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 التحقيق مقدمة

 وسيئات أنفسنا رشوي من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده هللِ احلمد إن

 اهلل إال إله ال أن وأشهد له، هاد  فال يضلل ومن له، مضل فال اهلل هيده من أعاملنا،

 ويسوله. عبده حممًدا أن وأشهد له، رشيك ال وحده

َا َيا﴿ وا الن اس   أهَيه م  يَ  ات ق  م   ال ِذ  ب ك  َجَها ِمن َها َوَخَلَق  َواِحَدة   َنف س   ِمن   َخَلَقك   َزو 

اَم  َوَبث   وا َونَِساءً  َكثرِياً  ِيَجاالً  ِمن ه  َحامَ  بِهِ  َتَساَءل ونَ  ال ِذ  اهللَ  َوات ق   َكانَ  اهللَ إِن   َواألَي 

م    [.1﴾]النساء:َيقِيباً  َعَلي ك 

َا َيا﴿ ِذينَ  أهَيه وا ن واآمَ  ال   َوأَن ت م   إاِل ََت وت ن   َوال ت َقاتِهِ  َحق   اهللَ ات ق 

ونَ  م 
لِ س   [.102عمران: ﴾]آلم 

َا َيا﴿ ِذينَ  أهَيه وا آَمن وا ال  الً  َوق ول وا اهللَ  ات ق  لِح   َسِديداً. َقو  م   ي ص  م   َلك  اَمَلك  ِفر   أَع   َوَيغ 

م   م   َلك  ن وَبك  وَله  َويَ  اهللَ  ي طِعِ  َوَمن   ذ  زاً  َفازَ  َفَقد   س   [.01-00﴾]األحزاب:َعظِيامً  َفو 

 بعد: أما

 آله وعىل عليه اهلل صىل حممد هدى اهلدى وخري ،اهللِ كتاب احلديث أصدق فإن

ا، األموي ورش ،وسلم  ضاللة. بدعة وكل بدعة، حمدثة وكل حمدثاُت 

 دىاهل مداي عليها التي عقيدته تصحيح هو املسلم به يعتني ما أهم وإن

 وصحيح املتني اهلل بكتاب ويغذهيا واملحدثات البدع شوائب من فيصفيها والضالل،

 ألهل وسؤاالً  وتفهاًم  تعلاًم  كان سواء ، وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول سنة
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 الصحيح املعتقد للناس وتعلياًم  تدييًسا أو املعتقد، وسالمة بالسنة املعروفني العلم

و َسبِيِل  َهِذهِ  ق ل  ﴿ تبليًغاو دعوة أو الصايف،  .﴾َبِصرَية   َعىَل  اهللِ  إَِل  أَد ع 

 باب هو فيه يشء أهم أن يأيَت  طرقَت  باب وأ  وحتقيًقا، تأليًفا أو

 اهلل يرس أن بعد «األثر أهل عقيدة بيان يف الثمر قطف» كتاب فهذا لذا العقيدة،

 .به اهلل ينفع أن يجاء وحتقيقه عليه التعليق

 قيوفالت اهلل أسأل التحقيق. منه أفردت أيًضا حتقيق وضمنه رشح، هعلي ويل

 للصواب.
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 الكتاب هذا يف عمل

 عليها. واحلكم األحاديث بتخريج قمت -1

 بأيقامها فقط خرجتها أحدمها أو «الصحيحني» يف األحاديث كانت إذا -2

 كفينا قد ألننا حكم؛ إل بعده حيتاج ال للصحيحني والعزو صحابتها، مع وذكرُتا

 .اهلل يمحة عليهام ومسلم البخاي  باإلمامني

 السوي. من مواضعها من القرآنية اآليات خرجت -3

 معكوفني بني وجعلتها معنونة، غري كانت إذا للفصول عناوين جعلت -4

 ]...[. هكذا

 بالكتاب. وعرفت للمصنف ترمجت -5

 .حالرش يف السيام فيه أخطأ فيام اهلل يمحه املصنف تعقبت -6

 واألقوال، واآلثاي واألحاديث ، والفوائد للفصول فهرست -0

 الكتاب. آخر يف واملوضوعات،
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 األثر أهل عقيدة بيان يف الثمر قطف

 والفرقة واجلامعة السنة )أهل األثر أهل عقيدة اسم حيمل كام الكتاب هذا

 أمجع يعترب فهو هنوجهم( عىل ساي فمن الصالح السلف ،املنصوية الطائفة الناجية

 العقيدة. متون

 نقل وكذا يذكر، شيئًا «الواسطية» من هذا كتابه يف يرتك مل اهلل يمحه ومصنفه

 بن اهلل لعبد «السنة» ومن املقديس، الغني لعبد «االعتقاد يف االقتصاد» من فصوالً 

 وال «االعتقاد ملعة» يف تراها ال العقيدة من أبواًبا وذكر العقيدة أبواب كل وذكر أمحد،

 «.الواسطية» وال «الطحاوية»

 غريه، فات مما وهذا والتوسل، املنامية(، )أ  الرؤيا وباب النذي، باب فذكر

 وغريها. الساعة، وعالمات كالتوسل، بعض، دون بعضهم يفوت قد وبعضها

 والسنة، الكتاب اتباع يف وفصالً  البدع، أهل هوجران يف آخره يف فصالً  وذكر

  وما كاملعاينة، اخلرب وليس
 
 جيد مستفيد قراءة الكتاب يف يقرأ والذ  سمع، كمن ياء

 الَ ﴿ فإنه وتعال، سبحانه اهلل كتاب غري كتاب منه سلم ما اخلطأو والنقص بغيته،

ِ  ِمن   بَاطِل  ال َيأ تِيهِ   .﴾مَحِيد   َحكِيم   ِمن   َتنِزيل  ﴿ نهأل ﴾َخل ِفهِ  ِمن   َوالَ  َيَدي هِ  َبني 

 قطف يف  صديق مجع ما مجع(، املتون )من العقيدة يف كتاًبا  اعين تر مل فحقيقة

 الثمر.

 كل عىل إنه وعنه عنا يتوجاوز وأن خرًيا جيزيه أن هوكرم بمنه العظيم اهلل فأسأل 

 قدير. يشء
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 الكتاب هذا حتقيق سبب

 كنت ولكني وخترجيه، الكتاب هذا حتقيق - علمي واهلل – يل مقصوًدا يكن مل

 أبواب يف مرجًعا يل يكون رشًحا له أجعل عتقاداال مسائل جيمع كتاب يف أيغب

 لنفيس. علم طلب عتربهأو الباب، هذا فيه وأهضم العقيدة،

 كتاب عىل والبحث التنقيب أثناء بدماج احلديث بداي مكتبتنا يف وقفت َثم   فمن

 ألبواب شامل وهو فأوعى، مجع كتاًبا فرأيت «األثر أهل عقيدة بيان يف الثمر قطف»

 العقيدة.

 منه سناومل علمناه، ملا منه واستفادة ونصًحا مشوية اجلليل شيخنا عىل فعرضته

 خرًيا. اهلل فوجزاه املوضوع، هذا عىل وشوجعني ، بالكتاب فرس ذلك، من

 ما وأحقق أخرج كنت ذلك غضون ويف الكتاب، هذا رشح يف باهلل استعنت ثم

 أو الصحيحني يف كان ما إال   عليه وأحكم مصاديه، من واآلثاي األحاديث من يب مر  

 منهام، خترجيه يكفي الصحيحني يف ما ألن فقط؛ مصديه من بتخرجيه فأكتفي أحدمها

 .أحدمها يف أو فيهام كان إن

 أفرد أن يل بدا وحتقيًقا رشًحا الكتاب ثلثي عىل زدت أن وبعد ذلك غضون ويف

نتفع حتى التحقيق  اهلل لعل نفرًدام فيطبع عليه، التعليق ومن وحده، الكتاب من ي 

 يسدد أن وأسأله اخلري نرش يف يغبةو والعمل، القول يف اإلخالص ويرزقنا به، ينفع

 نلقاه. حتى به والقيام اخلري، عىل خطانا
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 (1)املصنف ترمجة

 البخاي ، نوجيالق احلسيني عل بن حسن بن صديق الطيب أبو العالمة هو

 .عل بن احلسني بن عل ولد من موسل آله وعىل عليه اهلل صىل بالنبي نسبه ويتصل

 مولده:

 فهو اهلندية، األقطاي من إليها وما قنوج بلدة بموطنه ونشأ .1241 سنة ولد

 ومثواه. ودايه وجمتهده ومرباه ومسكنه مولده

 مشاخيه: أشهر من

 حسن. بن أمحد األكرب: أخوه -1

 الدهلو . خان الدين صدي حممد الشيخ -2

 األنصاي . السبعي سنحم بن حسن القايض الشيخ -3

 اهلل. فضل بن احلق عبد الصالح املعمر الشيخ -4

 الدهلو . يعقوب حممد الدين تقي الشيخ -5

 عدن قايض احلازمي أمحد بن حممد بن حييى الشيخ الفاضل املحدث -6

 وغريهم.

                        
-6/160) للزيكل «األعالم»و  ،(213-3/201) نفسه له «العلوم أبوجد» هترمجت مصادي (1)

 يف جامعية يسالة  ،لقامن مجال أخرت للدكتوي «القنوجي حسن صديق السيد» وكتاب  ،(161

 .ترمجته
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 عقيدته 

 كالمهم من فنقل األمر بداية يف الكالم أهل بكتب تأثر قد اهلل يمحه املصنف كان

 الصالح. السلف عقيدة خيالف ما

 عرشة ،القرآن مقاصد يف البيان فتح التفسري يف كتابه صنف هذا أثناء ويف

 خمالفاً  فرآه اهلل يمحه عتيق بن محد الشيخ عليه أطلع الذ  -األعالم يف كام -أجزاء

 شيخ ككتب املعتمدة الكتب عىل فيها ودله احلق، له وبني فراسله السلف لعقيدة

 مجيعاً. اهلل يمحهم القيم ابن وتلميذه اإلسالم

 نحوأيبعة احلرم يف ومكث 1215 سنة حج   قد اهلل يمحه حسن بن وصديق

 هنالك التقى فلعله ، ) العتيق البيت إل الصديق يحلة ( كتابه يف ذكر كام أشهر

  أعلم. واهلل احلق، له فبينوا السنة ومشايخ احلرم يف بعلامء

 هذه منه  حسن بن  صديق فقبل اهلوى أصحاب نم كغريه ليس احلق طالبو

 ذووه. الفضل ألهل الفضل يعرف وإنام الغالية، الذهبية النصيحة

 بن محد يسالة عىل متقدم الكتاب تأليف تأييخ أن الكتاب آخر يف جاء ما وأما

 بعد نقص أو زاد أو الكتاب يف غري صديق يكون أن مانع ال إذ ، فيه إشكال فال عتيق

 محد يسالة قبل التي كتبه يف املصنف تأويل ظهوي بدليل ، عتيق بن محد لةيسا وصول

   أعلم. واهلل عتيق ابن

 يتبني وال غريه عن ينقل أنه بسبب ، التأويل يف اخلطأ من قدياًم  له حصل ما ولعل

 أعلم. واهلل ، مسلم ملقدمة رشحه يف اهلل يمحه مقبل شيخنا قال كام ، فيه ما
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 ومن السلف كتب عىل ذلك بعد اهلل يمحه املصنف أقبلو كلذل انتبه لعله ثم

 فعاد خالفه من عىل ويد عنه ودافع اهلل يمحه السلف مذهب ونرص هنوجهم عىل صاي

 ومناوئاً  وأهله الباطل من متربماً  وأهله احلق عن منافًحا ،منهوًجا العقيدة صايف سلفيًا

 «األثر أهل عقيدة بيان يف الثمر طفق» هذا كتابه يف يقرأ والذ  عنه، وناهياً  ونائياً  له

 الكتاب من ذلك عىل أمثلة للنق بحاجة ولست ؛قلته ما صحة وجالء بوضوح يرى

 من إال البرش من أحد همن يسلم ال واخلطأ ، إليه فايجع يديك بني والكتاب ،السيام

 اهلل. عصم
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 :(1)عتيق بن محد الشيخ يسالة 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 صديق امللقب حممد املسمى املقدم الرشيف املعظم اإلمام إل قعتي بن محد من

 احلريق. عذاب من مآله يف وأجايه التحقيق من اهلل زاده

 السالم إبالغ للكتاب فاملوجب وبعد وبركاته اهلل ويمحة عليكم السالم

 واألحكام. السنن بك ونرش اإلسالم قواعد بك اهلل شيد واإلكرام والتحفي

 ياسخ فهم ذ  صادق أخ بظهوي ساية أخباي يبلغنا كان أنه اهلل وفقك علما

 خواناإل وقلة الزمان لغرابة ونرس بذلك فنفرح صديق له يقال مستقيمة وطريقة

  واألغالل. البدع أهل وكثرة

 فازددنا ،الفصول تلك يف «األحاديث حترير»و «احلطة» كتاب إلينا وصل ثم

 ابن يل وكان الناس، وعىل علينا اهلل فضل نم ذلك لكون ؛العظيم لربنا ومحدنا فرًحا،

 ،عليكم والتخرج بكم اللحوق إل يتوق فوجعل ،الطلب وحيب ،بالعلم يتشبث

 .األهواء وغلبة اجلهلة وعموم أقطاينا يف العلم لذهاب ؛جواهركم من وااللتقاط

 نأ نظن كنا ما عوجيباً  أمراً  فرأينا ،بكامله التفسري إلينا وصل إذ كذلك نحن فبينام

 التحريف من إلينا تصل التي التفاسري من امل منه قرب وما بمثله يسمح الزمان

                        
(1)

 الكتاب نقلهاحمقق وقد  حسن، بن صديق إل اهلل يمحه عتيق بن محد الشيخ أيسلها الرسالة هذه  

 املستعان. واهلل عندنا الكتاب وليس ،45 صـنوجد علامء ريمشاه من األول
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 يف التفاسري ويكوب اهلل مراد غري عىل اهلل كالم ومحل االستقامة طريقة عن واخلروج

 .كذلك السنة وجعلت ،الباطلة املذاهب عىل محلة

 تبعدهو ،يدتهعق وسالمة  منشيه قصد حسن لنا تبني التفسري ذلك يف نظرنا فلام

 قوله: قبيل من ذلك أن فعلمنا الكرام، السلف عليه ما غري مذهب تعمد من

نَاه  ﴿ ن ا ِمن   َوَعل م   .[65الكهف:]﴾ِعل امً  َلد 

 اهلل فضل وذلك ،ويرىض يبنا حيب كام طيباً  كثرياً  محداً  العاملني يب هلل فاحلمد

 ولكن يغبته وتضاعفت تائقال اشتياق فزاد العظيم الفضل ذو واهلل يشاء من يؤتيه

 يشأ مل وما كان اهلل شاء فام ،قدير يشء كل عىل واهلل مضاعفة واملثبطات كثرية العوائق

 . الناس هشاء وإن يكن مل

 :ومنها الياممة فلج يف مقرنا فإن املسافات، وطول الدياي تباعد العوائق فمن

 الدماء، واستباحة لاألموا هنب يف احلرامية وتسلط ،القطاع وكثرة ،الطريق خطر

 من الرشك، وأهل بل والضالل البدع أهل من الطريق يف ما ومنها: السبيل. وإخافة

 .اهلل قاتلهم أعداء وكلهم ،ونحوهم معتزيل إل وجهمي يافيض

 أن نرجو فنحن ذلك ومع يشداً  أمرنا من لنا وهيء يمحة لدنك من آتنا يبنا

 املوانع ويرفع الطريق يسهل وأن أهله من اجيعلن وأن ينرصه من الدين هلذا اهلل يبعث

 التحقيق من عليكم به اهلل من ما يأينا وملا عليه القادي فهو بذلك يمن أن ونسأله

 الكافية»ب املسامة القيم ابن نونية وكانت اآلالت من َتكنكم وعرفنا االطالع وسعة

 قارصة أفهامنا ولكن عناية هبا ولنا أيدينا بني «الناجية للفرقة االنتصاي يف الشافية

 أن يبلغنا ومل البيان إل حمتاجة مواضع وفيها ،مجلة العلم أبواب من مزجاة وبضاعتنا

 من يكن ذلك فافعل ذلك عىل تقدي أنك الظن عىل غلب لرشحها تصدى أحداً 
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 معناها وبيان رشحها قراها فاجعل ،اهلل شاء إن إليك واصلة وهي األجوي مكاسب

 يدت إال منهم طائفة تبق مل فإهنا ،البدع أهل جلميع حرباً  كنت ذلك النية يف وأصلح

 .عليها

 عىل هبا االستعانة :والثاين ،رشحها :أحدمها ،إليك بعثها من مقصدان فهذان

 الغربة وبالد الغرابة زمان يف لكونك ذلك إل حيتاج مثلك ألن ؛البدع أهل عىل الرد

 لشيخ «التسعينية»و «النقلو العقل» بكتاب  فعليك ذلك حريصًاعىل كنت فإن

 اجليوش»و «واملعطلة اجلهمية عىل املرسلة الصواعق» وكتاب ،تيمية ابن اإلسالم

 .والشفاء اهلدى فيهام فإن ،كتبهام من ونحوهن ،القيم البن «اإلسالمية

 سنة شعبان يف إلينا وصل العظيم التفسري هذا أن :وهو ،مهم يابع مقصد ولنا

 شوال يف الشهر هذا ويف فيه فنظرت ،هوجرية 1290 فوأل ومائتني وتسعني سبع

 حتتاج مواضع عىل فيه وقفت ذلك ومع ،بعضه من إال أَتكن ومل للحج الناس فتوجهز

 .حتقيق إل

 الكتاب هذا يف نظر إمعان منكم حيصل مل أنه :أحدمها ،سببني لذلك أن وظننت

 ديهيب سنني يده يف وإبقائه ترداده كثرة الكتب صنف من عىل والغالب ،إَتامه بعد

 ولعل غالبًا، الصحة ظنه عىل يغلب حتى ،العبايات ويبدل ويثبت ويمحو ويعيده

 .ذلك قبل بتلقيه عاجلوك األصحاب

 من وأخذت املتكلمة ببعض الظن أحسنت أنك الصنيع ظاهر أن :والثاين

 النظر َتعن ومل ،ذلك من شئ عليك فدخل ،بمعناه وبعًضا ،بلفظه ابعًض  عبايُتم

 إن فنقول ذلك من عليك دخل وما ،العضال الداء فيها مزخرفة عبايات وهلم ،يهاف
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 ما إل بالنسبة قليل وهو ،والعدل الصدق وحتر  احلق واعتامد القصد بحسن اهلل شاء

  وغريه. التفسري يف صنف ممن كثري فيه وقع

 هو وما قلته وجد احلديث ورشح التفاسري من كثري يف املنصف السني نظر وإذا

 قد أنه مع ،التأويل أهل مسلك منه مواضع يف التفسري هذا يف سلكتم وقد ،منه أكثر

 يف وقع ما أن عىل ومطلعة كافية وهي ،خمترصة التأويل ذم يف يسالة لكم إلينا وصل

 أهل خمالفة من التفسري يف وكذلك القليل. ذلك من وأنه تأمل غري من صدي التفسري

  ذلك. عىل يدل ما التأويل

 ظني عىل غلب ألنه ؛ذلك له ينبغي ال مثل كان وإن عليك اجرتأت أناو

 ،التكرب وعدم واملذاكرة التنبيه قبول الدين أئمة أخالق من وألن ؛التنبيه إل إضفاؤك

  أهل. غري القائل كان وإن

 وحترص العلم بأهل االجتامع حتب أنك بك اجتمع من بعض عن بلغني وألنه

 توفيق عنوان ذلك أن فرجوت ،بكثري دونك هو ممن لوو العلم وتقبل ،ذلك عىل

 ذلك. من وخرياً  كذلك اهلل جعلك

 املصنفات من يشء إلينا وصل إذا أنه عليه جرينا الذ  أن !اهلل أيشدك واعلم

 ،واألفعال والصفات العلو يف معتقده واعتربنا ،اختربناه حديث رشح أو التفسري يف

 حاصله الذ  األشاعرة مذهب أكثرهم أو ريناملتأخ من كثري عىل الغالب فوجدنا

 املرييس برش عن املويوثة بالتأويالت الباب هذا يف اآليات وتأويل ،العلو نفي

 .والضالل البدع أهل من وأرضابه

 صنف ما وأما ،فيها ذلك وجد ونحومها ومسلم البخاي  رشوح يف نظر ومن

 ونوًيا بصرية اهلل زقهي منف ،األلباب لذو  ظاهر فيه فاألمر والعقائد األصول يف
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 السنة أهل عليه وما ويسوله اهلل عن جاء ما عىل وعرضه ،قالوه فيام النظر وأمعن

 والنهاي، الليل بني الفرق يعرف كام ذلك وعرف ،بينهام املنافاة له تبني املحضة

 ففيه ،وأئمتها األمة سلف عليه وما ،والسنة الكتاب عىل وأقبل قالوه عام فأعرض

 .واملقنع الشفاء

 فلام ،ويقريه وخيتايه املتكلمون عليه وما السلف عليه ما يذكر املصنفني وبعض

 عليه ما اختياي يف وخالفتهم ،املذهبني ذكر يف وافقتهم وجدناك التفسري هذا اعتربنا

 .وتقريره السلف

 خري ال فإنه ،البدع أهل بمذهب الكتاب هذا تكرب ومل ذلك عىل اقترصت وليتك

 يغني ما السنة وأئمة السلف كالم يف وجد فقد ،صحيح يشء من فيه وما ،أكثره يف

  الصدوي. هلا تنرشح بعبايات عنه

 أل  :له قيل ملا اهلل يمحه الشوكاين عن بلغني ما نظري القصد من لكم يكون وقد

 ،الكتاب عن اإلعراض من ال :معناه ما قال الرشح؟ هذا يف الزيدية كالم تذكر يشء

 .وتلقيه قبوله إل أدعى ذلك ذكر أن ويجوت

 ما مع وأظهرها هبا، ويعتني يتلقاها من املحضة السنة أهل لكتب اهلل قيض وقد

 قد اهلل فإن وغالُتم، دعاُتم بعض وتكفري ،وعيبهم البدع أهل عىل الرد من ،فيها

 .كله الدين عىل يظهر أن الدين هلذا ضمن

 ذلك، بعض ولنذكر ،حتقيق إل حتتاج مواضع التفسري اهذ يف أن واملقصود:

 بعض يف الكالم أطلت قد فرأيتك االستواء آية عىل الكالم يف نظرت أين :فمنه

  تقدم. كام النفاة املبتدعة كالم بذكر املواضع
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 أنه عىل اآلية وظاهر :[يونس آية] يف كقولكم تعايًضا، الكالم يف أن :ومنه

 )ثم( كلمة ألن   ،أليضوا السموات خلق بعد العرش عىل استوى إنام سبحانه

 ألن ،للرتتيب ال العطف ملوجرد هنا «ثم»و [:الرعد سوية] يف قلتم ثم ،للرتتيب

 [:السوجدة سوية] يف قلتم وكذلك السموات. يفع عىل مرتب غري عليه االستواء

 الواو. بمعنى بل للرتتيب، «ثم» وليست

 :وجهني من هذا يف فلينظر

  التعايض. ظاهره أن أحدمها:

 يقوله إنام ،اآليات هذه يف للرتتيب ال العطف ملوجرد «ثم» بأن القول أن الثاين:

 السلف وأما .قوهلم عىل ظاهر الرتتيب وعدم ،والغلبة بالقهر االستواء فرس من

 عىل دليالً  املواضع مجيع يف اآليات اطراد جعلوا فقد التحقيق وأهل السنة وأئمة

 ،معروف هو كام ،تأويالُتم به وأبطلوا االستواء، نفاة عىل به ويدوا الرتتيب، ثبوت

 هذه عليك دخلت أين من رفانظ وغريه، تيمية ابن اإلسالم شيخ كالم يف ومقري

  .العبايات

 وهذا ،قوله عىل بنيت فلعلك ،ذلك تفهم التفسري يف عباية للراز  يأيت وقد

 آخرو ،عظيمة زالت فيه زل قد العقائد يف كالم فله بالفخر يلقب كان وإن الرجل

 .هؤالء بأمثال تغرت فال السنة. عىل ومات ذلك من تاب أنه نرجو ،احلرية أمره

  :«املحصل» يف اهلل يمحه اإلسالم شيخ قال

 املعتزلة وكتب وأمثاله، الراز  كتب مثل أهلها واملختلف الكالم كتب وسائر

 ولأص يف يسوله به اهلل بعث ما فيها يوجد ال ،هؤالء ونحو والفالسفة، والشيعة

 .«السنة منهاج» من انتهى .بباطل ملبوس حق فيها وجد بل الدين،
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  :«املحصل» يف ءالعلام بعض قال وقد

 حاصله الدين أصول يف حمصل

 

 دين بال أصالً  حتصيله بعد من 

 وما املبني والرشك الضالل أصل 

 

 الشاطني وحي وأكثره فيه 

 .!؟هؤالء قول مثل عىل يعتمد أن عاقل نفس تسمح فكيف  

 يليق استواء العرش عىل استوى :أيًضا [يونس سوية] يف قلتم مأنك :ذلك ومن

 عن واملعبود املكان عن الديان تقدس وقد املفوضني. السلف طريقة وهذه ،بوجالله

  انتهى. احلدود

 أهنم :وهو ،السلف إل وينسبونه النفاة بعض يقوله ما بالتفويض املراد كان فإن

 ال أهنم :أو ،باهلل تليق معان هلا يعتقدوا أن غري من هبا ويؤمنون ،األلفاظ يمرون

 .النفاة من السلف عىل كذب فهذا ،معانيها يعرفون

 حقيقة ينفوا ومل الكيفية علم ينفون فإنام ،كيف بال تجاء كام :السلف قال وإذا

 قالوا امل باهلل يليق ال ما عىل ملعناه فهم غري من املوجرد باللفظ آمنوا قد كانوا ولو الصفة.

 فاالستواء ،كيف بال تجاء كام وأمروها ،معقول غري والكيف ،جمهول غري ستواءاال

  اجلر. حروف بمنزلة جمهوالً  بل معلوًما حينئذ يكون ال

 وإنام معنى، اللفظ من يفهم مل إذا الكيفية علم نفس إل حيتاج ال فإنه وأيضاً 

 تيمية ابن اإلسالم شيخ كالم هذا .الصفات ثبتت إذا الكيفية علم نفس إل حيتاج

 األلفاظ بعض عليك دخل أنه املراد ولكن ،اعتقادك هذا أن نشك وال ،تعال اهلل يمحه

 ذلك. ملثل فتنبه ،مرادهم تتصوي مل البدع أهل كالم من
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 وال بنفي فيه السلف ينطق مل فهذا ،املكان عن الديان يتقدس :القائل قول وأما

 لفظ ألن ؛خلقه عىل اهلل علو نفي به ومرادهم ،منياملتكل عبايات من وهو ،إثبات

 .والعلو اجلهة كلفظ ،والباطل احلق حيتمل ،إمجال فيه املكان

 ذلك إل فايجع القيم وابن اإلسالم شيخ كتب يف معروف ذلك يف والكالم

 ،والسنة الكتاب يف ويد ما عىل الباب هذا يف االقتصاي وحسب ،به نطيل وال ،جتده

 ال ،يسوله وصفه أو ،نفسه به وصف بام إال اهلل يوصف ال د:أمح اماإلم قال كام

 .واحلديث القرآن يتوجاوز

تََوى ث م  ﴿ تعال: قوله عند ذكرتم ما ذلك ومن   إَِل  اس 
ِ
اَمء  .[11]فصلت:﴾الس 

 ذكرها وقد .متأخر ووجودها ،السامء عىل متقدم األيض جرم خلق إن :قيل وقد

 .إليه املصري جيب جيد مجع هذا العلم أهل من مجاعة

 ،فقط والتكوين اإلجياد عن عباية ليس اخللق أن :اجلواب السوجدة ﴾حم﴿ ويف

 إحداث بعد يومني يف األيض حيدث أن ﴾قىض﴿ واملعنى ،أيضاً  التقدير عن عباية بل

 دحا ثم ،بعدها السامء خلق ثم ،أوالً  األيض خلق أنه :املشهوي واجلواب .السامء

 تعايض. نوع هذا ففي ،أول لواألو ،وحدها األيض

 :وقيل ألهله. واإلحسان اخلري إيادة :والرمحة البسملة عىل قولكم ذلك ومن

 عىل فهو .يستحقه ال من إل واإلحسان اخلري وإسداء ،العقاب يستحق من عقوبة ترك

 .انتهى فعل صفة الثاين وعىل ،صفة األول

 إل الصفات هذه ونيرد ،البدع أهل بعض عن املعروف التأويل هو وهذا

 اهلل إل نسبتها يصلح ال القلب ويقة الرمحة إن :قالوا حيث ،فهموه مما فراًيا اإليادة

  .تعال
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 يعلم ال ،بوجالله تليق الرب ويمحة ،املخلوق يمحة هذه :السنة أهل هلم فقال

 :هي اإليادة فإن الرمحة. يف منه فروا ما نظري اإليادة يف ويلزمهم ،هو إال هي كيف

 وإما ،الصفات مجيع يف احلق وهو تعال بالرب تيلق إيادة تثبت أن فإما ،القلب لمي

 .الباطل وهو بالتأويل تقابل أن

 يليق ما إال الرب صفات من يفهموا مل أهنم جهة من النفاة عىل دخلت واآلفة

 بالتأويالت. ويقابلونه ذلك لينفوا فذهبوا ،باملخلوق

 أثبتوا واجلامعة السنة وأهل آخًرا. فعطلوا ،أوالً  شبهوا إهنم اإلسالم: شيخ قال

 من فسلموا ،املخلوقني مشاهبة عنه ونفوا ،بوجالله يليق ما عىل الصفات مجيع هلل

 عىل اآليات بعض محل من التفسري هذا يف أكثرتم أنكم :ذلك ومن .والتعطيل التشبيه

 القرون بعد حدث وجماز حقيقة إل الكالم تقسيم أن علمتم وقد ،وأنواعه املوجاز

 ،بإحسان هلم التابعون وال ،أصحابه وال ،يسوله وال ،به الرب يتكلم ومل ،املفضلة

 مما هذا أن ومراده ،اللغة هذا :اآليات بعض يف يقول اللغة أهل من به يتكلم والذ 

 يصح املوجاز إن قالوا: وقد سيام وال بباله خطر وال احلادث هبذا يرد مل ،اللغة يف جيوز

 .ذلك مثل عىل القرآنية اآليات محل يليق ففكي ،نفيه

 كفى بام «الكبري اإليامن» كتاب يف تعال اهلل يمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ أتى وقد

 من وأجاب ،ذكروها التي األمثلة وبعض ،هبا استدلوا التي اآليات وذكر ،وشفى

 .الصواب عرف املنصف طالعه إذا بام ذلك

 قد فإهنم املتأخرين إطباق هيولنك وال ،لنصوصا يف خيل ال املوجاز أن وقواعده

 بالرجال. احلق ال ،باحلق الرجال يعرف والعاقل ،منه رش هو ما عىل أطبقوا
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 تعال واهلل كثرت. وإن الناس بأقوال يغرت مل والسنة اإلسالم غربة عرف ومن 

ثَرَ  ت طِع   َوإِن  ﴿ يقول: ضِ  يِف  َمن   أَك   اآلية﴾اهللِ  َسبِيلِ  َعن   ي ِضلهوكَ  األَي 

  .[116]األنعام:

 ولكنه ،حسنة مواضع تفسريه يف وله ،الزخمرش  املعاين يف بحثًا الناس لغأب ومن

 اهلل عىل واحلكم ،التأويالت يف والتكلف ،الصفات ونفي ،باالعتزال معروف

 تفسريه ويف ،هلم والتنقص ،وذمهم ،السلف سبه من عليه هو ما مع ،الباطلة بالرشيعة

 .السنة أهل من اخلواص إال يعرفها ال عقايب

  العلامء: بعض فيه قال وقد

 لقائل جمال فيه ولكنه

 

 املخانقا أخذن قد سوء توزال 

 إشاية القليل معنى يف ويشهد 

 

 اشقاقشال تسمى ألفاظ بتكثري 

 قائالً  ليس ما اهلل فيها يقول 

 

 وامقا اخلطاية يف جمامً  وكان 

 ضلة األئمة أعالم ويشتم 

 

 املضائقا أوجلوه إن سيام وال 

 يمحة اهلل من تدايكه مل لئن 

 

 مرافقا للكافرين يرى لسوف 

 يتعلق فيام سيام ال ،باملحقق يليق ال هؤالء أقوال مثل عىل االعتامد أن :واملقصود 

 ،قبله ومن ،وأقرانه ،الطرب  جرير بن حممد مثل ترى  وأنت .وتوحيده اهلل بمعرفة

 كابن املتأخرين من املحققون وكذلك .األموي هذه عىل يعرج مل ،زمانه يف بهيقر ومن

 منه. استنبطوا وما تعال اهلل يمحهم السلف عن املأثوي هو وكام ونحوهم. كثري

 .وكرمه بمنه ،واجلامعة السنة أهل زمرة يف وحيرشنا ،املوحدين بآثاي يلحقنا أن اهلل سألن
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 ينفع أن اهلل من جاءي ،ويسوله هلل نصًحا الكالم هذا بمثل عليك اجرتأت وقد

 منك أنتظر وأنا يسومه، إال يبق ومل ،النافع العلم فيه ذهب الذ  ،الزمان هذا يف بك

  اخلطاب. من مني صدي ما ويد ،اجلواب

 قليلة بالد يف وكنت ،مصنفاتك بعض فيها ىسم   وقد ،الرتمجة يأيت ملا إين ثم

 خال قيل: كام ،رضويُتم ألجل ؛ناسال أموي يف بالدخول ابتليت وقد الكتب. فيها

 من السول بلوغ»ب علينا (1)تفضل جنابك من والتمس .واصفر  فبييض اجلو لك

 آيات رشح املرام نيل»و «البهية الديي رشح الندية الروضة»و ،«الرسول أقضية

 معونة أعاملك صالح من فاجعل ،كلها هذه إل عظيمة رضوية يف فنحن .«األحكام

 يد عىل ذلك وليكن .تعال اهلل شاء إن مأجوياً  إلينا هبا وابعث ،هبا وحمبيك إخوانك

  بأحوالكم. تعريًفا لنا واكتب ،املرشفة املكرمة مكة يف الساكن ،عيسى بنا أمحد األخ

 عىل واحرص ،عنك وحيفظه ،به ويعتني ،العلم هذا يتلقى من منكم أحًدا ولعل

  ذلك. لك هيب أن اهلل نسألو ،واآلخرة الدنيا رشف لك جيمع أن طمًعا ذلك

 ويل ،املنية هوجوم آمن ال ،األعامي معرتك يف وأنا السبعني بلغت قد أين اعلم ثم

 ،العزيزعبد ويليه ،أوالً  املذكوي سعد كبريهم ،العلم يطلبون ثالثة منهم ،ثامنية أوالد

 ايصغ وبقيتهم وحيفظها. هبا يعتز وممن لكتبل أهل أهنم ونرجوا اللطيف، عبد تهوحت

  املكتب. يف هو من منهم

َواِجنَا ِمن   َلنَا َهب   َيب نَا﴿ دعائنا: ومن اتِنَا أَز  ي  ةَ  َوذ يِّ ر  ني    ق  َعل نَا أَع  ت ِقنيَ  َواج   لِل م 

َعل نَا َيب نَا﴿ ،[04]الفرقان:﴾إَِماماً  ِ  َواج  َمني 
لِ س  تِنَا َوِمن   َلَك  م  ي  يِّ ةً  ذ  لَِمةً  أ م  س   اَوأَِينَ  َلَك  م 

                        
(1)

 (.)تفضالً  صوابه ولعل كذا 
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اب   أَن َت  إِن َك  َعَلي نَا َوت ب   َمنَاِسَكنَا ِحيم   الت و   صالح من تنسنا ال.[121]البقرة:﴾الر 

 وبركاته. اهلل ويمحة عليكم مبذول.والسالم لك هو كام دعائك

 وسلم. وصحبه وآله حممد عىل اهلل وصىل

 .الرسالة نص ىانته
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 عليه ءالعلام ثناء

 اي:البيط الرزاق عبد الشيخ قال 

 جمدًدا إشاعتها، يف جمتهًدا ،واملفهوم باملنطوق منها متضلًعا ،بالعلوم مليًا كان)

 من واحد كل مع ويتواضع ،املسلمني كأحد الرشيفة ذاته يرى كونه مع إلذاعتها

 عن بقلبه يتوجاىف ،وزخايفها الدنيا عن كامله ويتحاشى ،العاملني يب هلل الناس

 السنة من البيضاء باألدلة املكان ذلك يف املليئة ةالسن وإحياء ،ومطامعها مراقيها

 .الفرقانو

 ،وأوانه عرصه يف فضالً  برع الذ  سيدهم وابن ،زمانه يف اهلند علامء سيد فهو

 (.2/045) «البرش حلية» من اهـ .(النوايص له فخضعت

 الدمشقي: منري حممد الشيخ عنه ويقول 

 من اهـ.األقطاي مجيع عىل وفال.هب به افتخرت الذ  ،البدعة قامع ،السنة حميي

 .(91)ص لقامن[ مجال ـ]أخرتل «القنوجي حسن صديق السيد» كتاب

 :(99)ص السابق املرجع يف كام ،احلسني عبداحلي السيد معارصه عنه وقال 

 األقطاي وبدي ،العربية العلوم حميي ،والقرآن احلديث وترمجان ،الزمان عالمة

 اهلندية.اهـ
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 اتهمؤلف

 بالعربية: هو مما منها ،وغريها بالعربية مؤلفاً  وثالثني نيمائت نحو

 .«القرآن مقاصد يف البيان فتح» -1

 .«األحكام آيات تفسري يف املرام نيل» -2

 .«الساعة يد  بني يكون وما كان ملا اإلذاعة» -3

 .«الستة الصحاح ذكر يف احلطة» -4

 .«املرام بلوغ ترمجة من البسام الروض» -5

 .«املرام بلوغ رشح لعالما فتح» -6

 .«البخاي  أدلة حلل الباي  عون» -0

 .«الصحيح االعتقاد برشح الرجيح االنتقاد» -1

 .«اخلالص الدين» -9

 .«السنة ألهل اجلنة ببشاية الغنة» -10

 الكتاب. هذا وهو ،«األثر أهل عقيدة بيان يف الثمر قطف» -11

 .«األصول علم من املأمول حصول» -12

 .«البهية الدي رشح الندية وضةالر» -13

 .«اللغة أصول يف البلغة» -14

 .«االشتقاق علم يف اخلفاق العلم» -15

 .«واألول األخر الطراز مآثر جواهر من املكلل التاج» -16
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 .«السنة أهل تراجم يف اجلنة يياض» -10

 .«العلوم أبوجد» -11

 املختلفة جهوده

 خدمة يف متنوعة،كلها ،وأعامل خمتلفة علمية بوجهود حسن بن صديق قام لقد

 : فمنها واملسلمني اإلسالم

 . وخطابة كتابة اهلل إل الدعوة -1

 . العلم طالب وتشوجيع ، والتدييس ، التعليم بواجب قيامه -2

 هبوبال. بملكة زواجه بعد علمية ومعاهد مدايس عدة أنشأ -3

 ، لكتبا لنرش الفائدة من هذا يف ما خيفى وال ، هبوبال يف مطابع أيبع  أنشأ -4

 .للناس واخلري

 املنكر.  عن والنهي باملعروف األمر -5

 ؤهاأعد حايبه حتى ، السلف عقيدة نرش يف عليه مشكوًيا جهًدا بذل -6

      الوهايب! املذهب ينرش أنه بدعوى

حسناته. ميزان يف تكون أن نرجو التي الصاحلة األعامل وغريهامن
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 وفاته:

 وغسل ،1300 سنة/اآلخر مجاد/19 ،العشاء صالة بعد ،األيبعاء يوم كانت

ل ،الفوجر بعد اخلميس يوم  .عليه وص 

 واسعة. يمحة اهلل فرمحه ،صيتهو فنفذت ،السنة عىل يدفن أن أوىص قد وكان
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 [فلالس اعتقاد ]أصل

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 والسالم والصالة خلقه، به يصفه ما فوق نفسه، وصف كام هو الذ  هلل احلمد

 الذين وصحبه آله ىلوع ،وصدقه يشده شئ كل يف تبني الذ  هعبد ،دحمم يسوله عىل

 .حقه كان كام ،سبيله واتبعوا ،هبديه َتسكوا

 :وبعد

 ،ومالئكته باهلل، اإليامن :هو ،والسنة احلديث أصحاب عليه ما لةمج أن فاعلم

 ويسله. ،وكتبه

 وصفه وبام ،العزيز  كتابه يف املقدسة نفسه هب وصف بام يامناإل :باهلل اإليامن ومن

 وال تكييف، وال تعطيل، وال ،حتريف غري من ،وسلم عليه اهلل صىل حممد يسوله به

 الو ،االعلي وصفاته احلسنى وبأسامئه وتعال سبحانه باهلل فيؤمنون ،تأويل وال َتثيل،

 أسامئه يف يلحدون وال ،مواضعه عن الكلم حيرفون وال نفسه، به وصف ما عنه ينفون

 ال سبحانه ألنه يعطلونه، وال ،خلقه بصفات صفاته يمثلون وال ،يكيفون وال ،وآياته

ء   َكِمث لِهِ  َلي َس ﴿ :ألنه بخلقه يقاس وال له، ند وال له، كفو وال له سمي وَ  يَش   َوه 

ِميع    [.11﴾]الشويى:ري  البَِص  الس 

 ،خلقه من احديثً  وأحسن ،قيالً  وأصدق ،وبغريه بنفسه أعلم سبحانه وهو

قون صادقون ويسله َصد   قال: ولذلك يعلمون، ماال عليه يقولون الذين فبخال ،م 
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ب َحانَ ﴿ ةِ ال َيبِّ  َيبَِّك  س  َسلنِيَ امل   َعىَل  َوَسالَم   .َيِصف ونَ  َعام   ِعز  د  احلَ وَ  .ر   بِّ يَ  هللِ  م 

 .[112-110ت:]الصافا ﴾َعاملنَِيَ ال

 ما لسالمة ؛املرسلني عىل موسل   ،للرسل املخالفون به وصف عام نفسه فسبح

 به وصف فيام وتعال سبحانه اهلل مجع وقد ،والزلل واخللل والعيب النقص من قالوه

 ،املرسلون به تجاء عام واجلامعة السنة ألهل عدول فال ،واإلثبات النفي بني نفسه

 والشهداء والصديقني النبيني من عليهم أنعم الذين رصاط ،املستقيم الرصاط فإنه

 . والصاحلني

 ثلث تعدل يالت ،«اإلخالص سوية» يف نفسه به وصف ما اجلملة هذه ومن

ل  :﴿ فقال وسلم عليه اهلل صىل حممد لسان عىل نالقرآ وَ  ق  َمد   اهلل   .أََحد   اهلل   ه   مَل   .الص 

ن   َومَل   .ي وَلد   َومَل   َيلِد   ًوا َله   َيك  ف   .﴾أََحد   ك 

وَ  ال  إِ  إَِلهَ  الَ  اهلل ﴿ يقول: حيث اهلل كتاب يف آية أعظم يف نفسه به وصف وما  ه 

ه   الَ  َقيهوم  ال يه احلَ  ذ  م   َوالَ  ِسنَة   َتأ خ  اَمَواِت  يِف  َما َله   َنو  ضِ  يِف  َوَما الس   ال ِذ  َذا َمن   األَي 

َفع   نِهِ  إاِل   ِعن َده   َيش  َلم   بِإِذ  َ  َما َيع  م   َوَما أَي ِدهيِم   َبني  ِيط ونَ  َوالَ  َخل َفه    حي 
 
ء  ِعل ِمهِ  ِمن   بََِش 

ِسيهه   َوِسعَ  َشاءَ  باَِم  إاِل   ر  اَمَواِت  ك  َض  الس  ه   َوالَ  َواألَي  اَم  َيئ ود  ظ ه  وَ  ِحف   َعِله ال َوه 

 .[255﴾]البقرة:َعظِيم  ال

 شيطان يقربه وال حافظ اهلل من عليه يزل مل ليلة يف اآلية هذه قرأ من» كان وهلذا

 .(1)«يصبح حتى

                        
 عوف حدثنا  ،أبوعمرو اهليثم بن عثامن قال قال: (2311) برقم اتعليقً  البخاي  يواه صحيح (1)

 آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول وكلني :قال عنه اهلل ييض هريرة أيب عن سريين بن حممد عن
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 أليفعنك واهلل :وقلت  ،فأخذته  ،الطعام من حيثو فوجعل  ،آت فأتاين  ،يمضان زكاة بحفظ وسلم

 :قال .شديدة حاجة ويل  ،عيال وعل  ،حمتاج إين :قال وسلم. آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول إل

 .عنه فخليت

 :قال «البايحة أسريك فعل ما  ،هريرة أبا يا» وسلم: آله وعىل عليه اهلل صىل النبي فقال فأصبحت

  ،كذبك قد إنه أما» :قال .سبيله فخليت  ،فرمحته  ،وعيااًل   ،شديدة حاجة شكا !اهلل يسول يا :قلت

 «سيعود إنه» وسلم: آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول لقول سيعود أنه فعرفت «وسيعود

 آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول إل أليفعنك :فقلت فأخذته  ،الطعام من حيثو فوجاء  ،فرصدته

 .سبيله فخليت  ،فرمحته  ،أعود ال  ،عيال وعل  ،حمتاج فإين  ،دعني :قال وسلم.

 «؟أسريك فعل ما  ،هريرة أبا يا» وسلم: آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول يل فقال  ،فأصبحت

  ،كذبك قد إنه أما» :قال .سبيله فخليت  ،فرمحته  ،وعيااًل   ،شديدة حاجة شكا اهلل يسول يا :قلت

 وهذا  ،اهلل يسول إل أليفعنك :فقلت فأخذته  ،الطعام من حيثو فوجاء  ،الثالثة فرصدته «.وسيعود

 ما :قلت .هبا اهلل ينفعك كلامت أعلمك دعني :قال .تعود ثم تعود ال تزعم أنك  ،مرات ثالث آخر

 ختتم حتى ﴾القيوم احلي هو إال إله ال اهلل﴿ :الكريس آية فاقرأ فراشك إل أويت إذا :قال ؟هو

 .سبيله فخليت  ،تصبح حتى شيطان يقربنك وال  ،حافظ اهلل من عليك يزال لن فإنك  ،اآلية

 يا :قلت «؟البايحة أسريك فعل ما» وسلم: آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول يل فقال فأصبحت

 :يل قال :قلت «.؟هي ما» :قال .سبيله خليتف  ،هبا اهلل ينفعني كلامت يعلمني أنه زعم  ،اهلل يسول

 ﴾القيوم احلي هو إال إله ال اهلل﴿ اآلية ختتم حتى أوهلا من الكريس آية فاقرأ فراشك إل أويت إذا

 عىل يشء أحرص وكانوا  ،تصبح حتى شيطان يقربك وال  ،حافظ اهلل من عليك يزال لن :يل وقال

 ختاطب من تعلم ،كذوب وهو صدقك قد إنه أما» وسلم: هآل وعىل عليه اهلل صىل النبي فقال .اخلري

 .«شيطان ذاك» :قال .ال :قال «؟هريرة أبا يا ليال ثالث منذ

 (959) رقمب «والليلة  اليوم عمل» يف النسائي ووصله  ،اخمترًص  (5010و 3205) برقم ويواه

 برقم «صحيحه» يف زيمةخ وابن به.  ،اهليثم بن عثامن حدثنا :قال يعقوب بن إبراهيم أخربنا :قال

 فذكره.  ،اهليثم بن عثامن حدثنا  ،غريب غريب بخرب برشالبرص  بن هالل حدثنا :قال (2424)

 دالئل» ويف   ،خزيمة بن الرس  طريق من (2311) برقم (2/452) «الشعب» يف والبيهقي

 رشح» يف والبغو  به.  ،عثامن عن كالمها  ،غالب بن حممد طريق من (101-0/100) «النبوة

 به.  ،اهليثم عن إسامعيل بن حممد  من (1196) برقم «السنة

 كان أبوحاتم: قال .البرص  عمرو أبو :وهو  ،اهليثم بن عثامن أن غري   ،صحيح حديث وهذا

 .تغريه عىل يدل وهذا .يتلقن بآخره
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 من (1010) برقم «القرآن فضائل» ويف  ،(951 رقم)ب «والليلة اليوم عمل» يف النسائي يواه وقد

 فصح  ،نحوه  ،هريرة أيب عن املتوكل أيب عن العبد  وهو مسلم بن إسامعيل طريق من «الكربى»

 .هلل واحلمد  احلديث،

 

 :كعب بن يبأ   حديث من وجاء

 وابن  ،(960) برقم «والليلة اليوم عمل» يف والنسائي  ،(1/21) «الكبري التاييخ» البخاي  يواه

  ،(544) برقم (2/065) «النبوة دالئل» يف نعيم وأبو  ،(014) برقم «اإلحسان» يف كام حبان

 كلهم (1191) برقم «السنة رشح» يف والبغو   ،(109-0/101) «النبوة دالئل» يف والبيهقي

 أنه :حدثه أباه أن :كعب بن أيب ابن حدثني :قال كثري أيب بن حييى حدثنا :قال األوزاعي طريق من

 نحوه. فذكر  ،جرن هلم كان

 من (961) برقم «والليلة اليوم عمل» يف والنسائي  ،(21-1/20) «التاييخ» يف البخاي  وىوي

 حممد حدثنا :قال التميمي الحق بن احلرضمي حدثنا  ،حييى حدثني :قال  شداد بن حرب طريق

 فذكره.  ،جرن جلد  كان :قال كعب بن أيب بنا

 بن حممد عن :قال أنه إال .به  ،شداد بن حرب طريق من (1/562) «املستديك» يف كمااحل ويواه

 فذكره.  ،يب()أ   جده عن كعب أيب بن عمرو

 بن احلرضمي عن حييى عن شيبان طريق من (962) برقم «والليلة اليوم عمل» يف النسائي ويواه

 فذكره.  ،طعام من جرن أليب كان :قال (حممد جد) كعب بن أيب كان :قال حممد عن الحق

 أيب ابن ترمجه .حال جمهول وهو  ،كعب بن أيب بن عمرو بن حممد :هو كعب بن أيب ابن أن فتبني

 حممد عنه الرواة يف وذكر   الً،تعدي وال اجرًح  فيه يذكر ومل (1/30) «والتعديل اجلرح» يف حاتم

 فقط.  زياية بن سعد بن الرمحن عبد بنا

 ضعيف. أيب فحديث

 برقم «الشاميني مسند» ويف  (،190/يقم20) «الكبري» يف الطرباين يواه معاذ حديث من وجاء 

  الوليد، بن بقية ثنا  مصفى، بن حممد ثنا  احلميص، عرق ابن حممد بن إبراهيم حدثنا قال: (1612)

 فذكره. معاذ. عن القريش جابر بن احلسن عن عامر بن لقامن عن مديك بن عقيل ثنا

 معتمد(. )غري :(1/63) امليزان يف الذهبي قال  عرق، بن حممد بن وإبراهيم

 «.التهذيب» من ترمجته يف كام حال جمهول األزهر: أبو السلمي وهو  مديك، بن عقيلو

 «.التهذيب» يف ترمجته  حال، جمهول  جابر، بن واحلسن

 ضعيف. معاذ فحديث
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وَ :﴿ تعال قوله هومن ل   ه  وَ  بَاطِن  الوَ  َوالظ اِهر   َواآلِخر   األَو  لِّ  َوه    بِك 
 
ء  يَش 

 .[3:﴾]احلديدَعلِيم  

وَ  :﴿وقوله يم    َعلِيم  ال َوه 
َكِ  .[2﴾]التحريم:احل 

وَ ﴿ :وقوله  .[1: ﴾]سبأاخلَبرِي   كِيم  احلَ  َوه 

َلم  ﴿ : وقوله ضِ  يِف  َيلِج   َما َيع    ِمنَ  َين ِزل   َوَما ِمن َها ج  خَي ر   َوَما األَي 
ِ
اَمء  َوَما الس 

ج   ر   . [4: ﴾]احلديدفِيَها َيع 

َها الَ  َغي ِب ال َمَفاتِح   َوِعن َده  ﴿ وقوله:   َلم  وَ  إاِل   َيع  َلم   ه  رِ الوَ  رَبِّ ال يِف  َما َوَيع   بَح 

ط   َوَما ق  َها إاِل   َوَيَقة   ِمن   َتس  َلم  ضِ  ِت ظ ل اَم  يِف  َحب ة   َوالَ  َيع   َيابِس   َوالَ  َيط ب   َوالَ  األَي 

بنِي   كِتَاب   يِف  إاِل    .[59]األنعام:﴾م 

 .[11﴾]فاطر:بِِعل ِمهِ  إاِل   َتَضع   َوالَ  أ ن ثَى ِمن   حَت ِمل   َوَما﴿ :وقوله

                                                        
 (2/066) «النبوة دالئل» يف وأبونعيم  ،(2110) برقم الرتمذ  يواه أيوب أيب حديث من وجاء 

 أيب عن ليىل أيب بن عبدالرمحن عن عيسى أخيه عن ليىل أيب ابن عن سفيان طريق من (545) يقم

 فذكره. منه. فتأخذ الغول جتئ فكانت  ،َتر فيها سهوة له كانت أنه أيوب:

 ضعيف. ليىل أيب بن عبدالرمحن بن حممد هو:  ،ليىل أيب وابن

  (.515) يقم «ريالكب» يف الطرباين يواه  ،الطرباين عند الساعد  أسيد عن وجاء 

 يرويه  ،احلديث منكر األزد : قال  ،وقاص أيب بن سعد بن إسحاق بن عثامن بن عبداهلل سنده ويف

 جده. عن أبيه عن أسيد( أيب بن محزة بن )مالك ألمه جده عن

 «.التهذيب ُتذيب» يف كام عليه. يتابع ال وقال:  ،حديثًا البخاي  له ذكر  ،محزة بن مالك وجده

 بن مالك طريق من (0/110111) «الدالئل» يف البيهقي يواه احلصيب. بن بريدة عن وجاء 

 فذكره. أمية. عن بريدة بن عبداهلل عن مغول

 يكونا أن فيحتمل معاذ قصة غري وهذا  ،أبيه عن بريدة بن عبداهلل عن قال كذا عقبه: البيهقي وقال

  ترمجة. له أجد مل السلمي. حامد سنده: ويف  حمفوظني.اهـ

 عنه. اهلل ييض هريرة أيب عن إال احلديث فاليصح
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وا﴿ وقوله: َلم  لِّ  َعىَل  اهللَ  أَن   لِتَع    ك 
 
ء لِّ  أََحاطَ  َقد   اهللَ  َوأَن   َقِدير   يَش   يَش   بِك 

 
 ء

اًم   .[12﴾]الطالق:ِعل 

ل  ﴿ وقوله: وت   الَ  ال ِذ  يِّ احلَ  َعىَل  َوَتَوك   .[51]الفرقان:﴾َيم 

وَ  اهللَ  إِن  ﴿ :وقوله اق   ه  ز  ةِ ال ذ و الر  و   .[51]الذاييات:﴾املَتنِي   ق 

ء   َكِمث لِهِ  َلي َس ﴿ :وقوله وَ  يَش  ِميع   َوه   .[11﴾]الشويى:البَِصري   الس 

 .[51﴾]النساء:َبِصرًيا َسِميًعا َكانَ  اهللَ  إِن  ﴿ :قوله و

الَ ﴿ : وقوله ةَ  الَ  اهلل   َشاءَ  َما ق ل َت  َجن تََك  َدَخل َت  إِذ   َوَلو   إاِل   ق و 

 .[39:﴾]الكهفبِاهللِ 

م   اهللَ  إِن  ﴿ وقوله:  . [1]املائدة:﴾ي ِريد   َما حَي ك 

ح   هَيِدَيه   أَن   اهلل   ي ِردِ  َفَمن  ﴿ وقوله: َ َيه   َيرش  الَمِ  َصد  ِس   ي ِضل ه   أَن   ي ِرد   َوَمن   لِْل 

َيه   جَي َعل   د   َكأَن اَم  َحَرًجا َضيًِّقا َصد  ع    يِف  َيص 
ِ
اَمء  [.125﴾]األنعام:الس 

ِبه  َواهلل  ﴿ وقوله: ِسننِيَ امل   حي   [.134:عمران ]آل﴾ح 

ِبه  اهللَ  إِن  :﴿ وقوله ِسطنِيَ امل   حي   [.9:﴾]احلوجراتق 

ِبه  اهللَ  إِن  ﴿ وقوله: ابنِيَ  حي  ِبه  الت و  ِرينَ  َوحي   [.222البقرة:﴾]امل تََطهِّ

ن ت م   إِن   ق ل  ﴿ وقوله: بهونَ  ك 
ِ بِع ويِن  اهللَ  حت  م   َفات   [.31:عمران ﴾]آلاهلل   حي  بِب ك 

َف ﴿ وقوله: م   اهلل   َيأ ِت  َفَسو  م   بَِقو  ِبهه  ِبهوَنه   حي   [.54﴾]املائدة:َوحي 

ِبه  اهللَ  إِن  ﴿ :هوقول ا َسبِيلِهِ  يِف  ي َقاتِل ونَ  ال ِذينَ  حي   .[4:﴾]الصفَصفًّ

وَ ﴿ وقوله:  .[14:﴾]الربوجَود ود  ال َغف وي  ال َوه 

َنِ  اهللِ  مِ ِبِس  ﴿ وقوله: مح  ِحيمِ  الر   .[30]النمل:﴾الر 

نَا﴿ :وقوله َت  َيب  ل   َوِسع    ك 
 
ء َةً  يَش  اًم  َيمح   .[0]غافر:﴾َوِعل 



                                                            32    

 

ِمننِيَ امل  بِ  َوَكانَ ﴿ :وقوله  .[43:﴾]األحزابَيِحياًم  ؤ 

َتِي﴿ وقوله: ل   َوِسَعت   َوَيمح    ك 
 
ء  .[156:]األعراف﴾يَش 

م   َكتََب ﴿ :وقوله ِسهِ  َعىَل  َيبهك  َةَ  َنف  مح   .[54﴾]األنعام:الر 

وَ ﴿ :وقوله ِحيم   َغف وي  ال َوه   .[100:]يونس﴾الر 

َحم   وَ َوه   َحافًِظا َخري    َفاهلل  ﴿ وقوله: امِحنِيَ  أَي   .[64﴾]يوسف:الر 

 .[93:]النساء﴾َوَلَعنَه   َعَلي هِ  اهلل   َوَغِضَب ﴿ :وقوله

وا بِأهَن  م  ﴿ وقوله: بَع  َخطَ  َما ات  وا اهللَ  أَس  َواَنه   َوَكِره   .[21: ﴾]حممدِيض 

وَنا َفَلام  ﴿ :وقوله نَا آَسف  م   انتََقم   .[55:]الزخرف﴾ِمن ه 

م   اهلل   َكِرهَ  َوَلكِن  ﴿ :وقوله  .[46:]التوبة﴾ان بَِعاَثه 

ونَ  َهل  ﴿ :وقوله م   أَن   إاِل   َينظ ر   .[210﴾]البقرة:َغاَممِ ال ِمنَ  ظ َلل   يِف  اهلل   َيأ تِيَه 

 .[151:]األنعام﴾َيبهَك  َيأ ِتَ  َأو  ﴿ :وقوله

 .[22:]الفوجر﴾َيبهَك  َوَجاءَ :﴿ وقوله

ه   َوَيب َقى﴿ :وقوله  .[20:ن]الرمح﴾َيبَِّك  َوج 

له ﴿ :وقوله   ك 
 
ء َهه   إاِل   َهالِك   يَش   .[11:]القصص﴾َوج 

دَ  أَن   َمنََعَك  َما﴿ وقوله: وج  ت   ملَِا َتس   .[05﴾]ص:بِيََد    َخَلق 

وَطتَانِ  َيَداه   َبل  ﴿ وقوله:  .[64:]املائدة﴾َيَشاء   َكي َف  ي نِفق   َمب س 

ي نِنَا َفإِن َك ﴿وقوله:  .[41:]الطوي﴾بِأَع 

ي نِنَا جَت ِر ﴿ :وقوله  .[14:]القمر﴾بِأَع 

نَعَ ﴿ :وقوله  .[39]طه:﴾َعي نِي َعىَل  َولِت ص 

اَم  إِن نِي﴿ وقوله: َمع   َمَعك   [.46:]طه﴾َوأََيى أَس 
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َلم   َأمَل  ﴿ :وقوله  .[14:]العلق﴾َيَرى اهللَ  بِأَن   َيع 

وم   ِحنيَ  َيَراكَ  ال ِذ ﴿ وقوله:  .[211:]الشعراء﴾َتق 

م   اهلل   ىَفَسرَيَ ﴿ :وقوله ول ه   َعَمَلك  ِمن ونَ امل  وَ  َوَيس   .[105وبة:ت]ال﴾ؤ 

وَ ﴿ :وقوله  .[13]الرعد:﴾َحالِ املِ  َشِديد   َوه 

َنا﴿ :وقوله ًرا َوَمَكر   .[50:]النمل﴾َمك 

  [16الطايق:] ﴾َكي داً  َوأَكِيد  ﴿ وقوله:

ا َكانَ  اهللَ  َفإِن  ﴿ :وقوله             وًّ  .[149: ]النساء﴾َقِديًرا َعف 

ة  ال َوهللِِ ﴿ :وقوله ولِهِ  ِعز   .[1:]املنافقون﴾َولَِرس 

تَِك ﴿ :إبليس عن وقوله م  أل   َفبِِعز  ِوَين ه  َِعنيَ  غ   .[12]ص:﴾أَمج 

َلم   َهل  ﴿ وقوله:  .[65]مريم:﴾َسِميًّا َله   َتع 

َعل وا َفالَ ﴿ :وقوله  .[22:]البقرة﴾أَنَداًدا هللِِ  جَت 

 .[165:]البقرة﴾أَنَداًدا اهللِ  د ونِ  ِمن   َيت ِخذ   َمن   الن اسِ  َوِمنَ ﴿ وقوله:

د  احلَ  ق لِ ﴿ :وقوله ن   َومَل   َوَلًدا َيت ِخذ   مَل   ال ِذ  هللِ  م  يك   َله   َيك   َومَل   ل ِك امل   يِف  رَشِ

ن   لِّ  ِمنَ  َويِلي  َله   َيك  ه   الذه برًِيا َوَكربِّ   .[111:]اإلرساء﴾َتك 

د  احلَ  َوَله   ل ك  امل   َله  ﴿ :وقوله وَ  م    ك لِّ  َعىَل  َوه 
 
ء  .[1:]التغابن﴾َقِدير   يَش 

َل  ال ِذ  َتبَاَيكَ ﴿ :وقوله َقانَ ال َنز  ر  ونَ  َعب ِدهِ  َعىَل  ف   َله   ال ِذ  .َنِذيًرا لِل َعاملنَِيَ  لِيَك 

ل ك   اَمَواِت  م  ضِ  الس  ن   َومَل   َوَلًدا َيت ِخذ   َومَل   َواألَي  يك   َله   َيك   ك ل   َوَخَلَق  ل ِك مل  ا يِف  رَشِ

 
 
ء َيه   يَش  ِديًرا َفَقد   .[2-1:]الفرقان﴾َتق 
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َذَ  َما﴿ :وقوله له  َلَذَهَب  إًِذا إَِله   ِمن   َمَعه   َكانَ  َوَما َوَلد   ِمن   اهلل   اخت   َخَلَق  باَِم  إَِله   ك 

م   َوَلَعالَ  ه  ب َحانَ  َبع ض   َعىَل  َبع ض  َهاَدةِ  َغي ِب لا َعامِلِ  .َيِصف ونَ  َعام   اهللِ  س   َفتََعاَل  َوالش 

ونَ  َعام   ك  ِ  .[92-91:املؤمنون]﴾ي رش 

ب وا َفالَ ﴿ :وقوله ِ ثَاَل  هللِ  َترض  َلم   اهلل إِن   األَم  ونَ  الَ  َوأَن ت م   َيع  َلم   ﴾َتع 

 .[04:]النحل

م   إِن  ﴿ :وقوله اَمَواِت  َخَلَق  ال ِذ  اهلل   َيب ك  َض  الس   ث م   ي ام  أَ  ِست ةِ  يِف  َواألَي 

تََوى شِ ال َعىَل  اس   .[54:]األعراف﴾َعر 

 .مثله [3] «يونس سوية»  يف و

اَمَواِت  َيَفعَ  ال ِذ  اهلل  ﴿ :«الرعد سوية» ويف ِ  الس  هَنَا َعَمد   بَِغري  تََوى ث م   َتَرو   اس 

شِ ال َعىَل   .[2الرعد:]﴾َعر 

َ ﴿ :«طه سوية» ويف مح  شِ ال َعىَل  ن  الر  تََوى َعر   .[5:طه]﴾اس 

تََوى ث م  ﴿ :«الفرقان سوية» ويف شِ ال َعىَل  اس  َ  َعر  مح   .[59:الفرقان]﴾ن  الر 

اَمَواِت  َخَلَق  ال ِذ  اهلل ﴿ :«السوجدة سوية» ويف َض  الس  اَم  َوَما َواألَي   يِف  َبي نَه 

تََوى ث م   أَي ام   ِست ةِ  شِ ال َعىَل  اس   .[4:السوجدة]﴾َعر 

وَ ﴿ :«احلديد سوية» ويف اَمَواِت  َخَلَق  ال ِذ  ه  َض  الس   ث م   أَي ام   ِست ةِ  يِف  َواألَي 

تََوى شِ ال َعىَل  اس  َلم   َعر  ضِ  يِف  َيلِج   َما َيع  ج   َوَما األَي    ِمنَ  َين ِزل   َوَما ِمن َها خَي ر 
ِ
اَمء  الس 

ج   َوَما ر  وَ  فِيَها َيع  م   َوه  ن ت م   َما أَي نَ  َمَعك  مَ  باَِم  َواهلل   ك   .[4:احلديد]﴾َبِصري   ل ونَ َتع 

 .العرش عىل استوى سبحانه بأنه فيها أخرب مواطن، سبعة فهذه
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 بذكرها يطول الكثرية الصحيحة واآلثاي السنة من أدلة املسألة هذه ويف

 خالف فقد واألخباي اآليات هذه بعد العلو هةج يف سبحانه كونه أنكر فمن ،الكتاب

 .والسنة الكتاب

 ،بعض فوق بعضها ساموات سبع خلق اهلل أن صحيحة،ال باألدلة ثبت وقد

  بعض. من أسفل بعضها أيضني وسبع

   سامء إل سامء كل وبني ،عام مخسامئة مسرية الدنيا والسامء العليا األيض بني»و

 فوق وجل عز نالرمح وعرش ،السابعة العليا السامء فوق واملاء ،عام مخسامئة مسرية

 .(1)«العرش عىل وجل عز واهلل ،املاء

                        
 :موقوًفا مسعود بن اهلل عبد عن هذا جاء وقد ، صحيح (1)

 عىل الرد» ويف  ،(1/422) «املرييس عىل الرد» يف والدايمي  ،(150و149) برقم خزيمة ابن يواه

 «عظمةال» يف وأبوالشيخ ،(1910 برقم/9) «الكبري» يف والطرباين ،(205)ص «اجلهمية

 عاصم عن سلمة بن محاد طريق من (0/139) «التمهيد» يف عبدالرب وابن  ،(2/611-619)

 .اموقوفً  به  ،مسعود بن اهلل عبد عن زي عن

 احلديث. حسن لكنه  ،ةءالقرا يف إمام النوجود أيب ابن وهو  ،عاصم أجل من حسن وهو

 مهد  بن عبدالرمحن طريق من (151) برقم (2/290) «والصفات األسامء» يف البيهقي ويواه

 «العرش» بدل «الكريس» وإبدال «الكريس» «العرش» بدل ذكر أنه إال   ،به  ،سلمة بن محاد عن

  ،خزيمة ابن عند موسى بن وأسد هايون بن يزيد خالف مهد  بن عبدالرمحن أن إذ  ،ايعتربشاذً 

  الطرباين. عند خالد بن وهدبة  ،الدايمي عند إسامعيل بن وموسى

 عاصم عن محاد عن (1916) برقم «الكبري» يف والطرباين  ،(244-1/243) خزيمة ابن واهوي

 .«عام مخسامئة مسرية سامء كل بني» قال: عبداهلل عن يبيعة بن وائل عن يافع بن املسيب عن

 خالفا وقد  ،الطرباين عند خالد بن وهدبة  ،خزيمة ابن عند هايون بن يزيد   ،محاد عن يواه وقد

 :وهم مسعود ابن عن زي عن عاصم عن محاد عن يووه الذين

 عند نفسه خالد بن وهدبة موسى بن وأسد  ،الرب عبد وابن خزيمة ابن عند نفسه هايون بن يزيد

 .الدايمي عند إسامعيل بن وموسى  ،الطرباين
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 «لوالتعدي اجلرح» يف  حاتم أيب ابن هترمج يبيعة بن وائل أن :ذلك عىل زد شاذة. هذه فطريقهم

 .الً تعدي وال اجرًح  فيه يذكر ومل (9/43)

 طريق من (659) برقم اخمترًص  «واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف الاللكائي ويواه

 ضعيف. واحلسن .به  ،عاصم عن جعفر أيب بن احلسن

 (292-2/291) «والصفات األسامء» يف والبيهقي  ،(3/1040) «العظمة» يف أبوالشيخ ويواه

 ابن عن وائل أيب عن عاصم عن عتبة( بن عبداهلل بن عبدالرمحن )وهو املسعود  قطري من

 اختلط. واملسعود  حبيش بن وزي وائل أيب عن أبوالشيخ وزاد فذكره.  ،مسعود

 البزاي سليامن بن حفص عمر أيب طريق من (2/40) «والتفريق  أوهام موضح» يف اخلطيب ويواه

 وبكل العرش فوق تعال واهلل  ،املاء فوق والكريس والعرش» تهيواي يف أن إال  ،فذكره عاصم عن

 مرتوك. :سليامن بن حفص وأبوعمر .«مكان

 .الوقف وهي األول الطريق فالراجح

 الصحابة: من  أيبعة عن امرفوعً  وجاء 

 :عنه اهلل ييض املطلب عبد بن العباس حديث األول: 

 يف شيبة أيب بن عثامن بن وحممد  ،(6013) قمبر يعىل وأبو  ،(1/200) «املسند» يف أمحد يواه

 اإلسناد صحيح حديث :وقال (2/301) «املستديك» يف واحلاكم  ،(10) برقم «العرش كتاب»

  ،العباس عن عمرية بن عبداهلل عن حرب بن سامك طريق من  ،الذهبي عليه وسكت  ،خيرجاه ومل

 .األوعال بحديث املشهوي احلديث وهو .نحوه فذكر امرفوعً 

 وابن  ،(9) يقم «العرش» يف شيبة أيب بن عثامن بن وحممد  ،نحوه :وقال (2/200) أمحد وأخرجه

 يقم والرتمذ   ،(4023) برقم داود وأبو  ،(500) يقم [األلباين ختريج] «السنة» يف عاصم أيب

 خزيمة وابن  ،(203)ص «اجلهمية عىل الرد» يف والدايمي  ،(193) يقم هماج وابن  ،(3320)

  ،(651و650) برقم « واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح » يف والاللكائي  ،(144) برقم

 يف وأبوالشيخ  ،(2/214) «الضعفاء» يف والعقيل  ،(665) يقم «الرشيعة» يف واآلجر 

  ،(2/50) «املستديك» يف واحلاكم  ،(642) يقم «التوحيد» يف منده وابن  ،(204) «العظمة»

 :عقبة وقال (02) برقم «األباطيل» يف واجلوزقاين  ،(6) برقم «املتناهية العلل» يف اجلوز  وابن

 صحيح. حديث هذا

 .فذكره  ،العباس عن قيس بن األحنف عن عمرية بن عبداهلل عن حرب بن سامك طريق من كلهم

 .«سنة... وسبعون ثالث أو اثنتان أو واحدة إما امبينه بعدما ....» :فيه أن إال

 احلديث. حسن حرب نب وسامك
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 قيس بن األحنف من سامع له يعرف ال :البخاي  وقال . عني جمهول ،الكويف عمرية بن وعبداهلل

 .)التهذيب ُتذيب (يف كام

 :عنه اهلل ييض هريرة أيب حديث الثاين: 

 يف عاصم أيب وابن   ،غريب حسن حديث :وقال (3291) برقم والرتمذ   ،(2/300) أمحد يواه

 «األباطيل» يف واجلوزقاين  ،(202و 201) برقم «العظمة» يف وأبوالشيخ  ،(501) ميق «السنة»

 تفسري» يف كام البزاي حاتم أيب وابن  ،(149) يقم «والصفات األسامء» يف والبيهقي  ،(65) برقم

 (.4/266) «احلديد سوية» أول «كثري ابن

 .هفذكر امرفوعً   ،هريرة أيب عن احلسن عن قتادة طريق من كلهم

 فإنه  ،هريرة أيب عن احلسن إيسال فيه والعلة ...باطل حديث هذا احلديث: عقب اجلوزقاين وقال 

 ا.اهـشيئً  هريرة أيب من يسمع مل

 عن (21/154) «التفسري» يف جرير وابن  ،(300-2/299) «التفسري» يف الرزاق عبد وأخرجه

 .الً مرس فذكره  ،قتادة عن معمر

 أعلم. واهلل  ،املحفوظ هو هذا ..ولعل.:اهلل يمحه كثري ابن قال

 البن «الرتمذ  علل رشح» يف كام  ،ضعيفة قتادة عن معمر فرواية  ،إيساهلا من الطريق وهذه

 (.509-2/501) يجب

 :عنه اهلل ييض ذي أيب حديث الثالث: 

 «اتوالصف األسامء» يف والبيهقي  ،(10) يقم «العرش كتاب» يف شيبة أيب بن عثامن بن حممد يواه

 (0) يقم «املتناهية العلل» يف اجلوز  وابن  ،(63) يقم «األباطيل» يف واجلوزقاين  ،(150) برقم

 وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال ذي أيب عن نرص أيب عن األعمش عن معاوية أيب طريق من

 «....وجل زع اهلل لوجدتم دليتموه ثم لصاحبكم حفرتم ولو» :زيادة وفيه .فذكره  وسلم، آله

 من   ،ونكاية غرابة متنه ويف  ،نظر إسناده يف لكن : (4/266) «التفسري» يف كثري ابن قول ولعل

 .اللفظة هذه أجل

  ،(200) برقم «العظمة» يف وأبوالشيخ  ،(2010) يقم «األستاي كشف» يف كام البزاي ويواه

 أيب عن نرص أيب عن مرة نب عمرو عن األعمش طريق من (64) يقم «األباطيل» يف واجلوزقاين

 فذكره.  ،ذي

 يسمع ومل  ،هالل بن محيد أحسبه نرص وأبو  ،اإلسناد هبذا إال ذي أيب عن ىيرو نعلمه ال :البزاي قال

 ذي. أيب من
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 ،هامنبي وما ،واأليضني الساموات يف ما يعلم وهو ،(1)«قدميه موضع الكريسو»

 وما ،ونبات زيع وكل ،وشوجرة شعرة كل ومنبت ،حرالب قعر يف وما ،الثرى حتت وما

                                                        
 عن فقال .أبامعاوية فيه فخالف األعمش عن يواه  ،منكر حديث هذا :اجلوز  ابن وقال

 ويدلس.اهـ الضعفاء عن يرو  األعمش نوكا  ،نرص أيب عن مرة بن عمرو عن األعمش

 :عنهام اهلل ييض عمرو بن عبداهلل حديث :الرابع 

  ،(1/190) «املسند» يف وأمحد  ،(290برقم) املبايك البن «الزهد زوائد» يف محاد بن نعيم يواه

 يف واحلاكم  ،(2511) برقم والرتمذ   ،(29/64) «التفسري» يف والطرب  .لفظه وهذا

 هالل بن عيسى عن السمح أيب عن يزيد بن سعيد طريق من (.439-2/431) «املستديك»

 يصاصة أن لو» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال عمرو بن عبداهلل عن الصديف

  ،سنة مائة مخس مسرية وهي  ،األيض إل السامء من أيسلت مجوجمة مثل إل وأشاي هذه مثل

 اخريفً  أيبعني لسايت السلسلة يأس من أيسلت أهنا ولو  ،الليل قبل األيض لبلغت

 بن دياج وهو ،أبوالسمح سنده ويف .«قعرها أو أصلها تبلغ أن قبل  ،والنهاي الليل

 به املراد احلديث كان وإن .واملتابعات الشواهد يف يصلح وهو  ،احلديث ضعيف :املرص  سمعان

 الباب. يف لكنه   ،الرتمذ  عليه بوب كام جهنم

 هلل. واحلمد اصحيحً  احلديث يكون هبذاو

  ،(61) يقم «العرش كتاب» يف شيبة أيب بن عثامن بن حممد يواه ، عباس ابن عىل موقوًفا صحيح (1)

 400-1/399) «املرييس عىل الرد» يف والدايمي  ،(156و 155و 154) يقم خزيمة وابن

 «تفسريال» يف حاتم أيب بنوا  ،(516) يقم «السنة» يف أمحد بن وعبداهلل  ،(423و 412و

  ،(2/212) «املستديك» يف واحلاكم  ،(12404) يقم «الكبري» يف والطرباين  ،(2/491)

 طرق من «التاييخ» يف البغداد  واخلطيب  ،(051) يقم «والصفات األسامء» يف والبيهقي

 عليه وسكت .خيرجاه ومل  ،الشيخني رشط عىل صحيح :احلاكم وقال .(9/251-252)

 هبي.الذ

 عباس ابن عن جبري بن سعيد عن البطني مسلم عن الدهني عن عامي عن سفيان طريق من كلهم

 صحيح. وهو «قديه أحد يقدي ال والعرش» :بزيادة ا.موقوفً   ،به

 :قال البطني مسلم عن الدهني عامي عن سفيان طريق من (1/10) «تفسريه» يف جرير ابن ويواه

  القدمني. موضع الكريس
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  ،والدايمي خزيمة وابن أمحد بن عبداهلل عند اوكيعً  فخالف الزبري  أبوأمحد سفيان عن يواه

 ابن عند يونس بن وأمحد  ،والطرباين والبيهقي واخلطيب واحلاكم خزيمة ابن عند وأباعاصم

 خزيمة.

 عباس. ابن عن اجلامعة كرواية يواه حاتم أيب ابن عند الزبري ( أمحد أبو ) نفسه وهو

 إسحاق أيب بن إسحاق بن يوسف، سفيان فتابع (216و196) يقم «العظمة» يف لشيخا أبو ويواه

  اجلامعة. كرواية وقيس السبيعي

 أيب عن (9/251) «التاييخ» يف اخلطيب عند كام .«تفسريه» يف الفالس خملد بن شوجاع ويواه

 (.1/6) «املتناهية العلل» يف اجلوز  وابن ا.مرفوعً   ،فذكره سفيان عن عاصم

 طريق من مردويه بن أبوبكر احلافظ احلديث هذا أويد كذا :(1/261) «هتفسري» يف كثري ابن الوق

 غلط. وهو .فذكره  ،الفالس خملد بن شوجاع

  ،يرفعاه فلم عاصم أيب عن الرماد  منصوي بن وأمحد الكوجي أبومسلم يواه عقبه: اخلطيب وقال

 غري قوله من عباس ابن عىل اموقوفً  يانسف عن امجيعً  ووكيع مهد  بن الرمحن عبد يواه وكذلك

 اهـ مرفوع.

 الكوجي أبومسلم يواه فقد  ،يفعه يف خملد بن شوجاع وهم احلديث هذا (:1/0) اجلوز  ابن وقال

 مهد  بن الرمحن عبد ويواه  ،يرفعاه فلم عاصم أيب عن كالمها والرماد  منصوي بن وأمحد

 اهـ الصحيح. وهو  ،عباس ابن عىل وقفاه بل  ،يرفعاه فلم سفيان عن كالمها ووكيع

 أيب عن السد  عن  ،مرتوك وهو الكويف الفزاي  ظهري بن احلاكم طريق من مردويه ابن يواه وقد

  .(1/261) «كثري ابن تفسري» من اهـ .اأيًض  يصح وال  ،امرفوعً  هريرة

 :األشعر  موسى أيب عىل اموقوفً  وجاء  

 «العرش كتاب» يف شيبة أيب بن عثامن بن وحممد  ،(511) يقم «السنة» يف أمحد بن اهلل عبد يواه

  ،(245) يقم «العظمة كتاب» يف الشيخ وأبو  ،(1/910) «هتفسري» يف جرير وابن  ،(60) يقم

 عن أيب ثنا  ،عبدالوايث بن عبدالصمد طريق من (159) يقم «والصفات األسامء» يف والبيهقي

 أطيط وله» :وزاد .فذكره  ،موسى أيب عن عمري بن عامية عن كهيل بن سلمة عن جحادة بن حممد

 .«لرحل ا كأطيط

 موسى. أبا يديك مل عمري بن عامية  ،منقطع وهو

 وبقيت  ،الكريس تعريف يف الصحيح هو القول وهذا  ،عليه اموقوفً  عباس ابن عن إال يصح فال

 .الرشح يف ذكرُتا صحيحة غري أقوال
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 اجلبال، ومثاقيل والرتاب، واحلىص الرمل وعدد ،كلمة كل وعدد ،ويقة كل طتسق

 ذلك من عليه الخيفى ،شئ كل ويعلم ،سهماوأنف وكالمهم وآثايهم العباد وأعامل

  .شئ

 ،(1)«وظلمة ونوي ناي من حوجاب دونه» ،السابعة السامء فوق العرش عىل هوو

 .به أعلم هو وما

                        
 آله وعىل عليه اهلل صىل النبي عن  ،العاص بن عمرو نب عبداهلل حديث من هذا جاء صحيح (1)

 فوق من وظلمة بنوي ثم  ،وظلمة  ،بناي بأيبع: خلقه عن وجل عز يبنا احتوجب» قال: وسلم

  .«العرش حتت كله ذلك فوق األعىل والبحر  ،السبع الساموات

 من (.204) قمبر «العظمة» يف الشيخ وأبو  ،(2/065) «املرييس عىل الرد» يف الدايمي يواه

 عمرو عن الصباح بن املثنى عن أيوب بن حييى عن (يثالل كاتب )وهو صالح بن عبداهلل قطري

 .به عمرو بن عبداهلل عن جده عن أبيه عن شعيب بنا

 بآخره. اختلط ضعيف الصباح بن واملثنى  ،ضعيف صالح بن وعبداهلل

 سعد. بن وسهل العاص بن عمرو بن عبداهلل عن أخرى طريق من وجاء 

 «الكبري» يف والطرباين  ،(2505) برقم وأبويعىل  ،(011) برقم «السنة» يف عاصم أيب بن يواه

  ،(3/152) «الضعفاء» يف والعقيل  ،(263) برقم «العظمة» يف الشيخ وأبو  ،(5102) برقم

 عن إبراهيم بن مكي طريق من كلهم (293-2/292) «والصفات األسامء» يف والبيهقي

 حازم أيب وعن  ،العاص بن عمرو بن عبداهلل عن ثوبان بن احلكم بن عمر عن بيدةع بن موسى

 ألف سبعون اهلل دون» :وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قاال سعد بن سهل عن

 تلك حسن من اشيئً  تسمع نفس من وما  ،وظلمة نوي من حوجاب ألف وسبعون  ،نوي من حوجاب

 .«نفسها زهقت إال احلوجب

 ضعيف. :الربذ  وهو  ،عبيدة بن وموسى 

 عن حازم أيب عن سليامن بن الفضيل بن طريق من (265) برقم «العظمة» يف أبوالشيخ وأخرج 

 وجل عز اهلل دون إن  ،بيده نفيس والذ  قال: اَم عنه اهلل ييض عمرو بن عبداهلل عن احلكم بن عمر

 .«ظلمة من وحوجاب  ،نوي من وحوجاب  ،ناي من حوجاب منها  ،حوجاب ألف سبعني القيامة يوم

 نحوه. وذكر سليامن بن للفضيل حازم أيب بن العزيز عبد متابعة وفيه (203) برقم ويواه
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ن  ﴿ :وجل عز اهلل بقول وخمالف مبتدع احتج نفإ  َحب لِ  ِمن   إَِلي هِ  أَق َرب   َوَنح 

ون   َما﴿ :وبقوله ،[16]ق:﴾َوِييدِ ال َوى ِمن   َيك  وَ  إاِل   َثالََثة   َنوج  م   ه  ه   مَخ َسة   َوالَ  َيابِع 

وَ  إاِل   م   ه  ه  ثَرَ  َوالَ  َذلَِك  ِمن   َأد َنى َوالَ  َسادِس  وَ  إاِل   أَك  م   ه   َما أَي نَ  َمَعه 

 .القرآن متشابه من هذا ونحو .[0:]املوجادلة﴾َكان وا

 ذلك يعلم العليا السابعة السامء فوق وجل عز اهلل ألن ؛العلم يعني إنام :فقل

 .مكان علمه عن خيلو ال ،خلقه من بائن وهو ،كله

                                                        
  ،عمرو بن عبداهلل عن حازم أيب عن اجلليل عبد طريق من «العظمة» يف (200) برقم ونحوه

 احلديث. حسن :القييس عطية ابن :وهو وعبداجلليل

 الربذ . عبيدة بن موسى فيه يأيت كام فاملرفوع :سعد بن سهل حديث فأما 

 الذين أن حيث  ،الوقف األول عدا ما الطرق هذه يف فالراجح :عمرو بن عبداهلل حديث وأما 

 بن عمرو طريق عدا ما  ،منكر الطرق هذه يف فالرفع .عبيدة بن موسى إال يفعه وما   ،أقوى أوقفوه

 املوقوف. هذا يعلها ال أخرى طريق فتلك  ،شعيب

 النبي أن :أوىف بن زياية عن (213)ص «اجلهمية عىل الرد» يف الدايمي يواه :مرسل شاهد وله 

 يا (وقال:  ،جربيل فانتفض «يبك؟ يأيت هل» :جربيل سأل وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل

 .«الحرتقت أدناها من دنوت لو  ،نوي من احوجابً  سبعني وبينه بيني إن  ،حممد

  .وظلمة  ،ونوي  ،وظلمة  ،بناي :بأيبع خلقه من اهلل احتوجب :قال  ،اموقوفً  عمر ابن عن وصح 

 أهل اعتقاد أصول رشح » يف والاللكائي  ،(2/061062) «املرييس عىل الرد» يف الدايمي يواه

 (.029) يقم « واجلامعة السنة

 يقم «والصفات األسامء» يف والبيهقي  ،(210) مبرق أبوالشيخ يواه   ،هنحو جماهد عن وصح 

 (.156و 155)

 .صحيح ثفاحلدي 

 آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول فينا قام قال: موسى أيب عن (109) برقم «مسلم صحيح» ويف 

 القسط خيفض  ،ينام أن له ينبغي وال  ،ينام ال وجل عز اهلل إن» فقال:  ،كلامت بخمس وسلم

          النوي حوجابه  ،الليل عمل قبل النهاي وعمل  ،النهاي عمل قبل الليل عمل إليه يرفع  ،عهفوير

 .«خلقه من برصه إليه انتهى ما وجهه سبحات ألحرقت كشفه لو - الناي : يواية ويف -



                                                            42    

 

 مل اهذ فإن ،وحتويه حترصه السامء وأن ،السامء جوف يف اهلل أن :ذلك معنى وليس

 .وأئمتها األمة سلف من أحد يقله

 يف ليس ،خلقه من بائن ،عرشه عىل سمواته فوق اهلل أن عىل متفقون هم بل

 .خملوقاته من شئ ذاته يف وال ،ذاته من يشء خملوقاته

 .(1)(مكان كل يف وعلمه السامء يف اهلل إن) :أنس بن مالك قال وقد

 ،عرشه عىل سامواته فوق سبحانه بأنه :قال يبنا؟ تعرف بامذا :املبايك البن وقيل

 .(3)حنبل بن أمحد قال وبه .(2)خلقه من بائن

                        
 «السنة» يف أمحد بن اهلل وعبد  ،(1699) برقم «أمحد اإلمام مسائل» يف داود أبو يواه صحيح (1)

 (115)ص «العلو» يف قدامة وابن  ،(653و 652) برقم «الرشيعة» يف واآلجر   ،(11) برقم

 .به  ،أنس بن مالك عن

 .«مكان علمه من خيلو ال» :واآلجر  داود أبو وزاد 

 .«مكان منه خيلو ال» لآلجر : أخرى يواية ويف 

 .(140)ص  اهلل يمحه لأللباين «العلو خمترص» وانظر 

 كيف املبايك: بن اهلل عبد سألت بلفظ: (22) برقم «السنة» يف أمحد بن هلل ا عبد يواه، صحيح  (2)

 تقول كام تقول وال  ،عرشه عىل السابعة السامء عىل قال: وجل؟ عز يبنا نعرف أن لنا ينبغي

  األيض. عىل هنا ها إنه اجلهمية:

 «رييسامل عىل الرد» يف الدايمي يواه وبنحوه  ،(111-110ص) «العلو» يف قدامة وابن 

-151ص) «العلو خمترص» وانظر  ،«اجلمهية عىل الرد» ويف  ،اجلهمية ذكر بدون (1/224)

152.) 

 بن عبداهلل أخربنا قال: موسى بن يوسف حدثنا قال: «السنة» كتاب يف اخلالل يواه، صحيح(3)

 وقديته  ،خلقه من بائن  ،عرشه عىل السابعة السامء فوق وتعال تبايك يبنا أليب: قيل قال: أمحد

 «اإلسالمية اجليوش اجتامع» يف كام علمه. من يشء خيلو ال  ،نعم قال: مكان؟ بكل وعلمه

 (.200ص)

 صحيح. هوو به.  موسى، بن يوسف طريق من (116ص) «العلو» يف قدامة ابن ويواه
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 قلوب عليها عومج ،سامئه يف اهلل قضاها بكر أيب خالفة : الشافعي وقال

 .(1)أوليائه

 أو ،العرش إل مفتقر أنه أو ،حماط حمصوي السموات جوف يف اهلل أن اعتقد  فمن

 ،كرسيه عىل املخلوق كاستواء عره عىل استواءه  أن أو ،املخلوقات من العرش غري

 .جاهل مبتدع لضا فهو

 له ي صىل إله العرش عىل وال ،يعبد إله السموات يف ليس أنه اعتقد ومن

 .فرعوين معطل فهو ،عنده من القرآن نزل وال ،يبه إل به يعرج مل احممدً  وأن وي سوجد،

 يِل  اب نِ  َياَهاَمان   ﴿ : فقال ،السموات فوق يبه أن يف موسى كذب فرعون فإن

ًحا بَاَب  أَب ل غ   َلَعلِّ  رَص  بَاَب  .األَس  اَمَواِت  أَس   ظ نهه  أل ينِّ َوإِ  م وَسى إَِلهِ  إَِل  َفأَط لِعَ  الس 

 .[30ـ36:]غافر﴾َكاذًِبا

 كان فلام ،السموات فوق يبه أن فأقر ،موسى صدق وسلم عليه اهلل صىل وحممد

 إل يجع أنه وذكر ،صالة مخسني يبه عليه وفرض اهلل، إل به عرج ،املعراج يلةل

                        
 بكر أيب خالفة بلفظ: (125-124ص) «العلو صفة إثبات» يف قدامة ابن يواه جًدا ضعيف (1)

 آله وعىل عليه  اهلل صىل نبيه أصحاب قلوب عليها ومجع  ،سامئه يف اهلل قضاها  ،حق عنه اهلل ييض

 م.عنه اهلل ييضو اهـ .وسلم

  ،واهلكاي   ،ترمجة له أجد مل  ،األهبر  علقمة بن يعىل أبوالقاسم سنده: يف  ،جًدا ضعيف وهو

 ...النوجاي: ابن وقال به. موثوًقا يكن مل عساكر: ابن قال يوسف. بن أمحد بن عل أبواحلسن وهو:

 أشياء حديث ويف  ،واملنكرات الغرائب حديثه عىل الغالب وكان  ،عليه وانتقد  ،الكثريب حدث

 .بأصبهان احلديث يضع كان أنه احلديث أصحاب بعض بخط ويأيت  ،موضوعة

 (.230-4/236) «امليزان لسان» وياجع وزهده. عبادته أجل من ولعله  ،اإلسالم بشيخ ولقب
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 يف احلديث وهذا «ألمتك التخفيف فاسأله يبك إل ايجع» قال: موسى وأن ،موسى

   .(1) .الصحاح

 فهو بخلقه اهلل مثل ومن ،فهوضال وحممداً  موسى وخالف فرعون وافق فمن

 .كافر فهو نفسه به اهلل وصف، ما اشيئً  جحد ومن ،ضال

 :تعال قال وقد ،اتشبيهً  يسوله به وصفه وما ،نفسه به اهلل وصف ما وليس  

َعد   إَِلي هِ ﴿ الِح   َعَمل  الوَ  الط يِّب   َكلِم  ال َيص  ه   الص  َفع   .[10:اطر]ف ﴾َير 

تََوفِّيَك  إيِنِّ  َياِعيَسى﴿ :تعال وقال َك َوَيا م   .[55:عمران آل]﴾إيَِل   فِع 

 .[151:]النساء﴾إَِلي هِ  اهلل   َيَفَعه   َبل  ﴿ :وقال

م   َوال ِذينَ ﴿ :وقال ونَ  كِتَاَب ال آَتي نَاه  َلم  ل   أَن ه   َيع  نَز   ﴾قِّ احلَ بِ  َيبَِّك  ِمن   م 

 .[114:]األنعام

 .[1:الزمر]﴾كِيمِ احلَ  َعِزيزِ ال اهللِ  ِمنَ  كِتَاِب ال َتن ِزيل  ﴿  :وقال

اَمَواِت  يِف  َمن   َوَله  ﴿ :تعال وقال ضِ  الس  رِب ونَ  الَ  ِعن َده   َوَمن   َواألَي  تَك   َعن   َيس 

ونَ  َوالَ  ِعبَاَدتِهِ  رِس  تَح   [.19:]األنبياء﴾َيس 

 ،قديته حتت املخلوقات كانت وإن ،إليه قريبون عنده الذين أن عىل كذل فدل

 السامء جوف يف اهلل أن بذلك أياد إن ،السامء يف اهلل أن يعتقد ال من لقا الذ  فالقائل

  .أخطأ فقد ،به وحتيط حترصه بحيث

                        
 .عنه اهلل ييض  ذي أيب عن  ،(163) برقم ومسلم  ،(349) برقم البخاي  يواه (1)

 .(164) ومسلم  ،(3200) برقم البخاي  يواه صعصعة بن مالك وعن 

 ، أتي فصالً  للمعراج املصنف ذكرو  ،الشيخني غري وعند  ،نييالصحاب هذين غري عن وجاء 

 .الرشح يف مذكوية وألفاظها
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 األمة سلف عليه واتفق ،والسنة الكتاب به جاء ما يعتقد مل من بذلك أياد وإن

  .باأص فقد ،خلقه من بائن ،عرشه عىل السموات فوق اهلل أن :وأئمتها

 يكون بل ،املؤمنني سبيل غري امتبعً  ،للرسول امكذبً  يكون ذلك يعتقد مل من فإنه

 يسأله يب وال ،يعبده إله احلقيقة يف يكون فال ،له انافيً  لربه معطالً  احلقيقة يف

 املعطل. فرعون أتباع من ونحوهم اجلهمية قول هذاو ،ويقصده

 إل قلوهبم توجهت اهلل عواد إذا أهنم عىل ،وعوجمهم عرهبم ،العباد فطر قد واهلل

 يا قط عايف يقل مل : العايفني بعض قال وهلذا ،أيجلهم حتت يقصدونه وال ،العلو

 وال ةنيم يلتفت وال ،العلو يطلب :يعني ،لسانه يتحرك أن قلبه يف وجد إال اهلل

 (1).ةرسي

 ينحرص ال اهلل أن بذلك أياد إن .مكان يف ينحرص ال اهلل نإ :يقول الذ  والقائل

 .أصاب فقد ،امنه شئ إل حيتاج ال أنه أو ،املخلوقات جوف يف

 إله هناك وليس ،العرش عىل هو الو ،السموات فوق ليس اهلل أن أياد وإن

 .معطل فرعوين جهمي فهذا ،اهلل إل به عرجي مل وحممد ،يعبد

 اهلل أن فيظن ،خلقه كصفات الرب صفات أن الظان نيظ أن الضالل ومنشأ

 أن وذلك ،وضالل َتثيل فهذا ، رسيره عىل املخلوق كلِ كاملَ  ،عرشه عىل سبحانه

 .لسقط يرهرس زال ولو ،رسيره إل مفتقر امللك

 حامل وهو ،هيإل فقري سواه ما وكل ،شئ كل وعن ،العرش عن غني واهلل

 اعاليً  املخلوقات جعل قد اهلل فإن ه،يإل افتقايه يوجب ال وعلوه ،ومحلته العرش

                        
(1)

 (.1/160) االستقامة كتاب يف اإلسالم شيخ القول ذاه ذكر 
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 هو وليس األيض، فوق اهلواء جعل كام ،السافل عن اغنيً  العايل وجعل وسافالً،

 .إليه حمتاجة وليست ،اهلواء فوق السامء وجعل ،إليها مفتقر

 عن اغنيً  يكون أن أول ،بينهام وما واأليض السموات يب األعىل فالعل

 الظاملون يقول عام وتعال سبحانه عليها اعاليً  كان وإن املخلوقات، وسائر العرش

 .اكبريً  اعلوً 

 عليه اهلل صىل يسوله سنة أو اهلل كتاب يف ثبت ما كل أن :الباب هذا يف واألصل

 ذلك. ونحو عرشه، عل واستوائه الرب، علو مثل ،به التصديق وجب وسلم

 وهو جهة، يف :ئلالقا قول مثل ،واإلثبات النفي يف املبتدعة األلفاظ وأما

 مع فليس ،الناس فيها تنازع التي األلفاظ نم نحوها و بمتحيز، ليس أو متحيز،

 أئمة وال بإحسان، هلم عنيوالتاب الصحابة عن وال ،الرسول عن ال نص أحدمها

 .املسلمني

 وال ،جهة يف هو ليس :قال وال ،جهة يف اهلل نإ :منهم أحد يقل مل هؤالء فإن

 وال ،بوجسم ليس :قال وال ،جوهر أو ،جسم هو :قال وال بل ،متحيز هو :قال

 .اإلمجاع وال السنة وال الكتاب يف منصوصة ليست األلفاظ فهذه ،جوهر

 أياد فمن ،افاسدً  معنى يريدون وقد ،اصحيحً  معنى يريدون دق هبا والناطقون

  افاسدً  معنى أياد وإن منه، مقبوالً  ذلك كان والسنة كتابال موافق اصحيحً  معنى

 .عليه امردودً  املعنى ذلك كان والسنة الكتاب خمالف

  .جهة يف اهلل إن القائل: قال فإذا 
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 ،به وحتيط حترصه ،موجودة جهة يف سبحانه أنه أتريد ؟بذلك تريد ما :له قيل

 فإنه ،العامل فوق ما وهو ،اعدميً  اأمرً  باجلهة تريد أم .السموات جوف يف يكون أن مثل

 .املخلوقات من يشء العامل فوق ليس

 .باطل فهذا ،املخلوقات يف احمصويً  اهلل وجعلت الوجودية، اجلهة أيدت فإن

 ،عنها بائن ،املخلوقات فوق وحده اهلل أن وأيدت ،العدمية اجلهة أيدت وإن

 عليه عىل وال ،به طاأح وال ،حرصه املخلوقات من اشيئً  أن ذلك يف وليس ،حق فهذا

 .هبا املحيط العايل هو بل ،العايل

وا َوَما﴿ تعال: قال وقد ِيهِ  َحق   اهللَ  َقَدي  ض   َقد  مَ  َقب َضت ه   مَجِيًعا َواألَي   ِقيَاَمةِ ال َيو 

امَوات    .[60]الزمر:﴾بِيَِمينِهِ  َمط ِوي ات   َوالس 

 األيض يقبض اهلل أن» :وسلم عليه اهلل صىل النبي عن الصحيح يف ثبت وقد

 ملوك أين ،امللك أنا :فيقول هيزهن ثم ،بيمينه السموات ويطو  ،القيامة يوم

 (1).«؟األيض

 إال الرمحن يد يف فيهن وما السبع واأليضون السموات ما :عباس ابن قال وقد

 .(2)مأحدك يد يف كخردلة

                        
(1)

 برقم البخاي  ويواه ، هريرة أيب عن (2010) برقم ومسلم (6519) برقم البخاي  يواه 

 عمر. ابن عن (2011) برقم ومسلم (،0412)
(2)

 عن أيب ثنى قال: هشام بن معاذ ثنا قال: بشاي ابن حدثنا قال: (24/25) جرير ابن يواه  حسن 

 به.  عباس، ابن عن اجلوزاء أيب عن   مالك، بن عمرو

 ابن عن واحًدا حديثًا البخاي  له يوى قد لكن  ،كثرًيا يرسل  ،ثقة وأبواجلوزاء:  ،حسن وهو

 (.4159) برقم الصحيح يف عباس



                                                            41    

 

 مجيع يكون فمن ،(3)«الكرة الصبيان يترم كام يرميها أنه» :آخر حديث ويف

 ؟.وحترصه به حتيط كيف ،واحلقاية الصغر هذا إل تعال قبضته إل بالنسبة املخلوقات

  .جهة يف ليس اهلل إن :قال ومن 

  ؟بذلك تريد ما :له قيل

 اهلل صىل وحممد ،إله العرش عىل وال ،يعبد يب السموات فوق ليس أنه يادأ فإن

 تتوجه وال الدعاء، يف تعال اهلل إل ترفع ال يد واأل اهلل، إل به يعرج مل وسلم عليه

 فهو ،به مقر أنه يعتقد وأن .العاملني لرب جاحد ،معطل فرعوين فهذا إليه، القلوب

 .كالمه يف متناقض جاهل

 وجود وأن ،مكان كل يف اهلل إن :واوقال واالحتاد احللول أهل دخل هنا ومن

 .اخلالق وجود ]هو[ املخلوقات

 هو بل ،املخلوقات به حتوط ال أنه ،جهة يف ليس هنإ بقوله مراد  نإ :قال إنو 

 .املعنى هذا يف أصاب فقد ،اخلالق وجود

                        
(3)

 عن حازم أيب عن زيد بن أسامة طريق من (24/26) أيًضا جرير ابن عند الرواية هذه  ضعيف 

 فمر  ،الناس خيطب املنرب عىل وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول يأى أنه عمر: بنا عبداهلل

وا َوَما﴿ اآلية هبذه ِيهِ  َحق   اهللَ َقَدي  ض   َقد  مَ  َقب َضت ه   امَجِيعً  َواألَي   يسول فقال [60]الزمر:﴾الِقيَاَمةِ  َيو 

 يقول ثم  ،كفه يف فيوجعلها السبع يضنيواأل الساموات يأخذ» :وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل

 به. يسقط أن ليكاد وإنه املنرب يأينا حتى «العزيز اهلل أنا  ،الواحد اهلل أنا بالكرة: الغالم يقول كام هبام

  ،«التهذيب ُتذيب» يف كام  ،عمر ابن من يسمع مل ديناي بن سلمة وهو: أباحازم فإن  ،ضعيف وهو

  ،هذا فيه وليس (2011) ومسلم (0412) برقم البخاي  اهيو احلديث أصل أن ذلك إل أضف

 .السياق يف اختالف مع
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 .بمتحيز ليس :قال أو ،متحيز اهلل إن :قال من وكذلك 

 .أخطأ فقد ،به وحتيط حتوزه املخلوقات  نأ ،متحيز :بقوله أياد إن

 .أصاب فقد ،عليها عال   ،عنها بائن ،املخلوقات عن حازن  م   أنه :أياد وإن

 .بمتحيز ليس قال: ومن 

 بل ،عنها  مبايناً  ليس أنه أياد وإن ،أصاب فقد حتوزه ال املخلوقات أن أياد إن

 .أخطأ فقد ،عنها خايج وال ،فيها خلدا ال هو

 وأهل واجلحود، النفي وأهل ،احللول أهل أصناف: ثالثة الباب هذا يف والناس

  والسنة. والتوحيد اإليامن

 ،والوحدة باإلحتاد يقولون وقد مكان، كل يف بذاته إنه يقولون: احللول فأهل 

 .اخلالق وجود املخلوقات :فيقولون

 مباين وال ،خايجه وال ،العامل داخل هو ال :فيقولون واجلحود النفي أهل وأما 

 ،ءيش إليه  يصعد وال ،يشء منه ينزل وال فيه، وال مل،العا فوق وال ،فيه حالي  وال ،له

 .ذلك ونحو أحد يراه وال ،ءَشل يتوجىل وال ،ءيش منه يدنو وال ،ءيش منه يتقرب وال

  .اجلهمية عباد قول األول أن كام املعطلة، اجلهمية متكلمة قول وهذا

 وكالمهم ،يشء كل يعبدون اجلهمية وعباد ،اشيئً  يعبدون ال اجلهمية فمتكلمة

 .فرعون قول هو الذ  واجلحود تعطيللا إل يرجع

 .خلقهام ثم ،واأليض السموات خيلق أن قبل كان اهلل أن علم وقد 

  .باطل حلول وهذا ،فيهام داخالً  يكون أن فإما

 .وأبطل باطل فهو ،امفيه داخالً  يكون ال أن وإما



                                                            50    

 

 دوالتوحي احلق أهل قول وهذا ،امفيه يدخل مل ،عنهام ابائنً  اهلل يكون أن وإما

 .والسنة

 وسنة اهلل كتاب هبا يعايضون شبهات الباب هذا يف والتعطيل اجلحود وألهل

 عليه دلت وما عباده، عليه اهلل فطر وما وأئمتها، األمة سلف عليه أمجع وما ،يسوله

 .العقلية الدالئل

 عىل اهلل فطر قد عليها، عال   ،خملوقاته فوق اهلل أن عىل متفقة كلها األدلة هذه فإن

 .تعال باخلالق اإلقراي عىل فطرهم كام ،الكتاب يف والصبيان باعرألوا العوجائز ذلك

 عىل يولد مولود كل» :الصحيح احلديث يف وسلم عليه اهلل صىل يسوله قال وقد

 تنتج كام ،يموجسانه و وينرصانه، ،هيودانه فأبواه - اإلسالم فطرة أ  - الفطرة

 إن اقرؤوا :أبوهريرة يقول ثم .«جدعاء من فيها حتسون هل ،مجعاء مةيهب مةالبهي

 (1).[30:]الروم﴾اهللِ  خِلَل ِق  َتب ِديَل  الَ  َعَلي َها الن اَس  َفَطرَ  ال تِي اهللِ  فِط َرةَ ﴿ :شئتم

 يف والصبيان األعراب بدين عليك :العزيز عبد بن عمر قول معنى وهذا

  .(2)الكتاب

                        
 عنه. اهلل ييض هريرة أيب عن (2651برقم) ومسلم  ،(1359رقم)ب البخاي  يواه (1)

 واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح » يف والاللكائي  ،(314) برقم الدايمي يواه، ضعيف (2)

 األهواء؟ من يشء عن يجل سأله قال: العزيز عبد بن عمر عن برقان نب جعفر عن (250) برقم «

 ذلك. سوى عام والهَ   ،الكتاب يف والغالم األعرايب بدين عليك فقال:

 عمر. يديك مل جعفر  ،ضعيف وهو

 ال  ،وتقريرها  ،الفطرة بتكميل بعثوا والرسل  ،احلق وهو  ،عليه اهلل فطرهم بام عليك يعني: 

 يغريوا أن فرييدون  ،ونحوهم الفرعونية كاجلهمية الرسل أعداء وأما وتغيريها. الفطرة بتحويل

 اهلل. ودين  ،اهلل فطرة
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 ب ِعث وا والرسل .احلق عىل فطرهم اهلل فإن   ،عليه اهلل فطرهم بام عليك :يعني

 .وتغيريها الفطرة بتحويل ال وتقريرها، الفطرة بتكميل

 اهلل فطرة يغريوا أن نفرييدو ،ونحوهم الفرعونية كاجلهمية الرسل أعداء وأما

 الناس من كثري يفهم ال متشاهبة، بكلامت ،شبهات الناس عىل ويويدون ،اهلل ودين

  .جييئهم أن حيسن وال ،هبا مقصودهم

 سنة وال اهلل كتاب يف هلا أصل ال جمملة بكلامت تكلمهم ضاللتهم وأصل

 ذلك. ونحو واجلهة واجلسم التحيز كلفظ املسلمني، أئمة من أحد قاهلا وال يسوله،

 عن فليعرض ،بذلك اعايفً  يكن مل ومن ،بينها شبهاُتم بحال اعايفً  كان فمن

 ال ِذينَ  َيأَي َت  َوإَِذا﴿ : تعال قال كام ،والسنة الكتاب به جاء ما إال يقبل وال ،كالمهم

ونَ  ِرض   آَياتِنَا يِف  خَي وض  وا َحت ى م  َعن ه   َفأَع  هِ  َحِديث   يِف  خَي وض  ِ  .[61:]األنعام﴾َغري 

 اخلائضني نم فهو ،والسنة الكتاب خيالف بام وصفاته وأسامئه اهلل يف تكلم ومن

 .بالباطل اهلل آيات يف

 الشافعي إل فينسبون يقولوه، مامل املسلمني أئمة إل َين ِسب   هؤالء من وكثري

 ملَِن ويقولون ،يقولوه مل مما الباطلة العتقاداتا حنيفة وأيب ومالك حنبل بن وأمحد

 عن الصحيح بالنقل ولِبواط   فإذا ،الفالين اإلمام اعتقاد يقوله الذ  هذا :تبعهما

 إل يفونهويض ،وسلم عليه اهلل صىل النبي عن ينقلونه فيام ذلك يف كذهبم تبني  ،األئمة

 .الباطلة واألقوال البدع من سنته

 اإلمامو ،العلامء قاله القول هذا يقول: نقله بتحقيق ط ولب إذا من مومنه

 .األئمة ذمهم الذين الكالم أهل من طائفة العقالء ويكون ،العقالء خيالف ال الفالين
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 ويطاف ،والنعال  باجلريد يرضبوا أن الكالم أهل يف يحكم :الشافعي قال فقد

 عىل وأقبل ،والسنة الكتاب ترك من جزاء هذا :ويقال .والعشائر القبائل يف هبم

 (1).الكالم

 عايضهام فيمن حكمه فكيف ،عنهام أعرض فيمن حكمه هذا كان فإذا

 بغريمها؟

 (2).تزندق بالكالم الدين طلب من :القايض أبويوسف قال وكذلك

 (3).فأفلح بالكالم أحد ايتدى ما :حنبل بن أمحد قال وكذلك

 (4).زنادقة الكالم علامء :وقال

                        
 أصحاب رشف» يف واخلطيب  ،(1/462) «الشافعي مناقب» يف البيهقي يواه صحيح، (1)

 (.9/06) «احللية» يف وأبونعيم  ،(01ص) «احلديث

 أصول رشح( يف والاللكائي  (،5)ص «ثاحلدي أصحاب رشف» يف اخلطيب يواه، حسن (2)

 أبا سمعت قال: الكند  الوليد بن برش طريق من (305) يقم )واجلامعة السنة أهل اعتقاد

 فذكره.  ،يوسف

  احلديث. حسن وبرش 

 يف ويفيقه  ،حنيفة أيب تلميذ   ،الكويف األسفاي  إبراهيم بن يعقوب هو  ،أبويوسف والقايض

 انظر احلديث. يف وصدوًقا  ،فقيًها وكان  ،احلديث يف منه أحسن أنه الإ  ،والرأ  احلنفي املذهب

 (.539-1/535) «السري»

  ،بآية ليس مما  ،ونحومها واملنطق الفلسفة بعلم الدين أحكام معرفة أياد من أن األثر: هذا ومعنى 

 .تزندق السلف من أحد قول وال  ،حديث وال

 (.92-6/91) «العرب لسان» انظر امللحد. عىل وتطلق  ،معربة فايسية كلمة والزندقة: 

 طرق من معطي[ نعسان  بن يضا ]حتقيق (540و539-2/531) «اإلبانة» يف بطة ابن يواه (3)

 نحوه.

  ترمجة. له أجد مل الطرق هذه يجال وبعض

 أجده. مل (4)
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 هيتدوا ومل ،همأضلت شبهات فيها ،الكالم كتب من اكتبً  اقرأو هؤالء من وكثري

 التوجسيم للزم لقاخل فوق كان لو اهلل أن الكتب تلك يف جيدون فإهنم ،جلواهبم

 .أصحاهبا هبا أياد ما وال ،اظاأللف هذه حقائق يعرفون ال وهم ،واجلهة والتحيز

 ،سنة وال كتاب هبا ينطق مل ،بدعة وصفاته اهلل أسامء يف «اجلسم» لفظ ذكر فإن

 اهلل نأ وال ،جسم هللا نإ :منهم أحد يقل ومل ،وأئمتها األمة سلف من أحد اهلاق وال

 .بوجوهر ليس اهلل نأ وال جوهر، اهلل نأ وال بوجسم، ليس

 .البدن اللغة: يف عناهوم ،جممل لفظ «اجلسم» ولفظ 

 ثليام اهلل إن قال: من بل ،اهلل عىل مفرت فهو اإلنسان، بدن مثل هللا إن قال: ومن

 .اهلل عىل مفرت فهو املخلوقات، من اشيئً 

 ،املخلوقات من ءيش يامثله ال أنه :بذلك وأياد ،بوجسم ليس اهلل إن :قال ومن

 .بدعة اللفظة كانت إنو ،صحيح فاملعنى

 مل هنوأ ،اآلخرة يف يرى ال أنه :بذلك وأياد ،بوجسم ليس اهلل نإ :قال من وأما

 ،ذلك ونحو جربيل، تصنيف هو أو خملوق، العريب القرآن بل ،العريب بالقرآن يتكلم

 .عنه نفاه فيام اهلل عىل مفرت فهذا

 مفإهن   ،هبهممذ عىل وافقهم ومن ،املعتزلة من اجلهمية ضالل أصل وهذا

 .التعطيل مهمكال وحقيقة ،(1)التنزيه للناس يظهرون

 نفي بذلك ومرادهم .بوجسم ليس اهلل إن نقول: بل نوجسم، ال نحن :يقولونف

 .وصفاته أسامئه حقيقة

                        
 أثبتناه. ما والصواب ، التنزه األصل يف (1)
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 ،برص وال ،سمع وال ،كالم وال ،حياة وال ،قدية وال ،علم هلل ليس :فيقولون

 وال ء،يش منه ينزل وال إليه، وسلم عليه هللا صىل النبي عرج وال ،اآلخرة يف يرى وال

 .ذلك غري إل ،ءيش منه ربيق الو ،ءَشل يتوجىل وال ،ءيش هيإل يصعد

 يكن ومل ،الصمد األحد هو بل ،كامله صفات من شئ يف له مثل ال سبحانه وهو

 واملمثل أعمى، واملعطل ،صناًم  يعبد واملمثل ،عدًما يعبد فاملعطل .أحد  كفواً  له

 .عنه واجلايف فيه، الغايل بني اهلل ودين أعشى،

 بل ،املخلوقة كالصفات ليست وصفاته ،املخلوقة كالذوات ليست ذاته أن كامو

 يف سبحانه وهو ،وعيب نقص كل عن همنز   ،الكامل بصفات موصوف سبحانه هو

 .يشء يامثله ال الكامل صفات

 أئمة مذهب وهو تعطيل، بال وتنزيه تشبيه، بال إثبات السلف مذهب بناهفمذ

 أمحد واإلمام املبايك وابن واألوزاعي والثوي  والشافعي كاملك ،اإلسالم

 .ياهويه بن وإسحاق

 الداياين سليامن وأيب عياض بن كالفضيل ،هبم املقتدى املشايخ اعتقاد وهو

 أصول يف نزاع األئمة هؤالء بني ليس فإنه .وغريهم ،التسرت  عبداهلل بن وسهل

 .الدين

 ،هؤالء العتقاد موافق عنه، ثابت اداالعتق فإن ،عنه اهلل ييض حنيفةأبو وكذلك

 .والسنة الكتاب به نطق الذ  وهو

 صىل يسوله به وصفه أ ،نفسه به وصف بام إال اهلل يوصف ال :أمحد اإلمام قال

 .واحلديث القرآن نتوجاوز وال ،وسلم عليه اهلل
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 علمأ هم الذ  ،املاضني سلفال سبيل ذلك يف فنتبع سائرهم، مذهب وهكذا

 .بحاله يليق ال عام له اوتنزهيً  ،هلل تعظياًم  أشد وهم ا،وإثباتً  انفيً  شأن،ال هبذا األئمة

 باب من هايد فيكون ،بالشبهات ردت ال والسنة الكتاب من املفهومة املعاين فإن

 املراد يعرف وال معانيها، ت عقل ال ألفاظ هي :يقال وال ،مواضعه عن الكلم حتريف

 عىل دالة بينات، آيات هي بل أماين إال يعلمون ال للذين مشاهبة ذلك  فيكون ،منها

 .العلم أوتوا الذين صدوي يف ائقهاحق قائمة ،وأجلها املعاين أرشف

 صفات سائر ائقحق قامت كام ،تعطيل بال وتنزيه ،تشبيه بال إثبات واإليامن

 قلوهبم به اطمأنت قد ،اواحدً  ابابً  عندهم الباب نافك ،كذلك قلوهبم يف الكامل

 مما ،جالله ونعوت ،كامله صفات من فأنسوا ،نفوسهم إليه وسكنت ،كذلك

 اجلاحدون منه نفر ما إل قلوهبم وسكنت ،املعطلون اجلاهلون منه استوحش

 .الذات محك حكمها الصفات أن  لمواوع ،املتكلمون

 همجاء فام ،الصفات تشبه ال صفاته فكذا الذوات، تشبه ال نهسبحا ذاته أن فكام

 لعلمهم ،واإلقراي واإليامن باملعرفة بلوهوقا ،بالقبول تلقوه املعصوم عن الصفات من

 اخلالق عىل الرشع أطلقه مما جاء ما نأو ،لصفاته وال لذاته تشبيه ال ةصف بأنه

 صفات بخالف القديم صفات ذإ ،احلقيقي املعنى يف ينهمب بهاتش ال  ،واملخلوق

 .للفظ اللفظ موافقة إال خلقه صفاتو صفاته بني وليس ،احلديث

 .اوذهبً  اوحريرً  وماءً  وعسالً  اولبنً  حلاًم  اجلنة يف أن أخرب قد وتعال سبحانه واهلل



                                                            56    

 

 (1).(األسامء إال اآلخرة يف مما الدنيا يف ليس:)عباس ابن وقال

 يف اتفاقهام مع ،املوجودات هذه مثل ليست الفانية املخلوقات هذه كانت فإذا

 املخلوق مبينات من خللقه بينه ما وأعىل ،اعلوً  أعظم وعال جل فاخلالق ،األسامء

 .األسامء اتفقت وإن ،للخالق

 ،يحياًم  ايؤوفً  املكً  ابصريً  اسميعً  علياًم  احيً  نفسه سبحانه اهلل سمى فقد اوأيًض 

 ايؤوفً  وبعضها ،اً بصري اسميعً  وبعضها ،علياًم  وبعضها ،احيً  خملوقاته بعض وسمى

 البصري وال كالسميع، السميع وال ،كالعليم العليم وال ،يكاحل ياحل وليس ،يحياًم 

 .الرحيم كالرؤوف الرحيم الرؤوف وال ،كالبصري

وَ  إاِل   إَِلهَ  الَ  اهلل  ﴿ :تعال وقال َقيهوم   احلَيه  ه   [.255البقرة:]﴾ال 

 ﴾احلَيِّ  ِمنَ  املَيَِّت  َوخت  ِرج   املَيِِّت  ِمنَ  احلَي   َوخت  ِرج  ﴿ تعال: وقال

 [.20عمران: آل]

وَ  و﴿ وقال:  [.2:التحريم]﴾احلَكِيم   ال َعلِيم   ه 

وه  ﴿ ل:وقا الَم   َوَبرش    [.21الذاييات:]﴾َعلِيم   بِغ 

 [.51النساء:]﴾َبِصرًيا َسِميًعا َكانَ  اهللَ  إِن  ﴿ وقال:

نَا إِن ا﴿ وقال: َشاج   ن ط َفة   ِمن   اإِلنَسانَ  َخَلق   ﴾َبِصرًيا َسِميًعا َفوَجَعل نَاه   نَب تَلِيهِ  أَم 

 .[2اإلنسان:]

                        
 يف وهناد (1/66) «التفسري» يف حاتم أيب وابن  ،(1/393) «تفسريه» يف الطرب  يواه، صحيح(1)

 ظبيان أيب عن األعمش طريق من (1/160) «اجلنة صفة» يف وأبونعيم  ،(1و 3) يقم «الزهد»

 .)اآلخرة( بدل: )اجلنة( بلفظ: لكن موقوًفا.  ،عباس ابن عن
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 [.65احلج:]﴾َيِحيم   َرء وف  لَ  بِالن اسِ  اهللَ  إِن   ﴿ وقال:

م   َلَقد  ﴿ وقال: ول   َجاَءك  م   ِمن   َيس  ِسك  م   َحِريص   َعنِتهم   َما َعَلي هِ  َعِزيز   أَنف   َعَلي ك 

ِمننِيَ امل  بِ   .[121:]التوبة﴾َيِحيم   َيء وف   ؤ 

 اهلل كتاب وهذا ،االسم اتفاق يف إال مشاهبة خلوقوامل اخلالق صفة بني وليس

 الصحابة كالم وهذا ،وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول سنة وهذه ،خرهآ إل أوله من

 قفو سبحانه اهلل أن يف ،ظاهر أو نص هو بام ذلك دل قد ،األئمة وسائر والتابعني

 ال بصري ك،شي ال سميع خلقه، من بائن ،عرشه عىل استوى السموات فوق ،العرش

 يغفل ال قريب ،يسهو وال ينسى ال حفيظ يبخل، ال (1)جواد ،جيهل ال عليم رتاب،ي

                        
 :مجاعة عن جاء  وقد وتعال سبحانه هلل يثبت مل «اجلواد» اسم (1)

 5/154) أمحد يواه «.ماجد جواد بأين ذلك» وجل: عز اهلل قال  ،مرفوًعا ذي أيب يثحد -1

  ،(905) «الزهد» يف وهناد  ،(4250برقم) ماجه ابنو  ،(2495) يقم الرتمذ   ،(100و

 حوشب بن شهر طريق من (112) يقم «والصفات األسامء»و  ،(5/406) «الشعب» يف البيهقي

 فذكره.  ،ذي أيب عن غنم بن عبدالرمحن عن

 بن محاد يواه وأبوزيعة: أبوحاتم قال (2/104) «العلل» يف حاتم أيب ابن وذكره  ،ضعيف وشهر

   اهـ ذاك(. يدفع هذا فكان )قال: قوله: تبيع عن حوشب بن شهر عن زيد بن عل عن سلمة

  .ضعيف جدعان ابن هو زيد بن وعل   ،احلمري  هو وتبيع

  ذي، أيب عن اخلوالين إدييس أيب طريق من (2500) برقم «سلمم صحيح» يف احلديث وأيًضا 

 اللفظ. هذا ذكر بدون

 أيب بن نوح عصمة أيب طريق من (5/121129) «احللية» يف أبونعيم يواه عباس، ابن حديث-2

 به.  ،مرفوًعا عباس ابن عن كريب عن مرصف بن طلحة عن أيطأة بن احلوجاج عن مريم

 وضاع. كذاب :ونوح

 ذكره ثم به.  ،املسيب بن سعيد مراسيل من (2099) برقم الرتمذ  عند ، سعد يثحد من -3

 مثله.  ،مرفوًعا وقاص أيب بن سعد عن

 .«التهذيب» يف كام  ،احلديث هذا عليه وأنكر  ،مرتوك إياس: ابن أو  ،إلياس بن خالد سنده ويف
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 ويبغض، ويكره، وحيب، ويفرح، ويضحك، ،وينظر ،ويبسط ،يتكلام يلهو، وال

 الدنيا السامء إل ليلة كل وينزل ،ويمنع ويعطي، ،ويغفر ويعفو، ويرحم، ويسخط،

 .كانوا أينام معهم وهو ،شاء كيف

وَ ﴿ يةاآل هذه معنى عن سئل ملا محاد نب يمنع قال  َما أَي نَ  م  ك  َمعَ  ه 

 خمتلط أنه معناه وليس (1)،بعلمه خافية عليه خيفى ال أنه :معناها :[4:احلديد]﴾ن ت مك  

 ،وأئمتها األمة سلف عليه أمجع ما الفخ وهو ،اللغة توجبه ال هذا فإن ،باخللق

 .اخللق عليه اهلل فطر ما وخالف

                                                        
 سعد. عن (2/16) «الكنى» يف الدواليب ويواه -4

 جًدا. ضعيف حممد: بن هايون أبوالطيب سنده ويف

 (.2090) يقم «مسنده» يف يعىل أبو يواه  ،أنس حديث من جًدا ضعيف شاهد وللحديث -5

 لني. عبدالعزيز: بن وسويد  ،مرتوك الشامي: إبراهيم بن حممد سنده ويف

 «األخالق مكايم» يف واخلرائطي  ،(121) «الزهد» يف هناد يواه  ، عبيداهلل بن طلحة مرسل -6

 إن» :الً مرس  ،كريز بن عبيداهلل بن طلحة عن سحيم بن سليامن عن أيطأة بن حوجاج عن (55ص)

 «.اجلود حيب  ،جواد اهلل

 ومدلس. ضعيف وحوجاج:  ،ثقة تابعي: وطلحة

 هلل. اجلواد اسم يثبت ومل  ،ضعيف فاحلديث 

 قال: الرماد  حدثنا العطاي: خملد بن حممد قال (:126ص) «العلو» يف الذهبي قال، صحيح(1)

وَ ﴿ تعال: اهلل قول عن محاد بن نعيم سألت م   َوه   فذكره. ﴾َمَعك 

 (.114ص) «العلو خمترص» يف األلباين إسناده وصحح  ،صحيح وسنده

 ضعيف املروز : اهلل أبوعبد اخلزاعي احلايث بن معاوية بن محاد بن نعيم هو  ،محاد بن ونعيم

 .221 سنة مات  ،الصحيح عىل احلديث
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 مع وهو السامء، يف موضوع وهو خملوقاته، أصغر من اهلل، آيات من آية القمر بل

 ،عليهم مهيمن ،خلقه عىل يقيب ،العرش فوق سبحانه فهو ،كان أينام واملقيم املسافر

 .ومطلع

ج   .َعاِيِج املَ  ذِ ﴿ :أنه وأخرب ر  وح   الَئَِكة  املَ  َتع   .[4-3:املعايج]﴾إَِلي هِ  َوالره

َق  َقاِهر  ال ﴿ :وأنه  .[11:األنعام]﴾ِعبَادِهِ  َفو 

 إل حيتاج ال حقيقته عىل حق املعنى وهذا ،فوقهم من خيافونه املالئكة وأن

 .الكاذبة الظنون عن يصان ولكن ،حتريف

 .[116:البقرة]﴾َقِريب   َفإيِنِّ ﴿ :وقال

َلم  ﴿ وقال: ِوس  ت وَ  َما َوَنع  ه   بِهِ  س  ن   َنف س  َوِييدِ  َحب لِ  ِمن   إَِلي هِ  أَق َرب   َوَنح   ﴾ال 

 .[16:ق]

 عنق من أحدكم إل أقرب تدعون الذ  إن» :وسلم عليه اهلل صىل وقال

 (1)«.ياحلته

ون   َما﴿ :وقال َوى ِمن   َيك  وَ  إاِل   َثالََثة   َنوج  م   ه  ه  وَ  إاِل   مَخ َسة   َوالَ  َيابِع   ه 

م   ه  ثَرَ  َوالَ  َذلَِك  ِمن   أَد َنى َوالَ  َسادِس  وَ  إاِل   أَك  م   ه   .[0:املوجادلة]﴾َكان وا َما أَي نَ  َمَعه 

 من ذكر ما ينايف ال ،معيته و قربه عىل الدالة األدلة من والسنة الكتاب يف ما فكل

 .علوه يف ريبوق دنوه، يف علي  سبحانه فإنه قيته،وفو علوه

                        
 عنق من أحدكم إل أقرب تدعونه الذ » بلفظ:  ،46-(2004برقم) «صحيحه» يف مسلم يواه (1)

 .44-(1004) برقم ومسلم.(4202) برقم البخاي  يف .وأصله«أحدكم ياحلة
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 ،«الرجيح االنتقاد» يف بعضها وذكرنا ،اجدً  كثرية ذلك يف الوايدة حاديثواأل

 .امجيعً  «السنن»و «الصحاح» ويف

 آخر ويف ،الوداع حوجة يف جمامعه أعظم يف وسلم عليه اهلل صىل النبي أشاي وقد

 (1).«اشهد اللهم» :بإصبعه :يقول ،السامء إل عمره

 علوه عىل لةدال أعظم وفيها ،متواترة وهي ،املعراج قصة «الصحيحني» ويف

  .سموات سبع فوق تعال

 .بدعة ؟نزل وكيف ؟استوى كيف :السائل وسؤال

 معرتفة ،وإسالمها جاهليتها يف وعوجمهم، عرهبم األمم تمازال :قتيبة ابن قال

 .ءالسام يف اهلل بأن

  :منها مصنفات الباب هذا يف لعلامءا من طائفة مجع وقد 

 وكتاب ،تيمية ابن اإلسالم لشيخ «النزول» وكتاب ،للذهبي «العلو» كتاب

 بن حممد الشيخ يسالة»و ،«قدامة ابن عقيدة»و ،له «النونية»و ،القيم البن «االستواء»

 إجراء يسالة»و ،«املكي ثم ،آباد  اإلله فاخر حممد الشيخ يسالة»و ،«احلازمي نارص

 له «االحتواء»و ،الفقري للعبد «الرجيح االنتقاد»و ،للشوكاين «ظاهرها عىل الصفات

 .ذلك غري إل ،عنه اهلل عفا

                        
 اهلل صىل اهلل يسول أن وفيه: (1211) برقم مسلم يواه  ،احلج يف املشهوي جابر حديث يف هذا (1)

 كتاب به: اعتصمتم إن بعده تضلوا لن ما فيكم تركت وقد» فقال: خطبهم وسلم آله وعىل عليه

 فقال ونصحت.  ،وأديت  ،بلغت قد أنك نشهد قالوا: «قائلون؟ أنتم فام  ،عني تسألون وأنتم  ،اهلل

 مرات. ثالث «اشهد اللهم» الناس: إل وينكتها السامء إل يرفعها السبابة بإصبعه
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 من أحد عن وال ،َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهلل َصىل   يسوله سنة وال اهلل كتاب يف وليس

 خيالف واحد حرف الدين، أئمة عن وال التابعني، من وال الصحابة من ال لسلف،ا

 ذلك.

 كل يف نهإ أو العرش، عىل ليس نهإ :أو ،السامء يف ليس اهلل نإ :منهم أحد يقل ملو

 وزجت ال نهأ و ،منفصل وال به، متصل وال خايجه، وال العامل داخل ال نهأو ،مكان

  .هذا ونحو ،باألصابع إليه احلسية اإلشاية

 تعال اهلل أياد ما يديى وال معناها، يعقل ال الصفات نصوص أن ظن ومن

 ألفاظ هي وإنام ،وضالل كفر ظاهرها واعتقاد ،َتثيلو تشبيه وظاهرها منها، ويسوله

 ﴾امل﴿ بمنزلة هناأو اهلل، إال يعلمه ال اوتوجيهً  تأويالً  هلا وإن ،هلا معاين ال

 .﴾كهيعص﴿و

ض  ﴿ :قوله حقيقة يعرفون يكونوا ومل السلف، قةطري هذه أن وظن  َواألَي 

مَ  َقب َضت ه   مَجِيًعا دَ  أَن   َمنََعَك  َما﴿ :وقوله ،[60:الزمر]﴾ِقيَاَمةِ ال َيو  وج  ت   ملَِا َتس   َخَلق 

َ ﴿  :وقوله ،[05]ص:﴾بِيََد    مح  شِ ال َعىَل  ن  الر  تََوى َعر   .ذلك ونحو ،[5]طه:﴾اس 

 تضمن وقد ،اهلدى عن وأضلهم ،السلف بعقيدة لناسا أجهل من الظانه  فهذا

 ،الصحابة وسائر ،واألنصاي املهاجرين من األولني السابقني استوجهال الظن هذا

 .اسننً  وأتبعهم عمالً، وأحسنهم ،فهاًم  وأفقههم ،علاًم  األمة أعلم كانوا الذين بايوك

 يعلم وال كبذل يتكلم كان وسلم عليه اهلل صىل الرسول أن :الظن هذا والزم

  منها. باهلل نعوذ ،قبيحة وجساية ،عظيم خطأ وهو معناه،
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 [هلل اليدين إثبات ]يففصل

َق  اهللِ  َيد  ﴿ :تعال قوله وأما  «اليد» لفظ أن :فاعلم [،10الفتح:﴾]أَي ِدهيِم   َفو 

  :أنواع ثالثة عىل القرآن يف جاء

 .[1:امللك﴾]ل ك  امل   بِيَِدهِ ﴿ وكقوله: ،اآلية كهذه ،مفردة 

وَطتَانِ  َيَداه   َبل  ﴿ كقوله: ،ومثنى  ت   ملَِا ﴿ :وقوله ،[64:املائدة﴾]َمب س   َخَلق 

 .[05]ص:﴾بِيََد   

 .[01﴾]يس:أَي ِدينَا َعِمَلت  ﴿ :كقوله ،وجمموع 

 الفعل وعدى ،فراداإل بضمري نفسه إل الفعل أضاف :مثناة اليد ذكر يثفح

 بارشها فهو ،بالباء عد  ثم ،الفعل إليه أضيف إذا وأما .املوجاز حيتمل فال ،بالباء

 آدم خلق :اثالثً  إال بيده اهلل خيلق مل» :العاص بن عمرو بن عبداهلل قال ذاوهل ،بيده

  ،(1)«بيده التوياة وكتب ،بيده الفردوس جنة وغرس ،بيده

                        
َمر ابن عىل موقوًفا صحيح(1) ِرو بن عبداهلل عن أيه ومل، ع   بن عبداهلل عن يأيته وقد  العاص، بن َعم 

 يف واآلجر   (،402-1/261) «املرييس عىل الرد» يف الدايمي يواه اخلطاب. بن عمر

  (،213يقم) (509-2/501) «العظمة» كتاب يف وأبوالشيخ  (،056) برقم «الرشيعة»

 يف واحلاكم  (،030-029)برقم «جلامعةوا السنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي

 مهران بن عبيد طريق من (.693يقم) «والصفات األسامء» يف والبيهقي  (،2/319) «املستديك»

  عدن، وجنة  والقلم،  العرش، بيده: أشياء أيبعة اهلل خلق قال: عمر ابن عن جماهد عن املكتب

 صحيح. موقوف وهو الدايمي. عند «جنة» لفظة: فكان.وسقطت كن اخللق: لسائر قال ثم  وآدم،
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 (1).امرفوعً  ذلك ويو 

 يلةفض آلدم كانت وال ،بذلك اختصاص هلا يكن مل ،القدية هي اليد كانت فلو

 أهل أن وسلم عليه اهلل صىل النبي عن صح وقد .بالقدية خلق مما شئ عىل بذلك

 لك وأسوجد ،(2)يوحه من فيك ونفخ ،بيده اهلل خلقك» :فيقولون آدم يأتون املوقف

 (3)«.شئ كل أسامء وعلمك ،مالئكته

                        
 برقم «الصفات» يف والدايقطني  ،(1010) يقم «العظمة» يف أبوالشيخ يواه، بشواهده صحيح(1)

 عن احلايث بن عبداهلل بن عون طريق من (692) يقم «والصفات األسامء» يف والبيهقي  ،(21)

 عز اهلل خلق» :وسلم آله وعىل ليهع  اهلل صىل اهلل يسول قال قال: أبيه عن اهلل( عبد )وهو أخيه

اَل م   َعَليهِ  آدم خلق بيده: أشياء ثالثة وجل  .«بيده الفردوس وغرس  ،بيده التوياة وكتب  ،بيده الس 

 مرسل. هذا البيهقي: قال ثقة. تابعي احلايث: بن فعبداهلل  ،مرسل وهو

 اهلل يسول قال قال: عبةش بن املغرية عن (119) برقم «مسلم صحيح» ففي  شواهد، لفقراته لكن

 كرامتهم غرست  ،أيدت الذين أولئك يقول: وجل عز اهلل أن .». :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل

 منزلة؟. اجلنة أهل أعىل من لسؤال: جواب يف «بيد 

 13-(2652-برقم 4/2043) ومسلم  (،6614برقم) «البخاي  صحيح» يف  التوياة وكتابة

 ه.عن اهلل ييض هريرة أيب عن

 «.بيده اهلل خلقك» قوله: وحده عنده وكذا  وحده، مسلم عند «بيده» قوله:

وح (2) ت  ﴿ بقوله: واستنطقها  ،خلقها التي  ،تعال اهلل خملوقات من خلق وهي الراء: بضم الر   َأَلس 

م    «يوحه من فيك ونفخ» قوله: أ  القرآن من هذا ومصداق  [،102:]األعراف﴾َبىَل  َقال وا بَِربِّك 

ت ه   َفإَِذا﴿ تعال: قوله ي  ت   َسو  وِحي ِمن   فِيهِ  َوَنَفخ   .[29]احلوجر:﴾ي 

 عز إليه وإضافتها  ،تعال اهلل صفات من صفة هناأ ال عنده؛ التي األيواح من أ  وحه:ي من ومعنى

 تعال: كقوله وهذا اهلل. وبيت  ،اهلل كناقة  ،ترشيف إضافة وهي  ،خالقه إل خملوق إضافة من وجل

رَ ﴿ م   َوَسخ  اَمَواِت  يِف  َما َلك  ضِ  يِف  َوَما الس   ومن  ،خلقه من :أ   ،[13اجلاثية:]﴾ ِمن ه   امَجِيعً  األَي 

 .اكبريً  اعلوً  ذلك عن اهلل تعال  ،اهلل من ابعًض  أو اجزءً  األشياء هذه أن ال .عنده

 عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال قال: أنس عن (193) ومسلم  ،(6565) برقم البخاي  يواه (3)

 من يرحينا حتى يبنا عىل استشفعنا لو فيقولون:  ،القيامة يوم الناس اهلل جيمع» :وسلم آله وعىل
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 :له ملحاجته ملوسى آدم قال وكذلك .خصائص كلها ،أشياء أيبعة فذكر

 (1).«بيده األلواح لك وخط ،بكالمه اهلل اصطفاك»

 (2)«.بيده التوياة لك كتب» آخر: لفظ ويف

 اتوالسام اهلل يقبض» :وسلم عليه اهلل صىل النبي عن «الصحيح» يف ثبت وقد

 (3)«.األخرى بيده واأليض ،بيده

                                                        
 املالئكة وأمر  ،يوحه من فيك ونفخ  ،بيده اهلل خلقك الذ  أنت فيقولون:  ،آدم فيأتون  ،مكاننا

 .«لك فسوجدوا

 أنس. عن مسلم يذكرها ومل «.يشء كل ءأسام وعلمك» فيه: وزاد (4406) برقم البخاي  ويواه 

 علمكو» عندمها: وليس هريرة. أيب عن (194) برقم ومسلم  ،(3340) برقم البخاي  ويواه 

 .«يشء لكل تبياًنا األلواح وأعطاك» :«مسلم صحيح» يف لكن .«يشء كل أسامء

 أعاذنا القيامة. ومي املحرش عرصات يف وتعال تبايك اهلل جيمعهم الذين الناس هم :املوقف وأهل 

 اليوم. ذلك أهوال من اهلل

 أنت :آدم له فقال ..» :قال وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول أن :هريرة أيب حلديث (1)

 برقم ومسلم  ،(6614) برقم البخاي  يواه «.بيده لك وخط  ،بكالمه اهلل اصفطاك  ،موسى

 ح.األلوا ذكر بدون امرفوعً  هريرة أيب عن (2652)

  ،(054و 053) برقم «الرشيعة» يف اآلجر  يواه ،التوياة هو اخلط مع فالذ  :باملعنى ذكره ولعله

 اهلل ييض هريرة أيب حديث من (693) «واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي

 .احلديث فذكر  ،عنه

 عمرو. ابن عن املوقوف هذا أجد ومل 

  .امرفوعً   ،هريرة أيب عن (2652) برقم ومسلم  ،(6614) برقم البخاي  يواه (2)

  اهلل صىل اهلل يسول قال قال: عمر بن عبداهلل عن (4032) برقم داود أبو يواه احلديث ، صحيح(3)

 يقول: ثم  ،اليمنى بيده يأخذهن ثم  ،القيامة يوم الساموات تعال اهلل يطو » :وسلم آله وعىل عليه

 بيده العالء: ابن قال يأخذهن ثم األيضني يطو  ثم املتكربون؟ ينأ اجلبايون؟ أين  ،امللك أن

 .«األخرى

  .«بشامله األيض يطو  ثم» فيه: لكن  ،عمر بن عبداهلل عن (2011) برقم مسلم ويواه
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 أبيه. عن سامل عن محزة بن عمر عن أسامة أيب طريق من يوياه وكالمها

  منكرة. بل  ،محزة بن عمر هبا شذ  ،شاذة تعترب «بشامله» فلفظة ضعيف. محزة: بن وعمر

 مسلم عند مقسم بن وعبيداهلل  ،(0412) برقم البخاي  عند نافع احلديث يوى فقد

 بدوهنا. (4/2141-2149)

 عن محزة بن عمر به تفرد  ،فيه الشامل وذكر (:2/139) «والصفات األسامء» يف البيهقي قال 

  الشامل. فيه يذكر مل  ،عمر ابن عن مقسم نب وعبيداهلل نافع احلديث هذا يوى وقد  ،سامل

 أحد فيه يذكر فلم وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي عن  ،وغريه عنه اهلل ييض أبوهريرة ويواه

 الشامل. منهم

 جعفر بأحدمها تفرد بمرة. ضعيف أنه إال  ،القصة هذه غري من آخر حديث يف الشامل ذكر ويوى

 مرتوكان. ومها  ،لرقايشا يزيد وباآلخر  ،الزبري بنا

 يديه كلتا سمى أنه وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي عن وصحيح ذلك؟ يصح وكيف

 اهـ يمينًا.

 وهذا ،(2010) ومسلم  (،6519 )برقم البخاي  يواه عنه اهلل ييض هريرة أيب حديث :قلت

 يوم األيض وتعال تبايك اهلل يقبض» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال  ،لفظه

 .)؟األيض ملوك أين  ،امللك أنا يقول: ثم  ،بيمينه السامء ويطو   ،القيامة

 األلباين الشيخ بتحقيق (203) برقم «السنة» يف عاصم أيب ابن فرواها  ،الرقايش يزيد طريق وأما 

 وسلم آله وعىل ليهع  اهلل صىل يسول عن عنه اهلل ييض األشعر  موسى أيب عن وغريه  ، اهلل يمحه

  وكل  ،بيمينه طيب كل فوقع  ،قبضتني بكفه قبض السالم عليه آدم خلق يوم تعال اهلل إن» قال:

 احلديث. «بشامله خبيث

 املسيب: بن يوح أيًضا وفيه  ،مرتوك البيهقي: قال كام  ،الرقايش يزيد سنده يف  ،جًدا ضعيف وهو

 ضعيف.

 وبرقم ومسلم  ،(0411) برقم البخاي  يوى كام  ،األدلة يف الثابت هو «األخرى بيده» فقوله: 

 يد» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال قال: عنه اهلل ييض هريرة أيب عن 30 – (993)

 السموات اهلل خلق منذ أنفق ما أيأيتم» وقال:  ،«والنهاي الليل اءسح نفقة يغيضها ال  ،مألى اهلل

 خيفض امليزان األخرى وبيده  ،املاء عىل عرشه» وقال:  ،«يده يف ما يغض مل فإنه  ،واأليض

 البخاي . لفظ وهذا  ،«ويرفع
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 :يقول وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول سمعت :قال اخلطاب عمربن وعن

 إل هؤالء خلقت فقال: منه، ذيية فاستخرج ، بيمينه ظهره سحم ثم آدم، اهلل خلق»

 (1).احلديث «يعملون اجلنة أهل وبعمل ،اجلنة

                                                        
 آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال قال: عمرو بن عبداهلل عن (1120) برقم مسلم وعند 

 الذين  ،يمني يديه وكلتا  ،الرمحن يمني عن  ،نوي من منابر عىل اهلل عند املقسطني إن» :وسلم

 .«ولوا وما هميوأهل حكمهم يف يعدلون

 َعَليهِ  آدم وجل عز اهلل خلق» ولفظه:  ،الشامل إثبات عىل به دلاست   الذ  الديداء أيب حديث وأما 

اَل م    إل يمينه: يف للذ  فقال  ،احلمم كأهنم  ،ذييته فأخرج  ،اليمنى كتفه فرضب  ،خلقه حني الس 

 .«أبايل وال الناي إل يسايه: يف للذ  وقال  ،أبايل وال اجلنة

 «الصحيحة» يف األلباين إسناده وصحح  ،وغريه (1059) برقم «السنة» يف أمحد بن اهلل عبد يواه

اَل م   َعَليهِ  آدم إل يعود فالضمري (.49) برقم  فال آدم وهو  ،مذكوي أقرب إل يعود والضمري  ،الس 

 فيه. حوجة

  ،(311) برقم «املسند» يف وأمحد  ،(052-2/051) «املوطأ» يف مالك يواه، بشواهده صحيح (1)

 وابن  ،(3005) برقم والرتمذ   ،(4003) برقم وأبوداود  ،(9/113) «تفسريه» يف والطرب 

 رشح» يف والبغو   ،(210) برقم «التفسري» يف والنسائي  ،(196) برقم «السنة» يف عاصم أيب

 السنة أهل اعتقاد أصول رشح » يف والاللكائي  ،(2/211) «التفسري»و  ،(00) برقم «السنة

 «املستديك» يف واحلاكم  ،(324) برقم «الرشيعة» يف واآلجر   ،(990) برقم « واجلامعة

  ،(010) برقم «والصفات األسامء» يف والبيهقي  ،(545-544و 325-2/324و) (1/20)

  (6166) برقم «اإلحسان» يف كام حبان وابن

 :اخلطاب بن زيد بن عبدالرمحن بن عبداحلميد أن :أنيسة أيب بن زيد عن مالك طريق من كلهم

َك  َأَخذَ  ﴿َوإِذ   اآلية: هذه عن سئل اخلطاب بن عمر أن :اجلهني يساي بن مسلم عن أخربه  ِمن   َيبه

وِيِهم   ِمن   آَدمَ  َبنِي ي   ظ ه  يِّ  .[102]األعراف: اآلية ﴾ُت م  اذ 

  ،آدم خلق اهلل إن» فقال:  ،عنها سئل وسلم آله وعىل عليه  هللا صىل اهلل يسول سمعت عمر: فقال 

 اجلنة أهل وبعمل  ،للوجنة هؤالء خلقت فقال:  ،ذيية منه واستخرج  ،بيمينه ظهره مسح ثم

 الناي أهل وبعمل  ،يللنا هؤالء فقال:  ،ذيية منه فاستخرج ظهره مسح ثم  ،يعملون

 احلديث.«يعملون
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 بن عبداحلميد غري عنه يرو ومل  ،العوجل غري يوثقه ومل  ،عمر من يسمع مل يساي بن ومسلم

 .زيد بن عبدالرمحن

 برقم «السنة» يف عاصم أيب وابن  ،(114-9/113) «التفسري» يف جرير ابن احلديث يوى وقد 

  (.6/504) «التمهيد» يف عبدالرب وابن  ،(4004) برقم وأبوداود  ،(201)

 يبيعة بن نعيم عن يساي بن مسلم عن عبدالرمحن بن داحلميدعب عن أنيسة أيب بن زيد طريق من

  .األزد  وهو  ،يبيعة بن نعيم هنا فزاد   ،نحوه عمر عن

  يعرف. ال (:4/200) «امليزان» يف الذهبي عنه قال وقد

 يذكره مل الذ  ألن ؛بحوجة ليست  ،يبيعة بن نعيم :احلديث هذا يف زاد من زيادة عبدالرب: ابن وقال

 اهـ إيسال. فيه :قلت (:1/20) املستديك تلخيص يف الذهبي قالو أحفظ.

 وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي عن عمر عن يبيعة بن نعيم حديث عن الدايقطني سئل وملا

َك  َأَخذَ  ﴿َوإِذ   تعال: قوله عن  ،يسأله يجل جاءه حني وِيِهم   ِمن   آَدمَ  َبنِي ِمن   َيبه ي   ظ ه  يِّ  الفق .﴾َُت م  اذ 

اَل م   َعَليهِ   هؤالء :فقال  ،طيبة ذيية منها فأخرج  ،ميامنه بيمينه مسح آدم خلق ملا اهلل إن» :الس 

 احلديث. «للوجنة

 يساي بن مسلم عن اخلطاب بن زيد بن عبدالرمحن بن عبداحلميد عن أنيسة أيب بن زيد يرويه :فقال

  ووصله. إسناه وجود  ،الرهاو  ةأبوفرو سنان بن يزيد عنه حدث  ،عمر عن يبيعة بن نعيم عن

 وأيسله  ،يبيعة بن نعيم اإلسناد يف يذكر ومل  ،أنيسة أيب بن زيد عن فرواه  ،أنس بن مالك وخالفه

 أعلم. واهلل .بالصواب أول وهو  ،متصل سنان بن يزيد وحديث  ،عمر عن يساي بن مسلم عن

 من اهـ عنه. الوليد بن بقية قال كذلك  ،أنيسة أيب بن زيد عن فرواه  ،جعثم بن عمر تابعه وقد

 (.223-2/221) «العلل»

 داود أيب عند جعثم بن رَ مَ ع   ومتابعة  ،(201) برقم عاصم أيب ابن عند سنان بن يزيد ويواية قلت:

 خطأ. وهو «جعثم بن روم  عَ » إل عنده وتصحف (9/113) جرير وابن  ،(4004) برقم

 .حال جمهول جعثم بن وعمر

 أسقط إنام امالكً  اإلمام أن الظاهر (:243-2/242) اآلية عند «تفسريه» يف كثري ابن احلافظ قال 

  ،احلديث يف إال معروف غري فإنه  ،يعرفه ومل يبيعة بن نعيم حال جهل ملا اعمدً  يبيعة بن نعيم ذكر

 من اكثريً  ويقطع  ،املرفوعات من اكثريً  يرسل وهلذا  ،همييرتض ال ممن مجاعة ذكر ي سقط ولذلك

 اهـ أعلم. واهلل .املوصوالت

 احلافظ هذا قبل من هامة عزيزة فائدة وهذه :قلت (:0/03) «الضعيفة» يف  اهلل يمحه األلباين قال  

 اهـ .بالنواجذ عليها ضفع  ،النحرير
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 ثنتان. بل :فقال ؟ثنتان أم واحدة «اهلل يد» عن مليكة أيب ابن سألت نافع: وقال

                                                        
 ب.كذِّ  :الراز  محيد بن حممد :سنده ويف  ،(9/114جرير) ابن ويواه 

 ذلك: فمن لغريه هبا يصح شواهد له احلديث لكن  ،فضعي فهو داي كيفام احلديث أن واحلاصل 

 قبضة وقبض  ،برمحتي اجلنة يف :فقال قبضة قبض وجل عز اهلل إن» ا:مرفوعً  أنس حديث- 1

 (.40) برقم «الصحيحة» يف وهو «أبايل وال الناي يف :فقال

 امليثاق وتعال تبايك اهلل أخذ» قال: وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل النبي عن عباس ابن حديث - 2

 ثم  ،كالذي يديه بني فنثرهم  ،ذيأها ذيية كل صلبه من فأخرج عرفة يعني بـنعامن آدم ظهر من

ت  ﴿ قال: الً قب كلمهم م   َأَلس  َنا َبىَل  َقال وا بَِربِّك  ول وا َأن   َشِهد  مَ  َتق  ا الِقيَاَمةِ  َيو  ن ا إِن   َأو    ،َغافِِلنيَ  َهَذا َعن   ك 

ول وا كَ  اَم إِن   َتق  َ َنا َأرش  ن ا َقب ل   ِمن   آَباؤ  ةً  َوك  ي  يِّ ِدِهم   ِمن   ذ  نَا َبع  ِلك   ﴾امل ب طِل ونَ  َفَعَل  باَِم  أََفت ه 

 اهلل. يمحه األلباين إسناده وحسن (202) برقم عاصم أيب ابن يواه [.103-102]األعراف:

  ،خلقه حني مدآ اهلل خلق» ال:ق وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي عن الديداء أيب حديث - 3

 ذيية فأخرج  ،اليرسى كتفه ورضب  ،الذي كأهنم  ،بيضاء ذيية فأخرج  ،اليمنى كتفه فرضب

 الناي إل :اليرسى كفه يف للذ  وقال  ،أبايل وال اجلنة إل :يمينه يف للذ  فقال  ،احلمم كأهنم سوداء

 «الصحيحة» يف األلباين إسناده وصحح .(6/441) «املسند زوائد» يف وابنه أمحد يواه «.أبايل وال

  (49) برقم

  اهلل صىل اهلل يسول سمعت قال: وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي أصحاب من يجل عن -4

  ،هلذه هذه :وقال  ،األخرى باليد وأخرى  ،قبضة بيمينه قبض اهلل إن» يقول: وسلم آله وعىل عليه

  صحيح. وهو (10593) برقم دأمح يواه .«أبايل وال  ،هلذه وهذه

 أخرى أحاديث آدم صلب من الذيية أخذ ويف (0/03) «الضعيفة» يف األلباين العالمة قال 

 منها يشء كل وليس (50-41) «الصحيحة» يف بعضها خرجت وقد  ،هذا من أخرص صحيحة

 فيها تذكر مل كلها و (205-204) «اجلنة ظالل» يف خمرج  ،هريرة أليب حديث يف إال الظهر مسح

  اآلية.

 األلباين. وصححهام  ،عاصم أيب ابن يوامها  ،عباس وابن هريرة أيب حديث بل قلت:

 :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال  ،الدين آية نزلت ملا :قال عباس ابن عن األول: - 5

 يوم إل ذياي  نم هو ما منه فأخرج  ،ظهره مسح خلقه ملا تعال اهلل إن آدم جحد من أول إن»

 (.204) برقم يواه «عليه فعرضهم  ،القيامة

 نحوه. تلوه هريرة أيب حديث الثاين: -6
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 يديه وكلتا ،بيمينه فأخذه ،القلم اهلل خلقه شئ أول ):عباس وابن عمر ابن وقال

 (1).(يمني

 (2).كثرة حيىص ال ما الباب ويف

                        
 يف واآلجر   ،(106) برقم عاصم أيب ابن فرواه  ،اَم عنه اهلل ييض عمر ابن عن أما ضعيف، (1)

 (603برقم 1/319) «الشاميني مسند» يف والطرباين  ،(339) برقم «الرشيعة»

 يسول سمعت قال: عمر ابن عن جماهد عن حوجاج بن أيطأة حدثني  ،الوليد بن قيةب طريق من

 فذكره.  وسلم، آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل

 احلميص األهلاين سليامن بن مالك أنس أيب طريق من (340) برقم «الرشيعة» يف اآلجر  ويواه

 عمر. ابن عن بلغه أنه جماهد عن وقال: فذكره.  ،بقية عن

 أيب ابن عند مصطفى ابن يواها  ،عمر وابن جماهد بني واسطة ذكر بدون السابقة لروايةا ويف

 هنا. رصح ولكنه  ،ويدلس  ،أوهام له صدوق القريش مصطفى بن حممد وهو  ،عاصم

 مالك أنس أيب من أيجح ومها  ،«التقريب» يف كام  ،عابد حوجة ثقة وهو:  ،نافع بن الربيع وأبوتوبة

 .ايناألهل سليامن بنا

 جرًحا فيه يذكر ومل  ،بقية عن يوى أنه وذكر (1/210) «والتعديل اجلرح» يف مرتجم أنس وأبو  

 .الً تعدي وال

 يف عنه ويوايته  ،اجلملة يف عمر ابن من سمع قد وجماهد  ،أيجح الواسطة إسقاط فرواية

 وغريمها. الصحيحني

 ومل  ،شيخه يف هنا رصح وقد  ،لتدليسا أنواع رش وهو  ،التسوية تدليس يدلس بقية أن يبقى لكن

 ضعيف. فاحلديث  ،التفرد هذا مثل يف سيام ال  ،شيخه شيخ يف يرصح

 بدون ذكره (396 و13/394) «الباي  فتح» يف إال اللفظ هبذا عنه أيه فلم عباس ابن قول وأما 

 مرفوًعا.   ،عزو وال سند

 وقد  ،ذلك من مليئان والسنة فالكتاب  اهلل، محهي قال كام وهو  ،تعال هلل اليدين إثبات يف يعني (2)

 الصواعق خمترص» ياجع ذلك. من طيبة مجلة «املرسلة الصواعق» كتاب يف القيم ابن اإلمام ذكر

 (.104-2/153) املوصل البن « املرسلة
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 الصحابة عن ويد ما يسالته يف احلازمي نارص بن حممد الشيخ مجع وقد

 فوق العرش عىل وكونه ،«خلقه عىل الرب علو» مسألة يف وأتباعهم، والتابعني

 احلديث أئمة عنو خصوًصا املوجتهدين األيبعة األئمة عن ويد وما عموًما، ساموته

 ذكرها ليس وغريهم، ،واملفرسين ،واملالكية ،واألشاعرة ،واحلنفية الشافعية وعلامء

 .مرادنا من بالتامم هاهنا

 أسامع عنها أتنب وإن ،تشبيه وال ،حتديد غري من الصفة ونثبت ،بذلك فنؤمن

 .املعطلني املتكلمني نفوس منها تحشواستو ،املقرصين اجلاهلني بعض

له ﴿ :تعال قال ،«الوجه» :الصفات من النقل به صح ومما    ك 
 
ء  إاِل   َهالِك   يَش 

َهه    السامء إل ينزل اهلل أن» :منها وأحاديث آيات ابالب ومن .[11﴾]القصص:َوج 

 (1).مسعود وابن (2)،طالب أيب بن عل يواه ،النزول وحديث (1)،«ليلة كل الدنيا

                        
 أيب عن (051) برقم ومسلم  ،(0194) برقم البخاي  يواه عنه اهلل ييض هريرة أيب حديث (1)

 وتعال: تبايك يبنا ينزل» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال قال: عنه اهلل ييض هريرة

 من  ،فأعطيه يسألني من  ،له فأستوجيب يدعوين من فيقول:  ،اآلخر الليل ثلث يبقى  حني ليلة كل

 .«له فأغفر يستغفرين

  ،(961) برقم (1/120) «سندامل» يف أمحد يواه  ، حسن عنه اهلل ييض طالب أيب بن عل حديث (2)

 قال:  ،إسحاق ابن طريق من  (1/240) «الراية نصب» يف كام والبزاي  ،(1526) برقم والدايمي

  ،مرفوًعا  ،طالب أيب بن عل عن أبيه عن يافع أيب بن اهلل عبيد عن يساي بن عبدالرمحن عن حدثني

 لفظه. يذكر ومل

 يسول قال قال:  ،لفظه وذكر  ،به إسحاق ابن طريق من (6506) برقم املوصل يعىل أبو ويواه 

  ،الليل ثلث إل اآلخرة العشاء ألخرت أمتي عىل أشق أن لوال» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل

  ،الفوجر يطلع حتى هبا يزل فلم  ،الدنيا السامء إل وجل عز اهلل هبط األول الليل ثلث مىض إذا فإنه

 يستشفى سقيم أال له؟ فيغفر يستغفر مذنب أال جياب؟ داع   أال يعطى؟ ئلسا أال تائب؟ أال يقول:
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  (3)،عبداهلل بن وجابر (2)،مطعم بن وجبري

                                                        
 أيفع إبراهيم وهو  ،ثقة زيادة ولكنها هلل. عبيدا والد ذكر بدون «يعىل أيب مسند» يف لكن .«فيشفى

  احلديث. حسن بكري: ابن وهو ويونس  ،ثقة من

 والدايمي. أمحد عند أيًضا إبراهيم عن بالتحديث إسحاق ابن وترصيح حسن. فاحلديث

 403و 1/311) «املسند» يف أمحد يواه  ، صحيح عنه اهلل ييض مسعود بن عبداهلل حديث (1)

 الدايقطنيو  ،(014و 013) برقم «رشيعةال» يف واآلجر   ،(5319) يقم يعىل وأبو  ،(446و

 اهلل وليس أن :عنه اهلل ييض مسعود ابن عن األحوص أيب طريق من كلهم (1)يقم «النزول» يف

  ،الدنيا السامء إل وجل عز اهلل هيبط  ،الباقي الليل ثلث كان إذا» قال: وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل

 حتى كذلك يزال فال  ،سؤله يعطى سائل من هل فيقول: يده يبسط ثم  ،السامء أبواب تفتح ثم

  .«الفوجر يطلع

 

 برقم (4/11) «املسند» يف دأمح يواه  ، صحيح عنه اهلل ييض مطعم بن جبري حديث (2)

-1/315)  خزيمة وابن  ،(0401) برقم يعىل وأبو  ،(1521) برقم والدايمي  ،(16045)

 ديناي بن عمرو عن سلمة بن محاد طريق من كلهم  (015) برقم «الرشيعة» يف اآلجر  و  ،(316

 وجل عز اهلل ينزل» :موسل آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال أبيه عن جبري بن نافع عن

 يطلع حتى  ،له فأغفر مستغفر من هل فأعطيه؟ سائل من هل :فيقول  ،الدنيا السامء إل ليلة كل يف

 صحيح. حديث .«الفوجر

 يقم «التوحيد» يف خزيمة ابن يواه  جًدا، ضعيف عنهام اهلل ييض عبداهلل بن جابر حديث (3)

 ذكراه ثم  ،هريرة وأيب سعيد أليب ذكراه حديث بعق (6) برقم «النزول» يف والدايقطني  ،(191)

 ليلة. كل يف ذلك قال: أنه جابر عن ذكره أباسفيان وأيى األعمش قال قال: حمارض يواية من

 احلديث. هذا تلو اهلل شاء إن سيأت  ،سعيد وأيب هريرة أيب وحديث

 عن سفيان أيب عن األعمش عن جرير طريق من (050) يقم «مسلم صحيح» يف جابر وحديث 

 يوافقها ال لساعة الليل يف إن» يقول: وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول سمعت قال: جابر

 .«ليلة كل وذلك  ،إياه أعطاه إال  ،واآلخرة الدنيا أمر من خرًيا اهلل يسأل مسلم يجل

 هذه يف شاًذا يعترب جابر حديث يف النزول فذكر  ،حمارض من أيجح وجرير  ،النزول ذكر فيه وليس

 الطريق.
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 ال أو النزول، عند العرش خيلو :قال ومن(2).سواهم وخلق (1)،دي اخل سعيدوأبو

 .خمرتع ويأ  مبتدع، بقول أتى فقد .خيلو

                                                        
                   يف املقديس الغني عبد طريقه ومن(0) برقم «النزول» يف الدايقطني جابر حديث ويوى 

 ينزل اهلل إن» قال: وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول أن :(30) برقم)الدعاء يف الرتغيب (

 ظامل أو  ،له فأستوجيب يدعون عباد  من عبد الأ فيقول:  ،اآلخر الثلث الدنيا السامء إل ليلة كل

 يدعوين عان أال  ،فأنرصه يستنرص مظلوم أال  ،فأيزقه عليه مقرت أال  ،له فأغفر يدعوين لنفسه

 عىل العليا السامء إل وجل عز يبنا يعلو ثم  ،الفوجر يصل حتى مكانه ذلك فيكون  ،عنه فأفك

 .«كرسيه

 إل سلمة ، الدايقطني عند وتصحف أسلم، بن سلمة بن عبداهلل فيه جًدا. ضعيف وإسناده

 امليزان. يف كام ؛  مرتوك : نعيم أبو وقال وغريه الدايقطني ضعفه وقد ، خطأ وهو ، مسلمة

 .«امليزان» يف كام احلديث منكر أبوحاتم: قال  ،اجلعفر  إسامعيل بن وحممد

 قاال: هريرة وأيب سعيد أيب عن (1/523) مسلم يواه  ، عنه اله ييض اخلدي  سعيد أيب حديث (1)

 نزل  ،األول الليل ثلث ذهب إذا حتى يمهل اهلل إن» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال

 حتى داع؟ من هل سائل؟ من هل تائب؟ من هل مستغفر؟ من هل فيقول:  ،الدنيا السامء إل

 .«الفوجر ينفوجر

  ،الصديق أبوبكر يواه النزول وحديث (:316ص) «عقالصوا خمترص» يف كام القيم ابن قال (2)

  ،مسعود بن وعبداهلل  ،عبداهلل بن وجابر  ،مطعم بن وجبري  ،هريرة وأبو  ،طالب أيب بن وعل

  ،الثقفي العاص أيب بن وعثامن  ،اجلهني عرابة بن ويفاعة  ،عبسة بن وعمرو  ،اخلدي  وأبوسعيد

 أم وعائشة  ،اخلشني وأبوثعلبة  ،ومعاذ  ،وأبوالديداء  ،جده عن أبيه عن سلمة بن وعبداحلميد

 عامر بن ولقيط  ،اليامن بن وحذيفة  ،مالك بن وأنس  ،سلمة وأم  ،األشعر  وأبوموسى  ،املؤمنني

 بن وعوف  ،وأبواخلطاب  ،يزيد بنت وأسامء  ،الصامت بن وعبادة  ،عباس بن وعبداهلل  ،العقيل

  اهـ م.عنه اهلل ييض  ،حكيم بنت وخولة  ،وأبوحايثة  ،ثوبانو  ،الباهل وأبوأمامة  ،مالك

 سعيد أيب حلديث مسلم يواية يف جاء لكن  ،اآلخر الليل ثلث يف النزول أن الروايات أكثر ويف 

 األول. الليل ثلث أنه املتقدمة: هريرة وأيب

 احلديث. «اهلل ينزل  ،ثلثاه أو  ،الليل شطر مىض إذا» مرفوًعا: هريرة أيب عن (1/522) مسلم ويف
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 املعرفة أهل تلقاها التي ،الصحاح األحاديث من يبه الرسول هب وصف ما وكل 

 من عبده بتوبة افرحً  أشد هلل» :وسلم عليه اهلل صىل كقوله ،به اإليامن وجب ،بالقبول

 (1).عليه متفق .«راحلتهب أحدكم

 ،اآلخر أحدمها يقتل ،يجلني إل  (2)[اهلل يضحك» :وسلم عليه اهلل صىل وقوله]:

 (3).الشيخان يواه «.اجلنة فيدخالن

 (1).عليه متفق «.قدمه فيها العزة يب يضع حتى» :وقوله

                                                        
  .«اآلخر الليل ثلث أنه» :تقدم وقد عليه املتفق هريرة أيب حديث ويف

 املتفق هريرة أيب يواية يف كام  اآلخر، الليل ثلث أنه الراجح و  الرشح، يف ذلك يف والتفصيل 

 عليها.

 صىل اهلل يسول قال قال: أنس عن (4/2105) ومسلم  ،(6309) يقم البخاي  يواه احلديث (1)

 أيض يف أضله وقد  ،بعريه عىل سقط  ،أحدكم من عبده بتوبة أفرح هلل» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل

 خمترًصا. ذكراه كذا «فالة

 أحدكم من  ،إليه يتوب حني عبده بتوبة فرًحا أشد هلل» بلفظ: (2040) برقم الً مطو مسلم وذكره 

 شوجرة فأتى  ،منها فأيس  ،ورشابه طعامه وعليها منه فانفلتت  ،فالة بأيض ياحلته عىل كان

 بخطامها فأخذ  ،عنده قائمة هبا هو إذا كذلك هو فبينام  ،ياحلته من أيس قد  ،ظلها يف فاضطوجع

 .«الفرح شدة من أخطأ يبك. وأنا  ،عبد  أنت اللهم الفرح: شدة من قال ثم

 (.2044) يقم ومسلم  ،(6301) برقم البخاي  يواه مسعود بن عبداهلل عن نحوه وجاء 

 مسلم. عند كلها (2046) والرباء  ،(2045) برقم والنعامن  ،(4/2102) هريرة أيب وحديث 

 لشيخ «الواسطية» من والتصويب  ،خطأ وهو  ،«تعال» املعكوفني: بني ما بدل املطبوع يف (2)

 منها. منقول الكالم هذا أن حيث  ،اإلسالم

 يسول أن :عنه اهلل ييض هريرة أيب عن (1190) برقم ومسلم  ،(2126) برقم البخاي  يواه (3)

  ،اجلنة دخالني اآلخر أحدمها يقتل يجلني إل اهلل يضحك» قال: وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل

 .«فيستشهد  ،القاتل عىل اهلل يتوب ثم  ،فيقتل اهلل سبيل يف هذا يقاتل

 اهلل سبيل يف جياهد ثم  ،اإلسالم إل يهفيهد اآلخر عىل اهلل يتوب ثم» :(3/1505) مسلم وزاد 

 «.دفيستشه
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 (2).ومسلم البخاي  يواه .«بصوت فيناد » :وقوله

 (3).عليه متفق «.وجهه قبل اهلل فإن ،وجهه قبل يبصق فال» :وقوله 

 يبه عن لموس عليه اهلل صىل اهلل يسول فيها خيرب التي األحاديث، هذه أمثال إل

  .به خيرب فيام

                                                        
 وعىل عليه  اهلل صىل اهلل نبي أن :أنس عن (2141) برقم ومسلم  ،(0314) برقم البخاي  يواه (1)

  ،قدمه وتعال تبايك العزة يب فيها يضع حتى  ،مزيد من هل :تقول جهنم تزال ال» قال: وسلم آله

 .«بعض إل عضهاب  ويزو   ،وعزتك قط قط فتقول:

 عنه اهلل ييض هريرة أيب عن لفظه وهذا(4/2116) ومسلم  ،(0449) برقم البخاي  ويواه 

 أوثرت :الناي فقالت  ،واجلنة الناي حتاجت» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال

 فقال .وعوجزهم هموسقط الناس ضعفاء إال يدخلني ال فاميل :اجلنة وقالت .واملتوجربين باملتكربين

 أشاء من بك أعذب عذايب أنت :للناي وقال  ،عباد  من أشاء من بك أيحم يمحتي أنت :للوجنة اهلل

  ،قط قط :فتقول عليها قدمه فيضع  ،َتتلئ فال الناي فأما  ،ملؤها منكم واحد ولكل  ،عباد  من

 .«بعض إل بعضها ويزو   ،َتتلئ وهنالك

 :بدل «يجله» :وفيه  ،نحوه هريرة أيب عن (4/2110) ومسلم  ،(4150) برقم البخاي  ويواه 

 .«قدمه»

 آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي قال قال: عنه اهلل ييض سعيد أيب عن (0413) برقم البخاي  يواه (2)

 من خترج أن يأمرك اهلل إن بصوت: فينادى  ،وسعديك لبيك فيقول:  ،آدم يا اهلل يقول» :وسلم

 املصنف: ذكره ما عنده ليس لكن (222) برقم مسلم يواه واحلديث .«الناي إل بعثًا ذييتك

 اللفظة. هذه بدون احلديث أصل عنده وإنام  ،«بصوت فيناد »

 يسول أن :عنهام اهلل ييض عمر بن عبداهلل عن (540) ومسلم  ،(406) برقم البخاي  يواه (3)

 قبل اهلل فإن  ،وجهه قبل يبصق فال يصل كمأحد كان إذا» قال: وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل

 .«صىل إذا وجهه

 ال :قال أو يبزقن فال  ،صالة يف كان إذا أحدكم قبل اهلل إن» (:1213) يقم للبخاي  يواية ويف 

 .«يتنخمنال» :(053) يقم يواية ويف احلديث. «يتنخعن

 وجهه حيال يتنخمن فال  ،وجهه حيال اهلل فإن الصالة يف كان إذا أحدكم إن» ا:أيًض  له يواية ويف 

 .«الصالة يف
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 تعطيل، وال حتريف، غري من ،به يؤمنون واجلامعة السنة أهل الناجية فرقةال فإن  

 .َتثيل وال تكييف، وال

 .مماأل يف الوسط هي املرحومة ألمةا أن كام ،األمة فرقة يف الوسط هم وهؤالء

 التمثيل وأهل اجلهمية، التعطيل أهل بني ،الصفات باب يف األمة سطو فهم 

 أسامء باب ويف .والقديية اجلربية بني ،تعال أفعاله باب يف وسط أهنم كام .املشبهة

 ،وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول أصحاب ويف .واملرجئة ،املعتزلة بني ،والدين اإليامن

 واخلوايج. ،الرافضة بني
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 الصفات[ بعض ]ذكرفصل

 .«النفس» :الصفات من النقل هبا وصح ،القرآن هبا نطق ومما

َلم  ﴿ تعال: قال  َلم   َوالَ  َنف يِس  يِف  َما َتع  ِسَك  يِف  َما أَع    [.116:املائدة﴾]َنف 

ِسهِ  َعىَل  َكتََب ﴿ تعال: وقال  َةَ  َنف  مح   [.12:األنعام﴾]الر 

ت َك ﴿ تعال: وقال  َطنَع   .[41﴾]طه:لِنَف يِس  َواص 

 ،يب عبد  ظن عند اأن :تعال اهلل يقول» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول وقال 

 يف ذكرته مأل يف ذكرين فإن ،نفيس يف ذكرته نفسه يف ذكرين فإن ،يذكرين حني معه وأنا

 .األدلة من ذلك غري إل (1)«.منهم خري مأل

 ويوعيها (2)«.شاءي كيف يقلبها ،الرمحن أصابع نم إصبعني بني العباد قلوب»و

 (3).أياد ما

ا َلك  املَ وَ  َيبهَك  َوَجاءَ ﴿ :قال كام ،القيامة يوم جييء تعال اهلل وأن    ا َصفًّ  ﴾َصفًّ

 .[22:الفوجر]

ن  ﴿ قال: كام ،شاء كيف ،خلقه نم قريب اهلل وأن  َحب لِ  ِمن   إَِلي هِ  أَق َرب   َوَنح 

 .[16﴾]ق:َوِييدِ ال

                        
 . عنه اهلل ييض هريرة أيب عن (2605) برقم ومسلم  ،(0405) برقم البخاي  يواه احلديث (1)

 من إصبعني بني آدم بني قلوب إن» بلفظ:  عمرو، بن عبداهلل عن (2654برقم) مسلم يواه (2)

 «.شاء حيث يرصفه  واحد، كقلب  الرمحن، أصابع

 منظوي ابن أن عىل (15/341) منظوي البن «العرب لسان» يف كام  حيفظها، أ :  يوعيها، عنىم (3)

 اللغة. يف الكلمة هذه معنى هذا لكن  العقيدة، يف تفسريه من فيحذي التأويل من سلم ما
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 ،والقدم ،(1)والشامل ،واإلصبع ،والكف ،واليمني ،اليد :سبحانه صفاته من

 ،والكالم ،ءيواملوج ،تيانواإل ،والنزول ،والعني ،والنفس ،والوجه ،والرجل

 . (3)واجلنب (2)،واحلقو ،ساقوال ،والقول

                        
(1)

 تقدم. كام ، محزة بن عمر عىل ،أنكرت منكرة بل ثابتة ليست وتعال سبحانه هلل الشامل يد صفة 
(2)

 صىل اهلل يسول قال قال: عنه اهلل ييض هريرة أيب عن (4130) برقم «البخاي  صحيح» يف ملا 

 فقال:  ،الرمحن بحقو فأخذت  ،الرحم قامت فرغ فلام  ،اخللق اهلل خلق» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل

 .«القطعية من بك العائذ مقام هذا قالت: مه؟
(3)

 ليست ألهنا ؛إثباُتا خالف عىل تعال اهلل يمحهم الصالح لسلفوا  ،تعال هلل صفة تثبت ال اجلنب 

 .تعال هلل صفة

 الطلمنكي. حممد بن أمحد أبوعمر منهم:  ،هلل صفة اجلنب أثبت من عىل العلم أهل يد وقد 

 ال ما تبويبه بعض ويف  ،جيد عامته جملدين يف كتاًبا له يأيت (:10/569) «السري» يف الذهبي قال 

َتا﴿ فيه: وذكر  ،هلل اجلنب باب مثل:  ،أبًدا عليه يوافق َ ط ت   َما َعىَل  َياَحرس   َجن ِب  يِف  َفر 

 اهـ عامل. زلة فهذه  ،[56]الزمر:﴾اهللِ

 أهنم قوم عىل زوًيا أيًضا املعايض وادعى قال: (2/100) «املرييس عىل الرد» يف الدايمي وكذا 

َتا﴿ اهلل: قول تفسري يف يقولون َ ط ت   َما َعىَل  َياَحرس   الذ  اجلنب بذلك يعنون قال: ﴾اهللِ َجن ِب  يِف  َفر 

 عىل وأخفه  ،عندك الكذب أيخص ما املعايض: هلذا فيقال يتومهونه. ما عىل وليس  ،العضو هو

 عىل بالكذب تشنع فلم وإال  ،قاله آدم بني أحد إل هبا فأرش دعواك يف صادًقا كنت فإن  ،لسانك

 كالمه. اهـ إمامك. ومن  ،منك اهلل كتاب بتأويل وأبرص   ،كمن بالتفسري أعلم هم قوم

 هلل. اجلنب صفة  تقدم، ممن غريهم وال السلف من أحد يقل مل أنه يفيد  ،متني كالم وهو 

وا﴿ تعال: قوله يف اجلنب تفسري وأما  بِع  َسنَ  َوات  ِزَل  َما َأح  م   أ ن  م   ِمن   إَِلي ك  م  َيأ تِ  َأن   َقب لِ  ِمن   َيبِّك   يَك 

تَةً  الَعَذاب   ت م   َبغ  ونَ  الَ  َوَأن  ر  ع  وَل  َأن    ،َتش  َتا َنف س   َتق  َ ط ت   َما َعىَل  َياَحرس  ن ت   َوإِن   اهللِ َجن ِب  يِف  َفر   ملَِنَ  ك 

اِخِرينَ   أقوال: ثامنية اجلنب تفسري يف املرو ف .[5556]الزمر:﴾الس 

 تعال. اهلل ذكر يف -4 تعال. اهلل أمر يف -3              تعال. اهلل حق يف -2         تعال. اهلل طاعة يف -1

 اهلل. ثواب يف -6      اجلنة. وهي تعال اهلل قربة طلب يف أ  تعال اهلل قرب يف -5

 اهلل. يىض إل يؤد  الذ  اجلانب يف -1   إليه. دعاين الذ  اهلل طريق هو الذ  الطريق يف -0
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 ،والتعوجب ،والضحك ،(1)والبعد ،والقرب ،والقوة ،واالستواء ،والفوق

 ،واحلياة ،والعلم ،والسخط ،والغضب ،والرىض ،واملقت ،هوالكر ،واحلب

 مما ذلك غري إل ،والفرح ،واملعية ،سبق وقد والفوق ،واملشيئة ،واإليادة ،يةوالقد

 امساقً  تساق الصفات هذه فكل ،فيها مذكوية ذلك فأدلة .ةوالسن الكتاب به نطق

 وال املخلوقني، صفات تشبه ال حقيقية، صفات أهنا عىل هبا إليامنا وجيب ،اواحدً 

 ظاهره. خيالف بتأويل يؤول وال جيحد، وال يرد، وال ي عطل، وال ي مثل،

                                                        
 تفسري» ياجع املعايص. فعل عىل ويتندم  ،اهلل طاعة يف تفريطه عىل ندميت أنه وهو ، بمعنى وكلها 

 والقرطبي  ،(0/60) «املسري زاد» يف اجلوز  وابن  ،(316-21/313) «جرير ابن

(15/201.) 

 ظواهرها؟ عىل الصفات بإمراي يقولون أهنم مع  ،السلف يثبتها ومل  ،صفة هذه تكن مل وملاذا 

 :تقول ال كأن ترى أال  ،املخلوقني تفريط من يشء فيها كان ملا تعال هلل ةصف كانت لو أهنا اجلواب:

 .اهلل. يد أو  ،اهلل وجه يف فرطت

 يشء يف ليس والتفريط (:4/416) «الصحيح اجلواب» يف اهلل يمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال 

 أن به يريد ال  ،جانبه أو  ،فالن جنب يف فرط قد كان إذا واإلنسان  ،وجل عز اهلل صفات من

 حقه. ويف جهته يف فرط أنه نيريدو بل  ،الشخص ذلك نفس من يشء يف وقع التفريط

 املتصل اإلنسان جنب نفس يف التفريط أن  ،ظاهره يكون ال املخلوق إل أضيف اللفظ كان فإذا

 يف كان التفريط أن اهلل حق يف ظاهره أن يظن فكيف  ،يالصقه مل التفريط ذلك بل  ،بأضالعه

 .اهـ ذاته.
(1)

 الرشح. يف أبنته كام دلياًل، عليه نعلم ال مما سبحانه هلل البعد صفة 
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 [اهلل كالم ]يففصل

 يزل مل اهلل أن :والصدق التوحيد أهل عليه اتفق ومما ،قاحل أهل مذهب ومن

 .مكتوب مفهوم مسموع بكالم متكلاًم 

لِياًم  م وَسى اهلل   َوَكل مَ ﴿ تعال: قال  .[164:النساء﴾]َتك 

 يوم اهلل يكلمه إال أحد من منكم ما» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول وقال

 عليه اهلل صىل عنه حاتم بن عد  يواه .احلديث «ترمجان وبينه بينه ليس ، لقيامةا

 (1) .وسلم

 صىل اهلل يسول قال –أباه يعني - عبداهلل قتل ملا قال: اهلل عبد بن جابر ويوى 

 مكل   ما» :قال .بىل :قال «؟ألبيك اهلل قال بام خربكأ أال !جابر يا» :وسلم عليه اهلل

   (2) .احلديث «اكفاحً  أباك موكل   ،حوجاب ياءو من إال اأحدً 

                        
 .60 -(106) يقم ومسلم (6539) برقم البخاي  يواه (1)

 اجلهمية عىل الرد يف والدايمي (190) يقم ماجه ابنو (3010) برقم الرتمذ  يواه ، حسن (2)

 يقم التوحيد يف خزيمة وابن (1/300) تفسريه يف والبغو  (615) يقم عاصم أيب وابن 04ص

 (204-3/203) املستديك يف واحلاكم (0022) يقم اإلحسان يف كام حبان وابن (599)

 يف واألصبهاين  ،110ص النزول أسباب يف والواحد  (299-3/291) الدالئل يف والبيهقي

  (.1/394) احلوجة

 سمعت قال:  ،خراش بن طلحة سمعت قال: األنصاي  كثري بن إبراهيم بن موسى طريق من

 قال..فذكره، يل فقال وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول لقيني يقول: اهلل عبد بن جابر

 .[169عمران: ]آل﴾أمواتا اهلل سبيل يف قتلوا الذين حتسبن وال﴿ اآلية: هذه وأنزلت

 بن موسى ديثح من إال نعرفه ال الوجه هذا من غريب حسن حديث هذا الرتمذ : وقال

  إبراهيم.
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 .وتنزيله ووحيه وجل، عز اهلل كالم «القرآن»و

َمعَ  َحت ى﴿ تعال: اهلل قال ،وجل عز اهلل كالم القاي ء من موعاملسو  َكالَمَ  َيس 

 القايئ. من سمعه وإنام ،[6:التوبة﴾]اهللِ 

ونَ ﴿ :وجل عز وقال ل وا أَن   ي ِريد  بَدِّ  .[15:الفتح﴾]اهللِ  َكالَمَ  ي 

ن   إِن ا﴿ وقال:  نَا َنح  ل  رَ  َنز  ك   .[9:احلوجر﴾]حَلَافِظ ونَ  َله   َوإِن ا الذِّ

وح   بِهِ  َنَزَل  .َعاملنَِيَ ال َيبِّ  ِزيل  َلتَن   َوإِن ه  ﴿ وقال:   َقل بَِك  َعىَل  األَِمني   الره

  [.194-102:]الشعراء﴾

وَ  َبل  ﴿ قال: كام الصدوي، يف حمفوظ وهو  ويِ  يِف  َبيِّنَات   آَيات   ه  د   ال ِذينَ  ص 

 .[49:العنكبوت﴾]ِعل مَ ال أ وت وا

 القرآن استذكروا» :سلمو عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال مسعود ابن وعن 

 (1).«عقله من [النعم من] الرجال صدوي من اتفصيً  أشد فهو

ط وي   َوكِتَاب  ﴿ :تعال قال ،بالعني منظوي املصاحف، يف مكتوب وهو   يِف  .َمس 

وي   َيق    .[3-2:الطوي﴾]َمن ش 

                                                        
  اإلسناد. صحيح حديث احلاكم: وقال

 أال اشرتط ممن وهو املديني ابن منهم مجاعة عنه يوى قد إبراهيم بن موسى فإن حسن هو وقلت:

  ثقة. عن إال يرو 

 وال حوجاب بينهام ليس مواجهة أ » (:4/115) النهاية يف األثري ابن قال «كفاًحا» وقوله: 

 .«يسول

 (.090يقم) ومسلم  ،«عقله من» قوله: هعند وليس (5032برقم) البخاي  يواه (1)



                                                             11 

 

آن   إِن ه  ﴿ وقال:  ر  ن ون   كِتَاب   يِف  .َكِريم   َلق  ه   الَ  .َمك  ونَ امل   إاِل   َيَمسه ر   ﴾َطه 

 [.09-00:عة]الواق

 يسافر أن وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول هنى» :اَم عنه اهلل ييض عمر ابن وعن  

 (1)«.العدو يناله أن خمافة ؛العدو أيض إل بالقرآن

- اهلل كالم يف أنظر حتى وليلة يوم عل   يأت أن أحب ما :عفان بن ثامنع وقال

 (2).–املصاحف يف القراءة يعني

 :ويقول املصحف يأخذ جهل أيب بن مةعكر كان :مليكة أيب بن اهللعبد وقال 

   (3) .(ييب كالم)

 .خملوق غري أنه عىل :اخللف من هبم املقتدى ،السلف أئمة وأمجع 

 وإليه ،أبد منه ،اهلل كالم ولكنه ،بمخلوق ليس القرآن :طالب أيب بن عل وقال

 (1) .يعود

                        
 برقم ومسلم  ،عنده فليست «العدو يناله أن خمافة» قوله: بدون (2990) برقم البخاي  يواه (1)

(1169)-93. 

 .(122) برقم السنة يف حنبل بن أمحد بن اهلل عبد يواه  (2)

  فذكره. امنعث قال قال سفيان طريق من ألنه معضل وهو

 واحلاكم «مسنده» يف والدايمي (110) برقم «السنة» يف أمحد بن اهلل عبد يواه، منقطع (3)

 (0/1011) «الكبري» يف والطرباين (2229) يقم «الشعب» يف البيهقي طريقه ومن (3/243)

 فاملصح يأخذ جهل أيب بن عكرمة كان» قال: مليكة أيب ابن عن أيوب عن زيد بن محاد طريق من

 مل مليكة أيب ابن ألن منقطع وهو  .«وجل عز ييب كالم ييب كالم يقول وهو وجهه عىل فيضعه

  عكرمة. يديك

  باإليسال. (9/311) الزوائد جممع يف اهليثمي وأعله

 الفتح. عام أسلم جليل صحايب جهل أيب بن وعكرمة
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  ،(2)مسعود ابن عن نحوه ويو 

                                                        
 برقم (401-1/400) «واجلامعة السنة أهل  اعتقاد أصول رشح» يف الاللكائي يواه، ضعيف (1)

 حدثنا قال: األنامطي صالح بن عل عن اهليثم بن الكريم عبد عن طريقني من (304و303)

 بن احلايث عن  ،التيمي يزيد بن إبراهيم عن األعمش عن  ،حمرز بن حمبوب عن عد  بن يوسف

 رضب ذلك وافعل فإذا اهلل إال إله ال يقول أحد يبقى ال حتى الناس يذهب» عل: قال قال: سويد

 اخلريف. قرع جيمع كام األيض  رافأط من إليه فيوجتمعون ذنبه الدين يعسوب

 وال بخالق وليس خملوق( )القرآن يقولون: يكاهبم ومناخ أمريهم اسم ألعرف إين عل: قال ثم

  .«يعود وإليه بدأ منه اهلل كالم ولكنه خملوق

 (09-11/01) بغداد تاييخ يف مرتجم القطان حييى أبو زيد ابن وهو اهليثم بن الكريم وعبد

 لاللكائي. السنة رشح حمقق جيده ومل ثبت. ثقة وهو وغريمها (336-13/335) والسري

 وقال بوضعه. اُتم احديثً  له وذكر باطل. خرب له يعرف ال الذهبي: قال األنامطي صالح بن وعل

 عل حبان ابن ثقات )ويف الذهبي: كالم حكاية عقب (4/205) امليزان لسان يف حوجر ابن احلافظ

 شك بال هذا فهو  ،احلديث مستقيم العراق أهل عنه يوى إدييس بن اهلل عبد عن يرو  صالح بنا

  هـا الرتمجة(. صاحب ]دون[ من يف وينظر قبله من املؤلف يضعفهم الذين يف التثبت فينبغي

 «.دون» بدل: أ  «كذب» جـ: أ، يف قال  احلاشية، يف «امليزان لسان » عىل املعلق وقال

 .(401-1/400) الثقات: انظر 

  يف احلافظ وقال  ،«التهذيب» يف كام ضعيف ،العطاي القوايير  التميمي وهو حمرز بن وحمبوب

  احلديث. لني :«التقريب»

 بغداد تاييخ يف ترمجته حييى بن عثامن بن أمحد هو الكريم عبد عن الطريقني إحدى يف والراو 

  له. ترمجت لذا «لاللكائي السنة رشح» حمقق جيده ومل ة.ثق وهو (4/299-300)

-1/299) «اللسان» انظر وضاع.  ياجلويبا وهو خالد بن اهلل عبد بن أمحد األخرى الطريق ويف

301.) 

 األنامطي. صالح بن علو  ،حمرز بن حمبوب ألجل ضعيف فاألثر

 األسامء» يف والبيهقي  ،(116) يقم «السنة» يف أمحد بن اهلل عبد يواه  ، ضعيف مسعود ابن أثر (2)

 القرآن» قال: اهلل عبد عن  ،مرسوق عن  ،الشعبي عن  ،جمالد طريق من (1/519) «والصفات

 «.عزوجل اهلل عىل يرد فإنام اشيئً  منه يد فمن وجل عز اهلل كالم
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 ،حقيقة به يتكلم اهلل أنو :(2)عيينة بن وسفيان ،ديناي بن وعمرو ،(1)عباس وابن

 ال ،حقيقة اهلل كالم هو وسلم عليه اهلل صىل حممد عىل أنزل الذ  القرآن هذا وأن

 .غريه كالم

                                                        
 عىل الرد» يف الدايمي عند وبنحومها  .«اهلل عىل يكذب فإنام القرآن عىل كذب فمن» البيهقي: وعند

 .الطريق نفس من «اجلهمية

 ضعيف. اهلمداين سعيد ابن :هوو وجمالد

 برقم « واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح » يف الاللكائي يواه  ، ضعيف عباس ابن أثر (1)

 عن عاصم بن عل طريق من (591-1/590) «والصفات األسامء» يف والبيهقي  ،(306و305)

 قصة. وفيه فذكره عباس ابن عن رمةعك عن  حرير بن عمران

 ضعيف. فاألثر ؛ضعيف الواسطي احلسن بوأ هو عاصم بن وعل

 للمقديس «االعتقاد يف االقتصاد» كتاب من منقول الفصل أول من الكالم بل العباية هذه (2)

  بعد. امف (130)ص

 يقول: ديناي بن عمرو سمعت قال: عيينة بن سفيان عن ويوى) «:االقتصاد» كتاب يف والعباية

  .«يعود وإليه بدأ منه اهلل كالم القرآن» يقولون سنة سبعني منذ والناس مشاخينا أديكت

  ،(1/503) «املرييس عىل النقض»و  (،11)ص «اجلهمية عىل الرد» يف الدايمي يواه األثر وهذا

 قال (532) يقم «والصفات األسامء» يف وذكره  ،(10/205) «الكربى» يف البيهقي طريقه ومن

  فذكره. ..سفيان قال :يقول احلنظل إبراهيم بن إسحاق سمعت :الدايمي

  ديناي. بن عمرو إل صحيح إسناد وهذا

 يفو  ،«السلف عقائد» كتاب ضمن  (،110)ص «العباد أفعال خلق» يف البخاي  يواه وقد

 311) قمي «واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي  ،(2/331) «التاييخ»

 احلكم طريق من (531) يقم «والصفات األسامء» يف والبيهقي  ،(315و 314و 313و 312و

  فذكره. سفيان عن مروان أيب الطرب  حممد بن

  عنه: فرواه حممد بن احلكم عىل واختلف

 عند شبيب بن سلمة،والاللكائي عند وغريمها احلايث بن عامي بن حممدو منصوي أيب بن حممد

  والصفات. األسامء يف البيهقي
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 قرأه إذا بل  عنه، عباية أو ،اهلل كالم عن حكاية بأنه القول إطالق زجيو وال

 فإن .حقيقة سبحانه اهلل كالم يكون أن بذلك خيرج مل ،باملصاحف كتبوه أو ،الناس

 .امؤديً  امبلغً  قاله من إل ال ،امبتدئً  قاله من إل يضاف إنام الكالم

 ،ووقف اهلل كالم أنه زعم ومن كافر، جهمي فهو خملوق القرآن أن زعم فمن 

 .األول القول من أخبث فهو ،خلوقبم ليس :يقل ومل

 وقد ،يجهم فهو ،اهلل كالم والقرآن ،خملوقة هل وتالوتنا ألفاظنا أن :زعم ومن 

 يزل ومل ،(1)يده إل يده من التوياة وناوله إليه، منه تكلياًم  السالم عليه موسى اهلل مكل  

 .متكلاًم  وجل عز  

                                                        
  ديناي. بن عمرو عن سفيان عن هياهوي بن إسحاق كرواية يووه كلهم

 عمرو منهم سنة سبعني منذ مشاخينا أديكت قال: سفيان عن احلكم عن تقدم كام البخاي  ويواه

  بمخلوق. وليس اهلل كالم القرآن يقولون ديناي بنا

 يف البخاي  ترمجه فإنه احلكم الرواية هذه يف وأخطأ عمرو قول من أنه اجلامعة يواية فالصحيح

  .الً تعدي وال اجرًح  فيه يذكرا ومل (3/120) حاتم أيب وابن (2/331) التاييخ

 وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول أصحاب أجلة ديناي بن عمرو أديك )وقد :هياهوي بن إسحاق قال

 اهلل وعبد اخلدي  سعيد وأيب اهلل عبد بن جابر مثل واألنصاي واملهاجرين البدييني من وسلم آله

  ،عليهم اهلل يمحة التابعني وأجلة عنهم. اهلل ييض الزبري بن اهلل وعبد عباس بن اهلل وعبد عمرو بن

  ،(1/591) «والصفات األسامء» من اهـ .(ذلك يف خيتلفوا مل األمة هذه صدي مىض هذا وعىل

  السلف. من إمجاع فهذا حيحص وسنده للبيهقي كالمها (10/205) «الكربى السنن»و

 رآن:الق عن سئل ملا قال أنه (1013) يقم أمحد اإلمام مسائل من داود أبو يواه سفيان وقول قلت:

  مرتوك(. البلخي وهو هايون بن عمر سنده ويف) بمخلوق وليس اهلل كالم هو

 منه الصدوي يف وال حرف منه املصاحف يف يبقى فال عليه يرسى : أ «يعود وإليه» قوهلم: ومعنى

 .(12/202) «الفتاوى جمموع» يف كام .آية
(1)

  هلل. واحلمد الرشح يف أبنته كام عليها دليل ،ال وتعال سبحانه هلل املناولة صفة 
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 املعاين وال املعاين، دون احلروف كالمه ليس ومعانيه، حروفه ،اهلل كالم لقرآنوا

 .احلروف دون

 واالستامع ،اهلل من الكالم فكان ،موسى مكل   عالت اهلل بأن حنبل بن أمحد واحتج  

ل  ال َحق   َوَلكِن  ﴿ وجل: عز وبقوله .موسى من  .[13:]السوجدة يةاآل ﴾ِمنِّي َقو 

 :قال وسلم عليه اهلل صىل النبي أن :األيت بن خباب عن الرتمذ  ويوى

 (1)القرآن. يعني: «خرج مما بأفضل وجل عز اهلل إل تتقربوا لن إنكم»

                        
 إال بعد. فام (130)ص املقديس الغني عبدل «االعتقاد يف االقتصاد» من منقول أوله من الفصل (1)

 للتوياة. املناولة ذكر

 عند أمامة أيب حديث من جاء إنام خباب عن اللفظ هبذا الرتمذ  يف ليس يثاحلد لفظ حتى

  .الً مرس وجاء الرتمذ 

  ،(2911) برقم والرتمذ   ،(5/261) (22306) برقم أمحد فرواه أمامة أيب حديث أما

  ،(0650) «الكبري» يف والطرباين  ،(101) يقم «الصالة قدي تعظيم» يف املروز  نرص بن وحممد

 بن هاشم، أمحد اإلمام شيخ طريق من كلهم (12/220و) (0/11) «التاييخ» يف طيبواخل

 قال: أمامة أيب عن أيطأة بن زيد عن  سليم أيب بن ليث عن  خنيس بن بكر حدثنا النرض أيب القاسم

  ،يصليهام يكعتني من أفضل يشء يف لعبد اهلل أذن ما» :وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول قال

 يعني «منه خرج ما بمثل اهلل إل العباد تقرب وما صالته يف دام ما العبد يأس فوق لي َذي   الرب إنو

 القرآن.

  القرآن. يعني النرض أبو قال الرتمذ : زاد

 ابن فيه تكلم قد خنيس بن وبكر الوجه. هذا من إال نعرفه ال غريب حديث هذا عقبه: وقال

  اهـ. أمره. آخر يف املبايك

 ثقة أيطأة بن وزيد  ا،جدً  ضعيف خنيس بن وبكر  ،سليم أيب بن ليث لضعف ضعيف ثواحلدي

  (.3/556) والتعديل اجلرح يف كام أمامة أيب عن مرسل حديثه لكن

 «الزهد»  يف أمحد يواه .الً مرس نفري بن جبري عن يرويه فتاية أيطأة بن زيد عىل فيه ضطربا   وقد

 «السنة»و  ،(531) يقم «املراسيل» يف داودبووأ  ،(2912) يقم والرتمذ   (،350)ص
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 [بحرف اهلل ]كالمفصل

 (1).وجل عز اهلل كالم عني املسموعة واألصوات املكتوبة احلروف أن ونعتقد

                                                        
 :وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول قال قال: نفري بن جبري عن (109) يقم أمحد بن اهلللعبد

  .«القرآن يعني منه خرج مما بأفضل اهلل إل ترجعوا لن إنكم»

  .تعال كالمه يعني املراسيل يف داود أيب عندو

  به. امرفوعً  عامر بن عقبة عن نفري بن جبري عن يرويه وتاية

 بن جبري نع يرويه وتاية (502) يقم «والصفات األسامء» يف والبيهقي  ،(2/441) احلاكم يواه

 يقم «والصفات األسامء» يف والبيهقي  ،(1/555) احلاكم يواه به. امرفوعً  ذي أيب عن نفري

(503). 

 مع ...):«السلف عقائد» ضمن (199)ص «بادالع أفعال خلق» يف البخاي  قال  ،أصح واملرسل 

 اهـ (.وانقطاعه إليساله يصح ال اخلرب هذا أن

  .الً مرس نحوه نوفل بن جبري عن (1614) يقم الكبري يف الطرباين ويواه

  اختلط. ألنه أوهامه من نوفل بن جبري ذكر ولعل  ، ضعيف سليم أيب ابن وهو ليث سنده ويف

 ،(511-10/510) «املصنف» يف شيبة أيب ابن يواه ا.موقوفً  اءفوج األيت بن خباب حديث وأما

 الرد» يف والدايمي    ،(111و 96) يقم «السنة» يف أمحد بن اهللوعبد  ،(35)ص «الزهد» يف وأمحد

 «والصفات األسامء» يف والبيهقي  ،(2/441) «املستديك» يف واحلاكم  ،(09)ص «اجلهمية عىل

  ،(551) برقم «اجلامعة والسنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي  ،(514و513) يقم

 فروة عن يساف بن هالل عن املعتمر بن منصوي ريقط من (150) برقم «الرشيعة» يف واآلجر 

 هناه يا يل: فقال منزله إل املسوجد من معه وأقبلت األيت بن خباب قال قال: األشوجعي نوفل بن

 .كالمه من إليه أحب بَشء إليه ربقت ال فإنك اهلل إل تقرب أن استطعت إن

 وهو  ،عدمها والراجح صحبته يف اختلف األشوجعي نوفل بن فروة إال ثقات يجاله حسن أثر هذا

 (2016) برقم لعائشة حديث من «صحيحه» يف مسلم واعتمده  ،مجاعة عنه يوى فقد صدوق

 الكاشف:وثِّق. يف الذهبي وقال الثقات. يف حبان ابن وذكره

 املقديس لعبدالغني «االعتقاد يف االقتصاد» كتاب من اهلل يمحه املصنف نقلها لعبايةا هذه (1)

 يسري. بترصف الكتاب ذلك من منقول كله الفصل بل  (،140ص)
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 وقال: ،[2-1﴾]البقرة:فِيهِ  َيي َب  الَ  كِتَاب  ال َذلَِك  .امل﴿ :تعال قال

 ،[1﴾]مريم:كهيعصو﴿ ﴾،آملو﴿ ،[1:يونس﴾]آلرو﴿ ،[1األعراف:]﴾املص﴿

 [.2-1﴾]الشويى:عسق حمو﴿

 عن وخرج الدين، من مرق فقد وجل عز اهلل مكال األحرف هذه إن :يقل مل فمن

   .املسلمني مجلة

 .(2)بالبهتان وأتى ،(1)العيان كابر فقد ،احروفً  تكون أن أنكر ومن

 احرفً  قرأ من» :وسلم عليه اهلل صىل صىل اهلل يسول قال :قال مسعود ابن وعن

 من غريه ويواه ،وصححه الرتمذ  يواه .«حسنات عرش هفل ،وجل عز اهلل كتاب من

 وميم ،حرف والم ،حرف ألف ولكن ،حرف ﴾ملا﴿ :أقول ال إين أما» :وفيه ،األئمة

 (3).«حرف

                                                        
  ضالل، بل خطأ وهذا  اهلل، كالم القايئ وصوت احلروف مداد نفس أن املراد أن ظان يظن وقد

 كام  اهلل، صوت ال  اهلل، كالم القايئ بصوت نسمعه كالمال وكذا املكتوبة احلروف أن املراد وإنام

 عز اهلل كالم القايئ من واملسموع (:133-132ص) «االقتصاد» كتاب يف املقديس عبدالغني قال

َمعَ  َحت ى﴿ وجل ونَ ﴿ وجل: عز اهلل وقال  ،التايل من سمعه وإنام  ،[6:ةالتوب﴾]اهللِ َكالَمَ  َيس  ِريد   ي 

ل وا َأن   بَدِّ  اهـ .[15﴾]الفتح:اهللِ الَمَ كَ  ي 

 لو املصنف أن عىل املواضع. من وغريها (265-263و) (244-12/243) «الفتاوى» وانظر

  أعلم. واهلل  أحسن، لكان املوهم اللفظ  هذا حتاشى

 األدلة. سوق إل حيتاج ال مشاهد ملموس معلوم هو ما عاند أ  (1)

 (.1/513) «العرب لسان» يف امك بطالنه من يتحري الذ  بالباطل جاء أ  (2)

 اهلل عبد سمعت قال: القرظي كعب بن حممد عن (2910) برقم الرتمذ  يواهموقوًفا، صحيح (3)

 به فله اهلل كتاب من احرفً  قرأ من» :وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل يسول قال يقول: مسعود بن

  .«حرف وميم  ،حرف والم  ،حرف ألف ولكن حرف أمل أقول ال  ،أمثاهلا بعرش واحلسنة حسنة

  مسعود. ابن عن الوجه هذا غري من احلديث هذا ويروى الرتمذ : وقال
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 مسعود. ابن عن بعضهم قفهوو  ،بعضهم يفعه مسعود ابن عن األحوصأبو ويواه

 أم حفظه أدي  ال وقال: (1/216) «الكبري التاييخ» من كعب بن حممد ترمجة يف البخاي  وذكره

 ؟.ال

 عن األحوص أيب عن إبراهيم بن مسلم طريق من زيادة وفيه نحوه (1/555) ماحلاك ويواه

  ،كذلك وهو ضعيف التلخيص: يف الذهبي قال اهلوجر  مسلم بن إبراهيم سنده ويف به عبداهلل

  موقوفات. يفع قوله: «التقريب» يف احلافظ وزاد

 برقم الكبري يف طرباينوال (9913) يقم شيبة أيب وابن (5993) املصنف يف الرزاق عبد ويواه

  منقطع. إسناد وهذا اموقوفً  فذكره مسعود ابن عن عبيدة أيب طريق من (1640)

 من (1649و  1641و 1646) برقم «الكبري» يف والطرباين  ،(3351) برقم الدايمي ويواه

 صحيح. وهو  ،اموقوفً  اهلل عبد عن األحوص أيب طريق

  صحيح. وسنده  ،اموقوفً  اهللعبد عن سكن بن قيس قطري من (9911) برقم شيبة أيب ابن ويواه

  به. اهللعبد عن واألسود علقمة طريق من (9914) برقم اأيًض  ويواه

 عنه. صحيح وهو مسعود بن عبداهلل عىل املوقوف فالراجح

 طريقان: فله املرفوع أماو

 كام مرسلة حابةالص عن ويوايته يفعه يف أخطأ وقد كعب بن حممد طريق من الرتمذ  عند األول:

  .«التهذيب ُتذيب» يف

  املوقوفات. يرفع ضعيف اهلوجر  إبراهيم طريق من احلاكم عند والثانية:

 به صحيحة  يوايتهمو واألسود وعلقمة  ،سكن بن وقيس  ،األحوص أبو ،اموقوفً  يووه والذين

 ا.موقوفً 

 عنه يرويه (9912) برقم شيبة أيب ابن عند امرفوعً  األشوجعي مالك بن عوف حديث من وجاء

 الربذ  وهو عبيدة بن موسى سنده يف اوأيًض   ،مرسلة يوايته أن علمت وقد  ،كعب بن حممد

 ضعيف. وموسى كعب. بن حممد عن يرويه
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 عليه اهلل صىل اهلل يسول قراءة كانت» :قالت اعنه اهلل ييض سلمة أم وعن 

 عن ،وصححه والرتمذ  ،والنسائي ،داود أبو يواه .«احرفً  احرفً  ،مفرسة وسلم

  (1)مملك. بن يعىل

 اهلل يسول علينا خرج إذ ،نقرأ نحن بينا :قال الساعد  سعد بن سهل وعن 

 ،القرآن اقرؤا واألسود، األمحر وفيكم واحد، اهلل كتاب» :فقال وسلم عليه اهلل صىل

 تراقيهم، جياوز ال السهم، يقام كام حروفه، يقيمون ،القرآن يقرؤن أقوام تيأ أن قبل

 (2)اآلجر . يواه «.يتأجلونه وال أجره، يتعوجلون

                        
 يف والرتمذ   ،(3/214و) (2/111) والنسائي  ،(1466) برقم داودأبو يواه، ضعيف(1)

  ،(116) يقم «الزهد» يف املبايك وابن  ،(290) برقم «الشامئل» ويف  ،(2923) برقم «سننه»

 «القرآن فضائل» يف سالم بن القاسم  عبيدوأبو  ،(300و 6/294) «املسند» يف وأمحد

 يف  والفريايب  ،«السلف عقائد» من (146)ص «العباد أفعال خلق» يف والبخاي   ،(156)ص

 رشح» يف لطحاو وا  ،(1151) يقم «صحيحه» يف خزيمة وابن  ،(110) يقم «القرآن فضائل»

  ،(3/13) «الكربى السنن» يف والبيهقي  ،(1/310) واحلاكم  ،(5401) يقم «اآلثاي مشكل

  (.1216) يقم «السنة رشح» يف والبغو   ،(2156) يقم «اإليامن شعب» ويف

 سلمة أم سأل أنه مملك بن يعىل عن مليكة أيب بن عبداهلل عن سعد بن الليث طريق من كلهم

 فذكره.

 بن الليث حديث من إال نعرفه ال غريب صحيح حسن حديث هذا احلديث: عقب الرتمذ  وقال

  سلمة. أم عن مملك بن يعىل عن مليكة أيب ابن عن سعد

 آله وعىل عليه اهلل صىل النبي أن سلمة أم عن مليكة أيب ابن عن احلديث هذا جريج ابن يوى وقد

  هـ. ا أصح. الليث وحديث قراءته. يقطع كان وسلم

  جمهول. مملك بن يعىل ألجل ضعيف حديث هذا

 الصحابة: من عدة عن جاء احلديث هذا (2)

 يف املبايك وابن  ،(29) برقم «القرآن أهل أخالق» يف اآلجر  يواه  سعيد، بن سهل حديث -1

  (.6022و) (6021) برقم «الكبري» يف والطرباين (113) يقم «الزهد»
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 نقرتئ نحن بينا قال: سعد بن سهل عن عبيدة بن اهلل عبد عن ذ الرب عبيدة بن موسى طريق من

 وفيكم واحد اهلل كتاب هلل احلمد» فقال: وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول علينا خرج إذ

  مثله. فذكر «واألسود.. األمحر وفيكم األخياي

  علتان: به ضعيف وهو

  عبيدة. بن موسى ضعف األول:

  .«التهذيب ُتذيب» يف كام سعد بن سهل من عبيدة بن اهلل عبد سامع عدم الثانية:

 «الكبري» يف والطرباين  ،(060) يقم بلبان ابن برتتيب حبان وابن  ،(131) برقم داود أبو ويواه

 بن وفاء عن سوادة بن ربك عن احلايث بن عمرو عن وهب بن اهللعبد طريق من (6024) يقم

  احلال. جمهول رشيح بن وفاء سنده ويف  ،نحوه سعد بن لسه عن يفالصد رشيح

 معه. خرآ حبان( ابن )شيخ سلم ابن وذكر قال: حبان ابن وعند هليعة وابن عمرو داود أيب وعند

  به. هليعة ابن طريق من (5/331) «املسند» يف أمحد ويواه

 محزة أيب عن سوادة بن بكر عن هليعة ابن طريق من (126و 3/155) «املسند» يف أمحد ويواه

  اخلوالين. وفاء محزة أيب بدل وجعل (3/146) ويف .به أنس عن اخلوالين

  سهل. مسند من أنه السابقة الرواية والراجح  ،منه االضطراب هذا فلعل ضعيف هليعة وابن

 أقوام وسيوجيء حسن فكل  اقرؤا» :بلفظ امرفوعً  عنهام اهلل ييض اهلل عبد بن جابر حديث -2

  .«يتأجلونه وال عوجلونهيت القدح يقام كام يقيمونه

 بن حممد ىلع واختلف  ،وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل النبي عن جابر عن املنكدي بن دحمم عن

  املنكدي.

 طريق من (2642) يقم «الشعب» يف والبيهقي  ،(130) برقم داودوأبو  ،(3/390) أمحد فرواه

 ا.مرفوعً  جابر عن املنكدي بن حممد عن األعرج قيس بن محيد

 يف والبيهقي  ،(3/350) وأمحد  ،(2190) برقم يعىلأبو يواه زيد. بن أسامة امحيدً  تابعو

 .امرفوعً  به جابر عن املنكدي بن دحمم عن الليثي زيد بن أسامة طريق من (2643) «الشعب»

  املنكدي. بن حممد عىل اختلف لكن  صحيح إسناد وهذا

  ،(10053) يقم شيبة أيب وابن .عيينة ابن عن  ،(6034) يقم املصنف يف  الرزاق عبد فرواه

  ،املنكدي بن حممد عن كالمها الثوي  سفيان طريق من (2641) يقم «الشعب» يف والبيهقي

  شك. بال زيد بن وأسامة محيد من أيجح السفيانني ألن أصح؛ وهو الً مرس فذكره

 )يقرأ تراقيهم يعدو ال القرآن يقرءون ف  ل  َخ  يكون» بلفظ: امرفوعً  اخلدي  سعيد أيب حديث -3

 .«وفاجر ومنافق مؤمن ثالثة: القرآن



                                                             91 

 

                                                        
  ،به كافر املنافق فقال: الثالثة؟ هؤالء )ما :-ذكرمها سيأت ياويان- للوليد فقلت بشري قال

  به(. يؤمن واملؤمن  ،به يتأكل والفاجر

  ،«السلف عقائد» من (216)ص «العباد أفعال خلق» يف والبخاي  (39-3/31) أمحد يواه

  ،بلبان ابن برتتيب (055) برقم حبان وابن  ،(4/540و) (2/304) «املستديك» يف واحلاكم

  (.40) يقم «القرآن أهل أخالق» يف واآلجر   ،(2926) «الشعب» يف والبيهقي

 أن اخلوالين عمرو أيب بن بشري أخربين رشيح بن حيوة عن املقرئ يزيد بن اهلل عبد طريق من كلهم

  فذكره. سعيد أبا سمع أنه حدثه قيس بن الوليد

 خيرجاه. ومل أثبات وشاميون حوجازيون يواته صحيح األول: املوضع يف احلاكم وقال

  خيرجاه. ومل اإلسناد صحيح قال: الثاين املوضع ويف 

 ووثقه  ،مجاعة عنه يوى  ،املرص  التوجيبي وهو قيس بن الوليد غري ثقات يجاله حديث وهذا

  التحسني. حيتمل فمثله الثقات يف بانح ابن وذكره  ،العوجل

  (.206-205) القرآن فضائل يف عبيد أيب عند أخرى طريق وللحديث

 ابن طريق من (1112) يقم «السنة رشح» يف والبغو   ،(2630) يقم «الشعب» يف والبيهقي

  ضعيف. اهلل عبد وهو هليعة وابن فذكره. به سعيد أيب عن اهليثم أيب عن ويدان بن موسى عن هليعة

 ديجاته. أقل يف حسن سعيد أيب فحديث

 يقول: وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول سمعت قال: شبل بن الرمحن عبد حديث -4

 .«به تستكثروا وال به تأكلوا وال عنه جتفوا وال فيه تغلوا وال القرآن اقرؤوا»

 عبدالرمحن عن طريقني من (205)ص «القرآن فضائل» يف عبيدوأبو (444و3/421) أمحد يواه

 صحيح. وهو به

 اقومً  بعدكم فإن  ،به اهلل واسألوا القرآن اقرؤوا» بلفظ:  ،امرفوعً  حصني بن عمران حديث -5

  .«به الناس يسألون القرآن يقرءون

 «الشعب» يف والبيهقي  ،(2910) برقم والرتمذ   ،(439و 430-4/436) أمحد يواه

 نع خيثمة طريق من وغريهم (42و41) يقم «القرآن أهل أخالق» يف واآلجر   ،(2621)

 فذكره. حصني بن عمران عن احلسن

  يسمع مل واحلسن احلديث لني التقريب: يف احلافظ قال البرص  نرص أبو خيثمة أيب ابن هو وخيثمة

  .«التحصيل حتفة» يف كام حصني بن عمران من

 عليه اهلل صىل اهلل يسول علينا خرج قال: (4/153) أمحد عند عامر بن عقبة حديث من وجاء

  حسن. وهو «واقتنوه... القرآن تعلموا» قال: القرآن نتدايس ونحن وسلم آله وعىل
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 عن عنه اهلل ييض عل سئل :قال ،بإسناده «القرآن فضائل» يف عبيد أبو ويوى 

 .(1)حرف وال ،ال :قال ؟القرآن يقرؤون [،]اجلنب

                                                        
  .«يتأجلونه وال يتعوجلونه» لقوله الشواهد هذه ذكرت وإنام لشواهده صحيح فاحلديث وباجلملة

 يف فثابت .«قيهمترا جياوز ال السهم يقام كام حروفه يقيمون القرآن يقرءون» قوله: وأما

 من خيرج إنه» وسلم: آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول قال قال: سعيد أيب عن «الصحيحني»

 من السهم يمرق كام الدين من يمرقون حناجرهم جياوز ال ايطبً  اهلل كتاب نيتلو قوم هذا ضئضئ

 .«الرمية

 .145و 144-(1064)  ومسلم (4351يقم) البخاي  يواه

 البخاي  يواه حنيف بن وسهل (1066) ومسلم (3611)برقم البخاي  يواه لع حديثو

  ،«واألسود األمحر» :قوله ومعنى (1060) مسلم عند ذي وأيب .(1061ومسلم) (6934)برقم

 اهـ «.والعوجمي العريب  فيكم» معناه (:3/60) «املعبود عون» يف قال

 ألواهنم عىل الغالب ألن العوجم ر:باألمح املراد (:4/13) «داود أيب سنن رشح» يف العيني وقال

 األسود: من واملراد  ،البياض ألواهنم عىل الغالب ألن فايس أهل األبيض: من واملراد  ،احلمرة

 اهـ .خمتلفة طوائف فيكم أن واملقصود والسمرة. األدمة ألواهنم عىل الغالب ألن العرب

 الرواية. يف هو وكذا «احرفً  وال» وصوابه املطبوع يف كذاحرف( )وال وقوله حسن األثر (1)

 وكتاب القرآن فضائل كتاب له مشهوي إمام (.224)ت اهلرو  سالم بن القاسم هو عبيدأبوو

  وغريمها. «األموال»

 (1/102) املصنف يف شيبة أيب بن بكر وأبو  ،190صـ القرآن فضائل يف عبيد أبو يواه عل وأثر

 يوايتهام  بنحو (1/110) املسند يف وأمحد  ،(1306) يقم املصنف يف الرزاق وعبد  ،املفظه وهذا

 عن سمطال بن عامر طريق من «واهلل فال اجلنب فأما ..» :بلفظ (365) وأبويعىل «،آية وال» وفيه:

 فذكره. عل عن الغريف أيب

 بن يعقوب قال املراد  اهلمداين خليفة بن اهلل عبيد هو الغريف: وأبو ثقة. فعامر حسن أثر وهذا

  .«الثقات» يف حبان ابن وذكره  ،ثقة (:3/200) «املعرفة» يف سفيان

 األعوي؟ احلايث  أو إليك أحب هو له: قيل  ،باملشهوي وليس عل رشطة عىل كان حاتم:أبو وقال

  نباتة. بن  أصبع نظراء من فيه تكلموا قد شيخ هذا  ،أشهر احلايث قال:

  ،فيه تكلموا وقد يوايته احتملت فيمن الربقي ابن وذكره احلديث. قليل كان سعد: ابن وقال

  بالتشيع. يمي صدوق :«التقريب» يف احلافظ وقال
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 (1).كفر فقد ،الالم هبذه أؤمن ال :قال من :وزاد ،املبايك ابن عن نحوه ويوى 

 (2).يمني منها حرف بكل فعليه ،البقرة بسوية حلف نم :اأيًض  وقال 

                                                        
 اهـ .موثقون يجاله (:1/206) «الزوائد جممع» يف اهليثمي وقال

 عن (11) يقم «احلديث أصحاب السلف عقيدة» كتابه يف الصابوين عثامنأبو يواه ضعيف (1)

 هبذا أؤمن ال قال ومن  ،بالقرآن ]يعني[ كفر فقد القرآن نم بحرف كفر من قال: املبايك بن اهللعبد

 كفر. فقد الكالم

 أجد مل الباشاين وعل السكر  وعبدالكريم سوية بن وحييى اجلراحي عبداهلل بن حممد سنده ويف

 .هلم مستقلة تراجم

 أيب عن أ خربت قال: جريج ابن عن (15950) برقم «املصنف» يف الرزاق عبد يواه ، ضعيف (2)

  ،هبا حيلف البقرة وسوية يقول: الً يج سمع أنه مسعود ابن عن  ،األحوص أيب عن  ،إسحاق

  .«ايمينً  منها حرف بكل عليه إن أما» فقال:

  جريج. ابن شيخ جلهالة ضعيف وهو

 برقم «السنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي ،(15940) برقم الرزاقعبد ويواه

 كنف أيب عن مرة بن اهللعبد عن األعمش طريق من (10/43) «كربىال» يف والبيهقي  ،(309)

 .«آية بكل» بلفظ: فذكره برجل مر مسعود ابن أن

  .الً تعدي وال اجرًح  فيه يذكر ومل  (9/431) حاتم أيب ابن ذكره احلال جمهول نفك وأبو

 عن اينالشيب سنان أيب طريق نم اهلل عبد بن خالد (10/43) «الكربى» يف البيهقي ويواه

  فذكره. مسعود ابن مع خرجت قال العنرب  خويلد بن حنظلة عن اهلذيل أيب بن اهللعبد

  حنظلة. بن اهلل عبد خويلد بن حنظلة بدل فوجعل سفيان وخالفه

 الفزاي  وهو حممد بن سفيان الثاين السند ويف  ،ترمجة له أجد مل قتادة بن نرصأبو األول السند ويف

  احلديث. برسقة اُتم

  احلديث. حسن الربمجي سنان بن سعيد الشيباين سنانأبوو

  يؤية. له حنظلة بن اهللوعبد صح. لو ثقة عىل داي داي فامكي ألنه االختالف هذا يرض وال

 ويو   الً،مرس امجيعً  وجهني من يو  إنام احلديث هذا وقال: الً مرس احلسن عن البيهقي ويواه

 مسعود... ابن عن ذلك يف  ويو  ،ضعيف سنادهوإ امرفوعً  موصوالً  الضحاك بن ثابت نع

 يكون بالقرآن احللف أن عىل دليل فيه املرسل احلديث مع عنه اهلل ييض مسعود بن اهللعبد فقول

  اهـ .باإلمجاع مرتوك الكفاية يف التغليظ ثم ةاجلمل يف ايمينً 
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 ،اواوً  كفرت القرآن، جبل بن معاذ عىل يجل قرأ ]مرصف[: بن طلحة وقال 

 .أحد من أعظم احرفً  تركت لقد :فقال

نَاه   كِتَاب  ﴿ :تعال اهلل قال البرص : احلسن وقال  بَاَيك   إَِلي َك  أَنَزل  وا م  ب ر   لِيَد 

 وإضاعة ،حروفه بحفظ هو ما واهلل أما ،تباعها إال آياته تدبر وما ،[29﴾]ص:آَياتِهِ 

 وقد ،احرفً  منه أسقطت فام كله، القرآن قرأت لقد :ليقول أحدهم أن حتى ،حدوده

 (1) كله. واهلل أسقطه

                                                        
 وليس  ،املبايك ابن قائلال أن يدل أو يوهم املبايك البن أثر ذكر بعد «اأيًض  وقال» :املصنف وقول

 يف االقتصاد» من بنصها منقولة والعباية  املبايك، البن ال  ،مسعود البن القول فهذا  ،بصحيح

 مسعود البن كالم عىل عطف املقديس و ،كله الفصل بل (146)ص املقديس الغني لعبد «االعتقاد

  .املبايك البن العزو يف فأخطأ املبايك البن كالم عىل املصنف وعطف ،فأصاب

  .إسناد بدون حاتم أيب البن وعزاه (0/3011) تفسريه يف كثري ابن ذكره (1)

  .111 سنة مات التابعني أئمة من  البرص سعيد أبو )يساي( احلسن أيب بن احلسن هو واحلسن
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 [بصوت اهلل ]كالم فصل

 :احلرش حديث يف امرفوعً   [أنيس] بن اهللعبد يواية يف ويد فقد «الصوت» وأما

 ومجاعة ،أمحد يواه «.قرب من يسمعه كام بعد من يسمعه بصوت سبحانه مفينادهي»

 (1).البخاي  به واستشهد ،األئمة من

                        
 يف وعلقه (900) برقم املفرد األدب يف والبخاي  (3/495) املسند يف أمحد يواه  ضعيف، (1)

 عقائد» من «131»ص «العباد أفعال خلق» يف وكذا ،اجلزم بصيغة «الفتح» من (1/201) اجلامع

 «التاييخ» يف وكذا ،التمريض بصيغة «الفتح» من (13/461) «اجلامع» ويف ،«السلف

 يقم «السنة» يف عاصم أيب وابن ،زوائده من (39) برقم أسامة بن واحلايث (0/169-100)

 (431-2/434) «املستديك» يف واحلاكم ،(2034) برقم «واملثاين اآلحاد» ويف ،(514)

 واخلطيب ا،ترًص خم (600و 131) يقم «والصفات األسامء» يف والبيهقي ،(405-4/504و)

 يقم «األوسط» يف والطرباين ،(1616) يقم «اجلامع»و ،(32 و31) يقم «الرحلة» يف البغداد 

 ُتذيب» يف واملز  ،(566و 565) يقم «وفضله العلم بيان جامع» يف الرب عبد وابن ،(1511)

 «التعليق تغليق» يف حوجر وابن ،(294-23/293) الواحدعبد بن القاسم ترمجة يف «الكامل

(5/355-356).  

 اهلل عبد بن جابر سمع أنه عقيل بن حممد بن اهلل عبد عن املكي الواحدعبد بن القاسم طريق من

 ابعريً  فاشرتيت وسلم آله وعىل عليه اهلل ىلص اهلل يسول من سمعه يجل عن حديث بلغني :يقول

 فقال أنيس بن اهلل عبد فإذا ،الشام عليه قدمت حتى اشهرً  إليه فرست يحل عليه شددت ثم

 فاعتنقني ثوبه يطأ فخرج .نعم :قلت ؟اهللعبد ابن :فقال الباب عىل جابر :له قل :للبواب

 يف وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول من سمعته أنك عنك بلغني احديثً  :فقلت ،واعتنقته

 وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول سمعت :قال ،أسمعه أن قبل أموت أو َتوت أن فخشيت القصاص

 ؟هبام وما :قلنا :قال «هبام الً غر عراة -العباد :قال أو – القيامة يوم الناس حيرش» :يقول وسلم آله

 الديان أنا امللك أنا قرب من يسمعه كام بعد نم يسمعه بصوت ينادهيم ثم يشء معهم ليس» :قال

 وال ،منه أقصه حتى حق اجلنة أهل من أحد عند وله الناي يدخل أن الناي أهل من ألحد ينبغي وال

 حتى منه أقصه حتى حق عنده الناي أهل من وألحد اجلنة يدخل أن اجلنة أهل نم ألحد ينبغي



                                                            96    

 

 ،بالوحي اهلل تكلم إذا» :قال وسلم عليه اهلل صىل النبي عن ،مسعود ابن وعن 

 (1)احلديث. «.سوجًدا فيخرون ،صفوان عىل كسلسلة ،السامء أهل صوته سمع

                                                        
 باحلسنات» :قال ؟هبام الً غر عراة وجل عز اهلل نأت إنام وإنا ؟كيف :قلنا :قال .«اللطمة

  .«والسيئات

  .الذهبي عليه وسكت ،خيرجاه ومل اإلسناد صحيح :احلاكم وقال

  .اعتضد وقد حسن اإلسناد إن :(1/210) «الفتح» يف احلافظ وقال

  .«والرتهيب الرتغيب» يف املنذي  إسناده وحسن

  .ضعيف حممد بن اهللبدوع :(1/340) «الزوائد جممع» يف اهليثمي وقال

 .حديثه يكتب :حاتم أبو وقال .معترب يوثقه ومل مجاعة عنه يوى املكي الواحدعبد بن والقاسم

 أهل اختلف عقيل بن حممد بن اهلل وعبد .«التهذيب ُتذيب» يف كام ،«الثقات» يف حبان ابن وذكره

  .ضعيف وهو ،بحديثه االحتوجاج يف العلم

 من (1046) برقم فوائده يف وَتام (156) برقم الشاميني مسند يف ينالطربا عند شاهد للحديث و

  .َتام فوائد وختريج برتتيب البسام الروض

 عن ديناي بن احلوجاج عن ثوبان ابن عن صالح بن السليم ثنا الصيداو  سعيد بن عثامن طريق من

  .فذكره جابر عن املنكدي بن حممد

  .خطأ وهو سليامن إل سليم من الطرباين عند وتصحف

  .صالح إسناده :(1/209) «الفتح» يف احلافظ وقال

 «اللسان» يف احلافظ وأقره .يعرف ال :(2/232) «امليزان» الذهبي قال صالح بن وسليامن :قلت

(3/129). 

  .كذاب العدو  التميمي صبح بن عمر سنده ويف (33) برقم «الرحلة» يف اخلطيب عند شاهد وله

  .األول للطريق دناوع   الشواهد يف لحانتص ال الطريقان فهاتان

  .ضعيف فاحلديث

 بن وعل الراز  رسيح أيب بن أمحد حدثنا (4031) برقم داود أبو يواه بشواهده، صحيح (1)

 .إبراهيم بن احلسني بن عل حدثنا (200) برقم خزيمة وابن،مسلم بن وعل إبراهيم بن احلسني

 ،(30) برقم حبان وابن .إبراهيم بن احلسني بن عل طريق من (669) «الرشيعة» يف واآلجر 

 طريق من (5/354) «التعليق تغليق» يف حوجر وابن ،(393-11/392) «التاييخ» يف واخلطيب

 برقم « واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح » يف والاللكائي،إشكاب بن احلسني بن عل
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 يف والبيهقي ،الصباح بن حممد نب واحلسن إشكاب بن احلسني بن عل طريق من (540-541)

 احلسني بن وعل ،إشكاب بن احلسني بن عل طريق من (434و433) يقم «والصفات األسامء»

 أبو صبيح ابن وهو – مسلم عن األعمش حدثنا معاوية أيب عن كلهم مسلم بن وعل ،إبراهيم بن

 بالوحي اهلل تكلم إذا» لم:وس آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال اهلل عبد عن- الضحى

 يأتيهم حتى كذلك يزالون فال فيصعقون الصفا عىل السلسلة كوجر صلصلة السامء أهل سمع

 :فيقول ؟يبك قال ماذا جربيل يا :فيقولون :قال قلوهبم عن فزع جربيل جاءهم إذا حتى ،ربيلج

 .«احلق احلق :فيقولون ،احلق

 بيحص بن مسلم عن األعمش عن فرووه األول الطريق يف معاوية أبا فخالفوا آخرون مجاعة ويواه

  :وهم اموقوفً  عبداهلل عن مرسوق عن

 عقائد» من (193)ص «العباد أفعال خلق» يف البخاي  عند غياث بن حفص .محزةأبو -1

 «.السلف

 ،(09)ص «اجلهمية عىل الرد» يف والدايمي ،(209) يقم خزيمة ابن عند احلوجاج بن شعبة -2 

  .(549) يقم «اجلامعة والسنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي

  .(530) يقم أمحد بن اهلللعبد «السنة»و ،(210) يقم خزيمة ابن عند نمري ابن-3

  .(210) يقم الصالة قدي تعظيم يف نرص بن وحممد (211) يقم خزيمة ابن عند وكيع-4

  .(144) يقم «العظمة» كتاب يف الشيخ أيب عند الثوي  سفيان-5

  .(530) يقم أمحد بن اهلل لعبد «السنة» يف احلميد عبد بن جرير-6

  .(536) يقم أمحد بن اهلل لعبد «السنة» يف املحاييب حممد بن الرمحن عبد-0

 (201) برقم خزيمة وابن (530) برقم «السنة» يف أمحد بن اهلل عبد يواه نفسه معاوية أبو-1

  .(432) يقم «والصفات األسامء» يف والبيهقي

 مسعود ابن حديث يف فالراجح ،شك بال أيجح اموقوفً  فرووه الرضير معاوية أبا خالفوا فالذين

 «التاييخ» يف اخلطيب وقال ،اموقوفً  (13/460) جامعه يف لبخاي ا وعلقه ،الوقف

 جرسي أيب بن أمحد يفعه عىل ابعهوت ا،مرفوعً  معاوية أيب عن إشكاب ابن يواه هكذا :(11/393)

 .غريب وهو معاوية أيب عن امجيعً  الطويس مسلم بن وعل ،اجلوهر  ديسع بن وإبراهيم ، الراز

  .هـ ا .حديثه من املحفوظ وهو اموقوفً  عنه معاوية أيب أصحاب ويواه

  .(اهـاملحفوظ هو واملوقوف):وقال (243-5/242) «العلل» يف الدايقطني وذكره

 عنه اهلل ييض هريرة أيب عن (4100) قمبر البخاي  صحيح يف بل ، صحيح شاهد وللحديث

 املالئكة رضبت ءالسام يف األمر اهلل قىض إذا» وسلم: آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال
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 .وحمال باطل ،خمايج من إال تكون ال واألصوات احلروف إن :القائل وقول 

مَ ﴿ :تعال قال  ول   َيو  تأَل َهلِ  جِلََهن مَ  َنق  ول   ِت ام   .[30﴾]ق:َمِزيد   ِمن   َهل   َوَتق 

 ﴾َطائِِعنيَ  أََتي نَا﴿ قالتا: امأهن واأليض السامء عن اإخبايً  قوله وكذا 

 .أدوات وال خمايج، من ال القول فوجعل .[11]فصلت:

 .(1)املسمومة الذياع كلمته أنه وسلم عليه اهلل صىل النبي عن ويو 

                                                        
 قالوا ؟يبكم قال ماذا :قالوا قلوهبم عن فزع فإذا صفوان عىل سلسلة كأنه لقوله اخضعانً  بأجنحتها

  .«الكبري العل وهو احلق :قال للذ 

  :احلديث عقب (614-1/613) :احلافظ لقا

 )صلصلة الوحي بدء قوله مثل هو صفوان( عىل )سلسلة املسموع القول أ  «كأنه» :قوله

 يفعه مسعود ابن حديث من مردويه ابن يوى وقد ،بالوحي امللك صوت وهو اجلرس( كصلصلة

 فيفزعون فوانالص عىل السلسلة كصلصلة صلصلة السامء أهل يسمع بالوحي اهلل تكلم إذا»

 املصنف وعلقه وغريه داود أيب عند وأصله «اآلية ...فزع إذا حتى :وقرأ الساعة أمر من أنه ويرون

 حترك إذا احلديد صوت الصلصلة» :اخلطايب قال تعال اهلل شاء إن التوحيد كتاب يف ويأت ا،موقوفً 

 بدء يف فالذ  ،واحد بمعنى املوضعني يف التشبيه أن وأياد بالصاد له وقعت الرواية وكأن وتداخل

 يكون األملس احلوجر هو الذ  الصفوان عىل احلديد من السلسلة جر هنا والذ  هذا الوحي

  اهـ «.سواء عنهام الناشئ الصوت

 قال :قال عنه اهلل ييض اخلدي  سعيد أيب عن (0413و 4041) برقم «البخاي  صحيح» ويف

 إن :بصوت   فينادى .وسعديك لبيك :فيقول ،آدم يا اهلل يقول» وسلم: آله وعىل عليه اهلل صىل النبي

  .« ..الناي إل ابعثً  ذييتك من خترج أن يأمرك اهلل

  .الصوت لفظه ذكر بدون (222) برقم «مسلم صحيح» يف واحلديث

 دالئل» يف البيهقي طريقه ومن ،(4510) برقم داودوأبو ،(69) برقم الدايمي ،يواه صحيح (1)

 اهلل ييض اهلل عبد بن جابر كان :قال الزهر  عن محزة أيب بن شعيب طريق من (4/262) «النبوة

 آله وعىل عليه اهلل صىل النبي إل أهدُتا ثم مصلية شاة سمت خيرب أهل من هيودية أن :حيدث عنهام

 ،معه أصحابه من الرهط وأكل منها فأكل الذياع وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل النبي فأخذ وسلم،

 عليه اهلل صىل النبي وأيسل « ..أيديكم ايفعوا» وسلم: آله وعىل عليه اهلل صىل النبي هلم قال ثم
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 ؟أخربك من .نعم :فقالت ؟«الشاة هذه أسممت» :هلا فقال فدعاها اليهودية إل وسلم آله وعىل

  .« ...نعم :فقالت .للذياع يد  يف هذه أخربتني» وسلم: آله وعىل عليه اهلل صىل النبي فقال

 حتفة» يف كام عيينة بن سفيان قاله منه يسمع مل فإنه وجابر الزهر  بني منقطع إسناد هذاو

  .(210 )ص «التحصيل

 عن معمر طريق من (261-4/260) الدالئل يف البيهقي اهوفر فيه الزهر  عىل واختلف

  الً.مرس مالك بن كعب بن الرمحن عبد عن الزهر 

  .اهللعبد بن جابر عن محله عبدالرمحن يكون أن تملوحي ،مرسل هذا :(4/262) البيهقي وقال

 عن الزهر  عن ذئب أيب ابن يقطر من (130 برقم19/00) «الكبري» يف الطرباين عند طريق وله

 .ضعيف الباليس بكر بن أمحد سندها يف لكن فذكر أبيه عن كعب بنا الرمحنعبد

  .قوله من الً مرس الزهر  عن عقبة بن موسى طريق من (4/263) البيهقي عند أخرى طريق وله

 السيام جابر( حديث يةيوا )أ  الزهر  يف الناس أثبت من ألنه أيجح محزة أيب بن شعيب ويواية

  .(1/46) «السنن» يف البيهقي يواه .مثله الزهر  عن يونس شعيبًا تابع وقد

 بن امنعث طريق من (4/260) «الدالئل» يف البيهقي عند موصولة جابر عن أخرى طريق وله

  .فذكره جابر عن أبيه عن نرضة أيب بن امللك عبد عن جبلة

  .احلال جمهول عثامن بن العزيز عبد بن خلف سندها ويف

  .ترمجة له أجد مل املروز  يزام بن وحممد

  .التهذيب يف كام جبلة بن عثامن والصواب ،خطأ وهو جبلة أيب بن عثامن البيهقي وعند

 عتاب أيب طريق من (2424) برقم األستاي كشف يف كام البزاي هفروا امللك عبد عىل واختلف

  .فذكره سعيد أيب عن أبيه عن نرضة أيب بن امللك عبد عن محاد بن سهل

  .الوجه هذا من إال سعيد أيب عن يروى نعلمه ال :البزاي وقال

  .التهذيب يف كام عتاب أبو والصواب غياث أيب إل عتاب أيب من البزاي عند وتصحف

 عثامن طريق لكن ،صدوق وسهل ،ثقة فعثامن ،محاد بن سهل عتاب أيب من أيجح جبلة بن وعثامن

  .لذاته حسن وهو سعيد أيب حديث من أنه سهل طريق فالراجح ،تقدم كام ضعيفة

 بن مبايك طريق من (2423) برقم األستاي كشف يف كام البزاي يواه أنس حديث من اأيًض  وجاء

 . احلديث حسن كونه مع ويسوى يدلس ومبايك ،فذكره سأن عن احلسن عن فضالة

 برقم داودوأبو ،(61) برقم الدايمي يواه الرمحنعبد بن سلمة أيب مراسيل من الً مرس وجاء

(4511). 

  .هلل واحلمد صحيح فاحلديث
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 ،(1)احلوجر  عليه سلم وأنه

 .(2)الشوجرة ليهع وسلمت

 سيد عىل أنزله ،املتني وحبله املبني، كتابه هو العظيم فالقرآن ،وباجلملة 

 له ،وكلامت وحروف، ،وأصوات ،وآيات سوي، وهو مبني، عريب بلسان ،املرسلني

 مسموع ،املصاحف يف مكتوب الصدوي، يف حمفوظ لسنة،باأل متلو ،وآخر أول

 .باآلذان

وَ  َبل  ﴿ تعال: قال  ويِ  يِف  َبيِّنَات   آَيات   ه  د   أ وت وا ال ِذينَ  ص 

ر  ال َكانَ  َلو  ﴿ :تعال وقال  [.49:]العنكبوت﴾ِعل مَ ال  َلنَِفدَ  َييبِّ  لَِكلاَِمِت  ِمَداًدا بَح 

ر  ال آن  َلق   إِن ه  ﴿ :تعال وقال  [.109:الكهف﴾]َييبِّ  َكلاَِمت   َتنَفدَ  أَن   َقب َل  بَح   .َكِريم   ر 

ن ون   كِتَاب   يِف   [.01-00:الواقعة﴾]َمك 

وا ال ِذينَ  َوَقاَل ﴿ فيه: قال الذ  العريب الكتاب هذا هو والقرآن  ِمنَ  َلن   َكَفر   ن ؤ 

آنِ ال هِبََذا ر  َ  بِال ِذ  َوالَ  ق   [.31﴾]سبأ:َيَدي هِ  َبني 

                                                        
  .أنس عن (2190) برقم ومسلم (2610) برقم البخاي  يف السم قصة أصل أن عىل

  .الذياع تكلم قصة فيهام وليس (5000) برقم يرةهر أيب عن البخاي  وعند

َرةَ  ب نِ  َجابِرِ  َعن   (2200) برقم مسلم يواه (1) ول   َقاَل  :َقاَل  َسم  مَ  َعَلي هِ   اهلل َصىل   اهللِ َيس   إِينِّ » :َوَسل 

ِرف   ةَ  َحوَجًرا أَلَع  م   َكانَ  ،بَِمك  َسلِّ َعَث  َأن   َقب َل  َعَل   ي  ب  رِ  إِينِّ  ،أ  ه  أَلَع    .«اآلنَ  ف 
(2)

 يزيد أيب بن عباد سنده .ويف غريب : وقال عل حديث (من3626) برقم الرتمذ  .يواه جًدا ضعيف 

 : نمري ابن جدًاوقال ضعيف الكويف املرهبي اهلمداين ثوي أيب بن عبداهلل بن ،والوليد عني جمهول الكويف

 جدًا. ضعيف .فاحلديث كذاب
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ل   إاِل   َهَذا إِن  ﴿ فيه: بعضهم وقال    اهلل فتوعده ،[25:دثر]امل﴾بَرَشِ ال َقو 

نَاه   َوَما﴿ تعال: فقال ،شعر هو :بعضهم وقال  .سقر بإصالئه رَ  َعل م  ع   َين بَِغي َوَما الشِّ

وَ  إِن   َله   ر   إاِل   ه  ك 
آن   ذِ بنِي   َوق ر    .[69﴾]يس:م 

 هو القرآن أن يف لب لذ  شبهة تبَق  مل ا،قرآنً  وأثبته الشعر، عنه سبحانه نفى فلام

 .وآخره أوله علم الذ  ،العريب كتابال هذا

نت م   َوإِن  ﴿ تعال: قال ،ومحقه جهله ناب ،هدون لغريه اسم القرآن أن :زعم فمن   ك 

نَا مِم ا َيي ب   يِف  ل  وَية   َفأ ت وا َعب ِدَنا َعىَل  َنز   [.23:البقرة﴾]ِمث لِهِ  ِمن   بِس 

تََمَعِت  َلئِنِ  ق ل  ﴿ :تعال وقال  آنِ ال َهَذا بِِمث لِ  َيأ ت وا أَن   َعىَل  نه اجلِ وَ  اإِلنس   اج  ر   ق 

م   َكانَ  َوَلو   بِِمث لِهِ  َيأ ت ونَ  الَ  ه   أن جيوز وال .[11:]اإلرساء﴾َظِهرًيا لِبَع ض   َبع ض 

 .معناه يعقل وال هو، ما يديى ال ما بمثل باإلتيان، اهميتحد
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 (1)[الثالثة التوحيد أقسام ]يشملفصل

 اجلزئيات من ،املعلومات بوجميع عامل املخلوقات، جلميع خالق سبحانه هللوا

 العليم، قاخلال وهو ،مثلهم خيلق أن وعىل ،(2)املمكنات مجيع عىل قادي ،والكليات

 رشيك وال ند، وال ضد وال مثل، وال له شبه ال بصري، سميع الكائنات، جلميع مريد

 وال والتدبري، واألمر اخللق يف وال العبادة، استحقاق يف وال ود،الوج وجوب يف له

 .هو إال ،ارًض  يكشف وال ،امرزوقً  يرزق وال ،امريًض  يشفي

 ،بذاته حادث يقوم وال به، غريه يتحد وال يه،ف غريه حيل وال غريه، يف حيل وال

 .بمتعلقاُتا الصفات تعلق يف تتعلق احلدوث وإنام ،حدوث ذاته يف وال

 وال ،اجلهل عليه يصح وال ،الوجوه مجيع من واحلدوث التوجدد نع  ءبر

 إل حيتاج وال ،يسوله به ووصفه نفسه، به وصف كام ،العرش قوف وهو ،الكذب

 بإجياب يشء عليه جيب وال له، إال حكم وال ،عليه حاكم وال ،فاتهوص ذاته يف يشء

 .امليعاد خيلف ال وهو ،غريه

 ،وظلم جوي إل فعله يف ينسب وال منه، قبيح وال ة،احلكم تتضمن أفعاله ومجيع

 ،األعىل واملثل احلسنى، األسامء وله وقبحها، األشياء حسن يف حكم للعقل وليس

 .إياه إال معبود وال ،سواه حاكم وال

                        
(1)

 .«  العاملني يب توحيد يف الصحيح اجلامع» بعنوان اهلل بحمد  كتاب ذلك يف ويل 
(2)

 .  الرشح  ذكر ذلك بيان ومزيد يشء، كل عىل قادي هو بل 
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 [اإليامن ]يففصل

 امطابقً  ،واجلوايح واللسان القلب وعمل واللسان، لبالق قول «اإليامن»و

 لكل وإنام ،بالنيات األعامل إنام» :وسلم عليه اهلل صىل لقوله ،والنية والسنة للكتاب

 .(1)«نوى ما امرئ

ا﴿ :التع اهلل قال ،باملعصية وينقص ،بالطاعة يزيد واإليامن  آَمن وا ال ِذينَ  َفأَم 

 .[124:التوبة]﴾إِياَمًنا َفَزاَدُت  م  

َداد وا﴿ :تعال وقال   .[4]الفتح:﴾إِياَمهِنِم   َمعَ  إِياَمنًا لِيَز 

َدادَ ﴿ :تعال وقال   [.31]املدثر:﴾إِياَمًنا آَمن وا ال ِذينَ  َوَيز 

 :وأدناها ،اهلل إال إله ال :أفضلها ،شعبة وسبعون بضع اإليامن» :احلديث ويف 

 .اإليامن من امجيعً  والعمل القول فوجعل .(2)«الطريق عن األذى إماطة

                        
  .) بالنيات (بدل)بالنية ( مسلم وعند (1900) ومسلم(،1) يقم البخاي  يواه (1)

 .(6619) برقم البخاي  عند) النية (  ولفظ

 – وسبعون بضع» الشك عىل عنه اهلل ييض هريرة أيب عن 51 (35) برقم مسلم يواه احلديث (2)

 «.اإليامن من شعبة واحلياء»  بزيادة « ةشعب -وستون بضع

 :بلفظ شك بغري فيها املشكوك القطعة هذه 50-(35) ومسلم (9) برقم البخاي  يوى وقد

  .«شعبة وستون بضع»

 شيخنا يجحه ما وهو (1/03) «الفتح» يف كام الصالح وابن والبيهقي ،احلافظ هذا ويجح

  .اهلل يمحه الوادعي

 عن ونقله مسلم يواية يجح (1069) يقم «الصحيحة السلسلة» يف األلباين العالمة أن عىل

 .عياض وقبله احلليمي
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 بل ،اخلوايج قالت امك ،والكبائر املعايص بمطلق القبلة أهل يكفر ال ذلك ومع 

ِفَي  َفَمن  ﴿ :القصاص آية يف تعال قال كام ،املعايص مع باقية اإليامنية األخوة  ِمن   َله   ع 

ء   أَِخيهِ  بَاع   يَش  ِ  َفاتِّ وِف املَ ب ر  َسان   إَِلي هِ  َوأََداء   ع   [101البقر:﴾]بِإِح 

ِمننِيَ امل   ِمنَ  َطائَِفتَانِ  َوإِن  ﴿ :تعال وقال  تَتَل و ؤ  وا ااق  لِح  اَم  َفأَص   َبَغت   َفإِن   َبي نَه 

ا َ َدامه  َرى َعىَل  إِح  رِ  إَِل  َتِفيءَ  َحت ى َتب ِغي ال تِي َفَقاتِل وا األ خ   َفاَءت   َفإِن   اهللِ  أَم 

وا لِح  اَم  َفأَص  لِ البِ  َبي نَه  ِبه  اهللَ  إِن   َوأَق ِسط وا َعد  ِسطنِيَ امل   حي  ِمن ونَ امل   إِن اَم  .ق  َوة  إِ  ؤ   خ 

وا لِح  َ  َفأَص  م   َبني   .[10-9احلوجرات:]﴾أََخَوي ك 

 قالت كام ،الناي يف خيلد وال ،بالكلية املطلق اإليامن سما الفاسق من يسلب وال 

ِرير  ﴿ :تعال قوله يف كام ،اإليامن اسم املل للفاسق بل ،املعتزلة  َيَقبَة   َفتَح 

ِمنَة   ؤ   .[92النساء:﴾]م 

ِمن ونَ امل   إِن اَم ﴿ :تعال قوله يف كام ،املطلق إليامنا اسم يف يدخل ال وقد  ال ِذينَ  ؤ 

 .[2األنفال:﴾]ق ل وهب  م   َوِجَلت   اهلل   ذ كِرَ  إَِذا

 يرسق حني السايق يرسق وال ،مؤمن وهو يزين حني الزاين يزين ال» :وقوله 

 .(1)«مؤمن وهو يرشهبا نيح اخلمر يرشب وال ،مؤمن وهو

                                                        
 ،ديناي بن اهلل عبد خالف غزية بن عامية هبا شذ ،ضعيفة فهي «وستون أيبع» :الرتمذ  يواية وأما

 .الصحيح يف ويوايته أيجح اهلل وعبد

  .األلباين إعالله إل وجنح احلافظ أعلها وقد

  .العرشة إل الثالث بني فيام البضع العرب واستعملت ،منه والفرقة الَشء من القطعة هو :والبضع

 .وشعب اإليامن شعب ومنه ،منه والفرقة الَشء من القطعة اأيًض  والشعبة

  . عنه اهلل ييض ريرةه أيب عن (50) ومسلم ،(2405) يقم البخاي  يواه (1)
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 فال ،بالكبرية فاسق ،باإليامن مؤمن أو  ،اإليامن ناقص مؤمن فهو ،ذلك ونحو

 .االسم مطلق يسلب وال ،املطلق االسم يعطى

 ،أتاها لكبرية وال ،عمله لذنب الناي يف أنه :القبلة أهل من أحد عىل يشهد الف 

 ،يو  وكام ،جاء كام حديث يف ذلك يكون أن إال ،بعمل اإلسالم عن نخرجه وال

 أشبه وما ،اخلمر ورشب ،الصالة ترك :نحو ،يو  كام أنه ويعلم ،ويقبله فيصدقه

 ،ذلك فيتبع  ،اإلسالم من واخلروج  ،الكفر إل اهصاحب ينسب ةبدع يبتدع أو ،ذلك

 .جياوزه وال
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 [واإليامن اإلسالم بني الفرق ]يففصل

َراب   َقاَلِت ﴿ تعال: اهلل قال اإلسالم، هو واإليامن ِمن وا مَل   ق ل   آَمن ا األَع   ت ؤ 

نَا ق ول وا َوَلكِن   َلم     [.14احلوجرات:]﴾أَس 

 بني» :يقول وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول سمعت  :قال عمر ابن عنو

 ،الصالة وإقام ،ويسوله عبده احممدً  وأن ،اهلل إال إله ال أن شهادة :مخس عىل اإلسالم

 .اإلسالم حقيقة فهذا .(1)«البيت وحج ،يمضان وصوم ،الزكاة وإيتاء

 اهلل صىل يللنب :قال السالم عليه جربيل أن :اخلطاب بن عمر فعن ،اإليامن وأما 

 واليوم ،ويسله ،وكتبه ،ومالئكته ،باهلل تؤمن أن :قال ؟اإليامن ما» :وسلم عليه

 :الق ؟آمنت فقد ذلك فعلت فإذا :قال .«اهلل من ورشه خريه بالقدي وتؤمن ،اآلخر

 .(4)امهوغري ،(3)داودوأبو ،(2)مسلم أخرجه .«نعم»

                        
  .22-(16) ومسلم ،(1) يقم البخاي  يواه (1)

  .(1) برقم  مسلم (2)

  .(4695) رقمب داود أبو يواه (3)

 ماجه وابن ،(1/90) والنسائي ،(2610) برقم والرتمذ  ،(1/5152) «املسند» يف وأمحد (4)

  .«نعم :قال ؟آمنت فقد فعلت فإذا قال .اهلل من» :قوله عندهم وليس ،أيًضا وغريهم (51) برقم

  .«اهلل من» :قوله عنده وليس (14و13) برقم منده ابن عند وهي
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 :وقاص أيب بن سعد حديث ويف .اإلمالل إل ألدى استقصينا لو األدلة من وفيه

 ثالثة فذكر «.مسلاًم  أو» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول فقال .امؤمنً  (1)[هياأل] ينإ

   .(2) ذلك بمثل وأجابه

 .(3)الصالح والعمل واإليامن ،الكلمة اإلسالم فز  :الزهر  قال

 اإلسالم من خيرج وال ،اإلسالم إل اإليامن من الرجل رجخي قد هذا فعىل :قلت

 .منه اهلل أعاذنا وتبايك تعال باهلل الكفر إل إال

                        
(1)

 أثبتناه. ما والصواب ، ياد ال املطبوع يف 
(2)

 .(150) ومسلم ،(20) برقم البخاي  يواه 
(3)

 .(052 برقم 1/351) «السنة» يف أمحد بن عبداهلل يواه، صحيح 

 . واإليامن اإلسالم بني بالفرق قال من قول تؤيد املصنف ذكرها التي األدلة : تنبيه

 . اجتمعا افرتقا وإن افرتقا اجتمعا إن أهنام وهو  الرشح، يف  املسألة يف والراجح 
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 [بالقدي اإليامن ]يففصل

 اهلل من أنه ،وكثريه وقليله ،ومره وحلوه  ،ورشه خريه ،بالقدي اإليامن وجيب

 ،وقضائه تدبريه عن إال يشء يصدي وال ،تقديره عن خيرج يشء العامل يف ليس ،تعال

 خري ال ،املحفوظ اللوح يف له خط ما يتوجاوز وال .املقدوي القدي عن ألحد حميد وال

 .بمشيئته إال  ،رش وال

  ،للشقاوة أياد من وخلق ،فضالً  هبا واستعمله ،للسعادة شاء من خلق

أَل   الَ ﴿ :خلقه عن وحوجبه  ،به تعال اهلل استأثر رس فهو ،عدالً  هبا واستعمله  َعام   ي س 

َعل   م   َيف  أَل ونَ  َوه   .[23:األنبياء]﴾ي س 

 [.109األعراف:] ﴾َواإِلنسِ  نِّ اجلِ  ِمنَ  َكثرًِيا جِلََهن مَ  َذَيأ َنا َوَلَقد  ﴿ :اهلل قال

ل   الََتي نَا ِشئ نَا َوَلو  ﴿ :تعال وقال َداَها َنف س   ك  ل  ال َحق   َوَلكِن   ه   ألَن  ألَم   ِمنِّي َقو 

َِعنيَ  َوالن اسِ  ن ةِ اجلِ  ِمنَ  َجَهن مَ   [.13:السوجدة﴾]أَمج 

ل   إِن ا﴿ :وقال    ك 
 
ء نَاه   يَش   [.49﴾]القمر:بَِقَدي   َخَلق 

 .(1)«له خلق ملا ميرس فكل ، ااعملو» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول وقال 

 ويضل ،برمحته يشاء من هيد  ،وآجاهلم أيزاقهم وقدي ،هلموأفعا اخلالئق خلق 

ح   هَيِدَيه   أَن   اهلل   ي ِردِ  َفَمن  ﴿ :تعال قال ،بحكمته يشاء من َ َيه   َيرش  الَمِ  َصد  ِس   َوَمن   لِْل 

َيه   جَي َعل   ي ِضل ه   أَن   ي ِرد   د   َكأَن اَم  َحَرًجا َضيًِّقا َصد  ع    يِف  َيص 
ِ
اَمء  [.125:ماألنعا﴾]الس 

                        
  . عنه اهلل ييض عل (عن2640ومسلم) (،4949) برقم البخاي  يواه (1)
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ِصيبَة   ِمن   أََصاَب  َما﴿ :تعال وقال  ضِ  يِف  م  م   يِف  َوالَ  األَي  ِسك   كِتَاب   يِف  إاِل   أَن ف 

أََها أَن   َقب لِ  ِمن   َ  .[22:احلديد]﴾َيِسري   اهللِ  َعىَل  َذلَِك  إِن   َنرب 

 احلوجة هلل أن ونعلم ،الرسل بعد حوجة وقضاؤه تعال اهلل قدي جيعل أن جيوز وال 

  ،والرتك الفعل ملستطيع إال وهنى تعال اهلل أمر وما ،الرسل وبعثه ،الكتب بإنزال ناعلي

 .الطاعة ترك عىل اضطره وال ،معصية عىل اأحدً  جيرب ومل

َكلِّف   الَ ﴿ :تعال قال  ًسا اهلل   ي  َعَها إاِل   َنف  س   [.216:]البقرة﴾و 

وا﴿ :تعال وقال  ت م   َما اهللَ  َفات ق  تََطع    [.16:لتغابنا﴾]اس 

مَ ال﴿ :وقال  له  جت  َزى يَو  مَ ال ظ ل مَ  الَ  َكَسبَت   باَِم  َنف س   ك    .[10﴾]غافر:يَو 

 وهو ،بالعقاب سيئته وعىل ،بالثواب حسنته عىل جيزى اكسبً  للعبد أن عىل فدل  

 .وتعال سبحانه وقديه اهلل بقضاء واقع

  :شيئني تتضمن ديجة كل ،ديجتني عىل بالقدي واإليامن 

 موصوف هو الذ  ،القديم بعلمه ،اخللق يعمل بام عليم اهلل بأن اإليامن :األول 

 يف كتب ثم ،واآلجال واأليزاق ،واملعايص الطاعات من أحواهلم يعمج علم وقد ،به

 .اخللق مقادير املحفوظ اللوح

 .(1)«القيامة يوم إل كائن هو ما اكتب :له وقال ،القلم اهلل خلق ما أول»و 

                        
  الصحابة. من مجاعة عن جاء  ،وقد صحيح (1)

  عنه. اهلل ييض الصامت بن عبادة حديث األول:

 يف عاصم أيب وابن (14/114) مصنفه يف شيبة أيب وابن طريقني، من (5/310) أمحد يواه

 (500) يقم مسنده يف كام الطياليس داودوأبو (100 و105 و104 و103) يقم «السنة»

 110) يقم «الرشيعة» يف واآلجر  (05) «القدي» يف (والفريايب3319و2155) يقم والرتمذ 
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 عن الصامت بن عباد بن الوليد طريق من (1949) يقم «الشاميني مسند» يف والطرباين (346و

  صحيح. وهذا فذكره. وسلم آله وعىل وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل النبي عن أبيه

 منكرة.  ) من(لفظةو «القلم اهلل خلق ما أول من» بلفظ: (1192) يقم مسنده يف الشايش ويواه

  يذكرها. ال وتاية يذكرها وتاية، ضعيف السلمي سليم بن دالواح عبد زادها

 «احللية» يف نعيموأبو ،(59) «الشاميني مسند» يف والطرباين ،(4000) برقم داودأبو ويواه

 من (150-149)ص «االعتقاد» ويف ،(10/204) «الكربى السنن» يف والبيهقي ،(5/241)

 قال أنه عبادة عن حفصة أيب عن عبلة أيب بن يمإبراه عن الوليد بن يباح عن حسان بن حييى طريق

  فذكره. البنه

  حفص. أيب إل نعيم أيب عند حفصةأبو وتصحف

 أيب بدل فوجعل حسان بنَ  حييى حممد بن مروان   فخالف (102) برقم عاصم أيب ابن يواه وقد

 .األيدين العزيز عبد أبا حفصة

 ترمجة. له أجد مل وأنا .اهـ أعرفه مل األلباين: العالمة قال وقد

 فوجعل (51) يقم الشاميني مسند يف الطرباين عند نفسه روانم  -حسان بن حييى أ  – خالفه وكذا

 (.5/239) «السري» يف ترمجته ثقة، جرير: بن غيالن وهو األزد  يزيد أبا ،حفصة أيب بدل

 عبادة نب وحممد أبيه. عن عبادة بن حممد طريق من (111) يقم «الرشيعة» يف اآلجر  ويواه

  حال. جمهول

  .تقدم كام صحيح احلديث لكن

  عنهام: اهلل ييض عمر بن اهلل عبد حديث الثاين

 أيب طريق من (339) يقم «الرشيعة» يف واآلجر  ،(106) يقم «السنة» يف عاصم أيب ابن يواه

 عمر ناب عن جرب بن جماهد عن املنذي بن أيطأة حدثني الوليد بن بقية عن نافع بن الربيع توبة

 فذكره. مرفوًعا

 شيخه، شيخ يف يرصح ومل التسوية، تدليس يدلس الوليد، بن بقية ألن ضعيف؛ عمر ابن فحديث

 احلديث. حسن نفسه يف وهو

 حدثنا احلميص سليامن بن مالك أنس أبو حدثنا الفريايب حدثنا (340) برقم اآلجر  قال ولكن

 سليامن بن مالك أنس وأبو فذكره. عمر( ابن عن هبلغ أنه جماهد عن وزاد )بالعنعنة أيطأة عن بقية

 .العلة هذه ترض فال (13/159) بغداد تاييخ يف كام حفصة أيب ابن ضعفه ضعيف

  عنهام: اهلل ييض عباس بن اهلل عبد حديث الثالث:
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 ،(101) يقم «السنة» يف عاصم أيب وابن ،(2329) يقم «مسنده» يف املوصل يعىلأبو يواه

 (10و29/16) «التفسري» يف جرير وابن ،(160-2/159) «املرييس عىل لردا» يف والدايمي

 يقم «الكبري» يف والطرباين ،(154) «السنة» يف أمحد بن اهللوعبد ،(1/19) «التاييخ»و

 األسامء»و ،(9/3) «الكربى السنن» يف والبيهقي ،(1/111) «احللية» يف نعيموأبو ،(12500)

 حبيب بن عمر عن زيد بن يباح أخربنا املبايك بن اهللعبد يقطر من كلهم (103) يقم «والصفات

 آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول أن عباس ابن عن جبري بن سعيد عن بزة أيب بن القاسم عن

  .«يشء كل يكتب أن وأمره القلم اهلل خلقه يشء أول إن» قال: وسلم

 وعند )يياح(. إل والصفات ءاألسام يف البيهقي عند يباح() تصحف وقد صحيح، إسناد وهذا

  يزيد(. بن )يباح إل «التاييخ» يف الطرب 

 عباس ابن عن ويواه يباح به تفرد عمر إال عنه وال القاسم إال سعيد عن يروه مل نعيم: أبو وقال

  اهـ .وقفه من ومنهم يفعه من منهم وجماهد. ومقسم، إسحاق، وأبو ظبيان أبو منهم مجاعة

 يعني – هشام عن سعيد بن حييى نا أيب حدثني (191) برقم السنة يف أمحد بن اهلل عبد ويواه قلت:

  .موقوًفا فذكره عباس ابن عن عامر بن عروة حدثني بزة أيب بن القاسم حدثني - الدستوائي

  ثبت. ثقة الدستوائي فهشام أيجح وهذا

  زيد. بن يباح بتفرد املرفوع نعيم أبو أعل وقد سيام ال حافظ ثقة املكي وهو حبيب بن وعمر

 «التفسري» يف جرير وابن ،(101) يقم «السنة» يف أمحد بن اهللعبد عند .أيًضا شواهد وللموقوف

 عباس ابن عن الضحى أيب عن عطاء عن جرير طريق من (1/20) «التاييخ»و ،(29/15)

  موقوًفا. فذكره

 بن وحممد وجرير (112) الرشيعة يف اآلجر  عند فضيل بن حممد جريًرا وتابع خمتلط، وعطاء

 الرفاعي هشامأبو اآلجر  طريق يف أن ذلك عىل دز االختالط، بعد عطاء من سمع كالمها فضيل

  ضعيف.

 بن مؤمل طريق من (12220) برقم «الكبري» يف الطرباين يواه فرفعه. زيد بن محاد وخالفهام

 زيد بن محاد عن يرفعه مل قبه:ع الطرباين وقال مرفوًعا، فذكره عطاء عن زيد بن محاد عن إسامعيل

  إسامعيل. بن ملمؤ إال

 ضعيف. ومؤمل قلت:

 «الرشيعة» يف واآلجر  ،(1/20) «التاييخ»و ،(29/14) «التفسري» يف جرير ابن ويواه

 من (104) يقم «والصفات األسامء» يف والبيهقي ،(2/491) «املستديك» يف واحلاكم ،(113)

 .صحيح وهو موقوًفا عباس ناب عن ظبيان أيب عن األعمش طريق
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 يف كتب فقد ،وتفصيالً  مجلة مواضع يف يكون ،سبحانه لعلمه تابع التقدير وهذا

 فيؤمر  ،املكً  إليه بعث ،فيه الروح خلق قبل اجلنني خلق وإذا ،شاء ما املحفوظ اللوح

 .ذلك ونحو ،سعيد أم يشقو ،وعمله ،أجلهو ،يزقه اكتب : فيقال :كلامت بأيبع

 .قليل اليوم كرهومن ،قدياًم  القديية غالة ينكره كان قد القدي فهذا

 ،كان شاء ما بأن اإليامن وهو ،الشاملة وقديته ،النافذة اهلل مشيئة فهو :الثانية أما

 اهلل بمشيئة إال سكون وال حركة من واأليض السموات يف وما ،يكن مل يشأ مل وما

 .يريد ال ما ملكه يف يكون ال ،سبحانه

                                                        
  جماهد. وأ ظبيان أيب عن «التاييخ» يف جرير البن طريق ومن

 أن األعمش عن معمر طريق من (1/20) «التاييخ»و ،(29/15) «التفسري» يف جرير ابن ويواه

 معضل. وهو موقوًفا نحوه فذكر عباس، ابن

 عباس ابن عن ظبيان أيب عن احلكم طريق من (219-216) برقم «اإلبانة» يف بطة ابن ويواه

 .موقوًفا

 عصمة أيب طريق من (2/22) «الكنى» يف والدواليب ،(114) يقم «الرشيعة» يف اآلجر  ويواه

 .موقوًفا به عباس ابن عن مقسم عن عطاء عن

 صحيح. وهو الوقف. عباس ابن حديث من فالراجح

  عنه: اهلل ييض هريرة أيب عن الرابع:

  ضعيف. اخلشني حييى بن احلسن سنده ويف (345و 109) برقم «ةالرشيع» يف اآلجر  يواه

 ذكر الدمشقي وهب بن حممد سندها ويف (6/269) «الكامل» يف عد  ابن عند أخرى طريق وله

 ووثقه احلديث، ذاهب عساكر: ابن وقال منكر. حديث غري له وقال ترمجته يف عد  ابن   احلديث

  ث.احلدي صالح حاتم: أبو وقال الدايقطني،

  ضعيف. حديث هريرة أيب فحديث

 صحيح عباس ابن وعن حسن، عمر ابن وعن صحيح، عبادة عن جاء احلديث أن فاحلاصل

 ضعيف. هريرة أيب وعن ،موقوًفا

  هلل. واحلمد صحيح فاحلديث
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 يف خملوق من فام  ،واملعدومات املوجودات من  ،قدير يشء كل عىل سبحانه وأنه

 ذلك ومع ،سواه يب وال ،غريه خالق ال سبحانه ،خالقه اهلل إال السامء يف وال يضاأل

 .يسوله ومعصية ،معصيته عن وهناهم ،يسوله وطاعة ،بطاعته العباد أمر فقد

 آمنوا الذين عن ويرىض ،واملقسطني ،واملحسنني ،املتقني حيب سبحانه ووه

 يأمر وال ،الفاسقني القوم عن يرىض وال ،الكافرين حيب وال ،حلاتالصا وعملوا

 .الفساد حيب وال ،الكفر لعباده يرىض وال ،بالفحشاء

 لربوا ،والكافر املؤمن هو والعبد ،أفعاهلم خالق واهلل ،حقيقة فاعلون والعباد

 .والصائم واملصل ،والفاجر

 ،قديُتم وخالق ،خالقهم واهلل ،إيادة وهلم ،أفعاهلم عىل قدية وللعباد

 صىل النبي سامهم الذ  ،القديية عامة هبا يكذب القدي من الديجة وهذه  ،يادُتمإو

 .(1)«األمة هذه جموس» :وسلم عليه اهلل

                        
  :الصحابة من مجاعة عن احلديث هذا جاءوقد طرقه بموجموع  صحيح (1)

  :اليامن بن حذيفة حديث [1

 «السنة» يف عاصم أيب وابن ،(4692) برقم وأبوداود ،(400-5/406) «مسنده» يف أمحد يواه

 برقم «السنة» يف أمحد بن وعبداهلل ،(434) برقم «مسنده» يف كام الطياليس وأبوداود ،(329) برقم

(959)، 

 آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول أن :حذيفة عن األنصاي من يجل عن غفرة مول عمر طريق من

 فال منهم مرض فمن قدي ال يقولون الذين األمة هذه وجموس جموسا أمة لكل إن (:قال وسلم

 .)به يلحقهم أن وجل عز اهلل عىل حقا الدجال شيعة وهم تشهدوه فال منهم مات ومن تعودوه

  :وهي ،علل ثالث وفيه

  .اإليسال كثري وكان ،ضعيف :غفرة مول أبوحفص املدين عبداهلل ابن وهو ،عمر -1

  .التايل احلديث يف سيأت كام ،احلديث يف عمر اضطرب -2
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  .يسم( )مل حذيفة عن الراو  جهالة -3

  (231) برقم «املتناهية العلل» يف اجلوز  وابن ،(2930) برقم «مسنده» يف البزاي ويواه

  .فذكره ..حذيفة عن يساي بن عطاء عن غفرة مول عمر عن معرش أيب طريق من

 وصله أحًدا نعلم وال ،الوجه هذا غري من حذيفة عن يو  قد الكالم وهذا :قبهع البزاي وقال

 عن يجل عن أبومعرش إال حذيفة وبني غفرة مول عبداهلل بن عمر بني الذ  الرجل وسمى

 اهـ .حذيفة

  .جًدا ضعيف حذيفة فحديث .ضعيف :السند  عبدالرمحن بن نوجيح وهو ،وأبومعرش

   .وحده حذيفة حديث يف إال ، «...الخالدجال شيعة هم» :قوله وليس

  :طرق أيبع عنه وله :عمر ابن حديث [2

 وابن ،(220) برقم «املتناهية العلل» يف اجلوز  وابن ،(2/16) «مسنده» يف أمحد يواها :األول

 (339) برقم «السنة» يف عاصم أيب

  .هفذكر ..مرفوًعا عمر بن عبداهلل عن غفرة مول عبداهلل بن عمر طريق من

 ،حذيفة عن يجل عن يواه فقد ،احلديث يف اضطرب وقد ،ضعيف :غفرة مول عبداهلل بن وعمر

  .تقدم كام

 رشح» يف الاللكائي يواه .فذكره ..عمر ابن عن نافع عن زيد بن حممد بن عمر عن عمر يواه 

  .اضطرابه من وهذا .(1153) برقم «واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول

  .«التهذيب ُتذيب» يف كام ،الصحابة من أحد من يسمع مل :معني ابن وقال

 يف البيهقي احلاكم طريق ومن ،(1/15) احلاكم طريقه ومن ،(4691) برقم أبوداود يواه :الثانية

 (331) برقم «السنة» يف عاصم وأيب وابن ،(150ص) «االعتقاد» ويف ،(10/203) «الكربى»

  .فذكره ..عمر ابن عن أبيه عن حازم أيب بن عبدالعزيز طريق من

 ،عمر ابن من حازم أيب سامع صح إن ،الشيخني رشط عىل صحيح حديث هذا :عقبه احلاكم وقال

 اهـ .خيرجاه ومل

 «الكامل ُتذيب» يف املز  قاله .عمر ابن من يسمع مل ،األعرج ديناي بن سلمة وهو ،وأبوحازم

(11/203).  

 ،(2510) برقم «األوسط» يف والطرباين ،(312و 311) برقم «الرشيعة» يف اآلجر  يواه :الثالثة

 العلل» يف اجلوز  وابن ،(1150) برقم «واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي

  .فذكره ..عمر ابن عن نافع عن حازم أيب عن منظوي بن زكريا طريق من (225) برقم «املتناهية

 اهـ .زكريا إال حازم أيب نع احلديث هذا يرو ومل :عقبه الطرباين وقال
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 ابن وقال ،بَشء ليس منظوي بن زكريا :حييى قال ،يصح ال حديث هذا :عقبه اجلوز  ابن وقال

 اهـ .له أصل ال ما حازم أيب عن زكريا يرو  :حيان

  .الدايقطني قاله .مرتوك وزكريا

 يف عد  وابن ،(1/260) «الضعفاء» يف والعقيل ،(340) برقم «السنة» يف عاصم أيب ابن ويواه

 «الكربى السنن» يف والبيهقي ،(313) برقم «الرشيعة» يف واآلجر  ،(2/625) «الكامل»

 (226) برقم «الواهية األحاديث يف املتناهية لالعل» يف اجلوز  وابن ،(10/203)

 عن عبدالرمحن بن اجلعيد عن العاص بن سعيد ولد من األمو  وهو سعيد بن احلكم طريق من

  .فذكره ..عمر ابن عن نافع

  .أبيه عن أو عمر ابن عن :عاصم أيب ابن وعند

كر وقد ،احلديث منكر :سعيد بن واحلكم   .مناكريه من احلديث ذ 

 عن بالل بن سليامن عن داود بن إسامعيل طريق من (341) برقم «السنة» يف عاصم أيب ابن ويواه

  .فذكره ..عمر ابن عن نافع عن حسني أيب

  .(1/020) «امليزان لسان» يف كام .احلديث منكر ،خمراق ابن :وهو اودد بن وإسامعيل

 حدث أبوحسني :وقال (243ص) «واأللقاب الكنى يف الباب فتح» يف منده ابن ذكره وأبوحسني

 .عني جمهول فهو اهـ .وكناه ،بالل بن سليامن عنه يوى ،األيل عبداهلل بن احلكم عن

  فذكره  عمر ابن عن نافع عن حازم أيب طريق ن(م1512برقم) بطة ابن الرابعة:عند 

 . ضعيف بطة ابن  أن لوال ثقات ويجاله

  بطرقه. وحده، حسن عمر ابن فحديث

  :عبداهلل بن جابر حديث [3

 والطرباين ،(321) برقم «السنة» يف عاصم أيب وابن (،92)برقم «سننه مقدمة» يف ماجه ابن يواه

 مصفى بن حممد طريق من (314) برقم «الرشيعة» يف جر واآل ،(1/221) «الصغري املعوجم» يف

  .فذكره ..عبداهلل بن جابر عن الزبري أيب عن ريجج نبا عن األوزاعي عن الوليد بن بقية عن

 وقد مدلسان وأبوالزبري ريجج وابن «الكامل ُتذيب» يف كام التسوية تدليس يدلس الوليد بن وبقية

 .العنعنات ثالثال هلذه ضعيف جابر فحديث ،عنعنا

 .خطأ وهو ،«الصفاي ابن» إل الطرباين عند «مصفى ابن» وتصحف

 (244) برقم «املتناهية العلل» يف اجلوز  وابن ،(1/190) «الكامل» يف عد  ابن ويواه

 .به بقية عن جحدي بن عبدالرمحن بن أمحد طريق من

  .هذا جحدي منه رسقه مصفى ابن حديث وهذا :بقوله عد  ابن عقبه ثم
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 :هريرة أيب حديث [4

 وابن ،(316و 315) برقم «الرشيعة» يف واآلجر  ،(342) برقم «السنة» يف عاصم أيب ابن يواه

 (1/205) «املوضوعات» يف اجلوز  وابن ،(2/561) «الكامل» يف عد 

  .فذكره ..هريرة أيب عن مكحول طريق من

 .(314ص) «التحصيل حتفة» يف كام الدايقطني قاله .أباهريرة يلق مل الشامي وهو ،ومكحول

  .يرسل وهو 

 أيب عن ناقد بن غسان يواه وقد :(1/205) «املوضوعات» يف اجلوز  ابن قال ،أخرى طريق وله

 عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال هريرة أيب عن صالح أيب عن األعمش عن النخعي األشهب

  .نحوه وسلم.. آله وعىل

 ال حديث هذا :بعدها وقال ،(1/205) «املوضوعات» يف  اجلوز ابن ذكرها ،ثالثة طريق وله

 اهـ .كذب باطل احلديث هذا :النسائي أبوعبدالرمحن قال .جماهيل وفيه ،يصح

  :مالك بن أنس حديث [5

 حدثنا :قال الفرغاين عبداهلل بن عل حدثنا :قال (4410) برقم «األوسط» يف الطرباين يواه

 اهلل يسول قال :قال أنس عن محيد عن عياض بن أنس زةمح أيب عن ،الفرو  موسى بن هايون

 ،تعودوهم فال مرضوا فإن ،األمة هذه جموس واملرجئة القديية» وسلم: آله وعىل عليه  اهلل صىل

  .«تشهدوهم فال ماتوا وإن

 اهـ .الفرو  موسى بن هايون به تفرد :عقبه وقال

  عياض بن أنس حدثنا :فقال ،(2/16) دأمح اإلمام يواه فقد ،شاًذا يعترب موسى بن هايون لكن

 عن عياض بن أنس عن كالمها محيد بن يعقوب ثنا :فقال (339) برقم «السنة» يف عاصم أيب وابن

 ،ضعيفة وهي ،أيجح وهي ،الطريق هذه تقدمت كام ،عمر ابن عن غفرة مول عبداهلل بن عمر

 .هذا إل الطرباين أشاي وقد .علتها وتقدمت

 بن وهايون .(12/4) «بغداد تاييخ» يف كام ،ثقة الطرباين( )شيخ الفرغاين عبداهلل بن وعل

 .شيخ :أبوحاتم وقال ،به بأس ال :النسائي وقال ،الدايقطني وثقه وكذا ،ثقة :مسلمة قال ،موسى

  .صدوق فهو .«التهذيب ُتذيب» يف كام

 .ثقة :عياض بن أنس وأبومحزة

 غالب أيب بن عبدالوايث طريق من (3/91) «الضعفاء» يف العقيل عند تثبت ال أخرى طريق وله

  .فذكره ..أنس عن ثابت عن العنرب 

  .به إال يعرف وال ،حمفوظ غري حديثه :العقيل وقال
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 وخيرجون ،واختيايه قديته العبد يسلبوا حتى ،اإلثبات أهل من قوم فيها يغلوا

 وحمبوبه ،وباطنه ظاهره فالقدي ،ومصاحلها حكمهاأو ،وأحكامه اهلل أفعال عن

 قضاه قضاء ،وجل عز اهلل من ،وآخره وأوله ،وكثره وقله ،وسيئه وحسنه ،ومكروهه

 بل ،قضاه جياوز وال ،اهلل مشيئة منهم واحد يعد ال ،عليهم قديه وقدي ،عباده عىل

 يبنا جل منه عدل وهو ،عليهم قدي فيام واقعون ،له خلقهم ما إل صائرون كلهم

 .وعز

                                                        
  .منكر واخلرب ،يعرف ال :«امليزان» يف الذهبي وقال

 :سعد بن سهل حديث [6

 السنة أهل اعتقاد صولأ رشح» يف والاللكائي ،(9219) برقم «األوسط» يف الطرباين يواه

  .فذكره ..سعد بن سهل عن حازم أيب عن سابق بن حييى طريق من (1152) برقم «واجلامعة

 وقال .الثقات عن املوضوعات يرو  :حبان ابن وقال .بقو  ليس :أبوحاتم قال ،سابق بن وحييى

  .(6/336) «انمليزا لسان» ياجع .عليه أنكر مما ترمجته يف احلديث ذكروا وقد .مرتوك :الدايقطني

 

  :عائشة حديث [0

 – خالد بن عبداهلل ثنا ،ميمون بن عل حدثنا :قال (331) برقم «السنة» يف عاصم أيب ابن يواه

  .فذكره ..املؤمنني أم عائشة عن احلسن عن يزيد بن عبداهلل ثنا ،-القرقساين عبدون وهو

  :علل ثالث وبه ،ضعيف حديث وهو

  .عائشة من يسمع مل البرص  وهو فاحلسن ،واحلسن عائشة بني االنقطاع -1

 ،يل يبدو فيام ،البرص  القايئ املازين أبوعبدالرمحن ،يزيد أيب ابن :له ويقال ،يزيد بن عبداهلل -2

 ابن وذكره ،وعبدالصمد احلباب بن يزيد عنه ويوى ،أنس بن وموسى احلسن عن يرو  وهو

  .حال جمهول فهو «التهذيب ُتذيب» يف كام ،«الثقات» يف حبان

  .ُتما   وقد ،هذا من أيفع فهو آدم بن يزيد بن عبداهلل أما

  .ترمجة له أجد مل ،القرقساين عبدون بن خالد بن عبداهلل -3

 طرقه. بموجموع  صحيح فاحلديث
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 ،والرشك ،احلرام املال وأكل ،النفس وقتل ،اخلمر ورشب ،والرسقة ،والزنا

 غري من ،منه وقدي اهلل بقضاء كلها ،والصغائر ،والكبائر ،واملعايص ،والبدعة ،والكفر

 .اهلل عىل حوجة اخللق من ألحد يكون أن

 ممن وغريه بليسإ من علم وقد ،منه بمشيئة ،خلقه يف ماض وجل عز اهلل علمو

 من  ،الطاعة وعلم ،هلا وخلقهم ،املعصية الساعة تقوم أن إل يصع   لدن  من عصاه

 كني مل أصاهبم ما وأن ،ليصيبهم يكن مل أخطأهم ما وأن ،هلا وخلقهم الطاعة أهل

 .ليخطئهم

 بادالع وأن ،والطاعة اخلري عصوه الذين لعباده شاء سبحانه اهلل أن زعم ومن 

 العباد مشيئة أن زعم فقد ،مشيئتهم عىل فعملوا ،واملعصية الرش ألنفسهم شاءوا

 .هذا من أكرب اهلل عىل فرتاءا :وأ  ،اهلل مشئية من أغلب

  ،الزنا من محلت املرأة ههذ يتأأي  :له قيل .بقدي ليس الزنا أن زعم ومن 

 سابق يف مىض وهل ؟الولد هذا خيلق أن وجل عز تعال اهلل شاء هل ،بولد تجاءو

 .ارصاًح  الرشك هو وهذا  ،آخر اخالقً  اهلل مع أن زعم فقد ،ال :قال فإن  ؟علمه

 فقد ،وقدي بقضاء ليس ،احلرام مال وأكل اخلمر ورشب الرسقة أن زعم ومن 

 بل ،املوجوسية قول رصاح وهذا ،غريه يزق يأكل أن عىل قادي نساناإل هذا أن زعم

 .أكله الذ  الوجه من يأكله أن له اهلل قىض الذ  يزقه أكل

  ،أجله بغري مات املقتول أن زعم فقد  ،اهلل بقدي ليس النفس قتل أن زعم ومن 

 ،خلقه يف منه عدل ذلك أو ،وجل عز اهلل بقضاء ذلك بل ؟هذا من أوضح كفر وأ 

 .يشاء ما يفعل الذ  احلق العدل وهو ،فيهم علمه سابق من جرى وما ،فيهم دبريهوت
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 فاألشياء ،والقمأ الصغر عىل ،واملشيئة بالقدي اإلقراي لزمه ،بالعلم أقر ومن 

 َيَشاءَ  أَن   إاِل   َتَشاء ونَ  َوَما﴿ :سبحانه قال كام ،تعال اهلل بمشيئة تكون كلها

 .[30:اإلنسان﴾]اهلل  

 ال اأحدً  إن :وقالوا ،يكن مل يشأ مل وما ،كان اهلل شاء ما :املسلمون قال وكام 

 أو  ،تعال علمه عن خيرج أن يقدي أحد يكون أو  ،يفعله أن قبل اشيئً  يفعل أن يستطيع

 .يفعله ال أنه اهلل علم اشيئً  يفعل أن

 يقديون ال العباد وأن ،اهلل خلقها العباد أعامل وأن ،اهلل إال خالق ال أنه وأقروا

 ولطف ،الكافرين وخذل ،لطاعته املؤمنني وفق تعال اهلل وأن ،اشيئً  خيلقوا أن

 وال ،أصلحهم وال ،للكافرين يلطف ومل ،وهداهم وأصلحهم ،هلم ونظر ،ؤمننيللم

 .مهتدين لكانوا هداهم ولو ،صاحلني لكانوا أصلحهم ولو  ،هداهم

 قال كام ،مؤمنني يكونوا تىح هلم ويلطف ،الكافرين يصلح أن يقدي اهلل وأن

م   َشاءَ  َفَلو  ﴿ :تعال َِعنيَ  هَلََداك   كافرين يكونوا أن أياد هولكن ،[149:األنعام﴾]أَمج 

 وعىل ،سمعهم عىل وختم ،قلوهبم عىل وطبع ،ضلهمأو ،وخذهلم ،علم كام

 .غشاوة ،أبصايهم

ونَ  الَ ﴿ :أهنم ويؤمنون لِك  ِسِهم   َيم  ًعا أِلَنف   ما إال  [16:الرعد]﴾ارَضًّ  َوالَ  َنف 

 ،وقت كل يف ،سبحانه إليه احلاجة ويثبتون ،اهلل إل أمرهم ويلوجئون قال كام ،اهلل شاء

 .حال كل يف إليه والفقر
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 وسلم[ عليه اهلل صىل النبي خصائص ]بعضفصل

 ،اخلالئق خري ،وسلم عليه اهلل صىل املوجتبى وأمحد ،املصطفى احممدً  أن ونعتقد

 بعثه ،وسيلة اهلل إل وأقرهبم ،ديجة وأعىل  ،وجل عز اهلل عىل وأكرمهم ،وأفضلهم

  .أمجعني اخللق يف بالشفاعة وخصه ،للعاملني يمحة اهلل

 مل مخساً  أعطيت» :قال وسلم عليه اهلل صىل النبي أن :عنه اهلل ييض جابر عن

 األيض يل وجعلت  ،شهر مسرية بالرعب نرصت  :قبل األنبياء من أحد يعطهن

 ومل ،الغنائم يل وحلت ،فليصل ةالصال ديكتهأ أمتي من يجل فأيام  ،اوطهويً  امسوجدً 

 إل عثتوب ،خاصة قومه إل يبعث النبي وكان ،الشفاعة وأعطيت ،قبل ألحد حتل

  (1).«عامة الناس

  .(2)«القيامة يوم سيد أنا» :وسلم عليه اهلل صىل وقال 

 شافع أول وأنا ،القرب عنه ينشق من أول وأنا ،فخر وال آدم ولد سيد أنا» :وقال 

 (3).والنسائي مسلم يواه .« ومشفع

                        
  .(521) ومسلم ،(431) يقم البخاي  يواه (1)

  عنه. اهلل ييض ةهرير أيب عن (194) برقم ومسلم (3340) برقم البخاي  يواه (2)

 أمحد يواه وإنام النسائي عند أيه مل،و عنه اهلل ييض هريرة أيب عن (2201) برقم .مسلم يواه (3)

 .(9/4) «الكربى» يف والبيهقي ،(4603) برقم داود وأبو ،(2/540)

 أمحد عند أنس حديث يف جاءت وإنام هريرة أيب حديث يف «فخر وال» قوله عندهم وليس

 مول عمرو أيب بن وهو عمرو طريق من (0690) يقم «الكربى» يف سائيوالن ،(3/144)

 .به أنس عن املطلب

  .صحيح وهو .به أنس عن أنس بن الربيع (3610) يقم الرتمذ  نحوه ويواه
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 :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال عنه اهلل ييض مالك بن أنس وعن 

 :فيقول ،مدحم :فأقول ؟أنت من :اخلازن فيقول  ،فأستفتح اجلنة باب القيامة يوم آت»

 (1).مسلم يواه .«قبلك ألحد أفتح ال أن أمرت بك

 .والفضائل اخلصائص من ذلك غري إل

  :شفاعات ثالث القيامة يف له : قلت 

 يرتاجع أن بعد ،بينهم يقيض حتى املوقف أهل يف فيشفع :األول الشفاعة أما 

 .إليه تنتهي حتى الشفاعة ،وعيسى ،وموسى ،براهيمإو ،ونوح ،آدم :األنبياء

 .اجلنة يدخلوا أن اجلنة أهل يف فعيش أن :والثانية 

 .به خاصتان الشفاعتان اتانوه 

                                                        
  .(4301) يقم هماج وابن ،(3/2) أمحد عند سعيد أيب حديث ويف

 .ضعيف وهو جدعان بن زيد بن عل سنده ويف

 عن نرضة أيب عن هذا زيد بن عل طريق من (211و 1/295) أمحد عند باسع ابن حديث ويف

 ا.مرفوعً  فذكره عباس ابن

 عن عكرمة عن وهرام بن سلمة عن صالح بن زمعة (3616) برقم الرتمذ  يواه فقد متابع وهو

 .فذكره به عباس ابن

 وهو صالح أيب بن زمعة إل الفكر داي طبعة يف الرتمذ  عند تصحف وقد صالح بن وزمعة

 .ضعيف اجلند 

  .صالح بن زمعة عنه يوى إذا إال احلديث حسن وهرام بن وسلمة

  .الباب يف لكنه عباس ابن حديث ضعف فالظاهر

  .حسن وهو (1/5) أمحد يواه بكر أيب حديث يف وجاء

 هريرة أيب حديث غري يف لكن فيها مطعن ال صحيحة «فخر وال» وهي الزيادة هذه فباجلملة

 .هلل واحلمد

  .(190) برقم مسلم يواه (1)
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 وهذه ،الناي إل يصريون فال ،قوم يف فيشفع ،الناي يستحق فيمن يشفع :والثالثة 

 َوالَ ﴿ ،املالئكة من وغريهم ،والشهداء ،والصديقني ،املؤمنني ولسائر ،له الشفاعة

ونَ  َفع  َتىَض  ملَِنِ  إاِل   َيش  م   اي  يَتِهِ  ِمن   َوه  ونَ  َخش  ِفق   .[21:ءاألنبيا﴾]م ش 

 الرشك أهل وهم ،اأبدً  فيها قوم وخيلد ،الشافعني شفاعة الكافرين ينفع وال 

 .وجل عز باهلل والكفر واجلحود والتكذيب

 فحاًم  وصايوا احرتقوا بعدما بشفاعته فيخرجون ،خيرج أن دخلها فيمن ويشفع 

 .ومحاًم 

 نةاجل يف ويبقى ،الواسعة ويمحته بفضله ،شفاعة غريب اقومً  الناي من اهلل وخيرج 

 .اجلنة فيدخلهم ،اأقوامً  هلا اهلل فينشئ ،الدنيا أهل من دخلها عمن فضل

 الكريم القرآن نص وقد ،اصوابً  وقال الرمحن له أذن ملن باإلذن الشفاعة وتكون 

فَ  ال ِذ  َذا َمن  ﴿ :وتعال سبحانه قوله :منها ،مواطن يف ذلك عن  إاِل   ِعن َده   ع  َيش 

نِهِ   [.255:البقرة]﴾بِإِذ 

 .تعال إذنه بغري أحد يشفع وال ،ذنإلا هذا حتت داخلون كلهم والشفعاء 
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 [الصحابة ]يففصل

 اهلل صىل اهلل يسول ألصحاب قلوهبم سالمة :واجلامعة السنة أهل أصول ومن

ِدِهم   ِمن   َجاء وا ال ِذينَ وَ ﴿ :تعال قوله يف به اهلل وصفهم كام ،وسلم عليه ول ونَ  َبع   َيق 

نَا ِفر   َيب  َوانِنَا َلنَا اغ  وَنا ال ِذينَ  َوإِلِخ  ل وبِنَا يِف  جَت َعل   َوالَ  بِاإِلياَمنِ  َسبَق   لِل ِذينَ  ِغالًّ  ق 

نَا آَمن وا  .[10:احلرش﴾]َيِحيم   َيء وف   إِن َك  َيب 

 لو ،بيده نفيس فوالذ  ،أصحايب تسبوا ال» :وسلم عليه اهلل صىل قوله وطاعته 

  (1).«نصيفه وال أحدهم مد بلغ ما ،اذهبً  أحد مثل أنفق أحدكم أن

 ،ومراتبهم ،فضائلهم من واإلمجاع والسنة الكتاب به جاء ما ويقبلون 

 .وقاتل بعد فقأن من عىل احلديبية صلح وهو الفتح قبل أنفق من ويفضلون

 ،بدي ألهل قال تعال اهلل بأن :يؤمنونو ،األنصاي عىل املهاجرين ويقدمون 

  (2).«لكم غفرت قد شئتم ما عملواا» :عرش وبضعة مائة ثالث وكانوا

                        
 والذ » :قوله بدون عنه، اهلل ييض سعيد أيب عن (2541) ومسلم ،(6303) البخاي  يواه (1)

 .«بيده نفيس

 الدمشقي أبومسعود وقال .لفظه وهذا عنه، اهلل ييض هريرة أيب عن (2540) برقم مسلم ويواه

ب .وهم إنه :هريرة أيب حديث يف  «مسلم رشح» يف كام .الدايقطني وكذا ،سعيد أيب حديث وصو 

  .(16/409) للنوو 

 (4654) برقم داود وأبو (296-2/295) وأمحد (12/155) شيبة أيب ابن يواه حسن (2)

 عن ،سلمة بن محاد أخربنا أمحد شيخ وهو هايون بن يزيد طريق من (01-4/00) واحلاكم

 وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول عن ،هريرة أيب عن ،صالح أيب عن ،النوجود أيب بن عاصم

 .«لكم غفرت فقد شئتم ما اعملوا :فقال بدي أهل عىل اطلع وجل عز اهلل إن» :قال

  .احلديث حسن عاصم أجل من حسن وهو
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 اهلل صىل النبي به أخرب كام ،(1)«الشوجرة حتت بايع أحد الناي يدخل ال» :وبأنه 

 .عنه ويضوا م،عنه اهلل ييض و ،وسلم عليه

 ،املبرشة كالعرشة ،وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول له شهد ملن باجلنة ويشهدون 

 .البيت وأهل ،الصحابة من وغريهم ،قيس بن وثابت

 ،عنه اهلل ييض طالب أيب بن عل املؤمنني أمري عن النقل به تواتر بام ويقرون 

 يف وأخوه ،األخص صاحبه نبيها بعد وأفضلها األمة هذه خري أن من ،وغريه

 بكرأبو ،وفاته بعد وخليفته ،حياته يف ووزيره ،والغاي ،اهلوجرة يف ويفيقه ،اإلسالم

 .عنه اهلل ييض الصديق قحافة أيب بن عثامن بن اهللعبد

 ويثلثون ،الفايوق اخلطاب بن عمر ،الدين وأظهر ،اإلسالم به أعز من ثم

 ،واإلحسان ،والعدل ،واحلياء ،القرآن مجع الذ  ،عفان بن عثامن ينالنوي ذ  بعثامن

 ،السالم عليه طالب أيب بن عل ،وختنه ،وسلم عليه اهلل صىل النبي عم بابن ويربعون

 .اآلثاي عليه دلت كام

 أيب عىل اتفاقهم عدب ،وعل عثامن يف اختلفوا قد كانوا السنة أهل بعض أن مع 

 .بعل ويبعوا ،وسكتوا ،عثامن قوم فقدم  ،أفضل أهيام ،مروع بكر

                                                        
 قال :قال عنه اهلل ييض طالب أيب بن عل عن (2494) ومسلم (3000) برقم البخاي  ويواه

 ما اعملوا :فقال بدي أهل عىل اطلع اهلل لعل يدييك وما» وسلم: هآل وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول

 .« لكم غفرت فقد شئتم

  .اعنه اهلل ييض مبرش   أم عن (2469) برقم مسلم يواه (1)
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 تقديم عىل واجلامعة السنة أهل أمر راستق ولكن ،توقفوا وقوم .اعليً  قوم وقدم

 يضلل التي األصول من ليست وعثامن عل مسألة كانت وإن ،عل عىل عثامن

 .اخلالفة مسألة فيها يضلل التي لكن ،السنة أهل مجهوي عند فيها املخالف

 ثم ،بكرأبو وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول بعد اخلليفة بأن يؤمنون أهنم وذلك

 .عل ثم ،عثامن ثم ،عمر

 ثم ،أبوبكر حيي  وسلم عليه اهلل صىل والنبي نقول كنا :عمر بن عبداهلل قال 

  (1).ينكره فال ،وسلم عليه اهلل صىل النبي ذلك فيبلغ ،عثامن ثم ،عمر

 نبيها بعد األمة هذه خري :قال أنه عنه اهلل ييض عل عن الرواية وصحت 

 (2).الثالث لسميت شئت ولو ،عمر ثم  ،بكرأبو

                        
 وابن ،(4621) برقم داودوأبو ،(56) قمرب «الصحابة فضائل» يف أمحد اإلمام يواه صحيح، (1)

  .(13131يقم 12/215و) «الكبري» يف طرباينوال ،(1192-1190) «السنة» يف عاصم أيب

 يذكر ومل ،فذكره قال عمر بن عبداهلل أن عمر بن اهلل عبد بن سامل عن الزهر  طريق من كلهم

 .«ينكره فال وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل النبي ذلك فيبلغ» :وهي الزيادة

 عن نافع عن عمر بن اهلل يدعب طريق من الزيادة بدون (55) برقم الصحابة فضائل يف أمحد ويواه

 بن الليث حدثنا بقية طريق من (1193) برقم عاصم أيب ابن عند احلديث وجاء ،فذكره عمر ابن

 .الزيادة وذكر نحوه فذكر عمر ابن عن نافع عن حبيب أيب بن يزيد عن سعد

  ا.نافعً  أسقط لكنه به الليث عن هايون بن يزيد طريق من (5604) برقم يعىلأبو ويواه

  .الزيادة وذكر األول كالرواية الزهر  طريق من (13132/يقم12) «الكبري» يف الطرباين ويواه

 صىل النبي زمن يف الناس بني نخري كنا :عمر ابن قال (3655) برقم البخاي  يف احلديث أن عىل

  .همعن اهلل ييض عفان بن عثامن ثم اخلطاب بن عمر ثم بكر أبا فنخري وسلم آله وعىل عليه اهلل

  .صحيح فاحلديث

 (1202و1201) برقم «السنة» يف عاصم أيب وابن ،(1/110) «املسند» يف أمحد يواه صحيح، (2)

 .فذكره عل عن جحيفة أيب طريق من
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 ،وسابقته ،لفضله ،بكرأبو وسلم عليه اهلل صىل النبي بعد باخلالفة وأحقهم 

 وإمجاع ،أصحابه مجيع عىل الصلوات يف له وسلم عليه اهلل صىل النبي وتقديم

 .ضاللة عىل ليوجمعهم اهلل يكن ومل ،ومتابعته ،تقديمه عىل الصحابة

 .له الشويى أهل لتقديم  ،عثامن ثم .إليه بكر أيب وعهد ،لفضله عمر بعده ثم 

 .عليه عرصه أهل إلمجاع ؛عنه اهلل ييض عل ثم

 من أحد خالفة يف طعن ومن ،املهديون واألئمة ،الراشدون اخللفاء هؤالءف

 .أهله محاي من أضل فهو هؤالء

 اخللفاء وسنة ،بسنتي عليكم» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال وقد 

 (1).«ذبالنواج عليها عضوا ،بعد  من املهديني ،الراشدين

                                                        
 يف أمحد بن اهلل عبد طريقه ومن ،(11999 رقمب 15-12/14) «املصنف» يف شيبة أيب ابن ويواه

 أيب طريق من (1203) «السنة» يف عاصم أيب وابن ،(1/110) وأمحد ،(1/106) «املسند زوائد»

  .«لفعلت بالثالث أحدثكم أن شئت لو» :آخره يف قال أنه إال ،فذكره عل عن جحيفة

  .صحيح وهو

 النبي وتقديم ،وسابقته لفضله بكر أبو وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل النبي بعد باخلالفة وأحقهم

  .أصحابه مجيع عىل الصلوات يف له وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل

  طرق: سبع عنه اهلل ييض سايية بن العرباض عن وله صحيح، (1)

 يسول وعظنا :قال سايية بن العرباض سمع أنه السلمي عمرو بن الرمحن عبد طريق من :األول

 يا :قلنا ،القلوب منها ووجلت ،العيون منها ذيفت موعظة وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل

 ال كنهايها ليلها البيضاء عىل تركتكم قد» :قال ؟إلينا تعهد فامذا مودع ملوعظة هذه إن اهلل يسول

 سنتي من عرفتم بام فعليكم اكثريً  ااختالفً  فسريى منكم يعش ومن ،هالك إال بعد  عنها يزيغ

 .«بالنواجذ عليها عضوا احبشيً  اعبدً  وإن املهديني الراشدين اخللفاء وسنة
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 ،(03-00) «السنة» يف املروز  نرص بن وحممد ،طريقني من (4/126) «املسند» يف أمحد يواه

 عاصم أيب وابن ،(96) برقم والدايمي ،(44و43) برقم هماج وابن ،(2606) برقم والرتمذ 

  ا.خمترًص  (56و41و33و30و20) وبرقم (54) برقم «السنة» يف

 (96-1/95) «املستديك» يف واحلاكم ،(1116) برقم «اآلثاي مشكل رشح» يف والطحاو 

 و619 و611 و610 /برقم11) «الكبري» يف والطرباين ،(19 و11) يقم «الرشيعة» يف واآلجر 

 أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي ،(2010و1110) يقم «الشاميني مسند» ويف ،(620

 رشح» يف والبغو  ،(6/541) «النبوة دالئل» يف والبيهقي ،(0912) برقم «واجلامعة السنة

 العلم بيان جامع» يف الربعبد وابن ،(5/220) «احللية» يف نعيموأبو ،(102) برقم «السنة

  .(306-10/305) «الكامل ُتذيب» يف واملز  ،(2304 و2303) يقم «وفضله

  .فذكره سايية بن العرباض عن السلمي عمرو بن الرمحن عبد طريق من

 م:وه مجاعة، يواه عمرو بن الرمحن عبد عن هكذا

 وابن ،(2106) والرتمذ  ،(03و00) يقم واملروز  ،(4/126) أمحد عند :معدان بن خالد -1

 «اآلثاي مشكل رشح» يف والطحاو  ،(96-1/95) واحلاكم ،(96) والدايمي ،(44) يقم هماج

 ،(611 و610 يقم/11) «الكبري» يف والطرباين ،(19و11) والاللكائي ،(1115-1116)

 ،(115-5/220/114) نعيموأبو ،(102) يقم والبغو  ،(1110) يقم «الشاميني مسند»و

 .(16) واآلجر  ،(6/541) والبيهقي

 ،(10و09) والاللكائي ،(19و11) واآلجر  ،(43) هماج ابن عند :حبيب بن ضمرة -2

 .(1/96) واحلاكم ،(11/619) «الكبري»و ،(2010) يقم «الشاميني مسند» يف والطرباين

 اخمترًص  عاصم أيب وابن (11/620) «الكبري» يف الطرباين عند :الطائي وهو جابر بن حييى -3

 .(30) برقم

 عمرو بن الرمحنعبد عن (1110) برقم الطحاو  عند األعرايب عوف عن عامي بن عكرمة ويواه

  .فذكره وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول أصحاب من يجل عن

 عن عوف عن عامر بن سعيد عن (55) يقم مسنده ائدزو يف كام أسامة أيب بن احلايث يواه وقد

 وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول أصحاب من يجل عن خثيم بن سعيد أحسبه سامه يجل

 يجل عن سليط من يجل خثيم بن سعيد :(3/400) «الكبري التاييخ» يف البخاي  قال ،فذكره

 حديث نحو وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل النبي خطبنا :صحبة له يجل عن الشام أهل من

 اهـ .حيان بن جعفر حدثنا موسى لنا قاله ،سايية بن العرباض
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 عن الشام أهل من يجل عن سعيد عن (2310) العلم بيان جامع يف الرب عبد ابن عند هو وكذا

  .منه أيجح وهم ثالثة خالف ألنه شاذة تعترب عوف فطريق كل وعىل .هنحو الصحابة من يجل

  .التهذيب  ُتذيب يف كام حال جمهول وهو السلمي عمرو بن الرمحن عبد طريق فالراجح

 فذكره العرباض عن الكالعي حوجر بن وحوجر عمرو بن الرمحن عبد طريق من :الثانية الطريق

 ،(30و32) برقم اخمترًص  عاصم أيب وابن ،(4600) برقم داود وأيب ،(120-4/126) أمحد عند

 ،(5) برقم «اإلحسان» يف كام حبان وابن ،(01) برقم «لسنةا» يف املروز  نرص بن وحممد

 مسند» يف والطرباين ،(1/90) «املستديك» يف واحلاكم ،(10 و16) برقم «الرشيعة» يف واآلجر 

 بيان جامع» يف الربعبد وابن ،(115-10/114) «احللية» يف نعيموأبو ،(431) يقم «الشاميني

 عبد طريق من كلهم (403-5/402) «الكامل ُتذيب» يف واملز  ،(2/1164) «وفضله العلم

 .فذكره العرباض عن حوجر بن وحوجر عمرو بن الرمحن

 معدان، بن خالد عنه بالرواية انفرد حوجر بن وحوجر حال، جمهول أنه تقدم عمرو بن وعبدالرمحن

 يف اكماحل وقال «.التهذيب ُتذيب» يف كام يعرف. ال القطان: ابن وقال ثقاته، يف حبان ابن وذكره

 حوجر بن حوجر منهم: الشام، أهل أئمة من األثبات الثقات (:)...من1/90) «املستديك»

 مقبول. «:التقريب» يف احلافظ وقال اهـ الكالعي(.

 أعلم. واهلل حسنة. الطريق فهذه اهلل. شاء إن احلافظ قال كام فهو

 .فذكره العرباض عن املطاع أيب بن حييى طريق من :الثالثة

  .(55 ،26) برقم عاصم أيب وابن (02) السنة يف واملروز  (42) رقمب اجهم ابن يواه

  .(31/539) الكامل ُتذيب يف واملز  (1/90) واحلاكم (622/يقم11) الكبري يف والطرباين

 التهذيب ُتذيب يف كام العرباض من سامعه دحيم أنكر قد لكنه ،صدوق املطاع أيب بن وحييى

  .منطقع فهو (11/244)

  .فذكره العرباض عن حبيب بن رصمها طريق من :عةالراب

  .(59 ،29 ،21) يقم اخمترًص  عاصم أيب وابن (623 /يقم11) الكبري يف الطرباين عند

 اجلرح يف حاتم أيب ابن لكن ،التابعني أتباع يف ،ثقاته يف حبان ابن ذكره حبيب بن ومهارص

  .به بأس ال :فقال عنه أيب سئل لوقا ،ثعلبة أيب عن يوى أنه ذكر (440-1/439) والتعديل

 وذكر ،التابعني أتباع من لكنه ،العرباض من رصمها سامع صح إن احلسن ظاهره إسناد فهذا :قلت

  .التابعني من أنه يدل ال ثعلبة أيب عن يوى أنه حاتم أيب ابن

  .منقطع فهو إذن

  .فذكره العرباض عن بالل أيب بن اهلل عبد طريق :اخلامسة
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 .عنه اهلل ييض عل خالفة آخرهم فكان .(1)«سنة ثالثون بعد  اخلالفة» :وقال 

                                                        
 الطرباين عند اهلل عبد اسم وتصحف (624/يقم11) الكبري يف والطرباين (4/120) أمحد عند

  .اهلل عبد وصوابه الرمحن عبد إل

  .معدان بن خالد عنه بالرواية تفرد عني جمهول وهو

  .فذكره سايية بن العرياض عن نفري بن جبري طريق من :السادسة

  .(643/يقم11) «الكبري» يف الطرباين عند

  .الثانية من خمرضم جليل ثقة احلميص: احلرضمي نفري بن وجبري

 .فذكره العرباض عن معدان بن خالد طريق :السابعة

 العلم بيان جامع» يف الرب عبد وابن ،(1115) برقم «اآلثاي مشكل رشح» يف الطحاو  عند

  .(69)ص «البدع» يف وضاح وابن ،(2305) برقم «وفضله

 من النسخة من سقط يكون أن بعيد والعرباض خالد بن مروع بن الرمحن عبد سقط أنه ودعوى

 وزاد املنان عبد وحسان ،للطحاو  اآلثاي مشكل رشح حمقق ادعاه كام والكتب الطبعات هذه كل

  . اهـ الليث كاتب صالح بن اهلل عبد ضعف بسبب يكون أن وإما: قوله حسان

  .وضاح وابن الرب عبد ابن عند توبع فقد له ميسل   وال

  .للعرباض خالد إدياك لعدم منقطعة وهي يواية أهنا احلاصلف

 أدلة من هلا يشهد ما وهلا إال فقراته من فقرة من وما ،الطرق هذه بموجموع صحيح فاحلديث

  .خايجها أو الصحيحني يف إما أخرى

 يقم «الصحابة فضائل» ويف ،(221و 5/220) «املسند» يف أمحد اإلمام يواه صحيح، (1)

 يقم «السنة» ويف ،(090) يقم «الصحابة فضائل زوائد» يف اهللعبد وابنه ،(1020و019)

 ويف ،(1115و 1011) «السنة» يف عاصم أيب وابن ،(1400و 1404و 1403و 1402)

 ،(3449) يقم «اآلثاي مشكل رشح» يف والطحاو  ،(140و 139و 113) يقم «واملثاين اآلحاد»

 ،(2640و 2646) برقم داودوأبو ،(1100) برقم ليسوالطيا ،(640) برقم «السنة» يف واخلالل

 «اإلحسان» يف كام حبان وابن ،(2226) برقم والرتمذ  ،(1155) يقم «الكربى» يف والنسائي

 والبيهقي ،(145و 3/01) «املستديك» يف واحلاكم ،(6650) برقم له واللفظ ،(6943) برقم

 13) يقم «الكبري» يف والطرباين (،460)ص «االعتقاد» ويف ،(342و 6/341) «النبوة دالئل» يف

 2654) برقم «واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي ،(6442و 136و
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 [النبوة بيت أهل ]يفصلف

                                                        
 جامع» يف الربعبد وابن ،(3051) برقم «السنة رشح» يف البغو  حممد وأبو ،(2256و 2655و

 .(2313) برقم «وفضله العلم بيان

 وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول سمعت :قال نةسفي عن مجهان بن سعيد طريق من كلهم

 عنه اهلل ييض بكر أيب خالفة أمسك» :قال .«املكً  تكون ثم سنة ثالثون بعد  اخلالفة» :يقول

  .«استً  اهلل ييض وعل عرشة اثنتي عنه اهلل ييض وعثامن ا،عرًش  عنه اهلل ييض وعمر ،سنتني

  .وغريه محدأ بينه كام سفينة هو :)أمسك( والقائل

 يجل عن العوام نا :فقال مجهان بن سعيد وأهبم (1405) برقم السنة يف أمحد بن اهلل عبد يواه وقد

 .غريه سامه فقد يرض وال فذكره سفينة عن امهس

 إال نعرفه وال مجهان بن سعيد عن واحد غري يواه وقد ،حسن حديث هذا :عقبه الرتمذ  وقال

  .مجهان بن سعيد حديث من

  .صحيح بإسناد الروايات هذه أسندت وقد :احلاكم وقال

  .صدوق فإنه مجهان بن سعيد أجل من حسن حديث هو :قلت

 سفينة عن يوى :معني ابن وقال ،به بأس ال :النسائي وقال ،وأمحد داود وأبو معني ابن وثقه فقد

  .به بأس ال أنه وأيجو غريه يروهيا ال أحاديث

 )باطل :فقال ؟يرضه فلم عنه سئل سعيد بن حييى إن :ألمحد لوقي .الثقات يف حبان ابن وذكره

  .هـ ا (بَشء فيه يتكلم حييى سمعت ما ينياملد بن عل غري أحد هذا قال ما :وقال وغضب

 ال :الساجي وقال ،به حيتج وال حديثه يكتب :حاتم أبو وقال .عوجائب حديثه يف :البخاي  وقال

  .«التهذيب ذيبُت» من بترصف ..هـ ا حديثه عىل يتابع

  .أفراد له صدوق :التقريب يف احلافظ وقال

  .احلافظ مع فاحلق حلافظ، امتعقبه يف التحرير اصاحب يصب ومل

  .عنه اهلل ييض عل خالفة آخرهم فكان
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 فيهم وحيفظون ،ويتولوهنم وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول بيت أهل وحيبون

 أهل يف اهلل أذكركم» :خم غدير يوم قال حيث ،وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول وصية

  . مرتني (1)«بيتي

 الذ و» :طلق بوجه يلقونه ال قريش بعض أن اشتكى حني ،عمه عباسلل وقال 

        (2).«ولقرابتي ،هلل حيبوكم حتى يؤمنون ال ،بيده نفيس

                        
 سربة بن وحصني أنا انطلقت :قال حيان بن يزيد عن (2401) برقم «صحيحه» يف مسلم يواه (1)

 يأيت ،اكثريً  اخريً  زيد يا لقيت لقد :حصني له قال إليه جلسنا فلام ،أيقم بن زيد إل مسلم بن وعمر

 لقد ،خلفه وصليت ،معه وغزوت ،حديثه وسمعت وسلم، آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول

  وسلم. آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول من سمعت ما زيد يا حدثنا ،اكثريً  اخريً  زيد يا لقيت

 يسول من أعي كنت الذ  بعض ونسيت ،عهد  وقدم ،سني كربت لقد واهلل ،أخي ابن يا :قال

 اهلل يسول قام :قال ثم ،تكلفونيه فال ال وما ،فاقبلوا حدثتكم فام وسلم، آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل

 ىوأثن ،اهلل فحمد ،واملدينة مكة بني مخا يدعى ،بامء اخطيبً  فينا ايومً  وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل

 ييب يسول يأت أن يوشك برش أنا فإنام ،الناس أهيا أال ،بعد أما» :قال ثم ،وذكر ،ووعظ ،عليه

 ،اهلل بكتاب فخذوا ،والنوي اهلدى فيه ،اهلل كتاب أوهلام :ثقلني فيكم تايك وأنا ،فأجيب

 ،يتيب أهل يف اهلل أذكركم ،بيتي وأهل» :قال ثم ،فيه ويغب ،اهلل كتاب عىل فحث «به واستمسكوا

  .«بيتي أهل يف اهلل أذكركم ،بيتي أهل يف اهلل أذكركم

 ولكن ،بيته أهل من نساؤه :قال ؟بيته أهل من نساؤه أليس ؟زيد يا ،بيته أهل ومن :حصني له فقال

 وآل ،جعفر وآل ،عقيل وآل ،عل آل هم :قال ؟هم ومن :قال .بعده الصدقة حرم من بيته أهل

  .نعم :قال ؟قةالصد حرم هؤالء كل :قال .عباس

 شيبة أيب وابن ،لفظه وهذا ،(4/165و) (201و 1/200) «املسند» يف أمحد يواه ضعيف (2)

 يف والطرباين ،(1106) برقم «الكربى» يف والنسائي ،(3051) برقم والرتمذ  ،(12/101)

 .(606-604 يقم 210-20/215) «الكبري»

 بن يبيعة بن عبداملطلب حدثني ،نوفل بن احلايث بن عبداهلل عن زياد أيب بن يزيد طريق من

 يا :فقال وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول عىل العباس دخل :قال عبداملطلب بن احلايث

 عليه  اهلل صىل اهلل يسول فغضب .سكتوا يأونا فإذا ،حتدث اقريًش  فنرى لنخرج إنا ،اهلل يسول
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 ،القرآن بنص ،املؤمنني أمهات وسلم عليه اهلل صىل النبي أزواج بأن ويؤمنون 

 آمن من وأول ، أوالده أكثر أم وهي ،خدجية اخصوًص و ،اآلخرة يف ،أزواجه وأهنن

 .العلية املنزلة منه هلا وكان ،أمره عىل وعاضدته ،النساء من به

 فضل» :وسلم عليه اهلل صىل النبي فيها قال التي ،الصديق بنت والصديقة 

 (1).«الطعام سائر عىل الثريد كفضل اءالنس عىل عائشة

 بام قذفها فمن ،واآلخرة الدنيا يف زوجته وهي ،كتابه يف سبحانه اهلل برأها وقد

 .احلكيم بكتابه وكذب ،العظيم باهلل كفر فقد ،منه اهلل برأها

 .ويسبوهنم الصحابة يبغضون الذين ،والشيعة الروافض طريقة من يتربؤنو 

 .عمل أو بقول البيت أهل يؤذون الذين ،واخلوايج النواصب وطريقة

 منها املروية اآلثاي هذه إن :ويقولون ،بينهم الصحابة بني شوجر عام ويمسكون 

 هم منها والصحيح ،وجهه عن ريِّ وغ   ،ونقص فيه زيد قد هو ما ومنها  ،كذب هو ام

 .خمطئون جمتهدون وإما ،مصيبون جمتهدون إما ،معذويون فيه

 كبائر عن امعصومً  ليس الصحابة من أحد كل أن :يعتقدون ذلك مع وهم 

 ما والفضائل السوابق من وهلم .اجلملة يف الذنوب عليهم زجتو بل ،وصغائره اإلثم

                                                        
 ،هلل حيبكم حتى إيامن امرئ قلب يدخل ال ،واهلل» :قال ثم ،عينيه بني عرق ودي وسلم، آله وعىل

  .)ولقرابتي(بدل«ولرسوله» :(1/201) أمحد ولفظ .«ولقرابتي

  .ضعيف فاحلديث .وشيعي ،ضعيف :زياد أيب بن يزيدو

 عن عنه اهلل ييض مالك بن أنس عن (2446) برقم ومسلم ،(3000) برقم البخاي  يواه (1)

  .فذكره ،وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل النبي

  .عنه اهلل ييض موسى أيب حديث من (2431) ومسلم ،(3069) برقم والبخاي 
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 ملن يغفر ال ما السيئات من هلم يغفر أهنم حتى ،صدي إن منهم صدي ما مغفرة يوجب

 .بعدهم ملن ليس ما سيئات َتحوا التي احلسنات من وهلم ،بعدهم

 صىل قوله يف ثبت وقد ،وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول بتعديل عدول وكلهم

 (1)«.القرون خري» :أهنم وسلم عليه هللا

                        
 عليه  اهلل صىل النبي أن :مسعود بن عبداهلل عن (2533) ومسلم ،(3651) برقم البخاي  يواه (1)

 ،يمينه أحد شهادة تسبق قوم جييء ثم ،يلوهنم الذين ثم ،قرين الناس خري» :قال وسلم آله وعىل

  .«شهادته نهويمي

  .« ..يلوين الذين القرن أمتي خري» :210-(2523) ملسلم يواية يف

 النبي قال :قال حصني بن عمران عن 214-(2535) ومسلم ،(2651) برقم البخاي  وعند

  .احلديث «يلوهنم الذين ثم ،قرين خريكم» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل

  .«تيأم خري» :(3650) برقم للبخاي  يواية ويف

 .«األمة هذه خري» :بلفظ 215-(2535) مسلم يف وكذا

 بعثت (:قال وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول أن عنه اهلل ييض هريرة أيب عن البخاي  صحيح ويف

 .)فيه كنت الذ  القرن من كنت حتى فقرنا قرنا آدم بني قرون خري من

 خري» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل وليس قال :قال هريرة أيب عن (2534) يقم مسلم ويف 

  .احلديث «فيه بعثت الذ  القرن أمتي

 الناس أ  وسلم: آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي يجل سأل :قالت عائشة عن (2536) مسلم ويف

  .«الثالث ثم ،الثاين ثم ،فيه أنا الذ  القرن» :قال ؟خري

 :قال أمحد بن سليامن حدثنا :قال (4/102) «احللية» يف نعيم أبو فرواه ،املصنف ذكره اللفظ أما

 البان صاحب إبراهيم بن إسحاق ثنا :قال الوثيق بن يضفال ثنا :قال الوليد بن عل بن احلسن ثنا

 وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال اخلطاب بن عمر عن وهب بن زيد عن األعمش ثنا :قال

  .«اشيئً  هبم اهلل يعبأ ال الرابع ثم ،الثالث ثم ،الثاين ثم ،فيهم أنا الذ  القرن القرون خري» وسلم: آله

 اهـ .إسحاق إال عنه يروه مل ،األعمش حديث من غريب :عقبه نعيم أبو وقال

 ،وأبوحاتم أبوزيعة عنه يوى قد :الذهبي وقال .خبيث كذاب :معني ابن قال الوثيق بن يضفوال

  جدًا. ضعيف اللفظ فهذا ،مفرس فيه فاجلرح .«امليزان» يف كام .اهلل شاء إن احلال مقايب وهو
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 .اذهبً  أحد جبل من أفضل كان به تصدق إذا أحدهم من املد وأن 

 أو ،منه تاب قد فيكون ،ذنب منهم أحد عن صدي قد كان إذا ثم ؟بعدهم فمن

 ،وسلم عليه اهلل صىل حممد بشفاعة أو ،سابقته بفضل له غفر أو ،َتحوه بحسنات أتى

 .عنه به كفر الدنيا يف ببالء ابتل أو ،بشفاعته الناس أحق هم الذين

 إن :جمتهدين كانوا التي األموي يف فكيف قةاملحق الذنوب يف هذا كان فإذا

 .يمغفو واخلطأ ؟واحد أجر فلهم اوأخطأ وإن ،أجران فلهم أصابوا

 فضائلهم جنب يف مغفوي هفوزي ،قليل بعضهم فعل من ينكر الذ  القدي ثم

 ،واألموال ،وباألنفس ،سبيله يف واجلهاد  ،ويسوله باهلل اإليامن من وحماسنهم

 .اهلل خللق والنصيحة  ،الصالح والعمل ،النافع والعلم ،والنرصة

 الفضائل من عليهم به اهلل ن  مَ  وما ،وبصرية بعلم القوم سرية يف نظر ومن

 ريةوم ييب بال اوعيانً  ايقينً  علم  ،واآلخرة الدنيا يف الديجات ويفيع ،والكرامات

 هذه من الصفوة وأهنم ،اأبدً  مثلهم يكون وال يكن مل ،األنبياء بعد اخللق خري أهنم

 .اهلل عىل وأكرمها األمم خري هي التي األمة

 شهدنا باجلنة وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول منهم له شهد من فكل :وباجلملة

 علم ونكل ، امليسء عىل ونخاف ،للمحسن نرجو بل  ،غريهم ألحد نشهد وال ،له

 .خالقه إل اخللق

 حيث ينزهلم تعال اهلل يكون حتى ،املوحدين من بعينه ألحد نةباجل حيكمون وال 

 .هلم غفر شاء وإن ،املعايص عىل عذهبم شاء إن ،اهلل إل أمرهم :ويقولون ،شاء

 به تجاء ما عىل الناي من املوحدين من اقومً  خيرج تعال اهلل بأن ويؤمنون 

 .وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول عن الروايات
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 الرؤوف نبيك وسنة ،العظيم يبك كتاب من لك ذكرت ما اهلل يمحك فالزم

 تغرت وال ،غريه من اهلدى تبتغي وال  ،وعمله أحد بقول عنه حتد وال ،الرحيم

 .وتأويلهم نيفاملتكل املتكلمني ءآيأو ،وانتحاهلم ،املبطلني بزخايف

 أحدثه فيام ال ،ويسوله اهلل عند من جاء فيام والرضا والفوز واهلدى الرشد إن

 َض واي .الفاسدة وعقوهلم ،املضمحلة آيائهم من ،املتنطعون به وأتى ،املحدثون

 .باطل وزخرف ،قائل كل قول من بدالً  ،يسوله وسنة ،اهلل بكتاب

 من أيدهيم عىل اهلل جير  وما ،األولياء بكرامات التصديق السنة أصول ومن

 األمة سلف عن كاملأثوي ،والتأثريات واملكاشفات العلوم أنواع يف ،وعادات خوايق

 صدي وعن ،وغريها «مريم سوية»و «الكهف سوية» يف ،األمم وسالف ،وأئمتها

 يوم إل فيها موجودة وهي ،مةاأل قرون وسائر ،والتابعني الصحابة من األمة هذه

 .القيامة

 خيالف فيام ةوخاص ،املطهرة الرشيعة أحكام يف بحوجة ليس والكرامة والكشف

 يف املسلمني حادآ عن والكرامة الوالية صاحب يمتاز وال ،والسنة الكتاب ظاهر

 .سبحانه هلل ينبغي مما وغريه بالنذي خيتص وال ،والقول والعمل الز  من يشء

 هو ،املبتدعني ال ،املتبعني لألولياء حيب الذ  :احلازمي نارص بن حممد قال

 حماسن يف هبم قتفاءواال ،واالستغفاي ،والدعاء ،تباعواال ،والتعظيم ،والتوقري ،املحبة

 .والسنة الكتاب اقتىض بام ،واألفعال األقوال

 وال ،حسانإب هلم والتابعني الصحابة عضلب وقع كام الالزمة الكرامة وإثبات

 بني الفرق يعرف حتى ،اإلهلية اخلوايق وال ،النبوية املعوجزات حد لإ هبم يتوجاوز

 ه.وغري واملعصوم ،واخللق احلق
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 ةبدعو مقرون ،والسعادة اخلري إل داع ،للعادة خايق أمر هي :املعوجزة وتعريف

 .سبحانه اهلل نم يسول أنه ادعى من صدق ظهايإ به قصد ،النبوة

 مقاين غري شخص قبل من ،للعادة خايق أمر ظهوي بأهنا :الكرامة وتعريف

 وما ،ااستدياًج  يكون ،الصالح والعمل باإليامن امقرونً  يكون ال فام ،النبوة لدعوى

 .معوجزة يكون بدعواها امقرونً  كان

 ما وإثبات ،عنهم التكليف وسقوط ،لألولياء العامل يف الترصف ثباتإ وأما

 من بل ،الدليل عن جمردة ودعوى ،واأللوهية الربوبية حلق فإسقاط ،باهلل خيتص

 .السخيفة الرشكية واألباطيل ،الضعيفة الفاسدة العقائد

 .[34:الزمر]﴾َيَشاء ونَ  َما هَل م  ﴿ :تعال قوله بأمثال واالستدالل

 كام ،اآلخرة يف هلم وهذا ،امليعاد خيلف ال واهلل ،هلم وعد ذلك فإن ،فاسدة حوجة

 .واألحاديث اآليات به رصحت

  ،املستعان واهلل ،يكن مل يشأ مل وما ،كان اهلل شاء ما ،حمالة بعيدة العموم ودعوى

م  ﴿ ،واجلائر العادل بني وحكاًم  ،الضامئر عىل اشهيدً  باهلل وكفى ه   َما ِدينِِهم   يِف  َوَغر 

رَت ونَ  َكان وا   .[24 عمران: آل] ﴾ َيف 

 ،الشيعة فرق من املوجتمعة واجلموع ،املتحزبة األحزاب يف ،اليوم هذا أكثر ما

 وال ،هدى وال ،علم عىل تتأسس مل قواعد يسريون ،املبتدعة وطوائف ،واملتصوفة

 ،اإلفرتاء من دليل له يشهد مل وما ،وعملهم علمهم قناطري عليها يبنون ثم ،منري كتاب

 الدعوى فتبقى ،البني يف ساقطة والتقليد لفواأل   اهلوى عن نشأت التي والشبهة

 .وأكثر أكرب سبحانه اهلل وحوجج ،جمردة
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ن ت م   إِن   ق ل  ﴿ :تعال قوله ويف ِبهونَ  ك  بِع ويِن  اهللَ  حت  م   َفات   ﴾اهلل   حي  بِب ك 

 .[31:عمران آل]

 .اتباعه عىل مقصوي اخلري ألن ،ياملدع عىل دليل أوضح

 دون من ينوجيهم قلدوه ملن اتباعهم بأن الزاعمني ،البطلة اجلهلة حرسة فيا

َ  َيب تَغِ  َوَمن  ﴿ ،النبوية اآلثاي عىل واقتصاي اقتصاص الَمِ  َغري  بََل  َفَلن   دِينًا اإِلس   ي ق 

 .[15:عمران آل] ﴾ِمن ه  

 َوَمن  ﴿ ،وسلم عليه اهلل صىل املرسلني وسيد ،النبيني خاتم به جاء ما واإلسالم

تَِصم   ِدَ   َفَقد   بِاهلل َيع  اط   إَِل  ه  تَِقيم   رِصَ  .[101:عمران آل]﴾م س 

 عن يعتصم مل ،الرشك عن الرشكاء أغنى وهو ،عتصامباال اهلل خيص مل فمن

 .الضاللة من سلم هلل أخلص ومن ،الضاللة

وا﴿ :تعال قوله ومثله بِع  م   أ ن ِزَل  َما ات  م   ِمن   إَِلي ك  وا َوالَ  َيبِّك  لِيَاءَ  د ونِهِ  ِمن   َتت بِع   أَو 

ونَ  َما َقلِيالً  ر   .[3]األعراف:﴾َتَذك 

 عليهم واستحوذ ،واجلهلة الرعاء تبعهمأو ،املتصوفة لضال أيبى ولقد

 سيد  ويا ،البدو  أمحد سيد  يا :إال تسمع فال ،اهلل ذكر فأنساهم ،طانالشي

 البحر يف إليه ويلوجأ ،اهلل يذكر من تسمع وال ،جيالين ويا ،عيديوس ويا ،الزيلعي

 .هلا أصل ال كذبات ولفقوا ،قليالً  إال ،والرب

 ،اهلل شاء ما إال ،خاصتهمو وقتنا أهل عامة اليوم جهاالُتم عمت وقد

 باهلل خيتص ما ، الكائنات يف والترصف ،باملغيبات والعلم القدية من ليهمإ ونفيضيف

 .أختها من أخبث عباية وكل  ،العامل يف يترصف فالن :قالوا حتى  ،سبحانه
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 ،لضالالُتم الناهني من تكتبنا أن ونسألك  ،هؤالء صنيع من إليك نربأ إنا اللهم

 أن ،والقنا السيف عن عوجزنا علمت وقد ،التقصري يف ونستغفرك .هلم واملنادين

 الصحف يف إال ،عليهم به نناد  أو ،ننصحهم أن اللسان وعن ،إليهم به نقيض

 انتهى .حال كل عىل هلل واحلمد ،والكتابة
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 [والوسيلة التوسل ]يففصل

 به يتوسل ما :الوسيلة وأصل .«هبم التوسل» قبله الذ  البحث لواحق ومن

   .الَشء إل ويتقرب

 :وقيل ،سبحانه اهلل من القرب :قيل ،(1)«الوسيلة احممدً  آِت » :وحديث

 (2).اجلنة منازل من منزلة :وقيل ،الشفاعة

 وجب وسلم عليه اهلل صىل النبي عن صح ما أن واحلق ،خالف التوسل ويف

 ال حسن حديث وهو ،«السنن» يف الذ  عمىاأل كحديث .به والعمل ،اتباعه

 (3)«.ييب إل بك أتوجه إين ،حممد يا» :وفيه ،موضوع

                        
 أن :عنهام اهلل ييض عبداهلل بن جابر حديث من (614) برقم «صحيحه» يف البخاي  يواه (1)

 الدعوة هذه يب اللهم :النداء يسمع حني قال من» :قال وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول

 له حلت ،وعدته الذ  احممودً  امقامً  وابعثه ،والفضيلة الوسيلة احممدً  آت ،القائمة والصالة ،التامة

  .«القيامة يوم شفاعتي

 وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول سمع أنه :عمرو بن عبداهلل حلديث الصحيح هو هذا (2)

 هللا صىل صالة عل صىل من فإنه ،عل   صلوا ثم ،يقول ما مثل فقولوا ،املؤذن سمعتم إذا» :يقول

 وأيجو ،اهلل عباد من لعبد إال تنبغي ال اجلنة يف منزلة فإهنا ،الوسيلة يل اهلل سلوا ثم ،اعرًش  هبا عليه

  .(314) برقم مسلم يواه .«الشفاعة له حلت الوسيلة يل سأل فمن ،هو أنا أكون أن

 قمي «املنتخب» يف محيد بن وعبد ،له (واللفظ4/131) «املسند» يف أمحد يواه، صحيح (3)

 خزيمة وابن ،(1315) برقم ماجه ابنو ،(659) يقم «والليلة اليوم عمل» يف والنسائي ،(309)

  (519و 1/313) «املستديك» يف واحلاكم ،(1219) برقم «صحيحه» يف

 حيدث ،خزيمة بن عامية سمعت :قال اخلطمي يزيد بن عمري وهو جعفر أيب عن شعبة طريق من

 اهلل ادع :فقال وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل النبي أتى البرص يررض الً يج أن :حنيف بن عثامن عن

  .«خري فهو ،ذاك أخرت شئت وإن ،لك دعوت شئت إن» :قال .يعافيني أن
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  .ذلك وأمثال (1)«.عليك السائلني بحق»  :فيه ،واحلاكم أمحد يواه وحديث 

                                                        
 إين اللهم» :الدعاء هبذا ويدعو ،يكعتني فيصل ،وضوءه فيحسن يتوضأ أن فأمره .ادعه :فقال

 هذه ،حاجتي يف ييب إل بك توجهت إين ،مدحم يا ،الرمحة نبي ،حممد بنبيك إليك وأتوجه ،أسألك

 قال :ماجه ابن وقال ،غريب صحيح حسن :عقبه الرتمذ  وقال .«يف   شفعه اللهم ،يل فتقيض

  .صحيح حديث :أبوإسحاق

 سلمة بن محاد طريق من (651) برقم «والليلة اليوم عمل» يف والنسائي ،(4/131) أمحد ويواه

  .به جعفر أيب عن

  .الدستوائي هشام طريق من (660) يقم «والليلة اليوم عمل» يف النسائي ويواه

 يف السني وابن ،(501) يقم «الصغري»و ،(1311) يقم (9/3031) «الكبري» يف والطرباين

  .القاسم بن يوح طريق من (1/526) «يكداملست» يف واحلاكم (621) برقم «والليلة اليوم عمل»

 عمه عن ،حنيف بن سهيل ابن أمامة أيب عن ،طمياخل جعفر أيب عن ويوح هشام أ  كالمها

  .فذكره ..حنيف بن عثامن

 (1311) يقم (32-9/31) «الكبري» يف الطرباين عند ،نفسه شعبة طريق من متابعة الطريق وهلذه

 جعفر أيب عن شعبة عن فايس بن عمر بن عثامن حدثنا ،العطاي جعفر بن إدييس حدثنا :قال

  .نحوه ..عثامن عمه عن حنيف بن سهل بن أمامة أيب عن اخلطمي

  .يشء ال الطريق فهذه (1/169) «امليزان» يف كام ،مرتوك :الدياقطني قال ،جعفر بن وإدييس

 بن أسعد واسمه ،أباأمامة ألن ؛احلديث يرض ال االختالف هذه أن عىل ،أيجح األول فالطريق

 ُتذيب» يف كام ،ثقة :مياخلط يزيد بن عمري وأبوجعفر .يرض فال ،صحايب حنيف بن سهل

 .ثقة :خزيمة بن وعامية .«التهذيب

  .صحيح فاحلديث

  .يزيد حدثنا :قال (3/21) «املسند» يف أمحد يواه ضعيف، وهوآخر حديث هذا (1)

 «اجلعد ابن مسند» يف والبغو ، اجلهم أيب املوفق بن الفضل طريق من (001) برقم ماجه ابنو

 عمل» يف السني وابن،بكري أيب بن حييى طريق من (2119) قموبر ،يزيد طريق من (2111) برقم

 برقم «الدعاء» يف والطرباين، مسلم بن صالح بن عبداهلل طريق من (15) برقم «والليلة اليوم

  .صالح بن عبداهلل طريق من (421)

 قال من» :قال يفعه أحسبه :قال سعيد أيب عن العويف عطية عن مرزوق بن فضيل طريق نع كلهم

 اأرًش  أخرج مل فإين ،ممشا  وبحق ،عليك السائلني بحق أسألك إين اللهم :الصالة إل خيرج حني
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 اهلل صىل اهلل يسول من ريضامل عىل الوضوء طلب من يؤخذ :بعضهم وقال

 .وسلم عليه اهلل صىل لتقريره ،الصاحلون المسه فيام الربكة بالتامس وسلم عليه

 يف الفاسدة العقائد ذيائع لسد ،ممنوع وهو ،بالقياس ذلك ألن ؛توقف حمل وهذا

 القياس مقتىض هو كام ،به يلحق حتى يتبته يف احلنيالص من اأحدً  نعلم وال  ،اخللق

 .الفايق مع

 ؛الالزم هو الباب فسد ،وسلم عليه اهلل صىل ويسوله اهلل عن يصح مل ما وأما

 حمض عن واخلروج ،السوء عقائد التساع ذييعة هذا فتح إذ .التوحيد جلناب يةمِح 

ِبهوهَن  ﴿ :تعال قال ،به املأموي التوحيد بِّ  م  حي  بًّا أََشده  آَمن وا َوال ِذينَ  اهللِ  َكح   ح 

 .[165:]البقرة﴾هللِِ

                                                        
 من تنقذين أن أسألك ،مرضاتك وابتغاء ،سخطك اتقاء خرجت ،سمعةً  وال يياءً  وال ،ابطرً  وال

 ،له نيستغفرو ملك ألف سبعني به اهلل وكل ،أنت إال الذنوب يغفر ال إنه ،ذنويب يل تغفر وأن ،الناي

  .«صالته من يفرغ حتى بوجهه عليه اهلل وأقبل

 بن وفضيل .ومدلس وشيعي ضعيف :العويف سعد ابن وهو وعطية .يفعه يف يزيد غري يشك ومل

  .بالتشيع ويمي ،هيم صدوق :«التقريب» يف احلافظ قال ،مرزوق

 عطية عن قمرزو بن فضيل عن وكيع حدثنا :قال (10/211) «املصنف» يف شيبة أيب ابن ويواه

  .ا()موقوفً  سعيد أيب قول من فذكره ..سعيد أيب عن

 اهـ .أشبه موقوف :أيب قال :(2051) برقم (2/114) «العلل» يف حاتم أيب ابن وقال

  .عطية طريق من ألنه ؛ضعيف ترى كام واملوقوف :قلت

  .(14) برقم «والليلة اليوم عمل» يف السني ابن يواه ،بالل حديث من وجاء

  .(211-6/210) «امليزان لسان» يف كام ،مرتوك.العقيل نافع بن الوازع دهسن ويف

  .ضعيف فاحلديث
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 ويحياًم  ،اويؤوفً  ،ومنعاًم  ،واألضداد األنداد عن امنزهً  اهلل عرفوا واملؤمنون 

 ،الكامل الصفات من ونحوها ،اويازقً  ،اوخالقً  ،اولطيفً  ،وكرياًم  ،اودودً و ،بالعباد

 .املعرفة بزيادة ذاه ويزداد ،له ينبغي كام فأحبوه

  .البايد املاء ومن ،ومايل ،وأهل ،نفيس من إيل أحب حبك اجعل اللهم 

 ،يرض وال ينفع ال ما حمبة عىل عقلوال العلم ادعى ملن احلامل أن يظهر والذ 

 بليسإ وديجهم ،العلم أهل من اخلري به يظن من تباعا ،فيه واالعتقاد ،به والتوسل

 يف النظر وعدم ،التقليد ذلك هلم وسوغ ،وألفوه ذلك اتعودو حتى ،افشيئً  اشيئً 

 .والسنة الكتاب

 الشدائد عند تسمع ال وهلذا ،الرصاح احلق عليه خيف مل فيهام فبإنصا نظر ومن

 ،ذكره دوام وال ،به التوسل وال ،به االستعانة وال ،باهلل االستغاثة اإلسالم مدائن يف

 .واألولياء باملشايخ جالل أكثرهم يزجي وإنام .أقل قليالً  إال

 مجيع من بك ونعوذ ،واملحدثات الضالالت تلك أمثال من إليك نربأ إنا اللهم

 .اهلل كره ما
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 [النذي ]يففصل

 .والرضائح والقبوي واملشاهد وللقباب لألولياء النذي ،ذلك لواحق ومن

 ال إنه» :وقال ،النذي عن النهي وسلم عليه اهلل صىل عنه الصحيح يف ويد وقد 

 ساءةإ وفيه ،األول خالف :وقيل ،مكروه هو حيث من النذي :فقيل (1)«.بخري يأت

 نفع وال ،القضاء يرد ال أنه واملراد .التحريم عىل النهي محل يؤكد وهذا ،بربه  الظن

 .خري جلب وال ،رض رصف وال ،فيه

 من وهذا ،وغريها القباب نذوي حتريم الرصحية الصحيحة األدلة من والظاهر 

 .أمره عليه ليس الذ  العمل

 (2)«.يد فهو أمرنا عليه ليس عمالً  عمل نم» :«الصحيحني» ويف 

                        
 وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي عن عمر ابن عن 4-(1639) برقم مسلم يواه اللفظ هذا (1)

  .«البخيل من به يستخرج وإنام ،بخري يأت ال إنه» :وقال ،النذي عن هنى أنه

 النبي هنى :قال عمر ابن عن 2(1639) ومسلم ،(6601) برقم البخاي  عند احلديث أن عىل

  .«البخيل من به يستخرج وإنام ،اشيئً  يرد ال إنه» :وقال ،النذي عن وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل

  .(1640) ومسلم (6609) برقم البخاي  عند هريرة أيب عن ونحوه

 آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول أن :عائشة عن 11-(1011) برقم مسلم يواه اللفظ هذا (2)

  .«يد فهو أمرنا عليه ليس الً عم عمل من» :قال وسلم

  :موضعني يف البخاي  وعلقه

  .(4/416) النوجش باب-60 «البيوع» كتاب-34 يف :األول

 احلاكم أو العامل اجتهد إذا باب-20 «والسنة بالكتاب االعتصام» كتاب -69يف :الثاين

(13/329).  

  .«يد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من» :لفظ عليه واملتفق

  .10(1011) ومسلم ،(1690البخاي ) يواه
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 سواء ،عليها ثمراُتا ترتب موعد ،هبا املأموي الغري العقود بطالن عىل دال وهو

 .باطلة حمرمة النذوي فهذه ،خالفه وتعمد احلق عرف أو ،جهل عمن كان

 ينبغي ،النبو  املسوجد وعىل ،املرشفة الكعبة عىل توقف التي األموال وكذلك

 .سدى ترتك وال ،وأهله اإلسالم مصالح يف رصفها

 والصاحلني ألنبياءا قبوي اختذ من وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول لعن ولقد

 ؟!وينفع يرض ،انً ثَ وَ  القرب واختذ اعتقد من فكيف ،فيها يصىل (1)مساجد

 همئأنبيا قبوي اختذوا قوم عىل اهلل غضب اشتد»  :وسلم عليه اهلل صىل عنهو

 ،قربه عىل بنوا الصالح الرجل فيهم مات إذا قبلكم كان من إن»و  (2)«.مساجد

                        
 اهلل ييض عباس وابن عائشة حديث من (531) ومسلم (436و435) برقم البخاي  يواه (1)

 فإذا ،وجهه ىلع مخيصة يطرح طفق وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل هللا برسول نزل ملا :قاال عنهم

 أنبيائهم يوبق اختذوا ،والنصايى اليهود عىل اهلل لعنة» :كذلك وهو فقال ،وجهه عن كشفها غتما

  .صنعوا ما حيذي .«مساجد

 عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال هريرة أيب عن (530) ومسلم (430) برقم البخاي  وعند

  .«مساجد أنبيائهم قبوي وااختذ ،والنصايى اليهود اهلل قاتل» :وسلم آله وعىل

 «الطبقات» يف سعد ابن طريقه منو ،(1/102) «املوطأ» يف مالك يواه، صحيح مرسل (2)

 آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول أن :يساي بن عطاء عن أسلم بن زيد عن (2/240-241)

  .«مساجد أنبيائهم قبوي اختذوا قوم عىل اهلل غضب اشتد» :قال وسلم

 «املصنف» يف شيبة أيب وابن،معمر عن (1510) يقم (1/406) «املصنف» يف الرزاق عبد ويواه

  .عوجالن ابن طريق من (3/345)

  .عطاء يذكر ومل ،زيد مراسيل من فذكره ..أسلم بن زيد عن كالمها

 عن صهبان بن عمر طريق من (440) يقم (1/220) «األستاي كشف» يف كام البزاي ويواه

 ...قال وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي أن :سعيد أيب عن يساي بن ءعطا عن أسلم بن زيد

  .فذكره

 اهـ .اإلسناد هبذا إال سعيد أيب عن نعلمه ال :البزاي وقال
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 وابن أمحد يواه «.القيامة يوم اهلل عند اخللق رشاي أولئك ،الصوي تلك فيه وصويوا

 (1).حبان

 ،طمسته إال َتثاالً  أدع ال أن» وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول أمرين :عل وعن

 املشاهد بناء أن املحكمة الصحيحة باألدلة علم وقد (1)«.سويته إال امرشفً  اقربً  وال

 .حمرم هلا النذوي وأن ،جيوز ال والقباب

                                                        
  .«التهذيب ُتذيب» من ترمجته يف كام مرتوك ،صهبان بن وعمر

 سيام ال ،عوجالن نب وحممد ،معمر من أيجح امالكً  ألن ؛زيد مرسل ال ،عطاء مرسل أنه فالراجح

 من اكثريً  يرسل وهلذا ،همييرتض ال ممن مجاعة ذكر ي سقط ...امالكً  اإلمام إن :كثري ابن قال وقد

 اهـ .أعلم واهلل .املوصوالت من اكثريً  ويقطع ،املرفوعات

 احلافظ هذا قبل من ،هامة عزيزة فائدة وهذه :قلت :(0/03) «الضعيفة» يف اهلل يمحه األلباين قال

  .بالنواجذ عليها فعظ ،ريرالنح

 بن عطاء عن أسلم بن زيد عن حممد بن عمر طريق من (5/43) «التمهيد» يف عبدالرب ابن ويواه

  .فذكره ..امرفوعً  سعيد أيب عن يساي

 يف امنسوبً  جاء صهبان ابن هو هذا وعمر :(3/246) «الباي  فتح» يف اهلل يمحه يجب ابن قال

 اهـ .وهم أنه والظاهر ،العمر  بن حممد بن عمر أنه عبدالرب ابن فظن   «البزاي مسند» نسخ بعض

 ذكرتا سلمة وأم حبيبة أم أن :عائشة حديث من (521) ومسلم (420) برقم البخاي  يواه (1)

 اهلل يسول فقال وسلم، آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل لرسول  ،تصاوير فيها باحلبشة يأينها كنيسة

 قربه عىل بنوا ،فامت الصالح الرجل فيهم كان إذا أولئِك  إن» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل

  .«القيامة يوم اهلل عند اخللق رشاي أولئك ،الصوي تلك فيه وصويوا ،امسوجدً 

 بل ،عندمها وليس (3111) برقم (0/454) «اإلحسان» يف كام حبان وابن ،(6/51) أمحد ويواه

  .احلديث هذا سياق يف احلديث خرجأ من عند «قبلكم كان من إن» :قوله أجد مل

 ،قبلكم كان من وإن أال» :قال وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي أن :جندب حديث يف وهي

 عن أهناكم إين ،مساجد القبوي تتخذوا فال أال ،مساجد وصاحليهم أنبيائهم قبوي يتخذون كانوا

  .(532) برقم مسلم يواه .«ذلك
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 [املنامية الرؤيا ]يففصل

 (2)اضغثً  ليس ما منامه يف صاحبها يأى إذا ،حق وحي تعال اهلل من والرؤيا

 .حيرف ومل الصحيح يلهاتأو   أصل عىل هلاوأو   ،فيها وصدق ،عامل عىل فقصها

 (3).اوحيً  األنبياء من الرؤيا كانت وقد ،حق تأويلها والرؤيا 

                                                        
 عىل أبعثك أال :طالب أيب بن عل يل قال :قال األسد  اهلياج أيب عن (969) برقم مسلم يواه (1)

 اقربً  وال ،طمسته إال الً َتثا تدع ال أن» وسلم: آله وعىل عليه  اهلل صىل هللا يسول عليه بعثني ما

  .«سويته إال امرشفً 

  .«طمستها إال صوية وال» :يواية ويف

 تأويلها يصح ال التي :الرؤيا أحالم ضغاثأ :(1/66) «العرب لسان» يف منظوي ابن قال (2)

 :العزيز التنزيل ويف ،أضغاث واجلمع ،فيه خري وال له تأويل ال الذ  احل لم والضغث ،الختالطها

َغاث   َقال وا﴿ الَم   َأض   اهـ .بينة برؤيا ليست أخالط يؤياك :أ  ،[44 :]يوسف﴾َأح 

 عاصم أيب وابن ،(12/151) «يوسف» سوية يف «التفسري» يف جرير ابن يواه حسن، موقوف (3)

 عن سفيان طريق من (12302 رقمب 12/6) «الكبري» يف والطرباين ،(463) برقم «السنة» يف

  .(ايً وح األنبياء يؤيا كانت) :قال عباس ابن عن جبري بن سعيد عن حرب بن سامك

  .صدوق فإنه سامك أجل من حسن أثر وهذا

 بن عل حدثنا :قال (102) آية «الصافات سوية تفسري» يف كثري ابن قال ،حاتم أيب ابن ويواه

 عن يونس بن إرسائيل عن عيينة بن سفيان حدثنا ،الكرند  أبوعبدامللك حدثنا ،اجلنيد بن احلسني

 آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال عنهام اهلل ييض عباس ابن عن عكرمة عن سامك

 اهـ .الوجه هذا من الستة الكتب من يشء يف هو ليس .«يوح املنام يف األنبياء يؤيا» :وسلم

  :علتان فيه  واملرفوع

  .عكرمة عن سامك يواية يف ضطراباال :األول

  .نسبته عرفت وال ،أعرفه فلم :«اجلنة ظالل» يف األلباين قال ،الكرند  أبوعبدامللك :الثانية

 ثم وحي( األنبياء )يؤيا :قال ريعم بن عبيد قول من (131) برقم «صحيحه» يف البخاي  ويواه

َك  َأينِّ  املَنَامِ  يِف  َأَيى إِينِّ ﴿ :قرأ َبح    .[102 :]الصافات﴾َأذ 
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 من أن وبلغني ،بَشء ليست أهنا ويزعم ،الرؤيا يف يطعن ممن أجهل جاهل فأ 

 .االحتالم من االغتسال يرى ال قولال هذا قال

 يكلم ،كالم املؤمن يؤيا إن» :قال أنه وسلم عليه اهلل صىل النبي عن يو  وقد

 (1)«.عبده الرب به

                                                        
  .وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول حياة يف ولد ،ثقة تابعي :عمري بن وعبيد

 األنبياء يايؤ :اهلل يمحه قال .ذلك عىل االتفاق (1/51) «السالكني مدايج» يف القيم ابن نقل لكن

  .األمة باتفاق وهذا ،الشيطان من معصومة فإهنا ،وحي

 من (2/03) «الكنى» يف والدواليب ،(416) برقم «السنة» يف عاصم أيب ابن يواه، ضعيف (1)

 أن :الصامت بن عبادة إل احلديث يرفع ،الزبري بن محزة عن عبداحلميد أيب ميمون بن جنيد طريق

 يف وتعال تبايك يبه العبد به يكلم ،كالم املؤمن يؤيا» :قال وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي

  .«املنام

 األلباين العالمة قاله كام .جده إل نسب ،أبوعامية الزبري بن عبداهلل بن محزة :هو الزبري بن ومحزة

 يختاي» يف العوجل وقال .(4/169) «الثقات» يف حبان ابن ذكره .«السنة» خترج يف  اهلل يمحه

 هوال   وقد سيام ال .ثقة :«التقريب» يف احلافظ يقول فمثله .ثقة تابعي مدين :(133)ص «الثقات

  .(469)ص «املنفعة تعوجيل» يف كام .املديني ابن قاله .سريته الناس فحمد ،البرصة عىل أبوه

 نب محيد» الدواليب عند «ميمون بن جنيد»و .الصامت بن عبادة من اسامعً  له يذكروا مل لكن

  .«احلميد عبد» أو «ميمون

 طريق من (25/331) «الكبري» يف والطرباين ،(410) برقم «السنة» يف عاصم أيب بن ويواه

 عن عبادة سأل الً يج أن :عبدالرمحن بن محيد عن عمرو بن صفوان طريق من عياش بن إسامعيل

  .فذكره ...﴾البرشى هلم﴿ :قوله

 مسلم بن والوليد عياش بن إسامعيل طريق من (1025) مبرق «الشاميني مسند» يف الطرباين ويواه

  .فذكره ...عبادة عن املزين عبداهلل بن محيد عن عمرو بن صفوان عن

 بن محيد عن األمحويس عبداهلل بن وعمرو عمرو بن صفوان طريق من (1026) برقم اأيًض  ويواه

  .فذكره ...املزين عبداهلل
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 (1).وغريه «املشكاة» يف ذكرها أحاديث بالبا ويف (1)«.اهلل من الرؤيا إن» :وقال 

                                                        
 وإن ،املدين ينسبه وبعضهم ، اهلل يمحه األلباين العالمة قال كام ،املزين عبداهلل بن محيد أنه والظاهر

 والوليد عبداهلل، بن محيد تقدم كام الوليد يواه فقد ،الوجهني عىل عياش بن إسامعيل عن ويد كان

  .التسوية تدليس يدلس

 ،(134و 11/133) «التفسري» يف جرير وابن ،(325و 5/315) أمحد عند ويد قد واحلديث

 طريق من (1216 و1215) «مسنده» يف والشايش ،(2/340) واحلاكم ،(3191) هاجم وابن

  ! ..كالم املؤمن يؤيا وهي ،الزيادة هذه يذكر ومل .به ،عبادة عن سلمة أيب عن كثري أيب بن حييى

 يف والطرب  ،(2205) برقم والرتمذ  ،(513) يقم «مسنده» يف كام الطياليس يواه قد أنه عىل

 من (4053) «الشعب» يف والبيهقي ،(4/391) «املستديك» يف واحلاكم ،(11/134) «تفسريه»

  .الزيادة بدون فذكره ... عبادة أن نبئت :قال سلمة أيب عن كثري أيب بن حييى طريق

 (33/301) «الكامل ُتذيب» يف املز  ذكر فقد ،كذلك وهو ،عبادة من احلديث يسمع مل أنه فدل

 وأما :خراش ابن قال ،زادو (12/105) «التهذيب» يف احلافظ هوذكر ،عبادة من يسمع مل أنه

 بن عبداهلل ابنه عنه يوى :وقال (4/149) «الثقات» يف حبان ابن فذكره املزين عبداهلل بن محيد

  اهـ .الشام وأهل عمرو بن وصفوان محيد

 يوى :وقال .املزين عبداهلل بن محيد :فقال (3/224) «والتعديل اجلرح» يف حاتم أيب ابن وذكره

  .ذلك يقول أيب سمعت ،واألمحويس الزبيد  الوليد بن وحممد عمرو بن صفوان عنه

  .ضعيف فاحلديث .حال جمهول فهو ،الً تعدي وال اجرًح  فيه حاتم أيب ابن وال حبان ابن يذكر ومل

  .فتنبه  ةاللفظ هذه يذكر ومل (1016) برقم «الصحيحة» يف احلديث ذكر اهلل يمحه األلباين و

 يسول سمعت :قال قتادة أيب حديث من 1 -(2261) ومسلم (5040) برقم البخاي  يواه (1)

  .«الشيطان من واحللم ،اهلل من الرؤيا» :يقول وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل

 قيد   وهذا «اهلل من الصاحلة الرؤيا» :4و3 -(2261) ومسلم (3292) برقم للبخاي  يواية ويف

  .مهم

  .«اهلل من الصادقة الرؤيا» :(6914) برقم للبخاي  ةيواي ويف

  .«اهلل من احلسنة الرؤيا» :(0044) برقم للبخاي  يواية ويف

 عليه  اهلل صىل اهلل يسول سمع أنه :سعيد أيب حديث من (6915) برقم البخاي  صحيح ويف

 وليحدث ،عليها اهلل دفليحم ،اهلل من هي فإنام حيبها يؤيا أحدكم يأى إذا» :يقول وسلم آله وعىل

  .«الشيطان من هي فإنام يكره مما ذلك غري يأى وإذا ،هبا
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 [واملعراج اإلرساء ]يففصل

 وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول أن ،باآلثاي واملؤمنون ،باألخباي القائلون وأمجع

 إل به عرج ثم ،القرآن بنص ،األقىص املسوجد إل احلرام املسوجد من ليالً  به أرس 

 بوجسده ،املنتهى سدية وإل ،السبع السموات فوق إل حتى ،واحد بعد اواحدً  السامء

 الرب علو عىل دليل أيضا يهوف  .الصبح قبل مكة إل السامء  من ادع ثم ،امجيعً  ويوحه

 :كتابه من مواضع يف حانهسب قال امك ،عليه امستويً  ،العرش فوق وكونه ،تعال

﴿ َ مح  شِ ال َعىَل  ن  الر  تََوى َعر   واملعراج ،ليلة يف رساءإلا إن :قال فمن  [.5]طه:﴾اس 

 .كفر فقد .بعبده يرِس  مل وأنه ،منام إنه :قال ومن  .غلط فقد .أخرى يف

 الصحابة من مجاعة وسلم عليه اهلل صىل النبي عن اإلرساء قصة يوى وقد 

 .النقل أهل عند مرضية ،مقبولة رصحية وآثاي ،صحيحة أخباي ذلك وكل ،كثرية

  ؟ال أم ،وجل عز هيب   وسلم عليه اهلل صىل يأى هل :العلم أهل واختلف 

 والفقه احلديث وأهل .تباعهمأو والتابعني الصحابة من ذاهب وجهة كل إل فذهب

 جاء الذ  واحلديث ،اثويً أم ويو  ،أمحد اإلمام قال وبه  .الرؤية والراجح ،يخوالتاي

 .ظاهره عىل فيها

                                                        
 رقمب 1304 – 2/1290) «املصابيح مشكاة» يف التربيز  اخلطيب عبداهلل بن حممد ذكرها (1)

 ذكرو ،أحدمها أو «الصحيحني» يف منها وكثري ، اهلل يمحه األلباين الشيخ بتحقيق (4620- 4606

  .الرشح يف األحاديث هذه
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 «مكانه يف وهو ييب إل فرجعت» :قال وسلم عليه اهلل صىل النبي أن :أنس عنو 

 ياد   احلديث ودوي بعد ةفظالل هلذه واملنكر .«الصحيحني» يف خمرج بطوله احلديثو

 .(1)عظيم خطر ويف ،ويسوله اهلل عىل

                        
(1)

 (161) برقم  ضعفه إيل أشاي وإنام لفظه مسلم يذكر ومل (،0551) برقم البخاي  يواه احلديث 

وَسى َبَلغَ  َحت ى»ويف أنس عن عبداهلل بن رشيك طريق من تَبََسه   م  د   َيا َفَقاَل  م وَسى َفاح  َم   َعِهدَ  َماَذا حم 

ل   َصاَلةً  نيَ مَخ ِس  إِيَل   َعِهدَ  َقاَل  َيبهَك  إَِلي َك  م   ك  تََك  إِن   َقاَل  َوَلي َلة   َيو  يع   اَل  أ م 
تَطِ ِجع   َذلَِك  َتس  ي َخفِّف   َفاي   َفل 

َك  َعن َك  م   َيبه تََفَت  َوَعن ه  مَ  َعَلي هِ   اهلل َصىل   الن بِيه  َفال  يَل  إَِل  َوَسل  ِ ه   ِجرب  ه   َكَأن  تَِشري   إَِلي هِ  َفَأَشايَ  َذلَِك  يِف  َيس 

يل   ِ َب ايِ  إَِل  بِهِ  َفَعاَل  ِشئ َت  إِن   َنَعم   َأن   ِجرب  وَ  َفَقاَل  اجل  تِي َفِإن   َعن ا َخفِّف   َيبِّ  َيا َمَكاَنه   َوه  يع   اَل  أ م 
تَطِ  َتس 

َ  َعن ه   َفَوَضعَ  َهَذا  منهم احلفاظ من  عدة أعله وقد املذكوي، باللفظ هو وليس«، ... َصَلَوات   َعرش 

 الصحيحني بني اجلمع يف األشبيل احلق وعبد (2/350) الصفات األسامءو يف يهقيوالب مسلم

  . واحلمدهلل الرشح، يف ذكرته مما وغريهم (1/120)
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 [الساعة أرشاط ]يففصل

 مما ،عنه اخلرب به وصح ،وسلم عليه اهلل صىل النبي أخرب ما بكل اإليامن وجيب

 نطلع ومل ،جهلناه أو ،عقلناه ما ذلك يف سواء ،وحق صدق أنه ،عنا غاب أو شهدناه

 .امنامً  ال يقظة وكان ،معناه حقيقة ىلع

 ،حمالة ال األمة هذه يف خايج األعوي الدجال وأن ،الساعة أرشاط :ذلك ومن

 أكذب وهو ،ايتياب وال ذلك يف شك ال ،وسلم عليه اهلل صىل  النبي به أخرب كام

 .الكاذبني

 رشقي ،البيضاء املناية عىل ينزل ،نازل السالم عليهام مريم بن عيسى وأن

 ويقتله ،منه فيهرب ،فيقأ عقبة عىل املسلمني حرص وقد الدجال أ  فيأتيه ،دمشق

 .ميلني نحو الرملة من بالقرب سطنيبفل أيض د  ول   ،الرشقي د  ل   باب عند

 .املنتظر املهد  ويظهر

 .ومأجوج يأجوج وخيرج

 .مغرهبا من الشمس وتطلع

 .النقل به صح مما ذلك وأشباه .والناي ،الدابة وخترج

ب ويِ ال يِف  َمن   َيب َعث   اهللَ  َوأَن   فِيَها َيي َب  الَ  آتِيَة   اَعةَ الس   َوأَن  ﴿  أنكر ومن ،﴾ق 

 .اإلسالم ملة عن وخرج ،العظيم باهلل كفر فقد ،واحلرش  الساعة قيام
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 [والقيامة والقرب املوت ]يففصل

 ،موسى إل أيسل السالم عليه املوت ملك وأن ،حق املوت بأن ونؤمن

 يف وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول عن جاء كام (2)،عينه فقأ حتى (1)فصكه

 .ويسوله اهلل عىل ياد ،مبتدع أو ضال إال ينكره ال (3)الصحيح

 ،املوت بعد  وسلم عليه اهلل صىل النبي هب أخرب ما بكل اإليامن وجيب 

 .مهيونع اآلخرة وعذاب ،القرب بفتنة فيؤمن

                        
  .لطمه :بمعنى هو :(15/120) :«مسلم رشح» يف النوو  قال (1)

  اهـ .باهلمزة «عينه وفقأ» :الثانية الرواية ويف

  .(10/296) «العرب لسان» يف كام .وبخقها قلعها :وقيل ،كرسها (2)

 ملك أيسل :قال عنه اهلل ييض هريرة أيب عن (2302) ومسلم (1339) برقم البخاي  يواه (3)

اَل م   َعَليِهاَم  موسى إل املوت  يريد ال عبد إل أيسلتني :فقال يبه إل فرجع ،صكه جاءه فلام ،الس 

 يده به غطت ما بكل فله ،ثوي متن عىل يده يضع :له فقل ،ايجع :وقال ،عينه عليه اهلل فرد ،املوت

 من يدنيه أن اهلل فسأل ،فاآلن :قال .املوت ثم :قال ؟ماذا ثم ،يب أ  :قال .سنة شعرة بكل

 َثم   كنت فلو» وسلم: آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال .بحوجر يمية املقدسة األيض

  .«األمحر الكثيب عند الطريق جانب إل قربه ألييتكم
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 وفتنة (1)،صالة كل يف به وأمر ،القرب عذاب من النبي استعاذ وقد

 (3).وضغطتها (2)،األجداث

 ؟يبك من :فيقال ،قبويهم يف يفتنون والناس ،حق ونكري منكر وسؤال 

 فيقول ،واآلخرة الدنيا احلياة يف الثابت بالقول آمنوا الذين اهلل فيثبت ؟دينك وما

 .وسلم عليه اهلل صىل حممد ونبي ،اإلسالم وديني ،اهلل ييب :املؤمن

                        
 ييض هريرة أيب عن (511) برقم «مسلم صحيح» ففي وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل أمره أما (1)

 من باهلل فليستعذ أحدكم تشهد إذا» وسلم: آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال عنه اهلل

 ،واملامت املحيا فتنة ومن ،القرب عذاب ومن ،جهنم عذاب من بك أعوذ إين اللهم :يقول ،أيبع

  .«الدجال املسيح فتنة رش ومن

 عنه اهلل ييض هريرة أيب عن (519و 515) ومسلم (1300) «البخاي  صحيح» ففي فعله وأما

 عذاب من بك أعوذ إين اللهم» :ويقول ،يدعو وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول كان :قال

  .«الدجال املسيح فتنة ومن ،تواملام املحيا فتنة ومن ،الناي عذاب ومن ،القرب

 عل   دخلت :قالت عائشة عن 126-(516) ومسلم (6364) برقم «البخاي  صحيح» ويف

 أن أنعم ومل فكذبتهام ،قبويهم يف يعذبون القبوي أهل إن :يل فقالتا ،املدينة هيود عوجز من عوجوزان

 إن ،اهلل يسول يا :له فقلت ،وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي عل   ودخل فخرجتا ،أصدقهام

 يف بعد يأيته فام «كلها البهائم تسمعه عذاًبا يعذبون إهنم ،صدقتا» :فقال ،له وذكرت ..عوجوزين

  .القرب عذاب من تعوذ إال صالة

 أن :عباس ابن عن طاوس عن (590) برقم مسلم عند عنهم اهلل ييض للصحابة تعليمه ومن

 ،القرآن من السوية يعلمهم كام الدعاء هذا يعلمهم كان وسلم هآل وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول

 من بك وأعوذ ،القرب عذاب من بك وأعوذ ،جهنم عذاب من بك نعوذ إنا اللهم :قولوا» :يقول

  .«واملامت املحيا فتنة من بك وأعوذ ،الدجال املسيح فتنة

 أعد :قال .ال :فقال ؟التكص يف هبا أدعوت :البنه قال طاوًسا أن بلغني :احلوجاج بن مسلم قال

  .قال كام أو ،أيبعة أو ثالثة عن يواه طاوًسا ألن ؛صالتك

  .(1/243) األثري البن «النهاية» يف كام .القرب وهو ،جدث مجع :«األجداث» (2)

  .الرشح يف عليها والكالم ،القرب ضمة هي :«ضغطتها» (3)
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 اشيئً  يقولون الناس سمعت ،أدي  ال ،هاه  هاه :فيقول ،املرتاب ماأو

 إال يشء كل يسمعها صيحة فيصيح ،حديد نم (1)ةببمرز فيرضب  .فقلته

  .لصعق اإلنسان سمعها ولو ،اإلنسان

 (2).الكربى القيامة تقوم أن إل ،عذاب وإما ،نعيم إما :الفتنة هذه بعد ثم

                        
 تكون التي الكبرية املطرقة :بالتخفيف املرزبة :(2/219) «النهاية» يف األثري ابن قال :«املرزبة» (1)

  .للحداد

 الصحابة: من عدة عن صح وقد صحيح (2)

 ،(305-304و 3/310) «املصنف» يف شيبة أيب ابن يواه عنهام، اهلل ييض عازب بن الرباء -1

 «نداملس» يف وأمحد ،(1219) يقم املبايك البن «الزهد زوائد» يف واملروز  ،«الزهد» يف وهناد

 يف كام والطياليس ،(29)ص «اجلهمية عىل الرد» يف والديامي ،(296-295و211- 4/210)

-20063) برقم «التفسري» يف والطرب  ،(4053) برقم وأبوداود ،(053) يقم «مسنده»

 يف خزيمة وابن ،(022-011) برقم «اآلثاي ُتذيب» ويف ،(20010و 20010و 20061

 برقم «اإليامن» يف منده وابن ،(166-164) يقم «الرشيعة» يف واآلجر  ،(105) يقم «التوحيد»

 السنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي ،(40-1/30) «املستديك» يف واحلاكم ،(1064)

 (395) «الشعب» يف والبيهقي ،(2104) يقم «واجلامعة

 صىل اهلل يسول قال :قال عنهام اهلل ييض عازب بن الرباء عن زاذان عن عمرو بن املنهال طريق من

  .فذكره وسلم... آله وعىل عليه  اهلل

 والنسائي ،(3212) وأبوداود ،(290 و211) شيبة أيب وابن ،(10/194) أمحد ويواه

  .به ،املنهال طريق من اخمترًص  (1049) هماج وابن ،(2003)

  .حسن فاحلديث .صدوق :األسد  وهو عمرو بن واملنهال

 برقم «الشعب» يف والبيهقي ،(023) برقم «اآلثاي ُتذيب» يف  الطرب عند املنهال بعوت وقد

 .فذكره ...الرباء عن ثابت بن عد  عن املسيب بن عيسى طريق من (396)

-4/403) «امليزان لسان» من ترمجته يف كام .ضعيف :الكويف البوجل وهو ،املسيب بن وعيسى

404).  
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 لسان عىل كتابه يف هبا  أخرب التي القيامة وتقوم ،األجساد إل األيواح فتعاد

 حفاة ،العاملني ربل قبويهم من الناس فيقوم ،املسلمون عليه وأمجع ،يسوله

  (1).الً غر عراة

                                                        
 4262) برقم هماج وابن ،(365-2/364) أمحد يواه ،عنه اهلل ييض هريرة أيب حديث -2

 ،(20000) برقم «تفسريه» يف والطرب  ،(11442) برقم «الكربى» يف والنسائي ،(4261و

  .(200-1/206) «التوحيد» يف خزيمة وابن ،(1061) برقم « اإليامن» يف منده وابن

 صىل النبي عن ،عنه اهلل ييض هريرة أيب عن يساي بن سعيد عن عطاء بن عمرو بن حممد طريق من

  .صحيح وهذا .نحوه فذكره وسلم... آله وعىل عليه  اهلل

 «األوسط» يف والطرباين ،(3014) يقم «اإلحسان» يف كام حبان وابن ،(1134) النسائي ويواه

 (105-3/104) «احللية» يف وأبونعيم ،(353-1/352) «املستديك» يف واحلاكم ،(046) يقم

  .صحيح وهو  .فذكره ...هريرة أيب عن زهري بن قسامة عن قتادة طريق من

 سعيد أيب بن سعيد طريق من (1001) برقم والرتمذ  ،(164) «السنة» يف عاصم أيب ابن ويواه

  .فذكره ...قال وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول أن :هريرة أيب عن

  .يفعه أحسبه هريرة أيب عن حازم أيب طريق من (104) برقم «األستاي كشف» يف كام البزاي ويواه

-6/139) «مسنده» يف وأمحد ،(1100) برقم ياهويه بن إسحاق يواه ،عائشة حديث -3

 صحيح. وهو .«القرب عذاب إثبات» يف والبيهقي ،(1060) برقم «اإليامن» يف منده وابن ،(140

 ،(102) «األستاي كشف» يف كام والبزاي ،(3/34) «املسند» يف أمحد يواه ،سعيد أيب حديث -4

 (20002) برقم «التفسري» يف والطرب  ،(165) برقم عاصم أيب وابن

 عن نرضة أيب عن هند أيب بن داود عن ياشد بن عباد عن عمرو بن عبدامللك عامر أيب طريق من

  .فذكره ...جنازة يف وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول مع كنا :قال سعيد أيب

  .حسن فاحلديث .وهامأ له صدوق :ياشد بن بن وعباد

 يف األحاديث هذه وألفاظ ،(2100) ومسلم (1304) برقم البخاي  يواه ،أنس حديث -5

  .الرشح

 فينا قام :قال اَم عنه اهلل ييض عباس ابن عن (2160) ومسلم (6526) برقم البخاي  يواه (1)

 أول بدأنا كام﴿ ،الً غر عراة حفاة حمشويون إنكم» :فقال وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول

 سيوجاء وإنه ،إبراهيم القيامة يوم يكسى اخلالئق أول وإن[104]األنبياء: اآلية ﴾نعيده خلق
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 (2).العرق ويلوجمهم (1)،الشمس منهم تدنو

                                                        
 أحدثوا ما تدي  ال إنك :فيقول !أصحايب يب يا :فأقول ،الشامل ذات هبم فيؤخذ أمتي من برجال

 قوله إل ﴾فيهم دمت ما شهيدا عليهم وكنت﴿ :الصالح العبد قال كام فأقول ،بعدك

  .«أعقاهبم عىل مرتدين يزالوا مل إهنم :فيقال :قال [111-110]املائدة:﴾احلكيم﴿

 .األقلف وهو ،األغرل مجع الغرل :(3/362) «النهاية» يف اجلزي  األثري ابن قال «الً غر» :ومعنى

  .خمتونني غري :أ  اهـ  .القلفة :والغرلة

 سمعت :قال األسود بن املقداد حدثني ،عامر بن سليم طريق من (2164) برقم مسلم يواه (1)

 تكون حتى اخللق من القيامة يوم الشمس تدنى» :يقول وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول

 امليل أم ،األيض أمسافة ،بامليل يعني ما أدي  ما فواهلل :عامر بن سليم قال «ميل كمقداي منهم

 إل يكون من فمنهم ،العرق يف أعامهلم قدي ىلع الناس فيكون» :قال ؟العني به تكتحل الذ 

 «إجلاما العرق يلوجمه من ومنهم ،حقويه إل يكون من ومنهم ،يكبتيه إل يكون من ومنهم ،كعبيه

  .فيه إل بيده وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول وأشاي :قال

  اهلل صىل النبي أن عنه: اهلل ييض هريرة أيب عن (2163) ومسلم (6532) برقم البخاي  يواه (2)

 ،اذياعً  سبعني األيض من عرقهم يذهب حتى القيامة يوم الناس يعرق» :قال وسلم آله وعىل عليه

  .«آذاهنم يبلغ حتى ويلوجمهم

 النبي أن :اَم عنه اهلل ييض عمر ابن حديث من (2162) ومسلم (4931) برقم البخاي  ويواه

 يشحه يف أحدهم يغيب حتى العاملني لرب الناس يقوم يوم» :قال وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل

  .«أذنيه أنصاف إل
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 [واللوح واحلساب امليزان ]يففصل

 كام ،والسيئات احلسنات من العباد أعامل فيها فيوزن ،املوازين وتنصب

َلت   َفَمن  ﴿ يوزن أن اهلل يشاء َلئَِك  َمَواِزين ه   َثق  م   َفأ و  ونَ امل   ه  لِح   َخف ت   َوَمن   .ف 

َلئَِك  َمَواِزين ه   وا ال ِذينَ  َفأ و  م   َخرِس  َسه  ونَ  مَ َجَهن   يِف  أَنف  -102:]املؤمنون﴾َخالِد 

103]. 

 فآخذ ،األعامل صحائف وهي ،الدواوين وتنرش .ولسان كفتان له وامليزان

 وخيلو ،اخللق اهلل وحياسب ،ظهره وياء ومن ،بشامله كتابه وآخذ ،بيمينه كتابه

 .ةوالسن الكتاب يف ويد كام بذنوبه فيقريه ،املؤمن بعبده

 حساب ال فإنه ،وسيئاته حسناته توزن من ةاسبحم حياسبون فال الكفاي وأما

 .هبا وخيربون ،هبا ويقريون ،عليها فيوقفون فتحىص أعامهلم تعد ولكن ،هلم

 ،واحلساب ،القيامة أرشاط من ،واآلخرة األول الداي تتضمنه ما وأصناف

 .حق :والناي ،واجلنة ،والعقاب ،والثواب ،والكتاب

 ،األخرى ينفخ ثم ،اخللق فيموت ،إرسافيل فيه ينفخ ،حق الصوي لكوكذ

 .القضاء وفصل ،احلساب إل األجداث من فيقومون

 .املقادير من فيه سبق ملا العباد أعامل منه تستنسخ املحفوظ واللوح

 ذلك وتفاصيل ،الذكر يف حصاهأو يشء كل به اهلل كتب ،حق والقلم ،والقضاء

 سيد عن واملأثوي ،املطهرة والسنة ،السامء من املنزل العزيز الكتاب يف مذكوي
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 عنه املأثوي واحلديث ،وسلم عليه اهلل صىل حممد عن املويوث العلم ويف األنبياء

 .وجده ابتغاه فمن ،ويكفي يشفي ما ذلك من وسلم عليه اهلل صىل

 اهلل صىل النبي عن سعيدأبو يوى كام ،بحذفي القيامة يوم به يوتى املوتو

 ،اجلنة أهل يا :مناد فينادى ،أملح كبش كهيئة باملوت تىؤي» :قال أنه وسلم عليه

 كلهم .املوت هذا :نفيقولو ؟هذا تعرفون هل :فيقول ،وينظرون (1)فيرشئبون

 وال خلود الناي أهل ويا ،موت وال خلود اجلنة أهل يا :يقال ثم ،فيذبح ،ياه قد

م  ﴿ :تعال قال ،موت ه  مَ  َوأَنِذي  ةِ احلَ  َيو  َ ر   ق يِضَ  إِذ   رس  م   األَم  َلة   يِف  َوه  م   َغف   الَ  َوه 

ِمن ونَ   . (2) [39مريم:]﴾ي ؤ 

 

                        
 يأسه يافع وكل ،إليه لينظروا يؤوسهم يرفعون أ  :(2/455) «النهاية» يف األثري ابن قال (1)

 اهـ .مرشئب

  .عنه اهلل ييض سعيد أيب عن (2149) ومسلم (4030) برقم البخاي  يواه (2)
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 [ايوالن واجلنة والرصاط احلوض ]يفصلف

 أشد ماؤه ،وسلم عليه اهلل صىل للنبي املويود احلوض القيامة عرصة ويف

 ،شهر وطوله ،السامء نوجوم عدد نيتهآ ،العسل من وأحىل ،اللبن من ابياًض 

 .اأبدً  بعده يظمأ ال بةرش منه يرشب من ،شهر وعرضه

 ،الفوجاي عنه وينزل ،األبراي جيوزه ،جهنم متن عىل منصوب والرصاط

 من فمنهم ،أعامله قدي عىل عليه الناس يمره  ،والناي اجلنة بني الذ  اجلرس وهو

 من ومنهم ،الريحك يمر من ومنهم ،كالربق يمر من ومنهم ،البرص كلمح يمر

 يمَش من ومنهم ،يعدو من ومنهم ،اإلبل كركاب يمر من ومنهم ،كالفرس يمر

 .جهنم يف ويلقى ،وخيطف يزحف من ومنهم ،اشيئً 

 دخل الرصاط عىل مر فمن ،بأعامهلم الناس خيطف ،كالليب عليه واجلرس

 ،بعض من بعضهم فيقتص ،والناي اجلنة بني نطرةق عىل وقفوا عربوا وإذا ،اجلنة

 .اجلنة دخول يف هلم أذن ونقوا هذبوا فإذا

 يدخل من أولو ،وسلم عليه اهلل صىل حممد اجلنة باب يستفتح من وأول

 .وسلم عليه اهلل صىل أمته اجلنة

 حق يف تعال لقوله ،أهلهام يفنى وال ،باقيتان ،اليوم خملوقتان والناي واجلنة

 .[23:اجلن]﴾أََبًدا فِيَها َخالِِدينَ ﴿ :الفريقني

 ،مكاهنام بتعيني يرصح ومل ،األيض يف وجهنم ،السامء يف اجلنة أن واألصح

 .تعال اهلل ءشا حيث بل



                                                            160    

 

 ،خملدون فيها اجلنة وأهل ،ألعدائه عقابه والناي ،أوليائه داي واجلنة

م   ي َفرت    الَ ﴿ جهنم عذاب يف واملوجرمون م   َعن ه  ونَ  فِيهِ  َوه  ب لِس   ﴾م 

 .[05:]الزخرف

 وجل عز اهلل خلقهام ،فيها وما الناي وخلقت ،فيها وما اجلنة خلقت وقد 

 .اأبدً  يفنيان وال ،هلام وخلق ،القيامة قبل

له ﴿ :وجل عز اهلل بقول ،زنديق أو مبتدع احتج فإن    ك 
 
ء  إاِل   َهالِك   يَش 

َهه    مما يشء كل :له قيل .القرآن متشابه من هذا نحو أو ،[11:﴾]القصصَوج 

 ،واهلالك للفناء ال للبقاء تاقَ لِ خ   والناي واجلنة ،هالك واهلالك الفناء عليه كتب

 عند وال ،الساعة قيام عند نَ ت  ََت   ال العني واحلوي ،الدنيا من ال اآلخرة من ومها

 عليهن يكتب ومل ،للفناء الو ،للبقاء خلقهن تعال اهلل ألن ؛اأبدً  وال ،النفخة

 .السبيل سواء عن ضل ،مبتدع فهو هذا خالف قال فمن ،املوت
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 [القيامة يوم العاملني ربل املؤمنني يؤية ]يففصل

 كام ،بأبصايهم اعيانً  ،القيامة يوم وتعال سبحانه يرونه املؤمنني بأن ويؤمن

 ال ،البدي ليلة القمر يرون وكام ،سحاب دوهنا ليس ،اصحوً  الشمس يرون

 بعد يرونه ثم ،القيامة عرصات يف وهم سبحانه يرونه (1)،يؤيته يف يضامون

 .فوقهم من هلم ويتوجىل ،فيكرمهم سبحانه اهلل يشاء كام ،اجلنة دخول

ِم   َعن   إهِن  م   َكال  ﴿ :تعال قال ،الكافرون يراه وال َمئِذ   َيهبِّ وب ونَ  َيو  وج   ﴾ملََح 

 .[15:]املطففني

وه  ﴿ :تعال وقال ج  َمئِذ   و  ة   َيو  َايَ  إَِل  .َنارِضَ  .[23-22:﴾]القيامةَناظَِرة   هبِّ

ونَ  األََيائِِك  َعىَل ﴿ :تعال وقال  .[35:]املطففني﴾َينظ ر 

َسن وا لِل ِذينَ ﴿ :تعال وقال نَىاحل   أَح   .[26:]يونس﴾َوِزَياَدة   س 

 .[35:﴾]قَمِزيد   َوَلَدي نَا فِيَها َيَشاء ونَ  َما هَل م  ﴿ :تعال وقال

 له تبني منه اهلدى اطالبً  القرآن تدبر من ،ريكث اهلل كتاب يف الباب وهذا

 .احلق طريق

 للوجبل جتىل تعال وأنه ،الدنيا يف الرؤية اهلل سأل السالم عليه موسى وإن

 .اآلخرة يف يراه بل الدنيا يف يراه ال أنه بذلك فأعلمه ،ادكً  فوجعله

                        
 دون بعضكم فرياه ،يؤيته يف ضيم ينالكم ال :(3/101) «النهاية» يف قال «ي ضام ون» :معنى (1)

 اهـ .الظلم :والضيم .بعض

 بعضم ينضم ال :«النهاية» يف قال .الرشح يف اهلل شاء إن سرتاه كام «ونتضامه » :بالتشديد يو  وقد

 اهـ .النظر وقت وتزدمحون ،بعض إل
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 واتصال ،ومقابلة جهة نفي من «الرؤية مسألة» يف الكالم هلأ ذكر وما

 ومل ،الشايع من نص كله ذلك يف فليس .هبذا يتصل وما ،وبعد وقرب ،شعاع

 يف املتخبطون املتكلمون أحدثه وإنام ،وأئمتها األمة سلف من أحد به يتفوه

 بعقله فيه خاض ومن ،واتبع أحسن فقد (1)غره عىل طواه فمن ،الفالسفة براهني

 .وابتدع أبعد فقد ،الناقص

 ،القيامة يوم يف للمؤمنني مرئي وهو :(2)الدهلو  اهلل ويل الشيخ قال

  :لوجهني

 ،عقالً  به التصديق من أكثر ،ابليغً  اتامً  اانكشافً  عليهم ينكشف أن :أحدمها

 وهذا .وشكل ولون وجهة ومقابلة وازنةم غري من أنه إال ،بالبرص الرؤية فكأنه

 أو املعنى هبذا الرؤية تأويلهم يف خطئوهم وإنام ،حق وهو املعتزلة به قال الوجه

 .املعنى هذا يف الرؤية حرصهم

 وسلم عليه اهلل صىل النبي به أخرب ما ،كثرية بصوي هلم يتمثل أن :وثانيهام

 الدنيا يف يرون ما هنالك فريون (3)«صوية أحسن يف ييب يأيت» :قال حيث

 .امنامً 

                        
 اهـ .أوله :يشء كل وغرة :(3/354) «النهاية» يف األثري ابن قال .أمره أول عىل :أ  (1)

 ،فقيه ،اهلل ول شاه امللقب أبوعبدالعزيز ،اهلند  الدهلو  الفايوقي عبدالرحيم بن أمحد هو (2)

 للزيكل «األعالم» يف ترمجته (1106سنة) (وتويف 1110)سنة ولد املحدثني من حنفي

 الدهلو  كالم ينقل أن واجلامعة السنة أهل عقيدة قري أن بعد باملؤلف حيسن كان وما (1/149)

 يف عليه والرد ،البدع أهل لقول وانتصاي ،لألدلة ويد ،السنة أهل لقول ظاهرة مناقضة فيه الذ 

  .اهلل شاء إن الرشح

 صحابيًا: عرش ستة عن جاء ،وقد صحيح(3)
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  :قانيطر وله ،اَم عنه اهلل ييض عباس ابن حديث -1

 أيب وابن ،(1160) «السنة» يف عبداهلل وولده ،(290و1/215) «داملسن» يف أمحد يواه :األول

-190) برقم «السنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي ،(440) برقم «السنة» يف عاصم

 اجلوز  وابن ،(1033) برقم «الرشيعة» يف واآلجر  ،(2/600) الكامل يف عد  وابن ،(199

 (1511) برقم «املتناهية العلل» يف

 عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال عباس ابن عن عكرمة عن قتادة عن سلمة بن محاد يقطر من

  .«وتعال تبايك ييب يأيت» وسلم: آله وعىل

 يف خيطئ إنه «التمييز» يف مسلم اإلمام وقال بآخرة، تغري سلمة بن محاد أن إال ثقات، ويجاله

 (.2/501) يجب البن «الرتمذ  علل رشح» يف كام كثرًيا. قتادة حديث

 يف وعبدالرزاق ،(611) برقم «املنتخب» يف محيد بن وعبد ،(1/361) أمحد يواه :الثانية

 وابن ،(91) برقم «خملوق القرآن يقول من عىل الرد» يف النوجاد وابن ،(2/169) «التفسري»

 «يدالتوح» يف خزيمة وابن ،(3233) برقم والرتمذ  ،(14) برقم «املتناهية العلل» يف اجلوز 

 (320) برقم

 النبي عن اَم عنه اهلل ييض عباس ابن عن قالبة أيب عن أيوب عن معمر عن عبدالرزاق طريق من

  .فذكره ..قال وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل

 «التحصيل حتفة» يف كام ،مرسلة عباس ابن عن يوايته اجلرمي زيد بن عبداهلل :وهو ،وأبوقالبة

  .«اإلصابة»و

 برقم والرتمذ  ،(06) برقم النوجاد وابن ،(469) برقم «السنة» يف عاصم أيب ابن يواه لكن

 (261) برقم املوصل وأبويعىل ،(3234)

  .فذكره ..عباس ابن عن اللوجالج بن خالد عن قالبة أيب عن قتادة طريق من

  .«البةك أيب» إل «أبوقالبة» عاصم أيب ابن عند وتصحف

 أيب عن أيوب عن فرواه (1040) برقم «الرشيعة» يف آلجر ا عند منصوي بن عباد قتادة تابع وقد

  .فذكره ..حدثه عباس ابن أن :اللوجالج بن خالد عن قالبة

 ويواه ،اللوجالج بن خالد بإسقاط معمر فرواه ،الوجهني عن أيوب عن يوى أنه هذا من فيتحصل

  .بإثباته منصوي بن عباد

 «األرشاف حتفة» يف وكذا ،(4/202) «اإلصابة» يف كام ،فيه أخطأ قتادة إن أمحد اإلمام قال قد لكن

(4/313).  
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 ،قيل فيام عباس ابن عن يوى :خالد ترمجة يف (3/105) «التهذيب ُتذيب» يف احلافظ وقال

 اهـ .احلرضمي عائش بن عبدالرمحن عن واملحفوظ

 سنح حديث هذا : ...اللوجالج بن خالد قالبة أيب عن قتادة حديث ذكر بعد الرتمذ  وقال

  .الوجه هذا من غريب

 عبدالرمحن يواية من أهنا الطريق هذه يف ويجح (1/20) البنه «العلل» يف كام أبوحاتم أعله وقد

 معلة. واآلخرى ضعيفة، عباس ابن حديث طريقي من فاألول الً.مرس عائش بن

  عنه: اهلل ييض جبل بن معاذ -2

 والرتمذ  ،(04) برقم «خملوق القرآن يقول من عىل الرد» يف النوجاد وابن ،(5/243) أمحد يواه

 يف خزيمة وابن ،خمترًصا (196-2/195) «الكبري العلل» يف يواهو ،(3235) برقم السنن يف

 والطرباين ،(232و 230و 221) برقم «الرؤية» يف والدايقطني ،(542-1/540) «التوحيد»

 «الكامل» يف عد  وابن ،(13) برقم «العلل» يف اجلوز  وابن ،(216/يقم20) «الكبري» يف

(6/2344) 

نِ  حَي يَى طريق من َثنَا ،َكثِري   َأيِب  اب  د   َحد  ن   َزي  م   اب  م   َأيِب  َعن   ،َسال  َنِ َعب دِ  َعن   َسال  مح  نِ  الر   َعاِئش   ب 

ِميه  َ َعاذِ  َعن   السكسكي خَيَاِمرَ  ب نِ  َمالِِك  َعن   حدثه أنه :احلَرض  تَبَ  :َقاَل  َجبَل   ب نِ  م  ول   َعَلي نَا َس اح   َيس 

ب ِح  َصاَلةِ  َعن   َغَداة   َذاَت  وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهللِ َنا َحت ى ،الصه اَءى ِكد  نَ  َنرَتَ سِ  َقر  م   ،الش 

ول   َفَخَرَج  يًعا وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهللِ َيس  َب  رَسِ اَلةِ  َفث وِّ زَ  َوَصىل   ،بِالص  و   ،هِ َصاَلتِ  يِف  َوجَتَ

مَ  َفَلام   ت م   َكاَم » :َقاَل  َسل  م   َعىَل  َأن  م   «َمَصافِّك  بََل  ث  م   إيِنِّ » :َفَقاَل  ،إَِلي نَا َأق  ث ك  م   َحبََسنِي َما َسأ َحدِّ  َعن ك 

ت   إِينِّ  ،الَغَداةَ  ي لِ  ِمن   ق م  ي ت   الل  يَ  َما َفَصل  دِّ ت   ،يِل  ق  تَي َقظ   َحت ى َصاَلِت  يِف  َفنََعس   َعز   بَِريبِّ  َأَنا َفإَِذا ،ت  اس 

َسنِ  يِف  َوَجل   وَية   َأح  د   َيا :َفَقاَل  ،ص  َم  ِي  حم  ىَل  املأََل   خَي تَِصم   فِيمَ  َأَتد  ل ت   ؟األَع   !َيبِّ  َيا ،َأد ِي  اَل  :ق 

د   َيا :َقاَل  َم  ىَل  املَأَل   خَي تَِصم   فِيمَ  ،حم  ل ت   ؟األَع  ت ه  َفرَ  !َيبِّ  ،َأد ِي  اَل  :ق  ه   َوَضعَ  َأي  َ  َكف  َفي   َبني 
 َحت ى َكتِ

ت   دَ  َوَجد  َ  َأَناِمِلهِ  َبر  ِي  َبني  له  يِل  َفتَوَجىل   ،َصد    ك 
 
ء د   َيا :َفَقاَل  .َوَعَرف ت   ،يَش  َم   املأََل   خَي تَِصم   فِيمَ  ،حم 

ىَل  ل ت   ؟األَع  اَياِت  يِف  :ق  اَيات   َوَما :َقاَل  .الَكف  ل ت   ؟الَكف  ل   :ق  َعاِت  إَِل  األَق َدامِ  َنق  ل وس   ،اجل م   يِف  َوج 

دَ  املََساِجدِ  اَلةِ  َبع  بَاغ   ،الص    َوإِس 
ِ
وء ض  َيَجات   َوَما :َقاَل  .الَكِرهَياِت  ِعن دَ  الو  ل ت   ؟الد   ،الط َعامِ  إِط َعام   :ق 

اَلة   ،الَكاَلمِ  َولنِي   يَام   َوالن اس   َوالص 
ل ت   ؟َسل   :َقاَل  .نِ َأل َك  إيِنِّ  م  الله :ق  َل  َأس  ع 

اِت  فِ َ كَ  ،اخلرَي   َوَتر 

ب   ،امل ن َكَراِت  ِفرَ  َوَأن   ،املََساِكنيِ  َوح  مَحَنِي ،يِل  َتغ  َت  َوإَِذا ،َوَتر  م   يِف  فِت نَةً  َأَيد  نِي َقو  َ  َفتََوف  ت ون   َغري   ،َمف 

َأل َك  ب َك  َوَأس  ب   ،ح  بهَك  َمن   َوح 
ِ
ب   ،حي  نِي ل  َعمَ  َوح  ب  َقرِّ بَِّك  إَِل  ي  ول   َوَقاَل  .«ح   عليه  اهلل صىل اهللِ  َيس 

َا» وسلم: آله وعىل وَها ،َحقي  إِهن  س  ي  وَها ،َفاد    .«َوَتَعل م 
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 .(6/2344) عد  البن والكامل ،(4/313) «األرشاف حتفة» يف كام أمحد الطريق هذه وصحح

  .احلديث عقب الرتمذ  ذكره كام والبخاي 

د   احلرضمي وهو ،عائش بن عبدالرمحن خال ثقات الهويج  من احلديث جعل حتى الصحابة يف ع 

  .خطأ وهو سيأت كام حديثه

 له تصح وال :(2/32) «الصحابة من فيهم املختلف معرفة إل اإلنابة» يف مغلطا  وقال

 ،(116-6/115) «التهذيب ُتذيب» ياجع .حال جمهول وهو ،الصواب وهو اهـ .صحبة

  .(203-4/200) «بةاإلصا»و

 النوجاد وابن ،(1/521) «املستديك» يف واحلاكم ،(1/545) «التوحيد» يف خزيمة ابن ويواه

 (221) «الرؤية» يف والدايقطني ،(05) برقم

 بن عبدالرمحن بن حممد عن إسحاق بن عبدالرمحن عن أبيه عن القريش سويد بن سعيد طريق من

  .كرهفذ ...معاذ عن أبيه عن ليىل أيب

  .«أبيه عن» وال «حممد» خزيمة ابن يذكر ومل

 اهـ .معاذ من ليىل أيب ابن وال ،أبيه من حممد يسمع مل :(13/66) «املهرة إحتاف» يف احلافظ قال

 ،جمهوالن وأبوه سويد بن سعيد بن وحممد ،ضعيف ليىل أيب بن عبدالرمحن بن وحممد :قلت

  .«التهذيب ُتذيب» يف كام ،جًدا فضعي الواسطي أبوشيبة إسحاق بن وعبدالرمحن

 بن احلوجاج عن الواسطي صالح بن دحمم طريق من (220) برقم «الرؤية» يف الدايقطني ويواه

  .فذكره ..معاذ عن ليىل أيب بن عبدالرمحن عن عتيبة بن احلكن عن ديناي

  .احلافظ كالم تقدم كام ،معاذ من يسمع مل ليىل أيب وابن

  .صدوق :الواسطي وهو ،ديناي بن واحلوجاج

 اجلرح» يف حاتم أيب وابن ،(1/110) «التاييخ» يف البخاي  ترمجه الواسطي صالح بن وحممد

 الرواة من حاتم أيب ابن وذكر الً،تعدي وال جرًحا فيه يذكروا ومل وغريمها (0/211) «والتعديل

  .حال جمهول فهو ياويني عنه

  .ضعيف معاذ فحديث

 وأنس عائش بن وعبدالرمحن معاذ حديث (50-6/54) «العلل» يف الدايقطني اإلمام ذكر وقد

 يذكرها مل ،آخرين صحابة عن احلديث جاء وقد ،باالضطراب عليها وحكم ،عباس وابن

  اهلل. يمحه الدايقطني

  .تعال اهلل شاء إن سرتاه كام «الرؤية» كتاب يف بعضها ذكر نفسه وهو

  :عائش بن عبدالرمحن حديث -3
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 «واملثاين اآلحاد» ويف ،(460) برقم «السنة» يف عاصم أيب وابن ،(2195) برقم ميالداي يواه

-55ص) «الليل قيام خمترص» يف واملروز  ،(11و 10و 00) برقم النوجاد وابن ،(2515) برقم

 السنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي ،(1041) برقم «الرشيعة» يف واآلجر  ،(56

 رشح» يف والبغو  (،05) برقم «اجلهمية عىل الرد» يف منده وابن ،(902و 901) برقم «واجلامعة

 وابن ،(311) برقم «التوحيد» يف خزيمة وابن ،(4/69) «التفسري» ويف ،(36-4/35) «السنة

 (240-233) برقم «الرؤية» يف والدايقطني ،(11) برقم «املتناهية العلل» يف اجلوز 

اَلِج  ب نِ  َخالِدِ  َعن   ر  َجابِ  بن يزيد بن عبدالرمحن طريق من ول   َوَسَأَله   ،الل وج  ح  َثه   َأن   َمك  َدِّ  :َقاَل  ،حي 

ت   َنِ  َسِمع  مح  ول   َعاِئش   ب نَ  َعب َدالر  ت   :َيق  وَل  َسِمع  ول   وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهللِ َيس   :َيق 

َسنِ  يِف  َييبِّ  َيَأي ت  » وَية   َأح  ىَل  ملأََل  ا خَي تَِصم   فِيمَ  :َقاَل  ،ص  ل ت   ؟األَع  َلم   َأن َت  :َفق   َفَوَضعَ  :َقاَل  .َيبِّ  َيا َأع 

ه   َ  َكف  َفي   َبني 
ت   َكتِ َدَها َفَوَجد  َ  َبر  َيي   َبني  ت   ،َثد  َمَواِت  يِف  َما َفَعِلم  ضِ  الس   ن ِر  َوَكَذلَِك ﴿ :َوَتاَل  «َواألَي 

َراِهيمَ  وَت  إِب  َمَواِت  َمَلك  ضِ  الس  ونَ وَ  َواألَي    .[50: ]األنعام﴾امل وِقننِيَ  ِمن   لِيَك 

 «وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول سمعت قال» :اخلرب هذا يف قوله :عقبه خزيمة ابن وقال

 وإنام ،القصة هذه وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي من يسمع مل عائش بن عبدالرمحن ألن ؛وهم

 من سمعه أيًضا أحسبه وال وسلم، آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي أصحاب من يجل عن يواه

 بن مالك عن احلرضمي عبدالرمحن عن سالم بن زيد عن يواه كثري أيب بن حييى ألن ؛الصحايب

 أصحاب من يجل عن عائش بن عبدالرمحن عن اللوجالج عن جابر بن يزيد وقال ،معاذ عن خيامر

 اهـ وسلم. آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي

  .(203-4/200) «اإلصابة» يف كام ،صحبته يف خمتلف احلرضمي عائش بن لرمحنوعبدا

 أيب وابن مكحول حييى أيب ثنا ،ثوبان ابن طريق من (461) برقم «السنة» يف عاصم أيب ابن وياه

  .فذكره وسلم.. آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال احلرضمي عائش عن زكريا

  .ضعف فيه ثوبان بن ثابت بن لرمحنعبدا :هو ،ثوبان وابن

 ،(531-1/530) خزيمة وابن ،(5/301و) (4/66) أمحد عند جابر بن يزيد بن يزيد ويواه

 (12) برقم «املتناهية العلل» يف اجلوز  وابن (،04برقم) «اجلهمية عىل الرد» يف منده وابن

 عليه  اهلل صىل اهلل يسول أصحاب بعض عن عائش بن عبدالرمحن عن اللوجالج بن خالد عن

 .فذكره وسلم.. آله وعىل

 كالمها أخوان السند هذا يف جابر بن يزيد بن ويزيد األول، السند يف جابر بن يزيد بن وعبدالرمحن

 يف تصلح ضعيفة وهي عاصم، أيب ابن عند هذه قبل التي الطريق يف عبدالرمحن توبع لكن ثقة،
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 عائش. بن عبدالرمحن حديث من احلديث نوأ يزيد. بن عبدالرمحن طريق فرتجحت الشواهد،

 له. خزيمة ابن إعالل وتقدم

 ضعيف. عائش بن عبدالرمحن فحديث

  عنه: اهلل ييض عوجالن بن صد  الباهل أمامة أيب حديث -4

 ،(1110) برقم (1/290) «الكبري» يف والطرباين ،(466) برقم «السنة» يف عاصم ايب ابن يواه

 «خملوق القرآن يقول من عىل الرد» يف النوجاد وابن ،(250-241) مبرق «الرؤية» يف والدايقطني

 آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي عن أمامة أيب عن سابط بن عبدالرمحن عن ليث طريق من (10) برقم

  .فذكره وسلم..

 قاله .أمامة أيب من يسمع ومل ،يرسل ثقة سابط بن وعبدالرمحن .ضعيف سليم أيب ابن :هو ،وليث

 .(190ص) «التحصيل حتفة» يف كام نيمع ابن

 ضعيف. أمامة أيب فحديث

  :عنهام اهلل ييض عمر ابن حديث -5

 عن الزاهرية أيب عن سنان بن سعيد طريق من (2129) برقم «األستاي كشف» يف كام البزاي يواه

  .فذكره ..عمر ابن عن مرة بن كثري

  .مرتوك سنان بن وسعيد

 قال ،احلرضمي حممد بن شعيب وفيه (252) برقم «الرؤية» يف الدايقطني عند أخرى طريق وله

  .نوجده مل :(252ص) «الدايقطني يجال تراجم» يف اهلل يمحه مقبل شيخنا

  .عمر ابن عن أبيه عن البيلامين بن عبدالرمحن بن وحممد

  .«التهذيب ُتذيب» يف كام.احلديث منكر عبدالرمحن بن وحممد

 ُتذيب» يف كام .رسق من إال الصحابة من أحد من يسمع ومل ،يفضع البيلامين عبدالرمحن وأبوه

  .«التهذيب

  .جًدا ضعيف عمر ابن فحديث

  :عنهام اهلل ييض سمرة بن جابر حديث -6

 عن حرب بن سامك عن طهامن بن إبراهيم نع (465) برقم «السنة» يف عاصم أيب ابن يواه

 خمترًصا. به سمرة بن جابر

 يقم بحديث مسلم له احتج لكن بآخرة، تغري وقد صدوق حرب بن وسامك ،حسن وهو

 احلديث. هذا سند بنفس اهلل يمحه مسلم ذكره احلديث، «.. بمكة حوجًرا ألعرف إين» (:2200)

 مسلم. رشط عىل حسن حديث فهو عاصم، أيب ابن عند
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  :عنه اهلل ييض ثوبان حديث -0

 الرد» يف منده وابن ،(1/543) «التوحيد» يف خزيمة وابن ،(400) «السنة يف عاصم أيب ابن يواه

 يف والطرباين ،(925) برقم (39-4/31) «السنة رشح» يف والبغو  (،03) برقم «اجلهمية عىل

 أيب عن حييى أيب عن صالح بن معاوية ثنا ،صالح بن عبداهلل طريق من (1410) برقم «الدعاء»

 .فذكره ..ثوبان عن سالم أيب عن يزيد

 قاله ثوبان. من يسمع مل ممطوي وأبوسالم ،ضعيف الليث كاتب املرص  :وه صالح بن وعبداهلل

 «.التحصيل حتفة» يف كام وأبوحاتم، وأمحد املديني وابن معني ابن

  (255) برقم «الرؤية» يف والدايقطني ،(13) برقم النوجاد ابن يواه مريم أيب ابن تابعه لكن

  .به معاوية حدثنا ،مريم أيب ابن حدثنا ،األصبغ بن ميمون طريق من

 عنه يوى األصبغ بن فميمون ،يثبت ال إليه السند لكن ،ثقة احلكم بن سعيد :وهو مريم أيب وابن

  .حال جمهول فهو .ي وثق ومل «الثقات» يف حبان ابن وذكره مجاعة

  .به معاوية عن وهب ابن تابعه (256) برقم «الرؤية» يف الدايقطني عند صحيحة متابعة له لكن

 بن معاوية عن فرواه (2121) برقم «األستاي كشف» يف كام البزاي عند سعد بن الليث هموخالف

 مطوالً. فذكره ..ثوبان عن أسامء أيب عن حييى أيب عن صالح

 حديث يف ليس ما فيه ألن ثوبان حديث عىل فاقترصنا وجوه من هذا يو  عقبه:)وقد البزاي وقال 

  . عائش(اهـ بن نالرمح عبد وال عباس ابن حديث وال معاذ

 ثقة سعد بن والليث .عابد حافظ ثقة وهو ،وهب بن عبداهلل وهو ،وهب ابن طريق هو فالثابت

  .«التقريب» يف احلافظ قال كام ،مشهوي إمام فقيه ثبت

  حسنة. وهي االنقطاع من ساملة وهي ،أيجح ألنه أيجح الليث فطريق

 «الزوائد جممع» يف اهليثمي قال وإن أبوحييىو .أوهام له صدوق حدير ابن :هو صالح بن ومعاوية

 ابن وقال .اخلبائر  عامر بن سليم هو :فقال البغو  سامه قدو اهـ .أعرفه ال أبوحييى (0/100)

 سليم. وهو منده:

 .ثقة ،عبداهلل :اسمه وقيل ،الرحبي مرثد بن عمرو :هو وأبوأسامء .ثقة وهو :قلت

 حسن. ثوبان فحديث

  :عنها اهلل ييض كعب بن أيب رأةام الطفيل أم حديث -1

 وابن ،(346/برقم25) «الكبري» يف والطرباين ،(401) برقم «السنة» يف عاصم أيب ابن يواه

 (210-216) برقم «الرؤية» يف والدايقطني ،(9) برقم «املتناهية العلل» يف اجلوز 

  .فذكره ..الطفيل أم عن عامر بن عامية عن عثامن بن مروان طريق من
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 بدل: «موفر» الدايقطني: وعند .إلخ «موقر شاب صوية يف» :والطرباين اجلوز  ابن وعند

 حاتم أيب وابن ،(501-6/500) «الكبري التاييخ» يف البخاي  ترمجه عامر بن وعامية «.موقر»

  الً.تعدي فيه يذكروا ومل (5/245) «الثقات» يف حبان وابن ،(6/306) «والتعديل اجلرح» يف

 امرأة الطفيل أم عن يرو  :حبان ابن وقال .الطفيل أم من عامية سامع يعرف ال :البخاي  وقال

 عامية يسمع مل منكًرا حديثًا «ييب يأيت» :قال وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل النبي عن كعب بن أيب

 اهـ .مرص أهل حديث من ،به فيحتج فيه الناظر يغر ال لكي ذكرته وإنام ،الطفيل أم من

 وقال .«الثقات» يف حبان ابن وذكره .ضعيف :أبوحاتم قال ،املدين أبوعثامن امنعث بن ومروان

 متن وهو :احلديث يف احلافظ وقال ؟.وجل عز اهلل عىل يصدق حتى عثامن بن مروان ن  مَ  :النسائي

  .«التهذيب ُتذيب» يف كام .منكر

  .جًدا منكر الطفيل أم فحديث

  عنه: اهلل ييض يافع أيب حديث -9

 بن عل بن احلسني بن إبراهيم بن عبداهلل طريق من (931/برقم1) «الكبري» يف الطرباين يواه

  .فذكره ..يافع أيب عن يافع أيب بن عبيداهلل عن جده عن أبيه عن احلسني

 من أي ومل ،أبيه عن احلسني بن إبراهيم بن عبداهلل وفيه :(1/230) «الزوائد جممع» يف اهليثمي قال

 اهـ .ترمجهام

  عنه: اهلل ييض اجلراح بن عبيدة أيب حديث -10

 (10) برقم «املتناهية العلل» يف اجلوز  وابن ،(152و 1/151) «بغداد تاييخ» يف اخلطيب يواه

  .فذكره ..اجلراح بن عبيدة أيب عن ثعلبة أيب عن سابط بن عبدالرمحن طريق من

 «الكامل ُتذيب» .يديكه مل :يلوق :املز  احلافظ قال .اإليسال كثري ثقة سابط بن وعبدالرمحن

  .منقطع فهو .(10/124و) (33/161)

  عنه: اهلل ييض شهاب بن طايق حديث -11

 (10) برقم «املتناهية العلل» يف اجلوز  وابن ،(152و 1/151) «بغداد تاييخ» يف اخلطيب يواه

 اجلراح بن عبيدة أيب حديث مع مقروًنا

  .حسن وسنده ،لفظه يسوقا مل لكنهام .شهاب بن قطاي عن مسلم بن قيس عن الثوي  طريق من

 :ولفظه ،(5492) برقم «األوسط»و ،(1/322) «الكبري املعوجم» يف لفظه الطرباين ساق وقد

 فيه يذكر ومل .احلديث «األعىل املأل خيتصم فيم وسلم: آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول سئل»

  .الرؤية
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 وهو سفيان األول الطريق يف خالفه وقد ،جًدا ضعيف رزبانامل بن سعيد سعد أيب طريق من لكنها

  .حسنة وهي .أصح األول فالطريق .أيجح وهو ،الثوي 

  عنه: اهلل ييض مالك بن أنس حديث -12

 «خملوق القرآن يقول من عىل الرد» يف النوجاد وابن ،(3/153) «املوجروحني» يف حبان ابن يواه

 أنس عن قتادة عن عطية بن يوسف طريق من (240) برقم «ةالرؤي» يف والدايقطني ،(09) برقم

 .فذكره وسلم.. آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي عن

  .مرتوك :أبوسهل الصفاي عطية بن ويوسف

  .(6/55) بالوهم «العلل» يف الدايقطني عليه حكم وقد

 عن عوف بن فهد طريق من (19) برقم «املتناهية العلل» يف اجلوز  ابن عند أخرى طريق وله

  .فذكره ..أنس عن ثابت عن محاد

 بن عل قول ذكر وكذا ،اجلوز  ابن عقبه كذا .كذاب هو :املديني بن عل قال ،عوف بن فهدو

 برسقة اُتم :أبوزيعة وقال ،والفالس مسلم وتركه :وزاد ،(4/541) «امليزان لسان» يف املديني

 اهـ .به بأس وال ،فضيل عن الناس أيوى من كان :العوجل وقال .حديثني

 جًدا. ضعيف أنس فحديث

  عنه: اهلل ييض هريرة أيب حديث -13

 برقم «الرؤية» يف والدايقطني ،(12) برقم «خملوق القرآن يقول من عىل الرد» يف النوجاد ابن يواه

 أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي ،(02) برقم «اجلهمية عىل الرد» يف منده وابن ،(250)

 (1421) برقم «الدعاء» يف والطرباين ،(919) برقم «جلامعةوا السنة

  .فذكره عنه.. اهلل ييض هريرة أيب عن اهلذيل املليح أيب عن محيد أيب بن عبيداهلل طريق من

 املليح أيب عن يرو  :البخاي  قال وقد .مرتوك :البرص  أبواخلطاب اهلذيل محيد أيب بن وعبيداهلل

  .«التهذيب ُتذيب» يف كام .مناكري وعطاء املليح أيب عن يرو  :موأبونعي احلاكم وقال .عوجائب

 جًدا. ضعيف هريرة أيب فحديث

  :اَم عنه اهلل ييض حصني بن عمران -14

 املليح أيب عن اهلذيل محيد أيب ابن وهو ،عبيداهلل طريق من (251) برقم «الرؤية» يف الدايقطني يواه

  .فذكره ..عمران عن

  .ضعًفا أشد املليح أيب عن ويوايته ،مرتوك أنه قبله حلديثا يف تقدم وعبيداهلل

 جًدا. ضعيف عمران فحديث

 عنه: اهلل ييض الباهل أمامة أيب أخي حديث -15
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 غريمها بالرؤيا اأياد ويسوله اهلل كان وإن ،ونعتقدمها نفهمهام الوجهان هذان  

  .بعينه نعلمه مل وإن ،وسلم عليه اهلل صىل ويسوله تعال اهلل بمراد آمنا فنحن

 .انتهى

                                                        
  .عليه نحكم حتى عزًوا وال سنًدا له يذكر ومل (24/321) «التمهيد» يف عبدالرب ابن ذكر

  عنه: اهلل ييض حاتم بن عد  حديث -16

  .عليه نحكم حتى سنده يذكر ومل ،مردويه البن وعزاه (0/205) «املنثوي الدي» يف السيوطي ذكره

 ما يصححون فإهنم للحديث أمحد مسند حمققي بتضعيف تغرت وال ،هلل واحلمد ،صحيح فاحلديث

 مع شعيب صححه وقد ،بني   هلوى ضعفوه األشعر  معتقدهم خالف لكنه ،املرتبة يف دونه هو

 املستعان. واهلل «املعاد ادز» حتقيق يف عبدالقادي

 القرآن من الرصحية الصحيحة ولألدلة األحاديث عليه دلت كام منامية، يؤية هنا بالرؤية واملراد

 ذلك عىل يدل واحلديث املنامية، الرؤية يف نزاع السلف وبني بالعني الدنيا يف يرى ال اهلل أن والسنة

 الدنيا. يف ىالير أنه بينهم خالف فال البرصية الرؤية وأما ،

 األئمة من وال الصحابة من أحد به يقل ،ومل ذلك عىل دليل فال الدنيا يف البرصية الرؤية وأما

  أعلم. واهلل (1/105) املسائل جامع يف  اإلسالم شيخ قاله . املشهويين
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 [املالئكة ]يففصل

 املهالك عن العباد وحفظ ،األعامل كتابة عىل موكلون ،مالئكة تعال وهلل

 ،والرشد باخلري للعبد (1)ويلمون ،واحلسنات اخلريات إل والدعوة ،واملهاو 

ونَ  الَ ﴿و ،عنه يتوجاوز ال ،معلوم مقام منهم واحد لكل م   َما اهللَ  َيع ص   أََمَره 

َعل ونَ  ونَ  َما َوَيف  َمر   .[6:]التحريم﴾ي ؤ 

 ،فيهم وترصف ،آدم البن رش ملة هلم ،الشياطني سبحانه اهلل خلق ومن 

 .الدم جمرى آدم ابن من وجتر 

                        
ة   :(4/203) «النهاية» يف األثري ابن قال (1)  أو امللك امإمل أياد ،القلب يف تقع واخلطرة اهلمة :الل م 

 فهو الرش خطرات من كان ومن ،امللك من فهو اخلري خطرات من كان فام ،منه والقرب به الشيطان

 اهـ .الشيطان من
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  الكبائر أصحاب ]يففصل

  اإليامن[ يف االستثناء و واإلمامة املسلمني من                 

 ،جائز الكبائر عن والعفو ،الناي يف املسلم الكبرية صاحب خيلد وال

 الرسل ةوبعث .العوائد خرق باب من ،جائز توبة بال مات عمن عفوها وكذلك

 معصومون وهم ،حق ألسنتهم عن والنهي باألمر عباده اهلل وتكليف ،اخللق إل

 عنها. اهلل يعصمهم الكبائر عىل ايواإلرص ،الكفر من

 :تعال لقوله ،واجلن اإلنس جلميع مةعا  وسلم عليه اهلل صىل نبينا ودعوة 

ونَ ﴿  .[1:﴾]الفرقانَنِذيًرا لِل َعاملنَِيَ  لِيَك 

 يقدي ال ما العموم من وفيه (1)«.كافة اخللق إل بعثت» :مسلم وحلديث 

 .قديه

 الفتنة إل يؤد  ال أن برشط واجب ،املنكر عن والنهي باملعروف واألمر

 .قبوله يظن وأن

                        
 آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال عنه اهلل ييض هريرة أيب عن (523) برقم مسلم يواه (1)

 ،الغنائم يل وأحلت ،بالرعب ونرصت ،الكلم جوامع أعطيت :بست األنبياء عىل فضلت» :وسلم

  .«النبيون يب وختم ،كافة اخللق إل وأيسلت ،ومسوجًدا طهوًيا األيض يل وجعلت

 خاصة قومه إل يبعث النبي وكان» :وفيه ،(431) برقم اَم عنه اهلل ييض جابر عن البخاي  ويواه

  .«كافة الناس إل وبعثت

  .احلديث تقدم وقد «وأسود أمحر كل إل عثتب» :بلفظ ،جابر عن (521) برقم مسلم ويواه
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 الناس من بقي ما ،قريش يف وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول بعد واخلالفة

 يقر وال عليهم خيرج وال ،فيها ينازعهم أن الناس من ألحد وليس (1)،اثنان

 .الساعة قيام إل هبا لغريهم

 اهلل صىل النبي عثب   ذ  م   ،والفوجاي األبراي األئمة مع قائم ماض   واجلهاد

 عدل وال رجائ جوي يبطله ال ،الدجال األمة آخر يقاتل أن إل ،وسلم عليه

 .عادل

 لوكوم ،السالطني مع واحلج ،واألضحى الفطر :والعيدان ،واجلمعة

 .أتقياء  عدوالً  برية يكونوا مل وإن ،اإلسالم

 فيها عدلوا إليهم والغنائم ،والفيء ،واألعشاي ،واخلراج ،الصدقات ودفع

 ،طاعته من ايدً  ينزع وال ،الناس أمر وجل عز اهلل هوال   ملن واالنقياد ،جايوا أو

 .اخمرًج و افرًج  له اهلل جيعل حتى بسيف عليه خيرج وال

 ذلك فعل فمن ،بيعته ينكث وال ،عيويط يسمع ،السلطان عىل خيرج وال

 .حقه يمنعه وال ،للوجامعة مفايق ،خمالف ،مبتدع فهو

 نفسك فقدم ابتليت فإن ،لزومها واجب ،ماضية سنة الفتنة يف واإلمساك

 ولسانك يدك اكفف ولكن ،لسان وال بيد الفتنة عىل تعن وال ،دينك دون

 .وهواك

                        
 يسول قال :قال اَم عنه اهلل ييض عمر ابن عن (1120) ومسلم (3501) برقم البخاي  يواه (1)

 عن وجاء .«اثنان منهم بقي ما قريش يف األمر هذا يزال ال» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل

  .بنحوه غريه
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 حتى ،بسيفه غلبهمو ،به ويضوا ،الناس عليه واجتمع ،اخلالفة ويل ومن

 ليس فيام خمالفته وحرمت ،طاعته وجبت ،املؤمنني أمري وسمي ،خليفة صاي

 السلطان أمرك وإن .املسلمني عصا وشق ،عليه خلروجاو ،ولرسوله هلل بمعصية

 عليه. خترج أن لك وليس ،البتة تطيعه أن لك فليس ،معصية هلل هو بأمر

 ماضية سنة هي بل .للشك يكون ال أن غري ،جائز اإليامن يف واالستثناء

 اهلل شاء إن مؤمن أنا :يقول فإنه ؟أنت مؤمنأ :الرجل سئل ولو ،العلامء عند

  ويسله. وكتبه ومالئكته باهلل منتآ :يقول أو ،اهلل أيجو مؤمن أو   تعال

                    ،يزيد بن وأسود (2)،قيس بن وعلقمة (1)،مسعود ابن عن ذلك يو 

                        
 يقم (1/21) «املصنف» ويف ،(22) يقم «اإليامن» يف شيبة أيب بن بكر أبو يواه ، صحيح(1)

 أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي ،(655) برقم «السنة» يف أمحد بن وعبداهلل ،(10422)

  (01) برقم «الشعب» يف والبيهقي ،(1010) يقم «واجلامعة السنة

 إين :قل :قال .مؤمن إين :اهلل عبد عند يجل قال علقمة عن إبراهيم عن كهيل بن سلمة طريق من

  .ويسله وكتبه ومالئكته باهلل نؤمن لكنا ،اجلنة يف

 ،(10) يقم «اإليامن» يف وأبوعبيد ،(11/120)  مصنف آخر يف املطبوع اجلامع يف معمر ويواه

 يف بطة وابن ،(661) برقم «السنة» يف أمحد بن وعبداهلل ،(1/29) «املصنف» يف شيبة أيب وابن

-1009) برقم «واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي ،(1111) قمي «اإلبانة»

  .صحيح وهو .نحوه مسعود ابن عن شقيق وائل أيب طريق من (1011

 مل وهو .مسعود ابن عن احلسن طريق من (9) برقم «اإليامن» يف عبيد أيب عند :أخرى طريق وله

  .تقدم بام صح قد لكن ،منه يسمع

 يقم «اإليامن» يف شيبة أيب وابن ،(15و11) يقم «اإليامن» كتاب يف أبوعبيد يواه، صحيح (2)

 يف سعد وابن ،(020) برقم «السنة» يف أمحد بن وعبداهلل ،(11/15) «املصنف»و ،(05)

 برقم «اإلبانة» يف بطة وابن ،«اآلثاي ُتذيب» يف جرير وابن ،(6/51) «الطبقات»

 ،(1346) برقم «السنة» يف واخلالل ،(02يقم) «عبالش» يف والبيهقي ،(1211و1113)
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   املعتمر بن ومنصوي ،األجدع بن ومرسوق ،سلمة بن شقيق وائل (1)[أيب]و

 ،عياض بن وفضيل ،الضبي مقسم بن ومغرية (2)،النخعي براهيمإو

 .وغريهم

ل ن  ﴿ :تعال اهلل قال ،يقني عىل استثناء وهذا خ  وِجدَ املَ  َلتَد   اهلل َشاءَ  إِن   َرامَ احلَ  س 

 .[20:﴾]الفتحآِمننِيَ 

                                                        
 :قال ؟أنت مؤمن :لعلقمة يجل قال :قال إبراهيم طريق من (215) برقم «الرشيعة» يف واآلجر 

  .صحيح وهو .اهلل شاء إن أيجو
(1)

 أثبتناه. ما والصواب ، أبو املطبوع يف 
(2)

 ،(652) برقم «السنة» يف أمحد بن هللوعبدا ،(24) برقم «اإليامن» يف شيبة أيب ابن يواه، صحيح 

 يف واآلجر  ،(1211 و1209 و1201) برقم «اإلبانة» يف بطة وابن ،(1343) واخلالل

 وهو .أيجو :فقل ؟أنت أمؤمن لك قيل إذا :قال إبراهيم عن (219 و215) برقم «الرشيعة»

  .صحيح

 يف بطة وابن ،(649) برقم «سنةال» يف أمحد بن وعبداهلل ،(12) برقم «اإليامن» يف أبوعبيد ويواه

 اعتقاد أصول رشح» يف والاللكائي ،(290) «الرشيعة» يف واآلجر  ،(1205) برقم «اإلبانة»

 لك قيل إذا :إبراهيم يل قال :قال حمرز بن حمل طريق من (1010) يقم «واجلامعة السنة أهل

 .ويسله وكتبه ومالئكته باهلل آمنت :فقل ؟أنت أمؤمن

 وهو .فذكره إبراهيم وعن ،عمرو بن فضيل طريق من (4/224) «احللية» يف أبونعيم ويواه

  .صحيح

 «واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف الاللكائي حشد وقد ،آثايهم أجد مل والباقون

 .هذا يف السلف آثاي من مجلة  ،(6900 )ص «اإليامن» يف وأبوعبيد ،(915 5/960)



                                                             100 

 

 [احلالل وأخذ واملعايص اجلدال ]يففصل

 فيام واملناظرة ،القدي يف واخلصومة ،الدين يف واملراء اجلدال وينكرون

 للروايات بالتسليم ،دينهم من فيه ويتنازعون ،اجلدل أهل فيه تناظري

 ينتهي حتى ،عدل عنعدالً  ،الثقات يواها التي اآلثاي به تجاء وبام ،الصحيحة

 .بدعة ذلك ألن ؛ومل كيف يقولون وال ،وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول إل ذلك

 يرض ومل ،باخلري وأمر ،عنه هنى بل ،بالرش يأمر مل تعال اهلل إن :ويقولون

 .له امريدً  كان وإن ،واملعايص والكفر بالرشك

 أن :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول عن تجاء التي باألحاديث ويصدقون

 ،جاء كام (1).«له غفرأف مستغفر من هل» :فيقول ،الدنيا السامء إل ينزل اهلل

ت م   َفإِن  ﴿ :تعال قال امك ،والسنة بالكتاب ويأخذون   يِف  َتنَاَزع 
 
ء دهوه   يَش   اهللِ  إَِل  َفر 

ولِ  س   .[59:﴾]النساءَوالر 

 يف ال واحلديث القرآن يوافق فيام الدين أئمة من سلف من تباعا ويرون

 .اهلل به يأذن مل ما دينهم يف يبتغون وال ،غريه

 َصفًّا َلك  املَ وَ  َيبهَك  َجاءَ وَ ﴿ :قال كام القيامة يوم جييء تعال اهلل أن ويقرون

ا  .[22:﴾]الفوجرَصفًّ

ن  ﴿ :قال كام  ،يشاء كيف خلقه من يقرب تعال اهلل وأن  ِمن   إَِلي هِ  أَق َرب   َوَنح 

 .[16 :﴾]قَوِييدِ ال َحب لِ 

                        
  .الصحابة من مجاعة نع  ،خترجيه تقدم  وقد صحيح(1)
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 .وفاجر بر ،سني إمام كل خلف واجلامعة واجلمعة العيد ويرون

 .واحلرض السفر يف ويرونه ،سنة اخلفني عىل املسح ويثبتون

 اهلل بعث منذ ،كانوا وأينام ،كانوا من ،للمرشكني اجلهاد فرض ويثبتون

 الدجال. تقاتل عصابة آخر إل لصدقوا باحلق يسوله

 هلم والنصيحة والسداد بالصالح املسلمني الئمة الدعاء يرون ذلك وبعد

 .الفتنة يف يقاتلوا ال وأن بالسيف. عليهم خيرج وال ،ولعامتهم

 .إليهم تصل موُتم بعد  ،عليهم والصدقة املسلمني ملوتى الدعاء وأن

 كائن السحر وأن ،كافر الساحر وأن ،سحرة الدنيا يف بأن ونويصدق

 الدنيا. يف موجود

 .وفاجرهم مؤمنهم القبلة أهل من مات من كل عىل الصالة ويرون

 أو كانت حالالً  عباده يرزقها ،تعال اهلل قبل من األيزاق أن ويقرون

 .احرامً 

 .وخيبطه ويشككه لْلنسان يوسوس شيطانال وأن

 عليهم. تظهر بآيات تعال اهلل همخيص أن جيوز قد الصاحلني وأن

 واهلل ،أياد ما هبم فعل شاء نإو ،عذهبم شاء إن اهلل إل أمرهم األطفال وأن

 يعملون. كانوا بام أعلم

 .اهلل بيد األمر وأن ،يكون ذلك أن وكتب ،العباد يعمل ما يعلم واهلل

 ،عنه اهلل هنى عام واالنتهاء ،اهلل أمر بام واألخذ ،اهلل حكم عىل الصرب ويرون

 للمسلمني. والنصيحة هلل العمل الصوإخ

 مسلم. ولكل اإلسالم جلامعة لنصيحةوا العابدين يف اهلل بعبادة ويدينون
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 وشهادة ،الزوي وقول ،والرسقة ،اخلمر ورشب ،والزنى ،الكبائر واجتناب

 والتفاخر ،والعوجب ،الناس عىل زدياءواال ،والكرب ،والفخر ،واملعصية ،الزوي

 .األحساب يف والطعن ،باألنساب

 التدبر مع ،القرآن بقراءة والتشاغل ،بدعة إل عدا كل جمانبة ويرون

 من حال كل يف هبا والتمسك ،األحاديث وديس ،اآلثاي وكتابة ،واإلمعان

 ،اخللق وحسن ،واالستكانة التواضع مع ،السنة يف والنظر ،والرضا السخط

 املآكل وتفقد ،والسعاية ،والنميمة الغيبة وترك ،األذى وكف ،املعروف وبذل

 .احلالل وجه عىل ،واملشايب

 وأخطأ جهل فقد وجهه من املال وطيب والتوجايات املكاسب حرم ومن

 فالرجل ،ويسوله اهلل أحلها وقد ،حالل وجهها من املكاسب بل ،وخالف

 يرى ال أنه ىلع ذلك ترك نإف ،يبه فضل من وعياله نفسه عىل يسعى أن له ينبغي

 .خمالف فهو املكتسب

 وأخباي ،صحاح ويوايات وسنن وآثاي ،وجل عز اهلل كتاب هو إنام والدين

  ،ابعًض  بعضها يصدق ،الصحيحة املعروفة القوية بالرواية ،الثقات عن صحيحة

 منو والتابعني هوأصحاب وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول إل ذلك ينتهي حتى

 بالسنة املتمسكني هبم املقتدى املعروفني األئمة من بعدهم ومن تبعهم

 يرمون وال ،بكذب فيهم طعني   وال ،ببدعة يعرفون ال ،باآلثاي واملتعلقني

 واضحات إل يرجع أن َتييز أدنى له من عىل جيب أنه مع .احلق أهل بخالف

 .الرضوية بقدي عليه خفي فيام ويقلد ،والسنة الكتاب
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 من ،والسنة الكتاب خدمة يف ولو ،بتصانيفه األيض أحدهم يمأل وقد

 يف ساع ،التقليد من له اتفق ما عىل جاثم ذلك مع هوو ،هلام والرشح التفسري

 وجد ملا ثرؤم ،ويسوله اهلل لقول مطرح ،بالتعسف ولو ،إمامه مذهب نحره

 .سلفه عليه

 املحاكمة منه يطلب ال أومعاند ،لواجله الغفلة يف مغموي إال هذا ينكر وال

 اإليامن من بلمعة حظي أو ،اهلل كتاب هاب ولو ،سبحانه اهلل يد  بني إال

 وأنصف. لعرف ،اخلوف من ةمذق أو ،اإلخالص من شمة أو ،الصادق

 النبي يأيت :قال حاتم بن عد  عن واملعاجم واملسانيد السنن أهل أخرج

وا﴿ براءة: ةسوي يف يقرأ وهو وسلم عليه اهلل صىل َذ  م   اخت  بَاَيه  بَاهَن م   أَح  ه   َوي 

َباًبا  ولكنهم يعبدوهنم يكونوا مل هنمإ أما» :فقال [31:]التوبة﴾اهللِ  د ونِ  ِمن   أَي 

 (1)«.هحرمو شيئا عليهم حرموا وإذا أحلوه شيئا أحلوا إذا كانوا

                        
 ،(3095) برقم والرتمذ  ،(16633-16631 يقم 14) «تفسريه» يف الطرب  جرير ابن يواه (1)

 السنن» يف والبيهقي ،(0/106) «الكبري التاييخ» يف والبخاي  ،(6/1014) حاتم أيب وابن

 عن اجلزي  أعني بن غطيف عن املالئي حرب بن عبدالسالم طريق من (10/116) «الكربى

  .فذكره .حاتم بن عد  عن سعد بن مصعب

 ،حرب بن عبدالسالم حديث من إال نعرفه ال ،غريب حديث هذا :عقبه الرتمذ  وقال

  اهـ .احلديث يف بمعروف ليس أعني بن وغطيف

 يف حبان ابن وذكره ،حرب بن وعبدالسالم فروة أيب بن إسحاق ، غطيف عن يوى وقد :قلت

 .مرتوك إسحاق ألن ؛عني جمهول فغطيف .«التهذيب ُتذيب» يف كام الدايقطني وضعفه «الثقات»

 ،(16631 و16636-16634 /يقم14) جرير ابن يواه ،اموقوفً  حذيفة حديث من شاهد وله

 حبيب طريق من (10/116) «الكربى» يف والبيهقي ،(6/1014) «التفسري» يف حاتم أيب وابن

  .حذيفة عن البخرت  أيب عن ثابت أيب بنا
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 ،إليهم واالطمئنان ،هبم الظن حسانإ اءسو ليس أنه هذا وظاهر

 .يسله وكالم اهلل كالم عن بكالمهم واالستغناء

 افرقً  وصايوا ،ملتبوعه كل وتعصب .به وأيسخ منا أخص هم :وقالوا

  .متحزبة اوأحزابً  ةمتفرق

 .بالنعل النعل حذو املاضية األمم مسلك األمة هذه وسلكت

 ،النبوية املعوجزات من وهو ،انويً مع اتواترً  االفرتاق أحاديث تواترت وقد

 ومجع ،اجلاه من الدنيا حب إال األمة هذه ويف اخلالية األمم يف  هذا عىل حيمل ومل

 ويةنيالد واملرافق ،العيش وطيب ،احلاجات نوجاحإو ،املرام وإسعاف ،احلطام

 .بالسوء األماية النفس هويةأو

                                                        
 أيب عن (16643/يقم14) جرير ابن عند ،السائب بن عطاء تابعه قد لكن ،مدلس بوحبي

 يف كام ،ةمرسل حذيفة عن فريوز( بن )سعيد البخرت  أيب ية يوا لكن .فذكره .حذيفة عن البخرت 

  .(120)ص «التحصيل حتفة»

 :قال احلسني ابن حدثني :قال (16641 يقم14) جرير ابن يواه ،عباس ابن قول من شاهد وله

 دون من اأيبابً  ويهباهنم أحبايهم ﴿اختذوا السد  عن أسباط حدثنا :قال املفضل بن أمحد حدثنا

 ،فأطاعوهم اهلل بمعصية أمروهم ولكن ،هلم يسوجدوا أن يأمروهم مل :عباس بن عبداهلل قال اهلل﴾

  .حسن وسنده .اأيبابً  بذلك اهلل فسامهم

 وهي ،العوفيني بسلسلة (16640 يقم/14) يرجر ابن عند ،عباس ابن عن أخرى طريق وله

 .اآلية تفاسري هذا وعىل .ضعيفة

 تصحيحه يبعد وال ، الرتمذ  وصحيح20صـ املرام غاية قي مرفوًعا األلباين العالمة حسنه وقد

 منقول وال فيه للرأ  جمال ال فيام الصحايب تفسري أن 532-530صــ النكت يف احلافظ ذكر فقد

 . أعلم واهلل ذلك يف خالف عىل ، الرفع حكم له العرب لسان عن
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 ،بالباطل احلق نيلبسو ،األحياء من كثري يف وجربناه ،ذلك يأينا وقد

 عند ينفق ما إل املوصلة الطريقة ويسلكون ،يعلمون وهم احلق ويكتمون

 بربك اخللق تعدل أن فإياك احلق. حقائق إل يوصل ما ويدعون ،الناس

 .عليه وتؤثرهم

 وال ضالني غري ،مهديني هداة واجعلنا ،اخلالص اإليامن زينةب زينا اللهم

 ونعاد  ،أحبك من بحبك نحب ،ألعدائك اوحربً  ،ألوليائك سلاًم  ،مضلني

 .الرامحني أيحم يا آمني ،الفتن مضالت من وأجرنا ،خالفك من بعداوتك
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 [البدع وترك السنة اتباع ]يففصل

 يف واخلصومات دالاجل وترك ،ومباينتهم ،البدع أهل هوجران السنة ومن

 .والسنة الدين

 .بدعة الدين يف حمدثة وكل

 الدين أصول يف كالمهم إل واإلصغاء ،املبتدعة كتب يف النظر وترك

 ،والكرامية ،واملرجئة ،والقديية ،واجلهمية ،واخلوايج كالرافضة ،وفروعه

 .البدع وطرائق الضاللة فرق فهذه ،عتزلةوامل

 فيه واملختلفون ،األيبعة الطوائف يف كام ،شائع الفروع يف واالختالف

 يمحة واختالفهم ،النص خيالف مل ام ،اجتهادهم عىل متابعون حممودون

 .بينهم فيام الصحابة كاختالف ،والسنة الكتاب أدلة عىل ايً نمب كان إذا (1)،واسعة

 .قوم عند حوجة واتفاقهم األمة أسوة وهم

                        
 َولَِذلَِك  َيبهَك  َيِحمَ  َمن   إاِل   خم  تَلِِفنيَ  َيَزال ونَ  َوالَ ﴿ :تعال اهلل قول وأما ،رش كله اخلالف بل (1)

م    ،االختالف من وعافاهم اهلل يمحهم الذين إال خمتلفون أهنم الناس بحال اإلخباي فاملراد ﴾َخَلَقه 

 .للرمحة اخللق خلق :أ  .لقهمخ ولذلك

 األفهام يف املخالف ويعذي ضادتال اختالف من أيرس هو وهذا ،فهاماأل اختالف يف املصنف وكالم

 اتباعه. اجلميع عىل وجيب واحد فاحلق وإال

 ال :(50) برقم «ةفالضعي» يف  اهلل يمحه األلباين العالمة فقال «يمحة أمتي اختالف» :حديث وأما 

  .له أصل
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 ،اوظاهرً  اباطنً وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول آثاي تباعا طريقهم من ثم

 املهاجرين من األولني السابقني سبل واتباع ،وواضحها السنة ظاهر عىل واملَش

 .ألنصايوا

 بسنتي عليكم» :قال حيث وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول وصية واتباع

 كل فإن األموي حمدثات وإياكم» :قوله إل «املهديني الراشدين اخللفاء وسنة

 (1)«.ضاللة بدعة

َدق   َوَمن  ﴿ :تعال قال كام ،تعال اهلل كالم الكالم أصدق أن علمونوي  أَص 

 .[122:﴾]النساءقِيالً  اهلل ِمنَ 

 ،سواه أحد كل هد  من وسلم عليه اهلل صىل حممد هد  اهلد  وخري

 .واآلثاي احلديث وأهل والسنة الكتاب أهل سموا

 تعلق له مما ،وباطنة ظاهرة وأعامل أقوال من لمالع أهل عليه ما واإلمجاع

 كثر وبعدهم ،الصالح السلف عليه كان ما هو ينضبط الذ  واإلمجاع ،بالدين

 أهل من وغريه أمحد اإلمام أنكره وهلذا ؛حده عىل إمجاع يوجد ومل ،االختالف

 .التحقيق

 بهتوج ما عىل ،املنكر عن وينهون ،باملعروف يأمرون األصول هذه مع وهم

 ولوالة ،لألمة بالنصيحة ويدينون ،واجلمعة اجلامعات عىل وحيافظون ،الرشيعة

 .األموي

                        
  .خترجيه تقدم وقد ، صحيح (1)



                                                             115 

 

 يشد ،كالبنيان للمؤمن املؤمن» :وسلم عليه اهلل صىل قوله معنى ويعتقدون

 (1).أصابعه بني وشبك «ابعًض  بعضه

 وتعاطفهم وترامحهم توادهم يف املؤمنني مثل» :وسلم عليه اهلل صىل وقوله

 (2)«.والسهر باحلمى اجلسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا ،اجلسد كمثل

 ،القضاء بمر والرضا ،الرخاء عند والشكر ،البالء عند بالصرب ويأمرون

 اإيامنً  املؤمنني أكمل» :ويقولون ،األعامل وحماسن ،األخالق مكايم إل يدعونو

 .احلديث يف كام (3)،«اخلقً  أحسنهم

                        
 بني وشبك» :وقوله عنه. اهلل ييض موسى أيب عن (2515ومسلم) (411) برقم البخاي  يواه (1)

 .البخاي  هبا انفرد «أصابعه

  .عنهام اهلل ييض ريبش بن النعامن عن (2516ومسلم) (6011) برقم البخاي  يواه (2)

  :الصحابة من مجاعة عن صح وقد ، صحيح (3)

  عنه: اهلل ييض هريرة أيب حديث -1

 (1/320) «املصنف» يف شيبة أيب بن وأبوبكر ،(520و 402و 2/250) «املسند» يف أمحد يواه

 والرتمذ  ،(4612) برقم وأبوداود ،(20و 11و 10) برقم «اإليامن» ويف ،(21-11/20و)

 ،(4430) رقمب «اآلثاي مشكل رشح» يف والطحاو  ،(2134) برقم والدايمي ،(1162) برقم

 «اإليامن شعب» ويف ،(10/192) «الكربى السنن» يف والبيهقي ،(1/3) «املستديك» يف واحلاكم

 409) برقم «اإلحسان» يف كام حبان وابن ،(0912و 0911و 0900و 20و 26) برقم

 ،(234و 233) برقم «الرشيعة» يف واآلجر  ،(4410) برقم «األوسط» يف والطرباين ،(4106و

 أيب عن (9/241) «احللية» يف وأبونعيم ،(1291و 1244) برقم «الشهاب مسند» يف اعيالقضو

  .به وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل يسول عن هريرة

 .صحيح وهو

  عنها: اهلل ييض عائشة حديث -2
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 ،(19) برقم «اإليامن» ويف ،(1/320) «املصنف» يف شيبة أيب وابن ،(99و 6/40) أمحد يواه

 «املستديك» يف واحلاكم ،(9154) برقم «الكربى» يف والنسائي ،(2612) رقمب والرتمذ 

  .(0913) برقم «الشعب» يف والبيهقي ،(1/53)

  .عائشة من سامًعا قالبة أليب نعرف وال ،صحيح حديث هذا :عقبه الرتمذ  وقال

 (0913) برقم «اإليامن شعب» يف والبيهقي ،(2/202) «التاييخ» يف البخاي  ويواه

 .به عائشة عن عبدالرمحن بن سلمة أيب طريق من

 أيب عن حمفوظني يكونا أن أيجو :-حييى بن حممد وهو – أبوعبداهلل قال :عقبه البيهقي قال ثم

 اهـ .عائشة عن قالبة أيب مرسل الذهل حييى بن حممد قال ما تؤكد والذ  .وعائشة هريرة

 .سنح فاحلديث ،السند يجال أحد الذهل حييى بن وحممد

  عنه: اهلل ييض اخلدي  سعيد أيب حديث -3

 «الشعب» يف البيهقيو ،(605) برقم «الصغري» ويف ،(4419) برقم «األوسط» يف الطرباين يواه

 عن علقمة بن عمرو بن حممد عن عيينة بن حممد عن عباد أيب بن يعقوب طريق من (0914) برقم

  .به سعيد أيب عن سلمة أيب

  .عباد أيب بن يعقوب إال عيينة بن حممد عن احلديث هذا يرو مل :«األوسط» يف عقبه الطرباين وقال

 اهـ .اإلسناد هبذا يعقوب به تفرد :عقبه البيهقي وقال

 اهـ .أعرفه مل القلزمي عباد أيب بن يعقوب وفيه :(1/21) «الزوائد جممع» يف اهليثمي قال

  .«األوسط» يف الطرباين عند «عيينة ابن» لفظة من «بنا» كلمة وسقطت

 ثم ،البرص  املكي العبد  عباد أيب بن إسحاق بن يعقوب :هو ،القلزمي عباد أيب بن ويعقوب

  .(4/536) للسمعاين «األنساب» يف مرتجم .القلزمي

 أيب سألت :(9/203) «والتعديل اجلرح» يف حاتم أيب ابن قال :وقال .ثقة وكان :السمعاين وقال

 اهـ .به بأس ال الصدق وحمله ،عنه أكتب لمف غائب وهو قلزم دمتق ،قلزم يسكن كان :فقال ،عنه

 حسن. سعيد أيب فحديث .السمعاين كالمه ونقل

  :اَم عنه اهلل ييض عبداهلل بن جابر حديث -4

 .صحيح وهو .(34) برقم «األستاي كشف» يف كام البزاي يواه

 عنه: اهلل ييض مالك بن أنس حديث -5

 .(4240) برقم يعىل أيب عند

  .«تهذيبال ُتذيب» يف كام احلديث. ،منكرالبرص  أبوحييى عبداهلل ابن وهو ،زييب سنده ويف

  .ضعيف أنس فحديث
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 عمن وتعفو ،حرمك من وتعطي ،قطعك من تصل أن إل ويندبون

 إل واإلحسان ،اجلواي وحسن ،األيحام وصلة ،الوالدين برب مرونويأ ،ظلمك

 باململوك. والرفق ،السبيل وابن واملساكني اليتامى

 ،حق بغري اخللق عىل واالستطالة ،والبغي واخليالء الفخر عن وينهون

 سفلها. عن وينهون ،األخالق بمعايل ويأمرون

 للكتاب متبعون فيه هم فإنام وغريه هذا من ويفعلونه يقولونه ما وكل

 عليه اهلل صىل احممدً  به اهلل بعث الذ  اإلسالم دين هي وطريقتهم ،والسنة

 يف كلها ،فرقة وسبعني ثالث عىل ستفرتق أمته أن النبي أخرب ملا لكن ،وسلم

 (1).اجلامعة وهي اواحدً  إال الناي

 (2).«وأصحايب اليوم عليه أنا ما مثل عىل كان من هم» :قال أنه حديث ويف 

 السنة أهل هم الشوب عن اخلالص املحض باإلسالم املتمسكون صاي

 ومصابيح ،اهلدى أعالم ومنهم ،والشهداء الصديقون وفيهم ،واجلامعة

 .املذكوية الفضائلو ،املأثوية املناقب أويل ،الدجى

 الطائفة وهم ،هدايتهم عىل املسلمون أمجع الذين الدين أئمة وفيهم

 أمتي من طائفة تزال ال» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول فيها قال التي املنصوية

 (1)«.الساعة   تقوم حتى خذهلم من وال خالفهم من يرضهم ال احلق عىل ظاهرة

                                                        
  :احلسن مرسل -6

 .مرسل وهو ،(40-11/46) «املصنف» يف شيبة أيب ابن يواه

  .اهلل شاء إن خترجيه سيأت (1)

  .اهلل شاء إن خترجيه سيأت (2)
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 والسنة لكتاباب عتقاداال يف فصل

 أمرين فيكم تركت» :قال وسلم عليه اهلل صىل النبي أن بلغه أنه مالك عن

 (2)«. وسلم عليه اهلل صىل يسوله وسنة ،اهلل كتاب :هبام َتسكتم ما تضلوا لن

                                                        
  :منهم بةالصحا من مجاعة عن جاء (1)

  .104-(1030) اإلماية كتاب يف ومسلم (3641) يقم البخاي  يواه ،معاوية

 .(1921) ومسلم (3640) يقم البخاي  يواه ،شعبة بن املغرية

 (.1920يقم) مسلم عند وثوبان

 (.1923) برقم مسلم عند عبداهلل بن وجابر

 (.1922) برقم مسلم عند سمرة بن وجابر

 (.1924) برقم سلمم عند عمرو بن وعبداهلل

  (.1925) برقم مسلم عند وقاص أيب بن وسعد

  .فذكره بلغه أنه (2/199) «املوطأ» يف مالك يواه، ضعيف (2)

 وابن ،(1/93) «املستديك» يف احلاكم يواه عنه، اهلل ييض هريرة أيب حديث من شاهد وله

 موسى بن صالح حدثنا :قال الضبي عمرو بن داود طريق من (24/331) «التمهيد» يف عبدالرب

  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال هريرة أيب عن صالح أيب عن يفيع بن عبدالعزيز حدثنا :قال الطلحي

 .فذكره وسلم. آله وعىل عليه

  .مرتوك الطلحي موسى بن وصالح

 أبيه عن أويس أيب بن إسامعيل طريق من (1/93) احلاكم يواه ،عباس ابن حديث من شاهد وله

 وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول أن :عباس ابن عن عكرمة عن الديل زيد بن ثوي عن

 .فذكره .. :قال

  .ضعيفان وأبوه وإسامعيل

 بن وكثري .(24/331) «التمهيد» يف الرب عبد ابن يواه ،عوف بن عمرو حديث من شاهد وله

  .ضعيف فاحلديث .عني جمهول :وأبوه ،مرتوك :عوف بن عمرو بن عبداهلل
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 تايك إين» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال  :قال أيقم بن زيد وعن 

 حبل ،اهلل كتاب وهو :اآلخر من أحدمها بعد  تضلوا لن به َتسكتم إن ما فيكم

 عل يردا حتى يفرتقا ولن ،بيتي أهل وعرتت ،األيض إل السامء من ممدود

 (1).الرتمذ  أخرجه «فيهام ختلفوين كيف فانظروا ،احلوض

                        
 بن حبيب عن األعمش عن فضيل بن حممد طريق من (3011) برقم الرتمذ  يواهو ، صحيح (1)

  .فذكره ..أيقم بن زيد عن ثابت أيب

 «اآلثاي مشكل رشح» يف والطحاو  ،(1464 و1141) برقم «الكربى» يف النسائي ويواه

 من (4969 /يقم5) «الكبري» يف والطرباين ،(1555) يقم «السنة» يف عاصم أيب وابن ،(1065)

  .عوانة أيب طريق

 أيب عن ثابت أيب بن حبيب عن األعمش عن سليط بن الكريم عبد بن وسعيد :الطرباين وزاد

  .فذكره ..أيقم بن زيد عن الطفيل

 عباس ابن غري من يسمع مل إنه :املدين بن عل قال .زيد من وال الطفيل أيب من يسمع مل وحبيب

  .(60)ص «التحصيل حتفة» يف كام ،الصحابة من وعائشة

 عن الطفيل أيب عن أبيه عن كهيل بن سلمة بن حممد طريق من (110-3/109) احلاكم ويواه

  .اه   و :« املرتوكني الضعفاء» يف الذهبي قال كهيل بن سلمة بن وحممد .فذكره ..أيقم بن زيد

 بن حكيم عن الغنو  كريب بن عبداهلل بن طريق من (4901 و2611) «الكبري» يف الطرباين ويواه

 ،الصدق أهل من :الساجي قال الغنو  بكري بن وعبداهلل .فذكره ..زيد عن الطفيل أيب عن جبري

 .«اللسان» يف كام مناكري عد  ابن له وذكر .بقو  ليس

 :وفيه فذكره ..زيد عن حيان بن يزيد طريق من (2401) برقم «مسلم صحيح» يف واحلديث

 .« ...بيتي أهل يف اهلل أذكركم بيتي أهلو»

 وأمحد ،(10/506) شيبة أيب ابن يواه سعيد أيب حديث من شاهد املصنف ذكره الذ  لفظلو

 ،(1020 و1021) وأبويعىل ،(3011) برقم والرتمذ  ،(1554) عاصم أيب وابن ،(3/14)

  .فذكره ..امرفوعً  سعيد أيب عن العويف عطية طريق من (363) برقم «الصغري» يف والطرباين

  .ومدلس ،وشيعي ،ضعيف :العويف سعيد ابن وهو وعطية
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 رشح» يف والطحاو  ،(1551) برقم «السنة» يف عاصم أيب ابن يواه ،عل حديث من شاهد وله

 بن عمر بن حممد عن زيد بن كثري عن العقد  عامر أيب طريق من (1060) برقم «اآلثاي مشكل

  .حسن وهو .فذكره ..امرفوعً  عل عن أبيه عن عل

 .عل عن ياألعو احلايث طريق من (2612) «األستاي كشف» يف كام البزاي عند أخرى طريق وله

  .ثياحلا تكذيب عىل واجلمهوي

 /يقم3) «الكبري» يف والطرباين ،(3016) برقم الرتمذ  يواه ،جابر حديث من شاهد وله

 عن األنامطي ناحلس بن زيد عن الرتمذ ( )شيخ الكويف عبدالرمحن بن نرص طريق من (2610

  .فذكره ..امرفوعً  جابر عن أبيه عن حممد بن جعفر

  .«التهذيب ُتذيب» يف كام .احلديث منكر :أبوحاتم قال األنامطي احلسن بن وزيد

 بن حاتم طريق من 140-(1211) (يقم190-2/116) «مسلم صحيح» يف جابر وحديث

  .منكرة جابر حديث يف العرتة فزيادت .العرتة يذكر ومل  ،به جعفر عن إسامعيل

 يف وأمحد ،(240) يقم «املنتخب» يف محيد بن عبد يواه ،ثابت بن زيد حديث من شاهد وله

 «الكبري» يف والطرباين ،(054) برقم عاصم أيب وابن ،(190-119 و112-5/111) «املسند»

 ..امرفوعً  زيد عن حسان بن القاسم عن الربيع بن الركني عن رشيك طريق من (4921-4923)

 .فذكره

 .ثقات يجاله وبقية .ضعيف :القايض اهلل عبد ابن وهو ورشيك

 أيب بن حبيب عن األعمش عن رشيك عن طريقني من (4900) يقم «الكبري» يف الطرباين ويواه

 .فذكره ..امرفوعً  زيد عن الطفيل أيب عن ثابت

 كام الطفيل يبأ من يسمع مل وحبيب .احلفظ يسء ألنه ؛رشيك أوهام من االختالف هذا ولعل

 .اآنفً  تقدم

 طريق من (3052و2613) «الكبري» يف الطرباين يواه ،أسيد بن حذيفة حديث من شاهد وله

 وزيد .فذكره ..امرفوعً  حذيفة عن الطفيل أيب عن خربوذ بن معروف عن األنامطي احلسن بن زيد

  .مرتوك أنه :حاتم أيب قول تقدم احلسن بن

 منهاج( يف اهلل يمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال فقد العرتة فظل ،أما صحيح احلديث فباجلملة

 (:0/311) )النبوية السنة

 قالوا صحتها اعتقدوا والذين احلديث من ليست إهنا وقال الزيادة هذه يف احلفاظ من واحد غري طعن وقد)

 السنة أهل من طائفة قاله وهذا ضاللة عىل يتفقون ال هاشم بنو هم الذين العرتة جمموع أن عىل يدل إنام

 آله وعىل عليه اهلل صىل النبي كان إذا مسلم يف الذ  واحلديث ،وغريه يعىل أيب القايض أجوبة من وهو
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 علينا أقبل ثم ،يوم ذات اهلل يسول بنا صىل :قال سايية بن العرباض وعن 

 فقال ،القلوب منها ووجلت ،العيون منها ذيفت ،بليغة موعظة فوعظنا ،بوجهه

 أوصيكم» :قال ؟إلينا تعهد فامذا ،مودع موعظة هذه كأن !اهلل يسول يا :يجل

 بعد  منكم يعش من فإنه ،احبشيً  اعبدً  كان وإن ،والطاعة والسمع اهلل، بتقوى

 َتسكوا املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنتي فعليكم  ،اكثريً  ااختالفً  فسريى

 ،بدعة حمدثة كل فإنه ،األموي وحمدثات وإياكم ،بالنواجذ عليها عضواو هبا

 (1).والرتمذ  داودأبو أخرجه «ضاللة بدعة وكل

 بوجميع العاض يتمسك كام هبا َتسكوا :أ  ،«عليها عضوا» :ومعنى

 .أرضاسه

 أال» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال يكربمعد بن املقدام وعن 

 وبينكم بيننا فيقول: أييكته، عىل متكئ وهو عني احلديث هيبلغ يجل عسى هل

 حرمناه، احرامً  فيه وجدنا وما ،استحللناه حالالً  فيه وجدنا فام ،تعال اهلل كتاب

                                                        
 قبل الوداع حوجة يف به الوصية تقدمت قد أمر وهذا اهلل كتاب باتباع الوصية إال فيه فليس قاله قد وسلم

 تقدم ما يذكروا أن يقتيض هبم األمة وتذكري بيتي أهل يف اهلل أذكركم قال لكن العرتة باتباع يأمر مل وهو ذلك

 (اهـ.بيانه تقدم قد أمر وهذا ظلمهم من واالمتناع حقوقهم إعطائهم من ذلك قبل به األمر

-4/355) الصحيحة األحاديث سلسلة يف اهلل يمحه األلباين العالمة وجهها صحتها وعىل

 يل: (بام1061برقم361

 يف صهره الشيعةمن يقصده ما عىل وليس والسنة بالكتاب املتمسكون هم البيت بأهل املراد أن -1

 . الناس أضل من كانوا وإن بأعياهنم أناس

 . منهم العلامء أو -2

  بترصف.  اهـ أعلم واهلل منهم. الصاحلني طريقة أو -3

 هنا. إعادته عن يغني بام ،خترجيه تقدم (1)
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 داودأبو أخرجه «اهلل حرم كام وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول حرم ما وإن  

 (1).والرتمذ 

 .بمعناه وذكر «معه ومثله الكتاب أوتيت إين أال» :أوله يف داودأبو زادو 

 .عليه اتكئ ما كل هو :وقيل .اجلملة يف الرسير  «:األييكة»و

 اهلل صىل  اهلل يسول قال :قال األشعر  قيس بن اهللعبد موسى أيب وعن 

 غيث كمثل ،والعلم اهلدى من به تعال اهلل بعثني ما مثل إن» :وسلم عليه

 والعشب الكأل، فأنبتت املاء، قبلت طيبة طائفة منها فكانت ،اأيًض  أصاب

 منها، فرشبوا الناس، هبا اهلل فنفع املاء، أمسكت أجادب، منها وكان الكثري،

 وال ماء، َتسك ال قيعان، هي إنام أخرى، منها ئفةطا وأصاب وزيعوا، وسقوا

 فعلمه به، تعال اهلل بعثني بام ونفعه اهلل، دين يف فقه من مثل فذلك كأل، تنبت

                        
 ،(619) يقم «األموال» يف يهزنوجو وابن ،(132و131-4/130) أمحد يواه، صحيح (1)

 ويف ،(600-20/661) «الكبري» يف والطرباين ،(2664) برقم والرتمذ  ،(4604) وأبوداود

 ،(4/209) «اآلثاي معاين رشح» يف والطحاو  ،(1941و 1111 و1061) «الشاميني مسند»

 «السنن» يف والبيهقي ،(4/210) والدايقطني ،(12)يقم «اإلحسان» يف كام حبان وابن

 «التمهيد» يف عبدالرب وابن ،(90) «الرشيعة» يف واآلجر  ،(6/549) والدالئل ،(9/332)

 كرب معد  بن املقدام عن (263 و262) برقم «تفقهوامل الفقيه» يف واخلطيب ،(1/149-150)

  .فذكره ..امرفوعً  الكند 

 واحلديث .وغريه أمحد عند وكذا ،« ..أوتيت إين أال» :املصنف ذكر كام داود أيب عند وأوله

  .صحيح

  له. املصنف ذكر عند اهلل شاء إن قريبًا خترجيه وسيأت صحيح، وهو ،يافع أيب حديث من وجاء
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 «به أيسلت الذ  تعال اهلل هدى يقبل ومل ،ايأًس  بذلك يرفع مل من ومثل وعلمه،

 (1).الشيخان يواه

 هد   اهلد وأحسن ،اهلل كتاب احلديث أحسن إن) :قال مسعود ابن وعن

 أنتم وما ،آلت توعدون وإنام ،حمدثاُتا األموي ورش ،وسلم عليه اهلل صىل حممد

 (2)البخاي . يواه (.بمعوجزين

 يف أحدث من» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قالت عائشة وعن 

 .داودوأبو الشيخان أخرجه «يد فهو منه ليس ما هذا أمرنا

 (3)«.يد فهو أمرنا عليه ليس عمالً  عمل من» :يواية ويف

 من اهلل هداه فيه ما اتبع ثم ،اهلل كتاب تعلم من) :قال عباس ابن وعن

 (4)(.اآلخرة يف احلساب سوء ووقاه ،نياالد يف الضاللة

 كونوا ،كنهايها ليلها ،الواضحة عىل تمك  رِ ت  ) :قال اخلطاب بن عمر وعن

 (1)(.الكتاب يف والغلامن األعراب دين عىل

                        
 (.2212) برقم ومسلم (،09) برقم البخاي  يواه (1)

 (.0200) برقم البخاي  يواه (2)

 آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول أن :عائشة عن 11-(1011) برقم مسلم يواه اللفظ هذا (3)

 :موضعني يف البخاي  وعلقه .«يد فهو أمرنا عليه ليس الً عم عمل من» :قال وسلم

  .(4/416) النوجش باب-60 البيوع كتاب-34 :يف :األول 

 أو العامل اجتهد إذا باب-20 والسنة بالكتاب االعتصام كتاب -96:يف :الثاين

  .الفتح من ،(13/329احلاكم)

 ومسلم (1690) البخاي  يواه .«يد فهو منه ليس ما هذا أمرنا يف أحدث من» :لفظ عليه واملتفق

  .تقدم وقد الرواية هذه قبل املذكوي وقد .(4606) برقم داود وأبو10-(1011)

  .إسناد بدون ذكره (1) برقم «األصول جامع» غري يف أيه مل (4)
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 (الكتاب أم عليه منهج :اجلادة عىل تركتم) :قال طالب أيب بن عل وعن

 (2).زينيَ  اأخرجه

 ياحل فإن ،مات قد بمن فليستن امستنً كان من) :قال أنه مسعود ابن وعن 

 أفضل كانوا وسلم عليه اهلل صىل حممد أصحاب أولئك ،الفتنة عليه تؤمن ال

 تعال اهلل اختايهم ،اتكلفً  وأقلها ،علاًم  وأعمقها ،ابً قلو أبرها ،األمة هذه

 ،فضلهم هلم فاعرفوا ،دينه وإلقامة ،وسلم عليه اهلل صىل نبيهم لصحبة

 كانوا فإهنم ،وسريهم خالقهمأ من استطعتم بام وَتسكوا ،أثرهم عىل واتبعوهم

 (3).نيزيَ  أخرجه (املستقيم اهلد  عىل

                                                        
 يمحه العزيز عبد بن عمر عن سند (بدون12) برقم األصول جامع يف األثري ابن ذكره ضعيف  (1)

  ضعيف. فهو عمرَ  يديك مل وعمر   ...فذكره، قال أنه اخلطاب بن عمر إل ينميه اهلل

 معاوية بن يزين :هو  ويزين سند بدون (13برقم) األصول جامع يف األثري ابن ذكره عل أثر (2)

 جتريد» كتاب صاحب ،الشهري املحدث اإلمام ،الرسقسطي األندليس العبدي  أبواحلسن عامي بن

  .(205-20/204) «السري» ياجع .535 سنة تويف «الصحاح

 جامع» األثري ابن كتاب عمدة وهو «اخلمسة الصحاح»و «املوطأ» بني السابق كتابه يف مجع

 قال يزين وكتاب :(50-49 )ص قال كام «األصول جامع» يف األثري ابن وهذبه فرتبه «األصول

 ـاه .ألجاد عنها تنزه لو ،واهية زيادات كتابه خلدأ :(20/205) «السري» يف الذهبي عنه

 ابن قال :قال قتادة طريق من (1110) برقم «وفضله العلم جامع» يف الرب عبد ابن يواه ضعيف (3)

  .ضعيف وهو سنيد :سنده يف اوأيًض  ،مسعود ابن من يسمع مل وقتادة .فذكره .مسعود

 عن نبهان بن عمر طريق من (1/305306) «احللية» يف أبونعيم يواه ،عمر ابن قول من وجاء

  .نحوه فذكر ..عمر بن عبداهلل عن احلسن

 «التحصيل حتفة» يف كام .احديثً  عمر ابن من سمع إنه :قيل وقد .بالتحديث يرصح مل واحلسن

  جًدا. ضعيف فهو .اجدً  ضعيف :العبد  وهو نبهان بن وعمر .(61)ص
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 الدين إن» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال عوف بن عمرو وعن

 أفسد ما يصلحون الذين وهم للغرباء، فطوبى ،بدأ كام اغريبً  وسيعود ،اغريبً  بدأ

 (1).الرتمذ  يواه «سنتي من بعد  من الناس

                        
 من (6/2010) «الكامل» يف عد  وابن ،(2630) قمبر الرتمذ  يواه بشواهده صحيح (1)

 قالو فذكره، جده عن أبيه عن ملحة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عبداهلل بن كثري طريق

 اهـ .صحيح حسن حديث هذا :عقبه الرتمذ  أبوعيسى

 ،معترب يوثقه مل .عني جمهول :عوف بن عمرو بن عبداهلل ووالده .كذبه من ومنهم ،مرتوك :وكثري

  .اجدً  ضعيف فاحلديث .«التهذيب ُتذيب» يف كام ،كثري عنه بالرواية نفردوا

 

  :شواهد فقراته ولبعض

 عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال عنهام اهلل ييض عمر ابن عن (146) برقم «مسلم صحيح» ففي

 تأيز كام سوجدينامل بني يأيز وهو ،بدأ كام اغريبً  وسيعود ،اغريبً  بدأ اإلسالم  إن» :وسلم آله وعىل

 .«رهاجح إل احلية

  .«اإلسالم جحرها إل احلية تأيز كام املدينة إل ليأيز اإليامن إن» :بلفظ (140) برقم مسلم ويواه

 .(145برقم) عنه اهلل ييض ،هريرة أيب عن مسلم ويواه

 من بعد  من الناس أفسد ما يصلحون الذين وهم(  زيادة دون الشواهد هبذه  صحيح فهو    

 .) سنتي

 مشكل رشح يف الطحاو  عند عنهام اهلل ييض اهلل عبد بن جابر حديث من جاءت الزيادة وهذه

 أصول رشح (يف (والاللكائي6011) برقم اآلثاي مشكل رشح برتتيب األخياي حتفة يف اآلثايكام

 بن هللا عبد سنده ويف (191) برقم الزهد يف والبيهقي (103) برقم) واجلامعة السنة أهل اعتقاد

 . حال جمهول املرص  املعافر  النعامن ابن وهو عياش وأبو ، ضعيف وهو الليث كاتب صالح

 املبايك (وابن222و2/100) أمحد عند بمعناه العاص بن عمرو بن اهلل عبد حديث من وجاءت

 غري عنه يرو مل الوالبي اهلل عبد بن وجندب  ضعيف هليعة ابن سنده (ويف005) برقم الزهد يف

 . املنفعة تعوجيل يف كام ثقة تابعي : العوجل وقال يزيد بن ايثاحل

 . هلل واحلمد عامة شواهد وهلا اهلل شاء إن حسنة فهي
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 آخر يف كوني» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال هريرة أيب وعن

 ،أباؤكم وال أنتم تسمعوا مل بام األحاديث من يأتونكم ،كذابون ندجالو الزمان

 (1).مسلم يواه «يفتنونكم وال يضلونكم ال ،وإياهم فإياكم

 نبي من ما» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال  :قال مسعود ابن وعن

 ،بسنته يأخذون ،وأصحاب حواييون أمته يف له كان إال قبل أمته يف اهلل بعثه

 ويفعلون يفعلون، ال ما يقولون خلوف، بعدهم من ختلف ثم ،بأمره ويقتدون

 فهو بلسانه جاهدهم ومن مؤمن، فهو بيده جاهدهم فمن يؤمرون، ال ما

 حبة اإليامن من ذلك وياء يسول مؤمن، فهو بقلبه جاهدهم ومن مؤمن،

 (2).مسلم يواه «خردل

                        
 برقم «اآلثاي مشكل رشح» يف والطحاو  ،(0) برقم «صحيحه مقدمة» يف مسلم يواه (1)

 بن نعبدالرمح رشيح أيب طريق من (413-12/412) «الكامل ُتذيب» يف واملز  ،(2954)

 سمعت :وقال يساي بن مسلم حدثني :يقول املعافر  يزيد بن رشاحيل سمع أنه :املعافر  رشيح

  .فذكره ..امرفوعً  أباهريرة

 احلافظ وقال .به يعترب :الدايقطني وقال .مجع عنه يوى :الطنبذ  أبوعثامن وهو يساي بن ومسلم

  .ضعيًفا يعترب فهو ،كذلك وهو :قلت .مقبول  :«التقريب» يف

 يف له يوى إنام «الصحيح» يف مسلم له خيرج ومل ،معترب يوثقه ومل مجع عنه يوى :يزيد بن ورشاحيل

  .حال جمهول :فهو «املقدمة»

 اجلامن عقود» كتايب مقدمة يف نتهابي   ألموي «مسلم صحيح» رشط هلا ليس «مسلم صحيح مقدمة»و

  .مطبوع وهو «واملرجان اللؤلؤ عىل

 :قال هريرة أيب عن 14 (150) الفتن كتاب يف ومسلم (3609) برقم اي البخ عند جاء قد لكن

 اقريبً  كذابون دجالون يبعث حتى الساعة تقوم ال» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال

  .«اهلل يسول أنه يزعم كلهم ،ثالثني من

  .(50) برقم «صحيحه» يف مسلم يواه (2)
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 ال دعا من» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال هريرة أيب وعن

 ،اشيئً  أجويهم من ذلك ينقص ال تبعه، من أجوي مثل األجر من له كان هدى

 من ذلك ينقص ال ،تبعه من آثام مثل اإلثم من عليه كان ضاللة ال دعا ومن

 (1).مسلم يواه «اشيئً  آثامهم

 أحدكم ألفني ال» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال يافع أيب وعن

 ال فيقول: عنه، هنيت أو به أمرت مما أمر ، من األمر يأتيه ،أييكته عىل امتكئً 

 هماج وابن والرتمذ  وأبوداود أمحد يواه «اتبعناه اهلل ابكت يف وجدنا ما أدي 

 (2).«النبوة دالئل» يف والبيهقي

 أحدكم يؤمن ال» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال عمر ابن وعن

 (3)«.السنة رشح» يف يواه «به جئت ملا اتبعً  هواه يكون حتى

                        
  .(2604) برقم مسلم يواه (1)

 ،(13) هماج وابن ،(2663) والرتمذ  ،(4605) وأبوداود ،(10و6/1) أمحد يواه، صحيح (2)

 «الرشيعة» يف واآلجر  ،(1139) «األوسط»و ،(936-934 /يقم1) «الكبري» يف والطرباين

 «النبوة دالئل»و ،(0/06) «السنن» يف والبيهقي ،(1/101) «املستديك» يف واحلاكم ،(94)

 معاين رشح» يف والطحاو  ،(50) برقم «واآلثاي السنن معرفة» ويف ،(6/549)و (1/24)

 «واملتفقه الفقيه» يف واخلطيب ،(151-1/150) «التمهيد» يف عبدالرب وابن ،(4/209) «اآلثاي

 عن أبيه عن يافع أيب بن عبيداهلل طريق من (101) برقم «السنة رشح» يف والبغو  ،(260) يقم

  .صحيح وهو .فذكره وسلم.. آله وعىل عليه  اهلل صىل النبي

 ،(15) برقم «السنة» يف عاصم أيب وابن ،(104) برقم «السنة رشح» يف البغو  يواه، ضعيف  (3)

 يف األصبهاين السلفي حممد بن أمحد وأبوالطاهر ،(4/369) «بغداد تاييخ» يف واخلطيب

 بن واحلسن ،(1265) يقم (305)ص «السفر معوجم» ويف ،(45) برقم «البلدانية األيبعني»

 طرق» يف عساكر وابن ،«اإلبانة» يف بطة وابن ،«الكالم ذم» يف واهلرو  ،«األيبعني» يف سفيان

 محاد بن نعيم طريق من (13-1/12)  اهلل يمحه األلباين للشيخ «اجلنة ظالل» يف كام ،«األيبعني
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 (1)«احلوجة» كتاب يف يويناه ،صحيح حديث هذا  :«أيبعينه» يف النوو  لقا

 (2).صحيح بإسناد

 :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال املازين احلايث بن بالل وعن

 عمل من أجر مثل األجر من له فإنه بعد ، أميتت قد سنتي من سنة أحيى من»

 اهلل يرضاها ال ضاللة بدعة ابتدع ومن شيئًا، أجويهم من ينقص أن غري من هبا

                                                        
 بن عقبة عن ينسري بن حممد عن- غريه أو الطرق بعض ويف– هشام عن الثقفي عبدالوهاب عن

 .به  العاص وبنعمر بن عبداهلل عن أوس

  :علل عدة وبه ،اجدً  ضعيف حديث وهذا

  .اخلزاعي وهو محاد بن نعيم ضعف-1

 بعض عن الثقفي عن يرويه وتاية ،هشام عن الثقفي عن يرويه فتاية ،نعيم عىل االختالف -2

  .معروف ريغ الثقفي شيخ يكون الرواية هذه وعىل .غريه أو هشام مشيختنا

 شيخه يف هنا اجلهالة فتكون .غريه أو هشام حدثنا ،مشيختنا بعض عن الثقفي عن يرويه وتاية

 «واحلكم العلوم جامع» يف يجب ابن قال امك ،اإلسناد يف برتدده اجلهالة واملهم ،الثقفي

(2/394-395).  

  .«واحلكم العلوم جامع» يف كام ،احلديث هبذا نعيم تفرد -3

 .«التحصيل حتفة» يف كام و،رم  عَ  ابن من يسمع مل وسأ بن عقبة

 بن عمر بن اهلل عبد املصنف يقول كام وليس العاص بن عمرو بن اهلل عبد احلديث تنبيه:صحايب

  اخلطاب.

 :(2/393) «واحلكم العلوم جامع» يف يجب ابن قال «املحوجة تايك عىل احلوجة» :كتاب هو (1)

  اهـ .والسنة احلديث قواعد عىل الدين أصول ذكر يتضمن

 الفقيه املقديس النابليس داود بن إبراهيم بن نرص بن إبراهيم بن نرص أبوالفتح اإلمام :هو ومؤلفه

  .(143-19/136) «السري» يف مرتجم (490) سنة وتويف (410) سنة قبل ولد ،الشافعي

 من اجدً  دبعي احلديث هذا تصحيح :(2/394) «واحلكم العلوم جامع» يف يجب ابن قال (2)

 .تقدم فيام ذكرناها وقد .فذكرها ...وجوه
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 «اشيئً  الناس آثام من ذلك ينقص ال هبا عمل من آثام مثل عليه كان ،ويسوله

 (1).جده عن أبيه عن عمرو بن اهللعبد بن كثري عن هماج وابن الرتمذ  يواه

 بني نإ» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال عمر بن اهللعبد وعن

 ،ملة وسبعني ثالث عىل أمتي وستفرتق ،ملة وسبعني ثنتني عن تفرتق رسائيلإ

 عليه أنا ما» :قال ؟اهلل يسول يا هي من :قالوا «واحدة ملة إل الناي يف كلهم

 (2).الرتمذ  واهي «.وأصحايب

                        
 و209) هماج وابن ،(2600برقم) الرتمذ  يواه بشواهده وهوصحيح ، جًدا ضعيف سنده (1)

 بن عمرو بن عبداهلل بن كثري طريق من (42) برقم اخمترًص  «السنة» يف عاصم أيب وابن ،(210

 ..احلايث[ بن ]لبالل :قال وسلم آله عىلو عليه  اهلل صىل النبي أن :جده عن أبيه عن عوف

 .للرتمذ  والزيادة .فذكره

 احلايث بن بالل عن جده عن أبيه عن كثري طريق من (110) برقم «السنة رشح» يف البغو  ويواه

  .فذكره وسلم.. آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول سمعت :قال أنه

 .اقريبً  تقدم كام ،عني جمهول :بوهوأ .كذبه من ومنهم ،مرتوك :كثري .اجدً  ضعيف وهو

َرةَ  َأيِب  َعن   (2604برقم) مسلم صحيح يف لكن َري  ولي َأن   ه   إَِل  َدَعا َمن   َقاَل  َوَسل مَ  َعَلي هِ   اهلل َصىل    َاهللِ س 

ًدى رِ  ِمن   َله   َكانَ  ه  َج  ويِ  ِمث ل   األ  ص   اَل  َتبَِعه   َمن   أ ج  وِيِهم   ِمن   َذلَِك  َين ق   َعَلي هِ  َكانَ  َضاَلَلة   إَِل  َدَعا َوَمن   ي ًئاَش  أ ج 

مِ  ِمن   ث  ِ ص   اَل  َتبَِعه   َمن   آَثامِ  ِمث ل   اإل   َشي ئًا. آَثاِمِهم   ِمن   َذلَِك  َين ق 

ول   َفَقاَل  (1010) برقم مسلم عند البوجل اهلل عبد بن جرير وحديث مَ  َعَلي هِ   اهلل َصىل   اهللِ َيس   َسن   َمن   َوَسل 

اَلمِ  يِف  س  ِ ن ةً  اإل  َها َفَله   َحَسنَةً  س  ر  ر   أَج  َده   هِبَا َعِمَل  َمن   َوَأج  ِ  ِمن   َبع  َص  َأن   َغري  وِيِهم   ِمن   َين ق  ء   أ ج   يِف  َسن   َوَمن   يَش 

اَلمِ  س  ِ ن ةً  اإل  َها َعَلي هِ  َكانَ  َسيَِّئةً  س  ي  ي   ِوز  ا َعِمَل  َمن   َوِوز  ِدهِ  ِمن   هِبَ ِ غَ  ِمن   َبع  َص  َأن   ري  َزاِيِهم   ِمن   َين ق  ء   َأو    . يَش 

 -: الصحابة من مجاعة عن جاء  وقد صحيح  (2)

 : عمرو بن اهلل عبد حديث-1

 يف واآلجر  ،(60) برقم «السنة» يف املروز  نرص بن وحممد ،(2641) برقم الرتمذ  يواه

 والاللكائي ،(129-1/121) «املستديك» يف واحلاكم ،(25 و24 و23) برقم «الرشيعة»

  (140و146) برقم «واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف
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 بن عمرو بن عبداهلل عن يزيد بن عبداهلل عن األفريقي أنعم بن زياد بن عبدالرمحن طريق من

 بني عىل أتى ما أمتي عىل ليأتني» :وسلم آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال العاص

 ،ذلك يصنع من أمتي يف لكان عالنية أمه أتى من منهم كان إن حتى ،بالنعل النعل حذوا ،إرسائيل

  .احلديث «...إرسائيل بني وإن

 وصحايب .ثقة :احللبي أبوعبدالرمحن هو يزيد بن وعبداهلل .ضعيف :أنعم بن زياد بن الرمحن وعبد

  .(اخلطاب بن رَ مَ ع   بن اهلل عبد) :املصنف قال كام ال .العاص بن روم  عَ  بن عبداهلل :احلديث

  .زياد بن الرمحن عبد أجل من ضعيف واحلديث

 -عنه: اهلل ييض هريرة أيب حديث -2

 ،(4596) برقم وأبوداود ،(60و66) برقم «السنة» يف عاصم أيب وابن ،(2/332) أمحد يواه 

 كام حبان وابن ،(6110و 5901و 5910) وأبويعىل ،(3991) هماج وابن ،(2640) والرتمذ 

 (10/201) «الكربى» يف والبيهقي ،(1/121) واحلاكم ،(6031و6240) برقم «اإلحسان» يف

  .فذكره ..امرفوعً  هريرة أيب عن سلمة أيب عن عمرو بن حممد طريق من

 يف كلهم(  قوله عنده وليس ، حسن فاحلديث .احلديث حسن :علقمة ابن هو عمرو بن وحممد

  .)إلخ... الناي

 «السنة» يف عاصم أيب وابن (3992) برقم هماج ابن يواه ،األشوجعي لكما بن عوف حديث  -3

 أهل اعتقاد أصول رشح » يف والاللكائي ،(129 /يقم11) «الكبري» يف والطرباين ،(63) برقم

 سعد بن ياشد عن عمرو بن صفوان ثنا ،يوسف بن عباد طريق من (149) برقم « واجلامعة السنة

 :قال أنه إال .فذكره وسلم.. آله وعىل عليه اهلل صىل اهلل ليسو قال :قال مالك بن عوف عن

  . صحيح وهو .«وأصحايب اليوم عليه أنا ما» :قوله بدل «اجلامعة»

 أمحد يواه وسلم، آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول عن مالك بن أنس حديث -4

 نرص بن مدوحم ،(64) «السنة» يف عاصم أيب وابن ،(3993) هماج وابن ،(145و3/120)

 أصول رشح » يف والاللكائي ،(20 25) يقم «الرشيعة» يف واآلجر  ،(54) «السنة» يف املروز 

 .) وأصحايب عليه أنا ما( زيادة ذكر بدون فذكره ..أنس عن (141) « واجلامعة السنة أهل اعتقاد

 .صحيح وهو

 عن الفلسطيني انمرو بن كثري طريق من (0659 /برقم1الكبري) يف الطرباين ويواه -0و6و5

 الزيادة. هذه وفيه فذكراحلديث وأنس وواثلة أمامة وأيب الديداء أيب عن آدم بن يزيد بن اهلل عبد

 يف حبان ابن قال املنفعة، تعوجيل يف كام معني ابن كذبه وقد جًدا ضعيف مروان بن وكثري

 (:2/225املوجروحني)
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 جهة عىل إال عنه الرواية وال به توجاجاالح جيوز ال اجدً  احلديث منكر املراء حديث صاحب )هو

 عليه. أنكر مما ترمجته يف احلديث هذا ذكر ثم (التعوجب

 يف كام . منكرة أحاديثه : اجلوزجاين وقال ، موضوعة :أحاديثه أمحد قال ، آدم بن يزيد بن اهلل وعبد

   امليزان. لسان

 نرص بن حممد يواه ،وسلم هآل وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول عن وقاص أيب بن سعد حديث -1

 ابنة عن عبيدة بن موسى طريق من (21) «الرشيعة» يف واآلجر  ،(50) يقم «السنة» يف املروز 

  .ضعيف :الربذ  هو ،عبيدة بن وموسى .فذكره ..أبيها عن سعد

 «السنة» يف عاصم ابن يواه وسلم، آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول عن أمامة أيب حديث -9

 1035 /يقم1) «الكبري» يف والطرباين ،(50) برقم «السنة» يف املروز  نرص بن وحممد ،(61)

 ،(151) يقم « واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح » يف والاللكائي ،(1054و 1051و

  .حسن وهو .فذكره ..أمامة أيب عن غالب أيب طريق من (1/111) «الكربى» يف والبيهقي

 أمحد يواه وسلم، آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول عن يةمعاو حديث من وجاء -10

 «السنة» يف املروز  نرص بن وحممد ،(2560) برقم والدايمي ،(4590) وأبوداود ،(4/102)

 ،(115 و114) «الكبري» يف والطرباين ،(69و65و2) برقم «السنة» يف عاصم أيب وابن ،(52)

 والاللكائي ،(1/121) «املستديك» يف واحلاكم ،(1006 و1005) برقم «الشاميني مسند» ويف

 «النبوة دالئل» يف والبيهقي ،(150) برقم « واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح » يف

(6/541-542)  

 حوجوجنا :قال حلي بن عبداهلل عامر أيب عن عبداهلل بن أزهر حدثني ،عمرو بن صفوان طريق من

 وزيادة .حلي بن عبداهلل عن عامر أيب عن :الدايمي عند ووقع .فذكره ..سفيان أيب بن معاوية مع

 ثقات. يجاله ةوبقي ،أزهر أجل من .حسن وهو .خطأ حلي بن وعبداهلل عامر أيب بن عن

 يف احلاكم يواه وسلم، آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول عن عوف بن عمرو حديث من وجاء

 عوف بن عمرو بن عبداهلل بن كثري عن أويس أيب بن إسامعيل طريق من (1/129) «املستديك»

 .عني جمهول :وأبوه ،مرتوك :وكثري ،ضعيف :وإسامعيل فذكره. ..جده عن أبيه عن

 .اجدً  ضعيف عوف بن عمرو فحديث

 الثابتة األدلة وعمومات ضعيفة فهي) وأصحايب عليه أنا ما( زيادة دون ، صحيح احلديثف 

 .أعلم واهلل ليهع دلت ما عىل تدل ، وغريها)اجلامعة( كلفظ
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 :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال عنه اهلل ييض ريرةه أيب وعن

 كتاب يف البيهقي يواه «شهيد مئة أجر فله أمتي فساد عند بسنتي َتسك من»

 (1).عباس ابن حديث من هل «الزهد»

 مانز يف إنكم» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال هريرة أيب وعن

 به أمر ما بعرش منهم عمل من زمان يأت ثم هلك، به أمر ما عرش منكم ترك من

 (2).الرتمذ  يواه «نوجا

                        
 يف أبونعيم طريقه ومن ،(5410) برقم «األوسط» يف الطرباين يواه ،هريرة أيب حديث ضعيف (1)

 صالح بن حممد حدثنا :قال خيثمة أيب بن أمحد بن حممد حدثنا :الطرباين قال (1/200) «احللية»

 ،فذكره ..امرفوعً  ةهرير أيب عن عطاء عن أبيه عن عبدالعزيز بن عبداملوجيد حدثنا :قال العدو 

  «.شهيد مائة» :بدل «شهيد أجر فله» :بلفظ

 ابنه به تفرد .يواد أيب بن عبدالعزيز إال عطاء عن احلديث هذا يرو  ال :عقبه الطرباين وقال

  العزيز. عبد حديث من غريب :أبونعيم وقال ،عبداملوجيد

 وبقية ،ترمجه من أي ومل ،عدو ال صالح بن حممد فيه :(1/102) «الزوائد جممع» يف اهليثمي وقال

  ضعيف. هريرة أيب فحديث اهـ .ثقات يجاله

 «الكامل» يف عد  وابن ،(200) برقم «الزهد» يف البيهقي فرواه ،عباس ابن وأماحديث

 ثنا ،قتيبة بن احلسن طريق من (001 و503) يقم «األمايل» من برشان وابن ،(2/039)

 عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال عباس ابن عن جماهد عن نوجيح أيب ابن عن املنذي بن عبداخلالق

 .«شهيد مائة أجر فله أمتي فساد عند بسنتي َتسك من» :وسلم آله وعىل

 وقال .ضعيف :أبوحاتم وقال .احلديث مرتوك :الدايقطني قال ،املدائني أبوعل قتيبة بن واحلسن

 .«امليزان» يف كام هالك. :الذهبي الوق .الوهم كثري :العقيل وقال .احلديث واهي :األزد 

 ا.جدً  ضعيف فاحلديث .يعرف ال :امليزان يف الذهبي قال ،املنذي بن اخلالق عبد وشيخه

 بتخريج البسام الروض» يف كام «الفوائد» يف وَتام ،(2260) برقم الرتمذ  يواه، ضعيف  (2)

 يف عد  وابن (،0/316«)احللية» يف وأبونعيم (،1021) يقم (5/139) «َتام فوائد وترتيب

 (926) برقم «جرجان تاييخ» يف السهمي طريقه ومن (،0/2413) «الكامل»

 فذكره. هريرة أيب عن األعرج عن الزناد أيب عن عيينة بن سفيان نا محاد بن نعيم طريق من
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 وقد به. سفيان عن محاد بن نعيم حديث من إال نعرفه ال غريب حديث هذا عقبه: الرتمذ  وقال

 محاد. بن نعيم مناكري يف عد  ابن هذكر

 يف كام بثقة. وليس محاد بن نعيم يواه منكر، حديث هذا النسائي: قال وقد ضعيف، محاد بن ونعيم

 (.2/369) اجلوز  البن «املتناهية العلل»

 جرير يواه خطأ، عند  هذا أبوحاتم: وقال (2/429) «والتعديل اجلرح» يف حاتم أيب ابن وذكره

 مرسل. وسلم آله وعىل عليه اهلل صىل النبي عن احلسن عن معروف عن ليث عن عنيأ بن وموسى

 اهـ

 احلسن عن معاوية عن سليم أيب بن ليث طريق من (229) برقم «الفتن» يف الداين أبوعمرو ويواه

 فذكره.

 املراسيل. أضعف من البرص  احلسن ومراسيل الختالطه، ضعيف وليث

 عنه: اهلل ييض ذي أيب حديث من شاهد وله

 زياد أيب بن حوجاج عن محاد عن إسامعيل ابن وهو: مؤمل، طريق من (5/155) أمحد يواه

 فذكره. ذي أيب عن يجل عن األسود

 يف البخاي  عند مؤمل يواه وقد أخرى. علة الصديق أيب شيخ جهالة وكذا ضعيف، ومؤمل

 من ولعلها ذي. أيبو الصديق أيب بني الواسطة وأسقط اإلسناد بنفس (2/304) «التاييخ»

 ضعيف. ألنه مؤمل؛ ختليطات

 أيب أو نرضة أيب عن األسود زياد أيب بن حوجاج طريق من (2/304) «التاييخ» يف البخاي  ويواه

 ذي. أيب عن -حوجاج شك– الصديق

 (.310ص) «التحصيل حتفة» يف كام ذي أيب من يسمع مل قطعة، بن مالك بن املنذي وهو وأبونرضة

 له أي ومل (32) سنة أبوذي تويف وقد (101) سنة تويف عمرو بن بكر هو: اجي،الن وأبوالصديق

 لقيه. أظنه وما عنه يواية

 «.تايخيه» يف البخاي  علقها فقد أيًضا، الشك عىل الرواية هذه كون ومع

 ضعيف. فاحلديث
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 :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال الثاميل احلايث بن ضيفغ وعن

 إحداث من خري بسنة فتمسك السنة، من مثلها يفع إال ،بدعة قوم أحدث ما»

 (1).محدأ يواه «بدعة

 وقر من» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال ميرسة بن إبراهيم وعن

 «اإليامن شعب» يف البيهقي يواه «اإلسالم هدم عىل أعان فقد بدعة صاحب

 (2).مرسالً 

                        
 وابن ،(131) يقم «األستاي كشف» يف كام والبزاي ،(4/105) «املسند» يف أمحد يواه ضعيف، (1)

 «الكبري» يف والطرباين ،(99) «السنة» يف واملروز  ،(155) يقم «الصحابة معوجم» يف قانع

 عن عبداهلل بن بكر أيب طريق من (41/12) «دمشق تاييخ» يف عساكر وابن ،(101 /يقم11)

 الطرباين عند وتصحف فذكره. ..امرفوعً  الثاميل احلايث بن غضيف عن الرحبي عبيد بن حبيب

 .«عفيف» إل «غضيف»

 احلايث بن وغضيف ،«التهذيب» يف كام ،اجدً  ضعيف :مريم أيب ابن وهو عبداهلل بن وأبوبكر

 يف كام ،صحبته ثبوت يف خمتلف :احلميص أبوأسامء اليامين احلايث بن غطيف :ويقال ،الثاميل

 ةوخليف والرتمذ  حاتم أيب وابن البخاي  الصحابة يف عده وقد ،(190-5/119) «اإلصابة»

 (.11-41/69) «دمشق تاييخ» وياجع «.اإلصابة» يف كام ،وغريهم والطرباين خيثمة أيب وابن

 ضعيف. فاحلديث

 من (920) «الكالم ذم» يف واهلرو  ،(9464) برقم «اإليامن شعب» يف البيهقي يواه، معضل (2)

 اهلل يسول قال :قال إبراهيم عن الطائفي مسلم بن حممد عن الكرماين إبراهيم بن حسان طريق

 فذكره. .وسلم. آله وعىل عليه  اهلل صىل

 ذم» يف واهلرو  ،(203) برقم )واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح (يف الاللكائي ويواه

 .اإلسناد حسن وهو .يرفعه ومل ،إبراهيم قول من فذكره ..به حسان طريق من (921) «الكالم

 .ثقة تابعي ميرسة بن وإبراهيم ،الوجهني عىل يواه إبراهيم ولعل

 الصحابة: من مخسة عن أيًضا جاءو

 عنها: اهلل ييض عائشة -1
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 ،(41/341)و (14/4) «التاييخ» يف عساكر وابن ،(6061) يقم «األوسط» يف الطرباين يواه

 يف حبان وابن ،(2/036) «الكامل» يف عد  وابن ،(1/201) «املوضوعات» يف اجلوز  وابن

 عائشة عن أبيه عن عروة بن هشام اخلشني حييى بن احلسن ريقط من (1/235) «املوجروحني»

 فذكره. ..امرفوعً 

 «املوجروحني» يف حبان ابن وقال الدايقطني. قاله «التهذيب» يف كام ،مرتوك :حييى بن واحلسن

 موضوع. إنه :(1/236)

 تاييخ» يف عساكر وابن ،(1/132) (924) يقم «الكالم ذم» يف اهلرو  عند أخرى طريق وله

 بن سفيان بن وأمحد الشكل يوسف بن العباس الفضل أيب طريق من (26/456) «دمشق

 به. ،هشام عن والليث كبري بن حييى

 بعض قال كام ،فيه تكلم من إسناده يف وليس :(1/315) «الرشيعة تنزيه» يف عراق ابن وقال

 اهـ أعلم. واهلل .أشياخه

 ،(154-12/153) «بغداد تاييخ» يف طيباخل ترمجة ،الشكل يوسف بن العبايس وأبوالفضل

 وكان :اخلطيب قول إال يوثق ومل مجع عنه يوى (26/456) «دمشق تاييخ» يف عساكر وابن

 احلال. مستوي فهو .اتوثيقً  تفيده ال وهي ،اتنسكً م اصاحلً 

 بن حييى هو بكري بن وحييى له. ترجم من أي ومل ،اهلرو  بينه كام ،املرص  هو سفيان بن وأمحد

 . ثقات يجاله وبقية ،ثقة :بكري بن بداهللع

 «املوضوعات» يف اجلوز  وابن ،(2/491) «الكامل» يف عد  ابن يواه ،عباس ابن حديث -2

 يذكر عطاء سمعت جريج بن عبدامللك ثنا ،الكند  عبيد بن هبلول عبيد أيب طريق من (1/200)

 فذكره. ..امرفوعً  عباس ابن عن

 أحاديث يوى احلاكم وقال احلديث يرسق حبان ابن وقال يثاحلد منكر ،عبيد بن وهبلول

 «.امليزان لسان»  يف موضوعةكام

 ا.جدً  ضعيف عباس ابن فحديث الشواهد. يف تىح ،يصلح ال فمثله

 يف اجلوز  وابن ،(5/211) «احللية» يف أبونعيم يواه ،امرفوعً  برس بن عبداهلل حديث -3

 ،بكر بن معاوية بن أمحد ثنا ،الواسطي أمحد بن حممد طريق من (201-1/200) «املوضوعات»

 فذكره. ..برس بن عبداهلل عن معدان بن خالد عن يزيد بن ثوي عن يونس بن عيسى ثنا

 ثوي. عن عيسى به تفرد خالد حديث من غريب :عقبه أبونعيم وقال

 :عد  ناب قال  ،بكر بن معاوية بن وأمحد .«بكر عن» إل « بكر ابن» اجلوز  ابن عند وتصحف

 (.1/410) «امليزان لسان» يف كام ،احلديث يرسق وكان ،باألباطيل حدث
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 اهلل إن» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول قال :قال اخلشني ثعلبة أيب نوع

 فال احدودً  وحد تنتهكوها، فال حرمات وحرم ،تضيعوها فال فرائض فرض

 يواه «.عنها تبحثوا فال ،نسيان غري من أشياء عن وسكت تعتدوها،

 (1).الدايقطني

                                                        
 «الكبري» يف والطرباين ،(6/90) «احللية» يف أبونعيم يواه ،امرفوعً  جبل بن معاذ حديث -4

 يزيد بن ثوي ثنا ،الوليد بن بقية طريق من (925) يقم «الكالم ذم» يف واهلرو  ،(111 /يقم20)

 .«..ليوقره بدعة صاحب إل مشى ما» :بلفظ فذكره ..امرفوعً  ذمعا عن خالد عن

  برس. بن اهلل عبد حديث من فوجعله يونس بن عيسى يواه أنه تقدم وقد

 خالد عن ثوي عن يونس بن عيسى ويواه معاذ. عن :فقال بقية يواه كذا :«احللية» يف أبونعيم وقال

 برس.اهـ بن عبداهلل عن

 شيخه. شيخ يف يرصح مل فإنه شيخه يف رصح كان وإن ،سويةالت تدليس يدلس وبقية :قلت

 .(93)ص «التحصيل حتفة» يف كام يديكه مل بل ،معاذ من يسمع مل معدان بن وخالد

 .للهرو  «الكالم ذم» يف كام ،قوهلم السلف من مجاعة عن مرو  وهو

 سبعة: عن جاء  وقد طرقه بموجموع صحيح(1)

 «الكبري» يف والطرباين ،(114-4/113) «سننه» يف يالدايقطن يواه ثعلبة: أيب حديث -1

 يقم «واملتفقه لفقيها» يف واخلطيب ،(3492) يقم «الشاميني مسند» ويف ،(519/يقم22)

 «احللية» يف وأبونعيم ،(10/1213) «الكربى السنن» يف والبيهقي ،(4/115) واحلاكم ،(630)

 (2012) ميق وفضله العلم بيان جامع يف عبدالرب وابن ،(9/10)

 فذكره. ..مرفوًعا ثعلبة أيب عن مكحول عن هند أيب بن داود طريق من

 «.تسك» بدل «غفل» الطرباين عند إنه إال

 «.التحصيل حتفة» يف كام ثعلبة أيب من يسمع ومل ،اإليسال كثري ثقة الشامي أبوعبداهلل ومكحول

 مرسل. يقال :املز  بقول بهعق ثم ،«مسلم صحيح» يف عنه يوايته إن «التحفة» صاحب قول وأما

 (.3/1533) «مسلم صحيح» انظر املتابعة. يف ذكرها إنام مسلم يتهيوا يعتمد مل لكن ،نعم :قلت

  :ثعلبة أيب عىل موقوًفا وجاء

 .موقوًفا به داود عن غياث بن حفص طريق من (10/12) البيهقي يواه

 فوقفاه. (6/324) طنيللدايق «العلل» يف كام وقحذم، هايون بن يزيد حفًصا وتابع
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 «الكبري» يف الطرباين عند سليامن بن وعبدالرحيم ،الدايقطني عند األزيق إسحاق يواه وقد

 عند مسهر بن وعل «واملتفقه الفقيه» يف اخلطيب عن إسحاق بن وزهري ،«الشاميني مسند»و

 عبدالرب. ابن عند فضيل بن وحممد ،«احللية» يف نعيم أيب عند حممد بن وأبوبكر والبيهقي احلاكم

  مرفوًعا. به داود عن يروونه كلهم

 اهـ أشهر. وهو مرفوًعا، بالصواب واألشبه :(6/324) «العلل» يف الدايقطني وقال

 منقطع. وهو قلت:

  :الديداء أيب حديث -2

 «الكربى» يف والبيهقي ،(2/305) واحلاكم ،(123) «األستاي كشف» يف كام البزاي يواه

(10/12) 

 فذكره. ..مرفوًعا الديداء أيب عن أبيه عن حيوة بن يجاء بن عاصم طريق من

 عن يوايته :«التهذيب ُتذيب» يف احلافظ قال فقد ،الديداء وأيب حيوة بن يجاء بني منقطع وهذا

 مرسلة. الديداء أيب

 (.1/355) «الكامل» يف عد  وابن ،(1111) «الصغري» يف الطرباين عند أخرى طريق وله

 أيب عن طاووس عن مزاحم بن الضحاك عن خالد بن قرة عن حوشب بن أرصم طريق من

 مرفوًعا. فذكره ..الديداء

 بن قرة عن بواطيل األحاديث وهذه :مأرص طريق من أحاديث عدة ذكره بعد  عد ابن وقال

 اهـ هذا. مأرص غري هبا حيدث ال كلها ،خالد

 إل نسب ،مرتوك وهو ،وشبح بن مرصأ وفيه :(1/101) «الزوائد جممع» يف اهليثمي قال

 كذلك. وهو  اهـ الوضع.

 عن اخلراساين هنشل طريق من (291-4/290) «السنن» يف الدايقطني عند أخرى طريق وله

 به. الضحاك

 ُتذيب» من اهـ املوضوعات. الضحاك عن يوى :النقاش أبوسعيد قال وقد ،مرتوك وهنشل

 «.التهذيب

 نقطعة.م األول طرقه أحسن الديداء أيب فحديث

  :الفاييس سلامن حديث -3

 والبيهقي ،(4/115) واحلاكم ،(3360) برقم ماجه وابن ،(1026) برقم الرتمذ  يواه

 (2/104) «الضعفاء» يف والعقيل ،(6/6124) «الكبري» يف والطرباين ،(10/12)
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 ..ًعامرفو سلامن عن النهد  عثامن أيب عن التيمي سليامن عن الربمجي هايون بن سيف طريق من

 فذكره.

 وغريه سفيان ويوى الوجه. هذا من إال مرفوًعا نعرفه ال ،غريب حديث هذا :عقبه الرتمذ  وقال

 البخاي  وسألت ،أصح املوقوف احلديث نوكأ ،قوله سلامن عن عثامن أيب عن التيمي سليامن عن

 سلامن عن نعثام أيب عن التيمي سليامن عن سفيان يوى حمفوًظا أياه ما :فقال احلديث هذا عن

 (.2/022) «الكبري العلل» يف وكذا اهـ موقوًفا.

 (.2/10) البنه «العلل» يف كام ،إيساله أبوحاتم يجح وقد ،ضعيف هايون بن وسيف

 أياه» :قال ،يفعه يف بالشك (10/12) «الكربى السنن» يف البيهقي عند عيينة بن سفيان تابعه وقد

 «.يفعه

 البخاي . كالم من تقدم ما لوال ،الصحة سنده وظاهر

 عبداهلل بن عبدالغفاي سنده ويف (6159/يقم6) «الكبري» يف الطرباين عند أخرى طريق وله

 يوسف بن إبراهيم عنه يوى :وقال (6/54) «والتعديل اجلرح» يف حاتم أيب ابن ترمجه املوصل.

 .الً تعدي وال جرًحا فيه يذكر ومل اهلسنوجاين،

 حال. جمهول فهو ،املعمر  عل بن ناحلس احلديث هذا عنه ويوى :قلت

 «.اللسان»و «السري» يف ترمجته ،حافظ صدوق املعمر  عل بن واحلسن

 الشواهد. يف يصلح ضعيف الطريق هبذه سلامن حديثف

  :عباس ابن حديث -4

 بن الفضل نعيم أيب طريق من (4/115) «املستديك» يف واحلاكم ،(3100) برقم أبوداود يواه

  اهلل ييض عباس ابن عن الشعثاء أيب عن ديناي بن عمرو عن املكي رشيط بن مدحم حدثنا ،دكني

 نحوه. موقوًفا اَم عنه

 صحيح. موقوف وهو

  :عمر ابن حديث -5

 جريج ابن عن العنرب  توبة بن مديع بن نعيم طريق من (0/2411) «الكامل» يف عد  ابن يواه

 فذكره. ..موقوًفا عمر ابن عن نافع عن

 عامة :وقال احلديث. يرسق ضعيف :عد  ابن فيه وقال بثقة. ليس :النسائي قال ،يعمو بن ونعيم

 «.اللسان» يف كام حمفوظ غري يرويه ما

 جًدا. ضعيف عمر ابن فحديث

  :عائشة حديث -6
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 ،السنة ترك الدين ذهاب أول أن بلغني) :قال الديلمي بن اهللعبد وعن

 (1).الرتمذ  يواه (قوة قوة احلبل يذهب كام ةن س   ةن س   الدين يذهب

                                                        
 عن املر  صالح ويواه :قال (2/152) «واحلكم العلوم جامع» يف يجب ابن ذكره ،خطأ وهو

 اهـ إسناده. يف وأخطأ ،عائشة عن  النهد عثامن أيب عن اجلرير 

 إياس بن سعيد وهو واجلرير  .«التهذيب» من ترمجته يف كام مرتوك، املر  بشري ابن وهو وصالح

 اختلط. أنه إال ،ثقة

 ضعيف. عائشة فحديث

 البرص . احلسن مرسل -0

 .وسلم. آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال (2/104) «الضعفاء» يف العقيل يواه

 فذكره.

 ترمجة. له أجد مل املالكي عبدالرمحن بن محاد سنده ويف

 «.األيبعني» يف النوو  حسنه وقد ،طرقه بموجموع  صحيح فاحلديث

 احلديث. هذا عىل املستند وباإلمجاع ،احلديث هبذا تعال هلل السكوت صفة اإلسالم شيخ وأثبت

 يوصف اهلل أن واإلمجاع بالسنة فثبت :(6/109) «الفتاوى جمموع» يف كام اهلل يمحه قال

 إلخ. ...وإعالمه الكالم إظهاي عن وتاية ،التكلم عن تاية يكون السكوت لكن ،بالسكوت

 :قال (91) برقم الدايمي ويواه ،الرتمذ  يروه ملو الديلمي فريوز بن اهلل عبد قول من صحيح (1)

 :قال ،الديلمي عبداهلل عن الشيباين عمرو أيب بن حييى عن األوزاعي حدثنا ،أبواملغرية أخربنا

 فذكره. ..بلغني

 التابعني. كباي من ،ثقة :الديلمي فريوز ابن هو وعبداهلل

 والاللكائي ،(226) يقم «اإلبانة» يف بطة وابن ،(3/316) «والتاييخ املعرفة» يف الفسو  ويواه

 عن إسحاق أيب طريق من كلهم (120) يقم «واجلامعة السنة أهل اعتقاد أصول رشح» يف

 .«بلغني» :قوله ذكر بدون .به ،األوزاعي

 أيب من أيجح وهو ،تصانيف له حافظ ثقة :حممد بن إبراهيم اسمه ،الفزاي  هو وأبوإسحاق

 ثقة. :احلميص اخلوالين احلوجاج ابن عبدالقدوس واسمه ،املغرية

 عن األوزاعي عن واهفر (5/144) نعيم أليب «احللية» يف كام ،العبد  كثري بن حممد خالفهام لكن

 قوة احلبل يذهب كام ،سنة سنة الدين يذهب :قال حمرييز بن عبداهلل عن الشيباين عمرو يبأ بن حييى

 .قوة
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 علمهن اهلل كتاب من يشء عن سألتمونا ما) :قال مسعود ابن وعن

 يواه (أحدثتم بام لنا طاقة وال ،به أخربناكم اهلل نبي من سنة أو ،به أخربناكم

 (1)الديامي.

 وما ،فالزمها ،السلف ثايآو والسنة الكتاب من خمترصة مجلة هذه :قلت

 االتفاق من حصل بام األمة سلف وصالح ويسوله اهلل عن صح مما مثلها كان

 ،امدحويً  امبعدً  ،امهوجويً  احمقويً  عداهم من أقوال ودع ،األمة خياي من عليه

 .املومً  امذمومً 

                                                        
 يف حبان ابن وذكره .صدوق :أبوحاتم وقال .بثقة يكن مل :معني ابن قال ،كثري بن وحممد

 ال :قاسم بن سليامن وقال .ثقة :أمحد وقال .قانع ابن وضعفه .الً فاض اتقيً  كان :وقال ،«الثقات»

  اهـ ضعفه. من يصب مل ،ثقة :«التقريب» يف احلافظ وقال .به بأس

 إسحاق أيب طريق فالراجح منه. أيجح وأبوإسحاق ،احلديث حسن يكون أن يعدو ال فمثله :قلت

 .«بلغني» :قوله بدون الديلمي عبداهلل قول من أنه

 أبيه عن فريوز ابن عن عمرو أيب بن حييى عن مرةض طريق من (4/232) املسند يف أمحد ويواه

 ينقضن كام ،عروة عروة اإلسالم لينقضن» وسلم: آله وعىل عليه  اهلل صىل اهلل يسول قال :قال

 .«قوة قوة احلبل

 يف احلافظ قال كام ،الً قلي هيم صدوق :الرمل أبوعبداهلل الفلسطيني يبيعة ابن هو وضمرة

 قول )من الثانية الطريق والصواب شاذة. الطريق فهذه منه أيجح واألوزاعي «.التقريب»

 إليه. صحيح وهو ( الديلمي فريوز بن اهللعبد

 ابن عن عامر عن عطاء عن عبداهلل بن خالد طريق من (102) برقم الدايمي يواه، ضعيف  (1)

 مسعود.

 حتفة» يف كام أبوحاتم قاله ،مسعود ابن من يسمع مل الشعبي رشاحيل ابن وهو عامر ،ضعيف وهو

 الواسطي وهو عبداهلل بن خالد ويواية .اختلط :السائب ابن هو وعطاء ،(164)ص «التحصيل

 ضعيف. فاألثر «التهذيب ُتذيب» يف كام ،االختالط بعد عنه
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 بكثرة تغرت فال ،اتباعهم إل وجنحوا ،بأقواهلم املتأخرين من كثري اغرت وإن

وي   ِعبَادِ  ِمن   َوَقلِيل  ﴿ :تعال قال فقد ،الباطل أهل ك   .[13:]سبأ﴾الش 

 كام وسيعود ،اغريبً  سالماإل بدأ» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول وقال

 (1).مسلم يواه «للغرباء فطوبى ،بدأ

 :قيل ما ولنعم

 تقلبها الباي  يد القلوب إن

 موعظة ُتديه ال اهلل يضلل من

 هبا أنت اإلسالم غربة فهذه

 

 وتثبيتا توفيقا اهلل (2)[سألاف] 

 نبيتاأ فباألخباي هديت وإن

 أوذيت اهلل يف ولو صبويا فكن

 

 

 وأصحاب ،واألثر السنة أهل مذاهب وصفت التي قاويلاأل فهذه

 عاب أو ،فيهم طعن أو ،هذه من اشيئً  خالف فمن ،النبو  العلم ومحلة ،الرواية

 وسبيل ،السنة منهج عن غزائ ،اجلامعة عن خايج ،مبتدع خمالف فهو ،قائلها

 .احلق

 ،ليحفظه ،نشوه أول يف الصبي إل يقدم أن ينبغي ،العقائد من ذكرته وما

 قلب عىل اهلل فضل ومن ،افشيئً  اشيئً  ،كربه يف معناه له ينكشف يزال ال ثم

 بدفال ،وبرهان حوجة إل حاجة غري من ،لْليامن نشوه أول يف رشحه نأ اإلنسان

 .يتزلزل وال يرتسخ حتى ،والعامي ،الصبي نفس يف إثباته من

                        
 عنه. اهلل ييض هريرة أيب عن (145برقم) مسلم يواه (1)

 عمر. ابن حديث يف «لغرباءل فطوبى» قوله: بدون (146) برقم عمر ابن عن أيًضا مسلم ويواه

 أثبتناه. ما والصواب ، فسأل املطبوع يف (2)
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 يشتغل بل ،واجلدال الكالم صفة يعلم أن ،وإثباته تقويته يف الطريق وليس

 يزال فال ،العبادات بوظائف ويشتغل ،ومعانيه ،احلديث وقراءة ،القرآن بتالوة

 من عليه يرد وبام ،وحوجوجه القرآن أدلة من هسمع يقرع بام ايسوًخ  يزداد اعتقاده

 .ووظائفها العبادة أنواي من عليه يسطع وبام ،وفوائدها األحاديث شواهد

 يشوشه ما فإن ،احلراسة غاية والكالم اجلدال من سمعه حيرس أن وينبغي

 ذم يف كتبنا وقد ،يصلحه مما أكثر الكالم يفسده وما ،يمهده مما أكثر اجلدل

 .«والتأويل الكالم ذم يف السبيل قصد» سميناها يسالة الكالم

 الناس عوام من والتقى الصالح هلأ عقيدة فقس ابرهانً  بالعيان وناهيك

 ال ،الشامخ كالطود الثبات يف العامي اعتقاد ترى ،واملوجادلني املتكلمني بعقيدة

 اجلدل وتقسيامت اعتقاد بني احلائر املتكلم وعقيدة .والصواعق دواهيال حتركه

 .هكذا ومرة ،هكذا مرة الرياح تقلبه ،اهلواء يف مرسل كخيط

 يتضح مل الدنيا بكسب اشتغل إن العقيدة هذه عىل نشوه وقع إذا الصبي ثم

 فأجال الرشع يكلف مل إذ ،احلق أهل باعتقاد خرةاآل يف يسلم ولكنه ،غريها له

 .العقائد هذه بظاهر اجلازم التصديق من أكثر العرب

 أياد إن ،أصالً  به يكلفوا فلم ،األدلة نظم وتكلف ،والتفتيش البحث فأما

 ،بالعمل اشتغل حتى التوفيق وساعده ،اآلخرة طريق سالكي من يكون أن

 له انفتحت ،واملوجاهدة بالرياضة واشتغل ،اهلوى عن وهنى ،التقوى الزمو

 ،قلبه يف يقذف هليإ يو  ونَ  ،العقيدة هذه حقائق عن تكشف اهلداية من أبواب

وا َوال ِذينَ ﴿ :قال حيث ،وجل عز لوعده احتقيقً  املوجاهدة بسبب  فِينَا َجاَهد 

م   ِدَين ه  ب َلنَا َلنَه  ِسننِيَ امل   ملََعَ  اهللَ  َوإِن   س   .[69:العنكبوت]﴾ح 
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 الرسالة خاَتة

 ويف ،الرسالة هذه يف ذكرُتا التي واألبحاث املسائل هذه يف زعمت قد

 والسنة الكتاب وتابعت ،بوجهد  ونرصته احلق الحظت أين أخرى يسائل

 ،واملراجعات املقاوالت عن رضبتأو ،عند  ما وغاية ،فهمي بحسب

 قليل  ،الباع قصري أين مع ،الباطالت االعرتاضات دفع عن الكشح يتوطو

 ورصيح الكتاب واضح فيه وخالفت ،كالمي من فيه أخطأت فام  ،طالعاال

 والسنة العزيز الكتاب ومتابعة ،عنه واالجتناب ،يده مسلم كل فعىل السنة

 .دونه املطهرة

 فيه وله ،سبحانه اهلل نفم فيه أصبت فام ،خمالفتهام ال ،نرصُتام قصد  فإنام

 ،الشيطان ومن ،مني فيه فالذنب ،فيه أخطأت وما ،والثناء والشكر واملنة احلمد

 .والتحذير واالستغفاي ،عنه والتوبة منه الرباءة فيه وعل

 وما ،واخلالف البدع من مني صدي ما كراهة بني أفرق ال أن الكراهة وأشد

 ملا كراهة أشد أكون أن جيب بل ،عتسافواال اإلنصاف عىل بناء غري  من صدي

 ؤاخذأ وال يرضين ال غري  وذنب ،بسببه ؤاخذأو يرضين ذنب ألنه ؛مني صدي

 به.

 أخطأت ما ويغفريل ،والذنوب البدع من يسلمني أن أسأل سبحانه واهلل

 يف وكفى حسبي وهو ،والرمحة الغفران واسع هإن ،والفروع األصول من فيه

 .واألول اآلخرة
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 يف كاملوجاهد عنهام والذاب ،العزيز والكتاب ،املطهرة السنة عن واملحامي

 عنهام ونافح نبيه وسنة ،اهلل دين عن ذب من مع القدس ويوح ،تعال اهلل سبيل

 قال ينالذ ،الصالح اخللف من يكون أن جاءي ،له اونصحً  اوحبً  اإيامنً  بعده من

 ،عدوله خلف كل من العلم هذا حيمل» :وسلم عليه اهلل صىل اهلل يسول فيهم

 (1)«.اجلاهلني وتأويل ملبطلنيا لوانتحا الغالني، حتريف عنه ينفون

                        
 :مجاعة عن  جاء وقد ، ضعيف (1)

 ،(2/10) «والتعديل اجلرح» يف حاتم أيب ابن يواه تابعي(. )وهو العذي  الرمحن عبد مرسل - 1

 «الكامل» يف عد  وابن ،(4/256) «الضعفاء» يف والعقيل ،(4/10) «الثقات» يف حبان وابن

 ،(1/59) «التمهيد» يف عبدالرب وابن ،(10/209) «الكربى» يف والبيهقي ،(1/153)

 من (2و1) يقم «الرشيعة» يف واآلجر  ،(50) يقم «احلديث أصحاب رشف» يف واخلطيب

 فذكره. ..امرفوعً  العذي  عبدالرمحن بن إبراهيم عن السالمي يفاعة بن معان طريق

 تثبت. ال جهة من امرفوعً  قوم يواه وقد يفاعة بن معان يعني به إال يعرف الو :عقبه العقيل وقال

 قد يفاعة بن ومعان .«التقريب» يف احلافظ قاله .اإليسال كثري احلديث لني :يفاعة بن ومعان

 يرويه وتاية ،الً مرس العذي  عبدالرمحن بن إبراهيم عن ترى كام يرويه فتاية ،احلديث يف اضطرب

  سيأت. كام أسامة عن النهد  عثامن أيب عن

 أمحد نأ فيه:و ،(51) برقم «احلديث أصحاب رشف» يف كام الرمحندعب بن القاسم عن ويواه

 .«ت  ث  دِّ ح  » :قال إذ ،اخلطيب شيخ بوجهالة ضعيف وهو ،احلديث حصح

 ومل ،حبان البن «الثقات»و «اللسان»و «امليزان» يف مرتجم ،تابعي العذي  عبدالرمحن بن وإبراهيم

 يف سيأت كام ،مسلم بن الوليد عنه يوى قد لكن يفاعة. بن معان سوى عنه الرواة يف يذكروا

 حال. جمهول فهو التالية الطريق

 طريق من (10/209) «الكربى» يف والبيقهي ،(1/153) «الكامل» يف عد  ابن ويواه

  اهلل صىل اهلل يسول قال :لقا أشياخنا من الثقة ثنا ،عبدالرمحن بن إبراهيم ثنا ،مسلم بن الوليد

 نحوه. .وسلم. آله وعىل عليه

 .أشياخه وجهالة ،عبدالرمحن بن إبراهيم حال جهالة العلة بقيت لكن ،يفاعة بن معان فتوبع

 ضعيف. مرسل هو كل عىلف
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  :عنه اهلل ييض طالب أيب بن عل حديث- 2

 حدثني ،الكويف شعثاأل حممد بن حممد أنبأ :قال (1/152) «الكامل» يف عد  ابن يواه

 أبيه عن حممد بن جعفر جده عن أبيه عن أيب ثنا ،حممد بن جعفر بن موسى بن إسامعيل بن موسى

 فذكره. ..امرفوعً  عل عن

 أن تشيعه شدة ومحله ،مرص يعني هبا عنه كتبت :عد  ابن قال ،األشعث ]بن[ حممد بن وحممد

 عامتها طر  بخط :وقال نفسها الطريق هبذه وذكرها حديث ألف من اقريبً  نسخة إلينا أخرج

 ذلك وضع ،اهلل آيات من آية :الدايقطني وقال .موضوعات مجلة عد  ابن له وساق .مناكري

 بترصف. «امليزان» من اهـ العلويات. يعني الكتاب

 جًدا. ضعيف عل فحديث

  :امرفوعً  اَم عنه اهلل ييض عمر ابن حديث -3

 عن سعد بن الليث ثنا ،القريش عمرو بن خالد طريق من (1/152) «الكامل» يف عد  ابن يواه

 كذبه ،القريش األمو  وهو عمرو بن وخالد فذكره. ..عمر ابن عن سامل عن حبيب أيب بن يزيد

 عد . ابن قاله .حبيب أيب بن يزيد عن الليث عن يوايته السيام ،احلديث بوضع واُتم .معني ابن

 .«التهذيب ُتذيب» يف امك .موضوعة أحاديثه :حنبل بن أمحد وقال

  :امرفوعً  سمرة بن جابر حديث -4

 :أبوحاتم قال ،حرب بن سامك بن سعيد سنده ويف (1/31) «املوضوعات» يف اجلوز  ابن يواه

 بن الوليد عن وله  ،احلديث منكر :الطائي يبه عبد بن وعبدامللك .«امليزان» يف كام .احلديث مرتوك

 .«انامليز» يف كام .موضوع خرب مسلم

 واملتابعات. الشواهد يف يصلح ال اجدً  ضعيف احلديث هذا أن يف كاف   وهذا

  :امرفوعً  عمرو بن اهلل عبد حديث -5

 بن خالد طريق من (1/59) «التمهيد» يف عبدالرب وابن ،(1/910) «الضعفاء» يف العقيل يواه

 هريرة وأيب عمرو بن عبداهلل عن قبيل أيب عن حبيب أيب بن يزيد عن سعد بن الليث عن عمرو

 جبلة. أيب بن يزيد إل العقيل عند حبيب أيب بن يزيد وتصحف فذكره ..امرفوعً 

 بن عبداهلل حديث يف وتقدم «عمر ابن» :وعنده ،(143) يقم «األستاي كشف» يف كام البزاي ويواه

 ،معني ابن كذبه أنه تقدم وخالد عمر. ابن عن سامل عن يزيد عن الليث عن يواه اخالدً  أن :عمر

 احلديث. بوضع واُتم

  :طرق ثالث وله ،هريرة أيب حديث -6

 ا.جدً  ضعيفة وهي عمرو بن عبداهلل مع امقرونً  تقدمت التي هذه/1
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 بن هشام بن حممد ثنا ،حاتم بن حممد بن عل ثنا :قال (1/152) «الكامل» يف عد  ابن عند/2

 أيب عن كيسان بن يزيد عن الفزاي  مروان اثن ،املدين الغساين سليامن بن داود ]عن[  عبدالكريم

 اإلسناد هبذا الفزاي  ملروان احلديث هذا أي ومل :عقبة وقال .فذكره ..امرفوعً  هريرة أيب عن حازم

 اهـ الطريق. هذا من إال

 ويجاله فأثبتناها.  ،سليامن بن اودود معبدالكري بن هشام بن حممد بني التحمل أداة سقطتو

 ترمجهم. من أيَ  مل األ ول الثالثة

 ،(40) يقم «احلديث أصحاب رشف» يف واخلطيب ،(1/153) «الكامل» يف عد  ابن عند/3

 ثنا ،عبدالرمحن بن سليامن طريق من (134) يقم «السامع وآداب الراو  ألخالق اجلامع»و

 صالح أيب عن البكر  مسلم بن عل عن السلمي يزيد بن عبدالرمحن حدثني ،عل بن مسلمة

 فذكره. ..امرفوعً  هريرة أيب عن  األشعر

 رشف»و (20/561) «الكامل ُتذيب» من والتصويب ،بريد :«الكامل» يف يزيد بن وعبدالرمحن

  .«ثاحلدي أصحاب

 ،واحد هو :وقيل .جمهول واآلخر ،صدوق :أحدمها ،اثنان «التهذيب» يف األشعر  وأبوصالح

 «دمشق تاييخ» يف عساكر ابن ترمجه بكر ال مسلم بن وعل هريرة. أيب عن يواية له أي مل لكن

 اجرًح  فيه يذكر ومل ،َتيم بن يزيد بن عبدالرمحن سوى عنه الرواة يف يذكر ومل (43/235-236)

  عني. جمهول فهو  الً،تعدي وال

 مجاعة. تركه فقد أقرب للرتك وهو .اجدً  ضعيف :السلمي َتيم ابن هو يزيد بن الرمحن وعبد

 التميمي أبوأيوب عيسى ابن هو عبدالرمحن بن وسليامن مرتوك. :شنياخل وهو عل بن ومسلمة

 احلديث. حسن :الدمشقي

 جًدا. ضعيف هريرة أيب فحديث

  :أمامة أيب حديث -0

 أيب بن احلسني ثنا ،مسلم بن حممد بن عبداهلل حدثنا :قال (1/153) «الكامل» يف عد  ابن يواه

 بن القاسم عن األهلاين عبداهلل بن زيير عن الرمل زيزعبدالع بن حممد ثنا ،الصقالين البزاي شعبة

 غرائب. له ،احلديث حسن :عبدالرمحن بن والقاسم ه.فذكر ..امرفوعً  أمامة أيب عن عبدالرمحن

 ،العمر  هو الرمل عبدالعزيز بن وحممد .أوهام له صدوق وهو ،«يزيق» :صوابه «زيير» :وقوله

 ومل ،غرائب عنده كان ،منه السامع يل يقَض  ومل أديكته :أبوحاتم وقال .بقو  ليس :أبوزيعة قال

 ابن وذكره .احافظً  كان :سفيان بن يعقوب وقال .هو ما الضعف وهو ،باملحمود عندهم يكن
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 وانتصاي احلق بيان إال املراد وما ،وسبله اجلهاد أنواع أحد باللسان واجلهاد

 الغراء. والسنة الكريم القرآن ليهع تطابق كام عليها الناس اهلل فطر التي الفطرة

 مقر ألين ،عل فيه التقصري يعاب وال ،ءيش يف خالفني من عىل أعيب وال

 للهدى هيديني أن سبحانه اهلل إل ؤواللوج ،الدعاء مع ،وحمله ،وأهله ،به

 .يل يرساهلدىيو

                                                        
 البزاي شعبة أيب بن واحلسني .ضعيف فهو العوجل. ووثقه .هيم يبام :وقال «الثقات» يف حبان

 ترمجة. له أجد مل :الصقالين

  :زيد بن ةأسام حديث -1

 كريمة أيب بن سليامن بن حممد طريق من (41) برقم «احلديث حابصأ رشف» يف اخلطيب يواه

 فذكره. ..امرفوعً  أسامة عن النهد  عثامن أيب عن يفاعة بن معان عن

 «امليزان لسان» من اهـ بواطيل. هشام عن يوى :العقيل وقال ،أبوحاتم ضعفه سليامن بن وحممد

 ،امرفوعً  العذي  عبدالرمحن بن إبراهيم عن تقدمت يفاعة بن معان وايةي إن ثم ،(5/190)

 أيجح. وهي

  :مسعود ابن حديث -9

 فخل كل من العلم هذا يرث» :بلفظ (49 يقم) «احلديث أصحاب رشف» يف اخلطيب يواه

 «امليزان لسان» يف كام ،بَشء ليس :الدايقطني قال ،زكري بن حييى بن أمحد سنده ويف .«عدوله

 ترمجة. له أجد مل احلمراو  كامل بن ميمون بن وحممد (.1/430)

 يف  اهلل يمحه العراقي يقول كام وهو ،املرسل إال الضعف شديدة طرقه وكل ،ضعيف فاحلديث

 وكلها :قال ،الصحابة من احلديث عنهم جاء من أكثر ذكر بعد (116)ص «واإليضاح التقييد»

 اهـ أعلم. واهلل .املذكوي املرسل يقو  يشء فيها ليس أو ،يشء منها يثبت ال ضعيفة

 أيب ابن عند املذكوي للمرسل يواية وهي (األمر به يراد خرب )أنه :تأوله من تأويل إل حيتاج وال

  ! ؟وهيهات احلديث. صحة عند إليه حيتاج التأويل وهذا .(2/10) «والتعديل اجلرح» يف حاتم
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َدى َعَلي نَا إِن  ﴿ :فقال بمؤكدات امؤكدً  احلكيم كتابه يف به وعد قدو  ﴾َلل ه 

 .[12:الليل]

د   اهللِ  َوَعىَل ﴿ :وقال بِيلِ  َقص   اعمومً  للخلق هذا .[9:﴾]النحلالس 

ِمن   َوَمن  ﴿ .اخصوًص  وللمؤمنني  .[11:]التغابن﴾َقل بَه   هَي دِ  بِاهللِ  ي ؤ 

 والسنة البينات اهلل بآيات العمل تركهم من اخللف أكثر يضل وإنام

م   َكم  ﴿ :تعال اهلل قال ،غريها وتطلبهم ل   َوَمن   َبيِّنَة   آَية   ِمن   آَتي نَاه  بَدِّ َمةَ  ي   ِمن   اهللِ  نِع 

دِ   .[211:ةالبقر]﴾ِعَقاِب ال َشِديد   اهللَ  َفإِن   َجاَءت ه   َما َبع 

 حوجج من السلف به قنع بام القنوع عدم من احلذي كل ذلك من فليحذي

 عظيم. ووعيد ،شديد ختويف من له فيا ،اهلل

  :أوصاف مخسة مجع من احلق يعرف وإنام

 اوجودً  أقلها وهو ،ويابعها،واإلنصاف ،والفهم ،اإلخالص أعظمها

 .ذلك إل الدعوة وشدة ،احلق معرفة عىل احلرص :افقدانً  رهاوأكث

 وكثر ،رشاكباإل البلوى  وعمت ،عمت قد واملحدثات ،كثرت قد والبدع

 الفرتة أيام يف طالبه شبه اليوم احلق وطالب ،عليها والتعويل  ،إليها الدعاء

 لطالب قدوة فإهنم ،وأرضاهبام ،نفيل بن عمر بن وزيد ،الفاييس سلامن وهم

 حتى طلبه يف اجلهد وبذلوا احلق عىل حرصوا ملا أسوة أعظم له وفيهم ،احلق

  .اجلمة العوامل بني من وفازوا ،عليه وأوقفهم ،إليه اهلل بلغهم

 زمن يف طلبه من عنه عمي وكم ،الفرتة زمن يف طالبه احلق أديك فكم

 انفيًس  اعزيزً  امصونً  زال ما احلق فإن ،الكرام لئكبأو واقتد ،بذلك فاعترب ،النبوة
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 وال ،سببه إل واإلرشاف التشوق وعدم ،طلبه عن اإلرضاب مع ينال ال ،كرياًم 

 .الضالني األنعام أشباه يناجي وال ،املعرضني البطالني عىل هيوجم

 قدي احلق مريد فليعرف ،املهلة ولبط غرتايواال ،بالغفلة املصاب أعظم ما

يََها هَلَا َوَسَعى اآلخرة أََيادَ  َوَمن  ﴿ املراتب ألعىل طالب فإنه ،طالبه هو ما  َسع 

وَ  ِمن   َوه  ؤ  وا﴿ ،[19]اإلرساء:﴾م  ذ  م   َما خ  ة   آَتي نَاك  و  وا بِق  ر   ﴾فِيهِ  َما َواذ ك 

 .[63]البقرة:

 ،ومتابعتها ،ويسله وكتبه باهلل اإليامن من أعز بأرسه الوجود يف فليس

 وزخايفها الدنيا ةطلب فإن ،الطلب أهون ذلك تطلب إال ،به واجاء ما ومعرفة

 ،عمره غضاية أحدهم وينفق ،الكباي واملتالف األخطاء يرتكبون ،الفانية

 بام فكيف ،املراد بحس عىل هلم حتصل ال وهي ،فيها أيامه انب  إو ،شبابه ونضاية

 .اأساًس  هلا يبنوا ومل ايأًس  له يرفعوا ومل ؟منها وخري أبقى هو

 احلقائق جهل أن وغري  نفيس يف بالرضوية أعلم ألين القول أطلنا وإنام

 ال ،عتسافاال وترك ،نصافاإل عىل بمعرفتها هتامماال عدم سببه إنام أكثرها

 احلق طالب يفهم ال فكيف ،أديكه بَشء اهتم من فإن ،واإلدياك الفهم عدم

 ،فيه اجلهد وبذل ،هب االهتامم مع ،الصاحلني والسلف واملرسلني نبياءاأل مقاصد

 ؟الرامحني أيحم ولطف القصد وحسن

  ،اهلل كتب عن يصده من إل يصغي أن والصواب احلق لطالب ينبغي وال

 ،للشاكرين ونعمة للمؤمنني الطفً  والرمحة لنويوا اهلدى من فيها أنزل وما

 لرسوله اهلل بقول وليعترب ،وتشكيكهم زخرفتهم من احلذي كل وليحذي

تِن وَنَك  َكاد وا َوإِن  ﴿ :املعصوم َحي نَا ال ِذ  َعنِ  َليَف   . [03:]اإلرساء﴾إَِلي َك  أَو 
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 وال .شهيد وهو السمع ألقى أو قلب له كان ملن !موقظة موعظة من هلا يا

 ،واليقني الصرب عىل نفسه وليوطن ،املخالفني بكثرة باحلق ظفر من يستوحش

 أبواب من يردنا وال ،ضالنا وهيد  ،احلق يف غربتنا يرحم أن تعال اهلل نسأل

 .حمرومني ويمحته وطلبه ودعائه يجائه

 حتى والدياية والفهم والتمييز العلم يف املشايكة :أصعبها وهو ،وخامسها

 ال ألنه ،تقليد غري من فيه فريغب ،عليه يقف ما ومقداي ،احلق معرفة نم يتمكن

 يتطري مل ،حمنة له عرضت نإف ،ماض   وفهم ،نافذ برص ذو إال املقادير يعرف

 .الفرج وقرب اهلل بمواعيد وليثق ،حرف عىل اهلل يعبد ممن فيكون ،احلق بطلب

ل  ﴿ :تعال قال  .[09:]النمل﴾بنِيِ امل   قِّ احلَ  َعىَل  إِن َك  اهللِ  َعىَل  َفتََوك 

رِب  ﴿ دَ  إِن   َفاص  ن َك  َوالَ  َحقي  اهللِ  َوع  تَِخف   .[60:]الروم﴾ي وقِن ونَ  الَ  ال ِذينَ  َيس 

 اهلل وأن ،واملحسنني والصادقني الصابرين مع تعال أنه انًيقي وليعلم

 عليه اهلل صىل اهلل يسول رس وإن ،يذكره من وذاكر ،ينرصه من نارص سبحانه

 لنارصيه. شامل ونرصه متبعيه عىل دعائ األموي هذه يف وسلم

 إل الدعاء يف الرتغيب وصح ،والتقوى الرب عىل باملعاونة تعال اهلل أمر وقد

 انفًس  أحيى ومن ،اتبعه من أجوي مثل يؤتى ذلك إل الداعي وأن ،واخلري احلق

 اهلل مرضات بتغاءا صالحواإل بالصالح أمر ومن ،امجيعً  الناس أحيى فكأنام

 .عظياًم  اأجرً  يؤتيه فسوف

 َوَعِمل وا آَمن وا ال ِذينَ ﴿ :عىل رساخل  من السالمة قرص «العرص سوية» ويف

احِلَاِت  ا الص  ا قِّ احلَ بِ  َوَتَواَصو  ِ  َوَتَواَصو  رب  َسن   َوَمن  ﴿ ،[3:]العرص﴾بِالص  الً  أَح   َقو 

لِِمنيَ امل   ِمنَ  إِن نِي َوَقاَل  اَصاحِلً  َوَعِمَل  اهللِ  إَِل  َدَعا مِم ن    .[33:فصلت]﴾س 
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 فإين ،أخطأت ما كل يف واملساحمة عني التوجاوز وأسأله ،اهلل أستغفر وأنا

 واملساحمة والسعة واملغفرة التقوى أهل سبحانه وهو ،وأهله والغلط اخلطأ حمل

 اهلل كان إذا ،واجلاهلني املساكني مضايقة عن ،األكرب والكرم ،األعظم والغنا

 .اجلاهلني بوجهل مترضي غري ،العايفني عرفان عن اغنيً  وتعال سبحانه

 حممد عىل وسالمه وصالته ،العاملني يب هلل احلمد أن :كأوله كالمي وآخر

 ،الطاهرين الطيبيني وآله ،املذنبني وشفيع ،النبيني وخاتم ،املرسلني سيد

 الدين. يوم إل املهدييني لراشدينا وصحبه

 سنة القعدة ذ  شهر من األيبعاء يوم غداة زبرها من لفراغا وكان هذا

 عن وأهلها تعال اهلل صاهنا ،املحمية هبوبال بلدة يف وألف ومائتني وثامنني تسع

 .والرزية البلية مجيع

 بن صديق الطيبأبو ،سواه عمن به الغني ،اهلل إل الفقري العبد وأنا

 وتقبل  ،خلله وأصلح  َلَلـه  زَ  اهلل غفر  ،القنوجي احلسني بن عل بن حسن

 .هأمل وبلغه ،عمله

 بن عل السيد ،فؤاده وثمرة ،ولده وأصغر ،كبده لفلذة تعلياًم  مجعها قد

 ،فيه و له وبايك ،وأمده ،وعمله ،وعمره ،علمه يف اهلل فسح حسن بن صديق

  :وسميتها ،دهمد يف األزمان مدى وكان

 «األثر أهل عقيدة بيان يف الثمر قطف»

 .اوباطنً  اوظاهرً  اوآخرً  أوالً  هلل واحلمد

 :نظم 
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 خضعت الذ  باهلل سألتك إين

 جلامعه فاستغفر تأملت إذا

 

 الباي  الواحد وهو السموات له 

 الناي من ينوجو جامعه علل

 

 

 

 .النظام هذا عىل الكالم هذا اختم ثم

 :نظم 

 جهرة ذنويب عظمت إن يب يا

 حمسن إال يرجوك ال كان إن

 الرجا إال وسيلة إليك مايل

 

 أعظم عفوك بأن علمت فلقد 

 املوجرم ويستوجري يلوذ فبمن

 مسلم إين ثم عفوك لعظيم
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