
 

 

 

 

 

 

 







 

 

 فرغها ونسقها

 سعد بن عبدهللا السعدي

 غفر اهلل له
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َا ي ََََََ ا ي  ِي َََََََا ي ا ي   َا َِبي و   َيا سََََََََََََََََا
 

اََََََا ي َا ََََََََََََََََي ا ُ   ِي ِي ييَََََي ا َا  رُزيقا اهلَََََُ اْ 
ََََََََي    ِ قَا ََََََََُِا ََََََََ ي    ي  ََََََََا ََََََََا  َ  اْسََََََََيا ي

 
   ُ ُ   االا ََََََََا َََََََا ََََََا   يََََََي تي َََََََا وََََََا يَََََََي  الا ََََََََا

ب  ُحبُّ "   َا ي ا َي  ي   اِصَََََََََََ  َها ي "َ   ييي
 

َََََََا اسَََََََََََََََََ  ُ   َ  ا َ   اََََََََا اق ُر اَََََََِ َََََََُ ي ا  َََََََيا
َِبََََََ     قا  ا ا ََََََََََََََََا ر  َََََا َي  ََََََا ي يََََي ََََُِّ ََََ ي ََََي   اِ

 
   ُ َي  ا ي َََََََََََََا ُي يَي َُ  " َي َ " اِصَََََََََََََ ي  ي  ِِّيي مََا

َ ا ي هََََي ي   َ َََََا   ا اُ  ُ   ي " اُِ  يآني " َََََا
 

يََََََ اُ    مََََََُ ََََََِّا يُ  اََََََِي يََََََي ا اََََََِي ُ   َََََََا  آَي ََََََُ
ََََََََُ ُ  ا ا   قِا َ ا ُ  َََََََََا   َََََََََا   ََََََََُ ُ   ََََََََا

 
َقي   االا  ا اا   ُ   َ " اهلََََََيا ُمصَََََََََََََي َََا َََا   ااَََِي

 َ َ ي " ُ َي ُّ َََََا َََََا   اَجاي ُ  " آَيا ي اِصَََََََََََ ي 
 

َ وََََََا ََََََا ا اَََََِ َََََ ي ااُز ا ا   ُ    مََََََا َََََا  َ َق  حَََََا ََََََ 
  َُ َهلَََََََََيا  َََََََََ َََََََََُ َ  ي ا وَ اَََََََََا يَََََََََي ا    اُرقُّ ََََََََََُ

 
َ ََََُ ََا ََا ََََََ  ُ   ََََََُ  ي َََََََا  َ ِي َ َََا   ا اصَََََََََََََُ ََََََُِّ

ِي وَََا ََََََا ا " اََِ ََُ اانا "  اراا ا ُ   َق ََِيمََا   َََُ ََي ََََََ
 

    ُ َ ا " ا ا ي ََا   ا يذاا اسَََََََََََي ََا ا   ََاُ  ُ   ََا
َي   َق ر َََََ ُ َََََا ا ينا " حَََََا ََََََ  يَََََُ نا " ََ ََََََي ُي   ااملَََََي

 
ْيي َا ي   " ََايي يُ  " ا   َا َ ي هي مََََََا    ا اِ َََََََََََ 

   ُ يُ  ب" اِيمي  ااني "  ا "اْليا ضي " اِ  ي  
 

ُ  راَي ق  اََََََََََِّيا ُ    يََََََََََي ََََََََََُ  ها  ي َََََََََََي   اَر
ياي َ    َا ُْ " َََََُا ُّ  َا يقا  ا " اِصَََََََََََ ي ا ََََا ا   َا

 
مََََََا ُ    يَََََي َََََُ َ   ا    اآ َََََا ا َ  َََََ ُم ََََََََََََََََا  َََََا   

ما     َ اَََََََََََِْ  يوُّ  ييِّي قا ا   " اِي َُر " َاصَََََََََََي
 

َني " سَََََََََََا ََا ي ََُ ُ   ا اِ   يوُّ  ي  " انييََا ََا ا   َا
َ َََََََي       و   ََََََََا َََََََُِّ  ي حَََََََا َََََََي   َََََََا يي ي ِ 

 
َُ ََََََََََََََََي ا ُ   َ ا  ا يََََََا ََََُ   ُ مََََََا   َََََُ َََََََريوََََََُ  َََََا

َِي     َا َ يَوي  "   "  َُق " اََََََََََََِْ  َي ي ا    ا ا
 

ََُيَي َََََا ُ   " اِبي حايي  َََََا ا "  ُ  "  ا َََََيا ا "    ا
مََُ ا ََ      َي  ََا يََُ َا سَََََََََََََا ََي ََ ََا َََََََي تيني ا َََ  َََا   ََََََا

 
َا   ُ   َُ َا ا ََََََي ا   َ َا  امََََََا َََََََي َي ََََََا ا   ا يني اه
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 ¬
 َيا َسائيِل َعْن َمْذَهبِي وَعِقيَدِت 

 

1   ُ َ ِ  َي ُُُُُْ َُُ َداي ُُِ ِ ُُْ ا
ُُِ ْن ه َُُ َدم م  ُرِزَق اهلُُُ

  

، وكان مذهبه حوبيل يف امل ُُائ  شيتا   16عدد أشياهتا ، و¬ اإلسُُ  اهرسُُاه  مو ُُلش  ه ُُي  

 اهفقِي  إال أنه غري متعصب، ومتجرد هاحق ي خذ شاهدهي .

ا وهل حرف اه  ، ن ب   .اه   شحرف يوتِي شيت ك  ألن إىل روَّيه

وي هل: حرف ُشوي عايه اهقصيدة، ون بت إهيه، فاهوظم إذا واحدة  كان عىل قافي  ألن تعريف اهره

ُُُبا شاسُُُم هذف اهقافي  كا ائي ، واهولني ، وامليبي ، و ا الشن اهقيم، وإذا كان اهوظم هي  عىل  فإنه ُي 

ُُُبا شاهر  -قافي  واحدة ُُُفاريوي ،  -وهل ما ي  ُُُبا شاملوظلم ، أو األر لزة، م  : موظلم  اه  في 

 واهرحبي 

 هل: املعتقد اهذي يذهب إهيه. فيكلن-كام يف اهقاملس–ذهب ، واملومعتقدف مذهبه فيِا هي بت

 هذا من شاب عطف اخلاص عىل اهعا .

ُُلاك كان املرزوق  ؛ ُُلاك كان ح ال  أو حراما ، وس وهل رزق ما يقل  شه اهبدن، س

قا  تعاىل:  نا ،  كافرا  أو حيلا ُُُاام  أو  َما ِمْن }م  َهاَو تََقره ُُُْ ا َوَيْعَاُم ُم  َِ ٍ  يِف اأْلَْرِض إِاله َعىَل اَّللهِ ِرْزُق شه  َدا

َاياَ  قا َُ ي َا ي  .[6]هلد:  { ا

 ماهعاو واإليامن اهدين م   واآلخرة اهدنيا يف نفعه امل تبر اهوافع اهرزق وهل ؛

 .املعني عىل طاع  اَّلل ، ورزق األشدان شاهرزق ا   اهوافع
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 حراما   رزقا   يكلن وقد ح ال   رزقا   يكلن قد اهرزقو

عاىل قا   زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب}: ت

 ومفِل  اهطيب، اهرزق هوا وأح  أمر - ™- اَّلل أن اآلي  فبوطلق {.يث ىث نث مث

عاىل وقا ، اخلبيث اهرزق عن واملوع اهوِي اآلي   زي ري ٰى ين ىن نن من زن}: ت

 من األوىل.وهذف اآلي  أرصح  [59]يلن :  . { يي ىي ني مي

هي  شد ´ أن يبني أن من أسُُباب ا صُل  عىل اهلداي  سُُماهلا من اَّلل ¬ )رزق اهلدم( يريد 

 (1)«اهاِم اهدين فيبن هديت»ما  اك يف ا ديث 

ي - 1 م ، هدا ُُُ   عا عاىل: قا  كاِم، اخلاق فيِا وي   هب مب هئ مئ هي مي} ت

 {. هث مث هت مت

ُُُاد، واهداله  اهبيان هداي - 2 {. ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي }: تعاىل قا  واإلرش
 [17}َوَأمَّا ََثُوُد فَ َهَديْ َناُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعَلى اْْلَُدى{ ]فصلت: ، وقال تعاىل: [52: اه لرم]

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق} تعاىل: قا  واإلهلا ، اهتلفيق هداي - 3

 [56: اهقصص] {. اممم يل

ي  - 4 و  إىل هدا وار، اجل عاىل قا  واه  ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى }: ت

 حل جل مك لك خك حك جك} :وقا  [9]يلن :  . {ىئ نئ مئ زئ رئ

 [24 - 22]اهصافات: . {خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل

                                         

 ¬ يف الصحيح املسند للشيخ مقبلوهو  (464(، والرتمذي )1425(، وأبو داود )1/199أخرجه أمحد ) احلديث (1)
 (2725اللهم اهدين وسددين( برقم )»علَّم علياً أن يقول:  ‘ مسلم أن النيب وجاء عند (1/250)
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ق ْْْْْْ        ْْْْْْق  ْْْْْْ    َق ِْْْْْْْق  ق  ْْْْْْْ  ِّْْْْْْق  اسْْْْْْْْْْْْْْْق

 

الق يْْْْْْْق ْْْْْْْق ْْْْْْْق       2 ْْْْْْْق    ق َْْْْْْْق ْْْْْْْ    ْْْْْْْق  ْْْْْْْق ْْْْْْْق   الق ي

ٌ  ق     ْْق ق ْْق      َ ْْق   ا ِ ِّْْمْ  حْْ  " ا ا حْْْْْْْْْ 

 

سْْْْْْْْْْْْْْْ      3 م  ق ْْْْْْْق ق ق
ْْْْْْْْق   ْْْْْْْ  ر  ا ْْْْْْْ ْْْْْْْ  ق ق    ق ْْْْْْْق ق

  

 

عىل معتقد أه  اه و  واجلامع ، وكان صداعا   ومعتقدف مذهبه يف ثاشتا   ¬ اإلس   شي  كان

  شا ق، وقلاال  شه ال ت خذف يف اَّلل هلم  الئم، وهل من اهعاامك املحققني.

 مج }:تعاىل هقلهه خماهف هل وه  ،جيلز وه  ،هاوف  مدح( حمقٍق )يف  قلهه ه 

 ؟ { محجخ جح

 بي س عىل هاوف  املدح جيلز وال ،اهرا ح  اهرشعي  هابصاح  وجيلز مدح، فيه نعم 

لا َأْنُفَ ُكْم }هقلهه تعاىل:  واإلعجاب اهفخر  [32]اهوجم:  {َفَ  ُتَ كُّ

 ¢ ع امن وقا [ 55: يلسف]{. نب مب زب رب }: يلسف قل -أي اجلائ -وموه
ا َقتَْاُت  َواَل  إِْسَ ٍ ، َواَل  َ اِهاِيه ٍ  يِف  َزَنيُْت  َما َواَّللِ » قتاه أرادوا اهذي هاخلارج  ََتَوهيُْت  َواَل  َنْفٍ ، شَِغرْيِ  َنْف  

ْسَ َ ،̧  اَّللُ  َهَدايِن  ُموْذُ  َشَدال   شِِديوِي َأَهْ تُْم  َمْن َحَفَر ُروَمَ  َفَاُه اجْلَوهُ  َفَحَفْرهُتَا»، وقا : ««َيْقُتُاليِن؟ َفاِمَ  اإْلِ

َ  َ يَْش  "َتْعَاُبلَن أَنهُه َقاَ   ِه ْ هُتُمْ اْلُعْسَرِة َمْن َ  ِه ففي هذف األده   لاز ت كي  اإلن ان (1)«َفَاُه اجْلَوهُ  َفَج

نف ه شاهفض  واهعام هاحا  ، وأما اهوِي فبحبل  عىل من زكاها هغري حا   ش  هإلعجاب واهفخر؛ 

 هكذا ذكر اهعاامك.

ا َأنه  َأْعَامُ  َهلْ وَ . َنَ َهْت  فِياَم  َأْعَامُ  َوَأَنا إِال ُسلَرة   ُأْنِ َهْت  َما» م علد اشن وقل   شِكِتَاِب  ِموِّي َأْعَامُ  َأَحد 

 «.ألََتْيُتهُ  املََْطاَيا َأوِ  اإِلشُِ   َتْبُاُغهُ  اَّللهِ

                                         

 (2778أخرجه البخاري يف "صحيحه" برقم: ) (1)
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 ومات ممموا   ´ اهوبي هقي من: تعريفه اهصُُُحاي( مذهب يل كاِم اهصُُُحاش  حب) 

 .اه و  أه  مذهب وهذا اهصحاش  حب اإلس   شي  فبذهب ذهك عىل

 آ  مهب املراد: واهقرشا املحب ، مراتب من مرتب  هي امللدة( أتلسُُُ  هبا اهقرشا وملدة) 

 ايِاع يم ر اهتي اهصُُا   األعام  من وهذا -‘ - اهوبي قراش  من اهصُُاه  فيحب اَّلل، رسُُل  شيت

 .امل ام

 . ‘ اهوبي قراش  من اهصا ني وحب اهصحاش  شحب اَّلل إىل أتقرب أي( أتلس ) 
م موِ اهصُُا ني اهبيت  آ هقراش  شحبي أسُُ هك إين اهاِم": قا  فبن  ائ  شاهطاعات واهتلسُُ 

فكذهك جيلز وهل  "أر ل مغفرتك‘  اهاِم شحبي ألصُُُحاب اهوبي"، أو قا :  از "أن تغفر يل

 من اهتلس  املرشوع.

 عبر اشن وحديث[16]آل عمران: }رَب ََّنا ِإن ََّنا آَمنَّا َفاْغِفْر َلَنا{  تعاىل قلهه ذهك عىل األده  ومن

 ، وشقص  سارة زو   إشراهيمَّلل عباه عب  ش ر ا تلس  موِم واحد فك   (1)اهغار أصحاب قص  يف
وُْت  "حني أدخالها عىل اجلبار فاام دنا موِا قاهت:  ’ لهَِك َوَأْحصَُُ مه إِْن ُكوُْت آَموُْت شَِك َوشَِرسُُُ ُِ اهاه

ْط َعيَله اْهَكافَِر  اله َعىَل َزْوِ ي َفَ  ُتَ اِّ
 (2)"َفْرِ ي إِ

ِذف األنلاع ف اهصا ني شذات اهتلس  أو ش فاعته أو امليت شدعاك كاهتلس : املبولع اهتلس  وأما

من اهبدع املحدثات، وهي  ألحد عىل اَّلل حق أو شحق املخالق فِذا ‘  اهوبي شجاف وأما رش  أكرب،

ا َعَايْوَا َنْْصُ املُْْمِمونِيَ }إال ما أحقه عىل نف ه كام قا  تعاىل:    .[47]اهرو :  {َوَكاَن َحقًّ

ُُُي  فيه يرد اهبيت وهذا ِم ؛ فإن ك   موواهولاصُُُب اهروافض: طائفتني عىل ¬ اإلسُُُ   ش

؛ فاهروافض يبغضلن اهصحاش  وخاص  أشل شكر وعبر وع امن، وي عبلن أهنم توقص اهصحاش  وسبِم

شي  و حيبلن أه  اهبيت، واهولاصب يبغضلن أه  اهبيت ويوصبلن هلم اهعداك، وهدم اَّلل أه  اه و 

 إىل ا ق.  ¬اإلس   

                                         
 (4926برقم )(، ومسلم 2111أخرجه البخاري برقم )( 1)
 (2371ومسلم برقم: )، (2217برقم: )عن أيب هريرة أخرجه البخاري  (2)
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م ْْْْْْ    ٌْْْْْْ  ق  ْْْْْْْق ق    ْْْْْْق ق  ق ق ْْْْْْْْْْْْْْْق  َْْْْْْ  ْْْْْْْ   ق ْْْْْْْ 

 

ٌْْ  ق  ق ق ْْْْْْْْْْْْْق     4 يْْ   ا  ْْْ  ْْْق ِّق ا ا حْْْْْْْْْْْْْ     ْْ  ْْْْْْْ  

  

يُق  "هكِوهاَم قلهه: ) دِّ ْم َأْفَضُ   "اهصِّ ُِ  شكر شاأ الختذت خاي  متخذا كوت هل»‘  اهوبي هقل ( ِموْ

 هواسا أي اَّلل رسل  يا‘  اهوبي اهعاص شن عبرو وس   «صاحبي يل تاركلا أنتم ه » وقا  «خاي 

 .ك رية فضاه يف واألحاديث «أشلها» قا ! اهر ا  ومن قا  ،«عائ  » قا  إهيك؟ أحب

 أه  ثم ةاهعرششاقي  ثم عيل ثم ع امن ثم عبر ثم شكر أشل 

اهذين آمولا و اهدوا قب  اهفت  فِم أفض  ممن  اهد شعد اهفت  ثم  ثم اهرضلان شيع  أه  ثم شدر

 .املِا رون ثم األنصار

‘ - اهوبي من وعبر شكر أي مو ه  عن سُُ   حني-اهعاشدين زين- ا  ُُني شن عيل
ُُُار - ُُُ  راشع   (1).اهقرب يف قرهبم كبو ه  موه مو هتِم وقا  اهقرب إىل ف ش ف اهرافض وزين اهعاشدين تعدُّ

وأخرج اشن ع ُُاكر أن أمري املمموني عيل شن أي طاهب قي  هه: حدثوا عن أصُُحاشك؛ قا : عن  أئبتِا.

 أصحاي.‘  أي أصحاي ت  هلين فك  أصحاب رسل  اَّلل

 أو خ شاهب شعضِم وصف م   ديوِم يف وال عداهتِم يف يقدح ال سبا سبِم من وأما: ¬قا  

 كفرفش نحكم وال واهتع ير اهت ديب ي تحق اهذي هل فِذا ذهك ونحل اه هد عد  أو اهعام قا  أو اجلبن

 .اهعام أه  من يكفرهم مل من ك   حيب  هذا وعىل ذهك شبجرد

 .اداالعتق وهعن اهغيظ هعن شني األمر ه دد فيِم اخل ف حم  فِذا مطاقا وقب  هعن من وأما

 ع شضُُ يباغلن ال قاي  نفرا إال‘  اَّلل رسُُل  شعد ارتدوا أهنم زعم أن إىل ذهك  اوز من وأما

ُُا عشرر  ُُقلا أهنم أو نف  ُُه ملا مكذب فإنه كفرف يف أيضُُا ريب ال فِذا عامتِم ف   غري يف اهقرآن نص

 بلنمضُُ فإن متعني كفرف فإن هذا م   كفر يف ي ُُك من ش  عايِم واه واك عوِم اهرىض من: ملضُُع

                                         

 أخرج هذا األثر الاللكائي بسند حسن (1)
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ه  هذف قا و  اهكتاب نقا  أن امل  ين ىن من}: هي اهتي األم  هذف وأن ف ُُُُاق أو كفار واه ُُُ

 األم  هذف أن ومضُُبلهنا ف ُُُاقا أو كفارا عامتِم كان األو  اهقرن هل وخريها{.  مه جه

 جتد وهلذا اإلس   دين من شاالضطرار يعام مما هذا وكفر رشارها هم األم  هذف ساشقي وأن األمم رش

 وقد ِمشبذهب ي ت ون إنام اه نادق  وعام  زنديق أنه يتبني فإنه األقلا  هذف من يشك عوه ظِر من عام 

ق  وتلاتر م  ت فيِم َّلل ظِرت ُُُ  و لهِم ش ن اهو  ما اامكاهع ومجع واملامت املحيا يف خوازير َت 

 اهوِي يف تاشهك املقديس اهلاحد عبد شن حمبد اَّلل عبد أشل اهصاه  ا افظ فيه صوف وممن ذهك يف شاغِم

 .واهعقاب اإلثم من فيه  اك وما صحاباأل سب عن

صواف فبن وشاجلبا   فيه ددتر من وموِم شكفرف حيكم ال من وموِم كفرف يف ريب ال من اه اش  أ

 .(1)ذهك يف االستقصاك ملضع هذا وهي 

  

  ، يف اإلسأوال : اخللارج؛ محاِم عىل ذهك اهغال، واهت دد يف اهدين، ومل يكن قصدهم اهطعن 

 ش  إن هذا ش عبِم أن هذا اهغال، وا رص حبا  هادين حتا كفروا اهصحاش .

، وأنه ال ¢ثانيا : اهولاصُب؛ سُُبلا شعض اهصُُحاش  ألمر سُُيايس؛ ألهنم يريدون اهطعن يف عيل 

 ي تحق اإلمام ، ومل يكن قصدهم اهطعن يف اهدين.

أخبث اهفرق، حتا قا  اإلما  أشل زرع  ثاه ا : اهروافض؛ قصُُُدوا شذهك اهطعن يف اهدين، وهم 

إذا رأيت اهر   يتوقص أحدا  من اهصحاش  فاعام أنه زنديق، ألن اهدين حق، واهقرآ.ن ": ¬اهرازي 

 حق، وإنام نق  هوا ذهك اهصحاش ، فِلالك أرادوا اجلرح يف شِلدنا هيبطالا اهكتاب واه و .

 .‘   وهل قات: واهطعن يف اهواق  وهم اهصحاش  طعن يف املوقل
 

                                         

 الصارم املسلول (1)
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م ق ق ْْْْْْ     م  ْْْْْق ْ  ا  ْْْْْق ت ْْْْْ ْْْْْ  ق   ق ق ْْْْْ        ا ا 

 

يْْْْْْْْ   ا ْْْْْْْْق  ْْْْْْْْ ق     5 ْْْْْْْْْق   ٌْْْْْْْْق ق ا ْْْْْْْْق ْْْْْْْْمْْْْْْْْْ     ْْْْْْْْق  تي

  

ُُُو  أه  معتقد  هذا أنو حقيق  شه تكام اَّلل وأن وإهيه يعلد شدأ موه تعاىل اَّلل ك   اهقرآن أن اه 

 .غريف ك   ال حقيق  اَّلل ك   هل حمبد عىل اَّلل أن هه اهذي اهقرآن

م هل ، فيكلن املتكاغريف أحد شه يلصُُف وال يعلد إىل اَّلل وصُُفا   أي( يعلد وإهيه) قلهلم ومعوا

 .األو  املعوا هذا وهل امللصلف شه. ¸ اَّلل

اه مان؛ شرفعه من املصاحف واهصدور كام  آخر يف ¸ اَّلل إىل يعلد أنه( يعلد وإهيه) معوا وقي 

م َعىَل كِتَاِب اَّللِ » حذيف :يف حديث   .(1)«يِف َهيَْاٍ  َفَ  َيبَْقا يِف اأْلَْرِض ِموُْه آَي    ¸ َوَهيُْْسَ

 ف ص وك   اَّلل تعاىل ،وكاامت وحروف شيوات وآيات حمكامت سلر فيهو ،خمالق غري مو   وهل

 .فعاي  ذاتي 

من  أنكر ومن شُُُاك، متا شه يتكام اَّلل أن وفعايه متكاام، ي ا  وال ي   مل اَّلل أن حيث من ذاتي 

 شاالتفاق. كافر فِلمتفق عايه  ا  أو حرف كاب  أو آي  اهقرآن

 عتقدمل امللافق هل واألو  "املو   اهقديم وهل" اهو ُُ  شعض يف( املو   اهكريم وهل) 

 واألرض اه اموات خاق قب  من قديم اهقرآن أن عودهم ومعواف األشاعرة اعتقاد واهقديم اه و ، أه 

 حني إن اهه. شه يتكام اَّلل ألن شاط  اعتقاد وهذا

 .تركه واألوىل ش س ال هذا اآلحاد ثحاد اهولع قديم هل قا  ومن

ُُُو  وجيحدون شاهقرآن إال يممولن ال اهقرأنيلن هلم يقا  فرق  وهوا   حدة  أهنم وحقيقتِم اه 

 شيوِام ت ز  فبن  حد أحد ا  حد اآلخر. هاقرآن ألن

 فيفْسونه شتف ريات شاطا . وشاطن ظاهر هه اهقرآن أن ي عبلن اهذين اهقرامط  هم فرق  وهوا 

                                         

 (293برقم ) ¬ يف الصحيح املسند للشيخ مقبل (1)
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شعد  اهفرق أخبث وهم حرفلف اهصُُُحاش  وأن ناقص اهقرآن أن ي عبلن اهذين اهرافضُُُ  وهوا 

 .اهقرامط  اهباطوي 

 يلسف سلرة يوكرون هكن شاهقرآن يع فلنمن فرق اخللارج  اهعجاردة فرق  ت با فرق  وهوا 

 ا .قرآن تكلن أن يبكن ال غ   فيِا قاهلا

 .خمالق اهقرآن يقلهلن اهذين اجلِبي  فرق  وهوا 

ُُُاعرة وهوا   نع عرب و ربي   ربي  إىل أوحاف اَّلل أن أي اَّلل ك   عن عبارة اهقرآن قاهلا األش

 .شاغته اَّلل عن فعرب املحفلظ اهالح من اهقرآن أخذ  ربي  يقلهلن وشعضِم شاغته، اَّلل

وا  ي  وه ي  اهقرآن :قاهلا اهك ش  مث‘  اهوبي عىل شه ن    ربي  أن أي ،اَّلل ك   عن حكا
 .شاغته هقلمه حكاف ‘ اهوبي

 .عري ش نه اهقرآن يلصف ال يقلهلن اهصلفي  شعض وهوا 

وا  ق  وه قا  فر ف  هلم ي نه اهقرآن يف نقل  ال يقلهلن اهلاق إنام و خمالق غري نقل  وال خمالق أ

 اجلِبي ، وشعضِم يقل : رش من اجلِبي . من أمحد:يقل  فيِم اإلما   وهمالك نتلقف
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م ق ا    ْْْْْْْْْق    ْْْْْْْْْق ق ْْْْْْْْْ       ق ق ْْْْْْْْْ      ْْْْْْْْْق

 

الق  ق ْْْْْق ق       6 مق    ق ق َْْْْْق  ا ا ْْْْْق دْْْْْق ا ا ق حْْْْْْْْْْْْْق   ق

  

 امف هوف ُُُه ´ وصُُُفه يف ´ اَّلل قا  كام أقل  أي اهبيت معوا( اَّلل؟ قا  وأقل ) 

 .ظاهرف فعىل نف ه شه اَّلل وصف

 أو هوف ه تهأثب ما إال ´ َّلل صف  ي بتلن ال أهنم ´ اَّلل صفات يف واجلامع  اه و  أه  فبعتقد

 .´ تايق شج ههمن غري حتريف وال تعطي  وال تكييف وال َت ي  ‘  رسلهه هه أثبتِا
 .‘  رسلهه وصفه وشام نف ه شه وصف شام إال اَّلل يلصف ال: أمحد اإلما  قا 
 و واه ُُُ اهقرآن يف كاِا اهلاردة شاهصُُُفات اإلقرار عىل جمبعلن اه ُُُو  أه : اهرب عبد اشن وقا 

 .املجاز عىل ال ا قيق  عىل ومحاِا هبا واإليامن

 ومر ؛‘ ، و ا صُُفتان من صُُفات اهوبي‘ اهوبي شه املراد( اهلادي واملصُُطفا) 

 وان ك من واصطفا إسامعي  وهد من كوان  اصطفا اَّلل إن»: قعاألس شن واثا  عن (4221شرقم ) م ام

 .«هاشم شوي من واصطفاين هاشم شوي قريش من واصطفا قري ا

 .[52: اه لرم] {. ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي } :تعاىل وقا  

ُُ  يف اهبخاري يف و اك ُُ   شكر أشا أن شكر أشل ومعه‘  اهوبي هجرة قص  هذا) :قا  معك من س

 .(اه بي  َّيديوي ر  

 أرصفه ال أو ر لح،املاملعوا  إىل اهرا   معواف من اهافظ هذا أرصف ال أي( أت و  ال) 

ط ، إىل ا ق املعوا من با يد م   اه ب  هبا املراد قا  فبن اه واف عن اهافظ رصف اهوع  ىلإ اهرا   مع

 .اهباط  املعوا إىل ا ق املعوا من ورصفه املر لح
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 .عوه معفل فِذا ر ع ا ق هه تبني وإذا ني  وح ن ا تِاد عن صادر كان إن- 1

صب هلم عن صُُادرا   كان إن- 2 م ا : )اهيد( هل قا : املراد  اهعرشي ، اهاغ  يف و ه هه هكن وتع

ُُُعلد اه قفي عودما قا  يف أي شكر اهصُُُديق هلال يد  " ¢ هبا اهوعب  ه بلت ذهك يف قل  عروة شن م 

 يف ق صاحبه اهولع هذا": ¬ ع يبني اشن قا  ،(1)" كانت هك عودي هكاف تك هبا، وهكن هذف هبا

 ."وال يكفر
ُُُادرا   كان إن- 3  هحقيقت ألن يكفر فِذا اهعرشي  اهاغ  يف و ه هه وهي  وتعصُُُب هلم عن ص

 حفصُُُ  أي: اهرافضُُُ  قاهت[ 10: اهتحريم]{.  ين }: تعاىل قا  اهرافضُُُ  كقل  اهتكذيب

هه وعائ ُُُُ ، عاىل وكقل  أشكر قاهلا[ 19: هقامن] {. هت مت هب مب هئ مئ } :ت

 كفر. فِذا "وعبر
 

                                         
 (18910أخرجه أمحد برقم )( 1)
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م   " ْْْْق
م   ا    ْْ  َْْْْق م   ا حْْْْْْْْْْْ  َ  ا تيْْْْْق َجْْْق  ْْْ   ق

 

ا   ا ق       7 ِّق َّْْْْْْْق ْْْْْْْق ق ا ْْْْْْْدْْْْْْْ  ق ما ِْْْْْْْق  حْْْْْْْق ْْْْْْْ 

ق"   ق    ق  
م ْْْْْْْْْْ  م    ق َّْْْْْْْْْْ  ْْْْْْْْْْ  ٌْْْْْْْْْْق ق ْْْْْْْْْْق  م   ْْْْْْْْْْْ 

 

م يْْْْْ  ْْْْْق ْْْْْق ْْْْْ      8 م  ْْْْْق ق ِْْْْْ     ْْْْْق   ق قصْْْْْْْْْْْْْ   ْْْْْ 

  

 معوا اهل وأن اهلارد يف اهكتاب واه ُُو  عىل ظاهرها، اهافظ إثبات ™ اَّلل صُُُفات يف اهلا ب

 .املعوا دون اهافظ ي بت اهذي املبتدع شخ ف ،يف اهوصلص  اكت ما عىل

‘  قا  كام اه  ث ، هي املفضُُُا  اهقرون هم أصُُُحابو اه ُُُاف أي( األو  اهطراز نق  كام)
 .«يالهنم اهذين ثم يالهنم اهذين ثم قرين اهقرون خري»

 .واهتكييف واهتب ي  اهتحريف عن ا فظ اهصلن... (  عن وأصلهنا)

ُُُ  مما  واهضُُُحك واهيد اهل ه ن بت فيقلهلن املعوا تفليض أي اهتفليض اهبدع أه  عود حيص

 .شاط  اهك   وهذا اَّلل إىل معواها نفلض هكن واالستلاك

ُُُو  وأه   ´ َّلل واهكيفي  اهكوه يردون وإناموأن هلا صُُُفات معالم ؛  واملعوا اهافظ ي بتلن اه 
 .¬ قا  ماهك دون أن يتخيالا هلا كيفي  يف أذهاهنم ألن اهكيفي  جمِله  كام

 



 
 

 

 

 15 

15 

ا ق    ْق ا  ق ق ا ق ق َّْْْْْْق ْْْْْق ق ا ا ْْْْْ ْْْْْ  ق
 

ِّْْْْْما  ْْْْْْ   ْْْْْْ  ْْْْْق

 

دْْْْق   ا  9 م ق ا ا ق ق ا اسْْْْْْْْْق ْْْْق ق   يق       ْْْْق   ق  ذق

  

سبه األخط  ص اني اهتغابي غلث شن غياث: ا شاعرة ،الن  فات،ص سبع إال ت بت ال فاأل

 :قلهه يف اهوْصاين األخط  هذا شقل  وي تدهلن: استلىل شبعوا استلم االستلاك يف فيقلهلن

  ْْْل ا ْْ ْْ ا   بش              ر   ْْْْْ  اسْْْْْْْْْْْ ْْ   

 

  ْْْْْ  فْْْْْم سْْْْْْْْْْْْْ ْْْْْ   ال ق   ٌْْْْْْْْ ا  

 األخط  شقل  ي تدهلن وذهبلا وراكهم اهقرآن فوبذوا 

 (استلىل قد شرش) صلاشه( شرش استلم قد) املحرف يف فقلهه حمرف اهبيت أن- 1

 األخط  ديلن يف ي بت مل هذا أن- 2

 .اهقرآن عىل قلهه يقد  ال نْصاين ر     أنه- 3

 إنام هل داله  وعبارة عن ك   اَّلل، شبعوا أنه اَّلل ك   هي  إن اهقرآن :يقلهلن األشاعرة وهكذا

ُُُو  أه  ومعتقد صُُُلت، وال حروف فيه فاي  شاهوف  قائم ك    صُُُلتو شحرف يتكام اَّلل أن اه 

 :ألخط ا شك   وي تدهلن اهصف  هذف ي بتلن ال فاألشاعرة ،شام شاك شاك وكيف شاك متا يتكام

َْْْْْْْْْْْْْْ  ا َْْْْْْْْْْْْْْ اق   َِّّْْْْْْْ      ْْْْْْْْْْْْْْْ   ْ ا 

 

  ْْْْ ْْْْْ  ا َْْْْ ْْْْْْْْْْْْْمْ  ْْْْل ا َْْْْْْْ اق ق ْْْ ْْْ  

 

 .(اهفماد هفي اهبيان إن) وصلاشه( اهفماد هفي اهك   إن) قلهه يف حمرف اهبيت أن- 1

 .نْصاين شقل  واه و  اهقرآن ُيعارض كيف- 2

 .اآلحاد أخبار يردون وهم واحد خرب أنه- 3

 .ديلانه يف وهي  األخط  إىلمو لب -مكذوب أي-مصولع اهبيت هذا أن- 4

 .عودهم متكاام   يعترب األخرس أن ؛(اهقاب يف اهك   أن) :قلهلم من يا  - 5
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 اامكاهع من هبذا يقل  أحد وال شاطا  فصُُ ته اهصُُ ة يف نف ُُه حدث من أن قلهلم من يا  - 6

ُُُِا شه حدثت ما أمتي عن جتاوز اَّلل إن» -‘ - اهوبي قل ه   ديثا ففي «تتكام أو تعب  مل ما نف 

 .واهك   اهوف  حديث شني اهتفريق
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ما   ْْْْْْ   ق  ْق ا حْْْْْْق ْْْْْْ  ْْْْْْق ق ق ْق ا ي ا ْْْْْْق ق ْْْْْْ  ْْْْْْ     ق

 

مق  ِْْْْْق ْْْْْق   ا يْْْْْق ْْْْْق     ا  10 ْْْْْْق  ْْْْْْ 
 
ِّق    ق  ق ا  ْْْْْْْْْْْْْ 

  

 ( رهبم حقا   يرون واملممولن) 

 أحد يراف ال اَّلل أن عىل أمجعت األم  فإن ،ممكو ، وهكوِا ال تقع 

))إنكم هن تروا رشكم حتا ‘ وهقل  اهوبي  [143}َلْن تَ َراين{ ]األعراف:  :´ هقلهه اهدنيا يف شعيوه

  (1)َتلتلا((

 . اهيقظ ويف املوا  يف ممكو  اهدنيا يف اَّلل رؤي : قاهلا اهصلفي  امل  ه  هذف يف وخاهف
ُُُي  وموِم  لازها؛ عىل اهعام أه  من فك ري  ُُُ   ش  اشن اإلس

 لرصُُُ يف املوا  يف رشه املممن يرم وقد": ¬ قا  املوامي ؛ اهرؤي  هذف تكلن وكيف ،¬ تيبيه

 نقص إيامنه يف كان وإن ح و ، صلرة يف إال يرف مل صحيحا   إيامنه كان فإن ويقيوه؛ إيامنه قدر عىل متولع 

 .املوا  يف رهبم رأوا أهنم اه اف هبعض حص  وقد. انتِا "إيامنه ي به ما رأم

 ‘
ُُُاف عن  اك وما شعيوه، يرف ومل شفمادف راف أنه اهصُُُحي    هرش رأم‘  اهوبي أن اه 

 .اهعني رؤي  عىل حُتب  اه اف من شإنكارها  اك وما اهقاب، رؤي  عىل فيحب 

ُُُام يف ¢ ذر أي حديث شفمادف راف أنه عىل واهدهي  َ ْهُت : َقاَ   َذر   َأِي  فَعنْ  (261رقم ) م  َُُُ  س

، ": َقاَ   َرشهَك؟ َرَأْيَت  َهْ   ،‘ اَّللهِ َرُسلَ    ." َأَراُف؟ َأنها ُنلر 

                                         
 (2312األلباين يف صحيح اجلامع ) ، وصححه(7716النسائي يف "الكربى"  برقم: )خرجه أ( 1)
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 ثاشته فِي ملوا ا يف هرشه‘  اهوبي رؤي  وأما األرض، يف رشه ير مل‘  اهوبي أن عىل اهعاامك واتفق

 يف تعاىلو تبار  شري أنا فإذا» ¬ األهباين صُُُححه اهذي هاحديث هاواس ثبتلها من أوىل شاب من

  (1)«صلرة أح ن

  

                                         
 ¢( من حديث معاذ بن جبل 748خرجه األلباين يف املشكاة برقم ) أ( 1)
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:  

 نأ عىل ا ديث وأه  اإلس   وأئب  اهصحاش  وإمجاع واه و  اهكتاب د " ¬ اهقيم اشن قا 

 "اهظِرية يف اه ب  ُترم وكام صحلا   اهبدر هيا  اهقبر ُيرم كام عيانا   شاألشصار ُيرم ´ اَّلل

عاىل قلهه   حن جن يم ىم}: ت

ُُُ ون إنكم»‘  اهوبي وقل  {ين ىن من خن  ال اهبدر هيا  اهقبر ترون كام اهقيام  يل  رشكم س

  (1)«رؤيته يف تضاملن

 ي رؤ فوفلا املر   ، وشعض واملعت ه  اخللارج 

. {مس خس حس جس مخ جخ } مللسا تعاىل شقلهه واستدهلا اآلخرة، يف وتعاىل تبار  اَّلل
 

 .م تحي  هل ما ملسا يطاب أن يبكن وال ¸ اَّلل رؤي  طاب ملسا أن - 1

 حن جن مم خم } قا  حني نلح سُُما  ¸ اَّلل أنكر وقد سُُماهه عايه يوكر مل ¸ اَّلل أن - 2

 .[45: هلد] {.  جه هن من خن

 جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل} :رشه هه فقا  

 .ممكو  اهرؤي  أن عىل فد [ 46: هلد] . {ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه

 اَّلل نفا وإنام ُيرم، أن جيلز أنه عىل يد  وهذا "ُأرم ال" يق  ومل { مخ جخ } قا  أنه - 3

ُُُتد  .اهدنيا يف رؤيته ُُُا   اهبدع أه  واس  .{ خي حي جي}: تعاىل قلهه وهل آخر شدهي  أيض
 [ 103: األنعا ]

 

                                         
 .¢( من حديث جرير بن عبدهللا1002(، ومسلم برقم )521واه البخاري برقم )ر ( 1)
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 مل خل}: تعاىل قا  اهرؤي  عىل زائد قدر وهل شاهيشك، اإلحاط  

: اه عراك] {ِِجه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 نفيو اهرؤي  نفي شني فرق هوا  أن عىل فد  اإلدرا  نفا وإنام اهرؤي  ملسا يوفي فام .[62 ،61

 .{ خي حي جي } قلهه يف اإلدرا  نفي اآلي  يف ´ فاَّلل اإلدرا 

 

ُُُي  قا  ُُُ   ش  اهدار يف اَّلل رؤي   حد من أن اه ُُُاف " مجِلر عايه واهذي" (1) ¬ اإلس

 اإلسُُ   رشائع تباغه مل من يعرف كام ذهك عرف ذهك يف اهعام يباغه مل ممن كان فإن كافر؛ فِل اآلخرة

 ".كافر فِل هه اهعام شالغ شعد اجلحلد عىل أرص فإن

 

  

  

ه  مجِلر  اَّلل، حفظه اهقلزان اهع م  ر حه اهقل  وهذا املممولن، إال يراف ال: قاهلا اهعام أ

ُُُي   : تعاىلو تبار  اَّلل قلهه ودهياِم اهبدر اهرزاق عبد واه ُُُي  املدخيل هادي شن حمبد شن زيد واه 

 .واض  دهي  وهل اهكفار أي[ 15: املطففني]{. ىك مك لك اك يق ىق يف}

 ورواي  يعىل وأي صحيحه يف خ يب  اشن قل  وهذا واملوافقلن املممولن يراف قا  من اهعاامك ومن

 اجلبِلر قل  واهرا   ،¬ ع يبني اشن املعارصين من هذا ور   أمحد اإلما  عن

 مح جح مج حج مث هت مت خت}: تعاىل قا  هابمموني ثاشت  اجلو  يف اَّلل رؤي 

 .[23 ،22: املطففني] {جخ

 عرصات يف رؤيتان هابمموني فتكلن[ 35: ق] {.َّـ هي مي هن من مل مك} :وقا  

 .اجلو  ويف اهقيام 
                                         

 (486/ 6جمموع الفتاوى ) (1)
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 .واملبتدع  اه و  أه  شني ا اص  هاخ ف اهصفات شاب يف تذكر 

 

ُُي  يقل   ُيرم ظمأع وهل وتعاىل تبار  اَّلل كان إذا: اهطحاوي  رشح يف اهرا حي اهع ي  عبد اه 

. {نن من زن رن مم ام يل }: تعاىل شقلهه اه ُُُي  واسُُُتد  أوىل، شاب من فامل ئك 
 .يروهنم ال وهم عايِم يدخالن فكيف[ 23: اهرعد]

 حني اَّلل و  وي وتعاىل تبار  اَّلل ن و  صُُُف  ثباتإ هذا يف( يو   كيف شغري اه ُُُامك وإىل: )قلهه

 .اهدنيا اه امك إىل اآلخر اهاي  ثاث يبقا

سل  أن: ¢ هريرة أي عن (1261( وم ام شرقم )1077شرقم ) اهبخاري يف  اك  ‘  اَّلل ر
 يدعلين، من: قل ي اآلخر اهاي  ثاث يبقا حني اهدنيا اه ُُامك إىل هيا  ك  وتعاىل تبار  رشوا يو  »: قا 

ستجيب  صف  إثبات يف األحاديث من ذهك غري إىل «هه ف غفر ي تغفرين من ف عطيه، ي  هوي من هه ف 

 .وتعاىل تبار  اَّلل ن و 

 واهرمح  األمر ن و  املراد: وقاهلا ،

 .حكبه وتقد  اهباط  إىل ا ق ومن  لحراملاملعوا  إىل اهرا   املعوا من ت وي  وهذا

 

 

ُُُطي  رشح يف ¬ اهع يبني اهع م  يقل    هذا يف يو   اَّلل ش ن أوال   آمن" اهلاس

ق  وال يشك عايك فاي  آموت وإذا املعني، اهلقت اث كان إذا ق  وهكن وكيت، كيف ت ي ث  يف  اها

 .شح به انمك ك  يف اهو و  فلقت ن وهه يكلن اهاي  ثاث أمريكا يف كان وإذا ناز  اَّلل فق  اه علدي 
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 ا ديث أه  من قايا  طائف  قل  وهذا اهعرش، موهخيال  أنه - 1

 أه  نم ك ري قل  وهذا خيال، ال يقا  وال خيال يقا  ف  خيال ال أو خيال قل  عن اهتلقف - 2

 .¬ ع يبني اشن اهع م  ور حه ا ديث
ن - 3  من آد  شوي أ  ُُُا  كو و  وهي  دنلف، مع موه اهعرش خيال وال اهعرش فلق ي ا  ال هأ

 مع شج هه يقيا ن وال   اَّلل يو   ش  ذهك، عن مو ف اَّلل ش  فلقه اه قف يبقا شحيث األرض إىل اه ط 

ُُُتلاكف ُُُي  قا  اهعرش؛ عىل اس ُُُ   ش  املعروفني األئب  عن امل ثلر وهذا": اهقل  هذا يف ¬ اإلس

 هقل ا هذا ور   "موه خيال اهعرش أن عىل ضعيف وال صحي  شإسواد موِم حدأ عن يوق  ومل شاه و 

 .األقرب هل وهذا. اهلاسطي  يف اه ي  آ  صاه  اه ي 

 

 اهتقييد وجيلز :قا  اَّلل، يو   ُيقا  وإنام شذاته يو   شقلهوا اهتقييد نحتاج ال: ¬ اهقيم اشن قا 

 .املعطا  هقل  إشطاال   ا ديث أئب  فع  كام

 

 



 
 

 

 

 23 

23 

ق ض  ا ا ْْْْ      ْ  ا  ق ااْلق ا   ق
   با ا ق 

      

 

ق     11 ما  ق ْْْْْْْْْْق يْْْْْْْْْْ  ْْْْْْْْْْق    ق ْْْْْْْْْْ قه   ْْْْْْْْْْ     ق  ْْْْْْْْْْ   ْ

  

ُُُان، كفتان وهه اهعباد، أعام  هلزن اهقيام  يل  اَّلل يضُُُعه ما هل   } :تعاىل قا  وه 

ُُا [ 8: األعراف]{. زي ري ٰى ين ىن نن من  يي} :تعُُاىل وق

ياك] {. ٌّ ٰى ٰر ٰذ َتانِ » ا ديث ويف[ 47: األنب َتانِ  َكِاَب اِن، َعىَل  َخِفيَف  اهاِّ َُُُ

مْحَنِ  إِىَل  َحبِيَبتَانِ  املِْيَ اِن، يِف  َثِقيَاتَانِ  ْبَحانَ : اهره ْبَحانَ  َوشَِحْبِدِف، اَّللهِ سُُُ  اه ُُاف وأمجع  (1)«اْهَعظِيمِ  اَّللهِ سُُُ

بات عىل ق ، املي ان إث ي  وخاهف حقي قاهلا اجلِب ي  هل و وا م  عن ك قا عد ، إ هذا اه  موِجِم عىل و

 اهوصلص إىل اهوظر وعد  اهعقل  حتكيم يف اخلبيث

 ب مق ه ُُيخوا امل ُُود اهصُُحي  يف أن  حديث واهدهي  واحد مي ان أنه اهصُُحي  
ْ َفعَ  َأنْ ‘  اهوهبِيه  َسَ ْهُت : َقاَ  : ¬ ُسل َيا: ُقْاُت : َقاَ  . " َفاِع    َأَنا ": َفَقاَ   اْهِقيَاَمِ ، َيْل َ  يِل  َي  اَّللهِ، َ  َر

َ   اْطُابْوِي ": َقاَ   َأْطُابَُك؟ َفَ ْينَ  َرا ِ  َعىَل  َتْطُاُبوِي َما َأوه ْ  َفإِنْ : ُقْاُت : َقاَ  . " الص      ِ  َرا ِ  َعىَل  َأْهَقَك  مَل  ؟الص      ِ 

ْ  َفإِنْ : ُقْاُت . " املِْيَ انِ  ِعْودَ  َفاْطُاْبوِي ": َقاَ    اَل  َفإيِنِّ  ،اْ َْلضِ  ِعْودَ  َفاْطُابْوِي ": َقاَ   املِْيَ اِن؟ ِعْودَ  َأْهَقَك  مَل

 ." املََْلاطِنَ  اه هَ َث  َهِذفِ  ُأْخطُِئ 

 لصرر ا ا شعد ا لض أن اَّلل رمحِام حجر اشن إهيه وما  اهبخاري شه اسُُتد  ا ديث وهبذا

 قبلرهم من خير لن اهواس ألن قاهلا ،الصررر ا  قب  ا لض أن اهعام أه  من ك ري عايه واهذي

 أن يبوع وال: قا  اه ُُي   آ صُُاه  اه ُُي  املت خرين من ور حه اهصُُحي  هل اهقل  وهذا عطاشُُا،

 .وشعدف اهْصاط قب  حلضان أهنام اهقرطبي وذهب اهْصاط، شعد آخر حلض   هوا  يكلن

                                         
 ¢هريرة( من حديث أيب 4860( ومسلم برقم )5927واه البخاري برقم )ر ( 1)
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 وقي  امللزونات، شاعتبار فِذا { ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي }: تعاىل قلهه وأما

 .واه فاريوي حجر واشن اجللزي واشن ك ري اشن اهقل  هذا ور   هاتفخيم مُجع أنه

 صحائفِم. ووزن أنف ِم اهعباد وزن من مانع وال هألعام ، اهلزن يف األص  

ملاك حلض هل  واز  ا -‘ - هاوبي اهقيام  عرصُُُات يف اهكلثر من اه
 .املعت ه  وشعض اخللارج: هم اهفرق من ا لض أنكروا واهذين

 وماكف اه امك، نجل  كعدد آنيته سلاك، وزواياف شِر، وعرضه شِر، طلهه 

 من د اأح اجلو  من مي اشان فيه ُيبد اه اج، من وأشرد امل ُُك، ري  من وأطيب اهابن، من شياضُُا   أشُُد

 .أشدا   شعدها يضبئ ال رشش  موه رشب من فض ، من واآلخر ذهب

 .(1)«اآلن حليض إىل ألنظر وإين»: حديث يف كام مل لد وهل، ‘ حمبد أم  من املممولن يردف

 «املِا رين فقراك ا لض يرد من أو »: أن  حديث يف  اك: ا لض يرد من أو  

 «...  اهيبن أله  اهواس أذود حليض هبعقر إين»: م ام يف و اك

 ال إنك»:  ديث اهبدع أه  من واملبدهلن واملوافقلن فاهكفار ا لض من يطردون اهذين وأما

 .«شعد  أحدثلا ماذا تدري

 ‘
ُُُائص من ُذكر ما وإنام حلض نبي هك  أن اهصُُُحي   ‘  نبيوا حلض ففي اخلص

 (2) «واردة أك رهم أكلن أن أر ل وإين حلضا نبي هك  إن» سبرة حديث واهدهي 

 

 

                                         
 ( من حديث عقبة بن عامر4248( ومسلم برقم )1258واه البخاري برقم )ر ( 1)
 (1589رواه الرتمذي، وحسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم ) (2)
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ا ا  ِْْْْْق ق ر ق ٌق      ا ُ الص            ِ  ِّْْْْْق "  ق ق ق  ق  ا ي 

 

ِّْْْْْْْق     12 ٌْْْْْْْق ت ْْْْْْْق ق  ْْْْْْْ  م    ق َْْْْْْْ    َّْْْْْْْق ِّ  ْْْْْْْْْْْْْْْق   ْْْْْْْق

  

ُُُبه اهذي وهل ، ُُُ   وهل اهدنيا يف هعبادف اَّلل رس : تعاىل قا  اإلس

 {.  ىبيب نب مب زب رب}: وقا {. يي ىي مي خي}

 .اهقيام  يل  عايه اهواس يبر  ِوم متن عىل املوصلب وهل ،

 .األقدا  فيه ت   اهذي امللضع: وهل واحد، شبعوا و ا م ه ، مدحض  أنه  اك

 كام اناه عد: هه ُيقا  شوجد تكلن اكعقيف شلك  هلا طح امف وح ك  وك هيب خطاطيف عايه

 .¢ اخلدري سعيد أي عن  (1)اهصحيحني يف  اك
 (.من اه يف اه عرة وأحد من اجلْس أدق أنه  شاغوي: )قا  سعيد أي عن  (2)م ام ويف

 املعت ه  شعض 

، َكَطْرِف  امْلُْمِموُلنَ  َفَيُبرُّ »: فقُُا ‘  اهوبي ذهُُك شني اْهرَبِْق، اْهَعنْيِ يِ ، َوكَُُ اهرِّ ، َوكَُُ اهطهرْيِ  َوكَُُ

َكاِب، اخْلَْي ِ  َوَكَ َ اِويدِ  ، َفوَاٍج  َواهرِّ م  ، َوخَمُْدوش   ُمَ اه وهمَ  َنارِ  يِف  َوَمْكُدوس   ُمْرَس   َِ   (3)رواف م ام «َ 

ِري» هريرة وأي حذيفه عن  (4)م ام ويف َرا ِ  َعىَل  َقائِم   َوَنبِيُُّكمْ  َأْعاَمهُلُمْ  هِبِمْ  جَتْ ،: ُ  َيُقل ،الص  ِ   َربِّ

مْ  ْم، َساِّ ُ ُ ، جَيِيكَ  َحتها اْهِعَبادِ  َأْعاَمُ   َتْعِج َ  َحتها َساِّ رْيَ  َيْ َتطِيعُ  َفَ   اهره ا إِاله  اه ه  «َزْحف 

  

                                         
 ( 269( ومسلم برقم )6886واه البخاري برقم )ر ( 1)
 (269رقم )بأخرجه مسلم ( 2)
 (269خرجه مسلم برقم )أ( 3)
 (288برقم )خرجه مسلم أ( 4)
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 :أقوال ثالثة على خالفال/ الجواب

 اجلو  ييل اهذي طرفه وهي هاْصاط تتب  أهنا - 1

 اهتذكرة يف اهقرطبي هذا ور   شاملمموني، خاص آخر رصاط أهنا - 2

 .¬ ع يبني اشن هذا ور   شاه اين، وال شاألو  يقا  ف  امل  ه  يف اهتلقف - 3

    َّللا يدي شني يقلملن طلي  زمانا هكذا فيظالن امللقف ووافلا قبلرهم من اهواس ُنرش فإذا

 ِممو دنت قد اه ب  ا ا  هذف ويف اهقضاك هفص  وع     اَّلل يو   أن قب  اهعاملني رب وع 

 .أعامهلم شح ب عرقِم وتفاوت

 .شاخل ئق وحتيط صفا   صفا وجتيك امل ئك  تو   ثم

ته شج هه يايق كام وع     اَّلل يو   ثم واس فيقل  وعظب عاملني هرب اه ُُُعني اه  ويبنيم خاش

 نلح من ثم آد  من يطابلها أن شعد ها فاع  طابا‘  اهوبي إىل يذهبلن ثم  دا امللقف عايِم فيطل 

 .شا  اب دأفُيب اهقضاك فص  يعج  أن يف ي فع ا  اب، فيبدأ في فع سي ت، كام آخرف إىل... 

 فيِا طريت اهتي اه اه   اهعرضُُ  ثم  دا  فيِام عرضُُتان عرضُُات؛ ث ث يكلن ا  ُُاب وقب 

 .ا  اب من كاه وهذا ظِرف، وراك من ش امهه كتاشه وآخذ شيبيوه كتاشه فآخذ ويناواهدو اهصحف

َب  َمنْ ‘  اهوبي قا  َب  ُحلسُُِ  ىث نث مث }: ¸ َقْلَههُ  َأَرَأْيَت  عائ ُُ  َقاَهْت  ،" ُعذِّ

اَم  ": َقاَ   ؟[8: االن قاق]{. يث َ اَب  ُنلِقَش  َمنْ  َوَهِكنْ  اْهَعْرُض، َذاُكمُ  إِنه َب  اْ ِ  . (1) «ُعذِّ

 اهلزن يكلن ثم رياي  ح اشا فيحاسب اهصحف فيِا تطاير اهتي اه اه   اهعرض  يف املممن في ت

 .نار إىل وإما  و  إىل إما عايه وما هه ما واحد ك  عرف قد اهواس يكلن اهلزن شعد ثم

                                         
 ( من حديث عائشة5122(، ومسلم برقم )6055أخرجه البخاري برقم )( 1)
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 ألن اهْصاط بنص قب  اهوار يف فيتِافتلن يعبدف كان من فيتهبُِعهُ  طاغلت وك  معبلد ك  ي ت ثم

 ألنه هتافتا اهوار يف فيتِافتلن اجلو  إىل اهوار عىل من املمموني هعبلر اجلو ، إىل املمموني جللاز هل اهْصاط

 ش  ري،امل  أين فيِا اهكفار يعرف ال اهوار قب  اهتي اهظاب  وهذف ظاب  اهوار وقب  اهْصاط قب  َثمَ 

 .اهوار يف يتِافتلن حتا معبلدهم يتبعلن يتقدملن يذهبلن

أتلا  إذا ثم لر،ن يف كانلا اجلبيع واملوافقلن، امل ابلن فيِا يبيض اهْصاط قب  اهتي اهظاب  وهذف

 } ابممنه املوافق فيقل  نلرف، يوطب  واملوافق شولرف املممن فيبْص اهظاب  هذف أتتإىل اهْصاط 

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 عىل نلر واحد ك  يمتااهْصاط  عىل اهعبلر دوع يعوي{. رث يت ىت نت مت زت رت

 .عباه قدر

 .األمم قب  األم  ذفه تعرب ثم فيعرب‘  اهوبي ي ت ثم  ِوم متن عىل فيوصب شاهْصاط، يمتا ثم

ياك ي تفت  أوال  ثم األنب‘  قا  اه ي  صاه  آ  اه ي : اهظاهر من هذا اه تيب أن اهوبي

 واملرسالن ثم ت بق هذف األم  غريها من األمم.

 ما هذهاب اصاهقص اهقوطرة يف حيص  واهوار، اجلو  شني قوطرة عىل وقفلا اهْصاط عىل عربوا فإذا

 فيوقلن[ 43: األعراف] {. مض خض حض جض مص خص}: تعاىل قا  خصلمات من اهوفلس يف

 .وَّيذشلن

ص ا : اه  فاريوي  يف ع يبني اشن اه ي  يقل  س  وال  موه صعدي  ِوم عىل يلضع ج

 م ِو إىل سُُُيقلا فقد اهكفار أما املممولن، إال ي ُُُاكه وال اجلو  إىل المحشررر  أرض من املممولن

 .فيِا وأهقلا
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ِّْْْْق    ْق  ِّ ْ " 
م ا  ْْْْْْْْْ    م   ا يقحْْْْْْْْْق ق ْْْْق   ا ا  ْْْْ 

 

ْ  ا سْْْْْْْْْق ْْْْق ق ْْْْ      13 م  "     ا اا  ْْْْق
ا ا      ِْْْْق ق   ق

  

ها اهتي هي  عد كافرين اآلخرة يف اَّلل أ عاىل قا  ،ها  مك لك خك حك}: ت

َقدْ »‘  اهوبي وقا [ 131: عبران آ ]{. حل جل ا آُخذَ  َأنْ  ُأِريدُ  َرَأْيُتوِي َه وه ِ  ِمنَ  ِقْطف   ِحنيَ  اجْلَ

وهمَ  َرَأْيُت  َوَهَقدْ  - َأَتَقده ُ : املَُْرادِيُّ  وَقاَ   - ُأَقدِّ ُ  َ َعْاُت  َرَأْيتُُبليِن  َِ ا حَيْطِمُ  َ  َِ ُُُُ ا َشْعض : اىلتع وقا  «َشْعضُُُ 

 ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي}
ُُُبحانه وقا [ 36: فاطر] {. جح مج حج مث هت  خي حي جي يه ىه}: س

 [64: األح اب] . {ىي مي

 يل ىل مل}: تعاىل قا  واملمموني، هابتقني اَّلل أعدها اهتي اهدار هي 

[ 133: عبران آ ]{. خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

 {مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}: تعاىل وقا 

 حي جي يه}: تعاىل قا  إعتقاديا   نفاقا   واملوافق اهكافر شاه ُقي املراد( اه ُقي) 

 .[15 ،14: اهاي ] {ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 {مم خم حم جم يل ىل مل خل جف مغ جغ مع}: تعاىل وقا 
 .[12 ،10: األعىل]

: اهو اك]{. مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت}: تعاىل وقا  

145.] 
  و اه أه  معتقد هل كام حماه  ال خارج فِل ذنلشه ش بب اهوار دخ  وإن فِل اهعايص امللحد أما

: اهو اك]{.  خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي}: تعاىل قا  واجلامع 

48] 
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هذين واملعت ه  اخللارج عىل رد فيه هذا( شحكب ٍ )   ادخي أن اَّلل عىل جيب": يقلهلن ا

 "اجلو  اهطائع يدخ  وأن اهوار يف اهعايص

هذين اجلربي  عىل ورد بد": يقلهلن ا هه عىل جمبلر اهع عا  كاف َّللا وأن شاهظام اَّلل واهتبلا "أف

 .عايه هلم قدرة ال ما اهعباد

ُُُو  أه  معتقد من  ويانتف ال وأهنام هابعت ه ، خ فا   اآلن مل لدتان واهوار اجلو  أن واجلامع  اه 

 "تبيدان وال أشدا   توفيان ال خمالقتان واهوار واجلو ": ¬ اهطحاوي قا  هاجِبي ؛ خ فا   تبيدان وال

 اجلو  اكشق مع تفوا امللحدين نار أن اهقيم واشن تيبيه اشن اإلس   شي  عن م ِلر قل  وهوا 

: قا  من اه و  أه  ومن"(: اهطحاوي ) رشح يف اه ي   آ اهع ي  عبد شن صا  اه ي  يقل  واهوار؛

 من يااهعا اهطبق  وهي اهوار من امللحدين در  وهي اهعاملني رب شإهناك ويوتِي يفوا ما موِا اهوار إن

 فيِا أحد ال اهطبق  تاك تبقا ثم اهوار يف خياد ف  اهوار من خير لا ش ن ملعلدون امللحدين ألن اهوار،

 ال أنه زعم من يصب ومل اهقيم واشن تيبيه اشن اإلس   شي  عن م ِلر اهقل  وهذا: قا  اَّلل، فيفويِا

 ."إهيِام اهقل  هذا ن ب  يص 

 أه  ومعتقد. ترا ع ¬ اإلس   شي  أن -يف أحد دروسه-¬ مقب  شيخوا هوا ذكر وقد

 .يشك موِا يفوا وال تفوا ال اهوار أن اه و 

 .واهوار اجلو  شفواك يقلهلن اجلِبي 

 ك  أن ن ُُِد أو اجلو ، يف أنه مممن هك  ن ُُِد أن: م   

 .اهوار دخل  أسباب من سببا أو اجلو  دخل  أسباب من سببا فع  من أو اهوار يف أنه كافر

 أو اجلو  يف أنه معني ه خص ن ِد أن: م   ؛

 وهم شاجلو  املبرشين كاهعرشة ورسلهه اَّلل عيوه من إال نعني ال اهق م هذا ويف اهوار يف أنه معني ه خص

 اجلراح شن عبيدة وأشل علف شن وعبد اهرمحن واه شري وطاح  وسعيد وسعد األرشع  اخلافاك
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 عبداَّللو وا  ني وا  ن وش   حمصن شن وعكاش  قي  شن ك اشت‘  اهوبي هلم شِد وممن

 .وخدجي  وفاطب  وعائ   واهرميصاك معاذ شن وسعد س   شن

وار عيولا نوممه  ته هلب أشل: شاه هب وأشل وامرأ يد طا  ي  شن وعبرو  ِ  وأشل املغرية شن واهله

 .خاف شن وأمي 

 ا وفي  واشن املديوي واشن األوزاعي قل  وهل هألنبياك إال ألحد ي ِد أال - 1

 .ا ديث وأه  اهعاامك من ك ري قل  وهذا اهوص، فيه  اك مممن هك  شاجلو  ي ِد أن - 2

ستدهلا املممولن، هه شِد وملن اهوص فيه  اك مممن هك  شاجلو  ي ِد - 3  َأنه : أن  شحديث وا

ْت : ‘ اَّللِ َرُسلَ   ، َعَاْيهِ  َمره ا َفَ ْثوَْلا َ وَاَزة  َِ ا، َعَاْي ْت  ،" َوَ بَْت  َوَ بَْت، ": َفَقاَ   َخرْي   اَزة ،َ وَ  َعَاْيهِ  َوَمره

ا َفَ ْثوَْلا َِ ا، َعَاْي َقاَ   رَشًّ َبْت، ": َف َبْت  َوَ  َقاَ   ،" َوَ  لَ   َيا ُعَبُر،: َف ُُُُ ُهَك  اَّللِ، َرس ُ   َقْل َبْت،: اأْلَوه  َوَ 

ا ": َقاَ   َوَ َبْت؟: اآْلَخرُ  َوَقْلُهَك  مه ُ ، َأ ا َفَ ْثوَْلا اأْلَوه َِ ا، َعَاْي ْاُت  َخرْي  ُ ، َههُ  َوَ َبْت : َفُق وه ا اجْلَ مه  اآْلَخُر، َوَأ

ا َفَ ْثوَْلا َِ ا، َعَاْي ْاُت  رَشًّ َبْت : َفُق اُر، َههُ  َوَ  وه َداكُ  َوَأْنتُمْ  اه َِ ُُُُ هِ  يِف  اَّللِ ش   (1)«َأْرضُُُِ

  

ُُتدهلا اهظن، وغاب  اهر اك عىل حمبل  هذا  (2)أن  وحديث ُُتدال  هذا عىل واس  شحديث االس

اَدِت »: قاهت أهنا -يف اهبخاري- اهع ك أ  َِ َُُُ لُ   َفَقاَ   اَّلُل، َأْكَرَمَك  َهَقدْ  َعَاْيَك  ش ُُُُ  َوَما "‘  اَّللِ َرس

ي َأْنَت  ِشَ ِي  َأْدِري اَل : َفُقْاُت  َقاَهْت  " َأْكَرَمُه؟ اَّللَ َأنه  ُيْدِريِك  لُ   َفَقاَ   َوُأمِّ ُُُُ ا ": ‘ اَّللِ َرس مه  َفَقدْ  ُهلَ  َأ

ِه، ِمنْ  اْهَيِقنيُ  َ اَكفُ  لُ   َوَأَنا َأْدِري، َما َواَّللِ  اخْلَرْيَ  َههُ  أَلَْرُ ل َوإيِنِّ  َرشِّ ُُُُ : ُقلُب َيعْ  َقاَ   - " ِي  ُيْفَعُ   َما اَّللِ َرس

َهْت  - ِشهِ  ْاُت : َقا ي اَل  َواَّللِ :  َفُق ا ُأَزكِّ َحد  ْعَدفُ  َأ ا، َش َشد  ِهَك  َفَ ْحَ َنوِي َأ ْبُت  َذ يُت  َفوِ ا هُِعْ اَمنَ  َفُ ِر و   ِري،جَتْ  َعْي

ُتهُ  ،‘ اَّللِ َرُسل ِ  إِىَل  َفِجْ ُت   .«" َعَبُاهُ  َذا َ  ": ‘ اَّللِ َرُسلُ   َفَقاَ   َذهَِك  َفَ ْخرَبْ

                                         
 ( 1578( ومسلم برقم )1278واه البخاري برقم )ر ( 1)
 ( 2490واه البخاري برقم )ر ( 2)
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 وأل   ت دشا   شُُِيد ُيقا  ال هكن اه ُُِداك، من يكلنلا وأن اه ُُِادة هلم نر ل نقل  

 .عام ش  اَّلل عىل نقل  أال
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م ْْْْْْْْْ       ْْْْْْْْْق ق     ْْْْْْْْْْ    حْْْْْْْْْق    ْْْْْْْْْق  ْْْْْْْْْ   

 

ي  ْْْْْْْْْْْْْْْق ق     14 م ق  ق َّْْْْْْْ     ْْْْْْْ  ْْْْْْْق ِّْْْْْْْق   يْْْْْْْ  ْْْْْْْم     ْْْْْْْق

 
 

 .ونبيه وديوه رشه عن امليت سما ( اهرشع) ويف االختبار،( اهاغ ) يف 

 .نكري واآلخر موكر أحد ا أزرقان أسلدان ماكان 

 :وهم -اه ما  شاهفتو  واملراد-اهفتو  من ي ابلن مجاع  أن اهعام أه  ذكر 

 .هبم ويبتحولن عوِم اهواس ي  هلن ألهنم-األنبياك - 1

 .اهصديق شكر أشل وأوهلم اه اين املرتب  يف وهم اهصديقلن - 2

 .«فتو  عايه اه يلف شبارق  كفا»‘  هقلهه اه ِداك - 3

ُسلَ   َسِبْعُت : َقاَ   َسْااَمَن، َعنْ » م ام يف  اك املراشطلن - 4  يَْا ٍ َوهَ  َيْل ٍ  ِرَشاطُ : »َيُقلُ  ‘  اَّللِ َر

َيا ِ  ِمنْ  َخرْي   ُُُِ رٍ  ص ِْ َُُُ ِذي َعَبُاهُ  َعَاْيهِ  َ َرم َماَت  َوإِنْ  َوِقَياِمِه، ش  َوَأِمنَ  ِرْزُقُه، َعَاْيهِ  َوُأْ ِرَي  َيْعَبُاُه، َكانَ  اهه

 . (1)«اْهَفتهانَ 

 أك ر ايهع اهذي واهصحي  اهعاامك شعض قل  عىل وهذا -واألطفا  كاملجانني-املكافني غري - 5

 .واألطفا  املجانني است واك شعد : قاهلا تيبيه واشن اهقيم اشن موِم اهعاامك

ُس  َقاَ  : َقاَ   َعْبٍرو ْشنِ  اَّللِ َعْبدِ   ديث اجلبع  هيا  أو اجلبع  يل  امل ابني من مات من - 6  لُ  َر

  (2)((.اهَقرْبِ  فِْتوَ َ  اَّللهُ َوَقافُ  إِاله  اجُلُبَع ِ  َهْيَا َ  َأوْ  اجُلُبَع ِ  َيْل َ  َيُبلُت  ُمْ ِامٍ  ِمنْ  َما»: ‘ اَّللِ

                                         
 (3537خرجه مسلم برقم )أ( 1)
 (3562سنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )ح( 2)
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 :أقوال فيه: الجواب

ُُُما  أن - 1  من ور حه اهقيم واشن اهقرطبي قل  وهل األمم من وغريها األم  هلذف عا  اه 

 .اجلبيع اَّلل رحم اهع يبني املعارصين

 يف ثاشت اشن زيد  ديث اه مذي ا كيم قل  وهل ،‘ حمبد اهوبي ش م  خاص هذا أن - 2

  (1)«ُقُبلِرَها يِف  ُتْبَتىَل  اأْلُمه َ  َهِذفِ  إِنه » م ام صحي 

ا»: عائ   و ديث  . (2)«ُتْ َ ُهلنَ  َوَعوِّي ُتْفَتُولَن، َفبِي: اْهَقرْبِ  فِْتوَ ُ  َفَ مه

 اهرب عبد شنا اهقل  هذا واختار دهي ، إىل حتتاج غيبيه م ُُائ  ألهنا قاهلا امل ُُ ه ، يف اهتلقف - 3
¬. 

شارة فيه هذا( وي    يقارنه عب )   املممن اهعبد إن» اهرباك عن أمحد ما اإل رواف ما إىل إ

يِ ، َطيُِّب  اه ِّيَاِب، َحَ نُ  اْهَلْ ِه، َحَ نُ  َرُ     َوَيْ تِيهِ ...  ا ديث وفيه...  اهدنيا من انقطاع يف كان إذا  اهرِّ

ْ : َفَيُقلُ  
َ ، شِاههِذي َأْشرشُُُِ ُّ ِذي َيْلُمَك  َهَذا َيْسُُُُ َك  َأْنَت؟ َمنْ : َههُ  َفَيُقلُ   ُتلَعُد، ُكوَْت  اهه ُِ   يكُ جَيِ  اْهَلْ هُ  َفَلْ 

، اهُِ   َعَبُاَك  َأَنا: َفَيُقلُ   ِشاخْلرَْيِ ُُُه ْنَيا ِمنَ  اْنِقَطاعٍ  يِف  َكانَ  إَِذا اْهَكافِرَ  دَ اْهَعبْ  َوإِنه ...  اهص  َرُ     هِ َوَيْ تِي....  اهدُّ

يِ ، ُموْتِنُ  اه ِّيَاِب، َقبِيُ   اْهَلْ ِه، َقبِيُ   رْ  :َفَيُقلُ   اهرِّ لُكَ ، شِاههِذي أَْبش         ِ ِذي َيْلُمَك  َهَذا َي ُُُ  ُتلَعُد، وَْت كُ  اهه

َك  َأْنَت؟ َمنْ : َفَيُقلُ   ُِ ، جَيِيكُ  اْهَلْ هُ  َفَلْ  ِّ اهرشه
 . (3)«.اخْلَبِيُث  َعَبُاَك  َأَنا: َفَيُقلُ   شِ

ما  يقل  عذاب ونممن": ¬ اهطحاوي األ عاىل قا  "أه    هه كان ملن اهقرب ش  ىن}: ت

 حص مس خس حس جس}: تعاىل وقا [ 46: غافر]{.  زيمي ري ٰى ين

                                         
 (5112)خرجه مسلم برقم أ( 1)
 (3557واه أمحد، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )ر ( 2)
 (3558ححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )ص( 3)
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اَُم »: ‘ اهوبي وقا [ 25: نلح] {.مظ حط مض خض حض جض مص خص َشانِ  إهِنه َشانِ  َوَما َهُيَعذه  ُيَعذه

ُذوا: »‘  وقا  «َكبِريٍ  يِف   .اهقرب عذاب إثبات يف كاِا األده  هذف «اْهَقرْبِ  َعَذاِب  ِمنْ  شِاَّللِ َتَعله
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ُُُايامن حديث يف  اك ُُُائي أمحد دعو عرفط  شن وخاهد رصد شن س َاهُ  َمنْ »: واهو   َانْ فَ  َشْطُوُه، َقَت

َب  فِ  يِف  ُيَعذه  . (1)«َقرْبِ

 شرشو و،عبر شن كرضار املعت ه  وشعض اخللارج وشعض وامل حدة اهف سف  أنكرف 

 .املمموني دون اهكفار عىل يقع أنه إىل املعت ه  من اجلبائي وذهب ،وأفقِم ومن املرييس

ُُُاف مجِلر عايه وهذا واهبدن، اهروح عىل يكلن اهقرب عذاب   اه 

 رمادا ، صار أو اه باع أكاته أو يُقرب مل أو ُقرب وسلاك ،

 .فقط اهروح عىل هل: هبرية واشن ح   اشن وقا 

 .األو  واهصحي . األقلا  أشعد اهقل  وهذا فقط، اهبدن عىل يكلن:  رير اشن وقا 

به ِ  ِمنْ  َأَحد   َنَجاهل »: قا ‘  اهوبي أن ¢ أن  فعن أحد، موِا يوجل ال  َُُُ  اْهَقرْبِ  ض

بِيُّ  َهَذا َهوََجا   (2)«.اهصه

، هِْاَقرْبِ  إِنه » ~ عائ   وعن ا َناِ ي ا َأَحد   َكانَ  َوَهلْ  َضْغَط   َِ ا وََجاه ِموْ َِ  . (3)«ُمَعاذٍ  ْشنُ  َسْعدُ  ِموْ

 وهوم-اهكافر حق يف وهذا-دائم هل ما موه اهقرب عذاب أن: اهروح كتاب يف ¬ اهقيم اشن ذكر

 . رمِم شح ب امللحدين من اهعصاة هبعض موقطع هل ما

ُُا   ُُار، يف اهكُُافرين أرواح أن: ¬ اهقيم اشن ق  اهربزخ يف املمموني وأرواح اهو

 طري لاصُُ ح يف أرواح وموِا األنبياك، أرواح وهي األعىل املأل يف عايني أعىل يف أرواح فبوِا متفاوت ؛

                                         
 (11407ححه األلباين يف اجلامع الصغري برقم )ص( 1)
 .¢( عن أنس9438ححه األلباين يف اجلامع الصغري برقم )ص( 2)
 (23522)واه أمحد برقم ر ( 3)
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 أرواح وهي شُُاكت حيث اجلو  يف تسرر   خضرر 

 

 اجلو  شاب عىل حمبلسا يكلن من وموِم

 غاِا اهتي اه با  صاحب كحديث قربف يف حمبلسا يكلن من وموِم

 اهد  هنر يف وأرواح واه واين اه ناة تولر يف تكلن أرواح وموِا

 ومل دفن عدد موِم شلهد فقد اه ِداك وأما األنبياك أ  اد ت ك  أن األرض عىل اَّلل وحر : قا 

 واَّلل وك نه دة،امل طل  مع يبىل أنه وحيتب  ،المحشررر  يل  إىل ترشته يف كذهك شقاكف فيحتب  يتغري

 .أطل    دف كشقا كان أفض  واه ِيد أكب  اه ِادة كانت ما ك : أعام
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 :¬ قا 
م ْْ    ا  م      ا   ا  ْْق مق  ا ا  ْْْْْْْْْْ    ْْ ا ا ق   ْْق

 

ق ق ا يْْْ  ْْْق ْْْْق     15 ْْْ    ا  ق ْْْْق ْْْ  َْْْْْْْق ق ا َ ا قِب  حْْْق    ق

ِّْْْْ  ق ْْْْ      ٌْْْْ  ق  ْْْْْق ُق سْْْْْْْْْْْْْق ْْْْْ  َْْْْْْْْق ْ  اْْْْْْ  ْْْْق ْْْْق ا    ْْْْْق

 

َْْْْْق ْْْْْق ق  ْْْْْ  ْْْْْق       16 ِّق  ْْْْْق ُق  ْْْْْق ْْْْْق ْْْْْق ق ْْْْْق  اْ
 ْ   ق  

  

 واعتقاد األئب  األرشع . اهصاه  اه اف اعتقاد هل تقد  ما أن ¬ اإلس   شي  يذكر

 (ه  150) سو  وتليف( ه  80) سو  وهد اهكليف اهتيبي ثاشت شن اهوعامن: وهل حويف  أشل - 1

 .حويف  أي عىل عيا    اهفقه يف اهواس: ¬ اه افعي فيه قا 

 .م اه اهفقه يف رأيت ما حويف ؛ أشل اهواس أفقه: املبار  اشن وقا 

 هفقيها املدين عبد اَّلل أشل ا بريي األصبحي عامر أي شن ماهك شن أن  شن ماهك: هل ماهك - 2

 (.ه  179) سو  وتليف شاملديو ( ه  93) سو  وهد اهلجرة دار إما  اإلس   أع   أحد
 .اهتاشعيني شعد خاقه عىل اَّلل حج : ماهك األما  يف اه افعي قا 

 .ت ميذف من اه افعي وكان اهوجم، فامهك األثر  اك إذا: ¬ وقا 

عبد  شن دعبي شن اه ُُائب شن شُُافع شن ع امن شن اهعباس شن إدري  شن حمبد: هل اه ُُافعي - 3

 وتليف فا طني من شغ ة( ه  150) سو  وهد ،عبد اَّلل أشل مواف عبد شن عبد املطاب شن هاشم شن ي يد

ُُُو  ُُُ اشن وهل اهقرآن حفظ ووكيع، عييو  واشن ماهك موِم األئب  من ك ري عىل تفقه( ه 204) س  بعس

ش يعة عال  يف وشرع سوني عش  اشن وهل امللط  وحفظ سوني،    ،اإلس أع   من عاام   فصار ال

 (.اهرساه ) ممهفاته ومن اه و  شوارص ُهقب

سد شن ه   شن حوب  شن حمبد شن أمحد: هل أمحد اإلما ) - 4  ثم وزياملر اَّلل عبد أشل اه يباين أ

( ه  241) سُُُو  وتليف( ه  164) سُُُو  شبغداد فلهدته حام  وهي مرو من أمه شه خر ت اهبغدادي،
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ُُُو  يف اهعام شطاب شدأ  يف إما  ارصُُُ حتا اهعام مجع يف اهب د طاف. ماهك اإلما  فيِا تليف اهتي اه 

 .اهدين

ا فُت خاه  وما شغداد من خر ت: ¬ اه ُُُافعي اإلما  قا   وال أورع، وال أزهد، وال أفقه هِبَ

 .حوب  ْشن َأمْحَد من أعام

 فإنه دث ؛حم وك  وإيا  اه اف، وطريق  شاألثر عايك: اهف سف  مقاالت يف ¬ حويف  أشل قا 

 ."شدع 

فعىل اهعني واهرأس، وإذا  اك عن أصُُُحاب ‘ وقا  أيضُُُا : إن  اك ا ديث عن رسُُُل  اَّلل 

 "فعىل اهعني واهرأس، وإذا  اك ا ديث عن اهتاشعني فِم ر ا  ونحن ر ا ‘ رسل  اَّلل 

 يعوي: إذا كان عن اهتاشعني؛ يوظر فيه إن وافق اهكتاب واه و ، وإال تركواف.

 ."هاك تركِا ومن نجا،ِا ركب من نلح ك فيو  اه و : ماهك وقا 

صا ) يف كام ماهك وقا   ‘ حمبدا   أن زعم فقد ح و  يراها شدع  اإلس   يف اشتدع من(: االعت

 ال ديوا   يلم ذ يكن مل وما [3]املائدة: {.  ىب نب مب زب }: يقل  اَّلل ألن اهرسُُُاه  خان

 .ديوا اهيل  يكلن
 وقال أيضًا: "كلنا راد  ومردود عليه إال صاحب هذا القرب"

 ما خ فش اهوق  أه  عود‘  اهوبي عن فيِا اخلرب ص  فيِا تكابت م  ه  ك : اه افعي وقا 

 .ملت وشعد حيات يف عوِا را ع ف نا قات

ُُُل  عن رويت ما متا:  وقا  ُُُِدكم شه آخذ فام صُُُحيحا   حدي ا  ‘  اَّلل رس  قد عقيل أن ف ش

 .ذهب

 وقا  أيضا : إذا خاهف قليل قل  رسل  اَّلل فخذوا، وإال فارضشلا شقليل ُعرض ا ائط

 .‘ اهوبي أصحاب من ر     رأيت فك ين ا ديث أصحاب من أحدا رأيت إذا: وقا 
 : عجبت هقل  عرفلا اإلسواد وصحته يذهبلن  هرأي سفيان)أي اه لري(¬وقا  اإلما  أمحد 
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رشق ر   عن شاغك إذا: ¬ اه لري سُُفيان وقا     شاه  إهيه فاشعث سُُو  صُُاحب أنه شامل

 .اه و  أه  ق  فقد

 .يأعضائ شعض أفقد فك نام اه و  أه  من اهر   شبلت ألخرب إين: تيايناه خ أيلب وقا 

 .اه و  أصحاب وهم اهب د هبم حييا عبادا   َّلل إن: عياض شن اهفضي  وقا 

  .هلاهكنيا شك رة تغ  وال اهض ه  وطرق وإيا  اه اهكني قا  يرض  وال اهلدم طرق اتبع: وقا 




