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داءــإه

إىل والدي رمحه هللا.... فهو من علَّمين كيف أعيش 
ين وحثين على االستقامة .بكرامة وعمل متواصل خلدمة الد

حفظها هللا وعافاىا ال أجد كلمات ديكن أن سبنحها حقها، فهي  إىل أمي احلنونة.
ملحمة احلب وفرحة العمر، ومثال التفاين والعطاء.

إىل إخويت.... سندي وعضدي ومشاطري أفراحي وأحزاين.

إىل زوجيت  أمسى رموز اإلخالص والوفاء ورفيقة الدرب 

..... فلذات األكباد...... وأخص منهم الولد البار الدكتور عبدالرضبن بن إىل أوالدي
علي بن دمحم ادلطري حفظو هللا ورعاه وصبيع إخوانو البارين.

اآلاثر العقدية الواردة عن )إىل صبيع األخالء؛ أىدي إليكم حبثي العلمي ادلتواضع 
(اخللفاء الراشدين األربعة مهنع هللا يضر
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 شكر
هلل رب العادلٌن والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلٌن سيدان حممَّد وعلى آلو احلمد 

 وصحبو ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين،

 ما بعد ..أ

 فإين أشكر هللا تعاىل على فضلو حيث أاتح يل إجناز ىذا العمل بفضلو، فلو احلمد أوالً وآخًرا.

عنا خًن اجلزاء دلا  هئيس اجلامعة حفظو هللا ورعاه وجزاشكر االستاذ الدكتور وليد ادلنيسي ر أو 
 إاتحة لنا من دراسة للعلوم الشرعية داخل تلك اجلامعة العريقة

والشكر موصول لفضيلة االستاذ الدكتور سعيد حنفي رئيس فرع اجلامعة دبكة ادلكرمة جزاه هللا 
 دلستوى التعليمي للطالبليل هنار من عمل دؤوب للنهوض ابلفرع وا وخًن اجلزاء دلا يبذل

صول الدين والعقيدة أخص ابلشكر االستاذ الدكتور طاىر حسٌن دمحم زيدان رئيس قسم أكما 
 .يل من نصح وإرشاد ودلا قدم ةالرسال ىابجلامعة ومشريف عل

 سأل هللا أن جيعل ذلك العمل يف ميزان حسناتوأو 

 والشكر صبيع اساتذيت وزمالئي وكل من لو فضل علي
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 خلص الدراسةمست

" ُب كدراسةا ٝبعن  اآلاثر العقدية الواردة عن ا٣بلفاء الراشدين األربعة جاءت ىذه الدراسة: "
بدأهتا اب٤بقدمة كفيها أسباب اختيار ا٤بوضوع أقواؿ ا٣بلفاء األربعة ُب مسائل العقيدة كاإلٲباف، كقد 

على قسمْب رئيسيْب، قسم فيو ٍب جعلت الدراسة مقسمة  كأٮبيتو كأىدافو كا٤بنهج الذم أسلكو، ك
ا١بوانب التأصيلية كإظهار مفاىيم البحث كما يتعلق هبا من مسائل ٚبص الصحابة كاالعتقاد، 
كا٤بفاىيم ا٤بتعلقة العنواف كاألثر كالعقيدة كاأللفاظ ذات الصلة ٥با، ٍب عرجت إىل سّبة ا٣بلفاء 

م، كما ٥بم من فضائل ٛبيزكا هبا، ٍب بياف الراشدين ا٤بهديْب من أكؿ اإلسبلـ حٌب كفاة كل كاحد منه
أصوؿ أىل السنة كا١بماعة ابالعتقاد كاإلٲباف كما يتعلق بو من مسائل، ٍب شرعت ُب القسم الثاين 
كىو القسم التطبيقي، كفيو ٙبدث الباحث عن اآلاثر الواردة عن الصحابة ُب أركاف اإلٲباف، كُب 

علق ابإلمامة كالطاعة، ٍب اآلاثر الواردة عنهم ُب فضائل االعتصاـ ابهلل، كُب نواقض الدين كما يت
 الصحابة من مهاجرين كأنصار، ٍب ا٣باٛبة كفيها أبرز النتائج كا٤بقَبحات.

 :ومن أبرز النتائج

مل يشتهركا  أف ىناؾ آاثر للخلفاء ٥با حكم الرفع حيث إهنا تتحدث عن أمور غييب، ككوهنم 
 ابألخذ عن أىل الكتاب.

 :ادلقرتحاتومن أبرز 

دراسة أقواؿ ا٣بلفاء ُب أكثر الفنوف؛ كآاثرىم ُب الفقو، كُب األصوؿ كُب التفسّب كغّبىا، فهم 
 أكىل من تدرس أقوا٥بم كيهتم هبم.

العمل على موسوعة ٚبدـ آاثر الصحابة كافة يكوف فيها األثر كما يتعلق بو من مسائل كٙبقيقو 
 ث تكوف مرجعا ألىل السنة كا١بماعة.كدراسة سنده دراسة مستفيضة كغّب ذلك ٕبي
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Research Summary 

This study came: “In the sayings of the four caliphs in matters of belief 
and faith, and I started it with the introduction, which includes the reasons 
for choosing the topic, its importance, its objectives, and the approach that I 
follow. The Companions and Belief, and the concepts related to the title, 
such as the impact, the belief, and the related terms to it. Then I went back 
to the biography of the Rightly Guided Caliphs, the Mahdis, from the 
beginning of Islam until the death of each one of them, and the virtues they 
had by which they distinguished themselves. Then I proceeded to the 
second section, which is the applied section, in which the researcher talked 
about the effects reported by the Companions in the pillars of faith, and in 
holding fast to God, and in the nullifiers of religion and what is related to 
leadership and obedience, then the effects reported about them in the virtues 
of the companions of immigrants and supporters, and then the conclusion in 
which the most prominent results and proposals  .  

Among the most prominent results: 
The four Caliphs’ tracks are not without the approval of a Qur’anic or 

prophetic text, and many of the narrations are narrated in both chains of 
transmission and transmission. 

That there are traces of the Caliphs that have the rule of lifting, as they 
speak of matters of the unseen, and that they were not famous for taking 
from the People of the Book. 

Among the most prominent proposals: 
Studying the sayings of the Caliphs in most of the arts; Like their effects 

in jurisprudence, principles, interpretation, and others, they are the first to 
study their sayings and care for them. 
Working on an encyclopedia that serves the effects of all the Companions, in 
which the impact and the issues related to it, and its investigation and study 
of its chain of transmission, and so on, so that it is a reference for Ahl al-
Sunnah wal-Jama’ah .  
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 يقديت
لنا، سيئات أعما كمنابهلل من شركر أنفسنا،  كنعوذ، كنستغفره، كنستعينوإف ا٢بمد هلل، ٫بمده، 
يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو،  كمن من يهده هللا فبل مضل لو،

 .أف دمحما عبده كرسولو شهدأك 

 إف دعوة اإلسبلـ األكىل قد تلقاىا األكائل بصفائها كنقائها كارتقوا هبا إىل ا٤بقامات السامية
كاجملد كالرفعة، ٍب مل تزؿ الزايدات كاألفكار الدخيلة أتخذ حيزا ُب ثقافة ا٤بسلمْب كعقيدهتم حٌب فرطوا 
ُب بعض امور دينهم كطغت ىذه اإلضافات كالعلـو الدخيلة على عقائد اإلسبلـ كمناىجو، ٩با أكرث 

 ارة.ا٫بطاطا فكراي بْب ا٤بسلمْب كاف لو الدكر البارز ُب ٚبلفهم عن ركب ا٢بض

فهذه األمة لن تنهض من كبوهتا كغفلتها إال بعد أف تعود إىل ا٤بصادر األكىل فتستقي عقيدهتا 
 من نور الكتاب كما صح من السنة النبوية.

ذكر ابن خلدكف أنو ٤با فتح ا٤بسلموف أرض فارس كدخلوىا كجدكا فيها كتبا كثّبة، فكتب كقد 
ليستأذنو ُب شأهنا كتنقيلها للمسلمْب، فكتب إليو  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرسعد بن أيب كقاص إىل 

عمر أف اطرحوىا ُب ا٤باء، فإف يكن فيها ىدل فقد ىداان هللا أبىدل منها، كإف تكن ضبلال فقد  
 .ا٤بسلمْبكذىبت علـو الفرس منها عن أف تصل  -أك ُب النار  -كفاان هللا. فطرحوىا ُب ا٤باء 

، كىكذا ٯبب على كل مسلم أف يعمل على ٞباية دين هللا فهكذا كانت غّبهتم على دين هللا
من ا٤بناىج الدخيلة الٍب استحسنها بعض ا٤بفتونْب أك دسها بعض ا٤بغرضْب، كال مساكمة على دين 

 هللا.

إنو ال بد لؤلمة من تطهّب تصوراهتا الكلية، كمبادئها التوحيدية من أدراف اال٫براؼ كعوج 
"ال يصلح آخر ىذه األمة إال ٗبا  كلقد صدؽ اإلماـ مالك حيث قاؿ: ا٤بفاىيم الٍب اختلطت هبا،

 .صلح بو أك٥با"

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
2 

، كإىل أعلم -كسلم  كالوصلى هللا عليو  -ردان إىل كتابو كإىل سنة رسولو  -عز كجل -كهللا 
، قاؿ تعاىل: }فاسألوا أىل الذكر إف كنتم ال -كسلم  كالوصلى هللا عليو  -الناس بكتابو كسنة رسولو 

 -تعلموف{، كقاؿ تعاىل: }أطيعوا هللا كأطيعوا الرسوؿ كأكيل األمر منكم{، قاؿ جابر بن عبد هللا 
 : "أكلوا الفقو كا٣بّب". أخرجو ابن أىب شيبة كغّبه؛ إبسناد جيد.-هنع هللا يضر 

عليو  صلى هللا -: "ال يزاؿ الناس ٖبّب ما أاتىم العلم من أصحاب دمحم كقاؿ ابن مسعود هنع هللا يضر 
كمن أكابرىم، فإذا جاء العلم من قبل أصاغرىم ىلكوا". أخرجو عبد الرزاؽ ُب  -كسلم  كالو

 "مصنفو" كغّبه؛ إبسناد صحيح.

فبل ريب أف الصحابة كانوا أبر قلواب، كأعمق علما، كأقل تكلفا، كأحرم أبف يوفقوا ُب فهم  
يوفق لو من مل يلـز طريقهم؛ ٤با خصهم  ٗبا مل -كسلم  كالوصلى هللا عليو  -كتاب هللا كسنة رسولو 

بو من توقد األذىاف، كفصاحة اللساف، كسعة العلم، كسهولة األخذ، كحسن اإلدراؾ  -عز كجل-هللا 
كسرعتو، كقلة ا٤بعارض أك عدمو، كحسن القصد، كتقول هللا تعاىل. فالعربية سليقتهم، كا٤بعاين 

لنظر ُب اإلسناد، كأحواؿ الركاة، كعلل ا٢بديث، فطرىم كعقو٥بم، كال حاجة ٥بم إىل ا الصحيحة ُب
كا١برح كالتعديل، كال إىل النظر ُب قواعد األصوؿ، كأكضاع األصوليْب؛ بل قد غنوا عن ذلك كلو، 
فليس ُب حقهم إال أمراف: أحدٮبا: قاؿ هللا تعاىل كذا، كقاؿ رسولو كذا. كالثاين: معناه كذا ككذا. 

 ْب، كأحظى األمة هبما.كىم أسعد الناس هباتْب ا٤بقدمت

كلذا فإف هللا تعاىل جعل ما كانوا عليو من دين، كعقيدة، كمنهاج، كعبادة كسلوؾ؛ ىو ا٢بق 
الذم ٯبب اتباعو، قاؿ تعاىل: }كالسابقوف األكلوف من ا٤بهاجرين كاألنصار كالذين اتبعوىم إبحساف 

 بو فقد اىتدكا كإف تولوا فإ٭با ىم ُب شقاؽ{ اآلية.مهنع هللا يضر{ اآلية. كقاؿ تعاىل: }فإف آمنوا ٗبثل ما آمنتم 

فاهلل سبحانو كتعاىل جعلهم متبوعْب، فمن جاء بعدىم فهو اتبع ٥بم. كمن ىنا جاءت كلمات 
كانوا، كإف اختلفوا على قولْب فبل ٯبوز إحداث قوؿ   عماأئمة أىل العلم ُب أنو ال ٯبوز ا٣بركج 

 اثلث، ألف ا٢بق ال ٱبرج عنهم.

ء الراشدكف ىم كبار الصحابة الذين تولوا االمر بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص كىم أبو بكر كعمر كا٣بلفا
 كعثماف كعلي رضواف هللا عليهم كترتيبهم ُب الفضل كَبتيبهم ُب ا٣ببلفة.
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، خّب قياـكلقبوا ابلراشدين ٤با امتازت فَبة حكمهم من حكم رشيد حيث قاموا بنشر الدين 
 كالعراؽ، الشاـ،ٞبة كعدال، كاتسعت رقعة الدكلة اإلسبلمية ُب عهدىم لتشمل ككانت كاليتهم ر 

كغّبىا. كمصر،

كمل أتت كالية ىؤالء ا٣بلفاء الراشدين بناء على احتكار للسلطة أك تفرد هبا، كإ٭با عن اختيار 
نصارا من أىل ا٢بل كالعقد ٥بم كتوافق األمة عليهم، فكاف اختيار الصديق عن اجتماع ا٤بسلمْب أ

كمهاجرين، كاختيار عمر كاف بتزكية أيب بكر كرضا ا٤بسلمْب كإٝباعهم عليو، ككاف اختيار عثماف عن 
مهنع هللا يضر ٝبيعا كإف تفاكتت نسب التأييد لكل  علىتوافق كتشاكر بْب الصحابة، ككذلك كاف اختيار 

كاحد منهم.

بة أك رغبة كإ٭با كاف لفضائل حازكىا، كاختيار ا٤بسلمْب ٥بم مل يكن عن ٧باابة ٥بم لقرابة أك رى
كمؤىبلت أىلتهم ليكونوا ىم كالة األمر بعد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كا٣بلفاء من بعده، كىذه الفضائل ىي ما 

ذكرىا هللا ُب كتابو كالنيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب سنتو، 

َنسأؿ هللا أف يرزقنا حبهم كأف يوفقنا للسّب على خطاىم

ا٣بلفاء االربعة الراشدكف مهنع هللا يضر أفضل االجياؿ كأعلمها بدين هللا  الصحابة السيماكاف جيل   ك٤با
أىل السنة  اعتقادكاف من أصوؿ   اتباعو، كلذلكفإف فهمهم للدين ىو الفهم الصحيح الواجب 

كالتمسك عليو أصحاب رسوؿ هللا صلى هللا عليو كالو كسلم ُب كل االمور  ما كافكا١بماعة اتباع 
٨بالفتهم.بدينهم كمنهجهم كالتحذير من 

اثر ا٣بلفاء الراشدين يعترب من أىم آك٤با كانت مسائل االعتقاد أىم مسائل الدين فإف معرفة 
كانت أقوا٥بم منثورة ُب بطوف الكتب كمفرقة ُب مصنفات أىل العلم فقد  ا٤بطالب الشرعية، ك٤با

اشدين مهنع هللا يضر كترتيبها كبياف الصحيح من السقيم كالتقدـ هبا عزمت على ٝبع أقواؿ ا٣بلفاء االربعة الر 
فرع مكة الكرمة للحصوؿ على درجة العا٤بية الدكتورة  مينيسواتلقسم العقيدة كأصوؿ الدين ٔبامعة 

راجيا من ا٤بوىل التوفيق كالسداد، كقد استخرت هللا تعايل ليكوف عنواف ٕبثي:

.ا كدراسة(٣بلفاء االربعة مهنع هللا يضر ٝبعن )األاثر العقدية الواردة عن ا 
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كأف ٯبعلو مباركا خالصا لوجهو الكرًن، كأف ينفع بو  إٛبامو علىراجيا من هللا تعاىل أف يعينِب 
 من قرأه كاطلع عليو.

 أهمٌة الموضوع:

العقيدة أساس دعوة األنبياء كما قاؿ تعاىل على لساف كل نيب يرسلو إىل قومو )اي قـو  .ُ
 هللا ما لكم من إلو غّبه(.اعبدكا 

العقيدة ىي الفيصل ا٢باسم بْب ا٣بلود ُب انر جهنم كالنجاة منها قاؿ هللا جل شأنو: )إف  .ِ
هللا ال يغفر أف يشرؾ بو كيغفر ما دكف ذلك ٤بن يشاء كمن يشرؾ ابهلل فقد افَبل إٜبا عظيما(. 

 كالشرؾ أعظم ما يناُب التوحيد الذم ىو أصل صحة العقيدة.

، كأجلها قدرا، كأٮبها على اإلطبلؽ، كأشرؼ كأجل فإف ع .ّ لم العقيدة من أشرؼ العلـو
 كأىم ما ُب ىذا العلم مبحث اإلٲباف ابهلل_ عز كجل_.

فاإلٲباف ابهلل أصل األصوؿ، كىو أكؿ ركن من أركاف اإلٲباف الستة قاؿ تعاىل_: )ليس الرب  .ْ
ن ابهلل كاليـو اآلخر كا٤ببلئكة كالكتاب أف تولوا كجوىكم قبل ا٤بشرؽ كا٤بغرب، كلكن الرب من آم

 (.ُٕٕكالنبيْب( )البقرة: 

أف تؤمن ابهلل  كقاؿ صلي هللا عليو كسلم "عندما سألو جربيل عليو السبلـ عن اإلٲباف: .ٓ
 (.ُكمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر كتؤمن ابلقدر خّبه كشره )

فما أنزلت الكتب، كال أرسلت كاإلٲباف ابهلل_ عز كجل_ رأس كل فبلح، كأس كل ٪باح،  .ٔ
 الرسل إال ألجل تقريره كتثبيتو ُب النفوس.

 أسباب اختٌار الموضوع:

 :ما يليالختيار ىذا ا٤بوضوع أسباب كثّبة، أٮبها 

  .العقدية الواردة عن ا٣بلفاء مهنع هللا يضر كتوضيح االاثرػ. بياف ُ

 لفاء الراشدين مهنع هللا يضرػ ٧باكلة االسهاـ ُب تصحيح بعض االاثر ا٤بغلوطة عن ا٣بِ
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 .مهنع هللا يضر عقيدة ا٣بلفاء االربعة الراشدينطليعتها  كُب دراسة عقيدة أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص-ّ

 عليو كسلم، كبياف لفضائلهم كدقتهم ُب النقل عن النيب صلي هللا الصحابة،إظهارا ٤بكانة  -ْ
 راشدين رضواف هللا عليهم اٝبعْب.رأسهم ا٣بلفاء ال كعلى مهنع هللا يضر

 ٧باكلة اضافة ٕبث ُب العقيدة للمكتبة االسبلمية ينتفع بو طبلب العلم. -ٓ

البحث ُب ا١بوانب ا٤بتعلقة اب٣بلفاء الراشدين كبياف دكرىم ُب  ألٮبيةنظر الباحثْب  لفت -ٔ
 خدمة الدين.

 أهداف الدراسة:

 هتدؼ ىذه الدراسة إىل:

 بدراستها كٛبييز ما يثبت عنهم من غّبه. -مهنع هللا يضر  -لفاء الراشدين العقدية العناية آباثر ا٣ب -ُ

 على حسب األبواب العقدية. كٚبرٯبها مرتبةٝبع آاثر ا٣بلفاء الراشدين العقدية  -ِ

 الراشدين كطريقة تعاملهم مع ا٤بخالف ُب ذلك. العقدم للخلفاءبياف ا٤بوقف  -ّ

 الٍب طبقها ا٣بلفاء الراشدين للحفاظ على العقيدة. لفت النظر للطرؽ كالوسائل -ْ

 مشكلة البحث

إف الباحث ُب موضوع العقيدة ككذلك ا٤بتأمل فيو كاقعيا ٯبد أف الواقع ٕباجة ماسة اىل إظهار 
كبياف دكرىم ُب نشر العقدية كالذب عنها،  -رضواف هللا عليهم –ا١بوانب العقدية للخلفاء الراشدين 

ر متفرقة ُب بطوف الكتب، كمتوزعة ُب أبواب كمسائل العقدية، يصعب على ا٤برء إال أف ىذه اآلاث
التوصل ٥با، أك االطبلع عليها بسهولة، كمن ىذا ا٤بنطلق أتى دكر ىذا البحث ُب ٝبع ىذه اآلاثر 

 كدراستها، كترتيبها، كبياف الدركس ا٤بستفادة منها. 
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 منهج البحث:

يهتم ابستقراء ا٤بادة العلمية من  االستقرائي الذمىل ا٤بنهج ستتبع ىذه الدراسة إف شاء هللا تعا
على هللا سبحانو، ٍب  اآلاثر، ابالعتمادمواردىا كمصادرىا العلمية االصيلة، ٍب ا١بمع كالَبتيب ٥بذه 

ابٚباذ كسائل علمية كموضوعية، كستقـو الدراسة بتحقيق ذلك من خبلؿ الرجوع إىل ا٤بصادر 
 سابقة ذات الصلة اب٤بوضوع.كا٤براجع كالدراسات ال

كما تعتمد الدراسة على ا٤بنهج االستداليل، القائم على عرض اآلاثر، كبياف عبلقتها اب٤بواضيع 
 العقدية.

 المنهج اإلجرائً:

 كاتبع ُب ا٤بنهج اإلجرائي ما ىو معركؼ فيو من:

 اآلية. السورة كرقماسم  ػػػػ عزك اآلايت القرآنية إىل سورىا مع ذكر

يج األحاديث النبوية من مصادر السنة ا٤بعتمدة، فإف كاف ُب الصحيحْب أك ُب أحدٮبا ػػ ٚبر 
اكتفيت بذلك، كإف كاف ُب غّبٮبا حرصت على ذكر كبلـ أىل العلم ُب ا٢بكم عليو، إال إذا حكم 
صاحب ا٤بًب على ركايتو، كاإلماـ الَبمذم، كسأقدـ كبلـ ا٤بتقدمْب من اىل ا٢بديث، كعندما ال 

كما للمتقدمْب سأستفيد من أحكاـ ا٤بتأخرين. كسيكوف التخريج بذكر ا١بزء كالصفحة، أجد ح
كالكتاب كالباب، كالراكم االعلى، كرقم ا٢بديث، كسيكوف ترتيب التخريج حسب ترتيب كتب 

 اللفظ:نص االستدالؿ ُب كتاب معْب فسيقدـ مصدرا بقويل: أخرجو هبذا  إذا كافا٢بديث، إال 

من كتبها ا٤بعتمدة، على منهج ٚبريج األحاديث، مع ذكر القائل بدؿ الراكم  ػػ ٚبريج اآلاثر
 االعلى.

 ػ ترٝبة األعبلـ الوارد ذكرىم ُب البحث، بذكر أىم أعمدة الَبٝبة، مع ذكر مصادرىا.

كٚبرٯبها من دكاكينها ا٤بعتمدة، ككتب األدب الشهّبة إف مل  قائليها،ػػ عزك األبيات الشعرية إىل 
 ئلها ديواف.يكن لقا
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 ػػػػػ التعريف ابلفرؽ كالطوائف من كتبها ا٤بعركفة.

 ػػػػػ التعريف ابألماكن كالبلداف من كتبها ا٤بعتمدة.

 ػػ عزك األقواؿ إىل أصحاهبا، من خبلؿ كتبهم أك من خبلؿ أقرب من كتب عنهم كنقل أقوا٥بم.

ت ابلنص، ككضع ثبلث ػ توثيق النصوص ا٤بنقولة، كجعلها بْب عبلمٍب تنصيص ""، إذا كان
 ٤بوضع ا٢بذؼ، كاالكتفاء ٗبجرد اإلحالة إف كانت اب٤بعُب. .نقط

 ػػػػػ كضع أقواس خاصة اب٢بديث النبوم تدؿ على بدايتو كهنايتو.

 القرآنية. مزىرة لآلايتػػػػػ كضع اقواس 

 وتقتضي ىذا كال غِب عن االستفادة من ٝبيع مناىج البحث العلمي ا٤بختلفة علي حسب ما
 حاجة البحث.

 السابمة:الدراسات 

بعض كا٭با كتب   العقديةخاصو كمفرده ُب أاثر ا٣بلفاء االربعة الراشدين مهنع هللا يضر رسالةمل تكتب 
عن السلف ُب كتاب التمهيد  الواردة العقديةضمن مؤلفات كرسائل علميو كمنها االاثر  ااثرىم

 كرسائل علميو نسرد ىنا بعض ىذه اآلاثر.

 االوىل:الدراسة 

اعداد الطالب  كدراسةعن السلف ُب كتاب التمهيد البن عبد الرب ٝبعا  الواردة العقديةاالاثر 
الشيخ الدكتور صاّب بن  فضيلةالدكتوراه اشراؼ  العالية العا٤بيةمقدمو لنيل  رسالةابو بكر سامل شهاؿ 

كاصوؿ الدين قسم  الدعوة ا٤بنورة اب٤بدينة اإلسبلمية ا١بامعة ُِِْسعد السحيمي العاـ ا١بامعي 
 .ةاثر ا٣بلفاء االربعاك اغلبهم ليس فيو استقصاء آل الصحابةكىو عاـ لكل  العقيدة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
8 

 الثانية:الدراسة 

مقدمو لنيل درجو  رسالةكٙبقيق  كدراسةُب مسائل االعتقاد كٝبع  ا٤بسندة الصحابةاقواؿ  رسالة
ل علي الصيِب اشراؼ الدكتور اٞبد بن سعد اعداد الطالب ىشاـ بن ا٠باعي الدكتورةالتخصص العليا 

 عموما كليس ىناؾ استقصاء الصحابةبن ٞبداف الغامدم كىااتف رسالتاف ُب 

 :الثالثة الدراسة

علميو مقدمو لنيل  رسالة كدراسةٝبعا  األربعةكالتابعْب ُب السنن  الصحابةعن  ا٤بسندةاثر آل 
االستاذ الدكتور صاّب بن عبد  فضيلةراؼ ا٤باجستّب اعداد الطالب اٞبد حسْب علي دريشو اش

 .ُِّْ – ُُّْالوىاب الفقي العاـ ا١بامعي 

 الرابعة: الدراسة

الوقوؼ على ا٤بوقوؼ ال بن حفص ا٤بوصلي كىي ٨بتصر اب٤بوقوفات الٍب ذكرت ُب كتاب  
 .ُّ ا٤بقدمةا٤بواصفات انظر 

 اخلامسة: الدراسة

ابن حجر كىذا كما قاؿ ا٢بافظ اٞبد هللا ُب الوقوؼ على ا٤بوقوؼ ُب صحيح مسلم للحافظ  
 أحاديثموقوفو كمقطوعو تتبعتها من صحيح مسلم كقد كقع اكثرىا ُب ضمن  أحاديثمقدمتو هبذه 

كىي ُب الكتاب ا٤بذكور كثّبه لكن مل يتعرض منها اىل ما يتقـو ا٢بديث ا٤برفوع بو اك يتقـو  مرفوعة
 ا٣باٛبةكذكر ُب  ِٖ - ِٓمن صفحو  اب٢بديث انظرا٢بديث كذكرت ما يستقل بنفسو كلو تعليق 

 .ما يستقل بنفسو كليس لو تعلق اب٢بديث كىو عشره ااثر

 السادسة: الدراسة

العديد من ا٤بؤلفات كالدراسات كا٤بوسوعات الٍب أكردت آاثر الصحابة دكف التعرض ٤بوضوع  
 منها:البحث، 
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ُب كنز العماؿ  الصحابةو ااثر بن حسن ذكر في كسرلالسيد بن   الصحابةااثر  موسوعة (ُ
 كرتبها على ا٤بسانيد.

 ُب الفقو ٝبع زكراي بن غبلـ قادر الباكستاين الصحابةما صح من ااثر  (ِ

 .زىومللداين بن منّب اؿ  الصحيحةسلسلو االاثر  (ّ

ابو الفتح  ٞبزةكٚبريج للباحث  دراسةكمسند اٞبد  األربعةاثر ا٣بلفاء الراشدين ُب السنن آ (ْ
  دكتوراه ٔبامعو اـ درماف. رسالةم النعيمي بن حسْب قاس

دراسة خاصة  ال توجدأنو  تبْب يل -كىي الٍب كقفت عليها–بعد النظر ُب الدراسات السابقة 
 شاء هللااالربعة العقدية كسوؼ تكوف الدراسة ٨بصصة لذلك ا٥بدؼ اف  مفردة ُب ٝبع ااثر ا٣بلفاء

 تو.كرٞبمن فضلو كجوده  هللا اف يفتح علينا نسأؿ

 الفوارق بٌن حبثي والدراسات السابقة ديتاز البحث:

أبنو طرح موضوعي خاص ابآلاثر العقدية الواردة عن ا٣بلفاء األربعة مهنع هللا يضر ُب أىم موضوع  :أكالن 
 كىو العقيدة اإلسبلمية الصحيحة.

 اثنيان: العناية هبذه اآلاثر من حيث الصحة .

 ران.اثلثان: شرح ىذه اآلاثر شرحان ٨بتص

رابعان: االستفادة من ىذه اآلاثر العقدية الواردة عن ا٣بلفاء الراشدين األربعة مهنع هللا يضر ُب فهم العقيدة 
 كاإلٲباف.
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 خطت اندراست
 احملتول  

 مقدمة

القسم األول: التعريف ابدلصطلحات ادلستعملة يف البحث، وسًنة اخللفاء األربعة وعقيدة أىل السنة يف 
 اإلديان:

 األكؿ: الفصل
 الرسالة. ُب ا٤بستعملة األساسية اب٤بصطلحات التعريف
 كالتوحيد كالعقيدة األثر كمعُب مفهـو األكؿ: ا٤ببحث

 ا٤بطلب األكؿ: معُب االاثر لغة كاصطبلحا
 ا٤بطلب الثاين: تعريف العقيدة لغة كاصطبلحا

 .ا٤بطلب الثالث: توحيد اإلثبات كا٤بعرفة، توحيد الطلب كالقصد
 عليهم هللا رضواف الصحابة الثاين: ا٤ببحث

 ا٤بطلب األكؿ: فضل الصحابة كدكرىم ُب ا٢بفاظ على العقيدة.
 ا٤بطلب الثاين: حجية قوؿ الصحايب كالعمل بو.

 ا٤بطلب الثالث: ا٣ببلفة الراشدة كعقيدة أىل السنة كا١بماعة هبا.
 ليهم:ع هللا رضواف الراشدين ا٣بلفاء سّبة الثاين: الفصل
 عليو: هللا رضواف الصديق بكر أبو ا٣بليفة سّبة األكؿ: ا٤ببحث

 ا٤بطلب األكؿ: أ٠بو، كنسبو، كفضلو:
 ا٤بطلب الثاين: خبلفة أيب بكر الصديق:

 عليو. هللا رضواف الصديقعنه هللا رضي  ا٣بطاب بن عمر ا٣بليفة سّبة الثاين: ا٤ببحث
 فضلو:ا٤بطلب األكؿ: ا٠بو، كنسبو، إسبلمو، ك 

 واستشهاده:عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنها٤بطلب الثاين: خبلفة 
 عليو: هللا رضواف عفاف بن عثماف ا٣بليفة سّبة الثالث: ا٤ببحث

 ا٤بطلب األكؿ: ا٠بو، كنسبو، كفضلو:
 ا٤بطلب الثاين: خبلفة عثماف بن عفاف هنع هللا يضر كاستشهاده:
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 احملتول  
 عليو. هللا رضواف طالب ايب بن علي ا٣بليفة سّبة الرابع: ا٤ببحث

 ا٤بطلب األكؿ: ا٠بو، كنسبو، كإسبلمو، كفضلو:
 كاستشهاده: ا٤بطلب الثاين: خبلفة علي بن أيب طالب 

 كالتوحيد: اإلٲباف ُب كا١بماعة السنة أىل عقيدة الثالث: الفصل
 ٛبهيد:
 التوحيد: ُب كا١بماعة السنة أىل عقيد األكؿ: ا٤ببحث

 عقيدة أىل السنة كا١بماعة ُب توحيد الربوبية: ا٤بطلب األكؿ:
 ا٤بطلب الثاين: عقيدة أىل السنة كا١بماعة ُب توحيد األلوىية:

 ا٤بطلب الثالث: عقيدة أىل السنة كا١بماعة ُب توحيد األ٠باء كالصفات:
 اإلٲباف: ُب كا١بماعة السنة أىل عقيدة الثاين: ا٤ببحث

 ة:ا٤بطلب األكؿ: اإلٲباف اب٤ببلئك
 ا٤بطلب الثاين: عقيدة أىل السنة كا١بماعة ُب الكتب:

 ا٤بطلب الثالث: اإلٲباف ابلرسل:
 ا٤بطلب الرابع: اإلٲباف ابليـو اآلخر:
 ا٤بطلب ا٣بامس: اإلٲباف ابلقدر:

 القسم الثاين: االاثر العقدية الواردة عن اخللفاء الراشدين رضوان هللا عليهم:

 السبلـ: عليهم الراشدين ا٣بلفاء عن اإلٲباف أركاف ُب اردةالو  اآلاثر األكؿ: الفصل
 اإلٲباف: مفهـو األكؿ: ا٤ببحث

 :ا٤بطلب األكؿ: مفهـو اإلٲباف عند الصديق أيب بكر 
 :عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرا٤بطلب الثاين: مفهـو اإلٲباف عند الفاركؽ 

 : ا٤بطلب الثالث: مفهـو اإلٲباف عند عثماف بن عفاف
 :ا٤بطلب الثالث: مفهـو اإلٲباف عند علي بن أيب طالب 

 كنقصانو: اإلٲباف زايدة الثاين: ا٤ببحث
 في زايدة اإلٲباف كنقصانو:عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنها٤بطلب األكؿ: ما كرد عن 

 ا٤بطلب الثاين: ما كرد ُب زايدة اإلٲباف كنقصانو عن علي بن أيب طالب:
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 احملتول  
 اإلٲباف: ُب االستثناء :الثالث ا٤ببحث
 كاإلثبات: ا٤بعرفة توحيد مسائل الرابع: ا٤ببحث

 ا٤بطلب األكؿ: أ٠باء هللا:
 ا٤بطلب الثاين: صفات هللا الفعلية كالذاتية:

 كالتوسل: كالرقى هللا رؤية ُب ا٣بلفاء عن ركم ما ا٣بامس: ا٤ببحث
 ا٤بطلب الرابع: رؤية هللا:
 تمائم:ا٤بطلب الرابع: الرقى كال
 ا٤بطلب الثاين: التوسل:

 كالعرش: الكرسي السادس: ا٤ببحث
 في العرش:عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنها٤بطلب األكؿ: ما كرد عن 

 ا٤بطلب الثاين: ما كرد عن علي بن أيب طالب ُب الكرسي كالعرش:
 اآلخر كاليـو كالقدر رسلكال كالكتب ا٤ببلئكة ُب الراشدين ا٣بلفاء عن الواردة اآلاثر الثاين: الفصل
 صفاهتم: كذكر اب٤ببلئكة اإلٲباف األكؿ: ا٤ببحث

 ا٤بطلب األكؿ: صفات ا٤ببلئكة:
 ا٤بطلب الثاين: ا٤ببلئكة ُب القرآف:

 السماكية الكتب الثاين: ا٤ببحث
 ابلرسل: اإلٲباف الثالث: ا٤ببحث

 ق آدـ عليو السبلـ:في خلعمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنها٤بطلب األكؿ: ما كرد عن 
 كذم القرنْب: ا٤بطلب الثاين: ما جاء عن علي بن أيب طالب ُب إبراىيم 

 الغيبيات: من كغّبىا كا٤بيزاف كا١بنة كالنار اآلخر اليـو كالنشور ابلبعث اإلٲباف الرابع: ا٤ببحث
 ا٤بطلب األكؿ: ما كرد عن أيب بكر الصديق:

 ٣بطاب:ا٤بطلب الثاين: ما جاء عن عمر بن ا
 ا٤بطلب األكؿ: ما جاء عن علي ُب عذاب القرب:

 ابلقدر: اإلٲباف ا٣بامس: ا٤ببحث
 ا٤بطلب األكؿ: ما جاء عن أيب بكر الصديق ُب القدر:

 ا٤بطلب الثاين: ما جاء عن عمر بن ا٣بطاب:
 ا٤بطلب الثالث: ما جاء عن علي بن أيب طالب ُب القدر:
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 احملتول  
 كاإلمامة: كاالعتصاـ الدين نواقض ُب الراشدين ا٣بلفاء عن الواردة اآلاثر الثالث: الفصل
 الدين نواقض مسائل األكؿ: ا٤ببحث

 ا٤بطلب األكؿ: ما جاء عن أيب بكر ُب ذكر أنواع من الكفر األصغر:
 ا٤بطلب الثاين: ما جاء عن عمر ُب ذكر أنواع من الكفر األكرب كاألصغر:

 طالب ُب ذكر أنواع من الكفر األكرب كاألصغر:ا٤بطلب الثالث: ما جاء عن علي بن أيب 
 ُب ذكر البدعة كذمها كذـ أىلها كتعامل ا٣بلفاء الراشدين معها:ا٤بطلب الرابع: 

 ٥بم: ا٤بطلب ا٣بامس: ما جاء ُب ذكر ا٣بوارج كحكمهم، كقتاؿ علي 
 ا٤بطلب السادس: ما جاء ُب ذكر القصاص كبعض بدعهم:

 عتصاـ:اال مسائل الثاين: ا٤ببحث
 ا٤بطلب األكؿ: ما جاء عن أيب بكر:

 ا٤بطلب الثاين: ما جاء عن عمر:
 ا٤بطلب الثالث: ما جاء عن علي بن أيب طالب:

 اإلمامة: مسائل الثالث: ا٤ببحث
 ا٤بطلب األكؿ: أحقية أيب بكر اب٣ببلفة، كما جاء عن البيعة ُب سقيفة بِب ساعدة:

 األمور: ا٤بطلب الثاين: ُب كجوب طاعة كالة
 الفضائل: ُب الراشدين ا٣بلفاء عن الواردة اآلاثر الرابع: الفصل
 الصحابة: على الصديق بكر أيب فضل األكؿ: ا٤ببحث

 ا٤بطلب األكؿ: مكانة أيب بكر ُب اإلسبلـ
 ا٤بطلب الثاين: مكانة أيب بكر الصديق عند عمر بن ا٣بطاب:

 يب طالب:ا٤بطلب الثالث: مكانة أيب بكر عند علي بن أ
 عنو هللا رضي  ا٣بطاب بن عمر فضائل الثاين: ا٤ببحث

 في اإلسبلـعمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنها٤بطلب األكؿ: مكانة 
 ا٤بطلب الثاين: من فقهو ككصاايه:

 ا٤بطلب الثالث: مكانة عمر عند أيب بكر
 ا٤بطلب الرابع: مكانة عمر عند علي بن أيب طالب:

 : عفاف بن عثماف فضل الثالث: ا٤ببحث
 ا٤بطلب األكؿ: مكانة عثماف بن عفاف ُب اإلسبلـ كذكر طائفة من مناقبو:
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 احملتول  
 طالب: أيب بن علي فضائل الرابع: ا٤ببحث

 ا٤بطلب األكؿ:  ما جاء عن عمر ُب فضل علي:
 ا٤بطلب الثاين: ما جاء عن علي بن أيب طالب ُب ىذا:

 كاألنصار: ا٤بهاجرين فضل ا٣بامس: ا٤ببحث
 ا٤بطلب األكؿ: فضل ا٤بهاجرين:
 ا٤بطلب الثاين: فضل األنصار:

 ا٣باٛبة
 القرآنية اآلايت فهرس
 األحاديث فهرس
 اآلاثر فهرس
 كا٤براجع ا٤بصادر فهرس
 احملتوايت فهرس
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انقسى األول: انتعريف باملصطهحاث املستعًهت يف انبحث، وسرية 

 يف اإلمياٌ: اخلهفاء األربعت وعقيدة أهم انسُت
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 انفصم األول:  

 انتعريف باملصطهحاث األساسيت املستعًهت يف انرسانت.
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 المبحث األول: مفهوم ومعنى األثر والعمٌدة والتوحٌد

 واصطالحااألول: معىن االاثر لغة  طلبادل
 لغة:تعرٌف األثر الفمرة األولى: 

مصدر قولك أثرت  كاألثر:»إىل أف قاؿ: « ع آاثرا٣برب، كا١بم كاألثر:» :(ٔ)منظورقاؿ ابن  
كأثر ا٢بديث عن القـو أيثره كأيثره أثرا كأاثرة كأثرة  سيده:ا٢بديث آثره، إذا ذكرتو عن غّبؾ. ابن 

  (ِ)«حدث بو عنهم ُب آاثرىم كقيل:أنبأىم ٗبا سبقوا فيو من األثر  اللحياين:األخّب عن 
 (ّ)لركايةكاألثر ُب األصل: العبلمة كالبقية كا

  (ْ)من مشي الشخص على األرض ما ظهر األثر:كقيل أصل  
  اصطالحا:تعرٌف األثر الفمرة الثانٌة: 

فقاؿ ُب تعريف  عن أىل ا٢بديث أهنم يطلقوف األثر على ا٤برفوع، كا٤بوقوؼ معا. (٘)النوكمنقل 
كاف أك منقطعا، ، خاصة ال يقع مطلقو على غّبه متصبل  ملسو هيلع هللا ىلصكىو ما أضيف إىل النيب » «:ا٤برفوع»

 (ٔ)«، أك قولوملسو هيلع هللا ىلصىو ما أخرب بو الصحايب عن فعل النيب  كقيل:
                                                           

ضدوو ن ) صوو   ، جسوو ل فضووابؽ فبووؽ رشغووؾر فالرروو ر  فضنوقل وو  فال نق وو ، أبووؾ فضلزوو ، دمحم بووؽ رموونم بووؽ   وو : هووؾ( ٔ) 
وخوام  و  ( طونفب   فضغونب و  : وقي ) وضا بسرن. رؽ رد  روقلع بؽ ث بت فالرر ر  . فإلر م فض غؾى فضحجة(: فض نب

وقووا كوونك بخظووخ رحووؾ خسدووس  ة ، و وو د إضوو  رروون  يووؾ    ي وو ، ثووؼ وضوو  فض زوو ل  وو  طوونفب  . دبووؾفن فالرذوو ل ب ض وو هن 
خيون فأل وبلم : فرغون (.م ٖٔٔٔ - هوو   ٔٔٚ: )وكوؾ   سوشة( مٖٕٔ ،ٖٓٙ): وضا سوشة، و س     آخن  سنه، رج ا

، دفر فض  ووؼ ض سبلبوويؽ: فضش شوون (،هوووٜٖٙٔ: فضسيووؾ  ) ضزرك وو  فضارذوو  ف، فضووابؽ بووؽ رحسووؾد بووؽ دمحم بووؽ   وو  بووؽ  وو رس
 (. ٛٓٔ/ ٚ) م ٕٕٓٓأي ر / ر بؾ  -فضخ ردة  ذن : فضظب ة

، فضظب ووة فألوضوو ، بيوونو  –دفر صوو در : فضش شوون، دمحم بووؽ رموونم بووؽ رشغووؾر فأل نق وو  فضسروون  : فضسؤضوو ، ضدوو ن فض وونب( ٕ) 
 . بينو ، ر ص درطو دف، «أثن»ر د   ٗ/ ٙ٘ٔ:  اد فألجزفل

، طووو فضسج وو  فض  سوو  ب ضج ر ووة فإلسووبلرةة ب ضسابشووة فضسشووؾر ، ٔ/ ٖٔ٘البووؽ  جوون « فضشكووت   وو  كيوو ب فبووؽ فضرووبل »( ٖ) 
 (. بيح يق فضاكيؾر ربةع بؽ ه د   سين، هوٗٓٗٔفضظب ة فألوض  

فر  فضبحووؾا فإلسووبلرةة ب ضج ر ووة طووو إد، كوويضةا فإلروو م فضدووخ و   ٔ/ ٕٗٔ«  وويا فضسغيوور بذوون  أضؽةووة فضحووابر ض  نفقوو »( ٗ) 
 (. بيح يق      ديؽ    ، فضد ؽةة ببش رس

 بلروة ب ضل وخ : رحيو  فضوابؽ، أبوؾ زكنقو ، فضذو    ، فضشوؾو  ، يحي  بؽ شنف بؽ رن  بوؽ  دوؽ فضحزفرو  فضحوؾرفر : هؾ( ٘) 
رووؽ . أقوو م ب وو  زرشوو  طووؾقبلو ، ك  ووؼ  و  درذووق، وفضي وو  ردووبيخ( بدووؾرقة، رووؽ قونى  ووؾرفن) رؾضوواه وو  كووخ  وو  رووؾف. وفضحوابر

فأل وبلم : فرغون (.م ٕٚٚٔ - هوو   ٙٚٙ: )وكوؾ   سوشة(، مٖٖٕٔ وووؤٖٙ): وضوا سوشة، كيبخ " ك ذب  فالسس ل وفض غ  
 (. ٜٗٔ/ ٛ) ض زرك  

فضث رةوووة ، بيووونو ، طوووو دفر إ ةووو ل فضدوووشة فضشبؾقوووة، ٗٛٔ، ۹ٛٔض دووويؾط  ص « كوووارق  فضووونفو   ووو  شووون  ك نقووو  فضشوووؾفو  ( ٙ) 
 (. هؤٜٜٖ
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 واصطالحاالثاين: تعريف العقيدة لغة  طلبادل
 لغة:أ ـ تعرٌف العمٌدة 

 .(ّ)«لزمو الشي:كعقد قلبو على »، (ِ)«نقيض ا٢بل العقد:: »(ٔ)قاؿ ابن منظور

 صدقو كعقد عليو قلبو كضمّبه. األمر:كاعتقد فبلف 

 .(ْ)معتقده(العقيدة كا٤بعتقد: ا٢بكم الذم ال يقبل الشك فيو لدل ك 
 االصطالح:ب ـ تعرٌف العمٌدة فً 

العقيدة كلمة مولدة، فلم ترد ىذه اللفظة ُب: الكتاب أك السنة، كال ُب أمهات معاجم اللغة، 
حامد  ىػ(، كمن بعده أبوّْٕ ت:ىو القشّبم )« عقائد»كأكؿ من ًب الوقوؼ على ذكره ١بمعها 

مثل: « فعائل»، ٝبعها «فعيلة»، كىي على كزف «عقيدة»ىػ( الذم جاء ٗبفردىا  َٓٓ ت:الغزايل )
 صحيفة كصحائف، قياسا.

 ت:كالذم يسبقها ُب االستعماؿ لفظٍب: اعتقاد، كمعتقد. فقد كاف اإلماـ ابن جرير الطربم )
  (ٓ)ىػ( يستعمل ىاتْب الكلمتْبَُّ

ىػ(، كالبيهقي ُْٖ ت:) البللكائيكثّب من األئمة من بعده،   «االعتقاد»كقد استعمل لفظة 
  كغّبٮبا.ىػ( ْٖٓ ت:)

 كالشريعة.ككاف األئمة السابقوف يستعملوف ما يدؿ على ىذه اللفظة: كالسنة، كاإلٲباف، 

                                                           

 . سبق كنجسيخ( ٔ) 
 (. بينو ، طو دفر ص در(،   ا) ر د ، ٖ/ ٜٕٙ ، رنجع س بق،)البؽ رشغؾر: ضد ن فض نب»( ٕ) 
 (. ۸۹۲/ ۹فضسرار فضد بق ( ٖ) 
 (. قظن، طو إدفر  إ ة ل فضينفا فإلسبلر ، رجسع فض غة فض نبةة، ٕ/ ٗٔٙ ، رنجع س بقفضس جؼ فضؾسةط( ٗ) 
ض  م  ٗٚ -ٛٙ/ ٕٕ« رجسع فض غة فض نبةة بسرن»هيؽ    رج ة فرغن بحث   ؾل هذه فضك سة ضؤلسي ذ  با فضربؾر ش ( ٘) 

، ٕٕٗص « ر جؼ فضسش ه  فض لغةوة»فضذةخ بمن أبؾ زقا    كي بخ ، وإض  أهؼ   نفكخ فضسذكؾر ، وقا أش ر إضةخ، هوٖٚٛٔ
 (. هجن   ٓٔٗٔفألوض  ، فضار م، طو دفر فبؽ فضجؾز  
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 كلفظة العقيدة تستعمل عند اإلطبلؽ لتدؿ على ما يعقد عليو اإلنساف قلبو من حق أك ابطل.
اإلٲباف ا١باـز »بقولو: « العقيدة اإلسبلمية»، فقد عرؼ بعض الباحثْب ا٤بعاصرين أما عند التقييد

ابهلل، كما ٯبب ُب ألوىيتو كربوبيتو كأ٠بائو كصفاتو، كاإلٲباف ٗببلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر، كالقدر 
ما خّبه كشره، كبكل ما جاءت بو النصوص الصحيحة من أصوؿ الدين كأمور الغيب كأخباره، ك 

، ملسو هيلع هللا ىلصتعاىل ُب ا٢بكم كاألمر كالقدر كالشرع، كلرسولو -أٝبع عليو السلف الصاّب. كالتسليم هللا 
 .(ُ)«كاالتباعابلطاعة كالتحكيم 

 

 

 

 

 

                                                           

فضظب وة ، فضنقو ض، طو دفر فضؾطؽ، ٜ صن بؽ  با فضكنقؼ فض    ص ض اكيؾر ر، رب  ر      يا  أه  فضدشة وفضجس  ة( ٔ) 
وفضرووحةا أن فإلروو م أبوو  إسووس  ي   (،    ووا) ذكوون صوو    فضس وو ل أن فضغزفضوو  هووؾ أول رووؽ جوو ل بسلووند: كشبةووخ(. فألوضوو 

 ،  يووا  فضدوو   وأصووح ب فضحووابر»وذضووػ  شؾفروو  ضكي بووخ ،   يووا »هووؾ أول رووؽ فسووي س  ضلغووة ( هوووٜٗٗ:  ) فضروو بؾر 
 (.. ۸۲ص ) كس  سةيك 
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 توحيد اإلثبات وادلعرفة، توحيد الطلب والقصد. الثالث: طلبادل

ك التنوع متفقة تنوعت عبارات علماء أىل السنة ُب التعبّب عن أنواع التوحيد، كلكنها مع ذل
كمل ينص  النصوص،ُب ا٤بضموف، كلعل السبب ُب ذلك ىو أف تلك التقسيمات مأخوذ من استقراء 

 من قسم التوحيد إىل ثبلثة أقساـ، ىي:  (ُ)عليها ابللفظ مباشرة، كلذلك فمن العلماء

 توحيد الربوبية. -ُ

 توحيد األ٠باء كالصفات. -ِ

 توحيد األلوىية. -ّ

 ن زاد قسما رابعا على األقساـ الثبلثة السابقة ك٠باه:كمن ا٤بتأخرين م

توحيد االتباع أك توحيد ا٢باكمية )أم التحاكم إىل الكتاب كالسنة(، كلكن يبلحظ على  -ْ
من ذكر ىذا القسم أف ىذا القسم ُب ا٢بقيقة داخل ضمن توحيد األلوىية؛ ألف العبادة ال تقبل شرعا 

 إال بشرطْب ٮبا:

  اإلخبلص. -ُ

 اإلتباع. -ِ

كما قاؿ تعاىل: فمن كاف يرجوا لقاء ربو فليعمل عمبل صا٢با كال يشرؾ بعبادة ربو أحدا 
 [.َُُ]الكهف: 

كمن العلماء من قسم التوحيد إىل قسمْب، كىذا ىو األغلب ُب كبلـ أىل العلم ا٤بتقدمْب ألهنم 
 أهنما يشكبلف ٗبجموعهما ٯبمعوف بْب توحيد الربوبية كتوحيد األ٠باء كالصفات، كذلك ابلنظر إىل

                                                           

فضش شون دفر (، ٙٚ: ص) و شون  فضظح وقوة، ٜٕٗٔطب ة   ضؼ فضلؾف وا  و م فضشذون ( ٖٓ: ص) طنقق فض جنكيؽ: فرغن( ٔ) 
فضش شن رؤسدة فضخو   يؽ ( ٕٛٔ/ٔ) ض دل رقش ( ضؾفرع فألرؾفر) و ٕٙٗٔفضدبلم ض شذن وفضيؾزقع فضظب ة فضسرنقة فألوض  

 ٕٛٗٔفضش شن دفر فضرسة     م فضشذن (. ٜٔ -ٚٔ: ص( )ين فض زقز فضحسياكةد) و، ٕٓٗٔ  م فضشذن   م 
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جانب العلم ابهلل كمعرفتو عز كجل، فجمعوا بينهما لذلك، بينما توحيد األلوىية يشكل جانب العمل 
 هلل.

كتقسيم التوحيد إىل ثبلثة أقساـ راجع إىل اعتبار متعلق التوحيد، كتقسيمو إىل قسمْب راجع 
 إىل اعتبار ما ٯبب على ا٤بوحد.

 :(ُ)قسمافالتوحيد فمن العلماء من يقوؿ: 

 القسم األكؿ: توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات:

كيريد بو توحيد الربوبية كتوحيد األ٠باء كالصفات ك٠بي بتوحيد ا٤بعرفة؛ ألف معرفة هللا عز كجل 
 كأفعالو. كصفاتو، أ٠بائو،إ٭با تكوف ٗبعرفة 

 كاإلثبات: أم إثبات ما أثبتو هللا لنفسو من األ٠باء كالصفات كاألفعاؿ.

 لقسم الثاين: توحيد القصد كالطلب:ا

ألف العبد يتوجو بقلبو كلسانو كجوارحو  كالطلب،كيراد بو األلوىية، ك٠بي بتوحيد القصد 
 كابتغاء مرضاتو. هللا،ابلعبادة هلل كحده رغبة كرىبة، كيقصد بذلك كجو 

 :(ِ)ٮباكمن العلماء من يقسم التوحيد إىل قسمْب 

 ا٣بربم:القسم األكؿ: التوحيد العلمي 

 كتوحيد األ٠باء كالصفات. الربوبية،كا٤بقصود بو توحيد 

 ك٠بي ابلتوحيد العلمي: ألنو يعتِب ٔبانب معرفة هللا، فالعلمي أم )العلم ابهلل(.

                                                           

 دفر فضكي ب فض نب  بينو  فضظب ة فضث ضثة (. ٜٗٗ/ٖ( )رافرج فضد ضكيؽ) رسؽ ذكن ذضػ فبؽ فضؿةؼ    كي بخ( ٔ) 
 . مٜٜٙٔ، ٙٔٗٔ  م فضشذن 

رميبوة : ضش شونف (.،ٕٕٛ/ٕ( )فضرولاية) كةسةوة  و وفبوؽ (، ٓ٘ٗ/ٖ) رسؽ ذكن ذضػ فبؽ فضؿةؼ    كي بخ رافرج فضدو ضكيؽ( ٕ) 
 ه ٜٔ/ٕ/ٓٗٗٔك رقخ فضشذن، مٕٕٓٓ -ه ٖٕٗٔفألوض  : فضظب ة، أضؾفل فضد  
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 كا٣بربم: ألنو يتوقف على ا٣برب أم: )الكتاب كالسنة(.

 القسم الثاين: التوحيد اإلرادم الطليب:

ي ابلتوحيد اإلرادم ألف العبد لو ُب العبادات إرادة، فهو إما كا٤بقصود بو توحيد األلوىية، ك٠ب
أف يقـو بتلك العبادة أك ال يقـو هبا، ك٠بي ابلطليب؛ ألف العبد يطلب بتلك العبادات كجو هللا 

 كيقصده عز كجل بذلك.

 :(ُ)فيقوؿكمن العلماء من يقسم التوحيد إىل قسمْب 

 القسم األكؿ: التوحيد القويل:

توحيد الربوبية كتوحيد األ٠باء كالصفات، ك٠بي ابلقويل ألنو ُب مقابل توحيد األلوىية  كا٤براد بو
 الذم يشكل ا١بانب العلمي من التوحيد، كأما ىذا ا١بانب فهو ٨بتص اب١بانب القويل العلمي.

 القسم الثاين: التوحيد العملي:

 اللساف،كعمل  القلب،ل كا٤براد بو توحيد األلوىية، ك٠بي ابلعملي؛ ألنو يشمل كبل من عم
كعمل ا١بوارح الٍب تشكل ٗبجموعها جانب العمل من التوحيد، فالتوحيد لو جانباف: جانب 

 تصديقي علمي، كجانب انقيادم عملي.

 :(ِ)فيقوؿكمن العلماء من يقسم التوحيد إىل قسمْب 

 القسم األكؿ: توحيد السيادة:

                                                           

: رميبووة فضنشووا ض شذوون وفضيؾزقووع: فضش شوون (.،ٖٚٙ/ٔ) رجسووؾا فضليوو وى : فرغوون: رسووؽ ذكوون ذضووػ شووةخ فإلسووبلم فبووؽ كةسةووة( ٔ) 
 ٕ٘ٓٓ: قخ فضظب ةفألوض  ك ر : رقؼ فضظب ة، فضد ؾدية –فضنق ض 

: فضش شون(، ٖٚصولحة ) ر ي ا أهو  فضدوشة وفضجس  وة  و  كؾ يوا فألسوس ل وفضرول   ضسحسوا بوؽ خ ةلوة فضيسةسو : فضسرار( ٕ) 
 ٜٜٜٔهو/ٜٔٗٔفألوض  : فضسس كة فض نبةة فضد ؾدية فضظب ة، فضنق ض، أضؾفل فضد  
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صفات، ك٠بي بذلك ألف تفرد هللا أبفعالو كتوحيد األ٠باء كال الربوبية،كيعُب بذلك توحيد 
 كإحياء، كرزقا، خلقا،كالتصرؼ التاـ ُب ىذا الكوف  ا٤بطلقة،كأ٠بائو كصفاتو يوجب لو السيادة 

 كتصرفا كتدبّبا، سبحانو كتعاىل. فمن كاجب ا٤بوحد أف يفرد هللا بذلك. كإماتة،

 كالقسم الثاين: توحيد العبادة:

 كتسميتو بذلك كاضحة ال ٙبتاج ا٤براد بو توحيد األلوىية، 

إىل مزيد نظر كٕبث كىذه القاعدة األساسية كا٤بنهج الرابين كلغاية الٍب ألجلها خلق هللا ا١بن 
كاإلنس كالٍب ظل نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يدعو إليها طوؿ حياتو فقد بلغ حق الببلغ كقاـ هبا الصحابة الكراـ 

ده السيما ا٣بلفاء الراشدكف أبوبكر الصديق كعمر كعثماف كعلي حق رضواف هللا عليهم أٝبعْب من بع
 القياـ 

كرد ُب ا٢بديث عن العرابض بن سارية هنع هللا يضر قاؿ كعظنا رسوؿ هللا ، كصي هبم النيب أكقد 
أكصنا، ملسو هيلع هللا ىلص موعظة كجلت منها القلوب كذرفت منها العيوف، فقلنا اي رسوؿ هللا كأهنا موعظة مودع ف

( ٍب قاؿ )فإنو من يعش منكم فسّبل قاؿ )ملسو هيلع هللا ىلص( )أكصيكم بتقول هللا عز كجل كالسمع كالطاعة
 (ُ)اختبلفا كثّبا، فعليكم بسنٍب كسنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب من بعدم عضوا عليها ابلنواجذ(

كمنهجهم على ىذا ا٢بق سايرين كعاملْب كدعاة اىل رب العا٤بْب فرضي هللا عنهم  فكانت دعوهتم
 أٝبعْب

  

                                                           

 وفبووؽ ر جووخ(. ٗٗ/ ص٘ج) (،ٕٙٚٙ: )قووؼ فضحووابرر ، فضينرووذ  بوو ب روو  جوو ل  وو  فألخووذ ب ضدوشة وفجيشوو ب فضبووااأخنجوخ ( ٔ) 
 ابر : ق ل فألضب ر ( ٖٕ٘ٓ( )ج رع بة ن فض  ؼ و ز خ) وفبؽ  با فضبن   ، ب خيبلف يدين( ٗٗٔٚٔ) وأ سا(، ٗٗ)

 (. ٓٔ/ ٔ) صحةا فضينغي  وفضينهي : فرغن. صحةا
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 : الصحابة رضوان هللا علٌهممبحث الثانًال

 األول: فضل الصحابة ودورىم يف احلفاظ على العقيدة. طلبادل

اىل عليهم اعتقاد عدالة الصحابة كفضلهم ىو مذىب أىل السنة كا١بماعة، كذلك ٤با أثُب هللا تع
كتواتر ىذه النصوص ُب كثّب من السياقات ٩با يدؿ ، كنطقت بو السنة النبوية ُب مدحهم، ُب كتابو

ما انلوا بو ذلك ، كخصهم من كرًن ا٣بصاؿ، داللة كاضحة على أف هللا تعاىل حباىم من الفضائل
لتو احملل البلئق هبا من قلوب كتلك ا٤بنزلة الرفيعة عنده ؛ ككما أف هللا تعاىل ٱبتار لرسا، الشرؼ العايل

كيليق ٥بذه الكرامة ؛ كما قاؿ ، فإنو سبحانو ٱبتار لوراثة النبوة من يقـو بشكر ىذه النعمة، عباده
 .ُِْاألنعاـ/  چ  ېئۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئچ : تعاىل

فهو أعلم  كمّبااث؛" فاهلل سبحانو أعلم حيث ٯبعل رساالتو أصبل  هللا:رٞبو  (ٔ)قاؿ ابن القيم
كالصرب  ٕبقو،كتعظيم ا٤برسل كالقياـ  كالنصيحة،ٗبن يصلح لتحمل رسالتو فيؤديها إىل عباده ابألمانة 

ككذلك ىو سبحانو أعلم ٗبن يصلح  لذلك،كمن ال يصلح  إليو،كالتقرب  لنعمو،على أكامره كالشكر 
 . (ِ)كٞبل ما بلغوه عن رهبم" ٖببلفتهم،من األمم لوراثة رسلو كالقياـ 

فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أىؤالء من هللا عليهم من بيننا أليس هللا أبعلم  )ككذلك ىل:تعاكقاؿ 
 .(3)ابلشاكرين(

                                                           

، رؽ أركو ن فالصوبل  فالسوبلر : س  فضابؽش، أبؾ  با هللا، دمحم بؽ أب  بمن بؽ أبؾب بؽ س ا فضزر   فضارذ  : هؾ( ٔ) 
بو  ، كي سذ ضذةخ فإلسبلم فبؽ كةسةة  ي  ك ن ال يخنج  ؽ شئ روؽ أقؾفضوخ. رؾضاه وو  كخ    درذق. وأ ا كب ر فض  س ل

وأهويؽ و وذب ، وسوجؽ ر وخ  و  ق  وة درذوق، وهوؾ فضوذ  هوذب كيبوخ ورذون   سوخ. بشيرن ضخ  و  جسةوع رو  يروار  شوخ
، وكو ن  دوؽ فضخ وق رحبؾبو   شوا فضشو س. وأط وق ب وا روؾ  فبوؽ كةسةوة. سو  رزونوب  ب ض رو وطةا بخ     ج، بدببخ

 وأض  كر رةا كثين  رش  . وكي  بخظخ فضحدؽ شيئ  كثينف،  جسع رش    ادف  غةس ، أغن  بح  فضكي 
 ل وفض وار وفضحمسوة شل ل فض  ي   و  ردو    فض زو) و( ط -فضظنق فضحمسةة    فضدة سة فضذنعةة ) و( ط -إ بلم فضسؾق يؽ ) 

 (. ٙ٘/ٙ) فأل بلم ض زرك  : فرغن (.م ٖٓ٘ٔ - ٕٜٕٔهو    ٔ٘ٚ - ٜٔٙ) وفضي  ي 
 ( ٔٚٔ: ص، )ٜٕٗٔ: رجسع فضل خ سشة فضشذن. طنقق فض جنكيؽ وب ب فضد  دكيؽ ط( ٕ) 
 . ٖ٘فألر  م/( ٖ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
25 

كيقوموف ٗبا تقتضيو من  هبا،كيقركف  النعمة،"الذين يعرفوف  هللا:قاؿ الشيخ السعدم رٞبو 
ال يضع  حكيم،فإف هللا تعاىل  بشاكر.دكف من ليس  عليهم،فيضع فضلو كمنتو  الصاّب،العمل 
 "أىلعند من ليس لو  فضلو،

جاءت أيضا بذكر األسباب الٍب  منزلتهم،ككما جاءت اآلايت كاألحاديث بفضلهم كعلو 
 تعاىل:كمن ذلك قولو  الرفيعة،استحقوا هبا ىذه ا٤بنازؿ 

) دمحم رسوؿ هللا كالذين معو أشداء على الكفار رٞباء بينهم تراىم ركعا سجدا يبتغوف فضبل من 
ضواان سيماىم ُب كجوىهم من أثر السجود ذلك مثلهم ُب التوراة كمثلهم ُب اإل٪بيل كزرع أخرج هللا كر 

شطأه فآزره فاستغلظ فاستول على سوقو يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار كعد هللا الذين آمنوا كعملوا 
 .(ٕ)(1)الصا٢بات منهم مغفرة كأجرا عظيما (

كصدؽ  القلوب،ا شهد هللا تعاىل ٥بم من طهارة م الصحابة،كمن أعظم موجبات رفعة مكانة 
 الوحي.ال ٲبكن أف ينا٥با بشر بعد انقطاع  العباد،شهادة عظيمة من رب  -كهللا  –كتلك  اإلٲباف،

رضي هللا عن ا٤بؤمنْب إذ يبايعونك ٙبت الشجرة فعلم ما ُب  )لقد كتعاىل:ا٠بع قولو سبحانو 
 .(3)قريبا(ا قلوهبم فأنزؿ السكينة عليهم كأاثهبم فتح

من الصدؽ كالوفاء كالسمع كالطاعة"  أم: قلوهبم:"فعلم ما ُب  :قاؿ ابن كثّب رٞبو هللا
 .(ْ)انتهى

                                                           

 . ٜٕفضليا/سؾر  ( ٔ) 
( هوٖٙٚٔ: فضسيؾ  )  با فضن سؽ بؽ ر صن بؽ  با هللا فضد ا : كةدين فضكنقؼ فضن سؽ    كلدين كبلم فضسش ن فضسؤض ( ٕ) 

 (. م ٕٓٓٓ -هو ٕٓٗٔفألوض  : رؤسدة فضنس ضة فضظب ة:  با فضن سؽ بؽ ر بل فض ؾقحق فضش شن: فضسح ق
 ٛٔفضليا/( ٖ) 
 ثوووؼ فضارذووو  أبوووؾ فضلوووافل إسوووس  ي  بوووؽ  سووون بووؽ كثيووون فض نشووو  فضبرووون  : فضسؤضوو (، فبوووؽ كثيووون) كلدووين فض ووونآن فض غوووةؼ( ٗ) 

 –رشذوووؾرف  دمحم   ووو  بةزوووؾن ، دفر فضكيووو  فض  سةوووة: فضش شووون، دمحم  دووويؽ شوووس  فضوووابؽ: فضسح وووق(، هووووٗٚٚ: فضسيوووؾ  )
 (. ٖٕٗ/ٗ(. )هو ٜٔٗٔ -فألوض  : فضظب ة، بينو 
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فإف  مات؛"من كاف منكم مستنا فليسًب ٗبن قد  :كما أحسن ما قاؿ عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر
أبرىا قلواب كأعمقها علما  األمة؛كانوا أفضل ىذه أكلئك أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   الفتنة؛ا٢بي ال تؤمن عليو 

 آاثرىم،فاعرفوا ٥بم فضلهم كاتبعوىم ُب  دينو،قـو اختارىم هللا لصحبة نبيو كإقامة  تكلفا،كأقلها 
  .(ُ)فإهنم كانوا على ا٥بدل ا٤بستقيم " كدينهم،كٛبسكوا ٗبا استطعتم من أخبلقهم 

كأحل عليهم رضوانو ُب آايت تتلى إىل  ا٤بقيم،كالنعيم  كقد كعد هللا ا٤بهاجرين كاألنصار اب١بنات
 الفضل!؟فهل يعقل أف يكوف ذلك ٤بن ال يستحق  القيامة،يـو 

األكلوف من ا٤بهاجرين كاألنصار كالذين اتبعوىم إبحساف  )كالسابقوف كتعاىل:يقوؿ سبحانو 
 .(2)العظيم(ها أبدا ذلك الفوز مهنع هللا يضر كرضوا عنو كأعد ٥بم جنات ٘برم ٙبتها األهنار خالدين في

يرل  حياتو،فقد كاف شاىدا عليهم ُب  كاألنبياء،كقد شهد ٥بم ابلفضل سيد البشر كإماـ الرسل 
 ٥بم.فأرسل ملسو هيلع هللا ىلص كلمات ابقيات ُب شرؼ أصحابو كحبو  عزائمهم،كيقف على صدؽ  تضحياهتم،

فوالذم نفسي بيده لو أف أحدكم  أصحايب؛تسبوا  )ال :عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ّ)نصيفو(أنفق مثل أحد ذىبا ما أدرؾ مد أحدىم كال 

ٍب الذين  يلوهنم،ٍب الذين  قرين،الناس  )خّب قاؿ:بن مسعود هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  عبد هللاكعن 
 .(ْ)(يلوهنم

  (ُ)(:ْٗيقوؿ ا٣بطيب البغدادم رٞبو هللا ُب "الكفاية" )

                                                           

دفر : فضش شون، أبوؾ فألشوب ل فضزهيون  : فضسح وق، أبوؾ  سون، فضج رع ض با هللا بؽ دمحم بؽ  با فضبن فضشسن  فض نطب  فضس ضك ( ٔ) 
 (. ٓٔٛٔ) رقؼ ٜٜٗٔ – ٗٔٗٔ: سشة فضشذن، فضار م –فبؽ فضجؾز  

 . ٓٓٔفضيؾبة/( ٕ) 
، بو ب  زو    أصوح ب فضشبو  صو   هللا   ةوخ وسو ؼ، كي ب  ز    أصح ب فضشب  صو   هللا   ةوخ وسو ؼ، روفه فضبخ ر  ( ٖ) 

: رقووؼ فضحووابر، ح بة رضوو  هللا  ووش ؼبوو ب كحوونقؼ سوو  فضروو ،كيوو ب  زوو    فضرووح بة، وردوو ؼ (،ٖٖٚٙ): رقووؼ فضحووابر
 (. ٖٙ٘/ ٕٔج) (،ٓٔٙٗ)

ورووؽ صوح  فضشبو  صوو   هللا   ةوخ و سوو ؼ أو رآه  بو ب  زوو    أصوح ب فضشبو ، كيو ب  زوو    فضروح بة، روفه فضبخو ر  ( ٗ) 
بووو ب ، كيوو ب  زوو    فضرووح بة، وردوو ؼ(، ٖٖ٘ٔ/ ٖٔج) (،ٖٔ٘ٗ): رقوووؼ فضحووابر، رووؽ فضسدوو سيؽ   ووؾ رووؽ أصووح بخ

  (.ٖٛ٘/ صٕٔج) (،ٖٖٕ٘) ة رض  هللا ك  ض   ش ؼ ثؼ فضذبؽ ب ؾر ؼ ثؼ فضذبؽ ب ؾر ؼ ز  فضرح ب
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ألكجبت ا٢باؿ الٍب كانوا عليها من  شيء،"على أنو لو مل يرد من هللا عز كجل كرسولو فيهم 
كقوة  لدين،اكا٤بناصحة ُب  كاألكالد،كقتل اآلابء  كاألمواؿ،كبذؿ ا٤بهج  كالنصرة، كا١بهاد، ا٥بجرة،
كأهنم أفضل من ٝبيع ا٤بعدلْب كا٤بزكْب الذين  لنزاىتهم،كاالعتقاد  عدالتهم،القطع على  كاليقْب،اإلٲباف 

 انتهى.كمن يعتد بقولو من الفقهاء"  العلماء،ىذا مذىب كافة  اآلبدين،ٯبيؤكف من بعدىم أبد 

 العالية،استحقوا هبا الرفعة كا٤بنزلة كأعما٥بم الٍب  الدين،كلو ذىبنا نسرد مواقفهم الٍب نصركا فيها 
كأم قرطاس يسع حياة ا٤بئات  تعاىل،فقد كانت حياهتم كلها ُب سبيل هللا  الطواؿ،٤با كفتنا اجمللدات 
 كالصبلح.الدنيا اب٣بّب  مؤلكامن الصحابة الذين 

 ، خّب قلوب العبادإف هللا نظر ُب قلوب العباد، فوجد قلب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص" :يقوؿ ابن مسعود هنع هللا يضر
فوجد قلوب أصحابو خّب  دمحم،ٍب نظر ُب قلوب العباد بعد قلب  برسالتو، فابتعتو لنفسو،فاصطفاه 
 حسن،فما رأل ا٤بسلموف حسنا فهو عند هللا  دينو،لى يقاتلوف ع نبيو،فجعلهم كزراء  العباد،قلوب 

  .(ِ)كما رأكا سيئا فهو عند هللا سيئ " انتهى

إذ أتملنا القرآف الكرًن، كسّبة الرسوؿ، ملسو هيلع هللا ىلص، ُب الدعوة، نصل إىل حقيقة كاضحة كل الوضوح. 
 كىي:

كالربوبية كاأل٠باء  األلوىيةوحيد أف غالب آايت القرآف الكرًن جاءت ُب تقرير عقيدة التوحيد، ت
كالصفات، كالدعوة إىل إخبلص العبادة كالدين هلل كحده ال شريك لو، كتثبيت أصوؿ االعتقاد 

 )اإلٲباف كاإلسبلـ(.

العتقاد كالدعوة إىل توحيد هللا  ُب تقرير ا –بعد النبوة  –أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قضى غالب كقتو 
 كالطاعة، كىذا ىو مقتضى )ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا(.ابلعبادة  تعاىل

                                                           

: فضسيوؾ  ) أبوؾ بمون أ سوا بوؽ   و  بوؽ ث بوت بوؽ أ سوا بوؽ ر وا  فضخظيو  فضبغوافد : فضسؤضو ، فضكل ية      ؼ فضنوفية( ٔ) 
ةؼ  سا  فضسار ، أبؾ  با هللا فضدؾرق : فضسح ق(، هوٖٙٗ  فضسابشة فضسشؾر  -ة فض  سةة فضسميب: فضش شن، إبنـف

: فضسيؾ  ) أبؾ  با هللا أ سا بؽ دمحم بؽ  شب  بؽ هبلل بؽ أسا فضذيب ر : ردشا فإلر م أ سا بؽ  شب  فضسؤض : فضكي ب( ٕ) 
: د  بوووا هللا بوووؽ  بوووا فضسحدوووؽ فضينكووو  فضش شووون: وآخووونون إشووونفف،  ووو دل رنشوووا -شووو ي  فألرروووؤوط : فضسح وووق( هوووؤٕٗ

 (. إسش ده  دؽ: وق ل فضسح  ؾن ( ٜٖٚ/ٔ) م ٕٔٓٓ -هو  ٕٔٗٔ، فألوض :  ةرؤسدة فضنس ضة فضظب
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فالدعوة إىل العقيدة أتصيبل كتصحيحا مشلت ا١بزء األكرب من جهد الرسوؿ، ملسو هيلع هللا ىلص، ككقتو ُب 
 عهد النبوة. 

 كإليك بياف ذلك:

 أف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص قضى ثبلاث كعشرين سنة ُب الدعوة إىل هللا. -ُ

منها ثبلث عشرة سنة ُب مكة، جلها كانت ُب الدعوة إىل ٙبقيق )ال إلو  –كىي عهد النبوة 
كحده ال شريك لو، كنبذ  كاأللوىيةابلعبادة  -تعاىل–إال هللا دمحم رسوؿ هللا( أم الدعوة إىل توحيد هللا 

 الشرؾ كعبادة األكاثف كسائر الوسطاء، كنبذ البدع كا٤بعتقدات الفاسدة.

ر سنْب ُب ا٤بدينة، ككانت موزعة بْب تشريع األحكاـ، كتثبيت العقيدة، كا٢بفاظ كمنها عش
عليها، كٞبايتها من الشبهات، كا١بهاد ُب سبيلها، أم أف أغلبها ُب تقرير عقيدة التوحيد كأصوؿ 
الدين، كمن ذلك ٦بادلة أىل الكتاب، كبياف بطبلف معتقداهتم احملرفة، كالتصدم لشبهاهتم كشبهات 

 افقْب، كصد كيدىم لئلسبلـ كا٤بسلمْب، ككل ىذا ُب ٞباية العقيدة قبل كل شيء.ا٤بن

فهي علما كعمبل  – فأم دعوة ال تويل أمر العقيدة من االىتماـ كما أكالىا رسوؿ هللا، ملسو هيلع هللا ىلص
 انقصة.

ٌب يكوف الدين هلل كحده، أف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص إ٭با قاتل الناس على العقيدة )عقيدة التوحيد( ح -ِ
تلك العقيدة ا٤بتمثلة ُب شهادة أف ال إلو إال هللا كأف دمحما رسوؿ هللا، على الرغم أف سائر ا٤بفاسد 
كالشركر كانت سائدة ُب ذلك الوقت، كمع ذلك فإف رسوؿ هللا، ملسو هيلع هللا ىلص، جعل الغاية من قتاؿ الناس 

قاؿ، ملسو هيلع هللا ىلص: ))أمرت أف أقاتل الناس حٌب يشهدكا أف ال إلو إال ٙبقيق التوحيد، كأركاف اإلسبلـ، فقد 
، كأف دمحما رسوؿ هللا، كيقيموا الصبلة كيؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مُب دماءىم إال ٕبق هللا

 .اإلسبلـ، كحساهبم على هللا((

كىذا ال يعِب أف رسوؿ هللا، ملسو هيلع هللا ىلص، مل يباؿ ابألمور األخرل، من الدعوة إىل الفضائل كاألخبلؽ 
)من اآلاثـ كالكبائر كالراب كالزان  –ا٢بميدة، من )الرب كالصلة كالصدؽ كالوفاء كاألمانة(. كترؾ ضدىا 
أصوؿ االعتقاد، ألنو يعلم كىو  كالظلم كقطيعة الرحم(. كحاشاه ذلك، لكنو جعلها ُب مرتبة بعد
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القدكة، ملسو هيلع هللا ىلص، أف الناس إذا استقاموا على دين هللا كأخلصوا لو الطاعة كالعبادة حسنت نياهتم 
كأعما٥بم، كفعلوا ا٣بّبات كاجتنبوا ا٤بنهيات ُب ا١بملة، كأمركا اب٤بعركؼ حٌب يسود بينهم كيظهر، كهنوا 

يسود. إذف فمدار ا٣بّب على صبلح العقيدة، فإذا صلحت استقاـ عن ا٤بنكر حٌب ال يظهر كال 
الناس، على ا٢بق كا٣بّب، كإذا فسدت فسدت أحواؿ الناس، كاستحكمت فيهم األىواء كاآلاثـ، 

))أال كإف ُب ا١بسد  ،كسهلت عليهم ا٤بنكرات، كإىل ىذا يشّب ا٢بديث الصحيح عن النيب، ملسو هيلع هللا ىلص
 (.ِ(()، كإذا فسدت فسد ا١بسد كلو، أال كىي القلبا١بسد كلو مضغة إذا صلحت صلح

فالرسوؿ، ملسو هيلع هللا ىلص، ابإلضافة إىل كونو دعا إىل إخبلص الدين هلل، كقاتل الناس حٌب يشهدكا بكلمة 
ىل ٝبيع األخبلؽ الفاضلة، ٝبلة كتفصيبل، كينهى عن ضدىا، اإلخبلص، فإنو، ملسو هيلع هللا ىلص، كاف يدعو إ

 ٝبلة كتفصيبل.

إصبلح دنيا الناس، إ٭با كاف  كعلى التوحيد،ككما اىتم، ملسو هيلع هللا ىلص، إبصبلح الدين كالقياـ أبمر  
و ذلك كلو ُب مرتبة دكف االىتماـ أبمر التوحيد كإخبلص الدين هلل كحده، كىذا ما ٯبهلو أك يتجاىل

من الناس فما قامت ا٤بعارؾ اإلسبلمية كالفتوحات ا٤بباركة اال ألجل صبلح العقيدة اإلسبلمية  أحد
 كاألخبلؽ الفاضلة كصبلح القلوب كاألحواؿ كالدنيا كاآلخرة 

إذ أتملنا القرآف الكرًن، ا٤بنزؿ على رسوؿ هللا، ملسو هيلع هللا ىلص، رٞبة للعا٤بْب كمنهاجا للمسلمْب إىل  -ّ
ـ الدين، كجدان أف أغلبو ُب تقرير العقيدة كتقرير أصو٥با، كٙبرير العبادة كالطاعة هلل كحده ال شريك يو 

 لو، كاتباع رسولو، ملسو هيلع هللا ىلص.

فإف أكؿ شيء نزؿ بو القرآف، كأمر هللا رسولو، ملسو هيلع هللا ىلص، أف يفعلو ىو أف يكرب هللا تعاىل كيعظمو 
من الشرؾ، كأف يتطهر من اآلاثـ كالذنوب كغّبىا، كيهجر ما ىم عليو من  كحده، كأف ينذر الناس

 عبادة األصناـ، كيصرب على ذلك كلو، قاؿ هللا تعاىل:

اي أيها ا٤بدثر قم فأنذر كربك فكرب كثيابك فطهر كالرجز فاىجر كال ٛبنن تستكثر كلربك فاصرب 
 [.ٕ-ُ]ا٤بدثر: 
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ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص سائر العهد ا٤بكي، لتثبيت العقيدة كتقريرىا، ٍب استمر القرآف الكرًن، يتنزؿ على رسو 
 كالدعوة إىل إخبلص العبادة كالدين هلل كحده، كاتباع رسولو، ملسو هيلع هللا ىلص.

لذلك ٪بد أف أغلب آايت القرآف الكرًن ُب العقيدة: إما بصريح العبارة، كإما ابإلشارة، حيث 
كإخبلص العبادة هلل كحده، كتوحيد الربوبية كاأل٠باء  األلوىيةرير توحيد إف معظم القرآف جاء ُب تق

كالصفات كأصوؿ اإلٲباف كاإلسبلـ، كأمور الغيب كالقدر خّبه كشره، كاليـو اآلخر، كا١بنة كأىلها 
 كنعيمها، كالنار كأىلها كعذاهبا، )الوعد كالوعيد(، كأصوؿ العقيدة تدكر على ىذه األمور.

اء أف القرآف: ثلث أحكاـ، كثلث أخبار، كثلث توحيد. كىذا ما فسركا بو قوؿ كقد ذكر العلم
 (.ّ(( )النيب، ملسو هيلع هللا ىلص: ))قل ىو هللا أحد تعدؿ ثلث القرآف

 [ اشتملت على أعظم التوحيد كالتنزيو هلل تعاىل.ُفإف قل ىو هللا أحد ]اإلخبلص: 

ت األحكاـ ال ٚبلو من ذكر للعقيدة كأصوؿ الدين، كذلك من خبلؿ ذكر أ٠باء هللا كآاي
 كصفاتو، كطاعتو كطاعة رسولو، ملسو هيلع هللا ىلص كذكر حكم التشريع... ك٫بو ذلك.

ككذلك آايت األخبار كالقصص أغلبها ُب اإلٲباف كاالعتقاد، كذلك من خبلؿ أخبار ا٤بغيبات 
 ك٫بو ذلك.كالوعيد كاليـو اآلخر، 

كهبذا يتحقق القوؿ: أبف القرآف الكرًن، ىو ا٥بادم إىل الٍب ىي أقـو إىل يـو القيامة، كغالب 
آايتو ُب تقرير العقيدة كالدعوة إليها كالدفاع عنها كا١بهاد ُب سبيلها. كلقد كاف منهاجا كطريقا سلكو 

 .الصحابة مهنع هللا يضر أٝبعْب

 والعمل بو. : حجية قول الصحايبثاينال طلبادل
 الصحابً.تعرٌف  األول: فرعال

كقد درس أقوا٥بم ا٢بافظ ابن حجر ُب  كٙبديده، الصحايب،اختلفت أقواؿ أىل العلم ُب تعريف 
 تغِب عن دراسة غّبه.  كافية،دراسة  )اإلصابة(مقدمة كتابو 
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و مؤمنا بملسو هيلع هللا ىلص من لقي النيب  الصحايب:ما كقفت عليو من ذلك أف  :) كأصحقاؿ رٞبو هللا 
 اإلسبلـ.كمات على 

كمن غزا  يرك،أك من مل  عنو،كمن ركل  قصرت،أك  لو،من طالت ٦بالستو  لقيو:فيدخل فيمن 
 كمن مل يره لعارض كالعمى.  ٯبالسو،كمن رآه كلو مل  يغز،معو أك مل 

 إذا مل ٯبتمع بو مرة أخرل.  ذلك،كلو أسلم بعد  كافرا،كٱبرج بقيد اإلٲباف من لقيو  

كيدخل ُب  البعثة،كمن لقيو من مؤمِب أىل الكتاب قبل   بغّبه،ٱبرج من لقيو مؤمنا  بو، كقولنا:
ٍب  بو،من لقيو مؤمنا  اإلسبلـ،كمات على  بقولنا:كل مكلف من ا١بن كاإلنس.. كخرج   بو، قولنا:

سػواء  ٲبوت،من ارتد كعاد إىل اإلسبلـ قبل أف  فيو،.. كيدخل .كالعياذ ابهلل ردتو،ارتد كمات على 
 (ُ)ا٤بعتمد(كىذا ىو الصحيح  ال،مرة أخرل أـ ملسو هيلع هللا ىلص اجتمع بو 
 االعتماد.حجٌة ألوال الصحابة فً مسائل  الثانً: فرعال

كتقدًن فتاكاىم على  الفقو،ٕبث أىل العلم قدٲبا مسألة االحتجاج بقوؿ الصحايب ُب مسائل 
أفرد ٥با ا٢بافظ كقد  األصوؿ،كىي مسألة أصولية مبحوثة ُب كثّب من كتب  بعدىم،فتاكل من 

كٕبثها ا٢بافظ ابن قيم ا١بوزية ٕبثا  "." إٝباؿ اإلصابة ُب أقواؿ الصحابة ٠باه:العبلئي مصنفا خاصا 
 .(ِ)"ُب كتابو " إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب  مستفيضا،مطوال 

فتختلف عن مسألة االحتجاج ، كأما مسألة االحتجاج أبقواؿ الصحابة ُب مسائل االعتقاد 
لكن ُب مسائل ، كاختلفوا فيها كثّبا، ألف الصحابة اجتهدكا ُب مسائل الفقو، وا٥بم ُب مسائل الفقوأبق

كال ٕباؿ ، كٗبا بينو ٥بم من معاين القرآف، ملسو هيلع هللا ىلصاالعتقاد إ٭با يقولوف فيها ٗبا ٠بعوه من رسوؿ هللا 
بل مسائل االعتقاد ، مأف يتكلموا ُب االعتقاد ٗبحض آرائه اليجَبئو لبلجتهاد فيها فما كاف الصحابة 

                                                           

دفر فضجيو  : فضش شون، أ سا بؽ     بؽ  جن أبؾ فضلزو  فض دو بلر  فضذو    : فضسؤض ، ف فإلص بة    كسييز فضرح بة( ٔ) 
 (. ٗٔٔ/ٚ) ٛ:  اد فألجزفل،     دمحم فضبج و  : كح يق، ٕٔٗٔ، فضظب ة فألوض ، بينو  –

  ) دمحم بووؽ أبوو  بموون بووؽ أبووؾب بووؽ سوو ا شووس  فضووابؽ فبووؽ ؾووةؼ فضجؾزقووة: فضسؤضوو ، إ ووبلم فضسووؾق يؽ  ووؽ رب فض وو ضسيؽ( ٕ) 

ةؼ: كح يق(، هؤ٘ٚ  مٜٜٔٔ -هو ٔٔٗٔ، فألوض : فضظب ة، بينو  -دفر فضكي  فض  سةة : فضش شن، دمحم  با فضدبلم إبنـف

(ٔٔٚ/ٗ- ٔٙٚ .) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
٣2 

أك ما فهموه من الكتاب كالسنة كأقوا٥بم ، ملسو هيلع هللا ىلصفهم قالوا ٗبا ٠بعوه من النيب ، مبينة ُب الكتاب كالسنة
 ُب مسائل االعتقاد ال ٚبرج عن ثبلثة أقساـ :

 القسم األول: 

 قوال هنع هللا يضر كأف يقوؿ ابنك مسعود،  من ركاية صحايب آخرملسو هيلع هللا ىلص أقوا٥بم الٍب ثبت نصها عن النيب 
كىذه األقواؿ أٮبيتها ملسو هيلع هللا ىلص كيثبت من طريق غّبه من الصحابة مرفوعا إىل النيب ، ال يثبت عنو إال موقوفا

فهو ٰبدث التابعْب ٗبا فهمو من قوؿ النيب ، ملسو هيلع هللا ىلصعظيمة جدا ؛ ألهنا ٛبثل فهم الصحايب لقوؿ النيب 
راد من اآلية أك من قوؿ النيب كُب ىذا رد على من يزعم أنو ا٤ب، فيذكره من غّب ٙبريف ٤بعناه البْب، ملسو هيلع هللا ىلص
فهموا منو ، ملسو هيلع هللا ىلصك٠بعوا ا٣بطاب من النيب ، خبلؼ ما قالو أىل السنة ؛ ألف من نزؿ عليهم القرآفملسو هيلع هللا ىلص 

إذ لو كاف ا٤براد ، فبل كجو لتحريف معُب اآلايت كاألحاديث على غّب ما قالو الصحابة، ما قالوه لنا
كما بْب ٥بم معُب الظلم ،  ملسو هيلع هللا ىلصلبينو ٥بم النيب ، خبلؼ ما فهمو الصحابةملسو هيلع هللا ىلص من اآلايت كأقواؿ النيب 

فبْب ٥بم ، ففهم الصحابة أف ا٤براد أم ظلم، «الذين آمنوا كمل يلبسوا إٲباهنم بظلم » : ُب قولو تعاىل
   (ُ)الشرؾ: أف ا٤براد ابلظلمملسو هيلع هللا ىلص النيب 

األ٠باء  الواردة ُب –كُب ىذا رد على كل أىل البدع الذين ادعػوا أف ا٤براد ابلنصوص الشرعية 
فأك٥با أتكيبل بدعيا ال مستند  ظاىرىا،خبلؼ  –كالصفات كاإلٲباف كغّبىا من مسائل االعتقاد 

  أتكيل.قالوه بفهمهم الصحيح من غّب ملسو هيلع هللا ىلص  هللابينما صحابة رسوؿ  فيو،شرعي ٥بم 

 الثاين:القسم 

                                                           

أبش  ال ، ي  رسؾل هللا: ق ش { فضذبؽ آرشؾف وضؼ ب بدؾف إيس ر ؼ بغ ؼ} ضس  رزضت: ) شخ ق ل  ؽ  با هللا بؽ رد ؾد رض  هللا( ٔ) 
يوو  بشوو  ال } أو ضووؼ كدووس ؾف إضوو  قووؾل ض سوو ن البشووخ، بذوونك، ضووؼ ب بدووؾف إيسوو ر ؼ بغ ووؼ: ضووة  كسوو  ك ؾضووؾن : قوو ل؟ يغ ووؼ رلدووخ

 ( ٕٗٔ) ورد ؼ( ٖٔٛٔ) أخنجخ فضبخ ر  {(. كذنك ب هلل إن فضذنك ضغ ؼ  غةؼ
 (. وغينهس 
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 ذلك،بلئكة ك٫بو كإخبارىم عن أشراط الساعة كالفػًب كا٤ب  الغيب،أقوا٥بػم الػٍب قالوىا ُب أمور  
كىذه األقواؿ إذا كاف قائلها ال يعرؼ عنو األخذ عن مسلمة أىػل الكتاب فلها حكم الرفع إىل النيب 

 .(ُ)كأقواؿ أيب بكر الصديق كعمر الفارؽ كابن مسعود هنع هللا يضر  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 فإف كاف قولو،فهذا ينظر ُب  الكتاب،كأما إذا كاف قائلها ٩بن عرؼ ابألخذ عن مسلمة أىل 
 عليو،كأما إذا مل يكن ُب السنة ما يدؿ  ،ملسو هيلع هللا ىلصفلو حكم الرفع إىل النيب  قولو،ُب السنة ما يدؿ على 

بن عمرك بن  عبد هللاكركاية   الكتاب،فهذا ٰبمل على أف الصحايب أخذه من بعض مسلمة أىل 
 عن  ككركاية ابن عباس كأيب ىريرة هنع هللا يضر مغازيو،العاص عن كتب أىل الكتاب الٍب أصاهبا ُب بعض 

  األحبار.كعب 

بل ىي ٩با أخذكه عن أىل الكتاب  الصحابة،كىذه األقواؿ ُب حقيقتها ليست من أقواؿ  
ابإلسرائيليات، كإ٭با تعرؼ ٗبشاهبتها ُب أسلوهبا  الكتاب،كلكنهم مل يصرحوا بركايتها عن أىػل  كنقلوه،
 كركد ما يدؿ على صحتها من السنة. كعدـ

قل هبا الصحابة إال لثقتهم ٗبن حدثهم من مسلمة أىل الكتاب أنو ال يكذب كىذه األقواؿ مل ي
بل ، كال يكوف ُب النصوص الشرعية ما ٱبالفو، ُب نقلو كأف القوؿ الذم ذكره ليس ٩با طالو التحريف

، كىذا دليل على أهنم يركف صحة ما أخذكه عنهم، فيقولوف بو، قد يكوف فيو ما يدؿ على صحتو
كاف غشا ٤بن أخذ ،  ألهنم إذ مل يفعلوا ذلك، (ّ)أك شكهم فيو، (ِ)ف يبينوا فساد قولوكإال للزمهم أ

يقولوف ٗبثل ، عنهم العلم من التابعْب، كلذلك ٪بد التابعْب الذين تلقوا العلم عن أمثاؿ ىؤالء الصحابة
 لم.أع أبمانتهم كهللاٗبا ٠بعوه من الصحابة كمعرفتهم  عنها لتقتهمكال ٱبرجوف ، أقوا٥بػم

  الثالث:القسم 

                                                           

 ( ۷۲ص) وقا بيشت سب  إدخ ل هذه فألقؾفل    فضبحر( ٔ) 
وضكشوخ رؾسوو  ، ضوة  هووؾ رؾسو  ربوو  بشو  إسوونف ي ، أن رؾسو  فضووذ  ض و  فضخزوون –روؽ فضيوو ب يؽ  -ز وؼ روؾف فضبموو ض  ( ٕ) 

  سيوووا وفضسشيخووو  ض بوووا بوووؽ( ٜٗٗٗ) وفض رووووة روووذكؾر   ووو  صوووحةا فضبخووو ر  ،  كذبوووخ فبوووؽ عبووو س ورد   ةوووخ، آخووون غيووونه
 (. ۷۷۹۱۲) وفضدشؽ فضكبنى ض شد  ی( ٜٙٔ)

 (. ٕٖٗ) وفألثن ييك  بنقؼ(..( وقز ؼ أه  فضكي ب) ك ؾل فبؽ رد ؾد    أثن ذكنه( ٖ) 
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ككاف القوؿ  آخر،من ركاية صحايب ملسو هيلع هللا ىلص كمل يثبت مرفوعا إىل النيب  االعتقاد،ما قالوه ُب مسائل 
كىو  الشرعية(كىذا ما يسمى بػ )فهم الصحابة للنصوص  الشرعية،٩با ٲبكن استنباطو من النصوص 

 .-إف شاء هللا  -حجة شرعية ٯبب اتباعها كما سيأٌب بيانو 

 هبا.اخلالفة الراشدة وعقيدة أىل السنة واجلماعة  ثالث:ال طلبادل
 الراشدة:األول: الخالفة االسالمٌة  فرعال

ىي ٝبع األمة على أمر كاحد كرأم كاحد كذلك بَبئيس خليفة ٥بم ٯبمعوا عليو، يقودىم كيتوىل 
ىل هللا كرعاية الناس أمرىم ُب شؤكف حياهتم الدينية كالدنيوية، كعليو ٙبمل ا٤بسؤكلية كاملة ُب الدعوة إ

كحفظ دينهم كأمور دنياىم، فا٣ببلفة ُب االصطبلح اإلسبلمي تعِب القيادة اإلسبلمية ك٠بيت خبلفة 
ألف الذم يتوالىا ٱبلف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ُب قيادة الناس كإدارة شؤكهنم، كترل فئة من علماء ا٤بسلمْب أف 

ب بذلك اتباع ا٣بليفة الذم ىو إماـ للمسلمْب ٝبيعا، كقاؿ طاعتو كاجبة سواء كاف برا أـ فاجرا، كج
: "اإلمامة: موضوعة ٣ببلفة النبوة ُب حراسة الدين كسياسة الدنيا "، ككلما -رٞبو هللا-ا٤باركدم 

اتسعت رقعة ا٤بنطقة ا١بغرافية كلما كاف لزاما تعيْب خليفة لكل قطر من األقطار، فمطالب الناس 
  ابتساع ا٤بكاف ككثرة الناس كعظم ٞبل ا٥بم.تتزايد كا٤بسؤكلية تكرب

فإف ا٣ببلفة اإلسبلمية كٝبع األمة ٙبت سلطاف كاحد ٰبكمهم بشرعة هللا على منهاج النبوة، 
مطلب عزيز يرنو إليو كل مسلم ُب ىذه ا٢بياة، كىو من أعظم مقاصد اإلسبلـ، كأ٠بى صور الوحدة 

  تعاىل: }كإف ىػ ذه أمتكم أمة ك حدة كأان ربكم فوتقوف{كاالعتصاـ الٍب أمر هللا كرسولو هبما؛ قاؿ هللا
[، كقاؿ صلى هللا َُّ[، كقاؿ: }كاعتصموا ٕببل هللا ٝبيعا كال تفرقوا{ ]آؿ عمراف:ُٓ]ا٤بؤمنوف:

تعبدكه كال تشركوا بو شيئا،  أف لكم ثبلاث، فّبضى لكم ثبلاث كيكره لكم يرضى هللا عليو كسلم: ))إف
 َ(ُُٕٓٝبيعا كال تفرقوا...(( ركاه مسلم ) هللا كأف تعتصموا ٕببل

 كقد أٝبع العلماء على كجوب تنصيب إماـ كاحد للمسلمْب، نقل اإلٝباع على ذلك: 
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 .(ّ)عياض كالقاضي (ِ)ا١بويِبا٤بعايل  كأبو (ُ)ا٤باكردم

د فعلى ىذا يكوف مقصد ا٣ببلفة كاإلمامة إقامة ا٤بصاّب الدينية كالدنيوية، كٙبقيق ىذا ا٤بقص
ٲبكن أف يقيمو حاكم مسلم ُب كل قطر من أقطار ا٤بسلمْب كليس ٜبة خبلفة، كلو السمع كالطاعة 

 حينئذ على من كاف ٙبت إمرتو، أك داخبل ٙبت حكم كاليتو، كإف مل تكن إمامتو إمامة عظمى.

ٍب كقد كانت ا٣ببلفة الراشدية، أك دكلة ا٣بلفاء الراشدين، ىي أكىل دكؿ ا٣ببلفة اإلسبلمية ال
يونيو سنة  ٕىػ، ا٤بوافق فيو ُُربيع األكؿ سنة  ُِقامت عقب كفاة الرسوؿ دمحم يـو االثنْب 

بل قائم على الشورل، عكس دكؿ  كراثيا،ـ، كىي دكلة ا٣ببلفة الوحيدة الٍب مل يكن ا٢بكم فيها ِّٔ
 ا٣ببلفة.

 الراشدة:الثانً: ممٌزات الخالفة  فرعال

مل  إهنان ا٣بلفاء الراشدين األربعة متميزة ابلبساطة حيث كانت ا٣ببلفة الراشدة كىي ُب زم
 تتطرؽ لبلختبلط بْب الببلد البعيدة، ككانت تتميز ببعض ا٤بميزات كىي:

كاف مبدأ اختيار ا٣بلفاء ُب ذلك العصر مبِب على الشورل حيث كاف البد أف يبايع   - ُ
 الشعب ا٣بليفة لتويل أمور الببلد.

 وؿ ملسو هيلع هللا ىلص.كانوا من صحابة الرس  - ِ

                                                           

أبوووؾ فضحدوووؽ   ووو  بوووؽ دمحم بوووؽ  بيووو  : فضسؤضووو ، ٘ٔفبوووؾ فضحدوووؽ   ووو  بوووؽ دمحم فضسووو ورد ل  ووو  فأل مووو م فضدووو ظ رةة ص ( ٔ) 
 ٕٙٓٓ - ٕٚٗٔ: سشة فضشذن، رل نس   نسة ك ر ة:   ضة فضل نسة، ج دأ سا : فضسح ق، فضبرن  فضس ورد 

 با فضس ػ بوؽ  بوا هللا بوؽ بؾسو  بوؽ : فضػة ث  غة ا فألرؼ    فضية ا فضغ ؼ فضسؤض : فضكي ب ٘ٔ   غة ِا فألرؼ ص( ٕ) 
: فض غوةؼ فضواب  فضش شون  بوا: فضسح وق( هووٛٚٗ: فضسيؾ  ) فضس    بإر م فضحنريؽ، ركؽ فضابؽ، أبؾ فضس  ض ، دمحم فضجؾقش 

 هؤٓٗٔ، فضث رةة: رميبة إر م فضحنريؽ فضظب ة
: َشْنُ  َصِحةا ُرْدوِ ِؼ ِض َ  ِضو  ِعَةو ض فضُسَدوِس  ِإكَسو ُل فضُسْ ِ وِؼ بَلَؾفِ وِا ُرْدوِ ؼ فضسؤضو : فضكي ب( ٕٕٓ/ٙ)    إكس ل فضس  ؼ( ٖ) 

فضواكيؾر يْحَيو  : فضسح وق( هووٗٗ٘: فضسيوؾ  ) أبوؾ فضلزو ، عة ض بؽ رؾس  بؽ عةو ض بوؽ  سونون فضةحروب  فضدوبي 
  ٛ: م  اد فألجزفل ٜٜٛٔ -هو  ٜٔٗٔ، فألوض : ررن فضظب ة، دفر فضؾ  ل ض ظب  ة وفضشذن وفضيؾزقع: ِإْسَس ِ ي  فضش شن
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مل ٰبتكر ا٣بليفة ُب ذلك العصر ا٣ببلفة اإلسبلمية أم إنو مل ٯبعلها ابلتوريث كىذا أدل  - ّ
لتنوع ا٣بلفاء كٛبيز كل عصر حكم فيو ا٣بليفة عن العصر السابق حيث إنو كاف يتبلشى أخطاء 

 ا٣بليفة السابق كيقـو بتعديلها.

م يقـو بعمل خطاب للناس يبلغهم فيو سياساتو الٍب سيقـو كاف كل خليفة بعد توليو ا٢بك  - ْ
 ابتباعها خبلؿ فَبة خبلفتو ك٘بميع اراء الناس ٫بو أم احتياج ٥بم من أمور حياهتم.

كاف ا٣بليفة ٰبكم ابتباع كتاب هللا تعاىل كسنة رسولو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كمل يكن أم منهم ٰباكؿ   - ٓ
نقلب عليو شعبو إضافة إىل طريقة ا٢بكم كانت منهج الرسوؿ صلى هللا ا٢بكم بغّب ذلك حٌب ال ي

 عليو كسلم، ككانوا قد أخذكه أسوة عنو.

كلكن كاف على حسب مدة حياتو ُب ا٣ببلفة أك رضا شعبو  ٧بددة،مل تكن مدة ا٣بليفة  - ٔ
 عليو، كٛبيزت ىذه الفَبة بقصر فَبة حكم ا٣بلفاء الراشدين فيها.

ؼ فإف عصر ا٣بلفاء الراشدين كاف أزىى عصور العدؿ كالرخاء كا٤بساكاة بْب كُب هناية ا٤بطا
طبقات اجملتمع، ككانت قليلة ا٣ببلفات كا٤بنازعات على ا٢بكم عكس ابقي الفَبات التالية فيما كاف 

 بعدىا.

تواىل على حكم ىذه الدكلة أربع خلفاء من كبار الصحابة، كٝبيعهم من العشرة ا٤ببشرين اب١بنة 
كعثماف بن عفاف  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضركىم: أبو بكر الصديق ك  السِب،ق ا٤بعتقد اإلسبلمي كف

 كعلي بن أيب طالب.

اشتهر ا٣بلفاء الراشدكف ابلزىد كالتواضع كعاشوا حياهتم دكف أم أهبة كبشكل ٩باثل لباقي 
د٥بم، كأهنم كلهم سواسية كال الناس، كيتفق علماء أىل السنة كا١بماعة أهنم أفضل حكاـ ا٤بسلمْب كأع

فضل ألحد على آخر، بينما ينقسم الشيعة حوؿ ىؤالء ا٣بلفاء إىل رأيْب: رأم الشيعة االثنا عشرية 
كاإل٠باعيلية الذين يعتربكف أف علي بن أيب طالب ىو األحق اب٣ببلفة كأف النيب دمحم أكصى لو هبا، 

ذا فهم يتخذكف موقفا سلبيا من الراشدين فهي من حق أىل بيت دمحم فقط كقد اغتصبت منهم، ك٥ب
 الثبلثة.
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كرأم الشيعة الزيدية القائل ٖببلفة ا٤بفضوؿ مع كجود األفضل، أم أف عليا أحق اب٣ببلفة لكنهم يقركف 
 كعمر كعثماف. أيب بكربصحة خبلفة 

ا من كذلك ظهرت خبلؿ أكاخر ىذا العهد طوائف أخرل بفعل االنقساـ الذم حصل بْب ا٤بسلمْب، منه
 ابلغ ُب حب علي بن أيب طالب كمنها من ابلغ ُب كرىو.

بلغت ا٣ببلفة الراشدة أكج اتساعها خبلؿ عهد ا٣بليفة الثالث عثماف بن عفاف، فامتدت أراضيها من شبو 
 ا١بزيرة العربية إىل الشاـ فالقوقاز مشاال، كمن مصر إىل تونس غراب، كمن ا٥بضبة اإليرانية إىل آسيا الوسطى شرقا،
كهبذا تكوف الدكلة قد استوعبت كافة أراضي اإلمرباطورية الفارسية الساسانية كحوايل ثلثي أراضي اإلمرباطورية 

 البيزنطية.
كقد كانت ىذه ا٣ببلفة الراشدة على منهاج النبوة فإف ا٣بلفاء الراشدين مهنع هللا يضر ىم ا٤بنارة الوضاءة لكل أجياؿ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ،قاؿ تعاىل:}دمحم رسوؿ هللا كالذين معو أشداء على الكفار رٞباء بينهم ا٤بسلمْب، كىم خّب صحابة رسوؿ هللا
تراىم ركعا سجدا يبتغوف فضبل من هللا كرضواان سيماىم ُب كجوىهم من أثر السجود ذلك مثلهم ُب التوراة كمثلهم 

راع ليغيظ هبم الكفار كعد هللا الذين ُب اإل٪بيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستول على سوقو يعجب الز 
 .( سورة الفتحِٗآمنوا كعملوا الصا٢بات منهم مغفرة كأجرا عظيما{ )

ككصف ا٣ببلفة ككصف الرشد ليس ٨بتصا هبؤالء األربعة فقط، فقد يكوف بعدىم من يكوف خليفة، 
 كيكوف بعدىم من يكوف راشدا.

أهنم على خبلفة راشدة على منهاج النبوة، فعن سفينة، لكنهم اتصفوا بوصف زائد على ا٣ببلفة الراشدة ُب 
النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ا٣ببلفة ثبلثوف سنة، ٍب يكوف ملكا، قاؿ: أمسك ثنتْب أبو بكر، كعشرا عمر،  ، عنموىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ُ)كاثنٍب عشرة عثماف، كستا علي مهنع هللا يضر

ثو أنو كاف مع أبيو بشّب بن سعد، ُب ا٤بسجد فجاء أبو ثعلبة كعن النعماف بن بشّب أنو حد
فقاؿ: ال، فقاؿ حذيفة بن  ا٣بلفاء؟ا٣بشِب، فقاؿ لو: اي بشّب، أٙبفظ خطبة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُب 

تكوف النبوة اليماف: كىو قاعد، أان أحفظها، فقعد إليهم أبو ثعلبة، فقاؿ حذيفة: إف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 
فيكم ما شاء هللا أف تكوف، ٍب يرفعها تبارؾ كتعاىل إذا شاء، ٍب تكوف ا٣ببلفة على منهاج النبوة 

                                                           

وروفه  -" ٚٗٙٗ، ٙٗٙٗود "وروفه أبووؾ دف -" ٕٕٔ، ٕٕٓ -٘روفه أ سووا  وو  ردووشاه " فضحووابر صووحةا: قوو ل فألضبوو ر ( ٔ) 
 - ٖ٘٘ٔ، ٖٗ٘ٔوفبؽ  بو ن  و  صوحةحخ " -" ٖٖٔ -ٗوفضظح و     رذم  فآلث ر " -" ٖ٘ -ٕفضينرذ     سششخ"
وأبوووؾ  -" ٘ٗٔٔ - ٔٚ -ٖوفضحووو كؼ  ووو  فضسدووويارك " -(. "ٕ -ٗٔٔوفبوووؽ   صوووؼ  ووو  فضدوووشة "ق  -(. روووؾفرد فضغسووو ن"

وفضبي  وو   وو  "دال وو   -(. "ٔ -ٛ -ٔروو   وو  "فضس جووؼ فضكبيوون" وفضظبنف -" ٕ -٘ٔ -ٖيحيوو  فضسؾصوو    وو  فضسغ ربووة "
 (. ٛ٘ٗ/ صٔج، )فضسمي  فإلسبلر  -ط ٓٙٗس د ة أل  دبر فضرحةحة رقؼ : فرغن، فضشبؾ 
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فتكوف ما شاء هللا أف تكوف، ٍب يرفعها إذا شاء أف يرفعها، ٍب يكوف ملكا عاضا فتكوف ملكا ما شاء 
 " (ُ)منهاج النبوة، ٍب سكت.. هللا، ٍب يرفعو إذا شاء أف يرفعو ملكا جربية، ٍب تكوف خبلفة على

 كابلرشد.  اب٣ببلفةالنيب ملسو هيلع هللا ىلصفهؤالء ا٣بلفاء األربعة الذين شهد ٥بم 

كمن ٍب يبقى ا٣بلفاء الراشدكف كسّبهتم العطرة كأايمهم النضرة منارة كضاءة لؤلجياؿ من 
 بعدىم، كيقاس عليهم أم خليفة أك حاكم من حكاـ ا٤بسلمْب.

رىم من بْب سائر عصور الدكؿ اإلسبلمية ٔبملة من ا٤بميزات الٍب ٛبيزه عن غّبه، كقد ٛبيز عص
كصار العصر الراشدم مع عصر النبوة معلما ابرزا ك٭بوذجا مكتمبل، تسعى األمة اإلسبلمية ككل 
مصلح إىل ٧باكلة الوصوؿ إىل ذلك ا٤بستول السامق الرفيع، كٯبعلو كل داعية نصب عينيو فيحاكؿ ُب 

كٯبعلو معلما من معامل التأسي كالقدكة ، رفع األمة إىل مستول ذلك العصر أك قريبا منو دعوتو
لؤلجياؿ اإلسبلمية، كمن ٍب صار كل مصلح ككل حاكم عادؿ ككل إماـ ٦بتهد يقاس هبذا العصر 
كيوزف ٗبيزانو، حٌب لقب كثّب من العلماء ا٣بليفة األموم عمر بن عبد العزيز )خامس ا٣بلفاء 

دين( ،كنسبوه إليهم، كذلك ألنو سار بسّبهتم، كسلك طريقهم، كأعاد ُب خبلفتو رغم قصرىا الراش
)مدة ا٣ببلفة سنتاف كٟبسة اشهر كاربعة اايـ( معامل هنجهم، كأحيا طريقتهم ُب ا٢بكم كاإلدارة كسياسة 

 . (ِ)الرعية

ف مثاال ٰبتذل كصدل ؛ لتكو -مهنع هللا يضر-كسوؼ نتعرؼ على بعض معامل عصر ا٣بلفاء الراشدين 
 يهتدل هبا ُب طريق الدعوة إىل هللا.

                                                           

  وفضظة ضد     "ردشاه"( ٜٚٙٛٔ: )بنقؼ( ٚٛٔٗ/  ٛ) أخنجخ أ سا    "ردشاه": فضحابر  دشخ فألضب ر  وق ل( ٔ) 
  (.ٗ/ صٔج، )فضد د ة فضرحةحة: فرغن (.ٜٕٙٚ: )بنقؼ( ٖٕٕ/  ٚ) بزفر    "ردشاه"وفض( ٜٖٗ: )بنقؼ( ٜٖٗ/  ٔ)    
وفضشوؾو  ك وذب  فألسوس ل (، بو ب  و  أروخ روؽ فضخ لو ل فضنفشوابؽ فضس وابيؽ) فرغن سين   سن بؽ  با فض زقز البؽ فضجوؾز  ( ٕ) 

دمحم بووؽ أ سووا بووؽ  ثسوو ن بووؽ َق ْيسوو ز شووس  فضووابؽ أبووؾ  بووا هللا : فضسؤضوو ، وفضووذهب  سووين أ ووبلم فضشووببلل، ٚٔ/ٕوفض غوو   
رؤسدوووة : فضش شووون، رجسؾ وووة روووؽ فضسح  ووويؽ بإشووونفف فضذوووةخ شووو ي  فألررووو ؤوط: فضسح وووق(، هووووٛٗٚ: فضسيوووؾ  ) فضوووذهب 
 ٕٓٔ/٘م ٜ٘ٛٔهو /  ٘ٓٗٔ، فضث ضثة: فضظب ة، فضنس ضة
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 الخلفاء:الثالث: مصدر التلمً لدى  فرعال

مصدر التلقي ىو الكتاب كالسنة ا٤بطهرة، كىذه قضية مهمة جدا، فما كقع التفرؽ كاالختبلؼ 
سفات ٗبصادر كمقررات خارجية من فل كزٞبوٮباإال عندما قصر ا٤بسلموف ُب فهم الكتاب كالسنة 

 َاألمم كأىواء النفوس

كالبشرية ال ٲبكن ٥با أف تتقارب كتتوحد إال إذا كحدت مصادر فهمها كتلقيها، فإف الناظر ُب 
الفلسفات البشرية كا٤بذاىب الفكرية كالسياسات العملية ٯبد بينها بوان شاسعا كاختبلفا كبّبا يصل 

لة ما بينها من اختبلؼ كتناقض، كيربأ من إىل التضاد كالتناقض، كلذلك فإنو ال سبيل لوحدهتا كإزا
،ألنو من  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النقص كا٥بول كٱبضع لو ا١بميع سول كحي هللا ا٤بنزؿ ُب كتابو كسنة رسولو 

تشريع هللا ا٣بالق لكل شيء، ا٢بكيم ا٣ببّب الذم أحاط علمو بكل شيء، قاؿ تعاىل: ))كما كاف 
(( ]البقرة:[،كقاؿ تعاىلْٔربك نسيا(( ]مرًن: [،كقاؿ: ))ككاف هللا  ِٓٓ: ))ال أتخذه سنة كال نـو

  : ا٤بلك ]    أال يعلم من خلق كىو اللطيف ا٣ببّب{  [،كقاؿ تعاىل} ِٔبكل شيء عليما(( ]النساء:
ُْ ] . 

 العمٌدة:الرابع: حماٌة جانب  فرعال

كاحملداثت ُب الدين،  لقد جاءت الشريعة بسد ابب الذرائع ا٤بؤدية إىل الشرؾ ك٧باربة البدع
ك٥بذا مل يكن ا٣بلفاء الراشدكف كظيفتهم تقف عند حفظ األمن كا٢بكم بْب الناس، بل إهنا تتعدل 
ذلك لتشمل كافة مصاّب األمة الدنيوية كاألخركية، كمن ٍب قاموا على نشر العقيدة الصحيحة كسدكا  

كل مبتدع أك   فهمو كقاكمواك اال٫براؼ ُب كافة ا٤بنافذ ا٤بؤدية إىل االبتداع ُب الدين أك النقص منو أ
:من أحدث ُب أمران ىذا ما ليس  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ رسوؿ هللا  قالت: فعن عائشة، مشكك ُب الدين،

 .(ٔ)رد منو فهو

                                                           

، (ٕٓ٘٘: )فضحوووابر رقووؼ، إذف فصووظ حؾف   ووو  صوو ا جووؾر   ضرووو ا رووندود: بوو ب، فضذووونوط: كيوو ب، صووحةا فضبخوو ر  ( ٔ) 
  (.ٕٚ( )ٜٕٓ/  ٔ) وصحةا فبؽ  ب ن(، ٜٜ٘/صٕج)
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 نذكر مناذج منها: كثًنةادلعىن  والوقائع التارخيية وادلواقف ادلنقولة عنهم يف ىذا 

كاجو ا٤برتدين بكل قوة كصبلبة كحـز  ، فقدكفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلصُب الردة بعد -هنع هللا يضرموقف الصديق 
مهادنة مانعي الزكاة رغم قلة ا١بند اإلسبلمي كمشورة كثّب من الصحابة لو بذلك  كشجاعة كرفض
 .ا٣بطابمنهم عمر بن 

صلى هللا عليو  -توُب رسوؿ هللا  ىريرة، قاؿ: ٤باأاب  هللا أفهللا بن عبد  عبيد الزىرم حدثناعن 
تقاتل الناس  بكر، كيفأاب  عمر: اي العرب قاؿمن كفر من  بعده ككفرأبو بكر هنع هللا يضر  ، ككاف-كسلم 

إلو إال  قاؿ: ال ، فمنهللاإلو إال  يقولوا: الأف أقاتل الناس حٌب  : أمرت-ملسو هيلع هللا ىلص  -كقد قاؿ رسوؿ هللا 
ألقاتلن من فرؽ بْب  : كهللاقاؿ أبو بكر هنع هللا يضر هللا؟على  ٕبقو كحسابومِب مالو كنفسو إال  هللا عصم
صلى  -و إىل رسوؿ هللا لو منعوين عناقا كانوا يؤدكن ا٤باؿ، ككهللاالزكاة من حق  كالزكاة، فإفالصبلة 

ما ىو إال أف رأيت أف هللا قد شرح صدر أيب  عمر: فوهللاعلى منعها قاؿ  ، لقاتلتهم-هللا عليو كسلم 
 .(ُ)ا٢بقبكر للقتاؿ عرفت أنو 

من كفر من  ، ككفرأبو بكر هنع هللا يضر ، كاستخلف-ملسو هيلع هللا ىلص  -توُب رسوؿ هللا  قاؿ: ٤باىريرة، كعن أيب 
أف أقاتل  : أمرت-ملسو هيلع هللا ىلص  -تقاتل الناس كقد قاؿ رسوؿ هللا  بكر: كيفعمر هنع هللا يضر أليب  العرب، قاؿ
 ٕبقو، كحسابوالو كنفسو إال مِب م هللا، عصمإلو إال  قاؿ: ال هللا، فمنإلو إال  يقولوا: الالناس حٌب 

لو  ا٤باؿ، كهللاالزكاة حق  كالزكاة، فإفألقاتلن من فرؽ بْب الصبلة  : كهللاقاؿ أبو بكر هنع هللا يضر هللا؟على 
ما ىو إال  عمر: فوهللا منعو. قاؿعلى  ، لقاتلتهم-ملسو هيلع هللا ىلص  -منعوين عقاال كانوا يؤدكنو إىل رسوؿ هللا 

 .(ِ)ا٢بقشرح صدر أيب بكر للقتاؿ عرفت أنو أف رأيت هللا 

أنو ٤با كقعت ىذه األمور أشار كثّب من الناس على الصديق أف ال  كثّب: "كا٤بقصودكقاؿ ابن  
من ٝبلة  السبلمة ككافينفذ جيش أسامة الحتياجو إليو فيما ىو أىم اآلف ٩با جهز بسببو ُب حاؿ 

كأىب أشد اإلابء إال أف ينفذ جيش  الصديق من ذلك، امتنعف عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرمن أشار بذلك 

                                                           

/  ٔ) -وصوووحةا فبوووؽ  بووو ن ( ٖٖٔ) -فضسمشوووز  -وصوووحةا ردووو ؼ( ٓٓٗٔؤٜٜٖ) -فضسمشوووز  -صوووحةا فضبخووو ر   -( ٔ) 
ٜٗٗ( )ٕٔٙ ) 

 صحةا( ٕٚٔ( )ٓ٘ٗ/  ٔ) -صحةا فبؽ  ب ن  -( ٕ) 
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من حوؿ  ٚبطفنا كالسباعكلو أف الطّب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كهللا ال أحل عقدة عقدىا رسوؿ هللا  كقاؿ: أسامة،
فجهزه كأمر ا٢برس  جيش أسامة. ا٤بؤمنْب ألجهزفكلو أف الكبلب جرت أبرجل أمهات  ا٤بدينة،

فساركا ال ٲبركف  تلك، ا٤بصاّب كا٢بالةخركجو ُب ذلك الوقت من أكرب  ينة فكافا٤بديكونوف حوؿ 
فغابوا  ما خرج ىؤالء من قـو إال كهبم منعة شديدة. كقالوا: ٕبي من أحياء العرب إال أرعبوا منهم،

ين ٍب رجعوا فجهزىم حينئذ مع األحياء الذ ٍب آبوا سا٤بْب غا٭بْب، سبعْب يوما. كيقاؿ: أربعْب يوما،
 على ما سيأٌب تفصيلو. كمانعي الزكاة، أخرجهم لقتاؿ ا٤برتدة،

كٝبع األنصار ُب  ٤با بويع أبو بكر، أبيو قاؿ: عركة، عنقاؿ سيف بن عمر عن ىشاـ بن 
 ليتم بعث أسامة. األمر الذم افَبقوا فيو قاؿ:

 ودية كالنصرانية،النفاؽ كاشرأبت اليه قبيلة، ك٪بمكقد ارتدت العرب إما عامة كإما خاصة ُب كل 
فقاؿ لو  ككثرة عدكىم، كقلتهم، -ملسو هيلع هللا ىلص  -كا٤بسلموف كالغنم ا٤بطّبة ُب الليلة الشاتية؛ لفقد نبيهم 

كليس ينبغي لك أف تفرؽ  كالعرب على ما ترل قد انتقضت بك، إف ىؤالء جل ا٤بسلمْب، الناس:
لو ظننت أف السباع ٚبطفِب ألنفذت بعث  كالذم نفس أيب بكر بيده، عنك ٝباعة ا٤بسلمْب. فقاؿ:
 كلو مل يبق ُب القرل غّبم ألنفذتو. -ملسو هيلع هللا ىلص  -أسامة كما أمر بو رسوؿ هللا 

عائشة  كعمرة عنحديث القاسم  عائشة كمن أبيو عن عركة عنكقد ركم ىذا عن ىشاـ بن 
أصحاب  كصار رتدت العرب قاطبة كاشرأب النفاؽا -ملسو هيلع هللا ىلص  -تعِب رسوؿ هللا  -:"٤با قبض  (ُ)قالت
ما اختلفوا ُب شيء نقطة إال طار أيب بعليائها  حفش فوهللاكأهنم معزل مطّبة ُب   -ملسو هيلع هللا ىلص  -دمحم 

أحوزاي كاف كهللا  قالت: سبلـ،من رأل عمر علم أ٭با خلق غناء لئل فقالت: ذكرت عمر، كغنائها ٍب
 "."  (ِ)كحده قد أعد لؤلمور أقراهنا نسيج

 النفاؽ اب٤بدينة، العرب كاشرأبفارتدت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسوؿ هللا  قالت: "قبض كعن عائشة اهنع هللا يضر
 ٕبظها كغنائها فوهللا ما اختلفوا ُب نقطة إال طار أيب فلو نزؿ اب١بباؿ الراسيات ما نزؿ أبيب ٥باضها،

                                                           

 صحةا( ٕٙٛ) أِلَِب  َبْكٍن فضِذ ِ ِ  ِّ  فْضَلَؾفِ ِا فضِذِ يُن ِب ْضَػْةبَلِرِة  ِ ( ٔ) 
: كح يوق(، هووٗٚٚ  ) أبوؾ فضلوافل إسوس  ي  بوؽ  سون بوؽ كثيون فض نشو  فضبرون  ثوؼ فضارذو  : فضسؤض ، فضبافية وفضش  ية( ٕ) 

 -هوو  ٛٔٗٔ، فألوض : فضظب ة، دفر هجن ض ظب  ة وفضشذن وفضيؾزقع وفإل بلن: فضش شن،  با هللا بؽ  با فضسحدؽ فضينك 
 ( ٖٖ٘/  ٙ) مٖٕٓٓهو / ٕٗٗٔ: سشة فضشذن، م ٜٜٚٔ
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كهللا  اإلسبلـ كافرأل ابن ا٣بطاب عرؼ أنو خلق غناء  ىذا: كمنتقوؿ مع  اإلسبلـ ككانتُب 
  (ُ)أعد لؤلمور أقراهنا " كحده قدأحوذاي نسيج 

 كثٌرة: عمر بن الخطاب  رضً هللا عنهالخامس: موالف  فرعال

أف صبيغا العراقى  انفع موىل عبد هللا:فعن  شديدا على أىل األىواء كالبدع،-هنع هللا يضر-فقد كاف 
بو عمرك بن العاص إىل  مصر، فبعثأجناد ا٤بسلمْب حٌب قدـ  ُبجعل يسأؿ عن أشياء من القرآف 

 قاؿ عمر: الرحل. ُب أين الرجل؟ قاؿ: فلما أاته الرسوؿ ابلكتاب فقرأه فقاؿ: عمر بن ا٣بطاب،
عمر  ٧بدثة. فأرسلتسأؿ  أاته بو فقاؿ عمر:ف أبصر أيكوف ذىب فتصيبك مُب بو العقوبة ا٤بوجعة.

 برأ فدعاعاد لو ٍب تركو حٌب  برأ، ٍبتركو حٌب  ٍب دبرهإىل رطائب من جريد فضربو هبا حٌب ترؾ ظهره 
فقد  تداكيِبكنت تريد أف   ٝبيبل كإفقتبل  إف كنت تريد قتلى فاقتلِب فقاؿ صبيغ: لو، قاؿبو ليعود 

فاشتد  ٯبالسو أحد من ا٤بسلمْب. أال :األشعرمكتب إىل أىب موسى لو إىل أرضو ك  برأت. فأذفكهللا 
فكتب عمر أف ائذف للناس  أف قد حسنت ىيئتو. فكتب أبو موسى إىل عمر: ذلك على الرجل،

  .(ِ)ٗبجالستو

إين أعلم أنك حجر ال فقاؿ  أنو جاء إىل ا٢بجر األسود فقبلو، -رضى هللا عنو  -كعن عمر 
  .(ّ)قبلتكيقبلك ما  -ملسو هيلع هللا ىلص  - النيبكلوال أىن رأيت  ،تضر كال تنفع

كإبعاد ألم اعتقاد ينشأ عند بعض  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فهذا دليل كاضح على ا٤بتابعة الدقيقة لرسوؿ هللا 
 الناس أبف ا٢بجر ينفع أك يضر بذاتو.

عمر بن أمر " ٠بعت عيسى بن يونس مفٍب أىل طرسوس يقوؿ: بن كضاح قاؿ:كقاؿ دمحم 
انوا يذىبوف فقطعها ألف الناس ك ،-ملسو هيلع هللا ىلص  -بقطع الشجرة الٍب بويع ٙبتها النيب  ا٣بطاب  هنع هللا يضر

                                                           

َشُؽ فْضُكْبَنى ِضْ َبْي ِ  ِّ ( ٔ)   صحةا( ٜٖٗ٘ٔ) فضدل
 صحةا ضغينه( ٓ٘ٔ) -فضسمشز  -سشؽ فضافرر  -( ٕ) 
  (.ٜٚ٘/ٕ، )(ٕٓ٘ٔ) ، رقؼ فضحابر:ر  ذكن    فضحجن فألسؾد :ب ب الحج :كتاب ،صحةا فضبخ ر   -( ٖ) 
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عن  كىو عندان من حديث ابن عوف، خاؼ عليهم الفتنة "قاؿ عيسى بن يونس: ؼ فيصلوف ٙبتها،
 .(ُ)عمرفقطعها  انفع أف الناس كانوا أيتوف الشجرة،

 قاؿ: كاف الناس أيتوف الشجرة الٍب يقاؿ ٥با شجرة الرضواف فيصلوف عندىا" قاؿ: كعن انفع،
  (ِ)فأكعدىم فيها كأمر هبا فقطعت " عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرفبلغ ذلك 

فً سد باب الفتنة  -رضً هللا عنه-عثمان  السادس: مولف فرعال

 واالختالف فً المرآن الكرٌم:

ُب فتح  ثماف ككاف يغازم أىل الشأـأف حذيفة بن اليماف، قدـ على ععن أنس بن مالك ،:
اي أمّب  فقاؿ حذيفة لعثماف: فأفزع حذيفة اختبلفهم ُب القراءة، كأذربيجاف مع أىل العراؽ، أرمينية،
فأرسل عثماف إىل  بلؼ اليهود كالنصارل،قبل أف ٱبتلفوا ُب الكتاب اخت أدرؾ ىذه األمة، ا٤بؤمنْب،
ٍب نردىا إليك "،فأرسلت هبا حفصة إىل  "أف أرسلي إلينا ابلصحف ننسخها ُب ا٤بصاحف، حفصة:
كعبد الرٞبن بن ا٢بارث بن ىشاـ  كسعيد بن العاص، كعبد هللا بن الزبّب، فأمر زيد بن اثبت، عثماف،

إذا اختلفتم أنتم كزيد بن اثبت ُب الثبلثة: "يْب فنسخوىا ُب ا٤بصاحف "،كقاؿ عثماف للرىط القرش
نزؿ بلساهنم "ففعلوا حٌب إذا نسخوا الصحف ُب  فإ٭با شيء من القرآف فاكتبوه بلساف قريش

ٗبا سواه من  نسخوا كأمركل أفق ٗبصحف ٩با   إىل حفصة كأرسلعثماف الصحف إىل  ا٤بصاحف رد
 اثبت ٠بعخارجة بن زيد بن  شهاب: كأخربينٰبرؽ قاؿ ابن  مصحف أفالقرآف ُب كل صحيفة أك 

صلى  -كنت أ٠بع رسوؿ هللا   ا٤بصحف قدآية من األحزاب حْب نسخنا  قاؿ: "فقدتزيد بن اثبت 
ا٤بؤمنْب رجاؿ  األنصارم: منزٲبة بن اثبت فوجدانىا مع خ هبا فالتمسناىايقرأ  -هللا عليو كسلم 

 . (ّ)صدقوا ما عاىدكا هللا عليو فأ٢بقناىا ُب سورهتا ُب ا٤بصحف "

                                                           

 صحةا رنس ( ٓٓٔ) فْضِبَاُا اِلْبِؽ َوِض  ٍ ( ٔ) 
 فضبغافد  فضس ونوف بو بؽ سو ا، فضبرن  ، أبؾ  با هللا دمحم بؽ س ا بؽ رشةع فض  شس  ب ضؾالل: ض فضسؤ ، فضظب    فضكبنى ( ٕ) 

 -هوووو  ٓٔٗٔ، فألوضوو : فضظب وووة، بيوونو  -دفر فضكيوو  فض  سةوووة : فضش شوون، دمحم  بوووا فض وو در  ظووو : كح يووق(، هوووٖٕٓ  )
 صحةا رنس ( ٛٗ٘ٔ) م ٜٜٓٔ

  (.ٛٛٗٔ/ٗ)(،  ٖٕٖٛ، رقؼ فضحابر: )ب ب غزو  أ ا، كي ب: فضسغ ز ، صحةا فضبخ ر   -( ٖ) 
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 ،أرسل إيل أبو بكر الصديق رضواف هللا عليو مقتل أىل اليمامة قاؿ: ،(ٔ)كعن زيد بن اثبت
إف القتل قد استحر  فقاؿ: إف عمر جاءين، فقاؿ أبو بكر: فإذا عمر رضواف هللا عليو جالس عنده،

كإين  كإين أخشى أف يستحر القتل ُب ا٤بواطن كلها فيذىب من القرآف كثّب، يـو اليمامة بقراء القرآف،
عمر: ؟ فقاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  - كيف أفعل شيئا مل يفعلو رسوؿ هللا قلت: قاؿ: أرل أف أتمر ٔبمع القرآف،

ُب  عمر، كرأيتيزؿ يراجعِب ُب ذلك حٌب شرح هللا صدرم للذم شرح لو صدر  خّب، فلمكهللا  ىو
كنت تكتب الوحي لرسوؿ   نتهمك، كقد عاقل، الشاب  بكر: إنكيل أبو  رأل، فقاؿذلك الذم 

 فتتبع القرآف فاٝبعو. -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا 

 لو كلفِب نقل جبل من ا١بباؿ ما كاف أثقل علي ٩با أمرين بو من ٝبع القرآف، د: فوهللازيقاؿ 
فلم يزؿ أبو بكر  ىو كهللا خّب، ،قاؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص  -فكيف تفعلوف شيئا مل يفعلو رسوؿ هللا  قلت:

أٝبعو من فتتبعت القرآف  قاؿ: يراجعِب حٌب شرح هللا صدرم للذم شرح لو صدر أيب بكر كعمر،
كجدت آخر سورة التوبة مع خزٲبة بن اثبت  كصدكر الرجاؿ حٌب، كالعسب، كاللخاؼ، الرقاع،

األنصارم مل أجدىا مع أحد غّبه:}لقد جاءكم رسوؿ من أنفسكم عزيز عليو ما عنتم{ 
 ،ٍب عند عمر حٌب توفاه هللا فكانت الصحف عند أيب بكر حٌب توفاه هللا، قاؿ: ]التوبة[،خاٛبة براءة،

 ٍب عند حفصة بنت عمر.

حذيفة قدـ على عثماف بن  مالك أفأنس بن  شهاب عنابن  سعد: كحدثِبقاؿ إبراىيم بن 
فأفزع حذيفة اختبلفهم ُب  كأذربيجاف، أرمينية، العراؽ كفتح الشاـ كأىلعفاف ككاف يغازم أىل 

 كتاب كما اختلف اليهود،أدرؾ ىذه األمة قبل أف ٱبتلفوا ُب ال اي أمّب ا٤بؤمنْب، فقاؿ: القراءة،
                                                           

وضوا  و  . كو ن ك كو  فضوؾ  ، روؽ أكو بنهؼ، صوح ب : أبوؾ خ رجوة، ث بوت بوؽ فضزوح ك فالررو ر  فضخزرجو زقا بوؽ هؾ ( ٔ) 
وك  وؼ ، سوشة ٔٔوهو جن روع فضشبو  صو   هللا   ةوخ وسو ؼ وهوؾ فبوؽ . وقيو  أبوؾه وهوؾ فبوؽ سوت سوشيؽ، فضسابشة ورذوي بسموة
، وك ن  سن يديخ لخ     فضسابشة إذف س  ن.  ض ك ن رأس  ب ضسابشة    فض ز ل وفضليؾى وفض نفل  وفضلنف، وكل خ    فضابؽ

، ييكةوخ إضو  بييوخ ضبلخوذ  شوخ -    جبلضة قواره وسو ة   سوخ  -وك ن فبؽ عب س .    س  رجع إال أقظ خ  اي ة رؽ رخ 
، هموذف أرنرو  أن رل و  ب  س  شو :   و ل فبوؽ عبو س،  ش و ه زقوا، وأخوذ فبوؽ عبو س بنكو ب زقوا. فض  ؼ بؤك  وال يويك : وق ؾل
وك ن أ ا فضذبؽ جس وؾف فض ونآن  و    وا فضشبو  صو   هللا . همذف أرنر  أن رل   ب ل بيت ربيش : خذ زقا كلخ وقب    وق ل ي

ثوؼ ض ثسو ن  ويؽ ج وز فضسرو    ، وهؾ فضذ  كيبخ    فضسروح  ل أبو  بمون. و نضخ   ةخ،   ةخ وس ؼ رؽ فالرر ر
فضيوؾم رو    بون هوذه فألروة و دو  هللا أن يج و   و  : قون وقو ل أبوؾ هن ، وضس  كؾ   رث ه  دو ن بوؽ ث بوت، إض  فالرر ر

 (. ٚ٘/ٖ) فأل بلم ض زرك  : فرغن. فبؽ عب س رشخ خ ل 
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 ٍب نردىا إليك، أف أرسلي الصحف لننسخها ُب ا٤بصاحف، فبعث عثماف إىل حفصة: كالنصارل،
كأمرىم أف ينسخوا  كسعيد بن العاص، كعبد هللا بن الزبّب، فدعا زيد بن اثبت، فبعثت هبا إليو،

فإنو  فاكتبوه بلساف قريش،اختلفتم أنتم كزيد بن اثبت ُب شيء  ٥بم: ماكقاؿ  الصحف ُب ا٤بصاحف،
كأمر ٩با سول  كبعث إىل كل أفق ٗبصحف ٩با نسخوا، ككتب الصحف ُب ا٤بصاحف، نزؿ بلساهنم،

 ذلك من القرآف ُب كل صحيفة أك مصحف أف ٲبحى أك ٰبرؽ.

فقدت آية  أنو ٠بع زيد بن اثبت يقوؿ: فأخربين خارجة بن زيد بن اثبت، قاؿ ابن شهاب:
فالتمستها  يقرؤىا، -ملسو هيلع هللا ىلص  -كنت أ٠بع رسوؿ هللا  ا٤بصحف، نسخت من سورة األحزاب حْب

فوجدهتا مع خزٲبة بن اثبت األنصارم:}من ا٤بؤمنْب رجاؿ صدقوا ما عاىدكا هللا عليو{ 
 زيد: التابوت فقاؿاختلفوا يومئذ ُب  قاؿ ابن شهاب: ]األحزاب[،فأ٢بقتها ُب سورهتا ُب ا٤بصحف،

 فرفع اختبلفهم إىل عثماف رضواف هللا عليو، التابوت، ابن الزبّب كسعيد بن العاص:كقاؿ  التابوه،
  . (ُ)فإنو لساف قريش اكتبوه التابوت، فقاؿ:

أبو بكر  قاؿ: أرسل زيد بن اثبت حدثو، السباؽ أفأخربين ابن  قاؿ: كعن ابن شهاب،
عنده رضواف هللا عليو  اب  هنع هللا يضرعمر بن ا٣بط اليمامة فإذاالصديق رضواف هللا عليو إيل مقتل أىل 

أخشى  ا٤بسلمْب كإينالقتل قد استحر أبىل اليمامة من  يل: إفعمر جاءين فقاؿ  بكر: إفأبو  فقاؿ
قاؿ:  أريد أف أتمر ٔبمع القرآف، يوعى كإينأف يستحر القتل ُب ا٤بواطن فيذىب كثّب من القرآف ال 

يزؿ يراجعِب  خّب فلمكهللا  عمر: ىو؟ فقاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كيف تفعل شيئا مل يفعلو رسوؿ هللا  :قلت
عليو رضواف هللا  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضربذلك حٌب شرح هللا لذلك صدرم كرأيت فيو الذم رأل 

تكتب الوحي  نتهمك ككنترجل شاب عاقل ال  بكر: إنكجالس عنده ال يتكلم ،فقاؿ أبو  كعمر
لو كلفوين نقل جبل من ا١بباؿ ما   زيد: فوهللا قاؿ: قاؿ فاتبع القرآف فاٝبعو، - ملسو هيلع هللا ىلص -لرسوؿ هللا 

 -ككيف تفعلوف شيئا مل يفعلو رسوؿ هللا  فقلت: :القرآف قاؿكاف أبثقل علي ٩با أمرين بو من ٝبع 
رم للذم شرح لو صدر أيب يزؿ أبو بكر يراجعِب حٌب شرح هللا صد خّب فلمكهللا  قاؿ: ىو، -ملسو هيلع هللا ىلص 

 الرجاؿ حٌبكصدكر  كالعسب، كاألكتاؼ، فقمت أتتبع القرآف أٝبعو من الرقاع، قاؿ: بكر كعمر،
كجدت آخر سورة التوبة مع خزٲبة األنصارم مل أجدىا مع غّبه:}لقد جاءكم رسوؿ من أنفسكم 

                                                           

 صحةا( ٙٓ٘ٗ( )ٖٓٙ/  ٓٔ) -صحةا فبؽ  ب ن  -( ٔ) 
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ٍب  حياتو حٌب توفاه هللا،عزيز عليو{ ]التوبة[،ككانت الصحف الٍب ٝبعت فيها القرآف عند أيب بكر 
 ٍب عند حفصة بنت عمر. عند عمر حٌب توفاه هللا،

كأىل  أىل الشاـ، أذربيجاف كأرمينيةأنس بن مالك أنو اجتمع لغزكة  شهاب كأخربينقاؿ ابن 
فركب حذيفة بن اليماف ٤با  قاؿ: فيو حٌب كاد يكوف بينهم قتاؿ، القرآف فاختلفوافتذاكركا  العراؽ،

إين كهللا  القرآف حٌبالناس قد اختلفوا ُب  فقاؿ: إف م ُب القرآف إىل عثماف بن عفاف،رأل اختبلفه
لذلك عثماف رضواف هللا عليو  االختبلؼ ففزعألخشى أف يصيبهم ما أصاب اليهود كالنصارل من 

منها  ٔبمعها فنسخإىل حفصة فاستخرج الصحف الٍب كاف أبو بكر أمر زيدا  شديدا كأرسلفزعا 
٤با كاف مركاف أمّب ا٤بدينة أرسل إىل حفصة يسأ٥با عن الصحف  اآلفاؽ ٍبفبعث هبا إىل  ا٤بصاحف،

 إايىا. بعضا فمنعتوليمزقها كخشي أف ٱبالف بعض العاـ 

٤با توفيت حفصة أرسل إىل عبد هللا بن عمر  فحدثِب سامل بن عبد هللا قاؿ: قاؿ ابن شهاب:
رجعوا من جنازة حفصة أرسل ابن عمر إىل مركاف فحرقها ٨بافة أف يكوف ُب  ، فساعةبعزٲبة لّبسل هبا

  .(ُ)شيء من ذلك اختبلؼ ٤با نسخ عثماف هنع هللا يضر
كحقق هللا على يديو  كقطع هللا بعملو ىذا دابر الفتنة، فجمع الناس على مصحف كاحد، 

 كالنقصاف.صيانة كتابو كحفظو من الزايدة 
 ذلك ٍبفنصحهم عن  -هنع هللا يضر-للخوارج كللشيعة الذين غلوا فيو حٌب أ٥بوه  -هنع هللا يضر-قتاؿ علي  -

أف عليا رضى هللا عنو أتى بقـو من الزاندقة فحرقهم عكرمة:  ابلنار فعن٤با مل ينتهوا أمر إبحراقهم 
ك٤با  -ملسو هيلع هللا ىلص  - النيبأان فلو كنت لقتلتهم لقوؿ  فقاؿ: أمافبلغ ذلك ابن عباس رضى هللا عنو  ابلنار

ال تعذبوا » كقاؿ «.وه :"من بدؿ دينو فاقتل -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ رسوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  - النيبحرقتهم لنهى 
  (ِ)«بعذاب هللا عز كجل 

 ذلك ابن عباس رضي هللا عنهما، فحرقهم فبلغعليا هنع هللا يضر أٌب بقـو من الزاندقة  عكرمة أفكعن 
- ملسو هيلع هللا ىلص -رسوؿ هللا  حرقتهم لنهي،ك٤با  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لقوؿ رسوؿ هللا  أما أان فلو كنت لقتلتهم، فقاؿ:

تعذبوا بعذاب هللا "كزاد سليماف ُب  كقاؿ: "ال" :"من بدؿ دينو فاقتلوه -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ رسوؿ هللا .

                                                           

 صحةا( ٚٓ٘ٗ( )ٖٖٙ/  ٓٔ) -صحةا فبؽ  ب ن  -( ٔ) 
 صحةا( ٖٓٔٚٔ( )ٕٕٓ/  ٛ) -فضسمشز  -فضدشؽ فضكبنى ض بي    -( ٕ) 
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إنو  كيح ابن أـ الفضل، فقاؿ: فبلغ عليا ما قاؿ ابن عباس رضي هللا عنهما، قاؿ: حديث جرير:
  (ُ)لغواص على ا٥بنات"
 أنت ىو، قالوا: أان؟من  قاؿ: أنت ىو، فقالوا: أٌب علي بقـو زاندقة، قاؿ: ل،كعن أيب الطفي

إف قـو إبراىيم غضبوا آل٥بتهم فأرادكا أف ٰبرقوا  فقاؿ علي: أنت رهبم، قالوا: أان؟كيلكم من  قاؿ:
ٍب حفر ٥بم  فضرب أعناقهم، دكنكهم، اي قنرب، ٍب قاؿ: فنحن أحق أف نغضب لربنا، إبراىيم ابلنار،
 يقوؿ:فأنشأ النجاشي ا٢بارثي  كألقاىم فيها، حفر النار،

 لَـب يب ا٤بنااي حيث شاءت إذا مل تـر يب ُب ا٢بفرتْب

 (ِ)كانرا فذاؾ ا٥بلك نقدا غّب دين إذا ما قربوا حطبا،                 

  

                                                           

 صحةا( ٜٗٔ) فضِندل َ َ   فْضَجْ ِسِةِة ِض ِافِرِر ِّ ( ٔ) 
  دؽ( ٖٛٛٔ)رنجع س بق َكْ ِذبُ  فآْلَث ِر ِض ِظَبِن ِّ ( ٕ) 
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 بكر الصدٌك رضوان هللا علٌه: لٌفة أبواألول: سٌرة الخ بحثالم

 األول: أمسو، ونسبو، وفضلو: طلبادل
 :األول: اسمه ونسبه رعالف

كا٠بو عبد هللا بن أيب قحافة، كا٠بو عثماف بن عامر بن عمرك بن كعب بن سعد بن تيم بن 
كىو عتيق ، (ُ)مرة، كأمو أـ ا٣بّب كا٠بها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة

بن عثماف بن عامر بن عمرك بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤم بن غالب، 
 .(ِ)القرشي، ٍب التيمي

 الثانً: فضل أبً بكر الصدٌك: رعالف

 وصاحبو وهللا اثلثهما يف الغار مؤيدا وحفيظا وانصرا: أواًل: رفيق النيب 

ر الصديق، حدثو قاؿ: نظرت إىل جاء ُب الصحيح من حديث أنس بن مالك، أف أاب بك
أقداـ ا٤بشركْب على رؤكسنا ك٫بن ُب الغار، فقلت: اي رسوؿ هللا لو أف أحدىم نظر إىل قدميو أبصران 

 .(ّ)«اي أاب بكر ما ظنك ابثنٌن هللا اثلثهما»ٙبت قدميو، فقاؿ: 

 ىذا ا٢بديث من الفقو: قاؿ ابن ىبّبة رٞبو هللا: ُب

 أبنو ليس ٥بما اثلث إال هللا. رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصإثبات الصحبة أليب بكر هنع هللا يضر ُب حاؿ شهد  .ُ

قاؿ: )لو أف أحدىم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كفيو أيضا أف أاب بكر هنع هللا يضر ٤با أقلقو ا٢بذر على رسوؿ هللا  .ِ
م يكن جواب النيب ملسو هيلع هللا ىلص راجعا إىل االعتضاد ٗبخلوؽ كال االستغناء ببشر؛ نظر إىل قدميو ألبصران( فل

                                                           

 (. ٘٘ٔ/ ٖ) «فضظب    فضكبنى »( ٔ) 
ةؼ بووؽ فضسغيوون  فضبخو ر  ، «فضيو رقخ فضكبيوون ض بخوو ر  بحؾفشو  رحسووؾد خ يوو »( ٕ)    ) أبووؾ  بووا هللا، دمحم بوؽ إسووس  ي  بووؽ إبونـف

 (. ٔ/ ٘) دمحم  با فضس يا خ ن: طبع كحت رنفؾبة، فضاكؽ – يار آب د ، دف ن  فضس  رف فض ثس رةة: فضظب ة(، هوٕٙ٘
/ ٗ) بوو ب رووؽ  زوو    أبوو  بموون فضرووابق رضوو  هللا  شووخ، كيوو ب  زوو    فضرووح بة رضوو  هللا  ووش ؼ، «صووحةا ردوو ؼ»( ٖ) 

 (. ٖٕٔٛ: )بنقؼ(، ٗ٘ٛٔ
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كلكن قاؿ لو: )اي أاب بكر ما ظنك ابثنْب هللا اثلثهما( فرده من التعلق ابألسباب ا٤بخلوقة إىل خالق 
 األسباب.

نو مل يقل لو إف هللا كُب ىذا ا٢بديث من الفقو أيضا ما يدؿ على فضيلة أيب بكر هنع هللا يضر، فإ .ّ
تعاىل اثلثنا ُب ىذه ا٢بالة خاصة كال ُب الغار خاصة؛ كلكن قاؿ لو: )ما ظنك ابثنْب هللا اثلثهما( 

 .(ُ)أبدا

اثنياً: ال يعرف مراد رسول هللا أحد أكثر من أيب بكر الصديق وليس أحد أفضل منو عند 
 رسول هللا:

شيء أك عن شيء فإف أكثر الصحابة فهما ٤براد رسوؿ هللا ىو كاف إذا تكلم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب  
أبو بكر الصديق هنع هللا يضر، يدؿ على ىذا حديث أيب سعيد هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، جلس على ا٤بنرب 

فبكى أبو بكر « عبد خًنه هللا بٌن أن يؤتيو زىرة الدنيا وبٌن ما عنده، فاختار ما عنده»فقاؿ: 
 كبكى، فقاؿ: فديناؾ آبابئنا كأمهاتنا، قاؿ فكاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىو ا٤بخّب، ككاف أبو بكر أعلمنا بو،

و أبو بكر، كلو كنت متخذا خليبل إف أمن الناس علي ُب مالو كصحبت»كقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ِ)«الٚبذت أاب بكر خليبل، كلكن أخوة اإلسبلـ، ال تبقْب ُب ا٤بسجد خوخة إال خوخة أيب بكر

قاؿ القرطيب رٞبو هللا: "ىذا قوؿ فيو إهباـ، قصد بو النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ اختبار أفهاـ أصحابو، ككيفية 
كاف عنده من ذلك ما مل يكن عند أحد منهم، ك٤با فهم من ذلك   تعلق قلوهبم بو، فظهر أف أاب بكر

ما مل يفهموا ابدر بقولو: فديناؾ آبابئنا كأمهاتنا، كلذلك قالوا: فكاف أبو بكر أعلمنا. كىذا يدٌؿ من 
االعتناء أبموره   أيب بكر ػ هنع هللا يضر ػ على أف قلبو ٩بتلئ من ٧ببة رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ كمستغرؽ عنو، كشديد

كلًٌها من أقوالو كأحوالو ٕبيث ال يشاركو أحده منهم ُب ذلك. ك٤با علم النيب ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ ذلك منو، كصدر 
منو ُب ذلك الوقت ذلك الفهم عنو اختصَّو اب٣بصوصيَّة العظمى الٍب مل يظفر ٗبثلها بشرم ُب األكىل 

ا  كنت  كلو  س عليَّ ُب صحبتو كمالو أبو بكر، كال ُب اآلخرة. فقاؿ: إف أىمىنَّ النا الٚبذت  خليبلن  متخذن
                                                           

  )  وؾن فضوابؽ، أبوؾ فضسغلون، دمحم بوؽ هبيون  فضوذه   فضذويب ر ّ ( ُهَبْيَن  بؽ)   بؽيحي، «فإل ر    ؽ ر  ر  فضرح  »( ٔ) 
 (. ٕ٘/ ٔ) هوٚٔٗٔ: سشة فضشذن، دفر فضؾطؽ: فضش شن،  ؤفد  با فضسش ؼ أ سا: فضسح ق(، هوٓٙ٘

/ ٗ) بوو ب رووؽ  زوو    أبوو  بموون فضرووابق رضوو  هللا  شووخ، كيوو ب  زوو    فضرووح بة رضوو  هللا  ووش ؼ، «صووحةا ردوو ؼ»( ٕ) 
 (. ٕٖٕٛ: )بنقؼ(، ٗ٘ٛٔ
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، فقد تضمن ىذا الكبلـ: أف أليب بكر من الفضائل، كا٢بقوؽ ما ال يشاركو فيها  بكر  أاب   خليبلن
 .(ُ)٨بلوؽ

 اثلثا: أحب الناس إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

أحب الناس إليو نص النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف أحب الناس إليو أبو بكر ٤با سألو عمرك بن العاص هنع هللا يضر عن 
، الصديق هنع هللا يضر، ففي حديث عمرك بن العاص، أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، بعثو على جيش ذات السبلسل

قلت: ٍب من؟ « أبوىا»قلت: من الرجاؿ؟ قاؿ « عائشة»لناس أحب إليك؟ قاؿ: فأتيتو فقلت: أم ا
 .(ِ)فعد رجاال« عمر»قاؿ: 

قاؿ النوكم رٞبو هللا: "ىذا تصريح بعظيم فضائل أيب بكر كعمر كعائشة مهنع هللا يضر كفيو داللة بينة 
 .(ّ)ألىل السنة ُب تفضيل أيب بكر ٍب عمر على ٝبيع الصحابة"

 فة رسول هللا من بعده عند عدم وجوده:رابعاً: خلي

كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إف غاب أك حصل لو مرض أك عارض استخلف من بعده أاب بكر يـؤ 
الناس ُب الصبلة كيقضي حوائجهم، فعن دمحم بن جبّب بن مطعم، عن أبيو، أف امرأة سألت رسوؿ هللا 

قاؿ أيب: كأهنا  -ليو، فقالت: اي رسوؿ هللا أرأيت إف جئت فلم أجدؾ؟ ملسو هيلع هللا ىلص شيئا، فأمرىا أف ترجع إ
 .(ْ)«فإف مل ٘بديِب فأٌب أاب بكر»قاؿ:  -تعِب ا٤بوت 

                                                           

ةؼ فض نطب ، «فضسل ؼ ضس  أشم  رؽ ك خةص كي ب رد ؼ»( ٔ)   (، هو ٙ٘ٙ - ٛٚ٘) أبؾ فضعب س أ سا بؽ  سن بؽ إبنـف
 -درذوق ، دفر فضك ؼ فضظيو (، )بينو  -درذق ، دفر فبؽ كثين: )فضش شن، رجسؾ ة رؽ فضسح  يؽ:    خ و  ق   ةخ وقام ضخ

 (. ٕٔٗ/ ٙ) م ٜٜٙٔ -هو  ٚٔٗٔ، فألوض : فضظب ة(، بينو 
/ ٗ) بوو ب رووؽ  زوو    أبوو  بموون فضرووابق رضوو  هللا  شووخ، كيوو ب  زوو    فضرووح بة رضوو  هللا  ووش ؼ، «صووحةا ردوو ؼ»( ٕ) 

 (. ٖٕٗٛ: )بنقؼ(، ٙ٘ٛٔ
أبوؾ زكنقو  رحيو  فضوابؽ يحيو  بوؽ شونف : فضسؤضو ، فضسش  ج شن  صحةا رد ؼ بؽ فضحج ج، «شن  فضشؾو      رد ؼ»( ٖ) 

 (. ٖ٘ٔ/ ٘ٔ) ٕٜٖٔ، فضث رةة: فضظب ة، بينو  –دفر إ ة ل فضينفا فض نب  : فضش شن(، هوٙٚٙ  )   فضشؾو 
/ ٗ) بوو ب رووؽ  زوو    أبوو  بموون فضرووابق رضوو  هللا  شووخ، كيوو ب  زوو    فضرووح بة رضوو  هللا  ووش ؼ، «صووحةا ردوو ؼ»( ٗ) 

 (. ٖٕٙٛ: )بنقؼ(، ٙ٘ٛٔ
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 .(ُ)"قاؿ الطييب رٞبو هللا: "كفيو دليل على أنو هنع هللا يضر خليفة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعده كقائم مقامو

رٞبو هللا: "فبْب ملسو هيلع هللا ىلص أنو يريد أف يكتب كتااب خوفا، ٍب علم أف األمر كاضح  (ٕ)قاؿ ابن تيمية
ظاىر ليس ٩با يقبل النزاع فيو، كاألمة حديثة عهد بنبيها، كىم خّب أمة أخرجت للناس، كأفضل قركف 

لنزاع إ٭با يكوف ٣بفاء العلم أك لسوء ىذه األمة، فبل يتنازعوف ُب ىذا األمر الواضح ا١بلي، فإف ا
القصد، ككبل األمرين منتف، فإف العلم بفضيلة أيب بكر جلي، كسوء القصد ال يقع من ٝبهور األمة 

 ، فَبؾ ذلك لعلمو أبف ظهور«أيىب هللا كا٤بؤمنوف إال أاب بكر»الذين ىم أفضل القركف؛ ك٥بذا قاؿ: 
كاستحقاقو ٥بذا األمر يغِب عن العهد فبل ٰبتاج إليو، فَبكو لعدـ ا٢باجة  فضيلة أيب بكر الصديق

 .(ّ)كظهور فضيلة الصديق كاستحقاقو، كىذا أبلغ من العهد"

 خامساً: مسابقة أيب بكر الصديق ألعمال اخلًن:

لم من الرجاؿ كأكؿ من نصر ٛبيز الصديق هنع هللا يضر اب٤بسابقة إىل ا٣بّب كالطاعات فهو أكؿ من أس
كأكؿ من ضحى كأكؿ من بذؿ، كمل يذؿ أحد لئلسبلـ مثلو، كىو ا٤ببادر لكل الطاعات مع تنوعها، 
كلذا بشره النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو يدخل ا١بنة من أم أبواهبا الثمانية شاء، ففي حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ 

فمن تبع منكم اليـو »قاؿ أبو بكر: أان، قاؿ: « من أصبح منكم اليـو صائما؟» رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

(. د: فضسح وق(، هووٖٗٚ) شنف فضابؽ فضحديؽ بؽ  بوا هللا فضظيبو ، «شن  فضسذم   ض ظيب  فضك ش   ؽ     ق فضدشؽ»( ٔ) 
ورج ووا  ٕٔ) ٖٔ:  وواد فألجووزفل(، فضنقوو ض -رمووة فضسمنرووة ) رميبووة رووزفر ررووظل  فضبوو ز: فضش شوون،  بووا فضحسيووا هشووافو  

 (. ٖٖٛٓ/ ٓٔ) م ٜٜٚٔ -هو  ٚٔٗٔ، فألوض : فضظب ة(،    كنؾةؼ وف ا ريد د ( )ض ل  رس
أبوؾ ، فضح ةؼ بؽ  با فضدبلم فبؽ  با هللا بوؽ أبو  فض  سوؼ فضخزون فضشسيون  فضحنفرو  فضارذو   فضحشب و  أ سا بؽ  با: هؾ( ٕ) 

وط   إض  . وضا     نفن وكحؾل بخ أبؾه إض  درذق  شبغ وفشي ن. شةخ فالسبلم، فالر م: ك   فضابؽ فبؽ كةسةة، فضعب س
ثوؼ أط وق . ور و  إضو  فالسومشارقة،     دجؽ را  ي ر    ةخ جس  ة رؽ أه ،   راه ، ررن رؽ أج   يؾى أ ي  ب  

 خنجوت درذووق ، وروو   ر وي بل ب   وة درذووق، ثوؼ أ يوا، وأط ووق ٕٓٚهوو وف ي وو  ب و  سوشة  ٕٔٚ دو  ن إضو  درذووق سوشة 
 رووةا ، آيووة  وو  فضيلدووين وفالصووؾل. دفعةووة إصووبل   وو  فضووابؽ، كوو ن كثيوون فضبحوور  وو   شووؾن فضحمسووة. ك  وو   وو  جش زكووخ

 ٕٛٚ - ٔٙٙ)، و   فضارر فضك رشوة أروخ رو عن فض  سو ل وفسويال وبونا  و  فض  وؼ وفضيلدوين. ري  رب نق سخ وضد رخ ، فض د ن
 (. ٗٗٔ/ صٔج) ض زرك   فأل بلم: فرغن (.م ٕٖٛٔ - ٖٕٙٔهو   

 ك   فضابؽ أبؾ فضعب س أ سا بؽ  با فضح ةؼ بؽ  با فضدبلم بؽ  با هللا بوؽ أبو  فض  سوؼ بوؽ دمحم، «فضشبؾقة رش  ج فضدشة»( ٖ) 
ج ر وووة فإلرووو م دمحم بوووؽ سووو ؾد : فضش شووون، دمحم رشووو د سووو ضؼ: فضسح وووق(، هووووٕٛٚ  ) فبوووؽ كةسةوووة فضحنفرووو  فضحشب ووو  فضارذووو  

 (. ٕ٘٘/ ٔ) م ٜٙٛٔ -هو  ٙٓٗٔ، فألوض : فضظب ة، فإلسبلرةة
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فمن »قاؿ أبو بكر: أان، قاؿ: « فمن أطعم منكم اليـو مسكينا»قاؿ أبو بكر: أان، قاؿ: « جنازة؟
تمعن ُب امرئ إال دخل ما اج»: أان، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هنع هللا يضر قاؿ أبو بكر« عاد منكم اليـو مريضا

 .(ُ)«ا١بنة

: اي من أنفق زكجْب ُب سبيل هللا نودم ُب ا١بنة»كأيضا عن أيب ىريرة، أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 
الصبلة، كمن كاف من أىل ا١بهاد،  ابب  من  دعي  الصبلة،  أىل   من كاف  فمن  عبد هللا، ىذا خّب، 

دعي من ابب ا١بهاد، كمن كاف من أىل الصدقة، دعي من ابب الصدقة، كمن كاف من أىل 
الصياـ، دعي من ابب الرايف، قاؿ أبو بكر الصديق: اي رسوؿ هللا، ما على أحد يدعى من تلك 

نعم، كأرجو أف »لك األبواب كلها؟ قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: األبواب من ضركرة، فهل يدعى أحد من ت
 .(ِ)«تكوف منهم

كغّبىا من الفضائل الٍب كردت ُب الوحي، كُب أقواؿ الصحابة كالسلف كىو إٝباع من األمة 
هبذا قاؿ ابن ا١بوزم: "كاعلم أف خبلؿ أيب بكر معلومة، من الورع كا٣بوؼ كالزىد كالبكاء كالتواضع، 
كأنو ٤با استخلف أصبح غاداين إىل السوؽ، ككاف ٰبلب للحي أغنامهم قبل ا٣ببلفة، فلما بويع قالت 
جارية من ا٢بي: اآلف ال ٰبلب لنا: فقاؿ: بلى ألحلبنها لكم، كإين ألرجو أال يغّبين ما دخلت فيو، 

رة اإلسبلـ، كال ، كإف خالفت الرافضة ُب ذلك فهم ليسوا ُب دائ(ّ)كٝبيع الصحابة اعَبفوا بفضلو"
 يعتد ٖببلفهم.

  

                                                           

/ ٗ) بوو ب رووؽ  زوو    أبوو  بموون فضرووابق رضوو  هللا  شووخ، كيوو ب  زوو    فضرووح بة رضوو  هللا  ووش ؼ، «صووحةا ردوو ؼ»( ٔ) 
 (. ٕٛٓٔ: )بنقؼ(، ٚ٘ٛٔ

 (. ٕٚٓٔ: )بنقؼ(، ٔٔٚ/ ٕ) وأ س ل فضبن، ب ب رؽ جسع فضراقة، كي ب فضزك  ، «صحةا رد ؼ»( ٕ) 
دفر : فضش شوون(، هوووٜٚ٘  ) جسوو ل فضووابؽ أبووؾ فضلوونج  بووا فضوون سؽ بووؽ   وو  بووؽ دمحم فضجووؾز  ، «فضيبروون  البووؽ فضجووؾز  »( ٖ) 

 (. ٛٓٗ/ ٔ) م ٜٙٛٔ -هو  ٙٓٗٔ، وض فأل: فضظب ة، ضبش ن –بينو  ، فضكي  فض  سةة
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 الثاين: خالفة أيب بكر الصديق: طلبادل
 : اختٌاره للخالفة وعالمة االنتخاب ودستوره الذي تمسن به:لاألو رعالف

بويع أبو بكر الصديق هنع هللا يضر خليفة للمسلمْب ُب اليـو ا٤بوايل لوفاة النيب، كقد كانت كل القرائن 
يس بسبب تلك األحداث كاألحاديث الٍب تشّب إشارات يفهمها كل ذم تدؿ أنو ا٤برشح لذلك، ل

لب إىل أف ا٣ببلفة ستؤكؿ إليو فحسب، كإ٭با ٗبا كاف يعرؼ الصحابة مهنع هللا يضر من صديقيتو هنع هللا يضر، إذ كانوا 
ٞبتو، فكاف األجدر ٕباجة إىل رجل رحيم يواسيهم ُب مصاهبم بفقد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كما ألفوه من ر 

، فكاف ٮبزة كصل بْب نبوة الرٞبة (ُ)..."بذلك من كصفو النيب بقولو: "أرحم أمٍب أبمٍب أبو بكر
كخبلفة الرٞبة كما أخرب الصادؽ ا٤بصدكؽ فيما أخرج الطرباين عن ابن عباس: قاؿ رسوؿ هللا صلى 

 .(ِ)...«نبوة كرٞبة، ٍب يكوف خبلفة كرٞبة ألمر ا ىذا  أكؿ  »هللا عليو كسلم: 

كقد ظهرت عبلمات الرٞبة من الصديق هنع هللا يضر قبل توليو ا٣ببلفة؛ حْب ثبتو هللا جل كعبل يـو 
ُب السقيفة هبا أ٥بمو هللا عز كجل من حجة ُب كفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص فثبت بو األمة، كحْب قطع ا٣ببلؼ 

القوؿ، فأعاد إىل الصحابة ٢بمتهم، ٍب حْب خطب ُب الناس بعد بيعتو، فأكد على اتباع ىدم بِب 
، فإف اي أيها الناس إين قد كليت عليكم كلست ٖبّبكم»الرٞبة، خاصة حْب ختم كلمتو قائبل: 

ضعفت فقوموين، كإف أحسنت فأعينوين، الصدؽ أمانة، كالكذب خيانة، الضعيف فيكم القوم 
عندم حٌب أزيح عليو حقو إف شاء هللا، كالقوم فيكم الضعيف عندم حٌب آخذ منو ا٢بق إف شاء 

الفاحشة  -أك قاؿ: شاعت  -هللا، ال يدع قـو ا١بهاد ُب سبيل هللا إال ضرهبم هللا ابلفقر، كال ظهرت 
هللا كرسولو فبل طاعة يل  عصيت  فإذا  كرسولو،  هللا  أطعت  ما  ُب قـو إال عممهم الببلء، أطيعوين 

، فكاف العمل (ّ)قاؿ معمر: كأخربنيو بعض أصحايب"« عليكم، قوموا إىل صبلتكم يرٞبكم هللا
كمنذ قاـ هنع هللا يضر مقاـ رسوؿ هللا، مل ٱبل  ابلكتاب كالسنة منهجو ُب ا٢بكم كالسياسة، كعنواف صديقيتو.

 بشيء من ىديو، فوَب ابلوعد الذم قطعو على نفسو.

                                                           

وأبو   بيوا  بوؽ فضجونف  رضو  هللا ، وأبو ، وزقوا بوؽ ث بوت، ب ب رش ق  ر  ذ بؽ جبو   ، أبؾفب فضسش ق ، «سشؽ فضينرذ »( ٔ) 
 (. ٜٖٓٚ: )بنقؼ(، ٗٙٙ/ ٘)  ش ؼ

 (. ٖٛٔٔٔ: )بنقؼ(، ٛٛ/ ٔ) ٔ) رج ها  ؽ فبؽ عب س، ب ب فض يؽ، رنجع س بق «فضس جؼ فضكبين ض ظبنفر »( ٕ) 
 (. ٕٕٓٚٓ: )بنقؼ(، ٖٖٙ/ ٔ) ٔ) ب ب ال ط  ة    ر رةة  ، «ج رع ر سن بؽ رفشا»( ٖ) 
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كمل ٰباًب حٌب فاطمة بنت رسوؿ هللا كاهنع هللا يضر حْب أرسلت إليو بعد كفاة أبيها تسألو نصيبها ٩با 
لست اتركا شيئا كاف : "ترؾ رسوؿ هللا من خيرب، كصدقتو اب٤بدينة، فأبی أبو بكر عليها ذلك، كقاؿ

 .(ُ)فإين أخشى إف تركت شيئا من أمره أف أزيغ" بو عملت  إال  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعمل بو 

 :الثانً: مدة خالفته وتحمك رؤٌا النبً  رعالف

بينا »فقاؿ:  ، كقد أشار إىل ذلك النيب (ِ)تدت خبلفة أيب بكر الصديق لعامْب كمئة يـوام
، فنزعت منها ما شاء هللا، ٍب أخذىا ابن أيب قحافة، فنزع هبا أان انئم، رأيتِب على قليب عليها دلو

ف، كهللا يغفر لو ضعفو، ٍب استحالت غراب، فأخذىا ابن ا٣بطاب، فلم ذنوبْب، كُب نزعو ضع أك  ذنواب  
 .(ّ)«أر عبقراي من الناس ينزع نزع عمر، حٌب ضرب الناس بعطن

"كليس ا٤براد نسبة الصديق هنع هللا يضر إىل التقصّب ُب القياـ ابألمر، فإنو جٌد كٙبمل األعباء كأتعب 
أشار بو إىل أف الفتوح مل تكثر ُب مدة كاليتو لقصرىا كالشتغالو  من بعده كما ذكر عمر هنع هللا يضر، كلكنو

 .(ْ)بقتاؿ ا٤برتدين"

 الثالث: إنجازات أبً بكر الصدٌك بعد وفاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص: رعالف

 اإلجناز األول: إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي هللا عنهما:

بعث أسامة بن زيد إىل أرض فلسطْب كىو آخر  إسحاؽ: الذم كاف جهزه النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ ابن 
الشاـ، كأمره أف يوطئ ا٣بيل ٚبـو البلقاء  إىل  حارثة  ابن  البعوث، كبعث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أسامة بن زيد 

، من أرض فلسطْب فتجهز الناس، كأكعب مع أسامة ا٤بهاجركف األكلوف، كقاؿ ابن ىشاـ:  كالدارـك

                                                           

 (. ٕٜٖٓ: )بنقؼ(، ٜٚ/ ٗ) ب ب  نض فضخس   ، كي ب  نض فضخس ، صحةا فضبخ ر  ( ٔ) 
(، هووووٛٗٚ:  فضسيووؾ ) شووس  فضوووابؽ أبووؾ  بوووا هللا دمحم بووؽ أ سووا بوووؽ  ثسوو ن بوووؽ َق ْيسوو ز فضوووذهب ، «سووين أ ووبلم فضشوووببلل»( ٕ) 

هوو  ٘ٓٗٔ، فضث ضثوة: فضظب وة، رؤسدة فضنسو ضة: فضش شن، رجسؾ ة رؽ فضسح  يؽ بإشنفف فضذةخ ش ي  فألرر ؤوط: فضسح ق
 (. ٙٔرفشاون/ ) م ٜ٘ٛٔ/ 

 (. ٖٗٙٙ: )بنقؼ(، ٙ/ ٘) ب ب، كي ب  ز    فضرح بة، «صحةا فضبخ ر  »( ٖ) 
أبووؾ : فضسح وق(، هووٖٕٙ  ) أبوؾ فض  سووؼ فضنف  و  فض زوقشو ، ا فضكونقؼ بوا فضكونقؼ بووؽ دمحم بوؽ  بو، «شون  ردوشا فضذو    »( ٗ) 

، فألوض : فضظب ة، قظن، وزفر  فألوق ف وفضذؤون فإِلسبلرةة إدفر  فضذؤون فإِلسبلرةة: فضش شن، بمن وف   رحِسا بمن زهنفن
 (. ٖ٘ٗ/ ٖ) م ٕٚٓٓ -هو  ٕٛٗٔ
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، ككاف حريصا ملسو هيلع هللا ىلص على إنفاذ ىذا ا١بيش إىل آخر حياتو، كمل يكن (ُ)عث رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص"كىو آخر ب
أبو بكر الصديق ليَبؾ ما أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص بو، فهو الرجل ا٤بطيع هلل كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص، "فنادل منادم أيب 

أسامة  جند  من  أحد  ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ليتم بعث أسامة، أال ال يبقْب اب٤بدينة بكر من الغد من متوَب رسو 
، كىذا أكؿ قرار اٚبذه إماـ ا٤بسلمْب أيب بكر الصديق، ككاف قرارا (ِ)إال خرج إىل عسكره اب١برؼ"

من ىجـو  حرجا جدا، حيث إف ا٤برتدين كثركا كا٤بدينة مل يكن فيها من القوة ما ٙبمي هبا نفسها
أنفذوا  »عدك أك ٫بوه، كغّب ذلك من األمور احمليطة ابلدكلة اإلسبلمية، كلكنو قدـ نص النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

، فسار ا١بيش مع قائده أسامة حٌب بلغ ا١برؼ، فأرسلت إليو امرأتو فاطمة بنت قيس جيش أسامة 
ثقيل، فلما يربح حٌب قبض رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فلما قبض رجع إىل أيب  تقوؿ: ال تعجل فإف رسوؿ هللا

بكر فقاؿ: إف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعثِب كأان على غّب حالكم ىذه، كأان أٚبوؼ أف تكفر العرب، كإف  
خطب كفرت كانوا أكؿ من يقاتل، كإف مل تكفر مضيت، فإف معي سركات الناس كخيارىم، قاؿ: ف

وهللا ألن زبطفين الطًن أحب إيل من أن أبدأ بشيء قبل أمر رسول هللا أبو بكر الناس، ٍب قاؿ: 
، أف يقطع ملسو هيلع هللا ىلص، قال: فبعثو أبو بكر ، كاستأذف لعمر أف يَبكو عنده، كأمر أف ال ٯبزر ُب القـو

 .(ّ)وا كقد غنموا كسلموا"األيدم، كاألرجل كاألكساط ُب القتاؿ، قاؿ: فمضى حٌب أغار، ٍب رجع

 اإلجناز الثاين: قتال ادلرتدين ومانعي الزكاة:

من االنتكاسات العظيمة الٍب حلت بعد كفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص كالٍب تثبت فيها الصديق صاحب 
رسوؿ هللا ما حصل من ردة عارمة كخركج عن دكلة اإلسبلـ؛ كذلك ألف القائد األعظم توُب صلى 

خبل  ما  و كسلم؛ قاؿ دمحم بن إسحاؽ: ارتدت العرب عند كفاة رسوؿ هللا صلى هللا عليو كآلو، هللا علي
ا٤بسجدين، مكة، كا٤بدينة، كارتدت أسد كغطفاف كعليهم طليحة بن خويلد األسدم الكاىن،  أىل  

كارتدت كندة كمن يليها، كعليهم األشعث بن قيس الكندم، كارتدت مذحج كمن يليها، كعليهم 
ألسود بن كعب العنسي الكاىن، كارتدت ربيعة مع ا٤بعركر بن النعماف بن ا٤بنذر، ككانت حنيفة ا

                                                           

دفر إ ةو ل : فضش شون(، هوؤٛ٘  )  با هللا بؽ أ سوا فضدو ي   أبؾ فض  سؼ  با فضن سؽ بؽ، «فضنوض فألر    فضؾكي »( ٔ) 
 (: ٘ٓ٘/ ٚ) هو ٕٔٗٔ، فألوض : فضظب ة، بينو ، فضينفا فض نب 

 (. ٛٔٗ/ ٜ) رنجع س بق البؽ كثين «فضبافية وفضش  ية»( ٕ) 
 سون : سح وقفض(، هووٛٗٚ  ) شس  فضوابؽ أبوؾ  بوا هللا دمحم بوؽ أ سوا بوؽ  ثسو ن بوؽ َق ْيسو ز فضوذهب ، «ك رقخ فإلسبلم»( ٖ) 

 (. ٕٓ -ٜٔ/ ٖ) م ٖٜٜٔ -هو  ٖٔٗٔ، فضث رةة: فضظب ة، بينو ، دفر فضكي ب فض نب : فضش شن،  با فضدبلم فضيارن  
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مقيمة على أمرىا مع مسيلمة بن حبيب الكذاب كارتدت سليم مع الفجأة، كا٠بو أنس بن عبد اي 
قالت ، فكاف الثبات ٠بة الصديقْب كا٤بؤيدين من هللا، (ُ)ليل، كارتدت بنو ٛبيم مع سجاح الكاىنة"

قاطبة، كاشرأب النفاؽ، كصار  العرب  ارتدت   -تعِب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  -عائشة اهنع هللا يضر: "٤با قبض 
أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كأهنم معزل مطّبة ُب حفش، فوهللا ما اختلفوا ُب شيء نقطة إال طار أيب بعليائها 

 .(ِ)كغنائها"

كالذم ال إلو  ٤با عيبد هللا ُب جزيرة العرب كما قاؿ ذلك أبو ىريرة: "كلوال ذلك ا٤بوقف الكبّب
ٍب قاؿ الثانية ٍب الثالثة ٍب قيل لو: مو اي أاب ىريرة فقاؿ:  هللا عبد  ما  استخلف  إال ىو لوال أف أاب بكر 

سوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كجو أسامة بن زيد ُب سبع مائة إىل الشاـ فلما نزؿ بذم خشب قبض النيب ملسو هيلع هللا ىلص إف ر 
كارتدت العرب حوؿ ا٤بدينة كاجتمع إليو أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقالوا: اي أاب بكر، رد ىؤالء، توجو 

فقاؿ: كالذم ال إلو إال ىو لو جرت الكبلب أبرجل  ا٤بدينةىؤالء إىل الرـك كقد ارتدت العرب حوؿ 
أزكاج رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما رددت جيشا كجهو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كال حللت لواء عقده رسوؿ هللا صلى هللا 

قوة ما خرج مثل عليو كسلم، فوجو أسامة فجعل ال ٲبر بقبيل يريدكف االرتداد إال قالوا: لوال أف ٥بؤالء 
ىؤالء من عندىم كلكن ندعهم حٌب يلقوا الرـك فلقوا الرـك فهزموىم كقتلوىم كرجعوا سا٤بْب فثبتوا على 

 .(ّ)اإلسبلـ"

كظهور ا٢بق لو ُب ىذه األزمة ما دار بينو كبْب  كمن ا٤بواقف الٍب أبرزت صبلبة الصديق 
الزكاة كىو يشهد أال إلو إال هللا، فكانت رؤية  من حوار ُب شأف من منع عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضر

عمر تركهم كشأهنم كالتفرغ للمرتدين كا٤بعادين لئلسبلـ، كالتلطف كأتليف من منعوا الزكاة لعلهم 
يرجعوف، فما داـ أهنم يشهدكف ابلوحدانية كيقركف ابلرسالة احملمدية فكيف نقاتلهم على الزكاة، 

أبو ىريرة، قاؿ: ٤با توُب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كاستخلف أبو بكر بعده، كيركم لنا القصة الصحايب ا١بليل 

                                                           

 (. ٖٗٗ/ ٙ)رنجع س بق ،البؽ كثين «فضبافية وفضش  ية»( ٔ) 
ةؼ بوؽ  باَوْقوخ فضبغوافد  فضذو    ، «فضلؾف ا فضذ ين ب ضػةبلرة  »( ٕ)  (، هووٖٗ٘  ) فضبوِزفز أبؾ بمن دمحم بؽ  با هللا بوؽ إبونـف

دفر : فضش شن، أبؾ  بيا  رذ ؾر بؽ  دؽ آل س س ن: قام ضخ ورفج خ و  ق   ةخ،   س  ك ر  أس ا  با فض  د :    خ
 (: ٖٙٙ/ ٔ) مٜٜٚٔ -هو ٚٔٗٔ، فألوض : فضظب ة، فضد ؾدية / فضنق ض -فبؽ فضجؾز  

(، هووٛ٘ٗ  ) أبوؾ بمون فضبي  و ، ْدوَنْوِجند  فضخنفسو ر أ سوا بوؽ فضحدويؽ بوؽ   و  بوؽ رؾسو  فضخُ ، «فال ي  د ض بي   »( ٖ) 
 (. ٖ٘ٗص) ٔٓٗٔ، فألوض : فضظب ة، بينو  –دفر فآل  ق فضجابا  : فضش شن، أ سا  ر م فضك ك : فضسح ق
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: كيف تقاتل الناس، كقد قاؿ هنع هللا يضر أليب بكر عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرككفر من كفر من العرب، قاؿ 
، فمن قاؿ: ال إلو إال هللا، فقد عصم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أمرت أف أقاتل الناس حٌب يقولوا: ال إلو إال هللا

مِب مالو، كنفسو، إال ٕبقو كحسابو على هللا"، فقاؿ أبو بكر: كهللا ألقاتلن من فرؽ بْب الصبلة، 
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لقاتلتهم على  عقاال كانوا يؤدكنو إىل منعوين  لو  كالزكاة، فإف الزكاة حق ا٤باؿ، كهللا 

منعو، فقاؿ عمر بن ا٣بطاب: فوهللا، ما ىو إال أف رأيت هللا عز كجل قد شرح صدر أيب بكر 
 .(ُ)للقتاؿ، فعرفت أنو ا٢بق

كُب ىذا ا٤بوقف كاف الصديق ىو األقرب إىل ا٢بق كشرح هللا صدر أيب بكر لو ٍب شرح هللا 
لو، كستأٌب قضية أخرل كىي قضية ٝبع القرآف ُب مصحف كاحد  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرصدر 

يظهر ا٢بق أكال لعمر ٍب يشرح هللا صدر أيب بكر ٥با، كىو يظهر ٛبسك الصديق ابلنصوص كأعماؿ 
 النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كيظهر مراعاة النص كا٤بقصد عند عمر بن ا٣بطاب.

 واحد: اإلجناز الثالث: صبع القرآن يف مصحف

كقعت الكثّب من ا٤بعارؾ مع ا٤برتدين كأعز هللا جنده كنصر عباده من الصحابة كمن معهم من 
الصادقْب ا٤بخلصْب، كمن ا٤بعلـو أف أم حرب تقع ال بد فيها من خسائر مادية كمالية كغّبىا، كأىم 

هللا، فزع عمر من  خسارة الرجاؿ اجملاىدين، كعلى رأس أكلئك اجملاىدين ا٢بفاظ كالقراء حاملي كتاب
، توقف أبو بكر كقاؿ كيف هنع هللا يضر ىذا األمر كأسرع ُب طرح ا٤بشورة ألمّب ا٤بؤمنْب أيب بكر الصديق

أصنع شيئا مل يصنعو النيب ملسو هيلع هللا ىلص، حصل ا٢بوار كظهر ا٢بق كشرح هللا صدر أيب بكر لو، كيركم القصة 
، ككاف ٩بن يكتب الوحي، قاؿ: أرسل -هنع هللا يضر  -األنصارم خادـ النيب صلى هللا عليو زيد بن اثبت 

استحر  قد  القتل  إف  إيل أبو بكر مقتل أىل اليمامة، كعنده عمر، فقاؿ أبو بكر: إف عمر أاتين فقاؿ: 
يـو اليمامة ابلناس، كإين أخشى أف يستحر القتل ابلقراء ُب ا٤بواطن، فيذىب كثّب من القرآف، إال أف 

كيف أفعل شيئا مل يفعلو رسوؿ هللا كإين ألرل أف ٘بمع القرآف، قاؿ أبو بكر: قلت لعمر:  ٘بمعوه، 
م فقاؿ عمر: ىو كهللا خّب، فلم يزؿ عمر يراجعِب فيو حٌب شرح هللا لذلك صدرم، كرأيت الذ ملسو هيلع هللا ىلص؟

رأل عمر، قاؿ زيد بن اثبت: كعمر عنده جالس ال يتكلم، فقاؿ أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل 
                                                           

: بوونقؼ(، ٔ٘/ ٔ) ال إضووخ إال هللا دمحم رسووؾل هللا: بوو ب فألروون ب يوو ل فضشوو س  يوو  ي ؾضووؾف، كيوو ب فإليسوو ن، «صووحةا ردوو ؼ»( ٔ) 
(ٕٓ .) 
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فتتبع القرآف فاٝبعو. فوهللا لو كلفِب نقل جبل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كال نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسوؿ هللا 
ف شيئا مل يفعلو النيب من ا١بباؿ ما كاف أثقل علي ٩با أمرين بو من ٝبع القرآف. قلت: كيف تفعبل

ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقاؿ أبو بكر: ىو كهللا خّب، فلم أزؿ أراجعو حٌب شرح هللا صدرم للذم شرح هللا لو صدر أيب 
بكر كعمر، فقمت: فتتبعت القرآف أٝبعو من الرقاع كاألكتاؼ كالعسب، كصدكر الرجاؿ، حٌب 

أجدٮبا مع أحد غّبه: }لقد جاءكم رسوؿ من  كجدت من سورة التوبة آيتْب مع خزٲبة األنصارم مل
أنفسكم عزيز عليو ما عنتم حريص عليكم{ إىل آخرٮبا. ككانت الصحف الٍب ٝبع فيها القرآف عند 

 .(ُ)«أيب بكر حٌب توفاه هللا، ٍب عند عمر حٌب توفاه هللا، ٍب عند حفصة بنت عمر

ا الصديق ُب خبلفتو، كىي أك لقد كانت ىذه ا٤بهمة كإ٪بازىا من أىم األعماؿ الٍب قاـ هب
ني  ًإانَّ  :خطوة مصدقة لقوؿ هللا 

ۡ كىي من [، ٗ]ا٢بجر:  ٱلذًٌۡكرى كىًإانَّ لىويۥ ٢بىى ًفظيوفى  نػىزَّۡلنىا  ٫بى
األعماؿ الشاقة الٍب ٙبملها زيد بن اثبت، كىي من القضااي الٍب أظهرت الباطنة الصا٢بة أليب بكر 

ٞبلة الدين الصادقْب ا٤بتقْب، كىم كتبتو كحافظوه كانقلوه كأكثر الناس  متمثلة بعمر بن ا٣بطاب، فهم
 فهما لو ك٤براد هللا كرسولو.

 اإلجناز الرابع: ذبهيز طالئع فتح العراق والشام:

كانت ا٤بعارؾ األخّبة الٍب أقامها النيب ملسو هيلع هللا ىلص توسعية كخركجا عن األرض ا٤بعهودة عند العرب، 
، كىذا ما جعل الصحابة كىي قتاؿ الر  أكثر استعدادا ٣بوض معارؾ جديدة مع تلك األرض  ـك

البعيدة، أرض الشاـ، كلكن ظهر أليب بكر الصديق خوض الغمار ُب فتح العراؽ فقد بشرىم النيب 
ن ملسو هيلع هللا ىلص أبف العراؽ ستفتح كالشاـ ستفتح كاليمن ستفتح، فوجو جيشا إىل العراؽ ٍب أردفو ٖبالد ب

أما حارثة رٞبو هللا قائد الطليعة األكىل إىل العراؽ: " بن  ا٤بثُب  الوليد، كىذا كتاب أيب بكر الصديق إىل 
ك، ، فاستقبلو ٔبميع من معك من قومك كعشّبتبعد، اي مثُب، فإين كجهت إليك ٖبالد بن الوليد

كساعده ككازره ككانفو كال تعصْب لو أمرا، فإنو من الذين كصفهم هللا تعاىل ُب كتابو: أشداء على 
الكفار رٞباء بينهم تراىم ركعا سجدا يبتغوف فضبل من هللا كرضواان، فانظر ما أقاـ معك ابلعراؽ فهو 

بكر هنع هللا يضر، فلما قرأه األمّب عليك، فإذا شخص فأنت على ما كنت عليو. قاؿ: فورد عليو كتاب أيب 
                                                           

ض ووا جوو لكؼ رسووؾل رووؽ أرلدوومؼ  زقووز   ةووخ روو   شوويؼ  وونقص   ووةمؼ بوو ضسؤرشيؽ رلوف ، }صووحةا فضبخوو ر  سووؾر  بوونفل ( ٔ) 
 (. ٜٚٙٗ: )بنقؼ(، ٔٚ/ ٙ) رؽ فضنأ ة{؛ ر ةؼ
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أقبل على أصحابو فقاؿ: ىذا كتاب أيب بكر الصديق هنع هللا يضر، قد كرد علي أيمرين أف أستقبل خالد بن 
الوليد، كلست أدرم على أم طريق يقدـ فأستقبلو، كلكن علينا أف ال ننحاز من بْب يدم ىؤالء 

 نا استقبلناه إف شاء هللا، كال قوة إال ابهلل.العجم فيطمعوا فينا، فإذا علمنا أف خالدا تقارب م

قاؿ: كسار خالد بن الوليد من اليمامة حٌب صار إىل البصرة، كهبا يومئذ سويد بن قطبة 
السدكسي، فلما نظر إىل خالد بن الوليد قد كافاه ُب ا٤بهاجرين كاألنصار، فرح لذلك كاشتد ظهره، 

فقاؿ لو خالد: اي سويد، أم موضع تعلم أنو أعظم  كقوم أمره، ٍب استقبلو ٗبن معو من بِب عمو،
شوكة ٥بؤالء الفرس ُب ىذه الناحية، فقاؿ: أصلح هللا األمّب، ما أتقي إال من أىل األبلة، فإهنم ُب 
ٝبع كثّب، فقاؿ خالد: ال عليك اي سويد، فإهنم علموا بنزكيل ىذا البلد غّب أين راحل عنك إىل 

صحابك كسر إليهم كانبذىم ا٢برب، فإهنم سيطمعوف فيك، فإذا التحم البادية فإذا أان رحلت فعبئ أ
األمر بينك كبينهم فإين راجع عليهم إف شاء هللا، كال قوة إال ابهلل، قاؿ: ٍب اندل خالد ُب أصحابو 
فرحل من البصرة كأنو يريد البادية، كعلمت الفرس بذلك فطمعوا ُب سويد بن قطبة كعزموا على أف 

. قاؿ: كرجع خالد ُب جوؼ الليل ركيدا ركيدا حٌب صار إىل سويد، فكمن أصحابو يصبحوه اب٢برب
بْب النخيل، كالفرس ال تعلم بذلك، فلما أصبح سويد عبأ أصحابو فسار ٫بو األبلة، كعلم الفرس 
بذلك فخرجوا إليو كما كانوا ٱبرجوف من قبل، فلما اختلط القـو كاشتبك ا٢برب بينهم، خرج خالد 

ُب ا٤بهاجرين كاألنصار، كنظرت الفرس إىل ا٣بيل قد خرجت عليهم، فولوا األدابر، فأخذهتم  بن الوليد
السيوؼ، فقتل منهم زايدة على أربعة ألف، كغرؽ ُب األهنار منهم مثل ذلك، كفر الباقوف على 

قطبة كجوىهم مفلوتْب قد قطع هللا دابرىم كألقى الرعب ُب قلوهبم. قاؿ: ٍب أقبل خالد إىل سويد بن 
فقاؿ لو: أبشر اي سويد، فإان قد عركناىم عركة ال يزالوف ىائبْب كمنك خائفْب ما أقمت هبذا البلد. 
قاؿ: كسار خالد من البصرة يريد الكوفة، فأخذ على جادة مكة، فصار إىل ا٢بقْب ٍب إىل الدجيل، ٍب 

 .(ُ)إىل الشجا كا٣برجا"

دلا أراد أبو بكر غزو الروم دعا عليا وعمر قاؿ كأما الشاـ فعن عبد هللا بن أيب أكَب ا٣بزاعي 
كعبد الرٞبن بن عوؼ كسعد بن أيب كقاص كسعيد بن زيد كأاب عبيدة بن ا١براح ككجوه  وعثمان

                                                           

(، هووٕٚٓ  ) فضؾفقوا ، أبوؾ  بوا هللا، فضسوار ، دمحم بوؽ  سون بوؽ وفقوا فضدو س  فألسو س  بو ضؾالل، «كي ب فضند  ض ؾفقوا »( ٔ) 
 (. ٕٕٕص) م ٜٜٓٔ -هو  ٓٔٗٔ، فألوض : فضظب ة، بينو ، دفر فضغنب فإلسبلر : فضش شن، يحي  فضجبؾر  : فضسح ق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
6٧ 

 بن أيب أكَب كأان فيهم فقاؿ إف هللا ا٤بهاجرين كاألنصار من أىل بدر كغّبىم فدخلوا عليو قاؿ عبد هللا
عز كجل ال ٙبصى نعماؤه كال يبلغ جزاءىا األعماؿ فلو ا٢بمد قد ٝبع هللا كلمتكم كأصلح ذات 
بينكم كىداكم إىل اإلسبلـ كنفا عنكم الشيطاف فليس يطمع أف تشركوا بو كال تتخذكا إ٥با غّبه 

سلمْب إىل جهاد الرـك ابلشاـ ليؤيد هللا ا٤بسلمْب فالعرب اليـو بنو أـ كأب كقد رأيت أين أستنفر ا٤ب
كٯبعل هللا كلمتو العليا مع أف للمسلمْب ُب ذلك ا٢بظ الوافر ألنو من ىلك منهم ىلك شهيدا كما 

الدين مستوجبا على هللا ثواب اجملاىدين كىذا رأيي  عن  مدافعا  عاش  عاش  كمن  عند هللا خّب لؤلبرار 
فقاؿ ا٢بمد هلل الذم ٱبص اب٣بّب من  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرلي برأيو فقاـ الذم رأيت فأشار امرؤ ع

يشاء من خلقو، كهللا ما استبقنا إىل شيء من ا٣بّب قط إال سبقتنا إليو "كذلك فضل هللا يؤتيو من 
يشاء كهللا ذك الفضل العظيم، قد كهللا أردت لقاءؾ هبذا الرأم الذم رأيت فما قضي أف يكوف حٌب 
ذكرتو قبلي فقد أصبت أصاب هللا بك سبيل الرشاد سرب إليهم ا٣بيل ُب إثر ا٣بيل كابعث الرجاؿ 
بعد الرجاؿ كا١بنود تتبعها ا١بنود فإف هللا انصر دينو كمعز اإلسبلـ كأىلو ٍب أف عبد الرٞبن بن عوؼ 

ل أف تقحم عليهم قاـ فقاؿ اي خليفة رسوؿ هللا إهنا الرـك كبنو األصفر حد حديد كركن شديد ما أر 
إقحاما لكن تبعث ا٣بيل فتغّب ُب قواصي أرضهم ٍب ترجع إليك فإذا فعلوا ذلك هبم مرارا أضركا هبم 
كغنموا من أداين أرضهم فقوكا بذلك عن عدكىم ٍب تبعث إىل أراضي أىل اليمن كأقاصي ربيعة كمضر 

غزيتهم ٍب سكت كسكت ٍب ٘بمعهم ٝبيعا إليك ٍب إف شئت بعد ذلك غزكهتم بنفسك كإف شئت أ
الناس إذا قاؿ، فقاؿ ٥بم أبو بكر ما تركف، فقاؿ عثماف بن عفاف: إين أرل أنك انصح ألىل ىذا 
الدين شفيق عليهم، فإذا رأيت رأاي تراه لعامتهم صبلحا فاعـز على إمضائو فإنك غّب ظنْب فقاؿ 

ن ا٤بهاجرين كاألنصار صدؽ طلحة كالزبّب كسعد كأبو عبيدة كسعيد بن زيد كمن حضر ذلك اجمللس م
عثماف ما رأيت من رأم فامضو، فإان ال ٬بالفك كال نتهمك، كذكركا ىذا كأشباىو، كعلي ُب القـو مل 
يتكلم، قاؿ أبو بكر: ماذا ترل اي أاب ا٢بسن، فقاؿ: أرل أنك إف سرت إليهم بنفسك أك بعثت إليهم 

ين علمت ذلك قاؿ ٠بعت رسوؿ هللا )صلى نصرت عليهم إف شاء هللا، فقاؿ: بشرؾ هللا ٖبّب كمن أ
 .(ُ)هللا عليو كسلم( يقوؿ: ال يزاؿ ىذا الدين ظاىرا على كل من انكأه حٌب يقـو الدين كأىلو ظاىركف

  
                                                           

: فضسح وق(، هوؤٚ٘  ) أبؾ فض  سؼ     بؽ فضحدؽ بوؽ ـبوة هللا فضس ونوف بو بؽ  دو كن، «ك رقخ درذق البؽ  د كن»( ٔ) 
 (. ٖٙ/ ٕ) م ٜٜ٘ٔ -هو  ٘ٔٗٔ:   م فضشذن، فضشذن وفضيؾزقعدفر فضلكن ض ظب  ة و : فضش شن،  سنو بؽ غنفرة فض سنو  
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الصدٌك  عمر بن الخطاب  رضً هللا عنهالثانً: سٌرة الخلٌفة  بحثالم
 رضوان هللا علٌه.

 األول: امسو، ونسبو، إسالمو، وفضلو:ادلطلب 
 األول: اسمه ونسبه وسبب تلمٌبه بالفاروق: رعفال

 أواًل: امسو ونسبو:
بن نفيل بن عبد العزل بن رايح بن قرط بن رزاح بن عدم بن كعب  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضر

، استشهد ُب أكاخر ذم ا٢بجة سنة الفاركؽ ، أبو حفص القرشي العدكم، أمّب ا٤بؤمنْب، بن لؤم
أسلم ُب السنة السادسة من النبوة ، مة بنت ىشاـ ا٤بخزكمية أخت أيب جهلثبلث كعشرين، كأمو حنت
 .(ُ)كلو سبع كعشركف سنة

 اثنيا: سبب تلقيبو ابلفاروق:
لكي يسلم عند رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسم، فتشهد فكرب أىل  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرأتى 

لسنا على ا٢بق قاؿ بلى قلت ففيم االختفاء الدار تكبّبة ٠بعها أىل ا٤بسجد فقلت اي رسوؿ هللا أ
فخرجنا صفْب أان ُب أحدٮبا كٞبزة ُب اآلخر حٌب دخلنا ا٤بسجد فنظرت قريش إيل كإىل ٞبزة 

، عن ابن (ِ)فأصابتهم كآبة شديدة فسماين رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الفاركؽ يومئذ كفرؽ بْب ا٢بق كالباطل"
 .(ّ)أسلم عمر"مسعود قاؿ: "ما زلنا أعزة منذ 

كعنو أيضا قاؿ: "كاف إسبلـ عمر فتحا ككانت ىجرتو نصرا ككانت إمامتو رٞبة كلقد رأيتنا كما 
 .(ْ)نستطيع أف نصل إىل البيت حٌب أسلم عمر فلما أسلم قاتلهم حٌب تركوان كخلوا سبيلنا"

فلما قتل عمر   ٤با أسلم عمر كاف اإلسبلـ كالرجل ا٤بقبل ال يزداد إال قوةكعن حذيفة قاؿ: "
 .(ُ)كاف اإلسبلـ كالرجل ا٤بدبر ال يزداد إال بعدا"

                                                           

 (. ٔٚ/ ٔ)رنجع س بق ض ذهب « سين أ بلم فضشببلل»( ٔ) 
 أبؾ رعةؼ أ سا بؽ  با هللا بؽ أ سا بؽ إسح ق بوؽ رؾسو  بوؽ ر ونفن فألصوب  ر ، «  ةة فألوضة ل وطب    فألصؽة ل»( ٕ) 

 (. ٓٗ/ ٔ) مٜٗٚٔ -و هٜٖٗٔ، بجؾفر رح  غة ررن -فضد  د  : فضش شن(، هوٖٓٗ  )
: بوونقؼ(، ٖٗ٘/ ٙ) روو  ذكوون  وو   زوو   سوون بووؽ فضخظوو ب رضوو  هللا  شووخ  ، كيوو ب فضلزوو   ، «ررووش  فبووؽ أبوو  شوويبة»( ٖ) 

(ٖٜٖٔٚ .) 
 ( هوٕٕٙ  ) أبؾ زقا، بؽ  بيا  بؽ رقظة فضشسين  فضبرن  ( وفسسخ زقا)  سن بؽ شبة، «ك رقخ فضسابشة البؽ شبة»( ٗ) 

 (. ٔٙٙ/ ٕ) هو ٜٜٖٔ:   م فضشذن، جا  –فضديا  بي  رحسؾد أ سا : طبع     رل ة،   ةؼ دمحم ش يؾ :    خ
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 الثانً: إسالمه: رعالف

ُب السنة السادسة من النبوة كلو سبع  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرقاؿ الذىيب رٞبو هللا: أسلم 
سنة، ككاف من أشراؼ قريش كإليو فيهم كانت السفارة، فكانوا إذا أرادكا حراب بعثوه رسوال، كعشركف 

كإذا انفرىم منافر أك فاخرىم مفاخر أرسلوه لو منافرا كمفاخرا، ككاف إسبلمو بعد أربعْب رجبل أك تسعة 
ا٤بسلموف كظهر  كثبلثْب أك ٟبسة كأربعْب رجبل كإحدل عشرة امرأة أك ثبلث كعشرين امرأة، ففرح بو

اإلسبلـ ٗبكة عقب إسبلمو، كقد أخرج الَبمذم عن ابن عمر كالطرباين عن ابن مسعود كأنس أف 
أك أبيب جهل  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرإليك ب النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: "اللهم أعز اإلسبلـ أبحب ىذين الرجلْب

بن ىشاـ، كعن جابر قاؿ: "كاف أكؿ إسبلـ عمر أف عمر قاؿ ضرب أخٍب ا٤بخاض ليبل فخرجت 
من البيت فدخلت ُب ستار الكعبة فجاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص فدخل ا٢بجر فصلى ما شاء هللا ٍب انصرؼ 

ليبل كال  فسمعت شيئا مل ا٠بع مثلو فخرج فاتبعتو فقاؿ من ىذا قلت عمر قاؿ اي عمر ما تدعِب ال
هنارا فخشيت أف يدعو علي فقلت أشهد أف ال إلو إال هللا كأنك رسوؿ هللا فقاؿ اي عمر اسَبه فقلت 

 .(ِ)ال كالذم بعثك اب٢بق نبيا ألعلننو كما أعلنت الشرؾ

عن أنس قاؿ خرج عمر متقلدا سيفو فلقيو رجل من بِب زىرة فقاؿ أين تعمد اي عمر فقاؿ 
ككيف أتمن من بِب ىاشم كبِب زىرة كقد قتلت دمحما قاؿ ما أراؾ إال قد صبوت أريد أف اقتل دمحما قاؿ 

قاؿ أفبل أدلك على العجب إف ختنك كأختك قد صبئا كتركا دينك فمشى عمر فأاتٮبا كعندٮبا 
خباب فلما ٠بع ٕبس عمر توارل ُب البيت فدخل فقاؿ ما ىذه ا٥بينمة ككانوا يقرأكف طو قاال ما عدا 

ه بيننا قاؿ فلعلكما قد صبوٛبا فقاؿ لو ختنو اي عمر إف كاف ا٢بق ُب غّب دينك فوثب حديثا ٙبدثنا
عليو عمر فوطئو كطئا شديدا فجاءت أختو لتدفعو عن زكجها فنفحها نفحة بيده فدمى كجهها 
فقالت كىي غضيب إف كاف ا٢بق ُب غّب دينك إين اشهد أف ال إلو إال هللا كأف دمحما عبده كرسولو 

                                                           

 رجيوون فضووابؽ فض  ةسوو   بووا فضوون سؽ بووؽ دمحم بووؽ  بووا فضوون سؽ فضس اسوو  فضحشب وو ، «فضيوو رقخ فضس يبوون  وو  أربوو ل رووؽ غبوون»( ٔ) 
روؾر : إشونفف، خيروة روؽ فضسح  ويؽضجشة ر: كح يق ودرفسة(، هو ٕٜٛهو وفضسيؾ   ب   سشة  ٓٙٛفضسؾضؾد ب ض اس سشة )

 (. ٕ٘ٗ/ ٔ) م ٕٔٔٓ -هو  ٖٔٗٔ، فألوض : فضظب ة، سؾرق ، دفر فضشؾفدر: فضش شن، فضابؽ ط ض 
أ سووووا بوووؽ دمحم بووووؽ   ووو  بوووؽ  جوووون فض ييسووو  فضدوووو ا  ، «فضروووؾف ق فضسحنقوووة   وووو  أهووو  فضوووون ض وفضزوووبلل وفضزراقوووة»( ٕ) 

ك رو   - بوا فضون سؽ بوؽ  بوا هللا فضينكو  : فضسح وق(، هووٜٗٚ  ) أبوؾ فضعبو س، ش  ب فضوابؽ شوةخ فإلسوبلم، فألرر ر  
 (. ٕٕٙ/ ٔ) مٜٜٚٔ -هو ٚٔٗٔ، فألوض : فضظب ة، ضبش ن –رؤسدة فضنس ضة : فضش شن، دمحم فضخنفط
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ر أعطوين الكتاب الذم ىو عندكم فأقرؤه ككاف يقرأ الكتاب فقالت أختو إنك رجس كإنو ال فقاؿ عم
يسمو إال ا٤بطهركف فقم كاغتسل كتوضأ فقاـ كتوضأ ٍب أخذ الكتاب فقرأ }طو ما أنزلنا عليك القرآف 

مر دلوين لتشقى{ حٌب انتهى إىل }إنِب أان هللا ال إلو إال أان فاعبدين كأقم الصبلة لذكرم{ فقاؿ ع
على دمحم فلما ٠بع خباب قوؿ عمر خرج فقاؿ أبشر اي عمر فإين أرجو أف تكوف دعوة رسوؿ هللا 

أك بعمرك بن ىشاـ( ككاف رسوؿ هللا  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرملسو هيلع هللا ىلص ليلة ا٣بميس )اللهم أعز اإلسبلـ ب
فانطلق عمر حٌب أتى الدار كعلى ابهبا ٞبزة كطلحة كانس ملسو هيلع هللا ىلص ُب أصل الدار الٍب ُب أصل الصفا 

فقاؿ ٞبزة ىذا عمر إف يرد هللا بو خّبا يسلم كإف يكن غّب ذلك يكن قتلو علينا ىينا قاؿ كالنيب صلى 
كٞبائل السيف فقاؿ ما  هللا عليو كسلم داخل يوحى إليو فخرج حٌب أتى إىل عمر فأخذ ٗبجامع ثوبو

أنت ٗبنتو اي عمر حٌب ينزؿ هللا بك من ا٣بزم كالنكاؿ ما أنزؿ ابلوليد بن ا٤بغّبة فقاؿ عمر أشهد أف 
 ال إلو إال هللا كأنك عبد هللا كرسولو

 الثالث: فضائل عمر بن الخطاب: رعالف

  لو ابذلداية وعز اإلسالم بو:أواًل: دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 هنع هللا يضر عمر بن ا٣بطابب اإلسبلـ  أعز  اللهم »عن عائشة، قالت: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ُ)«خاصة

 ب:اثنياً: استبشار أىل السماء واألرض إبسالم عمر بن اخلطا

أىل  استبشر  : "٤با أسلم عمر نزؿ جربيل فقاؿ: اي دمحم، لقد رضي هللا عنهما عن ابن عباس
 .(ُ)"عمر كا٣برب إبسبلـ  السماء  

                                                           

: بووونقؼ(، ٜٖ/ ٔ)  زوو   سوون رضوو  هللا  شووخ  ،  ييوو   فضكيوو  فإليسوو ن و زووو    فضرووح بة وفض  ووؼف، «سووشؽ فبووؽ ر جووخ»( ٔ) 
 خنجووووخ فبووووؽ  بوووو ن  وووو  "صووووحةحخأ: قوووو ل فألضبوووو ر (، ٕٔٗٔ: )بوووونقؼ(، ٙٔٔ/ٙ، )جووووؼ فضكبيوووون ض ظبنفروووو وفضس  (،٘ٓٔ)
/ ٙ) وفبؽ  ا   و  فضك رو (، ٖٓٚ/ ٙ) وكذف فضبي       سششخ، رؽ طنقق  باهللا بؽ عةد  فضلنو  ( رؾفرد -ٕٓٛٔ)

أن فضشبو  :  ؽ أبةخ  ؽ    ذة اثش  رد ؼ بؽ خ ضا  ؽ هذ م بؽ  نو  :  اثش   بافضس ػ بؽ فضس جذؾن : ق ل(، ٖٓٔ
 وُقدوويغنب كرووحةا فبووؽ، ضزوو   فضلوونو  هووذف؛ وهووذف إسووش د ضووعةا: ق ووت.  ووذكنه:... قوو ل -صوو   هللا   ةووخ وسوو ؼ  -

وق  و    و  فضث و   فألخبو ر ، "بونو  فض ج  و : وقو ل(، ٘ٗ/ٕ) رع أرخ قا ذكنه    "فضز ل ل" ب سسخ وكشييخ،  ب ن إي ه
 (. ٕٛ/صٖٔج) فضد د ة فضرحةحة: فرغن. وض لخ غينه أيز    .،يخ أر   ر  ؾبة"صش  ، فضي  ي ن    رؽ فضحابر
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 رسول ملسو هيلع هللا ىلص إبسالمو:اثلثاً: أيس ادلشركٌن عند إسالم عمر وكفاية ال

، كُب ركاية: ا٤بشركوف: قد انتصف القـو منا قاؿ  عمر  أسلم  ٤با  عن عكرمة، عن ابن عباس قاؿ: 
 .(ِ)كأنزؿ هللا }اي أيها النيب حسبك هللا كمن اتبعك من ا٤بؤمنْب{

 شًن النيب ملسو هيلع هللا ىلص لو ابجلنة وبقصره فيها وما لو من نعيم:رابعاً: تب

بينا ٫بن عند رسوؿ »أاب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ:  سعيد بن ا٤بسيب: أف  ابن شهاب قاؿ: أخربين  عن 
قصر، فقلت: ٤بن ىذا  جانب  إىل   تتوضأ امرأة  فإذا  ا١بنة،  ُب  رأيتِب  انئم  أان  بينا  هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذ قاؿ: 

 .(ّ)«القصر؟ قالوا: لعمر، فذكرت غّبتو، فوليت مدبرا فبكى كقاؿ: أعليك أغار اي رسوؿ هللا

 يف العلم والدين: عمر بن اخلطاب  هنع هللا يضرخامساً: فضل 

بينا أان انئم، »ر بن ا٣بطاب، عن أبيو، عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: عن ٞبزة بن عبد هللا بن عم
أظفارم، ٍب أعطيت  ُب  ٯبرم  حٌب إين ألرل الرم  إذ رأيت قدحا أتيت بو فيو لنب، فشربت منو

 .(ْ)«العلم»أكلت ذلك؟ اي رسوؿ هللا قاؿ: قالوا: فما « فضلي عمر بن ا٣بطاب

                                                           

كي ب إخب ره ص   هللا   ةخ و س ؼ  ؽ رش ق  فضرح بة رج ض ؼ ورد   ؼ بذكن أسس   ؼ رضؾفن هللا ، صحةا فبؽ  ب ن( ٔ) 
/ ٘ٔ، )(ٖٛٛٙ: )نقؼبوو ، سوون بووؽ فضخظوو ب رضوو  هللا  شووخ بإسووبلمذكوون فسيبذوو ر أهوو  فضدووس ل : بوو ب،   ووي ؼ أجس وويؽ

(، ٕٛ٘/ ٔ)  ز    أريون فضسوؤرشيؽ  سون بوؽ فضخظو ب رضو  هللا  شوخ  ، « ز    فضرح بة أل سا بؽ  شب »و(، ٖٚٓ
 (. ٖٖٓ: )بنقؼ

: بوونقؼ(، ٕٛٗ/ ٔ)  زوو    أريوون فضسووؤرشيؽ  سوون بووؽ فضخظوو ب رضوو  هللا  شووخ  ، « زوو    فضرووح بة أل سووا بووؽ  شبوو »( ٕ) 
(، هووٚٓٛ  ) أبؾ فضحدؽ رؾر فضوابؽ   و  بوؽ أبو  بمون بوؽ سو ةس ن فض يثسو ، «ع فضلؾف ارجسع فضزوف ا ورشب»و(، ٖٛٓ)

: بوونقؼ(، ٘ٙ/ ٜ) م ٜٜٗٔ، هووو ٗٔٗٔ:  وو م فضشذوون، فض وو هن ، رميبووة فض اسوو : فضش شوون،  دوو م فضووابؽ فض اسوو : فضسح ووق
(ٔٗٗٔٙ ..) 

  لوص فض نشو  فض واو  رضو  هللا  شوخبو ب رش قو   سون بوؽ فضخظو ب أبو    ، كي ب  زو    فضروح بة، صحةا فضبخ ر  ( ٖ) 
 (. ٖٓٛٙ: )بنقؼ(، ٓٔ/ ٘)

: بوووونقؼ(، ٜ٘ٛٔ/ ٗ) بوووو ب  زوووو   سوووون بووووؽ فضخظوووو ب رضوووو  هللا  شووووخ، كيوووو ب  زوووو    فضرووووح بة، «صووووحةا ردوووو ؼ»( ٗ) 
(ٕٖٜٔ .) 
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قاؿ ٠بعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: )بينا أان انئم رأيت الناس عرضوا هنع هللا يضر عن أيب سعيد ا٣بدرم 
ذلك كعرض علي عمر كعليو قميص  فمنها ما يبلغ الثدم كمنها ما يبلغ دكف علٌي كعليهم قمص

 .(ُ)ٯبره( قالوا: فما أكلتو اي رسوؿ هللا قاؿ: )الدين(

 سادسا: خوف الشياطٌن من عمر بن اخلطاب:

عن سعد بن أيب كقاص قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )اي ابن ا٣بطاب كالذم نفسي بيده ما لقيك 
 (ِ)(كالشيطاف سالكا فجا قط إال سلك فجا غّب فج

 سابعاً: عمر ادلهم احمَلدث:

عن عائشة أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )لقد كاف فيما قبلكم من األمم انس ٧بدثوف فإف يكن ُب 
 .(ّ)(أمٍب أحد فإنو عمر

 اثمناً: عمر الفاروق على احلق:

عن أيب ىريرة كعن ببلؿ كعن معاكية مهنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ )إف هللا تعاىل جعل ا٢بق على 
ؿ ابن عمر كما نزؿ ابلناس أمر قط فقالوا كقاؿ إال أنزؿ القرآف على ٫بو ما قاؿ (، قالساف عمر كقلبو

 .(ْ)عمر

من أىل السنن  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضركغّب ذلك من الفضائل الٍب ٝبعها العلماء ُب فضائل 
 كالسّب كغّبىم.

                                                           

 (. ٜٖٔٙ: )بنقؼ(، ٕٔ/ ٘) ب ب  ز   سن بؽ فضخظ ب رض  هللا  شخ، كي ب  ز    فضرح بة، صحةا فضبخ ر  ( ٔ) 
 (. ٖٖٛٙ: )بنقؼ(، ٔٔ/ ٘) ب ب  ز   سن بؽ فضخظ ب رض  هللا  شخ، كي ب  ز    فضرح بة، صحةا فضبخ ر   (ٕ) 
 (. ٜٖٕٛ: )بنقؼ(، ٗٙٛٔ/ ٗ) ب ب  ز   سن بؽ فضخظ ب رض  هللا  شخ، كي ب  ز    فضرح بة، صحةا رد ؼ( ٖ) 
ردشا فبؽ ، ردشا أ ساو (، ٚٔٙ/٘، )(ٕٖٛٙ): بنقؼ   رش ق   سن بؽ فضخظ ب رض  هللا  شخ : ب ب، سشؽ فضينرذ ( ٗ) 

/ ٖ) أخنجووخ فبووؽ سوو ا  وو  "فضظب وو  ": قوو ل فألضبوو ر (. ٘ٗٔ٘: )بوونقؼ(، ٗٗٔ/ ٜ)  سوون بووؽ فضخظوو ب رضوو  هللا  ش سوو 
ق ل رسؾل : أخبنر   با فضن سؽ بؽ  دؽ  ؽ أبؾب بؽ رؾس  ق ل: أخبنر  أ سا بؽ دمحم بؽ فألزرق فضسم  ق ل(: ٕٓٚ
 س دوو ة فأل  دبوور فضزووعةلة وفضسؾضووؾ ة: فرغوون. وهووذف إسووش د ضووعةا ور زوو .  ووذكنه: -ةووخ وسوو ؼ صوو   هللا    -هللا 
(ٚ /ٖٙ .) 
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 واستشهاده: عمر بن اخلطاب  هنع هللا يضرالثاين: خالفة  طلبادل
 ول: اختٌاره للخالفة:األ رعالف

خليفة ٥بم بعده، كمل  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرللصحابة أبف ٱبتاركا هنع هللا يضر أشار أبو بكر الصديق 
يكن ذلك االختيار إلزاميا إ٭با ندهبم ألف يكوف أمّبىم بعده، فخاؼ بعض القـو من ذلك كأرادكا أف 

جموا أاب بكر عن ذلك، فقالوا لو: اي خليفة رسوؿ هللا ماذا تقوؿ لربك إذا قدمت عليو غدا كقد  ٰبي
 .(ُ)أقوؿ استخلفت عليهم خّبىماستخلفت علينا ابن ا٣بطاب؟ فقاؿ: أجلسوين، أابهلل ترىبوين؟ 

فدخل  مر٤با حضرت أاب بكر الوفاة استخلف عكعن عائشة اهنع هللا يضر قالت: عن عائشة قالت: 
عليو علي كطلحة فقاال: من استخلفت؟ قاؿ: عمر، قاال: فماذا أنت قائل لربك؟ قاؿ: أابهلل 

 .(ِ)استخلفت عليهم خّب أىلكتفرقاين؟ ألان أعلم ابهلل كبعمر منكما، أقوؿ 

فكاف ترشيح أيب بكر لعمر كاضحا كمل يكن الصحابة ليختاركا غّبه ألمرين اثنْب، األمر األكؿ:  
كونو الصاحب الثاين لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ككونو قد اختاره أبو بكر الصديق ٥بذا األمر، إال أف ا٣بوؼ  

للْب كالرٞبة عندما توىل أمر أ٥بمو ا كاف من جانب الشدة الٍب ُب عمر بن ا٣بطاب، كلكن هللا 
 .ا٤بسلمْب ككاف خّب أمّب كنعم راحم برعيتو. 

 :الثانً: مدة خالفته وتحمك رؤٌا النبً  رعالف

 (ّ)عشر سنْب كٟبسة أشهر كإحدل كعشرين يوما هنع هللا يضر عمر خبلفة  مدة  

                                                           

 (. ٕٗ٘/ ٖ)رنجع س بق «فضظب    فضكبنى »( ٔ) 
 (. ٕٗ٘/ ٖ)رنجع س بق «فضظب    فضكبنى »( ٕ) 
، رواي  فض، شونف فضحوق، أبؾ  با فضن سؽ، دمحم أشنف بؽ أرين بؽ     بؽ  يار، « ؾن فضس بؾد و  شةة فبؽ فضؿةؼ»( ٖ) 

 (. ٜٕ٘/ ٕٔ) هو ٘ٔٗٔ، فضث رةة: فضظب ة، بينو  –دفر فضكي  فض  سةة : فضش شن(، هؤٜٕٖ  ) فض غةؼ آب د 
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 فً فترة خالفته: عمر بن الخطاب  رضً هللا عنهالثالث: إنجازات  رعالف

 وين الدواوين:تد

وىو أول من دون رٞبو هللا: "كىو أكؿ من ٞبل الدرة، كضرب هبا،  (ٔ)قاؿ ابن جرير الطربم
 .للناس يف اإلسالم الدواوين، وكتب الناس على قبائلهم، وفرض ذلم العطاء

حدثِب ا٢بارث، قاؿ: حدثنا ابن سعد، قاؿ: حدثنا دمحم بن عمر، قاؿ: حدثِب عائذ بن ٰبٓب، 
هنع هللا يضر استشار ا٤بسلمْب ُب عمر بن ا٣بطاب ، أف ويرث، عن جبّب بن ا٢بويرث بن نقيدعن أيب ا٢ب

، فقاؿ لو علي بن أيب طالب: تقسم كل سنة ما اجتمع إليك من ماؿ، فبل ٛبسك الدكاكين تدكين  
ن مل منو شيئا كقاؿ عثماف بن عفاف: أرل ماال كثّبا يسع الناس، كإف مل ٰبصوا حٌب تعرؼ من أخذ ٩ب

أيخذ، خشيت أف ينتشر األمر فقاؿ لو الوليد بن ىشاـ بن ا٤بغّبة: اي أمّب ا٤بؤمنْب قد جئت الشاـ، 
فرأيت ملوكها قد دكنوا ديواان، كجندكا جندا، فدكف ديواان، كجند جندا فأخذ بقولو، فدعا عقيل بن 

تبوا الناس على فقاؿ: اك -أيب طالب ك٨برمة بن نوفل كجبّب بن مطعم، ككانوا من نساب قريش
مناز٥بم، فكتبوا فبدءكا ببِب ىاشم، ٍب أتبعوىم أاب بكر كقومو، ٍب عمر كقومو على ا٣ببلفة، فلما نظر 
فيو عمر قاؿ: لوددت كهللا أنو ىكذا، كلكن ابدءكا بقرابو رسوؿ هللا ص، األقرب فاألقرب، حٌب 

 . (ِ)تضعوا عمر حيث كضعو هللا"

                                                           

وفسويؾطؽ بغوافد وكوؾ   ، وضا  و  آرو  طبنسوي ن. فضسؤرخ فضسلدن فالر م: أبؾ ج لن، دمحم بؽ جنقن بؽ بزقا فضظبن  : هؾ( ٔ) 
 و، جوزلف ٔٔ و  ، ي ونف بيو رقخ فضظبون   أخبو ر فضنسو  وفضس وؾك) ضوخ.  وفضسغو ضؼ  ويب، و نض   ةخ فض ز ل   ريشع. ب  
( فضسدينشوا) و( ط -فخويبلف فضل  و ل ) و، جوزلف ٖٓ و  ، ي نف بيلدوين فضظبون  ( ط -ج رع فضبة ن    كلدين فض نآن )

أبووؾ : ثيوونقوو ل فبووؽ فأل، وهووؾ رووؽ ث وو   فضسووؤرخيؽ. وغيوون ذضوػ( فض وونفآ ) و( ط -جووزل  وو  فال ي وو د ) و،  و    ووؾم فضووابؽ
، وك ن رجي اف    أ مو م فضوابؽ ال ي  وا أ واف. و   كلدينه ر  بال       ؼ غزقن وكح يق، ج لن أوثق رؽ ر   فضي رقخ

 - ٜٖٛهوو    ٖٓٔ - ٕٕٗ)  روةح   ، رحةوا فضجدوؼ، أ ويؽ، وكو ن أسوسن. ب  ق اه ب ض فضش س و س ؾف بيقؾفضوخ وآرف وخ
 (. ٜٙ/ ٙ) فأل بلم ض زرك  : فرغن (.م ٖٕٜ

 (. ٜٕٓ/ ٗ)بقرنجع س  «وص ة ك رقخ فضظبن  ، ك رقخ فضظبن    ك رقخ فضنس  وفضس ؾك»( ٕ) 
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 فتح العراق والشام ومصر:

 .(ُ)، فعلى يديو فتحت دمشق سنة أربع عشرةهنع هللا يضر  عمر بن ا٣بطابٍب كيل

عمر بن سعد قاؿ: بلغِب أف عمرك بن العاص افتتح مصر سنة عشرين، كعاش  نعن الليث ب
بعد ذلك ثبلث سنْب، ٍب قدـ عليو عمرك بن العاص فيها قدمتْب، كقاؿ ابن كىب:  ا٣بطاب  هنع هللا يضر

ح عمرك بن العاص اإلسكندرية ففتحها األكؿ سنة إحدل كعشرين: ٍب انتقضوا ُب قاؿ ابن ٥بيعة: كفت
 .(ِ)سنة ٟبس كعشرين

 فتح بيت ادلقدس:

أخرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف من عبلمات الساعة ٟبسة أشياء، كذكر منها فتح بيت ا٤بقدس، فقد بشر 
عوؼ بن مالك  قولو ىذا ٖبمس سنْب تقريبا، فعن  النيب ملسو هيلع هللا ىلص بفتح بيت ا٤بقدس، كقد فتحت بعد

مويت أتيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب غزكة تبوؾ كىو ُب قبة من أدـ، فقاؿ: "اعدد ستا بْب يدم الساعة: »قاؿ: 
يعطى الرجل مائة  ٍب مواتف أيخذ فيكم كقعاص الغنم ٍب استفاضة ا٤باؿ حٌب ادلقدس بيت  فتح  مث 

دينار فيظل ساخطا ٍب فتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلتو ٍب ىدنة تكوف بينكم كبْب بِب األصفر 
 .(ّ)«فيغدركف فيأتونكم ٙبت ٜبانْب غاية ٙبت كل غاية اثنا عشر ألفا

 .(ْ)١بابيةعمر بن ا٣بطاب  اهنع هللا يضركفتحت بيت ا٤بقدس سنة ست عشرة، كفيها قدـ 

: "قاؿ س : اي أمّب ا٤بؤمنْب، ٤با قدـ عمر رٞبو اَّللَّ ا١بابية، قاؿ لو رجل من يهودامل ٍبن عبد اَّللَّ
إىل كردكس  هبا، إذ نظر عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرال ترجع إىل ببلدؾ حٌب يفتح اَّللَّ عليك إيلياء، فبينا 

من خيل مقبل، فلما دنوا منو سلوا السيوؼ، فقاؿ عمر: ىؤالء قـو يستأمنوف، فأمنوىم، فأقبلوا فإذا 
                                                           

 بووا فضوون سؽ بووؽ  سوونو بووؽ  بووا هللا بووؽ صوولؾفن فضشروون  فضسذوو ؾر بوويب  زر ووة فضارذوو   ، كوو رقخ أبوو  زر ووة فضارذوو  ( ٔ) 
رسوو ضة ر جدوويين : يووقأصوو  فضيح ، شوومن هللا ر سووة هللا فض ؾجوو ر : درفسووة وكح يووق(، هووو ٕٔٛ  ) فضس  وو  بذووةخ فضذووب ب

 (. ٘ٚٔص) درذق -رجسع فض غة فض نبةة : فضش شن، بغافد –بم ةة فآلدفب 
 (. ٓٛٔص) ، رنجع س بقك رقخ أب  زر ة فضارذ  ( ٕ) 
 فآليوة{ وإن بنقواوف أن يخوا ؾك  وإن  دوبػ هللا} ب ب رو  يحوذر روؽ فضغوار وقؾضوخ ك و ض   ، كي ب فضجزقة، صحةا فضبخ ر  ( ٖ) 

 (. ٖٙٚٔ: )بنقؼ(، ٔٓٔ/ ٗ)
 (. ٙٚٔص) ، رنجع س بقك رقخ أب  زر ة فضارذ  ( ٗ) 
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ىم أىل إيلياء، فصا٢بوه على ا١بزية، كفتحوىا لو، فلما فتحت عليو دعا ذلك اليهودم، فقيل لو: إف 
و اليهودم: كما مسألتك عنو اي فقاؿ ل -ككاف كثّب ا٤بسألة عنو -عنده لعلما قاؿ: فسألو عن الدجاؿ

 .(ُ)أمّب ا٤بؤمنْب! فأنتم كهللا معشر العرب تقتلونو دكف ابب لد ببضع عشرة ذراعا"

 تعيٌن الوالة والقضاة وتنظيم العطااي:

اتسعت رقعة الببلد اإلسبلمية، ككاف من العسّب جعل النظاـ نظاما مركزاي مع تداخل األعماؿ 
تعيْب الوالة كالقضاة ُب كل األمصار، كفصل ا٢بكم عن  هنع هللا يضر  عمر بن ا٣بطابكا٤بهاـ، فرأل 

، كرأم (ِ)القضاء ُب الغالب، كإال فإف كاف الوايل ٩بن شهد لو ابلعلم كالفقو فإنو ٯبعلو الوايل كالقاضي
٤باؿ كهللا الذم ال إلو إال ىو ما أحد إال كلو ُب ىذا ا» إعادة تقسم العطااي، كقاؿ قولتو ا٤بشهورة: "

، كما أحد أحق بو من أحد إال عبد ٩بلوؾ، كما أان فيو إال كأحدكم، كلكنا على حٌب أعطيو أك منعو
لرجل كتبلده ُب اإلسبلـ، كالرجل كقدمو منازلنا من كتاب هللا عز كجل كقسمنا من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ فا

الراعي  ُب اإلسبلـ، كالرجل كغناه ُب اإلسبلـ، كالرجل كحاجتو ُب اإلسبلـ. كهللا لئن بقيت ليأتْب 
، كتعيْب كل ما (ّ)ا٤باؿ كىو مكانو قبل أف ٰبمر كجهو يعِب ُب طلبو" ىذا  من  حظو  صنعاء  ٔببل  

ح بيت ماؿ ا٤بسلمْب ُب العراؽ كاليمن كغّبىا، كُب حقيقة األمر يتعلق ابألمور اإلدارية للدكلة، كفت
فقد رتب أمّب ا٤بؤمنْب الدكلة ترتيبا فائق ا٢بسن، من النواحي االقتصادية كالعسكرية كالعطااي 

                                                           

أبوؾ ، دمحم بؽ جنقن بؽ بزقا بؽ كثين بؽ غ ض  فآلر  ، «وص ة ك رقخ فضظبن  ، ك رقخ فضظبن    ك رقخ فضنس  وفضس ؾك»( ٔ) 
 –دفر فضيونفا : فضش شون(، هووٜٖٙ: فضسيوؾ  ، ص ة ك رقخ فضظبن  ض نق  بؽ س ا فض نطبو (، )هوٖٓٔ  ) ج لن فضظبن  

 (. ٚٓٙ/ ٖ) هو ٖٚٛٔ -فضث رةة : ضظب ةف، بينو 
فضوواكيؾر رحِسووا : كح يووق َودَرفَسووة(، هووو ٜٛٔ  ) أبووؾ  بووا هللا دمحم بووؽ فضحدووؽ بووؽ  نقووا فضذوويب ر ، «فألصوو  ض ذوويب ر »( ٕ) 

أخبو ر »و(، ٚٚٔر اروة/ ) م ٕٕٔٓ -هو  ٖٖٗٔ، فألوض : فضظب ة، ضبش ن –بينو  ، دفر فبؽ  زم: فضش شن، بؾقشؾك ضؽ
صووححخ و  ووق   ةووخ : فضسح ووق(، هوووٖٙٓ  ) فضُسَ ِ وو  ِبووو"َوِكةع"، َأُبووؾ َبْكووٍن ُرَحِسووُا ْبووُؽ َخَ ووِ  فضِزووبِّّ  فضَبْغووَافِد ّ ، «فض زوو  

: بذوو را دمحم   وو  بسروون ضروو  ب  ، فضسميبووة فضيج رقووة فضكبوونى : فضش شوون،  بووا فض زقووز ررووظل  فضسنفغوو : وخووّنج أ  دبثووخ
 (. ٔٚ/ ٔ) مٜٚٗٔو هٖٙٙٔ، فألوض : فضظب ة، ررظل  دمحم

ةؼ بووؽ  بيوو  بووؽ سوو ا بووؽ  بيووة فألرروو ر  ، «فضخوونفج ألبوو  بؾسوو ( ٖ)  (، هوووٕٛٔ: فضسيووؾ  ) أبووؾ بؾسوو  ي  ووؾب بووؽ إبوونـف
 -طب وة جابوا  رزوبؾطة : فضظب وة، سو ا  دوؽ دمحم، طوخ  بوا فضونؤوف سو ا: كح يوق، فضسميبوة فألزهنقوة ض يونفا: فضش شن

 (. ٚ٘ص) ؾالأصا فضظب    وأكثنه  شس، رح  ة ورل نسة
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كالصدقات كالبُب التحتية كاالجتماعية كمعا١بة الفقر كا٢باجة كتعبيد الطرؽ كغّب ذلك من األعماؿ 
 العظيمة.

 م ابلزراعة وإنشاء دار الدقيق وتعبيد الطرق وإنشاء اجلسور:االىتما

ابلزراعة كتعبيد الطرؽ كفتح دكر تسمى بدكر الدقيق  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضراىتم أمّب ا٤بؤمنْب 
، كأعطى رعاية كأٮبية ُب بناء ا١بسور كترميم ما كاف (ُ)إلطعاـ ا٤بساكْب كا٤بنقطعْب من ابن السبيل

 عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضربل، كىذا ما يعرؼ اليـو بتقوية كإنشاء البُب التحتية، كقد كتب مهدكما من ق
اي عمرك؛ إىل عمرك بن العاص يقدـ عليو ىو كٝباعة من أىل مصر معو، فقدموا عليو، فقاؿ عمر: 

٤با أحببت من  -، كقد ألقي ُب ركعيإٌف هللا قد فتح على ا٤بسلمْب مصر، كىى كثّبة ا٣بّب كالطعاـ
أف  -الرفق أبىل ا٢برمْب، كالتوسعة عليهم حْب فتح هللا عليهم مصر كجعلها قٌوة ٥بم ك١بميع ا٤بسلمْب

عاـ إىل ا٤بدينة كمٌكة؛ أحفر خليجا من نيلها حٌب يسيل ُب البحر، فهو أسهل ٤با نريد من ٞبل الط
فإٌف ٞبلو على الظهر يبعد كال نبلغ منو ما نريد؛ فانطلق أنت كأصحابك فتشاكركا ُب ذلك حٌب 
يعتدؿ فيو رأيكم، فانطلق عمرك فأخرب بذلك من كاف معو من أىل مصر فثقل ذلك عليهم، كقالوا: 

ا٤بؤمنْب كتقوؿ لو: إف ىذا  نتخٌوؼ أف يدخل ُب ىذا ضرر على مصر، فنرل أف تعظٌم ذلك على أمّب
أمر ال يعتدؿ كال يكوف، كال ٪بد إليو سبيبل، فرجع عمرك بذلك إىل عمر، فضحك عمر حْب رآه، 
كقاؿ: كالذم نفسي بيده لكأين أنظر إليك اي عمرك كإىل أصحابك حْب أخربهتم ٗبا أمران بو من حفر 

ل مصر؛ فنرل أف تعظٌم ذلك على ا٣بليج، فثقل ذلك عليهم، كقالوا: يدخل ُب ىذا ضرر على أى
 أمّب ا٤بؤمنْب، كتقوؿ لو: إف ىذا األمر ال يعتدؿ كال يكوف، كال ٪بد إليو سبيبل.

فعجب عمرك من قوؿ عمر، كقاؿ: صدقت كهللا اي أمّب ا٤بؤمنْب، لقد كاف األمر على ما 
ليك ا٢بوؿ حٌب تفرغ ذكرت، فقاؿ لو عمر: انطلق اي عمرك بعزٲبة مٌُب حٌب ٘بٌد ُب ذلك، كال أيٌب ع

منو إف شاء هللا. فانصرؼ عمرك كٝبع لذلك من الفعلة ما بلغ منو ما أراد، ٍب احتفر ا٣بليج الذم ُب 
؛ فلم أيت ا٢بوؿ حٌب  حاشية الفسطاط، الذم يقاؿ لو خليج أمّب ا٤بؤمنْب، فساقو من النيل إىل القلـز

                                                           

(، هوؤٕٗ  ) أبوؾ  بوا هللا أ سوا بوؽ دمحم بوؽ  شبو  بوؽ هوبلل بوؽ أسوا فضذويب ر ، « ز    فضروح بة أل سوا بوؽ  شبو »( ٔ) 
/ ٔ) ٖٜٛٔ - ٖٓٗٔ، فألوضوووو : فضظب ووووة، بيوووونو  –رؤسدووووة فضنسوووو ضة : فضش شوووون، وصوووو  هللا دمحم عبوووو س(. د: فضسح ووووق
ٕٜٔ .) 
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نة كمٌكة، فنفع هللا بذلك أىل ا٢برمْب، ك٠ٌبي جرت فيو السفن، فحمل فيو ما أراد من الطعاـ إىل ا٤بدي
خليج أمّب ا٤بؤمنْب، ٍب مل يزؿ ٰبمل فيو الطعاـ حٌب ٞبل فيو بعد عمر بن عبد العزيز، ٍب ضٌيعتو الوالة 

 .(ُ)بعد ذلك، فَبؾ كغلب عليو الرمل، فانقطع

 إنشاء التقومي اذلجري:

عمر بن ا٣بطاب  كتب   -ست عشرة  أعِب سنة -قاؿ الواقدم كُب ربيع األكؿ من ىذه السنة 
 لتأريخ، كىو أكؿ من كتبو. اهنع هللا يضر

قلت: قد ذكران سببو ُب سّبة عمر، كذلك أنو رفع إىل عمر صك مكتوب لرجل على آخر 
ٝبع بدين ٰبل عليو ُب شعباف، فقاؿ: أم شعباف؟ أمن ىذه السنة أـ الٍب قبلها، أـ الٍب بعدىا؟ ٍب 

 .س شيئا يعرفوف فيو حلوؿ ديوهنمالناس فقاؿ: ضعوا للنا

فيقاؿ: إهنم أراد بعضهم أف يؤرخوا كما تؤرخ الفرس ٗبلوكهم، كلما ىلك ملك أرخوا من اتريخ 
كالية الذم بعده، فكرىوا ذلك. كمنهم من قاؿ: أرخوا بتاريخ الرـك من زماف إسكندر فكرىوا ذلك، 

 ملسو هيلع هللا ىلص. كقاؿ آخركف من مبعثو عليو السبلـ. مولد رسوؿ هللا من  أرخوا  كلطولو أيضا. كقاؿ قائلوف: 
كأشار علي بن أيب طالب كآخركف أف يؤرخ من ىجرتو من مكة إىل ا٤بدينة لظهوره لكل أحد فإنو 

، فأمر عمر أف يؤرخ من ىجرة رسوؿ هللا أظهر من ا٤بولد كا٤ببعث. فاستحسن ذلك عمر كالصحابة
 .(ِ)ؿ تلك السنة من ٧برمها"كأرخوا من أك  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           

رميبوة : فضش شون(، هووٕٚ٘  ) أبوؾ فض  سوؼ فضسرون  ، ؽ  بوا هللا بوؽ  بوا فضحموؼ بوا فضون سؽ بو، « يؾ  ررون وفضسغونب»( ٔ) 
 (. ٜٓٔص) هو ٘ٔٗٔ:   م فضشذن، فضث   ة فضابشةة

(، هوٗٚٚ  ) أبؾ فضلافل إسس  ي  بؽ  سن بؽ كثين فض نش  فضبرن  ثؼ فضارذ  ، إ ة ل فضينفا: فضبافية وفضش  ية طب ة( ٕ) 
 (. ٘ٛ/ ٚ) م ٜٛٛٔ -هو ، ٛٓٗٔفألوض  : فضظب ة،  ة ل فضينفا فض نب دفر إ: فضش شن،     شين  : فضسح ق
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وصدق بشارة  عمر بن الخطاب  رضً هللا عنه: استشهاد رابعال رعالف

 النبً ملسو هيلع هللا ىلص:

 :هنع هللا يضر أوال: قصة استشهاد أمًن ادلؤمنٌن عمر بن اخلطاب

، ب أبايـ اب٤بدينةهنع هللا يضر قبل أف يصاعمر بن ا٣بطاب  رأيت »قاؿ: هنع هللا يضر  عمرك بن ميموف  عن  
كقف على حذيفة بن اليماف كعثماف بن حنيف قاؿ: كيف فعلتما، أٚبافاف أف تكوان قد ٞبلتما 

را أف تكوان ٞبلتما األرض ما ال تطيق؟ قاال: ٞبلناىا أمرا ىي لو مطيقة، ما فيها كبّب فضل. قاؿ: انظ
األرض ما ال تطيق، قاؿ: قاال: ال، فقاؿ عمر: لئن سلمِب هللا، ألدعن أرامل أىل العراؽ ال ٰبتجن 
إىل رجل بعدم أبدا، قاؿ: فما أتت عليو إال رابعة حٌب أصيب، قاؿ: إين لقائم ما بيِب كبينو إال عبد 

ؿ: استوكا، حٌب إذا مل ير فيهن خلبل تقدـ ككاف إذا مر بْب الصفْب قا أصيب،  غداة  هللا بن عباس 
فكرب، كرٗبا قرأ سورة يوسف أك النحل أك ٫بو ذلك ُب الركعة األكىل حٌب ٯبتمع الناس، فما ىو إال أف  
كرب فسمعتو يقوؿ: قتلِب أك أكلِب الكلب، حْب طعنو، فطار العلج بسكْب ذات طرفْب، ال ٲبر على 

طعن ثبلثة عشر رجبل، مات منهم سبعة، فلما رأل ذلك رجل أحد ٲبينا كال مشاال إال طعنو، حٌب 
من ا٤بسلمْب طرح عليو برنسا، فلما ظن العلج أنو مأخوذ ٫بر نفسو، كتناكؿ عمر يد عبد الرٞبن بن 
عوؼ فقدمو، فمن يلي عمر فقد رأل الذم أرل، كأما نواحي ا٤بسجد فإهنم ال يدركف، غّب أهنم قد 

سبحاف هللا سبحاف هللا، فصلى هبم عبد الرٞبن صبلة خفيفة، فلما فقدكا صوت عمر، كىم يقولوف: 
انصرفوا قاؿ: اي ابن عباس، انظر من قتلِب، فجاؿ ساعة ٍب جاء، فقاؿ: غبلـ ا٤بغّبة، قاؿ: الصنع؟ 
قاؿ: نعم، قاؿ: قاتلو هللا، لقد أمرت بو معركفا، ا٢بمد هلل الذم مل ٯبعل ميتٍب بيد رجل يدعي 

أنت كأبوؾ ٙبباف أف تكثر العلوج اب٤بدينة، ككاف أكثرىم رقيقا، فقاؿ: إف شئت اإلسبلـ، قد كنت 
فعلت، أم: إف شئت قتلنا؟ قاؿ: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم، كصلوا قبلتكم، كحجوا حجكم. 
فاحتمل إىل بيتو، فانطلقنا معو، ككأف الناس مل تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقوؿ: ال أبس، كقائل 

أخاؼ عليو، فأٌب بنبيذ فشربو، فخرج من جوفو، ٍب أٌب بلنب فشربو، فخرج من جرحو، فعلموا يقوؿ: 
أنو ميت، فدخلنا عليو، كجاء الناس يثنوف عليو، كجاء رجل شاب فقاؿ: أبشر اي أمّب ا٤بؤمنْب 

ت فعدلت، ٍب ببشرل هللا لك، من صحبة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كقدـ ُب اإلسبلـ ما قد علمت، ٍب كلي
شهادة. قاؿ: كددت أف ذلك كفاؼ ال علي كال يل، فلما أدبر إذا إزاره ٲبس األرض، قاؿ: ردكا علي 
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الغبلـ، قاؿ: ابن أخي ارفع ثوبك، فإنو أبقى لثوبك، كأتقى لربك. اي عبد هللا بن عمر، انظر ما علي 
لو ماؿ آؿ عمر فأده من أموا٥بم، من الدين، فحسبوه فوجدكه ستة كٜبانْب ألفا أك ٫بوه، قاؿ: إف كَب 

كإال فسل ُب بِب عدم بن كعب، فإف مل تف أموا٥بم فسل ُب قريش، كال تعدىم إىل غّبىم، فأد عِب 
ىذا ا٤باؿ. انطلق إىل عائشة أـ ا٤بؤمنْب، فقل: يقرأ عليك عمر السبلـ، كال تقل أمّب ا٤بؤمنْب، فإين 

أف يدفن مع صاحبيو. فسلم  بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرعمر لست اليـو للمؤمنْب أمّبا، كقل: يستأذف 
لسبلـ، ا عمر بن ا٣بطاب  اهنع هللا يضركاستأذف، ٍب دخل عليها فوجدىا قاعدة تبكي، فقاؿ: يقرأ عليك 

كيستأذف أف يدفن مع صاحبيو، فقالت: كنت أريده لنفسي، كألكثرف بو اليـو على نفسي، فلما أقبل، 
قد جاء، قاؿ: ارفعوين، فأسنده رجل إليو فقاؿ: ما لديك؟ قاؿ: الذم قيل: ىذا عبد هللا بن عمر 

ٙبب اي أمّب ا٤بؤمنْب أذنت، قاؿ: ا٢بمد هلل، ما كاف من شيء أىم إيل من ذلك، فإذا أان قضيت 
فاٞبلوين، ٍب سلم، فقل: يستأذف عمر بن ا٣بطاب، فإف أذنت يل فأدخلوين، كإف ردتِب ردكين إىل 

ءت أـ ا٤بؤمنْب حفصة كالنساء تسّب معها، فلما رأيناىا قمنا، فو١بت عليو، مقابر ا٤بسلمْب. كجا
فبكت عنده ساعة، كاستأذف الرجاؿ، فو١بت داخبل ٥بم، فسمعنا بكاءىا من الداخل، فقالوا: أكص 
اي أمّب ا٤بؤمنْب استخلف، قاؿ: ما أجد أحق هبذا األمر من ىؤالء النفر، أك الرىط، الذين توُب 

 كىو عنهم راض، فسمى عليا كعثماف كالزبّب كطلحة كسعدا كعبد الرٞبن، كقاؿ: رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
يشهدكم عبد هللا بن عمر، كليس لو من األمر شيء كهيئة التعزية لو فإف أصابت اإلمرة سعدا فهو 

ليفة من ذاؾ، كإال فليستعن بو أيكم ما أمر، فإين مل أعزلو عن عجز كال خيانة. كقاؿ: أكصي ا٣ب
بعدم، اب٤بهاجرين األكلْب، أف يعرؼ ٥بم حقهم، كٰبفظ ٥بم حرمتهم، كأكصيو ابألنصار خّبا، 

كا الدار كاإلٲباف من قبلهم{ أف يقبل من ٧بسنهم، كأف يعفى عن مسيئهم، كأكصيو  }كالذين تبوء
هم إال فضلهم أبىل األمصار خّبا، فإهنم ردء اإلسبلـ، كجباة ا٤باؿ، كغيظ العدك، كأف ال يؤخذ من

عن رضاىم. كأكصيو ابألعراب خّبا، فإهنم أصل العرب، كمادة اإلسبلـ، أف يؤخذ من حواشي 
أموا٥بم، كيرد على فقرائهم، كأكصيو بذمة هللا، كذمة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص أف يوَب ٥بم بعهدىم، كأف يقاتل من 

لقنا ٭بشي، فسلم عبد هللا بن عمر قاؿ: كرائهم، كال يكلفوا إال طاقتهم. فلما قبض خرجنا بو، فانط
يستأذف عمر بن ا٣بطاب، قالت: أدخلوه، فأدخل، فوضع ىنالك مع صاحبيو، فلما فرغ من دفنو 
اجتمع ىؤالء الرىط، فقاؿ عبد الرٞبن: اجعلوا أمركم إىل ثبلثة منكم، فقاؿ الزبّب: قد جعلت أمرم 

اؿ سعد: قد جعلت أمرم إىل عبد الرٞبن بن إىل علي، فقاؿ طلحة: قد جعلت أمرم إىل عثماف، كق
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عوؼ، فقاؿ عبد الرٞبن: أيكما تربأ من ىذا األمر، فنجعلو إليو كهللا عليو كاإلسبلـ، لينظرف أفضلهم 
ُب نفسو؟ فأسكت الشيخاف، فقاؿ عبد الرٞبن: أفتجعلونو إيل كهللا علي أف ال آلو عن أفضلكم؟ 

رابة من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كالقدـ ُب اإلسبلـ ما قد علمت، قاال: نعم، فأخذ بيد أحدٮبا فقاؿ: لك ق
فاهلل عليك لئن أمرتك لتعدلن كلئن أمرت عثماف لتسمعن كلتطيعن، ٍب خبل ابآلخر فقاؿ لو: مثل 

 .(ُ)«ذلك، فلما أخذ ا٤بيثاؽ قاؿ: ارفع يدؾ اي عثماف، فبايعو، فبايع لو علي، ككِب أىل الدار فبايعوه

 : ربقق بشارة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابستشهاده:اثنياً 

أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص صعد أحدا، كأبو بكر كعمر »أنس بن مالك هنع هللا يضر حدثهم  قتادة أف  عن  
 .(ِ)«كصديق، كشهيداف نيب  عليك  كعثماف، فرجف هبم، فقاؿ: اثبت أحد، فإ٭با 

من عجائب الدعاء كاستجابة هللا لو ما حدث مع أمّب ا٤بؤمنْب عمر حيث كاف يدعو هللا  
ُب  شهادة  ارزقِب  اللهم  »ابلشهادة كلكن بشرط أف تكوف ُب مدينة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقد كاف يدعو كثّبا 

عمر ، كقد كانت الفتوحات توسعت كانتشرت، ككاف (ّ)«سبيلك، كاجعل موٌب ُب بلد رسولك ملسو هيلع هللا ىلص
يتمُب أف يكوف مع اجملاىدين ُب الثغور يقاتل أعداء ا٢بق، كيناؿ تلك الشهادة  بن ا٣بطاب  هنع هللا يضر

الرفيعة الٍب كاف يبشره بو النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ك٤با كاف ذلك متعذر فهو رأس الدكلة كقائدىا كميسر أمورىا،  
و هللا أف يكتب لو الشهادة كلكن ُب ا٤بدينة ا٤بنورة، ألف فضل الشهادة عظيم كألف فضل كاف يدع

 الدفن ُب ا٤بدينة أعظم جوار النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

  

                                                           

 (، ٘ٔ/ ٘) قرة فضبة ة وفالكل ق      ثس ن بؽ  ل ن رض  هللا  شخ: ب ب، كي ب  ز    فضرح بة، صحةا فضبخ ر  ( ٔ) 
 (. ٖٓٓٚ: )بنقؼ 
 ( ضؾ كشت ريخذف خ ةبل) ؼقؾل فضشب  ص   هللا   ةخ و س : ب ب، كي ب  ز    فضرح بة، صحةا فضبخ ر  ( ٕ) 
 (. ٖ٘ٚٙ: )بنقؼ(، ٜ/ ٘)  
ةة فضشب  ص   هللا   ةخ و س ؼ أن ك نى فضسابشة: ب ب، كي ب  ز    فضسابشة، صحةا فضبخ ر  ( ٖ)   (، ٖٕ/ ٖ) كنـف
 (. ٜٓٛٔ: )بنقؼ 
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 الثالث: سٌرة الخلٌفة عثمان بن عفان رضوان هللا علٌه: بحثالم

 األول: امسو، ونسبو، وفضلو: طلبادل
فهو قرشي أموم ، اص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناؼىو عثماف بن عفاف بن أيب الع
كلد ُب السنة السادسة بعد الفيل  . كىو اثلث ا٣بلفاء الراشدين، ٯبتمع ىو كالنيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب عبد مناؼ

كأمو أركل بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن  .(ُ)ٕٔٓابلطائف على الصحيح سنة 
البيضاء بنت عبد ا٤بطلب عمة الرسوؿ، كأسلم قدٲبا، كىو ٩بن دعاه الصديق كأـ أركل ، عبد مناؼ

إىل اإلسبلـ، كقد كاف أكؿ الناس إسبلما بعد أيب بكر، كعلي، كزيد بن حارثة، كىاجر ا٥بجرتْب: 
، ككاف أكؿ خارج إليها، فارا بدينو مع زكجتو رقية بنت رسوؿ هللا  (ِ)ا٥بجرة األكىل إىل أرض ا٢ببشة

و سائر ا٤بهاجرين إىل أرض ا٢ببشة، ٍب ىاجر ا٥بجرة الثانية إىل ا٤بدينة، كمل يشهد بدرا لتخلفو كاتبع
بسهمو  ابلتخلف عليها، كضرب لو  على ٛبريض زكجتو رقية، كانت عليلة، فأمره رسوؿ هللا 

سوؿ هللا كماتت رقية َب سنة اثنتْب من ا٥بجرة حْب أتى خرب ر  كأجره، فهو معدكد َب البدريْب لذلك،
 كمل يعرؼ أحد تزكج بنٍب نيب غّبه(ّ)ٗبا فتح هللا عليو يـو بدر ، ، كقيل: (ْ)، كبعدىا زكجو أـ كلثـو

لعثماف ذك النورين؛ ألنو مل يعلم أف أحدا أرسل سَبا على ابنٍب نيب غّبه، كىو أحد العشرة ا٤بشهود ٥بم 

                                                           

جس ل فضابؽ : ؤض فضس، ك رقخ فألرؼ وفضس ؾك(، ٖٓٗ/ ٕ) مٕٕٔٓ، كس ل  دؽ رن   : رنوج فضذه  ور  دن فضجؾفهن( ٔ) 
ررووظل   بووا فض وو در ، دمحم  بووا فض وو در  ظو : فضسح وق(، هوووٜٚ٘  )، أبوؾ فضلوونج  بووا فضون سؽ بووؽ   وو  بوؽ دمحم فضجووؾز  

 فضك روو   وو  فضيوو رقخ(، ٕٜٙ/ٕ) م ٕٜٜٔ -هووو  ٕٔٗٔ، فألوضوو : فضظب ووة، بيوونو ، دفر فضكيوو  فض  سةووة: فضش شوون،  ظوو 
شوس  فضوابؽ أبوؾ  بوا هللا دمحم بوؽ أ سوا بوؽ  ثسو ن بوؽ : فضسؤضو ، فأل وبلمك رقخ فإلسبلم ووؼة   فضسذ هين و (، ٗٚ/ ٖ)

: فضظب وووة، بيووونو ، دفر فضكيووو ب فض نبووو : فضش شووون،  سووون  بوووا فضدوووبلم فضيوووارن  : فضسح وووق(، هووووٛٗٚ  ) َق ْيسووو ز فضوووذهب 
 (. ٕٕ٘/ ٔ) م ٖٜٜٔ -هو  ٖٔٗٔ، فضث رةة

بووؽ  بووا هللا بووؽ دمحم بووؽ  بووا فضبوون بووؽ   صووؼ فضشسوون   أبووؾ  سوون بؾسوو : فضسؤضوو ، فالسووية  ب  وو  ر ن ووة فألصووح ب( ٕ) 
 ٕٜٜٔ -هو  ٕٔٗٔ، فألوض : فضظب ة، بينو ، دفر فضجي : فضش شن،     دمحم فضبج و  : فضسح ق(، هوٖٙٗ  ) فض نطب 

 (. ٓ٘ٔو، ٚٗٔ: ص، )وك رقخ فضخ ل ل ض ديؾط ، ٖٛٓٔ/ ٖ، م
 (. ٛٗٔ :ص، )وك رقخ فضخ ل ل ض ديؾط (، ٖٛٓٔ/ ٖ) فالسية  ب( ٖ) 
، كوو رقخ فضخ لوو ل ض دوويؾط (، ٗٚ/ٕ) ، رنجووع سوو بقفضك روو   وو  فضيوو رقخ(، ٕٜٙ/ ٕ)، رنجووع سوو بقكوو رقخ فألرووؼ وفضس ووؾك( ٗ) 

 ٛٗٔ: ص)رنجع س بق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
١١ 

توُب كىو عنهم  رسوؿ هللا  اب١بنة، كأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورل، كأخرب أف
 .(ُ)، كأحد الصحابة الذين ٝبعوا القرآف الكرًن(ُ)راض

 األول: إسالم عثمان بن عفان وهجرته: رعالف

قد انىز الرابعة كالثبلثْب من عمره حْب دعاه أبو بكر الصديق إىل هنع هللا يضر كاف عثماف 
فكاف بذلك من ، ب على الفوردعوة الصديقكمل يعرؼ عنو تكلؤ أك تلعثم بل كاف سباقا أجا

السابقْب األكلْب حٌب قاؿ أبو إسحاؽ: كاف أكؿ الناس إسبلما بعد أىب بكر كعلي كزيد بن 
، فكاف بذلك رابع من أسلم من الرجاؿ، كلعل سبقو ىذا إىل اإلسبلـ كاف (ِ)حارثة عثماف

صىلَّى هللاي عىلىٍيًو  -على رسوؿ هللا  - هنع هللا يضر -نتيجة ٤با حدث لو عند عودتو من الشاـ، كقد قصو 
حْب دخل عليو ىو كطلحة بن عبيد هللا، فعرض عليهما اإلسبلـ كقرأ عليهما القرآف،  -كىسىلَّمى 

كأنبأٮبا ٕبقوؽ اإلسبلـ ككعدٮبا الكرامة من هللا فآمنا كصدقا، فقاؿ عثماف: اي رسوؿ هللا، 
كالزرقاء فنحن كالنياـ فإذا منادو ينادينا: أيها النياـ قدمت حديثا من الشاـ، فلما كنا بْب معاف 

 .(ّ)ىبوا، فإف أٞبد قد خرج ٗبكة، فقدمنا فسمعنا بك
فكاف أكؿ ، إىل أرض ا٢ببشة فارا بدينو مع زكجتو رقية بنت رسوؿ اهللاهنع هللا يضر ىاجر عثماف 

جرة الثانية إىل ا٤بدينة. ٍب ىاجر ا٥ب، ٍب اتبعو سائر ا٤بهاجرين إىل أرض ا٢ببشة، مهاجر إليها
، فأبطأ على رسوؿ اهللا، كخرجت معو ابنة رسوؿ اهللا (ْ)أكؿ من ىاجر إىل ا٢ببشة عثمافقاؿ: 
، فقالت: رأيتها، فجعل يتوكف ا٣برب فقدمت امرأة من قريش من أرض ا٢ببشة فسأ٥با، خربٮبا
قالت: رأيتها كقد ٞبلها على ٞبار من ىذه الدكاب كىو « علىٌ  أم حاؿ رأيتها»فقاؿ: 
 .»(ٓ)إف كاف عثماف ألكؿ من ىاجر إىل اهللا بعد لوط، صحبهما اهللا»: فقاؿ النيب، يسوقها

                                                           

  (.ٜٖٓٔ/ ٖ) رنجع س بق ،فالسية  ب( ٔ) 
 (. ٛٗٔ: ص)رنجع س بق، ك رقخ فضخ ل ل ض ديؾط ( ٔ) 
  ) جسوو ل فضووابؽ، أبووؾ دمحم،  بووا فضس ووػ بووؽ هذوو م بووؽ أبووؾب فضحسيوون  فضس وو  ن  : فضسؤضوو ، فضدووين  فضشبؾقووة البووؽ هذوو م( ٕ) 

 (. ٜٕٛ – ٕٚٛ/ ٔ) شنكة فضظب  ة فضلشةة فضسيحا : فضش شن، طخ  با فضنلوف س ا: فضسح ق(، هؤٖٕ
 (. ٜٙٗ/ ٔ) دمحم ررن فضابؽ دمحم  ؾقزة: فضسؤض ،  ر  فضخظ ب    فضزها وفضنق  ق وفآلدفب( ٖ) 
 (. ٕٓٔخ ل ل ص ك رقخ فض، فضديؾط ، ٚٗ٘/ص ٔ) ك رقخ فألرؼ وفضس ؾك ج، فضظبن  ( ٗ) 
(، هوٕٚٛ  ) أبؾ بمن بؽ أب    صؼ وهؾ أ سا بؽ  سنو بؽ فضزح ك بؽ رخ ا فضذيب ر ، «فضدشة البؽ أب    صؼ»( ٘) 

: بونقؼ(، ٜٙ٘/ ٕ) ٓٓٗٔ، فألوضو : فضظب وة، بيونو  –فضسمي  فإلسوبلر  : فضش شن، دمحم ر صن فضابؽ فألضب ر : فضسح ق
(ٖٔٔٔ .) 
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 الثانً: فضله ومنزلته: رعالف

 ابجلنة:أواًل: أحد ادلبشرين 

كاف عثماف ٩بن بشر اب١بنة ُب أكثر من موطن، كأىم ا٤بواطن الٍب بيشر اب١بنة ٤با كاف مع أيب 
كنت مع النيب صلى هللا »حيث قاؿ:  بكر كعمر كٮبا عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كيرم لنا القصة أبو موسى 

، فجاء رجل فاستفتح، فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: افتح لو كبشره اب١بنة عليو كسلم ُب حائط من حيطاف ا٤بدينة
ففتحت لو، فإذا أبو بكر فبشرتو ٗبا قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص فحمد هللا، ٍب جاء رجل فاستفتح، فقاؿ النيب 

ة ففتحت لو فإذا ىو عمر، فأخربتو ٗبا قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص فحمد هللا، ٍب استفتح ملسو هيلع هللا ىلص: افتح لو كبشره اب١بن
بلول تصيبو فإذا عثماف، فأخربتو ٗبا قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  على  اب١بنة  كبشره  رجل، فقاؿ يل: افتح لو 

 .(ُ)«فحمد هللا، ٍب قاؿ: هللا ا٤بستعاف

، كطلحة ُب ا١بنة، كعمر ُب ا١بنة، كعثماف ُب ا١بنة، كعلي ُب ا١بنة ُب  بكر  أبو  »: كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص
ا١بنة، كالزبّب ُب ا١بنة، كعبد الرٞبن بن عوؼ ُب ا١بنة، كسعد ُب ا١بنة، كسعيد ُب ا١بنة، كأبو عبيدة 

 .(ِ)ن ا١براح ُب ا١بنةب

 اثنياً: شهادة النيب لو ابحلياء واستحياء ادلالئكة منو:

حدثتو: أف أاب بكر استأذف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كىو مضطجع اهنع هللا يضرأف عائشة  هنع هللا يضر خرب سعيد بن العاص
ؼ. ٍب استأذف عمر ٍب انصر ، فقضى إليو حاجتو، على فراشو البس مرط عائشة فأذف لو كىو كذلك

ٍب انصرؼ. ٍب استأذف عليو عثماف فجلس كقاؿ ، فقضى إليو حاجتو، كىو على تلك ا٢باؿ، فأذف لو
ٍب انصرؼ. قالت عائشة: اي رسوؿ اهللا مل أرؾ ، فقضى إليو حاجتو« اٝبعي عليك ثيابك» :لعائشة

حيي كإين خشيت إف إف عثماف رجل »: فزعت أليب بكر كعمر كما فزعت لعثماف! قاؿ رسوؿ اهللا

                                                           

 بوو ب رش قوو   سوون بوؽ فضخظوو ب أبوو   لووص فض نشو  فض وواو  رضوو  هللا  شووخ  ، ش قوو  فضروح بةكيوو ب ر، صوحةا فضبخوو ر  ( ٔ) 
 (. ٖٜٖٙ: )بنقؼ(، ٖٔ/ ٘)

: بووونقؼ(،   بذووو ر ٓٓٔ/ ٙ) بووو ب  ووو  رش قووو   ثسووو ن بوووؽ  لووو ن رضووو  هللا  شوووخ، أبوووؾفب فضسش قووو ، «سوووشؽ فضينروووذ »( ٕ) 
(ٖٚٗٚ .) 
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أال أستحي ٩بن »كقاؿ الليث: قاؿ ٝباعة من الناس:  أذنت لو على تلك ا٢باؿ ال يبلغ إيل
 .»(ُ)تستحي منو ا٤ببلئكة

 اثلثاً: إنفاقو األموال العظيمة الكثًنة يف سبيل هللا تعاىل:
، ككاف صاحب ٘بارة كأمواؿ طائلة؛ من األغنياء الذين أغناىم هللا  عثماف  كاف

ابتغاء مرضاتو كما عنده، كصار  هللا عليو أبف يستخدـ تلك األمواؿ كالعطااي ُب طاعة هللا 
 لكل خّب، ينفق كال ٱبشى الفقر.

 من نفقاتو الكثّبة على سبيل ا٤بثاؿ ما أيٌب: ك٩با أنفقو 
ملسو هيلع هللا ىلص ا٤بدينة ا٤بنورة كجد أف ا٤باء العذب قليل، كليس اب٤بدينة ما عندما قدم النيب  -ٔ

من يشرتي بئر رومة فيجعل دلوه مع دالء »يستعذب غّب بئر ركمة، فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ِ)«ادلسلمٌن خبًن لو منها يف اجلنة

 .(ّ)«من حفر بئر رومة فلو اجلنة»: كقاؿ
كقد كانت ركمة قبل قدـك النيب ملسو هيلع هللا ىلص ا٤بدينة ال يشرب منها أحد إال بثمن، فلما قدـ 

ف يبيع منها ا٤بهاجركف ا٤بدينة استنكركا ا٤باء، ككانت لرجل من بِب غفار عْب يقاؿ ٥با ركمة، ككا
فقاؿ: اي رسوؿ هللا! ليس يل كال  «؟تبيعنيها بعٌن يف اجلنة»القربة ٗبد، فقاؿ لو النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 
فاشَباىا ٖبمس كثبلثْب ألف درىم، ٍب أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص  لعيايل غّبىا، فبلغ ذلك عثماف 

 .(ْ)، قاؿ: قد جعلتها للمسلمْب«نعم»فيها ما جعلت لو؟ قاؿ: فقاؿ: أ٘بعل يل 

                                                           

 (. ٘٘ٔم /صٙ)  سا   وأ(، ٕٚ) ب ب، روفه رد ؼ    كي ب  ز    فضرح بة( ٔ) 
وأخنجوخ ، ٙٙٚ/ٕصوحةا فضشدو    : وفرغون(، ٖ٘ٓٙرقوؼ ، )ٖٕ٘/ٙ، ب ب وقو  فضسدو جا، فضشد       كي ب فضؾص ي ( ٕ) 

وكحلووة ، ٜٕٓ/ٖ، صووحةا فضينرووذ : وفرغوون(، ٜٜٖٙ: رقووؼ، )ٕٚٙ/٘، بوو ب رش قوو   ثسوو ن ، فضينرووذ   وو  فضسش قوو 
 (. ٗ٘/ٚ)، و يا فضب ر  ، ٜٙٔ/ٓٔ، فأل ؾذ 

: وفرغوون، ٔٔٔ/ٛ، ٕ٘/ٚ(، ٕٛٚٚرقووؼ ، )ٚٓٗ/٘، بوو ب إذف وقوو  أرضوو   أو بئوونف  ، كيوو ب فضؾصوو ي ، فضبخوو ر  رووع فضلوويا (ٖ) 
 (. ٔ٘ٔ: ص، )ك رقخ فضخ ل ل ض ديؾط 

كحلوة فأل وؾذ  بذون  سوشؽ : وفرغون، و وزفه بدوشاه إضو  فضبغوؾ   و  فضروح بة، ٚٓٗ/٘، ذكنه فبؽ  جون  و   ويا فضبو ر  ( ٗ) 
  (.ٜٙٔ/ٓٔ)، فضينرذ 
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كقيل: كانت ركمة ركية ليهودم يبيع للمسلمْب ماءىا، فاشَباىا عثماف بن عفاف من اليهودم بعشرين ألف 
 .(ُ)درىم، فجعلها للغِب كالفقّب كابن السبيل

ار ا٤بسلموف ٯبتمعوف فيو، ليصلوا الصلوات مسجده ُب ا٤بدينة فص ملسو هيلع هللا ىلصبعد أن بىن رسول هللا  -ٕ
ا٣بمس، كٰبضركا خطب النيب ملسو هيلع هللا ىلص الٍب يصدر إليهم فيها أكامره كنواىيو، كيتعلموف ُب ا٤بسجد أمور دينهم، 

الصحابة كينطلقوف منو إىل الغزكات ٍب يعودكف بعدىا، كلذلك ضاؽ ا٤بسجد ابلناس، فرغب النيب ملسو هيلع هللا ىلص من بعض 
من يشرتي بقعة »الصحابة أف يشَبم بقعة ٔبانب ا٤بسجد، لكي تزاد ُب ا٤بسجد حٌب يتسع ألىلو، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 (ُ)من صلب مالو ، فاشَباىا عثماف بن عفاف «بقعة آل فالن فيزيدىا يف ادلسجد خبًن لو منها يف اجلنة
 .(ّ)ككسع على ا٤بسلمْب هنع هللا يضر كأرضاه، (ِ)ٖبمسة كعشرين ألف درىم، أك بعشرين ألفا، ٍب أضيفت للمسجد

ملسو هيلع هللا ىلص الرحيل إىل غزكة تبوؾ حث الصحابة األغنياء على البذؿ؛ لتجهيز جيش  عندما أراد رسول هللا -ٖ
، فأنفق أىل األمواؿ من صحابة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كل على جيش العسرة، الذم أعده رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  لغزك الرـك

 على حسب طاقتو كجهده.
فقد أنفق نفقة عظيمة مل ينفق أحد مثلها، فقد ثبت أنو أنفق ُب ىذه الغزكة  هنع هللا يضر أما عثماف بن عفاف

نثرىا ُب حجر النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فأخذ النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقلبها ُب حجره، ثبلٜبائة بعّب أبحبلسها كأقتاهبا، كجاء أبلف دينار ف
 .(ْ)قا٥با مرارا «؟ما ضر عثمان ما عمل بعد ىذا اليوم»كيقوؿ: 

                                                           

 وويا فضبوو ر  شوون  و ، ٜٖ/ٖ، وأ ووبلم فضسدوو سيؽ ضخ ضووا فضبةظوو ر، ٜٓٔ/ٓٔ، كحلووة فأل ووؾذ  بذوون  سووشؽ فضينرووذ : فرغوون( ٔ) 
، ثوؼ فضارذو  ، فضبغوافد ، فضَدوبلر ، زقوؽ فضوابؽ  بوا فضون سؽ بوؽ أ سوا بوؽ رجو  بوؽ فضحدوؽ: فضسؤض ، صحةا فضبخ ر  

ةؼ بووؽ ، رجووا  بووؽ  بووا فضخوو ضق فضذوو    ، س رووؾدرحسووؾد بووؽ شووعب ن بووؽ  بووا فض: كح يووق(، هووو ٜ٘ٚ  ) فضحشب وو  إبوونـف
 وبلل بوؽ رروظل  بوؽ ، صبل  بؽ سو ضؼ فضسرونفك ، دمحم بؽ  ؾض فضسش ؾش، فضديا  ز  فضسنس ، إسس  ي  فض  ض 

رميو  كح يوق دفر : فضح وؾق .، فضسابشوة فضشبؾقوة -رميبوة فضغنبو ل فألثنقوة : فضش شون، صبن  بؽ  با فضخ ضق فضذو    ، هس م
 (. ٛٓٗ/٘)، م ٜٜٙٔ -هو  ٚٔٗٔ، فألوض : فضظب ة، فض  هن  -فضحنريؽ 

، ٜٕٓ/ٖ، صووووحةا فضينرووووذ : وفرغوووون(، ٖٖٓٚرقووووؼ ، )ٕٚٙ/٘، بوووو ب رش قوووو   ثسوووو ن ، كيوووو ب فضسش قوووو ، فضينرووووذ ( ٔ) 
 (. ٖٙٓٙرقؼ ، )ٖٕ٘/ٙ، ب ب وق  فضسد جا، كي ب فضؾص ي ، وأخنجخ فضشد   

 (. ٙٙٚ/ ٕ، صحةا فضشد   : وفرغن(، ٖ٘ٓٙ، )ٖٕٗ/ٙ،  جاب ب وق  فضسد، كي ب فضؾص ي ، فضشد   ( ٕ) 
 (. ٔٗ/ٖ، وأ بلم فضسد سيؽ ضخ ضا فضبةظ ر، ٛٓٗ/٘،  يا فضب ر  : فرغن( ٖ) 
وصححخ ووف  خ  –وفض لظ ضخ  –وفضح كؼ (، ٖٓٓٚرقؼ ، )ٕٙٙ/٘، ب ب رش ق   ثس ن ،    كي ب فضسش ق ، فضينرذ ( ٗ) 

، ٕٚٔ/ٗ، وسوين  فبوؽ هذو م، ٔٔٔ/ٛ، ٛٓٗ/٘، ٗ٘/ٚ، بذن  صحةا فضبخ ر    يا فضب ر  : وفرغن، ٕٓٔ/ٖ، فضذهب 
: وفرغوون، ٕ٘ٙ، ٕٗٙ/ٕ، و ةوو   فضرووح بة، ٔ٘ٔ: ص، )وكوو رقخ فضخ لوو ل ض دوويؾط ، ٕٔٓ/ٚ، ٗ/٘، وفضبافيووة وفضش  يووة
 (. ٖٖ٘/ٕ، ٖٕٕ/ٖ، وفضي رقخ فإلسبلر  ضسحسؾد ش كن، ٕٓٔ، ٕٛٓ/ٖ، صحةا فضينرذ 
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تعاىل  – كىذه نفقة عظيمة جدا تدؿ على صدؽ عثماف كقوة إٲبانو، كرغبتو فيما عند هللا
فقد حصل على الثواب العظيم كا١بزاء  –فرضي هللا عنو كأرضاه  –كإيثار اآلخرة على الدنيا  –

 .(ُ)«من جهز جيش العسرة فلو اجلنة»الذم ليس بعده جزاء: 

 عثمان بن عفان هنع هللا يضر واستشهاده: ةالثاين: خالف طلبادل
 طرٌمة اختٌار عثمان بن عفان للخالفة: األول: رعالف

ُب اختيار شخص كاحد، بل أتى هنع هللا يضر ما صنعو أبو بكر الصديق هنع هللا يضر مل يصنع الفاركؽ 
 ، بطريقة جديدة كىي أف ٱبتار عددا ٩بن ىم أىل للخبلفة كمات النيب ملسو هيلع هللا ىلص كىو عنهم راضو

، كسعد بن أيب كقاص، كعبد الرٞبن بن عوؼ، فافكعثماف بن ع، كىم علي بن أيب طالب
كطلحة بن عبيد، كىي من كجهة نظرم ٝبع بْب طريقة النيب صلى هللا عليو ، كالزبّب بن العواـ

كسلم كبْب طريقة أيب بكر، فليست ىي استخبلؼ حرُب بشخص، كما ُب أبو بكر، كال ىي 
ملسو هيلع هللا ىلص، ككاف ُب بداية األمر أف قاؿ ترؾ لؤلمر على حالو دكف استخبلؼ مطلقا، كما فعل النيب 

عمر بن ا٣بطاب: ادعوا يل عليا كعثماف كطلحة كالزبّب كعبد الرٞبن بن عوؼ كسعدا. فلم 
يكلم أحدا منهم غّب علي كعثماف فقاؿ: اي علي لعل ىؤالء القـو يعرفوف لك قرابتك من 

ت ىذا األمر فاتق هللا فيو. ٍب دعا عثماف النيب. كصهرؾ كما آاتؾ هللا من الفقو كالعلم فإف كلي
كسنك كشرفك.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقاؿ: اي عثماف لعل ىؤالء القـو يعرفوف لك صهرؾ من رسوؿ هللا 
الناس. ٍب قاؿ: ادعوا يل  فإف كليت ىذا األمر فاتق هللا كال ٙبملن بِب أيب معيط على رقاب

رجل  على  اجتمعوا  فإذا  خل ىؤالء القـو ُب بيت فدعي فقاؿ: صل ابلناس ثبلاث كلي، صهيبا
خالفهم فاضربوا رأسو. فلما خرجوا من عند عمر قاؿ عمر: لو كلوىا األجلح سلك هبم  فمن  

الطريق. فقاؿ لو ابن عمر: فما ٲبنعك اي أمّب ا٤بؤمنْب؟ قاؿ: أكره أف أٙبملها حيا كميتا. ٍب 
ن من ا٤بمَبين. * قد أنبأتك أنك شهيد فقلت دخل عليو كعب فقاؿ: ا٢بق من ربك فبل تكون

 من أين يل ابلشهادة كأان ُب جزيرة العرب؟

                                                           

: وفرغووون، وك ووام كخنقجووخ(، ٕٛٚٚرقووؼ ، )ٚٓٗ/٘، بوو ب إذف وقوو  أرضوو   أو بئووونف  ، كيوو ب فضؾصووو ي  ،فضبخوو ر  رووع فضلوويا( ٔ) 
 (. ٕٔٓ/ٚ)، فضبافية وفضش  ية
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عمر بن قاؿ: أخربان عبد هللا بن بكر السهمي قاؿ: أخربان حاًب بن أيب صغّبة عن ٠باؾ أف 
 لما حضر قاؿ إف أستخلف فسنة كإال أستخلف فسنة.ا٣بطاب  رضي هللا عنه

. فقاؿ علي: فعرفت كهللا أنو كمل يستخلف. كتوُب أبو بكر فاستخلف - ملسو هيلع هللا ىلص -توُب رسوؿ هللا 
فذاؾ حْب جعلها عمر شورل بْب عثماف بن عفاف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كهللا أنو لن يعدؿ بسنة رسوؿ هللا 

بن أيب طالب كالزبّب كطلحة كعبد الرٞبن بن عوؼ كسعد بن أيب كقاص. كقاؿ لؤلنصار  عفاف كعلي
 .(ُ)لؤلنصار أدخلوىم بيتا ثبلثة أايـ فإف استقاموا كإال فادخلوا عليهم فاضربوا أعناقهم"

كبعد ىذا قاـ الصحابة كعلى رأسهم عبد الرٞبن بن عوؼ ابستقراء اآلراء كمن ىو الذم 
فعن ا٤بسور بن ٫برمة قاؿ: "٤با كانت الليلة الٍب ُب صبحتها يفرغ النفر الذين يرتضيو الناس إماما ٥بم، 

من ا٣ببلفة، صليت العشاء ٍب انصرفت إىل سَب يل فنمت عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنهاستخلفهم 
عليو فأيقظِب من النـو صوت خايل عبد الرٞبن بن عوؼ: أاي مسور، قاؿ: فخرجت مشتمبل بثويب، 

قلت: نعم قد ٭بت. قاؿ: خذ عليك ثوبك، ٍب ا٢بقِب إىل ا٤بسجد. ففعلت، قاؿ:  فقاؿ: أ٭بت؟
اذىب فادع يل الزبّب كسعدا أك أحدٮبا. قاؿ: فانطلقت فدعوتو فلما انتهيت بو إليو، قاؿ: استأخر 
عنا قدر ما ال تسمع كبلمنا. قاؿ: ففعلت شيئا يسّبا، ٍب قاؿ يل: ادع يل االخر. فلما انتهيت بو 

قاؿ: استأخر عنا قدر ما ال تسمع كبلمنا. قالت: فتناجيا شيئا يسّبا، ٍب اندل: اي مسور،  إليو،
اذىب فادع يل عليا فذلك حْب ذىبت فحمة العشاء، قاؿ: فجئت بعلي قاؿ: استأخر عنا قدر ما 
 ال تسمع كبلمنيا. قاؿ: فلم يزاال يتكلماف من العشاء حٌب كاف السحر إال أين مل أ٠بع من ٪بيهما
أظنِب أهنما قد اقتتبل، فلما كاف السحر انداين كعلي عنده، فقاؿ: اذىب فادع يل عثماف. فقاؿ: 
ففعلت، فتناجيا كأذف ا٤بؤذف ابلصبح، قالت: فتفرقوا للوضوء، كقد علم الناس أهنا صبيحة ا٣ببلفة 

نرب فلما أبصر فاجتمعوا للصبح كما ٯبتمعوف للجمعة، فأمر عبد الرٞبن النفر أف ٯبلسوا بْب يدم ا٤ب
الناس بعضهم بعضا كطلعت الشمس، قاـ عبد الرٞبن إىل جنب ا٤بنرب فحمد هللا كأثُب عليو ٗبا ىو 
أىلو ٍب قاؿ: أيها الناس، قد علمتم الذم كاف، من كفاة أمّب ا٤بؤمنْب، كاستخبلفو إايان أيها النفر 

ٍب استقبلهم رجبل رجبل، ٍب كرضي أصحايب أف أيل ذلك فأختار رجبل منهم كىؤالء بْب أيديكم، 
قاؿ: أم فبلف، عليك عهد هللا كميثاقو لتسمعن كلتطيعن ٤بن كليت كلَبضْب كلتسلمن؟ فيقوؿ: نعم 

                                                           

 (. ٕٓٙ/ ٖ) رنفجع س بق «فضظب    فضكبنى ط فض  سةة»( ٔ) 
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رافع صوتو يسمع الناس حٌب فرغ منهم رجبل رجبل من عثماف كعلي كالزبّب كسعد، قاؿ: أما 
كم عن ىؤالء النفر، ٍب طلحة فأان ٞبيل، برضاه، ٍب قاؿ: إين مل أزؿ دائبا منذ ثبلث أسأل

سألتهم عن أنفسهم فوجدتكم أيها، الناس كإايىم اجتمعتم على عثماف، قم اي عثماف، فلم يقل 
رجل من ا٤بهاجرين كاألنصار كال كفود العرب، كال صا٢بي التابعْب: إنك مل تستشران كمل 

منهم يفضلونو  تستأمران، فرضوا كسلموا، فلبثوا ست سنْب ال يعيبوف شيئا، قاؿ: كاف طائفة
كقاؿ عبد الرٞبن: اجعلوا أمركم إىل ، "(ُ)العدؿ مثل عمر كاللْب ألْب من عمرعلى عمر تقوؿ 

ثبلثة منكم، فقاؿ الزبّب: قد جعلت أمرم إىل علي، فقاؿ طلحة: قد جعلت أمرم إىل عثماف، 
إىل عبد الرٞبن بن عوؼ، فقاؿ عبد الرٞبن: أيكما تربأ من ىذا  كقاؿ سعد: قد جعلت أمرم

الشيخاف، فقاؿ  فأسكت  نفسو؟  ُب  أفضلهم  األمر، فنجعلو إليو كهللا عليو كاإلسبلـ، لينظرف 
عبد الرٞبن: أفتجعلونو إيل كهللا علي أف ال آلو عن أفضلكم؟ قاال: نعم، فأخذ بيد أحدٮبا 

 ملسو هيلع هللا ىلص كالقدـ ُب اإلسبلـ ما قد علمت، فاهلل عليك لئن أمرتك فقاؿ: لك قرابة من رسوؿ هللا
لتعدلن كلئن أمرت عثماف لتسمعن كلتطيعن، ٍب خبل ابآلخر فقاؿ لو: مثل ذلك، فلما أخذ 

 .(ِ)«ا٤بيثاؽ قاؿ: ارفع يدؾ اي عثماف، فبايعو، فبايع لو علي، ككِب أىل الدار فبايعوه

 زات عثمان بن عفان فً فترة الخالفة:: من إنجاًالثان رعالف

 أواًل: صبع األمة على قراءة واحدة، وحسم االختالف يف أوجو احلروف السبعة:

كاف من أعظم مواقف ا٢بكمة الٍب كقفها عثماف هنع هللا يضر ٝبع مشل أمة دمحم صلى هللا عليو 
كإ٪بازاتو ُب فَبة خبلفتو كسلم على قراءة كاحدة، فقد كاف من مناقبو الكبار، كحسناتو العظيمة 

أنو ٝبع الناس على قراءة كاحدة، ككتب ا٤بصحف على العرضة األخّبة الٍب درسها جربيل على 
رسوؿ هللا ُب آخر سِب حياتو، ككاف سبب ذلك أف حذيفة بن اليماف كاف ُب غزكة أىل الشاـ 

خلق من أىل الشاـ، ُب فتح أرمينية، كأذربيجاف، مع أىل العراؽ، كقد اجتمع ُب ىذه الغزكة 
                                                           

 ي  بووؽ أبوؾ فضعبوو س شو  ب فضوابؽ أ سووا بوؽ أبو  بموون بوؽ إسوس : فضسؤضو ، إكحو ف فضخيون  فضس وون  بزوف وا فضسدو ريا فض ذوون ( ٔ) 
 زووي ة فضذووةخ فضوواكيؾر أ سووا ر بووا  بووا : ك ووايؼ(، هوووٓٗٛ  ) سوو ةؼ بووؽ ق يسوو ز بووؽ  ثسوو ن فضبؾصووين  فضكشوو ر  فضذوو    

ةؼ: فضسح وووق، فضكووونقؼ ، دفر فضوووؾطؽ ض شذووون: دفر فضشذووون، دفر فضسذوووم   ض بحووور فض  سووو  بإشووونفف أبوووؾ كسوووةؼ ي سووون بوووؽ إبووونـف
 (. ٙٔ/ ٘) م ٜٜٜٔ -هو  ٕٓٗٔ، فألوض : فضظب ة، فضنق ض

 (. ٚٔ/ ٘) قرة فضبة ة وفالكل ق      ثس ن بؽ  ل ن رض  هللا  شخ، كي ب  ز    فضرح بة، صحةا فضبخ ر  ( ٕ) 
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٩بن يقرأ على قراءة ا٤بقداد بن األسود، كأيب الدرداء، كأيب بن كعب، كٝباعة من أىل العراؽ ٩بن يقرأ 
على عبد هللا بن مسعود، كأيب موسى، كجعل من ال يعلم ٔبواز القراءة على سبعة أحرؼ يفضل 

ؼ شديد، كانتشار ُب الكبلـ قراءتو على غّبه، كرٗبا خطأ اآلخر أك كفره، فأدل ذلك إىل اختبل
أفزعو اختبلفهم ُب القراءة، فقاؿ: اي أمّب ا٤بؤمنْب! أدرؾ السيئ بْب الناس، فركب حذيفة إىل عثماف كقد 

ىذه األمة قبل أف ٱبتلفوا ُب الكتاب اختبلؼ اليهود كالنصارل ُب كتبهم، كذكر لو ما شاىد من اختبلؼ الناس 
لصحابة كشاكرىم ُب ذلك، كرأل أف يكتب ا٤بصحف على حرؼ كاحد، كأف ُب القراءة، فعند ذلك ٝبع عثماف ا

ٯبمع الناس ُب سائر األقاليم على القراءة بو دكف ما سواه، ٤با رأل ُب ذلك من مصلحة كف ا٤بنازعة، كدفع 
االختبلؼ، فأرسل عثماف إىل حفصة يستدعي ابلصحف الٍب كاف الصديق أمر زيد بن اثبت ٔبمعها، فكانت 

 صديق أايـ حياتو، ٍب كانت عند عمر، فلما توُب صارت إىل حفصة أـ ا٤بؤمنْب.عند ال
كعندما جاءت الصحف أمر عثماف زيد بن اثبت، كعبد هللا بن الزبّب، كسعيد بن العاص، كعبد الرٞبن بن 

قريش، ففعلوا، حٌب  أف ينسخوىا ُب ا٤بصاحف، كأمرىم إذا اختلفوا ُب شيء أف يكتبوه بلغة مهنع هللا يضر ا٢بارث بن ىشاـ
إذا نسخوا الصحف ُب ا٤بصاحف رد عثماف الصحف إىل حفصة، كأرسل إىل كل أفق من اآلفاؽ ٗبصحف ٩با 

 .(ُ)نسخوا، كأمر ٗبا سواه من القرآف ُب كل صحيفة أك مصحف أف ٰبرؽ
 ككانت ا٤بصاحف األئمة سبعة كاآلٌب:

يمن، كمصحفا إىل البحرين، كمصحفا إىل أرسل مصحفا إىل مكة، كمصحفا إىل الشاـ، كمصحفا إىل ال
البصرة، كمصحفا إىل الكوفة، كأقر اب٤بدينة مصحفا، كىذه ا٤بصاحف كلها ٖبط زيد بن اثبت، كإ٭با يقاؿ ٥با 
ا٤بصاحف العثمانية نسبة إىل أمر عثماف كزمانو كإمارتو، كحرؽ ما سول ىذه ا٤بصاحف ٩با أبيدم الناس ٩با 

كأٝبع الصحابة على ذلك عند الشورل ابلرسم، كعند التلقي فاجتمع مشل األمة  ٱبالف ىذه ا٤بصاحف السبعة،
 .(ِ)على ىذه ا٤بصاحف كهلل ا٢بمد كا٤بنة

                                                           

بو ب ، وكيو ب فضيلدوين(، ٜٚٛٗرقوؼ ، )ٔٔ، ٓٔ/ٜ، بو ب جسوع فض ونآن، كي ب  ز    فض ونآن، فضبخ ر  رع فضليا: فرغن( ٔ) 
ْؽ َأرُلِدُمْؼ﴾  ، وك رقخ فضخ ل ل ض ديؾط ، ٕٚٔ/ٚ، وفضبافية وفضش  ية(، ٜٚٙٗرقؼ ، )ٖٗٗ/ٛ، ﴿َضَ ْا َج َلُكْؼ َرُسؾٌل رِّ

 (. ٚٚ: ص) 
وفضلونق بويؽ جسوع أبو   (،ٕٓ/ٜ)رنجوع سو بق، و ويا فضبو ر  ، (ٕٚٔ/ٚ)،، رنجوع سو بقفضبافية وفضش  ية البؽ كثيون: فرغن( ٕ) 

رجسؾ و    و  ألرخ ضوؼ يموؽ ؛ أن جسع أب  بمن ك ن ضخذةة أن بذه  رؽ فض نآن ش ل بذه ب  س يخ، وجسع  ثس ن، بمن
وجسع  ثس ن كو ن ضسو  كثون فالخويبلف ،  جس خ    صح    رنكب   آلي   سؾره     ر  وقل ؼ   ةخ فضشب ، رؾضع وف ا

 خذوو  رووؽ فضليشووة ،  وويدى ذضووػ بب زوو ؼ إضوو  كخظئووة ب ووض،  وو  وجووؾه فض وونآن  وويؽ قوونلوه ب غوو ك ؼ   وو  فكدوو ا فض غوو  
وكو رقخ فضخ لو ل ، ٕٔ/ٜ، ا فضبو ر  بذون  صوحةا فضبخو ر   وي: فرغون(.  شدخ ك ػ فضروح   و  رروح  وف وا، وفض بلك

 (. ٚٚ: ص، )ضئلر م جبلل فضابؽ فضديؾط 
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 اثنياً: توسيع ادلسجد النبوي يف خالفتو:

كاف ا٤بسجد النبوم على عهد رسوؿ اهللا مبنيا من اللنب كسقفو ا١بريد، كعمده خشب 
كزاد فيو عمرا كبناه على بنائو ُب عهد رسوؿ اهللا ابللنب كا١بريد كأعاد فلم يزد فيو أبو بكر شيئا 

غّبه عثماف، خشبا كجعل ، كبُب جداره اب٢بجارة ا٤بنقوشة كالفضة، فزاد فيو زايدة كبّبة، ٍب َّ
فقد ركل ، كجعل أبوابو على ماكانت أايـ عمر ستة أبواب، حجارة منقوشة كسقفو ابلساج

كلمو  سنة أربع كعشرين هنع هللا يضر ٤با كيل عثماف بن عفاف ٤بطلب بن عبد هللا بن حنطب قاؿ: ا
رحاب، فشاكر فيو ، كشكوا إليو ضيقو يـو ا١بمعة، حٌب إهنم ليصلوف ُب اليزيد ُب مسجدىم 

أىل الرأم من أصحاب رسوؿ هللا صٌلى هللا عليو كسٌلم، فأٝبعوا على أف يهدمو كيزيد فيو، 
الظهر ابلناس ٍب صعد ا٤بنرب فحمد هللا كأثُب عليو ٍب قاؿ: أيها الناس، إين قد أردت أف أىدـ 

رسوؿ هللا صٌلى هللا عليو كسٌلم  رسوؿ هللا صٌلى هللا عليو كسٌلم كأزيد فيو، كأشهد لسمعت
، كقد كاف يل فيو سلف كإماـ سبقِب (ُ)"يقوؿ: "من بُب هلل مسجدا بُب هللا لو بيتا ُب ا١بنة

كتقدمِب عمر بن ا٣بطاب، كاف قد زاد فيو كبناه، كقد شاكرت أىل الرأم من أصحاب رسوؿ 
ى هللا عليو كسٌلم فأٝبعوا على ىدمو كبنائو كتوسيعو، فحٌسن الناس يومئذ ذلك كدعوا هللا صلٌ 

لو، فأصبح فدعا العماؿ كابشر ذلك بنفسو، ككاف رجبل يصـو الدىر كيصلي الليل، ككاف ال 
ٱبرج من ا٤بسجد، كأمر ابلقٌصة ا٤بنخولة تعمل ببطن ٬بل، ككاف أكؿ عملو ُب شهر ربيع األكؿ 

كعشرين، كفرغ منو حْب دخلت السنة ٥ببلؿ احملـر سنة ثبلثْب، فكاف عملو من سنة تسع 
 .(ِ)عشرة أشهر

 اثلثاً: توسعة ادلسجد احلرام توسيعا اثنيا بعد توسعة عمر بن اخلطاب:

كمل يكن لو على عهد النيب صلى ، كفناء للطائفْب، كاف ا٤بسجد ا٢براـ فناء حوؿ الكعبة
كبْب الدكر أبواب يدخل ، ككانت الدكر ٧بدقة بو، ٰبيط بو كأيب بكر جدار، هللا عليو كسلم

ككثر الناس كسع ا٤بسجد كاشَبل دكرا ، فلما استخلف عمربن ا٣بطابڤ، الناس من كل انحية

                                                           

 (. ٖٖ٘: )بنقؼ(، ٖٛٚ/ ٔ) ب ب  ز  بش ل فضسد جا وفضحر   ي  ، كي ب فضربل ، «صحةا رد ؼ»( ٔ) 
 (. ٕٛ/ ٕ)رنجع س بق «و  ل فضؾ  ل بيخب ر دفر فضسرظل »( ٕ) 
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ككاف عمر ، ككانت ا٤بصابيح توضع عليو، كىدمها كزادىا فيو كاٚبذ للمسجد جدار قصّبا دكف القامة
كبُب ، ، فلما استخلف عثماف ابتاع منازؿ ككسعو هبا أيضا(ُ)أكؿ من اٚبذ ا١بدار للمسجد ا٢براـ

فكساىا رسوؿ ، فكاف عثماف أكؿ من اٚبذ للمسجد األركقة كا٤بغافر، كاألركقة، ا٤بسجد كانت ا٢براـ
 .(ّ)ٍب كساىا عمر كعثماف، القباطي اليمانية (ِ)اهللا الثياب كسوة الكعبة ُب ا١باىلية األنطاع

 بن عفان:رابعاً: أوليات عثمان 

كجدت الكثّب من العلماء يذكركف أكليات عثماف بن عفاف فأحببت سردىا ىنا ُب مآثره 
ا٢بمى إلبل الصدقة ك٫بوىا، كىو أكؿ من خفض صوتو ابلتكبّب ُب  ٞبى  من  أكؿ  كأعمالو، فهو 

الصبلة فيما ذكره العسكرم عن عاصم بن أيب ٧بكن، كىو أكؿ من خلق ا٤بسجد، كىو أكؿ من 
ى إىل مقاـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص على ا٤بنرب إذ كاف أبو بكر قد نزؿ عنو درجة ٍب جاء عمر فنزؿ عنو أخرل ارتق

فلما جاء عثماف رقي إىل حيث كاف يرقى النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ سلماف اليـو كلد الشر كقد ذكر ذلك بعض 
ا٤بؤمنْب فلوال ذلك لكنت اليـو ٚبطب ُب بئر ا٣بلفاء فأنكره فقاؿ لو بعض ا٢باضرين اشكره اي أمّب 

كىو أكؿ من أرتج عليو ُب ا٣بطبة فقاؿ أيها الناس إف اللذين تقدماين كاان يعداف ٥بذا ا٤بوقف كبلما 
 .(ْ)كأنتم إىل إماـ عادؿ أحوج منكم إىل إماـ قائل، كىو أكؿ من أقطع القطائع ابألرضْب

 : استشهاده:لثالثا رعالف

من ا٥بجرة. قاؿ ابن إسحاؽ: قتل عثماف  ّٓذم ا٢بجة سنة  ُٖـو ا١بمعة استشهد عثماف ي
ككاف يومئذ صائما، كقد دفن ُب حش كوكب كقد كاف اشَباه ككسع ، ـ بعد العصرٔٓٔعلى رأس 
ليلة السبت بْب ا٤بغرب كالعشاء، فصلى عليو جبّب بن مطعم كخلفو حكيم بن حزاـ كأبو ، بو البقيع

 جهمً  بن حذيفة.

                                                           

  (.ٜ٘٘/ ٕ) ، رنجع س بقك رقخ فألرؼ وفضس ؾك( ٔ) 
 . بدط رؽ فضج ا( ٕ) 
،  و م، بيونو  -دفر ورميبة فض وبلل: فضش شن(، هوٜٕٚ  ) أ سا بؽ يحي  بؽ ج بن بؽ دفود فضَببَلُذر  ، « يؾ  فضب افن»( ٖ) 

 (. ٘٘ص) م ٜٛٛٔ: فضشذن
 بوا : سح وقفض (،هوؤٕٛ  ) أ سا بؽ     بؽ أ سا فضلزفر  فض   ذوشا  ثوؼ فض و هن  ، «ر ثن فإلر  ة    ر  ضؼ فضخبل ة»( ٗ) 

 (. ٖٓٗ/ ٖ، )فضث رةة: فضظب ة، فضكؾقت –رظب ة  مؾرة فضكؾقت : فضش شن، فضدي ر أ سا  نفج
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 الرابع: سٌرة الخلٌفة علً بن ابً طالب رضوان هللا علٌه. بحثمال

 األول: امسو، ونسبو، وإسالمو، وفضلو: طلبادل
 األول: اسمه ونسبه: رعالف

علي بن أيب طالب بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ ابن قصي القرشي ا٥بامشي، يكُب 
و كنيتو. كاألكؿ أصح، ككاف يقاؿ لعبد عبد مناؼ كقيل: ا٠ب -أاب طالب -أاب ا٢بسن. كاسم أبيو

ا٤بطلب: شيبة ا٢بمد، كاسم ىاشم عمرك، كاسم عبد مناؼ ا٤بغّبة، كاسم قصي زيد كأـ علي بن أيب 
طالب فاطمة بنت أسد بن ىاشم بن عبد مناؼ، كىي أكؿ ىامشية كلدت ٥بامشي، توفيت مسلمةن 

 .(ُ)من كتاب النساء إف شاء هللا تعاىل قبل ا٥بجرة، كقيل: إهنا ىاجرت، كسيأٌب ذكرىا ُب ابهبا
 الثانً: إسالم علً بن أبً طالب ومولفه فً الهجرة: رعالف

 أواًل: إسالم علي بن أيب طالب:

كاف علي أصغر كلد أيب طالب، ككاف أصغر من جعفر بعشر سنْب، ككاف جعفر أصغر من 
لماف، كأيب ذر، عن س -عقيل بعشر سنْب، ككاف عقيل أصغر من طالب بعشر سنْب، كركل

أف علي بن أيب طالب هنع هللا يضر أكؿ من  -كا٤بقداد، كخباب، كجابر، كأيب سعيد ا٣بدرم، كزيد بن األرقم
 .(ِ)أسلم، كفضلو ىؤالء على غّبه

كقاؿ ابن إسحاؽ: أكؿ من آمن ابهلل كبرسولو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من الرجاؿ علي بن أيب طالب. كىو 
 انو قاؿ: من الرجاؿ بعد خدٯبة، كىو قوؿ ا١بميع ُب خدٯبة. قوؿ ابن شهاب، إال

، يعِب بعد إسبلـ خدٯبة  كعن ابن إسحاؽ، قاؿ: ٍب إف علي بن أيب طالب جاء بعد ذلك بيـو
هللا  دين  كصبلهتا معو، قاؿ: فوجدٮبا يصلياف، فقاؿ علي: اي دمحم، ما ىذا؟ فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: " 

                                                           

 (. ٜٛٓٔ/ ٖ)رنجع س بق «فالسية  ب    ر ن ة فألصح ب»( ٔ) 
، «ذخوو  ن فض  بوو   وو  رش قوو  ذو  فض نبوو »: وقشغوون(، ٜٓٓٔ/ ٖ) رنجووع سوو بق «فالسووية  ب  وو  ر ن ووة فألصووح ب»( ٕ) 

رميبة فض اس  ضرو  ب    دو م فضوابؽ فض اسو  ببو ب :  شيت بشذنه(، هو ٜٗٙ  ) ظبن  رح  فضابؽ أ سا بؽ  با هللا فض
:  و م فضشذون، وردوخة فضخزفروة فضيةسؾرقوة، دفر فضكيو  فضسرونقة:  وؽ ردوخة، فضخ ق بحو ر  فضجوافو  بوارب سو  د  ب ض و هن 

 (. ٙ٘ص) هو ٖٙ٘ٔ
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فى لنفسو، كبعث بو رسلو، فأدعوؾ إىل هللا، كإىل عبادتو، ككفر ابلبلت كالعزل "، فقاؿ اصط الذم  
، فلست بقاض أمرا حٌب أحدث أاب طالب، فكره رسوؿ هللا  لو علي: ىذا أمر مل أ٠بع بو قبل اليـو

"، فمكث علي  كتمملسو هيلع هللا ىلص أف يفشي عليو سره قبل أف يستعلن أمره، فقاؿ لو: " اي علي، إف مل تسلم فا 
تلك الليلة، ٍب إف هللا أكقع ُب قلب علي اإلسبلـ، فأصبح غاداي إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌب جاءه، فقاؿ: 

ك لو، ماذا عرضت علي اي دمحم؟ فقاؿ لو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "تشهد أف ال إلو إال هللا، كحده ال شري
كتكفر ابلبلت كالعزل، كتربأ من األنداد "، ففعل علي كأسلم، كمكث علي أيتيو سرا خوفا من أيب 
طالب، ككتم علي إسبلمو، ككاف ٩با أنعم هللا بو على علي أنو ريب ُب حجر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قبل 

 .(ُ)اإلسبلـ

 اثنياً: ىجرة علي بن أيب طالب إىل ادلدينة:

جرة إىل ا٤بدينة أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص عليا أف يناـ مكانو، ٍب تبع النيب بثبلث أايـ بعد أف أدل كُب ا٥ب
: "عن علي قاؿ: ٤با خرج رسوؿ أماانت الناس الٍب كانت على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ علي بن أيب طالب 

حٌب أؤدم كدائع كانت عنده للناس، كلذا   أقيم بعده أف  مرىن أ ، إىل ا٤بدينة ُب ا٥بجرة -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللا، 
كاف يسمى األمْب، فأقمت ثبلاث فكنت أظهر ما تغيبت يوما كاحدا، ٍب خرجت فجعلت أتبع طريق 

، مقيم فنزلت على  -ملسو هيلع هللا ىلص  -، حٌب قدمت بُب عمرك بن عوؼ كرسوؿ هللا، - ملسو هيلع هللا ىلص -رسوؿ هللا، 
 .(ِ)"-ملسو هيلع هللا ىلص  -كلثـو بن ا٥بدـ كىنالك منزؿ رسوؿ إهلل، 

لليل كأمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص عليا أف يلحقو اب٤بدينة، فخرج علي ُب طلبو بعد ما أخرج إليو أىلو ٲبشي ا
كيكمن النهار، حٌب قدـ ا٤بدينة، فلما بلغ النيب ملسو هيلع هللا ىلص قدكمو، قاؿ: " ادعوا يل عليا "، قيل: اي رسوؿ 

، ككانتا  أف  يقدر  ال  هللا،  ٲبشي، فأاته النيب ملسو هيلع هللا ىلص فلما رآه اعتنقو كبكى، رٞبة ٤با بقدميو من الوـر

                                                           

أب  فضكنم دمحم بؽ دمحم بؽ  با فضكنقؼ بؽ  با فضؾف ا  أبؾ فضحدؽ     بؽ، «أسا فضغ بة    ر ن ة فضرح بة ط فض  سةة»( ٔ) 
: فضش شن،   دل أ سا  با فضسؾجؾد -    دمحم ر ؾض : فضسح ق(، هوٖٓٙ  )  ز فضابؽ فبؽ فألثين، فضذيب ر  فضجزر  
 (. ٛٛ/ ٗ) م ٜٜٗٔ -هو ٘ٔٗٔ: سشة فضشذن، فألوض : فضظب ة، دفر فضكي  فض  سةة

أبووؾ فض  سووؼ   وو  بووؽ فضحدووؽ بووؽ ـبووة هللا ، «كوو رقخ درذووق البووؽ  دوو كن»و، (ٕٓ/ ٖ)رنجووع سوو بق «فضظب وو   فضكبوونى »( ٕ) 
، دفر فضلكن ض ظب  ة وفضشذن وفضيؾزقع: فضش شن،  سنو بؽ غنفرة فض سنو  : فضسح ق(، هؤٚ٘  ) فضس نوف ب بؽ  د كن

 (. ٜٙ/ ٕٗ) م ٜٜ٘ٔ -هو  ٘ٔٗٔ:   م فضشذن
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 ُب يديو، كمسح هبما رجليو، كدعا لو ابلعافية فلم يشتكهما حٌب تقطراف دما، فتفل النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 .(ُ)استشهد رضي هللا تعاىل عنو

 الثالث: فضائل علً بن أبً طالب: رعالف

فضائل علي بن أيب طالب بشيء من االختصار فقاؿ رٞبو هللا: "كىو أكؿ  (ٕ)أٝبل ابن األثّب
ء على ما نذكره..، كىاجر إىل ا٤بدينة، كشهد بدرا، كأحدا، الناس إسبلما ُب قوؿ كثّب من العلما

كا٣بندؽ، كبيعو الرضواف، كٝبيع ا٤بشاىد مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال تبوؾ، فإف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خلفو على 
واء ُب مواطن كثّبة بيده، منها أىلو، كلو ُب ا١بميع ببلء عظيم كأثر حسن، كأعطاه رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الل

يـو بدر، كفيو خبلؼ، ك٤با قتل مصعب بن عمّب يـو أحد ككاف اللواء بيده، دفعو رسوؿ هللا صلى 
هللا عليو كسلم إىل علي، كآخاه رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مرتْب، فإف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص آخى بْب ا٤بهاجرين، ٍب 

كاألنصار بعد ا٥بجرة، كقاؿ لعلي ُب كل كاحدة منها: " أنت أخي ُب الدنيا آخى بْب ا٤بهاجرين 
 .(ّ)كاآلخرة"

 وأما الفضائل من حيث التفصيل وإيراد الرواايت يف ذلك فهي كثًنة ومنها:

 أواًل: حب علي بن أيب طالب عالمة اإلديان وبغضو عالمة النفاق:

ال أ النسمة، إنو لعهد النيب األمي إيل أنو كالذم فلق ا٢ببة، كبر »عن علي بن أيب طالب، قاؿ: 
 .(ْ)«ٰببِب إال مؤمن، كال يبغضِب إال منافق

                                                           

 (. ٕٜ/ ٗ)رنجع س بق «فض  سةة دفر فضكي : ب ةأسا فضغ بة    ر ن ة فضرح بة ط»( ٔ) 
  بو  ، شو    ، روؽ فض  سو ل بو الدب، ك كو :  س د فضابؽ فبوؽ كو ج فضوابؽ فبوؽ فألثيون، إسس  ي  بؽ أ سا بؽ س يا: هؾ( ٕ) 

 ضوخ. وقيو  بغو هن  سوص  و  وق وة روع فضييو ر، را  وكنك   كؾر  ، ب ا أبةخ، وض  كي بة فضارج ب ضاي ر فضسرنقة. فالص 
وقووع فسووسخ  وو  ( كشووز فضبنف ووة) و، ضووؼ بووذكن ؼةووخ وؼةوو ك ؼ( ضوو  فالبروو ر  وو  ر ووؾك فالرروو ر بوون  أو ) و، راورووة( خظوو )

إ موو م فال مو م  وو  شون  أ  دبوور ) و( فضسي وام) فخيروونه فبشوخ أ سووا بوؽ إسووس  ي ، )خظوي( كشوز فضببلغووة) كذو  فضغشووؾن 
 (. ٜٖٓ/ ٔ) فأل بلم ض زرك  : فرغن (.م ٜٜٕٔ - ٕٗ٘ٔهو    ٜٜٙ - ٕ٘ٙ) سيا فالر م

 (. ٛٛ/ ٗ) دفر فضكي  فض  سةة: أسا فضغ بة    ر ن ة فضرح بة طب ة( ٖ) 
، بوو ب فضوواضي    وو  أن  وو  فألرروو ر و  وو  رضوو  هللا  ووش ؼ رووؽ فإليسوو ن و بلر كووخ، كيوو ب فإليسوو ن، «صووحةا ردوو ؼ»( ٗ) 

 (. ٛٚ: )بنقؼ(، ٙٛ/ ٔ) وبغز ؼ رؽ  بلر   فضشل ق
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 اثنياً: دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص لعلي يف التوفيق ابلقضاء:

هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل أىل اليمن ألقضي بينهم، فقلت: ، قاؿ: بعثِب رسوؿ بن أيب طالب هنع هللا يضر عن علي
اللهم اىد قلبو كسدد »اي رسوؿ هللا، إين ال علم يل ابلقضاء، قاؿ: فضرب بيده على صدرم، فقاؿ: 

 ، فما شككت ُب قضاء بْب اثنْب حٌب جلست ٦بلسي ىذا.«لسانو

 ن موسى:اثلثاً: منزلة ىارون م

، قاؿ: خٌلف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، علي بن أيب طالب ُب غزكة تبوؾ هنع هللا يضر عن سعد بن أيب كقاص
أما ترضى أف تكوف مِب ٗبنزلة ىاركف من »فقاؿ: اي رسوؿ هللا ٚبلفِب ُب النساء كالصبياف، فقاؿ: 

 .(ُ)«موسى غّب أنو ال نيب بعدم

 رابعاً: شهادة النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبنو حيب هللا ورسولو وحيبو هللا ورسولو:

ألعطْب ىذه الراية رجبل ٰبب هللا »، أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ يـو خيرب: هنع هللا يضر عن أيب ىريرة
قاؿ عمر بن ا٣بطاب: ما أحببت اإلمارة إال يومئذ، قاؿ فتساكرت ٥با « كرسولو، يفتح هللا على يديو

امش، كال »رجاء أف أدعى ٥با، قاؿ فدعا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص علي بن أيب طالب، فأعطاه إايىا، كقاؿ: 
قاؿ فسار علي شيئا ٍب كقف كمل يلتفت، فصرخ: اي رسوؿ هللا على « عليكتلتفت، حٌب يفتح هللا 
قاتلهم حٌب يشهدكا أف ال إلو إال هللا كأف دمحما رسوؿ هللا، فإذا فعلوا ذلك »ماذا أقاتل الناس؟ قاؿ: 

 .(ِ)«فقد منعوا منك دماءىم كأموا٥بم، إال ٕبقها كحساهبم على هللا

  أبيب تراب متلطفا معو:خامساً: كنَّاه النيب ملسو هيلع هللا ىلص

، قاؿ: استعمل على ا٤بدينة رجل من آؿ مركاف قاؿ: فدعا سهل بن هنع هللا يضر عن سهل بن سعد
سعد، فأمره أف يشتم عليا قاؿ: فأىب سهل فقاؿ لو: أما إذ أبيت فقل: لعن هللا أاب الَباب فقاؿ 

ف ليفرح إذا دعي هبا، فقاؿ لو: أخربان عن سهل: ما كاف لعلي اسم أحب إليو من أيب الَباب، كإف كا
أين »قصتو، مل ٠بي أاب تراب؟ قاؿ: جاء رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بيت فاطمة، فلم ٯبد عليا ُب البيت، فقاؿ 

                                                           

 (. ٕٗٓٗ: )بنقؼ(، ٓٚٛٔ/ ٗ)       بؽ أب  ط ض  ز: ب ب، كي ب  ز    فضرح بة، «صحةا رد ؼ»( ٔ) 
 (. ٕ٘ٓٗ: )بنقؼ(، ٔٚٛٔ/ ٗ)  ز      بؽ أب  ط ض : ب ب، كي ب  ز    فضرح بة، «صحةا رد ؼ»( ٕ) 
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فقالت: كاف بيِب كبينو شيء، فغاضبِب فخرج، فلم يقل عندم، فقاؿ رسوؿ هللا صلى « ابن عمك؟
فجاء فقاؿ: اي رسوؿ هللا ىو ُب ا٤بسجد راقد، فجاءه « ، أين ىو؟انظر»هللا عليو كسلم إلنساف 

رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كىو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقو، فأصابو تراب، فجعل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٲبسحو 
ّب ذلك من الفاضل ا٤ببثوثة ُب كتب السنة كالسّب كغ، (ُ)«قم أاب الَباب قم أاب الَباب»عنو كيقوؿ 
 كالَباجم.

 واستشهاده: الثاين: خالفة علي بن أيب طالب  طلبادل
 األول: طرٌمة اختٌاره خلٌفة: رعالف

عن ٝباعة من شيوخو: بقيت ا٤بدينة ٟبسة أايـ بعد مقتل عثماف  (ٕ)ركل سيف بن عمر
إىل القياـ ابألمر... كا٤بصريوف يلحوف على "علي" كأمّبىا الغافقي بن حرب يلتمسوف من ٯبيبهم 

كىو يهرب إىل ا٢بيطاف ػ البساتْب ػ كيطلب الكوفيوف الزبّب فبل ٯبدكنو... كالبصريوف يطلبوف طلحة 
فقالوا فيما بينهم: ال نويل أحدان من ىؤالء الثبلثة... فمضوا إىل سعد بن أيب كقاص  ،فبل ٯبيبهم

فحاركا ُب أمرىم،  ،ٍب راحوا إىل ابن عمر، فأىب عليهم ،فلم يقبل منهم كقالوا: إنك من أىل الشورل،
 ،ٍب قالوا: إف ٫بن رجعنا إىل أمصاران بقتل عثماف من غّب أمره اختلف الناس ُب أمرىم كمل نسلم

 . يصلح ٥با إال عليككلهم يقولوف: ال ،فرجعوا إىل علي فأ٢بوا عليو.. كأخذ األشَب بيده فبايعو الناس

كاف يـو ا١بمعة كصعد إىل ا٤بنرب ابيعو من مل يبايعو ابألمس ككاف أكؿ من ابيعو طلحة بيده ك٤با  
إ٭با ابيعت عليِّا كاللج)( : هنع هللا يضر ٍب الزبّب، ٍب قاؿ الزبّب ،فقاؿ قائل: إان هلل كإان إليو راجعوف ،الشبلء

 .على عنقي كالسبلـ

                                                           

 (. ٜٕٓٗ: )بنقؼ(، ٗٚٛٔ/ ٗ)  ز      بؽ أب  ط ض : ب ب، كي ب  ز    فضرح بة، «صحةا رد ؼ»( ٔ) 
 و( فضجسو ) روؽ كيبوخ، فشي ن وكوؾ   ببغوافد، كؾ   فالص . رؽ أصح ب فضدين: سةا بؽ  سن فالسا  فضيسةس : هؾ( ٕ) 

 فأل بلم ض زرك   : فرغن (.م ٘ٔٛ - ٓٓٓهو    ٕٓٓ - ٓٓٓ( )فضند ) و( فضليؾ  فضكبين)
 (ٖ /ٔ٘ٓ .) 
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أف يكوف الزبّب، كطلحة قد ابيعا مكرىْب، كيشكك ُب  (ٔ)كينكر القاضي أبو بكر ابن العريب
الركاية الواردة ُب ذلك، كما ينكر الرأم القائل أبف الصحابة قد ابيعوا عليِّا على أف يقتل قتلة عثماف 

اب٢بق، كىو أف ٰبضر الطالب للدـ كٰبضر  قائبلن: ىذا ال يصح ُب شرط البيعة، إ٭با ابيعوه على ا٢بكم
كيؤكد ابن العريب أف أحدان من ، واب، كتقـو البينة كيقع ا٢بكما٤بطلوب، كتقع الدعول كيكوف ا١ب

الصحابة مل يتخلف عن بيعة علي، كإف ٚبلف بعضهم عن نصرتو حْب كقع النزاع بينو كبْب أصحاب 
ا نصرتو فمسألة اجتهادية ٚبتلف فيها األنظار كتتباين ا١بمل، كبينو كبْب معاكية؛ ألف بيعتو كاجبة أم

 .(ٕ)الرؤل

 الثانً: سبب للة اإلنجاز فً فترة أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالب: رعالف

كمل يكن توليو للخبلفة ُب رخاء كاطمئناف، لكثرة ا٣ببلفات كالشقاؽ كاالختبلؼ الذم حصل 
كاإل٪باز، حٌب قتل شهيدا مظلوما مقببل على ربو ُب زمنو، كلذا قلت الفتوحات كاألعماؿ كالتطور 

للصبلة. كيكفيو أنو كاف على ا٢بق كصرب على ذلك، ككقف معو أغلب الصحابة، كمن خالفو من 
إخوانو من الصحابة كذلك معذكركف كوهنم متأكلوف، كلكنهم بغوا عليو كما نص على ذلك النيب 

 .(ّ)رب على قتلة عثماف حٌب تتمكن الدكلة كتستقر األمورملسو هيلع هللا ىلص، حيث كانت كجهة نظره ُب الص

                                                           

وضووا  وو  . ابررووؽ  لوو ح فضحوو، قوو ض: أبووؾ بموون فبووؽ فض نبوو ، دمحم بووؽ  بووا هللا بووؽ دمحم فضس وو  ن  فالشووبي   فضسوو ضك : هووؾ( ٔ) 
وصووش  كيبوو   وو  فضحووابر وفضل ووخ . وب ووغ ركبووة فالجي وو د  وو    ووؾم فضووابؽ، وبوونا  وو  فالدب، ور وو  إضوو  فضسذوونق ، إشووبي ةة

خيو م   سو ل : قو ل فبوؽ بذومؾفل. ود ؽ ب  ، ور   ب نب   س، ووض  قز ل إشبي ةة. وفالصؾل وفضيلدين وفألدب وفضي رقخ
  رضوة فال وؾذ   و  شون  فضينروذ  ) و، جوزآن( ط -فض ؾفصؼ رؽ فض ؾفصؼ ) رؽ كيبخ. فألراض  وآخن أ سي   و ل ع  

 و( جوووبلو   ٕ٘)  ووو  فضنبووو ط( خ -فضؿوووب   ووو  شووون  رؾطوووي فبوووؽ أرووو  ) و، رج وووافن( ط -أ مووو م فض ووونآن ) و( ط - -
 و ،جزل رشوخ  و  فض ونوقيؽ( خ -فضسد ضػ     رؾطي ر ضػ ) و( ٕٚ/  ٓٛفضنقؼ )    فض نوقيؽ( خ -فضش سخ وفضسشدؾخ )
 (.م ٛٗٔٔ - ٙٚٓٔهوووو    ٖ٘ٗ - ٛٙٗ( )أعةووو ن فالعةووو ن) و،  ذووونون رج ووواف( فالررووو ف  ووو  ردووو    فضخوووبلف)

 (. ٖٕٓ/ ٙ) فأل بلم ض زرك  : فرغن
: فضسح وق(، هوٖٗ٘  ) فض  ض  دمحم بؽ  با هللا أبؾ بمن بؽ فض نب  فضس   ن  فإلشبي   فضس ضك ، فض ؾفصؼ رؽ فض ؾفصؼ( ٕ) 

 -هوو ٚٓٗٔ، فضث رةوة: فضظب وة، ضبش ن –دفر فضجي  بينو  : فضش شن، ورحسؾد ر ا  فالسي ربؾض  -رح  فضابؽ فضخظي  
 (. ٖٓٓ: ص) مٜٚٛٔ

دفر : فضش شوون، أ سووا رفكوو   نرووؾش: فضسح ووق(، هوووٕٓٓ  ) سووةا بووؽ  سوون فألسووا  فضِيِسةسوو ، «فضليشووة ووق ووة فضجسوو »( ٖ) 
 (. ٜٔص) رؤٖٜٜهو/ٖٔٗٔفضد ب ة : فضظب ة، فضشل   

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
94 

 الثالث: استشهاده: رعالف

علي   أمّب ا٤بؤمنْب ضاف استشهدىػ يـو ا١بمعة سحر السبع عشرة خلت من رم َُْب سنة 
خّب أىل األرض ُب كىو  همن رمضاف مٌن هللا ابستشهاد ُٕ: ُب مثل يـو بدر هنع هللا يضر طالب أيب  ابن  

الزماف، أعبدىم كأزىدىم، كأعلمهم كأخشاىم هلل عز كجل كقاتلو أشقى القـو كما ُب حديث: ذلك 
يزيد بن أمية الديلي، قاؿ: مرض علي بن أيب طالب مرضا شديدا حٌب أدنف كخفنا عليو، ٍب إنو برأ 

أخف  كنقو، فقلنا: ىنيئا لك أاب ا٢بسن، ا٢بمد هلل الذم عافاؾ، قد كنا ٬باؼ عليك، قاؿ: لكِب مل
على نفسي، أخربين الصادؽ ا٤بصدؽ أين ال أموت حٌب أضرب على ىذه، كأشار إىل مقدـ رأسو 

أشقى ىذه األمة كما عقر انقة  يقتلك  »األيسر، فتخضب ىذه منها بدـ، كأخذ بلحيتو، كقاؿ يل: 
 .(ُ)، قاؿ: فنسبو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل فخذه الدنيا دكف ٜبود«هللا أشقى بِب فبلف من ٜبود

  

                                                           

 ٖٚٓ  ) فضسؾصو  ، أبؾ ي    أ سا بؽ     بوؽ فضسُثشو  بوؽ يحيو  بوؽ عةدو  بوؽ هوبلل فضيسةسو ، «ردشا أب  ي   » (ٔ) 
/ ٔ) ٜٗٛٔ - ٗٓٗٔ، فألوضووو : فضظب وووة، درذوووق –دفر فضسووويرؾن ض يووونفا :  دووويؽ سووو ةؼ أسوووا/ فضش شووون: فضسح وووق(، هوووو

ٖٗٓ .) 
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انفصم انثانث: عقيدة أهم انسُت واجلًاعت يف اإلمياٌ 
 وانتىحيد:
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 تمهٌد: 

ىم: أىل السنة كا١بماعة ىم أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كمن تبعهم إبحساف إىل يـو القيامة، ك 
 ا٤بتمسكوف ابإلٲباف كالتوحيد الصحيح ا٣بايل من شوائب البدع كا٣برافات.

عليكم »كقد ٠بيٌوا أبىل السنة لعملهم ٗبقتضى سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ا٤ببٌينة للقرآف، عمبلن بقولو ملسو هيلع هللا ىلص: 
، فهم يعلموف أفَّ ىدم (ُ)«، عضوا عليها ابلنواجذبسنٍب كسنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب من بعدم
 النيب ص خّب ا٥بدم، فقدموه على ىدم من سواه.

م اجتمعوا على اتباع سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كما أٝبع عليو سلف ىذه األمة،  ككصفوا اب١بماعة ألهنَّ
كعلى عقيدة اإلسبلـ ا٣بالية من الشوائب، كمل يفَبقوا عن ا٢بق فرقا فهم قد اجتمعوا على ا٢بق، 

كأحزااب، بل كانوا ٦بتمعْب عليو متمسكْب بو مع قلتهم، ٖببلؼ تلك الفرؽ الٍب غربت كشرقت كقد 
، كإفَّ ىذه األمة ستفَبؽ إفَّ أىل الكتابْب افَبقوا ُب دينهم على ثنتْب كسبعْب مٌلة»قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

على ثبلث كسبعْب مٌلة ػ يعِب األىواء ػ كلها ُب النار إالَّ كاحدة، كىي ا١بماعة، كإنَّو سيخرج ُب أمٍب 
 .(ِ)«أقواـ ٘بارل هبم تلك األىواء كما يتجارل الكىلىبي بصاحبو...

 ل السنة كا١بماعة قدٲبة كجدت عند كجود ا٤بنهج النبوم كالصحابة كىذه الطائفة طائفة أى
قاؿ ابن تيمية رٞبو هللا: "كمذىب أىل السنة كا١بماعة مذىب قدًن، معركؼ قبل أف ٱبلق هللا أاب 
حنيفة كمالكان كالشافعي كأٞبد، فإنَّو مذىب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، كمن خالف ذلك كاف 

م متفقوف على أفَّ إٝباع الصحابة حجة، كمتنازعوف ُب إٝباع مبتدعان عند أىل  السنة كا١بماعة فإهنَّ
 .(ّ)من بعدىم"

                                                           

وقووو ل (، ٕٙٚٙ: )بووونقؼ(، ٗٗ/ ٘)  ضدوووشة وفجيشووو ب فضبووواابووو ب رووو  جووو ل  ووو  فألخوووذ ب  ، أبوووؾفب فض  وووؼ، «سوووشؽ فضينروووذ »( ٔ) 
 (. فضينرذ   ابر  دؽ صحةا

ق ل فألضب ر  ( ٜٚ٘ٗ: )بنقؼ(، ٜٛٔ/ ٗ) ب ب شن  فضدشة، كي ب فضدشة، «سشؽ أب  دفود   رحي  فضابؽ  با فضحسيا»( ٕ) 
 (.    فضي  ق  ابر  دؽ

 با فضح ةؼ بؽ  با فضدبلم بؽ  بوا هللا بوؽ أبو  فض  سوؼ بوؽ دمحم ك   فضابؽ أبؾ فضعب س أ سا بؽ ، ٕٛٗ/ٕ، رش  ج فضدشة( ٖ) 
ج ر وووة فإلرووو م دمحم بوووؽ سووو ؾد : فضش شووون، دمحم رشووو د سووو ضؼ: فضسح وووق(، هووووٕٛٚ  ) فبوووؽ كةسةوووة فضحنفرووو  فضحشب ووو  فضارذووو  

 (. م ٜٙٛٔ -هو  ٙٓٗٔ، فألوض : فضظب ة، فإلسبلرةة
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 المبحث األول: عمٌد أهل السنة والجماعة فً التوحٌد:

 ادلطلب األول: عقيدة أىل السنة واجلماعة يف توحيد الربوبية:
 :وأدلته الفرع األول: مفهوم توحٌد الربوبٌة

 لرب من حيث اللغة:أوال: مفهوم ا

 :لرب ُب اللغة تطلق على عدة معافو كلمة ا

، ر، كا٤بريب، كالقيًٌم، كا٤بنعمالرب يطلق ُب اللغة على ا٤بالك، كالسيد، كا٤بدبًٌ  قاؿ ابن منظور:
، (ُ)كال يطلق غّب مضاؼ إال على هللا_عز كجل_كإذا أطلق على غّبه أضيف، فقيل: ربُّ كذا كقاؿ:
 كقاؿ:، (ِ)كليس ابلكثّب، كمل يذكر ُب غّب الشعرتعاىل  لشعر مطلقان على غّب هللاكقد جاء ُب ا"قاؿ: 

ككل ، بلف رب ىذا الشيء أم ًمٍلكيو لوكيقاؿ: ف، يء: مالكو كمستحقو، كقيل: صاحبوكرب كل ش
 .(ّ)من ملك شيئان فهو ربو، يقاؿ: ىو ربُّ الدابة، كرب الدار، كفبلف رب البيت، كىن رابت ا٢بجاؿ

أىال تعاىل: الرب من حيث إنو اسم من أ٠باء هللا فمعناه: من لو ا٣بلق كاألمر كا٤بلك، قاؿأما 
لىوي ا٣بٍىٍلقي كىاألىٍمري 

ذىًلكيٍم اَّللَّي رىبُّكيٍم لىوي اٍلميٍلكي كقاؿ: (ْ)
(ٓ). 

الرب: ىو هللا_عز كجل_ىو رب كل شيء، أم مالكو، كلو الربوبية على  قاؿ ابن منظور:
 .(ٔ)ال شريك لو، كىو رب األرابب، كمالك ا٤بلوؾ كاألمبلؾٝبيع ا٣بلق 

                                                           

 (. ٜٜٖ/ ٔ) ، رنجع س بقالبؽ رشغؾر ضد ن فض نب( ٔ) 
 (. ٓٓٗ_ٜٜٖ/ٔ)رنجع س بق  البؽ رشغؾرفض نب  ضد ن( ٕ) 
 (. ٜٖٖ/ٔ)رنجع س بق  البؽ رشغؾرضد ن فض نب ( ٖ) 
 (. ٗ٘: فأل نفف)( ٗ) 
 (. ٖٔ:   طن)( ٘) 
 (. ٜٜٖ/ٔ)رنجع س بق  البؽ رشغؾرضد ن فض نب ( ٙ) 
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 اثنيا: مفهوم توحيد الربوبية يف االصطالح:

هو اإلقرار ا١باـز أبف هللا كحده ربُّ كلًٌ شيءو كمليكو، كأنو ا٣بالق أما تعريف توحيد الربوبية ف
لك، كمل يكن لو كيل من الذؿ، ال للعامل، احمليي ا٤بميت، الرزاؽ ذك القوة ا٤بتْب، مل يكن لو شريك ُب ا٤ب

رادَّ ألمره، كال معقب ٢بكمو، كال مضاد لو، كال ٩باثل، كال ٠بي، كال منازع لو ُب شيء من معاين 
 .(ُ)ربوبيتو كمقتضيات أ٠بائو كصفاتو

 اثلثاً: أدلة توحيد الربوبية:

أٝبعْب، فقد جعل هللا  أدلة توحيد الربوبية كثّبة متنوعة، تدؿ على تفرد هللا ابلربوبية على خلقو
لَّتػٍهيٍم إىل أف ىناؾ خالقان مدبران ٥بذا الكوف.  ٣بلقو أموران لو أتملوىا حق التأمل كتفكركا هبا_لىدى

ا٢بٍىٍمدي َّللًًَّ رىبًٌ تعاىل:  كالقرآف مليء بذكر األدلة على ربوبية هللا، فمن ذلك قولو
اٍلعىالىًمْبى 

زَّاؽي ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتْبي ًإفَّ اَّللَّى ىيوى الرَّ  :، كقولو(ِ)
ٍيئان أىٍف  ، كقولو:(ّ) ًإ٭بَّىا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شى

فىسيٍبحىافى الًَّذم بًيىًدًه مىلىكيوتي كيلًٌ شىٍيءو كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى  ِٖيػىقيوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي 
ًإفَّ ُب  ، كقولو:(ْ)

ٍلًق السَّمىوىاتً  ٍخًتبلًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر كىاٍلفيٍلًك الًٍَّب ٘بىٍرًم ُب اٍلبىٍحًر ٗبىا يىنفىعي النَّاسى كىمىا أىنزىؿى كىاألىٍرًض كىا خى
اًء ًمٍن مىاءو فىأىٍحيىا ًبًو األىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىبىثَّ ًفيهىا ًمٍن كيلًٌ دىابَّةو كىتىٍصرًيًف ال ًح كىالسَّحىابً اَّللَّي ًمٍن السَّمى  ٌرايى

تو لًقىٍوـو يػىٍعًقليوفى  اًء كىاألىٍرًض آلايى اٍلميسىخًَّر بػىٍْبى السَّمى
اَّللَّي الًَّذم خىلىقىكيٍم ٍبيَّ رىزىقىكيٍم تعاىل:  ، كقولو(ٓ)

انىوي كىتػىعىاىلى  اًئكيٍم مىٍن يػىٍفعىلي ًمٍن ذىًلكيٍم ًمٍن شىٍيءو سيٍبحى ًيتيكيٍم ٍبيَّ ٰبيًٍييكيٍم ىىٍل ًمٍن شيرىكى  عىمَّا ٍبيَّ ٲبي
ييٍشرًكيوفى 

(ٔ). 

                                                           

، وأ وبلم فضدوشة فضسشذوؾر  ض ذوةخ  و  ظ فضحمسو ، ٖٗ_ٖٖ: ص، )فرغن كلدين فض زقز فضحسيا ض ذةخ س ةس ن بؽ  با هللا( ٔ) 
 ،وفرغن فإلرش د إض  صحةا فال ي  د ض ذةخ ص ضا فضلؾزفن، ٘٘: ص، )يق ررظل  أبؾ فضشرن فضذ ب كح 
 (. ٙٔ: ص)     
 (. ٕ: فضل كحة)( ٕ) 
 (. ٛ٘: فضذفرق  )( ٖ) 
 (. ٖٛ، ٕٛ: ي )( ٗ) 
 (. ٗٙٔ: فضب ن )( ٘) 
 (. ٓٗ: فضنوم)( ٙ) 
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 :يلي ومن الدالالت على ربوبية هللا على خلقو ما

ذلك أف هللا_سبحانو_فطر خلقو على اإلقرار بربوبيتو، كأنو ا٣بالق، الرازؽ  داللة الفطرة:
ا٤بدبر، احمليي ا٤بميت؛ فاإلٲباف ابلربوبية أمر جبلي مركوز ُب فطرة كل إنساف، كال يستطيع أحد دفعو 

 رفعو.كال 

كل مولود " :ك٤با كاف اإلقرار ابلصانع فطرايٌن كما قاؿ" :رٞبو هللا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
فإف الفطرة تتضمن اإلقرار ابهلل، كاإلانبة إليو، كىو معُب ال إلو إال هللا، فإف  ،(ُ)"يولد على الفطرة

 .(ِ)"اإللو ىو الذم يعرؼ كيعبد

 ك٥بذا فإف ا٤بشركْب ُب ا١باىلية كانوا مقرين بتوحيد الربوبية مع شركهم ابأللوىية.

 ك٩با يدؿ على ذلك ما ىو مبثوث ُب ثنااي أشعارىم، كمن ذلك قوؿ عنَبة:

 اي عبل أين من ا٤بنية مهريب
 

 (ّ)إف كاف ريب ُب السماء قضاىا 
 كقوؿ زىّب ابن أيب سلمى: 

 نفوسكمفبل تكتيمينَّ هللا ما ُب 
 

 ليخفى كمهما يكتم هللا يعلم 
 

 يػيؤىخر فػىييوضىٍع ُب كتاب فػىييدَّخرٍ 
 

ليـو ا٢بساب أك يعجل  
 (ْ)فينقم
 كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى السَّمىوىاتً كلقد بْب هللا_سبحانو كتعاىل_ذلك ُب القرآف كما ُب قولو:  

قيولينَّ اَّللَّي فىأىانَّ يػيٍؤفىكيوفى كىاألىٍرضى كىسىخَّرى الشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى لىيػى 
(ُ). 

                                                           

وردوو ؼ كيوو ب ( ٘ٙٗ/ٔ)(، ٖٛ٘ٔ): رقووؼ فضحووابر، نكيؽبوو ب روو  قيوو   وو  أوالد فضسذوو، أخنجووخ فضبخوو ر  كيوو ب فضجشوو  ز( ٔ) 
  (،ٕٛ٘ٙ): رقؼ فضحابر، ر ش  ك  رؾضؾد بؾضا     فضلظن  و مؼ رؾ  أطل ل فضكل ر وأطل ل فضسد سيؽ: ب ب، فض ار

 (ٗ /ٕٕٓٗ .) 
 (. ٙ/ٕ)رنجع س بق رجسؾا فضلي وى ضذةخ فإلسبلم فبؽ كةسةة( ٕ) 
 (. ٗٚص )رجع س بق دبؾفن  شين ( ٖ) 
 . (ٕ٘ص)رنجع س بقب  س س  دبؾفن زهين بؽ أ( ٗ) 
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فالنفس آيةه كبّبةه من آايت هللا الدالة على ربوبيتو، كلو أمعن اإلنساف النظر ُب داللة األنفس: 
 نفسو كما فيها من العجائب لعلم أف كراء ذلك رابن حكيمان خالقان قديران.

لىٍيًو اٍلمىًصّبي كىصىوَّرىكيٍم فىأىٍحسىنى صيوىرىكيٍم كىإً تعاىل:  قاؿ
كىنػىٍفسو كىمىا سىوَّاىىا  ، كقاؿ:(ُ)

(ِ). 

ى ٥بىيٍم أىنَّوي  كما قاؿ سبحانو:  داللة اآلفاق: تًنىا ُب اآلفىاًؽ كىُب أىنٍػفيًسًهٍم حىٌبَّ يػىتػىبػىْبَّ سىنيرًيًهٍم آايى
ا٢بٍىقُّ أىكىملٍى يىٍكًف ًبرىبًٌكى أىنَّوي عىلىى كيلًٌ شىٍيءو شىًهيده 

(ّ). 

فلو أتمل اإلنساف اآلفاؽ كما أكدع هللا فيها من الغرائب كالعجائب_ألدرؾ أف ىناؾ خالقان ٥بذه 
 .(ْ)األكواف، كأنو عليم حكيم

 الفرع الثانً: أنواع ربوبٌة هللا على عباده وآثاره على العبد:

 :أنواع ربوبية هللاأوال: 

 الربوبية العامة:النوع األول: 

كفاجرًىم مؤمًنهم ككافرًىم؛ كىي خلقو للمخلوقْب، كرزقيهم، كىدايتهم،  كىي ١بميع الناس؛ بػىٌرًىم
 ٤با فيو مصا٢بهم الٍب فيها بقاؤىم ُب الدنيا.

 الربوبية اخلاصة:

كىي تربيتو ألكليائو ا٤بؤمنْب، فّببيهم ابإلٲباف، كيوفقهم لو، كيكملهم، كيدفع عنهم الصوارؼ 
 كالعوائق ا٢بائلة بينهم كبينو.

                                                           

 (. ٔٙ: فض شكبؾ )( ٔ) 
 (. ٖ: فضيغ بؽ)( ٔ) 
 (. ٚ: فضذس )( ٕ) 
 (. ٖ٘:  ر ت)( ٖ) 
 وفإليسوو ن بوو هلل، ض ذووةخ  بووا فضوونزفق فضعبوو د ٕٚ_ٔٚ: فرغوون فضذووةخ  بووا فضوون سؽ بووؽ سوو ا  وج ووؾده  وو  كؾضووةا فض  يووا ( ٗ) 

 (. ٔط ٜ٘_ٗٔص) ض ك ك 
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٤بعُب ىو السر ُب كوف أكثر أدعية األنبياء بلفظ الرب؛ فإف مطالبهم كلَّها داخلةه كلعل ىذا ا
 .(ُ)ٙبت ربوبيتو ا٣باصة

توحيد الربوبية حق، كأمره عظيم، كال يصح إٲباف العبد إذا مل يؤمن بو، كلكن ىذا النوع من 
ب، كليس الغايةى الٍب من أنواع التوحيد ليس ىو الغايةى الٍب جاءت هبا الرسل، كأنزلت من أجلها الكت

جاء هبا فقد جاء ابلتوحيد ككمالو؛ ذلك أف هللا أمر بعبادتو الٍب ىي كماؿ النفوس كصبلحها 
 .(ِ)كغايتها، كمل يقتصد على ٦برد اإلقرار بو كما ىو غاية الطريقة الكبلمية

؛ ألف أضف إىل ذلك أف ا٤بشركْب كانوا مقرين بو كما مر، كمع ذلك مل يدخلهم ُب اإلسبلـ
 اإلقرار بتوحيد الربوبية ال يكفي كحده، بل ال بد من توحيد األلوىية.

ٍب إف توحيد الربوبية مركوز ُب الفطر كلها، فلو كاف ىو الغاية ٤با كاف ىناؾ حاجة من إرساؿ 
 الرسل كإنزاؿ الكتب.

 اثنيا: آاثر توحيد الربوبية على العباد:

ثّبة، فإذا أيقن ا٤بؤمن أف لو رابٌن خالقان ىو هللا_تبار ؾ لئلٲباف ابلربوبية آاثر عظيمة، كٜبرات ك
كتعاىل_كأف ىذا الرب ىو رب كلًٌ شيءو كمليكيو كىو مصرؼ األمور، كأنو ىو القاىر فوؽ عباده، 
كأنو ال يعزب عنو مثقاؿ ذرة ُب السموات كاألرض_أىًنسىت ريكحيو ابهلل، كاطمأنت نفسو بذكره، كمل 

، كتوجو إىل ربو ابلدعاء، كااللتجاء، كاالستعاذة، ككاف دائمان خائفان من تقصّبه، تزلزلو األعاصّب كالفًب
كذنبو؛ ألنو يعلم قدرة ربو عليو، ككقوعو ٙبت قهره كسلطانو، فتحصل لو بذلك التقول، كالتقول رأس 

 .(ّ)األمر، بل ىي غاية الوجود اإلنساين

 .(ُ)وابإلسالم ديناً، ودبحمٍد رسوالً  ان من رضي هللا رابًَّ ذاق طعم اإلدي :النيب ملسو هيلع هللا ىلص ك٥بذا قاؿ

                                                           

 (. ٕٛٛ/ٔ)رنجع س بق ن كبلم فضسش ن ض ذةخ فبؽ س ا فرغن كةدين فضكنقؼ فضن سؽ    كلدي( ٔ) 
 (. ٕٔ/ٕ)رنجع س بق فرغن رجسؾا فضلي وى ( ٕ) 
 (. ٕٛص) فرغن رش ج جابا ضارفسة فضيؾ يا ض ذةخ  با فضن سؽ  بافضخ ضق( ٖ) 
  (.ٙٗ/صٔج)(، ٖٗ): رقؼ فضحابر، ذفق ط ؼ فإليس ن رؽ رض  ب هلل رب : ب ب، فضس ارة، روفه رد ؼ( ٔ) 
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كمن ٜبراتو أف اإلنساف إذا علم أف هللا ىو الرزاؽ، كآمن بذلك، كأيقن أف هللا بيده خزائن 
قطع الطمع من ا٤بخلوقْب، كاستغُب عما  _ السموات كاألرض، ال مانع ٤با أعطى، كال معطي ٤با منع

 اد هللا ابلدعاء كاإلرادة كالقصد.أبيديهم، كانبعث إىل إفر 

ٍب إذا علم أف هللا ىو احمليي ا٤بميت، النافع الضار، كأف ما أصابو مل يكن ليخطئو، كما أخطأه مل 
يكن ليصيبو، كأف أمره كلَّو بيد هللا_انبعث إىل اإلقداـ كالشجاعة غّب ىياب، كٙبرر من رؽ 

 كجل_.ا٤بخلوقْب، كمل يعد ُب قلبو خوؼ من سول هللا_عز 

 كىكذا ٪بد أف توحيد الربوبية مستلـز لتوحيد األلوىية.

كالكبلـ ُب مقتضيات الربوبية كما تثمره من ٜبرات يفوؽ ا٢بصر كالعد، كما مضى إ٭با ىو 
 إشارات عابرة يقاس عليها غّبيىا.

 الفرع الثالث: كل ما ٌضاد توحٌد الربوبٌة:

 .عز كجل بد، كإنكار كجود الر يضاد توحيد الربوبية اإل٢با

ُب أم شيء؛ من تدبّب الكوف، من إٯباد، أك  عز كجل اعتقاد متصرؼ مع هللا أيضان  كيضاده
إعداـ، أك إحياء، أك إماتة، أك جلب خّب، أك دفع شر، أك غّب ذلك من معاين الربوبية، أك اعتقاد 

 .(ُ)، ك٫بو ذلكمنازع لو ُب شيء من مقتضيات أ٠بائو كصفاتو، كعلم الغيب، أك كالعظمة، كالكربايء

ككما يضاده_أيضان_اعتقاد مشرع مع هللا_عز كجل_ألنو ىو الرب كحده، كربوبيتو شاملة ألمره 
 الكوين كالشرعي.

الفرع الرابع: الفرق التً أشركت بالربوبٌة
(1):

 

ـه أشركوا ابلربوبية، كًفرىؽه أشركت بو، كمن ىؤالء:  ىناؾ أقوا

 كالظلمة، كقالوا: إف النور أزيلّّ، كالظلمة ٧بدثة. قالوا ابألصلْب: النور األصلية اجملوس:

                                                           

 (. ٙ٘ص )رنجع س بق فضسشذؾر  فرغن أ بلم فضدشة( ٔ) 
 (. ٕٙ_ٕٗ: ص، )كح يق فضذةخ أ سا ش كن، فرغن شن  فض  يا  فضظح وقة البؽ أب  فض ز فضحشل ( ٔ) 
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أصحاب االثنْب األزليٌْب: يزعموف أف النور كالظلمة أزلياف قدٲباف، ٖببلؼ اجملوس  الثنوية:
الذين قالوا ٕبدكث الظبلـ، لكن قالوا ابختبلفهما ُب ا١بوىر، كالطبع، كالفعل، كا٣برب، كا٤بكاف، 

كمل يقولوا بتماثلهما ُب الصفات كاألفعاؿ، كما ترل، كإف قالوا  كاألجناس، كاألبداف، كاألركاح،
 بتساكيهما ُب القدـ.

أصحاب ماين بن فاتك: قالوا: إف العىاملىى مصنوع من أصلْب قدٲبْب، كلكن قالوا  ادلانوية:
 ابختبلفهما ُب النفس، كالصورة، كالفعل، كالتدبّب.

توا للعامل ثبلثة أرابب ينفصل بعضها عن بعض، القائلوف ابلتثليث: فالنصارل مل يثب النصارى:
بل ىم متفقوف على أنو صانع كاحد يقولوف: ابسم األب كاالبن كركح القدس إلو كاحد، كيقولوف: 

.  أما األقانيم فإهنم عجزكا عن تفسّبىا. كاحد ابلذات ثبلثة ابألقنـو

ـ ابن تيمية_رٞبو هللا كقو٥بم ىذا متناقض أٲبا تناقض كتصوره كاؼو ُب رده، قاؿ شيخ اإلسبل
ك٥بذا قاؿ طائفة من العقبلء: إف عامة مقاالت الناس ٲبكن تصوريىا إال مقالة النصارل،  تعاىل_:

كذلك أف الذين كضعوىا مل يتصوركا ما قالوا، بل تكلموا ٔبهل، كٝبعوا ُب كبلمهم بْب النقيضْب ك٥بذا 
 قوالن. قاؿ بعضهم: لو اجتمع عشرة نصارل لتفرقوا عن أحدى عشرى 

لو سألت بعض النصارل كامرأتو كابنو عن توحيدىم لقاؿ الرجل قوالن، كامرأتو قوالن  وقال آخر:
 .(ُ)آخر، كابنو قوالن اثلثان 

أما خرب ما عندكم أنتم فبل نعلم أمةن أشدَّ  ُب معرض رده عليهم: رٞبو هللا تعاىل كقاؿ ابن القيم
، كامرأتو، كابنتو، كأمو، كأابه، عن دينهم ألجابك كلّّ اختبلفان ُب معبودىا منكم؛ فلو سألت الرجل

 .(ُ)منهم بغّب جواب اآلخر

                                                           

ك   فضابؽ أبؾ فضعب س أ سا بؽ  بوا فضح وةؼ بوؽ  بوا فضدوبلم بوؽ  بوا : فضسؤض ، فضجؾفب فضرحةا ضسؽ بال دبؽ فضسدةا( ٔ) 
 بوا فض زقوز بوؽ  -    بؽ  دوؽ : كح يق(، هوٕٛٚ  ) نفر  فضحشب   فضارذ  هللا بؽ أب  فض  سؼ بؽ دمحم فبؽ كةسةة فضح

ةؼ   (. ٘٘ٔ/ٕ) مٜٜٜٔهو / ٜٔٗٔ، فضث رةة: فضظب ة، فضد ؾدية، دفر فض  صسة: فضش شن،  سافن بؽ دمحم -إبنـف
 -فضج ر وة فإلسوبلرةة  :فضش شون، دمحم بؽ أب  بمون بوؽ ؾوةؼ فضجؾزقوة: فضسؤض ، هافية فضحة رى    أجؾبة فضي ؾد وفضشر رى ( ٔ) 

 (. ٕٖٔ: ص، )ٔ: اد فألجزفل ، فضسابشة فضسشؾر 
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لو توجهت إىل أم نصراين على كجو األرض، كطلبت منو أف يصور لك حقيقة  بل قيل فيهم:
 .(ُ)دينو، كما يعتقده ُب طبيعة ا٤بسيح تصويران دقيقان_٤با استطاع ذلك

ندم ُب كتابو )إظهار ا٢بق( ما عندىم من التناقض، ككذلك ىذا كقد بْبَّ الشيخ رٞبة هللا ا٥ب
 الشيخ دمحم أبو زىرة ُب كتابو )٧باضرات ُب النصرانية(.

ىم ُب ا٢بقيقة مشركوف ُب الربوبية، كىذا الـز ٤بذىبهم؛ ألهنم يركف أف اإلنساف خالقه  القدرية:
 لفعلو، فهم أثبتوا لكل أحد من الناس خىٍلقى فعلو.

 (ِ).كىاَّللَّي خىلىقىكيٍم كىمىا تػىٍعمىليوفى تعاىل:  ىو ٩با اختص هللا بو، قاؿكا٣بلق إ٭با 

 .(ّ)كأفعاؿ العباد ال ٱبرجها شيء من عمـو خلقو_عز كجل_

ُب قو٥بم ُب حركة األفبلؾ أبهنا تسعة، كأف التاسع منها كىو األطلس ٰبرؾ  الفالسفة الدىرية:
 وا أف هللا ٰبدث ما يقدره ُب األرض.األفبلؾ كلها، فجعلوه مبدأ ا٢بوادث، كزعم

كأبنو ا٤بتصرؼ ابلكوف، لوصفهم إايه أبكصاؼ ال ÷: لقو٥بم أبلوىية علي بن أيب طالبالنصًنية
ٯبوز أف يوصف هبا أحد إال هللا_عز كجل_مع اختبلؼ أقوا٥بم ُب ىذا؛ فبعضهم يقوؿ: إنو يسكن 

 يسكن ُب القمر، كييسىمَّوف بػ: القمرية. كبعضهم يقولوف: إنو، ُب الشمس كييسىمَّوف بػ: الشمسية

كبعضهم يقولوف: إنو يسكن ُب السحاب، كلذا إذا رأكا السحاب قالوا: السبلـ عليك اي أمّب 
 .(ُ)النحل

                                                           

ةؼ فضجب  ن( ٔ)   (. ٖٔ: ص، )ر يج  أن ي ن خ فضسد ؼ  ؽ     ق فضشرنفرةة وفضيبذين إلبنـف
 (. ٜٙ: فضر    )( ٕ) 
ةؼ : كوووويضةا فضذووووةخ، فإليسوووو ن ب ض زوووو ل وفض ووووارو ، (ٕٛ٘/ٛ)رنجووووع سوووو بق فرغوووون رجسووووؾا فضليوووو وى ( ٖ)   فضحسووووادمحم بووووؽ إبوووونـف

 (. ٗٚٔ_ٖٚٔص)
ودرفسوو    وو  فضلوونق ضروو بن ، ٖٔٗ: ص، )دمحم بووؽ أ سووا فضخظيوو (. د، فرغوون فضحنكوو   فضب طشةووة  وو  فض وو ضؼ فإلسووبلر ( ٔ) 

وفضبووووو كؾر  فضدووووو ةس رةة  ووووو  كذووووو  أسووووونفر فضاي روووووة ، ٖٓٔ_ٖٜص، سووووو ين فضليووووو (. د، وفضشروووووينقة، ٕٗ: ص، )ط سةوووووة
 . دفر فضرحؾ ، فضشرينقة ضدي س ن فألذر 
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٩بن كانوا يعتقدكف أف األصناـ تضر كتنفع، عبدة األصنام من مشركي العرب وغًنىم: 
 فيتقربوف إليها، كينذركف ٥با، كيتربكوف هبا.

الصوفية: لغلوىم يف األولياء، وزعِمهم أهنم يضرون، وينفعون، ويتصرفون يف  غالة
 .(ُ)األكوان، ويعلمون الغيب، ولقوذلم بوحدة الوجود، وربوبيِة كلِّ شيءٍ 

لقو٥بم أبف الدنيا كاآلخرة لئلماـ، يتصرؼ هبا كيف يشاء، كأف تراب ا٢بسْب شفاءه الروافض: 
قو٥بم: إف أئمتهم يعلموف الغيب، كيعلموف مٌب ٲبوتوف، كال من كل داء، كأمافه من كل خوؼ، كل

 ٲبوتوف إال إبذهنم.

 .(ِ)كىذا ابطل، كبطبلنو ال ٰبتاج إىل دليل، بل إف فساده يغِب عن إفساده

لقو٥بم أبلوىية ا٢باكم أبمر هللا العبيد، كغلوىم فيو، ككصًفو أبكصاؼو ال تليق إال ابهلل  الدروز:
 .(ّ)و يعلم خائنة األعْب كما ٚبفي الصدكرإن كحده، كقو٥بم عنو:

 ؿ الذين يتتبعوف األبراج كيقولوفكذلك كحا من يعتقدون أتثًن النجوم والكواكب واألمساء:
إذا كلد فبلف ُب الربج الفبلين أك الشهر الفبلين أك اليـو الفبلين، أك كاف ا٠بو يبدأ ٕبرؼ   رٝبان ابلغيب

وف عليها دعاايتو تقوؿ: ًمٍن شهر ميبلدؾ تعرؼ حظك، أك كذا أك كذا_فسيصيبو كذا ككذا، كيضع
 من ا٠بك تعرؼ حظك.

 كل ذلك شرؾ ُب الربوبية؛ ألنو ادعاءه لعلم الغيًب، كالغيبي ال يعلمو إال هللا كحده ال شريك لو.

الذين يىصدكف كيصدفوف عن شرع هللا، كالذين ٰبكموف الناس ابلقوانْب الوضعية،  القانونيون:
 ن ٫باتة أفكارىم، كزابلة أذىاهنم.الٍب ىي م

                                                           

، دفر فضكيوو  فض  سةووة: فضش شوون، غيوون رل وونس:   ضووة فضل نسووة،  بووا فضوون سؽ فضؾكيوو : فضسؤضوو ، هووذه هوو  فضرووؾؼةة: فرغوون( ٔ) 
 (. ٖٖٔو ٖٛ_ٖ٘: ص، )ٜٗٛٔ: سشة فضشذن

وفرغن رديضة فضي نق  بيؽ أه  فضدشة ، ٜٙ: ص، )دمحم ر ل هللا: كح يق، فرغن فضخظؾط فض نقزة ضسح  فضابؽ فضخظي ( ٕ) 
 (. ٙٙ: ص، )وفضذة ة وفضدشة إل د ن إض   ع ين، ٜٕٓ/ٔ) ج، ر صن فض ل ز  (. د، وفضذة ة

 ، وفرغن فضحنك   فضب طشةة، ٚٔٔ: ص، )دمحم بؽ أ سا فضخظي (.  نض ور ض د، فرغن   يا  فضاروز( ٖ) 
 (. ٖٕٛ_ٖٖٕ: ص) 
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 .(ُ)فهؤالء ٧باربوف هلل، منازعوف لو ُب ربوبيتو كحكمو كشرعو

 ادلطلب الثاين: عقيدة أىل السنة واجلماعة يف توحيد األلوىية:
 الفرع األول: مفهوم توحٌد األلوهٌة:

، كنفي العبادة عن  ٔبميع أنواع العبادة؛ الظاىرة، كالباطنة، قوالن، كعمبلن تعاىل  ىو إفراد هللا
 .(ِ)كائنان من كافتعاىل   من سول هللا

فأما حدُّه، كتفسّبه، كأركانو فهو أف يعلم، كيعَبؼ : "الشيخ عبدالرٞبن بن سعدم قاؿك 
على كجو العلم، كاليقْب أف هللا ىو ا٤بألوه كحده ا٤بعبود على ا٢بقيقة، كأف صفات األلوىية 

فإذا عرؼ ذلك ، تعاىل خلوقات، كال يستحقها إال هللاكمعانيها ليست موجودة أبحد من ا٤ب
كاعَبؼ بو حقَّان أفرده ابلعبادة كلها؛ الظاىرة، كالباطنة، فيقـو بشرائع اإلسبلـ الظاىرة:  
، كا٢بج، كا١بهاد، كاألمر اب٤بعركؼ، كالنهي عن ا٤بنكر، كبر الوالدين،  كالصبلة، كالزكاة، كالصـو

كيقـو أبصوؿ اإلٲباف ابهلل، كمبلئكتو، ككتبو، ، هللا، كحقوؽ خلقوكصلة األرحاـ، كالقياـ ٕبقوؽ 
ال يقصد بو غرضان من األغراض غّب رضا ربًٌو، ، كرسلو، كاليـو اآلخر، كالقدر خّبه، كشره هلل

فعقيدتو ما دؿ عليو الكتاب كالسنة، كأعمالو ملسو هيلع هللا ىلص  كطلب ثوابو، متابعان ُب ذلك رسوؿ هللا
ا شرعو هللا كرسولو، كأخبلقو، كآدابو االقتداءي بنبيو"ُب ىديو، ك٠بتو، ككل أحوالوكأفعالو م

(ُ). 

 الفرع الثانً: أهمٌة توحٌد األلوهٌة:

كذلك أف العبادة هلل ىي الغاية  مبينان أٮبية توحيد العبادة: كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
كىمىا خىلىٍقتي ا١بًٍنَّ كىاإًلنسى ًإالَّ تعاىل:  هللا احملبوبة لو، كا٤برضية لو، الٍب خلق ا٣بلق ٥با_كما قاؿ

لًيػىٍعبيديكفً 
(ِ). 

                                                           

ةؼ: فرغن( ٔ)   (. ٘ٙ/ٔ) رق ضة كحمةؼ فض ؾفريؽ ضدس  ة فضذةخ دمحم بؽ إبنـف
 (. ٔ٘: ص)رنجع س بق، أ بلم فضدشة فضسشذؾر  ال ي  د فضظ  لة فضسشرؾر  ض ذةخ    ظ فضحمس : غنفر( ٕ) 
وفضذوةخ  بوافضن سؽ ، ٔٔ_ٓٔوفضلي وى فضد اية البوؽ سو ا  ص ٖٔٔ_ٕٔٔفضحق فضؾفضا فضسبيؽ البؽ س ا  : فرغن( ٔ) 

 (. ٕ٘ٔ_ٔ٘ٔفضنزفق فضعب د   با(. بؽ س ا  وج ؾده    فض  يا  د
 (. ٙ٘: فضذفرق  )( ٕ) 
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اٍعبيديكا اَّللَّى مىا لىكيٍم ًمٍن إًلىوو غىيػٍريهي  كهبا أرسل ٝبيع الرسل كما قاؿ نوح لقومو:
(ُ) 

ٍرًض كىمىٍن كىاألى  كىلىوي مىٍن ُب السَّمىوىاتً تعاىل:  كبذلك كصف مبلئكتو كأنبياءه فقاؿ إىل أف قاؿ:
هي ال يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىتًًو كىال يىٍستىٍحًسريكفى  ييسىبًٌحيوفى اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى ال يػىٍفتػيريكفى  ُٗكىمىٍن ًعٍندى

(ِ). 

كىقىاؿى رىبُّكيٍم اٍدعيوين أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإفَّ الًَّذينى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن  كذـ ا٤بستكربين عنها بقولو:
 سىيىٍدخيليوفى جىهىنَّمى دىاًخرًينى ًعبىادىٌب 

(ّ). 

ا تػىٍفًجّبان تعاىل:  كنعت صفوة خلقو ابلعبودية لو فقاؿ ريكنػىهى عىٍينان يىٍشرىبي هًبىا ًعبىادي اَّللًَّ يػيفىجًٌ
(ْ) ،

وفى قىاليوا سىبلمان كىًعبىادي الرٍَّٞبىًن الًَّذينى ٲبىٍشيوفى عىلىى األىٍرًض ىىٍوانن كىًإذىا خىاطىبػىهيٍم ا١بٍىاًىلي  كقاؿ:
(ٓ)(ٔ). 

 الفرع الثالث: أدلة توحٌد األلوهٌة واألمر بعبادة هللا:

لقد تظاىرت األدلة من الكتاب كالسنة، كتنوعت داللتها ُب كجوب إفراد هللا ابلعبادة؛ فتارة 
كاإلنس، كاترة أتٌب نصوص الكتاب آمرةن بتوحيد هللا أمران مباشران، كاترة أتٌب مبينةن الغاية من خلق ا١بن 

أتٌب موضحةن ا٥بدؼ من إساؿ الرسل كإنزاؿ الكتب، كاترة أتٌب ٧بذرةن من ٨بالفتو، كاترة أتٌب لبياف 
 ثواب من عمل بو ُب الدنيا كاآلخرة، كاترة لبياف عقوبة من تركو، كٚبلى عنو، أك انكأه، كحارب أىلو.

ا النَّاسي تعاىل:  عبادة قولوفمن تلك األدلة من الكتاب كالسنة على كجود إفراد هللا ابل ايى أىيػُّهى
اٍعبيديكا رىبَّكيٍم الًَّذم خىلىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى 

فىاٍعبيٍدهي كىتػىوىكٍَّل عىلىٍيوً  ، كقولو:(ُ)
(ِ) ،

ا اٍلبػىٍيتً  كقولو: فػىٍليػىٍعبيديكا رىبَّ ىىذى
 كىال تيٍشرًكيوا ًبًو شىٍيئان كىاٍعبيديكا اَّللَّى  ، كقولو:(ّ)

قيٍل  ، كقولو:(ُ)
                                                           

 (. ٜ٘: فأل نفف)( ٔ) 
 (. ٕٓ، ٜٔ: فألربة ل)( ٕ) 
 (. ٓٙ: غ  ن)( ٖ) 
 (. ٙ: فإلرد ن)( ٗ) 
 (. ٖٙ: فضلنق ن)( ٘) 
دمحم زهين : فضسح ق( هوٕٛٚ: فضسيؾ  ) ك   فضابؽ أبؾ فضعب س أ سا بؽ  با فضح ةؼ بؽ كةسةة فضحنفر : فضسؤض فض بؾدية، ( ٙ) 

 . مٕ٘ٓٓ -هو ٕٙٗٔفضظب ة فضد ب ة فضسجاد  ، بينو  –ي  فإلسبلر  فضسم: فضش شن، فضذ وقش
 (. ٕٔ: فضب ن )( ٔ) 
 (. ٖٕٔ: هؾد)( ٕ) 
 (. ٖ: قنقش)( ٖ) 
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ٍيئان  تػىعىالىٍوا أىٍتلي مىا حىرَّـى رىبُّكيٍم عىلىٍيكيٍم أىالَّ تيٍشرًكيوا بًًو شى
كىقىضىى رىبُّكى أىالَّ تػىٍعبيديكا ًإالَّ ، كقولو:(ِ)

هي  لًيػىٍعبيديكفً  كىمىا خىلىٍقتي ا١بًٍنَّ كىاإًلنسى ًإالَّ  (، كقولو:ِّ)اإلسراء: ًإايَّ
كىال ٘بىٍعىٍل  ، كقولو:(ّ)

ان آخىرى فػىتػيٍلقىى ُب جىهىنَّمى مىليومان مىٍدحيوران  مىعى اَّللًَّ ًإ٥بى
ؾى نىٍستىًعْبي ، كقولو:(ْ) ؾى نػىٍعبيدي كىًإايَّ ًإايَّ

(ٓ) ،
ال إًلىوى ًإالَّ أىانى فىاٍعبيديكفً  كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ نيوًحي إًلىٍيًو أىنَّوي  كقولو:

 كقولو: (ٔ)
 كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ُب كيلًٌ أيمَّةو رىسيوالن أىٍف ايٍعبيديكا اَّللَّى كىاٍجتىًنبيوا الطَّاغيوتى

(ٕ). 

صلى  قاؿ: كنت رديف النيب هنع هللا يضر كمن السنة ما ركاه البخارم كمسلم كغّبٮبا عن معاذ
 ؟ وما حق العباد على هللا؟اي معاذ أتدري ما حق هللا على العباد ار فقاؿ يل:على ٞبكسلم 

 قاؿ: حق هللا على العباد أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئان، كحق العباد على هللا ،هللا كرسولو أعلم
 .(ُ)قاؿ: ال تبشرىم فيتكلوا أبشر الناس؟ قلت: أفبل، يعذب من ال يشرؾ بو شيئان 

  

                                                           

 (. ٖٙ: فضشد ل)( ٔ) 
 (. ٔ٘ٔ: فألر  م)( ٕ) 
 (. ٙ٘: فضذفرق  )( ٖ) 
 (. ٜٖ: فإلسنفل)( ٗ) 
 (. ٘: فضل كحة)( ٘) 
 (. ٕ٘: فألربة ل)( ٙ) 
 (. ٖٙ: فضشح )( ٚ) 
 (، ٕٙ٘ٛ: )رقؼ فضحابر، ب ب فضخي  ر  ؾد    رؾفصي   فضخين إض  بؾم فضؿة رة، كي ب فضؾص ي ، فضبخ ر  أخنجخ ( ٔ) 
رقوؼ ، ب ب رؽ ض   هللا ب إليس ن وهؾ غين ش ك ؼةخ دخ  فضجشة و نم     فضشو ر، فإليس ن: كي ب، رد ؼأخنجخ و (، ٗٙٔ/ٛ) 

 (. ٛ٘/ٔ)، (ٖ٘ٔ: )فضحابر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
٧٧0 

 :وشروط لبول العبادة وأركانها الفرع الرابع: أركان توحٌد األلوهٌة

 أواًل: أركان توحيد األلوىية:

 توحيد األلوىية يقـو على أركاف ثبلثة ىي:

د كيسمى توحيد ا٤براد، فبل يكوف للعبد مراده غّب مراد كاح توحيد اإلخالص:الركن األول: 
 كىو هللا سبحانو كتعاىل فبل يزاٞبو مراده آخر.

كيسمى توحيد إرادة العبد، كذلك أبف يبذؿ جهده كطاقتو ُب  توحيد الصدق:الركن الثاين: 
 عبادة ربو.

 .ملسو هيلع هللا ىلص كىو ا٤بتابعة للرسوؿ توحيد الطريق:الركن الثالث: 

 :رٞبو هللا قاؿ ابن القيم

 دو فلواحدو كن كاحدان ُب كاح
 

 أعِب سبيل ا٢بق كاإلٲباف 
 

 فقولو: )فلواحدو(: أم هلل، كىذا ىو توحيد ا٤براد.

 كقولو: )كن كاحدان(: ُب عزمك، كصدقك، كإرادتك، كىذا ىو توحيد اإلرادة.

 .(ُ)كقولو )ُب كاحد(: ىو متابعة الرسوؿ"الذم ىو طريق ا٢بق كاإلٲباف، فهذا ىو توحيد الطريق

كىمىا أيًمريكا ًإالَّ لًيػىٍعبيديكا تعاىل:  ف الثبلثة كثّبة، فمن أدلة اإلخبلص قولوكاألدلة على ىذه األركا
اَّللَّى ٨بيًٍلًصْبى لىوي الدًٌينى 

قيوا اَّللَّى لىكىافى خىٍّبان تعاىل:  كدليل الصدؽ قولو، (ِ) فػىلىٍو صىدى
ايى  ، كقولو:(ُ)

                                                           

 (. ٖٗٔ/ٕ)، شن  فضذةخ دمحم خ ي  هنفس، ن  فض ريا  فضشؾرةة البؽ فضؿةؼش: فرغن( ٔ) 
 (. ٘: فضبيشة)( ٕ) 
 (. ٕٔ: دمحم)( ٔ) 
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ا الًَّذينى آمىنيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كىكيونيوا قيٍل تعاىل:  (، كدليل ا٤بتابعة قولوُُٗ)التوبة: مىعى الصَّاًدًقْبى  أىيػُّهى
بُّوفى اَّللَّى فىاتًَّبعيوين ٰبيًٍبٍبكيٍم اَّللَّي  تيٍم ٙبًي ًإٍف كينػٍ

(ُ). 

فمن اجتمعت لو ىذه الثبلثة انؿ كل كماؿ كسعادة كفبلح، كال ينقص كماؿ العبد إال 
 بنقص كاحد من ىذه األشياء.

 قبول العبادة وأركاهنا:اثنيا: شروط 

 ال تقبل العبادة إال إذا توفر فيها شرطاف:

 _اإلخبلص هلل.ُ

 .ملسو هيلع هللا ىلص _ا٤بتابعة للرسوؿِ

كٝباع الدين أصبلف: أف ال نعبد إال هللا، كال نعبده إال ٗبا  قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية:
جيوا لًقىاءى رىبًًٌو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىا٢ًبان كىال فىمىٍن كىافى يػىرٍ تعاىل:  شرع، ال نعبده ابلبدع، كما قاؿ

ييٍشرًٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًًٌو أىحىدان 
(ِ). 

كذلك ٙبقيق الشهادتْب، شهادة أف ال إلو إال هللا، كشهادة أف دمحمان رسوؿ هللا؛ ففي 
نا أف نصدؽ خربه، األكىل: أف ال نعبد إال إايه، كُب الثانية: أف دمحمان ىو رسولو ا٤ببلغ عنو؛ فعلي

 .(ّ)كنطيع أمره

 فمن أراد عبادة هللا فبلبد لو من توفر الشرطْب كلساف حالو يقوؿ: )إايؾ أريد ٗبا تريد(.

لًيػىبػٍليوىكيٍم أىيُّكيٍم أىٍحسىني عىمىبلن تعاىل:  قاؿ الفضيل بن عياضفي قولو
قاؿ: أخلصو ، (ْ)

ؿ: إف العمل إذا كاف خالصان كمل يكن قا قالوا: اي أاب علي ما أخلصو كما أصوبو؟ كأصوبو.

                                                           

 (. ٖٔ: آل  سنفن)( ٔ) 
 (. ٓٔٔ: فضك  )( ٕ) 
 (. ٓٚٔ: ص) فض بؾدية، رنجع س بق( ٖ) 
 (. ٕ: فضس ػ)( ٗ) 
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صواابن مل يقبل، كإذا كاف صواابن كمل يكن خالصان مل يقبل، حٌب يكوف خالصان صواابن، كا٣بالص أف 
 .(ُ)يكوف هلل، كالصواب أف يكوف على السنة

 اثلثا: أركان العبادة:

 للعبادة ثبلثة أركاف، ىي:

 _الرجاءّ   _ا٣بوؼِ   _ا٢ببُ

 العلم أربعة: ا٢بب، كالتعظيم، كا٣بوؼ، كالرجاء.كجعلها بعض أىل 

كال تعارض بْب األمرين؛ فإف الرجاء ينشأ من ا٢بب، فبل يرجو اإلنساف إال من ٰبب، ككذلك 
 ا٣بوؼ ينشأ من التعظيم، فبل ٱباؼ اإلنساف إال من عظيم.

انيوا ييسىارًعيوفى ُب ًإنػَّهيٍم   كقد أثُب هللا على أىل ا٣بوؼ كالرجاء من النبيْب كا٤برسلْب فقاؿ: كى
انيوا لىنىا خىاًشًعْبى  ا٣بٍىيػٍرىاًت كىيىٍدعيونػىنىا رىغىبان كىرىىىبان كىكى

(ِ). 

ءى اللٍَّيًل سىاًجدان كىقىاًئمان ٰبىٍذىري  كمدح القائمْب بذلك من سائر عباده، فقاؿ: أىمٍَّن ىيوى قىاًنته آانى
اآلًخرىةى كىيػىٍرجيو رىٍٞبىةى رىبًٌوً 

ابىوي  ؿ:، كقا(ّ) كىيػىٍرجيوفى رىٍٞبىتىوي كىٱبىىافيوفى عىذى
(ْ)

:كقاؿ ،  تػىتىجىاَبى جينيوبػيهيٍم عىٍن
اٍلمىضىاًجًع يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم خىٍوفان كىطىمىعان كى٩بَّا رىزىقػٍنىاىيٍم يينًفقيوفى 

(ٓ). 

ٍوفان كىطىمىعان  كما أمر عز كجل ابستحضار ذلك كقٍصًده فقاؿ: كىاٍدعيوهي خى
(ٔ). 

 رابعا: أقسام العبودية:

 تنقسم عبودية ا٣بلق هلل إىل ثبلثة أقساـ:
                                                           

 (. ٙٚ: ص)فض بؾدية، رنجع س بقفرغن ( ٔ) 
 (. ٜٓ: فألربة ل)( ٕ) 
 (. ٜ: فضزرن)( ٖ) 
 (. ٚ٘: فإلسنفل)( ٗ) 
 (. ٙٔ: فضدجا )( ٘) 
 (. ٙ٘: فأل نفف)( ٙ) 
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 كيشَبؾ فيها كافة ا٣بلق؛ برىم كفاجرىم، مؤمنهم ككافرىم. عبودية عامة:القسم األول: 

كىاألىٍرًض ًإالَّ آٌب الرٍَّٞبىًن عىٍبدان  ًإٍف كيلُّ مىٍن ُب السَّمىوىاتً تعاىل:  قاؿ
(ُ). 

 ة فا٣بق كلهم عبيد هلل مربوبوف لو.فهذه عبودية الربوبي

كىي عبودية األلوىية، كىي عبودية عباد هللا الصا٢بْب كىم كل  خاصة:القسم الثاين: 
 من تعبد هلل بشرعو، كأخلص ُب عبادتو.

كىًعبىادي الرٍَّٞبىًن الًَّذينى ٲبىٍشيوفى عىلىى األىٍرًض ىىٍوانن تعاىل:  قاؿ
(ِ). 

ة إىل أهنم كصلوا إىل ىذه ا٢باؿ بسبب رٞبتو، كىذه إضافة ك٥بذا أضافهم إىل ا٠بو إشار 
 التشريف.

كىي أيضان عبودية األلوىية، كىي لؤلنبياء كا٤برسلْب  خاصة اخلاصة:القسم الثالث: 
كىاذٍكيٍر ًعبىادىانى تعاىل:  الذين ال يباريهم كال يدانيهم أحد ُب عبادهتم هلل، قاؿ

، كقاؿ عن (ّ)
ٍبدان شىكيوران ًإنَّوي كىافى عى  نوح:

كىاذٍكيٍر عىٍبدىانى دىاكيكدى ذىا األىٍيًد ، كقاؿ عن داكد عليو السبلـ: (ْ)
ًإنَّوي أىكَّابه 

سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدهً  ، كقاؿ عن دمحم":(ٓ)
ـى عىٍبدي  ، كقاؿ:(ٔ) كىأىنَّوي لىمَّا قىا

  .(ٕ)دان اَّللًَّ يىٍدعيوهي كىاديكا يىكيونيوفى عىلىٍيًو لًبى 
 الفرع الخامس: الفرق التً أشركت فً توحٌد األلوهٌة:

 الفرؽ الٍب أشركت ُب ىذا النوع من التوحيد كثّبة منها:

                                                           

 (. ٖٜ: رنقؼ)( ٔ) 
 (. ٖٙ: فضلنق ن)( ٕ) 
 (. ٘ٗ: ص)( ٖ) 
 (. ٖ: فإلسنفل)( ٗ) 
 (. ٚٔ: ص)( ٘) 
 (. ٔ: فإلسنفل)( ٙ) 
 (. ٜٔ: فضجؽ)( ٚ) 
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 الذين عبدكا العجل، كال يزالوف يعبدكف الدرىم كالدينار؛ فا٤باؿ ىو معبودىم. اليهود:

 الدعائهم ألوىية ا٤بسيح عليو السبلـ كعبادهتم لو. النصارى:

 لدعائهم عليان، كالعباس رضي هللا عنهما كغّبٮبا من آؿ البيت. فضة:الرا

 .(ُ)لعبادهتم عليا هنع هللا يضر كزعمهم أنو اإللو النصًنية:

 .(ِ)لقو٥بم أبلوىية ا٢باكم أبمر هللا العبيدم الدروز:

ر، لغلوىم ُب األكلياء، كصرؼ النذكر، كالقرابْب ألصحاب القبو  غالةالصوفية، وعباد القبور:
 كطوافهم حوؿ القبور إىل غّب ذلك من القرابت الٍب تصرؼ ألصحاهبا.

  

                                                           

: ص، )دفر فضرووحؾ ، ضدوو ةس ن أ شووا  فألذروو ( فض  ؾقووة)   كذوو  أسوونفر فضاي رووة فضشرووينقةفضبوو كؾر  فضدوو ةس رةة  وو: فرغوون( ٔ) 
 (. ٛٗ_ٚٗ: ص، )دفر فضسش ر، فضشرينقة ضد ين فضلي : وفرغن إض ، ٖٙ

 (. دفر   ضؼ فضكي ، ٖ٘ٔ_ٚٔٔ: ص، )دمحم أ سا فضخظي (. د،  نض ور ض،   يا  فضاروز: فرغن إض ( ٕ) 
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 :والصفات ادلطلب الثالث: عقيدة أىل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء
 الفرع األول: أصول معتمد أهل السنة والجماعة فً األسماء والصفات:

ف ٗبا كردت بو نصوص القرآف ُب أ٠باء هللا كصفاتو ىو: أهنم يؤمنو  كا١بماعة معتقد أىل السنة
 كالسنة الصحيحة إثبااتن كنفينا، فهم بذلك:

ى بو نفسو ُب كتابو أك على لساف رسولو ملسو هيلع هللا ىلص، ال يزيدكف على ذلك يسموف هللا ٗبا ٠ب (ُ
 كال ينقصوف منو.

كيثبتوف هلل عز كجل كيصفونو ٗبا كصف بو نفسو ُب كتابو أك على لساف رسولو صلى  (ِ
 يو كسلم من غّب ٙبريف كال تعطيل، كمن غّب تكييف كال ٛبثيل.هللا عل

كينفوف عن هللا ما نفاه عن نفسو ُب كتابو أك على لساف رسولو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، مع اعتقاد  (ّ
 .(ُ)أف هللا موصوؼ بكماؿ ضد ذلك األمر ا٤بنفي

سم أك صفة هلل سبحانو فأىل السنة سلكوا ُب ىذا الباب منهج القرآف كالسنة الصحيحة فكل ا
 كردت ُب الكتاب كالسنة الصحيحة فهي من قبيل اإلثبات فيجب بذلك إثباهتا.

كأما النفي فهو أف ينفى عن هللا عز كجل كل ما يضاد كمالو من أنواع العيوب كالنقائص، مع 
 كجوب اعتقاد ثبوت كماؿ ضد ذلك ا٤بنفي.

ٗبا كصف بو نفسو أك كصفو بو رسولو صلى هللا قاؿ اإلماـ أٞبد رٞبو هللا: "ال يوصف هللا إال 
 .(ِ)عليو كسلم ال نتجاكز القرآف كالسنة"

                                                           

قدوؼ فض  يوا  ، رسو ضة دكيوؾرف  : أصو  فضكيو ب،  بوا فض و د  بوؽ  وؾض فض سون  ، «اية  نضو  ور وافآرفل فبؽ  جيبة فض  »( ٔ) 
هوو  ٔٗٗٔ، فألوضو : فضظب وة، ج ر ة فإلر م دمحم بؽ س ؾد فإلسوبلرةة -وفضسذفه  فضس  صن  ك ةة أصؾل فضابؽ ب ضنق ض 

 (. ٕٗٗص) م ٜٕٔٓ -
دمحم بوؽ خ ةلوة : فضسح وق(، هووٜٕٚ: فضسيوؾ  ) أبو  شويبة فضعبدو  أبؾ ج لن دمحم بوؽ  ثسو ن بوؽ، «فض نش ور  رو  ؼةخ»( ٕ) 

 مٜٜٛٔهوووو/ٛٔٗٔ، فألوضووو : فضظب وووة، فضسس كوووة فض نبةوووة فضدووو ؾدية، فضنقووو ض، رميبوووة فضنشوووا: فضش شووون، بوووؽ   ووو  فضيسةسووو 
 (. ٖٛٔص)
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قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية: "كطريقة سلف األمة كأئمتها: أهنم يصفوف هللا ٗبا كصف بو نفسو 
بل كٗبا كصفو بو رسولو من غّب ٙبريف كال تعطيل، كال تكييف كال ٛبثيل، إثبات ببل ٛبثيل، كتنزيو ب

ًمٍثًلًو شىٍيءه }تعطيل، إثبات الصفات، كنفي ٩باثلة ا٤بخلوقات، قاؿ تعاىل:  فهذا رد على  {لىٍيسى كى
 فقو٥بم ُب الصفات مبِب على أصلْب: رد على ا٤بعطلة. (ٔ){كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصّبي }ا٤بمثلة 

ـ كالعجز كا١بهل أف هللا سبحانو كتعاىل منزه عن صفات النقص مطلقنا كالسنة كالنو  :أحدمها
 كغّب ذلك.

أنو متصف بصفات الكماؿ الٍب ال نقص فيها على كجو االختصاص ٗبا لو من  :والثاين
 .(ِ)الصفات، فبل ٲباثلو شيء من ا٤بخلوقات ُب شيء من الصفات"

 كمن النصوص الٍب توضح ذلك ما يلي:

ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي اٍلبى قولو تعاىل:  -أ ًصّبي لىٍيسى كى
(ّ). 

 .}لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء{ففي مقاـ النفي: 

 .{كىىيوى السًَّميعي اٍلبىًصّبي }كُب مقاـ ا إلثبات: 

كىتػىوىكٍَّل عىلىى ا٢بٍىيًٌ الًَّذم ال ٲبىيوتي قولو تعاىل:  -ب
(ْ). 

.}  ففي مقاـ اإلثبات: }كىتػىوىكٍَّل عىلىى ا٢بٍىيًٌ

 {.كُب مقاـ النفي: }الًَّذم ال ٲبىيوتي 

اَّللَّي ال إًلىوى ًإالَّ ىيوى ا٢بٍىيُّ اٍلقىيُّوـي ال أتىٍخيذيهي ًسنىةه كىال نػىٍوـه قولو تعاىل:  -ج
(ٓ). 

                                                           

 رؽ سؾر  فضذؾرى  ٔٔفآلية ( ٔ) 
 (. ٖٕ٘/ٕ)رش  ج فضدشة، رنجع س بق( ٕ) 
 رؽ سؾر  فضذؾرى  ٔٔفآلية ( ٖ) 
 رؽ سؾر  فضلنق ن ٛ٘فآلية ( ٗ) 
 رؽ سؾر  فضب ن  ٕ٘٘فآلية ( ٘) 
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 }ا٢بٍىيُّ اٍلقىيُّوـي{.ك ففي مقاـ اإلثبات: }اَّللَّي{،

{، ك}ال أتىٍخيذيهي ًسنىةه كىال نػىٍوـه{.  كُب مقاـ النفي:}ال إًلىوى ًإالَّ ىيوى

ي مقاـ اإلثبات قولو ملسو هيلع هللا ىلص: "ينزؿ ربنا عز كجل حْب يبقى ثلث الليل اآلخر كأما من السنة، فف
 .(ُ)"إىل ٠باء الدنيا

رٞبٍب غلبت  كقولو ملسو هيلع هللا ىلص: "٤با قضى هللا عز كجل ا٣بلق كتب ُب كتاب فهو عنده فوؽ العرش أف
 .(ِ)"غضيب

 .(ّ)"كُب مقاـ النفي قولو ملسو هيلع هللا ىلص: "أربعوا على أنفسكم، فإنكم ال تدعوف أصم كال غائبان 

 .(ْ)"كقولو ملسو هيلع هللا ىلص: "إف هللا تعاىل ليس أبعور

 .(ٓ)"كقولو ملسو هيلع هللا ىلص: "إف هللا ال يناـ كال ينبغي لو أف يناـ

حرٌف وال تعطٌل الفرع الثانً: لاعدة إثبات أسماء هللا وصفاته من غٌر ت

 وال تكٌٌف وال تمثٌل:

 توحيد األ٠باء كالصفات لو ضداف ٮبا:

 التعطيل. (ُ

                                                           

رقووؼ ، ؾةوو م فضشبوو  صوو   هللا   ةووخ وسوو ؼ ب ض يوو  ورؾرووخ وروو  ردووخ رووؽ ؾةوو م فض يوو : بوو ب، فضكدووؾف: كيوو ب فضبخوو ر   أخنجووخ( ٔ) 
 : فضحابر

رقووؼ ، يوو  وفإلج بووة ؼةووخفضينغيوو   وو  فضووا  ل وفضووذكن  وو  آخوون فض : بوو ب، صووبل  فضسدوو  ن: كيوو ب، وردوو ؼ (،ٙٙ/ٕ(، )٘ٗٔٔ) 
 (. ٘ٚٔ/ٕ، )(ٛٓٛٔ: )فضحابر

(، ٜٖٗٔ: )رقؼ فضحابر {،وهؾ فضذ  بباأ فضخ ق ثؼ ي ياه: }ب ب ر  ج ل    قؾل هللا ك  ض  .،فضبخ ر  كي ب بال فضخ ق( ٕ) 
، (ٕٔ٘ٚ: )فضحووووابر فضيؾبووووة بوووو ب  وووو  سوووو ة ر سووووة هللا ك وووو ض  وأر وووو  سووووب ت غزووووبخ رقووووؼ: كيوووو ب، وردوووو ؼ (،ٕٚٛ/ٙ)
(ٗ/ٕٔٓٚ) . 

 . (ٕٖٚ/ٖٔ(، )ٕٜٜٕ: )رقؼ فضحابر، ب ب ر  يمنه رؽ ر ع فضرؾ     فضيكبين، بال فضخ ق: كي ب، فضبخ ر   أخنجخ( ٖ) 
 (. ٚ٘ٔ/ٗٔ(، )ٕٛٔ٘: )رقؼ فضحابر، ب ب ذكن فضاج ل وصليخ ور  ر خ، كي ب فضليؽ وأشنفط فضد  ة، أخنجخ رد ؼ( ٗ) 
 (. ٕٓٗ/ٔ)، (ٕٗٙ: )رقؼ فضحابر، ؾضخ   ةخ فضدبلم إن هللا ال بش م   ق: ب ب، فإليس ن: كي ب، رد ؼأخنجخ ( ٘) 
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 التشبيو كالتمثيل. (ِ

 فمن نفى صفات الرب عز كجل كعطلها، فقد كذب تعطيلو توحيده.

 .(ُ)كمن شبهو ٖبلقو كمثلو هبم، فقد كذب تشبيهو كٛبثيلو توحيده

 ال تعطيل":: معىن قوذلم: "من غًن ربريف و الفقرة األوىل
 ىذه العبارة فيها ٛبييز لعقيدة أىل السنة عن عقيدة أىل التعطيل:

 معىن التحريف وبيان أنواعو:أواًل: 
 التحريف لغة: التغيّب كالتبديل كاإلمالة.

 فهو ُب األصل مأخوذ من قو٥بم: حرفت الشيء عن كجهو إذا أملتو كغّبتة.
إما ابلطعن فيها، أك إبخراجها عن حقائقها كالتحريف شرعنا: ا٤بيل ابلنصوص عما ىي عليو، 

 مع اإلقرار بلفظها.
 .(ِ)أك نقوؿ بعبارة ٨بتصرة: ىو العدكؿ ابلكبلـ عن كجهو كصوابو إىل غّبه

كالتحريف ُب ابب األ٠باء كالصفات: ىو تغيّب ألفاظ نصوص األ٠باء كالصفات أك معانيها 
 عن مراد هللا هبا.
 أنواع التحريف:اثنيا: 

 :ول: ربريف اللف النوع األ
 كتعريفو: ىو العدكؿ ابللفظ عن جهتو إىل غّبىا، كلو أربع صور:

 الزايدة ُب اللفظ. (ُ
 النقصاف ُب اللفظ. (ِ
 تغيّب حركة إعرابية. (ّ

                                                           

 (. ٖٙص )رنجع س بق فجيس ا فضجيؾش فإلسبلرةة( ٔ) 
أبوؾ : فضسؤضو ([، ٖٖ) آث ر فإلر م فبوؽ ؾوةؼ فضجؾزقوة ورو  ضح  و  روؽ أ سو ل، ]    فضج سةة وفضس ظ ةفضرؾف ق فضسنس ة، ( ٕ) 

: كخونقج،  دويؽ بوؽ  م شوة بوؽ ررزو ن: كح يوق(، ٔ٘ٚ - ٜٔٙ) قة با هللا دمحم بؽ أب  بمن بؽ أبؾب فبؽ ؾةؼ فضجؾز 
دفر : فضش شون، سو ؾد بوؽ  بوا فض زقوز فض نقلو  -دمحم أجسو  فإلصوبل   : رفج وخ، كونقؼ دمحم  يوا - ديؽ بؽ  دؽ ب قن 

 ( ٕ٘ٔ/ٔ) -هو  ٕٗٗٔ(، ضافر فبؽ  زم) فألوض : فضظب ة(، بينو ) دفر فبؽ  زم -( فضنق ض)  ظ لف  فض  ؼ
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 تغيّب حركة غّب إعرابية. (ْ

 ومن أمثلة ربريف اللف :

من الرفع إىل النصب،  (ُ){كىكىلَّمى اَّللَّي ميوسىى تىٍكًليمان }: ٙبريف إعراب قولو تعاىل: ادلثال األول
أم موسى كلم هللا، كمل يكلمو هللا، ك٤با حرفها بعض ا١بهمية ىذا التحريف قاؿ لو  }وََكلََّم اَّللَُّ{كقاؿ: 

 فبهت احملرؼ. (ِ){كىلىمَّا جىاءى ميوسىى ًلًميقىاتًنىا كىكىلَّمىوي رىبُّوي }بعض أىل التوحيد: فكيف تصنع بقولو: 

لة سأؿ بعض أئمة العربية: ىل ٲبكن أف يقرأ العرش ابلرفع ُب قولو: آخر: إف بعض ا٤بعط مثاؿ
كقصد هبذا التحريف أف يكوف االستواء صفة للمخلوؽ ال  (ّ){الرٍَّٞبىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}

 .(ْ)للخالق

 :النوع الثاين: ربريف ادلعىن

. أك نقوؿ: (ٓ)لفظكتعريفو: ىو صرؼ اللفظ عن معناه الصحيح إىل غّبه مع بقاء صورة ال
تعريفو: ىو العدكؿ اب٤بعُب عن كجهو كحقيقتو، كإعطاء اللفظ معُب لفظ آخر بقدر ما مشَبؾ 

 بينهما.

كىذا النوع ىو الذم جاؿ فيو أىل الكبلـ من ا٤بعطلة كصالوا كتوسعوا ك٠بوه أتكيبلن، كىو 
 .(ٔ)اصطبلح فاسد حادث مل يعهد بو استعماؿ ُب اللغة

 :ادلعىنومن أمثلة ربريف 

كقوؿ ا٤بعطلة ُب معُب استول: استوىل ُب قولو: }الرٍَّٞبىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل{
(ُ). 

                                                           

 رؽ سؾر  فضشد ل ٗٙٔفآلية ( ٔ) 
 رؽ سؾر  فأل نفف ٖٗٔفآلية ( ٕ) 
 رؽ سؾر  طخ ٘فآلية ( ٖ) 
 ( ٕٛٔ/ٔ)فضرؾف ق فضسنس ة، رنجع س بق( ٗ) 
 ( ٕٔٓ/ٔ)فضرؾف ق فضسشزضة، رنجع س بق( ٘) 
 ( ٚٗٔ/ٕ)فرخيرن فضرؾف ق، رنجع س بق( ٙ) 
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اهي مىٍبسيوطىتىاف}كُب معُب اليد ُب قولو تعاىل:   النعمة كالقدرة. (ُ){بىٍل يىدى

 كجاء أمر ربك. (ِ){جىاءى رىبُّكى }وكُب معُب اجمليء ُب قولو تعاىل: 

ف كذمو حيث ذكره، كىو مأخوذ ُب األصل عن اليهود، فهم الراسخوف كقد ذكر هللا التحري
فيو، كىم شيوخ احملرفْب كسلفهم، فإهنم حرفوا كثّبنا من ألفاظ التوراة كما غلبوا عن ٙبريف لفظو حرفوا 

 معناه، ك٥بذا كصفوا ابلتحريف ُب القرآف دكف غّبىم من األمم.

من القذة ابلقذة، ككذلك ا١بهمية، فإهنم سلكوا كقد درج على آاثرىم الرافضة، فهم أشبو هبم 
 .(ّ)ُب ٙبريف النصوص مسالك إخواهنم ُب اليهود

 كأصحاب ٙبريف األلفاظ شر من أصحاب ٙبريف ا٤بعُب من كجو.

 كأصحاب ٙبريف ا٤بعُب شر من أصحاب ٙبريف اللفظ من كجو.

فسدكا اللفظ كا٤بعُب، بينما فأصحاب ٙبريف اللفظ عدلوا ابللفظ كا٤بعُب ٝبيعنا عما ٮبا عليو فأ
 أصحاب ٙبريف ا٤بعُب أفسدكا ا٤بعُب كتركوا اللفظ على حالو فكانوا خّبنا من أكلئك من ىذا الوجو.

فأصحاب ٙبريف اللفظ ٤با أرادكا ا٤بعُب الباطل حرفوا لو لفظنا يصلح لو لئبل يتنافر اللفظ 
 احملرؼ، فإهنم رأكا أف العدكؿ اب٤بعُب عن كا٤بعُب، ٕبيث إذا أطلق ذلك اللفظ احملرؼ فهم منو ا٤بعُب

كجهو كحقيقتو مع بقاء اللفظ على حالو ٩با ال سبيل إليو، فبدأكا بتحريف اللفظ ليستقيم ٥بم 
 .(ْ)حكمهم على ا٤بعُب الذم قصدكا

                                                           

 رؽ سؾر  طخ ٘فآلية ( ٔ) 
 رؽ سؾر  فضس  ا  ٗٙفآلية ( ٔ) 
 رؽ سؾر  فضلجن ٕٕفآلية ( ٕ) 
 ( ٕٙٔ -ٕ٘ٔ/ٔ)فضرؾف ق فضسنس ة، رنجع س بق( ٖ) 
 ( ٛٗٔ، ٚٗٔ/ٕف ق، رنجع س بقرخيرن فضرؾ ( ٗ) 
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كأما كوف أصحاب ٙبريف ا٤بعُب شرا من أصحاب ٙبريف اللفظ من كجو، فؤلف ٙبريف ا٤بعُب 
 عند أصحاب التحريف، كألنو أسهل ركاجا كسوقنا عند ا١بهلة كالعواـ من الناس، ىو األكثر استعماال

 فيفتًب بو من ليس لديو زاد من العلم الصحيح ا٤بعتمد على الكتاب كالسنة كفهم سلف األمة.

 :وأقسامو معىن التعطيلاثنيا: 

كىبًٍئرو }و تعاىل: التعطيل لغة: مأخوذ من "العطل": الذم ىو ا٣بلو كالفراغ كالَبؾ، كمنو قول
 .(ِ)أم أٮبلها أىلها كتركوا كردىا (ُ){ميعىطَّلىةو 

 :والتعطيل يف جانب هللا ينقسم إىل ثالثة أقسام

 :: تعطيل ا٤بصنوع عن صانعو كخالقوالقسم األول

 كىو ا٤بتمثل فيمن ينكر كجود خالق ٥بذا الكوف، كىو قوؿ الدىرية ا٤ببلحدة.

كجل، أم ما ٯبب لو عز كجل على عباده من حقيقة  : تعطيل عبادتو عزالقسم الثاين
 التوحيد كإفراده ابلعبادة، كىو ا٤بتمثل ُب أىل الشرؾ الذين صرفوا شيئا من العبادة لغّب هللا عز كجل.

 .(ّ): تعطيل هللا سبحانو عن كمالو ا٤بقدس بتعطيل أ٠بائو كأكصافو كأفعالوالقسم الثالث

 ىنا.كىذا القسم الثالث ىو الذم نقصده 

فا٤براد ابلتعطيل ُب ابب األ٠باء كالصفات ىو: نفي األ٠باء كالصفات أك بعضها كسلبها عن 
 هللا.

 .(ُ)أك نقوؿ: ىو نفي الصفات اإل٥بية، كإنكار قيامها بذات هللا تعاىل

                                                           

 رؽ سؾر  فضحج ٘ٗفآلية ( ٔ) 
 (. ٕٓص ) شن  فض  يا  فضؾفسظةة ض لؾزفن، رنجع س بق( ٕ) 
دمحم بؽ أب  بمن بؽ أبؾب بؽ س ا شوس  فضوابؽ : فضسؤض ، فضجؾفب فضك    ضسؽ سيل  ؽ فضاوفل فضذ    أو فضافل وفضاوفل( ٖ) 

 (. ٖ٘ٔص) مٜٜٚٔ -هو ٛٔٗٔ، فألوض : فضظب ة، فضسغنب -دفر فضس ن ة : فضش شن(، هؤ٘ٚ  ) ةؾةؼ فضجؾزق فبؽ
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 "ا٤بعطلة". كقد كقع ُب التحريف كالتعطيل طوائف، ٯبمعهم أىل العلم ٙبت مسمى

  رئيسيٌن مها:وينقسم ادلعطلة إىل قسمٌن

 : الفبلسفة.القسم األول

 كىم صنفاف:

 الصنف األكؿ: أىل الفلسفة البحتة.

 الصنف الثاين: أىل الفلسفة الباطنية، كىي نوعاف:

 صوفية. -ب   رافضة. -أ

 : أىل الكبلـ.والقسم الثاين من ادلعطلة ىم

 كىم ٟبسة أصناؼ:

 ا١بهمية. -ا

 ا٤بعتزلة. -ِ

 الكبلبية. -ّ

 ة.األشاعر  -ْ

 ا٤باتريدية. -ٓ

 كسأفصل ا٢بديث عنهم إبذف هللا ُب دراسة مستقلة.

 سبثيل": معىن قوذلم: "من غًن تكييف والاثنيا: 

                                                           

 (. ٕٓص) شن  فض  يا  فضؾفسظةة ض لؾزفن، رنجع س بق( ٔ) 
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 ىذه العبارة فيها ٛبييز لعقيدة أىل السنة عن عقيدة ا٤بشبهة.

 .(ُ)ىو: جعل الشيء على حقيقة معينة من غّب أف يقيدىا ٗبماثل "فالتكييف"

 .(ِ)ية عن هللا: "طولو كعرضو"مثاؿ ذلك: قوؿ ا٥بشام

 .(ّ)أك قو٥بم: "طولو طوؿ سبعة أشبار بشرب نفسو"

 كعلى ىذا التعريف يكوف ىناؾ فرؽ بْب التكييف كالتمثيل.

 فالتكييف: ليس فيو تقيد ٗبماثل.

 كأما التمثيل فهو اعتقاد أهنا مثل صفات ا٤بخلوقْب.

 كلعل الصواب أف التكييف أعم من التمثيل.

تكييف، ألف من مثل صفات ا٣بالق بصفات ا٤بخلوقْب فقد كيف تلك الصفة أم  فكل ٛبثيل
 جعل ٥با حقيقة معينة مشاىدة.

كليس كل تكييف ٛبثيبلن، ألف من التكييف ما ليس فيو ٛبثيل بصفات ا٤بخلوقْب، كقو٥بم: طولو  
 .(ْ)كعرضو

يس ا٤براد من كمعُب قوؿ أىل السنة: "من غّب تكييف" أم من غّب كيف يعقلو البشر، كل
قو٥بم: "من غّب تكييف" أهنم ينفوف الكيف مطلقنا، فإف كل شيء البد أف يكوف على كيفية ما، 

 .(ُ)كلكن ا٤براد أهنم ينفوف علمهم ابلكيف، إذ ال يعلم كيفية ذاتو كصفاتو إال ىو سبحانو
                                                           

: فضش شوون(، هووؤٕٗٔ  ) دمحم بووؽ صوو ضا بووؽ دمحم فض ثةسوويؽ: فضسؤضوو ، فض ؾف ووا فضسث وو   وو  صوول   هللا وأسووس  خ فضحدووش ( ٔ) 
 (. ٕٚص) مٕٔٓٓهو/ٕٔٗٔ، فضث ضثة: فضظب ة، شة فضسشؾر فضساب، فضج ر ة فإلسبلرةة

 ٖٔر  ال  فإلسبلرييؽ ص ( ٕ) 
دمحم بوؽ : فضسح ق(، هوٛٗٚ  ) شس  فضابؽ أبؾ  با هللا دمحم بؽ أ سا بؽ  ثس ن بؽ َق ْيس ز فضذهب ، «فض نش ض ذهب »( ٖ) 

، فضسس كوة فض نبةوة فضدو ؾدية، فضسابشة فضسشؾر ، ة س د  فضبحر فض  س  ب ضج ر ة فإلسبلرة: فضش شن، خ ةلة بؽ     فضيسةس 
 (. ٙٔٔ/ ٔ) مٖٕٓٓهو/ٕٗٗٔ، فضث رةة: فضظب ة

 (. ٙٗٗ/ ٕ) «فضارر فضدشةة -فضسؾسؾ ة فض  اية »( ٗ) 
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ت كمل ٱبربان عن  فمن ا٤بعلـو أنو ال علم لنا بكيفية صفاتو عز كجل، ألنو تعاىل أخربان عن الصفا
 كيفيتها، فيكوف تعمقنا ُب أمر الكيفية قفونا ٤با ليس لنا بو علم، كقوالن ٗبا ال ٲبكننا اإلحاطة بو.

، كالكيف ٦بهوؿ، كاإلٲباف بو كاجب،  كقد أخذ العلماء من قوؿ اإلماـ مالك: "االستواء معلـو
 قاعدة ساركا عليها ُب ىذا الباب. (ُ)كالسؤاؿ عنو بدعة"

 التمثيل: اثلثا:

 "كال ٛبثيل":

 : ىو الند كالنظّب.ادلثيل لغة

كىو قوؿ ، ىو االعتقاد ُب صفات ا٣بالق، أهنا مثل صفات ا٤بخلوقْب :يف االصطالح والتمثيل
كالتمثيل كالتشبيو ىنا ٗبعُب كاحد، ، ا٤بمثل: لو يد كيدم ك٠بع كسمعي، تعاىل هللا عن قو٥بم علونا كبّبنا

 .(ِ)ا ُب أصل اللغةكإف كاف ىناؾ فرؽ بينهم

 فا٤بماثلة: ىي مساكاة الشيء لغّبه من كل كجو.

 كا٤بشاهبة: ىي مساكاة الشيء لغّبه ُب أكثر الوجوه.

 كلكن التعبّب ىنا بنفي "التمثيل" أكىل ٤بوافقة لفظ القرآف.

ًمٍثًلًو شىٍيءه }ُب قولو تعاىل:   .(ّ){لىٍيسى كى

 .(ُ){ٍمثىاؿفىبل تىٍضرًبيوا َّللًًَّ اأٍلى }كقولو تعاىل: 

                                                           

 ٕٔص   لؾزفن، رنجع س بقشن  فض  يا  فضؾفسظةة ض( ٔ) 
، أبوؾ فض  سوؼ، سو  فألصوب  ر إسوس  ي  بوؽ دمحم بوؽ فضلزو  بوؽ   و  فض نشو  فضظ ةحو  فضية، «فضحجة    بةو ن فضسحجوة»( ٔ) 

فضدوو ؾدية /  -دفر فضنفيووة : فضش شوون، دمحم بووؽ ربةووع بووؽ هوو د   سيوون فضسوواخ  : فضسح ووق(، هوووٖ٘٘  ) فضس  و  ب ووؾفم فضدووشة
 (. ٕٗٚ/ ٕ) مٜٜٜٔ -هو ٜٔٗٔ، فضث رةة: فضظب ة، فضنق ض

 ٕٚص ، فض ؾف ا فضسث   البؽ  ثةسيؽ، رنجع س بق( ٕ) 
 رؽ سؾر  فضذؾرى  ٔٔفآلية ( ٖ) 
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 الفرق اليت وقعت يف التمثيل والتشبيو والتكييف:

كقد كقع ُب التمثيل كالتكييف "ا٤بشبهة" الذين ابلغوا ُب إثبات الصفات إىل درجة تشبيو ا٣بالق 
 اب٤بخلوؽ.

 كقد كقع ُب التمثيل كل من:

 الكرامية: أتباع دمحم بن كراـ السجستاين. -ا

 شرة فرقة، كأصو٥با ستة ىي:كىم طوائف يبلغ عددىم اثنٍب ع

 الزرينية. -َّالنونية  -َِالعابدية  -ا

 ا٥بيصمية. -َٔالواحدية  -َٓاإلسحاقية  -ْ

 الرافضية اإلمامية. ا٥بامشية -ِ

 كىم أصحاب: ىشاـ بن ا٢بكم الرافضي.

أف كأحياانن تنسب إىل: ىشاـ بن سامل ا١بواليقي، ككبلٮبا من اإلمامية ا٤بشبهة، كا١بدير ابلذكر 
 .(ُ)الرافضة اإلمامية كاف ينتشر فيهم التشبيو كىذا ُب أكائلهم

كأما الرافضة اإلمامية ُب الوقت الراىن، فعلى عقيدة ا٤بعتزلة ُب مسائل الصفات، ككذلك 
 "الزيدية" من الشيعة.

 "كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل"قاعدة يف ىذا الفرع: 

 ْب التعطيل كالتمثيل.فكل كاحد من فريق التعطيل كالتمثيل جامع ب
                                                           

 رؽ سؾر  فضشح  ٗٚية فآل( ٔ) 
ك وو  فضووابؽ أبووؾ فضعبوو س أ سووا بووؽ  بووا فضح ووةؼ بووؽ  بووا فضدووبلم بووؽ  بووا هللا بووؽ أبوو  : فضسؤضوو ، شوون  فض  يووا  فألصوول  رةة( ٔ) 

فضسميبووة : فضش شوون، دمحم بووؽ رقوو ض فأل سووا: فضسح ووق(، هوووٕٛٚ  ) فض  سووؼ بووؽ دمحم فبووؽ كةسةووة فضحنفروو  فضحشب وو  فضارذوو  
 (. ٘ٙص ، )هوٕ٘ٗٔ -فألوض  : ب ةفضظ، بينو  -فض رنقة 
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 بياف ٝبع ا٤بعطلة بْب التعطيل كالتمثيل: -ا

أما ٛبثيل ا٤بعطلة: فإهنم مل يفهموا من أ٠باء هللا كصفاتو إال ما ىو البلئق اب٤بخلوؽ، ٍب شرعوا ُب 
 نفي تلك ا٤بفهومات.

 .فهذا تشبيو كٛبثيل منهم للمفهـو من أ٠بائو كصفاتو، اب٤بفهـو من أ٠باء خلقو كصفاهتم

 كتعطيل ا٤بعطلة: ُب نفيهم ٤با يستحقو هللا تعاىل من األ٠باء كالصفات البلئقة بو سبحانو.

 كبذلك ٝبعوا بْب التعطيل كالتمثيل: مثلوا أكالن، كعطلوا آخرنا.

 كامتاز أىل التعطيل عن أىل التمثيل بنفيهم ا٤بعاين الصحيحة للصفات.

 مثاؿ ١بمع ا٤بعطلة بْب التعطيل كالتمثيل:

 .(ُ){الرٍَّٞبىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}ص االستواء، كقولو تعاىل: نصو 

فإف ا٤بعطل يقوؿ: لو كاف هللا فوؽ العرش للـز إما أف يكوف أكرب من العرش أك أصغر أك 
، ككل ذلك من احملاؿ، ك٫بو ذلك من الكبلـ. فهذا ا٤بعطل مل يفهم من كوف هللا على العرش  مساكاين

.إال ما يثبت ألم ج  سم كاف على أم جسم كاف، كىذا البلـز الذم جاء بو ا٤بعطل اتبع ٥بذا ا٤بفهـو

ككاف الواجب عليو أف يثبت هلل استواء يليق ٔببللو كٱبتص بو، فبل يلزمو شيء من اللواـز 
 الباطلة الٍب ىي من لواـز ا٤بخلوقات، كٯبب نفيها ُب حق هللا.

 فأىل التعطيل كقعوا ُب أربعة ٧باذير:

كوهنم مثلوا ما فهموه من النصوص بصفات ا٤بخلوقْب، كظنوا أف مدلوؿ النصوص ىو   :األول
 التمثيل.

 : أهنم عطلوا النصوص عما دلت عليو من إثبات الصفات البلئقة ابهلل.الثاين

                                                           

 رؽ سؾر  طخ ٘فآلية ( ٔ) 
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 أهنم بنفي تلك الصفات صاركا معطلْب ٤با يستحقو الرب من صفات الكماؿ. الثالث:

ض تلك الصفات، من صفات األموات كا١بمادات أهنم كصفوا الرب بنقي الرابع:
 .(ُ)كا٤بعدكمات

 :(ِ)بياف ٝبع أىل التمثيل بْب التعطيل، كالتمثيل -ِ

 أما تعطيل ا٤بمثل فمن كجوه ثبلثة:

أحدىا: أنو عطل نفس النص الذم أثبت الصفة، حيث صرفو عن مقتضى ما يدؿ عليو، فإف 
 شاهبة هللا ٣بلقو.النص داؿ على إثبات صفة تليق ابهلل ال على م

الثاين: أنو إذا مثل هللا ٖبلقو فقد عطلو عن كمالو الواجب، حيث شبو الرب الكامل اب٤بخلوؽ 
 الناقص.

الثالث: أنو إذا مثل هللا ٖبلقو فقد عطل كل نص يدؿ على نفي مشاهبة هللا ٣بلقو، مثل قولو 
ًمٍثًلًو شىٍيءه }تعاىل:   .(ْ){لىوي كيفيوان أىحىده  كىملٍى يىكينٍ }، كقولو: (ّ){لىٍيسى كى

أما ٛبثيل أىل التمثيل: فإهنم يقولوف: إف هللا عز كجل ال ٱباطبنا إال ٗبا نعقل، فإذا كاف مستواين 
على العرش فهو كاستواء اإلنساف على السرير، إذ ال يعلم االستواء إال ىكذا، فامتاز ىؤالء ا٤بمثلة 

 تاز ا٤بعطلة بتعطيل كل اسم لبلستواء ا٢بقيقي.إبثبات استواء ىو من خصائص ا٤بخلوقْب، كما ام

كالقوؿ الفاصل ىو ما عليو األمة الوسط من أف هللا مستو على عرشو استواء يليق ٔببللو 
كٱبتص بو، فكما أنو موصوؼ أبنو بكل شيء عليم، كعلى كل شيء قدير، كأنو ٠بيع بصّب ك٫بو 

                                                           

: فضظب وووووووة، دفر أط ووووووو  فضخزووووووونفل: فضش شووووووون، دمحم بوووووووؽ  بوووووووا فضووووووون سؽ فضخسوووووووة : فضسؤضووووووو ، شووووووون  فضنسووووووو ضة فضيارنقوووووووة( ٔ) 
 (. ٓٛ -ٜٚ) مٕٗٓٓهو/ٕ٘ٗٔ

ؼ بوؽ  بوا فضدوبلم بوؽ  بوا هللا بوؽ ك و  فضوابؽ أبوؾ فضَعبو س أ سوا بوؽ  بوا فضح وة: فضسؤضو ، فضليؾى فضحسؾقوة فضكبونى : فرغن( ٕ) 
،  سووا بووؽ  بووا فضسحدووؽ فضيووؾقجن  . د: فضسح ووق(، هوووٕٛٚ  ) أبوو  فض  سووؼ بووؽ دمحم فبووؽ كةسةووة فضحنفروو  فضحشب وو  فضارذوو  

 دفر  جن ض ينفا: ط ٖٙ -ٕٙص، مٕٗٓٓهو / ٕ٘ٗٔفضظب ة فضث رةة : فضظب ة، فضنق ض -دفر فضرسة   : فضش شن
 ى رؽ سؾر  فضذؾر  ٔٔفآلية ( ٖ) 
 رؽ سؾر  فإلخبلص ٗفآلية ( ٗ) 
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الٍب لعلم ا٤بخلوقْب كقدرهتم، فكذلك ىو  ذلك، كال ٯبوز أف يثبت للعلم كالقدرة خصائص األعراض
 سبحانو فوؽ العرش كال يثبت لفوقيتو خصائص فوقية ا٤بخلوؽ على ا٤بخلوؽ كملزكماهتا.

)فقد ىدل هللا أصحاب سواء السبيل للطريقة ا٤بثلى فأثبتوا هلل حقائق األ٠باء كالصفات، كتفوا 
 كىداي بْب ضبللتْب.عنو ٩باثلة ا٤بخلوقات، فكاف مذىبهم مذىبا بْب مذىبْب 

فقالوا: نصف هللا ٗبا كصف بو نفسو، كٗبا كصفو بو رسولو ملسو هيلع هللا ىلص، من غّب ٙبريف كال تعطيل، 
 كمن غّب ٛبثيل كال تكييف.

بل طريقتنا إثبات حقائق األ٠باء كالصفات، كنفي مشاهبة ا٤بخلوقات، فبل نعطل كال نؤكؿ كال 
 ٭بثل كال ٪بهل.

و يداف، كال كجو، كال ٠بع، كال بصر، كال حياة، كال قدرة، كال استول على كال نقوؿ: ليس ل
 عرشو.

كال نقوؿ: لو يداف كأيدم ا٤بخلوقْب، ككجو كوجوىهم ك٠بع كبصر كحياة كقدرة كاستواء،  
 كأ٠باعهم كأبصارىم كقدرهتم كاستوائهم.

 بل نقوؿ: لو ذات حقيقة ليست كذكات ا٤بخلوقْب.

 صفات ا٤بخلوقْب.كلو صفات حقيقة ليست ك

 ككذلك قولنا: ُب كجهو تبارؾ كتعاىل، كيديو، ك٠بعو، كبصره، ككبلمو، كاستوائو.

كال ٲبنعنا ذلك أف نفهم ا٤براد من تلك، الصفات كحقائقها، كما مل ٲبنع ذلك من أثبت هلل شيئا 
أثبتهما من صفات الكماؿ من فهم معُب الصفة كٙبقيقها، فإف من أثبت لو سبحانو السمع كالبصر 

حقيقة كفهم معناٮبا، فهكذا سائر الصفات ا٤بقدسة، ٯبب أف ٘برم ىذا اجملرل، كإف كاف ال سبيل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
٧29 

لنا إىل معرفة كنهها ككيفيتها، فإف هللا سبحانو مل يكلف العباد ذلك، كال أراده منهم، كمل ٯبعل ٥بم إليو 
 .(ُ)سبيبل(

 

                                                           

 ٕٚٗ -ٕ٘ٗ/ٕفضرؾف ق فضسنس ة، رنجع س بق( ٔ) 
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 ن:: عمٌدة أهل السنة والجماعة فً اإلٌمالثانًالمبحث ا

 :: اإلديان ابدلالئكةولاأل طلبادل
 : واألدلة على اإلٌمان بهم اإلٌمان بالمالئكة تعرٌفالفرع األول: 

ال يعصوف هللا ما أمرىم ، ىو االعتقاد ا١باـز أبف هلل مبلئكة خلقهم من نور ٦ببولْب على طاعتو
كٌلفهم هللا أبعماؿ ،  م إال هللاكيفعلوف ما يؤمركف، يسبحوف هللا الليل كالنهار ال يفَبكف، ال يعلم عددى

 .(ُ)ككظائف ٨بتلفة

 .(ِ){كىٱۡلمىلى ًٓئكىةً   ٱأۡلًٓخرً   كىٱۡليػىۡوًـ   بًوَّللًَّ   ءىامىنى   مىنۡ   ٱۡلربَّ   كىلى ًكنَّ }: قاؿ تعاىل

ًتًوۦ  بًوَّللًَّ   ءىامىنى   لّّ كي   كىٱۡلميۡؤًمنيوفى    رَّبًًٌوۦ  ًمن  إًلىۡيوً   أينزًؿى   ٗبىآ   ٱلرَّسيوؿي   ءىامىنى }كقاؿ تعاىل:   . (ّ){كىمىلى ًٓئكى

عن اإلٲباف كاإلسبلـ كاإلحساف . قاؿ ػ أم  كُب حديث جربيل ا٤بشهور ٤با سأؿ رسوؿ هللا 
أف تؤمن ابهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو : ػ . قاؿ ػ أم رسوؿ هللا  فأخربين عن اإلٲباف: جربيل ػ

 . (ْ)"آلخر كأف تؤمن ابلقدر خّبه كشرها

 : عدد المالئكة: الفرع الثانً

فما ُب السماء من موضع أربع ، ا٤ببلئكة خلق ال ٰبصى عددىم إال هللا عز كجل لكثرهتم
كما إف البيت ا٤بعمور ُب السماء السابعة يدخلو كل يـو ،  أصابع إال كعليو ملك ساجد أك قائم

مع  ، كيؤتى ابلنار يـو القيامة ك٥با سبعوف ألف زماـ، كف إليو من كثرهتمسبعوف ألف ملك، ٍب ال يعود
 كل زماـ سبعوف ألف ملك ٯبركهنا . 

                                                           

 -وزفر  فضذووئؾن فإلسووبلرةة وفألوقوو ف وفضووا ؾ  وفإلرشووو د : فضش شوون، دمحم بووؽ  ووؾد  فضدوو ؾ  ، «رسوو ضة  وو  أسوو  فض  يووا »( ٔ) 
 (. ٜٗص) هوٕ٘ٗٔ، فألوض : فضظب ة، فضسس كة فض نبةة فضد ؾدية

 [. ٚٚٔ: فضب ن ]( ٕ) 
 [. ٕ٘ٛ: فضب ن ]( ٖ) 
 (. ٛ: )بنقؼ(، ٖٙ/ ٔ) وفض ار و بلرة فضد  ة، وفإلسبلم، ر ن ة فإليس ن: ب ب، كي ب فإليس ن، «صحةا رد ؼ»( ٗ) 
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ما فيها موضع قدـ إال كفيو ملك ، طَّت السماء كحق أف تىًئطَّ أ)): قاؿ كجاء ُب ا٢بديث أنو 
ف ملك ال يعودكف ))يدخلو ُب كل يـو سبعوف أل: عن البيت ا٤بعمور . كقاؿ (ُ)ساجد كراكع((

 . (ّ)((مع كل زماـ سبعوف ألف ملك، : ))يؤٌب ٔبهنم يومئذو ٥با سبعوف ألف زماـ. كقاؿ (ِ)إليو((

 :وأعمالهم : صفات المالئكةالفرع الثالث

 ا٤ببلئكة يسبحوف هللا ليبلن كهناران. (ُ
 ء السابعة، كىم ٱبشوف هللا تعاىل كٱبافونو.يطوفوف ابلبيت ا٤بعمور ُب السما (ِ
منهم ا٤بوكلوف ٕبمل العرش، كمنهم ا٤بوكلوف ابلوحي، كمنهم ا٤بوكل اب١بباؿ،  (ّ

 كمنهم خزنة ا١بنة كخزنة النار.
منهم ا٤بوكلوف ٕبفظ أعماؿ العباد، كمنهم ا٤بوكلوف بقبض أركاح ا٤بؤمنْب،  (ْ

 وكلوف بسؤاؿ العبد ُب القرب.كمنهم ا٤بوكلوف بقبض أركاح الكافرين، كمنهم ا٤ب
منهم من يستغفركف للمؤمنْب كيصلوف عليهم كٰببوهنم، كمنهم من يشهد  (ٓ

٦بالس العلم كحلقات الذكر؛ فيحفوهنم أبجنحتهم، كمنهم من ىو قرين لئلنساف ال 
 يفارقو، كمنهم من يدعو العباد إىل فعل ا٣بّب.

نْب كيثبتوهنم ُب جهادىم كمنهم من يشهد جنائز الصا٢بْب، كيقاتلوف مع ا٤بؤم (ٔ
 مع أعداء هللا.

 منهم ا٤بوكلوف ٕبماية الصا٢بْب، كتفريج كرهبم. (ٕ
 كمنهم ا٤بوكلوف ابلعذاب. كا٤ببلئكة ال يدخلوف بيتان فيو ٛبثاؿ، كال صورة، كال  (ٖ

                                                           

ثؼ (. وأر ، وفبؽ عب س، و   ذة، و   فضب ب  ؽ أب  هنقن : وق ل( ٕٖٕٔرقؼ  (،ٙ٘٘/ٗ) أخنجخ فضينرذ     سششخ( ٔ) 
 (. هذف  ابر  دؽ غنق : ق ل

 . ٕٗورش ق  فألرر ر ب ب ، ٙخنجخ فضبخ ر     بال فضخ ق ب ب أ( ٕ) 
 (. ٕٕٗٛ: )ورقؼ فضحابر(، ٕٗٛٔ/ٗ) ب ب    شا   ن ج شؼ، كي ب فضجشة وصلة رعةؼ أه   ، صحةا رد ؼ( ٖ) 
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 كلب، كال جرس، كيتأذكف ٩با تتأذل منو بنو آدـ.
 .(ِ)((ُ)بيتا فيو صورة قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )إف ا٤ببلئكة ال تدخل (ٗ

  

                                                           

 . (ٕٕٖٗ: )بنقؼ(، ٗٔٔ/ ٗ) آريؽ وفضسبل كة    فضدس ل: إذف ق ل أ اكؼ: ب ب  ، كي ب بال فضخ ق، صحةا فضبخ ر  ( ٔ) 
: رنفج ة وك ايؼ،  با هللا بؽ  با فضحسيا فألثن  ، «رؾفقزخ  شا أه  فضدشة وفضجس  ة، خؾفررخ، فإليس ن  ؿة يخ»: بشغن( ٕ) 

 -هوو  ٕٗٗٔ، فألوضو : فضظب وة، فضنقو ض، روافر فضوؾطؽ ض شذون: فضش شون،  زي ة فضذوةخ فضواكيؾر  بوا فضون سؽ بوؽ صو ضا
،  بوا هللا بوؽ  بوا فضحسيوا فألثون  ، «فضرو ضا أهو  فضدوشة وفضجس  وة فضؾجيز  و    يوا  فضدو  »و(، ٖٖٔص، )م ٖٕٓٓ

 -وزفر  فضذوووؤون فإلسوووبلرةة وفألوقووو ف وفضوووا ؾ  وفإلرشووو د : فضش شووون، صووو ضا بوووؽ  بوووا فض زقوووز آل فضذوووةخ: رنفج وووة وك وووايؼ
 (. ٛٙ/ ٔ) هوٕٕٗٔ، فألوض : فضظب ة، فضسس كة فض نبةة فضد ؾدية
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 ادلطلب الثاين: عقيدة أىل السنة واجلماعة يف الكتب:
 :وما ٌمتضٌه اإلٌمان بها الفرع األول: تعرٌف الكتب السماوٌة

 : ىي الٍب أنز٥با هللا تعاىل على رسلو؛ رٞبة للخلق، كىداية ٥بم؛ ليصلوا هبا إىلالسماوية الكتب
 .(ُ)سعادة الدنيا كاآلخرة

 اإلٲباف ابلكتب السماكية أمورا أٮبها:كيتضمن 

 .أنزلت من عند هللا  كوهنا  اإلٲباف .ُ
أب٠بائها الٍب أنزلت بو كالنيب الذم أعطيها كاإل٪بيل لعيسى  اإلٲباف .ِ
  ،كأما ما مل نعلمو من الكتب ا٤بنزلة فنؤمن بو إٝباالن.كىكذا 

أك تصديق ما صح من أخبارىا، كأخبار القرآف، كأخبار ما مل يبدؿ،  .ّ
 ٰبرؼ من الكتب السابقة.

العمل ٗبا مل ينسخ منها، كالرضا، كالتسليم بو، سواء فهمنا حكمتو أـ  .ْ
 مل نفهمها. 
تعاىل:  ٝبيع الكتب السابقة منسوخة ابلقرآف العظيم، قاؿاإلٲباف أبف  .ٓ
 ًٍيًو ًمٍن اٍلك ا بػىٍْبى يىدى ٍيًمنان عىلىٍيوً كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى اًب٢بٍىقًٌ ميصىدًٌقان ًلمى تىاًب كىميهى

(ِ) ،
أم حاكمان عليو، كعلى ىذا فبل ٯبوز العمل أبم حكم من أحكاـ الكتب السابقة 

 إال ما صح كأقره القرآف.

 

                                                           

 (. ٖٕ: ص، )رس       فض  يا  ض ذةخ دمحم بؽ  ثةسيؽ، رنجع س بق( ٕ) 
 (. ٛٗ: فضس  ا ( )ٕ) 
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 الفرع الثانً: أدلة اإلٌمان بالكتب السماوٌة:

 كثّبة:  األدلة من الكتاب كالسنة على اإلٲباف ابلكتب

ا الًَّذينى آمىنيوا آًمنيوا اًبَّللًَّ كىرىسيولًًو كىاٍلًكتىاًب الًَّذم نػىزَّؿى عىلىى رىسيولًًو ايى أىيػُّهى تعاىل:  فمن ذلك قولو
كىاٍلًكتىاًب الًَّذم أىنزىؿى ًمٍن قػىٍبلي 

(ُ). 

كىقيٍل آمىٍنتي ٗبىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي ًمٍن ًكتىابو تعاىل:  كقولو
(ِ). 

أن تؤمن ابهلل ومالئكتو " عن اإلٲباف قاؿ: يل عليو السبلـجرب  عندما سألوالنيب ملسو هيلع هللا ىلص  كقاؿ
 .(ّ)"وكتبو ورسلو

 الفرع الثالث: التعرٌف التفصٌلً بالكتب السماوٌة:

 أوال: التعريف ابلقرآن الكرمي:

خاٛبها، كىو أطو٥با، آخر الكتب السماكية كىو  الكرًن أك ا٤بصحف أك كتاب هللا ىو القرآف
ٍيًو ًمٍن تعاىل:  قاؿ هللا؛ كأمشلها، كىو ا٢باكم عليها كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى اًب٢بٍىقًٌ ميصىدًٌقان ًلمىا بػىٍْبى يىدى

ٍيًمنان عىلىٍيوً  اٍلًكتىاًب كىميهى
(ْ). 

ا اٍلقيٍرآفي أىٍف يػيٍفتػىرىل ًمٍن ديكًف اَّللًَّ تعاىل:  كقاؿ ٍيًو كىمىا كىافى ىىذى  كىلىًكٍن تىٍصًديقى الًَّذم بػىٍْبى يىدى
كىتػىٍفًصيلى اٍلًكتىاًب ال رىٍيبى ًفيًو ًمٍن رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى 

(ٓ). 

ٍيًو كىتػىٍفًصيلى كيلًٌ شىٍيءو كىىيدنل كىرىٍٞبىةن كقاؿ:  ًديثان يػيٍفتػىرىل كىلىًكٍن تىٍصًديقى الًَّذم بػىٍْبى يىدى مىا كىافى حى
 (ُ)وفى لًقىٍوـو يػيٍؤًمني 

                                                           

 (. ٖٙٔ: فضشد ل( )ٔ) 
 (. ٘ٔ: فضذؾرى ( )ٕ) 
سؤفل جبنق  فضشب  ص   هللا   ةخ و س ؼ  ؽ فإليس ن وفإلسبلم وفإل د ن و  ؼ : ب ب، فإليس ن: كي ب، أخنجخ فضبخ ر  ( ٖ) 

 (. ٕٚ/ٔ(، )ٓ٘: )رقؼ فضحابر، فضد  ة
 (. ٛٗ: فضس  ا ( )ٗ) 
 (. ٖٚ: ؾر ب( )٘) 
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[: مهيمنان كشاىدان على ما قبلو من الكتب، َوُمَهْيِمنًا َعَلْيوِ ]تعاىل  قاؿ أىل التفسّب ُب قولو
كمصدقان ٥با؛ يعِب يصدؽ ما فيها من الصحيح، كينفي ما كقع فيها من ٙبريف، كتبديل، كتغيّب، 

 . (ِ)كٰبكم عليها ابلنسخ أك التقرير

كتعاىل:  قاؿ تبارؾتقدمة ٩بن مل ينقلب على عقبيو كما ك٥بذا ٱبضع لو كل متمسك ابلكتب ا٤ب
 نىاىيٍم اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلًو ىيٍم ًبًو يػيٍؤًمنيوفى كىًإذىا يػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم قىاليوا آمىنَّا بًًو ًإنَّوي ا٢بٍىقُّ ًمٍن رىبًٌنىا  ِٓالًَّذينى آتػىيػٍ

ًإانَّ كينَّا ًمٍن قػىٍبًلًو ميٍسًلًمْبى 
(ّ). 

ًإانَّ ٫بىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى كىًإانَّ لىوي سبحانو  ف ىو رسالة هللا ١بميع ا٣بلق، كقد تكفلفالقرآ
٢بىىاًفظيوفى 

(ْ)  

 كال يقبل هللا من أحد دينان إال ما جاء ُب ىذا القرآف العظيم. 

ٍيًمنان عىلىٍيًو[:=أم مشتمبلن عتعاىل:  ُب قولو هللا سعدم رٞبوقاؿ الشيخ ابن  لى ما اشتملت ]كىميهى
عليو الكتب السابقة كزايدة ُب ا٤بطالب اإل٥بية، كاألخبلؽ النفسية؛ فهو الكتاب الذم يتبع كل حق 

كىو الكتاب الذم فيو نبأ ، جاءت بو الكتب، فأمر بو، كحث عليو، كأكثر من الطرؽ ا٤بوصلة إليو
لذم عرضت عليو الكتب السابقْب كالبلحقْب، كىو الكتاب الذم فيو ا٢بكم كا٢بكمة، كاألحكاـ ا

السابقة، فما شهد لو ابلصدؽ فهو ا٤بقبوؿ، كما شهد لو ابلرد فهو مردكد قد دخلو التحريف 
 . (ٓ)كالتبديل، كإال لو كاف من عند هللا مل ٱبالفو

                                                           

 (. ٔٔٔ: بؾس ( )ٔ) 
 (. ٖٚٚ/ ٓٔ)، رنجع س بق« كلدين فضظبن    ج رع فضبة ن»( ٕ) 
 (. ٖ٘، ٕ٘: فض رص( )ٖ) 
 (. ٜ: فضحجن( )ٗ) 
 (. ٜٓٗ/ٔ) كةدين فضكنقؼ فضن سؽ    كلدين كبلم فضسش ن البؽ س ا ، رنجع س بق»( ٘) 
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 اثنيا: التعريف ابلتوراة:

على  كتاب عظيم اشتمل  السبلـ كالتوراة موسى عليوالتوراة ىي الكتاب الذم أنزلو هللا على 
ًإانَّ أىنزىٍلنىا التػٍَّورىاةى ًفيهىا ىيدنل كىنيوره ٰبىٍكيمي هًبىا النًَّبيُّوفى الًَّذينى أىٍسلىميوا لًلًَّذينى تعاىل:  النور كا٥بداية كما قاؿ

نًيُّوفى كىاألىٍحبىاري ٗبىا اٍستيٍحًفظيوا ًمٍن ًكتىاًب اَّللًَّ  ىىاديكا كىالرَّابَّ
(ُ). 

نىا ميوسىى اٍلًكتىابى ٛبىىامان عىلىى الًَّذم أىٍحسىنى كىتػىٍفًصيبلن ًلكيلًٌ شىٍيءو كىىيدنل ٍبيَّ تعاىل:  كقاؿ آتػىيػٍ
كىرىٍٞبىةن لىعىلَّهيٍم بًًلقىاًء رىهبًًٌٍم يػيٍؤًمنيوفى 

(ِ) 

ُب القرآف بْب التوراة كالقرآف؛ كذلك ألهنما أفضل كتابْب أنز٥بما هللا على  هللا ككثّبان ما يقرف 
 خلقو. 

 التوراة الموجودة اليوم: 
أما التوراة ا٤بوجودة اليـو فهي ما يطلق على الشريعة ا٤بكتوبة، كما يطلق لفظ )التلمود( على 

 الشريعة الشفهية. 

 كالتوراة ا٤بوجودة اليـو تشتمل على ٟبسة أسفار كىي: 

كيتحدث ىذا السفر عن خلق العامل، كظهور اإلنساف، كطوفاف  سفر التكوين: (ُ
 الصبلة كالسبلـ.  يوسف عليوالدة إبراىيم إىل موت نوح، كك 
كيتحدث عن حياة بِب إسرائيل ُب مصر، منذ أايـ يعقوب إىل سفر اخلروج:  (ِ

 خركجهم إىل أرض كنعاف مع موسى كيوشع بن نوف. 
نسبة إىل الكم بن يعقوب، كُب ىذا السفر حديث عن  سفر الالويٌن: (ّ

 نذر، كتعظيم ىاركف كبنيو. الطهارة، كالنجاسة، كتقدًن الذابئح، كال
 ٰبصي قبائل بِب إسرائيل منذ يعقوب، كأفرادىىم كمواشيهم.  سفر العدد: (ْ

                                                           

 (. ٗٗ: فضس  ا ( )ٔ) 
 (. ٗ٘ٔ: فألر  م( )ٕ) 
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ـــة: (ٓ كفيػػػو أحكػػػاـ، كعبػػػادات، كسياسػػػة، كاجتمػػػاع، كاقتصػػػاد، كثبلثػػػة  ســـفر التثني
 .(ٔ)عليو السبلـ خطاابت ٤بوسى

، ٩بػ عليو السبلـ براءة التوراة الٍب أنز٥با هللا على موسى ا٤بؤمنوف يعلم ا ىػو موجػود ُب التػوراة اليػـو
 : (ِ)كذلك ألمور عديدة منها

ما حصل للتوراة من الضياع كالنسخ كالتحريػف كالتػدمّب، فلقػد حيػرًٌؼ  (ُ
( ْٓٗ) سػػليماف ، منػػذ عهػػد تغيػػّباتفيهػػا، كبيػػدًٌؿ، كضػػاعت، كتعرضػػت لسػػبع 

اع ـ ٩بػػا يػػدؿ علػػى ضػػياعها كانقطػػُّٔقبػػل ا٤بػػيبلد إىل أف حصػػل التػػدمّب السػػابع عػػاـ 
 سندىا.
مػػػا تشػػػتمل عليػػػو مػػػن عقائػػػد ابطلػػػة ال ٛبػػػت إىل مػػػا جػػػاء بػػػو ا٤برسػػػلوف  (ِ

 أبدىن صلة.
كتشػبيهو اب٤بخلػوقْب، كمػن ذلػك  جل كعبل اشتما٥با على تنقص الرب (ّ
 . "إف هللا تصارع مع يعقوب ليلة كاملة فصرعو يعقوب" قو٥بم:

، كأنػػو بكػػى حػػٌب رمػػػد إف هللا نػػدـ علػػى خلػػق البشػػػر ٤بػػا رأل مػػن معاصػػيهم" كمػػن ذلػػك قػػو٥بم:
 . "فعادتو ا٤ببلئكة

 تعاىل هللا عما يقوؿ الظا٤بوف علٌوان كبّبان. 

إف نػيب " اشػتما٥با علػى سػب األنبيػاء كالطعػن فػيهم، كمػن ذلػك قػو٥بم: (ْ
 . "هللا ىاركف صنع عجبلن، كعبده مع بِب إسرائيل

 لواحدة تلو األخرل+. إف لوطان شرب ٟبران حٌب سكر، ٍب قاـ على ابنتيو فزىن هبما ا" كقو٥بم:

                                                           

 . فضيؾرف  ضسحسا فضرؾق ر ر  ررة بيؽ فض نآن و : فرغن( ٔ) 
، رجسؾ ووة رووؽ فضبوو  ثيؽ بإشوونفف فضذووةخ َ  ووؾ  بووؽ  بووا فض وو در فضدوو  ف، «فضووارر فضدووشةة -رؾسووؾ ة فضس وو  وفألديوو ن »( ٕ) 

/ ٔ) هوو ٖٖٗٔكوؼ كحسي وخ  و / ربةوع فألول ، ٕ:  اد فألجوزفل، dorar. netرؾقع فضارر فضدشةة     فإلرينرت : فضش شن
ٔٔٚ .) 
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ارتد ُب آخر عمره، كعىبىدى األصناـ، كبُب ٥با ا٤بعابد، إىل غّب ذلك  سليماف إف " كقو٥بم:
 . (ُ)من ٨بازم إخواف القردة

 اشتما٥با على ا٤بغالطات كا٤بستحيبلت كا٤بتناقضات.  (ٓ

 من األخطاء العلمية. أف ا٤بعركة الٍب قامت بْب التوراة كحقائق العلم ا٢بديث أثبتت ما ُب التوراة 

التوراة ( ك)أصل اإلنسانكمن تلك الكتب الٍب تكلمت على ىذا ا٤بوضوع كتاابف ٮبا: )
( حيث أثبت كجود أخطاء علمية ُب التوراة موريس بوكاي( لعامل فرنسي ا٠بو )واإلجنيل والقرآن

بل سجل شهادات كاإل٪بيل، كأثبت ُب الوقت نفسو عدـ تعارض القرآف مع العلم ا٢بديث كحقائقو، 
تفوؽ سبق القرآفي فيها العلمى أبلف كأربعمائة عاـ
(ِ) . 

 اثلثا: التعريف ابإلجنيل:

ىو مثل اإلكليل كاإلخريط من قولك: ىو كرًن النجل، تريد: كرًن األصل كالطبع، كىو  اإل٪بيل  
للتوراة؛ ألف  ىو كتاب أنزلو هللا عز كجل على عيسى، كيعترب مكمبلن  ، كاإل٪بيل (ّ)من الفعل إفعيل

 .(ْ)التوراة ىي أـ الكتب ُب بِب إسرائيل

قاؿ الباقبلين رٞبو هللا: "كأكثر األانجيل الٍب معهم أك٥با ليس من كبلـ هللا ٝبلة. كإ٭با ىي كبلـ 
 .(ٓ)عيسى، ككصف نفسو كسّبتو، كذكر تبلمذتو كدعويو"

                                                           

 (. ٘ٓٔ -ٗٓٔ )رنجع س بق ،  وفضنس ال فضنس: فرغن( ٔ) 
 (. كنجسة فضذةخ  دؽ خ ضا( ضسؾرق  بؾك  ) فضيؾرف  وفإلرجي  وفض نآن وفض  ؼ: فرغن( ٕ) 
: فضش شون، دمحم  وؾض رن و : فضسح وق(، هووٖٓٚ  ) أبوؾ رشروؾر، دمحم بؽ أ سا بوؽ فألزهون  فض ونو  ، «ك ذب  فض غة»( ٖ) 

 (. ٙ٘/ ٔ) ٔ) مٕٔٓٓ، ض فألو : فضظب ة، بينو  –دفر إ ة ل فضينفا فض نب  
 (. ٖٙٗ/ ٕ، )«فضجؾفب فضرحةا ضسؽ بال دبؽ فضسدةا البؽ كةسةة»( ٗ) 
  ) فض  ضوو  أبووؾ بموون فضبوو قبلر  فضسوو ضك ، دمحم بووؽ فضظيوو  بووؽ دمحم بووؽ ج لوون بووؽ فض  سووؼ، «فالريروو ر ض  وونآن ض بوو قبلر »( ٘) 

 ٕٕٗٔفألوض  : فضظب ة، بينو  –دفر فبؽ  زم ،  نَ سِ  -دفر فضليا : فضش شن، دمحم  ر م فض ز  . د: كح يق(، هوٖٓٗ
 (. ٕٓ٘/ ٕ) م ٕٔٓٓ -هو 
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 :  اإلجنيل بعد عيسى

 . رسائل الرسلك ،األانجيلك ةالتوراالكتاب ا٤بقدس لدل النصارل يشمل 

 . العهد اجلديد، كتسمى األانجيل، كرسائل الرسل العهد القدميكتسمى التوراة 

 ىو الذم يشتمل على أانجيلهم، كاألانجيل ا٤بعتربة عند النصارل أربعة ىي:  فالعهد ا١بديد

 إجنيل يوحنَّا. .ٔ
 إجنيل مرُقس. .ٕ
ٖ. .  إجنيل َمَّتَّ
 إجنيل ُلوقا. .ٗ

 مثل إ٪بيل براناب، كأانجيل أخرل أٮبلت.  كىناؾ أانجيل أخرل

ىذا كقد بْبَّ كثّب من العلماء ا٤بسلمْب قدٲبان كحديثان كمن علماء النصارل الذين دخلوا ُب 
عدـ صحة ىذه األانجيل ا٤بوجودة ُب أيدم النصارل،  اإلسبلـ، أك ا٤بتحررين منهم من ربقة التقليد
ُب كتابو: ا١بواب  ٞبو هللا تعاىلر  شيخ اإلسبلـ ابن تيميةككجهوا إليها انتقادات كثّبة، كمن ىؤالء 
ُب كتابو: ىداية ا٢بيارل ُب أجوبة اليهود  رٞبو هللا تعاىل الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح، كابن القيم

 كالنصارل. 

ُب كتابو: إظهار ا٢بق، كالشيخ دمحم  رٞبو هللا تعاىل كمن العلماء احملدثْب الشيخ رٞبة هللا ا٥بندم
ُب كتابو: ٧باضرات ُب النصرانية، كمن علماء النصارل الذين أسلموا إبراىيم  رٞبو هللا تعاىل و زىرةأب

 خليل أٞبد كما ُب كتابو: ٧باضرات ُب مقارنة األدايف. 

كفيما يلي إٝباؿ لبعض األمور الٍب تبْب بطبلف األانجيل ا٤بوجودة أبيدم النصارل اليـو كعدـ 
 صحتها: 

ًٍلها  أف ىذه األانجيل .ُ  السبلـ كمل عيسى عليوالٍب أبيدم النصارل مل ٲبي
 تنزؿ عليو كحيان، كلكنها كتبت بعده. 
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 ما كقع ُب األانجيل من تبلعب النساخ، كتبديلهم كٙبريفهم.  .ِ
اشتما٥با على ا٤بتناقضات، كاالختبلفات، كقد أحصى الشيخ رٞبة  .ّ

 ؼ بْب ىذه األانجيل. من مائة اختبل ا٢بق أكثرآخر كتابو إظهار  ا٥بندم ُبهللا 
 انقطاع السند ُب نسبتها لكتاهبا.  .ْ
 كعلى نسبة القبائح لؤلنبياء جل كعبل اشتما٥با على تنقص الرب .ٓ

 عليهم السبلـ. 
 اشتما٥با على العقائد الباطلة ا٤بخالفة للنقل كالعقل.  .ٔ
تعارضها مع ا٢بقائق العلمية، كما أثبت ذلك عدد من العلماء؛ منهم  .ٕ

 قد مر معنا ذلك قريبان. موريس بوكام ك 
ٚبلو  كبغض النظر عن كوهنا ٧برفة زد على ذلك أف تلك األانجيل .ٖ

 . (ُ)من أم تصور ٧بدد لنظاـ سياسي، أك اجتماعي، أك اقتصادم، أك علمي

، أف يتخذ التوراة كاإل٪بيل مستندا كمرجعا لبلعتبارات السابقةك ذلك؛  بعد كل ألحد نبغيال ي
، انت خاصة ألمة معينة، كلفَبة ٧بددة، كألهنا نسخت ابلقرآف الكرًنك كعلى فرض صحتها ألهنا

كألف التحريف قد طا٥با كغّب أصو٥با كا٢بق الذم فيها، فهي ٨بتلطة من حق كابطل، كاألصل عند 
االشتباه كاالختبلط االجتناب حيث ال ٲبكننا معرفة الباطل كا٢بق، كلذا ال يصدقوف كال يكذبوف فيما 

 يرد نفيو أك تقريره ُب القرآف الكرًن.يقولوف ٩با مل 

كمن ىنا يتبْب بطبلف ىذه الكتب، كعدـ جواز العمل هبا إال ما أقره القرآف، كيتبْب لنا ضبلؿ 
ال يسمع يب أحد من ىذه األمة النيب ملسو هيلع هللا ىلص: " اليهود كالنصارل كبطبلف مزاعمهم، كيف كقد قاؿ

 .(ِ)"ابلذي أرسلت بو إال كان من أصحاب النار يهودي وال نصراين مث ديوت ومل يؤمن

                                                           

 (. ٖٔ/ ٘)رنجع س بق «رس    فضذةخ فضحسا    فض  يا »( ٔ) 
بوو ب وجووؾب فإليسوو ن بنسوو ضة ربيشوو  دمحم صوو   هللا   ةووخ و سوو ؼ إضوو  جسةووع فضشوو س وردووخ ، فإليسوو ن: كيوو ب، ردوو ؼ أخنجووخ( ٕ) 

  (.ٖٗٔ/ٔ) (،ٕٓٗ): رقؼ فضحابر، فضس   بس ة
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 :اإلٌمان بالكتب المجنٌة من ثمراتالالفرع الرابع: 

 منها:  لو ٜبرات كفوائد كغاايتاإلٲباف ابلكتب 

كيد٥بم على رهبم كخالقهم  عناية هللا؛ حيث أنزؿ لكل قـو كتاابن يهديهم بو .ُ
 . كا٢بكمة من خلقهم

 قـو ما يناسبهم، كيبلئم أحوا٥بم. حكمة هللا؛ حيث شرع لكل ظهور  .ِ
 أفكار البشر هبدم السماء.  خرافاتالتحرر من  .ّ
 السّب على طريقو مستقيمةو كاضحةو ال اضطراب فيها كال اعوجاج.  .ْ
يػٍره الفرح بذلك ا٣بّب العظيم  .ٓ قيٍل ًبفىٍضًل اَّللًَّ كىًبرىٍٞبىًتًو فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا ىيوى خى

٩بَّا ٯبىٍمىعيوفى 
(ُ)  

 شكر هللا على ىذه النعمة العظيمة.  .ٔ
 . (ِ)التحرر من التخبط الفكرم كالعقدم .ٕ

والطوائف والفرق التً  اإلٌمان بالكتب وٌعارض ما ٌضادالفرع الخامس: 

 ضلت فً هذا الباب:

 اإلديان ابلكتب تكذيبها، والكفر هبا، وربريفها.  وخيالف يضاد

نسخو، كالتحاكم إىل غّبه، كادعاء نقصو، اإلعراضي عن القرآف، كادعاء  كما يضادىا:
 كمضاىاتو، كمعارضتو. 

 كثًنة ضلت يف ىذا الباب منها: وفرق   ىناك طوائف

كذلك بتكذيبهم للقرآف، كتكذيبيهم للقرآف ىو ُب ا٢بقيقة تكذيب ١بميع الكتب _اليهود: ٔ
 ضوا عنو مع علمهم.، فهم ٩بن غضب هللا عليهم ألهنم عرفوا ا٢بق كلكنهم كذبوا بو كأعر السماكية

                                                           

 (. ٛ٘: بؾر ( )ٔ) 
فضج ر وة فإلسووبلرةة : فضش شوون(، هوؤٕٗٔ  ) دمحم بوؽ صوو ضا بوؽ دمحم فض ثةسوويؽ، «  يوا  أهو  فضدووشة وفضجس  وة ض  ثةسوويؽ»( ٕ) 

 (. ٕٖص) هو ٕٕٗٔ، فضنفب ة: فضظب ة، ٖٗ:  اد فضرلح  ، فضسابشة فضسشؾر 
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ا، كالفرؽ أف النصارل يقاؿ عنهم ما قيل عن اليهود، كقد مر ا٢بديث عنهم_النصارى: ٕ
جاىلوف ضالوف عن ا٢بق ٔبهلهم فاليهود يعلموف ا٢بق كيعرضوف عنو، كالنصارل ٯبهلونو فضلوا عنو، 

إذا علم آمن كلذلك كاف من يسلم من النصارل أكثر بكثّب ٩بن يسلم من اليهود؛ ألف ا١باىل 
 كأذعن، بينما العامل ا٤بعرض ا٤بتكرب يعسر عليو اإلٲباف إال من رحم هللا.

كذلك ابدعائها أف القرآف انقص ك٧بٌرؼ، كأف القرآف الكامل مع الغائب الذم  _الرافضة:ٖ
 سيخرج ُب آخر الزماف من سرداب سامراء! 

 مصدران للتلقي عندىم.  ٍب إهنم ضلوا ُب ىذا الباب بسبب جعلهما ُب ا١بفر كا١بامعة

 . (ُ)كضلوا أيضان ُب أتكيل القرآف حيث أغرقوا ُب الباطنية ُب أتكيلو

كذلك ابدعائها نسخ القرآف الكرًن، كالشريعة اإلسبلمية بشريعة الباب  _البابية والبهائية:ٗ
 . (ِ)كالبهاء

ف الكرًن حيث قالوا: على القرآ كصبلة الفاتح كذلك بتفضيلها أكرادىىا كأذكارىىا _التيجانية:٘
 . (ّ)إف قراءة صبلة الفاتح مرة كاحدة أفضل من قراءة القرآف ستة آالؼ مرة

كذلك ابدعائهم العلم اللَّدييٌنً الذم يوحى إليهم، كيغنيهم عن القرآف   _غالة الصوفية عموماً:ٙ
 كما يزعموف. 

حبلـ، كالكشف، كغّب ٍب إف مصدر التلقي عندىم ليس القرآف كالسنة بل يقـو على الرؤل كاأل
 ٩با ٱبالف ما جاء ُب القرآف.  (ْ)ذلك

                                                           

، ضسحسووا  بافضدووي ر فضيؾردوو ، بظووبلن     ووا فضذووة ة: رغوونوف، ٛٚ: ص، )إل دوو ن إض وو  ع يوون، فرغوون فضذووة ة وفضدووشة( ٔ) 
 (. ٕ٘ٔ -ٕٕٔ/ٔ) ر صن فض ل ر  (. د، ورديضة فضي نق  بيؽ أه  فضدشة وفضذة ة، ٖ٘: ص)

إل دوو ن إض وو  ، وفضب  ةووة ر ووا وكح يوو ، وفضب بةووة ض ك كوو  ٗٓٔ: ص، )إل دوو ن إض وو  ع يوون، فرغوون فضب بةووة  وونض ور ووا( ٕ) 
 (. ض ك ك وفضب   ةة  ٕٕٕ: ص، )ع ين

 (. ٖٕٔ -ٙٔٔ: ص)رنجع س بق، ض    فضاخي  هللا، فضيةج رةة: فرغن( ٔ) 
ض ذووةخ  بووا فضوون سؽ ، وهووذه هوو  فضرووؾؼةة، ٕ٘ٚ -ٕٓٙ، إل دوو ن إض وو  ع يوون، فضيرووؾف فضسشذووي وفضسروو در: فرغوون( ٕ) 

 ، فضؾكي 
 (. ٓٚ: ص) 
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كذلك اب٫برافهم ُب أتكيل القرآف، كإغراقهم ُب  _النصًنية والدروز وسائر الفرق الباطنية:ٚ
التأكيل الباطِب، كإخراج القرآف عن معانيو كحقائقو الصحيحة، ككذلك ادعاء بعضهم نسخ اإلسبلـ  

  :طِبكما يقوؿ علي ابن الفضل البا

 تويل نيب بِب ىاشم
 
 

 كىذا نيب بِب يعرب 
 
 

 لكل نيب مضى شرعةه 
 

 كىذم شريعة ىذا النيب 
 فقد حط عنا فركض الصبلة 

 
 كفرض الصياـ فلم نتعب 
 . (ُ)إىل آخر ذلك الكفر الصراح البواح 

الذين أعرضوا عن ٙبكيم القرآف، كعارضوه بزابالت أفكارىم،  _ادلشرعون والقانونيون:ٛ
 .(ِ)اعمْب أنو ال يناسب العصر ا٢بديث، كال يفي ٕباجاتوز 

  

                                                           

دمحم بوؽ أ سوا (. د، فضحنكو   فضب طشةوةو ، ٓ٘: ص، )البؽ أبو  فضلزو    فضحسو د  فضةسشو ، كذ  أسنفر فضب طشةة: فرغن( ٖ) 
وفضبوو كؾر  فضدوو ةس رةة  وو  كذوو  أسوونفر فضاي روووة ، ٚٛ: ص، )سوو   فضليوو (. د، وفضشرووينقة، ٜٖٗو ٙٙ: ص، )فضخظيوو 

 (. ٓ٘ -ٛٗ: ص، )فضشرينقة ضد ةس ن فألذر 
 (. ٘ٔ/ ٘)رنجع س بق «رس    فضذةخ فضحسا    فض  يا »( ٕ) 
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 ادلطلب الثالث: اإلديان ابلرسل:
واألدلة على وجوب اإلٌمان  واإلٌمان بهم الفرع األول: تعرٌف الرسول

 بهم:

 أوال: تعريف الرسول:
 .(ُ)ىو من أكحى هللا إليو كأرسلو إىل من خالف أمر هللا ليبلغ رسالة هللا

، كال يهمنا ىنا ىذا (ِ) من العلماء بْب النيب كالرسوؿ كبعضهم جعلهم ٗبعُب كاحدكقد فرؽ كثّب
 التفريق اب٤بهم بياف عقيدة أىل السنة كا١بماعة ُب اإلٲباف ابلرسوؿ كالنيب.

 كأما ا٤براد ابإلٲباف ابلرسل فهو االعتقاد ا١باـز ٗبا أخرب هللا بو عنهم ُب كتابو كأخرب بو النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ُب سنتو إٝباال كتفصيبل، كأهنم حق، منهم من علمناىم كمنهم من ال نعلمو، فقد بعث هللا الرسل إىل 

نىا  كىلىقىدۡ }ٝبيع األمم كما قاؿ تعاىل:   .(ّ){كاٍ ٱَّللَّى ٱۡعبيدي  أىفً  رَّسيوالن   ٖ  أيمَّة  كيلًٌ   ُب   بػىعىثػۡ

ا٤ببْب، كا٥بدل ا٤بستبْب جاءكا ابلبينات من  كلهم كانوا على ا٢بقأبهنم  كمن اإلٲباف هبم أف نؤمن 
، كأبف أصل دعوهتم كاحدة كىي الدعوة إىل توحيد رهبم إىل أقوامهم. قاؿ تعاىل حكاية عن أىل ا١بنة

هللا كأما شرائعهم، كأبهنم قد بلغوا ٝبيع ما أرسلوا بو الببلغ ا٤ببْب، فقامت بذلك ا٢بجة على ا٣بلق، 
٨بلوقوف، ليس ٥بم من خصائص الربوبية شيء. كإ٭با ىم عباد أكرمهم  كٯبب اإلٲباف أبف الرسل بشر

 هللا ابلرسالة.

ك٩با ٯبب معرفتو أنو ال ٯبوز ألحد من الثقلْب متابعة أحدو من الرسل السابقْب بعد مبعث دمحم 
بل دين إال ما بعثو ملسو هيلع هللا ىلص ا٤ببعوث للناس كافة، إٍذ أف شريعتو جاءت انسخة ١بميع شرائع األنبياء قبلو ف

                                                           

. د: فضسح وق(، هووٖٖٖ  ) أبوؾ رشروؾر فضس كنقوا ، دمحم بؽ دمحم بؽ رحسوؾد، «شةكلدين فضس كنقا    كيوقبل  أه  فضد»( ٔ) 
 (. ٕٙٔ/ ٔ) م ٕ٘ٓٓ -هو  ٕٙٗٔ، فألوض : فضظب ة، ضبش ن، بينو  -دفر فضكي  فض  سةة : فضش شن، رجا  ب س ؾم

خ جس  ووة رووؽ ضووبظخ وصووحح: فضسح ووق(، هوووٙٔٛ  )   وو  بووؽ دمحم بووؽ   وو  فضووزقؽ فضذوونقا فضجنجوو ر ، «فضي نقلوو  »( ٕ) 
 (. ٜٖٕص) مٖٜٛٔ -هو ٖٓٗٔفألوض  : فضظب ة، ضبش ن -دفر فضكي  فض  سةة بينو  : فضش شن، فض  س ل بإشنفف فضش شن

 [. ٖٙ: فضشح ( ]ٖ) 
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ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى ُب هللا بو كال متابعة إال ٥بذا النيب الكرًن. قاؿ تعاىل:  ٍسبلى تىًغ غىيػٍرى اإٍلً كىمىٍن يػىبػٍ
اآٍلًخرىًة ًمنى ا٣بٍىاًسرًينى 
(ُ)


(ِ). 

 اثنيا: أدلة وجوب اإلديان هبم:
رسل، كأنو ركن من أركاف اإلٲباف الذم ال يصح إال دؿ الكتاب كالسنة على كجوب اإلٲباف ابل 

ًتًوۦ كىكيتيًبًوۦ  ءىامىنى  كيلّّ  كىٱۡلميۡؤًمنيوفى  رَّبًًٌوۦ ًمن إًلىۡيوً   أينزًؿى   ٗبىآ   ٱلرَّسيوؿي   ءىامىنى }بو، فقد قاؿ تعاىل:  بًوَّللًَّ كىمىلى ًٓئكى
ۦ  مًٌن ٖ  كىريسيًلًوۦ الى نػيفىٌرًؽي بػىْۡبى أىحىد  .(ّ){ رُّسيًلًو

كقد بْب هللا ُب كتابو حكم من ترؾ اإلٲباف ابلرسل، كحاؿ من آمن بو كصدؽ ٗبا جاؤكا بو،  
 يػيفىرًٌقيوٍا بػىْۡبى ٱَّللًَّ كىريسيًلًوۦ كىيػىقيوليوفى نػيۡؤًمني بًبػىۡعض أىف  كىييرًيديكفى  كىريسيًلًوۦ   بًوَّللًَّ   يىۡكفيريكفى   ٱلًَّذينى  ًإفَّ }فقاؿ تعاىل: 

ًفريكفى  ىيمي  أيٍكلى ًٓئكى  َُٓ سىًبيبلن  ذى ًلكى  بػىْۡبى  يػىتًَّخذيكاٍ  أىف كىييرًيديكفى  بًبػىۡعض ري كىنىۡكفي  ًفرًينى  كىأىۡعتىۡدانى  ا  ٖ  حىقٌ  ٱۡلكى   لًۡلكى 
ا هيمۡ  ٖ  أىحىد بػىْۡبى  يػيفىرًٌقيواٍ  كىملىۡ  كىريسيًلًوۦ بًوَّللًَّ  ءىامىنيواٍ  كىٱلًَّذينى  ُُٓ اٖ  مًُّهْب اٖ  بعىذى

نػۡ  يػيۡؤتًيًهمۡ  سىۡوؼى  ًئكى أيٍكلى ٓ  مًٌ
 .(ْ){ُِٓ اٖ  رًَّحيم اٖ  غىفيور ٱَّللَّي  كىكىافى  أيجيورىىيۡم  

كأما السنة النبوية فقد جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص عندما أجاب عن سؤاؿ جربيل عليو السبلـ ُب اإلٲباف 
، فذكر اإلٲباف ابلرسل مع (ٓ)«أف تؤمن ابهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر»كتعريفو كبيانو فقاؿ: 

 بقية أركاف اإلٲباف األخرل الواجب على ا٤بسلم ٙبقيقها كاعتقادىا.

                                                           

 [. ٘ٛ: آل  سنفن( ]ٔ) 
وفألوقو ف وزفر  فضذوؤون فإلسوبلرةة : فضش شون، رخبوة روؽ فض  سو ل: فضسؤض ، كي ب أصؾل فإليس ن    ضؾل فضكي ب وفضدشة( ٕ) 

 (. ٖٙٔص) هؤٕٗٔ، فألوض : فضظب ة، فضسس كة فض نبةة فضد ؾدية -وفضا ؾ  وفإلرش د 
 [. ٕ٘ٛ: فضب ن ( ]ٖ) 
 [. ٕ٘ٔ -ٓ٘ٔ: فضشد ل( ]ٗ) 
 (. ٜٜٗٚ) بنقؼ ، كي ب فإليس ن، ب ب  فاليس ن ب ضسبل كة،صحةا فضبخ ر  ( ٘) 
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 الفرع الثانً: معجزات األنبٌاء وحٌاة األنبٌاء وموتهم:

 أوال: معجزات األنبياء:
عادة، كالغرض من ذلك أف يؤمن هبم الناس، كأف ما يقوموف يؤيد هللا رسلو أبمور خارجة عن ال

بو ال ٲبكن أف يكوف من عند أنفسهم، كلكن يكوف ذلك ُب معرض التحدم كاإلعجاز، كإظهار 
قدرة هللا سبحانو ُب ٨بلوقاتو، كىذا ما ٲبيز ا٤بعجزة عن غّبىا، كلذا عرؼ العلماء ا٤بعجزة أبهنا: 

، أك ىي: "ما خرؽ العادة (ُ)ادة ا٤بقركف ابلتحدم السامل من ا٤بعارضة"ىي الفعل ا٣بارؽ للع ا٤بعجزة  "
من قوؿ أك فعل إذا كافق دعول الرسالة كقارهنا كطابقها على جهة التحدم ابتداء ٕبيث ال يقدر 

 .(ِ)أحد عليها كال على مثلها، كال على ما يقارهبا"

ُب القرآف كأخرب النيب صلى هللا عليو  كا٤بعجزات الٍب أيد هللا هبا أنبياءه كثّبة ذكر عدد منها
 كسلم عن غّبىا ُب السنة النبوية ا٤بطهرة كمن ذلك:

 .انقة صاّب 

 من النار. ك٪باة إبراىيم 

 ابلعصى كالنجاة من البحر كغّبىا. كأتييد موسى 

 ُب خلق الطّب من الطْب كإحياء ا٤بوتى كمعا١بة ا٤برضى مرضا مزمنا. كمعجزات عيسى 

 شعيب كىود كنوح كغّبىم من األنبياء عليهم السبلـ أٝبعْب.كمعجزات 

كأكثر من أيده هللا اب٤بعجزات النيب ملسو هيلع هللا ىلص حيث أكرمو هللا اب٤بعجزة ا٣بالدة إىل أف تقـو الساعة 
ثر األنبياء كىو القرآف الكرًن، فهو الوحي الذم أكحاه هللا لنبيو ككاف رجاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف يكوف أك

 أتباعا يـو القيامة بسبب ىذا الوحي القرآين كسيكوف ذلك.

                                                           

 (. ٖٗ/ ٕ)رنجع س بق «فضجؾفب فضرحةا ضسؽ بال دبؽ فضسدةا البؽ كةسةة»( ٔ) 
: فضش شوون(، هوووٛٛٔٔ  ) أبووؾ فض ووؾن دمحم بووؽ أ سووا بووؽ سوو ضؼ فضدوول رقش  فضحشب وو ،   فضووابؽشووس« ضؾفرووع فألرووؾفر فضب ةووة»( ٕ) 

 (. ٜٕٓ/ ٕ) م ٕٜٛٔ -هو  ٕٓٗٔ -فضث رةة : فضظب ة، درذق –رؤسدة فضخ   يؽ ورميبي   
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كمن ا٤بعجزات الٍب أعطيها النيب ملسو هيلع هللا ىلص انشقاؽ القمر، كاإلسراء كا٤بعراج كالنصر ابلرعب، كتكثّب 
 ا٤باء القليل كالطعاـ، كنزكؿ ا٤ببلئكة للقاتل معو، كالدخاف كالسنْب كغّبىا.

 :رامة وادلعجزةالفرق بٌن الك
 (:َِِ)ص« أصوؿ اإلٲباف ُب ضوء الكتاب كالسنة»

الكرامة: أمر خارؽ للعادة غّب مقركف بدعول النبوة كال ىو مقدمة ٥با تظهر على يد عبد ظاىر 
 الصبلح مصحوب بصحيح االعتقاد كالعمل الصاّب.

 فقولنا: أمر خارؽ للعادة: أخرج ما كاف على كفق العادة من أعماؿ.
 قركف بدعول النبوة: أخرج معجزات األنبياء.كغّب م

 كال ىو مقدمة ٥با: أخرج اإلرىاص كىو كل خارؽ تقىدـ النبوة.
و سحر كيظهر على يد عبد ظاىر الصبلح. .: أخرج ما ٯبرم على أيدم السحرة كالكهاف فه

كمن ذلك كرامات األكلياء كثّبة منها ما ثبت ُب حق بعض الصا٢بْب من األمم ا٤باضية. ، ك كشعبذة
كيلَّمىا دىخىلى عىلىيػٍهىا زىكىرايَّ اٍلًمٍحرىابى كىجىدى ًعٍندىىىا ما أخرب هللا بو عن مرًن عليها السبلـ. قاؿ تعاىل: 
ا قىالىٍت ىيوى ًمٍن ًعٍنًد اَّللًَّ  رًٍزقنا قىاؿى ايى مىٍرًنىي أىىنَّ لىًك ىىذى

(ُ)
 كمنها: ما أخرب هللا بو عن أىل الكهف ،

  ذلك ُب كتابو.على ما قص هللا
كمن كرامات األكلياء من ىذه األمة ما ثبت ُب حق أسيد بن حضّب هنع هللا يضر أنو كاف يقرأ سورة 

. ككانت ا٤ببلئكة (ِ)الكهف فنزؿ من السماء مثل الظلة فيها أمثاؿ السرج كىي ا٤ببلئكة نزلت لقراءتو
. ككاف سلماف كأبو الدرداء رضي هللا عنهما أيكبلف ُب صحفة (ّ)تسلم على عمراف بن حصْب هنع هللا يضر
 . (ْ)فسبحت الصحفة أك سبح ما فيها

                                                           

 [. ٖٚ: آل  سنفن( ]ٔ) 
 (. ٕٕٗ: )بنقؼ(، ٛٗ٘ /ٔ) ب ب رزول فضدميشة ض نفل  فض نآن، كي ب صبل  فضسد  نقؽ وقرنه ، رد ؼصحةا ( ٕ) 
زقؽ فضابؽ دمحم فضسا ؾ ب با فضنؤوف بؽ ك ج فض  ر يؽ بوؽ   و  بوؽ زقوؽ فض  بوابؽ فضحوافد  ثوؼ فضسشو و  ، «ؼةض فض ابن»( ٖ) 

 (. ٕٖٔ/ ٙ) ٖٙ٘ٔ، فألوض : فضظب ة، ررن –فضسميبة فضيج رقة فضكبنى : فضش شن(، هؤٖٓٔ  ) فض  هن  
 أبؾ رعةؼ أ سا بؽ  با هللا بؽ أ سا بؽ إسح ق بوؽ رؾسو  بوؽ ر ونفن فألصوب  ر ، « ل  ةة فألوضة ل وطب    فألصؽة»( ٗ) 

دفر فضكي ب ، ثؼ صؾرك    ا  دور رش  ، مٜٗٚٔ -هو ٜٖٗٔ، بجؾفر رح  غة ررن -فضد  د  : فضش شن(، هوٖٓٗ  )
هووو بوواون ٜٓٗٔطب ووة ) بيوونو  -دفر فضكيوو  فض  سةووة، بيوونو ، دفر فضلكوون ض ظب  ووة وفضشذوون وفضيؾزقووع، بيوونو  –فض نبوو  
 (. ٕٕٗ/ ٔ( )كح يق
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. ككقع أبو (ُ)كمر العبلء ا٢بضرمي هنع هللا يضر ٔبيشو فوؽ البحر على خيو٥بم فما ابتلت سركج خيو٥بم
فقاؿ لو: أتشهد أين رسوؿ هللا؟ قاؿ: مسلم ا٣بوالين رٞبو هللا ُب أسر األسود العنسي ٤با ادعى النبوة 

ما أ٠بع. قاؿ: أتشهد أف دمحما رسوؿ هللا؟ قاؿ: نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدكه يصلي فيها كقد 
 ، كغّب ذلك كثّب ٩با ىو منقوؿ ُب كتب السّب كالتاريخ.(ِ)صارت بردا كسبلما

لنبوة. ٖببلؼ الكرامة فإف : أف ا٤بعجزة تكوف مقركنة بدعول االفرق بٌن ادلعجزة والكرامة
صاحبها ال يدعي النبوة كإ٭با حصلت لو الكرامة ابتباعى النيب كاالستقامة على شرعو. فا٤بعجزة للنيب 

 .(ّ)كالكرامة للويل. كٝباعهما األمر ا٣بارؽ للعادة

كذىب بعض األئمة من العلماء: إىل أف كرامات األكلياء ُب ا٢بقيقة تدخل ُب معجزات األنبياء 
ف الكرامات إ٭با حصلت للويل ابتباع الرسوؿ، فكل كرامة لويل ىي من معجزات رسولو الذم يعبد أل

 .(ْ)هللا بشرعو

 اثنيا: حياة األنبياء وموهتم:
، دلت اآلايت كاألحاديث على موت األنبياء إال ما كردت النصوص ابستثنائو كعيسى 

بعض العلماء إف إدريس مل ٲبت كذلك، كما  ، كقاؿفإنو مل ٲبت بعد كإ٭با رفع إىل هللا تعاىل حيا
آءى   كينتيمۡ   أىـۡ }: فمن األدلة على موت األنبياء قولو تعاىلكسواىم من األنبياء فإهنم ماتوا.   حىضىرى   ًإذۡ   شيهىدى

                                                           

ك   فضابؽ أبؾ فضعب س أ سا بؽ  با فضح ةؼ بؽ  با فضدبلم بوؽ  بوا هللا ، «فضلنق ن بيؽ أوضة ل فضن سؽ وأوضة ل فضذةظ ن»( ٔ) 
، وط بوا فض و در فألررو ؤ :    وخ وخونج أ  دبثوخ(، هووٕٛٚ  ) بؽ أب  فض  سؼ بؽ دمحم فبؽ كةسةة فضحنفر  فضحشب   فضارذو  

 (. ٕٙٔص) م ٜ٘ٛٔ -هو  ٘ٓٗٔ:   م فضشذن، درذق، رميبة دفر فضبة ن: فضش شن
 (. ٜٕٔ/ ٕ)رنجع س بق «  ةة فألوضة ل وطب    فألصؽة ل»( ٕ) 
 بوا فضون سؽ : فضسح وق(، هووٕٛٚ  ) ك   فضابؽ أبؾ فضعب س أ سا بؽ  با فضح ةؼ بؽ كةسةة فضحنفرو ، «رجسؾا فضلي وى »( ٖ) 

  م ، فضسس كة فض نبةة فضد ؾدية، فضسابشة فضشبؾقة، جسع فضس ػ   ا ضظب  ة فضسرح  فضذنقار: فضش شن، بؽ دمحم بؽ ق سؼ
 (. ٕٙٚ/ ٔٔ) مٜٜ٘ٔهو/ٙٔٗٔ: فضشذن

 (. ٖٕٓص) رنجع س بق «أصؾل فإليس ن    ضؾل فضكي ب وفضدشة»( ٗ) 
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ٓاءىكيۡم ييوسيفي ًمن قػىۡبلي بًوۡلبػىيًٌنى تً كى }: ، كقاؿ سبحانو ُب يوسف (ُ){ٱۡلمىۡوتي  يػىۡعقيوبى   فىمىا زًۡلتيۡم  لىقىۡد جى
عىثى   لىن  قػيۡلتيمۡ   ىىلىكى   ًإذىا  حىٌبَّ ٓ   ًبًوۦۖ جىآءىكيم ٩بًٌَّاُب شىٌك   .(ِ){رىسيوال   بػىۡعًدًهۦ ًمن   ٱَّللَّي  يػىبػۡ

نىا  فػىلىمَّا}: كقاؿ عن سليماف  كيلي دى٥بَّيۡم عىلىى  مىۡوتًًوۦٓ ًإالَّ دىآبَّةي ٱأۡلىرۡ  ا مى   ٱۡلمىۡوتى   عىلىۡيوً   قىضىيػۡ
ۡ
ًض أتى

اًب ٱۡلمي  انيواٍ يػىۡعلىميوفى ٱۡلغىۡيبى مىا لىًبثيواٍ ُب ٱۡلعىذى  .(ّ){ًهْبً ًمنسىأىتىويۥۖ فػىلىمَّا خىرَّ تػىبػىيػَّنىًت ٱ١ۡبًنُّ أىف لَّۡو كى

 .(ْ){ مَّيًٌتيوفى   كىًإنػَّهيم ت مىيًٌ  إًنَّكى }كقاؿ سبحانو للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

، كعلى أنو ينبغي أف األنبياء كأهنم ٲبوتوف كما ٲبوت بقية البشر فدلت ىذه اآلايت على موت
يقرر أف هللا تعاىل كما أكـر رسلو برفع أركاحهم إىل السماء فهي تنعم على ما شاء هللا فإنو حفظ 

 أجسادىم ُب األرض، كحـر على األرض أف أتكل أجسادىم

  

                                                           

 [. ٖٖٔ: فضب ن ( ]ٔ) 
 [. ٖٗ: غ  ن( ]ٕ) 
 [. ٗٔ: سبي( ]ٖ) 
 [. ٖٓ: فضزرن( ]ٗ) 
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 ادلطلب الرابع: اإلديان ابليوم اآلخر:
 رٌف الٌوم اآلخر وأدلة اإلٌمان به:الفرع األول: تع

يـو القيامة الذم يبعث هللا الناس فيو للحساب كا١بزاء، ك٠بي بذلك؛ ألنو ال : اليوم اآلخر
 يـو بعده، حيث يستقر أىل ا١بنة ُب مناز٥بم كأىل النار ُب مناز٥بم.

ـ اآلزفة، كغّب كيـو ا٢بساب، كيو  كلو أ٠باء كثّبة منها: يـو الفصل، كيـو التبلؽ، يـو البعث،
ًظًمْبى  ٱ٢ۡبىنىاًجرً  لىدىل ٱۡلقيليوبي  ًإذً  ٱأۡلٓزًفىةً  يػىۡوـى  كىأىنًذۡرىيمۡ }، قاؿ تعاىل: ذلك يم ًمنۡ  لًلظَّ ًلًمْبى  مىا كى   كىالى  ٖ  ٞبًى
 .(ُ){ُٖ ييطىاعي  ٖ  شىًفيع

 أما األدلة على اإلٲباف بو فقد كدت آايت كثّبة منها:

 .،(ِ){كىٱلنًَّبيًٌۧػنى  كىٱۡلًكتى بً  كىٱۡلمىلى ًٓئكىةً  ٱأۡلًٓخرً   كىٱۡليػىۡوًـ   بًوَّللًَّ  ءىامىنى  مىنۡ  ٱۡلربَّ  كىلى ًكنَّ }قاؿ تعاىل: 

كىٱۡلًكتى ًب ٱلًَّذم نػىزَّؿى عىلىى  رىسيولًًوۦ  كىرىسيولًًوۦ بًوَّللًَّ  ءىاًمنيواٍ  ءىامىنػيٓواٍ  ٱلًَّذينى  أيى ٓىيػُّهىا}كقاؿ سبحانو: 
ًتًوۦ كىكيتيًبًوۦ كىريسيًلًوۦ كىٱۡلًكتى ًب ٱلًَّذٓم أىن  كىمىن يىۡكفيۡر بًوَّللًَّ كىمىلى ًٓئكى

 
ٱأۡلًٓخًر فػىقىۡد ضىلَّ ضىلى بلى   كىٱۡليػىۡوـً  زىؿى ًمن قػىۡبلي

ا   .(ّ){ُّٔبىًعيدن

 الفرع الثانً: ما ٌتضمن اإلٌمان بالٌوم اآلخر:

 : ونعيمواإلديان بكل ما يكون بعد ادلوت من فتنة القرب، وعذاب القربأواًل: 

": كفيها سؤاؿ ا٤بيت بعد دفنو عن ربو كدينو كنبيو، فيثبت هللا من شاء من احلياة الربزخية"
يىا ٱ٢ۡبىيػىو ةً  ُب  ٱلثَّاًبتً  بًوۡلقىۡوؿً  ءىامىنيواٍ  ٱلًَّذينى  ٱَّللَّي   يػيثػىبًٌتي }عباده كيضل من شاء، قاؿ تعاىل: 

نػۡ  كىُب  ٱلدُّ
، فأما ا٤بؤمن فيقوؿ: ريب هللا، كديِب اإلسبلـ، (ْ){ِٕ يىشىٓاءي  مىا ٱَّللَّي  كىيػىۡفعىلي  ظَّ ًلًمْبى  ٱل ٱَّللَّي  كىييًضلُّ  ٱأۡلًٓخرىةً 

                                                           

  [.ٛٔ: غ  ن( ]ٔ) 
 [. ٚٚٔ: فضب ن ( ]ٕ) 
 [. ٖٙٔ: فضشد ل( ]ٖ) 
ةؼ( ]ٗ)   [. ٕٚ: إبنـف
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كيضل هللا الظا٤بْب فيقوؿ الكافر: ىاه ىاه ال أدرم. كيقوؿ ا٤بنافق أك ا٤براتب: ال ، ملسو هيلع هللا ىلصكنبيي دمحم 
 .(ُ)أدرم ٠بعت الناس يقولوف شيئنا فقلتو

: قاؿ  فيها نعيم عبد بثبوتيؤمن ال كُب ا٢بياة الربزخية ًبتو قىاؿى ملسو هيلع هللا ىلص: كعذاب، فعن زىٍيًد ٍبًن اثى
اًب القرب« تـََعوَُّذوا اِبهلل ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ » قىاليوا: نػىعيوذي اًبهلل ًمٍن عىذى

(ِ). 

لقرب كعذاب القرب كنعيمو مفوضْب علم األدلة ذىب أىل السنة كا١بماعة إىل اإلٲباف بفتنة اك 
حقيقة ذلك إىل هللا، فإفَّ اإلٲباف أبحواؿ القبور ىو من اإلٲباف ابلغيب الذم ىو مناط التكليف كما 
يَبتب عليو من ثواب أك عقاب، كقد أنكر قـو من ا٤بتكلمْب كالزاندقة عذاب القرب كنعيمو كاحتجوا 

 .(ّ)ما كاف عليو، كالقرب مل يتغّب بسعة كال ضيقأبنٌو لو كيشف عن ا٤بيت ُب قربه لوجد ك

كىذه ا٢بجة ابطلةه فإهنا مبنية على االحتجاج اب٢بس ُب معارضة نصوص الغيب الٍب ٯبب 
التسليم ٥با، كحواسنا ال تدرؾ ما حولنا إاٌل ما قدر ٥با، فنحن نؤمن أبفَّ ا٤ببلئكة ا٤بوكلْب ٕبفظ العباد 

 م بشيء من حواسنا.ككتابة أعما٥بم معنا، كال ندركه

 :اإلديان ابلنشور والبعث يوم ينفخ يف الصوراثنياً: 

 كىذا يشمل:

إحياء ا٤بوتى حْب ينفخ ُب الصور النفخة الثانية، فيقـو الناس لرب العا٤بْب، حفاة غّب منتعلْب، 
ٓاءى  نىۡطًوم يػىۡوـى }عراة غّب مستَبين، غرالن غّب ٨بتتنْب، قاؿ هللا تعاىل:  ًجلًٌ  كىطىيًٌ  ٱلسَّمى ا لًۡلكيتيبً  ٱلسًٌ  كىمى

انىٓ 
ۡ
أ ا نًُّعيديهيۥ  خىۡلق أىكَّؿى  بىدى نىآ   كىۡعدن   .(ْ){َُْ فى ًعًلْبى  كينَّا ًإانَّ  عىلىيػۡ

                                                           

 (. ٖ٘ٓٔ: )بنقؼ(، ٖٛٗ/ ٔ) ب ب فضي ؾذ رؽ  ذفب فض بن    فضكدؾف، كي ب فالسيد  ل: كي ب، صحةا فضبخ ر  ( ٔ) 
 رقوؼ، شو ر   ةوخأو فض بو ب  ونض ر  وا فضسيوت روؽ فضجشوة، كي ب فضجشة وصلة رعةس و  وأه  و ، أخنجخ رد ؼ    صحةحخ( ٕ) 

(ٙٛٙٚ .) 
دمحم بوؽ صو ضا : فضسؤضو ، رجسوؾا  يو وى ورسو     زوي ة فضذوةخ دمحم بوؽ صو ضا فض ثةسويؽ، «ربذ   و  فض  يوا  فإلسوبلرةة»( ٖ) 

ةؼ فضدو ةس ن: جسوع وكنكيو (، هؤٕٗٔ: فضسيؾ  ) بؽ دمحم فض ثةسيؽ دفر  -دفر فضوؾطؽ : فضش شون،   وا بوؽ ر صون بوؽ إبونـف
 (. ٛ٘ص) هو ٖٔٗٔ -خين  فأل: فضظب ة، فضثنق 

 [. ٗٓٔ: فألربة ل( ]ٗ) 
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يًٌتيوفى  ذى ًلكى  بػىۡعدى  ًإنَّكيم ٍبيَّ }كقد قاؿ تعاىل:  عىثيوفى  ٱۡلًقيى مىةً  يػىۡوـى  ًإنَّكيمۡ  ٍبيَّ  ُٓ لىمى ، كقاؿ (ُ){ ُٔ تػيبػۡ
 .(ِ)«ٰبيٍشىري النَّاسي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة حيفىاةن عيرىاةن غيٍرالن » النيب ملسو هيلع هللا ىلص

كقد أنكر الكافركف ا٤بكذبوف للرسل من ا٤بشركْب كا٤بلحدين كأصحاب األىواء كاآلراء البعث 
م هللا خلقان جديدان بعد أف كانوا تراابن كعظامان، كقد حكى هللا ذلك عنهم ُب مستبعدين أف يعيدى

عىثيواٍ  لَّن أىف كىفىريٓكاٍ  ٱلًَّذينى  زىعىمى }مواضع كثّبة من القرآف، قاؿ تعاىل:  عىثينَّ  كىرىيبًٌ  بػىلىى   قيلۡ  يػيبػۡ ؤيفَّ لىتػينػىبػَّ  ٍبيَّ  لىتػيبػۡ
 كىذى ًلكى عىلىى ٱَّللًَّ 

 .(ّ){ ٕيىًسّب ٗبىا عىًمۡلتيۡم 

 : اثلثاً: اإلديان ابجلزاء يوم الدين، يوم توىف كل نفس ما عملت

ٰباسب العبد على عملو، كٯبازل عليو، كقد دؿَّ على ذلك الكتاب، كالسنة، كإٝباع ا٤بسلمْب، 
كيدخل ُب ذلك اإلٲباف اب٤بيزاف، كبصحف األعماؿ فآخذه كتابو بيمينو كآخذ كتابو بشمالو من كراء 

ۡيػ   ٖ  نػىۡفس تيۡظلىمي  فىبلى  ٱۡلًقيى مىةً  لًيػىۡوًـ  ٱۡلًقۡسطى  ٱۡلمىوى زًينى  كىنىضىعي }قاؿ هللا تعاىل:  ظهره؛ قىاؿى  كىافى  كىًإف اۖ ٖ  شى  ًمثػۡ
بَّة نىا خىۡردىؿو  مًٌنۡ  ٖ  حى ًسًبْبى  بًنىا كىكىفىى   هًبىا   أىتػىيػۡ  ًنًوۦبًيىًمي ًكتى بىويۥ أيكٌبى  مىنۡ  فىأىمَّا}، كقاؿ جل كعبل: (ْ){ْٕ حى 
 كىرىآءى  ًكتى بىويۥ أيكٌبى  مىنۡ  كىأىمَّا ٗ اٖ  مىۡسريكر أىۡىًلًوۦ ًإىلى ٓ  كىيىنقىًلبي  ٖ اٖ  يىًسّب اٖ  ًحسىاب ٰبيىاسىبي  فىسىۡوؼى  ٕ

أىف  ًإنَّويۥ ظىنَّ  ًُّإنَّويۥ كىافى ُبٓ أىۡىًلًوۦ مىۡسريكرنا  ُِ سىًعّبنا كىيىۡصلىى   ُُ اٖ  ثػيبيور يىۡدعيواٍ  فىسىۡوؼى  َُ ظىۡهرًًهۦ
 ًإفَّ رىبَّويۥ كىافى ًبًوۦ بىًصّب ُْلَّن ٰبىيورى 

 ٓ
  .(ٓ){ اٖ  بػىلىى 

لََيِقَفنَّ َأَحدُُكْم بـٌَْنَ َيَدي هللا لَْيَس »قاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص  عن رسوؿ هللا كُب حديث عدم بن حاًب 
َنُو ِحَجاٌب َوال تـَْرصُبَاٌن يـُتَـْرِجُم َلوُ  َنُو َوبـَيـْ َليَـُقوَلنَّ: بـََلى. مثَّ بـَيـْ ، مثَّ لَيَـُقوَلنَّ َلُو: َأملَْ ُأوِتَك َمااًل؟ فـَ

                                                           

 [. ٙٔ -٘ٔ: فضسؤرشؾن ( ]ٔ) 
بوو ب ، كيوو ب فضجشووة وصوولة رعةس وو  وأه  وو ، وردوو ؼ(، ٕٙٔٙ: )رقووؼ، بوو ب كةووا فضحذوون، كيوو ب فضنقوو ق، أخنجووخ فضبخوو ر  ( ٕ) 

 (. ٜٕ٘ٛ: )رقؼ،  ش ل فضارة  وبة ن فضحذن بؾم فضؿة رة
 [. ٚ: فضيغ بؽ( ]ٖ) 
 [. ٚٗ: بة لفألر( ]ٗ) 
 [. ٘ٔ -ٚ: فالرذ  ق( ]٘) 
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َليَـُقوَلنَّ: بـََلى، فـَيَـْنظُُر َعْن ديَِ  يِنِو َفال يـََرى ِإال النَّاَر مثَّ يـَْنظُُر َعْن لَيَـُقوَلنَّ: َأملَْ أُْرِسْل ِإلَْيَك َرُسواًل؟ فـَ
 . (ُ)«ٍة طَيَِّبةٍ ِِشَاِلِو َفال يـََرى ِإال النَّاَر، فـَْليَـتَِّقٌَنَّ َأَحدُُكْم النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ سَبَْرٍة فَِإْن مَلْ جيَِْد فَِبَكِلمَ 

كىو مقتضى ا٢بكمة فإف هللا  ،(ِ)كقد أٝبع ا٤بسلموف على إثبات ا٢بساب كا١بزاء على األعماؿ
تعاىل أنزؿ الكتب، كأرسل الرسل، مبشرين كمنذرين؛ لئبل يكوف للناس على هللا حجة بعد الرسل، 
أرسلهم يدعوف الناس إىل عبادة هللا كحده ال شريك لو، كفرض على العباد اإلٲباف هبم كطاعتهم كاتباع 

هم من آمن، كمنهم من كفر، كقد كعد هللا ما جاءكا بو فكاف الناس ُب ىذه الدعوة فريقْب: فمن
ا٤بؤمنْب ابلنصر كالنجاة كالفبلح كالفوز ٗبغفرة هللا ككرامتو، كتوعد الكافرين اب٣بسراف ا٤ببْب كالعذاب 
األليم، فلو ترؾ هللا العباد ال أيمرىم كال ينهاىم كال ٯبزيهم على أعما٥بم كاف خلقهم عبثان، كلو أمرىم 

زيهم على أعما٥بم؛ للـز من ذلك التسوية بْب ا٤بؤمنْب كالكفار، كاألبرار كهناىم من غّب أٍف ٯب
 .(ّ)كالفجار

َحْوِضي ملسو هيلع هللا ىلص: »، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلصك٩با يؤمن بو أىلي السنة كا١بماعة ٩با يكوف يـو القيامة ا٢بوض لنبينا 
َيُض ِمَن اللََّبِ  َكُنُجوِم السََّماِء َمْن   (ْ)، َوِرحُيُو َأْطَيُب ِمَن اْلِمْسِك، وَِكيَزانُوُ َمِسًنَُة َشْهٍر، َماُؤُه أَبـْ

َها َفال َيْظَمأُ أََبًدا  . (ٓ)«َشِرَب ِمنـْ

                                                           

بوو ب فضحوور ، كيوو ب فضزكو  ، وردو ؼ(، ٖٚٗٔ) رقووؼ، بو ب فضروواقة قبوو  فضوند، كيو ب فضزكوو  ، أخنجوخ فضبخوو ر  : ريلوق   ةووخ( ٔ) 
 (. ٙٔٓٔ) رقؼ،     فضراقة وضؾ بذق كسن 

 فضكووؾرفر  فضذوو     ثووؼ فضحشلوو  أ سووا بووؽ إسووس  ي  بووؽ  ثسوو ن بووؽ دمحم، «فضكووؾثن فضجوو ر  إضوو  رقوو ض أ  دبوور فضبخوو ر  »( ٕ) 
: فضظب ووة، ضبشوو ن –بيوونو  ، دفر إ ةوو ل فضيوونفا فض نبوو : فضش شوون، فضذووةخ أ سووا  ووزو  ش يووة: فضسح ووق، هووو ٖٜٛفضسيووؾ   
 (. ٕٕٓ/ ٔ) م ٕٛٓٓ -هو  ٜٕٗٔ، فألوض 

  ) س و  ن  فالشوبي   فضسو ضك فض  ض  دمحم بؽ  بوا هللا أبوؾ بمون بوؽ فض نبو  فض، «أ م م فض نآن البؽ فض نب  ط فض  سةة»( ٖ) 
، ضبشو ن –بيونو  ، دفر فضكيو  فض  سةوة: فضش شون، دمحم  با فض  در  ظ : رفجع أصؾضخ وخنج أ  دبثخ و ِ ق   ةخ(، هوٖٗ٘
 (. ٗٙ/ ٗ) م ٖٕٓٓ -هو  ٕٗٗٔ، فضث ضثة: فضظب ة

 رذو رق فألروؾفر. فب إذف ك روت ِبُ وَنى ر  فكدع رأسخ رؽ أوفرو  فضذون : وهؾ، وقجسع     أكؾفز وكيزفن، جسع كؾز: كيزفرخ( ٗ) 
(ٔ/ٖٜٗ .) 

بوو ب إثبوو   ، كيوو ب فضلزوو   ، وردوو ؼ(، ٕٛٓٙ: )رقووؼ، بوو ب  وو  فضحووؾض، كيوو ب فضنقوو ق، أخنجووخ فضبخوو ر  : ريلووق   ةووخ( ٘) 
 (. ٕٜٕٕ: )رقؼ، ملسو هيلع هللا ىلص ؾض ربيش  
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، (ُ)ألىل ا٤بوقف ليقضى بينهم ملسو هيلع هللا ىلصكما يؤمن أىل السنة كا١بماعة ابلشفاعة العظمى لنبينا 
ى الصراط، كىو جسر على مًب جهنم كىو أىحىدُّ من السيف كأدؽُّ من كينتهي ذلك اليـو ابلعبور عل

 .(ِ)ملسو هيلع هللا ىلصكيسّب الناس فيو حسب أعما٥بم كما جاء ُب األحاديث عن النيب ، الشعر

 رابعا: اإلديان ابجلنة والنار:

كأهنما موجوداتف اآلف، ال تفنياف أبدان كال تبيداف، كاآلايت ُب ىذا كثّبة مليئ هبا القرآف الكرًن 
 كالسنة النبوية.

 ادلطلب اخلامس: اإلديان ابلقدر:
 الفرع األول: تعرٌف المدر:

، كيطلق اترةن على التقدير، كاترةن على -كقد تسكن دالو -: مصدر قىدىرى يقدر قىدىرنا الَقَدُر لغةً 
 . (ْ)«َقَدُر هللا َوَما َشاَء فـََعلَ ملسو هيلع هللا ىلص: »كمن الثاين قولو ، ، فمن األكَّؿ قولو تعاىل:(ّ)ا٤بقٌدر

تقديري هللا للكائنات ُب علمو ككتابتو تقديران مفصبلن يشمل مواقيتها كصفاهتا كأعدادىا  وشرعاً:
 كأنواعها كآجا٥با كهنايتها، كما شاء سبحانو كتعاىل.

راغ من مصدر قضى يقضي قضاءن، كىو ُب اللغة يطلق على معاف منها: الف والقضاء لغًة:
تيمي  فىًإذىا}الفعل كقولو تعاىل: 

ِإَذا َقَضى هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »كمنها ا٢بكم كمنو قولو ، (ٓ){ٱَّللَّى  فىوذۡكيريكاٍ  ٱلصَّلىو ةى  قىضىيػۡ
  .(ٔ)«اأَلْمَر يف السََّماءِ 

                                                           

ف، فضبخ ر  كي ب فضيلدين: فرغن( ٔ)  و  رحسوؾد  بو ب ، كيو ب فإليسو ن، وردو ؼ(، ٔٗٗٗ) رقوؼ، بو ب  دو  أن بب ثوػ ربوػ ر  ر 
 (. ٗٛٔٔ) رقؼ، إثب   فضذل  ة وإخنفج فضسؾ ابؽ رؽ فضش ر

بو ب أدرو  أهو  فضجشوة ، كيو ب فإليسو ن، وردو ؼ(، ٕٗٓٙ) رقوؼ، بو ب فضرونفط رويؽ ج وشؼ، فضبخو ر  كيو ب فضنقو ق: فرغن( ٕ) 
 (. ٛٛٔ) رقؼ، رشوزضة  ي  

 . قار ر د (، ٜٔ٘ص)رنجع س بق فض  رؾس فضسحةط(، ٕٕ/ٗ)رنجع س بق فضش  ية( ٖ) 
 (. ٕٗٙٙ) رقؼ، ب ب    فألرن ب ض ؾ  وكنك فض جز وفالسي  رة، كي ب فض ار، أخنجخ رد ؼ( ٗ) 
 [. ٖٓٔ: فضشد ل( ]٘) 
 (. ٕٗٗٗ) رقؼ إاِل َرِؽ فْسَيَنَق فضِدْسَع  يْكَبَ ُخ ِش  ٌب ُرِبيؽٌ ب ب ، فضيلدين فضبخ ر  كي بأخنجخ ( ٙ) 
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ء اب٤بعُب ا٤بصدرم كىو ا٢بكم، فمن كىو كالقدر اترةن يطلق على ا٤بقضي، كاترةن على القضا
األكَّؿ قولك فيما ٰبدث: ىذا قضاء أم مقضي، كمن الثاين قو٥بم: ٯبب الرضا ابلقضاء أم ٕبكمو 

 .(ُ)سبحانو كتعاىل

وى تً  بىًديعي }: كوين كشرعي، فالكوين كقولو تعاىل: والقضاء من هللا نوعان  كىًإذىا كىٱأۡلىۡرضًۖ  ٱلسَّمى 
ٍا تػىۡعبيديكٓ  أىالَّ  رىبُّكى  كىقىضىى  }، كالشرعٌي كقػولو تعػاىل: (ِ){ُُٕ فػىيىكيوفي  كين لىويۥ يػىقيوؿي  ًإ٭بَّىافى  اٖ  أىۡمر قىضىى ٓ 

ننا   ۡيًن ًإۡحسى  ًلدى هي كىبًوۡلوى   (ّ).{ًإالَّٓ ًإايَّ

 :اإلٌمان بالمدر ٌتضمن أربعة أمورالفرع الثانً: 

 .(ْ)در، كىي العلم كالكتابة كا٤بشيئة كا٣بلقيتضمن اإلٲباف ابلقدر أربعة أمور تعرؼ ٗبراتب الق

 األول: اإلديان بعلم هللا القدمي:
ا، ٗبا ُب ذلك أفعاؿ العباد  كىو اإلٲباف أبف هللا تعاىل علم بكل شيء ٝبلةن كتفصيبلن، أزالن كأبدن

لىهينَّ  ضً ٱأۡلىرۡ  كىًمنى  ٠بىى وى ت سىۡبعى  خىلىقى  ٱلًَّذم ٱَّللَّي }طاعتهم كمعاصيهم، قاؿ هللا تعاىل: 
 ٱأۡلىۡمري  يػىتػىنػىزَّؿي  ًمثػۡ

نػىهينَّ  ا  كىأىفَّ  قىًدير شىۡيء كيلًٌ  عىلىى   ٱَّللَّى  أىفَّ  لًتػىۡعلىميٓواٍ  بػىيػۡ  .(ٓ){ُِٱَّللَّى قىۡد أىحىاطى ًبكيلًٌ شىۡيءو ًعۡلمى 

 :ابلكتابةالثاين: اإلديان 
ـ القيامة ُب اللوح كىو اإلٲباف أبف هللا كتب ما سبق بو علمو من مقادير ا٣ببلئق إىل يو 

ُـّ الكتاب-احملفوظ كىو الكتاب الذم مل يفرط فيو من شيء؛ فكل ما جرل كما ٯبرم ككل   كىو أ
                                                           

فض ز ل هؾ فض  ؼ فضد بق فضوذ   موؼ هللا بوخ : و ّنَق آخنون بيش س     ضؾف، شا ب ض فض  س لوال  نق بيؽ فضَ َار وفض ز ل  ( ٔ) 
إذف فجيس و  ف ينقو  بحيور يروبا ضكو  وف وا : وقيو ، وفضَ َار هؾ وقؾا فضخ ق   و  وزن فألرون فضس زو  فضدو بق،    فألزل

. حيوور إذف أ ووند أ وواهس  دخوو  ؼةووخ فآلخوونب، وإذف ف ينقوو  فجيس وو ، -كسوو   وو  فضلوونق فضدوو بق -رش سوو  روواضؾل غيوون فآلخوون 
فض زو ل وفض وار : فرغون. ألِروخ ال بؾجوا دضيوٌ  وفضوٌا روؽ فضكيو ب وفضدوشة بوال   و  فضيلنقوق؛ وفضرؾفب  ام فضيلنقق بيش س 

 (. ٖٖ -ٖٓ: ص)  بافضن سؽ فضسحسؾد. د:    ضؾل فضكي ب وفضدشة ورذفه  فضش س ؼةخ كيضةا
  [.ٚٔٔ: فضب ن ( ]ٕ) 
 [. ٖٕ: فلفإلسن ( ]ٖ) 
: فضيح يووق (،هوو ٜٛٚ -هوو  ٕٔٚ) شوس  فضووابؽ فبوؽ فضسحو  فضروو رت، البوؽ فضسحوو  فضرو رت« صول   رب فض و ضسيؽ»( ٗ) 

  (.ٓ٘/ ٘) ج ر ة أم فض نى بسمة فضسمنرة -ك ةة أصؾل فضابؽ  -قدؼ فض  يا  ، رس    ر جديين
  [.ٕٔ: فضظبلق( ]٘) 
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كائن إىل يـو القيامة؛ فهو مكتوب عند هللا تعاىل ُب أـ الكتاب، كيسمى: الذكر، كاإلماـ، كالكتاب 
نى    شىۡيءو   كىكيلَّ }ا٤ببْب، قاؿ هللا تبارؾ كتعاىل:   .(ِ)(ُ){ُِ مًُّبْب ًإمىاـ ُبٓ  وي أىۡحصىيػۡ

يقوؿ: ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ٠بعتي رسوؿ هللا  -رضي هللا عنهما  -كعن عبد هللا بن عمرك بن العاص 
ْبَل َأْن خَيُْلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض خبَْمِسٌَن أَْلَف َسَنةٍ »  .(ّ)«َكَتَب هللا َمَقاِديَر اخْلَالِئِق قـَ

 دلشيئة:ابالثالث: اإلديان 
كىي اإلٲباف أبف ٝبيع الكائنات ال تكوف إال ٗبشيئة هللا تعاىل، سواء أكانت ٩با يتعلق بفعلو أـ 

لىًمْبى  رىبُّ   ٱَّللَّي   يىشىٓاءى   أىف  ًإالَّٓ   كفى تىشىٓاءي   كىمىا}٩با يتعلق بفعل ا٤بخلوقْب، قاؿ هللا تعاىل   .(ْ){ ِٗ ٱۡلعى 

 الرابع: اخللق:
كىو اإلٲباف أبف ٝبيع الكائنات ٨بلوقة هلل تعاىل بذكاهتا، كصفاهتا، كحركاهتا، قاؿ هللا تعاىل:  

بىوى ٱ٣ۡبىۡلقي عىلى شي  َّللًَّ  جىعىليواٍ  أىـۡ } ۡلًقًوۦ فػىتىشى  ٓاءى خىلىقيوٍا كىخى ًلقي  ٱَّللَّي  ۡيًهم قيًل رىكى  ٱۡلوى ًحدي  كىىيوى  ٖ  شىۡيء كيلًٌ  خى 
ري   .(ٓ){ٱۡلقىهَّ 

سبحانو كتعاىل ُب أقداره كىو  كٯبب مع اإلٲباف ابلقدر ا٤بتضمن للمراتب األربع اإلٲباف ٕبكمتو
قاؿ  كٌلو حىسىنه كىخّبه كًحكمةه   -سبحانو كتعاىل-أٌف كل ما قدره تعاىل فهو ٢بكمة يعلمها، كفعلو 

 [.ٓتعاىل: ]القمر: 

كٯبب أٍف ييعلم أنو ال يستقيم اإلٲباف ابلقدر إالٌ مع اإلٲباف ابلشرع كىو األمر كالنهي الذم بعث 
هللا بو رسلو، كأنزؿ بو كتبو، كأٌف كٌل ما أمر بو؛ فهو طاعةه ٧ببوبه مرضٌي لو تعاىل، ككل ما هنى عنو 

 لًًعبىاًدهً  يػىۡرضىى   كىالى  عىنكيم غىًِبّّ  ٱَّللَّى  فىًإفَّ  تىۡكفيريكاٍ  ًإف}قاؿ تعاىل:  فهو معصية كمبغوض لو تعاىل، كما

                                                           

  [.ٕٔ: ي ( ]ٔ) 
  (.ٔٙٔص)رنجع س بق «رؾفقزخ  شا أه  فضدشة وفضجس  ة، خخؾفرر، فإليس ن  ؿة يخ»( ٕ) 
 (. ٚٔٔ/ٖٔ) (،ٖٕ٘ٙ) رقؼ، ب ب  ج ج آدم ورؾس    ي س  فضدبلم، أخنجخ رد ؼ كي ب فض ار( ٖ) 
  [.ٜٕ: فضيكؾقن( ]ٗ) 
  [.ٙٔ: فضن ا( ]٘) 
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 كىالى تىزًري كىازًرىةكىإً  ٱۡلكيۡفرىۖ 
 كينتيمۡ  ٗبىا فػىيػينػىبًٌئيكيم مَّۡرًجعيكيمۡ  رىبًٌكيم ًإىلى   ٍبيَّ  أيۡخرىل    ًكۡزرى  ٖ  ف تىۡشكيريكٍا يػىۡرضىوي لىكيۡم 

 ، كىذا ا٤بعُب ُب القرآف كثّب.(ُ){ ٕ ٱلصُّديكرً  ًبذىاتً  عىًليمي   ًإنَّويۥ تػىۡعمىليوفى  

 :وهل ٌصح االحتجاج بالمدر الفرع الثالث: الفرق التً ضلت فً المدر

 أوال: الفرق اليت ضلت يف القدر:
 وقد ضلَّ يف القدر طائفتان:

 .(ِ)درةا١بربية الذين قالوا: إفَّ العبد ٦برب على عملو، كليس لو فيو إرادة كال ق إحدامها:

القدرية الذين قالوا: إف العبد مستقل بعملو ُب اإلرادة كالقدرة، كليس ٤بشيئة هللا تعاىل  الثانية:
 .(ّ)كقدرتو فيو أثر

الرد عليهم أن هللا سبحانو أثبت يف كتابو أنو ىو الذي يسر اخلالئق كلها، وأثبت أن للعبد 
ولذلك فقد شرعت القوانٌن لعقوبة إرادة خيتار هبا اخلًن من الشر، والصالح من الفساد، 

فاهلل تعاىل أثبت للعبد إرادة، كمشيئة، كأضاؼ العمل إليو ادلخطئ واجلاين كونو لو اختيار يف أفعالو، 
هيۥٓ ًإۡذ ٙبىيسُّونػىهيم إبًًۡذنًًوۦ حىٌبَّٓ  ًإذىا فىًشۡلتيۡم كىتػىنى زىۡعتيۡم ٱَّللَّي  صىدىقىكيمي  كىلىقىدۡ }قاؿ هللا تعاىل:  ُب ٱأۡلىۡمًر  كىۡعدى

 ٍبيَّ 
 
يىا كىًمنكيم مَّن ييرًيدي ٱأۡلًٓخرىةى

نػۡ  ًمنكيم مَّن ييرًيدي ٱلدُّ
 
بُّوفى ن  بػىۡعًد مىٓا أىرىى كيم مَّا ٙبًي تيم مًٌ

هيۡم كىعىصىيػۡ
 صىرىفىكيۡم عىنػۡ

 كىٱَّللَّي ذيك فىۡضلو عىلىى ٱۡلميۡؤًمًنْبى 
 كىلىقىۡد عىفىا عىنكيۡم 

تىًليىكيۡمۖ
 .(ُ){ ُِٓلًيػىبػۡ

                                                           

  [.ٚ: فضزرن( ]ٔ) 
ةؼ بووؽ رؾسوو  بووؽ دمحم، «فال يروو م ض ذوو طب    فضذوو ين وفضحسيووا وفضروويش »( ٕ)    فض خسوو  فضغنروو ط  فضذوو ين ب ضذوو طب إبوونـف

د سووو ا بوووؽ  بوووا هللا آل : فضجوووزل فضثووو ر ، دمحم بوووؽ  بوووا فضووون سؽ فضذووو ين. د: فضجوووزل فألول: كح يوووق ودرفسوووة (،هوووٜٓٚ  )
فضسس كوووة فض نبةوووة ، دفر فبوووؽ فضجوووؾز  ض شذووون وفضيؾزقوووع: فضش شووون، د هذووو م بوووؽ إسوووس  ي  فضرووويش : فضجوووزل فضث ضووور،  سيوووا

 (. ٖٚٙ/ ٖ) م ٕٛٓٓ -هو  ٜٕٗٔ، فألوض : فضظب ة، فضد ؾدية
ةؼ بوؽ   و  بوؽ فضسنكزو  بوؽ فضسلزو  ، فبوؽ فضوؾزقن، «فض ؾفصؼ وفض ؾفصؼ    فضذب  ؽ سشة أبو  فض  سوؼ»( ٖ)  دمحم بوؽ إبونـف

و ّ ووق ، وخوونج أ  دبثووخ،    ووخ وضووبط ررووخ (،هوووٓٗٛ  ) رووؽ آل فضووؾزقن،  ووز فضووابؽ، أبووؾ  بووا هللا، فضحدووش  فض  سووس 
 -هوووو  ٘ٔٗٔ، فضث ضثوووة: فضظب وووة، بيووونو ، رؤسدوووة فضنسووو ضة ض ظب  ووة وفضشذووون وفضيؾزقوووع: فضش شووون، ألرروووؤوطشووو ي  ف:   ةووخ
 (. ٖٖٗ/ ٙ) م ٜٜٗٔ

  [.ٕ٘ٔ: آل  سنفن( ]ٔ) 
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كل إنساف يعلم الفرؽ بْب أفعالو االختيارية الٍب يفعلها إبرادتو؛ كاألكل، كالشرب،   أيضا
كالبيع، كالشراء، كبْب ما يقع عليو بغّب إرادتو؛ كاالرتعاش من ا٢بمى، كالسقوط من السطح، فهو ُب 

 .األكؿ فاعل ٨بتار إبرادتو من غّب جرب، كُب الثاين غّب ٨بتار كال مريد ٤با كقع عليو

 حكم االحتجاج ابلقدر:اثنياً: 
اإلٲباف ابلقدر على الوجو ا٤بتقدـ ال يصح أف يكوف حجة على ترؾ الواجبات أك فعل 

احملتج ؛ ألف كما ىي طريقة غبلة ا١بربية كسلفهم ا٤بشركْب-ا٤بعاصي، كمن احتج ابلقدر على ىذا
يو شخص فأخذ مالو أك انتهك ابلقدر على ما تركو من الواجبات أك فعلو من ا٤بعاصي، لو اعتدل عل

حرمتو ٍب احتج ابلقدر، كقاؿ: ال تلمِب فإف اعتدائي كاف بقدر هللا، مل يقبل حجتو. فكيف ال يقبل 
 ؟!(ُ)االحتجاج ابلقدر ُب اعتداء غّبه عليو، كٰبتج بو لنفسو ُب اعتدائو على حق هللا تعاىل

بىثان تعاىل هللا عن ذلك، كألمكن كل كأيضان لو كاف القدر عذران لكاف إرساؿ الرسل ابلشرائع عى 
ظامل كمفسد ُب األرض أف ٰبتج ابلقدر، ك٧باؿه أٍف تستقيمى ا٢بياة على ىذا التقدير، ك٥بذا من ٰبتج 

 ابلقدر على ترؾ الواجبات كفعل احملرمات ال ٲبكن أف يقبل االحتجاج ابلقدر من غّبه كما تقدـ.

كإف كاف ، ألهنا ليست من فعل ا٤بكلف ؛(ِ)وزوأمَّا االحتجاُج ابلقدر على ادلصائب فيج
بل ٯبب عند ا٤بصائب النظر إىل القدر ألفَّ ذلك ، سببها قد يكوف من فعلو كخركج آدـ من ا١بنة

َفُعكَ »يعْب على الصرب كما جاء ُب ا٢بديث:  َواَل تـَْعَجْز َوِإْن ، َواْسَتِعْن اِبهلل، اْحِرْص َعَلى َما يـَنـْ
فَِإنَّ َلْو ، َوَلِكْن ُقْل َقَدُر هللا َوَما َشاَء فـََعلَ ، تـَُقْل َلْو َأيّنِ فـََعْلُت َكاَن َكَذا وََكَذا َأَصاَبَك َشْيٌء َفالَ 

 .(ُ)«تـَْفَتُح َعَمَل الشَّْيطَانِ 

                                                           

: فضظب وة، دفر فضثنقو  ض شذون: فضش شون (،هوؤٕٗٔ  ) دمحم بوؽ صو ضا بوؽ دمحم فض ثةسويؽ، «شن  ثبلثوة فألصوؾل ض  ثةسويؽ»( ٔ) 
 (. ٘ٔٔص) مٕٗٓٓ -هو ٕٗٗٔفضظب ة فضنفب ة 

ج ر ووة أم  -رسوو ضة دكيووؾرفه : أصوو  فضكيوو ب،  بووا هللا بووؽ دمحم بووؽ ررةوو ن فضنرةوو ن، «آرفل فض نطبوو  وفضسوو زر  فال ي  ديووة»( ٕ) 
، فضسس كة فض نبةوة فضدو ؾدية -رمة فضسمنرة ، دفر فبؽ فضجؾز  ض شذن وفضيؾزقع: فضش شن، قدؼ فض  يا ، فض نى بسمة فضسمنرة

 (. ٕ٘ٗص) هو ٕٚٗٔ، فضظب ة فألوض  :فضظب ة
 (. ٕٗٙٙ) رقؼ، ب هلل وكلؾقض فضس  دبن  وفالسي  رةب ب    فألرن ب ض ؾ  وكنك فض جز ، كي ب فض ار، أخنجخ رد ؼ( ٔ) 
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ككذلك ٯبوز االحتجاجي ابلقدر على الذنوب بعد التوبة منها
؛ ألفَّ األثر ا٤بَبتب على ذلك (ُ)

كىذا أحد ا١بوابْب ألىل ، فلم يبق إالَّ ٧بض القدر، توجو اللـو على ا٤بخالفةقد زاؿ ابلتوبة فا٭بحى بو 
فـََقاَل  اْحَتجَّ آَدُم وُموَسى»السنة على حديث احتجاج آدـ على موسى ابلقدر كما ُب ا٢بديث: 

قَاَل آَدُم: أَْنَت ُموَسى الَِّذي اْصطََفاَك هللا ، نَّةِ ُموَسى: أَْنَت آَدُم الَِّذي َأْخَرْجَت ُذرِّيَـَّتَك ِمَن اجلَْ 
َر َعَليَّ قـَْبَل َأْن ُأْخَلَق َفَحجَّ آَدُم ُموَسى  .(ِ)«ِبِرَساالَتِِو وََكاَلِمِو مثَّ تـَُلوُميِن َعَلى َأْمٍر َقْد ُقدِّ

نفع إذا االحتجاجي ابلقدًر على الذنب ينفع ُب موضع كيضر ُب موضع: في: »قال ابن القيم
احتج بو بعد كقوعو كالتوبة منو كترؾ معاكدتو كما فعل آدـ فيكوف ُب ذكر القدر إذ ذاؾ من التوحيد 
كمعرفة أ٠باء الرب كصفاتو كذكرىا ما ينتفع بو الذاكر كالسامع ألنو ال يدفع ابلقدر أمرنا كال هنينا كال 

 .(ّ)«ة من ا٢بوؿ كالقوة يبطل بو شريعة بل ٱبرب اب٢بق احملض على كجو التوحيد كالرباء

 :(ْ)منها ولإلديان ابلقدر آاثر وشبار عظيمة،

 االعتماد على هللا تعاىل كحده؛ ألف كل شيء بقدر هللا.  -ُ

من البطر كالطغياف إذا أصابو ا٣بّب، كمن  -إبذف هللا  -أف اإلٲباف ابلقدر يعصم اإلنساف  -ِ
 بو ا٤بقادير كسبق بو علم هللا. ا٢بزف كاألسى إذا أصابو الشر؛ ألف ما حدث قد جرت

أال ييعجب ا٤برء بنفسو عند حصوؿ مراده ؛ ألف حصوؿ ذلك ا٤براد نعمة من هللا الذم  -ّ
 قٌدر حصو٥با، كإعجاب ا٤برء بنفسو ينسيو شكر ىذه النعمة.

القوة كالثبات ُب ا٢بق؛ ألف األرزاؽ كاآلجاؿ مقٌدرة، كال ٲبلك أحد سول هللا تغيّبىا  -ْ
 أك الزايدة.ابلنقص 

                                                           

(، هوووٛٗٚ  ) شوس  فضووابؽ أبوؾ  بووا هللا دمحم بوؽ أ سوا بووؽ  ثسو ن بوؽ َق ْيسوو ز فضوذهب ، «فضسشي و  روؽ رش وو ج فال يوافل»( ٔ) 
  (.ٖٕٔص)، رح  فضابؽ فضخظي : ح قفضس

بوو ب  جوو ج آدم ورؾسوو    ي سوو  ، كيوو ب فض ووار، وردوو ؼ(، ٚٚٓٚ) رقووؼ، كيوو ب فضيؾ يووا، أخنجووخ فضبخوو ر ل : ريلووق   ةووخ( ٕ) 
 (. ٕٕ٘ٙ) رقؼ، فضدبلم

 (. ٕٖ: ص)رنجع س بق شل ل فض  ي ( ٖ) 
 (. ٛ٘ٗ -ٚٗٗ: ص)، رنجع س بقفض ز ل وفض ار    ضؾل فضكي ب وفضدشة: فرغن( ٗ) 
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 اإلٲباف ابلقدر يغرس القناعة ُب نفس ا٤بؤمن . -ٓ

كتزرع األحقاد ، أف اإلٲباف ابلقدر يقضي على كثّب من األمراض الٍب تعصف ابجملتمعات -ٔ
بْب الناس، كذلك مثل رذيلة ا٢بسد؛ فا٤بؤمن ال ٰبسد الناس على ما آاتىم هللا من فضلو ؛ ألنو يدرؾ 

كقٌدر ٥بم ذلك، كىو يعلم أنو عندما ٰبسد غّبه فإنو يعَبض على ما قٌدره هللا أف هللا ىو الذم رزقهم 
 تعاىل.

يػٍره »ملسو هيلع هللا ىلص: الصرب على ا٤بصائب، قاؿ  -ٕ بنا ألىٍمًر ا٤بٍؤًمًن! ًإفَّ أىٍمرىهي كيلَّوي خى ، كىلىٍيسى ذىًلكى ًإالَّ عىجى
يػٍرنا لىوي  ؛ فىكىافى خى يػٍرنا لىوي، كىًإٍف أىصىابػىٍتوي ضىرٌاءي صىبػىرى ؛ فىكىافى خى  (ُ) «لًٍلميٍؤًمًن: ًإٍف أىصىابػىٍتوي سىرَّاءي شىكىرى

 

 

 

                                                           

  (.ٕٓٛ/ٗٔ) (،ٖٛٔ٘) رقؼ، ب ب فضسؤرؽ أرنه ك خ خين، كي ب فضزها، رد ؼ أخنجخ( ٔ) 
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فاء انراشديٍ رضىاٌ هاالثار انعقديت انىاردة عٍ اخل انقسى انثاَي:

 :اهلل عهيهى
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انراشديٍ  عٍ اخلهفاء مياٌيف أركاٌ اإل اآلثار انىاردةانفصم األول: 
 :عهيهى انسالو
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 :مفهوم اإلٌمان المبحث األول:

 :المطلب األول: مفهوم اإلٌمان عند الصدٌك أبً بكر 

يتحدث  بياف مراد اإلٲباف من انحية كىذا التعريف كإف كاف كرد عن أيب بكر الصديق  
٦بانب  فإنو   ،كالكذب إايكم  »: اؿ عن جزئية من أجزاء اإلٲباف إال أنو دليل كقرينة على غّبىا، فق

 .(1)«اإلٲباف

، كىذا ٰبصل (2)فمفهـو ىذا األثر أف الكاذب قد يدخل ُب النفاؽ إف الزمو كاٚبذه سبيبل
أربع خالل من كن فيو كان منافقا »، كقد قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص عن ا٤بنافق: اب٤بمارسة كاالستمرار على الكذب

كإذا كعد أخلف كإذا عاىد غدر كإذا خاصم فجر. كمن كانت فيو  كذب حدث  إذا  من : خالصا
 .(3)«خصلة منهن كانت فيو خصلة من النفاؽ حٌب يدعها

فبناء على تعريف الصديق لئلٲباف ٲبكن أف نصوغ تعريفا أكسع منو بتعميم العلة ا١بامعة، كىي 
ككل طاعة تزيد من مستواه كترفعو، فاإلٲباف ىو  ،بائر تؤثر على مسمى اإلٲبافأف كل كبّبة من الك

 أك أف اجتناب ا٤بعاصي كفعل الطاعات عبلمة اإلٲباف. ،اجتناب ا٤بعاصي كفعل الطاعات

                                                           

 (. ٕٕٓٙ٘: )بنقؼ(، ٖٕٙ/ ٘) ر  ج ل    فضكذب، كي ب فألدب، «ررش  فبؽ أب  شيبة»( ٔ) 
/ ٖ) بيووونو  -دفر فضس ن وووة : فضش شووون (،هوووو٘ٓ٘  ) أبوووؾ   روووا دمحم بوووؽ دمحم فضغزفضووو  فضظؾسووو ، «إ ةووو ل   وووؾم فضوووابؽ»( ٕ) 

ٖٔٗ).  
فضذبؽ   ها  روش ؼ ثوؼ بش زوؾن   واهؼ  و  كو  } ب ب إثؼ رؽ   ها ثؼ غار وقؾضخ  ، كي ب فضجزقة، «صحةا فضبخ ر  »( ٖ) 

 (. ٖٛٚٔ: )بنقؼ(، ٕٓٔ/ ٗ{ )رن  وهؼ ال بي ؾن 
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عمر بن الخطاب  رضً هللا : مفهوم اإلٌمان عند الفاروق ثانًالمطلب ال
 :عنه

 ن:تأثٌر الكذب على اإلٌماالفرع األول: 

عمر عن جاء  كأنو مؤثر على حقيقة اإلٲباف كقريب ٩با جاء عن أيب بكر الصديق ُب الكذب
الكذب  ال تبلغ حقيقة اإلديان حَّت تدع : »الفاركؽ قاؿحيث ، رضي هللا عنهما بن ا٣بطاب  هنع هللا يضر

 .(1)«ادلزاح يف  

 الفرع الثانً: عرى اإلٌمان عند الفاروق:

أربعة: الصالة والزكاة  اإلديان  عرى  : »هنع هللا يضرعمر بن ا٣بطاب  ، قاؿ: قاؿ رٞبو هللا عن أيب زرعة
 .(1)«واجلهاد واألمانة

العركة: ىي الركن كالشريعة ك٫بوىا كما ذكر ذلك ابن فارس كمنع أف تكوف ىنا ٗبعُب البقية 
 أركاف اإلٲباف أك أسسو أك قوائمو الظاىرة الدالة عليو. ، فيكوف معُب أثر عمر (2)قيةالبا

كا٤بقصود من األثر أف ترؾ الصبلة كالزكاة كا١بهاد كاألمانة دليل على نقص اإلٲباف، ال أف من 
عماؿ الصا٢بة أصل ترؾ ىذه يكفر كٱبرج من ا٤بلة، كىو موافق ألحاديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب بياف أف األ

 اإلٲباف كتركها دليل على نقصو كالوقوع ُب ا٤بعاصي كذلك، مع بقاء ا٤برء ُب دائرة اإلسبلـ.

 :المطلب الثالث: مفهوم اإلٌمان عند عثمان بن عفان 

كعلى  يبايعونو على اإلسالمهنع هللا يضر عثمان بن عفان  أتوا  ا٢بمراء  عن سليم أيب عامر: "أف كفد 
م، فبايعهم على أف ال يشركوا ابهلل شيئا، كأف يقيموا الصبلة، كيؤتوا الزكاة، كيصوموا، كيدعوا من كراءى

 .(3)عيد اجملوس، فلما قالوا: نعم، ابيعهم"
                                                           

 (. ٕٙٓٙ٘: )بنقؼ(، ٖٕٙ/ ٘) «ررش  فبؽ أب  شيبة»( ٔ) 
وقوو ل رح ووق (، ٜٓٙ٘ٔ): بوونقؼ (،ٖٕٓ/ ٗ) ضغووزو وفجوو  هووؾروو  قوو ضؾف  وو  ف  ، كيوو ب فضج وو د، «ررووش  فبووؽ أبوو  شوويبة»( ٔ) 

 . "رنس  جيا"(: ٕٖٙ/ ٖٖ) «فض ييق ررش  ج رع ضلي وى أصح ب فضشب  ص   هللا   ةخ وس ؼ»كي ب 
 (. ٜٕٙ/ ٗ)رنجع س بق «ر  بة  فض غة»( ٕ) 
  ةخ وس ؼ    ذضػ وق ل ج رع فإليس ن وفضيد ةؼ وفضيسدػ بس  رو   ؽ فضشب  ص   هللا   ، «فضدشة ألب  بمن بؽ فضخبلل»( ٖ) 

  (.ٕٓٔٔ: )بنقؼ(، ٕٔ/ ٗ) هللا  ز وج     كي بخ رس    ي ؼ ؼةخ رؽ فضحجة
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كىذا األثر يدؿ على أف اإلسبلـ ال يقبل كاإلٲباف ال يتحقق إال بَبؾ الشرؾ كا٤بعاصي العظاـ، 
 (1)هللا كأكجبها. كإف كاف ظاىر األثر ا٤ببايعة على اإلسبلـكإقامة الطاعات كا٤بأمورات الٍب فرضها 

 كلكن اإلٲباف يدخل ضمنا ففي األثر بياف ٤بفهـو اإلٲباف لو من كجو.

 :المطلب الثالث: مفهوم اإلٌمان عند علً بن أبً طالب 

، ملبع إال  قول  ينفع  ال عن علي بن أيب طالب، كعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما قاال: "
 .(1)"وال عمل إال بقول، وال قول وعمل إال بنية، وال نية إال دبوافقة السنة

، كأصل ىذا االتفاؽ ىو ما (2)اتفق أىل السنة كا١بماعة على أف اإلٲباف اعتقاد كقوؿ كعمل
على ذلك، إضافة إىل ما جاء عن  جاء ُب القرآف من آايت كما جاء ُب السنة من أحاديث تدؿ

السلف الصاّب من الصحابة كالتابعْب كمن تبعهم إبحساف من القركف ا٤بفضلة، كأثر علي بن أيب 
طالب ككذا ابن مسعود دليل على ىذا ا٤بعُب العظيم، كىو الَبابط بْب النية كالقوؿ كالعمل، فبل ينفع 

 ٲباف ىو ا٤بستقر اليـو ُب كتب العلماء.الفصل كالتفريق بينها، كىذا التعريف كا٤بفهـو لئل

كما جاء من أثر عن ا٣بلفاء األربعة إال موافق كمؤيد ٥بذا ا٤بعُب كلو من كجو، فالصبلة كالصياـ 
شهادة أال إلو إال هللا كدمحم كا٢بج كاألعماؿ الصا٢بة كترؾ احملرمات من األفعاؿ الٍب أمر هللا هبا، ك 

قبوؿ اإلٲباف، كاالعتقاد ا١باـز هبذه اللفظة شرط ال بد منو، كترؾ ما رسوؿ هللا من األقواؿ الشرطية ل

                                                           

، ثوؼ فضارذو  ، فضبغوافد ، فضَدوبلر ، زقؽ فضابؽ  بوا فضون سؽ بوؽ أ سوا بوؽ رجو  بوؽ فضحدوؽ، « يا فضب ر  البؽ رج »( ٔ) 
: فضح وووؾق ، فضسابشوووة فضشبؾقوووة -فضغنبووو ل فألثنقوووة  رميبوووة: فضش شووون، رجسؾ وووة روووؽ فضبووو  ثيؽ: كح يوووق (،هوووو ٜ٘ٚ  ) فضحشب ووو 

 (. ٚٛ/ ٔ) م ٜٜٙٔ -هو  ٚٔٗٔ، فألوض : فضظب ة، فض  هن  –رمي  كح يق دفر فضحنريؽ 
فضواكيؾر  بوا هللا بوؽ : فضسح ق (،هوٖٓٙ  ) أبؾ بمن دمحم بؽ فضحديؽ بؽ  با هللا فآلُجنِّ ل فضبغافد « فضذنق ة ضآلجن  »( ٔ) 

بو ب   ، م ٜٜٜٔ -هوو  ٕٓٗٔ، فضث رةوة: فضظب وة، فضنق ض / فضدو ؾدية -دفر فضؾطؽ : فضش شن، ةج  سن بؽ س ةس ن فضار
 (. ٕٚ٘: )بنقؼ(، ٖٛٙ/ ٕ) و س  ب ضجؾفر ، وإقنفر ب ض د ن، فض ؾل بين فإليس ن كرابق ب ض   

 ٖٓٗ  )  با هللا فضَحِ ةس أبؾ ، فضحديؽ بؽ فضحدؽ بؽ دمحم بؽ   ةؼ فضبخ ر  فضجنج ر ، «فضسش  ج    ش   فإليس ن»( ٕ) 
جو رع فض  وؾم »و (،ٚٚ/ ٔ) م ٜٜٚٔ -هوو  ٜٜٖٔ، فألوضو : فضظب ة، دفر فضلكن: فضش شن،   س  دمحم  ؾد : ضسح ق (،هو

  ) فضحشب ووو ، ثوووؼ فضارذوو  ، فضبغووافد ، فضَدووبلر ، زقووؽ فضوووابؽ  بووا فضوون سؽ بوووؽ أ سووا بوووؽ رجوو  بووؽ فضحدوووؽ، «وفضحمووؼ
ةؼ ب ج  -ط ش ي  فألرر ؤو : فضسح ق (،هوٜ٘ٚ هوو ٕٕٗٔ، فضدو ب ة: فضظب وة، بيونو  –رؤسدة فضنسو ضة : فضش شن، إبنـف
 (. ٓٚ/ ٔ) مٕٔٓٓ -
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، فكل ذلك ٯبمعو قوؿ علي بن أيب طالب  ، كىو أف اإلٲباف يناُب أصوؿ كأسس اإلٲباف ٩با يلـز
 نية كقوؿ كعمل.
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 :ونمصانهاإلٌمان زٌادة المبحث الثانً: 

فً زٌادة  عمر بن الخطاب  رضً هللا عنهالمطلب األول: ما ورد عن 
 اإلٌمان ونمصانه:

يتقمصو مرة وينزعو  القميص دبنزلة  اإلديان  إمنا قاؿ: " أنو هنع هللا يضرعمر بن ا٣بطاب  عن 
 .(1)"أخرى

لرسوؿ ا بو ما جاءكل اإلٲباف مرتبة عليا فوؽ اإلسبلـ، كىو الوصوؿ إىل التصديق ا١باـز أبف  
عن هللا حق، كبعد اإلٲباف مرتبة اإلحساف كما جاء ُب حديث جربيل الطويل، كقد ينقص اإلٲباف  ملسو هيلع هللا ىلص

اب٤بعاصي حٌب يضمحل، كقد يزيد حٌب يصل اإلنساف إىل مرتبة ىي أعلى من ا٤ببلئكة، فمن يقع ُب 
 ما كاف من تلك ا٤بعاصي كاآلاثـ ا٤بعاصي يرفع عنهم اإلٲباف مع بقائهم داخل دائرة اإلسبلـ، إال

، كىذا ٩با قررت الشرعية اإلسبلمية كىو مذىب أىل السنة ٨برجا عن ا٤بلة كالشرؾ ابهلل 
ما قرره الشرع كيؤكد ذلك بقولو إف عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنهكُب ىذا األثر يقرر ، (2)كا١بماعة

 .(3)يلبس عند التوبة كالرجوع إىل هللااإلٲباف قد ينزع من العبد إف ىو ارتكب ما هني عنو، ك 

 المطلب الثانً: ما ورد فً زٌادة اإلٌمان ونمصانه عن علً بن أبً طالب:

ازداد ذلك  اإلٲباف  ازداد  كلما  ، اإلٲباف يبدك نقطة بيضاء ُب القلب»قاؿ علي بن أيب طالب: 
ذا استكمل اإلٲباف ابيض القلب كلو، كإف النفاؽ ليبدك نقطة سوداء ُب القلب، كلما ازداد البياض، فإ

النفاؽ ازداد السواد، فإذا استكمل النفاؽ اسود القلب كلو، كاًن هللا، لو شققتم عن قلب مؤمن 
 .(4)«لوجدٛبوه أبيض، كلو شققتم عن قلب منافق لوجدٛبوه أسود

                                                           

 (. ٜٔٚ(: )ٙٔٚ/ ٕ)، رنجع س بق« فإلب رة فضكبنى البؽ بظة»( ٔ) 
 ٖٓٗ  ) أبؾ  با هللا فضَحِ ةس ، فضحديؽ بؽ فضحدؽ بؽ دمحم بؽ   ةؼ فضبخ ر  فضجنج ر ، «فضسش  ج    ش   فإليس ن»( ٕ) 

 (. ٖٙ/ ٔ) م ٜٜٚٔ -هو  ٜٜٖٔ، فألوض : فضظب ة، دفر فضلكن: فضش شن،   س  دمحم  ؾد : فضسح ق (،هو
شوون  »: بشغوون وقووا جوو ل هووذف فألثوون رن ؾ وو   ووؽ فضشبوو  صوو   هللا   ةووخ وسوو ؼ ورؾقؾ وو    وو  غيوون  سوون بووؽ فضخظوو ب ( ٖ) 

دروس : رروار فضكيو ب، ؾر  فضسرون  أبوؾ فألشوب ل  دوؽ فضزهيون  آل رشواوه فضسشرو، «كي ب فإلب رة رؽ أصوؾل فضاي روة
 (. ٚ/ ٕٖ) صؾكةة ق م بيلنقغ   رؾقع فضذبمة فإلسبلرةة

 بيووو  فضووون سؽ :    وووخ و  وووق   ةوووخ (،هوووو ٔٛٔ  )  بوووا هللا بوووؽ فضسبووو رك فضسووونوز  ، «فبوووؽ فضسبووو رك -فضزهووا وفضنقووو  ق »( ٗ) 
 (. ٓٗٗٔ: )بنقؼ(، ٗٓ٘ص) فأل غس 
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ٌٓ )، قاؿ تعاىل: ازدايد اإلٲباف ُب قلب ا٤بسلم ك٭بائوكُب ىذا األثر دليل أيضا على  ُهَى ٱنَِّز

 ٍَ ۡؤِيُُِ ًُ ُِِهۡى   أَََضَل ٱنسَِّكَُُخَ فٍِ لُهُىِة ٱۡن ًََٰ َع إَِ ب يَّ ُٗ ًََٰ (ِنَُۡضدَادُٓواْ إَِ
، كدليل على نقصانو (1)

 بسبب سواد ا٤بعاصي كالنفاؽ كغّبه.

 

                                                           

  [.ٗ: فضليا( ]ٔ) 
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 :االستثناء فً اإلٌمانالمبحث الثالث: 

عن سعيد بن ، فعمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرد ُب ىذا الباب إال ما كرد عن أمّب ا٤بؤمنْب مل أج
أف رجبل ابلشاـ يزعم أنو مؤمن، فكتب إىل أمّبه أف ابعثو إيل،  هنع هللا يضرعمر بن ا٣بطاب  يسار قاؿ: بلغ 

ا٤بؤمنْب. قاؿ: " كٰبك كمم  ؟ ". قاؿ: نعم، اي أمّبمؤمن أنك  تزعم  الذم  أنت  فلما قدـ عليو قاؿ: " 
ذاؾ؟ " قاؿ: أكمل تكونوا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصنافا: مشرؾ، كمنافق، كمؤمن فمن أيهم كنت؟ قاؿ: 

 .(1)فمد عمر يده إليو معرفة ٤با قاؿ حٌب أخذ بيده

، كاكتفى ٲبافأقر ىذا التابعي على إطبلقو اإل عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضريظهر من ىذا األثر أف 
عن زبيد، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ف: للنيب  حارث بن مالك، كىو مواقف ٤با قالو فإبقرار الرجل ابإلٲبا

« إف لكل حق حقيقة»  مؤمنا. قاؿ:  أصبحت  قاؿ: « كيف أصبحت اي حارث بن مالك؟»ملسو هيلع هللا ىلص: 
هنارم، كلكأ٭با أنظر إىل عرش قاؿ: أصبحت قد عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي، كأظمأت 

ريب قد أبرز للحساب، كلكأين أنظر إىل أىل ا١بنة يتزاكركف ُب ا١بنة، كلكأين أ٠بع عواء أىل النار. 
 .(2)«عرفت فالـز»أك « عبد نور هللا اإلٲباف ُب قلبو»قاؿ: فقاؿ لو: 

، كلذا قاؿ خطّبكأما االستثناء ُب اإلٲباف فهو على كجهْب، إف كاف يريد بو الشك فهذا أمر 
قاؿ هللا تعاىل }إف هللا كمبلئكتو  :ان مؤمن إف شاء هللا تعاىل يقاؿ لوأكإذا قاؿ أبو حنيفة رٞبو هللا: "

كإف   ،يصلوف على النيب اي أيها الذين آمنوا صلوا عليو كسلموا تسليما{ فإف كنت مؤمنا فصل عليو

                                                           

 (،هوووٛ٘ٗ  ) أبووؾ بموون فضبي  وو ،  سووا بووؽ فضحدوويؽ بووؽ   وو  بووؽ رؾسوو  فضُخْدووَنْوِجند  فضخنفسوو ر أ، «شوو   فإليسوو ن»( ٔ) 
: أشوونف   وو  كحؿة ووخ وكخوونقج أ  دبثووخ، فضوواكيؾر  بووا فض  وو   بووا فضحسيووا   رووا:    ووخ ورفجووع ررؾصووخ وخوونج أ  دبثووخ

ض شذون وفضيؾزقوع ب ضنقو ض ب ضي و ون رميبوة فضنشوا : فضش شون، فض شوا –صو    فضوافر فضدو ؽةة ببؾربو   ، رخي ر أ سا فضشاو  
 (. ٖٚ: )بنقؼ(، ٙٙٔ/ ٔ) م ٖٕٓٓ -هو  ٖٕٗٔ، فألوض : فضظب ة، رع فضافر فضد ؽةة ببؾرب   ب ض شا

رو  ريرووبل ورنسووبل وفضسنسوو  أصووا : قوو ل فبووؽ رجوو  ر سووخ هللا (،٘ٔٔ: )بوونقؼ(، ٖٗص) «فإليسوو ن البووؽ أبوو  شوويبة»( ٕ) 
  (.ٕٚٔ/ ٔ) «ؤوطج رع فض  ؾم وفضحمؼ   فألرر»كس     
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مزيد توثق، كاجتنب تزكية نفسو ابإلطبلؽ ، كمن أراد بو التأكيد ك (1)"كنت غّب مؤمن فبل تصل عليو
 .كقا٥با من ابب ا٣بوؼ على نفسو أك التواضع

                                                           

: فضظب وووة، فإلرووو رف  فض نبةوووة -رميبوووة فضلنقووو ن : فضش شووون (،هووووٓ٘ٔ  ) بشدووو  ألبووو   شةلوووة فضش سووو ن، «فضل وووخ فألكبووون»( ٔ) 
  ،.فألوض 
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 : مسائل توحٌد المعرفة واإلثبات:رابعالمبحث ال

 ادلطلب األول: أمساء هللا:
الفرع األول: ما جاء عن أبً بكر الصدٌك فً اسم هللا الطبٌب والفعال لما 

 ٌرٌد:

؟ فقاؿ: "قد الطبيب لك  ندعو  مرض أبو بكر فعادكه فقالوا: أال ؿ: قاهنع هللا يضر  (ٔ)عن أيب السفر
 .(2)رآين الطبيب، قالوا: فأم شيء قاؿ لك؟ قاؿ: قاؿ: إين فعاؿ ٤با يريد"

ككاف - للنيب  : قاؿ أيبأبو رمثة قاؿ اسم الطبيب ُب حديث ىذا كقد كرد عن النيب 
، بل أنت الطبيب هللا  »رجل طبيب، قاؿ:  : أرين ىذا الذم بظهرؾ، فإين-يشتكي مرضا ُب ظهره

 .(3)«رجل رفيق، طبيبها الذم خلقها

 :من أسماء هللاالفرع الثانً: ما جاء عن علً 

 الفقرة األولى: اسم هللا )كهيعص(:
، كلكن الذم يظهر أف مراد علي بن أيب (4)يل اغفر  كهيعص،  اي أنو قاؿ:  -هنع هللا يضر  -عن علي 

طالب ىو ا٤بعاين لتلك ا٢بركؼ كما كرد عن ٝبع من الصحابة أف الكاؼ تدؿ على الكاُب كا٥باء 
 .(5)سبحانو على ا٥بادم كىكذا، فكل حرؼ من ىذه ا٢بركؼ يدؿ على اسم من أ٠باء هللا

بن الطربم من طريق علي بن أيب طلحة عن كركل اقاؿ اإلماـ ابن حجر العسقبلين رٞبو هللا:  
كمن طريق فاطمة بنت علي قالت كاف علي  ،عباس قاؿ كهيعص قسم أقسم هللا بو كىو من أ٠بائو

 .(6)يل اغفر  كهيعص  يقوؿ اي 

                                                           

 . فسسخ س يا بؽ يحسا وق  ل فبؽ أ سا فضثؾر  : صح ب ( ٔ) 
 (. ٗٛ٘: )بنقؼ(، ٖٔٔص) «فضزها أل سا بؽ  شب »أخنجخ فإلر م أ سا    كي بخ ( ٕ) 
 . صحةا: ق ل فألضب ر  (،ٕٚٓٗ: )بنقؼ(،   رحي  فضابؽ  با فضحسيا ٙٛ/ ٗ) «سشؽ أب  دفود»( ٖ) 
  (.ٕٛٔ/ ٚ) رنجع س بق «كلدين فضس كنقا    كيوقبل  أه  فضدشة»( ٗ) 
 (. ٔٗٔ/ ٛٔ)رنجع س بق «كلدين فضظبن    ج رع فضبة ن ط دفر فضينبةة وفضينفا»( ٘) 
  (.ٕٚٗ/ ٛ)رنجع س بق « يا فضب ر  البؽ  جن»( ٙ) 
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 :والجبار )من الجبر( الفمرة الثانٌة: اسم هللا الداحً والبارئ

 ابريء، كداحي ا٤بدحوات اللهم  »هللا، يقوؿ:  هنع هللا يضر، يعلم الناس الصبلة على نيب عليكاف 
القلوب على فطراهتا شقيها كسعيدىا، اجعل شرائف صلواتك، كنوامي  جبار، ك(1)ا٤بسموكات

بركاتك، كرافع ٙبيتك على دمحم عبدؾ كرسولك، ا٣باًب ٤با سبق، كالفاتح ٤با أغلق، كا٤بعلـو ا٢بق 
لع أبمرؾ لطاعتك مستوفرا ُب مرضاتك بغّب ملك اب٢بق، كالدامغ جيشات األابطيل كما كمل فاضط

، داعيا لوحيك، حافظا لعهدؾ، ماضيا على نفاد أمرؾ حٌب أكرل تبسما  ُب قدـ، كال كىن ُب عـز
لقابس بو ىديت القلوب بعد خرصات الفًب كاإلٍب ٗبوضحات األعبلـ، كمسرات اإلسبلـ كماثرات 

كف، كشهيدؾ يـو الدين، كمبعوثك نعمة، األحكاـ، فهو أمينك ا٤بأموف، كخازف علمك ا٤بخز 
كرسولك اب٢بق رٞبة، اللهم افسح لو متفسحا ُب عدلك كاجزه مضاعفات ا٣بّب من فضلك، لو 
مهنيات غّب مكدرات من فوز ثوابك ا٤بعلـو كجزيل عطائك اجمللوؿ، اللهم أعل على بناء الباقْب 

ابتعائك لو، مقبوؿ الشهادة مرضي ا٤بقالة، ذا  بناءه، كأكـر مثواه لديك كنزلو، كأٛبم لو نوره كأجره من
ال يركل ىذا ا٢بديث عن علي هنع هللا يضر إال هبذا  «منطق عدؿ، ككبلـ فصل، كحجة كبرىاف عظيم

 .(2)اإلسناد، تفرد بو نوح بن قيس الطاحي

هَ ))كُب القرآف الكرًن ما يشهد ٥بذه األ٠باء قاؿ تعاىل:  ُ ٱنَِّزٌ ََلٓ إِنََٰ ِهُك ُهَى ٱَّللَّ ًَ إَِلَّ ُهَى ٱۡن

 ٌَ ب َُۡشِشُكى ًَّ ِ َع ٍَ ٱَّللَّ تََكجُِّشُۚ ُسۡجَحَٰ ًُ ٍُ ٱۡنعَِضَُض ٱۡنَججَّبُس ٱۡن ًِ ُۡ َه ًُ ٍُ ٱۡن ۡؤِي ًُ ُى ٱۡن
هََٰ  ٣٢ٱۡنمُذُّوُط ٱنسَّ

 ُ ِهُك  ُهَى ٱَّللَّ ًَُٰۚ  ٱۡنَخَٰ بُٓء ٱۡنُحۡسَُ ًَ ُسُۖ نَهُ ٱۡۡلَۡس َصّىِ ًُ  [.24-23]الحشر:  ((ٱۡنجَبِسُا ٱۡن
 ة الثالثة: اسم هللا الرحمن:الفمر

 علي بن أيب طالب قيس بن عباد، عن  أبو ٦بلز، عن  أيب يقوؿ: حدثنا  معتمر قاؿ: ٠بعت   عن
 .(3)«الرٞبن للخصومة يـو القيامة يدم  بْب  ٯبثو  أان أكؿ من »هنع هللا يضر أنو قاؿ: 

 اسم الرٞبن من أعظم األ٠باء ا٢بسُب، كهبا بدأت سورة الفاٙبة الٍب ىي أعظم سور القرآف.
                                                           

 (. ٖٛٔ/ ٘) «فض يؽ»: بشغن، وه  فضدس ل فضدبع( ٔ) 
جسووع فضلؾف ووا رووؽ جوو رع فألصووؾل »وهووؾ رنسوو  كسوو   وو   (،ٜٜٛٓ: )بوونقؼ(، ٖٗ/ ٜ)رنجووع سوو بق «فضس جووؼ فألوسووط»( ٕ) 

 (. ٕٓٔ/ ٗ) «ورجسع فضزوف ا
 (. ٖٚٗٚ: )بنقؼ(، ٛ٘ٗٔ/ ٗ) قي  أب  ج  : ب ب، فضسغ ز  : كي ب، صحةا فضبخ ر  ( ٖ) 
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 :والذاتية فعليةادلطلب الثاين: صفات هللا ال
 الفرع األول: ما جاء عن أبً بكر فً صفات هللا الفعلٌة:

، فقاؿ ٤بن ُب ٲبينو: ادخلوا ا١بنة قبضتْب ككانوا  خلق هللا ا٣بلق، »عن أيب بكر الصديق، قاؿ: 
 .(1)«بسبلـ، كقاؿ ٤بن ُب األخرل: ادخلوا النار كال أابيل، فذىبت إىل يـو القيامة

غّب ذلك ٩با هلل سبحانو أ٠باء حسُب كلو صفات فعلية فهو سبحانو ٱبلق كيرزؽ كيعطي كٲبنع ك 
كُب ىذا األثر ينص أبو بكر الصديق على ىذه األفعاؿ فهو سبحانو خلق كالسنة، كرد ُب الكتاب 

ا٣بلق كخلق ا١بنة كخلق النار كخلق كل الوجود، ك٥بذا الفعل اسم مشتق ثبت ُب الكتاب كالسنة 
 كاإلٝباع كىو اسم ا٣بالق.

 .ْب ، ككلتا يديو ٲبكُب ىذا األثر صفة من الصفات الذاتية كىي إثبات اليدين هلل 

فً الصفات  عمر بن الخطاب  رضً هللا عنهما جاء عن الفعل الثانً: 

 :ذاتٌةال

 الفمرة األولى: صفة السمع:

كىو يسّب مع  -يزيد يعِب ا٤بدين، قاؿ: لقيت امرأة عمر، يقاؿ ٥با: خولة بنت ثعلبة عن أيب 
تها كانصرفت، فقاؿ لو فاستوقفتو، فوقف ٥با كدان منها كأصغى إليها رأسو، حٌب قضت حاج -الناس 

قريش على ىذه العجوز؟، فقاؿ: كيلك كىل تدرم من  رجاالت  حبست  رجل: اي أمّب ا٤بؤمنْب، 
 ، ىذه خولة بنت ثعلبة، كهللاىذه امرأة ٠بع هللا شكواىا من فوؽ سبع ٠باكات»ىذه؟ قاؿ: ال. قاؿ: 

لو مل تنصرؼ عِب إىل الليل ما انصرفت عنها حٌب تقضي حاجتها، إال أف ٙبضر صبلة فأصليها، ٍب 
 .(2)«أرجع إليها حٌب تقضي حاجتها

هللا سبحانو يسمع كيبصر كيتكلم كال ٱبفى عليو شيء سبحانو، كُب ىذا األثر داللة على ٠بع 
، حيث ٤با ُب القرآف من سبب نزكؿ سورة اجملادلة عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرهللا للصوات، كىو تقرير من 

ُب حكم ا٤بظاىرة، فأنزؿ هللا القرآف قاؿ البخارم  إف هللا سبحانو ٠بع خولة اهنع هللا يضر كىي ٘بادؿ النيب 
                                                           

 (. ٜٕٗٓٓ): بنقؼ (،ٖٕٔ/ ٔٔ)رنجع س بق «رفشاج رع ر سن بؽ »( ٔ) 
 (. ٜٚ: )بنقؼ(، ٖ٘ص)رنجع س بق «  فضبار -فضند     فضج سةة ض افرر  »( ٕ) 
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كقاؿ األعمش عن ٛبيم عن عركة عن عائشة  ،ابب قوؿ هللا تعاىل }ككاف هللا ٠بيعا بصّبا{  رٞبو هللا: 
األصوات فأنزؿ هللا تعاىل على النيب ملسو هيلع هللا ىلص }قد ٠بع هللا قوؿ الٍب  ٠بعو  هلل الذم كسع  قالت ا٢بمد

 .(1)٘بادلك ُب زكجها{

 الفمرة الثانٌة: صفة المحبة والبغض هلل:

ليس شيء أحب إىل هللا عز كجل، كال أعم نفعا »عن ابن سابط: قاؿ: قاؿ عمر بن ا٣بطاب: 
 .(2)«، كليس شيء أبغض إىل هللا كال أعم ضررا من جهل إماـ كخرقووكرفق إماـ  حلم  من 

 الفمرة الثالثة: صفة الكالم:

، فبل أعرفنكم فيما إف ىذا القرآف كبلـ هللا»عن أيب الزعراء، قاؿ: قاؿ عمر بن ا٣بطاب: 
 .(3)«أىوائكم على  عطفتموه  

                                                           

 (. ٖٗٔ/ ٜ)، (ٖ٘ٛٚ: )رقؼ فضحابر {،وك ن هللا سسة   برينف: }ب ب قؾل هللا ك  ض : كي ب ،صحةا فضبخ ر  ( ٔ) 
 (. ٜٔٗ: )بنقؼ(، ٕٚٚص)رنجع س بق «فضزها ضؾكةع»( ٕ) 
إسوش ده ضوعةا ضزو   ضيور بوؽ [ ك  يوق فضسح وق] (،ٜٖٖٛ: )بونقؼ(، ٕٔٔٔ/ ٗ) «   دويؽ أسوا -ردشا فضوافرر  »( ٖ) 

 . أب  س ةؼ
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 :ما روي عن الخلفاء فً رؤٌة هللا والرلى والتوسل: خامسالمبحث ال

 ادلطلب الرابع: رؤية هللا:

أك يرل نبيو، أك  ربو، يرل  أف  أفضل ما يرل أحدكم ُب منامو ، هنع هللا يضر، قاؿ: أيب بكر الصديقعن 
 .(1)يرل كالديو ماات على اإلسبلـ

 ادلطلب الرابع: الرقى والتمائم:
 الفرع األول: ما جاء عن أبً بكر فً الرلٌة بكتاب هللا:

 أاب بكر الصديق دخل على عائشة كىي تشتكي. أف عمرة بنت عبد الرٞبن ؛  عن 
 .(2)هللا بكتاب  ارقيها  كيهودية ترقيها. فقاؿ أبو بكر: 

 ما جاء عن علً بن أبً طالب فً التمائم:الفرع الثانً: 

من  شعبة  مائم تعليق الت»كاف يقوؿ:   علي بن أيب طالبعن عبد هللا بن ىبّبة، أف 
 .(ٖ)«ا١باىلية شعب  

إف كثّبا »رٞبو هللا يقوؿ:  علي بن أيب طالبعن أيب ا٢بسن، قاؿ: كاف أبو ا٢بسن يعِب 
 .(4)«فاجتنبوىا ابهلل عز كجل، شرؾ  كالرقى  من ىذه التمائم 

من كجود شركيات أك غّبىا ٩با منعو هللا  األصل ُب الرقى أهنا جائزة ما مل ٚبالف الشرع
أيمر من معو من الصحابة أف يعرضوا عليو الرقى حٌب  ، كقد كاف النيب سبحانو أك النيب 

رؾ أك غّبىا يرل إف كاف فيها شرؾ من الشركيات أك ا٤بخالفات فيمنعها كإف مل يكن فيها ش

                                                           

ب ب ر  ذكن  ؽ فضشب  ص   هللا   ةخ وسو ؼ أن هللا ك و ض  يم وؼ « فضدشة البؽ أب    صؼ ور    عبلل فضجشة ضؤلضب ر »( ٔ) 
، ث وووو   غيوووون فضعبوووو س بووووؽ رةسووووؾن   ووووؼ أ ن ووووخإسووووش ده ضووووعةا ورج ضووووخ : وقوووو ل(: ٕ٘ٔ/ ٔ)  بوووواه فضسووووؤرؽ  وووو  رش رووووخ

(ٔ/ٕٔ٘ .) 
 (. ٕٖٚٗ: )بنقؼ(،   فأل غس  ٖٚٚٔ/ ٘)رنجع س بق «روفية يحي  -رؾطي ر ضػ »( ٕ) 
 . رنجع س بق (ٔٚ٘/ٔ(، )ٚٙٙ: )رقؼ فضحابر، فض زضة: ب ب، فضنق  وفضيس  ؼ: كي ب، فضج رع    فضحابر( ٖ) 
 (. ٖٛٗٔ: )بنقؼ(، ٗٔ/ ٘)رنجع س بق «فضدشة ألب  بمن بؽ فضخبلل»( ٗ) 
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كنا نرقي ُب ا١باىلية، فقلنا: اي رسوؿ » عوؼ بن مالك األشجعي قاؿ:  ، فعن أجازه كأابحو
 .(1)«ال أبس ابلرقى ما مل يكن فيو شرؾرقاكم،  هللا، كيف ترل ُب ذلك؟ فقاؿ: اعرضوا علي 

 ادلطلب الثاين: التوسل:

كاف إذا قحطوا استسقى ابلعباس بن عبد   هنع هللا يضرعمر بن ا٣بطاب  أف : »بن مالك هنع هللا يضرأنس  عن 
بعم نبينا فاسقنا، قاؿ  إليك  نتوسل  كإان  اللهم إان كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا،ا٤بطلب فقاؿ: 

 .(2)«فيسقوف

بشيء مشركع كرد ُب الكتاب كالسنة،   كسؤالو التوسل ا٤بشركع ىو طلب القرب من هللا 
، كالغرض من ذلك أف يستجيب هللا لو دعاءه، فتلك كالتقرب ابلعبادات كاإلٲباف كبصفات هللا 

العبادات كاألعماؿ الصا٢بة ٗبثابة مقدمات لسؤاؿ ا٤بوىل سبحانو، ك٩با يتوسل بو ُب الدعاء التوسل 
، ، كالتوسل إ٭با يكوف بدعائهم كحسن الظن هبمأحياء ابألنبياء كابلصا٢بْب من األمة بشرط أف يكونوا

كىو حي فلما توُب توسلوا ابلعباس عم النيب  كدليل ذلك أف الصحابة كانوا يتوسلوف ابلنيب 


(3). 

كىنا تنبيو حيث ٰبصل ا٣بلط بْب التوسل كاالستغاثة، فاالستغاثة طلب الغوث كالنصر كالعطاء 
بو سبحانو، فيحـر أف يستغيث العبد بنيب أك صاّب أك غّبه من من هللا كال ٘بوز االستغاثة إال 

 .(4)ا٤بخلوقات، ألف االستغاثة دعاء مع مزيد من ا٤ببالغة كاإلقباؿ

                                                           

 (. ٕٕٓٓ: )بنقؼ(، ط فضينكةة ٜٔ/ ٚ) ب ب ال بيس ب ضنق  ر  ضؼ يمؽ ؼةخ شنك، فضدبلم: كي ب، صحةا رد ؼ( ٔ) 
 (. ٓٔٓٔ: )بنقؼ(، ٕٚ/ ٕ) سؤفل فضش س فإلر م فالسيد  ل إذف قحظؾف: ب ب، فالسيد  ل: كي ب، صحةا فضبخ ر  ( ٕ) 
 (. ٖٜص) «ود بؽ جنجة كذ  ر  أض  ه إب ة  رؽ فضب نج وفضي بة      ق   دف»( ٖ) 
 (. ٖٓٔ/ ٔ) رنجع س بق «رجسؾا فضلي وى »( ٗ) 
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 :والعرش الكرسً: سادسالمبحث ال

 :عرشفً ال عمر بن الخطاب  رضً هللا عنهالمطلب األول: ما ورد عن 

ب آدـ عليو السبلـ الذنب الذم أذنبو رفع رأسو إىل قاؿ: "٤با أذن هنع هللا يضرعمر بن ا٣بطاب  عن 
فأكحى هللا عز كجل إليو: كما دمحم؟ كمن دمحم؟ قاؿ:  دمحم إال غفرت يل، ٕبق  أسألك  السماء فقاؿ: 

كإذا فيو مكتوب ال إلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا  عرشك تبارؾ ا٠بك، ٤با خلقتِب رفعت رأسي إىل
عندؾ ٩بن جعلت ا٠بو مع ا٠بك، فأكحى هللا عز كجل إليو: اي آدـ،  فعلمت أنو ليس أحد أعظم قدرا

كعزٌب كجبليل، إنو آلخر النبيْب من ذريتك، كلواله ما خلقتك قاؿ دمحم بن ا٢بسْب رٞبو هللا: كقد 
 عز ركم عن ابن عباس أنو قاؿ: "ما خلق هللا كال برأ كال ذرأ أكـر عليو من دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كما ٠بعت هللا

كجل أقسم ٕبياة أحد إال ٕبياتو ملسو هيلع هللا ىلص قولو عز كجل: }لعمرؾ إهنم لفي سكرهتم يعمهوف{ ]ا٢بجر: 
 .(1)[ كهللا أعلمِٕ[ قاؿ: كحياتك اي دمحم، }إهنم لفي سكرهتم يعمهوف{ ]ا٢بجر: ِٕ

 فيو من ًب ك٤باكىذا األثر كإف كاف موضوعا كما ذكر الذىيب كغّبه؛ ٤با فيو من الغرائب ُب ا٤ب
ٗبا ال ٰبتاج إىل دليل آخر  خلل ُب السند، إال أف ذكر العرش قد ثبت ُب كتاب هللا كسنة النيب 

ُم {غّبٮبا، قاؿ تعاىل:  ًِ ٓ أَۡسَجبٓئَِهب َوََۡح ًَٰ هَُك َعهَ ًَ َُُِخ  َعۡشَش َسثَِّك فَ  َوٱۡن ًََٰ ،  }ۡىلَُهۡى ََۡىَيئِٖز ثَ

ُ {وقال سبحانه:  ٌَّ َسثَُّكُى ٱَّللَّ ِد َوٱۡۡلَۡسَ  فٍِ ِستَِّخ أَََّبو ثُىَّ ٱۡستََىيَٰ إِ َىَٰ ًََٰ  ٱنَِّزٌ َلهََك ٱنسَّ

 كغّبىا من اآلايت الكثّبة.[، 54]األعراف:  }ٱۡنعَۡشِشُۖ  َعهًَ 

 :والعرش المطلب الثانً: ما ورد عن علً بن أبً طالب فً الكرسً

 ،اإلسبلـ ُب  كلد  رجبل  ما أرل  أنو كاف يقوؿ: "عن أيب أمامة هنع هللا يضر عن علي بن أيب طالب، هنع هللا يضر
}هللا ال إلو إال ىو ا٢بي  :كأدرؾ عقلو ُب اإلسبلـ يبيت أبدا حٌب يقرأ ىذه اآلية ،كنبت ُب اإلسبلـ
{ ]البقرة:  ٭با أعطيها نبيكم عليو السبلـ ، تعلموف ما ىي إآية الكرسي[ حٌب يفرغ من ِٓٓالقيـو

                                                           

فضواكيؾر  بووا هللا : فضسح وق(، هووٖٓٙ  ) أبوؾ بمون دمحم بووؽ فضحدويؽ بوؽ  بوا هللا فآلُجونِّ ل فضبغووافد ، «فضذونق ة ضآلجون  »( ٔ) 
 م ٜٜٜٔ -و هوو ٕٓٗٔ، فضث رةووة: فضظب ووة، فضنقوو ض / فضدوو ؾدية -دفر فضووؾطؽ : فضش شوون، بووؽ  سوون بووؽ سوو ةس ن فضووارةج 

/ ٕ) «فضسدووويارك   ووو  فضروووحةحيؽ ض حووو كؼ»وجوووزم فضوووذهب  بوووين فضحوووابر رؾضوووؾا  ووو   (،ٜٙ٘: )بووونقؼ(، ٘ٔٗٔ/ ٖ)
ٕٙٚ.)  
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مل يعطها أحد قبل نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص، ما أتت علي ليلة قط حٌب أقرأىا ثبلث مرات ُب   ربت العرشمن كنز 
كل ليلة أقرأىا ُب الركعتْب بعد صبلة العشاء اآلخرة، كأقرأىا ُب كترم، كأقرأىا حْب آخذ مضجعي 

 .(1)من فراشي"

كالبحر ما يؤيد ىذا ُب تفسّب قولو تعاىل: )  عن علي بن أيب طالب ككذا ركل ابن أيب حاًب
 .(2)"السماء ٙبت العرش ُب  ٕبر  قاؿ: (، "ا٤بسجور

دمحم حلة حربة  كسى يي  ٍب  أكؿ من يكسى يـو القيامة إبراىيم عليو السبلـ قػيٍبًطيَّتْب : " كعنو 
 .(4()3)"العرشكىو عن ٲبْب 

سلوين فوهللا ال تسألوين عن شيء عليا كىو ٱبطب كيقوؿ: عن أيب الطفيل، قاؿ شهدت ك 
كسلوين عن كتاب هللا، فوهللا ما من آية إال كأان أعلم بليل نزلت  يكوف إىل يـو القيامة إال حدثتكم بو

أـ ُب جبل، فقاـ إليو ابن الكواء، كأان بينو كبْب علي كىو خلفي فقاؿ: ما أـ بنهار كأـ ُب سهل، 
[، فقاؿ لو علي: ِ}كالذارايت ذركا فا٢بامبلت كقرا فا١بارايت يسرا فا٤بقسمات أمرا{ ]الذارايت: 

[ الرايح، }فا٢بامبلت كقرا{ ُتفقها كال تسأؿ تعنتا، }كالذارايت ذركا{ ]الذارايت:  سل  كيلك 
[ السفن }فا٤بقسمات أمرا{ ]الذارايت: ّ[ السحاب }فا١بارايت يسرا{ ]الذارايت: ِت: ]الذاراي

[ فقاؿ: ىم ا٤ببلئكة، قاؿ: أفرأيت السواد الذم ُب القمر ما ىو؟ قاؿ: أعمى سأؿ عن عمى أما ْ
د [ فذلك ٧بوه السوا٠ُِبعت هللا يقوؿ: }كجعلنا الليل كالنهار آيتْب فمحوان آية الليل{ ]اإلسراء: 

الذم فيو، قاؿ: أفرأيت ذا القرنْب أنبيا كاف أـ ملكا، قاؿ: ال كاحد منهما، كلكنو كاف عبدا صا٢با 

                                                           

: فضسح ق (،هوٖٓٙ  ) أبؾ فض  سؼ فضظبنفر ، س ةس ن بؽ أ سا بؽ أبؾب بؽ رظين فض خس  فضذ ر ، «فضا  ل ض ظبنفر »( ٔ) 
 (،ٕٙٚ: )بنقؼ(، ٛٓٔص) ٖٔٗٔ، فألوض : فضظب ة، بينو  –  فض  سةة دفر فضكي: فضش شن، ررظل   با فض  در  ظ 

 . "فضكنس  آية   ز       ش ها  وضب زخ  : أقؾل"(: ٜٗٗ/ ٛ) «ج رع فألصؾل»ق ل فألررؤوط    
 (. ٖٖ٘ٔ/ ٓٔ)رنجع س بق «كلدين فبؽ أب    كؼ»( ٕ) 
 (. ٜٜٓٙ: )بنقؼ( ٖٖٔ/ ٓٔ)رنجع س بق «ج رع فأل  دبر»( ٖ) 
 (،ٕٗ٘/ ٖ) «  و  فضووافرقظش    فض  وو  فضووؾفرد   وو  فأل  دبوور فضشبؾقووة»بدووشا ضووعةا  وو     وجو ل رن ؾ وو   ووؽ فضشبوو( ٗ) 

 ويا فضبو ر  »وفضغ هن أن فضحابر ييخذ  مؼ فضن ع وق وؾ  رو  جو ل رن ؾ و  كسو  أشو ر إضو  ذضوػ فبوؽ  جون ر سوخ هللا  و  
  (.ٖٗٛ/ ٔٔ) «البؽ  جن
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أحب هللا فأحبو هللا، كانصح هللا فناصحو هللا، دعا قومو إىل ا٥بدل فضربوه على قرنو فمكث ما شاء 
الثور، قاؿ: أفرأيت ىذه  هللا، ٍب دعاىم إىل هللا فضربوه على قرنو اآلخر، كمل يكن لو قرانف كقرين

القرنْب ما ىي؟ قاؿ: عبلمة كانت بْب نوح، كبْب ربو كأماف من الغرؽ، قاؿ: أفرأيت البيت ا٤بعمور ما 
ىو؟ قاؿ: ذلك الصرح ُب سبع ٠باكات ٙبت العرش يدخلو كل يـو سبعوف ألف ملك، ال يعودكف 

[ ِٖا كأحلوا قومهم دار البوار{ ]إبراىيم: إليو إىل يـو القيامة، قاؿ: فمن }الذين بدلوا نعمة هللا كفر 
؟ قاؿ األفجراف من قريش بنو أمية، كبنو ٨بزـك كفيتهم يـو بدر، قاؿ: فمن: }الذين ضل سعيهم ُب 

 .(1)«كانت أىل حركراء منهم»[ ؟ قاؿ: َُْا٢بياة الدنيا{ ]الكهف: 

  

                                                           

 (. ٜٕٓٚ: )بنقؼ(، ٖٕٗ/ ٖ)، رنجع س بق«  كلدين  با فضنزفق»»( ٔ) 
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 انفصم انثاَي: اآلثار انىاردة عٍ اخلهفاء انراشديٍ يف املالئكت
 وانكتب وانرسم وانقدر وانيىو اآلخر
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 :وذكر صفاتهم المالئكةب اإلٌمان: ولالمبحث األ

، كمل أجد لغّبه فيما يتعلق تركز ىذا ا٤ببحث عن اآلاثر الواردة عن علي بن ايب طالب 
 اب٤ببلئكة، كمن ذلك:

 المطلب األول: صفات المالئكة:

 الفرع األول: عظمة خلك المالئكة:

كيسألونك عن أنو قاؿ ُب قولو: } هنع هللا يضر عن علي بن أيب طالب الطربم جاء ُب تفسّبما 
سبعوف ألف  منها  كجو  لكل  [ قاؿ: ىو ملك من ا٤ببلئكة لو سبعوف ألف كجو، ٖٓ]اإلسراء:  الركح{

اللغات كلها، ٱبلق هللا من كل لساف، لكل لساف منها سبعوف ألف لغة يسبح هللا عز كجل بتلك 
 .(1)"تسبيحة ملكا يطّب مع ا٤ببلئكة إىل يـو القيامة

 الفرع الثانً: ما جاء عنه فً البرق وعاللته بالمالئكة:

 ٨باريق ا٤ببلئكة")(. الربؽ  "كعن علي بن أيب طالب أيضا ُب حديثو عن الربؽ قاؿ: 

 المطلب الثانً: المالئكة فً المرآن:

 ما جاء فً وصف المرآن للمالئكة وتفسٌر علً بن أبً طالب لآلٌات: :ولالفرع األ

سلوين فوهللا ال تسألوين عن شيء عن أيب الطفيل، قاؿ شهدت عليا كىو ٱبطب كيقوؿ: ك 
كسلوين عن كتاب هللا، فوهللا ما من آية إال كأان أعلم بليل نزلت  يكوف إىل يـو القيامة إال حدثتكم بو

أـ بنهار كأـ ُب سهل، أـ ُب جبل، فقاـ إليو ابن الكواء، كأان بينو كبْب علي كىو خلفي فقاؿ: ما 
[، فقاؿ لو علي: ِ}كالذارايت ذركا فا٢بامبلت كقرا فا١بارايت يسرا فا٤بقسمات أمرا{ ]الذارايت: 

[ الرايح، }فا٢بامبلت كقرا{ ُتفقها كال تسأؿ تعنتا، }كالذارايت ذركا{ ]الذارايت:  سل  كيلك 
[ السفن }فا٤بقسمات أمرا{ ]الذارايت: ّ[ السحاب }فا١بارايت يسرا{ ]الذارايت: ِ]الذارايت: 

 .(2)... ا٢بديث"[ فقاؿ: ىم ا٤ببلئكةْ

                                                           

كلدوين فضث  بو    فضكذو  وفضبةو ن »ق ل فضسح  ؾن ل (،ٔٚ/ ٘ٔ)رنجع س بق «كلدين فضظبن    ج رع فضبة ن ط هجن»( ٔ) 
 . "ضج  ضة بزقا بؽ سسن  وشةخخ؛ ضعةا"(: ٜٙٗ/ ٙٔ) رنجع س بق « ؽ كلدين فض نآن ط دفر فضيلدين

 (. ٜٕٓٚ: )بنقؼ(، ٖٕٗ/ ٖ)رنجع فضد بق ،« كلدين  با فضنزفق»»( ٕ) 
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 الفرع الثانً: لتال المالئكة مع المؤمنٌن فً غزوة بدر:

ككاف  ا٤ببلئكة أىل بدر الصوؼ األبيض، سيما  كاف  "قاؿ: علي عن  تفسّب ابن أيب حاًب كُب
 .(1)"سيما ا٤ببلئكة أيضا ُب نواصي خيو٥بم

كاإلٲباف اب٤ببلئكة من األركاف الواجبة الٍب ال يصح إٲباف العبد إال هبا، فهي من الغيب الذم 
ٍَ {و، قاؿ تعاىل: ٯبب اإلٲباف بو، ألف الذم أخربان بو هللا سبحان ٌَ  ٱنَِّزَ ٌَ  َُۡؤِيُُى ى ًُ ِت َوَُِمُ ُۡ ثِٱۡنغَ

 ٌَ ُهۡى َُُِفمُى ب َسَصۡلََُٰ ًَّ حَ َوِي هَىَٰ  [.3]البقرة:  }ٱنصَّ

كُب القرآف الكرًن الكثّب من اآلايت الٍب تتحدث عن ا٤ببلئكة كأعما٥بم كصفاهتم كغّبىا؛ قاؿ 
ئِكَ {سبحانو: 

ٓ هََٰ ًَ ۡسُُىٌ  فَئِرَا َوإِۡر لَبَل َسثَُّك ِنۡه ٖئ يَّ ًَ ٍۡ َح ٖم ّيِ ٍ َصۡهَصَٰ ِهُكُۢ ثََشٗشا ّيِ ِخ إٍَِِّ َلَٰ

تُهُۥ َوََفَۡخُذ فُِِه ِيٍ سُّ  َۡ ٍَ َسىَّ ِجِذَ ئَِكخُ ُكهُُّهۡى  فََسَجذَ  وِحٍ فَمَعُىاْ نَهُۥ َسَٰ
ٓ هََٰ ًَ ٱۡن

 ٌَ عُى ًَ  [.33-22]الحجر:  }أَۡج
 

                                                           

 (. ٚٓٔٗ: )نقؼب(، ٗ٘ٚ/ ٖ)رنجع س بق «كلدين فبؽ أب    كؼ»( ٔ) 
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 : الكتب السماوٌةثانًالمبحث ال

كالتمسك بظاىره، كحرمة  تعظيم القرآف وفي عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضر عن أثربحث كرد ُب ىذا ا٤ب
التكلم فيو ابألىواء كاآلراء الٍب ليس ٥با دليل من شرع أك لغة أك أصوؿ، كهنى عن االبتداع ُب دين 

مر ععن أيب عبد الرٞبن السلمي قاؿ: ٠بعت ، فهللا، كأمر ابلتمسك ابحملكمات كترؾ ا٤بتشاهبات 
فبل أعرفن ما عطفتموه على  إف ىذا القرآف كبلـ هللايقوؿ على منربه: أيها الناس  هنع هللا يضربن ا٣بطاب  
خضعت لو رقاب الناس، فدخلوه طوعا ككرىا، كقد كضعت لكم السنن،  قد  اإلسبلـ  أىوائكم، فإف 

أف يكفر عبد عمدا عينا، فاتبعوا كال تبتدعوا، فقد كفيتم، اعملوا ٗبحكمو،  كمل يَبؾ ألحد مقاال إال
 .(1)كآمنوا ٗبتشاهبو

                                                           

س دوو ة فآلثوو ر فضرووحةحة أو فضرووحةا »قوو ل فضووافر   وو   (،٘٘ٔ: )بوونقؼ(، ٜٓٗ/ ٔ)رنجووع سوو بق «فضذوونق ة ضآلجوون  »( ٔ) 
 . "وهللا ك  ض  أ  ؼ، أن فألثن  دؽ ب ذه فضذؾفها: خبلصة فض ؾل"(: ٕٖٓ/ ٕ) «فضسدشا رؽ أقؾفل فضرح بة وفضي ب يؽ
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 اإلٌمان بالرسل:: ثالثالمبحث ال

فً خلك آدم  رضً هللا عنهعمر بن الخطاب  المطلب األول: ما ورد عن 
 علٌه السالم:

فمثلو ال  موؿ على الرفع للنيب كىو ٧ب أثر ُب خلق آدـ  هنع هللا يضرعمر بن ا٣بطاب  كرد عن 
عن عبد هللا بن ا٢بارث بن نوفل قاؿ: خطبنا عمر هنع هللا يضر اب١بابية، ٲبكن أف يقاؿ ابالجتهاد، ف

فبل  كمن يضلل من يهده هللا فبل مضل لو،ماثل بْب يديو، كالَبٝباف يَبجم فقاؿ عمر:  (1)كا١باثليق
ىادم لو، فقاؿ ا١باثليق: إف هللا ال يضل أحدا، فقاؿ عمر: ما يقوؿ؟ فقاؿ الَبٝباف: ال شيء، ٍب 

كمن يضلل فبل ىادم لو، فقاؿ ا١باثليق: إف  من يهده هللا فبل مضل لو،عاد ُب خطبتو، فلما بلغ: 
ما يقوؿ؟ فأخربه، فقاؿ: كذبت اي عدك هللا، كلوال عهدؾ لضربت  هللا ال يضل أحدا، فقاؿ عمر:

عنقك، بل هللا خلقك، كهللا أضلك، ٍب هللا ٲبيتك، ٍب يدخلك النار، إف شاء هللا، ٍب قاؿ: "إف هللا 
ذريتو، فكتب أىل ا١بنة كما ىم عاملوف، كأىل النار كما ىم عاملوف، ٍب قاؿ:  نثر  تعاىل ٤با خلق آدـ 

 .(2)ه، كىؤالء ٥بذه "كقد كاف الناس تذاكركا القدر، فافَبؽ الناس، كما يذكره أحدىؤالء ٥بذ

وذي  المطلب الثانً: ما جاء عن علً بن أبً طالب فً إبراهٌم 
 :المرنٌن

 :الفرع األول: ما جاء عنه فً إبراهٌم 

ٍب   السبلـ قػيٍبًطيَّتْب، أكؿ من يكسى يـو القيامة إبراىيم عليو"عن علي بن أيب طالب هنع هللا يضر قاؿ: 
 .(4()3)"العرشدمحم حلة حربة كىو عن ٲبْب  يكسى  

                                                           

 . رأس ؼ ور اري ؼ: فضشر رى  ج ث يق( ٔ) 
 ٖ)  ق ل فأل غسوو ، رنس  (:ٖ/ٗٛفضسظ ض  فض  ضةة )    (،ٚٔٗ: )بنقؼ(، ٜٖٛ/ ٕ)رنجع س بق «ضذنق ة ضآلجن  ف»( ٕ) 

 ( ٜٔ/  ٔ) ق ل فضبؾصينى ، ورج ضخ ث   " (:ٗٛ/ 
 (. ٜٜٓٙ: )بنقؼ( ٖٖٔ/ ٓٔ)رنجع س بق «ج رع فأل  دبر»( ٖ) 
 (،ٕٗ٘/ ٖ) « دبوور فضشبؾقووة  و  فضووافرقظش    فض  وو  فضووؾفرد   وو  فأل »بدووشا ضووعةا  وو   وجو ل رن ؾ وو   ووؽ فضشبوو  ( ٗ) 

 ويا فضبو ر  »وفضغ هن أن فضحابر ييخذ  مؼ فضن ع وق وؾ  رو  جو ل رن ؾ و  كسو  أشو ر إضو  ذضوػ فبوؽ  جون ر سوخ هللا  و  
  (.ٖٗٛ/ ٔٔ) «البؽ  جن
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إف كاف الصحايب ال ينقل عن أىل الكتاب، كقدر  كمثل ىذا األثر ال يكوف إال عن النيب 
أف أكؿ من يكسى إبراىيم  كرد مرفوعا عن النيب 

(1). 

 الفرع الثانً: هل ذو المرنٌن نبً أو عبد صالح؟

سلوين فوهللا ال تسألوين عن شيء هنع هللا يضر كىو ٱبطب كيقوؿ:  علياعن أيب الطفيل قاؿ: "شهدت 
كسلوين عن كتاب هللا؛ فوهللا ما منو آية إال كأان أعلم بليل نزلت  يكوف إىل يـو القيامة إال حدثتكم بو

أفرأيت  قاؿ: كفيو: أـ بنهار أـ بسهل نزلت أـ ٔببل، فقاـ ابن الكواء كأان بينو كبْب علي هنع هللا يضر فقاؿ: 
اف عبدا صا٢با أحب هللا فأحبو هللا القرنْب؟ أنبيا كاف أـ ملكا؟ قاؿ: ال كاحدا منهما كلكنو ك ذا  

كانصح هللا فناصحو هللا، دعا قومو إىل ا٥بدل فضربوه على قرنو ٍب دعاىم إىل ا٥بدل فضربوه على قرنو 
اآلخر، كمل يكن لو قرانف كقرين الثور، قاؿ: أفرأيت ىذا القوس ما ىو؟ قاؿ: ىي عبلمة بْب نوح كبْب 

ت ا٤بعمور ما ىو؟ قاؿ: الصراح فوؽ سبع ٠باكات ٙبت العرش ربو كأماف من الغرؽ قاؿ: أفرأيت البي
عمة هللا كفرا يدخلو كل يـو سبعوف ألف ملك ال يعودكف فيو إىل يـو القيامة قاؿ: فمن الذين بدلوا ن

كأحلوا قومهم دار البوار؟ قاؿ: ٮبا األفجراف من قريش كفينهما يـو بدر، قاؿ: فمن الذين ضل 
 .(2)سعيهم ُب ا٢بياة الدنيا كىم ٰبسبوف أهنم ٰبسنوف صنعا؟ قاؿ: كاف أىل حركراء منهم"

                                                           

 (. ٜٖٖٗ): بنقؼ (،ط فضد ظ رةة ٜٖٔ/ ٗ{ )وفذكن    فضكي ب رنقؼ إذ فريبذ  رؽ أه    }: ب ب، صحةا فضبخ ر  ( ٔ) 
 (. ٜٕٓٚ: )بنقؼ(، ٖٕٗ/ ٖ)، رنجع س بق«كلدين  با فضنزفق»»»( ٕ) 
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 : اإلٌمان بالبعث والنشور الٌوم اآلخر والنار والجنةرابعالمبحث ال
 ات:ٌغٌرها من الغٌبو والمٌزان

 المطلب األول: ما ورد عن أبً بكر الصدٌك:

 فً الزٌادة ٌوم المٌامة: الفرع األول: ما جاء عنه 

"الزايدة: [ قاؿ: ِٔالصديق، ُب قولو: }للذين أحسنوا ا٢بسُب كزايدة{ ]يونس:  أيب بكرعن 
 .(1)"هللا عز كجل كجو  إىل  النظر  

ؤيد ذلك أف ىذا من األمور الغيبية الٍب ال ٦باؿ لتحكيم العقل ، كي(2)ككرد مرفوعا عن النيب 
 .كإدراكو ٥با، فبل ٦باؿ إال أف يكوف مرفوعا للنيب 

 الفرع الثانً: ما جاء عنه فً المٌزان:

: إف هلل تعاىل إين موصيك بوصية إف حفظتهاعن زبيد أف أاب بكر قاؿ لعمر بن ا٣بطاب: "
ابلليل، كهلل ُب الليل حقا ال يقبلو ُب النهار، كإهنا ال تقبل انفلة حٌب تؤدل  يقبلو  ال  ابلنهار  حقا 

ابتباعهم ُب الدنيا ا٢بق، كثقلو عليهم،  ثقلت موازين من ثقلت موازينو يوم القيامةالفريضة، إ٭با 
من خفت موازينو يـو  موازين، كإ٭با خفت كحق ٤بيزاف أف ال يوضع فيو إال ا٢بق أف يكوف ثقيبل
أال يوضع فيو إال الباطل أف ٱبف، كإف  دليزانالقيامة ابتباعهم ُب الدنيا الباطل، كخفتو عليهم، كحق 

هللا ذكر أىل ا١بنة بصاّب ما عملوا، ك٘باكز عن سيئاهتم، فيقوؿ قائل: أان أفضل من ىؤالء، كذكر آية 
ؤمن راغبا راىبا، كال يتمُب على هللا غّب ا٢بق، كال يلقي بيده إىل الرٞبة، كآية العذاب، فيكوف ا٤ب

التهلكة، فإف حفظت قويل فبل يكونن غائب أحب إليك من ا٤بوت، كال بد لك منو، كإف ضيعت 
 .(3)كصيٍب فبل يكونن غائب أبغض إليك من ا٤بوت، كلن تعجزه"

                                                           

فضدووشة البووؽ أبوو    صووؼ ور  وو  »قوو ل فبووؽ أبوو    صووؼ  وو   (،ٕٗٗٔ: )بوونقؼ(، ٖٜٚ/ ٖ) «ردووشا إسووح ق بووؽ رفهؾقووخ»( ٔ) 
 .  ابر رؾقؾف صحةا رج ضخ ث    رج ل فضذةخيؽ(: ٕٙٓ/ ٔ) «عبلل فضجشة ضؤلضب ر 

 (. ٖٖٕٓ): (ٕٖٓ/ ٖ) «ردشا فضذ رييؽ ض ظبنفر »( ٕ) 
وصوووحا فألثووون فبوووؽ  وووزم ر سوووخ هللا  ووو   (،ٜٗٔ: )بووونقؼ(، ٜٖٔص)نجوووع سووو بقر «فبوووؽ فضسبووو رك -فضزهوووا وفضنقووو  ق »( ٖ) 

 (. ٙٛٚ/ ٕ) «فإل نفب  ؽ فضحين  وفالضيب س فضسؾجؾدبؽ    رذفه  أه  فضنأ  وفضؿة س»
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 الفرع الثالث: ما جاء عنه فً حجم الكافر ٌوم المٌامة:

، كجلده أربعوف أحد مثل  الكافر  ضرس  »هنع هللا يضر قاؿ:  أاب بكرعمار بن أيب عمار، أف  عن
 .(1)«ذراعا

كُب ىذا األثر بياف أف يـو القيامة لو خصوصية كتتغّب ا٥بيئات كتكرب، كىذا قريب من قوؿ النيب 
: . كغلظ جلده الكافر، أك انب الكافر، مثل أحد ضرس  قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى

 (ٕ)مسّبة ثبلث"

 : ما جاء عن عمر بن الخطاب:لثانًالمطلب ا

 الفرع األول: فً أحداث من الساعة والٌوم اآلخر:

، فقاؿ: ال ٚبدعن عنو، خطب عمر فحمد هللا، كأثُب عليو، فذكر الرجمعن ابن عباس قاؿ: 
فإنو حد من حدكد هللا عز كجل، أال إف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد رجم، كرٝبنا بعده، كلوال أف يقوؿ قائلوف: 

اب. أف زاد عمر ُب كتاب هللا ما ليس منو؛ لكتبت ُب انحية من ا٤بصحف: شهد عمر بن ا٣بط
ابلرجم، كابلدجاؿ،  يكذبوف  قـو  رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجم، كرٝبنا بعده، أال كإنو سيكوف من بعدكم 
 .(3)"كابلشفاعة، كبعذاب القرب، كبقـو ٱبرجوف من النار بعد ما امتحشوا

جم كالشفاعة كتوقعو، حيث ٪بد اليـو من ينكر حد الر  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضركقد كقع ما أخرب 
 كعذاب القرب كغّبه.

                                                           

 (. ٖٓٓ: )بنقؼ(، ٜٛٔ/ ٔ) رنجع س بق «فضزها ض ش د بؽ فضدن  »( ٔ) 
: رقوؼ ،(ٜٕٛٔ/ ٗ) باخ  فضجشة أقؾفم أ ئاك ؼ رث  أ ئوا  فضظيون: ة وصلة رعةس   وأه    ب بفضجش: كي ب، صحةا رد ؼ( ٕ) 

  (.ٕٔ٘ٛ): فضحابر
 (. ٕٜٙ: )بنقؼ(، ٜٖ٘/ ٕ)  ابر    فضنجؼ  ، كي ب فضحاود  ، «ردشا فضل روق البؽ كثين »( ٖ) 
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 الفرع الثانً: نار تحشر الناس:

علي  بِب  ، ٚبرج من أكدية أيها الناس، ىاجركا قبل ا٢ببشة: »هنع هللا يضر عمرعن مكحوؿ، قاؿ: قاؿ 
تقيم إذا أقاموا حٌب أهنا لتحشر ا١بعبلف حٌب انر تقبل من قبل اليمن ٙبشر الناس، تسّب إذا ساركا، ك  

 .(1)«تنتهي هبم إىل بصرل، كحٌب إف الرجل ليقع فيقف حٌب أتخذه

، النار الٍب أتٌب من قبل اليمن كٙبشر الناس ثبت اإلخبار عنها من حديث مرفوع عن النيب 
، من غرفة، ك٫بن نتذاكر الساعةأشرؼ علينا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص »حذيفة بن أسيد قاؿ:  حديث  ففي

؛ طلوع الشمس من مغرهبا، كأيجوج كمأجوج، «فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ال تقـو الساعة حٌب تركا عشر آايت
كانر ٚبرج من كخسف ٔبزيرة العرب،  كالدابة، كثبلثة خسوؼ: خسف اب٤بشرؽ، كخسف اب٤بغرب،

كُب  ،(ٕ)فتبيت معهم حيث ابتوا كتقيل معهم حيث قالوا الناس ٙبشر  قعر عدف تسوؽ الناس أك 
 بعض الركاايت ٙبشرىم إىل الشاـ.

 الفرع الثالث: ما جاء عنه فً عظم النار ٌوم المٌامة:

، كإف قعرىا بعيد، كإف ا شديدالنار فإف حرى ذكر  أكثركا  كاف عمر يقوؿ: عن ا٢بسن، قاؿ:  
 .(3)مقامعها حديد"

 الفرع الخامس: الجنة وما فٌها من نعٌم:

كىل  فقاؿ:  [ٖقرأ على ا٤بنرب }جنات عدف{ ]البينة: ، عمر بن اخلطابعن ٦باىد، أف 
[؟ قاؿ: قصر ُب ا١بنة لو ٟبسة آالؼ ابب، على كل ابب ٖعدف{ ]البينة:  جنات  ما } تدركف  

ألفا من ا٢بور العْب، ال يدخلو إال نيب ىنيئا لصاحب القرب كأشار إىل قرب رسوؿ هللا  ٟبسة كعشركف

                                                           

 (. ٖٖٚٔٚ: )بنقؼ(، ٔٚٗ/ ٚ. ) ؾذ رش  رؽ كنه فضخنوج    فضليشة وك: ب ب، فضليؽ: كي ب« ررش  فبؽ أب  شيبة»( ٔ) 
(،   بذو ر ٕ٘/ ٗ) رو  جو ل  و  فضخدو : بو ب، فضلويؽ  وؽ رسوؾل هللا صو   هللا   ةوخ و سو ؼ: كيو ب« سشؽ فضينرذ »( ٕ) 

 (. ٖٛٔ/٘) ضؤلضب ر  صحةا وضعةا سشؽ فضينرذ : فرغن.  ابر صحةا: ق ل فألضب ر  (،ٖٕٛٔ: )بنقؼ
 (. ٖٙ٘ٔٗ: )بنقؼ(، ٖ٘/ ٚ)رنجع س بق «ررش  فبؽ أب  شيبة»( ٖ) 
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ملسو هيلع هللا ىلص كصديق ىنيئا أليب بكر، كشهيد كأىن لعمر شهادة، ٍب قاؿ: كالذم أخرجِب من ضرم؟ إنو لقادر 
 .(1)على أف يسوقها إيل

يا، يقوؿ: }كسيق الذين اتقوا عن عاصم بن ضمرة، قاؿ: ٠بعت علُب نعيم ا١بنة  كعنو 
 حٌب إذا انتهوا إىل ابب من أبواب ا١بنة كجدكا عند ابهبا شجرة[ ّٕرهبم إىل ا١بنة زمرا{ ]الزمر: 

يتطهركف فيها، فتجرم عليهم نضرة ٚبرج من ٙبت ساقيها عيناف فيأتوف إحداٮبا كأ٭با أمركا هبا ف
شعورىم بعدىا أبدا، كأ٭با دىنوا قاؿ: ٍب  تشعث  النعيم، قاؿ: فبل تتغرب أبشارىم بعدىا أبدا، كال 

يعمدكف إىل األخرل فيشربوف منها فتذىب ما ُب بطوهنم من أذل كقذل، كتتلقاىم ا٤ببلئكة فيقولوف 
[ قاؿ: كيتلقى كل غلماف صاحبهم يطيفوف بو ّٕ}سبلـ عليكم طبتم فادخلوىا خالدين{ ]الزمر: 

فعل الولداف اب٢بميم يقدـ من الغيبة، يقولوف: أبشر قد أعد هللا لك من الكرامة كذا، كيسبق غلماف 
من غلمانو إىل أزكاجو من ا٢بور العْب فيقولوف: ىذا فبلف اب٠بو ُب الدنيا قد أاتكن، قاؿ: فيقلن: أنتم 

: فيستخفهن الفرح حٌب ٱبرجن إىل أسكفة الباب، قاؿ: كيدخل ا١بنة رأيتموه، فيقولوف: نعم، قاؿ
فإذا ٭بارؽ مصفوفة كأكواب موضوعة كزرايب مبثوثة، فيتكئ على أريكة من أرائكو، قاؿ: فينظر إىل 
أتسيس بنيانو فإذا ىو قد أسس على جندؿ اللؤلؤ بْب أصفر كأٞبر كأخضر كمن كل لوف، قاؿ: ٍب 

وال أف هللا قدره لو ألمل بصره أف يذىب ابلربؽ ٍب قرأ }كقالوا ا٢بمد هلل الذم يرفع طرفو إىل سقفو فل
 .(2)[ّْىداان ٥بذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا{ ]األعراؼ: 

 عذاب المبر:ما جاء عن علً فً : ولاأل طلبالم

 الفرع األول: ثبوت عذاب المبر:

 .(3) حٌب نزلت }أ٥باكم التكاثر{القرب عذاب  ُب  نشك  زلنا  ما  »علي قاؿ:  عن 

                                                           

فض ييق ررش  ج رع ضليو وى أصوح ب فضشبو  صو   هللا   ةوخ » (،ٕٖٖٓٗ: )بنقؼ(، ٜٖ/ ٚ) «ررش  فبؽ أب  شيبة»( ٔ) 
 رنس  جيا(: بينؾةؼ فضذ ر ة آضة  ٖٚٓ/ ٖٖ) «وس ؼ

 (. ٖٗٓٓٗ: )بنقؼ(، ٖٗ/ ٚ)رنجع س بق «ررش  فبؽ أب  شيبة»( ٕ) 
وقووو ل فألضبووو ر   ووو  ، قووو ل فضينروووذ  ر سوووخ هللا  وووابر غنقووو  (:ٖٖ٘٘) :بووونقؼ(،   بذووو ر ٖٗٚ/ ٘) «سوووشؽ فضينروووذ »( ٖ) 

 . ضعةا فإلسش د: كحؿة خ ض ينرذ 
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، عند عدد من الصحابة كُب ىذا األثر داللة على أف عذاب القرب ثبت بعد مدة من ا٤ببعث
إنكار عائشة لليهودية الٍب أخربهتا أف ا٤بيت يعذب ُب القرب، كمل تصدؽ حٌب  كيدؿ عليو أف النيب 

جز يهود ا٤بدينة، علي عجوزاف من عي  دخلتٍ : »اهنع هللا يضر قالت  عائشة: صدؽ النيب ملسو هيلع هللا ىلص تلك العجوز
أصدقهما، فخرجتا كدخل علي  ، فكذبتهما كمل أنعم أفيعذبوف ُب قبورىم القبور  أىل  فقالتا يل: إف 

، فقاؿ: صدقتا، إهنم يعذبوف عذااب تسمعو النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقلت لو: اي رسوؿ هللا، إف عجوزين كذكرت لو
 .(1)«البهائم كلها، فما رأيتو بعد ُب صبلة إال تعوذ من عذاب القرب

 بلغت ىذه األحاديث حد التواتر اليقيِب (2)كقد ثبت عذاب القرب آبايت كأحاديث كثّبة
ض ظواىر ، كعار ، كمن أنكرىا فقد جازؼ ُب إنكاره(3)كقد ثبت اإلٝباع على ذلك، )ا٤بعنوم(

 اآلايت القرآنية كاألحاديث ا٤بتواترة ا٤بؤيدة لذلك الظاىر، كما أٝبعت عليو األمة.

 ما جاء عن علً فً المكان الذي تعذب فٌه أرواح الكفار:الفرع الثانً: 

صلى هللا  - الناس كادم مكة، ككاد ُب ا٥بند ىبط بو آدـ ُب  كاديْب  خّب " قاؿ:  هنع هللا يضر عن علي
فيو ىذا الطيب الذم تطيبوف بو، كشر كاديْب ُب الناس كادم األحقاؼ، ككاد  -عليو كسلم 

، كشر بئر ُب الناس بلهوت، كىي بئر ُب  ٕبضرموت، يقاؿ لو: برىوت، كخّب بئر ُب الناس زمـز
 .(4)"ح الكفاربرىوت ٘بتمع فيو أركا 

كلكن كثّبا العلماء كاحملققْب لؤلسانيد يركف أف األحاديث الٍب كردت ُب بئر برىوت كلها فيها 
مقاؿ، كما كرد كذلك من آاثر فهي كذلك، كيرل كثّب منهم أف فيها صحة كحسن، قاؿ ٧بققو 

هالة حاؿ ا٢بديث ضعيف هبذا اإلسناد ١ب٨بتصر الذىيب ُب حديثهم على ركاية ُب بئر برىوت: "

                                                           

 (. ٕٖٚٔ): بنقؼ (،ط فضد ظ رةة ٜٛ/ ٕ)، فضي ؾذ رؽ  ذفب فض بن: ب ب، فضا ؾف : كي ب، صحةا فضبخ ر  ( ٔ) 
  (.ٖٚٔص) «فضل خ فألكبن»( ٕ) 
أبووؾ ، دمحم بووؽ دمحم بووؽ ررووظل  بووؽ  ثسوو ن، «وشوونق ة ربؾقووة  وو  سووين  أ سايووةبنق ووة رحسؾديووة  وو  شوون  طنق ووة دمحميووة »( ٖ) 

 (. ٜٕٕ/ ٔ) هوٖٛٗٔ، باون طب ة: فضظب ة، رظب ة فضح ب : فضش شن (،هوٙ٘ٔٔ  ) س يا فضخ در  فضحشل 
وقووا "(: ٖٖٔص) « زوو    رمووة»قوو ل جووؾد  دمحم  وو  كحؿة ووخ ل (،ٕٜٗٗ: )بوونقؼ(، ٖٖٔ/ ٘) «ررووش   بووا فضوونزفق»( ٗ) 

 . "رحؾه  ؽ     بؽ أب  ط ض  صا
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 أهنا ٘بتمع أبرٰباء، كأف أركاح أىل الشرؾ ٘بتمع ْبكأما قولو عن أركاح ا٤بسلم، األخنس بن خليفة
 .(1)"بصنعاء، فقد يكوف حسنان لغّبه ٗبجموع طريقي ابن مندة، مع طريق ا٢باكم ىذه

 :أحداث من آخر الزمان: فرع الثالثال

، أك ٟبسة عشر ٱبرج ُب اثِب عشر ألفا، إف قلوايقوؿ: " هنع هللا يضر عليا٠بع  أنو ابن زرير الغافقيعن 
أمت، ال  أمت  ألفا إف كثركا، يسّب الرعب بْب يديو، ال يلقاه عدك إال ىزمهم إبذف هللا، شعارىم: 

هزمهم كٲبلك، فَبجع إىل الناس ٧ببتهم يبالوف ُب هللا لومة الئم، فيخرج إليهم سبع راايت من الشاـ، في
كنعمتهم كفاضتهم كبزازهتم، فبل يكوف بعدىم إال الدجاؿ، قلنا: كما الفاضة كالبزازة؟ قاؿ: يفيض 

 .(2)األمر حٌب يتكلم الرجل ٗبا شاء ال ٱبشى شيئا"

 الفرع الرابع: علً بن أبً طالب أو من ٌجثو ٌوم المٌامة للخصومة:

الرٞبن  يدم  بْب  ٯبثو  أان أكؿ من »هنع هللا يضر أنو قاؿ:  علي بن أيب طالب قيس بن عباد، عن  عن 
 .(3)«للخصومة يـو القيامة

ٌِ {كقاؿ بعض العلماء فيو أنزؿ قولو تعاىل:  زَا ىاْ ِفٍ َسثِّ  َهَٰ ًُ ٌِ ٱۡلتََص ب ًَ ٍَ َكفَُشواْ َلۡص ِهى فَٱنَِّزَ

ُُى   ًِ ٍ ََّبٖس ََُصتُّ ِيٍ فَۡىِق ُسُءوِسِهُى ٱۡنَح عَۡذ نَُهۡى ثَُِبة  ّيِ قاؿ ىم  كا٤براد كما[، 11]الحج:  }لُّطِ
 (4)الذين ابرزكا يـو بدر علي كٞبزة كعبيدة كشيبة بن ربيعة كعتبة بن ربيعة كالوليد بن عتبة

 الرحمن:الفرع السادس: حشر المتمٌن إلى 

حدثنا أبو معاكية، عن عبد الرٞبن بن إسحاؽ، عن النعماف بن سعد، عن علي، ُب ىذه 
 ٰبشركف؟ شيء  أم  على  ىل تدركف [ ٍب قاؿ: ٖٓاآلية: }يـو ٫بشر ا٤بتقْب إىل الرٞبن كفدا{ ]مرًن: 

                                                           

  (.ٕٕ٘ٔ/ ٘)رنجع س بق «رخيرن ك خةص فضذهب »( ٔ) 
هووذف "(: ٜٙ٘/ ٗ) «فضسدوويارك   وو  فضرووحةحيؽ ض حوو كؼ» وو   (،٘ٓٓٔ: )بوونقؼ(، ٖٛٗ/ ٔ) «فضلوويؽ ضشعووةؼ بووؽ  سوو د»( ٕ) 

 وة وفألكثون وفضحوابر ؼةوخ فبوؽ ض ة: ق وت، صوحةا روؽ ك خوةص فضوذهب  -فضي  يوق   ، وضوؼ يخنجو ه"،  ابر صحةا فإلسوش د
 . ؼةخ فبؽ ض ة ة وهؾ ضيؽ وبؿةة رج ضخ ث   (: ٖٚٔ/ٚ) وق ل فض يثس  ر سخ هللا    فضسجسع،     ض لخ

 (. ٜٖ٘ٙ: )بنقؼ(، ٘ٚ/ ٘) صحةا فضبخ ر  ( ٖ) 
  (.ٓٚ/ ٜٔ)رنجع س بق « سا  فض  ر  شن  صحةا فضبخ ر  »( ٗ) 
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، عليها رحاؿ الذىب، كلكنهم يؤتوف بنوؽ مل تر ا٣ببلئق مثلها، امهمأما كهللا ما ٰبشركف على أقد
 .(1)ٍب ينطلق هبم حٌب يقرعوا ابب ا١بنة، فيجلسوف عليها، كأزمتها الزبرجد

 الفرع السابع: ما جاء عنه فً أبواب جهنم:

قاؿ: « جهنم؟ أبواب  كيف  أتدركف »رٞبة هللا عليو:  عليعن حطاف بن عبد هللا قاؿ: قاؿ 
ككضع يده فوؽ كبسط أبو عمر يده على « ال، كلكنها ىكذا»قاؿ: « كنحو ىذه األبواب»قلنا: 
 .(2)يده"

                                                           

(: ٔٓٗ/ ٖٔ) «جوو رع فأل  دبووور»   ووو  قووو ل  شووخ فضدوويؾط (،ٖٗٔٓٗ: )بوونقؼ(، ٖٚ/ ٚ) «ررووش  فبووؽ أبووو  شوويبة»( ٔ) 
 .  "وهؾ ضعةا"
 (. ٜٚٙ: )بنقؼ(، ٛٓٔص)رنجع س بق «فضزها أل سا بؽ  شب »( ٕ) 
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 : اإلٌمان بالمدر:خامسالمبحث ال

 : ما جاء عن أبً بكر الصدٌك فً المدر:األول المطلب

، فقاؿ ٤بن ُب ٲبينو: ادخلوا ا١بنة قبضتْب ككانوا   خلق هللا ا٣بلق،»عن أيب بكر الصديق، قاؿ: 
 .(1)«بسبلـ، كقاؿ ٤بن ُب األخرل: ادخلوا النار كال أابيل، فذىبت إىل يـو القيامة

القدر ذيكر ىذا األثر فيما يتعلق بصفات هللا سبحانو، كفيو جانب آخر للقدر كىو ا٣بلق ف
خلق هللا ا٣بلق  . فقولو (2)مراتب، منها العلم ٍب الكتابة ٍب ا٤بشيئة ٍب ا٣بلق، كما قرر ذلك علماؤان

دليل على ذلك، كفيو أيضا أف كل شيء قدره هللا كائن ال ٧بالة فمن كاف من أىل ا١بنة كاف من 
 أىلها كمن كاف من أىل النار كاف من أىلها.

 مر بن الخطاب:: ما جاء عن عثانًالمطلب ال

 الفرع األول: ما جاء عنه فً أصل المدر:

فمثلو ال  كىو ٧بموؿ على الرفع للنيب  أثر ُب خلق آدـ عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنهكرد عن 
ماثل بْب  (3)عن عبد هللا بن ا٢بارث بن نوفل قاؿ: خطبنا عمر هنع هللا يضر اب١بابية، كا١باثليقٲبكن أف يقاؿ ابالجتهاد، ف

كمن يضلل فبل ىادم لو، فقاؿ ا١باثليق: إف هللا ال  من يهده هللا فبل مضل لو،ديو، كالَبٝباف يَبجم فقاؿ عمر: ي
من يهده هللا فبل مضل يضل أحدا، فقاؿ عمر: ما يقوؿ؟ فقاؿ الَبٝباف: ال شيء، ٍب عاد ُب خطبتو، فلما بلغ: 

كمن يضلل فبل ىادم لو، فقاؿ ا١باثليق: إف هللا ال يضل أحدا، فقاؿ عمر: ما يقوؿ؟ فأخربه، فقاؿ: كذبت  لو،
اي عدك هللا، كلوال عهدؾ لضربت عنقك، بل هللا خلقك، كهللا أضلك، ٍب هللا ٲبيتك، ٍب يدخلك النار، إف شاء 

ذريتو، فكتب أىل ا١بنة كما ىم عاملوف، كأىل النار كما ىم عاملوف،  نثر  هللا تعاىل ٤با خلق آدـ هللا، ٍب قاؿ: "إف 
 .(4)ٍب قاؿ: ىؤالء ٥بذه، كىؤالء ٥بذه "كقد كاف الناس تذاكركا القدر، فافَبؽ الناس، كما يذكره أحد

                                                           

 (. ٜٕٗٓٓ): بنقؼ (،ٖٕٔ/ ٔٔ)ع س بقرنج «ج رع ر سن بؽ رفشا»( ٔ) 
 (. ٗ/ ٛ)رنجع س بق «شن  ضس ة فال ي  د ضخ ضا فضسر ا»( ٕ) 
 . رأس ؼ ور اري ؼ: جث ضيق فضشر رى ( ٖ) 
 (:ٗٛ/  ٖ)  قوو ل فأل غسووو ، رنسوو  (:ٖ/ٗٛفضسظ ضوو  فض  ضةووة )  وو  (،ٚٔٗ: )بوونقؼ(، ٜٖٛ /ٕ) «فضذوونق ة ضآلجوون  »( ٗ) 

 ( ٜٔ/  ٔ) ق ل فضبؾصينى ، ورج ضخ ث   "
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 :الفرع الثانً: المدر واالختٌار

خرج إىل الشأـ حٌب إذا كاف بسرغ لقيو  هنع هللا يضر عمر بن ا٣بطاب أف »عبد هللا بن عباس  عن 
أمراء األجناد أبو عبيدة بن ا١براح كأصحابو، فأخربكه أف الوابء قد كقع أبرض الشأـ، قاؿ ابن عباس: 
فقاؿ عمر: ادع يل ا٤بهاجرين األكلْب، فدعاىم فاستشارىم، كأخربىم أف الوابء قد كقع ابلشأـ، 

خرجت ألمر كال نرل أف ترجع عنو، كقاؿ بعضهم: معك بقية الناس فاختلفوا، فقاؿ بعضهم: قد 
كأصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كال نرل أف تقدمهم على ىذا الوابء، فقاؿ: ارتفعوا عِب، ٍب قاؿ: ادعوا يل 
األنصار، فدعوهتم فاستشارىم فسلكوا سبيل ا٤بهاجرين، كاختلفوا كاختبلفهم، فقاؿ ارتفعوا عِب، ٍب 

اؿ: ادع يل من كاف ىا ىنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوهتم فلم ٱبتلف منهم عليو ق
رجبلف، فقالوا: نرل أف ترجع ابلناس كال تقدمهم على ىذا الوابء، فنادل عمر ُب الناس: إين مصبح 

ؾ قا٥با اي على ظهر فأصبحوا عليو. قاؿ أبو عبيدة بن ا١براح: أفرارا من قدر هللا؟ فقاؿ عمر: لو غّب 
، أرأيت لو كاف لك إبل ىبطت كاداي لو عدكاتف إحداٮبا هللا إىل قدر هللا قدر  من  نفر  أاب عبيدة؟ نعم، 

خصبة كاألخرل جدبة، أليس إف رعيت ا٣بصبة رعيتها بقدر هللا، كإف رعيت ا١بدبة رعيتها بقدر هللا؟ 
فقاؿ: إف عندم ُب ىذا علما، قاؿ: فجاء عبد الرٞبن بن عوؼ ككاف متغيبا ُب بعض حاجتو، 

، كإذا كقع أبرض كأنتم هبا فبل ٚبرجوا ٠بعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: إذا ٠بعتم بو أبرض فبل تقدموا عليو
 .(1)«فرارا منو. قاؿ: فحمد هللا عمر ٍب انصرؼ

ٛبضي بقدر هللا، كأف العبد ٨بّب كلو اختيار، كأنو ٱبتار ما ُب ىذا األثر داللة على أف األمور 
، لق كيتقلب كٲبضي ُب أقدار هللاشاء من أقدار هللا، كقدرتو الٍب ٲبضي هبا قدر من أقدار هللا، فهو ٱبي 

. كفيو فضل الشورل كهبا ٙبدد أفضل نفر من قدر هللا إىل قدر هللا عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضركلذا قاؿ 
 األقدار.

                                                           

 (. ٜٕٚ٘: )بنقؼ(، ٖٓٔ/ ٚ) ب فضسغ ز  ، كيصحةا فضبخ ر  ( ٔ) 
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 ٌمحو هللا ما ٌشاء وٌثبت:الفرع الثالث: 

اللهم إف  كىو يطوؼ ابلبيت كيبكي:  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضر قاؿعن أيب عثماف النهدم، أف 
، فإنك ٛبحو ما تشاء كتثبت. كعندؾ أـ الكتاب، فاجعلو شقوة أك ذنبا فا٧بو علي  كتبت  كنت 

 .(1)سعادة كمغفرة

ذا ا٢بديث، كلكن ال يعترب ىذا حصرا ال يرد القدر إال الدعاء، كُب ىذا األثر ما يساند ى 
رزقو فليصل للدعاء، فقد يرد القضاء الرب كصلة الرحم، فمن أحب أف يطاؿ ُب عمره كيزاد لو ُب 

رٞبو، فهناؾ الكثّب من األعماؿ الصا٢بات تؤثر ُب القدر، كهللا سبحانو عامل ككاتب ٤با كاف كما 
 .(2)سيكوف فكل األقدار عنده مكتوبة كمعلومة 

 ر:الداألو اآلجال مولف عمر منالفرع الرابع: 

فدعا ،  را١بنب ُب زمن عم ذات  أخذتِب  عن دمحم بن عمرك، عن أبيو، عن جده، قاؿ: 
فذىب إىل عمر، فأخربه القصة، فقاؿ ،  رجبل من العرب أف يكويِب، فأىب إال أف أيذف لو عمر

 .(3)«ال تقربن النار، فإف لو أجبل لن يعدكه، كلن يقصر عنو»عمر: 

عن التداكم، بل لو سند من السنة ُب كراىة  ٣بطاب  هنع هللا يضر ينهىعمر بن اال يفهم من األثر أف 
 ،الشفاء ُب ثبلثة: شربة عسل»قاؿ: أنو  : كذلك ما ركاه ابن عباس عن النيب  النار كالكي،

 .(4)«أميت عن الكي وأهنى  كشرطة ٧بجم، ككية انر، 

 جذوم فرارن من األسد:فر من المالفرع الخامس: 

خارجة بن زيد بن اثبت، أف رجبل كاف بو ىذا الوجع: ا١بذاـ، ككاف يدخل على عمر بن  عن
اي فبلف كل ٩با يليك، فاًن هللا »ا٣بطاب، قاؿ: فإذا أٌب ابلطعاـ إىل عمر كعنده ذلك الرجل، قاؿ: 

                                                           

  (.ٔٛٗ/ ٙٔ) رنجع س بق «ط دفر فضينبةة وفضينفا -كلدين فضظبن  »( ٔ) 
  (.ٜٕٛ/ ٙ) «كحلة فأل ؾذ »و (،ٜٕٔ /ٚ) «فضسل ؼ ضس  أشم  رؽ ك خةص كي ب رد ؼ»( ٕ) 
 (. ٕٖٕٙٙ: )بنقؼ(، ٖ٘/ ٘)بقرنجع س  «ررش  فبؽ أب  شيبة»( ٖ) 
 (. ٓٛٙ٘: )بنقؼ(، ط فضد ظ رةة ٕٕٔ/ ٚ) «صحةا فضبخ ر  »( ٗ) 
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قاؿ حرملة: ىو « رمح س قي من  أدىن  لو كاف غّبؾ بو ما بك أك بو الذم بك ما قعد مِب على 
 .(1)على بيت ا٤باؿ عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرمعيقب خازف 

 : ما جاء عن علً بن أبً طالب فً المدر:ثالثالمطلب ال

 األول: األجل بمدر: الفرع

إف مع كل رجل : احَبس؛ فإف أانسا يريدكف قتلك، فقاؿ: يعن أىب ٦بلز قاؿ: قاؿ رجل لعل
 .(3)"(2)ف األجل جنة حصينةأك  ،، فإذا جاء القدر خليا بينو كبينوٰبفظانو ٩با مل يقدر ملكْب  

 :خلك أفعال العبادالثانً: الفرع 

"ذكر عنده القدر يوما، قاؿ: فأدخل إصبعيو ُب فيو: السبابة كالوسطى قاؿ:  أنو :كعنو 
 .(4)"الرقمتْب كانتا ُب أـ الكتاب ىاتْب  : أشهد أف فأخذ هبما من ريقو، فرقم هبما ذراعو ٍب قاؿ

يع األعماؿ كاألفعاؿ ٨بلوقة، كأف ُب ىذا األثر دليل على ما قرره أىل السنة كا١بماعة من أف ٝب
 .(5)كأنكرت ا٤بعتزلة كوف األفعاؿ ٨بلوقة العبد ٨بّب ُب أدائها كاإلحجاـ عنها.

 الفرع الثالث: التسلٌم للمضاء والمدر واإلٌمان به:

عن زيد بن كىب قاؿ: قدـ عليَّ على قـو من أىل البصرة من ا٣بوارج، فيهم رجل يقاؿ لو 
ىذا  على  ضربة  فقاؿ علي: بل مقتوؿ، قاؿ لو: اتق هللا اي علي فإنك ميت، ا١بىٍعد بن بػىٍعجة، ف

، يعِب ٢بيتو من رأسو، عهد معهود، كقضاء مىٍقًضي، كقد خاب من افَبلٚبضب ىذه 
(1). 

                                                           

 (. ٖٙٙ: )بنقؼ(، ٕٛٚص) رنجع س بق «  ررظل  أبؾ فضخين -فبؽ وه   -فضج رع »( ٔ) 
 . ح ورحرؽ ال بش ص رشخ وال بزقاوفضسنفد أن فألج  رحاد ورميؾب    فض ؾ  فضسحلؾ ( ٕ) 
فضجوو رع »وقوو ل  شووخ فأل غسوو   وو  (. ٖٖٓٔ/ ٗ: )بوونقؼ(، ٖٗٛ/ ٚٔ) «فضجوو رع فضكبيوون»جسووع فضجؾفرووع فضس وونوف بووو ( ٖ) 

 . سشا  دؽ(: ٘ٗٗ/ ٓٔ) «فضك ر     فضحابر فضرحةا فضذ ر  فضسنك      أبؾفب فضل خ
 «فضج رع فضكبين»جسع فضجؾفرع فضس نوف بو  فضسح ق لق ل (. ٕٔٗ: )بنقؼ(، ٗٗٛ/ ٕ) «فضذنق ة ضآلجن  »( ٗ) 

، وقوو ل روفه فضظبنفروو ، قنقبوو  رووؽ ر شوو ه، ( ٜٜٔص  ٚج  رنجووع سوو بق، ) ،فألثوون  وو  رجسووع فضزوف ووا"(: ٛٓٔ/ ٛٔ)        
 . "وقا وث خ فبؽ ر يؽ وغينه وبؿةة رج ضخ رج ل فضرحةا، وفضح را ضعةا

،  ووويا هللا خ ةوووا. د: فضسح وووق (،هووووٖٖٖ  )  كنقوووا أبوووؾ رشروووؾر فضس، دمحم بوووؽ دمحم بوووؽ رحسوووؾد، «فضيؾ يوووا ض س كنقوووا »( ٘) 
  (.ٕٜص) فإلسمشارقة -دفر فضج ر    فضسرنقة : فضش شن
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كُب ىذا األثر إخبار من علي بن أيب طالب أنو سيموت على ىذه ا٥بيئة كىذا ُب حكم ا٤برفوع 
األكلْب؟ "  أشقى  من  " أنو قاؿ لعلي بن أيب طالب: متعددة عن النيب  كرد أبسانيد، فقد للنيب 

قاؿ: " الذم يضربك  رسوؿ هللا ن؟ " قاؿ: ال علم يل ايعاقر الناقة. قاؿ: " فمن أشقى اآلخري قاؿ:  
 .(2)-يعِب ٢بيتو  -ىذه من ىذه  فيخضب - كأشار بيده إىل ايفوخو -على ىذه " 

  

                                                           

إسووش ده (: ٔٔٔ/ ٕ) «ردووشا أ سووا»قوو ل فضسح ووق  شووخ  وو  (. ٖٓٚ: )بوونقؼ(،   أ سووا شوو كن ٕٚٗ/ ٔ) «ردووشا أ سووا»( ٔ) 
 . سيئ فضحلظ -وهؾ فبؽ  با ف  خ فضشخ   -شنقػ، ضعةا

 « يا فضب ر  البؽ  جن»ق ل فبؽ  جن     (،ٕٛٛٔ: )بنقؼ(، ٖٚٗ/ ٖ)رنجع س بق «ح بة ض بغؾ  ر جؼ فضر»( ٕ) 
أ سا وروؽ  وابر صو ي   شوا فضظبنفرو  و وؽ   شا  ي سن  بؽ   س ر   ابر  رؽ  ش ها  وضخ  فضظبنفر   أخنجخ  (: ٗٚ/ ٚ)       

س دووو ة »قووو ل فألضبووو ر   ووو  و ،   ووو  رلدوووخ  شوووا أبووو  ي  ووو  بإسوووش د ضووويؽ و شوووا فضبوووزفر بإسوووش د جيوووا وفسووويال بحوووابر فضبووو ب
  ا ج ل  ضخ شؾفها كثيون   وؽ جسوع روؽ ، فضحابر صحةا(: ٛٚ/ ٖ) «فأل  دبر فضرحةحة وش ل رؽ       و ؾف اه 

 . و س ر بؽ ي سن وص ي  فضنور  فضرح بة رش ؼ     رلدخ
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يف َىاقض انديٍ  اآلثار انىاردة عٍ اخلهفاء انراشديٍ: نثانفصم انثا
 واالعتصاو واإليايت:
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 المبحث األول: مسائل نوالض الدٌن

 أنواع من الكفر األصغر:  ذكر فً ما جاء عن أبً بكر المطلب األول:

 :الفرع األول: الطعن فً النسب

كفر ابهلل من تربأ من نسب كإف »سخربة، عن أيب بكر الصديق، أنو قاؿ: عن عبد هللا بن 
 .(1)«دؽ

 .(2)«أبيو، وىو يعلم، فاجلنة عليو حرام غًن  إىل  ادعى  من : كىذا موافق لقوؿ النيب 

 :الفرع الثانً: االنتساب لغٌر األب

ال   نسب فر ابهلل من ادعى على ك»قاؿ: ة، عن أيب بكر الصديق، أنو عن عبد هللا بن سخرب 
 .(3)«يعرؼ 

كا٤بتقرر عند العلماء أف ىذا الكفر ليس كفرا ٨برجا من ا٤بلة، بل كفر دكف كفر، كىو من نكراف 
ء من ذلك النسب الٍب تربأ منو كىذا ىو الكفر ا٤براد، ال الكفر األصل كالنسب حيث إف العبد جا

 .(4)ا٤بخرج من الدين، كُب ىذه اآلاثر ما يدؿ على عظم ىذا األمر كخطورتو

  :األصغراألكبر وأنواع من الكفر  ذكر جاء عن عمر فً المطلب الثانً: ما

 الفرع األول: ترن الصالة

عمر بن اخلطاب  أخربه، أنو دخل على ، سور بن ٨برمةا٤ب أف ، أبيو عن ، ىشاـ بن عركة عن 
٤بن  اإلسبلـ  كال حظ ُب عمر : نعم.  فقاؿ  ،من الليلة الٍب طعن فيها. فأيقظ عمر لصبلة الصبح هنع هللا يضر
 .(1)فصلى عمر، كجرحو يثعب دما الصبلة. ترؾ  

                                                           

  و  بوؽ   صوؼ ، اوهذف إسش د ضوعة،  ابر  دؽ(: ط فضنس ضة ٕٜ٘/ ٔٔ) «ردشا أ سا»ق ل فضذةخ فألرر ؤوط    ( ٔ) 
 . وفضسثش  بؽ فضرب   ضعةا، فضغ ط كثين -وهؾ فبؽ ص ي  فضؾفسظ  -

 (. ٕٖٙٗ: )بنقؼ(، ط فضد ظ رةة ٙ٘ٔ/ ٘) «صحةا فضبخ ر  »( ٕ) 
  و  بوؽ   صوؼ ، وهذف إسش د ضوعةا،  ابر  دؽ(: ط فضنس ضة ٕٜ٘/ ٔٔ) «ردشا أ سا»ق ل فضذةخ فألرر ؤوط    ( ٖ) 

 . وفضسثش  بؽ فضرب   ضعةا، فضغ ط كثين -وهؾ فبؽ ص ي  فضؾفسظ  -
دفر فضكيوو  : فضش شون (،هووؤٙٔ  ) أبوؾ  بووا هللا سوؽة ن بوؽ سوو يا بوؽ ردوونوق فضثوؾر  فضكوؾ  ، «كلدوين سوؽة ن فضثووؾر  »( ٗ) 

 (. ٔٓٔص) م ٖٜٛٔهو  ٖٓٗٔفألوض  : فضظب ة، ضبش ن –بينو  ، فض  سةة
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صبلة عماد الدين، كىي الصلة اليومية بْب العبد كربو، كىي العبادة الٍب شرعت ُب ألف ال
السماء، كىي العبادة الٍب تعمل على أم حاؿ حسب االستطاعة كالقدرة كىي أكؿ ما يسأؿ عنها 

 العبد.

 الفرع الثانً: ترن الحج للمستطٌع عمداً: 

يكن حج فليحج العاـ؛ فإف مل  : من ملعمر بن اخلطابقاؿ قاؿ: ن عبد هللا بن مسيب ع
 (2)يستطع فعاما قاببل حٌب قا٥با ثبلاث؛ فإف مل يستطع، أك يفعل كتبنا ُب يده يهوداي أك نصرانيا

إ٭با ىو من ابب التحذير كالوعيد ٤بن اقَباؼ ىذا الفعل كىو   كىذا األثر ا٤بركم عن عمر 
و مسلم يصلى عليو كيدفن ُب مقابر ترؾ ا٢بج حاؿ االستطاعة، كال يفهم منو التكفّب لو، بل ى

 ا٤بسلمْب.   

 النجوم: النظر فً :ثالثالفرع ال

ٍب  كالبحر،  تعلموا من ىذه النجـو ما هتتدكف بو ُب ظلمة الرب : »عمرعن أيب نضرة، قاؿ: قاؿ 
 .(3)«أمسكوا 

كُب ىذا ٙبذير من الدخوؿ ُب التنجيم كالتخرص كالشعوذة ك٨بالفة أمر هللا، فقد ضل كثّب من 
عمر بن ا٣بطاب  الناس ُب ىذا األمر، كاليـو ٫بن ٕباجة كبّبة لبلستفادة من النجـو كما خلق هللا، ف

 تفيدكم ُب أمور دنياكم.يقوؿ ىنا تعلموا من ىذه النجـو ما  هنع هللا يضر

ُب ىذا األثر بياف من الفاركؽ للحكمة هللا الٍب خلق هللا النجـو من أجلها كىي كما قاؿ 
مىاتو كىاًبلنٍَّجًم ىيٍم يػىٍهتىديكفى )تعاىل:  ، كرد منو على ما يدعيو [ُٕ، ُٔ( { ]النحل: ُٔ}كىعىبلى

   ىذه األفعاؿ. ، كٙبذير ا٤بخاطبْب من الوقوع ُب مثلا٤بنجموف من علم الغيب ابلنظر الكائن فيها

                                                           

(: ٕٕٓ/ ٚ) «جووو رع فألصوووؾل»قووو ل  بوووا فض ووو در فألررووو ؤوط  (،  فأل غسووو  ٖ٘/ ٕ) «روفيوووة يحيووو  -رؾطوووي ر ضوووػ »( ٔ) 
 سش ده صحةا

 ط فضييصي  فضث رةة( ٖٔٙ/ ٘)رنجع س بق «ررش   با فضنزفق»( ٕ) 
رج ضووخ ، وإسووش ده صووحةا(: ٛٛٗ/ ٖ) «زهوون فضلووندوس»قوو ل رح ووق (، ٕٓٗ/٘)رنجووع سوو بق «ررووش  فبووؽ أبوو  شوويبة»( ٖ) 

 . إن صا سس ا أب  رزن  رؽ  سن بؽ فضخظ ب، ث   
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 :: الحلف بغٌر هللاالرابعالفرع 

بػىلىة بن سيحىيم: أىقبىلتي مع زايد عن ير األسدم من ا١بابية جى فقلت ُب كبلمي: ال ، بن حيدى
كاألمانًة! فجعل زايد يبكي كيبكي، فظنػىنَّت أين أتيتي أمرنا عظيمنا، فقلت لو: أكاف ييكرهي ىذا؟ قاؿ: 

 .(1)ىذا إسناد حسن .ا٢بلًف ابألمانًة أشدَّ النَّهي عن  ينهى  عمري  كاف  نعم، 

٤با كاف اب٤بخمص من عسفاف استبق  عمرعبد هللا بن أيب مليكة أنو ٠بع ابن الزبّب ٱبرب، أف ك 
عمر فقاؿ ابن الزبّب: فانتهزت فسبقتو، فقلت: سبقتو كالكعبة، ٍب انتهز فسبقِب،  فسبقهم  الناس، 

فسبقتو، فقلت: سبقتو كالكعبة، ٍب انتهز الثالثة فسبقِب، فقاؿ: سبقتو  فقاؿ: سبقتو كهللا، ٍب انتهزت
أرأيت حلفك ابلكعبة، وهللا لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن ربلف »كهللا، ٍب أانخ، فقاؿ: 

 .(2)«بررأ، فأٍب أك ، احلف ابهلللعاقبتك

عمر بن ال ٯبوز للعبد أف ٰبلف إال ابهلل سبحانو، كال ٯبوز أف ٰبلف بشيء من خلقو، ك 
عمر يقوؿ:   ففي حديث ا٢بلف ابآلابء كغّبىاعن  النيب  م كأنو يستذكر يوما هناىا٣بطاب  اهنع هللا يضر

قاؿ عمر: فوهللا ما حلفت هبا منذ ٠بعت  لفوا آبابئكمقاؿ: يل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إف هللا ينهاكم أف ٙب»
 .(3)«آثرا كال  ذاكرا،  النيب ملسو هيلع هللا ىلص 

نواع من الكفر أ ذكر المطلب الثالث: ما جاء عن علً بن أبً طالب فً
 األكبر واألصغر:

  :النفاق ذكر الفرع األول: فً

اإلٲباف يبدك نقطة  »هللا بن عمرك بن ىند ا١بملي قاؿ: قاؿ علي بن أيب طالب: عن عبد 
، كلما ازداد اإلٲباف ازداد ذلك البياض، فإذا استكمل اإلٲباف ابيض القلب كلو، كإف بيضاء ُب القلب

النفاؽ ليبدك نقطة سوداء ُب القلب، كلما ازداد النفاؽ ازداد السواد، فإذا استكمل النفاؽ اسود 

                                                           

 (. ٜٕ/ٕ)رنجع س بق « روق البؽ كثين   إر مردشا فضل»( ٔ) 
/ ٕ) «صحةا   خ فضدشة وأدضيخ وكؾضةا رذفه  فأل سة» (،  فأل غس  ٛٙٗ/ ٛ)رنجع س بق «ررش   با فضنزفق»( ٕ) 

  (.ٜٕ/ ٓٔ) وفضبي   (، ٕٜٚ٘ٔ) أخنجخ  با فضنزفق: إسش ده صحةا(: ٜٕ٘
 (. ٚٗٙٙ: )بنقؼ(، ط فضد ظ رةة ٕٖٔ/ ٛ) «صحةا فضبخ ر  »( ٖ) 
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القلب كلو، كاًن هللا، لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدٛبوه أبيض، كلو شققتم عن قلب منافق لوجدٛبوه 
 .(1)«أسود

 :الفرع الثانً: ترن الصالة

ا٤برأة  عن معقل ا٣بثعمي، قاؿ: أتى عليا رجل كىو ُب الرحبة فقاؿ: اي أمّب ا٤بؤمنْب ما ترل ُب 
 .(2)«من مل يصل فهو كافر»  تصلي؟ فقاؿ:  ال  

 : التنجٌم والكهانة وادعاء علم الغٌب:الثالثالفرع 

إىل  يسّب  هنع هللا يضر منجم، فلما أراد أف علي بن أيب طالب عن عمر بن حساف، قاؿ: كاف مع 
إف سرت فيها  النهركاف، قاؿ: اي أمّب ا٤بؤمنْب، ال تسر ىذه الساعة الٍب أمرؾ فيها فبلف، فإنك 

أصابك كأصحابك ضر كأذل، كسر ُب الساعة الٍب آمرؾ فيها، فإنك إف سرت فيها ظهرت كظفرت 
قاؿ: إف حسبت علمت. قاؿ: « أتدرم ما ُب بطن ىذا الفرس أذكر ىو أـ أنثى؟»كأصبت فقاؿ: 

ؿ: }إف هللا عنده علم "من صدقك هبذا كذب ابلقرآف، لقد ادعيت علما ما ادعاه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ٍب قا
[ اآلية، أتزعم أنك هتدم للساعة الٍب يصيب النفع من سار فيها؟ كهتدم ّْالساعة{ ]لقماف: 

من صدقك هبذا استغُب عن أف استعاف »للساعة الٍب ٰبيق السوء ٤بن سار فيها؟ "قاؿ: نعم. قاؿ: 
ديتو للساعة الٍب يصيب النفع ابهلل، كينبغي للمقيم أبمرؾ أف يوليك ا٢بمد دكف ربو عز كجل، ألنك ى

من سار فيها، كصرفتو عن الساعة الٍب يصيب السوء من سار فيها، بل نكذبك ك٬بالفك، كنسّب ُب 
ٍب «. اللهم ال طّب إال طّبؾ، كال خّب إال خّبؾ، كال رب غّبؾ»ٍب قاؿ: « . الساعة الٍب هنيتنا فيها

ر مثل الكاىن، كالكاىن مثل الكافر، كالكافر ُب أيها الناس، إ٭با ا٤بنجم مثل الساحر، كالساح»قاؿ: 
كهللا لئن بلغِب أنك نظرت ُب شيء من ىذا ألخلدنك السجن ما بقيت، »ٍب قاؿ: «. النار

                                                           

 (. ٗٓ٘: ص)رنجع س بق «  فأل غس  -فبؽ فضسب رك  -وفضنق  ق  فضزها»( ٔ) 
وإسوش د (: ٚٚ/ ٖ) «ردشا فضل روق البوؽ كثيون   إرو م»ق ل رح ق (، ٙٗ: ص) بقرنجع س «فإليس ن البؽ أب  شيبة»( ٕ) 

  سن إسش د ص ضا
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لو سران ُب الساعة الٍب أمران فيها ا٤بنجم لقاؿ ٍب سار فظفر فقاؿ: " « . كألحرمنك العطاء ما بقيت
 (1)، ما كاف لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص منجم كال لنا بعده "نجم فظفرالناس: سار ُب الساعة الٍب أمره فيها ا٤ب

 والعرافٌن وتصدٌك ألوالهم:لى الكهنة : الذهاب إالرابعالفرع 

نا يؤمن ، فمن أتى كاىالعجم كهاف  إف ىؤالء العرافْب : »علياألسود بن ىبلؿ، قاؿ: قاؿ عن 
 .(2)«ٗبا يقوؿ فقد برئ ٩با أنزؿ هللا على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

أك أتى ، فصدقو ٗبا يقوؿ كاىنامن أتى  : "مأخوذ من قوؿ النيب   عليكىذا القوؿ من 
 ."(3) أك أتى امرأة كىي حائض فقد برئ ٩با أنزؿ هللا على دمحم، امرأة ُب دبرىا

التنبيهات كالتحذيرات الٍب جاء هبا القرآف كالسنة كاآلاثر التحذير كالنهي كالتشديد ُب من أكثر 
تعلقْب ابلذىاب مإتياف الكهاف كالعرافْب كا٤بنجمْب كاحملتالْب، كمع كل ذلك ما يزاؿ الناس إىل اليـو 

 .(4)«عرافا فسألو عن شيء مل تقبل لو صالة أربعٌن ليلة أتى  من  »إليهم، قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

ُب  االلتزاـ ابلشرع كالتمسك ابلنصوص ففيها ا٥بدل كالفبلح كىذا إف دؿ فإ٭با يدؿ على أٮبية
 الدنيا كاآلخرة.

وتعامل الخلفاء الراشدٌن فً ذكر البدعة وذمها وذم أهلها المطلب الرابع: 
 معها:

 :وأهلها الفرع األول: ما جاء عن أبً بكر فً ذم البدعة

 دخل أبو بكر على امرأة من أٞبس يقاؿ ٥با زينب، فرآىا ال تكلمقيس بن أيب حاـز قاؿ:  عن 
تكلم؟ قالوا: حجت مصمتة، قاؿ ٥با، تكلمي، فإف ىذا ال ٰبل، ىذا من عمل  ال  ٥با  ما  فقاؿ: 

ا١باىلية، فتكلمت، فقالت: من أنت؟ قاؿ: امرؤ من ا٤بهاجرين، قالت: أم ا٤بهاجرين؟ قاؿ: من 
                                                           

 (. ٖٕٓٔ/ٗ)رنجع س بق «فض غسة ألب  فضذةخ فألصب  ر »( ٔ) 
 (. ٕٗ/٘)رنجع س بق «ررش  فبؽ أب  شيبة»( ٕ) 
وأبوؾ دفود  و  (، ٜٚٙٛ: )بونقؼ( ٕٔٓ/  ٛ) وفضشد       "فضكبنى"( ٘ٔ: )بنقؼ( ٛ/  ٔ)    "ردياركخ"أخنجخ فضح كؼ ( ٖ) 

( ٕٖٚ/  ٔ) وفضافرر     "ردشاه"( ٖ٘ٔ: )بنقؼ( ٛٚٔ/  ٔ) وفضينرذ     "ج ر خ"( ٜٖٗٓ: )بنقؼ( ٕٔ/  ٗ) "سششخ"
  (.ٜٖٙ: )بنقؼ( ٗٓٗ/  ٔ) وفبؽ ر جخ    "سششخ"( ٙٚٔٔ: )بنقؼ

  (.ٖٕٕٓ: )بنقؼ(، ط فضينكةة ٖٚ/ ٚ) «صحةا رد ؼ»( ٗ) 
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: إنك لسئوؿ، أان أبو بكر، قالت: ما بقاؤان على ىذا األمر قريش، قالت من أم قريش أنت؟ قاؿ
الصاّب الذم جاء هللا بو بعد ا١باىلية؟ قاؿ: بقاؤكم عليو ما استقامت بكم أئمتكم، قالت: كما 
األئمة؟ قاؿ: أما كاف لقومك رءكس كأشراؼ، أيمركهنم فيطيعوهنم: قالت: بلى، قاؿ: فهم أكلئك على 

 .(1)«الناس

ر هني عن األفعاؿ الٍب ال عبادة فيها كال كجو شرعي، فبل فائدة ُب أف ٲبتنع ُب ىذا األث
اإلنساف عن الطعاـ أك الشراب أك التعرض للشمس أك الوقوؼ كالتعذيب فإف هللا غِب عن كل ذلك 
كال فائدة شرعية للعبد ال من حيث التعبد كالتقرب إىل هللا كال من ا١بانب الدنيوم، إ٭با ىو تعذيب 

 .(2)«ىذا نفسو ورآه ديشي بٌن ابنيو تعذيب  إن هللا لغين عن »:  اؿ كقد ق

 :فً ذكر البدعةعمر بن الخطاب  رضً هللا عنهما جاء عن الفرع الثانً: 

ب، كُب ىذا الفرع من أكثر الصحابة الذم شددكا على البدع كا٤ببتدعْب ىو عمر بن ا٣بطا
استشرؼ ُب زمنو ظهور أىل االبتداع كعاقب بعضهم على تقو٥بم كاتباعهم  بياف ٥بذا األمر، فهو 

ٗبثابة صماـ أماف لآلمة، كىو الباب الذم سدىا كأغلقها فما مات فتح ذلك  ، فقد كاف أىواءىم
 كأرضاه. هللا 

 ن االبتداع:أوالً: ما جاء فً الحث على اتباع المرآن والسنة وتر

يقوؿ على منربه: أيها الناس  هنع هللا يضرعمر بن اخلطاب  أيب عبد الرٞبن السلمي قاؿ: ٠بعت عن 
أىوائكم، فإف اإلسبلـ قد خضعت لو رقاب  على  عطفتموه  فبل أعرفن ما  إف ىذا القرآف كبلـ هللا
رىا، كقد كضعت لكم السنن، كمل يَبؾ ألحد مقاال إال أف يكفر عبد عمدا الناس، فدخلوه طوعا كك

 .(3)عينا، فاتبعوا كال تبتدعوا، فقد كفيتم، اعملوا ٗبحكمو، كآمنوا ٗبتشاهبو

                                                           

 ( ٔٗ/٘) «صحةا فضبخ ر  »( ٔ) 
 (. ٔٓٚٙ: )بنقؼ(، ط فضد ظ رةة ٕٗٔ/ ٛ) «صحةا فضبخ ر  »( ٕ) 
فال يرووو م ض ذووو طب    فضذووو ين وفضحسيوووا »وهوووذف فألثووون رنسووو  وؼةوووخ ضووو   كسووو   ووو  ( ٜٓٗ/ٔ) «فضذووونق ة ضآلجووون  »( ٖ) 

 (. ٔ٘/ ٕ) «وفضريش 
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، كىو ما أخذه عن عمر بن ا٣بطاب  اهنع هللا يضراألصل ُب العبادات االتباع كالتوقيف، كىذا ما قرره 
 .(1)«ىذا ما ليس فيو فهو رد أمران  ُب  أحدث   من »حيث قاؿ:  النيب 

 ذم االبتداع والتغلٌظ على أهله:ذكر البدعة و جاء فً ثانٌاً: ما

، إف أخوؼ ما أٚبوؼ عليكم شح مطاع»عن طلحة بن عبيد هللا بن كريز، قاؿ: قاؿ عمر: 
 .(2)«متبع، كإعجاب ا٤برء برأيو، كىي أشدىن كىول  

 ثالثا: توبة المبتدع:

توبة، غّب أصحاب  ذنب  صاحب  لكل  إف  »، قاؿ: هنع هللا يضرعمر بن ا٣بطاب  عن شريح، عن 
 .(3)«، أان منهم برمء كىم مِب برآءاألىواء كالبدع ليس ٥بم توبة

يريد بو أف الغالب على أىل البدع أهنم ال يتوبوف ألف هللا  بن ا٣بطاب  هنع هللا يضر عمركىذا من 
يطمس على قلوهبم فبل يركف ا٢بق كال يهتدكف إليو سبيبل، حاؿ الكافر ا٤بعاند الذم ٱبتم هللا على 

ا من قلبو ك٠بعو كبصره، ال أف ابب التوبة مغلق على كجهو كال تقبل منو التوبة كإف اتب، فإف كثّب 
 ا٤ببتدعة قد يتوبوف كٙبسن توبتهم.

 رابعا: ما ٌهدم الدٌن من االبتداع والنفاق والضالل:

يهدـ الزماف ثبلث: رضواف هللا عليو: " عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرعن زايد بن حدير قاؿ: قاؿ ك 
 .(4)"منافق ابلقرآف، كأئمة مضلوف ك٦بادلة  ضيعة عامل، 

القرآف  أخوؼ ما أٚبوؼ على ىذه األمة قـو يتأكلوف »قاؿ عمر:  عن عبد هللا بن سعد، قاؿ:ك 
 .(5)«أتكيلو غّب  على  

                                                           

 (. ٜٕٚٙ: )بنقؼ(، ط فضد ظ رةة ٗٛٔ/ ٖ) «صحةا فضبخ ر  »( ٔ) 
 ( ٖٓ٘/ٚ) «ررش  فبؽ أب  شيبة»( ٕ) 
 ( ٕٕ/ٔ) «فضدشة البؽ أب    صؼ»( ٖ) 
 ( ٕٓ٘ص) «فأل غس    -فبؽ فضسب رك  -فضزها وفضنق  ق »( ٗ) 
 ( ٖٓ٘/ٚ) «ررش  فبؽ أب  شيبة»( ٘) 
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 مع أهل البدع: عمر بن الخطاب  رضً هللا عنهخامسا: تعامل 

 عمر بن ا٣بطاب، فقالوا: اي أمّب ا٤بؤمنْب، إان لقينا عن السائب بن يزيد أنو قاؿ: أتى إىلك 
، قاؿ: فبينا عمر ذات يـو جالس يغدم الناس اللهم أمكِب منوالقرآف، فقاؿ:  أتكيل  عن  يسأؿ  رجبل 

رايت ذركا فا٢بامبلت إذ جاءه كعليو ثياب كعمامة، فغداه، ٍب إذا فرغ قاؿ: اي أمّب ا٤بؤمنْب، }كالذا
قاؿ عمر: أنت ىو؟ فماؿ إليو كحسر عن ذراعيو، فلم يزؿ ٯبلده حٌب ، [ِكقرا{ ]الذارايت: 

ا ابتغى العلم ، ٍب ليقم خطيبا ٍب ليقل: إف صبيغسقطت عمامتو، ٍب قاؿ: كاٞبلوه حٌب تقدموه ببلده
 (1)،فأخطأ، فلم يزؿ كضيعا ُب قومو حٌب ىلك، ككاف سيد قومو

 سد أبواب االبتداع عن عمر بن الخطاب:سادسا: 

عن ا٤بعركر بن سويد، قاؿ: كنت مع عمر بْب مكة كا٤بدينة، فصلى بنا الفجر، فقرأ: }أمل تر  ك 
كيف فعل ربك{، ك }إليبلؼ قريش{، ٍب رأل أقواما ينزلوف فيصلوف ُب مسجد، فسأؿ عنهم 

، بيعا أنبيائهم  آاثر  ٭با ىلك من كاف قبلكم أهنم اٚبذكا فقاؿ: إ -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقالوا: مسجد صلى فيو النيب 
 .(2)من مر بشيء من ا٤بساجد فحضرت الصبلة فليصل كإال فليمض

 فً ذكر ما لٌس ببدعة: عنه رضً هللا عنه : ما جاءسابعا

ليلة ُب رمضاف  هنع هللا يضرعمر بن ا٣بطاب  خرجت مع »أنو قاؿ:  عبد الرٞبن بن عبد القارم عن 
إىل ا٤بسجد، فإذا الناس أكزاع متفرقوف، يصلي الرجل لنفسو، كيصلي الرجل فيصلي بصبلتو الرىط، 
فقاؿ عمر: إين أرل لو ٝبعت ىؤالء على قارئ كاحد لكاف أمثل، ٍب عـز فجمعهم على أيب بن  

ىذه، كالٍب  البدعة  نعم ل كالناس يصلوف بصبلة قارئهم، قاؿ عمر: كعب، ٍب خرجت معو ليلة أخر 
 .(3)«، يريد آخر الليل، ككاف الناس يقوموف أكلويناموف عنها أفضل من الٍب يقوموف

 ة إىل قسمْب:من ىذا األثر حاكؿ بعض العلماء تقسيم البدع

                                                           

س دوو ة فآلثوو ر فضرووحةحة أو فضرووحةا فضسدووشا رووؽ أقووؾفل فضرووح بة »(، ٙٗٗ/ٔ) « زوو    فضرووح بة أل سووا بووؽ  شبوو »( ٔ) 
 . صحةا(: ٜٚٔ/ ٕ) «وفضي ب يؽ

 (. ٚٓٗ/ٕ)رنجع س بق «ررش   با فضنزفق»( ٕ) 
 ( ٘ٗ/ٖ)، ( ٜٙٓٔ، رقؼ فضحابر: )ب ب  ز  رؽ ق م ررز ن ،كي ب صبل  فضينفوقا ،صحةا فضبخ ر  »( ٖ) 
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بدعة حسنة كبدعة سيئة، كحاكؿ بعضهم تقسيمها إىل أقساـ أخرل، بينما يرل فريق آخر من 
لم يرد البدعة الشرعية ُب كبلمو، بل عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنهالعلماء منع ىذا التقسيم، كأف 

ا١بماعة ُب ا٤بسجد ، كالدليل على ىذا أف صبلة (1)أراد البدعة من حيث اللغة فهي شيء من اإلبداع
للَباكيح كانت ُب زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كخاؼ عليهم أف تفرض فامتنع ملسو هيلع هللا ىلص عنها ٥بذا ا٣بوؼ، فلما مات 

زاؿ ا٣بوؼ كا٤بانع فكاف ُب إحيائها العمل هبا من ابب السنن الٍب ٥با أصل شرعي، كمن  النيب 
 جائزة على االنفراد كعلى ا١بماعة كاألدلة على ذلك كثّبة. صل ُب الصبلة أهناجانب آخر فإف األ

فً ذكر البدعة وذمها وذكر  ما جاء عن علً بن أبً طالبالفرع الثالث: 

 :بعض طوائفها

 أوالً: ما جاء عنه فً ذم البدعة:

األمل  طوؿ  ، فإف إ٭با أخشى عليكم اثنْب: طوؿ األمل، كاتباع ا٥بولعلي بن أيب طالب: "عن 
اآلخرة، كإف اتباع ا٥بول يصد عن ا٢بق، كإف الدنيا قد ارٙبلت مدبرة، كاآلخرة مقبلة، كلكل  ينسي 

كاحدة منهما بنوف، فكونوا من أبناء اآلخرة، كال تكونوا من أبناء الدنيا، فإف اليـو عمل كال حساب، 
 .(2)كغدا حساب كال عمل"

 ثانٌاً: ما جاء فً عمابه ألهل البدع:

هنع هللا يضر حرؽ قوما فبلغ ابن عباس فقاؿ: لو كنت أان مل أحرقهم ألف النيب  علياأف  عكرمة عن 
 .(3).«كلقتلتهم كما قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: من بدؿ دينو فاقتلوه هللا بعذاب  تعذبوا  ال  ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 

أنك  يدعوف  ؿ قيل لعلي إف ىنا قوما على ابب ا٤بسجد عبد هللا بن شريك العامرم عن أبيو قاك 
رهبم فدعاىم فقاؿ ٥بم كيلكم ما تقولوف قالوا أنت ربنا كخالقنا كرازقنا فقاؿ كيلكم إ٭با أان عبد مثلكم  

آكل الطعاـ كما أتكلوف كأشرب كما تشربوف إف أطعت هللا أاثبِب إف شاء كإف عصيتو خشيت أف 

                                                           

فإلبافا    بة ن كسو ل فضذونا وخظون »و (،٘ٙ/ ٔ) رنجع س بق «رنفط فضسديؿةؼ ضسخ ضلة أصح ب فضجحةؼفقيز ل فض»( ٔ) 
 (. ٖٔص)رنجع س بق «فالبيافا

 (. ٙٛص)رنجع س بق «  فأل غس  -فبؽ فضسب رك  -فضزها وفضنق  ق »( ٕ) 
، رقوووؼ فضحوووابر:  موووؼ فضسنكوووا وفضسنكوووا  وفسووويي بي ؼ :بووو ب ،كيووو ب فسووويي بة فضسنكوووابؽ وفضس  روووابؽ وقيووو ض ؼ ،صووحةا فضبخووو ر  ( ٖ) 

(ٕٙ٘ٗ  ،)(ٙ/ٕٖ٘ٚ.)  
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عوا فأبوا فلما كاف الغد غدكا عليو فجاء قنرب فقاؿ قد كهللا رجعوا يقولوف ذلك يعذبِب فاتقوا هللا كارج
الكبلـ فقاؿ أدخلهم فقالوا كذلك فلما كاف الثالث قاؿ لئن قلتم ذلك ألقتلنكم أبخبث قتلة فأبوا إال 
كا ذلك فقاؿ اي قنرب ائتِب بفعلة معهم مركرىم فخد ٥بم أخدكدا بْب ابب ا٤بسجد كالقصر كقاؿ احفر 

فأبعدكا ُب األرض كجاء اب٢بطب فطرحو ابلنار ُب األخدكد كقاؿ إين طارحكم فيها أك ترجعوا فأبوا 
إين إذا رأيت أمرا منكرا أكقدت انرم كدعوت أف يرجعوا فقذؼ هبم فيها حٌب إذا احَبقوا قاؿ 

 .(1)قنربا

لفائدة من األثر ىو بياف أف األصل ُب التعامل مع ا٤ببتدع البياف ٍب العقوبة، كالعقوبة مقدرة ا
على ا٢باكم يرل األنسب لّبدىم عن غيهم، كال ينبغي التساىل مع ا٤ببتدع ُب البدع القطعية الٍب يتفق 

عند بعض العلماء كيرل  العلماء أهنا بدعة ٨بالفة للكتاب أك السنة أك اإلٝباع، أما ما يقاؿ فيو بدعة
بعضهم أهنا ليست ببدعة فهي داخلة ُب ابب االجتهاد كا٣ببلؼ السائع ما دامت معتمدة على دليل 

 .(ٕ)كهللا أعلم

، وعدم اختصاصه بشًء من الدٌن دون الثاً: ما جاء فً اتباعه ث

 الناس:

ىذه  غّب  كتاب نقرؤه إال كتاب هللا   ما عندان»علي هنع هللا يضر:  أبيو قاؿ: قاؿ  إبراىيم التيمي، عن  عن 
، قاؿ: فأخرجها، فإذا فيها أشياء من ا١براحات كأسناف اإلبل، قاؿ: كفيها: ا٤بدينة حـر ما الصحيفة 

، ال يو لعنة هللا كا٤ببلئكة كالناس أٝبعْببْب عّب إىل ثور، فمن أحدث فيها حداث، أك آكل ٧بداث، فعل
القيامة صرؼ كال عدؿ. كمن كاىل قوما بغّب إذف مواليو، فعليو لعنة هللا كا٤ببلئكة كالناس  يقبل منو يـو

كال عدؿ. كذمة ا٤بسلمْب كاحدة، يسعى هبا أدانىم، فمن  أٝبعْب، ال يقبل منو يـو القيامة صرؼ
 (3)«أخفر مسلما فعليو لعنة هللا كا٤ببلئكة كالناس أٝبعْب، ال يقبل منو يـو القيامة صرؼ كال عدؿ.

                                                           

 . وهذف سشا  دؽ: وق ل ر سخ هللا(، ٕٓٚ/ٕٔ)رنجع س بق « يا فضب ر  البؽ  جن»( ٔ) 
قؾف ووا  -فكبوو ا ال فبيووافا » (،ٖٖص) «فضحمووؼ فضجووابن  ب إلذف ووة»و (،ط فض  سةووة ٘٘/ ٖ) «فإلب وو ج  وو  شوون  فضسش وو ج»( ٕ) 

 (. ٕٜص)رنجع س بق «وأس     فضدشة وفضبا ة
 .(ٗ٘ٔ/ٛ)(،  ٖٗٚٙرقؼ فضحابر: )، ب ب إثؼ رؽ كبنأ رؽ رؾفضةخ ،كي ب فضلنف ض ،صحةا فضبخ ر  ( ٖ) 
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قلت لعلي هنع هللا يضر: ىل عندكم شيء من الوحي إال ما ُب كتاب هللا؟ »أيب جحيفة هنع هللا يضر قاؿ:  عن ك 
فلق ا٢ببة كبرأ النسمة، ما أعلمو إال فهما يعطيو هللا رجبل ُب القرآف، كما ُب ىذه   كالذم قاؿ: 

 (1)«الصحيفة. قلت: كما ُب الصحيفة قاؿ: العقل، كفكاؾ األسّب، كأف ال يقتل مسلم بكافر.

فأاته رجل فقاؿ: ما  ، علي بن أيب طالب كنت عند » الطفيل عامر بن كاثلة قاؿ:  أيب عن ك 
، غّب أنو الناس يكتمو  شيئا  ما كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يسر إيل ملسو هيلع هللا ىلص يسر إليك؟ قاؿ: فغضب كقاؿ: كاف النيب 

قاؿ: لعن هللا من لعن كالده، قد حدثِب بكلمات أربع، قاؿ: فقاؿ: ما ىن اي أمّب ا٤بؤمنْب؟ قاؿ: 
 .(2)«كلعن هللا من ذبح لغّب هللا، كلعن هللا من آكل ٧بداث، كلعن هللا من غّب منار األرض

 :رابعاً: ما جاء عنه فً ذكر الرافضة

ُب اي علي سيكوف »، فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: عليعن ابن عباس، قاؿ: كنت عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كعنده 
 .(3)«، فإهنم مشركوفحبنا أىل البيت ٥بم نبز يسموف الرافضة فاقتلوىم ينتحلوف  أمٍب قـو 

عن علي قاؿ: مثلي ُب ىذه األمة كمثل عيسى ابن مرًن، أحبتو طائفة، كأفرطت ُب حبو 
 .(4)طائفة فاقتصدت ُب حبو فنجت كأحبتو  كت، كأبغضتو طائفة، كأفرطت ُب بغضو فهلكت، فهل

 خامساً: ما جاء عنه فً ذكر المدرٌة والرد علٌهم: 

عبد ا٤بلك بن ىاركف بن عنَبة، عن أبيو، عن جده قاؿ: أتى رجل علي بن أيب طالب هنع هللا يضر عن 
قاؿ: أخربين عن القدر؟ قاؿ: ٕبر عميق « ، فبل تسلكوطريق مظلم»فقاؿ: أخربين عن القدر؟ قاؿ: 

قاؿ: ٍب كىل الرجل غّب بعيد ٍب رجع « تكلفو فبل  هللا  سر  »فبل تلجو " قاؿ: أخربين عن القدر؟ قاؿ: 
: إين سائلك عن ثبلث فقاؿ لعلي: ُب ا٤بشيئة األكىل أقـو كأقعد، كأقبض كأبسط فقاؿ لو علي هنع هللا يضر

خصاؿ، كلن ٯبعل هللا لك كال ٤بن ذكر ا٤بشيئة ٨برجا، أخربين: أخلقك هللا تعاىل ٤با شاء، أـ ٤با 
شئت؟ " قاؿ: ال، بل ٤با شاء قاؿ: أخربين، أفتجيء يـو القيامة كما شاء أك كما شئت؟ قاؿ: ال، 

                                                           

 ( ٜٙ/ٗ)(،  ٕٕٛٛ، رقؼ فضحابر: )ب ب  ك ك فألسين، صحةا فضبخ ر  ( ٔ) 
 .( ٗٛ/ٙ)(، ٖٚ٘ٙ، رقؼ فضحابر: )ب كحنقؼ فضذبا ضغين هللا ك  ض  وض ؽ     خب كي ب فألضحةة، ، صحةا رد ؼ( ٕ) 
 وق ل فض يثس     فضسجسع(: ٕٖٕ/ ٖ) «نق  فضبػةة بينكي  أ  دبر فضح ةةك »( ٕٕٗ/ٕٔ) «فضس جؼ فضكبين ض ظبنفر »( ٖ) 

 وإسش ده  دؽ(: ٕ٘/ ٓٔ)
 ( ٓٓٙ/ٕ)رنجع س بق « ز    فضرح بة أل سا بؽ  شب »( ٗ) 
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ت؟ قاؿ: ال، بل كما شاء قاؿ: فليس بل كما شاء، قاؿ: فأخربين، أجعلك كما شاء، أك كما شئ
 (1)"لك ُب ا٤بشيئة شيء قاؿ دمحم بن ا٢بسْب: من خالف ىؤالء خولف بو عن طريق ا٢بق

 سادساً: ما جاء عنه فً ذكر المرجئة وحكمهم:

 (2)بدعة كالشهادة بدعة كاإلرجاء  الوالية بدعة    قاؿ:أنو  عن علي  شريكعن 

 لهم:  المطلب الخامس: ما جاء فً ذكر الخوارج وحكمهم، ولتال علً 

 للخوارج، ولتال علً لهم: الفرع األول: ذكر النبً 

بينا النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقسم، جاء عبد هللا بن ذم ا٣بويصرة التميمي »قاؿ:  ا٣بدرم أيب سعيد عن 
. قاؿ عمر بن ا٣بطاب: دعِب أضرب رسوؿ هللا، فقاؿ: كيلك، من يعدؿ إذا مل أعدؿ فقاؿ: اعدؿ اي

عنقو، قاؿ: دعو فإف لو أصحااب، ٰبقر أحدكم صبلتو مع صبلتو، كصيامو مع صيامو، ٲبرقوف من 
ء، ٍب ينظر ُب نصلو فبل يوجد فيو الرمية، ينظر ُب قذذه فبل يوجد فيو شي من  السهم  ٲبرؽ  الدين كما 

شيء، ٍب ينظر ُب رصافو فبل يوجد فيو شيء، ٍب ينظر ُب نضيو فبل يوجد فيو شيء، قد سبق الفرث 
كالدـ، آيتهم رجل إحدل يديو، أك قاؿ: ثدييو، مثل ثدم ا٤برأة، أك قاؿ: مثل البضعة تدردر، ٱبرجوف 

وأشهد أن عليا قتلهم، وأان ت من النيب ملسو هيلع هللا ىلص، على حْب فرقة من الناس. قاؿ أبو سعيد: أشهد ٠بع
، قاؿ: فنزلت فيو }كمنهم من يلمزؾ ُب معو، جيء ابلرجل على النعت الذي نعتو النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 (3)«الصدقات{

بل ىم ا٣بيابوف »احملكمة قاؿ: من ىؤالء؟ قيل لو: القراء قاؿ:  عليقاؿ: ٤با ٠بع ، عن قتادةك 
قاؿ: فلما قتلهم « عزم هبا ابطل حق  كلمة  »قاؿ: ، قيل: إهنم يقولوف: ال حكم إال هلل، «يابوفالع

كبل كالذم نفسي بيده إف منهم ٤بن ُب »قاؿ رجل: ا٢بمد هلل الذم أابدىم كأراحنا منهم فقاؿ علي: 
 .(1)«كليكونن آخرىم ألصاصا جرادين ،أصبلب الرجاؿ مل ٙبملو النساء بعد

                                                           

 ( ٗٗٛ/ٕ) رنجع س بق «فضذنق ة ضآلجن  »( ٔ) 
 ( ٚٙص) «جزل فضحدؽ بؽ رؾس  فألشي »( ٕ) 
 ( ٚٔ/ٜ) «صحةا فضبخ ر  »( ٖ) 
 ( ٓ٘ٔ/ٓٔ)رنجع س بق «ررش   با فضنزفق»( ٔ) 
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أكثر من اكتول ٕبر ا٢بركرية ا٣بوارج ىو سيدان عثماف كعلي رضي هللا عنهما، كلكن الذم 
كقد عاان كثّبا منهم، كحاكؿ معهم اب٢بجة كالسناف كالدعاء استمر ُب قتا٥بم كحرهبم ىو اإلماـ علي 

د حاكؿ أف يوحد األمة حٌب يتسُب لو ، كقكغّبىا من الوسائل، ككاف يعرفهم أكثر من غّبه 
 القضاء عليهم كلكن األقدار اإل٥بية كانت حائلة من ذلك كهلل ُب أمره حكم.

 الفرع الثانً: فً حكم الخوارج:

قالوا: من ىؤالء اي أمّب ا٤بؤمنْب أكفار ىم؟ قاؿ: ، هنع هللا يضر ا٢بركرية عليقاؿ: ٤با قتل ، ا٢بسنعن 
إف ا٤بنافقْب ال يذكركف هللا إال قليبل كىؤالء يذكركف هللا  »فمنافقوف؟ قاؿ: قيل: « فركا الكفر  من  »

 .(1)«فعموا فيها كصموا، قـو أصابتهم فتنة»قيل: فما ىم؟ قاؿ: « كثّبا

 : ما جاء فً ذكر المصاص وبعض بدعهم: المطلب السادس

 المولف من مخالفة السنة فً الخطبة والتطوٌل فٌها:الفرع األول: 

فصل  قم  ٥بذا  قيل  لو  »من آؿ حـز قاؿ: نظر أبو بكر إىل قاص قد طوؿ، فقاؿ: عن رجل 
 .(2)«ركعتْب، اقرأ فيهما كذا ككذا، ٤بل ذلك

 الفرع الثانً: اشتراط العلم فً كل من ٌبرز لرواٌة المصص:

 .(3)«القرآف فبل يقص على الناس منسوخ  يعلم  مل  من »قاؿ: علي بن أيب طالب  عن 

                                                           

 ( ٓ٘ٔ/ٓٔ)رنجع س بق «ررش   با فضنزفق»( ٔ) 
 ( ٕٕٕ/ٖ)رنجع س بق «ررش   با فضنزفق»( ٕ) 
 ( ٕٕٙص) «  ررظل  أبؾ فضخين -فبؽ وه   -فضج رع »( ٖ) 
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 المبحث الثانً: مسائل االعتصام:

 :ما جاء عن أبً بكر المطلب األول:

، ككاف ٩بن يكتب الوحي، قاؿ: أرسل إيل أبو بكر مقتل -هنع هللا يضر  -زيد بن اثبت األنصارم عن 
أاتين فقاؿ: إف القتل قد استحر يـو اليمامة  أىل اليمامة، كعنده عمر، فقاؿ أبو بكر: إف عمر

ابلناس، كإين أخشى أف يستحر القتل ابلقراء ُب ا٤بواطن، فيذىب كثّب من القرآف، إال أف ٘بمعوه، 
كيف أفعل شيئا مل يفعلو رسول هللا صلى هللا كإين ألرل أف ٘بمع القرآف، قاؿ أبو بكر: قلت لعمر: 

فقاؿ عمر: ىو كهللا خّب، فلم يزؿ عمر يراجعِب فيو حٌب شرح هللا لذلك صدرم،  عليو وسلم؟
كرأيت الذم رأل عمر، قاؿ زيد بن اثبت: كعمر عنده جالس ال يتكلم، فقاؿ أبو بكر: إنك رجل 

فاٝبعو. فوهللا لو   القرآف  فتتبع   -ملسو هيلع هللا ىلص  -شاب عاقل كال نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسوؿ هللا 
كلفِب نقل جبل من ا١بباؿ ما كاف أثقل علي ٩با أمرين بو من ٝبع القرآف. قلت: كيف تفعبلف شيئا 
مل يفعلو النيب ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقاؿ أبو بكر: ىو كهللا خّب، فلم أزؿ أراجعو حٌب شرح هللا صدرم للذم شرح 

صدر أيب بكر كعمر، فقمت: فتتبعت القرآف أٝبعو من الرقاع كاألكتاؼ كالعسب، كصدكر  هللا لو
الرجاؿ، حٌب كجدت من سورة التوبة آيتْب مع خزٲبة األنصارم مل أجدٮبا مع أحد غّبه: }لقد 
جاءكم رسوؿ من أنفسكم عزيز عليو ما عنتم حريص عليكم{ إىل آخرٮبا. ككانت الصحف الٍب ٝبع 

 .(1)«توفاه هللا، ٍب عند حفصة بنت عمرف عند أيب بكر حٌب توفاه هللا، ٍب عند عمر حٌب فيها القرآ

، كلكن ٤با من أف يعمل عمبل مل يعملو النيب  ُب ىذا األثر داللة على خوؼ الصديق 
رأل أف الشرع ٰبث على حفظ الدين، كأف ا٤براد ٝبع القرآف ا٤بفرؽ ُب األلواح كالكتب ُب مكاف 

هللا صدره للحق. فا٤بستفاد من األثر أف ٰبرص العبد على التمسك ابلنص القرآين كالنبوم  كاحد شرح
 كال ٰبيد عنو كما فعل أبو بكر كا٣بلفاء من بعده.

                                                           

بووو ب قؾضوووخ } ض وووا جووو لكؼ رسوووؾل روووؽ أرلدووومؼ  زقوووز   ةوووخ رووو   شووويؼ  ووونقص   وووةمؼ ، كيووو ب فضيلدوووين، صوووحةا فضبخووو ر  ( ٔ) 
 (. ٔٚ/ ٙ) (،ٕٓٗٗ، رقؼ فضحابر: )ب ضسؤرشيؽ رؤوف ر ةؼ {
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 :المطلب الثانً: ما جاء عن عمر

 الفرع األول: ما جاء عنه فً التمسن بالسنة والحث على اتباعها: 

٠بع خطبة عمر اآلخرة حْب جلس على ا٤بنرب، كذلك الغد من »أنس بن مالك هنع هللا يضر: أنو  عن 
يتكلم، قاؿ: كنت أرجو أف يعيش رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ال  صامت  يـو توُب النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فتشهد كأبو بكر 

تعاىل قد جعل بٌن  إن هللا، فحٌب يدبران، يريد بذلك أف يكوف آخرىم، فإف يك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص قد مات
، كإف أاب بكر صاحب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اثين اثنْب، فإنو أكىل أظهركم نورا هتتدون بو ىدى هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص

ا٤بسلمْب أبموركم، فقوموا فبايعوه، ككانت طائفة منهم قد ابيعوه قبل ذلك ُب سقيفة بِب ساعدة، 
قاؿ الزىرم، عن أنس بن مالك: ٠بعت عمر يقوؿ أليب بكر يومئذ: « نرب،ككانت بيعة العامة على ا٤ب

(1)اصعد ا٤بنرب فلم يزؿ بو حٌب صعد ا٤بنرب، فبايعو الناس عامة
. 

، القرآف بو  أمركم  أما بعد، فإين كنت آمركم ٗبا »عن قتادة، قاؿ: كتب عمر إىل أيب موسى: ك 
كأهناكم عما هناكم عنو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كآمركم ابتباع الفقو كالسنة، كالتفهم ُب العربية، فإذا رأل أحدكم رؤاي 

 .(2)«فقصها على أخيو، فليقل: خّب لنا كشر ألعدائنا

 الفرع الثانً: ما جاء فً ترن االجتهاد تغلٌباً لالتباع:

 عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضراؿ: "جلست إىل شيبة بن عثماف فقاؿ يل: جلس عن أيب كائل، ق
، لقد ٮبمت أف ال أدع ُب الكعبة صفراء كال بيضاء إال قسمتها بْب الناس٦بلسك ىذا " فقاؿ يل: 

يقتدل  ، قاؿ: ٮبا أكرب أف «يس ذلك إليك، قد سبقك صاحباؾ فلم يفعبل ذلكل»قاؿ قلت لو: 
 .(3)هبما 

                                                           

 (. ٔٛ/ ٜ)(،  ٖٜٚٙ) ، رقؼ فضحابر:فالسيخبلفب ب ، كي ب فأل م م، صحةا فضبخ ر  ( ٔ) 
وى أصوح ب فضشبو  صو   هللا فض ييوق رروش  جو رع ضليو »قو ل دمحم  مةسو   و   (،ٖٕٔ/ ٔٔ) «ج رع ر سن بوؽ رفشوا»( ٕ) 

 رش ظع(: ٜٓٔ/ ٖٙ) «  ةخ وس ؼ
إسوووش ده (: ط فضنسووو ضة ٕٓٔ/ ٕٗ) «ردوووشا أ سوووا»قووو ل شووو ي  فألررووو ؤوط  ووو   (،ٙٙٗ/ ٙ) «رروووش  فبوووؽ أبووو  شووويبة»( ٖ) 

 صحةا     شنط فضذةخيؽ
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 والخلفاء الراشدٌن: الفرع الثالث: ما جاء فً اتباع النبً 

، عمر بن اخلطابعن عكرمة بن خالد، أف حفصة، كابن مطيع، كعبد هللا بن عمر كلموا 
قالوا: نعم، ، «أكلكم على ىذا الرأم؟»ق؟ قاؿ: فقالوا: لو أكلت طعاما طيبا كاف أقول لك على ا٢ب

، فإف تركت جادهتم مل ا١بادة على  صاحيب  قد علمت أنو ليس منكم إال انصح، كلكِب تركت »قاؿ: 
 .(1)فما أكل عامئذ ٠بنا كال ٠بينا حٌب أحيي الناسقاؿ: كأصاب الناس سنة، « أدركهما ُب ا٤بنزؿ

فأاته أشراؼ أىل  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرحججت مع »قاؿ:  -عن حارثة ىو ابن مضرب ك 
رقيقا كدكااب فخذ من أموالنا صدقة تطهران كتكوف لنا زكاة.  أصبنا  إان  الشاـ فقالوا: اي أمّب ا٤بؤمنْب، 

 .(2)«ذاف كاان قبليىذا شيء مل يفعلو اللفقاؿ: 

 ابتباع من قبلو كىو النيب  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضركىنا يظهر كذلك االلتزاـ من أمّب ا٤بؤمنْب 
ىاْ   )كأبو بكر الصديق، كىذا ىو االعتصاـ الذم حث هللا عليو ُب كتابو، قاؿ تعاىل ًُ ِثَحۡجِم  َوٱۡعتَِص

ُٗعب ًِ ِ َج  . [133]آل عمران:  (ٱَّللَّ

 :المطلب الثالث: ما جاء عن علً بن أبً طالب

، كأف شهدت عثماف كعليا رضي هللا عنهما، كعثماف ينهى عن ا٤بتعةمركاف بن ا٢بكم قاؿ:  عن 
النيب صلى هللا  سنة  ألدع  كنت  ما  نهما، فلما رأل علي أىل هبما: لبيك بعمرة كحجة، قاؿ: ٯبمع بي

 .(3)«عليو كسلم لقوؿ أحد

كاف عثماف بن عفاف كغّبه من الصحابة ينهى عن ا١بمع بْب العمرة كا٢بج كأقرب األدلة الٍب 
كا أف ا١بمع بينهما كاف خاصا رأكىا ىو ا٣بوؼ من خلو الكعبة من ا٢بجاج كا٤بعتمرين، أك أهنم رأ

أنو عاـ  ، فهو اجتهاد منهم، كلكن األصل ُب فعل النيب بتلك ا٢بجة الٍب كانت مع النيب 

                                                           

/ ٖٔ) «ة رح  ووو فضسظ ضووو  فض  ضةووو»قووو ل فبوووؽ  جووون فض دووو بلر  ر سوووخ هللا  ووو  (: ٖٕٕ/ ٔٔ) «جووو رع ر سووون بوووؽ رفشوووا»( ٔ) 
 . وإسش ده صحةا رج ضخ ك  ؼ ث   (: ٕٖٕ

 وابر (: ط فضنسو ضة ٖٖٗ/ ٔ) «ردوشا أ سوا»ق ل  شخ فألررو ؤوط ر سوخ هللا  و  ، ط فضنس ضة( ٕٖٗ/ٔ) «ردشا أ سا»( ٕ) 
 .صحةا

 .(ٕٗٔ/ٕ) ب ب فضيسيع وفإلقنفن وفإل نفد ب ضحج و دخ فضحج ضسؽ ضؼ يمؽ ر خ ها ، ، كي ب فضحجصحةا فضبخ ر  ( ٖ) 
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ا٢بج  ُب  العمرة  دخلت ": لسراقة ُب ىذه القضية لؤلمة، ما مل يرد دليل التخصيص، كلذلك قاؿ 
 .(1)"إىل يـو القيامة 

 

                                                           

 (. ٕٖٜ: )بنقؼ(،   بذ ر ٜٕ٘/ ٕ) «سشؽ فضينرذ »( ٔ) 
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 المبحث الثالث: مسائل اإلمامة:

البٌعة فً سمٌفة بنً  عنوما جاء  ،بالخالفة أحمٌة أبً بكرالمطلب األول: 
 :ساعدة

 الفرع األول: خالفة أبً بكر الصدٌك:

كنت أقرئ رجاال من ا٤بهاجرين، منهم عبد الرٞبن بن عوؼ، فبينما أان »ابن عباس قاؿ:  عن 
ُب آخر حجة حجها، إذ رجع إيل عبد الرٞبن فقاؿ:  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرىو عند ُب منزلو ٗبُب، ك 

، فقاؿ: اي أمّب ا٤بؤمنْب، ىل لك ُب فبلف؟ يقوؿ: لو قد مات  لو رأيت رجبل أتى أمّب ا٤بؤمنْب اليـو
 إف عمر لقد ابيعت فبلان، فوهللا ما كانت بيعة أيب بكر إال فلتة فتمت، فغضب عمر، ٍب قاؿ: إين

شاء هللا لقائم العشية ُب الناس، فمحذرىم ىؤالء الذين يريدكف أف يغصبوىم أمورىم. قاؿ عبد 
الرٞبن: فقلت: اي أمّب ا٤بؤمنْب ال تفعل، فإف ا٤بوسم ٯبمع رعاع الناس كغوغاءىم، فإهنم ىم الذين 

نك كل مطّب، كأف يغلبوف على قربك حْب تقـو ُب الناس، كأان أخشى أف تقـو فتقوؿ مقالة يطّبىا ع
ال يعوىا، كأف ال يضعوىا على مواضعها، فأمهل حٌب تقدـ ا٤بدينة، فإهنا دار ا٥بجرة كالسنة، فتخلص 
أبىل الفقو كأشراؼ الناس، فتقوؿ ما قلت متمكنا، فيعي أىل العلم مقالتك، كيضعوهنا على 

و اب٤بدينة. قاؿ ابن عباس: مواضعها، فقاؿ عمر: أما كهللا إف شاء هللا ألقومن بذلك أكؿ مقاـ أقوم
الركاح حْب زاغت الشمس، حٌب  فقدمنا ا٤بدينة ُب عقب ذم ا٢بجة، فلما كاف يـو ا١بمعة عجلنا

أجد سعيد بن زيد بن عمرك بن نفيل جالسا إىل ركن ا٤بنرب، فجلست حولو ٛبس ركبٍب ركبتو، فلم 
يد بن عمرك بن نفيل: ليقولن أنشب أف خرج عمر بن ا٣بطاب، فلما رأيتو مقببل، قلت لسعيد بن ز 

العشية مقالة مل يقلها منذ استخلف، فأنكر علي كقاؿ: ما عسيت أف يقوؿ ما مل يقل قبلو، فجلس 
عمر على ا٤بنرب، فلما سكت ا٤بؤذنوف قاـ، فأثُب على هللا ٗبا ىو أىلو، ٍب قاؿ: أما بعد، فإين قائل 

يدم أجلي، فمن عقلها ككعاىا فليحدث هبا  لكم مقالة قد قدر يل أف أقو٥با، ال أدرم لعلها بْب
حيث انتهت بو راحلتو، كمن خشي أف ال يعقلها فبل أحل ألحد أف يكذب علي: إف هللا بعث دمحما 

رجم رسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص اب٢بق، كأنزؿ عليو الكتاب، فكاف ٩با أنزؿ هللا آية الرجم، فقرأانىا كعقلناىا ككعيناىا، 
، فأخشى إف طاؿ ابلناس زماف أف يقوؿ قائل: كهللا ما ٪بد آية الرجم ُب كتاب  كرٝبنا بعدههللا ملسو هيلع هللا ىلص

هللا، فيضلوا بَبؾ فريضة أنز٥با هللا، كالرجم ُب كتاب هللا حق على من زىن إذا أحصن من الرجاؿ 
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قامت البينة أك كاف ا٢ببل أك االعَباؼ، ٍب إان كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب هللا: أف ال كالنساء، إذا 
ترغبوا عن آابئكم، فإنو كفر بكم أف ترغبوا عن آابئكم، أك إف كفرا بكم أف ترغبوا عن آابئكم. أال ٍب 

: عبد هللا كرسولو. ٍب إنو بلغِب إف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ال تطركين كما أطرم عيسى ابن مرًن، كقولوا
أف قائبل منكم يقوؿ: كهللا لو مات عمر ابيعت فبلان، فبل يغَبف امرؤ أف يقوؿ: إ٭با كانت بيعة أيب 
بكر فلتة كٛبت، أال كإهنا قد كانت كذلك، كلكن هللا كقى شرىا، كليس منكم من تقطع األعناؽ إليو 

ا٤بسلمْب فبل يبايع ىو كال الذم ابيعو، تغرة أف  مثل أيب بكر، من ابيع رجبل عن غّب مشورة من
يقتبل، كإنو قد كاف من خربان حْب توَب هللا نبيو ملسو هيلع هللا ىلص أف األنصار خالفوان، كاجتمعوا أبسرىم ُب سقيفة 
بِب ساعدة، كخالف عنا علي كالزبّب كمن معهما، كاجتمع ا٤بهاجركف إىل أيب بكر، فقلت أليب بكر: 

ر انطلق بنا إىل إخواننا ىؤالء من األنصار، فانطلقنا نريدىم، فلما دنوان منهم، لقينا منهم اي أاب بك
، فقاال: أين تريدكف اي معشر ا٤بهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا  رجبلف صا٢باف، فذكرا ما ٛباىل عليو القـو

 لنأتينهم، فانطلقنا ىؤالء من األنصار، فقاال: ال عليكم أف ال تقربوىم، اقضوا أمركم، فقلت: كهللا
سقيفة بِب ساعدة، فإذا رجل مزمل بْب ظهرانيهم، فقلت: من ىذا؟ فقالوا: ىذا سعد  حٌب أتيناىم ُب

بن عبادة، فقلت: ما لو؟ قالوا: يوعك، فلما جلسنا قليبل تشهد خطيبهم، فأثُب على هللا ٗبا ىو 
أنتم معشر ا٤بهاجرين رىط، كقد دفت دافة أىلو، ٍب قاؿ: أما بعد، فنحن أنصار هللا ككتيبة اإلسبلـ، ك 

من قومكم، فإذا ىم يريدكف أف ٱبتزلوان من أصلنا، كأف ٰبضنوان من األمر، فلما سكت أردت أف 
أتكلم، ككنت زكرت مقالة أعجبتِب أريد أف أقدمها بْب يدم أيب بكر، ككنت أدارم منو بعض ا٢بد، 

كرىت أف أغضبو، فتكلم أبو بكر فكاف ىو فلما أردت أف أتكلم، قاؿ أبو بكر: على رسلك، ف
أحلم مِب كأكقر، كهللا ما ترؾ من كلمة أعجبتِب ُب تزكيرم، إال قاؿ ُب بديهتو مثلها أك أفضل منها 
حٌب سكت، فقاؿ: ما ذكرًب فيكم من خّب فأنتم لو أىل، كلن يعرؼ ىذا األمر إال ٥بذا ا٢بي من 

لكم أحد ىذين الرجلْب، فبايعوا أيهما شئتم، فأخذ  قريش، ىم أكسط العرب نسبا كدارا، كقد رضيت
بيدم كبيد أيب عبيدة بن ا١براح، كىو جالس بيننا، فلم أكره ٩با قاؿ غّبىا، كاف كهللا أف أقدـ 
فتضرب عنقي، ال يقربِب ذلك من إٍب، أحب إيل من أف أأتمر على قـو فيهم أبو بكر، اللهم إال أف 

 أجده اآلف. فقاؿ قائل من األنصار: أان جذيلها احملكك، تسوؿ إيل نفسي عند ا٤بوت شيئا ال
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كعذيقها ا٤برجب، منا أمّب، كمنكم أمّب، اي معشر قريش. فكثر اللغط، كارتفعت األصوات، حٌب 
ابيعتو  ٍب  فرقت من االختبلؼ، فقلت: ابسط يدؾ اي أاب بكر، فبسط يده فبايعتو، كابيعو ا٤بهاجركف 

بن عبادة، فقاؿ قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، فقلت: قتل هللا سعد األنصار. كنزكان على سعد  
بن عبادة، قاؿ عمر: كإان كهللا ما كجدان فيما حضران من أمر أقول من مبايعة أيب بكر، خشينا إف 
فارقنا القـو كمل تكن بيعة: أف يبايعوا رجبل منهم بعدان، فإما ابيعناىم على ما ال نرضى، كإما ٬بالفهم 

وف فساد، فمن ابيع رجبل على غّب مشورة من ا٤بسلمْب، فبل يتابع ىو كال الذم ابيعو، تغرة أف فيك
 .(1)«يقتبل.

 الفرع الثانً: التزام اإلمام بالنص:

مّباثها من النيب صلى هللا  تسألو  أف فاطمة عليها السبلـ أرسلت إىل أيب بكر: »عائشة :  عن ك 
لو ملسو هيلع هللا ىلص، تطلب صدقة النيب ملسو هيلع هللا ىلص الٍب اب٤بدينة كفدؾ، كما بقي من ، فيما أفاء هللا على رسو عليو كسلم

ٟبس خيرب، فقاؿ أبو بكر: إف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ال نورث، ما تركنا فهو صدقة، إ٭با أيكل آؿ دمحم 
كهللا ال أغّب شيئا من صدقات النيب  من ىذا ا٤باؿ يعِب ماؿ هللا ليس ٥بم أف يزيدكا على ا٤بأكل كإين

فتشهد علي ٍب ملسو هيلع هللا ىلص، الٍب كانت عليها ُب عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كألعملن فيها ٗبا عمل فيها رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
حقهم، فتكلم أبو بكر قاؿ: إان قد عرفنا اي أاب بكر فضيلتك، كذكر قرابتهم من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ك 
 .(2)«فقاؿ: كالذم نفسي بيده، لقرابة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحب إيل أف أصل من قرابٍب

 الفرع الثالث: مباٌعة علً بن أبً طالب ألبً بكر الصدٌك:

: افتح الباب أدخل عليك. فقاؿ: أتى عثماف هنع هللا يضر فقاؿ أنو سعد بن أيب كقاص عن ك 
اي أاب ا٢بسن ىل لك ُب أمر ٘بمع ». فأتى عليا هنع هللا يضر كىو جالس ُب ا٤بسجد فقاؿ: إيلمكانك أحب 

هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كسلفك، كأمّب ا٤بؤمنْب،  رسوؿ  كخًب  كابن عمتك، ، بو أمر الدنيا كاآلخرة؟ إف ابن عمك

                                                           

 . ط فضد ظ رةة( ٛٙٔ/ٛ) «صحةا فضبخ ر  »( ٔ) 
 . ط فضد ظ رةة( ٕٓ/٘) «صحةا فضبخ ر  »( ٕ) 
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فقاـ إليو دمحم بن ، ض معوفنه، «بيعتو ُب عنقك تنهض إليو فتنهى عنو الناس، فإف غلبوؾ جاىدهتم
 .(1)"كقاؿ: لست من ىذا ُب شيء، أيب بكر كرجل آخر فساراه كأجلساه، فجلس

 :المطلب الثانً: فً وجوب طاعة والة األمور

 :الفرع األول: ما جاء عن أبً بكر

بن سّبين، قاؿ: كاف أبو بكر كعمر أيخذاف على من دخل ُب اإلسبلـ فيقوالف: ا دمحم عن
ال تشرؾ بو شيئا، كتصلي الصبلة الٍب افَبض هللا عليك لوقتها، فإف ُب تفريطها ا٥بلكة،  تؤمن ابهلل»

وىل هللا  دلن  وتطيع  وتسمع  كتؤدم زكاة مالك طيبة هبا نفسك، كتصـو رمضاف، كٙبج البيت، 
 .(2)«تعمل هلل كال تعمل للناس»قاؿ: كزاد رجبل مرة:  -، «األمر

فيجتمع إليو ، يبايع الناس بعد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كىو   بكر  أابابن العفيف، قاؿ: رأيت عن ك 
، فيبايعهم، ؟ فيقولوف: نعمتبايعوين على السمع والطاعة هلل ولكتابو مث لألمًنالعصابة فيقوؿ: 

، ٍب أتيتو فقلت، فتعلمت شرطو الذم شرط على الناس، حملتلم أك فوقوفقمت عنده ساعة كأان يومئذ ا
، فصعد ُب البصر ٍب صوبو، قلت: أان أابيعك على السمع كالطاعة هلل كلكتابو ٍب لؤلمّب، كبدأتو

 .(3)كرأيت أين أعجبتو رٞبو هللا

 الفرع الثانً: ما جاء عن عمر

إين ال أدرم لعلي أف ال ألقاؾ ، : اي أاب أميةهنع هللا يضر عمر، قاؿ: قاؿ يل هنع هللا يضر  سويد بن غفلةعن 
حرمك  وإن  ، إن ضربك فاصرب، فا٠بع كأطع كإف أمر عليك عبد حبشي ٦بدع، بعد عامي ىذا

 .(4)"فال تفارق اجلماعة، ودمي دون ديين، وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل: مسع وطاعة، فاصرب 

                                                           

 (. ٕٕٛٔ/ٗ)رنجع س بق «ك رقخ فضسابشة البؽ شبة»( ٔ) 
 ( ٖٖٓ/ٔٔ)رنجع س بق «ج رع ر سن بؽ رفشا»( ٕ) 
 ( ٕٕ٘/ٛ) رنجع س بق «فضدشؽ فضكبنى ض بي   »( ٖ) 
شخروةة  سون بوؽ فضخظو ب درفسوة ر ايوة  و  فضسنوقو   فضوؾفرد   و  »قو ل رح وق (، ٗٗ٘/ٙ) «ررش  فبؽ أب  شويبة»( ٗ) 

 . صحةا رؽ طنقق فضخبلل(: ٔٚ٘/ ٕ) «وسة سيخ فإلدفرقة رض  هللا  شخ
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رضيت وفيما   فيما  أابيعك  : عن بشر بن قحيف، عن عمر، قاؿ: أاته رجل فبايعو فقاؿك 
 (1)«ال بل فيما استطعت»كرىت، فقال عمر: 

من شركط الطاعة القدرة كاالستطاعة، كىي شرط ُب كل األعماؿ، فبل يكلف هللا نفسا إال 
 كسعها.

كاف إذا استعمل عامبل كتب ُب عهده: كا٠بعوا   هنع هللا يضراخلطاب   عمر بنعن دمحم بن سّبين أف ك 
: ا٠بعوا لو كأطيعوا كأعطوه فيكم، فاستعمل حذيفة على ا٤بدائن، ككتب ُب عهده عدؿ  ما  كأطيعوا  لو 

، فاستقبلوه فإذا ىو على ٞبار مؤكف، كُب يده عرؽ أيكلو، فقرأ عليهم عهده كتاب عمر ما سألكم
، قالوا لو: ما حاجتك فإف أمّب ا٤بؤمنْب مل يكتب إلينا ٗبثل ما كتب إلينا فيك قاؿ: حاجٍب أف هنع هللا يضر

تطعموين من ا٣ببز ما دمت فيكم، كتعلفوا ٞبارم، ك٘بمعوا خراجكم، فلما انقضى عملو دخل إىل 
رآه ُب تلك ا٤بدينة، فلما بلغ عمر قدكمو قعد لو ُب الطريق لينظر كيف حالو ٩با فارقو عليو؟ فلما 

 .(2)ا٢باؿ اعتنقو، كقاؿ: أنت أخي كأان أخوؾ، أنت أخي كأان أخوؾ"

 :الفرع الثالث: ما جاء عن علً بن أبً طالب

، فبل تقبل صبلة إال إبٲباف إف اإلسبلـ ثبلث أاثُب: اإلٲباف كالصبلة كا١بماعة،عن علي قاؿ: "
 .(3)اإلسبلـ من عنقو" ربقة  خلع   كمن فارؽ ا١بماعة قيد شرب فقد، كمن آمن صلى كمن صلى جامع

، فبل تقبل صبلة إال اإلٲباف ثبلث أاثُب: اإلٲباف، كالصبلة، كا١بماعةإف   عن علي هنع هللا يضر قاؿ: "ك 
جامع، كمن فارؽ ا١بماعة قيد شرب خلع رقبة اإلسبلـ عن  صلى  كمن  ُب اإلٲباف، فمن آمن صلى، 

 .(4)عنقو "

برمح كال يضرب بسيف كال  يطعن  فبل  من أدرؾ ذلك الزماف »عن علي بن أيب طالب، قاؿ: 
 .(1)«يـر ٕبجر، كاصربكا فإف العاقبة للمتقْب

                                                           

 (. ٙ٘ٔ/ٙ)رنجع س بق «فضظب    فضكبنى ط دفر ص در»( ٔ) 
 (. ٜٗٔ: ص)رنجع س بق «فضزها أل سا بؽ  شب »( ٕ) 
 (. ٓٚٔ/ٙ)رنجع س بق «ررش  فبؽ أب  شيبة»( ٖ) 
  (.ٗٗص)رنجع س بق «فإليس ن البؽ أب  شيبة»( ٗ) 
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عليكم لتفرقكم عن حقكم كاجتماعهم  إين ال أرل ىؤالء القـو إال ظاىرين: »قاؿ عليعن ك 
فإذا كاف عليكم إماـ يعدؿ ُب ، كإنو ٱبطئ كيصيب، كإف اإلماـ ليس يشاؽ سفره، على ابطلهم

برا  كاف  فإف  ، ف الناس ال يصلحهم إال إماـ بر أك فاجركإ، الرعية كيقسم ابلسوية فا٠بعوا لو كأطيعوا
كإنكم ستعرضوف ، كإف كاف فاجرا عبد فيو ا٤بؤمن ربو كعمل فيو الفاجر إىل أجلو، فللراعي كللرعية 

كال تربءكا من ديِب فإين على ، فمن سبِب فهو ُب حل من سيب، كعلى الرباءة مِب، على سيب
 (2)«اإلسبلـ

 (3)«صرار لسمعت لو وأطعت إىل  عثمان  لو سًنين »: علي هنع هللا يضرعن ك 

عن مصعب بن سعد، قاؿ: قاؿ علي بن أيب طالب عليو السبلـ كلمات أصاب فيهن ا٢بق، ك 
فإذا فعل ذلك فحق على الناس أف  ٗبا أنزؿ هللا كأف يؤدم األمانة ٰبكم  أف  اإلماـ  ٰبق على »قاؿ: 

 .(4)«يسمعوا لو، كيطيعوا كٯبيبوه إذا دعا

  

                                                           

دمحم بووؽ  سوونو بووؽ : فضسؤضوو ، رجسووؾا ؼةووخ ررووشل   أبوو  ج لوون فبووؽ فضبخيوون  و  (،ٖٙٗ/ٚ) «يبةررووش  فبووؽ أبوو  شوو»( ٔ) 
: فضظب وة، ضبشو ن –دفر فضبذو  ن فالسوبلرةة : فضش شون، ربي  س ا فضابؽ جونفر: فضسح ق [،هؤٕ٘: وضا   م] فضبخين  فضنزفز

 (. ٖٗٔ/ٔ) ٔ:  اد فألجزفل، م ٕٔٓٓ -هو ٕٕٗٔ، فالوض 
 ( ٖٙٗ/ٚ) «شيبةررش  فبؽ أب  »( ٕ) 
قو ل أ سوا (، ٜٛ/ٔ) رو  بوذكن روؽ رافروة فض وؾم روؽ أصوح ب فضشبو  صو   هللا   ةوخ و سو ؼ: بو ب، فضليؽ ضشعةؼ بؽ  سو د( ٖ) 

أخنجوخ فضخوبلل روؽ . صوحةا(: ٚٓ٘/ ٜ) «رؾسؾ ة رح سؽ فإلسبلم ورد شب    فض ئو م»أبؾب ورخبة رؽ فضب  ثيؽ    
كبلهسو   وؽ ؛ روؽ طنقوق فبوؽ ر وا ( ٖٕ٘/ ٚ) وفبوؽ أبو  شويبة(، ٜٛ /ٔ) وفضسونوز  (، ٗٔٗ) طنقق أ سوا  وؽ وكةوع

 وهؾ صحةا؛ -رض  هللا  شخ  - ؽ دمحم بؽ     ،  ؽ أب  ي   ،  ؽ أبةخ، سؽة ن
(: ٛٙ/ ٕ) «فضرووحةا فضسدووبؾر رووؽ فضيلدووين ب ضسوويثؾر»قوو ل  مسووت بذووين  وو  (، ٕٔص) «فألرووؾفل ض   سووؼ بووؽ سووبلم»( ٗ) 

 . رج ضخ ث    وسشاه صحةا
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 :اآلثار انىاردة عٍ اخلهفاء انراشديٍ يف انفضائمانفصم انرابع:  
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 حابة:فضل أبً بكر الصدٌك على الصالمبحث األول: 

 األول: مكانة أبً بكر فً اإلسالمالمطلب 

 :أبو بكر الفرع األول: أفضل األمة بعد النبً 

، قلت: : أم الناس خّب بعد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ قاؿ: أبو بكرقلت أليب عن دمحم ابن ا٢بنفية قاؿ:
أان إال رجل من  عثماف، قلت: ٍب أنت؟ قاؿ: ما يقوؿ  أف  كخشيت  ٍب من؟ قاؿ: ٍب عمر، 

 .(1)ا٤بسلمْب

 للخالفة: له المؤهلةخصاله الفرع الثانً: 

ألست أكؿ من  أيب بكر قاؿ: من أحق هبذا األمر مُب؟ عن  الناس  أبطأ  ٤با  قاؿ:  عن أيب نضرة 
 .(2)–ملسو هيلع هللا ىلص  -صلى؟ ألست ألست؟ قاؿ فذكر خصاال فعلها مع النيب، 

 إلى اإلسالم: بكر الفرع الثالث: أسبمٌة أبً

قد »عن أيب سعيد ا٣بدرم هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ أبو بكر: لعلي بن أيب طالب رضي هللا عنهما: 
، قاؿ: فمد يده فبايعو، رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص خليفة  اي  صدقت  قاؿ: « علمت أين كنت ُب ىذا األمر قبلك

 (3)كنت ُب ىذا األمر قبلك؟ قاؿ: فمد يده فبايعو "  فلما جاء الزبّب رٞبو هللا قاؿ: " أما علمت أين

 المطلب الثانً: مكانة أبً بكر الصدٌك عند عمر بن الخطاب:

 الفرع األول: إٌمان أبً بكر الصدٌك:

 .(4)"إٲباف أيب بكر إبٲباف أىل األرض لرجح هبم كزف  لو "يقوؿ:  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرعن 

 سٌد الصحابة أبو بكر الصدٌك:الفرع الثانً: 

«. سيدان كأعتق  سيدان،  أبو بكر »عمر يقوؿ:  عبد هللا رضي هللا عنهما قاؿ: كاف عن جابر بن 
 (1)يعِب ببلال.

                                                           

  كح يق فضبغ ( ٕٖٗٔ/ٖ)  ز  أبؾ بمن فضرابق، كي ب  ز    فضرح بة، ب ب: صحةا فضبخ ر  » (ٔ) 
 ط فضخ رج ( ٙٙٔ/ٖ)رنجع س بق «فضظب    فضكبنى »( ٕ) 
 ( ٜٛٚٔ/ٗ) «فضذنق ة ضآلجن  »( ٖ) 
فضرووحةا أرووخ رووؽ كووبلم (: ٜٔ/ ٓٔ) «فضيلدووين فضبدووةط»قوو ل رح ووق (، ٛٔٗ/ٔ) « زوو    فضرووح بة أل سووا بووؽ  شبوو »( ٗ) 

 . وال يرا ر  خ، -رض  هللا  شخ - سن 
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 ألبً بكر: ة النبً الفرع الثالث: محب

كفيو قاؿ عمر  ُب السيقفة، كبيعة أيب بكر  عن عائشة اهنع هللا يضر أهنا ذكرت خرب كفاة النيب 
، فأخذ عمر بيده - ملسو هيلع هللا ىلص -، كأحبنا إىل نبينا خّبان  أنت سيدان كأنت أليب بكر رضي هللا عنهما: "

 .(2)"فبايعو، فبايعو الناس

 الفرع الرابع: أولى الناس بالخالفة وأمور المسلمٌن:

٠بع خطبة عمر اآلخرة حْب جلس على ا٤بنرب، كذلك الغد من »أنس بن مالك هنع هللا يضر: أنو  عن 
ت أرجو أف يعيش رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يـو توُب النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فتشهد كأبو بكر صامت ال يتكلم، قاؿ: كن

إف هللا تعاىل قد جعل بْب حٌب يدبران، يريد بذلك أف يكوف آخرىم، فإف يك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص قد مات، ف
فإنو أكىل  اثنْب،  اثين  ، كإف أاب بكر صاحب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أظهركم نورا هتتدكف بو ىدل هللا دمحما ملسو هيلع هللا ىلص

ا٤بسلمْب أبموركم، فقوموا فبايعوه، ككانت طائفة منهم قد ابيعوه قبل ذلك ُب سقيفة بِب ساعدة، 
قاؿ الزىرم، عن أنس بن مالك: ٠بعت عمر يقوؿ أليب بكر يومئذ: « ككانت بيعة العامة على ا٤بنرب،

 .(3)اصعد ا٤بنرب فلم يزؿ بو حٌب صعد ا٤بنرب، فبايعو الناس عامة

                                                           

: رقؼ فضحوابر، رش ق  ببلل بؽ رب   رؾض  أب  بمن رض  هللا  ش س : ب ب،  ز    فضرح بة: كي ب، ضبخ ر  صحةا ف( ٔ) 
(ٖ٘ٗٗ ،)(٘/ٕٚ .) 

 ( ٖٕ٘/ٕ)بقس جع رن  فضظب    فضكبنى ( ٕ) 
 (. ٔٛ/ٜ)، )(ٖٜٚٙ: )رقؼ فضحابر، فالسيخبلف: ب ب، فأل م م: كي ب، صحةا فضبخ ر  ( ٖ) 
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 مكانة أبً بكر عند علً بن أبً طالب:المطلب الثالث: 
 الفرع األول: أول من جمع المرآن:

 (1)«القرآف ٝبع  من  أكؿ  رحم هللا أاب بكر، كاف »، قاؿ: هنع هللا يضر عن علي
 الفرع الثانً: إمام هدى:

ىدل راشدين  إمامي  كاان  يل عن رجل قاؿ: سئل علي عن أيب بكر كعمر فقاؿ: عق أيبعن 
 (2)مرشدين مصلحْب منجحْب خرجا من الدنيا ٟبيصْب

 الفرع الثالث: ظهور فضل أبً بكر الصدٌك من زمن النبوة:

، كما أبو بكر أفضلنا بعده أف  عرفنا  ما مات رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌب : قاؿ علي بن أيب طالب عن
أف  عرفنا  أفضلنا بعد أيب بكر عمر، كما مات رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌب  أف  عرفنا  مات رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌب 

 (3)مل يسمو. قاؿ أبو بكر: يعِب عثمافأفضلنا بعد عمر رجل آخر،  
ألبً بكر لٌصلً بالناس دلٌل فضله  الفرع الرابع: تمدٌم النبً 

 وأسبمٌته:

عن أيب ا١بحاؼ قاؿ: ٤با بويع أبو بكر، فبايعو علي كأصحابو، قاـ ثبلاث يستقبل الناس يقوؿ:  
ال  ئل الناس فيقوؿ: كهللا أيها الناس، قد أقلتكم بيعتكم، ىل من كاره؟ قاؿ: فيقـو علي ُب أكا

 (4)؟قدمك رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تصلي ابلناس، فمن ذا يؤخرؾنستقيلك أبدا،  كال  نقيلك،  
 الفرع الخامس: عبادته وخشٌته:

منيب القلب، يعِب أاب بكر،  أكاىا  كاف ىو على ا٤بنرب يقوؿ:  عن أيب سرٰبة قاؿ: ٠بعت عليا ك 
 .(5)كإف عمر انصح هللا فنصحو هللا

  

                                                           

(: ٙٔ/ ٜ) « ويا فضبو ر  البوؽ  جون»قو ل فبوؽ  جون  و  (، ٖٕٛص) رنجوع سو بق « ز    فض نآن ض   سوؼ بوؽ سوبلم»( ٔ) 
 هذف ك خ أصا

 (. ٕٜٔ/ٖ)رنجع س بق «فضظب    فضكبنى »( ٕ) 
 ( ٜٙ٘/ٕ)رنجع س بق «فضدشة البؽ أب    صؼ»( ٖ) 
فالريروو ر  وو  فضووند   وو  فضس يزضووة »قوو ل فضسح ووق سوو ؾد فضخ وو   وو  (، ٖٔٔ/ٔ) « زوو    فضرووح بة أل سووا بووؽ  شبوو »( ٗ) 

 . وال     بؽ أب  ط ض  -رض  هللا  شخ  -ألن أب  فضجح ف ضؼ ب ق أب  بمن  رش ظع(: ٛ٘ٛ/ ٖ) «فض ارقة فألشنفر
(: ٔ٘ٔ/ ٛ) «صوحةا وضوعةا كو رقخ فضظبون  »قو ل دمحم طو هن  و  (، ٖٛٔ/ٔ) « ز    فضرح بة أل سا بؽ  شبو »( ٘) 

 إسش ده ضعةا
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 عمر بن الخطاب  رضً هللا عنهفضائل المبحث الثانً: 

 فً اإلسالمالخطاب  رضً هللا عنه عمر بنالمطلب األول: مكانة 

 :الفرع األول: إمام محدَّث

، فقلت: اي رسوؿ هللا، لو ُب ثبلث ريب  كافقت  : »هنع هللا يضرعمر  قاؿ: قاؿ بن مالك هنع هللا يضر أنس  عن  
اٚبذان من مقاـ إبراىيم مصلى، فنزلت: }كاٚبذكا من مقاـ إبراىيم مصلى{ كآية ا٢بجاب، قلت: اي 

، لو أمرت نساءؾ أف ٰبتجنب؛ فإنو يكلمهن الرب كالفاجر، فنزلت آية ا٢بجاب، كاجتمع رسوؿ هللا
نساء النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب الغّبة عليو، فقلت ٥بن: }عسى ربو إف طلقكن أف يبدلو أزكاجا خّبا منكن{ 

يد قاؿ: ٠بعت أنسا حدثنا ابن أيب مرًن قاؿ: أخربان ٰبٓب بن أيوب قاؿ: حدثِب ٞب« فنزلت ىذه اآلية
 .(1)هبذا

 الفرع الثانً: إمام ذو كرامة:

بعث جيشا، كأمر عليهم رجبل  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرعن انفع، عن عبد هللا بن عمر، أف 
سارم  اي  يدعى سارية، قاؿ: فبينا عمر ٱبطب الناس يوما، قاؿ: فجعل يصيح كىو على ا٤بنرب: 

: فقدـ رسوؿ ا١بيش فسألو، فقاؿ: اي أمّب ا٤بؤمنْب، لقينا عدكان ، قاؿا١ببل سارم  اي  ا١ببل،  
، فأسندان ظهوران اب١ببل فهزمهم هللا، ا١ببل سارم  اي  ا١ببل،  سارم  اي  فهزمناىم، فإذا بصايح يصيح: 

فقيل لعمر، يعِب: ابن ا٣بطاب: إنك كنت تصيح بذلك. قاؿ ابن عجبلف: كحدثِب إايس بن معاكية 
 .(2)ذلكبن قرة ٗبثل 

 :ووصاٌاه المطلب الثانً: من فمهه

 على إتباع المرآن والفمه فٌه: الفرع األول: الحث 

يقوؿ على منربه: أيها الناس  هنع هللا يضرعمر بن اخلطاب  عن أيب عبد الرٞبن السلمي قاؿ: ٠بعت 
أىوائكم، فإف اإلسبلـ قد خضعت لو رقاب  على  عطفتموه  ما فبل أعرفن  إف ىذا القرآف كبلـ هللا

                                                           

بونى فإل و د    وو  روؽ سو    روو   إضو  غيوون رو  جو ل  وو  فض ب وة ورووؽ ال : بوو ب، أبوؾفب فض ب وة: كيوو ب، صوحةا فضبخو ر  ( ٔ) 
 (. ٜٛ/ٔ(، )ٖٜٖ: )رقؼ فضحابر، فض ب ة

رذوم   »وقا  دوؽ هوذف فألثون فألضبو ر  ر سوخ هللا  و   (،ٖ٘٘: )بنقؼ(، ٜٕٙ/ ٔ) « ز    فضرح بة أل سا بؽ  شب »( ٕ) 
  (.ٛٚٙٔ/ ٖ) «فضسر بةا
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الناس، فدخلوه طوعا ككرىا، كقد كضعت لكم السنن، كمل يَبؾ ألحد مقاال إال أف يكفر عبد عمدا 
 (1)عينا، فاتبعوا كال تبتدعوا، فقد كفيتم، اعملوا ٗبحكمو، كآمنوا ٗبتشاهبو

إين ، فقاؿ: فخطب عمررت اب٤بدينة، جويرية بن قدامة التميمي قاؿ: حججت، فمر عن ك 
. فما كاف إال ٝبعة أك ٫بوىا حٌب أصيب هنع هللا يضر. قاؿ: فأذف ديكا نقرين نقرة أك نقرتْب الليلة  رأيت 

ىل الشاـ، ٍب أذف ألىل العراؽ. قاؿ: ككنا ُب آخر ألصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ٍب ألىل ا٤بدينة، ٍب أذف أل
من دخل، قاؿ: فكلما دخل قـو بكوا كأثنوا. قاؿ: ككنت فيمن دخل، فإذا عمامة، أك برد أسود، قد 
عصب على طعنتو، كإذا الدماء تسيل. قاؿ: فقلنا: أكصنا كمل يسألو الوصية أحد غّبان قاؿ: أكصيكم 

وا ما اتبعتموه. قاؿ: قلنا: أكصنا. قاؿ: أكصيكم اب٤بهاجرين؛ فإف بكتاب هللا عز كجل؛ فإنكم لن تضل
الناس سيكثركف، كيقلوف، كأكصيكم ابألنصار؛ فإهنم شعب اإلسبلـ الذم ١بأ إليو، كأكصيكم 
ابألعراب؛ فإهنم أصلكم كمادتكم. ٍب سألتو بعد ذلك، فقاؿ: إهنم إخوانكم، كعدك عدككم، 

ملسو هيلع هللا ىلص، كرزؽ عيالكم، قوموا عِب. فما زاد على ىؤالء الكلمات  كأكصيكم بذمتكم؛ فإهنا ذمة نبيكم
"(2) 

 الفرع الثانً: تمدٌمه االتباع على االجتهاد:

إين أعلم أنك حجر ال تضر كال أنو جاء إىل ا٢بجر األسود فقبلو، فقاؿ: »عمر هنع هللا يضر:  عن 
 .(3)«النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقبلك ما قبلتك رأيت  أين  كلوال  ، تنفع

 الفرع الثالث: الحث على اتباع السنة:

إنو سيأٌب انس ٯبادلونكم بشبهات ، قاؿ: "هنع هللا يضرعمر بن اخلطاب  عن عمر بن األشج: أف 
 (1)"أعلم بكتاب هللا السنن  أصحاب  ، فخذكىم ابلسنن، فإف القرآف

                                                           

فال يرو م ض ذوو طب    فضذوو ين »سوو   وو  وهووذف فألثون رنسوو  وؼةووخ ضو   ك(، ٜٓٗ/ٔ)رنجوع سوو بق «فضذونق ة ضآلجوون  »( ٔ) 
 (. ٔ٘/ ٕ) «وفضحسيا وفضريش 

 (. ٜ٘ٔص)رنجع س بق «ردشا فبؽ فضج ا»( ٕ) 
 (. ٜٗٔ/ٕ(، )ٕٓ٘ٔ: )رقؼ فضحابر، ر  ذكن    فضحجن فألسؾد: ب ب، فضحج: كي ب، صحةا فضبخ ر  ( ٖ) 
بووا هللا بووؽ صوو ضا وبوو ق      إسووش ده ضووعةا ضزوو[ ك  يووق فضسح ووق](، ٕٓٗ/ٔ) «   دوويؽ أسووا -ردووشا فضووافرر  »( ٔ) 

  ث    رج ضخ
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 الفرع الرابع: بٌان درجات الفمه ومصادره:  

هللا، فإف مل يكن ُب   كتاب  ُب  ٗبا  اقض  أف »يسألو، فكتب إليو،  عمر عن شريح، أنو كتب إىل
هللا، كال ُب سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فاقض ٗبا ، فإف مل يكن ُب كتاب كتاب هللا فبسنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

قضى بو الصا٢بوف، فإف مل يكن ُب كتاب هللا، كال ُب سنة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كمل يقض بو الصا٢بوف، 
 (1)«فإف شئت فتقدـ، كإف شئت فتأخر، كال أرل التأخر إال خّبا لك، كالسبلـ عليكم

 عمر عند أبً بكر : مكانةالمطلب الثالث

 الفرع األول: استخالفه له وتمدٌمه على غٌره:

قاؿ: كتب عثماف بن عفاف هنع هللا يضر كصية أيب بكر الصديق هنع هللا يضر ىذه  زيد بن أسلم، عن أبيوعن 
كفرؽ إىل ا٣بليفة من بعده قاؿ: حٌب إذا مل يبق إال أف يسمي الرجل أخذت أاب بكر غشية قاؿ: 

، فكتب ُب الصحيفة عمر بن كمل يسم أحدا، كعرؼ أنو ال يعدك عمر بن ا٣بطاب عثماف أف ٲبوت
٠بيت؟  من  ا٣بطاب، ٍب طواىا فأفاؽ أبو بكر كقد علم أنو مل يسم أحدا قاؿ: فرغت قاؿ: نعم قاؿ: 

 (2): رٞبك هللا كجزاؾ خّبا فوهللا لو توليتها لرأيتك ٥با أىبل "ن ا٣بطاب  هنع هللا يضر قاؿعمر ب قاؿ:  

 الفرع الثانً: بٌان فضله ومكانته: 

قالت: دخل رجل من ا٤بهاجرين على أيب بكر رٞبو هللا كىو شاؾ اهنع هللا يضر عن أ٠باء بنت عميس 
ف لو، فلو قد ملكنا لكاف أعٌب علينا كأعٌب، فقاؿ: استخلفت عمر؟ كقد كاف عتا علينا كال سلطا

فأجلسوه فقاؿ: " ىل تفرقِب إال ابهلل؟ « أجلسوين: »  فكيف تقوؿ هلل إذا لقيتو؟ فقاؿ أبو بكر
أىلك؟ " قاؿ معمر: فقلت للزىرم: ما قولو: خّب  استخلفت عليهم خّب أىلكفإين أقوؿ إذا لقيتو: 
 (1)ةقاؿ: خّب أىل مك

                                                           

 . صحةا فإلسش د رؾقؾف:  مؼ فألضب ر (، ٖٕٔ/ٛ)رنجع س بق «سشؽ فضشد   »( ٔ) 
 ( ٖٛٚٔ/ٗ)رنجع س بق «فضذنق ة ضآلجن  »( ٕ) 
 (. ٜٕٔٔ/ٔ، )أبؾ رعةؼ فألصب  ر : كيضةا، ر ن ة فضرح بة و(، ٜٗٗ/٘)رنجع س بق ررش   با فضنزفق( ٔ) 
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 علً بن أبً طالب: المطلب الرابع: مكانة عمر عند

 :شدة مالزمته للنبً الفرع األول: 

، فدعوا هللا لعمر بن ا٣بطاب، كقد »ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ:  عن  إين لواقف ُب قـو
، إف كنت ألرجو كضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد كضع مرفقو على منكيب يقوؿ: رٞبك هللا

كعمر،  بكر  كأبو  كنت  أف ٯبعلك هللا مع صاحبيك، ألين كثّبا ٩با كنت أ٠بع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: 
تفت كنت ألرجو أف ٯبعلك هللا معهما، فال ، كانطلقت كأبو بكر كعمر فإفكفعلت كأبو بكر كعمر

 .(1)«فإذا ىو علي بن أيب طالب

 الفرع الثانً: إمام ذو رشاد:

كشفاعتك  بيدؾ  كتابك  فقالوا: اي أمّب ا٤بؤمنْب  عليعن سامل، قاؿ: جاء أىل ٪براف إىل 
إف عمر كاف رشيد األمر، »بلسانك، أخرجنا عمر من أرضنا فارددان إليها، فقاؿ ٥بم علي: كٰبكم، 

قاؿ األعمش: فكانوا يقولوف: لو كاف ُب نفسو على عمر شيء الغتنم  ،«كال أغّب شيئا صنعو عمر
 (2)ىذا علي"

 الفرع الثالث: إمام ملهم

 .(3)«تنطق بلساف عمر السكينة  ما كنا نبعد أف »عن الشعيب، قاؿ: قاؿ علي: 

 الفرع الرابع: صدله ونصحه:

عن أيب السفر، قاؿ: رئي على علي برد كاف يكثر لبسو، قاؿ: فقيل لو: إنك لتكثر لبس ىذا  
، إف عمر انصح هللا فنصحو هللا ٍب خليلي كصفيي كصديقي كخاصي عمر كسانيو  إنو »الربد، فقاؿ: 

 .(1)بكى

                                                           

رقوووؼ  (،ضوووؾ كشوووت ريخوووذف خ وووةبل) قوووؾل فضشبووو  صووو   هللا   ةوووخ و سووو ؼ:  زووو    فضروووح بة بووو ب: كيووو ب، صوووحةا فضبخووو ر  ( ٔ) 
 (. ٖ٘ٗٔ/ٖ(، )ٖٗٚٗ: )فضحابر

 ( ٖٚ٘/ٙ)رنجع س بق «ررش  فبؽ أب  شيبة»( ٕ) 
، إسوووش ده  دوووؽ(: ط فضنسووو ضة ٕٓٓ/ ٕ) «ردوووشا أ سوووا»قووو ل شووو ي  فألررووو ؤوط  ووو  كحؿة وووخ ( ٕٓٓ/ٕ) «ردوووشا أ سوووا»( ٖ) 

 ب ق  رج ضخ ث    رج ل فضذةخيؽو ،  دؽ فضحابر -وهؾ فبؽ أب  فضشجؾد -  صؼ
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 : عفانالمبحث الثالث: فضل عثمان بن 

 :م وذكر طائفة من منالبهفً اإلسال عثمان بن عفانلمطلب األول: مكانة ا

أف ا٤بسور بن ٨برمة كعبد الرٞبن بن األسود بن عبد »عبيد هللا بن عدم بن ا٣بيار أخربه:  عن 
يغوث قاال لو: ما ٲبنعك أف تكلم خالك عثماف ُب أخيو الوليد بن عقبة، ككاف أكثر الناس فيما فعل 

فقلت لو: إف يل إليك حاجة، كىي  بو، قاؿ عبيد هللا: فانتصبت لعثماف حْب خرج إىل الصبلة،
نصيحة، فقاؿ: أيها ا٤برء، أعوذ ابهلل منك، فانصرفت، فلما قضيت الصبلة جلست إىل ا٤بسور كإىل 
ابن عبد يغوث، فحدثتهما ابلذم قلت لعثماف كقاؿ يل، فقاال: قد قضيت الذم كاف عليك، فبينما 

بتبلؾ هللا، فانطلقت حٌب دخلت عليو، أان جالس معهما، إذ جاءين رسوؿ عثماف، فقاال يل: قد ا
آنفا؟ قاؿ: فتشهدت، ٍب قلت: إف هللا بعث دمحما ملسو هيلع هللا ىلص كأنزؿ عليو  ذكرت  الٍب  نصيحتك  ما  فقاؿ: 

الكتاب، ككنت ٩بن استجاب هلل كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص كآمنت بو، كىاجرت ا٥بجرتْب األكليْب، كصحبت 
 كرأيت ىديو، كقد أكثر الناس ُب شأف الوليد بن عقبة، فحق عليك أف تقيم عليو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قاؿ: قلت: ال، كلكن قد خلص إيل من علمو  أدركتا٢بد، فقاؿ يل: اي ابن أخي، 
ملسو هيلع هللا ىلص اب٢بق، كأنزؿ  ما خلص إىل العذراء ُب سَبىا، قاؿ: فتشهد عثماف، فقاؿ: إف هللا قد بعث دمحما

عليو الكتاب، ككنت ٩بن استجاب هلل كرسولو ملسو هيلع هللا ىلص، كآمنت ٗبا بعث بو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كىاجرت ا٥بجرتْب 
، ٍب كصحبت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كابيعتو، كهللا ما عصيتو كال غششتو حٌب توفاه هللااألكليْب، كما قلت، 

استخلف هللا أاب بكر، فوهللا ما عصيتو كال غششتو، ٍب استخلف عمر، فوهللا ما عصيتو كال غششتو، 
اؿ: فما ىذه األحاديث الٍب ٍب استخلفت، أفليس يل عليكم مثل الذم كاف ٥بم علي، قاؿ: بلى، ق

تبلغِب عنكم؟ فأما ما ذكرت من شأف الوليد بن عقبة، فسنأخذ فيو إف شاء هللا اب٢بق، قاؿ: فجلد 
 .(1)«مر عليا أف ٯبلده، ككاف ىو ٯبلدهالوليد أربعْب جلدة، كأ

                                                           

بيووونؾةؼ  ٕٙ/ ٜٕٔ) «رج وووة فضبةووو ن»قووو ضؾف  ووو  فضسشيووواى فإلسوووبلر  ( ٖٙ٘/ٙ)رنجوووع سووو بق «رروووش  فبوووؽ أبووو  شووويبة»( ٔ) 
فآلثو ر فضسنوقوة  وؽ أ سوة فضدو    و  فض  يوا  روؽ »وقو ل  سيوا أ سوا  و  ، إسش د رج ضخ ث    وؼةخ فر ظ ا(: فضذ ر ة آضة 

 إسش ده ر ز (: ٕٔٛ/ ٕ) «خبلل كي  فبؽ أب  فضارة 
رقووؼ ، رش قوو   ثسوو ن بووؽ  لوو ن أبوو   سوونو فض نشوو  رضوو  هللا  شووخ: بوو ب زوو    فضرووح بة : كيوو ب، صووحةا فضبخوو ر  ( ٔ) 

 (. ٜٗ/٘، )(ٖٜٖٗ: )فضحابر
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 المبحث الرابع: فضائل علً بن أبً طالب:

 ما جاء عن عمر فً فضل علً: المطلب األول: 

 رع األول: ألضى الصحابة:الف

، كإان لندع من قوؿ أيب، كذاؾ علي كأقضاان  أقرؤان أيب، »هنع هللا يضر:  عمر ابن عباس قاؿ: قاؿ  عن 
نسخ من آية أك أف أبيا يقوؿ: ال أدع شيئا ٠بعتو من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كقد قاؿ هللا تعاىل: }ما ن

 .(1)«ننسأىا{

 الفرع الثانٌة: أهلٌته للخالفة:

دمحم بن عبد هللا بن عبد الرٞبن القارئ، عن أبيو، أف عمر بن ا٣بطاب، كرجبل، من عن 
إان ال ٫بب أف »األنصار كاان جالسْب فجاء عبد الرٞبن بن عبد القارئ فجلس إليهما، فقاؿ عمر: 

فقاؿ لو عبد الرٞبن: لست أجالس أكلئك اي أمّب ا٤بؤمنْب. فقاؿ عمر: « ٯبالسنا من يرفع حديثنا
من ترل الناس يقولوف »ٍب قاؿ عمر لؤلنصارم: « بلى، فجالس ىؤالء كىؤالء كال ترفع حديثنا»

أيب  من  ٥بم  فما  »ليا، فقاؿ عمر: قاؿ: فعدد رجاال من ا٤بهاجرين كمل يسم ع« يكوف ا٣بليفة بعدم؟
قاؿ معمر: كأخربين أبو « ا٢بسن؟ فوهللا إنو ألحراىم إف كاف عليهم أف يقيمهم على طريقة من ا٢بق 

حْب كىل الستة األمر،  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرإسحاؽ، عن عمرك بن ميموف األكدم قاؿ: كنت عند 
 (2)-يريد عليا  -وىا األجيلح لّبكنب هبم الطريق فلما جازكا أتبعهم بصره ٍب قاؿ: لئن كل

حْب كىل الستة األمر،  عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرعن عمرك بن ميموف األكدم، قاؿ: كنت عند  
 (3)األجيلح لّبكنب هبم الطريق يريد عليا كلوىا  : لئن فلما جازكا أتبعهم بصره، ٍب قاؿ

                                                           

  {،ر  رشدخ رؽ آية أو رشد   ري  بخين رش   } قؾضخ: ب ب ،كي ب فضيلدين، صحةا فضبخ ر  ( ٔ) 
  (.ٛٗٙٔ/ٗ( )ٕٔٔٗ: )رقؼ فضحابر  
 (ٙٗٗ/٘)رنجع س بق «ررش   با فضنزفق»( ٕ) 
 ( ٜ٘/ٙ)رنجع س بق «ررش   با فضنزفق»( ٖ) 
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 لب فً هذا:المطلب الثانً: ما جاء عن علً بن أبً طا

كهللا ما نزلت آية إال كقد علمت فيما نزلت عن سليماف األٞبسي عن أبيو قاؿ: قاؿ علي: 
 (1)قلبا عقوال كلساان طلقا يل  كىب  رىب  إف  ! كأين نزلت كعلى من نزلت

                                                           

 ( ٕٜٕ/ٕ)رنجع س بق «فضظب    فضكبنى »( ٔ) 
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 فضل المهاجرٌن واألنصار:: مسخاالمبحث ال
 المطلب األول: فضل المهاجرٌن:

 فً فضل المهاجرٌن: الفرع األول: ما جاء عن أبً بكر 

 :األنصار كما قاؿ الغنوم لبِب جعفر كمثل  مثلنا  إ٭با هنع هللا يضر قاؿ: "  أيب بكر الصديقعن 
 بنا نعلنا ُب الواطئْب فزلت  جزل هللا عنا جعفرا حْب أشرفت ...      
 (1)تبلقي الذم يلقوف منا ٤بلت       أبوا أف ٲبلوان كلو أف أمنا ...       

فً فضل  عمر بن الخطاب  رضً هللا عنهالفرع الثانً: ما جاء عن 

 :رجال من المهاجرٌن

 :ل أوال: ما جاء عنه فً بال

، كأمي مثل أـ ببلؿ، كأان مثل مثل أيب ببلؿ أيب  أف  لوددت  : »عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضر قاؿعن 
 (2)«ببلؿ، قضى كذلك

 ثانٌا: ما جاء عنه فً ابن عباس رضً هللا عنهما:

، فقاؿ بعضهم: مل كاف عمر يدخلِب مع أشياخ بدر»ابن عباس رضي هللا عنهما قاؿ:  عن 
معنا كلنا أبناء مثلو؟ فقاؿ: إنو ٩بن قد علمتم، قاؿ: فدعاىم ذات يـو كدعاين  الفٌب  ىذا  تدخل  

معهم، قاؿ: كما رؤيتو دعاين يومئذ إال لّبيهم مِب، فقاؿ: ما تقولوف: }إذا جاء نصر هللا كالفتح * 
فقاؿ بعضهم: أمران أف ٫بمد هللا كنستغفره إذا نصران كفتح  كرأيت الناس يدخلوف{ حٌب ختم السورة،

علينا، كقاؿ بعضهم: ال ندرم، أك مل يقل بعضهم شيئا، فقاؿ يل: اي ابن عباس، أكذاؾ تقوؿ؟ قلت: 
ال، قاؿ: فما تقوؿ؟ قلت: ىو أجل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أعلمو هللا لو: }إذا جاء نصر هللا كالفتح{ فتح 

ذاؾ عبلمة أجلك: }فسبح ٕبمد ربك كاستغفره إنو كاف توااب{ قاؿ عمر: ما أعلم منها إال مكة، ف
 .(3)«ما تعلم

                                                           

 ( ٘ٗٙٔ/ٗ)رنجع س بق «فضذنق ة ضآلجن  »( ٔ) 
 ( ٕ٘ص) «  ررظل  أبؾ فضخين -فبؽ وه   -فضج رع »( ٕ) 
(، ٖٗٓٗ: )رقووووؼ فضحووووابر ،رشووووزل فضشبوووو  صوووو   هللا   ةووووخ و سوووو ؼ بووووؾم فضلوووويا: كيوووو ب فضسغوووو ز  بوووو ب، صووووحةا فضبخوووو ر  ( ٖ) 

(٘/ٜٔٗ ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
2٣4 

 :ما جاء عنه فً ابن مسعود ثالثا: 

أف رجبل طلق امرأتو تطليقة ٲبلك الرجعة، ٍب تركها حٌب انقطع دمها من  النخعي معن إبراىي
عمر بن أاتىا فقاؿ ٥با: قد راجعتك، فسألت ا٢بيضة الثالثة كدخلت مغتسلها، كأدنت ماءىا، ف

عن ذلك كعنده عبد هللا بن مسعود، فقاؿ عمر: قل فيها برأيك، فقاؿ: أراه اي أمّب  ا٣بطاب  هنع هللا يضر
ا٤بؤمنْب أحق برجعتها ما مل تغتسل من حيضتها الثالثة، فقاؿ عمر هنع هللا يضر: كأان أرل ذلك "، ٍب قاؿ 

 .(1)«ملئ علما كنيف  »د: عمر لعبد هللا بن مسعو 

فً فضل رجال رضً هللا عنه ما جاء عن عثمان بن عفان : لثالفرع الثا

 من المهاجرٌن:

 أوال: ما جاء عنه فً فضل الزبٌر:

أصاب عثماف بن عفاف »مركاف بن ا٢بكم قاؿ:  أبيو قاؿ: أخربين  ىشاـ بن عركة، عن  عن 
، حٌب حبسو عن ا٢بج، كأكصى، فدخل عليو رجل من قريش قاؿ: رعاؼ شديد سنة الرعاؼ

استخلف، قاؿ: كقالوه؟ قاؿ: نعم، قاؿ: كمن؟ فسكت، فدخل عليو رجل آخر أحسبو ا٢بارث 
لزبّب، ا قالوا  فلعلهم  فقاؿ: استخلف، فقاؿ عثماف: كقالوا؟ فقاؿ: نعم، قاؿ: كمن ىو؟ فسكت، قاؿ: 

قاؿ: نعم، قاؿ: أما كالذم نفسي بيده، إنو ٣بّبىم ما علمت، كإف كاف ألحبهم إىل رسوؿ هللا صلى 
  (2)«.هللا عليو كسلم

 : فضل األنصار:ثانًالمطلب ال

 الفرع األول: ما جاء عن أبً بكر وعمر فً فضل زٌد بن ثابت

، ككاف ٩بن يكتب -هنع هللا يضر  -ارم أف زيد بن اثبت األنص»ابن السباؽ  الزىرم قاؿ: أخربين  عن 
الوحي، قاؿ: أرسل إيل أبو بكر مقتل أىل اليمامة، كعنده عمر، فقاؿ أبو بكر: إف عمر أاتين فقاؿ: 
إف القتل قد استحر يـو اليمامة ابلناس، كإين أخشى أف يستحر القتل ابلقراء ُب ا٤بواطن، فيذىب  

كيف أفعل أف ٘بمع القرآف، قاؿ أبو بكر: قلت لعمر:   كثّب من القرآف، إال أف ٘بمعوه، كإين ألرل
                                                           

 (. ٕٙٓص ) ، رنجع س بقرؾطي ر ضػ روفية دمحم بؽ فضحدؽ فضذيب ر ( ٔ) 
(، ٕٖٔ٘: )رقووؼ فضحووابر، رش قوو  فضزبيوون بووؽ فض ووؾفم رضوو  هللا  شووخ:  زوو    فضرووح بة بوو ب: كيوو ب، صووحةا فضبخوو ر  ( ٕ) 

(٘/ٕٔ .) 
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فقاؿ عمر: ىو كهللا خّب، فلم يزؿ عمر يراجعِب فيو حٌب شرح هللا  شيئا مل يفعلو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟
، قاؿ زيد بن اثبت: كعمر عنده جالس ال يتكلم، فقاؿ أبو لذلك صدرم، كرأيت الذم رأل عمر

فتتبع القرآف  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عاقل كال نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسوؿ هللا  شاب  بكر: إنك رجل 
فاٝبعو. فوهللا لو كلفِب نقل جبل من ا١بباؿ ما كاف أثقل علي ٩با أمرين بو من ٝبع القرآف. قلت:  

مل يفعلو النيب ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقاؿ أبو بكر: ىو كهللا خّب، فلم أزؿ أراجعو حٌب شرح هللا  كيف تفعبلف شيئا
صدرم للذم شرح هللا لو صدر أيب بكر كعمر، فقمت: فتتبعت القرآف أٝبعو من الرقاع كاألكتاؼ 

مع أحد  كالعسب، كصدكر الرجاؿ، حٌب كجدت من سورة التوبة آيتْب مع خزٲبة األنصارم مل أجدٮبا
غّبه: }لقد جاءكم رسوؿ من أنفسكم عزيز عليو ما عنتم حريص عليكم{ إىل آخرٮبا. ككانت 
الصحف الٍب ٝبع فيها القرآف عند أيب بكر حٌب توفاه هللا، ٍب عند عمر حٌب توفاه هللا، ٍب عند 

 (1)«حفصة بنت عمر.

 الفرع الثانً: ما جاء عن عمر فً فضل معاذ بن جبل

عمر بن عماف بن عبد هللا بن كعب بن مالك عن أبيو عن جده قاؿ: كاف أيوب بن النعن 
خركجو اب٤بدينة كأىلها ُب الفقو  أخل  لقد يقوؿ حْب خرج معاذ بن جبل إىل الشأـ:  اخلطاب  هنع هللا يضر

، كلقد كنت كلمت أاب بكر، رٞبو هللا، أف ٰببسو ٢باجة الناس إليو فأىب علي كما كاف يفتيهم بو
كقاؿ: رجل أراد كجها يريد الشهادة فبل أحبسو! فقلت: كهللا إف الرجل لّبزؽ الشهادة كىو على 
فراشو كَب بيتو عظيم الغُب عن مصره! قاؿ كعب بن مالك: ككاف معاذ بن جبل يفٌب اب٤بدينة ُب حياة 

 (2)، كأىب بكر-ملسو هيلع هللا ىلص  -، رسوؿ هللا

                                                           

أرلدووومؼ  زقوووز   ةوووخ رووو   شووويؼ  ووونقص   وووةمؼ  ض وووا جووو لكؼ رسووؾل روووؽ} قؾضوووخ: بووو ب، فضيلدوووين: كيووو ب، صووحةا فضبخووو ر  ( ٔ) 
 (. ٔٚ/ٙ(، )ٕٓٗٗ: )رقؼ فضحابر {،ب ضسؤرشيؽ رؤوف ر ةؼ 

أ  .  ؼةخ فضؾفقا(: بينؾةؼ فضذ ر ة آضة  ٕٔٔ/ ٕٛ) «ج رع فأل  دبر»ق ل فضديؾط     ( ٕٓٓ/ٕ) «فضظب    فضكبنى »( ٕ) 
 . أرخ ضعةا
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قاؿ عمر إف العلماء إذا حضركا يـو القيامة كاف معاذ بن جبل عن شهر بن حوشب قاؿ: ك 
 (1)ٕبجر قذفة  أيديهم  بْب 

 (2)معاذا فليأت  الفقو  أنو قاؿ من أراد عمر كصح عن جر: قاؿ ابن ح

                                                           

وهووؾ ضووؼ ب يووق ب سوون بووؽ ، فبووؽ  ؾشوو  وهووؾ ضووعةا رووافر فألثوون   وو  شوو ن( ٖٔٓ/ٕ)رنجووع سوو بق «فضظب وو   فضكبوونى »( ٔ) 
 . فضخظ ب

  (.ٕٙٔ/ٚ)رنجع س بق « يا فضب ر  البؽ  جن»( ٕ) 
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  بؽ     ز   ا   سن بؽ فضخظ ب  رض  هللا  شخر  ج ل  ؽ فضلنا فضث ضر: 
كؼ  

، فجعل يفرض لرجاؿ من طيئ ُب ألفْب، عن عدم بن حاًب قاؿ: أتيت عمر ُب انس ُب قومي
ٍب قاؿ: كهللا إين ، ك حٌب استلقى لقفاهفضح، أما تعرفِب، فقلت: اي أمّب ا٤بؤمنْب، كيعرض عِب

كإف أكؿ صدقة بيضت كجو رسوؿ ، كأقبلت إذ أدبركا ككفيت إذ غدركا، كفركا إذ  آمنت  قد ، ألعرفك
، هبم الفاقةٍب قاؿ: إ٭با فرضت لقـو أجحفت ، هللا ملسو هيلع هللا ىلص ككجوه أصحابو صدقة طيئ، ٍب أخذ يعتذر

 .(ُ)من ا٢بقوؽ كىم سراة عشائرىم ٤با ينوهبم

  

                                                           

إسووش ده (: ط فضنسوو ضة ٘ٓٗ/ ٔ) «ردووشا أ سووا»قوو ل فألرروو ؤوط  وو  (: ٕٔٙ/ ٚ)سوو بق رنجووع «ررووش  فبووؽ أبوو  شوويبة»( ٔ) 
هووؾ : أبووؾ  ؾفرووة. ث ووةوهووؾ ،   ووا روى ضووخ فضشدوو   ، رج ضووخ ث وو   رجوو ل فضذووةخيؽ غيوون بموون بووؽ عةدوو  فضنفسووب ، صووحةا

 . هؾ   رن بؽ شنف ي : وفضذ ب ، هؾ فبؽ ر دؼ فضزب : وفضسغين ، فضؾض ُ  بؽ  با هللا فضةذمن  
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 الخاتمة

ٝبعا  اآلاثر العقدية الواردة عن ا٣بلفاء الراشدين األربعة " ُب هناية ىذه الرسالة ا٤بوسومة بعنواف:
افتتحت الرسالة ا٣بلفاء األربعة ُب العقيدة كاإلٲباف، كقد  األقواؿ كا٤بسائل الٍب جاءت عن" ُب كدراسة

ٍب جعلت الدراسة  ٮبيتو كأىدافو كا٤بنهج الذم أسلكو، كاب٤بقدمة كفيها أسباب اختيار ا٤بوضوع كأ
مقسمة على قسمْب رئيسيْب، قسم فيو ا١بوانب التأصيلية كإظهار مفاىيم البحث كما يتعلق هبا من 
مسائل ٚبص الصحابة كاالعتقاد، كا٤بفاىيم ا٤بتعلقة العنواف كاألثر كالعقيدة كاأللفاظ ذات الصلة ٥با، 

لفاء الراشدين ا٤بهديْب من أكؿ اإلسبلـ حٌب كفاة كل كاحد منهم، كما ٥بم من ٍب عرجت إىل سّبة ا٣ب
فضائل ٛبيزكا هبا، ٍب بياف أصوؿ أىل السنة كا١بماعة ابالعتقاد كاإلٲباف كما يتعلق بو من مسائل، ٍب 
 شرعت ُب القسم الثاين كىو القسم التطبيقي، كفيو ٙبدث الباحث عن اآلاثر الواردة عن الصحابة ُب
أركاف اإلٲباف، كُب االعتصاـ ابهلل، كُب نواقض الدين كما يتعلق ابإلمامة كالطاعة، ٍب اآلاثر الواردة 

 عنهم ُب فضائل الصحابة من مهاجرين كأنصار، ٍب ا٣باٛبة كفيها أبرز النتائج كا٤بقَبحات.
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 النتائج:

 من اآلاثر تركل أف ا٣بلفاء األربعة ال ٚبلو آاثرىم من موافقة نص قرآين أك نبوم، ككثّب .ٔ
 موقوفة كمرفوعة.

مل  أف ىناؾ آاثر للخلفاء ٥با حكم الرفع حيث إهنا تتحدث عن أمور غييب، ككوهنم  .ٕ
 يشتهركا ابألخذ عن أىل الكتاب.

أف من أكثر ا٣بلفاء األربعة أاثرا ٮبا عمر كعلي بن أيب طالب رضي هللا عنهما،  .ٖ
في عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنه كالسبب ُب ذلك كثرة األحداث كالفًب كطوؿ فَبة

 ا٢بكم.
تتميز آاثر علي بن أيب طالب فيما يتعلق ابلفًب كا٣بوارج ككيفية التعامل معهم فهي  .ٗ

 ٕبق ذخّبة كأسس كأصوؿ كلية ُب التعامل معهم.
 تتميز آاثر أيب بكر بقصرىا كمشاهبتها للنصوص النبوية. .٘
٣بلفاء األربعة كما ىذا إال ألهنم استقوىا برزت العقائد الصافية كاإلٲبانيات الكاملة ُب ا .ٙ

 من ا٤بنبع الصاُب الكامل، كلذلك كانوا مهديْب متبعْب.
يقل التكلف ُب مسائل الغيب كالقدر كإيثار اإلمساؾ عنها، مع كجود ٧بددات ٥با   .ٚ

 كافية ُب معا١بة تلك القضااي.
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 :والتوصٌات الممترحات

رىم ُب الفقو، كُب األصوؿ كُب التفسّب دراسة أقواؿ ا٣بلفاء ُب أكثر الفنوف؛ كآاث .ٔ
 كغّبىا، فهم أكىل من تدرس أقوا٥بم كيهتم هبم.

العمل على موسوعة ٚبدـ آاثر الصحابة كافة يكوف فيها األثر كما يتعلق بو من مسائل  .ٕ
كٙبقيقو كدراسة سنده دراسة مستفيضة كغّب ذلك ٕبيث تكوف مرجعا ألىل السنة 

 كا١بماعة.
 ٤بؤمنْب علي بن أيب طالب ُب جانب الفًب كالتعامل مع البغاة.دراسة آاثر أمّب ا .ٖ
 تدريس آاثر ا٣بلفاء كالصحابة ُب ا٤بساجد كا١بامعات كىذا نوع من التجديد ُب الدين. .ٗ
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 فهرس اآلٌات المرآنٌة

 ُْٓ ............................................ إًلىۡيًو ًمن رَّبًًٌوۦ كىٱۡلميۡؤًمنيوفى   أينزًؿى  ٗبىآ  ٱلرَّسيوؿي  ءىامىنى 
نى هيۡم يينًفقيوفى  يػيۡؤًمنيوفى   لًَّذينى ٱ

 َُٖ ................................ بًوۡلغىۡيًب كىييًقيميوفى ٱلصَّلىو ةى كى٩بَّا رىزىقػۡ
لىهينَّۖ 

 ُٓٓ .......................................... ٱَّللَّي ٱلًَّذم خىلىقى سىۡبعى ٠بىى وى ت كىًمنى ٱأۡلىۡرًض ًمثػۡ
 ُِّ ...............................................................إذا جاء نصر هللا كالفتح

 ِ ................................................. أطيعوا هللا كأطيعوا الرسوؿ كأكيل األمر منكم
 َُٖ ......................................................... مىا لىكيٍم ًمٍن إًلىوو غىيػٍريهي اٍعبيديكا اَّللَّى 

 ٖٗ ..................................................................... أىال لىوي ا٣بٍىٍلقي كىاألىٍمري 
 ّٖ ..................................................... أال يعلم من خلق كىو اللطيف ا٣ببّب

 َِّ ................................................................. أمل تر كيف فعل ربك
بىوى ٱ٣ۡبىۡلقي عىلىۡيًهۡم   ۡلًقًوۦ فػىتىشى  ٓاءى خىلىقيواٍ كىخى  جىعىليواٍ َّللًًَّ شيرىكى

ـۡ  ُٔٓ .................................... أى
 ُْٓ .......................... يػيفىرًٌقيواٍ بػىْۡبى ٱَّللًَّ كىريسيًلًوۦ أىف  كىييرًيديكفى  كىريسيًلًوۦ  وَّللًَّ بً  يىۡكفيريكفى  ًإفَّ ٱلًَّذينى 

 ُٗٗ .............................................................. إف هللا عنده علم الساعة
 ُٖٔ ..................................................... إف هللا كمبلئكتو يصلوف على النيب

 ُٕٓ .......................................................... ًإف تىۡكفيريكاٍ فىًإفَّ ٱَّللَّى غىًِبّّ عىنكيمۖۡ 
ًت  وى  ـًإفَّ رىبَّكيمي ٱَّللَّي ٱلًَّذم خىلىقى ٱلسَّمى   ُٕٓ ................................. ٖ  كىٱأۡلىۡرضى ُب ًستًَّة أىايَّ

 ُّٓ ........................................................ ًإانَّ أىنزىٍلنىا التػٍَّورىاةى ًفيهىا ىيدنل كىنيوره 
ني  ًإانَّ 
ۡ  ٖٓ ....................................................... ٱلذًٌۡكرى كىًإانَّ لىويۥ ٢بىى ًفظيوفى  نػىزَّۡلنىا  ٫بى

 ُْٗ ............................................................... مَّيًٌتيوفى  كىًإنػَّهيم  ًإنَّكى مىيًٌت 
 ُٕٓ ............................................................. إهنم لفي سكرهتم يعمهوف

ؾى نػىٍعبيدي كىًإايَّ   َُٗ .............................................................. ؾى نىٍستىًعْبي ًإايَّ
أىيػُّهىا ٱلًَّذينى ءىامىنػيٓواٍ ءىاًمنيواٍ بًوَّللًَّ كىرىسيولًًوۦ كىٱۡلًكتى ًب ٱلًَّذم نػىزَّؿى عىلىى  رىسيولًًوۦ ٰٓ  ٰ .................. َُٓ 
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 كىًإذىا قىضىىٓ  أىۡمر 
ًت كىٱأۡلىۡرضًۖ وى   ُٓٓ .......................... ۥ كين فػىيىكيوفي لىوي  يػىقيوؿي  فىًإ٭بَّىا ابىًديعي ٱلسَّمى 

نىا   ُّٔ .......................................... ميوسىى اٍلًكتىابى ٛبىىامان عىلىى الًَّذم أىٍحسىنى ٍبيَّ آتػىيػٍ
يًٌتيوفى   ُِٓ ............................................................. ٍبيَّ ًإنَّكيم بػىۡعدى ذى ًلكى لىمى

 ُٖٔ ......................................................................... جنات عدف
 ٖٗ ............................................................... ذىًلكيٍم اَّللَّي رىبُّكيٍم لىوي اٍلميٍلكي 

نىاىيٍم اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلًو ىيٍم ًبًو يػيٍؤًمنيوفى   ُّٓ ........................................... الًَّذينى آتػىيػٍ
 ُٕٕ ........................................ فرا كأحلوا قومهم دار البوارالذين بدلوا نعمة هللا ك

 ُٕٕ ...................................................... الذين ضل سعيهم ُب ا٢بياة الدنيا
 
 
عىثيوٍا  ُِٓ ......................................................... زىعىمى ٱلًَّذينى كىفىريٓكاٍ أىف لَّن يػيبػۡ

 ُٕٖ ................................................... سبلـ عليكم طبتم فادخلوىا خالدين
تًنىا ُب اآلفىاًؽ كىُب أىنٍػفيًسًهمٍ   َُُ .................................................... سىنيرًيًهٍم آايى

 ِِْ ........................................ كنعسى ربو إف طلقكن أف يبدلو أزكاجا خّبا من
تيمي ٱلصَّلىو ةى فىوذۡكيريكٍا ٱَّللَّى 

 ُْٓ ........................................................ فىًإذىا قىضىيػۡ
 ِ ...................................................... فاسألوا أىل الذكر إف كنتم ال تعلموف

 َُٗ ................................................................... فىاٍعبيٍدهي كىتػىوىكٍَّل عىلىٍيوً 
 ُِٓ ............................................................. فىأىمَّا مىۡن أيكٌبى ًكتى بىويۥ بًيىًميًنًوۦ

 ِ ....................................................... فإف آمنوا ٗبثل ما آمنتم بو فقد اىتدكا
ا ا  َُٗ .............................................................. ٍلبػىٍيتً فػىٍليػىٍعبيديكا رىبَّ ىىذى

 ُٗ .............................................. فمن كاف يرجوا لقاء ربو فليعمل عمبل صا٢با
قىاؿى رىبُّكيٍم اٍدعيوين أىٍستىًجٍب لىكيمٍ   َُٖ ...................................................... ٰى

 ُُْ .................................................. قيٍل ًبفىٍضًل اَّللًَّ كىًبرىٍٞبىًتًو فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوا
 ِٗ ........................................................................ قل ىو هللا أحد

 ُْٕ ....................................... ا رًٍزقناكيلَّمىا دىخىلى عىلىيػٍهىا زىكىرايَّ اٍلًمٍحرىابى كىجىدى ًعٍندىىى 
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 ّٖ .................................................................. ال أتخذه سنة كال نـو
 ّْ .......................................... لقد جاءكم رسوؿ من أنفسكم عزيز عليو ما عنتم

 ِْ ....................................... لقد رضي هللا عن ا٤بؤمنْب إذ يبايعونك ٙبت الشجرة
 ُْٖ ........................................................... للذين أحسنوا ا٢بسُب كزايدة
 ِّ ............................................................. هللا أعلم حيث ٯبعل رسالتو

 ٓ .............................................. ليس الرب أف تولوا كجوىكم قبل ا٤بشرؽ كا٤بغرب
ٍيوً مىا كىافى حىًدي  ُّْ ...................................... ثان يػيٍفتػىرىل كىلىًكٍن تىٍصًديقى الًَّذم بػىٍْبى يىدى

 ِْ .............................................. دمحم رسوؿ هللا كالذين معو أشداء على الكفار
 ّْ .............................................. من ا٤بؤمنْب رجاؿ صدقوا ما عاىدكا هللا عليو

اًف  ذى  ُٖٗ ...................................................... خىۡصمىاًف ٱۡختىصىميواٍ ُب رىهبًًٌمۖۡ  ىى 
 ُٕٔ .............................................. ۡؤًمًنْبى ىيوى ٱلًَّذٓم أىنزىؿى ٱلسًَّكينىةى ُب قػيليوًب ٱۡلمي 

 َُٕ ............................................. ىيوى ٱَّللَّي ٱلًَّذم الىٓ إًلى وى ًإالَّ ىيوى ٱۡلمىًلكي ٱۡلقيدُّكسي 
آًئهىا    ُٕٓ ................................................................. كىٱۡلمىلىكي عىلىىٓ  أىۡرجى

 ِِْ ........................................................ كاٚبذكا من مقاـ إبراىيم مصلى
 بىشىر 

 
ًلقي ًة ًإيٌنً خى  ل مًٌن اكىًإۡذ قىاؿى رىبُّكى لًۡلمىلى ًٓئكى  َُٖ .......................... مَّۡسنيوف ٞبىىإ مًٌنۡ  صىۡلصى 

 ّّ ....................................................... كاعتصموا ٕببل هللا ٝبيعا كال تفرقوا
 َِّ، ُٕٔ ................................................... كالذارايت ذركا فا٢بامبلت كقرا

 ِٓ ................................................ كالسابقوف األكلوف من ا٤بهاجرين كاألنصار
 ِ ......................... كالسابقوف األكلوف من ا٤بهاجرين كاألنصار كالذين اتبعوىم إبحساف مهنع هللا يضر

 َُٓ .............................................................. كىاَّللَّي خىلىقىكيٍم كىمىا تػىٍعمىليوفى 
ًظًمْبى  كىأىنًذۡرىي   َُٓ ...................................... ۡم يػىۡوـى ٱأۡلٓزًفىًة ًإًذ ٱۡلقيليوبي لىدىل ٱ٢ۡبىنىاًجًر كى 

ٍيوً  ا بػىٍْبى يىدى  ُّْ ......................................... كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى اًب٢بٍىقًٌ ميصىدًٌقان ًلمى
 ُٕٔ ............................................................. كجعلنا الليل كالنهار آيتْب
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 ُٖٔ .................................................... كسيق الذين اتقوا رهبم إىل ا١بنة زمرا
 َُُ .................................................. رىكيٍم كىإًلىٍيًو اٍلمىًصّبي كىصىوَّرىكيٍم فىأىٍحسىنى صيوى 

 ُُّ، َُٖ ...................................... كىًعبىادي الرٍَّٞبىًن الًَّذينى ٲبىٍشيوفى عىلىى األىٍرًض ىىٍوانن 
مىاتو كىاًبلنٍَّجًم ىيٍم يػىٍهتىديكفى   ُٖٗ ......................................................... كىعىبلى

 ُٕٖ ......................... كقالوا ا٢بمد هلل الذم ىداان ٥بذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا
هي كىقىضىى  رىبُّكى أىالَّ تػىۡعبي  ٓكاٍ ًإالَّٓ ًإايَّ  ُٓٓ ......................................................... دي

 ّٖ .............................................................. ككاف هللا بكل شيء عليما
 ِّ ............................. ككذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أىؤالء من هللا عليهم من بيننا

نى وي ُبٓ ًإمىاـ مًُّبْب شىۡيءو  كىكيلَّ 
 ُٔٓ ....................................................... أىۡحصىيػۡ

ان آخىرى   َُٗ ............................................................. كىال ٘بىٍعىٍل مىعى اَّللًَّ ًإ٥بى
نىا  كىلىقىۡد   ُْْ ............................................ ٱۡعبيديكاٍ ٱَّللَّى  أىفً  رَّسيوالن   ٖ  ةأيمَّ  كيلًٌ  ُب  بػىعىثػۡ

 َُٗ .............................................. كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ُب كيلًٌ أيمَّةو رىسيوالن أىٍف ايٍعبيديكا اَّللَّى 
هيۥٓ ًإۡذ ٙبىيسُّونػىهيم إبًًۡذنًًوۦۖ   ُٕٓ ............................................. كىلىقىۡد صىدىقىكيمي ٱَّللَّي كىۡعدى

ًة كىٱۡلًكتى ًب كىٱلنًَّبيًٌۧػنى ٱأۡلٓخً  كىٱۡليػىۡوـً  كىلى ًكنَّ ٱۡلربَّ مىۡن ءىامىنى بًوَّللًَّ   َُٓ ........................... ًر كىٱۡلمىلى ًٓئكى
هي ال يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىتًًو كىال يىٍستىٍحًسريكفى   َُٖ ........... كىلىوي مىٍن ُب السَّمىوىاًت كىاألىٍرًض كىمىٍن ًعٍندى

 َُٗ .................... وى ًإالَّ أىانى فىاٍعبيديكفً كىمىا أىٍرسىٍلنىا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ نيوًحي إًلىٍيًو أىنَّوي ال إًلى 
لىًمْبى  ٱَّللَّي  يىشىٓاءى  أىف  ًإالَّٓ  تىشىٓاءيكفى  كىمىا   ُٔٓ ............................................... رىبُّ ٱۡلعى 

 َُٗ، َُٖ ............................................. كىمىا خىلىٍقتي ا١بًٍنَّ كىاإًلنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكفً 
 ّٖ ..................................................................... كما كاف ربك نسيا

ا اٍلقيٍرآفي أىٍف يػيٍفتػىرىل ًمٍن ديكًف اَّللًَّ   ُّْ .............................................. كىمىا كىافى ىىذى
ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي  ٍسبلى تىًغ غىيػٍرى اإٍلً  ُْٓ ............................................... كىمىٍن يػىبػٍ

 ُِٓ ..................................................... كىنىضىعي ٱۡلمىوى زًينى ٱۡلًقۡسطى لًيػىۡوـً ٱۡلًقيى مىةً 
 َُُ .................................................................... كىنػىٍفسو كىمىا سىوَّاىىا
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 ُٕٗ ................................................................. كيسألونك عن الركح
 ِٖ ........................................................................... اي أيها ا٤بدثر

 َُٗ ................................................ قىكيمٍ ايى أىيػُّهىا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيٍم الًَّذم خىلى 
 ٓ ....................................................... اي قـو اعبدكا هللا ما لكم من إلو غّبه

يىا كىُب ٱأۡلًٓخرىةًۖ  يػيثػىبًٌتي 
نػۡ ًة ٱلدُّ  َُٓ .......................... ٱَّللَّي ٱلًَّذينى ءىامىنيواٍ بًوۡلقىۡوًؿ ٱلثَّاًبًت ُب ٱ٢ۡبىيػىو 

ا تػىٍفًجّبان  ريكنػىهى ٍينان يىٍشرىبي هًبىا ًعبىادي اَّللًَّ يػيفىجًٌ  َُٖ .............................................. ٰى
 ُٖٗ ....................................................... الرٞبن كفدايـو ٫بشر ا٤بتقْب إىل 

ًجلًٌ لًۡلكيتيبً   ٓاءى كىطىيًٌ ٱلسًٌ  ُُٓ ................................................ يػىۡوـى نىۡطًوم ٱلسَّمى
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 فهرس األحاديث

 ٕٗ ........................... ا١بنة، كعمر ُب ا١بنة، كعثماف ُب ا١بنة، كعلي ُب ا١بنة ُب  بكر  أبو  
 ٕٔ ............................................ كصديق، كشهيداف نيب  عليك  اثبت أحد، فإ٭با 
ـي كميوسىى  ُُٔ .................................................................... اٍحتىجَّ آدى
 ُْٗ .....................................................رض فبل تقدموا عليوإذا ٠بعتم بو أب

 ُٕٓ .......................................................... ًإذىا قىضىى هللا األىٍمرى ُب السَّمىاءً 
 ُٓٔ ............................................... أربع خبلؿ من كن فيو كاف منافقا خالصا

 ُُٗ ..................................... أربعوا على أنفسكم، فإنكم ال تدعوف أصم كال غائبان 
 ْٓ ................................................................ أرحم أمٍب أبمٍب أبو بكر

 ُٖٖ ................................ أشرؼ علينا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من غرفة، ك٫بن نتذاكر الساعة
 ِٖ ..................................... أال كإف ُب ا١بسد مضغة إذا صلحت صلح ا١بسد كلو

 ُٕٗ ......................................كأشار بيده إىل ايفوخو -الذم يضربك على ىذه " 
 ُٓٗ .......................................................... الشفاء ُب ثبلثة: شربة عسل

 ُُٕ .......................................................................... الطبيب هللا  
 ْٔ .................................................. اللهم أعز اإلسبلـ أبحب ىذين الرجلْب

 ٓٔ .................................. خاصةعمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنهب اإلسبلـ  أعز  اللهم 
 ِٗ ............................................................. قلبو كسدد لسانواللهم اىد 

 ُْٗ ................................................................. ا٤ببلئكة نزلت لقراءتو
 ِٗ ......................... أما ترضى أف تكوف مِب ٗبنزلة ىاركف من موسى غّب أنو ال نيب بعدم

 ِٕ ........................................ أمرت أف أقاتل الناس حٌب يشهدكا أف ال إلو إال هللا
 ٖٓ، ّٗ ....................................... أمرت أف أقاتل الناس حٌب يقولوا: ال إلو إال هللا

 ٖٔ ............................................. لبوإف هللا تعاىل جعل ا٢بق على لساف عمر كق
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 ُُٗ ............................................................... إف هللا تعاىل ليس أبعور
 ُُٗ ..................................................... إف هللا ال يناـ كال ينبغي لو أف يناـ

 َِْ ................................... ىذا نفسو كرآه ٲبشي بْب ابنيو تعذيب  إف هللا لغِب عن 
 َِِ ........................................................إف هللا ينهاكم أف ٙبلفوا آبابئكم

 َُٗ ....................................................... يعذبوف ُب قبورىم القبور  أىل  إف 
 ٕٗ .................................... عْب مٌلةإفَّ أىل الكتابْب افَبقوا ُب دينهم على ثنتْب كسب

 ُّٔ .................................................... أف تؤمن ابهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو
 ُْٕ ......................................... أف تؤمن ابهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر

 َٓ ......................................... أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، بعثو على جيش ذات السبلسل
 َٖ ................... إف عثماف رجل حيي كإين خشيت إف أذنت لو على تلك ا٢باؿ ال يبلغ إيل

 ٖٕ ........................................... إىل اهللا بعد لوط إف كاف عثماف ألكؿ من ىاجر
 ٔٓ ..................................................................... جيش أسامة أنفذكا  

 َِٕ ..................................... بيعا أنبيائهم  آاثر  إ٭با ىلك من كاف قبلكم أهنم اٚبذكا 
 ِِ .............................................. أكصيكم بتقول هللا عز كجل كالسمع كالطاعة

 ْٓ ........................................... نبوة كرٞبة، ٍب يكوف خبلفة كرٞبة األمر  ىذا  أكؿ  
 ٕٔ ......................................... بينا أان انئم رأيت الناس عرضوا علٌي كعليهم قمص

 ٔٔ ............................................... تتوضأ امرأة  فإذا  ا١بنة،  ُب  رأيتِب  انئم  أان  بينا  
 ٔٔ ................................... بينا أان انئم، إذ رأيت قدحا أتيت بو فيو لنب، فشربت منو

 ٓٓ .................................................. بينا أان انئم، رأيتِب على قليب عليها دلو
 َٖ ................................................................... تبيعنيها بعْب ُب ا١بنة

اًب اٍلقىرٍبً   ُّٓ ........................................................... تػىعىوَّذيكا اًبهلل ًمٍن عىذى
ً حىٍوًضي مىًسّبىةي شىٍهرو، مى   ُٔٓ .............................................. اؤيهي أىبٍػيىضي ًمنى اللَّنبى

 ِٓ ........................................... خّب الناس قرين، ٍب الذين يلوهنم، ٍب الذين يلوهنم
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 ُِٕ .................................................. إىل يـو القيامة ا٢بج  ُب  العمرة  دخلت 
 ُٕٖ ............................................... الكافر، أك انب الكافر، مثل أحد ضرس  

 ْٗ ......................... عبد خّبه هللا بْب أف يؤتيو زىرة الدنيا كبْب ما عنده، فاختار ما عنده
بنا ألىٍمرً  يػٍره  عىجى  ُِٔ .................................................... ا٤بٍؤًمًن! ًإفَّ أىٍمرىهي كيلَّوي خى

 ٕٗ .................................... عليكم بسنٍب كسنة ا٣بلفاء الراشدين ا٤بهديْب من بعدم
 ُِّ ................................................................... فأخربين عن اإلٲباف

 ُٓ .............................................................. فإف مل ٘بديِب فأٌب أاب بكر
 َِٗ .............. فمن أحدث فيها حداث، أك آكل ٧بداث، فعليو لعنة هللا كا٤ببلئكة كالناس أٝبعْب

 ُٔٓ ................................................................ فػىعىلى قىدىري هللا كىمىا شىاءى 
 ِٗ ........................................................قل ىو هللا أحد تعدؿ ثلث القرآف

 ّٗ .............................................................. قم أاب الَباب قم أاب الَباب
 ُٖٓ ................ كىتىبى هللا مىقىاًديرى ا٣بٍىبلًئًق قػىٍبلى أىٍف ٱبىٍليقى السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى ًٖبىٍمًسْبى أىٍلفى سىنىةو 

 َُُ ........................................................... كل مولود يولد على الفطرة
 ٕٗ ........................................... ن حيطاف ا٤بدينةكنت مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص ُب حائط م

 ِّّ .......................................... كعمر، كفعلت كأبو بكر كعمر بكر  كأبو  كنت  
 ِٗ ............................... ألعطْب ىذه الراية رجبل ٰبب هللا كرسولو، يفتح هللا على يديو

 ٕٔ .................. لقد كاف فيما قبلكم من األمم انس ٧بدثوف فإف يكن ُب أمٍب أحد فإنو عمر
 ٔٔ .......................................... ا٤بشركوف: قد انتصف القـو منا قاؿ  عمر  أسلم  ٤با  

 ٔٔ ........... عمر كا٣برب إبسبلـ  السماء  أىل  استبشر  أسلم عمر نزؿ جربيل فقاؿ: اي دمحم، لقد  ٤با
 َٗ ....................... أقيم بعده أف  أمرىن  ، إىل ا٤بدينة ُب ا٥بجرة -ملسو هيلع هللا ىلص  -٤با خرج رسوؿ هللا، 

 ُُٗ ..... ٤با قضى هللا عز كجل ا٣بلق كتب ُب كتاب فهو عنده فوؽ العرش أف رٞبٍب غلبت غضيب
 ُٓٓ ................... ًقفىنَّ أىحىديكيٍم بػىٍْبى يىدىم هللا لىٍيسى بػىيػٍنىوي كىبػىيػٍنىوي ًحجىابه كىال تػىٍرٝبيىافه يػيتػىٍرًجمي لىوي لىيى 

 ِٓ ....................................................... ما اجتمعن ُب امرئ إال دخل ا١بنة
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 ّٗ ...................................... ، كاستخلف أبو بكر هنع هللا يضر-ملسو هيلع هللا ىلص  -ما توُب رسوؿ هللا 
 ِٖ ..................................................... ما ضر عثماف ما عمل بعد ىذا اليـو

 َِْ ................................ عرافا فسألو عن شيء مل تقبل لو صبلة أربعْب ليلة أتى  من  
من أتى كاىنا فصدقو ٗبا يقوؿ، أك أتى امرأة ُب دبرىا، أك أتى امرأة كىي حائض فقد برئ ٩با أنزؿ 

 َِّ ....................................................................... هللا على دمحم
 َِٓ ............................................. ىذا ما ليس فيو فهو رد أمران  ُب  أحدث  من  

 ّٖ .............................................. من أحدث ُب أمران ىذا ما ليس منو فهو رد
 ُٗٗ ...................................... أبيو، كىو يعلم، فا١بنة عليو حراـ غّب  إىل  ادعى  من 

 ِٓ ............................................... من أنفق زكجْب ُب سبيل هللا نودم ُب ا١بنة
 َِٖ، ْٓ ............................................................. من بدؿ دينو فاقتلوه

 ٕٖ ................................................. من بُب هلل مسجدا بُب هللا لو بيتا ُب ا١بنة
 ِٖ ......................................................... من جهز جيش العسرة فلو ا١بنة

 ُٖ ........................... منها ُب ا١بنة من يشَبم بقعة آؿ فبلف فيزيدىا ُب ا٤بسجد ٖبّب لو
 َٖ ...................... من يشَبم بئر ركمة فيجعل دلوه مع دالء ا٤بسلمْب ٖبّب لو منها ُب ا١بنة

 َٕ ............................................................... ا٤بقدس بيت  فتح  موٌب ٍب 
 ٕٔ ............... كالذم نفسي بيده ما لقيك الشيطاف سالكا فجا قط إال سلك فجا غّب فجك

 ٓٔ ...................... امع ثوبوكالنيب ملسو هيلع هللا ىلص داخل يوحى إليو فخرج حٌب أتى إىل عمر فأخذ ٗبج
 ُُِ .......................................................... كيلك، من يعدؿ إذا مل أعدؿ

 ْٖ ..................................................... اي أاب بكر ما ظنك ابثنْب هللا اثلثهما
 َُِ ....... حبنا أىل البيت ٥بم نبز يسموف الرافضة فاقتلوىم ينتحلوف  اي علي سيكوف ُب أمٍب قـو 
 َٗ ............................................................... اي علي، إف مل تسلم فاكتم

 َُُ ................................................... اي معاذ أتدرم ما حق هللا على العباد
 ُٓ ............................................................ إال أاب بكرأيىب هللا كا٤بؤمنوف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
250 

 ُْٓ ................................................. ٰبيٍشىري النَّاسي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة حيفىاةن عيرىاةن غيٍرالن 
 ٓٗ ........................... أشقى ىذه األمة كما عقر انقة هللا أشقى بِب فبلف من ٜبود يقتلك  

 ُُٗ ............................. ينزؿ ربنا عز كجل حْب يبقى ثلث الليل اآلخر إىل ٠باء الدنيا
 ُّّ .................................................. يؤٌب ٔبهنم يومئذو ٥با سبعوف ألف زماـ
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 رس اآلثارفه

 ُْٖ ............................... أكؿ من يكسى يـو القيامة إبراىيم عليو السبلـ قػيٍبًطيَّتْب،
 ِِٕ ........................................................سيدان كأعتق  سيدان،  أبو بكر 
 ُِٗ ......................................................... جهنم؟ أبواب  كيف  أتدركف 

 َِٔ ..................... أتكيلو غّب  على  القرآف  أخوؼ ما أٚبوؼ على ىذه األمة قـو يتأكلوف 
 ِْ .................... تبوه بلساف قريشإذا اختلفتم أنتم كزيد بن اثبت ُب شيء من القرآف فاك

 َُِ ............. أرأيت حلفك ابلكعبة، كهللا لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أف ٙبلف لعاقبتك
 َْ .................................................... ارتدت العرب قاطبة كاشرأب النفاؽ

 ّْ ............................. أرسل إيل أبو بكر الصديق رضواف هللا عليو مقتل أىل اليمامة
 ِّّ، ٖٔ ................................................... استخلفت عليهم خّب أىلك

 ِّٗ ..................................... أصاب عثماف بن عفاف رعاؼ شديد سنة الرعاؼ
 ُٕٓ ........................................... ربو، يرل  أف  أفضل ما يرل أحدكم ُب منامو 

 ِّٔ ............................................................ علي كأقضاان  أقرؤان أيب، 
 ٖٔ ......................................................... أقوؿ استخلفت عليهم خّبىم

 ُٖٔ ................................................... اإلٲباف يبدك نقطة بيضاء ُب القلب
 ْٖ ................................................... العدؿ مثل عمر كاللْب ألْب من عمر

 َِٔ ................................................................... اللهم أمكِب منو
 ُٓٗ ......................................... شقوة أك ذنبا فا٧بو علي  كتبت  اللهم إف كنت 

 ُٕٔ .............................................. إان كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا،اللهم 
 ُُِ ........................................... بدعة كالشهادة بدعة كاإلرجاء  الوالية بدعة 

 ُِٓ .......................................... القرآف بو  أمركم  أما بعد، فإين كنت آمركم ٗبا 
 َٔ ...................................... أما بعد، اي مثُب، فإين كجهت إليك ٖبالد بن الوليد

 ُْ ............ -ملسو هيلع هللا ىلص  -بقطع الشجرة الٍب بويع ٙبتها النيب عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنهأمر 
 ُٕٓ ................................... أاب بكر الصديق دخل على عائشة كىي تشتكي. أف 
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 َِٓ ............................................... إف أخوؼ ما أٚبوؼ عليكم شح مطاع
 ِٔ ......................... إف هللا نظر ُب قلوب العباد، فوجد قلب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خّب قلوب العباد
 ِْ ............................ أف حذيفة بن اليماف، قدـ على عثماف ككاف يغازم أىل الشأـ

 ْٓ ................................. هللا عنو أتى بقـو من الزاندقة فحرقهم ابلنار أف عليا رضى
 ُٕٓ .................................... ابهلل عز كجل، شرؾ  كالرقى  إف كثّبا من ىذه التمائم 

 ُٔٗ ........................................... ٰبفظانو ٩با مل يقدر ملكْب  إف مع كل رجل 
 َِّ، َِٓ، ُّٖ، ُْٕ ......................................... إف ىذا القرآف كبلـ هللا

 َِّ ...................................................... العجم كهاف  إف ىؤالء العرافْب 
 ُُٗ، ُّٕ ........................... لرٞبن للخصومة يـو القيامةا يدم  بْب  ٯبثو  أان أكؿ من 

 ِّٔ ............................................... إان ال ٫بب أف ٯبالسنا من يرفع حديثنا
 ِِٕ ............................................... كأحبنا إىل نبينا خّبان  أنت سيدان كأنت 

 ُٖٔ ............................................................القميص ٗبنزلة  اإلٲباف  إ٭با 
 ْٗ ............................................. إ٭با ابيعت عليِّا كاللج)( على عنقي كالسبلـ

 ِّٖ ..................................... األنصار كما قاؿ الغنوم لبِب جعفر كمثل  مثلنا  إ٭با 
 ِِّ ............................................. إنو سيأٌب انس ٯبادلونكم بشبهات القرآف

 َِٗ ..................................... إين إذا رأيت أمرا منكرا أكقدت انرم كدعوت قنربا
 ُِّ، ُْ ............................................ إين أعلم أنك حجر ال تضر كال تنفع

 ُِّ ............................................. ديكا نقرين نقرة أك نقرتْب الليلة  إين رأيت 
 ِِّ .... همإين ال أرل ىؤالء القـو إال ظاىرين عليكم لتفرقكم عن حقكم كاجتماعهم على ابطل

 ُٖٔ ...................................................... إين موصيك بوصية إف حفظتها
 ٖٕ ...................................................... أكؿ من ىاجر إىل ا٢ببشة عثماف
 ُٕٖ ...................................................... أيها الناس، ىاجركا قبل ا٢ببشة

 ُِِ ............................................................ بل ىم ا٣بيابوف العيابوف
 ُِِ ...................................... تبايعوين على السمع كالطاعة هلل كلكتابو ٍب لؤلمّب
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 ََِ .................... أمسكوا ٍب  كالبحر،  تعلموا من ىذه النجـو ما هتتدكف بو ُب ظلمة الرب 
 ُٕٓ ............................................. «.ا١باىلية شعب  من  شعبة  تعليق التمائم 
 ّٖ ......................... كمل يستخلف. كتوُب أبو بكر فاستخلف -ملسو هيلع هللا ىلص  -توُب رسوؿ هللا 

 ُٖٗ .......................... حٌب إذا انتهوا إىل ابب من أبواب ا١بنة كجدكا عند ابهبا شجرة
 ُٕٖ ....................................... خطب عمر فحمد هللا، كأثُب عليو، فذكر الرجم

 ُّٗ، ُّٕ ................................................. ضتْبقب ككانوا  خلق هللا ا٣بلق، 
 َُٗ ............................. الناس كادم مكة، ككاد ُب ا٥بند ىبط بو آدـ ُب  كاديْب  خّب 

 َِْ ....................... دخل أبو بكر على امرأة من أٞبس يقاؿ ٥با زينب، فرآىا ال تكلم
 ْٕ ................................. قبل أف يصاب أبايـ اب٤بدينة هنع هللا يضرعمر بن ا٣بطاب  رأيت 

 ُِٖ ...................................................... رجم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كرٝبنا بعده
 ِِٖ ............................................ القرآف ٝبع  من  أكؿ   أاب بكر، كاف رحم هللا

 ُٖٓ، ُُٖ، ُٖٕ ..... سلوين فوهللا ال تسألوين عن شيء يكوف إىل يـو القيامة إال حدثتكم بو
 ُِٕ .......................... شهدت عثماف كعليا رضي هللا عنهما، كعثماف ينهى عن ا٤بتعة

 َُِ ............................................................ طريق مظلم، فبل تسلكو
 ُِِ ......................................... فا٠بع كأطع كإف أمر عليك عبد حبشي ٦بدع

 ُِْ ...... ٕبجر قذفة  أيديهم  إف العلماء إذا حضركا يـو القيامة كاف معاذ بن جبل بْب  قاؿ عمر
 ُِٔ ................... ا١بادة على  صاحيب  قد علمت أنو ليس منكم إال انصح، كلكِب تركت 
 ِِٖ ................................... قدمك رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تصلي ابلناس، فمن ذا يؤخرؾ
 َُٓ ..... اف يؤتى بعنب أيكلو كليس ٗبكة عنبةكاف أسّبا عند ا٤بشركىْب ٗبكة شرفها هللا تعاىل كك

 ِْ ...................... كاف الناس أيتوف الشجرة الٍب يقاؿ ٥با شجرة الرضواف فيصلوف عندىا
 ِِٗ .................. منيب القلب، يعِب أاب بكر، كإف عمر انصح هللا فنصحو هللا أكاىا  كاف 

 ِّٖ .................................................... كاف عمر يدخلِب مع أشياخ بدر
 ُٗٗ ................................................. كفر ابهلل من تربأ من نسب كإف دؽ

 َِْ، ُِْ، ٗٓ ................................. مل يفعلو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ كيف أفعل شيئا
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 ُٓٔ ...................................... ا٤بزاح ُب  الكذب  ال تبلغ حقيقة اإلٲباف حٌب تدع 
 ُٓٗ .................................. ال تقربن النار، فإف لو أجبل لن يعدكه، كلن يقصر عنو

 ُٗ ............................................... ال ٰببِب إال مؤمن، كال يبغضِب إال منافق
 ُٕٔ .............................................................. بعمل إال  قوؿ  ينفع  ال 

 ٓٓ ............................... بو عملت  إال  هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعمل بو  لست اتركا شيئا كاف رسوؿ
 َِْ .............................خركجو اب٤بدينة كأىلها ُب الفقو كما كاف يفتيهم بو أخل  لقد 

 ُِٓ .................. لقد ٮبمت أف ال أدع ُب الكعبة صفراء كال بيضاء إال قسمتها بْب الناس
 ُٔ ........................................ ٤با أراد أبو بكر غزك الرـك دعا عليا كعمر كعثماف

 ْٔ ................................. بلـ كالرجل ا٤بقبل ال يزداد إال قوة٤با أسلم عمر كاف اإلس
 ْٓ .............................. ٤با توفيت حفصة أرسل إىل عبد هللا بن عمر بعزٲبة لّبسل هبا

 ٖٔ ............................................... ٤با حضرت أاب بكر الوفاة استخلف عمر
 ُٕ ...................................... ٤با قدـ عمر رٞبو اَّللَّ ا١بابية، قاؿ لو رجل من يهود

 ٕٖ ................ سجدىميزيد ُب م أف  الناس  كلمو  ٤با كيل عثماف بن عفاف سنة أربع كعشرين 
 ِِّ ........................................ صرار لسمعت لو كأطعت إىل  عثماف  لو سّبين 

 ِِٔ ..................................... إٲباف أيب بكر إبٲباف أىل األرض لرجح هبم كزف  لو 
 ُْٕ ..................... كرفقو إماـ  حلم  ليس شيء أحب إىل هللا عز كجل، كال أعم نفعا من 

 ُٕٕ ........................................................ اإلسبلـ ُب  كلد  رجبل  ما أرل 
 َِٗ .................................. لصحيفةا ىذه  غّب  ما عندان كتاب نقرؤه إال كتاب هللا 

 َُِ .......................................... الناس يكتمو  شيئا  ما كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يسر إيل 
 ِّْ ............................................ تنطق بلساف عمر السكينة  ما كنا نبعد أف 

 ِِٖ .............................. أفضلنا بعده أبو بكر أف  عرفنا  ما مات رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌب 
ر، كاصربكا فإف العاقبة برمح كال يضرب بسيف كال يـر ٕبج يطعن  فبل  من أدرؾ ذلك الزماف 

 ِِّ ......................................................................... للمتقْب
 َِِ ............................................................... من مل يصل فهو كافر
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 ُِّ ........................................ القرآف فبل يقص على الناس منسوخ  يعلم  مل  من 
 ُّٗ، ُْٖ، ُ ................................................ من يهده هللا فبل مضل لو،

 َِٕ .............................. ىذه، كالٍب يناموف عنها أفضل من الٍب يقوموف البدعة  نعم 
 ُٓٗ ......................................................... هللا إىل قدر هللا قدر  من  نفر  

 ُِٔ .................................................. لو اللذاف كاان قبليىذا شيء مل يفع
 ُْٕ ...................................... ىذه امرأة ٠بع هللا شكواىا من فوؽ سبع ٠باكات

 ُُٗ .................................................. ٰبشركف؟ شيء  أم  على  ىل تدركف 
 ٕٓ .................................هللا عبد  ما  استخلف  كالذم ال إلو إال ىو لوال أف أاب بكر 

 ُٕ ................... كهللا الذم ال إلو إال ىو ما أحد إال كلو ُب ىذا ا٤باؿ حٌب أعطيو أك منعو
 ِّٕ .................. ت آية إال كقد علمت فيما نزلت كأين نزلت كعلى من نزلتكهللا ما نزل

 ِّٓ ............... كصحبت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كابيعتو، كهللا ما عصيتو كال غششتو حٌب توفاه هللا
 ِِّ ............... كفرؽ عثماف أف ٲبوت كمل يسم أحدا، كعرؼ أنو ال يعدك عمر بن ا٣بطاب

 ََِ ................................................. الصبلة. ترؾ  ٤بن  اإلسبلـ  كال حظ ُب 
 ُُٖ ..............................................................سألونك عن الركح{كي

 ْٓ ......................................... اي أيها الناس إين قد كليت عليكم كلست ٖبّبكم
 ِٕ ..................... اي عمرك؛ إٌف هللا قد فتح على ا٤بسلمْب مصر، كىى كثّبة ا٣بّب كالطعاـ

من  أدىن  اي فبلف كل ٩با يليك، فاًن هللا لو كاف غّبؾ بو ما بك أك بو الذم بك ما قعد مِب على 
 ُٔٗ ....................................................................... رمح قيس  
 ُُٕ ............................................................... يل غفر ا كهيعص،  اي 

 ِِْ ................................. ٗبا أنزؿ هللا كأف يؤدم األمانة ٰبكم  أف  اإلماـ  ٰبق على 
 ُُٗ ...................................................... ٱبرج ُب اثِب عشر ألفا، إف قلوا
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 فهرس املصادر واملراجع
 ا٤بصادر كا٤براجع

 ُٕٗا١بامع ُب ا٢بديث، ا٤بؤلف: عبد هللا بن كىب بن مسلم القرشي، أبو دمحم ا٤بصرم )ت 
: د مصطفى حسن حسْب دمحم أبو ا٣بّب، أستاذ ا٢بديث كعلومو ىػ(، ضبط كٚبريج كٙبقيق

الرايض، الطبعة: األكىل،  -القاىرة، الناشر: دار ابن ا١بوزم  -كلية أصوؿ الدين   -ا٤بساعد 
 ـ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔ

ا٤بؤلف: مالك بن أنس، صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعلق عليو: دمحم فؤاد عبد الباقي، 
 ـ ُٖٓٗ -ىػ  َُْٔلبناف، عاـ النشر:  -لَباث العريب، بّبكت الناشر: دار إحياء ا

، التميمي، أبو حاًب، الدارمي،  ا٤بؤلف: دمحم بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى
ىػ(، حققو  ّٕٗىػ(، ترتيب: األمّب عبلء الدين علي بن بلباف الفارسي )ت ّْٓالبيسٍب )ت 

رنؤكط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بّبكت، الطبعة: األكىل، كخرج أحاديثو كعلق عليو: شعيب األ
 ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ

سنن ابن ماجو، ا٤بؤلف: ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيِب، كماجة اسم أبيو يزيد )ت 
فيصل عيسى البايب  -ىػ(، ٙبقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية ِّٕ
 ا٢بليب

سنن أيب داكد مع شرحو عوف ا٤بعبود، ا٤بؤلف: أبو داكد، سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن 
لشرؼ ا٢بق العظيم آابدم ت « عوف ا٤بعبود»(، )كالشرح ِٕٓبشّب األزدم السجستاين )ت 

نسخة، كلها من ركاية اللؤلؤم إال كاحدة من  ُُ(، ضيبط نص السنن أليب داكد: على ُِّٗ
غّب اتمة، كعند االختبلؼ ييرجع إىل ٙبفة األشراؼ للمزم ك٨بتصر ا٤بنذرم ركاية ابن داسة 

كشرح ا٣بطايب كجامع األصوؿ كغّب ذلك، على ا٤بطبوع حواشي: كتبها الشيخ تلطف حسْب 
 ىػ ُِّّا٥بند، عاـ النشر:  -ىػ(، الناشر: ا٤بطبعة األنصارية بدىلي ُّّْالدىلوم )ت 

سانيد العشرة، ا٤بؤلف: أبو العباس شهاب الدين أٞبد بن أيب بكر إٙباؼ ا٣بّبة ا٤بهرة بزكائد ا٤ب
ىػ(، تقدًن: َْٖبن إ٠باعيل بن سليم بن قاٲباز بن عثماف البوصّبم الكناين الشافعي )ت 
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 ا٤بصادر كا٤براجع
فضيلة الشيخ الدكتور أٞبد معبد عبد الكرًن، احملقق: دار ا٤بشكاة للبحث العلمي إبشراؼ أبو 

 -ىػ  َُِْشر: دار الوطن للنشر، الرايض، الطبعة: األكىل، ٛبيم ايسر بن إبراىيم، دار الن
 ـ ُٗٗٗ

اجتماع ا١بيوش اإلسبلمية على حرب ا٤بعطلة كا١بهمية، ]آاثر اإلماـ ابن قيم ا١بوزية كما ٢بقها 
 - ُٗٔ([، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم ا١بوزية )ُِمن أعماؿ )

سعود بن العزيز  -ن أٞبد النشّبم، راجعو: دمحم أٝبل اإلصبلحي (، احملقق: زائد بُٕٓ
دار ابن حـز )بّبكت(، الطبعة: الرابعة،  -العريفي، الناشر: دار عطاءات العلم )الرايض( 

( َُِٗ -ىػ  َُْْ  ـ )األكىل لدار ابن حـز
الشبيلي ا٤بالكي أحكاـ القرآف، ا٤بؤلف: القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر بن العريب ا٤بعافرم ا

ىػ(، راجع أصولو كخرج أحاديثو كعلَّق عليو: دمحم عبد القادر عطا، الناشر: دار ّْٓ)ت 
 ـ ََِّ -ىػ  ُِْْلبناف، الطبعة: الثالثة،  -الكتب العلمية، بّبكت 

ىػ(، احملقق:  ُِْ - ُْٔمسند اإلماـ أٞبد بن حنبل، ا٤بؤلف: اإلماـ أٞبد بن حنبل )
عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي، الناشر:  -شعيب األرنؤكط 

 ـ ََُِ -ىػ  ُُِْفهارس(، الطبعة: األكىل،  ٓ)آخر  َٓمؤسسة الرسالة، عدد األجزاء: 
ىػ(، الناشر: دار َٓٓإحياء علـو الدين، ا٤بؤلف: أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي )ت 

 بّبكت -ا٤بعرفة 
اًدٌم، أخبار  ٌ البػىٍغدى ٰى الضَّيبًٌ قىةى ًٰ صىدى يَّافى ٍبًن ًٰ حى القضاة، ا٤بؤلف: أىبيو بىٍكرو ٧بيىمَّدي ٍبني خىلىًف ٍبًن

يلىقَّب بًػ"كىًكيع" )ت 
ىػ(، احملقق: صححو كعلق عليو كخرٌج أحاديثو: عبد العزيز مصطفى َّٔا٤ب

صر لصاحبها: مصطفى دمحم، ا٤براغي، الناشر: ا٤بكتبة التجارية الكربل، بشارع دمحم علي ٗب
 ـُْٕٗىػ=ُّٔٔالطبعة: األكىل، 

ا -آراء ابن عجيبة العقدية  ، ا٤بؤلف: عبد ا٥بادم بن عوض العمرم، أصل -عرضنا كنقدن
جامعة  -الكتاب: رسالة دكتوراة، قسم العقيدة كا٤بذاىب ا٤بعاصرة كلية أصوؿ الدين ابلرايض 

 ـ َُِٗ -ىػ  ُُْْاألكىل، اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، الطبعة: 
آراء القرطيب كا٤بازرم االعتقادية من خبلؿ شرحيهما لصحيح مسلم )دراسة كترجيح(، ا٤بؤلف: 
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جامعة أـ القرل  -الدكتور / عبد هللا بن دمحم بن رمياف الرمياف، أصل الكتاب: رسالة دكتوراه 

ا٤بملكة  -لتوزيع، مكة ا٤بكرمة ٗبكة ا٤بكرمة، قسم العقيدة، الناشر: دار ابن ا١بوزم للنشر كا
 ىػ ُِْٕالعربية السعودية، الطبعة: الطبعة األكىل، 

أسد الغابة ُب معرفة الصحابة، ا٤بؤلف: أبو ا٢بسن علي بن أيب الكـر دمحم بن دمحم بن عبد الكرًن 
 -ىػ(، احملقق: علي دمحم معوض َّٔبن عبد الواحد الشيباين ا١بزرم، عز الدين ابن األثّب )ت 

 -ىػ ُُْٓعادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األكىل، سنة النشر: 
 ـ ُْٗٗ

كتاب أصوؿ اإلٲباف ُب ضوء الكتاب كالسنة، ا٤بؤلف: ٬ببة من العلماء، الناشر: كزارة الشؤكف 
 ىػُُِْكىل، ا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة: األ -اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 

إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب، ا٤بؤلف: دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن 
 -ىػ(، ٙبقيق: دمحم عبد السبلـ إبراىيم، الناشر: دار الكتب العلمية ُٕٓقيم ا١بوزية )ت 

 ـُُٗٗ -ىػ ُُُْيّبكت، الطبعة: األكىل، 
يٍعًلًم بفىوىاًئًد ميٍسًلم، ا٤بؤلف: عياض بن شىرٍحي صىًحيح ميٍسًلًم لًلقىاًضى ًعيى 

يسىمَّى ًإكمىاؿي ا٤ب
اض ا٤ب

ىػ(، احملقق: الدكتور ٍٰبٓبى ْْٓموسى بن عياض بن عمركف اليحصيب السبٍب، أبو الفضل )ت 
 -ىػ  ًُُْٗإ٠ٍبىاًعيل، الناشر: دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع، مصر، الطبعة: األكىل، 

 ـ ُٖٗٗ
عن شريعة الفرقة الناجية ك٦بانبة الفرؽ ا٤بذمومة، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا عبيد هللا بن دمحم بن اإلابنة 

ىػ(، احملقق: رضا معطي، كعثماف األثيويب، كيوسف الوابل،  ّٕٖبىطَّة العكربم ا٢بنبلي )ت 
د كالوليد بن سيف النصر، كٞبد التوٯبرم، الناشر: دار الراية للنشر كالتوزيع، الرايض، عد

ىػ، اتريخ النشر  ُِْٔالطبعة: األكىل،  -، حققو: د ٞبد بن عبد احملسن التوٯبرم ٗاألجزاء: 
 ُّّْربيع األكؿ  ُٓابلشاملة: 

األحكاـ السلطانية، ا٤بؤلف: أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم، 
 القاىرة -ىػ(، الناشر: دار ا٢بديث َْٓالشهّب اب٤باكردم )ت 

االستيعاب ُب معرفة األصحاب، ا٤بؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن 
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ىػ(، احملقق: علي دمحم البجاكم، الناشر: دار ا١بيل، بّبكت، ّْٔعاصم النمرم القرطيب )ت 

 ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْالطبعة: األكىل، 
لي بن دمحم بن أٞبد بن حجر اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة، ا٤بؤلف: أبو الفضل أٞبد بن ع

ىػ(، ٙبقيق: عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلى دمحم معوض، الناشر: دار ِٖٓالعسقبلين )ت 
 ىػ ُُْٓ -بّبكت، الطبعة: األكىل  -الكتب العلمية 

ىػ(، ُٖٗاألصل ا٤بعركؼ اب٤ببسوط، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا دمحم بن ا٢بسن بن فرقد الشيباين )ت 
 كراتشي  -ا األفغاين، الناشر: إدارة القرآف كالعلـو اإلسبلمية احملقق: أبو الوف

ىػ(، َٕٗاالٍعًتصىاـ، ا٤بؤلف: إبراىيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرانطي الشهّب ابلشاطيب )ت 
ٙبقيق كدراسة:، ا١بزء األكؿ: د. دمحم بن عبد الرٞبن الشقّب، ا١بزء الثاين: د سعد بن عبد هللا 

ثالث: د ىشاـ بن إ٠باعيل الصيِب، الناشر: دار ابن ا١بوزم للنشر كالتوزيع، آؿ ٞبيد، ا١بزء ال
 ـ ََِٖ -ىػ  ُِْٗا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة: األكىل، 

االعتقاد كا٥بداية إىل سبيل الرشاد على مذىب السلف كأصحاب ا٢بديث، ا٤بؤلف: أٞبد بن 
ىػ(، احملقق: ْٖٓين، أبو بكر البيهقي )ت ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براسا
 َُُْبّبكت، الطبعة: األكىل،  -أٞبد عصاـ الكاتب، الناشر: دار اآلفاؽ ا١بديدة 

رىة بن( دمحم بن ىبّبة الذىلي الشيبايٌن، أبو  اإلفصاح عن معاين الصحاح، ا٤بؤلف: ٰبٓب بن )ىيبػىيػٍ
نعم أٞبد، الناشر: دار الوطن، سنة ىػ(، احملقق: فؤاد عبد ا٤بَٔٓا٤بظفر، عوف الدين )ت 

 ىػُُْٕالنشر: 
االنتصار للقرآف، ا٤بؤلف: دمحم بن الطيب بن دمحم بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر 

عىمَّاف، دار  -ىػ(، ٙبقيق: د. دمحم عصاـ القضاة، الناشر: دار الفتح َّْالباقبلين ا٤بالكي )ت 
 ـ ََُِ -ىػ  ُِِْبّبكت، الطبعة: األكىل  -ابن حـز 

اإلٲباف حقيقتو، خوارمو، نواقضو عند أىل السنة كا١بماعة، ا٤بؤلف: عبد هللا بن عبد ا٢بميد 
األثرم، مراجعة كتقدًن: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرٞبن بن صاّب، الناشر: مدار الوطن 

 ـ ََِّ -ىػ  ُِْْللنشر، الرايض، الطبعة: األكىل، 
بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم بن عثماف بن خواسٍب كتاب اإلٲباف، ا٤بؤلف: أبو 
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ىػ(، احملقق: دمحم انصر الدين األلباين، الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي، الطبعة: ِّٓالعبسي )ت 

 ـُّٖٗالثانية، 
، ََِٓيناير  َُإحساف ا٥بي ظهّب، الناشر: إدارة ترٝباف السنة ابكستاف، اتريخ اإلصدار: 

 ََِٗأبريل  ُّ ، اتريخ اإلنشاء:ِٖٖالصفحات:
 2011، لسليماف أفندم، الباكورة السليمانية ُب كشف أسرار الداينة النصّبية

صحيح البخارم، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا، دمحم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة ابن بردزبو 
طبعة الكربل األمّبية، البخارم ا١بعفي، ٙبقيق: ٝباعة من العلماء، الطبعة: السلطانية، اب٤ب

ىػ، أبمر السلطاف عبد ا٢بميد الثاين، ٍب صىٌورىا بعنايتو: د. دمحم زىّب  ُُُّببوالؽ مصر، 
بّبكت، مع إثراء  -ىػ لدل دار طوؽ النجاة  ُِِْالناصر، كطبعها الطبعة األكىل عاـ 

 ٤بهمةا٥بوامش بَبقيم األحاديث حملمد فؤاد عبد الباقي، كاإلحالة لبعض ا٤براجع ا
البداية كالنهاية، ا٤بؤلف: أبو الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقي )ت 

ىػ(، ٙبقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الَبكي، الناشر: دار ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع ْٕٕ
 ـََِّىػ / ُِْْـ، سنة النشر:  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖكاإلعبلف، الطبعة: األكىل، 

اب: البدع كالنهي عنها ا٤بؤلف: أبو عبد هللا دمحم بن كضاح بن بزيع ا٤بركاين القرطيب )ا٤بتوَب: الكت
مصر،  -ىػ( ٙبقيق كدراسة: عمرك عبد ا٤بنعم سليم الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاىرةِٖٔ

 ُُْٔالسعودية الطبعة: األكىل،  -مكتبة العلم، جدة 
اعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة البخارم، أبو عبد هللا )ت التاريخ الكبّب، ا٤بؤلف: دمحم بن إ٠ب

الدكن، طبع ٙبت مراقبة: دمحم عبد  -ىػ(، الطبعة: دائرة ا٤بعارؼ العثمانية، حيدر آابد ِٔٓ
 ا٤بعيد خاف

كىو كتاب جامع لتاريخ األنبياء كاتريخ اإلسبلـ كتراجم أئمتو »التاريخ ا٤بعترب ُب أنباء من غرب 
، ا٤بؤلف: ٦بّب الدين العليمي عبد الرٞبن بن دمحم بن «أ القرف العاشر ا٥بجرمالعظاـ إىل مبتد

ىػ(، ٙبقيق  ِٖٗىػ كا٤بتوَب هبا سنة  َٖٔعبد الرٞبن ا٤بقدسي ا٢بنبلي )ا٤بولود ابلقدس سنة 
كدراسة: ١بنة ٨بتصة من احملققْب، إشراؼ: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، سوراي، 

 ـ َُُِ -ىػ  ُُّْ، الطبعة: األكىل
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التبصرة البن ا١بوزم، ا٤بؤلف: ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن دمحم ا١بوزم )ت 

 ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔلبناف، الطبعة: األكىل،  -ىػ(، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبكت ٕٗٓ
 ـ

مذم، أبو عيسى سنن الَبمذم، ا٤بؤلف: دمحم بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، الَب 
(، ّ(، كدمحم فؤاد عبد الباقي )جػ ِ، ُىػ(، ٙبقيق كتعليق:، أٞبد دمحم شاكر )جػ ِٕٗ)ت 

(، الناشر: شركة مكتبة كمطبعة ٓ، ْكإبراىيم عطوة عوض ا٤بدرس ُب األزىر الشريف )جػ 
 ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗمصر، الطبعة: الثانية،  -مصطفى البايب ا٢بليب 

ىصىادر، ا٤بؤلف: إحساف إ٥بي ظهّب الباكستاين )ت التَّصىوُّؼي .. ا٤ب
ىػ(، الناشر: َُْٕنشىأ كىا٤ب

 ـ ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔابكستاف، الطبعة: األكىل،  -إدارة ترٝباف السنة، الىور 
ىصىادر، ا٤بؤلف: إحساف إ٥بي ظهّب الباكستاين )ت 

ىػ(، الناشر: َُْٕالتَّصىوُّؼي .. ا٤بنشىأ كىا٤ب
 ـ ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔابكستاف، الطبعة: األكىل،  -الىور  إدارة ترٝباف السنة،

مسألة التقريب بْب أىل السنة كالشيعة، ا٤بؤلف: انصر بن عبد هللا بن علي القفارم، دار 
 ىػ ُِْٖالنشر: دار طيبة للنشر كالتوزيع، الطبعة: الثالثة، 

ىػ(، احملقق: د. فتح هللا ّّّالتوحيد، ا٤بؤلف: دمحم بن دمحم بن ٧بمود، أبو منصور ا٤باتريدم )ت 
 اإلسكندرية -خليف، الناشر: دار ا١بامعات ا٤بصرية 

 ـََِٓ، الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي، التوراة كاإل٪بيل كالقرآف كالعلم )٤بوريس بوكام(
 

السويلم.  ، لعلي الدخيل هللاالتجانية )دراسة ألىم عقائد التجانية على الضوء الكتاب كالسنة(
َُٕٗ 
ع الكامل ُب ا٢بديث الصحيح الشامل ا٤برتب على أبواب الفقو، ا٤بؤلف: أبو أٞبد دمحم ا١بام

ا٤بملكة  -، الناشر: دار السبلـ للنشر كالتوزيع، الرايض «الضياء»عبد هللا األعظمي ا٤بعركؼ بػ 
 ـ َُِٔ -ىػ  ُّْٕالعربية السعودية، الطبعة: األكىل، 

عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم جامع بياف العلم كفضلو، ا٤بؤلف: أبو 
ىػ(، ٙبقيق: أيب األشباؿ الزىّبم، الناشر: دار ابن ا١بوزم، ا٤بملكة ّْٔالنمرم القرطيب )ت 
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 ـ ُْٗٗ -ىػ  ُُْْالعربية السعودية، الطبعة: األكىل، 

ن عبد ا٢بليم بن ا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح، ا٤بؤلف: تقي الدين أبو العباس أٞبد ب
عبد السبلـ بن عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ت 

ٞبداف بن دمحم، الناشر: دار  -عبد العزيز بن إبراىيم  -ىػ(، ٙبقيق: علي بن حسن ِٖٕ
 ـُٗٗٗىػ / ُُْٗالعاصمة، السعودية، الطبعة: الثانية، 

دكاء الشاُب أك الداء كالدكاء، ا٤بؤلف: دمحم بن أيب بكر بن أيوب ا١بواب الكاُب ٤بن سأؿ عن ال
ا٤بغرب، الطبعة:  -ىػ(، الناشر: دار ا٤بعرفة ُٕٓبن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزية )ت 

 ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٖاألكىل، 
 ا٤بستدرؾ على الصحيحْب، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا ا٢باكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٞبدكيو بن

ىػ(، ٙبقيق: مصطفى َْٓنيعيم بن ا٢بكم الضيب الطهماين النيسابورم ا٤بعركؼ اببن البيع )ت 
 َُٗٗ - ُُُْبّبكت، الطبعة: األكىل،  -عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 

ا٢بجة ُب بياف احملجة كشرح عقيدة أىل السنة، ا٤بؤلف: إ٠باعيل بن دمحم بن الفضل بن علي 
ىػ(، احملقق: دمحم ّٓٓلطليحي التيمي األصبهاين، أبو القاسم، ا٤بلقب بقواـ السنة )ت القرشي ا

السعودية / الرايض، الطبعة: الثانية،  -بن ربيع بن ىادم عمّب ا٤بدخلي، الناشر: دار الراية 
 ـُٗٗٗ -ىػ ُُْٗ

سة: غّب مفهرس، ا٢بركات الباطنية ُب العامل اإلسبلمي، ا٤بؤلف: دمحم أٞبد ا٣بطيب، حالة الفهر 
 ُٖٔٗ - َُْٔعماف، سنة النشر:  -الناشر: مكتبة األقصى 

عبد  ا٢بق الواضح ا٤ببْب ُب شرح توحيد االنبياء كا٤برسلْب من الكافية الشافية ، مؤلف: 
 ـََُِالرٞبن بن انصر السعدم، 

)ا٤بتوَب ا٣براج، ا٤بؤلف : أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصارم 
ىػ(، الناشر : ا٤بكتبة األزىرية للَباث، ٙبقيق : طو عبد الرءكؼ سعد ، سعد حسن ُِٖ: 

 ٧بققة كمفهرسة ، أصح الطبعات كأكثرىا مشوال -دمحم، الطبعة : طبعة جديدة مضبوطة 
ا٣بطوط العريضة لؤلسس الٍب قاـ عليها دين الشيعة اإلمامية االثِب عشرية، ا٤بؤلف: ٧بب الدين 

ىػ(، تقدًن: ُّٖٗن أيب الفتح بن عبد القادر بن صاّب بن عبد الرحيم بن دمحم ا٣بطيب )ت ب
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 دمحم نصيف، الناشر: بدكف

الدعاء للطرباين ا٤بؤلف: سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي، أبو القاسم 
 -لكتب العلمية ىػ( احملقق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار أَّالطرباين )ا٤بتوَب: 

 ُُّْبّبكت الطبعة: األكىل، 
الرد على ا١بهمية كالزاندقة، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا أٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد 

ىػ(، احملقق: صربم بن سبلمة شاىْب، الناشر: دار الثبات للنشر كالتوزيع، ُِْالشيباين )ت 
 الطبعة: األكىل

: دمحم بن عبد الرٞبن ا٣بميس، الناشر: دار أطلس ا٣بضراء، شرح الرسالة التدمرية، ا٤بؤلف
 ـََِْىػ/ُِْٓالطبعة: 

الرسل كالرساالت، ا٤بؤلف: عمر بن سليماف بن عبد هللا األشقر العتييب، الناشر: مكتبة الفبلح 
 -ىػ  َُُْللنشر كالتوزيع، الكويت، دار النفائس للنشر كالتوزيع، الكويت، الطبعة: الرابعة، 

 ـ ُٖٗٗ
الركض األنف ُب شرح السّبة النبوية البن ىشاـ، ا٤بؤلف: أبو القاسم عبد الرٞبن بن عبد هللا 

ىػ(، احملقق: عمر عبد السبلـ السبلمي، الناشر: دار إحياء الَباث ُٖٓبن أٞبد السهيلي )ت 
 ـَََِىػ/ ُُِْالعريب، بّبكت، الطبعة: الطبعة األكىل، 

ىػ(، ُِْأٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين )ت الزىد، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا 
لبناف، الطبعة:  -كضع حواشيو: دمحم عبد السبلـ شاىْب، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبكت 

 ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْاألكىل، 
نَّاد بن السَّرًم بن مصعب بن أيب بكر بن شرب بن صعفوؽ بن  الزىد، ا٤بؤلف: أبو السَّرًم ىى

ىػ(، احملقق: عبد الرٞبن ِّْك بن زرارة بن عدس بن زيد التميمي الدارمي الكوُب )ت عمر 
الكويت، الطبعة: األكىل،  -عبد ا١ببار الفريوائي، الناشر: دار ا٣بلفاء للكتاب اإلسبلمي 

َُْٔ 
الزىد لوكيع، ا٤بؤلف: أبو سفياف ككيع بن ا١براح بن مليح بن عدم بن فرس بن سفياف بن 

ىػ(، حققو كقدـ لو كخرج أحاديثو ُٕٗن عمرك ابن عبيد بن رؤاس الرؤاسي )ت ا٢بارث ب
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كآاثره: عبد الرٞبن عبد ا١ببار الفريوائي، الناشر: مكتبة الدار، ا٤بدينة ا٤بنورة، الطبعة: األكىل، 

 ـ ُْٖٗ -ىػ  َُْْ
ن ركاية نعيم بن الزىد كالرقائق البن ا٤ببارؾ، من ركاية ا٢بسْب ا٤بركزم )كملحق آبخره زايدات م

ىػ(، حققو كعلق عليو: حبيب الرٞبن  ُُٖٞباد(، ا٤بؤلف: عبد هللا بن ا٤ببارؾ ا٤بركزم )ت 
األعظمي، قاـ بنشره: دمحم عفيف الزعيب، إبذف خطي من ٧بققو حبيب الرٞبن األعظمي، 

ؿ ، تنبيو: قإُٓكككيل ٦بلس إحياء ا٤بعارؼ بػ )ماليكاكف( انسك )ا٥بند(، عدد الصفحات: 
كقد نقلت ُب التعليق زايدات نعيم ُب مواضعها، سواء كانت ما انفرد بو نعيم عن ابن »احملقق: 

ا٤ببارؾ، أك ركاىا عن شيخ آخر كأما األبواب الٍب تفرد هبا نعيم أك األحاديث الٍب مل أنقلها ُب 
 «.تعليق بسبب، فسأ٢بقها آبخر نسخة ا٤بركزم من طبعتنا ىذه

كر بن أيب عاصم كىو أٞبد بن عمرك بن الضحاؾ بن ٨بلد الشيباين )ت السنة، ا٤بؤلف: أبو ب
بّبكت، الطبعة:  -ىػ(، احملقق: دمحم انصر الدين األلباين، الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي ِٕٖ

 ََُْاألكىل، 
ؿ البغدادم ا٢بنبلي )ت  ىػ(، احملقق: د. ُُّأبو بكر أٞبد بن دمحم بن ىاركف بن يزيد ا٣بىبلَّ

 ـُٖٗٗ -ىػ َُُْالرايض، الطبعة: األكىل،  -اين، الناشر: دار الراية عطية الزىر 
ا٤بدخل إىل السنن الكربل، ا٤بؤلف: أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بيٍسرىٍكًجردم 

ىػ(، احملقق: د. دمحم ضياء الرٞبن األعظمي، الناشر: دار ْٖٓا٣براساين، أبو بكر البيهقي )ت 
 الكويت -ا٣بلفاء للكتاب اإلسبلمي 

السّبة النبوية البن ىشاـ، ا٤بؤلف: عبد ا٤بلك بن ىشاـ بن أيوب ا٢بمّبم ا٤بعافرم، أبو دمحم، 
 ىػ(، احملقق: طو عبد الرءكؼ سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية ا٤بتحدةُِّٝباؿ الدين )ت 

ىػ(، احملقق:  َّٔ)ت  الشريعة، ا٤بؤلف: أبو بكر دمحم بن ا٢بسْب بن عبد هللا اآلجيٌرًمُّ البغدادم
الرايض، الطبعة: الثانية،  -الدكتور عبد هللا بن عمر بن سليماف الدميجي، الناشر: دار الوطن 

 ـ ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ
الشيخ عبد الرٞبن بن سعدم كجهوده ُب توضيح العقيدة، ا٤بؤلف: عبد الرزاؽ بن عبد احملسن 

ر: مكتبة الرشد، الرايض، ا٤بملكة العربية البدر، أصل الكتاب: رسالة ماجستّب للمؤلف، الناش
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 السعودية

ىػ(، الناشر: إدارة ترٝباف َُْٕالشيعة كالسنة، ا٤بؤلف: إحساف إ٥بي ظهّب الباكستاين )ت 
 ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُّٔٗابكستاف، الطبعة: الثالثة،  -السنة، الىور 

دمحم بن علي بن حجر الصواعق احملرقة على أىل الرفض كالضبلؿ كالزندقة، ا٤بؤلف: أٞبد بن 
ىػ(، احملقق: ْٕٗا٥بيتمي السعدم األنصارم، شهاب الدين شيخ اإلسبلـ، أبو العباس )ت 

لبناف، الطبعة:  -كامل دمحم ا٣براط، الناشر: مؤسسة الرسالة   -عبد الرٞبن بن عبد هللا الَبكي 
 ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕاألكىل، 

إلماـ ابن قيم ا١بوزية كما ٢بقها من أعماؿ الصواعق ا٤برسلة على ا١بهمية كا٤بعطلة، ]آاثر ا
(، ُٕٓ - ُٗٔ([، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم ا١بوزية )ّّ)

كرًن دمحم عيد، راجعو:   -ٙبقيق: حسْب بن عكاشة بن رمضاف، ٚبريج: حسْب بن حسن ابقر 
 -: دار عطاءات العلم )الرايض( سعود بن عبد العزيز العريفي، الناشر -دمحم أٝبل اإلصبلحي 

 ،)  -ىػ  ُِْْدار ابن حـز )بّبكت(، الطبعة: األكىل )لدار ابن حـز
الطبقات الكربل، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع ا٥بامشي ابلوالء، البصرم، 

ب ىػ(، ٙبقيق: دمحم عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتَِّالبغدادم ا٤بعركؼ اببن سعد )ت 
 ـ َُٗٗ -ىػ  َُُْبّبكت، الطبعة: األكىل،  -العلمية 

العبودية، ا٤بؤلف: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن أيب 
ىػ(، احملقق: دمحم زىّب الشاكيش، ِٖٕالقاسم بن دمحم ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ت 

 ـََِٓ -ىػ ُِْٔبّبكت، الطبعة: الطبعة السابعة اجملددة  -الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي 
العرش، ا٤بؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍباز الذىيب )ت 

ىػ(، احملقق: دمحم بن خليفة بن علي التميمي، الناشر: عمادة البحث العلمي اب١بامعة ْٖٕ
 ـََِّىػ/ُِْْلعربية السعودية، الطبعة: الثانية، اإلسبلمية، ا٤بدينة ا٤بنورة، ا٤بملكة ا

العرش كما ريًكم فيو، ا٤بؤلف : أبو جعفر دمحم بن عثماف بن أيب شيبة العبسي )ا٤بتوَب : 
ىػ(، احملقق : دمحم بن خليفة بن علي التميمي، الناشر : مكتبة الرشد، الرايض، ا٤بملكة ِٕٗ

 ـُٖٗٗػ/ىُُْٖالعربية السعودية، الطبعة : األكىل، 
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العواصم من القواصم ُب ٙبقيق مواقف الصحابة بعد كفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ا٤بؤلف: القاضي دمحم بن 

ىػ(، احملقق: ٧بب الدين ّْٓعبد هللا أبو بكر بن العريب ا٤بعافرم اإلشبيلي ا٤بالكي )ت 
، الطبعة: الثانية، لبناف -ك٧بمود مهدم االستانبويل، الناشر: دار ا١بيل بّبكت  -ا٣بطيب 
 ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕ

العواصم كالقواصم ُب الذب عن سنة أيب القاسم، ا٤بؤلف: ابن الوزير، دمحم بن إبراىيم بن علي 
ىػ(، َْٖبن ا٤برتضى بن ا٤بفضل ا٢بسِب القا٠بي، أبو عبد هللا، عز الدين، من آؿ الوزير )ت 

رنؤكط، الناشر: مؤسسة الرسالة حققو كضبط نصو، كخرج أحاديثو، كعٌلق عليو: شعيب األ
 ـ ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓللطباعة كالنشر كالتوزيع، بّبكت، الطبعة: الثالثة، 

كتاب العْب، ا٤بؤلف: أبو عبد الرٞبن ا٣بليل بن أٞبد بن عمرك بن ٛبيم الفراىيدم البصرم )ت 
 ٥ببلؿىػ(، احملقق: د مهدم ا٤بخزكمي، د إبراىيم السامرائي، الناشر: دار كمكتبة إَُ

كتاب الفًب، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا نعيم بن ٞباد بن معاكية بن ا٢بارث ا٣بزاعي ا٤بركزم )ت 
القاىرة، الطبعة: األكىل،  -ىػ(، احملقق: ٠بّب أمْب الزىّبم، الناشر: مكتبة التوحيد ِِٖ

ُُِْ 
: أٞبد ىػ(، احملققََِالفتنة ككقعة ا١بمل، ا٤بؤلف: سيف بن عمر األسدم التًَّميمي )ت 

 مػُّٗٗىػ/ُُّْراتب عرموش، الناشر: دار النفائس، الطبعة: السابعة 
الفتول ا٢بموية الكربل، ا٤بؤلف: تقي الدين أبو العىباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ بن 

ىػ(، احملقق: د. ِٖٕعبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ت 
ىػ ُِْٓالرايض، الطبعة: الطبعة الثانية  -د احملسن التوٯبرم، الناشر: دار الصميعي ٞبد بن عب

 ـََِْ/ 
الفرقاف بْب أكلياء الرٞبن كأكلياء الشيطاف، ا٤بؤلف: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم 

مشقي )ت بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الد
ىػ(، حققو كخرج أحاديثو: عبد القادر األرانؤكط، الناشر: مكتبة دار البياف، دمشق، عاـ ِٖٕ

 ـ ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓالنشر: 
الفقو األكرب )مطبوع مع الشرح ا٤بيسر على الفقهْب األبسط كاألكرب ا٤بنسوبْب أليب حنيفة 
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ىػ(، َُٓيفة النعماف )ت أتليف دمحم بن عبد الرٞبن ا٣بميس(، ا٤بؤلف: ينسب أليب حن

 ـُٗٗٗ -ىػ ُُْٗاإلمارات العربية، الطبعة: األكىل،  -الناشر: مكتبة الفرقاف 
كتاب الفوائد )الغيبلنيات(، ا٤بؤلف: أبو بكر دمحم بن عبد هللا بن إبراىيم بن عبدكىٍيو البغدادم 

كراجعو كعلق  ىػ(، حققو: حلمي كامل أسعد عبد ا٥بادم، قدـ لوّْٓالشافعي البزَّاز )ت 
السعودية / الرايض،  -عليو: أبو عبيدة مشهور بن حسن آؿ سلماف، الناشر: دار ابن ا١بوزم 

 ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕالطبعة: األكىل، 
القضاء كالقدر ُب ضوء الكتاب كالسنة كمذاىب الناس فيو، ا٤بؤلف: عبد الرٞبن بن صاّب 

 ُٕٗٗ - ُُْٖوطن، سنة النشر: احملمود، حالة الفهرسة: غّب مفهرس، الناشر: دار ال
القواعد ا٤بثلى ُب صفات هللا كأ٠بائو ا٢بسُب، ا٤بؤلف: دمحم بن صاّب بن دمحم العثيمْب )ت 

 ـََُِىػ/ُُِْىػ(، الناشر: ا١بامعة اإلسبلمية، ا٤بدينة ا٤بنورة، الطبعة: الثالثة، ُُِْ
بن دمحم بن عبد الكرًن بن عبد  الكامل ُب التاريخ، ا٤بؤلف: أبو ا٢بسن علي بن أيب الكـر دمحم

ىػ(، ٙبقيق: عمر عبد السبلـ تدمرم، َّٔالواحد الشيباين ا١بزرم، عز الدين ابن األثّب )ت 
 ـُٕٗٗىػ / ُُْٕلبناف، الطبعة: األكىل،  -الناشر: دار الكتاب العريب، بّبكت 

ماف بن دمحم الكوثر ا١بارم إىل رايض أحاديث البخارم، ا٤بؤلف: أٞبد بن إ٠باعيل بن عث
ىػ، احملقق: الشيخ أٞبد عزك عناية، الناشر: دار إحياء  ّٖٗالكوراين الشافعي ٍب ا٢بنفي ا٤بتوَب 

 ـ ََِٖ -ىػ  ُِْٗلبناف، الطبعة: األكىل،  -الَباث العريب، بّبكت 
ا٤بستدرؾ على الصحيحْب، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا ا٢باكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٞبدكيو بن 

ىػ(، ٙبقيق: مصطفى َْٓنيعيم بن ا٢بكم الضيب الطهماين النيسابورم ا٤بعركؼ اببن البيع )ت 
 َُٗٗ - ُُُْبّبكت، الطبعة: األكىل،  -عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 

ا٤بطالب العالية بزكائد ا٤بسانيد الثمانية، ا٤بؤلف: أبو الفضل أٞبد بن علي بن دمحم بن أٞبد بن 
( رسالة علمية قدمت ١بامعة اإلماـ دمحم بن ُٕىػ(، احملقق: )ِٖٓجر العسقبلين )ت ح

 -سعود، تنسيق: د. سعد بن انصر بن عبد العزيز الشثرم، الناشر: دار العاصمة، دار الغيث 
 ىػُُْٗالسعودية، الطبعة: األكىل، 

شامي، أبو القاسم ا٤بعجم األكسط، ا٤بؤلف: سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي ال
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ىػ(، احملقق: طارؽ بن عوض هللا بن دمحم ، عبد احملسن بن إبراىيم ا٢بسيِب، َّٔالطرباين )ت 

 القاىرة -الناشر: دار ا٢برمْب 
ا يجىلًَّد ا٢بىاًدم كالًعٍشرًينى )يػىتىضىمَّني جيٍزءنا ًمٍن ميٍسنىًد النػٍُّعمى

يٍعجىمي الكىًبّب للطرباين ًقٍطعىةه ًمنى ا٤ب
ًف ٍبًن ا٤ب

بىًشّبو(، ا٤بؤلف: سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )ت 
ىػ(، ٙبقيق: فريق من الباحثْب إبشراؼ كعناية: د/ سعد بن عبد هللا ا٢بميد ك د/ خالد َّٔ

 ـ ََِٔ -ىػ ُِْٕبن عبد الرٞبن ا١بريسي، الطبعة: األكىل: 
٦بمع اللغة العربية ابلقاىرة، )إبراىيم مصطفى / أٞبد الزايت / حامد  ا٤بعجم الوسيط، ا٤بؤلف:

 عبد القادر / دمحم النجار(، الناشر: دار الدعوة
ا٤بفهم ٤با أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ا٤بؤلف: أبو العباس أٞبد بن عمر بن إبراىيم 

أٞبد دمحم  -ستو ىػ(، حققو كعلق عليو كقدـ لو: ٧بيي الدين ديب مي ٔٓٔ - ٖٕٓالقرطيب )
بّبكت(،  -٧بمود إبراىيم بزاؿ، الناشر: )دار ابن كثّب، دمشق  -يوسف علي بديوم  -السيد 

 ـ ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕبّبكت(، الطبعة: األكىل،  -)دار الكلم الطيب، دمشق 
ا٤بنتقى من منهاج االعتداؿ ُب نقض كبلـ أىل الرفض كاالعتزاؿ، ا٤بؤلف: مشس الدين أبو عبد 

 ىػ(، احملقق: ٧بب الدين ا٣بطيبْٖٕدمحم بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍباز الذىيب )ت هللا 
ا٤بنهاج ُب شعب اإلٲباف، ا٤بؤلف: ا٢بسْب بن ا٢بسن بن دمحم بن حليم البخارم ا١برجاين، أبو 

ىػ(، احملقق: حلمي دمحم فودة، الناشر: دار الفكر، الطبعة: األكىل،  َّْعبد هللا ا٢بىًليمي )ت 
 ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُّٗٗ

ا٤بوسوعة العقدية، إعداد: ٦بموعة من الباحثْب إبشراؼ الشيخ عىلوم بن عبد القادر السقاؼ، 
 dorar.netالناشر: موقع الدرر السنية على اإلنَبنت 

اجملتىب من السنن = السنن الصغرل للنسائي، ا٤بؤلف: أبو عبد الرٞبن أٞبد بن شعيب بن علي 
ىػ(، ٙبقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب ا٤بطبوعات َّّ ا٣براساين، النسائي )ت

 ُٖٔٗ - َُْٔحلب، الطبعة: الثانية،  -اإلسبلمية 
، الناشر: دار ا٤بنار للطبع ُٖٗٗ/ُِ/َّ، اتريخ النشر: النصّبية لسهّب دمحم علي الفيل

 كالنشر كالتوزيع
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علي بن دمحم بن أٞبد بن حجر  النكت على كتاب ابن الصبلح، ا٤بؤلف: أبو الفضل أٞبد بن

ىػ(، احملقق: ربيع بن ىادم عمّب ا٤بدخلي، الناشر: عمادة البحث العلمي ِٖٓالعسقبلين )ت 
، الطبعة: األكىل، ِاب١بامعة اإلسبلمية، ا٤بدينة ا٤بنورة، ا٤بملكة العربية السعودية، عدد اجمللدات: 

 ـُْٖٗىػ/َُْْ
لسنة كا١بماعة(، ا٤بؤلف: عبد هللا بن عبد ا٢بميد الوجيز ُب عقيدة السلف الصاّب )أىل ا

األثرم، مراجعة كتقدًن: صاّب بن عبد العزيز آؿ الشيخ، الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية 
 ىػُِِْا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة: األكىل،  -كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 

 سّبة أٞبدية، ا٤بؤلف: دمحم بن دمحم بن بريقة ٧بمودية ُب شرح طريقة دمحمية كشريعة نبوية ُب
ىػ(، الناشر: مطبعة ا٢بليب، الطبعة: ُُٔٓمصطفى بن عثماف، أبو سعيد ا٣بادمى ا٢بنفي )ت 

 ىػُّْٖبدكف طبعة، 
اتريخ أيب زرعة الدمشقي، ا٤بؤلف: عبد الرٞبن بن عمرك بن عبد هللا بن صفواف النصرم 

ىػ(، ركاية: أيب ا٤بيموف بن راشد،  ُِٖالشباب )ت  ا٤بشهور أبيب زرعة الدمشقي ا٤بلقب بشيخ
 -دراسة كٙبقيق: شكر هللا نعمة هللا القوجاين، أصل التحقيق: رسالة ماجستّب بكلية اآلداب 

 دمشق -بغداد، الناشر: ٦بمع اللغة العربية 
د بن اتريخ اإلسبلـ ككفيات ا٤بشاىّب كاألعبلـ، ا٤بؤلف: مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞب

ىػ(، احملقق: عمر عبد السبلـ التدمرم، الناشر: دار الكتاب ْٖٕعثماف بن قىاٲٍباز الذىيب )ت 
 ـ ُّٗٗ -ىػ  ُُّْالعريب، بّبكت، الطبعة: الثانية، 

ا٤بنتظم ُب اتريخ األمم كا٤بلوؾ، ا٤بؤلف: ٝباؿ الدين أبو الفرج عبد الرٞبن بن علي بن دمحم 
دمحم عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار ىػ(، احملقق: ٕٗٓا١بوزم )ت 

 ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْالكتب العلمية، بّبكت، الطبعة: األكىل، 
ىػ(، احملقق: ُُٗاتريخ ا٣بلفاء، ا٤بؤلف: عبد الرٞبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي )ت 

-ىػُِْٓاألكىل:  ٞبدم الدمرداش، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الطبعة
 ـََِْ

اتريخ الطربم = اتريخ الرسل كا٤بلوؾ، كصلة اتريخ الطربم، ا٤بؤلف: دمحم بن جرير بن يزيد بن  
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ىػ(، )صلة اتريخ الطربم لعريب بن سعد َُّكثّب بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربم )ت 

 ىػ ُّٕٖ -ية بّبكت، الطبعة: الثان -ىػ(، الناشر: دار الَباث ّٗٔالقرطيب، ا٤بتوَب: 
اتريخ ا٤بدينة البن شبة، ا٤بؤلف: عمر بن شبة )كا٠بو زيد( بن عبيدة بن ريطة النمّبم البصرم، 

 -ىػ(، حققو: فهيم دمحم شلتوت، طبع على نفقة: السيد حبيب ٧بمود أٞبد ِِٔأبو زيد )ت 
 ىػ ُّٗٗجدة، عاـ النشر: 

ة هللا ا٤بعركؼ اببن عساكر )ت اتريخ دمشق، ا٤بؤلف: أبو القاسم علي بن ا٢بسن بن ىب
ىػ(، احملقق: عمرك بن غرامة العمركم، الناشر: دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، عاـ ُٕٓ

 ـ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓالنشر: 
ٙبفة األحوذم بشرح جامع الَبمذم، ا٤بؤلف: أبو العبل دمحم عبد الرٞبن بن عبد الرحيم 

 بّبكت -الكتب العلمية ىػ(، الناشر: دار ُّّٓا٤بباركفورل )ت 
ىداية الرُّكاة إىل ٚبريج أحاديث ا٤بصابيح كا٤بشكاة، كٕباشيتو: النقد الصريح ٤با انتيقد من 
أحاديث ا٤بصابيح لئلماـ العبلئي، كٕباشيتو: األجوبة على أحاديث ا٤بصابيح للحافظ ابن 

(، ٚبريج: دمحم ِٖٓحجر، تصنيف: ا٢بافظ أٞبد بن علي بن حجر العسقبلين ا٤بتوَب سنة )
انصر الدين األلباين، ٙبقيق: علي بن حسن بن عبد ا٢بميد ا٢بليب، تنبيو: ذكر احملقق )الشيخ 

( أف تعليقاتو ٨بتصرة، كمذيلة ٕبرؼ )ع(، كما عداىا )كىو األكثر( -رٞبو هللا -على ا٢بليب 
،، الناشر: دار ابن )ٙبقيقو الثاين ٤بشكاة ا٤بصابيح( -رٞبو هللا-فهو تعليقات الشيخ األلباين 

 ـ ََُِ -ىػ  ُِِْالقيًٌم للنشر كالتوزيع، دار ابن عفاف للنشر كالتوزيع، الطبعة: األكىل، 
تدريب الراكم ُب شرح تقريب النواكم، ا٤بؤلف: عبد الرٞبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي 

 ىػ(، حققو: أبو قتيبة نظر دمحم الفاراييب، الناشر: دار طيبةُُٗ)ت 
تفسّب القرآف العظيم البن أيب حاًب، ا٤بؤلف: أبو دمحم عبد الرٞبن بن دمحم بن إدريس بن ا٤بنذر 

ىػ(، احملقق: أسعد دمحم الطيب، الناشر: ِّٕالتميمي، ا٢بنظلي، الرازم ابن أيب حاًب )ت 
 ىػ ُُْٗ -ا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة  -مكتبة نزار مصطفى الباز 

ىػ(،  ِْٕكالبياف عن تفسّب القرآف، ا٤بؤلف: أبو إسحاؽ أٞبد بن إبراىيم الثعليب )ت الكشف 
أشرؼ على إخراجو: د. صبلح ابعثماف، د. حسن الغزايل، أ. د. زيد مهارش، أ. د. أمْب 
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(، أصل التحقيق: ُٓ( مثبت أ٠باؤىم اب٤بقدمة )صػ ُِابشو، ٙبقيق: عدد من الباحثْب )

ا٤بملكة  -ماجستّب( لعدد من الباحثْب، الناشر: دار التفسّب، جدة رسائل جامعية )غالبها 
 ـ َُِٓ -ىػ  ُّْٔالعربية السعودية، الطبعة: األكىل، 

 - ِِْجامع البياف عن أتكيل آم القرآف، ا٤بؤلف: أبو جعفر، دمحم بن جرير الطربم )
بعة: بدكف اتريخ ، الطَٖٕٕص.ب:  -مكة ا٤بكرمة  -ىػ(، توزيع: دار الَببية كالَباث َُّ
 نشر

تيسّب العزيز ا٢بميد ُب شرح كتاب التوحيدسليماف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الوىاب، العقيدة 
 ََِٕيناير  َُ اإلسبلمية، الناشر: دار الصميعي، اتريخ اإلصدار:

تفسّب القرآف العظيم، ا٤بؤلف: أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن عبد الصمد علم الدين السخاكم 
ىػ(، ٙبقيق كتعليق: د موسى علي موسى مسعود، د أشرؼ دمحم بن  ّْٔصرم الشافعي )ت ا٤ب

 ـ ََِٗ -ىػ  َُّْعبد هللا القصاص، الناشر: دار النشر للجامعات، الطبعة: األكىل، 
تفسّب ا٤باتريدم )أتكيبلت أىل السنة(، ا٤بؤلف: دمحم بن دمحم بن ٧بمود، أبو منصور ا٤باتريدم 

، الناشر: دار الكتب العلمية ىػ(، اّّّ)ت  بّبكت، لبناف، الطبعة:  -حملقق: د. ٦بدم ابسلـو
 ـ ََِٓ -ىػ  ُِْٔاألكىل، 

تفسّب عبد الرزاؽ، ا٤بؤلف: أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ بن انفع ا٢بمّبم اليماين الصنعاين )ت 
الناشر: دار الكتب  ىػ(، الناشر: دار الكتب العلمية، دراسة كٙبقيق: د. ٧بمود دمحم عبده،ُُِ

 ىػُُْٗبّبكت.، الطبعة: األكىل، سنة  -العلمية 
هتذيب اآلاثر )ا١بزء ا٤بفقود(، ا٤بؤلف: دمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب بن غالب اآلملي، أبو 

ىػ(، احملقق: علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا، الناشر: دار ا٤بأموف َُّجعفر الطربم )ت 
 ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٔ، الطبعة: األكىل، دمشق / سوراي -للَباث 

ىػ(، ٕٔٔهتذيب األ٠باء كاللغات، ا٤بؤلف: أبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم )ت 
عنيت بنشره كتصحيحو كالتعليق عليو كمقابلة أصولو: شركة العلماء ٗبساعدة إدارة الطباعة 

 لبناف -ا٤بنّبية، يطلب من: دار الكتب العلمية، بّبكت 
 العزيز ا٢بميد ُب شرح كتاب التوحيد الذل ىو حق هللا على العبيد، ا٤بؤلف: سليماف بن تيسّب
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ىػ(، احملقق: زىّب الشاكيش، الناشر: ا٤بكتب ُِّّعبد هللا بن دمحم بن عبد الوىاب )ت 

 ـََِِىػ/ُِّْاالسبلمي، بّبكت، دمشق، الطبعة: األكىل، 
ا٤بؤلف: عبد الرٞبن بن انصر بن عبد هللا السعدم  تيسّب الكرًن الرٞبن ُب تفسّب كبلـ ا٤بناف،

ىػ(، احملقق: عبد الرٞبن بن معبل اللوٰبق، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األكىل ُّٕٔ)ت 
 ـ َََِ-ىػ َُِْ

جامع األحاديث )كيشتمل على ٝبع ا١بوامع للسيوطى كا١بامع األزىر ككنوز ا٢بقائق للمناكل، 
، ا٤بؤلف: عبد الرٞبن بن أيب بكر، جبلؿ الدين السيوطي )ت كالفتح الكبّب للنبهاىن(

ىػ(، ضبط نصوصو كخرج أحاديثو: فريق من الباحثْب إبشراؼ د على ٝبعة )مفٍب الداير ُُٗ
 ا٤بصرية(، طبع على نفقة: د حسن عباس زكى

دمحم جامع األصوؿ ُب أحاديث الرسوؿ، ا٤بؤلف : ٦بد الدين أبو السعادات ا٤ببارؾ بن دمحم بن 
ىػ(، ٙبقيق : عبد القادر َٔٔبن دمحم ابن عبد الكرًن الشيباين ا١بزرم ابن األثّب )ا٤بتوَب : 

مكتبة دار  -مطبعة ا٤ببلح  -التتمة ٙبقيق بشّب عيوف، الناشر : مكتبة ا٢بلواين  -األرنؤكط 
 البياف، الطبعة : األكىل

، ا٤بؤلف: زين الدين عبد الرٞبن جامع العلـو كا٢بكم ُب شرح ٟبسْب حديثا من جوامع الكلم
ىػ(، ٕٓٗبن أٞبد بن رجب بن ا٢بسن، السىبلمي، البغدادم، ٍب الدمشقي، ا٢بنبلي )ت 

بّبكت، الطبعة:  -إبراىيم ابجس، الناشر: مؤسسة الرسالة  -احملقق: شعيب األرانؤكط 
 ـََُِ -ىػ ُِِْالسابعة، 

عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم  جامع بياف العلم كفضلو، ا٤بؤلف: أبو عمر يوسف بن
ىػ(، ٙبقيق: أيب األشباؿ الزىّبم، الناشر: دار ابن ا١بوزم، ا٤بملكة ّْٔالنمرم القرطيب )ت 

 ـ ُْٗٗ -ىػ  ُُْْالعربية السعودية، الطبعة: األكىل، 
 ا١بامع )مطبوع آخر مصنف عبد الرزاؽ(، ا٤بؤلف: معمر بن أيب عمرك راشد األزدم موالىم،

ىػ(، احملقق: حبيب الرٞبن األعظمي، الناشر: اجمللس  ُّٓأبو عركة البصرم، نزيل اليمن )ت 
 ىػ َُّْالعلمي بباكستاف، كتوزيع ا٤بكتب اإلسبلمي ببّبكت، الطبعة: الثانية، 

ٝبع الفوائد من جامع األصوؿ ك٦بمع الزَّكاًئد، ا٤بؤلف: دمحم بن دمحم بن سليماف بن الفاسي بن 
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ىػ(، ٙبقيق كٚبريج: أبو علي سليماف بن َُْٗوسي الردكاين ا٤بغريب ا٤بالكي )ت طاىر الس

، بّبكت، الطبعة: األكىل،  -دريع، الناشر: مكتبة ابن كثّب، الكويت   -ىػ  ُُْٖدار ابن حـز
 ـ ُٖٗٗ

حلية األكلياء كطبقات األصفياء، ا٤بؤلف: أبو نعيم أٞبد بن عبد هللا بن أٞبد بن إسحاؽ بن 
 -ىػ ُّْٗٔبوار ٧بافظة مصر،  -ىػ(، الناشر: السعادة َّْبن مهراف األصبهاين )ت موسى 
 ـُْٕٗ

ديواف زىّب بن أيب سلمى، ا٤بؤلف: زىّب بن أيب سلمى، احملقق: علي حسن فاعور، حالة 
 ُٖٖٗ - َُْٖالفهرسة: غّب مفهرس، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: 

ا٤بؤلف: عنَبة بن شداد، احملقق: دمحم سعيد مولوم، حالة الفهرسة:  ديواف عنَبة ٙبقيق كدراسة،
 غّب مفهرس، الناشر: ا٤بكتب اإلسبلمي

 ْٗٔذخائر العقىب ُب مناقب ذكل القرىب، ا٤بؤلف: ٧بب الدين أٞبد بن عبد هللا الطربم )ت 
١بداكم ىػ(، عنيت بنشره: مكتبة القدسي لصاحبها حساـ الدين القدسي بباب ا٣بلق ٕبارة ا

بدرب سعادة ابلقاىرة، عن نسخة: دار الكتب ا٤بصرية، كنسخة ا٣بزانة التيمورية، عاـ النشر: 
 ىػ ُّٔٓ

رسالة ُب أسس العقيدة، ا٤بؤلف: دمحم بن عودة السعوم، الناشر: كزارة الشئوف اإلسبلمية 
 ىػُِْٓا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة: األكىل،  -كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد 

رسائل الشيخ دمحم بن إبراىيم ا٢بمد ُب العقيدة، ا٤بؤلف: دمحم بن إبراىيم بن أٞبد ا٢بمد، 
 ُُّْذك ا٢بجة  ٖ]الكتاب مرقم آليا[، اتريخ النشر ابلشاملة: 

دمحم بن صاّب العثيمْب، الناشر: مكتبة ا٤بعارؼ | الرايض ، ا٤بملكة العربية السعودية، رقم 
 ق،  َُْْـ |  ُّٖٗة، سنة اإلصدار: الطبعة: الطبعة الثاني

 َُِّ، رايلة ٙبكيم القوانْب لسماحة الشيخ دمحم بن إبراىيم
، ا٤بؤلف: أٞبد بن علي بن دمحم «زىر الفردكس»الغرائب ا٤بلتقطة من مسند الفردكس ا٤بسمى 

ىػ(، ٙبقيق: ٦بموعة من العلماء.، الناشر: ٝبعية دار  ِٖٓبن علي بن حجر العسقبلين )ت 
 ـ َُِٖ -ىػ  ُّْٗاإلمارات العربية ا٤بتحدة، الطبعة: األكىل،  -الرب، ديب 
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سلسلة اآلاثر الصحيحة أك الصحيح ا٤بسند من أقواؿ الصحابة كالتابعْب، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا 
الداين بن منّب آؿ زىوم، راجعو: عبد هللا بن صاّب العبيبلف، الناشر: دار الفاركؽ، الطبعة: 

 ـ( ََِٔ -ىػ  ُِْٕ: ِـ، جػ  ََِّ -ىػ  ُِْْ: ُ األكىل )جػ
سلسلة األحاديث الصحيحة كشيء من فقهها كفوائدىا، ا٤بؤلف: أبو عبد الرٞبن دمحم انصر 

ىػ(، الناشر: مكتبة َُِْالدين، بن ا٢باج نوح بن ٪باٌب بن آدـ، األشقودرم األلباين )ت 
، عاـ ٔ)٤بكتبة ا٤بعارؼ(، عدد األجزاء:  ا٤بعارؼ للنشر كالتوزيع، الرايض، الطبعة: األكىل،

 ـ ََِِ -النشر: 
سنن أيب داكد، ا٤بؤلف: أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشّب بن شداد بن عمرك 

ًجٍستاين )ت  ىػ(، احملقق: دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد، الناشر: ا٤بكتبة ِٕٓاألزدم السًٌ
، ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[، اتريخ النشر ْ بّبكت، عدد األجزاء: -العصرية، صيدا 

 ُُّْذك ا٢بجة  ٖابلشاملة: 
إركاء الظمي بَباجم رجاؿ سنن الدارمي، ا٤بؤلف: أبو الطيب انيف بن صبلح بن علي 

ا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة:  -ا٤بنصورم، الناشر: دار العاصمة للنشر كالتوزيع، الرايض 
، ]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع[، ْٗٔـ، عدد الصفحات:  َُِٓ -ىػ  ُّْٔاألكىل، 

 ُِْْربيع األكؿ  ُاتريخ النشر ابلشاملة: 
سّب أعبلـ النببلء، ا٤بؤلف : مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن عثماف بن قىاٲٍباز الذىيب 

رانؤكط، الناشر : ىػ(، احملقق : ٦بموعة من احملققْب إبشراؼ الشيخ شعيب األْٖٕ)ا٤بتوَب : 
 ـ ُٖٓٗىػ /  َُْٓمؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة ، 

سّبة عمر بن عبد العزيز على ما ركاه اإلماـ مالك بن أنس كأصحابو، ا٤بؤلف: عبد هللا بن عبد 
ىػ(، احملقق: أٞبد عبيد، الناشر: ُِْا٢بكم بن أعْب بن ليث بن رافع، أبو دمحم ا٤بصرم )ت 

 ـُْٖٗ -ىػ َُْْلبناف، الطبعة: السادسة،  -كت بّب  -عامل الكتب 
شرح العقيدة األصفهانية، ا٤بؤلف: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ 

ىػ(، احملقق: دمحم ِٖٕبن عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية ا٢براين ا٢بنبلي الدمشقي )ت 
 ىػُِْٓ -بّبكت، الطبعة: األكىل  -لعصرية بن رايض األٞبد، الناشر: ا٤بكتبة ا
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شرح العقيدة الطحاكية، ا٤بؤلف: صدر الدين دمحم بن عبلء الدين علٌي بن دمحم ابن أيب العز 

عبد هللا بن  -ىػ(، ٙبقيق: شعيب األرنؤكط ِٕٗا٢بنفي، األذرعي الصا٢بي الدمشقي )ت 
 ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ: العاشرة، بّبكت، الطبعة -احملسن الَبكي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

شرح العقيدة الواسطية، كيليو ملحق الواسطية، ا٤بؤلف: دمحم بن خليل حسن ىرٌاس )ت 
ىػ(، ضبط نصو كخرَّج أحاديثو ككضع ا٤بلحق: علوم بن عبد القادر السقاؼ، الناشر: ُّٓٗ

 ىػ ُُْٓا٣برب، الطبعة: الثالثة،  -دار ا٥بجرة للنشر كالتوزيع 
صد كتصحيح القواعد ُب شرح قصيدة اإلماـ ابن القيم، ا٤بؤلف: أٞبد بن إبراىيم توضيح ا٤بقا

ىػ(، احملقق: زىّب الشاكيش، الناشر: ُِّٕبن ٞبد بن دمحم بن ٞبد بن عبد هللا بن عيسى )ت 
 َُْٔبّبكت، الطبعة: الثالثة،  -ا٤بكتب اإلسبلمي 

حقائق السنن(، ا٤بؤلف: شرؼ شرح الطييب على مشكاة ا٤بصابيح ا٤بسمى بػ )الكاشف عن 
ىػ(، احملقق: د. عبد ا٢بميد ىنداكم، الناشر: مكتبة ّْٕالدين ا٢بسْب بن عبد هللا الطييب )
ك٦بلد للفهارس( )ُب  ُِ) ُّالرايض(، عدد األجزاء:  -نزار مصطفى الباز )مكة ا٤بكرمة 

 ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕترقيم كاحد متسلسل(، الطبعة: األكىل، 
صحيح مسلم بن ا٢بجاج، ا٤بؤلف: أبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن شرؼ النوكم  ا٤بنهاج شرح

 ُِّٗبّبكت، الطبعة: الثانية،  -ىػ(، الناشر: دار إحياء الَباث العريب ٕٔٔ)ت 
ىػ(، الناشر: دار الثراي ُُِْشرح ثبلثة األصوؿ، ا٤بؤلف: دمحم بن صاّب بن دمحم العثيمْب )ت 

 ـََِْ -ىػ ُِْْرابعة للنشر، الطبعة: الطبعة ال
شرح كتاب اإلابنة من أصوؿ الداينة، ا٤بؤلف: أبو األشباؿ حسن الزىّبم آؿ مندكه ا٤بنصورم 
ا٤بصرم، مصدر الكتاب: دركس صوتية قاـ بتفريغها موقع الشبكة اإلسبلمية، 

http//:www.islamweb.net 
، ا٤بؤلف: عبد الكرًن بن دمحم بن  عبد الكرًن، أبو القاسم الرافعي القزكيِب شرحي ميٍسنىد الشَّاًفعيًٌ

ىػ(، احملقق: أبو بكر كائل ٧بمَّد بكر زىراف، الناشر: كزارة األكقاؼ كالشؤكف ِّٔ)ت 
 ـ ََِٕ -ىػ  ُِْٖاإًلسبلمية إدارة الشؤكف اإًلسبلمية، قطر، الطبعة: األكىل، 

ىػ(، احملقق: أبو  ْٖٓ - ّْٖشعب اإلٲباف، ا٤بؤلف: أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب البيهقي )
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لبناف، الطبعة:  -ىاجر دمحم السعيد بن بسيوين زغلوؿ، الناشر: دار الكتب العلمية، بّبكت

 ـ َََِ -ىػ  ُُِْاألكىل، 
شفاء العليل ُب مسائل القضاء كالقدر كا٢بكمة كالتعليل ]آاثر اإلماـ ابن قيم ا١بوزية كما ٢بقها 

 - ٗٓٔدمحم بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم ا١بوزية )([، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا ِّمن أعماؿ )
أٞبد حاج عثماف،  -(، ٙبقيق: زاىر بن سامل بىلفقيو، راجعو: سليماف بن عبد هللا العمّب ُٕٓ

 -ىػ  ُُْْدار ابن حـز )بّبكت(، الطبعة: الثانية،  -الناشر: دار عطاءات العلم )الرايض( 
َُِٗ )  ـ )األكىل لدار ابن حـز

ىػ(،  ٖٕٗ -ىػ  ُِٕلعا٤بْب، ا٤بؤلف: مشس الدين ابن احملب الصامت )صفات رب ا
 جامعة أـ القرل ٗبكة ا٤بكرمة -كلية أصوؿ الدين   -التحقيق: رسائل ماجستّب، قسم العقيدة 

طريق ا٥بجرتْب كابب السعادتْب، ا٤بؤلف: اإلماـ أيب عبد اَّللَّ دمحم بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم 
(، حققو: دمحم أٝبل اإلصبلحي، خرج أحاديثو: زائد بن أٞبد النشّبم، ُٕٓ - ُٗٔا١بوزية )

علي بن دمحم العمراف، الناشر: دار عطاءات العلم  -راجعو: سعود بن عبد العزيز العريفي 
ـ )األكىل لدار ابن  َُِٗ -ىػ  َُْْدار ابن حـز )بّبكت(، الطبعة: الرابعة،  -)الرايض( 

)  حـز
سعدم كجهوده ُب توضيح العقيدة، ا٤بؤلف: عبد الرزاؽ بن عبد احملسن  الشيخ عبد الرٞبن بن

البدر، أصل الكتاب: رسالة ماجستّب للمؤلف، الناشر: مكتبة الرشد، الرايض، ا٤بملكة العربية 
 السعودية

ىػ(، الناشر: ُُِْعقيدة أىل السنة كا١بماعة، ا٤بؤلف: دمحم بن صاّب بن دمحم العثيمْب )ت 
 ىػ ُِِْ، الطبعة: الرابعة، ّْبلمية ا٤بدينة ا٤بنورة، عدد الصفحات: ا١بامعة األس

العلل الواردة ُب األحاديث النبوية.، ا٤بؤلف: أبو ا٢بسن علي بن عمر بن أٞبد بن مهدم بن 
ىػ(، اجمللدات من األكؿ، إىل ّٖٓمسعود بن النعماف بن دينار البغدادم الدارقطِب )ت 

الرايض.،  -فوظ الرٞبن زين هللا السلفي.، الناشر: دار طيبة ا٢بادم عشر، ٙبقيق كٚبريج: ٧ب
 ـ. ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓالطبعة: األكىل 

عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داكد، كمعو حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داكد كإيضاح عللو 
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كمشكبلتو، ا٤بؤلف: دمحم أشرؼ بن أمّب بن علي بن حيدر، أبو عبد الرٞبن، شرؼ ا٢بق، 

بّبكت، الطبعة:  -ىػ(، الناشر: دار الكتب العلمية ُِّٗديقي، العظيم آابدم )ت الص
 ىػ ُُْٓالثانية، 

الغياثي غياث األمم ُب التياث الظلم، ا٤بؤلف: عبد ا٤بلك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم 
م ىػ(، احملقق: عبد العظيْٖٕا١بويِب، أبو ا٤بعايل، ركن الدين، ا٤بلقب إبماـ ا٢برمْب )ت 

 ىػَُُْالديب، الناشر: مكتبة إماـ ا٢برمْب، الطبعة: الثانية، 
فتح البارم شرح صحيح البخارم، ا٤بؤلف: أٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلين 

، رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو: دمحم فؤاد عبد ُّٕٗبّبكت،  -الشافعي، الناشر: دار ا٤بعرفة 
لى طبعو: ٧بب الدين ا٣بطيب، عليو تعليقات العبلمة: الباقي، قاـ إبخراجو كصححو كأشرؼ ع

 عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز
فتح البارم شرح صحيح البخارم، ا٤بؤلف: زين الدين عبد الرٞبن بن أٞبد بن رجب بن 

ىػ(، ٙبقيق: ٧بمود بن شعباف  ٕٓٗا٢بسن، السىبلمي، البغدادم، ٍب الدمشقي، ا٢بنبلي )ت 
م بن عبد ا٣بالق الشافعي، إبراىيم بن إ٠باعيل القاضي، السيد عزت بن عبد ا٤بقصود، ٦بد

ا٤برسي، دمحم بن عوض ا٤بنقوش، صبلح بن سامل ا٤بصراٌب، عبلء بن مصطفى بن ٮباـ، صربم 
ا٤بدينة النبوية.، ا٢بقوؽ: مكتب ٙبقيق  -بن عبد ا٣بالق الشافعي، الناشر: مكتبة الغرابء األثرية 

 ـ ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕالطبعة: األكىل،  القاىرة، -دار ا٢برمْب 
فتح ا٤بغيث بشرح الفية ا٢بديث للعراقي، ا٤بؤلف: مشس الدين أبو ا٣بّب دمحم بن عبد الرٞبن بن 

ىػ(، احملقق: علي حسْب علي، الناشر: َِٗدمحم بن أيب بكر بن عثماف بن دمحم السخاكم )ت 
 ـََِّىػ / ُِْْمصر، الطبعة: األكىل،  -مكتبة السنة 

فتح ا٤بغيث بشرح الفية ا٢بديث للعراقي، ا٤بؤلف: مشس الدين أبو ا٣بّب دمحم بن عبد الرٞبن بن 
ىػ(، احملقق: علي حسْب علي، الناشر: َِٗدمحم بن أيب بكر بن عثماف بن دمحم السخاكم )ت 

 ـََِّىػ / ُِْْمصر، الطبعة: األكىل،  -مكتبة السنة 
ن بن عبد هللا بن عبد ا٢بكم، أبو القاسم ا٤بصرم )ت فتوح مصر كا٤بغرب، ا٤بؤلف: عبد الرٞب

 ىػ ُُْٓىػ(، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، عاـ النشر: ِٕٓ
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 فصل ا٣بطاب ُب الزىد كالرقائق كاآلداب، ا٤بؤلف: دمحم نصر الدين دمحم عويضة

  

لشيباين )ت فضائل الصحابة، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا أٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد ا
بّبكت، الطبعة: األكىل،  -ىػ(، احملقق: د. كصي هللا دمحم عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة ُِْ
َُّْ - ُّٖٗ 

فيض القدير شرح ا١بامع الصغّب، ا٤بؤلف: زين الدين دمحم ا٤بدعو بعبد الرؤكؼ بن اتج العارفْب 
ػ(، الناشر: ا٤بكتبة التجارية ىَُُّبن علي بن زين العابدين ا٢بدادم ٍب ا٤بناكم القاىرم )ت 

 ُّٔٓمصر، الطبعة: األكىل،  -الكربل 
الردة مع نبذة من فتوح العراؽ كذكر ا٤بثُب بن حارثة الشيباين، ا٤بؤلف: دمحم بن عمر بن كاقد 

ىػ(، احملقق: ٰبٓب ا١ببورم، َِٕالسهمي األسلمي ابلوالء، ا٤بدين، أبو عبد هللا، الواقدم )ت 
 ـ َُٗٗ -ىػ  َُُْب اإلسبلمي، بّبكت، الطبعة: األكىل، الناشر: دار الغر 

كشف أسرار الباطنية كأخبار القرامطة، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا دمحم بن مالك بن أيب الفضائل 
ىػ(، احملقق: دمحم عثماف ا٣بشت، الناشر: مكتبة َْٕا٢بمادم ا٤بعافرم اليماين )ت ٫بو 

 الرايض -الساعي 
البهرج كالتلبيس على قلب داكد بن جرجيس، ا٤بؤلف: عبد الرٞبن  كشف ما ألقاه إبليس من

ىػ(، احملقق: عبدالعزيز بن ُِٖٓبن حسن بن دمحم بن عبد الوىاب بن سليماف التميمي )ت 
 ىػُِٖٓ -ىػ ُُّٗعبدهللا الزير آؿ ٞبد، الناشر: دارا العاصمة للنشر كالتوزيع، الطبعة: 

بن على، أبو الفضل، ٝباؿ الدين ابن منظور األنصارم لساف العرب، ا٤بؤلف: دمحم بن مكـر 
 -ىػ(، ا٢بواشي: لليازجي كٝباعة من اللغويْب، الناشر: دار صادر ُُٕالركيفعى اإلفريقى )ت 
 ىػ ُُْْ -بّبكت، الطبعة: الثالثة 

ؤلف: لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة ا٤بضية ُب عقد الفرقة ا٤برضية، ا٤ب
ىػ(، الناشر: ُُٖٖمشس الدين، أبو العوف دمحم بن أٞبد بن سامل السفاريِب ا٢بنبلي )ت 

 ـ ُِٖٗ -ىػ  َُِْ -دمشق، الطبعة: الثانية  -مؤسسة ا٣بافقْب كمكتبتها 
مؤلف ، ىػُِْْ -ـ 1970ما ٯبب اف يعرفو ا٤بسلم من حقائق عن التبشّب كالنصرانية، 

 الناشر : ا٤بؤلف نفسو.  فا٢ببها السليماف الكتاب:دمحم
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مآثر اإلانفة ُب معامل ا٣ببلفة، ا٤بؤلف: أٞبد بن علي بن أٞبد الفزارم القلقشندم ٍب القاىرم 
الكويت،  -ىػ(، احملقق: عبد الستار أٞبد فراج، الناشر: مطبعة حكومة الكويت ُِٖ)ت 

 ُٖٓٗالطبعة: الثانية، 
ا٢بركات اإلسبلمية ا٤بعاصرة منها ، مؤلف:مباحث ُب عقيدة أىل السنة كا١بماعة كموقف 

 ََِٕمارس  ُُ انصر بن عبد الكرًن العقل، اتريخ اإلنشاء: 
٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد، ا٤بؤلف: أبو ا٢بسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف ا٥بيثمي 

النشر:  ىػ(، احملقق: حساـ الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاىرة، عاـَٕٖ)ت 
 ـ ُْٗٗىػ،  ُُْْ

، ٦بلة علمية ٧بكمة تيعُب بنشر البحوث كالدراسات ُب اللغة العربية كنشر ٦بمع اللغة العربية
 ىػ َُْْ -رجب  -قرارات اجملمع كتنبيهاتو كمقاالتو. العدد التاسع عشر 

اين )ت ٦بموع الفتاكل، ا٤بؤلف: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمية ا٢بر 
ىػ(، احملقق: عبد الرٞبن بن دمحم بن قاسم، الناشر: ٦بمع ا٤بلك فهد لطباعة ا٤بصحف ِٖٕ

 ـُٓٗٗىػ/ُُْٔالشريف، ا٤بدينة النبوية، ا٤بملكة العربية السعودية، عاـ النشر: 
٨بتصر الصواعق ا٤برسلة على ا١بهمية كا٤بعطلة، مؤلف األصل: دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن 

ىػ(، اختصره: دمحم بن دمحم بن عبد الكرًن بن  ُٕٓلدين ابن قيم ا١بوزية )ت سعد مشس ا
ىػ(، احملقق: سيد إبراىيم، الناشر: دار  ْٕٕرضواف البعلي مشس الدين، ابن ا٤بوصلي )ت 

 ـ ََُِ -ىػ  ُِِْمصر، الطبعة: األكىل،  -ا٢بديث، القاىرة 
 عبد هللًا ا٢بىاكم، ا٤بؤلف: ابن ا٤بلقن سراج ٨بتصري استدرىاؾ ا٢باًفظ الٌذىيب على ميستدرىؾ أيب

ىػ(، ٙبقيق كىدراسة:، جػ َْٖالدين أبو حفص عمر بن علي بن أٞبد الشافعي ا٤بصرم )ت 
: سىعد بن عىبد هللا بن عىبد العىزيز آؿ ٞبيَّد، ٕ - ّ: عىبد هللا بن ٞبد اللحىيدىاف، جػ ِ، ُ

 ىػ ُُُْالعربية السعودية، الطبعة: األكىل، ا٤بملكة  -الناشر: دىاري العىاًصمىة، الرايض 
([، ُّمدارج السالكْب ُب منازؿ السائرين، ]آاثر اإلماـ ابن قيم ا١بوزية كما ٢بقها من أعماؿ )

(، الناشر: دار ُٕٓ - ٗٓٔا٤بؤلف: أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم ا١بوزية )
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ـ  َُِٗ -ىػ  ُُّْْبكت(، الطبعة: الثانية، دار ابن حـز )ب -عطاءات العلم )الرايض( 

)  )األكىل لدار ابن حـز
 ـَُِِكماؿ حسن مرعي،  كمعادف ا١بواىر : مركج الذىب

، )طبعة مصححة كمقابلة على عدة ٨بطوطات كنسخ «صحيح مسلم»ا١بامع الصحيح 
قق: أٞبد معتمدة(، ا٤بؤلف: أبو ا٢بسْب مسلم بن ا٢بجاج بن مسلم القشّبم النيسابورم، احمل

أبو نعمة  -دمحم عزت بن عثماف الزعفراف بوليوم  -بن رفعت بن عثماف حلمي القره حصارم 
 ىػ ُّّْتركيا، عاـ النشر:  -هللا دمحم شكرم بن حسن األنقركم، الناشر: دار الطباعة العامرة 

 - َُِمسند أيب يعلى ا٤بوصلي، ا٤بؤلف: اإلماـ ا٢بافظ أٞبد بن على بن ا٤بثُب التميمي )
ىػ(، كمعو: رٞبات ا٤بؤل األعلى بتخريج مسند أيب يعلى، ٚبريج كتعليق: سعيد بن دمحم  َّٕ

 ـ َُِّ -ىػ  ُّْْالقاىرة، الطبعة: األكىل،  -السنارم، الناشر: دار ا٢بديث 
مسند ابن عباس، ا٤بؤلف: أبو يعقوب إسحاؽ بن إبراىيم بن ٨بلد  -مسند إسحاؽ بن راىويو 

ىػ(، احملقق: دمحم ٨بتار ضرار ا٤بفٍب، ِّٖنظلي ا٤بركزم ا٤بعركؼ بػ ابن راىويو )ت بن إبراىيم ا٢ب
 ََِِ -ىػ  ُِّْالناشر: دار الكتاب العريب، الطبعة: األكىل، 

كأقوالو على أبواب العلم، ا٤بؤلف:  هنع هللا يضرعمر بن ا٣بطاب  مسند الفاركؽ أمّب ا٤بؤمنْب أيب حفص 
ىػ(، احملقق: إماـ  ْٕٕعمر بن كثّب القرشي البصرم ٍب الدمشقي )ت أبو الفداء إ٠باعيل بن 

 -مصر، الكتاب إىداء من احملقق كالناشر  -بن علي بن إماـ، الناشر: دار الفبلح، الفيـو 
 ـ ََِٗ -ىػ  َُّْللمكتبة الشاملة، الطبعة: األكىل،  -جزاٮبا هللا خّبا 

اض بن موسى بن عياض بن عمركف اليحصيب مشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر، ا٤بؤلف: عي
 ىػ(، دار النشر: ا٤بكتبة العتيقة كدار الَباثْْٓالسبٍب، أبو الفضل )ت 

شرح مشكل اآلاثر، ا٤بؤلف: أبو جعفر أٞبد بن دمحم بن سبلمة بن عبد ا٤بلك بن سلمة األزدم 
اشر: مؤسسة ىػ(، ٙبقيق: شعيب األرنؤكط، النُِّا٢بجرم ا٤بصرم ا٤بعركؼ ابلطحاكم )ت 

 ـ ُْْٗىػ،  ُُْٓ -الرسالة، الطبعة: األكىل 
الكتاب ا٤بصنف ُب األحاديث كاآلاثر، ا٤بؤلف: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن دمحم بن 

ىػ(، احملقق: كماؿ يوسف ا٢بوت، الناشر: ِّٓإبراىيم بن عثماف بن خواسٍب العبسي )ت 
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 َُْٗالرايض، الطبعة: األكىل،  -مكتبة الرشد 

ا٤بصنف، ا٤بؤلف: أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعاين، ٙبقيق كدراسة: مركز البحوث كتقنية 
نسخ خطية(، الناشر: دار  ٕدار التأصيل )ىذه الطبعة الثانية أيعيد ٙبقيقها على  -ا٤بعلومات 

 ـ َُِّ -ىػ  ُّْٕالتأصيل، الطبعة: الثانية، 
أل٠باء كالصفات، ا٤بؤلف: دمحم بن خليفة بن علي معتقد أىل السنة كا١بماعة ُب توحيد ا

التميمي، الناشر: أضواء السلف، الرايض، ا٤بملكة العربية السعودية، الطبعة: األكىل 
 ـُٗٗٗىػ/ُُْٗ

ىٍرزيابف بن سابور بن 
معجم الصحابة، ا٤بؤلف: أبو القاسم عبد هللا بن دمحم بن عبد العزيز بن ا٤ب

 -حملقق: دمحم األمْب بن دمحم ا١بكِب، الناشر: مكتبة دار البياف ىػ(، إُّشاىنشاه البغوم )ت 
 ـ َََِ -ىػ  ُُِْالكويت، الطبعة: األكىل، 

معجم ا٤بناىي اللفظية كفوائد ُب األلفاظ، ا٤بؤلف: بكر بن عبد هللا أبو زيد بن دمحم بن عبد هللا 
دار العاصمة للنشر ىػ(، الناشر: ُِْٗبن بكر بن عثماف بن ٰبٓب بن غيهب بن دمحم )ت 

 ـ ُٔٗٗ-ىػ  ُُْٕالرايض، الطبعة: الثالثة،  -كالتوزيع 
، مطابع  : ، دمحم الصوايين، دار النشر : التوراة كالقراف مقارنة، حالة الكتاب : جديد، ا٤بؤلف

 ، ُٖٗٗالصفحات الذىبية، سنة الطباعة : 
بن إ٠باعيل بن إسحاؽ بن  مقاالت اإلسبلميْب كاختبلؼ ا٤بصلْب، ا٤بؤلف: أبو ا٢بسن علي

ىػ(، ِّْسامل بن إ٠باعيل بن عبد هللا بن موسى بن أيب بردة بن أيب موسى األشعرم )ت 
 ـََِٓ -ىػ ُِْٔاحملقق: نعيم زرزكر، الناشر: ا٤بكتبة العصرية، الطبعة: األكىل، 

 )ت معجم مقاييس اللغة، ا٤بؤلف: أٞبد بن فارس بن زكرايء القزكيِب الرازم، أبو ا٢بسْب
 -ىػ ُّٗٗىػ(، احملقق: عبد السبلـ دمحم ىاركف، الناشر: دار الفكر، عاـ النشر: ّٓٗ

 ـ.ُٕٗٗ
منهاج السنة النبوية ُب نقض كبلـ الشيعة القدرية، ا٤بؤلف: تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد 

نبلي الدمشقي )ت ا٢بليم بن عبد السبلـ بن عبد هللا بن أيب القاسم بن دمحم ابن تيمية ا٢براين ا٢ب
ىػ(، احملقق: دمحم رشاد سامل، الناشر: جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، الطبعة: ِٖٕ
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 ـ ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔاألكىل، 

موارد الظمآف إىل زكائد ابن حباف، ا٤بؤلف: أبو ا٢بسن نور الدين علي بن أيب بكر بن سليماف 
 ٞبزة، الناشر: دار الكتب العلميةىػ(، احملقق: دمحم عبد الرزاؽ َٕٖا٥بيثمي )ت 

موسوعة ا٤بلل كاألدايف، إعداد: ٦بموعة من الباحثْب إبشراؼ الشيخ عىلوم بن عبد القادر 
، ًب ٙبميلو ِ، عدد األجزاء: dorar.netالسقاؼ، الناشر: موقع الدرر السنية على اإلنَبنت 

 ىػ ُُّّْب/ ربيع األكؿ 
نصارل، ]آاثر اإلماـ ابن قيم ا١بوزية كما ٢بقها من أعماؿ ىداية ا٢بيارل ُب أجوبة اليهود كال

(، ُٕٓ - ُٗٔ([، ا٤بؤلف: أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم ا١بوزية )ُٔ)
 -سعود بن عبد العزيز العريفي  -حققو: عثماف ٝبعة ضمّبية، راجعو: دمحم أٝبل اإلصبلحي 

دار ابن حـز )بّبكت(، الطبعة:  -طاءات العلم )الرايض( عبد هللا بن دمحم القرين، الناشر: دار ع
( َُِٗ -ىػ  َُْْالرابعة،   ـ )األكىل لدار ابن حـز

ىذه ىي الصوفية، ا٤بؤلف: عبد الرٞبن الوكيل، حالة الفهرسة: غّب مفهرس، الناشر: دار 
 ُْٖٗالكتب العلمية، سنة النشر: 

لف: أبو بكر أٞبد بن عمرك بن عبد ا٣بالق بن مسند البزار ا٤بنشور ابسم البحر الزخار، ا٤بؤ 
ىػ(، احملقق: ٧بفوظ الرٞبن زين هللا، )حقق ِِٗخبلد بن عبيد هللا العتكي ا٤بعركؼ ابلبزار )ت 

(، كصربم عبد ا٣بالق ُٕإىل  َُ(، كعادؿ بن سعد )حقق األجزاء من ٗإىل  ُاألجزاء من 
ا٤بدينة ا٤بنورة، الطبعة: األكىل،  -٢بكم (، الناشر: مكتبة العلـو كاُٖالشافعي )حقق ا١بزء 

 ـ(ََِٗـ، كانتهت ُٖٖٗ)بدأت 
كفاء الوفاء أبخبار دار ا٤بصطفى، ا٤بؤلف: علي بن عبد هللا بن أٞبد ا٢بسِب الشافعي، نور 

بّبكت، الطبعة:  -ىػ(، الناشر: دار الكتب العلمية ُُٗالدين أبو ا٢بسن السمهودم )ت 
 ُُْٗ -األكىل 
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 احملتوايت جدكؿ
  ت ........................................................................................... استهالل
  ث ............................................................................................. إىداء
  ج .............................................................................................. شكر

  ح ................................................................................. الدراسة مستخلص
RESEARCH SUMMARY ................................................................ خ  

  ذ ..................................................................................... احملتوايت جدول
 ٔ .............................................................................................. مقدمة
 ٓ ....................................................................................... ا٤بوضوع: أٮبية

 ٔ .............................................................................. ا٤بوضوع: اختيار أسباب
 ٕ ..................................................................................... الدراسة: أىداؼ
 ٖ ...................................................................................... البحث مشكلة
 ٗ ....................................................................................... البحث: منهج
 َُ ................................................................................... اإلجرائي: ا٤بنهج

 ُِ ................................................................................. السابقة: الدراسات

لحات ادلستعملة يف البحث، وسًنة اخللفاء األربعة وعقيدة أىل السنة يف القسم األول: التعريف ابدلصط
 ٗٔ ........................................................................................... اإلديان:

 ٘ٔ .................................................................................... األول: الفصل
 ٘ٔ ............................................... الرسالة. يف ادلستعملة األساسية ابدلصطلحات التعريف
 ُٔ .................................................... كالتوحيد كالعقيدة األثر كمعُب مفهـو األكؿ: ا٤ببحث

 ُٔ ............................................................ ا٤بطلب األكؿ: معُب االاثر لغة كاصطبلحا
 ُٔ ...................................................................... : تعريف األثر لغة:الفقرة األكىل

 ُٔ ................................................................ الفقرة الثانية: تعريف األثر اصطبلحا:
 ُٕ ......................................................... ا٤بطلب الثاين: تعريف العقيدة لغة كاصطبلحا

 ُٕ .............................................................................. أ ػ تعريف العقيدة لغة:
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 ُٕ .................................................................. ب ػ تعريف العقيدة ُب االصطبلح:
 ُٗ ........................................ ا٤بطلب الثالث: توحيد اإلثبات كا٤بعرفة، توحيد الطلب كالقصد.

 ِّ ............................................................. عليهم هللا فرضوا الصحابة الثاين: ا٤ببحث
 ِّ ......................................... ا٤بطلب األكؿ: فضل الصحابة كدكرىم ُب ا٢بفاظ على العقيدة.

 ِٗ ....................................................... ا٤بطلب الثاين: حجية قوؿ الصحايب كالعمل بو.
 ِٗ ...................................................................... الفرع األكؿ: تعريف الصحايب.

 َّ ................................................ الفرع الثاين: حجية أقواؿ الصحابة ُب مسائل االعتقاد.
 ِّ ........................................ ا١بماعة هبا.ا٤بطلب الثالث: ا٣ببلفة الراشدة كعقيدة أىل السنة ك 

 ِّ .............................................................. الفرع األكؿ: ا٣ببلفة االسبلمية الراشدة:
 ّْ ................................................................. الفرع الثاين: ٩بيزات ا٣ببلفة الراشدة:

 ّٖ ............................................................ الفرع الثالث: مصدر التلقي لدل ا٣بلفاء:
 ّٖ ................................................................... الفرع الرابع: ٞباية جانب العقيدة:

 ُْ ........................................... كثّبة:عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنهالفرع ا٣بامس: مواقف 
 ِْ .................... ُب سد ابب الفتنة كاالختبلؼ ُب القرآف الكرًن: -هنع هللا يضر-ثماف الفرع السادس: موقف ع

 ٚٗ .............................................. عليهم: هللا رضوان الراشدين اخللفاء سًنة الثاين: الفصل
 ْٖ ........................................... عليو: هللا رضواف الصديق بكر أبو ا٣بليفة سّبة األكؿ: ا٤ببحث

 ْٖ ................................................................. ا٤بطلب األكؿ: أ٠بو، كنسبو، كفضلو:
 ْٖ ........................................................................... :الفرع األكؿ: ا٠بو كنسبو

 ْٖ ................................................................. ع الثاين: فضل أيب بكر الصديق:الفر 
 ْٖ ................................ كصاحبو كهللا اثلثهما ُب الغار مؤيدا كحفيظا كانصرا: أكالن: رفيق النيب 

 ْٗ ........ اثنيان: ال يعرؼ مراد رسوؿ هللا أحد أكثر من أيب بكر الصديق كليس أحد أفضل منو عند رسوؿ هللا:
 َٓ ................................................................ اثلثا: أحب الناس إىل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:

 َٓ ..................................................... ابعان: خليفة رسوؿ هللا من بعده عند عدـ كجوده:ر 
 ُٓ ...................................................... خامسان: مسابقة أيب بكر الصديق ألعماؿ ا٣بّب:

 ّٓ .............................................................. ا٤بطلب الثاين: خبلفة أيب بكر الصديق:
 ّٓ ................................ الفرع األكؿ: اختياره للخبلفة كعبلمة االنتخاب كدستوره الذم ٛبسك بو:

 ْٓ ........................................................ :الفرع الثاين: مدة خبلفتو كٙبقق رؤاي النيب 
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 ْٓ ............................................ فرع الثالث: إ٪بازات أيب بكر الصديق بعد كفاة النيب ملسو هيلع هللا ىلص:ال
 ْٓ ............................................. : إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي هللا عنهما:اإل٪باز األكؿ
 ٔٓ ............................................................ : قتاؿ ا٤برتدين كمانعي الزكاة:اإل٪باز الثاين

 ٕٓ ........................................................ اإل٪باز الثالث: ٝبع القرآف ُب مصحف كاحد:
 ٗٓ ........................................................ عراؽ كالشاـ:: ٘بهيز طبلئع فتح الاإل٪باز الرابع

 ِٔ ....................... عليو. هللا رضواف الصديقعنه هللا رضي  ا٣بطاب بن عمر ا٣بليفة سّبة الثاين: ا٤ببحث
 ِٔ ........................................................ ا٤بطلب األكؿ: ا٠بو، كنسبو، إسبلمو، كفضلو:

 ِٔ ...................................................... الفرع األكؿ: ا٠بو كنسبو كسبب تلقيبو ابلفاركؽ:
 ِٔ .................................................................................. أكالن: ا٠بو كنسبو:

 ِٔ ........................................................................ اثنيا: سبب تلقيبو ابلفاركؽ:
 ّٔ ............................................................................... : إسبلمو:الفرع الثاين

 ْٔ .............................................................. الفرع الثالث: فضائل عمر بن ا٣بطاب:
 ْٔ ...................................................... أكالن: دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص لو اب٥بداية كعز اإلسبلـ بو:

 ْٔ .......................................... اثنيان: استبشار أىل السماء كاألرض إبسبلـ عمر بن ا٣بطاب:
 ٓٔ ....................................... اثلثان: أيس ا٤بشركْب عند إسبلـ عمر ككفاية الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص إبسبلمو:

 ٓٔ ........................................... رابعان: تبشّب النيب ملسو هيلع هللا ىلص لو اب١بنة كبقصره فيها كما لو من نعيم:
 ٓٔ ........................................ في العلم كالدين:عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنهخامسان: فضل 

 ٔٔ ....................................................... سادسا: خوؼ الشياطْب من عمر بن ا٣بطاب:
 ٔٔ .......................................................................... سابعان: عمر ا٤بهم احملىدث:

 ٔٔ ...................................................................... اثمنان: عمر الفاركؽ على ا٢بق:
 ٔٔ ...................................... واستشهاده:عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنهاين: خبلفة ا٤بطلب الث

 ٔٔ ....................................................................... الفرع األكؿ: اختياره للخبلفة:
 ٕٔ ........................................................ :الفرع الثاين: مدة خبلفتو كٙبقق رؤاي النيب 

 ٕٔ .................................. في فَبة خبلفتو:عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنهالفرع الثالث: إ٪بازات 
 ٕٔ ................................................................................... تدكين الدكاكين:

 ٖٔ .......................................................................... فتح العراؽ كالشاـ كمصر:
 ٖٔ ..................................................................................٤بقدس:فتح بيت ا

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  221 

 ٗٔ ................................................................. تعيْب الوالة كالقضاة كتنظيم العطااي:
 َٕ ...................................... االىتماـ ابلزراعة كإنشاء دار الدقيق كتعبيد الطرؽ كإنشاء ا١بسور:

 ُٕ .............................................................................. إنشاء التقوًن ا٥بجرم:
 ِٕ ........................... وصدؽ بشارة النيب ملسو هيلع هللا ىلص:عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنهالفرع الرابع: استشهاد 

 ِٕ .................................................... ؤمنْب عمر بن ا٣بطاب:أكال: قصة استشهاد أمّب ا٤ب
 ْٕ .............................................................. اثنيان: ٙبقق بشارة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابستشهاده:

 ٕٔ ........................................... عليو: هللا رضواف عفاف بن عثماف ا٣بليفة سّبة الثالث: ا٤ببحث
 ٕٔ ................................................................. ا٤بطلب األكؿ: ا٠بو، كنسبو، كفضلو:

 ٕٕ ......................................................... الفرع األكؿ: إسبلـ عثماف بن عفاف كىجرتو:
 ٕٕ .......................................................................... الفرع الثاين: فضلو كمنزلتو:
 ٕٕ .......................................................................... أكالن: أحد ا٤ببشرين اب١بنة:

 ٖٕ ................................................... اثنيان: شهادة النيب لو اب٢بياء كاستحياء ا٤ببلئكة منو:
 ٕٗ ................................................ اثلثان: إنفاقو األمواؿ العظيمة الكثّبة ُب سبيل هللا تعاىل:
 ُٖ ................................................ ا٤بطلب الثاين: خبلفة عثماف بن عفاف هنع هللا يضر كاستشهاده:

 ُٖ .................................................. بلفة:الفرع األكؿ: طريقة اختيار عثماف بن عفاف للخ
 ّٖ .............................................. الفرع الثاين: من إ٪بازات عثماف بن عفاف ُب فَبة ا٣ببلفة:

 ّٖ ........................... أكالن: ٝبع األمة على قراءة كاحدة، كحسم االختبلؼ ُب أكجو ا٢بركؼ السبعة:
 ٖٓ .............................................................. اثنيان: توسيع ا٤بسجد النبوم ُب خبلفتو:

 ٖٔ .................................... اثلثان: توسعة ا٤بسجد ا٢براـ توسيعا اثنيا بعد توسعة عمر بن ا٣بطاب:
 ٖٔ ...................................................................... عان: أكليات عثماف بن عفاف:راب

 ٕٖ ........................................................................... الفرع الثالث: استشهاده:
 ٖٖ .......................................... عليو. هللا رضواف طالب ايب بن علي ا٣بليفة سّبة الرابع: ا٤ببحث

 ٖٖ ....................................................... ا٤بطلب األكؿ: ا٠بو، كنسبو، كإسبلمو، كفضلو:
 ٖٖ ........................................................................... الفرع األكؿ: ا٠بو كنسبو:

 ٖٖ .............................................. الفرع الثاين: إسبلـ علي بن أيب طالب كموقفو ُب ا٥بجرة:
 ٖٖ ..................................................................... : إسبلـ علي بن أيب طالب:أكالن 

 ٖٗ ........................................................... اثنيان: ىجرة علي بن أيب طالب إىل ا٤بدينة:
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 َٗ ............................................................ الفرع الثالث: فضائل علي بن أيب طالب:
 َٗ ...................................... أكالن: حب علي بن أيب طالب عبلمة اإلٲباف كبغضو عبلمة النفاؽ:

 ُٗ ........................................................ اثنيان: دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص لعلي ُب التوفيق ابلقضاء:
 ُٗ ....................................................................... ىاركف من موسى: اثلثان: منزلة

 ُٗ .......................................... رابعان: شهادة النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبنو ٰبب هللا كرسولو كٰببو هللا كرسولو:
 ُٗ ........................................................ خامسان: كنَّاه النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبيب تراب متلطفا معو:

 ِٗ ............................................. كاستشهاده: ا٤بطلب الثاين: خبلفة علي بن أيب طالب 
 ِٗ ................................................................... الفرع األكؿ: طريقة اختياره خليفة:

 ّٗ .................................. الفرع الثاين: سبب قلة اإل٪باز ُب فَبة أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب:
 ّٗ ........................................................................... الفرع الثالث: استشهاده:

 ٜ٘ ....................................... والتوحيد: اإلديان يف واجلماعة السنة أىل عقيدة الثالث: الفصل
 ٔٗ ............................................................................................ ٛبهيد:
 ٖٗ ................................................... التوحيد: ُب كا١بماعة السنة أىل عقيد األكؿ: ا٤ببحث

 ٖٗ ........................................... ا١بماعة ُب توحيد الربوبية:ا٤بطلب األكؿ: عقيدة أىل السنة ك 
 ٖٗ .............................................................الفرع األكؿ: مفهـو توحيد الربوبية كأدلتو:

 ٖٗ ................................................................... أكال: مفهـو الرب من حيث اللغة:
 ٗٗ ........................................................... اثنيا: مفهـو توحيد الربوبية ُب االصطبلح:

 ٗٗ ........................................................................... اثلثان: أدلة توحيد الربوبية:
 َُُ ............................................ الفرع الثاين: أنواع ربوبية هللا على عباده كآاثره على العبد:

 َُُ ............................................................................. نواع ربوبية هللا:أكال: أ
 َُِ ............................................................... اثنيا: آاثر توحيد الربوبية على العباد:

 َُّ .......................................................... الفرع الثالث: كل ما يضاد توحيد الربوبية:
 َُْ .......................................................... )(:الفرع الرابع: الفرؽ الٍب أشركت ابلربوبية

 َُٕ ......................................... ا٤بطلب الثاين: عقيدة أىل السنة كا١بماعة ُب توحيد األلوىية:
 َُٕ ............................................................... الفرع األكؿ: مفهـو توحيد األلوىية:
 َُٖ ................................................................. الفرع الثاين: أٮبية توحيد األلوىية:

 َُٖ ................................................. الفرع الثالث: أدلة توحيد األلوىية كاألمر بعبادة هللا:
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 ُُُ ....................................... الفرع الرابع: أركاف توحيد األلوىية كشركط قبوؿ العبادة كأركاهنا:
 ُُُ ....................................................................... أكالن: أركاف توحيد األلوىية:

 ُُِ ................................................................. اثنيا: شركط قبوؿ العبادة كأركاهنا:
 ُُّ .............................................................................. لعبادة:اثلثا: أركاف ا

 ُُْ ............................................................................ رابعا: أقساـ العبودية:
 ُُٓ ................................................ الفرع ا٣بامس: الفرؽ الٍب أشركت ُب توحيد األلوىية:

 ُُٔ ............................... ا٤بطلب الثالث: عقيدة أىل السنة كا١بماعة ُب توحيد األ٠باء كالصفات:
 ُُٔ .................................. الفرع األكؿ: أصوؿ معتقد أىل السنة كا١بماعة ُب األ٠باء كالصفات:

 ُُٖ ............. أ٠باء هللا كصفاتو من غّب ٙبريف كال تعطيل كال تكييف كال ٛبثيل:الفرع الثاين: قاعدة إثبات 
 ُُٗ .............................................. الفقرة األكىل: معُب قو٥بم: "من غّب ٙبريف كال تعطيل":

 ُُٗ .................................................................. أكالن: معُب التحريف كبياف أنواعو:
 ُُٗ ............................................................................. اثنيا: أنواع التحريف:

 ُِِ ...................................................................... اثنيا: معُب التعطيل كأقسامو:
 ُِٓ ................................................................................... اثلثا: التمثيل:

 ُِٔ ..................................................... ُب التمثيل كالتشبيو كالتكييف:الفرؽ الٍب كقعت 
 ُِٔ ............................................ قاعدة ُب ىذا الفرع: "كل معطل ٩بثل، ككل ٩بثل معطل"

 ُُّ ................................................. اإلٲباف: ُب كا١بماعة السنة أىل عقيدة الثاين: ا٤ببحث
 ُُّ ................................................................... ا٤بطلب األكؿ: اإلٲباف اب٤ببلئكة:

 ُُّ ......................................... الفرع األكؿ: تعريف اإلٲباف اب٤ببلئكة كاألدلة على اإلٲباف هبم:
 ُُّ ........................................................................ اين: عدد ا٤ببلئكة:الفرع الث

 ُِّ ............................................................ الفرع الثالث: صفات ا٤ببلئكة كأعما٥بم:
 ُّْ ............................................... ا٤بطلب الثاين: عقيدة أىل السنة كا١بماعة ُب الكتب:

 ُّْ ......................................... الفرع األكؿ: تعريف الكتب السماكية كما يقتضيو اإلٲباف هبا:
 ُّْ ......................................................... الفرع الثاين: أدلة اإلٲباف ابلكتب السماكية:

 ُّٓ ..................................................يلي ابلكتب السماكية:الفرع الثالث: التعريف التفص
 ُّٓ ...................................................................... أكال: التعريف ابلقرآف الكرًن:

 ُّٔ ............................................................................ اثنيا: التعريف ابلتوراة:
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 ُّٗ ........................................................................... اثلثا: التعريف ابإل٪بيل:
 ُُْ ..................................................... الفرع الرابع: الثمرات اجملنية من اإلٲباف ابلكتب:

 ُِْ ............ الفرع ا٣بامس: ما يضاد كيعارض اإلٲباف ابلكتب كالطوائف كالفرؽ الٍب ضلت ُب ىذا الباب:
 ُْٓ ................................................................... ا٤بطلب الثالث: اإلٲباف ابلرسل:

 ُْٓ ............................... الفرع األكؿ: تعريف الرسوؿ كاإلٲباف هبم كاألدلة على كجوب اإلٲباف هبم:
 ُْٓ ............................................................................. أكال: تعريف الرسوؿ:

 ُْٔ ..................................................................... اثنيا: أدلة كجوب اإلٲباف هبم:
 ُْٔ ................................................. الفرع الثاين: معجزات األنبياء كحياة األنبياء كموهتم:

 ُْٔ ........................................................................... أكال: معجزات األنبياء:
 َُٓ ........................................................................ : حياة األنبياء كموهتم:اثنيا

 ُُٓ ................................................................ ا٤بطلب الرابع: اإلٲباف ابليـو اآلخر:
 ُُٓ .................................................... الفرع األكؿ: تعريف اليـو اآلخر كأدلة اإلٲباف بو:

 ُُٓ ........................................................ الفرع الثاين: ما يتضمن اإلٲباف ابليـو اآلخر:
 ُٓٓ ................................................................... ا٤بطلب ا٣بامس: اإلٲباف ابلقدر:

 ُٓٓ ....................................................................... الفرع األكؿ: تعريف القدر:
 ُٔٓ ...................................................... ف ابلقدر يتضمن أربعة أمور:الفرع الثاين: اإلٲبا

 ُٔٓ ..................................................................... األكؿ: اإلٲباف بعلم هللا القدًن:
 ُٕٓ ........................................................................... الثاين: اإلٲباف ابلكتابة:
 ُٕٓ .......................................................................... الثالث: اإلٲباف اب٤بشيئة:

 ُٕٓ .................................................................................... الرابع: ا٣بلق:
 ُٖٓ ................................ الفرع الثالث: الفرؽ الٍب ضلت ُب القدر كىل يصح االحتجاج ابلقدر:

 ُٖٓ .................................................................. أكال: الفرؽ الٍب ضلت ُب القدر:
 ُٗٓ .................................................................... حكم االحتجاج ابلقدر: اثنيان:

 ٔٙٔ ........................ القسم الثاين: االاثر العقدية الواردة عن اخللفاء الراشدين رضوان هللا عليهم:

 ٖٙٔ .................... السالم: عليهم الراشدين اخللفاء عن اإلديان أركان يف الواردة اآلاثر األول: الفصل
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 ُْٔ ..................................................................... اإلٲباف: مفهـو األكؿ: ا٤ببحث
 ُْٔ ............................................. :ديق أيب بكر ا٤بطلب األكؿ: مفهـو اإلٲباف عند الص

 ُْٔ ................................. :عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرا٤بطلب الثاين: مفهـو اإلٲباف عند الفاركؽ 
 ُْٔ ............................................................ الفرع األكؿ: أتثّب الكذب على اإلٲباف:
 ُٓٔ ............................................................. الفرع الثاين: عرل اإلٲباف عند الفاركؽ:

 ُٓٔ ............................................ :ا٤بطلب الثالث: مفهـو اإلٲباف عند عثماف بن عفاف 
 ُٔٔ .......................................... :ٲباف عند علي بن أيب طالب ا٤بطلب الثالث: مفهـو اإل

 ُٕٔ ............................................................... كنقصانو: اإلٲباف زايدة الثاين: ا٤ببحث
 ُٕٔ ................... في زايدة اإلٲباف كنقصانو:عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنها٤بطلب األكؿ: ما كرد عن 

 ُٕٔ ................................ ا٤بطلب الثاين: ما كرد ُب زايدة اإلٲباف كنقصانو عن علي بن أيب طالب:
 ُٗٔ ............................................................... إلٲباف:ا ُب االستثناء الثالث: ا٤ببحث
 َُٕ ....................................................... كاإلثبات: ا٤بعرفة توحيد مسائل الرابع: ا٤ببحث

 َُٕ ......................................................................... ا٤بطلب األكؿ: أ٠باء هللا:
 َُٕ ......................... الفرع األكؿ: ما جاء عن أيب بكر الصديق ُب اسم هللا الطبيب كالفعاؿ ٤با يريد:

 َُٕ ........................................................ الفرع الثاين: ما جاء عن علي من أ٠باء هللا:
 َُٕ ................................................................. الفقرة األكىل: اسم هللا )كهيعص(:

 ُُٕ ............................................ فقرة الثانية: اسم هللا الداحي كالبارئ كا١ببار )من ا١برب(:ال
 ُُٕ ..................................................................... الفقرة الثالثة: اسم هللا الرٞبن:

 ُِٕ .......................................................... ا٤بطلب الثاين: صفات هللا الفعلية كالذاتية:
 ُِٕ ............................................. الفرع األكؿ: ما جاء عن أيب بكر ُب صفات هللا الفعلية:

 ُِٕ ............................... ُب الصفات الذاتية: عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرالفعل الثاين: ما جاء عن 
 ُِٕ ....................................................................... الفقرة األكىل: صفة السمع:

 ُّٕ ............................................................... الفقرة الثانية: صفة احملبة كالبغض هلل:
 ُّٕ ....................................................................... الفقرة الثالثة: صفة الكبلـ:

 ُْٕ ....................................... كالتوسل: كالرقى هللا رؤية ُب ا٣بلفاء عن ركم ما ا٣بامس: ا٤ببحث
 ُْٕ .......................................................................... ا٤بطلب الرابع: رؤية هللا:

 ُْٕ ..................................................................... ا٤بطلب الرابع: الرقى كالتمائم:
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 ُْٕ .............................................. الفرع األكؿ: ما جاء عن أيب بكر ُب الرقية بكتاب هللا:
 ُْٕ .............................................. الفرع الثاين: ما جاء عن علي بن أيب طالب ُب التمائم:

 ُٕٓ ........................................................................... ا٤بطلب الثاين: التوسل:
 ُٕٔ ................................................................ كالعرش: الكرسي السادس: ا٤ببحث

 ُٕٔ ................................. في العرش:عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنها٤بطلب األكؿ: ما كرد عن 
 ُٕٔ .................................... ما كرد عن علي بن أيب طالب ُب الكرسي كالعرش: ا٤بطلب الثاين:

 ٜٚٔ ..... اآلخر واليوم والقدر والرسل والكتب ادلالئكة يف الراشدين اخللفاء عن الواردة اآلاثر الثاين: الفصل
 َُٖ ...................................................... صفاهتم: كذكر اب٤ببلئكة اإلٲباف األكؿ: ا٤ببحث

 َُٖ ................................................................... ا٤بطلب األكؿ: صفات ا٤ببلئكة:
 َُٖ ................................................................. ئكة:الفرع األكؿ: عظمة خلق ا٤ببل

 َُٖ ................................................. الفرع الثاين: ما جاء عنو ُب الربؽ كعبلقتو اب٤ببلئكة:
 َُٖ ................................................................. ا٤بطلب الثاين: ا٤ببلئكة ُب القرآف:

 َُٖ .................... الفرع األكؿ: ما جاء ُب كصف القرآف للمبلئكة كتفسّب علي بن أيب طالب لآلايت:
 ُُٖ ................................................. الفرع الثاين: قتاؿ ا٤ببلئكة مع ا٤بؤمنْب ُب غزكة بدر:

 ُِٖ .................................................................... السماكية الكتب الثاين: ا٤ببحث
 ُّٖ .................................................................... ابلرسل: اإلٲباف الثالث: ا٤ببحث

 ُّٖ ................... في خلق آدـ عليو السبلـ:عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنها٤بطلب األكؿ: ما كرد عن 
 ُّٖ ........................... كذم القرنْب: ا٤بطلب الثاين: ما جاء عن علي بن أيب طالب ُب إبراىيم 

 ُّٖ .......................................................... :الفرع األكؿ: ما جاء عنو ُب إبراىيم 
 ُْٖ ...................................................... ين: ىل ذك القرنْب نيب أك عبد صاّب؟الفرع الثا
 ُٖٓ ............... الغيبيات: من كغّبىا كا٤بيزاف كا١بنة كالنار اآلخر اليـو كالنشور ابلبعث اإلٲباف الرابع: ا٤ببحث

 ُٖٓ ........................................................ ا٤بطلب األكؿ: ما كرد عن أيب بكر الصديق:
 ُٖٓ ................................................. ُب الزايدة يـو القيامة: الفرع األكؿ: ما جاء عنو 
 ُٖٓ ................................................................ نو ُب ا٤بيزاف:الفرع الثاين: ما جاء ع

 ُٖٔ .............................................. الفرع الثالث: ما جاء عنو ُب حجم الكافر يـو القيامة:
 ُٖٔ ....................................................... ا٤بطلب الثاين: ما جاء عن عمر بن ا٣بطاب:

 ُٖٔ ................................................... الفرع األكؿ: ُب أحداث من الساعة كاليـو اآلخر:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  215 

 ُٖٔ ..................................................................... الفرع الثاين: انر ٙبشر الناس:
 ُٕٖ ................................................. الفرع الثالث: ما جاء عنو ُب عظم النار يـو القيامة:

 ُٕٖ ............................................................. الفرع ا٣بامس: ا١بنة كما فيها من نعيم:
 ُٖٖ .................................................... ا٤بطلب األكؿ: ما جاء عن علي ُب عذاب القرب:

 ُٖٖ ................................................................... الفرع األكؿ: ثبوت عذاب القرب:
 ُٖٗ ................................ الفرع الثاين: ما جاء عن علي ُب ا٤بكاف الذم تعذب فيو أركاح الكفار:

 ُٖٗ ............................................................. الفرع الثالث: أحداث من آخر الزماف:
 َُٗ .................................... يب طالب أك من ٯبثو يـو القيامة للخصومة:الفرع الرابع: علي بن أ

 َُٗ ............................................................ الفرع السادس: حشر ا٤بتقْب إىل الرٞبن:
 َُٗ ......................................................... الفرع السابع: ما جاء عنو ُب أبواب جهنم:

 ُُٗ ................................................................... ابلقدر: اإلٲباف ا٣بامس: ا٤ببحث
 ُُٗ ...............................................ا٤بطلب األكؿ: ما جاء عن أيب بكر الصديق ُب القدر:

 ُُٗ ....................................................... :ا٤بطلب الثاين: ما جاء عن عمر بن ا٣بطاب
 ُُٗ ........................................................... الفرع األكؿ: ما جاء عنو ُب أصل القدر:

 ُِٗ ..................................................................... الفرع الثاين: القدر كاالختيار:
 ُّٗ ............................................................ الفرع الثالث: ٲبحو هللا ما يشاء كيثبت:

 ُّٗ ...................................................... الفرع الرابع: موقف عمر من اآلجاؿ كاألقدار:
 ُّٗ ...................................................... الفرع ا٣بامس: فر من اجملذـك فرارؾ من األسد:

 ُْٗ ............................................ طالب ُب القدر: ا٤بطلب الثالث: ما جاء عن علي بن أيب
 ُْٗ ........................................................................ الفرع األكؿ: األجل بقدر:

 ُْٗ .................................................................... الفرع الثاين: خلق أفعاؿ العباد:
 ُٓٗ .................................................... الفرع الثالث: التسليم للقضاء كالقدر كاإلٲباف بو:

 ٜٙٔ .............. واإلمامة: واالعتصام الدين نواقض يف الراشدين اخللفاء عن الواردة اآلاثر الثالث: الفصل
 ُٕٗ ................................................................ نالدي نواقض مسائل األكؿ: ا٤ببحث

 ُٕٗ .................................. ا٤بطلب األكؿ: ما جاء عن أيب بكر ُب ذكر أنواع من الكفر األصغر:
 ُٕٗ ................................................................... الفرع األكؿ: الطعن ُب النسب:

 ُٕٗ ................................................................. الفرع الثاين: االنتساب لغّب األب:
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 ُٖٗ .............................. ا٤بطلب الثاين: ما جاء عن عمر ُب ذكر أنواع من الكفر األكرب كاألصغر:
 ُٖٗ .......................................................................... الفرع األكؿ: ترؾ الصبلة

 ُٖٗ ............................................................ ترؾ ا٢بج للمستطيع عمدان:الفرع الثاين: 
:  ُٖٗ .................................................................... الفرع الثالث: النظر ُب النجـو
 ُٗٗ ...................................................................... الفرع الرابع: ا٢بلف بغّب هللا:

 ََِ ................ ا٤بطلب الثالث: ما جاء عن علي بن أيب طالب ُب ذكر أنواع من الكفر األكرب كاألصغر:
 ََِ ...................................................................... الفرع األكؿ: ُب ذكر النفاؽ:
 ََِ ......................................................................... الفرع الثاين: ترؾ الصبلة:

 ََِ .................................................. : التنجيم كالكهانة كادعاء علم الغيب:الفرع الثالث
 َُِ ........................................... الفرع الرابع: الذىاب إىل الكهنة كالعرافْب كتصديق أقوا٥بم:

 َِِ ......................... ُب ذكر البدعة كذمها كذـ أىلها كتعامل ا٣بلفاء الراشدين معها:ا٤بطلب الرابع: 
 َِِ .............................................. الفرع األكؿ: ما جاء عن أيب بكر ُب ذـ البدعة كأىلها:

 َِِ .............................. في ذكر البدعة:عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنهاء عن الفرع الثاين: ما ج
 َِِ ........................................ أكالن: ما جاء ُب ا٢بث على اتباع القرآف كالسنة كترؾ االبتداع:
 َِّ ........................................ اثنيان: ما جاء ُب ذكر البدعة كذـ االبتداع كالتغليظ على أىلو:

 َِّ ................................................................................ اثلثا: توبة ا٤ببتدع:
 َِّ ................................................. رابعا: ما يهدـ الدين من االبتداع كالنفاؽ كالضبلؿ:

 َِْ ....................................... مع أىل البدع:عمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنهخامسا: تعامل 
 َِْ .................................................. سادسا: سد أبواب االبتداع عن عمر بن ا٣بطاب:
 َِْ ..................................................... سابعا: ما جاء عنو هنع هللا يضر ُب ذكر ما ليس ببدعة:

 َِٓ ................ الفرع الثالث: ما جاء عن علي بن أيب طالب ُب ذكر البدعة كذمها كذكر بعض طوائفها:
 َِٓ ................................................................... ا جاء عنو ُب ذـ البدعة:أكالن: م

 َِٔ ................................................................ اثنيان: ما جاء ُب عقابو ألىل البدع:
 َِٕ ............................ ، كعدـ اختصاصو بشيء من الدين دكف الناس:لثان: ما جاء ُب اتباعو اث

 َِٕ ................................................................ رابعان: ما جاء عنو ُب ذكر الرافضة:
 َِٖ ................................................... خامسان: ما جاء عنو ُب ذكر القدرية كالرد عليهم:

 َِٖ ...................................................... رجئة كحكمهم:سادسان: ما جاء عنو ُب ذكر ا٤ب
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 َِٖ ...............................٥بم: ا٤بطلب ا٣بامس: ما جاء ُب ذكر ا٣بوارج كحكمهم، كقتاؿ علي 
 َِٖ ................................................ للخوارج، كقتاؿ علي ٥بم: الفرع األكؿ: ذكر النيب 

 َِٗ ..................................................................... الفرع الثاين: ُب حكم ا٣بوارج:
 َُِ ........................................... ا٤بطلب السادس: ما جاء ُب ذكر القصاص كبعض بدعهم:

 َُِ ........................................ نة ُب ا٣بطبة كالتطويل فيها:الفرع األكؿ: ا٤بوقف من ٨بالفة الس
 َُِ ............................................ الفرع الثاين: اشَباط العلم ُب كل من يربز لركاية القصص:

 ُُِ .................................................................. االعتصاـ: مسائل الثاين: ا٤ببحث
 ُُِ ............................................................... ا٤بطلب األكؿ: ما جاء عن أيب بكر:

 ُِِ .................................................................. ا٤بطلب الثاين: ما جاء عن عمر:
 ُِِ ..................................... الفرع األكؿ: ما جاء عنو ُب التمسك ابلسنة كا٢بث على اتباعها:

 ُِِ ................................................. الفرع الثاين: ما جاء ُب ترؾ االجتهاد تغليبان لبلتباع:
 ُِّ ........................................... كا٣بلفاء الراشدين: الفرع الثالث: ما جاء ُب اتباع النيب 

 ُِّ .................................................... ا٤بطلب الثالث: ما جاء عن علي بن أيب طالب:
 ُِٓ ................................................................... اإلمامة: مسائل الثالث: ا٤ببحث

 ُِٓ ...................... يعة ُب سقيفة بِب ساعدة:ا٤بطلب األكؿ: أحقية أيب بكر اب٣ببلفة، كما جاء عن الب
 ُِٓ .............................................................. الفرع األكؿ: خبلفة أيب بكر الصديق:

 ُِٕ .................................................................. الفرع الثاين: التزاـ اإلماـ ابلنص:
 ُِٕ .......................................... الفرع الثالث: مبايعة علي بن أيب طالب أليب بكر الصديق:

 ُِٖ ........................................................ ا٤بطلب الثاين: ُب كجوب طاعة كالة األمور:
 ُِٖ ................................................................. الفرع األكؿ: ما جاء عن أيب بكر:

 ُِٖ ..................................................................... : ما جاء عن عمرالفرع الثاين
 ُِٗ ...................................................... الفرع الثالث: ما جاء عن علي بن أيب طالب:

 ٕٕٔ ...................................... الفضائل: يف الراشدين اخللفاء عن الواردة اآلاثر الرابع: الفصل
 ِِِ ................................................ الصحابة: على الصديق بكر أيب فضل األكؿ: ا٤ببحث

 ِِِ .......................................................... ا٤بطلب األكؿ: مكانة أيب بكر ُب اإلسبلـ
 ِِِ .................................................... أبو بكر:  الفرع األكؿ: أفضل األمة بعد النيب

 ِِِ ............................................................ الفرع الثاين: خصالو ا٤بؤىلة لو للخبلفة:
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 ِِِ ......................................................... الفرع الثالث: أسبقية أيب بكر إىل اإلسبلـ:
 ِِِ ........................................ ا٤بطلب الثاين: مكانة أيب بكر الصديق عند عمر بن ا٣بطاب:

 ِِِ ............................................................... الفرع األكؿ: إٲباف أيب بكر الصديق:
 ِِّ ....................................................... الفرع الثاين: سيد الصحابة أبو بكر الصديق:

 ِِّ ............................................................. أليب بكر: الثالث: ٧ببة النيب  الفرع
 ِِّ .................................................... الفرع الرابع: أكىل الناس اب٣ببلفة كأمور ا٤بسلمْب:

 ِِّ ............................................. ا٤بطلب الثالث: مكانة أيب بكر عند علي بن أيب طالب:
 ِِّ ................................................................. الفرع األكؿ: أكؿ من ٝبع القرآف:

 ِِْ .......................................................................... الفرع الثاين: إماـ ىدل:
 ِِْ ........................................... بوة:الفرع الثالث: ظهور فضل أيب بكر الصديق من زمن الن

 ِِْ ............................. أليب بكر ليصلي ابلناس دليل فضلو كأسبقيتو: الفرع الرابع: تقدًن النيب 
 ِِْ .................................................................... الفرع ا٣بامس: عبادتو كخشيتو:

 ِِٓ ............................................. عنو هللا رضي  ا٣بطاب بن عمر فضائل الثاين: ا٤ببحث
 ِِٓ ..................................... في اإلسبلـعمر بن ا٣بطاب  رضي هللا عنها٤بطلب األكؿ: مكانة 

 ِِٓ ......................................................................... :الفرع األكؿ: إماـ ٧بدَّث
 ِِٓ ....................................................................... الفرع الثاين: إماـ ذك كرامة:

 ِِٓ ................................................................. ا٤بطلب الثاين: من فقهو ككصاايه:
 ِِٓ ..................................................... الفرع األكؿ: ا٢بث على إتباع القرآف كالفقو فيو:

 ِِٔ .......................................................... الفرع الثاين: تقدٲبو االتباع على االجتهاد:
 ِِٔ .............................................................. الفرع الثالث: ا٢بث على اتباع السنة:

 ِِٕ .......................................................... الفرع الرابع: بياف درجات الفقو كمصادره:
 ِِٕ ........................................................... ا٤بطلب الثالث: مكانة عمر عند أيب بكر

 ِِٕ ....................................................... الفرع األكؿ: استخبلفو لو كتقدٲبو على غّبه:
 ِِٕ .................................................................. الفرع الثاين: بياف فضلو كمكانتو:

 ِِٖ ................................................. ا٤بطلب الرابع: مكانة عمر عند علي بن أيب طالب:
 ِِٖ ............................................................... :الفرع األكؿ: شدة مبلزمتو للنيب 

 ِِٖ ....................................................................... الفرع الثاين: إماـ ذك رشاد:
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 ِِٖ .......................................................................... لث: إماـ ملهمالفرع الثا
 ِِٖ ...................................................................... الفرع الرابع: صدقو كنصحو:

 ِِٗ ......................................................... : عفاف بن عثماف فضل الثالث: ا٤ببحث
 ِِٗ ............................. ا٤بطلب األكؿ: مكانة عثماف بن عفاف ُب اإلسبلـ كذكر طائفة من مناقبو:

 َِّ .......................................................... طالب: أيب بن علي فضائل الرابع: ا٤ببحث
 َِّ .................................................... ا٤بطلب األكؿ:  ما جاء عن عمر ُب فضل علي:

 َِّ ..................................................................... ؿ: أقضى الصحابة:الفرع األك 
 َِّ ...................................................................... الفرع الثانية: أىليتو للخبلفة:

 ُِّ ...............................................ا٤بطلب الثاين: ما جاء عن علي بن أيب طالب ُب ىذا:
 ِِّ ......................................................... كاألنصار: ا٤بهاجرين فضل ا٣بامس: ا٤ببحث

 ِِّ ................................................................... ا٤بطلب األكؿ: فضل ا٤بهاجرين:
 ِِّ ........................................... ُب فضل ا٤بهاجرين: الفرع األكؿ: ما جاء عن أيب بكر 

 ِِّ ...................... ُب فضل رجاؿ من ا٤بهاجرين: عمر بن ا٣بطاب  هنع هللا يضرجاء عن  الفرع الثاين: ما
 ِِّ .................................................................... :أكال: ما جاء عنو ُب ببلؿ 

 ِِّ .................................................... اثنيا: ما جاء عنو ُب ابن عباس رضي هللا عنهما:
 ِّّ .............................................................. :اثلثا: ما جاء عنو ُب ابن مسعود 

 ِّّ .............................. الفرع الثالث: ما جاء عن عثماف بن عفاف ُب فضل رجاؿ من ا٤بهاجرين:
 ِّّ .................................................................. كال: ما جاء عنو ُب فضل الزبّب:أ

 ِّّ ..................................................................... ا٤بطلب الثاين: فضل األنصار:
 ِّّ ........................................الفرع األكؿ: ما جاء عن أيب بكر كعمر ُب فضل زيد بن اثبت

 ِّْ ................................................ الفرع الثاين: ما جاء عن عمر ُب فضل معاذ بن جبل
 ٖٕٙ .......................................................................................... اخلاسبة
 ِّٕ ......................................................................................... النتائج:

 ِّٖ ........................................................................... كالتوصيات: ا٤بقَبحات
 ٖٕٗ ........................................................................... القرآنية اآلايت فهرس
 ٕٛٗ ................................................................................. األحاديث فهرس
 ٖٕ٘ .................................................................................... اآلاثر فهرس
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 ٕٛ٘ .......................................................................... وادلراجع ادلصادر فهرس
 ٕٙٛ ................................................................................. احملتوايت فهرس
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