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 مةالمقد
الحمدددد ل الدددذي خلدددق السدددماوات واألرء.وجعدددل انتفددداء الفسددداد عنهمدددا 
دلدديال علددى وحدانيتدده.وأنطق هددذا الكددون ب.يددات وجوده.والصددالة والسددالم 
علددى مبعددوم رحمتدده وجوده،وخدداتم رسددله وأوليائدده، سدديدنا محمددد صددلى 

 هللا عليه وعلى آله.
يدتدده التددي وأسدداس اإلسددالم عق .وبعددد: فددإلن اإلسددالم عقيدددة وشددريعة    

تستوجب االلتزام بمدا جداء بده مدن عبدادات وأخدالق. ولمدا كاندت العقيددة 
ركددددن الدددددين وأساسدددده فقددددد تكفددددل القددددرآن الكددددريم ببيددددان أمهددددات مسددددائل 
االعتقدداد. وجددداء فدددي السدددنة المطهدددرة الكثيدددر مدددن األحاديدددث الدددواردة فدددي 
مسدددائل االعتقددداد. ولدددو تتبعندددا هدددذه األحاديدددث لوجددددناها ال تختلدددف عدددن 

ان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لكتدداب ربدده الكددريم فددي انقسددامها إلددى بيدد
أنواع البيان المعروف. فبعض هذه األحاديث يشهد لما ثبدت فدي القدرآن 
مددن غيددر ةيددادة، وبعسددها ينسددجم مددع  ددواهر القددرآن الكددريم فيدددل علددى 
وجدده مددن الوجددوه التددي يحتملهددا لفددظ الكتدداب، وبعسددها يبددين ويفصددل مددا 

لكتاب، وبعسها يتحدم عن عقيدة سدكت عنهدا الكتداب ورد أصله في ا
 الكريم.

وفي عصر الرسالة لم يكن ثمدة تفريدق مدن حيدث ثبدوت الحجيدة بدين    
ما جاء في القرآن الكريم وما أخبر به الصادق األمين محمدد صدلى هللا 

فلقددد آمدن الصددحابة رهللاددوان هللا علدديهم بمدا أخبددر بدده النبددي  ،عليده وسددلم
 صلى هللا عليه وسلم بين  هرانيهم يرجعدون إليده وبلغ. وكان رسول هللا
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في توهللايح المشكل وبيان المجمل فلم يظهر فدي هدذا العصدر ندزاع فدي 
 مسائل االعتقاد.

ولمددددا التحددددق رسددددول هللا صددددلى هللا عليدددده وسددددلم بددددالرفيق األعلددددى كددددان 
، الصدددحابة رهللادددوان هللا علددديهم قدددد تلقدددوا سدددنته المطهدددرة حفظدددا وتطبيقدددا

لتدابعين لهددم بإلحسدان. ولددم تكدن روايددة أحاديدث العقائددد فددي ونقلوهدا إلددى ا
عصددرهم مسددتقلة بمعددزل عددن بدداقي مواهللادديع الحددديث النبددوي الشددري . 
ولما  هرت الحاجة إلى التددوين دوندت السدنة مدن غيدر عدزل لمدا تعلدق 

 منها بالعقائد.
ولمددا  هددرت البدعددة أفددرد بعددض أهددل الحددديث أحاديددث العقيدددة بددالجمع 

ت مسألة حجية األخبار تطرح تحت الدرس بدين نداف وأخذ والتصني .
ومثبت. وكثر الجدال في هذه المسألة وابتعد كثيدر مدن المتنداةعين فيهدا 

حتددددى وصددددل األمددددر بددددبعض المثبتددددين إلددددى  ،عددددن الموهللاددددوعية والعلددددم
االحتجاج ببعض األخبار المنكدرة المستشدنعة الموسدومة بهشاشدة السدند 

يث النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وسددقامة المددتن، يحتجددون لددذلك بددأن حددد
يجدددب أن يكدددون حجدددة فدددي العقائدددد حتدددى لدددو كدددان مرويدددا بتقدددل اآلحددداد، 
ووصدددل األمدددر بدددبعض الندددافيين إلدددى المشدددامبة علدددى إثبدددات بعدددض مدددا 
تناقلتده األمددة مددن مسددائل العقيدددة جدديال عددن جيددل متددذرعين بقددولهم خبددر 

 به العقيدة. تاآلحاد ال تثب
 الموضوع: أهمية

اج بخددر اآلحدداد فددي مسددائل االعتقدداد مددن المسددائل التددي مسددألة االحتجدد
يتعين في عصرنا البحث فيها. فقد سبق أنه قد انتشدر فدي هدذا العصدر 
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قوالن متبايندان فدي هدذه المسدألة، قدول يجعدل مدن آحاديدة الخبدر ونزولده 
عدن رتبدة التدواتر بابدا يتوصدل بده إلدى اإلنكدار أو التكدذيب أو التشددكيك.  

ى بغيدر وجددوب االعتقداد بمدا تسدمنه خبدر اآلحدداد. ويقابلده قدول ال يرهللاد
ونشدأ عددن انتشددار هدذين القددولين فددي عصدرنا غلدد  فددي فهدم موقددف أهددل 

هذه المسألة. ونبت مدن هدذا الغلد  اتهامدات وتشدويه للمدذهب  السنة من
 الوسطي العلمي الذي ارتساه أهل السنة في التعامل مع خبر اآلحاد.

مغددالين، لكددن ادعدداء الوسددطية الصددحيح أن الوسددطية موقددع نسددبي بددين 
اليددددوم يسددددمع مددددن كددددل فريددددق، فمددددن يصدددددق هددددذه الدددددعو  بمددددا تتطلبدددده 
الوسددطية مدددن معانقددة الددددليل والتجددرد للحدددق والتنددزه عدددن عالئددق الدددنف  
وحظو ها، هذه الوسطية التي تسدتغني بعدرء حججهدا العقليدة والنقليدة 
شدبه عن الخطابيات والعواطف. هذه الوسدطية التدي تسدتغني فدي نقدض 

المخددالفين بالعقددل والنقدددل عددن معدداول التكفيدددر والتبددديع والتسددليل. هدددذه 
هي الوسطية التي يمكن أن توحد الصف وتقطدع دابدر التنداةع والتنداحر 
فددي هددذه المسددألة. وبددين يدددي كددل مددتعطو لمعرفددة الحددق وكددل متجددرد 

لدده الحكددم علددى  ًً للنظددر فددي األدلددة أقدددم البحددث فددي هددذه المسددألة تاركددا  
 االختيار بعد قناعة.  بصيرة و 

 سبب اختيار الموضوع:
كنت أفكر في أول خطوة جادة أهللاع فيها أقدامي على الطريدق. أرصدد 
مدددددن حدددددولي تجدددددارب إخدددددوتي وأقراندددددي مدددددن طدددددالب الدراسدددددات العليدددددا. 
جمهددددورهم ينصددددح أن يكددددون عنددددوان البحددددث فددددي تلددددك المرحلددددة حياديددددا 

حتداج الباحدث فيده إلدى تقليديا ما أمكن، بعيدا عدن المزالدق الفكريدة، ال ي
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يلقدي بنفسده مدن حتدى ال اتخاذ رأي يكشف عن منجهه وانتمائده الفكدري 
البداحثين طائفدة مدن أول الطريق تحت نبل المتخاصدمين والمتنداةعين. و 

لتدددددزم بمثدددددل هددددذا النصدددددح والتفسدددديل، يغنددددديهم عدددددن فددددي هدددددذا العصددددر ت
ن أن الحوء في هذه المسائل وفرة المواهللايع الفقهية النافعدة التدي يمكد

رهللادددا فدددي جميدددع المنددداهغ. ويزيددددهم رمبدددة فدددي هدددذه المواهللاددديع فدددوة بالت
 النافعة أن قلب المؤمن يستنكف الخوء في مثار الفتن والخالف. 

وبعد االعتراف الذاتي بسداد ذلك النصح أعرهللادت عدن األخدذ بده. ألن 
الباحث المشفق ينظر إلدى األثدر الدذي أحدثده التنداةع فدي هدذه المسدألة، 

مدددددن الكتدددددب تنطدددددق فدددددي أول صدددددفحاتها برمدددددي المخدددددالف  فيدددددر  سددددديالً 
بالتنكدددددب عدددددن مدددددنهغ السدددددلف الصدددددالح واالسدددددتخفاف بالسدددددنة المطهدددددرة 
والعدددول عددن االحتجدداج بهددا إلددى أدلددة العقددل. وتددر  هددذا السدديل يتسددارع 

في اتهاماته ال يتهيدب معانددة أسداطين العلدم بحدديث المصدطفى  منحدراً 
مدددار فدددي خدمدددة السدددنة المطهدددرة صدددلى هللا عليددده وسدددلم ممدددن أفندددوا األع

وأتلفدددوا األقددددام باتبددداع سدددنن السدددلف الصدددالح رهللادددوان هللا علددديهم. هدددذا 
 ،السديل مدن المؤلفدات يرفدع شدعار االحتجداج بحدديث اآلحداد فدي العقائددد

حتددى يسددوق الغددث والسددمين مددن األخبددار فددي جملددة  ثددم يتسددارع منحدددراً 
هشاشدة سدند مدا أدلته. وتعجدب وأندت تدر  فدي هدذه األدلدة سدقامة مدتن و 

كددان يقبلهددا هددذا الفريددق فددي ميدددان االحتجدداج للفسددائل أوال بددادات  فمددا 
الددذي أغمددض عددين النقددد  ومالددذي أبدددل التشدددد واالحتيددا  الددذي يليددق 

 بهذا الميدان بالتساهل الذي يليق بذلك الميدان  
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مددددن  ويرجدددع الباحددددث المشددددفق بنظددددره إلددددى الجهدددة األخددددر  فيددددر  عدددددداً 
بقولده: العقيدددة  ن جملدة مددن أحاديدث العقائدد متدذرعاً المفكدرين يعدرء عد

ال تثبت بخبر اآلحاد، ال يبالي برمي مخالفه بالحرفيدة والحشدوية. وبعدد 
تقليب النظر في هذين الرأيين  هرت لي حاجة المكتبدة اإلسدالمية إلدى 
بحددددث موهللاددددوعي أرخدددددك فيدددده نفسدددددي وفكددددري ألكشدددددف عددددن المدددددنهغ 

غ الددددذي تعاقددددب علددددى تشددددييده الوسددددطي فددددي هددددذه المسددددألة. هددددذا المددددنه
أسدددداطين العلددددم بالسددددنة واألثددددر، ثددددم أحكمدددده المتكلمددددون الددددذين احترفددددوا 
التأصديل والتقعيددد فصددانوه عددن التندداقض وحدادوا بدده عددن وجددوه اعتددراء 
المخددالفين. فمددا أسددمى أن يغددرس طالددب العلددم مرسدداة فكددره عنددد ثوابددت 

بالشدفقة  وعاً ثم يخوء بنفسه في مثدل هدذه المزالدق مددف ،الكتاب والسنة
والرحمددة والنصددح لهددذه األمددة المباركددة ليعددود بمددن ةل ويرشددد مددن هللاددل 
إلى المحجة البيساء. ما أنفع أن يكشف الباحث عدن المدنهغ الوسدطي 
الدذي يعتددرف بحجيددة السدنة المطهددرة، ويبددذل كددل جهدد لالنتفدداع بكددل مددا 
يمكددن االنتفدداع بدده مددن أسددانيدها. مددا أنفددع أن يكشددف الباحددث بددالتطبيق 
العملددي عددن مراتددب االحتجدداج باألخبددار بحسددب درجددات ثبوتهددا، ويثبددت 
أن العدددل فددي قبددول األخبددار يسددتلزم أن يتناسددب التشدددد واالحتيددا  مددع 
مددا يسددتلزمه قبددول الخبددر مددن أحكددام. مددا أنفددع أن يكشددف الباحددث عددن 

وفددي تددر   اسددتناد هددذا المددنهغ فددي االحتجدداج بددبعض السدد ي  أحياندداً 
إلددى مددنهغ علمدي ثبددت أصددله فدي مددنهغ السددلف  بعدض الصددحيح أحيانداً 

ومددا أجددوج األمددة إلددى بحددث هددذه المسددألة  الصددالح رهللاددوان هللا علدديهم.
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بمددددنهغ علمددددي موهللاددددوعي يتنددددزه عددددن حددددظ الددددنف  والهددددو  والتعصددددب 
 ويتجرد ناصحا ل ولرسوله ولهذه األمة التي أهللاناها الشقاق والمراء.

مدا فيدده النصدح لهددذه األمددة وأسدأل هللا تبددار  وتعدالى أن ال يددوفقني إال ل 
وأن يلزمندددي فيددده بمدددا تسدددتحقه أمدددة اإلسدددالم مدددن التدددزام األدب و  هدددار 

 الشفقة والمحبة حال النصح.

 الجديد في هذا البحث:
موهللادوعيا يحقدق التدواةن ويمد   في هذا البحث أقدم رأيدا وسدطياً  :أوالً 

ندده الفددراب بددين المتندداةعين فددي هددذه المسددألة. هددذا الفددراب الددذي يعبددر ع
سدؤال صدداحبني مدن يددوم اختيددار الموهللادوع إلددى يددوم نشدره، وهددو: هددل 
تختدار االحتجداج بخبددر اآلحداد أم تنكددره  فمدن أهددم مدا قدمتدده فدي هددذا 
البحددث هددو إ هددار الغلدد  فددي هددذا السددؤال. ألن الجددواب العلمددي عددن 

مدن أحدد احتمدالين. فاالحتجداج  مختداراً  هذا السؤال ال يمكن أن جوابداً 
ستشددهاد وتنتهددي بددالحكم علددى المخددالف بددالكفر. ومددا مراتددب تبدددأ باال

مراتدددب تختلدددف بحسدددب تأييدددد القدددرآن وقددددوة علدددى ثبدددت بخبدددر اآلحددداد 
ولددي  مددن الموهللاددوعية أن  الداللددة وغيرهددا ممددا تتفدداوت فيدده الحجيددة.

ُيسيق على الباحث وُيحصر في نتيجدة البحدث بدين خيدارين ال ثالدث 
  لهما. 

لهددذا التفدداوت فددي  تطبيقيدداً  ا عمليدداً فددي هددذا البحددث أقدددم توهللادديح: ثانياااً 
تعاملنا العلمي مع أخبار اآلحاد. وأوهللاح بهدذا التطبيدق المدنهغ العلمدي 
الددددذي يصددددان بهددددذا التوهللادددديح عددددن رميدددده بالتندددداقض مددددرة واالسددددتخفاف 

 بالسنة مرة أخر .
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 منهج البحث:
استعرهللات مسائل االعتقاد وأدلتها في كثير من المصدنفات فدي العقائدد 

وحاولدددت فدددي هدددذا االسدددتعراء أن  مناهجهدددا ومدددذاهبها.علدددى اخدددتالف 
أحصددر مسددائل االعتقدداد التددي تسدددتند إلددى أخبددار اآلحدداد. فوقفددت علدددى 

يترتدددب  مبعددض المسدددائل التدددي لدددم يجدددر فيهددا كبيدددر اخدددتالف أو ندددزاع ولددد
علدى النددزاع فيهددا أمددر خطيددر. فد.ثرت تركيددز البحددث علددى المسددائل التددي 

مليددة فددي المسددألة، كددي ال يطددول يتسددح بدراسددتها اخددتالف المندداهغ الع
فدددإلذا اتسدددح بدددذلك المدددنهغ السدددليم صدددار  البحدددث ويخدددرج عدددن أغراهللاددده.

أن ينظر في ما تجنبته من مسائل يمكن ردهدا إلدى مدا يتقدرر بعدد  يسيراً 
 التأصيل والتقعيد.

 خطة البحث:
 قادني منهغ البحث إلى التزام الخطة اآلتية:

ه مبحثدددًا فدددي مفهدددوم دي عقددددت تحتددديدددبددددأت بعدددد المقدمدددة بفصدددل تمه
اآلحددددددداد  التعريددددددد  بخبدددددددر االحتجاج في مسائل االعتقاد، ومبحثًا في

  .وأقسامه عند العلماء
وأتبعت هذا الفصل بفصل خصصدته لدراسدة االحتجداج بخبدر اآلحداد 

 في الشريعة والعقيدة.
وعقدت تحته مبحثدًا فدي احتجداج األصدوليين بخبدر اآلحداد فدي إثبدات 

ثدددأ فدددي احتجددداج المحددددثين بمدددا خرجدددوه مدددن األحكدددام الشدددرعية، ومبح
ومبحثدددًا فددي احتجدداج المتكلمدددين  أخبددار اآلحدداد فدددي مسددائل االعتقدداد،
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ومبحثددددًا فددددي تخددددريغ مددددنهغ أهددددل السددددة علددددى مواقددددف بخبددددر اآلحدددداد. 
 السلف الصالح

ختمت الدراسة بفصل تطبيقدي يبدين المدنهغ العلمدي فدي االجتجداج  مث
 بخير اآلحاد في مسائل االعتقاد.

المبحددث األول مددن هددذا الفصددل مخصصددًا لالجتجدداج بدده فددي  جعلددت
حدث باإلالهيات. والمبحث الثاني فدي االحتجداج بده فدي النبدوات. والم

 الثالث في الغيبيات )السم يات(.
 ثم ذكرت في الخاتمة أهم النتائغ.  
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  الفصل التمهدي:
 وفيه مبحثان

 
 

المبحاااااث األول: فاااااي مفهاااااوم االحتجااااااج فاااااي 
  مسائل االعتقاد

 
 

المبحث الثاني: التعريف بخبر اآلحاد وأقساامه 
  عند العلماء.
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 :فصل التمهديال
 المبحث األول: في مفهوم االحتجاج في مسائل االعتقاد

قبل أن نبددأ بخدوء لجدة هدذا البحدث يتعدين تحديدد مفهدوم االحتجداج 
ومفهدددوم االعتقددداد الدددذي جعلندددا البحدددث فدددي االحتجددداج بخبدددر اآلحددداد 

. وسددوف نفددرد بيددان مفهددوم )خبددر اآلحدداد( مددع بيددان مقيدددا فددي مسددائله
 أقسامه مستقال لما يحتاج من تفصيل. 

 مفهوم االحتجاج: 
ْجتُدددهو  (1)الحجدددة: هدددي الددددليل والبرهدددان. ج  ل ْبتُددده أ ي ح  غِ  غ   التدددي بدددالُحج 

 .(2) .بها أ ْدل ْيتُ 
وهددددو يفيددددد معنددددى  (افتعددددل)واالحتجدددداج: مصدددددر )احددددتغ( علددددى وةن 

أي  اهامتطددويقدال:  .شدتويت اللحددم: أي اتخذتده شددواءا يقددال: .االتخداذ
ة اتخذه بالشيءِ  واْحت غ  قال الزبيدي: ).(3).جعله مطية  . (4)(ُحج 

ونفهم من  اهر اللغة أن االحتجاج عام في اتخاذ أندواع األدلدة التدي 
تتفدداوت درجاتهددا وتتنددوع أغراهللاددها فددي سددائر العلددوم. فمنهددا مددا يكددون 

في داللتده أو ثبوتده،  ومنها ما يكون  نياً  ،وتهفي داللته أو ثب قط ياً 
ومنها ما يكون مقبواًل منتجًا في بابه مع قصوره عن إفدادة القطدع فدي 
داللتدده أو ثبوتدده. ومنهددا ال يكددون مقبددواًل بنفسدده إذا اسددتقل فددي إثبددات 

                                                        

  )حجغ(.1/115الصحاح   (1)
  )حجغ(. 2/226انظر لسان العرب   (2)
 . 109 /1رهللاي الدين األستراباذي لشرح شافية ابن الحاجب  انظر  (3)

 .)حجغ(2/226تاج العروس   (4)
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ولكن يمكن االنتفاع به ويصدح أن يتخدذ دلدياًل تابعدًا لددليل  ،المطلوب
أو تقويددة لمددا سددبق  أو استشددهاداً  فيكددون تأكيددداً  ،سددبق االعتمدداد عليدده

مدن األدلدة قبلده. وكددل هدذا االنتفداع بهدذه األدلددة المتفاوتدة يشدمله لفددظ 
)االحتجدداج(. وأمثلدددة هدددذا التندددوع والتفددداوت ال تخفدددى علدددى ندددا ر فدددي 

 جملة من العلوم.   
وهددذا الددذي أفدداده  دداهر اللغددة فددي مفهددوم االحتجدداج تقددره علددوم الدددين 

. فدال يخفدى فدي نسرب هنا مثدااًل فدي علدم مصدطلح الحدديثو أيسًا. 
تفددداوت مراتدددب االحتجددداج بدددالخبر بحسدددب البددداب وبحسدددب هدددذا العلدددم 

موهللاددع الخبددر فددي البدداب. فمددن األخبددار مددا يجددوة االحتجدداج بدده فددي 
أبددواب التفسددير والمغدداةي وال يجددوة االحتجدداج بدده فددي أبددواب الحددالل 

فددي أصددل البدداب يسددتقل بدده  والحددرام. ومندده مددا يتخددذه المصددنف دلدديالً 
في إثبات المطلوب، ومنده مدا يتندزل بده فدي رتبدة االحتجداج إلدى رتبدة 

، ومنده مدا ُيتخدذه المصدنف دلدياًل إتخداذه شداهدًا أو متابعدًا لتقويدة غيدره
. يرفددع بدده وهددم االنقطدداع عددن سددند أو يرفددع بدده وهددم  اإلدراج عددن مددتن

وتدددة يصددددق عليددده وبالجملدددة فسدددائر درجدددات االنتفددداع باألخبدددار المتفا
 عموم االحتجاج.

وفي علدم العقيددة أيسدا يمكدن االنتفداع بتفداوت درجدات ثبدوت األدلدة. 
تلددى فيهددا ولددي  فددي العقددل أو الشددرع مددا يوقددف المسددلم أمددام محكمددة يُ 

يوجددددب االعتقدددداد  خيددددر بدددين اتخدددداذه دلددديالً الخبدددر علددددى مسدددامعه ثددددم يُ 
نبينددا محمددد  بمسدمونه وبددين تكذيبدده و همالده. ولددي  مددن الالئدق بسددنة

صددلى هللا عليددده وسددلم أن نسدددوي فددي رتبدددة االحتجدداج بدددين مددا قطعندددا 
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بثبوته وما لم نقطع بثبوته، كما أنا باالتفاق فرقنا فدي رتدب االحتجداج 
بين ما نقله العدل الساب  وما نقله غيره من السعفاء. ومدا نبدرر بده 
انتفاعنددا بنقددل العدددل الددذي خددف هللاددبطه فددي بعددض وجددوه االحتجدداج 

لم المصطلح نبرر به انتفاعندا فدي الخبدر الدذي لدم نقطدع بثبوتده في ع
فددي علددم العقيدددة. وهددو الددذي بررنددا بدده مددن قبددل انتفاعنددا بنقددل بعددض 

 السعفاء في التفسير والمغاة  ونحوها.
وكل هذا االنتفاع بهذا النقل المتفاوت مددفوع برمبدة العلمداء الغيدورين 

ة نبيهددا محمددد صددلى هللا علددى الجهددود التددي بددذلتها األمددة فددي نقددل سددن
عليه وسلم. فاندفعوا برمبة صادقة وموهللاوعية راسدخة يلتمسدون لكدل 

 خبر وجهًا من وجوه االنتفاع به يتساوي مع درجة ثبوته. 
االحتجددددداج بدددددالمنكرات بدددددرر ونحدددددن باالتفددددداق ال نسدددددكت علدددددى مدددددن ي

بالسددنة. ونحددن باالتفدداق نجيبدده بددأن الغيددرة علدددى  ههتمامددباوالواهيددات 
ن هدددذه الغيدددرة أوجدددب التفريدددق بدددين نقدددل العددددل ونقدددل غيدددره. و السدددنة ت

بده صاحبها بمدا يرمدي المزعومة ستنقلب في م.لها وعاقبتها إلى رمي 
مدا صددانه  امخالفده مدن االسدتخفاف بالسددنة المطهدرة. حيدث يخلدد  فيهد

الحفاظ منها مع ما خلطه السعفاء فيها. وكدذلك يجدب عليندا االتفداق 
الظندددددددي بددددددالقطعي أو المتدددددددواتر مدددددددن يسددددددوي كدددددددر علددددددى ننعلددددددى أن 

باآلحادي. ويجب علينا االتفاق على اإلنكار على مدن جعدل التسدوية 
بدددين القطعدددي والظندددي م يدددارًا يقددداس بددده االهتمدددام بالسدددنة. ويجدددب أن 
نوهللاددح أن هددذه الغيددرة سددتنقلب فددي م.لهددا وعاقبتهددا إلددى تفريددق األمددة 

ا يقطدع فدي عقيددتها التدي ينبغدي أن تكدون جامعدة حيدث يخلد  فيهدا مد
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بصدحة ثبوتدده عددن نبيندا محمددد صددلى هللا عليدده وسدلم مددع مددا ال سددبيل 
إلدددددى القطدددددع بثبوتددددده ورفدددددع احتمدددددال الخطدددددأ أو الدددددوهم أو النسددددديان أو 

 التصرف فيه من رواته. 
والعلماء المتقدمون الراسخون من القرون المشهود لهدا بالخيريدة وقفدوا 

االنتفددداع وحرصدددوا علدددى  ،علدددى تفددداوت األخبدددار فدددي درجدددات ثبوتهدددا
بجهود األمة في نقل سنة نبيها محمد صلى هللا عليه وسدلم، فتعداقبوا 
علدددددى إقامدددددة مدددددنهغ وترسددددديخه وصددددديانته اسدددددتطاعوا فيددددده أن ينتفعدددددوا 
بدددالمتواتر وأن يقيمدددوه فدددي موهللادددعه الدددذي يتناسدددب مدددع رسدددوخه. ولدددم 
يتهدددددداونوا مدددددددع أو مسددددددتخف أو متهددددددداون أو متشددددددكك فدددددددي االعتقددددددداد 

سدتخلك دونده مدن األخبدار فدي أنسدب مقدام تُ  بمسمونه. ثم أقاموا ما
فيددده غايدددة االنتفددداع بددده. فاسدددتغاثوا بدددبعض األخبدددار فدددي رفدددع احتمدددال 
المجددداة، واسدددتعانوا ببعسدددها فدددي تعيدددين المدددراد مدددن اللفدددظ المشدددتر . 
وجمعدددوا جملدددة مدددن األخبدددار الظنيدددة المختلفدددة واسدددتطاعوا أن ينتزعدددوا 

طددددع بدددده.  وأثبتددددوا أن مددددن مجموعهددددا قدددددرًا مشددددتركًا أثبتددددوا وجددددوب الق
األخبدار الظنيدة فدي الغيبيدات ال يجدوة إهمالهدا وتكدذيبها بدل يجددب أن 

وفدي صدفات تقابل بدرجة من درجات التصديق تساوي درجة ثبوتهدا. 
هللا عددز وجددل نقلددت أخبددار متشددابهات فددي دالالتهددا فلددم يكددذبوا الثقددات 
ه فددي مددن رواتهددا، ولددم يلقوهددا وراء  هددورهم، بددل سددلكوا فيهددا مددا سددلكو 

 ،متشدابه القدرآن الكدريم. ففوهللاددوا العلدم بدالمراد منهددا إلدى هللا عدز وجددل
أو أجدداوةا أن يكددون المددراد منهددا مددا تحتملدده فددي أسدداليب العربيددة مددن 

 قطع بذلك.
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وكدل هدذا يندددرج تحدت مدا يحتملدده لفدظ االحتجداج مددن عمدوم. وسددوف 
 في ثنايا التطبيق العملي من هذا البحث. لذلك كله نسوق أمثلة 

 سائل االعتقاد: م
االعتقدداد هددو رتبددة مددن مراتددب التصددديق واإلدرا . وأصددله فددي اللغددة 
من عقد الحبل، ثدم اسدتعير فدي عقدد القلدب علدى الشديء ليفيدد إدراكده 
وحفظدده فددي خزانددة القلددب وشددد القلددب عليدده ليصددان فيدده عددن التفلددت 

     )1(والتشكيك والتكذيب.
لجددداةم الددددذي ال يقبددددل ويمكدددن فددددي االصدددطالح تعريفدددده بأندددده اإلدرا  ا

 الشك والترديد والتكذيب.
والمتكلمدون يسددتعملون لفددظ االعتقدداد فدي اإلدرا  الددذي يجددزم صدداحبه 
بمطابقته للواقع مدن غيدر أن يقدرن جزمده بددليل يثبدت فيده مطابقدة مدا 
أدركدده للواقددع. وربمددا يكددون هددذا االعتقدداد فاسدددًا إذا كددان غيددر مطددابق 

 .اعتقددددادات الملحدددددين والمشددددركينللواقددددع مخددددالف ل دلددددة القاطعددددة ك
  )2(ويخصون االعتقاد الجاةم المقترن بالدليل بلفظ العلم أو اليقين.

وعلى هذا فالمقصود بمسائل االعتقداد تلدك المسدائل التدي أوجدب فيهدا 
ديددن اإلسددالم أعلددى درجددات التصددديق الددذي ال يقبددل معهددا تكددذيبًا وال 

ديث جبريدل عليده السدالم. ترديدًا. وهي أركان اإليمان المذكورة في حد
 أعني اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وبالقدر واليوم اآلخر. 

                                                        

 )عقد( 296 /3انظر لسان العرب   (1)
 .124وهللاواب  المعرفة لعبد الرحمن حسن حبنكة  199انظر التعريفات،  (2)
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ولمددا احتدداج المتكلددون إلددى إبددراة أدلددة العقددول فددي الدددفاع عددن العقيدددة 
اإلسدددالمية ورد شدددبه الملحددددين والمشدددككين احتددداجوا إلدددى توةيدددع هدددذه 

هدددي األبدددواب المسدددائل تحدددت أبدددواب اإللهيدددات والنبدددوات والغيبيدددات. و 
 التي استقر اصطالحهم على جمع مسائل االعتقاد تحتها. 
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 المبحث الثاني: 
  التعريف بخبر اآلحاد وأقسامه عند العلماء.

 
 وفيه ثالثة مطالب

 
 المطلب األول:

  مفهوم خبر األحاد في اللغة. 
 

 المطلب الثاني:
  مفهوم خبر اآلحاد وأقسامه عند المتكلمين 
 

 المطلب الثالث:
  مفهوم خبر اآلحاد وأقسامه عند المحدثين. 
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 المبحث الثاني: التعريف بخبر اآلحاد وأقسامه عند العلماء.
 .المطلب األول: مفهوم خبر األحاد في اللغة

لفددظ )خبدددر اآلحددداد( يتركدددب مددن مفدددردتين، مسددداف  و مسددداف  إليددده. 
وهو في تركيبه يدل علدى معندى مخصدوو. وقبدل التركيدب تددل كدل 

ى جدددزء مدددن حقيقتددده. و لهدددذا كدددان ال بدددد فدددي تعريفددده مدددن مفدددردة علددد
تعريددد  كدددل مفدددردة منددده علدددى حددددة  لنصدددل إلدددى المعندددى الدددذي تفيدددده 

 المفردتان بعد التركيب. 
 )1(أما الخبر في اللغة فهو من الُخْبر بمعنى العلم  بالشيء.

: )الخبدر مدا أتدا  مدن نبدأ عمدن تسدتخبر عنده. و (2)وقال ابن منظدور
 (3)الجمع أخبار(

                                                        

هد(تحقيق عبد السالم  395مقايي  اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس)ت  (1)
 .2/239)خبر( 1979هارون طبعة دار الفكر 

( كان فاهللااًل في هد 711هو محمد بن مكرم )ابن منظور( األنصاري )  (2)
األدب، مليح اإلنشاء، وكان عارفًا بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة، انظر ترجمته 

 . 1/248في بغية الوعاة، السيوطي 

هد(  630لسان العرب. جمال الدين محمد بن مكرم )ابن منظور( )ت (3)
. وانظر تاج اللغة وصحاح العربية، 5/308مصورة عن طبعة بوالق )خبر( 

 -عيل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار طبعة دار العلم إسما
. والمفردات في غريب القرآن. أبو القاسم 2/641م )خبر(  /1987لبنان 

هد( تحقيق محمد سيد كيالني  502الحسين بن محمد )الراغب األصبهاني( )ت 
 بيروت. -( طبعة دار المعرفة 141)
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: )اعلدددم أن أعدددالم اللغدددة و االصدددطالح قدددالوا:الخبر (1) وقدددال الزبيددددي
ًً عرف  (2)ولغة: ما ينقل عن الغير( ًا
وحاصددل مددا ذكددره اللغويددون فددي معدداني الخبددر يدددور حددول المعنددى    

 الذي ذكره الزبيدي رحمه هللا. 
 وأما اآلحاد في اللغة:

( وهو أصل يدل على االنفراد. د   (3)فهي من )و ح 
منهدددا األحدددد: بمعندددى الواحدددد، وهدددو أول  ت هدددذا األصدددل معدددان:وتحددد

العددددد، ومنهدددا األحدددد: فدددرد مدددن المتعددددد، يقدددال: جددداء أحدددد الدددرجلين، 
. وهددددذا هددددو المددددراد مددددن (4)واآلحددداد مددددن العدددددد مددددن واحددددد إلدددى تسددددعة

ددال( المعداني السددابقة، وهددو مبنددي علددى أن اآلحدداد علددى وةن  مددن  )أ ْفع 
ألندده ال يددذكر إال حيددث يددراد  جمددع قلددةو نمددا سددمي  أوةان جمددع القلددة،
 (5)به بيان القلة.

                                                        

هد( عالمة باللغة 1205يض مرتسى الزبيدي)هو محمد بن محمد أبو الف  (1)
والحديث والرجال واألنساب، وله في كل علم تصاني . انظر ترجمته في 

 .    7/297األعالم، الزركلي 

 .3/167تاج العروس )خبر(    (2)
 6/91انظر مقايي  اللغة، ابن فارس )وحد(   (3)

د(   (4) وس المحي ، ، والقام4/460انظر لسان العرب، ابن منظور )و ح 
 ) د  وتاج العروس،  2/548والصحاح، الجوهري  1/273الفيروةآبادي )و ح 

 2/287الزبيدي  

كرجل ورجال -جمع التكسير: ما دل على أكثر من اثنين بتغيير  اهر   (5)
ُفْلك  -، أو مقدر - للمفرد والجمع  فالسمة في مفرده كسمة )ُقْفل(  -ك 
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)وجمددع القلددة يدددل حقيقددة علددى ثالثددة فمددا فوقهددا  :(1)وقددال ابددن عقيددل
 (2)إلى العشرة،وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية(
 وبهذا يتسح ما يعنيه )الخبر( وما يعنيه )اآلحاد(عند اللغويين.

 ،يدددددر، واآلحددددداد عددددددد دون العشدددددرة حقيقدددددةفدددددالخبر مدددددا ينقدددددل عدددددن الغ
 (3)ويستعمل مجاةا فيما فوق ذلك.

و ذا أهللاددي  الخبددر إلددى اآلحدداد أريددد بدده: مددا ينقلدده العدددد اليسددير عددن 
 الغير.
طالح سدديأتي شدددرحه عنددد الكدددالم فهدددو اصددمركبددًا  (خبددر اآلحددداد)أمددا 

 على مفهومه عند أهل االصطالح المعنيين بهذا األمر.
إلددى أن ننبدده  ادر الكددالم علددى هددذا المفهددوم اللغددوي ا قبددل أن نغددإال أند

أهدل االصددطالح ال يلددزمهم أن يتقيدددوا بالعددد الددذي ي دددل عليدده صدديغة 
 جمع القلة لسببين:

                                                                                                               

التكسير على قسمين: جمع قلة، وجمع والسمة في جمعه كسمة )ُأسد(. وجمع 
 . 2/452كثرة، انظر شرح ابن عقيل 

هو عبد هللا بن عبد الرحمن )ابن عقيل( القرشي الهاشمي، قاهللاي   (1)
القساة، نحوي الديار المصرية تفنن في علوم القراءات والتفسير والعربية 

فقه كالمًا والعروء، وكان إمامًا في العربية والبيان، وتكلم في األصول وال
هد( ودفن بالقرب من اإلمام الشافعي. انظر  769حسنًا، مات بالقاهرة سنة )

 . 48-2/47ترجمته في بغية الوعاة، السيوطي 

 . 2/452المصدر نفسه   (2)

 .2/452انظر شرح ابن عقيل   (3)
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األول: أنه يحق ألهل االصطالح أن يتعارفوا علدى تحديدد عددد يزيدد 
 على العشرة. ولي  في اللغة ما يمنع ذلك.
ة فيمدددددا دون العشدددددرة علدددددى الثددددداني: أن صددددديغة جمدددددع القلدددددة محصدددددور 
فددددال يلددددزم مددددن هددددذه  (1)الحقيقددددة، وتسددددتعمل مجدددداةًا فيمددددا فددددوق ذلددددك.

 الصيغة التقيد بعدد معين. 
 -وهللا أعلم  -                                                

                                                        

 .2/452انظر شرح ابن عقيل    (1)
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 المطلب الثاني: مفهوم خبر اآلحاد وأقسامه عند المتكلمين
 -حددداد( بعدددد تعريددد  جدددزء يدددهعلى مدددا سدددبق فدددي تعريددد  )خبدددر اآلاً جريددد

  .نعرء لتعري  الخبر عند المتكلمين -الخبر واآلحاد 

 مفهوم الخبر: 
استعمل المتكلمون لفدظ الخبدر فدي معندى خداو، واختلفدوا فدي هللادبطه  

 ب بارة تميزه عما عداه من الكالم.
فقدددال جمهدددور المتقددددمين مدددن طوائدددف المتكلمدددين وفدددرقهم الخبدددر: كدددالم 

 )1(يحتمل الصدق والكذب.
                                                        

م أبو الحسن علي بن انظر مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين،اإلما  (1)
تحقيق محيي الدين عبد الحميد،مطبعة 2/152هد( 330إسماعيل األشعري)
م،والمعتمد في أصول الفقه،أبو  الحسين محمد بن علي 1950النهسة مصر

المطبعة  544-2/542البصري المعتزلي، تحقيق محمد حميد عبد هللا 
،أبو الوليد سليمان م و حكام الفصول في أحكام األصول1965الكاثوليكية بيروت
تحقيق عبد هللا محمد الجبوري مؤسسة الرسالة  34هد(274بن خلف الباجي)
هد. وشرح اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم بن  1409الطبعة األولى 
،تحقيق عبد المجيد تركي، طبعة دار الغرب 2/567هد( 476علي الشيراةي )
قواطع األدلة في أصول االعتقاد،  م. واإلرشاد إلى 1988 -اإلسالمي بيروت 

،  تحقيق محمد 2/567هد(  478إمام الحرمين عبد الملك بن عبد هللا الجويني )
.والتمهيد في أصول 1950-مصر  -(مطبعة دار السعادة 411يوسف موسى )

تحقيق 10-3/9هد( 510الفقه، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي)
م والمحصول في علم 1985مطبعة دار المدني جدة  محمد بن علي بن إبراهيم

هد( تحقيق طه جابر  606أصول الفقه، فخر الدين محمد بن عمر الراةي)
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واعترء عليه بخبر هللا تعالى، ألنه كالم ال يحتمل الكذب، فدال يددخل 
 في التعري  المذكور. وعلى هذا يكون التعري  غير جامع ألفراده. 
مدددن  ولددددفع هدددذا االعتدددراء ُأدخدددل حدددرف العطدددف )أو( فدددي الحدددد بددددالً 

در بددأن المدراد قبوُلده ألحدددهما فأيهمدا وقدع فهددو الخبدر، ال أندده  الدواو، وُفسِّ
المحظددددورين فددددي التعدددداري ،  (1)يقبدددل أحدددددهما علددددى اإلبهددددام أو الترديددددد

فالترديددد حاصدددل بدددين أقسددداِم المعددر ف، أي أن حدددرف العطدددف )أو( هندددا 
 تقسيمي ولي  تردديًا. 

ودفدددع هدددذا االعتدددراء أيسدددًا بزيدددادة القيدددد )لذاتددده( فقدددالوا: الخبدددر: كدددالم 
 (1)يحتمل الصدق والكذب لذاته
الصدددق والكددذب فيدده الحتمالدده لهمددا مددن حيددث  وفسدر بددأن المددراد دخددول

                                                                                                               

. وتيسير 1980، مطابع جامعة محمد بن سعود الرياء 1/2/307العلواني 
التحرير، محمد أمير بادشاه الحسني الحنفي، على كتاب )التحرير في أصول 

هد(  861بن عبد الواحد )ابن الهمام( السكندري الحنفي )الفقه( للكمال محمد 
هد(. وشرح أحمد بن قاسم ال بادي  19332طبعة، البابي الحلبي ) 3/340

هد( على شرح جالل الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي  994الشافعي )
هد( على الورقات في أصول الفقه إلمام الحرمين، وهو في حاشية إرشاد  864)

 1255إلى تحقيق الحق من علم األصول،محمد بن علي الشوكاني)الفحول 
 طبعة دار الفكر بيروت.  - 167هد(

انظر المراجع السابقة والتمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافسة   (1)
هد(تحقيق  403والخوارج والمعتزلة، أبو بكر محمد بن الطيب بن الباقالني )

م و رشاد الفحول،الشوكاني 1957اثوليكيةبيروت،المطبعة الك379رتشرد مكارثي
43 . 
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، مددع قطددع النظددر عددن صدددق قائلدده أو كذبدده يءإلددى شدد يءأندده نسددبة شدد
  (1)و ن كان مع النظر إلى ذلك قد ال يحتمل كاًل منهما.

ودفددددع هدددددذا االعتدددددراء أيسدددددًا بالعدددددول عدددددن )الصددددددق والكدددددذب( إلدددددى 
قدد فكدذيب، التصديق والتكذيب فقالوا: الخبدر كدالم يحتمدل التصدديق والت

ق المخبر وهو كاذب، وقد يكذ ب وهو صادق.  (2)يصد 

 مفهوم )اآلحاد(:
  .ويراد به عند المتكلمين: العدد من الرواة الذين ال يوجب خبرهم العلم
ويعنددددون بددددالعلم: اليقددددين العقلددددي الددددذي يوجددددب حصددددول القطددددع بصدددددق 

،فوقددددع التكددددذيب (3)مسددددمونه، و ن تخلددددف عندددده ذلددددك الحصددددول بالفعددددل
 رة أو جحودا.مكاب

 أو هو العدد من الرواة الذين ال يحصل بهم التواتر.
يتبددين ممددا سددبق أن هللاددب  العدددد المقصددود يتوقددف علددى هللاددب  العدددد و 

 الذي يحصل به التواتر. وهذا يحتم علينا أن نبحث في عدد التواتر.
                                                        

وفواتح الرحموت، عبد العلي  35/24انظر تيسير التحرير، أمير بادشاه   (1)
هد( وهو شرح مسلم الثبوت في أصول  1119محمد بن نظام الدين األنصاري )

طبعة  2/102الفقه لمحب هللا ابن عبد الشكور الحنفي. مع المستصفى الغزالي 
 بيروت. -العلوم دار 

انظر التمهيد في تخريغ الفروع على األصدول، جمال الدين عبد الرحيم   (2)
 443هد( تحقيق محمد حسن هيتو،  772بدن الحسدن اإلسنوي الشافعدي )

 م.  1987بيروت  -مؤسسة الرسالة 

 - 1/24، وانظر تعري  العلم في ستصفى الغزالي  179شرح ال بادي    (3)
 1/12مدي و حكام اآل 27
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 العدد الذي يحصل به التواتر:
بصددددددددق اتفدددددددق المتكلمدددددددون علدددددددى أن الخبدددددددر المتدددددددواتر يوجدددددددب العلدددددددم 

 مسمونه..
 واختلفوا في العلم الحاصل بالتواتر هل هو هللاروري أو نظري  
 فذهب الجمهور إلى أنه هللاروري، ال يفتقر إلى تركيب الحجة.

وذهددب أبددو الحسدددين البصددري مدددن المعتزلددة، و الكلدددوذاني مددن الحنابلدددة 
إلددددى أن العلددددم الحاصدددددل مددددن المتدددددواتر نظددددري يتوقدددددف علددددى مقددددددمات 

وندده خبددر جمددع، و كوندده بحيددث يمتنددع تواطددؤهم تحصددل للسددامع، مثددل ك
 (1)على الكذب، وكونه خبرًا عن محسوس، وغير ذلك 

و لددددي  ذلددددك ممددددا يحتدددداج إليدددده فددددي أصددددول الفقدددده كمددددا يقددددول صدددداحب 
، ولكدددددن وجدددددب الخدددددوء فيددددده ألن القدددددول بسدددددرورية العلدددددم (2)المعتمدددددد

الحاصل عن التواتر جعل من العسدير هللادب  عددد معدين يحصدل عندده 
هددذا يفسددر لنددا األقددوال الغريبددة التددي ذكرهددا المتكلمددون فددي العدددد العلددم، و 

الذي يحصل به التواتر حتدى وصدل عندد بعسدهم إلدى أربدع عشدرة مائدة 
ألنه عدد أهل بيعة الرهللادوان، بدل اشدتر  جماعدة أن ال يحدويهم بلدد وال 

                                                        

و البحر المحي  في أصول الفقه،   28-3/22انظر التمهيد، الكلوذاني     (1)
 -هد( تحقيق د. عبد القادر العاني794بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي )

هد. وحاشية العطار، حسن 1409طبعة الكويت  241 /4وعمر سليمان األشقر 
هد( 771الوهاب بن السبكي )هد( على جمع الجوامع للتاج عبد 1250بن محمد )

وبها مشه تقرير لعبد الرحمن الشربيني، وتقريرات لمحمد بن علي المالكي. 
 هد.1385مصر -مطبعة البابي 2/150-151

 2/252المعتمد، البصري    (2)
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 (1)يحصرهم عدد.
و بدداهلل أعجددب مددن جددري أقددالم أهددل العلددم بمثددل هددذه  )يقددول الشددوكاني:

األقوال التي ال ترجع إلى عقل وال تقل وال يوجد بينها وبين محدل الندزاع 
 (2) (جامع......

ولمدددا تعسدددددر علدددى المتكلمدددين هللادددب  عددددد معدددين يحصدددل عندددده العلدددم  
 (3)قالوا: لي  للتواتر عدد محصور وال يختك بعدد دون عدد

لندددا وال ًا فدددي أقدددل عددددد يحصدددل بددده العلدددم: )لدددي  معلومددد (4)قدددال الغزالدددي

                                                        

 245-243انظر في سرد األقوال ونقاشها: إحكام الفصول، الباجي     (1)
و حكام  387-380/  1/2لراةي ، ومحصول ا2/574وشرح اللمع الشيراةي 

 . 2/361، وكشف البخاري 269اآلمدي  /

 47-46إرشاد الفحول، الشوكاني    (2)

هد(  370انظر الفصول في األصول، أحمد بن علي الراةي الجصاو )  (3)
.، التمهيد، الباقالني 1985، الطبعة األولى 3/53تحقيق دكتور عجيل جاسم 

 2/574وشرح اللمع، الشيراةي   245-243. و حكام الفصول، الباجي 385
والوصول إلى األصول، أحمد بن علي )ابن برهان( 415اإلرشاد، الجويني 

مطبعة المعارف  2/174هد( تحقيق عبد الحميد أبو ةنيد  518البغدادي )
و حكام  381-1/2/380م،والمحصول، الراةي  1984الرياء 
ات عبد هللا بن أحمد أحمد وكشف األسرار شرح المنار أبو البرك2/269اآلمدي
م.وكشف  1986 -بيروت  -، طبعة دار الكتب العلمية 2/6هد(  710النسفي )

المسودة في أصول الفقه، أحمد بن محمد بن أحمد  2/261األسرار، البخاري 
، مطبعة 235هد( تحقيق محمد محيي الدين  745الحراني الدمشقي)ابن تيمية()

 م.  1964القاهرة،  -المدني 

هد( أحد األمة 505هو حجة اإلسالم محمد بن محمد أبو حامد الغزالي )   (4)
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 (1)سبيل لمعرفته(
: )لددددي  لمددددا ينعقدددددد بدددده التددددواتر معلددددوم مددددن حيدددددث (2)وقددددال السرخسددددي

 (3)العدد(.
وقددالوا: هللادداب  التددواتر حصددول العلددم، فمتددى أفدداد الخبددر بمجددرده العلددم  

 (4)حكم بتواتره. و ن لم يفد تعين عدم تواتره.
 أن فدددي هللادددب  التدددواتر بحصدددول العلدددم خفددداءً  -وهللا أعلدددم  -ويبددددو لدددي 
 لسببين اء في هللاب  التواتر بالعدد كالخف
ويكدون  ،غيدر المتدواتر مدن األخبداربأن العلم يحصل بالمتواتر و أولهما: 

أن العلددم يحصددل مددن المتددواتر بمجددرده، ولددي  مددن جهددة الفددرق بينهمددا 
نمددا يعلددم إلمدن األخبددار مددا يعلددم صدددقه بمجددرده إال المتددواتر، ومددا عددداه ف

 خبر.صدقه بدليل آخر يدل عليه سو  نف  ال
بخبر جمع احتدف خبدرهم بدالقرائن المؤيددة لثبدوت  فإلذا حصل العلم مثالً 

                                                                                                               

األعالم في علم الكالم والفقه وأصوله والتصوف وغيرها من العلوم، وله في 
 (7/247علم تصاني ، انظر األعالم، الزركلي )

 .1/75المستصفى      (1)
هد( 483) هو القاهللاي أبو بكر محمد بن أحمد )شم  األئمة السرخسي(  (2)

من كبار الحنفية، أشهر كتبه )المبسو (، انظر ترجمته في األعالم، الزركلي 
(6/208.) 

هد(  483بلوب السول في األصول، أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي )  (3)
 . 1973، طبعة بيروت 1/294تحقيق أبو الوفا األفغاني 

وحاشية العطار  ،47انظر المراجع السابقة، و رشاد الفحول الشوكاني   (4)
2/148 
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 القدرائن بدالخبر و أم وحدده الخبر تعسر التمييز هل حصل العلدم بدالخبر 
نهددا إلألن القددرائن قددد تفيددد العلددم بمجردهددا كددالحمرة الطارئددة علددى الوجدده ف
أنده  عمد تفيد العلم بالخجل. و ذا ثبدت ذلدك جداة دخدول خبدر فدي التدواتر

 لي  منه.
أن حصددددول العلددددم أمددددر وجددددداني يختلددددف بدددداختالف األحددددوال الثدددداني: و 

والوقددائع، وقددد يحصددل العلددم لشددخك دون غيددره مددن األشددخاو، فددإلذا 
حكمندددا بتدددواتره بالنسدددبة إلدددى مدددن حصدددل لددده العلدددم بددده تعطدددل االسدددتدالل 

 (1)بالتواترعلى من لم يحصل له العلم به.
التددواتر فقددد تعسددر أيسددًا هللاددب  و ذا تعسددر هللاددب  أقددل عدددد يحصددل بدده 

عدددد يكددون غايددة لمددا يعددد آحددادًا، ألن المتكلمددين جعلددوا مددا دون التددواتر 
آحددادًا، ولددم يسددبطوا التددواتر بعدددد معلددوم، بددل جعلددوا هللاددابطه حصددول 

 العلم بصدق مسمونه.
إال أن مدددن المقطدددوع بددده أن خبدددر الواحدددد واالثندددين والثالثدددة واألربعدددة    

يدل على ذلدك أنهدم جعلدوا مدن أقسدام  لمتكلمين.من أخبار اآلحاد عند ا
خبددددر اآلحدددداد المشددددهور، وهددددو مددددا رواه ثالثددددة فددددأكثر مددددالم يبلددددغ درجددددة 

 التواتر.
علددى أن خبددر األربعددة مددن أخبددار اآلحدداد ال مددن  (2)واسددتدل البدداقالني 

                                                        

 2/266انظر اإلحكام اآلمدي    (1)

هو القاهللاي أبو بكر محمد بن الطيب )ابن الباقالني( المالكي األصولي  (2)
المتكلم، صاحب المصنفات، وأوحد وقته في فنه أخذ علم النظر عن أبي عبد 
 هللا بن مجاهد الطائي، صاحب اإلمام األشعري، وكانت له بجامع المنصور في
بغداد حلقة عظيمة، كان ورده في الليل عشرين ترويحة، في الحسر والسفر، 
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المتددددواتر بددددأن العلددددم الحاصددددل مددددن المتددددواتر هللاددددروري ال يحتدددداج إلددددى 
إلدددددى االجتهددددداد فدددددي عدالدددددة رواتددددده اسدددددتدالل. وكدددددل خبدددددر يحتددددداج فيددددده 

وهللادددبطهم ووثددداقتهم فلدددي  متدددواترًا، ألن السدددروري ال يحتددداج معددده إلدددى 
اسددددتدالل. وقددددد دل الشددددرع علددددى وجددددوب االجتهدددداد فددددي عدالددددة الشددددهود 

ولدددو ُعِلدددم  أن األربعدددة إذا شدددهدوا  (1)األربعددة إذا شدددهدوا علدددى أحدددد بالزنددا
لمدا تعبددنا هللا عدز وجدل  -إذا كدانوا صدادقين -بالزنا وقع العلم بخبرهم 

باالجتهدددداد فددددي عدددددالتهم وبقبددددول شددددهادتهم إذا كددددانوا عندددددنا علددددى هددددذه 
هدددا إذا كدددانوا فسددداقًا، ألنندددا إنمدددا نسدددتدل ونجتهدددد إذا لدددم نعلدددم الصدددفة وردّ 

فأما إذا علم صدقهم هللادرورة فدال معندى وال وجده للنظدر  صدق المخبر،
 (2)واالستدالل على ما نحن إلى العلم بصحته مسطرون.

                                                                                                               

هد(،  403فإلذا فرب منها كتب خمسًا وثالثين ورقة من تصنيفه، توفي ببغداد )
انظر ترجمته في العبر في خبر من غبر، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

ة دار الكتب ، طبع2/207هد( تحقيق محمد السعيد بن بسيوني ةغلول  748)
 بيروت، لم يذكر سنة الطبع.  -العلمية 

انظر المسألة في حلية العلماء في معرفة مذهب العلماء، أبو بكر محمد    (1)
الطبعة األولى،  130-8/128بن أحمد الشاشي القفال تحقيق ياسين دراكه 

 1988لمكتبة الرسالة 

 562-2/561 . وانظر نحوه في المعتمد، البصري 384،385التمهيد   (2)
والتمهيد من  415-414واإلرشاد، الجويني 243-241و حكام الفصول، الباجي

المسمى )مناهغ العقول( محمد  2/310و شرح البدخشي 30-3/28الكلوذاني
بن الحسن البدخشي،وهو شرح لمنهاج األصول في علم األصول للقاهللاي أبي 

عة دار الكتب طب 2/310هد(  685عبد هللا محمد بن عبد هللا البيساوي )
 . 47م.و رشاد الفحول  1984العلمية بيروت 
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و بعدددد أن بيندددا مفهدددوم خبدددر اآلحددداد بجزءيددده عندددد المتكلمدددين حدددان      
  .موعد بيان ما يفيده )خبر اآلحاد( مركبًا عندهم

 مفهوم خبر اآلحاد
اختلفت عبارات المتكلمين فدي تعريد  خبدر اآلحداد، و ن كدان الحاصدل 
 منها واحدًا، ويمكن إرجاع ما قالوه في تعريفه إلى تعريفين اثنين: 

 (1)ل تعري  الباجي.األو 
  )خبددر اآلحدداد: مددا لددم يقددع العلددم بمخب ددره هللاددرورة مددن جهددة اإلخبددار بدده،

  (2).إن كان الناقدلون لده جمداعة(
فدي هدذا التعريد  حصدر خبدر اآلحداد فدي  -رحمده هللا  -ومراد الباجي 

ًا الخبرالددذي يرويدده الواحددد أو الجماعددة وال يحصددل لنددا بمجددرد كوندده خبددر 
 سمونه.علم هللاروري بصدق م

ويريدددد البددداجي أن يخدددرج الخبدددر المتدددواتر ألن العلدددم السدددروري بصددددق 
 مسمونه يحصل بمجرد كونه خبرًا.

ويريددد بقولدده )مددن جهددة اإلخبددار بدده( اإلشددارة إلددى أن مددن أخبددار اآلحدداد 
ما يوقدع العلدم السدروري بصددق مسدمونه ال مدن جهدة كونده خبدرًا، بدل 

مثل موافقتده لمدا ثبدت من طرق خارجية أخر  تدل على صدقه هللارورة 
                                                        

الباجي: هو أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبي القرطبي الباجي    (1)
المالكي، برع في فنون الحديث والفقه واألصول والنظر، وصنف في كل علم 

هد(، انظر ترجمته  474تصاني  كثيرة، وولي القساء في أماكن عديدة، توفي )
 . 2/332العبر، الذهبي في 

 (235إحكام الفصول ) (2)
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)الواحد نصف االثنين( فنجدد عن عالم أنه قال قل أحدهم نعقاًل. كأن ي
مدددن أنفسدددنا العلدددم بصددددق مخبدددره هللادددرورة، ولكدددن هدددذا العلدددم السدددروري 

لمدددا يعلدددم هللادددرورة ال مدددن جهدددة ًا يحصدددل بدددالخبر مدددن جهدددة كونددده موافقددد
 كونه خبرًا فق .

ب، ألنده مدا أفداد العلدم ويدخل هذا الخبر في تعري  خبر اآلحاد بدال ريد
 السروري بمجرد اإلخبار به بل  بدليل آخر خارج عن ذلك. 

  :التعري  الثاني
هدددو خبدددر ال يفيدددد بنفسددده العلدددم سدددواء لدددم يفدددده أصددداًل،أو أفددداده بدددالقرائن 

 المنفصلة عنه. 
، ونسددبه (2)و الشددوكاني(1)اختددار هددذا التعريدد  صدداحب تيسددير التحريددر

التعريدد  حصددر خبددر اآلحدداد فددي نددوعين  إلددى الجمهددور. ويددراد فددي هددذا
 من األخبار:
ال  ،األخبدددددار التدددددي ال يمكدددددن القطدددددع بصددددددق مسدددددمونها :الندددددوع األول

 .بنفسها وال باألدلة والقرائن المنفصلة
ائن المنفصدددلة صدددفات الخبدددر التدددي تزيدددد علدددى مدددا ينفدددك المدددراد بدددالقر و  

علددم الخبددر عندده عددادة، كددأن يخبددر اآلحدداد بمددوت إنسددان، فددال يحصددل ال
بمجرد إخبارهم، لكدن إذا انسدم إلدى الخبدر خدروج ولدد الميدت مدن الددار 

ل ووالدتدددده احاسددددر الددددرأس حددددافي الرجددددل ممددددزق الثيدددداب مسددددطرب الحدددد
ت ْصدددفق وجههدددا وتسدددرب خدددديها وحولهدددا نسدددوة يخففدددون عنهدددا مصددديبتها 

                                                        

 3/37أمير بادشاه     (1)

 47إرشاد الفحول    (2)
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  (1)علم قطعًا صدق ما أخبر به اآلحاد مقترنًا بهذه القرائن.
يحصدل العلدم بهدا مدن الخبدر وقرائنده تددخل فدي  ومثل هذه األخبار التي

بددل تفيددده القترانهددا  التعريدد  السددابق ألنهددا أخبددار ال تفيددد بنفسددها العلددم،
 بهذه القرائن.

 النوع الثاني: األخبارالتي تفيد العلم بالقرائن المنفصلة.

                                                        

 1/136انظر المستصفى     (1)
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 أقسام خبر اآلحاد عند المتكلمين
كلمدددين ذكدددر  الخبدددر كثيدددرًا مدددا يدددرد فدددي أقسدددام خبدددر اآلحددداد عندددد المت   

 المشهور والخبر المستفيض .
وقبل الدخول في بيان مرادهم ال بد من اإلشارة إلدى وجدود اصدطالحين 

 في تقسيم جملة األخبار
 االصطالح األول: قسمة األخبار إلى متواتر، وآحاد.

وأهدددل السدددنة مدددن  هدددذه القسدددمة جمهددور المتكلمدددين مدددن المعتزلددة اختددارو 
 الحنابلة.الشاف ية و المالكية و 
 قسمة األخبار إلى متواتر ومشهور وآحاد. االصطالح الثاني:

 (1)وعلى هذه القسمة اصطلح الماتريدية.
وفي تقسيم األخبدار اتفدق أصدحاب االصدطالحين فدي تعريد  المتدواتر  

 من األخبار.
)المتددواتر خبددر بلغددت رواتدده فددي الكثددرة  قددال األسددنوي مددن الفريددق األول:

                                                        

هدددد( من  333الماتريدية: أتبددداع أبددي منصور محمدد بن أحمد الماتريدي )  (1)
ه تتفق مع أئمة علماء الكالم، ينسب إلى )ماتريد( محلة بسمرقند وآراء مدرست

األشعرية في أصل العقيدة وتختلف معها في مسائل فرعية جزئية معدودة، 
وأكثر الماتريدية. يتعبدون في الفقه على مذهب الحنيفة. انظر الروهللاة البهية 

،طبعة دائرة 5بين األشعرية والماتريدية، الحسن بن محمد )ابن عذبة( و 
 هد. 1322الهند،-المعارف النظامية 
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 (1)تواطؤهم على الكذب( مبلغًا أحالت العادة
)أن ينقلده قدوم ال يتدوهم  وقال السرخسي مدن الماتريديدة فدي حدد التدواتر:

اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب لكثرة عددهم وتبداين أمكندتهم عدن قدوم 
مددثلهم. وهكددذا إلددى أن يتصددل السددند برسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم، 

 (2)فيكون أوله ك.خره، وأوسطه كطرفيه(.
 ا في الخبر المشهور ورتبته بين األخبار. واختلفو 

فجعلدده الجمهددور قسددمًا مددن اآلحدداد. فددالخبر عندددهم ينقسددم إلددى متدددواتر 
جعلدده الماتريديددة قسددمًا بددين المتددواتر  وآحدداد، والمشددهور قسددم مددن اآلحدداد

واآلحدداد. ورتبددوا علددى ذلددك أثددرا وهددو إفددادة المشددهور الطمأنينددة وسددكون 
  (3)هالنف  إلى صحة صدوره عن قائل

وخدالف الجصداو مدن الماتريديدة فدي رتبدة المشدهور ووافقهدم فدي حدده، 
ورتددب علددى ذلددك أثددرًا وهددو دعددو   فجعددل المشددهور قسددما مددن المتددواتر.
 (4).و فادة المشهور العلم النظري  إفادة المتواتر العلم السروري،

                                                        

السول في شرح منهاج األصول، عبد الرحيم بن الحسن األسنوي  نهاية  (1)
 685هد( وهو شرح للمنهاج لناصر الدين عبد هللا بن عمر البيساوي ) 772)

 -طبعة عالم الكتب  3/61هد( ومعه حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي 
 لم يذكر سنة الطبع.  -بيروت 

 1/282انظر أصول السرخسي  (2)

وتيسير التحرير 2/11،وكشف األسرار، النسفي1/291السابقنظر المرجع  (3)
 49،و رشاد الفحول الشوكاني38-3/37أمير بادشاه

 . 3/37انظر الفصول في األصول، الجصاو  (4)
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والحاصل أن الخبر المشهور قسم من اآلحاد عند الجمهدور، وهدو رتبده 
اتر واآلحدددددداد عنددددددد الماتريديددددددة، وقسددددددم مددددددن المتددددددواتر عنددددددد بددددددين المتددددددو 
 الجصاو.

 أما حد المشهور من األخبار عند الماتريدية فهو:
خدالف .و  (1)ما كان آحادا في األصل ثم تواتر في القدرن الثداني والثالدث

 الجصاو في إفادته ال في تعريفه.
واتفددددق جمهددددور المتكلمددددين علددددى أن المشددددهور قسددددم مددددن اآلحدددداد،    
 تفقوا على اعتبار عدد رواته في تعريفه ثم واختلفوا في العدد.وا

فدددذهب جمهدددورهم إلدددى أن عددددد المشدددهور مدددا ةاد علدددى الثالثدددة فدددي كدددل 
 طبقاته.

 (2)قال اآلمدي: وهو ما نقله جماعة تزيد على الثالثة واألربعة 
واختدددار بعدددض المتكلمدددين فدددي عددددد المشدددهور أن يكدددون ثالثدددة فدددأكثر. 

  (4) والشوكاني. (3) ومنهم األنصاري 

                                                        

-2/11، وكشف األسرار، النسفي 1/231،293انظر أصول السرخسي    (1)
دشاه ، وتيسير التحرير، أمير با370-2/369، وكشف األسرار البخاري 13
 . 2/112، وفواتح الرحموت 3/37-38

، وانظر نحوه في جمع الجوامع مع حاشية العطار 2/274اإلحكام    (2)
والبحر المحي ، الزركشي  318-2/317ونهاية السول، األسنوي  2/156
4/249-250  

 .2/111انظر فواتح الرحموت  (3)
 50-49انظر إرشاد الفحول  (4)
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 (2)فددددي عدددددد المشددددهور: )أقلدددده اثنددددان( (1)وقددددال أبددددو إسددددحاق الشدددديراةي 
  (4)والجالل المحلي. (3)ووافقه ابن السبكي 

والمختار ما ذهب إليده الجمهدور ألنده اصدطالح ال مشداحة فيده فنختدار 
 اصطالح الجمهور تجنبًا لالهللاطراب وتوحيدًا لالصطالح.

 
 المستفيض:
ور المتكلمين إطالق المستفيض والمشهور بمعندى واحدد يكثر عند جمه

أن مدن  -وهللا أعلدم  -و يكثر التفريق بينهما عند الماتريديدة ويبددو لدي 
فددرق بينهمددا مددن غيددرهم اعتبددر فيدده رأيهددم. ألنهددم لمددا انفددردوا فددي صددورة 
المشدددهور السدددابقة، بعددددت الشدددقة بدددين المشدددهور فدددي اصدددطالحهم وبدددين 

                                                        

ن علي بن يوسف الشيراةي الشافعي، انتهت إليه هو أبو إسحاق إبراهيم ب (1)
رياسة المذهب الشافعي في عصره لم يحغ ولم يذهب إلى الحغ ألنه كان فقيرًا 

هد(وانظر ترجمته في العبر الذهبي  476متعففًا قانعًا باليسير توفي)
  2/8وطبقات الشاف ية اإلسنوي 2/334

 .2/156انظر حاشية العطار    (2)
، وابن السبكي هو تقي الدين أبو الفتح 2/156العطار  انظر حاشية  (3)

هد( الفقيه المحدم األديب القارئ تفقه على والده  771محمد بن عبد اللطي  )
الشيخ اإلمام تقي الدين السبكي،انظر ترجمتها في طبقات الشاف ية،أسنوي 

1/349-350   

أحمد بن والجالل المحلي هو محمد بن  2/156انظر حاشية العطار    (4)
هد( أصولي مفسر كان شديد الذكاء مهيبًا صداعًا  864محمد المحلي الشافعي )

بالحق يواجه بذلك الظلمة والحكام، ويأتون إليه فال يأذن لهم، عرء عليه 
 . 6/230القساء األكبر فامتنع، انظر ترجمته في األعالم، الزركلي 
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أن اصدطالح الجمهدور فدي عددد المشدهور  حظدوالعلهم الخبر الواحد. و 
يقدددددرب بينهمدددددا، فاحتدددددداجوا إلدددددى اصدددددطالح يميددددددزه عدددددن المشدددددهور فددددددي 

. ومددن هنددا حصددل الجمددع والتفريددق بينهمددا عنددد المتكلمددين. اصددطالحهم
يددددل علدددى ذلدددك أنددده يقدددع فدددي اصدددطالح الماتريديدددة أن المسدددتفيض مدددن 
ن خبدددددر اآلحددددداد. والمعدددددروف فدددددي اصدددددطالحهم أن المشدددددهور قسدددددم بدددددي

 المتواتر واآلحاد كما سبق.
قددال فددي تيسددير التحريددر: )ومددن خبددر اآلحدداد قسددم يسددمى المسددتفيض: 

ثدم قدال: )والمشددهور مدا كدان آحددادًا  (1)وهدو مدا رواه ثالثدة فصدداعدا...(.
 .في األصل متواترًا في القرن الثاني والثالث

فبين المشهور والمسدتفيض عمدوم مخصدوو مدن وجدُه لصددقهما علدى 
لثالثة فصاعدًا ما لم يتواتر في القرن األول، ثم تواتر فدي أحدد ما رواه ا

القدددرنين المدددذكورين، وانفدددراد المسدددتفيض إذا لدددم ينتددده فدددي القدددرن الثددداني 
والثالدددث إلدددى حدددد التدددواتر. وانفدددراد المشدددهور فيمدددا رواه اثندددان فدددي القدددرن 

  (2)األول ثم تواتر في الثاني والثالث(.
 

                                                        

 .37 /3تيسير التحرير، أمير بادشاه  (1)
 . 49وانظر نحوه في إرشاد الفحول، الشوكاني  3/38نفسه (2)  
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 .آلحاد وأقسامه عند المحدثينالمطلب الثالث: مفهوم خبر ا
قسمة الخبر إلدى متدواتر ومشدهور وآحداد قسدمة عقليدة ذكرهدا المتكلمدون 

علددى هددذا التقسدديم، ثددم طرحددت هددذه القسددمة فددي سدداحة  أواًل ورتبددوا آثدداراً 
اآلثدار  ون فندديعلم الحديث فدراح المحددثون يحداولون إيجداد شدواهد لهدا و 

المحددثين  رءغدق قد نمدا يتحو التي رتبها المتكلمون على هدذه القسدمة، 
وهددذا  دداهر فددي  (3)وهللادد ي . (2)وحسددن (1)يم الخبددر إلددى صددحيح بتقسدد

سددددداير لكدددددن بعدددددض أهدددددل الحدددددديث  .صدددددنعة الروايدددددة الحديثيدددددة ونقددددددها
فددي كتددب مصددطلح الحددديث ودرايتدده أدخددل المتكلمددين فددي هددذا التقسدديم ف
عددددد الدددرواة هدددو المعتبدددر فدددي هدددذا جعدددل المشدددهور والعزيدددز والغريدددب، و 

                                                        

الصحيح: ما اتصل سنده بنقل العدل الساب  عن مثله وسلم من شذوذ   (1)
وعلة وانظر قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين 

 م.1979بيروت-طبعة دار الكتب العلمية  80هد(  232القاسمي )

في  الساب  متصل السند غير معل وال شاذ الحسن: ما رواه عدل خ  (2)
وأصول   49-48وانظر حاشية لق  الدرر على شرح متن نخبة الفكر، 

 -بيروت  -طبعة دار الفكر  332محمد عجاج الخطيب -الحديث، د
دار العلم  156صبحي صالح، -. وعلوم الحديث ومصطلحه، د1975
 . 1981بيروت  -للماليين 

فيه شرو  الصحة وال شرو  الحسن.انظر الس ي : ما لم يوجد   (3)
المنهاج في شرح صحيح ملم بن الحجاج، أبو ةكريا محي الدين يحيى بن 

تحقيق عبد هللا أحمد أبو ةينه، طبعة دار الشعب  1/22(676شرف النووي )
 م. 1973 -القاهره 
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يشدهد و  علدى مصدطلح الحدديث. ولكن يبقى هذا التقسيم دخديالً  .قسيمالت
ومددا وقعددوا فيدده مددن االهللاددطراب  لددذلك حددال كالمهددم علددى هددذا التقسدديم 

 ومخالفة أهل الصطالح المعنيين بهذا القسمة. 
 أما لفظ الخبر فقد استعمله المحدثون في اصطالح خاو.

 فن مرادف للحديث.بن حجر: )والخبر عند علماء هذا الايقول الحافظ 
وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم والخبدر مدا جداء 

 (1)عن غيره(
وفدددددي هدددددذه ال بدددددارة المدددددوجزة يشددددددير الحدددددافظ ابدددددن حجدددددر إلدددددى لفظددددددين 

 .-أعني الخبر والحديث-استعملهما المحدثون في اصطالح خاو
ين ومددن المالحددظ اخددتالف عبددارات المحدددثين فددي العالقددة التددي تددرب  بدد

هذين اللفظين ومعناهما االصطالحي. وقد أشار إلدى ذلدك الحدافظ ابدن 
 حجر في عبارته السابقة.

دُّ هددذين اللفظددين إلددى المعنددى اللغددوي وتطددور داللتدده يسددهل الوصددول  ور 
 إلى معرفة العالقة التي ترب  االصطالحين.

 (2)أما الحديث في اللغة فمعناه الجديد، هللاد القديم، ومعناه الخبر.
                                                        

، في حاشية شرحها لق  23نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر و   (1)
-د هللا بن حسين خاطر العدوي. مطبعة عبد الحميد حنفيالدرر للشيخ عب

 هد.1355مصر 
 

(2)   ) م  د  . ومختار الصحاح 1/164انظر القاموس المحي ، الفيروةآبادي )ح 
 125)حدم( 
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: )الحددديث اسددم مددن  التحددديث، وهددو اإلخبددار. ثددم (1)ول أبددو البقدداء ويقدد
ُسدددددمِّي بددددده قدددددولي أو فعدددددل أو تقريدددددر نسدددددب إلدددددى النبدددددي عليددددده الصدددددالة 

 (2)والسالم.
ويقدول الددكتور صدبحي الصدالح: )ومعندى اإلخبدار فدي وصدف الحدديث 
كددددان معروفددددًا للعددددرب فددددي الجاهليددددة منددددذ كددددانوا يطلقددددون علددددى أيددددامهم 

 (3)األحاديث(.المشهورة اسم 
 وأما الخبر فقد تقدم أنه النقل عن الغير.

وقددددد الحددددظ جمهددددور المحدددددثين هددددذا التددددرادف اللغددددوي فددددي االصددددطالح 
أيسددًا. فجعلددوا الخبددر والحددديث متددرادفين علددى معنددى اصددطالحي واحددد 
وهددو: مددا أهللاددي  إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددن قددول أو فعددل أو 

 (4)صفة(.
جاندب هدذا التدرادف اللغدوي أن الدرواة لدم يكتفدوا  ثم الحظ المحددثون إلدى

بنقددل مددا أهللاددي  إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بددل ُعنددوا معدده بنقددل 
 (5)ورواية أقوال الصحابة وكبار التابعين، والرواية إخبار هنا وهنا  

                                                        

هد( كان من قساة المذهب الحنفي، 1095هو أيوب بن موسى الحسيني )  (1)
 .1/382ركلي وتوفي وهو قاء بالقدس. انظر ترجمته في األعالم، الز 

 هد1280، المطبعة األميرية 152كليات أبي البقاء و   (2)

 10علوم الحديث،  (3)

 23،104انظر لق  الدرر، عبد هللا حسين خاطر   (4)

 .10علوم الحديث ومصطلحه   (5)
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فظهر إطالق الخبر في بعض األحيدان علدى مدا نقدل عدن الصدحابة أو 
الخبددر فددي اللغددة، أمددا  الحددديث  عنددد  التددابعين، مالحظددين بددذلك مدددلول

اإلطدالق فددال يددراد بده مددا أهللاددي  إلدى غيددر النبددي صدلى هللا عليدده وسددلم 
 إال بقرينة.

وبهذه الميزة التدي اخدتك بهدا لفدظ )الحدديث( شداع معنداه االصدطالحي 
وغلددب علددى مفهومدده اللغددوي عنددد أهددل الحددديث، و هددر القددول بددأن كددل 

الخبدددر يصددددق علددى كدددل مدددا  حددديث خبدددر ولددي  كدددل خبدددر حددديثًا. ألن
 (2)وتدددددابعيهم  (1)جددددداء عدددددن النبدددددي صدددددلى هللا عليددددده وسدددددلم وصدددددحابته 

ويخددتك الحددديث بمددا جدداء عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم، ويصدددق 
 (3)عليه أنه خبر.

ولكدددن إذا أهللايدددددف لفدددددددظ الخبدددر إلدددى اآلحدددددداد حصدددل منهمدددا اصددددطالح 
ى هللا عليدده خدداو ينصددرف بدده الخددددبر إلددى مددا أهللاددي  إلددى النبددي صددل

وسلم خاصة بنقل اآلحدداد، وال يكداد يسدتعمل مطلقدا  فدي مدا أهللادي  إلدى 
 صحابي أو تابعي.

أعنددي -وقددد تددابع المحدددثون أهددل االصددطالح فددي تعددرف هددذا التركيددب 
                                                        

ما نقل عن الصحابي من قوله أو فعله يسمى الموقوف في اصطالح    (1)
 .104المحدثين. انظر لق  الدرر 

ما نقل عن التابعي من قوله أو فعله يسمى المقطوع في اصطالح    (2)
 .104المحدثين. انظر لق  الدرر 

 .1/2. وفتح الملهم 24انظر المصدر نفسه   (3)
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 -)خبر اآلحاد(
 (1)يقول الحافظ ابن حجر: خبر اآلحاد ما لم يجمع شرو  التواتر 

و مددددا لددددم يوجددددد فيدددده شددددرو  ويقددددول القاسددددمي:  )أمددددا خبددددر الواحددددد فهدددد
 (2)المتواتر، سواء كان الراوي له واحدًا أو أكثر( 

                                                        

 .32لق  الدرر،   (1)
 .147قواعد التحديث   (2)
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 حدثينأقسام خبر اآلحاد عند الم

سددبق أن المحدددثين اسددتطردوا لمددا بحثددوا فددي قسددمة الخبددر علددى متددواتر 
 وأنهم خالفوا أهل االصطالح في بعض مدا يتعلدق بهدذا التقسديم. وآحاد.

م مدن أقسددام خبدر اآلحداد.  ومددع ومدن ذلدك مخددالفتهم فدي تحديدد كددل قسد
أن المحدثين اعتبروا عدد النقلة فدي قسدمة األخبدار إلدى مشدهور وعزيدز 

نهم لدم يتفقدوا مدع المتكلمدين تمامدًا فدي تحديدد كدل مدن هدذه أوغريب، إال 
 األقسام وفي ما يترتب على هذا التقسيم.

فوصددددف الخبددددر عنددددد المحدددددثين بالشددددهرة أو العددددزة أو الغرابددددة ال يعنددددي 
 ة الخبر عندهم. صح

يقول الحافظ ابن حجدر: )المشدهور والعزيدز والغريدب فيهدا المقبدول وهدو 
مدددا يوجدددب العمدددل وفيهدددا المدددردود وهدددو الدددذي ال يتدددرجح صددددق المخبدددر 

 (1)به(.
ويختلف هذا األمر عند المتكلمين ألن المشهور عندهم أعلدى رتبدة مدن 

أنينددددة ويفيددددد عنددددد بعسددددهم طم الصدددحيح الددددذي يرويدددده العدددددل السدددداب .
                                                        

. ونحوه في فتح المغيث 33 -32انظر شرح نخبة الفكر مع لق  الدرر     (1)
هد(،  902الحديث، أبو عبد  هللا محمد بن عبد الرحمن السخاوي ) لشرح ألفية

 1992الطبعة الثانية، دار اإلمام      الطبري  4/9تحقيق علي حسين علي  
وتدريب الراوي في شرح تقريب النوادي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 

. 1989 -بيروت  -طبعة دار الكتب العلمية  2/273هد(  911السيوطي )
مطبعة   1/7وفتح الملهم، شرح صحيح مسلم، شبير أحمد الديوبندي العثماني 

 جيد بري ، دهلي. 
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الدنف  إلددى صدددق مسددمونه. أمددا الصدحيح الددذي يرويدده العدددل السدداب  
 فال يفيد هذه اإلفادة  كما سيأتي بيانه. 

ومهمددا يكدددن مدددن أمدددر فدددإلن المحدددثين قسدددموا خبدددر اآلحددداد إلدددى مشدددهور 
 وعزيز وغريب.

 الخبر المشهور 
 أما المشهور لغة: اسم مفعول من )شهرت األمر( إذا أعلنته وأ هرته. 

وسددددددمي بددددددذلك لظهددددددوره  .(1) الجددددددوهري: والشددددددهرة وهللاددددددوح األمدددددرقدددددال 
 ووهللاوحه وشيوعه. 

وللخبددر المشددهور عنددد المحدددثين عدددة تعريفددات يجددب دراسددتها لنبددين    
 منها ما يخك البحث.

 التعري  بمالحظة المعنى اللغوي للشهرة:
 فالخبر المشهور:ما اشتهر عند العلماء واستفاء بينهم بالنقل. 

شددتهار فددي هددذا التعريدد  االشددتهار اللغددوي، دون النظددر والمقصددود باال
 (2)إلى عدد نقلته.

 وتفرع عن مالحظة المعنى اللغوي لوصفه بالشهرة ثالثة أمور: 
األول: إدخدال المتدواتر فدي أقسددام الخبدر المشدهور، ألن الخبدر المتددواتر 

                                                        

 (507انظر الصحاح )شهر( ) (1)
انظر اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث الحتيث، أحمد محمد   (2)
( شرح على القاري على نخبة 2/173( وتدريب الراوي، السيوطي )160شاكر)

طبعة دار الكتب  32لحات أهل األثر للحافظ ابن حجر، الفكر في مصط
( وقواعد 1/6م.  وفتح الملهم، شبير أحمد ) 1978 -بيروت  -العلمية 

 (124التحديث، القاسمي )
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: (1)ومثالددده قدددول ابدددن الصدددالح. تصددددق عليددده الشدددهرة بدددالمعنى اللغدددوي 
 (2)هور المتواتر....()ومن المش

أو ًا : )قدددددددددد يكددددددددون المشدددددددددهور متدددددددددواتر (3)وقددددددددول الحدددددددددافظ ابددددددددن كثيدددددددددر
  (4)مستفيسا...(

وحاصددل األمددر: أن المشددهور ينقسددم إلددى قسددمين إذا أردنددا مددن الشددهرة 
  -وهو المتواتر عند المتكلمين  -معناها اللغوي المشهور المتواتر 

دون المتددواتر. وربمددا ا: وهددو أقددو  مددن خبددر اآلحدداد، و طلقددوالمشددهوِر م
يقيدددددد أحياندددددًا باالستفاهللادددددة فيقال:)المشدددددهور المسدددددتفيض( ليتميدددددز عدددددن 
المشدددددددهور المتدددددددواتر، وقدددددددد يكتفدددددددي الدددددددبعض بدددددددالتمييز وحدددددددده فيعدددددددر ف  

 (5).المستفيض  بما يع رف به المشهور
                                                        

هد( 643هو الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن )ابن الصالح( )   (1)
وعلومه. وولي برع في الفقه وأصوله على مذهب الشافية.كما برع في الحديث 
 (. 3/427مشيخة دار الحديث ثالم عشرة سنة. انظر العبر، الذهبي )

انظر التقيد واإليساح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح، الحافظ   (2)
 -مكة  -، طبعة دار الحديث 225هد(  806ةين الدين عبد الرحيم العراقي )

 م.  1984

هد( مؤرخ 774ثير الدمشقي( )هو الحافظ إسماعيل بن عمرو )ابن ك   (3)
 (. 1/318فقيه. صاحب التفسير والبداية والنهاية.انظر األعالم، الزركلي )

 

 (160اختصار علوم الحديث مع )الباعث الحتيث( أحمد شاكر )  (4)
، ومحاسن االصطالح 94انظر المراجع السابقة وفتح المغيث والسخاوي   (5)

(  و)حديث اآلحاد( مال 125القاسمي )( وقواعد التحديث  16البلقيني   و )
 (50، 36، 26، 16، 7خاطر و )
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 األمر الثاني:
تقسيم الخبر المشهور إلى قسمين: )المشهور االصطالحي، والمدراد بده 

  (1)وشاع عند المحدثين، والمشهور عند غيرهم من العلماء( ما انتشر
ومثددال المشددهور عنددد المحدددثين: مددا أخرجدده البخدداري بإلسددناده عددن أندد  
ت ندددبدددن مالدددك رهللادددي هللا عنددده أن رسدددول هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم: ق

 (2)شهرًا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان(
 شدياا أبغدض إليده مدن ومثال المشدهور عندد الفقهداء حدديث )مدا أحدل هللا

 (3)الطالق(
ومثال المشهور بين العامة ما أخرجه مسلم مدن حدديث أند  رهللادي هللا 

 (4))من دل على خير فله مثل أجر صاحبه(. عنه مرفوعا:
وقد صنف المحدثون في جمع األحاديث المشهورة، ويقع فدي كثيدر مدن 

                                                        

،والتقيد واإليساح 160انظر الباعث الحثيث،أحمد شاكر    (1)
 365وأصول الحديث بالخطيب 2/73(تدريب الراوي،السيوطي224للعراقي)

ومسلم  4090-29/4088وفي كتاب المغاةي  7/1003في كتاب الوتر    (2)
، والنسائي في الكبر ، كما 677بعد  /54ومواهللاع الصالة  في كتاب المساجد
، وانظر تخريجه موسعا في حديث اآلحاد، مال 1/425في تحفة األشراف 

 29-28خاطر   

ترقيم محمد فؤاد عبد 16/2043أخرجه ابن ماجة في كتاب الطالق   (3)
 . 31الباقي وانظر تخريجه موسعًا في حديث اآلحاد مال خاطر

 124/5193، وأبو داود في األدب 1893 /38اإلمارة  في كتاب  (4)
وانظر تخريجه موسعًا في: حديث   14/2670والترمذي في كتاب العلم 
 32اآلحاد، مال خاطر   
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مدددا مصدددفاتهم المشدددهور باعتبدددار معنددداه اللغدددوي عندددد غيدددر المحددددثين، أ
األحاديث المشهورة بالمعنى االصدطالحي فلدم أر مدن جمعهدا أو حداول 

 (1)جمعها كما جمعت األحاديث المتواترة.
 األمر الثالث: 
عددددم اعتبدددار الصدددحة فدددي المشدددهور إذا أردندددا الشدددهرة اللغويدددة           

فقددد يشددتهر الحددديث وهددو صددحيح. وقددد يشددتهر وهددو موهللاددوع ال أصددل 
 له.

 (2))استاكوا عرهللاًا(.ومثال الموهللاوع منه: 
وقددددد يطلددددق بعددددض المحدددددثين الشددددهرة علددددى الحددددديث ويريدددددون بهددددا    

الشددددهرة اللغويددددة الخاصددددة أعنددددي انتشددددار الحددددديث عددددن إمددددام مددددن أئمددددة 
الحدددديث المشدددهورين نحدددو قدددولهم:  حدددديث مشدددهور مدددن حدددديث فدددالن  
يريدددددون بددددذلك شددددهرته عندددده، فينبغدددددي التنبدددده إلددددى هددددذا كددددي ال يلتدددددب  

لنبددددي صددددلى هللا عليدددده وسددددلم، وقددددد نقددددل الحددددافظ ابددددن بالمشددددهور عددددن ا
الصالح وغيره مدن المحددثين مثدل هدذا القدول عدن الحدافظ أبدي عبدد هللا 

 (1).(3)بن مندة

                                                        

 . 49-48انظر حديث اآلحاد، مال خاطر    (1)

 54-1/53انظر المقاصد الحسنة     (2)

مد العبدي األصبهاني ابن مندة: هو أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن مح  (3)
هد( صاحب التصاني  طوف الدنيا، وجمع وكتب ما ال ينحصر، وسمع  395)

من ألف وسبعمائة شيخ، وبقي في الرحلة وطلب العلم بسعًا وثالثين سنة.انظر 
 . 6/253، واألعالم، الزركلي 2/187ترجمته في العبر، الذهبي 
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ددددر بددددأن المشددددهور أوقبددددل أن  نتقددددل إلددددى التعريدددد  الثدددداني للمشددددهور أذكِّ
بتعاريفه السابقة التي اعتبر فيها العلماء الشهرة اللغوية لدي  هدو الخبدر 

 ر الذي ذكره المتكلمون.المشهو 
ومددا يقددال فددي االحتجدداج بددالخبر المشددهور و فادتدده لددي  المددراد بدده هددذا، 

فسددداًل عدددن إفدددادة  -ألن الشدددهرة اللغويدددة ال تسدددتلزم الصدددحة كمدددا سدددبق 
 العلم النظري أو علم الطمأنينة: 

ل دة، فيتعدين البحدث فدي  إذن فالشهرة المرادة هي الشهرة باعتبار عددد الن ق 
 ها.تحديد عدد

 التعري  بمالحظة عدد النقلة:
 اختلف المحدثون في تحديد عدد الشهرة على قولين: 

فاختار جمهدور المحددثين فدي تحديددها بمدا ةاد علدى اثندين فدأكثر مدا لدم 
 يبلغ درجة التواتر. 

 (1)فدي شدرحها (3)فدي األلفيدة والسدخاوي  (2)وهدو اختيدار الحدافظ العراقدي 

                                                                                                               

النقد، نور الدين عتر  ، ومنهغ229انظر التقييد واإليساح، العراقي   (1)
416. 
هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو الفسل المعروف   (2)

هد( بحاثة من كبار حفاظ الحديث، أصله من الكرد،  806بالحافظ العراقي )
رحل في طلب العلم إلى الحجاة والشام ومصر وله عدد من التصاني  في علم 

 . 4/119لزركلي الحديث، انظر ترجمته في األعالم، ا

هو محمد بن عبد الرحمن شم  الدين السخاوي، مؤرخ حجة، وعالم    (3)
بالحديث والتفسير واألدب، أصله من )سخا( وهي قرية بمصر، وصنف ةهاء 

 . 7/67هد(، انظر ترجمته في األعالم، الزركلي  902ماتي كتاب، توفي )
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 (6)وغيرهم. (5)في التدريب  (4)يوطي والس (3)في النخبة (2)وابن حجر
ووافق بعدض المحددثين رأي جمهدور المتكلمدين فدي تحديدده، فقدالوا عددد 
 (7)الشددددددهرة مددددددا ةاد علدددددددى ثالثددددددة فددددددأكثر، ومدددددددنهم الحددددددافظ ابددددددن كثيدددددددر

 (9)والبلقيني. (8)والزرقاني
ويبددو لددي أن المسدألة اصددطالحيه ال سدبيل فيهددا إلدى النددزاع واالسددتدالل 

 والترجيح.
ذا التوافدددددق بدددددين رأي بعدددددض المحددددددثين و رأي جمهدددددور المتكلمدددددين ولهددددد

أختار تعيين ما ةاد على الثالثة عددا للشهرة، ألن المتكلمدين هدم الدذين 
                                                                                                               

 .3/33انظر فتح المغيث    (1)
هد( حافظ  852بن علي بن محمد العسقالني ) ابن حجر: هو أحمد  (2)

اإلسالم في عصره كثرت مصنفاته وانتشرت وتهادتها   الملو  واألكابر، انظر 
 . 1/173ترجمته في األعالم، الزركلي 

 .30( وانظر شرح مال علي القاري على النخبة 29انظر لق  الدرر)  (3)
هد( إمام مؤرخ  911) هو عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي (4)

 .4/71مصنف، انظر ترجمته في األعالم، الزركلي  600أديب له نحو 
(،وأصول 6، وانظر فتح الملهم، شبير أحمد )2/183تدريب الراوي   (5)

، وحديث 233( وعلوم الحديث،صبحي الصالح364الحديث،محمد عجاج )
 41-40ومنهغ النقد، در نور الدين عتر 16اآلحاد، مال خاطر 

 (.160اختصار علوم الحديث مع شرحه الباعث، أحمد شاكر )  (6)

 .160اختصار علوم الحديث،مع شرح الشيخ أحمد شاكر   (7)
وانظر حديث اآلحاد، مال خاطر  41، 40شرح الزرقاني على البيقونيه  (8)
14. 

 .16، وانظر حديث اآلحاد، مال خاطر 389محاسن االصطالح   (9)
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تكلموا على الحجية واإلفادة من األخبار، وألن قسمة الخبر إلى متدواتر 
ومشدددهور قسدددمة عقليدددة، وقدددد ندددك غيدددر واحدددد مدددن المحددددثين علدددى أن 

 (1)ليسا من مباحث علم اإلسناد التواتر والشهرة
والحاصددل: أن المختددار فددي تعريدد  المحدددثين للخبددر المشددهور أندده:)ما 
 ةاد نقلته على ثالثة في جميع طبقات السند ما لم يبلغ درجة التواتر(. 

 العزيز: 
 الشتقاق هذا الوصف من العزة مفهومان: القوة، والقلة.

هدددو عزيدددز، أي قليدددل حتدددى ال يكددداد تقدددول: عدددز  فدددالن عدددز ه ِعدددز ا وِعدددز ة، ف
 (2)وتقول: عز  فالن ِعز ة وِعز ًا، أي صار قويًا  يوجد،

ووصددف الحددديث بددذلك يحتمددل المعنيددين معددًا، فهددو عزيددز بمعنددى قددوي، 
  (3)ألن متابعة راو  آلخر تكسب خبره قوه، وتزيل عنه الغرابة.

أر مدددن ووجدددود الحدددديث العزيدددز فدددي كتدددب السدددنة قليدددل ندددادر، ولهدددذا لدددم 
مثددددل الكتددددب المصددددنفة فددددي جمددددع األحاديددددث ًا خاصددددًا صددددنف فيدددده كتابدددد

 المتواترة واألحاديث المشتهرة على األلسنة. 
وقلمدددا يسدددتعمل غيدددر المحددددثين هدددذا الوصدددف للحدددديث، ألنددده ال يترتدددب 

 عليه أثر عند العلماء عامة.
وربمددا احتدداج المحدددثون إلددى رتبددة بددين المشددهور والغريددب فكددان وصددف 

العزة من اصطالحهم دون غيدرهم، أمدا المتكلمدون فدال واسدطة الحديث ب

                                                        

 .124، وقواعد التحديث، القاسمي 31على النخبة انظر شرح القاري  (1)
 .4/38مقايي  اللغة، ابن فارس )عزة(  (2)
 .32انظر شرح القاري على النخبة  (3)
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 عندهم بين المشهور والغريب. 
وتعريدد  العزيددز: مددا ال يرويدده أقددل مددن اثنددين عددن أثنددين فددي جميددع     

 (1)طبقات السند ما لم يبلغ حد الشهرة.
ويدددددخل فددددي التعريدددد  مددددا رواه الثالثددددة، ألن حددددد الشددددهرة مددددا ةاد علددددى 

 دون الحد.الثالثة، والثالثة 
ومددن المحدددثين مددن نددك علددى الثالثددة فددي وصددف الحددديث بالعزة.قددال 

روايتددده عدددن الشددديخ سدددمي  ابدددن كثير)فدددإلن اشدددتر  اثندددان أو ثالثدددة فدددي:
  (2)عزيزا(.
 الغريب 

قال الحافظ ابدن حجدر فدي تعريفده: هدو مدا ينفدرد بروايتده شدخك واحدد  
 (3)في أي موهللاع وقع التفرد به من السند.

وهدو أن المتكلمدين والمحددثين يدذكرون  بغدي التنبيده إليده.وها هنا أمر ين
في اصطالحهم )خبر الواحد( ال يريدون بده مدا تفدرد بده شدخك واحدد. 
بدل هددو اصددطالح فدي خبددر اآلحدداد. وحيثمددا يطلقدون )خبددر الواحددد( فددال 
يريدددددددون بدددددده الغريددددددب. و ذا تعرهللاددددددوا لمددددددا رواه شددددددخك واحددددددد ذكددددددروه 

 باصطالح الغريب ال غير.
على ذلك من المحدثين الحافظ ابدن حجدر. فقدال: )المشدهور وممن نبه 

وخبدر الواحدد فدي  والعزيز والغريب آحداد، ويقدال لكدل منهمدا خبدر واحدد،

                                                        

 .30انظر لق  الدرر  (1)
    160اختصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث    (2)

 32انظر لق  الدرر   (3)
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وفدددي االصددطالح مددا لدددم يجمددع شدددرو   اللغددة مددا يرويددده شددخك واحددد،
 (1)المتواتر(.

وممدن نبده علددى ذلدك مددن المتكلمدين البدداقالني فقال:)فدإلن قددال قائدل: مددا 
للخبر بأنه خبر واحد  قيل لده: أمدا حقيقدة هدذه اإلهللادافة معنى وصفكم 

فددي اللغددة فأندده خبددر، وأن الددراوي لدده واحددد فقدد ، ال اثنددان وال أكثددر مددن 
ذلدددك. غيدددر أن الفقهددداء و المتكلمدددين تواهللاددددعوا علدددى تسدددمية كدددل خبددددر 
ق ُصر عن إيجداب العلدم بأنده خبدر واحدد، وسدواء عنددهم أرواه الواحدد أو 

 (2)ى الواحد(.الجماعة التي تزيد عل

                                                        

 . 32انظر: لق  الدرر    (1)

 386التمهيد   (2)
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الفصاال األول: االحتجاااج بخباار اآلحاااد فااي الشااريعة 
 والعقيدة

 
 ة مباحثأربعوفيه 

 
المبحاث األول: احتجاااج األصااوليين بخبار اآلحاااد فااي 

 إثبات األحكام الشرعية.
 

المبحاث الثاااني: ماادى احتجااج المحاادثين بمااا خرجااوه 
 من أخبار اآلحاد في مسائل االعتقاد.

 
 تجاج المتكلمين بخبر اآلحاد.المبحث الثالث: اح

 
 المبحث الرابع:

المبحاااث الراباااع: تخاااريج مااانهج أهااال السااانة علاااى 
 مواقف السلف الصالح.
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 الفصل األول: االحتجاج بخبر اآلحاد في الشريعة والعقيدة
المبحااث األول: احتجاااج األصااوليين بخباار اآلحاااد فااي إثبااات األحكااام 

 .الشرعية
عددرء أصددول الفقدده أدخددل العديددد مددن إن اعتمدداد مددنهغ المتكلمددين فددي 

:)كدل (1)يقدول اإلمدام الشداطبي  المسائل الكالمية في ثنايا أصول الفقده.
مسددألة مرسددومة فددي أصددول الفقدده، ال يبنددى عليهددا فددروع فقهيدده أو آداب 
  (2)شرعية أو ال تكون عوًنا في ذلك فوهللاعها في أصول الفقه عارية(.

لمدا  واهللادحاً  يبدرة لندا مثداالً وموهللاوع خبر اآلحاد في كتب أصول الفقه 
سددددبق، فددددالكالم علدددددى القطددددع بصددددددق مسددددمون خبدددددر اآلحدددداد بدددددبعض 
الشددددرو  وفددددي بعددددض األحددددوال، وأثددددر ذلددددك علددددى حجيتدددده فددددي مسددددائل 
االعتقددددداد، كدددددل هدددددذه المسدددددائل أدخلهدددددا األصدددددوليون فدددددي أصدددددول الفقددددده 

. وهددي إلدددى أصددول الدددين أقدددرب منهددا إلددى أصدددول واسترسدداالً  اسددتطراداً 
األصددددددوليين ُيعنددددددون بالدددددددليل السددددددمعي مددددددن حيددددددث كيفيددددددة ألن  الفقدددددده.

 (3)االسدتدالل بده فدي إثبدات األحكددام الشدرعية المتعلقده بأفعدال المكلفددين 
 -كما سيأتي-لشرعي القطع بثبوته اواليشتر  في الدليل 

                                                        

الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي   (1)
هد( أصولي حافظ من أهل غرناطة، كان من أئمة المالكية، وله  790)

مصنفات كثيرة منها الموافقات في أصول الفقه واالعتصام، وغيرها انظر 
 . 1/71ترجمته في األعالم، الزركلي 

هد( تحقيق أحمد عبد الشافي  790طبي )االعتصام، آبو إسحاق الشا  (2)
 م.  1988 -بيروت-طبعة دار الكتب العلمية  1/42-43

 طبعة دار الفكر العربي.  8انظر أصول الفقه، محمد أبو ةهرة   (3)
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أما الدليل السمعي من حيث إفادته القطدع بصددق مسدمونه، وأثدر ذلدك 
و علددم أصددول الدددين، ألن علددى حجيتدده فددي العقائددد فهددو مددن اختصددا

حجيتددده فدددي إثبدددات األحكدددام الشدددرعية ثابتدددة مدددن غيدددر حاجدددة إلدددى قطدددع 
 صدق مسمونه. ب

ويشدير إلددى ذلددك االختصدداو إمددام الحددرمين مددن المتكلمددين فيقددول فددي  
اإلرشدداد إلددى قواطددع األدلددة فددي أصددول االعتقاد :)ينقسددم الخبددر انقسددامًا 

المخبر عنددده، ومنددده مدددا غرهللادددنا، فمنددده مدددا ال يترتدددب عليددده العلدددم بددد هدددو
بدره فهدو الخبدر  يترتب عليه العلم بالمخبر عنه. فأما ما ُيْعِقدب علمدًا بمخ 

 (1)المتواتر.... وأما خبر اآلحاد فال يفيد العلم بنفسه(
والحاصددل أندده  البددد مددن التعريدد  بمددد  احتجدداج األصددوليين بخبددر    

و طدار  هم الواسدعة.اتاآلحاد في إطدار اختصاصدهم ال فدي سداحة إطالقد
اختصدداو األصددوليين فددي خبددر اآلحدداد هددو الكددالم علددى مددد  حجيتدده 
فددي إثبددات األحكددام الشددرعية المتعلقددة بأفعددال المكلفددين. وهددو المددراد مددن 
عبددارة المتقدددمين: وجددوب التعبددد بخبددر اآلحدداد فددي الفددروع. أو: وجددوب 

 العمل بمقتسى خبر اآلحاد. 
لددى أن خبددر العدددل وقددد اتفددق جمدداهير المسددلمين مددن الطوائددف كلهددا ع

الواحدددد حجدددة   نيددددة يجدددب العمددددل بمقتسددداه. واتفقددددوا علدددى أن وجددددوب 
ة العمددل بدده، ال يوجبدده وال  العمددل بدده عرفندداه بأدلددة الشددرع، والعقددل يجددوِّ

 .يحيله
لذاتدده، وال تتولددد مندده  ووجدده تجددويز العقددل: أن العمددل بدده لددي  مسددتحيالً 

                                                        

(1)  412 ،114 
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 (1)اة.مفسدة، وال يستقل العقل بإليجابه فلم يبق إال الجو 
قدددال اآلمددددي: )ودليدددل جدددواةه عقددداًل أندددا لدددو فرهللادددنا ورود الشدددرع بالتعبدددد 
بالعمددل بخبدددر الواحدددد إذا غلدددب علدددى الظدددن صددددقه لدددم يلدددزم عنددده لذاتددده 
محددال فددي العقددل، وال معنددى للجددائز العقلددي سددو  ذلددك وغايددة مددا يقدددر 

. وذلك ال يمنع مدن التعبدد بده، أو مخطااً ًا في اتباعه احتمال كونه كاذب
بدليل اتفاقنا على التعبد بقول المفتدي، والعمل بقول الشداهد مدع احتمدال 

 (2)الكذب والخطدأ على المفتي والشاهد(
وقد استدل بعض األصوليين بدليل العقل على وجوب العمل بده ومدنهم 

  (3)أبو الحسين البصري.
أن االسددتدالل بددده منقددول فددي روايدددة عددن اإلمدددام  (4)وذكددر أبددو الخطددداب

                                                        

، 2/583، شرح اللمع، الشيراةي  249انظر إحكام الفصول، الباجي   (1)
ول إلى األصول، ابن برهان ، الوص155-1/146المستصفى، الغزالي 

،وروهللاة النا ر، ابن قدامه 633 /2، وميزان األصول، السمرقندي2/156
، 285واإلحكام، اآلمدي   / 278-268 /1بشرحها نزهة الخاطر، ابن بدران  

وجمع  237والمسودة، آل تيميه  371-2/370وكشف األسرار، البخاري 
 2/97وشرح البدخشي  159-2/158الجوامع، ابن السبكي مع حاشية العطار 

 . 2/131وفواتح الرحموت، األنصاري   

 .285اإلحكام    /  (2)
 .2/570المعتمد      (3)
هد( شيخ الحنابلة في  510أبو الخطاب محمد بن أحمد الكلوذاني )  (4)

عصره، صاحب التصاني ، كان إمامًا عالمة ورعًا صالحًا وافر العقل غزير 
 . 2/396لعبر، الذهبي العلم، انظر ترجمته في ا
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 (1)أحمد.
 (4)والزركشددددددددي  (3)فددددددددي المحصددددددددول. (2)واسددددددددتدل بدددددددده الفخددددددددر الددددددددراةي 

 (2)وغيرهم. (1)في المسل م  (5)والبزدوي 
                                                        

 241. واإلمام أحمد: هوأبوعبد هللا أحمد بن حنبل )3/44انظر التمهيد   (1)
ًً في الحديث و مامًا في الفقه و مامًا في  هد( أحد األئمة األربعة وكان إمامُا
السنة و مامًا في الورع والزهد، سافر في طلب العلم أسفارًا كثيرة إلى الكوفة 

دينة واليمن والشام والمغرب وخراسان وغيرها، انظر ترجمته والبصرة ومكة والم
 . 1/192، واألعالم الزركلي 1/347في العبر 

هو محمد بن عمر بن الحسين القرشي الراةي مولدًا، إمام عصره في    (2)
العلوم العقلية، وأحد األئمة في العلوم الشرعية، وصنف في كل علم تصاني  

هب األشعري، وكان يمشي في خدمته نحو ثالثمائة مشهورة، وله مكانة في المذ
تلميذ، وكان صاحب ثروة ونعمة ومماليك، ومع ذلك كان ذا باع طويل في 

، وطبقات 3/142الوعظ وصاحب حال ووجد، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 
 . 7/203، واألعالم الزركلي 2/123الشاف ية اإلسنوي 

 . 2/570المحصول   (3)

، تحقيق عبد القادر العاني وعمر 4/260محي  في أصول الفقه، البحر ال  (4)
الكويت  -سليمان األشقر ومراجعة عبد الستار أبو غدة، طبعة وةارة األوقاف 

 م. 1988 -
( تركي األصل، 794والزركشي هو: محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي ) 

اني  كثيرة منها مصري المولد والوفاة، عالم بفقه الشاف ية واألصول، له تص
البحر المحي  في أصول الفقه و )اإلجابة إليراد ما استدركه عائشة رهللاي هللا 

 . 6/286عنها عن الصحابة(، انظر ترجمته في األعالم، الزركلي 

هو محب هللا بن عبد الشكور والبزدوي الهندي الحنفي، ولي القساء في   (5)
صدارة ممالك الهند، ولم يلبث أن )لكهنو، وجيدرآباد( في بالد الهند د ثم ولي 
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ووجدده اسددتداللهم بالعقددل علددى إيجدداب العمددل بدده أن خبددر العدددل الواحددد 
 يقتسي دفع هللارر مظنون. والعمل بمثله واجب بحكم العقل.

بوجددوب فددإلذا أخبددر العدددل عددن مسددرة فددي أكددل شدد  معددين حكددم العقددل  
 االمتناع عنه.

وكدددذا إذا أقدددام تحدددت جددددار أخبدددر عنددده العددددل أنددده متصددددع يوشدددك أن  
  (3)ينقض، فالعقل يأمره بالقيام.

ويبدو لي أن رأي الجمهور في حكم العقل على المسدألة أدق وأصدوب، 
ألن غايدددة مدددا يدددددل عليددده الددددليل السددددابق النددددب واألخدددذ بدددداألحو ، وال 

 (4)ينتهي إلى حد الوجوب.
واء أدل العقددددل علددددى وجوبدددده أم دل علددددى جددددواةه فددددإلن المعتمددددد فددددي وسدددد

إيجابددده علدددى دليدددل الشدددرع مدددن الكتددداب والسدددنة واإلجمددداع، كمدددا سددديأتي 
 قريبا.
وقد نسب األصوليون المخالفة في وجدوب العمدل بخبدر اآلحداد إلدى     

                                                                                                               

 . 6،169هد( انظر ترجمته في األعالم، الزركلي  482توفي )

 .2/132انظر مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت  (1)
 -وأصول احمد، د 49انظر المراجع السابقة و رشاد الفحول، الشوكاني   (2)

 263-260عبد هللا تركي

 2/164والوصول ابن برهان  1/147انظر المستصفى، الغزالي   (3)
 558-557 /2والمحصول   

والوصول، ابن  285. اإلحكام، اآلمدي   /2/157انظر حاشية العطار   (4)
 2/157برهان  
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وابددددن  (1)فددددريقين فريددددق يمنددددع العمددددل بدددده بدددددليل العقددددل. وهددددم  الجبددددائي 
  (2)علية.
وابدددن داود مدددن  (3)يدددق يمندددع العمدددل بددده بأدلدددة الشدددرع وهدددم القاشددداني وفر 

 (6)وغيره من الشيعة. (5)والسيد المرتسى (4)الظاهرية 
وسأذكر من أدلة الجمهور مدا تقدوم بده الحجدة إليجداب العمدل بمقتسدى 

                                                        

هد( شيخ  303هو محمد بن عبد الوهاب، أبو علي الجبائي البصري )  (1)
يهجر المعتزلة في عصره، وكان اإلمام األشعري أحد تالمذته قبل أن يخالفه و 

، واألعالم، الزركلي 1/445مذهب المعتزلة، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 
7/136 . 

هد( و )علية( اسم والدته، وهو  193هو إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم )  (2)
ل م في رواية الحديث، وينسب إليه بعض آراء المعتزلة، انظر ترجمته في  إمام ع 

 . 219-1/218عتدال ، وميزان اال1/241العبر، الذهبي 

القاشاني: هو محمد بن إسحاق كان على مذهب داود الظاهري، إال أنه   (3)
خالفه في مسائل كثيرة ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، انظر طبقات الشاف ية، 

 . 2/170الشيراةي، نقاًل عن شرح اللمع الشيراةي 

ام الذي ينسب هد( والده داود اإلم 297هو محمد بن داود علي بن خلف )  (4)
، واألعالم، 1/433إليه المذهب الظاهري،انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

 . 6/355الزركلي 

هد( شيخ الشيعة في  436هو علي بن الحسين أبو القاسم المرتسى )  (5)
عصره بالعراق، كان إمامًا بالتشيع والكالم والشعر، أخذ عن الشيخ المفيد، 

 . 5/89األعالم، الزركلي ، و 2/273انظر العبر، الذهبي 

وفواتح الرحموت، األنصاري  561-2/558انظر، المحصول، الراةي   (6)
 .49و رشاد الفحول الشوكاني 2/131
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خبر العدل الواحد، ثم أذكدر أقدو  ُشدب ه كدل مدن الفدريقين المخدالفين ومدا 
 يكفي إلبطالها.

وم به الحجة إليجاب العمدل بمقتسدى خبدر اآلحداد، مدن الكتداب ما تق
 والسنة واإلجماع:

 أواًل: من أدلة الكتاب: 
قولدده تعددالى: )فلددوال نفددر مددن كددل فرقددة مددنهم طائفددة ليتفقهددوا فددي الددددين 

  (1)ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون(.
، وقدد أوجدب هللا عدز والطائفة من الفرقة عدد يسير ال يبلغ مبلغ التدواتر

فلدددو لدددم يجدددب األخدددذ بددده لخدددال  وجدددل اإلندددذار علدددى هدددذا العددددد اليسدددير،
 (2)اإلنذار عن الفائدة.
 ومن السنة: 

مدا أخرجده الشددافعي فدي الرسددالة بسدنده عدن عبيددد هللا بدن أبددي رافدع عددن 
علدى ًا أبيه قال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم: )ال ألفدين أحددكم متكاد

األمدر مدن أمدري ممدا نهيدت عنده أو أمدرت بده، فيقدول: ال أريكته، يأتيده 
 (3)ندري، ما وجدنا في كتاب هللا اتبعناه(

                                                        

            122سورة التوبة   (1)

-3/75والفصول،الجصاو 2/588انظر شرح اللمع، الشيراةي    (2)
، ابن والوصول 46والتمهيد،أبو الخطاب  / 1/152والمستصفى 81
،وفواتح الرحموت، األنصاري 552-508.والمحصول الراةي 2/165برهان

 .1/468وأصول الفقه، الزحيلي    49.و رشاد الفحول الشوكاني 2/134
، 6/4604، والحديث أخرجه اإلمام أبو داود في كتاب السنة 403-404  (3)

حاشية ، ترقيم محمد محيي الدين عبد الحميد. وانظر تخريجه موسعا في 4605
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ثدددم قددددال اإلمددددام الشددددافعي: )وفددددي هدددذا تثبيددددت الخبددددر عددددن رسددددول هللا،  
  (1)و عالمهم أنه الةم لهم، و ن لم يجدوا له نك حكم في كتاب هللا(.

رأتدده وهددو صددائم، وأخددرج بسددنده عددن عطدداء بددن يسددار )أن رجددال قبددل ام
فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأتده تسدأل عدن ذلدك، فددخلت علدى 
أم سدددلمة أم المددددؤمنين فأخبرتهددددا، فقالدددت أم سددددلمة: إن رسددددول هللا يقبددددل 
وهو صائم، فرجعدت المدرأة إلدى ةوجهدا فأخبرتده، فدزاده ذلدك شدرا، وقدال: 

إلددى أم  لسددنا مثددل رسددول هللا، يحددل هللا لرسددوله مددا شدداء، فرجعددت المددرأة 
سلمة، فوجدت رسدول هللا عنددها، فقدال رسدول هللا: مدا بدال هدذه المدرأة   
فأخبرته أم سلمة. فقال: أال أخبرتيها أندي أفعدل ذلدك   فقالدت أم سدلمة: 
قد أخبرتها، فذهبت إلى ةوجها فأخبرتده فدزاده ذلدك شدرا، فغسدب رسدول 

 (2)هللا، ثم قال: وهللا إني ألتقاكم ل وألعلمكم بحدوده(.
قددال الشدددافعي: )فددي ذكدددر قدددول النبددي صدددلى هللا عليدده وسدددلم )أال اخبدددر 
تيهدددا أندددي أفعدددل ذلدددك( داللدددة علدددى أن خبدددر أم سدددلمة عنددده ممدددا يجدددوة 
قبولدده، ألندده ال يأمرهددا بدددأن تخبددر عددن النبددي إال وفدددي خبرهددا مددا تكدددون 

 (3)الحجة لمن أخبرته(
                                                                                                               

 من الرسالة، اإلمام الشافعي.  90و

 .404الرسالة   (1)
،وانظر تعليق أحمد شاكر في الحاشية لوصل 405الرسالة،الشافعي  (2)

الحديث.والحديث أخرجه اإلمام مالك في الموطأ،انظر تنوير الحوالك على 
طبعة دار الندوة 1/274هد(911موطأ مالك،جالل الدين عبد الرحمن السيوطي)

 ت.بيرو 

 . 406الرسالة   (3)
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وأخددددرج بسددددنده عددددن ابددددن عمددددر قددددال: )بينمددددا الندددداس بقبدددداء فددددي صددددالة 
الصبح، إذ أتاهم آت فقال: إن رسول هللا قد أندزل عليده قدرآن، وقدد أمدر 
أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلدى الشدام فاسدتداروا إلدى 

 (1) .الك بة(
قددال الشددافعي: )وأهددل قبددداء أهددل سددابقة مددن األنصدددار وفقدده، وقددد كدددانوا 

يددعوا فدرء هللا على قبلة فرء هللا عليهم استقبالها، ولم يكدن لهدم أن 
 (2)في القبلة إال بما تقوم عليهم الحجة(.

ويسدددتدل فدددي المسدددألة أيسدددًا بمدددا تدددواتر مدددن إنفددداذ رسدددول هللا صدددلى هللا 
عليدده وسددلم قسدداته ورسددله وسددعاته إلددى األطددراف وهددم آحدداد ال يرسددلهم 

 إال لقبض الصدقات وتبليغ أحكام الشرع. 
سدوال إلدى اثندي عشدر قال الشافعي: )وبعث في دهر واحدد اثندي عشدر ر 

ملكددا يددددعوهم إلددى اإلسدددالم ولدددم يبعددثهم إال إلدددى مدددن قددد بلغتددده الددددعوة، 
 (3)وقامت عليه الحجة فيها...(

                                                        

ترقيم  32/403والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصالة  406نفسه   (1)
 محمد فؤاد عبد الباقي.

 408-406انظر الرسالة    (2)

، وانظر بعض من استدل به من األصوليين في 418الرسالة، الشافعي   (3)
الثبوت، ، مسلم 589-2/588شرح اللمع، الشيراةي  3/82الفصول، الجصاو 

. 1/151المستصفى الغزالي  2/134ابن عبد الشكور  بشرح األنصاري 
، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع  526-2/525المحصول، الراةي 

. شرح اإليجي على مختصر المنتهى البن الحاجب، القاهللاي عبد 2/158
هد،  1307طبعة األستانه  148-147هد(  756الرحمن بن أحد اإليجي )
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وقددددد أطددددال األصددددوليون فددددي وجددددوه االسددددتدالل بكددددل دليددددل مددددن األدلددددة 
السددابقة، وذكددروا االعتراهللاددات التددي أوردهدددا المخددالفون علددى كددل دليدددل 

لعرء ذلك كله وتحريره، ألن األدلدة فدي  نها، وال يتسع المقامعوأجابوا 
هددذه المسددألة كثيددرة ومتنوعددة، واالسددتدالل بمجمددوع هددذه األدلددة ال بدددليل 

 واحد منها. 
 اإلجماع:

أ هر ما يستدل بده إليجداب العمدل بخبدر الواحدد هدو إجمداع الصدحابة  
 على إيجاب العمل به. 

صددر، وهددذه فقددد نقددل عددنهم العمددل بخبددر العدددل الواحددد فددي وقددائع ال تنح
الوقائع و ن كانت آحادًا فدي أفرادهدا ال تفيدد القطدع والجدزم فدي المسدألة، 
إال أنهددا بمجموعهددا تدددل علددى قدددر مشددتر  بينهددا وهددو عمددل الصددحابة 
بخبددر الواحدددد، فتددددل بمجموعهددا علدددى هدددذا القدددر المشدددتر  علدددى سدددبيل 

كددرم حدداتم  القطددع والجددزم فددي المسددألة، كمددا دلددت الوقددائع المرويددة عددن
ى كرمدددده علددددى سددددبيل القطددددع والجددددزم، و ن كانددددت كددددل واقعددددة عنددددد علدددد

 (1)انفرادها ال تفيد إال الظن.
قددددال اآلمدددددي: واألقددددرب فددددي هددددذه المسددددألة إنمددددا هددددو التمسددددك بإلجمدددداع 
الصدحابة، ويددل علدى ذلددك مدا نقدل عدن الصددحابة مدن الوقدائع المختلفددة 
وب الخارجة عدن العدد والحصدر المتفقدة علدى العمدل بخبدر الواحدد، ووجد

                                                                                                               

 .1/468لفقه، الزحيلي  أصول ا
 وانظر مراجع الفقرة السابقة.  2/4انظر شرح التلويح، التفتاةاني   (1)
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 (1)العمل به(.
 وقد ذكر الشافعي عددا من هذه الوقائع منها: 

مددا أخرجدده بسددنده عددن سددعيد بددن المسدديب: )أن عمددر بددن الخطدداب كددان 
يقددول: الديددة للعاقلددة، وال تددرم المددرأة مددن ديددة ةوجهددا شددياا حتددى أخبددره 
السددددحا  بددددن سددددفيان أن رسددددول هللا كتددددب إليدددده أن يددددورم امددددرأة أشدددديم 

  (2)إليه عمر(. السبي من ديته، فرجع
وأخدددرج بسدددنده عدددن محمدددد البددداقر )أن عمدددر ذكدددر المجدددوس، فقدددال: مدددا 
أدري كيد  أصدنع فدي أمددرهم   فقدال لده عبدد الددرحمن بدن عدوف: أشددهد 

  (3)لسمعت رسول هللا يقول: ُسنوا بهم سنة أهل الكتاب.(.
الددة أندده قددال: )ولددم يكددن عمددر أخددذ الجزيددة، حتددى أخبددره   وأخددرج عددن ب ج 

ر(.عبد الرحمن   (4)بن عوف أن النبي أخذها من مجوس ه ج 
وبعد الشافعي حشدر األصدوليون طائفدة مدن األخبدار عدن الصدحابة     

وجمددع الدددكتور محمددد عبددد هللا  (5)فددي إثبددات العمددل بخبددر العدددل الواحددد

                                                        

 . 2/297اإلحكام     (1)

 -طبعة دار الشعب  6/77، وانظر األم، له 426الرسالة، الشافعي   (2)
م، والحديث أخرجه اإلمام أبو داود في كتاب الفرائض  1968القاهره. 

 من الرسالة.  426يجه موسعا في حاشية ،وانظر تخر 17/2927

وانظر تعليق أحمد شاكر على ما يظهر من انقطاع  430الرسالة،   (3)
 الحديث.

 86-3/85الفصول، وانظر نحوه في الجصاو  431-430الرسالة   (4)

، المستصفى، الغزالي 594-2/590انظر شرح اللمع، الشيراةي    (5)
-297 /1اإلحكام، اآلمدي 169-2/168، الوصول، ابن برهان 1/184
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عويسدددددة طائفدددددة منهدددددا فدددددي بحدددددث بعندددددوان احتجددددداج الصدددددحابة بخبدددددر 
  (1)الواحد

 من األصوليين  ومن األخبار التي ذكرها الشيراةي 
عددن ابددن عمددر أندده رجددع إلددى قددول رافددع بددن خددديغ فددي تددر  المخددابرة، 
وقددال: كندددا نخدددابر أربعدددين سدددنة وال نددر  بدددذلك بأسدددا حتدددى أخبرندددا بدددذلك 
 (2)رافددع بددن خددديغ أن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم نهددى عددن المخددابرة 

  .(3)فتركناه 
مجمدددع عليددده  قدددال الراةي:)العمدددل بخبدددر الواحدددد الدددذي ال يقطدددع بصدددحته

بدين الصددحابة، فيكدون العمددل بده حقددًا، و نمددا قلندا: إندده مجمدع عليدده بددين 
الصددحابة ألن بعددض الصدددحابة عمددل بددالخبر الدددذي ال يقطددع بصدددحته، 
ولدددم ينقدددل عدددن أحدددد مدددنهم إنكدددار علدددى فاعلددده، وذلدددك يقتسدددي حصدددول 

 (4)اإلجماع(
                                                                                                               

، فواتح الرحموت، 4/259،البحر المحي ، الزركشي299
 .1/464وأصول الفقه الزحيلي 2/132األنصاري 

 . 87-67العدد األول  13هللامن مجلة الجامعة األردنية المجلد   (1)

المخابرة: المزارعة على نصيب معين من المحصول كالربع والثمن    (2)
ية في غريب الحديث، أبو السعادات المبار  بن محمد بن وغيرهما، انظر النها
، 20/7هد( تحقيق  اهر أحمد الزاوي ومحمد الظباحي  606األيثر الجزري )
 م  1965بيروت -طبعة دار الكتب 

والحديث أخرجه اإلمام مسلم في كتاب  2/593انظر شرح اللمع    (3)
 السابق وانظر تخريجه موسعًا في حاشية المصدر16/1536البيوع

 . 527 /2المحصول    (4)
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ونقددل الددراةي شددبهة أثارهددا بعددض الددروافض فددي دليددل اإلجمدداع، إذ     
قددالوا: مددن الصددحابة مددن رد خبددر الواحددد. فددرد عمددر خبددر أبددي موسددى 

 األشعري في االستاذان:
أخددرج اإلمددام مسددلم بسددنده عددن أبددي سددعيد الخدددري رهللاددي هللا عندده أندده 
قال: وكنت جالسًا بالمدينة في مجلد  األنصدار فأتاندا أبدو موسدى فزعدًا 

ه. فأتيددت أو مددذعورًا، قلنددا مددا شددأنك   قددال: إن عمددر أرسددل إلددي أن آتيدد
بابه، فسلمت ثالثا، فلدم يدرد علدي، فرجعدت، فقدال: مدا منعدك أن تأتيندا  
فقلددت إنددي أتيتددك فسددلمت علددى بابددك ثالثددا فلددم تددرد علددي فرجعددت، وقددد 
قدددال رسدددول هللا: إذا اسدددتأذن أحددددكم ثالثدددا فلدددم يدددؤذن لددده فليرجدددع، فقدددال 
معده عمر: أقم عليه البينه، و ال ألوجعتك، فقال أبي بن كعب: ال يقوم 

قلدت: أندا أصدغر القدوم. قدال: فاذهدب  إال أصغر القوم، فقال أبو سدعيد:
 (1)به.

وتوقددف أبددو بكددر فددي حددديث المغيددرة بددن شدد بة فددي ميددرام الجدددة، حتددى 
شهد له محمد بن سلمة فأخذ به. أخرج اإلمام مالك بسنده عدن قبيصدة 
 بن ذؤيب أنه قال:)جاءت الجددة إلدى أبدي بكدر تسدأله ميراثهدا. فقدال لهدا
أبو بكر ما لك في كتاب هللا شيء، ومدا علمدت لدك فدي سدنة رسدول هللا 

فسدددأل النددداس  فدددارجعي حتددى أسدددأل الندداس، صددلى هللا عليددده وسددلم شدددياا
فقددال المغيددرة بددن ش ية:حسددرت الرسددول صددلى هللا عليدده وسددلم أعطاهددا 

                                                        

والحديث أخرجه البخاري في كتاب االستاذان  553 /1/2المحصول   (1)
وأبو داود في كتاب األدب  7/2153، ومسلم في كتاب اآلداب 13/6245

138/5180-5184 . 
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فقام محمد بدن سدلمة األنصداري  السدس فقال أبو بكر:هل معك غير  
  (1).فأنفذه لها أبو بكر الصديق( مغيرة.فقال مثل ما قال ال

وصددح أنهددم توقفددوا فددي عدددد مددن األخبددار غيددر هددذه جمعهددا األصددوليون 
 وأطالوا في الجواب عنها: 

يقددول الغزالددي: )الددذي رويندداه قدداطع فددي عملهددم، ومددا ذكددر مددن األخبددار 
التددددي ردوهددددا ف سددددباب عارهللاددددة تقتسددددي الددددرد، وال تدددددل علددددى بطددددالن 

االسددددتدالل بددددبعض نصددددوو القددددرآن، وتددددركهم  األصددددل، كمددددا أن ردهددددم
  (2)بعض أنواع القياس ال يدل على بطالن األصل(

ومدددن تلدددك األسدددباب المحتملدددة: الشدددك بتمدددام هللادددب  الدددراوي، أو العمدددل 
بخبدر معددارء أقدو  مندده، أو الرمبدة فددي ةيدادة التثبددت، وغيدر ذلددك مددن 

  (3)األسباب المحتملة.

                                                        

الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، جالل الدين عبد   (1)
طبعة دار  إحياء  الكتب العربية  2/54هد(  911) الرحمن بن أحمد السيوطي

 مصر لم يذكر سنة الطبع.  -

 1/153المستصفى بتصرف يسير      (2)

انظر لإلستزاده في األخبار التي توقف الصحابة فيها وفي أسباب توقفهم:   (3)
المحصول،  2/169الوصول، ابن برهان  599-2/596شرح اللمع الشيراةي 

، كشف األسرار، 2/299اإلحكام، اآلمدي 554-553، 549-1/2/543الراةي 
نزهة الخاطر، عبد القادر بن مصطفى بن بدران، وهو شرح 2/374البخاري 

 620كتاب روهللاة النا ر نخبة المنا ر، عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي )
لم يذكر سنة الطبع. فواتح  -بيروت  -طبعة دار الكتب العلمية  1/267هد( 

، بحث احتجاج 49إرشاد الفحول، الشوكاني  2/133األنصاري  الرحموت،
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 ال تدل على عدم حجية خبراآلحادوهذه األخبار التي توقفوا في قبولها 
قددال األنصدداري:)أال تددر  أنهددم عملددوا بهددا بعددد انسددمام راو  واحددد، وهددو 

 (1)بعد االنسمام من خبر اآلحاد(
 وفي ختام أدلة المثبتين نذكر ما ختم به اإلمام الشافعي إذ قال: 

)ولو جاة ألحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمدع المسدلمون 
ثا علدى تثبيددت خبدر الواحددد واالنتهداء إليدده، بأنده لددم يعلدم مددن قدديما وحدددي

فقهاء المسلمين أحد إال وقد ثبته، جاة في القول ولكن أقدول: لدم أحفدظ 
عددن فقهدداء المسددلمين أنهددم اختلفددوا فددي تثبيددت خبددر الواحددد بمددا وهللاددعت 

 (2)من أن ذلك موجود عند كلهم(.

 الرد على شبه المخالفين

ات حجيددددة خبددددر العدددددل الواحددددد فددددي إثبددددات بعددددد الوصددددول إلددددى إثبدددد    
األحكام الشرعية آن األوان لذكر أقو  شبه المخالفين مدن الفدريقين ومدا 

 يكفي في الجواب عنها. 
 استدل الفريق األول بدليل العقل على منع حجيته بأدلة أقواها. 

أن التكالي  مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسدد، فلدو وجدب عليندا 
حتمل الصدق والكذب ربما وقعنا في مفسددة محسدة عندد العمل بخبر ي

فُيسدددف ك بددده دم بغيدددر حدددق أو ُيْسدددت حل بددده بسدددع محدددرم.  كدددذب المخبدددر،  

                                                                                                               

 .87-78الصحابة بخبر الواحد، عويسة  
 . 2/131فواتح الرحموت    (1)

 458الرسالة   (2)
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  (1)وهذا األمر خالف وهللاع الشرائع.
 ويقال في الجواب: 

هددذه الشددبهة مبنيددة علددى قاعدددة التحسددين والتقبدديح العقليددين، ومقتسدداها 
قبحهددددا، والشدددرع ال يددددرد بمددددا أن العقدددل يسددددتقل بدددإلدرا  حسددددن األشدددياء و 

 يستقبحه العقل.
 واستقبحوا أن يحيل الشارع المكلفين على ما يجوة كذبه. 

وهددددذه القاعدددددة فيهددددا نظددددر، ألن األفعددددال ال ت ْحسددددن وال ت ْقددددبح إال بددددأمر 
الشارع، ونهيه، ولي  لها في ذاتها وال ألمدر خدارج عنهدا صدفة تكتسدب 

بددأمر حكدددم العقددل بحسدددنه و ذا بهددا الحسددن أو القدددبح، فددإلذا أمدددر الشددارع 
 (2)نهى عن فعل حكم بقبحه.

وفي مسألتنا دل دليل الشرع على وجوب العمل بخبدر العددل الواحدد إذا 
كددان صددددقه مغلبددا غيدددر مقطددوع بددده، فدددل إيجددداب الشددرع علدددى حسدددنه، 

 وعلى أن المصلحة في االمتثال ألمر الشرع. 
لدف، وقد ثبت باتفاق  أن الشارع قد يعل ق الحكدم الشدر  عي علدى  دن المك 

كالمتحري للقبلة يجب عليه أن يتوجه إلى الجهة التدي يغلدب علدى  نده 
أنهددددا جهددددة القبلددددة، سددددواء أأصدددداب القبلددددة أم أخطأهددددا، حتددددى أن اإلمددددام 
الشافعي قال في أربعة اجتهدوا في طلب القبلة واختلفدوا فدي اجتهدادهم: 

                                                        

-2/600، وانظر شرح اللمع،الشيراةي 285اإلحكام، اآلمدي   /   (1)
 44-3/38، التمهيد، أبو الخطاب   1/164المستصفى، الغزالي 601
فواتح الرحموت،  558، المحصول، الراةي   /2/162صول، ابن برهان   الو 

 .2/131األنصاري  
 .23. وأصول الفقه، الخسري بك 61-1/56انظر المستصفى، الغزالي  (2)
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ألدددم باالجتهددداد )لددم يسدددع واحدددا مدددنهم أن يتبددع اجتهددداد صدداحبه، و ن رآه 
  (1). ويصلي كل واحد منهم على جهته التي رأ  القبلة فيها(..منه.

وكذا القاهللاي عليه الحكم بما يوافق الشهادة إذا غلب على  نده صددق 
  (2)الشهود وال يشتر  عليه القطع بصدق الشهود.

فال يستبعد العقل أن يجعل الشارع  ننا الغالدب بصددق المخبدر عالمدة 
 مل بمقتسى خبرهعلى وجوب الع

 أما المانعون بدليل الشرع:
فقددد اسددتدلوا بأدلددة أقواهددا. أن هللا عددز وجددل ذم إتبدداع الظددن فددي القدددرآن 

 الكريم.
وقدددال تعدددالى  (3)قدددال تعدددالى )إن يتبعدددون إال الظدددن ومدددا تهدددو  األنفددد (

وقددال  (4)()ومددا يتبددع أكثددرهم إال  نددًا إن الظددن ال يغنددي مددن الحددق شدديااً 
لدددذين آمندددوا اجتنبدددوا كثيدددرًا مدددن الظدددن إن بعدددض الظدددن تعدددالى )يدددا أيهدددا ا

  (6). وقال تعالى: )وال تقف ما لي  لك به علم((5)إثم(

                                                        

وانظر المسألة في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن  1/81األم    (1)
الطبعة الرابعة دار  1/112هد(  595أحمد بن محمد )ابن رشد(القرطبي )

 م. 1979المعرفة  بيروت

انظر هذه المسألة في حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء،  الشاشي   (2)
 .144-8/143هد(  507القفال )

 ( من سورة النجم. 23اآلية )  (3)

 ( من سورة يون .36اآلية )  (4)

 .12سورة الحجرات  اآلية   (5)
 .36سورة اإلسراء اآلية   (6)
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قدددالوا:إن إيجددداب العمدددل بخبدددر العددددل الواحدددد مدددع كونددده محدددتماًل الكدددذب 
 (1)لما لي  لنا به علم فوي للظن وق إتباعي 
 ويكفي في الجواب أن نحرر معنى الظن في اآليات الكريمات. 
ا الظن في اللغة: فهو التردد الراجح بين طرفي االعتقداد، تدرددًا غيدر أم

  (2)جاةم.
قددال الراغددب:)الظن اسددم لمددا يحصددل عددن أمددارة، ومتددى قويددت أدت إلددى 
العلددم ومتددى هللاددعفت جددددا لددم يتجدداوة حددد الدددوهم، فقولدده تعددالى:  الدددذين 

وقولده من العلم اليقدين.  (3)يظنون أنهم مالقوا ربهم وأنهم إليه راجعون  
تعالى:  و ن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منده مدا لهدم بده مدن علدم 

حيددددث أثبددددت فيدددده الظددددن مددددع إثبددددات الشددددك ونفددددي  (4)إال اتبدددداع الظددددن .
المددراد  (5)العلددم... وقولدده تعددالى:  إن الظددن ال يغنددي مددن الحددق شددياا   

  (6)به األوهام الناشاه من غير دليل صحيح(.
الدددذي تفيدددده أخبدددار اآلحددداد إنمدددا هدددو القدددوي قدددال شدددبير أحمدددد: )والظدددن 

الدددراجح المقددددارب لليقددددين، ال السدددد ي  المرجددددوح الددددذي ال يتجدددداوة حددددد 
التددددوهم، وهددددو نددددوع مددددن العلددددم يدددددور عليدددده كثيددددر مددددن األحكددددام الدينيددددة 

                                                        

 .1/147والمستصفى، الغزالي   285انظر اإلحكام، اآلمدي   /   (1)
 .245 /4انظر القاموس المحي ، الفيروةآبادي ) ن(   (2)
 ( من سورة البقرة.46اآلية )  (3)

 ( من سورة النساء.157اآلية )  (4)

 ( من سورة يون .36اآلية )  (5)

سين بن محمد )الراغب( ) ن( المفردات في غريب القرآن،  أبو القاسم الح  (6)
317. 
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والمعددامالت الدنيوية...وحيناددذ فالمتعبددد بأخبددار اآلحدداد إنمددا يقفددو مددا لدده 
  (1)لمذموم في ش .(ولي  هذا من إتباع الظن ا به علم،

وحتى لو سلمنا بأن المراد من الظن فدي اآليدات الكريمدات يشدمل الظدن 
الحاصل بأخبار اآلحاد، فإلنه ال يصدح االحتجداج بمفداهيم اآليدات علدى 
العدداملين بخبددر اآلحدداد، ألن وجددوب العمددل بهددا ثابددت بدددليل قدداطع فددال 

 جهالة فيه وال  ن.
نفي قبول خبدر الواحدد، وذلدك قال الجصاو:)لي  في هذه اآليات ما ي

أن الحكددم بقبددول خبددر الواحددد عندددنا حكددم بعلددم... ألن الدددالئل الموجبددة 
للحكددم بدده قددد أوقعددت لنددا العلددم بلددزوم قبولدده، فهددو حكددم بعلددم، كمددا نقددول 
فدددي الحكدددم بشدددهادة الشدددهود إنددده حكدددم بعلدددم... و ن كندددا ال نعلدددم صددددق 

  (2)الشهود من كذبهم... كذلك قبول خبر الواحد(.
)والعمل بخبدر الواحدد مسدتند إلدى مدا يثبدت بدالتواتر  وقال إمام الحرمين:

مدددددن أن الرسدددددول عليددددده الصدددددالة والسدددددالم كدددددان يرسدددددل الرسدددددل آحدددددادا، 
وبإلجمددداع الصددددحابة علددددى العمددددل بخبددددر الواحددددد، وهددددو  إجمدددداع منقددددول 

  (3)تواترًا(.
                                                        

، وانظر نحوه 1/8فتح الملهم، شرح صحيح مسلم، التهانوي العثماني     (1)
 171-1/170في االعتصام، الشاطبي   

 .90-3/89الفصول     (2)
وانظر الرد على المستدل باآليات في الفصول،  602-1/599البرهان   (3)

 1/154، والمستصفى 2/600 ، وشرح اللمع، الشيراةي 91-98الجصاو  /
وفواتح  173-1/171، واالعتصام، الشاطبي 300-2/286واإلحكام، اآلمدي 
 .49و رشاد الفحول، الشوكاني  2/136الرحموت، األنصاري 
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وقال الشوكاني في ختام المسألة:)وعلى الجملة فلم يأت من خالف فدي 
العمدددددل بخبدددددر الواحدددددد بشددددديء يصدددددلح للتمسدددددك بددددده، ومدددددن تتبدددددع عمدددددل 
الصحابة والخلفاء وغيدرهم وعمدل التدابعين فتدابعيهم بأخبدار اآلحداد وجدد 
ذلددك فددي غايددة الكثددرة، بحيددث ال يتسددع لدده إال مصددنف بسددي   و ذا وقددع 
مدددن بعسدددهم التدددردد فدددي العمدددل بددده فدددي بعدددض األحدددوال فدددذلك ألسدددباب 

مدن ريبدة فدي الصدحة أو تهمدة للددراوي أو خارجدة عدن كونده خبدر واحدد، 
 (1)وجود معارء راجح، أو نحو ذلك(

  .وبهذا الختام يختم هذا المبحث 

                                                        

 .49إرشاد الفحول، الشوكاني   (1)
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مدى احتجاج المحدثين بما خرجوه من أخبار اآلحااد : المبحث الثاني
  .في مسائل االعتقاد

مدن الشدائع بددين المصدنفين فددي العقائدد قددديمًا وحدديثًا إطددالق لفدظ   أهددل 
المحددثين  ويريددون بده مددن لده اشدتغال بعلدم روايدة الحددديث  الحدديث  و 
 ودرايته. 

ويددددخل فدددي درايدددة الحدددديث المباحدددث والمسدددائل التدددي ُيعدددرف بهدددا حدددال 
الدددراوي وحدددال المدددروي مدددن حيدددث القبدددول والدددرد، ومدددا يتعلدددق بدددذلك مدددن 

وغيددر  (3)وغريبدده (2)وعلددم علددل الحددديث (1)علددوم، كعلددم الجددرح والتعددديل
  (4)التي لها صلة وثيقة بالحديث الشري ذلك من العلوم 

ويدخل في علم روايدة الحدديث النقدل المحدرر باألسدانيد لكدل مدا أهللادي  
  (5)إلى النبي صلى هللا عليه وسلم

                                                        

علم الجرح والتعديل: علم يبحث في أحوال الرواة من حيث ما ورد في   (1)
صوصة تدل على مد  حجية أخبارهم. انظر أصول شأنهم من ألفاظ مخ

صبحي الصالح  -، وعلوم الحديث ومصطلحه د260الحديث د. محمد عجاج، 
1290 . 

هو علم يبحث األسباب الخفية الغامسة التي تقدح في صحة الحديث،    (2)
كوصل منقطع ورفع موقوف و دخال حديث في حديث وغير ذلك. انظر أصول 

 120. وعلوم الحديث، د. صبحي الصالح 291اج الحديث، د. محمد عج

علم غريب الحديث: علم يبحث في بيان ما خفي معناه من ألفاظ    (3)
  280الحديث النبوي، انظر أصول الحديث      د. محمد عجاج 

  113-107انظر أصول الحديث د. صبحي الصالح    (4)
صبحي  -د ، وأصول الحديث7محمد عجاج  -انظر أصول الحديث د   (5)

  107الصالح 
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ويهمنددا فددي هددذا الموهللاددوع أن نتبددين أواًل موقددف المشددتغلين بعلددم روايددة 
فدي الحديث الذين خرجوا في مصنفاتهم شدياًا مدن أخبدار اآلحداد الدواردة 
ثددم  مسددائل االعتقدداد، ومددد  احتجدداجهم بمددا خر جددوه مددن هددذه األخبددار.

نعدددرء موقدددف بددداقي المحددددثين مدددع جملدددة مواقدددف العلمددداء مدددن أخبدددار 
  اآلحاد الواردة في مسائل االعتقاد.

و ذا رجعنددددا إلددددى المصددددنفات فددددي روايددددة الحددددديث الحظنددددا تنددددوع مندددداهغ 
ويمكددددن  المصددددنفين فددددي تخددددريغ األحاديددددث حسددددب أغددددراء المصددددنف:

تقسددددديم المصدددددنفات الحديثيدددددة باعتبدددددار ورود أخبدددددار اآلحددددداد فيهدددددا إلدددددى 
 قسمين: 

القسممممو ا الم المتممممنفاش التمممم  اشممممتملق علممممى أحاد مممم  ال قا ممممد 

 اغيرهام

مدع بدايدة حركدة التددوين كاندت همددة الحفداظ منصدرفة إلدى تددوين السددنة 
 المحفو ة في صدور الدرواة وأث در هدذا الهددف علدى مدنهجهم فدي الجمدع
والترتيددب، فلددم يلتزمددوا الصددحة فيمددا جمعددوه، ولددم يهتمددوا كثيددرًا بالترتيددب، 
فكان من المناسب أن يصدنفوا علدى طريقدة المسدانيد، وهدي كتدب يجمدع 
فيهددا كددل مددا أسددنده الصددحابي الواحددد إلددى النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم 

ويقدع فيدده حددديثًا فددي  (1)تحدت بدداب خدداو يسدمى بمسددند ذلددك الصددحابي

                                                        

انظر هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن   (1)
طبعة دار الكتب  6هد( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 852علي بن حجر )
محمد  -وأصول الحديث، د71م.وقواعد التحديث،القاسمي 1989العلمية بيروت

  123ح صبحي  الصال -وعلوم الحديث، د 184- 183عجاج 
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د حدددديث فدددي الصدددالة أو الزكددداة، ويقدددع فيددده الصدددحيح بعدددد الفسدددائل بعددد
 الحسن،من  غير ترتيب وال تفريق.

  (1)وأول من ألف على المسانيد أبو داود سليمان بن الجارود الطيالسي
وعثمدان بدن  (2)وتبعه بعد ذلك عدد من الحفاظ منهم إسحاق بدن راهويده

. ويعتبددر مسددند واإلمددام أحمددد بددن حنبددل رحمهددم هللا جميعدداً  (3)أبددي شدديبة
 (4)اإلمام أحمد أوفى هذه المسانيد وأوسعها

وبعددد تمددام هددذه المرحلددة مددن الجمددع والتدددوين  هددرت الحاجددة إلددى إفددراد 
الصدحيح وتمييددزه عدن غيددره، وكدان أول مددن قدام بددذلك اإلمدام محمددد بددن 

                                                        

محمد إبراهيم الجيوشي  -انظر المراجع السابقة ودراسات حول السنة، د  (1)
، وأبو سليمان بن الجارود: هو داود 1987 -مصر -طبعة دار الهدي  48

هد( كان حافظًا يسرد من حفظه ثالثين ألف  204سليمان بن داود الطيالسي )
 .  3/187م، الزركلي ، واألعال1/270حديث، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

هد( عالم خرا  238إسحاق بن راهويه: هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد )   (2)
سان في عصره وهو أحد كبار الحفاظ، طاف البالد لجمع الحديث، وأخذ عنه 
اإلمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، وقيل في سبب تلقيبه 

يق مكة، فقال أهل مرو: )راهويه( أي ولد في )ابن راهويه( أن أباه ولد في طر 
 . 1/284، واألعالم، الزركلي 1/334الطريق، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

هد( من  239عثمان بن أبي شيبة: عثمان بن محمد بن أبي شيبة )   (3)
حفاظ الحديث. رحل من موطنه الكوفة إلى مكة والري وبغداد، كان يحسر 

، صنف في التفسير وجمع مسنده المعروف، انظر ترجمته مجلسه ثالثون ألفاً 
 . 4/376، واألعالم، الزركلي 1/338في العبر 

 . 184، وأصول الحديث، الخطيب 71انظر قواعد التحديث، القاسمي    (4)
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  (1)إسماعيل البخاري.
دها يقول الحافظ ابن حجر: )... ولما رأ  البخاري هدذه التصداني  وجد

بحسددددب الوهللاددددع جامعددددة بددددين مددددا يدددددخل تحددددت التصددددحيح والتحسددددين، 
والكثير منها يشمله التس ي ... فحدول همتده لجمدع الحدديث الصدحيح 

 (2)الذي ال يرتاب فيه أمين(.
وصنف كتابه)الجامع الصدحيح المسدند مدن حدديث رسدول هللا صدلى هللا 

والفددتن  عليدده وسددلم وسددننه وأيامدده( واشددتمل علددى أبددواب األحكددام والزهددد
 واإليمان والتفسير والفسائل واألدب والطب وغير ذلك من األبواب. 

كتابدده الصددحيح،وأخرج فيدده أبوابددًا فددي  (3)ثددم صددنف تلميددذه اإلمددام مسددلم
أحاديددث اإليمددان وأبوابددًا فددي أحاديددث الفددتن وأشددرا  السدداعة وغيددر ذلددك 
 من األبواب التي اشتملت على أحاديث العقائدد وصدار صدنيع اإلمدامين

                                                        

هد( صاحب  256البخاري: هو اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري )   (1)
بصحيح البخاري، كان من  التصاني ، وصاحب الجامع الصحيح المعروف

أوعية العلم يتوقد ذكاء، سمع من خالئق عدتهم ألف شيخ ورحل إلى خراسان و 
، واألعالم، 1/368العراق ومصر والشام، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

، وانظر:ما أفرده العلماء في ترجمته في تاريخ الترام، فؤاد 6/258الزركلي 
 . 225-1/223سزكين 

  7لساري هدي ا  (2)
هو اإلمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري /   (3)
هد( أحد أركان الحديث وصاحب الصحيح، وغيره من التصاني ، ولد  261)

نيسابور، ورحل إلى الحجاة ومصر والشام والعراق وكان صاحب تجارة وأمال  
، 1/375، الذهبي وثروة، وكان محسن نيسابور، انظر ترجمته في العبر

 . 8/117واألعالم الزركلي 



 81 

البخددددداري ومسدددددلم فدددددي تخدددددريغ األحاديدددددث علدددددى هدددددذه األبدددددواب يعدددددرف 
 بالجامع. 

والجوامدددددددددع: هدددددددددي كتدددددددددب الحدددددددددديث المشدددددددددتملة علدددددددددى جميدددددددددع أبدددددددددواب 
الحدديث،ويمكن إرجداع جملددة أبدواب الحدديث إلددى ثمانيدة أبدواب العقائددد، 

 (1)واألحكام،واآلداب،والتفسير،والمناقب، والزهد، والفتن،  والشمائل.
كتابده السدنن ورتدب أحاديثده علدى األبدواب  (2)بو داود ثم صنف اإلمام أ

: )وهمدة أبدي داود جمدع األحاديدث (3)الفقهية. فيقول الكوثري رحمه هللا 
التددي اسددتدل بهددا فقهدداء األمصددار وبنددوا عليهددا األحكددام، فصددنف سددننه 

  (4)وجمع فيها الصحيح والحسن واللين...(
صدددحة فدددي أحاديدددث قدددد أفصدددح اإلمدددام أبدددو داود عدددن عددددم اشدددتراطه الو 

كتابددده، فقدددال: )كتبدددت عدددن رسدددول هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم خمسدددمائة 
ألددف حددديث، وانتخبددت منهددا مددا هللاددمنت هددذا الكتدداب جمعددت فيدده أربعددة 

                                                        

  122صبحي الصالح  -انظر علوم الحديث، د  (1)
هد( إمام أهل  275هو اإلمام سليمان بن األشعث األةدي السجستاني )  (2)

الحديث في ةمانه، صاحب السنن، كان رأسًا في الحديث والفقه حتى شبه 
، 1/396العبر، الذهبي  بشيخه اإلمام أحمد بن حنبل، انظر ترجمته في

 . 3/182واألعالم، الزركلي 

هد(  فقيه حنفي 1371هو محمد ةاهد بن الحسن بن علي الكوثري )  (3)
شركسي األصل. وله الكثير من الت.لي  والتعاليق. وله مقاالت متفرقة جمعها 

مطبعة  77-5أحمد المصري. انظر ترجمته في مقاالت الكوثري، أحمد خيري 
 . 6/363قاهرة، واألعالم، الزركلي األنوار بال

  68انظر تعليقه على شرو  األئمة الخمسة، الحاةمي   (4)
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آالف حددددديث، وثمانمائدددددة حددددديث، ذكدددددرت الصدددددحيح ومددددا يشدددددبهه ومدددددا 
  (1)يقاربه(

ومددددن المعلددددوم أن األصددددل فددددي كتددددب السددددنن االقتصددددار علددددى أحاديددددث 
، وقددد جعلهددا اإلمددام أبددو داود غالددب أحاديددث كتابدده، وعقددد فددي األحكددام

 آخر كتابه أبوابًا لها صلة بمسائل االعتقاد كالفتن والمالحم والسنة. 
طريقدددة الشددديخين وطريقدددة أبدددي  -بعدددد هددداتين الطدددريقتين فدددي التصدددني  

 كتابه المعروف بسنن الترمذي.  (2)صنف الترمذي -داود 
وملمح الترمذي الجمع بدين الطدريقتين، فكأنده يقول الكوثري رحمه هللا: )

استحسدددن طريقدددة الشددديخين حيدددث بيندددا رأيهمدددا، وطريقدددة أبدددي داود حيدددث 
ويظهددر مددراد  (3)جمددع كددل مددا ذهددب إليدده ذاهددب، فجمددع كلتددا الطددريقتين(

الترمذي في ترتيب أبواب كتابه، إذ تشغل أبواب األحكدام معظدم كتابده، 
تيدددب، ومدددن هدددذه األبدددواب مدددا لددده وتتقددددم علدددى األبدددواب األخدددر  فدددي التر 

 صلة بمسائل االعتقاد كأبواب الفتن وصفة القيامة، واإليمان وغيرها. 
عقددد  (4)فالنسددائي وهددذا هددو المالحددظ أيسددًا علددى كتددب السددنن األخددر ،

                                                        

  12، وشرو  األئمة الستة، المقدسي 67المصدر السابق    (1)
ْورة الترمذي ) (2)  279الترمذي: هو اإلمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن س 

في بعض شيوخه، وعمي  هد( من أئمة علماء الحديث، تتلمذ للبخاري وشاركه
 . 7/213واألعالم  1/402في آخر عمره، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

  69انظر تعليقه على شرو  األئمة الخمسة   (3)
هد( أحد األئمة  3033النسائي: هو أحمد بن شعيب بن علي النسائي )   (4)

والشام، األعالم في علم الحديث، رحل إلى خرا سان والحجاة والعراق ومصر 
كبير القدر، وكان أفقه مشايخ مصر وأعلمهم بالحديث في  هيأةوكان حسن ال
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في آخر مصنفه  السنن الصغر   كتداب اإليمدان وشدرائعه، وعقدد تحدت 
 مة القبر وهللاغطته. كتاب الجنائز بابًا في مسألة القبر،وبابًا في هللا

صنف كتابه السدنن، وعقدد فيده كتابدًا للفدتن. وعقدد  (1)والحافظ ابن ماجة
 تحت كتاب الزهد أبوابًا في ذكر القبر وذكر الشفاعة وذكر البعث. 

ولدددم يشدددتر  أحدددد مدددن هدددؤالء المصدددنفين علدددى األبدددواب الفقهيدددة الصدددحة 
اخدتالف  ألحاديثهم، فخر جوا ما هو صحيح عندهم وما هو دونده، علدى

بددين العلمدداء فددي تقددديم أحددد السددنن علددى األخددر  وفددي درجددة مددا خر جدده 
  (2)أحدهم وسكت عن تصحيحه أو تس يفه.

وعددددداد بعدددددد ذلدددددك إلدددددى بعدددددض المحددددددثين الرمبدددددة فدددددي إفدددددراد الصدددددحيح 
 بالتصني . 

كتابددًا فددي الصددحيح، لددم يصددل إلينددا مندده  (3)فصددنف الحددافظ ابددن خزيمددة
                                                                                                               

عصره، وكان يصوم صوم داود ويتهجد في الليل، انظر ترجمته في العبر، 
 .  445-1/444الذهبي 

هد(  273ابن ماجة:هو محمد بن يزيد القزويني أبو عبد هللا ابن ماجة)   (1)
رحل إلى البصرة وبغداد والشام والحجاة والري أحد األعالم في علم الحديث، 

،واألعالم،الزركلي 394 /1في طلب الحديث،انظر ترجمته في العبر،الذهبي
1/15 . 

   20انظر شرو  األئمة الستة، المقدسي  (2)

هد(  311ابن خزيمة: هو محمد بن إسحاق بن خزيمة، أبو بكر السلمي ) (3)
تهدًا عالمًا بالحديث، قال تلميذه ابن إمام نيسابور في عصره كان فقيهًا مج

حبان: لمُ ير مثل ابن خزيمة في حفظ اإلسناد والمتن.وقال الدار قطني: كان 
إمامًا معدوم النظير، ويرو  أنه كان يختم القرآن في كل يوم. انظر ترجمته في 

، واألعالم، 1/221، وطبقات الشاف ية، اإلسنوي 1/462العبر، الذهبي 
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  المسددند   (2)تلميددذه الحددافظ ابددن حبددان . ثددم صددنف(1)إال قسددم ال بددادات
الصدددحيح علدددى التقاسددديم واألندددواع مدددن غيدددر وجدددود قطدددع فدددي سدددندها وال 

 ثبوت جرح في ناقليها   
واشتمل صحيحه علدى عددد مدن األبدواب التدي خدر ج تحتهدا أحاديدث فدي 

 مسائل االعتقاد منها: 
 بددداب ذكدددر الخبدددر الُمدددْدِحض قدددول  مدددن أنكدددر عدددذاب القبدددر. وبددداب ذكدددر
األخبددار عددن وصددف بعددض العددذاب الددذي يعددذب بدده الكددافر فددي قبددره، 

عمدا يكدون فدي أمتده مدن الفدتن  -صدلى هللا عليده وسدلم  -وباب إخبداره 
 والحوادم. 

ت بددين د ددو  هددا شددياًا مددن أخبددار يتفوالحاصدل أن المصددنفات السددابقة قددد ح 
اآلحددداد فيتعددددين عليندددا أن نبحددددث فدددي موقددددف المصدددنفين الددددذين التزمددددوا 

فيما خرجوه من أخبار اآلحاد الدواردة فدي مسدائل االعتقداد وهدل الصحة 

                                                                                                               

 .  6/253الزركلي 

  1/42انظر مقدمة االحسان، الفارسي   (1)
ابن حبان: هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي الحافظ، كان من أوعية    (2)

العلم في الحديث والفقه واللغة والوعظ وغير ذلك، حتى الطب والفلك، ولي 
القساء في سمرقند ثم )نسا( رحل إلى خراسان ومصر والشام والعراق وهو أحد 

ن في التصني ، أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره منها المكثري
)التقاسيم واألنواع( المعروف )بصحيح ابن حبان( و   معرفة الثقات   و   

معرفة المجروحين  ، وغيرهما، وكان قد جمع مؤلفاته في دار في بلدته، ووقفها 
ف ية ، وطبقات الشا2/94ليطالعها الناس.انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

 . 6/306، واألعالم، الزركلي 1/201
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 يعني إخراجهم ألحاديث العقائد في الصحيح أنهم يثبتون العقيدة بها   
ألن هذا هو  القدر الذي يصح أن يستكشدف منده موقدف المحددثين فدي 

 المسألة.
أما الحديث الذي يرد في مسند أو كتاب مدن السدنن مسدكوتًا عليده: فدال 

م ُمخرِّجدده االعتقدداد بمسددمونه أو إنكدداره، ألندده ربمددا خر جدده الحتجدداج يلددز 
قدددوم بددده، أو لإلشدددارة إلدددى علدددة فيددده بمدددا يفهمددده أهدددل المعرفدددة، أو لرفدددع 
الغرابدددددددة عدددددددن متنددددددده أو لغيدددددددر ذلدددددددك مدددددددن األغدددددددراء التدددددددي يعتمددددددددها 

 (1)المصنفون.
تبين بما سبق أنه قد وصدلنا مدن أخبدار اآلحداد الدواردة فدي االعتقاديدات 
ممدددا أخرجددده األئمدددة:البخاري ومسدددلم وابدددن حبدددان وقدددد حكدددم األئمدددة لهدددا 

 بالصحة. وفيما يأتي استبيان لموقف كل واحد منهم على حدة: 

 موقف اإلمام البخاريم 

عقدددددد اإلمدددددام البخددددداري فدددددي صدددددحيحه كتابدددددًا بعندددددوان كتددددداب أخبدددددار     
 اآلحدداد. وأول أبوابدده بعنددوان )مددا جدداء فددي إجدداةة خبددر الواحددد الصدددوق 

 (2)في األذان والصالة والصوم والفرائض واألحكام(.
 وقد اختلف الباحثون قديمًا وحديثًا حول مراد البخاري من هذه الترجمة 

أندددده قددددال تفسدددديرًا لددددذكر )الفددددرائض  (3)فنقددددل ابددددن حجددددر عددددن الكرمدددداني

                                                        

  20انظر بعض أغراهللاهم في  شرو  األئمة الستة، المقدسي   (1)
  13/287انظر فتح الباري، ابن حجر    (2)
هد( أصله من كرمان،  786هو محمد بن يوسف شم  الدين الكرماني )  (3)

أقام مدة بمكة، واشتهر في بغداد بعلم الحديث وتصد  فيها لنشره ثالثين سنة، و 
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واألحكددام( فددي عنددوان البدداب: )... لدديعلم إنمددا هددو فددي العمليددات ال فددي 
  (1)االعتقاديات(.

أن  -مدددددن المعاصدددددرين  -فهدددددم األمدددددين الحددددداج محمدددددد فدددددي المقابدددددل و 
البخدداري سدداق هددذه األخبددار تحددت هددذه الترجمددة ليدددل علددى حجيددة خبددر 
اآلحاد في مسائل االعتقاد، فقال:)إذا صح الخبر عن رسول هللا صدلى 
هللا عليدده وسددلم فهددو حجددة بنفسدده فددي األحكددام والعقائددد... و ليددك األدلددة 

ثددم نقددل عددن البخدداري أندده عقددد ترجمددة فددي بدداب  (2)فددي الكتدداب والسددنة(.
إجددداةة خبدددر الواحدددد، وسددداق مدددا أورده البخددداري مدددن أحاديدددث تحدددت هدددذه 

 .الترجمة
وهي خمسة عشر حدديثًا، ال تددل إال علدى مدا هذه األحاديث  والحق أن

استدل به البخاري وذكره في عنوان الباب، وهو إجاةة خبدر الواحدد فيمدا 
ذا أذن وكددددان مؤتمنددددًا اعتبددددر أذاندددده عالمددددة علددددى يددددأتي:  األذان : أي إ

و   الصدالة  : أي اإلعدالم  (3)دخول الوقت، وجاةت صالة ذلدك الوقدت
لقبلددددة.  وفددددي الصددددوم  : أي اإلعددددالم بطلددددوع الفجددددر أو غددددروب ابجهددددة 
 (4)الشم .

                                                                                                               

وفيها فرب من تألي  كتابه )الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري(. انظر 
 . 8/28ترجمته في األعالم، الزركلي 

  13/290انظر المصدر السابق    (1)
 . 49حجية أحاديث اآلحاد       (2)

 .13/290انظر فتح الباري، ابن حجر    (3)
 المصدر السابق، نف  الصفحة.  (4)
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 (1)ثم أجمل البخاري بعد التفصيل فقال:   والفرائض واألحكام   
حكمددة البخدداري رحمدده هللا فددي حصددر داللددة حددديثين لتبيددين  امنهددأذكددر و 

 األحاديث على ما ذكر. 
رهللاددي هللا  -بسددنده عددن عبددد هللا بددن عمددر  -رحمدده هللا  -أواًل: أخددرج 
عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال: )إن بددالاًل ينددادي  -عنهمددا 

 (2)بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم(
 بدددن عمدددر رهللادددي هللا عنددده قال:)ب ْيندددا ثانيدددًا: أخدددرج بسدددنده عدددن عبدددد هللا

الندددداس بقبدددداء فددددي صددددالة الصددددبح إذ جدددداءهم آت فقددددال: إن رسددددول هللا 
صددلى هللا عليدده وسددلم قددد أنددزل عليدده قددرآن، وقددد أِمددر أن يسددتقبل الك بددة 

 (3)فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الك بة(
بخددداري واهللادددح، وقدددد ف ِقددده وال نطيدددل بدددذكر بددداقي األحاديدددث ألن مدددراد ال

البخاري رحمده هللا دالالت األحاديدث فحصدرها فدي عندوان البداب.ويقول 
الحدددافظ ابدددن حجدددر:)... ق ْصدددد الترجمدددة الدددرد بددده علدددى مدددن يقدددول: إن 
الخبدددر ال يحدددتغ بددده إال إذا رواه أكثدددر مدددن شدددخك واحدددد، حتدددى يصدددير 

ري وغيد ره عدن كالشهادة... وهو منقول عن بعض المعتزلة، ونقله المداة 
                                                        

 المصدر السابق، نف  الصفحة.  (1)

، وأخرجه النسائي في كتاب الصالة 1/7248في كتاب أخبار اآلحاد   (2)
2/10. 

وكتاب   32/403وكتاب الصالة  1/7251في كتاب أخبار اآلحاد   (3)
،وأخرجه مسلم في 4493، 4491، 4490، 14/4488التفسير )سورة البقرة( 

والنسائي في الكبر  كما في تحفة  2/525كتاب المساجد ومواهللاع الصالة 
 .5/460األشراف 
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 (1).أبي علي الجبائي(
وهددددذا هددددو الددددذي يحتمددددل احتمددددااًل راجحددددًا أن يكددددون مددددراد البخدددداري ألن 

بددوادر إنكدار ثبددوت أن  معلدومو  (2)البخداري كددان معاصدرًا للجبددائياإلمدام 
بعض األخبار  هر في دوائر الفكدر المعتزلدي قبلده علدى يدد عمدرو بدن 

خبدار التدي ردهدا عمدرو عدددًا مدن األ (4)ونقل الخطيب البغدادي (3)عبيد
وبعدد هدذه الفتدرة بقليدل ينقدل الشدافعي مندا رة لده . (5)وأنكر علدى رواتهدا.

ال يبددو حتدى لكدن و . (6)مع أشخاو من البصدرة أنكدروا حجيدة األخبدار
هذه الحقبة من الزمن اسدتقرار اآلراء المختلفدة فدي حجيدة أخبدار اآلحداد 

. غايدة األمدر أنده قدد في جملة ما يحتغ بده مدن األحكدام الفقهيدة وغيرهدا
فشددا وانتشددر إنكددار ثبددوت بعددض األخبددار لغرابددة فددي متونهددا أو  هدددور 

                                                        

  .13/290فتح الباري   (1)
هد( كان الجبائي قد بلغ من العمر  256لما توفي البخاري رحمه هللا )   (2)

واحدًا وعشرين عامًا، وال ُيْبِعد هذا االحتمال صغر سن الجبائي آنذا ، فقد نقل 
طع فيها الجبائي خصومه في ابن المرتسى في المنية واألمل منا رات ق

 .35المنية واألمل انظر  صباه.
هد( شيخ المعتزلة في  144هو عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري )  (3)

 . 5/252عصره، وأحد الزهاد المعروفين، انظر ترجمته في األعالم، الزركلي

هد( أحد األعالم  463الخطيب البغدادي: هو أبو بكر أحمد بن علي )   (4)
ب التوالي  المنتشرة في اإلسالم، انظر ترجمته في العبر، الذهبي وصاح

 . 1/99، وطبقات الشاف ية، اإلسنوي 2/314

   12/176تاريخ بغداد   (5)
 262-7/250األم   (6)
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ويددل علدى ذلددك أنده ال يظهدر فددي  .مناقسدة فيهدا لمددا ثبدت لدد  المنكددر
التدزامهم بمدنهغ  (3) (2)وأبدي هدذيل (1)النظدامالردود التي أجيدب بهدا علدى 

هددددددا األخبددددددار التددددددي ردوهددددددا أو رمو فددددددي رد شدددددديء مددددددن متكامددددددل واحددددددد 
 بالتناقض. 

ولهدددذا االهللادددطراب وعددددم اتسددداح معدددالم المنددداهغ المختلفدددة مدددن حجيدددة 
أخبار اآلحاد أر  أن من العسير إلزام مدن تكلدم فدي مطلدق حجيدة خبدر 
 اآلحاد في هذه الحقبة بأنه أراد حجيته في مسائل االعتقاد أيسًا. 

فدددي إثبدددات  -رحمددده هللا  -ولهدددذا أيسدددًا ال يصدددح حمدددل مدددراد البخددداري 
يددة أخبددار اآلحدداد علددى حجيتهددا فددي العقائددد، خاصددة وأن اإلمددام قددد حج

نّك علدى الموهللادع الدذي تددل األدلدة علدى حجيتهدا فيده، وهدي األحكدام 
 الشرعية كما سبق. 

مددن صددنيع اإلمددام البخدداري  -رحمدده هللا  -وقددد فهددم الحددافظ ابددن حجددر 
فددددي صددددحيحه أندددده يحددددتغ بأخبددددار اآلحدددداد التددددي خر جهددددا. فيقول:)الددددذي 

ر مدددن تصدددرف البخددداري فدددي كتددداب التوحيدددد أنددده يسدددوق األحاديدددث يظهددد
التددي وردت فددي الصددفات المقدسددة، فيدددخل كددل حددديث منهددا فددي بدداب، 
ويؤيددده ب.يددة مددن القددرآن لإلشددارة إلددى خروجهددا عددن أخبددار اآلحدداد علددى 

                                                        

هد( من أئمة المعتزلة،  231النظام: هو أبو إسحاق إبراهيم بن يسار )  (1)
 . 1/36مته في األعالم، الزركلي ولقب بالنظام إلجادته نظم الكالم، انظر ترج

هد(  235العالف: هو محمد بن الهذيل بن عبد هللا، أبو الهذيل العالف )  (2)
من أئمة المعتزلة، كان حسن الجدل قوي الحجة، انظر ترجمته في األعالم، 

 7/355الزركلي 

  32، 15 ، ابن قتيبةتأويل مختلف الحديثانظر  (3)
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والددذي يبدددو (1)طريددق التنددزل فددي تددر  االحتجدداج بهددا فددي االعتقاديددات(.
اري لددم يلتفددت إلددى هددذا، بددل أراد أن يظهددر أن البخدد -وهللا أعلددم  -لددي 

عمليًا أن السنة الشريفة هي المصدر الثاني مدن مصدادر التشدريع وهدي 
 بيان القرآن وتفسيره. 

ويدددل علددى هددذا أن تصددرفه هددذا شددامل لجميددع صددحيحه، ففددي أي بدداب 
وجدددد فيددده آيدددة مدددن كتددداب هللا تشدددير إلدددى أحاديدددث البددداب جعلهدددا عنواندددًا 

: للبددداب، فمدددثاًل عقدددد  البخددداري أول أبدددواب صدددحيحه تحدددت عندددوان )بدددابي
كيدد  كددان بدددء الددوحي إلددى رسددول هللا( صددلى هللا عليدده وسددلم وقددول هللا 
 (2)جل ذكره:   إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده (.

وفددي كتدداب العلددم عقددد أول أبوابدده تحددت عنددوان: )فسددل العلددم وقددول هللا 
ين آمندوا مدنكم والدذين أوتدوا العلدم درجدات وهللا بمدا تعالى:   يرفع هللا الذ
وفدي كتداب  (4).وقوله عز وجل:  رِب ةدندي علمدًا  ( (3)تعملون خبير ( 

البيددوع عقددد بابددًا تحددت عنددوان: )الكيددل علددى البددائع والمعطددي، وقددول هللا 
  (5)عز وجل:   و ذا كالوهم أو وةنوهم يخسرون (.

عقدددد أبوابددًا فدددي كتدداب التوحيدددد غيدددر  والددذي يزيدددد هددذا األمدددر تأكيدددًا أنددده
مؤيدددة ب.يددة مددن القددرآن فددي صدددر البدداب، منهددا )بدداب: أن ل مائددة اسددم 

                                                        

   13/445فتح الباري   (1)
 من سورة النساء. 163واآلية  1/9انظر المصدر السابق   (2)

  ( 11سورة )المجادلة( اآلية )  (3)
 (114سورة )طه( اآلية )  (4)
  (3سورة )المطففين( اآلية ) (5)
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ومنها:بدداب قددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم:)ال شددخك  (1)إال واحدددًا(
  (2)أغير من هللا(

والحاصددل أن اإلمددام البخددداري لددم يدددنك فددي صددحيحه علدددى شدديء مدددن 
واألمارات التي ُفِهدم منهدا  .ائل االعتقادحجية خبر اآلحاد الوارد في مس

 أنه أراد إثبات حجيته فيها ال تشير إلى ذلك. 

 موقف اإلمام مسلو 

التزم اإلمام مسلم الصحة في كتابه، وخرج فيه كثيدرًا مدن أخبدار اآلحداد 
و ذا كددان صددحيح اإلمدام البخدداري يتسددمن . الدواردة فددي مسددائل االعتقداد
يء فددي موهللاددوع حجيددة خبددر اآلحدداد، فددإلن قددرائن وأمددارات ُفِهددم منهددا شدد

صددحيح اإلمددام مسددلم لددي  فيدده شدديء مددن ذلددك، وةاد األمددر إبهامددًا أن 
اإلمدددددام مسدددددلمًا تدددددر  أبدددددواب صدددددحيحه بدددددال عنددددداوين، فسدددددجلها اإلمدددددام 

ولهدددذا  (1)ووهللادددع العنددداوين المشدددتهرة فدددي طبعدددات الصدددحيح  (3)الندددووي 
                                                        

  13/467انظر فتح الباري، ابن حجر   (1)
  13/492انظر فتح الباري   (2)
هد( محرر المذهب  676ي )هو اإلمام محيي الدين يحيى بن شرف النوو   (3)

الشافعي، ومرتِّبه، وله تبحر في الحديث واللغة، وكان رأسًا في الزهد، مباركًا، 
ولي مشيخة دار الحديث األشرفية، وكان اإلمام السبكي يتهجد في، إيوانها 

 وينشد 
 وفي دار الحديث لطي  معنًى                   على ُبْس  لها أصبو وآوي 

 وجددهي                  مكانًا مسدده قدم النواوي ر حعسى أني أم  ب
 168-5/166انظر ترجمته في طبقات الشاف ية الكبر ، تقي الدين السبكي 
، 33/334مطبعة دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية، وانظر العبر الذهبي 
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ُعب على الباحثين نسبة شيء إلى اإلمام مسلم في ال  مسألة. ص 
ولدم يبدق أمددارة أو قريندة تدددل علدى رأيدده غيدر تخريجدده ألحاديدث العقائددد، 

تتسدح المسدألة أسدالة وهاهندا مع التزامه الصحة فيما خرجه فدي كتابده. 
 بالجواب عنهما 

هال يادل تخاريج امماام مسالم ومياره مان األئماة الاذين ول: السؤال األ 
  ؟التزموا الصحة على اعتقادهم بمضمونه

التصددريح والددنك مددن أصددحاب الصددحاح فددي اإلجابددة علددى مددع ميدداب 
السددددددددؤال األول ُتركددددددددت اإلجابددددددددة لددددددددرأي البدددددددداحثين.  فيقددددددددول الدددددددددكتور 
األشددقر:)ومن نظددر فددي كتددب المحدددثين األعددالم علددم يقينددًا أن مددذهبهم 
االحتجددددداج بأحاديدددددث اآلحددددداد، فالبخددددداري ومسدددددلم وأبدددددو داود والترمدددددذي 

هم يددوردون أحاديددث اآلحدداد فددي والنسددائي وابددن ماجددة وابددن خزيمددة وغيددر 
كتددبهم محتجددين بهددا، فددابن خزيمددة مددثاًل ألددف كتدداب التوحيددد واحددتغ فيدده 

 (2)بعشرات  وعشرات  من أحاديث اآلحاد في باب العقائد.(
نده مبندي علدى أنده ألهذا الحكم على صنيع هؤالء المصنفين فيه نظدر و 

. وجمهددور ال واسددطة بددين رد الخبددر و ثبددات العقيدددة بدده وتكفيددر مخالفدده
العلمدددداء علددددى إثبددددات واسددددطة بينهمددددا، فددددإلذا صددددح إسددددناد الحددددديث ولددددم 

                                                                                                               

 .        9/184، واألعالم الزركلي 2/266وطبقات الشاف ية األسنوي 

، وطرق 1/16هد(  676ر  شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي )انظ  (1)
عبد المهدي بن عبد القادر،  -تخريغ حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم د

267  
أصل االعتقاد، األشقر، وانظر نحوه في حجية أحاديث اآلحاد، األمين    (2)
 . 61الحاج 
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يعاِرء ما هدو أقدو  منده فدال موجدب وال وجده إلنكداره، ويجدب تصدديقه 
دون القطدع والجدزم بموجبده. وهدو علدى هدذه الحدال حجدة  نيدة، فيصددح 
ويحتمدل أن يخددرِّج المصددنف مثددل هددذا الحددديث لالحتجدداج بدده علددى هددذا 

ان هدددذا الوجددده جدددائزًا ومحدددتماًل فمدددن أيدددن يحصدددل اليقدددين و ذا كددد .الوجددده
فددددي إلددددزام المصددددنفين باالعتقدددداد  بمددددا خرجددددوه مددددن  الددددذي ذكددددر األشددددقر

 األحاديث تصحيحًا لها   
ماان أصااحاب الصااحا  اممااام مساالم وميااره  هاال أراد ثاااني:السااؤال الو

 إلزام المسلمين باالعتقاد بما خرجوه من أحاديث العقائد؟ 
مددن األئمددة صددرح بوجددوب االعتقدداد بمددا خرجدده فددي  أحددداً لددو فرهللاددنا أن 

جيدددب علدددى هدددذا السدددؤال فدددي هدددذا نلدددن صدددحيحه فهدددل يسدددلم لددده بدددذلك  
مدددن لددم يعمددل بجميدددع مددا فددي الصددحاح مدددن األمددة  أحددداً الموهللاددع ألندده 

عددن العمددل بكددل مددا فيهددا  فسددالً مددع أندده يكتفددى فيدده بددالظن واب الفقدده بددأ
معددروف فددي الفقدده وأصددوله. وهددذا  دداهر ولدده وجدده . فددي أبددواب العقائددد

مددا صددححه كددل بالقطددع فكيدد  تسددلم األمددة لصدداحب الصددحيح بوجددوب 
 في أبواب االعتقاد.

هاال يعناي حكاام أحااد األئمااة بالصاحة علااى حااديث مااا  الساؤال الثالااث:
أنااه ثابااد عنااده ماان قااول النبااي صاالى هللا عليااه وساالم علااى ساابيل 

 القطع واليقين ؟ 
دور مدددا أخرجددداه عدددن النبدددي بعددددم قطعهمدددا بصددديجيدددب  صدددنيع الشددديخين

ألندددا  صددلى هللا عليدده وسددلم علدددى وجدده ال يحتمددل أدندددى درجددات الشددك.
نر  في مدا خرجده صداحب الصدحيح جملدة مدن األحاديدث التدي اختلدف 
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يمنددع القطددع بروايددة منهددا. وقددد تتبددع النقدداد مخالفددة  فددي روايتهددا اختالفدداً 
ا بوقدوع الراوي لغيره فدي كتدب الصدحاح غيدر منكدرين لوقوعده. بدل سدلمو 

فمجرد مخالفة أحدد رواتده قال الحافظ السيوطي: )...مثل هذه المخالفة 
بددل يكددون مددن  ،ال يسددتلزم السددعف لمددن هددو أوثددق مندده أو أكثددر عدددداً 

فمدن ذلددك . وأمثلة ذلدك فدي الصدحيحين وغيرهمدا...بداب صدحيح وأصدح
وفيهدددا اخدددتالف كثيدددر فدددي  .أنهمدددا أخرجدددا قصدددة جمدددل جدددابر مدددن طدددرق 

وقدد رحدغ البخداري الطدرق التدي فيهدا  ،في اشدترا  ركوبدهو  ،منمقدار الث  
االشترا  على غيرها مع تخريغ األمرين ورجح أيسا كدون الدثمن أوقيدة 

 (1) (مع تخريجه ما يخالف ذلك
 قددددال ةكريدددداء حدددددثنا ن دددديم أبددددو حدددددثناقددددال اإلمددددام البخدددداري رحمدددده هللا:)

 علدى يسدير كدان أنده :عنده هللا رهللادي جدابر حددثني يقدول عدامراً  سدمعت
 لددده فدددعا فسدددربه وسددلم عليددده هللا صددلى النبدددي فمددر .أعيدددا قددد لددده جمددل
 قددال ثددم .ال قلددت.   بوقيددة بعيندده  قددال ثددم .مثلدده يسددير لددي  بسددير فسددار
 أتيتددده قددددمنا فلمدددا .أهلدددي إلدددى حمالنددده فاسدددتثنيت ،فبعتددده  بوقيدددة بعينددده 

 كانددت مددا :قال .إثددري  علددى فأرسددل انصددرفت ثددم .ثمندده ونقدددني بالجمددل
  مالك فهو جملك فخذ لكجم آلخذ
 صدلى هللا رسدول أفقرندي : جدابر عن عامر عن مغيرة عن ش بة قال
  المدينة إلى  هره وسلم عليه هللا
  هددره فقددار لددي أن علددى فبعتدده  :مغيددرة عددن جريددر عددن إسددحاق وقددال
   المدينة إلى  هره لك   :وغيره عطاء وقال.  المدينة أبلغ حتى

                                                        

 . 1/166تدريب الراوي   (1)
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  المدينة إلى  هره شر   :جابر عن المنكدر بن محمد وقال
  ترجع حتى  هره ولك   :جابر عن أسلم بن ةيد وقال
 "المدينة إلى  هره أفقرنا   :جابر عن الزبير أبو وقال
   أهلك إلى عليه بلغ:  تجابر عن سالم عن األعمو وقال
 صدلى النبدي اشدتراه   :جدابر عدن وهب عن إسحاق ابن هللا عبيد وقال
 ابددن وقددال.  جددابر عددن أسددلم بددن ةيددد وتابعدده . بوقيددة وسددلم عليدده هللا
 وهدددذا.  دندددانير بأربعدددة أخذتددده:  جدددابر عدددن وغيدددره عطددداء عدددن جدددريغ
 . دراهم بعشرة الدنانير حساب على وقية يكون 
 أبدددو وقدددال.  ذهدددب وقيدددة:  جدددابر عدددن سدددالم عدددن األعمدددو وقدددال...

 . درهم بمائتي  جابر عن سالم عن إسحاق
 اشددددتراه :  جددددابر عددددن مقسددددم بددددن هللا عبيددددد عددددن قددددي  بددددن داود وقددددال
 . أواق بأربع قال أحسبه تبو  بطريق
   ديناراً  بعشرين اشتراه   :جابر عن نسرة أبو وقال
 أبددو قالدده عندددي وأصددح أكثددر االشددترا  أكثددر   بوقيددة  الشددعبي وقددول
  (1) (هللا عبد

                                                        

وانظر اختالف الروايات في صحيح . (2517) 9/233صحيح البخاري   (1)
 9/467( و 2210) 8/212( و2134) 8/99( و 1955) 7/279البخاري 

 (.2745) 10/126( و2649)
 298-8/291 ( و2667) 7/395( و2666) 7/394وفي صحيح مسلم 

(2997-3001) . 
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 ثمددن فدي اختلفدواقدال الحدافظ ابدن حجددر رحمده هللا: )قدال القرطبددي:   
 وهددو التحقيددق عددن بعيددد ذلددك وتكلددف التلفيددق يقبددل ال اً اختالفدد الجمددل
 (1) ...(هللابطه استقام وال نقله يصح لم أمر على مبني
حددديث ذي اليدددين أخرجدده اإلمددام البخدداري بسددنده عددن  :مثااال رخاار     

أبددي هريددرة رهللاددي هللا عندده فددي حددديث طويددل، أندده قددال صددلى بنددا النبددي 
فقدددال لددده ذو اليددددين:  صدددلى هللا عليددده وسدددلم الظهدددر أو العصدددر، فسدددلم،

الصدددالة يدددا رسدددول هللا، أن ق صدددْت  ، فقدددال النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم 
ألصددحابه: أحددق مددا يقددول  قددالوا: نعم،فصددلى ركعتددين أخددريين،ثم سددجد 

  (2)سجدتين(
وفدددددي روايدددددة: )... فقدددددال: أ ن سددددديت  أم قِصدددددرْت   فقدددددال: لدددددم أنددددد  ولدددددم 

 (3) تقصر(.
ن: أقصددددرت الصددددالة أم نسدددديت يددددا وفددددي روايددددة:)... فقددددال لدددده ذو اليدددددي

 (4)رسول هللا   قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصدق ذو اليدين(.
وأخرجدده اإلمددام مسددلم بسددنده عددن أبددي هريددرة رهللاددي هللا عندده، أندده قددال: 
)فقددددام ذو اليدددددين فقددددال: يددددا رسددددول هللا: أقصددددرت الصددددالة أم نسدددديت   

، فقدددال: مدددا يقدددول ذو فنظدددر النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم يميندددًا وشدددماالً 
 (5)اليدين  ...(.

                                                        

 .5/322فتح الباري   (1)
  في الباب الثاني. وسيأتي تخريجه موسعاً  3/1227في كتاب السهو   (2)

 .5/1229في كتاب السهو   (3)
 .5/1228كتاب السهو   (4)
 .19/573كتاب المساجد ومواهللاع الصالة   (5)
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وفي رواية: )... فقال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم:... كدل ذلدك لدم 
يكددن، فقددال: قددد كددان بعددض ذلددك يددا رسددول هللا، فأقبددل رسددول هللا صددلى 

 (1)هللا عليه وسلم على الناس، فقال: أصدق ذو اليدين...(.
هددددي ثابتددددة باألسددددانيد وال شددددك أن هددددذه الروايددددات فددددي حادثددددة واحدددددة، و  

 الصحيحة عن صحابي واحد. 
وفددي إخددراج الشدديخين لهددذه الروايددات المتعددددة إشددارة إلددى عدددم قطعهمددا 
بمدددا صدددح عنددددهما. ألن القطدددع إذ احصدددل بثبدددوت إحدددد  الروايدددات دل 

 على خالفه في باقي في الروايات. 
ددّرج الشدديخان هددذه الروايددات ألنهددا صددحيحة اإلسددناد بنقددل الثقددة  و نمددا خ 
عددددن الثقددددة. وةيددددادة الثقددددة مقبولددددة عنددددد جمدددداهير العلمدددداء مددددن الفقهدددداء 

ذلدك فيقدول: )ألن مددار قبدول  (3)ويعلدل الحدافظ العالئدي  (2)والمحدثين 
خبدر الواحدد علدى أندده يغلدب علدى الظدن صدددق الدراوي، ومدا كدان كددذلك 

 (4)كان العمل به واجبًا(.

                                                        

 .573بعد  /19(كتاب المساجد ومواهللاع الصالة 1)
انظر تفصيل المسألة وآراء العلماء في نظم الفرائد لما تسمنه حديث ذي   (2)

هد(، تحقيق 763ن كيكلدي العالئي الشافعي )اليدين من الفوائد للحافظ خليل ب
 م. 1986 -بغداد  -، مطبعة األمة 371،380كامل شطيب الراوي. و 

هو أبو سعيد بن كيكلدي العالئي الدمشقي، محدم أصولي، بحام، ولد   (3)
وتعلم في دمشق، وصنف في أصول الفقه والحديث مصنفات عديدة، منها 

هد(، انظر ترجمته في  761، توفي عام )جامع التحصيل في أحكام المراسيل
 . 2/369األعالم، الزركلي 

 . 381نظم الفرائد،   (4)
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أن القطدددع  وصدددنيع الشددديخين فدددي إخدددراج مثدددل هدددذه الروايدددات يددددل علدددى
 بثبوت الرواية عن النبي صلى هللا عليه وسلم لي  من شرطهما. 

ومن المستبعد مدع هدذا الصدنيع أن نجعدل تخدريغ الصدحيح عنددهما فدي 
. يددل علدى حكمهمدا بوجددوب االعتقداد بمسدمونه وتكفيدر مخالفددهالعقائدد 

عدددن القطددددع ألن القطدددع فدددي ثبوتددده غيددددر حاصدددل عنددددهما فسدددداًل عدددن 
 هما. غير بثبوتهما عند 

 موقف الحافظ ابن حبان 

صدددنف الحددددافظ ابدددن حبددددان كتابددده الصددددحيح فدددي بدايددددة القدددرن الهجددددري 
الرابدددددع، الدددددذي اسدددددتقر فيددددده الخدددددالف فدددددي قسدددددايا العقائدددددد بدددددين الفدددددرق 
اإلسالمية أو كاد، واتسح فيه معالم منهغ كل فرقة من الفدرق. وسداهم 
بدددار هدددذا األمدددر فدددي إيسددداح مدددراد الحدددافظ ابدددن حبدددان مدددن تخريجددده ألخ

 اآلحاد الواردة في مسائل االعتقاد. 
وبتتبع تراجم أبواب صدحيحه يتبدين لندا أن الحدافظ ابدن حبدان يسدلك فدي 
ترجمددة أبوابدده منهجددًا أغلبيددًا يدددل علددى تفريقدده بددين مددا هددو ثابددت بالقدددر 
المشددتر  بددين أخبددار كثيددرة تصددل إلددى درجددة التددواتر المعنددوي، وبددين مددا 

هدذه الرتبدة فيتدرجم لد ول بنحدو قولده:  سواه من األخبار التي تنح  عن
)ذكددر إيجدداب الشددفاعة لمددن مددات مددن أمددة المصددطفى صددلى هللا عليدده 

 (1)وسلم وهو ال يشر  باهلل شياًا(. 
 (2)ومن ذلك: )ذكر إثبات الشفاعة لمن يكثر الكبائر في الدنيا(. 

                                                        

 .1/377انظر االحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الفارسي   (1)
 .14/387نفسه  (2)
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ومن ذلك أيسدًا: )إيجداب الجندة لمدن شدهد ل جدل وعدال بالوحدانيدة مدع 
 النار عليه(تحريم 

 (1) .ومنه أيسًا: )ذكر الخبر المدِحض قول من أنكر عذاب القبر(
ومنددده أيسدددًا: )إيجددداب الندددار لمتعمدددد الكدددذب علدددى رسدددول هللا صدددلى هللا 

 (2)عليه وسلم(.
ويتددرجم للثدداني بنحددو قولدده: )ذكددر األخبددار عددن رؤيددة المصددطفى صددلى 

 (3)هللا عليه وسلم ربه جل وعال(.
إلخبدار عدن وصدف بعدض العدذاب الدذي يعدذب بده ومنده أيسدًا: )ذكدر ا
 (4)الكافر في قبره(.

ومندده أيسددًا:)ذكر األخبددار عددن وصددف المقددام المحمددود الددذي وعددد هللا 
ومنده أيسددًا: )ذكدر األخبددار (5) جدل وعددال صدفيه صددلى هللا عليده وسددلم(

 (6)عن وصف التنين الذي يسل  على الكافر في قبره(.
الحدافظ بدين مدا هدو ثابدت علدى سددبيل  وفدي مدا سدبق إشدارة لتفريدق      

 القطع وبين ما سواه. 

                                                        

  .7/388نفسه  (1) 
 .1/192نفسه   (2)
  .1/226نفسه   (3)
 .1/391نفسه   (4)
 .1/399نفسه   (5)
 7/392الحسان، الفارسي انظر ا (6)
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 القسو الثان م المتنفاش الت  ختتق  حاد   ال قا دم 

مددددع بدايددددة القددددرن الثدددداني للهجددددرة بدددددأت  دددداهرة الطعددددن بثبددددوت بعددددض 
األخبار والقدح في رواتها، وسبقت اإلشدارة إلدى صدنيع عمدرو بدن عبيدد 

 تزلة.وأبي الهذيل العالف والنظام من المع
واشتد وقع هذه الظاهرة على المحدثين، خاصة بعد ما صدنف بشدر بدن 

 كتايًا رد فيه كثيدرًا مدن األخبدار الدواردة فدي اإللهيدات. (1)ميام المريسي
ن بالتصدددني  المسدددتقل ألحاديدددث العقائدددد ردًا علدددى يالمحددددثبعدددض بددددأ ف

 الخصوم، وكثيرًا ما سميت هذه المصنفات بالسنة، مقا بلًة للبدعة.
فصددنف اإلمددام أبددو داود كتابددًا فددي السددنة ثددم ألحددق معظددم أحاديثدده فددي 

 باب السنة من كتاب السنن.
كتدددابين )رد اإلمدددام عثمدددان بددددن  (2)وصدددنف عثمدددان بدددن سدددعيد الدددددارمي

سعيد على المريسي العنيد( )والرد على الجهمية(. وصنف عبد هللا بدن 
 كتابًا سماه )السنة(. (3)أحمد بن حنبل 

                                                        

هد( فقيه معتزلي، وكان داعية إلى  218هو بشر بن ميام المريسي )  (1)
القول بخلق القرآن، ورمي بالزندقة والبدعة، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

 . 2/28، واألعالم 1/294

هد( أحد الحفاظ المشتغلين بعلم  280هو عثمان بن سعيد الدرامي )  (2)
، وطبقات الشاف ية، األسنوي 1/403ظر ترجمته في العبر الحديث، ان

1/294 . 

هد( كان من الحفاظ للحديث، وهو  290هو عبد هللا بن أحمد بن حنبل )  (3)
، واألعالم 1/418الذي رتب مسند والده، انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

4/189 . 
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 ابن خزيمة كتاب التوحيد و ثبات صفات الرب.وصنف الحافظ 
 وصنف الحافظ ابن مندة كتابه اإليمان.

كتابددده )شدددرح أصدددول اعتقددداد أهدددل السدددنة  (1)وصدددنف الحدددافظ الاللكدددائي
 والجماعة(.

 كتابه )السنة(. (2)وصنف ابن أبي عاصم 
 .(3)وُصنف في العقائد مصنفات كثيرة لم يصلنا شيء منها....

هدددددم الدددددذين احتجدددددوا  بأخبدددددار  -رحمهدددددم هللا  -ون وهدددددؤالء المصدددددنف    
اآلحددداد الدددواردة فدددي مسدددائل االعتقددداد. ويظهدددر بدددين ثنايدددا هدددذه المؤلفدددات 
أحاديث ُخرِّجدت علدى عجدل وانفعدال وغيدرة شدديدة علدى كدل مدا أهللادي  
إلدددى النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم ولدددو بسدددند ال يخلدددو مدددن رجدددال تكلدددم 

 كارة. فيهم، أو متن ال يخلو من غرابة أو ن
وأسوق للتمثيل مثااًل واحددًا مدن كدل كتداب، علدى أن يدأتي التفصديل فدي 

 الباب الثاني إن شاء هللا تعالى. 
 أواًل: كتاب السنة ألبي داود: 

                                                        

هد( ففيه  418ائي )هو أبو القاسم هبة هللا بن الحسن بن المنصور الاللك   (1)
شافعي حافظ للحديث، الاللكائي: نسبة إلى بيع  اللوالك   التي تلب  في 

، وطبقات الشافعي، األسنوي 2/236األرجل، انظر ترجمت في العبر، الذهبي 
 . 9/57، واألعالم، الزركلي 2/191

هد( قاهللاي  287هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني )  (2)
محدم وفقيه  اهري وعرف بالصالح والورع، انظر ترجمته في أصبهان، 

 . 1/182، واألعالم، الزركلي 1/413العبر، الذهبي 

 انظر تعداد هذه المصنفات في مقدمة عقائد السلف. النشار   (3)
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أخرج اإلمدام أبدو داود رحمده هللا مدن طدرق عدن جبيدر بدن مطعدم رهللادي 
 هللا عنه قال: 

رسدول هللا جهددت أتى رسول  هللا صلى هللا عليده وسدلم أعرابدي فقدال: يدا 
األنف  وهللااعت ال يال ونهكت األمدوال، وهلكدت األنعدام، فاستسدق هللا 
لندددا، فإلندددا نستشدددفع بدددك علدددى هللا ونستشدددفع بددداهلل عليدددك، قدددال رسدددول هللا 
صدددلى هللا عليددده وسددددلم: )ويحدددك، أتددددري مددددا تقدددول   وسدددبح رسددددول هللا 
صدددددلى هللا عليددددده وسدددددلم فمدددددا ةال يسدددددبح حتدددددى عدددددرف ذلدددددك فدددددي وجدددددوه 

، ثم قال: ويحك إنه ال يستشفع باهلل على أحد مدن خلقده، شدأن أصحابه
 -هللا أعظددم مددن ذلددك، ويحددك أتدددري مددا هللا، إن عرشدده علددى سددماواته 

و ندددددده ليددددددا  بدددددده أطددددددي  الرحددددددل  -وقددددددال بأصددددددابعه مثددددددل القبددددددة عليدددددده 
 (1).بالراكب(

 وصححه اإلمام أبو داود من طريق أحمد بن سعيد الرباطي.  
  (2)طي  لم يأت في نك ثابت(قال الذهبي: )لفظ األ

 ثانيًا: الرد على الجهمية:
أخرج الددارمي رحمده هللا بسدنده عدن أند  بدن مالدك حدديثًا طدوياًل: وفيده 
أن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم قددال: )... فددإلذا كددان يددوم الجمعددة هددب  
الددرب تبددار  وتعددالى مددن عرشدده إلددى كرسدديه وحددف الكرسددي بمنددابر مددن 

                                                        

. وسيأتي تخريجه موسعًا وتفصيل آراء العلماء 18/4726في كتاب السنة   (1)
 في حجيته في الباب الثاني

، طبعة المكتب 124مختصر العلو للعلي الغفار، محمد ناصر األلباني   (2)
 هد. 1981بيروت  -اإلسالمي 
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إلدى أن قدال ثدم يرتفدع الدرب عدن كرسديه  -نبيون. نور، فيجل  عليها ال
 (1)إلى عرشه(.

 ثالثًا كتاب الرد على المريسي:
أخدرج الددارمي بسددنده عدن عبدد هللا بددن خليفدة قدال: أتددت مدرآة إلدى النبددي 
صددلى هللا عليدده وسددلم فقالددت: أدع هللا أن يدددخلني الجنددة، فعظ ددم الددرب، 

ليقعدد عليده فمدا يفسدل  فقال: إن كرسديه وسدع السدماوات واألرء، و نده
و ن لدددده  -ومددددد أصددددابعه األربددددع  -مندددده شدددديء إال قدددددر أربددددع أصددددابع 

 (2)أطيطًا كأطي  الر ْحل الجديد إذا ركبه من ثقله(
 رابعًا: السنة: لعبد هللا بن أحمد 

وأخدددرج بسدددنده عدددن ابدددن عمدددر رهللادددي هللا عنهمدددا: قدددال: قدددال رسدددول هللا 
ن هللا خلددق آدم علددى صددورة صددلى هللا عليدده وسددلم )ال تقبحددوا الوجدده فددإل

 (3)الرحمن(. 
أخدددرج بسدددنده عددددن عبدددد هللا بددددن أبدددي سددددلمة أن عبدددد هللا بددددن عمدددر بددددن 
الخطددداب رهللادددي هللا عنهمدددا بعدددث إلدددى عبدددد هللا بدددن ال بددداس رهللادددي هللا 

                                                        

هللامن مجموعة عقائد السلف، علي سامي  302انظر الرد على الجهمية   (1)
م. وسيأتي تخريجه موسعًا والكالم 1971مصر-النشار، طبع شركة اإلسكندرية 

 عليه في الباب الثاني.

هللامن مجموعة عقائد السلف، وسيأتي تفصيل  432لى المريسي الرد ع   (2)
 المسألة في الباب الثاني.

هد( تحقيق محمد بن سعيد  290السنة، عبد الرحمن أحمد بن حنبل )  (3)
وسيأتي  1/286. 1986الدمام  -، طبعة دار ابن القيم1/286القحطاني 

 تفصيل المسألة في الباب الثاني.
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 عنهما يسأله: هل رأ  محمد صلى هللا عليه وسلم ربه   
هللا بدن عمدر أ ْن فأرسل إليه عبد هللا بن ال باس أ ْن نعم، فرد عليه عبدد 

كيدد  رآه   قددال: فأرسددل أندده رآه فددي روهللاددة خسددراء، دوندده فددرا  مددن 
ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من المالئكة  ملدك فدي صدورة 
رجدل، وملددك فددي صددورة ثددور، وملددك فدي صددورة نسددر، وملددك فددي صددورة 

 (1)أسد(
وسدديأتي مزيددد بيددان لددبعض األخبددار التددي أخرجهددا المصددنفون فددي كتددب 

والعقائدددددددد. وال تصدددددددح سدددددددندًا وال متندددددددًا. وال يكددددددداد يظهدددددددر وجددددددده  السدددددددنة
الحتجدددداجهم بهددددا وتشددددنيعهم علددددى مددددن أنكرهددددا ونسددددبته إلددددى البدعددددة أو 

 الجهمية.

                                                        

ات الرب عز وجل، محمد بن إسحاق بن خزيمة، التوحيد و ثبات صف  (1)
هد،  1388 -طبعة دار الشرق للطباعة  - 198تعليق محمد خليل هراس 

 وسيأتي تفصيل المسألة في الباب الثاني. 
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  لمبحث الثالث: احتجاج المتكلمين بخبر اآلحاد.ا
 

 وفيه مطلبان
 

  المطلب األول ما يفيده خبر اآلحاد
 

اد المطلااااب الثاااااني: ماااادى االحتجاااااج بأخبااااار اآلحاااا
  الواردة في مسائل االعتقاد
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 مين بخبر اآلحاد.لالمبحث الثالث: احتجاج المتك

 المطلب األول ما يفيده خبر اآلحاد
مددر معنددا أن الخبددر عنددد جمهددور المتكلمددين ينقسددم إلددى قسددمين: الخبددر 
المتدواتر وخبددر اآلحدداد، وأن الماتريديددة اعتبددروا قسددمًا بينهمددا وهددو الخبددر 

ريفدده و فادتدده اصددطالح خدداو، غيددر اصددطالح المشددهور، ولهددم فددي تع
 عندهم من أخبار اآلحاد.  دالجمهور في الخبر المشهور الذي يع

وفي هدذا الموهللادع مدن البحدث سدنتكلم أواًل علدى إفدادة خبدر اآلحداد عندد 
المتكلمدددين  ثدددم ندددتكلم علدددى إفدددادة الخبدددر المشدددهور الدددذي اصدددطلح فيددده 

 الماتريدية اصطالحًا خاصًا. 
  من إفادة خبر اآلحاد ما المرادلكن 

ر بدده مددن الوثاقددة فددي صدددق مددا يحصددل فددي وجدددان المخب ددالمددراد بددذلك 
مسدددمونه. فدددإلذا قلندددا: خبدددر اآلحددداد يفيدددد العلدددم فدددالمراد أن المخب دددرين بددده 
يحصددل لهددم اليقددين الجدداةم الددذي ال يحتمددل الددوهم وال يداخلدده الشددك فددي 

 (1)صدق نقلته
جح: فالمراد أن المخب در بده يحصدل و ذا قلنا: خبر اآلحاد يفيد الظن الرا

لده فدي وجدانده تدرجيح صددق المخِبدر علدى كذبده ترجيحدًا مقاربدًا لليقددين، 
  (2)مع بقاء احتمال كذبه احتمااًل مرجوحًا.

                                                        

طبعة تركيا  66-65انظر شرح رمسان أفندي على شرح العقائد النسفية.   (1)
 -الكتب العلمية طبعة دار  27. وشرح الفقه األكبر، علي القاري 1289
 م. 1979بيروت. 

إبراهيم بن  1/8انظر المرجعين السابقين  وفتح الملهم، شبير أحمد    (2)
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اآلحاد الدذين يجدري البحدث فدي إفدادة خبدرهم ال بدد أن بقي أن نذكر أن 
و يكوندددوا عددددواًل هللاددددابطين، ألن الغدددرء مدددن دراسددددة إفدددادة أخبدددارهم هدددد
الوصددددول إلددددى رأي معددددين فددددي مددددد  االحتجدددداج بأخبددددارهم فددددي مسددددائل 

 االعتقاد.
 وقد فرق المتكلمون في إفادة الخبر بين حالتين:             

عدن  األولى: مدا يفيدده الخبدر بنفسده مدن غيدر اعتبدار األمدور الخارجدة  
نحدددو اعتبدددار مسدددمونه، أو اعتبدددار الظدددرف الدددذي  معندددى اإلخبدددار فيددده،
أو اعتبدار حدال المخب درين، وغيدر ذلدك مدن األمدور  ،خبدارحصل فيده اإل

 .  بذاته التي يمكن اعتبارها في إفادة الخبر
 خارجية. زائدة الالثانية: ما يفيده الخبر باعتبار األمور ال  

وال بد من تفصيل البحث في إفدادة خبدر اآلحداد فدي كلتدا الحدالتين، ألن 
العقائددد هددو ثمددرة الخددالف الخددالف فددي حجيددة أخبددار اآلحدداد الددواردة فددي 

 في هذه المسألة: 

 أاالًم ما  فيده الخبر بنفسه

إن مسددألة إفددادة أخبددار اآلحدداد مددن المسددائل التددي تحكمددت فيهددا األهددواء 
واألغددراء، وتنوعددت فيهددا آثددار ردود األفعددال حتددى صددار مددن المتعددذر 
الوصدددول إلدددى الحددددق فدددي هدددذا األمددددر إال بدددالتزام الموهللادددوعية واألمانددددة 

                                                                                                               

( فقيه حنفي، من أهل حلب، تفقه بها 956محمد بن إبراهيم الحلبي)ت 
وبمصر، ثم استقر في القسطنطينية، وتوفي بها عن ني  وتسعين عامًا، اشهر 

(. 5/269مصنفات كثيرة، انظر أعالم النبالء)كتبه ملتقى األبحر وله غيره 
 (.1/64( واألعالم)2/1814كشف الظنون)
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 ة. العلمي
وممدا يزيددد فددي مشدقة البحددث فيدده أن البدداحثين فيده قددديمًا وحددديثًا ي ِهمددون 
كثيددرًا فددي نسددبة األقددوال إلددى األئمددة المتقدددمين،  وسدديأتي بياندده إن شدداء 

 هللا. 
 ويمكن حصر األقوال في ما يفيده خبر اآلحاد بنفسه إلى قولين: 

 الرأي األول: إفادته الظن     
المحدثون أن خبر اآلحداد يفيدد الظدن فمدرادهم حيثما ذكر المتكلمون أو 

 الظن الراجح. 
 والظن في اللغة من األلفاظ المشتركة التي تدل على أكثر من معنى.
قددال الفيروةآبددادي: )الظددن هددو التددردد الددراجح بددين طرفددي االعتقدداد غيددر 

 (1)الجاةم...وقد يوهللاع موهللاع العلم(
تلفدددددين، يقدددددين وقدددددال ابدددددن فدددددارس: )الظدددددن..... يددددددل علدددددى معنيدددددين مخ

وشدددددددك.فأما اليقدددددددين فقدددددددول القائدددددددل:  نندددددددت  ندددددددًا، أي: أيقندددددددت. قدددددددال 
يوقنددددون  -وهللا أعلدددم  -أراد  (2)تعالى:)الدددذين يظنددددون أنهدددم مالقددددو هللا(

 (3)والظن: الشك، فيقال:  ننت الشيء، إذا تيقنه(.
وقددال أبددو هددالل فددي الفروق:)الفددرق بددين الظددن والشددك أن الشددك اسددتواء 

 (4)لظن رجحان أحد طرفي التجويز(.طرفي التجويز،وا
                                                        

(1)   )  . 4/245القاموس المحي  ) ن 

 ( من سورة البقرة.249اآلية )  (2)

(3)   ) وانظر الوجوه والنظائر في القرآن الكريم،  3/463مقايي  اللغة ) ن 
 .374هارون بن موسى 

 .79الفروق اللغوية   (4)
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وعلى هذا الفارق اعتمد المتكلمدون واألصدوليون فدي اصدطالحهم بإلفدادة 
 خبر اآلحاد الظن. 

يقدددول شدددبير أحمدددد:)والظن الدددذي تفيدددده أخبدددار اآلحددداد إنمدددا هدددو القدددوي 
 (1)الراجح المقارب لليقين..(

ألمددة ااهير وقددد ذهددب إلددى القددول بإلفددادة خبددر اآلحدداد الظددن الددراجح جمدد
 من متكلمين وأصوليين ومحدثين ومعتزلة وشيعة وخوارج 

فمددن المتكلمددين األشدداعرة الددذين نصددوا علددى ذلددك: اإلمددام البدداقالني إذ  
قدددال: )تواهللادددع المتكلمدددون والفقهددداء علدددى تسدددمية كدددل خبدددر قصدددر عدددن 
إيجدددددددداب العلددددددددم بأندددددددده خبددددددددر واحددددددددد، وسددددددددواء عندددددددددهم رواه الواحددددددددد أو 

  (2)جب العلم(الجماعة.... وهذا الخبر ال يو 
والدددراةي  (6)والغزالدددي  (5)والجدددويني  (4)والبغددددادي  (3)ومدددنهم ابدددن فدددور  

                                                        

 .1/18فتح الملهم  (1)
 . 386التمهيد  (2)

 -بيروت  -، طبعة دار الكتب العلمية 269انظر مشكل الحديث وبيانه   (3)
 م. 1980

وابن فور : هو محمد بن الحسن، إمام ال يجار  في الفقه واألصول والكالم 
 . 3/52والوعظ والنحو والزهد، انظر: طبقات السبكي 

-بيروت-طبعة دار الكتب العلمية ،12انظر أصول الدين   (4)
هد(  429.والبغدادي: هو األستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر )1980

إمام ال يساجل في األصول وعلم الكالم، انظر ترجمته في طبقات السبكي 
 . 4/173، واألعالم، الزركلي 3/328

 . 416انظر اإلرشاد   (5)

 . 1/145انظر المستصفى    (6)
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 ولم أعثر على خالف في ذلك بينهم.  (2)واآلمدي (1)
ومدن الماتريديددة القددائلين بددذلك: البددزدوي صدداحب مسددل م الثبددوت وشددارحه 

 (6)والكمددال ابددن الهمددام  (5)والعددالء البخدداري  (4)والسرخسددي (3)األنصدداري 
 ولم أعثر على خالف في ذلك بينهم. 

والقاهللادددي عبدددد  (7)ومدددن المعتزلدددة القدددائلين بدددذلك أبدددو الحسدددين البصدددري 
ومددن الخددوارج اإلباهللاددية  لددى خددالف بيددنهم.عولددم أعثددر فيدده  (8)الجبددار 

  (10)وال أعلم فيه خالفًا بينهم. (9)القائلين بذلك: عبد هللا السالمي 
                                                        

 م.1935مصر  -. طبعة البابي الحلبي 168ألساس في التقدي  انظر ا  (1)

 .2/280انظر: اإلحكام   (2)
 .2/121انظر فواتح الرحموت   (3)
 .2/121انظر أصول السرخسي   (4)
.والعالء البخاري هو: عبد الرحمن بن أحمد 1/329انظر كشف األسرار    (5)
 .4/137هد( فقيه حنفي أصولي، انظر األعالم  730)

انظر المسامرة للكمال بن أبي شري  بشرح المسايرة للكمال ابن   (6)
 م.  1983 -بوالق-، المطبعة األميرية11-10الهمام

 .2/566انظر المعتمد   (7)
، تحقيق عبد الكريم عثمان، طبعة 769انظر شرح األصول الخمسة    (8)
 م. 1996القاهرة 

ان اإلباهللاية، انتهت إليه هد( من أعي 1332(عبد هللا بن حميد السالمي )9)
رئاسة العلم في عصره، مولده ووفاته في عمان، وكان هللاريرًا، انظر ترجمته 

، تحقيق 2/108. وانظر مشارق أنوار العقول 4/214في األعالم، الزركلي 
  م. 1989 -بيروت  -عبد الرحمن عميرة، طبعة دار الجيل 

، مطابع 2/138يحيى  انظر اإلباهللاية بين الفرق اإلسالمية، علي بن   (10)
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 (2)والقاسددم بددن محمددد العلددوي  (1)لددوةيرمددن الزيديددة القددائلين بددذلك ابددن او 
 (3)والشوكاني

والخطيدددددددب  (4)ومدددددددن المحددددددددثين القدددددددائلين بدددددددذلك: الخطدددددددابي والبيهقدددددددي
                                                                                                               

 . 1986عمان  -سجل العرب 

 -بيروت  -، طبعة دار الكتب العلمية 387انظر إيثار الحق على الخلق   (1)
،  طبعة 1/76م، وانظر الروء الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم1987

 م.1979بيروت  -دار المعرفة 
( من 840ةير )وابن الوةير هو: محمد بن إبراهيم بن علي من آل الو       

أعيان الزيدية ومجتهديها، وله اشتغال بالحديث، انظر ترجمته في األعالم، 
 . 6/191الزركلي 

ألبير نصري، طبعة   -، تحقيق د150انظر األساس في عقائد األكياس   (2)
 . 1980 -بيروت  -دار الطليعة 

ه خلق كثير هد( من أئمة الزيدية وأمرائها، بايع 1029والقاسم بن محمد العلوي )
 . 6/18هد، وكان حاةمًا شجاعًا، انظر األعالم، الزركلي  1016باإلمامة سنة 

 . 48انظر إرشاد الفحول    (3)

، تحقيق الكوثري، طبعة دار 424انظر األسماء والصفات، البيهقي   (4)
 بيروت.  -الكتب العلمية 

ْمد بن محمد السبتي، والخطابي نس بة إلى جده والخطابي هو: أبو سليمان ح 
هد(، كان فقيهًا رأسًا في العربية واألدُب وله اشتغال بالفقه  388)خطاب( )

والحديث، وله تصاني  كثيرة نافعة في شتى العلوم، انظر ترجمته في العبر، 
 . 1/223، وطبقات األسنوي 2/175الذهبي 

 والبيهقي هو: اإلمام العلم أبو بكر أحمد بن الحسين الشافعي، حافظ أصولي
ةاهد ورع، كان غزير التصني ، كثير التحقيق، حتى قيل فيه: ما من شافعي 
إال وللشافعي في عنقه منة إال البيهقي فإلن له منة على الشافعي نفسه، انظر 
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 (4) السيوطيو  (3)النووي.و  (2)والحاةمي (1)البغدادي
 أدلة من حكم بإفادته الظن:

 استدل الجمهور على ذلك بأدلة منها:
ت األدلددة فدددي النفدددوس إن حصددول العلدددم بدده أمدددر وجددداني، وتدددأثيرا أواًل:

بحسب المؤثر، وال نجدد فدي أنفسدنا مدن خبدر الواحدد و ْن بلدغ الغايدة فدي 
 (5)العدالة سو  ترجيح صدقه على كذبه، من غير قطع.

لددو كددان خبددر الواحددد الثقددة مفيدددًا للعلددم بمجددرده وأخبددر ثقددة آخددر  ثانيااًا:
 بسد خبره:

                                                                                                               

 . 1/98، وطبقات األسنوي 2/208ترجمته في العبر، الذهبي 

عبد  ، تحقيق عبد العليم محمد بن51-50انظر الكفاية في علم الرواية   (1)
 م. 1973مصر  -الحليم، مطبعة السعادة 

هد( أحد األئمة األعالم،  463والخطيب البغدادي هو: أحمد بن علي بن ثابت )
وصاحب التوالي  المنتشرة في اإلسالم، كان في الرواية بحرًا في الدراية روهللاًا 

، واألعالم، 1/98، وطبقات األسنوي 2/315ةاهرًا، انظر ترجمته في العبر 
  1/167كلي الزر 

. والحاةمي هو: أبو بكر محمد بن موسى 52انظر شرو  األئمة الخمسة   (2)
الهمذاني، كان إمامًا ذكيًا ثاقب النظر، فقيهًا بارعًا ومحدثًا ماهرًا، بصيرًا 

بالرجال والعلل، توفي شابًا عن خم  وثالثين سنة، ولو عا  أكثر من ذلك 
، وطبقات 3/89جمته في العبر، الذهبي لم  الدنيا علمًا وتحريرًا، انظر تر 

 . 1/199األسنوي 

 .1/14انظر شرح مسلم   (3)
 .76-75 /1انظر تدريب الراوي   (4)
 .2/275واإلحكام اآلمدي  3/53انظر الفصول، الجصاو   (5)
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نددده يسدددتلزم فإلمدددا أن يقدددال: كدددل خبدددر منهمدددا يفيدددد العلدددم، وهدددو محدددال أل
 متناقسين.

و ما أن نقول خبدر أحددهما يفيدد العلدم دون اآلخر،وهدذا منداقض ألصدل 
والواقددددع يشددددهد أن العدددددل قددددد  (1)الددددعو  بددددأن خبددددر الواحددددد يفيددددد العلددددم.

 يخالف غيره بل الواقع يشهد أنه ال يكاد ينجو منه أحد من الرواة. 
ن واحدد ثدم سدمعه إن كل عاقل يجد من نفسه إذا ما سمع خبرًا مد ثالثًا:

مددن غيددره اةديدداد  اعتقدداده، ولددو كددان خبددر األول مفيدددًا للعلددم لمددا شددعرنا 
باةدياد الثقة بالخبر ل م ا سدمعناه مدن الثداني، والعلدم غيدر قابدل فدي نفسده 

 للزيادة والنقصان. 
وقد يحصل التفاوت بين العلوم من جهة أخر  ال ترد علدى مدا ذكرندا،  

يحصددل بالسددرورة مددن غيددر اكتسدداب والعلددم كالتفدداوت بددين العلددم الددذي 
الذي يحصدل باالكتسداب، وهدذا التفداوت لدي  فدي نفد  العلدم بدالمعلوم، 
بدل مددن جهدة افتقددار أحدددهما إلدى النظددر دون اآلخدر وأن أحدددهما أسددرع 
حصددواًل مددن اآلخددر أمددا العلددوم مددن حيددث هددي علددوم فددال يتصددور فيهددا 

 (2)ةيادة وال نقصان
فادة خبر اآلحاد العلم مجموعة لواةم فاسدة تددل يلزم من القول بإل رابعًا:

علدددى فسددداده أيسدددًا. منهدددا أنددده لدددو كدددان يفيدددد بمجدددرده العلدددم لكدددان العلدددم 
حاصدداًل بنبدددوة مدددن أخبددر بكونددده نبيدددًا مددن غيدددر حاجدددة إلددى معجدددزة تددددل 
علددى صدددقه، ولوجددب أن يحصددل للحدداكم العلددُم بشددهادة الشدداهد الواحددد، 

                                                        

 . 2/276انظر اإلحكام، اآلمدي   (1)

  2/276انظر اإلحكام    (2)
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ر لمدددددا فيددددده مدددددن طلدددددب تحصددددديل وأنددددده ال يفتقدددددر معددددده إلدددددى شددددداهد  آخددددد
 (1)الحاصل.

لو حصل العلم بخبر اآلحاد بمجدرده لمدا جداة لمسدلم أن يعددل  خامسًا:
عن ما أسنده العدل إلى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم بوجده مدن الوجدوه، 
ْت معارهللاددته  ددح  وواقددع الفقهدداء ال يدددل علددى ذلددك، ولددو أفدداد بمجددرده ل ص 

 (2)لخبر التواتر وكل ذلك خالف االجماع.

يمكددن أن أهللاددي  إلددى األدلددة السددابقة دلدديال يسددتلزم بالسددرورة  :سادساااً 
 االعتراف بإلفادته الظن الراجح.

شددرو    المعتبددرة فددي تصددحيح الحددديث وتسدديعفه و الشددر وخالصددته أن 
وهددذا الظددن ال يمكددن . كتفددى فددي تحصدديلها بددالظن الددراجحيُ أغلبيددة  نيددة 

العدالددة والسددب  والتحقددق لحكم بفددا أن ينددتغ علمددًا وقطعددًا بثبددوت الخبددر.
كدددل ذلدددك يكتفدددى فيددده والسدددالمة مدددن الشدددذوذ والعلدددة السدددند مدددن اتصدددال 
 بالظن الراجح. 

 وبيانه من وجوه  
الحكدددم بالعدالدددة حكدددم  ندددي. فمدددن المعدددروف أن تعدددديل  :ولالوجاااه األ 

الراوي حكدم علدى مدا يظهدر مدن حالده كتزكيدة الشداهد وهدي حكدم  ندي. 
جملدة مدن الخالف المعروف فدي توثيدق لما حصل هذا  ولو كان قط ياً 

                                                        

  2/276نفسه   (1)
وكشف 567-2/566نظر أدلة أخر  في المعتمد وا 2/277نفسه   (2)

-2/121وفواتح الرحموت، عبد العلي األنصاري  2/376األسرار، البخاري 
123. 
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بل نك الذهبي علدى مدا يفيدد أن حكدم المجدرح الواحدد اجتهدادي  الرواة.
ربمددا يختلددف حكمددده فددي راو واحددد. فقددد ذكدددر يحيددى بددن معدددين و  نددي، 

لدى الغايدة فدي إوكالمده كثيدر وكالمه في نقد بعض األئمة ثم قدال: )...
فددي الرجددل بعددد الرجددل وقددد ينفددرد بددالكالم  ،الرجددال وغالبدده صددواب وجيددد

فإلندددده بشددددر مدددددن البشددددر ولدددددي   ،فيلددددوح خطددددأه فدددددي اجتهدددداده بمددددا قلنددددداه
يختلدددف اجتهددداده فدددي و بدددل هدددو فدددي نفسددده يوثدددق الشددديخ تدددارة  ،بمعصدددوم
الدددرواة فيجيدددب السددددائل بحسدددب مدددا اجتهدددد مددددن القدددول فدددي ذلددددك الرجدددل 
 (1)(الوقت

فدددي الحكدددم بسدددب  الدددرواي يكتفدددي المعددددلون بتحصددديل الوجاااه الثااااني: 
ظدددن الدددراجح أيسدددًا. ألنهدددم يعتمددددون علدددى سدددبر جملدددة مدددن مرويدددات ال

الددراوي ومقارنتهددا مددع روايددة الحفدداظ، فددإلن غلبددت موافقتدده علددى مخالفتدده 
حكدددم بسدددبطه، مدددع االعتدددراف بتجدددويز الخطدددأ ولدددو فدددي أعلدددى درجدددات 

فأمددددا الصددددحابة رهللاددددي هللا عددددنهم التوثيددددق. قددددال الحددددافظ الددددذهبي: )...
  و ن غلطددوا كمددا غلدد  غيددرهم مددن فبسدداطهم مطددوي و ن جددر  مددا جددر 

إذ  ،لكنده غلد  ندادر ال يسدر أبددا  ،لغاد يسلم أحد من الكالثقات فما ي
وأمدددددا  .وبددددده ندددددين هللا تعدددددالى ،علددددى عددددددالتهم وقبددددول مدددددا نقلدددددوه العمددددل

 ،ولكددن لهددم غلدد  وأوهددام .عدددم فدديهم مددن يكددذب عمددداً التددابعون فيكدداد يُ 
تعددد غلطده وكدان  ومن ،فمن ندر غلطه في جنب ما قد حصل احتمل

مددل بده علددى تدردد بددين قددل حديثده وعُ مدن أوعيدة العلددم اغتفدر لدده أيسدًا ونُ 

                                                        

 31-29 د حديثهمالرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ر   (1)
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 (1)(من هذا نعتهبثبات في االحتجاج األئمة األ
ولددو سددلمنا أن العددارف الناقددد يجددد مددن نفسدده قطعددًا باسددتيفاء شددرائ    

الصحة فال يلزم من ذلك أن يتعد  قطعده إلدى القطدع بثبدوت الخبدر. 
ن تحصددديل هددذه الشددرائ  الظنيدددة ال يفيددد العلددم بثبدددوت فددي أال شددك فدد

الباحدث عدن اسدتيفاء إدرا  الظدن الدذي يلحدق فدرق بدين نألننا الخبر. 
وبددين الظددن الددذي يلحددق الخبددر فددي ، هددذه الشددرائ  فددي أحددد األخبددار

ال ثبوتدده ولددو بعددد القطددع باسددتيفاء شددروطه. ألن تحقددق هددذه الشددرائ  
أقطدع بتحقدق شدرائ  الصدحة الظنيدة  يزيد على قول الناقد صادقًا: أندا

  في هذا الخبر. 
اخددتال  مفهددوم الصددحة اللغددوي أد  الخلدد  بددين الموهللاددعين إلددى قدد و

فالحددددددافظ  بدددددالمفهوم االصدددددطالحي فدددددي عبدددددارات بعدددددض المحددددددثين.
)و ذا  يقدول:فمفهدومين السيوطي رحمده هللا يدنك علدى التفريدق بدين ال

ده مددع األوصدداف قيددل: هددذا حددديث صددحيح فهددذا معندداه مددا اتصددل سددن
فددي نفددد  المددذكورة فقبلندداه عمدداًل بظدداهر اإلسدددناد، ال أندده مقطددوع بدده 

لجدددواة الخطدددأ والنسددديان علدددى الثقدددة خالفدددًا لمدددن قدددال إن خبدددر  األمدددر
 (2)(الواحد يوجب القطع

إلددى مدددا وقددع بددده بعددض المحددددثين مدددن السدديوطي رحمددده هللا نبددده تن ثددم
القطدددددع مدددددع  ةاهللادددددطراب عندددددد ادعددددداء تطدددددابق الصدددددحة االصدددددطالحي

:وهددذه األنددواع التددي ذكرناهددا  -ابددن الصددالح  –واليقددين. فقددال: )قددال 

                                                        

 . 26-24د حديثهمالرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب ر   (1)

 1/75تدريب الراوي   (2)
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ال يحصل العلدم فيهدا إال للعدالم المتبحدر فدي الحدديث العدارف بدأحوال 
الرواة والعلل. وكون غيره ال يحصل له العلم لقصدوره عدن األوصداف 

 المذكورة ال ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور.
 ع ابن الصالح فيما عول عليه وأرشد إليه.وقال ابن كثير: وأنا م

 قلت: وهو الذي أختاره وال أعتقد سواه.
نعددددم يبقددددى الكددددالم فددددي التوفيددددق بيندددده وبددددين مددددا ذكددددره أواًل مددددن المددددراد 
بقولهم:هدددذا حدددديث صدددحيح أنددده وجددددت فيددده شدددرو  الصدددحة، ال أنددده 

، فإلندده مخدالف لمدا هنددا فلينظدر فدي الجمددع فددي نفد  األمدرمقطدوع بده 
  (1)إلنه عسر ولم أر من بينه(بينهما ف

ربمددا والددذي يبدددو لددي فددي بياندده أندده ال مناةعددة فددي أن العددالم العددارف 
يحصددل لدده العلددم باسددتيفاء الشددرو  المعتبددرة فددي الحكددم بالصددحة. وال 
مناةعددة فددي تسددمية الخبددر الددذي يسددتوفي هددذه الشددرائ  خبددرًا صددحيحًا 

شددرائ  فددي فددي االصددطالح. ولكنددا نفددرق بددين القطددع بتحصدديل هددذه ال
خبدددر مدددن األخبدددار وبدددين القطدددع بثبدددوت هدددذا الخبدددر. وموهللادددع الندددزاع 
يتحددددد فدددي أن هدددذه الشدددرائ  هدددل يفيدددد العلدددم باسدددتيفائها العلدددم بثبدددوت 
الخبددر علددى سددبيل القطددع واليقددين  فددال نسددلم أن القطددع باسددتيفاء هددذه 
الشدددددرائ  يوجدددددب القطدددددع بثبدددددوت الخبدددددر ويرفدددددع احتمددددداالت الدددددوهم أو 

لحدق الظدن بإلفداد الخبدر. فدالقطع مدثاًل باسدتيفاء ممدا يُ  النسيان ونحوهدا
الراوي لشر  السب  في جملة أخبداره ال يلدزم منده القطدع بصددقه فدي 

 كل خبر من أخباره. كما نك عليه المحدثون. 
                                                        

 1/134تدريب الراوي   (1)
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تجددويز الخطددأ علددى دليددل  مددن الشددذوذاشددترا  السددالمة الوجااه الثالااث: 
كتفدددى الروايددة ال يُ مددن المعددروف أن تصددحيح ف .ثقددةالوالددوهم فددي روايددة 

فيددده بعدالدددة الدددراوي وهللادددبطه، بدددل ال بدددد فيددده مدددن اشدددترا  سدددالمته مدددن 
تصور تحصديل العلدم بروايدة العددل السداب  مدع الشذوذ والعلة. فكي  يُ 

 االعتراف بإلمكان مخالفته لمن هو أولى منه  
ونددك  ،الثقدداتفددي روايددات خددتالف االوقددد نددك السدديوطي علددى وقددوع 

بعدددض مدددا اختلدددف فيددده يصدددححون لمحددددثين المتقددددمين مدددن اعلدددى أن 
اإلسددناد إذا كددان متصددال  :قددال شدديخ اإلسددالم ):ه هللامددرحل الثقددات فقددا

ثدددم إذا  .هللادددابطين فقدددد انتفدددت عنددده العلدددل الظددداهرة ورواتددده كلهدددم عددددوالً 
فمجددرد مخالفددة أحددد   فمددا المددانع مدن الحكددم بصددحته انتفدى كوندده معلددوالً 

ال يسددتلزم السددعف بددل يكددون  رواتدده لمددن هددو أوثددق مندده أو أكثددر عدددداً 
 .من باب صحيح وأصح

رو مع ذلك عن أحد مدن أئمدة الحدديث اشدترا  نفدي الشدذوذ ولم يُ  :قال 
المعبددر عندده بالمخالفددة و نمددا الموجددود مددن تصددرفاتهم تقددديم بعددض ذلددك 

  .على بعض في الصحة
فمدددن ذلدددك أنهمدددا أخرجدددا قصدددة  .ي الصدددحيحين وغيرهمدددافدددوأمثلدددة ذلدددك 

وفدددي  ،وفيهدددا اخدددتالف كثيدددر فدددي مقددددار الدددثمن ،جمدددل جدددابر مدددن طدددرق 
وقدددد رحدددغ البخددداري الطدددرق التدددي فيهدددا االشدددترا  علدددى  .اشدددترا  ركوبددده

كدون الدثمن أوقيدة مدع تخريجده  ورجدح أيسداً  .غيرها مدع تخدريغ األمدرين
 (1) (...ما يخالف ذلك
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فدددإلن قيدددل: إن خبدددر الثقدددة يفيدددد العلدددم والقطدددع بعدددد الحكدددم بسدددالمته مدددن 
 ة الشذوذ والمخالف
و مكددان وقوعدده فددي روايددة الثقددة.  الكددالم فددي تجددويز الددوهمأن  :فددالجواب

تجددددويز هددددو الددددذي أوجددددب علددددى النقدددداد تنقيددددب روايددددات الثقددددات هددددذا الو 
و ذا حكدددم الناقدددد واشدددترا  السدددالمة مدددن المخالفدددة فدددي اعتبدددار الصدددحة. 

نفددي علددى نفددي إمكانهددا و ها ال يدددل نفددي وجدددانبنفددي وجدددان المخالفددة فدد
حكددم النقدداد بعدددم الوجدددان علددى اسددتيفاء أثددر فيقتصددر هددا. قوعو  تمددالإح

ويبقدددددى حصدددددول الدددددوهم علدددددى إمكانددددده  ،شدددددرائ  الصدددددحة االصدددددطالحية
 وتجويزه. وهو الذي يمنع من ادعاء تحصيل القطع بخبر الثقة. 

يدددل علددى أن خبددر  السددالمة مددن العلددة القادحددةاشددترا  الوجااه الرابااع: 
 . الثقة ال يفيد العلم

ن يفيددد خبددر الثقددة العلددم مددع اشددترا  سددالمته مددن العلددل تصددور أفكيدد  يُ 
اخددتالف المصددنفين و مددا هددو معلددوم فددي مبحددث العلددل مددن خفاءهددا مددع 
فددي تصددحيح بعددض األخبددار وتعليلهددا. ومددع مددا هددو معلددوم مددن  والنقدداد

 اختالف الناس في قبول حكم المصحح أو المعلل. 
المحددددثون ندددك  كدددمي وأوهللادددح مدددن ذلدددك أن حكدددم الناقدددد بتعليدددل الخبدددر حُ 

 نددي. ولددو كددان خبددر الثقددة يفيددد العلددم لمددا جدداة تعليلدده  علددى أندده حكددمي 
والعلددة عبددارة عددن سددبب غددامض قددادح مددع أن )قددال السدديوطي: بددالظن 

ويتطدددرق إلدددى اإلسدددناد الجدددامع شدددرو  الصدددحة  ،الظددداهر السدددالمة منددده
العددارف وتدددر  بتفددرد الددراوي وبمخالفددة غيددره لدده مددع قددرائن تنبدده  ، دداهراً 

                                                                                                               

 الصحيحين .
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ذلددك بحيدددث  .فدددي حددديث أو دخددول حددديث   و وقدددف  أ بإلرسددال   علددى وهددم  
  (1)(يغلب على  نه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف

تقسدديم الحددديث الصددحيح إلددى مراتددب تتفاهللاددل فددي درجددات  :سااابعاً     
قددال ابددن الصددالح: ) ثددم إن درجددات الثبددوت يدددل علددى إفادتدده الظددن.  

الحدديث مدن الصدفات المدذكورة الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن 
التددي تنبنددي الصددحة عليهددا، وتنقسددم باعتبددار ذلددك إلددى أقسددام يستعصددي 
إحصاؤها على العاد الحاصدر، ولهدذا ندر  االمسدا  عدن الحكدم إلسدناد 

 . (2)أو حديث بأنه األصح على اإلطالق(
وهذا االعتراف بتفاوت األخبار الصحيحة في درجدات ثبوتهدا وانقسدامها 

تصور إذا كان الصدحيح يفيدد القطدع بثبوتده. واألصح ال يُ  إلى الصحيح
فال يتصور في خبر متواتر أن يكون أصح من خبر متدواتر مدثاًل، ألن 
القطع يعني نفي أدندى درجدات الشدك والدوهم. ومدع اشدترا  الخبدرين فدي 
تحصدددديل هددددذه الرتبددددة ال يبقددددى إمكددددان لتصددددور التفاهللاددددل فددددي درجددددات 

هدددي التدددي تكدددون محددداًل لتفددداوت درجدددات الثبدددوت. أمدددا األخبدددار الظنيدددة ف
الظدددن تفاوتدددًا يدددؤذن بالتفاهللادددل فدددي درجدددات الثبدددوت بعدددد االشدددترا  فدددي 

 أصل الوصف بالصحة.
قبدددول الروايددددة بددددالمعنى واتفدددداق جمهدددور المحدددددثين علددددى جددددواة  :ثامناااااً 

منددع مددن فددي شددرائ  الصددحة يأداء اللفددظ الروايددة بددالمعني وعدددم اعتبددار 
اللفدظ عدن النبدي  حيل القطع بصدورت معنىالرواية بالف. تحصيل القطع
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صلى هللا عليه وسدلم. ومعلدوم أن تصدرف بعدض الدرواة بدبعض األلفداظ 
مددن أهددم أسددباب الخددالف الددذي التدي حسددبوها توافددق المعنددى المددراد كددان 
ن لفدددظ النبدددي صدددلى هللا عليددده أحصدددل فدددي مسدددائل االعتقددداد. وال شدددك 

الدددرواي مؤديدددًا لمدددراد وسددلم هدددو اللفدددظ المعصدددوم دون اللفدددظ الدددذي يعدددده 
والتسدامح مدع الروايدة بدالمعنى فدي أبدواب الحدالل والحدرام لده المعصدوم. 

 ما يبرره ألن الظن الراجح حجة في هذه األبواب دون العقائد. 
وبهدددذا يثبدددت أن رأي جمهدددور األمدددة فدددي إفدددادة خبدددر اآلحددداد الظدددن      
  .لمذكورةأي سديد يشهد له الواقع وال يان ويثبت باألدلة ار الراجح 

 الرأي الثاني: إفادته العلم.     
صرح بإلفادة خبر اآلحاد العلم بعض المحدثين، وبعض الحنابلة، وأهدل 

 الظاهر، وتابعهم على ذلك عدد من المعاصرين. 
 -(1)ومددن هددؤالء المحدددثين الددذين صددرحوا بإلفادتدده العلددم ابددن قتيبددة     

عدددد التددواتر الددذي فقددد سدداق اهللاددطراب األقددوال فددي تحديددد  -رحمدده هللا 
تثبدددت بدددده األخبددددار ثددددم قال:)وهدددذه االختيددددارات إنمددددا اختلفددددت الخددددتالف 
عقول النداس وكدل يختدار علدى قددر عقلده،ولو رجعدوا إلدى أن هللا تعدالى 
إنمددددا أرسددددل إلددددى الخلددددق كافددددة رسددددواًل واحدددددًا... ودلهددددم ذلددددك علددددى أن 
 الصددادق العدددل صددادق الخبددر، كمددا أن الرسددول الواحددد المبلددغ عددن هللا

                                                        

هد( صاحب تصاني  في  276هو أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة )  (1)
، واألعالم، 1/937العبر الذهبي فنون اآلداب والحديث، انظر ترجمته في 

 . 4/280الزركلي 
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 وسيأتي بيان ما في هذا االستدالل من نظر. (1)تعالى صادق الخبر(
ومنهم أيسًا: الحافظ أبدو الفسدل ابدن طداهر المقدسدي، فقدد ذكدر كتداب 

وقسددددمه إلددددى أربعددددة أقسددددام وذكددددر أعالهددددا فقال:)قسددددم  السددددنن للترمددددذي
 (2)صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلمًا(

، وابدن (3)صرحوا بذلك القاهللاي أبو يعلدي الفدراءومن الحنابلة الذين     
 (4)تيميه

قدال القاهللادي: )خبدر اآلحداد يوجدب العلدم مدن طريدق االسدتدالل، ال مددن 
 (5)جهة السرورة(.

وقددال ابددن تيميدده: )الخبددر الددذي يجددب قبولدده شددرعًا ال يكددون بدداطاًل فددي 
نفدد  األمدددر، وممدددا يحقددق أن خبدددر الواحدددد الواجددب قبولددده يوجدددب العلدددم 

الحجة القوية على جواة نسخ المقطوع به كما في رجدوع أهدل قبداء قياُم 
عدددددن القبلدددددة التدددددي كدددددانوا يعلمونهدددددا هللادددددرورة مدددددن ديدددددن الرسدددددول بخبدددددر 

                                                        

لم يذكر سنة  -لبنان  -، مطبعة العلوم 46تأويل مختلف الحديث،   (1)
 الطبع.

 . 1/131. وانظر تدريب الراوي 21شرو  األئمة   (2)

( شيخ الحنابلة في عصره وله 458هو أبو يعلى محمد بن الحسين ) (3)
، 2/309ترجمته في العبر، الذهبي  تصاني  في الفقه واألصول، انظر

 .6/331واألعالم، الزركلي 
هو أبو ال باس أحمد بن عبد الحليم )ابن تيمية الحراني( إمام علم،    (4)

غزير التصني ، كثير التحرير، ربما يلغت مصنفاته ثالم مائة مجلد، لقب 
 . 1/141بشيخ اإلسالم، انظر األعالم، الزركلي 

 . 251أحمد، التركي  انظر: أصول مذهب  (5)
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 (1)الواحد(
ومددن أهددل الظدداهر الددذين صدددرحوا بددذلك: ابددن حددزم إذ يقددول: )إذا جددداء 
خبددر الددراوي الثقددة عددن مثلدده مسددندًا إلددى الرسددول صددلى هللا عليدده وسددلم 

 (2)ه على أنه حق من عند هللا عز وجل(فهو مقطوع ب
ويقددول: )مددا نقلدده الواحددد عددن الواحددد واتصددل بروايددة العدددول إلددى رسددول 
هللا صدددددلى هللا عليددددده وسدددددلم وجدددددب العمدددددل بددددده ووجدددددب العلدددددم بصدددددحته 

 (3)أيسًا(
ومددن المعاصددرين الددذين صددرحوا بإلفددادة خبددر اآلحدداد العلددم الدددكتور     

والدددكتور عمددر  (5)ج الخطيددبوالدددكتور محمددد عجددا(4)صددبحي الصددالح 
 وغيرهم.  (7)وناصر الدين األلباني (6)األشقر

                                                        

 . 244المسودة   (1)

هد( من علماء  456هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري )  (2)
األندل ، كان إليه المنتهى في الذكاء وحدة الذهن وسعة اإلطالع على العلوم 
المختلفة والمذاهب والملل، وفيه يقال:   لسان ابن حزم وسي  الحجاج شقيقان 

اشتد به ابن حزم على علماء األئمة من نقد وتقريع، انظر    إشارة إلى ما
 . 5/59، واألعالم، الزركلي 2/306ترجمته في العبر، الذهبي 

، تحقيق محمد أحمد عب العزيز، 33النبذ الكافية في أحكام أصول الدين   (3)
 م. 1985بيروت  -طبعة دار الكتب العلمية 

 .151انظر: علوم الحديث   (4)
 . 165ل الحديث أصو    (5)

 . 1990 -الكويت  -، طبعة دار النفائ  34انظر: أصل االعتقاد    (6)

 -طبعة دار السلفية  9انظر: وجوب األخذ بحديث اآلحاد في العقيدة   (7)
، طبعة الدار 15و )الحديث حجة بنفسه ففي األحكام والعقائد  -الكويت 
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وأحمد  ومالك الشافعياألئمة عن  رأيبيان وهم من حكى هذا ال

 وميرهما:
وهم غير واحد مدن المتقددمين والمتدأخرين فدي نسدبة القدول بإلفادتده العلدم 

 ومددددن هددددؤالء ابددددن القدددديم إذ يقددددول: )وقددددد صددددرح إلددددى اإلمددددام الشددددافعي.
الشددددافعي فددددي كتبدددده بددددأن خبددددر الواحددددد يفيددددد العلددددم، ونددددك علددددى ذلددددك  
صدددريحًا فدددي كتددداب اخدددتالف مالدددك، ونصدددره فدددي الرسدددالة، علدددى أنددده ال 

 (1)يوجب العلم الذي يوجبه نك الكتاب والخبر المتواتر(.
ونقل ابن القيم نك الشافعي فقال: )قال في الرسالة: فأمدا مدا كدان مدن 

يختلددددف الخبددددر فيدددده فيكددددون الخبددددر  سددددنة مددددن خبددددر الخاصددددة الددددذي قددددد
محدددتماًل للتأويدددل، وجددداء الخبدددر فيددده مدددن طريدددق اإلنفدددراد، فالحجدددة فيددده 
عندي أن يلدزم العدالمين حتدى ال يكدون لهدم رد مدا كدان منصوصدًا منده، 
كمددددا يلددددزمهم أن يقبلددددوا شددددهادته، ال أن ذلددددك إحاطددددة كمددددا يكددددون نددددك 

 الكتاب وخبر العامة عن رسول هللا.
إْن كنددت  -ا  لددم نقددل لدده: تُددْب، وقلنددا: لددي  لددك فلددو شددك فددي هددذا شدد

أن تشك كمدا لدي  لدك إال أن تقسدي بشدهادة الشدهود العددول،  -عالمًا 
و ْن أمكدن فدديهم الغلدد ، ولكددن تقسددي بدذلك علددى الظدداهر مددن صدددقهم، 

                                                                                                               

 هد(. 1400السلفية 

، طبعة 2/476سلة على الجهمية والمعطلة، (انظر: مختصر الصواعق المر 1)
 الرياء. -رئاسة إدارات البحوم واإلفتاء 
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 (1)وهللا ولي ما غاب عنك منهم(.
مددين واأل (3)واألشددقر (2)وممددن تددابع ابددن القدديم علددى هددذا القددول، األلبدداني

وةعدددم األلبددداني أن اإلمدددام الشدددافعي ندددّك علدددى ذلدددك  (4)الحددداج محمدددد.
فقدددددال: )وقدددددد ندددددك علدددددى أن خبدددددر الواحدددددد يفيدددددد العلدددددم اإلمدددددام مالدددددك 

  (5)والشافعي....(.
 أما اإلمام مالك فال يصح سند الرواية إليه في المسألة. 

وأمدا اإلمددام الشددافعي فلدم يددنك علددى ذلدك، و نمددا ُفِهددم  مدن كالمدده، وهددو 
 هم خاط . ف

ومعرفددة مددراد الشددافعي مددن ألفدداظ عبارتدده يعددين علددى اسددتنبا  رأيدده فددي 
 إفادة خبر اآلحاد. 

أمدا خبدر العامدة فدالمراد بده: مددا ينقلده العامدة عدن العامدة أو الجمدع عددن 
 الجمع، والمراد به الخبر المتواتر. 

والمراد بخبر الخاصة: ما سو  المتواتر مدن األخبدار التدي يرويهدا عددد 
 صوو عن عدد مخصوو. مخ

والمددددراد باإلحاطددددة عنددددد الشددددافعي:)كل مددددا ُعِلددددم أندددده حددددق فددددي الظدددداهر 
 (6)والباطن  ُيشهد به على هللا(.

                                                        

 . 4610الرسالة،   (1)

 . 23وجوب األخذ بأحاديث اآلحاد    (2)

 . 22انظر: أصل االعتقاد    (3)

 . 67حجية أحاديث اآلحاد   (4)

 . 23وجوب األخذ بحديث اآلحاد   (5)

 . 7/255األم   (6)
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وبعددد فهدددم هدددذه األلفدداظ يتسدددح أن الشدددافعي رحمدده هللا يفدددرق بدددين خبدددر 
العامة وخبر الخاصة، فخبر العامة ونك الكتاب يفيددان اإلحاطدة، وال 

 يفيدها خبر الخاصة. 
وي الشدددافعي بدددين قبدددول خبدددر الخاصدددة وقبدددول الشدددهادة، وكالهمدددا ويسددد

 نددي يمكددن فيدده الغلدد  ولكددن وجددب العمددل علددى  دداهر صدددقهم، وهللا 
 ولي ما غاب عنا منهم. 

وفددي كددالم الشددافعي إشدددارات أخددر  إلددى عدددم إفدددادة العلددم خبددر اآلحددداد  
: نعدددددم،  عندددددده. ومدددددن ذلدددددك قدددددول الشدددددافعي لمندددددا ره: ).... فدددددإلن قلدددددت 

 (1)زمك أن تثبت خبر الواحد على ما يمكن فيه من الغل (.قلُت:يل
بدددل عمدددوم مندددا رة اإلمدددام الشدددافعي إللدددزام مندددا ره بإلثبدددات حجيدددة خبدددر 
اآلحددداد فدددي إثبدددات األحكدددام الشدددرعية علدددى مدددا يمكدددن فيددده مدددن الخطدددأ 

 والسهو.
ولهددذا ال تصددح نسددبة القددول بإلفددادة العلددم مددن أخبددار اآلحدداد إلددى اإلمددام 

ة الشدددددافعي التدددددي فهدددددم منهدددددا ابدددددن القددددديم ومتدددددابعوه أن الشدددددافعي، وعبدددددار 
الشافعي يقدول بإلفدادة خبدر اآلحداد العلدم ال تددل علدى ذلدك أبددًا بدل يفهدم 
منها خالف ذلك بال تكلف وال تأويدل. أمدا أن الشدافعي ندك علدى ذلدك 

 . اهركما قال الشيخ األلباني، فهو وهم  -
بي وأبددي سددليمان إلددى الحددارم المحاسددهددذا الددرأي نسددب ابددن حددزم و     

وهددو  (2).الخطددابي وقددال: )ذكددره ابددن خددويز منددذاد عددن مالددك بددن أندد (

                                                        

 لمرجع السابق.نف  ا  (1)

 . 1/106اإلحكام،  (2)
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 واهم في هذه النسبة. 
أمددا الحددارم المحاسددبي فقددد وقددف الزركشددي علددى كددالم لدده مخددالف لمددا 

يقول الزركشي تعليقدًا علدى كدالم ابدن حزم:)وفيمدا حكداه عدن  نسبه إليه.
السددنن( نقدل عدن أكثددر  الحدارم نظدر، فدإلني رأيددت كالمده فدي كتداب)فهم

أهددل الحددديث وأهددل الددرأي والفقدده أندده ال يفيددد العلددم، ثددم قال: وقددال أقلهددم 
يفيددد العلدددم ، ولددم يخبدددر شددياًا، واحدددتغ بإلمكددان السدددهو والغلدد  مدددن ناقلددده 

 (1)كالشاهدين، يجب العمل بقولهما ال العلم(. 
وأمدددا اإلمدددام الخطدددابي فقدددد نقدددل عنددده تلميدددذه الحدددافظ البيهقدددي فدددي عددددة 
مدددواطن مدددن كتابددده األسدددماء والصدددفات أن خبدددر اآلحددداد ال يفيدددد العلدددم. 
ومدددن ذلدددك أن الخطدددابي قدددال تعليقدددًا علدددى حدددديث أخرجددده الشددديخان فدددي 

قدال: )األصدل (2)حمل السماوات على إصدبع واألرهللادين علدى إصدبع.. 
فدددي إثبدددات الصدددفات أنددده ال يجدددوة إال أن يكدددون بكتددداب نددداطق أو خبدددر 

صابع لم يوجدد فدي شديء مدن الكتداب وال مقطوع بصحته..... وذكر األ
 (3)من السنة التي شرطها في الثبوت ما وصفناه(.

وأما نقل ابن خويز عن مالك فال يصح سدندًا، ألن ابدن خدويز معدروف 
بنقل األقوال الشاذة عن مالك وذكر الحافظ ابن حجر أمثلة لمدا شدذ بده 

لددم يعددرج عددن مالددك وقال:)عنددده شددواذ عددن مالددك، واختيددارات وتددأويالت 
عليهددا حددذاق المددذهب.... وقددد تكلددم فيدده أبددو الوليددد البدداجي  ولددم يكدددن 

                                                        

 .263-4/262(انظر البحر المحي  1)
 سيأتي تخرجه موسعًا في الباب الثاني.   (2)

 . 421انظر األسماء والصفات، البيهقي   (3)
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 (1)بالجيد النظر وال بالقوي في الفقه، وطعن ابن عبد البر فيه أيسًا(.
وقدال الزركشدي تعليقدًا علدى مدا نسددبه ابدن خدويز إلدى مالدك: )...وناةعدده 

ري، وقال: لدم يعثدر لمالدك علدى ندك فيده: ولعلده رأ  مقالد ة تشدير الماة 
  (2)إليه، ولكنها متأولة(

وكثيددرًا مددا ُينسددب القددول بإلفددادة العلددم مددن أخبددار اآلحدداد إلددى اإلمددام     
 أحمد بن حنبل. 

ولي  في عبارات اإلمام نك صدريح، واعتمداد المتقددمين والمعاصدرين 
فددي نسددبة شدديء إلددى اإلمددام أحمددد علددى عباراتدده التددي نقلددت عندده تعليقددًا 

 على بعض األحاديث. 
مددددددددثاًل جدددددددداء فددددددددي رسددددددددالة بعثهددددددددا اإلمددددددددام أحمددددددددد إلددددددددى مسدددددددددد بددددددددن ف

فيقددول ابددن تيميدده  (4):)...ونشددهد للعشددرة أنهددم فددي الجنددة...(.(3)مسددرهد
خبددددر  (5)رحمدددده هللا: )يشددددهد اإلمددددام أحمددددد للعشددددرة بالجنددددة والخبددددر فيدددده

                                                        

، وانظر: صحيح شرح العقيدة الطحاوية، حسن بن 5/291لسان الميزان   (1)
 . 1995-نعما-،طبعة دار اإلمام النووي 140علي السقاف

 . 4/262البحر المحي   (2)

هد( كان حافظًا حجة  228هو أبو الحسن البصري، مسدد بن مسرهد )  (3)
، 1/316من األئمة المصنفين في الحديث، انظر: ترجمته في العبر الذهبي 

 .8/108واألعالم، الزركلي 
 . 169انظر مناقب اإلمام أحمد، ابن الجوةي   (4)

رة بالجنة أكثر من حديث، جمع ابن سعد عددًا منها، ( جاء في تبشير العش5)
انظر: األقباس النيرة في فسائل العشرة المبشرة كما في طبقات ابن سعد. 

م.ومن 1989بغداد  -، طبعة دار المكتبة العالمية 284-282جميل إبراهيم 
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وتابعددده علددى ذلدددك تلميددذه ابدددن  (1)واحددد.. وهددو يقتسدددي أندده يفيدددد العلددم(
 (2)القيم.

هللاي أبدو يعلدي: )جداء فدي روايدة حنبدل بدن إسدحاق أن اإلمدام ويقول القا
أحمددددد قددددال فددددي أحاديددددث الرؤيددددة نددددؤمن بهددددا ونعلددددم أنهددددا حددددق( ويقددددول 
القاهللاددي تعليقددًا: )فقطددع علددى العلددم بهددا، وذهددب إلددى  دداهر هددذا الكددالم 
جماعة من أصحابنا، وقالوا: خبدر الواحدد إن كدان شدرعيًا أوجدب العلدم، 

 (3)صحيح من كالم أحمد رحمه هللا(.وهذا عندي محمول على وجه 
هدددذه بعدددض النصدددوو التدددي ألدددزم بهدددا القاهللادددي أبدددو يعلدددى وابدددن تيميددده 

 وتلميذه ابن القيم اإلمام أحمد بالقول بإلفادة خبر اآلحاد العلم. 
مددع أن القاهللاددي أبددا يعلددى قددد نقددل تصددريحًا لإلمددام أحمددد يخددالف ذلددك، 

ع أبدي بكدر األثددر فيقدول القاهللادي: )رأيدت فدي كتداب معدداني الحدديث  جمد
عددن اإلمدددام أحمدددد أندده قدددال:... إذا جددداء الحددديث عدددن النبدددي صدددلى هللا 
عليه وسلم بإلسدناد صدحيح فيده حكدم أو فدرء عملدت بدالحكم والفدرء، 

                                                                                                               

هذه األحاديث ما أخرجه الترمذي بسنده عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال 
صلى هللا عليه وسلم: )أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان  رسول هللا

في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن ةيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة( 

 .7/208، 4/4، وانظر تحفة األشراف 26/3747كتاب المناقب 
 .242انظر المسودة  (1)
 . 2/474مختصر الصواعق  (2)

التركي  -العدة في أصول الفقه )مخطو ( نقاًل عن أصول مذهب أحمد   (3)
251 . 
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وِدنددددُت هللا تعددددالى بدددده، وال أشددددهد أن النبددددي صددددلى هللا عليدددده وسددددلم قددددال 
 (1)ذلك...(.

تلميددددذ  (2) ففدددي هددددذا الكتددداب الددددذي اطلدددع عليدددده القاهللادددي ينسددددب األثدددرم
اإلمددام أحمددد إلددى أسددتاذه قددواًل صددريحًا فددي عدددم إفادتدده العلددم مددن خبددر 
اآلحددداد الموجدددب للعمدددل، فدددال يظهدددر داع بعدددد ذلدددك إلدددى االجتهددداد فدددي 

 تخريغ أقواله األخر  لتدل على ما يخالف صريح قوله. 
وابدددن القددديم رحمددده هللا يطعدددن فدددي مدددا نسدددبه أبدددو بكدددر األثدددرم إلدددى إمامددده 

رحمه هللا فيقول: )وأما رواية األثرم عدن اإلمدام... فهدذه  أحمد بن حنبل
رواية انفدرد بهدا األثدرم، وليسدت فدي مسدائله... و نمدا حكدى القاهللادي أنده 
وجدها في كتاب معداني الحدديث، واألثدرم لدم يدذكر أنده سدمع ذلدك منده، 

 (3)بل لعله بلغه عنه من واهم وهم عليه في لفظه...(.
تدددي ذكرهدددا ابدددن القددديم ال تسدددعف روايدددة والحدددق أن هدددذه االحتمددداالت ال

األثددرم، وهددو أعددرف بمددا ينقلدده عددن شدديخه اإلمددام أحمددد، وال يسدديره أن 
 يتفرد بهذه الرواية عن إمامه ألنه ثقة حافظ. 

                                                        

 نفسه.  (1)
هد( أحد األئمة  261األثرم هو: أبو بكر األثرم أحمد بن محمد الطائي )

ن اإلمام األعالم، حافظ من حفاظ الحديث وكان من أذكياء األمة، أخذ العلم ع
 .1/194، واألعالم، الزركلي 1/374أحمد وغيره، انظر العبر، الذهبي 

هد( أحد األئمة  261األثرم هو: أبو بكر األثرم أحمد بن محمد الطائي )  (2)
األعالم، حافظ من حفاظ الحديث وكان من أذكياء األمة، أخذ العلم عن اإلمام 

 .1/194عالم، الزركلي ، واأل1/374أحمد وغيره، انظر العبر، الذهبي 
 . 2/474مختصر الصواعق   (3)



 131 

وقددد اعتمدددد هددذه الروايدددة كبدددار األصددوليين مدددن الحنابلددة، وصدددرحوا بدددأن 
برهددان  وابددن (1)خبددر اآلحدداد ال يفيددد بنفسدده العلددم، ومددنهم أبددو الخطدداب 

 (3)وابن قدامة. (2)
وقدد اسددتبعد غيددر واحددد مددن العلمدداء نسددبة هددذا القددول إلددى اإلمددام أحمددد. 
فيقددول شددارح المسددل م بعددد ذكددر النسددبة إليدده: )... وهددذا بعيددد عددن مثلدده 

 (4)فإلنه مكابرة  اهرة(.
ويقول ابن بدران من األصدوليين الحنابلدة: )... وكيد  يليدق بمثدل إمدام 

ه الدددددعو    وفددددي أي كتدددداب رويددددت عندددده روايددددًة السددددنة أن يدددددعي هددددذ
  (5)صحيحة  (

وينفي ابن بدران صحة نسبة القول بإلفادة خبدر اآلحداد بنفسده العلدم إلدى 
اإلمدددام أحمدددد، ويدددذكر أنهدددا مخر جدددة علدددى كالمددده وليسدددت مدددن صددددريح 

 (6)كالمه.
وغايددة مددا تدددل عليدده عبددارات اإلمددام أحمددد التددي ُخددر ج عليهددا هددذا القددول 

م جزم بمسمون األخبدار الدواردة فدي رؤيدة المدؤمنين لدربهم عدز أن اإلما
وجددل وبمسددمون الخبددر الددوارد فددي تبشددير العشددرة بالجنددة. وال يلددزم مددن 

 ذلك أنه يجزم بمسمون كل خبر آحادي. 
                                                        

 . 3/58(التمهيد 1)

 . 2/172الوصول   (2)

 . 1/261نزهة الخاطر   (3)

 . 2/121فواتح الرحموت    (4)

 . 1/261نزهة الخاطر  (5)

 . 1/260نفسه   (6)
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ال نسلم أن إثبدات رؤيدة هللا عدز وجدل تسدتلزم القدول بإلفدادة خبدر اآلحداد و 
كثيددرة وهددي ةيددادة علددى ذلددك بنفسدده العلددم، ألن الرؤيددة ثابتددة فددي أخبددار 
وال نسدلم أن -كمدا سديأتي بيانده -موافقة ألصل في كتاب هللا عز وجدل 

الشهادة للعشرة المبشرة بالجندة مسدتفادة مدن خبدر المخبدر فقد ، بدل يددل 
عليددده أيسدددًا انتشدددار القدددول بددده و مسدددا  الصدددحابة الكدددرام عدددن تكذيبددده، 

 -تي بيانهكما سيأ -فيحمل سكوُتهم على اإلقرار والشهادة به
ويمكدددن أن يقدددال بعدددد هدددذا، إن نسدددبة القدددول بإلفدددادة خبدددر اآلحددداد بنفسددده 
العلدم ال تصددح إلدى أحددد مدن األئمددة مالدك والشددافعي وأحمدد، وقددد حدداول 
ابدددن حدددزم وموافقدددوه أن يددددعموا مدددذهبهم بموافقدددة األئمدددة معتمددددين علدددى 

األولى أن يكتفدى بدذكر األدلدة فروايات هللا يفة وعبارات غير صريحة. 
ويمكدن إجمدال أدلدتهم تي اعتمدوا عليها فدي إثبدات رأيهدم فدي المسدألة. ال

 .في أربعة أدلة
 األدلة التي احتج أصحاب هذا الرأي والنظر فيها:

واأللبداني  (1)استدل به ابن حزم وتابعه عليه ابن القديم  الدليل األول:
 (3)واألمين الحاج (2)
ر فقددال عددز وجدددل: وحاصددله أن هللا سددبحانه وتعددالى تكفددل بحفددظ الددذك 

والدذكر يشدمل القدرآن والسدنة  (4))إنا نحن نزلنا الذكر و نا لده لحدافظون(.

                                                        

 . 2/394(مختصر الصواعق 1)

 16الحديث حجة بنفسه  (2)

 .26(حجية أحاديث اآلحاد 3)
 ( من سورة الحجر. 9اآلية )   (4)
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معًا، ألن كليهما وحي من عندد هللا عدز وجدل، قدال تعدالى: )ومدا ينطدق 
ثم يقول ابن حزم: )فدأخبر تعدالى  (1)عن الهو  إن هو إال وحي يوحى(

وحدي، والدوحي  أن كدالم نبيده صدلى هللا عليده وسدلم كلده -كما قدمنا  -
ذكدددر، والدددذكر محفدددوظ بدددنك القدددرآن، فصدددح بدددذلك أن  -بدددال خدددوف  -

كالمه صلى هللا عليه وسلم كله محفوظ بحفدظ هللا عدز وجدل، مسدمون 
لنددا أندده ال يسدديع مندده شدديء، فهددو منقددول إلينددا كلدده،   الحجددة علينددا 

 (2)أبدًا(.
طدًا ال قال: )... وال سبيل البتدة إلدى أن يخدتل  بده باطدل موهللادوع اختال

يتميددز عددن أحددد مددن الندداس بيقددين، إذ لددو جدداة ذلددك لكددان الددذكر غيددر 
 (3)محفوظ(.

وقددددال: )فددددإلن قددددالوا: فإلندددده يلددددزمكم أن تقولددددوا إن نقلددددة األخبددددار الشددددرعية 
معصددومون فددي نقلهددا، و ن كددل واحددد مددنهم معصددوم فددي نقلدده مددن تعمددد 
 الكددددذب ووقددددوع الددددوهم مندددده، قلنددددا لهددددم: نعددددم: هكددددذا نقددددول وبهددددذا نقطددددع
ون ُبددددْت... وقددددد علمنددددا هللاددددرورة أن كددددل مددددن صدددددق فددددي خبددددر مددددا فإلندددده 
معصوم في ذلك الخبر مدن الكدذب والدوهم بدال شدك، فدأي نكدرة فدي هدذا 

.) (4) 
أن الحفددظ ثابددت للجملددة ال ليحدداد، يقددول الشدداطبي )الحفددظ  والجااواب:

                                                        

 ( من سورة النجم.4-3اآلية )  (1)

 . 97-1/96اإلحكام   (2)

 . 1/117نفسه   (3)

(4)  1/117-118 . 
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 (1)المسمون فدي قولده تعدالى:   إندا نحدن نزلندا الدذكر و ندا لده لحدافظون 
ه حفظ أصول الدين الكلية... ال أن المراد المسدائل الجزئيدة، إذ المراد ب

لو كان كذلك لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزياات الشدريعة، ولدي  
كددددذلك،ألنا نقطددددع بددددالجواة، ويؤيددددده الوقددددوع، لتفدددداوت الظنددددون وتطددددرق 
االحتمداالت فدي النصدوو الجزئيدة ووقدوع الخطدأ فيهدا قطعدًا. وقدد وجددد 

حاد، فددل علدى أن المدراد بالدذكر المحفدوظ مدا كدان الخطأ في أخبار اآل
  (2)منه كليًا(
ويقددال أيسددًا: لددي  النددزاع فددي حفددظ كالمدده صددلى هللا عليدده وسددلم      

مددن السددياع أو االخدددتال  بالموهللاددوع، و نمدددا النددزاع فدددي القطددع بصدددحة 
كدل مدا أسددنده العددول إلدى النبددي صدلى هللا عليده وسددلم، وأنده هدل يجددوة 

 الخطأ في شيء مما أسندوه   أم يقطع بانتفائه   عليهم السهو و 
وال يتم القطع بذلك إال بادعاء عصمتهم، وقد ادعاه ابن حدزم، ثدم خلد  
بدددين الددددليل والمددددلول. فاسدددتدل أواًل علدددى صددددق المخبدددر بلدددزوم القدددول 

 بعصمته، ثم استدل على عصمته بصدقه. 
ألن المحددثين أما ادعاء العصمة فهدو باطدل بدال شدبهة، ويدرده ال يدان، 

قد نصوا على جدواة الدوهم فدي روايدة العددول السدابطين التدي يقدع فيهدا 
أحدددهم علددى سددبيل القلددة والندددور، وذكددروا أمثلددة لوقددوع ذلددك منهددا قددول 
ابددن عبددد البددر: )ال أعلددم أحدددًا مددن أهددل العلددم بالحددديث المصددنفين فيدده 

                                                        

 ( من سورة الحجر. 9اآلية )  (1)

، تحقيق عبد هللا دراة وابنه 33-1/32الموافقات في أصول الشريعة   (2)
 يذكر سنة الطبع. مصر، لم  -محمد دراة، مطبعة الرحمانية 
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فددي  -يعدي محمددد بددن شدهاب الزهددري  -عدول علددى حدديث ابددن شددهاب 
ذي اليدددين... والغلدد  ال يسددلم مندده أحددد، والكمددال لددي  لمخلددوق،  قصددة

  (1)وكل أحد يؤخذ من قوله ويتر  إال قول النبي صلى هللا عليه وسلم(
ورو  الشددافعي حددديث الجاريددة مددن طريددق اإلمددام مالددك عددن هددالل بددن 
أسامة عن عطداء بدن يسدار عدن عمدر بدن الحكدم قدال: أتيدت رسدول هللا 

 (2)بجارية...( صلى هللا عليه وسلم
ثدددم قدددال الشددددافعي: )وهدددو معاويددددة بدددن الحكم...وأ دددن مالكددددًا لدددم يحفددددظ 

                                                        

وغل  الزهري في قصة ذي اليدين أنه ذكر فيها ذا الشمالين، وأن القصة   (1)
بأنهما  7/280وقعت قبل غزوة بدر وجزم الشافعي في اختالف الحديث 

شخصان وقال العالئي: )قال أبو بكر األثرم سمعت مسدد بن مسرهد يقول: 
لي  لبني ةهرة.وذو اليدين الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين بن عبد عمرو، ح

رجل من العرب، كان في البادية، فيجيء فيصلي مع النبي صلى هللا عليه 
وسلم.وقال أبو عمرو بن عبد البر قول مسدد هذا هو قول أئمة أهل الحديث 

وساق الحافظ العالئي كثيرًا من الروايات  233-206والسير( انظر نظم الفرائد 
هذه طرق صحيحة ثابتة يفيد مجموعها العلم في قصة ذي اليدين ثم قال: )ف

النظري أن أبا هريرة رهللاي هللا عنه كان حاهللارًا القصة يوماذ.وال خالف أن أبا 
هريرة كان إسالمه سنة سبع، عام خيبر، ثم ال خالف بين أهل السير أن ذا 

.والجمع بين الروايتين غير 205الشمالين استشهد يوم بدر( انظر نظم الفرائد 
.وقد أطال الحافظ العالئي في ذكر 216ا في نظم الفرائد، العالئي ممكن كم

  218-202الروايات وتخريجها والكالم عليها، انظر نظم الفرائد 
والحديث في الموطأ في باب ما يجوة في العتق من الرقاب  75الرسالة    (2)

 وسيأتي تخريجه موسعًا. 3/5الواجبة، انظر تنوير الحوالك 
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وقددال السديوطي: )قددال ابددن عبدد البددر: هكددذا قدال مالددك: عمددر  (1)اسدمه(
 (2).بن الحكم وهو وهم عند جميع أهل العلم(

وصنيع المحدثين يدل على نفيهم العصمة عن العدول الثقدات، ويظهدر 
 ديث بالشذوذ. ذلك في حكمهم على الح

قدال الحددافظ ابدن حجددر: )الشداذ: مددا رواه المقبدول مخالفددًا لمدن هددو أولددى 
  (4).وقال: )الشاذ راويه ثقةي أو صدوق( (3)منه(

وعلى هذا لو كان الثقة معصومًا ما تصورنا منده مخالفدة مدن هدو أولدى 
 (5)منه، وهذا يكفي في إبطال الدليل األول الذي استدل به ابن حزم. 

أن العمل بخبر الواحد واجب اتفاقًا، وال عمدل إال عدن  الثاني: الدليل
وقدال:  (6)علم، ألن هللا عز وجل قال )وال تقدف مدا لدي  لدك بده علدم(

)قددل إنمددا حددرم ربددي الفددواحو مددا  هددر منهددا ومددا بطددن واإلثددم والبغددي 
بغير الحق، وأن تشدركوا بداهلل مدا لدم يندزل بده سدلطانًا وأن تقولدوا علدى 

 (7)علمون(هللا ما ال ت
يقددول ابدددن حدددزم: )وقدددد صدددح أن هللا تعدددالى افتدددرء عليندددا العمدددل بخبدددر 
الواحد الثقة... وحر م القول في دينه بالظن، وحدر م عليندا أن نقدول عليده 

                                                        

 . 76الرسالة   (1)

 . 3/5تنوير الحوالك    (2)

 .54انظر لق  الدرر  (3)
 .55نفسه   (4)
 .168وانظر إبطال ذلك أيسًا في األساس في التقدي ، الراةي   (5)
 ( من سورة اإلسراء.36اآلية )   (6)

 ( من سورة  األعراف.33اآلية )   (7)
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إال بعلددم، فلددو كددان الخبددر المددذكور يجددوة فيدده الكددذب أو الددوهم لكنددا قددد 
  (1)أمرنا هللا تعالى بأن نقول عليه ما لم نعلم(

 (4)واأللبدداني  (3) والشددوكاني (2)علددى هددذا االسددتدالل ابددن القدديم  وتابعدده
 (6)واألمين الحاج محمد. (5)واألشقر
 وطعن الجمهور في هذا االستدالل.  

يقدول اآلمدددي: )... وجددوب العمدل بخبددر الواحددد واتباعده فددي الشددرعيات 
 (7)إنمدددا كدددان بنددداء علدددى انعقددداد االجمددداع علدددى ذلدددك، واإلجمددداع قددداطع 

 (8)ال يكون اتباعًا لما لي  بعلم وال اتباعًا للظن(. فاتباعه
فال يلدزم مدن وجدوب العمدل بده إفادتده العلدم، ألندا لدو سدلمنا أنده ال عمدل 
إال بعد علم فالعمل بمسدمون خبدر اآلحداد مدع القدول بظنيتده عمدل بعدد 
 علم، والعلم مستفاد من األدلة القاطعة بوجوب العمل بخبر اآلحاد. 

رات األصددوليين نحددو قددولهم:  وجددوب العمددل بخبددر ومددا يجددري مددن عبددا
اآلحاد  ففيه تساهل، ألن نفد  الخبدر لدو أوجدب العمدل لعلدم ذلدك منده، 

                                                        

 .2/121اإلحكام   (1)
 .2/396الصواعق المرسلة   (2)
 . 49إرشاد الفحول  انظر:  (3)

 .50الحديث حجة بنفسه   (4)
 .49أصل االعتقاد   (5)
 .59حجية خبر اآلحاد   (6)
 .7/255انظر قطيعة االجماع، األم الشافعي    (7)
،الوصول ابن 2/581وانظر نحوه في شرح اللمع،الشيراةي 2/277اإلحكام  (8)
 .2/122.وفواتح الرحموت، األنصاري 171-2/170برهان
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وهددو ال يثمددر علمددًا، و نمددا وجددب العمددل بدده بدددليل آخددر، فددالتحقيق أندده 
 (1)يجب العمل عنده ال به.

 الدليل الثالث: 
يددداء والقبائدددل أن رسدددول هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم بعدددث رسدددله إلدددى األح

 .ولو لم تقم بهم الحجة على المبعوثين النتفت الحكمة من بعثهم
يقول ابن حزم: )من المحال الباطل الممتندع أن يبعدث رسدول هللا صدلى 
هللا عليه وسلم من ال تقوم علديهم الحجدة بتبليغده، ومدن ال يلدزمهم قبدول 

ة، ومدن ما علمدوهم مدن القدرآن وأحكدام الددين ومدا أفتدوهم بده مدن الشدريع
ال يجددب علدديهم االنقيدداد لمددا أخبددروهم بدده مددن كددل ذلددك عددن رسددول هللا 

 (2)صلى هللا عليه وسلم(
وال يظهدددر وجدددده لالسدددتدالل بددددذلك علدددى إفددددادة العلدددم مددددن جملدددة أخبددددار 

 اآلحاد. 
وغايددة مدددا يدددل عليددده قيددام الحجدددة علددى أهدددل األحيدداء والقبائدددل بكددل مدددا 

 عليه وسلم. يبلغهم به من بعثهم رسول هللا صلى هللا 
ولي  بين أيدينا ما يدل على تبليغهم شياًا مدن أحاديدث العقائدد، وأصدل 
الدددعوة التددي كانددت تصددل إلددى البلدددان والنددواحي هددي القسددايا األصددلية 
كوجدددود هللا عدددز وجددددل ووحدانيتددده و ثبدددات المعدددداد والجندددة والندددار، وهددددذا 

 اد. القدر ثابت في القرآن الكريم، ولي  محتاجًا إلى أخبار اآلح
ولددو فرهللاددنا أن مبعددوم رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حدددثهم بشدديء 

                                                        

 . 4/261انظر البحر المحي ،   (1)

 .2/107اإلحكام   (2)
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من أخبار العقائد، فتقوم الحجة به عليهم، ويجب عليهم تصدديقه، لكدن 
ال يدددل ذلددك علددى وجددوب إفددادة جملددة أخبددار اآلحدداد العلددم، وبياندده مددن 

 وجوه:
 األول: 

الئل فدي أن الفارق بين جيل الصدحابة ومدن بعددهم كبيدر فدإلذا قامدت الدد
بعض الوقائع على إفادة خبر الصحابي العلدم فدال يددل ذلدك علدى إفدادة 
مثله بخبر تابعي أو تدابع تدابعي، ألن طبقدة الصدحابة اختصدت بدبعض 

 األحكام الحديثية دون غيرها من الطبقات. 
وقالوا: ال يسر إبهام الصحابي، فدإلذا قدال  (1)فمن ذلك القطع بعدالتهم 
رجددل مددن أصددحاب رسددول هللا صددلى هللا عليدده  الثقددة مددن التددابعين: عددن

  (2)وسلم لم يطعن ذلك في صحة الخبر.
و ذا سمع الصدحابي حدديثًا مدن صدحابي آخدر فدال يسدره أن يقدول: قدال 
 (3)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بإلرسال الصحابي الذي سمعه منه.
بدر فإلذا قدام دليدل علدى إفدادة خبدر الصدحابي العلدم فدال يلدزم منده إفدادة خ

 غيرهم، ألن شرف الصحبة خصهم بأحكام ليست لغيرهم.
 الوجه الثاني: 

إذا قدددددام الددددددليل علدددددى اسدددددتفادة أهدددددل القبائدددددل العلدددددم مدددددن أخبدددددار       
 المبعوثين إليهم، فال يدل ذلك على إفادة خبر غيرهم. 

                                                        

 .200انظر: قواعد التحديث، القاسمي   (1)
 . 200انظر قواعد الحديث، القاسمي   (2)

  88انظر لق  الدرر، عبد هللا حسين خاطر   (3)
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ددل أو المبعددوم  غيددر الددراوي والمخِبددر، فكددأن رسددول هللا صددلى  ألن المرس 
من عدالددددة وهللاددددب  مددددن أرسددددله، وتكفددددل للمبعددددوثين هللا عليدددده وسددددلم هللادددد

بذلك، وال يخطر ببال متشدكك أن يتوقدف فدي خبدره برهدة ليعتبدر عدالتده 
وهللاددبطه، أمدددا الدددراوي فدددال بدددد مدددن اعتبدددار عدالتددده وهللادددبطه، فددددل علدددى 

ل ورواية الراوي.  الفارق بين نقل المرس 
 حادثة قباء الدليل الرابع: 

عمددر رهللاددي هللا عنهمددا أندده قددال:  أخدرج اإلمددام البخدداري بسددنده عددن ابدن
)بينمددا الندداس فددي صددالة الصددبح بقبدداء إذ جدداءهم آت  فقددال: إن رسددول 
هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددد أندددزل عليددده الليلدددة، وقدددد ُأِمدددر أن يسدددتقبل 
  (1)الك بة فاستقِبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة(

لهددددم بخبددددر الواحددددد لددددم يتركددددوا  يقددددول ابددددن القدددديم: )فلددددوال حصددددول العلددددم
المقطددوع بدده لخبددر ال يفيددد العلددم، وغايددة مددا يقددال فيدده أندده خبددر اقترنتدده 

 (2)قرينة(.
ولددي  فيدده دليددل علددى حجيددة خبددر اآلحدداد بنفسدده، ألندده خبددر اقترنددت بدده 

                                                        

. وفي كتاب التفسير من سورة البقرة 32/403، 31/399في كتاب الصالة  (1)
. وفي كتاب أخبار 4494، 19/4493، 17/4491،  16/4490، 14/4488

  527-2/525ومسلم في كتاب المساجد ومواهللاع الصالة  1/7251اآلحاد 
. والترمذي في أبواب الصالة 1045وأبو داود في كتاب الصالة برقم

والنسدددائي  2964-3/2962. وفي أبواب التددفسدددير من سددورة الددبقرة 255/340
  2/61في كتاب الصالة، 

 246، وقد سبق نحوه عن المسودة، ابن تيمية 2/394(مختصر الصواعق 2)
  57. وحجية خبر اآلحاد، األمين 47وانظر أصل االعتقاد، األشقر 
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قرينة، فالنبي صلى هللا عليه وسلم كدان يقلدب وجهده فدي السدماء يترقدب 
 ك بة الشريفة. نزول قرآن يأمره بالتوجه نحو ال

أخرج البخاري بسنده عن البراء بن عاةب رهللادي هللا عنده أن رسدول هللا 
صلى هللا عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شدهرًا أو سدبعة 

 (1)عشر شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلته، ِقب ل البيت...(.
ويثبدددت بهدددذا أن الصدددحابة رهللادددوان هللا علددديهم كدددانوا علدددى علدددم برمبددددة 

نبي صلى هللا عليه وسلم فلما جاءهم المخبر بمدا كدانوا يترقبدون تركدوا ال
 جميعًا ما كانوا عليه واستداروا نحو البيت الحرام. 

ويمكن أن يقال: ال يلزم من إفادة العلم بهذا الخبر إفادة مثله بغيدره مدن 
أخبددار اآلحدداد، ألن  روفددًا كثيددرة أحاطددت بدده ال يمكددن أن تحددي  بغيددره 

  من األخبار
منهدددا: علدددو اإلسدددناد فلدددي  بدددين السدددامعين وبدددين النبدددي صدددلى هللا عليددده 

 وسلم إال صحابي واحد. 
ومنها: أنه ال يتصور إقدام أحد على الكذب في ديدن هللا عدز وجدل فدي 
حيددداة النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم فدددي ةمدددن الدددوحي ألن آيدددات القدددرآن 

 الكريم تتابع في فسح المنافقين وتكذيبهم. 
اسددتدل ابددن القدديم رحمدده هللا ب.يددات مددن القددرآن الكددريم، وتابعدده وقددد      

علددى ذلددك األلبدداني واألمددين الحدداج محمددد. منهددا قولدده تعددالى: )يددا أيهددا 

                                                        

، وفي كتاب الصالة 12/4486في كتاب التفسير من سورة البقرة   (1)
، وكتاب التفسير من سورة 139/340والترمذي في أبواب الصالة 31/399
 . 2/39.وانظر: تحفة األشراف 3/2962البقرة 
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وقولدددده  (1)الددددذين آمنددددوا اسددددتجيبوا ل وللرسددددول إذا دعدددداكم لمددددا يحيدددديكم(
تعددالى: )فليحددذر الددذين يخددالفون عددن أمددره أن تصدديبهم فتنددة أو يصددبهم 

وقوله تعالى: )يدا أيهدا الدذين آمندوا أطيعدوا هللا وأطيعدوا (2).عذاب عظيم(
ونحددو ذلددك مددن اآليددات التددي توجددب اتبدداع النبددي صددلى هللا (3)الرسددول(.

 عليه وسلم والتزام أمره ونهيه.
وال أر  فائدددة مددن ذكرهددا جميعهددا ووجدده االسددتدالل بهددا، ألن النددزاع فددي 

وسددلم مددن قولدده وأمددره  ثبددوت مددا أسددنده الددرواة إلددى النبددي صددلى هللا عليدده
 ونهيه، ال في وجوب امتثال األمر والنهي بعد ثبوته. 

 واستدل أيسًا بوجوه أخر  هللا يفة جدًا. 
منهدددا قولددده: )إن الرسدددل صدددلوات هللا علددديهم كدددانوا يقبلدددون خبدددر الواحدددد 
ويقطعددون بمسددمونه، فقبلدده موسددى مددن الددذي جدداء مددن أقصددى المدينددة 

فجدزم بخبدره وخدرج هاربدًا  (4)ك ليقتلدو   قائاًل لده:   إن المد  يدأتمرون بد
مددددن المدينددددة، وقبددددل خبددددر بنددددت صدددداحب مدددددين لمددددا قالددددت:   إن أبددددي 

وقبدل خبدر أبيهدا فدي قولده: هدذه  (5)يدعو  ليجزيك أجر ما سقيت لندا   
ابنتي، وتزوجها بخبره. وقبدل يوسدف الصدديق خبدر الرسدول الدذي جداءه 

 (6)من عند الملك...(.
                                                        

  ( من سورة  األنفال.24اآلية )  (1)
 ( من سورة النور.63اآلية )  (2)

 ( من سورة محمد.33اآلية )  (3)

 ( من سورة القصك. 20اآلية )  (4)

 ( من سورة القصك. 25اآلية )   (5)

 .2/406مختصر الصواعق   (6)
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الحددداج محمدددد فقدددال: )وقدددد قبدددل سدددليمان عليددده وةاد علدددى ذلدددك األمدددين 
السالم وبلقي  خبر الواحد وعمدال بده، وتيقندا بده حتدى مدن طيدر واحدد، 
وهو الهدهد، ولم يدزد سدليمان عليده السدالم إال أن اسدتوثق منده، وطلدب 
 (1)مندددده أن يأتيدددده بدددددليل، ولددددم يقددددل لدددده: ائتنددددي بمخبددددر آخددددر معددددك...(

 بها. و هور هللاعفها يغني عن التطويل في جوا
ومدددن أهللادددعف األدلدددة مدددا اسدددتدل بددده ابدددن قتيبدددة رحمددده هللا أن هللا أرسدددل 
رسدددواًل واحددددًا إلدددى الخلدددق كافدددة فددددل علدددى أن الصدددادق العددددل صدددادق 
الخبدددر، كمدددا أن الرسدددول الواحدددد صدددادق الخبدددر، وقدددد سدددبق نقدددل كالمددده 

 بحروفه.
وال يخفى هللاعف هذا الدليل ألن خبدر النبدي مؤيدد بدالمعجزة التدي تندوب 

ب قول هللا عز وجل  صدق عبددي فدي كدل مدا يبلدغ عندي   وسديأتي منا
 بيانه عند الكالم على المعجزات. 

والحاصددل أن أدلددة القددائلين بإلفددادة خبددر اآلحدداد العلددم ال تددنهض إلثبددات 
بينمددا ال يحتدداج القدددائلون بإلفددادة الظددن إلددى اجتهددداد فددي طلددب مدددا  ذلددك.

فددي نفسدده. وغايددة مددا يدددل علددى ذلددك ألن إفددادة العلددم أمددر يجددده المددرء 
يجددده المدددرء فددي نفسددده تجددداه أخبددار اآلحددداد الثقدددة وحسددن الظدددن بدددالراوي 

 وترجيح صدقه على كذبه رجحانًا مقاربًا لليقين. 
 أما القطع بذلك فيحتاج إلى دليل، قد ال ُيسع ف به من ادعاه. 

 
 ثانيًا: ما يفيده خبر اآلحاد مع اعتبار أمور خارجية:

                                                        

 .105-104حجية حديث اآلحاد    (1)
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 ددروف وأحددوال وقددرائن تحدددم أثددرًا فددي إفادتدده، قددد يحددي  بخبددر اآلحدداد 
 .ويمكن أن ترقى بإلفادته إلى درجة اليقين والقطع

  -وتفصيل ذلك في مسائل:

ا الىم إذا أخبر أحد التحابة الكرام بخبر بمين  مدي خلم  المسألة 

كثير منهو المو  كموبوهو اعِل مو أنمه لمو كمان كموباً ل لمموهو اال حامم  

 االطمعو  دل ذلك على صدقه قط اً. لهو على سكوتهو كالخوف 

 (5)وابدن تيميدة (4)والغزالدي  (3)والبداجي  (2)والبداقالني (1)قاله الجصاو 
، واألسدددتاذ أبدددي (7)ونسدددبه إلدددى أبدددي اسدددحق اإلسدددفرائيني  (6)والزركشدددي 

 (8)منصور البغدادي، و مام الحرمين، وابن الحاجب.

                                                        

 .3/64نظر الفصول ا  (1)
 .134انظر التمهيد   (2)
 .247انظر إحكام الفصول    (3)
 .1/141انظر المستصفى    (4)
 .244انظر المسودة   (5)
 .4/241انظر البحر المحي     (6)
هد( أحد األعالم في الفقه  418هو إبراهيم بن محمد اإلسفرائيني الشافعي )  (7)

ي ، وله اشتغال ومنا رات مع المعتزلة وأصوله، وأصول الدين والحديث الشر 
وغيرهم، حتى لقب بد )ركن الدين(، قدم عليه أهل نيسابور لينتقل إليهم، 

فأجابهم، وبنوا له مدرسة عظيمة، لم ُيبن مثلها من قبل فلزمها إلى أن توفي، 
، وطبقات 1/59، واألعالم، الزركلي 2/234انظر ترجمته في العبر، الذهبي 

 . 1/40نوي الشاف ية، األس

 .4/242انظر البحر المحي    (8)
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عبددد العلددي األنصدداري و  (1)واختداره أيسددًا ابددن السددبكي والجددالل المحلددي 
 وغيرهم. (2)

وأطددال البدداقالني فددي تقريددره، ودفددع مددا يددرد عليدده فقددال: ).... وقددد ُعلددم 
بمسددتقر العددادة امتندداع مثددل ذلددك العدددد الكثيددر والجددم الغفيددر عددن إنكددار 
كدذب  ُيددعى علديهم، وُيسداف إلدى سددماعهم وشدهادتهم مدع مدا هدم عليدده 

در والتددددين بتحدددريم الكدددذب مدددن نزاهدددة األنفددد  وكبدددر الهمدددم وجاللدددة القددد
والنفدددور عنددده والتدددبجح بالصددددق وشددددة تمسدددكهم بددده، فلدددو كدددانوا عدددالمين 

مدديعهم أو الجمهددور مددنهم وقددت جبكددذب مددا ادعدداه النقلددة علدديهم لسددارع 
إلدددى إنكددداره وتبكيدددت قائلددده  -وبعدددد ذلدددك الوقدددت  -سدددماع الكدددذب علددديهم

بغدداد أو  وتكذيبه و عالم الناس كذب ه، كمدا لدو ادعدى مددع بحسدرة أهدل
الجاندددب الشدددرقي منهدددا أو الغربدددي أنهدددم رأوا مدددا لدددم يدددروه وسدددمعوا مدددا لدددم 
يسمعوه لم يلبثوا أن يردوا قوله، ويعلموا الناس بطالن ما ادعداه علديهم. 
هذا ثابت في مستقر العادة،   كمدا أنده ثابدت فيده أن اجتمداع مثدل عددد 

، وكتمدددان  مدددا شدددوهد ممتندددع، مدددع  اسدددتقرار مدددن ذكرندددا علدددى  نقددددِل كدددذب 
السدددالمة فدددي النقدددل.... وكمدددا يسددددتحيل فدددي موهللادددع العدددادة علدددى نقلددددة 

 السير والوقائع والبلدان الكذب فيما نقلوه. 
و ذا كددددان ذلددددك كددددذلك دل إمسدددددا  الصددددحابة رهللاددددوان هللا علدددديهم عدددددن 

 تكذيبه على صدقه. 
وقدددددام إمسددددداكهم عدددددن إنكدددددار ذلدددددك مقدددددام نقلهدددددم لمثدددددل مدددددا نقلددددده اآلحددددداد 

                                                        

 .2/155انظر حاشية العطار   (1)
 .2/125انظر فواتح الرحموت   (2)
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 (1)لنطق به وقولهم: قد صدقوا فيما نقلوه.(وشهادِتهم من جهة ا

 الثانيةم ما  فيده الخبر المحفوف بالقرا ن. المسألة 

دددر   أبددو إسدددحاق النظدددام فدددي  يقددول أبدددو الحسدددين البصددري المعتزلدددي: )ش 
اقتسددداء خبدددر اآلحددداد العلدددم اقتدددران قدددرائن بددده... ومثدددل ذلدددك أن ُنخب دددر 

ة علددى بابدده مددع علمنددا بمددوت ةيددد ونسددمع فددي داره الواعيددة ونددر  الجندداة 
  (2)بأنه لي  في داره مريض سواه(

وتابعددده علدددى أن خبدددر الواحدددد يفيدددد العلدددم إذا احتدددف بدددالقرائن عددددد مدددن 
 المتكلمين واألصوليين 

 (6)والدددراةي  (5)وابدددن برهدددان (4)والغزالدددي (3)مدددنهم: أبدددو الحسدددين البصدددري 
  (10)ةاني والتفتا (9)والبيساوي، واألسنوي  (8)واآلمدي  (7)وابن قدامة

                                                        

.ثم ذكر الباقالني رحمه هللا اإلجابة على كل ما 140-134انظر التمهيد   (1)
 يرد على هذا وأجاد في دفعه و بطاله. 

     .2/566(المعتمد 2)
 انظر المصدر السابق.   (3)

   .1/137انظر المستصفى    (4)
 .2/150انظر الوصول    (5)
  .403-2/400( 1انظر المحصول )ق  (6)
  1/244انظر نزهة الخاطر   (7)
  .2/280انظر اإلحكام  (8)
 .299-2/298انظر شرح البدخشي   (9)

  .20انظر شرح النسفية   (10)
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  (1)وناةع في ذلك عدد من المتكلمين واألصوليين منهم الجصاو
 واحتغ المنكرون بأدلة أقواها: 

أن الخبدددر مدددع القدددرائن التدددي يدددذكرها النظدددام قدددد ينكشدددف عدددن الباطدددل، 
ويتصدددور ذلدددك فدددي المثدددال الدددذي ذكدددره النظدددام فددديمكن أن يكدددون أغمدددي 

ذلددك ليعتقددد السددلطان عليدده أو لحقتدده سددكتة فظنددوا موتدده، أو أندده أ هددر 
 (2)موته فال يقتله لجرم كان قد ارتكبه.

وأجدداب المثبتدددون عنددده فقددالوا: هدددذا ال يددددل إال علددى أن هدددذا القددددر مدددن 
القددددرائن ال يفيددددد العلددددم، وال يلددددزم مندددده أن اليحصددددل العلددددم بشدددديء مددددن 

 (3)القرائن، ألن القدح في مثال ال يقتسي القدح في أصل الدعو .
 سًا فقالوا: واحتغ المنكرون أي

لو وجب العلم عند خبر واحد لوجب ذلدك عندد خبدر كدل واحدد، كمدا أن 
 (4)الخبر المتواتر ل م ا أفاد العلم في موهللاع أفاده في كل موهللاع.

وأجدداب المثبتددون عندده فقددالوا: ال نسددلم بإليجدداب ذلددك ألن حصددول العلددم  
، بالمتواتر هللادروري، وحصدوله بخبدر اآلحداد بمدا انسدم إليده مدن القدرائن

 (5)فمتى انسمت قرائن إلى الخبر أفاد العلم.
 واحتجوا إلنكاره أيسًا فقالوا:

                                                        

 .3/55انظر الفصول   (1)
 . 2/79، وشرح اللمع، الشيراةي 3/55انظر: الفصول، الجصاو   (2)

 . 2/157انظر: حاشية العطار  (3)

، 2/79. وشرح اللمع، الشيراةي 3/56انظر: الفصول، الجصاو   (4)
 . 1/2/401والمحصول، الراةي 

 . 2/152، والوصول، ابن برهان 1/2/402انظر: المحصول، الراةي   (5)
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كمددا تدددل  -إن دلددت القرينددة وحدددها علددى تحقددق مسددمون الخبددر قطعددًا 
ِجدددل وخدددوف الخدددائف  دددل الخ  ج  فدددالعلم بالقرينددددة،  -حمدددرة الوجددده علدددى خ 

 ويلغو الخبر.
سدمون الخبدر و ن دلت القرينة عليه  نًا، واجتمع معه الظدن بتحقيدق م

  (1)نفسه فال يحصل العلم من اجتماع  نين.
 وأجاب المثبتون فقالوا: 

ال يبعدددد أن تتدددوالى القدددرائن حتدددى تبلدددغ مبلغدددًا ال يبقدددى بينهدددا وبدددين إثدددارة 
العلم إال قرينة واحدة، ويقوم إخبار الواحد مقام تلك القريندة فهدذا ممدا ال 

 (2)يعرف استحالته.
قدددد يفيدددد العلدددم إذا احتدددف بدددالقرائن. لكدددن وبهدددذا يثبدددت أن خبدددر اآلحددداد 

 الكالم في تحقق هذه القرائن وتعذر هللابطها 
يقددددددول الددددددراةي: )... إال أن القددددددرائن ال تفددددددي ال بددددددارات بوصددددددفها، فقددددددد 
ِجدداًل أو  تحصددل أمددور ُيعلددم بالسددرورة عنددد العلددم بهددا كددون الشددخك خ 

 (3)و ِجاًل، مع أنا لو حاولنا التعبير عنها لعجزنا عنه(
ل الزركشددي:)لم يتعرهللاددوا لسدداب  القرائن،وقددال المدداةري: ال يمكددن ويقددو 

 (4)أن يشار إليها ب بارة تسبطها(.
ويقددول ابددن السددبكي: )لددو رام ْامددرؤ هللاددب  هددذه القددرائن بمددا يميزهددا عددن 

                                                        

 . 2/121انظر: فواتح الرحموت    (1)

. 1/2/400، والمحصول، الراةي 1/137المستصفى، الغزالي  انظر:   (2)
 .                1/5، وفتح الملهم، شبير أحمد 4/247والبحر المحي ، الزركشي 

 . 1/2/403المحصول   (3)

 . 4/266البحر المحي     (4)
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غيرهدا لددم يجددد إلددى ذلدك سددبياًل، وكأنهددا تدددق عدن ال بددارات، وتددأبى عددن 
ن أن حصدددول العلدددم مدددن يحددداول هللادددبطها.... وبهدددذا يتمهدددد مدددا قلنددداه مددد

 (1)بصدق المخبر لن يتوقف على حد محدود وال عد معدود(.
ولهدددذا تعسدددر االسدددتدالل بهدددذه المسدددألة فدددي أخبدددار اآلحددداد الدددواردة فدددي 
الشدددرعيات حتدددى قدددال البدددزدوي: )..... ولدددم يقدددع الخبدددر المحفدددوف فدددي 

 (2)الشرعيات(
فدددي  وقدددال عبدددد العلدددي األنصددداري: )... الكدددالم فدددي تحقدددق هدددذه القدددرائن

خبر غيدر المعصدوم مدن النبدي وأهدل االجمداع، فإلنده لدم يددل دليدل علدى 
تحققهددا فدددي مددادة مدددن المددواد  فدددال بددد مدددن إثبددات تحققهدددا، ودوندده خدددر  

 (3)القتاد(.

 الثالثةم إفادة الخبر إذا ااف  أصالً ف  كتاب هللا عز اج  المسألة 

أحكددام القددرآن الكددريم هددو المصدددر األول لكددل مددا جدداء بدده اإلسددالم مددن 
عقديددددة وشددددرعية وأخالقيددددة قددددال تعددددالى: )مددددا فرطنددددا فددددي الكتدددداب مددددن 

 (5)وقال تعالى: )ونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء(.  (4)شيء(
والسددددنة النبويددددة هددددي المصدددددر الثدددداني بعددددد القددددرآن الكددددريم ألنهددددا بيددددان 

                                                        

 .2/157حاشية العطار   (1)
 . 2/122انظر: فواتح الرحموت   (2)

 .نفسه، ونف  الصفحة  (3)
 ( من سورة األنعام. 38اآلية )  (4)

 ( من سورة النحل. 89اآلية )  (5)
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 (1)الكتاب. قال تعالى: )وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم(.
ستقراء األحكام التي جاء بها اإلسالم عامة، والعقدية منها علدى وجده وا

 الخصوو يشير إلى هذا الترتيب بين المصدرين. 
 أما منزلة السنة من ناحية ما جاء فيها من عقائد، فعلى ثالثة مناةل: 
 أواًل: أن تكون السنة مقررة ومؤكدة لعقيدة ثابتة في القرآن الكريم.

في السنة المطهرة في صفة الحيداة مدن صدفات هللا ومثال ذلك: ما جاء 
 عز وجل:

أخددرج اإلمددام مسددلم بسددنده عددن ابددن عبدداس رهللاددي هللا عنهمددا أن رسددول 
هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم كدددان يقدددول:)اللهم لدددك أسدددلمت، وبدددك آمندددت، 
وعليك توكلت، و ليدك أنبدت، وبدك خاصدمت، اللهدم إندي أعدوذ بعزتدك ال 

الحدددي الدددذي ال يمدددوت، والجدددن واإلنددد  إلددده إال أندددت أن تسدددلني، أندددت 
 (2)يموتون(.

وورود صددفة الحيدداة فددي هددذا الحددديث مقددرر ومؤكددد لمددا جدداء فددي القددرآن 
الكددريم مددن إثبددات صددفة الحيدداة ل عددز وجددل قددال تعددالى: )هددو الحددي ال 

  (4)وقال تعالى:)وتوكل على الحي الذي ال يموت( (3)إله إال هو(
دل عليده الكتداب، ولدو فرهللادنا عددم وفي هذا القسدم تددل السدنة علدى مدا 

ورود السدنة فيده فداللدة الكتداب وحدددها تكفدي إلثبدات هدذه الصدفة، و نمددا 

                                                        

 ( من سورة النحل. 44اآلية )   (1)

 7/7383، والبخاري في التوحيد 18/2717في كتاب الذكر والدعاء  (2)

 ( من سورة غافر. 65اآلية )  (3)

 ( من سورة الفرقان. 58اآلية )  (4)
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 جاءت السنة شاهدة ومؤكدة. 
 ثانيًا: أن تكون السنة واردة في عقيدة سكت عنها القرآن.     

ومثددددال ذلددددك األحاديددددث الددددواردة فددددي خددددروج الدددددجال األكبددددر قبيددددل قيددددام 
  -هاوسيأتي ذكر -الساعة.

وهدددذا  -ثالثدددًا: أن تكدددون السدددنة مبيندددة آليدددة فيهدددا إجمدددال ألمدددر عقائددددي 
والمددراد باإلجمدال هنا:خفدداء داللدة اللفدظ علددى -مرادندا فدي هدذا المددوطن 

 (1)المعندى المراد خفاًء ال ُيرفع إال بيبان من المبيِّن.
 ويمكن تقسيم بيان السنة المطهرة إلى ثالثة أقسام: 

 المجاة: أواًل: رفع احتمال 
ومثالدده قولدده عددز وجددل: )ونسددع المددواةين القسدد  ليددوم القيامددة فددال     

 (2)تظلم نف  شياًا(.
وذكددددر المددددواةين فددددي هددددذه اآليددددة يحتمددددل أن يكددددون المددددراد مندددده حقيقددددة 
المواةين، ويحتمل أن يكون مجاةًا عن العدل، ولذلك حصدل االخدتالف 

 في تفسير اآلية على قولين حكاهما الراةي فقال: 
ث دددل، والمدددراد  )فدددي وهللادددع المدددواةين قدددوالن: أحددددهما قدددول مجاهدددد: هدددذا م 

 بالمواةين العدل... 
الثدداني: وهددو قدددول أئمددة السدددلف أندده سددبحانه يسدددع المددواةين الحقيقيدددة، 

 .(3)فتوةن بها األعمال...(

                                                        

 . 1/54، كشف األسرار 1/168انظر أصول السرخسي   (1)

 ( من سورة األنبياء.47اآلية )  (2)

 . 22/176تفسير الراةي    (3)
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و ذا أراد أئمدددة السدددلف االسدددتدالل بهدددذه اآليدددة الكريمدددة إلثبدددات مدددا قدددالوه 
مبددي ن يرفددع خفدداء داللددة لفددظ المددواةين واحتمال دده احتدداجوا إلددى بيددان مددن ال

 للمجاة. 
وقددددد ورد فددددي السددددنة أحاديددددث عديدددددة ترفددددع احتمددددال المجدددداة فددددي اآليددددة 

 الكريمة منها: 
ما أخرجه اإلمام الترمذي بسنده عن عبد هللا بن عمرو بدن العداو أنده 
قال: قال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم: )إن هللا سديخلك رجداًل مدن 

تددي علدددى رؤوس الخالئدددق يددوم القيامدددة، فينشدددر عليدده تسدددعة وتسدددعين أم
فتخدرج شدهادة فيهدا  -إلدى أن قدال  -سجاًل، كل سجل مثل مدد البصدر 

أشدددددهد أن ال إلددددده إال هللا، وأشدددددهد أن محمددددددًا عبدددددده ورسدددددوله. فيقدددددول: 
أحسر وةنك. فيقول: يا رب: ما هذه البطاقة مع هدذه السدجالت فقدال: 

توهللاددددع السددددجالت فددددي كفددددة والبطاقددددة فددددي كفددددة، إندددك ال تظلددددم، قددددال: ف
 (1)فطاشت السجالت وثقلت البطاقة، فال يثقل مع اسم هللا شيء(. 

وفي هذا المثال يتبين لندا أن الددليل فدي إثبدات حقيقدة المدواةين دلديالن، 
كل دليدل منهمدا يلحقده الظدن بمفدرده. فاآليدة الكريمدة  نيدة الداللدة علدى 

اة، والحدددديث الشددددري  قطعدددي الداللددددة حقيقدددة المددددواةين الحتمدددال المجدددد
على حقيقدة المدواةين، ولكدن يلحقده الظدن فدي ثبوتده، ويحصدل باجتمداع 
الدليلين وبموافقة الحديث ألصل فدي كتداب هللا عدز وجدل القطدُع بإلثبدات 

 حقيقة المواةين وارتفاع احتمال المجاة في اآلية الكريمة.
 ثانيًا: رفع اإلبهام: 

                                                        

 سيأتي تخريجه موسعًا في الباب الثاني. (1)
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 هم، ويأتي التعيين والبيان في السنة المطهرة. قد يرد في الكتاب لفظ مب
ومثددال ذلددك مددن مسددائل االعتقدداد قولدده تعددالى: )يددوم يددأتي بعددض آيددات 
ربك ال ينفدع نفسدًا إيمانهدا لدم تكدن آمندت مدن قبدل أو كسدبت فدي إيمانهدا 

 (1)خيرًا(. 
وِذْكددر اآليددة المرتقبددة فددي قددول هللا عددز وجددل مددبهم ال يعددرف المددراد مندده 

لمبددين. وقددد ورد فدي السددنة المطهددرة تعيدين اآليددة المبهمددة فددي إال ببيدان ا
مددا أخرجدده البخدداري بسددنده عددن  فددي قولدده عددز وجددل )بعددض آيددات ربددك(

أبددي هريددرة رهللاددي هللا عندده قددال: قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم: 
)ال تقدددوم السددداعة حتدددى تطلدددع الشدددم  مدددن مغربهدددا، فدددإلذا طلعدددت ورآهدددا 

حدين ال ينفدع نفسدًا إيمانهدا، ثدم قدرأ اآليددة(. النداس آمندوا أجمعدون، وذلدك 
(2) 

وفدددي هدددذين الددددليلين مدددن الكتددداب والسدددنة يحصدددل القطدددع بإلثبدددات طلدددوع 
الشددم  مددن مغربهددا عالمددة مددن عالمددات السدداعة، مددع أن كدداًل منهمددا 
 ني بمفرده، فاآلية الكريمدة  نيدة الداللدة لعددم تعيدين المدراد. والحدديث 

الظددن فددي ثبوتدده، وباجتماعهمددا يحصددل  فيدده تعيددين المددراد، ولكددن يلحقدده
 -وهللا أعلم -القطع في إثبات المراد.  

 تعيين المعنى المراد من اللفظ المشتر .  ثالثًا:
والمشددتر  فددي االصددطالح: هددو اللفددظ الموهللاددوع للداللددة علددى معنيدددين 

                                                        

 ( من سورة األنعام. 158اآلية )  (1)

 وسيأتي في الباب الثاني.  10/4636في كتاب التفسير   (2)
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  (1)فأكثر.
 ومثاله في مسائل االعتقاد:

اف عليدده أو القددرب لفددظ الُورود:وهددو مشددتر  بددين دخددول الشدديء واإلشددر 
 وجاء في كتاب هللا عز وجل مستعماًل في المعنيين:  (2)منه.

األول:نحددو قولدده تعددالى:)إنكم ومدددا تعبدددون مددن دون هللا حصددب جهدددنم 
وقوله تعالى: )يقدم قومه يوم القيامدة فدأوردهم الندار  (3)أنتم لها واردون(

واردهم فدأدلى  الثاني:نحو قوله تعالى)فأرسلوا  (4)وبا  الورد المورود(.
 (5) دلوه(
قال الراةي:)وقد يراد بده القدرب، نحدو قدول هللا تعدالى: )فأرسدلوا واردهدم  

فددأدلى دلددوه( ومعلددوم أن الددوارد مددا دخددل المدداء، وقددال تعالى:)ولمدددا ورد 
وأراد بده القدرب، ويقدال،  (6)ماء مدين وجد عليه أمة مدن النداس يسدقون(

 (7)وردت القافلة البلدة، و ن لم تدخلها(.
ويظهر أثر هذا االشدترا  فدي مسدألة مدن مسدائل االعتقداد وهدي المدرور 

فقد ورد في كتاب هللا عز وجل الدورود علدى جهدنم، قدال  على الصرا :

                                                        

 . 1/37، البخاري ، وكشف األسرار1/126انظر: أصول السرخسي   (1)

    . 1/344انظر: القاموس المحي    (2)
 ( من سورة األنبياء. 98اآلية )  (3)

 .21/244( من سورة هود. وانظر تفسير الراةي 98اآلية ) (4)
    ( من سورة يوسف. 19اآلية )  (5)
 ( من سورة القصك. 23اآلية )  (6)

    . 21/244تفسير الراةي    (7)
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فهدددل  (1)تعدددالى: )و ن مدددنكم إال واردهدددا كدددان علدددى ربدددك حتمدددًا مقسددديًا(
 المراد من المرور اإلشراف أم الدخول   

نيددين، ويددأتي خبددر اآلحدداد ليدددل علددى وداللددة اآليددة الكريمددة تحتمددل المع
 تعيين المراد من أحد المعنيين.

وقد جاء في السنة الشريفة أكثر من حديث يدل علدى تعيدين المدراد مدن 
 الورود باإلشراف على جهنم والمرور 

عليها، منها ما أخرجه اإلمام البخاري في حديث طويل عدن أبدي هريدرة 
قددال صددلى  -جسددر جهددنم رهللاددي هللا عندده، وفيدده قددال: ).... ويسددرب 

: اللهدم سدلم،  هللا عليه وسلم: فأكون أول من يجير، ودعاء الرسل يوماذ 
 (2)سلم...(. 

وباجتماع اآلية مع الخبر يحصل القطع بإلثبدات المدرور علدى الصدرا ، 
مع أن كداًل مدن الددليلين  ندي بمفدرده، أمدا اآليدة الكريمدة فدداللتها  نيدة 

ود الددخول، وأمدا الخبدر فهدو و ن كدان الحتمال أن يكون المراد من الور 
قطعدددي الداللدددة فدددي المدددرور والجدددواة، إال أن الظدددن يلحقددده فدددي ثبوتددده، 
وباجتمددداع الددددليلين ينتفددددي احتمدددال أن يكدددون الدددددخول مدددرادًا، ويحصددددل 
 القطع واليقين: بحمل الورود على معناه اآلخر وهو اإلشراف والمرور. 

ي إلددى تحصدديل القطددع واليقددين وقددد نبدده اإلمددام الخطددابي وتلميددذه البيهقدد
 بموافقة الحديث ألصل في كتاب هللا عز وجل 

يقددول اإلمددام الخطددابي: )األصددل فددي إثبددات الصددفات أندده ال يجددوة ذلددك 

                                                        

 من سورة مريم. (71اآلية )  (1)

 ، وسيأتي  في الباب الثاني. 52/6573في الرقاق  (2)
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إال أن يكددددون بكتدددداب ندددداطق أو خبددددر مقطددددوع بصددددحته أو رويددددت مددددن 
طريددددق اآلحدددداد وكددددان لهددددا أصددددل فددددي الكتدددداب أو خرِّجددددت علددددى بعددددض 

 (1)معانيه(. 
صددددل أن كددددل صددددفة جدددداء بهددددا الكتدددداب أو صددددحت بأخبددددار ويقددددول: )األ

التددواتر أو رويددت مددن طريددق اآلحدداد وكددان لهددا أصددل ثابددت فددي الكتدداب 
أو خددددددرجت علددى بعددض معانيدده فإلنددا نقددول بهددا ونجريهددا علددى  اهدددددرها 

 (2)من غير تكيي (.
تددددر  أهددددل النظددددر مددددن أصددددحابنا االحتجدددداج بأخبددددار )ويقددددول البيهقددددي: 

 تعدددالى إذا لدددم يكدددن لمدددا انفدددرد منهدددا أصدددل فدددي اآلحددداد فدددي صدددفات هللا
 (3). (الكتاب

 المسألة الراب ةم إفادة الخبر المسلس  با  مةم 

نقل غير واحد من األصوليين عدن طائفدة مدن أهدل الحدديث أنهدم قدالوا: 
الحدددديث الدددذي يتصدددل إسددددناده إلدددى النبدددي صددددلى هللا عليددده وسدددلم بنقددددل 

 جهة االستدالل.اإلمام عن اإلمام يحصل به العلم من 
مث لددده لمدددا يرويددده مالدددك وأحمدددد  نقلددده الزركشدددي عدددن ابدددن خدددويز مندددداد، و 

  (4)وسفيان بن عيينة 

                                                        

   . 423انظر األسماء والصفات، البيهقي   (1)
 .446نفسه   (2)
 . 450نفسه    (3)

 . 4/263البحر المحي    (4)
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 (1)ونقله الشيراةي عن طائفة من أهل الحديث. 
واختدداره الحددافظ ابددن حجددر، وةاد علددى ذلددك شددرطًا وهددو أن يشدداركه فيدده 

باألئمددددة المسلسددددل  -األخبددددار التددددي تفيددددد العلددددم  -غيددددره، فقال:)ومنهددددا 
الحفاظ المتقندين، حيدث ال يكدون غريبدًا كالحدديث الدذي يرويده أحمدد بدن 
حنبددل مددثاًل ويشدداركه فيدده غيددره، عددن الشددافعي ويشدداركه فيدده غيددره عددن 
مالك بن أن  فإلنده يفيدد العلدم عندد سدماعه باالسدتدالل مدن جهدة جاللدة 

 (2)رواته...(. 
تدداره العطددار فددي واخ (3)ونقددل القاسددمي كددالم الحددافظ ابددن حجددر واختدداره 

 (4)حاشيته على جمع الجوامع.
وعنددد الجمهددور المتكلمددين واألصددوليين تختلددف وجهددة النظددر فددي الخبددر 
المسلسل باألئمة. فاإلمام الجويني ير  أن الخبر إذا لم يكن فيده للعقدل 
أو الشددرع سددبيل لتحصدديل العلددم بدده فددالمعتبر فددي تحصدديله هددو اسددتمرار 

ل المخبددددددددرين واخددددددددتالف الوقددددددددائع العددددددددادات،ويختلف بدددددددداختالف أحددددددددوا
 (5)ومسمون األخبار.

ويقول: )وال ندر  وجهدًا فدي النظدر يدؤدي إلدى القطدع بالصددق، نعدم. مدا 
 ذكره يغلب على الظن صدقه فيه، فأما أن يفسي إلى العلم به فال(.

 ويقول: )تقول لهؤالء: أتجوةون أن يزل العدل ويخط    
                                                        

 . 2/579انظر شرح اللمع    (1)

 . 36انظر لق  الدرر   (2)

 . 87انظر قواعد التحديث   (3)

(4)  2/148 . 

 .1/580البرهان  (5)
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  (1)..(فإلن قالوا: ال، كان ذلك بهتًا وهتكًا.
ويقول:)وال يبعد أن يحصل الصددق بإلخبدار واحدد....و ذا ذكدرت إمكدان 
حصددول العلددم بصدددق مخبددر واحددد فددإلني أفددرء تخلددف العلددم بالصدددق 
عددددن إخبددددار عدددددد كثيددددر وجددددم غفيددددر إذا جمعددددتهم سياسددددة حاملددددة علددددى 

 (2)الكذب..(. 
ويريددد بددذلك إمددام الحددرمين أن العددادة هددي المحكمددة فددي تحصدديل العلددم 

المخبددر إذا لددم يدددل العقددل أو الشددرع علددى صدددقه، فقددد يحصددل بصدددق 
العلددم بصدددق مخبددر فددي أحددد أخبدداره وال يسددتلزم ذلددك أن يحصددل العلددم 

 بجميع أخباره. 
ويقدددول السرخسدددي: )إن بقددداء احتمدددال الكدددذب فدددي خبدددر غيدددر المعصدددوم 
معدداين ال يمكددن إنكدداره، ومددع الشددبهة واالحتمددال ال يثبددت اليقددين، و نمددا 

الدددنف  وطمأنيندددة القلدددب بتدددرجيح جاندددب الصددددق لدددبعض  يثبدددت سدددكون 
 (3)األسباب(. 

ولي  المراد بالكذب هنا اإلخبار عن أمر غيدر مطدابق للواقدع وِلمدا فدي 
و نمدا المدراد بده اإلخبدار عدن الشديء بخدالف مدا هدو بده  اعتقاد المخبدر.

، قدال ابدن قاسددم ال بدادي: )إن أراد أنده لددم يتعمدد الكدذب فلددي  (4)سدهوًا.
 (5)النزاع، و ن أراد أنه ال يددجوة عليدده السدهو والغددل  ففيده الكدالم(محل 

                                                        

 . 1/584(نفسه 1)

 . 1/580البرهان   (2)

 . 1/329أصول السرخسي   (3)

 . 4/218انظر: البحر المحي ، الزركشي   (4)

 .46، ونحوه في شرح نخبة الفكر، القاري 36انظر: لق  الدرر   (5)
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ومحدددل الندددزاع فدددي المسدددألة أن إتقدددان الدددراوي و مامتددده هدددل توجدددب انتفددداء 
 احتمال السهو أو الوهم في جميع أخباره   

العقددل يحكددم بددالجواة، ولددي  هنددا  دليددل علددى انتفائدده، أمددا الوقددوع فقددد 
رة، وسدبق أن ذكرندا إشدارة اإلمدام الشدافعي يحصل على سبيل القلة والند

إلى وهم اإلمام مالدك، و شدارة ابدن عبدد البدر إلدى اتفداق المصدنفين علدى 
وهدم اإلمددام الزهددري فددي حدديث ذي اليدددين، وقولدده:)والغل  ال يسددلم مندده 

  (1)أحد، والكمال لي  لمخلوق(.
م وسددبق أن نقلنددا قددول اآلمدددي: )لددو كددان خبددر العدددل يفيددد بمجددرده العلدد
لكدددان العلدددم حاصددداًل بنبدددوة مدددن ُأخِبدددر  بكونددده نبيدددًا مدددن غيدددر حاجدددة إلدددى 

  (2)معجزة تدل على صدقه(.
وجواة الوهم في خبر اإلمدام والحكدم بوقوعده علدى سدبيل النددرة ال يحد  
مدددن قددددره وال يقددددح فدددي إمامتددده وهللادددبطه، كمدددا أن بعدددض السدددهو جدددائز 

  (3)على النبي وال يقدح في نبوته.
 يسدددتلزم مسددداواة خبدددر اإلمدددام بخبدددر آحددداد العددددول مدددن وهدددذا التجدددويز ال

الددرواة مددن جميددع الوجددوه، بددل  يبقددى فددارق كبيددر حكددم بدده أهددل الصددنعة 
الحديثيدددة،وهو الحكدددم بالشدددذوذ أو النكدددارة علدددى خبدددر خدددالف فيددده راويددده 

إال أندددا فدددي هدددذا المدددوطن نريدددد نفدددي احتمدددال السدددهو  (4)األئمدددة الحفددداظ.

                                                        

 . 212انظر: نظم الفرائد، العالئي    (1)

 . 2/276اإلحكام   (2)

 يأتي بيان ذلك في الباب الثاني. س   (3)

 . 54انظر: لق  الدرر   (4)
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ن، ويعوةنا الدليل لتحصديل القطدع واليقدين والغل  وتحصيل القطع واليقي
 في نفي ذلك عن الخبر الذي تسلسل باألئمة. 

ومما يهون من هيبة الخدالف فدي هدذه المسدألة أن شدارح صدحيح مسدلم 
شبير العثماني قال: )أجل األسانيد: أحمد عن الشافعي عدن مالدك عدن 

 ولددي  فددي (1)ندافع عددن ابددن عمدر، وتسددمى هددذه الترجمددة سلسدلة الددذهب
، وهددو فددي (2)مسددند أحمددد علددى كبددره بهددذه الترجمددة سددو  حددديث واحددد(

البيوع ال في مسألة من مسائل االعتقداد. وقدال  السديوطي:)... بدل ولدم 
 (3)يقع لنا على هذه الشريطة غيرها، وال خارج المسند(.

 المسألة الخامسةم إفادة الخبر المخّرج ف  التحيحينم 

مدا للشديخين وصدحيحيهما مدن منزلدة ال يخفى على أحد مدن أهدل القبلدة 
عددالمهم وجدداهلهم، المجتهددد  -ومكانددة فددي نفددوس أهددل السددنة والجماعددة 

إال مدددن رمدددي  -مددنهم والمقلدددد، والمتقددددم مدددنهم والمتدددأخر، اتفقدددوا جميعدددًا 
علددى الشددهادة للشدديخين بتبحرهمددا فددي علددوم الحددديث  -ببدعددة أو هددو  

ن بدالقبول، واإلقدرار ودقتهما في صنعته، وعلى تلقي أحاديدث الصدحيحي
 لها بالصحة. 

 واختلفوا في مفهوم الصحة المتعلقة بأحاديث الشيخين. 
 (1)وابددن كثيددر  (4)فددذهب جماعددة مددن المحدددثين كالشدديخ ابددن الصددالح 

                                                        

 .43نفسه   (1)
 .1/32فتح الملهم   (2)
 .79-1/78تدريب الراوي   (3)
 .29-28انظر: التقيد واإليساح   (4)
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وجماعدددة مدددن األصددددوليين  (4)والسددديوطي  (3)والسدددخاوي  (2)وابدددن حجدددر 
 (8)اري وعبددددددالعلي األنصددددد (7)والزركشدددددي (6)والشددددديراةي (5)مدددددنهم البددددداجي 
إلى القطع بصحة نسدبتها إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده  (9)والشوكاني 
 وسلم. 

قدددددال الحددددددافظ ابددددددن الصدددددالح: )ومددددددا رويدددددداه أو أحددددددهما فهددددددو مقطددددددوع 
بصددحته... خالفددًا لمددن نفددى ذلددك محتجددًا بأندده ال يفيددد إال الظددن... ألن 
 ددددن مددددن هددددو معصددددوم مددددن الخطددددأ ال يخطدددد ، واألمددددة فددددي إجماعهددددا 

الخطدأ، ولهدذا كدان االجمداع المبندي علدى االجتهداد حجدة  معصومة من
 مقطوعًا بها. 

وقدددد قدددال إمدددام الحدددرمين: لدددو حلددددف إنسدددان بطدددالق امرأتددده أن مدددا فددددي 
الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي صدلى هللا عليده وسدلم لمدا 

                                                                                                               

 . 34انظر: الباعث الحثيث    (1)

 .176-1/172، والنكت الظراف على ابن الصالح 35انظر: لق  الدرر   (2)
 . 1/52انظر: فتح المغيث   (3)

 . 134-1/131انظر: تدريب الراوي   (4)

  . 247انظر: إحكام الفصول   (5)
 .2/578انظر: شرح اللمع  (6)
 .4/465انظر: البحر المحي    (7)
 .2/112انظر: فواتح الرحموت  (8)
، وانظر: رد شبهات اإللحاد عن أحاديث اآلحاد، 50انظر: إرشاد الفحول   (9)
 . 60 الراشد
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وذهدب جماعدة (1)ألزمته الطالق، إلجماع المسدلمين علدى صدحته...(. 
وشدددبير  (4)والكتددداني (3)والدددزين العراقدددي  (2)الندددووي  مدددن المحددددثين مدددنهم

 (7)والبيسداوي  (6)وجماعة مدن األصدوليين مدنهم ابدن برهدان (5)العثماني.
 (10)وابدددن الدددوةير  (9)وأميدددر بادشددداه  (8)وابدددن السدددبكي والجدددالل المحلدددي

إلددددددى أن تلقددددددي األمددددددة  -ذهبددددددوا-وهمددددددا مددددددن الزيديددددددة  (11)والصددددددنعاني 
ال يدددل علددى القطددع بصددحة ثبوتهددا عددن  ألحاديددث الصددحيحين بددالقبول
 النبي صلى هللا عليه وسلم. 

وقدال الندووي بعدد نقدل كدالم ابددن الصدالح: )وهدذا الدذي ذكدره الشديخ فددي 
هددددذه المواهللاددددع خددددالف مددددا قالدددده المحققددددون واألكثددددر ون، فددددإلنهم قددددالوا: 
أحاديددث الصددحيحين التددي ليسددت بمتددواترة إنمددا تفيددد الظددن، فإلنهددا آحدداد 

وال فددددرق بددددين البخدددداري  -علددددى مددددا تقددددرر  -تفيددددد الظددددن واآلحدددداد إنمددددا 
                                                        

، وانظر: النكت الظراف على ابن 29-28انظر: التقيد وااليساح   (1)
 .176-1/172الصالح، ابن حجر 

 . 1/131، تدريب الراوي 15-1/14انظر: شرح صحيح مسلم    (2)

   . 1/53انظر: فتح المغيث   (3)
 . 17انظر نظم المتناثر  (4)

 . 108-1/106فتح الملهم  (5)

 .                                2/174انظر:الوصول  (6)

 .2/68انظر نهاية السول  (7)
 .2/153انظر حاشية العطار   (8)
 . 38-3/37تيسير التحرير   (9)

 .76،87انظر الذب عن السنة   (10)
 .126-1/125توهللايح األفكار    (11)
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 ومسلم وغيرهما في ذلك. 
وتلقددي األمددة بددالقبول إنمددا أفادنددا وجددوب العمددل بمددا فيهمددا، وهددذا متفددق 
عليدده فددإلن أخبددار اآلحدداد التددي فددي غيرهمددا مددن الكتددب يجددب العمددل بهددا 

 إذا صحت أسانيدها، وال تفيد إال الظن، وكذا الصحيحان.
الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون مدا فيهمدا صدحيحًا  و نما يفترق 

ال يحتددداج إلدددى النظدددر فيددده، بدددل يجدددب العمدددل بددده مطلقدددًا، ومدددا كدددان فدددي 
 غيرهما ال يعمل به حتى ُينظر وتوجد فيه شرو  الصحيح. 

وال يلزم من إجماع األمة على ما فيهما إجماعهم على أنه مقطدوع بأنده 
  (1)كالم النبي صلى هللا عليه وسلم(.

وقددال ابددن برهددان: )وال عمدددة للخصددم إال أن األمددة أجمعددت علددى تلقددي 
هدددذين الكتدددابين بدددالقبول واتفقدددوا علدددى العمدددل بهمدددا، وهدددذا ال يددددل علدددى 
أنهما مقطوع بصحتهما، فإلن األمدة إنمدا عملدت بهمدا العتقادهدا األماندة 
 (2)والثقة في الرواية ولي  كل ما يجب العمل به مقطوعًا بصحته( 

شددبير أحمددد: )إن إجمدداع األمددة أو تلقددي األمددة بددالقبول إنمددا يفيددد  وقددال
علدم اليقدين أو علدم طمأنيندة بداألمر الدذي وقدع اإلجمداع عليده أو التلقدي 
بقبولددده، فاإلجمددداع علدددى قبدددول  مطلدددق لخبدددر الواحدددد المسدددتجمع لشدددرو  
الصحة، و فادتِه الظدن الموجدب للعمدل إنمدا يفيدد حصدول العلدم القطعدي 

واحد مفيد للظدن، ومقبدول فدي العمليدات، وأنده يحتمدل السدهو بأن خبر ال
 والغل  احتمااًل مرجوحًا هللا يفًا. 

                                                        

 .1/15شرح مسلم   (1)
 .2/74الوصول   (2)
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و ددداهر أن هدددذا العلدددم القطعدددي المسدددتفاد مدددن االجمددداع ال يحدددول خبدددر 
الواحدد مددن إفادتدده الظددن إلددى إفادتدده العلددم واليقددين، بددل يؤكددد كوندده  نيددًا 

 (1)محتماًل للخطأ لحصول االتفاق عليه....(
و لدددي أن أدلدددة الندددووي وموافقيددده ال تبقدددي مستمسدددكًا فدددي اسدددتدالل ويبدددد

 القائلين بإلفادة أحاديث الصحيحين القطع واليقين.
ولد  القائلين بإلفدادة أحاديدث الصدحيحين العلدم مدا يتنداقض مدع حكمهدم 
بددذلك، ألنهددم قسددموا الصددحة إلددى مراتددب. يقددول الحددافظ ابددن حجددر بعددد 

يلتحدددق بهدددذا التفاهللادددل مدددا اتفدددق ذكدددر التفاهللادددل فدددي أصدددح األسدددانيد: )و 
الشديخان علدى تخريجده بالنسددبة إلدى مدا انفدرد بدده أحددهما، ومدا انفدرد بدده 
البخددداري بالنسدددبة إلدددى مدددا انفدددرد بددده مسدددلم، التفددداق العلمددداء علدددى تلقدددي 
كتابيهمدددا بدددالقبول واخدددتالف بعسدددهم فدددي أيهمدددا أرجدددح، فمدددا اتفقدددا عليددده 

صددرح الجمهددور بتقددديم  أرجددح مددن هددذه الحيثيددة ممددا لددم يتفقددا عليدده. وقددد
  (2)صحيح البخاري في الصحة(.

م  ويقدددول بعدددد تدددرجيح شددددر  البخددداري علدددى شدددر  مسددددلم: )ومدددن ثدددم ُقدددددِّ
صدددحيُح البخددداري علدددى غيدددره مدددن الكتدددب المصدددنفة، ثدددم صدددحيح مسدددلم 
لمشدداركته للبخدداري فددي اتفدداق العلمدداء علددى تلقددي كتابدده بددالقبول.... ثددم 

م في األرجحية من حيث األصدح ية مدا وافدق شدرطهما.... فدإلن كدان ُيق د 
الخبر على شرطهما معًا كدان دون مدا أخرجده مسدلم أو مثلده، و ن كدان 
علددددى شددددر  أحددددددهما فيقدددددم شدددددر  البخدددداري وحددددده علدددددى شددددر  مسدددددلم 

                                                        

 . 43-38في شرح القاري على النخبة ، وانظر: نحوه 1/107فتح الملهم   (1)

  . 43انظر: لق  الدرر   (2)
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وحدددده....فخرج لندددا مدددن هدددذا سددددتة أقسدددام تتفدددداوت درجاتهدددا مددددن حيددددث 
  (1)الصحدة(.

لددى عدددم إفددادة بعددض ثددم يزيددد الحددافظ ابددن حجددر توهللادديحًا فددي اإلشددارة إ
أحاديددث الصدددحيحين العلدددم فيقدددول: )لدددو كددان الحدددديث عندددد مسدددلم مدددثاًل 
وهدو مشدهور قاصددر عدن درجدة التددواتر لكدن حفتده قرينددة صدار بهدا يفيددد 

 (2)العلم فإلنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردًا(
 ويقددول: )لددو كددان الحددديث الددذي لددم يخرجدداه مددن ترجمددة وصددفت بكونهددا
أصح األسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر فإلنه يقددم علدى مدا انفدرد 

به أحدهما مثاًل، ال سيما إذا كان في إسناده م ن فيه مقال(.
(3)  

 وفي كالمه معان ينبغي الوقوف عليها: 
األول: إثبدددات التفددداوت فدددي الصدددحة بدددين مدددا اتفقدددا عليددده ومدددا انفدددرد بددده 

 أحدهما. 
 البخاري على ما انفرد به مسلم.  الثاني: تقديم ما انفرد به

الثالددددث: تقددددديم مددددا أفدددداد العلددددم مددددن أحاديددددث مسددددلم علددددى مددددا انفددددرد بدددده 
 البخاري. 

الرابددع: تقددديم مددا أخرجدده غيرهمددا مدددن طريددق مالددك عددن نددافع عددن ابدددن 
 عمر على ما انفرد به أحدهما. 

وكل هذا ال معنى له إذا كان تلقي األمدة ألحاديدث الصدحيحين بدالقبول 

                                                        

 . 47-46نفسه   (1)

  .48نفسه   (2)
 .49نفسه  (3)
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العلددم واليقددين بأنهددا مددن قددول الرسددول صددلى هللا عليدده وسددلم. فبددأي يفيددد 
اعتبددار يقدددم حددديث قطددع بأندده مددن قددول الرسددول صددلى هللا عليدده وسددلم 

 على حديث آخر مقطوع به أيسًا 
 وكي  يحصل التفاوت بينهما بعد تحصيل العلم   

لدى وتقديم ما أفداد العلدم مدن أحاديدث مسدلم لتدواتره أو احتفافده بالقريندة ع
مدددا انفدددرد بددده البخددداري ال معندددى لددده أيسدددًا إذا كدددان تلقدددي األمدددة بدددالقبول 
ألحاديدددث اإلمدددام البخددداري يفيدددد العلدددم، ألن المقددددم والمقددددم عليددده مفيدددد 

 للعلم عند من قال بأن تلقي األمة بالقبول يفيد العلم. 
وأمدددا تقدددديم مدددا أخرجددده غيرهمدددا مدددن بعدددض الطدددرق علدددى مدددا انفدددرد بددده 

لده وجده أيسدًا إذا كدان مدا انفدرد بده أحددهما مقطوعدًا أحدهما فال يظهدر 
م علددى المقطددوع بدده حددديث اختلفددوا فددي إفادتدده العلددم أو  ددد  بدده، فكيدد  ُيق 
م العلددم فبددأي اعتبددار يقدددم علددى مددا أفدداد  الظددن   ولددو ُسددلِّم بإلفددادة المقددد 

 العلم بتلقي األمة له بالقبول   
لدزم غيدره ممدن ذكدروا تفداوت وال ي ّلزم هذا الحافظ  ابدن  حجدر وحدده، بدل ي
  (2)والسيوطي. (1)مراتب الصحة على ست مراتب كالسخاوي 

وأخددتم هددذه المسددألة كمددا ختمهددا بدده شددبير أحمددد فقددال: )ولددي  غرهللاددنا 
مما كتبنا في هذا المبحث تهوين أمر الصدحيحين أو غيرهمدا مدن كتدب 

بل المقصدود هدو نفدي التعمدق ووهللادع كدل شديء  -معاذ هللا  -الحديث 
موهللاعه وتنويه شأنه بما يستحقه، ونحن بحمدد هللا نعتقدد فدي هدذين  في

                                                        

 . 1/17انظر: فتح المغيث   (1)

 . 1/64انظر: تدريب الراوي   (2)
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الكتددابين الجليلددين بمددا اعتقددد بدده شدديخ شدديوخنا ولددي هللا الدددهولي ونقددول 
بمدددا قدددال، وهدددذا لفظددده: أمدددا الصدددحيحان فقدددد اتفدددق المحددددثون علدددى أن 

أي بالتفصدديل  -جميددع مددا فيهمددا مددن المتصددل المرفددوع صددحيح بددالقطع 
نهمددددا متددددواتران إلددددى مصددددنفيهما، وأن كددددل مددددن يهددددون وأ -الددددذي ذكرنددددا 

 (1)أمرهما فهو متبدع هللاال متبع غير سبيل المؤمنين(. 

 إفادة الخبر المشهور عند الحنفيةم 

سبقت اإلشارة إلى أن الحنفيدة جعلدوا الخبدر المشدهور قسدمًا بدين اآلحداد 
والتدواتر، ولهدم فدي تعريفده و فادتده اصدطالح خداو، أمدا المشدهور عندد 

مهددور فهددو قسددم مددن اآلحدداد وال يخددرج الكددالم فددي إفادتدده عددن إفددادة الج
خبدر اآلحداد، غايدة األمدر أنده يفيدد  ندًا أرجدح مدن الظدن الدذي يفيدده مدا 

 هو دونه من قسمه. 
والمشهور في اصدطالح الحنفيدة: هدو مدا كدان آحداد األصدل بدأن يرويده 
بددالغ عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم واحددد أو اثنددان أو عدددد غيددر 
   (2)حد التواتر ثم تواتر ِمن بعدهم في القرن الثاني والثالث ومن بعدهم

 اختلفوا في إفادته على قولين. و      
فذهب عيسى بن أبان والجصاو إلدى إفادتده العلدم بطريدق االكتسداب، 

 وجعاله قسمًا من المتواتر. 
يقدول الجصدداو: )... قصدد عيسددى بددن أبدان إلددى ذكدر تقسدديم األخبددار 

                                                        

 . 1/108انظر: فتح الملهم   (1)

ند ، وما سبق في مفهوم خبر اآلحاد ع2/111انظر: فواتح الرحموت  (2)
 المتكلمين. 
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 تقتسيه من الحكم بمخب رها... وما
والمتددواتر علددى هللاددربين، هللاددرب يعلددم بخبددره باهللاددطرار، مددن  -ثددم قددال-

 (1)غير نظر وال استدالل، وهللارب يعلم بخبره بالنظر واالستدالل(. 
وذهددب جمهددور الماتريديددة إلددى إفادتدده الطمأنينددة، وأندده قسددم بددين اآلحدداد 

 والمتواتر. 
ور يوجددب علددم طمأنينددة القلددب، : )الخبددر المشدده(2)قددال صدددر الشددريعة 

ألنه و ن كان في األصل خبر واحد لكن أصدحاب رسدول هللا صدلى هللا 
عليه وسلم تنزهوا عن وصمة الكذب، ثم بعد ذلك دخدل فدي حدد التدواتر 

  (3)فأوجب ما ذكرنا(.
قال الشارح: )والطمأنينة: ةيادة توطين وتسكين يحصل للدنف  علدى مدا 

لددنف  عددن االهللاددطراب بشددبهة، إال عنددد أدركتدده..... وحاصددله سددكون ا
مالحظدة كونده آحداد األصدل، فدالمتواتر ال شدبهة فدي اتصداله صدورة وال 

ومعندًى  -وهدو  داهر  -معنى، وخبر الواحد فدي اتصداله شدبهةي صدورة  
حيدددث لدددم تتلقددده األمدددة بدددالقبول، فأفددداد حكمدددًا دون اليقدددين، وفدددوق أصدددل 

 الظن. 
نسدددم إليددده فدددي االتصدددال  فدددإلن قيدددل: هدددو فدددي األصدددل خبدددر واحدددد ولدددم ي

                                                        

 . 3/37انظر: الفصول   (1)

هد(، المشهور  747هو عبيد هللا بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي )  (2)
بصدر الشريعة األصغر، ووالده صدر الشريعة األكبر،وهو من علماء الحكمة 
والطبي يات وأصول الفقه، وأصول الدين، انظر ترجمته في األعالم، الزركلي 

4/354 . 

 . 3/246انظر: التلويح، التفتاةاني   (3)
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بالنبي صلى هللا عليه وسلم ما يزيد على الظدن فيجدب أن يكدون بمنزلدة 
خبدددر الواحدددد، قلندددا: أصدددحاب النبدددي عليددده الصدددالة والسدددالم تنزهدددوا عدددن 
وصددمة الكددذب... فيحصددل الظددن بمجددرد أصددل النقددل عددن النبددي صددلى 

يوجدب هللا عليه وسلم، ثم يحصل ةيادة رجحان بدخوله في حد التدواتر ف
  (1)علم طمأنينة(.

والمالحددظ فددي هددذا التقسدديم و فادتدده، أندده ال يكدداد يظهددر لدده أثددر عملددي 
تطبيقدددي فدددي مسدددائل االعتقددداد ألن إيجددداد أمثلدددة لخبدددر كدددان آحدددادًا فدددي 
عصدددر النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم ثدددم تدددواتر بعدددد ذلدددك عسدددير جددددا،  

هدذا الخبددر  والمصدنفات التدي جمدع فيهدا األخبدار المتددواترة لدم تلتفدت إلدى
 الذي سماه الماتريدية مشهورًا،وكذا الماتريدية لم أر لهم تصنيفًا فيه. 
وسدددبب تقسددديمهم ل خبدددار علدددى هدددذا النحدددو سدددبب فقهدددي ال عالقدددة لددده 
بالعقائددددد ألن الماتريديددددة التزمددددوا فددددي المسددددائل الفقهيددددة فقدددده أبددددي حنيفددددة 

 النعمان رهللاي هللا عنه. 
ه هددددو اسددددتنباطه مددددن الفددددروع ومددددنهغ الحنفيددددة فددددي تددددألي  أصددددول الفقدددد

الفقهية، فكأنهم أرادوا استنبا  األصول التي اعتمددها أئمدة المدذهب فدي 
  (2)تفريع المسائل الفقهية وبيان أحكامها.

واعتمدددداد هددددذا المددددنهغ دعددددا إلددددى هددددذا التقسدددديم، ويشددددير إلددددى ذلددددك قددددول 
                                                        

-1/328، وانظر: أصول السرخسي 3/246انظر: التلويح، التفتاةاني   (1)
، 26، وكشف األسرار النسفي 2/633وميزان األصول، السمرقندي  330

، ومرآة األصول في شرح مرقاة الوصول، مال  2/368وكشف األسرار البخاري 
 . 2/112هد، وفواتح الرحموت  1317، المطبعة العثمانية 391خسرو 

 .80انظر أصول الفقه، الخسري،    (2)
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الجصددداو: )القسدددم الثددداني مدددن قسدددمي التدددواتر: وهدددو مدددا يعلدددم صدددحته 
فدإلن أبدا الحسددن رحمده هللا كدان يحكددي عدن أبدي يوسددف أن  باالسدتدالل،

نسخ القرآن بالسنة إنما يجوة بدالخبر المتدواتر الدذي يوجدب العلدم كخبدر 
فهددذا الددذي ذكددره مددن قولدده يدددل علددى أندده كددان   (1)المسددح علددى الخفددين

يدددر  أن مدددن األخبدددار المتدددواترة مدددا يعلدددم صدددحتها باالسدددتدالل ألن هدددذه 
إذ ال يمكددددن ألحددددد أن يدددددعي فددددي ثبوتدددده  صددددفة المسددددح علددددى الخفددددين،
  (2)وصحته علم اهللاطرار(.

ثددم يددذكر الجصدداو أمثلددة أخددر  لهددذا النددوع مددن األخبددار كلهددا أخبددار 
.و يجاد أخبار في العقائد بهذه الصدفة أمدر فيده (3)واردة في فروع فقهية 

مشقة وعسر، ألنا نحتداج فدي ذكدر المثدال  أن نثبدت آحاديتده فدي طبقدة 
 تره في الطبقات التالية. الصحابة وتوا

فال نطيدل فدي أمدر ال يترتدب عليده أثدر فدي االحتجداج بخبدر اآلحداد فدي 
 مسائل االعتقاد. 

والحاصدددل فدددي الكدددالم علدددى إفدددادة خبدددر اآلحددداد فدددي هدددذا المبحدددث، أنددده 
بنفسددده ال يفيدددد إال الظدددن الدددراجح خالفدددًا لمدددن ادعدددى إفادتددده العلدددم، وقدددد 

                                                        

في المسح على الخفين أحاديث كثيرة منها ما أخرجه اإلمام مسلم بسنده    (1)
عن المغيرة بن ش بة رهللاي هللا عنه قال: )بينما أنا مع رسول هللا صلى هللا 

عليه من إداوة  عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقسى حاجته، ثم جاء فصبت
 . 22/274كانت معي، فتوهللاأ ومسح على خفيه، كتاب الطهارة 

 . 3/37الفصول   (2)

، وتيسير 293-1/291، وأصول السرخسي 3/48انظر: الفصول   (3)
 . 38-3/37التحرير، أمير بادشاه 
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بددأن يحتددف بددالقرائن، أو يوافددق أصدداًل ينسددم إليدده مددا يقويدده فيفيددد العلددم 
في كتاب هللا عز وجل، أو يكون الخبر بين يددي جماعدة يددل سدكوتهم 

 على تصديقه.
وذهددب الددبعض إلددى أن تلقددي األمددة لدده بددالقبول يدددل علددى إفددادة العلددم، 

 وكذا الخبر المسلسل باألئمة يفيد العلم. 
 وفيه نظر كما سبق. 

ة خبدر اآلحداد ننتقدل إلدى ثمدرة الخدالف وبعد الفراب مدن الكدالم علدى إفداد
 في إفادته وهو إثبات العقيدة بخبر اآلحاد. 
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المطلااب الثاااني: ماادى االحتجاااج بأخبااار اآلحاااد الااواردة فااي مسااائل 
 االعتقاد

أخبددار اآلحدداد الددواردة فدددي مسددائل االعتقدداد تنقسدددم باعتبددار إفادتهددا إلدددى 
 ثالثة أقسام: 

د العلم بعد النظر واالكتساب بطريدق مدن القسم األول: األخبار التي تفي
 الطرق التي سبق اإلشارة إليها. 

القسددم الثددداني: األخبدددار التدددي تفيدددد الظدددن الدددراجح بصدددحة صددددورها عدددن 
النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم وهدددي األحاديدددث الصدددحيحة التدددي وصدددلت 

 إلينا بنقل العدل عن العدل. 
ة الصدحة المعتبددرة القسدم الثالدث: وهدي األخبددار التدي لدم تصدل إلددى درجد

عنددددددد المحدددددددثين، سددددددواء أكانددددددت فددددددي رتبددددددة الحسددددددن أو السدددددد ي  أو 
 الموهللاوع. 

أمدددا القسدددم األول فدددال خدددالف فدددي حجيتددده و ثبدددات العقيددددة بددده، وقدددد يقدددع 
الخالف فيه من جهة دعدو  اكتسداب العلدم بثبدوت األخبدار مدن الطدرق 

ول، أو المختلددف فددي تقويتهددا ألخبددار اآلحدداد نحددو تلقددي األمددة لهددا بددالقب
احتفافهددا بددالقرائن، وقددد سددبقت اإلشددارة إلددى الخددالف فددي هددذه المسددألة. 
و لددى صددعوبة إثبددات قددرائن تحددف باألخبددار الشددرعية ويتقددو  بهددا الخبددر 

 حتى يفيد العلم. 
 كما سيأتي بيان ذلك.  -وأما القسم الثاني: فهو محل النزاع والخالف 
يتده فدي مسدائل االعتقداد، وأما القسم الثالث: فالأعلم خالفًا في عددم حج

ألن الجميددددع متفقددددون علددددى اشددددترا  أعلددددى درجددددات الثبددددوت فددددي إثبددددات 
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العقائد. وما يقع به البعض من االحتجاج بأخبدار مدن هدذا القسدم فلدي  
سدددببه ادعددداء حجيدددة هدددذا القسدددم، بدددل سدددببه ادعددداء صدددحته، أو الجهدددل 

ي ةحمدة بدرجة ثبوته، أو االستجابة للهو  ولردود األفعدال التدي تثدور فد
 الصراع الفكري. 

ولهدددذا يتعدددين حصدددر الكدددالم علدددى مدددد  االحتجددداج بالقسدددم الثددداني مدددن 
أخبار اآلحاد الواردة في مسائل االعتقداد، أمدا مدا احدتغ بده الدبعض مدن 

الثددداني إن شددداء فصدددل أخبدددار القسدددم الثالدددث فسددديأتي التنبيددده عليددده فدددي ال
إلدددى درجدددة  و ذا انحصددر الندددزاع فدددي حجيدددة األخبددار التدددي وصدددلت هللا. 

الصحة المعتبرة عند المحدثين تمهد بعد ذلك الكدالم علدى المدراد بمدد  
 هذه الحجيِّة: 

هل تقصر الحجي ة على إثبات العقائد بها   أم يمكن إثبدات حجيدة فيهدا 
دون تلددددك   وهددددل هنددددا  رتبددددة بددددين إثبددددات العقيدددددة وتكددددذيب الخبددددر أو 

 إهماله   
 رعين: ويمكن اإلجابة على هذه األسالة في ف

 الفرع ا الم إثباش ال قيدة بخبر اآلحاد

 يمكن حصر الخالف في إثبات العقائد بأخبار اآلحاد في قولين: 
 القول األول: أنه ال تثبد به عقيدة 

وعلددددددى ذلددددددك اتفدددددددق األشدددددداعرة، والماتريديدددددددة، والمعتزلددددددة، واإلباهللادددددددية، 
اعدة والزيدية، والشيعة اإلمامية. وبه صدرح جماعدة مدن المحددثين، وجم

 من الحنابلة. 
فمن األشاعرة يقول الباقالني: )... أخبدار اآلحداد ال يجدب القسداء بهدا 
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  (1)في القط يات(.
ويقددول ابدددن فدددور  فدددي األخبدددار الدددواردة فدددي مسدددائل االعتقددداد: )... و ن 
كددان ذلددك مسددتندًا إلددى أخبددار آحدداد وعدددول  ثقددات كددان الحكددم بهددا علددى 

فدددع اإلحالدددة، و ن لدددم يكدددن فيهدددا الظددداهر واجبدددًا مدددن طريدددق التجدددويز ور 
  (2)القطع واالعتقاد(.

مثدل التوحيدد و ثبدات الصدفات  -ويقول الشيراةي: )في مسائل األصدول 
أدلدددة عقليدددة موجبدددة للعلدددم قاطعدددة للعدددذر، فدددال حاجدددة بندددا إلدددى خبدددر  -

  (3)الواحد...(.
ويقددددول إمددددام الحددددرمين ردًا علددددى الحشددددوية: )... وأمددددا األحاديددددث التددددي 

هدددا ف.حددداد وال تفسدددي إلدددى العلدددم ولدددو أهللادددربنا عدددن جميعهدددا يتمسدددكون ب
 (4)لكان سائغًا(. 

ويقول الراةي:)أخبار اآلحداد مظنوندة فدال يجدوة التمسدك بهدا فدي معرفدة 
 (5)هللا تعالى وصفاته(

: )خبددددر الواحددددد مظنددددون: فددددال يجددددوة التمسددددك بدددده فددددي  ًً ويقددددول أيسددددًا
  (6)المسائل اليقينية(

                                                        

. 314، وانظر تفسير القرآن بالسنة، عبد المجيد الدوري 266التمهيد  (1)
 م.  1991جامعة بغداد  -رسالة دكتوراه 

 .270مشكل الحديث   (2)
 . 2/106انظر: شرح اللمع  (3)

 .161اإلرشاد  (4)
 . 168األساس في التقدي    (5)

، تحقيق أحمد حجاةي السقا، 7/201المطالب العالية من العلم اإللهي   (6)
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منددع العمدل بخبدر اآلحداد مسدتداًل بقدولددددده ويقدول اآلمددي جوابدًا علدى مدن 
 : (1)تعالى:   وال تقف ما لي  لك به علم  

)يحتمل أن يكون المراد من اتباع غير العلدم فيمدا المطلدوب منده العلدم، 
  (2)كاالعتقادات في أصول الدين(.

ويقول الزركشي: )مدا يطلدب فيده اليقدين كدالعلم بداهلل وصدفاته، فدإلن ذلدك 
فيه بهذه األخبدار، ألنهدا ال تفيدد العلدم، والظدن فدي ذلدك ال يجوة العمل 
  (3)غير جائز(.

ولم أعثر على نك من قول أحد األشاعرة يخدالف فيده فدي عددم حجيدة 
 الخبر الظني في إثبات العقائد. 

 وقد يهم البعض في نسبة الخالف إلى أحد األشاعرة. 
خبدددر  مددن ذلددك قدددول الدددكتور األشدددقر: )مددع أن اآلمدددي يدددذهب إلددى أن

الواحددد قددد يفيددد اليقددين إذا احتفددت بدده القددرائن إال أندده يحددتغ بدده فددي بدداب 
 (55-2/50. وعزاه إلى اإلحكام )(4)العقائد(

ولددي  فددي هددذه الصددفحات مددا يشددير إلددى ذلددك وال إلددى قريددب مندده، وقددد 
  (5)سبق نقل نك اآلمدي فثبت بذلك وهم الدكتور األشقر.

  -ومن الماتريدية الذين صرحوا بذلك:
                                                                                                               

 . 1987 -بيروت  -دار الكتاب العربي 

 36اإلسراء  (1)

 . 2/277اإلحكام   (2)

 .4/260البحر المحي    (3)
 .43أصل االعتقاد   (4)
 . 319عبد المجيد الدوري  -وانظر: تفسير القرآن بالسنة د  (5)
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السرخسددي إذ يقددول: )وال خددالف أن أصددل الدددين كالتوحيددد وصددفات هللا 
و ثبات النبوة ال يكون إال بطريق يوجب العلم قطعًا، وال يكدون فيده شدك 

  (1)وال شبهة(.
وبهدددذا الدددنك يثبدددت أن الددددكتور األشدددقر وهدددم فدددي ذكدددر السرخسدددي فدددي 

  (2)جملة الذين يثبتون العقائد باألخبار الظنية.
لعزيز البخاري:)خبر الواحد ال يعمل بده فدي أصدول الددين، ويقول عبد ا

ويقددول مددال علددي القدداري: )ال يخفددى  (3)ألن المطلددوب فيدده علددم اليقددين(.
أن المعتبددر فددي العقائددد هددو األدلددة اليقينيددة، وأحاديددث اآلحدداد لددو ثبتددت 

  (4)إنما تكون  نية(.
نائهدا علدى ويقول مال خسرو: )االعتقاديات ال تثبدت بأخبدار اآلحداد البت

 (5)اليقين(.
ويقدول القاهللاددي عبددد الجبدار مددن المعتزلددة:)وأما مدا ال يعلددم كوندده ِصدددقًا 
وال كددِذبًا كأخبددار اآلحدداد، ومددا هددذه سددبيله يجددوة العمددل بدده، فأمددا قبولدده 

  (6)فيما طريقه االعتقادات فال(.
ويقددول عبددد هللا بددن حميددد السددالمي مددن اإلباهللاددية:)خبر اآلحدداد مظنددون 

                                                        

 .               1/322انظر أصول السرخسي    (1)

 . 38-37أصل االعتقاد   (2)

 .                  2/371كشف األسرار   (3)

 . 83شرح الفقه األكبر   (4)

وشرح 20-2/19وانظر: كشف األسرار، النسفي  406ة األصول مرآ   (5)
 . 3/79، وتيسير التحرير، أمير بادشاه 2/349التلويح، التفتاةاني 

 . 259شرح األصول الخمسة   (6)
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  (1)قائد ال تبنى على  ن(الصدق،والع
ويقدددول أحمدددد بدددن يحيدددى المرتسدددى مدددن الزيديدددة: )وال يقبدددل اآلحددداد فدددي 

  (2)أصول الدين... و نما يؤخذ منها باليقين، وهو ال يثمره(.
ويقدددول محمدددد بدددن المرتسدددى المشدددهور بدددابن الدددوةير: )مدددن الزيدددادة فدددي 

المعلدوم، الدين أن يرفع المظنون في العقليدات أو الشدرعيات إلدى مرتبدة 
وهددددذا حددددرام باإلجمدددداع... ألندددده ال حاجددددة وال هللاددددرورة إلددددى البدعددددة فددددي 
االعتقاد، وأما الفروع العملية،  فلمدا وقدعدت السدرورة إلى الخدوء فيهدا 

  (3)بالدظدنون لم يكن فيها حرج بالنك واإلجماع(.
مدددن الشددديعة اإلماميدددة:)أما أخبدددار اآلحددداد والقيددداس  (4)ويقدددول الطوسدددي 

 (5)أن يعول عليها عندنا(.  فدال يجدوة
ويقول أبو القاسم الخوئي: )أما الظن المتعلدق باألصدول االعتقاديدة فدال 

                                                        

،وانظر:اإلباهللاية بين الفرق اإلسالمية علي 108مشارق أنوار العقول   (1)
-353المجيد الدوري .وانظر:تفسير القرآن بالسنة،عبد 2/140يحيى يعمر 

356. 
البحر الزخار والجامع لمذاهب علماء األمصار، أحمد بن يحيى المرتسى  (2)
 .1975بيروت  -مؤسسة الرسالة   1/178هد(  840)

وتوهللايح األفكار،  2/50، وانظر: الذب على السنة 107إيثار الحق   (3)
 . 382ي وتفسير القرآن بالسنة، عبد المجيد الدور  127-1/126الصنعاني 

هد(، كان شاف يًا ثم انتقل  460هو محمد بن الح  بن علي الطوسي )  (4)
إلى مذهب الشيعة فصار فيه علمًا وحجة، انظر ترجمته في طبقات السبكي 

 . 6/315، واألعالم، الزركلي 3/51

 .303،262االقتصاد فيما يجب اعتقاده   (5)
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ينبغددي الشددك فددي عدددم جددواة االكتفدداء بددالظن فيمددا يجددب معرفتدده عقدداًل 
  (1)أو شرعًا، كمعرفة المعاد الجسماني(. -كمعرفة الباري جل شأنه 

في إثبات الصدفات أنده  ويقول الحافظ الخطابي من المحدثين: )األصل
ال يجددددددددددوة ذلددددددددددك إال أن يكددددددددددون بكتدددددددددداب ندددددددددداطق أو خبددددددددددر مقطددددددددددوع 

  (2)بصحته....(.
ويقول الحافظ البيهقي: )تر  أهل النظر مدن أصدحابنا االحتجداج بخبدر 

  (3)اآلحاد في صفات هللا تعالى...(.
ويقددول الخطيددب البغدددادي: )خبددر الواحددد ال يقبددل فددي شدديء مددن أمددور 

  (4)ى المكلفين العلم بها والقطع عليها(.الدين المأخوذ عل
ويقددددول أبددددو الخطدددداب مددددن الحنابلددددة: )أصددددول الدددددين كلفنددددا فيهددددا العلددددم 

  (5)واليقين، والعلم واليقين ال يستمران بغبلة الظن(.
ووقدددع الدددوهم فدددي نسدددبة القدددول بإلثبدددات العقائدددد بخبدددر اآلحددداد إلدددى اإلمدددام 

 الشافعي وابن عبد البر:
 (1)واألمدين الحداج محمددد (7)واألشدقر  (6)األلبداني  أمدا الشدافعي فقدد وهدم

                                                        

مطبعة  2/297سيني انظر: مصباح األصول، محمد سرور الواعظ الح  (1)
 .422النجف، وانظر المعالم  ابن الشهيد 

 . 423انظر: األسماء والصفات، البيهقي    (2)

 . 450نفسه   (3)

 .605الكفاية   (4)
 . 40-3/38التمهيد   (5)

 .54انظر: الحديث حجه بنفسه   (6)
 .43انظر: أصل االعتقاد  (7)
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في نسبة هذا القول إليه وعمدتهم في هذه النسبة ما نقلدوه عدن الشدافعي 
فدددي الرسدددالة، وهدددذا نصددده: )أخبرندددا سدددفيان عدددن عمدددرو عدددن سدددعيد بدددن 
جبير قدال: قلدت البدن عبداس إن نوفدًا الب كدالي يدزعم أن موسدى صداحب 

فقدددددددال ابددددددن عبدددددداس: كدددددددذب  الخسددددددر لددددددي  موسدددددددى بنددددددي اسددددددرائيل  
عدوهللا،أخبرني أبي بن كعب قال: خطبنا رسول هللا... ثدم ذكدر حدديث 

فدابن  (2)موسى والخسر بشيء يددل علدى أن موسدى صداحب الخسدر(
عباس مع فقهده وورعده يثبدت خبدر أبدي بدن كعدب عدن رسدول هللا صدلى 
هللا عليدده وسددلم حتدددى يكددذب بدده امدددرًأ مددن المسددلمين، إذ حدثددده أبددي بدددن 

عددددن رسددددول هللا بمددددا فيدددده داللددددة علددددى أن موسددددى بنددددي اسددددرائيل كعددددب 
  (3)صاحب الخسر(.

دليدل علدى أنده  -رحمده هللا  -يقول األلباني: )وهذا القول من الشدافعي 
ال يددر  التفريددق بددين العقيدددة والعمددل فددي االحتجدداج بخبددر اآلحدداد   ألن 
كون موسى عليه السالم هو صداحب الخسدر عليده السدالم هدي مسدألة 

  (4)ية، وليست حكمًا عمليًا، كما هو بيِّن(.علم
وال ُيسل م أن كل مسألة لدي  تحتهدا عمدل يكدون المطلدوب فيهدا االعتقداد 
الجاةم، بدل يكفدي أصدل التصدديق وتدر  التكدذيب حتدى يقدوم دليدل علدى 
طلب االعتقاد واإليمان، ومسألتنا هذه من قصدك األنبيداء والتفسدير ال 

                                                                                                               

 . 67انظر: حجية أخبار اآلحاد   (1)

سورة  -، وكتاب التفسير 27/3401جه البخاري في كتاب األنبياءأخر   (2)
 . 46/2380ومسلم في كتاب الفسائل   4727، 4726، 2/4725 -الكهف 

 .443-442الرسالة،   (3)
 . 54الحديث حجة بنفسه   (4)



 180 

تقل خبدددر اآلحددداد بالداللدددة علدددى إثبدددات أن مدددن العقائدددد، وأيسدددًا: ال يسددد
 موسى عليه السالم هو صاحب الخسر. 

قددددال الددددراةي: )احددددتغ القفددددال علددددى صددددحة قولنددددا: إن موسددددى هددددذا هددددو 
صاحب التدوراة، فقدال: إن هللا تعدالى مدا ذكدر موسدى فدي كتابده إال وأراد 
به صاحب التوراة، فإلطالق هذا االسم يوجب االنصراف إليه، ولو كدان 

اد بددده شخصدددًا آخدددر مسدددمًى بموسدددى غيدددر ه، لوجدددب تعريفددده بصددددفة المدددر 
توجددب االمتيدداة و ةالددة الشددبهة، كمددا أندده لمددا كددان المشددهور فددي العددرف 
مدددن أبدددي حنيفدددة رحمددده هللا هدددو الرجدددل المعندددي، فددددلو ذكدرنددددا هدددذا االسددددم 
وأردندددددددا بدددددده رجدددددداًل سددددددواه لقيدندددددددا، مثدددددددل أن نقددددددول: قدددددددال أبددددددو حنيفددددددددة 

 (2)((1)الدينوري 
دليدل علدى أنده يقطدع بدأن  -رهللادي هللا عنهمدا  -فدي خبدر ابدن عبداس و 

موسددى عليدده السددالم هددو صدداحب الخسددر، وال يحتمددل أن ابددن عبدداس 
غدداب عددن ذهندده داللددة القددرآن علددى أن موسددى عليدده  -ترجمددان القددرآن 

السددالم هددو صدداحب الخسددر، و نمددا اسددتدل بددالخبر وحددده ألندده أخصددر 
 في الحجة. 

لبر فقد نقل عنه الشيخ ابن تيمية حكايدة االجمداع أما الحافظ ابن عبد ا
 (3)علددددى إثبددددات العقائددددد بخبددددر اآلحدددداد، وتابعدددده علددددى ذلددددك السددددفاريني 

                                                        

(انظر ترجمته في -ه281هو أحمد بن داود.كان لغويا من نوادر الرجال ) (1)
 1/306بغية الوعاة 

 . 21/144تفسير الراةي   (2)

انظر:لوامع األنوار البهية شرح الدرة المسي ة في عقيدة الفرقة   (3)
 . 1991عمان  -، طبعة المكتب اإلسالمي 1/19المرهللاية
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  (1)والدكتور األشقر.
 -يعنددددي المالكيددددة  -يقددددول الحددددافظ ابددددن عبددددد البر:)اختلددددف أصددددحابنا 

وغيددرهم فددي خبددر الواحددد العدددل  هددل يوجددب العلددم والعمددل جميعددًا   أو 
 دون العلم    يوجب العمل

قدال: والددذي عليدده أكثددر أهددل الحدذق مددنهم أن يوجددب العمددل دون العلددم، 
وهو قول الشدافعي وجمهدور أهدل الفقده والنظدر، وال يوجدب العلدم عنددهم 
إال بمددا شددهد بدده هللا، وُقطددع بدده العددذر لمجياددِه مجياددًا ال اخددتالف فيدده. 

 نه يوجب العمل دون العلم. إقال: والذي نقول به 
لهم يروي خبدر الواحدد العددل فدي االعتقاديدات، ويعدادي عليهدا، قال: وك

  (2)ويوالي عليها، ويجعلها شرعًا وحكمًا ودينًا في معتقده(.
ويقددول ابددن تيميددة تعليقددًا علددى كددالم ابددن عبددد البر:)هددذا اإلجمدداع الددذي 
ذكددره فددي خبددر الواحددد العدددل فددي االعتقددادات يؤيددد قددول مددن يقددول إندده 

   (3)يوجب العلم...(.
وال أر  أن عبدددارة ابدددن عبدددد البدددر تددددل علدددى نقدددل اإلجمددداع فدددي إثبدددات 
العقائدددد بأخبددددار اآلحددداد، غايددددة األمددددر أن الحدددافظ ابددددن عبدددد البددددر يريددددد 

                                                                                                               

هد( محقق، فقيه حنبلي، وله اشتغال  1188والسفاريني هو: محمد بن أحمد )
 . 6/240ركلي بالحديث واألصول واألدب، انظر ترجمته في األعالم، الز 

 . 37انظر: أصل االعتقاد   (1)

التمهيد بما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبدهللا   (2)
 7-1/6هد( تحقيق مصطفى العلوي 463)ابن عبد البر( النمري األندلسي)

 م.1982-المغرب -مطبعة فسالة

 . 245المسودة   (3)
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التنبيده علددى صددنيعهم إذ يقددع مددن جمديعهم إثبددات العقيدددة بخبددر اآلحدداد، 
ولدددو علدددى سدددبيل النددددور والقلدددة، وهدددذا أمدددر مسدددلم، لكدددن ال يددددل علدددى 

اسددددتدالل المسددددتدل ال يدددددل علدددى حجيددددة الدددددليل، كمددددا أن حجيتددده، ألن 
الفقهدداء قدددد يقدددع مدددنهم إثبدددات األحكدددام الشدددرعية باألخبدددار السددد يفة، وال 
يدل ذلك علدى حجيتده، وسدياق عبدارة ابدن عبدد البدر يددل علدى اسدتنكاره 
واستهجانه لما حكداه مدن صدنيعهم،ألنه ندك قبدل ذلدك علدي أنده يوجدب 

 العمل دون العلم.
أراد حكايددة اإلجمددداع فكيددد   -رحمددده هللا-أن ابدددن عبددد البدددر ولددو سدددلمنا

دل م ذلددك ونصددوو علمدداء األمددة ناطقددة بعدددم صددالحية الخبددر الظنددي  ييس 
 إلثبات العقائد  

وهدددذه األمثلدددة كافيدددة إلثبدددات وهدددم الدددذين أجددداةوا إثبدددات العقيددددة بأخبدددار 
 اآلحاد في نسبة هذا الرأي إلى غيرهم.  

دم صدددالحية األخبدددار الظنيدددة فدددي إثبدددات أمدددا الجمهدددور القدددائلون بعددد 
 العقيدة فيعتمدون على دليل يكاد يكون بديهيًا.

وهو باختصار: أن التكلي  في مسائل االعتقاد هدو الجدزم والعلدم الدذي 
ال يقبل التشكيك، ومن المشقة في التكلي  أن نبندي العلدم واليقدين علدى 

بصدددقه فيمددا  خبددر يجددوة فيدده الددوهم والخطددأ علددى المخبددر بدده وال ُيقطددع
 أخبر به. 

وبيددددان ذلددددك أنددددا نجددددد فددددي أنفسددددنا تفاوتددددًا هللاددددروريًا فددددي قبددددول األخبددددار، 
فالوجدان الصحيح يحكم بالفرق بين مددارج الخبدر والتفداوت بدين مراتدب 

 ما يثبت به. 
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قدددال شدددبير أحمدددد: )أال تدددر  أندددك إذا أخبدددر  أحدددد مدددن النددداس أن ةيددددًا 
دد وتخدالغ، و ذا أخبدر  ذلدك يدعو  فال يعتريك في قبول هذا الخبدر تدر 

المخبدددددر بعينددددده أن السدددددلطان يددددددعو  إلدددددى حفلتددددده اعتدددددرا  شددددديء مدددددن 
االخدددتالج واالنقبددداء، وال ينشدددرح صددددر  لقبولددده حتدددى تلدددتم  القدددرائن 
والشددواهد، وهددذا مددراد مددن قددال: إن الشددهادة ينبغددي أن تكددون علددى قدددر 

  (1)الدعو ، والدليل  على وةان المدلول(.
رعية مددا يدددل علددى هددذا التفدداوت، ففددي إعددالم الندداس وفددي األحكددام الشدد

وفددي -كمددا سددبق ذكددره-بدددخول وقددت الصددالة يكفددي إخبددار مددؤِذن واحددد
إثبدددددات الحقددددددوق الماديدددددة بددددددين النددددداس البددددددد مدددددن شددددددهادة اثندددددين، قددددددال 
تعالى:)واستشدددهدوا شدددهيدين مددددن رجدددالكم فددددإلن لدددم يكونددددا رجلدددين فرجددددل 

  (2)وامرأتان ممن ترهللاون من الشهداء(.
وفدددي إثبدددات الزندددا البدددد مدددن أربعدددة شدددهود، قدددال تعدددالى: )لدددوال          

  (3)جاءوا عليه بأربعة شهداء(.
وفددي ادعدداء النبددوة يطالددب المدددعي بددالمعجزة، ألندده يدددعي خددرق العددادة 
بتلقددي وحددي هللا عددز وجددل فيطالددب بدددليل مددن جددن  دعددواه، وهددو خددرق 

 العادة. 
واهللاددددحًا جليددددًا عنددددد  وفددددي األخبددددار الشددددرعية نجددددد اعتبددددار هددددذا التفدددداوت

 العلماء كافة. 

                                                        

 .1/8فتح الملهم   (1)
 ( من سورة البقرة. 282)اآلية   (2)

 ( من سورة النور. 13اآلية )  (3)
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 يقول الحافظ البيهقي: األخبار على ثالثة أنواع: 
 نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته، وهذا على هللاربين: 

أحددددهما: أن يكدددون مدددن أوجددده كثيدددرة وطدددرق شدددتى حتدددى دخدددل فدددي حدددد 
االشددددتهار، وب ُعددددد  عددددن تددددوهم الخطددددأ فيدددده، فهددددذا السددددرب مددددن الحددددديث 

لددددم المكتسدددب... وذلددددك مثددددل األخبدددار التددددي رويددددت فددددي يحصدددل بدددده الع
 الرؤية والحوء وعذاب القبر وبعض ما روي في المعجزات..... 

والسددرب الثدداني: أن يكددون مرويددًا مدددن جهددة اآلحدداد، ويكددون مسدددتعماًل 
فددددي الدددددعوات والترغيددددب والترهيددددب وفددددي األحكددددام، كمددددا يكددددون شددددهادة 

و ْن كدددان يجدددوة عليهدددا الشددداهدين مسدددتعملة فدددي األحكدددام عندددد الحكدددام،
وعلددددددى المخبرالخطددددددأ والنسدددددديان، لددددددورود نددددددك الكتدددددداب بقبددددددول شددددددهادة 
الشددداه دين إذا كاندددا عددددلين، وورود السدددنة بقبدددول خبدددر الواحدددد إذا كدددان 

 عداًل مستجمعًا لشرائ  القبول فيما يوجب العمل.
وأما النوع الثاني مدن األخبدار: فهدي أحاديدث اتفدق أهدل العلدم بالحدديث  

 مخرجها  على هللاعف
 وهذا النوع على هللاربين: 

هللارب رواه من كان معروفًا بوهللاع الحديث والكذب فيده، فهدذا السدرب 
 ال يكون مستعماًل في شيء من أمور الدين إال على وجه التليين. 

وهللاددرب ال يكددون راويدده متهمددًا بالوهللاددع، غيددر أندده ُعددِرف بسددوء الحفددظ 
سدددددتعماًل فدددددي وكثدددددرة الغلددددد  فدددددي رواياتددددده... فهدددددذا السدددددرب ال يكدددددون م

األحكام، كما ال تكدون شدهادة مدن هدذه صدفته مقبولدة عندد الحكدام، وقدد 
يسدددتعمل فدددي الددددعوات والترغيدددب والترهيدددب والتفسدددير والمغددداةي فيمدددا ال 
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 يتعلق به الحكم. 
عن عبدد الدرحمن بدن مهددي أنده قدال: )إذا رويندا فدي  -ثم ساق بسنده-

األسدانيد، وتسددامحنا الثدواب والعقداب وفددي فسدائل األعمددال تسداهلنا فددي 
فدددددي الرجدددددال، و ذا رويندددددا فدددددي الحدددددالل والحدددددرام واألحكدددددام تشدددددددنا فدددددي 

 األسانيد وانتقدنا الرجال. 
عدن يحيدى بدن سدعيد القطدان أنده قدال: تسداهلوا فدي  -ثم ساق بسنده  -

 التفسير عن قوم ال يوثقونهم في الحديث. 
تلدددف أهدددل أمددا الندددوع الثالددث مدددن األحاديدددث: فهددو حدددديث قددد اخ        

العلدم بالحدديث فدي ثبوتدده... فهدذا الدذي يجدب علددى أهدل العلدم بالحددديث 
  (1)أن ينظروا فيه(.

ل لكددددل ندددوع مددددن أنددددواع  وبهدددذا يتبددددين جليدددًا واهللاددددحًا أندددده يجدددب أن ُيْسددددت د 
 الدعاو  بدليل يناسبها ويواةنها. 

فددإلذا كددان المحدددثون يتسدداهلون فددي المناقددب، ويستشددهدون فددي الحددالل 
فددداألولى واألقدددرب إلدددى  -ع أنددده يكفدددي فيهدددا الظدددن الدددراجح مددد -والحدددرام 

البداهة اشترا  أعلى درجدات التشددد والثبدوت فدي مسدائل االعتقداد، ألن 
المطلوب فيها االعتقداد الجداةم، وال ُيقبدل فيده تدردد أو تشدكيك، ومدا هدذا 
شددأنه يجددب أن يكددون ثبوتدده بدددليل ال يدخلدده الشددك وال يلحقدده سددوء  ددن 

ه وعدالتددده، فمدددن تسددداهل فدددي ذلدددك فقدددد هدددان عليددده بحفدددظ راويددده وهللادددبط
 اعتقاده، وعجز عن الرد على تشكيك المشككين وطعن الملحدين. 

                                                        

-605،وانظر:نحوه في الكفاية، الخطيب 38-1/32دالئل النبوة باختصار  (1)
 .             3/420، 2/325، 1/427ونحوه أيسًا في ميزان االعتدال 606
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 القول الثاني: إثبات العقيدة بخبر اآلحاد: 
إن المصدددددرحين بإلثبدددددات العقائدددددد بخبدددددر اآلحددددداد هدددددم بعدددددض المحددددددثين 
ي كعثمددان بددن سددعيد الدددرامي وعبددد هللا بددن أحمددد وابددن خزيمددة والاللكددائ

وقدددد سدددبق بسددد  ذلدددك عندددد الكدددالم علدددى احتجددداج -وابدددن أبدددي عاصدددم 
المحدثين بخبر اآلحاد، وينسدم إلديهم مدن المحددثين ابدن قتيبدة والحدافظ 

 الذهبي.
ومدن الحنابلددة القاهللادي أبددو يعلدى الفددراء وابدن تيميددة وتلميدذه ابددن القدديم،  

 وابن حزم من الظاهرية. 
لحديث أثبدت فيده صدفات ل أما ابن قتيبة فقد صنف كتابًا في مختلف ا

وسديأتي بيانده فدي  -عز وجل والدليل فيها آحادي، كالصورة واألصدابع 
   -الباب الثاني إن شاء هللا 

وأمددا الحدددافظ الددذهبي فقدددد صدددنف كتابددًا إلثبدددات علدددو هللا عددز وجدددل فدددي 
الصدددفات، واسدددتدل لدددذلك بكثيدددر  مدددن األخبدددار واآلثدددار، سددديأتي الكدددالم 

 عليها إن شاء هللا. 
أمدددا القاهللادددي أبدددو يعلدددى فقدددد صدددنف كتابدددًا فدددي إبطدددال التدددأويالت التدددي و 

ذكرها ابن فور  في كتابه  مشكل الحدديث  وأثبدت فيده صدفات كثيدرة ل 
عز وجل منها الصورة واألصابع والسداق والقددم والرجدل والجلدوس علدى 

 وغير ذلك. -بل والفرا  -العر  
سدبقت نصدوو مدن كتدبهم وأما الشيخ ابن تيميه وتلميدذه ابدن القديم فقدد 

 تصرح بذلك. 
وأمدا ابدن حدزم الظدداهري فهدو بحدق حامدل لددواء إثبدات إفدادة خبدر اآلحدداد 
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العلدددم، ويعتمدددد موافقدددوه عليددده كثيدددرًا فدددي سدددياقة األدلدددة علدددى ذلدددك، وقدددد 
صدددرح فددددي كتابددده اإلحكددددام بتكفيددددر مدددن أنكددددر خبدددرًا صددددحيحًا روي مددددن 

 (1)طريق اآلحاد.
الدذين كتبدوا فدي إثبدات حجيدة أخبدار  وينسم إليهم عددد مدن المعاصدرين

اآلحدداد فددي العقائددد، كاأللبدداني والدددكتور األشددقر واألمددين الحدداج محمددد 
وحمدي السلفي وعبد العزيز بن راشد، وعمدة هؤالء جميعًا علدى كتدابي 
 األلباني، الذي اعتمد على كتاب ابن القيم   الصواعق المرسلة . 

قددع فددي سددتين صددفحة، بدددأ والعجيددب أن كتدداب الشدديخ حمدددي السددلفي ي
بنقددل كددالم األلبدداني فددي الصددفحة العاشددرة، وانتهددى كتابدده بقولدده: )انتهددى 
مدددا قالددده شددديخنا فدددي رسدددالته القيمدددة وجدددوب األخدددذ بحدددديث اآلحددداد فدددي 

  (2)العقيدة والرد على شبه المخالفين(.
ويمثددل كتدداب األلبدداني خالصددًة لمددا كتددب فددي إثبددات حجيددة خبددر اآلحدداد 

 مًا وأصاًل لما كتب حديثًا  في العقائد قدي
وقد ذكر فيه وجوهًا كثيرة إلثبات دعواه والرد علدى مخالفيده، ولدي  فدي 
ردوده على ما يرد علدى دليدل الجمهدور فدي عددم صدالحية خبدر اآلحداد 

 إلثبات العقيدة به، بل جميعها خطابي إنشائي، كما سنر  
 الرد على شبه المخالفين:
بتدددع محدددم ال أصددل لدده... ولددم يعرفدده قددال: )الوجدده األول: أندده قددول م
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  (1)السلف ولم ينقل عن أحد منهم بل وال خطر لهم على بال(.
والجددواب: أن جميددع العلددوم الشددرعية ومددا يتصددل بهددا مددن علددوم لددم يكددن 
لهددا وجددود فددي عصددر السددلف ألن الحاجددة لددم تظهددر إلددى تقعيددد القواعددد 

حددد مددن السددلف وتخدريغ الفددروع واالشددتغال بدذلك. ولهددذا ال يعددرف عدن أ
أنه اشتغل باسم )إن( وخبر )كدان( أو اشدتغل بأقسدام األخبدار و فادتهدا، 
أو تبويب الفقه وتأصديل أصدوله، وال يددل عددم اشدتغالهم بدذلك علدى أن 
االشدتغال بهددا بدعدة وخددروج عددن طريدق السددلف، ألن الحاجدة هددي التددي 

 دعت إلى ذلك. 
أهدددل الفصددداحة، فالسدددلف لدددم يحتددداجوا إلدددى علدددم النحدددو والصدددرف ألنهدددم 

ولمدددا اتسدددعت الفتوحدددات واخدددتل  العدددرب بدددالعجم، وفشدددا اللحدددن  هدددرت 
 الحاجة إلى تقعيد قواعد النحو والصرف. 

ولدددم يحتددداجوا كددددذلك إلدددى علددددم الكدددالم لشدددددة إيمدددانهم وقلددددة البدعدددة فددددي 
ةمدددانهم، فلمدددا  هدددرت البددددع كدددان لزامدددًا أن يقدددوم المسدددلمون بمواجهتهدددا 

 وردها. 
ن بدين مسددائل العلددوم المختلفدة لددم يشدتغلوا بهددا ولددم وهدذا شددأن مسدألتنا مدد
 .-كما قال األلباني-تخطر لهم على بال

ومع هذا يجد الخلف لهم سلفًا فدي رد بعدض األخبدار األحاديدة إذا كدان 
 كما سبق بيانه.   معارهللاًا لدليل عقلي أو نقلي أقو  منه.

اددددات الوجدددده الثدددداني: )أن هددددذا القددددول يتسددددمن عقيدددددة تسددددتلزم رد م     
األحاديددث الصددحيحة لمجدددرد كونهددا فدددي العقيدددة، وهدددذه العقيدددة هدددي أن 
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 أحاديث اآلحاد ال تثبت بها عقيدة. 
و ذا كان األمر كذلك عند هؤالء المتكلمين فدنحن نخداطبهم فنقدول: أيدن 
  (1)الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة من آية أو حديث متواتر (.

الجمهدددور رد  حدددديث واحدددد لمجدددرد كونددده والجدددواب: أواًل: ال يسدددتلزم رأُي 
فددي العقيدددة، بددل يجددب قبولدده علددى قدددر درجددة ثبوتدده، فددإلن كددان قط يددًا 
وجدددب االعتقددداد بددده، و ن كدددان  نيدددًا وجدددب تدددرجيح صددددقه علدددى كذبددده، 

 وعقد القلب على ذلك. 
ثانيددددددًا: ال تنحصدددددددر األدلددددددة القاطعدددددددة باآليددددددات الكريمدددددددات واألحاديدددددددث 

ور  علددى عدددم صددالحية خبددر اآلحددداد الشددريفة، وقددد سددبق دليددل الجمهددد
 لبناء العقيدة عليه، فاألولى توجيه االعتراء على هذا الدليل. 

الوجددده الثالدددث: )هدددذا القددددول مخدددالف ألدلدددة حجيددددة خبدددر اآلحددداد فددددي   
األحكددام الشدددرعية لعمومهدددا وشدددمولها لمددا جددداء بددده رسدددول هللا صدددلى هللا 

يك هدذه األدلدة عليه وسلم عن ربه سواء كدان عقيددة أو حكمدًا، فتخصد
  (2)باألحكام دون العقائد تخصيك بدون مخصك(

أدلة حجية خبر اآلحاد في األحكام الشرعية ال تدل علدى أن والجواب: 
حجيتدده فددي العقائددد، ألن األحكددام الشددرعية ُيْكتفددى فيهددا بددالظن الددراجح، 

 وال يثبت بنيان العقيدة فوق أساس  ني. 
لف لما كدان عليده الصدحابة رهللادي الوجه الرابع: أن القول المذكور مخا

م بده أحددهم  هللا عنهم فإلننا على يقين أنهدم كدانوا يجزمدون بكدل مدا يحددِّ
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ثدده:  عددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم، ولددم يقددل أحددد مددنهم لمددن حد 
  (1)خبر  خبر واحد ال يفيد العلم(.

والجواب: نسلم أنهم كانوا يجزمون ببعض األخبدار، وحصدل مدنهم عددم 
 ببعض األخبار.الجزم 

أخرج اإلمام مسلم بسنده عن أبدي بدردة عدن أبدي موسدى األشدعري قدال: 
جددداء أبدددو موسدددى إلدددى عمدددر بدددن الخطددداب، فقدددال: السدددالم علددديكم، هدددذا 
، فجاء، فقال:  وا علي  ، ردُّ وا علي   األشعري، ثم انصرف، فقال ردُّ

يددا أبددا موسددى، مددا رد     كنددا فددي شددغل، قال:سددمعت رسددول هللا صددلى 
 عليه وسلم يقول: )االستاذان ثالم فدإلن أِذن  لدك، و ال فدارجع، قدال: هللا

  (2)لتأتيني على ذلك ببينة، و ال فعلت وفعلت...(.
قدددال الحدددافظ الدددذهبي تعليقدددًا علدددى هدددذه القصدددة: )وعمدددر هدددو الدددذي سدددن 
للمحددددثين التثبدددت فدددي النقدددل، وربمدددا كدددان يتوقدددف فدددي خبدددر الواحدددد إذا 

 (3)ارتاب(.
مثددال لمددا نفددى األلبدداني وقوعدده بددين الصددحابة رهللاددوان  وفددي هددذا الخبددر

هللا عليهم،وهندددا  أمثلدددة أخدددر  معروفدددة مطولدددة فدددي كتدددب أصدددول الفقددده 
 (4)المجال وال داعي لذكرها.

الوجه الخام : )ُيعلم يقينيدًا أن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم كدان يبعدث 
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. ونعلددم أفددرادًا مددن الصددحابة إلددى مختلددف الددبالد ليعلمددوا الندداس ديددنهم..
يقيندددًا أن أهدددم شددديء فدددي الددددين إنمدددا هدددو العقيددددة، فهدددو أول شددديء كدددان 

 (1)أولاك الرسل يدعون الناس إليه...(.
 والجواب من وجهين: 

ددل مددن لدددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده  أواًل: ال يقدداس الددراوي علددى المرس 
دل ال يجدوة التوقدف فدي  وسلم، لوجود فدارق يمندع القيداس وهدو أن المرس 

والنظدددر فدددي عدالتددده وهللادددبطه ألن شدددأن المرِسدددل أن يختدددار ألداء خبدددره 
رسددددالته مددددن يثددددق بعدالتدددده وهللاددددبطه، فالمرِسددددل يسددددمن ويتكفددددل بعدالددددة 

 وهللاب  من أرسله، وال يوجد هذا المعنى في الراوي. 
ثانيددًا: أصددل الددددعوة التددي كددان يبعدددث بهددا النبددي صدددلى هللا عليدده وسدددلم 

ادتين، يعندي الددخول فدي ديددن أمرائده هدو الشدهادتان، وكدان إعدالن الشده
اإلسدالم: فدإلذا أعلدن الرجددل مدن أهدل القبائدل إسددالمه ُدفدع إلدى الصددحابة 
رهللاددوان هللا علددديهم ليدددتعلم الفدددرائض ثدددم ينصددرف داعيدددًا قومددده إلدددى مثدددل 

 ذلك. 
وفي قصة معاذ بن جبل وبعِثه إلدى أهدل الديمن يوهللادح النبدي صدلى هللا 

 عليه وسلم ما ُبعثه به. 
لم بسدددنده عدددن معددداذ بدددن جبدددل رهللادددي هللا عنددده قدددال: أخدددرج اإلمدددام مسددد

)بعثني رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم، قدال: إندك تدأتي قومدًا مدن أهدل 
الكتدداب، فددادعهم إلددى شددهادة أن ال إلدده إال هللا، فددإلن هددم أطدداعو  لددذلك 
فدأعلمهم أن هللا افتددرء علدديهم خمد  صددلوات فددي كدل يددوم وليلددة، فددإلن 
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هللا افتددرء علدديهم صدددقة تؤخددذ مددن  هددم أطدداعو  لددذلك،  فددأعلمهم أن
أغنيددددائهم فتددددرد فددددي فقددددرائهم، فددددإلن هددددم أطدددداعو  لددددذلك، فإليددددا  وكددددرائم 

  (1)أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإلنه لي  بينها وبين هللا حجاب(.
وفددي هددذا الحددديث يتبددين أن الدددعوة التددي حددرو النبددي صددلى هللا عليدده 

ورة، ومثددل هددذا حددديث وسددلم علددى تبليغهددا هددي الكليددات واألركددان المددذك
 النبي صلى هللا عليه وسلم إلى وفد عبد القي . 

أخددرج اإلمددام مسددلم بسددنده عددن ابددن عبدداس رهللاددي هللا عنهمددا قددال:)إن 
وفد عبد القي  أتدوا رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فقدال: مدن الوفدد   

غيدر خزايدا  -أو من القوم   قالوا: ربيعدة، قدال: مرحبدًا بدالقوم أو بالوفدد 
و ن  (2)وال ندددامى، قددال: فقددالوا: يددا رسددول هللا، إنددا نأتيددك مددن شددقة بعيدددة

بيننددا وبينددك هددذا الحددي مددن كفددار مسددر، و نددا ال نسددتطيع أن نأتيددك إال 
فددي الشددهر الحددرام، فمرنددا بددأمر ف ْصددل نخبددر بدده مددن وراءنددا، ندددخل بدده 
 الجنة، قال: فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع. قدال: أمدرهم باإليمدان بداهلل

بداهلل   قدالوا: هللا ورسدوله أعلدم. قدال  وحده. وقل: هل تدرون ما اإليمدان
شدددهادة أن ال إلدددده إال هللا وأن محمددددًا رسددددول هللا، و قدددام الصددددالة و يتدددداء 

 (3)الزكاة وصوم رمسان، وأن تؤدوا خمسًا من المغنم...(.
وفدي هددذا الحدديث والددذي قبلده دليددل علدى أن الدددعوة التدي كددان يحملهددا  
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بلغون والمبعوثون لدي  فيهدا فدروع فقهيدة أو تفريعدات اعتقاديده. وهدذا الم
المعنى مشتر  في األخبار التي ذكر فيها بعوم النبدي صدلى هللا عليده 

 وسلم ووفود القبائل إليه.
فددال يددتم االسددتدالل السددابق إال بددذكر مسددألة اعتقاديدده بلغهددا مبعددوم أو 

 وافد. ودونه خر  القتاد.
 -وهللا أعلم  - 
 الوجه السادس:   

)قددال تعددالى:  يددا أيهددا الرسددول بلددغ مددا أنددزل إليددك مددن ربددك و ن لددم تفعددل 
.... ومعلددوم أن الددبالب هددو الددذي تقددوم الحجددة بدده (1)فمددا بلغددت رسددالته 

علدددى المبل دددغ ويحصدددل بددده العلدددم، فلدددو كدددان خبدددر الواحدددد ال يحصدددل بددده 
 (2)لعلم(.العلم لم يقع به التبليغ،فإلنما تقوم الحجة بما يحصل به ا

والجددواب: ال نسدددلم أن الحجدددة ال تقدددوم إال بمدددا يحصدددل بددده العلدددم، وقدددد  
سبق أن الظن الراجح حجة يجب العمل بها فدي األحكدام الشدرعية، أمدا 
االعتقدداد فددال تقددوم الحجددة بدده إال بخبددر يحصددل بدده العلددم، وقددد شددهدت 
لة، األمددة لنبينددا محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم بددأداء األمانددة وتبليددغ الرسددا

فعلدددى المخدددالف أن يثبدددت حكمدددًا شدددرعيًا وجدددب فيددده التبليدددغ ولدددم تقدددم بددده 
حجدة علدى المكل دف أو مسدألة اعتقاديدة وجدب تبليغهدا ولدم تقدم بهدا حجددة 

 على المبل غين. 
الوجه السابع: )مدن لدواةم هدذا القدول إبطدال األخدذ بالحدديث مطلقدًا      
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ي صددلى هللا علددي فددي العقيدددة مددن بعددد الصددحابة الددذين سددمعوه مددن النبدد
وسلم مباشرة، وبيانه أن جماهير المسلمين، وخاصة قبدل جمدع الحدديث 
وتدوينه إنمدا وصدل إلديهم  الحدديث بطريقدة اآلحداد، والدذين وصدل إلديهم 
شدديء مندده مدددن طريددق التددواتر، إنمدددا هددم أفددراد قليلدددون فددي كددل عصدددر، 
توجهددوا لتتبددع طددرق الحددديث و حصددائها، فدداجتمع عنددد كددل واحددد مدددنهم 

  (1)د ال بأس به من الحديث المتواتر(.عد
 والجواب من وجوه: 

أواًل: ال نسددددلم بددددأن مددددن لواةمدددده إبطددددال األخددددذ باألحاديددددث الددددواردة فددددي 
االعتقدداد مطلقددًا، ال فددي عصددر التددابعين وال فددي عصددرنا، ألن التكليدد  
باالعتقدداد يحصدددل بدددالخبر المفيدددد للعلدددم، وقددد سدددبق أن خبدددر اآلحددداد قدددد 

ريقددددة مددددن الطددددرق، فحيددددث يحصددددل العلددددم يجددددب يحصددددل بدددده العلددددم بط
 االعتقاد، في أي عصر، وفي أي ِمصر. 

ثانيددددًا: ال نسددددلم أن جمدددداهير المسددددلمين لددددم يصددددل إلدددديهم مددددن األخبددددار 
المتددددواترة شدددديء قبددددل جمددددع الحددددديث وتدويندددده، ألن شددددر  المتددددواتر أن 
يحصل تواتره في جميع طبقاته فمدا حكدم بتدواتره فدي ةمانندا أو فدي ةمدن 

ن ال يكددون متددواترًا إذا لددم يتددواتر فددي جميددع طبقاتدده مددن أولدده إلددى التدددوي
 منتهاه. 
الوجه الثامن: )تكلي  اإلنسدان بوجدوب تصدديق الدراوي الدذي يثدق      

  (2)به في األحكام دون العقيدة تكلي  بما ال يطاق(
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والجدددواب: أندددا نجدددد بالبداهدددة فدددي أنفسدددنا تفاوتدددًا فدددي قبدددول أخبدددار مخِبدددر 
خبرنددا شددخك بددأن ةيدددًا يدددعونا لحفددل ةفافدده قبلنددا خبددره بددال واحدد، فددإلذا أ

تدددردد، و ذا أخبرندددا نفددد  ذلدددك المخبدددر بدددأن السدددلطان يددددعونا إلدددى حفدددل 
ةفافددده تريثندددا فدددي قبدددول خبدددره حتدددى نتبدددين القدددرائن والشدددواهد التدددي تددددفع 

 الريبة والشك. 
ومثددل هدددذا التفددداوُت فدددي قبددول خبدددر المخبدددر فدددي مددا يوجدددب العمدددل ومدددا 

عتقددداد الجددداةم، فدددإلذا أخبدددر العددددل بمدددا يوجدددب العمدددل، عملندددا يوجدددب اال
بخبدددره، و ذا أخبددددر بمدددا يوجددددب االعتقددداد توقفنددددا فدددي االعتقدددداد بددده حتددددى 

 يحصل العلم، ولي  في ذلك مشقة أو تكلي  بما ال يطاق. 
الوجدددده التاسددددع: )التفريددددق فددددي إيجدددداب األخددددذ بحددددديث اآلحدددداد فددددي     

ا ُبني على أساس أن العقيددة ال يقتدرن األحكام العملية دون العقيدة، إنم
معهددددا عمددددل واألحكددددام العمليددددة ال يقتددددرن معهددددا عقيدددددة، وكددددال األمددددرين 
باطددل، وقددال بعددض المحدددثين: المطلددوب فددي المسددائل العمليددة أمددران، 

 العلم والعمل،والمطلوب في العمليات العلم والعمل. 
أيسددًا أو  وممددا يوهللاددح لددك أندده ال بددد مددن اقتددران العقيدددة فددي العمليددات

األحكام، أنه لو افترء أن رجاًل يغتسل أو يتوهللادأ للنظافدة، أو يصدلي 
تريسدددًا، أو يحدددغ سدددياحة، ال يفعدددل ذلدددك معتقددددًا أن هللا تبدددار  وتعدددالى 
أوجبه عليه وتعب ده به لما أفاده ذلك شياًا، كمداال يفيدده معرفدة القلدب إذا 

  (1)لم تقترن بعمل القلب الذي هو التصديق.(.
 اب من وجهين: والجو 
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أواًل: ال نسدلم أن التفريددق فددي إيجدداب العمدل بخبددر اآلحدداد دون االعتقدداد 
بدده مبنددي علددى مددا ذكددر، بددل هددو مبنددي علددى أن التكليدد  باالعتقدداد ال 
يثبدددت إال بخبدددر علمدددي، أمدددا التكليددد  بالعمدددل فيكفدددي فدددي إثباتددده الظدددن 

 الراجح. 
لعمددددل، ومجددددرد ثانيددددًا: تتفدددداوت أعمددددال القلددددب بددددين النيددددة التددددي تسددددبق ا

التصددديق، واالعتقدداد الجدداةم، وتسددمية هددذه األعمددال الثالثددة   اعتقددادًا   
 فيه تجوة. 

فقددول األلبدداني:   ال بددد مددن اقتددران العقيدددة فددي العمليددات  ومثاُلدده الددذي 
ذكددددددر يدددددددالن علددددددى اشددددددترا  النيددددددة السددددددتحقاق الثددددددواب علددددددى اإلتيددددددان 

وال وجه لالسدتدالل بده  بالمطلوب شرعًا أو االمتناع عن الممنوع شرعًا،
 على إثبات العقيدة بخبر اآلحاد أو اإلنكار على خالفه. 

الوجه العاشر: )لو قال قائدل إن الحدرام والحدالل ال يثبتدان بخبدر        
اآلحاد، بل البد فيهما من آية قط ية الداللدة، أو حدديث متدواتر قطعدي 

  (1)بًا(.الداللة أيسًا لم يجد المتكلمون وأتباعهم عن ذلك جوا
والجددواب: بددل وجدددوا إجابددات كثيددرة سددبق ذكرهددا فددي إثبددات حجيددة خبددر 

 اآلحاد في األحكام الشرعية من غير الحاجة إلى القطع. 
الوجدده الحددادي عشددر:)أن طددرد قددولهم بددذلك يسددتلزم تعطيددل العمددل     

بحددديث اآلحدداد فددي األحكددام العمليددة أيسددًا، وهددذا باطددل، ال يقولددون هددم 
 لزم منه باطل فهو باطل. به أيسًا، وما

وبيانددده:أن كثيدددرًا مدددن األحاديدددث العمليدددة تتسدددمن أمدددورًا اعتقاديدددة، فهدددذا 
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رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم يقددول لنددا: إذا جلد  أحدددكم فددي التشددهد 
األخيددر فليسددتعذ بدداهلل مددن أربددع، يقددول:اللهم إنددي أعددوذ بدددك مددن عددذاب 

ممددات، ومدن فتندة المسديح القبدر ومن عذاب جهنم ومدن فتنددة المحيددا وال
فالقددائلون بهددذا القددول إْن تركددوا العمدل بدده نقسددوا أصدداًل مددن  (1)الددجال .

أصولهم، وهو وجوب العمل بحديث اآلحاد في األحكام، و ن عملدوا بده 
فقد نقسدوا القدول بعددم وجدوب االعتقداد بخبدر اآلحداد، فدإلن قدالوا: نعمدل 

ات عددذاب القبددر والمسدديح بهددذا الحددديث ولكننددا ال نعتقددد مددا فيدده مددن إثبدد
  (2)الدجال، قلنا، إن العمل به يستلزم االعتقاد به(

 الجواب من وجهين: 
أواًل: ال نسدددلم أن القدددول بعددددم وجددددوب االعتقددداد بدددالخبر الظندددي يسددددتلزم 
تعطيددل العمددل بدده، وقددد سددبق جوابدده مددرارًا واأللبدداني ذكددر فددي كالمدده أن 

)وال يقولددون بدده هددم أيسددًا(، أحدددًا ال يقددول بمددا ألددزم بدده المخددالف فقددال: 
ددن ِمددن الددذين لددم يوجبددوا االعتقدداد بددالخبر  فمددا وجدده اللددزوم المددذكور  وم 

 عطل العمل به أيسًا   
عمدددل بددده،و ال يسدددتلزم ذلدددك إثبدددات العقيددددة بددده ثانيدددًا: الحدددديث المدددذكور يُ 

 .-كما سيأتي  -ألن عذاب القبر ثابت بالمتواتر المعنوي 
ين نقلدوا األذان والوهللادوء والغسدل هدم الدذين الوجه الثداني عشدر:)الذ    

نقلدوا أحاديدث الصدفات، فدإلن جداة علديهم الخطدأ والكدذب فدي نقلهدا جدداة 
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عليهم ذلك فدي نقدل غيرهدا ممدا ذكرنداه، وحينادذ ال وثدوق لندا بشديء نقدل 
لنا عن نبينا صلى هللا عليه وسلم البتة، وهدذا انسدالخ مدن الددين والعلدم 

  (1)والعقل(.
نقددل العدددل إذا لددم يحصددل بدده العلددم وجددب العمددل بدده و ْن والجددواب: أن 

جدداة عليدده الددوهم والغلدد ، و ذا نقددل شددياًا مددن األخبددار فددي الصددفات فددال 
يجددب االعتقدداد بدده حتددى يحصددل بدده العلددم، وال يعنددي ذلددك تكذيبدده أو رد 

فدددإلن  -كمدددا سددبق  -خبددره، بددل يثبدددت بدده أصدددل التصددديق وعقدددد القلددب 
جددوب العمددل بهددا أو االعتقدداد، وبهددذا حصدل العلددم بهددا فددال خددالف فدي و 

نبرأ مدن االنسدالخ عدن األخبدار المرويدة عدن رسدول هللا صدلى هللا عليده 
 وسلم ونكون قد عملنا بكل خبر حسب درجة ثبوته. 

الوجده الثالدث عشددر: )هدب أن أحاديدث اآلحدداد ال تفيدد العلددم            
متنددع مددن إثبددات واليقددين، فهددي تفيددد الظددن الغالددب قطعددًا باتفدداقهم، وال ي

األسدماء والصدفات بهددا، كمدا ال يمتنددع مدن إثبدات األحكددام الطلبيددة بهدددا، 
فما الفدرق بدين بداب الطلدب وبداب الخبدر، بحيدث يحدتغ بهدا فدي أحددهما 

       (2)ون اآلخر  (.د
والجواب: الفرق هو أن مسائل االعتقداد ال يصدح أن تبندى علدى الظدن، 

يصدددددمد أمدددددام ةوابدددددع التشدددددكيك  ألن االعتقددددداد إذا بندددددي علدددددى الظدددددن لدددددم
والطعددددن، أمددددا األحكددددام العمليددددة فيجددددوة أن تبنددددى علددددى الظددددن الددددراجح 
 ويجري فيها الخالف، ويؤجر فيها المجتهد إن أخطأ أو أصاب. 
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الوجدده الرابددع عشددر: )إن مددن لددواةم هددذا القددول الباطددل االقتصددار فددي   
 العقيددددة علدددى مدددا جددداء فدددي القدددرآن وحدددده وفصدددل الحدددديث عنددده، وعددددم
االعتددداد بمددا فيدده مددن العقائددد واألمددور الغيبيددة، وفقددًا لطائفددة مددن الندداس 
يعرفدون بددالقرآنيين، ألنهدم ال يدددينون بالحددديث إطالقدًا... وهددذا و ن كددان 

أندددده يخددددالف قددددولهم المشددددار إليدددده ألنهددددم يثبتددددون  -ألول وهلددددة  -يبدددددو 
فددظ، العقيدددة بالحددديث المتددواتر، فإلندده فددي الحقيقددة ال يخددالف إال فددي الل

والتحقيدددق أن ذلدددك نظدددري إلددديهم غيدددر عملدددي، و ال فليددددلنا هدددؤالء علدددى 
عقيدة واحدة يعتقدونها بناء على حديث متدواتر، فدإلني شخصديًا ال أ دن 

  (1)أن أحدًا من علماء الكالم يثبت عقيدة بحديث متواتر(.
والجدواب: أدر  األلبدداني بعددد سددطور مددن صددر كالمدده أندده ال يلددزم مددن 

ي العقيدة على ما جاء فيه القرآن، بدل يعتمدد فيده علدى ذلك االقتصار ف
ددددنُّ  األحاديددددث المتددددواترة وعلددددى مددددا أفدددداد العلددددم مددددن أخبددددار اآلحدددداد. و  
األلبداني أن أحدددًا مددن علمدداء الكددالم ال يثبددت عقيدددة بحددديث متددواتر هددو 
ددددددن ِمددددددن المتكلمددددددين ال يثبددددددت عددددددذاب القبددددددر،   مددددددن الظددددددن الددددددوهمي، فم 

أمددة محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم  وسددؤال  والشددفاعة ألهددل الكبددائر مددن
الملكين، وغير ذلك من العقائد التي أثبتها المتكلمدون وبدذلوا الوسدع فدي 
تقريرهدددددا وتقريبهدددددا ل ذهدددددان وذب طعدددددون المبتدعدددددة عنهدددددا، ومصدددددفاتهم 

 ناطقة بذلك   
الوجه الخام  عشر: )هندا  حكمدة تدرو  عدن عيسدى عليده السدالم    
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ين الكذبدة:   مدن ثمدارهم تعرفدونهم   فمدن شداء تقول في المتنباين الدجال
من المسلمين أن يعرف ثمدرة ذلدك القدول الباطدل، فليتأمدل فيمدا سنسدوقه 
مدددددن العقائدددددد اإلسدددددالمية التدددددي تلقاهدددددا الخلدددددف عدددددن السدددددلف، وجددددداءت 
األحاديدددث متسدددافرة متدددوافرة شددداهدة عليهدددا، وحينادددذ  يتبدددين خطدددورة ذلدددك 

يشددددعروا بمدددددا يددددؤدي إليددددده مدددددن  القددددول الدددددذي يتبندددداه المخدددددالفون دون أن
  (1)السالل البعيد.(.

ثددم عددد  األلبدداني عددددًا منهددا شددفاعته صددلى هللا عليدده وسددلم العظمددى فددي 
المحشددددر، وشددددفاعته ألهددددل الكبددددائر، ومعجزاتدددده كلهددددا مددددا عدددددا القددددرآن، 
وسددؤال منكددر ونكيددر، وعددذاب القبددر والميددزان والصددرا  والشددفاعة ألهددل 

 عليده وسدلم وأشدرا  السداعة الكبدر  ثدم الكبائر من أمة محمد صدلى هللا
قال:)هذه بعض العقائد اإلسالمية الصحيحة التي وردت فدي األحاديدث 
الثابتدددة المتددددواترة أو المستفيسدددة وتلقتهددددا األمدددة بددددالقبول، ومدددا أ ددددن أن 
أحدًا من المسلمين يجرؤ على إنكارها أو التشدكيك فيهدا، و ن كدان ذلدك 

بحديث اآلحداد، هددانا هللا و يداهم إلدى سدواء يلزم الذين ال يثبتون العقيدة 
  (2)السبيل(.

 والجواب من وجوه: 
أواًل: العقائددددد التدددددي ذكرهددددا األلبددددداني معظمهددددا ثابدددددت بددددالتواتر أو بخبدددددر 
آحادي حصل العلم به كما سيأتي بيانه في البداب الثداني، والعجيدب أن 

زم الددذين األلبداني فددي عبددارة واحددة صددرح بتواترهددا ثددم ةعدم أن إنكارهددا يلدد
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ال يثبتدددون العقيددددة بخبدددر اآلحددداد، فكيددد  يلدددزمهم إنكدددار المتدددواتر إذا لدددم 
 يثبتوا اآلحادي  

االحتجدددداج إثبددددات العقيدددددة بخبددددر اآلحدددداد تعنددددت فددددي ن ثمددددار المددددثانيددددًا: 
 . منكرةال بجملة من األخبار

ومنهددا:  .منهددا: إثبددات القعددود علددى العددر  وحصددول األطددي  مددن الثقددل
 قدددر أربدع أصددابع. ومنهددا: إثبددات أن صددورة آدم إثبدات شددغل العددر  إال

علددى صددورة الددرحمن. ومنهددا: إثبددات إقعدداد النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم 
مع هللا عز وجدل علدى العدر . ومنهدا: إثبدات الهبدو  واالرتفداع والتدردد 
بدين العددر  والكرسددي. ومنهددا: إثبددات وهللاددع الددرجلين علددى الكرسددي وقددد 

منهدددا: إثبدددات الحمدددل علدددى أكتددداف عددداد الكرسدددي كالنعدددل فدددي قدميددده. و 
 المالئكة. ومنها: إثبات االستلقاء ووهللاع إحد  رجليه على األخر . 
ومن ثمار هذا التعنت ما أد  إليه هذا اإلثبات من تمزيق وفدتن وهدوان 
وتشبيه وتجسيم أصاب من أثبت هدذه المنكدرات فدي عقيدتده بربده تبدار  

فددي اسددتمرار التنكددب  يرغددب ومددا أ ددن أن أحدددًا مددن المسددلمينوتعددالى. 
عددن األدلددة و عمددال التمزيددق فددي صددفوف األمددة و شددغالها بدداجترار عقدديم 

 لمثل هذه المسائل. 
 هدانا هللا تعالى و ياهم إلى سواء السبيل. 

 

 الفرع الثان م ما توجبه أخبار اآلحاد إذا لو تثبق بها ال قيدة

ه، فهدذا إذا صح الخبر الدوارد فدي مسدائل االعتقداد ولدم يحصدل القطدع بد
 ال يعني تكذيبه أو إهماله، بل يجب فيه ما يتناسب مع درجة ثبوته. 
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واسددتقراء العقائددد اإلسددالمية يثبددت أن أصددول العقائددد وكبددر  مسددائلها قددد  
تكفددل القددرآن الكددريم ببيانهددا، وفيمددا يتعلددق بدداهلل عددز وجددل وصددفاته نجددد 

أطددالوا فددي أدلتهددا فددي القددرآن الكددريم موفددورة متظدداهرة، وكددذا المتكلمددون 
ذكددر وجددوه إثبددات هددذه الصددفات بدددليل العقددل، فاسددتفادت هددذه األصددول 
القطددع بالنقددل والعقددل، فددإلذا جدداء خبددر اآلحدداد فددي شدديء مددن هددذا البدداب 

 يكون شاهدًا ومؤكدًا. 
ولهددذا ال يشددتد النددزاع فددي هددذه السدداحة مددن سدداحات العقائددد حددول حجيددة 

 خبر اآلحاد. 
مثددل التوحيددد  -مسددائل األصددول  ويعبددر عددن ذلددك قددول الشدديراةي: )فددي

أدلددة عقليددة موجبددة للعلددم قاطعددة للعددذر، فددال حاجددة  -و ثبددات الصددفات 
  (1)بنا إلى خبر الواحد(.

وفدددي الغيبيدددات ال مجدددال إلثباتهدددا بأدلدددة العقدددل فدددال بدددد فيهدددا مدددن النقدددل، 
ونجد في نصوو القرآن الكدريم والسدنة المتدواترة شدياًا كثيدرًا فيمدا يتعلدق 

 خر والبعث والنشور والجنة والنار. باليوم اآل
ومنهددددا أيسدددددًا كثيدددددر مدددددن أخبدددددار اآلحددددداد التدددددي تعدددددذر تحصددددديل القطدددددع 

 بمسمونها. فهل يعني ذلك إهمالها أو تكذيبها   
إن األشاعرة والماتريديدة وهدم جمهدور أهدل السدنة ال يهملدون وال يكدذبون 
م مددا هددذه حالدده مددن األخبددار، بددل يوجبددون فيهددا أصددل التصددديق، و ن لدد
يحصدل القطددع، ويشددترطون لددذلك شدرطين: أن يصددح السددند، وأن يكددون 

 مسمونها غير معارء لما هو أقو  منها. 
                                                        

 . 2/601شرح اللمع   (1)
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يقدددول إمدددام الحدددرمين: )يتعدددين علدددى كدددل معدددتن بالددددين واثدددق بعقلددده أن 
ينظددر فيمددا تعلقدددت بدده األدلدددة السددم ية.فإلن صددادفه غيدددر مسددتحيل فدددي 

ال مجددال لالحتمددال العقددل، وكانددت األدلددة السددم ية قاطعددة فددي طرقهددا، 
فدددي ثبدددوت أصدددولها وال فدددي تأويلهدددا: فمدددا هدددذا سدددبيله، فدددال وجددده لددده إال 
القطددددع بددددده.و ن لدددددم تثبدددددت األدلدددددة السدددددم ية بطدددددرق قاطعدددددة، ولدددددم يكدددددن 
مسددمونها مسددتحياًل فددي العقددل... فددال سددبيل إلددى القطددع، لكددن المتدددين 
يغلب علدى  نده ثبدوت مدا دل الددليل السدمعي علدى ثبوتده، و ن لدم يكدن 

اطعًا.و ن كدان مسدمون الشدرع المتصدل بندا مخالفدًا لقسدية العقدل فهدو ق
مددردود قطعددًا بددأن الشددرع ال يخددالف العقددل، وال يتصددور فددي هددذا القسددم 

السدددم يات البدددد مدددن  ثبدددوت سدددمع قددداطع بددده،وال خفددداء به.فهدددذه مقدمدددة
  (1)اإلحاطة بها...(.

لالعتقداد ويقدول ابدن فدور : )فدإلن قيدل: فدإلذا لدم يكدن خبدر الواحدد موجبدًا 
والقطع... فعلدى مداذا تحملونده  ، قيدل: إنهدا و ن لدم تكدن موجبدة للقطدع 
ةة مغلبددة... فيكددون الحكددم بهددا علددى الظدداهر واجبددًا مددن  بهددا فإلنهددا مجددو 

  (2)طريق التجويز ورفع اإلحالة، و ن لم يكن فيها القطع واالعتقاد(.
 ويقول الغزالي: )كلما ورد به السمع ُينِظر: 

                                                        

المسمى لمع األدلة  112، وانظر: نحوه في لمع االعتقاد  360اإلرشاد   (1)
فوقية حسين، طبعة  -في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة، تحقيق    د

-22غدادي م(، ونحوه أيسًا في أصول الدين الب 1965المؤسسة المصرية )
هد( تحقيق عبد 793،وشرح المقاصد مسعود بن عمر سعد الدين التفتاةاني )23

 م.1989بيروت -، طبعة عالم الكتب121-5/117الرحمن عميرة 

 . 270مشكل الحديث   (2)
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قدددل مجددوةًا لددده وجدددب التصدددديق بدده قطعدددًا إن كاندددت األدلدددة فددإلن كدددان الع
السدددم ية قاطعدددة فدددي متنهدددا ومسدددتندها، ووجدددب التصدددديق بهدددا  ندددًا إن 
كاندددت  نيدددة، فدددإلن وجدددوب التصدددديق عمدددل يبندددى علدددى األدلدددة الظنيددددة 

  (1)كسائر األعمال...(.
ويقول عبد العزيز البخداري: )أمدا األخبدار فدي أحكدام اآلخدرة: فمدن ذلدك 

شددهور، ومددن ذلددك مددا هددو دوندده لكندده يوجددب هللاددربًا مددن العلددم مددا هددو م
وفيه هللارب من العمل أيسًا وهو عقد القلب عليه إذ العقدد فسدل علدى 
العلددم، ألن العلددم قددد يكددون بدددون عقددد القلددب كعلددم أهددل الكتدداب بحقيقددة 
النبي عليه الصالة والسدالم مدع عددم اعتقدادهم حقيقتده، وكعلمندا بددالئل 

 عتقدها. الخصوم من غير أن ن
 وعلى العك  فالعقد قد يكون بدون العلم أيسًا كاعتقاد المقلد. 

و ن كان كذلك جاة أن يكدون خبدر الواحدد موجبدًا للعقدد الدذي هدو عمدل 
القلددب، و ن لددم يكددن موجبددًا للعلددم، قددال أبددو اليسددر: األخبددار الددواردة فددي 

    (2)أحكدام اآلخرة من باب العمل، فإلن العمل بالقلب  اعتقاد(.
ويمكددن أن يدددورد علدددى كدددالم البخددداري أن عقددد القلدددب إنمدددا يحصدددل بعدددد 
العلدددددم والقطدددددع. قدددددال الفندددددري: )عقدددددد القلدددددب بدددددالحكم هدددددو الدددددذي يعقدددددب 

  (3)العلم...(.
                                                        

لم يذكر  -بغداد  -، مطبعة منير 6320االقتصاد في االعتقاد، الغزالي    (1)
 سنة الطبع. 

، وانظر: نحوه في أصول السرخسي 377-2/376كشف األسرار   (2)
 . 2/350، وشرح التلويح، التفتاةاني 1/329وكشف األسرار النسفي  1/329

 . 2/350حاشية الفنري على شرح التلويح    (3)
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والجواب:أن المراد بعقد القلب هدو التصدديق غيدر الجداةم وتدر  اإلنكدار 
 والتكذيب وال يشتر  فيه العلم والقطع 

اعرة والماتريديددة إثبددات العقائددد بخبددر اآلحدداد وبهددذا يتبددين أن مددنهغ األشدد
إذا حصددددل فيهددددا القطددددع واليقددددين وانتفددددى احتمددددال السددددهو والكددددذب عددددن 

 مخبريها. 
فددإلذا تعددذر القطددع وحصددل الظددن الددراجح وجددب االحتجدداج بدده فددي منزلددة 
تتناسددب مددع درجددة ثبوتدده فيجددب فبدده أصددل التصددديق مددن غيددر جددزم بدده 

اإلتيان بما كلفندا بده فدي كدل خبدر ويجب عقد القلب عليه، وبذلك يكون 
 على قدر درجة ثبوته. 

ويثبت بهذا أن األشاعرة والماتريديدة لدم يهملدوا أخبدار اآلحداد ولدم يكدذبوا 
  -وهللا أعلم  -رواتها، بل عملوا بها ما أمكن ذلك 
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المبحث الرابع: تخريج منهج أهل السنة على مواقف السلف 
 الصالح.
نقدل األخبدار لدم تكدن مسدتعملة فدي  صحيحي أن جملًة من مصطلحات

عصر الصحابة الكرام، لكن الرجوع إلى بعدض المرويدات يكشدف لندا 
عن أربعة نقا  هامة في استبيان رأي السلف الصدالح وتخدريغ أقدوال 

 العلماء عليها.  
 النقطة األولى:

أن بعددض الصددحابة لددم يكددن يعددد مجددرد نقددل الصددحابي مفيدددًا للعلددم  
هللا عليددده وسدددلم. و ذا جددداة لصدددحابي أن ال  بثبوتددده عدددن النبدددي صدددلى

يعد مجرد نقل الصحابي مفيدًا للعلم فمن أيدن يمتندع علدى غيدرهم عدد 
نقل الثقة قاصرًا عن إفدادة العلدم بنفسده. مدع أنده قدد اجتمدع للصدحابي 
فددي الخبددر الددذي يبلغدده عددن الصددحابي مددا ال يجتمددع لنددا فددي األخبددار 

عليده وسدلم. فالسدند فيده يتصدل التي تبلغنا عن نبينا محمدد صدلى هللا 
بدددالنبي صدددلى هللا عليددده وسدددلم بحلقدددة واحددددة، واجتمدددع فدددي راويددده مدددن 
العدالددة وشددرف الصددحبة ومبلددغ العنايددة بنقددل السددنة مددا ال يجتمددع فددي 
رواية سائر الطبقات. فدأي  دن يدرد علدى ثبدوت مثدل هدذا الخبدر عندد 
الصدددحابي وال يددددرد  ددددن مثلددده أو أعظددددم مندددده علدددى ثبددددوت غيددددره مددددن 

 األخبار عند العلماء والمصنفين  
 النقطة الثانية:  

أن صددنيع السددلف فددي قبددول األخبدددار وروايتهددا يخددالف مددا جددنح إليددده 
بعض المحدثين الذين جعلوا مجرد نقل الخبدر فدي العقيددة موجبدًا مدن 
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بخبددر   همفدور بلوغدده لعقدد القلددب وقطدع دابددر النظدر. فددإلذا احدتغ أحددد
م ومقارنتده بغيددره مددن أدلدة السددمع بابددًا فدي العقيدددة عددد فدتح أبددواب الفهدد

 من أبواب التجهم واالعتزال والتنكب عن منهغ السلف الصالح. 
ونجددد فددي مرويددات السددلف الصددالح أن مجددرد الروايددة لددم يكددن موجبددًا 
 لصرف دواعي الفهم والعرء على القرآن ومرويات السنة المطهرة. 

 النقطة الثالثة:
يح لم ُيندّزل عندد الصدحابة فدي تلدك أن مجرد االحتجاج بالنقل الصح 

بالبدعدة أو االسدتخفاف الحكدم علدى المخدالف المنزلة التي تددعو إلدى 
 بالسنة. 

 أبدي بدنأخرجه اإلمام البخاري بسنده عدن ا ونوهللاح هذه النقا  بمثال
 وجاندددا ،بمكدددة عنددده هللا رهللادددي لعثمدددان ابندددة توفيدددت :قدددالأنددده  مليكدددة
 و ندددي ،عدددنهم هللا هللادددير  عبددداس وابدددن عمدددر ابدددن وحسدددرها .لنشدددهدها
 فجلدد  اآلخددر جدداء ثددم أحدددهما إلددى جلسددت قددال أو- بينهمددا لجددال 
 بدددن لعمدددرو عنهمدددا هللا رهللادددي عمدددر بدددن هللا عبدددد فقدددال -جنبدددي إلدددى
 وسددلم عليدده هللا صددلى هللا رسددول فددإلن البكدداء  عددن تنهددى أال :عثمددان
 رهللاددي عبدداس ابددن فقددال. )عليدده أهلدده ببكدداء ليعددذب الميددت إن) :قددال
 حددم ثدم .ذلدك بعدض يقدول عنده هللا رهللادي عمر كان قد :عنهما هللا
 كنددددا إذا حتددددى ،مكددددة مددددن عندددده هللا رهللاددددي عمددددر مددددع صدددددرت :قددددال
 مدددن فدددانظر ذهدددبا :فقدددال ،رةسدددمُ   دددل تحدددت بركدددب   هدددو إذا بالبيدددداء
 ،لددي ادعدده :فقدال فأخبرتدده .صدهيب فددإلذا فنظددرت :قدال الركددب  هدؤالء
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 فلمددددا .نالمددددؤمني أميددددر فددددالحق رتحددددلا :فقلددددت صددددهيب إلددددى فرجعددددت
 .واصاحباه واأخاه :يقول يبكي صهيب دخل عمر أصيب
 هللا رسدول قدال وقدد علي أتبكي صهيب يا :عنه هللا رهللاي عمر فقال
 (عليه أهله ببكاء ليعذب الميت إن) وسلم عليه هللا صلى
 عندده هللا رهللاددي عمددر مددات فلمددا :عنهمددا هللا رهللاددي عبدداس ابددن قددال
 مددا وهللا ،عمددر هللا رحدم :فقالددت ،عنهدا هللا رهللاددي لعائشدة ذلددك ذكدرت
 ببكداء المدؤمن ليعدذب هللا إن: )وسدلم عليده هللا صلى هللا رسول حدم
 ليزيدد هللا إن) :قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ولكن (،عليه أهله
 واةرة تدزر وال}: القدرآن حسبكم وقالت(. عليه أهله ببكاء عذابا الكافر
 {.أخر   وةر
 (شدياا عنهمدا هللا رهللادي عمدر ابن قال ما وهللا ملكية أبي ابن قال...
(1)  

 محمدد بدن القاسدم حددثنيقدال:  مليكدة أبدي ابدنوفي صحيح مسلم أن 
 عدن لتحددثوني إنكدم :قالدت عمدر وابن عمر قول عائشة بلغ لما :قال
 (2) (يخط  السمع ولكن نمكذبي وال كاذبين غير

 لدددم هندددإ أمدددا الدددرحمن عبدددد ألبدددي هللا يغفدددر ) وفيددده أيسدددا أنهدددا قالدددت:
 وسدلم عليده هللا صدلى هللا رسول مر إنما أخطأ أو ينس ولكنه ،يكذب

                                                        

(1)  1/432(1226) 
 (929) 2/638صحيح مسلم    (2)
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 فددي لتعددذب و نهددا عليهددا ليبكددون  إنهددم فقددال عليهددا يبكددى يهوديددة علددى
 (1)(.قبرها

فقددد دار هددذا الخبددر بددين كبددار الصددحابة فدداحتغ بدده عمددر وابددن عمددر 
رهللادي هللا عنهمدا. ولددم يكدن هددذا النقدل الصدحيح مانعددًا لعائشدة رهللاددي 

 عنها من تر  االعتقاد بمسمونه لمدا ذكرتده مدن حجدة القدرآن مدع هللا
تجدددويز الخطدددأ فدددي الروايدددة. ولمدددا بلدددغ عبدددد هللا ابدددن عمدددر رهللادددي هللا 
عنهما ما اعترهللات به عائشة رهللاي هللا عنها ما قدال شدياًا كمدا ذكدر 

 ابن أبي مليكة.
انتقددل الكددالم فددي هددذه المسددألة إلددى العلمدداء فلددم يقصددروا فددي تفنيددد ثددم 
  (2) ألدلة ونقدها وتوجيهها من غير أن نسمع لغوًا أو تأثيمًا.ا

                                                        

 ( 932) 2/638 صحيح مسلم  (1)
 .  156-3/153انظر ذلك في فتح الباري البن حجر   (2)

وسوف يأتي مثل هذا االختالف في رؤية النبي صلى هللا عليه وسلم لربه عز 
وجل.  وقد سبق نقل بعض األخبار التي توقف بعض الصحابة الكرام في 
قبولها. وكان الغرء هنا  أن نرد على الروافض الذين استدلوا بهذا التوقف 

أن بعض الصحابة توقفوا  على عدم حجية جملة األخبار في الشرع.. وقد بينا
في قبول بعض األخبار في بعض األحوال حتى تثبت بشاهد أو بينة. 

وباالتفاق لم يكن هذا المطلوب من الشهادة والبينة تحصيل العلم والقطع بثبوت 
الخبر. بل كان الغرء مجرد دفع شبهة أو ريبة عرهللات لمن بلغه الخبر، أو 

الغرء الذي ناسب ورع السلف  كان األخذ باألحو  والعمل باألوثق هو
وغيرتهم على السنة المطهرة. وبقي في هذه األخبار وجه يدل على المطلوب 
في هذا المقام وهو أن بعض الصحابة لم يعدوا مجرد النقل مفيدًا للعلم سادًا 

 ألبواب النظر والتثبت والفهم.
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 النقطة الرابعة: 
تبدددين ممدددا سدددبق أن مدددن مدددنهغ أهدددل السدددنة االنتفددداع بأخبدددار اآلحددداد 
الظنيددة فددي إيجدداب أصددل التصددديق وعقددد القلددب عليهددا والتسددليم مددن 

 غير إنكار وال تكذيب.  
علدددى العتقددداد بهدددا اوالحجدددة فدددي هدددذا الوجددده مدددن االنتفددداع هدددو تعليدددق 
 تفويض ثبوتها عن النبي صلى هللا عليه وسلم. 

وهذا الوجه من االنتفاع بدالخبر الظندي لدي  مبتددعًا ولده عدن السدلف 
 رهللاددي عائشددة عددنالصدالح توجيدده وتخددريغ. فقدد أخددرج الحدداكم بسدنده 

 إلددى وسددلم عليدده هللا صددلى بددالنبي أسددري  لمددا):  قالددتأنهددا  عنهددا هللا
 كددان مددنم نداس فارتددد بدذلك، الندداس يتحدددم أصدبح األقصددى المسدجد
: فقدالوا ، عنده هللا رهللاي بكر أبي إلى بذلك وسعوا وصدقوه، به آمنوا
 المقدددس، بيددت إلددى الليلددة بدده أسددري  أندده يددزعم صدداحبك إلددى لددك هددل
 صدددق، لقددد ذلددك قددال كددان لددان: قددال نعددم،: قددالوا ذلددك  قددال أو: قددال
 أن قبدددل وجددداء مقددددسال بيدددت إلدددى الليلدددة ذهدددب أنددده تصددددقه أو: قدددالوا
 أصددددقه ،ذلدددك مدددن أبعدددد هدددو فيمدددا ألصددددقه إندددي نعدددم،: قدددال يصددبح 
 (1) (الصديق بكر أبو سمي فلذلك روحة، أو غدوة في السماء بخبر

قددل وفددي هددذا الخبددر أن أبددا بكددر رهللاددي هللا عندده علددق التصددديق بمددا نُ 
 لددانكوندده مددن قددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم. فقددال: ) علددى تحقددقِ 
(. ولدددددم يمندددددع هدددددذا التعليدددددق مدددددن مدحددددده صددددددق لقدددددد ذلدددددك قدددددال كددددان

                                                        

 2/246 وأخرجه البيهقي في دالئل النبوة( 4381) 10/198المستدر    (1)
(652). 
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بالصددديقية رهللادددي هللا عنددده. وهدددو بدددذلك يصدددلح سدددلفًا لكدددل مدددن أبدددد  
اإلذعدددان والتسدددليم والرمبدددة فدددي إ هدددار التصدددديق إذا تحقدددق صدددددور 

 الخبر عن النبي صلى هللا عليه وسلم. 
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 :نيالفصل الثا
تطبيااق الماانهج العلمااي فااي االحتجاااج بخياار اآلحاااد  

  واب العقيدةفي أب
 

 وفيه ثالثة مباحث
 

المبحااث األول:  االحتجاااج بخباار اآلحاااد فااي أسااماء 
  هللا تعالى وصفاته.

 
المبحااث الثاااني: االحتجاااج بخباار اآلحاااد فااي مسااائل 

  النبوات
 

المبحث الثالث: االحتجاج بخير اآلحاد في السمعيات
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المبحث األول:  االحتجاج بخبر اآلحاد فدي أسدماء هللا 
  الى وصفاته.تع
 

 وفيه مطلبان
 

  المطلب األول في األسماء الحسنى
 

المطلب الثاني: االحتجاج بأخبدار اآلحداد فدي الصدفات 
 الخبرية
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: تطبيدق المددنهغ العلمددي فدي االحتجدداج بخيدر اآلحدداد فددي نيالفصدل الثددا
  أبواب العقيدة

المبحااااث األول:  االحتجاااااج بخباااار اآلحاااااد فااااي أسااااماء هللا تعااااالى 
 وصفاته.

 المطلب األول في األسماء الحسنى
قدددال ابددن فدددارس: )السددين والمددديم والدددواو  .االسددم لغدددة مشددتق مدددن السددمو

 أصل يدل على العلو، ويقال: سموت، إذا علوت. 
 .(1)واشتق منه االسم ألنه تنويه ورفعه وداللة على المعنى 

  .(2)وقال الراغب:)االسم ما يعرف به ذات الشيء(
 .(3)ن: هو اللفظة الدالة على الذات واالسم عند المتكلمي

وعنددد قددول القائددل )ةيددد( نعقددل ثالثددة أمددور  ذات الشدديء، وهددذه األلفدداظ 
المخصوصة، وجعل هذه األلفداظ المخصوصدة معرفدة لهدذه الدذات، أمدا 
اللفدظ المخصدوو فهدو االسدم وأمدا الدذات المخصوصدة فهدي المسددمى، 

  (4)والتسمية جعل ذلك اللفظ دااًل على الذات. 
  (5)وقال التفتاةاني:)وال خفاء في تغاير األمور الثالثة(

يحسدددن فدددي هدددذا المقدددام التنبيددده إلدددى الفدددرق بدددين االسدددم والصدددفة وقدددد و  

                                                        

  3/98مقايي  اللغة )سمو(     (1)

  )سما( 244المفردات في ترتيب القرآن  (2)

  4/344، وشرح المقاصد، التفتاةاني 18(انظر لوامع البينات، الراةي 3)

  20-19(انظر لوامع البينات، الراةي  4)
  2/338شرح المقاصد  (5)
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 عرفنا المراد من )االسم(
  (1)أما الصفة لغة فتطلق ويراد بها األمارة الالةمة للشيء 

 (2)والصفة عند المتكلمين: ما دل على معنى ةائد عن الذات 
فرق بينهمددا فددي ةيددادة داللددة الصددفة علددى داللددة االسددم، إذ أن الصددفة فدال

 تدل على الذات وةيادة وصفية 
ولفددظ الجاللددة )هللا( ال يدددل إال علددى الددذات المقدسددة نفسددها دون ةيددادة 

واسدددددم )الدددددرحمن( مدددددثال يددددددل علدددددى ذات هللا عدددددز وجدددددل . معندددددى آخدددددر
  (3)المتصفة بالرحمة

ق األسددماء والصددفات علددى البدداري وقددد اتفددق العلمدداء علددى جددواة إطددال
 تعالى إذا ورد إذن الشرع واتفقوا على عدم جواةه إذا ورد منعه 

واختلفوا فيما لم يدرد بده إذن وال مندع وكدان البداري موصدوفًا بمعنداه، ولدم 
يكدن إطالقدده عليده ممددا يسدتحيل فددي حقده  فقددال جمهدور األشدداعرة وابددن 

لبدداري عددز وجددل علدددى حددزم وغيددرهم ال يجددوة إطددالق مثددل ذلددك علددى ا
سددبيل التسددمية أو الوصددف، فددال يشددتق لدده عددز وجددل أسددم وال صددفه مددن 

 (1)وال من قوله )ومكروا ومكر هللا( (4)قوله تعالى: )هللا يستهزئ بهم(
                                                        

وانظر المفردات  ،6/115انظر مقايي  اللغة، ابن فارس )وصف(    (1)
  525الراغب )وصف(    

وشرح جوهرة التوحيد،   4/344انظر شرح المقاصد، التفتاةاني     (2)
  146الباجوري 

يدل لفظ الجاللة  هللا  على صفات الكمال ولكن بالداللة االلتزامية  (3)
  109العقلية.انظر لوامع البينات،

                        2سورة البقره  اآلية  (4)
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وقدال المعتزلدة والكراميدة يجددوة مثدل ذلدك علددى سدبيل التسدمية والوصددف 
  (3)و ليه مال القاهللاي أبو بكر الباقالني من األشاعرة  (2)

وتوقدددف إمدددام الحدددرمين الجدددويني وقال:)مدددا لدددم يدددرد فيددده إذن وال مندددع لدددم 
نقدددض فيددده بتحليددددل وال تحدددريم فددددإلن الحكدددام الشدددرعية تتلقددددى مدددن مددددوارد 
السددمع، ولددو قسددينا بتحليددل أو تحددريم مددن غيددر إذن لكنددا مثبتددين حكمددا 

                                                                                                               

  54(سورة آل عمران  اآلية 1)

، نهاية األقدام في علم الكالم، أبو 118انظر أصول الدين، البغدادي ،  (2)
، طبعة مكتبة 129-128هد( تحقيق إلفرد جيوم  548الفتح الشهرستاني )

بغداد، لم يذكر سنة الطبع.والفصل في الملل واألهواء والحل، علي  -المثنى 
 13317مصر ) -، المطبعة األدبية 2/162هد(  456بن محمد بن حزم )

، واألسماء والصفات، ابن تيمية 5/536هد(.وشرح النووي على صحيح مسلم   
بيروت، لم يذكر سنة الطبع.والمواقف  -، طبعة دار الكتب العلمية 1/60-61

طبعة دار   333هد(  756في علم الكالم، عسد الدين عبد الرحمن اإليجي )
بيروت، لم يذكر سنة الطبع. وشرح المقاصد،  -الكتب العلمية 
و تحاف المريد بجوهرة 146وشرح جوهرة التوحيد، الباجوري  4/343التفتاةاني

 1955مصر -، مطبعة السعادة 126هد(  1041التوحيد، عبد السالم اللقاني )
رسالة دكتوراه   124م.والبيهقي وموقفه من اإللهيات، أحمد بن عطية الغامدي، 

المدينة المنورة. والعقيدة اإلسالمية وأسسها،  -يدة، الجامعة اإلسالمية في العق
م.وعقيدة المؤمن،  1966 -، طبعة دمشق 251عبد الرحمن حسن الميداني 

 لم يذكر سنة الطبع.  -القاهرة  -دار الكتب السلفية   78أبو بكر الجزائري 

 -مطبعة األمة  -محمد رمسان  -د -انظر الباقالني وآراؤه الكالمية  (3)
 م. 1986 -بغداد 
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 (1)دون السمع(
وفصددددل اإلمددددام الغزالددددي رحمدددده هللا فقددددال بجددددواة اإلطددددالق علددددى سددددبيل 
الوصددف دون التسددمية ووجدده الفصددل بينهمددا أن إجددراء الصددفات إخبددار 
بثبوت مدلولها، فيجدوة عندد ثبدوت المددلول، إال لمدانع ووجوبده بالددالئل 
علددى إباحددة اإلخبددار بالصدددق، بخددالف التسددمية فددان فيهددا نددوع تصددرف 
فددي المسددمى ال تجددوة إال لمددن لدده واليددة علددى المسددمى كدداألب والمالددك 

ووافقددده الدددراةي واختدددار رأيددده وقدددال: )الددددليل (2)لدددك ومدددن يجدددري مجدددر  ذ
على أنه ال يجوة وهللادع االسدم ل تعدالى أندا أجمعندا علدى أنده ال يجدوة 
لنددا أن نسددمي الرسددول باسددم  مددا سددماه هللا بدده، وال باسددم  مددا سددمى نفسدده 
بدده، فددإلذا لددم يجددز ذلددك فددي حددق الرسددول، بددل فددي حددق أحددد مددن آحددداد 

وهددذا هدو الددذي أراه راجحددا ألن (3)أولدى(النداس، فهددو فدي حددق هللا تعددالى 
أسماء هللا عز وجل قديمة بمعنى أن هللا عدز وجدل سدمى نفسده بهدا فدي 
األةل فددال يجدددوة لغيددره تعدددالى أن يطلددق عليددده سددبحانه اسدددمًا مددن تلقددداء 

 نفسه 
وأمدددا إطدددالق اللفدددظ علدددى سدددبيل الوصدددف فدددال مدددانع مدددن إطالقددده إذا لدددم 

 يمنع منه الشرع أو العقل 
سليم بدأن إطدالق األسدماء علدى هللا عدز وجدل يتوقدف علدى إذن وبعد الت

                                                        

  .243اإلرشاد إلى قواطع األدلة  (1)

، طبعة شركة 165-164(المقصد األسنى شرح أسماء هللا الحسنى، الغزالي 2)
  مصر. -الطباعة الفنية 

 ،  39(لوامع البينات 3)
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 الشارع    
 هل يشتر  وروده بخبر متواتر   أو يكتفى فيه بخبر العدل الواحد  
وقدددد أشدددار الزركشدددي إلدددى حصدددول الخدددالف فدددي المسدددألة علدددى قدددولين. 
فقددددال: والصددددحيح الثبددددوت كمددددا فددددي سددددائر األحكددددام الشددددرعية. وقيددددل ال 

 (1)من القطع(  يثبت، بل البد فيه
وبعدد البحددث لددم أسددتطع الوقددوف علدى تعيددين مددن اشددتر  الدددليل القدداطع 
إلثبددات أسددماء هللا عددز وجددل وقددد وجدددت العلمدداء كافددة تسدداهلوا فددي قددوة 
الدددليل الددذي تثبددت بدده األسددماء فاألشدداعرة جعلددوا المسددألة مددن المسددائل 
كمدددان العمليدددة ال االعتقاديدددة، ألن تحليدددل إطدددالق األسدددماء وتحريمددده ح

 شرعيان فيثبت بما تثبت به األحكام الشرعية. 
قال إمام الحرمين الجويني: )ثم ال تشدتر  فدي جدواة اإلطدالق ورود مدا 

 (2)يقطع به الشرع  ولكن ما يقتسي العمل، و ن لم يوجب العلم( 
وقدددال البغددددادي: )وكدددل مدددا نطدددق بددده القدددرآن مدددن أسدددماء هللا تعدددالى، أو 

أجمعددت عليدده األمددة مددن أسددمائه فجددائز وردت بدده السددنة الصددحيحة أو 
 .(3)إطالقه(

وصددددنف الغزالددددي كتابددددًا فددددي األسددددماء الحسددددنى وذكددددر فيدددده عددددددًا مددددن 
 األسماء الحسنى لم تثبت بخبر متواتر وكذلك فعل الفخر الراةي. 

ورجددح السدددعد التفتدداةاني أن المسدددألة مدددن العمليددات ال مدددن االعتقاديدددات 

                                                        

 . 4/261البحر المحي   (1)

  143(االرشاد إلي قواطع األدلة 2)

 119أصول الدين  (3) 
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 . (1)ل اللسان(وقال: )التسمية من العمليات وأقوا
أمددا أهددل الحدددديث فقددد أثبتدددوا كثيددرًا مدددن أسددماء هللا عدددز وجددل بأخبدددار ال 
يصددل أحدددها إلددى درجددة الصددحة وهددذا التسدداهل مددن الفددريقين األشدداعرة 
والمحدثين في قوة الدليل الذي تثبت به األسماء الحسنى دليدل علدى أن 

ثبددت بدده المسددألة ليسددت اعتقاديددة، ألن الخددالف فددي درجددة الخبددر الددذي ت
العقيدة منحصر في الصحيح، ولي  في ما جداء مدن األحاديدث الدواردة 

  -كما سيأتي  -في ذكر األسماء الحسنى حديث يبلغ رتبة الصحيح 
وقددد صددرح اإلمددام الجددويني بإللحدداق هددذه المسددألة بالعمليددات فقددال: )مددا 
ورد الشرع بإلطالقه من أسمائه تعالى وصدفاته أطلقنداه، ومدا مندع الشدرع 

طالقدده منعندداه، ومددا لددم يددرد فيدده إذني وال منددعي لددم نقددِض فيدده بتحليددل  مددن إ
 أو تحريم من غير شرع. 

ثم ال نشتر  في جواة اإلطالق ورود ما نقطع به في الشدرع، ولكدن مدا 
  (2)يقتسي العمل وان لم يوجب العلم فهو كاف(

فاإلمدددام الجدددويني يدددر  أن مسدددألة األسدددماء الحسدددنى ترجدددع إلدددى معنددددى 
وهدو إطدالُق لفدظ  دال علدى الدذات عمدل مدن أعمدال اللسدان، ال التسمية 

 يشتر  لجواةه خبر قطعي، بل يكتفى فيه بما يوجب  العمل.
 األخبار الواردة في المسألة -

قددددال هللا عددددز وجددددل: )ول األسددددماء الحسددددنى فددددادعوه بهددددا وذروا الددددذي 

                                                        

 4/434شرح المقاصد  (1)

 143اإلرشاد  (2)
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 (1)يلحدون في أسمائه(
 الحسدددنى ال يجهلهدددا وقدددد ذكدددر فدددي القدددرآن الكدددريم عددددد مدددن أسدددماء هللا

 جاهل وال ينكرها منكر. 
رهللاددي هللا  -وأخددرج البخدداري ومسددلم مددن روايددة األعددرج عددن أبددي هريددرة 

عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم: )إن هللا تسددعة وتسددعين اسددمًا  -عندده 
 (2)من أحصاها دخل الجنة(

وعندد مسددلم: ةاد همددام عددن أبددي هريدرة عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم 
 (3)وتر يحب الوتر( )إنه 

 -رهللادي هللا عنده  -وأخرجه الترمذي من رواية األعرج عن أبي هريدرة 
 قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

)إن ل تسعة وتسعين اسدمًا مدن أحصداها دخدل الجندة، هدو هللا الدذي ال 
إلدددده إال هددددو الددددرحمن الددددرحيم الملددددك القدددددوس السددددالم المددددؤمن المهدددديمن 

المتكبددر الخددالق البدداري المصددور الغفددار القهددار الوهدداب  العزيددز الجبددار
الددددرةاق الفتدددداح العلدددديم القددددابض الباسدددد  الخددددافض العددددز المددددذل السددددميع 
البصدددير الحكدددم العددددل اللطيددد  الخبيدددر الحلددديم العظددديم الغفدددور الشدددكور 
العلددي الكبيددر الحفدديظ المقيددت الحسدديب الجليددل الكددريم الرقيددب المجيددب 

لمجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القدوي المتدين الواسع الحكيم الودود ا

                                                        

 من سورة األعراف180اآلية ) (1)

ومسلم في كتاب الذكر  12/7392أخرجه البخاري في كتاب التوحيد  (2)
 2/26772والدعاء 

 83/3507كتاب الدعوات  (3)
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الددولي الحميددد المحصددي المبددديء المعيددد المحيددي المميددت الحددي القيددوم 
الواجددددد الماجددددد الواحددددد الصددددمد القددددادر المقتدددددر المقدددددم المددددؤخر األول 
اآلخدددددر الظددددداهر البددددداطن الدددددوالي لمتعدددددالي البدددددر التدددددواب المندددددتقم العفدددددو 

واإلكدرام المقسد  الجدامع الغندي المغندي  الرؤوف مالك الملك ذو الجالل
المدددددانع السدددددار الندددددافع الندددددور الهدددددادي البدددددديع البددددداقي الدددددوارم الرشددددديد 

 الصبور(.
وقددال الترمددذي:  هددذا حددديث غريددب، حدددثنا بدده غيددر واحددد عددن صددفوان 
بن صدالح، وال نعرفده إال مدن حدديث صدفوان بدن صدالح، وهدو ثقدة عندد 

غيدر وجده عدن أبدي هريدرة عدن أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من 
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم، وال نعلددم فددي كثيددر شدديء مددن الروايددات لدده 

 إسناد صحيح ذكر فيه األسماء إال في هذا الحديث.
هدذا الحدديث بإلسدناد غيدر هدذا عدن أبدي هريدرة (1)وقد روي آدم بن إياس 

عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وذكددر فيدده األسددماء، ولددي  لدده إسددناد 
 (2)يح. صح

 (3)ووقع ذكر األسماء عند ابن ماجة من رواية األعرج عن أبدي هريدرة 
أن رسددول هللا صدددلى ل عليددده وسدددلم قددال: )إن ل تسدددعة وتسدددعين اسدددما 
مائة إال واحدا، إنه وتر يحب الدوتر، مدن حفظهدا دخدل الجندة، وهدو هللا 
الواحدددد الصدددمد األول اآلخدددر الظددداهر البددداطن الخدددالق البدددارئ المصدددور 

                                                        

 2/336وهو هللا ي ،انظر ميزان االعتدال   (1)

 5/497(سنن الترمذي 2)

 2/1270انظر سنن ابن ماجة  (3)
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الملددك الحدددق السدددالم المدددؤمن المهدديمن العزيدددز الجبدددار المتكبدددر الدددرحمن 
الدددرحيم اللطيددد  الخبيدددر السدددميع البصدددير العلددديم العظددديم البدددار المتعدددال 
الجليدددددل الجميدددددل الحدددددي القيدددددوم القدددددادر القددددداهر العلدددددي الحكددددديم القريدددددب 
المجيدددب الغندددي الوهددداب الدددودود الشدددكور الماجدددد الواجدددد الدددولي الشدددهيد 

رهدددان الدددرؤوف الدددرحيم المبددددئ المعيدددد الباعدددث الدددوارم القدددوي المبدددين الب
الشدددديد السدددار الندددافع البددداقي الدددواقي الخدددافض الرافدددع القدددابض الباسددد  
المعز المذل المقس  الراةق ذو القوة المتين القائم الددائم الحدافظ الوكيدل 
الفداطر السدامع المعطدي المحيدي المميدت المدانع الجدامع الهدادي الكددافي 

عالم الصادق النور المنير التام القدديم الدوتر األحدد الصدمد الدذي األبد ال
وفددي سددنده عبددد الملددك بددن  (1)لددم يلددد ولددم يولددد ولددم يكددن لدده كفددوًا أحددد(

 .(2)محمد الصنعاني
وأخدددرج البيهقدددي فدددي األسدددماء والصدددفات مدددن حدددديث األعدددرج عدددن أبدددي 

 هريرة: 
وتسدعين اسدما  قال: قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم: )إن ل تسدعة

 مائة إال واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. 
هددددو هللا الددددذي ال إلدددده إال هددددو الددددرحمن الددددرحيم الملددددك القدددددوس السددددالم 
المؤمن المهديمن العزيدز الجبدار المتكبدر الخدالق البدارئ المصدور الغفدار 
ع القهدددار الوهددداب الدددرةاق الفتددداح العلددديم القدددابض الباسددد  الخدددافض الرافددد
المعدددز المدددذل السدددميع البصدددير العددددل اللطيددد  الخبيدددر الحلددديم العظددديم 

                                                        

  10/3861كتاب الدعاء   (1)
 2/336ا،انظر الميزان  (2)
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الغفددور الشدددكور العلدددي الكبيدددر الحفددديظ المقيدددت الحسددديب الجليدددل الكدددريم 
الرقيدددب المجيدددب الواسدددع الحكدددم الدددودود المجيدددد الباعدددث الشدددهيد الحدددق 
الوكيدددل القدددوي المتدددين الدددولي الحميدددد المحصدددي المبددددئ المعيدددد المحيدددي 

الواحددددد الماجددددد الواجددددد الصددددمد القددددادر المقتدددددر المقدددددم  المميددددت الحددددي
المددددؤخر األول اآلخددددر الظدددداهر البدددداطن الددددوالي المتعددددالي البددددر التددددواب 
المندتقم العفدو الدرؤوف مالدك الملدك ذو الجدالل واإلكدرام المقسد  الجددامع 
الغندي المغنددي المددانع السددار النددافع النددور الهددادي البددديع البدداقي الددوارم 

 (1)الكافي( الرشيد الصبور
 ووقع عنده ذكر األسماء في رواية وفيها تقديم وتأخير و بدال.

وقال عنها: تفرد بهدذه الروايدة عبدد العزيدز بدن الحصديني بدن الترجمدان، 
 وهو هللا ي  الحديث عند أهل النقل...

 ومحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة. 
 (2)لحديث(وقال: ولهذا االحتمال تر  البخاري ومسلم إخراج ا

وقال الحافظ ابدن كثير:)والدذي عدول عليده جماعدة مدن الحفداظ أن سدرد 
 (3)األسماء في هذا الحديث مدرج فيه(

                                                        

هد(تحقيق محمد ةاهد 458األسماء والصفات،احمد بن الحسين البيهقي)   (1)
 . -بيروت-طبعة دار الكتب العلمية13الكوثري 

 .158، وانظر نحوه في إيثار الحق، ابن الوةير 19نفسه    (2)
ء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي تفسير القرآن العظيم، آبو الفدا  (3)
وانظر كالم  1980بيروت  -الطبعة األولى، دار الفكر  2/270هد(  774)

 .11/256الحافظ على إدراج األسماء في الحديث في فتح الباري، ابن حجر 
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 مد  احتجاج العلماء بهذه األخبار:
اتفق جمهور العلمداء على أن هدذه األحاديددث ال تقتسدي حصدر أسدماء 

  (1)الباري عز وجل في هذا العدد 
ل: )ال يحدددل أن يسدددمى هللا عدددز وجدددل وخدددالف ابدددن حدددزم الظددداهري فقدددا

بالقديم وال الحنان وال الفرد وال الدايم وال البداقي وال العدالم... وال السدامع 
وال السددددار وال النددددافع وال المبدددددئ وال المعيددددد وال القددددادر وال الددددوارم وال 
الباعدددث وال القددداهر وال الجليدددل وال المعطدددي وال المدددنعم وال المحسدددن وال 

كم وال الواهدددددددب وال الغفددددددار وال الهدددددددادي وال العددددددددل وال الحكددددددم وال الحدددددددا
الصدددادق وال الحدددافظ وال البدددديع وال المحيدددي وال المميدددت، وال بشددديء لدددم 
يسم به نفسه أصاًل، و ن كان فدي غايدة المددح عنددنا، أو كدان متصدرفا 
مددن أفعالدده تعددالى إال أن نخبددر عندده... ومددن البرهددان علددى هددذا أن هللا 

مائددة غيدددر واحدددد مدددن أحصدداها دخدددل الجندددة، فلدددو تسددعة وتسدددعين اسدددما 
كانددت هددذه األسددماء التددي منعنددا مندده أن تطلددق جددائزًا لكانددت أسددماء هللا 
تعددالى أكثددر مددن مائدده ونيدد  وهددذا باطددل ألن قددول رسددول هللا صددلى هللا 
عليدده وسددلم   مائددة غيددر واحددد   مددانع مددن أن يكددون لدده أكثددر مددن ذلددك، 

 (2)م كذبًا وهذا كفر ممن أجاةه(ولو جاة ذلك لكان قوله عليه السال
                                                        

واألسماء 120وأصول الدين، البغدادي  233انظر التمهيد، الباقالني   (1)
 .18تقاد له أيسًا واالع 19والصفات، البيهقي 

وشرح النووي  على صحيح مسلم  11/625وفتح الباري ابن حجر      
وموقف البيهقي من   646وفتح المجيد، عبد الرحمن آل الشيخ 5/536

 210وموقف ابن حزم من اإللهيات، أحمد المحمد 126اإللهيات، الغامدي 

 165، 2/164الفصل في الملل واألهواء والنحل    (2)
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وقددال الجمهددور لددي  فددي الحددديث الددذي اسددتدل بدده ابددن حددزم دليددل علددى 
 حصر األسماء في هذا العدد.

 قال الفخر الراةي: تخصيك العدد بالذكر لي  فيه نفي الزائد عليه. 
 ويحتمل أن يكون سبب التخصيك أمرين 

 أحدهما: لعل هذه األسماء أعظم وأجل من غيرها.
والثاني: أن ال يكون قوله: )إن ل تسعة وتسعين اسدما كالمدًا تامدًا، بدل 
يكدددون مجمدددوع قولددده )إن ل تسدددعة وتسدددعين اسدددمًا مدددن أحصددداها دخدددل 
الجندددة، كالمدددًا واحددددا، وذلدددك بمنزلدددة قولدددك إن لزيدددد ألدددف درهدددم أعدددددها 
للصدددقة وهددذا ال يدددل علددى أندده لددي  لدده مددن الدددراهم أكثددر مددن األلددف 

هدددذا التأويدددل حدددديث عبدددد هللا بدددن مسدددعود أن النبدددي  ويددددل علدددى صدددحة
 صلى هللا عليه وسلم كان يدعو ويقول:

)اللهددم إنددي عبددد  وابددن عبددد ، وابددن أمتددك ناصدديتي بيددد ، مدداء  فددي  
حكمددك، عدددل فددي قسدداؤ ، أسددألك بكددل اسددم هددو لددك سددميت بدده نفسددك 
أو أنزلته فدي كتابدك أو علمتده أحددًا مدن خلقدك أو اسدتأثرت بده فدي علدم 

 (1)الغيب عند ...(
وبهدددذا الحدددديث اسدددتدل الجمهدددور علدددى أن أسدددماء هللا عدددز وجدددل ليسدددت 
منحصدرة فددي تسدعة وتسددعين اسددما، واسدتدل ابددن حدزم الظدداهري بحددديث 
أبدي هريددرة رهللادي هللا عندده علددى انحصدارها، ولددي  فيدده دليدل علددى ذلددك 

 كما سبق. 
ي ال وتنداقض ابددن حددزم حيدث ذكددر اسددم )العددالم( فدي جملددة األسددماء التدد

                                                        

 .18.والحديث أخرجه البيهقي في األسماء والصفات 74امع البينات، لو   (1)
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يصددددح تسددددمية البدددداري بهددددا، وكددددان قددددد أثبتدددده قبددددل صددددفحات مددددن ذلددددك 
 الموهللاع فقال: 

)لمددا جددداء الددنك بأنددده يسددمى الحدددي العددالم القددددير سددميناه بدددذلك، ولدددوال 
  (1)النك ما جاة ألحد أن يسمى هللا تعالى بشيء من ذلك(.

وأمددا جمهددور العلمددداء فقددد أطلقددوا عدددددا مددن األسددماء علدددى البدداري عدددز 
منهددددا مددددا ثبددددت باألحاديددددث السددددابقة فممددددا أثبتدددده الدددددرامي:  وجددددل نددددذكر

 (2))الخافض الرافع الماجد الواجد المنتقم المانع السار النافع الصبور(
وممددا أثبتدده الفخددر الددراةي )الجددواد والجليددل والمددانع والصددبور والصددادق 
والخدددافض والرافدددع والسدددار والندددافع والمقددددم والمدددؤخر والمندددتقم والوهددداب 

  (3)الجميل( والوارم و 
وممددا أثبتدده البيهقددي: )الددوتر والجليددل والواجددد والماجددد والمقدددم والمددؤخر 
والدددوالي والمغندددي والندددافع والسدددار والحندددان والددددائم والجميدددل والصدددادق 
والبرهدددددددان والشدددددددديد والسدددددددامع والمنيدددددددر والخدددددددافض والرافدددددددع والصدددددددبور 

 (4)والمنتقم(.
احدددد والماجدددد والمغندددي ومدددن األسدددماء التدددي أثبتهدددا اإليجدددي: العددددل والو 

 (5)والسار والنافع 
وعلددى العمددوم فقددد أجدداة جمهددور المتكلمددين إطددالق األلفدداظ التددي وردت 

                                                        

 .2/164الفصل   (1)
 .370الرد على بشر المريسي، عثمان الدارمي  (2)
 .127-121، 116لوامع البينات   (3)
 .19-18وانظر االعتقاد    19-15األسماء والصفات   (4)
 .336-335المواقف    (5)
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 في األخبار السابقة على هللا عز وجل على سبيل التسمية. 
وةاد المتكلمدددون علدددى ذلدددك فدددألحقوا هدددذه األسدددماء بالصدددفات إلدددى أقسدددام 

 باعتبارات مختلفة. 
 عتبار مالةمة الصفة للذات وانفكاكها عنها. أواًل: تقسيم الصفات با

وتنقسدددم الصدددفات بهدددذا االعتبدددار إلدددى قسدددمين: صدددفات ذات، وصدددفات 
 فعل. 

 وقد اختلف المتكلمون في الفرق بينها: 
فعند المعتزلة: ما جر  فيه النفي واإلثبات فهو من صفات الفعدل، كمدا 

ا اليسدر، ولدم يددرد يقدال، خلدق هللا لفدالن ولدددًا، ولدم يخلدق لفدالن، وأراد بندد
 بنا العسر  وكلم هللا موسى، وال يكلم هللا الكافرين يوم القيامة. 

وما لم يجر فيه النفي فهو من صدفات الدذات،كالعلم والقددرة، فدال يقدال: 
 لم يعلم كذا، ولم يقدر على كذا. 
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أما عند األشاعرة: فدالفرق بينهمدا أن مدا يلدزم مدن نفيده نقيسده فهدو مدن 
الحيددداة يلدددزم مدددن نفيهدددا المدددوت، والعلدددم يلدددزم مدددن نفيددده صدددفات الدددذات، ك

 الجهل. 
وما ال يلزم من نفيه نقيسه فهو مدن صدفات الفعدل، فلدو نفيدت اإلحيداء 

 أو اإلماتة أو الخلق أو الرةق، لم يلزم منه نقيسه. 
ويظهددر أثددر االخددتالف فددي الفددارق بينهمددا عنددد األشدداعرة والمعتزلددة فددي 

مدن صدفات األفعدال عندد المعتزلدة لجريدان  صفتي اإلدارة والكدالم، فهمدا
النفددي واإلثبددات فيهمددا، ومددن صددفات الددذات عنددد األشدداعرة، إذ يلددزم مددن 

 نفيهما نقسيهما وهو الجبر والخرس. 
وعند الماتريدية: كل ما ُوصف هللا عز وجدل بده  وال يجدوة أن يوصدف 

 بسده فهو من صفات الذات كالقدرة والعلم واإلدارة. 
ن يوصدف بده وبسدده فهدو مدن صدفات الفعدل كاإلحيداء وكل ما يجدوة أ

 واإلماتة والقبض والبس  والرفع والخفض وغيره. 
وذهب الماتريدية إلدى إرجداع صدفات الفعدل إلدى صدفة واحددة هدي صدفة 

  (1)التكوين.
يقددول مالعلددي القدداري رحمدده هللا: )... ومرجددع الكددل إلددى التكددوين، فإلندده 

ت إماتدة، وبالصدورة تصدويرًا  إلدى إن تعلدق بالحيداة سدمي إحيداء، وبدالمو 
  (2)غير ذلك، فالكل تكوين، و نما الخصوو بخصوو المتعلقات(.

                                                        

 . 19بر، القاري انظر: شرح الفقه األك  (1)

 508، وانظر: التمهيد في أصول الدين، أبو المعين النسفي )20نفسه    (2)
 -مصر  -، تحقيق الدكتور عبد الحي قابيل، المطبعة الفنية 29-28هد( 
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 ثانيًا: تقسيمها باعتبار النفي واإلثبات. 
 وتنقسم بهذا االعتبار إلى سلبية وثبوتية. 

والسددلبية نسدددبة إلدددى السدددلب وهددو النفي،وسدددميت بدددذلك ألن مددددلولها هدددو 
 (1)يليق به. نفي أمر عن هللا عز وجل  ال

وهي خم  صفات: الوحدانية والقدم والبقداء والمخالفدة للحدوادم والقيدام 
 بالنف . 

 أما الوحدانية فمدلولها نفي التعدد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. 
ووحدددة الددذات معناهددا: أندده سددبحانه لددي  جسددمًا مركبددًا، يقبددل االنقسددام، 

معناهددا: أندده لددي  لدده  وأندده لددي  هنددا  إلدده آخددر غيددره، ووحدددة الصددفات
 صفتان من جن  واحد، ولي  لغيره صفة تشبه صفته. 
  (2)ووحدة األفعال معناها: أنه لي  ألحد فعل كفعله.

  (3)وأما القدم فعناه أنه ال أول لوجوده، أو ال افتتاح لوجوده.
  (4)وأما البقاء فمعناه عدم اآلخرية للوجود، أو عدم اختتام الوجود.

للحوادم فمعناه أنه ال يماثله شديء منهدا فدي ذاتده وال فدي وأما المخالفة 
                                                                                                               

 م.  1987

 . 85، وشرح الجوهرة، الباجوري 74و تحاف المريد، اللقاني   (1)

، و إتحاف 12األكبر، القاري  ، وشرح الفقه89انظر: حاشية الدسوقي   (2)
 . 97وشرح الجوهرة، الباجوري   82المريد، اللقاني 

، و تحاف المريد، اللقاني 88، وشرح الباجوري 76انظر حاشية الدسوقي   (3)
74 . 

، و تحاف المريد، اللقاني 89، وشرح الباجوري 79انظر حاشية الدسوقي   (4)
77 . 
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 (1)صفاته وال في أفعاله.
وأمدا القيدام بددالنف  فمعنداه أنده ال  يفتقددر لدذات يقدوم بهددا، وال يفتقدر فددي  

 (2)وجوده إلى موجد.
 ويقابل الصفات السلبية الصفات الثبوتية.  

 وتقسم حسب تفاوت داللتها مع داللة الذات إلى قسمين: 
 نفسية وةائدة. 
 والصفة النفسية:

 هي التي تدل على نف  الذات دون معنى ةائد عليها، وهي 
وما سواها من الصفات الثبوتيدة التدي تددل علدى الدذات  (3)صفة الوجود 
 وةيادة. 

 وهي قسمان: صفات المعاني، والصفات المعنوية. 
دارة، أمدددا المعددداني فجمدددع معندددى: وهدددو الحدددد م أو المصددددر كالقددددرة واإل

  (4)مصدران من قِدر وأراد.
وفددي اصددطالح المتكلمددين كددل صددفة قائمددة بموصددوف توجددب لدده حكمددًا 
فهدي صددفة معنددى كالقددرة والعلددم واإلرادة وغيرهددا، توجدب لمددن قامددت بدده 
أن يكددون قددادرًا عالمددًا مريدددًا، وقددد أقددام المتكلمددون األدلددة علددى اتصدداف 

                                                        

 .  79اف المريد، اللقاني ، و تح83انظر حاشية الدسوقي   (1)

، و تحاف المريد، اللقاني 96، وشرح الباجوري 85انظر حاشية الدسوقي   (2)
80 . 

، و تحاف المريد، اللقاني 85، وشرح الباجوري 93انظر حاشية الدسوقي    (3)
69 . 

 . 85انظر شرح النسفية، الشيخ عبد الملك السعدي   (4)
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وهدي القددرة واإلرادة  هللا عز وجل بسبع صفات، سموها صفات المعداني
  (1)والكالم والسمع والبصر والعلم والحياة.
  (2)وةاد الماتريدية بها صفة التكوين.

وأمددا المعنويددة: فهددي نسددبة إلددى المعدداني، والصددفات المعنويددة نسددبة إلددى 
صدددفات المعدددداني، ألن االتصددداف بالمعنويددددة فدددرع االتصدددداف بددددالمعنى، 

ار التدأخر بالزمدان، فحيدث وجبدت وهذه الفرعيدة باعتبدار التعقدل ال باعتبد
 له سبحانه صفات 

الحيددددددداة واإلرادة والسدددددددمع والبصدددددددر وغيرهدددددددا فهدددددددو حدددددددي مريدددددددد سدددددددميع 
 (3)بصير....

وتحصددل مددن مجمددوع هددذه الصددفات عشددرون صددفة ذاتيددة صددفة نفسددية 
وهددددي الوجددددود، وخمدددد  صددددفات سددددلبية وهددددي القدددددم والبقدددداء والمخالفددددة 

 للحوادم، والقيام بالنف  والوحدانية. 
وسددددبع صددددفات معددددان، وهددددي السددددمع والبصددددر واإلرادة والقدددددرة والكددددالم 

 والحياة والعلم. 
وسددبع صددفات معنويددة: وهددي السددميع والبصددير والمريددد والقددادر والمددتكلم 

 والحي والعالم. 
 يساف إليها صفات األفعال، كالخلق والترةيق والتصوير وغيرها. 

                                                        

، و تحاف المريد، اللقاني 105ح الباجوري ، وشر 97انظر حاشية الدسوقي   (1)
86 . 

 . 20، وشرح الفقه األكبر، القاري 28انظر التمهيد، النسفي   (2)

، و تحاف المريد 123، وشرح الباجوري 118 -97انظر حاشية الدسوقي   (3)
114-116 . 



 232 

 ثالثًا: تقسيم الصفات باعتبار دليلها. 
 بهذا االعتبار إلى قسمين: صفات عقلية وصفات خبرية.  وتنقسم

أمددا الصددفات العقليددة: فهددي التددي يمكددن أن يدددل العقددل علددى ثبوتهددا، وال 
يدل هذا على عدم ورود الخبر القطعي فيها، و نما سدميت بدذلك مقابلدة 

 للصفات الخبرية، كما سيأتي.
لددددذات والصدددفات العقليددددة: هددددي الصددددفات المددددذكورة سددددابقًا مددددن صددددفات ا

واألفعدددال بأقسدددامها، وقدددد ذكدددر المتكلمدددون لهدددا أدلدددة عقليدددة، مدددع ثبوتهدددا 
  (1)باألخبار القط ية.

والصدددفات الخبريدددة نسدددبة إلدددى الخبدددر، ألن الخبدددر هدددو الطريدددق الوحيدددد 
إلثباتهددا، أمددا العقددل، فلددو اسددتقل بتعقلهددا ألحددال اتصدداف هللا عددز وجددل 

 بها. 
 الوارد فيها إلى قسمين: ويمكن تقسيم الصفات الخبرية بحسب الخبر 

 الصفات الثابتة بخبر متواتر، كالوجه واليدين والعين واليمين وغيرها. 
، (3)، وقدددددال: )بدددددل يدددددداه مبسدددددوطتان((2)قدددددال تعدددددالى: )يريددددددون وجهددددده(
  (5)وقال: )والسماوات مطويات بيمينه(. (4)وقال:)ولتصنع على عيني(

                                                        

-21، والتمهيد النسفي 74-53انظر هذه األدلة في االقتصاد، الغزالي   (1)
، والعقائد العسدية 156-151األصول الخمسة، القاهللاي عبدالجبار  .وشرح23
 . 1/148. ولوامع األنوار، السفاريني 1/53-74

 ( من سورة الكهف.28اآلية )  (2)

 ( من سورة المائدة.64اآلية )   (3)

 ( من سورة طه.39اآلية )  (4)

 ( من سورة الزمر.67اآلية )  (5)
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ممددا  -صددورة وغيرهددا والصددفات الثابتددة بخبددر آحددادي كالسدداق والقدددم وال
 . -سيأتي بيانه 

وبعددددددد ذكددددددر أقسددددددام الصددددددفات نشددددددير إلددددددى إلحدددددداق األسددددددماء الحسددددددنى 
 بالصفات. 

فمددن األسدددماء الحسددنى التدددي تعددود إلدددى صددفة الوجدددود: )الحددق، الندددور، 
 الظاهر، الباطن(. 

فدددالحق معنددداه: مدددا يلدددزم إثباتددده واالعتدددراف بددده، وال يسدددع إنكددداره، ووجدددود 
  (1)بذلك. الباري أولى ما يوصف

والنور معناه: أنه عز وجل  داهر الوجدود بمدا نصدب مدن الددالئل علدى 
  (2)وجوده، كما أن النور  اهر بدليل الح .

والظدددداهر: هددددو الظدددداهر بحججدددده البدددداهرة، فددددال يمكددددن معهددددا أن يجحددددد 
  (3)وجوده وينكر ثبوته.

والبددددداطن: أي بحقيقدددددة ذاتددددده، إذ تعجدددددز العقدددددول والحدددددواس عدددددن إدرا  
  (4)ل وعال.حقيقته ج

 ومن األسماء الحسنى التي تعود إلى صفة القدرة: 
القددددوي والمتددددين والقددددادر والمقتدددددر والمهدددديمن والعزيددددز والملددددك والغالددددب 

                                                        

، والمطالب العالية، الراةي 27-26يهقي انظر األسماء والصفات، الب  (1)
3/240 . 

 . 1/158انظر العقيدة اإلسالمية، حبنكة   (2)

 . 3/249، والمطالب العالية 27انظر األسماء والصفات، البيهقي   (3)

 .1/159، والعقيدة اإلسالمية، حبنكة 129انظر المقصد األسنى، الغزالي   (4)
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 . (1)والقهار والجبار 
ومن األسماء التي تعود إلى صفة العلم: العليم والعدالم والعدالم والخبيدر 

د جملددددددة والشددددددهيد والرقيددددددب والمحصددددددي بمعنددددددى المحددددددي  بكددددددل موجددددددو 
  (2)وتفصياًل، والواجد، إذا جعل من الوجدان بمعنى العلم.

  (3)ومن األسماء التي تعود إلى صفة الوحدانية: الواحد واألحد والوتر.
ومن األسماء التي تعود إلدى صدفة المخالفدة للحدوادم: السدبوح والعظديم 
والكبيددددر والجليددددل والمجيددددد والمتكبددددر والعلددددي والماجددددد والسددددالم بمعنددددى: 

  (4)لسالم من كل نقك في ذاته وصفاته وأفعاله.ا
والقدددددوس بمعنددددى المنددددزه عددددن كددددل وصددددف يدركدددده الحدددد  أو يتصدددددوره 

  (5)الخيال.
ومدددن األسدددماء التدددي تعدددود إلدددى صدددفة القيدددام بدددالنف : الغندددي، والصدددمد 

  (6)والقيوم.

                                                        

، 122، والمقصد األسنى 161ي انظر األسماء والصفات، البيهق  (1)
 . 3/276والمطالب العالية 

 . 170، والعقيدة اإلسالمية، حبنكة 3/276انظر المطالب العالية   (2)

، والعقيدة اإلسالمية، حبنكة 31-29انظر األسماء والصفات، البيهقي   (3)
182 . 

 . 57، والمقصد األسنى 53انظر األسماء والصفات، البيهقي    (4)

 . 55، والمقصد األسنى 55انظر األسماء والصفات، البيهقي   (5)

، والعقيدة 126، والمقصد األسنى 78انظر األسماء والصفات، البيهقي   (6)
 . 199اإلسالمية، حبنكة 
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  (1)ومن األسماء التي تعود إلى صفة البقاء، الباقي واآلخر والوارم.
  (2)التي تعود إلى صفة القدم، األول والقديم والمتقدم. ومن األسماء

وأمدددا األسدددماء الحسدددنى التدددي تعدددود إلدددى صدددفات األفعدددال فمرجعهدددا إلدددى 
 أقسام.  

األسددماء التددي تعددود إلددى صددفات أفعددال الخددالق والتكددوين القسددم األول: 
العدددددام وهدددددي: الخددددددالق والخدددددالق والبددددداري والبددددددديع والمصدددددور والحكدددددديم 

 والرشيد. 
الثاني: ما يدخل في بداب الترةيدق، وهدي الدراةق والدرةاق والمقيدت  مقسال

 والمغني والقابض والباس ، والوهاب والبرُّ والكريم والواسع، والفتاح. 
الثالددددث: مددددا يدددددخل منهددددا فددددي المغفددددرة والرحمددددة: وهددددي، الغفددددور  قسددددمال

والغفدددار والغدددافر والدددرحيم والدددرحمن والدددودود واللطيددد  والتدددواب والحلدددديم 
 ؤوف والشكور والعفو والصبور. والر 
الرابددددع: مددددا يدددددخل منهددددا فددددي بدددداب تصددددري  شددددؤون الخلددددق فددددي  قسددددمال

حياتهم، وهي: الخافض والرافع والمعز والمذل والمقدم والمدؤخر والمدانع 
 والسار والنافع والوالي والوكيل والولي. 

الخددددام : مددددا يددددخل منهددددا فددددي بددداب المحاسددددبة والعقدددداب، وهددددي قسدددم ال
 عدل والحكم والمقس .المنتقم وال

السدادس: مدا يددخل منهدا فدي بداب تصدري  أمدور القيامدة، وهدي:  قسمال

                                                        

 . 142-141انظر المقصد األسنى   (1)

 . 24-23انظر شرح الجوهرة، الباجوري   (2)
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 . (1)المحيي والمميت والباعث والجامع والمبدئ والمعيد 
وبهذا يتبين أن المتكلمدين لدم يعطلدوا شدياًا مدن أسدماء هللا عدز وجدل ولدم 
يهملدددوه، بددددل ردوا جميددددع مددددا جدددداءت بددده األخبددددار إلددددى صددددفات ذكروهددددا 

، والحظددوا أن (2)طددالوا فددي إثباتهددا باألدلددة القاطعددة مددن العقددل والنقددل وأ
األحاديدددث الددددواردة فيهدددا ال تصددددل فدددي ثبوتهددددا إلدددى درجددددة توجدددب العلددددم 
واليقدددين و نمدددا توجدددب العمدددل، فاسدددتدلوا بهدددا علدددى جدددواة إطدددالق اللسدددان 
بتسدددددمية هللا عدددددز وجدددددل بمدددددا وردت بددددده هدددددذه األخبدددددار، وبدددددذلك يكدددددون 

وهللا  -وا بكدددل دليدددل بحسدددب مدددا توجبددده درجدددة ثبوتدددهالمتكلمدددون قدددد عملددد
  -أعلم 

                                                        

 . 248-1/238انظر العقيدة اإلسالمية، حبنكة   (1)

انظر ذكر هذه الصفات بأدلتها من العقل والنقل في شرح النسفية، الشيخ   (2)
 . 62-57عبد الملك السعدي 
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 الصفات الخبريةالمطلب الثاني: االحتجاج بأخبار اآلحاد في 
سددبق أن أشددرنا إلددى انقسددام الصددفات إلددى عقليددة وخبريددة، وأن الصددفات 
الخبريدددة منهدددا مددداورد بخبدددر قطعدددي الثبدددوت كاالسدددتواء والوجددده واليددددين 

 آحادي.  واليمين. ومنها ما ثبت بخبر
وبهددذا يتبددين أن ورود أخبددار اآلحدداد بشدديء مددن الصددفات يعتبددر شدداهدًا 
لمدددا دلدددت عليددده األدلدددة القاطعدددة مدددن العقدددل أو النقدددل، وال يسدددتقل خبدددر 

 اآلحاد في شيء من الصفات غير الصفات الخبرية. 
ركدز أل  .أطيل في ما جاءت به أخبدار اآلحداد شداهدة ومؤكددة نولهذا ل

بدده أخبددار اآلحدداد مددن الصددفات الخبريددة كالقدددمين البحددث فيمددا اسددتقلت 
والصددورة والقدددم والرجددل والسدداق واألصددابع واالسددتلقاء والنددزول وغيرهددا. 
واالحتجاج باألخبار الواردة فيها يتفاوت بدين التفدويض والتأويدل و ثباتهدا 

 صفات ل تبار  وتعالى. 
سددن يحتفصدديل هددذه الخبددار وتفدداوت االجتجدداج بهددا وقبددل أن نشددرع فددي 

 متشابه القرآن والسنة. أن نمهد لذلك بمواقف أهل السنة والجماعة من 
 متشابه الكتاب والسنة مواقف أهل السنة والجماعة من 

إن المتتبدددددع لمدددددا أثدددددر عدددددن الصدددددحابة رهللادددددوان هللا علددددديهم فدددددي مسدددددائل 
الصددددفات ال يسددددتطيع أن يقددددف علددددى ّاثددددار يثبددددت بهددددا منهجددددًا متكدددداماًل 

التزمددوا بدده ولددم  -رهللاددوان هللا علدديهم  -بة يدددعي فيدده أندده مددنهغ الصددحا
فلقددد ّامددن الصددحابة رهللاددوان هللا علدديهم إيمانددا كدداماًل اليداخلدده  يخددالفوه.

شدددك، واليفارقددده التنزيددده المطلدددق ل عدددز وجدددل.ولم يدددرد قددد  مدددن طريدددق 
صحيح عن أحدهم أنه سأل النبي صلى هللا عليه وسدلم عدن شديء مدن 
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فاسددددتغنوا بصدددددق إيمددددانهم  الصددددفات وغيرهددددا مددددن األصددددول االعتقاديددددة
وكمالدده عددن الخددوء فيمددا يدددعوهم إلددى االخددتالف ويشددغلهم عددن نشددر 

واهتددوا بهددي النبدي  (1)دين اإلسالم وتثبيت قواعده في أرجاء المعمورة.
 صلى هللا عليه وسلم إذ نهاهم عن كثرة السؤال وتكلف مااليعنيهم.

 أفواجددًا.  وفددي ولمددا انتشددرت الفتوحددات دخددل الندداس فددي ديددن هللا أفواجدداً 
هذه األفواج أفراد من أمم أجنبية لم يتفهموا روح اإلسالم، وفدي نفوسدهم 
بقايددا مددن ثقافدداتهم الوثنيددة أو النصددرانية وغيرهددا، ولددم يتددذوق هددؤالء بيددان 
 اللغددة العربيددة، ففهمددوا مدددن األخبددار مددا يقسدددي إلددى التجسدديم والتشدددبيه.

األحاديدث وأثدر  عن موقف السلف من هذه (2)ويتحدم القاهللاي عياء
لعجمة في صدرفها عدن المدراد بهدا فيقدول: )رحدم هللا اإلمدام مالكدًا، فلقدد ا

كره التحدم بمثل هذه األحاديث الموهمة للتشدبيه، والمشدكلة المعندى... 
والنبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم أوردهدددا علدددى قدددوم عدددرب يفهمدددون كددددالم 

وبليغددده العدددرب علدددى وجهددده وتصدددرفاتهم فدددي حقيقتددده ومجددداةه واسدددتعارته 
و يجدداةه، فلددم تكددن فددي حقهددم مشددكلة، ثددم جدداء مددن غلبددت عليدده العجمددة 
وداخلتدددددده األميددددددة، فددددددال يكدددددداد يفهددددددم مددددددن مقاصددددددد العددددددرب إال نصددددددها 
وصدددريحها... فتفرقدددوا فدددي تأويلهدددا أو حملهدددا علدددى  اهرهدددا شدددذر مدددذر 

 (3)فمنهم من أمن به ومنهم من كفر..(
                                                        

 .460انظر الباقالني وآراؤه الكالمية    (1)
هد( عالم المغرب، و مام 544هو عياء بن موسى اليحصبي األندلسي )  (2)

العرب وأنسابه، أنظر ترجمته  أهل الحديث في وقته وكان من أعلم الناس بكالم
 .282 /5واألعالم، الزركلي  2/467في العبر، الذهبي 

الشفا بتعري  حقوق المصطفى. تحقيق محمد أمين قره علي، ومساعديه.   (3)
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ور للشددددبهة وممددددا يؤكددددد مددددا ذهددددب إليدددده القاهللاددددي عيدددداء أن أول  هدددد
والبدعددة كددان بعيدددًا عددن مركددز الثقافددة والفكددر اإلسددالمي. فددي بلددخ مددن 

مقالتدده. فقددال: إن ل  (1)بددالد خراسددان، حيددث أ هددر مقاتددل بددن سددليمان
وهنددددا  أيسددددا  (2)جسددددمًا،وله جددددوارح وأعسدددداء مددددن يددددد ورجددددل وعينددددين.

فقدددال: إن ل جسددمًا يقدددوم ويتحدددر ،  (3) هددرت مقالدددة هشدددام بددن الحكدددم 
. وفدي بلدخ أيسدًا  هدرت (4)نه علدى العدر  ممداس لده دون سدواه غير أ

الددددذي تصددددد  آلراء مقاتددددل وهشددددام بددددن  (5)بددددن صددددفوان  مقالددددة الجهددددم
الحكددددم. غيدددددر أنددددده بددددالغ فدددددي نفدددددي الصدددددفات، ألندددده  دددددّن أنهدددددا تسدددددتلزم 

                                                                                                               

 .1986-عمان-. طبعة دار الفيحاء2/542
هو مقاتل بن سليمان األةدي بالوالء، له اشتغال بالتفسير. ولكنه أفر  في   (1)
ات  واهر النصوو حتى وقع في التشبيه. أو كان عند المحدثين مترو  إثب

 8/206واألعالم، الزركلي  4/174الحديث. انظر ميزان اإلعتدال 

 .259-1/258انظر مقاالت اإلسالميين، األشعري   (2)
هد( كان من أعيان الشيعة 179هو هشام بن الحكم الشيباني بالوالء)ت  (3)

رأس الفرقة الهاشمية من فرق الشيعة.انظر الفرق  اإلمامية في عصره. وهو
 9/82، واألعالم، الزركلي 65بين، البغدادي 

 .1/257انظر مقاالت اإلسالميين   (4)
هد( إليه نسبت 128هو الجهم بن صفوان، أبو محرة األةدي بالوالء )  (5)

ت الجهمية، ومن عقائدهم فناء النار والجنة والقول بخلق القرآن. انظر مقاال
(. والزينة في 1/46( وميزان االعتدال، الذهبي )1/312اإلسالميين، األشعري )

الكلمات اإلسالمية العربية، أبو حاتم أحمد بن حمدان الراةي، تحقيق د.عبدهللا 
م. وتاريخ الفرق 1988(، دار واس  للطباعة، بغداد، 268سلوم السامرائي)

 م.1985صبيح، مصر  (، مطبعة محمد28-22اإلسالمية، علي الغرابي )
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وجددرت بيندده وبددين مقاتددل منددا رات ومناقشددات انتقددل صددداها  (1)التشددبيه
لف الصدددالح لمدددا سدددارع العامدددة إلددديهم وأثرهدددا إلدددى علمددداء األمدددة مدددن السددد

يسألون عن الحق فيما أثداره هدذا الجددال. فكدان الموقدف األولدي لعلمداء 
األمدددة ورجالهدددا يرتكدددز علدددى النهدددي عدددن الخدددوء فيمدددا ال عمدددل تحتددده 

 وتبديع السائل.
ومن ذلك ما رواه اإلمام البيهقي بسنده عن اإلمام مالك أن سدائال سدأله 

اء غيددددر مجهددددول، والكيددددددف غيددددر معقدددددول، عددددن االسددددتواء فقال)االسدددددتو 
واإليمدددان بدده واجدددب، والسدددؤال عندده بدعددة، ومددا أرا  إال مبتدددعًا، فأمددددر 

 (2)به أن يُخر ج(.
وانسدددم إلدددى النهدددي عدددن السدددؤال تنفيدددر النددداس عدددن المبتدعدددة والجلدددوس 

رو  عبدهللا بن أحمد بن حنبل بسنده عن أبي يوسدف يعقدوب بدن  إليه.
قددددال:   بخراسددددان صددددنفان مددددا علددددى األرء شددددر  إبدددراهيم القاهللاددددي أندددده

  (3)منهما الجهمية والمقاتلية  .
ولكددن مددع كثددرة التشددكيك و ثددارة الشدددبه لددم تكددن هددذه الطريقددة كافيددة فدددي 
إقناع العوام من المسلمين فانبر  المعتزلة للدفاع عن العقيدة، وسدارعوا 

تعدارء  إلى إعمال دليل العقل، وكان التأويل عمدتهم في التوفيدق عندد
 ددددداهر النقددددددل مددددددع العقددددددل، فوجددددددد النددددداس فددددددي ذلددددددك مايدددددددحض ُشددددددبه 

                                                        

-83انظر دراسات في الفرق والعقائد اإلسالمية، د.عرفان عبد الحميد )  (1)
( 29-25(. و)في علم الكالم( دراسة فلسفية، د.أحمد محمود صبحي )197

 م.1982طبعة مؤسسة الثقافة االجتماعية، مصر، 

 (.516األسماء والصفات )  (2)

 .1/108، السنة، عبدهللا بن احمد بن حنبل  (3)
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ولكن لما بالغ بعض المعتمددين علدى مدنهغ التأويدل اهللادطر  المخالفين،
 أهل الحديث إلى الخوء في ما كرهوا الخوء فيه.

ويصف الدارمي من المحددثين هدذه السدرورة التدي ألجدأت أهدل الحدديث 
المعدددددارء بإلذاعدددددة هللادددددالالت لدددددذلك فيقول:)ولدددددوال مدددددا بددددددأكم بددددده هدددددذا 

المريسددي وبثهدددا فددديكم مددا اشدددتغلنا بدددذكر كالمدده مخافدددة أن يعلدددق بعدددض 
كالمه بقلوب الجهدال..  ولدذلك قدال عبدد هللا بدن المبدار :   ألن احكدي 
كددالم اليهددود والنصددار  أحددب إلددي مددن ألن أحكددي كددالم الجهميددة فمددن 
م أجدددل ذلدددك كرهندددا الخدددوء فيدددده.. حتدددى أذاع المعدددارء نقائصددده فدددديك
فخشدددينا أن ال يسدددعنا اإلنكدددار علدددى مدددن بثهدددا منافحدددة عدددن هللا، وتثُبتددددًا 
لصدددفاته العليدددا، ومحامددداة عدددن هللادددعفاء النددداس وأهدددل الغفلدددة مدددن النسددداء 
والصددبيان أن ُيسددلوا بهددا  إذ بثهددا رجددل كددان يشددار إليدده بشدديء مددن فقدده 

وبعددد هددذه السددرورة  هددرت مصددنفات لعدددد مددن المحدددثين   (1)وبصددر  .
 لى المخالفين. في الرد ع

 ومن هذه المؤلفات: 
 الرد على الجهمية ورد الدارمي عثمان بن سدعيد علدى المريسدي العنيدد.

والتوحيددد و ثبددات صددفات  هددد(.90والسددنة لعبددد هللا بددن أحمددد بددن حنبددل )
 الرب البن خزيمة.

وقددد  هددر فددي بعددض هددذه المصددنفات أحيانددًا ّاثددار سددلبية لهددذا الدددخول 
لصددراع الفكددري، فغل ددب بعسددهم  دداهر النقددل، االهللاددطراري إلددى سدداحة ا

وأثبت أصواًل اعتقادية ببعض األخبار المنكرة، ووقع بعسهم فدي إثبدات 
                                                        

 .259ونحوه في  365انظر عقائد السلف   (1)
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 (1)ما هو قريب جدًا من التشبيه حتى نعتهم الخصوم بالحشوية.
واشددددتد الصددددراع الفكددددري حتددددى نهايددددات القددددرن الثالددددث بددددين بعددددض أهددددل 

وب ُعدددت الشددقة بددين الفددرق،  الحددديث والمعتزلددة، وبددين المعتزلددة والمشددبهة
ونفددر النددداس مدددن إفددرا  هدددؤالء وتفدددري  أولادددك، حتددى أقبدددل القدددرن الرابدددع 
الهجدددري و هدددرت فيددده التيدددارات الوسدددطية المعتدلدددة، فدددي مصدددر ممثلدددة 

والماتريديدددة فدددي سدددمرقند  (2)بالطحاويدددة نسدددبة إلدددى أبدددي جعفدددر الطحددداوي 
 واألشعرية في بغداد.

وينتشر أكثدر مدن انتشدار التيدارات  واستطاع المذهب األشعري أن يسود
الوسددطية األخددر ، ألندده نشددأ فددي مركددز الصددراع الفكددري ببغددداد ّانددذا ، 
ر لدددده مددددن العلمدددداء األفددددذاذ األعددددالم مددددالم ييقددددّدر ألي مددددذهب  وألندددده ُقدددددِّ

ومددددددن هددددددؤالء العلمدددددداء: أبددددددو بكددددددر البدددددداقالني، وعبددددددد القددددددادر  (3)آخددددددر.
د الغزالدي، وأبدو الفدتح محمدد البغدادي، وأبو المعالي الجويني، وأبو حام

 الشهرستاني، وغيرهم من األعالم.
وبظهور المدذهب األشدعري انحصدر الخدالف بدين أهدل السدنة والجماعدة 

 في مسألة الصفات الخبرية في موقفين: التفويض والتأويل. 
 التفويض

أمدا التفددويض فددي اللغددة فهدو مددأخوذ مددن )فددددو ء( قدال ابددن فددارس الفدداء 
                                                        

 .11وتبين كذب المفتري، ابن عساكر  55انظر تأويل مختلف الحديث   (1)
هد( برع في الفقه والحديث.  321الطحاوي: هو محمد بن أحمد الطحاوي )  (2)

 2/10وانتهت إليه رئاسة الحنفية في مصر. انظر ترجمته في العبر، الذهبي 
 . 1/197الم، الزركلي واألع

 . 35دد  2/24في علم الكالم، الدكتور أحمد محمود صبحي   (3)
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صل  يدل على اتكدال فدي األمدر علدى ّاخدر، ورده عليده والواو والساد أ
(1) 

ر د، مدددع  وأمدددا التفدددويض فدددي اصدددطالح المتكلمدددين  فهدددو: اإليمدددان بمدددا و 
 (2)صرف اللفظ عن  اهره الموهم وردِّ العلم بالمراد إلى هللا عّز وجّل.

والمدددراد بالظددداهر فدددي هدددذا التعريددد : المعندددى الدددذي يفهمددده السدددامع مدددن 
 على قرينة خارجية.  غير تأمل أو توقف

 وبالمثال يتسح المقال.
قال تعالى:)وقالت اليهود يد هللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قدالوا بدل 

 (3)يداه مبسوطتان ينفق كي  يشاء(.
في هذه اآلية الكريمة أهللاديفت اليددان إلدى هللا عدّز وجدّل  والسدامع ألول 

ظداهر، وعندد التوقدف وهلة يتبادر إلى مخيلته من لفظ اليدد معندى هدو ال
علدددى القدددرائن  الخارجيدددة، مثدددل نفدددي المشابهددددة بدددين الخدددالق والمخلدددوق، 
ونفددي التركيددب والتجسدديم يحكددم السددامع باسددتحالة هددذا المعنددى الظدداهر، 

 ثم ي ِكل المراد إلى هللا عّز وجّل. وهذا هو التفويض.
وال بددد فدددي التفدددويض مددن أمدددور سدددتة، ذكرهدددا الغزالددي فدددي إلجدددام العدددوام 

 هي:و 
 أواًل : التقدي : وهو تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتوابعها.

                                                        

 .514وانظر مختار الصحاح   4/460مقايي  اللغة )فوء(   (1)
والنظام الفريد مع إتحاف  149انظر شرح جوهر التوحيد، الباجوري   (2)

 .129المريد، محمد محيي الدين عبد الحميد 
 .64سورة المائدة،  (3)
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ثانيدددًا : التصدددديق: وهدددو اإليمدددان بمدددا جددداء فدددي الدددنك وأنددده حدددق علدددى 
 الوجه الذي أراده.

ثالثددًا : االعتددراف بددالعجز، وهددو أن يقددرر بددأن معرفددة المددراد لددي  علددى 
 قدر طاقتنا، وأن ذلك لي  من شأننا.

 أن ال نسأل عن معناه  وال نخوء فيه.رابعًا: السكوت، وهو 
خامسددددًا: اإلمسددددا  وهددددو أن ال يتصددددرف فددددي تلددددك األلفدددداظ بالتصددددري  

فيدددددده، والنقصددددددان مندددددده، أو الجمددددددع  والتبددددددديل بلغددددددة أخددددددر ، أو الزيددددددادة
والتفريددق، بددل ال ينطددق إال بددذلك اللفددظ، وعلددى ذلددك الوجدده مددن اإليددراد 

 واإلعراب والتصري  والصيغة.
 (1)هو أن يكف الباطن عن التصرف فيه.سادسًا: الكف، و  

وتجدددد هدددذه األمدددور السدددتة متفقدددًا عليهدددا بدددين العلمددداء، وهدددي منثدددورة فدددي 
  (2)كتبهم  ولم أر من جمعها ووهللّادحها غير الغزالي

 (3)وقد نّسب جمهور العلماء هذا المذهب إلى السلف الصالح.

                                                        

 هد.  1309المطبعة الميمنية، مصر،  5دد  4إلجام العوام   (1)

. وأصول الدين، البغدادي 28انظر االختالف في اللفظ، ابن قتيبة    (2)
. والملل والنحل، الشهرستاني 517-515. واألسماء والصفات، البيهقي  113

عقيدة ، والمواقف، اإليجي. و 38. ولوامع البنيات، الراةي  139دد  1/137
هد(، ومعه  449السلف وأصحاب الحديث، أبو عثمان إسماعيل الصابوني )

م. 1990 -بغداد -. مطبعة السرمد 62رسالتان للقرطبي والصنعاني، 
 .79، 71، 47والصفات الخبرية، محمد عيا  

، 180انظر المراجع السابقة ورسالة التنزيه، عبد هللا بن أحمد بن قدامة   (3)
، 139،150م. ومختصر العلو، األلباني 1989 -بغداد  -مطبعة الجاحظ 
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ض( وال يوجددد فددي عبددارات السددلف ذكددر التفددويض صددريحًا، ألن )التفددوي
بهددذا المعنددى اصدددطالح مددن المتدددأخرين أطلقددوه بعددد انتشدددار الكددالم فدددي 

 أحاديث الصفات.
وعمدة العلمداء فدي نسدبتهم مدذهب التفدويض إلدى السدلف مدا نقلدوه عدنهم 
مدددن ال بدددارات واألمدددارات التدددي تددددل علدددى ذلدددك، ومدددن هدددذه األمددددارات: 

 النهي عن السؤال عنها.
السدددتواء: )االسدددتواء غيدددر فهدددذا اإلمدددام مالدددك يقدددول لسدددائل سدددأله عدددن ا

مجهول، والكي  غير معقول، واإليمان به واجب، والسؤال عنه بدعدة، 
وهددو مددروي عددن غيددره مددن السددلف رهللاددي هللا  (1)ومددا أرا  إال مبتدعدددًا(.

 (2)عنهم
 ومنها الكف عن تفسيرها والنهي عنه.

ما نقل الدذهبي عدن الوليدد بدن مسدلم أنده قدال:   سدألت األوةاعدي ومالدك 
  وسدددفيان الثدددوري والليدددث بدددن سدددعد عدددن األحاديدددث التدددي فيهدددا بدددن أنددد

وها كما جاءت بال تفسير(.  (3)الصفات فكلهم قالوا لي: أ ِمرُّ
 شيء من أحاديث الصفات الخبرية:  وقال البيهقي بعد ذكر

)أما المتقدمون من هذه األمة فإلنهم لدم يفسدروا مدا كتبندا.. مدع اعتقدادهم 
 ى واحد اليجوة عليه التب يض. بأجمعهم أن هللا تبار  وتعال

                                                                                                               

 م. 1969، طبعة مصر 11، ورسالة التوحيد د محمد عبده 195

 .515األسماء والصفات، البيهقي   (1)
 . 517-515نفسه    (2)

 . 159، 142، 139انظر مختصر العلو، األلباني    (3)
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ثم نقل بسنده عدن سدفيان بدن عييندة أنده قدال: كدل مدا وصدف هللا تعدالى 
 (1)به نفسه في كتابه فتفسيره تالوته والسكوت عليه(.

. وهدددددذا والحاصدددددل أن جمهدددددور العلمددددداء نسدددددبوا التفدددددويض إلدددددى السدددددلف
التفددويض فدددي المتشدددابه رتبددة مدددن رتدددب االحتجدداج اختددداره الراغبدددون فدددي 

لسدالمة. فلددم يؤخدذ علدديهم تكدذيب الروايددة وال تحريفهدا ووسددعهم فيهدا مددا ا
 وسع السلف الصالح رهللاوان هللا عليهم. 

، وأنكدددر علدددى مدددن ينسدددب لدددم يدددرء بدددذلك ولكدددن ابدددن تيميدددة رحمددده هللا
التفدددويض إلدددى السدددلف، ألنددده يسدددتلزم جهلهدددم وعددددم قددددرتهم علدددى فهدددم 

التجهيدددددل، الدددددنك، ولدددددذلك سدددددمى مدددددن ينسدددددب التفدددددويض إلددددديهم بأهدددددل 
فيقول:)وأهددددل التجهيددددل يقولددددون إن الرسددددول صددددلى هللا عليدددده وسددددلم لددددم 

الصدفات وال السدابقون األولدون عرفدوا  يعرف معداني مدا أندزل  مدن ّايدات
 (2)ذلك(

والددذي فهمددده ابدددن تيميددة رحمددده هللا مدددن موقدددف السددلف أنهدددم فهمدددوا مدددن 
ل: النصدددوو إثبدددات الصدددفات، ثدددم فوهللادددوا العلدددم بكيفيدددة الصدددفات فيقدددو 

ومذهب السدلف أنهدم يصدفون هللا بمدا وصدف بده نفسده وبمدا وصدفه بده )
رسدددوله، مدددن غيدددر تحريددد  والتعطيدددل والتكييددد  والتمثيدددل. ف ُعِلدددم  أن مدددا 
ُوصدف هللا بدده مددن ذلددك فهددو حددق لددي  فيدده لغددز وال أحدداجي، بددل معندداه 

                                                        

عة من السلف في وانظر نحوه منقواًل عن جما2/62األسماء والصفات    (1)
 .453، 2/433شرح أصول السنة الاللكائي  

 .282، 2/27األسماء والصفات   (2)
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 (1).يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكالمه(
 ويرد على كالم ابن تيمية أمران: 

ول أنا ال نسلم بأن هذه األلفاظ مدن الصدفات ألن هدذه النصدوو لدم األ
ُتسق أصالة لوصف هللا عز وجدل ومدن أثبدت مثدل هدذه األلفداظ صدفات 
ل عدددز وجدددل جدددر د اللفظدددة عمدددا قبلهدددا ومدددا بعددددها، ونظدددر إلدددى اللفظدددة 

 مفردة فاعتبرها من صفات هللا عز وجل. 
ولددددددذلك وقددددددع وداللددددددة هددددددذه النصددددددوو علددددددى الوصددددددف داللددددددة  نيددددددة، 

 االختالف في عدها من آيات الصفات
فهدددددذا اإلمدددددام الجدددددويني يدددددذكر الخدددددالف عدددددن األشددددداعرة فدددددي عدددددد هدددددذه 
النصدددوو مدددن الصدددفات فيقدددول: )ذهدددب بعدددض أئمتندددا إلدددى أن اليددددين 
والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى...، والدذي يصدح عنددنا حمدل 

حمدددل الوجددده علدددى اليددددين علدددى القددددرة، وحمدددل العيندددين علدددى البصدددر، و 
 (2)الوجود(. 

ويعددد السددعد التفتدداةاني الصددفات المختلددف فيهددا فيقددول: )ومنهددا مدددا ورد 
كاالسدددددتواء واليدددددد والوجددددده والعدددددين ونحدددددو ذلدددددك والحدددددق أنهدددددا مجددددداةات 

 (3)وتمثيالت(.
وال ينحصدددددر الخدددددالف فدددددي عدددددد هدددددذه النصدددددوو مدددددن الصدددددفات بدددددين 

السدددلف حددددول  األشددداعرة. بددددل نقدددل ابددددن تيميدددة رحمدددده هللا الخدددالف بددددين

                                                        

 .2/20نفسه   (1)
 .156-155اإلرشاد  (2)
 . 110. وانظر أصول الدين 4/174شرح المقاصد   (3)
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النصددوو الدددواردة فدددي السدداق فقدددال:)روي عدددن ابددن عبددداس وطائفدددة أن 
. قدال: إن (2)الشددة  (1) المراد في قوله تعالى:   يدوم يكشدف عدن سداق 

هللا يكشدف الشدددة فدي اآلخددرة، وعددن أبدي سددعيد وطائفددة أنهدم عدددوها فددي 
وال ريددب أن  (3)الصددفات للحددديث الددذي رواه أبددو سددعيد فددي الصددحيحين،

القددرآن ال يددل علددى أن هدذه مددن الصدفات، فإلندده قدال)يوم يكشددف   داهر
عن ساق( ولم يقل: عن سداقه، فمدع عددم التعريد  باإلهللادافة ال يظهدر 

  (4)أنه من الصفات إال بدليل آخر(.
ابدددن تيميدددة رحمددده هللا مدددا روي عدددن ابدددن عبددداس فدددي عددددم يوافدددق فههندددا 

قدددل )عددددن و ذا كدددان الددددنك القرآندددي لددددم ي .اعتبدددار السدددداق مدددن الصددددفات
ساقه( فقدد روي فدي حدديث أبدي سدعيد الخددري عندد الشديخين أنده قدال:  

 فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن.. 
فددإلذا ثبددت اخددتالف الخلددف والسددلف فددي اعتبددار بعددض هددذه النصددوو 
من صفات هللا عز وجل صح أن يقدال: لدي  كدل مسداف إلدى هللا عدز 

  (5)وجل، صفة له وقد صرح بذلك جمهور األشاعرة.
وصددح قددول الجويني:)اإلهللاددافة تنقسددم إلددى إهللاددافة صددفة و هللاددافة ملددك 

                                                        

 ( من سورة القلم. 42اآلية )  (1)

 . 29/35انظر تفسير الطبري،   (2)

وانظر أمثلة أخر  في الصفات الخبرية، محمد  1/254األسماء والصفات   (3)
 . 212عيا  

وانظر أمثلة أخر  في الصفات الخبرية، محمد  1/254األسماء والصفات   (4)
 . 212عيا  

 . 2/168والفصل، ابن حزم  12-11انظر مشكل الحديث، ابن فور    (5)
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  (1)و هللاافة تشري . قال: ونظائر ذلك في كتاب هللا كثيرة(.
وقدددال عدددز  (2)ومنهدددا قولددده تعدددالى فدددي قصدددة مريم)فأرسدددلنا إليهدددا روحندددا(

وقددددال عددددز وجددددل: )وعبدددداد الددددرحمن الددددذين  (3)وجل:)ناقددددة هللا وسددددقياها(
 (4)يمشون على األرء هونًا(.

ولم يقل أحد مدن السدلف أو الخلدف فدي هدذه اإلهللادافات إنهدا صدفات ل 
وهددددذا يسددددوب الخددددالف فددددي عدددددم اعتبددددار كثيددددر مددددن هددددذه  (5)عدددز وجددددل.

 األحاديث من أحاديث صفات هللا عز وجل. 
األمر الثداني: هدل فهدم السدلف مدن األخبدار التدي ذكدر فيهدا مثدل السداق 

 والرجل والسحك أنها صفات ل عز وجل  . 
يصعب إقامة دليل على أنهم فِهمدوا ذلدك مدن هدذه النصدوو، ألنده لدم  

لخدددوء فددددي هدددذه النصدددوو، ونقددددل عدددنهم تفسددددير اينقدددل عدددن السددددلف 
 الساق بالشدة كما سبق. 

ونقددددل عددددن متددددأخري السددددلف مددددا يحتمددددل اعتبددددار هددددذه النصددددوو مددددن 
الصفات وما يحتمل غيره. وذلدك مثدل قدولهم: االسدتواء معلدوم، والكيد  

                                                        

 . 151اإلرشاد   (1)

 ( من سورة مريم. 17اآلية )  (2)

 ( من سورة الشم .13) اآلية (3)

 ( من سورة الفرقان. 63اآلية )  (4)

 597انظر دفع شبة التشبيه بأكف التنزيه، أبو الفرج عبد الرحمن الجوةي ) (5)
 -مطبعة دار إحياء الكتب العربية  47-43هد( تحقيق محمد ةاهد الكوثري 

هد.ودفع شبه من شبه وتمرد  ونسب ذلك إلى اإلمام احمد،  1350 -مصر 
 مع كتاب دفع شبهة التشبيه. 12هد(  829تقي الدين أبو بكر الحصني )
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 مجهول.
هذا نر  ابن تيمية يستدل بقولهم هذا علدى أن السدلف أثبتدوا الصدفات ول

فيقددددول: )قددددول ربيعددددة ومالددددك االسدددددتواء غيددددر مجهددددول، والكيدددد  غيدددددر 
معقددول، واإليمددان بدده واجددب، موافددق لقددول البدداقين: أمروهددا كمددا جدداءت 

 بال كي ، فإلنما نفوا علم الكيفية، ولم ينفوا حقيقة الصفة. 
إلدددى نفدددي علدددم الكيفيدددة إذا لدددم يفهدددم عدددن اللفدددظ وأيسدددًا فإلنددده ال يحتددداج 

  (1)معنى، و نما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا ثبتت الصفات(.
وقددد تددابع ابددن تيميددة علددى ذلددك مددن المعاصددرين الشدديخ عبددد العزيددز بددن 

 (2)باة والدكتور صالح الفوةان وغيرهما 
لكيفيدة ال أن النهي عن تفسيرها ونفدي العلدم با -وهللا أعلم  -ويبدو لي 

يدددل علددى إثباتهددا صددفات ل عددز وجددل، ألن هددذه النصددوو لددو بقيددت 
علددددى وجدددده داللتهددددا علددددى علددددى  اهرهددددا دون تفسددددير مددددا تنبدددده السددددامع 

 . وصف هللا تبار  وتعالى بما جاء فيها من هذه األلفاظ
فدإلذا سددمع السدامع مددثاًل قددول هللا عدز وجددل:)وال تجعددل يدد  مغلولددة إلددى 

لدم يلتفدت ذهنده  (3)البسد  فتقعدد ملومدًا محسدورًا(.عنقك وال تبسدطها كدل 
وغلِّهدا إلدى العندق وبسدطها، و نمدا يفهدم مدن لده أقدل خد   اهر اليدد إلى 

 .مددن النظددر أن فددي اآليددة تعبيددرًا مجاةيددًا بليغددًا فددي ذم التقتيددر واإلسددراف

                                                        

 . 2/32األسماء والصفات   (1)

انظر )تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات هللا    (2)
 الكويت.  -. مطبعة الصحابة اإلسالمية 18-17عز وجل( عبد العزيز بن باة 

 ء.( من سورة اإلسرا29اآلية ) (3)
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وكذلك لو ُخلِّي السامع بينه وبين قول هللا عز وجدل: )وقالدت اليهدود يدد 
غلت أيدديهم ولعندوا بمدا قدالوا بدل يدداه مبسدوطتان ينفدق كيد   هللا مغلولة
وصدددفوا هللا تبدددار  وتعددددالى لدددم يتبدددادر إلدددى ذهندددده أن اليهدددود  (1)يشددداء(.

بددددل السددددياق يدددددل علددددى أن اليهددددود بظدددداهر اليددددد التددددي وصددددفوها بالغددددل 
بدل هللا عدز وجدل كدريم  -لعنوا بما قدالوا  -وصفوا هللا عز وجل بالبخل 

تفسدير وال تأويدل وال إلى فهم في هذا الحتاج اء وال يُ جواد ينفق كي  يش
 شرح غريب. 

 انن تليقدددييدددد ل تبدددار  وتعدددالى هدددذه اآليدددة أن بثبدددت أبيندددا إال أن نفدددإلذا 
بجاللده تحركدت القدوة الذهنيددة ورجعدت إلدى الدنك كددرة ثانيدة، وقدد تدددر  

 إثبات اليدين، وقد ال تدر  ذلك. 
النك يحتداج إلدى دليدل خدارج عدن ويبدو واهللاحًا أن إثبات الصفة بهذا 

داللددة الددنك ومفهومدده وال يسددتقيم ذلددك إال بإلعمددال الفكددر فيدده، وتحميددل 
ألفا ه فوق طاقتها، وتجريدها عدن سدباقها وسدياقها، وحملهدا علدى وجده 
ال ُيْعددرف لدده نظيددر فددي لغددة العددرب، ألن اليددد والسدداق ونحوهددا مددن هددذه 

إلذا حملناهددددا علددددى األلفدددداظ أسددددماء أبعدددداء وأجددددزاء فددددي لغددددة العددددرب فدددد
الصددفات فقددد تصددرفنا فددي الددنك. ومثددل هددذا التصددرف فددي النصددوو 
يددددخل مدددن بددداب األولدددى فدددي نهدددي السدددلف عدددن تفسددديرها، ال سددديما وأنددده 

 (2)يحتاج بعد إثباتها على  اهرها إلى نفي الجارحة والبعسية.
رجمدده هللا تعددالى يؤكددد أن نصددوو الصددفات ليسددت  -ثددم إن ابددن تيميددة

                                                        

 ( من سورة المائدة. 64اآلية )  (1)

 . 115كبر  اليقينيات الكونية   (2)



 252 

 حروف المعجم ولي  فيها لغز وال أحاجي. مجهولة بمنزلة 
وال يخفى أنا إذا أثبتنا السداق مدثاًل ال علدى وجده الجارحدة وال البعسدية، 
بل على وجه الوصدفية فقدد أحلندا علدى مدا هدو كداللغر وحدروف المعجدم 
فددددددي الخفدددددداء، ويددددددزداد الغمددددددوء والخفدددددداء واإلشددددددكال إذا جمعنددددددا هددددددذه 

رجدددددل والقددددددم واألصدددددابع  النصدددددوو الدددددواردة فدددددي الندددددزول والسدددددحك وال
وأثبتناهدا صددفات ل عدز وجددل علددى الوجده الالئددق بدده، فدإلن مددن العسددير 
  (1)أن يكف القلب عن مفارقة التنزيه، حتى لو ك  اللسان عن ذلك.

وفي ما ذهب إليه ابن تيمية رحمده هللا نظدر مدن وجده آخدر، ألنده جعدل 
راسددخون تفسددير هددذه النصددوو مددن العلددم الددذي يعلمدده هللا عددز وجددل وال

في العلم قال: )االستواء معلوم، ُيعلم معناه وُيفسر وُيترجم بلغدة أخدر ، 
وهدددو مدددن التأويدددل الدددذي يعلمددده الراسدددخون فدددي العلدددم، وأمدددا كيفيدددة ذلدددك 

فمدا هدو التفسدير  (2)االستواء فهو التأويل الذي ال يعلمده إال هللا تعدالى(.
لدم يدرد عدن نده ومعلدوم أالذي يعلمه الراسخون في العلدم، دون غيدرهم   

رحمدده هللا تعددالى شدديء مددن هددذا التفسددير إال ابددن تيميددة السددلف وال عددن 
القددددول بأنهددددا صددددفات ل عددددز وجددددل  علددددى الوجدددده الالئددددق بدددده. ولدددددي  
للراسدخين مزيدة فدي ذلدك علددى غيدرهم، و ذا كدان هدذا العلدم ال يعلمدده إال 
ل عددز وجددل والراسددخون فددي العلددم فمددا وجدده إلددزام غيددرهم بدده وهددو فددوق 

 اقتهم وقدراتهم   ط

                                                        

 -، مطبعة دار الفكر العربي 271انظر )ابن تيمية( محمد أبو ةهرة   (1)
 . 191مصر ودراسات في الفرق والعقائد، عرفان عبد الحميد 

 .236-2/235. وانظر نحوه 2/69األسماء والصفات  (2)
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ددُه ِمدن عدددها  والحاصدل أن تفددويض العلدم بمددراد هللا مدن هددذه األلفداظ أوج 
 في الصفات وتفويض العلم بالكيفية إلى هللا عز وجل. 

وال وجده لإلنكدار علددى مدن رأ  أن التفددويض فدي هددذه اآليدات أسددلم، وال 
وجددده لإلنكدددار علدددى مدددن نسدددبه إلدددى السدددلف ألن الغالدددب علدددى السدددلف 

والتفدددويض بعدددد ذلدددك مسدددلك ينجيندددا ويغنيندددا عدددن التكدددذيب و . السدددكوت
التحريد  وتكلددف الخدوء فددي مدا حددذر هللا تبدار  وتعددالى مدن الخددوء 

 فيه. 
 ولننتقل إلى الموقف الثاني وهو التأويل. 

 مذهب التأويل 
ل( وأصله )آل( أي رجع. ل يؤوِّ   (1)التأويل في اللغة مصدُر الفعِل )أو 

المتكلمددين هددو حمددل اللفددظ علددى خددالف  دداهره والتأويددل فددي اصددطالح 
الددذي يغلددب علددى  ددن المددؤول أندده علددى سددبيل القطددع مددع بيددان المعنددى 

  (2).رادالم
ولتوهللادديح هددذا التعريددد  البددد أواًل مدددن بيددان المددراد بالظددداهر هنددا وهدددو: 
المعنددددى الددددذي يفهمدددده السددددامع مددددن غيددددر تأمددددل أو توقددددف علددددى قرينددددة 

 خارجية. 
أن حمل اللفظ على ما يشدير إليده  داهره ممدا يفيدد والبد من التنبيه إلى 

                                                        

ل(  انظر القاموس، (1) . ومختار الصحاح، محمد بن 3/231الفيروةآبادي )أ و 
 م. 1987 -بيروت  -. مطبعة عز الدين 33عبد القادر الراةي )أول( 

. وأنظر بس  األدلة في االقتصاد، 149انظر شرح الجوهرة، الباجوري   (2)
 . 45-16. وأساس التقدي ، الراةي 35-28الغزالي 
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التشددبيه أو التب دديض أو التجسدديم  باطددل قطعددًا، ألن أدلددة العقددل والنقددل 
 (1)تدل على استحالة ذلك كله على الباري عز وجل.

وصدددرف اللفدددظ عدددن  ددداهره مدددع التوقدددف عدددن بيدددان المدددراد يعدددد تدددأوياًل 
 إجماليًا.  

لسدددلف الدددذي نسدددبه إلددديهم جمهدددور وهدددذا التأويدددل اإلجمدددالي هدددو مدددذهب ا
والتأويدل التفصديلي: هدو صدرف اللفدظ عدن  داهره الدذي دلدت  (2)العلماء

األدلددة القاطعددة علددى نفيدده مددع حمددل اللفددظ علددى معنددى يسددوب فددي اللغددة 
 (3)ويليق باهلل عز وجل. 

 والتأويل في هذا المعنى ال يمنع منه شرع وال عقل. 
ل بدددزعمهم أن فيددده تعطدددياًل ومدددع ذلدددك اشدددتد إنكدددار الدددبعض علدددى التأويددد

لصددفات أثبتهددا الشددرع فددي نصوصدده الصددحيحة، يقددول ابددن تيميددة رحمدده 
إنمددا  -مقالددة التعطيددل فددي الصددفات  -هللا تعددالى: )وأصددل هددذه المقالددة 

هو مأخوذ عن تالمذة اليهود... فإلن أول من حفظ عنده أنده قدال: لدي  
 -حدو ذلددك ون -هللا علدى العدر  حقيقدة، وأن )اسدتو ( بمعندى اسدتولى 

وأخددددذها عندددده الجهددددم وأ هرهددددا فُنسددددبت مقالددددة  (4)هددددو الجعددددد بددددن درهددددم
                                                        

 . 153انظر المصدر السابق   (1)

 . 153انظر شرح الجوهرة، الباجوري   (2)

 .154انظر شرح الجوهرة، الباجوري  (3)
هد( من موالي بني الحكم. كان يقول بخلق  118هو الجعد بن درهم )  (4)

القرآن، وهو أول من تكلم بذلك في دمشق. وكان يقول بنفي الصفات.ألنه  ن 
زم التشبيه. انظر أن االشترا  في لفظ الصفات بين الخالق والمخلوق يستل

 . 28. وتاريخ الفرق اإلسالمية، الغرابي 1/399ميزان االعتدال 
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  (1)الجهمية إليه(.
أن هدددذا اإلنكدددار الشدددديد علدددى التأويدددل غيدددر  -وهللا أعلدددم  -ويبددددو أن 

متجدده إلددى موهللاددع النددزاع. ألن التأويددل يكددون تعطددياًل للصددفات إذا ثبددت 
وجددددددل  بشددددددكل قدددددداطع أن اآليددددددة أو الحددددددديث فيهمددددددا وصددددددف ل عددددددز،

والنصدددوو الشدددرعية التدددي تعدددر ء العلمددداء لتأويلهدددا ليسدددت قط يدددة فدددي 
داللتهدددا علدددى الوصدددف، وهدددي تحتمدددل الوصدددف وتحتمدددل غيدددره، وحمدددل 
الدنك علدى بعددض احتماالتده المقبولددة شدرعًا وفدق أصددول اللغدة العربيددة 

 (2).التي أنزل بها القرآن مسلك ال تعطيل فيه
فدي الصدفات هدو ندوع تأويدل  ويساف إلى ذلك أن عد مثل هدذه األلفداظ

وتعطيل، ألن  اهر اليدد والقددم والسداق والوجده أنهدا أبعداء وأعسداء، 
و لحاقها بالصفات مع نفي البعسية والتركيب صرف لهدذه األلفداظ عدن 

  اهرها، واستدالل بما وراء  اهر النك، وهذا نوع تأويل. 
هدذه  و ذا ألحقت هذه النصوو بالصفات تعطل االنتقداع بمدا سديقت لده

 اآليات، ألنها مسوقة لمعان ال عالقة لها بالصفات. 
لدددي   (3)فمددثاًل قدددول هللا عدددز وجدددل: )واصدددبر لحكدددم ربدددك فإلندددك بأعينندددا(

مسوقًا إلثبات صفة العين بل السدياق فدي مواسداة النبدي صدلى هللا عليده 
وسدددلم، وفيهدددا يدددأمر هللا عدددز وجدددل نبيددده صدددلى هللا عليددده وسدددلم بالصدددبر 

ويبشدددره هللا عدددز وجدددل بأنددده فدددي حفظددده ورعايتددده  علدددى أذ  المشدددركين،

                                                        

 .  2/17األسماء والصفات    (1)

 . 256انظر العقيدة اإلسالمية، عبد الرحمن حبنكة   (2)

 ( من سورة الطور.48اآلية ) (3)
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  (1)وحمايته.
فدددإلذا أردندددا حمدددل الددددنك علدددى الوصدددفية أشددددكل عليندددا فهدددم المددددراد، وال 
ينجينا قولنا: هي صدفة تليدق بجاللده مدن التكلدف والوقدوع فدي غمدوء، 
واإلحالة على المجهول، ويزداد اإلشدكال عندد مالحظدة اآليدات األخدر  

عدين( مسدافًا إلدى هللا عدز وجدل بداإلفراد فدي قولده التي ذكر فيها لفظ )ال
  (2)تعالى ولتصنع على عيني(.

والحاصددل أن داللدددة اآليدددات واألحاديدددث علدددى الصدددفات فدددي هدددذا البددداب 
داللدددة  نيدددة، وال يسدددتقيم عددددها فدددي الصدددفات إال بتأويدددل، فلمددداذا يجدددوة 
تأويددل الددنك وحملدده علددى خددالف أسدداليب العددرب لنثبددت بدده الصددفة وال 

فهددددم الدددنك وتأويلدددده علددددى مدددا يوافددددق أسددداليب اللغددددة العربيددددة وال يجدددوة 
 يعارء شرعًاوالعقاًل    

ثدددم إن التأويدددل التفصددديلي هللادددرورة البدددد منهدددا، ولدددم يسدددتغن السدددلف عدددن 
التأويل، وكذا المنكرون على التأويل ال مفر لهم من التأويدل فدي بعدض 

 النصوو الواردة في الصفات. وسأذكر أمثلة لذلك:
السددلف مددا نقلدده البخدداري فددي )خلددق أفعددال ال بدداد( عددن مددن تأويددل  -1

 (3)سددفيان الثددوري أندده قددال فددي قولدده عددز وجددل:  هددو معكددم أينمددا كنددتم  
                                                        

انظر تنوير األذهان من تفسير روح البيان، إسماعيل حقي البر وسوي   (1)
طبعة دار القلم بيروت  4/169ختصار وتحقيق محمد علي الصابوني ا

 م. 1989

. 114( من سورة طه. وانظر كبر  اليقينيات، البوطي 39اآلية ) (2)
 .88-87والصفات الخبرية، محمد عيا  

 ( من سورة الحديد.4اآلية ) (3)



 257 

  (1)قال: علمه.
واختددددار البخددددداري فدددددي صددددحيحة تأويدددددل الوجددددده بالملددددك فددددددي قولدددددده  -2

: )إال ملكددده، ويقدددال: إال مددا أريددد (2)تعدالددددى:)كل شدديء هالددك إال وجهدده(
  (3)للده(.به وجه ا

وابددن تيميددة رحمدده هللا مددع إنكدداره الشددديد علددى التأويددل يددؤول أحيانددًا دون 
أن يسددلم بددأن تصددرفه فددي الددنك تأويددل. وسددأذكر أمثلددة لتأويلدده وتأويددل 

 المنكرين على أهل التأويل:
يقددول رحمدده هللا:)إن هللا معنددا حقيقددة، وهددو فددوق العددر  حقيقددة...  -1

حسدب المددوارد فلمددا قددال:)يعلم مددا يلددغ ثدم هددذه الم يددة تختلددف أحكامهددا ب
دل  (4))وهدو معكدم أينمدا كندتم(.-إلى قولده-في األرء وما يخرج منها(

 اهر الخطاب على أن حكم هذه الم يدة ومقتسداها أنده مطلدع علديكم، 
شددهيد علدديكم ومهدديمن عددالم بكددم، وهددذا معنددى قددول السددلف: إندده معهددم 

 (5)بعلمه، وهذا  اهر الخطاب وحقيقته.
ل النبي صلى هللا عليده وسدلم لصداحبه فدي الغدار: )ال تحدزن إن ولما قا
كددان هددذا أيسدددًا حقددًا علددى  ددداهره. ودلددت الحددال علدددى أن  (6)هللا معنددا(

                                                        

 . 122هللامن مجموعة عقائد السلف   (1)

 ( من سورة القصك.88اآلية )  (2)

 . 8/505انظر فتح الباري   (3)

 ( من سورة الحديد. 4اآلية )  (4)

 . 2/81األسماء والصفات   (5)

 ( من سورة التوبة.40اآلية )  (6)
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  (1)حكم هذه الم ية اإلطالع والنصر والتأييد(.
وفددي هددذا الددنك السددابق يصددل ابددن تيميددة رحمدده هللا إلددى النتيجددة التددي 

حمددده هللا أن الوصدددول إلدددى هدددذه يصدددل إليهدددا المدددؤول، ولكدددن ال يسدددلم ر 
النتيجة يحصل بصرف اللفظ عن  اهره إلى معنى يحتملده، بدل الدنك 

 دال بحقيقته و اهره على المراد. 
أن  دددددداهر الم يددددددة وحقيقتهددددددا ال   -وهللا أعلددددددم  -والددددددذي يبدددددددو لددددددي  

يحتمالن بمجرده م يدة اإلطدالع أو النصدرة والتأييدد و نمدا يفهدم هدذا مدن 
 ابقتين. سياق اآليتين الس

وقددد صدددرح ابددن تيميدددة بددأن اإلطدددالع والعلددم والنصدددرة هددي حكدددم الم يدددة 
 ومقتساها، وهذا هو ما يسميه المؤولة تأويل الم ية. 

ولددو عوملددت جميددع هددذه النصددوو الددواردة فددي البدداب بمثددل مددا عوملددت 
 به آيات الم ية لكان النزاع بين ابن تيمية والمؤولين نزاعًا لفظيًا فق . 

مثلدة علدى تأويل ابن تيميه قولدده في اآليددة الدكريمددة:)ونحن ومن األ -2
)هدددو قدددرب ذوات المالئكدددة وقدددرب علدددم  (2)أقدددرب إليددده مدددن حبدددل الوريدددد(

  (3)هللا(.
وقدددددال: )وأمدددددا مدددددن  دددددن أن المدددددراد بدددددذلك قدددددرب ذات الدددددرب مدددددن حبدددددل 

  (4)الوريد،إذ أن ذاته أقرب فهذا في غاية السعف(.
                                                        

 . 2/81،211األسماء والصفات   (1)

 ( من سورة ق.16اآلية ) (2)

 . 2/98األسماء والصفات   (3)

طبعة المكتب  130. وانظر نحوه في شرح حديث النزول 2/349نفسه  (4)
 م.1969 -بيروت  -اإلسالمي 
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اللفدظ يددل علدى إسدناد القدرب إلدى هللا عدز  وهذا تأويل أيسًا ألن  داهر
 وجل، وتفسيره بقرب المالئكة صرف للفظ عن  اهره. 

فلدددم ال يقدددال فدددي هدددذا الصدددرف أنددده تعطيدددل لمدددا وصدددف هللا تعدددالى بددده 
 نفسه  

 ولم ال يقال: التقرب معلوم والكي  مجهول واإليمان به واجب   
غيددر الوصددف والجددواب: أن داللددة مثددل هددذه األلفدداظ علددى الوصددف أو 

 تتفاوت وهللاوحًا وخفاًء، ولهذا كثر الخالف فيها قديمًا وحديثًا. 
ومدددن تأويددددل المنكدددرين للتدددددأويل، قدددول شددددارح الطحاويدددة ابددددن أبدددي العددددز 
الحنفي رحمده هللا: )قدال هللا عدز وجدل: )وكدان هللا بكدل شديء محيطدًا(، 

حاطدة ولدي  المدراد مدن إحاطتده بخلقده أنده كالفلدك.... و نمدا المدراد إ (1)
  (2)عظمته وسعة علمه وقدرته.

دددن الشددديخ األلبددداني فدددي تعليقددده هدددذه ال بدددارة ثدددم يقدددول: )وهدددو مدددن  وُيحسِّ
  (3)التأويل الذي ينقمه الشارح مع أنه البد منه أحيانًا(.

والحاصددل أندده حتددى المنكددرين علددى التأويددل لددم يجدددوا مفددرًا مددن التأويددل 
جددويني: )وممددا يجددب فددي بعددض المددواطن، ولهددذا قددال إمددام الحددرمين ال

االعتنددداء بددده معارهللادددة الحشدددوية ب.يدددات يوافقدددون علدددى تأويلهدددا حتدددى إذا 
 سلكوا مسلك التأويل عورهللاوا بذلك السبيل فيما فيه التناةع. 

                                                        

  ( من سورة النساء. 125اآلية ) (1)

. تحقيق ناصر الدين األلباني طبعة المكتب 314شرح العقيدة الطحاوية    (2)
 هد(.  1399)-بيروت-اإلسالمي

 . 314المصدر نفسه   (3)
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فددإلن رامددوا  (1)فممدا يعار هللاددون بده قولدده تعدالى:   وهددو معكدم أينمددا كندتم  
علددى إجدراء ذلددك علدى الظدداهر حلدوا عقدددة إصدرارهم فددي حمدل االسددتواء 

العدددر  علدددى الكددددون عليددده، والتزمدددوا فسددددائح ال يبدددوء بهدددا عاقددددل، و ن 
حملوا قوله:)وهو معكم أينما كنتم( على اإلحاطة بالخفيات فقد تسدوغوا 

لمتدددأخرين وللسدددلف والخلدددف ال بدددد منددده لفثبدددت أن التأويدددل  (2)التأويدددل(.
زلددة ، و نمددا ُنسددب التأويددل إلددى المعته وعدددوه تعطددياًل وتحريفدداً الدذين أنكددرو 

واألشدددداعرة والماتريديددددة ومددددن وافقهددددم ألنهددددم توسددددعوا فيدددده، ووهللاددددعوا لدددده 
منهجددًا متكدداماًل يقددوم علددى أسدد  واهللاددحة، وعرهللاددوا كثيددرًا مددن األخبددار 

 التي يجري فيها التأويل على هذا األساس والمنهغ. 
وباسدددتقراء مواهللاددديع تدددأويالتهم يتسدددح لندددا المدددنهغ الراسدددخ الدددذي سدددلكه 

 قوم هذا المنهغ على عدة أس . األشاعرة في التأويل وي
أواًل: ال يجدددوة صدددرف اللفدددظ عدددن  ددداهره إال عندددد قيدددام الددددليل         

 (3)القاطع على أن  اهره محال ممتنع 
مثال ذلك قول النبي صلى هللا عليه وسلم: )قلب المدؤمن بدين إصدبعين 

  (4)من أصابع الرحمن(.
                                                        

 ( من سورة الحديد. 4اآلية )  (1)

-298، 92-89الخبرية محمد عيا   .  وانظر الصفات161اإلرشاد   (2)
. وقد ساق في هذه الصفحات عددًا من اآليات واألحاديث التي اتفقت 306

 األمة على صرفها عن  اهرها.

. وشرح 160. واإلرشاد، الجويني 182انظر أساس التقدي ، الراةي   (3)
 .153الجوهرة، الباجوري 

 سيأتي تخريجه موسعًا.   (4)
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فتشددنا عدن قلددوب قدال الغزالي: حملدده علدى الظدداهر غيدر ممكددن...إذ لدو 
المؤمنين لم نجد فيهدا أصدابع ف ُعِلدم  أنهدا كنايدة عدن القددرة التدي هدي سدر 
األصددابع، وكنِّددي باألصددابع عددن القدددرة ألن ذلددك أعظددم وقعددًا فددي تفهددم 

 (1)تمام االقتدار .
أمددا إذا كددان إجددراؤه علددى الظدداهر غيددر محددال فددال يجددوة تأويلدده، ولددذلك 

ولددوا مددا ورد مددن األخبددار فددي أحددوال أنكددر الغزالددي علددى المعتزلددة أهددم أ
اآلخدرة كدالميزان والصدرا  وغيرهمدا وقدال:   هدو بدعدة، إذ لدم ينقدل ذلددك 
بطريددق الروايددة، و جددراؤه علددى الظدداهر غيددر محددال فيجددب إجددراؤه علددى 

 (2)الظاهر    
ووجه جواة التأويل في النصدوو التدي يعدارء  اهرهدا الددليل القداطع 

هددين أو اكثددر، فيجددب القطددع بصددرف أن داللددة الددنك  نيددة،تحتمل وج
اللفدددظ عدددن االحتمدددال المعدددارء للددددليل القددداطع، ثدددم ُيب دددي ْن الوجددده الدددذي 

 (3)يصح حمل اللفظ عليه، ألنه يحتمله والمانع من حمله عليه 
: من العقائد الثابتة بالدليل القداطع أن هللا عدّز وجدًل لدي  فدي جهدة ثانياً 

سددددديم والالتشدددددبيه والتقدددددوم بددددده التركيدددددب والالتج أو حيدددددز ال يجدددددوة عليددددده

                                                        

 -طبعة دار المعرفة  1/102ائد، مع إحياء علوم الدين انظر قواعد العق  (1)
 بيروت. 

.وشرح 18المصدر السابق، نف  الصفحة. وانظر االقتصاد في االعتقاد   (2)
 . 208عرفان  -. ودراسات في الفرق والعقائد، د131الجوهرة، اللقاني 

. وشرح 273-272. والمواقف، اإليجي 160انظر اإلرشاد، الجويني   (3)
 . 4/50اصد، التفتاةاني المق
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، فددإلذا وردت الظددواهر الظنيددة معارهللاددة لهددذه العقائددد وجددب (1)الحددوادم 
األخدددذ بدددالنك الشدددرعي مدددا أمكدددن فتدددؤول الظدددواهر إمدددا اجمدددااًلويفوء 

 (2)تفصيلها إلى ل،و ما تفصياًل بتعيين المراد.
: يشددددتر  لصددددحة التأويددددل أن يكددددون موافقددددًا لوهللاددددع اللغددددة وعددددرف ثالثدددداً 
تعمال جاريدددددددًا علدددددددى مدددددددا يقتسددددددديه لسدددددددان العدددددددرب وتفهمددددددده فدددددددي االسددددددد

 (3)خطاباتها.
رابعددًا: التأويددل: بيددان المعنددى الددذي يظددن المددؤول أندده المددراد، ألن اللفددظ 

مثددال ذلددك تأويددل إمددام (4) قددد يحتمددل أكثددر مددن معنددى يصددح صددرفه إليدده
قدددال: )ال  (5)الحددرمين قولددده عدددّز وجدددّل: )الددرحمن علدددى العدددر  اسدددتو (

حمدل االسدتواء علدى القهدر والغلبدة، وذلدك شدائع فدي اللغدة...  يمتنع مندا
وال يبعددد حمددل االسددتواء علددى قصددد اإللددده إلددى أمددر فددي العددر ، وهدددذا 
تأويددل سددفيان الثددوري رحمدده هللا فاستشددهد بقولدده تعددالى: )ثددم اسددتو  إلددى 

                                                        

-28. واالقتصاد، الغزالي 18-6انظر بس  ذلك في التمهيد، النسفي   (1)
 . 45-15. واألساس في التقدي  35

 . 4/50. وشرح المقاصد، التفتاةاني 27انظر المواقف، اإليجي   (2)

انظر فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة،هللامن مجموعة الجواهر الغوالي   (3)
. وشرح الفقه األكبر، القاري 1990بغداد-.طبعة منير199سائل الغزالي من ر 

رسالة دكتوراه  61. والتأويل اللغوي في القرآن الكريم، حسين حامد الصالح 34
 . 1995جامعة بغداد  -

 . 128. وشرح الجوهرة، اللقاني 149انظر شرح الجوهرة، الباجوري   (4)

 ( من سورة طه5اآلية ) (5)
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وهددددذا معنددددى قددددولهم:    (2)معندددداه قصددددد إليهددددا( (1)السددددماء وهددددي دخددددان(
تب على هذا أن إبطال وجه من وجدوه تأويدل اللفدظ التأويل  ني    ويتر 

ال يدددل علددى إبطددال التأويددل بالكليددة، ألندده قددد يصددح تأويلدده علددى وجدده 
  (3)آخر.
  (4): يشتر  لصحة التأويل أن ال يخالف أصاًل ثابتًا.خامساً 

ومدددددن هدددددذا التأويدددددل المخدددددالف، تأويدددددل ابدددددن قتيبدددددة رحمددددده هللا االسدددددتواء 
فددي قولدده: )الددرحمن علددى العددر  اسددتو ( أندده باالسددتقرار،  قال:)وقددالوا 

اسدددتولى، ولدددي  يعدددرف فدددي اللغدددة اسدددتويت علدددى الددددار، أي اسدددتوليت 
  (5)عليها، وانما استو  في هذا المكان: استقر(.

وال يخفدددى أن فدددي االسدددتقرار تشدددبيهًا بدددالمخلوق، ومفارقدددة لتنزيددده البددداري 
 (6) ثابتًا.عّز وجّل ومثل هذا التأويل غير مقبول ألنه يخالف أصالً 

وبعد ذكر هذه األس  التي يقدوم عليهدا التأويدل عندد األشداعرة البدد مدن 
 التنبيه إلى أمور خمسة:
يقددددودان إلددددى غايددددة  -التفددددويض والتأويددددل  -األول: أن كددددال المددددذهبين 

واحدددددددة، ألن الثمددددددرة فيهمددددددا أن هللا عددددددّز وجددددددّل ال يشددددددبهه شدددددديء مددددددن 
                                                        

 ( من سورة فصلت.11) اآلية (1)

 . 41انظر اإلرشاد   (2)

 . 26انظر تعليق الكوثري على االختالف في الفظ   (3)

.والتأويل 191-198.وفيصل التفرقة،الغزالي1/536انظر البرهان، الجويني  (4)
 . 63اللغوي في القرآن الكريم،حسين الصالح 

 .337االختالف في اللفظ  (5)
 . 37ليه انظر تعليق الكوثري ع  (6)
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 صف بصفات الكمال.مخلوقاته، وانه منزه عن جميع النقائض، مت
أن المسددلك الددذي ارتسدداه ابددن تيميددة رحمدده  -وهللا اعلددم  -والددذي يبدددو 

هللا أقل حكمة وسالمة من مسلكي التأويل والتفويض، ألن إثبدات صدفة 
ل عددددّز وجددددّل ال يجددددوة أن يكددددون بدددددليل  نددددي يحتمددددل الوصددددفية كمددددا 

 يحتمل غيرها. 
تأويددددل الددددوارد عددددن الثدددداني: التفددددويض هددددو اعتقدددداد السددددلف والخلددددف، وال

الخلددددف هللاددددرورة فكريددددة اهللاددددطروا إليهددددا لرفددددع الوسوسددددة والشددددكو  عددددن 
 العوام، والتصدي لرد مذاهب المبتدعة، وتوهللايح العقائد اإلسالمية. 
وممدددا يسددداعد علدددى تصدددوير ذلدددك أن اإلمدددام الخطدددابي رحمددده هللا ذكدددر 
األحاديددددث التددددي ذكددددر فيهددددا القدددددم والرجددددل وغيرهددددا، وذكددددر أن مددددذهب 

هدددا التفدددويض ثدددم قدددال: ونحن أحدددر  بدددأن ال نتقددددم فيمدددا تدددأخر السدددلف في
عنه من هو أكثر علما وأقدم ةماندًا وسدنًا، ولكدن الزمدان الدذي نحدن فيده 

األحاديدث ومكدذب  قد صار أهله حدزبين: منكدر لمدا ُيدرو  مدن ندوع هدذه
بدده أصدداًل، ومسددّلم للروايددة فيهددا ذاهددب فددي تحقيددق الظدداهر مددذهبًا يكدداد 

التشددبيه، ونحدددن نرغددب عددن األمددرين معددًا، ونطلدددب  يفسددي إلددى القددول ب
لمددا يددرد مددن هددذه األحاديددث إذا صددحت مددن طريددق النقددل والسددند تددأوياًل 

 (1)ُيخر ج على معاني أصول الدين ومذاهب العلماء...(.
وفددددي هددددذا دليددددل علددددى أن التأويددددل فددددي حقهددددم هللاددددرورة اهللاددددطروا إليهددددا 

م فدإلذا احتداجوا لدرد مدذهب وق د روها بق دِرها، والتفدويض مسدلكهم واختيداره
ر جددددوا لهددددذه النصددددوو تددددأويالت  المبتدددددع أو تثبيددددت عقيدددددة السددددعفاء خ 

                                                        

 . 444-443انظر األسماء والصفات، البيهقي    (1)
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 موافقة ل دلة العقلية وقواعد اللغة العربية.
الثالدددث: تفدددويض العلدددم بدددالخبر وتأويلددده وجددده مدددن وجدددوه االحتجددداج بددده، 
ونجدد فددي عبدارات العلمدداء التصدريح بددأن التفدويض أو التأويددل رتبدة بددين 

 الخبر، و ثبات الصفات به. تكذيب
فاإلمددام الخطددابي يجعددل الدددتأويل موقفددًا وسددطًا بددين إنكددار صددحة الروايددة 

  (1)والتسليم بظاهرها 
ويقدددول إمدددام الحدددرمين:   وأمدددا األحاديدددث التدددي يتمسدددكون بهدددا ف.حددداد ال 
تفسددي إلددى العلددم، ولددو اهللاددربنا عددن جميعهددا لكددان سددائغًا، ولكنددا نددوم  

  (2)ا في الصحاح(إلى تأويل ما دون منه
 واآلحادي  المتواتربين في هذه المسألة  التفريق

فددإلذا لحقدده فددي داللتدده يلحقدده الظددن والخفدداء المتشددابه تبدين ممددا سددبق أن 
الظددن فددي نقلدده بنقددل اآلحدداد دون التددواتر فقددد تددوارد عليدده  نددان يوجددب 

المتواتر مما تشابه من نصوو الكتاب والسدنة. وقدد التفريق بينه وبينه 
 ل بعض األشاعرة ذلك موجبا للتفريق بين الموهللاعين. جع

فاإلمددام البدداقالني لددم يثبددت مددن الصددفات الخبريددة إال مددا ورد فددي الخبددر 
المتدددواتر، كالوجددده واليددددين بقولددده تعدددالى:)ويبقى وجددده ربدددك ذو الجدددالل 

  (4)وقوله:)ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي( (3)واإلكرام( 
                                                        

 . 443انظر األسماء والصفات، البيهقي   (1)

 .272وانظر نحوه المواقف  161اإلرشاد    (2)
 ( من سورة الرحمن. 27اآلية ) (3)

 ( من سورة و  75اآلية )  (4)
 ( من سورة و  75اآلية )
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فقدددد فدددّرق بدددين الصدددفات الخبريدددة الثابتدددة  -رحمددده هللا  -أمدددا الخطدددابي 
بدددالمتواتر والثابتددددة باآلحدددداد فسددددلك فدددي األولددددى مسددددلك التفددددويض، وفددددي 
الثانية مسلك التأويل، فيقدول:   واألصدل أن كدل صدفة جداء بهدا الكتداب 
أو صددحت بأخبددار التددواتر... فإلنددا نقددول بهددا ونجريهددا علددى  اهرهددا مددن 

حداد وأفسدى بندا القدول إذا غير تكيي ... وماكان مجياده مدن طريدق اآل
أجريناه على  اهره إلى التشبيه فنتأوله علدى معندى يحتملده ويدزول منده 

وتبعددده اإلمدددام البيهقدددي، ويظهدددر ذلدددك واهللادددحًا مدددن  (1)معندددى التشدددبيه( 
 عناوينه في األسماء والصفات.

فيقول: باب ما جاء في إثبدات العدين وفدي إثبدات اليددين، ويقدول فدي مدا 
آلحداد: بداب مدا ذكدر فدي األصدابع، بداب مدا جداء فدي كان ثبوتده بخبدر ا
 السحك... 

ويسير البيهقي على خطى اإلمام الخطابي في تأويل مدا ورد باآلحدادي 
 (2)وتفويض ما ثبت بالمتواتر من الصفات الخبرية.

ألن إثبددات الصددفات  -وهللا أعلددم  -وهددذا المددنهغ هددو الددذي أراه مناسددبًا 
ظدددن فددي ثبوتددده وداللتدده، وخاصدددة إذا ال ينبغددي أن يكددون بخبدددر لحقدده ال

كدان  داهره ممددا يدوهم التشددبيه والتجسديم فدال حددرج فدي تأويلدده بدل الحددرج 
فددي إثبددات صددفة ل عددز وجددل ةائدددة علددى الددذات، فمددا يؤمننددا أن يكددون 
المراد من الخبر ما يذكره أهدل التأويدل دون الوصدفية، إذ الخبدر يحتمدل 

جددوة أن يقدددع وصدددفنا ل الوصددف ويحتمدددل غيدددره، ومددع هدددذا االحتمدددال ي

                                                        

 . 258. وانظر التمهيد، الباقالني 446انظر األسماء والصفات، البيهقي   (1)

 . 268انظر البيهقي وموقفه من اإللهيات، الغامدي   (2)
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عددز وجددل بصددفة لددم يصددف بهددا نفسدده، وال وصددفه بهددا رسددوله صددلى هللا 
 عليه وسلم.

أمددددا التفددددويض فيمددددا ثبددددت بخبددددر متددددواتر فهددددو األسددددلم،وهو مددددا يعتقددددده 
 األشاعرة كما سبق وال يكون التأويل إال لسرورة.
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 ما جاء في تفسير االستواء بالجلوسالمسألة األولى:

بددد هللا بددن أحمددد بسددنده عددن خارجددة بددن مصددعب أندده أخددرج ع       
قال:)الجهميددددة كفددددار بلغددددوا نسدددداءهم أنهددددن طوالددددق وأنهددددن ال يحللددددن 
ألةواجهددن التعددودوا مرهللادداهم وال تشددهدوا جنددائزهم، ثددم تددال  طدده  مددا 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى  إال تدذكرة لمدن يخشدى  تندزياًل ممدن خلدق 

وهاااال  ( 1)لعددددر  اسددددتو  األرء والسددددموات العلددددى  الددددرحمن علددددى ا
 ( 2)(يكون االستواء إال بجلوس

فقال: )أما القدول بدأن اإلسدتواء ال  ما ال يوافق عليهوقد ذكر المحقق 
يكددون إال بجلددوس فلددي  هددذا مددن مددذهب السددلف بددل مددذهب السددلف 
بخالفدده.. ومددن هنددا نقددول إن هددذه ال بددارة أقددرب إلددى التجسدديم وتشددبيه 

دده إذ حكددم بأندده أقددرب إلددى التجسدديم فدديالحظ تددر ( 3)الخددالق بددالمخلوق(
 لمحقق في موهللاع آخر من نف  الكتاب.تناقض اوسوف نر  

                                                        

 ( من سورة طه.5-1( اآلية )1)

(. وانظر االحتجاج بهذا القول في الصواعق المرسلة البن القيم 10)1/106( السنة2)

لسلفية لحمد . والتحفة المدنية في العقيدة ا144واجتماع الجيو  له أيسًا  4/1303

 .ولم يذكر الجلوس. 82بن ناصر آل معمر

 1/106( هامو السنة 3)
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و أخرج عبد هللا بن أحمد بسنده عن عبدهللا بن خليفة عدن عمدر     
إذا جلااس تبااارع وتعااالى علااى الكرسااي ساامع رهللاددي هللا عندده قددال: )

 ( 1)كأطي  الرحل الجديد(له أطيط 
ع بحدديث إسدرائيل عدن أبدي إسدحاق عدن وقال:)حدثني أبدي أنبأندا وكيد

إذا جلاس الارب عاز عبدهللا بن خليفدة عدن عمدر رهللادي هللا عنده قدال 
وجل على الكرسي فاقشعر رجل سماه أبي عند وكياع فغضاب وكياع 

                                                        

 ( وأخرجه هبذا اللفظ البزار يف مسنده1019)2/454( و585)1/302( و584)1/300( السنة1)

 (.35)1/29الصفات( والدارقطين يف 325)1/457

حدثنا زهري حدثنا ابن أيب  )وقال احلافظ أبو يعلى املوصلي يف مسنده1/311وقال ابن كثري يف تفسريه 

بكري حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد هللا بن خليفة عن عمر رضي هللا عنه قال أتت امرأة إىل 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت ادع هللا أن يدخلين اجلنة قال فعظم الرب تبارك وتعاىل وقال إن  

الرحل اجلديد من ثقله وقد رواه احلافظ البزار يف له أطيطا كأطيط  كرسيه وسع السموات واألرض وإن

 مسنده املشهور =

( 574)1/252-=وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما والطبراني وابن أبي عاصم

من - 1/264-في كتابي السنة لهما والحافظ السياء في كتابه األحاديث المختارة  -

ي  بذا  المشهور وفي سماعه حديث أبي إسحاق السبيعي عن عبد هللا بن خليفة ول

من عمر نظر ثم منهم من يرويه عنه موقوفا ومنهم من يرويه عنه مرسال ومنهم من 

 4/89وقال الذهبي في ميزان اإلعتداليزيد في متنه ةيادة غريبة ومنهم من يحذفها( 

 )عبد هللا بن خليفة الهمذاني ال يكاد يعرف( 
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وقددددددددال أدركنددددددددا األعمددددددددو وسدددددددددفيان يحدددددددددثون بهددددددددذه األحاديدددددددددث ال 
 ( 1)ينكرونها(

 ينكارون ذلاك نعام السالف الوقال المحقق تعليقًا على هدذا األخيدر: )
ألن هللا  لدددددي  كمثلددددده شددددديء وهدددددو السدددددميع البصدددددير  أمدددددا المبتدعدددددة 
وأصددددحاب الكدددددالم الدددددذين ال يتخيلدددددون فدددددي صدددددفات هللا إال مدددددا يليدددددق 

 بالبشر ثم يهربون إلى التأويل لهذا الخاطر(
وهذا تهافت وتناقض فلم يصح عن واحد مدن السدلف تأويدل االسدتواء 

ومدا أقدرب  . وال مما يليق بدهبالجلوس، ولي  الجلوس من صفات هللا
إنكار المحقق لتفسير االستواء بالجلوس فدي صددر هدذا الكتداب. و ذا 
كددان هددذا الكتدداب مصدددرًا مددن مصددادر عقيدددة السددلف صددحيح  النسددبة 
إلى عبد هللا بن أحمد وكان مؤلفده موثقدًا فدي نقلده مشدهودًا لده بصدحة 

إنكدار مدا خرجده مدع ذلدك  اةو اسدتجااالعتقداد والعدالدة الحديثيدة فكيد  
وجلاااوس الاارب عزوجااال تحددت عنددوان )سددال عمدددا روي فددي الكرسددي 

علياه ورأياد أبااي رحماه هللا يصااحح هاذه األحاديااث أحادياث الرؤيااة 
. فهذا ندك فدي إثبدات (2)وجمعها في كتاب وحدثنا بها(ويذهب إليها 

الجلوس على العر  عن اإلمام أحمد. وال شك بموافقة ابنده لده علدى 
يددددة فكيدددد  يعقددددل أن يحكددددم المحقددددق علددددى إثبددددات مقتسددددى هددددذه الروا

                                                        

ومعارج  1/158في العلو للعلي الغفار ( وانظر االستشهاد به587)1/301( السنة1)

 1/189القبول للحكمي

 1/300( السنة 2)
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الجلددوس بأندده أقددرب إلددى التجسدديم ثددم يسددكت علددى إثباتدده عددن إمامدده 
وعدن المؤلدف الدذي شدهد لده بالسدلفية والعدالدة فدي كتابده الدذي أوجددب 

جدددل  مقددددار اإلمدددام  أن يكدددون فدددي الصددددارة مدددن مؤلفدددات المسدددلمين  
أنده أقدرب إلدى  أحمد عن النطق بما لم يخف حتى علدى هدذا المحقدق

 التجسيم.
الحاااي القياااوم يفعااال ماااا يشااااء فقدددال:)الجلدددوس وأثبدددت الددددارمي     

ويتحاارع إذا شاااء ويهاابط ويرتفااع إذا شاااء  ويقاابض ويبسااط ويقااوم 
 ( 1)(ويجلس إذا شاء

أماا تفساير ونجد ابن عثيمين رحمه هللا مترددًا فدي الجلدوس فيقدول: )
ه فهااو مشااهور عاان اسااتواء هللا تعااالى علااى العاارا باسااتقراره علياا

السلف.. وأما الجلوس والقعاود فقاد ذكاره بعضاهم ولكان فاي نفساي 
وهدذا تدردد عجيدب فمدن جدزم باالسدتقرار مالدذي يمنعده  (.2)(منه شيء

مددن القددول بددالجلوس  أمددا مددا ذكددره مددن الددورود عددن السددلف فددال ينفددع 
 أيسًا ألن حال أسانيده لي  أحسن من حال ما جاء في الجلوس.

مان بن سدحمان رحمده هللا علدى مدن نسدب إثبدات الجلدوس سليورد     
قاد جااء الخبار باذلك عان أميار إلى محمدد بدن عبدد الوهداب فيقدول: )

كمدا  المؤمنين عمر بن الخطاب الذي ضارب هللا الحاق علاى لساانه

                                                        

 1/215( نقض عثمان بن سعيد 1)

 1/196( مجموع فتاويه ورسائله 2)
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رواه اإلمدددام عبددددد هللا بددددن اإلمددددام أحمددددد فدددي كتابدددده السددددنة لدددده.. وهددددذا 
 ( 1)الحديث صححه جماعة من المحدثين(

وأخرجدددددده عبددددددد هللا تحددددددت نفدددددد  العنددددددوان السددددددابق بلفددددددظ             
آخرعن عبد هللا بن خليفة قال جاءت إمرأة إلى النبدي صدلى هللا عليده 
وسلم فقالت ادع هللا أن يدخلني الجنة قال فعظ م الدرب عزوجدل وقدال 

إنه ليقعد عليه جال وعاز فماا يفضال وسع كرسيه السموات واألرء 
( 2)و ن له أطيطدًا كدأطي  الرحدل إذا ركدب(  أصابعمنه إال قيد أربعة 

وأخرجده الددارمي عندده بلفدظ فيده ةيددادة قدال فدي آخددره: )و ن لده أطيطددًا 
وقدددال: )فهدددا  أيهدددا ( 3)(إذا ركباااه مااان يثقلاااهكدددأطي  الرحدددل الجديدددد 

المريسددي خددذها مشددهورة مددأثورة فصددرها وهللاددعها بجنددب تأويلددك الددذي 
 ( 4)خالفت فيه أمة محمد(

                                                        

 79( السياء الشارق في رد شبهات الماةق المارق 1)

 ( 593)1/305( السنة 2)

وابن خزمية يف التوحيد  11-3/9تفسريه  الطربي يف  .وأخرجه428-1/425نقض عثمان بن سعيد( 3)

( 260)2/650( 193)2/548وتربأ من االحتجاج به النقطاعه. وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة 106

 (.5)1/29والدارقطين يف لصفات

 . 1/428نقض عثمان بن سعيد( 4)

سناده  )هذا حديث ال يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وا1/20وقال ابن اجلوزي يف العلل املتناهية

مضطرب جدا وعبدهللا بن خليفه ليس من الصحابة فيكون احلديث االول مرسال وابن احلكم وعثمان ال 

يعرفان واترة يرويه ابن خليفة عن عمر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واترة يقفه على عمر واترة يوقف 
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سددنة للخددالل أن تلددك الفسددلة هددي مجلدد  النبددي صددلى وفددي كتدداب ال
 ( 1)هللا عليه وسلم الذي ُيجلسه هللا فيه معه يوم القيامة 

بعيدددددا عدددن الصددددواب والحددددق  مرعددددي بدددن يوسددددف الحنبلددديجدددنح و     
فقدددال الحنابلدددة أمدددا هدددذا الحدددديث فدددنحن لدددم نقلددده مدددن عندددد ...) :بقولددده

تدي قصدددوا فيهدا نقددل أنفسدنا فقدد رواه عامددة أئمدة الحددديث فدي كتددبهم ال
األخبددار الصددحيحة وتكلمددوا علددى توثقددة رجالدده وتصددحيح طرقدده ورواه 
مدددن األئمدددة جماعدددة أحددددهم إمامندددا أحمدددد وأبدددو بكدددر الخدددالل صددداحبه 
وابن بطدة والددارقطني فدي كتداب الصدفات الدذي جمعده وهللادب  طرقده 

وهااو حااديث ثابااد ال ساابيل إلااى دفعااه ورده إال وحفددظ عدالددة رواتدده 
، والتأويل يمكن فإلنه قد يطلق الفسدل والمدراد والمكابرة بطريق العناد

فمااا خاارج عاان  بدده الخددروج عددن حددد الوصددف واالختصدداو.. فيقددال
ولده تعدالى أن يخدك امختصاص بوصف امستواء إال هاذا المقادار 

 ( 2)ما يشاء منه بوصف اإلختصاو دون ما شاء وهللا أعلم(
 ومما استدلوا به أيسًا:     

بن سعيد بسنده عدن محمدد بدن إسدحاق يحددم عدن ما أخرجه عثمان 
يعقوب بن عتبة وجبير بدن محمدد بدن جبيدر بدن مطعدم عدن أبيده عدن 

                                                                                                               

أييت فما يفضل منه مقدار اربعة اصابع  على بن خليفة واترة أييت فما يفضل منه إال قدر اربعه اصابع واترة

 وكل هذا ختليط من الرواة فال يعول عليه( 

 .1/220( كتاب السنة للخالل 1)

 119( أقاويل الثقات  2)
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إن هللا فاو  عرشاه جدده قدال: قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم:)
فو  سمواته فاو  أرضاه مثال القباة وأشاار النباي مثال القباة و ناه 

 (1)أطي  الرحل بالراكب( ليئط به
ها المعارء نداقض لتأويلدك أن العدر  إنمدا هدو أعلدى وقال: )وهذا أي

يعندددي السدددموات فمدددا دونهدددا مدددن السدددقوف والعدددر  وأعدددالي  -الخلدددق 
 ( 2)ورسول هللا يقول إنه فوق السموات العلى( -الخالئق 

وهددذا حددديث مسددطرب اإلسددناد منكددر المددتن فددال يسدداف إلددى النبددي 
العلددددو  صددددلى هللا عليدددده وسددددلم. وهددددذا الددددذي ذكددددره الدددددارمي نددددك فددددي

الحسي أثبته بهذا الخبر الواهي، وكذلك خرجه من خرجه في السدنة. 
وجعله ابدن خزيمدة مفسدرًا وشداهدًا فدي تفسدير قدول هللا تعدالى  الدرحمن 

                                                        

 (. 575)1/252. وأخرجه ابن أيب عاصم يف السنة  518و 468( نقض عثمان بن سعيد 1)

مدلس ومثله ال حيتج به إال إذا صرح  وقال األلباين:)إسناده ضعيف ورجاله ثقات لكن ابن إسحاق

ابلتحديث وهذا ما مل يفعله يف ما وقفت عليه من الطرق إليه.( واحلق أنه ال حيتج به يف هذا املطلب حىت 

 لو صرح ابلتحديث.وابن اسحاق هو حممد بن إسحاق بن يسار صاحب املغازى.

، والطرباين يف املعجم 101توحيد ( وابن خزمية يف كتاب ال4726)4/232وأخرجه أبو داود يف السنن 

( 198)2/556وأبو الشيخ يف العظمة 3/1091( واآلجري يف الشريعة 1547)2/128الكبري

( ويف التوحيد 71)1/49( وابن مندة يف الرد على اجلهمية 38) 1/31والدارقطين يف الصفات 

 .528فه والبيهقي يف األمساء والصفات وضع 57، وابن أيب شيبة يف كتاب العرش3/188

 468( نقض عثمان بن سعيد 2)
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وأنكددر ابددن تيميددة علددى مددن رده واستشددهد لدده ( 1)علددى العددر  اسددتو  
وهاذا الحاديث قاد يطعان فياه .بشواهد من جنسه سندًا ومتندًا فقدال:)..

شاااتغلين بالحاااديث انتصاااارًا للجهمياااة و ن كاااان ال يفقاااه بعاااض الم
أو استبشداعًا لمدا فيدده مدن ذكددر  حقيقاة قااولهم وماا فيااه مان التعطياال

 ( 2)(...األطي 
 أما ابن القيم فقد نظمه في نونيته فقال:

 سبحان ذي الملكوت والسلطان     )هللا فوق العر  فوق سمائه
 (3)(راكب العجالنقد أط رحل ال*****ولعرشه منه أطيط مثل ما

 

 ومما استدلوا به أيسًا: 
مددا أخرجدده عثمددان الدددارمي بسددنده عددن عطدداء بددن يسددار قددال: )أتددى 
رجدددل ك بدددًا وهدددو فدددي نفدددر فقدددال يدددا أبدددا إسدددحاق حددددثني عدددن الجبدددار 
فأعظم القوم قولده فقدال كعدب دعدوا الرجدل فدإلن كدان جداهاًل تعلدم و ن 

 خلدق سدبع سدموات كان عالمًا اةداد علما ثم قال كعب أخبدر  أن هللا
ومددن األرء مددثلهن ثددم جعددل مددا بددين كددل سددماءين كمددا بددين السددماء 

ثام رفاع العارا فاساتوى علياه فماا الدنيا واألرء وكثفهن مثل ذلدك 

                                                        

 تحت باب   ذكر استواء خالقنا العلي األعلى . 101( ألنه أخرجه في كتابه التوحيد 1)

    16/435وانظر نحوه في مجموع الفتاو   1/570( بيان تلبي  الجهمية 2)

بن أيب العز وشرح العقيدة الطحاوية ال 50وانظر اجتماع اجليوش  1/522( شرح قصيدة ابن القيم 3)

316 ، 
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فااي السااموات سااماء إال لهااا أطاايط كااأطيط الرحاال العالفااي أول مااا 
 ( 1)(يرتحل من ثقل الجبار فوقهن

د أن أخرجددده الددددارمي فددي هدددذا الخبددر أيسدددًا فبعددثبتدددون واهللاددطرب الم
. واسددتنكر الددذهبي لفظددة مددن ألفا دده (2)فددي السددنة احددتغ بدده ابددن القدديم

فدذكر الخبدر مددن أولده إلددى أن قدال: )..كدأطي  الرحددل أول مدا يرتحددل 
 ( 3)وذكر كلمة منكرة ال تسوب لنا واإلسناد نظي ..(

أمدددا ابدددن تيميدددة رحمددده هللا فلدددم يسدددتنكر هدددذه اللفظدددة بدددل ةعدددم أن هدددذا 
م بده  الجزء من الخبر لو كان منكرًا في ديدن اإلسدالم عنددهم لدم يحددِّ

األئمددة علددى هددذا الوجدده. وةعددم أن الخبددر يحتمددل أن يكددون ممددا تلقدداه 
كعدب عددن الصدحابة. وأن هددذه الروايددة مدن روايددات أهدل الكتدداب التددي 
لددي  عندددنا مددا يكددذبها. واستشددهد لدده بتوالددف و لمددات بعسددها فدددوق 

ثدر و ن كدان هدو روايدة كعدب فيحتمدل بعض فقال رحمده هللا:)وهدذا األ
ويحتماال أن يكااون ممااا تلقاااه عاان أن يكددون مددن علددوم أهددل الكتدداب 

وروايددة أهددل الكتداب التددي لددي  عندددنا شدداهد هددو ال يدددافعها الصااحابة 
وال يصدقها وال يكذبها. فهؤالء األئمدة المدذكورون فدي إسدناده هدم مدن 

ا فيده مدن قولده مدن أجل األئمة وقد حدثوا به هم وغيرهم ولم ينكروا م
فلاااو كاااان هاااذا القاااول منكااارًا فاااي ديااان امساااالم ثقدددل الجبدددار فدددوقهن 

                                                        

 ( 234)2/611( وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة 88) 1/59( الرد على اجلهمية 1)

 .1/180وانظر معارج القبول للحكمي  163و68( اجتماع الجيو  اإلسالمية 2)

 1/121( العلو للعلي الغفار 3)
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وقدد ذكددر ذلدك القاهللادي أبددو عنادهم لام يحاادثوا باه علاى هااذا الوجاه. 
يعلددى فيمددا خرجدده مددن أحاديددث الصددفات( ثددم استشددهد لدده بخبددر خالددد 

العر .ومدا جداء فددي  بدن معددان وعبدد هللا بددن مسدعود فدي الثقدل علددى
 ( 1)السمواتتفسير تفطر 

  
 ومما استدلوا به أيسًا: 

ماأخرجدده ابددن أبددي شدديبة بسددنده عددن خصددي  عددن عكرمددة عددن ابددن 
مماان قددال:) ( 2)عبدداس فددي قولدده  تكدداد السددموات يتفطددرن مددن فددوقهن  

 ( 3)(فوقهن من الثقل
السااماء منفطاار بااه  وأخرجدده مددن طريددق آخددر عددن خصددي  بلفددظ )  

 ( 4)( قال باهلل عز وجل

                                                        

  573- 1/570( بيان تلبيس اجلهمية 1)

 ( من سورة الشور .5( اآلية )2)

هـ  قال احلافظ ىف هتذيب  137وخصيف بن عبد الرمحن اجلزرى  58تاب العرش( ك3)

: )قال ابن املديىن: كان حيىي بن سعيد يضعفه. وقال ابن حبان: تركه مجاعة من أئمتنا، 3/144التهذيب

 واحتج به آخرون(.

 (. 3653)2/480( واحلاكم يف املستدرك 236)2/614وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة 

 من طريق حيىي بن ميان عن شريك عن خصيف. 59ب العرش( كتا4)
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يعناي بسدنده عدن ابدن عبداس رهللادي هللا عنهمدا قدال:)وأخرجه الطبري 
  ( 1)(من ثقل الرحمن وعظمته تبارع وتعالى

                                                                                                               

)قال حنبل بن إسحاق 32/57هـ قال املزي يف هتذيب الكمال 189وحيىي بن ميان هو أبو زكراي الكوىف

هـ  وهو صدوق خيطىء    177عن أمحد بن حنبل ليس حبجة( أما شريك فهو شريك بن عبد هللا النخعى

 .4/336ب كثريا انظر ترمجته ىف هتذيب التهذي

( بلفظ )ممن فوقهن يعين الرب تبارك وتعاىل( يف سنده إىل 235)2/613وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة

هـ  ثقة ثبت رمبا دلس،  201خصيف أبو أسامة يرويه عن شريك وأبو أسامة هو محاد بن أسامة الكوىف 

بسند فيه جابر اجلعفى  . وأخرجه3/3وكان أبخرة حيدث من كتب غريه انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب 

هـ  ضعيف  127. وجابر بن يزيد  اجلعفى 60عن عكرمة عن ابن عباس قال: )ممتلئة به( كتاب العرش

 .2/48انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب 

قال: )حدثين حممد بن سعد قال ثين أيب قال ثين عمي قال ثين أيب عن أبيه  25/7( تفسري الطربي 1)

 عن ابن عباس(.

سعد هو بن حممد بن احلسن بن عطية العويف.. قال اخلطيب كان ليناً يف احلديث( انظر ترمجته  وحممد بن

، يرويه عن أبيه عن عمه وهو احلسني بن احلسن العويف قال الذهيب يف ميزان 6/162يف ميزان اإلعتدال

 حممد( )ضعفه حيىي بن معني وغريه..  روى عنه ابنه احلسن وابن أخيه سعد بن  2/286اإلعتدال

هـ وهو ضعيف انظر ترمجته ىف هتذيب  181يرويه عن احلسن بن عطية )والد احلسني وحممد( 

هـ وهو ضعيف انظر  111. ويرويه احلسن عن أبيه عطية بن سعد أبواحلسن العوىف 2/294التهذيب

 .158. وانظر احتجاج ابن القيم به يف اجتماع اجليوش 7/225ترمجته ىف هتذيب التهذيب 
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وهدددددذه أسددددددانيد هللاددددد يفة. والددددددذي ذهددددددب إليددددده جمهددددددور المفسددددددرين أن 
  ( 1)السمير في اآلية الكريمة يعود على يوم القيامة.

ومع ذلك احتغ بهدا ابدن القديم وغيدره، ونظمهدا ابدن القديم فدي قصديدته 
 قال:النونية ف
 سر عظيم شأنه ذو شان****وبسورة الشورى وفي مزمل)

 علمًا به فهو القريب الداني****في ذكر تفطير السماء فمن يرد
 جنبًا وضعفًا عنه في اميمان****لم يسمح المتأخرون بنقله
 امسالم هم أمراء هذا الشان****بل قاله المتقدمون فوارس
 (2)ى به القوالن(تفسيره حك     ومحمد بن جرير الطبري في

 ومما استدلوا به أيسًا:
مددا أخرجدده عثمددان بددن سددعيد بسددنده عددن ابددن مسددعود رهللاددي هللا عندده 
أندده قددال:)إن ربكددم لددي  عنددده ليددل وال نهددار، نددور السددموات مددن نددور 
وجهه، و ن مقدار كل يوم من أيامكم عنده ثنتا عشرة سداعة فتعدرء 

الم سدداعات فيطلددع عليدده أعمددالكم بدداألم  أول النهددار فينظددر فيهددا ثدد
                                                        

)قوله تعالى  السماء منفطر به  قال الحسن وقتادة 4/439ل ابن كثير في التفسير( قا1)

أي بسببه من شدته وهوله ومنهم من يعيد السمير على هللا تعالى وروي عن ابن 

عباس ومجاهد ولي  بقوي ألنه لم يجر له ذكر ههنا( وانظر التبيان في تفسير غريب 

. والدر المنثور للسيوطي 8/675بن حجروفتح الباري ال  1/433القرآن البن قتيبة

8/321 

 2/790ومعارج القبول  121.واجتماع الجيو  1/513( انظر شرح قصيدة ابن القيم2)
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فاااأول مااان يعلااام بغضااابه الاااذين فيهدددا علدددى مدددا يكدددره فيغيظددده ذلدددك 
فيسدبحه الدذين يحملدون العدر   يحملون العرا يجدونه يثقل علايهم
 ( 1)…(وسرادقات العر  والمالئكة المقربون 

                                                        

( 8886)9/179وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري  476-1/475( نقض اإلمام عثمان بن سعيد1)

سالم عن أيوب بن عبد هللا الفهري عن وهو عندمها من طريقني عن محاد ابن سلمة عن الزبري أيب عبد ال

 ابن مسعود.

أما محاد بن سلمة فالكالم يف أحادبثه يف العقائد معروف تكرر. وأبو عبد السالم ذكره االمام مسلم يف 

فقال:)أبوعبد السالم الزبري بن جواتشري عن أيوب بن عبد هللا بن مكرز روى عنه محاد بن  1/656الكىن 

)جواتشري اسم فارسي أوله جيم مضمومة وبعد األلف 1/135تعجيل املنفعة سلمة( وقال ابن حجر يف

 مثناة فوقانية مفتوحة ومعجمة مكسورة(.

)قال ابن 1/60أما أيوب بن عبد هللا بن مكرة فقد قال الذهبي في ميزان اإلعتدال 

 عدي له حديث ال يتابع عليه( 

عن خالد بن معدان من رواية ابنته ( 1026)2/455وأخرج حنو هذا اللفظ عبد هللا بن أمحد يف السنة 

 اليت تعد يف اجملاهيل وهي عبدة بنت خالد.

)أيوب بن عبد السالم شيخ كأنه كان زنديقاً يروى عن أيب بكرة عن 1/165وقال ابن حبان يف اجملروحني

بن سلمة   بن مسعود إن هللا تبارك وتعاىل إذا غضب انتفخ على العرش حىت يثقل على محلته روى عنه محاد

كان كذاابً ال حِيلُّ ذكر مثل هذا احلديث وال كتابته إال دهري يوقع الشك يف قلب املسلمني مبثل هذه 

املوضوعات نعوذ ابهلل من حالة تقربنا إىل سخطه( وقد حتامل الذهيب على ابن حبان يف إنكاره على من 

 1/460روى هذا احلديث فقال يف ميزان اإلعتدال
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فقددد تددابع ابددن تيميددة وابددن القدديم رحمهمددا هللا  ومددع هشاشددة هددذا السددند
 ( 1)به عثمان  بن  سعيد على االحتجاج

 ونقل ابن القيم تفسير االستواء بالجلوس عن ابن عباس         
 فقال:)وفي تفسير السدي عن أبي مالك وأبي صالح عدن ابدن عبداس

 ( 3)وهذا ال يصح عنه( 2)( الرحمن على العرا استوى  قال قعد

                                                                                                               

ابن على ناداً عن محاد فيتأمل هذا فإن ابن حبان صاحب تشنيع وشغب(. فال يعاب )..ال أعرف له إس

حبان غريته على عقيدة املسلمني يف رهبم وقد أتملنا كما أراد احلافظ الذهيب فوجدانه يف معجم الطرباين 

  أيضا. ونقض الدارمي

 1/23وشفاء العليل  159واجتماع اجليوش  1/572( انظر بيان تلبيس اجلهمية1)

 .1/434. وانظر بيان تلبيس اجلهمية158( اجتماع اجليوش اإلسالمية 2)

( ألن السدي هو  إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبى كريمة السد   قال الحافظ في 3)

: )وقال الجوةجانى: حدثت عن معتمر عن ليث د 1/314ترجمته فى تهذيب التهذيب 

ن، فمات أحدهما، السد  والكلبى. كذا يعنى ابن أبى سليم د قال: كان  بالكوفة كذابا

قال، و ليث أشد هللاعفًا من السد . وقال العقيلى: هللا ي ، وكان يتناول الشيخين. 

وحكى عن أحمد: إنه ليحسن الحديث إال أن هذا التفسير الذي يجىء به قد جعل له 

 إسنادًا واستكلفه( وأبو صالح هو باذام =
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فقدال:  بدامتالء العدر  وأطيطده فدي تفسدير االسدتواء واحتغ ابن القيم 
لمة عددن عطدداء بددن السددائب عددن الشددعبي عددن ابددن )قددال حمدداد بددن سدد
إن هللا مااال العااارا حتاااى أن للعااارا أطيطاااًا كاااأطيط مسدددعود قدددال 

 ( 1)(الرحل

وممددددا اسددددتدلوا بدددده حكابددددة تفسددددير االسددددتواء باالسددددتقرار عددددن ابددددن    
 عباس رهللاي هللا عنهما

قال ابدن القديم: )قدول إمدامهم )المفسدرين( ترجمدان القدرآن عبدد هللا بدن 
  عنهما عباس رهللاي هللا

ذكر البيهقي عنه في قوله تعالى الرحمن علاى العارا اساتوى قاال 
 ( 2)(استقر
ي اعتمدد عليده ابدن ذالعند البيهقي رجعت إلى مكان هذه الرواية قد و 

تكدذيب هدذه الروايدة عدن ابدن عبداس فيهذه الحكاية فوجدت فيها القيم 
                                                                                                               

لب وهوهللا ي  يرسل انظر ترجمته فى =ويقال باذان مولى أم هانىء بنت أبى طا

.وأبو مالك هو غزوان الغفار  )مشهور بكنيته( انظر ترجمته 1/417تهذيب التهذيب

 .23/246فى تهذيب التهذيب 

 .2/593، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 160( اجتماع الجيو  1)

في وال يصح ألنه من رواية حماد بن سلمة عن وعطاء بن السائب. وقد سبق ترجمته 

 أكثر من موهللاع.

. وهو يف األمساء والصفات للبيهقي 1/202.وانظر حنوه يف معارج القبول157( اجتماع اجليوش 2)

520 



 283 

هددذه قددال البيهقددي فددي سددند نبدده ابددن القدديم علددى ذلددك. ومددع ذلددك لددم ي
الرواية في نف  الصدفحة التدي نقدل فيهدا هدذا القدول عدن ابدن عبداس: 

كلهدم متدرو ي عندد  ( 3)ومحمد بدن مدروان( 2)هذا والكلبي(1))وأبو صالح
أهددل الحدددديث ال يحتجدددون، بشددديء مدددن روايددداتهم لكثدددرة المنددداكير فيهدددا 

ثدم أطدال فدي تدرجمتهم واعتدراف ( 4)و هور الكذب مدنهم فدي روايداتهم(
 ب وشهادة علماء الجرح عليهم بمثلهبعسهم بالكذ

عددددددن البغددددددوي ابددددددن القدددددديم هددددددذا القددددددول حكددددددي يوفددددددي موهللاددددددع آخددددددر 
فيقول:)قول اإلمام محي السدنة الحسدين بدن مسدعود البغدوي قددس هللا 
روحه: قال في تفسيره الدذي هدو شدجى فدي حلدوق الجهميدة والمعطلدة 

                                                        

( هو  باذام، و يقال باذان، أبو صالح، مولى أم هانىء بنت أبى طالب قال الحافظ 1)

: )وقال ابن المدينى، عن القطان، عن الثور : قال 1/417فى تهذيب التهذيب 

لبى: قال لى أبو صالح:  كل ما حدثتك كذب...وقال ابن حبان: يحدم عن ابن الك

 عباس، ولم يسمع منه(.

هد متهم بالكذب، ورمي بالرفض قال الحافظ فى  146( هو محمد بن السائب  2)

:)وقال ابن حبان: وهللاوح الكذب فيه أ هر من أن يحتاج إلى 9/180تهذيب التهذيب 

صالح التفسير، وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس،  اإلغراق فى وصفه، روىعن أبى

 ال يحل االحتجاج به( 

 .  9/437( حممد بن مروان السدى الصغري متهم ابلكذب انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب 3)

 . 521-520( األسماء والصفات 4)
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فدددي سدددورة األعدددراف فدددي قولددده تعدددالى: ثم اسدددتو  علدددى العدددر   قدددال 
 ( 1)لبي ومقاتل استقر(الك
فوجدتدده مددا يثبددت وهمدده فددي الحكايددة رجعددت إلددى تفسددير البغددوي وقددد 
قدال رحمده هللا: )ثدم اسددتو  علدى العدر  قدال الكلبدي ومقاتددل:  عنده إذ

 استقر. وقال أبو عبيدة صعد. وأولت المعتزلة االستواء باالستيالء.
لى بددال فأمددا أهددل السددنة فيقولددون االسددتواء علددى العددر  صددفة ل تعددا

كيدد ، يجدددب علدددى الرجدددل اإليمدددان بدده ويكدددل العلدددم فيددده إلدددى هللا عدددز 
 فأين هذا من ذا   ( 2)وجل..(
واالسااتواء فااي اللغااة معلااوم مفهااوم وهااو العلااو بددن القدديم: )ويقددول ا

 ( 3)(واالرتفاع على الشيء واالستقرار والتمكن فيه
 وقال:

 (4)نكران(قد قاله من غير ما     )وانظر إلى الكلبي أيسًا والذي
: )أمدددا أنددده مشدددهور عدددن السدددلف فقدددال ابدددن عثيمدددين رحمددده هللاوةعدددم 

تفسير استواء هللا تعالى على عرشه باستقراره عليده فهدو مشدهور عدن 
 ( 5)السلف نقله ابن القيم في النونية وغيره(

                                                        

 122( اجتماع اجليوش 1)

 2/164( تفسير البغوي 2)

 13/20( حاشية ابن القيم3)

 .1/440شرح قصيدة ابن القيم  ( انظر4)

 1/196( جمموع رسائله وفتاويه 5)
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 ماجاء في االستلقاء 
قدددال أبدددو بكدددر بدددن أبدددي عاصدددم فدددي كتابددده السدددنة: )قدددال أبدددو         
راهيم الحزامددي وقددرأت مددن كتابدده ثددم مزقدده وقددال لددي واعتددذر إسددحاق إبدد

إلددددي: حلفددددت أن ال أراه إال مزقتدددده فددددانقطع مددددن طددددرف الكتدددداب عددددن 
محمد بن فليح عن سدعيد بدن الحدارم عدن عبددهللا بدن مندين قدال بيندا 
أنددا جددال  فددي المسددجد إذ جدداء قتددادة بددن النعمددان فجلدد  فتحدددم ثددم 

ن منددين إلددى أبددي سددعيد الخدددري ثدداب إليدده ندداس فقددال انطلددق بنددا يددا ابدد
فددإلني قددد ُأخبددرت أندده قددد اشددتكى قددال فإلنطلقنددا حتددى دخلنددا علددى أبددي 
سعيد فوجدناه مستلقيًا رافعًا إحد  رجليه على اآلخر  فسلمنا وقعددنا 
فرفددع قتددادة يددده فقرصدده قرصددة شددديدة قددال أبددو سددعيد: أوجعتنددي. قددال 

لماا قضاى يقدول  ذلك أردت ألم تسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
هللا خلقااه اسااتلقى ثاام وضااع إحاادى رجليااه علااى اآلخاارى ثاام قااال ال 

 ( 1)، قال أبو سعيد نعم(ينبغي أن ُيفعل مثل هذا
                                                        

. 448والبيهقي يف األمساء والصفات 19/13(. وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 568)1/248( 1)

 ( من طريق املؤلف. 21321وعزاه األلباين يف ختريج السنة البن أيب عاصم إىل ابن منده يف املعرفة)

إلى الخالل في كتاب السنة وقال )..بإلسناد  1/54اجتماع الجيو   وعزاه ابن القيم في

.ومعارج 1/188صحيح على شر  البخاري( وانظر نحوه في إبطال التأويالت 

رواته ثقات  1/63وقال الذهبي في العلو  . 98ومختصر العلو ل لباني  1/149القبول

هد  168ليح بن سليمان رواه أبو بكر الخالل في كتاب السنة له. مع أن في إسناده ف

تس يفه عن  ابن معين وأبي حاتم والنسائي.ويرويه  5/442ميزان اإلعتدال نقل في 
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هدددذا الخبددر فبعدددد أن خرجدده مدددن خرجدده فدددي مثبتدددون فددي واهللاددطرب ال
فحكدددى  كتدددب السدددنة اشدددتد إنكدددار بعسدددهم علدددى مدددن تأولددده أو أنكدددره.

نكددرًا علددى مددن تأولدده: )..ثددم فسددره الدددارمي وجهددًا فددي تأويلدده ثددم قددال م
المعددارء بأسددمغ التفسددير وأبعددِده مددن الحددق وهددو مقددر أن النبددي قددد 
قاله... فيقال لهذا المعارء من يتوجه لنقيسدة هدذا الكدالم مدن شددة 
استحالته وخروجه عن جميع المعقول عندد العدرب والعجدم حتدى كأنده 

 ( 1)(...لي  من كالم اإلن 
  ( 2) على من أنكر هذا الخبرواشتد ابن القيم       

مما يشير إلى مصدره مدا أخرجده الطبدري وهو الئق باعتقاد اليهود. و 
فددي تفسدديره عددن محمددد بددن قددي  قددال جدداء رجددل إلددى كعددب فقددال يددا 

فقددال لدده الندداس لتسددكت عددن هددذا، فقددال كعددب دعددوه …كعددب أيددن ربنا
هاو علاى و فإلن يك عالمًا اةداد و ن يك جاهاًل تعل م، سألت  أيدن ربندا، 

وهللا …العاارا العظاايم متكااىء واضااع  إحاادى رجليااه علااى األخاارى 

                                                                                                               

: )ال يعرف(. ويريه 2/169فليح عن سعيد بن الحارم قال الذهبي في ميزان اإلعتدال 

سعيد عن عبد هللا بن منين عن قتادة ورواية عبد هللا بن منين عن قتادة منقطعة كما 

: )ال 2/169. قال الذهبي في ميزان اإلعتدال 448يهقي في األسماء والصفات ذكر الب

 يعرف( 

 806-2/802( نقض اإلمام عثمان بن سعيد1)

 1529-4/1527الصواعق المرسلة انظر ( 2)
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ثم قال كعب اقرأوا إن شداتم:  على العرا متكىء ثم تفطر السموات
                ( 2)((1) تكاد السموات يتفطرن من فوقهن 

وقدددال الشهرسدددتاني: )وقدددد اجتمعدددت اليهدددود عدددن آخدددرهم علدددى أن هللا 
ات واالرء اسددددتو  علددددى عرشدددده تعددددالى لمددددا فددددرب مددددن خلددددق السددددمو 

 ( 3)مستلقيًا على قفاه واهللاعًا احد  رجليه على األخر (
فدي هدذا الخبدر فقدال: )اعلدم أن هدذا الخبدر يفيدد قد أسرف أبدو يعلدي و 

ال علددى وجدده االسدتراحة بددل علددى جااواا االسااتلقاء علياه  أشدياء منهددا
وأن لااه رجلااين يضااع إحااداهما علااى األخاارى صددفة ال نعقددل معناهددا، 

صددفة ال نعقددل معناهددا إذ لددي  فدي حملدده علددى  دداهره مددا يحيددل  علدى
صددفاته ألنددا ال نصددف ذلددك بصددفات المخلددوقين بددل نطلددق ذلددك كمددا 

قدال  -أطلقنا الوجه واليدين وخلق آدم بهما واالستواء على العدر .. 
وخبددر كعددب تسددمن شددياين أحدددهما إثبددات الددرجلين صددفة والثدداني  -

لدددددددددليل علددددددددى جددددددددواة هددددددددذه مندددددددع هددددددددذه الجلسددددددددة وكراهتهددددددددا. وقدددددددام ا
ألنده لدم ينقدل عدنهم خالفده  إثبات الرجلين على ظاهره الجلسدة..وبقي

 ( 4)وال رده فوجب الرجوع إليه(
 المسألة الثانية في األصابع

                                                        

 ( من سورة الشور .5( اآلية )1)

 25/7( تفسري الطربي 2)

 219( الملل والنحل 3)

  189-1/188( إبطال التأويالت 4)
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قدال اإلمدام البخداري فدي الصدحيح: )حددثنا مسددد أنده سدمع يحيدى بدن 
سددعيد عددن سددفيان حدددثني منصددور وسددليمان عددن إبددراهيم عددن عبيدددة 

هللا أن يهوديًا جاء إلى النبي صلى هللا عليده وسدلم  فقدال يدا عن عبد 
محمدددد إن هللا يمسدددك السدددموات علدددى إصدددبع واألرهللادددين علدددى إصدددبع 
والجبددال علددى إصددبع والشددجر علددى إصددبع والخالئددق علددى إصددبع ثددم 
يقدول أنددا الملدك فسددحك رسدول هللا صددلى هللا عليده وسددلم  حتدى بدددت 

 (2)(( 1)قدره نواجذه ثم قرأ  وما قدروا هللا حق 
                                                        

 ( من سورة الزمر.67( اآلية )1)

( 4087(. وأخرجه اممام أحمد في المسند )6978)6/2697( صحيح البخاري 2)

وأخرجه  1/264( 448وعبد هللا في السنة ) 5/371( 3238والترمذي )1/429

عن أبيه عن يحيى عن سفيان عن األعمش عن منصور به  1/264( 489برقم )

عن النبي صلى هللا عليه وسلم أن هللا  هللا عبدوجعله من قول النبي فقال:)عن 

يمسك السموات على إصبع قال أبي رحمه هللا جعل يحيى يشير بأصابعه وأراني أبي 

بعه يضع إصبعا إصبعا حتى أتى على رخرها( وهو مخالف لما اكيف جعل يشير بأص

 رواه الثقات عن يحيى، واللوم فيه على عبد هللا بن أحمد إن صحد نسبة الكتاب

وقال:)وهذا الحديث رواه منصور  5/182( 1779إليه. وأخرجه البزار في مسنده )

عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد هللا. وقال األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد 

هللا. وأخطأ فيه عمرو بن طلحة فرواه عن أسباط عن منصور عن خيثمة عن 
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وقال:)خالفه 6/446( 45111علقمة عن عبد هللا( والنسائي في السنن الكبرى )

عيسى بن يونس رواه عن األعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا( ، 

 .10/164( 10334( )10335والطبراني في المعجم الكبير )

وهذا احلديث يرويه إبراهيم النخعي عن عبيدة السلماين عن عبد هللا بن مسعود. واختلف عنه يف إسناده،  

بعض الرواة لقوله "فضحك تصديقا للحرب"فأخرجه هبذه اإلضافة البخاري يف كما اختلف أيضاً يف إضافة 

والنسائي يف السنن الكربى 4/2147( 2786( ومسلم يف الصحيح )7075)6/2729الصحيح

وأبو يعلى يف مسنده  5/181( 1779والبزار يف مسنده ) 6/446( 11450و) 4/413( 7736)

 .319: /1( 7326( وابن حبان يف صحيحه )5387)9/265

 من طرق عن جرير بن عبد احلميد عن منصور بن املعتمر به. 

من طرق 4/1812( 4533والبخاري يف صحيحه ) 1/457( 4368وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند)

 .=1/457( 4369عن شيبان عن منصور به. وأخرجه اإلمام أمحد يف املسند عن إسرائيل عن منصور)

عن ابن عيينة وفضيل عن منصور وهو يف مسند 4/400( 7687ى )=وأخرجه النسائي يف السنن الكرب 

 عن سفيان عن منصور به5/181( 1778البزار )

( 6979والبخاري يف الصحيح ) 1/378( 3590وأخرجه بدون هذه اإلضافة اإلمام أمحد يف املسند )

. 4/2148( 2786و)4/2148( 2786. ومسلم يف الصحيح )6/2712( 7013و)6/2697

والنسائي يف السنن الكربى 5/183( 1780و)4/314( 1497( )1496املسند ) والبزار يف

( 7325وابن حبان يف صحيحه )9/93( 5160( وأبو يعلى يف مسنده)11452)  6/447

. وهو عند مجيعهم من طرق عن األعمش عن إبراهيم النخعي عن عبيدة عن عبد هللا بن 1/318
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قدال يحيددى بددن سدعيد وةاد فيدده فسدديل بددن عيداء عددن منصددور عددن  
إبددراهيم عددن عبيدددة عددن عبدددد هللا فسددحك رسددول هللا صددلى هللا عليددده 

 (1)وسلم  تعجبًا وتصديقًا له(
وأخددرج عبددد هللا بددن أحمددد بسددنده عددن عطدداء عددن أبددي السددحى عددن 
ى هللا ابددن عبدداس رهللاددي هللا عنهمددا قددال مددر يهددودي برسددول هللا صددل

عليدده وسددلم وهددو جددال  قددال كيدد  تقددول يددا أبددا القاسددم يددوم يجعددل هللا 
السدددماء علدددى ذه وأشدددار بالسدددبابة، واألرهللادددين علدددى ذه، والمددداء علدددى 
 هذه، والجبدال علددى ذه، وسددائر الخلددق علددى ذه وجعددل يشددير بأصددبابع

 (2)اآلية ..(فأنزل هللا عز وجل وما قدروا هللا حق قدره

                                                                                                               

من طريق أيب هاشم الرماين عن إبراهيم  164: /1( 10336)مسعود. وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 

  5/177به. وانظر علل الدارقطين 

من رواية حممد بن بشار عن حيىي عن فضيل به.وقال: هذا  5/371( 3239( وصله الرتمذي )1)

، وعثمان الدارمي يف الرد على املريسي 4/2147( 2786حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم )

 عن أمحد بن عبد هللا بن يونس عن فضيل به. ( كالمها 1/372)

أمحد يف مسنده  اإلماموأخرجه ( 1113)2/483( و494( )493)1/266( السنة 2)

( وابن أيب عاصم يف 3240)5/371( والرتمذي يف السنن 2990)1/324( و2267)1/251

(. 9468)5/67والطرباين يف املعجم األوسط 24/26( والطربي يف تفسريه 545)1/240السنة 

 . 3/1164واآلجري يف الشريعة 
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علددده مدددن قدددول النبدددي صدددلى هللا عليددده فجاة بعدددض الدددرو أغدددرب وقدددد    
. وجعلدده آخددُر مددن قددول الحبددر بعددد مددا سددأله النبددي صددلى هللا (1)وسددلم

 عليه وسلم أن يذكر شياًا من عظمة الرب.
أخددرج ابددن مندددة فددي الددرد علددى الجهميددة بسددنده عددن مسددروق أندده قددال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ليهودي ُاذكر مان عظماة الارب  قال
فقددال: السددموات علددى هددذه يعنددي الخنصددر واألرء علدددى  عااز وجاال

هذه يعني البنصر والجبال على هذه يعني الوسطى والمداء علدى هدذه 
يعنددي السددبابة وسددائر الخلددق علددى هددذه يعنددي اإلبهددام فددأنزل هللا  ومددا 

  ( 2)قدروا هللا حق قدره (

                                                                                                               

هـ صدوق اختلط..انظر ترمجته يف هتذيب  136وعطاء هو بن السائب بن مالك من صغار التابعني 

. وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح اهلمداىن موالهم، انظر ترمجته  ىف هتذيب التهذيب 7/206التهذيب 

10/132. 

 مر تخربجه . وقد1/264( انظر السنة لعبد هللا بن أحمد 1)

من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن أبي السائب وعن أبي  3/24(.وأخرجه في التوحيد 21)1/45( 2)

السحى )وهو مسلم بن صبيح( عن مسروق التابعي. وفي إسناده أيسًا حماد بن سلمة وقد كثر الكالم في 

 أحايثة في العقائد.
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وهددذا الحددديث  دداهره إثبددات الجددوارح واألعسدداء وقددد اشددتغل بصددرفه 
لكددن و ( 1)ره بعددض أهددل السددنة طلبددًا لوجدده يصددح حملدده عليددهعددن  دداه

تحمدد  آخددرون فددي إبطددال هددذا التأويددل حتددى بددالغ ابددن عثيمددين فددي 
ل الخبددر فقددال تعليقددًا علددى قددول محمددد بددن عبددد  اإلنكددار علددى مددن أو 
الوهاب:)  هذا الحديث فيه مسائل منها أن هدذه العلدوم وأمثاُلهدا باقيدة 

كأناااه يقاااول إن اليهاااود خيااار مااان أولئاااك  عندددد اليهدددود لدددم يتأولوهدددا :
المحارفين لهااا ألنهاام لاام يكااذبوها ولام يتأولوهااا وجاااء قااوم ماان هااذه 

وأن المراد بهدا القددرة فكأنده يقدول اليهدود  األمة فقالوا ليس هلل أصابع
 .( 2)خير منهم في هذا وأعرُف باهلل منهم(

ًا فددإلن قيددل: قددد أقددره النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم وهللاددحك تعجبدد      
وقددرأ اآليددة تصددديقًا ِلمددا ذكددره. كمددا قددال ابددن خزيمددة رحمدده هللا: )وقددد 
أجدددل هللا قددددر نبيددده صدددلى هللا عليدددده وسدددلم عدددن أن يوصدددف الخددددالق 

                                                        

و يساح  423سماء والصفات . والبيهقي في األ79( انظر مشكل الحديث البن فور 1)

 179الدليل للقاهللاي ابن جماعة 

وانظر نحوه في شرو  كتاب  392( انظر القول المفيد على كتاب التوحيد 2)

 228والدر النضيد  لسعيد الجندول  2/565التوحيد تحقيق التجريد لحسن العواجي 

القبول  . وانظر أيضًا معارج207والقول السديد لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 

2/783 
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الباري العظيم بحسرته بمدا لدي  مدن صدفاته فيسدمعه فيسدحك عندده 
 .(1)ويجعل  بدل وجوب التكبير والغسب هللاحكًا تبدو منه نواجذه(

هللا: )..وكددددان اليهددددود إذا ذكددددروا بددددين يديدددده وقددددال ابددددن تيميددددة رحمدددده 
أحاديث في ذلك يقرأ من القرآن ما يصدقها كما فدي الصدحيحين عدن 
عبددد هللا بددن مسددعود أن يهوديددًا قددال للنبددي إن هللا يددوم القيامددة يمسددك 

 (2)السموات على إصبع..(
فالجواب عن األول: نعم قدد أجدل هللا قددر  نبيده صدلى هللا عليده وسدلم 

صددف الخددالق بحسددرته بمددا لددي  مددن صددفاته فيسددمعه وال عددن أن يو 
ينكدر وقددد فعددل فعلدين كددل واحددد مهمدا يدددل علددى إنكداره عنددد العقددالء. 
األول هدو السدحك اسدتخفافًا مدن هددذا القدول الدذي تمجده األسددماع وال 
تخفددى ركاكتدده وتهافتدده علددى منددزه فددإلذا كانددت األرهللاددون علددى إصددبع  

يكددون الشددجر علددى إصددبع فكيدد  تكددون الجبددال علددى إصددبع غيددره ثددم 
آخر والماء على إصبع وكل ذلدك مدن األرء  هدل هدذا إال مدن شدر 
البليدددة . والثدددداني هددددو قددددراءة اآليددددة الكريمددددة وتدددددل علددددى اإلنكددددار مددددن 

 وجهين. 
األول: التصريح بأنهم لم يقددروا هللا حدق قددره بعدد هدذا الوصدف وأنده 
عدددن  تعدددالى عدددن مدددا يشدددركون. ويشدددهد لددده مدددا أخرجددده الطبدددري بسدددنده

سعيد بن جبير قال تكلمت اليهدود فدي صدفة الدرب فقدال مدا لدم يعلمدوا 
ولددم يدددروا فدددأنزل هللا علدددى نبيددده صددلى هللا عليددده وسدددلم  ومدددا قددددروا هللا 

                                                        

 76( التوحيد 1)

 7/96( درء التعارض 2)
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حق قدره  ثدم بدين للنداس عظمتده فقدال: )واألرء جميعدا قبسدته يدوم 
 ( 1)القيامددة والسددموات مطويددات بيميندده سددبحانه وتعددالى عمددا يشددركون(

 (2)م التي وصفوا هللا بها شركاً فجعل صفته
والوجددده اآلخدددر أن  ددداهر اآليدددة يخدددالف  ددداهر خبدددر اليهدددودي فدددأين 
طددددوي السددددموات بيميندددده مددددن جعلهددددا علددددى أحددددد األصددددابع   وكددددذلك 
األرء جميعهددا بمدددا فيهدددا مددن جبدددال وشدددجر ومدداء أيدددن جعُلهدددا علدددى 
 أصابع من قوله تعالى  واألرء جميعا قبسته يوم القيامة    

م أن النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم لدددم ينكدددر علدددى اليهدددودي، فدددال نسدددل
وقدوُل مدن قددال مدن الدرواة إندده هللادحك تصدديقًا فهددو  دن منده وحسددبان 
قدال الخطددابي رحمدده هللا: )واليهدود مشددبهة وفددي مدا يدعوندده منددزاًل مددن 
التدددوراة ألفددداظي تددددخل فدددي بددداب التشدددبيه ولدددي  القدددول بهدددا مدددن مدددذهب 

رواة  تصددديقًا لقدددول الحبددر   دددن وقددول مدددن قددال مدددن الدد… المسددلمين 
وقدد تكلدف أحدد الدارسدين فدي الدرد  ( 3)وحسبان واألمر فيده هللاد ي (.

علدددى الخطدددابي رحمددده هللا فقدددال: )إال أن هدددذا ال يمندددع مدددن قبدددول مدددا 
وافقددددوا فيدددده الحددددق والصددددواب وكددددان ممددددا شددددهد بدددده التنزيددددل أو أقرتدددده 

                                                        

 ( من سورة الزمر.67( اآلية )1)

والبيهقي يف األمساء والصفات  1/361وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة  24/28( تفسري الطربي 2)

 .13/163. وعزاه ابن تيمية إىل ابن أيب حامت يف تفسريه انظرجمموع الفتاوى 426

 (.355( و )2. وانظر هامو)425-424الصفات للبيهقي ( انظر األسماء و 3)
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دق فيكدون السنة.. ولي  كل ما في التوراة باطل بل فيها الحق والصد
 ( 1)إذن هذا من هللامن ذلك الحق والصدق(

وأماا ولعل الذي جرأه على هذا الكدالم قدول ابدن تيميدة رحمده هللا: ).. 
ما في التوراة من إثبات الصفات فلم ينكر النبي شايئا مان ذلاك بال 

ويصددقهم  كان علمااء اليهاود إذا ذكاروا شايئًا مان ذلاك يقارهم علياه
هللا بدن مسدعود.. وفدي التددوراة إن عليده كمدا فدي الصدحيحين عددن عبدد 

 (  2)هللا كتب التوراة بإلصبعه..(

والجددواب أنددا ال نسددلم أن هددذا الخبدددر ممددا شددهد بدده التنزيددل أو أقرتددده  
السنة ألن كالم الحبر ال يحتمل إال الجارحة والعسدو فدإلن كدان قولده 
حقًا فأثِبتوا الجارحة والعسو  فإلن رهللاي القوم بذلك تركدوا مدا تسدتروا 

تترسددددوا مددددن تفسددددير ذلددددك بالصددددفات، و ن لددددم يرهللاددددوا بددددذلك فقددددد بددده و 
صدددرفوا كدددالم الحبدددر عدددن  ددداهره و عددداملوه معاملدددة  أعلدددى النصدددوو 
بالغددة وفصدداحة وعصددمة ليثبتددوا بدده صددفة ل عددز وجددل يسددع عليهددا 
السموات وصفًة يسدع عليهدا األرهللادين وصدفة يسدع عليهدا الجبدال.. 

ة منفيدًا عندد الفدريقين وليت شدعري إذا كدان  داهر الخبدر وهدو الجارحد

                                                        

( انظر اإلمام الخطابي ومنهجه في العقيدة، أبوعبد الرحمن الحسن بن عبد الرحمن 1)

 . وهي رسالته التي نال بها الماجستير من جامعة أم القر  بمكة المكرمة. 165العلوي 

وقد بذل هناك  ابن تيمية رمحه هللا  7/96. وانظر حنوه يف درء التعارض 4/419( اجلواب الصحيح 2)

( من هذا 524وسعه يف الدفاع عن التوراة وما فيها من األخبار اليت يسميها أبخبار الصفات. وانظر ص )

 الكتاب.
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ومصروفًا عنه إلى معنى آخر فأي المعنيدين أقدرب إلدى اللغدة والعقدل 
والشرع هذا الذي ذكروه أم نحدو قدول الخطدابي: )لدو صدح الخبدر مدن 
طريدق الروايدة كدان  داهر اللفدظ مندده متدأواًل علدى ندوع مدن المجدداة أو 
 هللاددرب مددن التمثيددل فقددد جددرت بدده عددادة الكددالم بددين الندداس فددي عددرف
تخدداطبهم، فيكددون المعنددى فددي ذلددك إ هددار قدرتدده وسددهولة األمددر فددي 
جمددع السددموات وقلددة اعتياصددها عليدده بمنزلددة مددن جمددع شددياًا فددي كفدده 
فاسدتخف حملده فلدم يشددتمل بجميدع كفده عليده لكندده يقلُّده بأصدابعه فقددد 
يقدددول اإلنسدددان فدددي األمدددر الشددداق إذا أهللادددي  إلدددى الرجدددل القدددوي إنددده 

..يراد بدددده االسددددتظهار فددددي القدددددرة عليدددده ليددددأتي عليدددده بإلصددددبع واحدددددة
 (  1)واالستهانة به(

ثدم العجددب ممدن ال يرهللاددى بحمدل المتشددابه علدى محكددم التنزيده كيدد  
يحملدددده علددددى نحددددو مددددا فددددي التددددوراة مددددن القددددول بددددأن هللا كتددددب التددددوراة 

 بإلصبعه مما هو محكم في األعساء والجوارح 
ب الدذي عدد  والعجب مدن شدارح كتداب التوحيدد لمحمدد بدن عبدد الوهدا 

اتفااااا ي اليهوديااااة وامسااااالم فااااي إثبااااات مددددن فوائددددد هددددذا الحددددديث: )
وأعجدددب منددده قدددول شدددارح ( 2)(األصاااابع هلل علاااى وجاااه يلياااق بجاللاااه

سبب الضاحك هاو ساروره حياث جااء فاي القاررن ماا يصاد  آخر: )

                                                        

و تعليق الكوثري على االختالف في  426-425( انظر األسماء والصفات للبيهقي 1)

  39اللفظ 

 .34عبد العزيز القرعاوي  ( الجديد في شرح التوحيد لمحمد بن2)
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ألندده ال شددك أندده إذا جدداء مددا يصدددق  مااا وجااد هااذا الحباار فااي كتابااه
 عليددده وسدددلم سدددوف يسدددر بددده و ن كدددان القددرآن فدددإلن الرسدددول صدددلى هللا

الرسول صلى هللا عليه وسلم يعلدم علدم اليقدين أن القدرآن مدن عندد هللا 
فددال يخفدددى أن القدددرآن ( 1)( تضاااافر البيناااات مماااا يقاااوي الشااايءلكددن 

أغنددى مددا يكددون عددن الحاجددة إلددى تصددديق حبددر. وأن تسددافر البينددات 
اس بدددالقرآن تقددوي مدددا لددم يصدددل إلددى علدددم اليقددين، بدددل إيمددان آحددداد الندد

 اليزداد بهذه الرواية التي ذكرها الحبر. 
 
 

                                                        

 .363( القول المفيد على كتاب التوحيد البن عثيمين 1)
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 : في الساقثالثةالمسألة ال
أخددرج عبدددد هللا بدددن منددددة بسدددنده عددن أبدددي سدددعيد الخددددري عدددن        

ويكشااف النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم  فددي حددديث طويددل أندده قددال: )
  ( 1)(.عن ساقيه جل وعز

                                                        

من طريق عن  حيىي بن أيوب املصري ثنا حيىي بن بكري ثنا  16-15( أخرجه يف الرد على اجلهمية  1)

الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هالل عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أيب 

 وقد خالف سعيد. 

حيىي بن أيوب احملفوظ عن ابن بكري، أخرجه من طريق حيىي بن بكري به االمام البخاري يف 

( بلفظ " فيكشف عن ساقه  فيسجد له كل مؤمن" 4635)4/1871( و7001)6/2706الصحيح

ح وهذا اللفظ أيضاً خالف فيه سعيد بن هالل احملفوظ عن زيد بن أسلم.  فأخرجه اإلمام مسلم يف الصحي

( من طريق  هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ولفظه " فيكشف عن ساق " وابن أيب 183) 1/167

 .16-15( وابن مندة يف الرد على اجلهمية 635)1/285عاصم يف السنة 

( من طريق حفص بن ميسرة عن زيد. وابن مندة يف 183)1/167وأخرجه االمام مسلم يف الصحيح  

( من طريق عبد 634)1/283ذا اللفظ أيضاً ابن أيب عاصم يف السنة. وأخرجه هب16الرد على اجلهمية

 الرمحن بن اسحاق عن زيد بن أسلم.

وقال وهو حنو حديث حفص 1/170بل أخرجه اإلمام مسلم من طريق سعيد بن أيب هالل يف الصحيح

 ( 7377) 16/377بن ميسرة. وأخرجه كذلك ابن حبان يف الصحيح  

فظ شاهداً من حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما يف وأخرج االمام مسلم هلذا الل

 (.2940) 4/2258الصحيح
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البخدداري ومسددلم بدددن : )هددذا حددديث ثابددت باتفدداق  مددن مندددةوقددال ابددن 
الحجدداج. وقددد رواه آدم بددن أبددي إيدداس عددن الليددث بددن سددعد عددن خالددد 
عددن سددعيد بددن أبددي هددالل عددن ةيددد بددن أسددلم مثلدده وقددال يكشددف عددن 

 ( 1)ساقه جل وعز(
والحق أنه منكر باللفظ األول لدي  موجدودًا فدي البخداري وال فدي      

 مسلم. وأنه مخالف للمشهور باللفظ الثاني. 
بو يعلى الفراء بسنده عدن مقاتدل بدن سدليمان أنده قدال: )قدال وأخرجه أ

عبددد هللا بددن مسددعود فددي قددول هللا عددز وجددل:  يددوم يكشددف عددن سدداق 
فيسدديء مددن نددور سدداقه األرء فددذلك  عاان ساااقه اليمااينيعنددي  ( 2) 

ثددم قددال أبددو يعلددى: )فهددذا قددول ( 3)قولده:  وأشددرقت األرء بنددور ربهددا  
المقددددددمين مدددددن الصدددددحابة بعدددددد  ابدددددن مسدددددعود وناهيدددددك بعبدددددد هللا أول

 ( 4)العشرة..( 
وحددال مقاتددل بددن سددليمان ممددا ال يخفددى علددى أحددد فددال تثبددت الروايددة 
عن ابن مسدعود رهللادي هللا فدال ننخددع بتدرويغ أبدي يعلدى لهدذا الخبدر 

 بما هو صادق فيه من فسل ابن مسعود رهللاي هللا عنه.
                                                        

وأخرجه من هذا الطريق االمام البخاري يف الصحيح  16– 15( الردعلى اجلهمية 1)

4/1871(4635 ) 

 ( من سورة القلم.42( اآلية )2)

 ( من سورة الزمر.69( اآلية )3)

 1/161( إبطال التأويالت 4)
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ل فبعددد فددي إهللاددافة السدداق إلددى هللا عددز وجددالمثبتددون  وقددد تندداقض    
أن خرجه من خر جه في كتب السنة قال ابدن القديم مخاطبدًا المخدالف 
الددددذي أراد أن يلزمدددده إذا أثبددددت الظددددواهر أن يثبددددت يدددددًا واحدددددة وسدددداقًا 
واحدة ونحو ذلك مما هو مستبشع: )من أين في  داهر القدرآن أن ل 
سدداقًا ولددي  معددك إال قولدده تعددالى  يددوم يكشددف عددن سدداق  والصددحابة 

فدي تفسدير اآليدة هدل المدراد الكشدف عدن الشددة   أو المدراد متناةعون 
 بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه 

وال يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنده مدن الصدفات أم 
ال فدي غيددر هدذا الموهللاددع. ولددي  فدي  دداهر القددرآن مدا يدددل علددى أن 
جددردًا ذلددك صددفة ل ألندده سددبحانه لددم يسددف السدداق إليدده و نمددا ذكددره م

دددرًا والدددذين أثبتدددوا ذلدددك صدددفة كاليددددين واإلصدددبع لدددم  عدددن اإلهللادددافة منك 
يأخذوا ذلك مدن  داهر القدرآن و نمدا أثبتدوه بحدديث أبدي سدعيد الخددري 
المتفدددق علدددى صدددحته وهدددو حدددديث الشدددفاعة الطويدددل وفيددده )فيكشدددف 
الدرب عددن سدداقه فيخدرون لدده سددجدا( ومدن حمددل اآليددة علدى ذلددك قددال 

عدددن سددداق ويددددعون إلدددى السدددجود  مطدددابق قولددده تعدددالى  يدددوم يكشدددف 
لقوله  فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا  وتنكيدره للتعظديم والتفخديم 
كأنده قدال يكشدف عدن سداق عظيمدة جلدت عظمتهدا وتعدالى شددأنها أن 

 ( 1)يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه(
 ويجب التنبيه على ما في هذا الكالم في نقا  

                                                        

 2/482وانظر حنوه يف دقائق التفسري البن تيمية  253-1/252عق املرسلة( الصوا1)
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ة الكددرام فدي مدا ُيعدد مدن الصددفات األولدى: أنده سدلم بداختالف الصدحاب
فيقددال إذن: وهدددذا دليدددل علددى أن المسدددألة  نيدددة وأن إنكددار فريدددق لمدددا 
يعددده اآلخددر مددن الصددفات لددي  بدعددة وال مخالفددة لمددنهغ السددلف.وأنه 
إذا وسددع الصددحابة  مثددُل هددذا الخددالف مددن غيددر تبددديع وال تفسدديق فلددم 

ى أنده مددن أنكدرتم علدى مدن لدم يتدرجح عندده حمددل مثدل هدذا الخبدر علد
 أخبار الصفات  

الثانيدة: أنده سدمى هدذا التنداةع تناةعددًا فدي تفسدير اآليدة. ومدا ذكدره مددن 
التفسدددير بالكشدددف عدددن الشددددة هدددو التأويدددل اصدددطالحًا وهدددذا اعتدددراف 
بثبوت التأويل عن الصدحابة و ن سدماه بغيدر اسدمه المصدطلح عليده. 

بهددا يددد أن يجيددب عددن كددل مددا ذكددر مددن الوجددوه التددي أر  عليددهفيتعددين 
 إبطال التأويل وعده تعطياًل وتجهمًا وبدعة وتحربفًا.

ها  الثالثدة: أندا نسدلم بمددا حكداه عدن السدلف مددن تفسدير اآليدة وعددم عدددِّ
مدددن نصدددوو الصدددفات، وهدددذا اتفددداق مدددن الفدددريقين علدددى هدددذا القددددر 
ولكدددن أيددددن النقدددل عددددن صددددحابي واحدددد أندددده عددددد نصدددًا مددددن نصددددوو 

قددددال أثبددددت ل يدددددًا تليددددق أو  ،الكتدددداب أو السددددنة مددددن أخبددددار الصددددفات
بجاللدده أو قددال اليددد مددن صددفات هللا عددز وجددل فمثددل هددذا الددذي ذكددر 
أنه لم يحصل فيه نزاع إال في هذا الموهللاع الواحد لم ي دِرد مدن طريدق 
صحيح وال سقيم. وكي  فهدم أن الصدحابة تنداةعوا فدي هدذا الموهللادع 

عدده مدن فلم ي ذكر إال قواًل عن بعسهم بما سماه تفسيرًا للدنك وعددم 
الصفات، فأين النقل المقابل عدن الفريدق اآلخدر الدذي يثبدت بده الندزاع 
  ولدددم يددددذكر إال روايدددة  مددددن رو  السددداق مسددددافًا إلدددى هللا عددددز وجددددل 
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ولددي  هددذا نزاعددًا، فمددا الددذي يمنددع إذا كددان قولدده  يكشددف عددن سدداق   
يفسددر بكشددفه عددن شدددة أن يكددون قولدده  عددن سدداقه  يفسددر بكشددفه عددن 

 شدته  
: أن نسدأل عددن الفدرق بدين هددذا الخبدر وبدين كددل األخبدار التددي الرابعدة

 ُتعد من أخبار الصفات فلم احتمل الخالف هنا ولم يحتمله هنا   
الخامسة: أن نشير إلى أن التأويل هنا ثابت عن ابدن عبداس بسدندين 
نهما الحافظ ابن حجدر  وصدححه بسدند فقدال: )وأمدا السداق فجداء  حس 

لى  يددوم يكشددف عددن سدداق   قددال عددن عددن ابددن عبدداس فددي قولدده تعددا
 شدة من األمر والعرب تقول قامت الحرب على ساق إذا اشتدت.. 
وقددال الخطدددابي تهيدددب كثيدددر مدددن الشدديوخ الخدددوء فدددي معندددى السددداق 
ومعنددى قدددول ابدددن عبدداس أن هللا يكشدددف عدددن قدرتدده التدددي تظهدددر بهدددا 
الشددددة وأسدددند البيهقدددي األثدددر المدددذكور عدددن ابدددن عبددداس بسدددندين كدددل 

حسددددن، وةاد إذا خفددددي علدددديكم شدددديء مددددن القددددرآن فدددداتبعوه مددددن منهمددددا 
الشعر..وأسددند البيهقددي مددن وجدده آخددر صددحيح عددن ابددن عبدداس قددال 

 ( 1)يريد يوم القيامة(

                                                        

 135وإيضاح الدليل ال بن مجاعة 436وانظر األمساء والصفات للبيهقي 13/428( فتح الباري 1)
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 ة: ماجاء في القدمينرابعالمسألة ال
أخددرج عثمددان الدددارمي بسددنده عددن ابددن عبدداس رهللاددي هللا عنهمددا      
ه إال هللا عدددددز والعدددددر  ال يقددددددر  الكرساااااي موضاااااع القااااادمينقدددددال: )
  ( 1)وجل(.

                                                        

وأخرجه عبد هللا في السنة  433، 412، 1/399( نقض عثمان بن سعيد 1)

. 56في دالئل التوحيد  والهروي في األربعين( 1021) 2/454( و586)1/301

من طر  عن وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن 

جبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرا ال يقدره إال هللا عز وجل. 

وخالف سلم بن جنادة الثقات من أصحاب وكيع في لفظه فقال  الكرسي موضع 

ي . وسلم بن جنادة هو أبو السائب الكوف108وحيد قدميه  أخرجه ابن خزيمة في الت

تهذيب التهذيب  يها ثقة يخالف في حديثه وهذه من مخالفاته انظر ترجمته ف 254

4/129. 

وكيع بن اجلراح على روايته عن سفيان عند عبد هللا بن أمحد يف السنة ن بن مهدي واتبع عبد الرمح

(. واتبعه أيضاً عبد الرزاق الصنعاين يف 218)2/845العظمة ( وأخرجه أبو الشيخ يف 1020)2/454

 .3/251تفسريه

هـ وهو صدوق انظر ترمجته يف تقريب التهذيب  133وهذا إسناد حسن ألن فيه عمار بن معاوية الدهىن  

408. 
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بعددض المحدددثين فددي كتددب السددنة، وخر جدده الهددروي تحددت خرجدده وقددد 
وأخرجده ( 1)   وضع هللا عاز وجال قدماه علاى  الكرسايعنوان   باب 

ابدددن منددددة تحدددت عندددوان   خبدددر آخدددر يددددل علدددى مدددا تقددددم مدددن ذكدددر 
 ( 2)القدمين   
ة بسدددنده وتصدددرف الدددرواة فدددي ألفا ددده فأخرجددده عبدددد هللا فدددي السدددن     

عن ابن عباس رهللاي هللا عنه قال:)إن الكرسي الذي وسدع السدموات 
ر قددْدر  العددر  إال الددذي خلقدده، و ن لموضااع قدميااه واألرء  ومددا يقدددِّ

وهددو ( 3)السدموات فدي خلددق الدرحمن جدل وعددز مثدل قبدة فددي صدحراء( 

                                                        

  56( األربعني يف دالئل التوحيد 1)

 1/21( الرد على الجهمية2)

( إسناد صحيح رجاله كلهم 102خمتصر العلو) قال األلباين يف( 1091)2/477( 590) 1/302( 3)

هـ وهو صدوق تكلم فيه للتشيع،  204إسحاق بن منصور السلوىل ثقات.وليس كما قال ألن يف سنده 

يرويه عن إبراهيم بن يوسف بن إسحاق السبيعى عن أبيه عن .  1/251انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب

.وقد خالف احملفوظ 1/183ته ىف هتذيب التهذيب هـ وهو  صدوق يهم، انظر ترمج 198عمار الدهين

 من الرواية عن عمار الدهين.=

. وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخني 2/310=وأخرجه بنحو هذا اللفظ احلاكم يف املستدرك

ومل خيرجاه. وليس كما قال ألن فيه حممد بن معاذ يرويه عن أيب عاصم خمالفاً للمحفوظ عن أيب عاصم. 

ل روىعن أيب النعمان حممد بن الفضل وعمر بن احلسن الراسيب. ويروي عنه شيخ احلاكم أبو وهو جمهو 

 العباس حممد بن أمحد احملبويب.



 305 

رفعددددده . بدددددل مخدددددالف للمحفدددددوظ عدددددن ابدددددن عبددددداس رهللادددددي هللا عنهمدددددا
 ( 1)عليه وسلمبعسهم إلى النبي صلى هللا 

وةاد بعسهم بوصف الكرسدي فدي مدا أخرجده عبدد هللا بسدنده عدن     
الكرساااي موضاااع أبدددي موسدددى األشدددعري  رهللادددي هللا عنددده أنددده قدددال: )

 ( 1)كأطي  الرحل(  القدمين وله أطيط

                                                                                                               

عن السدي بسند فيه أسباط بن نصر وهو صدوق كثري  3/9و أخرجه بنحو هذا اللفظ الطربي يف تفسريه

 .1/212اخلطأ انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب 

ن خملد يف روايته عن أيب عاصم الضحاك بن مزاحم عن سفيان الثوري.أخرجه ابن مندة ( وهو شجاع ب1)

. قال شجاع يف حديثه أنه سأل النيب صلى هللا عليه وسلم عن قول هللا جل 1/21يف الرد على اجلهمية 

 وعز وسع كرسيه السموات واألرض قال كرسيه موضع قدمه والعرش ال يقدر قدره. 

فقال: )هذا احلديث وهم شجاع بن خملد يف رفعه فقد  1/22اجلوزي يف العلل املتناهيةوأعله احلافظ ابن 

رواه أبو مسلم الكجي وامحد بن منصور الرمادي كالمها عن أيب عاصم فلم يرفعاه ورواه عبد الرمحن بن 

مجته مهدي ووكيع كالمها عن سفيان فلم يرفعاه بل وقفاه على ابن عباس وهو الصحيح( وذكر ذلك يف تر 

 .4/312احلافظ ىف هتذيب التهذيب 

من طريق أمحد بن منصور الرمادى  1/30وأخرجه من طريق ابن أيب عاصم موقوفا الدارقطين يف الصفات

وقال:)هكذا رواه شجاع بن خملد مرفوعاً عن النيب صلى هللا عليه  1/21وابن مندة  يف الرد على اجلهمية

أيب عاصم من قول ابن عباس. وكذلك رواه أصحاب الثوري وسلم وقال إسحاق بن سيار يف حديثه عن 

 من طريق احلسن بن علي. 79عنه( وابن أيب شيبة يف كتاب العرش 
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 (:وهو واضع رجليه تبارع وتعالى على الكرسياستداللهم بد )
الصددخرة التددي تحددت وأخرجدده عبددد هللا بسددنده عددن أبددي مالددك قددال )إن 

األرء السدددابعة ومنتهدددى الخلدددق علدددى أرجائهدددا أربعدددة مدددن المالئكدددة، 
لكل ملك مدنهم أربعدة وجدوه وجده إنسدان ووجده أسدد ووجده نسدر ووجده 
ثددور فهددم قيددام عليهددا قددد أحدداطوا بدداألرء والسددموات ورؤوسددهم تحددت 

وهاااو واضاااع رجلياااه تباااارع الكرسدددي، والكرسدددي تحدددت العدددر . قدددال: 
 ( 2)(سيوتعالى على الكر 
قدددول أحددددهم: )يبدددين ابدددن عبددداس رأيدددت فدددي شدددرحه ومدددن أعجدددب مدددا 

رهللاددي هللا عندده بددأن هددذا الكرسددي الددذي وسددع السددموات واألرء هددو 
                                                                                                               

وأبو الشيخ يف  3/9وأخرجه الطربي يف تفسريه  (.1022)2/454( و588)1/302( السنة 1)

والبيهقي يف  78وابن أيب شيبة يف كتاب العرش1/21وابن مندة يف الرد على اجلهمية2/627العظمة

. من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث يرويه عن أبيه عن  حممد بن جنادة 510األمساء والصفات 

. وليس  124وصححه األلباين يف خمتصر العلو عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمري عن أيب موسى. 

. 7/421ىف هتذيب التهذيب كما قال ألن يف سنده انقطاعاً فإن عمارة مل يدرك أاب موسى انظر ترمجته 

 .6/327وفيه أيضاً عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق. انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب 

( قال: حدثين أيب ان رجل ثنا إسرائيل عن السدي عن أيب 1023) 2/455( 589)1/302( السنة 2)

هـ وهو صدوق  127كرمية مالك ففي إسناده جمهول، وفيه السدي وهو إمساعيل بن عبد الرمحن بن أىب  

 .1/314يهم انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب 

هو غزوان الغفارى مشهور بكنيته وهو ثقة من التابعني. انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب وأبو مالك 

23/246. 
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 أي أن هللا يضع قدمياه علياه ويساتوي علاى عرشاهموهللاع القددمين 
فدإلن السدلف يقولددون عدن هدذا الكرسددي بأنده بدين يدددي العدر  كالمرقدداة 

ن القدددمين صدددفة مدددن صدددفاته ال علدددى فهدددل يقدددال بعدددد هدددذا إ ( 1)إليدده(
 سبيل الجارحة والعسو  وهل ي ْقبل مثل هذا الكالم ترقيعًا بالبلكفة  

أما أهل السنة فقد فهموا من خبدر ابدن عبداس بروايتده األولدى أنده     
تفسددير لغددوي للفددظ الكرسددي ال عالقددة لدده بأخبددار الصددفات البتددة ولدددم 

ال ابددن عطيددة: )يريددد هددو قدد يخلطددوا فيدده مددا خلطدده الددرواة فددي ألفا دده.
مددن عددر  الددرحمن كموهللاددع القدددمين مددن أسددرة الملددو  فهددو مخلددوق 
عظدددديم بددددين يدددددي العدددددر  نسددددبته إليدددده كنسدددددبة الكرسددددي إلددددى سدددددرير 

 (2)الملك(
وقال السيوطي: )ويوهللاحه مدا أخرجده ابدن جريدر عدن السدحا  فدي  

اآليدددة قدددال  كرسددديه الدددذي يوهللادددع تحدددت العدددر  الدددذي تجعدددل الملدددو  
 ( 3)م(عليه أقدامه

                                                        

 2/304( إثبات علو هللا ألسامة القصاو 1)

وتعليق الكوثري على  447ي ر األمساء والصفات للبيهق. وانظ3/278( انظر تفسري القرطيب2)

. وقارن ذلك مبوقف حسن السقاف العنيف إذ كتب خبط عريض يف 35االختالف يف اللفظ البن قتيبة 

: )كفر إسرائيلي وهو صحيح اإلسناد عن ابن عباس موقوفاً وهو مما نقله عن 261هامش العلو للذهيب 

 االسرائيليات وخالفه يف رواية أخرى صحيحة اإلسناد( 

 3/10. وانظر تفسري الطربي 2/17لدر املنثور ( ا3)
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وهددذا هددو الددذي يتعددين المصددير إليدده ألن إهللاددافة القدددمين فددي الخبددر 
تقتسي التجسيم، ولن ينجي من ذلك عدُّ القدمين مدن الصدفات، ألن 

 الصفات ال يكون لها موهللاع توهللاع فيه. 
 ومما استدلوا به أيسًا خبر عن وهب بن منبه:

أخدددرج عبدددد هللا بدددن أحمدددد بسدددنده عدددن وهدددب بدددن منبددده )أنددده ذكدددر مدددن 
 عظمة هللا عز وجل فقال إن
و ن قدميااه و ن الهيكدل لفددي الكرسدي،  (1)السدموات السدبع لفددي الهيكدل

لعلااى الكرسااي، وهااو يحماال الكرسااي، وقااد عاااد الكرسااي كالنعاال فااي 
 ( 2)(قدميه

 
 ة: ماجاء في الصدر والذراعينخامسالمسألة ال

                                                        

عن وهب أنه سال ما الهيكل فقال شيء 2/478أخرج عبد هللا بن أحمد في السنة ( 1)

 من أطراف السماء محدق باألرهللاين والبحار كأطناب الفسطا ( 

وأبو الشيخ في 1/33وأخرجه الطبري في تاريخه ( 1093( )1092)2/477السنة ( 2)

(.  وعزاه ابن تيمية في بيان تلبي  9172)4/1399( و570)3/1052العظمة 

إلى الخالل في كتابه السنة. وهو عند جميعهم بإلسناد حسن عن وهب  2/213الجهمية

ألن فيه  إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه الصنعانى وهو صدوق انظر 

د بن .  ويرويه إسماعيل عن عمه عبد الصم1/316ترجمته فى تهذيب التهذيب 

 .6/328هد وهو صدوق أيسًا.انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب  183معقل 
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أخدددرج عبدددد هللا بدددن أحمدددد بسدددنده عدددن عبدددد هللا بدددن عمدددرو رهللادددي هللا 
 ( 1)(خلقد المالئكة من نور الذراعين والصدرا أنه قال:)عنهم

وأخرجه بلفدظ آخدر عنده أنده قدال:)لي  شديء أكثدر مدن المالئكدة، إن 
وأشار ساريج بان ياونس  هللا عز وجل خلق المالئكة من نور فدذكره.

فيقدول كدن ألدف ألدف  بيده إلى صدره قال وأشار أبو خالد إلى صدره
 ( 2)ألفين فيكونون(

هللاديعف السدند منكدر المدتن ألنده يخدالف مدا أخرجده اإلمدام وهذا خبدر 
مسددلم فددي الصددحيح بسددنده عدددن عائشددة رهللاددي هللا عنهددا أنهددا قالدددت: 
قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم:)خلقت المالئكدة مدن ندور وخلدق 

 ( 3)الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم(
ي أبددو يعلددى ومددع نكارتدده أخرجدده مددن خرجدده فددي السددنة. وةعددم القاهللادد

علددى عادتدده أندده علددى  دداهره فأثبددت بدده الصدددر والددذراعين ثددم أجدداب 
                                                        

(. وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو الشيخ يف العظمة 1084)2/475( و1195)2/510( السنة 1)

 .433(. والبيهقي يف األمساء والصفات 315)2/733

(، وابن 316) 2/734 (. وأخرجه بنحو هذا اللفظ أبو الشيخ يف العظمة1194) 2/510( السنة 2)

( وأبو الشيخ 2475)6/440(. وأخرجه البزار يف مسنده 34( )33)1/49مندة يف الرد على اجلهمية 

من طريقني عن هشام به بلفظ غري منكر "خلق هللا عز وجل املالئكة من نور". وهو  2/727يف العظمة 

وهشام بن عروة من املدلسني وقد  عند مجيهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو.

 .11/51وهتذيب التهذيب  26عنعنه انظر ترمجته ىف طبقات املدلسني البن حجر

 (.2996)4/2294( صحيح مسلم 3)
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عن االعتراء بأن الخبر موقوف على عبد هللا بدن عمدرو وأنده كدان 
يحدم عن أهل الكتاب فقال:)إثبات الصفات ال يؤخذ إال توقيفدًا ألنده 
ال مجدال للعقدل والقيداس فيده فددإلذا روي فيده عدن بعدض الصدحابة فيدده 

الثاني: أن شدرعنا وشدْرع  غيرندا سدواء فدي …أنهم قالوه توقيفاً قول ُعلم 
   (1)الصفات ألن صفاته ال تختلف باختالف الشرائع(

وقددال ابدددن الجدددوةي: )وقددد أثبدددت بددده القاهللاددي ذراعدددين وصددددرًا ل عدددز 
وجددل وهددذا قبدديح ألندده حددديث لددي  بمرفددوع وال يصددح، وهددل يجددوة أن 

 ( 2)ما ادعته النصار (ُيخلق  مخلوق من ذات القديم هذا أقبح م

واشددددتد عثمددددان بددددن سددددعيد علددددى مددددن أول هددددذا الخبددددر فقددددال:)وادعى 
المعارء أن من األحاديث التي ترو  عن رسول هللا أحاديدث منكدرة 

ثم أقبدددل عليهددا بعددد مددا أقددر أنهدددا …مستشددنعة جدددًا ال يجددوة إخراجهددا
منكدددراتي مستشددددنعة يفسدددرها ويطلددددب لهدددا مخددددارج  يددددعو إلددددى صددددواب 

ي دعدددواه. ويحدددك أيهدددا المعدددارء ومدددا يددددعو  إلدددى تفسدددير التأويدددل فددد
أحاديث ةعمت أنهدا مستشدنعة ال أصدل لهدا عندد  وال يجدوة التحددم 
بها، فلو دفعتها بعللهدا وشدنعها عندك كدان أولدى بدك مدن أن تسدتنكرها 
وتكدددذب بهدددا ثدددم تفسدددرها ثانيدددة كالمثبدددت لهدددا علدددى وجدددوه ومعدددان مدددن 

لهددددا أحددددد مددددن العددددالمين، المحدددال والسددددالل الددددذي لددددم يسددددبقك إلدددى مث
فادعيدددت أن مدددن تلدددك المنكدددرات مدددا رو  أبدددو أسدددامة عدددن هشدددام بدددن 

                                                        

 .1/222( إبطال التأويالت 1)

 56( دفع شبه التشبيه 2)
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عددروة عددن أبيدده عددن عبددد هللا بددن عمددرو قددال خلددق هللا المالئكددة مددن 
وقااااال بعضااااهم ماااان شااااعر الااااذراعين  نددددور الددددذراعين والصدددددر قلددددت

 ( 1).(والصدر
ومدددا أخدددذه عثمدددان بدددن سدددعيد علدددى مدددن اشدددتغل بتاويدددل مثدددل هدددذه    
ار صددحيح فالواجددب أن نطددرح مثددل هددذه المنكددرات ولكددن ُيعتددذر األخبد

ألهددل التأويددل أنهددم قصدددوا بددذلك ِذكددر وجدده  يصددح حمددل الخبددر عليدده 
تجنبًا لطرحده بالكليدة. ومدع ذلدك فداألولى تدر  االشدتغال بدذلك كدي ال 
ُيتخدددذ مثدددل هدددذا التكلدددف فدددي التأويدددل حجدددة للمنددداةع الدددذي يحددداول أن 

اهدًا علددددى هللاددددعف مددددذهب التأويددددل يجعددددل مددددن مثددددل هددددذا التأويددددل شدددد
 ( 2)بالجملة.

 

                                                        

 650-2/647( نقض اإلمام عثمان بن سعيد  1)

واألسماء والصفات  42ث البن فور  ( انظر تأويل هذا الخبر في مشكل الحدي2)

 .163. وأقاويل الثقات للمقدسي433للبيهقي 
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 ة: كونه تعالى في األرضادسالمسألة الس
أخدددرج عبدددد هللا بدددن أحمدددد بسدددنده عدددن لقدددي  بدددن عدددامر حدددديثًا        

طوياًل في البعث والموقف، وفيده أن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم 
ْمددر إلهددك )…قددام فددي الندداس خطيبددًا فقددال:  مددا ثددم تبعددث الصدديحة فل ع 

تدددُع علددى  هرهددا مددن شدديء إال مددات والمالئكددة الددذين مددع ربددك عددز 
فأرسدل ربدك  فأصبح ربك يطوف في األرض وخلد عليه الابالدوجدل 

عز وجل السماء.. قلت يا رسول هللا فما يعمل بندا ربندا جدل وعدز إذا 
لقيناه    قال تعرهللاون عليه بادية لده صدفحاتكم ال تخفدى عليده مدنكم 

فينسدح ِقدب لكم بهدا  وجال بياده مرفاة مان المااءفيأخذ ربك عز خافيدة 
 ( 1)فلعمر إلهك ما يخطىء وجه أحدكم منها قطرة..( 

                                                        

أبو أخرجه من زايدات عبد هللا بن أمحد و  4/13( وهو يف مسند أمحد 11120)2/485السنة ( 1)

( مقتصرا فيه على موضع الشاهد وهو 3266)3/226داود خمتصرا ىف آخر ابب لغو اليمني من سننه 

(. وابن خزمية يف التوحيد 636)1/286وأخرجه مطوال ابن أيب عاصم يف السنة".قوله: "لعمر إهلك

( والدارقطين يف 477)19/211مع مغايرة يف بعض األلفاظ. والطرباين يف املعجم الكبري 186-190

مقتصراً فيه على موضع الشاهد يف الرؤية.واحلاكم يف املستدرك  1/153الكتاب املنسوب إليه "رؤية هللا"  

4/056 . 

وسنده ضعيف جداً، يرويه إبراهيم بن محزة الزبريي، وهو صدوق، انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب 

 عن 1/117

. يرويه عن عبد 6/276عبد الرمحن بن املغرية احلزامي، وهو صدوق أيضاً انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب 

. 5/335ته يف التاريخ الكبري للبخاري الرمحن بن عياش األنصارى: وال يعرف إال هبذا احلديث، انظر ترمج
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هااذا حااديث كبياار جلياال تنااادي جاللتاااه وقددال ابددن القدديم رحمدده هللا:)
ال يعدرف إال  وفخامته وعظمته على أنه قد خرج مان مشاكاة النباوة

رواه عنده من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الدرحمن المددني 
إبدراهيم بدن حمدزة الزبيددري وهمدا مدن كبدار علمدداء المديندة ثقتدان محددتغ 
بهما في الصحيح احدتغ بهمدا إمدام أهدل الحدديث محمدد بدن إسدماعيل 

ورواه أئمة أهل السنة فاي كتابهم وتلقاوه باالقبول وقاابلوه البخاري. 
 ولدم يطعدن أحدد مدنهم فيده وال فدي أحدد مدن رواتده. بالتسليم واالنقياد

رواه اإلمدام ابدن اإلمددام أبدو عبدد الدرحمن عبددد هللا بدن أحمدد بددن  فممدن
حنبدل فدي مسدند أبيدده وفدي كتداب السدنة... ومددنهم الحدافظ الجليدل أبددو 
بكددددر أحمدددددد بددددن عمدددددرو بددددن أبدددددي عاصددددم النبيدددددل فددددي كتددددداب السدددددنة 

 ..وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. .له
نعاني وقددددال ابددددن مندددددة رو  هددددذا الحددددديث محمددددد بددددن إسددددحاق الصدددد

وعبدهللا بن أحمد بدن حنبدل وغيرهمدا وقدد رواه بدالعراق مجمدِع العلمداء 
وأهل الدين جماعةي من األئمة منهم أبو ةرعدة الدراةي وأبدو حداتم وأبدو 

                                                                                                               

: )عداده يف 3/45. يرويه عن دهلم بن األسود قال الذهيب يف ميزان اإلعتدال 348وتقريب التهذيب 

التابعني ال يُعرف، مسع أابه( يرويه عن أبيه األسود بن عبد هللا بن حاجب وهو مثله ال يعرف إال هبذا 

: )روى له أبو داود حديثاً واحداً وهو حديث أىب رزين 1/341 احلديث. قال احلافظ ىف هتذيب التهذيب

العقيلى الذي يقول فيه: " لعمر إهلك "( يرويه عن عاصم بن لقيط بن عامر وهو ال يعرف أيضاً ذكره 

حبديثه وقال: )ورواه أبو القاسم الطرباين مطواًل وهو حديث غريب   5/50احلافظ يف هتذيب التهذيب 

  جداً(.
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عبدد هللا محمدد بددن إسدماعيل ولدم ينكددره أحدد ولدم يددتكلم فدي إسدناده بددل 
و وال ينكاار هاذا الحااديث إال جاحااد أرووه علدى سدبيل القبددول والتسدليم 
 هذا كالم أبي عبد هللا بن مندة.  جاهل أو مخالف للكتاب والسنة

بحانده وتعدالى التدي فيظل يضحك هو مان صافات أفعالاه س..وقولده 
ال يشدددبهه فيهدددا شددديء مدددن مخلوقاتددده كصدددفات ذاتددده، وقدددد وردت هدددذه 
الصددددفة فددددي أحاديددددث كثيددددرة ال سددددبيل إلددددى ردهددددا كمددددا ال سددددبيل إلددددى 

بح ربااك يطااوف فااي األرض   هااو فأصااوكددذلك    تشددبيهها وتحريفهددا.
وقوله   فيأخذ ربك بيدده غرفدة مدن المداء فينسدح ...من صفات فعله 
فيااه إثبااات صاافة اليااد لااه ساابحانه بقولااه و ثبااات الفعاال  بهدا قددبلكم  

 ( 1)(الذي هو النضح

                                                        

ومعارج القبول  2/471وانظر شرح قصيدة ابن القيم ألمحد بن إبراهيم  682-3/677ملعاد ( زاد ا1)

 2/766للحكمي 
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 ما جاء في النزول كل ليلة

وردت أحاديددددث كثيددددرة فددددي إهللاددددافة النددددزول إلددددى هللا عددددز وجددددل       
ذه األحاديددث فددي أسددانيدها ومتونهددا صددحة وهللاددعفًا وقبددواًل وتفاوتددت هدد
اجتهدددوا فددي جمددع هددذه األحاديددث كمددا بعددض المثبتددين ونكددارًة. لكددن 

يجمدددع حاطدددب ليدددل يسدددتكثرون بدددذلك مدددن الروايدددات واألسدددانيد ليثبتدددوا 
تواتر  هدذه األحاديدث تدواترًا معنويدًا فيقطعدوا الطريدق علدى مدن رد  هدذه 

ديددُث آحدداد  ال يحصددل القطددع بهددا. مددن ذلددك األحاديدث بحجددة أنهددا أحا
قول ابن خزيمة: )باب ذكدر أخبدار ثابتدة السدند صدحيحة القدوام رواهدا 
علمدداء الحجدداة والعددراق عدددن النبددي صددلى هللا عليددده وسددلم فددي ندددزول 
الددرب جددل وعددال إلددى سددماء الدددنيا كددل ليلددة نشددهد شددهادة مقددر بلسددانه 

 ( 1)ر نزول الرب(مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه األخبار من ذك
ومددن ذلددك قدددول ابددن منددددة فددي صددددر سددياقة أحاديدددث النددزول: )ذكدددر 

 ( 2)اآلي المتلوة والسنة المأثورة بالسند الصحيحة في النزول(
لكن هذا الجمع أهللار كثيرًا بداللة األحاديدث الصدحيحة وفدتح أبدواب  

الخدددوء فدددي صدددفات هللا   عدددز وجدددل، فندددذكر بعدددض مدددا صدددح مدددن 
ل ونبين وجه تفسيره، ثدم نعدرء لدبعض الواهيدات األحاديث في النزو 

 المنكرات من األخبار التي ال تكاد تحتمل إال التشبيه.

                                                        

 125( التوحيد 1)

 1/91وانظر حنوه يف العلو للعلي الغفار للذهيب 3/282( التوحيد 2)



 316 

أخددرج اإلمدددام البخدداري رحمددده هللا بسددنده عدددن أبددي هريدددرة رهللادددي هللا   
ربندا تبدار  يتنازل عنه أن رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أنده قدال: )

قدى ثلدث الليدل  اآلخدر يقدول وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يب
من يددعوني فأسدتجيب لده مدن يسدألني فأعطيده مدن يسدتغفرني فدأغفر 

 ( 1)له(
وأخددرج اإلمددام مسددلم بسددنده عددن أبددي هريددرة عددن رسددول هللا صددلى هللا 
عليدده وسددلم قددال )ينددزل هللا إلددى السددماء الدددنيا كددل ليلددة حددين يمسددي 

الدددذي يددددعوني ثلدددث الليدددل األول فيقدددول أندددا الملدددك أندددا الملدددك مدددن ذا 
فأسدددتجيب لددده مدددن ذا الدددذي يسدددألني فأعطيددده مدددن ذا الدددذي يسدددتغفرني 

 ( 2)فأغفر له فال يزال كذلك حتى يسيء الفجر(
وأخرج النسائي بسنده عن أبي هريرة وأبي سدعيد رهللادي هللا عنهمدا    

أنهمددا قدداال: )قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم: إن هللا عددز وجددل 
ينددادي يقددول  ثاام يااأمر مناديااال األول يمهددل حتددى يمسددي شددطر الليدد

هددل مددن داع يسددتجاب لدده هددل مددن مسددتغفر يغفددر لدده هددل مددن سددائل 
 ( 3)يعطى(

                                                        

 ( 7056)6/2723( و5962)5/2330( صحيح البخاري1)

 ( 758)1/521( صحيح مسلم2)

(. وقد نبه حسن السقاف إلى رفع الخالف في 10316)6/124( السنن الكبر  3)

تصحيحه فقد اتفق على صحة سنده غير أن حفك بن ميام تغير حفظه قلياًل بأخرة 

فنبه السقاف إلى أن رواية حفك بن ميام في هذا الحديث عن األعمو، وكانت 
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وأخددرج اإلمددام أحمددد بسددنده )عددن عثمددان بددن أبددي العدداو عددن النبددي 
هدل مدن  ينادي كل ليلة ساعة فيها منادصلى هللا عليه وسلم قال:  

ر فدددأغفر داع فأسدددتجيب لددده هدددل مدددن سدددائل فأعطيددده هدددل مدددن مسدددتغف
 ( 1)له(

ونحن إذا تأملنا هذه األحاديدث الصدحيحة التدي تتحددم عدن موهللادوع 
واحد لم نجد مدا يددفع هدذا الفهدم السدليم لهدذه األحاديدث، فمدن التعبيدر 
عن هذا الفهم ما ذكره ابن حجر فقال: )وقدال ابدن العربدي ُحكدي عدن 
ُلهددا المبتدعددة ردُّ هددذه األحاديددث، وعددن السددلف امراُرهددا وعددن قددوم تأوي

                                                                                                               

بن الجوةي روايته عنه من كتاب عنده فال يتأثر بتغير حفظه انظر دفع شبه التشبيه ال

 بتحقيق حسن السقاف. 193

. من طرق عن  محاد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن احلسن عن 218-4/217( مسند أمحد 1)

 (.2320)6/308عثمان بن أيب العاص. وأخرجه البزار يف مسنده 

وأخرج الطبراني له شاهدا من حديث عبد الرحمن بن سالم الجمحي.وهو صدوق انظر 

هد  174. يرويه عن داود بن عبد الرحمن العطار6/193ذيب التهذيب ترجمته فى ته

. يرويه عن  3/192وهو ثقة  رو  له الجماعة انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب  

هشام بن حسان األةد  وهو ثقة، من أثبت الناس فى ابن سيرين انظر ترجمته فى 

عالم انظر ترجمته . يرويه عن محمد بن سيرين وهو أحد األ11/36تهذيب التهذيب 

 .9/216فى تهذيب التهذيب 

 ( 8391)9/59( واملعجم الكبري2769)3/154وهو يف املعجم األوسط
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وبه أقول.. فأمدا قولده )يندزل( فهدو راجدع إلدى أفعالده ال إلدى ذاتده، بدل 
ل كده الددذي يندزل بدأمره ونهيدده والندزول كمددا يكدون فددي  ذلدك عبداره عددن م 
األجسددام يكددون فددي المعدداني، فددإلن حملتدده فددي الحددديث علددى الحسددي 
فتلددك صددفة الملددك المبعددوم بددذلك، و ن حملتدده علددى المعنددو  بمعنددى 

م فعددل فيسددمى ذلددك نددزواًل عددن مرتبددة إلددى مرتبددة فهددي أندده لددم يفعددل ثدد
عربية صحيحة انتهدى. والحاصدل أنده تأولده بدوجهين إمدا بدأن المعندى 
يندددددزل أمدددددره، أو المل دددددك بدددددأمره، و مدددددا بأنددددده اسدددددتعاره بمعندددددي التلطدددددف 
بالداعين واالجابة لهم ونحوه وقدد حكدى أبدو بكدر بدن فدور  أن بعدض 

فعددددول أي ُينددددِزل ملكددددًا، المشدددايخ هللاددددبطه بسددددم أولدددده علدددى حددددذف الم
ويقويه ما رواه النسدائي مدن طريدق األغدر عدن أبدي هريدرة وأبدي سدعيد 
بلفددظ   إن هللا يمهددل حتددى يمسددي شددطر الليددل ثددم يددأمر مناديددا يقددول 

 هل من داع فيستجاب له الحديث  
وفي حديث عثمان بن أبي العاو ينادي مناد هل مدن داع يسدتجاب 

 تلكدن لمدا أحسدر  (1)يرتفع اإلشدكال(له الحديث، قال القرطبي وبهذا 
هددا مددا فيبِ  هددذا الفهددم الصددحيحأبعدددت مددع هددذه األحاديددث متددون منكددرة 

فدددي نزولددده وا مدددن تقويدددة الظددداهر وتأكيدددد المعندددى المدددوهم، حتدددى تكلمددد
بذاتددده علدددى سدددبيل االنتقدددال والحركدددة وخلدددو العدددر  منددده وتدرِجددده فدددي 

نددزول وغيددر النددزول بددين السددموات وهبوطدده وصددعوده وارتفاعدده بعددد ال
 ذلك.       

                                                        

 3/30( فتح الباري 1)
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وجهدا مدن فأعدل الطرق فدي ذلدك أن نميدز الصدحيح ونطلدب لده      
وجوه االحتجاج التي تتناسدب مدع داللتده وثبوتده تفويسدًا أو تداوياًل ثدم 

 على داللة الصحيح.حتى ال ُيشاغب به نطرح  الواهي والمنكر 
ن ومددن هددذه المتددون المنكددرة مددا أخرجدده عبددد هللا بسددنده )عددن ثددوير عدد
رجل مدن أصدحاب النبدي صدلى هللا عليده وسدلم يقدال لده أبدو الخطداب 
أنه سأل النبي صدلى هللا عليده وسدلم عدن الدوتر  فقدال أحدب أن أوتدر 

يهابط مان الساماء العلياا إلاى الساماء  نصف الليل إن هللا عدز وجدل
حتااى إذا فيقددول هددل مددن مددذنب هددل مددن مسددتغفر هددل مددن داع  الاادنيا

 ( 1)(طلع الفجر ارتفع
إسدددناده هللاددد ي  وذكدددر الهبدددو  واالرتفددداع فدددي متنددده منكدددر. وال ا وهدددذ

يخفددى بعددد مددا بددين لفددظ الهبددو  ولفددظ التنددزل فددي هددذا السددياق، فلفددظ 
الهبو  شديد االنحراف إلى الظاهر الحسي بخالف لفظ التندزل الدذي 

 ال يكاد يخفى وجه استعماله العربي في هذا السياق.
 ومنها خبر عن عبيد بن عمير  

القدديم: )ذكددر عبددد هللا بددن أحمددد فددي كتدداب السددنة مددن روايددة  قددال ابددن
حجدداج عدددن ابدددن جدددريغ عدددن عطددداء عدددن عبيدددد بدددن عميدددر قدددال يندددزل 
الددرب عددز وجددل شددطر الليددل إلددى السددماء فيقددول مددن يسددألني فأعطيدده 

                                                        

(. ثوير بن أبى فاختة  أبو الجهم الكوفى، هللا ي  رمى بالرفض 1089)2/476( 1)

ره ابن وأبو الخطاب ال يوقف على اسمه ذك. 2/36انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب 

 وذكر هذا الحديث في ترجمته. 7/108حجر في اإلصابة 
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عددددز  إذا كااااان الفجاااار صااااعد الااااربمدددن يسددددتغفرني فددددأغفر لددده حتددددى 
 ( 2)في آخره ولي  في كتاب السنة هذه الزيادة المنكرة( 1)وجل(

 ومما استدل به ابن القيم وغيره حديث عبادة بن الصامت  
أخرجده الطبراندي بسدنده )عدن عبدادة بدن الصدامت قدال قدال رسدول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ينزل ربنا تبدار  وتعدالى إلدى السدماء الددنيا حدين 
يبقى ثلث الليل فيقول أال عبدي من عبدادي يددعوني فأسدتجيب لده. أال 

لنفسدده يدددعوني فددأغفر لدده أال مقتددري رةق دده أال مظلددوم يدددعوني    ددالمي 
ثاام فأنصددره أال عددان  فأفددك عندده، فيكددون كددذلك حتددى يصددبح الصددبح 

 ( 3)(يعلو جل وعز على كرسيه

                                                        

والتحفة املدنية يف  1/180. وانظر االحتجاج به يف معارج القبول170و 163( اجتماع اجليوش  1)

 114والفواكه العذاب  75العقيدة السلفية 

ج قال قلت ( قال عبد هللا بن أمحد: )أخربت عن حجاج بن حممد عن ابن جري507)1/272( السنة2)

لعطاء فذكر حديثا وأما سبحان امللك القدوس فبلغين حسبت أنه خيرب ذلك عن عبيد بن عمري قال ينزل 

الرب عز وجل شطر الليل إىل السماء الدنيا فيقول من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر له( فهذا سند 

 فيه جمهول وهو شيخ املصنف.

، وقال محققه: 2/81العر  للذهبي (.وانظر 6079)6/159( المعجم األوس 3)

وحاشية ابن القيم  54)الحجة فيه قوله ويعلو على كرسيه( وانظر اجتماع الجيو  

 1/297ومعارج القبول 13/44
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فإذا كاان  فإذا نزل جلس على كرسيه ثم مد ساعديهاالستدالل بدد: )
 (الصبح ارتفع

اء رهللادى هللا عنده و أخرج عثمان الددارمي بسدنده عدن أبدي الددرد     
عددددن رسددددول هللا أندددده قددددال: )إن هللا تبددددار  وتعددددالى ينددددزل فددددي ثددددالم 
سدداعات مددن الليددل يفددتح الددذكر فينظددر هللا فددي السدداعة األولددى مددنهن 
ثاام فددي الكتدداب الددذي لددم يددره غيددره فيمحددو مددا يشدداء ويثبددت مددا يشدداء 

التي لم ترهدا عدين  ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره
وهااي مسااكنه وال يسااكنها معااه ماان بنااي  خطددر علددى قلددب بشددرولدم ت

النبيددين والصددديقين والشددهداء، ثددم يقددول طددوبى لمددن ردم مياار ثالثااة 
بروحددده ثااام ينااازل فاااي السااااعة الثالثاااة إلاااى الساااماء الااادنيا دخلدددك، 

ومالئكتدده فتنددتفض فيقددول قددومي بعزتددي، ثددم يطلددع إلددى عبدداده فيقددول 
ب حتدددى تكدددون صدددالة هدددل مدددن مسدددتغفر أغفدددر لددده وهدددل مدددن داع أجيددد

 ( 1)الفجددر ولددذلك يقددول:  وقددرآن الفجددر إن قددرآن الفجددر كددان مشددهودًا  
 ( 2)يشهده هللا ومالئكة الليل والنهار(

                                                                                                               

هد  يرويه عن  131وفي سنده إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت 

مته فى تهذيب عبادة ولم يسمع منه ولم يرو عنه إال مو سى بن عقبة. انظر ترج

والعلو للعلي الغفار 10/154. وانظر مجمع الزوائد للهيثمي 1/256التهذيب 

 .1/64للذهبي

 ( من سورة اإلسراء.78( اآلية )1)

 ( 128)1/76( الرد على اجلهمية2)



 322 

وهدو فدي كتدب التوحيدد والسدنة بألفدداظ بعسدها أنكدر مدن بعدض. فددرواه 
 ( 1)( فيناااتفضابدددن خزيمدددة ولدددي  فيددده ذكدددر الددددار والمسدددكن وفيددده )..

أمن إذا نبهندددا إلدددى احتمدددال التصدددحي  أن مسدددافًا إلدددى الغائدددب فدددال نددد
 يعد هذا تعطياًل أيسًا 

ورواه ابددن مندددة فددي التوحيددد ولفظدده: )..وهددي مسددكنه الددذي يسددكن وال 
..(.وقدددال: )هدددذا ثااام يهااابطيكدددون معددده فيهدددا إال األنبيددداء والشدددهداء.. 

 ( 2)إسناد حسن مصري(
 وهددذا اإلسددناد الددذي حسددنه واحددتغ بدده مددن احددتغ بدده فددي كتددب التوحيددد

 ( 4)فيه من هو منكر الحديث عند علماء هذا الفن( 3)والعقيدة 
وال يخفددى وجددده نكارتددده فدددي إثبدددات هددذا الندددزول الدددذي ال يكددداد يحتمدددل 
تددأوياًل يصددرفه عددن النددزول الحسددي مددع مددا فيدده مددن إثبددات مسددكن لدده 

 يكون معه فيه األنبياء والشهداء. 
                                                        

 135( في كتاب التوحيد 1)

( واعتقاد أهل 8635)8/279وهو بنحوه في المعجم األوس  /3/308( 2)

 (.86)93وكتاب العر  البن أبي شيبة (756)3/442السنة

 1/299و 1/197ومعارج القبول  2/502( انظر االحتجاج به أيضاً يف شرح قصيدة ابن القيم 3)

 وعزاه إىل كتاب السنة للخالل

 ( وهو عند مجيعهم من رواية زايدة بن حممد عن حممد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عنه4)

)زايدة بن حممد.. منكر احلديث(. وترمجه العقيلي يف الضعفاء 3/446بري قال البخاري يف التاريخ الك

 3/145وساق هذا احلديث يف ترمجته. وكذلك فعل الذهيب يف ميزان اإلعتدال 2/93
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 : وصفه تعالى بالمسافةسابعةالمسألة ال
جددوا بمددا جدداء فددي حددديث اإلسددراء مددن روايددة شددريك عدددن احت        

 أن  رهللاي هللا عنه 
أخرجه االمام البخاري بسنده عن شدريك بدن عبدد هللا أنده قدال سدمعت 
أن  بدن مالدك، وفيده أنده قدال:  ).. ثدم عدرج بده إلدى السدماء السدابعة 
فقددالوا لددده مثدددل ذلدددك كدددل سدددماء فيهدددا أنبيددداء قدددد سدددماهم فوعيدددت مدددنهم 

يددة وهددارون فددي الرابعددة وآخددر فددي الخامسددة لددم أحفددظ إدريدد  فددي الثان
اسددمه و بددراهيم فددي السادسددة وموسددى فددي السددابعة بتفسدديل كددالم هللا، 

ثدم عدال بده فدوق ذلدك  فقال موسى: رب لم أ دن أن ترفدع علدي أحددًا.
ودناا الجباار رب العازة بما ال يعلمه إال هللا حتى جاء سدرة المنتهدى، 

، فدأوحى هللا فيمدا أوحدى أو أدناىفتدلى حتاى كاان مناه قااب قوساين 
إليددده خمسدددين صدددالة علدددى أمتدددك كدددل يدددوم وليلدددة، ثدددم هدددب  حتدددى بلدددغ 
موسددى، فاحتبسدده موسددى فقددال: يددا محمددد مدداذا عهددد إليددك ربددك  قددال 
عهددد إلدددي خمسدددين صدددالة كدددل يددوم وليلدددة. قدددال إن أمتدددك ال تسدددتطيع 
ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبدي إلدى جبريدل كأنده 

فعااال بااه إلااى ستشدديره فددي ذلددك فأشددار إليدده جبريددل أن نعددم إن شددات ي
يا رب خفدف عندا فدإلن أمتدي ال تسدتطيع هدذا  الجبار فقال وهو مكانه
 ( 1)…(فوهللاع عنه عشر صلوات

وقد تكلم الحفاظ في هذه الرواية كثيرًا، وقد ذكر شريك فيهدا مدا ُيثِبدت 
ن أجمدع نسيانه فدي مدا ذكدره مدن عددم هللادبطه لمدن فدي السدموات. ومد

                                                        

 ( 7079) 6/370( صحيح البخاري1)
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مددا قيدددل فيهدددا مدددا ذكددره الحدددافظ ابدددن حجدددر فددي الفدددتح حيدددث نقدددل عدددن 
الخطدددددابي أن قولددددده ودندددددا الجبدددددار رب العدددددزة فتددددددلى يقتسدددددي تحديدددددد 
المسدددافة بدددين أحدددد المدددذكورين وبدددين اآلخدددر وتمييدددز مكدددان كدددل واحدددد 
منهما قال: )هذا على ما في التدلي من التشدبيه والتمثيدل لده بالشديء 

ى أسدفل. قدال فمدن لدم يبلغده مدن هدذا الحدديث الذي تعلدق مدن فدوق إلد
إال هدددذا القددددر مقطوعدددًا عدددن غيدددره ولدددم يعتبدددره بدددأول القصدددة وآخرهدددا 
اشددتبه عليدده وجهدده ومعندداه وكددان قصدداراه إمددا رد الحددديث مددن أصددله 
و مدددا الوقدددوع فدددي التشدددبيه، وهمدددا خطتدددان مرغدددوب عنهمدددا، وأمدددا مدددن 

فإلنده مصدرح فيهمدا اعتبر أول الحديث ب.خره فإلنه يزول عنه اإلشدكال 
بأنددده كدددان رؤيدددا لقولددده فدددي أولددده  وهدددو ندددائم   وفدددي آخدددره:  اسدددتيقظ   
وبعدددددض الرؤيدددددا مثدددددلي يسدددددرب ليتدددددأول علدددددى الوجددددده الدددددذي يجدددددب أن 
يصددرف إليدده فددي مثلدده، وبعددض الرؤيددا ال يحتدداج إلددى ذلددك بددل يددأتي 

 كالمشاهدة.
ثدددم قدددال الخطدددابي إن …وهدددو كمدددا قدددال  -الحدددافظ ابدددن حجدددر -قلدددت

ي هذه الرواية من نسدبة التددلي للجبدار عدز وجدل مخدالف الذي وقع ف
 لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر 

قدددال والدددذي قيدددل فيددده ثالثدددة أقدددوال أحددددها أنددده دندددا جبريدددل مدددن محمدددد 
 صلى هللا عليه وسلم  فتدلى أي تقرب منه 

متددليًا كمدا الثاني: تدلى له جبريل بعدد االنتصداب واالرتفداع حتدى رآه 
رآه مرتفعدًا وذلددك مدن آيددات هللا حيددث أقددره علددى أن يتددلى فددي الهددواء 

 من غير اعتماد على شيء وال تمسك بشيء 
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الثالددث: دنددا جبريددل فتدددلى محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم سدداجدًا لربدده 
 تعالى شكرًا على ما أعطاه 

قال وقد رو  هذا الحديث عن أن  من غير طريدق شدريك فلدم يدذكر 
ه هذه األلفاظ الشنيعة وذلك مما يقدوي الظدن أنهدا صدادرة مدن جهدة في

 شريك انتهى 
ثددم قددال الخطددابي وفددي هددذا الحددديث لفظددة أخددر  تفددرد بهددا شددريك …

أيسددًا لددم يددذكرها غيددره وهددي قولدده  فعددال بدده يعنددي جبريددل إلددى الجبددار 
قددال والمكددان ال يسدداف إلددى هللا  ( 1)تعددالى فقددال وهددو مكاندده يددا رب  

نمددا هددو مكددان النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي مقامدده األول تعددالى إ
وقددددد أةال …  -كددددالم الخطددددابي-الددددذي قددددام فيدددده قبددددل هبوطدددده انتهددددى

العلماء إشكاله فقال القاهللاي عياء في الشدفا: إهللادافة الددنو والقدرب 
إلددى هللا تعددالى أو مددن هللا لددي  دنددو مكددان وال قددرب ةمددان و نمددا هددو 

ليده وسددلم إباندة لعظدديم منزلتده وشددري  بالنسدبة إلددى النبدي صددلى هللا ع
رتبتده وبالنسدبة إلددى هللا عدز وجددل تدأني  لنبيدده و كدرام لدده. ويتدأول فيدده 
ما قالوه في حدديث يندزل ربندا إلدى السدماء وكدذا فدي حدديث مدن تقدرب 
منددي شددبرًا تقربددت مندده ذراعددًا وقددال غيددره الدددنو مجدداة معنددوي إل هددار 

ب، وقدداب قوسددين بالنسددبة عظدديم منزلتدده عنددد ربدده تعددالى. والتدددلي طلدد

                                                        

( إذا علمنا أن هذه اللفظة مما تفرد به شريك فقد علمنا أن الحافظ عبد الغني 1)

: )والمنكر لهذه اللفظة بعد هذا الحديث راد 70عد بقوله في عقيدته والمقدسي قد أب

 على هللا ورسوله( 
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إلدددى النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم عبدددارة عدددن لطدددف المحدددل و يسدددًاح 
 المعرفة وبالنسبة إلى هللا إجابة سؤاله ورفع درجته..

وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالفدة مسدلمي فدي 
صحيحه فإلنه قال بعد أن ساق سدنده وبعدض المدتن: قدال فقددم وأخدر 

 ( 1)كوةاد ونق
قدددال فيددده النسدددائي وأبدددو محمدددد بدددن الجدددارود لدددي  بدددالقوي  -شدددريك-و

وكان يحيى بن سعيد القطان ال يحدم عنه نعدم قدال محمدد بدن سدعد 
فهددددو مختلددددف فيدددده فددددإلذا تفددددرد ُعددددد  مددددا ينفددددرد بدددده  ( 2)وأبددددو داود ثقددددة. 

ومجموع مدددا خالفدددت فيددده روايدددة شدددريك غيدددره مدددن المشدددهورين …شددداذاً 
لى ذلك..منها نسبة الدنو والتدلي إلدى هللا عدز عشرة أشياء بل تزيد ع

ومنهدددا قولددده  فعدددال بددده …(3)وجدددل والمشدددهور فدددي الحدددديث أنددده جبريدددل
                                                        

 ( 162)1/148( انظر صحيح مسلم1)

)شريك بن عبد هللا بن أيب منر املدين  اتبعي   3/372( قال الذهيب يف ميزان اإلعتدال للذهيب 2)

وي..حدثنا حممد بن إمساعيل حدثنا عبد  صدوق.قال ابن معني ال أبس به. وقال هو والنسائي ليس ابلق

العزيز بن عبد  هللا حدثين سليمان عن شريك  مسعت أنسأ يقول ليلة أسري برسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم وذكر احلديث إىل أن قال مث عال به فوق ذلك مبا ال يعلمه إال هللا حىت جاء سدرة املنتهى ودان من 

منه قاب قوسني أو أدىن.  وهذ من غرائب الصحيح(. وقال احلافظ ابن اجلبار رب العزة فتدىل حىت كان 

 : )صدوق خيطىء( 266حجر يف تقريب التهذيب

: ).. وقد خالفه فيما تفرد به من الرواية 555( قال البيهقي في األسماء والصفات 3)

 عبد هللا بن مسعود وعائشة وأبو هريرة رهللاي هللا عنهم وهم أحفظ وأكبر وأكثر( 
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الجبدددار فقدددال وهدددو مكانددده  وقدددد تقددددم مدددا فيددده. فهدددذه أكثدددر مدددن عشدددرة 
مواهللاددع فددي هددذا الحددديث لددم أرهددا مجموعددة فددي كددالم أحددد ممددن تقدددم 

)(1 ) 
ابتددددة فددددي الصددددحيحين أو ونسددددبة التدددددلي إلددددى جبريددددل عليدددده السددددالم ث
 ( 3)وعبدددد هللا بدددن مسدددعود( 2)أحددددهما مدددن حدددديث أم المدددؤمنين عائشدددة 

 رهللاي هللا عنهم. ( 4)وأبي هريرة
بدل (  5)ولم يلتفدت القدوم إلدى هدذا النقدد الحدديثي فداحتجوا بخبدر شدريك 

إن ابن القيم لما تحدم عن روايدة شدريك فدي كتداب موهللادوعه السديرة 
ريك، ولمددددا وصددددل إلددددى العقيدددددة غددددض النبويددددة نبدددده علددددى مخالفددددة شدددد

                                                        

. وانظر كالم ابن كثري 555. وانظر حنوه يف األمساء والصفات للبيهقي 485-13/483فتح الباري ( 1)

 10ودفع شبه من شبه ومترد للتقي احلصين  3/4يف تفسريه. 

 ( 177)1/160( وصحيح مسلم3063( و)3062)3/1181( انظر صحيح البخاري2)

( وصحيح 4575( )4574)4/1840( و3061) 3/1181( انظرصحيح البخاري3)

 ( 174)1/158مسلم

 ( 175)1/158( انظر صحيح مسلم4)

واجتماع  1/61والعلو للعلي الغفار 104( انظر أصول السنة البن أبي امنين 5)

والتحفة المدنية في  1/248وشر  العقيدة الطحاوية البن أبي العز 48الجيوا 

ألثر للقنوجي وقطف الثمر في بيان عقيدة أهل ا 41العقيدة السلفية لحمد بن ناصر

1/116 
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الطرف عنه. قال في ةاد المعداد: ).. وأمدا مدا وقدع فدي حدديث شدريك 
أن ذلددك كدددان قبددل أن يدددوحى إليددده فهددذا ممدددا عدددد مددن أغدددال   شدددريك 

 ( 1)الثمانية وسوء حفظه لحديث اإلسراء(
فقادرت مان ولكنه قال في قصيدته النونيدة التدي نظمهدا فدي العقيددة :)

 (2)(سانقربه من ربه قو 
فمن أعجب ما يصنعه محدتغ بحدديث مدا أن ينقدده فدي السديرة ويحدتغ 
بده فدي العقيددة، مدع أن المعدروف فدي منداهغ العلمداء أن يتشدددوا فددي 
العقيدة والحالل والحرام وأن يقبلوا فدي األخبدار والتداريخ مدا ال يقبلونده 

 في الحالل والحرام   
 

   عن الحسن البصري ومما استدلوا به في إثبات المسافة خبر يرو 
قال ابن القيم: )قول الحسن رحمده هللا تعدالى: رو  أبدو بكدر الهدذيلي 

لاايس شاايء عنااد ربااك ماان الخلااق عدن الحسددن رحمدده هللا تعددالى قدال 
وبيندده وبددين ربدده سددبعة حجددب كددل حجدداب أقاارب إليااه ماان إساارافيل 

مسدددديرة خمسدددددمائة عدددددام و سدددددرافيل دون هددددؤالء ورأسددددده تحدددددت العدددددر  
 ( 3)السابعة( ورجاله في تخوم

                                                        

(1 )1/99 

 1/198( انظر شرح قصيدة ابن القيم2)

. وانظر اإلحتجاج به يف التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع للملطي 163و 69( اجتماع جيوشه 3)

 112و101
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مكاااان العااارا ويقدددول أحددددهم مصدددرحا بمدددا فهمددده مدددن هدددذا الخبدددر: )
بالنسبة إلى هللا تعاالى ماع مياره مان المخلوقاات: فهاو أقربهاا إلياه 

فدي  سبحانه، وذلك ألن هللا سبحانه قد أخبر أنه مستو على عرشاه
أكثددر مددن موهللاددع ففددي إثبددات اإلسددتواء علددى العددر  دليددل علددى قربدده 

 ( 1)إليه(

فكونهم أقرب الخلق إلاى هللا دليال قول عن قرب حملة العدر : )ثم ي
 ( 2)(على أن العرا أقرب منهم إليه سبحانه ألنهم إنما يحملونه

وبهددددذا جعلددددوا ل نسددددبًة بيندددده وبددددين العددددر  ونسددددبًة بيندددده وبددددين حملددددة 
 العر  هي كالنسبة التي تثبت بين العر  وحملة العر .

 
أيسددًا مدا ذكددره الددذهبي فقددال: )حددديث وممدا اسددتدلوا بدده               

يحيدى بددن سددعيد األمددوي حدددثنا أحددوو بدن حكدديم عددن أبيدده عددن عبددد 
الددرحمن بددن عائددذ الثمددالي عددن جددابر بددن عبددد هللا قددال قددال رسددول هللا 
إن أقاارب الخلااق إلااى هللا تعااالى جبرائياال و ساارافيل وميكائياال و نهاام 
                                                                                                               

 .75والتحفة املدنية حلمد بن انصر 

، قيل امسه سلمى بن عبد هللا (. وأبو بكر اهلذىل البصرى278) 2/687وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة 

 .12/46هـ وهو أخبارى مرتوك احلديث.انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب  167بن سلمى، وقيل روح 

محمد بن خليفة التميمي في رسالته التي نال فيها الماجستير من الجامعة  -( هو د1)

 81اإلسالمية بالمدينة  محمد بن عثمان بن أبي شيبة وكتابه العر    

 82( المصدر السابق 2)
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ده فددددي . رواه ابددددن منددددماااان هللا تعااااالى بمساااايرة خمسااااين ألااااف ساااانة
الصفات وشيخ اإلسالم في الفاروق.و سناده لدين ألن األحدوو لدي  

 ( 1)بمعتمد( 
وهددذه األخبددار مصدددرها اإلسددرائيليات التددي كددان يحدددم بهددا وهددب بددن 

 (2)وكعب األحبار منبه وعبد هللا بن سالم
بددده أيسدددًا مدددا أخرجددده أبدددو الشددديخ األصدددفهاني  وممدددا احتجدددوا        

قددال بددين  ( 3)عددز وجددل:  وقربندداه نجيددًا  بسددنده )عددن مجاهددد فددي قولدده 
فماااا اال يقااارب السدددماء السدددابعة وبدددين العدددر  سدددبعون ألدددف حجددداب 
وسدمع صدري  موسى حتى صار بينه وبينه حجاب فلما رأى مكانه 

 ( 4)القلم قال رب أرني أنظر إليك(

                                                        

 . 1/90( العلو للعلي الغفار 1)

 1/71( وهو يف الآلىلء املصنوعة للسيوطي 276) 2/684وأخرجه أبو الشيخ يف العظمة 

: )..وحكى عن أىب بكر ابن 1/192واألحوص بن حكيم  ضعيف وقال احلافظ ىف هتذيب التهذيب 

النىب صلى هللا عليه وآله وسلم ؟ قال: أوليس عباس قيل لألحوص: ما هذه األحاديث الىت حتدث هبا عن 

 احلديث كله عن النىب صلى هللا عليه وآله وسلم( 

( واملعجم 299)2/713( و300)2/705( و287)2/696( انظر هذه األخبار يف العظمة2)

 ( 8942) 8/382األوسط للطرباين

 ( من سورة مريم.25( اآلية )3)

  508والبيهقي يف األمساء والصفات  16/95 تفسريه ( وأخرجه الطربي يف301)2/714( العظمة4)
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ومجاهدد بدن جبدر يدروي أهدل الكتداب وهدذا المدروي منكدر لمدا فيده مدن 
ه مددن مخالفددة  دداهر القددرآن ألن موسددى طلددب إثبددات المكددان ولمددا فيدد

الرؤيددة فددي الددواد المقدددس وهددذا الخبددر يددنك علددى طلبدده بعددد تجدداوة 
حجدب السددماء قددال تعالى:)وناديندداه مدن جانددب الطددور األيمددن وقربندداه 

 ( 1)نجيًا(
وقدددال تعدددالى: )ولمدددا جددداء موسدددى لميقاتندددا وكلمددده ربددده قدددال رب أرندددي 

 ( 2)أنظر إليك(
قدددال ف واستشدددهد لددده بخبدددر إسدددرائيلي أنكدددر منددده. واحدددتغ بددده ابدددن تيميدددة

دل ذلاك علاى : ).. وقدد نداداه مدن موهللادع معدين وقربده إليده رجمده هللا
مدع أن هدذا  ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه الساالم

قددرب ممددا دون السدددماء. وقددد جدداء أيسدددًا مددن حددديث وهدددب بددن منبددده 
الم وغيددددره مددددن وغيددددره مددددن االسددددرائيليات قربدددده مددددن أيددددوب عليدددده السدددد

األنبيداء علديهم السدالم. ولفظده الدذي سداقه البغدو  أنده أ لده غمدام ثدم 
لكدن أنا قد دنوت منك أنزل منك قريباا، نود  يا أيوب أنا هللا، يقدول 

                                                                                                               

 112و101وانظر االحتجاج به في التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع للملطي 

واجتماع 1/128والعلو للعلي الغفار  5/464وكتب ورسائل ابن تيمية في العقيدة 

 1/182ومعارج القبول 161الجيوا 

 ( من سورة مريم52( اآلية )1)

 ( من سورة األعراف.143آلية )( ا2)
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االسدددرائيليات إنمدددا تدددذكر علدددى وجددده المتابعدددة ال علدددى وجددده االعتمددداد 
 ( 1)عليها وحدها(

تمدادًا هدو مدا أشدرنا إليده مدن وهذا الذي عده ابن تيمية استشهادًا ال اع
تقوية الظاهرالموهم وتحكيمه بلفظ الكتاب فأين قوله تعدالى: )ونادينداه 
مدن جانددب الطددور األيمدن وقربندداه نجيددًا( مددن هدذا التقريددب الددذي ُأدنددي 
فيه حتى جاوة حجدب السدماء وسدمع صدري  األقدالم والتقريدب الدذي 

ستشددهاد إال إذا جعلنددا م هددذا االتفيدده الدددنو والنددزول قريبددًا مندده   فددال يدد
الداللة واحدة في النصدين، وهدذا هدو الرجدوع بالمتشدابه إلدى المنكدرات 

 واإلسرائيليات. 
فهددذا حددال مددا احتجددوا بدده إلثبددات بعددد المسددافة بددين هللا وخلقدده.       

ومددن أصددرح مددا فددي إثباتدده  قددول الدددارمي: )..فيقددال لهددذا المعددارء 
س الجبدل لدي  بدأقرب إلدى هللا المدعي مدا ال علدم لده مدن أنبدأ  أن رأ

من رمان باأن هللا فاو  عرشاه فاو  سامواته  تعالى من أسفله  ألنده
، وأن السددماء علاام يقينااًا أن رأس الجباال أقاارب إلااى هللا ماان أساافله

                                                        

. وانظر الدر المنثور للسيوطي 5/464( كتب ورسائل ابن تيمية في العقيدة 1)

وفي بعض ماروي فيه ما يؤكد إسرائيلية أصله. منه قولهم: أردفه جبريل  5/515

 حتى سمع صرير القلم والتوراة تكتب له وقولهم: أدخل في السماء فكلم  
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السابعة أقرب إلى عر  هللا تعالى من السادسة والسادسدة أقدرب إليده 
 ( 1)من الخامسة ثم كذلك إلى األرء( 

                                                        

و ثبات  157. وانظر الفواكه العذاب لحمد بن ناصر 1/504( نقض عثمان بن سعيد1)

 84علوهللا لحمود التويجري 
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 : وصفه تعالى بالمماسةةمنالمسألة الثا
أخرج ابن أبي شديبة بسدند صدحيح عدن حكديم بدن جدابر قدال: )إن هللا 

خلدق الجندة بيدده، ثدم  لم يمس بياده ميار ثالثاة أشاياءتبار  وتعدالى 
والزعفددددران وجبالهددددا المسددددك وخلددددق آدم بيددددده  ( 1)جعددددل ترابهددددا الددددوْرس
 ( 2)وكتب التوراة لموسى(

                                                        

 .5/172(  نبات أصفر يصبغ به. انظر النهاية في غريب الحديث البن األثير 1)

( قال:)حدثنا عبد هللا بن منري قال حدثنا إمساعيل بن أيب خالد(.وعبد هللا هو 573)7/28( املصنف 2)

. 6/58هـ  ثقة صاحب حديث من أهل السنة انظر ترمجته يف هتذيب التهذيب  199 أبو هشام الكوىف

هـ وهو  ثقة ثبت قال احلافظ ىف هتذيب  146يرويه عن إمساعيل بن أىب خالد أبو عبد هللا الكويف 

.ويرويه إمساعيل عن حكيم بن جابر بن طارق بن عوف األمحسى الكوىف وهو ثقة 1/292التهذيب

عن  يعلى بن عبيد يرويه عن  1/125. وذكره الذهيب يف العلو 2/445ذيب التهذيب وترمجته يف هت

هـ قال احلافظ ىف هتذيب التهذيب  209إمساعيل عن حكيم ويعلى وهو أبو يوسف الطنافسى الكوىف 

:)وقال الدارقطىن: بنو عبيد كلهم ثقات. وقال ابن عمار املوصلى: أوالد عبيد كلهم ثبت، 11/403

 على( وأحفظهم ي

هـ  136بسند فيه عطاء بن السائب  266-1/263وأخرجه عثمان بن سعيد يف النقض على املريسي 

. يرويه عطاء عن  ميسرة بن يعقوب أبو 7/206وهو صدوق اختلط انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب 

بن أمحد يف .وأخرجه عبد هللا 1/345مجيلة الطهوى الكويف وهو  مقبول انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب 

( بسند فيه إبراهيم بن احلكم بن أابن، أبو إسحاق العدىن 1206)2/525( و573) 1/296السنة 
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لااام ه قدددال )إن هللا عدددز وجدددل وأخدددرج عبدددد هللا بسدددنده عدددن عكرمدددة أنددد
خلقده بيدده والجندة والتدوارة كتبهدا  يمس بيده إال ردم صلوات هللا علياه

فغدرس فيهددا قسدديبًا فقددال  عااز وجاال لؤلااؤة بيااده هللا(1)ودملااجبيدده قددال 
امتددددددي حتدددددى أرهللادددددي وأخرجدددددي مدددددا فيدددددك بدددددإلذني فأخرجدددددت األنهدددددار 

 ( 2)والثمار(
الخبددر فقددد أخرجدده  ون فددي إثبددات مددا يقتسدديه هددذاثبتددوقددد تندداقض الم

( 3)عبدد هللا بدن أحمدد فدي السدنة وتحمد  فدي إثباتده عثمدان بدن سدعيد 

واشددددتد علددددى مددددن تأول دددده فقددددال: )فيقددددال لهددددذا المريسددددي الجاهددددل بدددداهلل 
وب.ياتددده فهدددل علمدددت شدددياا ممدددا خلدددق هللا وِلدددي  خْلدددق  ذلدددك غيدددُره حتدددى 
                                                                                                               

. وأخرجه من طريق عبد هللا بن 1/116وهو  ضعيف وصل مراسيل انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب 

 ( 98) 1/67أمحد أبو بكر النجاد يف الرد على من يقول القرآن خملوق 

)الدملجة: تسوية الشيء كما يدملج السوار ويف  2/276ظور يف لسان العرب )دملج( ( قال ابن من1)

  حديث خالد بن معدان دملج هللا لؤلؤة ودملج الشيء إذا سواه وأحسن صنعته(.

( بسند فيه عبدة بنت خالد بن معدان وال يعرف هلا ترمجة. وأخرجه من طريق 574)1/297( السنة 2)

وأخرجه الطربي يف  (.99) 1/67ر النجاد يف الرد على من يقول القرآن خملوق عبد هللا بن أمحد أبو بك

)قال إن ربك أخذ لؤلؤة فوضعها على راحتيه 13/147 -=ولعله كعب -تفسريه عن بعض أهل= الشام 

مث دملجها بني كفيه مث غرسها وسط أهل اجلنة مث قال هلا وكفيت حىت تبلغي مرضايت ففعلت فلما استوت 

 أصوهلا أهنار اجلنة وهي طوىب(  تفجرت من

. وانظر أيضاً 1/207( انظر موافقة حمقق "إبطال التأويالت" على ما ذكره عثمان بن سعيد يف حاشية 3)

 2/501شرح قصيدة ابن القيم ألمحد بن إبراهيم بن عيسى
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ه. و ال  خك آدم من بينهم أنه ولي  خلق ده مدن غيدر مسدي  بيدده فسدمِّ
فمن ادعى أن هللا لم يدِل خْلدق  شديء صدغيرأو كبيدر فقدد كفدر، غيرأنده 

وولايي خلقاقي ردم بياده مسيساًا وِلي  خْلق  األشدياء بدأمره وقولده و رادتده 
، فلددذلك خصدده وفسددله وشددرف بددذلك لاام يخلااق ذا رو  بيديااه ميااره

ذكره لدوال ذلدك مدا كاندت لده فسديلة مدن ذلدك علدى شديء مدن خلقده إذ 
   في دعوا .خلقهم بغير مسي

إنمااا  وأمددا قولددك تأكيددد للخلددق فلعمددري إندده لتأكيددد جهلددت معندداه فقلبتدده
هو تأكيد اليدين وتحقيقهما وتفسيرهما حتى يعلم العباد أنها تأكياُد 

لمددا أن هللا قددد خلددق خلقددًا كثيددرًا فددي السددموات واألرء مساايسب بيااد، 
خلدق أكبر  من آدم وأصغر وخلق األنبياء والرسل وكي  لم يؤكدد فدي 

شدديء منهددا مددا أكددد فددي آدم، إذ كددان أمددر المخلددوقين فددي معنددى يدددي 
هللا كمعنددى آدم عنددد المريسددي فددإلن يددك صددادقًا فددي دعددواه فليسددمِّ شددياًا 

 ( 1)نعرفه و ال فإلنه الجاحد ب.يات هللا المعطل ليدي هللا(

والدذي يبدددو لددي وهللا أعلددم أن هددذا الخبددر مددن اإلسددرائيليات فقددد أخددرج 
د بسند صحيح عن كعب األحبار أنه قال: )لدم يخلدق عثمان بن سعي

هللا غيددر ثددالم خلددق آدم بيددده وكتدددب التددوراة بيددده وغددرس جنددة عددددن 
 ( 2)بيده ثم قال لها تكلمي قالت قد أفلح المؤمنون(

                                                        

 1/230( نقض اإلمام عثمان بن سعيد  1)

ل قال:ثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أيب . عن حممد بن املنها1/265( نقض عثمان بن سعيد 2)

هـ ثقة حافظ انظر ترمجته  231عروبة عن قتادة عن أنس عن كعب. وحممد بن املنهال أبو جعفرالضرير  
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فإلن قيل هدذا الخبدر موافدق لقدول هللا تعدالى: )مدا منعدك أن تسدجد لمدا 
اليددد هددي القدددرة ألد   ويمتنددع التأويددل ألندده لددو كانددت ( 1)خلقدت بيدددي(

إلددددى إثبددددات قدددددرتين ألن اللفددددظ جدددداء علددددى صدددديغة المثنددددى. وتأويلدددده 
بالقدرة يمنع الخصوصية التدي توجبهدا اآليدة آلدم كمدا أشدار إلدى ذلدك 
الدددارمي فلدده ثالثددة أجوبددة ذكرهددا القاهللاددي ابددن جماعددة فقددال: )أحدددها 

مدده كمددا أن المددراد مزيددد العنايددة بإلنعامدده عليدده فددي خلقدده و يجدداده وتكري
يقال خذ هذا األمر بكلتا يدديك، وأخدذُت وصديتك بكلتدا يددي، وال شدك 
أن االعتندددداء بخلددددق آدم حاصددددل بإليجدددداده وجعلدددده خليفددددة فددددي األرء 
وتعليمه األسماء و سكانه الجنة وسجود المالئكة له فلذلك خصده بمدا 

 يدل لغة على مزيد االعتناء
قددددرة اإلنسدددان فدددي الجدددواب الثددداني أن المدددراد بيددددي القددددرة ألن غالدددب 

تصدرفاته بيدده وثُنيددت اليدد مبالغدًة فددي عظدم القددرة فإلنهددا باليددين أكثددر 
 منها بالواحدة.

                                                                                                               

هـ وهو ثقة ثبت انظر ترمجته ىف  182. يرويه عن يزيد بن زريع العيشى 9/476ىف هتذيب التهذيب 

هـ وهو ثقة حافظ و كان من  156سعيد بن أىب عروبة  . ويرويه يزيد عن 11/327هتذيب التهذيب 

: 6/360. وقال ابن حبان ىف  الثقات 4/64أثبت الناس ىف قتادة.انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب 

)وكان قد اختلط سنة مخس وأربعني ومائة وبقى مخس سنني يف اختالطه وأحب إيل أن ال حيتج به إال مبا 

مثل بن املبارك ويزيد بن زريع وذويهما(. ويرويه سعيد عن قتادة بن دعامة روى عنه القدماء قبل اختالطه 

 .8/35السدوسى وهو ثقة ثبت انظر ترمجته ىف هتذيب التهذيب 

 ( من سورة و.75( اآلية )1)
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الثالددددث أن يكددددون ذكددددر اليدددددين صددددلة لقصددددد التخصدددديك بدددده تعددددالى 
ومعنداه ِلمدا خلقدت أندا دون غيدري ومندده قولده تعدالى:  ذلدك بمدا قدددمت 

 أي بما قدمت أنت..    ( 1)يدا  
المددراد بخلقددت بيدددي القدددرة لددم يكددن آلدم مزيددة ألن فددإلن قيددل إن كددان 
 الخلق كلهم بقدرته 

قلنددا المددراد مزيتدده بددالخلق فددي اإلكددرام بدداألنواع التددي ذكرناهددا. وكددذلك 
فلي  لها مزيدة علدى غيرهدا باعتبدار (2)قوله تعالى:  مما عملت أيدينا 

الخلق وحده بل بإلعتبار ما جعل في خلقها من المنافع المعدومدة فدي 
 يرها. غ

 فإلن قيل فالقدرة شيء واحد ال يثنى وال يجمع وقد ثنيت وجمعت  
قلندددا هدددذا غيدددر ممندددوع فقدددد نطقدددت العدددرب بدددذلك بقدددولهم: مالدددك بدددذلك 
( 3)يدددان. وفددي الحددديث عددن يددأجوج ومددأجوج )مددا ألحددد يدددان بقتددالهم(

وأيسًا فقدد ( 4)فثنوا عند قصد المبالغة ومنه )بين يدي نجواكم صدقة(
فلدو  ( 1)وجداء: )بأيددينا(( 6)وجاء:)بدل يدداه مبسدوطتان(( 5)(جاء )يد هللا

                                                        

 ( من سورة الحغ.10( اآلية )1)

 ( من سورة ي .71( اآلية )2)

 ( 2937) 4/2250( أخرجه االمام مسلم في صحيحه 3)

 ( من سورة المجادلة.13اآلية )( 4)

 ( من سورة الفتح.10( اآلية )5)

 ( من سورة المائدة.64( اآلية )6)
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لددم يحمددل علددى القدددرة وحِمددل علددى الظدداهر لددزم مددن تصددوير ذلددك مددا 
  ( 2)يتعالى هللا عنه(

                                                                                                               

( من سورة التوبة. )ونحن نتربك بكم أن يصيبكم هللا بعذاب من عنده 52( اآلية )1)

( من سورة ي : )أولم 71أو بأيدينا( وال يخفى أن االستشهاد بقوله تعالى في اآلية )

 قنا لهم مما عملت أيدينا أنعامًا( أصح.يروا أنا خل

 127-125( إيضاح الدليل يف قطع حجج أهل التعطيل2)
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 ة: وصفه بالصورةعستاالمسألة ال 
جدداء فددي بعددض األحاديددث الصددحيحة إهللاددافة  الصددورة  إلددى          

ل مددددع مددددا فيهدددا مددددن  هددددور هللادددمير يددددوِهم عودت ددده علددددى هللا عددددز وجددد
اإلشارة إلى عودته علدى ابدن آدم. لكدن الروايدة  بدالمعنى فعلدت بداللدة 
األحاديدددث الصدددحيحة مددددا فعلتددده. ولبيددددان ذلدددك يتعددددين الوقدددوف علددددى 
بعدددض هدددذه الروايدددات الصدددحيحة والكدددالم علدددى تفسددديرها، ثدددم نسدددوق 

 الروايات األخر  التي حكموها في داللة األحاديث الصحيحة.
مام مسلم بسنده )عن أبي هريرة رهللاي هللا عنه أنده قدال قدال أخرج اال

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتندب الوجده 
 ( 1)فإلن هللا خلق آدم على صورته(

وأخرج اإلمام البخاري فدي األدب المفدرد بسدنده )عدن أبدى هريدرة قدال: 
ن هللا عددز وجددل ال تقددولن قددبح هللا وجهددك ووجدده مددن أشددبه وجهددك فددإل

  ( 2)خلق آدم صلى هللا عليه وسلم على صورته(

                                                        

( ومسند أمحد 1121)2/476وهو يف مسند احلميدي( 2612)4/2017( صحيح مسلم1)

( واعتقاد أهل السنة 496)1/267( والسنة لعبدهللا بن أمحد10743)2/519( و7319)2/244

 عن أيب هريرة رضي هللا عنه.( وغريها من طرق 714)3/423

و مسند  9/445(.وهو يف  مصنف عبد الرزاق 173)1/71( األدب املفرد2)

( والسنة البن أيب 9602)2/434( و7414)2/251( ومسند أمحد1120)2/476احلميدي

( والتوحيد البن 1071( )1068)2/470( والسنة لعبدهللا بن أمحد520( )519)1/229عاصم
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وال يكاد يخفي فدي هدذه األحاديدث عدود السدميرعلى المسدروب. وقدد 
نك على ذلك بعض المحدثين المبرئين من تهمدة الدتجهم، مدن ذلدك 
قدددول ابدددن خزيمدددة رحمددده هللا: )بددداب ذكدددر أخبدددار صدددورته عدددن النبدددي 

ن لدددم يتحدددر العلدددم علدددى غيدددر صدددلى هللا عليددده وسدددلم تأولهدددا بعدددض مددد
تأويلهدددا ففدددتن عالمدددًا مدددن أهدددل الجهدددل والغبددداوة حملهدددم الجهدددل بمعندددى 
الخبدر علددى القددول بالتشددبيه جددل وعدال أن يكددون وجدده خل ددق مددن خلقدده 
مثل وجهده..توهم بعدض مدن لدم يتحدر العلدم أن قولده  علدى صدورته   
يريددد صددورة الددرحمن، عددز ربنددا وجددل أن يكددون هددذا معنددى الخبددر بددل 

عنددى  قولدده  خلددق آدم علددى صددورته  الهدداء فددي هددذا الموهللاددع كنايددة م
                                                                                                               

( واعتقاد أهل 46( و)44)35( والصفات للدارقطين 5710)13/18حبانوصحيح ابن  36خزمية 

 371( واألمساء والصفات للبيهقي 715)3/423السنة للاللكائي 

وهو عند مجيهم إبسناده حسن صحيح. ورجاله ثقات على كالم يسري يف ابن عجالن وهو حممد بن 

عني وقال احلافظ ىف هتذيب التهذيب هـ. وثقه أمحد وابن م 148عجالن القرشى، أبو عبد هللا املدىن 

: )وقال حيىي القطان، عن ابن عجالن: كان سعيد املقربى حيدث عن أىب هريرة، وعن أبيه عن 9/342

أىب هريرة، وعن رجل عن أىب هريرة، فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أىب هريرة.وملا ذكر ابن حبان ىف  

 يوهن اإلنسان به، ألن الصحيفة كلها ىف نفسها كتاب " الثقات " هذه القصة قال: ليس هذا بوهن  

صحيحة، ورمبا قال ابن عجالن: عن  سعيد عن أبيه عن أىب هريرة، فهذا مما محل عنه قدميا قبل اختالط 

 صحيفته فال جيب االحتجاج إال مبا يروى عنه الثقات.( 

د الرزاق يف املصنف (.وعب900)1/283وأخرجه من حديث أيب سعيد اخلدري  عبد بن محيد يف مسنده 

9/444 
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عدددن اسدددم المسدددروب الدددذي أمدددر السدددارب باجتنددداب وجهددده بالسدددرب 
والذي قبح وجههده فزجدره النبدي صدلى هللا عليده وسدلم أن يقدول ووجده 
من أشبه وجهك ألن وجه آدم شبيُه وجِه بنيه فإلذا قال الشداتم لدبعض 

مدن أشدبه وجهدك كدان مقبحدًا وجده  آدم بني آدم قبح هللا وجهدك ووجده 
صددددلوات هللا وسددددالُمه عليدددده الددددذي وجددددوه بنيددددِه شددددبيهةي بوجدددده أبدددديهم، 
فتفهمددوا رحمكددم هللا معنددى الخبددر وال تغلطددوا وال تغددالطوا فتسددلوا عددن 

 ( 1)سواء السبيل وتحملوا القول على التشبيه الذي هو هللاالل(
ى غيدر المسدروب فنبه ابن خزيمة على معناه وعد  عود  السدمير علد

تأوياًل وهللاالاًل وتشبيهًا. وحذر من الغل  فيه والمغالطة وسدوف ندر  
هدل اسدتجاب لده مدن يعدده إمدام األئمدة ورجدل  السدلف ممدن لدم يرهللاددوا 
هددذا المسددلك فتصددرفوا فددي الروايددة كمددا شددهد علدديهم بددذلك المبددرأ مددن 
الددددتجهم ابددددن قتيبددددة فقال:)..ولمددددا وقعددددت هددددذه التددددأويالت المسددددتكرهة 

ر التناةع فيها حمل قومًا اللجاُج علدى أن ةادوا فدي الحدديث فقدالوا وكث
رو  ابددن عمددر عددن النبددي صدددلى هللا عليدده وسددلم  فقددالوا إن هللا عدددز 
وجدددل خلدددق آدم علددددى صدددورة الدددرحمن، يريدددددون أن تكدددون الهددداء فددددي 
)صدددورته( ل جدددل وعدددز وأن ذلدددك يتبدددين بدددأن يجعلدددوا الدددرحمن  مكدددان  

ن خلدق آدم علدى صددورته فركبدوا قبيحدًا مددن الهداء كمدا تقدول إن الددرحم
 ( 2)الخطأ..(

                                                        

 373واألمساء والصفات للبيهقي  13/18صحيح ابن حبان . وانظر حنوه يف 38-37التوحيد ( 1)

 219تأويل مختلف الحديث ( 2)
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وهذا اللفظ أخرجده ابدن أبدي عاصدم بسدنده )عدن األعمدو عدن حبيدب 
بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قدال قدال رسدول هللا صدلى هللا 

فاااإن ابااان ردم ُخلااااق علاااى   صااااورة  عليددده وسدددلم ال تقبحدددوا الوجددددوه
 ( 1)(الرحمن

 ( 2)من التجهم بثالم علل.وقد أعله ابن خزيمة المبرأ 
وفيدده اهللاددطراب أيسددًا فقددد أخرجدده ابددن أبددي عاصددم وغيددره مددن طريددق 
األعمدددو بلفدددظ )ال تقبحدددوا الوجددده فدددإلن هللا عدددز وجدددل خلدددق آدم علدددى 

 ( 3)صورته(

                                                        

( 1076)2/472( و498)1/268( واحلديث أخرجه ابن أمحد يف السنة517)1/227( السنة1)

( واآلجري يف الشريعة 13580)12/430كبري.والطرباين يف املعجم ال38ابن خزمية يف التوحيد و 

 ( 48) 36الصفات والدارقطين يف 3/1147

عنعنة حبيب بن أبي ثابت فإلنه كان يدل . وكذلك األعمو وقد خولف في إسناده ( 2)

من قبل سفيان الثوري فقال عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء قال قال رسول هللا 

بسند صحيح فهذا  27زيمة في التوحيد و صلى هللا عليه وسلم فأرسله، أخرجه ابن خ

المرسل أصح من الموصول. وتابعه على ذلك عدو الجهمية األلباني في تحقيقه كتاب 

 .1/277السنة 

( والاللكائي يف اعتقاد أهل السنة 45)35وأخرجه الدارقطين يف الصفات( 518)1/227( السنة3)

3/423(716 ) 
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وهذه الروايدة تكالبدت عليهدا أربدُع علدل  لدو قددر أن تقدوم لهدا قائمدة مدع 
التدي تمندع مدن إثبدات  هذه العلل فال تقو  على مقاومة قواطع التنزيده

الصدددورة علدددى اإلطدددالق فكيددد  إذا كاندددت هدددذه الصدددورة علدددى صدددورة 
( 1) هيدددأةآدم  فمدددن المعدددروف أن الصدددورة فدددي لغدددة العدددرب يدددراد بهدددا ال

والصدورة ( 2)منفدردة يتميدز بهدا الموجدود ( هيدأةوقال الراغدب: )الصدورة 
 تقتسددي التركيددب وقددد نبدده عليدده اسددتعمال القددرآن فددي قولدده تعددالى  فددي

والتركيددب مددن لددواةم الجسددم التددي قطددع  (.3)أي صددورة مددا شدداء ركبددك 
 العقل والنقل بنفيها.

بدددالغ بعدددض المثبتدددين فدددي االهتمدددام واالحتجددداج بإلثبدددات الصدددورة وقدددد 
عقياادة أهاال أفردهددا بالتددألي  حمددود التددويجري فدي كتدداب سددماه )حتدى 

( وقددم لده عبدد العزيدز بدن اميمان في خلق ردم على صاورة الارحمن
ة. وكتددددددب أسددددددتاذ الدراسددددددات العليددددددا بالجامعددددددة اإلسددددددالمية حمدددددداد بددددددا

تعرياف أهال اميماان بصاحة حاديث صاورة األنصاري مقدااًل بعندوان )

                                                                                                               

وإسناده ضعيف وهو مكرر الذي قبله لكنه بلفظ على صورته وقال األلباين حمقق السنة: )حديث صحيح 

 وهو اللفظ احملفوظ يف احلديث من طرق عن أيب هريرة رضي هللا عنه كما تقدم بيانه(.

 3/320( انظر مقايي  اللغة البن فارس )صور( 1)

 290( مفردات القرآن 2)

 ( من سورة االنفطار.8( اآلية )3)
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القاول المباين فاي إثباات الصاورة وكتب سليمان علوان )(  1)(الرحمن
 (.لرب العالمين

وحاصددددل مددددا ذكددددروه فددددي الدددددفاع عددددن هددددذا الحددددديث أنهددددم ذكددددروا لدددده 
 المحدثين وشاهدًا من التوراة شاهدين من مرويات 

أمدا الشداهد األول فهدو مدا أخرجده عبددد هللا بدن أحمدد بسدنده )عدن ابددن 
لهيعدة عدن أبدي يددون  عدن أبدي هريدرة رهللاددي هللا عنده عدن رسددول هللا 
فإنمااا صددلى هللا عليدده وسددلم أندده قددال إذا قاتددل أحدددكم فليجنددب الوجدده 

 ( 2)(صورة امنسان على وجه الرحمن تبارع وتعالى
 ( 4)منكر المتن (3)ذا ال يصلح شاهدًا ألنه هللا ي  اإلسنادوه

وأمددا الشدداهد الثدداني فهددو مددا أخرجدده ابددن أبددي عاصددم )عددن محمددد بددن 
ثعلبدددة بدددن سدددواء حددددثني عمدددي محمدددد بدددن سدددواء عدددن سدددعيد بدددن أبدددي 
عروبددة عددن قتددادة عددن أبددي رافددع عددن أبددي هريددرة قددال قددال رسددول هللا 

                                                        

العدد الرابع. ونقلها الفقيهي /8سالمية في الهند مجلد ( نشره في مجلة الجامعة اإل1)

 في هامو تحقيقه كتاب الصفات للدارقطني 

- 21( وانظر عقيدة اهل االميان 49)36وأخرجه الدارقطين يف الصفات( 1243)2/536( السنة 2)

22 

هد نقل  174( في إسناده عبد هللا بن لهيعة بن عقبة  أبو عبد الرحمن المصر  3)

تس يفه عن بعض األئمة وقال: )والعمل على  4/167في ميزان اإلعتدال الذهبي

 تس ي  حديثه( 

 ( ألنه يخالف المحفوظ عن أبي هريرة من طرق بعسها في الصحيح كما تقدم 4)
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فاإن هللا تعاالى  فليتجنب الوجدهصلى هللا عليه وسلم  إذا قاتل أحدكم 
 ( 1)(خلق ردم على صورة وجهه

لكدددددن ال ينفعددددده هدددددذا الحسدددددن ألنددددده مخدددددالف  ( 2)وهدددددذا إسدددددناد حسدددددن
 ( 4)فهو شاذ المتن أيساً ( 3)للمحفوظ

وأمددا الشدداهد اآلخدددر فينبهنددا إلددى أثدددر تجسدديم أهددل الكتددداب فددي عقائدددد 
لمدددا  المسددلمين وهددذا الددنك الددذي استشددهد بدده هددو )أن هللا عددز وجددل

                                                        

 1/227السنة( 1)

 471( ألن حممد بن ثعلبة صدوق كما يف تقريب التهذيب2)

ظ يف الطرق الصحيحة على صورته.. مث إن سعيد بن : )احملفو 1/227يف هامش السنة( قال األلباين 3)

أيب عروبة قد خولف يف إسناده أيضاً عن قتادة فقال املثىن بن سعيد عن قتادة عن أيب أيوب عن أيب هريرة 

والبيهقي يف األمساء  27وابن خزمية ص  2519وأمحد  732مرفوعا بلفظ على صورته. أخرجه مسلم 

. 463 2( مهام حدثنا قتادة به سندا ولفظا، أخرجه مسلم وأمحد/.  واتبعه)املثىن290والصفات ص 

واتبعه سفيان عن أيب الزاند عن األعرج عن أيب هريرة به، وهذا   فهذا هو احملفوظ عن قتادة إسنادا ومتنا. 

 صحيح على شرط الشيخني..( 

أولى  ( الشاذ عند المحدثين من أقسام الس ي  وهو ما رواه المقبول مخالفًا لمن هو4)

منه وهذا هو المعتمد في تعري  الشاذ بحسب االصطالح كما ذكره الحافظ ابن حجر 

 54في شرح نخبة الفكر مع حاشيته لق  الدرر لعبد هللا خاطر 
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نخلاق بشارًا بصاورتنا فخلاق هللا امنساان خلدق السدماء واألرء قدال 
 ( 1)..(على صورته على صورة هللا خلقه
وفيماا ذكرتاه مان نات التاوراة ويقول التويجري بعد االستشدهاد بده: )

أبلااغ ردب علااى ماان تااأول حااديثي اباان عماار وأبااي هرياارة رضااي هللا 
 ( 2)(عنهما

فإن ذلك مما يقوي الحاديث نك:)ويقول محمد حمزة بعد ذكر هذا ال
 ( 3)(ويصححه

وةاد التويجري توثيقًا مذكرًا بقول هللا عز وجل: )إندا أنزلندا التدوراة فيهدا 
 ( 4)هد  ونور(

وهذا نت صريح في أن هللا خلاق امنساان علاى ويقول التويجري: )
وهاذا الانت ال يحتمال الذي هو صفة من صفات ذاتده صورة وجهه 

ى أن تسدددددمية الوجددددده صدددددفة و ن أراد  التدددددويجري وال يخفددددد( 5)(التأويااااال
التتددرس بدده لكندده يكشددف عددن مددراوغتهم فددأي معنددى لعددد الوجدده صددفة 
وهدددو يعدددد الخبدددر نصدددًا صدددريحًا فدددي أن هللا خلدددق علدددى صدددورة الوجددده 

                                                        

 . 2.  وهذا النك في العهد القديم سفر التكوين و31( انظر عقيدة أهل اإليمان 1)

 31( عقيدة أهل اإليمان 2)

 .186. وانظر نحوه في األنوار الكاشفة للمعلمي 147(  لمات أبي رية 3)

 31( من سورة المائدة. وانظر عقيدة أهل اإليمان 44( اآلية )4)

 40(المصدر السابق 5)
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جارحددة ووجهددًا مددن المخلددوق ذا صددورة. بددل أي معنددى فددي عددده وجدده 
 هللا صفة مع أنه وجه له صورة صور عليها آدم 

لتويجري ينقل هدذا اإلستشدهاد عدن ابدن تيميدة فيقدول: )وأيسدًا بل إن ا
 فهااذا المعنااى عنااد أهاال الكتاااب ماان الكتااب المااأثورة عاان األنبياااء

كااالتوراة فااإن فااي الساافر األول منهااا:  ساانخلق بشاارا علااى صااورتنا 
 ( 1)( يشبهها 

وعددزاه إلددى جددزء مددا ةال مخطوطددًا مددن كتابدده تلبددي  الجهميددة ةعددم أندده 
وقدددد نددددب طدددالب ( 2)ة محمددد بدددن سدددعود بالريدداء موجددود فدددي جامعددد

العلدم علددى تحقيقدده. ونقددل مندده أيسددًا قدول ابددن تيميددة بعددد ذكددر النهددي 
ياااادل علااااى أن المااااانع هااااو عددددن هللاددددرب الوجدددده فددددي الحددددديث: ).. 

ويقتضاااي أن شااابه الوجاااه وقولددده: )( 3)(مشاااابهة وجهاااه لصاااورة هللا
رد جعااال مجاااوقولددده: )( 4)(بالصاااورة هاااو الماااانع مااان تقبااايح الوجاااه

 ( 5).(المشابهة لوجه هللا مانعًا.
 

                                                        

  76(املصدر السابق 1) 

 114( المصدر السابق 2)

 21( المصدر السابق 3)

 114( المصدر السابق 4)

 126( المصدر السابق5)
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أن ابن قتيبدة يدذكر وجهدًا ومن أصرح ما يدل على أثر هذه المنكرات 
مدن وجدوه التأويددل التدي يحتملهدا الخبددر ويرهللاداه ثدم يعددود عنده ألن مددا 

يقددول ابددن  فددي التددوراة ال يحتملدده. فقددد أمكددن تأويلدده لددوال نددك التددوراة.
ًا أقدرب  مددن اإلطدراد وال أبعدد  مددن قتيبدة: )..ولدم أر فدي التددأويالت شديا

االستكراه من تأويل بعض أهل النظر فإلنه قال فيده أراد أن هللا تعدالى 
خلق آدم فدي الجندة علدى صدورته فدي األرء كدأن قومدًا قدالوا إن آدم 
كددان مددن طولدده فددي الجنددة كددذا ومددن حليتدده كددذا ومددن نددوره كددذا ومددن 

يكددون فددي الدددنيا، طيددب رائحتدده كددذا لمخالفددة مددا يكددون فددي الجنددة مددا 
فقدددال النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم إن هللا خلدددق آدم يريدددد فدددي الجندددة 

 على صورته يعني في الدنيا.
ولسااد أحااتم بهااذا التأوياال علااى هااذا الحااديث وال أقضااي بأنااه مااراد 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فيه ألني قارأت فاي التاوراة أن هللا 

فخلدق خلاق بشارًا بصاورتنا جل وعز لما خلق السماء واألرض قال ن
آدم مددن أدمددة األرء ونفددخ فددي وجهدده نسددمة الحيدداة. وهددذا ال يصددلح 
لدددده ذلددددك التأويددددل. وكددددذلك حددددديث ابددددن عبدددداس أن موسددددى صددددلى هللا 
تعالى عليه وسلم هللارب الحجدر لبندي إسدرائيل فتفجدر وقدال اشدربوا يدا 
حميدددر فدددأوحى هللا تبدددار  وتعدددالى إليددده عمددددت إلدددى خلدددق مدددن خلقدددي 

لددى صددورتي فشددبهتهم بددالحمير فمددا بددرح حتددى عوقددب، هددذا خلقددتهم ع
 ( 1)معنى الحديث(

                                                        

 202( أتويل خمتلف احلديث 1)
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ومدن عجيددب مددا ذهبددوا إليدده أن أحدددهم بعددد أن استشددهد لدده بددنك     
التدوراة السددابق قدال: )إذا كددان حددديث الصدورة ممددا يغيظده فليغددتظ بمددا 
 ( 1)فددي معنددداه كقولددده تعدددالى:   ويبقدددى وجددده ربدددك ذو الجدددالل واإلكدددرام 

فدددأي تشدددبيه أصدددرح مدددن إثبدددات (  3)((2)صدددنع علدددى عيندددي وقولددده:  ولت
صددورة ل عددز جددل علددى صدددورة آدم مددع االستشددهاد لدده بددالتوراة وبمدددا 
جددداء فدددي إهللادددافة العدددين والوجددده ل إلدددى هللا عدددز وجدددل  و ذا لدددم يكدددن 
إثبدددات وجددده وعدددين مدددع صدددورة علدددى صدددورة آدم تشدددبيهًا فكيددد  يكدددون 

 التشبيه 
تخريغ ويكتفي بمثل إيجداب اإليمدان ومنهم من ال يتكلف هذا ال      

. وكدل هدذا تهافدت كدان يغنديهم عنده (4)بالحديث أو إثباته علدى  داهره
السدددددكوت عدددددن خبدددددر مدددددا تعب ددددددنا هللا بمثلددددده فدددددي العمدددددل فسددددداًل عدددددن 

 االعتقاد.

                                                        

 ( من سورة الرحمن.27( اآلية )1)

 ( من سورة طه.39( اآلية )2)

 .148(   لمات أبي رية، عبد الرةاق حمزة 3)

وشرح العقيدة 100اجتماع اجليوش اإلسالمية و  63( انظر األربعني يف دالئل التوحيد للهروي 4)

وانظر كالم حمقق   1/160انصر  . والتنبيهات السنية لعبد العزيز بن111السفارينية حملمد بن عبد العزيز 

 . 3/1150عبد هللا الدميجي -كتاب الشريعة لآلجري د
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جاء في نسبة األبعاض إلى الباري سبحانه ما المسألة العاشرة: 
 وتعالى.

عدددن عكرمدددة قدددال: )إن هللا عدددز  أخدددرج عبدددد هللا بدددن أحمدددد بسدددنده    
إلددى األرء فعنددد  أباادى عاان بعضااهوجددل إذا أراد أن يخددوف عبدداده 

 ( 1ذلك تزلزل، و ذا أراد أن تدمدم على قوم تجلى لها()
 وممن صرح بإلثبات هذا الخبر ابن القيم الذي أنشده فقال: 

 للطور حتى عاد كالكثبان ******واعمد أن هللا أبدى بعضه
 (2)موسى الكليم مكل م الرحمن       ليم الرهللاىلما تجلى يوم تك

بدده علددى إثبددات األبعدداء خبددر فددي تفسددير قولدده  اوممددا اسددتدلو       
أخدرج عبدد هللا بدن أحمدد فدي قدول هللا ( 3)تعالى: )و ن له عندنا لزلفدى(

                                                        

( وال يصح إىل عكرمة ألن يف سنده حيىي يرويه معنعناً عن عكرمة وحيىي بن 1069)2/470( السنة  1)

هـ  ثقة ثبت لكنه يدلس و يرسل، انظر ترمجته  ىف هتذيب التهذيب  132أىب كثري الطائى 

( ولفظه: )إذا أراد هللا تعاىل أن 961)1/248رب يف الفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي .واخل11/269

خيوف خلقه أظهر لألرض منه شيئاَ فارتعدت وإذا أرد أن يهلك خلقه تبدي هلا(. وعزاه ابن تيمية يف 

 إىل الطرباين يف كتاب السنة.  5/87الفتاوى الكربى 

  1/230إبراهيم  ( انظر شرح قصيدة ابن القيم ألحمد بن2)

 ( من سورة و.40( اآلية )3)
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تعددددالى فددددي حددددق داود عليدددده السددددالم   و ن لدددده عندددددنا لزلفددددى   بسددددنده 
 (1)(تى يضع بعضه عليهح عن)مجاهد عن عبيد بن عمير قال

وأخرجدده بلفددظ آخددر بسددنده عددن مجاهددد عددن عبيددد بددن عميددر  و ن لدده 
 (2)(يمس بعضه عندنا لزلفى  قال: )ذكر الدنو منه حتى ذكر أنه

وأخرجدده أيسددًا بلفددظ آخددر عددن مجاهددد عددن عبيددد بددن عميددر قال:)مددا 
يددأمن داود عليدده السددالم يددوم القيامددة حتددى يقددال لدده ُادندده فيقددول ذنبددي 

حتددى بلددغ فيقددال ُادندده فيقددول ذنبددي ذنبددي فيقددال لدده ُادندده فيقددول  ذنبددي

                                                        

( من طريق وكيع عن سفيان عن منصور به. وأخرجه 1180) 2/507( و1086)2/475( السنة 1)

( عن سعيد بن 319)1/262(. وأخرجه اخلالل يف السنة 320)1/262من طريقه اخلالل يف السنة 

الرمحن بن شريك عن أبيه. وقال احملقق: جبري بسند فيه حممد بن بشر بن شريك النخعي يرويه عن عبد 

)إسناده ضعيف ألن فيه حممد بن بشر( وهو حممد بن بشر بن شريك النخعي الكويف قال الذهيب يف ميزان 

)شيخ البن عقدة ما هو بعمدة( ويرويه حممد بن بشر عن عبد الرمحن بن شريك بن عبد  6/80اإلعتدال 

وميزان اإلعتدال  5/296التاريخ الكبري طىء انظر ترمجته يف هـ وهو صدوق خي 227هللا النخعى، الكوىف 

4/289. 

 (. 321)1/262وأخرجه هبذا السند أيضاً عن جماهد يرويه عبيد بن عمري السنة 

هـ وهو  239( يرويه عن عبد هللا بن عمر أبو عبد الرمحن وهو )مشكدانة( 1165)2/503السنة ( 2)

  5/333صدوق انظر ترمجته يف هتذيب التهذيب 
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كأناااه يمساااك  ذنبدددي ذنبدددي حتدددى بلدددغ مكاندددًا هللا أعلدددم بددده قدددال سدددفيان
  (1)(شيئا

وهدددذه أخبدددار موقوفدددات ومنكدددرات و سدددرائيليات تخدددالف اإلجمددداع علدددى 
تنزيه البداري سدبحانه عدن األبعداء واألجدزاء. ومثدل هدذه األسدانيد ال 

ات الحدالل والحدرام فسدال عدن العقائدد. فدال أر  وجهدًا تنهض فدي إثبد
 لالحتجاج بها وتخريجها في كتب العقائد. 

 

                                                        

( بسند فيه حميد األعرج وهو حميد بن عطاء، و يقال: ابن 1161) 2/502( السنة 1)

 .3/53على، وهو هللا ي  انظر ترجمته تهذيب التهذيب 
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المبحدددث الثددداني: االحتجددداج بخبدددر اآلحددداد فدددي مسدددائل 
  النبوات

 وفيه خمسة مطالب
المطلددب األول: فددي عصددمتهم مددن الكفددر بدداهلل والجهددل 

  بصفاته:
  التبليغالمطلب الثاني: في عصمة األنبياء مما يخل ب

المطلددب الثالددث : فددي عصددمة األنبيدداء مددن الكددذب فددي 
  ما وراء التبليغ

المطلددب الرابددع: مددا جدداء فددي تددأثير السددحر علددى النبددي 
  صلى هللا عليه وسلم

المطلددب الخام :مددا ثبددت مددن المعجددزات المرويددة مددن 
  طريق اآلحاد
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 المبحث الثاني: االحتجاج بخبر اآلحاد في مسائل النبوات
 األول: في عصمتهم من الكفر باهلل والجهل بصفاته: المطلب

مدن مباحددث مسدائل االعتقدداد مددا يجدب للرسددل، ومددا يسدتحيل فددي حقهددم، 
 وما يجوة عليهم.

، واألماندة، والتبليدغ،  ويذكر المتكلمون فيما يجب على األنبياء: الصددق 
 والفطانة. 

ويدددذكرون أهللادددداد هدددذه الصدددفات فيمدددا يسدددتحيل علددديهم، وهدددي: الكدددذب، 
 والمعصية، والكتمان، والغفلة، والبالدة. 

ويذكرون من الجائزات في حقهدم األعدراء البشدرية التدي ال تدؤدي إلدى 
نقدددك فدددي مدددراتبهم العليدددة ممددددا اليخدددالف شدددرفًا وال مدددروءة معتبدددرة فددددي 

 الشرع،
وال تتناقض مع مقامهم، فيجوة في حقهم األكدل والشدرب و تيدان النسداء 

ا في تأثير السحر علديهم، فدي تفصديل سديأتي واختلفو  (1)الحالل وغيره. 
 بيانه.

ومددن أهددم هددذه المسددائل: مددا يسدددتحيل فددي حددق األنبيدداء علدديهم الصدددالة 
ددن  هللا بهددا علدديهم فوصددلوا إلددى غايددة  والسددالم بمقتسددى العصددمة التددي م 
الكمددددال اإلنسدددداني والسددددمو الروحددددي، وتحلددددوا بدددداألخالق العظيمددددة التددددي 

ى، حتدى دعدا هللا عدز وجدل إلدى االقتدداء جعلتهم قدوة حسنة، ومثال أعلد
 بهم.

                                                        

وشرح جوهرة التوحيد،   181-179انظر: إتحاف المريد، اللقاني   (1)
 .278-274الباجوري   
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  (1)قال تعالى: )أولاك الذين هد  هللا فبهداهم اقتده(
وقال تعالى: )وجعلنداهم أئمده يهددون بأمرندا وأوحيندا إلديهم فعدل الخيدرات 

 (2)و قام الصالة و يتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين(.
شدددأنهم فدددي  ولدددولم يكوندددوا كدددذلك لسدددقطت هيبدددتهم فدددي القلدددوب، ولصدددغر

 عيون الناس فتسيع الثقه فيهم، وال ينقاد لهم احد. 
ولكددن هللا عدددز وجدددل اصدددطفاهم واجتبددداهم وعل مهدددم، ودعدددا إلدددى االقتدددداء 

 (3)بهم وحفظهم من كل ما يتنافى مع مقام النبوة 

                                                        

 .90سورة األنعام     (1)
 .72سورة األنبياء    (2)
وشرح جوهرة التوحيد،   182-179انظر: إتحاف المريد، اللقاني   (3)

  283-274الباجوري    
و رشاد األنام في عقائد    308-303ولوامع األنوار البهية، السفاريني      

م. 1985 -طبعة دار البراء  - 142-139اإلسالم، محمود صالح البغدادي 
طبعة دار السالم  - 2/832حو    واألساس في السنة )قسم العقائد(، سعيد 

 م. 1992 -عمان 
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وقبل تفصيل األمدور التدي عصدمهم هللا عدز وجدل مدن الوقدوع بهدا ال بدد 
 من الوقوف على حقيقة العصمة.

  (1)تأتي العصمة في اللغة ويراد بها الحفظ والمنع والوقاية 
ومدددددن أوهللادددددح األقدددددوال فدددددي حقيقدددددة العصدددددمة وأبعددددددها عدددددن اإلشدددددكال 

فقدال: )العصدمة فسدل مددن  -رحمدده هللا  -واالعتدراء مدا ذكدره القداري 
هللا تعددددالى يحملددددده علدددددى فعدددددل الخيدددددر، ويزجدددددره عدددددن الشدددددر، مدددددع بقددددداء 

: و ليددده مدددال الشددديخ أبدددو -قددال-(2)ختبدددار.االختيددار تحقيقدددًا لالبدددتالء واال
  (3)منصور الماتريدي حيث قال: العصمة ال تزيل المحنة وال تدفعها(

وقدد ذكدر الدراةي فدي كيفيدة حصدول العصدمة أن الدنف  إذا حصدل فيهددا 
ملكدددة العفدددة، ثدددم انسددداف إلدددى ذلدددك العلدددم التدددام بمدددا فدددي الطاعدددة مدددن 

لعلدددم معيندددًا لددده علدددى السدددعادة وفدددي المعصدددية مدددن الشدددقاوة صدددار ذلدددك ا
مقتسدددى الملكددددة النفسددددانية، ثددددم يصددددير الددددوحي متمددددا لددددذلك، ثددددم خددددوف 
المؤاخددذة علددى القدددر القليددل يكددون توكيدددًا لددذلك االحتددراة، فيحصددل مددن 

  (4)اجتماع هذه األمور حقيقة العصمة 
وأجمددددع المسدددددلمون علددددى أن األنبيددددداء صدددددلوات هللا علدددديهم علدددددى غايدددددة 

ين، فيما يتعلق بالتوحيد والعلدم بداهلل وصدفاته المعرفة ووهللاوح العلم واليق
واإليمددان بمددا أوحددي إلدديهم، وال يجددوة علدديهم الجهددل بشدديء مددن ذلددك أو 

                                                        

 .4/151القاموس المحي  )عصم(     (1)
 .53شرح الفقه األكبر    (2)
هد(  333تأويالت أهل السنة، أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي ) (3)

 .1983بغداد، -، مطبعة اإلرشاد238تحدقيق د. محمد مستفيض الرحمن.  
 . 88-87، وانظر حجية السنة 158دمين محصل أفكار المتق  (4)
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الشددك فيدده. ولددم ينقددل أحددد مددن أهددل األخبددار أن هللا عددز وجددل اصددطفى 
  (1)للنبوة من ُعِرف بكفر أو إشرا  أو جهل باهلل قبل ذلك.

علددى تنددزيههم  (2)لقشدديري قددال القاهللاددي عيدداء: )وقددد اسددتدل القاهللاددي ا
عدن هددذا بقولدده تعددالى: )و ذ أخددذنا مددن النبيددين ميثدداقهم ومنددك ومددن نددوح 

  (3)و براهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا(
وبقولددددده تعدددددالى: )و ذ أخدددددذ هللا ميثددددداق النبيدددددين لمدددددا آتيدددددتكم مدددددن كتددددداب 

  (4)وحكمة(
  (5)يجوة عليه الشر (... قال: وبعيد أن يأخذ منه الميثاق... و 

ولدينا من أخبار اآلحاد ما قد يوهم خالف مدا سدبق تقريدره فدي حدق آدم 
 و براهيم عليهما السالم 

                                                        

. 2/230، والشفا، عياء 1/272انظر مقاالت اإلسالميين، األشعري   (1)
. والمواقف، 1990-بغداد -. طبعة الدار العربية 8وعصمة األنبياء، الراةي 

.  البحر المحي ، الزركشي 5/155. وشرح المقاصد، التفتاةاني  358اإليجي 
  2/279. وشرح العقائد، الدواني 52كبر، على القاري  . وشرح الفقه األ4/169

 .2/98وفواتح الرحموت، األنصاري 
هد( من  514هو القاهللاي عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري النيسابوري )  (2)

كبار علماء نيسابور كان إمامًا منا رًا مفسرًا أديبًا ةاهدًا صالحًا، ةار بغداد في 
ا، فوقعت بسببه فتنة بين الحنابلة والشاف ية، انظر: طريقه إلى الحغ، ووعظ به

، واألعالم، 2/151، وطبقات الشاف ية، األسنوي 2/403العبر، الذهبي 
 . 4/120الزركلي 

 7سورة األحزاب   (3)

 81سورة آل عمران   (4)

 2/259الشفا    (5)
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فقد أخرجده الترمدذي بسدنده  -عليه السالم  -أما ما نسب إلى أبينا آدم 
عددن سددمرة بددن جندددب رهللاددي هللا عندده عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم 

لددذي خلقكدم مددن نفدد  واحددة وجعددل منهددا فدي تفسددير قولدده تعدالى: )هددو ا
ةوجهدددا ليسدددكن إليهدددا فلمدددا تغشددداها حملدددت حمدددال خفيفدددا فمدددرت بددده فلمدددا 
دددوا هللا ربهدددا لدددان آتيتندددا صدددالحًا لنكدددونن مدددن الشددداكرين، فلمدددا  ع  أثقلدددت د 

  (1)آتاهما صالحًا جعال له شركاء فيما آتاهما(.
هددا ولددد، أندده قددال: )لمددا حملددت حددواء طدداف بهددا إبلددي  وكددان ال ي دديو ل

يه عبد الحارم، فسم ته عبد الحارم، فعا  ذلدك  وكدان ذلدك  فقال: سمِّ
 (2)من وحي الشيطان وأمره(

وقددددال الترمددددذي: هددددذا حددددديث حسددددن غريددددب ال نعرفدددده مرفوعددددًا إال مددددن 
حديث عمر بن إبدراهيم بدن قتدادة، ورواه بعسدهم عدن عبدد الصدمد، ولدم 

  (3)يرفعه، وعمر بن إبراهيم شيخ بصري.
 ل الحافظ ابن كثير هذا الحديث بعلل ثالم وقد أع

األولى: أن عمر بن إبراهيم متكلم فيه، قدال الدذهبي: )قدال أبدو حداتم ال 
يحتغ به، وقال ابن عدي: يروي عن قتادة ما لدم يوافدق عليده( ثدم سداق 

  (4)حديثه السابق وقال: )وهو حديث منكر كما تر (
سددددددمرة، ولددددددي   الثانيددددددة: أن الطبددددددري أخددددددرج هددددددذا الحددددددديث مددددددن قددددددول

                                                        

  190-189(سورة األعراف 1)

 .3077-8ف  كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة األعرا (2)
 .5/250السنن    (3)
 .3/179ميزان االعتدال     (4)
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  (1)مرفوعًا.
الثالثة: أن عمر بن إبراهيم يرويه عن قتادة عدن الحسدن البصدري، وقدد 
أخدددرج الطبدددري مدددن طدددرق صدددحيحة عدددن الحسدددن نفسددده أنددده فسدددر اآليدددة 
بغير هذا، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعًا لما عدل عنه إلى قولده 

لده شدركاء  )كان هذا في بعض أهل الملدل ولدم يكدن بد.دم، وقدال:  جعدال
  (3)عنى بها ذرية آدم ومن اشر  منهم بعده( (2)فيما آتاهما   

قددال ابددن كثيددر: )ولددو كددان هددذا الحددديث محفو ددًا عنددده عددن رسددول هللا 
صلى هللا عليه وسلم لما عدل عنده هدو وال غيدره، وال سديما مدع تقدواه ل 
وورعه، فهذا يدلل على أنده موقدوف علدى الصدحابي، ويحتمدل أنده تلقداه 
من بعض أهدل الكتداب ممدن آمدن مدنهم مثدل، كعدب، أو وهدب بدن منبده 

  (4)وغيرهما(
ثم ذكر الحافظ ابن كثير كالمًا نفيسًا، في أخبار أهل الكتداب، وقسدمها 

 إلى ثالثة أقسام: 
األول منهددددا: مددددا علمنددددا صددددحته بمددددا دل عليدددده الدددددليل مددددن الكتدددداب أو 

 السنة. 
 الكتاب والسنة. ومنها: ما علمنا كذبه بما دل على خالف 

ومنهددا مددا هددو مسددكوت عندده وهددو المددأذون بروايتدده بقولدده عليدده السدددالم 

                                                        

 .9/146تفسير الطبري    (1)
 .9/146نفسه   (2)
 .276-3/275تفسير ابن كثير      (3)
 .3/276نفسه   (4)
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  (1))... وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج(

                                                        

، ولفظه )بلغوا عني ولو 50/3461أخرجه البخاري في كتاب األنبياء   (1)
وأخرجه الترمذي في كتاب العلم آية، وحدثوا عن بني إسرائيل وال حرج(، 

13/2669 . 
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ق وال يكدددذ ب لقولددده: )إذا حددددثكم أهدددل الكتددداب فدددال  وهدددو الدددذي ال يصدددد 
  (1)تصدقوهم وال تكذبوهم(

أو الثالدث، فيده  ثم قال الحافظ ابن كثير: )وهذا األثدر مدن القسدم الثداني
نظددر، فأمددا مددن حدددم بدده مددن صددحابي أو تددابعي فإلندده يددراه مددن القسددم 

فدددي  -رحمددده هللا  -الثالدددث، وأمدددا نحدددن فعلدددى مدددذهب الحسدددن البصدددري 
هذا، وأنه لي  المراد من هذا السياق آدم وحدواء، و نمدا المدراد مدن ذلدك 
المشدددركون مدددن ذريتددده... فدددذكر آدم وحدددواء كالتوطاددده لمدددا بعددددهما مدددن 

لوالددين، وهددو كاالسدتطراد مددن ذكدر الشددخك إلدى الجددن ، كقولده )لقددد ا
  (2)ةينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجومًا للشياطين(

ومعلددوم أن المصددابيح وهددي النجددوم التددي ةينددت بهددا السددماء ليسددت هددي 
التدددددي ُيرمدددددى بهدددددا، و نمدددددا هدددددذا اسدددددتطراد مدددددن شدددددخك المصدددددابيح إلدددددى 

  (3)جنسها(
  فددي اآليددة الكريمددة منسددوب إلددى بعددض ذريددة آدم والحاصددل: أن الشددر 

 وحواء. 
نه الترمذي، وأعلده ابدن كثيدر بعلدل  والحديث الوارد في تفسير اآلية، حس 
قادحددددة، فددددال ينسددددب الشددددر  إلددددى أبينددددا آدم عليدددده السددددالم بهددددذا الخبددددر 
الواهي، حتى و ن سلمنا ببقاء الحديث فدي درجدة الحسدن، ألن الخدالف 

                                                        

، وقد سبق 25/7362أخرجه البخاري في كتاب االعتصام بالسنة   (1)
 تخريجه.  

 .5سورة تبار       (2)
وانظر عصمة األنبياء، الراةي      277-3/276تفسير ابن كثير      (3)
23-26. 
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حصدددر بمدددا هدددو فدددي رتبدددة الصدددحيح، ال فدددي رتبدددة فدددي إثبدددات العقائدددد من
 الحسن. 

 
وأمددا إبددراهيم عليدده السددالم فقددد وقددع فددي فهددم بعددض العلمدداء نسددبة الشددك 
إليه، لقوله تعالى: )و ذ قال إبدراهيم رب أرندي كيد  تحيدي المدوتى، قدال 

  (1)أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمان قلبي..(
ربداح أنده قدال: )دخددل عدن عطداء بدن أبدي  -رحمده هللا  -ذكدر الطبدري 

قلدددب إبدددراهيم بعدددض مدددا يددددخل قلدددوب النددداس، فقدددال: )رب أرندددي كيددد  
تحيدددي المدددوتى(، ورهللادددي اإلمدددام الطبدددري هدددذا الدددرأي واسدددتدل لددده بقدددول 
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم: )نحددن أحددق بالشددك مددن إبددراهيم، إذ قددال: 
 رب أرني كي  تحيدي المدوتى قدال: أولدم تدؤمن قدال بلدى ولكدن ليطمدان 

 (2)ي... (قلب
واستدل الطبري أيسًا، بمدا أخرجده عدن ابدن عبداس مدن طدرق قدال فيهدا 

شدددد بعسدددها بعسدددًا( أنددده قدددال: )أرجدددى آيدددة فدددي يالحدددافظ ابدددن حجدددر: )
                                                        

 .  260سورة البقره       (1)

  50-3/49تفسير الطبري     (2)
وأطرافه  11/3372والحديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث األنبياء       

 باألرقام التالية   
(   وأخرجه مسلم في كتاب 6992، 4694، 4537، 3375، 3372) 

  23/4026وابن ماجة في كتاب الفتن  2371-41/2369الفسائل   
ن الزهري عن من طرق عن يون  بن يزيد ع 2/488وابن مندة في اإليمان    

 سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف به.
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 القرآن:   و ذ قال إبراهيم رب ارني كي  تحيي الموتى...  
قددال الطبدددري: )هدددذا لمدددا يعدددرء فدددي الصددددور ويوسدددوس بددده الشددديطان، 

 (1)عليه السالم بأن قال:  بلى (فرهللاي هللا من إبراهيم 
أن هددذه األدلددة ال تددنهض إلثبددات دخددول أقددل  -وهللا أعلددم  -والدذي أراه 

الشددك علددى إيمددان إبددراهيم عليدده السددالم بقدددرة هللا عددز وجددل علددى إحيدداء 
 الموتى: ألسباب ثالثة:

األول: أن سددؤاله عليدده السددالم لددم يكددن لغددرء االسددتثبات والتأكددد مدددن 
ل علددى اإلحيدداء، بددل لعلدده أراد أن يدددلي بخلتدده إلددى هللا قدددرة هللا عددز وجدد

عز وجل فيختك عدن غيدره مدن بندي آدم بإلحيداء المدوتى أمدام نا ريده. 
فدإلن قيددل: أولددم يددؤمن  ... قلنددا: بلددى، ولكددن استشددرفت نفسدده إلددى رؤيددة 
كيفيددة اإلحيدداء وهياتدده، ليددزداد يقينددا وطمأنينددة، و ن لددم يكددن فددي إيماندده 

  (2)األول شك. 
اني: أن قدددول رسددول هللا صدددلى هللا عليدده وسدددلم: )نحددن أحدددق بالشدددك الثدد

مددن إبددراهيم( دليددل علددى نفددي الشددك عددن إبددراهيم عليدده السددالم، كمددا نبدده 
إليه النووي رحمه هللا فقال: )خدرج مخدرج العدادة فدي الخطداب، فدإلن مدن 
أراد المدافعدددة عدددن إنسدددان، قدددال للمدددتكلم فيددده: مدددا كندددت  قدددائاًل لفدددالن أو 

ومقصددوده مددن ذلددك: ال  مددن مكددروه فقلدده لددي وافعلدده معددي، فدداعال معدده

                                                        

 .3/50تفسيره     (1)
   117-1/115، وشرح السنة، البغوي  1/609انظر تأويالت أهل السنة     (2)

 والجامع ألحكام القرآن، القرطبي            
     3/193-195. 
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  (1)تقل ذلك فيه(.
ويمكدن أن يقددال أيسدًا: معندداه أن الشددك مسدتحيل فددي حدق إبددراهيم عليدده 
السالم، فإلن الشك في قدرة هللا على إحياء المدوتى لدو كدان متطرقدا إلدى 
د ق  إبراهيم لكان المقصودون بقول النبي صلى هللا عليه وسدلم )نحدن( أ ح 
بالشك منه، فاستحالة شدكهم تددل مدن بداب األولدى علدى اسدتحالة الشدك 

  (2)على إبراهيم الخليل عليه السالم 
الثالث: قول ابن عباس رهللاي هللا عنهما في اآليدة الكريمدة )هدي أرجدى 
آية في القدرآن( ال لعفدو هللا عدز وجدل عدن الشدك فدي قدرتده علدى إحيداء 

م رجددا مددن هللا عددز وجددل أمددرًا هددو المددوتى، بددل ألن إبددراهيم عليدده السددال
الغايددة فددي الرجددداء، ألندده سددأل اإلحيددداء فددي الدددنيا وليسدددت الدددنيا مظندددة 
ذلك، ويجوة أن يقال: هي أرجى آية لقوله تعالى: )أولدم تدؤمن( أي أن 
اإليمدددان كددداف ال يحتددداج معددده إلدددى تفسدددير وبحدددث عدددن كيفيدددة األحيددداء 

 (3)وهياته 
وجدل علدى إحيداء المدوتى مسددتبعد  والحاصدل أن الشدك فدي قددرة هللا عدز
                                                        

  1/365شرح صحيح مسلم     (1)
-115، وشرح السنة، البغوي 66تلف الحديث، ابن قتيبه نظر تأويل مخ   (2)
  4/8والفصل ابن حزم -117
وشرح صحيح  48-44وعصمة األنبياء، الراةي  2/230والشفاء، عياء      

 ، 1/364مسلم، النووي 
 8/466 8/254، 6/507وفتح الباري، ابن حجر      
 240وشرح مقدمة القيرواني، األمين الحاج محمد        

 .6/509انظر فتح الباري ابن حجر   (3)
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علددى آحدداد المددؤمنين وهددو أشددد اسددتبعادًا علددى أنبيدداء هللا عددز وجددل، وال 
يجددوة أن ينسددب الشددك إلددى إبددراهيم عليدده السددالم باألدلددة السددابقة، وقددد 

 بان ما فيها من هللاعف الداللة والثبوت، وهللا أعلم.
فاته، فرجدع األمددر إلددى إثبددات عصددمتهم مددن الجهددل بدداهلل عددز وجددل وصدد

و لى الواقع المتوارم من لدن آدم أبي البشر إلدى نبيندا محمدد صدلى هللا 
عليه وسلم أنه لم يبعث نبدي قد  أشدر  بداهلل طرفدة عدين أو جهدل صدفة 

  (1)من صفاته.

                                                        

 .2/98انظر فواتح الرحموت، عبد العلي األنصاري   (1)
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 المطلب الثاني: في عصمة األنبياء مما يخل بالتبليغ

انعقددد إجمدداع أهددل الشددرائع علددى وجددوب عصددمة األنبيدداء مددن أي شدديء 
بدددالتبليغ ككتمدددان الرسدددالة والكدددذب فدددي دعواهدددا والجهدددل بتفاصددديل  يخدددل

الشدددرع الدددذي أمدددر بالددددعوة إليددده، والتقصدددير والكدددذب والخطدددأ فدددي بيدددان 
 (1)األحكام الشرعية سواء أكان ذلك البيان بالقول أم بالفعل

وكددددل ذلددددك محددددال علدددديهم بدددددليل  العقددددل أيسددددًا، ألندددده يندددداقض مدددددلول 
 المعجزة

وجدده داللددة المعجددزة علددى ذلددك فقددال: )اقتدددران  وقددد وهللاددح الشهرسددتاني
المعجزة بدعوة النبي ناةل منزلة التصديق بدالقول، وذلدك أنده عدرف مدن 
سددنة هللا تعددالى أندده ال يظهددر أمددرًا خارقددا علددى يددد ي مددن يدددعي الرسددالة 

 عند وقت التحدي واالستدعاء إال لتصديقه... 
حاهللاددددر  ونحددددن نعلددددم قطعددددًا فددددي صددددورة مددددن يدددددعي الرسددددالة مددددن ملددددك

محتجددب بسددتر بددين يددد ي جماعددة حسددور، ثددم إن رجددال قددام وقددال: إنددي 
رسدول هدذا الملدك إلدديكم، وآيدة صددقي فدي دعددواي أن يحدِر  هدذا السددتر 

                                                        

، والمستصفى، 1/371انظر المعتمد في أصول الفقه، البصري المعتزلي   (1)
، والشفا، عياء 1/358والوصول إلى األصول، ابن برهان  2/213الغزالي 

، وانظر نظم 358اإليجي  ، والمواقف8وعصمة األنبياء، الراةي   2/258
وشرح المقاصد،  155، وشرح  النسفيه، التفتاةاني  332الفرائد، العالئي 
، وشرح الدواني على 174-173 /4والبحر المحي ، الزركشي  5/50التفتاةاني 

وفواتح  52، وشرح الفقه األكبر، علي القاري  2/279العقائد العسديه 
، وشرح جوهرة 356فحول، الشوكاني ، و رشاد ال2/275الرحموت، األنصاري 
 .283-280التوحيد، الباجوري 
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إذا اسددتدعيت مندده، ثددم قددال: أيهددا الملددك: إن كنددت صددادقا فددي دعددواي 
دددر   فدددي الحدددال ُعِلدددم قطعدددًا ويقيندددًا أنددده أراد بدددذلك  فحدددر  هدددذا السدددتر، ف ح 

تصددديق المدددعي، ونددزل التحريددك مندده علددى خددالف العددادة منزلددة الفعددل 
  (1)التصديق بالقول، فكذلك في صورة مسألتنا هذه(

وقددد شددهد هللا عددز وجددل لنبيدده بددأداء األماندده فقددال تعددالى: )اليددوم أكملددت 
  (2)لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورهللايت لكم اإلسالم دينا(

ا رواه الشددددافعي بسددددنده عددددن ومدددن أخبددددار اآلحدددداد التددددي تشددددهد لدددذلك، مدددد
 المطلب بن حنطب رهللاي هللا عنه قال: 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )مدا تركدت شدياا ممدا أمدركم هللا بده 
إال وقددد امددرتكم بدده، وال تركددت شددياا ممددا نهدداكم هللا عندده إال وقددد نهيددتكم 

  (3)عنه(
مدن العقدل ووجه االحتجاج بهذا الخبر اآلحادي موافقته ل دلدة القاطعدة 

 واإلجماع والقرآن. 
ولمدددا كددددان بيددددان النبدددي صددددلى هللا عليدددده وسددددلم فدددي تبليغدددده بددددالقول تددددارة 

 وبالفعل تارة أخر ، فلنفصل القول في عصمته في فرعين: 

 الفرع ا الم ف  عتمة أقوالهو التبليغية.

قددد علمنددا وجددوب عصددمة األنبيدداء فيمددا طريقدده الددبالب، لداللددة المعجددزة 

                                                        

 110، وانظر نحوه في لمع االعتقاد، الجويني 432-431نهاية اإلقدام   (1)

 .3سورة المائدة   (2)
( 103-93.وقد اثبت الشيخ احمد شاكر في الصفحات )87الرسالة   (3)

 وأقو . صحة الحديث وصحبة المطلب بما ال مطمع في أةيد منه 
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 . على صدقهم فيه
ولكن هل يجوة على النبي أن يقصد الدتكلم بخبدر بالغدي غيدر مطدابق 
للواقدع معتقددًا أندده مطدابق لدده، فيقدع الُخْلدف فددي قولده علددى سدبيل الخطددأ 

 أو السهو   
والدددذي عليددده جمهدددور األمدددة عددددم جدددواة وقدددوع الخلدددف فدددي أقدددوال النبدددي 
التبليغية، وأنه معصوم فيهدا عدن اإلخبدار عدن شديء منهدا علدى خدالف 

  (1)ما هو عليه، القصدا وال عمدا وال سهوا وال غلطا. 
ونقددل اإليجددي والعالئددي وغيرهمددا عددن البدداقالني أندده جددوة صدددوره مندده 

 على سبيل السهو والنسيان 
يقدددول اإليجدددي: )فددددي جدددواة صدددددور الكدددذب عدددنهم علددددى سدددبيل السددددهو 
والنسدديان خددالف، فمنعدده كثيددر مددن األئمددة وجددوةه القاهللاددي مصدديرًا مندده 

  (2)م دخوله في التصديق المقصود بالمعجزة(إلى عد
ويقددددول العالئددددي: )وقددددد قدددددال القاهللاددددي أبددددو بكدددددر البدددداقالني فددددي كتابددددده 
االنتصدددار: المعجدددزة تددددل علدددى صددددق النبدددي فدددي مدددا هدددو متفكدددر فيددده 
وعامد له، وذهول النف  وطريان النسيان ال يدخل تحت الصددق الدذي 

                                                        

، 5/50وشرح المقاصد، التفتاةاني  2/213انظر: المستصفى، الغزالي   (1)
، ونهاية السول، 2/340، والشفا، عياء 155وشرح النسفية، التفتاةاني 

، وشرح الفقه 2/279، وشرح الدواني على العقائد العسدية 9-3/8األسنوي 
، واألساس 17-2/16، ومشارق أنوار العقول، السالمي 52األكبر، القاري 

 . 143-142لعقائد األكياس، القاسم الزيدي 

 . 358المواقف    (2)
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   (1)هو مدلول المعجزة(.
صددار فوجدددت كددالم القاهللاددي ال يدددل علددى جددواة وقددد رجعددت إلددى االنت

 السهو أو الغل  في أقوال النبي التبليغية. 
ه فقدال:  اه وب ل غده دون مدا لدم يدؤدِّ و نما جوة القاهللاي السدهو عليده فيمدا أد 
)إن قدال قائدل: هددل يجدوة أن ينسددى النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم بعددض 

 القرآن بعد أدائه وبالغه.....  
النسددددديان نسددددديانًا يددددددوم صددددداحبه عليددددده، وينسدددددب إلدددددى قيدددددل: إن أردت ب

 البالدة، فمعاذ هللا أن يجوة ذلك عليه. 
و ن أردت أن ينسى ذلدك القددر الدذي ينسداه العدالم الحدافظ بدالقرآن الدذي 
ال ي ْنسددب صدداحبه إلددى بددالدة فددإلن ذلددك جددائز عليدده بعددد أدائدده وبالغدده، 

آياتدده وال مفسددد  والدذي يدددل علدى جددواةه أنده غيددر مفسددد لده وال قددادح فدي
لكمال صفاته... و ذا كان ذلك كذلك جاة مثل هذا السهو عليه فدي مدا 

 (2)أداه وبلغه دون ما لم يؤده، إلجماع المسلمين على منع ذلك...(
ولدددي  فدددي هدددذه ال بدددارة مدددا يددددل علدددى جدددواة وقدددوع الخلدددف فدددي أقوالددده 

 -وهللا أعلم  -التبليغيه سهوًا 
عصدمتهم مدن ذلدك بددليل العقدل لدخولده  على (3)وقد استدل اإلسفرائيني

تحددت داللددة المعجددزة، ألن المعجددزة بمنزلددة قولدده تعددالى: )صدددق عبدددي 
فدددي كدددل مدددا يبلدددغ عندددي( وتشدددمل جميدددع أقوالددده جملدددة واحددددة مدددن غيدددر 

                                                        

 . 334نظم الفرائد   (1)

 . 313-312االنتصار لنقل القرآن   (2)

 هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، تقدمت ترجمته.   (3)
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 (1)خصوو 
يعني جدواة الكدذب عليده -وقال شارح المسلم: )قيل إلبطال هذا الرأي  

فإلنده يجدوة حينادذ أن يكدون كدذبًا  : يلزم عددم الوثدوق فدي التبليدغ،-سهواً 
 (2)جاريًا على لسانه الشري  غلطا...(

وأجيددب )مددن قبددل القاهللاددي( بأندده إذا جددر  علددى لسددانه الشددري  الكددذب 
  (3)غلطا فال بد من التنبيه على أنه خالف الواقع فلم ينعدم الوثوق.

وقد دفع الشيخ عبد الغني عبد الخالق هدذا الجدواب بقولده: )هدذا التنبيده 
إنمدا يكددون بخبددر آخددر، ومددا جدداة علددى أحددد المثلددين جدداة علددى اآلخددر، 
فهو محتمل أل ْن يكون قد صدر أيسًا على سبيل الكذب سدهوا فدال ةال 
الوثدددوق منعددددما... اللهدددم إال أن يقدددال بعصدددمته مدددن الكدددذب سدددهوًا فدددي 
التنبيه لاال يؤدي إلى مدا ذكره،وهدو بعيدد، ألندا نقدول لده: ِلدم ل دم تختصدر 

فتمنددع الكددذب سدددهوا مددن أول األمددر، لدداال يدددؤدي إلددى مددا ذكدددر الطريددق 
.) (4) 

 وبهذا تثبت عصمة النبي من الكذب في التبليغ عمدًا وسهوًا وغلطًا. 
وبين أيدينا مدن أخبدار اآلحداد مدا يشدهد لدذلك ويؤكدده، وهدو حدديث عبدد 
هللا بن عمرو بن العاو قال: )قلدت يدا رسدول هللا أأكتدب كدل  مدا أسدمع 

ل: نعم، قلت: في الرهللادا والغسدب   قدال: نعدم فدإلني ال أقدول منك   قا
                                                        

 . 341-340، ونظم الفرائد، العالئي 2/287انظر الشفا، عياء   (1)

 . 2/99رحموت فواتح ال  (2)

انظر: المصدر السابق نفسه في نف  الصفحة، وحجية السنة، عبد الغني   (3)
 . 101عبد الخالق 

 .102-101حجية السنة   (4)
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  (1)في ذلك كله إال حقا(
وفددي أخبددار اآلحدداد مددا يشددكل  دداهره علددى مددا قددرر فددي عصددمة النبددي 

 وهي خبران: 
  (2)الخبر األول في قصة الغرانيق 

 وأخرجها اإلمام الطبري من طرق عديدة 
حمدد بدن قددي  فمدن طريدق أبدي معشدر عدن محمددد بدن كعدب القر دي وم

قداال: )جلد  رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم فدي نداد مدن أنديدة قدريو، 
فتمنددى يوماددذ أن ال يأتيدده مددن هللا شدديء فينفددروا عندده، فددأنزل هللا عليدده: 

 (3))والنجم إذا هو    ما هللال صاحبكم وما غو (
فقرأهدددا رسدددول هللا صددددلى هللا عليددده وسددددلم حتدددى إذا بلددددغ )أفدددرأيتم الددددالت 

، ألقدى عليده الشديطان كلمتدين: )تلدك (4)ناه الثالثة األخدر (والعز    وم
الغرانيددددق العلددددى، و ن شددددفاعتهن لترجددددى( فددددتكلم بهددددا، ثددددم مسددددى فقددددرأ 

  (5)السورة، فسجد في آخر السورة، وسجد القوم جميعا معه...(
وفددي هددذا الخبددر علددل شددتى، منهددا: انقطدداع السددند، إذ يرويدده محمددد بددن 

                                                        

 .                     3/3646أخرجه اإلمام أبو داود في كتاب العلم    (1)

من طير  قال ابن األثير )الغرانيق هنا األصنام، وهي في األصل الذكور  (2)
الماء، وكانوا يزعمون أن األصنام تقربهم من هللا وتشفع لهم، فشبهت بالطيور 

 .3/364التي تعلو في السماء وترتفع(، انظر: النهاية 
 . 2-1سورة النجم   (3)

 20-19سورة النجم    (4)

 . 187-17/186تفسير الطبري    (5)
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 (1)ما في طبقة التابعين كعب القر ي ومحمد بن قي  وه
 تفرد به عنهما..  -ومنها أن أبا معشر وهو لجيح السندي 

وقددد هللاددعفه النسددائي، والدددارقطني. وقددال ابددن معددين: لددي  بقددوي، وقددال 
  (2)البخاري: منكر الحديث.

ومددن طريددق يزيددد بددن ةيدداد المدددني عددن محمددد بددن كعددب القر ددي قددال: 
قومده عندده، وشدق عليده مددا  )لمدا رأ  رسدول هللا صدلى عليدده وسدلم تدولى

ير  مدن مباعددتهم مدا جداءهم بده مدن عندد هللا تمندى فدي نفسده أن يأتيده 
من هللا ما يقارب بينه وبين قومده، وكدان يسدره مدع حبده وحرصدهم عليده 
أن يلددين لدده بعددض مددا غلددظ عليدده مددن أمددرهم... فددأنزل هللا: )الددنجم إذا 

ثدة األخدر ( ألقدى هدو ( حتدى انتهدى إلدى قدول هللا عدز وجدل )ومنداة الثال
الشدديطان علددى لسددانه: تلددك الغرانيددق العلددى، و ن شددفاعتهن ترتسددى... 

 وأتى جبرائيل النبي صلى هللا عليه وسلم، فقال: 
يا محمد، ماذا صنعت   لقد تلوت  علدى النداس مدا لدم آتدك بده عدن هللا، 

  (3)وقلت  ما لم ُيقل لك به(
راويدده عددن محمددد بددن وفددي إسددناد هددذا الخبددر انقطدداع كددالخبر السددابق، و 

كعددددب هددددو يزيددددد بددددن ةيدددداد المدددددني قددددال فيدددده البخدددداري: ال يتددددابع علددددى 
 (4)حديثه.

                                                        

 . 203-2/202انظر تقريب التهذيب،   (1)

 . 4/246رجمته في ميزان االعتدال انظر ت   (2)

 . 17/187تفسير الطبري   (3)

 . 4/423انظر ترجمته في ميزان االعتدال، الذهبي   (4)
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ددم اإلمددام الطبددري فيدده مددن حدثدده بدده، عددن السددحا  أن  ومددن طريددق  أ به 
الشددديطان ألقدددى فدددي تدددالوة النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم )تلدددك الغرانيدددق 

  (1)العلى..( فقرأها النبي صلى هللا عليه وسلم كذلك...(
وهذا اإلسناد معل لوجود مدبهم فيده، وهدو شديخ الطبدري، وألن السدحا  

  (2)رواه مرسال وقد هللاعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره 
وأخددرج الطبددري بسددند صددححه الحددافظ ابددن حجددر )عددن سددعيد بددن جيددر 
قددال لمددا نزلددت هددذه اآليددة قرأهددا رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فقددال: 

 (3))تلك الغرانيق العلى...(
وأخرج الطبري نحوه بسند صححه الحافظ أيسًا عدن أبدي بكدر بدن عبدد 
الدددرحمن بدددن الحدددارم بدددن هشدددام، ونحدددو ه مدددن طدددريقين عدددن أبدددي العاليدددة 

 (4)الرياحي
 وقد عاب العلماء على من أولع بقصة الغرانيق من المفسرين. 

قدال القاهللاددي عيدداء: )يكفيددك أن هددذا حددديث لددم يخرجدده أحددد مددن أهددل 
واه فقيددددده بسدددددند سدددددليم متصدددددل، وانمدددددا أولدددددع بددددده وبمثلددددده الصدددددحة، وال ر 

المفسددددرون والمؤرخدددددون المولعدددددون بكدددددل غريدددددب... ومدددددن ُحِكيددددددْت هدددددذه 
الحكايددة عندده مددن المفسددرين والتددابعين لددم يسددندها أحددد مددنهم، وال رفعهددا 

 إلى صاحب، وأكثر الطرق عنهم فيها هللا يفة واهية. 

                                                        

 . 17/189تفسير الطبري   (1)

 . 2/326انظر: ترجمته في الميزان   (2)

 . 8/561، وانظر: فتح الباري 17/178تفسير الطبري    (3)

 . 8/561ظر: فتح الباري ، وان17/179تفسير الطبري   (4)
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ن جبيدر عدن ابدن والمرفوع فيه حديث شد بة عدن أبدي بشدر عدن سدعيد بد
 عباس رهللاي هللا عنهما. 

قدددال أبدددو بكدددر البدددزار: هدددذا ال نعلمددده يدددرو  عدددن النبدددي صدددلى هللا عليددده 
وسددلم بإلسددناد متصددل يجددوة ذكددره إال هددذا... ولددم يسددنده عددن شدد بة إال 

  (1)أميه بن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير...(
وقدال فيده الحدافظ  (2)وأمية بن خالد سال عنه اإلمام أحمدد فلدم يحمدده. 

وقدددد خدددالف أميدددة الثقدددات فدددي وصدددله، إذ رواه  (3)ابدددن حجدددر: صددددوق.
الطبري عن سعيد بن جبير مرساًل  من طريقين صححهما الحدافظ ابدن 

  -كما سبق  -حجر 
 وعلى هذا يحكم على المرفوع بالشذوذ.

وأخرجددددده الطبدددددري مرفوعدددددًا عدددددن ابدددددن عبددددداس رهللادددددي هللا عنهمدددددا بسدددددند 
 (4)ن سددعد بددن محمددد بددن الحسددن العددوفي.هللادد ي  مددن طريددق محمددد بدد

  (5)وهو هللا ي .
والحاصددل أن قصددة الغرانيددق لددم يروهددا فقيدده بسددند سددليم متصددل، ومددن 
حكيدددت عنددده هدددذه الحكايدددة مدددن التدددابعين لدددم يسدددندها أحدددد مدددنهم، وأكثدددر 
الطددرق عددنهم فيهددا هللادد يفة واهيددة كمددا سددبق مددن قددول القاهللاددي عيدداء 

 رحمه هللا. 
                                                        

 . 7/71،115، وانظر مجمع الزوائد 291-2/289انظر الشفا    (1)

 . 1/275انظر: ترجمته في الميزان    (2)

 . 114التقريب    (3)

 . 17/189تفسير الطبري   (4)

 . 3/560انظر ترجمته في ميزان االعتدال  (5)
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طدددرق هدددذه القصدددة وقدددال فيهدددا: )لدددم أرهدددا وقدددد جمدددع الحدددافظ ابدددن كثيدددر 
  (1)مسندة من وجه صحيح... وأكثرها مرسالت ومنقطعات(

والذي يظهر من صنيع صاحبي الصحيح تسد ي  قصدة الغرانيدق، إذ 
 أخرجا ما صح من القصة عندهما. 

فددأخرج اإلمددام البخدداري بسددنده عددن ابددن عبدداس رهللاددي هللا عنهمددا قددال: 
م بددددالنجم، وسددددجد معدددده المسددددلمون )سددددجد النبددددي صددددلى هللا عليدددده وسددددل

 (2)والمشركون والجن واإلن (
وأخرج الشيخان عن ابن عمر رهللاي هللا عنهما قال: )أول سدورة أنزلدت 
فيهدددا سددددجدة )والددددنجم( قددددال: فسددددجد رسددددول هللا صددددلى هللا عليدددده وسددددلم، 
وسجد من خلفه، إال رجاًل رأيتده أخدذ كفدًا مدن تدراب فسدجد عليده، فرأيتده 

 (3)وهو أمية بن خلف( -ًا بعد ذلك قتل كافر 
وقدد ألددف الشدديخ األلبداني كتابددًا فددي تسدد ي  هدذه القصددة سددماه )نصددب 

 (4)المجانيق لنسف قصة الغرانيق(
وبعددد عددرء مددا يددوهن هددذه القصددة مددن طريددق اإلسددناد يحسددن بيددان مددا 
في متنه من معارهللاة لمدا ثبدت بدالبراهين واإلجمداع علدى عصدمة النبدي 

 صلى هللا عليه وسلم. 
 البيان من وجوه:  وهذا

                                                        

 . 231-3/230تفسير ابن كثير   (1)

 . 4/4862تفسير، من سورة النجم في كتاب ال   (2)

مسلم في  4/4863أخرجه البخاري في كتاب التفسير من سورة النجم   (3)
 . 2/160والنسائي  20/576كتاب المساجد ومواهللاع الصالة 

 .  235أشار إليه في مختصر العلو  (4)
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األول: أندددددده ال يليددددددق بددددددالنبي أن يتمنددددددى مسددددددايرة الكفددددددار ومصددددددانعتهم 
بالباطل والتلفظ بالشدر ، وال أن يحددم نفسده بدذلك وُيسدر  بده، بدل آحداد 
الددددعاة إلدددى هللا عدددز وجدددل يتنزهدددون عدددن مثدددل هدددذه المسدددايرة والمجاملدددة 

فيدده شددبهة بالباطددل، وال يجددوة أن ينسددب مثددل ذلددك إلددى األنبيدداء بخبددر 
 في اتصال سنده وصدق قائله. 

الثدداني: أن قدددول القائددل: )تلدددك الغرانيددق العلدددى و ن شددفاعتهن....( فيددده 
مددددح آللهدددة ُتعبدددد مدددن دون هللا، وهدددو كفدددر قدددام اإلجمددداع علدددى عصدددمة 

 (1)النبي من جريانه على قلبه أو لسانه 
لم وقصة الغرانيق فيها معارهللادة لمدا ثبدت قطعدًا أنده صدلى هللا عليده وسد
بلددغ األمانددة، ولددم يتقددول علددى هللا عددز وجددل، ولددم يبدددل شددياا مددن تلقدداء 
نفسه، يقول هللا عز وجل: )ولو تقول علينا بعدض األقاويدل ألخدذنا منده 

وقددال تعددالى: )قددل مددا يكددون لددي أن  (2)بدداليمين ثددم لقطعنددا مندده الددوتين(
  (3)أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إال ما يوحى إلي(

وا ليفتنونددك عددن الددذي أوحينددا إليددك لتفتددري علينددا غيددره وقددال: )و ن كدداد
  (4)و ذًا التخذو  خلياًل ولوال أن ثبتنا  لقد كدت تركن إليهم شياًا قلياًل(

قددال القاهللاددي عيدداء رحمدده هللا: )ذكددر تعددالى أنهددم كددادوا يفتنوندده حتددى 
يفتدري، وأنده لدوال أ ْن ث ب تده لكداد يدركن إلديهم، فمسدمون هدذا ومفهومده أن 

                                                        

 . 2/293انظر: الشفا، عياء   (1)

 .44سورة الحاقه     (2)
 .15سورة يون    (3)
 .   74-73سورة اإلسراء      (4)
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 تعددالى عصددمه مددن أن يفتددري، وث ب تدده فلددم يددركن إلدديهم قلددياًل، فكيدد  هللا
كثيددرًا   وهددم يددروون فددي أخبددارهم الواهيدده أندده ةاد علددى الركددون واإلفتددراء 
بمدددح آلهددتهم، وأندده قددال صددلى هللا عليدده وسددلم: افتريددُت علددى هللا وقلددُت 
مدددا لدددم يقل.وهدددذا هللادددد مفهدددوم اآليدددة، وهدددي تسدددعف الحدددديث لدددو صدددح، 

  (1)ال صحة   ...(فكي  و 
الثالث: يستحيل أن يكون النبي صلى هللا عليده وسدلم تكلدم بدذلك عامددًا 
أو ساهيًا، قال الدراةي: )أمدا العمدد فغيدر جدائز ألنده تخلدي  فدي الدوحي، 
وذلدك يوجدب ةوال الثقددة عدن كدل مددا جداء بده... أمددا السدهو فغيدر جددائز 

ه، وحينادذ ترتفدع أيسًا، ألنه لو جداة وقدوع السدهو هدا هندا لجداة فدي غيدر 
الثقدددة بالشدددرع، وألن السددداهي ال يجدددوة أن يقدددع منددده مثدددل هدددذه األلفدددداظ 
مطابقدددة لدددوةن هدددذه السدددورة وطريقتهدددا ومعناهدددا، فإلندددا نعلدددم بالسدددرورة أن 
واحدددًا لددو أنشددد قصدديدة لمددا جدداة أن يسددهو حتددى يتفددق فيدده ببيددت شددعر 

 (2)في وةنها ومعناها وطريقتها(
وجوهدًا فدي تفسدير هدذه  (3)يداء والدراةي وقد ذكر الباقالني والقاهللادي ع

القصدة مبنيدة علدى تسدليم الحدديث لددو صدح، وقدد أعاذندا هللا مدن صددحته 
  (4) -كما قال القاهللاي عياء  -

                                                        

 310، وانظر نحوه في االنتصار، الباقالني 298-2/296الشفا    (1)
 .106-105وعصمة األنبياء، الراةي  

، 2/213والشفا  308، وانظر نحوه في االنتصار 107عصمة األنبياء   (2)
 .8/562وفتح الباري، ابن حجر 

 انظر المراجع السابقة.  (3)

 .2/292الشفا   (4)
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والددذي ال يطددول المقددام بددذكره مددن هددذه الوجددوه هددو الوجدده الددذي اختدداره 
اإلمددام الطبدددري والحددافظ ابدددن حجدددر، ألن الطبددري اعتمدددد مددا سددداقه مدددن 

هدددذه القصدددة، وأمدددا الحدددافظ ابدددن حجدددر فقدددد صدددحح ثالثدددة روايدددات فدددي 
 أسانيد منها قال: 

)وهددي مراسددديل يحدددتغ بهدددا مدددن يحددتغ بالمرسدددل، وكدددذا مدددن ال يحدددتغ بددده 
  (1)العتساد بعسها ببعض(

أمدددا اإلمدددام الطبدددري فقدددد جعدددل ال بدددارة مدددن قدددول النبدددي صدددلى هللا عليددده 
هدذا القدول  وسلم بسبب إلقاء الشيطان، وقد مر أنده ال يجدوة أن يصددر

 من النبي صلى هللا عليه وسلم ال عمدًا وال سهوًا. 
فددإلن كددان مددراده أندده مددن إلقدداء الشدديطان علددى سددبيل الجبددر واالهللاددطرار 

 فهو غير جائز أيسًا. 
وقدد ذكدر الدراةي فسدداده، ألن الشديطان لدو تمكدن مددن إجبدار النبدي عليدده 

االحتمدال    الصالة والسالم على ذلك الرتفعت الثقدة بدالوحي لقيدام هدذا
وألندده لددو جدداة إلقدداء الشدديطان علددى هددذا الوجدده لكددان للشدديطان سددلطان 
على النبي، وأي سدلطان،  وقدد قدال تعدالى: )إنده لدي  لده سدلطان علدى 

وقددال:  (3). وقددال: )إن عبددادي لددي  لددك علدديهم سددلطان((2)الددذين آمنددوا(
 (4))وما كان لي عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فأستجبتم لي(

                                                        

 . 8/562فتح الباري   (1)

 ( من سورة النحل.99اآلية )   (2)

 ( من سورة الحجر. 42اآلية )   (3)

، والشفا، عياء 108. وانظر: عصمة األنبياء، الراةي 22سورة  إبراهيم،   (4)
 . 8/562. وفتح الباري 2/298
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يثبدددت أنددده ال يصدددح أن تكدددون ال بدددارة مدددن قدددول النبدددي صدددلى هللا  وبهدددذا
 عليه وسلم، وال يتسح وجه لما ارتساه اإلمام الطبري ، وهللا أعلم. 

وأمددا الحددافظ ابددن حجددر فقددد ذكددر وجوهددًا واستحسددن منهددا مددا قيددل: )أن 
النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم كدددان يرتدددل القدددرآن فارتصدددده الشددديطان فدددي 

ونطددق بتلددك الكلمدات محاكيددًا نغمتدده، بحيددث سددمعه سدكتة  مددن السددكتات 
 (1)من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها(

، ولدددي  فيددده مدددا (3)والقاهللادددي عيددداء  (2)وقدددد جدددوة الدددراةي هدددذا الوجددده 
يقدح في عصمة النبي صدلى هللا عليده وسدلم ممدا يخدل بتبليغده عدن هللا 

 عز وجل. وهللا أعلم.

                                                        

 . 28/56فتح الباري  (1)

 . 108انظر: عصمة األنبياء   (2)

 . 2/301: الشفا انظر   (3)
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مددا قددرر فددي عصددمة النبددي مددن الخبددر الثدداني الددذي يشددكل  دداهره علددى 
 الخطأ أو السهو في التبليغ 

وهو قول النبي صلى هللا عليه وسلم: )لدم أند  ولدم تقصدر( فدي حدديث 
 ذي اليدين. 

أخدددرج اإلمدددام البخددداري بسدددنده عدددن محمدددد بدددن سددديرين عدددن أبدددي هريدددرة 
رهللادي هللا عنده قدال: صدلى النبدي صدلى هللا عليده وسدلم إحدد  صددالتي 

ركعتدين، ثدم سدلم، ثدم  -أكثر  ني أنهدا العصدر قال محمد: و  -العشي 
قددام إلددى خشددبة فددي مقدددم المسددجد، فوهللاددع يددده عليهددا، وفدديهم أبددو بكددر 
ددر عاُن الندداس، فقددالوا:  وعمددر رهللاددي هللا عنهمددا فهابددا أن يكلمدداه وخددرج س 
أقصدددرت الصدددالة   ورجدددل يددددعوه رسدددول هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم ذا 

فقدددال: لدددم أنددد ، ولدددم تقصدددر، قدددال: اليددددين فقدددال: أنسددديت  أم ُقِصدددرْت   
بلددى، قددد نسدديت، فصددلى ركعتددين ثددم سددلم، ثددم كبددر فسددجد مثددل سددجوده 
وأطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وهللاع رأسه فكبر، فسدجد مثدل سدجوده أو 

  (1)أطول، ثم رفع رأسه وكبر(
وهدددذا الحدددديث مدددن أخبدددار اآلحددداد التدددي كثدددرت طرقهدددا فددددخلت فدددي حدددد 

                                                        

(  وأخرجه 1229في كتاب السهو باب من يكبر في سجدتي السهو  ح)  (1)
 19/99اإلمام مسلم في كتاب الصالة، باب السهو في الصالة والسجود له   

( والترمذي 1008وأبو داود في كتاب الصالة  باب السهو في السجدتين )ح 
ي الركعتين في الظهر في أبواب الصالة، باب ما جاء في الرجل ليسلم ف

وابن ماجة في كتاب إقامة الصالة، باب فيمن سلم من  175/399والعصر   
والنسائي، انظر سنن النسائي مع شرح 1213 /134اثنتين أو ثالم ساهيًا  

 .24-2/23السيوطي   
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لددك الحددافظ العالئددي رحمدده هللا قددال: االستفاهللاددة والشددهرة، نددك علددى ذ
)هدذا الحدديث بتعددد طرقده وصدحتها  داخدل فدي قسدم المسدتفيض، وهددو 

 (1)الذي يسميه أهل الحديث بالمشهور(
وقال الشافعي: )حديث ذي اليدين ثابت عن رسدول هللا صدلى هللا عليده 

 (2)وسلم، لم يرد عن رسول هللا شيء ق  أشهر منه(
وعبدد  (4)وعمدران بدن الحصدين   (3)وممن رواه من الصدحابة أبدو هريدرة 

 رهللاي هللا عنهم.  (5)هللا بن عمر
إال أن قول النبدي صدلى هللا عليده وسدلم فيده )لدم أند  ولدم ُتقصدر( واقدع 
في بعض الروايات، ولي  في جميعها، وهي مخرجة عند اإلمدام مالدك 

  (9)والنسائي. (8)وابن ماجة  (7)والبخاري  (6)
                                                        

نظم الفرائد لما تسمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، الحافظ خليل بن    (1)
. وقد جمع العالئي في كتابه هذا طرق الحديث 241 هد( 763العالئي )

وألفا ه، وتكلم عن الفوائد الفقهيه والحديثية المستخرجة من الحديث بما ال 
 مطمح في أجود منه وأقو . 

 القاهرة   -، مطبعة دار الشعب 7/278اختالف الحديث في حاشية اآلم    (2)

 سبق تخريجه   (3)

وابن ماجة في كتاب 19/101،102ه   أخرجه مسلم في كتاب أتصال  (4)
 2/36والنسائي    134/1215إقامة الصالة   

 134/1213أخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصالة     (5)

 1/116انظر تنوير الحوالك     (6)

 (1229برقم )  (7)
 ( 1214برقم )   (8)

 24-2/23انظر شرح سنن النسائي، السيوطي     (9)
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ووقددع فددي روايددة اإلمددام مالددك أن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم لمددا سددأله 
  (1)ذو اليدين )أقصرت الصالة أم نسيت( قال: )كل ذلك لم يكن(.

ووقع في طرق أخر  أن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم قدال: )أ صددق ذو 
 اليدين  ( ولم يجب عن سؤاله بنفي األمرين أو أحدهما. 

لقدددول بشدددهرة حدددديث ذي اليددددين ال يعندددي أن قدددول ويفهدددم مدددن هدددذا أن ا
النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم  )لددم أندد  ولددم تقصددر( قددد وصددل إلددى حددد 
الشددهرة التددي يحصددل بهددا سددكون الددنف  وطمأنينددة القلددب إلددى صدددورها 
عددن النبددي صددلى ل عليدده وسددلم، ألن حددد الشددهرة ألصددل الحدددديث، ال 

 -لم وهللا أع -أللفا ه التي اختلف فيها الحفاظ 
فهددل يثبددت بهددذه الروايددة وقددوع الخلددف فددي أقددوال النبددي صددلى هللا عليدده 

 وسلم على سبيل السهو   
لددم أر أحدددًا مددن العلمدداء منددع إثباتدده بهددذه الروايددة طعنددًا فددي ثبوتهددا، بددل 
انشددغل العلمدداء فددي تخريجهددا علددى الوجدده الددذي ينسددجم مددع مددا قددرر فددي 

 عصمة أقوال النبي صلى هللا عليه وسلم. 
 ختلفوا في تخريجها على وجوه: وا

أجودها: أن نفيه صلى هللا عليه وسلم إنما كدان بنداء علدى مدا فدي  نده 
واعتقاده، وهو أنه لم يفعل شياًا من ذلك، فأخبر بحدق، ألنده موافدق لمدا 

و ن كددان  -فددي نفسدده صددلى هللا عليدده وسددلم، وكددأن النطددق مقدددر بددذلك 
الصدالة ولدي  فدي  نددي ألنده لدو صددرح بده وقدال: لدم تقصددر  -محدذوفًا 

                                                        

   19/99وأخرجها اإلمام مسلم      1/115لحوالك  انظر تنوير ا   (1)
 2/22والنسائي انظر شرح السيوطي     
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أني نسيت، ثم تبين أنه كان خالفه في نف  األمدر كدان إخبداره صددقًا، 
ولدم يقدتض ذلدك أن يكدون خالفده فدي  نده، فكدذلك إذا كدان مقددرًا مددرادًا 

 لي  فيه خلف وال كذب.
وعبدددد العلدددي األنصددداري شدددارح  (1)واختدددار هدددذا الوجددده الحدددافظ العالئدددي

ل م  الُمس 
 (3)وغيرهما  (2)
وجدده الثدداني: أن قددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم متسددمن لخبددرين، وال

األول: )لدددم أنددد ( والثددداني )لدددم تقصدددر( والخبدددر األول لدددي  بالميدددًا وال 
بيانددًا لحكددم شددرعي، بددل هددو إخبددار عددن حالددة نفسدده، فهددو و ن بدددا غيددر 

 مطابق للواقع إال أنه لي  من األخبار البالمية.
ن بالميدددًا إال أنددده مطدددابق للواقدددع فدددال وأمدددا الخبدددر الثددداني: فهدددو و ن كدددا

 اعتراء
ونبده إليده القاهللادي  (4)واختار هذا الوجه الشيخ عبدد الغندي عبدد الخدالق 

عيددداء فدددذكره تحدددت عندددوان )حالتددده صدددلى هللا عليددده وسدددلم فدددي أخبدددار 
   (5)الدنيا(.

و الحاصددل أندده قددد ثبددت بالدددليل القدداطع عصددمة النبددي صددلى هللا عليدده 
                                                        

 . 348نظم الفرائد   (1)

 . 2/98فواتح الرحموت    (2)

 . 3/11انظر: شرح النووي على مسلم   (3)

 . 110حجية السنة  (4)

وقد ذكر وجوهًا أخر  في توجيه قوله صلى  320-2/311الشفا، عياء   (5)
 عليه وسلم )لم أن ( وقد نبه الحافظ ابن حجر إلى هللاعفها و ورود هللا

 االعتراهللاات عليها  فلنكتف في هذه الوجوه بما قوي و سلم من االعتراء. 
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تبليددغ، وأندده ال يجددوة عليدده ُخْلددفي فددي القددول فددي وسددلم مددن الكددذب فددي ال
 تبليغ الشريعة ال على سبيل العمد وال على غيره. 

وبددددين أيدددددينا أخبددددار آحدددداد بعسددددها يشددددهد لددددذلك ويؤكددددده، وبعسددددها قددددد 
 وهللا أعلم _ -يعارهللاه ألول وهلة كما سبق بيانه  

 الفرع الثان م عتمة النب  ف  أف اله التبليغية

مسددلمين علددى عصددمة األنبيدداء مددن أن يقددع شدديء مددن مددر معنددا اتفدداق ال
أخبارهم البالميدة علدى خدالف مدا هدو بده، وأنده ال يقدع الخدالف فيهدا ال 

 عمدًا وال سهوًا وال غلطًا                 
وأما ما يبلِّغه النبي من الشرع بفعله ال بقولده فمدا الدذي يجدوة عليده فيده 

دددم أفعدددال النبدددي    ومددا الدددذي يسدددتحيل   الحدددق فدددي هددذه المسدددألة أن ُتق س 
 على ثالثة أقسام:

األول:ما يختك بده مدن أمدور دينده وأذكدار قلبده، ونحوهدا ممدا ال يفعلده 
ِلُيت ب دع فيده. فهددو فيده كسددائر البشدر، يجدوة عليدده السدهو فيدده. ولدي  هددذا 

  (1)القسم مما نحن فيه. 
لدك أول الثاني: أفعاله البالمية التي قصد بها تعليم األمة: بدأن يكدون ذ

أداء منددددده لهدددددا وأول بيدددددان لحكمهدددددا، ولدددددم يسدددددبق لددددده أن فعلهدددددا للتبليدددددغ 
 والتعليم.

                                                        

حكى القاهللاي عياء اتفاق األكثر من طبقا ت علماء هذه األمة على  (1)
كرر و جواة السهو والغل  عليه في هذا القسم ولكن على سبيل الندور ال الت

ونظم  214 - 212و االنتصار، الباقالني  2/342االتصال انظر الشفا 
 .106. وحجية السنة، عبد الغني  338الفرائد، العالئي  
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الثالث: أفعاله الشدرعية التدي لدم يقصدد بهدا التعلديم: بدأن يكدون قدد فعلهدا 
مدددن قبدددل مدددرارًا حتدددى اسدددتقرت ورسدددخت فدددي نفدددوس  األمدددة، ولدددم يقصدددد 

 بفعلها حيناذ  إال محض ال بادة كسائر الناس.
األفعددال أفعددااًل بالميددة، ألنهددا علددى مثددال الفعددل الددذي وقددد تسددمى هددذه 

 .(1)سبق له فعله قاصدًا منه البالب والتعليم 
فددإلذا حصددل التمييددز بددين القسددم الثدداني والثالددث أمكددن الجمددع بددين أقددوال 

 العلماء في المسألة وتحررت مواهللاع النزاع.
فالقاهللادددي عيددداء رحمددده هللا حكدددى الخدددالف فقدددال: )قدددال جماعدددة مدددن 

اء: األفعددال فددي هددذا البدداب ال يجددوة طددرّو المخالفددة فيدده عمدددًا وال العلمدد
سدهوًا. وطددرو هددذه العدوارء عليهددا يوجددب التشدكيك ويسددبب المطدداعن،  

 و لى هذا مال األستاذ أبو إسحاق _ يعني اإلسفرائيني _

                                                        

، وحجية السنة، عبد الغني عبد 203انظر: المسامرة، الكمال ابن الهمام   (1)
 107 - 106الخالق.   
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وذهدددب األكثدددر مدددن الفقهددداء والمتكلمدددين إلدددى أن المخالفدددة فدددي األفعدددال 
عية سددهوًا مددن غيددر قصددد مندده جددائز عليدده كمددا البالميددة واألحكددام الشددر 

تقددرر فددي أحاديددث السددهو فددي الصددالة، وفرقددوا بددين ذلددك وبددين األقددوال 
البالميدددددة لقيددددددام المعجدددددزة علددددددى الصددددددق فددددددي القدددددول، ومخالفددددددة ذلددددددك 
تناقسدددها، فأمددددا السددددهو فدددي األفعددددال فغيددددر منددداقض لهددددا وال قددددادح فددددي 

 (1)النبوة...(
القاهللادي عيداء وحكداه عدن األكثدرين  والحق أن هذا القول الذي اختاره

محمدددول علدددى القسدددم الثالددددث مدددن أقسدددام أفعددددال النبدددي صدددلى هللا عليدددده 
وسددلم، وهددو مددا يفعلدده النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم تعبدددًا محسددًا كسددائر 

 البشر، ولم يقصد بها التعليم والتبليغ.
وأمدددا مددددا قصددددد بدددده التعلدددديم والتبليددددغ مددددن أفعالدددده صددددلى هللا عليدددده وسددددلم 

جزة تدل على صدقه فيها أيسًا، ألنها بمنزلة قوله تعدالى:  صددق فالمع
عبددددي فدددي كدددل مدددا يبلدددغ عندددي  ، فيشدددمل القدددول والفعدددل. وألن صددددور 
السهو فيما يفعله النبي صلى هللا عليده وسدلم قاصددًا بده التعلديم والتبليدغ 

 يوجب التشكيك ويسبب الطعن في القول أيسًا. 
يعندي العصدمة  -لق: )وهدذه المسدألة قدال الددكتور عبدد الغندي عبدد الخدا

يجب أن تكدون قط يدة ال  نيدة وداللدة المعجدزة قط يدة،  -في األفعال 
  (2)وأما أحاديث السهو فداللتها  نية... فوجب االعتماد على المعجزة(

ووجدده  نيددة داللتهددا أن أفعالدده التددي حصددل فيهددا السددهو ليسددت بالميددة 

                                                        

 . 2/341الشفا   (1)

 . 105حجية السنة    (2)
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ال الفعددل الددذي سددبق للنبددي حقيقددة، و نمددا سددميت بالميددة ألنهددا علددى مثدد
 صلى هللا عليه وسلم فعله على سبيل التعليم والتبليغ. 

قددددال الدددددكتور عبددددد الغنددددي عبددددد الخددددالق: )ولكددددن األمددددر اخددددتل  علددددى 
المتنددداةعين مدددن العلمددداء فدددي هدددذه المسدددألة فظندددوا القسدددم الثددداني والثالدددث 
نوعدددددًا واحددددددًا، حكمددددده واحدددددد، فمدددددنهم مدددددن مندددددع حصدددددول السدددددهو وأول 

يدددث بتدددأويالت ركيكدددة... ومدددنهم مدددن تمسدددك باألحاديدددث، وأهمدددل األحاد
داللددددة المعجددددزة القط يددددة، والقسددددم الثالددددث فددددي الحقيقددددة ملتحددددق بالقسددددم 

    (1)األول(

                                                        

 . 107نفسه    (1)
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وقد نبه الغزالي إلى مذهبه في المسدألة ب بدارة ال يددخلها اللدب  والخلد  
بدددين القسدددمين مدددن أفعدددال النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم فقدددال: )كدددل مدددا 

قض مدلول المعجزة فهو محال عليهم بددليل العقدل، وينداقض مددلول ينا
المعجددددزة جددددواة الكفدددددر... والكددددذب والخطددددأ فيمدددددا يبلددددغ والتقصددددير فدددددي 
التبليغ...أما النسيان والسهو فال خالف في جدواةه علديهم فيمدا يخصدهم 
مدددددن ال بدددددادات، وال خدددددالف فدددددي عصدددددمتهم بمدددددا يتعلدددددق بتبليدددددغ الشدددددرع 

تصددديقه جزمدددًا، وال يمكدددن التصددديق مدددع تجدددويز  والرسددالة، فدددإلنهم كلفدددوا
  (1)الغل (

قددال الدددكتور عبددد الغنددي: )وال شددك أن قولدده )مددا يتعلددق بتبليددغ الشددرع( 
شددامل للقددول والفعددل، وكأندده قددد جعددل القسددم األول والثالددث فددي كالمنددا 
قسدددمًا واحددددًا، وهدددو األول فدددي كالمددده، ومعندددى قولددده )مدددا يخصدددهم مدددن 

وا بددده التبليدددغ و ن شددداركهم غيدددرهم فيددده، بددددليل ال بددادات(: مدددا لدددم يقصدددد
   -وهللا أعلم  - (2)المقابلة بما بعده(

والبداجوري فدي  (3)و لى هذا المذهب أيسًا مال الباقالني فدي االنتصدار 
 (5)والشيخ حسين الجسر في الحصون الحميدية  (4)شرح الجوهرة 

ة السدهو وأما أحاديث السهو في هذه المسألة فمجموعهدا يددل علدى جدوا
عليددده صدددلى هللا عليددده وسدددلم قطعدددًا فدددي أفعالددده التدددي يقدددوم بهدددا لمحدددض 

                                                        

 . 214-2/212المستصفى   (1)

 . 107حجية السنة    (2)

(3)  312  
(4)  282 . 

(5)  48-49 . 
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ال بددادة كسدددائر النددداس ال لقصدددد التعلددديم والتبليددغ فلنعدددرء مدددا جددداء فدددي 
 هذه المسألة من األخبار:

 أواًل: حديث ذي اليدين الذي تقدم، وفيه أنه صلى الرباعية ركعتين.
ي كثددرت طرقهددا فدددخلت وقددد سددبق أن هددذا الخبددر مددن أخبددار اآلحدداد التدد

 في حد االستفاهللاة والشهرة.
 ثانيًا: حديث عبد هللا بن مالك بن بجينه رهللاي هللا عنه.

أخرج اإلمام البخداري بسدنده عدن عبدد هللا بدن بجينده رهللادي هللا عنده أنده 
قدددال: )صدددلى لندددا رسدددول هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم ركعتدددين مدددن بعدددض 

عددده فلمدددا قسدددى صدددالته الصدددلوات، ثدددم قدددام فلدددم يجلددد ، فقدددام النددداس م
  (1)ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جال  ثم سلم(

 ثالثًا: حديث عبد هللا بن مسعود 
أخرج البخاري بسنده عن عبد هللا بدن مسدعود رهللادي هللا عنده أن رسدول 
هللا صددددلى هللا عليدددده وسددددلم صددددلى الظهددددر خمسددددًا، فقيددددل لدددده: أةيددددد فددددي 

 قال: صليت خمسًا فسجد  الصالة   فقال: وما ذا   
 (2)سجدتين بعدما سلم(

                                                        

وفي كتاب السهو  230-146/829أخرجه البخاري في كتاب األذان   (1)
ومسلم في كتاب  15/6670وفي كتاب األيمان  5/1230، 1225، 1/1224

( 1034في كتاب الصالة ح ) وأبو داود 19/570المساجد ومواهللاع الصالة 
وابن ماجة في كتاب  2/19والنسائي  288/391والترمذي في أبواب الصالة 

 . 1207، 131/1206إقامة الصالة 

ومسلم في كتاب المساجد  2/1226أخرجه البخاري في كتاب السهو   (2)
وأبو داود في كتاب الصالة، باب إذا صلى خمسًا   19/572ومواهللاع الصالة 
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 رابعًا: حديث معاوية بن حديغ رهللاي هللا عنه.
أخدرج اإلمددام أبدو داود بسددنده عددن معاويدة بددن حدديغ رهللاددي هللا عندده أن 
رسددددول هللا صددددلى هللا عليدددده وسددددلم صددددلى يومددددًا، فسددددلم وقددددد بقيددددت مددددن 
جدددع، الصدددالة ركعدددة، فأدركددده رجدددل فقدددال: نسددديت مدددن الصدددالة ركعدددة فر 

فدددددخل المسددددجد، وأمددددر بددددالاًل، فأقددددام الصددددالة، فصددددلى للندددداس ركعددددة، 
فأخبرت بذلك الناس، فقالوا لدي: أتعدرف الرجدل   قلدت: ال، إال أن أراه، 

  (1)فمّر بي، فقلت: هذا هو، فقالوا: هذا طلحة بن عبيد هللا(
ومجمددوع هددذه األحاديددث بمجمددوع طرقهددا يثبددت وقددوع السددهو مددن النبددي 

وسددلم فددي مددا يخصدده مددن أداء ال بددادات التددي سددبق لدده  صددلى هللا عليدده
تبليغها وتعليمها ألمته، وهذا الوجه من السدهو غيدر مسداد للمعجدزة وال 
قددادح فددي التبليددغ، وغيددر موجددب للتشددكيك والطعددن، ألن غلطددات الفعددل 
وغفددالت القلددب مددن سددمات البشددر، كمددا فددي حددديث ابددن مسددعود رهللاددي 

 هللا عنه. 
ه من تمدام الحكمدة اإللهيدة لمدا يترتدب عليده مدن والنسيان على هذا الوج

بيان الحكم الشرعي بالفعل الجلي، ويشتر  التنبيده علدى هدذا السدهو وال 
 يقر عليه لتحصل به الفائدة. 

وهدذا الوجده مددن النسديان رحمدداني ألن الشديطان ال سدبيل لدده علدى عبدداد 

                                                                                                               

-2/28والنسائي  393-289/392والترمذي في أبواب الصالة  1019-1022
 .130/1205وابن ماجة في كتاب إقامة الصالة  31

وانظر تحفة األشراف  1023في تاب الصالة، باب إذا صلى خمسًا   (1)
8/425 . 
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  -وهللا أعلم    - (1)هللا المخلصين 

 األنبياء من الكذب في ما وراء التبليغ في عصمة:  المطلب الثالث

سبق أن بينا عصمة النبدي مدن الكدذب فدي التبليدغ، فُيحتداج إلدى البحدث 
فددي عصددمة النبددي مددن الكددذب فيمددا وراء التبليددغ. كاألخبددار عددن األمددور 

 الدنيوية التي ال تساف إلى الوحي.
 والحق في هذه المسألة أن نفرق بين حالتين.

ر مدن األمددور الدنيويدة علدى خددالف مدا هدو بدده األولدى: اإلخبدار عددن أمد
 سهوًا.

 الثانية: تعمد اإلخبار عن أمر من األمور على خالف ما هو به.
وفددي األولددى: يحكددم العقددل بددالجواة ألن ذهددول الددنف  وطريددان النسدديان 

وألنده ال يفددح فدي  (2)ال يدخل تحت الصددق الدذي هدو مددلول المعجدزة.
 النبوة ة ال يزر  بالنبي.

لوقدوع: فلدم ينقدل إليندا خبدر فدي إخبدار النبدي عدن أمدر غيدر مطدابق أما ا
الواقددع غيددر حددديث ذي اليدددين. وقددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فيدده 
)لددم أنددد  ولدددم تقصدددر(. وقددد سدددبق ذكدددر وجدددوه يخددرج عليهدددا هدددذا القدددول 

 حتى ال يدخل في وقوع الخلف في أقوال النبي.
لكددذب إلدددى إبددراهيم عليددده وفددي الثانيددة: نجدددد فددي بعددض األخبدددار نسددبة ا

 السالم.
                                                        

وسلم الوصول لشرح نهاية السول، محمد  -346- 2/340انظر الشفا    (1)
 .107-105بد الغني عبد الخالق    وحجية السنة، ع 3/8المطيعي

 358انظر المواقف،اإليجي  (2)
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أخدددرج اإلمدددام مسدددلم بسدددنده عدددن أبدددي هريدددرة رهللادددي هللا عنددده قدددال: قدددال 
رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسدلم: )لددم يكددذب إبدراهيم النبددي عليدده السددالم 

وقولدده:  (1)قدد  إال ثددالم كددذبات، ثنتددين فددي ذات هللا، قولدده:)إني سددقيم(
رة. فإلندده ق ددِدم  أرء جبددار وواحدددة فددي شددأن سددا(2))بددل فعلدده كبيددرهم هددذا(

، فقدال لهدا: إن هدذا الجبدار ِإْن يعلدم -وكانت أحسن الناس-ومعه سارة 
أندك امرأتددي يغلبنددي عليددك، فددإلن سددألك فأخبريدده أنددك أختددي، فإلنددك أختددي 
في اإلسالم، فإلني ال أعلم في األرء مسلمًا غيري وغيدر ، فلمدا دخدل 

دم أرهللاددك امددرأة ال أرهللادده رآهددا بعددض أهددل الجبددار أتدداه فقددال لدده: لقددد قدد
ينبغددي لهددا أن تكددون إال لددك، فأرسددل إليهددا فددُأتي بهددا، فقددام إبددراهيم عليدده 
السددالم إلددى الصددالة، فلمددا دخلددت عليدده لددم يتمالددك أن بسدد  يددده إليهددا، 
ف ُقِبِسدددت يدددده قبسدددة شدددديدة، فقدددال لهدددا: ادعدددي هللا أن يطلدددق يددددي، وال 

فقدال لهدا مثدل  أهللار . ففعلت، فعاد، فقبسْت أشد من القبسة األولى.
ذلدك، ففعلددت، فعدداد فقبسددت أشددد مدن القبسددتين األولددين، فقددال: ادعددي 
ل دِك هللا  أن ال أهللادر ، ففعلدت، وُأْطلقدت يدده، ودعدا  هللا أن يطلق يددي، ف 
الددذي جدداء بهددا، فقددال لدده: إنددك إنمددا أتيتنددي بشدديطان، ولددم تددأتني بإلنسددان 

 (3)فأ خِرْجها من أرهللاي، وأعِطها هاجر...(
 يه مذاهب: وللعلماء ف

                                                        

 (89سورة الصافات )  (1)
 (63سورة األنبياء )   (2)
وأخرجه البخاري في كتاب األنبياء   41/2371كتاب الفسائل     (3)

 13/5084وكتاب النكاح     8/3357
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 : إثبات الحديث على  اهره.أوالً 
قولده: )أمدا مدا ال يتعلدق بدالبالب  (1)نقدل الندووي رحمده هللا عدن المداةري 

ففددي إمكددان وقوعدده مددن األنبيدداء وعصددمتهم مندده  -يعنددي مددن الكددذب  -
القددوالن المشددهوران للسددلف والخلددف... وقددد تددأول بعسددهم هددذه الكلمددات 

 معندى لالمتنداع مدن إطدالق لفدظ أطلقده وأخرجها عن كونهدا كدذبًا... وال
 (2)رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(

 وعبارته تحمل أمرين: 
األول: ن ْقدددُل الخدددالف فدددي عصدددمة األنبيددداء مدددن الكدددذب فيمدددا ال يتعلدددق 

 بالبالب. 
الثدداني: الحكددم الشددرعي فددي إطددالق الكددذب علددى كلمددات إبددراهيم عليدده  

 (3)السالم.
                                                        

ر بج  (1) ري، نسبته إلى ماة  زيرة صقلية من هو محمد بن علي التميمي الماة 
فقهاء المالكية، له شرح على صحيح مسلم سماه )المعلم في شرح مسلم( توفي 

 . 7/264واألعالم، الزركلي  2/451هد( انظر ترجمته في العبر، الذهبي  536)

  220 - 5/219شرح صحيح مسلم     (2)
وأما إطالق لفظ الكذب على كلمات إبراهيم عليه السالم فال يمتنع   (3)
من  كذباً قه، لكْن على الوجه الذي يجوة على األنبياء، وهو أن كلماته تعد إطال

حيث أن  اهرها الذي يتبادر إلى فهم السامع غير مطابق للواقع، وهي صدق 
 من حيث أن لها معان أخر  تحتملها تلك الكلمات وتتطابق مع الواقع. 

في األحاديث  قال القاهللاي عياء: )ما ورد من أخبار األنبياء عليهم السالم
مما في  اهره إشكال يقتسي أمورًا ال تليق بهم بحال، وتحتاج إلى تأويل، 

وتردد احتمال فال يجب أن يتحدم منها إال بالصحيح، وال يرد منها إال المعلوم 
 الثابت. 
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على مدن ينسدب إليده هدذا الدرأي، غيدر اثندين، أما األمر األول فلم أعثر 
ة  صدور الكذب عن األنبيداء، ثدم قدال:  و  أولهما اإلمام الطبري، حيث ج 
)وغيددر مسددتحيل أن يكددون هللا تعددالى أذن لخليلدده فددي ذلددك، ليقددرِّع قومدده 

 (2)وثانيهما ابن األثير الجزري في النهاية (1)به، ويقبح به عليهم...(
الف مددا ذهددب إليدده الطبددري وابددن األثيددر فددي وجمهددور العلمدداء علددى خدد

هذه المسألة، وقد سلكوا في هذا الحديث مسلك التأويل السدتحالة حملده 
   -كما سيأتي  -على  اهره 

ثانيًا: نفي الكدذب، عدن إبدراهيم عليده السدالم وتأويدل الخبدر دون الطعدن 
 في ثبوته: 

هددذا  اختددار جمهددور العلمدداء العدددول عددن حمددل الكددذب علددى  دداهره فددي
 الحديث، ألنه يستحيل من وجوه. 

أن قليدددل الكددددذب مددددن صدددغائر الخسددددة التددددي تدددزري بفاعلهددددا وتخددددل  -1
بمروءته، واإلجماع منعقد على عصمة األنبياء من الوقوع فدي صدغائر 

                                                                                                               

وال يجوة إطالقه بقصد اإلةراء أو الهزل أو االستخفاف، و نما يجوة ذلك عل 
فق ، وكمال األدب في حق األنبياء أن يهجر من ال بارة سبيل المذاكرة والتعليم 

ما يقبح وأن يتحر  أحسن اللفظ كأن يقول مثاًل: هل يجوة على النبي الخلف 
في أقواله، واإلخبار بخالف ما وقع سهوًا أو غلطًا( وقد بس  القول في ما 

، 241-2/232يجوة النطق به في حق األنبياء ما ال يجوة في الشفا  
 .241-1/232طي في الحاوي والسيو 
 10/240تفسير الطبري   (1)

 2/380النهاية في غريب الحديث    (2)
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 (1)الخسة.
أن تجدددويز شددديء مدددن الكدددذب قدددد يحددددم الريبدددة فدددي أخبدددار النبدددي  -2

وسدددلم أنددده قدددال: )دع مدددا وأقوالددده، وقدددد ورد عدددن النبدددي صدددلى هللا عليددده 
  (2)يريبك إلى ما ال يريبك، فإلن الصدق طمأنينة والكذب ريبة(

 ومثل هذه الريبة ال تليق بالنبوة. 
بالِصدّديق يه، قدال  -عليه السالم  -أن هللا عز وجل وصف إبراهيم  -3

 (3)تعالى: )واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقًا نبيًا(
يق : مدن كثدر منده الصددق، وقيدل: بدل يقدال لمدن ال قال الراغب: )الصددِّ

 (4)يكذب ق (
عليدده  -إن سدياق الحدديث يدْؤذن بدإليراد فسدديلة مدن فسدائل إبدراهيم  -4

ولو كان الكذب في الحدديث علدى  داهره ألشدكل عليندا سدبب  -السالم 
ورود الحددديث، ال سدديما وأن الكددذب غيددر الئددق ب.حدداد المددؤمنين، وجدداء 

أندده قددال: قيددل لرسددول هللا صددلى هللا عليدده فددي حددديث صددفوان بددن سددليم 
وسدددلم: أيكدددون المدددؤمن جباندددًا   فقدددال: نعدددم، فقيدددل لددده: أيكدددون المدددؤمن 

 (5)بخياًل   فقال: نعم، فقيل له: أيكون المؤمن كذابًا   فقال: ال(
                                                        

، وشرح الفقه 167، واألذكار، النووي 2/314انظر الشفا، عياء   (1)
 52األكبر، القاري 

وقال:  125/2518أخرجه الترمذي في كتاب الزهد والرقائق والورع      (2)
 حسن صحيح. 

 41م سورة مري   (3)

 277المفردات في غريب القرآن     (4)

أخرجه اإلمام مالك مرساًل من حديث صفوان، انظر تنوير الحوالك     (5)



 398 

 وبما سبق تعين تأويل الكذبات الواردة في الحديث، 
لم: )لددم يكددذب قددال القاهللاددي عيدداء بعددد ذكددر قولدده صددلى هللا عليدده وسدد

إبددراهيم إال ثدددالم كدددذبات(: )معندداه أنددده لدددم يددتكلم بكدددالم صدددورته صدددورة 
  (1)إال هذه الكلمات..( -و ن كان حقًا في الباطن  -الكذب 

وقدددال الحدددافظ ابدددن حجدددر: )وأمدددا إطالقددده الكدددذب علدددى األمدددور الثالثدددة 
ألندده  فلكوندده قددال قددواًل يعتقددده السددامع كددذبًا لكندده إذا ُحقددق  لددم يكددن كددذبًا،
 (2)من باب المعاريض المحتملة ل مرين، فلي  بكذب محض(

أمددا قولدده )إنددي سددقيم( فددأراد بدده االعتددراء عددن الخددروج مددع قومدده إلددى 
عيددددهم وشدددهود بدددداطلهم وكفدددرهم وهدددو صدددددق إذ يحتمدددل أن يكددددون أراد 
بقولده)إني سدقيم( أي: سأسددقم، واسدم الفاعدل يسددتعمل بمعندى المسددتقبل، 

مددا جدداءت رسدلنا إبددراهيم بالبشددر  قددالوا إنددا مهلكددو ومنده قولدده تعددالى: )ول
 (3)أهل هذه القرية إن أهلها كانوا  المين(

ومنه قوله تعدالى: )إندا منجدو  وأهلدك إال امرأتدك كاندت مدن الغدابرين   
  (4)إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزًا من السماء بما كانوا يفسقون(

التوريددة، وهددي أن ُيْطِلددق لفظددًا فهددذا القددول مددن إبددراهيم عليدده السددالم مددن 
ي ْحتمدل أكثدر مددن معندى، أحدددهما قريدب، واآلخددر بعيدد، ويريددد بده البعيددد 

                                                                                                               

وقال ابن عبد البر: ال أحفظه مسندًا من وجه ثابت، وهو حديث     3/153
 حسن مرسل، انظر المصدر نفسه 

 2/323انظر، الشفا، عياء     (1)

  6/482فتح الباري      (2)
 31سورة العنكبوت     (3)

 ( من سورة  العنكبوت.34-33اآلية )  (4)
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فأراد إبراهيم باسم الفاعل ما يحتملده مدن االسدتقبال موهمدًا قومده أنده  (1)
 أراد السقم في الحال.

وعلى هذا الوجه الذي يجوة أن يكون مرادًا تخرج الكلمدات عدن الكدذب 
  (2)خل في المعاريض.حقيقة، وتد

وأمدا قولده لمددا ُسدِال عددن كسدر األصدنام )بددل فعلده كبيددرهم هدذا فاسددألوهم 
  (3)إن كانوا ينطقون(

فهددو مددن التقريددع والتددوبيخ، ويحتمددل أندده ذكددره إلزامددًا لهددم، ألندده لمددا كددان 
هددو اإللدده األكبددر، ف ك ْسددر خدِمدده المقددربين ال يصدددر إال عندده، ومثلدده ال 

عالى في حق المعذ ب في النار )ذق إنك أندت العزيدز يعد كذبًا، كقوله ت
 وهو في الحقيقة مهان ذليل. (4)الكريم(

ولدم يقدل إبدراهيم عليده السدالم هدذا القدول قاصددًا إلدى تحقيدق هدذا القدول، 
 بل أراد التقريع والتنبيه.

وقدددددد حصدددددل لددددده مدددددا أراد )فرجعدددددوا إلدددددى أنفسدددددهم فقدددددالوا إنكدددددم أندددددتم     
  (5)الظالمون(
وله في حق سارة )إنها أختي( فهو صدق كما قال، وفدي الحدديث وأما ق

                                                        

 353انظر اإليساح، القزويني     (1)

وفتح     220-5/219وشرح النووي على مسلم     2/321انظر الشفا   (2)
 6/482الباري   

 ( من سورة  األنبياء.63اآلية )  (3)

 ( من سورة  الدخان.49اآلية )  (4)

 ( من سورة  األنبياء.64اآلية )  (5)
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  (1))فإلنك أختي في   اإلسالم( وهو صريح بأن التورية مراده.
وقددد صددح نحددوه عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم مددن حددديث عددروة بددن 
الزبيدددر أن النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم خطدددب عائشدددة إلدددى أبدددي بكدددر، 

، فقدددال لددده: أندددت أخدددي فدددي ديدددن هللا فقدددال لددده أبدددو بكدددر: إنمدددا أندددا أخدددو 
 وكال القولين صدق.  (2)وكتابه، وهي لي حالل(

 ثالثًا: تأويل الحديث على فرء ثبوته 
قال الراةي: )وهذا من أخبدار اآلحداد فدال يعدارء الددليل القطعدي... ثدم 

  (3)إن صح حمل على ما يكون  اهره الكذب...(.
الحشدددوية بمدددا ويقدددول: )حسدددرت فدددي بعدددض المجدددال ، فتمسدددك بعدددض 

يروون: أنه عليه السالم، قدال: )إن إبدراهيم كدذب ثدالم كدذبات( فقلدت: 
إندده ال يجددوة إسددناد الكددذب إلددى خليددل هللا بمثددل هددذا الخبددر الددذي اليفيددد 

 إال الظن الس ي . 
كيد  يجدوة تكدذيب الدراوي   فقلدت  -كالغسبان علّي  -فقال الحشوي 

ب الددراوي، وال تسددتبعد لدده: العجددب منددك ومددن دينددك، حيددث تسددتبعد تكددذي
براءة خليل هللا عن الكذب   ولو قلبت  القسية لكان أنفدع  لدك فدي ديندك 

  (4)ودنيا (.
والحاصددل أن الكددذب فيمدددا ال يتعلددق بدددالتبليغ قبيحددة مدددن قبددائح الدددذنوب 

                                                        

 . 41انظر: عصمة األنبياء، الراةي   (1)

 . 11/5081أخرجه البخاري في كتاب النكاح   (2)

 . 42عصمة األنبياء   (3)

 . 7/201المطالب العالية   (4)



 401 

التدددي تندددزه عنهدددا مقدددام النبدددوة، وقدددد دلدددت األدلدددة علدددى عصدددمتهم منهدددا، 
السدالم  نيدة داللدة الخبدر دون  ويكفي في نفي الكذب عن إبراهيم عليه

 اإلطالة في درجة ثبوته.
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علببا النبببي صببلا   عليبب   مببا جبباء فببي تببحثير السببحر :المطلببب الراببب 
 وسلم

 (1)السحر في اللغة: كل ما ل ُطف مأخذه ودق 
حر يقال على معان:   وقال الراغب: والس 

ذ األول: الخدددددداع، وتخيددددديالت ال حقيقدددددة لهدددددا، نحدددددو مدددددا يفعلددددده المشدددددعب
بصددددرف األبصددددار عمددددا يفعلدددده لخفددددة يددددد... وعلددددى ذلددددك قولدددده تعددددالى: 

وقال:)يخيدل إليده مدن سدحرهم أنهدا (2))وسحروا أعين الناس واسدترهبوهم(
 (3)تسعى(

الثددداني: اسدددتجالب معاوندددة الشددديطان بسدددرب مدددن التقدددرب إليددده، كقولددده 
 (5).((4)تعالى:   ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر   

زم: ومددن السددحر الطلمسددات وهددي أعمددال تعتمددد علددى قددو  وقددال ابددن حدد
ركبهددا هللا عددز وجددل مداِفعددًة لقددو  ُأخددر ، كدددفع الحددر للبددرد ودفددع البددرد 

 للحر، وآثارها  اهر ال ينكرها إال معاند. 
ونددوع أخددر  مددن السددحر يكددون بددالرُّقى: وهددو كددالم مجمددوع مددن حددروف 

قددوة تسدتثار بهددا  مقطعدة فدي طوالددع معروفدة أيسددًا يحددم لددذلك التركيدب
الطبائع وتددافع قدو  أخدر ، فتعدالغ بهدا األورام واألسدقام ويبدرأ بهدا البدرء 

                                                        

 2/45انظر القاموس المحي  )سحر(     (1)

 ( من سورة  األعراف.116اآلية )  (2)

 طه.( من سورة  66اآلية )  (3)

 ( من سورة  البقرة.102اآلية )  (4)

 226المفردات      (5)
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 (1)التام
والنددددوع األخيددددر هددددو الددددذي يطلددددق عليدددده الطددددب أيسددددًا، والمطبددددوب هددددو 

 (2)المسحور 
وقدددال ابدددن األثيدددر: وكندددوا بالطدددب عدددن السدددحر تفددداؤاًل بدددالبرء، كمدددا كندددوا 

 (3)بالسليم عن اللديغ 
ع األخير من السحر فق  هدو الدذي يجدوة أن يقدع النبدي تحدت وهذا النو 
 تأثيره. 

وقدددد جددداء فدددي األخبدددار الصدددحيحة ممدددا أخرجددده الشددديخان وغيرهمدددا مدددن 
طرق عن هشام بن عدروة عدن أبيده عدن عائشدة رهللادي هللا عنهدا قالدت: 
ر  رسددول  هللا صددلى هللا عليدده وسددلم رجددلي مددن بنددي ةريددق، يقددال لدده:  ددح  س 

ى كان رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم يخيدل إليده لبيد بن األعصم، حت
أو ذات ليلدة  -أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كدان ذات يدوم 

دعدددا رسدددول هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم، ثدددم دعدددا، ثدددم دعدددا، ثدددم قدددال: يدددا 
عائشدددة  أشدددعرت أن هللا أفتددداني فيمدددا أفتيتددده فيددده  جددداءني رجدددالن فقعدددد 

د رجلي: فقال الدذي عندد رأسدي للدذي عندد أهدهما عند رأسي واآلخر عن
ما وجدع الرجدل   قدال:  -أو الذي عند رأسي للذي عند رجلي  -رجلي 

مطبدوب، قدال: مدن طبده   قدال: لبيدد بدن األعصدم، قدال: فدي أي شدديء 

                                                        

 -بتصرف يسير  - 5-4 /5الفصل     (1)
، والقاموس المحي ، 3/408انظر مقايي  اللغة، ابن فارس )طبب(     (2)

 1/96الفيروةآبادي )طبب(  

 3/110النهاية     (3)
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ُجددبِّ (1)  قددال: فددي ُمْشدد  وُمشدداطة  ، قددال: فددأين  (2)قددال: و  طلعددة ذكددر 
اهدددا رسدددول هللا صددددلى هللا قالدددت: فأت (3)هدددو  قدددال: فدددي باددددر ذي أروان 

عليددده وسدددلم فدددي أنددداس مدددن أصدددحابه، ثدددم قدددال: يدددا عائشدددة، وهللا لكدددأن 
ماءهددا ُنقاعددة الحندداء، ولكددأن نخلهددا رؤوس الشددياطين، قالددت: فقلددت: يددا 
رسول هللا: أفدال أحرقتده    قدال: ال أمدا أندا فقدد عافداني هللا، وكرهدت أن 

 (4)أثير على الناس شرًا، فأمرت بها فدفنت(
روايددة البخدداري مددن طريددق سددفيان بددن عيينددة )حتددى كددان يددر  أندده  وفددي

 (5)يأتي النساء وال يأتيهن... وهذا أشد ما يكون من السحر(

                                                        

مشاطة: ما يخرج من المش : اآللة المعروفة التي يسرح بها الشعر، وال  (1)
 10/281،284لشعر إذا مش ، انظر فتح الباري 

: وفي أكثر الروايات: )وُجف( وهما بمعنى واحد، وهو الغشاء الذي   (2) وُجبِّ
 10/281يكون على الطلع، انظر فتح الباري   

 .10/282ذي أروان: بار في بني ةريق في المدينة، انظر فتح الباري    (3)
 5766و  49/5765و  47/5763ري في كتاب الطب أخرجه البخا  (4)

وكتاب بدء الخلق  6/6391، و كتاب الدعوات 14/3175وكتاب الجزية 
وما بعده وابن ماجة في كتاب  17/2189، ومسلم في كتاب السالم 14/3175
 3545الطب 

 . 49/5765في كتاب الطب   (5)
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 بعض أهل العلم. -قديمًا وحديثًا  -وقد أنكر هذا الحديث 
فالمعتزلدددة قدددديمًا بندددوا إنكدددارهم هدددذا الحدددديث علدددى قدددولهم: بنفدددي حقيقدددة  

. وقددددال الحددددافظ ابددددن (1)تيددددال وتخييددددل السددددحر، وأندددده مجددددرد تمويدددده واح
، وأبدددي (2)حجدددر: )وهدددذا اختيدددار أبدددي جعفدددر األسدددتراباذي مدددن الشددداف ية

 (3)بكر الراةي من الحنفية(
 وممن أنكره حديثًا:

 (5)وحسن السقاف  (4)الشيخ محمد عبده، وأبو رية
ومجموع ما ساقوه من مسوغات إنكار هدذا الحدديث ينحصدر فدي النقدا  

 اآلتية: 
تجدددويز تدددأثير السدددحر عليددده حتدددى يتخيدددل أنددده فعدددل الشددديء ولدددم  أن -1

يفعلدده قددادح ومشددكك فددي التبليددغ، إذ يجددوة أن يتخيددل أندده ب ل ددغ  شددياًا ولددم 
 (6)يبلغه.

                                                        

ة، عبد الجبار وشرح األصول الخمس 2/115انظر مقاالت اإلسالميين    (1)
72 . 

هو أبو جعفر األستراباذي من كبار الفقهاء والمدرسين، وأجلة العلماء   (2)
البارةين من طبقة الحارم ابن سريغ، انظر: ترجمته في طبقات الشاف ية، 

 . 1/34األسنوي 

 .5-5/4وانظر الفصل،  10/273انظر فتح الباري    (3)
، ومحمد 249مي في األنوار الكاشفة نقله عنهما عبد الرحمن يحيى المعل  (4)

 .269عبد الرةاق حمزة في أهللاواء على  لمات  أبي رية  
 .401صحيح شرح العقيدة الطحاوية    (5)
، وصحيح شرح العقيدة الطحاوية، السقاف 287 /10انظر فتح الباري    (6)
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أن السددحر نددوع مددن سددبل الشدديطان علددى أبددن آدم، وقددد دل القددرآن  -2
الكريم علدى حفظده صدلى هللا عليده وسدلم منده، قدال تعدالى: )إن عبدادي 

 (1)عليهم سلطان   إال من اتبعك من الغاوين(.لي  لك 
أن حديث الباب من أخبار اآلحاد، وال تثبت العقيدة بخبدر اآلحداد.  -3
(2) 

وذهدددب جمهدددور العلمددداء قدددديمًا وحدددديثًا إلدددى توجيددده الحدددديث علدددى وجددده 
 يصح حمله عليه. 

قدددددال القاهللادددددي عيددددداء رحمددددده هللا: )السدددددحر مدددددرء مدددددن األمدددددراء، 
وال ي ْقددح  ،ممدا ال ُيْنكدر ة عليه كأنواع األمراءوعارء من العلل  يجو 

 (3)في نبوته(
والذي يدل علدى أن الدذي أصدابه صدلى هللا عليده وسدلم كدان مدن جدن  
المددرء، قددول الملكددين: )مددا وجددع الرجددل  قددال: مطبددوب، وقولدده صددلى 

  (4)هللا عليه وسلم: )أما أنا فقد عافاني هللا(
تعلق باألسدقام واألورام وعالجهدا، وقد مر معنا أن من أنواع السحر ما ي

وهددددو مددددا يسددددمى مددددن السددددحر بالطددددب، ويكددددون تسددددلطه علددددى الجددددوارح 

                                                                                                               

401. 
 

 ( من سورة  الحجر.42اآلية )   (1)

 .271 لمات أبي رية   و  250انظر األنوار الكاشفة   (2)
 .2/412الشفا   (3)
-10/278، وفتح الباري، ابن حجر 5/35انظر شرح النووي على مسلم   (4)
 4/313وشرح النسائي  279
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 واألعساء ال على القلوب واألرواح.  
  -وهللا أعلم  -ومثل هذا التأثير ال دليل على امتناعه على النبي 

 وأجاب الجمهور عن الشبه التي أوردها المنكرون بما يلي: 
تزلددة حقيقددة السددحر مكددابرة، فقددد ذكددره هللا تعددالى فددي أواًل: إن إنكددار المع

ُق بددده بدددين المدددرء  دددر  لم، وذكدددر أن فيددده مدددا ُيف  كتابددده، وذكدددر أنددده ممدددا ُيدددت ع 
 (1)وةوجه، وهذا كله ال يمكن فيما ال حقيقة له 

قددال تعددالى: )واتبعددوا مددا تتلددو الشددياطين علددى ملددك سددليمان، ومددا كفدددر 
النددددداس السدددددحر( إلدددددى قولددددده سدددددليمان ولكدددددن الشدددددياطين كفدددددروا يعلمدددددون 
 (2))فيتعلمون منها يفرقون به المرء وةوجه(

ثانيدًا: أن تجددويز تدأثير السددحر علدى الوجدده الدذي ذكرندداه غيدر قددادح فددي 
ددل ط ه علددى جوارحدده  النبددوة وال مشددكك فددي التبليددغ. ألن تددأثير السددحر وت س 
و ددداهره )ال علدددى عقلددده وقلبددده( وأشدددد مدددا يكدددون تدددأثيره عليددده صدددلى هللا 

يدده وسددلم أندده يتخيددل إليدده أندده فعددل الشدديء ولددم يفعلدده، لكندده تخييددل ال عل
 (3)يعتقد صحته، و نما يكون من جن  الخواطر التي تلوح وال تثبت 

                                                        

 5/35، وشرح النووي على مسلم 121انظر مختلف الحديث، ابن قتيبه   (1)
 10/273وفتح الباري 

 .102سورة البقرة   (2)
وفتح   5/35وشرح النووي على مسلم    2/413انظر الشفا، عياء    (3)

 .279-10/278الباري، ابن حجر  
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وبهدذا ال يكدون تجدويز تددأثير السدحر عليده قادحددًا فدي اعتقاداتده ومعارفدده 
الثابتة فساًل عما قامت األدلة القط ية على صددقه وصدحته وعصدمته 

 يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك. فيه مما
وتجويز ما قام الدليل بخالفه باطل، فأمدا مدا يتعلدق بدبعض أمدور الددنيا 
فغيددر بعيددد، وال ممتنددع أن يخيددل إليدده مددن أمددور الدددنيا مددا ال حقيقددة لدده، 
علددى أن التخيددل واقددع علددى بصددره غيددر متطددرق إلددى العقددل، ولددي  فددي 

 (1)ذلك ما يدخل لبسًا على الرسالة.
قدددول كدددان  (2)وقدددال القاهللادددي عيددداء: )ولدددم ينقدددل عنددده فدددي مدددده سدددحره 

 (3)بخالف ما أخبر به(
ثالثدًا: أندا نسدلم عصددمة النبدي صدلى هللا عليده وسددلم مدن الشديطان بقولدده 

إال أن مدن أندواع السدحر مدا  (4)تعالى: )إن عبادي لي  علديهم سدلطان(
                                                        

وفتح      5/35، وشرح النووي مسلم   2/412انظر الشفا، عياء     (1)
و لمات أبي رية    251، واألنوار الكاشفة، المعلمي 10/278الباري ابن حجر 

269 - 272. 
سند صحيح عن ةيد بن أرقم وقع تحديد المدة في ما أخرجه النسائي ب  (2)

رهللاي هللا عنه قال: سحر النبي صلى هللا عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى 
أيامًا، فاتاه جبريل عليه السالم فقال: إن رجال من اليهود سحر ، عقد لك عقدًا 
في بار كذا وكذا، فأرسل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فاستخرجوها، فجيء 

لى هللا عليه وسلم كأنما نش  من عقال....( انظر سنن به فقام رسول هللا ص
 .113-4/112النسائي مع شرحه السيوطي  

 بتصرف يسير  2/314الشفا،   (3)
 

 ( من سورة الحجر.42اآلية )  (4)
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 ال النووي: يقوم به الساحر بغير معونة الشيطان، كما سبق ذكره، ق
)وال يسددتنكر فددي العقددل أن هللا سددبحانه يخددرق العددادة عنددد النطددق بكددالم 
ملفددق، أوتركيددب _أجسددام أو مددزج بددين قددو ، علددى ترتيددب ال يعرفدده إال 
السدداحر، فيكددون منهددا أجسددام قاتلددة كالسددموم، ومنهددا ُمْسددِقمة، كاألدويددة 

 (1)الحادة، ومنها مبرئه كاألدوية المسادة للمرء(
وأما االعتماد على القول بظنية ثبدوت خبدر اآلحداد فدال يمندع مدن رابعًا: 

قبول الخبر، وتوجيهه علدى الوجده الدذي ذكدره الجمهدور، فلدي  فدي هدذا 
الوجه ما يمنع منه العقل أو الشرع، و ذا ارتفدع المندع مدن العقدل والشدرع 

و ن كددان  نيددًا  -لددم يبددق إال الجددواة فددي هددذه المسددألة، ويكددون الحددديث 
 .-وهللا أعلم  -شاهدًا ومؤكدًا للجواة العقلي  -ه في ثبوت

ُظددم  والحاصددل، أن منكددري هددذا الحددديث لددم يفرقددوا بددين أنددواع السددحر، ف ع 
ددلُُّ  الشدديطان علددى أحددوال النبددي صددلى  علدديهم أن يثبتددوا مددا يلددزم مندده ت س 

ُة عليه التخييل في البالب.  وِّ  هللا عليه وسلم، أو ما ُيج 
وا تأثير السحر عليده صدلى هللا عليده وسدلم علدى وأما الجمهور فقد جوة 

الوجده الددذي ال يقدددح بنبوتدده وال يددنقك قددره، وال يلددزم مندده التشددكيك فددي 
 التبليغ.

ألن الخبددددر الددددوارد يؤكددددد جددددواةه  -وهللا أعلددددم  -وهددددو الددددذي أراه جددددائزًا 
العقلددي، وألن القدددرآن الكدددريم قددد دل علدددى جدددواة هددذا الجدددن  مدددن تدددأثير 

ر ة فرعددون لمددا سددحروا أعددين السددحر علددى األن ددح  بيدداء وذلددك فددي قصددة س 

                                                        

بتصرف يسير، وقد سبق نحوه عن ابن  5/35شرح النووي على مسلم   (1)
 حزم في بداية المسألة. 
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النددددداس واسدددددترهبوهم وخيلدددددوا إلددددديهم أن الحبدددددل أو العصدددددا انقلبدددددت حيدددددة 
 تسعى، وفي حق موسى عليه السالم قال تعالى: 

)قددالوا يددا موسددى إمددا أن تلقددي و مددا أن نكددون أول مددن ألقددى   قددال بددل 
تسددعى فددأوج   ألقددوا فددإلذا حبددالهم وعصدديهم يخيددل إليدده مددن سددحرهم أنهددا

وفي اآليدة ندك علدى تخيلده مدا لدم يكدن. ولدم  (1)في نفسه خيفة موسى(
يكددن غايددة تددأثير السددحر علددى نبينددا محمددد صددلى هللا عليدده وسددلم أكثددر 
مددن التخييددل كمددا فددي الحددديث. وقددد دل القددرآن الكددريم علددى جددواة مثلدده 

  -وهللا أعلم  -على األنبياء، فال معنى إلنكار المنكرين 

                                                        

 ورة طه.( من س67-65اآلية )  (1)
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 الخامس:ما ثبت من المعجزات المروية من طريق اآلحادالمطلب 

المعجزة: أمر خارق للعادة يظهدر علدى يددي مدعددي النبدوة أو الرسالددة  
  (1)على وجه يبي ن صدق دعواه.

و نمدددا قلندددا:   أمدددر  ليتنددداول الفعدددل كانفجدددار المددداء مدددن بدددين األصدددابع، 
 وعدم  الفعل، كعدم اإلحراق بالنار. 

أمدددر ممكدددن فدددي نفسددده يحصدددل علدددى خدددالف مدددا ألدددف  والخدددارق للعدددادة:
فدانقالب العصددا حيدة مدثاًل أمدر ممكدن ال يحيددل  (2)النداس ودرجدوا عليده 

العقددل وقوعدده بقدددرة هللا عددز وجددل، إال أن الددذي ألفندداه واعتدددنا عليدده أن 
خددروج الحيددة ال يكددون إال مددن بيسددة تخددرج مددن جددوف األنثددى بوسددائ  

مخصوصددة، فددإلذا أمددر هللا  شددتى وبعددد مددرور ةمددن مخصددوو فددي بياددة
عز وجل خرجت الحية من العصا على خالف ما عودنا عليده هللا عدز 

 وجل في عالم األسباب. 
 (3)وبقولنددددا:   علددددى يدددددي المدددددعي   تخددددرج الخددددوارق األخددددر  كالكرامددددة

 (1)واإلرهاو. (4)واالستدراج 

                                                        

، 333أفدت هذا التعري  من مجموع ما ُذكر في غاية المرام، اآلمدي   (1)
. وشرح الباجوري 13-5/11وشرح المقاصد، التفتاةاني  339والمواقف، اإليجي 
  .299-297على جوهرة التوحيد 

  175وكبر  اليقينيات، البوطي  298انظر شرح جوهرة التوحيد   (2)
للعادة يجريه هللا عز وجل على يد الولي على سبيل الكرامة: أمر خارق   (3)

 . 297اإلكرام له، انظر شرح الجوهرة 

االستدراج:أمر خارق للعادة يجري على يد أعداء هللا عز وجل ليزدادوا   (4)
 298هللاالاًل وغواية عقوبة لهم،انظرالمصدرالسابق
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 (2)وبقولنا:   على وجه يبين صدق دعواه   تخرج اإلهانة.
لمعجددزة علددى الصدددق أن هللا سددبحانه يخددرق العددادة علددى ووجدده داللددة ا

 يدي النبي إيذانًا بأنه مرسل من لدن القادر الخالق سبحانه. 
إال كمددا لدو كدان بعددض  -قدال اآلمددي: )ولدي  ذلددك فدي هللادرب المثدال 

الملددو  جالسددًا علددى سددريره والندداس مجتمعددون لخدمتدده، فقددام واحددد مددن 
ي رسددول هددذا الملددك إلدديكم، وآيددة عدرء الندداس، فقددال: يددا أيهددا الندداس إند

فعددل،  -مددثاًل  -صدددقي علددى ذلددك أنددي إذا طلبددت مندده أن يحددر  يددده 
فإلنددده إذا أتدددى لددده بدددذلك لدددم يتمدددار أحدددد مدددن الحسدددور أنددده صدددادق فيمدددا 

ويكددددون التصدددديق مدددن هللا عددددز وجدددل بالفعددددل بمنزلددددة قولددده:  . (3)ادعدداه(
 صدق عبدي .  

 -علددددى أيدددددي الرسددددل الكددددرام والمعجددددزات التددددي أ هرهددددا هللا عددددز وجددددل 
ثابتدة فدي القدرآن الكدريم، ومنهدا انقدالب عصدا  -عليهم الصالة والسدالم 

موسددى عليدده السددالم حيددده قددال تعددالى: )فددألقى عصددداه فددإلذا هددي ث بدددان 
  (4)مبين(

ومنها عدم احتراق سيدنا إبدراهيم عليده السدالم بالندار، قدال تعدالى: )قلندا 
                                                                                                               

ذانًا بالبعثة اإلرهاو: أمر خارق للعادة يجري على يد النبي قبل بعثته إي  (1)
  299وتأسيسًا لها، المصدر السابق 

(اإلهانة: أمر خارق للعادة يجري على يد مدعي النبوة على وجه يبين كذبه، 2)
كأن يقول: آية صدقي أن ينطق الحجر بصدقي فيكذبه، انظر شرح الفقه 

  .298. وشرح الباجوري على الجوهرة 66األكبر، القاري 

 باختصار يسير.  328انظر غاية المرام   (3)

 ( من سورة  األعراف.107اآلية )  (4)
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 (1)راهيم(.يا نار كوني بردًا وسالمًا على إب
ومنها إحياء الموتى و براء المرهللادى علدى يدد عيسدى عليده السدالم: قدال 
تعددالى: )ورسدددواًل إلدددى بندددي إسددرائيل أندددي قدددد جادددتكم ب.يددة مدددن ربكدددم أندددي 

الطير فأنفخ فيه فيكون طيدرًا بدإلذن هللا وأبدرء  هيأةُأخلق لكم من الطين ك
 (2)األكمه واألبرو وأحي الموتى بإلذن هللا(.

د صددددلى هللا عليدددده وسددددلم أكثددددر األنبيدددداء معجددددزة، حتددددى أن ونبينددددا محمدددد
معجزاتددددده صدددددلى هللا عليددددده وسدددددلم أفدددددردت بدددددالجمع والتصدددددني ، وجمدددددع 
 (3)العلمددداء فيهدددا أسدددفارًا طدددوااًل، ةادت فيهدددا علدددى ألدددف ومدددائتي معجدددزة.

ومن هذه المعجزات ما أمكن تحصيل العلم بها رغم ورودها مدن طريدق 
 اآلحاد.
د ينسددم إلددى خبددر اآلحدداد مددا يمكددن التوصددل بدده وسددبق أن بينددا أندده قدد  

إلى العلم بثبوته من طدرق خارجيدة. كدأن يدروي الواحدد حادثده بدين يددي 
جمددع غفيددر حسددروا هددذه الحادثددة فيمتنعددوا عددن تكذيبدده مددع مدداهم عليدده 

 من النزاهة والعدالة والحرو على تكذيبه لو كان كاذبًا 
 بهذه الطريق. وفيما يأتي بيان عدد من المعجزات التي تثبت 

 (4)أواًل: نبع الماء من بين أصابعه صلى هللا عليه وسلم
تكددررت هددذه المعجددزة مددرات عديدددة، جدداء فددي كددل واحدددة منهددا عدددد مددن 

                                                        

 ( من سورة األنبياء.69اآلية )  (1)

 

 . 1/1انظر: شرح النووي على مسلم   (3)

المعجزة هنا تكثير الماء ببركة اليد الشريفة التي وهللاعت في الركوة ففار   (4)
 الماء حتى بدا للنا ر أنه ينبع من بين أصابعه الشريفة 
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 األخبار عن الصحابة الكرام رهللاوان هللا عليهم. 
 األولى: أثناء الرجوع من الحديبية. 

عطدو النداس أخرج البخاري بسنده عن جابر بن عبد هللا عنهما قدال: )
فتوهللاددأ،  (1)يددوم الحديبيددة، والنبددي صددلى هللا عليدده وسددلم بددين يديدده ركددوة

فجهددو الندداس حددوه، فقددال: مددا لكددم   قددالوا: لددي  عندددنا مدداء نتوهللاددأ وال 
نشرب إال ما بين يدديك، فوهللادع يدده فدي الركدوة، فجعدل المداء يثدور بدين 

  (2)أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوهللاأنا(
وسددلمة بددن األكددوع  (3)أحاديددث عددن أندد  بددن مالددك وفددي هددذه القصددة   
رهللادددددي هللا عددددددنهم  (1)وعبددددددد هللا بدددددن عبدددددداس (5)والبدددددراء بددددددن عددددداةب (4)

                                                        

لركوة: إناء صغير من جلد ويشرب فيه الماء، انظر النهاية، ابن األثير ا   (1)
2/261  

أخرجه اإلمام البخاري من ثالثة طرق عن سالم بن أبي الجعد عن جابر   (2)
وكتاب 25/3576، وكتاب المناقب31/5639رهللاي هللا عنه في كتاب األشربة

و ن يم في وأب4/115وأخرجه البيهقي في دالئل النبوة36/4152المغاةي 
  346الدالئل

أخرجه اإلمام البخاري من طريق اإلمام مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن   (3)
، ومن هذه الطريق أيسًا أخرجه 25/3573أبي طلحة عنه في كتاب المناقب

 . 124، 4/121والبيهقي في الدالئل  3/5مسلم في الفسائل 

ر، عن إياس بن أخرجه اإلمام مسلم من طريق عن عكرمة بن عما   (4)
وفي  45/132سلمة، عن أبيه سلمة رهللاي هللا عنه  في كتاب الجهاد واليسير 

 . 4/111، ومن هذا الطريق أخرجه أيسًا البيهقي في الدالئل 5/19كتاب اللقطة

أخرجه اإلمام البخاري من طريقين عن إسرائيل بن يون ، عن أبي   (5)
وكتاب المغاةي  25/3577إسحاق السبيعي، عنه، في كتاب المناقب 
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 أجمعين. 
 الثانية: نبع الماء من بين أصابعه بالزوراء   

أخدرج البخدداري بسدنده عددن قتدادة عددن أند  بددن مالدك رهللاددي هللا عندده أن 
والدددزوراء  -بدددالزوراء رسدددول هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم وأصدددحابه كدددانوا 

فدعا بقددح فيده مداء، فوهللادع كفده فيده،  -بالمدينة عند السوق والمسجد 
فجعل ينبع الماء من بين أصابعه فتوهللاأ أصحابه جميعدًا، فقلدت ألند  

  (3)يا أبا حمزة، كم كانوا   فقال: ةهاء ثالثمائة(. :(2)
ن هدذه المعجددزة التدي حصددلت فدي الددزوراء بالمدينده شددهدها جماعدة مدد   

الصدددحابة، إال أنهدددا لدددم تدددرو إال عدددن أنددد  رهللادددي هللا عنددده، وقدددال ابدددن 
   (4)بطال: )وذلك لطول عمره وتطلب الناس العلو في السند(

 الثالثة: في خروجه إلى قباء   

                                                                                                               

، وأخرجه البخاري من طريق أخر  4/110، والبيهقي في الدالئل 36/4150
، وأبو ن يم 36/4151عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء في كتاب المغاةي 

 . 349في الدالئل 

 . 4/120أخرجه البيهقي في الدالئل   (1)

 القائل: هو قتادة السدوسي.   (2)

، ومسلم في كتاب الفسائل 25/3572المناقب  أخرجه البخاري في   (3)
 . 349-348، وأبو ن يم في الدالئل 125-4/124.والبيهقي في الدالئل 3/6،7

نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولم يرهللاه ألنه جعل جميع    (4)
األحاديث الواردة في نبع الماء حديثًا واحدًا، والواقع أنها وقائع متباعدة متكررة، 

د ابن بطال رحمه هللا أن الحادثة التي وقعت بالزوراء لم ترد من غير ومرا
 طريق أن  رهللاي هللا عنه مع أن الذين شهدوها بلغوا ةهاء الثالثمائة. 
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أخرج الحافظ البيهقي بسنده عدن أند  رهللادي هللا عنده قدال: خدرج النبدي 
قددح صددغير، صدلى هللا عليده وسدلم إلدى قبداء، فددأتى مدن بعدض بيدوتهم ب

قدال: فأدخدل النبدي صدلى هللا عليده وسدلم يدده، فلدم يسدعه القددح، فأدخددل 
أصابعه األربع ولدم يسدتطع أن يددخل إبهامده، ثدم قدال للقدوم: هلمدوا إلدى 
الشددرب، قددال أندد : ب ُصددر عينددي  نبددع المدداء مددن بددين أصددابعه، فلددم يددزل 

  (1)القوم يردون القدح حتى رووا منه جميعًا(
وعبددد  (2)سددًا أحاديددث أخددر  عددن عمددران ابددن الحصددينوفددي البدداب أي  

 (5)ومعدداذ بددن جبددل  (4)وةيدداد بددن الحددارم الصدددائي  (3)هللا بددن مسددعود 
 رهللاي هللا عنهم أجمعين.  (6)وأبي قتادة األنصاري 

                                                        

، 25/3572والبخاري في المناقب  125-4/124أخرجه في الدالئل   (1)
. وأبو 3/6،7ومسلم في الفسائل  46/200وكتاب الوهللاوء   3575، 3574
 . 349-347في الدالئل  ن يم

 6/344، وفي كتاب التيمم 25/3571أخرجه البخاري في المناقب    (2)
وهو عند جميعهم  312، 55/311ومسلم في كتاب المساجد ومواهللاع الصالة 

 من طريق أبي رجاء عمران بن تيم العطاردي عنه.

  6/3633، والترمذي في المناقب 25/3579أخرجه البخاري في المناقب    (3)
وهو عند  345، وأبو ن يم في الدالئل 130-4/129والبيهقي في الدالئل 

 جميعهم من طريق إبراهيم النخعي عن علقمه عنه.

 3/717، وابن ماجة في كتاب األذان 4/126أخرجه البيهقي في الدالئل   (4)
 . 352وأبو ن يم في الدالئل 

 .3/706أخرجه مسلم في كتاب الفسائل    (5)
والبيهقي في 55/311سلم في كتاب المساجد ومواهللاع الصالة(أخرجه م6)

 348وأبو ن يم في الدالئل283-4/282الدالئل
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والواقددع الددذي تشددير إلددى هددذه األحاديددث أن قسددية نبددع المدداء مددن بددين  
مدواطن فدي مشداهد  أصابعه صلى هللا عليه وسدلم تكدررت منده فدي عددة

عظيمدددة، رواهدددا بعدددض مدددن شدددهدها مدددن الصدددحابة رهللادددوان هللا علددديهم، 
وهدذه األحاديدث و ن كاندت فدي أفرادهددا  نيدة لورودهدا مدورد اآلحدداد، إال 

 أن القطع يحصل من وجهين 
األول: أن هدددذه األحاديدددث دلدددت بمجموعهدددا علدددى نبدددع المددداء مدددن بدددين 

دل علدى نبدع المداء مدن أصابعه على سبيل القطع، فإلن كل خبر منها يد
بدددين أصدددابعه الشدددريفة صدددلى هللا عليددده وسدددلم ويسدددتحيل فيمدددا جدددرت بددده 
العددادة أن ينقدددل الددرواة أخبدددارًا كثيددرة تشدددتر  فددي قددددر معين،ويكددون هدددذا 
القدددددر مظنونًا،كمددددا أنددددا نعلددددم قطعددددًا بكددددرم حدددداتم وشددددجاعة عنتددددرة، ألن 

و ن كانددت  اإلخبدداريين نقلددوا عنهمددا قصصددًا ووقددائع شددتى، وهددذه الوقددائع
أفرادها  نية  إال أن القددر الدذي اشدتركت فيده هدذه األخبدار، وهدو جدود 
حاتم وشجاعة عنترة أمدر قطعدي ال ينكدره إال معاندد مكدابر، ومعلدوم أن 
الدرواة الدذين نقلدوا لندا وقدائع نبددع المداء مدن بدين أصدابعه صدلى هللا عليدده 

عدددن الواحدددد  وسدددلم قدددد بلغدددوا مدددن العدالدددة والسدددب  حددددًا إذا تفدددرد الواحدددد
منهم بنقل خبر فإلنده يفيدد الظدن الدراجح، فدإلذا تسدافروا علدى روايدة قددر 
 مشتر  في أخبارهم استحال قطعًا أن يكون كذبًا أو غلطًا أو مظنونًا. 

 الوجه الثاني: 
أنه قد شهد هذه الوقائع جمدع مدن الصدحابة رهللادوان هللا علديهم، ورواهدا 

 .-كما سيأتي -ا منهمعدد منهم فدل سكوتهم على تصديق من رواه
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 ثانيًا: تكثير الطعام ببركته صلى هللا عليه وسلم 
 تكررت هذه المعجزة في وقائع 

 األولى: دعوة أبي طلحة األنصاري:
أخددرج اإلمددام البخدداري بسددنده عددن أندد  بددن مالددك رهللاددي هللا عندده قددال: 

: لقددد سددمعت صددوت رسددول هللا صددلى هللا (1))قددال أبددو طلحددة أُلم سددليم 
لم هللادد يفًا أعددرف فيدده الجددوع، فهددل عنددد  مددن شدديء   قالددت: عليدده وسدد

نعدم، فأخرجدت أقراصددًا مدن شدعير، ثددم أخرجدت خمدارًا لهددا، فلف دت الخبددز 
ْته تحت يدي والثتني ببعسه، ثم أرسدلتني إلدى رسدول  (2)ببعسه، ثم وس 

هللا صلى هللا عليه وسلم قال: فدذهبت بده، فوجددت رسدول هللا صدلى هللا 
مسددجد، ومعدده الندداس، فقمددت علدديهم، فقددال رسددول هللا عليدده وسددلم فددي ال

صددلى هللا عليدده وسددلم: أرسددلك أبددو طلحددة   فقلددت نعددم، قددال: بطعددام   
قلدددت: نعدددم، فقدددال رسدددول هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم لمدددن معددده: قومدددوا، 
فانطلق، وانطلقدت بدين أيدديهم حتدى جادت أبدا طلحدة فأخبرتده، فقدال أبدو 

هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم بالنددداس طلحدددة: يدددا أم سدددليم قدددد جددداء رسدددول 
ولي  عنددنا مدا نطعمهدم. فقالدت: هللا ورسدوله أعلدم، فدانطلق أبدو طلحدة 
حتددى لقدددي رسددول هللا صدددلى هللا عليددده وسددلم،فأقبل رسدددول هللا صدددلى هللا 
عليددده وسدددلم وأبدددو طلحدددة معددده، فقدددال رسدددول هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم: 

                                                        

أم سليم ةوج أبي طلحة ةيد بن سهل األنصاري والدة أن  بن مالك رهللاي   (1)
 .6/729هللا عنهم انظر فتح الباري  

المراد لفت بعسه على رأسي وبعسه على إبطي.انظر: فتح الباري   (2)
6/730  . 
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خبددز، فددأمر بدده رسددول هللا هلمددي يددا أم سددليم، مددا عنددد    فأتددْت بددذلك ال
درت أم سددليم ُعّكددة  ، وع ص  صدلى هللا عليدده وسددلم ف ُفددت 
، ثددم (2)فأ ْدمتدده  (1)

قال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم فيده مدا شداء هللا أن يقدول، ثدم قدال: 
ائددذن لعشددرة، فددأذن لهددم، فددأكلوا حتددى شددبعوا، ثددم خرجددوا، ثددم قددال: ائددذن 

، ثدم خرجدوا، ثدم قدال: ائدذن لعشدرة، لعشرة، فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا
فددأذن لهددم، فددأكلوا حتددى شددبعوا، ثددم خرجددوا، ثددم قددال: ائددذن لعشددرة، فأكددل 

  (3)القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم سبعون أو ثمانون رجاًل(
 الثانية: في غزوة الخندق:    

أخرج اإلمام البخاري بسنده عن جابر بن عبدد هللا رهللادي هللا عنده قدال: 
شدديدًا،  (4)ندق رأيت بالنبي صدلى هللا عليده وسدلم خمصدًا )لما حفر الخ
إلددى امرأتددي، فقلددت: هددل عنددد  شدديء   فددإلني رأيددت رسددول  (5)فانكفيددت 

هللا صلى هللا عليه وسلم خمصدًا شدديدًا، فأخرجدت إلدي جرابدًا فيده صداع 
مددن شددعير، ولنددا بهيمددة داجددن، فددذبحتها وطحنددت الشددعير، ففرغددت إلددى 

                                                        

الُعك ة: إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبًا، والعسل، انظر:    (1)
 . 3/284النهاية، ابن األثير 

 . 1/31أي صيرت ما خرج من العكة إدامًا، انظر: النهاية، ابن األثير   (2)

أخرجه البخاري من طريق مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة   (3)
ومسلم  22/6688وفي كتاب اإليمان  25/3578ب المناقب  عن أن  في كتا
 6/3630والترمذي في كتاب المناقب  143، 20/142في كتاب األشربه 
 . 354-353، وأبو ن يم في الدالئل 92-6/88والبيهقي في الدالئل 

 . 2/80الخمك: الجوع الشديد، انظر: النهاية، ابن األثير   (4)

 . 7/507ت، انظر: فتح الباري انكفيت: أي انقلبت وذهب  (5)
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ثم وليدت إلدى رسدول هللا صدلى هللا عليده  (1)ها فراغي، وقطعتها في برمت
وسددددلم، فقلددددت: ال تفسددددحيني برسددددول هللا صددددلى هللا عليدددده وسددددلم وبمددددن 

 معه، فجاته فساررته، فقلت: 
يددا رسددول هللا ذبحنددا بهيمددة لنددا، وطحنددا صدداعًا مددن شددعير كددان عندددنا، 
فتعددال أندددت ونفدددر معددك، فصددداح النبدددي: يدددا أهددل الخنددددق، إن جدددابرًا قدددد 

فحي هال بكم، فقال رسول هللا صلى هللا عليده وسدلم: ال  (2)ًا صنع سور 
تُْنِزل ّن ُبرمتكم، وال تخُبدْزن عجيدنكم حتدى أجديء، فجادت وجداء رسدول هللا 
صلى هللا عليه وسلم ي ْقُدم الناس، حتى جاُت امرأتي، فقالت: بدك وبدك، 
 فقلْت: قد فعلُت الدذي قلدِت، فأخرجدْت لده عجيندًا فبصدق فيده وبدار ، ثدم
ِمدددد  إلدددى برمتندددا فبصدددق وبدددار ، ثدددم قدددال: ادفدددع خدددابزة فلتخبدددز معدددي،  ع 

فأقسدددم بددداهلل لقدددد أكلدددوا  -وهدددم ألدددف  -واقددددحي مدددن بدددرمتكم وال تنزلوهدددا 
حتددى تركددوه وانحرفددوا و ن برمتنددا لددتغ  كمددا هددي و ن عجيننددا ليخبددز كمددا 

 (3)هو.( 
ألخبددار وقددد بددين البدداقالني رحمدده هللا وجدده إفددادة العلددم والقطددع مددن ا    

                                                        

البرمة: الِقدر مطلقًا، وهي األصل متخذة من حجر معروف باليمن   (1)
 . 1/121والحجاة، انظر: النهاية، ابن األثير 

 . 2/420السور: طعام يدعى إليه الناس، انظر: النهاية، ابن األثير   (2)

طريق حنطلة من  30/4102أخرجه اإلمام البخاري في كتاب المغاةي   (3)
بن أبي سفيان عن سعيد بن ميناء عن جابر،  واإلمام مسلم في كتاب األشربة 

وأخرجه البخاري في كتاب المغاةي  3/426والبيهقي في الدالئل  20/141
من طريق عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه أيمن الحبشي، عن جابر   30/4101

 .358، وأبو ن يم 3/425والبيهقي في الدالئل 
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 الواردة في أمهات المعجزات الحسيه أحسن بيان فقال: 
)وأمددددا سددددبيل العلددددم بأعالمدددده عليدددده السددددالم فهددددو النظددددر واالسددددتدالل ال 
االهللاددطرار. والدددليل علددى ذلددك، أنددا نعلددم     هللاددرورة: أن هددذه األعددالم 
قد نقلت عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم فدي جميدع أعصدار المسدلمين، 

قدد  فددي ةمددن مددن األةمددان مددن ناِقلددة لهددذه األعددالم،  وأن األمددة لددم تخددل
وأنهدددا قدددد أذيعدددت فدددي الصددددر األول ورويدددت مدددن حيدددث ي سدددمع روايتهدددا 
مشدداهدو النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم ومعاصددروه، وأن الناقلددة لهدددا و ن 

فددإلن كددل ناقددل  -وكددانوا آحددادًا  -ق ُصددر عددددهم عددن عدددد أهددل التددواتر 
 عليده وسدلم مدن هدذه األعدالم إلدى منهم أهللااف ما نقلده للنبدي صدلى هللا

مشهد مشهود وموقف معدروف وغدزاة قدد حسدر أهلهدا السدامعون لدنقلهم 
فلددم ينكددروا علدديهم، وال ردوا نقلهددم، وال  هددر مددنهم تهمددة للنقلددة، ال عنددد 

 سماع خبرهم وال بعد ذلك.
وقد علم بمستقر العادة إمسدا  مثدل ذلدك العددد الكثيدر عدن إنكدار كدذب 

سداف إلددى سدماعهم ومشدداهدتهم، مدع مددا هدم عليدده مددن يددعى علدديهم وي
نزاهددة األنفدد ، وكبددر الهمددم، والتددديِن بتحددريم الكددذب، فلددو كددانوا عددالمين 
بكدددذب مدددا ادعددداه النقلدددة علددديهم لسدددارع جمددديعهم أو الجمهدددور مدددنهم إلدددى 

 إنكاره وتبكيت قائله.
كما أنه لو ادعى مدع بحسرة أهل بغداد أو محلة مدن محالهدا أنده رأ  

 يروه لم يلبثوا أن يردوا قوله ويعلموا  مالم
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 الناس بطالن ما ادعاه عليهم.
هذا ثابت في مستقر العادة، كمدا أنده يسدتحيل فدي موهللادوع العدادة علدى 
نقلددة السددير واألخبددار والوقددائع الكددذب فيمددا نقلددوه، و ذا كددان ذلددك كددذلك 
دل إمسددا  الصددحابة رهللاددوان هللا علدديهم عددن تكددذيب مددا نقلدده مددن هددذه 

الم علددى صدددق مددا أهللاددي  إلدديهم، وقددام إمسدداكهم عددن إنكددار ذلددك األعدد
مقددام نقلهدددم لمثدددل مددا نقلددده اآلحددداد، وقوِلدددهم: قدددد صددددقوا فيمددا نقلدددوه وقدددد 

 شاهدنا مثل الذي شاهدوه.
وهذه داللة  داهرة، وحجدة قداهرة علدى صدحة نقدل هدذه األعدالم وصددق 

  (1)رواتها و ن قصروا عن حد أهل التواتر(
مددن العلمدداء األكدابر بسددلو  هددذا المسددلك فددي إثبددات وقدد صددرح عدددد    

 (2)بعددددض المعجددددزات المنقولددددة بنقددددل اآلحدددداد. مددددنهم القاهللاددددي عيدددداء 
 (5)وابن حجر. (4)والنووي  (3)والبيهقي 

 وممن أثبت هذه المعجزات من المتكلمين:
 (2)والغزالدددددي  (1)و مدددددام الحدددددرمين  (6)األسدددددتاذ أبدددددو منصدددددور البغددددددادي 

                                                        

وقد أطال اإلمام الباقالني في ذكر الشبه التي يمكن أن يوردها الخصم   (1)
على هذا الوجه الذي تثبت به  المعجزات وأجاد في دفعها، انظر التمهيد 

 بتصرف يسير. 134-140

 .1/497الشفا   (2)
 .1/32الدالئل   (3)
 .4/725شرح صحيح مسلم    (4)
 .6/725فتح الباري    (5)
 . 182 أصول الدين   (6)
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 (6)والجددددالل الدددددواني  (5)والتفتدددداةاني (4)اإليجددددي  والعسددددد (3)واآلمدددددي 
  (7)والباجوري 

وهددو الددذي أراه ثابتددًا مقطوعددًا بدده فإلنددا نجددد بالسددرورة مددن أنفسددنا إثبددات 
 -وهللا أعلم  -هذه المعجزات. 

                                                                                                               

 .354اإلرشاد   (1)
 .131االقتصاد   (2)
 .375غاية المرام    (3)
 .359المواقف   (4)
 .5/11شرح المقاصد    (5)
 .2/276شرح العقائد العسديه  (6)
 .314-313شرح جوهرة التوحيد    (7)
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المبحاااااث الثالاااااث: االحتجااااااج بخيااااار اآلحااااااد فاااااي 
  السمعيات

 وفيه ستة مطالب.
  رى المطلب األول في أشراط الساعة الكب

  المطلب الثاني: في أهوال القبر ونعيمه
المطلاااب الثالاااث: فاااي المقاااام المحماااود وهوشااافاعة 

  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة
  المطلب الرابع: في وضع الميزان يوم القيامة

  المطلب الخامس: في الصراط
 المطلب السادس: في رؤية هللا عز وجل



 425 

 خير اآلحاد في السم ياتالمبحث الثالث: االحتجاج ب
 المطلب األول في أشراط الساعة الكبرى

تحددم رسددول هللا صددلى هللا عليده وسددلم عمددا يكدون بددين يدددي السدداعة 
مددن أحدددام كبددر  وأحدددام صددغر ، منهددا مددا وقددع، ومنهددا مددا لددم يقددع 

 بعد. 
ومدددن أهدددم هدددذه األحددددام تلدددك التدددي تكدددون مقدمدددة و يدددذانًا لتغييدددر    

نن الكونيدة، والتدي تعدرف بأشدرا  السداعة الكبدر ، النظام الكوني والس
واقتصر المتكلمون علدى ذكرهدا فدي العقائدد ألن مدن هدذه األشدرا  مدا 
ثبددت أصددله باألخبدددار المتددواترة ومنهدددا مددا ثبددت أصدددله باآلحدداد ووافدددق 

 أصاًل في القرآن الكريم فاستفاد القطع من هذه الموافقة. 
 الكبر  بعشرة أشرا   وجاء في األخبار تحديد هذه األشرا    

أخرج اإلمام مسلم بسنده عن حذيفة بن ُأسيد الغفاري رهللادي هللا عنده 
قدددال: )اطلدددع رسدددول هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم عليندددا ونحدددن نتدددذاكر، 
فقددال: مددا تددذاكرون   قلنددا: نددذكر السدداعة، قددال: )إنهددا لددن تقددوم حتددى 
طلددددوع تدددروا قبلهدددا عشدددر آيدددات، فددددذكر الددددخان، والددددجال، والدابدددة، و 

الشددم  مددن مغربهددا، ونددزول عيسددى مددريم، ويددأجوج ومددأجوج، وثالثددة 
خسددوف، خسددف بالمشددرق وخسددف بددالمغرب وخسددف بجزيددرة العددرب، 

 (1)وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى المحشر( 
                                                        

، من طرق عن أبي الطفيل 13/2901كتاب الفتن وأشرا  الساعة   (1)
ري رهللاي هللا عنه، وأخرجه أبو داود في كتاب المالحم الكناني، عن حذيفة الغفا

، وابن ماجة في كتاب الفتن 21/2183، والترمذي في كتاب الفتن 12/4311
 1003، 1002، 100/1001وابن مندة في اإليمان 28/4055، 25/4041
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ويحتاج إلى تفصيل في هذه األشرا  ليتبدين لندا مدا فيهدا مدن احتجداج 
 بخبر اآلحاد. 
 الدخان 

مدددن أشدددرا  السددداعة دل عليددده  ددداهر  أصدددل الددددخان الدددذي هدددو شدددر 
قولدده تعددالى: )فارتقددب يددوم تددأت. السددماء بدددخان مبددين، يغشددى الندداس 

وشدهدت  (1)هذا عذاب ألديم   ربندا اكشدف عندا العدذاب إندا مؤمندون( 
لدده بسددعة أحاديددث، فحصددل مددن مجموعهددا وموافقتهددا لييددة الكريمددة 

ن داللددة ارتفداع الظددن فدي ثبددوت األحاديددث الشدريفة، وارتفدداع الظدن عدد
   (2)اآلية الكريمة على الدخان الذي هو شر  من أشرا  الساعة.

                                                                                                               

وله شاهد من حديث واثلة  3/918والنسائي في الكبر  كما في تحفة األشراف 
 عنه.أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد، الهيثمي بن األسقع رهللاي هللا

7/186 . 

 .12-10سورة الدخان  (1)
داللة اآلية الكريمة على الدخان المرتقب في أشرا  الساعة دالله  نية   (2)

محتمله، ولذلك اختلف السلف في تفسيرها.فأخرج البخاري في كتاب تفسير 
مسعود أنه قال: )إنما  كان  عن عبد هللا بن 4824-1/4820سورة الدخان 

هذا ألن قريشًا لما استعصوا على النبي صلى هللا عليه وسلم دعا عليهم بسنين 
كسني يوسف، فأصابهم قح  وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى 

الدخان من الجهد، فأنزل هللا عز وجل  هيأةالسماء فير  ما بينه وبينها ك
بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم( قال: فأتي )فارتقب يوم تأت السماء 

رسول هللا، فقيل له: يا رسول هللا، استسق هللا لمسر فإلنها قد هلكت، قال: 
لمسر  إنك لجريء، فاستسقى، فسقوا، فنزلت )إنكم عائدون( فلما أصابتهم 
الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل هللا عز وجل: )يوم 
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 ومن األخبار التي ذكر فيها الدخان األحاديث اآلتية: 
وقددد سددبق  -األول: حددديث حذيفددة بددن ُأسدديد الغفدداري رهللاددي هللا عندده 

- 
الثاني: أخرج اإلمام مسدلم بسدنده عدن أبدي هريدرة رهللادي هللا عنده عدن 

 ه وسلم أنه قال: النبي صلى هللا علي
)بددددادروا باألعمددددال سددددتًا: الدددددجال، والدددددخان، ودابددددة األرء، وطلددددوع 

ة أحدكم  ْيص  الشم  من مغربها وأمر العامة وُخو 
(1))(2)  

عددن عبددد  (3)الثالددث: أخددرج اإلمددام الطبددري فددي تفسدديره بسددند صددحيح 
هللا بدددن عبددداس أنددده فسدددر الددددخان الدددوارد فدددي اآليدددة الكريمدددة بالددددخان 

 (1)يوم القيامة.المرتقب 
                                                                                                               

طو البطشة الكبر  إنا منتقمون( قال: يعني يوم  بدر(. وقال ابن كثير في نب
: )وقد وافق ابن مسعود رهللاي هللا عنه على تفسير اآلية بهذا 4/139تفسيره 

جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية و براهيم النخعي..... وقال آخرون لم 
ن حديث أبي سريحة يمض الدخان بعد، بل هو من أمارات الساعة، كما تقدم م

 حذيفة بن ُأسيد الغفاري رهللاي هللا عنه...(.  -

أمر العامة: يراد به يوم القيامة. والخويصة: تصغير خاصة ويراد بها   (1)
عن قتادة بن دعامة   5/808الموت.نقله النووي في شرحه على مسلم  

 .2/37السدوسي.وانظر النهاية في غريب الحديث، ابن األثير.  
كتاب الفتن وأشرا  الساعة من طريقين عن قتادة عن الحسن البصري في   (2)

ومن طريق العالء بن عبد الرحمن بن يعقوب 25/129عن ةياد بن رياح عنه
وابن مندة في 2/324وأحمد في المسند 128 /25عن أبيه عن أبي هريرة  

 .1011-1007اإليمان
 .4/154صححه ابن كثير في تفسيره    (3)
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وأخرجه ابدن أبدي حداتم بسدند قدال فيده ابدن كثيدر: )هدذا إسدناد صدحيح 
إلى ابن عباس رهللاي هللا عنهمدا حبدر األمدة وترجمدان القدرآن، وهكدذا 
قول من وافقه من الصحابة والتابعين رهللادي هللا عدنهم مدع األحاديدث 
المرفوعدة مددن الصدحاح والحسددان، ممدا فيدده مقندع وداللددة  داهرة علددى 

 (2)الدخان من اآليات المنتظرة، مع أنه  اهر القرآن(أن 
 في الدجال األكبر 

 (3)ورد في السنة الشريفة اإلشارة إلى خروج قريدب مدن ثالثدين دجدااًل 
آخددددرهم الدددددجال األكبددددر الددددذي يعتبددددر  هددددوره مددددن عالمددددات السدددداعة 

 الكبر .
وخددروج هددذا الدددجال األكبددر ثابددت بالقدددر المشددتر  بددين أخبددار  ُذكددر  
دددم  فتنتددده  وأخبدددار  ُذكدددر فيهدددا مدددا ف يهدددا صدددفته، وأخبدددار  ُذكدددر فيهدددا ِعظ 

يجددري علددى يديدده مددن خددوارق العددادات، وأخبددار  ُذكددر فيهددا قتلدده علددى 
يدي المسيح الدجال. ويحصدل مدن مجمدوع هدذه األخبدار تدواتر القددر 

                                                                                                               

 .25/113بري تفسير الط  (1)
 145- 4/144( انظر تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 5) (2)

 

أخرجه اإلمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رهللاي هللا عنه عن النبي صلى   (3)
هللا عليه وسلم قال: )ال تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون، قريب من 

، وأخرجه 2932د بع /18ثالثين، كلهم يزعم أنه رسول هللا( في كتاب الفتن 
( 5945وأخرجه أبو يعلي في مسنده )25/7121البخاري في كتاب الفتن 

 .10/350وانظر تخريجه موسعًا في حاشية مسند أبي يعلى
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المشددتر  بينهددا وهدددو أن خددروج الدددجال األكبدددر عالمددة مددن عالمدددات 
  (1)الساعة.
هدذه األخبدار ومدا جداء فيهدا مدن تفصديل سديرته فتحتداج إلدى  أما آحداد
 تفصيل:

 أواًل: ما جاء في صفاته الخلقية: 
أخرج اإلمام مسلم بسدنده عدن الندواس بدن بدن سدمعان رهللادي هللا عنده 
قال:)ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم الددجال ذات غدداة فخف دض 

رحندا إليده عدرف ذلدك حتى  نناه فدي طائفدة النخدل فلمدا  (2)فيه ورف ع،
فينددددا، فقال:)مددددا شددددأنكم  قلنددددا: يددددا رسددددول هللا ذكددددرت الدددددجال غددددداة، 
فخفسدددت فيددده ورفعدددت حتدددى  ننددداه فدددي طائفدددة النخدددل. فقدددال: غيدددُر 

                                                        

نك على تواتر القدر المشتر  بين أخبار الدجال الحافظ الكتاني في نظم   (1)
واتر في وصنف الشوكاني فيه كتابًا فسماه )التوهللايح فيما ت 240المتناثر 

المنتظر والدجال والمسيح( انظر التصريح بما تواتر في نزول المسيح، محمد 
م. 1982. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، طبعة القاهرة 55أنور شاه الكشميري  

وعقد البخاري في كتاب الفتن من صحيحة بابًا في ذكر الدجال ذكر فيه ثالثة 
يث أخر  مذكورة في غير هذا ( باالهللاافه إلى أحاد7134-7122عشر حديثًا )

الباب، وعقد اإلمام مسلم في كتاب الفتن من صحيحه أبوابًا في الدجال 
-2932وصفته، وما معه، ومكثه في األرء، تزيد فيه على ثالثين حديثًا )

( وقد جمع الحافظ ابن كثير في كتاب النهاية في الفتن شياًا كثيرًا مما 2947
الدجال، انظر النهاية في الفتن والمالحم، تناثر في كتب السنة من أخبار 

 . 181-1/103-بيروت-تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، طبعة دار الجيل

فخف ض فيه ورف ع: المراد ما يفعله الخطيب من رفع الصوت وخفسه   (2)
 . 5/785انظر شرح النووي 
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الدجال أخوفني عليكم، إْن يخرج وأنا فيكم، فأندا حجيجده دونكدم، و ن 
يخددددرج ولسددددت فدددديكم، فددددامرؤ حجدددديغ نفسدددده، وهللا خليفتددددي علددددى كددددل 

عيندده طافاددة، كددأني أشددبِّهه بعبددد العددز  بددن  (1)شدداب قطدد مسددلم. إندده 
قطددن، فمددن أدركدده مددنكم فليقددرأ عليدده فددواتح سددورة الكهددف، إندده خددارج 

ل دةً  يدا عبداد هللا  (3)بدين الشدام والعدراق، فعدام يميندًا، وعدام شدماالً  (2)خ 
فداثبتوا، قلندا يدا رسدول هللا: ومدا لبثده فدي األرء  قدال: أربعدون يومددًا، 

ويوم كشهر، ويوم كجمعه، وسدائر أيامده كأيدامكم، قلندا يدا يوم كسنة، 
رسدددول هللا، ومدددا إسدددراعه فدددي األرء  قال:كالغيدددث اسدددتدبرته الدددريح، 
فيدددأتي علدددى القددددوم فيددددعوهم، فيؤمنددددون بددده، ويسددددتجيبون لددده، فيدددددأمر 
السددماء فتمطدددر، واألرء  فتنبدددت، فتدددروح علددديهم سدددارحتهم أطدددول مدددا 

 (6)وأمده خواصر. (5)وأسبغه هللاروعاً  (4)كانت ُذرًا 

                                                        

ووي ، وشرح الن4/81قط   : شديد الجعودة، انظر النهاية البن األثير   (1)
5/786. 

ل ه  بين الشام والعراق: في طريق بينهما. انظر النهاية، ابن األثير   (2) خ 
 .5/786. وشرح النووي 2/73

. 3/327العيث: أشد الفساد، واإلسراع فيه. انظر النهاية، ابن األثير   (3)
 .5/786وشرح النووي 

نظر: النهاية، ابن المراد ترجع ماشيتهم آخر النهار مرتفعًا أعلى سنامها، ا  (4)
 . 2/159األثير 

 .5/787المراد: طول السرع من كثرة اللبن فيه. انظر شرح النووي    (5)
 .5/787المراد: اْمتالء الخاصرة من الشبع. انظر المرجع السابق   (6)
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ثدددددم يدددددأتي القدددددوم  فيددددددعوهم، فيدددددردون عليددددده قولددددده فينصدددددرف عدددددنهم، 
رب ددة  فيصددبحون ُمْمِحلددين لددي  بأيددديهم شدديء مددن أمددوالهم، ويمددر بالخ 

ثدددم  (1)فيقددول لهدددا: أخرجدددي كنددوة ، فتتبعددده كنوةهدددا كيعاسدديب النحدددل 
يددددعو رجددداًل ممتل ادددًا شدددبابًا فيسدددربه بالسدددي ، فيقطعددده جدددزلتين رميدددة 

ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهده، يسدحك فبينمدا هدو كدذلك،  (2)رء الغ
إذ بعدددث هللا المسددديح ابدددن مدددريم، فيندددزل عندددد المندددارة البيسددداء شدددرقي 

ْهددددُرودتين  دمشدددق، بدددين م 
واهللادددعًا كفيددده علددددى أجنحدددة ملكددددين، إذا  (3)

فددال يحددل  (4)طأطددأ رأسدده ق ط ددر، و ذا رفعدده تحدددر مندده جمددان كدداللؤلؤ 
ِسدد ه إال مددات، ون ف سدده ينتهددي حددين ينتهددي ط ْرفدده، لكددافر يجدددر ريددح ن ف 

فيقتله، ثم يأتي عيسدى ابدِن مدريم قدومي  (5)فيطلبه حتى يدركه بباب ُلد  
قددد عصددمهم هللا مندده، فيمسددح علددى وجددوههم ويحدددثهم بدددرجاتهم فددي 

                                                        

، وشرح النووي 3/234اليعسوب: فحل النحل. انظر النهاية، ابن األثير   (1)
5/787. 

لقطعتين، والغرء: الهدف. والمراد أنه يسربه هللاربتين الجزلتين: ا  (2)
فيقطعه قطعتين ويكون ُبْعد ما بين القطعتين بقدر رمية السهم إلى الهدف. نظر 

 .5/788وشرح النووي  3/360النهاية، ابن األثير 
بين مهرودتين: أي الب  ثوبين مصبوغين بزعفران. انظر النهاية، ابن   (3)
 . 5/788ووي وشرح الن 5/258األثير 

اللؤلؤ، انظر النهاية ابن األثير  هيأةالجمان: حب يتخذ من الفسة على   (4)
 .5/788، وشرح النووي 5/301

: قرية قريبة من بيت المقدس، انظر النهاية، ابن األثير   (5)  4/245باب ُلد 
 .5/789وشرح النووي 
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الجنددة، فبينمددا هددو كددذلك إذ أوحددى هللا إلددى عيسددى: إنددي قددد أخرجددت 
ة عبددادي إلددى الطددور،ألحددد ب (1)عبددادًا لددي، ال يددداِن   (2)قتددالهم، ف حددرِّ

فيمددددر  (3)ويبعددددث هللا يددددأجوج ومددددأجوج وهددددم مددددن كددددل حدددددب ينسددددلون،
أوائلهم علدى بحيدرة طبريدة فيشدربون مدا فيهدا، ويمدر آخدرهم، فيقولدون: 
لقدددد كدددان بهدددذه مدددرة مددداء، ويحسدددر نبدددي هللا عيسدددى وأصدددحابه حتدددى 

ليدوم، فيرغدب يكون رأس الثور ألحدهم خيرًا من مائدة ديندار ألحددكم ا
.في رقدابهم، (5)فيرسل هللا عليهم الن غ ف  (4)نبي هللا عيسى وأصحابه،

كمدددوِت نفددد   واحددددة، ثدددم يهدددب  نبدددي هللا عيسدددى  (6)فيصدددبحون فرسدددى
وأصحابه إلدى األرء فدال يجددون فدي األرء موهللادع  شدبر إال مد ه 

ونتنهم، فيرغدب نبدي هللا عيسدى وأصدحابه إلدى هللا، فيرسدل  (7)ة ه ُمهم 
                                                        

 . 5/789أي ال قدرة وال طاقة، انظر: شرح النووي على مسلم   (1)

ِحّرةهم إلى الطور: أي هللامهم إلى جبل الطور واجعله حرةًا وحفظًا لهم،   (2)
 .5/789وشرح النووي  1/366انظر النهاية

المراد: يظهرون من غليظ األرء ومرتفعها، انظر المفردات، الراغب   (3)
 . 5/789وشرح النووي  1/349، والنهاية 110

. وشرح 2/237نظر النهاية ابن األثير المراد: يرغبون إلى هللا ويدعون. ا  (4)
 .5/760النووي 

( الن غ فف: دود يكون في أنوف اإلبل والغنم. انظر النهاية، ابن 10))5 (
 .5/789. وشرح النووي 5/87األثير
. وشرح 3/428فرسى: أي قتلى ُمْفت رسين. انظر النهاية، ابن األثير   (6)
 .5/789النووي 

. وشرح النووي 2/323. انظر النهاية، ابن األثير الز ه م: رائحة الجيفة )7 (
5/790. 
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فددتحملهم، فتطددرحهم حيددث شدداء هللا، ثددم  (1)هللا طيددرًا كأعندداق البخددت 
فيغسدددل األرء  (2)يرسدددل هللا مطدددرًا ال ي ُكدددن  منددده بيدددت مددددر  وال وبدددر،

ده   ل ف  ثدم يقددال لد رء: أنبتدي ثمرتدك  ردي بركتددك،  (3)حتدى يتركهدا كالز 
ويبددار  فددي  (4)فيومادذ تأكددل العصددابة مددن الرمانددة، ويسددتظلون يق ْحِفهددا

ْسددددل.ا مددددن اإلبددددل لتكفددددي الفاددددام مددددن الندددداس،  (6)حتددددى أن اللِّقحددددة(5)لر 
واللقحدة مدن البقدر لتكفدي القبيلدة مدن النداس، واللقحدة مدن الغدنم لتكفدي 
الفخدذ مدن النداس، فبينمدا هدم كدذلك إذ بعدث هللا ريحدًا طيبدة، فتأخددذهم 
تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسدلم،ويبقى شدرار النداس 

  (9)فعليهم تقوم الساعة( (8)الُحُمر (7)ها ت هاُرجيتهارجون في

                                                                                                               

 

 .1/101الُبْخت: جمال طويلة األعناق. انظر النهاية، ابن األثير   (1)
وهو الطين  -ال ي ُكّن: ال يمنع من نزول الماء بيت مصنوع من المدر   (2)

. وشرح 5/145الصلب، وال بيت من وبر اإلبل.  انظر النهاية، ابن األثير 
 . 5/790النووي 

ل ف ة: المرآة، انظر: النهاية، ابن األثير   (3)  . 2/3309الز 

قال ابن األثير: )أراد قشرها، تشبيهًا بقحف الرأس، وهو الذي فوق   (4)
 .4/17الدماب(. انظر النهاية، ابن األثير 

ْسل: اللبن، انظر النهاية   (5)  . 2/222الر 

 . 4/262بالنتاج. انظر النهاية، ابن األثير  اللقحة: الناقه القريبة العهد  (6)

أي يجامع الرجال النساء بحسرة الناس، كما تفعل البهائم. انظر النهاية،   (7)
 .5/791وشرح النووي  5/527ابن األثير 

 .1/439الُحُمر: جمع حمار. انظر النهاية، ابن األثير   (8)
بو داود في كتاب . وأ20/2937أخرجه اإلمام مسلم في كتاب الفتن   (9)
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وفددددي هددددذا الحددددديث تفاصدددديل ينبغددددي الوقددددوف عليهددددا، ألن بعددددض    
المعاصددرين أنكددروا جملددة األخبددار التددي تحدددم عددن الدددجال بددددعو  

 التعارء واالهللاطراب. 
 أواًل: صفة الدجال الخلقية 

عينده جاء في الحديث وصف الدجال بأنه شاب شديد جعدودة الشدعر 
والمدددراد تشدددبيه عينددده (1)طافادددة،وفي بعدددض النسدددخ)عينه عنبدددة طافادددة(

بالحبددة مدددن العنددب التدددي خرجددت عدددن حددد نبتدددة أخواتهددا،فظهرت مدددن 
 (2)بينها وارتفعت

وفددي  .وفددي حددديث ابددن عمددر عنددد الشدديخين أندده أعددور العددين اليمنددى
  (3)حديث حذيفة بن اليمان عند مسلم أنه أعور العين اليسر .

الددددكتور فتحدددي عيدددد يحيدددى وعدددز الددددين بليدددق تعدددارء  وقدددد جعدددل  
  اهر الروايتين ذريعة لرد جميع ما ورد في أحاديث الدجال.

يقددول الدددكتور فتحددي: )األحاديددث علددى  اهرهددا مشددتملة علددى بعددض 
المتعارهللاددددات، فبعسددددها يصددددف الدددددجال أندددده أعددددور العددددين اليمنددددى. 

ال يقبدددل وأخدددر  تصدددفه بأنددده أعدددور العدددين اليسدددر ...وذلك التعدددارء 
 (4)التأويل أو التوفيق(

                                                                                                               

وابن ماجة في كتاب  59/2240والترمذي في كتاب الفتن  14/4321المالحم 
 (. 4261والبغوي في شرح السنة في باب الدجال لعنه هللا ) 33/4075الفتن 

 . 5/7860انظر شرح النووي    (1)

 . 3/130انظر النهاية، ابن األثير   (2)

 .20/2934أخرجه اإلمام مسلم في كتاب الفتن   (3)
أشرا  الساعة ونظرية آخر الزمان رؤية جديده في هللاوء الكتاب والسنة  (4)
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وقدددددال: )والددددددرأي عنددددددي أن األحاديددددددث لكونهدددددا مددددددن طريدددددق اآلحدددددداد 
وصحيحة اإلسناد، فإلنها ال تحمل حقيقة تواجد الددجال بتلدك الصدورة 
التدددددددي وردت فيهدددددددا، ألن ذلدددددددك مدددددددن المسدددددددائل الغيبيدددددددة التدددددددي تمددددددد  

 (1)العقيدة(
يددددث كثيددددرة ويقددددول عددددز الدددددين بليددددق: )أحاديددددث المسدددديح الدددددجال أحاد

وذكددر أمثلددة علددى التندداقض منهددا قولدده: )هددل هددو أعددور  (2)متناقسددة(
 -العددين اليسددر  كمددا فددي حددديث حذيفددة أم أندده أعددور العددين اليمنددى 

 (3)كما في حديث ابن عمر  (
وهكددذا يعتمددد الددبعض فددي إنكددار مددا تناقلدده المسددلمون جددياًل عددن جيددل 

 وتواترت به جملة األخبار على أمرين 
 التعارء في األخبار. األول: دعو  

 الثاني: أن األخبار اآلحاديه ال تثبت بها األمور الغيبية.
أما األمدر األول فدال نسدلم  دعدو  التعدارء فدي صدفة عيندي الددجال 

 وال أنها التقبل التأويل أو التوفيق، بل تقبله وتقبل الترجيح: 
 أما التوفيق: فالعور في اللغة العيب 

                                                                                                               

 لم يذكر مكان الطبع والسنته72فتحي عيد يحيى

 .71نفسه   (1)
عز الدين -مواةين القرآن والسنة ل حاديث الصحيحة والس يفة والمرفوعة  (2)
 .1983. طبعة دار الفتح بيروت 89 -بليق
 .99نفسه    (3)
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دددددو   ر والُعدددددو ار ذهددددداب حددددد  إحدددددد  العيندددددين، قدددددال الفيروةآبدددددادي: )الع 
 (1)والعائر كالُعو ار كل ما أعل العين كالرمد والقذ (

قدددال الندددووي:)وكال عيندددي الددددجال معيبدددة عدددوراء، إحدددداهما بدددذهابها، 
 (2)واألخر  بعيبها(

ويمكددن التددرجيح بدددل هللاددرب األخبددار بعسددها بددبعض، وهددو مددا ذهددب 
تفدددق عليددده الشددديخان فدددي إليددده الحدددافظ ابدددن حجدددر فقدددال بتدددرجيح مدددا ا

حدديث ابدن عمددرأن العدور فدي عيندده اليمندى علدى روايددة حذيفدة رهللاددي 
 (3)هللا عنه عند اإلمام مسلم.

 ثانيًا: مكان خروجه: 
يقددول الددددكتور فتحدددي محمدددد يحيددى:)ومن التعدددارء اخدددتالف الزمدددان 
والمكددان الددذي يخددرج مندده. ففددي بعددض الروايددات أندده يخددرج مددن قبددل 

وفدي حددديث الندواس عنددد مسدلم أندده يخدرج مددن  المشدرق علدى اإلبهددام.
خلددددة بددددين الشدددددام والعددددراق... ورو  أحمدددددد والحدددداكم أنددددده يخددددرج مدددددن 

 (4)خراسان(

                                                        

(1)   ) ر   بتصرف يسير. 2/97انظر القاموس المحي  )ع و 

، وانظر نحوه في 1/410. ونقله النووي عن القاهللاي عياء، 5/780  (2)
التذكرة في أحوال الموتى وأمور اآلخرة، شم  الدين محمد بن أحمد 

، طبعة دار الكتب 776هد(تحقيق الدكتور أحمد حجاةي  761القرطبي)
 . 1982بيروت -العلمية

      .13/121انظر فتح الباري   (3)
 . 91أشرا  الساعة   (4)
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أمددا خددروج الدددجال مددن أصددبهان فهددو عنددد اإلمددام أحمددد مددن حدددديث 
بسدددند قدددال فيددده الهيثمي:)ورجالددده رجدددال  (1)عائشدددة رهللادددي هللا عنهدددا 

وعندد اإلمدام مسدلم (2)الصحيح غير الحسرمي بدن الحدق. وهدو ثقدة( 
مدددن حدددديث أنددد  بدددن مالدددك. أنددده يتبعددده مدددن يهدددود أصدددبهان سدددبعون 

 وال يفيد خروجه منها، وهللا أعلم. (3)ألفاً 
أمدددا خروجددده مدددن قبدددل المشدددرق ففدددي حدددديث أبدددي بكدددر الصدددديق عندددد 

وفيدددده أندددده يخددددرج مددددن أرء بالمشددددرق،  (5)وابددددن ماجددددة  (4)الترمددددذي 
 (6)ويقال لها: خراسان.

الروايات جميعها ألن أصبهان مدينة فدي فدي أرء وال تعارء بين  
خراسان. وهي جدزء مدن إيدران، وهدي فدي جهدة المشدرق بالنسدبة لدبالد 
الحجداة، أمددا روايددة خروجدده مددن خلدة بددين الشددام والعددراق، فلددي  فيهددا 
تحديدد المددراد بخروجدده مددن طريددق تصدل بددين الشددام والعددراق، فيحتمددل 

الشدام والعدراق، وال يبعدد أن يكون المراد خروجده مدن طريدق تمدر بدين 
أن تكددون أصددبهان مرحلددة مددن مراحددل هددذه الطريددق التددي تمتددد حتددى 

                                                        

    .6/75مسند أحمد   (1)
 . 7/3338مجمع الزوائد   (2)

       .  25/2944في كتاب الفتن   (3)
 . 57/2237في كتاب الفتن   (4)

 . 32/4072في كتاب الفتن   (5)

-دار صادر1/206هد(626انظر معجم البلدان،)ياقوت الحموي() (6)
 .2/350وانظر المصدر نفسه1955بيروت.
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تمر بين الشام والعراق، وبهذا يرتفع التعدارء الظداهري بدين األخبدار 
 . -وهللا أعلم  -

 ثالثًا: مدة لبثه في األرء:
يقول عدز الددين بليدق: بالنسدبة للبدث الددجال فدي األرء، فدي حدديث 

عان يدددذكر أن يلبدددث أربعدددين يومدددًا، يدددوم كسدددنة ويدددوم الندددواس بدددن سدددم
ال أدري،  -كشهر... وفي حديث النعمدان بدن سدالم )فيمكدث أربعدين 

 (1)يومًا، أوأربعين شهرًا، أو أربعين عامًا(
)فإلن كان مددة لبثده أربعدين يومدًا فهدل يمكدن أن يدنجح فدي دخدول كدل 
هددددود الددددبالد والمدددددن والقددددر . ويددددنجح فددددي سددددحب سددددبعين ألفددددًا مددددن ي

 (2)أصبهان وحدها....(
ويقددول: )وفددي الحددديث الددذي يقددول فيدده  يددوم كسددنة ويددوم كشددهر  ... 
فهددل سدديقوم هللا سددبحانه وتعددالى بتغييددر دوران األرء حددول محورهددا 

  (3)ثالم مرات لينسجم مع هذا الحديث  (
 وعلى ما سبق من كالمه مؤاخذات عديدة.   

روايدة التدي ذكدر فيهدا العددد األولى: أنه ال يظهر أن التعدارء بدين ال
على سبيل التشكيك وبين الرواية التي جزم فيهدا بالعددد أربعدين. ألنده 

                                                        

يريد حديث عبد هللا بن مسعود من طريق النعمان بن سالم، وهو عند   (1)
 . 22/2940مسلم في كتاب الفتن 

 . 101أشرا  الساعة   (2)

 . 99نفسه   (3)
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شددك مددن الددراوي، ال مددن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم حتددى يقدددع 
 التعارء.

الثانية: استبعاد انتشار الدجال في األرء في تلدك المددة ال يسدعف 
لعقددل ال يحيلدده، والعوائددد الحددديث غايددة مددا فيدده أندده يسددتحيل عددادًة. وا

قابلدة للتغييددر، فقددد كدان فددي الماهللاددي القريدب يسددتحيل عددادة أن ينتقددل 
الشدخك مددن مكددة إلددى العددراق مددثاًل فدي يددوم وليلددة. أمددا اليددوم فدديمكن 

 التنقل بينهما في ساعات معدودة.
الثالثددة: يجددوة فددي ذكددر األيددام وأنواعهددا أن يكددون مجدداةًا عددن شددعور 

  (1)ت من شدة ما يرون من البالء الناس بب ء مرور الوق
علدددددى أنددددده ال يسدددددتحيل عقددددداًل أن يقدددددوم هللا عدددددز وجدددددل بتغييدددددر دوران 
األرء لينسدددجم مدددع حدددديث النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم.ومما سدددبق 
يتبددين لنددا أن خددروج الدددجال ثابددت علددى سددبيل القطددع. وأمددا مددن أنكددر 
 خروجه فإلنما اعتمد على هللارب بعض األخبدار بعسدها بدبعض بأقدل
شددددددبهة تدددددددور فددددددي الخدددددداطر. وعلددددددى فددددددرء ورود بعددددددض األخبددددددار 
المتعارهللادددة تعارهللادددًا اليمكدددن معددده جمدددع وال تأويدددل فإلنمدددا يتوقدددف فدددي 
صحة المتعارهللاين. ويبقى بعد ذلدك فدي أخبدار الددجال مدا ال يحطهدا 

 وهللا أعلم.  -عن مرتبة المتواتر المعنوي 
ه كمثدل قدوم وم ث ل المنكرين لخروج الدجال بدعو  التعارء في أخبار 

جدددداءهم منددددذر بقدددددوم جدددديو جددددرار يتقدمدددده تسددددعة فرسددددان مدددددججين 
بالسدددالح، ثدددم أتددداهم مندددذر آخدددر بقددددوم جددديو يتقدمددده سدددبعة فرسدددان 

                                                        

 . 2/1033انظر: األساس في العقائد، سعيد حو   (1)
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مددددججين بالسدددالح، فقدددام أحددددهم يهدددون علددديهم األمدددر ويقعددددهم عدددن 
وهللا  -التجهيددز للقدداء الجدديو بددددعو  تندداقض األخبددار واهللادددطرابها. 

 أعلم. 
 

 السالم  في نزول عيسى عليه
نددزول عيسددى عليدده السددالم مددن السددماء الدددنيا إلددى األرء قبددل قيددام 
السددداعة ثابدددت علدددى سدددبيل القطدددع لتدددواتر القددددر المشدددتر  بدددين أخبدددار 

 كثيرة تدل على نزوله عيسى عليه السالم. 
وقددد جمددع الشدديخ محمددد أنددور شدداه الكشددميري كثيددرًا مددن هددذه األخبددار 

وقدال الغمداري فدي  (1) ل المسديحفي كتابه التصريح بما تواتر في نزو 
نزولددده عليددده السدددالم:)يرويه جمدددع مدددن الصدددحابة يزيدددد عدددددهم علدددى 

  (2)العشرين(
وأحصدددى الكدددوثري فدددي أحاديدددث نزولددده عليددده السدددالم سدددبعين حدددديثًا، 

  (3).وقال: )أربعون منها صحاح وحسان، والباقي منجبر(

                                                        

ا عددًا من اآلثار وقال: )هذه بلغت خمسة وسبعين حديثًا، ثم ذكر بعده  (1)
مائة خبر وخبر من المرفوع والموقوف(، انظر التصريح بما تواتر في نزول 

 .  293المسيح 

عقيدة أهل اإلسالم في نزول عيسى عليه السالم، أبو الفسل عبد هللا بن   (2)
  1986، طبعة عالم الكتب بيروت 12محمد الصديق الغماري الحسني 

في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السالم قبل اآلخرة،  نظره عابرة   (3)
 . 1987طبعة دار الجيل، القاهره  75هد(  1371محمد ةاهد الكوثري )
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أخبددار وتحددت هددذا األصددل الثابددت علددى سددبيل التددواتر المعنددوي      
آحددداد فيهدددا صدددفة نزولددده عليددده السدددالم، ومكدددان نزولددده، وأعمالددده التدددي 

 يقوم بها قبل نزوله. 
أواًل _ سددبق فددي حددديث النددواس بددن سددمعان أن عيسددى عليدده السددالم 
ينزل بين م ْهرودتين،وقدال الشديخ عبدد الفتداح: األ ولدى فدي تفسدير هدذه 

ليهددا إلدددى الجملددة أن ذلددك إشدددارة إلددى نزولدده علدددى الحددال التددي رفدددع ع
 وسبق أنه ينزل معه ملكان. (1)السماء( 

وقدددد ورد فدددي مسدددند أحمدددد وصدددف الملكدددين فدددي حدددديث سدددفينة مدددولى 
رسددددول هللا صددددلى هللا عليدددده وسددددلم وفيه:)معدددده ملكددددان مددددن المالئكددددة 
يشددبهان نبيدددين مدددن األنبيددداء، ولدددو شدددات سدددميتهما بأسدددمائهما وأسدددماء 

. وقددد نددك (2)ه...(آبائهمددا، واحددد منهددا عددن يميندده واآلخددر عددن شددمال
الحدافظ ابدن كثيدر علدى نكارتده فقدال:)تفرد بده أحمدد، و سدناده ال بددأس 

 (3)به، ولكن في متنه غرابة ونكارة(
ثانيدددًا: مددددا جدددداء فددددي مكددددان نزولددده عليدددده السددددالم: سددددبق فددددي حددددديث  

 النواس بن سمعان أنه ينزل عند المنارة البيساء بدمشق. 
 : أعماله التي يقوم بها: ثالثاً 
اإلمدددام البخدداري بسدددنده مدددن حددديث أبدددي هريددرة رهللادددي هللا عنددده  أخددرج

قال: )قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والدذي نفسدي بيدده ليوشدكن 

                                                        

  116انظر التصريح بما تواتر في نزول المسيح، الكشميري حاشية و    (1)
(2) 5/221 

 . 1/139النهاية في الفتن،   (3)
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ويقتدددل  (1)أن يندددزل فددديكم ابدددن مدددريم حكمدددًا مقسدددطًا، فيكسدددر الصدددليب
 (2)الخنزير
 (4)ويفيض المال حتى ال يقبله أحد( (3)ويسع الجزية  

م بقتل الدجال، على ما صدحت بده األخبدار ويقوم المسيح عليه السال
 من حديث النواس بن سمعان وقد سبق 

ولددده شدددواهد مدددن حدددديث عبدددد هللا بدددن عمدددرو بدددن العددداو رهللادددي هللا 
ومجمدع بدن جاريدة األنصداري  (6)واإلمام  أحمدد  (5)عنهما عند مسلم 
 (7)عند الترمذي 

                                                        

يب حقيقة،و يحتمل أن يكون المراد يحتمل أن يكون المراد كسر الصل  (1)
، 92، والتصريح، الكشميري 6/608إبطال دين النصرانية، انظر: فتح الباري 

 . 3/1094واألساس في العقائد، سعيد حو  

المراد أنه يأمر بقتل الخنزير مبالغة في تحريم أكله، انظر: فتح الباري    (2)
 . 3/1094ئد، سعيد حو  . واألساس في العقا92والتصريح الكشميري  4/521

المراد أنه ال يقبلها، وال يقبل من الكفار إال اإلسالم أو القتل. انظر: شرح   (3)
. واألساس في العقائد سعيد 6/608، وفتح الباري 1/370النووي على مسلم 

 . 3/1094حو  

، وفي كتاب األنبياء 102/2222أخرجه البخاري في كتاب البيوع   (4)
والترمذي في كتاب الفتن  71/155في كتاب اإليمان ، ومسلم 49/3448
54/2233 . 

والنسائي في الكبر  كما في  23/2940في كتاب الفتن وأشرا  الساعة   (5)
 . 6/391تحفة األشراف 

 .2/166المسند   (6)
 ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 62/2244في كتاب الفتن   (7)
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 وآحدددداد هددددذه األخبددددار و ن لددددم تصددددل  إلددددى درجددددة التددددواتر، فددددال وجدددده
إلنكارها ألن فيهدا إخبدارًا عدن أمدر غيبدي ال يعدارء عقداًل وال شدرعًا، 
فيجدددب فيهدددا أصدددل التصدددديق، وال يجدددب فيهدددا االعتقددداد الجددداةم الدددذي 

 يكفر منكره. 
 في خروج يأجوج ومأجوج 

وخددروجهم  (2)طائفتددان مددن ذريددة آدم عليدده السددالم  (1)يددأجوج ومددأجوج
 يقين من وجهين:قبل يوم القيامة ثابت على سبيل القطع وال

األول: تدددواتر القددددر المشدددتر  بدددين أخبدددار كثيدددرة متفرقدددة، فيهدددا        
أوصددافهم، ومدددا يقومدددون بدده مدددن إفسددداد فددي األرء، ومدددا يسدددلطه هللا 
عددددز وجددددل علدددديهم إلهالكهددددم، وهددددذه األخبددددار و ن كانددددت  نيددددة فددددي 
  (3)أفرادها، إال أنها تدل على قدر مشتر  بينها على سبيل القطع 

                                                        

جوج( )م ْفعول(. انظر معاني القرآن، أبو الحسن يأجوج( من )ي ْفّعول( )وم أ) (1)
 2/399فائز فارس  -هد( تحقيق د 215سعيد بن مسعدة )األخفو األوس ( )

تها، ويأجوج ومأجوج 1979 -طبعة الكويت  . وقال الراغب: أجيغ النار وأج 
منه، شبهوا بالنار المسطرمة والمياه المتموجة  لكثرة اهللاطرابهم.انظر 

 .   10المفردات

 . 1/200والنهاية، ابن كثير  16/17انظر تفسير الطبري   (2)

وقد جمع ابن كثير  242نك على تواترها الكتاني في نظم المتناثر    (3)
 . 815-11والقرطبي في التذكرة 201-1/194طرفًا منها في النهاية 
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 الثاني: موافقة هذه األخبار ألصل في كتاب هللا عز وجل.        
قدددال تعددددالى: )قددددالوا يددددا ذا القددددرنين إن يددددأجوج ومددددأجوج مفسدددددون فددددي 
األرء فهدل نجعددل لدك خرجددًا علدى أن تجعددل بينندا وبيددنهم سددًا( إلددى 
قولده تعالى:)فمددا اسددطاعوا أن يظهددروه ومددا اسددتطاعوا لدده نفبددًا   قددال 

جدداء وعددد ربددي جعلدده دكدداء وكددان وعددد ربددي هددذا رحمددة مددن ربددي فددإلذا 
 (1)حقًا(

وقولددده تعدددالى:)حتى إذا فتحدددت يدددأجوج ومدددأجوج وهدددم مدددن كدددل حددددب 
 (2)ينسلون واقترب الوعد الحق...(

ووجددده تحصددديل القطدددع بموافقدددة األخبدددار لهدددذه اآليدددات هدددو تعيدددين     
الوعدددد الدددوارد فيهدددا بمدددا دلدددت عليددده األخبدددار مدددن خدددروجهم قبدددل قيدددام 

 ن خروجهم عالمة من عالمات الساعة.الساعة ليكو 
وتحددت هددذا األصددل الثابددت أخبددار فيهددا تفصدديل بددذكر أوصددافهم     

 وأخبارهم:
 حديث النواس بن سمعان، وقد سبق. -1فمن ذلك: 
أخدددرج اإلمدددام البخددداري بسدددنده عدددن ةيندددب بندددت جحدددو  -2         

رهللادددي هللا عنهدددا: أن النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم دخدددل عليهدددا فزعدددًا 
قدول: ال إلدده إال هللا، ويددل للعددرب مددن شددر قددد اقتددرب، ُفددِتح اليددوم مددن ي

وحلددق إصددبعه، اإلبهددام والتددي تليهددا  -ردم يددأجوج ومددأجوج مثددل هددذه 

                                                        

 .98-94سورة الكهف   (1)
 .97-96سورة األنبياء   (2)
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فقالدددددت ةيندددددب بندددددت جحدددددو: فقلدددددت يدددددا رسدددددول هللا: أنهلدددددك وفيندددددا  -
   (1).الصالحون   قال:نعم، إذا كثر الخبث(

لدددده المفسددددرون مددددن ومدددن المالحددددظ أندددده يشددددتهر علددددى األلسدددنة مددددا ينق
أوصاف مرعبة لخلقتهم، فمن ذلدك مدا أخرجده الطبدري عدن وهدب بدن 
منبه أنه قال في حديث طويل فدي قصدة ذي القدرنين: ).... فوجددهم 
علدددى مقددددار  واحدددد، ذكدددرهم وأنثدددداهم، مبلدددغ طدددول الواحدددد مدددنهم مثددددل 
نصدددف الرجدددل المربدددوع مندددا، لهدددم مخالدددب فدددي موهللادددع األ فدددار مدددن 

اب كأهللاددراس السددباع وأنيابهددا، وأحنددا  كأحنددا  أيدددينا، وأهللاددراس وأنيدد
اإلبددل قددوة..... علدديهم مددن الشددعر فددي أجسددادهم مددا يددواريهم... ولكددل 
واحددد مددنهم أذنددان عظيمتددان، إحددداهما وبددرة  هرهددا وبطنهددا.واألخر  

ددددددعانه إذا لبسددددددهما، يلتحددددددف أحدددددددهما  (2)ةمبددددددة   هرهددددددا وبطنهددددددا، ت س 
 (3)ويفتر  األخر ....(

                                                        

والفتن 25/3598.وفي كتاب المناقب3598، 7/3346في كتاب األنبياء  (1)
.والخبث هو النجاسة، والمراد إذا اكثر الفسق 4/7059،8/7135

.والترمذي 1/2880ومسلم في كتاب الفتن2/6والفجور،انظر:النهاية،ابن األثير
وأخرج البخاري نحوه من  9/3953وابن ماجة في الفتن   23/2187في الفتن

ومسلم في  28/7136، والفتن 7/3347نبياء حديث أبي هريرة في كتاب األ
 .1/2881الفتن 
بر:ما يكسو الجمل.انظر:النهاية،ابن األثير  (2) والزغب:صغار 5/144الو 

 . 2/304الريو أول ما ينبت.انظر:النهاية،ابن األثير 

 .16/21تفسير الطبري    (3)
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الددذهبي فددي ترجمتدده: )مددن أحبددار التددابعين.... ووهددب بددن منبدده قددال 
وقدد هللادع ف  (1)(وكان ثقة صدادقًا، كثيدر النقدل مدن كتدب اإلسدرائيليات

الحافظ ابن كثيدر مدا نقلده اإلمدام الطبدري عدن وهدب. وهدو الحدق وهللا 
 (2)أعلم.

وقد ذكر غير واحد من المفسرين ما سبق في أوصدافهم مدنهم الدراةي 
وال  (5)السددفاريني فددي شددرح العقيدددة المرهللادديةوذكرهددا  (4)والقرطبددي  (3)

 .-وهللا أعلم  -يظهر لذلك وجه 
 و نما ثبت في أوصافهم عدة أحاديث منها:  

مدا أخرجده اإلمددام أحمدد بسددنده عدن خالدد بددن عبدد هللا بددن حرملدة عددن 
خالته أنه قال: )خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم وهدو عاصدبي 

م تقولدون: ال عددو، و نكدم لدن تزالدوا رأسه من لدغة عقدرب، فقدال: إنكد
تقداتلون حتدى يددأتي يدأجوج ومدأجوج، ِعددراء الوجدوه، صدغار العيددون، 

ددددغاف ددددانُّ  (6)ُصددددْهب الشِّ مددددن كددددل حدددددب ينسددددلون كددددأن وجددددوههم الم ج 
قه   (2)((1)الُمْطر 

                                                        

 4/352انظر الميزان،   (1)

ومجمع الزوائد، الهيثمي  3/105لفتن ، والنهاية في ا3/105انظر تفسيره   (2)
8/6 . 

 .171 /21انظر تفسير الراةي   (3)
 .11/9الجامع ألحكام القرآن   (4)
 .2/115لوامع األنوار البهية   (5)
غاف: قال ابن األثير )... الُصهبة مختصة بالشعر،،، وهي    (6) ُصْهب الشِّ

هب  . وقال الفيروة3/62حمرة يعلوها سواد( انظر النهاية  آبادي: )ورجل ص 
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قددال: قددال  وأخددرج اإلمددام مسددلم بسددنده عددن أبددي هريددرة رهللاددي هللا عندده
)ال تقددوم السدداعة حتددى تقدداتلكم أمددة  رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم:

انِّ المطرقة( ينتعلون الشعر وجوههم مثل الم ج 
(3)  

وفدددي روايددددة أخددددر : ).... حتددددى تقددداتلوا قومددددًا صددددغار األعددددين ُذْلددددف 
  (5)((4)األُُنف 
دددْن يجتهدددد فدددي تطبيدددق هدددذا      ومدددن المالحدددظ أن ِمدددن المعاصدددرين م 

الصدددينيين، فمدددن  الوصددف علدددى قدددوم معيندددين. كدددالمغول أو التتدددار أو
 -ذلك قول الدكتور فتحدي تعليقدًا علدى حدديث ةيندب رهللادي هللا عنهدا 

 : -وقد سبق 
                                                                                                               

هُب شعر الرأس( انظر القاموس المحي   الِشغ اف كد )ِكتاْب(: ص 
 .3/159)شغف(.

ن  وهو الترس. والمجان المطرقة: الترس التي   (1) . جمعي،واِحُده: ِمج  ان  الم ج 
رتها.انظر  كسيت جلدًا، والمراد تشبيه  وجوههم بها الستدارتها وغلظ لحمها وب ش 

وفتح الباري، ابن حجر  5/760وشرح النووي 3/122األثير النهاية،ابن 
6/130. 

. ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد، 5/271انظر مسند أحمد   (2)
 .8/6الهيثمي 

. وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد 18/2912في كتاب الفتن   (3)
لفتن . والترمذي في ا9/4303وأبو داود في كتاب المالحم  2929، 95/2928
 .36/4096. وابن ماجة في الفتن 40/2215

ُر األنف وانبطاحه. واأل ُنف: جمع قلة ل  ْنف انظر النهاية،   (4) : ِقص  الذ ل ف 
 .2/165ابن األثير 

 .2912بعد  /18أخرجها اإلمام مسلم في كتاب الفتن   (5)
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)نحددن نددرجح أن يكددون هددذا الحددديث للتحددذير مددن خددروج التتددار علددى 
 (1)األمة العربية، وقد وقع حين كثير فيهم الخبث(

وهددددذا قددددول مخددددالف لمددددا دلددددت عليدددده األحاديددددث الصددددحيحة مددددن     
عيسى عليه السدالم كمدا سدبق فدي حدديث الندواس  خروجهم بعد نزول
 بن سمعان وغيره. 

_ويقدددول الشددديخ البدددوطي فدددي رد مثدددل هدددذه االجتهدددادات: )وخيدددر مدددن 
الخدددوء فدددي ذلدددك أن نقدددف عندددد حددددود الداللدددة القط يدددة التدددي تثبدددت 
بصددريح القددرآن وصددحاح األحاديددث الددواردة عددن رسددول هللا صددلى هللا 

كنددده والتفاصدددديل الواقدددع  الزمنددددي  عليددده وسدددلم ثددددم ننتظدددر فددددي معرفدددة ال
ه. فهو الذي يتكفل وحده بشرح كل شيء عنهم( نفس 
(2)  

 .-وهللا أعلم  -
 في خروج الدابة

خدروج الدابدة قبدل يدوم القيامددة، وعددها مدن عالمدات السداعة ثابددت    
 على سبيل القطع واليقين ويمكن تحصيل القطع من وجهين: 

ار متفرقدددة فدددي ذكدددر عالمدددات األول: تدددواتر القددددر المشدددتر  بدددين أخبددد
 (3)الساعة، ويقع فيها ذكر الدابة من بين هذه العالمات.

                                                        

 .107أشرا  الساعة   (1)
ي األساس في العقائد، سعيد وانظر نحوه ف 272كبر  اليقينيات الكونية  (2)
 .2/1032حو  
(نك على تواتر القدر المشتر  في أخبار الدابة الكتاني في نظم المتناثر 3)

-3/388وقد جمع الحافظ ابن كثير طرفًا من هذه األخبار في تفسيره 2420
 .214-1/208،وفي نهاية الفتن 379
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الثداني: موافقدة هدذه األخبدار لقولده عدز وجدل: )و ذا وقدع القدول علديهم 
أخرجنددددددا لهددددددم دابددددددة مددددددن األرء تكلمهددددددم أن الندددددداس كددددددانوا ب.ياتنددددددا 

  (1)اليوقنون(
و بدن العداو وقد نقل الطبري عدن ابدن عمدر، وعبدد هللا بدن عمدر     
وقتدددادة، أنهدددم فسدددروا اآليدددة بخدددروج الدابدددة فدددي  -رهللادددي هللا عدددنهم  -

آخدددر الزمددددان عنددددد فسدددداد النددداس وتددددركهم أوامددددر هللا، وتبددددديلهم الدددددين 
 (2)الحق،

 (4)والسددددفاريني مددددن المتكلمددددين (3)واختدددداره ابددددن كثيددددر مددددن المفسددددرين 
 وغيرهم. 

متكلمددين وتحددت هددذا األصددل أخبددار آحدداد ذكرهددا المفسددرون وبعددض ال
 في صفات الدابة وخروجها ويحتاج إلى بيان ما فيها. 

أواًل: أخددرج الترمددذي بسددنده عددن أبددي هريددرة رهللاددي هللا عندده أن رسددول 
هللا صلى هللا عليه وسلم قدال: )تخدرج الدابدة ومعهدا خداتم سدليمان بدن 
داود وعصددا موسددى بددن عمددران فتجلددو وجدده المددؤمن بالعصددا، وتخددتم 

ليجتمعدون، فيقدال: هدا،  (5)تى أن أهل الِخدوان أنف الكافر بالخاتم  ح

                                                        

 .82سورة النمل.   (1)
 .15-20/13تفسير الطبري   (2)
 ..3/375انظر تفسيره   (3)

 2/146انظر لوامع األنوار   (4)

الِخوان: ما يوهللاع عليه   2/89عند األكل، انظر النهاية ابن األثير  (5)
 الطعام
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هدا، يدا مدؤمن، ويقددال: هدا، هدا يددا كدافر، ويقدول هددذا: يدا كدافر، وهددذا: 
 (1)يا مؤمن( 
وفي سنده علي بن ةيد يرويه عن أوس بدن خالدد عدن أبدي هريدرة     

 رهللاي هللا عنه. 
أمدا علددي بددن يزيددد بددن جدددعان فقدد ترجمدده الددذهبي فددي الميددزان، ونقددل 

 (2)عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين تس يفه
وأمدددددا أوس بدددددن خالدددددد فقدددددد ترجمددددده الدددددذهبي فدددددي الميدددددزان وقدددددال: )ال 

  (3)يعرف(
  -وهللا أعلم  -ومثل هذا اإلسناد ال تثبت به أوصاف الدابة        

ثانيًا: أخرج ابن ماجة بسدنده عدن بريددة بدن الحصديب رهللادي هللا عنده 
عليده وسدلم إلدى موهللادع بالباديدة قال: )ذهب بي رسدول هللا صدلى هللا 

فددإلذا أرء يابسددة حولهددا رمددل، فقددال رسددول هللا  -قريددب مددن مكددة  -
صددلى هللا عليدده وسددلم: تخددرج الدابددة مددن هددذا الموهللاددع، فددإلذا ِفْتددر فددي 

                                                        

. وقال: وهذا حديث حسن غريب، وابن ماجة 28/3187في كتاب التفسير  (1)
 .31/4066في الفتن  

(2)  3/127  
(3)  1/278  
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. قدال ابددن بريددة: فحججددت بعدد ذلددك بسدنين، فأرانددا عصدًا لدده (1)ِشدبر 
  (3)((2)فإلذا هو بعصاي هذه هكذا وهكذا

 الد بن عبيد، يرويه عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه. وفي سنده خ  
وخالد بن عبيد ترجمه الذهبي في الميدزان فقدال: )قدال البخداري: فدي  

 (4)حديثه نظر،وقال الحاكم: حد م عن أن  بموهللاوعات(
  -وهللا أعلم  -ومثل هذا اإلسناد له حكم سابقه  

في عددن عبددد ثالثددًا: أخددرج الطبددري فددي تفسدديره بسددنده عددن عطيددة العددو 
هللا بدددن عمدددر رهللادددي هللا عنهمدددا قدددال: )تخدددرج الدابدددة مدددن صددددع مدددن 

 (5)الصفا كجري الفرس ثالثة أيام ال يخرج ثلثها(
وعطيددة بددن سددعد العددوفي ترجمدده الددذهبي فددي الميددزان، ونقددل تسدد يفه 

م اعة  غيرهم. عن ابن معين، وأحمد بن حنبل والنسائي، وج 
(6) 

عددن عبددد هللا بددن عمددر رهللاددي هللا رابعددًا: أخددرج أبددو يعلددى فددي مسددنده 
عنهمدددا أنددده قدددال: )أال أريكدددم المكدددان الدددذي قدددال رسدددول هللا صدددلى هللا 
عليدده وسددلم: أن دابددة األرء تخددرج مندده فسددرب بعصدداه الشددق الددذي 

                                                        

بين أعلى اإلبهام وأعلى السبابة من أصابع اليد، والِشْبر: الِفْتر: المسافة   (1)
ما بين أعلى اإلبهام وأعلى الخنصر، انظر القاموس، الفيروةآبادي )ف ت ر( 

ب ر(  2/107   2/55و )ش 
 المراد: اإلشارة بالعصا إلى اتساع الموهللاع المذكور.    (2)

 2/536، كما في تحفة األشراف 31/4067في كتاب الفتن  (3)

(4)  2/634  
 20/14تفسيره  (5)

(6)  3/80 
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فددي الصددفا، فقددال: )إنهددا ذات ريددو وةغددب، و ندده ليخددرج ثُلثهددا ُحْصددر  
، و نهددددا لتمددددر علددددي هم، و نهددددم الفددددرس الجددددواد ثالثددددة أيددددام وثددددالم ليددددال 

ليفرون منها إلدى المسداجد، فنقدول لهدم: أتدرون المسداجد تنجديكم مندي 
  (2)فيتنافرون في األسواق، وتقول: يا كافر، يا مؤمن( (1)  فتخطمهم

قددددال الهيثمدددي: )فيدددده ليدددث بدددن أبددددي سدددليم وهددددو  (3)و سدددناده هللاددد ي  
  (4)مدل (

قدال:  خامسًا: وأخرج اإلمام الطبري بسدنده عدن حذيفدة بدن اليمدان أنده
ذكددر رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم الدابددة  فقددال حذيفددة: قلددت: يددا 
رسددول هللا، مدددن أيددن تخدددرج   قددال: مدددن أعظددم المسددداجد حرمددة علدددى 
هللا، بينمدددددا عيسدددددى يطددددددوف بالبيدددددت ومعدددددده المسدددددلمون إذ تسددددددطرب 
األرء تحددتهم، وُتحددر   القناديددل، وينشددق الصددفا ممددا يلددي المسددعى، 

ب ددددر  وتخددددرج الدابددددة مددددن الصددددفا، عددددة ذات و  أول مددددا يبدددددو رأسددددها، ُمل م 
، وكدافر  وريو،لم يدركها طالب، ولن يفوتها هارب ت ِسدم النداس مدؤمني

                                                        

يُته خطًا من األنف   (1) و  ط م ت البعير( إذا ك  فتخطمهم: أي فتسمهم، من )خ 
يِه، وتسمى تلك الِسمة  الِخطام، انظر النهاية، ابن األثير  د   .2/50إلى أحد خ 

. من طريق ليث بن أبي سليم عن سعيد 10/67( 57033أخرجه برقم )  (2)
 ر بن ابن عمر. بن عام

وليث  10/65قال محققه: )إسناده هللا ي  لسعف ليث بن أبي سليم(   (3)
بن أبي سليم ترجمه الذهبي ونقل تس يفه عن يحيى بن معين والنسائي 

 . 421-3/420وغيرهم،  انظر الميزان 

 . 4/345. وانظر: المطالب العالية، ابن حجر 8/7مجمع الزوائد    (4)
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 -أما المؤمن فتتر  وجهده وكأنده كوكدب دري، وتكتدب بدين عينيده  -
  (1)(-كافر  -وأما الكافر فتكنت بين عينيه نكتًة سوداء  -مؤمن 
صام بن رو اد بدن الجدراح وفي إسناده هللاعف، ألنه من طريق ع     

عدددن أبيددده، عدددن سدددفيان الثدددوري وعصدددام ترجمددده الدددذهبي فدددي الميدددزان 
 (2)وقال: )لي نه الحاكم(

وأبددوه رو اد: ترجمدده الددذهبي فددي الميددزان وقددال: )قددال أحمددد بددن حنبددل: 
ال بأس به صاحب سنة، إال أنده حددم عدن سدفيان بمنداكير... وقدال 

  (3)اختل ، ال يكاد يقوم(البخاري: رو اد عن سفيان كان قد 
 (4)وهددددذه األخبددددار علددددى هللاددددعف سددددندها أوردهددددا بعددددض المفسددددرين   

 (5)وذكرها السفاريني في شرح العقيدة المرهللاية دون نقد أو تعليق 
أن السددالمة فددي األمددور الغيبيددة  -وهللا أعلددم  -والددذي يبدددو لددي     

و تفدددويض مدددا خفدددي مدددن تفاصددديلها ودقائقهدددا. وال حاجدددة لالسدددتنتاج أ
االجتهدددداد أو االعتمدددداد علددددى أخبددددار هللادددد يفة اإلسددددناد، ألن وقوعهددددا 

 سيسفر ويكشف ما هو في عداد الغيب اليوم. 
 الخسوف الثالثة

                                                        

 .20/15تفسيره  (1)
 .3/66انظر الميزان  (2)
  2/56نف  المصدر   (3)
، 12/218، وتفسير الراةي 462-2/461انظر مثاًل الكشاف، الزمخشري   (4)

 821-816والتذكرة القرطبي 

 . 117-115، وأشرا  الساعة، السفاريني 149-2/146لوامع األنوار   (5)
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وفيده  -وقد سبق  -جاء في الخسوف الثالثة حديث حذيفة بن أسيد 
تعيدددين الخسدددوف الثالثدددة عالمدددة مدددن عالمدددات السددداعة الكبدددر  وهدددي 

بجزيددرة العددرب. وجدداء فددي خسددف المشددرق وخسددف بددالمغرب وخسددف 
 الخسف أحاديث عدة منها:

ما أخرجه الترمذي بسنده عدن عمدران بدن حصدين رهللادي هللا عنده أن 
رسدول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال: )فددي هددذه األمددة خسددف ومسددخ 
وقذف، فقال رجل من المسلمين: يا رسدول هللا، ومتدى ذا    قدال إذا 

 (3)الخمور(وُشِربت  (2)والمعاةف  (1) هرت القينات
وفدددددي سدددددنده عبدددددد هللا بدددددن عبدددددد القددددددوس، وهدددددو هللاددددد ي  كمدددددا فدددددي  

 .(4)الميزان
وأخرج أيسًا بسنده عن عائشة رهللاي هللا عنها قالدت: قدال رسدول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم: 
)يكدون فدي آخددر هدذه األمددة خسدف ومسددخ وقدذف، قالددت: قلدت: قلددت 

 (5) هر الخبث(يا رسول هللا أنهلك وفينا الصالحون  قال: نعم إذا 

                                                        

 .4/135 القيِّنات: اإلماء المغنيات. انظر النهاية ابن األثير  (1)
المعاةف: الدفوف وغيرها مما يسرب عليه. انظر النهاية، ابن األثير   (2)

3/230. 
 .38/2212في كتاب الفتن  (3)
 .2/457انظر ميزان االعتدال   (4)
 .21/2185في كتاب الفتن   (5)
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وقددال الترمددذي: )هددذا حددديث غريددب مددن حددديث عائشددة ال نعرفدده إال 
ت ك ل ددم فيدده يحيددى بددن سددعيد مددن  (1)مددن هددذا الوجدده وعبددد هللا بددن عمددر

 قبل حفظه(
وأخرج ابن ماجة بسدنده عدن سدهل بدن سدعد رهللادي هللا عنده أنده سدمع 

 النبي: صلى هللا عليه وسلم يقول: 
  (2)خ وقذف()يكون في آخر أمتي خسف ومس

وفددي إسددناده عبددد الددرحمن بددن ةيددد بددن أسددلم وهددو هللادد ي ، كمددا فددي 
 (3) الميزان
وأخددددرج الترمددددذي بسددددنده عددددن أبددددي هريددددرة رهللاددددي هللا عندددده حددددديثًا    

طوياًل، وفيه أن رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم قدال: )فليرتقبدوا عندد 
كنظددام  ذلددك ريحددًا حمددراء، وةلزلددة وخسددفًا ومسددخًا وقددذفًا وآيددات  تتددابع

 (4)بال  ُقِطع سلكه فتتابع(
 وقال الترمذي: حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه.

وفي سنده رميح الُجذامي، ترجمه الذهبي في الميزان وقدال: )ال يكداد 
  (5)يعرف(

                                                        

عبد هللا بن عمر بن حفك بن عاصم بن عمر الخطاب. انظر ترجمته   (1)
 .2/465في الميزان، الذهبي 

 .29/4060في كتاب الفتن   (2)
(3)  2/564. 
 . 38/2210في كتاب الفتن   (4)

(5)  2/54. 
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وأخرج ابن ماجة بسدنده عدن عبدد هللا بدن عمدرو بدن العداو رهللادي   
 هللا عنهما قال: قال رسول هللا 

 (1)يه وسلم )يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف(صلى هللا عل
وفددي سددنده انقطدداع بددين عبددد هللا بددن عمددرو وراويدده عندده، وهددو محمددد 

  (2)بن مسلم بن ت ْدُرس )أبو الزبير( 
والحاصددددل أندددده ال يصددددح مددددن األحاديددددث السددددابقة غيددددر حددددديث      

حذيفة بن أسيد رهللاي هللا عنه عندد اإلمدام مسدلم  فدال يجدب االعتقداد 
ال يجدوة أيسدًا تكذيبده ألنده ال يعدارء نقداًل وال عقداًل، فيجدب بذلك، و 

  -وهللا أعلم  -فيه أصل التصديق من غير اعتقاد وجزم 
 طلوع الشم  من مغربها 

 طلوع الشم  من مغربها ثابت على سبيل القطع من وجهين 
 (3)األول: تواتر القدر المشتر  بين أخبار كثيرة تدل على ذلك 

ذه األخبددار لقولددده عددز وجددل: )هددل ينظدددرون إال أن الثدداني: موافقددة هدد
تدددأتيهم المالئكدددة أو يدددأتي ربدددك أو يدددأتي بعدددض آيدددات ربدددك يدددوم يدددأتي 

                                                        

 .29/4062في كتاب الفتن   (1)
 .39-4/37انظر ترجمته في الميزان، الذهبي   (2)
، وابن 241نك على التواتر في هذه المسألة الكتاني في نظم المتناثر    (3)

ج ابن مندة جمعًا من هذه األحاديث في ، وقد أخر 1/222كثير في النهاية 
وجمع الحافظ ابن كثير بعسها في 908-3/896كتاب اإليمان

 .222-1/214وفي النهاية2/196تفسيره
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بعدددض آيدددات ربدددك ال ينفدددع نفسدددًا إيمانهدددا لدددم تكدددن آمندددت مدددن قبدددل أو 
 (1)كسبت في إيمانها خيرًا قل انتظروا إنا مننتظرون(

قولده تعدالى: وقد صّح عن رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم أنده فسدر 
 )بعض آيات ربك( بطلوع الشم  من مغربها 

فقددد أخددرج اإلمددام البخدداري بسددنده عددن أبددي هريددرة رهللاددي هللا عندده     
أنه قدال: قدال رسدول هللا صدلى هللا عليده وسدلم )ال تقدوم السداعة حتدى 
تطلددع الشددم  مددن مغربها،فددإلذا طلعددت ورآهددا الندداس آمنددوا أجمعددون، 

  (2)نها، ثم قرأ اآلية(فذلك حين ال ينفع نفسًا إيما
وقددد سدداق الطبددري نحددو ه مددن طددرق كثيددرة عددن تسددعة مددن الصددحابة 

 (3) الكرام رهللاوان هللا عليهم
 خروج النار من قعر عدن

سبق في حدديث حذيفدة بدن أسديد رهللادي هللا عنده ذكدر أشدرا  السداعة 
الكبر ،وفيدددده)آخرها نددددار تخددددرج مددددن قعدددددر عدددددن تطددددرد الندددداس إلدددددى 

 (4)محشرهم(
نددك علدى تدواتر هددذه العالمدة الكبدر  أو ذكددر لهدا أصدداًل ولدم أر مدن 

 موافقًا في كتاب هللا عز وجل.

                                                        

 .158سورة األنعام   (1)
وكتاب   40/6506، وفي كتاب الرقاق 10/4636في كتاب التفسير   (2)
 .25/7121الفتن 
 .100-8/97انظر تفسيره   (3)
 خريجه في أول المبحث.سبق ت  (4)
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وهددي ثابتددة فددي السددنة الشددريفة، باألسددانيد الصددحيحة عددن خمسددة مددن 
 الصحابة أولها: حديث حذيفة السابق.

ثانيددًا: أخددرج الترمددذي بسددنده عددن عبددد هللا بددن عمددر رهللاددي هللا عنهمددا 
 عليدده وسددلم:  سددتخرج نددار مددن حسددر قددال: قددال رسددول هللا صددلى هللا

موت، أو من نحو حسر موت قبل يوم القيامة تحشر النداس، قدالوا: 
 يا رسول هللا، فما تأمرنا  قال: عليكم بالشام 

 (1)وقال الترمذي حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر 
ثالثًا: أخرج اإلمام البخاري بسنده عن أبي هريدرة رهللادي هللا عنده عدن 

ى هللا عليدده وسددلم أندده قال:)ُيحشددر الندداس علددى ثددالم رسددول هللا صددل
طرائددق راغبددين وراهبددين، واثنددان علددى بعيددر وثالثددة علددى بعيددر وعشددرة 

ي ْحشدددر بقيدددت هم النددداُر، ُتِقيدددل معهدددم حيدددث قدددالوا وتبيدددت  (2)علدددى بعير،و 
معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيدث أصدبحوا، وتمسدي معهدم حيدث 

 (3)أمسوا(
البخداري بسددنده حددديثًا طددوياًل عدن أندد  بددن مالددك رابعدًا: أخددرج اإلمددام 

رهللاددي هللا عندده، وفيدده أن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال:)... 

                                                        

 2/8،53،69،99. واإلمام أحمد في المسند 42/2217في كتاب الفتن   (1)
 .9/223( وقال محققه: إسناده صحيح.5551وأبو يعلى في مسنده برقم )

من القيلولة، وهي النوم في الظهيرة. انظر مقايي  اللغة، ابن فارس)قيل(    (2)
 .559. ومختار الصحاح، الراةي 5/45

،والنسائي 14/2861.ومسلم في كتاب الجنة44/6522في كتاب الرقاق (3) 
 .10/120في السنن الكبر  كما في التحفة 
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أمددددددا أول أشددددددرا  السدددددداعة فنددددددار تحشددددددر الندددددداس مددددددن المشددددددرق إلددددددى 
 (1)المغرب(

خامسًا:أخرج اإلمام أحمد بسنده عن رافع بن بشير السدلمي عدن أبيده 
م قدددال )يوشدددك أن تخددرج ندددار مدددن أن رسددول هللا صدددلى هللا عليددده وسددل

حدب  سديل تسدير بسديِر بطيادِة اإلبدل، تسدير النهدار وتقديم الليل،تغدددو 
النددار أيهدددا  (2)وتددروح  ويقددال غددددت النددار أيهدددا الندداس فاغدددوا، قالدددت 

 (3)الناس  قيلوا. راحت النار، أيها الناس، روحوا، من أدركته أكلته(
د هللا بن عمدر رهللادي هللا سادسًا: أخرج اإلمام أبو داود بسنده عن عب

عنهمددا: قددال: سددمعت رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم يقول:)سددتكون 
ويبقدى (4)هجرة بعد هجرة، فخيار أهدل األرء ألدزمهم مهداجر إبدراهيم 

فدي األرء شدرار أهلهدا تلفظهدم أرهللادوهم، تقدذرهم نفد  هللا وتحشددرهم 
 (5)النار مع القردة والخناةير(

                                                        

. وفي كتاب مناقب األنصار 1/3329في كتاب أحاديث األنبياء   (1)
. وأخرجه اإلمام أحمد في مسنده 6/4480وفي كتاب التفسير  51/3938
 .  6/138، 3414، وأبو يعلى في مسنده برقم 3/108،211

قالت: من القليلولة وهي االستراحة في القائلة. والقائلة نصف النهار.   (2)
 . 4/42انظر القاموس )قيل( 

 (: رجاله رجال الصحيح.8/12وقال في مجمع الزوائد ) 443/13  (3)

 .5/244مهاجر إبراهيم: المراد بها بالد الشام، انظر النهاية، ابن األثير   (4)
 .3/482ب الجهاد في كتا (5)
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عدن عبدد هللا بدن عمدرو وهدو شدهر بدن و سناده حسدن مدن جهدة راويده 
 (1)حوشب. 

والحاصددل أن األحاديدددث فددي خدددروج الندددار وسددوقها النددداس إلدددى أرء 
 المحشر تصل إلى رتبة المشهور من األخبار.

ومما يجب التنبيه إليه أن بعدض المعارهللادين أشدكل علديهم حدديث    
أبدددي هريدددرة فدددي خدددروج ندددار مدددن أرء الحجددداة. و ندددوا أنددده معدددارء 

السدددابقة. وهدددذا الحدددديث أخرجددده البخددداري بسدددنده عدددن أبدددي ل حاديدددث 
هريدددددددرة رهللادددددددي هللا عنددددددده قددددددددال: قدددددددال رسدددددددول هللا صدددددددلى هللا عليدددددددده 
وسددلم:)التقوم السدداعة حتددى تخددرج النددار مددن أرء الحجدداة. تسدديء 

 (2)أعناق اإلبل ببصر (
 (3)وممن أشكل عليه الجمع بين الحديثين حسن السقاف 

ار مدن بدالد الحجداة أهللاداءت لهدا ووجه اإلشكال أنه قد ثبت خدروج ند
 أعناق اإلبل ببصر .

قددال القرطبددي فددي التددذكرة تعليقددًا علددى هددذا الحديث:)وقددد خرجددت نددار 
عظيمدددة، وكدددان بددددؤها ةلزلدددة عظيمدددة، وذلدددك فدددي ليلدددة األربعددداء بعدددد 
العتمددة الثالثددة مددن جمدداد  اآلخددرة سددنة األربعددين وخمسددين وسددتمائة، 

.. و هدرت بطدرف الحدرة... إلدى هللادحى النهدار يدوم الجمعدة فسدكنت.
وانتهددت إلددى قددرب المدينددة، وكددان يلددي المدينددة ببركددة النبددي صددلى هللا 

                                                        

 .2/283انظر ترجمته في الميزان الذهبي  (1)
 .14/2902. ومسلم في كتاب الفتن 24/7118في كتاب الفتن  (2)
 .520صحيح شرح الطحاوية  (3)
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عليدده وسددلم نسدديم بددارد... وسددمعت أنهددا ُرِئيددت مددن مكددة ومددن جبدددال 
  (1)بصر (

وقددددال النووي:)قددددد خرجددددت فددددي ةماننددددًا نددددار فددددي المدينددددة سددددنة أربددددع 
ديندة الشدرقي وخمسين وستمائة وكانت نارًا عظيمدة جددًا مدن جندب الم

وراء الحدددرة، تدددواتر العلدددم بهدددا عندددد جميدددع أهدددل الشدددام وسدددائر البلددددان 
 .(2)األخر (

فدددإلذا وقعدددت فكيددد  تكدددون آخدددر األشدددرا  ولدددم يظهدددر قبلهدددا العالمدددات 
 األخر  

يقددول السددقاف:)وبين تلددك السددنين واآلن سددنين كثيرة،فهددذه ليسددت مددن 
السددقاف هددذا  عالماتهددا الكبددر  التددي هددي كددالخزرات المتتاليددات( وعددد

 .(3)من االهللاطراب والتخالف 
والصدددحيح أن خدددروج الندددار مدددن الحجددداة يعدددد مدددن عالمدددات السددداعة  

 الصغر ، وخروجها من عدن عالمة أخر  من عالماتها الكبر .
يقول الندووي:)ولي  فدي الحدديث أن ندار الحجداة متعلقدة بالحشدر بدل 

 (4)هي آية من أشرا  الساعة مستقلة(
يكون بيننا وبين النار التدي خرجدت فدي الحجداة  وال يسر في هذا أن

سنين كثيرة، ألنه ثبدت فيمدا أخرجده مسدلم رحمده هللا بسدنده عدن سدهل 

                                                        

 745التذكرة  (1)

 13/79انظر فتح الباري   (2)
 520صحيح شرح الطحاوية  (3)

 .2/150 . انظر نحوه في لوامع األنوار5/752شرح مسلم   (4)
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بددن سددعد رهللاددي هللا عندده أندده قددال: سددمعت رسددول هللا صددلى هللا عليدده 
وسددلم يشددير بإلصددبعه التددي تلددي اإلبهددام والوسددطى. وهددو يقول:)بعثددت 

وقددد نددك الكتدداني علددى  (1)أنددا السدداعة كهدداتين، ويقددرن بددين إصددب يه(
.وفددددي عصددددرنا الحاهللاددددر، وفددددي هللاددددوء المكتشددددفات العلميددددة (2)تددددواتره 

الحديثدددة يتقدددرب هدددذا المعندددى إلدددى األذهدددان، فقدددد جددداء فدددي موسدددوعة 
المعرفدددة أن العلمددداء يعتقددددون أن عمدددر األرء ابتددددأ مندددذ نحدددو أربدددع 

وعمددددر اإلنسددددان علددددى هددددذه األرء  (3)آالف مليددددون  سددددنة مسددددت، 
،وهددذه األرقدددام تقددرب إلدددى (4)مددن مليددون سدددنة مسددت  يمتددد إلددى نحدددو

األذهددددان وجدددده عددددد بعثددددة النبددددي صددددلى هللا عليدددده وسددددلم عالمددددة مددددن 
عالمددات السدداعة الصدددغر . ومددن بدداب األولدددى أن تكددون النددار التدددي 
أخبددددر النبددددي صددددلى هللا عليددددة وسددددلم بخروجهددددا مددددن الحجدددداة عالمددددة 

 ارء.صغر  من عالمات الساعة. وعلى هذا فال إشكال وال تع
وذكر السقاف إشكااًل آخر وهو أنه قدد ورد فدي بعدض األحاديدث أن  

الندددار التدددي تخدددرج مدددن قعدددر عددددن هدددي أول األشدددرا  وفدددي أحاديددددث 
 (5)أخر  أنها آخر األشرا .

 وهذا أيسًا تعارء  اهري فق  سرعان ما يرتفع بعد التوهللايح.

                                                        

 2951-27/2950. وفي كتاب الفتن 13/867في كتاب الجمعة   (1)

 236انظر نظم المتناثر   (2)

 21انظر موسوعة المعرفة )األرء والكون(   (3)

 27نفسه   (4)

 521صحيح شرح الطحاوية   (5)
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يقددددول السددددفاريني رحمدددده هللا: )... جمددددع بعددددض العلمدددداء بينهمددددا بددددأن 
ليتهدا ألنهدا  آخرية خروج الندار باعتبدار مدا ذكدر معهدا مدن اآليدات، وأ و 

 (1)من أول اآليات التي الشيء بعدها من أمور الدنيا أصاًل(
ونحدددددو هدددددذا أن يقددددددال: عالمدددددات السددددداعة قسددددددمان عالمدددددات لقربهددددددا 
وعالمات لوقوعها.وعلى هذا تكون نار عددن آخدر عالمدات اقترابهدا، 

 ى وقوعها. فال تعارء وال تناقض.وتكون أول  عالمة تدل عل
وآخر إشكال يمكدن أن يثدار فدي هدذه األخبدار هدو اإلشدارة فدي حدديث 
أندددد  بددددن مالددددك رهللاددددي هللا عندددده إلددددى أن النددددار تحشددددر الندددداس مددددن 

 المشرق إلى المغرب. فيشكل ذلك على خروجها من عدن.
قددال الحددافظ ابددن حجددر: ) هددر لددي فددي وجدده الجمددع أن كونهددا تخددرج 

 يندددافي حشدددرها النددداس مدددن المشدددرق إلدددى المغدددرب. مدددن قعدددر عددددن ال
وذلدددك أن ابتدددداء خروجهدددا مدددن قعدددر عددددن فدددإلذا خرجدددت انتشدددرت فدددي 
األرء كلها، والمدراد بقولده  تحشدر النداس مدن المشدرق إلدى المغدرب  
إرادة تعمددددديم الحشدددددر ال خصدددددوو المشدددددرق والمغدددددرب.أو أنهدددددا بعدددددد 

ة إلدددددى االنتشدددددار أول مدددددا تحشدددددر أهدددددل المشدددددرق.. وأمدددددا جعدددددل الغايددددد
 (2)المغرب،ف ن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب(

وبهذا يرتفع اإلشكال كما ارتفع مدا قبلده. ويتبدين أنده ال مبدرر فدي رد  
ما ثبت باألسانيد الصدحيحة عدن خمسدة مدن الصدحابة الكدرام بددعو  

 -وهللا أعلم-التعارء والتناقض. 

                                                        

 124أشرا  الساعة   (1)

 11/461فتح الباري   (2)
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 في أهوال القبر ونعيم : الثاني المطلب

عددذاب القبددر ون يمدده وسددؤال الملكددين واجددب شددرعًا لثبوتدده اإليمددان ب    
عددن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم فددي عدددة أخبددار يبلددغ مجموعهددا مبلددغ 

ومع تواتر معناهدا توافدق مدا دلدت عليده آيدات القدرآن  (1)التواتر المعنوي 
الكدددريم داللدددة  نيدددة، فقولددده تعدددالى فدددي حدددق فرعدددون: )الندددار يعرهللادددون 

وم تقددددددوم السدددددداعة أدخلددددددوا آل فرعددددددون أشددددددد عليهددددددا غدددددددوًا وعشدددددديًا، ويدددددد
يشددددير إلددددى عرهللاددددهم علددددى النددددار غدددددوًا وعشدددديًا قبددددل يددددوم  (2)العددددذاب(

 القيامة، وما ذا  إال في البرةخ 
قال الحافظ ابدن كثيدر: )هدذه اآليدة أصدل كبيدر فدي اسدتدالل أهدل السدنة 

 (3)على عذاب البرةخ في القبور(
آمنددددوا وعدددددملوا الصدالددددددحات  وُفسددددر قدددددوله تعدددددالى: )يثبدددددت هللا الذيدددددن   

بالتثبيدددت عندددد سدددؤال  (4)بدددالقول الثابدددت فدددي الحيددداة الددددنيا وفدددي اآلخدددرة(
  (5)الملكين.
ويدل عليه ما أخرجه البخاري بسدنده عدن البدراء بدن عداةب رهللادي هللا   

عنهمدا عدن النبددي صدلى هللا عليدده وسدلم قددال:)إذا ُأْقِعدد المددؤمن فدي قبددره 
                                                        

، والكتاني 213يدي في لق  اآلل  نك على تواترها من المحدثين والزب  (1)
، 382، ومن المتكلمين اإليجي في المواقف 133-132في نظم المتناثر 

 . 5/112والتفتاةاني في شرح المقاصد 

 .46سورة غافر   (2)
 .4/82انظر تفسيره  (3)
 .27سورة إبراهيم   (4)
 .533-2/531انظر تفسير ابن كثير   (5)
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 هللا وأن محمدًا رسول هللا فدذلك قولده:  يثبدت ُأتي، ثم شهد أن ال إله إال
  (1)هللا الذين آمنوا بالقول الثابت  (

وتحت هذا األصل الثابت على سبيل القطع أخبدار آحداد مختلدفي فدي   
 حجيتها، فمن ذلك: 

 أواًل: ما جاء في تصوير أهوال القبر ون يمه:    
نددده قدددال: أخدددرج الترمدددذي بسدددنده عدددن أبدددي سدددعيد الخددددري رهللادددي هللا ع

ددددال ه فددددرأ  ُأناسددددًا كددددأنهم  )دخددددل رسددددول هللا صددددلى هللا عليدددده وسددددلم ُمص 
قددال: أمددا إنكددم لددو أكثددرتم ذكددر هددادم اللددذات لشددغلكم عمددا  (2)يكتشددرون 

فإلنددده لدددم يدددأت  -المدددوت  -أر         فدددأكثروا مدددن ذكدددر هدددادم اللدددذات 
وحددة، على القبر يوم إال تكلم فيده، فيقدول: أندا بيدت الغربدة، وأندا بيدت ال

وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود، فإلذا دفدن العبدد المدؤمن قدال لده القبدر: 
مرحبددًا وأهدداًل، أمددا إْن كنددت  ألحددب مددن عيشددي علددى  هددري إلددي، فددإلذا 
ُولِّيتُددك اليددوم، وصددِرت  إلددي فسددتر  مددن صددنيعي بددك قددال: فيتسددع لدده مددد 

افر قدال بصره، ويفتح له بداب إلدى الجندة، و ذا دفدن العبدد الفداجر أو الكد
لددده القبدددر: ال مرحبدددًا وال أهددداًل، أمدددا إْن كندددت  ألبغدددض مدددن عيشدددي علدددى 

                                                        

، وأخرجه مسلم 2/4699وفي كتاب التفسير  86/1369في كتاب الجنائز   (1)
وأبو داود في كتاب السنة  17/2871في كتاب الحنة وصفه ن يمها 

،  والنسائي في كتاب الجنائز، 14/3120، والترمذي في التفسير 27/4750
، وابن ماجة في كتاب الزهد 4/101انظر شرح سنن النسائي، السيوطي 

32/4269. 
ير: الك ْشر  هور األسنان للسحك، انظر النهاية يكتشرون: قال ابن األث  (2)

4/167 . 
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 هددري إلددي، فددإلذا ُولِّيتددك  اليددوم، وِصددْرت  إلي،فسددتر  صددنيعي بك،قددال: 
فليتددددام عليدددده وتختلددددف أهللاددددالعه،قال: قددددال رسددددول هللا صددددلى هللا عليدددده 
وسدلم بأصددابعه، فأدخدل بعسددها فددي جدوف بعددض قدال: ويقدديض هللا لدده 

نينًا، لدو أن واحددًا منهدا نفدخ فدي األرء مدا أنبدت شدياًا مابقيدت سبعين ت
شن ه وي ْخِدشنه حتى يفسي به الحساب، قال:   الدنيا، فيْنه 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: القبر روهللادة مدن ريداء الجندة أو 
  (1)حفره من حفر النار(

وفددددي متندددده تفصدددديل ألهددددوال القبددددر .(2)وهددددو خبددددر هللادددد ي  اإلسددددناد    
                                                        

من طريق عن القاسم بن الحكم  26/2460في كتاب صفة القيامة   (1)
افي عن عطية العوفي عن أبي سعيد  ص  العرني عن عبيد هللا بن الوليد الو 

 رهللاي هللا عنه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه. 

ألنه غريب تفرد به عطية بن سعد العوفي، وهو هللا ي  كما في ميزان   (2)
، وتفرد به عنه عبد هللا بن الوليد، وهو هللا ي  كما 3/79االعتدال، الذهبي 
.والقاسم بن الحكم العرني نقل الذهبي تس يفه عن أبي ةرعة 3/17في الميزان 

 3/38ام أحمد .وأخرجه اإلم3/370الراةي، وأبي حاتم. انظر ميزان االعتدال 
وابن حبان 2/491( 1329وأبو يعلي موقوفًا على أبي سعيد رهللاي هللا عنه )

، وهو 3/55وانظر الهيثمي في مجمع الزوائد  15/3121في كتاب الجنائز 
عند جميعهم من طريق دراج، أبي السمح المصري، ترجمه الذهبي، ونقل 

ميزان االعتدال  تس يفه عن النسائي وأبي حاتم الراةي والدارقطني، انظر
.وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه الطبري في تفسيره 2/24-25

والهيثمي في مجمع   15/3123، وابن حبان في كتاب الجنائز 16/228
. وهو عند جميعهم من طريق دراج عن عبد الرحمن بن حجيره 7/67الزوائد 

 عنه، وهو هللا ي  أيسًا     لسعف دراج. 
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ون يمدده التددي ثبتددت بددالتواتر المعنددوي فيكددون الخبددر شددارحًا وشدداهدًا لمددا 
ثبت قطعًا، وال يجب اإليمان بهدذا الخبدر علدى التفصديل الدوارد فيده، وال 
 يكفر منكره، وال حرج أيسًا في تصديقه، إذ ال يخالف عقاًل وال شرعًا. 

 ثانيًا: األخبار الواردة في هللاغطة القبر  
رجالدده ثقددات عددن ابددن عمددر عددن رسددول هللا صددلى أخددرج النسددائي بسددند 

هللا عليددده وسدددلم قال:)هدددذا الدددذي تحدددر  لددده العدددر ، وفتحدددت لددده أبدددواب 
السددماء، وشددهد لدده سددبعون ألفددًا مددن المالئكددة، لقددد هللاددم هللاددمة، ثددم فددّرج 

 (1)عنه(
وأخرج الحافظ ابن حبدان بسدنده عدن عائشدة رهللادي هللا عنهدا عدن النبدي 

 صلى هللا عليه وسلم قال:
 (2)بر هللاغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ()للق 
وأخدرج اإلمددام أحمددد بسددنده عددن حذيفدة رهللاددي هللا عندده قددال: كنددا مددع    

                                                        

من طريق إسحاق  4/100، باب هللامة القبر وهللاغطته في كتاب الجنائز  (1)
 بن إبراهيم عن عمرو بن محمد العنقري عن ابن إدري  عن عبيد هللا عن نافع.

( من طريق عن سعد 1412أخرجه عبد هللا بن أحمد في كتاب السنة ح )(2)
بن إبراهيم عن نافع عن عائشة رهللاي هللا عنها وفيه انقطاع، ألن نافعًا لم 

ووصله ابن حبان من طريق صفية بنت أبي عبيد مسعود الثقفية  يسمع عائشة
وقال محققة الشيخ  15/3112عن عائشة رهللاي هللا عنها في كتاب الجنائز 

. 7/379شعيب األرناؤو ، إسناد صحيح على شر  مسلم انظر اإلحسان 
من طريق سعد بن إبراهيم بهذا اإلسناد، والطحاوي  6/55أخرجه اإلمام أحمد 

مشكل اآلثار، إال أنهم لم يسموا صفية، فقال أحمد: عن إنسان وقال في شرح 
 الطحاوي: عن امرأة ابن عمر.



 468 

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم فددي جندداةة، فلمددا بلددغ القبددر قعددد رسددول 
فجعددل ينظدددر  -هللا صددلى هللا عليدده وسددلم علددى حافتدده، أو علددى شددفته 

 (1)ؤمن فددي هدذا هللادغطة تددزول منهدا حمائلدده فيده، ثدم قددال: )ُيسدغ  المد
 (2)وُيم  على الكافر نارًا(

  . (3)وقال الحافظ الهيثمي: فيه محمد بن جابر، وهو هللا ي 
وأخددرج عبددد هللا بددن أحمددد بسددنده عددن أندد  بددن مالددك رهللاددي هللا عندده    

أن النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم صددلى علددى صددبي أو صددبيه قددال: )لددو 
 (4)لنجا هذا الصبي( نجا أحد من هللامة القبر
  (5)وفي إسناده هللاعف. 

وأخرج عبد هللا بن أحمد بسنده عن أبي المتوكدل النداجي أن سدعد بدن   
                                                        

الحمائل: عروق األنثيين، ويحتمل أن يراد موهللاع حمائل السي ،أي   (1)
  1/422عواقه وصدره وأهللاالعه.انظر النهاية ابن األثير 

( من 1462لسنة )، وأخرجه عبد هللا بن أحمد في كتاب ا5/407المسند   (2)
طريق محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة رهللاي 
هللا عنه.ومحمد بن جابر هو اليمامي السحيمي، ترجمه الذهبي، ونقل تس يفه 

وأبو 3/496عن ابن معين والنسائي والبخاري وغيرهم من األئمة. انظر الميزان 
هللا عنه انظر ميزان  البختري الطائي صدوق لم يسمع من حذيفة رهللاي

 .4/494االعتدال 
  10/422. انظر إتحاف المتقين، الزبيدي 3/5046مجمع الزوائد   (3)
، من طريقين عن حماد بن 2/602، 1435، 1434في كتاب السنة   (4)

 سلمة عن ثمامة بن عبد هللا بن أن  عن أن  بن مالك رهللاي هللا عنه. 

،وقد ساق 1/372يزان االعتدال،الذهبيلسعف ثمامة بن عبد هللا كما في م (5)
 الذهبي هذا الحديث في ترجمته ونك علىنكارته
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معاذ لما وهللاع في قبره تدأوه النبدي  صدلى هللا عليده وسدلم ثدالم مدرات، 
وقدال:   أوه، أوه، أوه   ثدم قدال: )لددو كدان أحدد ينفلددت منهدا النفلدت منهددا 

 (1)سعد بن معاذ(
لحاصددل أندده يصددح فددي أسددانيد هللاددغطة القبددر إسددنادان األول عددن وا    

ابن عمر رهللاي هللا عنهدا عندد النسدائي، والثداني عدن عائشدة رهللادي هللا 
 عنها عند ابن حبان... 

 وباقي األسانيد هللا يفة ولكن يشهد لها هذان الحديثان. 
واليمكن ادعاء تحصديل القطدع بمجمدوع هدذه األسدانيد. فدالخبر  ندي    

هددددددذا اليجددددددب اإلعتقدددددداد الجدددددداةم بثبوتدددددده ويكفددددددي فيدددددده أصددددددل الثبددددددوت ول
 التصديق.

ومما يجدب اإلشدارة إليده أن  داهر أحاديدث هللادمة القبدر تعدارء  داهر 
 أحاديث ن يم القبر التي ذكر فيها توسيع قبر المؤمن. 

ومنها ما أخرجده اإلمدام أحمدد بسدنده عدن أبدي سدعيد الخددري رهللادي هللا 
ى هللا عليددده وسدددلم جنددداةة، فقدددال عنددده قدددال: شدددهدت مدددع رسدددول هللا  صدددل

رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم: )يددا أيهددا الندداس ِإن هددذه األمددة تبتلددى 
فددي قبورهددا فددإلذا اإلنسددان دفددن فتفددرق عندده أصددحابه جدداءه ملددك فددي يددده 
مطددراق، فأقعددده. قددال: مددا تقددول فددي هددذا الرجددل  فددإلن كددان مؤمنددًا قددال: 

ورسدوله. فيقدول لده: صددقت،  أشهد أن ال إله إال هللا، وأن محمددًا عبدده
ثم يفتح له باب إلى النار، فيقول: هدذا منزلدك لدو كفدرت بربدك، فأمدا إذا 

                                                        

وهو موقوف على أبي المتوكل علي بن  2/617( 1467كتاب السنة ) (1)
 داود الناجي.
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آمنددت بربددك فهددذا منزلددك. فيفددتح لدده بدداب الجنددة، فيريددد أن يددنهض إليدده. 
 (1)فيقول له: اسكن، ويفسح له في قبره...(

وأخددرج الترمددذي نحددوه بألفدداظ متقاربددة مددن حددديث أبددي هريددرة رهللاددي هللا 
ه، وفيدده أن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال: )...فيقددوالن: مددا عندد

كنت تقدول فدي هدذا الرجدل. فيقدول مدا كدان يقول:)هدو عبدد هللا ورسدوله. 
أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدًا عبدده ورسدوله. فيقدوالن: قدد كندا نعلدم 
أنك تقول هذا ثم يفسح له فدي قبدره سدبعون ذراعدًا فدي سدبعين. و ن كدان 

نافقددًا قددال: سددمعت الندداس يقولددون: فقلددت مثلدده، ال أدري. فيقددوالن: قددد م
كنددا نعلددم أنددك تقددول ذلددك. فيقددال لدد رء: التامددي عليدده، فتلتددام عليددده: 
فتختلدددددف فيهدددددا أهللادددددالعه فدددددال يدددددزال فيهدددددا معدددددذبا حتدددددى يبعثددددده هللا مدددددن 

 (2)مسجعه ذلك(
وال ُتحمل ألفاظ الحديث علدى  اهرهدا. ألن اخدتالف األهللادالع ودخدول 
بعسدددها فدددي جدددوف بعدددض لدددي  المدددراد بددده  ددداهره، بدددل المدددراد بددده مدددا 
يتناسدب مدع عدالم البددرةخ، ومدا يحكمده مدن قددوانين تخدتك بكيفيدة تعلددق 

 الروح بالبدن.
يقددول علددى القدداري:)اعلم أن الددروح لهددا بالبدددن خمسددة أنددواع مددن التعلددق 

                                                        

: رواه أحمد والبزار 3/74. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/3المسند   (1)
(. انظر 3113في صحيحه)ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن حبان 

 .221-220. والبيهقي في االعتقاد 7/380اإلحسان 
، وقال الترمذي: )حديث حسن غريب( 71/1071في كتاب الجنائز   (2)

( وابن أبي 3117.)ح 7/386وأخرجه ابن حبان في صحيحه، انظر اإلحسان 
 .2/416( 864عاصم في السنة)ح 
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 متغايرة األحكام:
لقهدا بدده بعددد خروجدده األول: تعلقهدا بدده فددي بطدن األم جنينددًا. والثدداني: تع

 إلى وجه األرء.
والثالث: تعلقها به فدي حدال الندوم، فلهدا بده تعلدق مدن وجده ومفارقدة مدن 
وجدده. والرابددع: تعلقهددا بدده فددي البددرةخ، فإلنهددا و ن فارقتدده وتجددردت عندده، 

 فإلنها لم تفارقه فراقًا كليًا بحيث ال يبقى لها إليه التفات البتة.
جساد. وهدو أكمدل أندواع تعلقهدا بده، إذ والخام : تعلقها به يوم بعث األ

 ال يقبل البدن معه موتًا، وال نومًا،وال شياًا من الفساد.
والحاصدددل أن أحكدددام الددددنيا علدددى األبدددداِن، واألرواُح تبدددع لهدددا. وأحكدددام 
البددرةِخ علددى األرواِح، واألبددداُن تبددع لهددا. وأحكددام الحشددر والنشددر علددى 

 (1)األرواح واألجساد جميعًا(.
سددألتنا يكدون كددالم القبددر واخدتالف أهللاددالع الميدت بمددا يتناسددب وفدي م  

 مع عالم البرةخ فال يرد على هذا الخبر 
وغيِره من أخبار عذاب القبر أن يقدال: ن دْبو القبدور بعدد مددة مدن الددفن 

 دّل على سالمة أعساء األموات.
قدددال الغزالي:)إيدددا  أن تنكدددر شدددياًا مدددن عجائدددب يدددوم القيامدددة لمخالفتددده 

فددي الدددنيا. فإلنددك لددو لددم تكددن قددد شدداهدت عجائددب الدددنيا، ثددم  قيدداس مددا
عرهللادت عليدك قبددل المشداهدة لكندت أشددد إنكدارًا لهدا. وفددي طبدع اآلدمددي 

                                                        

ي لوامع األنوار البهية، السفاريني . وانظر نحوه ف105شرح الفقه األكبر   (1)
. واألساس في العقائد، سعيد حو  364وشرح الباجوري على الجوهرة  2/28
3/1190. 
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 (1)إنكار ما لم يأن  به...(
و دداهره هددذه األحاديددث يشددير إلددى مددا يلقدداه الميددت بعددد دفندده. فددإلن كددان 

هدددا أنددده مؤمندددًا يفسدددح لددده فدددي قبدددره ويفدددتح لددده بددداب إلدددى الجندددة. ولدددي  في
 يعاني شياًا من أهوال القبر.

وقدددد ذكدددر القددداري وجهدددًا للجمدددع بدددين هدددذه األخبدددار. فقال:)...هللادددغطته  
بالنسددبة إلددى المددؤمن علددى هيددأة معانقددة األم الشددفيقة إذا قدددم ولدددها مددن 

وقال الزبيدي:)...أصل هللامة القبدر أن األرء أمهدم، ومنهدا  (2)السفر(
وا إليها هللامتهم هللادمة الوالددة  خلقوا. فغابوا عنها الغيبة الطويلة، فلما ُردُّ

التدددي غددداب ولددددها، ثدددم قددددم عليهدددا فمدددن كدددان ل مطيعدددًا هللادددمته برأفدددة 
 (3)ورفق، ومن كان عاصيًا هللامته بعنف لسخطها عليه(.

وهللاددددغطة القبددددر سددددواء كانددددت هللاددددغطة حنددددان أو هللاددددغطة عددددذاب لددددي  
لددق المدراد بهدا  اهرهدا بددل المدراد مدا يتناسدب مددع عدالم البدرةخ وكيفيدة تع

 وهللا أعلم -كما سبق بيانه-الروح بالبدن في عالم البرةخ.
 

                                                        

 1/102اإلحياء   (1)

بتصرف يسير، و قد أفادني أستاذي المشرف  10/422إتحاف المتقين  (2)
 بنحو ما سبق ثم وجدته عند الزبيدي والقاري.

 .83شرح الفقه األكبر    (3)
 .83شرح الفقه األكبر 
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فببي المقببام المحمببود وهوشببلاعة رسببول   صببلا   : الثالببث المطلببب
 علي  وسلم يوم القيامة 

الشدددفاعة مظهدددر مدددن مظددداهر رحمدددة هللا عدددز وجدددل مقدددرون بتكدددريم هللا 
 رسوله صلى هللا عليه وسلم باإلذن له بالشفاعة.

عة ثابت بالمنطوق والمفهوم مدن آيدات القدرآن الكدريم، ومدن وأصل الشفا
وقولددددده:  (1)تلدددددك اآليدددددات قولددددده تعالى)ولسدددددوف يعطيدددددك ربدددددك فترهللادددددى(

وتفسدير المقدام المحمدود ثابدت  (2))عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا(.
باألحاديث الصحيحة عن عدد من الصحابة، ويستفاد القطع في أصدل 

 الشفاعة من وجوه منها: 
هددا: أن أصددل الشددفاعة ثابددت بالقدددر المشددتر  بددين أخبددار كثيددرة تدددل من

كلهددددا علددددى إثبددددات الشددددفاعة لرسددددول هللا صددددلى هللا عليدددده وسددددلم، فهددددي 
 متواترة المعنى و ن كان أفراد أدلتها آحادًا.

ومنها: أن من أنواع الشفاعة ما هدو ثابدت بدالمتواتر مدن األخبدار، وهدي 
، وهدددي (3)طدددول الموقدددف وأهوالدددهشدددفاعته ألهدددل المحشدددر إلراحدددتهم مدددن 

 كافيه إلثبات أصل الشفاعة.
وتحت هذا األصدل الثابدت علدى سدبيل القطدع أخبدار آحداد احدتغ بهدا    

 فريق وأنكرها آخرون، وتفصيل ذلك في مسألتين:
                                                        

 .5سورة السحى   (1)
 .79سورة اإلسراء   (2)
هذه الشفاعة ثابتة من طرق كثيرة عن اثني عشر صحابيًا وهي مخرجة   (3)

، 78-75في الكتب التي عنيت بجمع المتواتر  انظر: لق  اآلل ، الزبيدي 
 .245ونظم المتناثر، الكتاني 
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 المسألة األولى:في تفسير المقام المحمود باإلقعاد على العر  
ة لددك عسدددى أن يبعثدددك قددال هللا عدددز وجددل: )ومدددن الليددل فتهجدددد بدده نافلددد

  (1)ربك مقامًا محمودًا(
وذكدددر اإلمدددام الطبدددري فدددي تفسدددير اآليدددة مدددن طريدددق عبددداد بدددن يعقدددوب 

أنددده فسددر اآليددة فقددال: )يجلسدده معددده  (2)األسدددي إلددى مجاهددد بددن جبددر 
  (3)على عرشه(

وعبداد ابددن يعقددوب، ترجمدده الددذهبي فدي الميددزان: وقال:)كددان داعيددة إلددى 
  (5)روي المناكير عن المشاهير(ومع ذلك كان ي (4)الرفض 
ولددددم أر مددددن نددددك علددددى هللاددددعف هددددذه الروايددددة عددددن مجاهددددد رحمدددده    

هللا،وهددي هللادد يفة لسددعف راويهددا عباد،وألندده خددالف مددن هددو أوثددق مندده 
فيمددا نقلدده عددن مجاهددد فددي تفسددير المقددام المحمددود فددأخرج الطبددري مددن 

عن مجاهدد أنده فسدر قولده تعدالى: )عسدى أن  (6)طريقين عن ابن نجيح
 يبعثك ربك مقامًا محمودًا( فقال: )شفاعة محمد يوم القيامة(.

                                                        

 .79سورة اإلسراء   (1)
بن جبر: قال الذهبي في ترجمته: المقرئ المفسر، أحد األعالم  مجاهد  (2)

 .3/439هد( الميزان  104األثبات مات سنة )
 .9/145تفسير الطبري    (3)
الرافسة فرقة رفست إمامة ةيد بن علي، ثم لزم هذا اإلسم كل من غال   (4)

 .270في التشيع وأبغض السلف. انظر الزينة، أبو حاتم الراةي 
(5)   2/380      . 

 .1/475عبد هللا بن أبي نجيح:ثقة حافظ وانظر ترجمته في التقريب   (6)
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وقد ندك الحدافظ الدذهبي  (2)عن مجاهد مثله  (1)ومن طريق ابن جريغ
علددى نكددارة مددا نسددب إلددى مجاهددد رحمدده هللا فقددال: )ومددن أنكددر مددا جدداء 
عددددن مجاهددددد فددددي التفسددددير فددددي قولدددده:   عسددددى أن يبعثددددك ربددددك مقامددددًا 

ووجددده نكارتددده أن تفسدددير  (3)علدددى العدددر (. محمدددودًا   قال:يجلسددده معددده
المقدددام المحمدددود بالشدددفاعة ثابدددت باألسدددانيد الصدددحيحة عدددن العددددد مدددن 

 الصحابة، وسيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء هللا.
وقددال األلبدداني: )تفسددير المقددام المحمددود باإلقعدداد علددى العددر  مخددالف 

لعظمدى، لما في الصدحيحين وغيرهمدا أن المقدام المحمدود هدو الشدفاعة ا
وهو تفسدير مقطدوع، غيدر مرفدوع عدن النبدي صدلى هللا عليده وسدلم، ولدو 
صدح ذلدك مرسداًل لدم يكدن فيده حجدة، فكيد  وهدو مقطدوع موقدوف علددى 
بعددددددض التددددددابعين   و ن عجبددددددي ال يكدددددداد ينتهددددددي مددددددن تحمدددددد  بعددددددض 
المحدددثين السددالفين لهددذا الحددديث الددواهي واألثددر المنكددر ومبددالغتهم فددي 

 سداءتهم الظدن بعقيدتده... وهدب أن الحدديث فدي اإلنكار على من رده،و 
حكدددم الحدددديث المرسدددل... فكيددد  تثبدددت بددده فسددديله    بدددل كيددد  يبندددى 
عليدده عقيددددة أن هللا تعددالى يقعدددد نبيددده صددلى هللا عليددده وسددلم معددده علدددى 

وقد أثبت تفسير المقام المحمود باإلقعداد علدى العدر  بعدض  (4)عرشه(
فدددي  -رحمددده هللا  -لجوةيدددة المحددددثين، علدددى رأسدددهم اإلمدددام ابدددن قددديم ا

                                                        

 .1/520ابن جريغ: عبد الملك. ثقة فقيه انظر ترجمته في التقريب    (1)
 .15/144تفسير الطبري    (2)
 .3/439ميزان االعتدال    (3)
 بتصرف يسير في السطر األول. 234مختصر العلو،   (4)
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ونقلده عدن بعدض المحددثين، كمدا نقلده عدن الددار  (1)كتابه بدائع الفوائدد 
 قطني في أبيات ذكرها هنا .

قددددددال السدددددددقاف)وال تصدددددددح نسدددددددبتها للددددددددارقطني،ألن فدددددددي سدددددددندها إليددددددده 
 (4)((3) والعشاري  (2)كذابين.وهما ابن كاد 

ى بددن محمددد بددن ونقلده الحددافظ الددذهبي عددن طائفددة مددنهم أبددو محمددد يحيدد
  (5)صاعد 

وممددن رهللادديه مددن المفسددرين القاهللاددي أبددو بكددر بددن العربددي، إذ قددال فددي 
 تفسير قوله تعالى: 

: )فهدددذا محمدددد صدددلى هللا عليددده (6))وتخفدددي فدددي نفسدددك مدددا هللا مبديددده( 
وسددددلم مددددا عصددددى ربدددده ال حددددال الجاهليدددده وال بعدددددها. ت ْكرمددددُة وتفسددددياًل 

                                                        

 .4/93ئع الفوائد بدا  (1)
هو أبو العز أحمد بن عبيد هللا، قال الذهبي في ترجمته )أقر بوهللاع    (2)

 .1/118حديث وتاب وأناب( ميزان االعتدال 
هو محمد بن علي بن عطية، أبو طالب المكي،  قال الذهبي في   (3)

ترجمته: )قال لي أبو  اهر العالق: إن أبا طالب وعظ ببغداد وخل  في 
حفظ عنه أنه قال: )لي  على المخلوقين أهللار من الخالق، فبد عوه كالمه، و 

 . 3/655وهجروه( ميزان االعتدال 

 . 312صحيح شرح العقيدة الطحاوية   (4)
 

، ويحيى بن صاعد من أعيان حفاظ 233انظر مختصر العلو، األلباني   (5)
هد(، انظر ترجمته في العبر الذهبي،  318الحديث من أهل بغداد )ت 

 . 9/207األعالم، الزركلي و 

 .37سورة األحزاب   (6)
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  (1)أن يقعد معه على كرسيه(وجالاًل أحله به المحل الرفيع ليصلح 
قدال: )إذا كدان  (2)واختداره القاهللادي أبدو يعلدى، وذكدر أن أحدد المحددثين 

يددوم القيامددة جدديء بيددنكم فأقعددد بددين يدددي هللا عددز وجددل، علددى كرسدديه، 
فقدال الحاهللادرون: إذا كدان علددى الكرسدي هدو معدده  ، قدال: نعدم، ويلكددم 

ر حدددديث فدددي هددو معددده، هددو معددده، وفددي لفدددظ آخددر قدددال: ويلكددم هدددذا أقدد
  (3)الدنيا لعينى(

إلدى القدول باإلقعداد  (4)وقد سجل ابن األثير في تاريخه دعوة البربهاري 
علدى العددر  بحددد السدي  فددي مسدداجد بغدداد، وقددد تسددبب ذلدك فددي إثددارة 

  (5)فتنة وشغب كبيرين.
ومدددددن العجيدددددب أن يعتمدددددد هدددددؤالء األعدددددالم تفسدددددير المقدددددام المحمدددددود    

أن تفسددير المقدددام المحمدددود بالشدددفاعة ثابدددت باإلقعدداد علدددى العدددر ، مدددع 

                                                        

 .3/1530أحكام القرآن   (1)
سماه سعيدًا الجريري،وهو سعيد بن إياس، أبو مسعود الجريري. انظر   (2)

.وقد رواه ابن أبي عاصم عن عبدهللا ابن سالم 2/127ترجمته في الميزان 
 .2/365موقوفًا بسند هللا ي  في السنة  

 أ(./11ال التأويالت، أبو يعلى )انظر: إبط   (3)

هد( قال الذهبي في 329هو الحسن بن علي أبو محمد البربهاري )  (4)
ترجمته: )الفقيه القدوة، شيخ الحنابلة بالعراق قااًلحااًل، كان له صيت عظيم 

 . 2/217. وانظر: األعالم 2/33وحرمة تامة(، انظر: العبر، الذهبي 

الحسن علي بن أبي الكرم)ابن األثير الكامل في التاريخ، أبو   (5)
-. الطباعة المنيرية6/206هد(. تحقيق عبد الوهاب النجار، 630الجزري()
 .392هد. وانظر تعليق الكوثري على تبيين كذب المفتري 1353مصر 
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باألخبدددار الصدددحيحة ممدددا يددددل علدددى نكدددارة مدددا روي عدددن مجاهدددد رحمددده 
 هللا. 

وقدد جمددع الحدافظ ابددن خزيمددة عدددًا منهددا تحددت عندوان: ذكددر البيددان أن 
المقدددام الدددذي يشدددفع فيددده النبدددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم ألمتددده هدددو المقدددام 

قولدده:   عسددى أن يبعثددك ربدددك  المحمددود الددذي وعددده هللا عددز وجددل فددي
  (1)مقامًا محمودًا   

  (2)وكذلك فعل القرطبي في التذكرة 
ومنهدددا: مدددا أخرجددده البخددداري بسدددنده عدددن جدددابر بدددن عبدددد هللا رهللادددي هللا 
عنهمددا أن رسددول هللا صدددلى هللا عليدده وسددلم قدددال:)من قددال حددين يسدددمع 
مددددددًا الندددددداء: اللهدددددم رب هدددددذه الددددددعوة التامدددددة والصدددددالة القائمدددددة آت مح

 الوسيلة 
والفسددديلة وابعثددده مقامدددًا محمدددودًا الدددذي وعدتددده، حلدددت لددده شدددفاعتي يدددوم 

  (3)القيامة(
ومنهددددا مددددا أخرجدددده البخدددداري بسددددنده عددددن ابددددن عمددددر رهللاددددي هللا عنهمددددا 

كددددل أمددددة تتبددددع نبيهددددا،  (4)قدددال:)إن الندددداس يصدددديرون يددددوم القيامددددة ُجث ددددًا 
                                                        

 .307-305انظر التوحيد و ثبات صفات الرب   (1)
(2)   297-299. 
ود في الصالة، باب ما جاء في ،وأخرجه أبو دا11/4719كتاب التفسير   (3)

، والنسائي 157/211( والترمذي في أبواب الصالة  529الدعاء عند األذان )
وابن ماجة في  2/27في كتاب األذان، انظر شرح سنن النسائي، السيوطي 

 .2/367وانظر تحفة األشراف  4/722كتاب األذان والسنة فيها 
ركبتيه انظر النهاية، ابن األثير ُجث ًا( جمع جام وهو الذي يجل  على ) (4)
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صدلى هللا عليده  يقولون: يا فالن اشفع، حتى تنتهدي الشدفاعة إلدى النبدي
 (1)وسلم فذلك يوم يبعثه هللا المقام المحمود(

ومنهددا مددا أخرجدده الحددافظ ابددن خريمددة بسددنده عددن أبددي هريددرة رهللاددي هللا 
عنه عن النبي صدلى هللا عليده وسدلم فدي قولده:   عسدى أن يبعثدك ربدك 

  (2)مقامًا محمودًا   قال: هو المقام الذي أشفع فيه ألمتي(
 ى العر  فاسد من جهة العقل أيسًا.والقول باإلقعاد عل  

 يقول ابن حيان األندلسي:)... نك الكتاب ينادي بفساده من وجوه:
األول: أن البعدددث هللادددد اإلجدددالس، وبعدددث هللا الميدددت: أقامددده مدددن قبدددره. 
فتفسددير البعددث بدداإلجالس مددن تفسددير السددد بالسددد.   الثدداني: لددو كددان 

 محدددثًا. الثالددث: أنددده جالسددًا تعددالى علددى العددر  لكددان محدددودًا متناهيدداً 
قال:)مقامددددددًا( ولددددددم يقددددددل: مقعدددددددا. والمقددددددام موهللاددددددع القيددددددام ال موهللاددددددع 

 (3).القعود(
وبهذا يثبت أنه ال وجه لتفسدير المقدام المحمدود بالشدفاعة لهشاشدة سدنده 

 -وهللا أعلم-وسقامة متنه. 
 المسألة الثانية: شفاعته صلى هللا عليه وسلم ألهل الكبائر من أمته 

 بنا أن أصدل الشدفاعة لنبيندا محمدد صدلى هللا عليده وسدلم ثابدت م ر       

                                                                                                               

 .8/510وفتح الباري، ابن حجر   1/239
، والنسائي في الكبر  كما في تحفة 11/4718في كتاب التفسير   (1)

 .5/2190األشراف 
 .305التوحيد و ثبات صفات الرب  (2)
 هد1328بتصرف يسير. مطبعة السعادة، مصر  6/73البحر المحي     (3)
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علدددددى سدددددبيل القطددددددع، وأن تحدددددت هدددددذا األصددددددل أخبدددددار آحددددداد اختلددددددف 
 المسلمون في االحتجاج بها أو ردها. 

ومددددن هددددذه األخبددددار اآلحاديددددة مددددا ورد فددددي تحسدددديض الشددددفاعة ألهددددل 
الكبددددائر مددددن أمددددة سدددديدنا محمددددد صددددلى هللا عليدددده وسددددلم وهددددو: حددددديث 

 عتي ألهل الكبائر من أمتي( )شفا
أخدددرج الترمددددذي عدددن أندددد  بددددن مالدددك أن النبددددي صدددلى هللا عليدددده وسددددلم 

  (1)قال:)شفاعتي ألهل الكبائرمن أمتي(
وابدددن  (2)ولدده شدددواهد مددن حدددديث جددابر بدددن عبددد هللا رهللادددي هللا عنهمددا  

                                                        

.  270، وابن خزيمة في التوحيد  110/2435القيامة  في كتاب صفة  (1)
. جميعًا من طريق عبد 14/387وابن حبان  1/69والحاكم في المستدر  

الرةاق عن معمر عن ثابت به.وقال الترمذي، هذا حديث حسن صحيح غريب 
وقال شعيب األرناؤو : إسناد صحيح على شر  مسلم   4/540من هذا الوجه  
، وأبو داود في كتاب السنة 3/213وأخرجه أحمد  14/387انظر اإلحسان 

. 1/69والحاكم في المستدر   271وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد  23/4739
جميعًا من طريق سليمان بن حرب عن بسطام بن حريث أشعث الحداني به.  
وانظر تخريجه في تخريغ أحاديث شرح العقائد النسفية، جالل الدين عبد 

( تحقيق وتعليق صبحي السامرائي، نشر 35هد( ) 911)ت الرحمن السيوطي 
 دار الرشد الرياء.                  

، وابن خزيمة في 11/2436أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة   (2)
.جميعًا من 1/69، والحاكم في المستدر  14/386وابن حبان   271التوحيد 

علي بن أبي طالب، وقال طريق جعفر بن محمد عن أبيه علي بن الحسين بن 
، 4/540الترمذي هذا حديث حسن غريب، يستغرب من حديث جعفر بن محمد 

وانظر تخريغ الحديث في  1/414وانظر ترجمته في ميزان االعتدال، الذهبي 
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 رهللاي هللا عنهم  (3)وكعب بن عجرة (2)وابن عباس  (1)عمر 
إثبدددات شدددفاعة رسدددول هللا صدددلى هللا عليددده واختلدددف المسدددلمون فدددي     

 وسلم ألهل الكبائر من أمته.
فنقددل البدداقالني إجمدداع أهددل السددنة علددى صددحتها ألهددل الكبددائر، فقددال: 
)إعلم أن أهل السنة والجماعده أجمعدوا علدى صدحة الشدفاعة منده صدلى 

وقددددددال العسددددددد  (4)هللا عليدددددده وسددددددلم ألهددددددل الكبددددددائر مددددددن هددددددذه األمدددددده 
مه على أصل الشفاعة، وهي عندنا ألهدل الكبدائر اإليجي:)وأجمعت األ

  (5)من األمه لقوله عليه السالم )شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي(
وقددال الجددالل الدددواني: )شددفاعة رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم ألهددل 
الكبددائر مددن أمتدده لقولدده عليدده السددالم: )ادخددرت شددفاعتي ألهددل الكبددائر 

                                                                                                               

 35تخريغ أحاديث العقائد، السيوطي 

:)رجالُه رجال 7/5. وقال في مجمع الزوائد 10/186أخرجه أبو يعلي    (1)
ح غير حرب سريغ وهو ثقة(، وحرب له ترجمة في الصحي
.وانظر تخريجه في 2/398،وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة1/469الميزان

 . 35تخريغ أحاديث العقائد،السيوطي 

(  من طريق عن موسى بن 11454أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )   (2)
. وموسى بن عبد الرحمن الصنعاني عن ابن جريغ عن عطاء عن ابن عباس

عبد الرحمن الصنعاني قال الذهبي في ترجمته: )معروف لي  بثقه، فإلن ابن 
حبان قال فيه:دجال، وهللاع عن ابن جريغ عن عطاء عن ابن عباس كتابًا في 

 . 4/213التفسير( وساق هذا الحديث في ترجمته،  ميزان االعتدال 

 أخرجه البيهقي في البعث والنشور. (3)

 .394ونقل االجماع أيسًا الجويني في اإلرشاد   ،168اإلنصاف   (4)
 .380المواقف   (5)
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بدددذلك يبطدددل مدددذهب المعتزلدددة فدددي وهدددو حدددديث صدددحيح و  (1)مدددن أمتدددي(
 (2)إنكارهم الشفاعة ألهل الكبائر(

 (4)وفددرق الخددوارج  (3)وأنكددر الشددفاعة مددن الفددرق اإلسددالمية المعتزلددة   
وقدال السدالمي مدن الخدوارج اإلباهللادية: )أثبدت األشداعرة  (5)إال النجدات 

الشدددددفاعة ألهدددددل الكبدددددائر تعدددددوياًل علدددددى حدددددديث رووه   شدددددفاعتي ألهدددددل 
 ن أمتي  الكبائر م

وُيجاب من وجوه:أحدهما: أنه خبر واحدد يعدارء القطعي.ثانيهمدا: أنده 
 لو لم يعارء قط يًا ما أوجب العلم.

ثالثهددددا: أندددده عارهللاددددته روايددددة مثلهددددا، ونصددددها:  ال تنددددال شددددفاعتي أهددددل 
  (1)فهذه بتلك(. (6)الكبائر من أمتي 

                                                        

 سبق تخريجه. (1)

، وانظر: التبصير في الدين، أبو المظفر 2/270شرح العقائد العسديه   (2)
، تحقيق كمال الحوت، طبعة عالم 174هد(  471طاهر بن محمد اإلسفرائيني )

 . 8/221اني . وشرح المواقف، الجرح19833 -بيروت  -الكتب 

وانظر   651انظر شرح األصول الخمسة، القاهللاي عبد الجبار    (3)
وأصول الدين،  169واإلنصاف، الباقالني   2/148المقاالت، األشعري 

 .4/63، والفصل، ابن حزم 244البغدادي 
، والفصل، ابن حزم 1/157انظر مقاالت اإلسالميين، األشعري     (4)

4/190. 
.والنجدات هم فرقه من الخوارج نسبوا 1/157، األشعري انظر المقاالت  (5)

إلى نجدة بن عامر الحنفي، وكان من رؤسائهم انظر مقاالت اإلسالميين 
 .4/180والفصل، ابن حزم  1/163

 .في شيء من كتب السنة المطهرة المعروفة لم أعثر على تخريجه  (6)



 483 

هدو  والقطعي الذي يعارء الحديث عندد السدالمي وغيدره مدن المنكدرين،
 (2)قوله تعالى: )وال يشفعون إال لمن ارتسى(

قددالوا: فيدده قصددر الشددفاعة علددى المرهللاددي مددن الندداس، وهددو التقددي الددذي 
  (3)يجانب المحرمات ويؤدي الواجبات 

  (4)وقوله تعالى: )ما للظالمين من حميم وال شفيع يطاع(
هدا وقوله تعالى: )واتقدوا يومدًا ال تجدري نفد  عدن نفد  شدياًا وال يقبدل من

 (5)شفاعة(
 وقال أهل السنة في الجواب عن شبه المنكرين 

أواًل: إن قددول النبددي صددلى هللا عليدده وسددلم )شددفاعتي ألهددل الكبددائر مددن 
 أمتي( و ن كان منقواًل بنقل اآلحاد فهو مفيد للعلم من وجهين 
 األول: أنه خبر تتوافر الدواعي على إبطاله لو كان باطاًل.

ق سدددددلف األمدددده علدددددى تسددددليم هدددددذه الروايدددددة قددددال البددددداقالني: )وقددددد أطبددددد
وصددددحتها مددددع  هورهددددا وانتشددددارها، والعلددددم بأنهددددا مرويددددة فددددي الصددددحابة 
والتددابعين، ولددو كانددت ممددا لددم تقددم الحجددة بهددا لطعددن طدداعن فيهددا بدددفع 
العقدددل والسدددمع لهدددا، علدددى مدددا يقولددده المعتزلدددة، ولكاندددت الصدددحابة أعلدددم 

                                                                                                               

ل الخمسة،عبد ،وانظر نحوه في شرح األصو 133-2/132مشارق األنوار  (1)
 . 651الجبار 

 .38سورة األنبياء   (2)
ومشارق  651-649انظر نحوه في شرح األصول الخمسه، عبد الجبار   (3)

 .2/132األنوار، السالمي 
 .18سورة غافر   (4)
 .48سورة البقرة   (5)
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أو بعسددهم  -فعلددوا ذلددك  بددذلك وأشددد تسددرعًا إلددى إنكارهددا، ولددو كددانوا قددد
لظهدددر ذلدددك وانتشدددر ولتدددوفرت الددددواعي علدددى إذاعتددده و بدائددده، حتدددى  -

ينقل،... ألن هذه العادة ثابتة في األخبار، وفي العلدم بفسداد ذلدك دليدل 
  (1)على ثبوت خبر الشفاعة(

الثداني: أنده خبدر تشددهد لده أخبدار كثيدرة جدددًا تددل بعممومهدا علدى ثبددوت 
التوحيددد، وعلددى خددروج الموحدددين مددن النددار، الشددفاعة لمددن مددات علددى 

ووجددوب الجنددة لمددن شددهد أن ال إلدده إال هللا، ويدددخل فددي ذلددك كلدده أهددل 
 الكبائر من أمة محمد صلى هللا عليه وسلم. 

  (2)وسرد هذه األخبار ال يتسع له المقام، ولذلك نكتفي بالمثال 
ل هللا أخدرج اإلمددام مسددلم بسددنده عددن أبددي هريددرة رهللاددي هللا عندده أن رسددو 

صدلى هللا عليده وسدلم قدال: )لكدل نبدي دعدوة مسدتجابة، فتعجدل كدل نبدي 
 -دعوتدده، و نددي اختبددأت دعددوتي شددفاعة ألمتددي يددوم القيامددة فهددي نائلددة 

 (3)من مات من أمتي ال يشر  باهلل شياًا( -إن شاء هللا
وأخدددرج اإلمدددام مسدددلم بسدددنده عدددن جدددابر بدددن عبدددد هللا رهللادددي هللا عنهمدددا 

م عدددن رسدددول هللا  صدددلى هللا عليددده وسدددلم )إن هللا يخدددرج قومدددًا مدددن يحددددِّ
  (4)النار بالشفاعة(

وأخدددرج اإلمدددام مسدددلم بسدددنده عدددن أبدددي ذر رهللادددي هللا عنددده يحددددم عدددن 
                                                        

 .368-367التمهيد    (1)
لنهاية في الفتن انظر لإلستزادة من هذه األخبار ما جمعه ابن كثير في ا   (2)

 241-2/202والمالحم 

 .68/338أخرجه في كتاب اإليمان   (3)
 . 84/317أخرجه في كتاب اإليمان   (4)
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 النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
)أتدداني جبريددل عليدده السددالم فبشددرني أندده مددن مددات مددن أمتددك ال يشددر  

ق   قدال: و ن ةندى، و ن باهلل شياًا دخل الجندة، قلدت و ن ةندى، و ن سدر 
 (1)سرق(

 ثانيًا: ال نسلم بأن الشفاعة ألهل الكبائر تعارء قط يًا. 
كمدددا ذكدددر  -أمدددا قولددده تعدددالى: )وال يشدددفعون إال لمدددن ارتسدددى( فمعنددداه 

الباقالني: )وال يشفعون إال لمن رهللاي هللا سبحانه أن يشدفعوا لده، وأ ِذن 
هللادددي عملددده، ألن مدددن فيددده، ولدددم يدددرد بدددذلك أنهدددم ال يشدددفعون إال لمدددن ر 
  (2)رهللاي هللا سائر عمله ال يحتاج إلى الشفاعة(

وقدددال التفتددداةاني: )ال نسدددلم أن  مدددن ارتسدددى   ال يتنددداول الفاسدددق، فإلنددده 
مرهللاي من جهة اإليمان والعمل الصدالح، و ن كدان مبغوهللادًا مدن جهدة 

  (3)المعصية( 
  (4)وأما قوله تعالى: )ما للظالمين من حميم وال شفيع يطاع(

عنددداه: ال شدددفاعة للظدددالمين بدددالكفر والشدددر  قدددال تعدددالى: )إن الشدددر  فم
  (5)لظلم عظيم(

                                                        

وذكره الزبيدي في األحاديث المتواترة  40/153أخرجه في كتاب اإليمان    (1)
ونظم المتناثر، الكتاني 235-234عن أربعه وثالثين صحابيًا  انظر لق  اآلل .

49 ،125.  
 .174-173، وانظر اإلنصاف، الباقالني   371التمهيد   (2)
 .5/160شرح المقاصد   (3)
 .18سورة غافر   (4)
 .13سورة لقمان  (5)
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وأمددا قولدده تعدددالى: )وال يقبددل منهددا شدددفاعة( فيجددب تخصيصدده بالكفدددار، 
جمعدددًا بدددين األدلدددة إذ ال يجدددوة إسدددقا  بعدددض األدلدددة المتعارهللادددة مهمدددا 
أمكدددن الجمدددع بينهدددا، وههندددا يمكدددن الجمدددع بدددأن تخصدددك األدلدددة الدالدددة 

  (1)نفي الشفاعة بالكفار، فال تعارء حيناذ.على 
ثالثًا: حديث )ال تندال شدفاعتي أهدل الكبدائر مدن أمتدي( حدديث ال أصدل 

  (2)له 

                                                        

انظر حاشية الخلخالي على شرح الدواني على العقائد العسديه    (1)
 372-368. وانظر لإلستزادة في رد شبه المخالفين: التمهيد 2/270-271

. وشرح العقائد  العسديه، 99-90. والتمهيد، النسفي 174-173واإلنصاف، 
 . 218-2/217ولوامع األنوار، السفاريني  271-2/269الجالل، الدواني 

لم أعثر على أصل لهذا الحديث في ما لدي من مصادر، ولم أعثر عليه  (2) 
في كتب الموهللاوعات غير أن اإلمام الباقالني قال: )هذه الرواية التي ذكروها 

 .  368غير معروفة وال ثابتة عند أهل النقل(. انظر: التمهيد 
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 في وض  الميزان يوم القيامة: الراب  المطلب

أخرج اإلمام الترمذي بسنده عن عبد هللا بن عمدرو بدن العداو أنده     
)إن هللا سدديخلك رجدداًل مددن قددال: قددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم 

أمتددي علدددى رؤوس الخالئدددق يددوم القيامدددة، ف يْنُشدددر عليدده تسدددعًة وتسدددعين 
سددجاًل، كددل سددجل مثدددل مددد البصددر، ثددم يقدددول: أتنكددر مددن هددذا شدددياًا   
ل دددك  عددددذر    دددك  كتبتدددي الحددددافظون   فيقدددول: ال يدددا رب، فيقددددول: أ ف  أ   ل م 

فإلنده ال ُ ْلدم عليدك  فيقول: ال يا رب، فيقول: بلدى إن لدك عنددنا حسدنة،
اليدددوم، فتخدددرج بطاقددده فيهدددا: أشدددهد أن الإلددده إال هللا، وأشدددهد أن محمددددًا 
عبده ورسوله، فيقول: أحسر وةندك، فيقدول: يدارب مدا هدذه البطاقدة مدع 
هدذه السدجالت   فقدال: إنددك ال تظلدم، قدال: فتوهللاددع السدجالت فدي كفددة 

ثقدل مدع اسدم والبطاقة في كفة، فطاشت السجالت وثقلت البطاقة، فدال ي
  (1)هللا شيء(
 وأخرج اإلمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رهللاي هللا عنه قال:    

قال النبي صلى هللا عليه وسلم: )كلمتان حبيبتان إلى الدرحمن خفيفتدان 
                                                        

من طريق عن عبد هللا بن المبار  عن الليث  17/2639كتاب اإليمان   (1)
بن سعد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري عن ابن مسعود 
رهللاي هللا عنه. وأخرجه الحاكم من طريق عبد هللا بن المبار  وصححه ووافقه 

. وأخرجه ابن ماجة في الزهد من طريق ابن أبي 1/529الذهبي، المستدر  
وأخرجه الحافظ ابن حبان في صحيحه   35/4300مريم عن الليث بن سعد به 

وصححه   1/392(، وانظر االحسان، الفارسي 225في كتاب اإليمان )
. 473األلباني في تعليقه على شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاويه 

 . 30نظر تخريجه في تخريغ أحاديث العقائد، السيوطي  وا
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إلددددددى اللسددددددان ثقيلتددددددان فددددددي الميددددددزان سددددددبحان هللا وبحمددددددده سددددددبحان هللا 
  (1)العظيم(.
درداء عددن النبددي صددلى هللا عليدده وأخددرج الترمددذي بسددنده عددن أبددي الدد   

وسلم قال: )ما من شيء أثقدل فدي ميدزان المدؤمن يدوم القيامدة مدن خلدق 
 حسن، و ن هللا يبغض الفاحو البذيء( 

  (2)وقال: وهذا حديث حسن صحيح 
وأخرج اإلمام مسلم رحمده هللا بسدنده عدن أبدي مالدك األشدعري رهللادي    

 هللا عنه قال: 
يدده وسددلم: )الطهددور شددطر اإليمددان والحمددد قددال رسددول هللا صددلى هللا عل

  (3)ل تم  الميزان...(
                                                        

وفي 19/6682، وفي اإليمان والنذور 65/6406في كتاب الدعوات   (1)
وكتاب 10/2694، ومسلم  في كتاب الذكر والدعاء 58/7563كتاب التوحيد 
 .139، والبيهقي في االعتقاد 6096، وأبو يعلى 1/223الطهارة 

 .8/4799وأبو داود في االدب  62/2002كتاب البر والصلة   (2)
. من طريق أبان بن يزيد العطار عن يحيى 1/223في كتاب الطهارة    (3)

بن حماد عن ةيد بن أبي سالم ممطور الحبشي عن أبيه  أبي مالك رهللاي هللا 
عنه قال النووي: )هذا اإلسناد مما تكلم فيه الدار قطني وغيره فقالوا: سق  فيه 

وأبي مالك، والساق  عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك  رجل بين أبي سالم
األشعري. وهكذا أخرجه النسائي وابن ماجة وغيرهما، ويمكن أن يجاب لمسلم 
عن هذا بأن الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سالم لهذا الحديث من 
أبي مالك، فيكون أبو سالم سمعه من أبي مالك وسمعه أيسًا من عبد الرحمن 

غنم فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن، وكي  كان فالمتن صحيح ال بن 
.  ووصله النسائي 1/500وهللا أعلم(. وانظر: شرحه على مسلم  -مطعن فيه 
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وأخدرج الحدداكم بسددنده عددن سددلمان الفارسددي رهللاددي هللا عندده عددن النبددي   
صددلى هللا عليدده وسددلم قال:)يوهللاددع الميدددزان يددوم القيامددة، فلددو وةن فيددده 
السدددماوات واألرء لوسدددعت، فتقدددول المالئكدددة: يدددارب لمدددن يدددزن هدددذا   

ى: لمددن شدداتم مددن خلقددي، فتقددول المالئكددة: سددبحانك مددا فيقددول هللا تعددال
  (1)عبدنا  حق عبادتك(

وأخددرج الترمددذي بسددنده عددن أندد  بددن مالددك رهللاددي هللا عندده أندده قددال،   
سدألت النبدي صددلى هللا عليده وسدلم أن يشددفع لدي يدوم القيامددة، فقدال: أنددا 
فاعددددل، قددددال: قلددددت يارسددددول هللا فددددأين أطلبددددك   قددددال: اطلبنددددي أول مددددا 

ي علددى الصددرا ، قددال: قلددت: فددإلن لددم ألقددك علددى الصددرا    قددال: تطلبندد
فداطلبني عنددد الميددزان، قلددت: فددإلن لددم ألقددك عنددد الميددزان  قددال: فدداطلبني 

 عند الحوء، فإلني ال أخطأ هذه الثالم المواطن(
  (2)قال: هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه 

 الميزان: هيأة         
 م آيات كثيرة تتحدم عن الوةن يوم القيامة:في القرآن الكري  

قددال تعددالى: )ونسددع المددواةين القسدد  ليددوم القيامددة فددال تظلددم نفدد ي شددياًا 
.وقددال (3)و ن كددان مثقددال حبددة  مددن خددردل أتينددا بهددا وكفددى بنددا حاسددبين(

تعددالى: )فمددن ثقلددت مواةيندده فأولاددك هددم المفلحددون ومددن خفددت مواةينددده 
                                                                                                               

. ووصله ابن ماجة في 5-3/4في الزكاة، انظر شرح سنن النسائي، السيوطي 
 .46/211وأخرجه ابن مندة في اإليمان  5/280كتاب الطهاره 

 . وقال الذهبي: على شر  مسلم. 4/586لمستدر  ا   (1)

 .3/178، وأخرجه اإلمام أحمد 9/2433صفة القيامة  (2)
 .47سورة األنبياء   (3)
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.وقددددال تعدددددالى: (1)جهددددنم خالددددددون( فأولاددددك الددددذين خسدددددروا أنفسددددهم فدددددي
)والدددوةن يومادددذ  الحدددق فمدددن ثقلدددت مواةينددده فأولادددك هدددم المفلحدددون ومن 
  (2)خفت مواةينه فأولاك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا آياتنا يظلمون(

ويجددوة أن يكددون المددراد مددن الميددزان والمددواةين فددي هددذه اآليددات الميددزان  
آن الكدددريم جدددر  فيددده التجدددويز الحسدددي،ويجوة أن يكدددون مجددداةًا ألن القدددر 

 بالميزان عن العدل، لكونه آلة لإلنصاف، قال العز ابن عبد السالم: 
وهددددذا مددددن مجدددداة تشددددبيه  (3))هللا الددددذي أنددددزل الكتدددداب بددددالحق والميددددزان(

 (4)المعاني باألجرام(
وألنددده يجدددوة أن يكدددون المدددراد هدددذا وذا  اختلدددف المسدددلمون فدددي إثبدددات 

 الميزان.
األشددعري رحمدده هللا اخددتالف المسددلمين فددي الميددزان وقددد حكددى اإلمددام  

 فقال: 
)اختلفوا في الميزان: فقال أهل الحق: له لسان وكفتان تُدوةن فدي إحدد  
كفتيه الحسنات وفي األخر  السياات فمن رجحدت حسدناته دخدل الجندة 
ومدددن رجحدددت سددديااته دخدددل الندددار.... وقدددال أهدددل البددددع بإلبطدددال حقيقدددة 

ن، ولددي  بمعنددى كفددات وألسددن، ولكنهددا الُمجدداةاة الميددزان، وقددالوا: مددواةي
                                                        

 .103-102سورة المؤمنون   (1)
 .98سورة األعراف   (2)
 .17سورة الشور     (3)
عزيز اإلشارة إلى اإليجاة ببعض أنواع المجاة، أبو محمد عز الدين عبد ال  (4)

  -بيروت  -( طبعة دار المعرفة 117هد( )660ابن عبد السالم الشافعي)
 هد  1313
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فددأنكر الميددزان  (1)يجداةيهم هللا بأعمددالهم وةنددًا بددوةن، وأنكددروا الميددزان...(
 (5)واإلباهللاية  (4)والزيدية (3)والشيعة  (2)الحسي المعتزلة 

 وتأولوا اآليات الكريمة بالعدل. وذكروا وجهين لوجوب التأويل:
يل، إذ هددددددي أعددددددراء، واألعددددددراء ال األول: أن وةن األعمدددددال مسددددددتح

وقال السدالمي:)وذهب آخدرون إلدى أن المدوةون أجسدام حسدنة  (6).توةن 
وقبيحدددة، وذلدددك أن األعمدددال الحسدددنة تنقلدددب أجسدددامًا حسدددنة، واألعمدددال 
القبيحة تنقلب أجسامًا قبيحة قدال: وُرد  بأن هذا من بداب قلدب الحقدائق، 

 (7)راء أجسامًا(وهو ممتنع عقاًل، فمدن المحدال قلب األع
الثددداني: أن قدددددر هدددذه األعمددددال معلدددوم عنددددد هللا عدددز وجددددل، فددددالوةن ال 

 (8)طائل تحته وال فائدة فيوجب الع ب ث  
  (9)وذهب جمهور أهل السنة إلى إثبات الميزان   

                                                        

 .          2/146مقاالت اإلسالميين، األشعري    (1)

 .743شرح األصول الخمسة، القاهللاي عبدالجبار    (2)
 .  222انظر اإلقتصاد فيما يتعلق باإلعتقاد، الطوسي،   (3)

 .204األكياس،القاسم بن محمد الزيديانظر األساس لعقائد    (4)
 .         127 - 125انظر مشارق أنوار العقول     (5)

 .  204انظر األساس لعقائد األكياس، القاسم بن محمد الزيدي    (6)

 .            126انظر مشارق أنوار العقول   (7)

. 204واألساس، الزيدي   744انظر شرح األصول الخمسة، عبدالجبار   (8)
 - 5/120. وشرح المقاصد، التفتاةاني 376 - 373وانظر التذكرة، القرطبي  

123. 
 .2/146مقاالت اإلسالميين    (9)
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 وابددن أبددي العددز الحتفددي (3) والقرطبددي (2)والبدداقالني  (1)وقددال األشددعري 
  (5) وغيرهم (4)
سددددان وكفتددددان، تددددوةن فددددي إحددددد  كفتيدددده الحسددددنات وفددددي الميددددزان لدددده ل 

األخر  السياات. وقالوا الموةون هو الصحف التدي فيهدا األعمدال، فدال 
يمتنددددع أن تدددددون الحسددددنات،وكل حسددددنة تشددددغل صددددحيفة أو جددددزءًا مددددن 

 (6)صحيفة وكذلك السياات. فيحصل الترجيح بكثرة أحدهما 
. وفيده: )فتوهللادع ويدل على هذا حديث البطاقة والسجالت، الدذي سدبق

السدددددجالت فدددددي كفدددددة والبطاقدددددة فدددددي كفدددددة، فطاشدددددت السدددددجالت وثقلدددددت 
 (7)البطاقة(
 ووجه إثبات صفة الميزان وروده بهذا الخبر وجواةه العقلي   

وقد وردت النصوو القرآنية بذكر الميزان والوةن.وهي تحتمدل الحقيقدة 

                                                        

 .   51االنصاف    (1)

 .378التذكرة    (2)
 .474 - 472شرح العقيدة الطحاوية     (3)
ونهاية 280.واإلرشاد،الجويني246نظر أصول الدين، البغداديا  (4)

وشرح جوهرة  2/230.والنهاية في الفتن،ابن كثير  470شهرستانياالقدام،ال
 .178، ولوامع األنوار السفاريني  234التوحيد، اللقاني  

 . 238والمسامرة،  175-174انظر: التبصير في الدين، اإلسفرائيني    (5)

انظر المراجع السابقة والمنهاج في شعب اإليمان، أبو عبد هللا الحسين   (6)
وشرح  1979-طبعة دار الفكر 1/393هد( تحقيق حلمي فودة 403) الحليمي

 . 8/221المواقف، الجرجاني 

 سبق تخريجه  (7)
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د فدددي وتحتمددل المجددداة، فيعمددل بالحقيقدددة إلمكانهددا، ويكدددون الخبددر الدددوار 
 (1)البطاقة والسجالت مؤكدًا وشاهدًا لحملها على الحقيقة.

وفيمددا سددبق جددواب علددى الوجدده األول الددذي أوجددب بدده المعتزلددة ومددن   
 وافقهم حمل النصوو الواردة على المجاة

والجدددددواب عدددددن الوجددددده الثاني:أندددددا ال نسدددددلم كدددددون أفعدددددال هللا معللدددددة    
 ةن وال نسلم عدم الفائدة في الو  (2) باألغراء

فمدددن فوائدددده وحكمددده أن يشددداهد العبدددد مقددددار أعمالددده ويعلدددم أنددده مجدددزي 
ة عنددده بددداللطف.          قدددال الغزالدددي: )مدددن  عنهدددا بالعددددل. أو متجددداو 
يعزم على معاقبة وكيله بجنايته في أمواله، أو يعزم علدى اإلبدراء، ف ِمدن 

فده مقددار جنايتده بأوهللادح الطدرق لديعلم أنده فد ي عقوبتده أين ي ْبُعدُد أن ُيع رِّ
 (3)عادل، وفي التجاوة عنه متفسل(

و ذا بطلت اإلستحالة رجع األمر إلى جواةحمل النصوو الدواردة علدى 
الحقيقددددة والمجدددداة ويكددددون التددددرجيح بإلبقدددداء  الخبددددر الددددوارد فددددي البطاقددددة 

 والسجالت على حقيقته 

                                                        

. وغاية المرام، اآلمدي  22/177انظر اإلنصاف، الباقالني، تفسير الراةي   (1)
 .5/120، وشرح المقاصد، التفتاةاني 383والمواقف، اإليجي  305

 

نفي الغرء عن أفعال هللا عز وجل في  انظر: بس  األدلة على   (2)
 . 331المواقف 

والمواقف، اإليجي  305. وانظر غاية المرام، اآلمدي 137اإلقتصاد    (3)
وشرح الدواني على العقائد العسدية   111. وشرح النفسية، التفتاةاني  384

2/265. 
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 (2)والشددداطبي (1)وذهددب فريددق مددن العلمدداء مدددنهم ابددن حددزم الظدداهري    
إلدى اإليمددان بدالميزان وتفدويض كيفيتده إلددى هللا  (4)والبداجوري  (3)والددواني

عدددز وجدددل يقدددول الددددواني: )الميدددزان حدددق، وهدددو عبدددارة عمدددا يعدددرف بددده 
مقادير األعمال، ولي  علينا البحث عن كيفيته. بدل ندؤمن بده ونفدوء 

 (5)كيفيته إلى هللا تعالى(
ألخيددر أن مددذهب الجمهددور والمددذهب ا -وهللا أعلددم-والددذي يبدددو لددي    

 سليم ال يتوجه إليهما اعتراء.
أما مذهب الجمهور فقد استدلوا بخبر البطاقة واألخبار األخدر  إلثبدات 

 الميزان. هيأة
وأمدددا مدددن قدددال بتفدددويض كيفيدددة الدددوةن وصدددفة الميدددزان فلدددم يتوصدددل إلدددى 
القطع في المسألة بوجده مدن الوجدوه فتوقدف وفدوء مدن غيدر إنكدار وال 

 تكذيب.
وافقهدددم فقددددد أعملددددوا التأويدددل فددددي اآليددددات واألخبددددار  وأمدددا المعتزلددددة ومددددن

وصددددرفوا األلفدددداظ عددددن  اهرهددددا، وتكلفددددوا فددددي ادعدددداء  هللاددددرورة التأويددددل 
 الستحالة وةن األعراء، وعدم الفائدة من الوةن عندهم.

في النصدوو القرآنيدة مدن  -ولم ا لم يحصل القطع بإلثبات هيدأة الدميزان
                                                        

 .4/65الفصل    (1)
 .493االعتصام     (2)
 .26 - 2/264سدية انظر شرح العقائد الع  (3)
. وانظر كبر  اليقينيات الكونية، البوطي  401شرح جوهرة التوحيد     (4)
286. 
 .2/264شرح العقائد العسدية   (5)



 495 

، لددم ُيك فِّددر األشددعري مددن -وتجهددة الداللددة وفددي األخبددار مددن جهددة الثبدد
وهللا -الميزان، و نما نسبه إلى البدعة كمدا سدبق. وهدو الحدق  هيأةأنكر 
ألنه ال حاجة إلدى التأويدل. وألن أفدراد هدذه اآليدات واألخبدار ِإْن  -أعلم 

قبدددل التأويدددل فدددال تقبلددده الجملدددة والمجمدددوع  وألنددده قدددد ثبدددت فدددي عصدددرنا 
حرارة والسدددغ  والسددرعة، ممدددا الحددديث أندده يمكدددن قيدداس األعدددراء كددال

يقدددرب ويسدددهل تصدددور وةن األعمدددال فدددي اآلخدددرة. مدددع أن شدددأن المسدددلم 
اإلذعددان والتسددليم والتصددديق دون الحاجددة إلددى تصددور المسددألة وكيفيددة 
حصولها. ويكفيه في ذلك حكدم العقدل بدالجواة مدع ورود الخبدر بدالوقوع  

   -وهللا أعلم  -
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 في الصراط :الخامس المطلب
ج اإلمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رهللاي هللا عنده فدي حدديث أخر   

الرؤيدددة الطويددددل أندددده قدددال:)... ويسددددرب جسددددر جهدددنم. قددددال رسددددول هللا 
صدددلى هللا عليددده وسدددلم: فدددأكون أول مدددن يجيدددز، ودعددداء الرسدددل يومادددذ: 

، أمدا رأيدتم شدو  (1)اللهم سلم، سلم، وبه كالليب، مثل شو  السدعدان. 
، يددا رسددول هللا، قددال: فإلنهددا مثددل شددو  السددعدان، السددعدان   قددالوا: بلددى

غيددر أنهددا ال يعلددم قدددر عظمهددا إال هللا، فتخطددف الندداس بأعمددالهم مددنهم 
، ونحدددوه مدددن حدددديث أبدددي (3).....((2)الموب دددق بعملددده، ومدددنهم المخدددردل 
 (4)سعيد الخدري رهللاي هللا عنه.

                                                        

السعدان: نبت ذو شو ، وهو من جيد مراعي اإلبل، تسمن عليه. انظر    (1)
 .2/367النهاية، ابن األثير 

ع، تقطعه كالليب الصرا ، انظر المخردل: المرمي المصروع، وقيل المقط    (2)
 .2/20النهاية، ابن األثير 

من طريق عن الزهري عن سعيد بن المسيب  52/6573في كتاب الرقاق   (3)
، 24/7437وعطاء بن يزيد عنه. ومن طريق الزهري أيسًا في كتاب التوحيد 

، 300، 81/299ومسلم في اإليمان  129/806، وفي كتاب األذان 7438
، 11/241( 6360وأبو يعلي في مسنده ) 1/234ابن أحمد في السنة وعبدهللا 

وأخرجه الترمذي من طريق قتيبه بن   766-3/764وابن مندة في اإليمان  
سعيد عن عبد العزيز بن محمد عن العالء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 

 وقال: حسن صحيح.  20/57هريرة، في كتاب صفة الجنة 

ن طريق على ةيد بن أسلم عن عطاء عنه في كتاب أخرجه البخاري م (4)
ومسلم في اإليمان  4/7438،وفي كتاب التوحيد51/6549الرقاق
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مددا وأخددرج اإلمددام مسددلم بسددنده عددن جددابر بددن عبددد هللا رهللاددي هللا عنه   
أن رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال فددي حددديث دخددول الحنددة بغيددر 

 (1)حساب: )... وعلى جسر جهنم كالليب وحسك(
وأخرج بسنده عن أبدي هريدرة وحذيفدة رهللادي هللا عنهمدا أنهمدا قداال فدي   

حديث الشفاعة الطويل:          قال رسول هللا صدلى هللا عليده وسدلم: 
فتقومدددان جنبتدددي الصدددرا  يميندددًا وشددددمااًل،  )... وترسدددل األمانددده والدددرحم

فيمددر أولكددم كددالبرق، قددال: قلددت: بددأبي أنددت وأمددي، أي شدديء يمددر كمددر 
البرق   قال: ألم تروا إلى البرق كي  يمر ويرجع فدي طرفدة عدين   ثدم 
دددِّ الرجددال تجددري بهددم أعمددالهم، ونبدديكم  كمددر الددريح، ثددم كمددر الطيددر وش 

سدددلِّم، حتدددى تعجدددز أعمدددال ال بددداد، قدددائم علدددى الصدددرا  يقدددول: ربِّ سدددلِّم 
حتدددى يجددديء الرجدددل فدددال يسدددتطيع السدددير إال ةحفدددًا، قدددال: وفدددي حدددافتي 
الصددددرا  كالليددددب معلقددددة مددددأمورة بأخددددذ مددددن أمددددرت بدددده فمخددددذو  ندددداج 

                                                                                                               

. 782-3/777، 818، 817، 816وابن مندة في اإليمان ح  81/302،303
وأخرجه البخاري من طريق عن سعيد بن أبي عروبه عن قتادة عن أبي 

، وابن مندة في 48/6535المتوكل الناجي،عنه في كتاب الرقاق 
وأخرجه البخاري من طريق عن هشام الدستوائي عن قتادة عن  3/793اإليمان،

 . 3/793،وابن مندة في اإليمان1/2440أبي المتوكل عنه، في كتاب المظالم 

من طريقين عن روح بن عبادة عن ابن  84/316في كتاب اإليمان    (1)
( 851( )850إليمان )جريغ عن أبي الزبير عن جابر. وابن مندة في ا

، من طريق 84/320وأخرجه مسلم أيسًا في كتاب اإليمان  3/802-804
حجاج بن الشاعر عن الفسل بن دكين عن محمد بن أيوب عن يزيد بن 

 (.3/807، 858صهيب الفقير عنه، وابن مندة في اإليمان )
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 (2)في النار((1)ومكدوس 
وأخدددرج الترمدددذي بسدددنده عدددن أنددد  بدددن مالدددك رهللادددي هللا عنددده قدددال:     

شددفع لدي يدوم القيامددة، فقدال: أنددا سدألت النبدي صددلى هللا عليده وسدلم أن ي
فاعدددل، قدددال: قلدددت يدددا رسدددول هللا فدددأين أطلبدددك   قدددال: اطلبندددي أول مدددا 
تطلبنددي علددى الصددرا  قددال: قلددت: فددإلن لددم ألقددك علددى الصددرا    قددال: 
فاطلبني عند الميزان، قلت: فإلن لم ألقك عندد   الميدزان  قدال: فداطلبني 

 (3)(عند الحوء، فإلني ال أخط  هذه الثالم المواطن
 (4)وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب النعرفه إال من هذا الوجه

وأخرج الترمذي بسنده عن عائشدة رهللادي هللا عنهدا قالت:)يارسدول هللا   
 (5)  واألرء جميعددًا قبسددته يددوم القيامددة والسددماوات مطويددات بيميندده  

 (6)فأين المؤمنون يوماذ    قال: على الصرا  ياعائشة(
                                                        

مكدوس: مدفوع، وتكدس اإلنسان إذا دِفع من ورائه فسق ، انظر   (1)
 . 4/155ايةالبن األثير النه

 11/79( 6216، وأبو يعلى في مسنده )84/329في كتاب اإليمان    (2)
 .3/832، 883وابن مندة في اإليمان 

 وقد سبق تخريجه موسعًا.          9/2433في كتاب صفة القيامة   (3)

 .4/537السنن   (4)
 .67سورة الزمر اآلية   (5)
ريقين عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أخرجه اإلمام الترمذي من ط  (6)

و  15/3121مسروق عن عائشة رهللاي هللا عنها في كتاب التفسير 
وأخرج الترمذي نحوه من حديث  33/4279وابن ماجة في الزهد  40/3241

عبد هللا بن عباس رهللاي هللا عنهما عن عائشة رهللاي هللا عنها في 
 من هذا الوجه. .وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب40/3241التفسير
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  (1)هذا حديث حسن صحيح.وقال الترمذي: 
وأخرج اإلمام مسلم بسنده عن عبد هللا بن مسدعود رهللادي هللا عنده أن   

رسول هللا صلى هللا عليه وسدلم قدال:)آخر مدن يددخل الحندة رجدل، فهدو 
يمشي مدرة ويكبدو مدرة، وتسدفعه الندار مدرة، فدإلذا مدا جاوةهدا التفدت إليهدا، 

 (2)فقال: تبار  الذي نّجاني منك...(
د: فهددذه أحاديددث عددن سددبعة مددن الصددحابة رهللاددوان هللا علدديهم وبعدد     

تتوارد جميعها على إثبات الصدرا ، وأنده جسدر ُيسدرب فدوق جهدنم، لده 
 جنبتان وكالليب، يتفاوت الناس في سرعة عبورهم حسب أعمالهم 

وقددد أثبدددت أهدددل السدددنة والجماعدددة مددا تدددواردت عليددده هدددذه األخبدددار فدددي   
  (3)شأن الصرا .
هددو استفاهللاددة األخبددار الددواردة فيدده، وموافقتهددا ألصددل فددي ووجدده إثباتدده 

كتاب هللا عز وجدل، وفدي قولده تعدالى: )و ن منكددم إالواردهدا كددان علددى 
 (4)ربك حتمًا مقسديدًا   ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيًا(

ونقددل اإلمددام الطبددري تفسددير الددورود بددالمرور علددى الصددرا  عددن قتددادة، 
وابدددددن كثيدددددر  (1).واختددددداره القرطبدددددي (5)رهللادددددي هللا عنهمدددددا وابدددددن عبددددداس 

                                                        

 . 5/347السنن   (1)

 . 3/795( 841. وابن مندة في اإليمان )ح 83/310في كتاب اإليمان    (2)

، 52واإلنصاف الباقالني  2/146انظر مقاالت السالميين، األشعري    (3)
، ولمع األدلة، 4/66والفصل، ابن حزم  348والفرق بين الفرق، البغدادي 

 .113الجويني 
 .71-70مريم سورة   (4)
 .111-16/110انظر تفسير الطبري    (5)
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  (2)وغيرهما من المفسرين 
إنكدددددار  (6)والسددددفاريني  (5)والدددددواني (4)والتفتددددداةاني  (3) ونسددددب اإليجددددي 

المددرور علددى الصددرا  إلددى جمهددور المعتزلددة. وهددو قددول مددن سددار علددى 
 (8)والشيعة. (7)أصولهم كالزيدية 

  (9)ن جمهورهم وحكاه السالمي من اإلباهللاية ع
قال القاسم الزيدي: )قد روي عنه صلى هللا عليده وسدلم أنده قدال:   يمدد 
  (10)الصرا ، فيكون أول من يمر به أنا وأمتي...   قلنا: ال ثقة براويه(

 وال وجه إلنكار الخبر ألنه مروي عن سبعة من الصحابة.   
 ويستند المنكرون إلى شبه في إنكار هذه األحاديث.   
ها: أن اآلخرة دار جدزاء ال تكليد  فيهدا، والعبدور علدى الصدرا  فيده أقوا 

  (11)تكلي  ومشقة.

                                                                                                               

 .92-11/91انظر الجامع ألحكام القرآن   (1)
 .134-3/133انظر تفسير ابن كثير   (2)
 .384انظر المواقف   (3)
 .5/120انظر شرح المقاصد   (4)
 . 2/264انظر شرح العقائد العسدية   (5)

 .2/192انظر لوامع األنوار   (6)
 .205األساس لعقائد األكياس، القاسم بن محمد الزيدي  انظر   (7)
 .222انظر اإلقتصاد، الطوسي   (8)
 . 2/129انظر مشارق أنوار العقول   (9)

 .207-206األساس   (10)
. واالقتصاد، الطوسي 737انظر شرح األصول الخمسة، عبد الجبار    (11)
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وال يجددوة تددر  هددذه األخبددار و نكارهددا بمثددل هددذه الشددبهة، ألن  التكليدد  
المنفددي هددو الددذي يبقددى معدده االختيددار، ولددي  التكليدد  بجددواة الصددرا  

 منه. 
بدور الصددرا ، وقدد ثبددت فدي القددرآن الكدريم مددا هدو مددن جدن  التكليدد  بع
وقدددال تعدددالى:  (1)فقدددال تعدددالى: )ادخلدددوا الجندددة أندددتم وأةواجكدددم تحبدددرون(

  (2))فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها(
ر ُيكل دددف بدددنفخ الدددروح فيمدددا صدددوره، ولدددي   وثبدددت فدددي السدددنة أن المصدددوِّ

 (3)بنافخ
أمددا دعددو  المشددقة فددي العبددور: فقددد دلددت األخبددار علددى أن الندداس      

فمدددنهم مدددن يعبدددر كدددالبرق ومدددنهم مدددن يعبدددر مثدددل طدددرف  فيددده متفددداوتون،
العدددين، وهدددذا توفيدددق مدددن هللا و عاندددة، فدددال مشدددقة فيددده علدددى غيدددر أهدددل 

 (4)المشقة. وهللا أعلم
وقددددد اسددددددتظهر القاهللاددددددي عبددددد الجبدددددار مدددددن المعتزلددددة والسدددددالمي مدددددن   

                                                                                                               

 .206. واألساس، القاسم الزيدي 222
 .70آلية سورة الزخرف ا  (1)
 .29سورة النحل اآلية    (2)
أخرجه اإلمام مسلم من حديث ابن عباس رهللاي هللا عنهما، في كتاب   (3)

وانظر شرح النووي في تفريق العلماء بين تصوير ماله  26/100اللباس والزينة 
 .4/814 ل وما ال  ل له 

الغزالي  ، االقتصاد،379انظر رد شبهات المنكرين في اإلرشاد، الجويني   (4)
. وشرح 2/492واالعتصام، الشاطبي    384والمواقف، اإليجي   138

 .2/193ولوامع األنوار، السفاريني  5/120المقاصد 
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 اإلباهللاية هللاعف دوافع المنكرين إلى تأويل األخبار. 
ن كثيدر مدن مشدايخنا أن الصدرا  إنمدا هدو فقال القاهللاي: )... ُحِكدي  عد

األدلدة الدالدة علدى الطاعدات التدي مدن ت م سدك بهدا نجدا... واألدلدة الدالددة 
 على النار التي من ركبها هلك. 

وذلددك ممددا ال وجدده لدده، ألن فيدده حمدداًل لكددالم هللا تعددالى علددى مددا لددي  
 يقتسدديه  دداهره، وقددد ذكرنددا القددول فددي أن كددالم هللا تعددالى مهمددا أمكددن
حملدددده علددددى حقيقتدددده فددددذلك هددددو الواجددددب، دون أن يصددددرف عندددده إلددددى 

 (1)المجاةي(
وقال السالمي: )والذي يظهر لي إبقاء األحاديث على أصدلها مدن غيدر 
تعددرء لردهددا علددى راويهدددا، وتفددويض أمددره إلدددى هللا، فمددن صددّدقها مدددن 
غير قطع بكفر من خالفه فيها فقد أحسن الظن بالراوي، وال بدأس عليده 

  (2)(إن شاء هللا
وبعددد أن فرغنددا مددن إثبددات الصددرا  وعبددور الخلددق عليدده يحسددن التنبيدده 

 إلى ما دخل في وصف الصرا  من األخبار الواهية.
يكثدر فدي كتددب العقائدد وصدف الصددرا  بأنده أحدد مددن السدي  وأدق مددن 
الشعرة. قدال التفتداةاني:  )الصدرا  جسدر ممددود علدى مدتن جهدنم، ي درُده 

 (3)من الشعرة وأحد من السي ( األولون واآلخرون، أدق

                                                        

 .738شرح األصول الخمسة    (1)
 .2/130مشارق أنوار العقول  (2)
وقواعد 379وانظر نحوه في اإلرشاد،الجويني5/120شرح المقاصد    (3)

 .235وشرح جوهرة التوحيد، اللقاني 1/115إلحياءالعقائد،الغزالي مع ا
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ووصددف الصددرا  بهددذا الوصددف أخرجدده البهيقددي مددن طريددق أبددي خالددد 
 (1)الداالني عن عبدهللا بن مسعود رهللاي هللا عنه

وأبو خالدد هدو يزيدد بدن عبدد الدرحمن. ترجمده الدذهبي فدي الميدزان فقدال: 
 (2)).. قال ابن حبان فاحو الوهم، ال يجوة االحتجاج به(

ي من طريق ةياد النمري عدن أند  بدن مالدك قدال: سدمعت وأخرج البيهق
رسدددول هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم يقدددول: )الصدددرا  كحدددد الشدددعرة وكحدددد 

وةيداد هدو ابدن عبددهللا النمري.ترجمده الدذهبي فدي الميدزان (3)السدي ...( 
 (4)فقال:)هللاع فه ابن معين  وقال أبو حاتم: ال يحتغ به(
لمدددددا ثبدددددت باألسدددددانيد وهدددددذا الوصدددددف علدددددى هللادددددعف إسدددددناده معدددددارء 
 -كما سبق ذكره -الصحيحة أن الجسر له جنبتان وعليه كالليب 

وذكددر البدداجوري وجهددًا للجمددع بددين هددذا وذا  فقددال: ).... علددى فددرء  
صحة ذلك، فهدو محمدول علدى غيدر  داهره، بدأن يدؤول بأنده كنايدة عدن 
شددة المشدقة. وحينادذ فدال يندافي مدا ورد فدي األحاديدث الدالدة علدى كدون 

 (5)كالليب فيه... وقيل إنه يسيق ويتسع بحسب عمل ابن آدم(ال
                                                        

 5/123شعب اإليمان    (1)

(2)   4/432. 
 5/124شعب اإليمان   (3)

وانظر ما جاء في وصف الصرا  بنحوه من اآلثار وتس يفها في  2/91  (4)
والتذكرة، 554 /11وفتح الباري  108 - 106 /2النهاية، ابن كثير 

، ولوامع األنوار، السفاريني  406حيد، الباجوري ، وشرح جوهرة التو 400القرطبي
2/ 193. 

بتصرف يسير. وانظر: نحوه في الحصون  407-406شرح الجوهرة   (5)
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وهددذا الوجددده و ن كدددان جددائزًا وجامعدددًا فغايتددده أن ُيْخددِرج وصدددف  الصدددرا  
بالدقددة والحدددة عددن معارهللاددة األحاديددث الثابتددة بوصددفه بددالعرء وغيددره، 
ولكددن يبقددى الكددالم علددى ثبددوت هددذا الوصددف بنفسدده بهددذا اإلسددناد. وهللا 

 أعلم

                                                                                                               

 . 129الحميدية، حسين الجسر 
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 :في رؤية هللا عز وجل لسادس:ا المطلب

 ف  الدار اآلخرةف  رؤ ة هللا عز اج   

أثبددددت أهددددل السددددنة والجماعددددة جددددواة رؤيددددة هللا عددددز وجددددل واتفقددددوا علددددى 
 .وقوعها في اآلخرة وعلى أن المؤمنين يرون هللا تعالى دون الكافرين

واسدتدل أهدل السدنة  .(1)وأنكر ذلك المعتزلدة والشديعة واإلباهللادية والزيديدة
 .لكتاب والسنة واإلجماعبا

 (2)فمن الكتاب قوله تعالى )وجوه يوماذ ناهللارة إلى ربها نا رة(.

 :ومن السنة

مددا أخرجدده البخدداري بسددنده عددن جريددر بددن عبددد هللا رهللاددي هللا عندده أندده 
قددال:خرج علينددا رسددول هللا عليدده الصددالة والسددالم ليلددة البدددر فقددال:إنكم 

 (3) تسامون في رؤيته.سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا ال

                                                        

وشرح النووي على مسلم  1/264انظر مقاالت اإلسالميين، األشعري   (1)
 75الطوسي واالقتصاد،  233وشرح األصول الخمسة، عبد الجبار  1/425

 .32الحق الدامغ، الخليلي  79-78واألساس لعقائد األكياس، القاسم 

  .23-22سورة القيامة   (2)

. وفي كتاب 7434،7435، 24/7436أخرجه البخاري في كتاب التوحيد   (3)
، وفي كتاب التفسير من سورة )ق( 26/573، 16/554مواقيت الصالة 

. 27/633لمساجد ومواهللاع الصالة وأخرجه اإلمام مسلم في كتاب ا 2/4851
والترمذي في كتاب صفة الجنة  4731-20/4729وأبو داود في كتاب السنة 

وابن خزيمة في كتاب  13/177وابن ماجة في مقدمة السنن  16/2551
 .762-3/758. وابن مندة في اإليمان 168/169التوحيد 
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وأخدرج بسدنده عددن أبدى هريدرة رهللاددي هللا عنده أن النداس قددالوا: يدا رسددول 
هللا، هدددددل ندددددر  ربندددددا يدددددوم القيامدددددة  فقدددددال رسدددددول هللا صدددددلى هللا عليددددده 
وسلم:)هل تساُرون في القمر ليلة البددر  قدالوا: ال يدا رسدول هللا، قدال: 

يدا رسدول هللا،  فهل تسدارون فدي الشدم  لدي  دونهدا سدحاب  قدالوا: ال
 (1)فإلنكم ترونه كذلك...(. :قال

 (2)وأخرج نحوه من حديث أبى سعيد الخدري.

وأخددرج اإلمددام مسددلم بسددنده عددن صددهيب بددن سددنان رهللاددي هللا عندده عددن 
النبدي صدلى هللا عليدده وسدلم أندده قدال:)إذا دخددل أهدل الجنددة الجندة، قددال: 

: ألدددم تبدددديض يقدددول هللا تبدددار  وتعددددالى: تريددددون شدددياًا أةيدددددكم  فيقولدددون 
وجوهندا  ألدم تددخلنا الجنددة، وتنجيندا مدن النددار  قدال: فيكشدف الحجدداب: 

 فما أُعطوا شياا أحب

  (3)إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل(.

                                                        

جنة ، وفي صفة ال24/7437أخرجه البخاري في كتاب التوحيد   (1) 
 169/170وابن خزيمة في التوحيد  81/182ومسلم في اإليمان   .52/6573

 .769-3/763وابن مندة في اإليمان 

. ومسلم في كتاب اإليمان 8/4581وفي كتاب التفسير، سورة النساء    (2)
. وابن أبى عاصم في السنة 1/236وعبد هللا بن أحمد في السنة  81/183
. 3/772وابن مندة في اإليمان  169يد . وابن خزيمة في التوح1/999

 .3/494والاللكائي في شرح أصول االعتقاد 

 16/2552وأخرجه الترمذي في صفة الجنة  80/181في كتاب اإليمان   (3) 
 .13/187وابن ماجة في مقدمة سننه 
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وأخدددرج البخددداري بسدددنده عدددن أبدددى موسدددى األشدددعري رهللادددي هللا عنددده أن 
آنيتهمددا ومددا -رسددول هللا صددلى هللا عليدده وسددلم قددال: )جنتددان مددن فسددة

ومددا بددين القددوم وبددين أن -آنيتهمددا ومددا فيهمددا-تددان مددن ذهددبوجن-فيهمددا
 (1)ينظروا إلى ربهم إال رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن(.

 (2)وقد أخرج الاللكائي أحاديث الرؤية عن واحد وعشرين صحابيًا.

وقال الحافظ ابن حجر: )جمع الدار قطني طرق األحاديدث الدواردة فدي 
ة، فزادت على العشرين، وتتبعهدا ابدن القديم رؤية هللا عز وجل في اآلخر 

فدي حدادي األرواح فبلغدت الثالثدين أكثرهددا جيداد. وأسدند الددارقطني عددن 
 (3)يحيى بن معين قال: عندي سبعة عشر حديثًا في الرؤية صحاحًا(.

بوصدددول أحاديدددث الرؤيدددة إلدددى  (4)وصدددرح المدددال علدددي القددداري والكلنبدددوي 
 (1)رتبة المشهور.

                                                        

وفي كتاب التوحيد  1/4878،4880في كتاب التفسير سورة الرحمن (1) 
 .3/2528والترمذي في صفة الجنة  80/180ن ، ومسلم في اإليما24/7444

وتخريغ أحاديث العقائد،  492-3/470انظر شرح أصول االعتقاد   (2)
 .26-25السيوطي 

 235-199. وانظر حادي األرواح إلى بالد األفراح 13/532فتح الباري   (3)
 القاهرة.-طبعة مكتبة المتنبي

العالمة الذي جمع إلى هد(  1205هو إسماعيل بن مصطفى الكلنبوي )   (4)
علم الدين معارف عصره من الرياهللايات والطبي يات. اشهر مؤلفاته: حاشيته 
على شرح الدواني على العسدية اعتنى بها غاية االعتناء وفيها من التحقيقات 

-491ما ال تغني عنه كتب المتقدمين. انظر ترجمته في مقاالت الكوثري 
494. 
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الغزالددددي والتفتددددداةاني وغيددددرهم مدددددن المتكلمددددين إجمددددداع ونقددددل البددددداقالني و 
الصدددحابة رهللادددوان هللا علددديهم علدددى إثبدددات رؤيدددة هللا عدددز وجدددل اسدددتنادًا 

 (2)لهذه األحاديث ولظاهر قوله تعالى )إلى ربها نا رة(.

وال يخفددى بعددد هددذا وجدده اتفدداق أهددل السددنة والجماعددة علددى إثبددات رؤيددة 
ها يددددفع عدددن مجموعهدددا كدددل هللا عدددز وجدددل ألن تكددداتف األدلدددة وتعاهللادددد

ريبددة وشددبهة. وال يخفددى مددا لخبددر اآلحدداد مددن دور فددي إثبددات رؤيددة هللا 
عددددز وجددددل. ألن قددددول هللا عددددز وجددددل )وجددددوه يوماددددذ ناهللاددددرة إلددددى ربهددددا 

يقبدددل التأويدددل وصدددرف المدددراد بدددالنظر إلدددى معندددى آخدددر غيدددر  (3)ندددا رة(
ى الرؤيددة. ولتوهللادديح هدددذا البددد مدددن ذكددر وجددده داللددة اآليدددة الكريمددة علددد

 .إثبات الرؤية وشبه المخالفين

 -:وجه االستدالل باآلية

يقددول التفتدداةاني: )النظددر الموصددول بددإللى، إمددا بمعنددى الرؤيددة أو ملددزوم 
 لها بشهادة النقل عن أئمة اللغة 

                                                                                                               

. وحاشية الكلنبوي على شرح العسدية 66لقاري انظر شرح الفقه األكبر ا  (1)
 ..74وشرح النسفية، التفتاةاني  2/177

 .23سورة القيامة  اآلية    (2)

 .23-22سورة القيامة   (3)
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و مددا مجدداة عنهددا لكوندده عبددارة عددن تقليددب  (1)والتتبددع لمددوارد اسددتعماله.
هندددا الحقيقدددة المتنددداع الحدقدددة نحدددو المرئدددي طلبدددًا لرؤيتددده. وقدددد تغددددر ه

 (2)المقابلة والجهة. فتعين الرؤية لكونها أقرب المجاةات(.

ويقدددول الددددراةي فددددي تفسددددير اآليددددة: سددددلمنا أن النظددددر عبددددارة عددددن تقليددددب 
لرؤيتده. ولكنندا نقدول لمدا تعدذر حملده علدى  الحدقدة نحدو المرئدي التماسداً 

علدى  حقيقته وجب حمله على مسببه وهو الرؤية، إطالقدًا السدم السدبب
 (3)المسبب... ألن تقليب الحدقة كالسبب للرؤية(.

أن اآلية الكريمة ليست قط ية الداللدة فدي  -وهللا أعلم-والذي يبدو لي 
 .إثبات الرؤية

وقدددد أشدددار إلدددى ذلدددك اإليجدددي فقدددال بعدددد ذكدددر وجددده االسدددتدالل باآليدددة: 
)وأنت ال يخفى عليك أن أمثال هذه الظواهر ال تفيدد إال  نوندًا هللاد يفًة 

 (4)ال تصلح للتعويل عليها في المسائل العلمية(.

                                                        

 497. والمفردات، الراغب 5/444انظر مقايي  اللغة، ابن فارس )نظر(    (1)
ه. وقد يراد به حيث قال )النظر تقليب البصر والبصيرة إلدرا  الشيء ورويت
 التأمل والفحك. وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحك(.

. والتمهيد، 14. وانظر اإلبانة، األشعري 4/193شرح المقاصد   (2) 
وغاية المرام،  369. ونهاية اإلقدام 182واالرشاد، الجويني  247الباقالني
واني على وشرح الد 68وشرح القاري على الفقه األكبر  177-176اآلمدي 
 .2/177العسدية 

 .30/228تفسير الراةي   (3) 

  .307المواقف  (4)
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و ليه أشار الحالل الدواني أيسًا فقال بعد إجمال األدلة فدي الرؤيدة مدن 
الكتددداب والسدددنة واإلجمدددداع: )والمعتمدددد فيددده إجمدددداع األمدددة قبدددل حدددددوم 

 (1)المبتدعين على وقوع الرؤية(.

ذكدره المصدنف ويقول الكلنبوي تعليقًا على قول الدواني: )يشدير إلدى مدا 
في المواقف من أن داللة الكتاب والسنة علدى  -يعني العسد اإليجي-

هذا المطلب ال تثمدر علمدًا قط يدًا بدل  نيدًا، فدال اعتمداد لدداللتهما عليده 
 (2)ألن المطلب يقيني. والمعتمد هنا إجماع األمة(.

ووجددده الظنيدددة فدددي داللدددة اآليدددة أن حقيقدددة النظدددر فدددي اللغدددة هدددي تقليدددب 
نحدددو المرئدددي التماسدددًا لرؤيتددده ويسدددتعمل فدددي الرؤيدددة مجددداةًا كمدددا الحدقدددة 

 .يستعمل في وجوه أخر  مجاةاً 

يقددول ابددن فددارس: )النظددر تأمددل الشدديء: ثددم يسددتعار ويتسددع فيدده، فيقددال 
نظددرت إلددى الشدديء إذا عاينتدده، ومددن بدداب المجدداة قددولهم: نظددر الدددهر 

 (3إلى بني فالن فأهلكهم()
العين...وتقول: نظرت إلى كذا وكدذا، ويقول ابن منظور: )النظر ح  

من نظر العين ونظر القلب. يقول القائدل: إنمدا ننظدر إلدى هللا ثدم إليدك، 
 (4)أي إنما أتوقع فسل هللا ثم فسلك(.

                                                        

  .2/177شرح العسدية مع حاشية الكلنبوي    (1)

المصدر السابق نف  الصفحة، وانظر نحوه في شرح المقاصد، التفتاةاني   (2) 
4/195. 

 5/444مقايي  اللغة )نظر(    (3)

  7/73لسان العرب )نظر(    (4)
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ولما كانت داللة اآلية غير قط ية في إثبات الرؤية فقدد تسدوب الخدالف 
ر فيها. ونقل الطبري من طرق عن مجاهدد بدن جبدر أنده لدم يدرء تفسدي

 .(1)النظر الوارد في اآلية بالرؤية 
ولما كانت داللتها غير قط يدة أيسدًا لدم يكفدر أهدل السدنة مخدالفيهم فدي 
إثبدددات الرؤيدددة. مدددع أنهدددم بيندددوا هللادددعف وجدددوه تأويدددل اآليدددة التدددي ذكرهدددا 

 المعتزلة وموافقوهم. 
ومنهددا قددول القاهللادددي عبددد الجبدددار )فددإللى فددي اآليدددة واحددد اآلالء، فكأنددده 

  (2)جوه يوماذ ناهللارة، إلى ربها منتظرة ونعمه مرتقبة(تعالى قال: و 
وال يخفدددى مدددا فدددي هدددذا التأويدددل مدددن تكلدددف  ددداهر. وهدددو مخدددالف للغدددة 
أيسددددًا، قددددال فددددي اللسددددان:)من قددددال: إن معنددددى قولدددده تعددددالى)إلى ربهددددا 
ندا رة(يعني منتظدرة فقدد أخطدأ،ألن العدرب ال تقدول نظدرت إلدى الشديء، 

  (3)فالنًا: أي انتظرته( بمعنى انتظرته، إنما تقول: نظرت
ويقددول التفتدداةاني مسددتبعدًا تأويددل المعتزلددة مددن جهددة العقل:)سددوق اآليددة 
لبشددارة المددؤمنين... واإلخبددار بانتظددارهم النعمددة والثددواب ال يالئددم ذلددك، 
بدددددل ربمدددددا ينافيددددده ألن االنتظدددددار أجددددددر بدددددالغم والحدددددزن والقلدددددق وهللاددددديق 

  (4)الصدر(
                                                        

 .293-29/192سير الطبري ( تف1)
. وانظر نحوه في األساس، القاسم 269 - 268( شرح األصول الخمسة، 2)

 .80الزيدي 
 .74-7/73( لسان العرب 3)
 100، وانظر نحوه في أصول الدين، البغدادي 4/193( شرح المقاصد 4)

 .30/228وتفسير الراةي 
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ث علدددى صدددرف النظدددر إلدددى الرؤيدددة. ويمكدددن أيسدددًا االسدددتدالل باألحاديددد
فإلذا كاندت اآليدة الكريمدة تقبدل التأويدل، ويحتمدل أن يدراد بهدا وجهدًا آخدر 
غير الرؤية، فإلن مجمدوع األحاديدث ال يقبدل التأويدل الدذي يصدرفها عدن 
الوجه الذي أثبته أهل السدنة والجماعدة. وبهدذا يظهدر أثدر أخبدار اآلحداد 

 في إثبات رؤية هللا عز وجل.
عتزلددة وموافقددوهم فقددد طعنددوا فددي ثبددوت أخبددار اآلحدداد كمددا طعنددوا أمددا الم

 في االستدالل باآلية.
يقددول القاهللاددي عبدددد الجبار:)هددذا الخبددر يتسدددمن التشددبيه، ألنددا ال ندددر  
القمدر إال مددورًا عاليدًا مندورًا. ومعلدوم أنده اليجدوة أن يدر  القددير تعدالى 

ي صددلى هللا علدى هددذا الحددد. فيجددب أن نقطددع علدى أندده كددذب علددى النبدد
عليده وسددلم. وهدذا الخبددر يددرو  عدن قددي  بدن أبددي حدداةم عدن جريددر بددن 
دِلم  عبد هللا البجلي...وقي  هذا مطعون فيده...و ن صدح هدذا الخبدر وس 
فدددأكبر مدددا فيددده أن يكدددون خبدددرًا مدددن أخبدددار اآلحددداد. وخبدددر الواحدددد ممدددا 

  (5)اليقتسي العلم،ومسألتنا هذه طريقها القطع والثبات(
 قوله من وجوه:والجواب على 

أواًل: ال نسددلم أن الحددديث يتسدددمن التشددبيه، ألن تشدددبيه الرؤيددة بالرؤيدددة 
(. ألن رؤيدة 6في الوهللاوح وةوال الشك والمشدقة ال فدي كيفيدة الرؤيدة )

 هللا عزوجل بال كي . كما سيأتي....
 

                                                        

 .80ي وانظر نحوه في األساس، الزيد 268/269( شرح األصول، 5)
 .11/546( فتح الباري 6)
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دن بده. يقدول  ثانيًا: اليقددح فدي عدالدة قدي  بدن أبدي حداةم طع دن مدن طع 
ث قدة ابدن  الذهبي )قي  بن أبي حاةم ثقة حجة، كداد أن يكدون صدحابيًا و 

معدين والندداس... وأجمعددوا علددى االحتجدداج بدده، ومددن تكلددم فيدده فقددد آذ  
 .(1)نفسه، نسأل هللا العافية(

ثالثددًا: الينفددع الطعددن فددي روايددة قددي ، ألندده قددد ورد فددي الرؤيددة أحاديددث 
 أخر  عن واحد وعشرين صحابيًا كما سبق.

أحاديدددث الرؤيدددة مدددن أخبدددار اآلحددداد: ولكدددن تتظددداهر رابعدددًا: سدددلمنا بدددأن 
األدلدددة فدددي مسدددألة الرؤيدددة مدددن  ددداهر الكتددداب واإلجمددداع والسدددنة حتدددى 

 يحصل العلم واليقين في مسألتنا هذه.
فظداهر قولده تعدالى: )إلدى ربهدا ندا رة( يحتمدل وجوهدًا مدن المجداة منهددا 
جدددوه الرؤيدددة. ويكفدددي أن تسددداق األحاديدددث الشدددريفة لتعيدددين الرؤيدددة مدددن و 

المجددداة التددددي يتحملهددددا النظدددر. فددددإلذا اسددددتند إجمددداع األمددددة قبددددل  هددددور 
المخدددالف علدددى هدددذا الوجددده مدددن االسدددتدالل حصدددل اليقدددين فدددي مسدددألتنا 
هددذه. فددإلذا اسددتقام اإلسددتدالل ألهددل السددنة فددي إثبددات الرؤيددة فالبددد مددن 

 بيان الرؤية على الوجه الذي أثبته أهل السنة.
م الرؤية ألنه لم يفهم مدا نريدده بالرؤيدة، يقول الغزالي: )إنما أنكر الخص

دددل معناهدددا علدددى التحقيدددق، و دددن أنندددا نريدددد بهدددا حالدددة تسددداوي  ولدددم يحصِّ
الحالددة التددي يدددركها الرائددي عنددد النظددر إلددى األجسددام واأللددوان، وهيهددات 
فددددنحن نعتددددرف باسددددتحالة ذلددددك فددددي حددددق هللا سددددبحانه ولكددددن ينبغددددي أن 

ق ونسبكه ثدم نحدذف منده مدا نحصل معنى هذا اللفظ في الموهللاع المتف
                                                        

 .3/393( ميزان اإلعتدال، 1)
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يسددتحيل فددي حددق هللا سددبحانه وتعددالى، فددإلن بقددى مددن معانيدده معنددى لددم 
يستحل في حق هللا سبحانه وتعالى وأمكن أن يسمى ذلك المعندى رؤيدة 
حقيقية أثبتناها في حق هللا سبحانه، وقسينا بأنه مرئدي حقيقدًة. و ن لدم 

اللفدددظ عليددده بدددإلذن يكدددن إطدددالق اسدددم الرؤيدددة عليددده إال بالمجددداة أطلقندددا 
الشددرع، واعتقدددنا المعنددى كمددا دل عليدده العقددل... وتحصدديله: أن الرؤيددة 
 -ال حقيقية لها إال أنها نوع إدرا ، هو كمال ومزيد كشدف باإلهللادافة  

إلددى التخيددل. فإلنددا نددر  الصددديق مددثاًل: ثددم نغمددض العددين  -أي بالنسددبة 
فتكددددددون صددددددورة الصددددددديق حاهللاددددددرة فددددددي دماغنددددددا علددددددى سددددددبيل التخيددددددل 

التصددور، ولكنددا لددو فتحنددا البصددر أدركنددا تفرقتدده... إال أن هددذه الحالددة و 
الثانية كاالستكمال لحالدة التخيدل،... فنسدمي هدذا االسدتكمال باإلهللادافة 

 إلى الخيال رؤية و بصارًا.
وكددذا مددن األشددياء مددا نعلمدده والنتخيلدده. وهددو ذات هللا عزوجددل وصددفاته 

يكدددون لهدددذا العلدددم مزيدددد  وكدددل مدددا الصدددورة له...فإلنددده اليحيدددل العقدددل أن
 استكمال، نسبته إليه نسبة  اإلبصار إلى التخيل.

و ن كان ذلك ممكندًا بدأن خلقدت هدذه الحالدة فدي العدين كدان اسدم الرؤيدة 
بحكم وهللاع اللغدة عليده أصددق، وخلقهدا فدي العدين غيدر مسدتحيل، كمدا 

 أن خلقها في القلب غير مستحيل.
الرؤيدة علدم أن العقدل اليحيلده.  فإلذا فهم المراد بما أطلقه أهل الحق من

وأن الشرع قد شهد له فال يبقدى للمناةعدة وجده إال علدى سدبيل العنداد أو 
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المشاحنة في إطدالق عبدارة الرؤيدة، أو القصدور عدن در  هدذه المعداني 
  (2)الدقيقة التي ذكرناها(

وبعدددد هدددذه ال بدددارات النفيسدددة يمكدددن تلخددديك مدددراد أهدددل السدددنة مدددن     
، بأنهدددا انكشددداف بالبصدددر يزيدددد علدددى صدددفة العلدددم بددده رؤيدددة هللا عزوجدددل

سددبحانه ويحصددل بالبصددر علددى وجدده خددارق للعددادة فيخلددو مددن الشددرائ  
والكيفيددددات المعتبدددددرة فدددددي رؤيدددددة األجسددددام واألعدددددراء كاشدددددترا  الجهدددددة 

 . (1)وثبوت المسافة المناسبة بين الرائي والمرئي
يبددق إال أن  وبعددد ذكددر رأي أهددل السددنة فددي إثبددات رؤيددة هللا عزوجددل لددم
 نشير باختصار إلى أشهر شبه المخالفين وما يكفي لدفعها. 

وهددذه الشددبه نوعددان: نددوع يرجددع إلددى أدلددة سددم ية ونددوع آخددر يرجددع إلددى 
 أدلة عقلية.

 أواًل: الشبه السم ية:
تمسدددك المعتزلدددة وموافقدددوهم فدددي قدددولهم بنفدددي الرؤيدددة ب.يدددات مدددن القدددرآن 

 منها ما يلي:الكريم ةعموا أنها تؤيد مذهبهم نذكر 
قدددددال هللا تعدددددالى )التدركددددده األبصدددددار وهدددددو يددددددر  األبصدددددار وهدددددو  - 1

  (2)اللطي  الخبير(

                                                        

 .167-166وانظر نحوه في غاية المرام  46-43( اإلقتصاد 2)
، وفتح الباري، 75، وشرح النسفية، التفتاةاني 274( انظر التمهيد، الباقالني 1)

 .2/166، وشرح العسدية 11/546ابن حجر 
 .103( سورة األنعام 2)
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يقددول القاهللاددي عبددد الجبار:)وجدده الداللددة فددي اآليددة هددو مددا قددد ثبددت مددن 
أن اإلدرا  إذا قدرن بالبصدر اليحتمدل إال الرؤيدة. وثبدت أنده تعدالى نفددى 

 .(3)عن نفسه إدرا  البصر(
ني فقال: )... اآليدة ال حجدة فيهدا ألنده قدال:  التدركده وقد أجاب الباقال

األبصار   ولم يقل التدراه األبصدار، واإلدرا  بمعندى يزيدد علدى الرؤيدة، 
ألن اإلدرا : اإلحاطدددددددة بالشددددددديء مدددددددن جميدددددددع الجهدددددددات، وهللا تعدددددددالى 
اليوصدددف بالجهدددات، وال أنددده فدددي جهدددة، فجددداة أن يدددر  و ن لدددم يددددر . 

 (4)اللعين فرعون حتى إذا أدركده الغدرق وهذا كما قال تعالى في قصة 
يعنددي أحددا  بدده مددن جميددع جوانبدده، والغددرق اليوصددف بأندده يددر ، و نمددا 
يوصددف بأندده أحددا  بالشدديء. كددذلك المددؤمن يوصددف بأندده يددر  ربدده وال 
يدركدده باإلحاطددة. وهددذا كمددا نقددول إنددا نعلددم ربنددا، والنقددول إنددا نحددي  بدده. 

كددذلك اإلدرا  معنددى يزيددد  فكمددا كانددت اإلحاطددة معنددى يزيددد علددى العلددم
على الرؤية. وهذا صحيح ألنا نجمع بين قوله تعدالى:  فداعلم أنده الإلده 

                                                        

و األساس،  75. وانظر االقتصاد، الطوسي 233ل الخمسة ( شرح األصو 3)
 .79القاسم الزيدي 

 .                                                      90( سورة يون  4)
 .19( سورة  محمد 5)
 .                                                     110( سورة طه  6)
 .23( سورة القيامة 7)
. واإلرشاد، 16،19. وانظر نحوه في اإلبانة، األشعري 184إلنصاف ( ا8)

 .308والمواقف، اإليجي،  48الجويني واإلقتصاد، الغزالي 
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. ونجمددع بددين (6)وبددين قولدده تعددالى:  واليحيطددون بدده علمددًا  (5)هللا  إال
 وبين قوله تعالى: (7)قوله تعالى  إلى ربها نا رة  

يددر . فصدح  التدركه األبصار   فتقول: معلوم واليحا  به، ومرئدي ال 
 . (8)ما قلناه وبطل قول الغير(

قددال تعالى:)ولمدددا جددداء موسددى لميقاتندددا وكلمددده ربدده قدددال رب أرندددي  - 2
 .(1)أنظر إليك قال لن تراني..(

يقول القاهللاي عبدد الجبدار فدي وجده اسدتداللهم باآلية:)وهدذه اآليدة حجدة 
ن موهللادوعة للتأييددد. فقددد نفددى أ لندا... ألندده تعددالى قدال  لددن ترانددي   ولددن

  (2)يكون مرئيًا البتة... وهذا يدل على استحالة الرؤية(
وأجاب الباقالني فقال:)إن هذا ال يمنع من جواة الرؤية. ألن قوله  لدن 
تراندددددي   إنمدددددا تسدددددمن عددددددم وجدددددود الرؤيدددددة عندددددد السدددددؤال ال اسدددددتحالة 
الرؤيدددددة... ولدددددو أراد اسدددددتحالة الرؤيدددددة لقدددددال:لن يجدددددوة أن تراندددددي. وقدددددد 

دل علددى اسددتحالته. أال تددر  أن أحدددًا لددو سددأل نبددي اليوجددد الشدديء واليدد
ةمانه أن يسأل ربه أن يرةقده ولددًا. فسدأل نبدي ذلدك الزمدان، فدأوحى هللا 
تعدددالى: لدددن ُيدددْرة ق هدددذا السدددائُل ولددددًا. فدددال يددددل ذلدددك علدددى أنددده اليجدددوة 

                                                        

 
 
 
 
 .143( سورة األعراف 1)
 .264( شرح األصول الخمسة 2)
 .95( سورة البقرة 3)
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وجددود الولددد فددي حددق هددذا السددائل، واليسددتحيل، بددل هددو جددائز و ْن ُمِنددع 
 .من وجوده عقب السؤال

على أن حرف  لن   اليقتسي عدم جواة الرؤية في الدنيا واآلخدرة ولدو 
قدرن بددد )أبددد( أال تددر  أندده تعددالى قدال فددي حددق اليهددود:  ولددن يتمنددوه أبدددا 

  (3)بما قدمت أيديهم  
فلم يدل ذلك على أنهدم لدن يتمندوه فدي الددنيا واآلخدرة، ألنده أخبدر تعدالى 

ادوا يدددا مالدددك لددديقض عليندددا أنهدددم يتمندددون المدددوت فدددي الندددار بقولددده   ونددد
يعنددددون المددددوت. فددددإلذا كددددان حددددرف لددددن مددددع اقتددددران )أبددددد( بدددده  (4)ربددددك 

اليقتسددي نفددي ذلددك فددي الدددنيا واآلخددرة. فكيدد  بدده إذا لددم يقددرن به)أبددد( 
) (5)  

 ثانيًا: الشبه العقلية:
قالوا: لو جاة عليه سبحانه الرؤية باألبصار لوجدب أن يكدون. محددودًا 

كدددون مدددن جدددن  المرئيدددات، ألنندددا لدددم نعقدددل مرئيدددًا وحدددااًل فدددي مكدددان أو ي
بالبصر إال كذلك. فلما استحال عليه جميع هدذه الوجدوه بطدل أن يكدون 

 .(6)مرئياً 

                                                        

 .77( سورة الزخرف 4)
اإلقتصاد، الغزالي و  270وانظر نحوه في التمهيد،  179( سورة اإلنصاف، 5)

 .200/180وشرح الدواني،  4/207وشرح المقاصد  47
واالقتصاد،  249 - 248( انظر شرح األصول الخمسة، عبد الجبار 6)

 .74الطوسي 
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والجدددواب: أن اشدددترا  هدددذه األمدددور لحصدددول الرؤيدددة فدددي الددددنيا الينفدددي 
تحقدق الرؤيدة فدي اآلخددرة بددون هدذه الشدرائ . واعتمدداد المعتزلدة فدي هددذا 

س الغائدب علدى الشداهد. ويلدزمهم علدى هدذا القيداس االستدالل على قيدا
وصدف هللا عزوجددل بالجسددمية. ألن القائددل يقددول: لددو كددان للكددون خددالق 
لوجددب أن يكددون جسددمًا وذا علددة وطبددع وآلددة وغيددر ذلددك، ألنددا لددن نعقددل 

 صانعًا إال على هذه األوصاف.
فإلمدددا أن يتمسدددك المعتزلدددة بهدددذا الددددليل فيلدددزمهم القدددول بمحددداالت كثيدددرة 

وغيرهددا، و مددا أن يرفسددوا  لددى هللا عزوجددل كالجسددمية واسددتخدام اآللددةع
هدذه اإللزامددات محافظدة علددى التنزيده فتسددق  شدبهتهم فددي الرؤيدة  أيسددًا 

 . (1)وتنفي هذه اللواةم التي ذكروها 
والحاصددل أن المعتزلددة لددم يددذكروا وجهددًا تثبددت بدده اسددتحالة الرؤيددة. وقددد 

وا بددذلك بددل اسددتدلوا بالعقددل أيسددًا أطددال أهددل السددنة فددي دفعهددا ولددم يكتفدد
 على جواةها.

فمددن ذلددك أن اإلمددام البدداقالني اسددتنب  مددن قولدده تعددالى )قددال رب أرنددي 
أنظددر إليددك( دلددياًل عقليددًا يثبددت الجددواة فقددال: )الدددليل علددى جواةهددا مددن 
حيث العقل سؤال موسى عليه السدالم حيدث قدال  رب أرندي أنظدر إليدك 

ؤية ويسدتحيل أن يسدأل نبدي مدن األنبيداء  فموسى عليه السالم طلب الر 

                                                        

وغاية المرام،  42واإلقتصاد، الغزالي  277. والتمهيد 187( اإلنصاف 1)
 .4/207وشرح المقاصد، التفتاةاني  168اآلمدي 
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مددددع جاللددددة قدددددره وعلددددو مكانتدددده مددددا يجددددوة عليدددده و مددددا اليجددددوة عليدددده 
  (2)سبحانه. ولو أنه اعتقد عدم جواةها لما سألها(

والحاصددل: أن رؤيددة هللا جددائزة فددي العقددل وقددد دل  دداهر الكتدداب علددى 
 وقوعهددا ونصددت األحاديددث الشددريفة علددى ذلددك وأجمددع أهددل السددنة علددى
إثبدددات الرؤيدددة قبدددل حددددوم المخدددالف. ثدددم خدددالف المعتزلدددة فدددأولوا اآليدددة 
علددى وجدده اليددتم بدده إثبدداُت الرؤيددة، وطعنددوا فددي صددحة األخبددار وعدالددة 
رواتهددا، واسدددتدلوا بشدددبه سددم ية وعقليدددة لنفدددي الرؤيددة. وقدددد أجددداب عنهدددا 

 أهل السنة والجماعة وهللا أعلم. 

                                                        

 .568. وانظر الباقالني وآراؤه , د. محمد رمسان 47( اإلنصاف 2)
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 رؤ ة هللا عز اج  ف  الدنيا

ة هللا عز وجدل جدائزة مدن جهدة العقدل. أنهدا ثابتدة حاصدلة سبق أن رؤي 
 للمؤمنين في اآلخرة بدليل السمع. 

أما رؤيته في الدنيا فقد اتفق أهل السنة والجماعدة علدى أن هللا عزوجدل 
اليراه أحد من المدؤمنين فدي الددنيا. وحكدى القاهللادي عيداء عدن اإلمدام 

بددليل العقدل. قدال  مالك وغيره من السلف والخلف أنه يستدل لمنع ذلدك
القاهللادددي:)وقد رأيدددت لدددبعض السددددلف والمتدددأخرين مدددا معنددداه: إن رؤيتدددده 
تعالى في الدنيا ممتنعدة لسدعف تركيدب أهدل الددنيا وقدواهم... فدإلذا كدان 
فددي اآلخددرة ركبددوا تركيبددًا آخددر، ورةقددوا قددو  ثابتددة باقيددة قددووا بهددا علدددى 

: لددم يددر فددي الرؤيددة وقددد رأيددت نحددو هددذا لمالددك بددن أندد  رحمدده هللا وقددال
 (1)الدنيا ألنه باق، وال ُير  الباقي بالفاني(

ثم أشار القاهللاي إلى عددم تمدام االسدتدالل بمدا سدبق فقال:)وهدذا كدالم  
حسدددن ملددديح. ولدددي  فيددده دليدددل علدددى االسدددتحالة إال مدددن حيدددث هللادددعف 
القددرة فددإلذا قدو  هللا تعددالى مدن شدداء مدن عبدداده وأقددره علددى حمدل أعبدداء 

  (2)قه(.الرؤية لم تمتنع في ح

                                                        

. وشرح 8/782. وانظر نحوه في فتح الباري، ابن حجر 1/384( الشفا 1)
 .103الفقه األكبر، القاري 

 . 385-1/384( الشفا 2)
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ويسددتدل إلثبددات الجددواة العقلددي بددأن موسددى عليدده السددالم طلددب الرؤيددة  
فدي الددنيا. واليجددوة علدى النبدي أن يجهددل مدا يسدتحيل فددي حدق هللا عددز 

 .(3)وجل. وقد سبق بيانه
وفي أخبار اآلحاد ما يدل على امتناعها في الددنيا علدى المدؤمنين مدن  

 أمة محمد )صلى هللا عليه وسلم(.
 -حافظ ابن حجر:)ووقع في صحيح مسلم ما يؤيدد هدذه التفرقدة يقول ال

. يريدد بدذلك مدا (4)حديث مرفوع( -يعني بين الرؤية في الدنيا واآلخرة 
أخرجدده اإلمددام مسددلم بسددنده عددن عمددرو بددن ثابددت األنصدداري أندده أخبددره 
بعدض أصدحاب رسدول هللا )صدلى هللا عليده وسدلم(أن رسدول هللا )صدلى 

يددوم حددذر الندداس الدددجال )إندده مكتددوب بددين عينيدده هللا عليدده وسددلم( قددال 
 كافر. يقرؤه من كره عمله أو يقرؤه كل مؤمن( 

ل ُموا دي منكم ربه عز وجل حتى يموت( (5)وقال )ت ع    (6)أ ن ُه لن ي ر   أ ح 
وأخددددرج ابددددن خزيمددددة لدددده شدددداهدين مددددن حددددديث أبددددي أمامددددة وعبددددادة بددددن 

  (1)حتى تموتوا( الصامت رهللاي هللا عنهما. بلفظ )لن تروا ربكم
                                                        

 .285 /2. ولوامع األنوار 382 /1( وانظر الشفا 3)
 .872 /8(  فتح الباري 4)
ل ُموا: بمعنى اعل5) وشرح النووي على  3/292موا. انظر النهاية، ابن األثير ( ت ع 

 5/777مسلم 
 .19/2931( كتاب الفتن 6)
 
 
 .185( التوحيد و ثبات صفات الرب، 1)
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ولددي  فددي هددذه األحاديددث مددا ينفددي وقددوع رؤيددة النبددي )صددلى هللا عليدده 
وسددلم( لربدده عددز وجددل. أمددا فددي روايددة مسددلم فددذلك  دداهر واهللاددح. وأمددا 

  (2)في رواية ابن خزيمة. ف ن المتكلم اليدخل في عموم كالمه
فددإلذا لددم يثبددت مددا يمنددع رؤيددة النبددي )صددلى هللا عليدده وسددلم( لربدده. فقدددد 

 ختلف السلف والخلف في وقوعها ليلة المعراج.ا
فذهب عبد هللا بن عباس رهللاي هللا عنهما إلدى إثبدات وقوعهدا. وذهبدت 
عائشة رهللاي هللا عنها وعبد هللا بن مسعود وأبو هريرة رهللادي هللا عدنهم 

. واختلفدت الروايدة عدن أبدي ذر رهللادي هللا (3)أجمعين إلى نفدي الوقدوع 
 عنه. 

رهللادي هللا عنهمددا فقدد أخدرج اإلمددام مسدلم بسددنده أمدا عبدد هللا بددن عبداس 
عددن أبددي العاليددة عددن ابددن عبدداس قددال )مددا كددذب الفددؤاد مددا رأ  ولقددد رآه 

  (5)قال: رآه بفؤاده مرتين (4)نزلة أخر ( 

                                                        

 .8/782( انظر فتح الباري , ابن حجر 2)
وشرح النووي  1/376والشفا، عياء  176( انظر اإلنصاف، الباقالني 3)
 .213وشرح الطحاوية، الحنفي  1/415
 .13-12( سورة النجم  4)
 .199وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد  77/175( كتاب االيمان 5)
وابن خزيمة  48 /27وأخرجه الطبري في تفسيره  77/175( كتاب االيمان 6)

 .199في التوحيد 
وأخرجه الترمذي  في كتاب التفسي من سورة النجم  1/266( انظر اإلحسان 7)
3/3280. 
 .199( التوحيد 8)
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  (6)وأخرج اإلمام مسلم بسنده عن عطاء ابن عباس قال )رآه بقلبه(
س رهللادي وأخرج الحدافظ ابدن حبدان بسدنده عدن أبدي سدلمة عدن ابدن عبدا
     (7)هللا عنهما قال:)قد رأ  محمد صلى هللا عليه وسلم ربه(

وأخددرج الحددافظ ابددن خريمددة بسددنده عددن أندد  بددن مالددك رهللاددي هللا عندده 
  (8)قال:)رأ  محمد ربه(

وأما عائشة رهللاي هللا عنها فقد أخرج اإلمام مسلم بسنده عدن مسدروق  
ائشددة, ثددالم قددال: )كنددت عنددد عائشددة رهللاددي هللا عنهددا فقالددت: يددا أبددا ع

مدددن تكلدددم بواحددددة مدددنهن فقدددد أعظدددم علدددى هللا الفريدددة: قلدددت ومدددا هدددن   
قالددت: مددن ةعددم أن محمدًا)صددلى هللا عليددده وسددلم( رأ  ربدده فقددد أعظدددم 

 على هللا الفرية، قال: وكنت متكاا فجلست فقلت ياأم 
 (9)أنظريندي والتعجلدي، ألدم يقددل  هللا عدز وجل)ولقدد رآه بداألفق المبددين(

أول هددذه األمددة سددأل رسددول هللا  فقالددت: أنددا (10)نزلددة أخددر ()ولقددد رآه 
صلى هللا عليه وسلم، فقال: إنمدا هدو جبريدل، لدم أره علدى صدورته التدي 

داّدًا ِعظ دُم  المرتين.خلق عليها، غير هاتين  رأيته منهبطا من السدماء، س 
لِقِه ما بين السماء إلى األرء.  خ 

                                                                                                               

 .23( سورة التكوير 9)
 .13( سورة النجم 10)
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ركددددده األبصدددددار وهدددددو يددددددر  فقالدددددت: أولدددددم تسدددددمع أن هللا يقدددددول:   التد
  (1)األبصار وهو اللطي  الخبير   

أو لدم تسددمع أن هللا عدز وجددل يقدول:   ومددا كدان لبشددر أن يكلمدده هللا إال 
وحيدددا أو مدددن وراء حجددداب أو يرسدددل رسدددواًل فيدددوحي بإلذنددده مدددا يشددداء إنددده 

  (2)علي حكيم  
قالددت: ومددن ةعددم أن رسددول هللا )صددلى هللا عليدده وسددلم( كددتم شددياًا مددن 

 تاب هللا فقد أعظم على هللا الفرية.ك
وهللا يقدددول:  ياأيهدددا الرسدددول بلدددغ مدددا أندددزل إليدددك ربدددك و ن لدددم تفعدددل فمدددا 

  (3)بلغت رسالته  
قالت ومن ةعم أنه يخبدر بمدا يكدون فدي غدد فقدد أعظدم علدى هللا الفريدة. 
وهللا يقدددددول:  قدددددل اليعلدددددم مدددددن فدددددي السدددددموات واألرء الغيدددددب إال هللا   

(4))(5)  
اإلمام مسلم بسنده عن عبد هللا بن مسدعود رهللادي هللا عنده قدال  وأخرج 

  (7)قال: رأ  جبريل له ستمائة جناح( (6)) ما كذب الفؤاد ما رأ    
                                                        

 103( سورة األنعام 1)
 .51( سورة الشور  2)
 ..67( سورة المائدة 3)
 ..65( سورة النمل 4)
. والبخاري في التفسير من سورة المائدة 77/177( في كتاب اإليمان 5)
، 4/7380. وفي كتاب التوحيد 1/4855. وفي تفسير سورة النجم 6/4612
وابن خزيمة في  53/3278والترمذي في تفسير سورة النجم  46/7531و

 .549والبيهقي في األسماء  223-222التوحيد 
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وأخرج أيسًا بسنده عن أبي هريرة رهللاي هللا عنده   ولقدد رآه نزلدة أخدر  
  (9)قال )رأ  جبريل( (8)  

الروايددة عندده. فددروي وأمددا أبددو ذر الغفدداري رهللاددي هللا عندده فقددد اختلفددت 
 عنه ما يقتسي نفي الوقوع وروي عنه ما يفيد الوقوع. 

فأخرج اإلمام مسدلم بسدنده عدن عبدد هللا بدن شدقيق قدال: قلدت ألبدي ذر: 
لو رأيت رسدول هللا )صدلى هللا عليده وسدلم( لسدألته. فقدال: عدن أي شد  
كندددت تسدددأله   قدددال: كندددت أسدددأله: هدددل رأيدددت ربدددك   قدددال أبدددو ذر: قدددد 

  (10)فقال: رأيت نورًا.سألته  

                                                                                                               

 11سورة النجم  (6)
. وأخرجه البخاري بألفاظ متقاربة في كتاب 77/174( في كتاب اإليمان7)

. والترمذي في كتاب التفسير من سورة النجم 53/4856التفسير من سورة النجم 
. وابن حبان. انظر اإلحسان 203-202وابن خزيمة في التوحيد  53/3277
 .547. والبهيقي في األسماء والصفات 1/228
 . 11( سورة النجم8)
 .550والبيهقي في األسماء  175 /87( في كتاب اإليمان 9)
 3/3282والترمذي في تفسير سورة النجم  78/178( في كتاب اإليمان 10)

 206-205د وابن خزيمة في التوحي
 .1/228وابن حبان، انظر اإلحسان 
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وفددددي روايددددة عددددن مسددددلم أيسددددًا قال:سددددألت رسددددول هللا)صددددلى هللا عليدددده 
  (1)وسلم(هل رأيت ربك  قال: نور أنى أراه 
 وهاتان الروايتان تقتسيان نفي الوقوع.

قال النووي )أما قوله صلى هللا عليه وسلم:  نور أندى أراه   فهدو بتندوين 
وتشددديد النددون وفتحهددا، و أراه   بفددتح   نددور   وبفددتح الهمددزة فددي   أنددى  

الهمدزة. هكددذا رواه جميدع الددرواة فدي جميددع الروايدات واألصددول. ومعندداه: 
حجابدده نددور، فكيدد  أراه   قددال اإلمددام أبددو عبددد هللا المددارةي رحمدده هللا. 

 السمير في أراه عائد على هللا عز وجل.
اء األندوار ومعناه: أن النور منعندي مدن الرؤيدة. كمدا جدرت العدادة بإلغشد

واألبصار ومنِعها من إدرا  ما حالت بين الرائدي وبينده.وقول صدلى هللا 
  (2)عليه وسلم   رأيت نورًا   معناه: رأيت النور فحسب ولم أر غيره(

وفي حديث أبي موسى األشعري... عند اإلمدام مسدلم مدا يددل علدى أن 
ات الندور هددو الحجدداب. وفيده )حجابدده النددور , ولدو كشددفه ألحرقددت سددبح

  (3)وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه(
                                                        

 .78/178( في كتاب اإليمان 1)
 .423-1/422( شرح النووي 2)
. 196-13/195،وابن ماجة في مقدمة السنن 79/179( في كتاب اإليمان 3)

والمراد بقوله: سبحات وجهه نور جالله وبهائه، أما الحجاب فحقيقته إنما تكون 
 تعالى منزه عن الجسم والحد. والمقصود بإلهللاافة ل جسام المحدودة، ةهللا

الحجاب إليه أنه خالقه وجاعله مانعًا من رؤيته عز وجل. ومنه القول 
المأثور أن هللا ال يحتجب عن خلقه بشيء ولكن حجب خلقه عنه بمخلوق. 

والمراد بما انتهى إليه بصره جميع المخلوقات، ألن بصره سبحان محي  بجميع 
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وأما ما روي عن أبي ذر رهللاي هللا عنه مما يقتسدي إثبدات الرؤيدة فقدد 
 وقع في بعض روايات الخبر السابق وخبر آخر غيره. 

وقددع فددي بعددض روايددات الخبددر السددابق أندده قددال:  نددُوُر إنددي أراه    -أواًل 
 .(4)المثنىأخرجه ابن خزيمة من طريق أبي موسى محمد بن 

نبددده إلددددى  (5)وعندددد ابددددن خزيمدددة أيسددددًا أن محمددددًا بددددن بشدددار )بندددددار( 
مخالفة أبي موسى في هذه الروايدة فحددم بهدذا الحدديث فقدال: ... ندور 
 (6)أنددى أراه     ثددم قددال: )الكمددا قددال أبددو موسددى _ قددال _: إنددي أراه( 

وممددا يؤكددد وهددم محمددد بددن المثندددى فددي هددذه الروايددة أندده كددان اليحددددم 
وصدددورة كتابدددة الدددروايتين متقاربدددة ممدددا يقدددوي احتمدددال  (7)المدددن كتابددده إ

 حصول تصحي  في الخ  أو وهم عند القراءة. وهللا أعلم.
علددى أن هددذه الروايددة مخالفددة لمددا فددي صددحيح مسددلم د كمددا سددبق د وقددد 
استنكرها القاهللاي عياء من وجه آخدر فقال:)هدذه الروايدة لدم تقدع إليندا 

صدددول. ومدددن المسدددتحيل أن تكدددون ذات هللا والرأيتهدددا فدددي شددديء مدددن األ
نددورًا: إذ النددور مددن جملددة األجسددام. وهللا سددبحانه يجددل عددن ذلددك. هددذا 

 .(1)على مذهب جميع أئمة المسلمين( 
                                                                                                               

ظة  من  هنا لبيان الجن  ال للتب يض. وانظر مشكل الحديث، ابن الكائنات ولف
 . 1/424وشرح النووي  2/332والنهاية، ابن األثير  87 -85فور  
 .206-205( التوحيد 4)
 .2/147( ثقة حافظ، انظر ترجمته في التقريب 5)
 .207( التوحيد 6)
 .4/24( انظر الميزان 7)
 .1/423( شرح النووي 1)
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وعلددى هددذا فاليصددح نسددبة القددول بإلثبددات الرؤيددة إلددى أبددي ذر رهللاددي هللا 
 عنه إستنادًا لهذه الرواية. 

 .ولكن جاء في خبر آخر أنه أثبت الرؤية
فقدد أخدرج ابدن خزيمدة بسدنده عنده رهللادي هللا عنده فدي قولده تعالى:)ولقدد 

 .(2)رآه نزلة أخر ( )رآه بقلبه. ولم يره بعينيه(
فانساف بهذا الخبر قول أبي ذر في تفسير اآلية إلدى قدول ابدن عبداس 

 وأن  بن مالك رهللاي هللا عنهم أجمعين.
 ون البصر.وتسافرت الرواية عنهم بإلثبات وقوع الرؤية بالفؤاد د

ومعناه أن هللا تعالى جعدل بصدره فدي فدؤاده، أو خلدق لفدؤاده بصدرًا حتدى 
رأ  ربدده رؤيددة صددحيحة. والرؤيددة اليشددتر  لهددا محددل مخصددوو عقدداًل 
ولددو جددرت العددادة بخلقهددا فددي العددين. فقددد يخلددق هللا انكشددافًا يزيددد علددى 

  (3)العلم، ويجعل محل هذا االنكشاف في القلب.
مددددن الصددددحابة الكدددرام فددددي إثبدددات وقددددوع الرؤيددددة وبعدددد اخددددتالف السدددلف 

اختلددف الخلددف مددن أهددل السددنة والجماعددة فددي هددذه المسددألة علددى ثالثددة 
 أقوال.

                                                        

 .208 ( التوحيد2)
: اليصح في وقوع الرؤية بالبصر 4/251يقول الحافظ بن كثير في تفسيره  (3)

 1/417شيء عن الصحابة رهللاي هللا عنهم. وانظر شرح النوري علي مسلم 
 2/255ولوامع األنوار، السفاريني  8/738وفتح الباري ابن حجر 
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فريددق يددرجح ماذهددب إليدده ابددن عبدداس وفريددق يسددوق االعتراهللاددات علددى 
استدالل الفريق األول ثم يختار الوقف في هدذه المسدألة. وفريدق يصدرح 

 بنفي وقوع الرؤية.
 ل اختالفهم ووجه مااختاره كل فريق.وفيما يلي تفصي

اختدددار فريدددق مدددن أهدددل السدددنة والجماعدددة إثبدددات الرؤيدددة. ومدددنهم اإلمدددام 
ووجده هددذا  (4)وغيدرهم (3)واإلمدام الندووي  (2)وابدن خزيمدة  (4)البداقالني 

االختيدددار تدددرجيح الخبدددر الدددوارد عدددن ابدددن عبددداس رهللادددي هللا عنهمدددا مدددن 
 وجوه.
حكددم المرفددوع إلددى النبددي صددلى هللا : إن الخبددر عددن ابددن عبدداس لدده أوالً 

 عليه وسلم.
يقول ابن خزيمة )ثبدت عدن ابدن عبداس إثباتده أن النبدي صدلى هللا عليده 
وسدددلم قدددد رأ  ربددده. وبيقدددين يعلدددم كدددل عدددالم أن هدددذا مدددن الجدددن  الدددذي 
اليددر  بدالقول واآلراء والظنددون، واليددر  مثددل هدذا العلددم إال مدن طريددق 

ي مصددطفى والأ ددن أحدددًا مددن أهددل العلددم النبددوة، إمددا بكتدداب  أو بقددول نبدد
يتوهم أن ابن عباس قال:  رأ  النبدي صدلى هللا عليده وسدلم ربده   بدرأ  

 (.(1)و ن 
                                                        

 .181انظر االنصاف  (4)
 .197انظر التوحيد  (2)
 .1/416وي على مسلم انظر شرح النو  (3)
 .251، وشرح الجوهرة، الباجوري 2/252انظر لوامع األنوار، السفاريني  (4)
، ولوامع األنوار 1/416، وانظر نحوه في شرح النووي 228( التوحيد 1)
2/252. 
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 ثانيًا: الترجيح بتفاوت العلم. 
يقددول ابددن خزيمددة )وتقددول كمددا قددال معمددر بددن راشددد لمددا ذكددر اخددتالف 
: عائشة رهللاي هللا عنها وابن عباس رهللادي هللا عنهمدا فدي هدذه المسدألة

 ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس.
نقول: عائشة الصدديقة بندت الصدديق، حبيبدة حبيدب هللا، عالمدة فقيهدة، 
كددذلك ابددن عبدداس ابددن عددم النبددي )صددلى هللا عليدده وسددلم(. دعددا النبدددي 
)صدددلى هللا عليددده وسدددلم( لددده أن يرةقددده الحكمدددة والعلم...وهدددو المسدددمى 

 .(2)ترجمان القرآن...(
إن عائشددة رهللاددي هللا عنهددا لددم تنددف الرؤيددة بحددديث ويقددول النددووي: )ثددم 

عن الرسول )صلى هللا عليه وسلم( ولدو كدان معهدا فيده حدديث لذكرتده. 
 .(3)و نما اعتمدت االستنبا  من اآليات...(

ثالثدددددًا: االعتدددددراء علدددددى اسدددددتدالل عائشدددددة رهللادددددي هللا عنهدددددا باآليدددددات 
 الكريمات.

لى:  التدركده األبصددار يقدول النووي:)فأمدا احتجدداج عائشدة بقدول هللا تعددا
  فجوابددده  ددداهر. فدددإلن االدرا  هدددو اإلحاطدددة. وهللا تعدددالى اليحدددا  بددده، 
و ذا ورد الددنك بنفددي اإلحاطددة اليلددزم مندده نفددي الرؤيددة بغيددر إحاطددة... 
وأمدددا احتجاجهدددا رهللادددي هللا عنهدددا بقدددول هللا تعدددالى:  ومدددا كدددان ببشدددر أن 

 فالجواب عنه من أوجه.  (4)يكلمه هللا إال وحيًا   

                                                        

 2/253، وانظر نحوه في لوامع األنوار البهية، السفاريني 228( التوحيد 2)
 .1/416( شرح النووي على مسلم 3)
 .51( من سورة الشور  4)
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أحدددها: أندده اليلددزم مددن الرؤيددة وجددود الكددالم حددال الرؤيددة فيجددوة وجددود 
 الرؤية من غير كالم.

  (5)الثاني: أنه عام مخصوو بما تقدم من األدلة.(
 القول الثاني: الوقف.

نظدر بعدض العلمداء فددي أدلدة الفدريقين مددن الصدحابة رهللادوان هللا علدديهم 
الفددريقين. فاختدداروا  فلددم ينقدددح فددي أذهددانهم مددايترجح بدده أدلددة فريددق مددن

 الوقف على المسألة.
وممن صرح باختيار هذا الموقف التابعي الجليل سعيد بدن جبيدر فقدال: 

واختدداره القاهللاددي عيدداء ونسددبه إلددى بعددض  (6))الأقددول رآه وال لددم يددره(
وعددزاه الحددافظ ابددن حجددر إلددى القرطبددي فددي  (7)مشددايخه مددن المالكيددة 

القرطبدي فدي  المفهدم  قدول  شدرحه علدى مسدلم. يقدول الحدافظ )وقدد رجدح
الوقف فدي هدذه المسدألة، وعدزاه لجماعدة مدن المحققدين، وقدواه بأنده لدي  
فددي البدداب دليددل قدداطع وغايددة مااسددتدل بدده للطددائفتين  ددواهر متعارهللاددة 

 .(8)قابلة للتأويل...(
 وتفصيل وجه اختيار الوقف في المسألة كما يأتي: 

ء فيده أن رؤيتده تعدالى يقول القاهللاي عياء:)والحق الدذي الامتدرا - 1
في الدنيا جدائزة عقداًل.... ولدي  فدي الشدرع دليدل قداطع علدى اسدتحالتها 

                                                        

 .1/417( شرحه على مسلم 5)
 .1/380( انظر الشفا، عياء 6)
 .1/381( نفسه 7)
 .8/783( فتح الباري 8)
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والامتناعهدا... وأمدا وجوبدده لنبيندا صدلى هللا عليدده وسدلم، والقدول بأندده رآه 
 بعينه فلي  فيه قاطع أيسًا والنك.

إذ المعول فيه على آيتي الدنجم. والتنداةع فيهمدا مدأثور، واالحتمدال لهمدا 
 كن، والأثر قاطع متواتر عن النبي صلى هللا عليه وسلم بذلك.مم

وحددديث ابددن عبدداس خبددر عددن اعتقدداده لددم يسددنده الددى النبددي )صددلى هللا 
عليه وسدلم( فيجدب  العمدل باعتقداده مسدمنه، ومثلده حدديث أبدي ذر فدي 
تفسدددير اآليددددة... فدددإلن ورد حددددديث نددددك بدددين فددددي البددداب اعتقددددد ووجددددب 

فيددددده والمدددددانع قط يدددددًا يدددددرده وهللا الموفدددددق  المصدددددير إليددددده، إذ الاسدددددتحالة
 .(1)للصواب(

وقدددد فصدددل الحدددافظ ابدددن حجدددر فدددي اإلجابدددة علدددى مدددن قدددال: خبدددر ابدددن 
 عباس له حكم المرفوع.

فقدددال بعدددد نقدددل كدددالم اإلمدددام الندددووي:)... وجزمددده بدددأن عائشدددة لدددم تندددِف 
... وهدددو عجيدددب، فقدددد (2)الرؤيددة بحدددديث مرفدددوع تبددع فيددده ابدددن خزيمددة 

  (4)(.(3)في مسلم ثبت ذلك عنها
ويقول البيهقي:)اتفقت رواية عبدهللا مسعود وعائشة بنت الصدديق وأبدي 
هريدددرة رهللادددي هللا عدددنهم علدددى أن هدددذه اآليدددات أنزلدددت فدددي رؤيدددة النبدددي 

                                                        

 .1/388( الشفا 1)
 .228( انظر رأي ابن خزيمة في التوحيد 2)
 ( سبق تخريجه.3)
 .382 - 8/381( فتح الباري 4)
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)صدلى هللا عليده وسدلم( جبريددل عليده السدالم، وفددي بعسدها أسدند الخبددر 
 .(5)إليه(إلى النبي )صلى هللا عليه وسلم(، وهو أعلم بمعنى ما أنزل 

وبهذا يتسح أنه المعول في إثبات الرؤية على آيتي سدورة الدنجم، ألنده 
قد ثبت في حديث عائشدة المرفدوع أن المرئدي هدو جبريدل عليده السدالم. 
وتفسير ابن عباس لييتين إجتهاد منده. وقدد وقدع مخالفدا لمدا صدح عدن 

 رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( في تفسير اآليتين.
:)ماعائشدددة أعلددددم عنددددنا مددددن ابدددن عبدددداس( مبندددي علددددى أن وقدددول القائل

ماذهبددت إليدده عائشددة   رهللاددي هللا عنهددا فددي تفسددير اآليددة اسددتنبا  منهددا 
واجتهددداد. فيقدددال: نعدددم، اسدددتداللها بددداآليتين مدددن سدددورة األنعدددام والشدددور  
اسددتنبا  واجتهدداد. ويتجدده االعتددراء علددى االسددتدالل بهمددا كمددا سددبق، 

ورة النجم مرفوع إلى النبي )صدلى هللا عليده ولكن تفسيرها لييات من س
وسلم( فيجب المصير إليه، وهو قادح في إثبات الرؤيدة اسدتنادًا لييدات 

 من سورة النجم ألن المرئي فيها هو جبريل عليه السالم.
 القول الثالث: نفي وقوع الرؤية.

ولددم أر مددن صددرح باختيدداره غيددر عثمددان الدددارمي فإلندده قددال مخاطبددًا مددن 
قددوع الرؤيددة فددي اآلخددرة:)وأنتم تقولددون وجميددع األمددة تقددول بدده أندده أنكددر و 

، والير  في الدنيا. فأمدا فدي اآلخدرة فمدا أكبدر ن ديم أهدل الجندة إال  لم ير 
  (1)النظر إلى وجهه(

                                                        

 .550( األسماء والصفات 5)
 306لجهمية ( الرد على ا1)
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وفي حكايته هذا الموقف عن جميع األمة نظر  اهر فقدد صدح خالفده 
ين عددن طائفددة مددن الصددحابة كمددا سددبق وصددح عددن بعددض كبددار التددابع

  (2)كالحسن البصري وعكرمة.
والحاصدددل أن الخدددالف فدددي هدددذه المسدددألة اليددددعو إلدددى شدددقاق أو ندددزاع، 
ولكدل خلددف سددلف فددي هددذه المسددألة. والدذي أميددل إليدده هددو ماذهددب إليدده 
القاهللادددي عيددداء رحمدددده هللا، فالعقدددل والشدددرع اليمنعددددان أن يدددر  النبددددي 

وع فيحتداج إلدى )صلى هللا عليه وسلم( ربه عز وجل في الدنيا. أما الوق
دليدل، ولدي  يصددح التمسدك باآليددات الكريمدة إلثباتدده ألنده قددد صدح عددن 
النبدددي )صدددلى هللا عليددده وسدددلم( تفسددديرها بخالفددده. فدددال بدددأس فدددي الوقدددف 

 حتى يتبين الدليل.
 وهللا أعلم.

ويحسدن قبددل ختدام هددذا المطلددب التنبيده إلددى بعددض األخبدار التددي لحقهددا 
 ا في موهللاوع الرؤية.السعف في سندها والنكارة في متنه

أخدددرج عبددددهللا بدددن أحمدددد بسدددنده عدددن عبددددهللا بدددن أبدددي سدددلمة قدددال:  - 1
بعدددددث عبددددددهللا بدددددن عمدددددر إلدددددى عبددددددهللا بدددددن عبددددداس رهللادددددي هللا عنهمدددددا 
يسأله:)هل رأ  محمد )صلى هللا عليه وسلم( ربه   فبعدث إليده أْن نعدم 
ب قد رآه فرد رسدوله إليده، وقدال كيد  رآه فقدال: رآه علدى كرسدي مدن ذهد
يحمله أربعة مدن المالئكدة ملدك فدي صدورة رجدل وملدك فدي صدورة أسدد، 

                                                        

 4/251. وتفسير ابن كثير 4/251( انظر التوحيد، ابن خزيمة 2)
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وملددك فدددي صدددورة ثدددور، وملدددك فدددي صدددورة نسدددر، فدددي روهللادددة خسدددراء، 
 .(3)دونه فرا  من ذهب(

و سناده هللا ي  ألنه من طريق محمد بدن إسدحاق عدن عبددالرحمن بدن 
الحددارم بددن عبدددهللا عددن ابددن أبددي سددلمة. ومحمددد بددن إسددحاق بددن يسددار 

وقددد سداق الحددافظ الدذهبي هددذا الحدديث فددي  (4)دوق يددل المطلبدي صدد
  (5)ترجمته مشيرًا إلى نكارته.

وعبددددالرحمن بدددن الحدددارم المخزومدددي قددددال فيددده اإلمدددام أحمدددد: متددددرو  
وقدددال البيهقي:)فدددي هدددذه الروايدددة انقطددداع بدددين ابدددن عبددداس  (6)الحدددديث

رهللاددي هللا عنهمددا وبددين الددراوي عندده: ولددي  شدديء مددن هددذه األلفدداظ فددي 
 .(7)وايات الصحيحة عن ابن عباس رهللاي هللا عنهما(الر 

وأخرجدده البيهقددي مددن وجدده آخددر عددن ابددن عبدداس رهللاددي هللا عنهمددا أندده 
 سِال:)هل رأ  محمد ربه   فقال: نعم. رآه 

 .(8)كأن قدميه على خسرة، دونه ستر من لؤلؤ.( 

                                                        

، والبيهقي في األسماء 198. وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد 1/176( السنة 3)
 والصفات

 .2/144( انظر ترجمته في التقريب 4)
 .3/473( انظر الميزان 5)
 .2/554( نفسه 6)
 .558( األسماء والصفات 7)
. وقد أخرجه البيهقي بألفاظ أشد نكارة من هذه األلفاظ وتكلم 558( نفسه 8)

 .560-557على اهتراء أسانيدها. انظر األسماء، البيهقي 



 537 

وقددد نبدده البيهقددي إلددى هللاددعف سددنده. ألندده مددن طريددق إبددراهيم بددن الحكددم 
أبيددده عدددن عكرمددددة عدددن ابدددن عبددداس رهللادددي هللا عنهمددددا.  بدددن أبدددان عدددن

وبهدددذا  (2)ولوالدددده ترجمدددة فدددي الميدددزان  (1)و بدددراهيم متدددرو  الحدددديث 
اليظهدددر وجددده إلخدددراج الحدددديث فدددي كتددداب اسدددمه السدددنة، وكتددداب اسدددمه 
التوحيددد دون التنبيدده إلددى هللاددعف سددنده ونكددارة متندده. ومددن العجيددب أن 

الخبدددر بمدددا يصدددرف عدددن القاهللادددي أبدددا يعلدددى بدددذل وسدددعه إلحاطدددة هدددذا 
تكذيبدده فنقددل عددن بعددض المحدددثين قددولهم فددي هددذا الحددديث: مددن أنكددره 
فهددو معتزلددي. وقددولهم مددن لددم يدددؤمن بحددديث عكرمددة فهددو ةنددديق ونقدددل 
قدددول أحددددهم: هدددذه أحاديدددث نحلدددف عليهدددا بدددالطالق والعتددداق. ثدددم ذهدددب 
القاهللاي إلى أن هذه األلفاظ اليجب أن يستوح و مدن إطالقهدا بدوجهين 

ا: أندددا النزيدددل صدددفًة مدددن صدددفات ذاتددده بشدددناعة شدددنعت. الثددداني: أحددددهم
لددي  فددي إثبددات الفددرا  والقدددم والخسددرة أكثددر مددن تقريددب المحدددم مددن 

ثدم يقددول: )فأمدا الفددرا  المدذكور فددي الخبدر فددال نعقدل معندداه  (3)القدديم 
 .(4)كغيره من الصفات(

 والحددق أن فددي سددند هددذا الخبددر هللاددعفًا اليحتدداج معدده إلددى هددذا التكلددف
والتمحددل. وفددي متندده دخددول فددي الكيفيددة والتشددبيه والتجسدديم. وقددد أعاذنددا 
هللا عدددز وجدددل مدددع اهتدددراء هدددذا السدددند أن نتحدددرج مدددن رده وتكذيبددده، بدددل 

                                                        

 .1/27الذهبي  -( انظر ميزان االعتدال 1)
 .1/570( انظر المصدر نفسه 2)
 أ./94( إبطال التأويالت 3)
 ب./98( نفسه 4)
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الحرج في قبوله على أي وجه وتأويل، وحسبنا ماأوصل إليده قبولده مدن 
إثبات الفرا  صفًة من صفات هللا عز وجدل وغيدر ذلدك مدن الشدناعات 

 .-رحمه هللا -ها القاهللاي أبو يعلى الفراء التي شعر ب
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 الخاتمة
 في ختام هذا البحث يمكن تلخيك أهم نتائجه في نقا :

هدددو إن أول موهللادددع مدددن مواهللادددع الندددزاع فدددي حجيدددة خبدددر اآلحددداد  :أوالً 
هل يحصل اليقين بصدق كل خبر يرويده اآلحداد  ف ه.الخالف في إفادت

 آخر   أم يجوة أن يحصل ببعض أخبار اآلحاد دون بعض
حصددول العلددم واليقددين أن ويمكدن إجمددال اإلجابددة علددى هددذين السدؤالين بدد

بصددددق المخبدددر أمدددر وجدددداني يحصدددل فدددي وجدددداننا ويختلدددف حصدددوله 
بددداختالف الوقدددائع واألشدددخاو والهيادددات واألحدددوال المصددداحبة للخبدددر، 
ويجدددد المدددرء فدددي نفسددده تفاوتدددًا فدددي القطدددع بصددددق أخبدددار مخبدددر واحدددد 

 ون خبر آخر مع أن المخبر فيهما واحد.فيقطع بصدقه في خبر د
وبسددبب هددذا التفدداوت صددح أن يقددال: إن الحكددم علددى إفددادة خبددر اآلحدداد 
مبنددددي علددددى الحكددددم بإلفددددادة الغالددددب واألكثددددر. وباسددددتقراء أخبددددار اآلحدددداد 
و فادتها نتوصل إلى الحكم بأن األصل فدي خبدر اآلحداد أنده يفيدد الظدن 

خبدار هيادات وأحددوال الدراجح بصددق مسددمونه، وقدد يصداحب بعددض األ
تصددل بإلفادتهددا إلددى درجدددة اليقددين والقطددع بصددددقها. ومددن هددذه الهيادددات 

 واألحوال: 
أن يخبدددر شدددخك بوقدددوع حادثدددة بددددين يددددي جماعدددة وخلدددق كثيددددر  - 1

شددددهدوا وقددددوع الحادثددددة وأمسددددكوا عددددن تكذيبدددده مددددع انتفدددداء الموانددددع عددددن 
ة لدددده اإلمسدددا  عدددن تكذيبددده لوكددددان كاذبدددًا، فيقدددام سددددكوتهم مقدددام الشدددهاد

 بالصدق، فيحصل القطع بصدقه.
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أن يوافق الخبر أصاًل في كتاب هللا عز وجل ويكدون األصدل فدي  - 2
الكتاب  ني الداللدة علدى أمدر دل عليده الخبدر قطعدًا. وقدد يحصدل فدي 
هذه الموافقة ارتفاع  نية الكتاب فيكون لخبدر اآلحداد دور فدي تحصديل 

 القطع واليقين في ما سيق للداللة عليه.
أن يدرد الخبدر محتفدًا بقدرائن تددل علدى صددقه كدأن يخبدر ةيدد عددن  - 3

مدددوت عمدددر، ونسدددمع  فدددي داره البكددداء والعويدددل. ويصددداحب ذلدددك خدددروج 
الكفدددن مدددن داره مدددع علمندددا بأنددده لدددي  فدددي داره مدددريض سدددواه فيحصدددل 
اليقددين بموتدده. وحصددول اليقددين فددي مثددل هددذا الخبددر يكثددر حصددوله فددي 

الشددرعية فيتعددذر إثبددات قددرائن تحددف بهددا األخبددار العاديددة، أمددا األخبددار 
فتصددل بهددا إلددى درجددة القطددع واليقددين وعلددى مدددعي ذلددك إثباتدده، ودوندده 

 خر  القتاد.
القددول بظنيدة خبدر اآلحدداد اليقددح فددي حجيتده فددي إثبدات األحكددام  ثانياًا:

الشددرعية والمسددائل الفقهيددة، ألنهددا مبنيددة علددى الظددن الددراجح، وحصددوُل 
 .فيكتفى فيها بالظن الراجح.اليقين في أفرادها متعذر

مايجددب االعتقدداد بدده البددد فددي دليلدده مددن تحصدديل القطددع واليقددين  ثالثااًا:
ألن العقيدة قط ية يقينية، والظندي يندوء بحمدل القطعدي. أمدا إذا حصدل 
العلدددم بمسدددمون خبدددر اآلحددداد فالخدددالف فدددي إثبدددات العقيددددة بددده ولكدددن 

واالسددتدالل.  اليكفددر منكددره ألن حصددول العلددم بدده متوقددف علددى النظددر
ينجدو مدن إيددراد  وقدد يعجدز الدبعض عدن تحصديل العلددم واكتسدابه وقدد ال
 يمانه.إالشبه واالعتراهللاات عليه. فيعذر لذلك واليقدح في 
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إذا تعددذر حصدددول العلدددم واليقدددين بصدددق مسدددمون خبدددر آحدددادي  رابعاااًا:
يصدددلح إلثبدددات العقيددددة بددده. وُينظدددر فدددي  ورد فدددي مسدددائل االعتقددداد فدددال

ان منسدجمًا مدع األدلدة القاطعدة مدن العقدل والنقدل وجدب مسمونه فإلن كد
تصدددديقه تصدددديقًا غيدددر جددداةم والموجدددب لالعتقددداد بمسدددمونه. و ن كدددان 

 مخالفًا وجب تأويله وصرفه إلى معنى يصح حمله عليه.
هذا المدنهغ العلمدي فدي التعامدل مدع أخبدار اآلحداد يجدد لده فدي  خامسًا:

مته مدن التنكدب عدن هددي هدي الصحابة الكرام مدا يثبدت أصدالته وسدال
 القرون المشهود لها بالخيرية.

العملدي نجدد مسدائل االعتقداد فدي كتدب هدذا المدنهغ في تطبيدق  سادسًا:
العقائددد موةعددة علددى ثالثددة أبددواب اإللهيددات والنبددوات والسددم يات. وفددي 
بدداب اإللهيددات وردت أخبددار فددي األسددماء الحسددنى، ومددن هددذه األسددماء 

ومنهدددا مااسدددتقل بددده خبددر آحدددادي. ولمدددا تعدددذر  مدداورد فدددي القدددرآن الكددريم
حصددول العلددم بثبددوت هددذه األخبددار ولددم ترتفددع عددن درجددة الظنيددة وجددب 
فيهددا مايوجبدده الظددن وهددو العمددل دون االعتقدداد. واعتبددرت هددذه األخبددار 
إذنددًا شددرعيًا يجيددز تسددمية هللا عددز وجددل بمددا تسددمنته هددذه األخبددار مددن 

عمددل اللسددان فددال يشددتر  فيدده األسددماء الحسددنى وهددذه التسددمية مددن بدداب 
 القطع.

وفي صفات هللا عز وجل ينحصر الخدالف فدي حجيدة خبدر اآلحداد فدي 
الصدفات الخبريددة التددي اسددتقل بورودهددا خبدر اآلحدداد ومددن هددذه الصددفات 
مدداورد بأخبددار صددحيحة، ولكنهددا لددم ترتفددع عددن رتبددة  نيددة الثبددوت وفددي 

تفددويض العلددم داللتهددا علددى الصددفات  ددن أيسددًا فيكددون تأويلهددا أحكددم و 
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بهدا أسددلم، ومددن هدذه الصددفات مدداورد فددي أخبارالتفيدد الظددن الددراجح ومددع 
ذلدددك أثبدددت بهدددا الدددبعض صدددفات ل عدددز وجدددل. واألغدددرب مدددن ذلدددك أن 
بعدددض هدددذه األخبدددار منكدددرة المتدددون ألنهدددا تخدددالف األدلدددة القاطعدددة مدددن 
العقددل والنقدددل، ومدددع ذلدددك فقدددد تكلدددف الدددبعض وتحمدددل قددددرًا فدددوق طاقتددده 

األخبددددار علددددى وجدددده يثبددددت بدددده إلحدددداق هددددذه األخبددددار فددددي  لتخدددريغ هددددذه
 الصفات.

وفددددي مسددددائل النبددددوات نجددددد أل خبددددار اآلحدددداد تعلقددددا فددددي بعددددض مسددددائل 
العصددمة وبعددض المعجددزات. أمددا فددي بدداب العصددمة فنجددد أدلددة قاطعددة 
مددن العقددل توجددب عصددمة األنبيدداء وفددي بعددض أخبددار اآلحدداد مايشددكل 

وجددب المصددير لى تأويلدده وتنبيدده  دداهره ويعددارء  هددذه األدلددة القاطعددة ف
من أثبته على  اهره، وأما في باب المعجزات فقد أمكن تحصديل العلدم 
بثبدددوت بعدددض المعجدددزات مثدددل إسدددماع تسدددبيح الحصدددى وتكثيدددر الطعدددام 
ونبدددع المددداء مدددن بددددين أصدددابعه الشدددريفة صددددلى هللا عليددده وسدددلم. ووجدددده 

م أخبدروا بددين تحصديل العلدم بهددا أن المخبدرين بهددا و ن كدانوا آحدادًا لكددنه
يدي جماعة حسروها وشهدوها. ثم سكتوا عن تكذيبهم ولدو كدان كاذبدًا 

 لسارعوا إلى تكذيبهم. فيقام سكوتهم مقام الشهادة لهم بالصدق.
وفي السم يات تتفرع المسائل: ففي أشدرا  السداعة الكبدر  أخبدار آحداد 
ل يمكدددن تحصدددديل العلدددم بهددددا إمدددا لتواترهددددا تدددواترًا معنويددددا كخدددروج الدددددجا
ونددزول عيسددى عليدده السددالم، و مددا لموافقتهددا ألصددل فددي كتدداب هللا عددز 
وجددل كطلددوع الشددم  مددن مغربهددا وخددروج دابددة األرء. وثبددوت بعددض 
هذه األشرا  على سدبيل القطدع اليعندي وجدود االعتقداد بكدل مداورد فيهدا 
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من أخبار ألن  فيها مالم يصدح مدن جهدة السدند ومدالم يصدح مدن جهدة 
لدددة القاطعدددة، فاليجدددب االعتقددداد بتفاصددديل األشدددرا  المدددتن لمخالفتددده األد

ودقائقهدددا، وفدددي  بعدددض هدددذه التفاصددديل أخبدددار آحددداد صدددحت مدددن جهدددة 
السند ولم تخالف قط يا ولم تصل إلدى رتبدة القطعدي فيجدب فيهدا أصدل 
التصددديق دون االعتقدداد الجدداةم. وفددي المقددام المحمددود نجددد خبددرًا منكددرًا 

د علددى العددر  تمسددك بدده بعددض عددن اإلمددام مجاهددد فددي تفسدديره باإلقعددا
 المحدثين فوجب التنبيه إلى هللاعف سنده وسقامة متنه.

وفددي رؤيددة هللا عددز وجددل تتابعددت أخبددار اآلحدداد علددى تبشددير المددؤمنين 
برؤيتهم ل عز وجل في اآلخرة. ووافقت هدذه األخبدار أصداًل فدي كتداب 
هللا عدز وجدل، وحصدل إجمداع السدلف علدى إثبدات الرؤيدة مسدتندين فددي 

 اإلجماع إلى دليل الكتاب والسنة. هذا
وفي رؤية هللا عز وجل في الدنيا: اختلدف الصدحابة رهللادوان هللا علديهم 
فصح إنكاره عن عائشة رهللاي هللا عنها وصح إثباتهدا عدن عبدد هللا بدن 
عبدددداس وغيددددره مددددن الصددددحابة رهللاددددي هللا عددددنهم أجمعددددين وهددددذا ماسددددوب 

 ووجه ودليل. اختالف الخلف في هذه المسألة أيسًا، ولكل  رأيي 
وآخددر دعوانددا أن الحمددد ل رب العددالمين والصددالة والسددالم علددى أشددرف 

 المرسلين.



 544 

 ثبت المصادر والمراجع
                                                        

 . 1986عمان  -اإلباهللاية بين الفرق اإلسالمية ، علي بن يحيى ، مطابع سجل العرب  .1

مصدر -هدد( ، مطبعدة السدعادة  1041إتحاف المريد بجوهرة التوحيد، عبد السالم اللقاني ) .2

 م  1955

هددد( تحقيددق 274إحكددام الفصددول فددي أحكددام األصددول،أبو الوليددد سددليمان بددن خلددف البدداجي) .3

 هد .  1409بوري مؤسسة الرسالة الطبعة األولى عبد هللا محمد الج

اإلرشدداد إلددى قواطددع األدلددة فددي أصددول االعتقدداد ، إمددام الحددرمين عبددد الملددك بددن عبددد هللا  .4

-مصددددر  -هددددد( ،  تحقيددددق محمددددد يوسددددف موسددددى مطبعددددة دار السددددعادة  478الجدددويني )

1950. 

 م.1985 -ر البراء طبعة دا -إرشاد األنام في عقائد اإلسالم ، محمود صالح البغدادي  .5

 م . 1992 -طبعة دار السالم عمان  -األساس في السنة ) قسم العقائد ( ، سعيد حو   .6

 -بيدروت  -ألبيدر نصدري ، طبعدة  دار الطليعدة  -األساس في عقائدد األكيداس، تحقيدق د .7

1980  . 

بع بيروت ، لم يذكر سنة الط -األسماء والصفات ، ابن تيمية ، طبعة دار الكتب العلمية  .8

. 

 بيروت .  -األسماء والصفات ، البيهقي ، تحقيق الكوثري ، طبعة دار الكتب العلمية  .9

طبعة دار  هد(تحقيق محمد ةاهد الكوثري 458األسماء والصفات،احمد بن الحسين البيهقي) .10

 . -بيروت-الكتب العلمية

عبددد اإلشددارة إلددى اإليجدداة بددبعض أنددواع المجدداة، أبددو محمددد عددز الدددين عبددد العزيددز ابددن  .11

 هد  1313  -بيروت  -هد(  طبعة دار المعرفة 660السالم الشافعي)



 545 

                                                                                                               

 أشرا  الساعة ونظرية آخر الزمان رؤية جديده في هللاوء الكتاب والسنة فتحدي عيدد يحيدى .12

 يذكر مكان الطبع والسنته لم

 .  1990 -الكويت  -أصل االعتقاد  ، طبعة دار النفائ   .13

 . 1975 -بيروت  -عة دار الفكر محمد عجاج الخطيب  طب-أصول الحديث ، د .14

 .1980-بيروت-أصول الدين ، طبعة دار الكتب العلمية .15

 .  -لم يذكر سنة الطبع  -أصول الفقه ، محمد أبو ةهرة  طبعة دار الفكر العربي  .16

األقباس النيرة في فسائل العشرة المبشرة كما في طبقات ابن سعد . جميل إبراهيم ،  .17

 م 1989بغداد  -طبعة دار المكتبة العالمية 

 هد.  1309المطبعة الميمنية، مصر ،   إلجام العوام .18

 م  1968القاهره .  -األم  طبعة دار الشعب  .19

 م 1987 -بيروت  -إيثار الحق على الخلق، طبعة دار الكتب العلمية  .20

 مصر  -محمد أبو ةهرة ، مطبعة دار الفكر العربي  ،ابن تيمية  .21

،مطبعددة  ميددة والمشددبهة.تحقيق محمددد أحمددد الكددوثري االخددتالف فددي اللفظ،والددرد علددى الجه .22

 م. 1989-بغداد-منير

هدد( تحقيدق أحمدد عبدد الشدافي طبعدة دار الكتدب  790العتصام ، آبدو إسدحاق الشداطبي )ا .23

 م.  1988 -بيروت-العلمية 

 م . 1986 -بغداد  -مطبعة األمة  -محمد رمسان  -د -الباقالني وآراؤه الكالمية  .24

هد(   840مع لمذاهب علماء األمصار ، أحمد بن يحيى المرتسى )البحر الزخار والجا .25

  1975بيروت  -مؤسسة الرسالة 



 546 

                                                                                                               

هدد( تحقيدق د. 794البحر المحي  في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشدي ) .26

 هد. 1409وعمر سليمان األشقر طبعة الكويت  -عبد القادر العاني

 595بدن أحمدد بدن محمدد ) ابدن رشدد (القرطبدي )  بداية المجتهد ونهاية المقتصدد : محمدد .27

 م. 1979هد( الطبعة الرابعة دار المعرفة  بيروت

هدد( تحقيدق أبدو الوفدا  483لوب السول في األصول ، أبو بكر محمد بن أحمد السرخسدي )ب .28

 1973األفغاني ، طبعة بيروت 

في العقيدة ، البيهقي وموقفه من اإللهيات ، أحمد بن عطية الغامدي  رسالة دكتوراه  .29

 المدينة المنورة . -الجامعة اإلسالمية 

جامعددة بغددداد  -التأويددل اللغددوي فددي القددرآن الكددريم، حسددين حامددد الصددالح  رسددالة دكتددوراه  .30

1995  . 

هدد( تحددقيق د. محمدد  333تأويالت أهل السدنة، أبدو منصدور محمدد بدن محمدد الماتريددي ) .31

 .1983بغداد، -مستفيض الرحمن. مطبعة اإلرشاد

تدداج اللغددة وصددحاح العربيددة ، إسددماعيل بددن حمدداد الجددوهري . تحقيددق أحمددد عبددد الغفددور  .32

 م  /1987لبنان  -عطار طبعة دار العلم 

 م.1985تاريخ الفرق اإلسالمية، علي الغرابي ، مطبعة محمد صبيح، مصر  .33

هدد( ، تحقيدق كمدال  471التبصير في الدين ، أبدو المظفدر طداهر بدن محمدد اإلسدفرائيني ) .34

 1983 -بيروت  -وت ، طبعة عالم الكتب الح

هددد (  911تخدريغ أحاديدث شدرح العقائدد النسدفية، جدالل الددين عبدد الدرحمن السديوطي )ت  .35

 تحقيق وتعليق صبحي السامرائي، نشر دار الرشد الرياء.                  



 547 

                                                                                                               

ي تدريب الراوي في شرح تقريب النوادي ، جدالل الددين عبدد الدرحمن بدن أبدي بكدر السديوط .36

 .  1989 -بيروت  -هد( طبعة دار الكتب العلمية  911)

 761التددذكرة فدددي أحددوال المدددوتى وأمددور اآلخدددرة، شددم  الددددين محمددد بدددن أحمددد القرطبدددي) .37

 . 1982بيروت -هد(تحقيق الدكتور أحمد حجاةي طبعة دار الكتب العلمية

د الفتداح أبدو التصريح بما تواتر في نزول المسيح، محمد أنور شاه الكشميري . تحقيق عبد .38

 م.1982غدة، طبعة القاهرة 

هدد( الطبعدة  774تفسير القرآن العظيم ، آبو الفداء إسماعيل ابدن كثيدر القرشدي الدمشدقي ) .39

  1980بيروت  -األولى ، دار الفكر 

لتقيد واإليساح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصالح ، الحدافظ ةيدن الددين عبدد الدرحيم ا .40

 م .  1984 -مكة  -دار الحديث هد( ، طبعة  806العراقي )

تمهيد بما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبدهللا )ابن عبد البدر( ال .41

 م.1982-المغرب -هد( تحقيق مصطفى العلوي مطبعة فسالة463النمري األندلسي)

هدددد( ، تحقيددق الددددكتور عبددد الحدددي  508التمهيددد فدددي أصددول الددددين، أبددو المعدددين النسددفي ) .42

 م .  1987 -مصر  -قابيل، المطبعة الفنية 

 510التمهيددددد فددددي أصددددول الفقدددده ، أبددددو الخطدددداب محفددددوظ بددددن أحمددددد الكلددددوذاني الحنبلددددي) .43

 م 1985تحقيق محمد بن علي بن إبراهيم مطبعة دار المدني جدة (هد

التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافسة والخوارج والمعتزلة ، أبو بكر محمدد بدن  .44

 م 1957هد(تحقيق رتشرد مكارثي،المطبعة الكاثوليكيةبيروت 403طيب بن الباقالني )ال

التمهيد فدي تخدريغ الفدروع علدى األصددول ، جمدال الددين عبدد الدرحيم بددن الحسددن اإلسدنوي  .45



 548 

                                                                                                               

 م .  1987بيروت  -هد( تحقيق محمد حسن هيتو ،  مؤسسة الرسالة  772الشافعدي )

عبدد العزيدز  ،علي الصابوني فدي صدفات هللا عدز وجدل تنبيهات هامة على ما كتبه محمد .46

 الكويت .  -بن باة. مطبعة الصحابة اإلسالمية 

تنوير األذهان من تفسير روح البيان ، إسماعيل حقي البر وسوي اختصار وتحقيق محمد  .47

 م . 1989علي الصابوني طبعة دار القلم بيروت 

هددد( طبعددة دار 911حمن السدديوطي)تنددوير الحوالددك علددى موطددأ مالددك،جالل الدددين عبددد الددر  .48

 الندوة بيروت .

تيسير التحرير ، محمد أميدر بادشداه الحسدني الحنفدي ، علدى كتداب ) التحريدر فدي أصدول  .49

هدد( طبعدة،  861الفقه ( للكمال محمد بدن عبدد الواحدد ) ابدن الهمدام ( السدكندري الحنفدي )

 هد( . 19332البابي الحلبي )

هددد( علدى جمددع الجوامددع للتداج عبددد الوهدداب بددن 5012حاشدية العطددار ، حسددن بدن محمددد ) .50

هدددد( وبهدددا مشدده تقريدددر لعبدددد الددرحمن الشدددربيني، وتقريدددرات لمحمددد بدددن علدددي 771السددبكي )

 هد.1385مصر -المالكي. مطبعة البابي

حلية العلماء في معرفة مذهب العلماء ، أبدو بكدر محمدد بدن أحمدد الشاشدي القفدال تحقيدق  .51

 1988لمكتبة الرسالة ياسين دراكه الطبعة األولى ، 

  1987 -مصر -محمد إبراهيم الجيوشي  طبعة دار الهدي  -دراسات حول السنة ، د .52

 .دراسات في الفرق والعقائد اإلسالمية، د.عرفان عبد الحميد .53

هد( تحقيق محمد  597دفع شبة التشبيه بأكف التنزيه ، أبو الفرج عبد الرحمن الجوةي ) .54

 هد . 1350 -مصر  -الكتب العربية  مطبعة دار إحياء  ةاهد الكوثري 



 549 

                                                                                                               

دفع شبه من شبه وتمرد  ونسب ذلك إلى اإلمام احمد ، تقي الدين أبو بكر الحصني  .55

 هد( مع كتاب دفع شبهة التشبيه . 829)

لددرد علددى الجهميددة  هللاددمن مجموعددة عقائددد السددلف ، علددي سددامي النشددار ، طبددع شددركة ا .56

 م.1971مصر-اإلسكندرية 

 م . 1989 -بغداد  - بن أحمد بن قدامة ، مطبعة الجاحظ رسالة التنزيه ، عبد هللا .57

 م . 1969رسالة التوحيد د محمد عبده ، طبعة مصر  .58

 م .1979بيروت  -الروء الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم،  طبعة دار المعرفة  .59

طبعددة دائددرة  الروهللاددة البهيددة بددين األشددعرية والماتريديددة ، الحسددن بددن محمددد ) ابددن عذبددة ( .60

 هد. 1322الهند،-معارف النظامية ال

الزينة في الكلمات اإلسالمية العربية، أبو حاتم أحمد بن حمددان الدراةي، تحقيدق د.عبددهللا  .61

 م.1988سلوم السامرائي، دار واس  للطباعة، بغداد، 

هدد( تحقيدق محمدد بدن سدعيد القحطداني  طبعدة  290لسنة ، عبد الرحمن أحمدد بدن حنبدل )ا .62

 . 1986مام الد -دار ابن القيم

هدد( علدى شدرح جدالل الددين محمدد بدن أحمدد  994شرح أحمد بن قاسم ال بدادي الشدافعي ) .63

هددد( علدددى الورقددات فددي أصددول الفقددده إلمددام الحددرمين ، وهددو فدددي  864المحلددي الشددافعي )

 1255حاشية إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول،محمد بن علي الشدوكاني)

 وت . طبعة دار الفكر بير  -هد( 

 م . 1996شرح األصول الخمسة ، تحقيق عبد الكريم عثمان ، طبعة القاهرة  .64

شرح اإليجي على مختصر المنتهى البن الحاجب ، القاهللاي عبد الرحمن بن أحد اإليجي  .65
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 هد  1307هد( طبعة األستانه  756)

المسددمى )مندداهغ العقددول( محمددد بددن الحسددن البدخشددي،وهو شددرح  2/310شددرح البدخشددي .66

األصددول فددي علددم األصددول للقاهللاددي أبددي عبددد هللا محمددد بددن عبددد هللا البيسدداوي لمنهدداج 

 م . 1984هد( طبعة دار الكتب العلمية بيروت  685)

-بيددروت-شدرح العقيددة الطحاويددة. تحقيدق ناصدر الدددين األلبداني طبعدة المكتددب اإلسدالمي .67

 هد( .  1399)

 م . 1979بيروت .  -شرح الفقه األكبر ، علي القاري  طبعة دار الكتب العلمية  .68

هددد( ،تحقيددق  476شدرح اللمددع فددي أصددول الفقدده ، أبددو إسددحاق إبددراهيم بددن علددي الشدديراةي ) .69

 م .  1988 -عبد المجيد تركي ، طبعة دار الغرب اإلسالمي بيروت 

هدد( تحقيدق عبدد الدرحمن عميدرة 793شرح المقاصد مسعود بن عمر سعد الدين التفتاةاني ) .70

 م.1989بيروت -، طبعة عالم الكتب

والنظددام الفريددد مددع إتحدداف المريددد ، محمددد محيددي  149شددرح جددوهر التوحيددد  ، البدداجوري  .71

 الدين عبد الحميد 

 م .1969 -بيروت  -شرح حديث النزول طبعة المكتب اإلسالمي  .72

 . 1289شرح رمسان أفندي على شرح العقائد النسفية  طبعة تركيا  .73

أهدل األثدر للحدافظ ابدن حجدر ، طبعدة شرح على القاري على نخبة الفكر في مصدطلحات  .74

 م  1978 -بيروت  -دار الكتب العلمية 

الشددفا بتعريدد  حقددوق المصددطفى. تحقيددق محمددد أمددين قددره علددي، ومسدداعديه. طبعددة دار  .75

 .1986-عمان-الفيحاء
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-عمان-صحيح شرح العقيدة الطحاوية ، حسن بن علي السقاف،طبعة دار اإلمام النووي  .76

1995 . 

 كبر  ، تقي الدين السبكي  مطبعة دار المعرفة بيروت ، الطبعة الثانية طبقات الشاف ية ال .77

هددد( تحقيددق محمددد  748العبددر فددي خبددر مددن غبددر ، محمددد بددن أحمددد بددن عثمددان الددذهبي ) .78

 بيروت، لم يذكر سنة الطبع .  -السعيد بن بسيوني ةغلول ، طبعة دار الكتب العلمية 

 . 1990-بغداد -ية عصمة األنبياء ، الراةي. طبعة الدار العرب .79

عقيدة أهل اإلسالم في نزول عيسى عليه السالم ، أبو الفسل عبد هللا بن محمد الصديق  .80

  1986الغماري الحسني ، طبعة عالم الكتب بيروت 

 م . 1966 -العقيدة اإلسالمية وأسسها ، عبد الرحمن حسن الميداني ، طبعة دمشق  .81

هددد( ، ومعددده  449ماعيل الصدددابوني )عقيدددة السدددلف وأصددحاب الحدددديث ، أبددو عثمدددان إسدد .82

 م . 1990 -بغداد -رسالتان للقرطبي والصنعاني،. مطبعة السرمد 

 لم يذكر سنة الطبع .  -القاهرة  -عقيدة المؤمن ، أبو بكر الجزائري  دار الكتب السلفية  .83

 .  1981بيروت  -صبحي صالح ،  دار العلم للماليين -علوم الحديث ومصطلحه ، د .84

 902لشرح ألفية الحدديث ، أبدو عبدد  هللا محمدد بدن عبدد الدرحمن السدخاوي )  فتح المغيث .85

  1992هد ( ، تحقيق علي حسين علي الطبعة الثانية ، دار اإلمام      الطبري 

فتح الملهم ، شدرح صدحيح مسدلم ، شدبير أحمدد الديوبنددي العثمداني  مطبعدة جيدد بدري  ،  .86

 دهلي . 

هد( ، المطبعة األدبية  456علي بن محمد بن حزم )الفصل في الملل واألهواء والحل ،  .87

 هد(  13317مصر ) -
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هد ( تحقيق دكتور عجيدل  370الفصول في األصول ، أحمد بن علي الراةي الجصاو ) .88

  1985جاسم  ، الطبعة األولى 

هد( وهو شرح مسلم  1119اتح الرحموت ، عبد العلي محمد بن نظام الدين األنصاري )فو  .89

عبددد الشددكور الحنفددي . مددع المستصددفى الغزالددي  الفقدده لمحددب هللا ابددنالثبددوت فددي أصددول 

 بيروت . -طبعة دار العلوم 

في علم الكالم دراسة فلسفية، د.أحمد محمدود صدبحي طبعدة مؤسسدة الثقافدة االجتماعيدة،  .90

 م .1982مصر، 

فيصدل التفرقدة بدين اإلسدالم والزندقة،هللادمن مجموعدة الجدواهر الغدوالي مدن رسدائل الغزالددي  .91

 .1990بغداد-عة منيرطب

هد ( طبعدة  232قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين القاسمي ) .92

 م. 1979بيروت-دار الكتب العلمية 

 بيروت .  -قواعد العقائد ، مع إحياء علوم الدين  طبعة دار المعرفة  .93

هدد(. تحقيدق 630الكامل في التاريخ، أبو الحسدن علدي بدن أبدي الكدرم)ابن األثيدر الجدزري() .94

 هد.1353مصر -عبد الوهاب النجار. الطباعة المنيرية

هد( ، طبعة  710كشف األسرار شرح المنار أبو البركات عبد هللا بن أحمد أحمد النسفي ) .95

 م  1986 -بيروت  -دار الكتب العلمية 

 -الكفايددة فددي علددم الروايددة ، تحقيددق عبددد العلدديم محمددد بددن عبددد الحلدديم ، مطبعددة السددعادة  .96

 م . 1973مصر 

 هد1280ليات أبي البقاء ، المطبعة األميرية ك .97
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لتوحيد و ثبات صفات الرب عز وجل ، محمد بن إسحاق بن خزيمة ، تعليق محمد خليل ا .98

 هد  1388 -طبعة دار الشرق للطباعة  -هراس 

هدد ( مصدورة عدن  630لسان العرب . جمال الدين محمدد بدن مكدرم ) ابدن منظدور ( ) ت  .99

  طبعة بوالق

فوقيددة حسددين ،  -ع األدلددة فددي قواعددد عقائددد أهددل السددنة والجماعددة ، تحقيددق   دلمددلم .100

 م(  1965طبعة المؤسسة المصرية )

وامع األنوار البهية شرح الددرة المسدي ة فدي عقيددة الفرقدة المرهللادية، طبعدة المكتدب لل .101

 .  1991عمان  -اإلسالمي 

 العدد األول  13مجلة الجامعة األردنية المجلد  .102

هدددد(  606حصددول فدددي علدددم أصدددول الفقدده ، فخدددر الددددين محمدددد بددن عمدددر الدددراةي)الم .103

 . 1980تحقيق طه جابر العلواني ، مطابع جامعة محمد بن سعود الرياء 

 -مختدددار الصدددحاح ، محمدددد بدددن عبدددد القدددادر الدددراةي ) أول (. مطبعدددة عدددز الددددين  .104

 م . 1987 -بيروت 

بعدة رئاسدة إدارات البحدوم مختصر الصواعق المرسلة على الجهميدة والمعطلدة ، ط .105

 الرياء . -واإلفتاء 

 م. 1978متصر العقيدة اإلسالمية، طارق السويدان، طبعة الكويت  .106

 -مختصر العلو للعلي الغفدار ، محمدد ناصدر األلبداني ، طبعدة المكتدب اإلسدالمي  .107

 هد . 1981بيروت 

عددددة المسدددامرة للكمددددال بددددن أبدددي شددددري  بشددددرح المسددددايرة للكمدددال ابددددن الهمددددام، المطب .108
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 م .  1983 -بوالق-األميرية

هدد(  745المسودة في أصول الفقه ، أحمد بن محمد الحراندي الدمشدقي) ابدن تيميدة() .109

 م.  1964القاهرة ،  -تحقيق محمد محيي الدين مطبعة المدني 

 -بيددروت  -مشدارق أندوار العقدول ، تحقيدق عبددد الدرحمن عميدرة ، طبعدة دار الجيدل  .110

 م . 1989

 م . 1980 -بيروت  -، طبعة دار الكتب العلمية  مشكل الحديث وبيانه .111

لمطالب العالية من العلم اإللهي، تحقيق أحمد حجاةي السقا ، دار الكتداب العربدي ا .112

 .  1987 -بيروت  -

هدددد (  215معددداني القدددرآن ، أبدددو الحسدددن سدددعيد بدددن مسدددعدة  ) األخفدددو األوسددد (  ) .113

 1979 –فائز فارس طبعة الكويت  -تحقيق د

أصددول الفقده،أبو  الحسددين محمدد بددن علدي البصددري المعتزلدي ، تحقيددق المعتمدد فدي  .114

 م 1965محمد حميد عبد هللا المطبعة الكاثوليكية بيروت

 1955بيروت.-هد( دار صادر626معجم البلدان،)ياقوت الحموي() .115

المفردات في غريب القرآن . أبو القاسم الحسين بن محمد ) الراغب األصبهاني ( )  .116

 بيروت. -محمد سيد كيالني  طبعة دار المعرفة  هد ( تحقيق 502ت 

مقدددداالت اإلسددددالميين واخددددتالف المصددددلين،اإلمام أبددددو الحسددددن علددددي بددددن إسددددماعيل  .117

 م1950هد( تحقيق محيي الدين عبد الحميد،مطبعة النهسة مصر 330األشعري)

 مقاالت الكوثري، أحمد خيري مطبعة األنوار بالقاهرة .118
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 -حسنى ، الغزالي  طبعة شركة الطباعة الفنية المقصد األسنى شرح أسماء هللا ال .119

  مصر .

لمنهاج في شرح صحيح ملم بن الحجداج ، أبدو ةكريدا محدي الددين يحيدى بدن شدرف ا .120

 م . 1973 -النووي  تحقيق عبد هللا أحمد أبو ةينه ، طبعة دار الشعب القاهره 

حلمددي  هددد( تحقيددق403المنهدداج فددي شددعب اإليمددان، أبددو عبددد هللا الحسددين الحليمددي ) .121

  1979-فودة  طبعة دار الفكر

هددد( تحقيددق حلمددي 403المنهدداج فددي شددعب اإليمددان، أبددو عبددد هللا الحسددين الحليمددي ) .122

  1979-طبعة دار الفكر  فودة

  -عدز الدددين بليددق-مدواةين القددرآن والسدنة ل حاديددث الصددحيحة والسد يفة والمرفوعددة .123

 .1983طبعة دار الفتح بيروت 

، تحقيددق عبدددد هللا دراة وابنددده محمدددد دراة ، مطبعدددة  الموافقددات فدددي أصدددول الشدددريعة .124

 مصر ، لم يذكر سنة الطبع .  -الرحمانية 

هد( طبعة دار  756المواقف في علم الكالم ، عسد الدين عبد الرحمن اإليجي ) .125

 بيروت ، لم يذكر سنة الطبع.  -الكتب العلمية 

عبددد الدرحمن بددن الموطدأ مدع شددرحه تندوير الحوالدك شددرح موطدأ مالددك ، جدالل الددين  .126

مصر لم يذكر سنة الطبدع  -هد( طبعة دار  إحياء  الكتب العربية  911أحمد السيوطي )

 . 

النبذ الكافية في أحكام أصول الدين ، تحقيق محمدد أحمدد عدب العزيدز ، طبعدة دار  .127

 م . 1985بيروت  -الكتب العلمية 
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ا .128

 كرستان .لنجم الثاقب للفجر الكاذب  مطبوعات األمانة العامة للثقافة 

129.  

بددة الفكددر فددي مصددطلح أهددل األثددر، فددي حاشددية شددرحها لقدد  الدددرر للشدديخ عبددد هللا بددن خن

 . هد1355مصر -حسين خاطر العدوي. مطبعة عبد الحميد حنفي

نزهة الخاطر، عبد القادر بن مصطفى بن بدران ، وهدو شدرح كتداب روهللادة الندا ر  .130

هد( طبعدة دار الكتدب العلميدة  620نخبة المنا ر ، عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي )

 لم يذكر سنة الطبع . -بيروت  -

ره عابرة في مزاعم من ينكر ندزول عيسدى عليده السدالم قبدل اآلخدرة ، محمدد ةاهدد نظ .131

 .  1987هد ( طبعة دار الجيل ، القاهره  1371الكوثري ) 

 نظدددم الفرائدددد لمدددا تسدددمنه حدددديث ذي اليددددين مدددن الفوائدددد للحدددافظ خليدددل بدددن كيكلددددي .132

 -بغدددداد  -هدددد( ، تحقيدددق كامدددل شدددطيب الدددراوي ، مطبعدددة األمدددة 763العالئدددي الشدددافعي )

 م . 1986

هد( تحقيق إلفرد جيوم ،  548نهاية األقدام في علم الكالم ، أبو الفتح الشهرستاني ) .133

 بغداد ، لم يذكر سنة الطبع . -طبعة مكتبة المثنى 

هدد(  772ن الحسدن األسدنوي )هاية السول في شرح منهاج األصول ، عبد الدرحيم بدن .134

هددد( ومعدده حاشددية  685وهددو شددرح للمنهدداج لناصددر الدددين عبددد هللا بددن عمددر البيسدداوي )

 لم يذكر سنة الطبع .  -بيروت  -الشيخ محمد بخيت المطيعي  طبعة عالم الكتب 

-النهايددة فددي الفدددتن والمالحددم، تحقيدددق محمددد أحمدددد عبددد العزيدددز، طبعددة دار الجيدددل .135
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 بيروت 

ي غريب الحدديث ، أبدو السدعادات المبدار  بدن محمدد بدن األيثدر الجدزري ) لنهاية فا .136

 -هددددددد ( تحقيددددددق  ددددددداهر أحمددددددد الدددددددزاوي ومحمددددددد الظبددددددداحي ، طبعددددددة دار الكتدددددددب  606

 م  1965بيروت

هددي السدداري مقدمدة فددتح البدداري شدرح صددحيح البخداري ، أحمددد بددن علدي بددن حجددر  .137

 م.1989تب العلمية بيروتهد( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار الك 852)

و )  -الكويدددت  -طبعدددة دار السدددلفية  9وجدددوب األخدددذ بحدددديث اآلحددداد فدددي العقيددددة  .138

 هد(. 1400الحديث حجة بنفسه ففي األحكام والعقائد ، طبعة الدار السلفية 

هدد( تحقيدق  518الوصول إلدى األصدول ، أحمدد بدن علدي ) ابدن برهدان ( البغددادي ) .139

 م 1984المعارف الرياء  عبد الحميد أبو ةنيد مطبعة

 


