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 ملخص البحث

هذذ    سذحي  422يهدف هذاا الحثذإ  إ  اذ اه دهذخلد اةليلذة العحاسذد القذادر        
  ظهار اإلسالم و قامة السنة.

ر   ، مث يعذ   دهذخلديف    قامذة فاللص  األول يتثدث عن نحاة مخلدزة عن سذةة القذاد
اإلسالم والسنة، كإظهار الش وط العم ية، و ظهار ماهب أه  السنة واستتااة املحتدعة، ودهذخلديف 

 ضد الحاطنية.
ويتثذذذدث اللصذذذ  ال ذذذاق عذذذن االعتقذذذاد القذذذادري، مذذذن دهذذذة التثقيذذذق   م للذذذ ، ومناسذذذحة 

عليق علي ، وما يتضمن  من مذزا،، مذا أعقذب تصنيل ، وكاا التثقيق   منت االعتقاد القادري، والت
تدوين  من مث ا  وآاثر، ويسحق هاين اللصلني متهيٌد حيخلي أم لة من دهخلد خللاء اذ  العحذايف   

 خامتة تتضمن نتائج الحثإ..   ظهار اإلسالم والسنة، كما يلثق
 
 

 
 مقدمة

 اليفاحلمد   والصالة والسالم على رسخلل هللا وعلى آل  وصثح  ومن وا
مبذزا، ومخلاقذر رائعذة تقتضذد  –رمحذ  هللا  –ز  سةة اةليلة العحاسد القادر    واعد: متي  

الحثذإ والتصذنير، فقذد أظهذذ  اإلسذالم وأقذام السذذنة، فذللزم أهذ  الامذذة الشذ وط العم يذة، وهتذذ  
اسذذتلث  هنذذلكث وك ذذ  دعذذا ث، كمذذا  وقذذ  أسذذتار الحاطنيذذة، وطعذذن   نسذذب العحيذذديني، و لذذ   

 ستتاب املحتدعة وقمعهث، وانتص  أله  السنة.ا
 -ومن مآث يف أن  كتب االعتقاد القادري، وهخل اعتقاد يستثق الدراسة والتللير جلملة أمخلر منها:
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 أن هاا االعتقاد على ط يقذة أهذ  السذنة واجلماعذة، وقذد أثذ  عليذ  أئمذة مذن أهذ  السذنة كذاان
 تيمية والاهيب واان ك ة وغةهث.

العتقذذذاد أثذذذ يف اإلفذذذامل ونلعذذذ  املتعذذذدي    ظهذذذار مذذذاهب أهذذذ  السذذذنة ومدافعذذذة أهذذذ  أن هلذذذاا ا
 –اًل كما سيليت ملص    – أو عص  حمدد الحدعة، ا   ن آاثريف مل تقر عند الد معني  

   حيتاج هاا االعتقاد  إ حتقيذق   م للذ ، فمذن قائذ  أن م للذ  اةليلذة القذادر   ، ومذن قائذ
 لك دد..أن م لل  أاخل أمحد ا

  كما أن منت االعتقاد حيتاج  إ حت ي ، فإن من أه  العلث من يقخلل:  نذ  طخليذ ، مذن أن امل حذ
 من  ال يزيد عن اضن صلثا .

 أن لالعتقذذذاد القذذذادري مذذذزا، ك ذذذةة ومهمذذذة، قلمذذذا  تمذذذن   أك ذذذ  املتذذذخلن، وهذذذد مذذذزا، تسذذذتثق
 اإلظهار والحيان .

 وأردخليف، وهللا املستعان وعلي  التكالن. فلع  هاا الحثإ القاص  حيقق ما آمل 
 
 
 
 
 
 

 خطة البحث
 تتكخلن خطة الحثإ من مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة .

 وتتضمن أمهية املخلضخلع، وأسحاب اختياريف. المقدمة:
 السنة .و  اإلسالم نحاة مخلدزة عن دهخلد خللاء ا  العحايف    ظهار التمهيد:

 :ودهخلديف    ظهار اإلسالم والسنة وفي  أراعة محاحإاةليلة القادر     الفصل األول :
 نحاة مخلدزة عن سةة اةليلة القادر    . المبحث األول:
  ظهاريف الش وط العم ية. المبحث الثاني:
  ظهاريف ماهب أه  السنة واستتااة املحتدعة. المبحث الثالث:
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 دهخلديف  ايف الحاطنية . المبحث الرابع:
 اد القادري.االعتق الفصل الثاني:

 وفيه أربعة مباحث:

 التثقيق   م لر االعتقاد، ومناسحة أتليل  . المبحث األول:
 منت االعتقاد القادري. المبحث الثاني:
 مزا، االعتقاد القادري. المبحث الثالث:
 ي.ر آاثر االعتقاد القاد المبحث الرابع:

 تتضمن نتائج الحثإ. خاتمة:
 
 
 
 
 
 
 
 

عن جهود خلفاء بني العباس في إظهار اإلسالم نبذة موجزة  :التمهيد 
 ةنسال

هيذد أم لذذة رتذارة مذن خللذذاء اذ  العحذايف الذاين هلذذث دهذخلد متميذزة   سذذحي  خلي هذاا التمحيذ
  ظهار السنة و قامة دين هللا تعاإ، وسيكخلن احلديإ عن  ل  على النثخل اآليت:

  -المهدي :
 "   1 . عاٍد ألويل الضاللة، َحِنق عليهث   اقخلل : " ن  خائر من هللا، م1 وصل  الاهيب 

                                                
هذذذ ادمشذذق، لذذ  رحذذال    طلذذب 673. هذذخل أاذذخل عحذذدهللا حممذذد اذذن ع مذذان الذذاهيب، اإلمذذام، احلذذاف ، املذذ ر ، ولذذد سذذنة   1  

 هذ .748العلث، وصاحب م للا  ك ةة، تخل  ادمشق سنة 
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   .2ومن دهخلديف   نص  اإلسالم والسنة، أن  منن النايف من الكالم واةخل  في   
  أم  الزاندقة، فجد    طلذحهث، وتتذحعهث   سذائ  اآلفذاا، واستثضذ هث، 3اةليلة املهدي   وأهث  

   .4وقتلهث صرباً اني يدي   
 ، فقذال الانذ  مخلسذى  اهلذادي  : "، اذ ، 5ئصذال الزاندقذة  كما أوصذى املهذدي انيذ   ست

فإكذا ف قذة تذدعخل النذايف  إ  -يع  أصثاب مذاق - ن صار ل  هاا األم ، فتج  د هلايف العصااة 
 خت دهذذا  إ حتذذ ل اللثذذث، وتذذ و قتذذ  اهلذذخلام حت  دذذاً، مث خت دهذذا مذذن هذذايف  إ عحذذادة مثظذذاه  حسذذن، 

 خ : الظلمة، مث تحيح اعد هاا نكاح األخخلا  والحنا ...اثنني، أحدمها: النخلر، واآل
   "6 . فارفن فيها اةشب، ود  د فيها السير، وتق  ب أبم ها  إ هللا ال هن ي  ل 

  علذذذى املهذذذديص ملذذذا حصذذذ    عهذذذديف مذذذن  ظهذذذار 7وقذذذد أثذذذ  هنذذذين إلسذذذالم ااذذذن تيميذذذة  
 .سالم والسنة، وقمن الكل  والحدعةاإل

                                                                                                                                                   
 . 2/110، والحدر الطالن 9/100انظ : طحقا  الشافعية 

 . 10/444، وانظ : اترين اإلسالم  7/403سة  عالم النحالء   .  1 
 .10/439، واترين اإلسالم  7/400.  انظ  : امل دن السااق،   2 
هذذ أبر  فذاريف، ويل اةالفذة اعذد وفذاة أايذ ، فذ د  املظذامل، 127.  هخل أاخل عحذدهللا حممذد اذن أمل دعلذ  املنصذخلر، ولذد سذنة   3 

 هذ .169لزاندقة، وتخل  سنة وأحسن  إ ال عية، وقت  ا
 . 7/400، وسة أعالم النحالء 5/391انظ  : اترين اغداد 

 . 10/149ان ك ة ال، والحداية  8/287، املنتظث الان اجلخلهي 8/167.  انظ  : اترين األمث وامللخلو للطربي   4 
لذذق الزنذديق علذذى كذ  مذذن : ا خلسذذد، .  الزندقذة : للذذ  أعجمذد معذذ ب، أخذا مذذن كذذالم اللذ يف اعذذد ظهذخلر اإلسذذالم، ويط  5 

 الده ي، واملنافق واجلهمد .
 . 12/271، وفتح الحاري  338، والسحعينية الان تيمية صذ  31انظ  : تلحيس  اليس الان اجلخلهي صذ 

 . 10/444=   ختصار ، وانظ  : اترين االسالم للاهيب  8/220.  اترين الطربي   6 
عحذذداحلليث اذذن عحدالسذذذالم، ااذذن تيميذذة احلذذ اق، اإلمذذذام اللقيذذ ، ا تهذذد، ا ذذدث، احلذذذاف ، .  هذذخل أاذذخل العحذذايف أمحذذذد اذذن   7 

امللسذ ، األصذذخليل، الزاهذذد، هنذين اإلسذذالم، وعلذذث األعذالم، أفذذو ودر يف وهذذخل دون العشذ ين، ولذذ  مئذذا  التصذانير، تذذخل  سذذنة 
 هذ .728

 الان عحداهلادي .، والعقخلد الدرية 2/287انظ  :  ي  طحقا  احلناالة الان ردب 
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د اإلسذذالم واإلنذذان كلمذذا ظهذذ  وقذذخلن كانذذ  السذذنة وأهلهذذا وأظهذذ  يقذذخلل ااذذن تيميذذة : "  ذذ
وأقخلن، و ن ظه  هندء من الكل  والنلاا ظه   الحدع حبسب  ل ، م   دولة املهذدي وال هنذيد 
وحنخلمها ممن كان يعظث اإلسالم واإلنان، ويغزو أعداءيف من الكلار واملنافقني ، كذان أهذ  السذنة   

هذذ  الحذذدع أ ل وأقذذ ، فذذإن املهذذدي قتذذ  مذذن املنذذافقني الزاندقذذة مذذن ال أو تلذذ  األ،م أقذذخلن وأك ذذ ، 
 حيصد عدديف  ال هللا .

وكان املهدي من خيار خللاء ا  العحايف، وأحسذنهث  نذاانً وعذدالً ودذخلدًا، فصذار  - إ أن قال -
  " .1يتتحن املنافقني الزاندقة.  

 خلقاً ك ةًا من السجن. ، وأطلق 2ومن مناقب املهدي أيضاً : أن  رد  املظامل  
لقذذد أصذذلح هللا تعذذاإ املهذذدي ديذذن هذذايف األمذذة، فثقذذق نصذذ اً ل سذذالم اقتذذ  الزاندقذذة، كمذذا 

 حقق ظهخلراً للسنة مبنع  الكالم واغض  أه  األهخلاء .
 ا األمة من خالل  حسان  لل عية وال محة هبث ..ينلى يدي  صالح لدكما د ن ع

 
 -الرشيد:

فضذائ  ال هنذيد ومكارمذ  ك ذةة دذدًا، قذد  كذ  األئمذة مذن  لذ  " قال اان ك ة   وصذل  :
هنيئاً ك ةًا، وقد كان اللضي  ان عيا  يقخلل : ليس مذخل  أحذد أعذز علينذا مذن مذخل  ال هنذيد، ملذا 
أختذذذخلف اعذذذديف مذذذن احلذذذخلادث، و ق ألدعذذذخل هللا أن يزيذذذد   عمذذذ يف مذذذن عمذذذ ي، وقذذذالخلا: فلمذذذا مذذذا  

االختالفذا ، وظهذ  القذخلل  لذق القذ آن، فع فنذا مذا كذان ال هنيد، وظهذ   تلذ  اللذنت واحلذخلادث و 
  ."3ختخلف  اللضي  من  ل   

                                                
 =  ختصار 19،  18.  نقض املنطق صذ   1 
 . 5/393. انظ  : اترين اغداد للخطيب   2 
 . 10/221. الحداية   3 
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علذى ط يقذة أهذ  السذنة مذن التعظذيث والتسذليث لسذنة  –رمحذ  هللا  -   1لقد كان ال هنذيد  
، كما هخل واضح دلد   تلذ  احلكايذة الذا سذاقها هنذين اإلسذالم الصذااخلق اسذنديف @رسخلل هللا 

   "2   حد ث هارون ال هنيد حبديإ أمل ه ي ة " احتج آدم ومخلسى .. أن أ  معاوية الض ي
فقذال أحذذد احلاضذ ين : كيذذر هذذاا واذني آدم ومخلسذذى مذا اينهمذذان فخلثذذب اذ  هذذارون، وقذذال: 

  3، وتعارض  اكير  @حيدث  عن رسخلل هللا 
و  روايذذذة أخذذذ ن : " أن ال هنذذذيد غضذذذب مذذذن  لذذذ  غضذذذحاً هنذذذديدًا، وقذذذال: أتعذذذ   علذذذى 

لذذد   لنطذذن والسذذير، فلحضذذ   لذذ ، فقذذام النذذايف  ليذذ ، يشذذلعخلن فيذذ ، فقذذال ال هنذذيد: احلذذديإع ع
 ال دذ  هايف هندقة، مث أم  اسجن  وأقسث أن ال خي ج حذو خيذربيف مذن ألقذى  ليذ  هذاا، فلقسذث  لذ 

ان املغلظة ما قال هاا ل  أحد، و منذا كانذ  هذايف الكلمذة  درة منذ ، وأنذ  يسذتغل  هللا ويتذخلب  ألنْ 
  ."4منها، فلطلق    ليها 

هكاا ينحغد للم ء أن يعظذث أخحذار رسذخلل  -: -اعد  ي اديف القصة  -  5وقال الصااخلق  
، ويقاال   لقحخلل والتسليث والتصديق، وينك  أهند اإلنكار على من يسذل  فيهذا غذة هذاا @هللا 

اي مسعذ  مذن مذن اعذ   علذى اةذرب الصذثيح الذ -رمحذ  هللا-الط يق الاي سلك  هذارون ال هنذيد 
 " 6اكير، على ط يق اإلنكار ل  واالاتعاد عن ، ومل يتلق   لقحخلل ..  

                                                
هذ ، كان أن أنحذ  اةللذاء، وأحشذث امللذخلو،  ا حذج 148.  هخل أاخل دعل  هارون ان املهدي ان املنصخلر، ولد  ل ي سنة   1 

 هذ .254ك ةة، ول  أخحار هنائعة   اللهخل، تخل  سنة   ودهاد، وهنجاعة ورأي، وحماسن 
 . 14/5، اترين اغداد  9/286انظ  : سةة أعالم النحالء 

   .2652  ، مسلث ، و القدر ح   6614القدر ح   و. أخ د  الحخاري،   2 
 . 320. أخ د  الصااخلق   عقيدة السلر صذ   3 
 يسة . =  ختصار 10/215. الحداية الان ك ة   4 
.  مساعي  ان عحذدال محن النيسذااخلري الصذااخلق الشذافعد، حمذدث، فقيذ ، ملسذ ، واعذ ، نصذ  السذنة   خ اسذان، ولقِ ذب   5 

 هذ .449هنين اإلسالم، تخل  سنة 
 . 18/40، وسة أعالم النحالء  4/271انظ  : طحقا  الشافعية 

 . 321. عقيدة السلر وأصثاب احلديإ صذ   6 
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 ، وكذان يقذخلل عذن املذ اء   الذدين: " نذ  1كما ع ف ال هنذيد اك اهيتذ  للمذ اء والكذالم واجلذدال  
   "2  .ةليق أن ال ينتج خةًا، و حل ن أال يكخلن في  ثخلاب

اك ذذذ ة احلذذذج والغذذذزو  -كذذذاان تيميذذذة والذذذاهيب وحنخلمهذذذا- ضذذذافة  إ  لذذذ  فقذذذد أثذذذ  عليذذذ  األئمذذذة، 
   .3واجلهاد   سحي  هللا تعاإ  

ومن قيامة ادين هللا تعاإ أن  أم  هبدم ما استثدث من الكنائس   مص  والعذ اا امت ذاالً 
   .4لألدلة الش عية  

، كمذا قد أوصذايف هبذدم مذا أحذدث مذن ايعذة أو كنيسذة –رمح  هللا  –السيما وأن أ  يخلسر 
   .5داء   كتاب اة اج ، والاي أل ل  أاخل يخلسر استجااة لطلب ال هنيد  

 
 المتوكل : 

  إبظهذذار السذذنة و اذذاد الحدعذذة، و قامذذة هنذذ ع هللا تعذذاإ   أهذذ  الامذذة،  6اهنذذته  املتخلكذذ   
 كما أن  قت  من ارتد عن دين هللا عز ود  .

 يقخلل احلاف  اان ك ة:
اةالفذذة استحشذذ  النذذايف اخلاليتذذ ، فإنذذ  كذذان حمحذذاً للسذذنة وأهلهذذا،  "ملذذا ويل املتخلكذذ  علذذى هللا

 " 7ورفن ا نة عن النايف، وكتب  إ اآلفاا ال يتكلث أحد   القخلل  لق الق آن  ..  

                                                
 .13/426، واترين اإلسالم 9/287، وسة أعالم النحالء، 14/7، واترين اغداد 8/347اترين الطربي : . انظ   1 
 . 14/7، واترين اغداد 8/347. اترين الطربي   2 

 . 9/287، وسة أعالم النحالء  19. انظ  : نقض املنطق صذ   3 

 . 2/675الان القيث  ، وأحكام أه  الامة3/370.  انظ  :  دامن املسائ  الان تيمية   4 
 . 295،  294. انظ  : كتاب اة اج ألمل يخلسر صذ   5 

هذذ ، ويل اةالفذة اعذد أخيذ  205. هخل أاخل اللض  دعلذ  اذن املعتصذث    اذن ال هنذيد اذن املهذدي اذن املنصذخلر، ولذد سذنة   6 
 هذ .247الخلاثق، فلظه  السنة وقمن الحدعة، قت  سنة 

 . 12/30سة أعالم النحالء ، و 7/165انظ  : اترين اغداد 

 . 12/31، وسة أعالم الحنالء  10/351، وانظ  :  10/337. الحداية   7 
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كتذب املتخلكذ   إ اآلفذاا  ملنذن مذن الكذالم   مسذللة الكذالم، والكذر عذن "وقال أيضا:  
الكذذالم لذذخل تكلذذث فيذذ  فذذاملطحق مذذلوايف  إ أن نذذخل ، وأمذذ  القذذخلل  لذذق القذذ آن ، وأن مذذن تعلذذث علذذث 

كذذ ام اإلمذذام أمحذذد اذذن حنحذذ  ..  النذذايف أن ال يشذذتغ  أحذذد  ال  لكتذذاب والسذذنة ال غذذة، مث أظهذذ  
وارتلعذذذ  السذذذنة دذذذداً   أ،م املتخلكذذذ  علذذذا هللا عنذذذ ، وكذذذان ال يذذذخليل أحذذذداً  ال اعذذذد مشذذذخلرة اإلمذذذام 

  "1  ..أمحد
لسذذنة ونشذذ  احلذذديإ، فذذلم  اللقهذذاء وا ذذدثني أن فلسذذخلا للنذذايف، وأن لقذذد أظهذذ  املتخلكذذ  ا

حيذذذذدثخلا  ألحاديذذذذإ الذذذذا فيهذذذذا الذذذذ د  علذذذذى املعتزلذذذذة واجلهميذذذذة، وأن حيذذذذدثخلا  ألحاديذذذذإ   ال  يذذذذة 
  2  .والصلا 

يمذذذد قاضذذذد الحصذذذ ة يقذذذخلل: دي اسذذذنديف أن  اذذذ اهيث اذذذن حممذذذد التوسذذذاا اةطيذذذب الحغذذذدا
الصذذد يق، قاتذذ  أهذذ  الذذ دة حذذو اسذذتجااخلا لذذ ، وعمذذ  اذذن عحذذدالعزيز رد   "واةللذذاء ثالثذذة أاذذخل اكذذ 

   "3مظامل ا  أمية، واملتخلك  حما الحدعة  وأظه  السنة .  
وأمذا عذن  قامتذ  هنذ ع هللا تعذاإ   أهذ  الامذة، فيتم  ذ   لذ  إبلذزامهث الشذ وط الع م يذة، وهذدم مذذا 

 استثدثخلا من الكنائس .
ان   أ،م املتخلك  قد عز  اإلسالم، حو ألزم أه  الامة  لش وط ولاا قال اان تيمية: "وك

   "4  .العم ية، وألزمخلا الصغار
، اسذذتلو علمذذذاء وقتذذ    هذذذدم <وملذذا ألذذذزم املتخلكذذ  أهذذذ  الكتذذاب اشذذذ وط عمذذ  اللذذذاروا 

سذذذذذخلاد  اإلمذذذذذام أمحذذذذذد، فلدااذذذذذ  هبذذذذذدم كنذذذذذائس الكنذذذذذائس والحيذذذذذن، فلدذذذذذااخليف، فحعذذذذذإ أبدذذذذذخلاتهث  إ
   5 .الع اا

 -وقد اسط  ل  اان ك ة   اترخي ، فكان مما قال :
                                                

 =  ختصار 10/316. الحداية   1 

 . 12/34، وسة أعالم النحالء 11/207. انظ  : املنتظث   2 

 . 11/170، وانظ  : املنتظث 7/170.  اترين اغداد   3 
 . 20. نقض املنطق صذ   4 
 . 700، 693،  2/691، وأحكام أه  الامة  3/270.  انظ  : دامن املسائ  الان تيمية   5 
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"أمذ  املتخلكذذ  أهذذ  الامذذة أن يتميذذزوا عذذن املسذذلمني   لحاسذذهث وعمذذائمهث وثيذذاهبث.. وأن ال 
سذتعملخلا   هنذدء مذن الذذدواوين الذا يكذخلن هلذذث فيهذا حكذث علذى مسذذلث، وأمذ  اتخ يذب كنائسذذهث ي  

   "1اال   إ سائ  األقاليث واآلفاا .   ا دثة.. وأم  اتسخلية قحخلرهث  ألر ، وكتب
ومن حمامد املتخلك  أن  صادر أمخلال أمحذد اذن أمل داود، وسذجن أصذثاا ، وأطلذق مذن كذان 
ححسذذ  الخلاثذذق ممذذن امتنذذن مذذن القذذخلل  لذذق القذذ آن، كمذذا أمذذ  إبنذذزال د ذذة أمحذذد اذذن نصذذ  اةزاعذذد، 

   .2ودفع   إ أوليائ   
عيان اغدادص ألنذ  هنذتث أ  اكذ  وعمذ  وعائشذة أد  من كما أم  املتخلك  على هللا اض ب ر 

  .3وحلصة رضد هللا عنهث، فض  ب  لسياط حو هل ، مث رمد ا    ك  ددلة.  
ب، فذل  ال دذذخلع  إ يتك ذذةة، مث ارتذد فاسذت  وقتذ  املتخلكذ  ردذالً كذان نصذذ انياً فلسذلث، ومكذإ سذنني

   .4اإلسالم، فض ا  عنق   
عد النحخلة، أم  املتخلك  اض ا   لسذياط، فضذ ب  و الق نني ويد   وملا ظه  هنخص يزعث أن 

   .5ض  ً هنديدًا، فما  من اعد ض ا   ل   
وملا تخل  املتخلك ، ر ي   املنام، فقي  ل : ما فع  هللا ا ع قذال: غلذ  يل، قيذ  لذ : مبذا اع 

   .6قال: اقلي  من السنة أحييتها  
ثذذذة  املهذذدي وال هنذذذيد واملتخلكذذذ   نلثذذذ  أكذذذا دهذذذخلد و لنظذذ    دهذذذخلد هذذذ الء اةللذذذاء ال ال

ظاه ة قخلية، ومساعد دليلة   سذحي  اإلسذالم والسذنة، ومذن أن خللذاء اذ  العح ذايف املتذلخ ين هلذث 
 دهخلدهث   هاا ا ال،  ال أكا ال تحلغ دردة أولئ  اةللاء السااقني   العص  العحاسد األول.

                                                
، واملنذذتظث  7/52، والكامذذ  الاذذن األثذذة  9/196=  ختصذذار ، وانظذذ : اتريذذن الطذذربي  314،  10/313.  الحدايذذة   1 

 . 12/34، وسة أعالم النحالء  265،  238،  11/222

 . 10/316، والحداية الان ك ة  12/36، وسة أعالم النحالء 11/251. انظ  : املنتظث   2 
 . 10/323، والحداية 11/283، واملنتظث  9/201.  انظ  : اترين الطربي   3 
 . 11/296، واملنتظث 9/207.  انظ  : اترين الطربي   4 
 . 10/314داية ، والح 11/223، واملنتظث  7/50، والكام   9/175.  انظ  : اترين الطربي   5 
 . 10/351، والحداية  171،  7/170.  انظ  : اترين اغداد   6 
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مذد علذى مذا قذ1املعتضد  ف ام اذ   هالذة سذنة ا ذخليف، و اطذال مذا ي لعذ    عيذد النذةوه مذن   مذ الً حي 
   .2 يقاد النار، وصب املاء على النايف  

كمذذا كذذى الط قيذذة واملنجمذذني وحنذذخلهث مذذن اجللذذخليف   املسذذادد والط قذذا ، وكذذى عذذن ايذذن  
   .3كتب الكالم والللسلة واجلدل اني النايف  

لذذدان، ائذذ  هنذذعةة األمذذ   ملعذذ وف    يذذن الح  فقذذد أحسذذن إبحي4وأمذذا املقتذذدي أبمذذ  هللا  
ار، وكسذذ  آال  املالهذذد، و راقذذة اةمذذخلر، و خذذ اج أهذذ  اللسذذاد مذذن و لذذزام أهذذ  الامذذة الذذحس الغيذذ

   .5الحالد  
  "كذذان مذذن خيذذار اةللذذاء، آمذذ اً  ملعذذ وف انهيذذاً عذذن 6وكذذاا اةليلذذة املستضذذيهللا أبمذذ  هللا  

  "7والض ائب، ومحطاًل للحدع واملصائب.  املنك ، مزياًل عن النايف املكخلسا  
 ، كما أم  املستضيهللا اتقخلية 8وكان املستضيهللا ح يصاً على حضخلر جمالس اان اجلخلهي ومخلاعظ   

   .1اان اجلخلهي وأتييديف من أد   هالة ال فض  

                                                
لكذذاً مهيحذذاً هنذذجاعاً، حذذارب الذذزنج ونشذذ  هذذذ ، كذذان م242املتخلكذذ ، ولذذد سذذنة  .  هذذخل أاذذخل العحذذايف أمحذذد اذذن املخلفذذق    اذذن  1 

 هذ .289العدل، تخل  سنة 
 . 4/403، واترين اغداد  13/463انظ  : سة أعالم النحالء 

 . 21/7، واترين اإلسالم للاهيب  53،  10/39.  انظ  : اترين الطربي   2 

 . 11/64، والحداية  12/305. انظ  : املنتظث   3 

.  هذذذخل أاذذذخل القاسذذذث عحيذذذد هللا اذذذن  خذذذةة الذذذدين اذذذن القذذذائث أبمذذذ  هللا اذذذن القذذذادر أبمذذذ  هللا، كذذذان حسذذذن السذذذةة فقذذذد أهال   4 
 ذ .ه478املنك ا ، تخل  سنة 

 . 3/380، وهنارا  الاهب 18/318انظ : سة أعالم النحالء 
 . 12/137، واان ك ة 18/318، وسة أعالم النحالء 10/23، والكام  16/166.  انظ  : املنتظث   5 

هذذ ، كذان مذن خيذار 566هذذ ، وويل اةالفذة سذنة 536.  هخل أاخل حممد احلسن ان يخلسر املستنجد ان املقتلد، ولد سنة   6 
 هذ .575ةللاء، وكان عاداًل ك ناً، تخل  سنة ا

 . 4/251، هنارا  الاهب  12/304انظ  : الحداية 

 . 12/304.  الحداية الان ك ة   7 
،  248،  238،  235،  232، 231، 230،  229،  226،  221،  219، 18/218. انظذذذذذذذذذذذذذ  : املنذذذذذذذذذذذذذتظث   8 

250 . 
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اعد هايف النحاة املخلدزة عن دهذخلد خللذاء اذ  العحذايف    ظهذار اإلسذالم والسذنة، فذيمكن 
 ين تقن دهخلد اةليلة القادر   ع ه  تلثق   ةللاء املتقدمني أم املتلخ ينعالتسا ل: أ

 هاا ما سيتضح دخلاا    اللص  اآليت .
 الفصل األول: الخليفة القادر باهلل وجهوده في إظهار اإلسالم والسنة

 المبحث األول : نبذة موجزة عن سيرة الخليفة القادر هللا
مذذة  سذذثاا ااذذن اةليلذذة املتخلكذذذ  ااذذن اةليلذذة املقتذذدر ااذذذن هذذخل أاذذخل العحذذايف أمحذذد ااذذذن األ

اةليلذذة املعتضذذد ااذذن األمذذة طلثذذة ااذذن اةليلذذة املتخلكذذ  ااذذن اةليلذذة املعتصذذث ااذذن اةليلذذة هذذارون 
 املهدي اان اةليلة أمل دعل  املنصخلر اهلامشد العحاسد الحغدادي.

   .2ولد سنة س  وثالثني وثالث مائة  
 ، "وكذذان مذذن السذذ  والد،نذذة و دامذذة 3اللثيذذة، خيضذذب   الخلدذذ ، كذذإ  كذذان أاذذيض حسذذن 

  ."4التهجد  للي ، وك  ة الرب والصدقا  على صلة اهنته   عن ، وع ف هبا عند ك  أحد  
ووصل  اعذض املذ رخني قذائال: "كذان امذ ءاً صذاحلاً ورعذاً تقيذاً، حسذن اةليقذة،  يذ  الط يقذة، طلذق 

  ."5النلس، ك ة املع وف  
وقذذذال آخذذذ : " كذذذان عااذذذداً هاهذذذدًا، يصذذذثب العلمذذذاء، وال يذذذدخ  هنذذذيئاً، ومك مذذذاً للثذذذديإ وأهلذذذ  

 6".  
هذذذ، عذذن سذذ  ومثذذانني 422هذذذ ،  إ أن تذذخل  سذذنة 381وأمذذا عذذن خالفتذذ  فقذذد ويل اةالفذذة سذذنة 

عاماً، ومل يعم  أحد من اةللاء قحل  وال اعديف، مكإ من  ل  خليلذة  حذدن وأراعذني سذنة، وهذاا 
   .1مل يسحق  أحد  لي    ما

                                                                                                                                                   
 . 6/110ان مللح ، والل وع ال18/222.  انظ  : املنتظث   1 
 .4/275، والنجخلم الزاه ة الان تغ ي ا دي 2/310، وطحقا  الشافعية لألسنخلي 4/37. انظ  : اترين اغداد   2 

 . 2/311، وطحقا  السحكد 9/415، والكام  4/37. انظ  : اترين اغداد   3 

 .15/127لنحالء ، وسة أعالم ا261، وانظ  : خالصة الاهب لألرالد صذ 4/37. اترين اغداد   4 

 . 12/31، وانظ : الحداية 256. أخحار الدول املنقطعة لعلد ان ظاف  احلليب صذ   5 

 . 142. رتص  اترين اةللاء  ملغلطاي الحكج ي صذ   6 
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 -كمذذا سذذيليت ملصذذالً   مخلضذذع   –وكذذان القذذادر مذذن خيذذار اةللذذاء، حيذذإ أظهذذ  اإلسذذالم والسذذنة 
و  هذذذاا املقذذذام يقذذذخلل ااذذذن األثذذذة: "وكانذذذ  اةالفذذذة قحلذذذ  قذذذد طمذذذن فيهذذذا الذذذديلث  ،وأقذذذام العذذذدل

قذى هللا هيحتذ    قلذخلب اةلذق، واألت او، فلما وليهذا القذادر    أعذاد دذد  ا، ودذد د انمخلسذها، وأل
  ."2فلطاعخليف أحسن طاعة وأمتها  

وسذذذاا الصذذذلدي حكايذذذة ط يلذذذة  لذذذد حسذذذن سياسذذذة القذذذادر ورفقذذذ   ل عيذذذة، حيذذذإ قذذذال 
 -الصلدي:

"اينما القادر  ا  ليلذة نشذد   أسذخلاا اغذداد،   ا مسذن هنخصذاً يقذخلل آلخذ : قذد طالذ  
ضذ يف اذني علينا دولة هاا الش م، وليس ألحد عنديف نصيب ، فلم  خادًم كان مع  أن يتخلك  ا ، وحي 

يديذذ  فمذذا هنذذ  أن يذذحط ، فسذذلل  عذذن صذذنعت ، فقذذال:  ق كنذذ  مذذن الس ذذعاة الذذاين يسذذتعني هبذذث 
فمنذا ويل أمذة املذ منني  -ي يذد أصذثاب املطالعذا  –أحذخلال النذايف  ى مع فةأر ب هاا األم  عل

 فوانكسذ  داهنذا عنذد النذايف، فقذال لذ : أتعذ   أقصاان، وأظه  االسذتغناء عن ذا، فتعاطلذ  معيشذتنا،
مذذن   اغذذداد مذذن السذذعاةع قذذال: نعذذث ، فلحضذذ  كاتحذذاً فكتذذب أمسذذاءهث، وأمذذ  إبحضذذارهث، مث  نذذ  

خلر القاصية ورت حهث هناو عيخلانً على أعذداء الذدين،  ال غأد ن لك  واحد منهث معلخلماً، ونلاهث  إ
مذأل صذدورهث حقذداً علذذى و رك ذذب هللا فذيهث هنذ ًا،  مث التلذ   إ مذن حخللذ  وقذال: اعلمذخلا أن أولئذ 

هلث مذذن  فذذ اك  لذذ  الشذذ ، فذذاألوإ أن يكذذخلن  لذذ    أعذذداء الذذدين، وال نذذنغِ ص هبذذث العذذامل، وال اذذد  
  ."3على املسلمني  

فذذذيلث  النذذذاظ   إ هذذذايف احلكايذذذة مذذذا عليذذذ  القذذذادر    مذذذن تلقذذذد أحذذذخلال ال عيذذذة، و ذذذاوه 
خلم العطاء، كمذا يلثذ  حسذن تذداةيف وسياسذت  حيإ أد ن ألولئ  القهنلاا عليهث، ع  ا ث، واإل

                                                                                                                                                   
، 6/240، والذذذذخلا   لخلفيذذذذا  1/325، وطحقذذذذا  ااذذذذن الصذذذذالح 15/220، واملنذذذذتظث 4/38. انظذذذذ  : اتريذذذذن اغذذذذداد   1 

 .12/13، 11/308والحداية 
 . 9/81، وانظ : 9/415. الكام    2 
 . 6/241. الخلا   لخلفيا    3 
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هذذخل أنلذذن فجعلهذذث عيذذخلانً علذذى   إ مذذا –أر ب املطالعذذا  والتجسذذس  –  ا صذذ ف هذذ الء القذذخلم 
 أعداء الدين .

وممذا فذدر  كذ يف أن القذادر    يعذد  مذن أهذذ  العلذث وسذادا ث، حذو أن ااذن الصذالح عذذد يف 
   .1ن  من خيار خللاء ا  العحايف وأححارهث  من فقهاء الشافعية، وأ

  .3  أحد فقهاء الشافعية  2وقد دريف القادر على أمحد ان حممد اهل وي  
 احغداد سنة اثنتني وعش ين وأراعمائة . –رمح  هللا  –تخل  القادر    

"سذل   -ث  العلماء على القادر ثنذاًء حسذناً، فخلصذل  صذاحب  يذ   ذارب األمذث اقخللذ :أ
مذذن ط يذذق الزهذذد والذذخلرع مذذا تقذذدم  فيذذ  خطذذايف، فكذذان راهذذب اذذ  العحذذايف حقذذاً، وهاهذذدهث صذذدقاً 
سذذذذايف الذذذذدنيا والذذذذدين، وأغذذذذاث اإلسذذذذالم واملسذذذذلمني، واسذذذذتلنر   سياسذذذذة األمذذذذ  ط ائذذذذق قخلنذذذذة، 
ومسذذال  ملمخلنذذة، مل تعذذ ف منذذ  هلذذة، وال  مذذ  لذذ  خلذذة، فطالذذ  أ،مذذ ، وطااذذ  أخحذذاريف، وأقليذذ  

 " 4  .على  ريت  الش يلة أنخلاريف آاثريف،  واقي 
  "5"كان حسن الط يقة، ك ة املع وف، في  دين وخة.   -وقال عن  احلاف  الاهيب:

واملقصذذذخلد أن اةليلذذذة القذذذادر قذذذد ادتمذذذن فيذذذ  مذذذن خصذذذال اةذذذة مذذذا ال فتمذذذن   أغلذذذب 
هذاً، كمذا أقذذام اةللذاء، فهذخل مذن أهذ  العحذادة والد،نذة، وأصذثاب الذرب والصذدقا ، أويت علمذاً وفق

 العدل وأحسن  إ ال عية .
 

 
 

                                                
 . 491، واترين اةللاء للسيخلطد صذ 11/309، والحداية 1/324. انظ  : طحقا  الشافعية الان الصالح   1 
 هذ .358. أاخل حامد أمحد ان حممد اهل وي، حاف ، ملس ، فقي ، تخل  سنة   2 

 . 16/273، سة أعالم النحالء 3/45شافعية انظ  : طحقا  ال

 . 15/220، واملنتظث 9/414، والكام   4/38. انظ  : اترين اغداد   3 
 . 208، 3/207 ي  كتاب  ارب األمث لل و راوري  .  4 
 . 27/7. اترين اإلسالم   5 
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 الشروط العمرية هالمبحث الثاني : إظهار

  هنذذلن  ظهذذار القذذادر الشذذ وط العم يذذة  ال علذذى معلخلمذذا   –حسذذب اطالعذذد  –مل أع ذذ  
 يسةة .

 فقد ساا اان اجلخلهي الخلاقعة الا تحذدو سذححاً    لذزام النصذارن  لشذ وط العم يذة، وخالصذة هذايف
  ، فل خ دذذذذاذذذن أمل  سذذذ ائي  أحذذذد ر سذذذاء النصذذذارنهذذذذ تخلفيذذذ  هودذذذة ا403الخلاقعذذذة أن   سذذذنة 

 ض النصذارنوالشذمخلع، فذلنك   لذ  اعذض اهلذامشيني، فضذ ا  اعذ دناه ا، ومعها الطحخلل والصذلحان
اداخليف   رأس ، فشذج ، ف ذار املسذلمخلن هبذث، فذاكزمخلا حذو جلذلوا  إ كنيسذة هلذث هنذاو، فذدخل  

صذدوا ااذن أمل  سذ ائي ، فقذاتلهث ، ومذا قذ ب منهذا مذن دور النصذاري، قيها فنهحذخلا مذا فيهذاالعامة  ل
غلمان ، وانتشذ   اللتنذة احغذداد، وغلقذ  اجلخلامذن، وقصذد النذايف اةليلذة، فذلم  إبحضذار ااذن أمل 
 س ائي ، فامتنن، فاهنتد  اللتنة، مث أحض  اان أمل  سذ ائي   إ دار اةالفذة، فسذكن  اللتنذة، مث 

  1  .أف ج عن اان أمل  س ائي 
 -ونكن التعليق على هايف احلادثة مبا يلد :

أظهذذ  القذذادر    الشذذ وط العم يذذذة عقذذب هذذايف احلادثذذة، فذذذللزم أهذذ  الامذذة الذذحس الغيذذذار..  – 1
علذذى  <رذذاللخلن للشذذ وط العم يذذة الذذا اهنذذ طها عمذذ  اللذذاروا  –  تلذذ  احلادثذذة  –فالنصذذارن 

                                                
 . 92،  15/91  : املنتظث . انظ  1 
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"ال ن فذن أصذخلاتنا مذن مذخلاتان،  -وغذةهث.. فذإن ممذا هنذ طخليف علذى أنلسذهث: أه  الامة من النصارن
  2  .، وهايف الش وط جممن عليها   اجلملة اني العلماء" 1وال نظه  صليحاً..  

وقذد أحسذذن القذذادر    حيذذاء و ديذذد هذذايف الشذ وط الذذا دذذددها اةللذذاء السذذااقخلن أم ذذال 
  3  .  وحنخلهثعم  ان عحدالعزيز، وهارون ال هنيد، واملتخلك

 -ث  هنين اإلسالم على هاا الصنين فقال:أو 
"وكذذان   أ،م املتخلكذذ  قذذد عذذز اإلسذذالم حذذو ألذذزم أهذذ  الامذذة  لشذذ وط العم يذذة، وألزمذذخلا 
الصذذغار، فعذذز  السذذنة واجلماعذذة، وقمعذذ  اجلهميذذة وال افضذذة وحنذذخلهث، وكذذال    أ،م املعتضذذذد 

كذذانخلا أمحذد سذةة، وأحسذن ط يقذة مذن غذةهث، وكذذان   واملهذدي والقذادر، وغذةهث مذن اةللذاء الذاين
 "  4اإلسالم   همنهث أعز، وكان  السنة حبسب  ل .  

التلذذا  عامذذة املسذذلمني  إ اةليلذذة القذذادر، ومذذيلهث  ليذذ ، حيذذإ  –  هذذايف الخلاقعذذة  –نلثذذ   -2
 قصدوا دار اةالفة .

يف هذذايف اللتنذذة، فقذذد أنكذذ  كمذذا يتجلذذى اهتمذذام القذذادر  ل عيذذة، وحسذذن سياسذذت  وتذذداةيف  ذذا
اةليلة ما د ن، وطالب إبحضار اان أمل  س ائي  وتسذليم ، مذن أدذ   اذاد اللتنذة، فلمذا أ حضذ  

  إ دار اةالفة، كر  العامة وسكن  اللتنة، مث أف ج عن اان أمل  س ائي  .
وظلذث ال خيلخل همن خالفة القادر من أحداث حتكد هنغب النصارن، واغذيهث علذى املسذلمني،  -3

   5  .اعض عامة املسلمني للنصارن
هذذذ اختلذذى الشذذغب واسذذتق   األحذذخلال، 403لكذذن إبلذذزام النصذذارن الشذذ وط العم يذذة سذذنة 

  6  .وكما اع ف اال  دان مخلرييس فيي  أحد النصارن املعاص ين

                                                
 . 662- 2/659، وأحكام أه  الامة الان القيث 321،  2/320 . اقتضاء الص اط املستقيث الان تيمية  1 

 . 2/663، وأحكام الامة 2/321. انظ  : اقتضاء الص اط املستقيث   2 
 . 655، 28/654اللتاون الان تيمية  . جممخلع  3 
 . 20. نقص املنطق صذ   4 

 . 11/330، والحداية 9/136. انظ  : الكام    5 
 . 265صارن   خالصة ا  العحايف جلان فيي  صذ . انظ  : أحخلال الن  6 
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لع   ظهار القادر الش وط العم ية من أسحاب متكين  وحتقيق هيحتذ ، ورحذث هللا هنذين اإلسذالم  -4
 -اان تيمية    يقخلل:

"وكذذ  مذذن عذذ ف سذذة النذذايف وملذذخلكهث، رأن كذذ  مذذن كذذان أنصذذ  لذذدين اإلسذذالم، وأعظذذث 
دهادًا ألعدائ  وأقخلم اطاعذة هللا ورسذخلل  أعظذث نصذ ة وطاعذة وح مذة، مذن عهذد أمذة املذ منني عمذ  

  "1 و إ اآلن. @ان اةطاب 
الشخصذذية، وعذذدم االسذذتقالل  تعص ذذب دذذان مذذخلريس فييذذ  ضذذد القذذادر   ، وا مذذ  اضذذعر -5

 ا أي  نن
 ، وحذذخلن  لذذذ  2حيذذإ عقذذد محث ذذذاً مسذذتقالً عذذن أحذذذخلال النصذذارن مذذن خالفذذذة القذذادر  

 املحثإ  لة من املغالطا  واألكا يب الا ليس هاا مخلضن فقدها .
والاي يهمنا   هاا املخلطن، مذا اد عذايف مذن ضذعر القذادر، وأن سذحب طذخلل حياتذ  اسذحب ضذعر 

 سلطت ن
حتامذذذ  مكشذذذخلف، ودعذذذخلن مذذذ دودة، السذذذيما وأن الكاتذذذب نلسذذذ  قذذذد نقذذذض  لذذذ ، و او 

ومحادرتذذذ   إ عذذذالج هذذذايف اللتنذذذة  -  حادثذذذة دنذذذاهة النصذذذ انية –حيذذذإ اعذذذ ف اتذذذد خ  اةليلذذذة 
 وقدرت  على احتخلائها، و ن  ظهاريف الش وط العم ية سحب   حتقيق اهلدوءن

يسذذتق  اذذ أي، وقذذد أعذذاد للخالفذذة  وكيذذر يخلصذذر القذذادر    اضذذعر الشخصذذية، وأنذذ  ال
مذن  –كمذا أنذ  اسذتتاب أهذ  الحذدع   -كما سحق  كذ يف  –انمخلسها، وألقى هللا هيحت    قلخلب اةلق 

وهنذذذجن علذذذى   –وهذذذث   أوج تسذذذل طهث  –علذذذيهث، وهتذذذ  أحذذذخلال العحيذذذديني  وغل ذذذ  -اهنذذذتهارهث
العم يذة، وظهذخلر قخلتذ   ضذافة  إ  ظهذاريف الشذ وط  -كمذا سذيليت ايانذ   –كشر أستارهث وهندقتهث 

  نع3 ايف الحخليهيني  

                                                
 . 28/640جممخلع اللتاون  .  1 
 . 275 – 255. انظ : أحخلال النصارن   خالفة ا  العحايف صذ   2 
 . 64. انظ  : التارين السياسد واللك ي للماهب الس  لعحد ا يد الحدوي صذ   3 
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كذذذان القذذذادر نسذذذيجاً وحذذذديف اذذذني اةللذذذاء مذذذن اذذذ  ":  -وكمذذذا يقذذذخلل د. عحدا يذذذد اذذذدوي:
العحايف الاين عاص وا اذ  اخليذ ، فذال غ ااذة أن يكذخلن أقذخلاهث، وأن يكذخلن أول خليلذة يعلذن التمذ د 

  ."1على الحخليهيني، وحياول التخلص من سيط  ث  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث : إظهاره مذهب أهل السنة واستتابة المبتدعة
هذذذذ  الذذذذ فض واالعتذذذذزال، اسذذذذتلثل  فيذذذذ  الحذذذذدع وا ذذذذداث ، فظ ويل القذذذذادر    اةالفذذذذة   همذذذذن

   2  .وانتش   دعخلة العحيدين
و  أ،م  عظم  الحاطنيذة، واهنذته  مذاهب " :-عن خالفة القادر  –وكما يقخلل املق يزي 

 "   3وال افضة.   االعتزال،
 ضذذذذافة  إ  لذذذذ  فقذذذذد وقذذذذن   خالفتذذذذ  الك ذذذذة مذذذذن اللذذذذنت والقالقذذذذ  اذذذذني ال افضذذذذة وعذذذذخلام أهذذذذ  

   4 .السنة

                                                
 . 64. امل دن السااق صذ   1 
 . 2/331التلسيس . انظ  : نقض   2 
 . 1/125. السلخلو ملع فة دول امللخلو   3 
، والحدايذذذذذة  336،  305،  9/295، والكامذذذذذ   214،  213،  198، 15/11. انظذذذذذ  : املنذذذذذتظث الاذذذذذن اجلذذذذذخلهي   4 

11/325 ،12/ 2 ،6 . 
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ومذذذن  لذذذ  كلذذذ  فقذذذد حتذذذ و القذذذادر   ، فذذذلظه  السذذذنة، وسذذذعى  إ  اذذذاد الحذذذدع، ونصذذذ  
 -كما سيليت ايان   –  عليهث ماهب أه  السنة، واستتاب املحتدعة، وغل  

هذذذ اسذذتتاب القذذادر فقهذذاء املعتذذزلة، فذذلظه وا ال دذذخلع، وتذذربأوا مذذن االعتذذذزال، مث 408 فلذد سذذنة
كذذاهث عذذن الكذذالم والتذذدريس واملنذذاظ ة   االعتذذذزال والذذ فض واملقذذاال  املخاللذذة ل سذذالم، وأكذذث 

   1  .مو خاللخليف ح  هبث من النكال والعقخلاة ما يتع  ا  أم اهلث
 ثنخلا على القادر اال  .أا األئمة   م للا ث، و واهنته   هايف الخلاقعة، فساقه
 -يقخلل هنين اإلسالم اان تيمية:

"وهلذاا اهذذتث ك ذذة مذذن امللذذخلو والعلمذذاء أبمذ  اإلسذذالم، ودهذذاد أعدائذذ ، حذذو صذذاروا يلعنذذخلن 
 ال افضة واجلهمية وغةهث على املناا ، حو لعنخلا ك  طائلة رأوا فيها ادعة..

 " 2  ..اهتث اال ، واستتاب املعتذزلة من اللقهاءوكال  اةليلة القادر رمبا 
  وكذذان 3 .."وكانذذ  قذذد انتشذذ       او دعذذخلة املالحذذدة املنذذافقني -  مخلضذذن آخذذ : -ويقذذخلل: 

هاا مما دعا القادر  إ  ظهار السنة، وقمن أه  الحدع، فكتذب االعتقذاد القذادري.. وأمذ   سذتتااة 
  "4  .من خالر  ل  من املعتذزلة وغةيف

 -قال احلاف  الاهيب:و 
طائلذة مذن املعتذذزلة وال افضذة، وأخذا خطذخلطهث  -ةوكان صاحب سن   –"وفيها استتاب القادر    

 " 5  . لتخلاة

 - :6وقال اان القيث  

                                                
 . 12/6، والحداية 28/27، واترين اإلسالم 9/305، والكام   176، 15/125. انظ  : املنتظث   1 
 =  ختصار 13املنطق صذ    . نقض2 
 . يع  العحيديني ، والاين يزعمخلن أكث فاطميخلن .  3 
 . 6/252، والدرء 2/162=  ختصار ، وانظ : الصلدية  2/331التلسيس    . نقض4 
 . 3/98. العرب   5 
تعذذددة، كذذان واسذذن العلذذث، عارفذذاً . هذخل الشذذين العالمذذة مشذذس الذذدين حممذذد اذذن أمل اكذذ  اذذن أيذخلب الزرعذذد، اذذ ع   علذذخلم م  6 

 هذ . 751 ةالف وماهب السلر، ل  تصانير ك ةة، تخل  ادمشق سنة 
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"وكان ]القادر[ قد استتاب مذن خذ ج عذن السذنة مذن املعتذذزلة وال افضذة وحنذخلهث.. فتثذ و 
 " 1  .والة األمخلر إلظهار السنة

  ا دلياًل اثل اً على دهخلد القذادر    ظهذار مذاهب أهذ  السذنة، وحماراذة الحدعذة، كمذا   ونسخل
 الخلاقعة اآلتية:

مصثلاً، يد عخلن أن  مصثر عحذدهللا اذن   الشيعةفلد سنة مثان وتسعني وثالمثائة أحض  ْ 
وهذذخل خيذذالر املصذذاحر كلهذذا، فجمذذن األهنذذ اف والقضذذاة واللقهذذاء، وعذذ   املصذذثر  <مسذذعخلد 
فلهنذار أاذخل حامذد األسذل ايي  اتث يقذ ، فلعذ   لذ  مبثضذ  مذنهث، لغضذب الشذيعة غضذحاً  علذيهث،

هنديدًا، وعزمخلا على  يااء أمل حامد، وأوقعخلا هنغحاً وفتنة، فغضذب اةليلذة القذادر، وأرسذ  أعخلانذ  
  2  .لنص ة أه  السنة، وعخلقب من كان  ل  يد   اللتنة، فهدأ  الحالد، واستق   األحخلال

أفتذذذخلا  –مبذذذا آاتهذذذث هللا مذذذن علذذذث واصذذذةة، وقذذذخلة وهنذذذجاعة   ديذذذن هللا  –العلمذذذاء فهذذذ الء 
اتث يذذذق هذذذاا املصذذذثر، وأوقعذذذخليف، وأمذذذا اةليلذذذة القذذذادر فقذذذد أاذذذد اللتنذذذة، وأهال هنذذذغب الشذذذيعة 

 واغيهث .
.ومن حمامد اةليلة القادر أن  عزل خطحاء الشيعة ، واستحدل هبث خطحاء من أه  السنة 

 هايف ا مدة قائاًل: " وعزل خطحاء الشيعة، ووإ خطحاء السنة، و  احلمد وعلذى وحكى اان ك ة
  "3  . ل  وغةيف

كذذان هنذذيعياً غاليذذاً، فيذذاك      -اذذ ااث مذذلون ال افضذذةو  –ومذذن  لذذ  أن خطيذذب دذذامن اذذ ااث 
حميذذذد األمذذذخلا ، الحشذذذ ي  <خطحتذذذ  أقذذذخلاالً غاليذذذة ، وهندقذذذة ظذذذاه ة، كقخللذذذ : علذذذد اذذذن أمل طالذذذب 

هلذذد..، فق ذذحض عليذذ ، ودذذاء خطيذذب سذذ ، فخطذذب اجلمعذذة، فضذذ ا  عامذذة الشذذيعة، حذذو كسذذ وا اإل
أنل  وخلعخلا كتل ، كذادوا أن يقتلذخليف.. فانتصذ  اةليلذة القذادر ألهذ  السذنة، وأهذان الشذيعة وأ هلذث، 
                                                                                                                                                   

 . 4/21الكامنة  ، والدرر14/234انظ : الحداية 
 . 4/1286. الصخلاعق امل سلة   1 
للذاء للسذذيخلطد ، واتريذذن اة339، 11/338، والحدايذة 4/65، وطحقذذا  الشذافعية للسذذحكد 15/59. انظذ  : املنذتظث   2 

 . 488صذ 
 . 12/26. الحداية   3 
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 وكتب اةليلة القادر كتذا ً حيذخلي تلصذي  هذاا الخلاقعذة، ومذا عنذد ال افضذة مذن اإلحلذاد واالحنذ اف ،
  1  .والتغلي  علي  و  ديدهث.. مث اعتار ال افضة عما فعلخليف

و قصاء خطحاء الشيعة وتخللية خطحاء مذن أهذ  السذنة هلذخل دليذ  ظذاه  علذى حكمذة اةليلذة 
هيني أو ي  نلذذذخل هث آنذذااو، سذذخلاًء مذذذن قحذذ  الحذذذخل  ، فذذذال خيلذذى انتشذذار التشذذذين، وتغلغذذالقذذادر وقخلتذذ

قذذد اذذإ  دعاتذذ    اذذالد املشذذ ا، فعمذذد اةليلذذة القذذادر  إ العحيذذديني، خاصذذة وأن احلذذاكث العحيذذدي 
مدافعة  ل  فعذزل خطحذاء الشذيعة، ووإ  خطحذاء مذن أهذ  السذنة، مذن أدذ  نشذ  املذاهب السذ ، 

 و يقاف املد  الشيعد، وملا حيقق  من نلخل  للخليلة العحاسد .
 
 
 
 
 

 المبحث الرابع : جهوده تجاه الباطنية
فنشذذذذط دعذذذذا ث   نشذذذذ  املذذذذاهب  –  عصذذذذ  القذذذذادر     –اسذذذذتلث  نلذذذذخل  العحيذذذذديني 

الحذاط ، وانتشذ وا   أطذذ اف الذحالد، فكذان رسذذ  العحيذديني ودعذا ث يلذذدون مذن مصذ   إ األمذذ اء 
  ، وخطذذذب اعذذذض األمذذذ اء للثذذذاكث العحيذذذدي وأظهذذذ  2والسذذذالطني، فذذذدخ  اعضذذذهث   دعذذذخل ث  

هذذذ، وأِمذذ  النذذايف  لقيذذام عنذذد 396حلذذ مني سذذنة  ، اذذ  أفضذذى األمذذ   إ اةطحذذة   ا3الطاعذذة لذذ   
  ك يف ..

                                                
، ومذذذ آة اجلنذذذان 12/26، والحدايذذذة 135، 3/134، والعذذذرب 9/393، والكامذذذ   201- 15/198. انظذذذ  : املنذذذتظث   1 

 . 35،  3/34لليافعد 

، 12/29حدايذة ، وال15/132، وسة أعذالم النذحالء  293،  292. انظ  : الل ا اني الل ا لعحدالقاه  الحغدادي صذ   2 
 . 1/282وأصخلل اإلمساعيلية 

. م   اعض الخلالء   أر  خخلارهم، و  املقاا  فإن اعذض األمذ اء سذخ  مذن دعذخلة احلذاكث قذائاًل:  ق ال أ كذ و  ال علذى   3 
 املس اح، واعضهث كتب على ظه  كتاا : "ق  ، أيها الكاف ون"، وعمد اعض األم اء  إ قت  اعض دعاة احلاكث.
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"فذإان   و ان  ليذ  رادعذخلن، فلقذد كذان  -:–معلقاً على تل  احلادثة  -قال احلاف  الاهيب
 " 1  .ه الء العحيديخلن هن اً على اإلسالم وأهل  من الش 

 وقد أهنار هنين اإلسالم  إ انتشار دعخلة الحاطنية قائاًل:
    او دعخلة املالحدة املنافقني الاين كذانخلا     او مبصذ ، وقذد انذخلا  "وكان  قد انتش  

 القاه ة وغةها، وهلث دعاة من أقاصد األر   ملش ا وغةيف، وكان والد اان سينا منهث.
  "2و   ل  صنر النايف الكتب   كشر أس ارهث وهت  أستارهث.. 

انتشار دعخل ث، والذا ظاه هذا التشذين لقد أدرو اةليلة القادر    خطخلرة املد الحاط ، و 
 –أمذذة املخلصذذ  ومذذا حخلهلذذا  – واش اذذن مقلذذد قيقتهذذا الكلذذ  ا ذذض، السذذيما و ن قذذوالذذ فض، وح

خطب للثاكث العحيدي سنة  حدن وأراعمائة، و لذغ   مدحذ  والذدعاء لذ ، وكذان سذحب  لذ  أن 
 يهث .دعاة احلاكث العحيدي وهدا،يف، كان  تتخلاإ  إ ق واش، فمال  ل

فلما الغ اةرب اةليلة القادر   ، كتب يعاتب ق واش علذى مذا صذنن، وعذزم اةليلذة علذى 
   3 .حمارات ، فثينئا ردن ق واش عن رأي ، وندم على ما كان من ، وأعاد اةطحة للقادر   

العحيذديني مذن أدذ  مخلادهذة  -هذذ  اختذا اةليلذة القذادر    402و  السنة التالية لتل  الخلاقعذة  
 حمض اً يتضمن الطعن   أنساهبث، ويكشر حقيقة ماهحهث، وأكث هاندقة كل ار . - ودعخل ث

وكتذذذب هذذذاا ا ضذذذ ، وأقذذذذ يف  ذذذن مذذذن األهنذذذ اف والقضذذذذاة وا ذذذدثني واللقهذذذاء والعذذذذدول، 
وخالصة هاا ا ض : أن اللاطميني ملخلو مص ، منسخلاخلن  إ ديصذان اذن سذعيد اة  مذد، فليسذخلا 

، وال يتعلقذخلن منذ  اسذحب، وأن الذاي <الحي ، وال نسب هلث   ولد علد  ان أمل طالب  من أه 
تخلقذر عذن  <اد عخليف  لي   ط  وهور، وأكث ال يعلمخلن أحداً مذن أهذ  ايذخلات  علذد اذن أمل طالذب 
  طالا القخلل   أكث كااة، وقد كان هاا اإلنكار لحاطلهث هنائعاً   أول أم هث ..

                                                                                                                                                   
 . 292: الل ا اني الل ا صذ انظ 

 . 27/234. اترين اإلسالم   1 

 . 2/331. نقض التلسيس   2 

 . 11/343، والحداية 15/177، وسة أعالم النحالء 9/223، والكام  327، 77-15/74. انظ  : املنتظث   3 
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ذذذذاا فجذذذذار، ملثذذذذدون هاندقذذذذة، معطلذذذذخلن، وأن هذذذذاا احلذذذذاكث مب صذذذذ  هذذذذخل وسذذذذلل  كلذذذذار فس 
ول سذذالم داحذذدون، وملذذاهب ا خلسذذية وال نخليذذة معتقذذدون، قذذد عطلذذخلا احلذذدود، وأ حذذخلا اللذذ وج، 

  1  .وأحلخلا اةمخلر، وسلكخلا الدماء، وسحخلا األنحياء، ولعنخلا السلر، واد عخلا ال اخلاية
ليلذذذة القذذذادر     ذذذايف العحيذذذديني، عكذذذس أسذذذالف  قذذذخلة وهنذذذجاعة اة –  هذذذاا ا ضذذذ   –تتجلذذذى 

 .السااقني كاملطين والطائن، والاين غلب عليهث الضعر أمذام رفذض الحذخليهيني، و طنيذة العحيذديني
 2  

وانتشذار  -  عصذ  القذادر –  3فإن هاا ا ض   منا ك تِذب عقذب نلذخل  وظهذخلر مذاهب الحاطنيذة  
 :دعا ث، كما أهنار  لي  الاهيب قائالً 

"و  هذذاا الخلقذذ  انح ذذ  دعذذاة احلذذاكث   األطذذ اف، فذذلم  القذذادر اعمذذ  حمضذذ  يتضذذمن القذذدح   
  " 4نسب العحيدية..  

ويتمي ز هاا ا ض  اتق ي ا  قخليذة، وعحذارا  دامعذة، فهذخل فذزم أبن العحيذديني أدعيذاء، فذال 
، وال يتعلقخلن من  اسحب، و منا هث منسخلاخلن  إ دي  صان اة  مد .نسب هلث   ولد علد 

كمذذا يقطذذن ا ضذذ  أبن العحيذذديني هاندقذذة كلذذار، ويذذخلرد هنذذيئاً مذذن كلذذ هث الحذذخلاح و حلذذادهث 
الصذ اح، ومناقضذتهث جلميذذن مقاصذد الشذذ يعة اةمسذة  حلذذ  الذدين، والذذنلس، والعقذ ، والنسذذ ، 

 ال..واملال ، فهث مالحدة كلار، يسلكخلن الدماء، يستثلخلن اةمخلر،  ويستحيثخلن الل وج واألمخل 
وهذاا ا ضذذ  يتلذذق متامذاً مذذن تق يذذ ا  سذائ  العلمذذاء واملذذ رخني، كمذا اي نذذ  هنذذين اإلسذالم ااذذن تيميذذة 

 -اقخلل :
"قذذد علذذث أن  هذذخلر األمذذة تطعذذن   نسذذحهث، ويذذاك ون أكذذث مذذن أوالد ا ذذخليف، أو اليهذذخلد، 

الذذذة، وأهذذذ  هذذذاا مشذذذهخلر مذذذن هنذذذهادة علمذذذاء الطخلائذذذر مذذذن احلنليذذذة، واملالكيذذذة، والشذذذافعية، واحلنا
                                                

، 11/345، والحدايذذذذة 15/177، وسذذذة أعذذذذالم النذذذحالء 28/11، واتريذذذذن اإلسذذذالم  83، 15/82. انظذذذ  : املنذذذتظث   1 
 . 4/229، والنجخلم الزاه ة 346

 . 15/164. انظ  : سة أعالم النحالء   2 
 . 1/125. انظ  : السلخلو ملع فة دول امللخلو   3 
 . 15/132. سة أعالم النحالء   4 
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احلذذديإ، وأهذذ  الكذذالم، وعلمذذاء النسذذب، والعامذذة، وغذذةهث، وهذذاا أمذذ  قذذد  كذذ يف عامذذة املصذذنلني 
 ألخحار النايف وأ،مهث ..

وسحب  لذ  أن األنسذاب املشذهخلرة أم هذا ظذاه  متذدارو م ذ  الشذمس ال يقذدر  – إ أن قال  -
 ل أم  ال خيلى .العدو أن يطلئ  ، وكال   سالم ال د  وصثة  نان     وال سخل 

وهذ الء انذخل عحيذد القذداح مذا هالذ  علمذاء األمذة املذلمخلنخلن علمذاً ودينذاً يقذدحخلن   نسذحهث 
وديذنهث، ال يذامخلكث  لذ فض، التشذين، فذذإن هلذث   هذاا هنذ كاء ك ذذةين، اذ  فعلذخلكث مذن الق امطذذة 

 " 1  ..الحاطنية.. الاين كانخلا يظه ون اإلسالم ويحطنخلن الكل 

القذذادر   ، وحسذذن تذذداةيف   هنذذلن الذذاين هنذذهدوا   هذذاا ا ضذذ ، فمذذنهث وتحذذدو حكمذذة 
أهنذذ اف أعذذالم أقذذ وا  لطعذذن   أنسذذاب العحيذذديني، وأكذذث ال يتصذذلخلن  ل الحيذذ ، كمذذا أن احلكذذث 
علذذى العحيذذديني  لكلذذ  أو اإلحلذذاد قذذد قذذ ريف  ذذن مذذن أصذذناف العلمذذاء سذذخلاًء كذذانخلا مذذن ا ذذدثني أو 

 .اللقهاء أو القضاة
حقيقة العحيديني نسحاً ودينذاً، وفضذح نلذاقهث، وهتذ   –على  فاهيف  –لقد اني  هاا ا ض  

 إ  -وهذد السذنة الذا تلذد كتااذة ا ضذ  -هذ 403أستارهث، حو اضط  احلاكث العحيدي   سنة 
  2 و عقخلاة من فع   ل . –رضد هللا عنهث  - ظهار منن النايف من سب  الصثااة 

 ضذذذ   إ امتنذذذاع احلذذذاكث عذذذن سذذذب  الصذذذثااة   السذذذنة الذذذا تلذذذد كتااذذذة ن هذذذاا اوكمذذذا أد
  خالفذذة  – إ التذذاكة اذذ ، و عذذادة تق يذذ يف  –اعذذد أك ذذ  مذذن أراعذذني سذذنة  -ا ضذذ ، فإنذذ  أعقذذب  

 القائث أبم  هللا .
هذذذ ك تِذذب حمضذذ  يتضذذمن القذذدح   أنسذذاب العحيذذديني، وأكذذث خذذاردخلن عذذن 444فلذذد سذذنة 
  3  .هاا ا ض   ن من األهن اف والعلماء والقضاةاإلسالم، وأق  

                                                
 =  ختصار 131،  130،  35/128اللتاون    . جممخلع1 

 . 11/346داية ، والح15/154وانظ  : سة أعالم النحالء 

 . 75،  74لحدوي صذ  ي، والتارين السياسد واللك  4/236النجخلم الزاه ة و  ،2/98اتعاظ احلنلا  . انظ :  2 

 . 336 /15. انظ  : املنتظث   3 
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يئة، ممذا هنذجن العلمذاء علذى أتليذر   لقد كان  دهخلد اةليلة القادر ضد الحاطنية ظاه ة د
الكتذذب   الذذ د  علذذى الحاطنيذذة، حيذذإ صذذن ر القاضذذد أاذذخل اكذذ  الحذذاقالق   تلذذ  الخلقذذ  كتااذذ    

مسذذذايف "كشذذذر األسذذذ ار وهتذذذ  األسذذذتار" اذذذني  فيذذذ  الذذذ د  علذذذى الحاطنيذذذة، أتحذذذاع احلذذذاكث العحيذذذدي، و 
ك  أحذد، وكذان يقذخلل فذيهث: هذث قذخلم يظهذ ون الذ فض، ويحطنذخلن الكلذ  لقحائثهث، ووضح أم هث 

  1  .ا ض
للقذادر    كتذاب "الذ د  –أحذد هنذيخل  املعتذذزلة  –كما صن ر علد ان سعيد االصطخ ي 

  2 االصطخ ي نق  د ايت   إ اانت . على الحاطنية" فلد ن علي  د اية سنية، فلما تخل 
 
 

 
 المبحث األول : التحقيق في مؤلف االعتقاد ومناسبة تأليفه

اهنذذته  أن االعتقذذاد القذذادري أل لذذذ  اةليلذذة القذذادر   ، كمذذا حكذذذايف أك ذذ  املذذ رخني، لكذذذن 
  ،3  األصذذ  مذذن أتليذذر أمل أمحذذد الك دذذد   –اعذذض العلمذذاء ا ققذذني يقذذ ر أن هذذاا االعتقذذاد 

 وكتااة القادر   ، كما سيليت تخلضيث  ..
 -يقخلل اةطيب الحغدادي:

"وكان ]القذادر[ صذن ر كتذا ً   األصذخلل،  كذ  فيذ  فضذائ  الصذثااة علذى ت تيذب مذاهب 
أصذذثاب احلذذديإ، وأورد   كتااذذ  فضذذائ  عمذذ  اذذن عحذذدالعزيز، و كلذذار املعتذذذزلة، والقذذائلني  لذذق 

 " 1  .الق آن
                                                

 . 11/346، والحداية  2/162. انظ  : الصلدية الان تيمية   1 
 . 4/236لزاه ة ، والنجخلم ا11/352، والحداية 15/100. انظ  : املنتظث   2 
  مغاهيذ ، لذ  مذن الكلذار  اب لك ذ ة مذا قتذ د حممد اذن علذد اذن حممذد الك دذد، الغذاهي ا اهذد، وعذ ف  لقص ذ. أاخل أمح  3 

 هذ ، وفي  يقخلل أاخل احلسن الك دد: 360صنلا ، عاش  إ  حدود عدة م
 و  الك ج الغ اء أو حد عص يف              أاخل أمحد القص اب غة مغالب

 تصانيل  تحدي غزي  علخلم                    فلس  ت ن علماً ل  غة سارب .    
 . 4/114والخلا   لخلفيا  ، 3/938وتاك ة احللاظ ،  16/213انظ  : سة أعالم النحالء 
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  ، وااذن 3 ، والصذلدي  2خني ما ق ريف اةطيب هاهنا، كاألسذنخلي  وحكى  ن من امل ر 
  .7 ، والسيخلطد  6 ، وال وحد  5 ، واان ك ة  4الصالح  

 -هذ:420  حخلادث سنة  –ويقخلل اان اجلخلهي 
ذذن األهنذذ اف والقضذذاة والشذذهخلد واللقهذذاء   دار اةالفذذة، وقذذ يء علذذيكث كتذذاب طخليذذ     "

خل  لذذذخلع ، وتلصذذذي  مذذذاهب أهذذذ  السذذذنة، والطعذذذن علذذذى املعتذذذذزلة..عملذذذ  القذذذادر   ، يتضذذذمن ا
 8"  

  9  .وساا اان ك ة ما حكايف اان اجلخلهي رتص اً 
لكذذن هنذذين اإلسذذالم ااذذن تيميذذة يقذذ ر أن هذذاا االعتقذذاد مذذن  ذذن الشذذين أمل أمحذذد الك دذذد  

 القصاب، وكتااة اةليلة القادر   ،   ا يقخلل:
ادري املنسذذذخلب  ليذذذ ، وهذذذخل   األصذذذ  مذذذن  ذذذن الشذذذين أمل أمحذذذد "كتذذذب ]القذذذادر[ االعتقذذذاد القذذذ

  "11 ، وهخل من أد  املشاين وأعلمهث، ول  لسان صدا.  10القصاب  
أن عامذة االعتقذاد القذادري مذن نظذث أمل أمحذد الك دذد،  –  مخلضذن آخذ   –وق ر هنين اإلسذالم 

 حيإ قال:

                                                                                                                                                   
 . 4/37. اترين اغداد   1 
 . 2/310. انظ  : طحقا  األسنخلي   2 
 . 6/140. انظ : الخلا   ملخلفيا    3 
 . 1/325. انظ  : طحقا  الشافعية الان الصالة   4 
 . 11/309. انظ  : الحداية   5 

 . 271. الغة الظ فاء   اترين اةللاء لل وحد صذ   6 

 . 486. انظ  : اترين اةللاء صذ   7 
 . 198، 15/197. املنتظث   8 

 . 26 /12. انظ  : الحداية   9 

 أثحت : القصاب، وكما داء   غة مخلطن .الصخلاب ما .   املطحخلع القصار، و   10 
 . 2/331. نقض التلسيس   11 
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مذذذن نظذذذث الشذذذين أمل أمحذذذد  "وكتذذذب اإلمذذذام القذذذادر االعتقذذذاد القذذذادري املعذذذ وف، وعامتذذذ 
  "1الك دد. 

 -  مخلضن اثلإ: –وقال 
"وقال الشين أاذخل أمحذد الك دذد، واإلمذام املشذهخلر   أثنذاء املائذة ال ااعذة،   العقيذدة الذا 

  .3  القادر     2 ك  أكا اعتقاد أه  السنة واجلماعة، وهد العقيدة الا كتحها اةليلة  
 ملقالة األخةة حب وفها .وكاا ساا اان القيث تل  ا

 -وحكى هاا القخلل احلاف   الاهيب ، فقال:
ة القذذادر   ، و ذذن النذذايف الذذا أل لهذذا، فكتحهذذا اةليلذذ "قذال العالمذذة أاذذخل أمحذذد الك دذذد   عقيدتذذ 

 "  4 عليها..
 -كاان تيمية والاهيب واان القي ث، وأن هذاا االعتقذاد  –ولع  األدا ما  ك يف ه الء األئمة 

 أل ل  أاخل أمحد الك دد، وكتح  اةليلة القادر   ، و ن النايف علي  . –األص    
فلذذذد هذذذاا القذذذخلل ه،دة علذذذث وتلصذذذي  لذذذيس   القذذذخلل األول، ورمبذذذا أن الذذذاين عذذذزويف  إ 
القادر، كان  عتحار النسحة واالهنتهار فاهنته  أبن  االعتقاد القادري، ولاا فذإن   قذخلهلث هنذيئاً مذن 

قذذذد فملذذذخلن   مذذذخلاطن،  –كذذذاان تيميذذذة والذذذاهيب   –إل ذذذال، كمذذذا أن أولئذذذ  ا ققذذذني التجذذذخل ه وا
   5 .فينسحخلن االعتقاد  إ القادر  عتحار تل  الشه ة، وكما داء   غة مخلضن من كتحهث

وأما عن مناسحة أتلير االعتقاد القادري، فقد سحق اإلهنذارة  إ نلذخل  العحيذديني الزاندقذة، وانتشذار 
 وكاا استلثال أه  الحدع كاملعتذزلة وال افضة وحنخلهث.دعا ث، 

                                                
 . 2/162. الصلدية   1 
كتحهذا للخليلذة، ولعذ    ، لكذن ا قذق استصذخلب:–كما  ك  ا قق د. حممد رهناد سذامل   –. هكاا أثح    األص  اةطد   2 

تيميذذة، وهذذخل امل حذذ    أصذذ  الصذذخلاعق امل سذذلة الصذذخلاب مذذا دذذاء   األصذذ  ، وكمذذا يشذذهد لذذال  النقذذخلل السذذااقة عذذن ااذذن 
 . 2/1303، والعلخل للاهيب 4/1286
 . 6/252. الدرء   3 
 . 2/1303. العلخل للعلد العظيث   4 
 . 3/134، والعرب  28/268، واترين اإلسالم  3/175. انظ  : جممخلع اللتاون الان تيمية   5 
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هذ، وأق  يف األهن اف واللقهاء والقضاة وغذةهث، و لذ  مذن 420فصنر هاا االعتقاد سنة 
أد   ظهار اإلسالم والسنة، فإن نش  هاا االعتقاد، والتلكيد علي ، واالحتلاء ا  مذن أهذ  العلذث 

عحيذذذديني الحذذذاطنيني، فاالعتقذذذاد القذذذادري يذذذنقض والذذذدين يعذذذد  أعظذذذث األسذذذحاب   فضذذذح مذذذاهب ال
مذذاهب أولئذذ  الحاطنيذذة املالحذذدة، كمذذا أن   هذذاا االعتقذذاد تق يذذ ا  سذذني ة حيصذذ  هبذذا الذذ د  علذذى 

وقذد أملذح ااذن تيميذة  إ  –كما سيليت اإلهنذارة  ليذ    -سائ  أه  الحدع من رافضة و معتذزلة وحنخلهث
"وقذذال الشذذين أاذذخل أمحذذد الك دذذد اإلمذذام املشذذهخلر    -مناسذذحة أتليذذر االعتقذذاد القذذادري، فقذذال:

أثنذذاء املائذذة ال ااعذذة ،   العقيذذدة الذذا كتحهذذا اةليلذذة القذذادر   ، وق أهذذا علذذى النذذايف، و ذذن النذذايف 
عليها، وأق  ذا طخلائذر أهذ  السذنة، وكذان قذد اسذتتاب مذن خذ ج عذن السذنة مذن املعتذذزلة وال افضذة 

ة األمخلر إلظهار السنة، ملا كان احلاكث املص ي وأم الذ  مذن أئمذة وحنخلهث، وكان حينئا قد حت و وال
 " 1  ..املالحدة قد انتش  أم هث

 
 
 
 

 المبحث الثاني : متن االعتقاد القادري
ال يتجذاوه مذنت االعتقذاد القذادري اضذن صذلثا ، فقذد نقلذ  ااذن اجلذخلهي اتمامذ  وح وفذ ، 

  ، 5   وااذن ك ذة 4كاا الذاهيب و  ، 3كتاب   ، وأما حكايف اان اجلخلهي من طخلل ال2  اترخي   
ذن فيهذا العلمذاء مذن أدذ   قذ ار هذاا  فلعل   عتحار ما أ حلق ا  وأضير  لي    تل  ا الس الذا   

                                                
 . 4/1286اعق امل سلة ختصار يسة، وانظ  : الصخل  = 6/252. الدرء   1 
 . 282 – 15/280. انظ  : املنتظث   2 

 . 15/197. انظ  : املنتظث   3 

 . 28/286. انظ  : اترين اإلسالم   4 
 . 12/26. انظ  : الحداية   5 
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ووفاتذ ، وفضذائ  الصذثااة رضذد  @االعتقاد، حيإ تضمن  تل  ا الس هنيئاً من أخحار النيب 
  اش  امل يسد، والطعن   القائلني  لق الق آن .هللا عنهث، وحكاية مناظ ة عحدالعزي  الكناق

 -:-هذ 420  حخلادث سنة  –يقخلل الاهيب 
ذذذن العلمذذذاء والقضذذذاة   دار اةالفذذذة، وقذذذ يء علذذذيهث كتذذذاب طخليذذذ  عملذذذ   "و  هنذذذعحان   
القادر   ، يتضمن الخلع ، وتلصذي  مذاهب السذنة، والطعذن علذى املعتذذزلة، وفيذ  أخحذار ك ذةة   

  ل .
عذذخلا أيضذذاً، وقذذ يء علذذيهث كتذذاب طخليذذ  عملذذ  القذذادر   ، فيذذ  أخحذذار وفذذاة  و  رمضذذان   

، وفي  رد  على من يقخلل  لق الق آن، وحكاية ما د ن اذني عحذدالعزيز واشذ  امل يسذد مث @النيب 
 ختم   لخلع ، واألم   ملع وف والنهد عن املنك ..

وسذذب  مذذن يقذذخلل  لذذق  ،اكذذ  وعمذذ  دة  عذذخلا الكتذذاب ال الذذإ   فضذذ  أملعذذقو   ي ال
الق آن، وأعيد في  ما د ن اني عحدالعزيز واشذ  امل يسذد، وأقذام النذايف  إ اعذد العتمذة حذو فذ ك، 

 " 1  .مث أخا خطخلطهث حبضخلرهث ومساع ما مسعخلا
واملقصذذخلد أن االعتقذذاد القذذادري ال يزيذذد عذذن اضذذن صذذلثا ، حيذذإ اقتصذذ  ااذذن اجلذذخلهي 

 وفذذ ، دون أن يذذاك  تصذذ فاً أو اختصذذارًا،  ضذذافة  إ أن ااذذن ك ذذة قذذد علذذى نقذذ  هذذاا االعتقذذاد حب
  "2  .أهنار  إ  ل  اقخلل : " وقد س ديف اان اجلخلهي اتمام    منتظم 

ال تتجذاوه نقذخلهلث  -كاان تيميذة والذاهيب وااذن القذيث  –كما أن األئمة الاي احتجخلا هباا االعتقاد 
 –أعلث  وهللا –ما داء   هايف الصلثا  املعدودة 

 ، وعلذذى أك ذذ  3وسذنخلرد االعتقذذاد القذذادري اعذذد م ادعتذ  علذذى نسذذخة خطيذذة مذن املنذذتظث  
 - ، و ل  على النثخل التايل:4من نسخة مطحخلعة  

                                                
 = اتص ف يسة 28/268. اترين اإلسالم   1 
 . 12/49. الحداية   2 
 . 7274معة اإلمام حممد ان سعخلد اإلسالمية ا قث . وهد نسخة حملخلظة   قسث املخطخلطا  جبا  3 

 هذ .1359. منها الطحعة األوإ   اهلند سنة   4 
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" حيب على اإلنسان أن يعلث أن هللا عز ود  وحديف ال هن ي  لذ  مل يلذد ومل يخللذد ومل يكذن 
لذذ  هنذذ ي    امللذذ ، وهذذخل أول مل يذذزل وآخذذ  لذذ  كلذذخلاً أحذذد، مل يتخذذا صذذاححة وال ولذذدًا، ومل يكذذن 

غذة عذادز عذذن هنذدء،   ا أراد هنذيئاً قذال لذذ  كذن فيكذخلن، غذ  غذذة  ،اليذزال، قذادر علذى كذذ  هنذدء
ث ، ال َعذذذذطْ ث وال ي  ِعذذذذطْ احلذذذذد القيذذذذخلم، ال أتخذذذذايف سذذذذنة وال نذذذذخلم، ي   تذذذذاج  إ هنذذذذدء، ال  لذذذذ   ال هذذذذخلحم

  الذدهخلر واألهمذان 1ال ختللذ    ،هنذدءيستخلح  من وحدة، وال أينس اشدء، وهخل الغ  عن كذ  
وكيذذر تغذذذةيف الذذذدهخلر واألهمذذذان وهذذخل خذذذالق الذذذدهخلر واألهمذذذان، والليذذ  والنهذذذار والضذذذخلء والظلمذذذة، 

أو مذخلا   والسمخلا  واألر ، وما فيها من أنخلاع اةلق، والرب والحث  وما فيهما، وك  هندء حذد  
فخلذق كذ  هنذدء اقدرتذ ، وخلذق العذ ش كان رانا واحذد ال هنذدء معذ ، وال مكذان حيخليذ  ،   ،أو  اد

 ،  راحذة كمذا يسذ يح اةلذق، 3أراد، ال اسذتق ار  و   كيذر هنذاء 2ال حلادت   ليذ ، فاسذتخلن عليذ   
  غذةيف، وال حذاف    ما فيهما، ومذن   الذرب والحثذ ، وال مذدا ِ   السمخلا  واألرضني ومدا ِ وهخل مدا ِ 

  والنحيذخلن 4، واةلق كلهذث عذادزون، املالئكذة  سخلايف، ي هقهث ون ضهث ويعافيهث، ونيتهث وحيييهث
وامل سلخلن واةلق كلهث أ عخلن، وهخل القادر اقذدرة، والعذامل اعلذث أهيل غذة مسذتلاد، وهذخل السذمين 

ال يحلذذغ كنههمذذا أحذذد مذذن خلقذذ ، مذذتكلث  .حصذذ ، يعذذ ف صذذلتهما مذذن نلسذذ ا  5سذذمن، والحصذذة  ا
يخلصذذر  ال مبذذا وصذذر اذذ  نلسذذ  أو وصذذل  اذذ  نحيذذ    ال  لذذة رلخلقذذة كآلذذة املخلذذخلقني، ال 6اكذذالم  

علي  السالم ، وك  صلة وصر هبا نلس  أو وصل  هبا رسخلل  فهد صذلة حقيقيذة ال جماهيذة، ويعلذث 
علذى لسذان دربيذ  اعذد مذا  @وأنزل  علذى رسذخلل   ،أن كالم هللا تعاإ غة رلخلا، تكل ث ا  تكليماً 

                                                
يف    انظ : معج. ال  1   . 2/212ث مقاييس اللغة الان فاريف  ختلل  : ال تغة 
 . 4/1288 ، والصخلاعق امل سلة2/1303: استخلاء استق ار، وكاا داء   العلخل للاهيب 6/253. هاد   الدرء   2 

  : ال استخلاء راحة .4/1288. داء   الصخلاعق امل سلة    3 

، وكذذاا 350.    املنذذتظث املطحذذخلع: واملالئكذذة، ولعذذ  الصذذخلاب مذذا أثحتذذ  حبذذاف الذذخلاو كمذذا دذذاء   املنذذتظث املخطذذخلط ا   4 
 . 4/1288، والصخلاعق 6/254الدرء 

، 6/254، كذذذاا الذذذدرء  350، كمذذذا دذذذاء   املنذذذتظث املخطذذذخلط ا .   املنذذذتظث املطحذذذخلع: املحصذذذ ، والصذذذخلاب مذذذا أثحتذذذ   5 
 . 4/1228والصخلاعق 

 . 4/1288خي ج من  وكاا الصخلاعق امل سلة  6/254. هاد   الدرء   6 
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اليف حممذذد علذذى أصذذثاا ، وتذذاليف أصذذثاا  علذذى ، وتذذ@مسعذذ  دربيذذ  منذذ ، فذذتال دربيذذ  علذذى حممذذد 
ألنذذ   لذذ  الكذذالم اعينذذ  الذذاي تكلذذث هللا اذذ  فهذذخل غذذة  مل يصذذ  اذذتالوة املخلذذخلقني رلخلقذذاًصاألمذذة، و 

  حذذال، متلذذخلاً وحملخلظذذاً ومكتذذخل ً ومسذذمخلعاً، ومذذن قذذال  نذذ  رلذذخلا علذذى حذذال مذذن 1رلذذخلا اكذذ   
ويعلذذث أن اإلنذذان قذذخلل وعمذذ  ونيذذة، وقذذخلل األحذذخلال فهذذخل كذذاف  حذذالل الذذدم اعذذد االسذذتتااة منذذ ، 

 للسان وعم   ألركان واجلخلارح وتصديق ا ، يزيد وينقص، يزيد  لطاعة وينقص  ملعصية، وهذخل 
رفن أدزائذذ  ال  لذذ   ال هللا، وأدانهذذا  ماطذذة األ ن عذذن الط يذذق، واحليذذاء هنذذعحة ل و أدذذزاء وهنذذعب، فذذ

مذذن اجلسذذد، واإلنسذذان ال يذذدري كيذذر هذذخل مكتذذخلب  مذذن اإلنذذان، والصذذرب مذذن اإلنذذان مبنذذذزلة الذذ أيف
مذذ من  ن هنذذاء هللا، وأردذذخل أن أكذذخلن م منذذاً، وال يضذذ يف  :فلذذال  يقذذخلل ،وال مبذذا ا خيذذتث لذذ  ،عنذذدهللا

االسذذت اء وال دذذاء، وال يكذذخلن هبمذذا هنذذاكاً وال مذذ ات ً، ألنذذ  ي يذذد اذذال  مذذا هذذخل مغي ذذب عنذذ  عذذن أمذذ  
 تعذذذاإ ويعمذذذ  ةذذذالص ودهذذذ  مذذذن أنذذذخلاع الطاعذذذا  آخ تذذذ  وخامتتذذذ ، وكذذذ  هنذذذدء يتقذذذ ب اذذذ   إ هللا

ألنذ  ال  نذان كايذة أاذدًاصف ائض  وسنن ، وفضائل  فهذخل كلذ  مذن اإلنذان منسذخلب  ليذ ، وال يكذخلن ل 
وفذذب أن حيذذب  الصذذثااة مذذن أصذذثاب النذذيب      اللذذ ائض أاذذدًا،2كايذذة لللضذذائ  وال للمتحذذخلع  

، وأن خذةهث كلهذث وأفضذلهث اعذد رسذخلل هللا @هللا  كلهث، ونعلث أكث خة اةلق اعذد رسذخلل  @
أاخل اك  الصديق، مث عم  ان اةطاب، مث ع مان اذن علذان، مث علذد اذن أمل طالذب رضذد هللا  @

، ومذن سذب  عائشذة فذال حذ  لذ   @عنهث، ويشذهد للعشذ ة  جلنذة ويذ حث علذى أهواج رسذخلل هللا 
دخ    هنذذذذدء هنذذذذج  ايذذذذنهث، ويذذذذ حث علذذذذذى   اإلسذذذذالم، وال يقذذذذخلل   معاويذذذذة  ال خذذذذةًا، وال يذذذذذ

ْخخَلانِنَذذا الَّذذِايَن  ( ذذاعتهث،  قذذال هللا تعذذاإ:  َوالَّذذِايَن َدذذا  وا ِمذذن اَذْعذذِدِهْث يَذق خلل ذذخلَن رَاذَّنَذذا اْغِلذذْ  لَنَذذا َوإلِِ
نَاِن َواَل َ َْعْ  ِ  قذ ل خلاَِنا ِغذال  ل ِلَّذِايَن آَمن ذخلا رَاذَّنَذا ِ نَّذَ    ، 10يذة آ احلشذ ،  )َر  وٌف رَِّحذيثٌ َسحَذق خلاَن ِ إْلِ

  ، 43األعذ اف، آيذة )َونَذَزْعَنا َمذا ِ  ص ذد وِرِهث مِ ذْن ِغذ ٍ  ِ ْخذخَلااًن َعلَذى س ذ  ٍر مبتَذَقذااِِلنَي  (وقال فيهث: 
  ا و هندء من الل ائض غة الصالة املكتخلاة وحدها، فإن  مذن ت كهذا مذن غذة عذار وهذخل وال يكل  

                                                
مذا أثحتذ  حبذاف اللذاء، كمذا دذاء    –.   املنتظث املطحذخلع: فحكذ  حذال، ولعذ  الصذخلاب والذاي يتلذق مذن سذياا الكذالم   1 

 . 350طخلط ا املنتظث املخ

 . هكاا   املطحخلع: وال للمتحخلع، وأما املخطخلط : وال للمسمخلع .  2 
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اذذني العحذذد " @لقذذخلل النذذيب  صوقذذ  األخذذ ن فهذذخل كذذاف  و ن مل فثذذدهاصذذثيح فذذارك حذذو خيذذ ج 
واليذذزال كذذاف اً حذذو ينذذدم ويعيذذدها فذذإن مذذا  قحذذ  أن  "،والكلذذ  تذذ و الصذذالة فمذذن ت كهذذا فقذذد كلذذ 

اذن خلذر،  يندم ويعيد، أو يضم  أن يعيد مل يصذ  عليذ ، وحشذ  مذن ف عذخلن وهامذان وقذارون وأمل  
، و ن كذذان يلس ذذق حذذو فثذذدها، مث قذذال: هذذاا قذذخلل أهذذ  السذذنة   ا كهذذاوسذذائ  األعمذذال ال يكل ذذ

واجلماعة الاي من متس  ا  كان على احلق املحني، وعلى منهاج الدين والط يق الخلاضذح، و ردذد 
وعلذث "الذدين النصذيثة قيذ  ملذن  @ا  النجاة من النار ودخذخلل اجلنذة، و ن هنذاء هللا، وقذال النذيب 

ول سخلل  وألئمة املسلمني ولعذامتهث" وقذال عليذ  السذالم : "أنذا عحذد ، رسخلل هللا قال:   ولكتاا  
و ال كانذذ   ،داءتذ  مخلعظذة مذن هللا تعذاإ   دينذذ  فإكذا نعمذة مذن هللا سذيق   ليذذ  فذإن قحلهذا يشذك 

  دعلنذذذا هللا آلالئذذذ  مذذذن الشذذذاك ين، 1يذذذزاد هبذذذا مذذذن هللا سذذذخطاً و  ،حجذذذة عليذذذ  وهللا ليذذذزداد هبذذذا  مثذذذا
  "2  .ن و لسنة معتصمني وغل  لنا وجلمين املسلمنيولنعمائ   اك ي

واعذذد أن سذذقنا االعتقذذاد القذذادري اتمامذذ ، فذذيمكن أن نتحعذذ  اتعليقذذا  يسذذةة علذذى النثذذخل 
 -اآليت :

كذدها، فقذذ ر راخلايذذة هللا آ لتخلحيذذد، أهذذث أصذخلل االعتقذذاد و  –االعتقذذاد القذادري  –ااتذدأ  
 ر، ومداِ   السمخلا  واألرضني وما فيهن .تعاإ، وأن  عز  ود  الغ  اةالق القاد

مث قذذ ر األمسذذاء والصذذلا    تعذذاإ،  ثحذذااتً اذذال مت يذذ ، فلثحذذ  الصذذلا    تعذذاإ : " وهذذخل القذذادر 
اقذذدرة، وهذذخل السذذمين اسذذمن، وهذذخل الحصذذة احصذذ " ، و  هذذاا التق يذذ  ردا علذذى املعتذذذزلة القذذائلني: 

 قادر اال قدرة، مسين اال مسن..
 : "العذذامل اعلذذث أهيل غذذة مسذذتلاد" فذذامل اد أن هللا تعذذاإ مخلصذذخلف اصذذلة العلذذث منذذا وأمذا قخللذذ

األهل، فلث يزل سحثان  مخلصخلفا  لكمال كمذا قذال اإلمذام الطثذاوي: "مذا هال اصذلات  قذدناً قحذ  

                                                
   .2245. أخ د  اان عساك  وضعل  األلحاق   ضعير اجلامن الصغة ح    1 

 . 282 – 15/280. املنتظث   2 
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خلق ، مل يزدد اكخلكث هنيئاً قحلهث من صلت ، وكما كان اصلات  أهليذاً، كذال  ال يذزال عليهذا أاذد،ً، 
  "1  .ليس منا َخَلق اةلق استلاد اسث اةالق، ال إبحداث  الربية اسث الحاري

أن كالم هللا تعاإ حي ما تص  ف فهخل غة رلخلا، سذخلاًء كذان متلذخلًا، أو حملخلظذاً،  كما ق ر االعتقاد  
 أو مكتخل ً، أو مسمخلعاً، خالفاً لألهناع ة.

  "2 . حيإ تص  ف وعلى ك  ودهةوكما قال اإلمام أمحد ان حنح : "الق آن كالم هللا   
 -وقال هنين اإلسالم الصااخلق:

"وهخل الاي حتلظ  الصذدور، وتتلذخليف األلسذنة، وي كتذب   املصذاحر،كيلما تصذ ف اقذ اءة 
  3. قاريء، ولل  الف ، وحل  حاف ، وحيإ تلد..كل  كالم هللا د  دالل  غة رلخلا

ملذاهب أهذ  السذنة ورد اً علذى امل دئذة، كمذا  تق يذ اً  أن اإلنان قخلل وعم ، وأثح  االعتقاد  
 اني  أن اإلنان  و أدزاء وهنعب خالفاً أله  الحدع من الخلعيدية وامل دئة ..

 كما اي ن  هنين اإلسالم اان تيمية قائاًل:
"وأص  نزاع هايف الل قة   اإلنان من اةخلارج وامل دئة، واملعتذزلة واجلهمية وغذةهث، وأكذث 

يئاً واحذذدًا،   ا هال اعضذذ ، هال  يعذذ ، و  ا ثحذذ  اعضذذ  ثحذذ   يعذذ ، فلذذث يقخللذذخلا دعلذخلا اإلنذذان هنذذ
: "خي ج من النار مذن كذان   قلحذ  م قذال ححذة مذن @ااهاب اعض ، واقاء اعض ، كما قال النيب 

  "5  "  4اإلنان  
  ..": "وال يكخلن ل نان كاية أادًاص ألن  ال كاية لللضائ -  االعتقاد  –وأما قخلل  

أنذذذ  قذذذال: "لذذذخل تقطعذذذ   <فهذذذاا قذذذ ريف  ذذذن مذذذن السذذذلر الصذذذاس، فعذذذن سذذذلمان اللارسذذذد
  "6  .أعضاًء، ما الغ  اإلنان

                                                
 . 109،  1/96. هن ح العقيدة الطثاوية   1 
 . 1/241، وانظ  : 1/247لألمحدي . املسائ  وال سائ  امل وية عن أمحد،   2 
 . 166  . عقيدة السلر وأصثاب احلديإ صذ 3 
   .325  ، ومسلث و اإلنان، ح  44.أخ د  الحخاري، و اإلنان، ح    4 

 .7/510اللتاون  . جممخلع  5 

 .5/36. أخ د  اةالل   السنة   6 
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لذذيس ل نذذان منتهذذى، وهذذخل   ه،دة  -وقذذال اإلمذذام األوهاعذذد، واإلمذذام مالذذ  اذذن أنذذس:"
  ."1أادًا، وينك ان على من يقخلل  ن  مستكم  اإلنان  

  3: " ول  أول واداية، مث ارتقذاء، وه،دة اذال كايذة.   -  هنلن اإلنان  –  2ومما ق ريف اان اطة  
" 

واملقصذذذذخلد أن ه،دة اإلنذذذذان ال كايذذذذة هلذذذذا، و  هذذذذاا التق يذذذذ  رد  علذذذذى امل دئذذذذة الذذذذزاعمني أكذذذذث قذذذذد 
 استكملخلا اإلنان .

حث مث أودذذذز االعتقذذذاد القذذذادري الخلادذذذب  ذذذايف الصذذذثااة رضذذذد هللا عذذذنهث، أبن حنذذذح هث ونذذذ  
 عليهث، ونشهد أبكث خة النايف .. خالفاً لط يقة ال وافض والنخلاصب.

مث قذ ر االعتقذاد  تكلذة اترو الصذالة، وأن مذذن ت كهذا مذن غذة عذار حذذو خيذ ج وقذ  األخذ ن فهذذخل  
 كاف  .

 @أوصذذذاق خليلذذذد أاذذذخل القاسذذذث "قذذذال:  <الذذذدرداء  ولعذذذ  حجذذذتهث    لذذذ  حذذذديإ أمل
ن ق طِ عذذ  أو ح   ِقذذ ، وال تذذ و صذذالة مكتخلاذذة متعمذذدًا، فمذذن ت كهذذا اسذذحن: ال تشذذ و    هنذذيئاً، و 
  4  .فقد ا ئ  من  الامة." احلديإ

  "5  . مة اإلسالم ل  يقخلل اان القيث: "ولخل كان  قياً على  سالم ، لكان 
: "وال يزال كاف اً حو يندم ويعيذدها، فذإن مذا  -اشلن اترو الصالة –وقخلل    االعتقاد 

ندم أو يعيذد، أو يضذم  أن يعيذد، مل يصذ   عليذ ، وحشذ  مذن ف عذخلن وهامذان وقذارون وأمل  قح  أن ي
 ان خلر."

                                                
 . 346، 1/333. أخ د  عحدهللا ان اإلمام أمحد   السنة   1 
املنكذذ ، ولذذذ  . أاذذخل عحذذدهللا عحيذذدهللا اذذن حممذذد العكذذذربي، فقيذذ  عااذذد، مسذذتجاب الذذدعخلة، كذذان أم ذذذاراً  ملعذذ وف ك ذذاًء عذذن   2 

 هذ .387 الق ب من اغداد  سنة  مصنلا ، تخل  اعكرب
 . 2/810، واملنهج األمحد 2/144انظ  :طحقا  احلناالة 

 . 178. اإل نة الصغ ن صذ   3 

، 891-2/885، واملذ وهي   تعظذيث قذدر الصذالة 2/823 ، والاللكذائد 4034  األهنذ ا ، ح   اذن مادذ . أخ دذ  ا  4 
وصذثث  األلحذاق لشذخلاهديف   صذثيح ال غيذب وال هيذب  ."سناديف حسن، وهنه  ان حخلهنب رتلر فيذ  وقال الحخلصةي: " 

1/227-229 . 
 . 47. كتاب الصالة صذ   5 
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أنذ   @و  هاا  هنارة  إ حديإ عحدهللا ان عم و ان العاص رضد هللا عنهمذا عذن النذيب 
  نذخلراً وا هذاانً وةذاة يذخلم القيامذة، ومذن مل حيذاف ماً فقال:" من حاف  عليها كان  لذ  ك  الصالة يخل 

عليها، مل تكن ل  نخلراً وال ا هاانً، وال ةاة، وكان يذخلم القيامذة مذن قذارون وف عذخلن وهامذان، وأمل  اذن 
  "1  .خلر

"و منذا خذص  هذ الء األراعذة  لذاك ، ألكذث مذن ر ويف الكلذ ة، وفيذ  نكتذة  -قال اان القذيث:
اديعة، وهخل أن اترو ا افظة علذى الصذالة..  مذا أن يشذغل  مالذ ، أو ملكذ ، أو رأسذت ، أو  ارتذ ، 
فمذن هنذذغل  عنهذذا مالذذ  فهذخل مذذن قذذارون، ومذذن هنذغل  عنهذذا ملكذذ  فهذذخل مذن ف عذذخلن، ومذذن هنذذغل  عنهذذا 

  "2ة وهارة فهخل من هامان، ومن هنغل  عنها  ارت  فهخل من أمل  ان خلر.  رأس
 مث خ ِتث هاا االعتقاد  حلإ على لزوم السنة واجلماعة، وما    ل  من الخلعد وال غيب .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث : مزايا االعتقاد القادري
 ن  ي اد املزا، التالية: لنظ    حمتخلن االعتقاد القادري، ومالاسا  تصنيل ، فيمك

  ظه  االعتقاد القادري   ن قخلة املعار  ونلخل يف، فالعحيديخلن استلث  هنذلكث وانتشذ  دعذا ث
وكاا سائ  أه  الحدع من معتذزلة ورافضة وأهنذحهاهث، فصذنر هذاا االعتقذاد    -كما سحق آنلاً   –

                                                
إ الطذذرباق   الكحذذة    1/292هلي مذذد   جممذذن الزوائذذد   ، وعذذزايف ا1448ححذذان ح   ، وااذذن2/169. أخ دذذ  أمحذذد   1 

 واألوسط، وقال : " ردال أمحد ثقا ".

 . 47،  46. كتاب الصالة صذ   2 
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ة آنذااو، وال خيلذى أن   هذذاا مخلادهذة املذد  العحيذدي   أوج تسذلط ، و  صذد  تلذ  الحذدع الظذاه  
 من ا اهدة الحي نة وامل اغمة للخصخلم ما ليس   غةيف . –  م   تل  األحخلال  –التصنير 

 د أتليذذذر هذذذاا االعتقذذذاد أبنذذذخلاع مذذذن االحتلذذذاء واالهتمذذذام، وَصذذذاَحب تصذذذنيل   لذذذٌة مذذذن حظذذذ
ذذ ، واللقهذذاء، والقضذذذاة، ن لذذ  أعذذذداد ك ذذةة مذذن األهنذذ اف والشذذهخلدامل كذذدا  والتق يذذ ا ، فقذذد  ِ 

والزه ذذاد، وكذذان  لذذ    دار اةالفذذة، مث قذذ يء علذذيهث، وأ خذذا  اعذذد  لذذ  خطذذخلطهث حبضذذخلرهث، 
 هذ.420ومساع ما مسعخليف، وتك ر  ل  غة م ة سنة 

 كما ق يء   املسادد واجلخلامن .
 ي كذذد أن  أل ذر هذذاا االعتقذذاد أاذذخل أمحذد الك دذذد، وكتحذذ  القذذادر   ، وكالمهذا هنذذافعيان، وهذذاا

عقيدة أه  السنة واجلماعة مق رة عند األئمة من احلنلية واملالكية، والشافعية، واحلناالة، فليسذ  
 هايف العقيدة رتصة  حلناالة فثسب.

: املذذذاهب ملالذذذ   -العلمذذاء الصذذذلثاء  –اراذذذة ل ااذذذن تيميذذذة: " قذذال اعذذذض هنذذذيخل  املغيقذذخل 
ان علي  أمحد علي   يذن أئمذة اإلسذالم، و ن  والشافعد، والظهخلر ألمحد ان حنح  يع  أن الاي ك

 " 1  .كان لحعضهث من ه،دة العلث والحيان، و ظهار احلق، ودفن الحاط  ما ليس لحعض

ويقخلل   مخلطن آخ : " ليس ألمحذد اذن حنحذ    هذاا اختصذاص، و منذا هذاا اعتقذاد سذلر األمذة 
 وأئمة أه  احلديإ..

اني أن مذا  ك تذ  هذخل قذخلل السذلر وقذخلل أئمذة أصذثاب وقل  ملن خاطح  من أكاا  الشافعية، أل
 " 2  ..الشافعد

وقذذد صذذن ر أئمذذة الشذذافعية عذذدة مصذذنلا    تق يذذ  عقيذذدة السذذلر الصذذاس، م ذذ : املذذزق 
 ، وقذذخلام السذذنة األصذذلهاق 3 وع مذذان اذذن سذذعيد الذذدارمد   ،2 ، وحممذذد اذذن نصذذ  املذذ وهي  1 
 واان ك ة، والاهيب وغةهث .  ،4 

                                                
 = اتص ف يسة .3/170. حكاية مناظ ة الخلاسطية  جممخلع اللتاون    1 
 =  ختصار 3/189. امل دن السااق   2 
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 أ  املظلذذذذذ  السذذذذذمعاق    يقذذذذذخلل: " فذذذذذال ينحغذذذذذد ألحذذذذذد أن ينصذذذذذ  ماهحذذذذذ  ]أي فذذذذذ حث هللا
  ."5 الشافعد[   الل وع، مث ي غب عن ط يقت    األصخلل 

 أفيقال اعد هاا:  ن عقيدة السلر الصاس  ما هد للثناالة فقطع
 يهث، فقذد قذ ر أورد االعتقاد القادري  لة من مسائ  االعتقاد الا متي ز أه  السنة عن رذالل

االعتقاد مسائ  مهمة   أصخلل الدين، والا ض   فيها أه  األهخلاء والحدع، فحني  تخلحيذد ال اخلايذة 
رد اً علذى العحيذذديني، وأثحذذ  الصذذلا    تعذذاإ خالفذذاً للمعتذذذزلة واألهنذذاع ة، وقذذ ر مسذذائ  مهمذذة   

  عنهث خالفاً لل وافض .اإلنان ردًا على الخلعيدية وامل دئة، وأودب حب  الصثااة رضد هللا
وكمذذذا قذذذال هنذذذين اإلسذذذالم ااذذذن تيميذذذة: "ومذذذن هنذذذلن املصذذذنلني   العقائذذذد املختصذذذ ة علذذذى 

  ."6ماهب أه  السنة واجلماعة أن ياك ون ما يتمي ز ا  أه  السنة عن الكلار واملحتدعني  
   علذى اللذ ا من أن هاا االعتقاد من العقائد املختصذ ة  ال أنذ  تضذمن تق يذ ا  مهمذة   الذ د 

 الكحار كاةخلارج والشيعة واملعتذزلة وامل دئة ..

                                                                                                                                                   
اهيث  مساعي  ان حيىي املزق املص ي، تلميا الشافعد، اإلمام اللقي  الزاهد، ل  مصذنلا  ك ذةة، منهذا: رتصذ يف   . أاخل  ا    1 

 هذ .264اللق ، تخل  سنة 
 . 12/492، وسة أعالم النحالء 2/93انظ  : طحقا  السافعية للسحكد 

هذذ، كذان  مذام عصذ يف   احلذديإ، ومذن أعلذث 202سذنة . هخل أاخل عحدهللا حممد ان نص  اذن احلجذاج املذ وهي، ولذد احغذداد   2 
 هذ .294النايف  ختالف العلماء، ل  م للا ، تخل  سنة 

 . 14/33، وسة أعالم النحالء 2/246انظ  : طحقا  الشافعية 
تذخل  التميمد، اإلمذام ، احلذاف ، طذاف  لذحالد   طلذب العلذث، لذ  عذدة مصذنلا ،  الدارمد . أاخل سعيد ع مان ان سعيد  3 

 هذ .280
 . 2/305، وطحقا  الشافعية 13/319انظ : سة أعالم النحالء 

 هذ .534. هخل أاخل القاسث  مساعي  ان حممد اللض ،  مام حاف ، حسن االعتقاد، ل  عدة مصنلا ، تخل  سنة   4 
 . 4/105، وهنارا  الاهب 20/80انظ  : سة أعالم النحالء 

 . 9احلديإ للسمعاق صذ  . فصخلل من كتاب االنتصار ألصثاب  5 
 . 14. هن ح األصلهانية صذ   6 
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 إ  -وأيضاً فاالعتقاد و ن حخلن أدخلاذة جمملذة   الذ د  علذى تلذ  الطخلائذر،  ال أن ذ  فص ذ 
  تق يذذذ  راخلايذذة هللا تعذذذاإ، مذذذن أدذذ  الذذذ د  علذذذى العحذذديني، كمذذذا هذذذخل اذذني    مطلذذذن هذذذاا  -حذذد مذذذا

 االعتقاد..
يقذذذ ر أن هللا عذذذز  ودذذ   واحذذذد ال هنذذذ ي  لذذذ ، علذذى النقذذذيض مذذذن مقالذذذة فاالعتقذذاد القذذذادري 

  "1  .الحاطنية إبهلني اثنني، ومها السااق والتايل كا خليف ال نخلية
كمذذا ي حذذ  االعتقذذاد مذذا   سذذحثان  مذذن األمسذذاء احلسذذ  والصذذلا  العذذال، خالفذذاً للحاطنيذذة 

  2  .الاين ينلخلن أمساء هللا تعال وصلات 
ن فيذهللا هذاا الحسذط   تلذ  العقيذدة املذخلدزة، فذإن أحذخلال ومالاسذا  التذللير وال غ ااة أ

تقتضذذذد هذذذاا التلصذذذي ، فاملذذذاهب العحيذذذدي الحذذذاط  اسذذذتلث  هنذذذ يف، وانحذذذإ دعاتذذذ    ك ذذذة  مذذذن 
 األصقاع، فكان املقام يقتضد التلصي    تق ي  راخلاية   تعاإ مناقضة ملاهب الحاطنية.

  ذذذذايف االحن افذذذا  الذذذذا تظهذذذ    عصذذذذ هث، فذذذإكث يلتلتذذذذخلن  إ وهذذذايف كذذذذج سذذذلك  سذذذذللنا الصذذذاس
 مخلادهتها، ويشتغلخلن مبدافعتها أك   من غةها .

ظهذ    الكخلفذة، فاحتذاج علمذاء السذلر   الكخلفذة أن يظهذ وا  نكذار  –مذ الً  –فاإلرداء 
مذذن غذذةهث    مقالذذة اإلردذذاء، فتذذخلات   أقذذخلاهلث أن اإلنذذان قذذخلل وعمذذ ، وكذذانخلا هبذذاا التق يذذ  أك ذذ 

 سائ  األمصار.
كمذذا أن تعطيذذ  الصذذلا  ظهذذ    خ اسذذان، فك ذذ  مذذن علمذذاء خ اسذذان آنذذااو مذذن  نكذذار 

  3) .التعطي  ما مل يخلدد   الدان مل تظه  فيهث تل  الحدعة
  نلثذذ  أن االعتقذذاد القذذادري  و أللذذاظ سذذهلة ميسذذ ة، وأن عحاراتذذ  حمكمذذة اي نذذة، حيذذإ خلذذى

 العحارا  ا ملة.من األللاظ املخلمهة و 
                                                

، وأصذذذخلل اإلمساعيليذذذة لسذذذليمان  34، وايذذذان مذذذاهب الحاطنيذذذة للذذذديلمد صذذذذ  38. انظذذذ : فضذذذائح الحاطنيذذذة للغذذذزايل صذذذذ   1 
 . 574 – 2/534السلخلمد 

، وأصذذذخلل اإلمساعيليذذذة لسذذذليمان  34، وايذذذان مذذذاهب الحاطنيذذذة للذذذديلمد صذذذذ  38. انظذذذ : فضذذذائح الحاطنيذذذة للغذذذزايل صذذذذ   2 
 . 574 – 2/534السلخلمد 

 . 13/38اللتاون  ، وجممخلع 295نان الان تيمية صذ . انظ : اإل  3 
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   ضافة  إ ما سحق فقد اهنتم  االعتقاد القادري علذى مسذائ  مهمذة   االعتقذاد، فقذد أثحذ 
أن أمساء هللا تعاإ وصلات  حقيقية، كما رد  على األهناع ة   مسللة الكالم اإلهلذد، فقذ ر أن كذالم 

هذخل كذالم هللا سذخلاًء كذان متلذخلًا، أو هللا تعاإ مسع  دربي   من هللا تعاإ، وأن القذ آن حي مذا تصذ  ف ف
مكتخل ً، أو مسمخلعاً، أ وحملخلظاً، خالفاً لألهناع ة الاي يزعمخلن أن الق آن هذخل الكذالم النلسذاق، 
وهخل مع  قائث ااا  هللا، وأما املتلخل، أو املكتخلب، أو املسمخلع، أو ا لخلظ، فإمنا هخل عحارة تذدل  

  1  .على كالم هللا تعاإ، وليس كالم هللا
كمذذذا أودذذذز الخلادذذذب  ذذذايف الصذذذثااة رضذذذد هللا عذذذنهث، فلودذذذب حمحذذذتهث، و ثحذذذا  فضذذذلهث 

 واإلمساو عما هنج  اينهث..
كما ق ر أن اترو الصالة كاف ، وحكايف عن أه  السنة، وهاا يتلق من مذا أورديف حممذد اذن 

اب رو الصذالة عذن  هذخلر أصذثنص  امل وهي   كتاا  تعظيث قدر الصذالة، حيذإ حكذى تكلذة ات
   2 احلديإ.

أن اعض األئمة تعق ب هاا االعتقاد، فقد سذاا احلذاف  الذاهيب مآخذا لطيلذة  ومن هايف املزا،،  الَّ 
 لحعض عحارا  االعتقاد.

فقذذد حكذذى الذذاهيب هذذايف العحذذارا : " كذذان رانذذا عذذز  ودذذ   وحذذد ال هنذذدء معذذ ، وال مكذذان 
سذتخلن عليذ  اسذتخلاء اسذتق ار كيذر حيخلي ، فخلق ك  هندء اقدرتذ ، وخلذق العذ ش ال حلادذة  ليذ ، فا

 " 3  .هناء وأراد، ال استق ار راحة كما يس يح اةلق

مث أعقحها اقخلل : " قل : ليت  حاف "استخلاء اسذتق ار" ومذا اعذديف، فذإن  لذ  ال فائذدة فيذ  
 " 4  .اخلد ، والحاري منذزيف عن ال احة والتعب

                                                
الاذن أمل العذز   ، وهن ح الطثاويذ12/121، وجممخلع اللتاون الان تيمية 863، 3/846. انظ  : التسعينية الان تيمية   1 
1/202 ،203 . 

 . 2/636ر الصالة . انظ  : تعظيث قد  2 
 . 2/1303. العلخل للعلد العظيث   3 
 . 2/1303. العلخل للعلد العظيث   4 
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، فهد صلة حقيقذة @نحي  ا وصر ا  نلس  أو وصل  مب : "ال يخلصر  ال 1 إ أن قال  
  ال صلة جماه."
وكذذان أيضذذاً يسذذع  السذذكخل  عذذن " صذذلة حقيقذذة" فإننذذا   ا أثحتنذذا نعذذخل  الحذذاري، "قلذذ : 

وقلنا: مت   كما داء ، فقد آمنا أبكا صذلا ، فذإ ا قلنذا اعذد  لذ ، صذلة حقيقذة وليسذ  مبجذاه،  
ايف العحذذذارة ورد  عذذذن  اعذذذة،  ذذذاً للنلذذذخليف فلي هذذذدر، مذذذن أن هذذذغلكذذذان هذذذاا كالمذذذاً ركيكذذذاً نحطيذذذاً م

ومقصخلدهث هبا أن هايف الصلا  مت    وال يتع   هلذا اتث يذر وال أتويذ  كمذا يتعذ    ذاه الكذالم، 
 وهللا أعلث .

وقد أغ  هللا تعاإ عن العحارا  املحتدعة، فإن النصخلص   الصلا  واضثة، ولذخل كانذ  
منذذا الصذذلة اتاعذذة للمخلصذذخلف فهذذخل مخلصذذخلف الصذذلا  ت ذذ د   إ ا ذذاه لَحطذذ  أن تكذذخلن صذذلا   ، و 

 " 2  .حقيقة ال جماهًا، وصلات  ليس  جماهًا، فإن كان ال م   ل  وال نظة لزم أن يكخلن ال م   هلا
قال:  ن قخللذ  "ليتذ  حذاف اسذتخلاء اسذتق ار" يونكن أن ي ستدرو على تعقيب اإلمام الاهيب، ف    

  .3خلا:  ن مع  استخلن الع ش: استق   حم  نظ ، فإن عدداً ك ةًا من أه  العلث قال
  "5 لعلخل، هباا خاطحنا هللا عز  ود  . : "االستخلاء االستق ار   ا4وقال احلاف  اان عحدالرب  

وال حمذذاور   تلسذذة االسذذتخلاء  السذذتق ار، فذذإن  لذذ  ال يذذخلهث نقصذذاً وال مت ذذياًل، اذذ  هذذاا 
 لالئق    تعاإ .ااملع  على الخلد  

                                                
 القادر . ر االعتقاد، وكتح  اةليلة. أي أاخل أمحد الك دد الاي أل    1 

 . 1304، 2/1303. العلخل   2 

من صثيح الحخذاري للغنيمذان  ، وهن ح كتاب التخلحيد390، وهن ح حديإ النذزول صذ 2/165. انظ  : تلسة الحغخلي   3 
1/356 . 

هذذ اق طحذة ، 368.  هذخل أاذخل عمذ  يخلسذر اذن عحذدهللا النمذ ي القذ طيب املذالكد، حذاف  املغذ ب، ومذ ر  أديذب، ولذد سذنة   4 
 هذ .463رح  ك ةًا، وتخلإ القضاء، ل  م للا  ك ةة، تخل  اشاطحة سنة 

 . 2/367، والديحاج املاهب 18/153انظ : سة أعالم النحالء 

 . 7/131. التمهيد   5 
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قذد نقلهذا أئمذة كحذار كذاان تيميذة     -الذا متذ  الذاهيب حذافها -تل  العحذارة  السيما وأن
 " 2  . ، واان القيث   كتاا  "الصخلاعق امل سلة1كتاا  "الدرء"  

 وق را  ل  دون تعقيب .
فإننذذا   ا أثحتنذذذا وأمذذا مقالذذة الذذذاهيب: "وكذذان أيضذذاً يسذذذع  السذذكخل  عذذن "صذذذلة حقيقيذذة" ، 

   مذذ ار نصذذخلص الصذذلا  كمذذا  -هاهنذذا –فذذإن اإلمذذام الذذاهيب ال ينذذاهع خل " ، نعذذخل  الحذذاري..  
داء ، ا   ن  نلى ا اه   صلا  هللا تعاإ، لكن  يق ر االقتصار على  ثحا  الصلا ، وأن مت    

 قال:  كا صلة حقيقيةص ألن  ل  كالم ركي ..يكما داء ، وال حادة أن يزاد على  ل  ف
تذذاك ة "  الللذذ  وصذذياغة العحذذارة، خاصذذًة وأن الذذاهيب   فهذذاا التعقيذذب أقذذ ب مذذا يكذذخلن 

مث ق رهذا قذائاًل: "نعذث لذخل كانذ  صذلات  جمذاهاً  -الا تعق حها هاهنذا –قد ساا نلس اجلملة  "احللاظ
لتثذذتث أتويلهذذا، ولقيذذ : معذذ  الحصذذ  كذذاا، معذذ  السذذمن كذذاا، ومعذذ  احليذذاة كذذاا، وللسذذ   اغذذة 

ماهب السلر  م ارها اال أتوي ، علث أكا غة حممخللة علذى ا ذاه، السااق  إ األفهام، فلما كان 
  "3  .وأكا حق  اني  

واملتلم    تعقيب اإلمام الاهيب هاهنا، فد أن  لذ  يتلذق مذن مخلقلذ  مذن األللذاظ الذا مل 
 أورد هنع ًا الان الزاغخلق قائاًل:  –م الً  –ينص  عليها الدلي ، فالاهيب 
 قخلل غاٍو ملثد .عن سحثان                        ن ااات عال على الع ش ال في

مث قال الاهيب: "قد  ك ان أن للظة "ااات " ال حادة  ليهذا، وهذد تشذغب النلذخليف، وت كهذا 
 " 4  .أوإ

: "نقذخلل ينذذزل، وننهذذى عذن القذخلل ينذذذزل اااتذ ، كمذا ال نقذذخلل: -  مخلضذن آخذذ   –ويقذخلل 
 " 5 .اعحارا  محتدعة، وهللا أعلث @لى ال سخلل ، ا  نسك  وال نتلاصح عينذزل اعلم 

                                                
 . 6/253. انظ : الدرء   1 

 . 4/1288. انظ : الصخلاعق امل سلة   2 

 . 3/939. تاك ة احللاظ   3 

 . 19/606. سة أعالم النحالء   4 

 . 20/331. سة أعالم النحالء   5 
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وملذذا أورد الذذاهيب مقالذذة اعذذض السذذلر   مسذذللة  ثحذذا  احلذذد   تعذذاإ، قذذال: "الصذذخلاب 
، ولذخل ف ضذنا أن املعذ  صذثيح، فلذيس لنذا أن نتلذخليف  الكذر  عذن  طذالا  لذ ،    مل أي  فيذ  نذص 

 " 1 .الحدعة، اللهث احل  علينا  ناننااشدء مل أي ن ا  هللا خخلفاً من أن يدخ  القلب هندٌء من 
فنلث  أن الاهيب يقتص  على ما نص  علي  الدلي  اللظ ، وأن  ال حادذة  إ الذز،دة علذى 

  ل  اتلصي  أو ايان .
والذذاي عليذذ  ا ققذذخلن خذذالف مذذا اختذذاريف الذذاهيب، كمذذا اذذني   لذذ  هنذذين اإلسذذالم ااذذن تيميذذة 

ا ملذة املشذتحهة، ملذا ا ننعخلن مذن  طذالا األللذاظ املحتدعذة اقخلل : "واملقصخلد أن األئمة الكحار كانخل 
س احلذق  لحاطذ ،  ذالف األللذاظ املذلثخلرة، واألللذاظ الذا اذ يِ نذ  معانيهذا، فذإن مذا كذان فيها مذن لذح

مذذلثخلراً حصذذل  اذذ  األللذذة، ومذذا كذذان مع وفذذاً حصذذل  اذذ  املع فذذة.. فذذإ ا مل يكذذن الللذذ  منقذذخلاًل، وال 
 " 2  .اجللاء واألهخلاءمعنايف معقخلالً ظه  

فق ر هنين اإلسالم أن مسل  األئمة الكحار هخل منن  طالا األللاظ املحتدعذة ا ملذة دون 
الذذذذا اذ يِ نذذذذ  معانيهذذذذا، فذذذذال حمذذذذاور   األللذذذذاظ الذذذذا اذ يِ نذذذذ  معانيهذذذذا  املذذذذلثخلرة، واألللذذذذاظِ  األللذذذذاظِ 

سذتق ار، أو تق يذ  أن صذذلا  الصذثيثة، والالئقذة    عذز ودذ ، كمذا هذذخل   تلسذة االسذتخلاء  ال
هللا حقيقة ال جماهًا، أو أن هللا تعاإ مخلصخلف اعلخل الذاا ، وأنذ  ينذذزل اااتذ ، السذيما   ا كذان هذاا 
الحيذذان   مقذذام الذذ د  علذذى املنثذذ فني    ب الصذذلا ، كمذذن ينكذذ  اسذذتخلاء اسذذتق ار، أو يذذزعث أن 

 زول انذزول رمحت  أو مل  .صلا  هللا جماهية، أو ينك  علخل الاا ، أو يتلول النذ
فذال حمذاور   اإلخحذذار عذن هللا تعذذاإ أبللذاظ  ا  معذذان صذثيثة، خاصذذة وأن الذاهيب قذذد 
أورد   كتااذذذ  "العلذذذخل" آاثراً ك ذذذةة عذذذن السذذذلر    ثحذذذا  أن هللا تعذذذاإ " ئذذذن مذذذن خلقذذذ " دون أن 

  3  .يتعقب  ل 
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مذن دهذة عذدم الذنص علذى للظهذا   من أن عحارة " ئن من خلق " نظة العحارا  السااقة 
  1  .الكتاب والسنة

 وقد سئ  اإلمام أمحد ان حنح : ه  هلث رخصة أن يقخلل ال د  كالم هللا مث يسك ."
ومل يسك  لخلال ما وقن في  النايف كان يسع  السكخل ، ولكن حيإ تكلمذخلا : –رمح  هللا –فقال 

 " 2  .ألي هندء ال يتكلمخلن
يقخللذخلا  ن القذ آن كذالم هللا   ص ألكذث مل3اقلة، ودعلهث دهمية  فاإلمام أمحد غل   على الخل 

غة رلخلا، فلد هايف العحارة: "غة رلخلا" تخلضيح وايان ورد  على مذن هعذث أنذ  رلذخلا، أو هنذ   
   القطن أن  غة رلخلا.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
، 130، والنلذذد    ب صذذلا  هللا ألرهقذذد سذذعيداق صذذذ 19، 18. انظذذ : مقدمذذة األلحذذاق ملختصذذ  العلذذخل للذذاهيب صذذذ   1 

 . 165-162، ومنهج اإلمام الاهيب   العقيدة لسعيد الزه اق صذ 131

 . 1/252امل وية عن اإلمام أمحد ان حنح  . املسائ  وال سائ    2 

 . 256-1/253.  انظ : املسائ  وال سائ  امل وية عن اإلمام أمحد ان حنح    3 
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 المبحث الرابع: آثار االعتقاد القادري
يذذذدة، وعخلاقذذذب حسذذذنة، سذذذخلءاً   همذذذن اةليلذذذة أعقذذذب تصذذذنير االعتقذذذاد القذذذادري آاثراً مح

 القادر، أو ما اعديف، فمن تل  اآلاثر ما يلد:
  أسذتار العحيذديني الحذاطنييني، والذ د  علذى سذائ  أهذ  هتذيعد  االعتقاد القادري سذححاً قذخل،ً    – 1

حيذذديني الحذذدع مذذن ال افضذذة واملعتذذذزلة وأهنذذحاههث، وخاصذذة وأن تصذذنير هذذاا االعتقذذاد   ن نلذذخل  الع
 ، ومحلذ  احلجذيج  إ 1واستلثال أه  الحدع، كما أن هاا االعتقاد ق يء   املسادد واجلخلامن  

  2  .أط اف األر 
أن االعتقاد القذادري يعذد  مصذنلاً معتذرباً يذخلرديف األئمذة ا ققذخلن املتذلخ ون   كتذب االعتقذاد،  – 2

 ، 4احذتج اذ  الذاهيب   كتااذ  العلذذخل   ، كمذا 3فقذد سذاا ااذن تيميذة هنذيئاً مذن عحذارا  االعتقذاد  
 -كما م  آنلاً –وكاا اان القيث   كتاا  الصخلاعق امل سلة 

أعقذذذب كتااذذذة االعتقذذذاد القذذذادري، اسذذذتتااة  مذذذن خذذذالر  لذذذ  مذذذن أهذذذ  الحذذذدع مذذذن املعتذذذذزلة  – 3
 وال افضة واةخلارج .

عقيدتذذ  الذذا كمذذا اذذني   لذذ  احلذذاف  الذذاهيب اقخللذذ : "قذذال العالمذذة أاذذخل أمحذذد الك دذذد   
أل لهذا، فكتحهذذا اةليلذة القذذادر    و ذن النذذايف عليهذذا، وأمذ   سذذتتااة مذن خذذ ج عنهذا مذذن معتذذذزيل، 

 " 5  .ورافضد وخاردد
وقذذال ااذذن القذذيث: "وقذذال الشذذين أاذذخل أمحذذد الك دذذد   أثنذذاء املائذذة ال ااعذذة   العقيذذدة الذذا 

الذا كتحهذا للخليلذة القذادر   ، وق أهذا علذى  ك  أكا اعتقاد أه  السنة واجلماعذة، وهذد العقيذدة 
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النايف، و ن النذايف عليهذا، وأقذ   هبذا طخلائذر أهذ  السذنة، وكذان قذد اسذتتاب مذن خذ ج عذن السذنة 
  "1  .من املعتذزلة وال افضة وحنخلهث

 واملقصخلد أن استتااة املخاللني من اآلاثر املحاهن ة والعملية لالعتقاد القادري.
القذذائث أبمذذ  هللا اذذن اةليلذذة القذذادر    هبذذاا االعتقذذاد، حذذو أن ااذذن اجلذذخلهي احتلذذى اةليلذذة  – 4

 ، ومن  لذ  االهتمذام: أن اةليلذة القذائث أمذ  2نسح   لي ، فسمايف : االعتقاد القادري والقائمد  
اقذ اءة االعتقذاد القذادري، حيذإ أخ دذ  سذنة ثذالث وثالثذني وأراعمائذة، فقذ يء   ديذخلان اةالفذة، 

  3 .العلماء، وكتحخلا أن هاا اعتقاد املسلمني، ومن خالل  فقد فسق وكل وحض  
فلث يقتص  على جم د ق اءت  و ق ار العلماء ا ، ا  أضير  إ  ل  أن مذن خذالر هذاا االعتقذاد، 

 ليس مسلماً، ا  هخل فاسق كاف  ..
 يف   قمذذن ادعذذة    مدافعذذة مذذا أظهذذ  مذذن الحذذدع، ومذذن  لذذ  أثذذكذذان هلذذاا االعتقذذاد أثذذ يف الحذذني    – 5

  عذذذزم علذذذى  ظهذذذار املعتذذذذزلة، 4االعتذذذذزال سذذذنة سذذذتني وأراعمائذذذة، و لذذذ  أن ااذذذن الخلليذذذد املعتذذذذزيل  
وح  ضذ  علذى  لذذ   اعذة مذن أهذذ  ماهحذ ، فحذادر  ذذن مذن اللقهذاء وأهذذ  احلذديإ  لقذدوم علذذى 

ء هذذذاا االعتقذذذاد اةليلذذذة القذذذائث   ، وسذذذللخليف  خذذذ اج االعتقذذذاد القذذذادري وق اءتذذذ ، فذذذلديحخلا وقذذذ ي
 على لعن من خالل  وتكلةيف. –ومعهث اةليلة  –مبثض  من اجلمين، واتلقخلا 

   5  .مث ق يء االعتقاد م ة أخ ن، وحض يف اةاص والعام

  ملذذا قذذ ر 1احذذتج أئمذذة احلناالذذة هبذذاا االعتقذذاد   أك ذذ  مذذن واقعذذة، فالقاضذذد ااذذن أمل يعلذذد   – 6
صذذر هللا تعذذاإ اذذ  نلسذذ ، أو وصذذل  اذذ  و وهذذخل اإلنذذان مبذذا  – مذذاهب احلناالذذة   صذذلا  هللا تعذذاإ

 احتج  العتقاد القادري قائاًل: –من غة تعطي  وال مت ي   <رسخلل  

                                                
 . 6/252، انظ : الدرء الان تيمية 4/1286. الصخلاعق امل سلة   1 

 . 16/106. انظ : املنتظث   2 

 .12/49، والحداية 2/162، والصلدية 15/279. انظ  : املنتظث   3 
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 . 3/363، وهنارا  الاهب 12/129انظ  : الحداية 
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"وما  كذ انيف مذن اإلنذان أبخحذار الصذلا ، هذخل قذخلل السذلر اذدءاً و عذخلدًا، وهذخل الذاي  كذ يف أمذة 
يذذة قذذال فيهذذا: "مذذا وصذذر هللا سذذحثان  اذذ    ال سذذالة القادر  –رضذذخلان هللا عليذذ   –املذذ منني القذذادر 

 ص"، فهذخل صذلا  هللا عذز ودذ ، علذى حقيقتذ ، ال علذى سذحي  ا ذاه@نلس ، أو وصل  اذ  رسذخلل 
مذن حضذ يف مذن الخلالذد  –رضذخلان هللا عليذ  –وعلى هاا االعتقاد  ن أمة امل منني القذائث أبمذ  هللا 

 " 3  .  من علماء الخلق 2السعيد  
ني احلناالة واألهنع ية اسحب اان القشةي سنة تسن و سذتني وأراعمائذة، وملا وقع  اللتنة ا

فلم  اةليلة  املقتدي أبم  هللا حممد ان القائث أبم  هللا وهي يف نظذام امللذ  أبن يصذلح ايذنهث.. فقذال 
فذلي صذلح يكذخلن ايننذاع  منذا يكذخلن الصذلح اذني   -رمحذ  هللا :–الش ير أاخل دعل  احلنحلد للذخلهي  

كث يزعمذخلن أننذا كلذار، وحنذن إلى والية، أو دنيا، أو تناهع   مل ، فلما ه الء القخلم فذرتصمني ع
نذزعث أن مذن ال يعتقذد مذا نعتقذديف كذان كذاف ًا، فذلي صذلح ايننذا، وهذاا اإلمذام ملذزع املسذلمني، وقذد  

ايف  أخ دذا اعتقادمهذا للنذايف، وقذ يء علذيهث   دواويذنهث، ومحلذ  عذنهث  -القذائث والقذادر–كان دد 
سذانيخلن واحلجذيج  إ أطذ اف األر ، وحنذن علذذى اعتقادمهذا، فلرسذ  الذخلهي   إ اةليلذة يعلمذذ  ااة  

   4  .مبا د ن، فجاء اجلخلاب اشك  اجلماعة وخصخلصاً الش ير أ  دعل 
واحتج اان تيمية  العتقاد القادري أثناء مناظ ت  ملخالليذ  اشذلن العقيذدة الخلاسذطية، فقذال 

 –ي مح  هللا  –
طح   اعضهث   غة هاا ا لس، أبن أريت  العقيدة الا  عهذا اإلمذام القذادري، الذا "وخا

: "مذذا @: هكذاا قذال النذيب فيهذا أن القذ آن كذالم هللا، خذ ج منذذ  ، فتخلقذر   هذاا الللذ ، فقلذذ   

                                                                                                                                                   
هذذ، اذ ع   اللقذ ، وأفذو وانظذ ، لذ  تصذانير ك ذةة، تذخل  مقتذخلالً 451  . هخل حممد ان حممذد اذن احلسذني الغذ اء، ولذد سذنة 1 

 هذ.526سنة 
 .19/601، وسة أعالم النحالء 1/176انظ :  ي  طحقا  احلناالة الان ردب 

 . وهخل القاضد أاخل يعلى  2 

 =  ختصار 2/210. طحقا  احلناالة   3 
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، هنتذذايف، " " يعذذ  القذذ آن، وقذذال خحذذاب اذذن األر : 1  .تقذذ  ب العحذذاد  إ هللا مب ذذ  مذذا خذذ ج منذذ 
   "3 " 2  .ب  إ هللا مبا استطع ، فلن يتق  ب  لي  اشدء أحب   لي  مما خ ج من تق   

 خاتمة:
  إ النتائج التالية: –  هاا اةامتة  –خنلص 
   أن   خللاء ا  العحايف من ل  دهذخلد متميذزة    ظهذار اإلسذالم والسذنة، والسذيما   العصذ

كمذذا أن   اةللذاء املتذلخ ين مذن يشذاركهث    لذذ ، العحاسذد األول، كاملهذدي وال هنذيد واملتخلكذ ،  
 أم ال املعتضد واملقتدي أبم  هللا واملستضدء أبم  هللا .

فذذإن دهذذخلديف    قامذذة ديذذن هللا تعذذاإ، والذذاب عذذن  -و ن كذذان متذذلخ اً  –وأمذذا اةليلذذة القذذادر    
السذذذنة، واسذذذتتاب  السذذذنة تلثقذذذ  هبذذذ الء املتقذذذدمني، فقذذذد أقذذذام الشذذذ وط العم يذذذة، وأظهذذذ  مذذذاهب

 املحتدعة، وهت  أستار العحيديني.
  ًمتيذذز اةليلذذة القذذادر     صذذال قلمذذا  تمذذن   سذذائ  اةللذذاء، فقذذد كذذان عااذذداً هاهذذدًا، عاملذذا

قحل  وال اعذديف، مكذإ مذن  اةللاء مثانني عاماً، ومل يعم  أحد منو فقيهاً، مقسطاً مهيحاً، عاش ستة 
 -كما سحق ايان –نة، وهاا ما مل يسحق  أحد  لي   ل  خليلة  حدن وأراعني س

  أن  قامذذذذذة ديذذذذذن هللا تعذذذذذاإ، و ظهذذذذذار السذذذذذنة سذذذذذحب   حصذذذذذخلل التمكذذذذذني   األر ، وحتقذذذذذق
، واةليلة القادر    ملا أقام اإلسالم وأظه  السنة، واستتاب املحتدعذة، كذان  لذ   4االستق ار  

 ت ، وحتقق هيحت .ناً   ظهخلر نلخل يف، واستق ار خالفسححاً اي  
  تتجلذذى حكمذذة القذذادر    وفقهذذ  ودرايتذذ   ملصذذاس وامللاسذذد، ومع فتذذ  مب اتذذب الشذذ ور، ومذذن

مذذذذذن التذذذذذدريس واملنذذذذذاظ ا ،  عمذذذذذد  إ مذذذذذنعهث ، لذذذذذ  أن املعتذذذذذذزلة ملذذذذذا اهنذذذذذته  أمذذذذذ هث   عصذذذذذ يف
 ث..واستتاهب

                                                
 ، وقال: صثيح اإلسناد ومل خي دايف، ووافق  الاهيب.1/555واحلاكث  ،5/2911، وال ماي 5/268أخ د  أمحد .   1 

، 2/441  ، واحلذذذاكث 310 ، والذذدارمد   الذذذ د  علذذى اجلهميذذذة  93أخ دذذ  الحخذذذاري تعليقذذاً   خلذذذق أفعذذال العحذذذاد   .  2 
  ، وقال:  سناديف صثيح.514والحيهقد   األمساء والصلا   

 . 3/175اللتاون   ع  . حكاية مناظ ة الخلاسطية  جممخل 3 
 . 28/640، وجممخلع اللتاون  178، 13/177. انظ  : الل قان اني احلق والحاط   جممخلع اللتاون    4 
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د ايذًة سذنية ألدذ  مذا  لكن  ل  مل ننن اةليلة القادر أن ف ي علذى االصذطخ ي املعتذذزيل 
على الحاطنية، فال خيلى الحذخلن الشاسذن اذني هندقذة الحاطنيذة وادعذة املعتذذزلة، فالحاطنيذة  كتح    ال د  

 جلملذة مذن م تدون خاردخلن علذى امللذة، وهذث أكلذ  مذن اليهذخلد والنصذارن،  ذالف املعتذذزلة فذإكث 
 أه  القحلة .

فعذذذة الطخلائذذذذر املنث فذذذة الظذذذذاه ة   كمذذذا نلثذذذ  حسذذذذن سياسذذذة القذذذذادر، وتدردذذذ    مدا
ي هذذ، والذا402ض  الشذهة سذنة ث العحيديخلن الحاطنيخلن، فكتب ا عص يف، فقد ااتدأ أبهننعها وه

هنذذذدقتهث وكلذذذ هث الصذذذ اح، مث انتقذذذ  القذذذادر  إ مخلادهذذذة  قذذذدح   نسذذذب العحيذذذديني، وكشذذذر عذذذن
هذذذ  420املنذذاظ ا ، و  سذذنة هذذذ، ومذذنعهث مذذن التذذدريس و 408املعتذذذزلة وال افضذذة فاسذذتتاهبث سذذنة 

علذذذى عامذذذة أهذذذ  الحذذذدع مبذذذا فذذذيهث  كتذذذب االعتقذذذاد القذذذادري   تق يذذذ  مذذذاهب أهذذذ  السذذذنة والذذذ د  
 األهناع ة.

   لذ  أاذخل أمحذد الك دذد، وكتحذ  القذادر أن االعتقاد القادري أل   –من خالل هاا الحثإ  – تحني
   ، كما أن منت االعتقاد القادري ال يتجاوه اضن صلثا .

   أن لالعتقذذذاد القذذذادري مذذذزا، عديذذذدة ومهمذذذة، ينذذذدر أن  تمذذذن   غذذذةيف، كمذذذا أن آاثر ومثذذذ ا
ذتص  على مكان حمدد، أو همذان معذني  تصنيل  مل تق    إ أطذ اف ، فقذد قذ يء   عذدة أمصذار، ومح 

 الحالد، كما ق يء   أهمان رتللة، واحتج ا    عصخلر ك ةة .
   املهديني، و   التخلفيق. فن دردت ر وارحث اةليلة القادر، فاللهث ا
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 المصادر والمراجع

 المصادر والمراجع م

 أحكام أه  الامة، الان القيث،  : صحثد الصاس. 1

م، 1990أحذذخلال النصذذارن   خالفذذة اذذ  العحذذايف، جلذذان مذذخلريس فييذذ ، ت  ذذة حسذذ  هينذذ ،  2
 دار املش ا، اةو .

نقطعة، ألمل احلسن علد ان ظاف  احلليب،  : حممد مسذل  الزهذ اق، مكتحذة أخحار الدول امل 3
 الدار، املدينة.

 هذ، دار اللضيلة، ال ، .1422، 1أصخلل اإلمساعيلية، لسليمان السلخلمد، ط 4

املسائ  وال سائ  امل ويذة عذن اإلمذام أمحذد اذن حنحذ    العقيذدة،  ذن: عحداإللذ  األمحذدي،  5
 طيحة، ال ، . هذ، دار1412، 1ط

هذ، 1416اتعاظ احلنلا أبخحار األئمة اللاطميني اةللا، للمق يزي،  : حممد حلمد أمحد،  5
 مطحخلعا  وهارة األوقاف، القاه ة.

، 1اقتضذاء الصذذ اط املسذذتقيث ملخاللذذة أصذذثاب اجلثذذيث، الاذذن تيميذذة،  : انصذذ  العقذذ ، ط 6
 هذ، مكتحة ال هند، ال ، .1404
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هذذ، طحعذة جممذن 1416ين اإلسالم اان تيمية،  ن: عحذدال محن اذن قاسذث، جممخلع فتاون هن 7
 املل  فهد لطحاعة املصثر الش ير، املدينة.

 هذ، املكتب اإلسالمد، اةو .1401، 3اإلنان، الان تيمية، ط 7

 هذ، مطحعة ك دستان، مص .1348، 1الحداية والنهاية، الان ك ة، ط 8

م، دار اللجذ ، 2001، 1لطذاي الحكجذ ي،  : آسذيا الحذارح، طرتص  اتريذن اةللذاء، ملغ 8
 القاه ة.

هذذ، 1425الغ  الظ فاء   اترين اةللذاء، ألمل احلسذن ال وحذد،  : عمذاد هذالل وآخذ ون  9
 مطحخلعا  م كز السةة والسنة، القاه ة.

 تاك ة احللاظ، للاهيب، دار  حياء ال اث الع مل، اةو . 10

هذذذ، 1417، 1وفيذذا  املشذذاهة واألعذذالم، للذذاهيب،  : عمذذ  تذذدم ي، طاتريذذن اإلسذذالم و  11
 دار الكتاب الع مل، اةو .

 اترين األمث وامللخلو، الان د ي  الطربي،  : حممد أاخل اللض ، دار سخليدان، اةو . 12

 اترين اغداد، أو مدينة السالم، للخطيب الحغدادي، دار الكتب العلمية، اةو . 13

 هذ، دار الحشائ  دمشق.1417للاء، للسيخلطد،  :  ا اهيث صاس، اترين اة 14

التذذذذارين السياسذذذذد واللكذذذذ ي للمذذذذاهب السذذذذ    املشذذذذ ا اإلسذذذذالمد مذذذذن القذذذذ ن اةذذذذامس  15
 هذ، دار الخلفاء، مص .1408، 2اهلج ي حو سقخلط اغداد، لعحدا يد ادوي، ط 

 هذ، مكتحة املعارف، ال ، .1420، 1التسعينية، الان تيمية،  : حممد العجالن، ط 16

هذذذ، 1406، 1تعظذيث قذذدر الصذذالة،  مذذد اذذن نصذ  املذذ وهي،  : عحذذدال محن الل يذذخلائد، ط 17
 مكتحة الدار، املدينة.

التمهيذذذذد ملذذذذا   امل طذذذذا مذذذذن املعذذذذاق واألسذذذذانيد، ألمل عمذذذذ  اذذذذن عحذذذذدالرب ، ط وهارة األوقذذذذاف  18
 والش ون اإلسالمية  ملغ ب.

 هذ، دار عامل اللخلائد، مكة.1422، 1ئ  ، الان تيمية،  : عزيز مشس، طدامن املسا 19

 اة اج، ألمل يخلسر،  : حممد  ا اهيث الحنا، دار اإلصالح. 20
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، مكتحذة 2خالصة الذاهب املسذحخلو رتصذ  مذن سذة امللذخلو، لعحذدال محن سذنحط األرالذد، ط 21
 امل  ، اغداد.

هذذذذ، مذذذذن 1411،  2ة،  : حممذذذذد رهنذذذاد سذذذذامل، طدرء تعذذذار  العقذذذذ  والنقذذذ ، الاذذذذن تيميذذذ 22
 مطحخلعا  دامعة اإلمام حممد ان سعخلد ، ال ، .

هذذ، مطحعذة السذنة 1372الاي  على طحقا  احلناالة، الان ردب،  : حممد حامد اللقذد،  23
 ا مدية، القاه ة.

مد،  يذذ  كتذذاب  ذذارب األمذذث، ألمل هنذذجاع ظهذذة الذذدين الذذ و راوري، دار الكتذذاب اإلسذذال 24
 القاه ة.

هذذ، دار الكتذذب 1418، 1السذلخلو ملع فذة دولذة امللذخلو للمق يذزي،  : عحذدالقادر عطذا، ط 25
 العلمية، اةو .

 هذ، دار ال اية، ال ، .1410، 1السنة، للخالل،  : عطية الزه اق، ط 26

 هذ، م سسة ال سالة، اةو .1409، 1سة أعالم النحالء، للاهيب، ط 27

 اهب   أخحار من  هب، الان العماد، دار اللك ، اةو .هنارا  ال 28

هذذذ، دار العاصذذذمة، 1414، 1هنذذ ح حذذديإ النذذذذزول، الاذذن تيميذذذة،  : حممذذد اةمذذذي س، ط 29
 ال ، .

هنذذ ح العقيذذدة الطثاويذذة، الاذذن أمل العذذز احلنلذذد،  : عحذذدهللا ال كذذد، وهنذذعيب األران وط ،  30
 هذ، م سسة ال سالة، اةو .1408، 1ط

الش ح واإل نة على أصخلل السنة والد،نذة، الاذن اطذة،  : رضذا معطذد، املكتحذة الليصذلية،  31
 مكة.

 هذ، مكتحة اان تيمية، القاه ة.1406، 2الصلدية، الان تيمية،  : حممد رهناد سامل، ط  32

هذذ، املكتذب اإلسذالمد، 1400، 1الصالة وحكث اتركها، الان القيث،  : تيسة هعيذ ، ط 33
 و .اة 

، 1الصخلاعق امل سلة على اجلهمية واملعطلة، الان القيث،  : علد ان حممد الدخي  هللا، ط 34
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 هذ، دار العاصمة، ال ، .1408

 طحقا  احلناالة، الان أمل يعلى، تصثيح: حممد اللقد، مطحعة السنة ا مدية، القاه ة. 35

م، 1964خل، وحممذذخلد الطنذذاحد، طحقذذا  الشذذافعية الكذذربن، للسذذحكد،  : عحذذداللتاح احللذذ 36
 القاه ة.

 هذ، دار العلخلم، ال ، .1400طحقا  الشافعية، لألسنخلي،  : عحدهللا اجلحخلري،  37

هذذذ ، دار 1413، 1طحقذذا  اللقهذذاء الشذذافعية، الاذذن الصذذالح،  : حمذذد الذذدين ةيذذب، ط 38
 الحشائ ، اةو .

 ، دائ ة املطحخلعا ، الكخلي .م1961العرب   خرب من غرب، للاهيب،  : ف اد سيد،  39

، 1عقيذذذذدة السذذذذلر وأصذذذذثاب احلذذذذديإ، المل ع مذذذذان الصذذذذااخلق،  : انصذذذذ  اجلذذذذدين، ط 40
 هذ، دار العاصمة، ال ، .1415

 هذ، دار الخلطن، ال ، .1420، 1العلخل للعلد العظيث، للاهيب،  : عحدهللا الرباو، ط 41

 هذ، عامل الكتب، اةو .1405، 4ط الل وع، الان مللح، رادع : عحدالستار ف اج،  42

 الل ا اني الل ا، لعحدالقاه  الحغدادي،  : حمد الدين عحداحلميد، دار املع فة، اةو . 42

فصخلل من كتاب اإلنتصار ألصثاب احلديإ، ألمل املظل  السمعاق،  ن: حممد اجليذزاق،  44
 هذ، مكتحة أضخلاء املنار، املدينة.1417، 1ط

طنية، ألمل حامذد الغذزايل،  : عحذدال محن اذدوي، م سسذة دار الكتذب ال قافيذة، فضائح الحا 45
 الكخلي .

 هذ، دار اةو ، اةو .1386الكام    التارين، الان األثة،  46

مذذذذ آة اجلنذذذذان وعذذذذربة اليقظذذذذان   مع فذذذذة مذذذذا يعتذذذذرب مذذذذن حذذذذخلادث الزمذذذذان، لعحذذذذدهللا اليذذذذافعد،  49
 ه ة.هذ، دار الكتاب اإلسالمد، القا1413

املنذذتظث   اتريذذن امللذذخلو واألمذذث، الاذذن اجلذذخلهي،  : حممذذد ومصذذطلى عحذذدالقادر عطذذا، دار  51
 الكتب العلمية، اةو .

مذنهج اإلمذذام الذذاهيب   العقيذذدة ومخلقلذذ  مذذن املحتدعذة، حبذذإ لنيذذ  دردذذة املادسذذتة   قسذذث  52
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 هذ.1411الزه اق،  العقيدة جبامعة اإلمام حممد ان سعخلد  غة منشخلر ، لسعيد ان عيضة

ميذذزان االعتذذدال   نقذذد ال دذذال، للذذاهيب،  : علذذد الحجذذاوي، دار  حيذذاء الكتذذب الع ايذذة،  53
 مص .

 النجخلم الزاه ة   ملخلو مص  والقاه ة، الان تغ ي ا دي، وهارة ال قافة، مص . 54

رقذذد سذذعيداق، النلذذد    ب صذذلا  هللا عذذز  ودذذ   اذذني أهذذ  السذذنة واجلماعذذة واملعطلذذة، أله  55
 هذ مكتحة دار املنهاج، ال ، .1426، 1ط

، 1نقذذض أتسذذيس اجلهميذذة  ايذذان تلحذذيس اجلهميذذة ، الاذذن تيميذذة،  : حممذذد اذذن قاسذذث، ط  56
 هذ، مطحعة احلكخلمة، مكة.1391

 نقض املنطق، الان تيمية،  : حممد عحدال هاا محزة، وسليمان الصنين، دار املعز دمشق. 57

 هذ، دار ف انز هنتاي .1401، 2فيا ، للصلدي، طالخلا   لخل  58
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