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 ميديِلي على أصول السُّنَّة لإلمام الح  التعليق الج  

ُالرُ ُاحلمدُ  ُهللُالكريم ُوالص  ُوالس ُمحن، ُحممُ الة ُعىلُنبينا ُاملبعوثُالم د

ُنُتبعهمُُبإحسان.رمحةُلإلنسُواجلان،ُوعىلُآلهُوأصحابهُوالتابعنيُومُ 

ُ:اُبعدأمُ 

ُرشحُعىلف ُُهذا ُخمترصة ُُماتعةرسالة ُأهلُُعقيدةيف لفُالصالح الس 

ن ةُواحلديث ُُالسُّ -ميديحل ُإلمامُأيبُعبدُاهللُاة"ُلن ُموسومة:ُ"بأصولُالسُّ

ُ.-رمحهُاهلل

ُ ُالرسالة ُهذه ُرشحت ُقد ُِمنوكنت ُالعرشين ُُبعد نةُشهر ُس  رجب

(1435ُ لُُث مُ ـه(، ُيفُاألو  ُِمنُهذاُعاودتُرشحها م ُاهللُامل حر  ِمنُشهر

ُـه(.1440العامُ)

وزدتُُ،قْدرُاستطاعتيُووقتيُراجعتهِمنُالتسجيلُُكتابةُالرشحوبعدُ

ُووثُ فيه ُقتُنقوله، ُله،ُ، ُالقارئ ُوينفع ُبِه، ُينفعني ُأْن ُاهللُتعاىل فأسأل

ا،ُيُ يكونُوأْنُونارشهُبنيُالناس،ُ ُوواضحا صلُِمنهُفُِسهالا يُبالغرض،ُوَي 

ُُبِهُُاملقصود،ُوتتِمُ  ُريبِّ ُجميب.ُُسميعاملعرفةُاجليدة،ُإنِّ

ُ
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النافعةُعىلُماُجاءُيفُطياتُهذهُالرسالةُرشحُوالتعليقُقبلُالبدءُبالو

ُوال ُُِمن ن ُالعلم ُوالسُّ ُوالتوحيد مُدى، ُأقدِّ ُواملسائل، ُواألصول ة،

ُبمقدماٍتُأربع:

ُ.عنُمصنِّفُهذهُالرسالةُ/ُاملقدمةُاألوىل

ُالرسالة ُهذه ُاألصولالطيِّبةُمصنف ُهذه ُوكاتب ُأصولُاجلليلةُ، ،

ن ة ُهو:السُّ ُالقريشُُ، بري ُالزُّ ُبن ُاهلل ُعبد ُبكر ُأبو ُالثقة ُاحلافظ اإلمام

فتيُمكةاحل ُ م،ُوم  ُ.-رمحهُاهللُتعاىل-ميدي،ُشيخُاحلر 

ُباإلمامةُمجعُ  ُُِمنعديدُُوقدُوصفه ُأهلُالسُّ رمحهمُ-ن ةُواحلديثأئمة

ُ:منهم،ُ-اهلل

ُ ُإسامعيل ُبن ُوحممد ُراهويه، ُبن ُوإسحاق ُحنبل، ُبن البخاري،ُأمحد

ُوأبوُحاتمُالرازي.

ُ:ُ-رمحهُاهلل-امُأمحدُبنُحنبلفقالُاإلم

ُعندناُإمام.ـهاُاحل ميدي

ُ:-رمحهُاهلل-وقالُاإلمامُإسحاقُبنُراهويه

بيد.ـهااألئمةُيفُزماننا:ُالشافعي،ُواحل ُ ُميدي،ُوأبوُع 
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ُ:ُ-رمحهُاهلل-وقالُاإلمامُأبوُحاتمُالرازي

ُاحل ُ يينة: يينة،ُميدأثبتُالناسُيفُابنُع  ي،ُوهوُرئيسُأصحابُابنُع 

ُوهوُثقةُإمام.ـها

ُ:-رمحهُاهلل-وقالُاإلمامُالبخاري

ُميديُإمامُيفُاحلديث.ـهااحل ُ

ُ ُالبخاريُِمنوهو ُاإلمام ُاهلل-شيوخ ُبهُ-رمحه ُافتتح ُراٍو ل ُوأو  ،

كرهُوأسندهُإىلُالنبيُصىلُ لُحديثُذ  البخاريُ"صحيحه"،ُوذلكُعندُأو 

ُبِالِّنِّ اِتُُ»اهللُعليهُوسلمُ،ُوهوُحديث:ُ ل  ُاأل ْعام  ُ.«إِن ام 

اظُاحلديث،ُ ف  اُمنُح  ُ:-رمحهُاهلل-قالُاإلمامُالشافعيُحيثوهوُأيضا

ُ مُأحفظ  ميدي،ُكانَُيفظُلسفيانُبنُعيينةُاحل ُُِمنماُرأيتُصاحبُبْلغ 

ُعرشةُآالفُحديث.ـها

ُ:-رمحهُاهلل-احلافظُشمسُالدينُالذهبيعنهُوقالُ

ُعىلُرأسُالعرشينُومئتني،ُأخذُ إمامُأهلُمكةُيفُالفقهُواحلديث،ُت ويفِّ

ُالبخاريُ"صحيحه"ُ ر ُوصد  ُوالشافعيُوغريمها، ُعيينة، ُبن عنُسفيان

ُبروايتهُعنه.ـها
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ُقي ُابن ُاإلمام ُاجلوزيةوقال ُاهلل-م ُاجليوشُ-رمحه ُ"اجتامع ُكتابه يف

ُ(:333-332اإلسالميةُعىلُحْربُامل عطِّلةُواجلهمية"ُ)ص:

لُرجلُافتتحُبِهُالبخاريُ"صحيحه".ـها يوخُالنُّبل،ُوأ و   أحدُش 

ُ ا ُُأشدُُِِّمنوكانُأيضا ونُحديثُرسولُالناسُعىلُالضُّ دُّ اللُالذينُي ر 

ُيقبل ُوال ُوسلم ُاهللُعليه ُعاهللُصىل ُن قل ُفقد ُامل هل بُونه، ُبن ُحممد نه

ُأن هُقال:ُ-رمحهُاهلل-البخاري

ْونُحديثُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُ دُّ ُهؤالءُالذينُي ر  واهللُأل نُأغزو 

ُ ُإيل  مُُأنُُِْمنوسلمُأحبُّ َت  ُِعد  ُاألتراك.ـهاُِمنأغزو 

ُوكان ُاهلل-بل ُواملسلمنيُِمن-رمحه ُلإلسالم ُالناس ُقالُأنصح ُإذ ،

ُ:-رمحهُاهلل-احلافظُيعقوبُالفسوي

ُلإلسالمُوأهلهُمُِحدثناُاحل ُ ُنه.ـهاميدي،ُوماُلِقيتُأنصح 

كرهُاإلمامُ يفُكتابهُ"رشحُأصولُ-رمحهُاهلل-أبوُالقاسمُالاللكائيوذ 

ن ةاعتقادُأهلُ ن(ُيفُمجلة1ُ/40ُواجلامعة"ُ)ُالسُّ ُأوردهمُحتتُتبويٍبُُم 

ُقالُفيه:
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ِسمُ"ُ نُر  ن ةُوالدعوةُوالدايةُإىلُطريقبابُِسياقُِذكرُم  ُباإلمامةُيفُالسُّ

ُاال ةُستقامةُبعدُرسولُاّل  ُ".صىلُاهللُعليهُوسلمُإمامُاألئم 

ُِمنالتابعنيُُِمنثن ىُبأسامءُعددُُث مُ الصحابة،ُُِمنُعٍُحيثُبدأُبتسميةُمجُْ

رُُِث مُ بلدانُخمتلفة،ُ كرُآخ  ُنُبعدهم.ينُم ُذ 

ُ.-رمحهُاهلل-ميديعنُثبوتُهذهُالرسالةُإىلُاإلمامُاحل ُُ/ُاملقدمةُالثانية

"ُ ُرسالة ن ة"أصول ُاحل ُُالسُّ ُبكر ُأيب ُاهلل-ديميلإلمام صحيحةُ-رمحه

 ثابتةُعنه.

ُعىلُثبوَتاُعنهُهذهُاألمورُالثالثة: ل  ُوقدُد 

ُُ:األمرُاألول

اُقدُذ كرتُيفُختامُبعضُن سخُكتابهُ"املسند"ُ) ُ(.548-2ُ/546أَّن 

ُثابتُعنهُمشهور.ومسندهُ

وجودهاُفيه،ُُِمنألتأكدُُللكتابُظرُيفُالنُّسخُاخلطيةمتكنُِمنُالنوملُأ

ُ ناُقدُِزيدتُِمنُِقبلُأوُأَّن  ُقُ"املسند".حقُ ُم 

ُُ:األمرُالثاين
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ن ةُواحلديثُتنصيص ُعىلُثبوَتاُعنه.-رمحهمُاهلل-علامءُأهلُالسُّ

ُ(:4ُ/6الفتاوى"ُ)ُكامُيفُ"جمموع-رمحهُاهلل-فقدُقالُاإلمامُابنُتيمية

ن هُقال:ُوثبتُعنُاحل ُ ُميديُأيبُبكٍرُعبدُاهللُبنُالزبريُأ 

ن ة"أصو  قال:ُُمُ ثُ -فذكرُأشياء-لُالسُّ

ُ}ُ:"وماُنطقُبهُالقرآنُواحلديثُمثل
ِ
ُاهلل ُي د  ود  ق ال ِتُاْلي ه  ل ْتُو  ُغ  ة  ْغل ول  م 

ُ.{أ يِْدهيِمُْ

ام}ُ:ومثل ُالس  ْطِوي ات  ُم  ات  ُ،نُالقرآنُواحلديث،ُوماُأشبهُهذاُمُِ{بِي ِمينِهُِو 

ُالُنُ  ن ة.ُىله،ُونقفُعزيدُفيه،ُوالُنفّسِّ ُماُوقفُعليهُالقرآنُوالسُّ

ُ ىالرُ }ونقول: ُاْست و  ْرِش ُاْلع  ىل  ُع  ُومُ {مْح ن  ُفهوُمبطلُ، نُزعمُغريُهذا

ُـها.جهمي"

ُالذهبين ُوأْسُ ُالدين ُشمس ُاحلافظ ُاهلل-د ُ"العرش"ُ-رمحه ُكتاب يف

ُ(،ُفقال:206رقم:2ُ/299-301ُ)

ُبنُقُ ُاء،ُحدثناُحممدُبنُأمحدُبنُحممدأخربناُإسامعيلُبنُالفرُ  نةُدامةُس 

ُ ي،ُأنبأناُأبوُمنصورُاجُِج ُئة،ُأنبأناُسعدُاهللُبنُنرصُالدُ بعةُعرشُوستمس 
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اخلياط،ُحدثناُأبوُطاهرُعبدُالغفارُابنُحممد،ُأنبأناُأبوُعيلُبنُالصواف،ُ

 ميدي،ُقال:ُسى،ُأنبأناُاحل ُرشُبنُموأنبأناُبُِ

ن ة ُقال:ُُمُ ثُ -فذكرُأشياء-"أصولُالسُّ

ل ْتُُ:"وماُنطقُبهُالقرآنُواحلديثُمثل ُغ  ة  ْغل ول  ُم 
ِ
ُاهلل ُي د  ود  ق ال ِتُاْلي ه  }ُو 

ُ.أ يِْدهيِْمُ{

ُبِي ِمينِِهُ{ومثلُ ْطِوي ات  ُم  ات  امو  ،ُوماُأشبهُهذاُمنُالقرآنُواحلديثُ}ُالس 

ن ة.فيه،ُوالُنفّسه،ُونقفُعنالُنزيدُ ُدُماُوقفُعليهُالقرآنُوالسُّ

ىُ{ونقول:ُ ْرِشُاْست و  ُاْلع  ىل  ُع  مْح ن  ،ُومنُزعمُغريُهذاُفهوُمبطلُ}ُالر 

ُ.جهمي"

ُحديثُثابتُعنُاحل ُ ُإمامُأهلُهذا ميديُأيبُبكرُعبدُاهللُبنُالزبري،

ُمكةُيفُالفقهُواحلديث.ـها

ُُ:األمرُالثالث

ُالعلم ُأهل ول ُاهلل-ن ق  ُيفُ-رمحهم ُالعقيدة ُهذه ُنصوص ُِمن ليشء

ُ.-رمحهُاهلل-ميديمصن فاَتم،ُونسبتهاُإىلُاإلمامُاحل ُ

ُقلُعنه:نُنُ وممُ
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ُ يفُكتابهُ"ذمُ-رمحهُاهلل-قُالدينُابنُقدامةُاملقديساإلمامُموفُ ُ-أوالا

ُ(.39رقم:،24ُُالتأويل"ُ)ص:

لا،ُثمُأشارُإىلُحيثُأسندهاُلُ تمُبِذكرُلحميدي،ُوساقُأو  باقيها،ُوخ 

ُنها.يشءُمُِ

ُ(.4ُ/6كامُيفُ"جمموعُالفتاوى"ُ)-رمحهُاهللُ-اإلمامُابنُتيميةُ-ثانياا

ُاحل ُ ُعن ُثبوَتا ُعىل ُنص  ُحيث ُباقيها، ُإىل ُأشار ُثم أوردُُث مُ ميدي،

ُبعضها.

ُاجلوزيةُ-ثالثاا ُقيم ُابن ُاهلل-اإلمام ُاجليوشُ-رمحه ُ"اجتامع ُكتابه يف

ُ(.333-332امل عطِّلةُواجلهمية"ُ)ص:اإلسالميةُعىلُحْربُ

ُ.-رمحهُاهلل-ميديلحُ لقلُبعضُماُجاءُفيها،ُونسبهُحيثُنُ 

ا ُالذهبيُ-رابعا ُالدين ُشمس ُاهلل-احلافظ ُ-رمحه ُعدد كتبه،ُُِمنيف

ُللعيلُالغفُ "العُ ُ(،ُو206رقم:301ُ-2ُ/299)كتابُ"العرش"ُك ارُلو

ُاألخ ُصحيح ُإيضاح ُ)ص:يف ُوسقيمها" ُو168-167بار "تذكرةُ(،

ُ)احلفُ  4ُ-2/3اظ" ُو ،)ُ ُ)ص:ُ"األربعنيُيفُصفاتُربِّ -84العاملني"

ُ(.87رقم:85ُ
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ُاحل ُ ُإىل ُحيثُأسندها لا، ُأو  ُوساق ُعنه، ُثبوَتا ُعىل ُونص  ُث مُ ميدي،

ُأشارُإىلُباقيها،ُوختمُبِذكرُبعضها.

ُ.عنُاسمُهذهُالرسالةُ/ُاملقدمةُالثالثة

ن ة".بعتُهذهُالرسالةُباسم:ُ"أصولُطُ   السُّ

ُبعضُن سخُ"مسند"ُ ُوردتُكاملةُيفَُّناية ُالرسالة ُهذه ُأن  م وقدُتقد 

ُ.-رمحهُاهلل-ميدياإلمامُاحل ُ

بُعليهاُيفُبعضُن سخُ"مسنده"ُبــ ن ة"ُُ:ُوب وِّ ويفُبعضها:ُ،ُ"أصولُالسُّ

ن ة". ُ"كتابُأصولُالسُّ

ُموفُ  ُاإلمامان: ُأسندها ُقُ وقد ُابن ُالدين ُق ُيف ُاحلنبيل ُ"ذمُدامة كتابه

ُ)ص: ُالذه39رقم:24ُالتأويل" ُالدين ُوشمس ُالشافعي(، رمحهُ-بي

ُِمنُكتبه.(،ُوغريه206ُرقم:301ُ-2ُ/299يفُكتابُ"العرش"ُ)-اهلل

ُإىلُأْنُقاال:

ُ"أنبأناُاحلميدي،ُقال:ُ

ن ة  ...".ـهاُثمُقال:-فذكرُأشياء-"أصولُالسُّ
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/4ُالفتاوى"ُ)"جمموعُُكامُيف-رمحهُاهلل-وكذلكُقالُاإلمامُابنُتيمية

6.)ُ

لُكلمةُجاءتُيفُهذهُالرسالة. ُالتسميةُأ ِخذتُِمنُأو  ُفلعل 

ُعامُ  ا ُوأيضا ُهو ُفيها كِر ُذ  ُما ُُِمنة ُُعنداألصول ُالس  ُأهلُلفُالص  الح

ن ةُواحلديث. ُالسُّ

نـ يةُالرسائلُاملتعلقةُبالعقيدةُبعنُتسمُ/ُاملقدمةُالرابعة  ُ.ةالسُّ

ُكثريٍُجرُ  ن ةُأئمةُأهلُُِمنُتُعادة  عىلُتسميةُ-رمحهمُاهلل-واحلديثُالسُّ

صوصُباسمُالبدعُالنُُّمسائلُاالعتقادُوماُخالفُفيهُأهلالكتبُالتيُت وِردُ

ن ة»  .«السُّ

ُنُأمثلةُذلك:ُومُِ

ُكتاب: ُالكتاب، ن »ُهذا ُالسُّ ُميديللحُ ُ«ةأصول ،ُ ن ة»و ُأيبُُ«السُّ البن

ُ ُوعاصم، ن ةرشحُ» ُُ،لمزينلُ«السُّ ن ة»و ُوُ«السُّ ُأمحد، ُاهللُبنُاإلمام ُلعبد

ن ة» ن ة»لألثرم،ُوُُ«السُّ ُُ«السُّ ن ة»ل،ُوُللخال  البنُجريرُالطربي،ُُ«رصيحُالسُّ

ن ة»ُو ن ة»ُوللطرباين،ُُ«السُّ ن ة»للربهباري،ُوُُ«رشحُالسُّ البنُأيبُُ«أصولُالسُّ

ننِي،ُو ن ة»ُزم  ُ.-رمحهمُاهلل-أليبُالشيخُ«السُّ
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-2ُ/310"ُ)االستقامة"يفُكتابهُ-رمحهُاهلل-اإلمامُابنُتيميةوقدُقالُ

311)ُ:ُ

ُ ن ة"ولفظ ُُ"السُّ ُالس  ُكالم ُويفُيف ُالعبادات ُيف ن ة ُالسُّ ُيتناول لف

ُم ُ ُكثري ُكان ُوإْن ُيفُاالعتقادات، ُالكالم ُيقصدون ن ة ُالسُّ ُيف ُصن ف ن

ُ.ـهااالعتقادات

ُمُِ  :أربعةُأمورنُأسبابُهذهُالتسميةُولعل 

ُإىلُُل:األوُ  ُطالبُالعلم ُليسُُأنُ تنبيه الرأيُاملرجعُيفُمسائلُالعقيدة

ُوإنُ  ُوواالجتهاد؛ ُالقرآن ُنصوص ُام ن ة ُُالن بويةالسُّ ُومسائلُالص  حيحة،

ن ةُُالعقيدةُيفُنصوصُ ُنهاُيفُالقرآن.ُأكثرُمُُِالسُّ

ُُالثاين: هاُأهلُالبدعُوالض  ُاللُثبتتُعنُطريقُكونُأكثرُاملسائلُالتيُرد 

ن ة ُبوية.ُالن ُُالسُّ

ن ةُالتأكيدُعىلُالثالث: ُالسُّ ُالن ُُأن  ُالص  ُيفُبابُالعقيدة،ُبوية ة ج  ُح  حيحة

ا،ُخالفااُألهلُالبدعُواألهواء،ُحيثُ سواءُكانتُأحاديثهاُمتواترةُأوُآحادا

ُاملتواترُماُيوافقُأهواءهم.ُِمنيردُّونُأحاديثُاآلحاد،ُويأخذونُ
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ن ةُتقويةُقلبُطالبُالعلمُعىلُالثباتُعىلُماُجاءُيفُُ:الرابع بويةُالن ُُالسُّ

نُاعتقدهُونرشهُُِمن ُم  ُمصدرهُأهلُزمنهُوماُقبلهُِمناعتقاد،ُوإْنُقل  ،ُألن 

تهُهيُ ج  ن ةوح  ُ.ُالسُّ

ُ

ُالرشحُوالتعليقُعىلُهذهُالرسالة.يفُمعكمُوبعدُهذهُاملقدماتُأبدأُ

ستعينااُباهلل ُوعزُ -أقولُم  ُ:-جل 

ُ:-رمحهُاهلل-احل ميديُبريعبدُاهللُبنُالزُُُّقالُاإلمامُأبوُبكر

ن ا: ُِعنْد  ن ة  ُالسُّ ول  ُ]ُأ ص 

ُ اب ه  اُأ ص  ُم  ُأ ن  أ ْنُي ْعل م  ِه،ُو  رِّ م  ْلِوِهُو  ِه،ُح  ِّ رش  ِهُو  رْيِ ِرُخ  د  ُبِاْلق  ل  ج  ُالر  أ ْنُي ْؤِمن 

اُ ُم  أ ن  ،ُو  ْنُلِي ْخطِئ ه  ُْي ك  ُمل 
ِ
ُاّل  ُِمن  اء  ُق ض  ل ه  ُك  لِك  ُذ  أ ن  ،ُو  ْنُلِي ِصيب ه  ُْي ك  ُمل  أ ْخط أ ه 

ُ ل  ج  ُو  ز  ُُ.[ع 

ُ-الرشح:

عظيمُِمنُُبباٍبُيتعلقُ-محهُاهللر-ميديكالمُاإلمامُاحل ُُِمنهذاُاجلزءُ

ُر.دُ القُ كبريُيفُاالعتقاد،ُوهوُُين،ُوأصلٍُالدُِّ

ُُواملرادُبالقدر:
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ُ-تقديرُاهلل ُوجل  َُّنا.وُْلألشياءُقبلُكُ -عز 

ُيؤمُِ ُأْن ُوالُن ُفيجبُعىلُكلُمسلمُومسلمة ُالُشكُفيه ا ُجازما ُإيامناا ا

رُيفُاألزلُمجيعُماُسيحصلُخللقهُِمنُخريُأوُُ:يبرُ  ُاهللُتعاىلُقدُقد  أن 

رُ  لوُأوُم  ،ُح  رهُوقضاهُعليهمُواقعُالُحمالة،ُوالُدافعُلهرش  ُماُقد  ُ،،ُوأن 

م،والُرادُ  قدِّ فِّفُ،ُوالُم  ر،ُوالُخم  ُوالُمؤخِّ

ُوِمنُأمثلةُهذهُاألقدار:

ُواجلوعُ ُوالفقر، ُوالغنى ُواملرض، ُوالصحة ُوالشقاوة، السعادة

ُواجلهل،ُ ُوالعلم ُواألمانة، ُوالّسقة ُوالعقم، ُواإلنجاب بع، والشِّ

ُواألمن ُواخلوف ُواإلقامة، فر ُوالس  ُوالصدق، لمُوالكذب ُوالسِّ ،

ُ.واحلرب

ُ ُصُواإلمجاع.ُُبالن ُُواإليامنُبالقدرُواجب 

-اجلاحدينُللقدرُيفُجهنمُفقالُحيثُأخربُاهللُسبحانهُعنُتقريعه

ُ ُوعُ ُجل  ُالقمر-ال  ُيفُسورة ُذ وق واُ}: وِهِهْم ج  ُو  ىل  ُع  ُالن اِر ُيِف ب ون  ُي ْسح  ي ْوم 

ٍر{ د  ُبِق  ل ْقن اه  ُخ 
ٍ
ء ْ ُيش  ل  ُإِن اُك  ر  ق  ُس  س   .م 
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ريضُاهللُ-(ُعنُأيبُهريرة2656"صحيحه"ُ)ُوأخرجُاإلمامُمسلمُيف

ُقال:-عنه ُصىلُاهللُعليهُ»ُأن ه
ِ
ُاّل  ول  س  ُر  ون  ُُي  اِصم  ْيٍش ُق ر  و ك  رْشِ ُم  اء  ج 

رُُِوسلمُيِفُ د  ل ْت:ُ،اْلق  ُُف ن ز  ُم س  وق وا وِهِهْمُذ  ج  ُو  ىل  ُيِفُالن اِرُع  ب ون  ُي ْسح  }ي ْوم 

ُ ل  ُإِن اُك  ر  ق  رٍُُس  د  ُبِق  ل ْقن اه  ُخ 
ٍ
ء ْ ُُ.«{يش 

أن هُقال:ُقالُرسولُاهللُ-ريضُاهللُعنه-وثبتُعنُعيلُبنُأيبُطالب

تُ »ُصىلُاهللُعليهُوسلم: ُح  ْبد  ُع  ُي ْؤِمن  دُ ال  ُبِأ ْرب ٍع:ُي ْشه  ُُىُي ْؤِمن  ُإاِل  ُإَِل   أ ْنُال 

ُ
ِ
ُاّل  ول  س  ُر  أ ينِّ ،ُو  ي ْؤِمنُ ُاّل   ُو  ، ُبِاحل قِّ ث نِي بِالبُ ُب ع  ُامل ْوِت،ُبِامل ْوِت،ُو  ْعِثُب ْعد 

ي ْؤِمنُ  رُُِو  د  ُ.«بِالق 

(ُ ُأمحد 758ُُرواه ُ)1112و نة" ُ"السُّ ُيف ُعاصم ُأيب ُوابن ،)130ُ،)

و375ُُيُيفُ"الرشيعة"ُ)رُِّ(،ُواآلج 81ُ(،ُوابنُماجهُ)2145والرتمذيُ)

ُ(،ُوغريهم.91و90ُُواحلاكمُ)(،178ُ(،ُوابنُحبانُ)414و413ُُ

ُواأللباين.ُ،ابنُحبان،ُواحلاكم،ُوالذهبيحه:ُوصحُ 

أنُرسولُ-ريضُاهللُعنهام-عنُعبدُاهللُبنُعمروُبنُالعاصوثبتُ

ُ ُقال: ُوسلم ُي ْؤِمنُ »اهللُصىلُاهللُعليه ْن ِهُُل  رْيِ ُخ  ِر د  ُبِاْلق  ُي ْؤِمن  ت ى ُح  ْبد  ع 

هُِ ِّ رش  ُ.«و 
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ُ ُ)رواه 6703ُو6985ُأمحد ،)(ُ نة" ُ"السُّ ُيف ُعاصم ُأيب ُ(،13وابن

و376ُُيُيفُ"الرشيعة"ُ)رُِّ(،ُواآلج 202ُو201ُُريايبُيفُ"القدر"ُ)والفُِ

ُ(،ُوغريهم.416و415ُُ

ُ:ُإسنادهُحسن.ـها-رمحهُاهلل-وقالُالعالمةُاأللباين

تة،ُودعائمهُالعظام،ُوأصولهُاإليامنُبالقدرُبلُ أحدُأركانُاإليامنُالسِّ

ُبار،ُكامُجاءُمقرُ الكُِ اُيفُحديثُجربيلُالص  ُحيحُاملشهور.ُرا

لُلعبدُاهللُبنُعمرُي(ُأن هُق8ُِفقدُأخرجُاإلمامُمسلمُيفُ"صحيحه"ُ)

ُ-ريضُاهللُعنهام-بنُاخلطاب :«ُ، ْرآن  ُاْلق  ء ون  ُي ْقر  ُن اس  ن ا ُِقب ل  ر  ُظ ه  ُق ْد إِن ه 

َّن  مُْ
أ  ُو  ْأَِّنِْم، ُش  ُِمْن ر  ك  ذ  ُو  ، ُاْلِعْلم  ون  ر  ف  ي ت ق  ُُو  ُاأْل ْمر  أ ن  ُو  ، ر  ُق د  ُال  ُأ ْن ون  م  ي ْزع 

ُ: ،ُق ال  ُِمنِّي»أ ن ف  ء  آ َّن  ْمُب ر 
أ  ْم،ُو  ُِمنْه  ُب ِريء  ْمُأ ينِّ ه  ُف أ ْخرِبْ ِك  وَل  ُأ  اُل ِقيت  ،ُ«ف ِإذ 

ُ ر  م  ُع  ُْبن 
ِ
ُاهلل ْبد  ُبِِهُع  ْلِف  ال ِذيَُي  باا،ُ»و  ه  ٍدُذ  ُأ ح  ِدِهْمُِمْثل  ُأِل ح  ْوُأ ن  اُل  ُم  ه  ق  ف أ نْف 

رُِ د  ُبِاْلق  ت ىُي ْؤِمن  ُح  ُِمنْه  ُاهلل  ُاخْل ط اِبُ«ُق بِل  ُْبن  ر  م  ث نِيُأ يِبُع  د  :ُح  ُق ال  :ُُ،ث م  ق ال 

ل يْن اُ ُع  ُط ل ع  ُإِْذ ُي ْوٍم، ات  ُذ  ل م  س  ُو  ل يِْه ُع  ُاهلل  ىل  ُص 
ِ
ُاهلل وِل س  ُر  ُِعنْد  ُن ْحن  ْين ام  ب 

ُ ل  ج  ُب ي اضُُِ،ر  ِديد  ِر،ُُش  ف  ُالس  ُأ ث ر  ل يِْه ىُع  ُي ر  ِر،ُال  ع  ُالش  ِد ا و  ُس  ِديد  الثِّي اِب،ُش 

ُ ُف أ ْسن د  ، ل م  س  ُو  ل يِْه ُع  ُاهلل  ىل  ُص  ُالن بِيِّ ُإىِل  ل س  ُج  ت ى ُح  ، د  ُأ ح  ُِمن ا ُي ْعِرف ه  ال  و 
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ُوُ  ْيِه، ُف ِخذ  ىل  ُع  يِْه ف  ُك  ع  ض  و  ُو  ْكب ت يِْه، ُر  ُإىِل  ْكب ت ْيِه دُ ر  ُحم  م  ُي ا : ِنُُ،ق ال  ُع  يِن فأ ْخرِبْ

ُ : ُق ال  ِن، يام  ُاآْلِخِر،ُ»اإْلِ اْلي ْوِم ُو  لِِه، س  ر  ُو  ت بِِه، ك  ُو  تِِه، ئِك  ال  م  ُو  ،
ِ
ُبِاّل ُت ْؤِمن  أ ْن

ُ ت ْؤِمن  هُِو  ِّ رش  ِهُو  رْيِ ِرُخ  د  ُ«بِاْلق  ْقت  د  :ُص  ُ.«،ُق ال 

ُبنُكعب ِّ يب 
وقعُيفُقلبهُيشءُُلرجلٍُأن هُقالُ-ريضُاهللُعنه-وثبتُعنُأ 

ت ىُ»حولُالقدر:ُ ُح  ُِمنْك  ُاّل   اُق بِل ه  ُم 
ِ
بِيِلُاّل  بااُيِفُس  ه  ٍدُذ  ُأ ح  ُِمْثل  ْقت  ْوُأ نْف  ل  و 

ْنُ ُْي ك  ُمل  اُأ ْخط أ ك  ُم  أ ن  ،ُو  ْنُلِي ْخطِئ ك  ُْي ك  ُمل  اب ك  اُأ ص  ُم  ُأ ن  ت ْعل م  ِر،ُو  د  ُبِاْلق  ت ْؤِمن 

ُ، ُغُ لِي ِصيب ك  ىل  ُع  ت  ْوُم  ل  ُالن ارُ و  ْلت  خ  اُل د  ذ  ُه  ُ.«رْيِ

،ُ-ريضُاهللُعنهام-جلُالبنُمسعودُوحذيفةُبنُاليامنأتىُهذاُالرُ ُث مُ 

ُ ُمثلُذلك، ُفقاالُله ُبنُثابتُىأتث م  ُ-ريضُاهللُعنه-زيد ُعنُ، ثه فحد 

ُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُمثلُذلك.

(ُ ُأمحد ُرواه 21589ُُوقد 21611ُُو ُداود21653ُو ُوأبو ،)

ُ(،ُوغريهم.77(،ُوابنُماجهُ)4699)

ُ.مُاجلوزية،ُواأللباينابنُحبان،ُوابنُقيُُِّحه:وصحُ 

اُاإلمجاع: ُوأم 

ُأن هُقال:-رمحهُاهلل-(2ُ/156يفُ"مسائلُابنُهانئ"ُ)فقدُجاءُ
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ُ وهوُ-:ُاإلمامُأمحدُبنُحنبليعنيُبِه-عندُأيبُعبدُاهللُحرضتُرجالا

ُُ،يقول:ُياُأباُعبدُاهللجلُيسأله،ُفجعلُالرُُّ األمرُوإمجاعُاملسلمنيُُرأس 

ه،ُوالتسليمُألمره،ُوالرضاُ رِّ لوهُوم  ُاإليامنُبالقدرُخريهُورشه،ُح  عىلُأن 

ُبقضائه؟ُفقالُأبوُعبدُاهلل:ُنعم.ـها

ُبنُأيبُعاصموقا ُبكر ُأبو ُاهلل-لُاإلمام ُ)-رمحه ن ة" ُ"السُّ /2ُيفُكتابه

ُ(:1559ــُرقم:654ُ

ن ةُاس وغريُذلك،ُوِم اُاتفقُأهلُُ،كثريةُيفُاألحكامُجامعُملعانٍُُمُ والسُّ

ن ة:ُ ُالعلمُعىلُأْنُن سبوهُإىلُالسُّ

ُ رُُِّالقول  لوهُوم  هُح  ُه.ـهابإثباتُالقدر،ُواإليامنُبالقدرُخريهُورشِّ

ُ(:60يفُ"عقيدته"ُ)ص:-رمحهُاهلل-قالُاحلافظُعبدُالغنيُاملقديسو

ُُةُ وأمجعُأئمُ  ورشه،ُسالمُعىلُاإليامنُبالقدرُخريهُلفُِمنُأهلُاإلالس 

ه،ُقليلهُوكثريه رِّ لوهُوم  ُح  ُبإرادته،ُ،ُبقضاءُاهللُوقدره،ُوالُيكونُيشءُإال 

ُ ُإال  ريُخريُورشٌّ ُوالَُي  ُخ  نقُلُ ُبمشيئته، ُُم  ُللس  ُهباُشاء ُواستعمله عادة،

ُ ،ُوخ  نقُلُ فضالا ُواستعملهُهبُم  ُللشقاء، ُُاأراد ُاستأثر ُفهوُِِسٌّ ، ُ،بِهعدالا

ُوعُِ بهُعنُخ  مُي سألونُال}ُ:هقُِلُْلمُحج  ُي فعلُوه  ُ.ـها{ي سألُعام 
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و8ُ/466ُُكامُيفُ"جمموعُالفتاوى"ُ)-رمحهُاهلل-وقالُاإلمامُابنُتيمية

459:)ُ

ُ اُالس  مُمتفقونُعىلُاإليامنُبالقدر،ُوأن هُماُشاءُلفُواألئمُ وأم  ةُكامُأَّن 

ُأفعالُالعباد،ُوغريها.ـهاُِمنكان،ُوماُملُيشأُملُيكن،ُوأن هُخالقُكلُيشءُ

(ُ ُيفُمسائلُاإلمجاع" 1ُويفُ"اإلقناع ُالقطان161ُرقم:ُــ54ُ/ ُالبن )

ُ:-رمحهُاهلل-الفايس

رُبالقدرُمعُاإليامنُبِهُواجب.ـها ُاإلقرا ُوأمجعواُعىلُأن 

ُاحل ُاامالكيوقال ِّ ُالرب  ُاهلل-افظُابنُعبد ُ"االستذكار"ُ-رمحه يفُكتابيه

ُ(:6ُ/14)(ُوُ"التمهيد"26ُ/95ُ)

ُهذهُ ُيف ُجاء ُما ُعىل ُبالقدر ُاإليامن ُعىل ُفمجتمعون ن ة ُالسُّ ُأهل ا وأم 

ُكُاملجادلةُفيها.ـهارُِْهُِمنُذلك،ُوعىلُاعتقادُمعانيها،ُوتُ اآلثار،ُومثلُِ

ُنافذةُ ُفيهم، ُماضية ُالعباد ُعىل ُكتبها ُالتي ُاهلل ُأقدار ُأن  د ُيؤكِّ وِم ا

هاُأوُختفيفها أوُحتويلهاُأوُتبديلهاُأحدُِمنُاخللق،ُُعليهم،ُالُي قِدرُعىلُردِّ

الُيفُاألرض،ُوالُيفُالسامء،ُماُثبتُعنُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُأن هُ

ُ ،»قال: ك  ْبد  ُع  ُإيِنِّ م  ُالل ه  : ال  ُف ق  ، ن  ز  ُح  ال  ُو  مٌّ ُه  ُق طُّ ا دا ُأ ح  اب  ُأ ص  ا ُُم  اْبن 
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ُ تِك  ُأ م  ُاْبن  ، ْبِدك  ُيِفُ ع  اٍض ُم  ، ُبِي ِدك  ُن اِصي تِي ،ُ، ك   َ ا ُق ض  ُيِف  ْدل  ُع  ، ك  ْكم  ُح 

،ُأ ْوُ ْلِقك  اُِمْنُخ  دا ُأ ح  ل ْمت ه  ،ُأ ْوُع  ك  ُبِِهُن ْفس  يْت  م  ُس  ُل ك  و  ُاْسٍمُه  لِّ ُبِك  أ ْسأ ل ك 

بُِ ُر  ْرآن  ُاْلق  ل  ْع  ،ُأ ْنَُت  ك  يِْبُِعنْد  ُبِِهُيِفُِعْلِمُاْلغ  ،ُأ ِوُاْست ْأث ْرت  ُيِفُكِت ابِك  ْلت ه  ُأ نْز  يع 

ُ ه  ُمه   ُاّل   ب  ُأ ْذه  ُإاِل  ِّي، ُمه  اب  ه  ذ  ُو  ْزيِن، ُح  ء  ِجال  ُو  ْدِري، ُص  ن ور  ُو  ق ْلبِي،

أُ  ،ُو  ْزن ه  ح  او  حا ُف ر  ان ه  ك  ُم  ه  ل  ُ.«بْد 

(،ُوابن4318ُ(،ُوابنُأيبُشيبةُ)3712و29318ُُوقدُأخرجهُأمحدُ)

(ُ ُ)972حبان ُواحلاكم ،)1877ُُ ُوغريهم، ُاهللُبنُُِمن(، حديثُعبد

ُ.-ريضُاهللُعنه-مسعود

ُقيُُِّحه:وصحُ  ُوابن ُتيمية، ُوابن ُواحلاكم، ُحبان، ُاجلوزية،ُابن م

 واأللباين،ُوغريهم.

ُ.«كمكُح ُُيِفُ ُاضٍُمُ »ومعنىُقولهُصىلُاهللُعليهُوسلم:ُ

ُحكمكُبإهالكٍُُأي: ُ،ُأوُإعطاء،ُأوُمنع،ُأوُغريُذلك.نافذُيف 

ُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُ-عنهامريضُاهللُ-ابنُعباسوثبتُعنُ أن 

ُلهُقالُوسلم :«ُْ ُمل 
ٍ
ء ْ ُبيِش  وك  ع  نْف  ُي  ُأ ْن ىل  ُع  ْت ع  ُاْجت م  ْو ُل  ة  ُاأْل م  ُأ ن  اْعل ْم و 
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ُْ ُمل 
ٍ
ء ْ ُبيِش  وك  ُّ ُأ ْنُي رض  ىل  ُع  وا ع  ُاْجت م  ْو ل  ،ُو  ُل ك  ُاّل   ت ب ه  ُك  ُق ْد

ٍ
ء ْ ُبيِش  ُإاِل  وك  ع  ي نْف 

ُ ُإاِل  وك  ُّ ُي رض  ف  ح  ف ْتُالصُّ ج  ،ُو  م  ْتُاأْل ْقال  فِع  ،ُر  ل يْك  ُع  ُاّل   ت ب ه  ُق ْدُك 
ٍ
ء ْ ُ.«ُبيِش 

ُأمحدُ) ُوالرتمذيُ)2803رواه ُواللفظُله،2516ُ(، وابنُاجل عدُيفُ(،

ُوغريهم.(،156ُو155ُريايبُيفُ"القدر"ُ)(،ُوالف3445ُِ"مسنده"ُ)

حه: ُلباين.واألوأمحدُشاكر،ُالرتمذي،ُُوصح 

ُ-رمحهُاهلل-اإلمامُابنُتيميةوقالُ مشهور،ُهوُُ:ُهذاُاحلديثُمعروف 

ويُعنه.ـها ُماُر  ُِمنُأصحِّ

نةُجيدة.ـها-رمحهُاهلل-وقالُاحلافظُابنُرجب ُ:ُطريقُالرتمذيُحس 

ُحسن.ـهاُ:ُبإسنادٍُ-رمحهُاهلل-الصنعاينالعالمةُوقالُ

كرهُضياءُالدينُا ُ(.15و14ُُيفُ"املختارة"ُ)-رمحهُاهلل-ملقديسوذ 

ا ُ.وللقدرُمراتبُأربع،َُيبُاإليامنُهباُمجيعا

ُمرتبةُالعلم.ُاملرتبةُاألوىل:

 واملرادُهبا:ُ
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ُاهللُتعاىلُعلُِ ُاخل ُاإليامنُبأن  ُما ُِمنُخريٍُلُْم لُأْنُقبُُْأوُرش  ُُقُعاملون،

ُوقبُْ ُُيلقهم، ُأزالا ُبه ُموصوف ُهو ُالذي ُالقديم ُبعلمه ُيعملوها، ُأْن ل

ا،ُوالُيتجدُ  اُدُلهُعُِوأبدا .ُبِهُلمُبيشءُملُيكنُعااما ُأزالا

ن ةُ،بالقرآنُوهذهُاملرتبةُثابتةُ  ُواإلمجاع.ُ،والسُّ

اُالقرآن، ُ}ُقالُاهللُسبحانهُيفُسورةُالطالق:قدُفُأم  ىل  ُع  ُاّل   ُأ ن  وا لِت ْعل م 

} ُِعْلاما
ٍ
ء ْ ُيش  لِّ ُبِك  اط  ُاّل  ُق ْدُأ ح  أ ن  ُو  ُق ِدير 

ٍ
ء ْ ُيش  لِّ ُ.ك 

ُ.{}واهللُبكلُيشءُعليمُالبقرة:ُوقالُيفُسورة

ن ة،ُفأخرجُم اُالسُّ ريضُاهللُ-(ُعنُعيل2647سلمُيفُ"صحيحه"ُ)وأم 

ِِفُ»أن هُقال:ُ-عنه اُو  الِسا ُي ْوٍمُج  ات  ُصىلُاهللُعليهُوسلمُذ 
ِ
ُاّل  ول  س  ُر  ان  ك 

ُ ال  ُف ق  ه  ْأس  ُر  ف ع  ُبِِه،ُف ر  ُي نْك ت  ود  ْمُِمْنُ»ي ِدِهُع  اُِمنْك  نِْزل  اُم  ُم  لِم  ق ْدُع  ن ْفٍسُإاِل ُو 

الن ارُِ ُو  ُاجْل ن ِة ُِمن  »ُ
ِ
ُاّل  ول  س  ُر  ُي ا : ُُ،ق ال وا : ؟ُق ال  ُن ت ِكل  ؟ُأ ف ال  ل  ُن ْعم  ال ،ُ»ف لِم 

ُل هُ  لِق  ُخ  ا  
ِ
ُام ي ّس   ُم  لٌّ ُف ك  ل وا ُاْعم  »ُ أ : ُق ر  ُوُ }ث م  ُأ ْعط ى ْن ُم  ا ُف أ م  ق  د  ص  ُو  ى ات ق 

ُق ْولِِهُُ{ْسن ىبِاحْل ُ ىإىِل  ُلِْلع ّْس  ه  ن ي ّسِّ  ُ.«ُ{}ف س 

(ُ ُالبخاري ُ)1384وأخرج ُومسلم ُأيب2659ُ(، ُعن ُله، ُواللفظ )

ُقال-ريضُاهللُعنه-هريرة ُأن ه ُوسلمُُ»: ُصىلُاهللُعليه
ِ
ُاّل  ول  س  ُر  ئِل  س 
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ُا ِغريا ُص  ْم ُِمنْه  وت  ُي م  ْن ُم  كنِي  ُامْل رْشِ اِل ُأ ْطف  ْن ُُ،ع  : ال  ُ»ف ق  ان وا ُك  ُباِم  ُأ ْعل م  اّل  

اِملنِيُ  ُ.««ُع 

اُنحوهُِمنُحديثُ(،2660ُ(،ُومسلمُ)6597وأخرجُالبخاريُ) أيضا

ُ.-ريضُاهللُعنهام-ابنُعباس

اُاإلمجاع،ُفقدُنقله: ُوأم 

(،ُوأبوُاحلسنُاألشعريُيف2ُ،ُرقم:80ُ-79املزينُيفُ"رشحُالسنة"ُ)

ُيفُ"االستذكار"ُ)ُ،(109"اإلبانة"ُ) (،ُوابنُبطة26ُ/98ُوابنُعبدُالرب 

(ُ ُواإلبانة" ُ"الرشح ُيف194ُص:يف ُ"اإلقناع ُالفايسُيف ُالقطان ُوابن ،)

(ُ ُاإلمجاع" 1ُمسائل ُرقم:56ُ/ ،171ُُ 1ُو ُرقم:57ُ/ ُوابن189ُ، ،)

(،ُوابنُقيمُاجلوزيةُيف9ُ/396ُتيميةُيفُ"درءُتعارضُالعقلُوالنقل"ُ)

ُ(.29وُأ1ُ/91ُ"شفاءُالعليل"ُ)

ُعنُهذهُاملرتبة:-رمحهُاهلل-مُاجلوزيةوقالُاإلمامُابنُقيُِّ

ُالرسلُِمنُأولُِّ ُالصحابة،ُوقدُاتفقُعليها ُواتفقُعليها مُإىلُخامتهم،

ة.ـها ة،ُوخالفهمُجموسُاألم  نُتبعهمُِمنُاألم  ُوم 
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ُأُ  لُما ُاملرتبةُهيُأو  رُِخُانِكرُِمنُأْمرُالقدر،ُوكانُوقوعهاُيفُأووهذه

 .-ريضُاهللُعنهم-ابةعهدُالصح

ر،ُقال8حه"ُ)يفُ"صحيُحيثُأخرجُمسلمُ  ُ»ُ:(ُعنَُييىُبنُي ْعم  ان  ك 

بِْدُ ُع  ُْبن  مح  يْد  ُو  ُأ ن ا ُف اْنط ل ْقت  ، نِيُّ ُاجْل ه  ْعب د  ُم  ِة ُبِاْلب رْص  ِر د  ُاْلق  ُيِف ُق ال  ْن ُم  ل  أ و 

ُ نْيِ اج  ُح  ِيُّ ْمري 
مْح ِنُاحْلِ ْيِنُُ-الر  ْعت ِمر  اِبُُ-أ ْوُم  ْنُأ ْصح  اُم  دا ِقين اُأ ح  ْوُل  ْلن ا:ُل  ف ق 

ُ فِّق  ِر،ُف و  د  ُيِفُاْلق 
ِ
ء ال  ؤ  ُه  ول  ُي ق  ام  ُع  أ ْلن اه  ،ُف س  ل م  س  ل يِْهُو  ُع  ُاهلل  ىل  ُص 

ِ
وِلُاهلل س  ر 

ُ ص  ُو  ُأ ن ا ُف اْكت ن ْفت ه  ، ُامْل ْسِجد  اِخالا ُد  ُاخْل ط اِب ُْبِن ر  م  ُع  ُْبن 
ِ
ُاهلل ْبد  ُع  ن ا اِحبِيُل 

ُ، ُإيِل   م  ال  ُاْلك  ي ِكل  اِحبِيُس  ُص  ُأ ن  لِِه،ُف ظ ن نْت  ْنُِشام  ُع  ر  اآْلخ  ْنُي ِمينِِه،ُو  ن اُع  د  أ ح 

مْح نُِ ُالر  ْبِد ُع  ب ا ُأ  : ْلت  ُُ،ف ق  ون  ر  ف  ت ق  ي  ُو  ، ْرآن  ُاْلق  ء ون  ُي ْقر  ُن اس  ُِقب ل ن ا ر  ُظ ه  ُق ْد إِن ه 

أُْ ُِمْنُش  ر  ك  ذ  ،ُو  :ُاْلِعْلم  ،ُق ال  ُأ ن ف  ُاأْل ْمر  أ ن  ،ُو  ر  ُق د  ُأ ْنُال  ون  م  َّن  ْمُي ْزع 
أ  َِّنِْم،ُو 

ُ ْلِف  ال ِذيَُي  ُِمنِّي،ُو  ء  آ َّن  ْمُب ر 
أ  ْم،ُو  ُِمنْه  ُب ِريء  ْمُأ ينِّ ه  ُف أ ْخرِبْ ِك  وَل  ُأ  اُل ِقيت  ِإذ  ف 

ُ ِدِهْمُِمْثل  ُأِل ح  ْوُأ ن  :ُل  ر  م  ُع  ُْبن 
ِ
ُاهلل ْبد  ُُبِِهُع  ُِمنْه  ُاهلل  اُق بِل  ُم  ه  ق  باا،ُف أ نْف  ه  ٍدُذ  أ ح 

ِرُ د  ُبِاْلق  ت ىُي ْؤِمن  ُإىلُآخرُاحلديث.ُ«ح 

ُُ»ومعنىُقوله:ُ ُأ ن ف  ُاأْل ْمر  أ ن  ،ُو  ر  ُق د  ُأ ْنُال  ون  م  ُ.«ي ْزع 
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ُأفعالُالعبادُملُي سبقُهباُقدر،ُوالُعُُِأي: لمُِمنُاهللُتعاىل،ُيزعمونُأن 

ُيعلمهاُبعدُوقوعها.وإن امُ

ُكثريُمُُِلُعنُمجعٍُقُِوهذهُاملرتبةُقدُنُ  ُإنكارهاُكفرنُالس  ُ؛لفُالصالحُأن 

اُمعلومةُ  ُالةُالقدرية.ينُبالرضورة،ُوي وصفُمنكروهاُبغُ ِمنُالدُُِّألَّن 

ُابنُقيمُاجلوزيةحي ُاهلل-ثُقالُاإلمام ُالعليل"ُ-رمحه ُ"شفاء يفُكتابه

ُ(:186)ص:

ُالقدريةُالذينُاتفقُالس ُالةُغُ ُوالفرقةُالثانية: لفُعىلُكفرهم،ُوحكموا

بقتلهم،ُالذينُيقولونُالُي علمُأعاملُالعبادُحتىُيعملوها،ُوملُيعلمهاُقبلُ

َّنا.ـها ُعنُأْنُيكونُشاءهاُوكو  رها،ُفضالا ُذلك،ُوالُكتبها،ُوالُقد 

ُمنكروها. -رمحهُاهلل-حيثُقالُاإلمامُابنُتيميةُوهذهُاملرتبة،ُقدُق ل 

ُعنُهذهُاملرتبة:ُ(23يدةُالواسطية"ُ)ص:"العقُيف

ُوهُاليومُقليل.ـهاالةُالقدرية،ُومنكرُ فهذاُالتقديرُقدُكانُي نكرهُغُ 

ُمرتبةُالكتابة.ُاملرتبةُالثانية:

ُواملرادُهبا:
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ُاهللُتعاىلُكتبُيفُاللوحُاملحفوظُمجيعُماُهوُكائن،ُوِمنُ اإليامنُبأن 

ُُذلكُأفعالُالعبادُِمنُخريٍُ ُ.أوُرش 

ُ ن ةُ،عىلُإثباتُهذهُاملرتبةُالقرآنُوقدُدل  ُواإلمجاع.ُ،والسُّ

اُالقرآن، ُوعال-فقدُقالُاهللُأم  ُاّل  ُ}يفُسورةُاحلج:ُ-جل  أ ل ْمُت ْعل ْمُأ ن 

ُيِفُكِت اٍبُإِنُ  لِك  ُذ  اأْل ْرِضُإِن  ُو 
ِ
ء ام  اُيِفُالس  ُم  ُي ِسريُ ُي ْعل م 

ِ
ُاّل  ىل  ُع  لِك  ُ.{ذ 

ُ}ُسورةُاحلديد:وقالُسبحانهُيفُ ال  ُاأْل ْرِضُو  ُيِف ِصيب ٍة ُم  ُِمْن اب  ُأ ص  ا م 

اُإِنُ  أ ه  ُيِفُكِت اٍبُِمْنُق ْبِلُأ ْنُن رْب  ْمُإاِل  ِسك  ُي ِسريُ ُيِفُأ نْف 
ِ
ُاّل  ىل  ُع  لِك  ُ.{ذ 

بنٍِي{}ُوقالُتعاىلُيفُسورةُيس: اٍمُم  ُيِفُإِم  يْن اه  ُأ ْحص 
ٍ
ء ْ ُيش  ل  ك  ُ.و 

ن ة، ُالسُّ ا ُعنُعمرانُبنُحصني7418خاريُ)فأخرجُالبُوأم  ريضُ-(

ُللنبيُصىلُاهللُعليهُوسلم-اهللُعنه اُِمنُأهلُاليمنُقالوا ُناسا ُ»ُ:أن  ِجئْن اك 

ُْ مل  ُو  ُاّل   ان  ُك  : ُق ال  ، ان  ُك  ا ُم  ُاأل ْمِر ا ذ  ُه  ِل ُأ و  ْن ُع  لِن ْسأ ل ك  ُو  يِن، ُالدِّ ُيِف ه  ق  لِن ت ف 

ُوُ  ، ُق ْبل ه  ء  ْ ُيش  ْن ،ُي ك  األ ْرض  ُو  اِت و  م  ُالس  ل ق  ُخ  ُث م  ،
ِ
اء ُاام  ىل  ُع  ه  ْرش  ُع  ان  ك 

ُ
ٍ
ء ْ ُيش  ل  ْكِرُك  ُيِفُالذِّ ت ب  ك  ُ.«و 

ريضُاهللُ-عنُعبدُاهللُبنُعمروُبنُالعاص(2653ُوأخرجُمسلمُ)

ُ-عنهام ُيقول: ُوسلم ُاهللُعليه ُاهللُصىل ُ»قال:سمعتُرسول ُاهلل  ت ب  ك 
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ُ ئِِقُق ْبل  ُاخْل ال  اِدير  ق  ن ٍة،ُقُ ُم  ُس  ُأ ْلف  ْمِسني  ُبِخ  اأْل ْرض  اِتُو  و  ام  ُالس  ْل ق  :ُأ ْنُُي  ال 

ُ
ِ
اء ُااْم  ىل  ُع  ه  ْرش  ع  ُ.«و 

،ُ»هُقال:ُوثبتُعنهُصىلُاهللُعليهُوسلمُأن ُ ل م  ُاْلق  ُاّل   ل ق  ُخ  ا ُم  ل  ُأ و  إِن 

:ُاْكت ْبُ ؟ُق ال  ُأ ْكت ب  ا اذ  م  ُو  بِّ :ُر  :ُاْكت ْبُق ال  ُل ه  ال  ُُْف ق  ُيش  لِّ ُك  اِدير  ق  ت ىُم  ُح 
ٍ
ء

ةُ  اع  ُالس  وم   .«ت ق 

واللفظُله،ُوابنُأيبُُ،(4700أبوُداودُ)(،ُو5ُ/317أمحدُ)وقدُرواهُ

(ُ ن ة" ُ"السُّ ُيف ُُ،(105-102ُعاصم ُالطياليس ُداود ُ"مسنده"ُوأبو يف

و385ُُ-384يُُيفُ"الرشيعة"ُ)رُِّ(،ُواآلج 2155ُ(،ُوالرتمذيُ)577)

ُعنُعُ ُوغريهمُِمنُط رٍقُُ(،479-478و410-411ُُ -امتبادةُبنُالص 

ُ.-ريضُاهللُعنه

ُنها:ولهُشواهدُعدة،ُمُِ

: الا ن ة"ُ-ريضُاهللُعنهام-حديثُابنُعمرُأو  عندُابنُأيبُعاصمُيفُ"السُّ

ُ(.378-377يُيفُ"الرشيعة"ُ)رُِّ(،ُواآلج 106ُ)

نه: ُاأللباين.ُوحس 
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ُعباسُثانياا:و ُابن ُعنهام-حديث ُأيب-ريضُاهلل ُابن ُيفُُعند عاصم

(ُ ن ة" ُ)108"السُّ ُالكربى" ُ"السنن ُيف ُوالبيهقي ،)9ُ ُ"األسامءُُـ(3/ ويف

ُ(.803،ُرقم:238ُ-2ُ/237والصفات"ُ)

حه: ُاأللباين.ُوصح 

ُعباس ُابن ُعن ُعنهام-وثبت ُاهلل ُاآلج ُ-ريض ُعند يفُُيرُِّموقوفاا

(ُ ُ"األسامء389ُ-386و484ُ-483"الرشيعة" ُيف ُوالبيهقي ،)

ُ(.804رقم:ُ،240ُ-2ُ/239والصفات"ُ)

ُيُ  ُوال بُالوقفُبعضهم، ُقُِوصو  ُِمن ُيقال ُال ُهذا ُألن  لُبُ رضُذلك،

ُالرأي.

اُاإلمجاع، ُ:فقدُنقلهُوأم 

(،266ُ-265و247ُُأبوُاحلسنُاألشعريُيفُ"رسالةُإىلُأهلُالثغر"ُ)

ُيفُ"االستذكار"ُ)وابنُعبدُ (،ُوابنُالقطانُالفايس210ُ-18ُ/209الرب 

(ُ ُاإلمجاع" ُمسائل ُيف ُ"اإلقناع 1ُيف ُرقم:56ُ/ ،171ُُ 1ُو /57ُُ،

187ُُرقم: ُ)189و ُالعليل" ُ"شفاء ُيف ُاجلوزية ُقيم ُوابن ،)1ُ /120ُ)

ُحيثُقال:



 
28 

ُكلُكائنُإىلُ ن ةُواحلديثُأن  وأمجعُالصحابةُوالتابعونُومجيعُأهلُالسُّ

ُيومُالق ُالكتاب.ـهاُيامةُفهوُمكتوب  ُيفُأمِّ

ُمرتبةُاخللق.ُلثة:ثااملرتبةُال

ُواملرادُهبا:ُ

ُ
ٍ
إالُوهوُخملوقُهلل،ُوِمنُذلكُأفعالُالعبادُِمنُُاإليامنُبأن هُماُِمنُيشء

ُُخريٍُ ُ.أوُرش 

ُعىلُإثباَتاُالقرآن ن ةُ،وهذهُاملرتبةُقدُدل  ُواإلمجاع.ُ،والسُّ

اُالقرآن، ُ}ُفقدُقالُاهللُسبحانهُيفُسورةُاألنعام:ُأم  ْمُال  بُّك  ُر  ُاّل   م  لِك  ذ 

ُ لِّ ُك  ىل  ُع  و  ه  ُو  وه  ُف اْعب د 
ٍ
ء ْ ُيش  لِّ ُك  الِق  ُخ  و  ُه  ُإاِل  ُُإَِل   كِيل  ُو 

ٍ
ء ْ ُ.{يش 

ُ }وقالُتعاىلُيفُسورةُالصافات:ُ اّل  ل ونُ و  اُت ْعم  م  ْمُو  ك  ل ق  ُ.{ُخ 

ُوعزُ -وقال ُ-جل  ُاألعراف: ب ارُ }يفُسورة ُت  اأْل ْمر  ُو  ُاخْل ْلق  ه  ُل  ُأ ال  ُاّل   ك 

نيُ 
ِ امل  ُاْلع  بُّ ُ.{ر 

ن ة، اُالسُّ (،117ُفقدُأخرجُالبخاريُيفُكتابهُ"خلقُأفعالُالعباد"ُ)ُوأم 

ُالنبيُصىلُاهللُعليهُ-ريضُاهللُعنه-صحيحُعنُحذيفةُوغريهُبسندٍُ أن 

ُاّل  ُ»ُوسلمُقال: ت هُ إِن  نْع  ص  انٍِعُو  ُص  ل  ُك  ُ.«ي ْصن ع 
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ل قُكلُعاملُوعمله.ُأي: ُُي 

(ُ ُاحلاكم ُبلفظ:85وأخرجه ُوغريه انٍِعُ»ُ( ُص  لِّ ُك  الِق  ُخ  ُاّل   إِن 

تِهُِ نْع  ص  ُ.«و 

حه: ُالعسقالين،ُُوصح  ُحجر ُوابن ُوالذهبي، ُعساكر، ُوابن احلاكم،

ُواأللباين.

اُاإلمجاع، ُفقدُنقله:ُوأم 

(،ُوابنُحزمُيفُ"مراتب64ُ"تأويلُخمتلِفُاحلديث"ُ)ص:ابنُقتيبةُيفُ

(ُ ُاإلمجاع"167ُاإلمجاع" ُمسائل ُيف ُ"اإلقناع ُالفايسُيف ُالقطان ُوابن ،)

(1ُ ُرقم:56ُ/ ،172(ُ ُالفتاوى" ُيفُ"جمموع ُتيمية ُوابن ،)8ُ و406ُُ/

459ُُ ُ)466و ُالعليل" ُ"شفاء ُيف ُاجلوزية ُقيم ُوابن ،)1ُ /145ُ،)

ُوغريهم.

ُ ُأنكرتُاملعتزلة ُوقد ُلُْخ  ُأن  ُوزعموا ُاالختيارية، ُعباده ُاهللُألفعال ق

ُونُقدرته.ونُمشيئةُاهلل،ُودُ علُنفسه،ُفيترصفُدُ العبدُُيلقُفُِ

ُمرتبةُاملشيئة.ُاملرتبةُالرابعة:

 واملرادُهبا:
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ُماُشاءُاهللُكان،ُوماُملُيشأُملُيكن،ُوالُيقعُيشءُِمنُخريٍُ أوُُاإليامنُبأن 

ُ ُرش  ُُُبمشيئتهُُوالُحركةُوالُسكونُإال  رجُعنُمشيئتهُيشءُوحده،ُالُُي 

 ريد.والُأحد،ُوالُيكونُيفُملكهُماُالُيُ 

ُعىلُإثباَتاُالقرآن ن ةُ،وقدُدل  ُواإلمجاع.ُ،والسُّ

ُالقرآن، ا ُالبقرة:ُُأم  ُ}فقدُقالُاهللُتعاىلُيفُسورة ُاْقت ت ل  ا ُم  ُاّل   اء  ْوُش  ل  و 

اُ ُِمْنُب ْعِدِهْمُِمْنُب ْعِدُم  ُال ِذين  ن  ْنُآم  ْمُم  ُف ِمنْه  وا ل ِكِنُاْخت ل ف  ُو  ُاْلب يِّن ات  َْت م  اء  ج 

ل ِكنُ  ُو  اُاْقت ت ل وا ُم  ُاّل   اء  ْوُش  ل  ُو  ر  ف  ْنُك  ْمُم  ِمنْه  اُي ِريدُ ُو  ُم  ل  ُ.{اّل  ُي ْفع 

ُ ُيونس: ُيفُسورة ُسبحانه ُاأْل ْرِضُ}وقال ُيِف ْن ُم  ن  ُآلم  بُّك  ُر  اء  ُش  ل ْو و 

ُِ ْمُمج  لُّه  اك  ُ.{يعا

ُ-وقال ُوجل  ُ-عز  ُالكهف: ُيفُسورة لِك  ُذ  ُف اِعل  ُإيِنِّ
ٍ
ء ْ ُليِش  ول ن  الُت ق  }و 

ُ غُ  ُاّل  اء  أ ْنُي ش  ُ.{دااُإاِلُ 

ُ-تباركُاسمه-وقال ُالتكوير: ُ}يفُسورة ُي ش  ُأ ْن ُإاِل  اء ون  ُت ش  ا م  ُو  ُاّل  اء 

نيُ 
ِ امل  ُاْلع  بُّ ُ.ُ{ر 

ن ة، اُالسُّ (،ُواللفظ2679ُ(،ُومسلمُ)7477البخاريُ)ُأخرجُفقدُوأم 

ُعنُأيبُهريرة ُوسلمُ-ريضُاهللُعنه-له، ُرسولُاهللُصىلُاهللُعليه أن 
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ُاْغِفْرُيِلُ»قال:ُ م  :ُالل ه  م  ك  د  ُأ ح  ول ن  ُي ق  ْنُُِال  ُاْرمح  م  ،ُالل ه  ،ُُيإِْنُِشئْت  إِْنُِشئْت 

انُُِلِي ْعِزْمُيِفُ ُاّل  ُص  ،ُف ِإن 
ِ
اء ع  ُالدُّ ُل هُ ع  ْكِره  م  ،ُالُ  اء  اُش  ُ.«م 

اُاإلمجاع،ُفقدُنقله: ُوأم 

(،ُوحربُالكرماينُيف64ُابنُقتيبةُيفُ"تأويلُخمتلفُاحلديث"ُ)ص:

ن ة"ُ)ص:ُ (،ُواإلسامعييلُيفُ"اعتقادُأئمةُاحلديث"44ُـ39رسالتهُيفُ"ُالسُّ

ُالسلفُأصحابُاحلديث"57ُ)ص: ُوأبوُعثامنُالصابوينُيفُ"اعتقاد ،)

ُوأ95)ص: ُالديانة"ُ(، ُأصول ُعن ُ"اإلبانة ُيف ُاألشعري ُاحلسن بو

ُ)ص:49-47)ص: ُالصغرى" ُ"اإلبانة ُيف ُبطة ُوابن ُوعبد194ُ(، ،)

ُ)ص: ُ"عقيدته" ُيف ُاملقديس ُتلبيس60ُالغني ُ"بيان ُيف ُتيمية ُوابن ،)

ُكمُ (،ُويفُ"الرسالةُاأل 1ُ/104ُهمية"ُ)اجل
ُ(.50ة"ُ)ص:يُ لِ

ُقيُِّ ُابن ُاإلمام ُاجلوقال ُاهلل-وزيةم ُالعليل"-رمحه ُ"شفاء ُكتابه ُيف

ُ(:43)ص:

ُومجيعُ مُإىلُآِخرهم، ُإمجاعُالرسلُِمنُأولِّ ُعليها ُقدُدل  ُاملرتبة وهذه

ُوأدل ةُ ُخلقه، ُاهللُعليها ُفطر ُالتي ُوالفطرة ُاهلل، ُعند ُِمن لة الكتبُاملنز 

وجُِيُ العقولُوالعُِ قتٍضُإالُمشيئةُاهللُوحده،ُان،ُوليسُيفُالوجودُم  بُوم 
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اُملُيشأُملُيكن،ُهذاُعمومُالتوحيدُالذيُالُيقومُإالُبِه،ُفامُشاءُكان،ُوم

مُإىلُآِخرهمُجممعونُعىلُأن هُماُشاءُاهللُكان،ُوماُملُ واملسلمونُِمنُأولِّ

ُكانُ ُاملوضع،ُوإْن نُليسُِمنهمُيفُهذا ُملُيكن،ُوخالفهمُيفُذلكُم  يشأ

ُأْنُيكونُيفُالوجودُماُالُيشاءُاهلل، ر،ُفجوزوا وأْنُُمنهمُيفُموضعُآخ 

ُاهللُ ُمشيئة ُنفى ن ُم  هم ُوأتباع  ُكل هم ُالرسل ُوخالف  ُيكون، ُال ُما يشاء

ُأُ  ا ُمشيئةُواختيارا ُيثبتُلهُسبحانه ُومل ُاخل ُوج ُبالكلية، ُكامُيقولهُلُْدُهبا ق،

ن ةُملوآنُ طوائفُِمنُأعداءُالرسلُِمنُالفالسفةُوأتباعهم،ُوالقرآنُوالسُّ

ُبتكذيبُالطائفتني.ـها

ُ

ُقالُ بريُاحل ميدياإلمامُأبوُبكرُعث م  ُ:-رمحهُاهلل-بدُاهللُبنُالزُّ

الُ ُ ٍل،ُو  م  ُبِع  ُإاِل  ُق ْول  ع  ُي نْف  ال  ،ُو  ي نْق ص  ُو  ،ُي ِزيد  ل  م  ع  ُو  ُق ْول  ن  ُاإِليام  أ ن  ]ُو 

ن ةٍُ بِس  ُإاِلُ  نِي ة  ُو  ل  م  ع  ُو  ق ْول  الُ  بِنِي ٍة،ُو  ُإاِلُ  ق ْول  ُو  ل  م  ُُ.[ع 

ُ-الرشح:

ُاشت ُاملصنفوقد ُكالم ُِمن ُاجلزء ُهذا ُاهلل-مل ُأمورُ-رمحه ُعدة عىل

ُتتعلقُباإليامن:
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ل  .عنُتعريفُاإليامنُ:األمرُاألو 

ن ةُواحلديث:ُ لفُالصالحُأهلُالسُّ  اإليامنُعندُالس 

ُوعمل. ُقول 

فهُاملصنف ُ.-رمحهُاهلل-وهبذاُعر 

ُوهذاُالتعريفُيتكونُِمنُكلمتنيُمها:ُالقول،ُوالعمل.

نُشيئني: ُوالقولُيتضم 

ُقولُالقلب.ُاألول:

ُتصديقهُوإقرارهُومعرفته.ُواملرادُبه:

ُقولُاللسان.ُوالثاين:

ُالنُّطقُبالشهادتني،ُواإلقرارُبلوازمهام.ُواملرادُبه:

ُتيمية ُابن ُاإلمام ُقال ُاهلل-وقد ُ)-رمحه ُالفتاوى" ُ"جمموع ُيف /7ُكام

ُ(:330و395ُُ

اُالشهادتانُإذاُملُيتكلمُهبُ امُمعُالقدرة،ُفهوُكافرُباتفاقُاملسلمني،ُفأم 

لفُاألمةُوأئمتهاُومجاهريُعلامئها ُعندُس  ا ُ.ـهاوهوُكافرُباطنااُوظاهرا
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نُثالثةُأشياء:ُ ُوالعملُيتضم 

ُعملُالقلب.ُاألول:

ُبه: ُالقلبيةُواملراد ُوالتوكل،ُُ؛العبادات ُوالرجاء، ُواخلوف، كاملحبة،

ُوغريها.

ُعملُاللسان.ُوالثاين:

ُ ُوتبليغُُ؛العباداتُالقوليةُبه:واملراد ُالقرآن، ُوتالوة ُبأنواعه، كر كالذِّ

ُالعلم،ُواألمرُباملعروف،ُوالنهيُعنُامل نكر.

ُعملُاجلوارح.ُوالثالث:

ُكالرأس،ُواليدين،ُوالقدمني.ُ؛واجلوارح

ُبه: ُباجلوارحُواملراد ُتتعلق ُالتي ُوالركوع،ُُ؛العبادات كالقيام،

عيُوالطوافُيفُاحلجُأوُالعمرة،ُوالسجود،ُواجللوسُيفُالصالة،ُوالس

اُيفُسبيلُاهلل.ُ ُوالقتالُجهادا

ُأتمُُّ ُالتعريفُهو ُوأشملهاُوهذا ُيستوعبُكلُُ؛تعاريفُاإليامن ألن ه

ُجوانبُاإليامن.
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نُمخسةُأمور ُالقلبُواللسان،ُوعملُالقلبُواللسانُُ؛حيثُتضم  قول 

ُواجلوارح.

ُ يفُ"العقيدةُالواسطية"ُ-رمحهُاهلل-بنُتيميةهُاإلمامُاوهبذهُاخلمسةُفّس 

ُ(.113)ص:

لفُالصالح.املخترصُوهذاُالتعريفُ ُهوُاملنقولُعنُأكثرُالس 

فُاإليامنُبقوله: ن ةُقدُي عرِّ ُوبعضُأهلُالسُّ

رُ ُاعتقادُ ُ:"اإليامن ُُبالقلبُأوُاجلنان،ُوإقرا باجلوارحُأوُُباللسان،ُوعمل 

ُ."األركان

ُ ُالظاهر.ُالقولُخشيةُأْنُالُي فهمُِمنُالقولُإال 

ن ةُقدُيقول:ُ ُوبعضُأهلُالسُّ

ُونِي ة.ُ:اإليامن ُوعمل  ُقول 

ُوالقولُوالعملُبالُنيِّةُيكونُنفاقاا.ُ؛هُالُي قبلُقولُوعملُإالُبني ةألن ُ

ن ةُقدُيقول: ُوبعضُأهلُالسُّ

ُُ:اإليامن ن ة.ُقول  ُوعملُونيِّةُواتِّباعُللسُّ
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ُأوُيقول:

ُ ن ة.ُقول  ُوعملُونيِّةُوإصابةُللسُّ

ُبمحبوبنيُإىلُاهلل ُليسا ُوالعمل ُالقول ن ةألن  ُالسُّ ُباتِّباع ُإال ُإذُُِ؛ُتعاىل

ن ةُيكونُبدعة. ُالقولُوالعملُبالُس 

ُ ُتعريفُاإليامنُُوكلُّ ُيف ُالصالح لف ُالس  ُعن ُاملنقولة ُالعبارات هذه

ُصحيحة.

ُتيمية ُابن ُذلكُاإلمام كر ُاهلل-ذ  ُيفُ"-رمحه ُ)كام ُالفتاوى" /7ُجمموع

ُ(،ُفقال:170

ن ةومُِ ُالسُّ لفُوأئمة ُالس  ُأقوال ُالباب ُهذا ةُن ُفتار  ُاإليامن، ُتفسري ُيف

ُوتارةُ ُوني ة، ُوعمل ُقول ُهو ُيقولون: ُوتارة ُوعمل، ُقول ُهو يقولون:

ُباللسانُُ:يقولون ُقول ُيقولون: ُوتارة ن ة، ُالسُّ ُواتِّباع ُوني ة ُوعمل قول

ُباجل ُبالقلبُوعمل ُواعتقاد ُوكلُّ ُقولُوارح، : ُقالوا ُفإذا ُصحيح، ُهذا

ا.ـهاُوعمل،ُفإن هُيدخلُيفُالقولُقول ُالقلبُواللسانُمجيعا

اُ) ُ(:7ُ/171وقالُأيضا

ُواملقصودُهنا:ُ
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ُالقلبُ ُقول : ُأراد  ُوعمل" ُقول ُ"اإليامن لف: ُالس  ُِمن ُقال ن ُم  أن 

ُواللسانُوعملُالقلبُواجلوارح.

ُلفظُا نُزادُ"االعتقاد"،ُرأىُأن  ُالظاهرُوم  لقولُالُي فهمُِمنهُإالُالقول 

ُأوُخافُذلك،ُفزادُاالعتقادُبالقلب.

ُ ُوقول  ُاالعتقاد ُيتناول ُالقول  ُقال: ُوني ة" ُوعمل ُ"قول ُقال: ن وم 

اُالعملُفقدُالُي فهمُِمنهُالني ة،ُفزادُذلك. ُاللسان،ُوأم 

ُ ُهلل ُحمبوباا ُيكون ُال ُكل ه ُذلك ُفألن ن ة، ُالسُّ ُات باع ُزاد ن ُباتِّباعُوم  إال

ن ة. ُالسُّ

ُِمنُ ا ُمرشوعا ُكان ُما ُأرادوا ُإنام ُوعمل، ُقول ُكل  ُي ريدوا ُمل وأوَلك

ُعىلُاملرجئةُالذينُجعلوهُقوالُواألعامل،ُولكْنُكانُمقصوداأل د  همُالر 

ُأقسام،ُ ُأربعة ُجعلوه ُوالذين ُوعمل، ُقول ُهو ُبل : ُفقالوا ُفقط، قوالا

ُ هلُبنُعبدُافّس  ئلُس  ُمرادهم،ُكامُس  هللُالتسرتيُعنُاإليامنُماُهو؟ُوا

فر،ُ ُبالُعملُفهوُك  ُاإليامنُإذاُكانُقوالا ن ة،ُألن  فقال:ُقولُوعملُوني ةُوس 

ُبالُ ُوني ة ُوعمالا ُكانُقوالا ُوإذا ُنفاق، ُفهو ُبالُني ة ُوعمالا ُكانُقوالا وإذا

ن ةُفهوُبدعة.ـها ُس 
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ُاهلل-وتعريفُاملصنف ُأئمُ -رمحه ُِمن ن ةوغريه ُالسُّ ُأهل ُُة ُحقٌّ لإليامن

ُعىلُ دى،ُوقدُدل  ُوه  ُواإلمجاع.ُ،صالن ُصحتهُوصواب 

ُاإليامنُ رُأن  ن ةُالنبويةُت قرِّ فجاءتُنصوصُكثريةُيفُالقرآنُالعزيزُوالسُّ

ُيشملُالقولُوالعمل.

ُوِمنُذلك:

لُسورةُاألنفال:ُ ُ}قولُاهللُسبحانهُيفُأو  كِر  اُذ  ُإِذ  ُال ِذين  ُامْل ْؤِمن ون  ُإِن ام  اّل  

ُ ل ون  ك  ُي ت و  ِْم هبِّ ُر  ىل  ع  ُو  ناا ُإِيام  َْت ْم اد  ُز  ُآي ات ه  ل يِْهْم ُع  ُت لِي ْت ا إِذ  ُو  ُق ل وهب  ْم ِجل ْت و 

ُل  ْمُ ا قم ُح  ُامْل ْؤِمن ون  م  ُه  ِك  وَل  ُأ  ون  ُي نِْفق  ْم ْقن اه  ز  ُر  ِم ا ُو  ة  ال  ُالص  ون  ُي ِقيم  ال ِذين 

ُِ هبِّ ُر  ُِعنْد  ات  ج  ر  ةُ د  ْغِفر  م  ِريمُ ُْمُو  ُك  ِرْزق  ُ.{و 

ُفدل تُهذهُاآلية:

كاخلوفُوالتوكلُيفُاإليامن،ُودخولُأعاملُُ؛عىلُدخولُأعاملُالقلوب

ُكالصالةُوالن فقةُيفُاإليامن.ُُ؛اجلوارح

ُوِمنُأشهرُالنُّصوصُوأمجعها:

-ريضُاهللُعنه-(ُعنُأيبُهريرة35يفُ"صحيحه"ُ)ُماُأخرجهُمسلمُ 

ونُ اُ»أنُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُقال:ُ ْبع  س  ُو  ُبِْضع  ن  يام  ُ-إْلِ أ ْوُبِْضع 
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ِستُّونُ  ِنُ-و  ُع  ُاأْل ذ ى اط ة  ُإِم  ا أ ْدن اه  ُو  ، ُاهلل  ُإاِل  ُإَِل   ُال  ُق ْول  ا ل ه  ُف أ ْفض  ، ْعب ةا ش 

احْل ُ نُِالط ِريِق،ُو  يام  ُاإْلِ ُِمن  ْعب ة  ُش  ُُ.«ي اء 

ُاحلديثُيكثر ن ُُوهذا ُالسُّ ُأهل ُأئمة ُِقبل ُِمن ُواحلديثُعندُاستعامله ة

ُاملسألة ُهذه ُاللسانُُ؛تقرير ُالقلبُوقول ُعمل ُإدخال ُفيه ُورد ُقد ألن ه

ُواحد.ُوعملُاجلوارحُيفُاإليامن،ُوجاءتُكل هاُيفُسياٍقُ

فالُإَلُإالُاهللُِمنُأعاملُاللسان،ُوإماطةُاألذىُعنُالطريقُِمنُأعاملُ

ُاجلوارح،ُواحلياءُِمنُأعاملُالقلوب.ُُ

ُاإليامنُيفُحديثُوفدُعبدُ ُقدُفّس  ا والنبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُأيضا

ُ ُألصحابه: ُفقال ُوعملية ُقولية ُبأمور ُ»القيس
ِ
ُبِاّل  ن  ُاإِليام  ا ُم  ون  أ ت ْدر 

ه ؟ ْحد  اُُو  دا ُحم  م  أ ن  ُو  ُاّل   ُإاِل  ُأ ْنُال ُإَِل   ة  اد  ه  :ُش  ،ُق ال  ُأ ْعل م  ه  ول  س  ر  ُو  ق ال وا:ُاّل  

أ نُْ ،ُو  ان  ض  م  ُر  ِصي ام  اِة،ُو  ك  ُالز  إِيت اء  ال ِة،ُو  ُالص  إِق ام  ،ُو 
ِ
ُاّل  ول  س  ُتُ ُر  ُِمن  ْعط وا

ُ س  ُ(.53رواهُالبخاريُ)ُ«امل ْغن ِمُاخل م 

(ُ ُالبخاري ُعند ُاملشهور ُجربيل ُحديث ُيف ه 50ُُوفّس  (،4777ُو

ُ)و ُهريرة9مسلم ُحديثُأيب ُِمن ُويفُحديث-ريضُاهللُعنه-(، ابنُُ،

اعتقادية،ُفقالُكامُيفُلفظُُ(،ُبأمور8ٍُعندُمسلمُ)-ريضُاهللُعنهام-عمر
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ُ ُهريرة: نُ »حديثُأيب تُ ُ:اإِليام  ك  ُو  تِِه، ال ئِك  م  ُو  ،
ِ
ُبِاّل  ُت ْؤِمن  ائِِه،ُأ ْن بِلِق  ُو  بِِه،

ُبِاْلب ْعِثُوُ  ت ْؤِمن  لِِهُو  س  ُ.«ر 

اُاإلمجاع ُ:،ُفقدُنقلهوأم 

ُ)ص: ن ة" ُالسُّ ُ"رشح ُرسالته ُيف 81ُُاملزين ُيف88ُو ُالرب ُعبد ُوابن ،)

(،ُوحربُبنُإسامعيلُالكرماينُيفُرسالته243ُو9ُ/238ُُ"التمهيد"ُ)

(ُ ن ة" ُ"السُّ ُالطلمنكي39-35ص:يف ُعمر ُوأبو ُ"جمموعُُ(، ُيف كام

ُوابنُأيبُزيدُالقريواينُيفُ"اجلامع"ُ)ص7ُ/332الفتاوى"ُ) ،)110ُ،)

(ُ ُاحلديث" ُأئمة ُ"اعتقاد ُيف ُيف63ُواإلسامعييل ُالصابوين ُعثامن ُوأبو ،)

(ُ ُالسلفُأصحابُاحلديث" ُ"أصول62ُ"اعتقاد ُيف ننِي ُزم  ُأيب ُوابن ،)

(ُ ن ة" ُ)ص:207السُّ ُالصغرى" ُ"اإلبانة ُيف ُبطة ُوابن أو117-118ُُ(،

6ُ/479ُو3ُ/151ُُ(،ُوابنُتيميةُكامُيفُ"جمموعُالفتاوى"ُ)103-105

ُ.(708-7ُ/707و7ُ/209ُوُ

يفُكتابهُ"فتحُالباريُرشحُ-رمحهُاهلل-رجبُاحلنبيلوقالُاحلافظُابنُ

ُ(:1ُ/5صحيحُالبخاري"ُ)

ُ :ُهوُقول  ُوعمل.ُُوأكثرُالعلامءُقالوا
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لفُوعلامءُأهلُاحلديث.ُ ُوهذاُكلهُإمجاعُِمنُالس 

ُثورُ ُأبو ُوحكى ُوالتابعنيُعليه، ُالصحابة ُإمجاع ُالشافعي ُحكى وقد

ا. ُاإلمجاعُعليهُأيضا

ُ ُاإليامنُاألوزوقال ُبني ُيفرقون ُال ُسل ف ُمىضُم ن ن ُم  ُ"كان اعي:

ُوالعمل".

ن ةُواجلامعة.ُواحدٍُُوحكاهُغريُ  لفُالعلامءُعنُأهلُالسُّ ُـهاِمنُس 

ُقلت:

ن ةُيفُاإليامنُفرقتان: ُوقدُخالفُأهلُالسُّ

ُاملرجئة.ُرقةُاألوىل:الفُِ

ُواملرجئةُعىلُأصناف:

ل: نفُاألو  ُالة.مرجئةُاجلهميةُالغُ ُالصِّ

ُاإليامنُهوُاملعرفة.ُوهؤالءُقالوا:

فُاهللُبقلبهُفهوُمؤمن.ُ؛معرفةُاهللُتعاىلُبالقلبُيعني: نُعر  ُفم 
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فالُأحدُِمنُاخللقُكافرُحتىُإبليسُواليهودُوعىلُهذاُاملذهبُالباطلُ

ُوالنصارىُوكفارُقريشُوفرعون.

ُاهلل ُقال ُوعزُ -وقد ُوقومه:ُ-جل  ُفرعون ُفضح ُيف ء ُاإلِسا ُسورة يف

ُل ه ُ ال  ْمُف ق  ه  اء  ُإِْذُج  ئِيل  ا يِّن اٍتُف اْسأ ْلُب نِيُإِِْس  ُآ ي اٍتُب  ىُتِْسع  وس  ْدُآ ت يْن اُم  ق  ل  }و 

ُ ُإيِنِّ ْون  ُُفِْرع  ُإاِل 
ِ
ء ال  ؤ  ُه  ل  ُأ نْز  ا ُم  لِْمت  ُع  ْد ق  ُل  ُق ال  ا ورا ْسح  ىُم  وس  ُم  ُي ا أل  ظ نُّك 

ُأل  ظُ  إيِنِّ ُو  ائِر  اأْل ْرِضُب ص  اِتُو  و  ام  ُالس  بُّ ار  ْثب ورا ُم  ْون  ُي اُفِْرع  ُ.{نُّك 

ُ}وقالُتعاىلُيفُسورةُالنمل:ُ ُق ال وا ةا برِْص  ُآ ي ات ن اُم  َْت ْم اء  ُج  ُف ل ام  اُِسْحر  ذ  ه 

ا{ ل وم ع  ُو  ْمُظ ْلاما ه  س  اُأ نْف  ن ْته  اْست يْق  واُهِب اُو  د  ح  ج  ُو  بنِي  ُ.م 

نفُالثاين: ُامية.مرجئةُالكرُ ُالصِّ

ُاإليامنُقولُباللسانُفقط.ُوهؤالءُقالوا:

قُبلسانهُكاملنافقُفهوُعندهمُمؤمنُيفُالدنيا. نُصد  ُفم 

ُاهللُوأبطله ُنقضه ُقد ُالباطل ُاملذهب ُأوائلُُ،وهذا ُيف ُسبحانه فقال

ُ ُاملنافقني: ُيفُشأن ُالبقرة بِاْلي ْوِمُ}سورة ُو 
ِ
ُبِاّل  ن ا ُآم  ول  ُي ق  ْن ُم  ُالن اِس ِمن  و 

ُ ُإاِل  ون  ع  ْد  ُُي  ا م  ُو  ن وا ُآم  ال ِذين  ُو  ُاّل   ون  ُُي  اِدع  ُ ْؤِمننِي  ُبِم  ْم ُه  ا م  ُو  اآْلِخِر



 
43 

ُيِفُق ل وهِبُِ ون  ر  اُي ْشع  م  ْمُو  ه  س  ُأُ أ نْف  اب  ذ  ل  ْمُع  اُو  ضا ر  ُم  ُاّل   م  ه  اد  ُف ز  ض  ر  ُْمُم  لِيم 

ُي ْكِذب ونُ  ان وا ُك  ُ.{باِم 

نفُالثالث: ةُااماتريدية.ُالصِّ ُمجهورُاألشاعرةُوعام 

ُاإليامنُهوُالتصديق.ُوهؤالءُيقولون:

ُتصديقُالقلب.ُيعني:

أفجرُاخللق،ُىُاخللقُبإيامنُىُإيامنُأتقُ وعىلُهذاُاملذهبُالباطلُيتساوُ 

ُاجلميعُمصدق. ُألن 

باالتفاقُُويكونُإيامنُأفضلُاألمةُبعدُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلم

اُ-ريضُاهللُعنه-وهوُأبوُبكرُالصديق مساويااُإليامنُآِخرُالناسُخروجا

ُإىلُاجلنة. ُِمنُالنارُودخوالا

نفُالرابع: ُمرجئةُالفقهاء.ُالصِّ

نُتابعهام.كحامدُبنُأيبُسليامن،ُوتلميذهُأيبُحن ُيفة،ُوم 

ُون طقُباللسان.ُ،اإليامنُاعتقادُبالقلبُوهؤالءُيقولون:
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ُمجيعُفِرقُاملرجئةُقدُأخرجتُأعاملُاجلوارحُعنُ مُأن  ونالحظُماُتقد 

ُاإليامن.

ُاخلوارجُواملعتزلة.ُالفرقةُالثانية:

ىُاإليامن.ُوهؤالءُيقولون: سم  ُأعاملُالعبدُداخلةُيفُم  ُإن 

ُ رهُبارتكابُكبريةُواحدة،ُواملعتزلةَُتعلهُإالُأن  اخلوارجُيفُالدنياُت كفِّ

ُهباُيفُمنزلةُبنيُالكفرُواإليامن.

اُيفُاآلِخرةُفيتفقونُمعُاخلوارجُيفُاحلكمُعليهُبالنار. ُوأم 

ُعنُزيادةُاإليامنُونقصانه.ُاألمرُالثاين:

ُيزيدُ ُذُِإُِ ُالطاعاتُاإليامن ُواجلوارح،ُُطاعاتُ؛بفعل القلبُواللسان

ُومستحبُِّ ُالعبادات ُوتركُوبواجب ُالسيئات، ُبارتكاب ُوينقص ها،

ُالفرائض.

ُ ُللس  ُيكن ُمل ُونقصانه ُزيادته ُفضلُعىلُاملسبوقُولوال ُكالصحابة ابق

ُوالُ ة، ُعىلُاألم  ُوسلم ُللنبيُصىلُاهللُعليه ُبلُوالُحتى ُبعدهم، ن كم 

اق. س   للصاحلنيُعىلُالف 
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ُُ ُعىل ُدل  ُونقصانهزوقد ن ةُ،القرآنُ:يادته ُالصحابةُ،والسُّ ُ،وآثار

ُواإلمجاع.

اُالقرآن، لُسورةُالفتح:ُُأم  ُ}فقدُقالُاهللُسبحانهُيفُأو  ل  ُال ِذيُأ نْز  و  ه 

ادُ  ُلِي ْزد  ُيِفُق ل وِبُامْل ْؤِمننِي  ِكين ة  َِّنِمُْالس  ُإِيام  ع  نااُم  ُ.{واُإِيام 

ُ ُاألنفال: ُسورة ل ُأو  ُيف ُتعاىل ل يِْهمُْ}وقال ُع  ُت لِي ْت ا إِذ  َْت ْمُُو  اد  ُز  آي ات ه 

ناا ُ.{إِيام 

اُعىلُ وهاتانُاآليتانُرصَيتانُيفُزيادةُاإليامنُبالطاعات،ُودالتانُأيضا

ُكلامُزادُفقدُكانُقبلُالزيادةُأنقصُِمنُبعدها. ُنقصانه،ُألن 

ن ة، ُالسُّ ا ُ)ُوأم  ُالبخاري ُأخرج ُ)6810فقد ُومسلم ُأيب57ُ(، ُعن ،)

ُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُقال:ُ-ريضُاهللُعنه-هريرة ُي ْزيِنُ»أن  ال 

ُ ب  ُي رْش  ال  ،ُو  ْؤِمن  ُم  و  ه  ُو  ق  ُي ّْسِ ُِحني  ق  ُي ّْسِ ال  ،ُو  ْؤِمن  ُم  و  ه  ُي ْزيِنُو  ايِنُِحني  الز 

،ُوُ  ْؤِمن  ُم  و  ه  هب  اُو  ُي رْش  ُِحني  ُب ْعدُ اخْل ْمر  ة  وض  ْعر  ُم  ُ.«الت ْوب ة 

ُوهذاُ ُيفُنقصانُاإليامنُباملعايص.ُاحلديثُرصيح 

اُآثارُالصحابة بيبُبنُفقدُثبتُُ،-ريضُاهللُعنهم-وأم  مريُبنُح  عنُع 

ن هُقال:ُ-ريضُاهللُعنه-مخ  اشة ُ»أ  ت ه  اُِزي اد  م  :ُو  ُل ه  ،ُِقيل  ي نْق ص  ُو  ُي ِزيد  ن  يام  اإْلِ



 
46 

ُ ، ْرن اه  ك  ُذ  ا ُإِذ  : ُق ال  ان ه ؟، ُن ْقص  ا م  ْلن ا،ُو  ف  ُغ  ا إِذ  ُو  ، ت ه  ُِزي اد  لِك  ُف ذ  ، ِشين اه  خ  و 

ُ ض  ن ِسين ا،ُو  ان هُ و  ُن ْقص  لِك  ُ.«ي ْعن ا،ُف ذ 

(ُ ُ"مصنفه" ُيف ُشيبة ُأيب ُابن ُيف30327ُرواه ُأمحد ُبن ُاهلل ُوعبد ،)

ن ة"ُ)ُ ُ(.625و624ُُ"السُّ

ُتيمية ُابن ُاإلمام ُاهلل-وقال ُ)ص:-رمحه ُ"اإليامن" ُكتابه -176يف

177:)ُ

ُفيهُُوقد ُي عرف ُومل ُالصحابة، ُعن ُِمنه ُوالنقصان ُالزيادة ُلفظ ثبت

خمالفُِمنُالصحابة،ُفروىُالناسُِمنُوجوهُكثريةُمشهورة،ُعنُمحادُبنُ

رْيُ م  ُع  ُجده ُعن ُجعفر ُأيب ُعن ُاخل ْطِمي ُسلمة بِيب ُح  ُِمنُ-ُبن وهو

ُ-رسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمأصحابُ اإليامنُيزيدُوينقص،ُ»قال:

حناهُفتلكُيادتهُوماُنقصانه؟ُقال:ُإذاُذكرناُاهللُومحدناهُوسبُ قيلُله:ُوماُز

ُ.ـها«،ُوإذاُغفلناُونسيناُفتلكُنقصانهزيادته

اُاإلمجاع،ُفقدُنقله: ُوأم 

ُ)ص: ن ة" ُوحربُبنُإسامعيلُالكرماينُيف81ُاملزينُيفُ"رشحُالسُّ ،)

ُ)ص: ن ة" ُ"السُّ ُيف ُيف39ُ-35رسالته ُالقريواين ُزيد ُأيب ُوابن ،)
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ُ)ص:110"اجلامع")ص: ُالسنة" ُ"أصول ُيف ننِي ُزم  ُأيب ُوابن ،)211ُ،)

(،ُوابنُبطة272ُوأبوُاحلسنُاألشعريُيفُ"رسالةُإىلُأهلُالثغر"ُ)ص:

(،ُواإلسامعييلُيفُ"اعتقادُأئمةُاحلديث"2ُ/832ُيفُ"اإلبانةُالكربى"ُ)

ُأصحاب64ُ-63)ص: ُالسلف ُ"اعتقاد ُيف ُالصابوين ُعثامن ُوأبو ،)

ُ)ص: ُ)ُ(،62احلديث" ن ة" ُالسُّ 1ُوالبغويُيفُ"رشح ُوابن38-39ُ/ ،)

(ُ ُ"التمهيد" ُيف ُالرب  9ُعبد /238ُُ ُيفُ"جمموع252ُو ُكام ُتيمية ُوابن ،)

ُ(.7ُ/272الفتاوى"ُ)

 عنُأمهيةُالعملُيفُاإليامن.ُاألمرُالثالث:

ُ:يفُكالمهُالسابق-رمحهُاهلل-حيثُقالُاملصنف

ٍل،ُ م  ُإاِل ُبِع  ُق ْول  ع  ال ُي نْف  ُ]ُو  نِي ة  ُو  ل  م  ع  ُو  ال ُق ْول  ُإاِل ُبِنِي ٍة،ُو  ق ْول  ُو  ل  م  ال ُع  و 

ن ةٍُ بِس  ُُ.[إاِلُ 

مُيفُاإليامنُُ ُ:شيئانوقدُتقد 

ُعملُاجلوارُ:أحدمها  .بالن صُواإلمجاعُِمنُاإليامنُحأن 

ُاجلوارحُعنُُوالثاين: ُاتفقتُعىلُإخراجُعمل ُاملرجئة ُفرق ُمجيع أن 

 اإليامن.
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ُهذاُأمران:-رمحهُاهلل-يفُكالمُاملصنفجاءُقدُو

ل: ُأن هُالُينفعُقولُإالُبعمل.ُاألمرُاألو 

ُاملزين ُاإلمام ُقال ُاهلل-وقد ُ)ص:-رمحه ن ة" ُالسُّ ُ"رشح ُعن81ُيف )

 القولُوالعمل:

قُبينهام،ُالُإيامنُإالُبعملُوالُعملُفرُِّومهاُسيِّانُونظامانُوقرينانُالُنُ 

ُإالُبإيامن.ـها

ُ ُاإلمام ننِيوقال ُزم  ُأيب ُاهلل-ابن ُالسنة"ُ-رمحه ُ"أصول ُرسالته يف

ُ(:207)ص:

ُفالقولُوالعملُقرينانُالُيقومُأحدمهاُإالُبصاحبه.ـها

ُالُنُ و ُوأن ه ُِمنُالعملُيفُاإليامن، ُالُب د قلُغريُواحدُاإلمجاعُعىلُأن ه

زئُقولُإالُبعمل. َُي 

ُ(:7ُ/209)كامُيفُ"جمموعُالفتاوى"ُ-رمحهُاهلل-فقالُاإلمامُابنُتيمية

نُُوقالُالشافعي: وكانُاإلمجاعُِمنُالصحابةُوالتابعنيُِمنُبعدهم،ُوم 

مُيقولون:ُ ُأدركناه 
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ر.ـها زئُواحدُمنُالثالثُإالُباآلخ  ُاإليامنُقولُوعملُوني ة،ُالَُي 

ُاآلج ُ ُبكر ُأبو ُاإلمام ُاهلل-يرُِّوقال ُ"األربعني"ُ-رمحه ُكتاب يف

ُ(:136)ص:

ُبالقلب ُاملعرفة زئ َُت  ُا-ال ُإيامنُ-لتصديقوهو ُمعه ُيكون ُأْن إال

ُوالنُّطقُ ُبالقلب ُمعرفة زئ َُت  ُوال ُن طق، ُمعه ُيكون ُوحتى باللسان،

باللسانُحتىُيكونُمعهُعملُباجلوارح،ُفإذاُكملتُاخلصالُالثالثُكانُ

ن ةُوقولُعلامءُاملسلمني.ـها ُعىلُذلكُالكتابُوالسُّ ا،ُدل  ُمؤمنااُحق 

كرُشيئااُِمنُاألدلة،ُوقال: ُثمُذ 

ُ نُملُيُ ُفاألعاملُباجلوارحُتصديق  قُصدُِّعنُاإليامنُبالقلبُواللسان،ُفم 

الطهارةُوالصالةُوالزكاةُوالصيامُواحلجُُ:مثلُ،اإليامنُبعملهُوبجوارحه

ُيكنُ ُمل ُالعمل ُدون ُوالقول ُاملعرفة ُوريضُلنفسه ُلذه، ُوأشباه واجلهاد

ُللعملُتكذيباا ُتركه ُوكان ُوالقول، ُاملعرفة ُتنفعه ُومل ُإليامنه،ُُمؤمناا، ِمنه

اُمنهُإليامنه،ُفاعلمُذلك،ُهذاُمذهبُالعلامءُ كرناُتصديقا وكانُالعملُبامُذ 

رجئُخبيثُاحذرهُعىلُ نُقالُغريُهذاُفهوُم  ُوحديثاا،ُفم  املسلمنيُقدياما

ُدينك.ـها
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/1ُيفُكتابهُ"فتحُالباري"ُ)-رمحهُاهلل-وقالُاحلافظُابنُرجبُاحلنبيل

21:)ُ

ُون قلُحربُعنُإسحاق،ُقال:ُ

ُتركُلُ غُ  ن ُم  ُيقولون: ا ُقوما ُإن ُقولم: ُِمن ُصار ُحتى ُاملرجئة ت

الصلواتُاملكتوباتُوصومُرمضانُوالزكاةُواحلجُوعامةُالفرائضُِمنُ

ُمُ  ُهو ُإذ ُاهللُبعد، ُإىل ُأمره ُي رجى ره، ُن كفِّ ُال ُلا ُفهؤالءُغريُجحود قر،

ُ.ـها-يعنيُيفُأَّنمُمرجئة-الذينُالُشكُفيهم،ُ

ُتيمية ُابن ُاإلمام ُر-وقال ُاهلل ُ)-محه ُالفتاوى" ُ"جمموع ُيف /7ُكام

209:)ُ

ُحدثناُاحل ميدي،ُقال:ُُوقالُحنْبل:

ُبالصالةُوالزكاةُوالصومُواحلجُوملُ نُأقر  اُيقولون:ُم  ُناسا وأ ْخرِبتُأن 

رُالقبلةُحتىُيموت،ُفهوُي فعلُِمنُذلكُشيئااُحتىُيموت،ُوي صيلُمستدبُِ

ُتْركه ُأْن لِم ُع  ُإذا ا ُجاحدا ُيكن ُمل ُما ُُمؤمن ا قرم ُم  ُكان ُإذا ُإيامنه ذلكُفيه

 بالفرائضُواستقبالُالقبلة.
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ُوعلامءُُفقلت: ُرسوله نِّة ُوس  ُاّل  ُكتاِب ُوخالف  ح، ا ُالرصُّ  ُالكفر هذا

ُ ُتعاىل: ُقالُاّل  ُ }املسلمني، ُاّل  وا ُلِي ْعب د  ُإاِل  وا ُأ ِمر  ا م  ينُ و  ُالدِّ ه  ُل  ْلِِصني  ُ{ُخم 

ُاآلية.ُ

ُأمحدُبنُحنبلُيقول:ُُاهللسمعتُأباُعبدُُوقالُحنْبل:

نُقالُهذاُفقدُكفرُباهلل ُعىلُأمرهُوعىلُالرسولُماُجاءُبهم  عنُُ،ُورد 

ُ.ـهااهلل

ُتيمية ُابن ُاإلمام ُاهلل-وقال ُ)-رمحه ُالفتاوى" ُ"جمموع ُيف /14ُكام

121:)ُ

ْتُ»وقدُقالُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلم:ُ ل ح  اُص  ،ُإذ  ةا ْضغ  ِدُم  ُيِفُاجْل س  إن 

ُ ل ح  ُص  ْلب  ُاْلق  ِهي  ُو  ،ُأ ال  لُّه  ُك  د  ُاجْل س  د  ْتُف س  د  اُف س  إِذ  ،ُو  لُّه  ُك  د  ُ.«اجْل س 

ُالقلبُمستلزمُ  ُصالح ُأن  ُغريُُفبني  ُاجلسد ُكان ُفإذا ُاجلسد، لصالح

نُ ُم  لِمُأن  ُالقلبُغريُصالح،ُوالقلبُاملؤمنُصالح،ُفع  ُعىلُأن  صالحُدل 

ُقلبهُمؤمناا.ـهاُيتكلمُباإليامنُوالُي عملُبهُالُيكون

اُ) ُ(:7ُ/621وقالُأيضا
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ُوعمل ُقول ُِمن ُفيه ُب د ُال ُالدين ُأن  ُتبني  ُيُ وأن ُُ،وقد ُه يكونُُأنُْمتنع

ُوالُاُظاهرُاواجبُاُاُباهللُورسولهُبقلبهُأوُبقلبهُولسانهُوملُيؤدُِّجلُمؤمناُالرُ  ا

اهللُُأنُ الُألجلُُ،الواجباتُِمناُوالُغريُذلكُصالةُوالُزكاةُوالُصيامُا

ُيصدُ ُ،يؤديُاألمانةُأنُُْ:مثلُ،أوجبها لُيفُقسمهُأوُيعدُُِ،قُاحلديثأو

ُإيامنٍُُِمنُ،وحكمه ُورسولهُغري ُُ،باهلل ُُي  ُمل ُبذلك ُفإنُ ُ،الكفرُِمنرج

ُاألمور ُهذه ُوجوب ُيرون ُالكتاب ُوأهل ُالرجلُُ،املرشكني ُيكون فال

ُُِمناُباهللُورسولهُمعُعدمُيشءُمؤمناُ هباُحممدُتصُبإَياالواجباتُالتيُُي 

ُصىلُاهللُعليهُوسلم.ُ

ُومُ  ُيشء ُفعل ُالواجبُبدون ُاإليامن ُبحصول ُقال ُن ُ،الواجباتِمن

فهذاُنزاعُلفظيُُ،نهمُُِاجزءُاأوُُله،اُعلُتلكُالواجباتُالزمُاسواءُجعلُفُِ

ُ.اناُاُخطأُبيُِّكانُخمطئُا

ُ ُالس  ُأعظم ُالتي ُاإلرجاء ُبدعة ُأهلهاوهذه ُيف ُالكالم ُواألئمة ُ،لف

ُمُِ ُفيها ُهوُمعروفنُوقالوا ُما ُهيُأعظمهاُُ،املقاالتُالغليظة والصالة

ُـهالاُوأجلها.هاُوأوُ وأعمُُّ
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أن هُالُينفعُقولُوعملُإالُبني ة،ُوالُقولُوعملُوني ةُإالُُاألمرُالثاين:

ن ة. ُبس 

ُقال ُتيميةُوقد ُابن ُاهلل-اإلمام ُ)-رمحه ُالفتاوى" ُ"جمموع ُيف /7ُكام

ُ(ُيفُتوضيحُذلك:170

ُبالُ ُوعمالا فر،ُوإذاُكانُقوالا ُبالُعملُفهوُك  ُاإليامنُإذاُكانُقوالا ألن 

ن ةُفهوُبدعة.ـها ُوني ةُبالُس  ُوعمالا ُني ةُفهوُنفاق،ُوإذاُكانُقوالا

ُ

ُقالُاإلمامُأبوُبكرُع بريُاحل ميديث م   :-رمحهُاهلل-بدُاهللُبنُالزُّ

ٍدُ اِبُحم  م  ُأ ْصح  ىل  ُع  م  حُّ الرت   ل مُ ]و  س  ل يِْهُو  ُع  ُاّل   ىل  ُ ُص  ُاّل  لِِّهْم،ُف ِإن  ُ-ك  ز  ع 

ُ ل  ج  ُ}ُ-و  : نِن اُق ال  ا إِلْخو  ُو  ن ا ُل  ُاْغِفْر ن ا ب  ُر  ول ون  ُي ق  ُب ْعِدِهْم ُِمْن وا اء  ُج  ال ِذين  و 

نُِالُ  ون اُبِاإِليام  ب ق  ُس   {.ِذين 

ُ ُل  ْم، اِر ُبِااِلْستِْغف  ُإاِل  ر ُن ْؤم  ْم،ُف ل م ُِمنْه  ا دا ُأ ح  ُأ ْو ْم ه  ص  ن ق  ُت  ُأ ْو ْم ب ه  ُس  ْن ف م 

ْيُ ُيِفُاْلف  ه  ُل  يْس  ل  ن ِة،ُو  ُالسُّ ىل  ُع  .ف ل يْس  قٌّ ُح 
ِ
 ء

: ُق ال  ن ه  الِِكُْبِنُأ ن ٍسُأ  ْنُم  اِحٍدُع  ُو  رْي  ُغ  لِك  ن اُبِذ  ُأ ْخرب  
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ُاْلفُ  اىل  ُت ع  ُاّل   م  ُ}ق س  : ال  ُف ق  ُايء 
ِ
ء ا ر  ق  ُال ذُِلِْلف  اِجِرين  ُِمْنُمْل ه  وا ُأ ْخِرج  ين 

ُ{.ِدي اِرِهمُْ

{ُ: ُق ال  ن ُث م  ب  ُر  ول ون  واُِمْنُب ْعِدِهْمُي ق  اء  ُج  ال ِذين  نِن او  ا إِلْخو  ن اُو  ُُ{.اُاْغِفْرُل 

ُاْلفُ  ه  ُل  ِعل  ُِم ْنُج  اُل  ْم،ُف ل يْس  ذ  ْلُه  ُْي ق  ْنُمل  ُُ.[ءُ ْيُف م 

 -الرشح:

ُ كرٍُُحايبُهو:الص  نُلقيُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُِمنُذ  أوُأنثىُمؤمنااُُم 

ُبِه،ُوماتُعىلُاإلسالم.

 وإىلُهذاُذهبُمجاهريُأهلُالعلم.

 وقدُنسبهُإليهم:

(ُ نيف5ُ/392ُالن وويُيفُ"رشحُصحيحُمسلم" ُم  ُوالعالئيُيفُ" ،)

(،ُوابنُحجر46ُو36ُُو32ُُو30ُُالرتبةُملنُثبتُلهُرشيفُالصحبة"ُ)

ُ(،ُوغريهم.7ُ/3ُيفُ"فتحُالباري"ُ)العسقالين

ُ: ُوي دخلُيفُهذاُاحل دِّ
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وىُعنهُ ت،ُور  نُطالتُجمالستهُللنبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُأوُقرص  م 

ُلسبٍبُ ُيتمكنُِمنُرَيته ُأوُمل ُأوُالِكرب، ُيفُحالُالصغر ُورآه ُي رو، ُأوُمل

ُى.كالعمُ 

ُ: رجُعنُهذاُاحل دِّ ُوُي 

نُلقيهُمؤمنااُبغريهُِمنُاألنبياء ُُم  ُارتد  نُبِهُثم  نُآم  وماتُقبلُبعثته،ُوم 

دة نُعارصهُمؤمنااُبِهُوملُيلقهُكالنجايش.،ُبعدُموتهُوماتُعىلُالرِّ ُوم 

ُبعدُِجيل،ُوقرنااُبعدُ ن ةُواحلديثُالذيُتناقلوهُجيالا ومذهبُأهلُالسُّ

ن ةُواالعتقادُعىلُاختالفُ نوهُيفُكتبُالسُّ قرن،ُونرشوهُيفُاآلفاق،ُودو 

ُأصحابُالنبيُصىلُُعصورهم، ُجهة ُوتفاوتُلغاَتم، ُبلداَّنم، وتعدد

ُاهللُعليهُوسلمُيتلخصُيفُهذهُاألمورُاألربعة:

ل ُ:ُاألمرُاألو 

ُحماسنهمُ ُونرش ُباجلميل، ُوِذكرهم ُومواالَتم، ا، ُمجيعا ُالصحابة حمبة

وفضائلهمُبنيُالناس،ُوسالمةُالقلوبُواأللسنةُمعهم،ُواالستغفارُلم،ُ

ُعنهم.  والرتيضِّ

ُمُ بانُأيبُزحيثُقالُاإلمامُأبوُعبدُاهللُاألندليسُاامالكيُالشهريُ
-نينِ

ن ة"ُ)ص:-رمحهُاهلل ُ(:378يفُكتابهُ"أصولُالسُّ



 
56 

ن ة: ُألصحابُالنبيُصىلُاهللُُوِمنُقولُأهلُالسُّ ُيعتقدُاملرءُاملحب ة  أْن

عليهُوسلم،ُوأْنُينرشُحماسنهمُوفضائلهم،ُوي مسكُعنُاخلوضُفيامُدارُ

ُبينهم.ُ

ُ-وقدُأثنىُاهلل ُوجل  ِمنُكتابهُثناءُأوجبُالترشيفُُيفُغريُموضعٍُ-عز 

ُ}إليهم،ُبمحبتهم،ُوالدعاءُلم،ُفقال:ُ اء  ُأ ِشد  ه  ع  ُم  ا ل ِذين  ُو 
ِ
ُا ّل  ول  س  ُر  د  حم  م 

ُاُ  ىل  مُْع  ُب يْن ه  مح  اء  اِرُر  ف  ُ.{ْلك 

ُ}إىلُقوله:ُ ن وا ُآم  ُا ل ِذين  ُا ّل   د  ع  مُْو  احِل اِتُِمنْه  ُا لص  ِمل وا ع  ُُو  ا أ ْجرا ُو  ةا ْغِفر  م 

ظِياماُ ُ.{ع 

ُ}وقال:ُ ون  ْبت غ  ُي  ِلِْم ا أ ْمو  ُِمْنُِدي اِرِهْمُو  وا ُأ ْخِرج  ُا ل ِذين  اِجِرين  ُا مْل ه 
ِ
ء ا ر  ق  لِْلف 

نااف ْضُ ا ِرْضو  ُو 
ِ
ُا ّل  ُِمن  ونُ فُ }إىلُقوله:ُُ{الا ُا مْل ْفلِح  م  ُه  ِك  ُ.{أ وَل 

ُي ل وَّن  مُْ»وقالُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلم:ُ ُا ل ِذين  تِيُق ْريِن،ُث م  م 
ُأ  رْي  ُخ  ،ُث م 

ُي ل وَّن  مُْ ُ.ـها«ا ل ِذين 

تِيُق ْريِنُ»وحديث:ُ ُأ م  رْي  ُ.«خ 

ريضُ-ِمنُحديثُعمرانُبنُحصنيُ(،3650ُقدُأخرجهُالبخاريُ)

ُ.-اهللُعنه

ُالبخاريُ) ا (ُبلفظ:2523ُ(،ُومسلمُ)6695و6428ُُوأخرجهُأيضا

ْمُق ْريِنُ» ك  رْي  ُ.«خ 
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(ُ ُالبخاري 6429ُُوأخرج 2652ُُو ُ)2651و ُومسلم ،)2533ُ)

ُالن ُ»ولكن هُبلفظ:ُ،ُ-ريضُاهللُعنه-بنُمسعودنحوهُِمنُحديثُا رْي  اِسُخ 

ُ.«ق ْريِنُ

ُمسل ُ)وأخرجه ُهريرة2534م ُأيب ُحديث ُِمن ،)-ُ ُاهلل -عنهريض

تِىُاْلقُ »بلفظ:ُ ُأ م  رْي  ُفِيِهمُْخ  ُب ِعثْت  ُال ِذين  ُ.«ْرن 

ُاحلديثُ ُُظاهرُورصيحُيفوهذا ُأفضلُاألمة ُأن  ُالنبيُبالُمنازع بعد

ُ.-ريضُاهللُعنهم-أصحابهصىلُاهللُعليهُوسلمُ

 :"رسالةُإىلُأهلُالثغر"يفُكتابهُ-رمحهُاهلل-احلسنُاألشعريُوقالُأبو

ِحبُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُولوُساعة،ُ ُمنُص  ُعىلُأنُكل  وأمجعوا

اُإليه،ُأفضلُمنُالتابعنيُبِذلك.ـهاُ ع  ةُ،ُمعُإيامنهُبِه،ُوبامُد  ُأوُرآهُولوُمر 

ُابنُتيمية ُاهلل-وقالُاإلمام ُالواسطية"ُ)ص:-رمحه ُ"العقيدة ُيفُكتابه

33:)ُ

ن ةُواجلامعة: م،ُوألسنتهمُألصحابُسالمةُقلوهبُوِمنُأصولُأهلُالسُّ

ُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلم.ـها

ن ةُالنبوية"ُ) ُ(:1ُ/22وقالُيفُكتابهُُ"منهاجُالسُّ
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يارُاملؤمنني،ُ ُخِلِ ب ثُالقلوب:ُأْنُيكونُيفُقلبُالعبدُِغلٌّ وِمنُأعظمُخ 

ُملَُيعلُاهللُتعاىلُيفُالفيءُنصيبااُ وساداتُأولياءُاهللُبعدُالنبيني،ُولذا

ُبعده  ن
ِ
ُمل ُإال  ُم ُيقولون: ون اُ}ُالذين ب ق  ُس  ُال ِذين  نِن ا ا ْخو  إِلِ ُو  ن ا ُل  ُاْغِفْر ن ا ب  ر 

ُرُ  ن وا ُآم  ُلِل ِذين  ْلُيِفُق ل وبِن اُِغالم ْع  َُت  ال  ِنُو  يام  ِحيمُ بِاإْلِ ُر  ء وف  ُر  ن اُإِن ك  ُ.ـها{ب 

ُ(:578وقالُيفُكتابهُ"الصارمُاملسلولُعىلُشاتمُالرسول"ُ)ص:ُ

ُ ُالثناءُوسائر ُالواجب ُأن  ُعىل ُجممعون: م ُفإَّن  ُواجلامعة ن ة ُالسُّ أهل

ُواعتقادُ ُعنهم، ُوالرتيض ُعليهم، ُوالرتحم ُلم، ُواالستغفار عليهم،

نُأساءُفيهمُالقول.ـها ُحمبتهم،ُومواالَتم،ُوعقوبةُم 

ُ:األمرُالثاين

ُ ُوالب غضُوالرب  ُوالقدحُوالتحذير م ُالذ  ُالصحابة نُي ذكر ُِمنُكلُم  -اء

ُيُ -اهللُعنهمريضُ نحرفُأو ُم  ُضال  بتِدع ُم  ُوأن ه ُبسوء، ُِمنهم ا ُأحدا ذكر

ُخارجُعنُسبيلُاحلقُوال دى.

ن ةُأمحدُبنُحنبلحيثُقالُإما يفُرسالتهُ"أصولُ-رمحهُاهلل-مُأهلُالسُّ

ن ة"ُ)ص:ُ ُ(:54ُالسُّ

ُأوُ ُوسلم ُاهللُصىلُاهللُعليه ُِمنُأصحابُرسول ا ُانتقصُواحدا ن م 

ثُكانُمُِ كرُمساوُِأبغضهُحِلد  حمُعليهمُنه،ُأوُذ  ا،ُحتىُيرت  يهُكانُمبتِدعا

.ـها ا،ُويكونُقلبهُلمُسلياما ُمجيعا
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(ُ ن ة" ُالسُّ ُأهل ُاعتقاد ُأصول ُ"رشح ُيف ُكام ا ُأيضا 5ُوقال /454ُُ،

ُ)1919رقم: ة" ُامل حج  ُبيان ُيف ة ُ"احل ج  ُو ُلاللكائي، )2ُ ُرقم:397ُُ/ ،

 (ُلألصبهاين:367

اُي ذكرُأصحابُ ُرسولُاهللُبسوءُفاَتمهُعىلُاإلسالم.ـهاإذاُرأيتُأحدا

ن ة"ُ) اُكامُيفُ"السُّ ُ(،ُللخالل:758ُوقالُأيضا

ُفال ُوسلم ُاهللُعليه ُاهللُصىل ُأصحابُرسول ُِمن ا صُأحدا ُتنق  ن ُم 

ُبلُِ ُعىل ُإال ُإُِينطوي ُسوء، ُخبيئة ُوله مُُذُْي ة، ُوه  ُالناس ُخري ُإىل قصد

ُأصحابُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلم.ـها

ُ ُالرازيوقال رعة ُز  ُأبو ُاهلل-اإلمام ُعلمُ-رمحه ُيف ُ"الكفاية ُيف كام

 (ُللخطيبُالبغدادي:49الرواية"ُ)ص:

اُِمنُأصحابُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُ إذاُرأيتُالرجلُي نتقصُأحدا

ُالرسولُصىلُاهللُعليهُوسلمُعندناُ ُوذلكُأن  ُزنديق، وسلمُفاعلمُأن ه

ُالقرآنُوال ُهذا ُأد ىُإلينا ُوإن ام ن نُأصحابُرسولُاهللُصىلُاهللُحق، سُّ

ُي ريدو ُوإن ام ُوسلم، َُيرعليه ُأْن ن ة،ُن ُالكتابُوالسُّ ُلي بطلوا ُشهودنا حوا

مُزنادقة.ـها ُواجلرحُهِبمُأوىل،ُوه 

ُاإل ُالِكرماينوقال ُإسامعيل ُبن ُحرب ُاهلل-مام ُيفُ-رمحه ُرسالته يف

ن ة"ُ)ص: ُ(:71"السُّ
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ُِمنُمساوئ ُيذكرُشيئاا نهمُهم،ُوالُيطعنُعىلُأحدُمُِالَُيوزُألحدُأْن

نُفعلُذلكُفقدُوجبُعىلُالسلطانُفمُ ُ،ُوالُوقيعة،والُبنقصُ،بعيب

لُبُِتابُقُ ُفإنُُْ،ستتيبهبلُيعاقبهُويُ ُ،يعفوُعنهُليسُلهُأنُُْ،وعقوبتهُ،تأديبه

ُُوإنُُْ،نهمُِ ُبالعقوبةأثبت ُعليه ُثمعاد ُأوُخلُ ُ، ُيموت ُحتى ُاحلبس ده

ن ةُيفُأصحابُيراجع ُحممدُصىلُاهللُعليهُوسلم.ـها،ُفهذاُالسُّ

ُقلت:

ُ ُبعد ُجاء ُِم ن ُوالصالح ُالتُّقى ُأهل ُحال ُتعاىل ُاهلل ُبني  عرصُوقد

مُعليهم،ُواالستغمعُالصحابةالصحابةُ ح  فارُلم،ُ،ُوأرشدُإليه،ُوأن هُالرت 

ُ ُالِغلِّ ُِمن ُالقلب ُُوسالمة ُوالض  ُيفُواحلقد ُسبحانه ُفقال ُنحوهم، غينة

ُأثنىُعىلُ ُأْن ُاحلرشُبعد ُِمنُسورة كرُالصحابة ُوذ  املهاجرينُواألنصار

ُ ُصفاَتم: ن اُ}بعضُمجيل ُل  ُاْغِفْر ن ا ب  ُر  ول ون  ُي ق  ُب ْعِدِهْم ُِمْن وا اء  ُج  ال ِذين  و 

ْلُيِفُق ل و ْع  َُت  ال  ِنُو  يام  ُبِاإْلِ ون ا ب ق  ُس  ُال ِذين  نِن ا ا ْخو  إِلِ ُرُ و  ن وا ُآم  ُلِل ِذين  ن اُبِن اُِغالم ب 

ِحيمُ  ُر  ء وف  ُر  ُ.{إِن ك 

ُ ُ"مصنفه" ُيف ُشيبة ُأيب ُابن ُعن32418ُ)وأخرج ُصحيح ُبإسناد )

ُ-ريضُاهللُعنها-عائشة ُقالتُيفُشأنُاخلوارجُوالروافض: ا واُ»أَّن  أ ِمر 

ُ ُاهلل  ىل  ٍدُص  اِبُحم  م  اِرُأِل ْصح  لُ بِااِلْستِْغف  س  ل يِْهُو  مُْع  بُّوه  ُف س  ُ.«م 

حه: ُاحلاكم،ُوأبوُالقاسمُاحِلن ائي،ُوالذهبي،ُواأللباين.ُوصح 
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ُالعسقالينُالشافعيوقالُاحلا يفُكتابهُ"فتحُ-رمحهُاهلل-فظُابنُحجر

ُ(:13ُ/34الباريُرشحُصحيحُالبخاري"ُ)

ن ةُعىلُوجوبُمنعُالطعنُعىلُأحدٍُ ِمنُالصحابةُبسببُُواتفقُأهلُالسُّ

ُيفُتلكُ ُيقاتلوا ُمل م ُألَّن  ُِمنهم، رفُامل حق ُع  ُولو ُِمنُذلك، ُلم ُوقع ما

احلروبُإالُعنُاجتهاد،ُوقدُعفاُاهللُتعاىلُعنُاملخطئُيفُاالجتهاد،ُبلُ

ُاملصيبُي ؤجرُأجرين.ـها ا،ُوأن  اُواحدا ُثبتُأن هُي ؤجرُأجرا

ُ(:35ُ/58وعُالفتاوى"ُ)كامُيفُ"جمم-هُاهللرمح-وقالُاإلمامُابنُتيمية

اُِمنُأصحابُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلم:ُكمعاويةُبنُأيبُ نُلعنُأحدا م 

ُكأيبُ نُهوُأفضلُِمنُهؤالء: سفيان،ُوعمروُبنُالعاص،ُونحومها،ُوم 

ُهؤالءُ ُِمن ُأفضل ُهو ن ُم  ُأو ُونحومها، ُهريرة، ُوأيب ُاألشعري، موسى

ُأ ُأو ُطالب، ُأيب ُبن ُوعيل ُوعثامن، بري، ُوالزُّ ُالصديق،ُكطلحة، ُبكر يب

ُِمنُأصحابُالنبيُصىلُاهللُ ُاملؤمنني،ُوغريُهؤالء ُأمِّ ُأوُعائشة وعمر،

ُ ُمستِحقٌّ ُفإن ه ُوسلم ُوتنازعُُعليه ُالدين، ُأئمة ُباتفاق ُالبليغة للعقوبة

ُالعلامء:ُهلُيعاقبُبالقتل؟ُأوُماُدونُالقتل.ـها

ُ:األمرُالثالث
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ُالصح ُبني ُشجر ُعام  كوت ُعنهم-ابةالسُّ ُخالٍفُ-ريضُاهلل عدُبُِمن

ُعثامن ُالراشد ُاخلليفة ُأوُ-ريضُاهللُعنه-مقتل ُاأللسن ُت نجر  ُحتىُال ،

ُأوُب غضُأوُانتقاصُأحدُِمنهم،ُفتهلك. مِّ ُالقلوبُإىلُذ 

ُأكثرُماُي روىُِمنُاألقاويلُوالقصصُيفُذلكُكذب ،ُوِمنهُعليهمُألن 

ُ فُماُِزيدُفيهُأوُن قصُحتىُتغري  صحيحُِمنهُعنُمعناهُالصحيح،ُوالوحتر 

طئون،ُولمُ صيبونُأوُجمتهدونُخم  اُجمتهدونُم  مُفيهُإم  ريضُ-قليل،ُوه 

ُإْنُ-اهللُعنهم ُِمنهم ُي صدر ُما ُي وجبُمغفرة ُما ُوالفضائل ُالسوابق ِمن

ُلمُِمنُ  نُبعدهم،ُألن 
ِ
صدر،ُحتىُإن هُي غفرُلمُِمنُالسيئاتُماُالُي غفرُمل

 ن
ِ
ُبعدهم.ُاحلسناتُالتيُمتحوُالسيئاتُماُليسُمل

ْذرُأهلُاالجتهادُ ُعنُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُأن هُقالُيفُع  وقدُصح 

ُوأجِرِهمُمعُاخلطأ،ُوعىلُرأسُاملجتهدينُالصحابة:

ُاالجتهاد ُأهل ذر ُع  ُيف ُجاء ُرأسهمُرُِوأْجُُ،وقد ُوعىل ُاخلطأ، ُمع هم

ُــامل ُريضُاهللُعنهم ُــ ُجتهدينُالصحابة ُالبخاريُ)، ُأخرجه (،7352ُما

ُأن هُسمعُرسول1716ُومسلمُ) (ُعنُعمروُبنُالعاصُــُريضُاهللُعنهُــ

ُف ل ه ُ»اهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُيقول:ُ اب  ُأ ص  ُث م  د  ُف اْجت ه  ُاحل اكِم  م  ك  اُح  إِذ 

ُف اْجت هُ  م  ك  اُح  إِذ  اِن،ُو  ُأ ْجرُ أ ْجر  ُأ ْخط أ ُف ل ه  ُث م  ُ.«د 
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عىلُالعملُمعُرسولُ-ريضُاهللُعنهم-رُالصحابةعظيمُأجُِوجاءُيفُ

منُاليسري،ُاهللُصىلُاهلل عنُعبدُاهللُبنُعمرُماُثبتُُعليهُوسلمُيفُالز 

ُ»أن هُقال:ُ-ريضُاهللُعنهام-بنُاخلطاب ام  ق  ٍد،ُف ل م  ُحم  م  اب  ُأ ْصح  بُّوا ُت س  ال 

ِلُأ ح ُ م  ُِمْنُع  رْي  ُخ  ةا اع  ِدِهْمُس  مُْأ ح  ْمُع  هُ ِدك  ُ.«ر 

ُ ُكتاب ُيف ُأمحد ُالصحابة"أخرجه 15ُُ)ُ"فضائل 20ُُو و1729ُُو

(،ُوابنُأيبُعاصم162ُ(،ُوابنُماجهُ)32415(،ُوابنُأيبُشيبةُ)1736

ن ة"ُ) ُ(،ُوغريهم.1006ُيفُ"السُّ

ُيفُ"الزوائد":ُإسنادهُصحيح.ـها-رمحهُاهلل-وقالُالبوصريي

ُ:ُحسن.ـها-اهللرمحهُ-األلباينوقالُالعالمةُ

ثوقالُامل ريضُاهللُ-:ُحديثُابنُعمر-مهُاهللسلُ -حممدُعيلُآدمُحدِّ

ُهذاُصحيح.ـها-عنهام

لُاهللُاليسريةُمعُرسو-ريضُاهللُعنهم-مُفضلُنفقتهمظُ وجاءُيفُعُِ

(،ُعنُأيب2540ُ"صحيحه"ُ)ماُأخرجهُمسلمُيفُصىلُاهللُعليهُوسلم،ُ

ُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُقال:ُ-ريضُاهللُعنه-هريرة بُّواُ»أن  ُت س  ال 

ُ ُِمثْل  ق  ُأ نْف  ْم ك  د  ُأ ح  ُأ ن  ْو ُل  ل ِذيُن ْفيِسُبِي ِدِه ا ُف و  ايِب، ُأ ْصح  بُّوا ُت س  ُال  ايِب، أ ْصح 

ُمُ  ك  اُأ ْدر  باا،ُم  ه  ٍدُذ  هُ أ ح  ُن ِصيف  ال  ِدِهْم،ُو  ُأ ح  ُ.«د 
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ا:ُ ُوأخرجُنحوهُأيضا

-ي(،ُِمنُحديثُأيبُسعيدُاخلدر2541(،ُومسلمُ)3673البخاريُ)

ُ.-ريضُاهللُعنه

ُهو: ُملءُالكفني.ُوامل دُّ

ُواحدة.ُونصفه: ُملءُكفٍّ

ُنُ  ُ ُعام ُوقد ُالسكوت ُعىل ُاإلمجاع ُقل ُالصحابةجُ ُش  ُبني ريضُاهللُ-ر

ُ:ِمنُخالٍفُ-عنهم

ن ة"ُ)ص:امل ُ ن ة"87ُزينُيفُ"رشحُالسُّ ننِيُيفُ"أصولُالسُّ (،ُوابنُأيبُزم 

378ُ)ص: ُيف ُالقريواين ُزيد ُأيب ُوابن ُ)ص:(، (،116ُ-115"اجلامع"

فية"ُ)ص: (،ُوأبوُعثامنُالصابوين166ُوأبوُعمروُالداينُيفُ"الرسالةُالوا

ُ)ص: ُاحلديث" ُأصحاب ُالسلف ُ"اعتقاد ُيف107ُيف ُتيمية ُوابن ،)

ُ)ص: ُالواسطية" ُالقبول"36ُ"العقيدة ُمعارج "ُ ُيف ُحكمي ُوحافظ ،)

(3ُ/1208.)ُ

الةُإىلُأهلُالثغر"ُُكتابهُ"رسيف-رمحهُاهلل-الُأبوُاحلسنُاألشعريوق

ُ(:304-303ص:)
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ُ ُالص  ُعنُِذكر ُعىلُالكفِّ ُوأمجعوا ُإال  ُوعىلُحابة ُي ذكرونُبِه، ُبخريُما

ُ مُأحقُأْنُي نرشُحماسنهم،ُوي لتمسُألفعالمُأفضلُاملخارج،ُوأْنُنظن  أَّن 

ُاهللُ ُرسول ُذلكُلقول ُمتثلنيُيف ُاملذاهب، ُوأحسن ُالظن، ُأحسن هبم

اإُِ»صىلُاهللُعليهُوسلم:ُ وُاُذ  ايِبُف أ ْمِسك  ُأ ْصح  كِر  ُ.«ذ 

ُالُتذكروهُ ُ:وقالُأهلُالعلم:ُمعنىُذلك كر.ـهامُإال   ُبخريُالذِّ

ُقلت:

ُ اُ»وحديث: إِذ  ُو  وا، ُف أ ْمِسك  ر  د  ُاْلق  كِر  ُذ  ا إِذ  ُو  وا، ُف أ ْمِسك  ايِب ُأ ْصح  كِر  ُذ  ا إِذ 

ُالنُّجُ  كِر  وُاذ  ُف أ ْمِسك  ُ.ُ«وم 

ةُعنُ ُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُضعيفة.قدُجاءُِمنُط رقُِعد 

ُوقدُضعفهاُالبيهقي،ُواأللباين،ُوغريمها.

ُاأللباين ُالعالمة ُقال ُاهلل-ولكن ُاألحاديثُ-رمحه ُ"سلسلة يف

ُ(:34ُ)ُالصحيحة"

ويُِمنُحديثُابنُمسعود،ُوثوبان،ُوابنُعمر،ُوطاووسُمرسالا،ُ ر 

ا.ـها ُبعضا ُوكلهاُضعيفةُاألسانيد،ُولكنُبعضهاُيشد 

ُبنُبطةوقدُنقلُ ُاهلل-اإلمام ُالصغرى"ُ)ص:-رمحه ُ"اإلبانة ُيفُكتابه

249:)ُ
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ُعىلُترُْ ن ة ُاتفاقُأهلُالسُّ ُيفُالكتبُالتيُتتكلمُفيامُش  ُبنيُجُ كُالنظر ر

ُ.الصحابةُِمنُخالٍفُ

ُ:-رمحهُاهلل-فقال

ُاملنازعاتُ ُوسائر ُالدار، ُووقعة ُواجلمل، ُكتابُصفني، ُيف ُتنظر وال

روهُعنُأحد،ُوالُلنفسك،ُوالُلغريك،ُوالُتُ تُبينهم،ُوالُتكتبهُالتيُجرُ 

ُتقرأهُعىلُغريك،ُوالُتسمعهُِم نُيرويه.ُ

ُذهُاألمة،ُِمنُالنهيُعامُوصفناه.اتفقُساداتُعلامءُهُفعىلُذلك

ُبنُُمنهم: ُوسفيان ُالثوري، ُوسفيان بيد، ُع  ُويونسُبن ُزيد، ُبن محاد

ُعُ  ُذئب، ُأبى ُوابن ُأنس، ُبن ُومالك ُادريس، ُبن ُاهلل ُوعبد وابنُيينة،

املبارك،ُوشعيبُبنُحرب،ُوأبوُاسحاقُالفزاري،ُويوسفُبنُأسباط،ُ

ُاق.رشُبنُاحلارث،ُوعبدُالوهابُالورُ وأمحدُبنُحنبل،ُوبُِ

رواُ كلُهؤالءُقدُرأواُالن هيُعنها،ُوالنظرُفيها،ُواالستامعُإليها،ُوحذ 

ُِمنُطلبها،ُواالهتاممُبجمعها.ُ

ويُعنهمُيفُذلكُأشياءُكثرية،ُبألف خمتلفةُمتفقةُاملعاينُعىلُُاظٍُوقدُر 

نُرواها،ُواستمعُإليها.ـها ُكراهيةُذلك،ُواإلنكارُعىلُم 

ُعىلُهذا:ُُ ُوي نجرُّ
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ُوالسدهيياتُوالفضائياتُومواقعُ املجالسُواملحارضاتُواألرشطة

ُ ُش  ُفيام ُختوض ُالتي ُالصحابةجُ اإلنرتنيت ُبني ُعنهم-ر ِمنُ-ريضُاهلل

ُومعرفتهُوتبيينه.،ُحتىُولوُكانُذلكُباسمُالتاريخُخالٍفُ

ُيفُ لسُللمتكلمنيُفيها،ُوالُت قرأ فالُي نظرُإليها،ُوالُي ستمعُلا،ُوالَُي 

عربُبرامجُالتواصلُإىلُاملسموعةُواملكتوبةُاملواقع،ُوالُت رسلُمقاطعهاُ

ُالناس.

ُأوُ ُفيه، ُالوقيعة ُأو ُالصحابة، ُِمن ُب غضُأحد ُيفيضُإىل ُقد ُهذا ألن 

الُعليه. ُحتريشُاجل ه 

ُاملساسُبجانبُفيهلكُ رم َُي  ُألن ه ُإليه، ُاملرسلة ُأو ُاملستمع ُأو الناظر

ن ة،ُواإلمجاع،ُبلُهوُِمنُعظائمُالذنوب،ُوغليظُالصحاب ةُبالقرآن،ُوالسُّ

ُاآلثام.

ُ حُبعضُمفاسد ُوي وضِّ ، ُوإرساالا ا ُواستامعا ُالبابُقراءة ماُولوجُهذا

ُ »ُأن هُقال:-رمحهُاهلل-ثبتُعنُالعوامُبنُحوشب واُحم  ر  اِبُاْذك  ُأ ْصح  اِسن 

واُ ر  ك  ُت ذ  ال  ُو  ، ل وب  ُاْلق  ل يِْهم  ُع  وا لِّف  ُت ؤ  ل م  س  ُو  ل يِْه ُع  ُاّل   ىل  ُص 
ِ
ُاّل  وِل س  ر 

اِوهيِْمُفُ  س  ل يِْهمُْم  ُع  ُالن اس  وا ش  رِّ ُ.«ت ح 

(ُ ن ة" ُ"السُّ ُكتاب ُيف ُاخلالل ُواآلج 829ُأخرجه ُ"الرشيعة"ُرُِّ(، ُيف ي

ُنُ 1910) ُوأبو ،)(ُ ُعىلُالرافضة" ُوالرد ُواللفظ199ُعيمُيفُ"اإلمامة ،)
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ُيفُ"جامعُبيانُالعلمُوفضله"ُ) (،ُواخلطيبُيف2197ُله،ُوابنُعبدُالرب 

ُ(.1371"اجلامعُألخالقُالراوي"ُ)

ُالعسقالينُالشافعيوقالُاحلا يفُكتابهُ"فتحُ-رمحهُاهلل-فظُابنُحجر

ُ(:4ُ/365ُالباري"ُ)

معاينُيفُ"االصطال ُم":وقالُابنُالس 

ُبلُهوُبدعةُُ ضُإىلُجانبُالصحابةُعالمةُعىلُخذالنُفاعله، التعرم

ُوضاللة.ـها

ُ ُش  ُعام  ُالبحث ُأو ُالقراءة ُأو ُاالستامع ُأو ُالكالم ُمفاسد ُبنيُجُ وِمن ر

ُ:ِمنُخالٍفُ-ريضُاهللُعنهم-الصحابة

ُ ُكب غضُالصحابةالوقوعُيفُالذُُُّ-أوالا ،ُريضُاهللُعنهمُنوبُاملهلكة؛

ُِمنهم،ُأوُحصولُيشءُيفُالقلبُجهته.أوُكراهيةُأحدُ

الُعىلُالصحابةحتريشُقلوبُالُ-ثانياا امُواجله  و   .-ريضُاهللُعنهم-ع 

ُذلكُإىلُالطعنُفيهم،ُأوُيفُأحٍدُِمنهم،ُأوُسبِّه،ُأوُإىلُالكالمُ رُّ وقدَُي 

ُعنهُبالقبيح.ُ
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ُالصحابةُ-ثالثاا ُأحد ُعىل ُعنهم-احلكم لُ-ريضُاهلل ُفع  ُأو ُقال فيام

ُباطٍلُجائٍرُظامل.بحكٍمُ

ُ ريِّ ُأكثرُماُي نقلُعنهمُالُيثبت،ُوِمنهُماُِزيدُفيهُون قص،ُوِمنهُماُغ  ألن 

ُعنُ ُوجور،ُوخروج  عنُوجهه،ُوماُكانُكذلكُفاحلكمُعىلُضوئهُظلم 

اسخنيُيفُالعلم،ُ ُي نقلُعنهمُليسُِمنُالر  نُُيوضُيفُما ةُم  ،ُوعام  احلقِّ

ُحالهُفحكم نُكانُهذا ُوم  ُاخلطأُاملشهودُلمُبالتحقيقُوالعدل، هُمظنة

لل.ُ ُوالز 

ا ُوالروافضُوتشجيعهمُ-رابعا ُاخلوارج ُِمن ُالضالل ُأهل عىلُُإعانة

ُ.-ريضُاهللُعنهم-الطعنُوالقدحُيفُالصحابة

ونُبفالنٍُ ج  ن ةُحيثُسيتحج  وهوُُ،وفالنُِم نُن سبُنفسهُإىلُأهلُالسُّ

ُقالُيفُفالنٍُ ُقد ُبأن ه ُوكذُعىلُغريُطريقهم، ُكذا ُِمنُالصحابة ا،ُوفالن

رُبعضُماُذُ  ُكرنا.ُوقر 

ُ:األمرُالرابع

ُالصحابة ُكانُعليه ِمنُالعلمُوالعمل،ُ-ريضُاهللُعنهم-التمسكُبام

ُومتابعتهمُفيه،ُِم اُثبتتُبِهُاآلثارُعنهم.
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رُ  ُوَت  ُفهموه، ُما ُضوء ُعىل ن ة ُوالسُّ ُنصوصُالقرآن ُماُفت فهم ُعىل ى

تاب عونُيفُ رجُهباُعنُأقوالم،ُوي  القولُوالِفعلُوالرْتكُيفُأجروه،ُوالُُي 

ُويفُُمجيعُأبوابُالرشيعة، ُويفُالعبادات، مُيفُالعقيدة، ُألَّن  املعامالت،

ُ ُالتفسريُوالتأويل،ُفإْنُتكلموا رفوا وهُوحفظوه،ُوع  شهدواُالتنزيل،ُووع 

ُأوُكفُُّ ُواُوهجرواُفعنُعلم،ُوعىلُهدىُوبصرية.أوُعملوا

ُعىلُتقريرُهذاُاألصلُنصوصُالقرآنُ ل  ن ة.وقدُد  ُوالسُّ

ُوِمنُهذهُالنصوص:

ُ ُالتوبة: ُسورة ُيف ُتعاىل ُاهلل ُ}قول اِجِرين  ُامْل ه  ُِمن  ل ون  ُاأْل و  ون  ابِق  الس  و 

ُل  ْمُ د  ع 
أ  ُو  نْه  ُع  وا ض  ر  ْمُو  نْه  ُع  ُاّل   يِض  اٍنُر  ْمُبِِإْحس  وه  ب ع  ُات  ال ِذين  اِرُو  اأْل نْص  و 

اُ ْت ه  ِْريُحت  ن اٍتَُت  اُأ ب ُج  ُفِيه  الِِدين  ُخ  َّْن ار 
ظِيمُ اأْل  ُاْلع  ْوز  ُاْلف  لِك  اُذ  ُ.{دا

ُُفجعل ُسبحانه ُالدُِّالصحابة ُيف ُبعدهمُمتبوعني ن ُم  ُعىل ُوأثنى ين،

نُاتبعهمُإىلُيومُالقيامةُبرضاهُعنهم،ُواخللودُباتباعُِ هم،ُووعدهمُمعُم 

ُة.يفُاجلن ُ

ُعليه.ُوهذاُيدلُعىلُوجوبُسلوكُطريقهم،ُولزومُفهمهم،ُوما ُكانوا

ا:  وِمنُهذهُالنصوصُأيضا
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ُ ُعنه: ُالثابتُالصحيحُاملشهور ُوسلم ف ِإن ه ُ»قولُالنبيُصىلُاهللُعليه

ُ
ِ
اء ن ِةُاخْل ل ف  س  ن تِي،ُو  ْمُبِس  ل يْك  ،ُف ع  ثرِياا فااُك  ىُاْختاِل  ري   ْمُب ْعِديُف س  ْنُي ِعْشُِمنْك  م 

ُ وا ك  ،ُمت  س  اِشِدين  ُالر  ث اِتُامْل ْهِديِّني  ْد  حم  ْمُو  إِي اك  اِجِذ،ُو  اُبِالن و  ل يْه  ُع  وا ضُّ ع  هِب اُو 

ث ٍةُبِدُْ ْد  ُحم  ل  ُك  وِر،ُف ِإن  ةُ اأْل م  ل  ال  ٍةُض  ُبِْدع  ل  ك  ُو  ة   .«ع 

(ُ ُأمحد 16519ُُرواه ُ)16522و ُداود ُوأبو ُوالرتمذي3991ُ(، ،)

ُ(.42(،ُوابنُماجهُ)2600)

ن ةُاخللفاءُالراشدين،ُوجمانبةُُحيثُأمرُصىلُاهللُعليهُوسلمُباتباعُ س 

شدُوالداية.ُُماُأُ  دُيفُذلك،ُووصفهمُبالرُّ ُحِدثُعىلُخالفها،ُوشد 

نُانحرفُِمنُاجلامعات،ُ ُِمنُالِفرق،ُوالُانحرفُم  نُضل  ُم  وماُضل 

ُلل ُإالُحنيُاستقلُبفهمه نُزاغُِمنُالناس، نصوصُالرشعية،ُوالُزاغُم 

ُفهومهم ُعن ُعنهم-وخرج ُاهلل ُالقولُُ،-ريض ُِمن ُعليه ُكانوا وما

 والعمل،ُوالِفعلُوالرْتك.

لُمجلة ُكانتُأو  ُبنُحنبلُوقد ُأمحد ُاإلمام ُهبا ُاهلل-بدأ يفُأولُ-رمحه

ُ(:2رسالتهُاملوسومةُبـ"أصولُالسنة"ُ)ص:
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ن ةُعندنا ن ةُواحلديثُ:يعني-أصولُالسُّ التمسكُبامُكانُ-عندُأهلُالسُّ

ُاهللُعليه ُاهللُصىل ُأصحابُرسول ُوتْركُُعليه ُهبم، ُواالقتداء وسلم،

ُالبِدع،ُوكلُبدعةُفهيُضاللة.ـها

ُمُِ ُمسألتان ُالصحابةوهنا ُحول ُاملهمة ُاملسائل ُعنهم-ن ،ُ-ريضُاهلل

نُِذكرها: س  ُوالتيَُي 

يةُقولُالصحايب/ُُاملسألةُاألوىل جِّ ُ.ُ-ريضُاهللُعنه-عنُُح 

ُُواملرادُبقولُالصحايب:

ين.ماُثبتُعنُأحٍدُِمنُالصحابةُِمنُقوٍلُ ُأوُفعٍلُيفُأمٍرُِمنُأمورُالدِّ

ُلهُثالثةُأحوال:-ريضُاهللُعنه-وقولُالصحايب

ُُ.-ريضُاهللُعنهم-أْنُيشتهرُقولهُوي وافقهُالصحابةُاحلالُاألول:

ا.ُ ُوهذُيكونُإمجاعا

ُ.-ريضُاهللُعنهم-أْنُُيالفهُغريهُِمنُالصحابةُاحلالُالثاين:

ةُعندُمجاهريُأهلُالعلم. ج  ُوهذاُليسُبِح 

 وقدُنسبهُإليهم:ُ
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ُ"ُ)ص:إمجالُاإلصابةُيفُأقوالُالصحابة"يفُكتابهُ-رمحهُاهلل-العالئي

81.)ُُ

حُبنيُأقوالمُعىلُحسبُالدليل،ُوأوجهُالرتجيحُاملعروفة. ُوي رج 

ُ(:20ُ/14كامُيفُ"جمموعُالفتاوى"ُ)-رمحهُاهلل-وقالُاإلمامُابنُتيمية

ُفيهُإىلُاهللُوالرسول،ُوملُيكنُقولُبعضهمُُوإنُْ ُماُتنازعوا د  ُر  تنازعوا

ةُمعُخمالفةُبعضهمُلهُباتفاقُالعلامء.ـها ُحج 

الفُِمنُالصحابة،ُوالُي علمُهلُاشت هرُُاحلالُالثالث: أْنُالُي علمُلهُخم 

 قولهُأْمُملُي شتهر.

ثنيُالَُيوز ةُعندُمجاهريُاألمةُِمنُفقهاءُوحمدِّ ج  ُخمالفتها.ُوهذاُح 

ُابنُقيمُاجلوزيةوق ُاهلل-دُقالُاإلمام ُ-رمحه ُاملوقعنيُ"يفُكتابه إعالم

ُالعاملني ُُ(:4ُ/92)ُ"عنُربِّ

ر: الِفُالصحايبُصحابيماُآخ   وإْنُملُُي 

ُاشتهرُفالذيُعليهُ ُفإْن ُأوُالُي شتهر، ُي شتهرُقولهُيفُالصحابة ُأْن ا فإم 

ة.مجاهريُالطوائفُِمنُالفقهاءُأن هُإمجاعُ  وحج 
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ةُوليسُبإمجاع. ُوقالتُطائفةُِمنهم:ُهوُحجُّ

ُيكونُ ُال ُاملتأخرين: ُالفقهاء ُوبعض ُاملتكلمني ُِمن ُرِشذمة وقالت

ة. اُوالُحج   إمجاعا

ُهلُ ُفاختلفُالناس: ُال، ُأْم ُيعلمُهلُاشتهر ُمل ُأو ُقوله ُي شتهر ُمل وإْن

ةُأْمُال؟ ُيكونُحج 

ة ةُأن هُحج  ُ.فالذيُعليهُمجهورُاألم 

رُعنُأيبُحنيفةُكُِهُحممدُبنُاحلسن،ُوذُ حُبُِمجهورُاحلنفية،ُرص ُُهذاُقول

ُ ُوترصُُّنصم ُوأصحابه، ُمذهبُمالك، ُوهو ُا، ُيف ُعليه،ُُ"موطئه"فه دليل

وأيبُعبيد،ُوهوُمنصوصُاإلمامُأمحدُيفُُ،وهوُقولُإسحاقُبنُراهويه

ُعنه ُموضع ُيفُُ،غري ُمنصوصُالشافعي ُوهو ُأصحابه، ُمجهور واختيار

ُ".ـهاديداجل"ُوُ"القديم"

 (:20/14كامُيفُ"جمموعُالفتاوى"ُ)-رمحهُاهلل-وقالُاإلمامُابنُتيمية

ةُعندُ وأماُأقوالُالصحابة،ُفإْنُانترشتُوملُت نكرُيفُزماَّنمُفهيُحج 

ُمجاهريُالعلامء.ُ
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ُفيهُ ُفهذا ُينترش، ُومل ُي قلُبعضهمُبخالفه، ُومل ، ُقالُبعضهمُقوالا وإْن

ُنزاع.

كأيبُحنيفة،ُومالك،ُوأمحدُيفُاملشهورُعنه،ُومجهورُالعلامءَُيتجونُبِهُ

والشافعيُيفُأحدُقوليه،ُويفُكتبهُاجلديدةُاالحتجاجُبمثلُذلكُيفُغريُ

ُ.ـهاموضع

إعالمُاملوقعنيُعنُ"يفُكتابهُ-رمحهُاهلل-مُاجلوزيةوقالُاإلمامُابنُقي

ُالعاملني ُُ(:4ُ/116)ُ"ربِّ

ونُبامُهذ اُسبيلهُِمنُفتاوىُملُي زلُأهلُالعلمُيفُكلُعرصُوِمرصَُيتجُّ

ُشاهدةُ ُالعلامء ُوتصانيف ُِمنهم، ُمنِكر ُي نِكره ُوال ُوأقوالم، الصحابة

ُبذلك،ُومناظراَتمُناطقةُبه.ـها

ُاإلمجاعُعىلُذلكُعنُبعضُعلامءُاامالكية.ُ-هُاهللُتعاىلرمح-ثمُن قل

ُالعالئي ُقال ُاهلل-بل ُ-رمحه ُكتابه ُأقوالُ"يف ُيف ُاإلصابة إمجال

ُُ:(67-66"ُ)ص:الصحابة

ُعىلُاتباعُالصحابةُُ:-وهوُاملعتمدُُ-الوجهُالسادس ُالتابعنيُأمجعوا أن 

ُِمنهم،ُ دُعنهم،ُواألخذُبقولم،ُوالفتياُبه،ُِمنُغريُنكريُِمنُأحٍد فيامُور 
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تبُاآلثارُوجدُ نُأمعنُالنظرُيفُك  ا،...ُوم  ُِمنُأهلُاالجتهادُأيضا وكانوا

فيامُليسُفيهُكتابُوالُُالتابعنيُالُُيتلفونُيفُالرجوعُإىلُأقوالُالصحايب

ُهباُ اُيفُكلُعرصُالُُيلوُعنهُمستِدل  ُهذاُمشهورُأيضا ن ةُوالُإمجاع،ُثم  س 

ُألقوالمُيفُكتبه ُ.ـهاأوُذاكر 

يةُذلكُقولُاهلل جِّ ُوعال-ويؤكدُح  ُبراءة:ُ-جل  ُ}يفُسورة ون  ابِق  الس  و 

ال ِذينُ  اِرُو  اأْل نْص  ُو  اِجِرين  ُامْل ه  ُِمن  ل ون  ْمُُاأْل و  نْه  ُع  ُاّل   يِض  اٍنُر  ْمُبِِإْحس  وه  ات ب ع 

ُأ ب ُ ا ُفِيه  الِِدين  ُخ  َّْن ار 
ُاأْل  ا ْت ه  ِْريُحت  َُت  ن اٍت ُج  ُل  ْم د  ع 

أ  ُو  نْه  ُع  وا ض  ر  ُو  لِك  ُذ  ا دا

ظِيمُ  ُاْلع  ْوز  ُ.{اْلف 

نُات بعُالصحابة،ُووعدهُبالرضوانُعىلُ حيثُأثنىُاهللُتعاىلُفيهاُعىلُم 

ُوصواب.ُ ُفِعلهُحممود  ُعىلُأن  ُاتباعه،ُفدل 

ُالبدعُِمنُاألشاعرةُواملعتزلةُوأكثرُأهلُالكالمُ وخالفُيفُذلكُأهل 

ُعنُماُهذاُسبيلهُِمنُأقوالُالصحابة:ُ ُفقالوا

ُو ا، ُمطلقا ة ج  ُبِح  ُيفليس بِل ه ُق  مبعضهم ُوه  ُاهلل-ُأحوال، -بحمد

م.وج ُحمجُ  ُونُبامُتقد 
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ُالثانية ُاُ/ُاملسألة ُيف ُجديد ُإحداثُقوٍل ُحكم ُعنُعن ُخارج ملسألة

ُ.ُ-ريضُاهللُعنهم-أقوالُالصحابة

ُُوصورةُذلك:

ُللصحابة ُيكون ُعنهمريضُا-أْن ُوالُ-هلل ُقوالن، ُرشعية ُمسألة يف

ُي وجدُعنهمُغريُهذينُالقولني.

ُثالثاا؟.ُ ِدثُيفُنفسُاملسألةُقوالا  نُجاءُبعدهمُأْنَُي 
ِ
ُفهلَُيوزُمل

ُاحلسنُاألشعري ُأبو ُاهلل-قال ُ-رمحه ُإىلُأهلُالثغر"يفُكتابه "ُرسالة

ُ(:307-306)ص:

ُ ُوعام  ُعليه، ُأمجعوا ُفيام لف ُالس  ُأقاويل ُعن رج ُُي  ُأْن ُألحٍد َُيوز ال

ُاحلقُالَُيوزُ ُفيه،ُأوُيفُتأويله؛ُألن  رجُعنُأقاويلهم.ـهااختلفوا ُأْنُُي 

ُيفُ 2ُ)ُ"رشحُالكوكبُاملنري"وجاء ُِمنُكتبُاألصول264ُ/ ُوهو )

ُعندُاحلنابلة:

ُإحداثُقولُ م  ر  ُيفُمسألةُعىلُقولنيُح  وإذاُكانُجمتهدوُعرٍصُاختلفوا

اُعندُاإلمامُأمحد،ُوأصحابه،ُوعامةُالفقهاء.ـها  ثالثُمطلقا
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ُبنُحنبلب ُأمحد ُاإلمام ُقال ُقد ُاهلل-ل ُإحداثُقولُجديدُ-رمحه عن

ُخارجُعنُأقاويلُالصحابةُيفُاملسألة:ُ

ُأهِلُالبدع.ـها ُخبيث،ُقول  ُهذاُقول 

اءُاحلنبيلحيثُقالُالقا يفُكتابهُ"العدةُيفُ-رمحهُاهلل-يضُأبوُيعىلُالفر 

ُ(:4ُ/1059أصولُالفقه"ُ)

ُأمحد ُعىلُهذاُيفُروايةُعبدُاهللُوأيبُاحلارث:ُ-رمحهُاهلل-وقدُنص 

،ُلهُأْنُ جُِمنُأقاويلهم،ُأرأيتُإْنُأمجعوا ْر  ُملُُي  "يفُالصحابةُإذاُاختلفوا

رجُ ُخبيث،ُقولُأهلُالبدع،ُالُينبغيُأْنُُي  رجُِمنُأقاويلهم؟ُهذاُقول  ُي 

ُِمنُأقاويلُالصحابةُإذاُاختلفوا.ـها

ُ

ُقالُاإلمامُأبوُبكرُع بريُاحل ميديث م   :-رمحهُاهلل-بدُاهللُبنُالزُّ

.
ِ
ُاّل  ال م  ُك  ْرآن  اْلق   ]و 

ُْ ،ُمل  ْبت ِدع  ُم  و  ُف ه  ْل وق  ُخم  ْنُق ال  م  ،ُو 
ِ
ُاّل  ال م  ُك  ْرآن  :ُ"اْلق  ول  ُي ق  ْفي ان  ُس  ِمْعت  س 

ا". ذ  ُه  ول  اُي ق  دا ْعُأ ح  ُن ْسم 

." ي نْق ص  ُو  ي ِزيد  ُو  ل  م  ع  ُو  ُق ْول  ن  :ُ"اإِليام  ول  ُي ق  ْفي ان  ُس  ِمْعت  س  ُو 
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ُ، ُف غ ِضب  ، ُي نْق ص  ْل ُت ق  ُال  ٍد ُحم  م  ُأ ب ا ُي ا : ي يْن ة  ُع  ُْبن  ِهيم  ا ُإِْبر  وه  ُأ خ  ه  ُل  ال  ف ق 

" ْىء  ُش  ىُِمنْه  ي ْبق  ت ىُالُ  ،ُب ْلُح  بِىُّ ْتُي اُص  :ُ"اْسك  ق ال  ُُ.[و 

 -الرشح:

ةُأمور:-رمحهُاهلل-هذاُاملقطعُِمنُكالمُاملصنِّفويفُ  عد 

ل ُُ:األمرُاألو 

ُاهلل ُكالم ُالقرآن ُوعال-أن  ُِمنُعندهُ-جل  ُإلينا ل ُون ز  ُحقيقة، ُبِه تكل م

 .سبحانه

ن ةُواحلديث: ُالقرآنُعندُأهِلُالسُّ

ُ-كالمُاهلل ُوجل  ووحيهُوتنزيله،ُكيفُق رئ،ُوكيفُكت ب،ُوحيثُ-عز 

ُموضعُكان،ُتكل مُاهللُتعاىل معهُمنهُجربيلت يل،ُويفُأيِّ -ُبهُحقيقة،ُوس 

وبل غهُإىلُحممدُصىلُاهللُعليهُوسلم،ُفبل غهُحممدُصىلُاهللُ-السالمعليهُ

ته. ُعليهُوسلمُإىلُأم 

ُعىلُهذا ل  ُد  ُُ:وقد ُاهللُعليه ُصىل ُنبيِّه ن ة ُوس  وسلمُكتابُاهللُتعاىل،

لفُالصالح.-ريضُاهللُعنهم-الصحيحة،ُوأقوالُالصحابة ُ،ُوإمجاعُالس 
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ُالقرآن،ُ ا ُنبي هُصىلُاهللُعليهُفقدُقالُاهللُتعاىلُيفُأم  ا ُآمرا ُبراءة ُسورة

ُ}ُوسلم: ُث م 
ِ
ُاّل  م  ال  ُك  ع  ت ىُي ْسم  ُح  ُف أ ِجْره  ك  ار  ُاْست ج  كنِي  ُامْل رْشِ ُِمن  د  إِْنُأ ح  و 

ُبِأُ  لِك  ُذ  ن ه  ْأم  ُم  ونُ أ بْلِْغه  ُي ْعل م  ُال  ُ.{َّن  ْمُق ْوم 

ُوهذهُاآلية:

ُاملرشكُالذيُي سمعُ القرآنُِمنُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُرصَيةُيفُأن 

ُإن امُي سمعُكالمُاهللُتعاىل.

ن ة، ُالسُّ ا ُأمحدُ)ُوأم  ُوأبوُداودُ)15192فقدُأخرجُاإلمام ،)4109ُ،)

ريضُاهللُ-(ُعنُجابرُبنُعبدُاهلل201جهُ)(،ُوابنُما2849والرتمذيُ)

ُقال:-عنه ُي ْعرُِ»ُأن ه ُوسلم ُاهللُعليه ُصىل
ِ
ُاّل  ول  س  ُر  ان  ُك  ىل  ُع  ه  ُن ْفس  ض 

ويِنُ ن ع  اُق ْدُم  ْيشا ُق ر  ُق ْوِمِهُف ِإن  ِْمل نِيُإىِل  َُي  ل  ج  :ُأ ال ُر  ال  ُأ ْنُالن اِسُيِفُامْل ْوقِِفُف ق 

ُ يبِّ ُر  ال م  ُك  ُ.«أ ب لِّغ 

ُوهوُحديثُصحيح.

حه: ُصح  ُوالوادعي،ُُوقد ُواأللباين، ُوالذهبي، ُواحلاكم، الرتمذي،

ُوحممدُعيلُآدمُاإلثيويب.
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اُأقوالُالصحابة،ُفقدُ ريضُ-(ُعنُعائشة4141أخرجُالبخاريُ)وأم 

ُقالتُيفُشأنُحادثةُاإلفك:ُ-ااهللُعنه ا ،ُ»أَّن  ُب ِريئ ة  ُِحين ئٍِذ ُأ ينِّ ُي ْعل م  اّل   و 

ُبرِب  ُا ئِي ِّ رب  ُم  ُاّل   أ ن  أيِْنُو  ُش  ُيِف نِْزل  ُم  ُاّل   ُأ ن  ُأ ظ نُّ نْت  ُك  ا ُم 
ِ
اّل  ُو  ل ِكْن ُو  ِِت، ء 

ُ نْت  ل ِكْنُك  ُبِأ ْمٍر،ُو  ُيِف  ُاّل   ل م  ْنُي ت ك 
ُِمْنُأ  ر  ُأ ْحق  ان  أيِْنُيِفُن ْفيِسُك  ،ُل ش  ْحيااُي تىْل  و 

ل يِْهُوُ  ُع  ُاّل   ىل  ُص 
ِ
ُاّل  ول  س  ىُر  وُأ ْنُي ر  ُهِب ا،ُأ ْرج  نِيُاّل   ئ  ِّ ي اُي رب  َْ ُيِفُالن ْوِمُر  ل م  س 

ُِمْنُ د  ُأ ح  ج  ر  ُخ  ال  ُو  ه  ْلِس  ُجم  ل م  س  ُو  ل يِْه ُع  ُاّل   ىل  ُص 
ِ
ُاّل  ول  س  ُر  ام  ُر  ا ُم 

ِ
اّل  ف و 

ل يْهُِأ ْهِلُالُْ ُع  ت ىُأ نِْزل  ُ.«ب يِْتُح 

ُ ن ة" ُيفُ"السُّ ُأمحد ُاهللُبنُاإلمام 1210ُُ)وأخرجُعبد ُوِمن116ُو ،)

(ُ ُوالصفات" ُ"األسامء ُيف ُالبيهقي ُْبِن510ُطريقه ُنِي اِر ُعن ُوغريمها، ،)

ٍم:ُ ْكر  ُأ ب اُب ْكرٍُ»م  ُ-أ ن  ُاّل   يِض  نْهُ ر  ُ-ع  وم  ُالرُّ ُأ ن  ىل  ُع  ة  ك  ُِمْنُأ ْهِلُم  ُق ْوماا اط ر  خ 

ل ْت:ُ ُف ن ز  وم  ل ب ِتُالرُّ ،ُف غ  ُف اِرس  ومُ }املُت ْغلِب  لِب ِتُالرُّ اُُ{غ  أ ه  ر  اُف ق  ْيشا ف أ ت ىُق ر 

ُ ال  ُو  ِمي، ال  ُبِك  ُل يْس  : ُق ال  ؟ اِحبِك  ُص  م  ال  ُك  ُأ ْم ا ذ  ُه  ك  م  ال  ُك  ال وا: ُف ق  ل يِْهْم ع 

ِكن هُ  ل  اِحبِي،ُو  ِمُص  ال  ُُك  ل  ج  ُو  ز  ُع 
ِ
ُاّل  م  ال  ُ.«ك 

ُوقالُالبيهقيُعقبه:ُوهذاُإسنادُصحيح.ـها

حه: ُخزيمة.ُابنُوصح 
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اُاإلمجاع، ُالقرآنُكالمُاهللُتعاىل،ُوأم  ُفقدُنقله:ُُعىلُأن 

ُ)ص: ن ة" ُالسُّ ُ"رشح ُيف ُيف81ُاملزين ُرسالته ُيف ُالكرماين ُوحرب ،)

ُ)ص: ن ة" ُ)ص:64"السُّ ُ"اجلامع" ُيف ُالقريواين ُزيد ُأيب ُوابن ،)107ُ،)

(،ُوأبوُبكرُاإلسامعييلُيفُ"اعتقادُأئمة1ُ/489ُواآلجريُيفُ"الرشيعة"ُ)

ُ)ص: ُ)57احلديث" ُالكربى" ُيفُ"اإلبانة ُوابنُبطة ،)5ُ ُوابن214ُ/ ،)

ُ ُ)ص:أيب ن ة" ُالسُّ ُ"أصول ُيف ننِي ُيف92ُُزم  ُكام ُاألصبهاين ُنعيم ُوأبو ،)

ُ ُ)ص: ُالغفار ُللعيل ُ"اعتقاد243ُ"العلو ُيف ُالصابوين ُعثامن ُوأبو ،)

لفُأصحابُاحلديث"ُ)ص: جزيُيفُ"الردُعىلُِمنُأنكر30ُالس  (،ُوالسِّ

نة"ُ)106احلرفُوالصوت"ُ)ص: (،1ُ/186ُ(،ُوالبغويُيفُ"رشحُالسُّ

(،وموفقُالدينُابنُقدامةُيف49ُاملقديسُيفُ"عقيدته"ُ)ص:وعبدُالغنيُ

ُ)ص: ُالقرآن" ُيف ُالعقيدة56ُ"املناظرة ُ"رشح ُيف ُتيمية ُوابن ،)

ُ(،ُوغريهم.3ُ/401ُ(،ُوُ"جمموعُالفتاوى"ُ)32األصفهانية"ُ)ص:

ُُ:األمرُالثاين

ُكالمُاهللُتعاىل ُ.ليسُبمخلوق-والذيُِمنهُالقرآن-أن 

ُعىلُذلكُالقرآن، ل  ن ة،ُوإمجاعُالسلفُالصالح.ُوقدُد  ُوالسُّ
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اُالقرآن، ُأُ }ُفقدُقالُاهللُتعاىلُيفُسورةُاألعرافُيفُشأنُنفسه:ُأم  ه  ُل  ال 

اأْل ْمرُ  ُو  ُ{.اخْل ْلق 

ُووجهُاالستداللُِمنُهذهُاآلية:ُ

ُاهلل ُوعزُ -أن  قُفيهاُبنيُاألْمرُواخللق،ُفجعلُاخللقُشيئاا،ُ-جل  قدُفر 

ر،ُوهوُقوله.وهوُِفعله،ُواألمرُ ُشيئااُآخ 

ُوضوحاُ ُذلك ُاهللويزيد ُقول ُعمرانا ُبنت ُمريم ُشأن ُيف :ُُسبحانه

اُ} ُم  ْل ق  ُُي  ُاّل   لِِك ذ  ُك  ُق ال  ُب رش   ْسنِي ُي ْمس  ْ
مل  ُو  ل د  ُو  ُيِل ون  ُأ ن ىُي ك  بِّ ُر  ق ال ْت

اُف ِإنُ  ُأ ْمرا اُق ىض  ُإِذ  اء  ونُ ي ش  ْنُف ي ك  ُك  ه  ُل  ول  ُي ق  ُ.{ام 

ُهذهُاآلية:ُفدل ت

ُ ُخ  إن امُكانُبأمرهُتعاىل،ُوأْمرهُهوُقولهُ-عليهُالسالم-قُعيسىلُْعىلُأن 

 .{}ك نسبحانه:ُ

ُ ُآية: ُاآلية، اأْل ْمرُ أُ }وهبذه ُو  ُاخْل ْلق  ه  ُل  ُال  ُكسفيانُبنُعيينة،ُ{ ُاألئمة رد 

هيل ُالذُّ َُييى ُبن ُوحممد ُمحاد، ُبن ُون عيم ُحنبل، ُبن ُحاتمُُ،وأمحد وأبو

ُالقرآنُخملوق. ُالرازي،ُوغريهم،ُقولُاجلهميةُواملعتزلةُأن 
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ا،ُوهوُقسيمُللخلق،ُصارُغريُخملوق،ُألن هُلوُ ألن هُإذاُكانُالقرآنُأمرا

ُ ُالتقسيم.ُكانُخملوقااُماُصح 

ُ.-رمحهُاهلل-قالهُالعالمةُالعثيمني

لُسورةُالرمحن: اُيفُأو  مْح نُ }وقالُاهللُسبحانهُأيضا ل مُ ُالر  ُُع  ل ق  ُخ  ْرآن  اْلق 

انُ  ْنس  ُ.{اإْلِ

ُووجهُاالستداللُِمنُهذهُاآلية:ُ

ُوجعلُ ُفجعلُالقرآنُِمنُعلمه، قُبنيُِعلمهُوخلقه، ُاهللُتعاىلُفر  أن 

ُخملوق. هُوالذيُِمنهُالقرآنُغري  ُعلم  ُعىلُأن  ه،ُفدل  ُاإلنسانُخلق 

ُالقر دُأن  يفُسورةُالرعدُ-شأنهُعزُ -آنُِمنُِعلمُاهللُسبحانهُقولهويؤكِّ

ُ ُالقرآن: ْكاماُ}عن ُح  ْلن اه  ُأ نْز  لِك  ذ  ك  اُُو  م  ُب ْعد  ْم ه  ء  ا ُأ ْهو  ُات ب ْعت  ئِِن ل  ُو  بِيما ر  ع 

ُا ُِمن  اُل ك  ُاْلِعْلِمُم  ُِمن  ك  اء  اٍقُج  ُو  ال  ُو  يِلٍّ ُِمْنُو 
ِ
ُ.{ّل 

ُا ُوهبذه ُبن ُأمحد ُاإلمام ُرد  ا ُأيضا ُآلية ُوغريه ُحنبل ُاألئمة قولُِمن

ُالقرآنُخملوق. ُاجلهميةُواملعتزلةُأن 

ُالنبوية، ن ة ُالسُّ ا ُأشهرهاُُوأم  ُوِمن ُمستفيضة، ُكثرية ُفيها فاألحاديث

ُكحديثُ ُبكلامتُاهللُتعاىل، ُوالتعويذ ُاالستعاذة ُيف األحاديثُاملتعددة
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ل مي ة ُالسُّ ُحكيم ُبنت ُعنها-خولة ُاهلل ُيفُ-ريض ُمسلم ُاإلمام عند

اُسمعت2708"صحيحه"ُ) رسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُيقول:ُُ(ُأَّن 

ه ُ» ُْي رض   ،ُمل  ل ق  اُخ  ُم  ِّ اِتُِمْنُرش  ُالت ام 
ِ
ِتُاهلل لاِم  ُبِك  وذ  :ُأ ع  ُق ال  ُث م  نِْزالا ُم  ل  ْنُن ز  م 

ت ىُيُ  ،ُح  ء  ْ ُيش  لِك  نِْزلِِهُذ  ُِمْنُم  ل 
ِ ُ.«ْرحت 

ُووجهُاالستداللُِمنُهذاُاحلديثُوأشباهه:ُ

ُاهللُتعاىلُقدُ مُاالستعاذةُباملخلوقات،ُبلُأن  ا،ُوعابُحر  جعلهاُرشكا

همُوتوعدهمُبالعذاب،ُولوُكانتُكلامتهُخملوقةُلك نُرسولهُاأهلهاُوذم 

تهُإىلُماُهوُرشكُظاهر،ُوهذاُباطل. ُصىلُاهللُعليهُوسلمُيدعوُأم 

ُاهللُتعاىل، ُِمنُكالم ُألن ه ُالقرآنُليسُبمخلوق، ُعىلُأن  وكالمهُُفدل 

ُصفةُِمنُصفاتهُاجلليلة.

لفُالصالحُهبذاُاحلديثُوأمثالهُعىلُ وقدُاحتجُغريُواحدُِمنُأئمةُالس 

ُالقرآنُخملوق. ُإبطالُقولُاجلهميةُواملعتزلةُأن 

ُالبخاري،ُوشيخهُن عيمُبنُمحاد.ُِمنهم:

لفُالصالح اُإمجاعُالس  ُالقرآنُغريُوأم  ُ،ُفقدُنقله:خملوقُعىلُأن 
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ُ ُيف ُ)املزين ن ة" ُالسُّ ُيف81ُص:"رشح ُرسالته ُيف ُالكرماين ُوحرب ،)

(ُ ن ة" 64ُص:"السُّ ُ)ص:(، ُ"اجلامع" ُيف ُالقريواين ُزيد ُأيب (،107ُوابن

وأبوُبكرُاإلسامعييلُيفُ"اعتقادُأئمةُ(،1ُ/489ُواآلجريُيفُ"الرشيعة"ُ)

(ُ 57ُص:احلديث" ،)(ُ ُالكربى" ُيفُ"اإلبانة 5ُوابنُبطة /214ُ وابنُ(،

ُيف ننِي ُزم  ُ)ُأيب ن ة" ُالسُّ 92ُص:"أصول ُيفُُ(، ُكام ُاألصبهاين ُنعيم وأبو

ُ ُ)ص: ُالغفار ُللعيل 243ُ"العلو ُ"اعتقادُ(، ُيف ُالصابوين ُعثامن وأبو

لفُأصحابُاحلديث" جزيُيفُ"الردُعىلُِمنُأنكرُُ(،30)ص:ُالس  والسِّ

نة"ُ)(،106ُص:احلرفُوالصوت"ُ) (،1ُ/186ُوالبغويُيفُ"رشحُالسُّ

وموفقُالدينُابنُقدامةُيفُ(،49"عقيدته"ُ)ص:ُوعبدُالغنيُاملقديسُيف

ُ)ص:" ُالقرآن" ُيف 56ُاملناظرة ،)"ُ ُيف ُتيمية ُالعقيدةُوابن رشح

ُوغريهم.ُ(،3ُ/401ُوُ"جمموعُالفتاوى"ُ)(،32ُص:"ُ)األصفهانية

ةُفِرق: ن ةُيفُالقرآنُعد  ُوقدُخالفُأهلُالسُّ

ُاجلهمية.ُرقةُاألوىل:الفُِ

ُيُ ُومذهبهم: ُال ُتعاىل ُاهلل ،أن  ُأصالا ُبالكالم ُعنُُوصف ويقولون

ا. هُكالما ُاهللُتعاىلُخلقه،ُوسام  ُالقرآن:ُإن 



 
87 

ُاملعتزلة.ُالفرقةُالثانية:

ءُأوُيفُنفسُجربيلُُوهؤالءُيقولون: ُاهللُتعاىلُخلقُالقرآنُيفُالوا إن 

ا. هُكالما ُأوُيفُغريمهاُِمنُاملخلوقات،ُوسام 

ُعنُقولُاهللُتعاىل:ُ كُ }فيقولونُمثالا ىُت ْكلِياماُو  وس  ُم  ُاّل   ُ:ُ{ل م 

هُاهللُعليناُيفُالقرآن. اُيفُالشجرة،ُوهوُماُقص  ُاهللُخلقُكالما ُإن 

ُوقولمُهذاُمنقوضُِمنُجهتني:

ُِمنُجهةُالن ص.ُاألوىل:

تُعىلُأنُ  ُاآليةُقدُنص  ،ُ-عليهُالسالم-اهللُتعاىلُكلمُنبي هُموسىُألن 

دُحقيقةُالكالم.ُ{}تكلياماُُباملصدرُ{}كل معلُدُالفُِكُِوأُ  ُوهذاُيؤكِّ

ُِمنُجهةُالعقل.ُوالثانية:

تكلمُملُيذهبُذهنهُإالُإىلُ ُكلُعاقلُإذاُسمعُإضافةُالكالمُإىلُم  ألن 

ُأن هُكالمه،ُوقال:ُهذاُكالمُفالن،ُوأخذُينقلهُعنه،ُوي نسبهُإليه.

ُاألشاعرة.ُالفرقةُالثالثة:



 
88 

ُوإنُ ُومذهبهم: ُاهلل، ُليسُبكالم ُالقرآن ُاهللُأن  ُكالم ُعن ُعبارة ُهو ام

ُتعاىل،ُوداللةُعليه.

ا،ُُيعني: إن امُهوُتعبريُعنُكالمُاهلل،ُوليسُبكالمُاهللُحقيقة،ُبلُجمازا

ةُعنُتلكُ عربِّ ا،ُفاملعنىُكالمُاهلل،ُواحلروفُم  ىُكالما ُاحلروفُت سم  ألن 

ُاملعاين.

البيةُ:الفرقةُالرابعة ُ.الكُّ

ُوليستُِمنُكالمُُومذهبهم: ُاهلل، ُعنُكالم ُاحلروفُحكاية ُهذه أن 

ُاهلل.

ُرقتني:ُوخالصةُمذهبُهاتنيُالفُِ

بُسبحانه،ُأل ُكالمُاهللُمعنىُقائمُيفُنفسُالر  ْوعُأن  قىُهذاُاملعنىُيفُر 

ُالسالم-جربيل ،ُ-عليه ُإنجيالا ي مِّ ُفس  ُبالّسيانية ُجربيل ُعنه ُوعرب  ،

يُ مِّ ناا.وبالعربانيةُفس  يُقرآ مِّ ُتوراة،ُوبالعربيةُفس 

ُالُِمنُ ُالُي عرفُعنُأحدُقبلهم، ىُالكالمُمعنى،ُوهذا سم  ُم  فجعلوا

كرُفإن امُي رادُ أهلُاللغة،ُوالُِمنُغريهم،ُبلُالكالمُوالقولُواحلديثُإذاُذ 

ُبِه:ُاملعنىُمعُاللفظ.
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ُالفتاوى" ُكامُيفُ"جمموع ُ ُاهللُــ ُرمحه ُــ ُابنُتيمية /7ُ)ُوقدُقالُاإلمام

ُهذياَّنمُهذا:134 بطالا ُ(ُم 

كرُاهللُيفُكتابهُعنُأحدُِمنُاخللق،ُِمنُاألنبياءُأوُ ويفُاجلملة:ُحيثُذ 

ُوأمثالُذلك،ُ ُوذلكُقولم، ُويقولون، ، ُقالوا ُأَّنم ُمكذبيهم ُأو أتباعهم

ُفإن امُيعنيُبِهُاملعنىُمعُاللفظ.ُ

ُومصدر ُوأمر ُفعلُماضُومضارع ُِمن فُِمنه ُترص  ُوما ُاللفظ، ُفهذا

ُالقرآنُ ُيف ُي عرف ُإن ام ُونحومها، ُوالكالم ُالقول ُلفظ ُِمن ُفاعل واسم

ُلفظُا ُكان ُإذا ُالعرب ُكالم ُوسائر نة ُومعنىوالسُّ ُأنواعهُُ،ا وكذلك

ُكالتصديقُوالتكذيبُواألمرُوالنهيُوغريُذلك.ُ

ُُنُأنُْهُأكثرُمُِفإنُ ُ،دهاُجحُْمكنُأحدُاوهذاُماُالُيُ  ُ.ىصَي 

نزاعُبنيُالصحابةُوالتابعنيُلمُبإحسانُىُ"ُالكالمُ"ُوملُيكنُيفُمسمُ 

ُنةنُأهلُالسُُّالُمُُِ،وتابعيهم رفُيفُنُعُ لُمُ بلُأوُ ،ُنُأهلُالبدعةوالُمُِ،

ُأن ُ هوُعبدُاهللُبنُسعيدُبنُ،ُىُالكالمُاملعنىُفقطهُجعلُمسمُ اإلسالم

ُكُ  وقدُأنكرُذلكُعليهُعلامءُُ،يفُزمنُحمنةُأمحدُبنُحنبلُ،بُوهوُمتأخرال 

يكونُالكالمُالذيُهوُأظهرُصفاتُبنيُُعُأنُْنُِمتُ في ُُ،امءُالبدعةنةُوعلالسُُّ
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نُقالُفيهُحتىُجاءُمُ ُ،نُالصحابةُوالتابعنيُوتابعيهمعرفهُأحدُمُِملُيُ ُ،آدمُ

ُ ُـهانُاملسلمنيُوالُغريهم.ُملُيسبقهُإليهُأحدُمُِقوالا

ُُ:األمرُالثالث

ُاإليامنُقولُوعمل،ُيزيدُوينقصُحتىُالُيُِ ُ.نهُيشءبقىُمُِأن 

بقُيزيدُوينقص،ُوملُيُ عىلُاإليامن،ُوأن هُقولُوعمل،ُُوقدُتقدمُالكالم

ُ:-رمحهُاهلل-املصنِّفإالُالتعليقُعىلُقولُ

ُاإليامنُينقصُحتىُالُيبقىُِمنهُيشء]ُ ُُ.[أن 

ُالثبتُُعنُاإلمام-رمحهُاهلل-أبوُبكراحل ميديوقدُنقلهُاملصنِّفُ الثقة

يينةُمُ  ُ.-رمحهُاهلل-فتيُاحلجازسفيانُبنُع 

اُعنُاحل ُ ُميديُعنُسفيانُبنُعيينة:وقدُأسندهُأيضا

(،ُوالاللكائيُيفُ"ُرشحُأصول1155ُابنُبطةُيفُ"اإلبانةُالكربى"ُ)

نةُواجلامعة"ُ) ُ(.1754اعتقادُأهلُالسُّ

ُابنُاألعرايبُيفُ"معجمه"ُ) ا رُعن436ُوأخرجهُأيضا (،ُِمنُطريقُآخ 

ُ.بنُعيينةُسفيان
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ُاألئم ُِمن ُمجع ُعن ُنحوه ُكوجاء ،ُ ُالشامة ُأهل ُإمام رمحهُ-األوزاعي

ُ.-اهلل

(ُ ُ"جزئه" ُيف م  ُالعباسُاألص  ُأبو ُأخرجه ُيف292ُوقد ُوالاللكائي ،)

نةُواجلامعة"ُ)"رشحُأصولُاعتقادُ العباسُنُطريقُ(،ُم1740ُِأهلُالسُّ

ُبنُ قبة ُع  ُسمعت ُقال: ُاجل ب ْييِل، ُق دامة ُأبو ُنا ُقال: ويِن، ُالب رْي  ُالوليد بن

مة،ُقال لق  ُ»:ُع  أ ْلت  ُُس  ون  ت ىُي ك  ْمُح  :ُن ع  ؟ُق ال  ِن،ُأ ي ِزيد  يام  ِنُاإْلِ ُع  اِعي  اأْل ْوز 

ُ: ب اس  ُاْلع  ئِل  س  ،ُو  ء  ْ ىُِمنْه ُيش  ُي ْبق  ت ىُال  ْم،ُح  :ُن ع  ؟ُق ال  :ُف ي نْق ص  ب اِل،ُق ْلت  اجْلِ ك 

ْولُِ ُبِق  ول  مُُْأ ت ق  :ُن ع  ؟ُق ال  اِعيِّ ُ.«اأْل ْوز 

ُ ُ.-رمحهُاهلل-اُعنُاإلمامُإسحاقُبنُراهويهوجاءُأيضا

يفُ"مسائلهُعنُاإلمامنيُ-رمحهُاهللُ-سجفقالُإسحاقُبنُمنصورُالكو

ُ(:3538أمحدُبنُحنبلُوإسحاقُبنُراهويه"ُ)

قالُإسحاق:ُاإليامنُقولُوعمل،ُيزيدُوينقص،ُينقصُحتىُالُيبقىُ

ُ.نهُيشءمُِ

ُقالُإسحاقُبنُمنصور:ُوأناُأقولُهبا.ـها

نة"ُ)وأسندهُأي اُعنهُاخلاللُيفُ"السُّ ُ(.1048ُو1011ُُضا
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نة"ُ)ص:-رمحهُاهلل-هباريوقالُاإلمامُالرب ُ(:52يفُكتابهُ"رشحُالسُّ

ُيزيدُ ُوإصابة، ُوني ة ُوقول، ُوعمل ُوعمل، ُقول ُاإليامن ُبأن  واإليامن

ُنهُيشء.ـهاوينقص،ُيزيدُماُشاءُاهلل،ُوينقصُحتىُالُيبقىُمُِ

ركُالواجباتُحتىَُيصلُفيهُنقصُفاإليامنُينقصُبسببُاملعايصُوت

ا،ُوقدُأخرجُالبخاريُ) (ُواللفظُله،ُِمن193ُ(ُومسلمُ)7510كبريُجدا

ُالنبيُصىلُاهللُ-ريضُاهللُعنه-حديثُأنس ،ُحديثُالشفاعةُالطويلُأن 

ُ ُقال: ُوسلم ُ»عليه ُل ه  ُأ ِخرُّ ُث م  اِمِد، ُامْل ح  ُبِتِْلك  ه  ُف أ مْح د  يبِّ ُر  ُإىِل  ود  ُأ ع  ث م 

ُت ْعط ْه،ُ ْل س  ُو  ، ُل ك  ْع ُي ْسم  ق ْل ُو  ، ك  ْأس  ُر  ُاْرف ْع ، د  ُحم  م  ُي ا ُيِل: ال  ُف ي ق  ا، اِجدا س 

ُ ُيِل: ال  ُف ي ق  تِي، ُأ م  تِي ُأ م  ، بِّ ُر  ُي ا : ُف أ ق ول  ْع، ف  ُت ش  ْع اْشف  ُيِفُو  ان  ُك  ْن ُف م  اْنط لِْق

ُالن ُ ُِمن  ٍنُف أ ْخِرْجه  ٍلُِمْنُإِيام  ْرد  ب ٍةُِمْنُخ  اِلُح  ُأ ْدن ىُأ ْدن ىُأ ْدن ىُِمْنُِمْثق  اِرُق ْلبِِه

ُ ل  ُف أ ْفع  ُ.«ف أ نْط لِق 

ُعنُأنس44وأخرجُالبخاريُ) النبيُصىلُاهللُُأنُ -ريضُاهللُعنه-(

ُوسلم ُقالُعليه ُالن ُ»: ُِمن  ج  ْر  ُُي  ْزن  ُو  ُق ْلبِِه يِف ُو  ، ُاّل   ُإاِل  ُإَِل   ُال  ُق ال  ْن ُم  اِر

ٍةُ ُب ر  ْزن  يِفُق ْلبِِهُو  ،ُو  ُاّل   ُإاِل  ُإَِل   ُال  ْنُق ال  ُالن اِرُم  ُِمن  ج  ْر  ُي  ،ُو 
رْيٍ ٍةُِمْنُخ  ِعري  ش 
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 ُ ُاّل  ُإاِل  ُإَِل   ُال  ُق ال  ْن ُم  ُالن اِر ُِمن  ج  ْر  ُي  ُو  ،
رْيٍ ُخ  ُِمْنُِمْن ٍة ر  ُذ  ْزن  ُو  ُق ْلبِِه يِف ُو  ،

رْيٍُ ُ.««ُخ 

ُأ ثنا ُقتادة،ُحد  ثنا ب ان،ُحد  ُقالُأ  النبيُُس،ُعننثمُقالُالبخاريُعقبه:

نٍُ»ُ»ُ:صىلُاهللُعليهُوسلم ُ«ُِمْنُإِيام  ان  ك  رْيٍُ»م  ُ.««ُِمْنُخ 

ُوالرشكُاألكربينُفيذهبُ ُالكفر ُبسببُمعصية ا وينقصُاإليامنُأيضا

ُبالكلية.

ُ

ُقالُاإلمامُأبوُبكرُع بريُاحل ميديث م   :-رمحهُاهلل-بدُاهللُبنُالزُّ

ُبُِ]ُ ر  ا اإِلْقر  ُامْل ْوِتُو  ِةُب ْعد  ي  َْ ُ.ُ[الرُّ

 -الرشح:

ُ-برَيةُأهلُاإليامنُلرهبمُأي: ُوجل   بأبصارهمُيفُالدارُاآلِخرة.-عز 

ُتيمية ُابن ُاإلمام ُقال ُاهلل-وقد ُ)-رمحه ُالفتاوى" ُ"جمموع ُيف /6ُكام

501:)ُ

ُِمنُأعظمُكراماتُأهلُ ُرَيته ُيفُأن  والُخالفُبنيُالقائلنيُبالرَية

ُ.ـهاةاجلن ُ
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ُ ُطوائفُالض  ها ُوتردُّ ُالرَيةَُتحدها َتاُوهذه ُفقدُرد  اللُعىلُعادَتا،

ترةُ ُاملتوا ن ة ُبالقرآنُالعزيزُوالسُّ ُثابتة ا اجلهميةُواملعتزلةُوالرافضةُمعُأَّن 

لفُالصالح.  وإمجاعُالس 

اُ :ُفقدُقالُاهللُتعاىلُعنُوجوهُأهلُاإليامنُيفُالدارُاآلِخرةُيفُالقرآنأم 

ئٍِذُن ا}:ُالقيامةُسورة ُي ْوم  وه  ج  ةُ و  هبِّ اُن اظِر  ُر  ُإىِل  ة  ُ.{رِض 

ةُ :ُتعاىلُفقوله سنةُهبيِّة،ُلاُرونقُونور،ُبسببُماُهيُُأي:،ُ{}ن ارِض  ح 

ور.  فيهُمنُالن عيمُوالّسُّ

ُ هبِّ ا ُر  ةُ }إىِل  ُ{ن اظِر  ُالن رضةُُأي:، ُالتيُيفُوجوهها ُبعيوَّنا ا ُإىلُرهبِّ تنظر

ُاجلميلة.

ْنُ}:ُيفُسورةُاملطففنيُوقالُاهللُتعاىلُعنُالكفارُيفُاآلِخرة الُإَِّن  ْمُع  ك 

ُِ هبِّ وب ونُ ر  ئٍِذُمل  ْحج  ُ.{ْمُي ْوم 

ُاآليةُفائدتان:قدُأ ِخذُمنُهذهُو

مُيومُالقيامة.ُإحدامها: ْجبُالكافرينُعنُرَيةُرهبِّ ُإثباتُح 

مُيومُالقيامة.ُوالثانية: ُاإلشارةُإىلُرَيةُاملؤمننيُلرهبِّ

ُووجهُذلك:
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ُ ارُعنُرَيته بُالفج  ج  ُح  ُام  ا ُسبحانه ُاألبرارأن ه ُعىلُأن  ُدل  -عقوبة،

مُأهلُاإلي ُُفْرق.ُيرونه،ُوإالُملُيكنُبينهم-امنوه 

ُأُ }ةُيونس:ُوقالُتعاىلُيفُسور ةُ لِل ِذين  ِزي اد  ُاحْل ْسن ىُو  ن وا ُ.{ْحس 

ُُ ن ةُالص  اُالنظرُباألبصارُحيحة:ُوقدُجاءُتفسريُهذهُالزيادةُيفُالسُّ بأَّن 

مُيفُاجلن ة. ُإىلُرهبِّ

ُ ُيف ُمسلم ُاإلمام ُصحيحه"فأخرج ُصهيب181)" ُعن ريضُاهللُ-(

ُاجْل ن ة ،ُ»عنُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُأن هُقال:ُ-عنه ُاجْل ن ِة ُأ ْهل  ل  ُد خ  ا إِذ 

ب يِّْضُ ُت  ُأ ل ْم : ول ون  ُف ي ق  ْم؟ ك  ُأ ِزيد  يْئاا ُش  ون  ُت ِريد  : اىل  ت ع  ُو  ك  ُت ب ار  ُاهلل  ول  ي ق 

ُ ،ُف ام  اب  ج 
ُاحْلِ :ُف ي ْكِشف  ُالن اِر؟ُق ال  ن اُِمن  ت ن جِّ ،ُو  ن ا؟ُأ ل ْمُت ْدِخْلن اُاجْل ن ة  وه  ج  و 

:ُأ ْعط و ُاآْلي ة  ِذِه ُه  ُت ال  ُثم ، ل  ج  ُو  ز  ُع  ِْم هبِّ ُر  ُإىِل  ُالن ظ ِر ُِمن  يِْهْم ُإِل  ب  ُأ ح  يْئاا ُش  ا

ُأُ } ةُ لِل ِذين  ِزي اد  ُاحْل ْسن ىُو  ن وا ُ.«ُ{ْحس 

يفُُهوقالُتعاىلُيفُسورةُاألحزابُعنُحتيةُاملؤمننيُيومُيلقونهُسبحان

ي ت هُ }اآلخرة:ُ
ِ ُحت  مُ ْمُي ْوم  ال  ُس  ْون ه  ُ.{ي ْلق 

ُُوقدُن قلُاألئمة:
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ي،ُوابنُتيمية،ُواآلج ُ ُم،ُإمجاع،ُوغريه-رمحهمُاهلل-ابنُقيمُاجلوزيةرِّ

عاينة. ُاللقاءُهاهناُالُيكونُإالُم  ُأهلُاللغةُعىلُأن 

ُالن بوية ن ة ُالسُّ ا ُمستفيضةُوأم  ُالرَيةُكثرية ،ُفاألحاديثُالتيُت ثبتُهذه

ُ ُالتواتر.مشتهرة،ُبلُبلغتُحد 

ُعىلُتواترها: ُوقدُنص 

ي،ُوأبوُعمروُالداين،ُوابنُتيمية،ُوابنُقيمُاجلوزية،ُوابنُكثري،ُ رِّ اآلج 

ُا ُحياة ُوحممد ُاحلنفي، ُاألمنيُالشنقيطيوابنُأيبُالِعز ُوحممد -لسندي،

ُ.-رمحهمُاهلل

ُالشافعيوقالُاحلاف ُالعسقاليِن يفُكتابهُ"فتحُ-رمحهُاهلل-ظُابنُحجر

ُ(:13ُ/434الباري"ُ)

ُاهللُتعاىلُيفُاآلِخرةُ مج عُالدارقطنيُط رقُاألحاديثُالواردةُيفُرَية

ُ ُيف ُالقيم ُابن ُوتتبعها ُالعرشين، ُعىل ُاألرواح"فزادت فبلغتُُ"حادي

الثالثني،ُوأكثرهاُِجياد،ُوأسندُالدارقطنيُعنَُييىُبنُمعنيُقال:ُعنديُ

اح ُـها.سبعةُعرشُحديثااُيفُالرَيةُِصح 

ُوِمنُهذهُاألحاديث:
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ُم ُالبخاريا 6573ُ)ُأخرجه ،7439ُ ،7437ُ ُومسلم4581ُ، ،)

ريضُ-ثُأيبُهريرةُوأيبُسعيدُاخلدري(،ُِمنُحدي182-183ُ،2968)

ىُ»ُقال:ُ،واللفظُأليبُسعيد-اهللُعنهام ْلُن ر  ،ُه 
ِ
ُاّل  ول  س  :ُي اُر  قالُأناس 

ُ : ال  ُف ق  ِة؟ ُالِقي ام  ُي ْوم  ن ا ب  ُ»ر  اب  ح  ُس  ُد وَّن  ا ُل يْس  ْمِس ُالش  ُيِف ون  ارُّ ُت ض  ْل «ُه 

ُ: ،ُق ال 
ِ
ُاّل  ول  س  ُي اُر  ُ»ق ال وا:ُال  ون ه  ُد  ُل يْس  ُالب ْدِر يْل ة  ُل  ِر م  ُيِفُالق  ون  ارُّ ْلُت ض  ه 

ُ اب  ح  :ُق الُ «ُس  ،ُق ال 
ِ
ُاّل  ول  س  ي اُر  ُ»وا:ُالُ  لِك  ذ  ِةُك  ُالِقي ام  ُي ْوم  ْون ه  ْمُت ر  ُ.««ُف ِإن ك 

ونُ »ُومعنىُقولهُصىلُاهللُعليهُوسلم: ارُّ اُأي:ُ،«ت ض  ونُأحدا ُ،الُترض 

كمُأحد ضايقة.ُبمنازعةٍُُ،أوُي رض  ُوم 

عنُجريرُبنُ(،633ُ(ُواللفظُله،ُومسلمُ)7435)وأخرجُالبخاريُ

ُ ُعنه-اهللعبد ُقال:-ريضُاهلل ُوسلم ُعليه ُاهلل ُصىل ُالنبي مُْ»ُأن  ُإِن ك 

ْمُِعي اناا ب ك  ُر  ْون  رت   ُ.«س 

ُفقدُنقله:،ُاُاإلمجاعوأمُ 

(ُ ُالسنة" ُ"رشح ُيف 84ُص:املزين ُيفُ(، ُرسالته ُيف ُالِكرماين وحرب

نة"ُ)ص: ُ)(،64ُ-63"السُّ وابنُ(،2ُ/548ُوابنُخزيمةُيفُ"التوحيد"

ننِيُيفُ نة"ُ)أيبُزم  (،ُوأبوُاحلسنُاألشعري148ُ-147ص:"أصولُالسُّ
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وأبوُبكرُاإلسامعييلُيفُ"اعتقادُ(،237ُص:يفُ"رسالةُإىلُأهلُالثغر"ُ)

ُ)ص: ُاحلديث" ُ"اجلامع"63ُ-62أئمة ُيف ُ ُالقريواين ُزيد ُأيب ُوابن ،)

109ُ)ص: ُاحلديث"ُ(، ُأصحاب لف ُالس  ُ"اعتقاد ُيف والصابوين

كامُوابنُتيميةُ(،41ُقيدته"ُ)صوعبدُالغنيُاملقديسُيفُ"ع(،80ُ)ص:

(،ُوابنُقيمُاجلوزيةُيفُ"حاديُاألرواح6ُ/512ُ"ُ)جمموعُالفتاوىيفُ"

ُ(،ُوغريهم.2ُ/285إىلُبالدُاألفراح"ُ)

ُكالمُاإلمامُابنُقيُِّ ُ:-رمحهُاهلل-مُاجلوزيةونصُّ

ُوأئمةُ ُوالتابعون ُالصحابة ُومجيع ُواملرسلون ُاألنبياء ُعليها اتفق

ُواجلهميةُ ُاامارقون، ُالبدع ُأهل ُوأنكرها ُالقرون، ُتتابع ُعىل اإلسالم

مُِمنُمجيعُاألديانُ ُالذينُه  ُوالباطنية ُاملعطِّلون، ُوالفرعونية املتهوكون،

منسلخون،ُوالرافضةُالذينُهمُبحبائلُالشيطانُمتمسكون،ُوِمنُحبلُ

نةُوأهلهاُاهلل ُمنقطعون،ُوعىلُمسب ةُأصحابُرسولُاهللُعاكفون،ُوللسُّ

ون.ـها
ِ
ُحماربون،ُولكلُعدوُهللُورسولهُودينهُمسامل

ُاآلج ُونُ  ُاهلل-يرُِّقلُاإلمام ُ)-رمحه ُ"الرشيعة" ُعن2ُ/976ُيفُكتابه )

مُقالوا:ُ ُأهلُالعلمُأَّن 
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ُهذهُاألخبارُفقدُكفر» نُرد  ُ.ُ«م 

ُ:ُ-رمحهُاهلل-نبلوقالُاإلمامُأمحدُبنُحُ

ُعىلُ بُبالقرآن،ُورد  ىُيفُاآلخرةُفقدُكفرُوكذ  نُزعمُأنُاهللُالُي ر  م 

ُاهللُتعاىلُأمره،ُي ستتابُفإْنُتابُوإالُق تل.ـها

ُتيميةُ ُابن ُاإلمام ُاهلل-وقال ُ)-رمحه ُالفتاوى" ُ"جمموع ُيف /6ُكام

486ُ:)ُ

حدُرَيةُاهللُيفُالد نُج  ُم  لفُأن  ارُاآلِخرةُفهوُوالذيُعليهُمجهورُالس 

نُملُتبلغهُ فُم  فُذلكُكامُي عر  رِّ كافر،ُفإْنُكانُِم نُملُيبلغهُالعلمُيفُذلكُع 

ُعىلُاجلحودُبعدُبلوغُالعلمُلهُفهوُكافر.ـها ئعُاإلسالم،ُفإنُأرص  ُرشا

ُ

بريُا ُقالُاإلمامُأبوُبكرُعبدُاهللُبنُالزُّ  :-رمحهُاهلل-حل ميديث م 

ُبِِهُالُْ] اُن ط ق  م  :ُ}و  ُِمثْل  احْل ِديث  ُو  ْرآن  ُق 
ِ
ُاّل  ُي د  ود  ق ال ِتُاْلي ه  ل ْتُو  ُغ  ة  ْغل ول  م 

ُ{.ُأ يِْدهيِمُْ

{ُ: ِمْثل  مُ و  الس  ُبِي ِمينِهُِو  ْطِوي ات  ُم  ات  ُ{.و 
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ُمُ  ىل  ُع  ،ُن ِقف  ه  ال ُن ف ّسِّ  ُِفيِه،ُو  احْل ِديِث،ُال ُن ِزيد  ْرآِنُو  ُاْلق  اُِمن  ذ  ُه  اُأ ْشب ه  م  اُو 

. ن ة  السُّ ُو  ْرآن  ل يِْهُاْلق  ُع  ق ف  ُو 

{ُ: ول  ن ق  ىالرُ و  ْرِشُاْست و  ُاْلع  ىل  ُع  ُ{.مْح ن 

ْهِمىٌُّ ُج  طِّل  ع  ُم  و  اُف ه  ذ  ُه  رْي  ُغ  م  ع  ْنُز  م  ُُ.[و 

 -الرشح:

 يتعلقُبصفاتُاهللُتعاىل.-رمحهُاهلل-هذاُاملقطعُِمنُكالمُاملصنِّفو

لفُالصالحُأهلُ ن ةُواحلديثوِمنُأصولُالس  ُ:ُالكربىُالسُّ

ُاهلل ُبصفات ُوعال-اإليامن ُالعزيز،ُ-جل  ُالقرآن ُيف ُجاءت التي

ُوألفاظها،ُ ُحتريفُوالُتعطيلُملعانيها ُِمنُغريُ ُالن بوية، ن ة وصحيحُالسُّ

ُوالُتكييفُومتثيلُلا.

ُقولهبلُيؤمنونُهباُعىلُوجهُيليقُبجال مُوعظمته،ُعىلُحد  تعاىلُُلُرهبِّ

ُيف ُنفسه ُوصف ُيف ُالشورى: ُُسورة ِميع  ُالس  و  ه  ُو  ء  ْ ُيش  ِمْثلِِه ُك  }ل يْس 

} ُ.اْلب ِصري 

ُفأثبتُسبحانهُلنفسهُيفُهذهُاآلية:ُ
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دُفيهام،ُوالُيفُغريمهاُِمنُىُأْنُيامثلهُأحصفةُالسمعُوصفةُالبرص،ُونف

ُالصفات.

مُيفُكتابه:ُ ن ةُواحلديثُقولُرهبِّ ُ}فإذاُسمعُأهلُالسُّ ُي د  ود  ق ال ِتُاْلي ه  و 

ُ
ِ
ل ْتُأ يِْدهيِمُْاّل  ُغ  ة  ْغل ول  ُ.{م 

: ُُقالوا

اُتليقُبجاللهُوعظمته،ُالُت شبهُأيديُ ُهللُتعاىلُيدا يفُهذهُاآليةُإثباتُأن 

ُاملخلوقني.

ُ ُقولُرهبِّ مُ }مُسبحانه:ُوإذاُسمعوا الس  ُبِي ِمينِهُِو  ْطِوي ات  ُم  ات  ُ.{و 

ُقالوا:

اُيمنيُتليقُبجاللهُوعظمته.ذهُاآليةُيفُه ُإثباتُاليمنيُهللُتعاىل،ُوأَّن 

ُقولُرسولُاهلل ُُوإذاُسمعوا ُ»حيح:ُصىلُاهللُعليهُوسلمُالص  دُّ ُأ ش  ّل   

ِدكُ  ْمُِمْنُأ ح  ِدك  ِةُأ ح  اُبِت ْوب  حا اف ر  ه  د  ج  اُو  تِِهُإِذ  ال  ُ.«ْمُبِض 

: ُُقالوا



 
102 

ُعىل ُتعاىل ُهلل ح ُالفر  ُصفة ُإثبات ُاحلديث ُهذا ُبجاللهُُيف ُيليق ما

ُوعظمته.

(ُ ُ"صحيحه" ُيف ُمسلم ُأخرجه ُقد ُاحلديث و2747ُُ-2744وهذا

ُ(،ُِمنُحديثُأيبُهريرةُوابنُمسعودُوالنعامنُبنُبشريُوالرباءُبن2675

ُ.-ريضُاهللُعنهم-عازبُوأنسُبنُمالك

ُ ُقولُرهبِّ ىالرُ }:ُسبحانهُموإذاُسمعوا ْرِشُاْست و  ُاْلع  ىل  ُع  ُ.{مْح ن 

ُقولُنبيهمُصىلُاهللُعليهُوسلمُالصحيح:ُ أ ن اُ»أوُسمعوا ن ويِنُو  ْأم  ُت  أ ال 

اُوُ  ب احا ُص 
ِ
ء ام  ُالس  رب   ْأتِينِيُخ  ،ُي 

ِ
ء ام  ْنُيِفُالس  ُم  اءُاأ ِمني  س   .«م 

ُالبخاريُ) ُِمنُحديثُأيب1064ُ(،ُومسلمُ)4351ُالذيُأخرجه ،)

ُ.-ريضُاهللُعنه-سعيدُاخلدري

ُُقالوا:

ُاهللُسبحانهُيفُالسامءُمستوٍُيفُهذهُاآليةُ عىلُُوهذاُاحلديثُإثباتُأن 

ُيليقُبجاللهُوعظمته. ءا ُعرشه،ُاستوا

نُقالُِمنُالناس:ُ اُم   وأم 
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ُ ُاهللُيفُكلُمكان،ُأوُيفُقلوبُعبادهُاملؤمنني،ُأوُالُأدري،ُفقدُرد  إن 

ُعليهُ ُاهلل ُصىل ُالنبي ُوخالفُسبيل ُالن بوية، ن ة ُوالسُّ ُالقرآن ُيف ُجاء ما

ُسلمُوأصحابهُوالتابعني.ُُو

ُآياتُ ُباقي ُمع ُواحلديث ن ة ُالسُّ ُأهل ُالصالح لف ُالس  ُيسري وهكذا

بُسبحانه.ُ ُوأحاديثُصفاتُالر 

ُ ن ةُواحلديث،ُوقدُنقلُإمجاعهمُعليهُُوهوُأصل  جمتمعُعليهُبنيُأهلُالسُّ

ُُمنهم:مجعُِمنُاألئمة،ُ

ُ(،2557ُ،ُرقم:4ُ/691ُو662ُُ،ُرقم:3ُ/50الرتمذيُيفُ"سننه"ُ)

(ُ ُيفُ"اعتقادُُ(،1ُ/26وابنُخزيمةُيفُ"التوحيد" وأبوُعثامنُالصابوينُ

(ُ ن ة"29ُ-26ص:السلفُأصحابُاحلديث" ُوالبغويُيفُ"رشحُالسُّ ،)

ُوعبدُالغنيُاملقديسُيفُ"عقيدته"ُ)1ُ/168-171) (،19ُ-17ص:(،

ُ"العلو"،ُ ُو ُ"العرش" ُوالذهبيُيفُكتابيه ُِمنُكتبه، ُيفُعدد ُ ُتيمية وابن

ُوغريمها.

ُتيمية ُابن ُاإلمام ُاهلل-وقال ُ"-رمحه ُاألصفهانيةيف ُالعقيدة "ُرشح

ُ(:42-41ص:)
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ُوصفُبِهُ ُي وصفُاهللُبام ُأْن ُوأئمتها لفُاألمة ُس  ُعليه ُاتفق فالذي

ُِمنُغريُحتريف،ُوالُ ُرسولهُصىلُاهللُعليهُوسلم، نفسه،ُوبامُوصفهُبِه

لم ُُتعطيل،ُوِمنُغريُتكييف،،ُوالُمتثيل،ُفإن هُقدُع  بالرشعُمعُالعقلُأن 

اهللُتعاىلُليسُكمثلهُيشءُالُيفُذاته،ُوالُيفُصفاته،ُوالُيفُأفعاله،ُكامُ

ُ ُاهللُتعاىل: ءُ قال ْ ُيش  ِمْثلِِه ُك  ُ{}ل يْس  ُتعاىل: ُوقال ِميما، ُس  ُل ه  ُت ْعل م  ْل ،ُ{}ه 

ُأُ }وقالُتعاىل:ُ
ِ
 
ِ

ُّل ل وا ْع  ونُ ف الَُت  أ نْت ْمُت ْعل م  ُو  ْنُوُ }،ُوقالُتعاىل:ُ{نْداداا ُْي ك 
مل 

دُ  اُأ ح  وا ف  ُك  ه  ُ....ـها{ل 

(865ُ،ُرقم:2ُ/304ُوأخرجُالبيهقيُيفُكتابهُ"األسامءُوالصفات"ُ)

ُا ُالشام ُأهل ُإمام ُاهلل-ألوزاعيعن ُ-رمحه ُقال: ُ»أن ه ون  الت ابِع  ُو  ن ا ك 

ُ ُف ْوق  ه  ُِذْكر  اىل  ُت ع  ُاّل   :ُإن  ول  ُن ق  ون  فِر  ا ت و  ن ُم  د ْتُالسُّ ر  ُو  ُباِم  ن ْؤِمن  ْرِشِه،ُو  ُبِهُع  ة 

اتِِهُجلُوعال ُ.«ِمْنُِصف 

حُإسناده: ُابنُتيمية،ُوابنُقيمُاجلوزية،ُوالذهبي.ُوصح 

ُرُالعسقالين.ابنُحجُ ُده:وجوُ 

(ُ نة" ُالس  ُأهل ُاعتقاد ُأصول ُ"رشح ُيف ُالاللكائي ُعن740ُوأخرج )

ُأن هُقال:-رمحهامُاهلل-حلسنُالشيباينُصاحبُأيبُحنيفةحممدُبنُا
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ُبالقرآنُ ُاإليامن ُعىل ُاملغرب ُإىل ُاملرشق ُِمن ُكلهم ُالفقهاء اتفق

يفُُواألحاديثُالتيُجاءُهباُالثقاتُعنُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلم

ب ُ-صفةُالر  ُوجل  ُمنُغريُتغيري،ُوالُوصف،ُوالُتشبيه.ـها-عز 

ُعنُهذاُالقول:-رمحهُاهلل-وقالُاإلمامُابنُتيمية

ُ.ـهاثبت

ُوهناُمسألتان:

ُ.عنُبعضُالقواعدُاملتعلقةُببابُالصفاتُ/ُاملسألةُاألوىل

 نُهذهُالقواعد:ومُِ

: ن ةُالصحيحة.ُأوالا ُأدلةُإثباتُالصفاتُهيُنصوصُالقرآنُوالسُّ

ُ."نصوصُالصفاتُتوقيفية"وهذاُمعنىُقولُأهلُالعلم:ُ

ُ  معُعليها.وهذهُالقاعدةُجم 

جزيُ ُالسِّ ُاإلمام ُقال ُ-فقد ُ"الرُ -اهللرمحه ُكتابه ُمُ يف ُعىل ُأنكرُد ن

ُ(:121ُص:احلرفُوالصوت"ُ)

ا.ـها ُالصفاتُالُتؤخذُإالُتوقيفا ُوقدُاتفقتُاألئمةُعىلُأن 
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ُ.،ُوقدُنسيتُمصدرهُاآلن-رمحهُاهلل-وبنحوهُقالُاحلافظُالذهبي

ُتيمية ُابن ُاإلمام ُاهلل-وقال ُ-رمحه ُالفتاوى" ُ"جمموع ُيف /16ُ)كام

472)ُ:ُ

ُكانُا ُهمُيرجعونُيفُالتوحيدُوالصفاتُإىلئمةُاألربعةُوغريألولذا

ُقياسه.ـهاُالُإىلُرأيُأحد،ُوالُمعقوله،ُوالُ،القرآنُوالرسول

يفُ"الفتوىُاحلمويةُالكربى"ُُكام-رمحهُاهلل-وقالُاإلمامُأمحدُبنُحنبل

ُ:(265)ص:ُ

فُبُِالُيُ  هُرسولهُصىلُاهللُبُُِههُنفسه،ُأوُبامُوصفوصفُاهللُإالُبامُوص 

ُاحلديث.ـهاوُ،الُي تجاوزُالقرآنُ،وسلمعليهُ

يو رِّ ُاآلج  ُبكر ُأبو ُاإلمام ُاهلل-قال ُ)ص:ُ-رمحه ُ"الرشيعة" ُكتابه يف

253-254:)ُ

ولُوالعملوف قناُاهللُوإي ا-اعلموُا شادُِمنُالق  ُ:-كمُللر 

ونُاهلل ُيصف  ُأهلُاحلقِّ ُ-أن  ُوجل  ُ-بامُوصفُبِهُن ْفسه-عز  ُوجل  ،ُ-عز 

حابةولهُصىلُاهللُعليهُووبامُوصفهُبِهُرس ريضُ-سلم،ُوبامُوصفهُبِهُالص 

ُ،ُوهذاُمذهبُالعلامءُِم نُات بعُوملُي بتدع.ـها-اهللُعنهم
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ُاإليامنُبالصفاتُيكونُعىلُوجهُاحلقيقةُالُاملجاز.ُثانياا:

ُ ُالس  ُقول ُمعنى ُهو ُالصالحُلفوهذا ُجاءترُُّأمُِ": ُكام ُُ"وها عىلُ"أو

ُ."ظاهرها

ُ ُالعلم: ُأهل ُقول ُوالُ"ومعنى ُمتثيل ُتعطيلُوال ُحتريفُوال ُغري ِمن

ُ."تكييف

ُعليها.ُوهذهُالقاعدةُجممعُ 

ُاامالكيحيثُقالُ يفُكتابهُ"التمهيد"ُ-رمحهُاهلل-احلافظُابنُعبدُالرب 

(7ُ/145ُ:) 

ُالقرآنُ ُيف ُكلها ُالواردة ُبالصفات ُاإلقرار ُعىل ُجممعون ن ة ُالسُّ أهل

ُ ُواإليامن ن ة، ُالُوالسُّ م ُأَّن  ُإال ُاملجاز، ُعىل ُال ُاحلقيقة ُعىل ُومحلها هبا،

ونُفيهُصفةُحمصورة. دُّ ُي كيِّفونُشيئااُِمنُذلك،ُوالَُي 

اُأهلُالبدعُواجلهميةُواملعتزلةُكلهاُواخلوارجُفكلهمُينكرهاُوالُ وأم 

نُ مُعندُم  شبِّه،ُوه  ُهباُم  نُأقر  ُم  ملُشيئااُِمنهاُعىلُاحلقيقة،ُويزعمونُأن  َي 

ن ةُأث بتهاُنافونُللمعبود،ُواحلقُفيامُقالهُالقائلونُبامُن طقُبِهُكتابُاهللُوس 

مُأئمةُاجلامعة.ـها ُرسوله،ُوه 
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نن"ُ)يفُ-رمحهُاهلل-الُالفقيهُأبوُسليامنُاخلطايبوق /4ُكتابهُ"معاملُالسُّ

ُ(ُبعدُحديثُالنزول:331

ُمثلُهذهُاألحادي روا لفُوأئمةُالفقهاءُأْنَُي  ثُعىلُمذهبُعلامءُالس 

ُلاُاملعاينُوأنُُْظاهرها، لعلمهمُبقصورُعلمهمُُ،والُيتأولوهاُ،الُيريغوا

ُُعنُدركها.

ُعبدُالوهابُبنُن جدةُ يثمة،ُحدثنا ُابنُأيبُخ  عفراين،ُحدثنا ُالز  حدثنا

ُاحلوطي،ُحدثناُب قي ة:ُعنُاألوزاعي،ُقال:ُ

ُ.ـها«أمرواُاألحاديثُكامُجاءت»كانُمكحولُوالزهريُيقوالن:ُ

ُ(ُعقبه:1145،ُرقم:1ُ/637ُيفُكتابهُ"ُأعالمُاحلديث"ُ)وقالُ

لفُ هذاُاحلديثُوماُأشبههُِمنُاألحاديثُيفُالصفاتُكانُمذهبُالس 

ُفيهاُاإليامنُهبا،ُوإجراءهاُعىلُظاهرها،ُونفيُالكيفيةُعنها.ـها

ُ(:4يفُ"ُالرسالةُاملدنية"ُ)ص:ُ-اهللُرمحه-وقالُاإلمامُابنُتيمية

لفِم نُحكىُإمجوقدُأطلقُغريُواحدُ مذهبُ-ِمنهمُاخلطايب-اعُالس 

ُْ اَُت  لف:ُأَّن  ُعىلُظاهرها،ُمعُنفيُالكيفيةُوالتشبيهُعنها.ـهاُىرُ الس 



 
109 

يفُكتابهُ"اخِلطط"ُ-رمحهُاهلل-المةُاملقريزيُالشافعيُاملرصيُوقالُالع

(2ُ/356ُ:)ُ

دت.ـها ُالصفاتُكامُور  ء  ُورأواُبأمجعهمُإجرا

ُلناُُثالثاا: ُوجمهولة ُاملعنى، ُباعتبار ُلنا ظواهرُنصوصُالصفاتُمعلومة

ُباعتبارُالكيفيةُالتيُهيُعليها.

لُعىلُقطعُالطمعُعنُإدراكُحقيقةُالكيفيةُقولُاهللُتعاىل يفُسورةُُويد 

ُبِِهُِعْلاماُ}:ُطه ِيط ون  َُي  ال  ُ.{و 

ُ ُالشورى: ُسورة ُيف ُسبحانه ُال}وقوله و  ه  ُو  ء  ْ ُيش  ِمْثلِِه ُك  ُل يْس  ِميع  س 

ُ.{ريُ اْلب ِصُ

ُ"ُ)ص:الكربىُيفُ"الرسالةُاحلموية-رمحهُاهلل-وقالُاإلمامُابنُتيمية

307-309ُ:)ُ

لُبإسنادٍُ ىُاخل ال  و  ُ»:ُيينةُقالعُ ُكلهمُأئمةُثقاتُعنُسفيانُبنُور  ئِل  س 

ُق ْولِِه: ْن ُع  مْح ِن ُالر  ْبِد ُع  ُأ يِب ُْبن  ة  بِيع  ُالرُ }ُر  ْرِش ُاْلع  ىل  ُع  ىمْح ن  ُاْست و  }ُ يْف  ك 

ُ
ِ
ُاّل  ِمْن ُو  وٍل، ْعق  ُم  رْي  ُغ  يْف  اْلك  ُو  وٍل، ْه  ُجم  رْي  ُغ  ء  ا ُااِلْستِو  : ُق ال  ى؟ اْست و 

ُامْل ُ غ  وِلُاْلب ال  س  ُالر  ىل  ع  ،ُو  ال ة  س  ُالرِّ ْين اُالت ْصِديق  ل  ع  ،ُو  ُ.«بنِي 
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رويُعنُمالكُبنُأنسُتلميذُرُ  ُه.بيعةُمنُغريُوْجُوهذاُالكالمُم 

ُعنَُييىُبنُُِمنها: ُالبيهقي، ُبكر ُوأبو ُالشيخُاألصبهاين، ُأبو ُرواه ما

:»َييىُقال:ُ
ِ
ْبِدُاّل  ُي اُأ ب اُع  ال  ُف ق  ل  ج  ُر  اء  الِِكُْبِنُأ ن ٍسُف ج  ُم  ن اُِعنْد  ُالرُ }ُك  مْح ن 

ى ُاْست و  ْرِش ُاْلع  ىل  ُُ{ع  ال  ُع  ت ى ُح  أِْسِه ُبِر  الِك  ُم  ق  ُف أ ْطر  ى؟ ُاْست و  يْف  ه ُك 

ُبِِهُ ن  يام  اإْلِ وٍل،ُو  ْعق  ُم  رْي  ُغ  يْف  اْلك  وٍل،ُو  ْه  ُجم  رْي  ُغ  ء  ا :ُااِلْستِو  ُق ال  ،ُث م  اء  ض  ح  الرُّ

ا،ُ ْبت ِدعا ُم  اكُإال  اُأ ر  م  ،ُو  ة  ُبِْدع  نْه  ُع  ال  ؤ  السُّ ،ُو  اِجب  ُو  ج  ْر  ُبِِهُأ ْنُُي  ر  ُأ م  ُ.«ث م 

ُومالك:ُ ُربيعة ُجمهول،ُفقول ُغري ُمعقول"ُ"االستواء ُغري ُوالكيف

ُفإنُ  ُكيف"، ُبال ُجاءت ُكام وها ُ"أِمرُّ ُالباقني: ُلقول فق  ُعلمُموا ُنفوا ام

ُالصفة ُحقيقة ُوملُينفوا ُباللفظُاملجرُ ُ،الكيفية، دُولوُكانُالقومُقدُآمنوا

ُباهللُل ُيليق ُما ُعىل ُملعناه ُفهم ُغري ُـ ِمن : ُقالوا ُجمهول،ُ"ام  ُغري االستواء

ُول"والكيفُغريُمعقول ُُام ُـ ، : ُجاءتُبالُكيف"قالوا ُكام وها ُفإنُ "أِمرُّ ،ُ

ا،ُبلُ ،االستواءُحينئٍذُالُيكونُمعلوما ُبمنزلةُحروفُاملعجم.ُجمهوالا

ا: فهمُمنُاللفظُمعنى،ُهُالَُيتاجُإىلُنفيُعلمُالكيفية،ُإذاُملُيُ فإنُ ُوأيضا

ُـهاامَُيتاجُإىلُنفيُعلمُالكيفيةُإذاُأثبتتُالصفات.وإنُ 

اُ-رمحهُاهلل-وقال ُ:(1ُ/289يفُكتابهُ"الصفدية"ُ)أيضا
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ُاخللقُ ُعلم ُينفون ُمالك ُقول ُِمثل ُقولم ُاألئمة ُسائر وكذلك

ُبالكيف.ـها

ُقلت:

ُ ُوأثر ُاهلل-مالكاإلمام ُ"األسامءُ-رمحه ُيف ُالبيهقي جه ُخر  قد

ا،ُوجوُ 867والصفات"ُ) العسقالينُيفُُدُإسنادهُاحلافظُابنُحجر(ُأيضا

ُ(.13ُ/407كتابهُ"فتحُالباري"ُ)

جُالبيهقيُيفُ"األسامءُوالصفات"ُ) 868ُوخر  اُأثرُربيعةُبنُأيبُ(ُأيضا

ر.-رمحهُاهلل-عبدالرمحنُ ُِمنُطريقُآخ 

ُالثانية ُُاملسألة /ُ ُبابُصفاتُاهللُجل  ُيف ن ة ُالسُّ ُاملخالفنيُألهل عن

ُ.وعال

ن ةُيفُبابُالصفاتُفِرقُعدة:  املخالفونُألهلُالسُّ

ُاجلهمية.ُالفرقةُاألوىل:

ُ ُتشبيهُوهؤالء ُتستلزم ُبزعمهم ا ُألَّن  ُوالصفات، ُاألسامء ُمجيع ينفون

ُدُاإلَل.اهللُبخلقه،ُوتعدُُّ
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ُ ُوغالَتمُيصفونُاهللُبالسُّ ُفيقولون: ُاملحض، ُ،الُحي"لوبُوالعدم

ُ".والُعليمُ،والُقدير

معونُيفُالنفيُبنيُالنقيضنيُفيقولون:ُ ُ،الُحيُوالُميت"وبعضهمَُي 

ُ.ُ"والُعاملُوالُجاهل

 املعتزلة.ُالثانية:الفرقةُ

اُحمضةُ وهؤالءُمشهورُمذهبهمُإثباتُاألسامء،ُلكنهمَُيعلوَّناُأعالما

لُعىلُمعانٍُ اُالُتد  نُيقول:ُإَّن  اُمرتادفة،ُوِمنهمُم  نُيقول:ُإَّن  ،ُثمُِمنهمُم 

ُمتباينة.

ُ.وينفونُمجيعُالصفات

ُبمعانٍُ ُوتأويلها ُيفُنفيُمجيعُصفاتُاهللُتعاىل، ُاجلهمية ُمع ُفيلتقون

ُة،ُخترجهاُعنُمرادُاهللُورسوله.باطل

نُيقول:ُ نُ"سميعُبالُسمع،ُوبصريُبالُبرص"لكنُِمنهمُم  ،ُوِمنهمُم 

ُ."سميعُوليسُلهُصفةُالسمع"يقول:ُ

مُِمنُنصوصُوإمجاعُِمنُجهاتُ ُعىلُهاتنيُالطائفتنيُمعُماُتقد  دُّ وي ر 

ُكثرية،ُِمنها:
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: إن امُأن هُي ستحيلُأْنُتوجدُذاتُِمنُغريُصفات،ُوماُالُوصفُلهُُأوالا

ُهوُالعدم.

ُتعدُُُّثانياا:ُ ُالُيدُ أن  ُوالُلغة،ُلُعىلُتعدُُّدُصفاتُاليشء ا، ُالُرشعا ده،

. رفاا،ُوالُعقالا ُوالُع 

ُالرُ  ُيكون ُأْن ُكامُيزعمونُللزم ُكانُاألمر ُاحليوانُولو جلُالواحدُأو

ا،ُلكثرةُم ُاُلامُِمنُصفات.الواحدُأعدادا

ياتُُثالثاا:ُ ُأوُالصفاتُالُيستلزمُمتاثلُامل سم  ُاالشرتاكُيفُاألسامء أْن

ُوالصفات.

ُواحلُِ ُوالعقل ُالرشعية، ُالنصوص ُيف ُمشهور ُمعلوم ُأمر سُوهذا

ا. ُيشهدانُله،ُوأمثلتهُِمنُالواقعُكثريةُجدا

ُاألشاعرةُوااماتريدية.ُالفرقةُالثالثة:

ُالصفات ُبعض ُي ثبتون ُواإلرادةُُوهؤالء ُوالبرص ُوالسمع كالعلم

ُوالكالم ُواحلياة ُوينفونُأكثرهاُجُ بحُ ُوالقدرة ُعليها، ُالعقلُقدُدل  ُأن  ة

اُبالتفويضُأوُالتأويل. ُالسي امُالصفاتُاخلربية،ُويردوَّناُإم 

مُِمنُنصوصُوإمجاعُبأمرين: ُعىلُهاتنيُالطائفتنيُمعُماُتقد  دُّ ُوي ر 
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ُات.تُكالكالمُيفُالذُ أنُالكالمُيفُالصفاُأحدمها:

ُفيلزمكمُ ُاملخلوقني، ُذوات ُت شبه ُال ُذات ُوجود ُتثبتون ُأن كم فكام

ُإثباتُصفاتُالُت شبهُصفاتُاملخلوقني،ُوإالُتناقضتم.

ر: ُالقولُيفُبعضُالصفاتُكالقولُيفُالبعضُاآلخر.ُواآلخ  ُأن 

ُإثباتُبقيتهاُ ُلزمه ُالتشبيه، ُِمن ا را ُفرا ُونفىُبعضها نُأثبتُبعضها فم 

ا.و ُإالُتناقض،ُوكانُعىلُمذهبهُمشبها

ُا ُاحلافظ ُقال ُاهلل-لذهبيوقد ُالنبالء"ُ-رمحه ُأعالم ُ"سري ُكتابه يف

(13ُ/299:) 

ءُ فإذاُكانُاملوصوفُتعاىل:ُ ْ ِمْثلِِهُيش  ُك  يْس  سة،ُفكذلكُُ{ُ}ل  يفُذاتهُاملقد 

اتُوالقولُيفُالصفات،ُ ُالُفْرقُبنيُالقولُيفُالذ  ُإذ ُالُِمثلُلا، صفاته

لف.ـهاُوهذا ُهوُمذهبُالس 

 املفوضة.ُالفرقةُالرابعة:

ُمذهبهم: ُدونُُوهؤالء ُالواردة ُوالصفات ُاألسامء ُبألفاظ اإليامن

ُإىلُ ُعلمها ُويفوضون ُأحد، ُالُيعلمها ُاملعاينُجمهولة ُهذه ُوأن  معانيها،

ُاهلل.
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ُهذاُاملذهبُالباطلُلوازمُشنيعة.ويلزمُعىلُ

ُمنها:

: ُاهللُورسولهُقدُخاطباُالناسُبامُالُي عقلُوالُي عرفُوالُي درىُُأوالا أن 

 معناه.

ُالُنيُوبُِنُليسُبمُ ُآأنُالقرُثانياا: مواضعُكثريةُِمنُُيفُُكامُوصفهُاهللبنيِّ

ُ.كتابهُالعزيز

ُُثالثاا: ُإذ ُالرشيعة، ُبيَُِّتهيل ُعندهم ُواملعامالت ُاملعنىن ُالعبادات ُة

اُأعظموملتبسةُةن ُ،ُوالعقائدُغريُبيُِّواضحة ُُ،ُمعُأَّن  ل  ُ.وأج 

ُ

ُقالُاإلمامُأبوُبكرُعبدُاهلل بريُاحل ميديث م   :-رمحهُاهلل-ُبنُالزُّ

[ُ: اِرج  ُق ال ِتُاخْل و  ام  ُك  ول  ن ق  أ ْنُالُ  ُو 

ُ." ر  ف  ْدُك  ُف ق  ةا برِي  ُك  اب  ْنُأ ص   "م 

ُ ول  س  ُر  تِيُق ال  ُيِفُت ْرِكُاخْل ْمِسُال  ْفر  ُاْلك  ن وِب،ُإِن ام  ُالذُّ ُِمن 
ٍ
ء ُبيِش  ال ُت ْكِفري  و 

ُ: ل م  س  ُو  ل يِْه ُع  ُاّل   ىل  ُص 
ِ
ُإاِلُ ُ»اّل  ُإَِل   ُأ ْنُال  ِة اد  ه  ٍْس:ُش  ُمخ  ىل  ُع  ُاإِلْسال م  ب نِى 
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ُ ول  س  ُر  ا دا ُحم  م  أ ن  ُو  وُْاّل   ص  اِة،ُو  ك  ُالز 
ِ
إِيت اء ال ِة،ُو  ُالص  إِق اِم ُو  ،

ِ
،ُاّل  ان  ض  م  ُر  ِم

ُاْلب يِْتُ جِّ ح   .«و 

ُ ْم،ُأل ن ه  ُْي ص  مل  ،ُو  لِّ ُْي ص  مل  ْد،ُو  ه  ُْي ت ش  ْنُمل  ا:ُم  ه  ُي ن اظِْرُت اِرك  اُف ال  ُِمنْه  اُث ال ث  ف أ م 

ْقتِِه،ُ ْنُو  اُع  ذ  ُِمْنُه  ء  ُيش  ر  خ  اُال ُي ؤ  اِمدا ُت ْفِريطِِهُِفيِهُع  ُب ْعد  اه  ْنُق ض  ُم  ِْزئ  ال َُي  و 

ْقتِِه. ْنُو  ُع 

ُيِفُاحْل بِْس. ُآثاِما ان  ك  ،ُو  نْه  أ ْتُع  اُأ ْجز  اه  اُأ د  ت ىُم  ُف م  اة  ك  اُالز  ُف أ م 

ل يِْه، ُع  ب  ج  يِْه،ُو  ُإِل  بِيل  ُالس  د  ج  و  ل يِْه،ُو  ُع  ب  ج  ْنُو  ُف م  اُاحْل جُّ أ م  ُُو  ِب  ال َُي  و 

ْنُ ُْي ك 
مل  ياا،ُو  دِّ ؤ  ُم  ان  ُك  اه  ت ىُأ د  ،ُم  ُب دٌّ ُِمنْه  ه  ُل  ون  ُي ك  ت ىُال  ُح  لِك  اِمِهُذ  ل يِْهُيِفُع  ع 

ُ  ْسلِِمني 
ِ
ُمل قٌّ ُح  اة  ك  ُالز  ُأل ن  اِة، ك  ُالز  ُيِف ُآثاِما ان  ُك  ام  ُك  ، اه  ُأ د  ا ُإِذ  ُت ْأِخرِيِه ُيِف آثاِما

ُ ب س  ُح  اكنِي  س  يِْهْم.م  ُإِل  ل  ص  ت ىُو  ُح  ُآثاِما ان  ل يِْهْم،ُف ك  ُع  ُه 

ُ و  ه  ُو  ات  ُم  و  إِْنُه  ْدُأ د ى،ُو  ُف ق  اه  ُأ د  ا ُإِذ  ِه بِّ ُر  ب نْي  ُو  يْن ه  ُب  ُفِيام  ان  ُف ك  اُاحْل جُّ أ م  و 

ُوُ  ، َُي  ج  ُأ ْن ْني ا ُالدُّ ُإىِل  ة  ْجع  ُالر  أ ل  ُس  َُي  ج  ْ
مل  ُو  ْست طِيع  ُم  اِجد  ُأ ْنُو  ُأل ْهلِِه ِب  َي 

ُلُ  ام  ،ُك  نْه  يااُع  دِّ ؤ  ُم  لِك  ُذ  ون  وُأ ْنُي ك  ن ْرج  ،ُو  نْه  ُع  وا يِضُ َي  جُّ ُف ق  ْين  ُد  ل يِْه ُع  ان  ُْوُك 

ْوتِهُِ ُم  ُب ْعد  نْه  ُ.ُ[ع 

 -الرشح:
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يفُ-رمحهُاهلل-هذاُاملقطعُِمنُكالمُاملصنِّفوسوفُيكونُالكالمُعنُ

ُوقفات:  ِستِّ

ُ ُاألوىل ُواحلديثُُ/الوقفة ن ة ُالسُّ ُأهل ُالصالح لف ُالس  ُمذهب عن

 .الكبريةومذهبُاخلوارجُيفُمرتكبُ

رونُأهلُاإلسالمُُبمطلقُ ن ةُواحلديثُالُيكفِّ لفُالصاحُأهلُالس  الس 

ُاملعايصُوالكبائر،ُوإن امُيقولونُعنُمرتكبُالكبرية:ُ

ُفاسقُ ُبإيامنه ُمؤمن ُأو ُعاص، ُمؤمن ُأو ُاإليامن، ُناقص ُمؤمن هو

ُعفُ  ُشاء ُإْن ُاهللُتعاىل، ُحتتُمشيئة ُالقيامة ُيوم ُوهو ُبمنِّهُبكبريته، ُعنه ا

ُمنهاُ رجه ُُي  ُثم ُهبا، ُلِي طهره ُذنوبه، ُبقْدر ُالنار ُأدخله ُشاء ُوإْن وكرمه،

ُبتوحيدهُفيدخلُاجلنة.

ن ةُ ُالكتابُوالس  ل  ُالتيُد  والتكفريُعندهمُإن امُيكونُبارتكابُاألشياء

ُ ُأَّن  ُعىل ُواضحة اللة ُنواقضُاإلسالمد  ُِمن ُحقُومبطالتهُا ُيف ُومت ت ،

ُاملرتكبُرشوطُالتكفري،ُوانتفتُعنهُاملوانع.
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اُاخلوارج، رونُاملسلمُبارتكابهُلكبائرُالذنوب،ُحتىُولوُُوأم  مُيكفِّ فإَّن 

ُبسببُ ُيفُجهنم ُاخلالدين ُِمن ُبأن ه ُعليه ُوَيكمون ُواحدة، كانتُكبرية

ُِفعلهُللكبرية.

رُحتى ُببعضُالصغائر.ُبلُوبعضهمُيكفِّ

ُمذهبُ ُوبطالن ُواحلديث، ن ة ُالس  ُأهل ُمذهب ة ُصح  ُعىل ُدل  وقد

حيحةُاملستفيضة،ُواإلمجاع. ن ةُالنبويةُالص  ُاخلوارج:ُالقرآنُالعزيز،ُوالس 

ُالقرآن، ا ُُأم  رات: ُاحل ج  ُقالُاهللُتعاىلُيفُسورة ُ}فقد ُِمن  ت اِن ُط ائِف  إِْن و 

ُف أُ  ُاْقت ت ل وا ُامْل ْؤِمننِي  اتِل وا ُف ق  ى ُاأْل ْخر  ىل  ُع  ا امه   ُإِْحد  ْت ُب غ  ُف ِإْن ام  يْن ه  ُب  وا ْصلِح 

ْدِلُ ُبِاْلع  ام  يْن ه  ُب  وا ُف أ ْصلِح  ْت ُف اء  ُف ِإْن
ِ
ُاّل  ُأ ْمِر ُإىِل  ُت ِفيء  ت ى ُح  ُت ْبِغي تِي ال 

ُ ُامْل ْؤِمن ون  ُإِن ام  ُامْل ْقِسطنِي  ِبُّ َُي  ُاّل   ُإِن  أ ْقِسط وا ُفُ و  ة  ُإِْخو  ُب نْي  وا أ ْصلِح 

مُْ ْيك  و  ُ.{أ خ 

ُُووجهُاالستداللُِمنُاآليتني:

ُمعُحصولُاالقتتالُ ُوجعلهمُإخوة، همُمؤمنني، ُسام  ُاهللُسبحانه أن 

ُوالب ْغي.
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ُ ُ}وقالُسبحانهُيفُسورةُالنساء: ي ْغِفر  ُو  ُبِِه ك  ُي رْش  ُأ ْن ُي ْغِفر  ُال  ُاّل   اُإِن  م 

 ْنُ
ِ
ُمل لِك  ُذ  اءُ د ون  ُ.{ي ش 

ُُووجهُاالستداللُِمنُاآلية:

ُاهللُتعاىلُجعلُمغفرةُسائرُالذنوبُِمنُكبائرُوصغائرُحتتُاملشيئةُ أن 

كُفالُيغفره. ْنبُالرشِّ ُإالُذ 

رُهبا. ُاملؤمنُالُي كف  ُعىلُأن  ل  ُفد 

ن ةُالن بوية، اُالس  (94ُ(،ُومسلمُ)6443فِمنهاُماُأخرجهُالبخاريُ)ُوأم 

رٍُّ ُذ  ُأيب ُقال:ُ-يضُاهللُعنهر-عن ُوسلم ُاهللُعليه ُاهللُصىل ُرسول أن 

«ُ يل  ُِجرْبِ لِك  ال مُ -ذ  ُالس  ل يِْه ُ-ع  ت ك  ُأ م  ْ ُب رشِّ : ِة،ُق ال  انِِبُاحل ر  ُيِلُيِفُج  ض  ر  ،ُع 

ُ، ق  ُِس   إِْن ُو  يل  ُِجرْبِ ُي ا : ُق ْلت  ، ُاجل ن ة  ل  ُد خ  يْئاا ُش 
ِ
ُبِاّل  ك  ُي رْشِ ُال  ات  ُم  ْن ُم  أ ن ه 

ُ: ن ى؟،ُق ال  إِْنُز  ،ُو  ق  إِْنُِس   :ُو  :ُق ْلت  ْم،ُق ال  :ُن ع  ن ى؟ُق ال  إِْنُز  ْم،ُ»و  إِْنُن ع  و 

ُاخل ْمرُ  ب  ِ ُ.«رش 

ُووجهُاالستداللُِمنُهذاُاحلديث:

ُماتُالُ ُإذا ُاجلن ة ُوِسقُورشبُاخلمر ُزنا ُِمن ُإثباتُدخول ُفيه إن 

ُيرشكُباهللُشيئاا.
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نوب  .باإلمجاعُوالزناُوالّسقةُورشبُاخلمرُِمنُكبائرُالذُّ

ُداودُ)13222وأخرجُأمحدُ) ُوأبو ُوالرتمذيُ)4741(، ،)2435ُ،)

ُ ُ)وابن ُ"التوحيد" ُيف 2ُخزيمة /651-655(ُ ُحبان ُوابن ،)6468ُ،)

(ُ ُوغري223-228واحلاكم ُمالك(، ُأنسُبن ُِمنُط رقُعن ريضُ-هم،

ُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُقال:ُ-اهللُعنه تِيُأل ُ»أن  اع  ف  ب ائِِرُش  ْهِلُاْلك 

تِي ُ.«ِمْنُأ م 

ُوابنُُوصححه: ُوالبيهقي، ُواحلاكم، ُوابنُحبان، تيمية،ُابنُخزيمة،

ُوالذهبي،ُوابنُكثري،ُواأللباين،ُوالوادعي،ُوغريهم

ُووجهُاالستداللُِمنُهذاُاحلديث:

هُأثبتُشفاعةُِمنُشفاعاتُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُيومُالقيامة،ُإن

 نُفعلُِمنُأمتهُشيئااُِمنُكبائرُالذنوب.
ِ
ُوهيُشفاعتهُمل

ُ ُبكفار ُوليسوا ُمسلمون م ُأَّن  ُعىل لُّ ُتد  ُلم ُزعمتُوالشفاعة كام

ُاخلوارج.

ُُوأماُاإلمجاعُفقدُنقله:
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ن ة"ُ) ُُ،(85ص:املزينُيفُ"رشحُالس  /17ُيفُ"التمهيد"ُ)ُوابنُعبدُالرب 

ن ة"ُ)ص:،ُ(4ُ/49و22ُو19ُ (،48ُوحربُالِكرماينُيفُرسالتهُيفُ"السُّ

(ُ ُاحلديث" ُأصحاب لف ُالس  ُ"اعتقاد ُيف (،86ُص:والصابوين

القريواينُُوابنُأيبُزيدُ(،64ص:احلديث"ُ)واإلسامعييلُيفُ"اعتقادُأئمةُ

ُ)ص: ُ"اجلامع" ُأهلُُ(،111يف ُإىل ُ"رسالة ُيف ُاألشعري ُاحلسن وأبو

ن ة"ُ)(،274ُالثغر"ُ)ص (،ُوالنوويُيف1ُ/117ُوالبغويُيفُ"رشحُالس 

(ُ 2ُ/41ُ"رشحُصحيحُمسلم" ُتيمية ُوابن ،)ُ ُالفتاوى"يفُكام "ُجمموع

(6ُ/479.)ُ

ُ ُالعالمة ُالِعزوقال ُأيب ُاهلل-احلنفيُابن ُالعقيدةُ-رمحه ُ"رشح يف

ُ:(316ُص:الطحاوية"ُ)

ُينقلُعنُ ا ُمرتكبُالكبريةُالُيكفرُكفرا أهلُالسنةُمتفقونُكلهمُعىلُأن 

اُ ُي نقلُعنُاملل ةُلكانُمرتدم ا امل ل ةُبالكلية،ُكامُقالتُاخلوارج،ُإذُلوُكفرُكفرا

ُ ُوالَُت  ُالقصاص، ُوالُي قبلُعفوُويلِّ ريُاحلدودُيفُي قتلُعىلُكلُحال،

ُوفسادهُ ُبطالنه ُمعلوم ُالقول ُوهذا ُاخلمر، ُورشب ُوالّسقة نا الزِّ

ُمُِ رج ُُي  ُال ُأن ه ُعىل ُومتفقون ُاإلسالم، ُدين ُِمن ُاإليامنُبالرضورة ن
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كامُقالتُُ،دخلُيفُالكفرُوالُيستحقُاخللودُمعُالكافرينواإلسالمُوالُيُ 

ُُفإنُ ُ،املعتزلة ُأيضا ُباطل ُمرتُ،اقولم ُاهلل ُجعل ُقد ُمُِإذ ُالكبرية نُكب

ل يُْاملؤمننيُقالُتعاىل:ُ ُع  تِب  ُك  ن وا ُآ م  ُال ِذين  هيُّ ا
ُأ  ُ}ي ا تىْل  ُيِفُاْلق  اص  ُاْلِقص  م  ُ{ك 

ُأنُْإ ُُىل ُْ}قال: ُيش  ُأ ِخيِه ُِمْن ه  ُل  ِفي  ُع  ْن وِفُف م  ُبِامْل ْعر  ُف اتِّب اع  ُُ،{ء  ُُي  جُرُِفلم

ُُ،نُالذينُآمنوُاالقاتلُمُِ ةُالدينُأخوُ ُ:واملرادُ،القصاصُاُلويلُِّوجعلهُأخا

ُاْقتُ }وقالُتعاىل:ُُ،بالُريب ُامْل ْؤِمننِي  ت اِنُِمن  إِْنُط ائِف  ام ُو  يْن ه  ُب  وا ُف أ ْصلِح  ُُ{ت ل وا

وُ }قال:ُُىلُأنُْإ ُأ خ  ُب نْي  وا ُف أ ْصلِح  ة  ُإِْخو  ُامْل ْؤِمن ون  مُْإِن ام  ُ.{ْيك 

ُ ُوالسُّ ُالكتاب ُتدُ ونصوص ُواإلمجاع ُأنُ نة ُعىل ُالزُ ُل ُوالس  ارقُاين

ُفدُ ُ،دُ قامُعليهُاحل ُبلُيُ ُ،قتلوالقاذفُالُيُ  ُ.ـهاهُليسُبمرتدعىلُأن ُُل 

ُتيمية ُابن ُاإلمام ُاهلل-وقال ُ)-رمحه ُ"االستقامة" ُكتابه 2ُيف /185-

186:)ُ

ُالذنب،ُ ُمتفقونُعىلُأن هُالُيكفرُاملسلمُبمجرد نةُواجلامعة وأهلُالسُّ

ُيقوله ُُيرجُِمنُاإلُكام ُوالُأن ه ُاملعتزلة،ُاخلوارج، ُيقوله ُكام ُبالكلية يامن

ُمنعُكاملهُالواجب.ـهاويُ ُ،يامننقصُاإللكنُيُ 
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ُالثانية ُعنُحكمُعنُُ/ُالوقفة ُالتيُصح  ُاخلمسة تاركُأركانُاإلسالم

ُيفُشأَّنا: ُقال ُأن ه ُوسلم ُاهللُعليه ٍْس:ُ»ُالنبيُصىل ُمخ  ىل  ُع  ُاإِلْسال م  ب نِي 

ُ
ِ
إِيت اء ُو  ال ِة، ُالص  إِق اِم ُو  ،

ِ
ُاّل  ول  س  ُر  ا دا ُحم  م  أ ن  ُو  ُاّل   ُإاِل  ُإَِل   ُال  ُأ ْن ِة اد  ه  ش 

اةُِ ك  انُ الز  ض  م  ْوِمُر  ص  ،ُو  احل جِّ ُ.«،ُو 

: ُيصحُُأوالا ُال ُهبام ُالتلفظ ُعىل ُقدرته ُمع ُبالشهادتني ُالنُّطق تارك

ُإسالمه،ُبلُالُيزالُعىلُكفره،ُبإمجاعُأهلُالعلم.

ُوقدُنقلُاإلمجاع:ُ

ُ)اامالكيُالقايضُعياضُ ُمسلم" ُبفوائد ُاملعلم 1ُيفُ"إكامل /253-

ُوالن 254ُ ،)ُ ُووي ُالصحيحُالشافعي ُاجلامع ُرشح ُ"التلخيص يف

(ُ ُويف2ُ/455ُللبخاري" (،179ُو1ُ/149ُُ"رشحُصحيحُمسلم")(

(ُ ُاملسائل" ُ"جامع ُيف ُتيمية 7ُوابن ُعامل61ُُ-61و59/ ُدار طبعة:

(ُ ُالفتاوى" ُ"جمموع ُويف 7ُالفوائد( ُتعارضُالعقل302ُ/ ُ"درء ُويف ،)

/2ُ(،ُوابنُقيمُاجلوزيةُيفُ"الطرقُاحلكمية"ُ)8ُ/13و8ُ/7ُُوالنقل"ُ)

ننُُاحلنفيُ(،ُوبدرُالدينُالعيني540 (6ُ/278ُأيبُداود"ُ)يفُ"رشحُس 

ُ(،ُوغريهم.1ُُ/110ويفُ"عمدةُالقاريُرشحُصحيحُالبخاري"ُ)
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ُ(:7ُ/609كامُيفُ"جمموعُالفتاوى"ُ)-رمحهُاهلل-وقالُاإلمامُابنُتيمية

ُملُيتكلُ  ُالشهادتانُإذا ا درةُفهوُكافرُباتفاقُاملسلمني،ُمُهبامُمعُالقُ فأم 

ُ ُس  ُعند ا ُوظاهرا ُباطناا ُكافر ُوهو ُاألمة ُعلامئها،ُلف ُومجاهري وأئمتها

ُمُِ ُطائفة ُوالصاحليُوذهبت ُكجهم ُاملرجئة: ُجهمية ُوهم ُاملرجئة، ن

قااُبقلبه ُيفُالظاهرُدونُالباطن،ُُ،وأتباعهامُإىلُأن هُإذاُكانُمصدِّ ا كانُكافرا

ْبت دعُيفُاإلسالمُملُيقلهُ مُالتنبيهُعىلُأصلُهذاُالقول،ُوهوُقولُم  وقدُتقد 

 أحدُِمنُاألئمة.ـها

ُلفرضيتهاُلصالةُوالصومُوالزكاةُواحلجُجحودُاتاركُاُياا:ثان ا ُوإنكارا ا

ُنُ  ُوقد ُالعلم، ُأهل ُبإمجاع ُِمنُكافر ُغفرية ُذلكُأعداد ُعىل ُإمجاعهم قل

 فُاملذاهبُواألزمان.الفقهاءُِمنُخمتلُِ

ُلآلياتُواألحاديثُالدالةُ ا ُوردم ُتكذيباا ُي عترب ُوإنكارها حدها ُج  ألن 

ُعىلُفرضيتهاُووجوهبا.

ُتيميةوقا ُابن ُاإلمام ُاهلل-ل ُ)-رمحه ُالفتاوى" ُ"جمموع ُيف /35ُكام

105:)ُ
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نُملُيعتقدُوجوبُالصلواتُاخلمسُوالزكاةُاملفروضةُوصيامُشهرُ م 

رتد،ُي ستتاب،ُفإْنُتابُوإالُقتل،ُ رمضانُوحجُالبيتُالعتيقُفهوُكافرُم 

ُباتفاقُأئمةُاملسلمني،ُوالُي غنيُعنهُالتكلمُبالشهادتني.ـها

ُوأوجبهاُتُثالثاا: ُاهللُفرضها ُمعُإيامنهُبأن  اركُالصالةَُتاونااُوتكاسالا

ن ةُواحلديث،ُعىلُالصحيحُِمنُأقوالُأهلُاُعليهُكافرُ  اُلعلمُِمنُأهلُالس 
ِ
ام

ُ ُقال: ُأن ه ُوسلم ُ»صحُعنُالنبيُصىلُاهللُعليه م  ب يْن ه  ُو  يْن ن ا ُال ِذيُب  ْهد  الع 

ة ، ال  رُ ُالص  ف  ْدُك  اُف ق  ه  ك  ْنُت ر  ُ.«ف م 

(ُ ُأمحد ُ)22937أخرجه ُوالرتمذي ،)2621(ُ ُوالنسائي ،)463ُ،)

ُ.-ريضُاهللُعنه-(،ُوغريهم،ُِمنُحديثُب ريدة1079وابنُماجهُ)

حه: ُوابنُُوصح  ُاهللُالطربي، ُوهبة ُواحلاكم، ُحبان، ُوابن الرتمذي،

ُوا ُباز، ُوابن ُوالسيوطي، ُامللقن، ُوابن ُوالذهبي، أللباين،ُتيمية،

ُوالوادعي،ُوحممدُعيلُآدمُاإلثيويب.

ُ(:1ُ/363ُيفُ"نيلُاألوطار"ُ)-اهللرمحهُ-الشوكاينالعالمةُوقالُ

حهُالنسائي،ُوالعراقي.ـها ُصح 
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أن هُقال:ُ-ريضُاهللُعنه-جابرُ(ُعن82وأخرجُمسلمُيفُ"صحيحه"ُ)

ُُسمعت ُوسلم ُيقولالنبيُصىلُاهللُعليه :«ُ ِل ج  ُالر  ُب نْي  كُِإِن  ْ ُالرشِّ ب نْي  ُو 

ةُِ ال  ُالص  ْفِرُت ْرك  اْلك  ُ.«و 

ُعنُعمرُ ُيِفُ»أن هُقال:ُ-ريضُاهللُعنه-بنُاخلطابوصح  ظ  ُح  ُال  اُإِن ه  أ م 

ْسُ ةاإْلِ ال  ُالص  ك  ٍدُت ر  ِمُأِل ح  ُ.«ال 

و581ُُ(،ُوعبدُالرزاقُيفُ"مصنفه"ُ)93أخرجهُمالكُيفُ"املوطأ"ُ)

(ُواللفظُله،927ُ-923الصالة"ُ)ُاملروزيُيفُ"تعظيمُقدرو(،5010ُ

ُ(،ُوغريهم.1942ُ-1941وابنُاألعرايبُيفُ"معجمه"ُ)

ُاحلافظُوقالُ ُ:ُثبت.ـها-رمحهُاهلل-ابنُعبدُالرب 

ُالن صيب.ُواحلظُهو:

أن هُالُنصيبُلهُيفُاإلسالمُالُقليلُوالُكثري،ُألن هُن كرةُُفيكونُاملعنى:

ا. ُيفُسياقُالنفيُفيكونُعامم

ُنصيبُلهُيفُاإلسالمُهوُالكافر.والذيُالُ

قيقُا قييلوقالُعبدُاهللُبنُش  ُ»:ُ-محهُاهللر-لع  ىل  ٍدُص  ُحم  م  اب  ُأ ْصح  ان  ك 

ِلُتُ  ُاأل ْعام  يْئااُِمن  ُش  ْون  ُي ر  ُال  ل م  س  ل يِْهُو  ُع  ةُِاّل   ال  ُالص  رْي  ُغ  ْفر  ُك  ه  ُ.«ْرك 



 
127 

ُالرتمذيُ) ُبنُنرصُاملروزيُيفُ"2622أخرجه ُوحممد تعظيمُقدرُ(،

ُ(،ُوغريهم.12-11(،ُوُاحلاكمُيفُ"املستدرك"ُ)948الصالة"ُ)

حه: احلاكم،ُوالن ووي،ُوابنُتيمية،ُوابنُالعراقي،ُوابنُعالن،ُُوصح 

 واأللباين.

نه: ُابنُحجرُاليتمي.ُوحس 

ُ:ُإسنادهُصالح.ـها-رمحهُاهلل-الذهبياحلافظُوقالُ

ُ»أن هُقال:ُ-ريضُاهللُعنه-وثبتُعنُابنُمسعودُ ُِدين  ُف ال  لِّ ُي ص  ْ
ْنُمل  م 

هُ  ُ.«ل 

(،ُواملروزيُيف30397ُو7637ُُأخرجهُابنُأيبُشيبةُيفُ"مصنفه"ُ)

(ُ ُالصالة" ُقدر ُالكبري"937ُ-936"تعظيم ُ"املعجم ُيف ُوالطرباين ،)

 (،ُوغريهم.888(،ُوابنُبطةُيفُ"اإلبانةُالكربى"ُ)8942ُُ-8848)

ُاحلافظُوقالُ ُ:ُثبت.ـها-اهللرمحهُ-ابنُعبدُالرب 

 :ُإسنادهُحسن.ـها-رمحهُاهلل-األلباينُالعالمةُوقال

ُاحلنبيل ُرجب ُابن ُاحلافظ ُاهلل-وقال ُالعلومُ-رمحه ُ"جامع ُكتابيه يف

ُ(:23و1ُ/21ُُ(ُوُ"فتحُالباري"ُ)1ُ/147واحلكم"ُ)



 
128 

تلفُفيه. ُوقالُأيوبُالسختياين:ُتْركُالصالةُكفر،ُالُُي 

ُ ُالس  ُِمن ُمجاعة ُالقول ُهذا ُإىل ُابنُوذهب ُقول ُوهو ُواخللف، لف

ُ،ُوإسحاق.-يفُاملشهورُعنه-بارك،ُوأمحدامل

ُىُإسحاقُعليهُإمجاعُأهلُالعلم.كُ وح ُ

ُوقالُحممدُبنُنرصُاملروزي:ُهوُقولُمجهورُأهلُاحلديث.ـها

ُ(:2ُ/95يفُ"رشحُعمدةُالفقه"ُ)-رمحهُاهلل-وقالُاإلمامُابنُتيمية

ُقالُعمرُوألنُ  ُإمجاعُالصحابة، ُوقدُ-اهللُعنهريضُ-هذا ُِقيلُله، ام ا

نُتركُالصالةنعم،ُوال»خرجُإىلُالصالة:ُ
ِ
هذاُقالهُ،ُو«ُحظُيفُاإلسالمُمل

ُِمنُالصحابة.ـها ُبمحرض 

اُ) ُ(:2ُ/58وقالُأيضا

ُ ُعمر: ُ»قول
ِ
ُمل ُاإلسالم ُيف ُحظ ُالصالةال ُترك ُيفُُ«ن ُيشء أرصح

ل ة،ُوكذلكُقولُابنُمسعود،ُوغريه.ـها
ِ
ُخروجهُعنُامل

اُِمنُالصحابة:وِم نُ اُإمجاعا هُأيضا ُعد 

ُابنُقيمُاجلوزية،ُوابنُباز،ُوابنُعثيمني.
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ُاجلوزيةوق ُقيِّم ُابن  ُاإلمام ُاهلل-ال ُ"الصالة"ُ-رمحه ُكتاب ل ُأو  يف

ُ(:5ُص:)

ُأعظمُ ُِمن ا ُعمدا ُاملفروضة ُالصالة ُترك ُأن  ُاملسلمون ُُيتلف ال

ُِمن ُاهللُأعظم  ُعند ه ُإثم  ُوأن  ُالكبائر، ُوأكرب ُالنفس،ُُالذنوب، ُقتل إثم

ضُ تعرِّ ُم  ُوأن ه بُاخلمر، ُورش  قة، ُوالّس  ُالزنا، ُإثم ُوِمن ُاألموال، وأخذ

خطهُوِخزيهُيفُالدنياُواآلخرة.ـها ُلعقوبةُاهللُوس 

فيامَُيبُعىلُاحلاكمُجهتهُإذاُثبتُعندهُ-رمحهمُاهلل-واختلفُالفقهاء

 أن هُتاركُللصالة.

ُالفق ُوأمحدُوأكثر  ُوالشافعيُّ ُُهاء:فقالُمالك  ي دعىُإىلُالصالة،ُوي طلب 

ُعىلُتركهاُق تِل. ُِمنهُأْنُيتوبُِمنُتركها،ُفإْنُأب ىُواستمر 

.ُوقالُأبوُحنيفةُوآخرون: بسُحتىُيموتُأوُيتوبُويصيلِّ  َي 

ا: ُُرابعا .ُخمتل ف  فيهُبنيُأهلُُتاركُالزكاةُوالصومُواحلجَُتاونااُوتكاسالا

ُالعلم.
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نُذهبُإىلُتكفريه،ُفِمنهم نُقال:ومُِ:ُم  ليسُبكافر،ُإالُأن هُفاسقُُنهمُم 

ُومعصيةم ُوهوُعىلُِمنُأُرتكبُلذنبُِمنُأكربُالذنوب، ُاملعايص، شد

ُاُإذاُلقيُاهللُعىلُمثلُهذاُاحلال.ُخطرُعظيمُجدُم

ُ.أكثرُالعلامءُِمنُأهلُالفقهُواحلديثوهوُقولُ

/1ُيفُكتابهُ"فتحُالباري"ُ)-رمحهُاهلل-قالُاحلافظُابنُرجبُاحلنبيلو

23:)ُ

ُتركُالصالةُكفر،ُدونُغريهاُِمنُاألركان،ُ وأكثرُأهلُاحلديثُعىلُأن 

ُكذلكُحكاهُحممدُبنُنرصُاملروزيُوغريهُعنهم.ـها

اُتركُغريُ ُفليسُبكفرُباإلمجاع.املباينُاألربعةُهذهُوأم 

يفُكتابهُ"فتحُالباري"ُ-رمحهُاهلل-ثُقالُاحلافظُابنُرجبُاحلنبيلحي

(1ُ/24:)ُ

بقيةُخصالُاإلسالمُواإليامن،ُفالُُيرجُالعبدُبرتكهاُِمنُاإلسالمُُافأمُ 

ُِمنُ ُونحوهم ُذلكُاخلوارج، ُخالفُيف ُوإن ام ُواجلامعة، ن ة ُالس  ُأهل عند

ُأهلُالبدع.ـها
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ُالثالثة ُحتىُُيرجُوقتها،ُُ:الوقفة ا ُتاركُفريضةُالصالةُعمدا عنُقضاء

ُ.وهلُيقضيها

ُحتىُُيرجُ اُوَتاونااُوتكاسالا ُالصالةُاملفروضةُعمدا ُتأخري  الُريبُأن 

نُاملحرماتُالغليظة،ُ
ِ
واملنكراتُوقتها،ُحتىُولوُكانتُصالةُواحدة،ُمل

ُ ُبوعيدُالكبرية، ُوقتها ُعن ُالصالة ت ُفو  ن ُم  ُسبحانه ُاهلل د ُتوع  حيث

ُال ِذينُ }شديد،ُفقالُسبحانه:ُ لِّني  ص  ُلِْلم  ْيل  ْمُُف و  ونُ ه  اه  الَِتِْمُس  ْنُص  ُ.{ع 

ُيفُ ُعنُالصالة هو ُالس  ُوسلم ُأصحابُالنبيُصىلُاهللُعليه وقدُفّس 

ُهذهُاآليةُبأن ه:ُتأخريهاُعنُوقتها.

ي اُ»أن هُقال:ُ-ريضُاهللُعنه-تُعنُمصعبُبنُسعدُبنُأيبُوقاصفثب

ُاهلل:ُ ُق ْول  أ يْت  :ُأ ر  ونُ ُال ِذينُ }أ ب ت اه  اه  َِتِْمُس  ال  ْنُص  ْمُع  و؟ُأ يُّن اُُ{ه  ُي ْسه  أ يُّن اُال 

ُ: ه ؟ُق ال  ُن ْفس  ث  َُي  دِّ ُ»ال  ت ىُي ِضيع  وُح  ْقِت،ُي ْله  ُاْلو  ة  اع  ُإِض  و  ُه  ،ُإِن ام  اك  ُذ  ل يْس 

ُ ْقت  ُ.««ُاْلو 

(ُ ُيعىلُيفُ"مسنده" ُأبو 704ُُأخرجه ُواملروزيُيفُ"تعظيم705ُو ،)

 (،ُوغريمها.34و42ُُقدرُالصالة"ُ)
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ُعىلُثبوته: املنذري،ُوابنُقيِّمُاجلوزية،ُوالبوصريي،ُواليثمي،ُُونص 

 واأللباين.

 نُأضاعُ
ِ
ُوهوُواٍدُِمنُأوديةُجهنمُمل اُبالعذابُيفُغيٍّ دا وقالُتعاىلُمتوعِّ

ُ اِتُ}الصالة: و  ه  ُالش  وا ات ب ع  ُو  الة  ُالص  وا اع  ُأ ض  ْلف  ُخ  ُب ْعِدِهْم ُِمْن ل ف  ف خ 

نُ  آم  ُو  ْنُت اب  ُم  يماُإاِل  ُغ  ْون  ُي ْلق  ْوف  احِلااُف س  ُص  ِمل  ع  ُ.{و 

ُمجعٍُ ُعن ُُون ِقل ُالس  ُِمن ُأن  ُبعدهم: ن ُف م  ُالصحابة ُِمن ُالصالح لف

قيتها. ُإن امُكانتُبتأخريهمُإي اهاُعنُموا ُإضاعت همُالصالة 

:ُ»:ُ-ريضُاهللُعنه-وثبتُعنُابنُمسعود اىل  ُيِفُق ْولِِهُت ع  ون  ُيْلق  ْوف  }ف س 

يما :ُ{غ  ْعرُِ»،ُق ال  ُاْلق  ُالط ْعِم،ُب ِعيد  بِيث  ،ُخ  ن م  ه  اٍدُيِفُج  ُ.««ُو 

ُ)ُأخرجه ُالصالة" ُقدر ُ"تعظيم ُيف ُيفُوُ(،35املروزي ُجرير ابن

(ُ 18ُ"تفسريه" /218)(ُ ُالكبري" ُ"املعجم ُيف ُوالطرباين و9012ُُ،

ُ(.3418)ُواحلاكم(،4ُ/206ُوأبوُنعيمُيفُ"احللية"ُ)(،9111ُ

حه: ُاحلاكم،ُوالذهبي.ُوصح 

َُيوزُ ُوال ُفيه، ى ُتؤد  ُأْن ُوأوجب ُوقتاا، ُصالة ُلكل ُاهلل عل ُج  وقد

ُامل ُ}تأخريهاُعنه،ُفقالُتعاىل:ُ ىل  ان ْتُع  ُك  ال ة  ُالص  ْوق وتااإِن  ُكِت ابااُم  ُ.{ْؤِمننِي 
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ُاألعاملُإ ُِفعل هاُيفُوقتهاُأحب  ُنبيهُصىلُاهللُعليهُوسلمُأن  ُىلُاهللوبني 

ُابنُمسعود ُعن ُفصح  ُ-ُعنهريضُاهلل-سبحانه، ُقال: ُ»أن ه ُالن بِي  أ ْلت  س 

ُ ُق ال  ؟
ِ
ُاّل  ُإىِل  بُّ ُأ ح  ِل م  ُالع  ُأ يُّ : ل م  س  ُو  ل يِْه ُع  ُاهلل  ىل  ُ»ص  :ُ ىل  ُع  ال ة  الص 

ا ْقتِه  ُ.««و 

ُ(.85(،ُومسلمُ)527أخرجهُالبخاريُ)

سلُ ُعنَُتاونُوك  ا ُاملفروضةُمتعمدا ُِمنُصالته ُتركُاملسلمُشيئاا وإذا

ُ ُالفقهاء، ُالقضاءُعندُعامة األئمةُُِمنهم:حتىُخرجُالوقتُفيجبُعليه

ُاألربعةُأيبُحنيفة،ُومالك،ُوالشافعي،ُوأمحد.

ُبعضُأهلُالعلمُقدُح ُ ا.كُ بلُإن  ُوهُإمجاعا

ُوِم نُحكاه:

(ُوابنُعبد2ُ/966ُدرُالصالة"ُ)حممدُبنُنرصُاملروزيُيفُ"تعظيمُق

ُاامالكيُيفُ"االستذكار"ُ) (،ُوأبوُبكرُاجلصاصُاحلنفيُيف1ُ/302ُالرب 

(،ُوالنوويُالشافعيُيفُ"املجموع"1ُ/736ُ"رشحُخمترصُالطحاوي"ُ)

ُ(.2ُ/297(،ُوموفقُالدينُابنُقدامةُاحلنبيلُيفُ"املغني"ُ)3ُ/76)
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ُ ُالصالة ُقضاء ُوجوب ُعىل ل ُد  ُوقد ُمُ عىل ُتركها ُن ا ُإيامنهُعمدا مع

ُِمنها:أدل ةُعديدة،ُبفرضيتهاُ

ُ الا ُ)ُ-أو  ُالبخاري ُأخرجه ُ)ُ(،597ما ُبن684ُومسلم ُأنس ُعن ،)

ُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُقال:ُ-ريضُاهللُعنه-مالك ُ»أن  ْنُن ِسى  م 

َت  اُأُ  ار  ف  اُف ك  نْه  ُع  ْوُن ام 
ُأ  ال ةا اص  ه  ر  ك  اُذ  اُإِذ  لِّي ه   .«ْنُي ص 

ُ:ُووجهُاالستداللُِمنُهذاُاحلديث

ُي فرُِّ ُالذيُمل ُوجبُالقضاءُعىلُاملعذور ُإذا طُأوىلُطُفالعامدُامل فرُِّأن ه

 بالوجوبُوأحرى.

ُِ ُيفُومج  ُالشرتاكهام ُالنوم، ُهو ُاحلاصل ُأن  ُمع ُوالنِّسيان ُالنوم ُبني ع

 سقوطُاإلثم،ُحيثُوقعُالفواتُفيهامُبغريُإرادة.

ُُ-ثانياا ُأخرجه ُومسلمُ)556البخاريُ)ما ُعنُأيبُهريرة608(، ،)-

ُ-ريضُاهللُعنه ُقال: ُوسلم ُاهللُعليه ُصىل ُالنبي ْمُ»أن  ك  د  ُأ ح  ك  ُأ ْدر  ا إِذ 

ُ ك  ُأ ْدر  ا إِذ  ُو  ، ت ه  ال  ُص  ُف ْلي تِم  ْمس  ُالش  ب  ُت ْغر  ُأ ْن ُق ْبل  ُاْلع رْصِ ِة ال  ُِمْنُص  ةا ْجد  س 

ُ ْبِحُق ْبل  ِةُالصُّ ال  ُِمْنُص  ةا ْجد  ُُس  ت هُ أ ْنُت ْطل ع  ال  ُص  ُف ْلي تِم  ْمس  ُُ«الش 

ُووجهُاالستداللُِمنُهذاُاحلديث:
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ُخارجُ ُأكثرها ُمعُوقوع ُوسلمُاعتربُصالته، ُالنبيُصىلُاهللُعليه أن 

اُِمنُناس. ُمتعمدا  الوقت،ُوملُُي  ص 

ُ)ُ-ثالثاا ُمسلمُيفُ"صحيحه" ُأخرجه ريضُاهللُ-أيبُذرُعنُ(684ما

ُ-عنه ُقال: ُ»أن ه :
ِ
ُاّل  ول  س  ُر  ُيِل ُ»ق ال  ء  ا ر  ُأ م  ل يْك  ُع  ان ْت ُك  ا ُإِذ  ُأ نْت  يْف  ك 

ا ْقتِه  ُو  ْن ُع  ال ة  ُالص  ُي ِميت ون  ُأ ْو ا ْقتِه  ُو  ْن ُع  ال ة  ُالص  ون  ر  خِّ ُ«ي ؤ  ُف ام  : ُق ْلت  ،

ُ : ُق ال  يِن؟ ر  ُ»ت ْأم  ُف ص  ْم ه  ع  ُم  ا ْكت ه  ُأ ْدر  ُف ِإْن ا، ْقتِه  ُلِو  ال ة  ُالص  لِّ ُص  ُل ك  ُف ِإَّن  ا لِّ

ُ.««ُن افِل ةُ 

اُعنُابنُمسعود534"ُ)وأخرجُمسلمُيفُ"صحيحه ريضُاهللُ-(ُأيضا

ُقال:-عنه اَِت اُ»ُأن ه ُِميق  ْن ُع  ال ة  ُالص  ون  ر  خِّ ُي ؤ  ء  ا ر  ُأ م  ْم ل يْك  ُع  ون  ت ك  ُس  إِن ه 

ُق دُْ ْم وه  أ يْت م  ُر  ا ُف ِإذ  ُامْل ْوت ى، ِق ُرش   ُإىِل  وَّن  ا ْن ق  ُي  ُُو  ال ة  ُالص  لُّوا ُف ص  لِك  ُذ  ل وا ف ع 

ل و اْجع  اَِت ا،ُو  يق 
ِ ِ
ةُامل ْبح  ْمُس  ه  ع  ْمُم  ال ت ك  ُ.«اُص 

(ُأن هُِمنُقولُرسولُاهللُصىلُاهلل1481ُوقدُبي نتُروايةُابنُحبانُ)

 عليهُوسلم.

ُاحلديثني:هذينُووجهُاالستداللُِمنُ
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ُ ُاعتربُصالَتمُمع ُوسلم ُالنبيُصىلُاهللُعليه ُبعدُخروجُأن  األمراء

ُكان ُولو ُنافلة، ُلم ُحيثُجعلها ُالُُتوقتها، ُخروجُوقتها ُبعد الصالة

بحة. اُجعلهاُنافلةُوس  ُتصحُام  

ا ُالنبيُ-ريضُاهللُعنه-(ُعنُأيبُقتادة681خرجهُمسلمُ)ماُأُ-رابعا أن 

ُْ»صىلُاهللُعليهُوسلم:ُ ْنُمل  ُم  ىل  ُع  ُالت ْفِريط  ،ُإِن ام  ُيِفُالن ْوِمُت ْفِريط  ُل يْس  اُإِن ه  أ م 

اُ لِّه  ُف ْلي ص  لِك  ُذ  ل  ْنُف ع  ى،ُف م  ُاأل ْخر  ال ِة ُالص  ْقت  ُو  ِيء  ت ىَُي  ُح  ال ة  ُالص  لِّ ي ص 

ُ د  ُاْلغ  ان  اُك  ُل  ا،ُف ِإذ  نْت بِه  ُي  ْقتُِِحني  ُو  اُِعنْد  لِّه  اف ْلي ص  ُ.«ه 

ُووجهُاالستداللُِمنُهذاُاحلديث:

ُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُ ُأثبتُله ُومعُهذا طُغريُمعذور، ُامل فرِّ أن 

اُوقعتُخارجُالوقت. ُصالة،ُمعُأَّن 

ا ،ُعنُمصعبُ(705و704ُُماُأخرجهُأبوُيعىلُيفُ"مسنده"ُ)ُ-خامسا

ُوقاص ُأيب ُبن ُسعد ُ-ريضُاهللُعنه-بن ُقال: ُأ ب ت اه :ُ»أن ه ُي ا ُأِل يِب: ق ْلت 

ُ ُاهلل: ُق ْول  أ يْت  ونُ ُال ِذينُ }أ ر  اه  ُس  َِتِْم ال  ُص  ْن ُع  ْم ُُ{ه  ُال  ُأ يُّن ا و؟ ُي ْسه  ُال  أ يُّن ا

ُ : ُق ال  ه ؟ ُن ْفس  ث  ُ»َي  دِّ ت ىُي ِضيع  ُح  و ُي ْله  ْقِت، ُاْلو  ة  اع  ُإِض  و  ُه  ُإِن ام  ، اك  ُذ  يْس  ل 

ُ ْقت  ُ.««ُاْلو 
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ُ ُلفظ: ُ»ويف ُأب ه: ُساهونيا ُعنُصالَتم ُهم ُيفُُ{}الذين ُأحدنا أسهو

ُ ْهي  ُيفعلُذلك؟ُولكنُالس  صالتهُحديثُنفسه؟ُقالُسعد:ُأوُليسُكلنا

ُ.«يهاُلغريُوقته،ُفذلكُالساهيُعنهاعنُصالته:ُالذيُيصل

 (.34و42ُُيفُ"تعظيمُقدرُالصالة"ُ)ُاملروزيوأخرجهُ

ُيعىل:ُ ُأيب ُسند ُعن ُواأللباين ُواليثمي ُوالبوصريي ُاملنذري وقال

ُحسن.ـها

ُ ُوقال ُاجلوزيةاإلمام ُقيم ُاهلل-ابن ُأيبُ-رمحه ُبن ُسعد ُعن ُثبت :

ُوقاص.ـها

ُووجهُاالستداللُِمنُاآلية:

ُاهللُسام ُ لُعىلُهمُمصلنيُمعُإخراجهمُلاُعنُوقتأن  ا،ُوهذاُي د  هاُعمدا

ُ ُخم  اُتُ رجهاُعنُالوقتُعمدُاأن  ُقىض.ُاُالُيكفر،ُوأَّن 

ُاملصنف ا ُاهلل-وأم  ُِمنُ-رمحه ُالعلم ُأهل ُعامة ُعليه ُما ُخالف فقد

 وجوبُالقضاءُفقالُيفُرسالتهُهذه:
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ُ ْم،ُأل ن ه  ُْي ص  مل  ،ُو  لِّ ُْي ص  مل  ْد،ُو  ه  ُْي ت ش  ْنُمل  ،ُم  ه  اُف ال ُت ن اظِْرُت اِرك  ُِمنْه  اُث ال ث  ]ف أ م 

ُمُِ ء  ُيش  ر  خ  ُت ْفِريطُِال ُي ؤ  ُب ْعد  اه  ْنُق ض  ُم  ِْزئ  ال َُي  ْقتِِه،ُو  ْنُو  اُع  ذ  اُْنُه  اِمدا ِهُِفيِهُع 

ْقتِهُِ ْنُو  ُُ.[ع 

ُوتابعهُعىلُذلكُبعضُالفقهاءُِمنُاملتأخرين.

كيُعليهُاإلمجاعُواحلقُوالصوابُهوُقولُعامةُأهلُالعلم،ُوالذيُح ُ

مُِمنُأدل ة،ُوبقيتُأدلةُأخرىُ ُتقد  ا  
ِ
ُام ا، ا،ُوبسبُأيضا ُاختصارا ملُأذكرها

ُضيقُالوقت.

اُ:الوقفةُالرابعة ُ.عنُقضاءُتاركُيشءُِمنُصومُرمضانُعمدا

م:-رمحهُاهلل-ظاهرُكالمُاملصنِّف ُاملتقدِّ

ُوالُ ُالقضاء، ُالُينفعه ُألن ه ُالُيقيض، ا ُعمدا ُِمنُالصوم ُتاركُيشء أن 

زئُعنه.  َي 

ا. ُوهذاُالقولُضعيفُجدا

ُعىلُوجوبُقضاءُ ل  (،ُومسلم1953ُالصومُماُأخرجهُالبخاريُ)ويد 

ُ»:ُ-ريضُاهللُعنهام-(،ُعنُابنُعباس1148)
ِ
ُاّل  ول  س  ُأ ت ْتُر  أ ةا ُاْمر  أ ن 

ُ: ال  ُف ق  ْهٍر، ُش  ْوم  ُص  ا ل يْه  ع  ُو  ات ْت ُم  ي ُأ مِّ ُإِن  ال ْت: ُف ق  ُوسلم ُاهللُعليه صىل
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ُت ْقِضُ» نِْت ُأ ك  ْين  ُد  ا ل يْه  ُع  ان  ُك  ْو ُل  أ يِْت ُين ه ؟أ ر  »ُ : ُق ال  ْم، ُن ع  ُ»ق ال ْت:
ِ
ُاّل  ْين  ف د 

ُ
ِ
اء ض  ُبِاْلق  قُّ ُ.««ُأ ح 

ُاحلديث:هذاُووجهُاالستداللُِمنُ

ُاهللُتعاىلُبحقوقُاآلدميني،ُ ُحق ُشب ه ُوسلم ُالنبيُصىلُاهللُعليه أن 

ُوحقوقُاآلدمينيُت قىض.

ُون ِقلُاإلمجاعُعىلُوجوبُالقضاء.

ُوِم نُنقله:

(،ُوابنُبطالُيفُ"رشحُصحيح1ُ/101ُ"االستذكار"ُ)ابنُعبدُالربُيفُ

(،4ُ/365ُ(،ُوموفقُالدينُابنُقدامةُيفُ"املغني"ُ)2ُ/121البخاري"ُ)

ُ(.2ُ/448واحلطابُيفُ"مواهبُاجلليل"ُ)

/3ُيفُكتابهُ"فتحُالباري"ُ)-رمحهُاهلل-وقالُاحلافظُابنُرجبُاحلنبيل

366:)ُ

ُ ُابن ُعن ُإال ُخالف، ُالقضاء ُلزوم ُيف ُي علم ُمُِوال ُوجهٍُعمر فيهُُن

ُضعف،ُواخلالفُمشهورُيفُوجوبُاإلطعامُمعُالقضاء.ـها
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ُهريرة ُحديثُأيب ا ُ-ريضُاهللُعنه-وأم  ا: ُِمْنُ»مرفوعا ا ُي ْوما ُأ ْفط ر  ْن م 

ُِصُ نْه  ِْزُع  َُْي  ْذٍر،ُمل  الُع  ٍضُو  ر  ُم  رْيِ ،ُِمْنُغ  ان  ض  م  هُ ر  ام  ل ْوُص  ْهِر،ُو  ُالد  ُ.«ي ام 

ُفالُيصح.

ُضعفه: ُُوقد ُالرب  ُعبد ُوابن ُحنبل، ُبن ُحجرُأمحد ُوابن ُوالبيهقي، ،

ُالعسقالين،ُواأللباين،ُوغريهم.

ُ:ُ-رمحهُاهلل-ُبلُقالُاحلافظُابنُحجرُالعسقالين

ُلل.ـهافيهُثالثُعُِ

ا.-ريضُاهللُعنه-وجاءُنحوهُِمنُقولُابنُمسعود ُ،ُوالُيصحُأيضا

طُفيهُِمنُأي ُ وَتاون،ُوهوُُامُوتكاسلوليسُعليهُقضاءُإالُبعددُماُفر 

ُقولُأكثرُأهلُالعلم،ُأوُعامتهم.

ُالن ُ ُزكريا ُأبو ُالشافعي ُالفقيه ُقال ُاهلل-وويحيث ُكتابهُ-رمحه يف

ُ(:6ُ/360"املجموعُرشحُاملهذب"ُ)

ُمذهبنا ُأن  ُعنُذكرنا ُكفاه ا ُقىضُيوما ُوإذا ُبدله، ُيوم ُقضاء ُعليه ُأن  :

تهُِمنه. ُالصوم،ُوبرئتُذم 
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ُومالك، ُقالُأبوُحنيفة، ُقالُالعبدرى:ُُوهبذا ُالعلامء، وأمحد،ُومجهور

نُسنذكرهُإْنُشاءُاهللُتعاىل.ـها ُ"هوُقولُالفقهاءُكافة"ُإالُم 

ُبنُنرصُاملروزيوقا ُحممد ُاإلمام ُاهلل-ل ُقدرُ-رمحه ُ"تعظيم يفُكتابه

ُ(:2ُ/1016الصالة"ُ)

نُأفطرُيفُرمضانُ ُم  قدُاتفقُأهلُالفتوىُوعلامءُأهلُاألمصارُعىلُأن 

اُأن ه ُكفرُبذلك.ـهاالُيُ ُمتعمدا

ؤخرُإخراجُالزكاةُعنُوقتهاُ:الوقفةُاخلامسة ُ.عنُم 

ُيفُهذهُالرسالة:-رمحهُاهلل-حيثُقالُاملصنف

ُيِفُاحْل بْسُِ ُآثاِما ان  ك  ،ُو  نْه  أ ْتُع  اُأ ْجز  اه  اُأ د  ت ىُم  ُف م  اة  ك  اُالز  ُُ.[]ف أ م 

ا: ُوقالُأيضا

ل يِْهْم،ُ] ُع  ه  ب س  ُح  اكنِي  س  ُم   ْسلِِمني 
ِ
ُمل قٌّ ُح  اة  ك  ُالز  ُأل ن  اِة ك  ُالز  ُيِف ُآثاِما ان  ُك  ام  ك 

ت ىُ ُح  ُآثاِما ان  يِْهمُْف ك  ُإِل  ل  ص  ُ.ُ[و 

ُكفرُالزكاو ُوجوهبا ُجحد ن ُوم  ُواإلمجاع، نة ُوالسُّ ُبالقرآن ُواجبة ة

ُول ا ُوُبقتالُباإلمجاع.باإلمجاع،ُواملمتنعُعنُإخراجهاُتؤخذُِمنهُقهرا
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ل:-رمحهُاهلل-وكالمُاملصنف ُهذاُيد 

ُبلغتُنصاباا وحالُُ،عىلُأن هُيرىُوجوبُإخراجُالزكاةُعىلُالفورُإذا

ُعليهاُاحلول،ُفإْنُحبسهاُوهوُقادرُعىلُاإلخراجُوواجدُملصارفهاُأثِم.

ُوإىلُهذاُذهبُمجاهريُأهلُالعلم.

ُالن ُ ُزكريا ُأبو ُالشافعي ُالفقيه ُقال ُاهلل-وويحيث ُكتابهُ-رمحه يف

ُ(:5ُ/335"املجموعُرشحُاملهذب"ُ)

اُإذاُوجبتُالزكاةُومتكنُِمنُإخراجها،ُوجبُاإلخراجُعىلُ مذهبناُأَّن 

ُوبُِ ُأثِم، ها ُأخر  ُفإْن ُنقلهُالفور، ُالعلامء، ُومجهور ُوأمحد، ُمالك، ُقال ه

ُالعبدريُعنُأكثرهم.ـها

تهم: ُِومنُحج 

وُا}قولُاهللُتعاىلُيفُمواضعُِمنُكتابه:ُ أ ِقيم  اةُ ُو  ك  ُالز  آ ت وا ُو  ة  ال  ُ.{الص 

ُوهذاُأمرُمطلق،ُوهوُيقتيضُالفوريةُعندُأكثرُأهلُالعلم.

ي،ُ ُالزكاةُحقُللغريُكالفقراءُواملساكنيُوغريهم،ُوليستُللمزكِّ وألن 

ُوقتُاالستحقاق.ُدخولفوجبُبذلاُلمُعندُ
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هُ وُ }وقدُقالُاهللُتعاىلُيفُسورةُاألنعام:ُ ق  ُح  اِدهُُِآ ت وا ص  ُح  ُ.{ي ْوم 

لفُالصالحُوقالُبعض اُيفُالزكاةُ-رمحهمُاهلل-املفّسينُِمنُالس  :ُإَّن 

ُاملفروضة.

ُالزكاةُالَُتبُعىلُالفور.-رمحهُاهلل-نيفةوذهبُأبوُح ُإىلُأن 

اُو رُالزكاة:-رمحهُاهلل-املصنفقولُأم  ُيفُشأنُمؤخِّ

[ُ ان  ك  ،ُو  نْه  أ ْتُع  اُأ ْجز  اه  اُأ د  ت ىُم  ُيِفُاحْل بْسُِف م  ُُ.[آثاِما

ُ ا ُهبا،ُفأجزأت،ُوبقيُإثمفألَّن  معصيةُُقدُوصلتُإىلُأهلها،ُوانتفعوا

ُدرة.التأخريُعنُعمدُوقُ 

ُعنُُ:الوقفةُالسادسة نُماتُوملَُي  وِِسُم   .جُوهوُم 

 يفُهذهُالرسالة:-رمحهُاهلل-حيثُقالُاملصنف

[ُ د  ج  و  ل يِْهُو  ُع  ب  ج  ْنُو  ُف م  اُاحْل جُّ أ م  ُو  ِب  ال َُي  ل يِْه،ُو  ُع  ب  ج  يِْه،ُو  ُإِل  بِيل  الس 

ْنُ ُْي ك 
مل  ياا،ُو  دِّ ؤ  ُم  ان  ُك  اه  ت ىُأ د  ،ُم  ُب دٌّ ُِمنْه  ه  ُل  ون  ُي ك  ت ىُال  ُح  لِك  اِمِهُذ  ل يِْهُيِفُع  ع 

ُح ُ اة  ك  ُالز  ُأل ن  اِة، ك  ُالز  ُيف ُآثاِما ان  ُك  ام  ُك  ، اه  ُأ د  ا ُإِذ  ُت ْأِخرِيه ُيِف ُآثاِما  ْسلِِمني 
ِ
ُمل قٌّ

يِْهْم. ُإِل  ل  ص  ت ىُو  ُح  ُآثاِما ان  ل يِْهْم،ُف ك  ُع  ه  ب س  ُح  اكنِي  س  ُم 
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ُ و  ه  ُو  ات  ُم  و  إِْنُه  ْدُأ د ى،ُو  ُف ق  اه  ُأ د  ا ُإِذ  ِه بِّ ُر  ب نْي  ُو  يْن ه  ُب  ُفِيام  ان  ُف ك  اُاحْل جُّ أ م  و 

ْجعُ  ُالر  أ ل  ُس  َُي  ج  ْ
مل  ُو  ْست طِيع  ُم  اِجد  ُأ ْنُو  ُأل ْهلِِه ِب  َي  ُو  ، َُي  ج  ُأ ْن ْني ا ُالدُّ ُإىِل  ة 

ُ يِض  ُف ق  ْين  ُد  ل يِْه ُع  ان  ْوُك  ُل  ام  ،ُك  نْه  يااُع  دِّ ؤ  ُم  لِك  ُذ  ون  وُأ ْنُي ك  ن ْرج  ،ُو  نْه  ُع  وا َي  جُّ

ْوتِهُِ ُم  ُب ْعد  نْه   ُ.[ع 

ُو نُجحدُُاحلجُيفُحقُاملستطيعُواجب  نةُواإلمجاع،ُوم  بالقرآنُوالسُّ

ُوجوبهُكفرُباإلمجاع.

بُفيهُ غ  ر  ُوم  ُتطوع، ُفهو ُزاد ُوما ُواحدة، ة ُإالُمر  والَُيبُيفُالعمر

اُأخرجُمسلمُيفُ
ِ
ا،ُام ريضُاهللُ-(،ُعنُأيبُهريرة1337"صحيحه"ُ)كثريا

:ُ»ُأن هُقال:-عنه ال  ُصىلُاهللُعليهُوسلمُف ق 
ِ
ُاّل  ول  س  ط ب ن اُر  ُ»خ  ُالن اس  هيُّ ا

أ 

وُا جُّ ُف ح  ُاحْل ج  م  ل يْك  ُع  ُاّل   ض  ؟ُ«ق ْدُف ر 
ِ
ُاّل  ول  س  اٍمُي اُر  ُع  ل  :ُأ ك  ل  ج  ُر  ال  ،ُف ق 

ُصىلُاهللُعليهُوسلم:ُ
ِ
ُاّل  ول  س  ُر  ال  ت ىُق ال  اُث ال ثاا،ُف ق  ،ُح  ك ت  ُ»ف س  ْوُق ْلت  ل 

اُاْست ط ْعت مُْ ام   ب ْتُو  ج  ْمُل و   .««ُن ع 

ا:ُ-ريضُاهللُعنه-ويفُحديثُابنُعباس ةُ »مرفوعا ر  ُم  ُا حْل جُّ و  ُف ه  اد  ُز  ،ُف ام 

عُ  ُ.«ت ط وُّ



 
145 

(ُ ُأمحد ُأخرجه 1ُوقد /255ُُ 290ُُو 352ُُو ُداود370ُو ُوأبو ،)

ُ(.2886ُ(،ُوابنُماجهُ)2621(،ُوالنسائيُ)1721)

حه:ُ  احلاكم،ُوابنُامللقن،ُوأمحدُشاكر،ُواأللباين،ُوالوادعي.وصح 

ُ:ُإسنادهُحسن.ـها-رمحهُاهلل-وويالن ُوقالُ

51ُهُ"اإلمجاع"ُ)يفُكتاب-رمحهُاهلل-نيسابوريوقالُاحلافظُابنُاملنذرُال

ُ(:136ُرقم:

ةُاإلسالمُإالُأْنُينذرُ ةُواحدة،ُحج  ُعىلُاملرءُيفُعمرهُحج  ُأن  وأمجعوا

اُفيجبُ ُعليهُالوفاء.ـهانذرا

ُالعلامء ُاهلل-واختلف ُ-رمحهم ُلهيف ُاملكلف ُِفعل ُجوب عىلُُوقت

ُقولني:

ُوجوبهُعىلُالفور.ُالقـولُاألول:  أن 

ُوإىلُهذاُذهبُمجاهريُأهلُالعلم.

ججُُِ ُهم:ِومنُأقوىُح 
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ُ الا ُثبتُعنُعمرُ-أو  ُ-ريضُاهللُعنه-بنُاخلطابُما ُقال: ْتُ»أن ه لِي م 

نِيماوِديماُأْوُهي  ُ ا اٍتُ-ن رْص  ُمر  ث  لُِ-ث ال  ُلِذ  د  ج  ،ُو  َُْي  ج 
مل  ُو  ات  ُم  ل  ج  ،ُ،ُر  ةا ع  ُس  ك 

بِيل هُ  لِّي ْتُس  ُ.«وخ 

(،807ُ(،ُوالفاكهيُيفُ"أخبارُمكة"ُ)38أخرجهُالعدينُيفُ"اإليامن"ُ)

ُ.،ُوغريهم(8444والبيهقيُ)

حه: ُابنُكثري،ُوابنُحجرُالعسقالين.ُوصح 

ُ:ُإسنادهُحسن.ـها-رمحهامُاهلل-وقالُاملنذريُواأللباينُ

ُ:ووجهُاالستداللُِمنُهذاُاألثر

ُمثلُهذاُالوعيدُالُيُ  ُقالُيفُماُكانُسبيلهُالرتاخي.أن 

اجُبُ-ثانياا ُرسولُ-ريضُاهللُعنه-نُعمروُاألنصاريحديثُاحلج  أن 

ُ»ُ:اهللُصىلُاهللُعليهُوسلمُقال ِرج  ُأ ْوُع  ِّس  ْنُك  ُِمْنُم  ل يِْهُاحْل جُّ ع  ُو  ل  ْدُح  ف ق 

ُ.«ق ابِلٍُ

ُ ُ)أخرجه ُداود ُوالنسائيُ)940والرتمذيُ)ُ(،1862أبو ،)2861ُ،)

ُ(.3078وابنُماجهُ)
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حه ُوالن ُُ:وصح  ُواحلاكم، ُالرتمذي، ُووي، واأللباين،ُوالذهبي،

ُ.،ُوحممدُعيلُآدمُاألثيويبوالوادعي

ُ:ووجهُاالستداللُِمنُهذاُاحلديث

ُاحلجُ ُالقضاءُِمنُالعامُالقابلأن  نُُلوُكانُعىلُالرتاخيُملُيتعني  عىلُم 

رصُعنه ُ.ح 

ُعىلُهذاُاالستدالل: ض  ُواعرت 

ُاحل ُُديثبأن  ُخاصُبامل حرص  ُحالة ا ُأيضا ُوهي ُعليها، بنيُأهلُُجممع 

ُ.العلم

ُباحلج،ُواألصلُيفُاألمرُأن هُعىلُالفورية.ُ-ثالثاا ُاهللُورسولهُأمرا ُأن 

ُ ُإىل ُذهب ُأوقد ُأكثر ُللفورية ُاألمر ُاألصولُأن  ُأهل ُِمن ُالعلم هل

ُوغريهم.

ُوجوبُاحلجُعىلُالرتُاُالقولُالثاين: ُخي.أن 

ُ ُعطاء ُعن ُمنقول ُوهو ُرباح ُأيب ُاألوزاعي،ُبن ُوقول ُالتابعني، ِمن

وسفيانُالثوري،ُوالشافعي،ُوحممدُبنُاحلسنُوأبوُيوسفُِمنُأصحابُ

ُمحد.أحدمها،ُوروايةُعنُأأيبُحنيفةُأوُ
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ُ ُبأمور:ُذاُالقوللُواحت ج 

ل ُآيةُمرشوعيةُاحلجُنزلتُيفُاحل ُُ:األو  نةُِسُأن  تُِمنُديبية،ُوكانتُس 

ُالجرة.

ُالعريب ُابن ُنقل ُتيميةُ،وويوالن ُُ،والرازيُ،وقد ُعىلُُ،وابن اإلمجاع

ُنةُِست.نزولاُس

ُُوقالوا:

ُ ُوسلم ُملَُيجُالنبيُصىلُاهللُعليه ُالناسُيفُزمنه نةُيفُإالُوأكثر الس 

ُالعارشةُِمنُالجرة.

ُ ُاحلجُعىلُالرتُاُفدل  خي،ُولوُكانُواجبااُعىلُالفورُلبادرُصىلُعىلُأن 

ُيفُزمنه.ُوأكثرُالناس،ُهوُاهللُعليهُوسلمُإليه

ُُ:الثاين ُباحلج ُاهللُأمر ُسبحانه:ُُُامرُاأأن  ُفقال ُبزمن ُتقييد ُدون ا مطلقا

{ُ
ِ
ّل  ِنُو  ُالب يِْتُم  ُالن اِسُِحجُّ ىل  ُُع  بِيالا يِْهُس  ُإِل  ُ.{اْست ط اع 

نةُُثامنُِمنُالُالثالث: ُمكةُف تحتُس  ابُتُ جرة،ُوحجُبالناسُفيهاُعُ أن 

نةُِسُبنُأُ  ،ُ-هريضُاهللُعن-تسعُحجُبالناسُأبوُبكرُالصديقيد،ُويفُس 

ُ اُبأمرُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلم،ُثمُحج  نةُالعارشة.ُوقدُحج  ُهوُيفُالس 
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ُ ُعىلُجوازُتأخريُاحلج.ُفدل 

ُيميلُإىلُهذاُالقول،ُألن هُقال:-رمحهُاهلل-واملصنف

[ُ ان  ُك  اه  ت ىُأ د  ُم  ، ُب دٌّ ُِمنْه  ه  ُل  ون  ُي ك  ت ىُال  ُح  لِك  ُذ  اِمِه ُع  ُيِف ل يِْه ُع  ِب  َُي  ال  و 

ُ ُآثاِما ان  ُك  ام  ،ُك  اه  اُأ د  ُيِفُت ْأِخرِيهُإِذ  ْنُآثاِما ُْي ك  مل  ياا،ُو  دِّ ؤ  ُم  قٌّ ُح  اة  ك  ُالز  اِة،ُأل ن  ك  يِفُالز 

يِْهْم. ُإِل  ل  ص  ت ىُو  ُح  ُآثاِما ان  ل يِْهْم،ُف ك  ُع  ه  ب س  ُح  اكنِي  س  ُم   ْسلِِمني 
ِ
ُمل

بِّهُِ ُر  ب نْي  ُو  يْن ه  ُب  ُفِيام  ان  ُف ك  اُاحْل جُّ أ م  ْدُأ د ىُو  ُف ق  اه  اُأ د  ُ.ُ[إِذ 

اُقولُاملصنف  :-رُمحهُاهلل-وأم 

إِنُْ] ُأ ْنُُو  ْني ا ُالدُّ ُإىِل  ة  ْجع  ُالر  أ ل  ُس  َُي  ج  ْ
مل  ُو  ْست طِيع  ُم  اِجد  ُو  و  ه  ُو  ات  ُم  و  ه 

ُ ان  ْوُك  ُل  ام  ياا،ُك  دِّ ؤ  ُم  لِك  ُذ  ون  وُأ ْنُي ك  ن ْرج  ،ُو  نْه  ُع  وا ُأل ْهلِِهُأ ْنَُي  جُّ ِب  َي  ،ُو  َي  ج 

ْوتِهُِ ُم  ُب ْعد  نْه  يِضُع  ُف ق  ْين  ل يِْهُد  ُُ.[ع 

ابةُيفُاحلجُعنُامليت.و ُهذاُالكالمُيتعلقُبالِّنِّ

ُعىلُجوازُالِّنابة،ُوصحةُاحلجُعنُامليت،ُماُأخرجهُالبخاريُ وقدُدل 

ُ»:ُ-ريضُاهللُعنهام-(ُعنُابنُعباس7315و1852ُُه"ُ)يفُ"صحيح أ ن 

يُ ُأ مِّ ُإِن  ال ْت: ُف ق  ُوسلم ُاهللُعليه ُصىل ُالن بِيِّ ُإىِل  ْت اء  ُج  يْن ة  ه  ُج  ُِمْن أ ةا اْمر 
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ا،ُ نْه  يُع  جِّ ْمُح  :ُن ع  ا؟ُق ال  نْه  ُع  جُّ ات ْت،ُأ ف أ ح  ت ىُم  ُح  ُف ل ْمُحت  ج  ْتُأ ْنُحت  ج  ر  ن ذ 

نِْتُ ُأ ك  ْين  ِكُد  ُأ مِّ ىل  ُع  ان  ْوُك  أ يِْتُل  ُاهللُ أ ر  وا ،ُاْقض  ُق اِضي ةا
ِ
ف اء ُبِاْلو  قُّ ُأ ح  ُ.«ُف اّل 

أن هُ-ريضُاهللُعنه-(،ُعنُب ريدة1149يفُ"صحيحه"ُ)وأخرجُمسلمُ

ُ ُ»قال: أ ة  ُاْمر  ت ْته  ُأ  ُإِْذ ُوسلم ُصىلُاهللُعليه
ِ
ُاّل  وِل س  ُر  ُِعنْد  الِس  ُج  ُأ ن ا يْن ا ب 

يُبِجُ  ُأ مِّ ىل  ُع  ْقت  د  ُت ص  ُإيِنِّ ال ْت: ُف ق  : ال  ُف ق  ات ْت، ُم  إَِّن  ا ُو  ِك،ُ»اِري ٍة ُأ ْجر  ب  ج  و 

ُ ري اث 
ِ
ُامْل ل يِْك ُع  ا ه  د  ر  ْهٍرُ«و  ُش  ْوم  ُص  ا ل يْه  ُع  ان  ُك  ُإِن ه 

ِ
ُاّل  ول  س  ُر  ُي ا ُق ال ْت: ،

ُ: ا؟ُق ال  نْه  ُع  وم  ا»أ ف أ ص  نْه  وِمىُع  نْهُ «ص  ُع  جُّ ُأ ف أ ح  ُق طُّ ُحت  ج  ْ
ُمل  ُإَِّن  ا ُق ال ْت: ا؟ُ،

ُ: ا»ق ال  نْه  ىُع  جِّ ُ.««ُح 

ُاملصنف ُالتيُذكرها سواءُكانُ-هيُعنُمكل ف-رمحهُاهلل-والصورة

ُأنثى ُأو ا ُاالستطاعةوجبُع-ذكرا ُوحصلتُله ُاحلج، ُاامال،ُ-ليه فعنده

ُ.جَيُامتُومل،ُولكنهُتراخىُف-يقدرُعىلُالذهاب،ُوالطريقُآمنةو

ُفيجبُأْنَُي  جُعنهُِمنُماله.  وهذاُإْنُتركُماالا

ُقولُاحلسن ُوأمحد،ُُ،وطاوسُ،وهو ُومذهبُالشافعي، ِمنُالتابعني،

ُوإسحاقُبنُراهويه،ُوالظاهرية.

ُواختاره:
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ُابنُتيمية،ُوحممدُاألمنيُالشنقيطي،ُوابنُباز.

ُالشنقيطي ُالعالمة ُاهلل-وقال ُ)-رمحه ُالبيان" ء ُ"أضوا ُكتابه /4ُيف

ُهُترجيحُهذاُالقول:(ُيفُبيانُوْج226-227ُ

ط،ُوهوُقادرُعىلُاحلج،ُحتىُُاألظهرُوجوبُاحلج ا،ُوعليهُفلوُفر  فورا

ُ ُألن  ، ُتركُماالا ُإْن ُِمنُرأسُماله، َُي  جُعنه ُأن ه درة، ُالق  ُمع طاا ماتُمفرِّ

ُدينُاهللُرص ُ ُوقضاء ُعليه، ْيناا ُفكانتُد  ته، ُاحلجُترتبتُيفُذم  حُفريضة

ُحيثُقال:ُ ُبأحقيته ُيفُاألحاديثُاملذكورة ُوسلم النبيُصىلُاهللُعليه

ُاهللُأحقُأنُي قىض» ْين  ُ.ـها«ف د 

ُيسقطُباملوت.ُوقالُأبوُحنيفةُومالك:

ُفيُ و ُإْنُملُيرتكُماالا ستحبُلوريثهُأوُقريبهُأْنَُي  جُعنه،ُوالَُيب،ُألن 

ينُعنُامليتُالَُيبُين،ُوقضاءُالدُ النبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُشب ههُبالدُ 

ُعىلُورثتهُإذاُملُُيلِّفُتركةُيُ  ُهباُعنه.ُينُالدُ قىض 

ُباحلجُعنُامليتُيفُح ُوسلم ُالنبيُصىلُاهللُعليه ُأمر ا ديثُابنُوأم 

فإن هُوقعُبعدُسؤال،ُوماُخرجُ-ريضُاهللُعنهم-عباسُوب ريدةُوغريمها

ُإجابةُعىلُسؤالُفالُيدلُعىلُالوجوب،ُألن هُليسُبأمرُمطلق.
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"املغني"ُيفُكتابهُ-رمحهُاهلل-ابنُقدامةُاحلنبيلوقالُاإلمامُموفقُالدينُ

(13ُ/656:)ُ

ُوقالُأهلُالظاهر:َُيبُالقضاءُعىلُوليهُبظاهرُاألخبارُالواردةُفيه.

ُيكونُ ُذلكُليسُبواجبُعىلُالويلُأالُأْن ومجهورُأهلُالعلمُعىلُأن 

اُيفُاامال،ُويكونُللميتُتُ  ُ.ةكُ رُِحق 

ُ ُحممول  ُهذا ُيف ُوسلم ُعليه ُاهلل ُصىل ُالنبي ُالن ُُوأْمر دبُعىل

ُُِمنها:يلُقرائنُيفُاخلرب،ُواالستحباب،ُبدل

ُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُشب ههُبالدُ  ينُعىلُامليتُالُين،ُوقضاءُالدُ أن 

لِّفُتُ  ُةُي قىضُهبا.كُ رَُِيبُعىلُالوارثُماُملُُي 

ُالسائلُسألُالنبيُصىلُاهللُوِمنها: ُعليهُوسلمُهلُيفعلُذلكُأْمُأن 

ُال؟

بهُُيتلفُباختالفُمُ  فإْنُكانُمقتضاهُالسؤالُعنُقتىضُسؤاله،ُوجوا

ُيقتيض به ُفاألمرُيفُجوا ُكانُالسؤالُعنُاإلُاإلباحة ُوإْن جزاءُاإلباحة،

ُيقتيضُ ُفأمره ُالوجوب ُعن ُسؤالم ُكاْن ُوإن ُاإلجزاء، ُيقتيض فأمره
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ُكانُع ُفأمُْنُاإلالوجوب،ُوسؤالُالسائلُيفُمسألتنا رُالنبيُصىلُجزاء،

ُاهللُعليهُوسلمُبالفعلُيقتضيهُالُغري.ـهاُ

ُأْنُيكونُقدُحجُعنُويُ  نَُيجُعنُغريه شرتطُمجاهريُأهلُالعلمُفيم 

ُنفسه.

ُ ُاهلل-الشنقيطيُالعالمةونسبه ُ-رمحه ُ)يف ُالبيان" ء ُ"أضوا /4ُكتابه

ُإىلُمجاهريُأهلُالعلم.،ُوغريهُِمنُالعلامءُ(327

ُ»ُحلديث: ُا لن بِي  ل مُ أ ن  س  ُو  ل يِْه ُع  ُاهلل  ىل  ْنُُص  ُع  ب يْك  ُل  : ول  ُي ق  ا الا ج  ُر  ِمع  س 

ة ؟ م  رْب  ُش  ْن ُم  : ُق ال  ، ة  م  رْب  ْنُُش  ُع  ْجت  ج  ُح  : ُق ال  ُيِل، ُق ِريب  ُأ ْو ُيِل ُأ خ  : ق ال 

ُ ة  م  رْب  ْنُش  ُع  ج  ُح  ،ُث م  ْنُن ْفِسك  ُع  ج  :ُح  ،ُق ال  :ُال  ؟ُق ال  ُ.«ن ْفِسك 

(ُ ُداود ُأبو ُأخرجه 1811ُوقد ُماجه ُوابن ُحبان2903ُ)(، ُوابن ،)

ُُ(،ُوغريهم3977)

ُفُفيهُعىلُقولني:لُِوهذاُاحلديثُصحيحُاإلسناد،ُإالُأن هُاختُ 

ُالصوابُوقفهُعىلُابنُعباسُالقولُاألول:  .أن 

ُ ُوإىل ُعبدُهذا ُوابن ُوالطحاوي، ُاملنذر، ُوابن ُأمحد، ُاإلمام ذهب

ُالادي،ُومجاعة.
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ُ:ُ-رمحهُاهلل-األثرماإلمامُوقالُ

ُموقوفااُدُ اهللُيفُهذاُاحلديث:ُرفعهُخطأ ،ُوقال:ُرواهُعُِقالُأبوُعبدُ ة 

ُعىلُابنُعب اس.ـها

ا.أن ُُالقولُالثاين: ُهُيثبتُمرفوعا

ُ ُاملرفوع: ح ُصح  ُحُِوقد ُوابن ُخزيمة، ُوالن ُبُ ابن ُوالبيهقي، ووي،ُان،

ُوالشوكاين،ُ ُالعسقالين، ُوابنُحجر ُامللقن، ُوابن ُالفايس، ُالقطان وابن

ُواأللباين.

ُاامالكيوهوُ ُ.-رمحهُاهلل-ظاهرُكالمُاحلافظُابنُعبدُالرب 

ُخالفُالُي ؤثرُإْنُشاءُاهلل.وهوُ

ُتيمية ُابن ُاإلمام ُقال ُاهلل-فقد ُ)-رمحه ُالفقه" ُعمدة ُ"رشح /2ُيف

292ُ:)ُ

سند،ُوأن هُِمنُقولُرسولُاهللُصىلُاهللُعليهُتقدُ  ُأمحدُحكمُبأن هُم  مُأن 

نُ رُرفعهُمجاعة.وسلم،ُفيكونُقدُاطلعُعىلُثقةُم  ُرف عه،ُوقر 

ُموقوفاا،ُفليسُالبنُعباسُخمالف.ُعىلُأن هُإْنُكان
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ُالنبيُصىلُاهللُعليهُوسلمُأمرهُأْنَُيجُعنُنفسهُثمُُ:فوجهُاحل جة أن 

ُ ُربمة.ـهاَيجُعنُش 

ُ:-رُمحهُاهلل-وقولُاملصنف

[ُ أ ل  ُس  َُي  ج  ْ
مل  ُو  ْست طِيع  ُم  اِجد  ُو  و  ه  ُو  ات  ُم  و  ُه  إِْن ُأ ْنُو  ْني ا ُالدُّ ُإىِل  ة  ْجع  الر 

ُ  ُ.[َي  ج 

لُعليه ُيد  ُما ويُعنُابنُعباسُ،قدُجاء ُر  أن هُ-ريضُاهللُعنهام-فقد

ُ ُوسلم: ُقالُرسولُاهللُصىلُاهللُعليه ُف ل ْمُ»قال: َُي  جُّ ا ُم  ه  ُِعنْد  ان  ُك  ْن م 

ُِعنْدُ  ة  ْجع  ُالر  أ ل  ِهُس  كِّ ِهُف ل ْمُي ز  كِّ اُي ز  ،ُأ ْوُم  ُ.«امْل ْوِتَُُي  ج 

(ُ ُ"مسنده" ُيف ُمحيد ُبن ُعبد ُ)695أخرجه ُوالرتمذي ،)3316ُ،)

(ُ ُالكبري" ُ"املعجم ُيف ُيف12469ُُ-12468والطرباين ُعدي ُوابن ،)

(،ُوأبوُبكرُاجلصاصُيفُ"رشحُخمترص7ُ/213ُ"الكاملُيفُالضعفاء"ُ)

ن اٍبُالكلبي،ُعنُالضحاكُعن2ُ/358ُالطحاوي"ُ) (،ُِمنُطريقُُأيبُج 

ُابنُعباس.

اُومدلسُ،وأبوُجنابُالكلبيُضعيف حُبالتحديثُيفُأيضا ُوملُيرصِّ ،

ُهذاُاحلديث،ُواختلفُعليهُيفُوقفهُورفعه.
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ُوروايةُالضحاكُعنُابنُعباسُمنقطعة،ُألن هُملُيسمعُِمنُابنُعباس.

ُ فه ُوضع  ُاهلل-األلباينالعالمة ُ-رمحه ُيف ُاألحاديثُكتابه "سلسلة

ُ(.4641الضعيفة"ُ)

ُ

ُقد ُأكون ُوأمتمتُالتعليقُُوهبذا ُالنافعة، ُالرسالة ُهذه أتيتُعىلُآِخر

ا،ُوينفعُعليها ،ُواهللُاملسئولُأ ْنَُيعلهُلوجههُخالصا ،ُوالرشحُلاُبامُتيّس 

ُو ُوأهلُالرجاء، ُإِن هُسميعُالدعاء، ُواآلخرة، اسعُالفضل،ُوبهُيفُالدنيا

ُد،ُكثريُالعطاء.عظيمُاجلو

ُقالُذلكُوكتبه:

ُعبدُالرمحنُاجلنيد.عبدُالقادرُبنُحممدُبنُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 


