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 منظومة

هـ( 295الَحَكِم بن َمْعَبٍد الُخَزاِعيِّ )ت: 
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 وشرحاً 
ً
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 د. عارف بن مزيد بن حامد السحيمي
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╝ 

 مقدمة

ؒأنفسنا،ؒرشورؒمنؒباهللؒونعوذؒونستغفره،ؒونستعينه،ؒنحمده،ؒهلل،ؒاحلمدؒإن

ؒوأشهدؒله،ؒهاديؒفالؒيضللؒوَمنؒله،ؒمضلؒفالؒاهللؒهيدهَؒمنؒأعاملنا،ؒسيئاتؒومن

ؒ.(1)ورسولهؒعبدهؒحممًداؒأنؒوأشهدؒله،ؒرشيكؒالؒوحدهؒاهللؒإالؒإهلؒالؒأن

قذ } َ َح َّللذ ْ ٱ وا ُق ٱتذ  ْ وا نُ َءاَم يَن  ِ ٱَّلذ ا  َه يُّ
َ

أ ۡسلُِموَن َيَٰٓ تُم مُّ ن
َ

َوأ َِلذ  نذ إ وُت ََل َتُم ِۦ َو تِه َقا ُت
ۡفس  } [102عمران: آل] {١٠٢ ن نذ ِ م  ُكم  ََق ي َخل ِ ٱَّلذ ُكُم  بذ ْ َر وا ُق ٱتذ ُس  ذا نل ٱ ا  َه يُّ

َ
أ  َيَٰٓ

ة   َِٰحَد اَٗل  َو رَِج َما  ۡنُه ثذ ِم بَ وَۡجَها َو ۡنَها َز ََق ِم ِرٗ وََخل ِ ََ ٗٓء    َِسا َ  ا َون َّللذ ٱ  ْ وا ُق ي َوٱتذ ِ ٱَّلذ
بٗ  ِي َرق ُكۡم  َۡي َن َعل ََك  َ َّللذ ٱ إِنذ  اَم   رَۡح

َ
ۡۡل َوٱ ِهِۦ  َن ب لُو َٓء ََسا َها } [1النساء:] {١ا ت يُّ

َ
أ َيَٰٓ

ْ قَۡوَٗل  ُوا ل َوقُو  َ َّللذ ٱ  ْ وا ُق ٱتذ  ْ وا نُ َءاَم يَن  ِ يدٗ ٱَّلذ ِد ََ فِۡر  ٧٠ا   يَۡغ َُكۡم َو َٰل ۡعَم
َ

أ َُكۡم  ل ُۡصلِۡح  ي
ِع  يُِط ن  َوَم  ۡۗ ُكۡم بَ ۡم ذُنُو َُك يًما ل ًزا َعِظ َۡو َز ف ۡد فَا َق ۥ َف وََلُ َُ َر َ َو َّللذ ٱ

ؒ.[71-70األحزاب:] {٧١

ؒ:ؒبعدؒأما

ؒفإ ؒاهلل ؒكتاب ؒاتباع ؒمسلم ؒكل ؒعىل ؒاهلل ؒأوجبه ؒمما ؒرسولهؒ¸ن ؒوسنة ،

ؒمماؒ♥ ؒواحلذر ؒعليهم، ؒتعاىل ؒاهلل ؒرضوان ؒالصحابة ؒفهم ؒوفق ؒعىل ،

                                 
ا يعلمهم التشهد يف الصالة، يعلمها أصحابه كم ☻( هذه اخلطبة تسمى خطبة احلاجة، وقدكان النيب 1)

(، وأبو داود يف كتاب النكاح، ابب يف خطبة احلاجة 1/392« )مسنده»أخرجها اإلمام أمحد يف 
( وقال: "صحيح"، 1106( والرتمذي كتاب النكاح، ابب ما جاء يف خطبة النكاح برقم: )2118برقم:)

( وابن ماجه يف كتاب النكاح، 1709رقم: )والنسائي يف كتاب اجلمعة، ابب الدنو من اإلمام يوم اجلمعة، ب
خطبة احلاجة اليت كان »يف رسالة مساها  ؒ(، وقد أفردها الشيخ األلباين 1893ابب خطبة النكاح، برقم: )

 .«يعل ِّمها أصحابه ☻رسول هللا 
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ؒيناقضؒهذاؒاألمرؒمنؒبدعؒوحمدثات.

ؒالسنة،ؒلزومؒعىلؒباحلثؒمليئةؒليجدهاؒعية،الرشؒللنصوصؒاملتأملؒوإن

ؒ.يضادهاؒماؒواجتناب

ؒتعاىلؒاهللؒقال ن ُدونِهِۦٓ ٱ}: ْ ِم وا بُِع ذ تَت َوََل  ۡم  ُِك ب  ن رذ ِ م م  ُك إََِلۡ َِل  نز
ُ

أ  ٓ ا َم  ْ وا ذبُِع ت
ٗل  ِي ۗۡ قَل َٓء َِلَا ۡو

َ
وَن أ ُر َذ ََ َ ت ا  ؒ.[3األعراف:] {٣ مذ

ؒوامتثلوؒاؒحرامه،ؒوحرموؒاؒحالله،ؒوؒاأحلؒمعناه:ؒعلامؤناؒقال:ؒ"العريبؒابنؒقال

ؒواقتضوؒاؒوعيده،ؒوخافوؒاؒوعده،ؒوارجوؒاؒمباحه،ؒواستبيحوؒاؒهنيه،ؒواجتنبوؒاؒأمره،

ؒواستثريواؒزواياه،ؒوجلوؒاؒخباياه،ؒواستجسوؒاؒعلمه،ؒعلمهؒمنؒوانرشواؒحكمه،

ؒوإنؒاهللؒرسولؒعنؒيؤثرؒماؒباتباعؒوهيؒمالئمهؒبهؒوألحقوؒاؒخامته،ؒوفضوؒاؒجاثمه،

ؒ.(1)"مسلكهؒوضحؒذاإؒعارضه

ؒقالؒ،ؒ ؒساريةؒبنؒالعرباضؒحديثؒويف ؒاهللؒرسولؒوعظنا:

ؒالقلوب،ؒمنهاَؒوَوِجلتؒالعيون،ؒمنهاَؒذَرفتؒبليغة،ؒموعظة☻ؒ

ؒؒفقال ؒأوصيكم:))فقالؒإلينا،ؒتعهدهؒفامؒمودع،ؒموعظةؒهذهؒكأنؒاهلل،ؒرسولؒيا:ؒقائل 

ؒبعدي،ؒمنكمؒيعشؒمنؒهفإنؒحبشيًّا،ؒعبًداؒكانؒوإنؒوالطاعة،ؒوالسمعؒاهلل،ؒبتقوى

ؒهبا،ؒمتسكوؒاؒاملهديني،ؒالراشدينؒاخللفاءؒوسنةؒبسنتيؒفعليكمؒكثرًيا،ؒاختالًفاؒفسريى

ؒبدعةؒوكلؒبدعة،ؒحمدثةؒكلؒفإنؒاألمور،ؒوحمدثاتؒوإياكمؒبالنواجذ،ؒعليهاؒوعضوؒا

                                 
 (.2/304البن العريب ) «أحكام القرآن» (1)
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ؒ.(1)((ضاللة

ؒقيام،ؒخريؒللخلقؒالنصيحةؒبواجبؒقاموؒاؒعلامءؒدينهؒحلفظؒتعاىلؒاهللؒقيّضؒوقد

ؒاهللؒفجزاهمؒالبينات،ؒبالرباهنيؒوأبطلوهاؒالبدعؒمنؒوحذروهمؒالسنن،ؒهلمؒفأبانوؒا

ؒ.بهؒقاموؒاؒماؒعىلؒاجلزاءؒخري

ؒاإلمامؒيضادها،ؒمماؒوالتحذيرؒالسنةؒنرصةؒيفؒأنفسهمؒبذلوؒاؒالذينؒالعلامءؒومن

ؒ.(ؒ ـه295:ؒت)ؒاخلَُزاِعي َؒؒمْعَبدؒ ؒبنؒاحلََكمِؒ

 :واملؤرخنيؒالعلامءؒمنؒمجلةؒهعليؒأثنىؒوقد

  ؒؒالذهبي ؒعنه ؒاهللؒقال ؒعبد ؒأبو ؒأمحد، ؒبن ؒمعبد ؒبن ؒ"احلكم :

 .(2)اخلزاعيؒاألديب،ؒصاحبؒكتابؒالسنة"

  ؒصاحبؒأدبؒوغريب...كثريؒوقالؒعنهؒأبوؒنعيمؒاألصبهاين"ؒ:

 .(3)احلديث،ؒثقة"

  ؒ(4)كبارؒاحلنفيةؒوثقاهتم":ؒ"وكانؒمنؒوقالؒعنهؒابنؒالعامد. 

  ؒؒاليافعي :ؒ"احلكمؒبنؒمعبدؒاخلزاعيؒالفقيه،ؒمصنفؒوقالؒعنه

 .(5)بأصبهان،ؒوكانؒمنؒكبارؒاحلنفيةؒوثقاهتم"«ؒكتابؒالسنة»

                                 
صحيح سنن »(، وصححه األلباين يف 5/44)(، والرتمذي وصححه 4/200« )سننه»رواه أبو داود يف ( 1)

 (.3/69« )الرتمذي

 (.22/140« )اتريخ اإلسالم» (2)

 (.4/89)ؒاألصبهاينؒنعيمؒأليبؒ«أصبهانؒأخبار»ؒ(3)

 (.2/217« )شذرات الذهب» (4)

 (.1/304« )مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة حوادث الزمان»( 5)
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  ؒ(1):ؒ"وكانؒكثريؒاحلديث،ؒثقة"ؒوقالؒعنهؒالسيوطي. 

ؒ.بيتاًؒ(16ؒ:ؒ)أبياهتاؒعددؒبلغؒيضادهاؒمماؒوالتحذيرؒالسنةؒبيانؒيفؒمنظومتةو

ؒالطويل)ؒبحرؒمنؒرائيةؒوهي ؒاحلافظؒتلميذهؒإليهؒنسبهاؒوقد(.

ؒتعاىلؒاألصبهاين  ؒسمعهاؒأنهؒوذكرؒ«بأصبهانؒاملحدثنيؒطبقات»:كتابهؒيف.

أنشدناؒاحلكمؒلنفسه:ؒمنحتكمؒياؒأهلؒوديؒنصيحتيؒوإينؒهباؒيفؒالعاملنيؒ:ؒ"فقالؒمنه

ؒ.(2)ملشتهر"

ؒاالتباعؒعىلؒحثهؒمنؒنفيسةؒمسائلؒمنؒنظومةاملؒعليهؒاشتملتؒملاؒونظراًؒ

ؒاهللؒرؤيةؒوإثباتؒ╚ؒالكرامؒالصحابةؒيفؒالطاعننيؒعىلؒوالردؒالسنةؒوإشهار

ؒعنؒاملنحرفةؒالطوائفؒخمالفاتؒمنؒيشءؒوبيانؒله،ؒالكالمؒوإثباتؒاآلخرة،ؒيفؒتعاىل

ؒللعلمؒخدمةًؒؒوإبرازها،ؒاملنظومةؒهذهؒإخراجؒيفؒرغبتؒفقدؒالكرامؒالسلفؒمنهج

ؒتطويلؒدونؒفوائدها،ؒومبيّناًؒؒمسائلها،ؒموضحاًؒؒهبا،ؒيليقؒبرشحؒمصحوبةًؒؒوأهله

(ؒـه295:ؒت)ؒاخلَُزاِعي َؒؒمْعبَدؒ ؒبنؒاحلََكمِؒؒمنظومة»:عنوانؒحتتؒخُمّل،ؒاختصارؒأوؒممّل،

 .والسدادؒالتوفيقؒاهللؒسائالؒ ؒ«ورشحاًؒؒدراسةًؒؒؒ 

 أهمية دراسة وشرح املنظومة: 

ؒ:ؒاآلتيةؒاألمورؒخاللؒمنؒللمنظومةؒرشحوالؒالدراسةؒأمهيةؒتربز

أنؒهذاؒالنظمؒمتعلقؒبالعقيدة،ؒوهيؒألزمؒماؒعىلؒالعبدؒمعرفته،ؒوأولؒ (1)

ُؒكل فؒبه. ؒواجب 

                                 
 (.1/545) «الوعاة بغية»  (1)

 (.4/169أليب نعيم األصبهاين ) «ار أصبهانأخب»( 2)
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أنؒناظمهاؒقدؒأثنىؒعىلؒمنظومتهؒاألئمةؒومنهم:ؒالذهبي،ؒوابنؒالقيم،ؒ (2)

 فجديرؒأنُؒيعتنىؒبإخرجهاؒمدروسًةؒمرشوحةؒرشحًاؒعلميًا.ôؒوابنؒكثري،ؒ

احلثؒعىلؒلزومؒالسنةؒمنؒخاللؒالنظمؒالشعريؒمنؒالقضاياؒأنؒقضيةؒ (3)

ؒ ؒالقيم ؒوابن ؒالقحطاين ؒماسطره ؒومنه ؒقديامً ؒالعلامء ؒهبا ؒاهتم يفؒؒ↓التي

ؒحفظهؒ ؒسهولة ؒمنؒجهة ؒالعلم ؒلدىؒطلبة ؒقبول ؒمن ؒللنظم ؒملا ؒالشهرية نونيتهام

 وفهمه.

ؒأنؒاملنظومةؒتتضمنؒالردؒعىلؒمجلةؒمنؒالطوائفؒاملخالفةؒيفؒالعقيدة، (4)

ؒفإخراجهاؒمرشوحةؒيعّممؒالنفعؒهباؒإنؒشاءؒاهللؒتعاىل.

 أسباب اختيار دراسة وشرح املنظومة: 

ؒ:ؒمنهاؒألمورؒاملنظومةؒورشحؒدراسةؒاختيارؒسببؒيرجع

ؒالذينؒ (1) ؒتراثؒاملتقدمني، ؒوإبراز ؒاملصنفاتؒالعقدّية، ؒإخراج ؒيف اإلسهام

ؒماؒيقدحؒيفؒصفائهؒوهبائ ؒهذاؒالدين،ؒوذّبواؒعنهؒكلَّ ؒه.خدموا

ؒمنؒفائدةؒؒالرغبة (2) ؒأسمىؒوأعظم ؒحيثؒالؒفائدة ؒواإلفادة، يفؒاالستفادة

 علمؒالعقيدة،ؒفبهؒالسالمةؒيفؒالدنيا،ؒوالنجاةؒيفؒاآلخرةؒ.

(3) ؒ ؒللنظم ؒالناس ؒوتدريسًاؒؒ-عموماًؒ–تقبّل ؒودراسًة ؒحفظًا ؒعليه وإقباهلم

ؒلطل ؒعونًا ؒوإبرازها، ؒاملنظومة ؒالعلمؒعىلؒاالنتفاعؒفأردتؒأنؒيكونؒيفؒرشحؒهذه بة

ؒهبا.

 ؒ ؒورشحها ؒلدراستها ؒأحد  ؒيتطّرق ؒمل ؒاملنظومة ؒهذه حسبؒ-أن

 رغمؒأمهيتهاؒيفؒباهبا.ؒ-علمي
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 ؒ

 خطة البحث

ؒ:قسمنيؒإىلؒالبحثؒتقسيمؒتم

ؒاألولؒالقسم ؒومتهيدؒمقدمة: ؒوأسبابؒاملوضوع،ؒأمهيةؒبيانؒوفيهاؒاملقدمة:

ؒ.البحثؒومنهجؒالبحث،ؒوخطةؒاختياره،

ؒ:ؒمبحثانؒوفيهؒواملنظومةؒاملؤلفؒدراسةؒعىلؒويشتمل:ؒالتمهيد

 :املبحثؒاألول:ؒدراسةؒاملؤلف،ؒوفيهؒمخسةؒمطالب 

ؒ.املطلبؒاألول:ؒاسمهؒونسبهؒووفاته

ؒاملطلبؒالثاين:ؒشيوخه.

ؒاملطلبؒالثالث:ؒتالميذه.

ؒاملطلبؒالرابع:مكانتهؒالعلمية.

 املطلبؒاخلامس:ؒعقيدتهؒومذهبهؒالفقهي.ؒ

 ؒراسةؒاملنظومة،ؒوفيهؒمطلبان:ؒاملبحثؒالثاين:ؒد

ؒاملطلبؒاألول:ؒاسمؒاملنظومة،ؒوتوثيقؒصحةؒنسبتهاؒإىلؒناظمها.

ؒاملطلبؒالثاين:ؒعددؒأبياتؒاملنظومةؒوموضوعهاؒوطبعتها.

ؒ(ؒهنايتهاؒإىلؒبدايتهاؒمن:ؒ)املنظومةؒورشحؒدراسة:ؒالثاينؒالقسم

 .اخلامتة 

 والتوصياتؒواملقرتحات. أهمؒالنتائج 

 .فهارسؒالبحث 
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ؒ

 منهج البحث: 

ؒ:ؒاآليتؒاملنهجؒالرسالةؒيفؒاتبعت

تطبيقؒاملنهجؒالوصفيؒالتحلييلؒالذيؒيقومؒعىلؒالتتبعؒوينتهيؒ (1

 باستخالصؒالنتائجؒواألحكام.

 ترقيمؒأبياتؒاملنظومةؒترقيامًؒتسلسليًا.ؒ (2

 ضبطؒأبياتؒاملنظومةؒبالشكل.ؒ (3

ؒيفؒاهلامش،ؒ (4 ؒذلكؒكله التعريفؒبامؒحيتاجؒإىلؒتعريفؒجاعاًل

 اإلحالةؒللمصدر.معؒ

 أجتهدتؒقدرؒاإلمكانؒيفؒإعطاءؒالرشحؒحقهؒمنؒالبيان. (5

نيةؒبذكرؒاسمؒالسورة،ؒورقمؒاآلية. (6  عزوتؒاآلياتؒالقرآ

ؒوعزوهتاؒ (7 ؒيفؒالرشحؒيفؒاهلامش، جتؒاألحاديثؒالواردة خرَّ

ؒملؒيكنؒيفؒالصحيحنيؒأوؒ ؒإذا ؒاحلديثؒـ ؒمعؒبيانؒدرجة إىلؒمصادرها،

ؒـؒمنؒخاللؒكالمؒأهلؒال  علمؒعليهؒصحًةؒوضعفًا.أحدمها

 عزوتؒاآلثارؒإىلؒمصادرهاؒقدرؒاإلمكان. (8

حرصتؒعىلؒنقلؒأقوالؒاملتقدمنيؒمنؒعلامءؒالسنةؒيفؒاملسائلؒ (9

 املرادؒرشحها،ؒمعؒاالستفادةؒمنؒأقوالؒاملتأخرينؒمنهم.

 االلتزامؒبعالماتؒالرتقيم،ؒوضبطؒماؒحيتاجؒإىلؒضبط.ؒ (10

ؒا (11 ؒمن ؒتعنيؒعىلؒاالستفادة لرسالة.وضعتؒفهارسؒعلمية
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ؒ

 التمهيد

ؒ:ؒمبحثانؒوفيهؒواملنظومةؒاملؤلفؒدراسةؒعىلؒويشتمل

 املبحث األول: دراسة املؤلف
مُتؒماؒوقفتؒعليهؒيفؒترمجتهؒيفؒمطالبؒمخسة: ؒوقدؒقسَّ

ؒ.املطلبؒاألول:ؒاسمهؒونسبهؒووفاته

هوؒالفقيهؒاألديب،ؒأبوؒعبدؒاهللؒاحلكمؒبنؒمعبدؒبنؒأمحدؒبنؒعبيدؒبنؒعبدؒاهللؒ

ؒاألح ؒومائتنيؒابن ؒوتسعني ؒمخس ؒسنة ؒمات ؒأسيد، ؒبن ؒأسد ؒبن جم

ؒ.(1)للهجرةؒ 

ؒاملطلبؒالثاين:ؒشيوخه.

ؒمنؒأبرزؒمشاخيهؒالذينؒتلقىؒالعلمؒعنهم:

 نرصؒبنؒعيلؒاجلهضمي. -1

 .(2)حممدؒبنؒأيبؒعمرؒالعدين -2

 .(3)حممدؒبنؒمحيدؒالرازي -3

 .(4)حممدؒبنؒاملثنى -4

ؒ.(1)موسىؒبنؒعبدؒالرمحنؒبنؒمهدي -5

                                 
 (.4/167أليب الشيخ األصبهاين )« طبقات احملدثني أبصبهان( »1)

 (.1/263للغزي )« الطبقات السنية يف تراجم احلنفية( »2)

 (.1/545« )بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، للسيوطي»( 3)

 (.2/217« )ادشذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن العم»( 4)
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ؒالميذه.املطلبؒالثالث:ؒت

ؒالعلمؒعنه: ؒمنؒأبرزؒتالميذهؒالذينؒتلقوا

ؒحممدؒعبدؒاهللؒبنؒحممدؒبنؒجعفر،ؒاملعروفؒبأيبؒالشيخ. -1

ؒ.(2)أبوؒنعيمؒأمحدؒبنؒعبدؒاهللؒبنؒأمحدؒاحلافظ -2

ؒاملطلبؒالرابع:مكانتهؒالعلمية.

ؒ.(3)جاءؒيفؒترمجتهؒأنهؒكانؒصاحبؒأدبؒوغريب،ؒثقة،ؒكثريؒاحلديث

ؒمامؒأمحدؒدالؒعىلؒمكانتهؒالعلمية.وأخذهؒالعلمؒعنؒتالميذؒاإل

عنؒاحلكمؒبنؒمعبدؒأنهؒقال:ؒ"حدثنيؒأمحدؒأبوؒعبدؒؒومماؒأوردهؒالذهبيؒ 

اهللؒالدورقيؒقال:ؒقلتؒألمحدؒبنؒحنبل:ؒماؒتقولؒيفؒهؤالءؒالذينؒيقولون:ؒلفظيؒ

يتهؒاستوىؒواجتمعؒوقال:ؒهذاؒرشؒمنؒقولؒاجلهميةؒ" ؒ.(4)بالقرآنؒخملوق؟ؒفرأ

كانتهؒالعلميةؒمؤلفاتهؒاملنسوبةؒإليهؒواستفادةؒأكابرؒالعلامءؒمنهاؒومماؒيدلؒعىلؒم

ؒومنها:

ؒ:كتابؒالسنةؒيفؒاحلديث

ؒالذهبيؒ  -1 ؒاهللؒاخلزاعيؒؒقال ؒعبد ؒأبو ؒأمحد، ؒبن ؒمعبد ؒبن :)احلكم

                                                                             
« الطبقات السنية يف تراجم احلنفية»(، 4/167أليب الشيخ األصبهاين )« طبقات احملدثني أبصبهان( »1)

 (.1/263للغزي )

 (.1/263للغزي )« الطبقات السنية يف تراجم احلنفية( »2)

« م احلنفيةالطبقات السنية يف تراج»(، 1/152أليب الشيخ األصبهاين )« طبقات احملدثني أبصبهان( »3)
 (.1/263للغزي )

 (.86-18/85« )اتريخ اإلسالم» (4)
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 .(1)األديب،ؒصاحبؒكتابؒالسنة(

 كتابؒالردؒعىلؒاجلهمية. -2

حلكمؒبنؒمعبدؒيفؒكتابؒالردؒقالؒشيخؒاإلسالمؒابنؒتيميةؒ :ؒ"ورويؒا

ؒ.(2)عىلؒاجلهميةؒ"

 املطلبؒاخلامس:ؒعقيدتهؒومذهبهؒالفقهي.ؒ

ôؒهيؒعقيدةؒالسلفؒالصالحؒؒعقيدةؒاحلكمؒبنؒمعبدؒاخلزاعيؒ 

ؒومماؒيدلؒعىلؒذلكؒماؒييل:

ؒمنؒ -1 ؒوالرباءة ؒاالتباع ؒالسنيؒحسن ؒفأمارة ؒمعتقده ؒسالمة ؒتظهر منظومته

 البدعؒوأهلها.

 هاؒسابقًاؒدالةؒعىلؒسالمةؒتوجهه.مصنفاتهؒاملشارؒإلي -2

ثناءؒأصحابؒالسنةؒاألكابرؒعليهؒوذكرهمؒلبعضؒمروياتهؒيفؒمصنفاهتم،ؒ -3

ؒ.(4)واحلافظؒالذهبي(3ؒ)ومنهمؒشيخؒاإلسالمؒابنؒتيمية

ؒ.ؒ(5)وأماؒمذهبهؒالفقهيؒفقدؒقالؒالصفدي:ؒ"كانؒمنؒأعيانؒالفقهاءؒاحلنفية"

ؒالكو ؒمذهب ؒعىل ؒ"تفقه ؒنعيم: ؒأبو ؒاحلافظ ؒ"وقال .(6)فيني

                                 
 (.22/140« )اتريخ اإلسالم» (1)

 (.5/231« )جمموع الفتاوى» (2)

 (.5/231« )جمموع الفتاوى»( 3)

 (.22/140« )اتريخ اإلسالم» (4)

 (. 4/307« )الوايف ابلوفيات( »5)

 (.1/263للغزي )« الطبقات السنية يف تراجم احلنفية( »6)
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ؒ

 املبحث الثاني: دراسة املنظومة

ؒوفيهؒمطلبان:ؒ

ؒاملطلبؒاألول:ؒاسمؒاملنظومة،ؒوتوثيقؒصحةؒنسبتهاؒإىلؒناظمها.

ؒاحلافظؒتلميذهؒمنهؒسامعهاؒوأثبتؒإليهؒنَسبهاؒوقدؒللمنظومةؒتسميةؒعىلؒأقفؒمل

ؒأنشدناؒاحلكمؒلنفسه:ؒ:ؒ"قالؒحيثؒؒ ؒاألصبهاينؒالشيخؒأبو وكانؒأديباؒشاعرا

ؒ(.2)ؒ ؒعبداهلاديؒابنؒإليهؒونسبَها،ؒ(1)"منحتكمؒياؒأهلؒوديؒنصيحتي...

ؒاملطلبؒالثاين:ؒعددؒأبياتؒاملنظومةؒوموضوعهاؒوطبعتها.

ؒؒ(.الطويل)ؒبحرؒمنؒرائيةؒوهيؒبيتًا،(16ؒ:)املنظومةؒأبياتؒعددؒبلغ

ؒالنصيحةؒإعطاءؒوهوؒاألبياتؒنظمؒمنؒاملقصودؒبيانهؒعىلؒمشتملؒوموضوعها

ؒ.فخرهؒباالنتسابؒللسنةؒوإشهارهاؒإظهاروؒملنؒيودهم

ؒؒأنؒفيهاؒوبني ؒالراشدون،ؒؒ╚أفضلؒالصحابة ؒاخللفاء ؒأيبؒوأحقيةهم

ؒالعمومؒسبيلؒعىلؒ╚ؒالصحابةؒوأنؒالصحابةؒمنؒغريهؒعىلؒاخلالفةؒيفؒبكر

همؒأعالمؒاهلدىؒومصابيحؒالدجىؒوهمؒؒاخلصوصؒسبيلؒعىلؒالراشدينؒواخللفاء

ؒم ؒمن ؒاألرضؒعىلؒشىأفضل ؒاخللفاءؒومنهمؒعموماًؒؒالصحابةؒحبؒوأنؒوجه

ؒعىلؒمقدمونؒاملهاجرينؒوأنؒاملفروضةؒاإليامنؒشعبؒمنؒ╚ؒالراشدون

ؒسائرؒأنهؒبنيؒثمؒوأنؒاهللؒسبحانهُؒيرىؒيومؒالقيامةؒباألبصارؒعياناؒ ؒالفضلؒيفؒاألنصار

                                 
 (.4/169أليب الشيخ األصبهاين )« طبقات احملدثني أبصبهان( »1)

 .(3/1008)ؒعبداهلاديؒالبنؒ«اخلطابؒبنؒعمرؒاملؤمننيؒأمريؒفضائلؒيفؒالصوابؒحمض»(2ؒ)
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ؒؒعىل ؒاهلاشمي ؒالنبي ُؒيطاعؒؒفهوؒ☻منهج ؒالذي ؒواألسوة القدوة

ؒثمؒاإلرجاءؒوعقيدةؒوالرافضةؒوالقدريةؒاءةؒمنؒمقاالتؒاجلهميةالربؒأظهرؒثمؒوُيتَّبَع

ؒاهللؒؒالناظمؒتوسل ؒالبدعؒؒ¸إىل ؒمن ؒوالرباءة ؒالقيم ؒالدين ؒلزوم ؒوهو بصالحؒعمله

 .النارؒمنؒالقربةؒهبذهؒينجيهؒأنؒواملحدثات
ؒطبقاتؒكتابؒضمنؒيفؒعليهاؒوقفتؒبلؒمفردةؒمطبوعةؒأجدهاؒملؒالبحثؒوبعد

ؒأمريؒفضائلؒيفؒالصوابؒحمضؒوكتابؒ(1)األصبهاينؒالشيخؒيبألؒبأصبهانؒاملحدثني

ؒ.(2)عبداهلاديؒالبنؒاخلطابؒبنؒعمرؒاملؤمنني

                                 
(1()4/169.) 

(2(ؒ)3/1008.) 
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ؒ

 القسم الثاني: دراسة وشرح المنظومة

ؒ:ؒ ؒالناظمؒقال

ؒالناظمؒرمحةؒا ؒهللؒيفؒمطلعؒمنظومتهؒأمرين:بنيَّ

ؒإعطاؤها ؒأي: ؒالنصيحة ؒمنح ؒوهو ؒنظمها ؒمن ؒمقصوده ؒاألول: ملنؒؒ(1)األمر

ؒحيبهم ؒأي ؒللمنصوحؒ(2)يودهم، ؒاحلظ ؒحيازة ؒمعناها: ؒجامعة ؒ)كلمة ؒوالنصيحة ،

ؒ.(3)له(

ؒكامؒعليهاؒقائمؒتعاىلؒاهللؒودينؒالصادقةؒاملحبةؒبرهانؒهباؒالقيامؒأنؒشكؒوال

:ؒقالؒ☻ؒالنبيؒأنؒالداري ؒأوسؒبنؒمتيمؒحديثؒيفؒجاء

ؒقلناؒ،((النصيحةؒالدين)) ؒملن: ؒ))قال. ؒاملسلمنيؒوألئمةؒولرسولهؒولكتابهؒهلل:

ؒ.(4)((وعامتهم

ؒؒ ؒاخلطايبؒقال ؒإىلؒ: ؒإرشادهم ؒاملسلمني ؒلعامة "والنصيحة

ؒ.(5)مصاحلهم"

ؒ ؒرسوله ؒسنة ؒبيان ؒاملسلني ؒلعموم ؒالنصح ونرشهاؒؒ☻ومن

                                 
  (.1763)ص: « اتج العروس» (1)

 (.2/271« )الصحاح يف اللغة» (2)

 (.1/138« )فتح الباري( »3)

 (.1/74« )صحيحه»( أخرجه مسلم يف 4)

  (.1/79« )جامع العلوم واحلكم»( 5)

 َمَنْحُتُكُم يا َأْهَل ُودِِّْي َنِصْيَحِتْي

 

 وإنِِّْي ِبها ِفْي الَعاَلمْيَن َلُمْشَتَهْر 
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ؒأ ؒفهو ؒعنها ؒوالدفاع ؒالصالةؒبينهم ؒمن ؒالقارصة ؒبالعبادات ؒاالنشغال ؒمن فضل

ؒوالصيامؒواحلجؒواجلهادؒمعؒعظمؒهذهؒاألعامل.

ؒابنؒرجبؒ  ؒ"قال ؒالفضيلؒبنؒعياضؒ : ؒأدركؒعندناؒقال ؒ"ما :

منؒأدركؒبكثرةؒالصالةؒوالصيامؒوإنامؒأدركؒعندناؒبسخاءؒاألنفسؒوسالمةؒالصدورؒ

ؒ.(1)"والنصحؒلألمة

ؒحنب ؒبن ؒأمحد ؒاإلمام ؒعن ؒويعتكفؒؒلؒ وجاء ؒيصوم ؒالرجل ؒسئل: أنه

أحبؒإليك،ؒأوؒيتكلمؒيفؒأهلؒالبدع.ؒفقال:ؒإذاؒقامؒوصىلؒواعتكفؒفإنامؒهوؒلنفسه،ؒ

ؒؒ(.2)وإذاؒتكلمؒيفؒأهلؒالبدعؒفإنامؒهوؒللمسلمنيؒهذاؒأفضل

ؒاألمرؒالثاين:ؒإظهارؒفخرهؒباالنتسابؒللسنةؒوإشهارها.

ؒقولهف ؒالعاملنيؒملشتَِهر: ؒيف ؒهبا ؒوإين  "ؒؒ ؒالناسؒبنيؒالسنةؒأشهرؒأنهؒقصودهم"

ؒإشهارؒفإنؒعليهؒاهللؒبنعمةؒالتحدثؒبابؒمنؒالقولؒهذاؒذكرؒولعلهؒبذلكؒوَصَدعَؒ

ؒتعاىلؒقالؒعليهاؒاهللؒشكرؒيستوجبؒمماؒهباؒوالصدعؒالنصيحة ن } : ِ ُِكم م  ا ب َوَم
ة   ِۡعَم ِ  ن  َّللذ ٱ َِمَن  ِ } :سبحانهؒوقالؒ،[53النحل:] {ف ب  ةِ َر ِنِۡعَم ا ب مذ

َ
ۡث َوأ ِ ََحد  َك ف

حى:] {١١ ؒؒ.[11الضُّ

ؒ.باحلقؒالصدعؒلنعمةؒظهارهمؒإؒعىلؒيدلؒماؒالسلفؒعنؒوردؒوقد

ؒأحداؒاليومؒاألرضؒظهرؒعىلؒأظنؒماؒواهللؒقال:ؒ"¶ؒعباسؒابنؒفعن

ؒفقيلؒمنيؒهالكاًؒؒالشيطانؒإىلؒأحب ؒفقالؒوكيف؟: ؒيفؒالبدعةؒليحدثؒإنهؒواهلل:

                                 
  (.1/81« )جامع العلوم واحلكم»( 1)

 (.28/231البن تيمية )« جمموع الفتاوى( »2)
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"ؒعليهؒفرتدؒبالسنةؒقمعتهاؒإلَّؒؒانتهتؒفإذاؒإلَّؒؒالرجلؒفيحملهاؒمغربؒأوؒمرشق
(1).ؒ

ؒحالؒيفؒإالؒغريهؒإىلؒيصارؒوالؒاألصلؒهوؒبهؒوالصدعؒاحلقؒإظهارؒأنؒشكؒوال

ُ } :تعاىلؒقوله:ؒؒمنهاؒكثريةؒنصوصؒذلكؒعىلؒيدلؒأعظمؒمفسدةؒترتب ٱَّللذ  ََ َخ
َ

أ ِإَوۡذ 
ا نذ لِل ُهۥ  ُنذ ِن َي  ََٰب ََلُب ِۡكَت ٱل  ْ ُوا ت و

ُ
أ يَن  ِ ٱَّلذ ََٰق  يَث ۥِم تُُمونَُه َۡك ت ََل  ]آلؒ {ِس َو

ؒ.[187عمران:

نَِي }  :¸ؒوقال ك لُۡمۡۡشِ ٱ َعِن  رِۡض  ۡع
َ

َوأ ُۡؤَمُر  ت َِما  ۡصَدۡع ب َٱ ؒ.[94احِلجر:] {٩٤ف

ُرهُۥ } :سبحانهؒوقال ۡم
َ

أ َن  ََك َُٰه َو ى َهَو َع  بَ َوٱتذ ِنَا  ر َۡ ِ َعن ذ ُهۥ  بَ نَا قَلۡ َفلۡ ۡغ
َ

أ ۡن  تُِطۡع َم ََل  َو
ُرطٗ  قُّ  ٢٨ا فُ ٱۡۡلَ ِل  ُ َٓء  َوق ن َشا َوَم ن  ُيۡؤِم َشآَء فَلۡ ن  ۡمۖۡ َفَم ُِك ب  ن رذ ِم

رۡ  ُف ۡك يَ ِ ٱ} :تعاىلؒوقالؒ[29-28الكهف:] {فَلۡ ٱَّللذ َِٰت  َل وَن رَِسَٰ بَل ُِغ يَن ُي ِ َّلذ
بٗ  ِسي ِ َح َّللذ ِٱ ََفَٰ ب ۗۡ َوَك َ َّللذ ٱ َِلذ  ا إ َحًد

َ
أ َن  َشۡو ََل ََيۡ ۥ َو َشۡونَُه ۡخ يَ ؒ.[39األحزاب:] {٣٩ا َو

ؒ"قالؒؒ ؒالصامتؒبنؒادةعبؒحديثؒيفؒوجاء ؒاهللؒرسولؒبايعنا:

ؒأهلهؒاألمرؒننازعؒالؒوأنؒواملكرهؒاملنشطؒيفؒوالطاعةؒالسمعؒعىلؒ☻

ؒالئمؒلومةؒاهللؒيفؒنخافؒالؒكناؒحيثامؒباحلقؒنقولؒأوؒنقومؒوأن ؒالبخاريؒرواه".

ؒ.ؒ(2)ومسلم

                                 
 (.1/55لاللكائي )« شرح أصول اعتقاد أهل السنة( »1)

 (.9/373« )صحيح مسلم»، (22/140« )صحيح البخاري( »2)
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ؒؒ ؒاخلدريؒسعيدؒأيبؒوعن ؒقامؒ☻ؒاهللؒرسولؒأن:

.ؒ((علمهؒإذاؒبحقؒيقولؒأنؒالناسؒهيبةؒرجالؒيمنعنؒالؒأال:ؒ))قالؒفيامؒفكانؒخطيباًؒ

ؒ.ؒ(2)األلباينؒوصححه(1)ماجة وابنؒالرتمذيؒرواه

ؒحالؒومراعاةؒواالستطاعةؒوالقوةؒاإلخالصؒاجتامعؒمنؒفيهؒبدؒالؒباحلقؒوالصدع

 .واألشخاصؒواملكانؒالزمان
ؒعظيم،ؒباحلقؒالصدع:ؒ"أمحدؒاإلمامؒحمنةؒشأنؒيفؒؒ ؒالذهبيؒاإلمامؒقال

ؒبالؒوالقويؒبهؒالقيامؒعنؒيعجزؒقوةؒبالؒفاملخلصؒوإخالص،ؒقوةؒإىلؒتاجحي

ؒالتألمؒمنؒأقلؒفالَؒضُعفؒومنؒصديق،ؒفهوؒكاماًل،ؒهبامؒقامؒفمنؒخيذل،ؒإخالص

ؒ.ؒ(3)"باهللؒإالؒقوةؒفالؒإيامن،ؒذلكؒوراءؒوليسؒبالقلب،ؒواإلنكار

ؒ:تقدماملؒالصامتؒبنؒعبادةؒحديثؒعىلؒمعلقاًؒؒعبدالربؒابنؒاحلافظؒوقال

ؒواجبؒاملنكرؒأنؒاملسلمونؒأمجعؒفقدؒالئمؒلومةؒاهللؒيفؒنخافؒالؒقولهؒوأما"

ؒإىلؒيتعدىؒالؒالذيؒاللومؒإالؒتغيريهؒيفؒيلحقهؒملؒإذاؒوإنهؒعليهؒقدرؒمنؒكلؒعىلؒتغيريه

ؒيقدرؒملؒفإنؒفبلسانهؒيقدرؒملؒفإنؒبيدهؒتغيريهؒمنؒيمنعهؒأنؒجيبؒالؒذلكؒفإنؒاألذى

ؒسوىؒيستطعؒملؒإذاؒعليهؒماؒأدىؒفقدؒبقلبهؒأنكرهؒوإذاؒذلكؒمنؒأكثرؒعليهؒليسؒفبقلبه

ؒوالنهيؒباملعروفؒاألمرؒتأكيدؒيفؒ☻ؒالنبيؒعنؒواألحاديثؒذلك

ؒ.ؒ(4)"باالستطاعةؒمقيدةؒكلهاؒولكنهاؒجداؒكثريةؒاملنكرؒعن

                                 
 .(12/11« )ماجة ابن سنن» ،(8/112« )يسنن الرتمذ» (1)

 (.168برقم )« السلسلة الصحيحة» (2)

 (.11/234« )سري أعالم النبالء»( 3)

 (.23/282« )التمهيد (4)
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ؒ.واألشخاصؒواألماكنؒاألزمانؒأحوالؒمراعاةؒمنؒفيهؒبدؒوال

ؒمرتجحاًؒؒباحلقؒيصدعؒبمنؒاألذىؒحلاقوإؒأقوىؒالباطلؒأهلؒشوكةؒكانتؒفإذا

ؒوغريهؒأمحدؒاإلمامؒكانؒوهلذاؒاملخالفؒعيبؒإشهارؒوالؒباحلقؒالصدعؒيلزمؒفال

ؒالقدرؒكثرؒكامؒالبدعؒفيهاؒكثرتؒالتيؒاألماكنؒبني"ؒؒاملخالفؒهجرؒبابؒيفؒيفرقون

ؒبنيؒويفرقؒكذلك،ؒليسؒماؒوبنيؒبالكوفةؒوالتشيعؒبخراسان،ؒوالتنجيمؒالبرصة،ؒيف

ؒأوصلؒحصولهؒيفؒسلكؒالرشيعةؒمقصودؒعرفؒوإذاؒوغريهمؒاملطاعنيؒئمةاأل

ؒ.ؒ(1)"إليهؒالطرق

ؒحاكامًؒؒعليهؒاملنَكرؒ ؒكانؒلوؒكامؒاملخالفؒعيبؒإشهارؒحتريمؒاملقامؒيقتيضؒوقد

ؒغنمؒبنؒعياضؒحديثؒعليهؒدلؒكامؒنصيحتهؒيفؒالرسيةؒلزومؒاألصلؒألنؒمبتدعاًؒ

ؒحكيمؒبنؒهلشامؒقالؒأنهؒؒ  ؒاهللؒرسولؒهشامؒياؒتسمعؒألم:

ؒهباؒيكلمهؒفالؒسلطانؒلذيؒنصيحةؒعندهؒكانتؒمن:ؒ))يقولؒإذؒ☻

ؒعليهؒالذيؒأدىؒقدؒكانؒوإالؒقبلها،ؒقبلهاؒفإنؒبه؛ؒوليخلؒبيدهؒوليأخذؒعالنية،

ؒ.(2)لهؒواللفظؒواحلاكمؒالسنةؒيفؒعاصمؒأيبؒوابنؒأمحدؒرواه((.ؒلهؒوالذي

ؒ ؒؒبامؒمقيدؒهوؒإنامؒوالسنةؒباحلقؒصدعهؒأنؒالبيتؒهذاؒيفؒالناظمؒبنيَّ ؒاخلربؒبهؒصح 

                                 
 (.28/206البن تيمية )« جمموع الفتاوى» (1)

(2«ؒ ؒ)أمحدؒاإلمامؒمسند( ؒ،(3/329)ؒ«املستدرك»ؒ،(10/96)ؒعاصمؒأيبؒالبنؒ«السنة»ؒ،(3/404«

 (.1098)ؒعاصمؒأيبؒالبنؒ«السنةؒختريجؒيفؒاجلنةؒظالل»ؒيفؒاأللباينؒحتقيق:ؒوانظر

 ْيوَأْظَهْرُت َقْوَل الَحقِِّ والسُِّنَِِّة الَِّت

 

َعِن الُمْصَطَفى َقْد َصحَِّ ِعْنِدْي ِبها  

 الَخَبْر
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ؒمتيزواؒالتيؒواجلامعةؒالسنةؒأهلؒخصائصؒمنؒوهذا،ؒ(1)مرتادفانؒفهامؒاحلديثؒوهو

ؒوعمالًؒؒوقوالًؒؒاعتقاداًؒؒبالسنةؒلعنايتهمؒبذلكؒسموؒاؒإنامؒفإهنمؒالبدعؒأهلؒعنؒهبا

ؒالصالحؒالسلفؒعليهؒأمجعؒماؒذلكؒيفؒمتبعنيؒاحلقؒعىلؒالجتامعهمؒباجلامعةؒوسموؒا

ô(2)،ؒؒؒوال ؒمماؒالعقائدؒيفؒبالضعيفؒفالعملؒوعليهؒاخلرب،ؒبهؒصحؒبامؒإالؒحقَّ

ؒ.منهؒاملنعؒعىلؒالعلمؒأهلؒأمجع

مؒأوؒالفضائل،ؒ:ؒ"الؒفرقؒيفؒالعملؒباحلديثؒيفؒاألحكاقالؒابنؒحجرؒ 

ؒ.(3)إذؒالكلؒرشع"

ؒبالضعيفؒيفؒالشوكاينؒ ؒوقال ؒالعمل ؒالعلم ؒبعضؒأهل ؒسوغ ؒ"وقد :

ذلكؒمطلقا،ؒوبعضهمؒمنعؒمنؒالعملؒبامؒملؒتقمؒبهؒاحلجةؒمطلقًا،ؒوهوؒاحلق،ؒألنؒ

ؒيثبتؒكونهؒ ؒفالؒحيلؒأنؒينسبؒإىلؒالرشعؒمامل ؒاألقدام، ؒمتساوية ؒالرشعية األحكام

ؒ.(4)قولؒعىلؒاهللؒبامؒملؒيقلؒ"رشعًا،ؒألنؒذلكؒمنؒالت

ؒوعملوؒاؒالصحيحةؒاألحاديثؒيفؒفطعنوؒاؒالبابؒهذاؒيفؒالبدعؒأهلؒوخالف

ؒعىلؒفقالوؒاؒالنقلؒعىلؒالعقلؒوقدموؒاؒاآلحادؒأخبارؒوأنكرواؒواملوضوعؒبالضعيف

ؒ.(5)السبيلؒسواءؒعنؒوأضلوؒاؒوضلوؒاؒعلمؒبغريؒاهلل

                                 
 (.35:ص)ؒ«النظرؒنزهة»(1ؒ)

 (.158ؒ،157ؒ،3/129)ؒتيميةؒالبنؒ«الفتاوىؒجمموع»ؒ،(2/470)ؒللشاطبيؒ«االعتصام»:ؒانظر(2ؒ)

 (.22:ص)ؒ«العجبؒتبيني»ؒ(3)

 (.1/54)ؒ«الغاممؒوبل»ؒ(4)

ؒالغصنؒسليامن.ؒدؒ،«ونقداًؒؒعرضاًؒؒوالسنةؒالكتابؒبنصوصؒاالستداللؒمنؒاملتكلمنيؒموقف»:ؒانظرؒ(5)

(1/107-163-ؒ259.) 
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ؒوقدؒأمجعني،ؒاخلالئقؒأفضلؒ☻ؒحممداًؒؒنبينامماؒالؒمراءؒفيهؒأنؒ

ؒاخلدريؒ ؒحديثؒيفؒورد ؒسعيد ؒاهللؒؒأيب ؒرسول ؒقال قال:

ؒماجةؒ☻ ؒوابن ؒالرتمذي ؒرواه ؒفخر((. ؒوال ؒآدم ؒولد ؒسيد ؒ))أنا :

 .(1)وصححهؒاأللباين
ؒالسفارينيؒ  ؒقال ؒأنه ؒشك ؒ"وال ؒاخلالئقؒؒ☻: خري

:ماؒخلقؒخلقًاؒوالؒبرأهؒأحبؒإليهؒمنؒحممدؒ¶تفصياًلؒومجاًل،ؒقالؒابنؒعباسؒ

☻"(2).ؒ

ؒبالعيشؒمتتابعاًؒؒسالماًؒؒ☻ؒالنبيؒعىلؒسلَّمؒؒ ؒوالناظم

ؒعليهؒالسالمؒكثرةؒبذلكؒواملقصودؒ،(3)النهارؒأولؒوهوؒوبالبكرؒالنهارؒآخرؒوهو

ؒالكريمؒالنبيؒىلعؒوالسالمؒالصالةؒكثرةؒيفؒالرشعؒرغَّبؒوقدؒ،☻

قال:ؒقالؒؒأنسؒبنؒمالكؒ ؒحديثؒيفؒوردؒماؒذلكؒومنؒ☻

ؒ☻:ؒ))منؒصىلؒعيلؒصالةؒواحدةؒ☻رسولؒاهللؒ

ؒدرجات ؒعرش ؒله ؒورفعت ؒخطيئات ؒعرش ؒعنه ؒوحطت ؒصلوات ؒعرش ؒرواه((.

ؒ.(4)األلباينؒوصححهؒالنسائي

                                 
 (.2/21« )صحيح اجلامع»(، 13/22« )سنن ابن ماجة»(، 3/1440« )سنن الرتمذي( »1)

 (.1/15« )غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب»( 2)

 .(4/76« )لسان العرب»(، 6/171« )املصباح املنري»( انظر: 3)

 (.1297برقم:) «صحيح النسائي»(، 1/385« )( سنن النسائي4)

 َأَلا إنَِّ َخْيَر النِّاِس َبْعَد ُمَحمٍَِّد

 

 َعَلْيِه َسَلاٌم ِبالَعِشيِِّ وِبالُبَكْر 
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ؒؒآفةؒ ؒكلؒمنؒ☻ؒسالمتهؒيتضمنؒوالسالم ؒ.(1)وعيب 

ؒولعلؒ☻ؒالنبيؒعىلؒوالسالمؒةالصالؒبنيؒالناظمؒجيمعؒومل

ؒبنيؒاملرءؒفيهؒمجعؒماؒهوؒالكاملؒالسالمؒفإنؒوإالؒذلكؒإىلؒألجأتهؒالشعريةؒالرضورة

تَُهۥ } :¸ؒاهللؒقالؒكامؒ☻ؒالنبيؒعىلؒوالسالمؒالصالة ئَِك َ َوَمَلَٰٓ َّللذ ٱ ِنذ  إ
 َ ْ َعل وا ْ َصلُّ وا نُ َءاَم َن  ي ِ ٱَّلذ َها  يُّ

َ
أ ِ  َيَٰٓ ذِب  ٱنل لََعَ  َُصلُّوَن  ِيًما ي َۡسل ْ ت وا ل ُِم ََ َو  ِ ۡيه

 .[56األحزاب:] {٥٦
ؒ"ؒ ؒالنوويؒقال ؒبنيؒفليجمعؒ☻ؒالنبيؒعىلؒصىلؒإذا:

ؒ♠ؒوالؒفقطؒعليهؒاهللؒصىلؒيقلؒفالؒأحدمهاؒعىلؒيقترصؒوالؒوالتسليمؒالصالة

ؒ.(2)"فقط

ؒهذهؒمنؒمنتزعؒ ؒقالهؒالذيؒوهذا:ؒ"املتقدمؒالنوويؒكالمؒعىلؒمعلقاًؒؒكثريؒابنؒقال

ؒتعاىلؒقولهؒوهيؒريمةالكؒاآلية واْ }: ل ُِم ََ َو  ِ ه َۡي ْ َعل وا ْ َصلُّ ُوا َءاَمن َن  ي ِ ٱَّلذ ا  َه يُّ
َ

أ َيَٰٓ
ا ِيًم َۡسل ؒ(.3)"ؒتسليامؒ☻:ؒيقالؒأنؒفاألوىلؒ{ت

ؒ

                                 
، 153، 11/152البن حجر )« فتح الباري»وما بعدها(، و 84البن القيم )ص:« جالء األفهام»( انظر: 1)

169.) 

 (.93للنووي )ص «األذكار»( 2)

 (.3/518«)تفسري ابن كثري( »3)

 َأُبو َبْكٍر الصِِّدِِّْيُق هلِل َدرُُِّه

 

 َعَلى ُرْغِم َمْن َعاَدى وِمْن َبْعِدِه ُعَمْر  

 
 ُهوَبْعَدُهما ُعْثماُن ُثمََِّت َبْعَد

 

 أبو الَحَسِن الَمْرِضيُِّ ِمْن َأْفَضِل الَبَشْر 
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ؒ ؒالصحابة ؒوترتيبهمؒيفؒالفضلؒعىلؒؒ╚أفضل ؒالراشدون، ؒاخللفاء هم

ؒحسبؒترتيبهمؒيفؒاخلالفة.

ؒذلكؒعىلؒالشواهدؒومن ؒاهللؒرسولؒأنؒؒ ؒالنهديؒعثامنؒأيبؒحديث:

ؒفأتيته:ؒقالؒالسالسلؒذاتؒجيشؒعىلؒالعاصؒبنؒعمروؒبعثؒ☻

ؒفقلت ؒإليكؒأحبؒالناسؒأي: ؒ))قال. ؒعائشة: ؒقلت((. :ؒقالؒالرجال؟ؒمن:

ؒيفؒجيعلنيؒأنؒخمافةؒفسكتؒرجاالًؒؒفعد((.ؒعمر:ؒ))قالؒمن؟ؒثم:ؒقلت((.ؒأبوها))

ؒ.(1)آخرهم

ؒتفضيلؒيفؒالسنةؒألهلؒبينةؒداللةؒوفيه:ؒ"احلديثؒهذاؒعنؒؒ ؒالنوويؒقال

ؒ(.2)ـها"ؒالصحابةؒمجيعؒعىلؒعمرؒثمؒبكرؒأيب

ؒنعدلؒالؒ☻ؒالنبيؒزمنؒيفؒكنا:ؒ"قالؒ¶عمرؒابنؒوعن

ؒ.(3)"بينهمؒنفاضلؒالؒالنبيؒأصحابؒنرتكؒثمؒعثامنؒثمؒعمرؒثمؒأحداًؒؒبكرؒبأيب

ؒ)قوله:"ؒؒ ؒالعينيؒقال ؒأيؒ،(أحداؒبكرؒبأيبؒنعدلؒال: ؒأحداًؒؒنجعلؒال:

ؒ.ؒ(4)"كذلكؒعثامنؒثمؒكذلكؒعمرؒثمؒله،ؒمثالًؒ

ؒعثامنؒعىلؒعمرؒثمؒكربؒأبىؒتفضيلؒأما:ؒ"ؒ ؒتيميةؒابنؒاإلسالمؒشيخؒقال

ؒمنؒوالدينؒالعلمؒيفؒباإلمامةؒاملشهورينؒاملسلمنيؒأئمةؒبنيؒعليهؒمتفقؒفهذاؒوعيل

                                 
 (.4/1856«)صحيحه» (، ومسلم يف4/1584) «صحيحه»رواه البخاري يف  (1)
 (.15/153، )«شرح النووي على صحيح مسلم» (2)
 (. 1352/ 3« )صحيحه»رواه البخاري يف  (3)
 (.16/205) «عمدة القاري» (4)
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1ؒ)مالكؒمذهبؒوهوؒوتابعيهمؒوالتابعنيؒالصحابة ؒسعدؒبنؒوالليثؒاملدينةؒوأهل(

2ؒ)حنيفةؒوأبىؒالثوريؒوسفيانؒالشامؒوأهلؒواالْوزاعيؒمرصؒوأهل ؒزيدؒبنؒومحاد(

ؒواسحقؒ(4)وأمحدؒ(3)الشافعيؒمذهبؒوهوؒالعراقؒأهلؒمنؒثاهلموأمؒسلمةؒبنؒومحاد

ؒوحكىؒاالمةؒيفؒصدقؒلسانؒهلمؒالذينؒاالسالمؒأئمةؒمنؒهؤالءؒوغريؒعبيدؒوأبى

ؒيفؒيشكؒبهؒأقتديؒممنؒأحداًؒؒأدركتؒما:فقالؒذلكؒعىلؒاملدينةؒأهلؒإمجاعؒمالك

ؒ.(5)"وعمرؒبكرؒأبىؒتقديم

ؒ"ؒ ؒكثريؒابنؒاحلافظؒوقال ؒبعدؒاخللقؒأفضلؒبلؒبة،الصحاؒأفضلو:

ؒعيلؒثمؒعفانؒبنؒعثامنؒثمؒاخلطابؒبنؒعمرؒبعدهؒمنؒثمؒالصديقؒبكرؒأبو:ؒچ األنبياء

ؒ.(6)"بطالؒأيبؒبن

ؒمنؒغريهؒعىلؒاخلالفةؒيفؒبكرؒأيبؒأحقيةؒيرونؒأهنمؒالسلفؒعقيدةؒمنو

ؒ.أحدؒهذاؒيفؒينازعؒوملؒالصحابة

                                 
 (.1/23« )الثمر الداين شرح رسالة القريواين»( انظر: 1)

 (.41( انظر: الفقه األكرب املنسوب أليب حنيفة )ص2)

 (.419ص(انظر: الرسالة للشافعي )3)

 (.1/440(انظر: مسائل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبدهللا )4)

 (.4/421« )جمموع الفتاوى( »5)

 (. 183)ص:« ( الباعث احلثيث6)
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ؒأنهؒذلكوؒؒ ؒبكرؒأيبؒخالفةؒعىلؒالناسؒأمجع:ؒ"ؒ ؒالشافعيؒقال

ؒبكر ؒأيبؒمنؒخرياًؒؒالسامءؒأديمؒحتتؒجيدواؒفلمؒاهللؒرسولؒبعدؒالناسؒاضطر

ؒ.(1)"ؒرقاهبمؒفولوه

ؒأيبؒحديثؒغريهؒعىلؒوتقديمهؒللخالفةؒبكر ؒأيبؒأهليةؒعىلؒيدلؒومما

ؒ"قالؒاألشعري ؒموسى ؒبكرؒأباؒمروا"ؒ))فقالؒمرضهؒفاشتدؒالنبيؒمرض:

ؒيستطعؒملؒمقامكؒقامؒإذاؒرقيقؒلرجؒإنه:ؒ▲ؒعائشةؒقالتؒ،((بالناسؒفليصل

ؒأباؒمري:ؒ))فقالؒفعادتؒ،((بالناسؒفليصلؒبكرؒأباؒمروا:ؒ))قالؒبالناس،ؒيصيلؒأن

ؒيفؒبالناسؒفصىلؒالرسولؒفأتاهؒ،((يوسفؒصواحبؒفإنكنؒبالناسؒفليصلؒبكر

ؒ.(2)"النبيؒحياة

ؒأهلؒبكر ؒأباؒأنؒاحلديثؒهذاؒمنؒ╚ؒالصحابةؒفهمؒوقد

ؒ.غريهؒمنؒوأحقؒللخالفة

ؒ"قالؒؒ ؒمسعودؒبنؒاهللؒعبدؒعنف ؒاهللؒرسولؒقبضؒملا:

ؒفقالؒؒؒ ؒعمرؒفأتاهمؒأمريؒومنكمؒأمريؒمناؒاألنصارؒقالتؒ☻

ؒيؤمؒأنؒؒ ؒبكرؒأباؒأمرؒقدؒاهللؒرسولؒأنؒتعلمونؒألستمؒاألنصارؒمعرشؒيا

ؒأنؒباهللؒنعوذؒاألنصارؒفقالتؒ ؒؒبكرؒأباؒيتقدمؒأنؒنفسهؒتطيبؒفأيكمؒالناس

ؒ.(3)"ؒ ؒبكرؒأباؒنتقدم

                                 
(، الصواعق احملرقة على أهل الرفض والضالل 8/1393لاللكائي )« شرح أصول اعتقاد أهل السنة( »1)

 (.1/40) والزندقة البن حجر اهليتمي

 .(1/316)ؒ«صحيحه»ؒيفؒومسلمؒ،(1/240)ؒ«صحيحه»ؒيفؒخاريالبؒرواه(2ؒ)

 (:"إسناده حسن".1/282« )املسند»(. قال حمققو 1/21) لإلمام أمحد بن حنبل« املسند( »3)
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ؒ"ؒ ؒتيميةؒابنؒاإلسالمؒشيخؒوقال ؒغريؒمنؒبكر ؒأباؒبايعوؒاؒثم:

ؒالشجرةؒحتتؒالرسولؒبايعوؒاؒالذينؒفبايعهؒرهبةؒوالؒهلمؒبذلتؒرغبةؒوالؒمنهؒطلب

ؒملاؒبايعوهؒوالذينؒإليهؒهياجرونؒكانوؒاؒملاؒبايعوهؒوالذينؒالعقبةؒليلةؒبايعوهؒوالذين

ؒمنؒهبذاؒأحقؒإينؒقطؒأحدؒيقلؒوملؒوغريهمؒكالطلقاءؒهجرةؒغريؒمنؒيسلمونؒكانوؒا

ؒأيبؒمنؒاألمرؒهبذاؒأحقؒفالناؒإنؒبعينهؒأحدؒيفؒأحدؒقالهؒوالؒبكرؒأيب

ؒ.(1)"بكر 

ؒ ؒوعيل ؒعثامن ؒبني ؒالتفضيل ؒيف ؒالسنة ؒاختلفؒبعضؒأهل ؒأماؒ¶وقد ،

ؒأحقهمؒهباؒأبوؒبكرؒثمؒعمرؒثمؒعثامنؒثمؒعيل،ؒثمؒ ترتيبهمؒيفؒاخلالفةؒفالؒخالفؒيفؒأنَّ

السنةؒواجلامعةؒفيامؒبعدؒعىلؒأنؒترتيبهمؒيفؒالفضلؒكرتتيبهمؒيفؒؒاستقرتؒكلمةؒأهل

ؒاخلالفة.

ماؒاختلفؒأحدؒمنؒالصحابةؒوالتابعنيؒيفؒتفضيلؒأيبؒ:ؒ"ؒ ؒالشافعيؒقال

ؒاختلفؒمنهمؒيفؒعيلؒ ؒاختلفؒمن ؒوإنام ؒالصحابة ؒعىلؒمجيع ؒوتقديمهام ؒوعمر بكر

ؒ.(2)"وعثامن

ستقرتؒعليهؒمذاهبؒوتقديمؒعثامنؒهوؒالذيؒا:ؒ"ؒ ؒالصالحؒابنؒوقال

ؒ.(3)"أصحابؒاحلديثؒوأهلؒالسنةؒ

ؒ"ؒ ؒتيميةؒابنؒاإلسالمؒشيخؒوقال ؒعثامن،ؒففضلوؒاؒالناسؒمجهورؒوأما:

                                 
 (.6/455) ،«منهاج السنة النبوية( »1)

 (.1/369) «االعتقاد للبيهقي»( 2)

 (. 1/181« )مقدمة ابن الصالح»( 3)
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ؒوالتصوفؒالزهدؒومشايخؒاحلديثؒأهلؒمذهبؒوهوؒالسنة،ؒأهلؒأمرؒاستقرؒوعليه

ؒوإحدىؒوأصحابهؒحنيفةؒوأيبؒوأصحابهؒوأمحدؒوأصحابهؒكالشافعيؒالفقهاءؒوأئمة

ؒونقلؒالكالم،ؒأهلؒمجاهريؒمذهبؒهوؒهذاؒأنؒوذكرؒوأصحابه،ؒمالكؒعنؒالروايتني

ؒقولهؒالسختياينؒأيوبؒأيبؒعن ؒباملهاجرينؒأزرىؒفقدؒعيلؒعىلؒعثامنؒيقدمؒملؒمن:

ؒ.(1)"وغريمهاؒوالدارقطنيؒأمحدؒقالؒوهكذا:ؒقالؒواألنصار

ؒعمر،ؒثمؒبكرؒأبوؒأفضلهمؒأنؒعىلؒالسنةؒأهلؒواتفق:ؒ"ؒ ؒالنوويؒوقال

ؒ(.2)"عيلؒثمؒعثامن،ؒثم:ؒهورهممجؒوقال

اإلمجاعؒانعقدؒبآخرهؒبنيؒأهلؒالسنةؒأنؒترتيبهمؒيفؒ:ؒ"ؒ ؒحجرؒابنؒوقال

ؒ.(3)"ؒأمجعنيؒ╚الفضلؒكرتتيبهمؒيفؒاخلالفةؒ

ؒؒال ؒعىلؒالراشدينؒواخللفاءؒالعمومؒبيلسؒعىلؒ╚ؒالصحابةؒأنؒشكَّ

ؒعىلؒؒاخلصوصؒسبيل ؒمشى ؒمن ؒأفضل ؒوهم ؒالدجى ؒاهلدىؒومصابيح ؒأعالم هم

ؒاألرض ؒووجه ؒالرتاب ؒعىل ؒأي: ؒبنؒ(4)الَعَفر ؒاهلل ؒعبد ؒحديث ؒبدليل ،

قال:ؒ))خريؒالناسؒقرينؒثمؒالذينؒؒ☻عنؒالنبيؒؒمسعودؒ 

 .(5)يلوهنمؒثمؒالذينؒيلوهنم((.ؒرواهؒالبخاريؒومسلم

                                 
 (. 4/202« )منهاج السنة( »1)

 (.15/148« )شرح صحيح مسلم( »2)

 (. 7/34« )فتح الباري( »3)
 (.1/480« )الصحاح» (4)
 (. 12/358« )صحيح مسلم»(، 9/133« )صحيح البخاري» (5)

 ُأْولئَك َأْعالُم الُهَدى وُرُؤْوُسُه

 

وَأْفَضُل َمْن فْي اأَلْرِض َيْمِشْي َعَلى  

 الَعَفْر
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:ؒ☻ؒقالؒ،ؒ ؒساريةؒبنؒالعرباضؒحديثؒيفؒاءوج

ؒعليهاؒوعضوؒاؒهبا،ؒمتسكوؒاؒاملهديني،ؒالراشدينؒاخللفاءؒوسنةؒبسنتيؒفعليكم))

ؒ.(1)((ضاللةؒبدعةؒوكلؒبدعة،ؒحمدثةؒكلؒفإنؒاألمور،ؒوحمدثاتؒوإياكمؒبالنواجذ،

ومنؒنظرؒيفؒسريةؒالقومؒبعلمؒوبصريةؒ:ؒ"ؒ ؒتيميةؒابنؒاإلسالمؒشيخؒقال

ؒعليهمؒبهؒمنؒالفضائلؒعلمؒيقيناؒأهنمؒخريؒاخللقؒبعدؒاألنبياءؒالؒكانؒوالؒوماؒمنؒاهلل

يكونؒمثلهمؒوأهنمؒالصفوةؒمنؒقرونؒهذهؒاألمةؒالتيؒهيؒخريؒاألممؒوأكرمهاؒعىلؒ

.(2)اهلل"

                                 
صحيح سنن »(، وصححه األلباين يف 5/44(، والرتمذي وصححه )4/200« )سننه»( رواه أبو داود يف 1)

 (.3/69« )الرتمذي
 (. 26)ص:« اسطيةالعقيدة الو » (2)
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ؒ

ؒاإليامنؒشعبؒمنؒ╚ؒالراشدونؒاخللفاءؒومنهمؒعموماًؒؒالصحابةؒحب

ؒوعظمه؟ؒاهللؒعليهؒأثنىؒمنؒنحبؒالؒوكيفؒاملفروضة

يتقربونؒإىلؒاهللؒبمحبةؒالشيخنيؒؒ☻كانؒأصحابؒالنبيؒؒوقد

ؒويعدونؒذلكؒمنؒأفضلؒأعامهلمؒوأرجاهاؒعندؒاهلل.ؒ¶أيبؒبكرؒوعمرؒ

ؒمالكؒ  ؒأنسؒبن ؒؒفعن ؒالنبي ؒرجالؒسأل عنؒؒ☻أن

:ؒ))وماذاؒأعددتؒهلا((.ؒ☻تىؒالساعة.ؒفقالؒالنبيؒالساعةؒفقال:ؒم

:ؒ))أنتؒمعؒ☻قال:ؒالؒيشءؒإالؒأينؒأحبؒاهللؒورسوله،ؒفَقالؒالنبيؒ

:ؒ☻منؒأحببت((،ؒفقالؒأنس:ؒفامؒفرحناؒبيشءؒفرحناؒبقولؒالنبيؒ

ؒ☻:"فأناؒأحبؒالنبيؒأنتؒمعؒمنؒأحببت((،ؒقالؒأنسؒ ))

ؒرواه.ؒوإنؒملؒأعملؒبمثلؒأعامهلمؒوأباؒبكرؒوعمرؒوأرجوؒأنؒأكونؒمعهمؒبحبيؒإياهم

ؒ(.1ؒ)البخاري

ؒعيلؒ  ؒوقال ؒاألمي ؒالنبي ؒلعهد ؒ"إنه ؒالؒؒ☻: ؒإنه إل

ؒ.(2)مسلمؒرواه"ؒؒحيبكؒإالؒمؤمنؒوالؒيبغضكؒإالؒمنافق

ؒأحدؒحبؒيفؒنفرطؒوالؒاهللؒرسولؒأصحابؒونحب:ؒ"ؒ ؒالطحاويؒقال

ؒوالؒرهميذكؒاخلريؒوبغريؒيبغضهمؒمنؒونبغضؒمنهمؒأحدؒمنؒنتربؒأؒوالؒمنهم

                                 
 (.12/21« )صحيح البخاري» (1)
 (.1/60« )صحيح مسلم» (2)

 وُحبُُِّهُم َفْرٌض َعَلى ُكلِِّ ُمْسِلٍم

 

 وُحبُُِّهُم َفْخُر الَفُخوِر إذا اْفَتَخْر  
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ؒ.(1)"ؒوطغيانؒونفاقؒكفرؒوبغضهمؒوإحسانؒوإيامنؒدينؒوحبهمؒبخريؒإالؒنذكرهم

ؒجلؒقالؒوقدؒ╚ؒتوليهمؒمنؒهباؒواالفتخارؒومناقبهمؒمكارمهمؒوإظهار

ض  }  :وعال ۡع ُٓء َب ۡوَِلَا
َ

أ ۡم  ُضُه َُٰت َبۡع ۡؤِمَن لُۡم َوٱ َن  نُو ۡؤِم لُۡم ؒ.[71التوبة:] {َوٱ

ؒ"ؒ ؒنعيمؒأبوؒقال ؒا: ؒعىل ؒاهللؒفالواجب ؒرسول ؒأصحاب ؒيف ملسلمني

إظهارؒماؒمدحهمؒاهللؒتعاىلؒبهؒوشكرهمؒعليهؒمنؒمجيلؒأفعاهلمؒؒ☻

ؒعامؒكانؒمنهمؒيفؒحالؒالغضبؒواإلغفالؒوفرطؒمنهمؒ ومجيلؒسوابقهمؒوأنؒيغضوا

ؒفقالؒتعاىل:ؒ عندؒاستزاللؒالشيطانؒإياهمؒونأخذؒيفؒذكرهمؒبامؒأخربؒاهللؒتعاىلؒبه

ِمن  } ُٓءو  َجا يَن  ِ ُقونَا  َوٱَّلذ بَ ََ يَن  ِ ٱَّلذ ِنَا  َٰن ۡخَو ِِلِ فِۡر نَلَا َو ٱۡغ نَا  بذ لُوَن َر ُقو هِۡم َي َبۡعِد
َٰنِ  َم ي ِٱِۡلِ ؒواإلفراطؒالؒؒ[10احلرش:] اآليةؒ{ب ؒوالزللؒوالغضبؒواحلدة ؒاهلفوة ؒفإن ،

ؒهلم،ؒ ؒوالؒالعداوة ؒمنهم، ؒوالؒيوجبؒذلكؒالرباء ؒوهوؒهلمؒمغفور، ؒأحد، ؒمنه خيلو

ؒ.(2)حلميدةؒويتوىلؒللمنقبةؒالرشيفةؒ"ولكنؒحيبؒعىلؒالسابقةؒا

ؒقالؒسنة؟ؒوعمرؒبكرؒأيبؒحب:ؒسئلؒملاؒؒ ؒالبرصيؒاحلسنؒوقال ؒال،:

ؒ.(3).فريضة

ؒ.املؤمننيؒخصالؒمنؒ¶الشيخنيؒحمبةؒأنؒعىلؒيدلؒماؒعيلؒعنؒوردؒوقد

ؒبنؒعيلّؒؒعىلؒدخلؒغفلةؒبنؒسويدؒأن:ؒ"احلليةؒيفؒؒ ؒنعيمؒأبوؒأخرجؒفقد

ؒبكرؒأباؒيذكرونؒبنفرؒمررتؒإينؒاملؤمننيؒأمريؒياؒ:فقالؒإمارتهؒيفؒطالب ؒأيب

                                 
 (.1/528) «شرح العقيدة الطحاوية» (1)

 (.342-341:ص)ؒ«األصبهاينؒنعيمؒأليبؒالرافضةؒعىلؒوالردؒاإلمامة»(2ؒ)

 (.1240-7/1237لاللكائي )« شرح أصول اعتقاد أهل السنة( »3)
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ؒقابضؒوهوؒاملنربؒإىلؒفنهضؒاإلسالم،ؒمنؒلهؒأهلؒمهاؒالذيؒبغريؒ¶ؒوعمر

ؒفقالؒيدي،ؒعىل ؒوالؒفاضل،ؒمؤمنؒإالؒحيبهامؒالؒالنسمةؒوبرؒأؒاحلبةؒفلقؒوالذي:

ؒامأقوؒبالؒماؒمروق،ؒوبغضهامؒقربة،ؒفحبهامؒمارق،ؒشقيؒإالؒخيالفهامؒوالؒيبغضهام

ؒاملسلمني،ؒوأبويؒقريشؒوسيديؒوصاحبيهؒووزيريهؒاهللؒرسولؒأخويؒيذكرون

ؒ.(1)"معاقبؒوعليهؒيذكرمها،ؒممنؒبرئؒفأنا

ؒعليها،ؒأوالدهمؒينشئونؒكانوؒاؒبلؒالسلفؒعندؒمستقرةؒكانتؒالعقيدةؒوهذه

ؒبكرؒأيبؒحبؒأوالدهمؒيعلمونؒالسلفؒكان:"قالؒأنس ؒبنؒمالكؒفعن

ؒ.ؒ(2)"القرآنؒمنؒالسورةؒيعلمونؒكامؒوعمر

ؒاحلارثؒ ؒعنؒوجاء ؒبن ؒنفيسؒحبؒؒبرش ؒيف ؒعميل ؒ"أوثق ؒقال: أنه

ؒ.(3)"ؒ☻أصحابؒحممدؒ

ؒ.اإليامنؒشعبؒمنؒواألنصارؒاملهاجرونؒومنهمؒعموماًؒؒالصحابةؒحب

ؒ"اإليامنؒشعبّؒدداًؒمعؒؒ ؒالعينيؒقال ؒعرشةؒاحلادية: ؒاهللؒيفؒاحلب:

ؒآلؒوحبؒواألنصار،ؒاملهاجرينؒالصحابةؒحبؒفيهؒويدخلؒاهلل،ؒيفؒوالبغض

ؒ.(4)"☻ؒالرسول

                                 
(، ورجاله موثقون، عدا هاشم بن مرثد فقد قال عنه اخلليلي: "ثقة 7/201) «احللية» أخرجه أبو نعيم يف (1)

 (. 2/484) «اإلرشاد للخليلي»ولكنه صاحب غرائب". 

 (.7/1240) لاللكائي« شرح أصول اعتقاد أهل السنة( »2)
 (.8/338) «احللية»أخرجه أبو نعيم يف  (3)
 (.1/128) للعيين «عمدة القاري» (4)

 وُحبُِّ اأُلَلى َقْد هاَجُروا ُثمَِّ َجاَهُدوا

 

َفَفْرٌض وَمْن آَوى النَِِّبيَِّ وَمْن  

 َنَصْر 
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ؒالفضلؒيفؒاألنصارؒعىلؒاملهاجرينؒتقديمؒعىلؒالرشعيةؒالنصوصؒدلتؒوقد

ؒال ؒكل ؒوألن ؒتقديمهمؒيفؒالقرآن ؒجاء ؒوقد ؒوالنرصة ؒبنيؒاهلجرة عرشةؒألهنمؒمجعوا

ْ ِِف } :تعاىلؒقالاملشهودؒهلمؒباجلنةؒمنؒاملهاجرينؒ وا ََٰهُد َوَج  ْ وا ُر َج وََها  ْ وا نُ َءاَم يَن  ِ َوٱَّلذ
ق ٗ  َن َح نُو ۡؤِم لُۡم ٱ ُم  ُه َِك  ئ ْوَلَٰٓ

ُ
أ  ْ ٓوا َََصُ ن ْ وذ وا َءاَو َن  ي ِ َوٱَّلذ  ِ َّللذ ٱ ِل  ِي ب ٞق ََ رِۡز ٞ َو َِرة ف ۡغ م مذ ذُه ل ا  

ٞم  ِي ر ْ ِمن }:¸ؒوقولهؒ[74األنفال:] {٧٤ََ وا رُِج ۡخ
ُ

أ يَن  ِ ٱَّلذ َن  ِي َِٰجر لُۡمَه ٱ  ِ ٓء َرا َق ُف لِلۡ
ۥٓ   وََلُ َُ َوَر  َ َّللذ ٱ وَن  َُصُ ن يَ ا َو َٰنٗ رِۡضَو َو  ِ َّللذ ٱ َن  ِ َۡضٗل م  َن ف ۡتَُغو يَب ۡم  َٰلِِه ۡمَو

َ
َوأ ِۡم  َٰرِه َِي د

ُوَن  َِٰدق صذ ل ٱ ُهُم  َِك  ئ ْوَلَٰٓ
ُ

ؒ.ؒ[8احلرش:] {٨أ

عنؒالنبيؒؒؒ ؒحديثؒأنسؒ╚ومماؒيدلؒعىلؒوجوبؒحمبةؒاألنصارؒ

ؒبغضؒ☻ ؒالنفاق ؒوآية ؒاألنصار، ؒحب ؒاإليامن ؒ))آية ؒقال: ،

ؒ.(1)األنصار((

ؒ ؒأوؒؒ☻ومعنىؒقوله ؒ"أنؒعالماتؒكاملؒإيامنؒاإلنسان، هذا:

ؒمنؒ ؒاهللؒعليه نفسؒإيامنهؒحبؒمؤمنيؒاألوسؒواخلزرجؒحلسنؒوفائهمؒبامؒعاهدوا

ؒ ؒنبيه ء ؒوحسنؒؒ☻إيوا ؒزمنؒالضعفؒوالعرسة ؒعىلؒأعدائه ونرصه

ورسوخؒصدقاهتمؒوخلوصؒمودهتمؒوالؒيلزمؒمنهؒترجيحهمؒعىلؒاملهاجرينؒؒجواره

ؒلرضاه..))وآيةؒ ؒورومًا ؒله ؒحبًا ؒأمواهلم ؒوحرموا ؒوأهليهم ؒأوطاهنم ؒفارقوا الذين

ؒقبلهؒالقتضاءؒ النفاق((ؒباملعنىؒاخلاصؒ))بغضؒاألنصار((،ؒرصحؒبهؒمعؒفهمهؒمما

ؒالذيؒهو ؒيقابلؒاإليامنؒبالكفر ؒومل ؒالتأكيد، ؒفيمنؒظاهرهؒؒاملقام ؒألنؒالكالم ضده،

ؒالكفرؒلكونهؒ ؒفلمؒيقلؒآية ؒعنؒذويؒاإليامنؒاحلقيقي، ؒالكفرؒفميزه ؒوباطنه اإليامن،

                                 
 (.12/1« )صحيح البخاري» (1)
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ً،ؒوخصؒاألنصارؒهبذهؒاملنقبةؒالعظمى،ؒملاؒامتازواؒبهؒمنؒالفضائل،ؒ غريؒكافرؒظاهرا

فكانؒاختصاصهمؒهباؒمظنةؒاحلسدؒاملوجبؒللبغض،ؒفوجبؒالتحذيرؒمنؒبغضهمؒ

ؒاملبتدأؒوالرتغيبؒيف ؒذلكؒيفؒهذينؒالرتكيبنيؒاملفيدينؒللحرصؒألن ؒوأبرز ؒحبهم،

واخلربؒفيهامؒمعرفتان،ؒفجعلؒذلكؒآيةؒاإليامنؒوالنفاقؒعىلؒمنهجؒالقرصؒاإلدعائي،ؒ

حتىؒكأنه:ؒالؒعالمةؒلإليامنؒإالؒحبهم،ؒوليسؒحبهمؒإالؒعالمته،ؒوالؒعالمةؒللنفاقؒ

ؒ ؒتنوهيًا ؒإالؒعالمته ؒوليسؒبغضهم ؒبغضهم، ؒعىلؒكريمؒإال ؒوتنبيهًا ؒفضلهم، بعظيم

ؒ.(1)فعلهم،ؒوإنؒكانؒمنؒشاركهمؒيفؒاملعنىؒمشاركًاؒهلمؒيفؒالفضلؒكلؒبقسطهؒ"

ؒالسنةؒأهلؒعقيدةؒتقريرؒسياقؒيفؒؒ ؒتيميةؒابنؒاإلسالمؒشيخؒوقال

ؒواجلامعة "ويفضلونؒمنؒأنفقؒمنؒقبلؒالفتحؒوهوؒصلحؒاحلديبيةؒوقاتلؒعىلؒمنؒ:

ؒ.(2)"املهاجرينؒعىلؒاألنصارؒأنفقؒمنؒبعدؒوقاتلؒويقدمون

ؒ.األفرادؒالؒالنوعؒباعتبارؒهوؒإنامؒالتفضيلؒوهذا

وإذاؒقلناؒإنؒاملهاجرينؒمقدمونؒعىلؒ:ؒ"اهللؒحفظهؒالشيخؒآلؒصالحؒالشيخؒقال

ؒعىلؒ ؒمنؒهؤالء ؒتفضيلؒالفرد ؒأما ...ؒ ؒالنوعؒعىلؒالنوع ؒتقديم ؒبه ؒاملقصود األنصار

ؒالؒيكونؒإالؒبنص،ؒ يعنيؒاألصلؒيفؒاملهاجرينؒأهنمؒأفضلؒالفردؒمنؒأوئلكؒفهذا

ؒقدؒيكونؒالواحدؒمنؒاألنصارؒأفضلؒمنؒواحدؒمنؒاملهاجرينؒلكنؒ منؒاألنصار،

ؒ.(3)"منؒحيثؒالنوعؒفإنؒاملهاجرينؒأفضل

                                 
        (.1/62للمناوي ) «فيض القدير» (1)
 (.26)ص: « العقيدة الواسطية» (2)
 (.33/165ضمن جمموعة رسائله ) «شرح العقيدة الواسطية» (3)

 وَأْشَهُد َأنَِّ اهلَل ال َربَِّ َغْيُرُه

 

 َلُه الَفْضُل والنَِّْعماُء والَحْمُد والشَُِّكْر  
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بكلمةؒالتوحيدؒوأنهؒاليستحقؒالعبادةؒؒناظمؒ يفؒهذاؒالبيتؒإقرارؒمنؒال

،ؒ"فالشهادة:ؒهيؒالتعبريؒعامؒتيقنهؒاإلنسانؒبقلبه:ؒفقول:ؒأشهدؒأنؒالؒإهلؒإالؒ¸إالؒاهللؒ

ؒ.(1)اهللؒأي:ؒأنطقؒبلساينؒمعرباؒعامؒيكنهؒقلبيؒمنؒاليقني،ؒوهوؒأنهؒالؒإهلؒإالؒاهلل"

ؒالعبادة ؒيستحق ؒال ؒأنه ؒأي: ؒغريه" ؒرب ؒ"ال ؒقوله: ؒقالؒؒومعنى ؒكام سواه،

قُّ } سبحانه: ٱۡۡلَ ُهَو   َ َّللذ ٱ نذ 
َ

ِأ َٰلَِك ب ؒ.[6احلج:] {َذ

ؒالسعديؒ  ؒله،ؒقال ؒإال ؒالعبادة ؒتنبغي ؒال ؒالذي ؒاملعبود، ؒالرب ؒ"أي: :

ؒ.(2)وعبادتهؒهيؒاحلق،ؒوعبادةؒغريهؒباطلة"

ؒوكلمةؒالتوحيدؒمرتكبةؒمنؒنفيؒوإثبات.

أنواعؒاملعبوداتؒغريؒ:ؒ"فمعنىؒالنفيؒمنها:ؒخلعؒمجيعؒقالؒالشوكاينؒ 

ؒومعنىؒاإلثباتؒمنها:ؒ ؒكانت، ؒما ؒكانتؒيفؒمجيعؒأنواعؒالعباداتؒكائنة ؒما اهللؒكائنة

ؒالذيؒ ؒالوجه ؒعىل ؒالعباداتؒبإخالص، ؒأنواع ؒبجميع ؒوحده ؒوعال ؒاهللؒجلَّ إفراد

ؒ.(3)رشعهؒعىلؒألسنةؒرسلهؒعليهمؒالصالةؒوالسالم"

ؒعىلؒمعنىؒ" ؒالثالثة ؒالتوحيد ؒاشتملتؒأقسام ؒالؒؒوقد ؒوهو: الؒإهلؒإالؒاهللؒ"

معبودؒبحقؒإالؒاهللؒوالؒيمكنؒحتقيقؒهذاؒاملعنىؒإالؒإذاؒأتىؒالعبدؒبرشوطهاؒاعتقادًاؒ

وقوالًؒوعماًلؒ"وكلؒمنؒعقلؒعنؒاهللؒيعلمؒعلامؒرضورياؒأنؒاملقصودؒمنؒالشهادتنيؒ

ؒجم ؒوأما ؒعليهؒمنؒالعلمؒوالعمل. ؒاشتملتا ؒعليهؒمنؒاحلقيقةؒواملعنى،ؒوما ؒدلتا ردؒما

                                 
 (.1/159البن عثيمني ) «القول املفيد» (1)
 (.1/534« )تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان» (2)
 (.4للشوكاين )ص: «تفاق الشرائع على التوحيدإرشاد الثقات إىل ا» (3)
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ؒوالؒ ؒشيئا، ؒالعبد ؒيفيد ؒال ؒفهذا ؒحلقيقتهام ؒاعتقاد ؒوال ؒبمعنامها ؒعلم ؒمنؒغري اللفظ

ؒ.(1)خيلصهؒمنؒشعبؒالرشكؒوفروعه"

ثمؒملَّاؒكانتؒأعظمؒالنعمؒعىلؒاإلطالقؒنعمةؒاإلسالمؒالتيؒمجيعؒالنعمؒتبعؒهلاؒ

ؒوعافا ؒللتوحيد ؒهداه ؒأن ؒله ؒوالنعمة ؒالفضل ؒوَنَسَب ؒوشكره به ؒرَّ ؒالناظم ؒمنؒمَحَِد ه

ؒالرشك،ؒوأسدىؒعليهؒنعمهؒالغزيرةؒالتيؒالؒتعدؒوالؒحتىص.

ِيَِد } وكيفؒالُؒيثنىؒعليهؒومجيعؒالنعمؒبيدهؒيؤتيهاؒمنؒيشاء: َل ب َفۡض لۡ ٱ إِنذ  ُۡل  ق
مٞ  ِي ٌع َعل َِ َٰ ُ َو َّللذ َوٱ  ۡۗ ُٓء ََشا ن ي َم  ِ ِيه ُۡؤت ي  ِ َّللذ ؒ[73آلؒعمران:] {ٱ ِۡعَمة  }، ن ن  ِ م  م  ُِك ا ب  َوَم

 ِ َّللذ ٱ َِمَن  ؒ.▐فهوؒاملستحقؒللثناءؒاملطلقؒ،ؒ[53النحل:] {ف

بقوله:ؒ"الشكرؒأعمؒمنؒجهةؒؒوالفرقؒبنيؒاحلمدؒوالشكرؒبيَّنهؒابنؒالقيمؒ 

أنواعهؒوأسبابهؒوأخصؒمنؒجهةؒمتعلقاتهؒوؒاحلمدؒأعمؒمنؒجهةؒاملتعلقاتؒوأخصؒ

ؒواستكانةؒ ؒخضوعا ؒبالقلب ؒيكون: ؒالشكر ؒأن ؒهذا: ؒومعنى ؒاألسباب، ؒجهة من

ؒثنا ؒالنعمؒدونؒاألوصافؒوباللسان ؒومتعلقه: ؒوانقيادا ؒوباجلوارحؒطاعة ؒواعرتافا ء

الذاتيةؒفالؒيقال:ؒشكرناؒاهللؒعىلؒحياتهؒوسمعهؒوبرصهؒوعلمهؒوهوؒاملحمودؒعليهاؒ

ؒماؒ ؒفكل ؒوالنعم ؒاإلحسان ؒعىل ؒيكون ؒوالشكر ؒوعدله ؒإحسانه ؒعىل ؒحممود ؒهو كام

بهؒاحلمدؒيقعؒبهؒالشكرؒؒيتعلقؒبهؒالشكرؒيتعلقؒبهؒاحلمدؒمنؒغريؒعكسؒوكلؒماؒيقع

ؒ.(2)منؒغريؒعكسؒفإنؒالشكرؒيقعؒباجلوارحؒواحلمدؒيقعؒبالقلبؒواللسان"

                                 
 (.161)ص:« مصباح الظالم يف الرد على من كذب على الشيخ اإلمام» (1)
 (.2/246« )مدارج السالكني» (2)

 َسَيْبُدو َلَنا َيْوَم الِقياَمِة َباِرزًا

 

 َفُنْبِصُرُه َجْهرًا َكما ُنْبِصُر الَقَمْر 
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ؒاملؤمننيؒلرهبمؒ ؒالبيتؒإثباتؒرؤية ؒبأبصارهمؒوقدؒتواطأؒؒ¸يفؒهذا يفؒاآلخرة

ؒاتؒذلكؒالكتابؒوالسنةؒواإلمجاع.عىلؒإثب

ؒابنؒالقيمؒ  ؒوأئمةؒقال ؒالصحابة ؒوإمجاع ؒاملتواترة ؒالقرآنؒوالسنة ؒ"دل :

اإلسالمؒوأهلؒاحلديثؒعىلؒأنؒاهللؒسبحانهُؒيرىؒيومؒالقيامةؒباألبصارؒعياناؒكامؒيرىؒ

ؒ.(1)القمرؒليلةؒالبدرؒصحوا،ؒوكامؒترىؒالشمسؒيفؒالظهريةؒ"

ؒاملقد ؒاحلافظؒعبدالغني ؒأهلؒيسؒ قال ؒواتفق ؒأهلؒاحلق ؒ"وأمجعؒمجع :

ؒعنؒ ؒالنقل ؒبه ؒوصح ؒكتابه ؒيف ؒجاء ؒكام ؒاآلخرة ؒيف ؒاهللُؒيرى ؒأن ؒوالصدق التوحيد

ؒ.(2)رسولهؒ"

ؒعىلؒأنؒاملؤمننيؒيرونؒاهللؒوقالؒاألشعريؒ  ؒ"وأمجعوا ؒالقيامةؒؒ¸: يوم
بأعنيؒوجوههمؒعىلؒماؒأخربؒبهؒتعاىل"

(3)
. 
ؒرؤيةؒاملؤمننيؒلرهبمؒيفؒاآلخرة:ومنؒأدلةؒالكتابؒالعزيزؒعىلؒإثباتؒ

ةٌ } قولهؒتعاىل: ِِضَ ذا َ  ن ِ َۡوَمئ ي وهٞ  َرةٞ  ٢٢وُُج ِظ ا نَا َِه ب  ََِلَٰ َر ؒؒ[.23-22القيامة:] {٢٣إ

ؒابنؒعباسؒ ؒيومؒ¶قال : َؒيْوَمئِذ  ؒاملؤمننيؒاملصدقنيؒيفؒإيامهنم ؒ"وجوه :

ؒين َؒناظَِرة : َا َؒرهب  ؒإىل ؒناعمة، ؒمجيلة ة :حسنة ؒنَّارِضَ ؒالؒالقيامة، ؒرهبم ؒوجه ؒإىل ظرون

ؒ.(4)حيجبونؒعنه"

ٞ }وقولهؒسبحانه:ؒ ة اَد ِيَ َوز ۡسََنَٰ  ٱۡۡلُ واْ  نُ ۡحَس
َ

أ يَن  ِ َِّلذ ؒ[.26ؒيونس:] {ل 

                                 
 (.241« ): حادي األرواح» (1)
(.31 -30)ص « عقيدة احلافظ عبد الغين املقدسي»( 2)

 
 (.76)ص:  «رسالة إىل أهل الثغر» (3)
 (.2/118« )ير املقباس من تفسري ابن عباستنو » (4)



 

 
687 

ؒ"ؒ ؒالبغويؒقال ؒوهيؒاجلنة،ؒ: ؒاحلسنى، ؒالعملؒيفؒالدنيا للذينؒأحسنوا

ؒقولؒمجاعةؒمنؒالصحابة،ؒمنهمؒأبوؒ وزيادة:ؒوهيؒالنظرؒإىلؒوجهؒاهللؒالكريم،ؒهذا

،ؒوهوؒ╚،ؒوحذيفة،ؒوأبوؒموسى،ؒوعبادةؒبنؒالصامتؒصديقؒ بكرؒال

ؒ.ؒ(1)قولؒاحلسن،ؒوعكرمةؒوعطاء،ؒومقاتل،ؒوالضحاك،ؒوالسدي"

يٞد }:ؒتعاىلؒوقوله ِ ا َمز نَ ۡي ِيَها َوََلَ َن ف ُٓءو ََشا ا ي مذ َُهم  ؒ[.35ق:] {٣٥ل

ؒ.(2):ؒ"هوؒالنظرؒإىلؒوجهؒاهللؒالكريم"¶قالؒجابرؒوأنسؒ

قال:ؒكناؒجلوساؒعندؒالنبيؒؒجريرؒ ؒحديثؒيفؒجاءؒفقدؒالسنةؒمنؒوأما

إذؒنظرؒإىلؒالقمرؒليلةؒالبدرؒقال:ؒ))إنكمؒسرتونؒربكمؒكامؒترونؒؒ☻

ؒقبلؒطلوعؒ ؒعىلؒصالة ؒفإنؒاستطعتمؒأنؒالؒتغلبوا ؒالقمرؒالؒتضامونؒيفؒرؤيته هذا

ؒ.(3)الشمسؒوصالةؒقبلؒغروبؒالشمسؒفافعلوا((.ؒرواهؒالبخاريؒومسلم

نهؒرؤيةؒحمققةؒالؒشكؒفيهاؒوالؒمشقةؒكامؒترونؒ:ؒ"أيؒتروقالؒالنوويؒ 

ؒ.(4)هذاؒالقمرؒرؤيةؒحمققةؒبالؒمشقةؒفهوؒتشبيهؒللرؤيةؒبالرؤيةؒالؒاملرئىؒباملرئي"

ؒالكالمؒهللؒ ؒالبيتؒإثباتؒصفة ؒذاتيةؒ¸يفؒهذا ؒالنوعؒوصفةؒؒوهوؒصفة باعتبار

ؒفعليةؒباعتبارؒأفرادؒالكالمؒفهوؒسبحانهؒيتكلمؒمتىؒشاءؒوكيفؒشاءؒبكالمؒمسموع.

ؒوقدؒدلؒعىلؒإثباتؒصفةؒالكالمؒالكتابؒوالسنةؒواإلمجاع.ؒ

                                 
 (.4/130« )معامل التنزيل» (1)
 (.7/363« )معامل التنزيل» (2)
 (.3/336« )صحيح مسلم»(، 22/444« )صحيح البخاري» (3)
 (.5/134« )املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج» (4)

 وَأنَِّ َكالَم اهلِل َلْيَس ِبُمْحَدٍث

 

 وَمْن قاَل َمْخُلوٌق َفِباهلِل َقْد َكَفْر  
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ِيمٗ }فمنؒالكتابؒقولهؒتعاىل:ؒ َۡكل ت وََسَٰ  ُ ُم َّللذ ٱ ذَم  ََك [،ؒوقوله164ؒالنساء:] {اَو

ؒ َٓء مُ }سبحانه: َجا ا  لَمذ نُظۡر َو
َ

أ ِِِنٓ  ر
َ

أ  ِ َرب  َل  قَا ۥ  ُه بُّ ۥ َر ذَمُه َوََك ا  ِنَ َٰت يَق لِِم وََسَٰ 
َك  ؒ[.143األعراف:] {إََِلۡ

ؒهريرةؒ  ؒأيب ؒحديث ؒالسنة ؒاهللؒؒومن ؒرسول ؒقال قال:

ؒالذيؒ☻ ؒآدم ؒأنت ؒموسى: ؒله ؒفقال ؒوموسى ؒآدم ؒ))احتج :

ؒاهللؒ ؒاصطفاك ؒالذي ؒموسى ؒأنت ؒآدم: ؒله ؒفقال ؒاجلنة ؒمن ؒخطيئتك أخرجتك

ؒاهللؒبرساال ؒرسول ؒفقال ؒأخلق ؒأن ؒقبل ؒعيل ؒقدر ؒأمر ؒعىل ؒتلومني ؒثم ؒوبكالمه ته

ؒ.(1)فحجؒآدمؒموسىؒمرتني".ؒرواهؒالبخاريؒومسلمؒ☻

ؒمنؒغريؒحتريفؒوالؒ ؒله ؒهللؒفيجبؒإثباته ؒثبوتؒالكالم ؒالسلفؒعىل "وأمجع

ؒبمشيئتهؒ ؒيتعلق ؒباهلل، ؒيليق ؒحقيقي ؒكالم ؒوهو ؒمتثيل، ؒوال ؒتكييف، ؒوال تعطيل،

ؒ.(2)اتؒمسموعة"بحروفؒوأصو

ؒومنؒبمخلوقؒليسؒوأنهؒأزالًؒؒبهؒتكلمؒاهللؒكالمؒأنؒإىلؒتنبيهؒالبيتؒهذاؒويف

ؒغريؒمنزلؒالقرأنؒأنؒعىلؒالدالةؒاملتظافرةؒالنصوصؒردؒألنهؒكفرؒفقدؒخملوقؒأنهؒزعم

ؒتعاىلؒقولهؒمثلؒمنؒخملوق نَي }:ؒ َٰلَِم لَۡع ٱ  ِ َرب  ُل  ِي زَن ذُهۥ ََل [،192ؒالشعراء:] {١٩٢ِإَون

ؒ.القرآنؒمنِؒعْلمؒاهلل،ؒفمنؒزعمؒأنِؒعْلمؒاهللؒخملوقؒفهوؒكافرؒوألن

ؒمنؒوأنؒبمخلوقؒليسؒوأنهؒأزالًؒؒبهؒتكلمؒاهللؒكالمؒأنؒيفؒالسلفؒعنؒواآلثار

ؒ:منهاؒكثريةؒكفرؒفقدؒذلكؒيفؒخالف

                                 
 (. 13/113« )صحيح مسلم»(، 11/213« )صحيح البخاري» (1)
 (.72)ص: « االعتقادملعة » (2)
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ؒإذؒكانؒمنؒمعاينؒتوحيده،ؒ:ؒ"ؒ ؒالطربيؒقال القرآنؒكالمؒاهللؒوتنزيله؛

ؒ.(1)"اؒأنه:ؒكالمؒاهللؒغريؒخملوقفالصوابؒمنؒالقولؒيفؒذلكؒعندن

ؒإنؒنفسؒ:ؒ"ؒ ؒتيميةؒابنؒاإلسالمؒشيخؒوقال وملؒيقلؒأحدؒمنؒالسلف:

ؒبدأؒ ؒمنه ؒاهللؒمنزلؒغريؒخملوق، ؒالقرآنؒكالم ؒيقولون: ؒوكانوا ؒاملعنيؒقديم، الكالم

ؒ.(2)"ؒوإليهؒيعود

وقالؒأيضًا:ؒ"ؒوقالَؒوكِيعؒبنؒاجلراح:ؒمنؒزعمؒأنؒالقرآنؒخملوقؒفقدؒزعمؒأنؒ

ؒ ؒقال:ؒألنؒاهللؒيقول: ؒمنؒأينؒقلتؒهذا. ؒفقيلؒله: ؒمنؒاهللؒخملوق. َِٰكۡن }شيئًا َوَل
ُل  َقۡو لۡ ٱ قذ  [،ؒوالؒيكونؒمنؒاهللؒيشءؒخملوق.ؒوهذاؒالقولؒقالهؒغري13ؒالسجدة:] {َح

ؒ.(3)واحدؒمنؒالسلفؒ"

:ؒ"ملؒأسمعؒأحداؒمنؒأهلؒالعلمؒباملدينة،ؒوأهلؒهارونؒالفرويؒ ؒوقال

ؒ.(4)رونؒعىلؒمنؒقال:ؒالقرآنؒخملوق،ؒويكفرونه"السنن،ؒإالؒوهمؒينك

:ؒ"منؒزعمؒلكؒأنؒالقرآنؒخملوقؒفهوؒعندناؒوقالؒأبوؒبكرؒبنؒعياشؒ 

ؒ.(5)كافرؒزنديقؒعدوؒاهللؒتعاىل،ؒالجتالسهؒوالؒتكلمه"

ؒ"القرآنؒكالمؒاهللؒوقالؒمالكؒبنؒأنسؒ  ،ؒوكالمؒاهللؒتعاىلؒمنؒاهللؒ¸:

ؒ.(1)لوق"سبحانه،ؒوليسؒمنؒاهللؒجلؒوعالؒيشءؒخم

                                 
 (.3للطربي )ص: «صريح السنة» (1)
 (.1/478« )جمموع الفتاوى» (2)
 (.1/440« )جمموع الفتاوى» (3)
 (.1/76لآلجري )« الشريعة»(4)
 املصدر نفسه. (5)
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ؒتقولؒيفؒالقرآن؟ؒاحلسنؒبنؒأيوبؒ ؒوقال ؒما :ؒسألتؒأمحدؒبنؒحنبل:

ؒقال:كافر،ؒ ؒخملوق. ؒقال ؒفيمن ؒتقول ؒما ؒقلت: ؒقال: ؒخملوق، ؒغري ؒاهلل ؒكالم قال:

ؒكتابؒاهللؒ ؒبآياتؒمن ؒقال: ؒأكفرته. ي }قلت:بم ِ َّلذ ٱ ۡعَد  ُهم َب َٓء َوا ۡه
َ

أ َت  بَۡع ٱتذ ِِن  لَئ َو
مِ  ِۡل لۡع ٱ َن  َك ِم َٓء مِ } وؒ[،120البقرة:] {َجا ِۡل لۡع ٱ َن  َك ِم َٓء َجا ا  ِد َم ۡع ن  َب آلؒ] {ِم

ؒ.(2)[،ؒفالقرآنؒعلمؒاهللؒفمنؒزعمؒأنؒعلمؒاهللؒخملوقؒفقدؒكفرؒ"61عمران:

ؒفكره:ؒ"القرآنؒبخلقؒيقولؒمنؒعىلؒردهؒسياقؒيفؒؒ ؒالدارميؒاإلمامؒوقال

ؒذلكؒوعاهبمؒعليهمؒأنكرؒأعلنوهؒفلامؒيعلنوهؒأنؒقبلؒكالمهمؒحكايةؒاملباركؒابن

ؒفلامؒهؤالءؒفيهؒخيوضؒأنؒقبلؒهذاؒعنؒالسكوتؒنرىؒكنا:حنبلؒابنؒقالؒوكذلك

ؒ.(3)"عليهمؒوالردؒخمالفتهمؒمنؒبداؒنجدؒملؒأظهروه

ؒاخلوضؒيفؒمسائلؒخلقؒالقرآن ؒالسكوتؒوعدم ؒأمحد ؒمنؒاإلمام ُؒطلَب ؒوملا

ؒنسكت:ؒ"قال ؒ.ؒ(4)"اسكتوا

ً،ؒالقرآنؒبخلقؒالقولؒكانؒوإنؒفإنهؒتقدمؒماؒومع ؒحتىؒيكفرؒالؒقائلهؒفإنؒكفرا

الذيؒاشتهرؒعنهؒالقولؒبتكفريؒمنؒقالؒإنؒؒفاإلمامؒأمحدؒ ؒاحلجة،ؒعليهؒتقام

القرآنؒخملوقؒكانؒيصيلؒخلفؒمنؒيقولؒهبذهؒاملقالة،ؒوكانؒيدعوؒللمأمونؒويرىؒ

السمعؒوالطاعةؒلهؒباملعروفؒففرقؒبنيؒاحلكمؒالعامؒواحلكمؒاملتعلقؒباملعني،ؒألنؒ

                                                                             
 املصدر نفسه. (1)
 (.1/76لآلجري ) «الشريعة»( 2)
(.538)ص: «نقض اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي» (3)

 
 (.55البن أيب العز احلنفي )ص: «شرح العقيدة الطحاوية» انظر: (4)
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ؒ ؒيف ؒيقع ؒالتأويلؒمن ؒيف ؒوجه ؒهلا ؒعارضة، ؒشبهة ؒعنده ؒتكون ؒقد ؒالكفرية املقالة

ؒ.(1)تدفع

ؒ ؒؒالناظمؒيفؒهذهؒاألبياتؒأمرين:بنيَّ

ؒاهلاشميؒ ؒالنبي ؒمنهج ؒاتباع ؒوهو ؒبه ؒهلل ؒيدين ؒما ؒبيان ؒاألول: األمر

ؒ.(2)فهوؒالذيُؒيطاعؒوخُيَضعؒلهؒ☻

باألرسةؒاهلاشميةؒنسبةؒإىلؒجدهؒهاشمؒؒ☻وتعرفؒأرسةؒالنبيؒ

ؒ.(3)بنؒعبدؒمناف

هشمؒؒقالؒاملؤرخون:ؒاسمهؒعمرو،ؒوغلبؒعليهؒلقبهؒ)هاشم(؛ؒألنهؒأولؒمن

الثريدؒمعؒاللحمؒلقومهؒيفؒمكةؒيفؒسنيؒاملحل،ؒوهوؒأحدؒاألجوادؒالذينؒرضبؒهبمؒ

ؒ.(4)املثلؒيفؒالكرم،ؒوأحدؒمنؒانتهتؒإليهؒالسيادةؒيفؒاجلاهلية

ؒونبيناؒالكريمؒهوؒالقدوةؒواألسوةؒالذيُؒيطاعؒوُيتَّبَع.

سَ } قالؒتعاىل: ٌ َح وَة َۡ ُ
أ  ِ َّللذ ٱ ِل  و َُ َر ِِف  َُكۡم  ل ََكَن  َقۡد  ٞ لذ َ  نَة َّللذ ٱ  ْ وا َرُۡج ي ََكَن  ن  ل َِم

ِرٗ  ِ ََ  َ َّللذ ٱ َر  ََ َوذَ َر  ٓأۡلِخ ٱ َۡوَم  ؒ[.21األحزاب:] {٢١ا َوٱَۡل

                                 
 املصدر نفسه. (1)
 (.13/164« )لسان العرب»انظر مادة:)َدَيَن( يف  (2)
 (.1/46« )اللؤلؤ املكنون يف سرية النيب املأمون» (3)
 (.1/75« )طبقات ابن سعد»انظر:  (4)

 َأِدْيُن ِبَقْوِل الهاِشِميِِّ ُمَحمٍَِّد

 

 وَما بمَقاِل الَجْهِم ِدْنُت وال الَقَدْر  

 
 وال الرَِّْفُض واإِلْرجاُء ِدْيِنْي

 

 وإنَِِّنْي َلَباٍن َعَلى التَِّْنِزْيِل ُثمَِّ َعَلى اأَلَثْر 
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ؒكثريؒ  ؒابن ؒاحلافظ ؒالتأيسؒقال ؒيف ؒكبري ؒأصل ؒالكريمة ؒاآلية ؒ"هذه :

ؒ.(1)يفؒأقوالهؒوأفعالهؒوأحواله"ؒ☻برسولؒاهللؒ

ؒ.الرباءةؒمنؒأهلهااألمرؒالثاين:ؒإظهارؒالرباءةؒمنؒالبدعؒالذيؒيتضمنؒ

ؒوانؒالبدعؒتلكؒمنؒالتحذيرؒمنؒبدؒفال:ؒ"ؒ ؒتيميةؒابنؒاإلسالمؒشيخؒقال

ؒلكنؒمنافقؒعنؒالبدعةؒتلكؒتلقوؒاؒقدؒيكنؒملؒولوؒبلؒوتعيينهمؒذكرهمؒذلكؒاقتىض

ؒ.(2)"حاهلاؒبيانؒلوجبؒكذلكؒتكنؒوملؒدينؒوأهناؒخريؒوأهناؒهدىؒأهناؒظاننيؒقالوها

ؒوغضبهمؒنكريهمؒيشتدؒالطيبؒالسلفؒانكؒوقد:ؒ"ؒؒ ؒالقيمؒابنؒوقال

ؒأوؒقياسؒأوؒبرأيؒ☻ؒاهللؒرسولؒحديثؒعارضؒمنؒعىل

ؒعىلؒوينكرونؒذلكؒفعلؒوهيجرونؒكانؒمنؒكائناؒالناسؒمنؒأحدؒقولؒأوؒاستحسان

ؒبالسمعؒوبالتلقيؒوالتسليمؒلهؒاالنقيادؒغريؒيسوغونؒوالؒاألمثالؒلهؒيرضبؒمن

ؒأويوافقؒأوقياسؒعملؒلهؒيشهدؒحتىؒولهقبؒيفؒالتوقفؒبقلوهبمؒخيطرؒوالؒوالطاعة

لُِمۡؤِمن  } :بقولهؒعاملنيؒكانوؒاؒبلؒوفالنؒفالنؒقول ََكَن  ا قَََض  َوَما  نٍَة إِذَ ُمۡؤِم َوََل 
ِمۡ  ۡمرِه

َ
أ ِمۡن  َِرَةُ  ۡۡل ٱ ُم  لَُه َن  َُكو ي ن 

َ
أ ًرا  ۡم

َ
أ ۥٓ  َُلُ و َُ َر َو  ُ َّللذ ؒ.(3)[36األحزاب:] {ٱ

ؒذكرؒ  ؒؒوقد ؒيدين ؒالتي ؒالفرق ؒمن ؒمنؒأربعة ؒوابراءة ؒبمخالفتها اهلل

ؒمقاالهتاؒوعقائدهاؒلعظيمؒرضرهاؒيفؒزمانهؒوهي:

ؒأوالً:ؒمقاالتؒاجلهمية.ؒ

                                 
 (.6/391« )تفسري القرآن العظيم» (1)

(2)
 ؒ(.28/233«ؒ)ىجمموعؒالفتاو»ؒ

 (.4/244« )إعالم املوقعني» (3)
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ؒعنهؒ ؒقال ؒحمرز، ؒأبو ؒالسمرقندي، ؒصفوان: ؒبن ؒللجهم ؒتنتسب ؒطائفة وهي

ؒعظيامًؒ"الذهبيؒ  ؒ.(1):ؒ"هلكؒيفؒزمانؒالتابعني...وزرعؒرشا

ؒتبيد ؒوالنار ؒاجلنة ؒالقولؒبأن ؒجهم ؒبه ؒااليامنؒهوؒوالذىؒتفرد انؒوتفنيانؒوان

املعرفةؒباهللؒفقطؒوالكفرؒهوؒاجلهلؒبهؒفقطؒوانهؒالؒفعلؒألحدؒيفؒاحلقيقةؒاالؒاهللؒ

ؒيقالؒ ؒكام ؒاملجاز ؒعىل ؒافعاهلم ؒتنسبؒاليهم ؒالناسؒانام ؒوان ؒالفاعل ؒهو ؒوانه وحده

ؒوالفلكؒ ؒبالشجرة ؒذلك ؒفعل ؒالفلكؒوزالتؒالشمسؒوانام ؒودار حتركتؒالشجرة

بحانهؒاالؒانهؒخلقؒلالنسانؒقوةؒكانؒهباؒالفعلؒوخلقؒلهؒارادةؒللفعلؒوالشمسؒاهللؒس

ؒمتلوناؒ ؒكانؒبه ؒطويالؒولونا ؒبذلكؒكامؒخلقؒلهؒطوالؒكانؒبه ؒله ؒمنفردا ؒله واختيارا

وكانؒجهمؒينتحلؒاالمرؒباملعروفؒوالنهىؒعنؒاملنكر،ؒوذكرؒابنؒكثريؒأنهؒقتلؒسنةؒ

ؒ.(2)ـه(128)

ؒتيميةؒابنؒإليهؒنسَبهؒاجلهمية،ؒعىلؒالردؒيفؒمسندؒكتابؒلهؒؒ ؒوالناظم

ؒ"ؒ ؒقالؒحيث ؒخملوقاؒ: ؒالقرآن ؒجعلوا ؒالذين ؒاجلهمية ؒمقالة ؒأنكروا وأهنم

منفصالؒعنؒاهللؒبلؒكفرواؒمنؒقالؒذلكؒوالكتبؒاملوجودةؒفيهاؒألفاظهمؒبأسانيدهاؒ

ؒ.(3)"للحكمؒبنؒمعبدؒاخلزاعي«ؒالردؒعىلؒاجلهمية»وغريؒأسانيدهاؒكثرية:ؒمثل:ؒ...و

ؒ.القدريةؒعقيدة:ؒثانياًؒ

                                 
(. 1/426) «ميزان االعتدال»انظر:  (1)

 
«لسان امليزان»انظر:  (2)

 
(. 351، 2/349) «خطط املقريزي»، و10/27«:البداية والنهاية»(، و1/279لألشعري ) «مقاالت اإلسالميني»(، و2/124)

 
 (.17/74« )جمموع الفتاوى» (3)
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ؒوأهنمؒؒوهمؒوالقدرية ؒوالقدرة ؒواملشيئة ؒاالستطاعة ؒإليهم ؒأن الذينؒيزعمون

يملكونؒألنفسهمؒاخلريؒوالرشؒوالرضؒوالنفعؒوالطاعةؒواملعصيةؒواهلدىؒوالضاللؒ

أوؒيفؒعلمهؒوقوهلمؒؒ¸وأنؒالعبادؒيعملونؒبدءًاؒمنؒغريؒأنؒيكونؒسبقؒلهؒذلكؒمنؒاهللؒ

نيةؒوهوؒأصلؒالزندقةيضارعؒقولؒاملجوسيةؒوا ؒ.(1)لنرصا

مهمؒشيخؒاإلسالمؒابنؒتيميةؒ  ؒإىلؒثالثةؒأقسامؒفقال:ؒوقدؒقسَّ

ؒإىلؒثالثؒفرق:ؒجموسيةؒومرشكيةؒ "وأهلؒالضاللؒاخلائضونؒيفؒالقدرؒانقسموا

ؒوإبليسية.

ؒأنكرواؒ ؒفغالهتم ؒوهنيه: ؒبأمره ؒآمنوا ؒاهللؒوإن ؒبقدر ؒكذبوا ؒالذين فاملجوسية:

ؒوالكتابؒومقتصد ؒهمؒالعلم ؒوهؤالء ؒوقدرته ؒوخلقه ؒمشيئته ؒعموم ؒأنكروا وهم

ؒاملعتزلةؒومنؒوافقهم.

ؒاألمرؒوالنهيؒ ؒبالقضاءؒوالقدرؒوأنكروا ؒالثانية:ؒاملرشكيةؒالذينؒأقروا والفرقة

مۡ } قالؒتعاىل:ؒ رذ نَا َوََل َح َءابَآُؤ  ٓ َوََل نَا  ۡك ۡۡشَ
َ

أ  ٓ ُ َما َّللذ ٱ َٓء  لَۡو َشا  ْ وا ُك ۡۡشَ
َ

يَن أ ِ ٱَّلذ ُقوُل  يَ نَا ََ
ء   ؒ[.148األنعام:] {ِمن ََشۡ

فمنؒاحتجؒعىلؒتعطيلؒاألمرؒوالنهيؒبالقدرؒفهوؒمنؒهؤالءؒوهذاؒقدؒكثرؒفيمنؒ

ؒيدعيؒاحلقيقةؒمنؒاملتصوفة.

                                 
(1)
 (.1/31)ؒ«احلنابلةؒطبقات»:ؒانظر
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ؒهذاؒمتناقضاؒ والفرقةؒالثالثة:ؒوهمؒاإلبليسيةؒالذينؒأقرواؒباألمرينؒلكنؒجعلوا

ؒ ؒالرب ؒإبليسؒؒ▐من ؒعن ؒذلك ؒيذكر ؒكام ؒوعدله ؒحكمته ؒيف وطعنوا

ؒ.(1)دمهم:كامؒنقلهؒأهلؒاملقاالتؒونقلؒعنؒأهلؒالكتاب"مق

ؒ.الرافضةؒعقيدة:ؒثالثاًؒ

ؒأحقيتهمؒويعتقدونؒبيته،ؒوأهلؒؒ ؒعيلؒيفؒيغلونؒالذينؒهم:ؒوالرافضة

ؒالنبيؒأصحابؒيفؒويطعنونؒوعمر،ؒبكرؒأيبؒمنؒويتربؤونؒباخلالفة،

ؒ.(2).منهمؒقليالؒنفراًؒؒإالؒ☻

الرافضةؒأولؒماؒظهرؒيفؒاإلسالم،ؒؒ:ؒ"لفظقالؒشيخؒاإلسالمؒابنؒتيميةؒ 

ملاؒخرجؒزيدؒبنؒعيلؒبنؒاحلسنيؒيفؒأوائلؒاملائةؒالثانيةؒيفؒخالفةؒهشامؒبنؒعبدامللك،ؒ

ؒقومؒ ؒفرفضه ؒعليهام، ؒوترحم ؒفتوالمها ؒوعمر ؒبكر ؒأيب ؒعن ؒفُسئل ؒالشيعة، واتبعه

ؒالرافضة ؒ.(3)"فقال:رفضتموينؒرفضتموينؒفسموا

ؒ"ؒ ؒاألشعريؒاحلسنؒأبوؒوقال ؒأيبؒؒوإنام: ؒلرفضهمؒإمامة ؒرافضة سموا

ؒ.(4)"بكرؒوعمر

ؒ.اإلرجاءؒعقيدة:ؒرابعاًؒ

فؒوقد ؒاإلرجاءؒعىلؒمعنيني:ؒ:ؒ"بقولهؒاإلرجاءؒؒ ؒالشهرستاينؒعرَّ

                                 
 (.82)ص:« العقيدة التدمرية» (1)

(2)
ؒانظرؒ ؒدؒ«معارصةؒفرق»ؒ،(1/146)ؒللشهرستاينؒ«والنحلؒامللل»: ؒ،(1/316)ؒعواجيؒغالب.

 (.1095ؒ-2/1069)ؒاجلهنيؒمانع.ؒدؒ«امليرسةؒاملوسوعة»

 (.13/36« )جمموع الفتاوى» (3)
 (.1/89« )مقاالت اإلسالميني (4)
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ؒ ؒتعاىل: ؒقوله ؒيف ؒكام ؒالتأخري ؒبمعنى رِۡجۡه }أحدمها:
َ

أ  ْ ُٓوا ل قَا
هُ  َخا

َ
ؒ[ؒأي:ؒأمهلهؒوأخره.111األعراف:] {َوأ

ؒ ؒأما ؒالرجاء، ؒإعطاء ؒاألولؒوالثاين: ؒباملعنى ؒاجلامعة ؒعىل ؒاملرجئة ؒاسم إطالق

ؒباملعنىؒالثاينؒفظاهرؒ ؒوالعقد،ؒوأما ؒيؤخرونؒالعملؒعنؒالنية فصحيحؒألهنمؒكانوا

ؒيقولون:ؒالؒترضؒمعؒاإليامنؒمعصيةؒكامؒالؒتنفعؒمعؒالكفرؒطاعة" ؒ.(1)فإهنمؒكانوا

ؒ:ؒ"واملرجئةؒثالثةؒأصنافؒ:ؒقالؒشيخؒاإلسالمؒابنؒتيميةؒ 

ؒأعاملؒالذينؒيقو ؒيفؒالقلبؒثمؒمنؒهؤالءؒمنؒيدخلؒفيه ؒاإليامنؒجمردؒما لون:

ؒأبوؒاحلسنؒاألشعريؒأقواهلمؒيفؒكتابهؒ القلوبؒوهمؒأكثرؒفرقؒاملرجئةؒكامؒقدؒذكر

ؒيفؒ ؒومنهمؒمنؒالؒيدخلها ؒمجلؒأقواهلم، ؒيطولؒذكرهمؒلكنؒذكرنا ؒكثرية وذكرؒفرقا

ؒوأكثرؒأصحابه.اإليامنؒكجهمؒومنؒاتبعهؒكالصاحليؒوهذاؒالذيؒنرصهؒهوؒ

ؒقبلؒ ؒالؒيعرفؒألحد ؒاللسانؒوهذا ؒقول ؒهوؒجمرد ؒمنؒيقول: ؒالثاين: ؒالقول و

ؒالكرامية.

ؒالفقهؒ ؒأهل ؒعن ؒاملشهور ؒهو ؒوهذا ؒاللسان ؒوقول ؒالقلب ؒتصديق والثالث:

ؒ.(2)والعبادةؒمنهم"

ؒومفاصلتهؒبراءتهؒأنؒؒ ؒبنيؒوالطوائفؒالفرقؒهذهؒمنؒالرباءةؒأظهرؒوملا

ؒ"فقالؒواألثرؒالوحيؒفيهؒمستندهؒوأهلهاؒللبدع ؒعىلؒثمؒالتنزيلؒعىلؒلبانؒوإنني:

ؒ"األثر

                                 
 (.1/138« )لامللل والنح» (1)
 (.7/196« )جمموع الفتاوى» (2)
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ؒوأهلهاؒالفرقؒفليتجنبؒدينهؒيفؒالسالمةؒرامؒمنؒأنَّؒؒعىلؒالنصوصؒدلتؒوقد

  .السعادةؒعنوانؒفذلك
َٰ } :تعاىلؒقال ۡم َحَّتذ ۡنُه رِۡض َع ۡع

َ
ِنَا فَأ َٰت َي َءا ِِفٓ  َن  و وُض َن ََيُ ي ِ ٱَّلذ َۡت  ي

َ
َرأ ا  ِإَوذَ

 ْ وا وُض ىَٰ َمَع ََيُ َر َۡ ِ ٱَّل  َد  ۡع ۡد َب ُع ۡق َُٰن فََل َت ۡيَط شذ ل ٱ َك  َنذ ِسي يُن ا  ِإَومذ ِۦ   ۡرِه ٍث َغ ي ِِف َحِد
نَي  َٰلِِم لظذ ٱ َقوِۡم  لۡ ؒ[.68األنعام:] {٦٨ٱ

:ؒ"املرادؒباخلوضؒيفؒآياتؒاهلل:ؒالتكلمؒبامؒخيالفؒاحلق،ؒقالؒالسعديؒ 

ؒإليها،ؒومدحؒأهله ا،ؒواإلعراضؒعنؒاحلق،ؒمنؒحتسنيؒاملقاالتؒالباطلة،ؒوالدعوة

والقدحؒفيهؒويفؒأهله،ؒفأمرؒاهللؒرسولهؒأصالؒوأمتهؒتبعا،ؒإذاؒرأواؒمنؒخيوضؒبآياتؒ

ؒبالباطل،ؒ ؒجمالسؒاخلائضني ؒحضور ؒوعدم ؒباإلعراضؒعنهم، ؒذكر، ؒمما اهللؒبيشء

ؒ.(1)واالستمرارؒعىلؒذلك،ؒحتىؒيكونؒالبحثؒواخلوضؒيفؒكالمؒغريه"

ؒ"قالؒؒ ؒاألسودؒبنؒاملقدادؒوعن ؒاهللؒرسولؒسمعتؒلقدؒاهللؒايم:

ؒ))يقولؒ☻ ؒجنبؒملنؒالسعيدؒإنؒالفتن،ؒجنبؒملنؒالسعيدؒإن:

ؒ.(2)((فواهاؒفصربؒابتيلؒوملنؒالفتنؒجنبؒملنؒالسعيدؒإنؒالفتن،

ؒفهيؒمنهمؒوالتحذيرؒالبدعؒأهلؒعيبؒيفؒالسنةؒأهلؒعنؒالواردةؒاآلثارؒوأما

ؒ"ؒ ؒالزنادؒأيبؒبنؒعبدالرمحنؒقول:منهاؒكثرية ؒب: ؒمنؒأهلؒوما رحؒمنؒأدركنا

الفضلؒوالفقهؒمنؒخيارؒأوليةؒالناسؒيعيبونؒأهلؒاجلدلؒوالتنقيب،ؒويعيبونؒاألخذؒ

ؒأشدؒ ؒمقاربتهم ؒوحيذرونا ؒوجمالستهم ؒلقائهم ؒعن ؒوينهون ؒالعيب ؒأشد بالرأي

                                 
 (.1/260« )تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان» (1)
(، وصححه األلباين.11/332رواه أبو داود ) (2)
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ؒأهنمؒأهلؒضاللؒوحتريفؒلتأويلؒكتابؒاهللؒوسننؒرسولهؒوماؒ التحذير،ؒوخيربونا

سائلؒوالتنقيبؒوالبحثؒعنؒاألمورؒوزجرؒعنؒذلكؒتوىفؒرسولؒاهللؒحتىؒكرهؒامل

ؒ.(1)وحذرؒاملسلمنيؒيفؒغريؒموطن..."

ؒعنؒابنؒأيبؒحاتمؒ  ؒ"وسمعتؒأيبؒوأباؒؒوروىؒالاللكائيؒبسنده قال:

ؒوينكرانؒ ؒالتغليظ ؒذلكؒأشد ؒيف ؒيغلظان ؒوالبدع ؒالزيغ ؒأهل ؒهبجران ؒيأمران زرعة

ؒأهل ؒوينهيانؒعنؒجمالسة ؒالكتبؒبرأيؒيفؒغريؒآثار ؒيفؒكتبؒؒوضع ؒوالنظر الكالم

ؒ.(2)املتكلمنيؒويقوالنؒالؒيفلحؒصاحبؒكالمؒأبدا"

ؒ"ؒ ؒالقيمؒابنؒوقال ؒوخمالطتهؒ: ؒكله ؒاهلالك ؒخمالطته ؒمن ؒالرابع القسم

ؒأكثرؒهذاؒ بمنزلةؒأكلؒالسمؒفإنؒاتفقؒألكلهؒترياقؒوإالؒفأحسنؒاهللؒفيهؒالعزاءؒوما

ؒوالضال ؒالبدع ؒأهل ؒاهللؒوهم ؒكثرهم ؒالناسؒال ؒسنةؒالرضبؒيف ؒعن ؒالصادون لة

الداعونؒإىلؒخالفهاؒالذينؒيصدونؒعنؒسبيلؒاهللؒؒ☻رسولؒاهللؒ

ؒواملنكرؒمعروفاؒ ويبغوهناؒعوجاؒفيجعلونؒالبدعةؒسنةؒوالسنةؒبدعةؒواملعروفؒمنكرا

ؒوالصاحلنيؒوإنؒجردتؒ ؒتنقصتؒجنابؒاألولياء ؒقالوا ؒبينهم إنؒجردتؒالتوحيد

ؒ ؒاهلل ؒلرسول ؒاألئمؒ☻املتابعة ؒأهدرت ؒقالوا ؒاملتبوعني ؒوإنة

ؒقالوؒاؒتقصريؒوالؒغلوؒغريؒمنؒرسولهؒبهؒوصفهؒوبامؒنفسهؒبهؒوصفؒبامؒاهللؒوصفت

ؒهنىؒعامؒوهنيتؒاملعروفؒمنؒورسولهؒبهؒاهللؒأمرؒبامؒأمرتؒوإنؒاملشبهنيؒمنؒأنت

ؒماؒوتركتؒالسنةؒاتبعتؒوإنؒاملفتننيؒمنؒأنتؒقالوؒاؒاملنكرؒمنؒورسولهؒعنهؒاهلل

                                 
 .(1/307لألصبهاين) «احلجة يف بيان احملجة» (1)
      (.                                       1/179« )اعتقاد أهل السنة» (2)



 

 
699 

ؒبينهمؒوخليتؒتعاىلؒاهللؒإىلؒانقطعتؒوإنؒاملضلنيؒالبدعؒلأهؒمنؒأنتؒقالوؒاؒخالفها

ؒأهواءهمؒواتبعتؒعليهؒأنتؒماؒتركتؒوإنؒاملبلسنيؒمنؒأنتؒقالوؒاؒالدنياؒجيفةؒوبني

ؒالتامسؒاحلزمؒكلؒفاحلزمؒاملنافقنيؒمنؒوعندهمؒاخلارسينؒمنؒتعاىلؒاهللؒعندؒفأنت

ؒوالؒباستعتاهبمؒوالؒمبإعتاهبؒتشتغلؒالؒوأنؒبإغضاهبمؒورسولهؒتعاىلؒاهللؒمرضاة

ؒ.(1)"كاملكؒعنيؒفإنهؒبغضبهمؒوالؒبذمهمؒتبال

ؒتعاىلؒاهللؒأعداءؒمواالةؒحتريمؒعلمؒإذا:ؒ"وقالؒالشيخؒمحودؒالتوجيريؒ 

اؒكثريةؒوموادهتمؒملواالهتمؒاجلالبةؒاألسبابؒأنؒأيًضاؒفليعلمؒوموادهتم ؒومنؒجدًّ

ؒيفؒوخمالطتهمؒهبمؒاخلاصةؒهمديارؒيفؒوالسيامؒالديار،ؒيفؒمساكنتهمؒوسيلةؒأقرهبا

ؒوالتأدبؒبزهيمؒوالتزييؒأعامهلمؒوتولؒوزيارهتمؒومصاحبتهمؒوجمالستهمؒاألعامل

ؒحولؒوالؒذلكؒيفؒواقعونؒاملسلمنيؒمنؒوكثريؒوالفعلؒبالقولؒوتعظيمهمؒبآداهبم

ؒ.(2)"باهللؒإالؒقوةؒوال

ؒ

ؒ

ؒالناظمؒ  ؒاملستقيمؒؒبنيَّ ؒالدين ؒهو ؒهللؒبه ؒيتعبد ؒالذي ؒاإِلسالم ؒدين أن

الذيؒجيبؒأنُؒيقبَلؒعليهؒبالكليةؒفتنفذؒأوامرهؒوجتتنبؒنواهيهؒوُيْشِهرؒالعملؒبهؒفإذاؒ

ًؒشاخمًاؒواسترتؒببدعتهؒ ؒقامؒبهؒأهلهؒودعوؒإليهؒوحذرواؒمماؒيضادهؒصارؒالدينؒعزيزا كلُّ

                                 
 (.500-2/499« )بدائع الفوائد» (1)
(.13:ص) هللا جار آل هللا عبد للشيخ «احملبة يف رسائل ثالث»( 2)

 

 َفِدْيِنَي ِدْيٌن َقيٌِِّم َقْد َعَرْفُتُه

 

 ُمْلِحٌد ِدْيَنُه َسَتْر َأُبْوُح ِبِه إْن  
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،ؒوإذاؒضعفؒأهلؒاحلقؒ(1)"فيهؒليسؒماؒفيهؒاملدخلؒاحلق،ؒعنؒالعادل:ؒ"ؒوهوملحدؒ

ؒقويتؒشوكةؒأهلؒالبدع.

ؒأهلؒإضعافؒعليهؒيرتتبؒبهؒوالصدعؒونرصتهؒالقي مؒالدينؒعنؒفالذب

ؒ.الباطل

ؒكانتؒالنبوةؒنورؒظهرؒكلامؒأنهؒومعلوم:ؒ"ؒ ؒتيميةؒابنؒاإلسالمؒشيخؒقال

ؒ.(2)"أضعفؒاملخالفةؒالبدعة

ؒ.(3)"البدعةؒقويتؒالنبوةؒبنورؒيقومؒمنؒضعفؒوكلام:ؒ"ؒ ؒوقال

ؒاملبتدعةؒ ؒاستتار ؒوالبدع ؒاألهواء ؒأهل ؒعىل ؒوالرد ؒباحلق ؒثمراتؒالصدع ومن

ببدعهمؒخوفًاؒمنؒأهلؒاحلقؒأنؒتناهلمؒسهامؒنقدهمؒفيسقطونؒمنؒأعنيؒالناس،ؒأوؒ

ؒمنؒتأديبهمؒهلم. ؒتكونؒالواليةؒألهلؒالسنةؒفيخشوا

ؒيفؒاملنافقنيؒصنيعؒاحلقؒأهلؒقوةؒحالؒببدعهمؒالبدعؒأهلؒاستتارؒىلعؒيدلؒومما

ؒإالؒهبمؒيعلمؒوالؒبنافقهمؒمسترتينؒكانوؒاؒفإهنمؒ☻ؒالنبيؒزمن

ؒبنؒزيدؒروىؒوقدؒؒ ؒاليامنؒبنؒوحذيفةؒ☻ؒاهللؒرسول

ؒأمن:ؒعمرؒلهؒفقالؒحذيفة،ؒعليهؒيصلؒفلمؒاملنافقنيؒمنؒرجلؒمات:ؒ"قالؒوهب،

ؒبعدكؒأحداؒبهؒأخربؒولنؒال،:قالؒأنا؟ؒمنهمؒباهلل:ؒعمرؒلهؒالفقؒنعم،:ؒقال.ؒهوؒالقوم

"(4).ؒ

                                 
.4/243 «هتذيب اللغة لألزهري»( 1)

 
(.28/489« )جمموع الفتاوى» (2)

 
(.77:ص) «التدمرية» (3)

 
 (.15/107« )مصنفه»رواه ابن أيب شيبة يف  (4)
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ؒوأنؒاملتبعونؒهمؒالسنةؒأهلؒأنؒذكرناؒبامؒبانؒفقد:ؒ"ؒ ؒاجلوزيؒابنؒوقال

ؒوملؒببدعتهمؒاسترتواؒوهلذاؒلهؒمستندؒوالؒقبلؒيكنؒملؒشيئاؒاملظهرونؒهمؒالبدعةؒأهل

ؒ.(1)"هلمؒوالعاقبةؒرمشهوؒومذهبهمؒظاهرةؒفكلمتهمؒمذهبهمؒالسنةؒأهلؒيكتم

نؒالقيمؒبصالحؒعملهؒوهوؒلزومؒالديؒ¸ختَمؒالناظمؒمنظومتهؒبالتوسلؒإىلؒاهللؒ

ؒبكلؒمطلوبؒوأعالهؒ ؒسببؒللفوز ؒإليه ؒوالتوسل ؒواملحدثات، ؒالبدع ؒمن والرباءة

ؒاجلنةؒوللنجاةؒمنؒكلؒمرهوبؒوأعالهؒالسالمةؒمنؒالنار.

ؒإىلؒاهللؒؒ☻وأسوتهؒيفؒذلكؒأصحابؒرسولؒاهللؒ فقدؒتوسلوا

ؒ.♥بأعظمؒأعامهلمؒالصاحلةؒوهوؒإيامهنمؒباهللؒتعاىلؒواتباعهمؒلنبيهمؒ

ؒاهللؒ ِيٗ } :¸قال نَاد نَا ُم ِمۡع ََ نَا  إِنذ  ٓ نَا بذ ُِكۡم رذ ب  ْ بَِر وا نُ َءاِم ۡن 
َ

َِٰن أ يَم لِۡۡلِ ادِي  نَ ا ُي
ِ   َ َف   ِ ََ ا  نذ ِۡر َع ف  ا َوَك َنَ َا ذُنُوب ِۡر نَل ف َٱۡغ نَا ف بذ ا  َر نذ ِ   َ اَم ر َۡرا ب

َ
ۡۡل ٱ َع  ا َم نَ تَوَفذ ِنَا َو ت آلؒ] {١٩٣ا

ؒ[.193عمران:

منهمؒبمنةؒاهللؒعليهم،ؒوتبجحؒبنعمته،ؒ:ؒ"ويفؒهذاؒإخبارؒقالؒالسعديؒ 

ؒيذهبنؒ ؒاحلسنات ؒألن ؒسيئاهتم، ؒويكفر ؒذنوهبم ؒيغفر ؒأن ؒبذلك، ؒإليه وتوسل

ؒعليهمؒباألمانؒالتام" ؒ.(2)السيئات،ؒوالذيؒمنؒعليهمؒباإليامن،ؒسيمنُّ

¡ 

                                 
 (.18)ص:« تلبيس إبليس» (1)
 (.1/161« )تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان» (2)

 ِبهذا ُأَرجِِّْي ِمْن إلِهَي َعْفَوُه

 

 َأْرُجْو ِبَهَذا الَفْوَز يا َربِِّ ِمْن َسَقْر 

 
 َأِجْرِنَي يا َرْحمُن إنََِّك َسيِِِّدْي

 

 وَجاُرَك فْي َأْمٍن وفْي َأْعَظِم الَحَبر 
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ؒ

 خالصة البحث

ؒاسةدرؒتيسريهؒعىلؒكثرياًؒؒمحداًؒؒاهللؒأمحدؒالبحثؒهذاؒإمتامؒمنؒبهؒاهللؒمنّؒؒماؒبعد

ؒ.ؒ ؒاخلزاعيؒمعبدؒبنؒاحلكمؒمنظومةؒورشح

ؒ:ييلؒفيامؒأبرزهؒوالرشحؒالدراسةؒيفؒوردؒملاؒملخصؒفهذا:ؒوبعد

 املقصودؒمنؒنظمؒاألبياتؒإعطاءؒالنصيحةؒملنؒيودهم. -1
 إظهرؒالناظمؒفخرهؒباالنتسابؒللسنةؒوإشهارها. -2
همؒاخللفاءؒالراشدون،ؒوترتيبهمؒيفؒؒ╚أفضلؒالصحابةؒ -3

ؒيرونؒالفضلؒعىلؒحسبؒترتي ؒالسلفؒأهنم ؒومنؒعقيدة بهمؒيفؒاخلالفة

 أحقيةؒأيبؒبكرؒيفؒاخلالفةؒعىلؒغريهؒمنؒالصحابةؒوملؒينازعؒيفؒهذاؒأحد.
عىلؒسبيلؒالعمومؒواخللفاءؒالراشدينؒعىلؒؒ╚الصحابةؒ -4

ؒمنؒ ؒأفضل ؒوهم ؒالدجى ؒومصابيح ؒاهلدى ؒأعالم ؒاخلصوصؒهم سبيل

 مشىؒعىلؒوجهؒاألرض.
املهاجرينؒعىلؒاألنصارؒيفؒؒدلتؒالنصوصؒالرشعيةؒعىلؒتقديم -5

ؒتقديمهمؒيفؒالقرآنؒ ؒجاء ؒوقد ؒوالنرصة ؒبنيؒاهلجرة الفضلؒألهنمؒمجعوا

 وألنؒكلؒالعرشةؒاملشهودؒهلمؒباجلنةؒمنؒاملهاجرين.
دلؒالقرآنؒوالسنةؒاملتواترةؒوإمجاعؒالصحابةؒوأئمةؒاإلسالمؒعىلؒ -6

ؒبح ؒيتكلم ؒوأنه ؒعيانا ؒباألبصار ؒالقيامة ؒيوم ُؒيرى ؒتعاىل ؒاهلل رفؒأن

 وصوت.
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7- ؒ ؒاهلاشمي ؒالنبي ؒمنهج ؒاتباع فهوؒؒ☻وجوب

 القدوةؒواألسوةؒالذيُؒيطاعؒوُيتََّبع.
 إظهارؒالرباءةؒمنؒالبدعؒيتضمنؒالرباءةؒمنؒأهلها. -8
ؒالناظمؒمنؒمقاالتؒاجلهميةؒوالقدريةؒوالرافضةؒواملرجئة. -9  تربأ
ؒعليهؒ -11 ؒيرتتب ؒبه ؒوالصدع ؒونرصته ؒالقي م ؒالدين ؒعن الذب

 إضعافؒأهلؒالباطل.
ؒت -11 ؒاهلل ؒإىل ؒالناظم ؒالقيمؒؒ¸وسل ؒالدين ؒلزوم ؒوهو ؒعمله بصالح

 والرباءةؒمنؒالبدعؒواملحدثات.
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ؒ

 فهرس المصادر والمراجع

 ؒ.ؒالقرآنؒالكريم

ؒتأليف: -1 ؒالقرآن ؒبكرؒأحكام ؒأبو ؒاهلل ؒعبد ؒبن ؒحممد بنؒ القايض

ؒعبدؒ العريب ؒحممد ؒعليه: ؒوعلَّق ؒأحاديثه ؒوخرج ؒأصوله ؒراجع املعافري،

 ـه.1424،ؒالطبعةؒالثالثةؒرش:ؒدارؒالكتبؒالعلميةالنا القادرؒعطا

أليبؒنعيمؒأمحدؒبنؒعبدؒاهللؒبنؒأمحدؒبنؒإسحاقؒبنؒموسىؒ أخبارؒأصبهان -2

ؒكرسويؒحسن ؒسيد ؒاملحقق: ؒاألصبهاين ؒمهران ؒالكتبؒالنارش بن ؒدار :

 ـه.1410العلميةؒالطبعةؒاألوىلؒ

ؒامل األذكار -3 ؒالنارش: ؒللنووي، ؒاألبرار ؒسيد ؒكالم ؒمن ؒامليمنيةؒاملنتخبة طبعة

 ـه.1312بمرص،ؒسنةؒ

ئعؒعىلؒالتوحيدؒواملعادؒوالنبواتؒملحمدؒبنؒ -4 إرشادؒالثقاتؒإىلؒإتفاقؒالرشا

ؒ ؒالعلمية ؒالكتب ؒدار ؒالنارش: ؒالعلامء ؒمن ؒمجاعة ؒحتقيق: ؒالشوكاين ؒ-عيل

 .1984ؒبريوتؒالطبعةؒاألوىل،ؒ

ؒاخللي -5 ؒأمحد ؒبن ؒاهلل ؒعبد ؒبن ؒللخليل ؒاحلديث ؒعلامء ؒمعرفة ؒيف يلؒاإلرشاد

ؒ ؒالرشد ؒمكتبة ؒإدريسؒالنارش: ؒعمر ؒسعيد ؒحممد ؒد. ؒحتقيق: ؒ-القزويني

 .1409الرياضؒالطبعةؒاألوىل،ؒ

ؒإل -6 ؒالغرناطيؒاالعتصام ؒاللخمي ؒحممد ؒبن ؒموسى ؒبن براهيم

 .:ؒدارؒابنؒعفانالنارش حتقيق:ؒسليمؒبنؒعيدؒاهلالل بالشاطبي الشهري



 

 
705 

وأصحابؒاحلديثؒألمحدؒاالعتقادؒواهلدايةؒإىلؒسبيلؒالرشادؒعىلؒمذهبؒالسلفؒ

ؒاآلفاقؒ ؒدار ؒالنارش: ؒالكاتب ؒعصام ؒأمحد ؒحتقيق: ؒالبيهقي ؒاحلسني بن

ؒ.1401بريوتؒالطبعةؒاألوىل،ؒؒ–اجلديدةؒ

إعالمؒاملوقعنيؒعنؒربؒالعاملنيؒملحمدؒبنؒأيبؒبكرؒأيوبؒالزرعيؒحتقيق:ؒ -7

 .1973بريوت،ؒؒ-طهؒعبدؒالرءوفؒسعدؒالنارش:ؒدارؒاجليلؒ

ؒبن -8 ؒالدين ؒخلري ؒفارس،ؒؒاألعالم ؒبن ؒعيل ؒبن ؒحممد ؒبن حممود

ؒ الزركيل ؒاخلامسةؒعرشة ؒالعلمؒللمالينيؒالطبعة: ؒدار ؒ-الدمشقيؒالنارش:

 م.2002ؒأيارؒ/ؒمايوؒ
اإلمامةؒوالردؒعىلؒالرافضةؒأليبؒنعيمؒاألصبهاينؒحتقيقؒد.ؒعيلؒبنؒحممدؒبنؒنارصؒ

ؒم1994ؒ-ـه1415ؒالفقيهيؒالنارشؒمكتبةؒالعلومؒواحلكمؒسنةؒالنرشؒ

ؒاحلثيثالبا -9 ؒاحلديث رشح عث ؒعلوم ؒأمحدؒ اختصار ؒاملحقق: ؒكثري البن

 الطبعةؒالثانية.ؒالنارش:ؒدارؒالكتبؒالعلمية شاكر

ؒوالنرشؒ -10 ؒللطباعة ؒهجر ؒدار ؒالنارش: ؒكثري، ؒابن ؒللحافظ ؒوالنهاية البداية

1417. 

بدائعؒالفوائدؒملحمدؒبنؒأيبؒبكرؒأيوبؒالزرعيؒحتقيق:ؒهشامؒعبدؒالعزيزؒ -11

ؒ ؒاؒ-عطا ؒعبد ؒعادل ؒالعدوي ؒنزارؒؒ-حلميد ؒمكتبة ؒالنارش: ؒأمحد أرشف

 .1996ؒ–1416ؒمكةؒاملكرمةؒالطبعةؒاألوىل،ؒؒ-مصطفىؒالبازؒ

ؒالرمحنؒ -12 ؒعبد ؒالدين ؒجلالل ؒوالنحاة ؒاللغويني ؒطبقات ؒيف ؒالوعاة بغية

 السيوطيؒحتقيقؒحممدؒأبوؒالفضلؒإبراهيمؒالنارشؒاملكتبةؒالعرصية.
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ؒب -13 ؒملحّمد ؒالقاموس ؒجواهر ؒمن ؒالعروس ؒالرّزاقؒتاج ؒعبد ؒبن ؒحمّمد ن

ؒمنؒ ؒجمموعة ؒحتقيق بيدي ؒالزَّ ؒبمرتىض، ؒامللّقب ؒالفيض، ؒأيب احلسيني،

 املحققنيؒالنارشؒدارؒاهلداية.

ؒأمحدؒبنؒحممدؒالدينؒلشمسؒواألعالم،ؒاملشاهريؒووفياتؒاإلسالمؒتاريخ -14

ؒالنرشؒدارؒالذهبي،ؒعثامنؒبن ؒلبنانؒ-ؒالعريبؒالكتابؒدار: ؒ-ؒبريوت/

 .تدمرىؒالسالمؒعبدؒعمر.ؒد:ؒحتقيقؒاألوىل،:ؒالطبعةؒم،1987ؒ-ؒـه1407

ؒ-ؒالسعادةؒمطبعة:ؒالنرشؒدارؒالسيوطي،ؒبكرؒأيبؒبنؒالرمحنؒلعبدؒاخللفاء،ؒتاريخ

ؒالطبعةؒم،1952ؒ-ؒـه1371ؒ-ؒمرص ؒحتقيقؒاألوىل،: ؒالدينؒحميؒحممد:

ؒ.احلميدؒعبد

النارش:ؒمؤسسةؒ حتقيق:ؒعوضؒاهلل شهرؒرجب يف تبينيؒالعجبؒبامؒورد -15

 .قرطبة
ؒبريوتؒ-حتقيق:ؒأمحدؒحممدؒشاكرؒوآخرونؒالنارش:ؒدارؒإحياءؒالرتاثؒالعريبؒ

ؒالقريشؒ -16 ؒكثري ؒبن ؒعمر ؒبن ؒإسامعيل ؒالفداء ؒأليب ؒالعظيم ؒالقرآن تفسري

ؒ ؒدار774ؒالدمشقيؒ)املتوىف: ؒالنارش: ؒسالمة ؒبنؒحممد ؒسامي ؒحتقيق: ـه(

 م.1999ؒؒ-ـه1420ؒطيبةؒللنرشؒوالتوزيعؒالطبعة:ؒالثانيةؒ

بيسؒإبليسؒجلاملؒالدينؒأبوؒالفرجؒعبدؒالرمحنؒبنؒعيلؒبنؒحممدؒاجلوزيؒتل -17

ؒ ؒلبنان597ؒ)املتوىف: ؒبريزت، ؒوالنرش، ؒللطباعة ؒالفكر ؒدار ؒالنارش: ـه(

 م.2001ـه/1421ؒالطبعة:ؒالطبعةؒاألوىل،ؒ
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التمهيدؒملاؒيفؒاملوطأؒمنؒاملعاينؒواألسانيدؒأليبؒعمرؒيوسفؒبنؒعبدؒاهللؒ -18

ؒ ؒالرب ؒعبد ؒبن ؒحممد ؒبن ؒ)املتوىف: ؒالقرطبي ؒالنمري ؒعاصم ـه(463ؒبن

ؒالبكرىؒالنارش:ؒ ؒالكبري ؒعبد ؒحممد ؒالعلوىؒو ؒمصطفىؒبنؒأمحد املحقق:

 مؤسسةؒقرطبة.

ؒؒ¶تنويرؒاملقباسؒمنؒتفسريؒابنؒعباسؒينسبؒلعبدؒاهللؒبنؒعباسؒؒ -19

 ـه(817ؒمجعهؒحممدؒبنؒيعقوبؒالفريوزؒآبادىؒ)املتوىف:ؒ

مؒاملنانؒلعبدؒالرمحنؒبنؒنارصؒبنؒعبدؒتيسريؒالكريمؒالرمحنؒيفؒتفسريؒكال -20

ؒ ؒ)املتوىف: ؒاللوحيق1376ؒاهللؒالسعدي ؒمعال ؒبن ؒالرمحن ؒعبد ؒحتقيق: ـه(

 م.2000ؒ-ـه1420ؒالنارش:ؒمؤسسةؒالرسالةؒالطبعة:ؒاألوىلؒ

 :ؒدارؒالقاسم.النارشؒثالثؒرسائلؒيفؒاملحبةؒللشيخؒعبدؒاهللؒآلؒجارؒاهلل -21

رسالةؒابنؒأيبؒزيدؒالقريواينؒلصالحؒالثمرؒالداينؒيفؒتقريبؒاملعاينؒرشحؒ -22

 بريوت.ؒ–بنؒعبدؒالسميعؒاآليبؒاألزهريؒالنارش:ؒاملكتبةؒالثقافيةؒ

ؒالبخاريؒ -23 ؒعبدالله ؒأبو ؒإسامعيل ؒبن ؒملحمد ؒاملخترص ؒالصحيح اجلامع

ؒالياممةؒ ؒدارؒابنؒكثري، ؒؒ–اجلعفيؒالنارش: ؒالثالثة، ؒ-1407ؒبريوتؒالطبعة

ؒأست1987 ؒالبغا ؒديب ؒمصطفى ؒد. ؒكليةؒحتقيق: ؒيف ؒوعلومه ؒاحلديث اذ

 جامعةؒدمشق.ؒ-الرشيعةؒ

اجلامعؒالصحيحؒاملسمىؒصحيحؒمسلمؒأليبؒاحلسنيؒمسلمؒبنؒاحلجاجؒ -24

ؒاألفاقؒ ؒاجليلؒبريوتؒودار ؒدار ؒالنارش: ؒالقشرييؒالنيسابوري، بنؒمسلم

 اجلديدةؒـؒبريوت.
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ؒالرتمذيؒ -25 ؒعيسى ؒأبو ؒعيسى ؒبن ؒملحمد ؒالرتمذي ؒسنن ؒالصحيح اجلامع

ؒالسلمي

ؒالرتمذيؒؒاجلامع -26 ؒعيسى ؒأبو ؒعيسى ؒبن ؒملحمد ؒالرتمذي ؒسنن الصحيح

ؒالرتاثؒ ؒإحياء ؒدار ؒالنارش: ؒوآخرون ؒشاكر ؒحممد ؒأمحد ؒحتقيق: السلمي

ؒبريوتؒ-العريبؒ

اجلامعؒألخالقؒالراويؒوآدابؒالسامعؒألمحدؒبنؒعيلؒبنؒثابتؒاخلطيبؒ -27

ؒاملعارفؒ ؒمكتبة ؒالنارش: ؒالطحان ؒحممود ؒد. الرياض،ؒؒ-البغداديؒحتقيق:

1403ؒ.ؒ

ؒبكرؒأيبؒبنؒملحمدؒاألنام،ؒخريؒحممدؒعىلؒالصالةؒفضلؒيفؒاألفهامؒجالء -28

1407ؒؒ-ؒالكويتؒ-ؒالعروبةؒدار:ؒالنرشؒدارؒاهلل،ؒعبدؒأبوؒالزرعيؒأيوب

ؒالطبعةؒ،1987ؒ- ؒحتقيقؒالثانية،: ؒالقادرؒعبدؒ-ؒاألرناؤوطؒشعيب:

 .األرناؤوط

الزرعيؒأبوؒعبدؒؒحاديؒاألرواحؒإىلؒبالدؒاألفراحؒملحمدؒبنؒأيبؒبكرؒأيوب -29

 بريوت.ؒ–اهللؒالنارش:ؒدارؒالكتبؒالعلميةؒ

ؒأهلؒالسنةؒإلاسامعيلؒبنؒحممدؒبنؒ -30 احلجةؒيفؒبيانؒاملحجةؒورشحؒعقيدة

 الفضلؒالتيميؒاألصبهاينؒحممدؒبنؒربيعؒبنؒهاديؒعمريؒاملدخيل.ؒ

حليةؒاألولياءؒوطبقاتؒاألصفياءؒأليبؒنعيمؒأمحدؒبنؒعبدؒاهللؒاألصبهاينؒ -31

بعة،ؒؒ–العريبؒدارؒالكتابؒ  .1405بريوتؒالطبعةؒالرا
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ؒالنارش:ؒ -32 ؒالسعوي، ؒحتقيق ؒتيمية، ؒابن ؒاإلسالم ؒلشيخ ؒالتدمرية، الرسالة

 .1421مكتبةؒالعبيكان،ؒالطبعةؒالسادسةؒ

ؒبنؒ -33 ؒلعيلؒبنؒإسامعيلؒبنؒأيبؒبرشؒإسحاقؒبنؒسامل ؒإىلؒأهلؒالثغر رسالة

ؒشاكر ؒعبدالله ؒحتقيق: ؒبالل ؒبن ؒموسى ؒبن ؒعبدالله ؒبن حممدؒؒإسامعيل

 اجلنيدي

ؒأليب -34 ؒاملطلبيؒؒالرسالة ؒعثامن ؒبن ؒالعباس ؒإدريسؒبن ؒبن ؒاهللؒحممد عبد

 .ـه1358النارش:ؒمكتبهؒاحللبيؒ القريشؒاملكيؒاملحقق:ؒأمحدؒشاكر

ؒالنارش:ؒمكتبةؒاملعارفؒ -35 السلسلةؒالصحيحةؒملحمدؒنارصؒالدينؒاأللباين،

 الرياض.ؒ–

ؒخملدؒبنؒالضحاكؒبنؒعمروؒبنؒأمحدؒوهو عاصمؒأيبؒبن بكرؒأليب لسنةا -36

ؒحتقيقؒالشيباين، ؒالنارش األلباينؒالدينؒنارصؒحممد: ،ؒاإلسالميؒاملكتب:

 ـه.1400الطبعةؒاألوىلؒ

ؒ–سننؒابنؒماجهؒملحمدؒبنؒيزيدؒأبوؒعبداللهؒالقزوينيؒالنارش:ؒدارؒالفكرؒ -37

 بريوتؒحتقيق:ؒحممدؒفؤادؒعبدؒالباقي.

ؒالسجست -38 ؒاألشعث ؒبن ؒسليامن ؒداود ؒأليب ؒداود ؒأيب ؒدارؒسنن ؒالنارش: اين

 الكتابؒالعريبؒـؒبريوت.

سننؒالنسائيؒالكربىؒألمحدؒبنؒشعيبؒأبوؒعبدؒالرمحنؒالنسائيؒحتقيق:ؒ -39

ؒالكتبؒ ؒدار ؒسيدؒكرسويؒحسنؒالنارش: د.عبدؒالغفارؒسليامنؒالبنداري،

 .1991ؒ–1411ؒبريوتؒالطبعةؒاألوىل،ؒؒ–العلميةؒ
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ؒالنبالء -40 ؒبنؒعثام سريؒأعالم ؒبنؒأمحد ؒمنلشمسؒالدينؒحممد ؒجمموعة ؒن،

 :ؒمؤسسةؒالرسالة.النارش املحققنيؒبإرشافؒالشيخؒشعيبؒاألرناؤوط

شذراتؒالذهبؒيفؒأخبارؒمنؒذهبؒلعبدؒاحليؒبنؒأمحدؒبنؒحممدؒالعكريؒ -41

احلنبيلؒحتقيقؒعبدؒالقادرؒاألرنؤوط،ؒحممودؒاألرناؤوطؒالنارشؒدارؒبنؒكثريؒ

 ـه.1406سنةؒالنرشؒ

ؒواجلامع -42 ؒالسنة ؒأهل ؒاعتقاد ؒأصول ؒوإمجاعؒرشح ؒوالسنة ؒالكتاب ؒمن ة

ؒأمحدؒسعدؒ ؒد. ؒهلبةؒاهللؒبنؒاحلسنؒبنؒمنصورؒالاللكائيؒحتقيق: الصحابة

 .1402الرياض،ؒؒ-محدانؒالنارش:ؒدارؒطيبةؒ

ؒأمحدؒ -43 ؒحتقيق: ؒاحلنفي ؒالعز ؒأيب ؒالبن ؒالسلفية ؒالعقيدة ؒيف ؒالطحاوية رشح

ؒإل ؒالعامة ؒالرئاسة ؒيف ؒوالرتمجة ؒالطباعة ؒوكالة ؒالنارش: ؒشاكر داراتؒحممد

 البحوث.

44- ؒ ؒعثيمني ؒالبن ؒالواسطية ؒالعقيدة ؒبه:ؒرشح ؒواعتنى ؒأحاديثه خرج

ؒالصميل بن سعد ؒدار فواز ؒالطبعةؒؒللنرش اجلوزي ابن النارش: والتوزيع

 ـه.1421السادسةؒ

ؒاهلل الرشيعة -45 ؒعبد ؒبن ؒاحلسني ؒبن ؒحممد ؒبكر يُّؒ أليب البغداديؒ اآلُجر 

ؒسليامن ؒبن ؒعمر ؒبن ؒاهلل ؒعبد ؒالدكتور ؒدارؒ الدميجيؒاملحقق: النارش:

 ـه.1420الطبعةؒالثانيةؒؒالوطن
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الصارمؒاملسلولؒعىلؒشاتمؒالرسولؒألمحدؒبنؒعبدؒاحلليمؒبنؒتيميةؒاحلراينؒ -46

حتقيق:ؒحممدؒعبدؒاهللؒعمرؒاحللواين،ؒحممدؒكبريؒأمحدؒشودريؒالنارش:ؒدارؒ

ؒ.1417بريوتؒالطبعةؒاألوىل،ؒؒ–ابنؒحزمؒ

سامعيلؒبنؒمحادؒاجلوهريؒحتقيق:ؒالصحاحؒتاجؒاللغةؒوصحاحؒالعربيةؒإل -47

ؒللمالينيؒ ؒالعلم ؒدار ؒالنارش: ؒعطار ؒالغفور ؒعبد ؒالطبعة:ؒؒ–أمحد بريوت

بعةؒ  م.1987ؒؒ-ؒه1407ؒالرا

48- ؒ ؒاملعارف ؒمكتبة ؒالنارش: ؒاأللباين ؒالدين ؒنارص ؒحممد ؒاجلامع ؒ–صحيح

 الرياض.

49- ؒ ؒاملعارف ؒمكتبة ؒالنارش: ؒاأللباين ؒنارصؒالدين ؒحممد ؒالنسائي ؒ–صحيح

 .الرياض

صحيحؒسننؒالرتمذيؒحممدؒنارصؒالدينؒاأللباينؒالنارش:ؒمكتبةؒاملعارفؒ -50

 الرياض.ؒ–

ؒمريؒبنؒرشفؒبنؒحييىؒزكرياؒأبو:ؒتأليفؒالنووي،ؒبرشحؒمسلمؒصحيح -51

:ؒالطبعةؒ،1392ؒ-ؒبريوتؒ-ؒالعريبؒالرتاثؒإحياءؒدار:ؒالنرشؒدارؒالنووي،

 .الثانيةؒالطبعة

ؒالسنة -52 ؒكث رصيح ؒبن ؒيزيد ؒبن ؒجرير ؒبن ؒأبوؒملحمد ؒغالبؒاآلميل، ؒبن ري

،ؒالنارش:ؒدارؒاخللفاءؒللكتاب الطربيؒاملحقق:ؒبدرؒيوسفؒاملعتوق جعفر

 ـه.1405الطبعةؒاألوىلؒ
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الصواعقؒاملحرقةؒعىلؒأهلؒالرفضؒوالضاللؒوالزندقةؒأليبؒالعباسؒأمحدؒ -53

بنؒحممدؒبنؒحممدؒبنؒعيلؒابنؒحجرؒاهليتميؒحتقيق:ؒعبدالرمحنؒبنؒعبداللهؒ

ؒوكاملؒحم ؒالرتكي ؒالرسالة ؒمؤسسة ؒالنارش: ؒاخلراط بريوتؒالطبعةؒؒ–مد

 1997ؒاألوىل،ؒ

طبقاتؒاحلنابلةؒأليبؒاحلسنيؒابنؒأيبؒيعىل،ؒحممدؒبنؒحممدؒاملحقق:ؒحممدؒ -54

 بريوت.ؒ–حامدؒالفقيؒالنارش:ؒدارؒاملعرفةؒ

ؒالطبقاتؒالكربىؒملحمدؒبنؒسعدؒبنؒمنيعؒأبوؒعبداللهؒالبرصيؒالزهري -55

البنؒأيبؒعاصمؒملحمدؒنارصؒالدينؒاأللباينؒظاللؒاجلنةؒيفؒختريجؒالسنةؒ -56

 1993-1413ؒ-بريوتؒالطبعة:ؒالثالثةؒؒ–النارش:ؒاملكتبؒاإلسالميؒ

ؒتيمية -57 ؒابن ؒاإلسالم ؒلشيخ ؒالواسطية ؒالسنيةؒ ...العقيدة ؒالدرر النارش:

 .الظهران

ؒالدين عقيدة -58 ؒتقي ؒالغني احلافظ ؒالواحد عبد ؒعبد املقديسؒاملحقق:ؒ بن

ؒالب ؒحممد ؒبن ؒاهلل ؒالرياض صرييعبد ؒالفردوس، ؒمطابع الطبعةؒؒالنارش:

 األوىل.

ملحمودؒبنؒأمحدؒبنؒموسىؒبنؒأمحدؒ عمدةؒالقاريؒرشحؒصحيحؒالبخاري -59

ؒإحياء ؒدار ؒالنارش: ؒالعينى ؒالدين ؒبدر ؒاحلنفى الرتاثؒؒبنؒحسنيؒالغيتابى

 العريب.
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ؒاأللبابؒرشحؒمنظومةؒاآلدابؒملحمدؒبنؒأمحدؒبنؒساملؒالسفارينيؒ -60 غذاء

بريوتؒ/ؒؒ-قيق:ؒحممدؒعبدؒالعزيزؒاخلالديؒدارؒالكتبؒالعلميةؒاحلنبيلؒحت

ؒمؒالطبعة:ؒالثانية.2002ؒؒ-ـه1423ؒؒؒ-لبنانؒ

ؒالفضلؒ -61 ؒأبو فتحؒالباريؒرشحؒصحيحؒالبخاريؒألمحدؒبنؒعيلؒبنؒحجر

العسقالينؒالشافعيؒحتقيق:ؒأمحدؒبنؒعيلؒبنؒحجرؒأبوؒالفضلؒالعسقالينؒ

 .1379ت،ؒبريوؒ-الشافعيؒالنارش:ؒدارؒاملعرفةؒ

تنتسبؒإىلؒاإلسالمؒوبيانؒموقفؒاإلسالمؒمنهاؒاملؤلف:ؒد.ؒ فرقؒمعارصة -62

ؒوالنرشؒ غالبؒبنؒعيل ؒللطباعة ؒالذهبية ؒالعرصية ؒاملكتبة عواجيؒالنارش:

بعةؒؒوالتسويق،ؒجدةؒالطبعة  ـه.1422الرا

ؒاملنسوبنيؒ -63 ؒواألكرب ؒالفقهنيؒاألبسط ؒامليرسؒعىل ؒالرشح ؒمع ؒاألكرب الفقه

ؒحممد ؒحنيفة ؒمكانؒؒأليب ؒالفرقان ؒاخلميسؒالنارشؒمكتبة ؒالرمحن ؒعبد بن

 م.1999ؒ-ـه1419ؒالنرشؒاإلماراتؒالعربيةؒسنةؒالنرشؒ

ؒتأليفؒالصغري،ؒاجلامعؒرشحؒالقديرؒفيض -64 ؒدارؒاملناوي،ؒالرؤوفؒعبد:

 .األوىل:ؒالطبعةؒـه،1356ؒ-ؒمرصؒ-ؒالكربىؒالتجاريةؒاملكتبة:ؒالنرش

ؒدارؒالعثيمنيؒصالحؒبنؒحممد:فتأليؒالتوحيد،ؒكتابؒعىلؒاملفيدؒالقول -65

ؒـه،1419ؒ-الرياض-السعوديةؒالعربيةؒاململكة–ؒاجلوزيؒابنؒدار:ؒالنرش

 .الثالثة:الطبعة
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كتبؒورسائلؒوفتاوىؒشيخؒاإلسالمؒابنؒتيميةؒألمحدؒعبدؒاحلليمؒبنؒتيميةؒ -66

ؒالعاصميؒ ؒقاسم ؒبن ؒحممد ؒبن ؒالرمحن ؒعبد ؒحتقيق ؒالعباس ؒأبو احلراين

 نؒتيمية.النجديؒالنارشؒمكتبةؒاب

ؒدارؒ -67 لسانؒالعربؒملحمدؒبنؒمكرمؒبنؒمنظورؒاألفريقيؒاملرصيؒالنارش:

 صادرؒبريوتؒالطبعةؒاألوىل.

ؒتأليفؒامليزان،ؒلسان -68 ؒالعسقالينؒالفضلؒأبوؒحجرؒبنؒعيلؒبنؒأمحد:

1406ؒؒ-ؒبريوتؒ-ؒللمطبوعاتؒاألعلميؒمؤسسة:ؒالنرشؒدارؒالشافعي،

 .-ؒاهلندؒ-ؒالنظاميةؒعرفاملؒدائرة:ؒحتقيقؒالثالثة،:ؒالطبعةؒ،1986ؒ-

اهلاديؒإىلؒسبيلؒالرشادؒمعؒرشحهاؒللشيخؒحممدؒبنؒصالحؒملعةؒاالعتقادؒ -69

 مكتبةؒالرشد.ؒ-العثيمني،ؒالنارش:ؒمؤسسةؒالرسالةؒ

ؒدارؒ -70 ؒالعازمي، ؒراشد ؒبن ؒملوسى ؒاملأمون، ؒالنبي ؒيفؒسرية ؒاملكنون اللؤلؤ

 ـه.1436الصميعيؒللنرشؒوالتوزيع،ؒالطبعةؒالثانيةؒ

ؒأيبؒبنؒحممد:ؒتأليفؒنستعني،ؒوإياكؒنعبدؒإياكؒمنازلؒبنيؒلسالكنياؒمدارج -71

ؒبريوتؒ-ؒالعريبؒالكتابؒدار:ؒالنرشؒدارؒاهلل،ؒعبدؒأبوؒالزرعيؒأيوبؒبكر

 .الفقيؒحامدؒحممد:ؒحتقيقؒالثانية،:ؒالطبعةؒ،1973ؒ-1393ؒؒ-

ؒاليقظان -72 ؒوعربة ؒاجلنان ؒمن معرفة يف مرآة ؒيعترب حوادثؒ ما

ؒ الزمان ؒأبو ؒاملؤلف: ؒ)املتوىف: ؒاليافعي ؒحواشيه:768ؒحممد... ؒوضع ـه(

 .:ؒدارؒالكتبؒالعلميةالنارش خليلؒاملنصور
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ؒبنؒأمحدؒبنؒحنبلؒحتقيقؒزهريؒ -73 ؒعبدالله ؒابنه مسائلؒأمحدؒبنؒحنبلؒرواية

ؒالنرشؒ ؒسنة ؒبريوت ؒالنرش ؒمكان ؒاإلسالمي ؒاملكتب ؒالنارش الشاويش

ؒم.1981ـه1401ؒ

ؒعبد -74 ؒبن ؒملحمد ؒالصحيحني ؒعىل ؒاحلاكمؒاملستدرك ؒعبدالله ؒأبو الله

النيسابوريؒحتقيق:ؒمصطفىؒعبدؒالقادرؒعطاؒالنارش:ؒدارؒالكتبؒالعلميةؒ

 .1990ؒ–1411ؒبريوتؒالطبعةؒاألوىل،ؒؒ–

ؒمؤسسةؒ -75 ؒالنارش: ؒالشيباين ؒحنبل ؒبن ؒألمحد ؒحنبل ؒبن ؒأمحد ؒاإلمام مسند

 قرطبةؒالقاهرة.

ؒللشيخ -76 ؒاإلمام ؒالشيخ ؒعىل ؒكذب ؒمن ؒعىل ؒالرد ؒيف ؒالظالم ؒمصباح

ؒ ؒحسن، ؒبن ؒعبدالرمحن ؒبن ؒبنؒعبداللطيف ؒسعد ؒبن ؒإسامعيل املحقق:

 الرياض.ؒالنارش:ؒدارؒاهلداية عتيق

ؒبنؒعيلؒ -77 املصباحؒاملنريؒيفؒغريبؒالرشحؒالكبريؒللرافعيؒألمحدؒبنؒحممد

 بريوت.ؒؒ–املقريؒالفيوميؒالنارش:ؒاملكتبةؒالعلميةؒ

:ؒالنرشؒدارؒعاين،الصنؒمهامؒبنؒالرزاقؒعبدؒبكرؒأبو:ؒاملؤلفؒاسمؒاملصنف، -78

ؒالطبعةؒ،1403ؒ-ؒبريوتؒ-ؒاإلسالميؒاملكتب ؒحتقيقؒالثانية،: ؒحبيب:

 .األعظميؒالرمحن

ؒالعبيسؒ -79 ؒأيبؒشيبة ؒبن ؒاهللؒبنؒحممد ؒعبد ؒبكر ؒأليب ؒشيبة ؒأيب مصنفؒابن

 الكويفؒحتقيق:ؒحممدؒعوامة.ؒالنارش:ؒطبعةؒدارؒالقبلة.
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عودؒالبغويؒاملحقق:ؒمعاملؒالتنزيلؒملحييؒالسنة،ؒأبوؒحممدؒاحلسنيؒبنؒمس -80

سليامنؒؒ-عثامنؒمجعةؒضمرييةؒؒ-حققهؒوخرجؒأحاديثهؒحممدؒعبدؒاهللؒالنمرؒ

1417ؒمسلمؒاحلرش،ؒالنارش:ؒدارؒطيبةؒللنرشؒوالتوزيعؒالطبعة:ؒالرابعة،ؒ

 م.1997ؒؒ-ـهؒ

ؒاألشعريؒ -81 ؒإسامعيل ؒبن ؒلعيل ؒاملصلني ؒواختالف ؒاإلسالميني مقاالت

ؒإحي ؒدار ؒهلموتؒريرتؒالنارش: ؒالرتاثؒالعريبؒحتقيق: بريوتؒالطبعةؒؒ–اء

ؒالثالثة.

مقدمةؒابنؒالصالحؒأليبؒعمروؒعثامنؒبنؒعبدؒالرمحنؒالشهرزوريؒالنارش:ؒ -82

 م.1984مكتبةؒالفارايبؒالطبعة:ؒاألوىلؒ

ؒدارؒالشهرستاين،ؒأمحدؒبكرؒأيبؒبنؒالكريمؒعبدؒبنؒملحمدؒوالنحل،ؒامللل -83

 .كيالينؒسيدؒحممد:ؒحتقيقؒ،1404ؒ-ؒبريوتؒ-ؒاملعرفةؒدار:ؒالنرش

ؒتأليفؒالنبوية،ؒالسنةؒمنهاج -84 ؒأبوؒاحلراينؒتيميةؒبنؒاحلليمؒعبدؒبنؒأمحد:

.ؒد:ؒحتقيقؒاألوىل،:ؒالطبعةؒ،1406ؒ-ؒقرطبةؒمؤسسة:ؒالنرشؒدارؒالعباس،

 .ساملؒرشادؒحممد

ؒمريؒ ؒبنؒرشفؒبن ؒحييى ؒزكريا ؒاحلجاجؒأليب ؒبن ؒمسلم املنهاجؒرشحؒصحيح

بريوتؒالطبعةؒالطبعةؒالثانية،ؒؒ–لعريبؒالنوويؒالنارش:ؒدارؒإحياءؒالرتاثؒا
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ؒبذكر -85 ؒواالعتبار ؒبنؒ اخلطط املواعظ ؒعيل ؒبن ؒأمحد ؒاملؤلف: واآلثار

ؒالدين ؒتقي ؒالعبيدي، ؒالعباسؒاحلسيني ؒأبو النارش:ؒ املقريزي عبدالقادر،

 ـه.1418العلميةؒالطبعةؒاألوىلؒؒدارؒالكتب

ؒامليرسة -86 ؒا املوسوعة ؒواألحزاب ؒواملذاهب ؒاألديان ؒاملؤلف:ؒيف ملعارصة

الندوةؒالعامليةؒللشبابؒاإلسالميؒإرشافؒوختطيطؒومراجعة:ؒد.ؒمانعؒبنؒ

 .النارش:ؒدارؒالندوة محادؒاجلهني

موقفؒاملتكلمنيؒمنؒاالستداللؒبنصوصؒالكتابؒوالسنةؒعرضًاؒونقدًا،ؒ -87

ؒاألوىلؒ ؒالطبعة ؒللنرشؒوالتوزيع ؒالعاصمة ؒدار لسليامنؒبنؒصالحؒالغصن،

ؒـه.1416

ؒالنظ -88 ؒأليبؒالفضلؒنزهة ؒاألثر ؒيفؒمصطلحؒأهل ؒالفكر ؒيفؒتوضيحؒنخبة ر

أمحدؒبنؒعيلؒبنؒحممدؒبنؒأمحدؒبنؒحجرؒالعسقالينؒاملحقق:ؒعبدؒاهللؒبنؒ

 ـه.1422ؒضيفؒاهللؒالرحييلؒالنارش:ؒمطبعةؒسفريؒبالرياضؒالطبعةؒاألوىلؒ

ؒالدارميؒعىلؒاملرييسؒاجلهميؒالعنيدؒأليبؒ -89 ؒعثامنؒبنؒسعيد نقضؒاإلمام

ؒعثام ؒالنارشؒسعيد ؒاألملعي ؒحسن ؒبن ؒرشيد ؒحتقيق ؒالدارمي ؒسعيد ؒبن ن

 م.1998ؒ-ـه1418ؒمكتبةؒالرشدؒسنةؒالنرشؒ

ؒالغامم -90 ؒالشوكاينؒ وبل ؒحممد ؒبن ؒعيل ؒبن ؒحممد ؒلإلمام ؒاألوام ؒشفاء عىل

 .ـه1415النارش:ؒدارؒالوفاءؒالسنة:ؒ
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