين،طيف صحيحه،أخرجهالبخاري(6)

 .عنعبدهللابنعمرو.والداك؟هقال:أحيٌّإالأنَّ.2549،رقم(4/1975)الوالدينوأهنماأحقبه،د،ط،
.يف)ب(ملامنعهعنه(7)
 .(299البدءوالتاريخالبناملطهر)ص:ملأجدذكراًهلدهالفرقةإاليفكتاب(8)
.(1/74)،1البخارييفصحيحه،اببالتيمم،طأخرجه(9)
لسان العرب ،د،ط.ابنمنظور،(2/804)املعجم الوسيط،)ال كوز(إانءبعروةيشرببهاملاء.جممعاللغةالعربيةمبصر(10)

 .3،ط(5/402)
 .يف)ب(إنسان(11)
.يف)ب(كوزاً(12)
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حاجزاًبنيالذكروالثَّوب،واليصلُّونمعالسراويل.
قياسقوهلمالجيوِّزونكوناجلنب(1)اجلوابنقول االعتقاديفغايةمنالفساد،ألنَّ :هذا

مامنهيانعندخولاملساجد،والكوواحلائضعلىوج فيها،وهكذااليسعالرَّجلزهاألرض،ألهنَّ
النَّاسمنهيُّ إليه(2)ونعنذلكيفاملساجد،معأنَّماذهبأنيباشرامرأتهمبوضعمناألرض،ألنَّ

تعاىل هللا (3)خالفكتاب يقول: وجل عز هللا ألنَّ اآلية(ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)،
 .[78]احلج:

منأنميسكاإلنسانبولهومافوقهعنداحلاجة،حىتيظفربكوزيبول(4)وأّيحرجأبلغ
وعقيدته،وأمَّااختاذالكيسملذاكريه،عقلهفيه،أويصلإىلهنريقضيحاجتهفيه،أبـَع َدهللامنهذا

املسلمنيقد السراويل،بل(6)يفاتفقواعلىجوازالصَّالة(5)قلناهذاخالفإمجاعاملسلمني،ألنَّ
يتَّخذوا ومل أفضل، السراويل مع الطَّائفة(7)ابلصَّالة هذه إليه ذهب ما أنَّ فثبت ملذاكريهم، كيسًا

لزموها،ومشقَّةالتزموها،مأزورينغريمأجورين.(8)بدعة
)الكنزيةومقاالهتموالردعليها(

الكنزيَّة:فهمطائفةاليرونالزَّكاةواجبةيف شرطالزَّكاةوأمَّا ميزعمونأنَّ الزمان،ألهنَّ هذا
النعرفأحداًهومؤمنحقيقة،فالجيوزصرفهاإىلأحد(9)صرفهاإىلاملؤمناحلقيقي،فنحناليوم

يستحقها،(3)يبلِّّغهاهللامن(2)حتتاألرض،حيث(1)ينبغيأنتدفن(11)،بلنقول(10)فتكونواجبة
 

.)نقول(غريموجودةيف)ب((1)
 .يف)ب(ذهبوا(2)
 .)تعاىل(غريموجودةيف)ب((3)
 .غريموجودةيف)ب((أبلغ)(4)
 .)قد(غريموجودةيف)ب((5)
 .يف)ب(مع(6)
 .يف)ب(مليتخذ(7)
.يف)ب(بدعةوضاللة(8)
 .)اليوم(غريموجودةيف)ب((9)
 .يف)ب(فاليكونواجبا(10)
.يف)ب(يقولون(11)
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يقالهلمالكنزيَّة: ا الطَّائفةإبنكارهموإمنَّ اجلوابأننقول:هذه ميكنزونالزَّكاةحتتاألرض، ألهنَّ
منقائل:(5)اببالكفر،ألنَّهللاتعاىلأمر(4)وجوبالزكاةيقرعون  )(6)إبيتاءالزَّكاة،حيثقالعزَّ

وجل: [43]البقرة:(  ڱ ڱ ڱ ں يفكتابهمصرفهابقولهعزَّ ( ڻ ۀ)وبنيَّ

[60]التوبة:(7) وجلَّ: عزَّ لقوله مصارفها، يف يصرفها وال يكنزها، ملن الشَّديد الوعيد ڇ )وأحلق

( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
 (8)

فثبتمنهذهاملقالةشاهدهعلىقائلهاابلضَّاللة..[34]التوبة:
 )الشمراخيةومقاالهتموالردعليها(

الشمراخيَّة:فهممنسوبونإىلعبدهللابنمشراخ أنفسهمابحلبيَّة،(10)،وهممسمون(9)وأمَّا
احملبَّة(11)فهم أهل أنَّ أيضًا ويزعمون والنهي، واألمر اخلدمة، ترتفع صحَّت إذا احملبَّة أنَّ يزعمون
الصَّالة،والصَّيام،وارتكاباملعاصيمعذورون،وجيوِّزونأيضًامباشرةالنِّّساءاألجنبياتمن(12)برتك

ويزعمونأنَّهللاخلقهنهلذا.غرينكاحوالملكميني،
مأنكرواكتابهللا اذكروهحيكيحكايةالكفرواإلابحة،ألهنَّ واستحلوا(13)اجلوابنقول:إمنَّ

 
ندفنهاحتت(1) .يف)ب(أانَّ
 .يف)ب(حىت(2)
 .يف)ب(إىلمن(3)
.يف)ب(يقربون(4)
 .يف)ب(أمران(5)
 .[60]التوبة: اآلية(  ۀڻ ڻ ڻ ڻ )يف)ب((6)
 .يف)ب(موجودمابنيمعقوفتنيغري(7)
.يف)ب("والذينيكنزونالذهب"اخل(8)
عبدهللابنمشراخكانيقولأندماءقومهحراميفالسرحالليفالعالنيةوأنقتلاألبوينحراميفدارالتقيةوداراهلجرة(9)

 ،د.ط.(120ريرت)ص:يقيقحت،مقاالت اإلسالميني األشعري،وإنكاانخمالفني،واخلوارجتربأمنه.
.يف)ب(يسمون(10)
.ميف)ب(ألهنَّ(11)
 .ب(يرتكونيف)(12)
.يف)ب(هللاتعاىل(13)
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ڇ ڇ ):(2)هللا،وإنكارالقرآنواستحاللماحرَّمهللاكفرابإلمجاع،قالهللاتعاىل(1)ماحرَّم

.[30]النور:(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
تعاىل (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ):أيضاً(3)قال
.[6-5]املؤمنون:

اجللد وعلىغريه الزِّانعلىاحملصنالرجم، الكرميحدَّ هللايفكتابه قوهلم(4)وقدبنيَّ وأمَّا ،
قلنا احملبَّة، أهل عن والنَّهي األمر (5)ابرتفاع اإلمجاع، خالف هذا ابألنبياء]: عليهم-(6)[وابطل

يُفإنَّه-والسَّالم(7)الصَّالة يكونتصوَّال أن أكرم(8)ر وال هللا إىل أحبَّ هللا خلق من(9)من عليه
أحدًامنهمفلم-والسَّالم(10)عليهمالصَّالة-األنبياء ععنهالتكليف،كيفوقدقالالنَّيبضِّوُيـَُرأنَّ

معاشر»:-صلَّىهللاعليهوسلَّم- البالء (11)إانَّ فثبتبطالنقوهلم،.(12)«األنبياءيضاعفعلينا
.،وابهللالتوفيق(13)وقصورعقوهلم

  

 
.يف)ب(حمارم(1)
.يف)ب(قالتعاىل(2)
 .)تعاىل(غريموجودةيف)ب((3)
 .[2]النور:﴾ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  يقصدقولهللاتعاىل﴿(4)
  .)قلنا(غريموجودةيف)ب((5)
واملعىن.الصوابملوافقتهللسياقيف)ب(وابطلابألنبياء.وهوووابطناألنبياءيف)ا((6)
.)الصالة(غريموجودةيف)ب((7)
يف)ب(أنيكونأحدمنخلق....(8)
 .يف)ب(وأكرم(9)
.)الصالة(غريموجودةيف)ب((10)
.يف)ب(معشر(11)
.قالالشيخاأللباينيفصحيحاجلامعالصغريصحيح.20652(،246\24)،2ط، املعجم الكبريرواهالطرباينيف(12)
.يف)ب(عقلهم(13)



 

47 

موالردعليهم()األخنسيةومقاالهت
كاانرجلنيمناخلوارج(4)،وهذااألخنسواملعبد(3)-(2)ويقالهلماملعبديَّة:(1)األخنسيَّةوأمَّا

مكان بن ثعلبة أتباع عجرد(7)عبد(6)-(5)-من بن الطَّاعة(8)الكرمي ثواب أنَّ يزعمون وهم ،(9)
ايصلاإلنسان وصولالثوابعلىحالاحلياة،(12)رون،ويقصُ(11)ممايفعللنفسه(10)والصدقاتإمنَّ

 
األخنسية:أصحاب:أخنسبنقيس.منمجلةالثعالبة.وانفردعنهمأبنقال:أتوقفيفمجيعمنكانيفدارالتقيةمن(1)

فتربأمنه.وحرموااالغتيالوالقتل،والسرقةيفالسر.واليبدأأحدمنأهلالقبلة؛إالمنعرفمنهإميانفأتوالهعليه،أوكفر
منعرفوهبعينهعلىخالفقوهلم.وقيلإهنمجوزوا:تزويجوىأهلالقبلةابلقتال،حىتيدعيإىلالدين؛فإنامتنعقوتل؛س

)ص:امللل والنحل  ،لشهرستايناائل.املسلمات،منمشركيقومهم:أصحابالكبائر.وهمعلىأصولاخلوارجيفسائراملس
.2،ط(81)ص:،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية،د.ط.عبدالقاهرالبغدادي،(34

املعبدية:أصحاب:معبدبنعبدالرمحن،كانمنمجلةالثعالبة.خالفاألخنسيفاخلطأالذيوقعلهتزويجاملسلماتمن(2)
منهبذلك،والمشرك.وخالفثعلبةفيماحكم دعاجتهادييفخالفه.أمنأخذالزكاةمنعبيدهم،وقال:غينالأبرأ

التقية. ويفحال واحداً، سهمًا الصدقة سهام أنتصري لشهرستايناوجوزوا امللل والنحل، القاهر(34)ص: د.ط.عبد
.2،ط(81)ص:،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةالبغدادي،

 .يف)ب(العبدية(3)
.يف)ب(العبد(4)
يداًواحدة،إىلأناختلفايفأمراألطفال؛فقالثعلبة:إانكانمععبدالكرميبنعجرد.الثعالبة:أصحابثعلبةبنعامر(5)

 ثعلبة. من العجاردة فتربأت ابجلور. ورضًا للحق، إنكارًا منهم نرى حىت وكباراً؛ صغاراً، واليتهم: امللل  ،رستاينشهالعلى
 .2(،ط80)ص:، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةد.ط.عبدالقاهرالبغدادي،(34)ص:والنحل 

 .يف)ب(مسكان(6)
.يف)ب(وعبد(7)
العجاردةأصحابعبدالكرميبنعجرد.وافقالنجداتيفبدعهم؛وقيل:إنهكانمنأصحابأيببيهس،مثخالفهوتفرد(8)

ءةعنالطفلحىتيدعىإىلاإلسالم؛وجيبدعاؤهإذابلغ،وأطفالاملشركنييفالنارمعآابئهم،وحيكىابقوله:جتبالرب
عنهم:أهنمينكرونكونسورةيوسفمنالقرآن؛ويزعمونأهناقصةمنالقصص؛قالوا:والجيوزأنتكونقصةالعشقمن

)ص:،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية د.ط.عبدالقاهرالبغدادي،(33)ص:امللل والنحل،لشهرستايناالقرآن.
.2،ط(72

.يف)ب(الطاعات(9)
.يف)ب(إىلاإلنسان(10)
 .يف)ب(مايفعلهبنفسه(11)
.يف)ب(ويقتصر(12)
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مافعللنفسه،والمما]أمَّاإذاماتفالينفعهشيءمنالطَّاعات، (1)[ألنَّ يفعلهعنهغريهكاحلجِّّ
ابإلميا ويستدلِّون ذلك، وغري والصَّدقة واالستغفار والدُّعاء لوكانتوالعمرة ويقولون ]أفعال[ن،

اإلميان(2)األحياء جيوز ال وابالتفاق جائز، عنهم اإلميان لكان هم، إايِّ انفعة األموات، عن جائزة
وك(3)من الطَّاعاتذلكالغري، ؛سائر يقول: تعاىل هللا (  مئ ىئ يئ جب حب خب مب)ألنَّ

قوله.[39]النجم: الكتاب أمَّا واإلمجاع، والسُّنة الكتاب خالف ألنَّه ابطل ذكروه ما اجلواب:
والذريَّةتستعمليفاألوالدواآلابء.[21]الطور:(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)تعاىل

واآليةحمملها تقربهعينه،فيلحق(4)مجيعاً، املؤمنيفاجلنَّةما هللاتعاىلأخربأنَّهجيمعلعبده ألنَّ
دوناآلخريفالدرجةابألوالد،وإن(5)[واآلابءواألمَّهات]والدابآلابءواألمَّهات،األ كانأحدمها

ادارالكرامة،ودارمتامالنِّّعمة(6)املؤمنىعلوذلكإلمتامالنعمة ،وروىسعيدبن(7)يفاجلنَّة،ألهنَّ
هللاإ»:-صلَّىهللاعليهوسلَّم-قال:قالرسولهللا-رضيهللاعنهما-عبَّاس،عنابن(8)جبري نَّ

عينه هبم لتقرَّ العمل يف دونه وإنكانوا األبوين درجة يف املؤمن درجة يرفع عن(9)«تعاىل وروي
قال](10)الضَّحاك تعاىل(1)[أنَّه قوله يف 21]الطور:(ژ ژ ڑ):(2): ][ أنَّ (3)[هبااملراد

 
 .بنيمعقوفتنييف)ب()الممايفعلهبنفسهوالمايفعله(ما(1)
.يف)ب(لوكانتأفعالاألحياء.وهوالصواب،لوضوحاملعىناالحياء،ويف)ا(لوكانت(2)
 .يف)ب(عن(3)
 .)حمملها(غريموجودةيف)ب((4)
 .مابنيمعقوفتنيغريمذكوريف)ب((5)
 .يف)ب(املؤمنني(6)
 .مايف)ب(ودارالتم(7)
احلافظاملقرئسعيدبنجبري(8) أبوعبدهللااألبنهشام،االمام ويقال: أبوحممد، الشهيد، سديالواليب،موالهماملفسر

أحداأل روىعنابنعباسفأكثروجود،وعنعبدهللابنمغفل،وعائشة،وعديبنحامت،وأيبموسىعالم.الكويف،
وابنالزب عمر، البدريوهومرسلوعنابن وأيبمسعود وأيبهريرة، والضحاكبنقيس،االشعرييفسننالنسائي، ري،

تويفسنةمخسوتسعنيوكانمنكبارالعلماء.الرمحنالسلمي.وروىعنالتابعني،مثلأيبعبدوأنس،وأيبسعيداخلدري.
 ،د،ط.(1/188)،طبقات املفسرين،لداوودي،د،ط.ا(7/355)،سري أعالم النبالءللهجرة.الذهيب،

 (.389\7،)4،طالتنزيلمعامل  البغوي،وأخرجه(9)
وقالأبوقدمأصبهانعلىقضائها،ونشرهباعلمه.حافظكبري،إمامابرعمتبعلآلاثر،كثريالتصانيف.:ابنأيبعاصم(10)

وقالأبوالعباسالنسوي:أبوبكربنأيبعاصم،وهو:بكربنمردويه:حافظ،كثرياحلديث،صنف"املسند"والكتب.
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.(4)األطفالالَّذينمليبلغوااإلميان،يلحقابآلابءإلمياناآلابء
إال،(6)انقطععملهمنالدنيا(5)إذاماتابنآدم»-صلَّىهللاعليهوسلَّم-وأمَّاالسُّنةفقوله

ثناعمروبنشعيب(7)«منثالث،صدقةجارية،أوعلمينتفعبه،أوولدصاحليدعوله وكذاحدَّ
العاصبنوائلأوصىأنيعتقعنهمئةرقبة،فأعتقابنههشاممخسنيرقبة، عنأبيهعنجده،أنَّ

فقال:-صلَّىهللاعليهوسلَّم-فأرادابنهعمرانأنيعتقاخلمسنيالباقية،فقالحىتأسالرسولهللا
رقبة، مئة بعتق أوصى أيب إنَّ هللا، رسول اي عليَّ وبقيت رقبة، مخسني عنه أعتق ما هشامًا وأنَّ
ألعتقتم»:-صلَّىهللاعليهوسلَّم-مخسونرقبة،أفأعتقعنه؟فقالرسولهللا إنَّهلوكانمسلمًا

. (8)«أوتصدَّقتمعنه،أوحججتمعنه،بلغهذلكعنه،
اإلمجاع:فقداتفقتاملسلمونعلىأندعاءاألحياءوصدقتهم األمواتينفع(9)علىوأمَّا

بعَده-صلَّىهللاعليهوسلَّم-ورداألخبارواآلاثر،وكانالنَّيب(10)األمواتويصلإليهم،وبذلك ومن 
،ولومليكنذلك(12)لألموات،ويستغفرونهلم،ويتصدَّقونعنهم(11)منالصَّحابةوالتَّابعنييدعو

 
مربنالضحاكبنخملدالشيباين،منأهلالبصرة،منصوفيةاملسجد،منأهلالسنةواحلديثوالنسكواألعمروأمحدبن

،د.ط.(25/438)،سري أعالم النبالء للهجرة.الذهيب،-287-تويفسنةابملعروفوالنهيعناملنكر،
 .مابنيمعقوفتنيغريموجوديف)ب((1)
 .)ب()تعاىل(غريموجودةيف(2)
 ،وهوالصوابلوضوحالعبارة.يف)ب(أنَّاملرادهبايف)ا(أنهبا،و(3)
.يف)ب(يلحقابألبناءإمياناآلابء(4)
.يف)ب(إذاماتاملؤمن(5)
.)منالدنيا(غريموجودةيف)ب((6)
يلحقاإلنسانمنالثواببعدوفاته،ه صحيحيف ،مسلمأخرجه(7) ،(،عنأيبهريرة1631)(،رقم1255\3)اببما

 د،ط.
وقالاأللباينحديثحسن..(2883(،رقم)118\1،)1،طيف سننه ،أخرجهأبوداود(8)
 .يف)ب(عن(9)
 .يف)ب(وهكذا(10)
.يف)ب(يدعون(11)
.يف)ب(هلم(12)
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ڌ ڎ ڎ  )(1)سَّكواهبافهيمنسوخةابآليةالَّيتذكرانها،انفعاًهلمملافعلوه،وأمَّااآليةالَّيتمت

(2)علىأنَّه-رضيهللاعنهما-وهكذارواهابنعبَّاس.[21]الطور:اآلية(ڈ ڈ ژ ژ ڑ
وصولالثوابإمنَّ(3)رانلوقدَّ نقول:سلمناأبنَّ اليستمبنسوخةمليصحهلمدليلأيضاً،ألانَّ (4)اأهنَّ

 أبنَّ]يتعلقبسعياإلنسان، الَّذيقال الصَّاحل،(5)[فمن والولد به، نتفع
ُ
امل والعلم اجلارية، الصَّدقة

الثَّوابالينقطععناإلنسانمادامأثر(6)ليس أنَّ(8):أترى(7)سعيهابقياً،قالمنسعيه؟فثبتأنَّ
(ۉ ۉ ې ې)وقالأيضاً(10)[13]القيامة:( ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)قال:(9)هللا

 .[12]يس:
الثَّالثة ابآلايت السَّ(11)واملراد واحلسنةيئهو (12)ة عبَّاس ابن قول: يف والسُّنة هللا-، رضي

سنَّة(14)» :-وسلَّمصلَّىهللاعليه-وإليهأشارالنَّيب-(13)عنه فلهأجرهاوأجرمنحسنةمنسنَّ
القيامة إىليوم ووزرمنعملهبا سُّنةسيئةفعليهوزرها إىليومالقيامة،ومنسنَّ (15)«عملهبا

 
 .يف)ب(وهي"والذينآمنوا......اآلية(1)
.يف)ب(أانَّ(2)
.يف)ب(قدرانعلى(3)
ا(غريموجودةيف)ب((4)  .)إمنَّ
 .بنيمعقوفتنيغريموجوديف)ب(ما(5)
 .يف)ب(ليست(6)
 .)قال(غريموجودةيف)ب((7)
 .يف)ب(أالترى(8)
.يف)ب(هللاتعاىل(9)
 .يف)ب(بعدآيةالقيامةهذهاآلية"علمتنفسماقدمتوأخرت"وهيغريمذكورةيف)ا((10)
 .يف)ب(الثالث(11)
.يف)ب(السنةاحلسنة(12)
 .يف)ب(عنهما(13)
.يف)ب(بقوله:منسن(14)
حسنةفلهأجرهاماعملهبايفمنسنسنة،وعنواثلةبناألسقعرضيهللاعنهعنالنيبصلىهللاعليهوسلمقال(15)

حياتهوبعدمماتهحىتترتكومنسنسنةسيئةفعليهإمثهاحىتترتكومنماتمرابطاجرىعليهعملاملرابطحىتيبعثيوم
،قالالشيخاأللباينيفصحيحالرتغيبوالرتهيب18035(،رقم74\22،)2ط،الكبري املعجم  يف ،القيامةرواهالطَّرباينُّ

 .سنادهالأبسبهإ
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ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )ويشهدابعتبارذلكقولهتعاىل:

.(3)الطائلحتتها(2)األخنسيَّةأهواء(1)فثبتأنَّمقاالت.[25]النحل:(  ې ې ى ى ائ ائ ەئ
)احملكِّمةومقاالهتاوالردعليها(

منحكَّمأحدًايفحادثةفإنَّهيكفر،ويكفِّرونعليًا:(4)وأّمااحملكِّمة رضي-فهميزعمونأنَّ
جعلأاب-هللاعنه حكماًحيث األشعري (5)موسى تعاىلبينه ويستدلُّونبقوله القوم ے ھ ):(6)وبني

وطلحة(7)وهكذا.[57]األنعام:(ڭے ۓ ۓ  عثمَّان، يكفِّرون والزبري، وعائشة، ،ومعاوية،
.أمجعنيويكفِّرونأصحابالذنوبواملعاصيمنهذهاألمَّة-رضيهللاعنهم-(8)وجنودهم

مينكرونكتابهللاجهاراً،واليرجونهلل(9)اجلوابنقول:دعوى هذهالطَّائفةفاسدة،ألهنَّ
هللاتعاىلجوَّزالتَّحكيم،يفكالمه ڇ ڇ )القدمي،بلأمربه،حيثقال:تعاىل(10)وقاراً،ألنَّ

.[35]النساء:(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڇ ڇ  يفالصَّحابة رضيهللا-وقال:
[18]الفتح:(  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)-عنهم أنَّ، خيفى وال

حتتالشجرةواملشهود(2)ابجلنَّة،ومناملبايعني(1)،وطلحة،والزبري،منالعشرةاملبشرهلم(11)عثمَّان
 

.يف)ب(مقالة(1)
.يف)ب(هوى(2)
.يف)ب(حتته(3)
رضيهللاعنهحنيجرىأمراحملكمني،واجتمعواحبروراءمنانحيةاحملكمةاألوىلهمالذينخرجواعلىأمرياملؤمننيعلي(4)

ابنعاصم ويزيد بنجرير، وعروة بنوهبالراسي، وعبدهللا األعور، وعتاببن عبدهللابنالكواء، ورأسهم: الكوفة،
هلصالةوصيام؛أعينيوماحملاريب،وحرقوصبنزهريالبجلياملعروفبذيالثدية.وكانوايومئذيفاثينعشرألفرجلأ

)ص:، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةد.ط.عبدالقاهرالبغدادي،(29)ص:،امللل والنحل،لشهرستايناالنهروان.
.2،ط(56

.)حكماً(غريموجودةيف)ب((5)
.)تعاىل(غريموجودةيف)ب((6)
 .)هكذا(غريموجودةيف)ب((7)
.يف)ب(وغريهم(8)
 .يف)ب(دعا.والصوابمايف)ا(وهو)دعوى((9)
 .يف)ب(كتابه(10)
.يف)ب(عثمانوعلي(11)
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.[100آلية]التوبة:ا(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)هلمابلرضوانواملغفرة،لقوله:تعاىل
نقولبعثاحملكِّممنحكمهللاوأمره هللا،ألنَّ(3)الَّيتحسبوهاحجَّةهلم،صارتحجَّةعليهم،ألانَّ

ةودلياًل.فاليصلحهلمحجَّ.[35]النساء:(ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)قال:(4)تعاىل
يفاإلابضيَّة.(5)واجلواب بتكفريأصحابالذُّنوبقدمرَّ

)امليمونيةومقاالهتاوالردعليها(
امليمونيَّة يثبت(6)وأمَّا مل ويزعمونأبنَّه وبناتاألوالد، جيوِّزوننكاحاجلدَّات، طائفة فهم :

الكتاب،ويزعمونأيضاًالجيو أنتكونالدنياخاليةعناإلمام،ومنتوىلأاببكر(7)زحرمتهمبنصِّّ
سواءكانقرشياً،أوغريقرشي،وأنكرواسورةيوسف،(8)وتربأمنعليفهوأهلللخالفةواإلمامة

ليستمنالقرآنوقوهلميفمشيئةهللالقول ا أهنَّ وامليمونالَّذينسبتإليه(10)القدريِّّة(9)وقالوا ،
مناخلوارج،منأتباعالعجاردة.(12)،كانرجالً(11)الفاسدةهذهاألقاويل

 
.يف)ب(املبشرين(1)
.يف)ب(املتبايعني(2)
.وأمره(يف)ا(يف)ب()بعثاحلكممنهللاأيمنحكمهللاوأمره(بدل)بعثاحملكممنحكمهللا(3)
 .يف)ب(ألنَّهتعاىل(4)
.)اجلواب(غريموجودةيف)ب((5)
(6) وشرهمنالعبد. تفردعنهم:إبثباتالقدرخريه إالأنه العجاردة؛ امليمونية:أصحاب:ميمونبنخالد.كانمنمجلة

وإثباتاالستطاعةقبلالفعل. وإبداعاً. والقولأبنهللاتعاىليريداخلري؛دونالشر،وليسلهوإثباتالفعلللعبد:خلقاً،
،امللل والنحل،لشهرستاينامشيئةيفمعاصيالعباد. عبدالقاهرالبغدادي،(33)ص: الفرق بني الفرق وبيان  ،د.ط.

.2،ط(264)ص:الناجية   ،الفرقة 
.)الجيوز(غريموجودةيف)ب((7)
 .يف)ب(واإلمام(8)
 .يف)ب(كقول(9)
تفردعنهم:إبثباتالقدرخريهوشرهمنالعبد.وإثباتالفعلللعبد:خلقاً،وإبداعاً.وإثباتاالستطاعةقبلالفعل.والقول(10)

د.ط.(33)ص:،امللل والنحل،لشهرستايناأبنهللاتعاىليريداخلري؛دونالشر،وليسلهمشيئةيفمعاصيالعباد.
 .ريموجودةيف)ب()الفاسدة(غ(11)
 .يف)ب(رسوالً(12)
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فهو(4)،(3)ينزعإىلالكفرواإلحلاد(2)منطريق(1)اجلواب:نقولهذااالعتقاديفغايةالفساد،وأنَّه
منأنكرآيةمنكتابهللا األمَّةمتفقةعلىأنَّ يكونكافراً،فكيفمن(5)إنكارسورةيوسف،ألنَّ

ينكرسورة؟
ازعإىلاجملوسيَّةفهوجتويزنكاحاجلدَّات،وبناتاألوالدمليثبتحرمتهنالنَّ(6)وأمَّاالطريق

بنصالكتاب]،(7)بنصالكتاب ،وبيانذلكمنوجهني،أحدمهانقول:(8)[قلنا:بلثبتحرمتهنَّ
مناجلدَّات،فتكونأصاًلهلا،(9)واحدةألنَّمعىناألّم:األصل،والشكأبنَّاألمَّ،حقيقيةاجلدَّةأمٌّ

.تكوناجلدَّة،أمَّاًحقيقة(10)ومنهذاالوجه
 الثاين: سلَّ]والوجه قلتمإن مَل حقيقية، أبمٍّ ليست اجلدَّة أبنَّ أمّأبهنَّمنا ليست ألنَّا جمازًا

اللَّفظيستعملحبقيقته،واترةويستعملجمازهعندتعذرالعملحبقيقته،فنقول:اجلدَّةأمٌّمحاًلعلى
أمَّاً واخلالة العربجتعلالعمأابً، (  ژ ژ ڑ ڑ)(12)،كماقال:هللاتعاىل(11)[اجملاز،ألنَّ

.[100]يوسف:
يعقوب خالةيوسفوكانتزوجة األمّ-السَّالم(13)عليهما-يومئٍذ مبنزلة وإذاومعذلكجعلها ،

 
 .يف)ب(ألنَّه(1)
.يف)ب(منطرف(2)
 )واإلحلاد(غريموجودةيف)ب((3)
.يف)ب()ومنطرفينزععلىاجملوسيةومنطرفإىلاإلحلاد،وأمَّاالطرفالذيينزعإىلالكفر(وهذاغريموجوديف)ا((4)
.يف)ب(هللاتعاىل(5)
.يف)ب(والطرفالنازع(6)
 .يف)ب(ألنَّحرمتهمملتثبتبنصالكتاب(7)
 .مابنيمعقوفتنيغريموجوديف)ب((8)
 .يف)ب(أوجدة(9)
.)الوجه(غريموجودةيف)ب((10)
واترةيكونحقيقةواترة(11) ألناللفظاترةيكونجمازًا )سلمناأناألمليستجدةوالصحيحأناجلدةأمحقيقةأوجمازًا

جملازألنالعربجتعلالعمأابًواخلالةأماً(هذاالنصيف)ب(هويكونجمازاًعندتعذرالعملابحلقيقةفنقولأممحاًلعلىا
 .بدلمابنيمعقوفتنييف)ا(

.يف)ب(قالتعاىل(12)
.يف)ب(عليه(13)
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اجزءمنها،وجزءالشَّيءيكونذلكالشَّيء،ابعتبارما جازأنتكوناخلالةأمَّاً،فاجلدَّةأوىل،ألهنَّ
الَّذيهوحجَّةرقاطعةرملايفالكتاب(1)قلناه يفنكاحبناتواخلرباملتواتر،وه(2)إمجاعاألمَّة كذا

نقول حمرمات(3)األوالد، نَّ إهنَّ بنصالكتاب(4): ذكرانيفاجلدَّات،(5)أيضًا بطريقاحلرمةكما إمَّا ،
.ابحلملعلىاجملازواإلمجاع(6)وإمَّا

صلَّىهللا-قلنا:هذاخالفالسُّنة،ألنَّالنَّيب(8)لغريالقرشيني(7)وأمَّاقوهلم:يفإثباتخالفة
ويفروايةأخرىعنعمروابنالعاصقال:مسعترسول(9)«األئمةمنقريش»:قال-يهوسلَّمعل

،وعن(10)«النَّاسيفاخلريوالشَّرإىليومالقيامةةقريشوال»:يقول-صلَّىهللاعليهوسلَّم-هللا
عبدهللابنعمروبن،بنمطعم(11)حممدبنحسني أنَّهبلغمعاويةوهوعندهيفوفدمنقريشأنَّ

مباهو-عزوجل-العاصحيدِّثأنَّهسيكونملكاًمنقحطانفغضبمعاوية،فقامفأثىنعلىهللا
مثَّقال منكمحيدِّثونأحاديثليستأمَّاأهله، رجااًل بلغينأنَّ فإنَّه عز-يفكتابهللا(12)بعد:

جهَّالكم،فإايكمواألمايلالَّيتتضللئكوفأ-صلَّىهللاعليهوسلَّم-والتؤثرعنرسولهللا-وجل
مسعترسولهللا األمريفقريشاليعاديهم»يقول:-صلَّىهللاعليهوسلَّم-أهلها،فإيّنِّ هذا إنَّ

الدِّين-عزوجل-أحدإالأكبَّههللا حيحه،وعنابنعمرعنرواهالبخارييفص(13)«ماأقاموا

 
.يف)ب(ويشهدابعتبارهاماقاله(1)
 .يف)ب(كالكتاببدلملايفالكتابيف)ا((2)
 .)نقول(غريموجودةيف)ب((3)
 .يف)ب(حمرم(4)
.يف)ب(القران(5)
.يف)ب(أو(6)
.يف)ب(اخلالفة(7)
 .يف)ب(قرشي(8)
قالاأللباينيفاجلامعالصغريحديثصحيح(،725،رقم1/252)يف املعجم الكبري،أخرجهالطرباين(9)
الرتمذي(10) منقريشإىلأنتقومالساعة،،يف سننه ،أخرجه أناخللفاء جاء حديث(4/503)كتابالفنت:اببما

 د،ط.قالالرتمذي:هذاحديثحسنغريب.،منحديثعبدهللابنعمرورضيهللاعنه.(222)
.يف)ب(جبريوهوالصواب(11)
.يف)ب(ليستمنكم(12)
.3500برقم،(4/179)،1قريش،ط،اببمناقبيف صحيحه،أخرجهالبخاري(13)
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 وسلَّم-النَّيب عليه هللا -صلَّى اثنان»قال: منهم بقي ما قريش يف األمر هذا يزال يف(1)«ال
رضي-حنيدخلسقيفةبينساعدةمععمر-رضيهللاعنه-البخاري،وقدصحَّأيضاًأنَّأاببكر

بكرأمامسعتمرسول(3)و[أب]يفةقال:يكونمنَّاخليفةومنكمخل(2)[األنصارهلم]فقال-هللاعنه
مثَّقال:«األئمةمنقريش»يقول:-صلَّىهللاعليهوسلَّم-هللا األمراء(4)و[أب]فاعرتفوا بكرمنَّا

.،وحجَّتهمواهيةضعيفة(5)ومنكمالوزراء،فاتفقواعلىذلك،فثبتأنَّمقاالتامليمونيَّةسخيفة
ومقاالهتاوالردعليها()اخلارجية

علىعليابنأيبطالب قدخرجوا طائفة فهم اخلارجيَّة: يفزمانه-رضيهللاعنه-وأمَّا
منارتكبذنباًخرجمناإلميان،ومن(6)[-همالرتابفيب-]وزعموا علياًالدينله،وعقيدهتمأنَّ أنَّ

خارجيةويزعمونأيضاً منقصَّريف(7)هاهنامسُّوا يفالطَّاعةالدينله،اجلوابأنَّ العمل،وأخلَّ
املتقدمة،ماأبطلمقالتهم،وأبدى(8)يفاألصول-كرَّمهللاوجهه-نقول:قدذكرانيففضائلعلي

الصدقيفوقته،إبمجاعاألمَّةومبغضه-رضيهللاعنه-ضاللتهم،وعلي كانإماماحلق،وخليفة
 عقله على شاهد امللَّة، عن وعلخارج ابلتقىيابلقصور، ابلفجور،إمامته األمَّة،(9)ال على

ورضيهللا(2)[-رمحةهللاعليه-]،عنالشَّافعي(1)عنأبيه(11)عبدهللابنأمحدبنحنبل(10)حدثنا
 

 .3501برقم،(4/179)،1،اببمناقبقريش،طيف صحيحه،أخرجهالبخاري(1)
 .مابنيمعقوفتنيغريموجوديف)ب((2)
افاعل.(3)  )أاب(هكذايف)ا(و)ب(والصوابأبوألهنَّ
افاعل.يف)ب(أبو،وهويف)ا(أاب،و(4)  الصوابألهنَّ
 .يف)ب(مقالةامليمونيةركيكةسخيفة(5)
 .مابنيمعقوفتنيغريموجوديف)ب((6)
.)أيضاً(غريموجودةيف)ب((7)
 .يف)ب(الفصول(8)
 .يف)ب(وعلىأمتهابلبغاءوالفجور(9)
.يف)ب(علىماحدثنا(10)
مام،احلافظ،الناقد،حمدثبغداد،أبوعبدالرمحنابنشيخالعصرأيباإلعبدهللابنأمحدبنحممدبنحنبلبنهالل:(11)

،منمجلته"املسند"كثرياًروىعنأبيهشيئاًُولدسنةثالثعشرةومائتني،عبدهللاالذهليالشيبايناملروزي،مثالبغدادي.
/13)،سري أعالم النبالء،لذهيبا،ه[290-281ىيبنعبدويهصاحبشعبة،]الوفاة:كله،و"الزهد"،وعنحي

 .1،ط(11/12)،اتريخ بغدادد.ط.اخلطيبالبغدادي،(516
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نعرفالرجل-رضيهللاعنهمأمجعني-أنَّهقال:مسعتمالكبنأنس-تعاىلعنه يقول:ماكنَّا
اي»-صلَّىهللاعليهوسلَّم-قال:النَّيب-رضوانهللاعليه-(3)هعليبنأيبطالبإالببغضأبيهبغري

وأنتايعليُّ وعثمَّانسنداً، وعمرمشرياً، هللاتباركوتعاىلأمرينأنأختذأاببكروالداً، عليإنَّ
غضكمإالفاجر،أنتمحيبكمإالمؤمن،واليبظهراً،فأنتمأربعةأخذهللاميثاقكميفأمالكتاب،ال

.(6)«(5)علىأميت،فالتقاطعوا،والتدابروا،والتظافروا (4)خالئفنبوت،وعقدذمَّيت،وحجَّيت
،وسُّنة(7)وأمَّاقوهلم:منارتكبذنباًخرجمناإلميانقلنا:هذاكالمخيالفكتابهللاتعاىل

به.أّماالكتابفقولهتعاىل(8)نبيه ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )،وإمجاعاألمَّة،فاليعتدُّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )وقولهتعاىل،(9)[علىماتبنيذكره،][94]النساء:(وئھ 

 .[8]التحرمي:(ڇپ 
السُّنةقوله: وقوهلم:من(10)«التائبمنالذنبكمنالذنبله»:-صلَّىهللاعليهوسلَّم-وأمَّا

ابلطَّاعة قلناه]الدينله،قلنا:(11)قصَّريفالعمل،وأخلَّ ،ألنَّ(12)[جوابذلكمندرجحتتما

 
اإل:أمحدبنحنبل(1) وشيخاإلمامحقاًهو أمحدبنسالمصدقاً، أبوعبدهللا، حممدبنحنبلبنهاللبنأسدبن،

ولسنةقالأبوداود:مسعتيعقوبالدورقي،مسعتأمحديقول:ولدتيفشهرربيعاأل عالم.ئمةاألأحداأل ...،إدريس
-241]الوفاة:طلبالعلموهوابنمخسعشرةسنة،يفالعامالذيماتفيهمالك،ومحادبنزيد. ،أربعوستنيومئة

.1،ط(6/90)،اتريخ بغدادطيبالبغدادي،د.ط.اخل(11/177)،سري أعالم النبالء ،لذهيبا.ه[250
 .مابنيمعقوفتنيغريموجوديف)ب((2)
ملأعثرعليه.(3)
.يف)ب(وأنتمحجيت(4)
 )والتظافروا(والصوابوتغافروا،وهيملترديف)ب((5)
طِّيبُمنكرجد ا.،د.ط.(1/350)املصنوعة يف األحاديث املوضوعة  الآللئ السيوطي،(6)  قالاخل 
.)تعاىل(غريموجودةيف)ب((7)
 .-صلىهللاعليهوسلم–يف)ب(رسوله(8)
 .مابنيمعقوفتنيغريموجوديف)ب((9)
عنه،قالعنهعنعبدهللابنمسعودرضيهللا(،10303(،رقم)150\10،)2،طيف املعجم الكبري،الطرباينأخرجه(10)

.الشيخاأللباينيفصحيحاجلامعحسن
.يف)ب(وأخَّريفالطاعة(11)
 .مابنيمعقوفتنيغريموجوديف)ب(وبدلذلك)هذااجلوابابطل((12)
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وليس أهون، العمل يف تُنايف(1)التقصري فال والكبائر، املعاصي ارتكاب اإلميان،(2)من الكبائر
ينافيه،وهللاأعلم.أالَّفالتقصريأوىل

ومقاالهتاوالردعليها()الصلتية
،وهمالجيوِّزونالصَّالةعلى(3)وأّماالصلتيَّة:فهمأتباعلعثمَّانبنالصلت،والصلتبنأيبِّّ

جيوِّزون ال وكذا ماتوا، إذا املؤمنني ال(4)أطفال فاسد، قوهلم نقول اجلواب: البلوغ، قبل نكاحهم
أت الدنيا أحكام يف األطفال ألنَّ إليه، ذلك،(5)باعيُلتفت على اإلمجاع وانعقد وأمهاهتم، آلابئهم

كانيصليعلىاألطفال،وهكذاالصَّحابة-صلَّىهللاعليهوسلَّم-وعلىجوازالصَّالةعليهم،والنَّيب
.(7)،وهواملتواتربنياملسلمني(6)[منبعده]والتَّابعني

عليهم(والردومقاالهتم)الشيبانيةواليزيدية
الش السُّلطانوأمَّا على اخلروج وجيوِّزون وإمامتها، املرأة خالفة جيوِّزون طائفة فهم واليزيدية: يبانية،

مأتباعالشيطانابنسلمة ،اجلوابنقول:قوهلم(9)بنيزيدبننعيمالشيباينبيب،وش(8)اجلائر،ألهنَّ
 

 .يف)ب(وأيسر(1)
.يف)ب(فلماملينافِّ(2)
.يف)ب(والصلتابنأيبالصلت(3)
.يف)ب(الجيوز(4)
.يف)ب(تبع(5)
 .مابنيمعقوفتنيغريموجوديف)ب((6)
.يف)ب(بنياملسلمنيوهللاأعلم(7)
شيبانبنسلمة.اخلارجيفأايمأيبمسلم،وهواملعنيلهولعليبنالكرماينعلىنصربنسيار،وكانمنالثعالبة؛فلما(8)

قتلشيبانذكرقومتوبته،فقالتالثعالبة:التصحتوبته؛ألنهقتلاملوافقنيلنايفاملذهب،أعاهنمابرئتمنهاخلوارج.فلما
وأخذأمواهلم،والتقبلتوبةمن:قتلمسلمًاوأخذماله؛إالأبنيقتصمننفسه،ويرداألموال؛أويوهبلهذلك.ومن

إ ووافقجهمبنصفوانيفمذهبه قالابجلرب؛ أنه احلادثة.مذهبشيبان: ونفىالقدرة ثالثونومئةىلاجلرب، ماتسنة
،د،ط.(3/491)،الوايف ابلوفيات،لصفديا،د.ط.(35)ص:،امللل والنحل،لشهرستاينللهجرة.ا

أبوالضحاكشبيببنيزيدبننعيمبنقيسبنعمروبنالصلببنقيسبنشراحيلبنمرةبنمهامبنشبيباخلارجي(9)
الشيبايناخلارجي؛كانخروجهيفخالفةعبدامللكبنمروان،واحلجاج-وبقيةالنسبةمعروف-شيبانبنثعلبةذهلبن

\77\ماتسنةبنيوسفالثقفيابلعراقيومئذ،وخرجابملوصل،فبعثإليهاحلجاجمخسةقواد،فقتلهمواحداًبعدواحد،
د.ط.،(3/132)،وفيات األعيانللهجرة.ابنخلكان،
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النَّيب ألنَّهللاتعاىلأمر؛(2)«لكهمامرأةقوممت(1)التفلح»قال:-صلَّىهللاعليهوسلَّم-فاسد،ألنَّ
 وجل عز بقوله: البيوت، يف وابلثَّبات الرجال، عن ابالحتجاب (ڃ ڃ ڃ)النِّّساء

اخلروجوالربوزومباشرةاألهوال(3)[ومنكانإماماًللعاملنيوخليفةهلمالبدأنيكون33]األحزاب:
،وليستهلا(4)واإلقدامعلىالعظائموالقتال،لدفعاملفاسد،وحفظاملصاحل،واملرأةممنوعةمنذلك

.ذلك،فالتصلحلإلمامةواخلالفة(5)صاحلة
بطاعتهمعلىأمر(6)وأمَّااخلروجعلىالسُّلطاناجلائر،فغريجائزعندأهلالسُّنةواجلماعة،ألنَّهللا

بقوله اإلطالق، وعز-سبيل -(7)جل (  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی):

 .[59]النساء:
أن] اآلية مقتضى به(8)[فكان أيمر فيما الطَّاعة مفروض السُّلطان الطَّاعة(9)يكون من

 وراءها ما فبقي واإلمجاع، ابلسَّنة منها خصت املعصية أنَّ إال لال]واملعصية، األصل قتداءعلى
.(11)«الطاعةملخلوقيفمعصيةاخلالق»-صلَّىهللاعليهوسلَّم-أمَّاالسُّنةفقوله:.(10)[لكتاباب

وإنأمربغري]،(12)وأمَّااإلمجاع:فقدانعقدعلىأنَّالسُّلطانإنأمرابملعروففتجبطاعته
 

 .يف)ب(لنيفلح(1)
منطريقأىببكرةيفابنة.4452(،رقم8\6،)1،اببكتابالنيبإىلكسرىوقيصر،طيف صحيحه ،البخاريأخرجه(2)

عليهوسلَّمأنفارساًهملابلغالنَّأنَّكسرى،وذلك عليهوسلَّم:"لن:قال،اهلككواابنةكسرىملَّملَّيبصلَّىاَّللَّ صلَّىاَّللَّ
يفلحقومولواأمرهمامرأة".

 .يف)ب(البدلهمناخلروج(3)
.يف)ب(منمجيعذلك(4)
 .يف)ب(صالحية(5)
.يف)ب(هللاتعاىل(6)
 .يف)ب(عزوجل(7)
 .مابنيمعقوفتنيغريموجوديف)ب((8)
.)به(غريموجودةيف)ب((9)
،وهوالصوابلوضوحاملعىن.قتداءابلكتابيف)ب(علىاألصللالو،علىاألصلاالقتضاءيف)ا((10)
أمحد(11) رواه ألفاظيف مسنده ، )1ط،بعدة ،34\257 برقم قال،20661(، الغفاري. عمرو بن واحلكم عمران عن

(.6/432اهليثمي:رجالأمحدرجالالصحيح.)فيضالقدير
.يف)ب(إنأمرمبعروففطاعتهفرض(12)
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السَّمعوالطَّاعةعلى»-صلَّىهللاعليهوسلَّم-،ويتأكدذلكبقوله(1)[معروففالطاعةوالخروج
فإذااملرء مبعصية، ملأيمره ما أحبوكره، فيما فالمسعوالطاعة(2)املسلم يف(4)«(3)أمرمبعصية

 أيضًا ليس»-صلَّىهللاعليهوسلَّم-البخاريوقال: فإنَّه فليصرب، يكرهه شيئًا منرأىمنأمريه
.(5)«ديفارقاجلماعةشرباًفيموتإالماتميتةجاهليةأح

إنعدلتاألئمةيفالرَّعيةكانالشُّكرعلى]-(7)رضيهللاعنهمأمجعني-(6)وقال:بعضالصَّحابة
على والوزر الرَّعية، على الصرب كان الرَّعية على األئمة جارت وإن لألئمة، واألجر الرَّعية

وابهللالتوفيق.(9)[(8)األئمة
النَّاصبيَّةواخلوارج.(10)هذامقاالت

واحلمدهللربالعاملني.
 

 
،وهوالصوابلوضوحيف)ب(وإنأمربغريمعروففالطاعةوالخروج،ووإنأمرابملنكرواملعصيةوالخروجيف)ا((1)

املعىن.
.فإنيف)ب((2)
.يف)ب(فالطاعةوالمسع(3)
عنابنعمر.،2955(،رقم49\4،)1،اببالسمعوالطاعةلإلمام،طيف صحيحهأخرجهالبخاري،(4)
(،عنابن7143برقم)(،62\9،)1،اببالسمعوالطاعةلإلمامماملتكنمعصية،طيف صحيحه ،البخاريأخرجه(5)

 .عباس
.يف)ب(األصحاب(6)
.)أمجعني(غريموجودةيف)ب((7)
يف)ب()إنعدلتاألئمةوإنجارتاألئمةعلىالرعيةكانالصربعلىالرعيةوالوزرعلىاألئمة(بدلالذيبنيمعقوفتني(8)

 .يف)ا(
 ملأعثرعليه.(9)

 .يف)ب(هذامتاممقالة(10)
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اخلامتةونتائجالدراسة
أنناءاحلسن،ثلهالشكرولهاحلمدولهال،احلمدهلل وفقإىلهذااملوضوع،ويفهنايةالبحثفإيّنِّ

فأقولوابهللتعاىلالتوفيقومنهالَقبول:أذكرأهمالنتائجالَّيتأخلصهايفهذهاألسطر،
أمهيَّةعلمالعقيدةالذيتصّحبهعالقةاملؤمنبربه،وتصورهعنخالقهجلوعال. -1
أقواهلا،ومآخذها،ومكمنخطئها -2 أمهيةدراسةعلمالفرقوالطوائفاملنتسبةلإلسالم،ومعرفة

واحنرافها.
وأصنافالكفر»يُعدكتاب -3 الفرقالضواّل «ذكر هللاعثمَّانبنعبدهللاللعامل العراقيرمحه

تعاىل،منالكتباملفيدةيفهذاالبابعلىوجازتهواختصاره،وفيهإضافاتجديدةعلىغريهمن
الكتب،ومنهناتظهرأمهيةحتقيقهحتقيًقاعلمًياوإخراجهللنُّور.

ب متيز فالكتاب عصره، وقبل عصره يف الَّيتكانت للفرق املؤلف وحصر عبارته، أيتفهوسهولة
خمالفاهتاأبسلوبعلمي.احنرافاهتاويذكرسببتسميتها،وأصوهلاوأفكارها،مثَّيرد،فابلفرقة

العبارات،ووضوحها، بدقة امتازمنهجهوقدامتازمنهجه وقوةكما العلم، بسعةاالطالع،وغزارة
هقدقطعفظة،وعمقالتحليل،أبسلوبخمتصربديع،اليكادالقارئإالأنيعرتفللمؤلفأبنَّاحلا

إيراداخلصمقطعاًكافياًملنكانلهقلبأوألقىالسمعوهوشهيد.
ذكرمعتقداهتموترهاهتم.وهمدذكرالكفرةوأصنافهموعدذكرًا،وأضافلكتابهعبالفرقواستوقد

حلادومسائلامللحدينورموزهموإشاراهتموطرقدعوهتموأصنافكيدهم.ذكرأولظهوراإلو
أسألهللاأنأكونقدوفقت وقدبذلتالوسعيفحتقيقهذااجلزء،وإذقدوصلتإىلهنايته،فإيّنِّ
يفالتحقيقوالعرض،وماكانمنصوابفمنهللاوحده،وماكانمنخطأأوسهٍوفمننفسي

تعاىلأعلموأحكم،وصلَّىهللاعلىعبدهورسولهحممدوآلهوصحبهوسلم.ومنالشيطان.وهللا
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الفهارسالعلمية
فهرساآلايتالقرآنية

مرتبةحسبورودهايفالبحث
 [.188﴾]البقرة:ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴿ −

[79﴾]اإلسراء:چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ﴿ −

 [60﴾اآلية،]األنفال:ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ﴿ −

 [ 153]األنعام:(  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڑ) −

 [ 11]الشورى: (  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ) −

 [ 19]األنعام:(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ) −

 [ 18]الفتح: (  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڻ) −

 [ 38]المائدة:(  ٺ ٺ ٺ ٿ ڤ) −

 [ 43]البقرة: (  ڱ ڱ ڱ ں ڻ −

 [ 10الممتحنة: ](  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ مب) −

 [ 94]النساء:(  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ وئ) −

 [ 19]محمد: (  يب جت حت خت مت ىت جخ) −

 [ 56]الذاريات:(  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) −

 [ 101]يونس: (  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڳ) −

 [ 185]األعراف:(  ھ ھ ھ ھ ے ے ۉ) −

 [ 21]الذاريات: (  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ) −

 [ 8]الروم: (  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڇ) −

 [ 17]الغاشية: (  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے) −

 [ 286]البقرة: (  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ مت) −

 [ 41]األنفال:(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ڄ) −

 [ 78]الحج:(  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ۈئ) −
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 [ 43]البقرة: (  ڱ ڱ ڱ ں ڻ) −

 [ 34]التوبة: (  ڦ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ک) −

 [ 30]النور: (  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ک) −

 [ -5]المؤمنون: (  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) −

 [ 21]الطور: (  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڳ) −

 [ 21]الطور:(  ژ ژ ڑ ڳ) −

 [ 21]الطور: (  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڳ) −

 [ 13]القيامة:(  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ) −

 [ 12]يس:(  ۉ ۉ ې ې ې ەئ) −

 [ 25]النحل:(  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ەئ) −

 [ 57األنعام: ](  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ۆ) −

 [ 35]النساء:(  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ گ) −

 [ 18]الفتح: (  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڻ) −

 [ 100]التوبة:(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ڤ) −

 [ 35]النساء:(  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ گ) −

 [ 100]يوسف:(  ژ ژ ڑ ڑ ٴۇ) −

 [ 94]النساء:(  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ وئ) −

 [ 8]التحريم:(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڇ) −

 [ 33األحزاب:](  ڃ ڃ ڃ ک) −

 [ 59]النساء: (  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ىث) −
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 فهرس األحاديث املرفوعة واآلاثر املوقوفة
مرتبةحسبورودهايفالبحث

 "اليدخلاحلرامجوفاملؤمن" −

معشراألنبياء،يُ" −  " ضاعفعليناالبالءإانَّ

 .."قتاليهودوالنصارى،علىإحدىوسبعنيفرقة،تفرَّ" −

 " ..تفرقتاليهودعلىإحدىوسبعنيفرقة" −

."كلُّهاعلىالضَّاللة،إالالسَّواداألعظم" −
"..تفرَّقتاليهودعلىإحدىوسبعنيفرقة،كلُّهاهالكةغريواحدة" −
.."خطاًوقالرسولهللاخطَّ" −
"عليكمابلسَّواداألعظم" −
 "دينهللابنيالغلوِّوالتقصري" −

عظم""عليكمابلسَّواداأل −
"عائشةموقوفايهذهأنتحروريَّة؟" −
.."يفآخرالزمانقومأحداثاألسنانخترج" −
"منهمااحلسنواحلسنيسيداشبابأهلاجلنَّة،وأبومهاخرير" −
"الهجرةبعدالفتح" −
"اهلجرةهجراتن،أحدمهاأنهتجرالسيئات،واألخرىأنهتاجرإىلهللاورسوله" −
" رجمماعزاً" −
.."عمرموقوفإايكمأنهتلكواعنآيةالرجم" −
"مثَّنهثالثدراهمقطعيفجمنٍّ" −
""الطاعةملخلوقيفمعصيةاخلالق −
".."أمرتأنأقاتلالنَّاسحىتيقولواالإلهإالهللا −
"..قبليأحدرعطيتمخساًمليعطهنَّأُ" −
"..سلبه،ومنأخذأسرياًفهوله"منقتلقتيالًفله −
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"..نعم،قال:ففيهماكأبوان؟قال"أل −
علتيلاألرضمسجداًوطهوراً""جُ −
معاشر − األنبياءيضاعفعليناالبالء""إانَّ
"..انقطععملهمنالدنيا،إالمنثالث"إذاماتابنآدم −
"عنه،أوتصدَّقتمعنه،أوحججتمعنه،بلغهذلك"إنَّهلوكانمسلماًألعتقتم −
قريش""األئمةمن −
"النَّاسيفاخلريوالشَّرإىليومالقيامةة"قريشوال −
".."إنَّهذااألمريفقريشاليعاديهمأحدإالأكبَّههللا −
"اليزالهذااألمريفقريشمابقيمنهماثنان" −
"األئمةمنقريش" −
..""ايعليإنَّهللاتباركوتعاىلأمرينأنأختذأاببكروالداً −
نالذنبكمنالذنبله""التائبم −
"التفلحقوممتلكهمامرأة" −
" ..املسلمفيماأحبوكره"السَّمعوالطَّاعةعلىاملرء −
.."منرأىمنأمريهشيئاًيكرههفليصرب" −
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 ع فهرس املصادر واملراج
 د،طد،ت.،  الفخري يف اآلداب السلطانية،    ابنالطقطقي  -1

 ت..د،طد،  والتاريخ البدء   ،ابناملطهر-2

ت..د،ط.د، االابنة الصغرىابنبطة،-3
 د.ط،د،ت،د.م.،.العقيدة الواسطية،أمحدبنعبداحلليماملعروفاببنتيميةابنتيمية،-4

احملقق:حممد،درء تعارض العقل والنقل،أمحدبنعبداحلليماملعروفاببنتيميةابنتيمية،-5
   .(،د،ط1391،دارالكنوزاألدبيةالرايض،)،رشادسامل

حتقيقدائرة، لسان امليزان،أمحدبنعليبنحجرأبوالفضلالعسقالينالشافعيابنحجر،-6
 (.1406،1986،مؤسسةاألعلميللمطبوعات،بريوت)،3،طاهلند،املعرفالنظامية

مراتب اإلمجاع ،األندلسيالقرطيبالظاهريأبوحممدعليبنأمحدبنسعيدبنحزمابنحزم،-7
(،د،ط.د،ت.دارالكتبالعلمية،بريوت)، يف العبادات واملعامالت واالعتقادات

د،ط.د،ت. ،اتريخ دمشق ،ابنعساكر-8
االمدي-9 حممد بن االحكام يف اصول االحكام ،علي الرزاق، عبد الشيخ العالمة عليه علق

.(.الرايضه1387الطبعةاالوىلمؤسسةالنور)،عفيفي
حتقيق/،املعجم الوسيط ،حممدالنجار،حامدعبدالقادر،أمحدالزايت،إبراهيممصطفى-10

ت.ط.د،،د،دارالدعوة،جممعاللغةالعربية
ط، تلبيس إبليس،مجالالدينأبوالفرجعبدالرمحنبنعليبنحممداجلوزيابناجلوزي،-11

(.م2001هـ/1421دارالفكرللطباعةوالنشر،،ت،لبنانوبري)،1
ابنقيماجلوزية-12 مدارج السالكني بني منازل  ،حممدبنأيببكرأيوبالزرعيأبوعبدهللا،

الفقيحتقيق،إايك نعبد وإايك نستعني حامد حممد بريوت)،2ط، : الكتابدار،
(.1973-1393،العريب





 

66 

حققهودققاصوله، البداية والنهاية  ، عمادالدينأبوالفداءإمساعيلبنكثريالدمشقي،ابنكثري-13
.م1988.ه1408الطبعةاالوىل(،دارإحياءالرتاثالعريب،)وعلقحواشيهعليشريي

:احملقق، العظيمسري القرآن فت،عمادالدينأبوالفداءإمساعيلبنكثريالدمشقي،ابنكثري-14
،مصطفىالسيدحممد+حممدالسيدرشاد+حممدفضلالعجماوي+عليأمحدعبدالباقي

(.م2000،هـ1412،رطبة+مكتبةأوالدالشيخللرتاثمؤسسةق،اجليزة،)1ط
أبوعبدهللاحممدبنيزيدالقزويين،ابنماجة-15 سنن ابن ماجه، ،طاألرانؤواحملقق:شعيب،

1430،دارالرسالةالعاملية)،1،طَعبدالّلطيفحرزهللا،حممَّدكاملقرهبللي،مرشدعادل
(.م2009،هـ

يلدينابنمنظوراألنصاريالرويفعحممدبنمكرمبنعلى،أبوالفضل،مجالا،ابنمنظور-16
(.هـ1414،دارصادر،بريوت)،3ط،لسان العرباإلفريقي،

حممد-حتقيق:عدانندرويش، كتاب الكليات ،يءأيوببنموسىاحلسيينالكفوالبقاأبو -17
د،ط.،(م1998-هـ1419-بريوت-مؤسسةالرسالة،)املصري

 عبدالسالمحممدهارونحتقيق، معجم مقاييس اللغة،  أبواحلسنيأمحدبنفارسبنزكراي-18
حتقيق:طاهرأمحد، النهاية يف غريب احلديث واألثر ،اجلزريأبوالسعاداتاملباركبنحممد-19

(.م1979-هـ1399بريوت،-املكتبةالعلمية،)حممودحممدالطناحي-الزاوى
:طاهرأمحدحتقيق، النهاية يف غريب احلديث واألثر ،أبوالسعاداتاملباركبنحممداجلزري-20

(،د،ط.م1979-هـ1399بريوت،-املكتبةالعلمية)،حممودحممدالطناحي-الزاوى
21-   ،هـ(463أبوبكرأمحدبنعليبناثبتبنأمحدبنمهدياخلطيبالبغدادي)املتوىف:

معروف، اتريخ بغداد عواد بشار الدكتور طاحملقق: ،1(  الغرباإلسالمي، ،بريوت–دار
(.م2002-هـ1422

أبوحياناألندلسي-22 بنيوسفالشهريأبيبحياناألندلسيحممد، ،تفسري البحر احمليط،
دار،لبنان/بريوت)،1ط.الشيخعليحممدمعوض،حتقيق:الشيخعادلأمحدعبداملوجود

(.م2001،هـ1422،الكتبالعلمية
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تاين،أبوداود-23 س  جِّ ، سليمانبناألشعثبنإسحاقبنبشريبنشدادبنعمرواألزديالسِّّ
1430،دارالرسالةالعاملية)،1،طحَممَّدكامِّلقرهبللي،طاألرانؤواحملقق:شَعيب،السنن

(.م2009،هـ
 د،ط.د،ت.، طبقات الصوفية،  أبوعبدالرمحنالسلمي -24

الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،محاداجلوهريالفارايبأبونصرإمساعيلبن-25
مسند اإلمام  ،أبوعبدهللاأمحدبنحممدبنحنبلبنهاللبنأسدالشيباينأمحدبنحنبل،-26

شعيب، أمحد بن حنبل طاألرانؤواحملقق: وآخرونعادل، 1ط، مرشد، الرسالة)، ،مؤسسة
(.م2001،هـ1421

 د.ط،د.ت،د.م.،الزهد،أمحدبنحنبل-27
 األوىل،ط، معجم اللغة العربية املعاصرة،مبساعدةفريقعمل،أمحدخمتارعبداحلميدعمر-28

(،د،م.م2008،هـ1429،عاملالكتبن)
أبواحلسنعليبنإمساعيلبنإسحاقبنساملبنإمساعيلبنعبدهللابنموسىاألشعري،-29

عىنبتصحيحه:، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،بنأيببردةبنأيبموسىاألشعريا
 (.م1980-هـ1400دارفرانزشتايز،،فيسبادن)أملانيا()،3،طهلموتريرت

اجلامع املسند الصحيح املختصر ،هللاالبخارياجلعفيإمساعيلأبوعبدحممدبنالبخاري،-30
احملقق:حممد، من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري

(.هـ1422،دارطوقالنجاة)،1،طزهريبنانصرالناصر

حققهوخرجأحاديثهحممد،زيل معامل التن،،أبوحممداحلسنيبنمسعودحمييالسنة،البغوي-31
 النمر هللا عثمان-عبد ضمريية احلرشسليمان-مجعة مسلم والتوزيع)،4ط، للنشر ،طيبة

(د.م.م1997-هـ1417
البيهقي-32 البيهقي، بكر أبو اخلراساين، ردي َرو جِّ اخُلس  موسى بن علي بن احلسني بن ،أمحد

دارالكتبالعلمية،ن،لبنا–بريوت)،3،طالقادرعطااحملقق:حممدعبد،السنن الكربى
.(م2003،هـ1424
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،  اجلامع الكبري ،حممدبنعيسىبنَسو رةبنموسىبنالضحاك،الرتمذي،أبوعيسىالرتمذي،-33
.(م1998-دارالغرباإلسالمي،)بريوت،احملقق:بشارعوادمعروف،سنن الرتمذي 

حسناجلربت -34 بن الرمحن ، )عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار اتريخ  ،عبد اجليل –دار
 (،د،ط.د،ت.بريوت

،مشسالدينأبوعبدهللاحممدبنحممدبنعبدالرمحنالطرابلسياملغريب،احلطابالرُّعيين-35
عمرياتاحملقق، مواهب اجلليل لشرح خمتصر اخلليل زكراي الكتب)، : عامل دار هـ1423،

 (.د.ط.د.م.م2003،
 د،ط.د،ت.،  العرب يف خرب من غرب   الذهيب،-36

الذهيبالذهيب،-37 از قَامي  بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس سري أعالم ،
األرانؤوط، النبالء شعيب الشيخ إبشراف حمققني جمموعة : الرسالة، احملقق د،ط.، مؤسسة

د،م،د،ت.
 د،ط.د،ت.،األحاديث جامع  ،عبدالرمحنبنأبوبكر،جاللالدينالسيوطي-38

39- عبدالسيوطي، السيوطي، الكتب ،املصنوعة يف األحاديث املوضوعة الآللئالرمحن دار
،د،ط.د،ت.د،م.العليمة

 .،د.مد.ط،د،ت، امللل والنحل،الشهرستاين-40
د،ت.د،ط.، الوايف ابلوفيات،الصفدي-41
معجم الطربان  ،سليمانبنأمحدبنأيوببنمطرياللخميالشامي،أبوالقاسمالطرباين،-42

،د.ط،د.م،د.ت.الكبري 
آابديالفريوز-43 يعقوب، بن حممد طالقاموس احمليط، بريوت8، مؤسسة)،،

.(م2005الرسالة،
د،ط.د،ت.،العقيدة الطحاويةشرح القاضيإمساعيلبنإبراهيمبنعليالشيباين،-44
،د.ط،د.ت،د.م.الرسالة القشرييةالقشريي،-45
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النسائي-46 اخلراساين،، علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد ،السنن الصغرى للنسائيأبو
1406،تمكتباملطبوعاتاإلسالمية،نحلب)الثانية،،طحتقيق:عبدالفتاحأبوغدة

،1986.) 

د،ط.د،ت.  ،شرح صحيح مسلم  ،لنوويا-47
، النسبة إىل املواضع والبلدان   ،مجالالدينعبدهللاالطيببنعبدهللابنأمحدابخمرمةاحلمريي-48

 د،ط.د،ت.
،الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية،عبدالقاهربنطاهربنحممدالبغداديأبومنصور-49

(.1977،اجلديدةداراآلفاق،بريوت)،2ط
،1ط، :د.عبدالرمحنعمريةحتقيق ،كتاب املواقف،عضدالدينعبدالرمحنبنأمحداإلجيي-50

.(1997،بريوت–داراجليل)
   د،ط.د،ت.،  سنوات احلنابلة لعلي آل اببطني،  عليبنحممدابخيِّّلآلاببطني-51

بنعلياجلرجاين-52 األبياريحتقيق ،التعريفات، عليبنحممد إبراهيم 1ط، : الكتاب)، دار
 (.  1405،بريوت،العريب

،احملقق:حممدمصطفىاألعظمي،املوطأ،مالكبنأنسبنمالكبنعامراألصبحياملدين-53
،مؤسسةزايدبنسلطانآلهنيانلألعمالاخلرييةواإلنسانية،اإلمارات–ظيبأبو)،1ط

(م2004،هـ1425
نقالعن:موسوعةسفريللتاريخ، املوسوعة املوجزة يف التاريخ اإلسالمي ،جمموعةمناملؤلفني-54

 د،ط.د،ت.،اإلسالمي

.األوىل(الطبعة:،درابنخزمية)  ، مصطلحات يف كتب العقائد   ، حممدبنإبراهيمبنأمحداحلمد  -55

شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة  ،حممدبنأيببكرأيوبالزرعيأبوعبدهللا-56
النعسايناحلليبحتقيق، والتعليل فراس الدينأبو بدر حممد :( الفكر،بريوت، ،1398،دار
(،د،ط.1978
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الفاروقياحلنفي -57 موسوعة   ،التهانويحممدبنعليابنالقاضيحممدحامدبنحمّمدصابر
كشاف اصطالحات الفنون والعلوم دحروج، علي د. )حتقيق: ، انشرون لبنان –مكتبة

.(م1996-الطبعة:األوىل(،)بريوت
طبقات املفسرين ،هـ(945حممدبنعليبنأمحد،مشسالدينالداوودياملالكي)املتوىف:-58

.د،ط.د،ت(،بريوت–دارالكتبالعلمية)،  للداوودي
:حتقيق، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ،حممدبنعمربناحلسنيالرازيأبوعبدهللا-59

(،د،ط.1402بريوت،-دارالكتبالعلمية،)عليساميالنشار
اتج العروس  ، حمّمدبنحمّمدبنعبدالرزّاقاحلسيين،أبوالفيض،امللّقبمبرتضى،الزَّبيدي-60

 د،ط.د،ت.، القاموسمن جواهر 
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