


 غةةةةةةةة   – اإلسةةةةةةةة م   اجلامعةةةةةةةة 

   

 العل ةةةةةةةةةةا الدراسةةةةةةةةةةا  عمةةةةةةةةةا   

   
 الةةةةةةةةةةةد   أصةةةةةةةةةةة   كل ةةةةةةةةةة  

   
 املعاصةةةة   واملةةةة ا   العق ةةةةد  قسةةةة 

   
 

 

 مسائل العقيدة املستنبطت من غزوة مؤتت
 

 اعداد الطالب    
 مخ س ب  رئ س  و دار     

 

 تحت إشراؼ الدكتكر      
 خالد ب  حسني محدان ... حفظه اهلل 

 

ىذا البحث الستكماؿ الحصكؿ عمى درجة الماجستير في العقيدة قيدـ 
 كالمذاىب المعاصرة

 ـَُِْ -ىػ ُّْٓ





 
 

  أ

 إهــداء

 
إىل مه أشزقج أيامي وأسهزث حياحي هبما إىل مه أرجى رضامها عين دائما وبدعىاهتما أسخنري 

ومه طىيل صربكما  ,عنائكماومه شديد  ,إال بعضاً مه قديم إحساوكما ,فلسج أوا وجهدي هذا

 ... يا والدي العشيشيه حفظكما اهلل

 

وإىل مه قامسج معي هذه احلياة فسمج بقزهبا مشاعز احلياة الفاخزة حباً واحخىاءً سوجيت 

 العشيشة سلّمها اهلل

 

 وإىل سينت احلياة الدويا أوالدي إبزاهيم ومزيم وسارة هداهم اهلل

 

 بزفقخهم حتلى حياحي وأيامي أخي وأخيت وفقهم اهللو ,وإىل مه سينىا حياحي بىجىدهم

 

 وإىل ينابيع الصدق الصايف ومه عزفج كيف أجدهم وعلمىوي أن ال أضيعهم رفاق دربي

 

 وإىل العلماء واألساحذة األجالء 

 
 

 

 



 
 

  ب

 

  
 

النعـ, سمى اهلل نفسو الشككر كالشاكر, فيك شككره كشاكر يحب الشاكريف, كبالشكر تزيد 
[, انطبلقان مف ذلؾ أحمد اهلل جؿ كعبل ٕ] سكرة إبراىيـ:  لَِئْن َشَكْرُتْم ََلَزِيَدنَُّكمْ  قاؿ اهلل تعالى: 

نعامو, فمو الحمد أكالن كآخران, كأبرأ  عمى ما مٌف بو عمٌى مف إتماـ ىذا البحث, كأشكر لو فضمو كا 
 مف الحكؿ كالقكة إال بو.

 -حفظو اهلل  - خالد حسين حمدانألستاذم المكقر الدكتكر/  كما أتكجو بالشكر كالتقدير
الذم أشرؼ عمى ىذه الرسالة مف البدء إلى الختاـ, مع إتحافي بتكجيياتو النيّْرة, كاستقبالو لي 
دكما بصدرو رحب ككجوو طمؽ, سعيان في تسديد قكسي كتقكيـ ساعدم, جزاه اهلل عني خير 

 العطاء, كجعمو مف عباده الصالحيف العالميف العامميف.الجزاء, كأجزؿ لو األجر كالمثكبة ك 
 

 كما أتقدـ بجزيؿ الشكر ألستاذٌم الجميميف, كعضكٌم لجنة المناقشة:
  حفظو اهلل               جابر زايد السميريالدكتور/ األستاذ  فضيمة 

  حفظو اهلل                       ىشام محمود زقوتفضيمة الدكتور/ 
ناقشة ىذا البحث, كلما بذاله مف جيد ككقت في قراءة ىذا البحث, كأسألو سبحانو أف لقبكليما م

 ينفعني بإرشاداتيما في إثراء ىذا البحث.
لمجامعة اإلسبلمية ككمية أصكؿ الديف ممثمة بعميدىا كما أتقدـ بفائؽ الشكر كاالمتناف 

 منو, فأسأؿ اهلل ليـ التكفيؽ كالسداد., الذيف حببكا إلينا العمـ الشرعي, كزكدكنا بالكثير كأساتذتيا
كما أرسؿ أغمى برقيات الشكر كالثناء لكؿ اإلخكة الٌذيف كقفكا بجانبي في كتابة ىذا 

 البحث.
 كما أشكر أىؿ بيتي لما بذلكه مف صبرو كجيدو في إخراج ىذه الرسالة.
 كأخيران أشكر كٌؿ مف قٌدـ لي نصيحةن, أك عكنان كجزاىـ اهلل خير الجزاء.



 
 

  ت

 المقدمة

مىٍف ييٍضًمٍؿ فىبلى ىىاًدمى  ٍف يىٍيًدًه اهللي فىبلى ميًضؿَّ لىوي, كى نىٍستىًعينيوي, مى ٍمدى ًلمًَّو, نىٍحمىديهي كى ًإفَّ اٍلحى
ٍبديهي كىرىسيكليوي, أىمَّا بىعٍ  مَّدنا عى   : دي لىوي, كىأىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ اهللي كىٍحدىهي الى شىًريؾى لىوي, كىأىفَّ ميحى

مديف اإلسبلمي يجد أكثر اىتمامو بجانب التكحيد )الجانب العقدم( فمقد ذكر القرآف ل إف الدارس
ِإَّلا ُنوِحي ِإَلْيِو  ِمْن َقْبِمَك ِمْن َرُسولٍ َوَما َأْرَسْمَنا الكريـ ىذا األمر كثير فقاؿ عمى سبيؿ المثاؿ 

مف أجؿ ال إلو إال اهلل كما  اكالسماكات كاألرض قامت. [ِٓنبياءاأل]َو ِإَّلا َأَنا َفاْعُبُدونِ ِإلَ َأناُو ََّل 
ْنَس ِإَّلا ِلَيْعُبُدونِ وَ َوَما َخَمْقُت اْلِجنا  خمؽ اهلل الجف كاإلنس إال لمعبادة كلقد قاؿ ربنا    ٔٓ :الذاريات  اْلِْ

ثبلثة عشر  مكث بمكة كالرسكؿ  ؿ عمى أىمية التكحيد كالعقيدة .إف دؿ ىذا عمى شئ فإنما يد
كال يخمد ,  (ُ).ال يدخؿ الجنة مف كاف في قمبو مثقاؿ ذرة مف كبرأنو عاما يدعك إلى التكحيد ك 

   .(ِ)في  النار مف كاف في قمبو مثقاؿ ذرة مف إيماف 

ستفادة منيا في الجكانب العقدية كالتربكية كأصحابو ال بد مف اال إف سيرة النبي 
َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِيْم ِعْبَرٌة أِلُوِلي  :صصي الجاؼ قاؿ تعالىكغيرىا ال أف يكتفى بالسرد الق

َرْحَمًة وَ اأْلَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا ُيْفَتَرى َوَلِكْن َتْصِديَق الاِذي َبْيَن َيَدْيِو َوَتْفِصيَل ُكلِّ َشْيٍء َوُىًدى 
 .ُُُيكسؼ  ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن 

ة المستنبطة يدمسائل العقالمجاؿ كتضمف ىذا العنكاف )في ىذا  تكمف ىذا الباب كتب
تضمف عدة فصكؿ كمباحث كمطالب تشمؿ الحديث عف مسائؿ تكحيد ت( ك من غزوة مؤتة

األلكىية كالربكبية كاألسماء كالصفات كمسائؿ اإليماف بالقضاء كالقدر كالمبلئكة كاألنبياء عمييـ 
كغيرىا مف  لنفاؽ كالمكاالة كمسائؿ الصحابة الصبلة كالسبلـ كاليكـ اآلخر كمسائؿ الكفر كا

كما يتعمؽ بيا سائميف المكلى  كىي حكالي أربعيف مسألة المسائؿ العقدية التي كردت في الغزكة
 ف يجعؿ أعمالنا خاصة لكجيو الكريـ.أ  

 _____________________________________________ 

بىيىاًنًو , اٍلًكٍبرً  تىٍحًريـً  بي بىا , اإليماف كتاب,  انظر : صحيح مسمـ (ُ)  .ُٗبرقـ ّٗ/ُكى

كهه  }:تىعىالىى المَّوً  قىٍكؿً  بىابي  التكحيد, كتاب ،صحيح البخارم :انظر(ِ) ًئذو  كيجي  .ّْٕٗبرقـ َُّ/ٗ{ نىاًضرىةه  يىٍكمى



 
 

  ث

 أوَّل: أىمية الموضوع :

 .ط المستقيـأىمية العقيدة اإلسبلمية في تقديـ منيج لحياة المسمـ لكي يسير عمى  الصرا -ُ

ىدؼ المسمـ الكصكؿ لتحقيؽ السعادة في الداريف كال يأتي ذلؾ إال عف طريؽ العقيدة  – ِ
 الصحيحة .

 إبراز الجانب العقدم في غزكة مؤتة حيث ال ييتـ بيذا األمر إال القميؿ . – ّ

 ة .ربط  مسائؿ العقيدة في الغزكة بكاقعنا المعاصر كاإلستفادة منيا مف ناحية عقائدي – ْ

 ثانيا : أسباب اختيار الموضوع :

 التأصيؿ العقدم لمباحث عقدية مف خبلؿ ىذه الغزكة .  – ُ

  عدـ اىتماـ الكثيريف مف التأصيؿ العقدم لمسيرة النبكية . – ِ

 السير عمى منياج القرآف كالنبييف في الدعكة لمتكحيد أكال . – ّ

 ثالثا : الدراسات السابقة :

ال تكجد رسالة بيذا الخصكص كلكف تكجد رسائؿ تحدثت عف حسب إطبلعي المحدكد 
 غزكات أخرل :

غير  –محمد سعيد حامد الغامدم  -المسائؿ العقدية المستنبطة مف غزكة بدر   – ُ
 منشكرة. 

غير  -ياسر عبد الرحمف األحمدم  –المسائؿ العقدية المستنبطة مف غزكة الحديبية  – ِ
 منشكرة .  

جامعة أـ   –محمد عصمت العباسي  –المستنبطة مف غزكة خيبر  المسائؿ العقدية – ّ
عمى الشبكة العنكبكتية.  منشكرة-القرل بالمممكة العربية السعكدية   

غير  –عادؿ عبد الغفكر قؿ أسرار  –المسائؿ العقدية المستنبطة مف غزكة تبكؾ  -ْ
 منشكرة .



 
 

  ج

 رابعا : منيج البحث :
اإلجمالي : كىك مزيج مف منيجيف مف مناىج البحث منيج سيعتمد إف شاء اهلل تعالى عمى ال

 العممي : 

المنيج التاريخي : القائـ عمى جمع الركايات مف كتب السنة كالسيرة , كانتقاء ما صح -ُ
 منيا لتقرير المسائؿ العقدية .

 المنيج االستنباطي : القائـ عمى استنباط مسائؿ العقيدة مف أحداث الغزكة , كدراستيا عمى-ِ
 ضكء عقيدة أىؿ السنة كالجماعة.

 خامسا : طريقة  البحث :

عزك اآليات القرآنية إلى سكرىا كذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية منيا كتمييز اآليات القرآنية  –ُ
 رئيسي الذم يندرج تحتو الحديث أككبياف العنكاف ال …  بكضعيا بيف ىبلليف بيذا الشكؿ 

 ييا كتخريج األحاديث مف مصادرىا األصمية .التي يشير إلبحسب المسألة  اآلية

ثر مف مصدر في المسألة المعمكمات مف المصادر األصمية مباشرة كالرجكع إلى أك تجمع – ِ
يث أخرل مف أجؿ الفائدة ربط األحاديث الكاردة في الغزكة كاآليات بآيات كأحادالكاحدة ك 
 . المطمكبة

بكتب  كاالستعانةالنسبة لمحديث كما يدؿ عمييما كبلـ عمماء الحديث كالسير كغيرىـ ب تنقم –ّ
 .-ما أمكف  - العقيدة في تأصيؿ المسائؿ العقدية ألف البحث متعمؽ بيا

رقـ الجزء  – اسـ المؤلؼ –المعمكمات في الحاشية بالشكؿ التالي : ذكر اسـ الكتاب  تي كثق -ْ
تاريخ النشر,  –بمد النشر  –دار النشر  –رقـ الطبعة  –ف كجد إاسـ المحقؽ  –  رقـ الصفحة –

ذا تكرر  مف المرجع نفسو أكثر مف مرة فإف التكثيؽ يككف كامبل في أكؿ مرة كفي  االقتباسكا 
 المرات التالية يكتفي باسـ الكتاب كرقـ الصفحة كالجزء.

 خطة البحث: :سادسا

 تاريخ الرـك في الشاـ كأحداث الغزكة :الفصؿ تمييدم



 
 

  ح

 : مبحثاف كفيو تيـ .تاريخ الرـك في الشاـ كقك  

 كفيو مطمباف : أسباب الغزكة كاإلعداد ليا. :المبحث األكؿ

 المطمب األكؿ: األحداث التي سبقت الغزكة .

 المطمب الثاني: تجييز جيش األمراء .

 : مطمباف كفيو أحداث المعركة كنتائجيا. :المبحث الثاني

 . المطمب األكؿ: كصؼ ما دار في المعركة كبطكالت المسمميف

 المطمب الثاني: انتصار المسمميف في الغزكة .

 :مباحث أربعة كفيو اإللييات في غزكة مؤتة .:  ألكؿالفصؿ ا

 :مطمباف كفيو في غزكة مؤتة . تكحيد الربكبية : األكؿ مبحث ال

 ما كرد في الغزكة مف تكحيد الربكبية . :المطمب األكؿ

 تكحيد الربكبية .اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة في  :المطمب الثاني

 :مطمبان  عشر أحد كفيو تكحيد األلكىية في الغزكة كالدعكة إليو . : ثانيالمبحث ال

 اإلخبلص كالتقكل هلل تعالى . :المطمب األكؿ

 ستعانة بو .العتماد عمى  اهلل تعالى كاالتككؿ كاال :المطمب الثاني

 الخكؼ كالرجاء .   :المطمب الثالث

 لقسـ .الحمؼ كا :المطمب الرابع

 التفاؤؿ كالتشاـؤ . :المطمب الخامس

 الدعاء .  :المطمب السادس

 ستغفار.التكبة كاال :المطمب السابع



 
 

  خ

 خطبة ابف ركاحة كما فييا مف مسائؿ عقدية . :المطمب الثامف

 إلى ممكؾ الشاـ مف مسائؿ عقدية.  ما تحتكيو رسالة النبي  :المطمب التاسع

 كة عف الكفر .ما كرد في الغز  :المطمب العاشر

 اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األلكىية . :المطمب الحادم عشر

 :مطمباف كفيو . في غزكة مؤتة األسماء كالصفات المبحث الثالث: 

 ألسماء كالصفات .ا: ما كرد في الغزكة مف تكحيد المطمب األكؿ

 الصفات .اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة في تكحيد األسماء ك  :المطمب الثاني

 :مطمباف كفيو . في غزكة مؤتة القضاء كالقدرالمبحث الرابع: 

 ما كرد في الغزكة مف اإليماف بالقضاء كالقدر. :األكؿطمب الم

 اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة بالقضاء كالقدر. :الثاني طمبالم

 :مبحثاف  كفيوالنبكات في غزكة مؤتة.  :الثانيالفصؿ 

 كفيو ثبلثة مطالب:كاعتقاد أىؿ السنة كالجماعة فيو .  طاعة الرسكؿ :المبحث األكؿ

 .المطمب األكؿ: حب الرسكؿ 

 .ما كرد في الغزكة مف ذكر الرسكؿ  :المطمب الثاني

 .كالية الرسكؿ  :المطمب الثالث

 كفيو مطمباف : .المبحث الثاني: دالئؿ النبكة

 دالئؿ النبكة . أنكاع دالئؿ النبكة كما كرد في الغزكة مف :المطمب األكؿ

 .اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة ببشرية الرسكؿ  :المطمب الثاني

 : الغيبيات في غزكة مؤتة . كفيو مبحثاف :الفصؿ الثالث



 
 

  د

 كفيو مطمباف : .في غزكة مؤتة  المبلئكة المبحث األكؿ:

 المطمب األكؿ: معنى اإليماف بالمبلئكة كصفاتيـ كاعتقاد أىؿ السنة كالجماعة بيـ .

 المطمب الثاني: ما كرد في الغزكة مف اإليماف بالمبلئكة .

 المبحث الثاني: اليـك اآلخر في غزكة مؤتة .كفيو ثبلثة مطالب :

 المطمب األكؿ: ما جاء في الغزكة مف اإليماف باليـك اآلخر كالتنافس عمى اآلخرة .

 مستقر األركاح بعد المكت . المطمب الثاني:

 ىؿ السنة كالجماعة باليكـ اآلخر.المطمب الثالث: اعتقاد أ

 كفيو مبحثاف : .في غزكة مؤتة  الصحابة  :لرابعالفصؿ ا

 كفيو مطمباف: كخاصة القادة األربعة. المبحث األكؿ: ما تضمنتو الغزكة مف فضائؿ الصحابة

 كىؿ يكجد مثميـ اليكـ . محمد  أصحابنظرة عامة عمى  :المطمب األكؿ

 كابياره العالـ في حركبو . لد بف الكليد قضية خا :المطمب الثاني 

 :مطمباف كفيو .اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة في الصحابة  :المبحث الثاني

 كالتشبو بيـ في الخير.المطمب األكؿ: تربية األجياؿ عمى حب الصحابة 

 كاإلساءة ليـ . المطمب الثاني: حكـ سب الصحابة 

 التي تكصؿ إلييا الباحث ككذلؾ التكصيات .تتضمف أىـ النتائج  :الخاتمة :سابعا

 المكضكعات . –المصادر كالمراجع  -األعبلـ  - األحاديث  –: فيرس اآليات ثامنا: الفيارس
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 لفصل التمييديا
 تاريخ الروم في الشام وأحداث الغزوة 

 كفيو مبحثاف

 المبحث األول : أسباب الغزوة واْلعداد ليا. 
 
 المعركة ونتائجيا. المبحث الثاني : أحداث
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 لفصل التمييديا
 تاريخ الروم في الشام وأحداث الغزوة 

  تاريخ الروم في الشام وقوتيم 
د الشاـ ببلد عربية كقد اشتغؿ كثير مف سكانيا في الزراعة كحماية الطرؽ ال شؾ أف ببل

 (1) .كحراسة القكافؿ ال سيما التي تعبر مف الشاـ لمعراؽ

كالمشيكر أنيـ أكالد عمميؽ بف الكذ بف  , ممكؾ العرب في الشاـلعمالقة أكؿ كقد كاف ا
رائيؿ عمى حيف تغمب بنك إس كآخر ممكؾ العمالقة قتمو يكشع بف نكف  , ساـ بف نكح 

. ككاف لمعمالقة عقبان قدر عمييا بعد ذلؾ قبيمة قضاعة ككانكا مجاكريف ليـ في الجزيرة الشاـ
كصارت الحركب بيف بطكف قبيمة قضاعة حتى تنصر آخرىـ , رعربية كقد نزلكا الحيرة كاألنباال

 (2) .كا في منطقة مؤاب مف أرض البمقاءكممكتيـ الركـ ككان

ىذا األمر إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف الشاـ أرض عربية منذ القدـ كليس ألحد 
 أف يضع خاتمو عمى ىذه األرض إال بحؽ.

كاختمط العرب , فمسطيف ىالشاـ إلييا حتببلد كقد ضمت اإلمبراطكرية الركمانية 
عمى حدكد دكلتيـ  )مرتزقة كعمبلء( كاستطاع الركماف أف يجعمكىـ بالمفيكـ الحديث, بالركماف
 (3) .عراب المياجميف أك أصدقاء الفرسكحمايتيـ مف األ الكبرل؛

نيا فإكىي العمالة لؤلعداء  ىذه ىي الطامة الكبرل في كثيرة مف ببلد العالـ اإلسبلمي؛
كيكتب في التاريخ أنيـ خكنة؛ كتذكر السير أف ىؤالء العرب  ؛تضر كال تنفع في نياية األمر

أحبلؼ الركماف قاتمكا جيكش المسمميف في مؤتة كغيرىا ككانت الدائرة في النياية عمييـ ليصدؽ 
 ڀ ڀ پ پ              پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ چ :عمييـ اهلل قكؿ 

  14١آل عمران:  چ  ڀ
                                                           

, ّٖ/ّ (ىػَُْٖ: المتكفى) عمي جكاد الدكتكر: ,  تأليؼاإلسبلـ قبؿ العرب تاريخ فى انظر: المفصؿ( (ُ
 . ىػُِِْ, ْ, طالساقي دار: الناشر

 عبد: ,  تأليؼاألكبر الشأف ذكم مف عاصرىـ كمف كالبربر العرب تاريخ في كالخبر المبتدأ ديكاف انظر :( (ِ
,  ّّّص (ىػَٖٖ: المتكفى) اإلشبيمي الحضرمي الديف كلي , زيد أبك خمدكف ابف , محمد بف محمد بف الرحمف
 . ىػ َُْٖ , ِ,  طبيركت , الفكر دار: الناشر شحادة خميؿ: تحقيؽ
 .َْ-ّٗ/ّانظر :المفصؿ ( (ّ
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اقتتؿ العرب فيما بينيـ فاستطاع بطف مف بطكف "قضاعة" غمبة قبيمة غساف كفرض  كقد
فحالؼ قبيمة  , فخاؼ ممؾ الركـ أف يساعدكا الفرس أعداؤه, اإلتاكة عمييـ ثـ غمبتيـ غساف

 (1) .كبقي األمر كتكارثكه , غساف عمى أف يساعدكه في حركبو كأف يساعدىـ في حركبيـ

يا )األنباط(كعاصمتيا)البتراء( كانيارت ىذه الدكلة بعد احتبلؿ ككاف في الشاـ دكلة اسم
 (2) .الركماف لمشاـ كأصبحكا خدما كمساعديف عند الركماف لخكفيـ مف بطش الركماف

ككاف حكـ الركماف ظالمان جدا حتى أف الناس أحيانا كانكا يبيعكف أكالدىـ ليكفكا بالديكف 
 (3) .ككثرت السخرات كالرقيؽ , التي عمييـ

إال النمكذج  , فالقكم يأكؿ الضعيؼ , إف ظمـ الشعكب بعضيا لبعض كثير في التاريخ
. كيكفينا ىدؼ أعظـ كىك اآلخرة كليس الدنيااإلسبلمي في جميع فتكحاتو فإنو مسامح ككاف لو 

كفي عصكر المسمميف  , حيث سامحيـ الرسكؿ  ؛ما حدث يكـ فتح مكة مثاال عمى ذلؾ:
شرؽ كالمغرب ضرب المسممكف أركع األمثمة في التسامح كصفحات التاريخ بعدىا في ببلد الم
  تشيد لممسمميف .

                                                           

 .ّّٓ/ِانظر: ديكاف المبتدأ  ((ُ
 الطبعة إعادة: الطبعة الفكر دار: ناشر,  َُْ-َُّص  ,برك تكفيؽ: ؼيل,  تأالقديـ العرب تاريخانظر:  ((ِ

 .ىػُِِْ الثانية
مي كيٍرد: تأليؼ,  الشاـ خططانظر:  ((ّ  , النكرم مكتبة: الناشر,  ّ,  طَُُ-ُ (ىػُِّٕ: المتكفى) عى

 . ىػ َُّْ ,  دمشؽ
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 المبحث األول
 ياأسباب الغزوة واْلعداد ل

ف كانػػت لمغػػزكة أسػػبابيا  قػػد تبػػدك  ىػػاغير  أخػػرلإال أف أسػػبابان  , الداعيػػة ليػػاالمباشػػرة إنػػو كا 
 :غير مباشرة كانت مف كراء قياـ ىذه الغزكة كىذا ما سنمحظو في المطالب التالية

 :المطمب األول
 األحداث التي سبقت الغزوة

  (ُ) بب المباشر ىك الكاقدمكثيرة لمغزكة كالكحيد الذم ذكر الس أسباباالسير  أىؿذكر 

 , ممػؾ بصػرل بكتػاب إلىاألزدم  (ِ)بعث الحارث بف عمير اهلل "أف رسكؿ  :فقد ذكر  
: أيػف تريػدق قػاؿ: الشػاـ قػاؿ لعمػؾ مػف لػو شػرحبيؿ بػف عمػرك الغسػاني فقػاؿ عرض ةفمما نزؿ مؤت

 بران.صو فضرب عنقو ثـ قدم , فأمر بو فأكثؽ رباطان  , رسكؿ اهللرسؿ محمدق قاؿ: نعـ أنا رسكؿ 
كنػػػدب  , الخبػػػر فاشػػػتد عميػػػو فبمػػػس رسػػػكؿ اهلل  , غيػػػره رسػػػكؿ كلػػػـ يقتػػػؿ لرسػػػكؿ اهلل 

 (ّ) فأسرع الناس كخرجكا فعسكركا بالجرؼ..." , الناس كأخبرىـ بقتؿ الحارث كمف قتمو
مػا بعػث إلػى حػرب  : أف النبػي آخػر سػببا هللا رحمه  يػةابػف تيماإلسػبلـ كما يذكر شػيخ 

 (ْ) في مؤتةالرـك 

                                                           

 كلـ , ذكره كغربيا رضاأل شرؽ طبؽ , أسمـ مكلى , المديني الكاقدم كاقد بف عمر بف محمد اهلل عبد ( أبك(ُ
 كالطبقات , كالسير المغازم مف العمـ فنكف في بكتبو الركباف كسارت , أمره الناس  أخبار عرؼ أحد عمى يخؼ
 الفقو ككتب , كسمـ عميو اهلل صمى كفاتو كبعد كقتو في كانت التي كاألحداث , كسمـ عميو اهلل صمى النبي كأخبار

 بالجانب الشرقي القضاء ككلى , بالسخاء مشيكرا كريما جكادا ككاف , ذلؾ كغير الحديث في الناس كاختبلؼ
 تأليؼ: , كمائتيف.) انظر : األنساب سبع سنة الحجة ذم في ككفاتو , كمائة ثبلثيف سنة كلد أنو كذكر , منيا
 رحمفال عبد: تحقيؽ(ىػِٔٓ: المتكفى) سعد أبك , المركزم السمعاني التميمي منصكر بف محمد بف الكريـ عبد
 , ُط , آباد حيدر , العثمانية المعارؼ دائرة مجمس: الناشر , ِِٕ/ُّ-ُِ, كغيره اليماني المعممي يحيى بف
 . ىػُِّٖ  عاـ
كقيؿ:  , ًإلىى ممؾ الرـك , بكتابو ًإلىى الشاـ بعثو رىسيكؿ المًَّو  , أحد بني ليب , الحارث ٍبف عمير األزدم (2)

: انظر., ثـ قدـ فضربت عنقو صبرنا , بيؿ ٍبف عمرك الغساني. فأكثقو رباطنافعرض لو شرح , ًإلىى ممؾ بصرم
 ق.َُْٗ, الناشر: دار الفكر بيركتىػ( َّٔبف األثير )المتكفى:ا ,  تأليؼ:ِٖٔ/ُ, أسد الغابة

 .ىػَُْٗ , ّط , بيركت األعممى دار , ٕٔٓكٕٓٓص)الكاقدم(  المغازمانظر: (3)
ْـّ  ميٍؤتىةي: (ْ) فىٍكؽى اٍلكىاًك ىىٍمزىةه سىاًكنىةه  , اٍلًميـً  ميٍؤتىةي ًبضى اءى ًذٍكريىىا ًفي غىٍزكىًة ميٍؤتىةى  , كى رى  , ثيَـّ تىاءه فىيىاءه: جى اًكفى أيخى كىأىمى

نيكبى اٍلكىٍرًؾ غىٍيري بىًعيدىةو ًمٍنيىا , بىٍمدىةه أيٍردينُّيَّةه  , ًمٍف السّْيرىةً   معجـ)انظر :  ف.عىمَّا مىعىافى إلىى إذىا ًسٍرت ًمفٍ  , تىقىعي جى
ٍغرىاًفيَّةً  اٍلمىعىاًلـً   صالح بف عطية بف حمكد بف زاير بف زكير بف غيث بف عاتؽ: ,  تأليؼالنَّبىًكيَّةً  السّْيرىةً  ًفي اٍلجي
 (.ىػَُِْ , ُ,  طالمكرمة مكة , كالتكزيع لمنشر مكة دار: الناشر,  َّْ, الحربي الببلدم
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 :ضياء العمرمأكـر الدكتكر يقكؿ  , (ُ)إال بعد أف قتؿ الكالي الركماني مف أسمـ في الشاـ 
ال يؤثر عمى )كالحؽ أف البحث عف األسباب المباشرة لغزك القبائؿ العربية في أطراؼ الشاـ 

ربية كتكسيع القبائؿ الع خضاعافي  االستمرارألف تشريع الجياد يقتضي  , تفسير األحداث كثيرا
الدكيبلت  إخضاعبصرؼ النظر عف األسباب المباشرة فكاف ال بد مف  اإلسبلميةرقعة الدكلة 

كبالتالي سبؽ الركـ في التحرؾ في المنطقة قبؿ قياميـ بعمؿ  , العربية النصرانية المكالية لمركـ
  (ِ)(الفتية اإلسبلميةضد الدكلة 

لما بعدىا مف غزك  إرىاصاالغزكة كانت  لى " أف ىذهارحمو اهلل تع كيقكؿ ابف كثير
رىابن  , الركـ   (ّ) ألعداء اهلل كرسكلو" اكا 

 
 المطمب الثاني

 تجييز جيش األمراء
ػػػر النبػػػي  ربمػػػا لكثػػػرة  , فييػػػا ثبلثػػػة أمػػػراء  غػػػزكة مؤتػػػة ىػػػي الغػػػزكة الكحيػػػدة التػػػي أمن

لمػػرـك عمػػى الحػػدكد  األخطػػار بسػػبب بعػػد المسػػافة كعػػدـ كقػػكع احتكػػاؾ سػػابؽ مػػع القبائػػؿ المكاليػػة
 (4) الشمالية لمجزيرة العربية .

 يرل الباحث  , أنيا غزكة قاؿ رخيف أنيا سرية كالبعضكقد كرد في اصطبلح بعض المؤ 
بأحداث  فييا بإخباره الصحابة  ان كمشار  فاك بأف تككف تسميتيا غزكة أفضؿ ألف الرسكؿ

 ىا  بالغزكة .  معظـ أىؿ السير نعتك  كأيضان  , الغزكة كىك في المدينة
  (ٓ) في غزكة مؤتة زيد بف حارثة رسكؿ اهلل   رأمَّ "

 
                                                           

تيمية مطبكعة ضمف كتاب الجياد المشركع في اإلسبلـ لمشيخ عبد اهلل بف زيد آؿ انظر: رسالة القتاؿ البف  (ُ)
 .ُُِص محمكد رئيس المحاكـ الشرعية كالشئكف الدينية بدكلة قطر

 ق.ُُْٓ,  ٔط , المدينة المنكرة,  مكتبة العمـك كالحكـ,  ْٕٔ/ ِالسيرة النبكية الصحيحة )العمرم(  (ِ)
 ّمحي الديف مستك. ط –محمد العيد الخطراكم :تحقيؽ كتعميؽ  , ُٓٗص , ثيرالفصكؿ في السيرة :ابف ك (ّ)

 .   ىػَُّْ, مؤسسة عمـك القرآف :ناشر
 .ْٕٔ/ ِ( انظر: السيرة النبكية الصحيحة,  (ْ
 سنة كخمسيف خمس ابف كىك فييا كاستشيد , مؤتة غزكة عمى أمر, الكعبي شراحيؿ بف حارثة بف زيد( (ٓ

 العسقبلني حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك: تأليؼ , الصحابة تمييز في اإلصابة : انظر
 الكتب دار: الناشر , معكض محمد كعمى المكجكد عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ , ْٖٗ/ِ (ىػِٖٓ: المتكفى)

 ىػ. ُُْٓ - ُط , بيركت – العممية
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ف قتؿ جعفر فعبد اهلل بف ركاحة , (ُ) إف قتؿ زيد فجعفر :فقاؿ رسكؿ اهلل     (ِ) .كا 

فكجدناه في  , فالتمسنا جعفر بف أبي طالب , كنت فييـ في تمؾ الغزكة :بد اهللقاؿ ع 
 (ّ)مف طعنة كرمية" , عا كتسعكفككجدنا ما في جسده بض , القتمى

فيا ليت المسممكف يقتدكا بمثؿ ىؤالء الرجاؿ  , ىذه منقبة مف المناقب الحساف لجعفر 
ف لـ يستطيع  .كا فيسمكا بأسمائيـ لكي يتذكركىـكا 

مؤتة في جمادل األكلى سنة  إلىبعثة  قاؿ: بعث رسكؿ اهلل    عف عركة بف الزبير
بف حارثة كقاؿ: إف أصيب زيد فجعفر بف أبي طالب عمى الناس فإف  كاستعمؿ عمييـ زيد , ثماف

الؼ آىـ ثبلثة ك  , فتجيز الناس ثـ تييئكا لمخركج , أصيب جعفر فعبد اهلل بف ركاحو عمى الناس
 كسممكا عمييـ فمما كدع عبد اهلل بف ركاحة  فمما حضر خركجيـ كدع الناس أمراء رسكؿ اهلل 

أما كاهلل ما بي  حب  ابف ركاحة فقاؿ: ما يبكيؾ يا فقالكا: , كىب  مف كدع مف أمراء رسكؿ اهلل
 فييا الناريذكر  , يقرأ آية مف كتاب اهلل  كلكني سمعت رسكؿ اهلل  , الدنيا كال صبابة بكـ

أدرم كيؼ لي بالصدر بعد  فمست ١1مريم:  چک  ک  گ   گگ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  چ 
بف ااهلل فقاؿ عبد , كردكـ إلينا صالحيف , ـممكف: صحبكـ اهلل كدفع عنكفقاؿ المس , الكركد
  ركاحة:

 لكننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمف مغفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

 تقػػػػػػػػػػػػػػذؼ الزبػػػػػػػػػػػػػػدا (ْ)كضػػػػػػػػػػػػػػربة ذات فػػػػػػػػػػػػػػرغ  

   
 مجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة (ٓ)أك طعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف

 بحربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ األحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كالكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  

   
 حتػػػػػػػػػػػػػى يقػػػػػػػػػػػػػاؿ إذا مػػػػػػػػػػػػػركا عمػػػػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػػػػدثي

 أرشػػػػػػػػػػػػػػده اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػػػػػػاز كقػػػػػػػػػػػػػػػد رشػػػػػػػػػػػػػػػدا  

   
                                                           

ابف عـ رىسيكؿ  , ؼ ابف قصي القرشي الياشميجعفر بف أًبي طىاًلب ٍبف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد منا (ُ)
ٍعفىر الطيار  , المًَّو   ,أسمـ بعد إسبلـ أخيو عمي بقميؿ , خمقنا كخٍمقا ككاف أشبو الناس برسكؿ المَّو  , كىك جى
ٍعفىر لما قتؿ إحدل كأربعيف سنة. أسد الغابة , أقاـ بيا ك ىاجر ًإلىى الحبشة  ك  .ُْٓ/ُ , ككاف عيٍمر جى

 , ككاف ممف شيد العقبة , د اهلل بف ركاحة ٍبف ثعمبة ابف امرئ القيس ٍبف عمرك ٍبف امرئ القيس األكبرعب (ِ)
 , كعمرة القضاء , كخيبر , كالحديبية , كالخندؽ , كأحدنا , كشيد بدرنا , ككاف نقيب ٍبف الحارث ٍبف الخزرج

سى  مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كىك أحد األمراء  , فإنو كاف قد قتؿ قبمو , مَّـى إال الفتح كما بعدهكالمشاىد كميا مع رىسيكؿ المًَّو صى
 .ِّٓ/ّانظر: أسد الغابة في غزكة مؤتة.

ٍؤتىةى  , في صحيحو في كتاب المغازم أخرجو البخارم (ّ)  .ُِْٔرقـ ب , ُّْ/ ٓ, بىابي غىٍزكىًة مي
 بف محٌمد: تأليؼ , القامكس جكاىر مف العركس تاج , لدٍَّلكً شيبّْيىٍت ًلسىعىًتيا بفىٍرًغ ا , أىم: سىعىةو  , ذاتي فىٍرغو  (ْ)

بيدم , بمرتضى الممٌقب , الفيض أبك , الحسيني الرٌزاؽ عبد بف محٌمد ,  ْٔٓ/ِِ, (ىػَُِٓ: المتكفى) الزَّ
 .اليداية دار: الناشر, المحققيف مف مجمكعة: تحقيؽ

رَّل مثؿ: عطشاف كعطشى,الكتاب: غر  (ٓ) رَّاف كحى حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب / يب الحديثيقاؿ: حى
 (.ُُٖ/ّ)ىػ(ّٖٖالبستي المعركؼ بالخطابي )المتكفى: 
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 يكدعو فقاؿ : أتى عبد اهلل بف ركاحة رسكؿ اهلل إف القـك تييأكا لمخركج ,فثـ 
 فثبػػػػػػػػػػػػػػت اهلل مػػػػػػػػػػػػػػف أتػػػػػػػػػػػػػػاكـ مػػػػػػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػػػػػػف

 تثبيػػػػػػػػػت مكسػػػػػػػػػى كنصػػػػػػػػػرا كالػػػػػػػػػذم نصػػػػػػػػػركا  

   
 إنػػػػػػػػػػػػػػػي تفرسػػػػػػػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػػػػػػػؾ الخيػػػػػػػػػػػػػػػر نافمػػػػػػػػػػػػػػػة

 فراسػػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػػالفتيـ فػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػذم نظػػػػػػػػػػػػػركا  

   
 أنػػػػػػػػػػػػػػت الرسػػػػػػػػػػػػػػكؿ فمػػػػػػػػػػػػػػف يحػػػػػػػػػػػػػػـر نكافمػػػػػػػػػػػػػػو

(1)كالكجػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػو فقػػػػػػػػػػػد أزرل بػػػػػػػػػػػو القػػػػػػػػػػػدر  
 

   
إنيا مدرسة  , ليس لو ىـ إال اآلخرة ىذا ىك البطؿ المغكار عبد اهلل بف ركاحة 

 .الحبيب محمد 
اية شاذة تخالؼ الركايات كركل ابف عساكر في تاريخ دمشؽ أنيـ كانكا ستة آالؼ كىذه الرك 

 .(ِ) كقد ركيت بسند منقطع , الثابتة
فقد قاؿ  , ال يشؽ عمى المسمميفيخرج مع البعكث حتى  أحيانان ال كقد كاف الرسكؿ 

 "لكال أف أشؽ عمى المؤمنيف ما قعدت خمؼ سرية تغزك في سبيؿ , كالذم نفس محمد في يده
كال تطيب أنفسيـ أف يقعدكا  , كال يجدكف سعة فيتبعكني, كلكف ال أجد سعة فأحمميـ , اهلل

  (ّ)"بعدم
   122التوبة:  چې  ى  ى  ائ   ائەئچٹ ٹ  :كيقكؿ اهلل تعالى
كمف خمؼ غازيان في سبيؿ اهلل بخير  , مف جيز غازيان في سبيؿ اهلل فقد غزا "كقاؿ 

  (ْ).فقد غزا"
 . الحاؿ ىذه مثؿ عمى كاف مف عيًذر ما أحد كؿ عمى يجب كاف كلك 

 عمى كال , الضرر أكلي عمى يجب كال ,  العبيد عمى يجب كال , النساء عمى يجب ال أنو كما
 . ىؤالء عيذر لما أحد كؿ عمى عينيا كجكبا يجب فكا كلك. األعذار أىؿ

                                                           

 ثـ أمراءىا  النبي تأمير في ظير كما مؤتة غزكة في جاء ما: النبكة باب دالئؿأخرجو البييقي في كتابو  (1)
 (ّْٕ/ِ) ابف ىشاـ في السيرة,  ك (َّٔ-ّٖٓ/ ْ) النبكة آثار مف خبرىا مجيء قبؿ الكقعة عف إخباره في

دار النشر: مكتبة ابف  , ِط , : حمدم بف عبد المجيد السمفيتحقيؽ(ُٕٗ/ ُّ) , كالطبراني في المعجـ الكبير
 ركاه الطبراني كرجالو ثقات إلى عركة. ( ََُِِ برقـُٗٓ/ٔ) كقاؿ الييثمي في المجمع , القاىرة –تيمية 

 , العمركم غرامة بف عمرك: تحقيؽ , ٗ/ِ, ابف عساكر , الشاـ إلى اهلل تاريخ دمشؽ باب سرايا رسكؿ  (2)
 .ىػُُْٓدار الفكر لمطباعة كالنشر 

: تحقيؽ , ُْٕٗ/ ّ, باب فضؿ الجياد كالخركج في سبيؿ اهلل في صحيحو,  كتاب اإلمارة مسمـأخرجو  (3)
 .بيركت  -الناشر: دار إحياء التراث العربي , محمد فؤاد عبد الباقي

برقـ  ِٕ/ْ, فضؿ مف جيز غازيا أك خمفو بخير :باب, في صحيحو,  كتاب :الجياد البخارمأخرجو  (4)
ِّْٖ 
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ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ٹ ٹ چ 

﮵     ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻڻ ﮳  ﮴   ﮲   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

 ١2 - ١1التوبة:  چ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾    ﮿  ﯀  ﯁       
 ما  اهلل رسكؿ يجد كال يينفقكف ما يجدكف ال الذيف كالفقراء كالمرضى الضعفاء فيؤالء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٹ ٹ چ  . كتابو محكـ في اهلل عذرىـ قد الدكاب مف عميو يحمميـ

ٹ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ

 الدكاـ عمى عيف فرض دالجيا كاف كلك  ١5النساء:  چڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڤڤ  ڤ
 أف كما .بالحسنى الجميع اهلل كعد كلما , كالقاعديف المجاىديف بيف مقارنة مجاؿ ىناؾ كاف لما

 بف عمرك القتاؿ في شارؾ كما , كنحكه األعرج شارؾ أك , مكيدة أك رأم في شارؾ إذا األعمى
  . عمييـ رضف أنو ال أنفسيـ عمى بيا عزمكا عزيمة ذلؾ فإف ,  األنصارم الجمكح

 لمجيش: كصية الرسكؿ 
جيش مؤتة بكصية جميمة تدؿ عمى أخبلؽ المسمميف كما أمر  كقد أكصى رسكؿ اهلل 

اهلل كعدككـ إنكـ  كمف حسف المعاممة فقاؿ: "اخرجكا باسـ اهلل فقاتمكا في سبيؿ اهلل عد اإلسبلـبو 
فبل تعرضكا ألحد منيـ إال بخير  معتزليف الناس  (ُ)ستدخمكف الشاـ فستجدكف رجاالن في الصكامع

ال تقتمف كبيران كال  , فافمقكا ىاميـ بالسيكؼ (ِ)كستجدكف آخريف لمشياطيف في رؤكسيـ مفاحص
  (ّ).فانيان كال صغيرا ضرعا كال تقتمف امرأة كال تعزقف نخبلن"

                                                           

 . ْٖٕ/ّ. أيسر التفاسير صكامع كبيع: معابد الرىباف ككنائس النصارل (1)
عىمىيى  "مىفىاًحص فاٍفًمقيكىا بالسُّيكؼ" (ِ) ؤكسيـ فىجى ا تىٍستىٍكطف القىطىا  , ا لىوي مىفىاًحصأىٍم أفَّ الشٍَّيطىافى قىًد اٍستىٍكطىف ري كىمى

يا  .ُْٔ /ّ النياية في غريب الحديث كاألثر .مىفىاًحصى
ابف األثير في  كركاه (ٖٕٓ/  ِ) –الكاقدم في مغازيو  كركاه ػ (َُ/ِ)تاريخ دمشؽ في ابف عساكر  أخرجو (3)

 . َِٕكالبعكث الشمالية ص انظر :تعميؽ د.أبك مايمة في كتابو غزكة مؤتة ,ُْٕ-ُْٔ/ّ, النياية
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 المبحث الثاني
 أحداث المعركة ونتائجيا

الشجعاف فييا  سنذكر في ىذا المبحث إف شاء اهلل أحداث المعركة كتألؽ الصحابة 
ارت بينيـ كأخذ العبرة منيـ كأىـ نتائج ىذه الغزكة التي ىي األكلى في تاريخ المسمميف التي د

   .كبيف أصحاب الصميب
 المطمب األول

 وصف ما دار في المعركة وبطوَّلت المسممين
ككػػػاف عػػػدد  , نػػػاس أف ىرقػػػؿ جمػػػع الجمػػػكعفبمػػػس ال , (ُ) نػػػزؿ المسػػػممكف فػػػي أرض معػػػاف

لما كرد مػف  كلكف ال شؾ أنيـ كانكا أعدادان ال تكصؼ؛ كقد اختمؼ في عددىـ؛ , الركـ كثيره جدان 
رأينا ما ال قبؿ لنا بػو مػف  , :" شيدت مؤتة فمما رأينا المشركيفقاؿ أف أبا ىريرة  ركايات منيا:

: يػػا أبػػا ىريػػرة فقػػاؿ , فبػػرؽ بصػػرم , السػػبلح كالكػػراع كالػػديباج كالحريػػرالعػػدد ك   , لػػي ثابػػت بػػف أقػػـر
 كأيضػػان  (ِ) !يدنا ببػػدرق إنػػا لػػـ ننصػػر بػػالكثرة"تشػػ , ق كأنػػؾ تػػرل جمكعػػان كثيػػرة .قمػػت: نعػػـمػػا لػػؾ

 تشاكرىـ كىذا ما سنذكره اآلف .

ٹ ٹ  15١آل عمران:  چ ڦڤ  ڦ  ڦٹ ٹ چ  , أمر بذلؾ تعالى ألف اهلل , فتشاكركا

  3٣الشورى:  چں  ں  ڻ  چ 
 , فإما أف يمدنا بالرجاؿ , دد عدكنافنخبره بع , رسكؿ اهلل  إلىفقاؿ بعضيـ: نكتب 

ما   .(ّ) يأمرنا بأمره فنمضي لو أفكا 
حيث  يـ تشاكركا كأخذكا برأم قائدىـ المشجع ليـ عبد اهلل بف ركاحة ما ييمنا ىك أن

كما نقاتؿ الناس بعدد كال  خرجتـ تطمبكف الشيادة, لمتي , كاهلل إف التي تكرىكف , قاؿ ليـ )يا قكـ

                                                           

ًدينىةه : ( مىعىافي (ُ ٍممىكىةً  ًفي مى مىى , اٍليىاًشًميَّةً  اأٍليٍردينّْيَّةً  اٍلمى ًدينىةً  بىٍيفى  الطًَّريؽً  عى نيكبى  تىقىعي  , كىعىمَّاف اٍلمى مىى عىمَّاف جى  عى
ازً  بىٍيفى  عه كىاسً  إٍقًميـه  كىىيكى  , الشَّرىاةً  إٍقًميـً  قىاًعدىةي  كىًىيى  , كىٍيبلن ( ُِِ) مىعىافى  , كىاٍلبىٍمقىاءً  اٍلًحجى ًدينىةه  كى سىطى  تىقىعي  ميًيمَّةه  مى  كى

الىةي  ًفيًيـٍ  كىأىٍىمييىا , اٍلبىاًديىةً  كبىةً  أىصى لىـٍ  , اٍلعيري ٍفييـٍ  كى بىاًدئي  تىٍجري ادىاتيوي  اٍلغىٍربً  مى ٍغرىاًفيَّةً  اٍلمىعىاًلـً  معجـ -.بىٍعدي  كىعى  السّْيرىةً  ًفي اٍلجي
 ََّص,  لنَّبىًكيَّةً ا

 َٕٔ/ِ( الكاقدم (ِ
شركة مكتبة  :ناشر , ـُٓٓٗ , ِط كآخركف, مصطفى السقا : تحقيؽ ,  ّٕٓ/ِ , ابف ىشاـ سيرة (3)

 كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده.
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 إماالحسنييف  إحدلفانطمقكا فإنما ىي  , قكة كال كثرة ما نقاتميـ إال بيذا الديف الذم أكرمنا اهلل بو
ما شيادة.ظ   (ُ) فمضى الناس , ابف ركاحةصدؽ  قد كاهلل قاؿ: فقاؿ الناس:  يكر كا 

 ما يستنبط مف ىذا الكبلـ كغيره في مكضعو. سنذكر إف شاء اهلل 
الذيف يقيسكف  رجاؿ رسكؿ اهلل  ؛ؿ في األمة أمثاؿ ىؤالء الرجاؿكالحمد هلل الذم جع

بد مف األخذ باألسباب كلكف ىؿ قبؿ خركجيـ كانكا  نو الأصحيح  , مكر بالعقيدة ال بالمادياتاأل
كاف  أمران فخرجكا أصبلن بكؿ ما استطاعكا مف قكة كلكف أراد اهلل   , ال! قدد الرـكيعممكف ع
 مفعكال.

حػد بنػي مػرة أكىك   الذم أرضعني –حدثني أبي  :قاؿ (ِ)عف عباد بف عبد اهلل بف الزبير
حػيف اقػتحـ  , جعفػر إلػىقػاؿ: كاهلل لكػأني أنظػر  –ؤتػة غػزاة م , ككاف فػي تمػؾ الغػزاة , بف عكؼ

  .(ّ) ثـ قاتؿ القـك حتى قتؿ , فعقرىا , عف فرس لو شقراء
فما بقى  , قاؿ: "لقد انقطعت في يدم يكـ مؤتة تسعة أسياؼ (ْ) خالد بف الكليد عف
  (ٓ) صفيحة يمانية " إالفي يدم 

مراء كقاؿ: عميكـ زيد بف حارثة فإف جيش األ )بعث رسكؿ اهلل قاؿ : عف أبي قتادة 
فكثب جعفر فقاؿ: بأبي  , فإف أصيب جعفر فعبد اهلل بف ركاحة األنصارم , أصيب زيد فجعفر

                                                           

 بجكار - السعادة: الناشر,  ُُٗ/ُ, األصبياني نعيـ أبك: ,  تأليؼاألصفياء كطبقات األكلياء حمية (1)
,  كقاؿ: ُٖٓ/ٔكأخرجو الييثمي في مجمع الزكائد   , ّٕٓ/ِ , ه ابف ىشاـركا. ك  ىػُّْٗ , مصر محافظة

 رجالو ثقات.
ديكقنا ركل  (ِ) كىافى صى اء كىغير ذىًلؾ كى عباد بف عبد اهلل بف الزبير كىافى عىًظيـ اٍلقدر ًعٍند كىاًلده يىٍستىٍعًمموي عمى اٍلقىضى

اًئشىة كج مىاعىةعىف أىًبيو كىعى ديكد التسعيف ًلٍمًيٍجرىًة كركل لىوي اٍلجى تيكفّْي ًفي حي ,  الكافي بالكفيات. دتو أىسمىاء كى
,  : أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى,  تحقيؽَّٓ/ُٔ, صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدمتأليؼ:

  .ىػَُِْبيركت -ناشر: دار إحياء التراث 
 في األلباني حسنو ك,  في الدابة تعرقب في الحرب: باب  , الجياد :كتاب  في سننو, داكد كأبأخرجو  (3)

 .ىػُِِْ , غراس لمنشر كالتكزيع الككيت: ناشر   , ُط , ِٕٓٓبرقـ  ِّٔ/ ٕ داكد أبي صحيح
اًلد( (ْ ًليد ٍبف خى ٍبد ٍبف المغيرة ٍبف اٍلكى  فضائؿ كلو , الصغرل لبابو أمو سميماف أىبيك مخزـك ٍبف عمر ٍبف المَّوً  عى

 كلما .كغيرىا كالفرس كالرـك المرتديف كمحاربة كمؤتة حنيف كغزكة مكة فتح في مشاركتو فمنيا , جدا كثيرة
اًلد حضرت ًليد ٍبف خى  كفيو إال شبر مكضع بدني في كما , ىاءزىا أك زحؼ مائة شيدت لقد: قاؿ , الكفاة اٍلكى
مىى أمكت أنا كىا , رمية أك , طعنة أك , ضربة  مف كما , الجبناء أعيف نامت فبل , العير يمكت كما راشيف عى
 فرسو حبس الكفاة حضرتو كلما,  الشاـ مف بحمص كتكفي .بيا متترس كأنا , المَّو إال إلو ال منو أرجى عمؿ

اًلد كلد انقرض كقد: بكر أىًبي ٍبف الزبير قاؿ .المَّو سبيؿ في كسبلحو ًليد ٍبف خى  ككرث , أحد منيـ يبؽ فمـ , اٍلكى
 َُْ/ِ , الغابة أسدانظر: .بالمدينة دكرىـ سممة ٍبف أيكب

 . ِْٓٔرقـ ب  ُْْ/ٓفي صحيحو,  كتاب: المغازم باب :غزكة مؤتة في أرض الشاـ,  البخارمأخرجو (5)
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 , قاؿ: امضكا فإنؾ ال تدرم أم ذلؾ خير , أنت يا نبي اهلل ما كنت أرىب أف تستعمؿ عمي زيدان 
الصبلة  لكأمر أف يناد , صعد المنبرقاؿ فانطمؽ الجيش فمبثكا ما شاء اهلل ثـ إف رسكؿ اهلل 

أك ثاب خبر )شؾ عبد الرحمف(أال أخبركـ عف جيشكـ  , "ناب خبر فقاؿ رسكؿ اهلل  , جامعة
فاستغفر لو  , فاستغفركا لو , فأصيب زيد شييدان  , انطمقكا حتى لقكا العدك إنيـ , ىذا الغازم

أشيد لو  , ـك حتى قتؿ شييدان فشد عمى الق , ثـ أخذ المكاء جعفر بف أبي طالب , الناس
 , ثبت قدميو حتى أصيب شييدان أف , ثـ أخذ المكاء عبد اهلل بف ركاحة , فاستغفركا لو , بالشيادة

فرفع رسكؿ  , ر نفسوىك أمٌ  , ثـ أخذ المكاء خالد بف الكليد كلـ يكف مف األمراء , فاستغفركا لو
)فانتصر : مرة كقاؿ عبد الرحمف , صرهلميـ ىك سيؼ مف سيكفؾ فانكقاؿ: "ا , إصبعيو اهلل 

 , كال يتخمفف أحد , إخكانكـ فأمدكا: "انفركا ثـ قاؿ النبي  , بو( فيكمئذ سمي خالد سيؼ اهلل
  (ُ)  .فنفر الناس في حر شديد مشاة كركبانان"

كىازي التَّأىمًُّر ًفي اٍلحى  نفسو؛ يقكؿ اإلماـ ابف حجر:  كفي مسألة تأمير خالد  ًفيًو جى ٍرًب كى
مىى اٍلميٍسًمًميفى أىٍف ييقىدّْميكا رىجيبلن ًإذىا ذي ًمٍنوي أىفَّ عى اًكمُّ ىىذىا أىٍصؿه ييٍؤخى ـي  ًبغىٍيًر تىٍأًميرو قىاؿى الطَّحى مىا غىابى اإٍلً

يىاًة النًَّبيّْ  كىازي ااًلٍجًتيىاًد ًفي حى ًفيًو جى رى كى مىـه  يىقيكـي مىقىامىوي ًإلىى أىٍف يىٍحضي ًفيًو عى ـً  كى ظىاًىره ًمٍف أىٍعبلى
ابىةً  ًلمىٍف ذيًكرى ًمفى الصَّحى ًليًد كى اًلًد ٍبًف اٍلكى فىًضيمىةه ظىاًىرىةه ًلخى   (ِ) النُّبيكًَّة كى

فعددت بو خمسيف بيف  , كىك قتيؿ , أنو كقؼ عمى جعفر يكمئذ: كقاؿ ابف عمر
 (ّ)ليس منيا شئ في دبره )يعني في ظيره(  , كضربةة طعن

 حجر ابف اإلماـ يقكؿ , تسعيف مف أكثر كانت اإلصابات أف سابؽ حديث في كرد كقد
ظىاًىريىيمىا: )تعالى اهلل رحمو العسقبلني اليؼي  كى ييٍجمىعي  التَّخى  ًبأىفَّ  أىكٍ  مىٍفييكـه  لىوي  يىكيكفي  الى  قىدٍ  اٍلعىدىدى  ًبأىفَّ  كى

يىادىة ٍميً  ًمفٍ  ًفيوً  كيًجدى  مىا ًباٍعًتبىارً  الزّْ كىايىةً  ًفي ييٍذكىٍر  لىـٍ  ذىًلؾى  فىًإفَّ  ـً السّْيىا رى ٍمًسيفى  أىكً  اأٍليكلىى الرّْ  اٍلخى
سىًدهً  بىًقيَّةً  ًفي اٍلبىاًقي يىكيكفي  فىقىدٍ  ظىٍيًرهً  ًفي أىمٍ  ديبيًرهً  ًفي شىٍيءه  ًفييىا لىٍيسى  ًبكىٍكًنيىا ميقىيَّدىةن   يىٍستىٍمًزـي  كىالى  جى
لَّى أىنَّوي  ذىًلؾى  مىى مىٍحميكؿه  كىىيكى  ديبيرىهي  كى ا الرٍَّميى  أىفَّ  عى اءى  ًإنَّمى اًنبىٍيوً  أىكٍ  قىفىاهي  ًجيىةً  ًمفٍ  جى لىًكفٍ  جى يّْدي  كى ؿى  ييؤى  اأٍلىكَّ
ٍدنىا نىاًفعو  عىفٍ  اٍلعيمىًرمّْ  ًركىايىةً  ًفي أىفَّ  ا ذىًلؾى  فىكىجى  بضع اٍلعدىد ذكر أىف بعد جسده مف أىٍقبىؿى  ًفيمى

تٍسعيكفى     (ْ).(كى

                                                           

 صحيح: المحقؽ قاؿ , كآخركف , مرشد عادؿ - األرنؤكط شعيب: تحقيؽ , همسندفي  أحمد اإلماـأخرجو  (1)
 .ق ُُِْ , ُِِٓٓ برقـ ِْٔ-ِْٓ/ ّٕ , ُط الرسالة مؤسسة: الناشر. جيد إسناد كىذا , لغيره
 ُّٓ/ٕ, فتح البارم :انظر ((ِ
 .َِْٔرقـ بُّْ/ٓكتاب: المغازم, باب: غزكة مؤتة في أرض الشاـ,   في صحيحو,  البخارمأخرجو (ّ)

 ُِٓ/ٕ البارم ( فتح(ْ
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قاؿ: "خرجت مع مف خرج مع زيد بف حارثة مف   (ُ)بف مالؾ األشجعيعكؼ عف   
مف فنحر رجؿ  , مف اليمف ليس معو غير سيفو (ِ)مددمالمسمميف في غزكة مؤتة ككافقني 

 , (3) فأعطاه إياه فاتخذه كييئة الدرؽ , فسألو المددم طائفة مف جمده , المسمميف جزكران 

 , ـ رجؿ عمى فرس لو أشقر عميو سرج مذىب كسبلح مذىبكفيي , فمقينا جمكع الرـك , كمضينا
فعرقب فرسو  , فمر بو الركمي , كقعد لو المددم خمؼ صخرة , فجعؿ الركمي يغرم بالمسمميف

فأخذ  , فمما فتح اهلل لممسمميف. بعث إليو خالد بف الكليدكحاز فرسو كسبلحو  , فخر كعبله فقتمو
قضى بالسمب لمقاتؿ.  أما عممت أف رسكؿ اهلل , ا خالدي قاؿ عكؼ: فأتيتو فقمت: , منو السمب
كأبى أف يرد  , قمت: لتردنو إليو أك ألعرفنكيا عند رسكؿ اهلل  , كلكني استكثرتو , قاؿ :بمى

فقاؿ  كما فعمو خالد , كقصصت عميو قصة المددم عميو. قاؿ عكؼ: فاجتمعا عند رسكؿ اهلل 
استكثرتو فقاؿ  , ا صنعتق "قاؿ: يا رسكؿ اهلل  ما حممؾ عمى م يا خالد: :رسكؿ اهلل 
ألـ أؼ لؾق  , دكنؾ يا خالد فقمت: رد عميو ما أخذت منو". قاؿ عكؼ: , "يا خالد :رسكؿ اهلل 

 , ترده عميو كقاؿ: " يا خالد ال فغضب رسكؿ اهلل  , لؾ ق"فأخبرتو"كما ذ :فقاؿ رسكؿ اهلل 
   (ْ).كعمييـ كدره , ة أمرىـلكـ صفك  , أمرائي إليَّ  ىؿ أنتـ تاركك

كىذا دليؿ عمى أف المسمميف كانكا متمكنيف كمعنكياتيـ مرتفعة رغـ عدد الركـ اليائؿ 
 . كالذم يفكقيـ كثيران كالحمد هلل

                                                           

اًلؾ (ُ) ٍبد الرٍَّحمىفٍبف أىًبي عكؼ األشجعي يكنى أ عكؼ ٍبف مى مَّاد , با عى ييقىاؿ: أىبيك حى كأكؿ  كقيؿ: أىبيك عىٍمرك. , كى
قىالىو  , كتكفي بدمشؽ سنة ثبلث كسبعيف كسكف الشاـ , ككانت معو راية أشجع يىٍكـ الفتح , مشاىده خيبر

 (.ََّ/ْ)أسد الغابة  العسكرم.
ـي اأٍلىٍعكىافي كاألٍنصار الَّذً   (2) يفى كىانيكا يىميٌدكف اٍلميٍسًمًميفى ًفي اٍلًجيىاًد.) انظر النياية في المددم : مف المدد كىىي

محمكد محمد  -تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل  , َّٖ/ْ ىػ(َٔٔالبف األثير )المتكفى: -غريب الحديث كاألثر
 .بيركت –الناشر: المكتبة العممية  , ىػُّٗٗالطناحي 

3
 , قاسيان  غميظان  ليككف ييبس يجعمو بأف كذلؾ , السياـ بو قيخشب يت فيو ليس جمد مف الترس الدرقة ىي: ( (

المخمصيات كأجزاء أخرل ألبي طاىر المخمص/ محمد بف عبد الرحمف بف العباس بف عبد الرحمف بف انظر: 
مّْص )المتكفى:  كزارة األكقاؼ كالشؤكف  , نبيؿ سعد الديف جرارتحقيؽ:  , َُٕ/ ِ, ىػ(ّّٗزكريا البغدادم المخى

 .ىػ  ُِْٗ,  ُط , بلمية لدكلة قطراإلس

 (ُّْٕ/ّ)استحقاؽ القاتؿ سمب القتيؿ: باب , في صحيحو,  كتاب : الجياد كالسير مسمـأخرجو  (4)
 .(ِْْ/ ّٗ) حديث عكؼ بف مالؾ األشجعي مف مسنده في ,  كالمفظ ألحمدُّٕٓبرقـ
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؛ فقػػد اسػتطاع خالػػد كالحمػد هلل كحػده الػػذم أمػد األمػػة بمثػؿ ىػػؤالء الرجػاؿ؛  خػداع الػػرـك
خسػػػائر كثيػػػرة ربمػػػا  دكف االنسػػػحاباألكؿ اسػػػتطاع  كىػػػك معممػػػو (1) "الحػػػرب خدعػػػة " :كمػػػا قػػػاؿ

  .كهلل الفضؿ كحده  , شييدا عشر عةبض
 انسحاب خالد 

كقد جعؿ مقدمتو  , أصبح غدافمما  , بات خالد ابف الكليد "لما قتؿ ابف ركاحة مساءن 
 فأنكركا ما كانكا يعرفكف مف , كميسرتو ميمنتو , كميمنتو ميسرتو , كساقتو مقدمتو , ساقتو

)فقتمكا مقتمة لـ يقتميا قـك " , قد جاءىـ مدد! فرعبكا فانكشفكا منيزميف راياتيـ كىيأتيـ كقالكا:
2
) 

 كالصمكد الثبات مف المستكل ىذا يتكقعكا لـ القبائؿ مرتزقة مف عاكنيـ كمف الركماف
 ككبدكىـ الجراح فييـ كأثخنكا باليجمات أصعقكىـ فقد المسمميف في رأكىا التي كالضراكة كالشراسة
 حسنا. ببلءن  فييـ كأبمكا ينسكه لـ درسان  كلقنكىـ كاألركاح األمكاؿ في كبيرة خسائر

 مؤتة  غزوةنتائج 
كانت معركة )مؤتة( معركة استطبلعية أفادت المسمميف كثيرا في معرفة خكاص قكات "

دكا مف ىذه فأفا , كخكاص حمفائيا مف القبائؿ كأساليب قتاليـ كقكتيـ , الركـ كأساليب قتاليا
.كال تعٌد خسائر المسمميف الطفيفة شيئا يذكر بجانب  المعمكمات في قتاليـ بعد ذلؾ ضد الركـ

العسكرية التي أفادكىا مف االطبلع عمى خكاص قكات الركـ كحمفائيا كتنظيميا كتسميحيا  الفائدة
 (3) ".مما سنرل أثره في المعارؾ التي خاضيا المسممكف فيما بعد , كأساليب قتاليا

 كذلؾ كالعرب ؛ لممسمميف حسابنا يحسبكف أصبحكا الركـ أف يكفي العسكرية الفكائد ىذه كمف -
 محسكمة معركة بخكض عاقؿ يفكر كيؼ حيث لممسمميف طبيعية غير نظرتيـ أصبحت
 . اهلل عند مف مؤيدكف فيؤالء إذف(!المادم الحساب عمى)مسبقان 

 الذم أف عرفكا كالركـ الشاـ أىؿ أف ميـ يءش كىك أيضا نتائجيا مف أف الباحث كيرل 
 اهلل نصر في كثقتيـ اهلل عمى كاعتمادىـ باهلل إيمانيـ ىك المسمميف قمكب في الشجاعة ىذه صنع
 كالعبادة كالثبات القكة مف أصحابو في رأكه لما اإلسبلـ في لمدخكؿ ليـ تمييدان  المعركة ىذه فكانت
 .الجأش كرباطة

 تة دروس وعبر من غزوة مؤ 
عرش دكلة الرـك  كىزت , أكؿ معركة بيف المسمميف كالنصارلأىمية ىذه الغزكة :فيي  -ُ

 .مسمميف ككانت بداية فتكحات الشاـكرفعت الركح المعنكية لم , المتجبرة بالشاـ

                                                           
 .ََّّ برقـ ْٔ/ْدعة, ,  كتاب: الجياد كالسير,  باب: الحرب خالبخارم في صحيحو أخرجو ((1

  .قَُْٗ بيركت – األعممي دار: الناشر,  ّ,   طْٕٔ/ ِ, جكنس مارسدف: تحقيؽ , مكاقدمل المغازم ((ِ
 .ق ُِِْ , دار الفكر بيركت: ناشر ال , ٔط , َّٗص , محمكد خطاب :الرسكؿ القائد( (3
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: إف التضحية التي كانت عند القادة الثبلث ىك حرصيـ عمى اعث لمتضحيةحب الشيادة ب -ِ
 .الصالحيف في الجنةك مرافقة النبييف كالشيداء 

 جاء ذكر سير أحداثيا مف السماء  تميز ىذه المعركة عف سائر المعارؾ إذ ىي الكحيدة التي -ّ
مف أسماء  كزكاج أبي بكر –: الدعاء ليـ كيشتمؿ ذلؾ عمى , آلؿ جعفر إكراـ النبي -ْ

 كصنع الطعاـ ليـ . – حزف كالبكاء عمى جعفركال –بنت عميس رضي اهلل عنيا 
 .()خالد بف الكليدجمع المسمميف كأعطى القكس بارييا ادة أف ثابت بف أقـر القيمف فقو  -ٓ
عكؼ بف مالؾ مع  القيادة في قصة خالد  احتراـدرسا في  الصحابة  أعطى النبي -ٔ

 فيذا تقدير لمقادة. , األشجعي
ة ينػػاقش كثػػر لمػػا تكقػػؼ الجػػيش اإلسػػبلمي فػػي معػػاف  –مقػػاييس اإليمػػاف كأثرىػػا فػػي المعػػارؾ  -7

كمػػع ذلػػؾ تػػابعكا  , ككانػػت المقػػاييس الماديػػة ال تشػػجعيـ عمػػى خػػكض المعركػػة , جػػيش العػػدك
)طريقيـ كدخمكا بمقاييس إيمانية 

1
). 

اًئشىةى  عف شيء ميـ ففي الحديث: كفي مسألة بكاء نساء جعفر - ٍنيىػا المَّػوي  رىًضيى  عى  , عى
اءى  لىمَّا: قىالىتٍ  اًرثى  اٍبفً  قىٍتؿي   النًَّبيَّ  جى ٍعفىرو  , ةى حى ػةى  كىاٍبػفً  , كىجى كىاحى مىػسى  رى ػٍزفي  ًفيػوً  ييٍعػرىؼي  جى  كىأىنىػا الحي
اًئرً  ًمفٍ  أىٍنظيري  ػؿه  فىأىتىػاهي  , البىػابً  شىػؽّْ  البىػابً  صى ٍعفىػرو  ًنسىػاءى  ًإفَّ : فىقىػاؿى  رىجي ذىكىػرى  جى  فىػأىمىرىهي  , بيكىػاءىىيفَّ  كى
َـّ  , فىػذىىىبى  , يىٍنيىاىيفَّ  أىفٍ   كىالمَّػوً : قىػاؿى  , الثَّاًلثىػةى  فىأىتىػاهي  «اٍنيىييػفَّ : »فىقىػاؿى  , ييًطٍعنىػوي  لىػـٍ  , ًنيىػةى الثَّا أىتىػاهي  ثيػ
مىٍبنىنىػػا لىقىػػدٍ  ػػتٍ  , المَّػػوً  رىسيػػكؿى  يىػػا غى ـى : فىقيٍمػػتي  «التُّػػرىابى  أىٍفػػكىاًىًيفَّ  ًفػػي فىاٍحػػثي : »قىػػاؿى  أىنَّػػوي  فىزىعىمى ػػ  المَّػػوي  أىٍرغى
ا تىٍفعىؿٍ  لىـٍ  , أىٍنفىؾى  لىـٍ  ,  المَّوً  رىسيكؿي  مىرىؾى أى  مى  (ِ) العىنىاءً  ًمفى   المَّوً  رىسيكؿى  تىٍتريؾٍ  كى
ًفػػػي:)  تعػػػالى اهلل رحمػػػو حجػػػر ابػػػف يقػػػكؿ ػػػًديثً  كى ػػػةى  حى اًئشى ػػػا بىيىػػػافي  اٍلفىكىائًػػػدً  ًمػػػفى  عى  اأٍلىٍكلىػػػى ىيػػػكى  مى

ابً  كًعيَّةي  اٍليىٍيئىاتً  ًمفى  ًباٍلميصى مىٍشري ابً  كى مىػى ًلٍمعىزىاءً  ااًلٍنًتصى ػةي  ىىٍيئىتًػوً  عى مى زى ميبلى قىػارً  كى ًفيػوً  كىالتَّثىبُّػتً  اٍلكى  كى
كىازي  ابي  شىٍأنيوي  مىفٍ  نىظىرً  جى ػا اٍلبىػابً  شىػؽّْ  ًمفٍ  ااًلٍحًتجى ٍمنيػكعه  عىٍكسيػوي  كىأىمَّ ًفيػوً  فىمى ؽي  كى  ًبمىٍفػظو  الػدُّعىاءً  ًإٍطػبلى
ػوي  الػدَّاًعي يىٍقًصػدي  الى  ػٍدعيكّْ  ًإيقىاعى اًئشىػةى  قىػٍكؿى  أًلىفَّ  بًػوً  ًباٍلمى ـى  عى ػ ػقىوي  أىمٍ  أىٍنفىػؾى  المَّػوي  أىٍرغى لىػػـٍ  بًػالتُّرىابً  أىٍلصى  كى
ًقيقىةى  تيًردٍ  نَّمىا ىىذىا حى رىتٍ  كىاً  ادىةى  جى ؽً  اٍلعىرىبً  عى ٍكًضػعً  ًفػي المٍَّفظىػةً  ىىػًذهً  ًبًإٍطبلى اتىةً  مى  لىػوي  ييقىػاؿي  ًبًمػفٍ  الشَّػمى

كىٍجػوي  ػػبىةً  كى ػػعى  أىٍعييػػًنًيفَّ  ديكفى  أىٍفػكىاًىًيفَّ  ًفػػي ثي اٍحػػ قىٍكًلػػوً  ًفػػي اٍلمينىاسى ػػؿُّ  اأٍلىٍعػػييفى  أىفَّ  مى ػػاءً  مىحى شىػػارىةي  اٍلبيكى  اإٍلً

                                                           

 . قُِْٗ, معرفة بيركت لبنافدار ال , ٕط , ِْٕ- صّٖٕرة النبكية, د.عمي الصبلبي, السيانظر: ((1
مىسى  مىفٍ  بىابي , الجنائز كتاب, صحيحو في البخارم ( أخرجو(ِ ٍزفي  ًفيوً  ييٍعرىؼي  الميًصيبىةً  ًعٍندى  جى  برقـ ِٖ/ِ الحي

ُِٗٗ 
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ػػفٍ  يىقىػػعٍ  لىػػـٍ  النٍَّيػػيى  أىفَّ  ًإلىػػى ػػرَّدً  عى ػػاءً  ميجى ػػفٍ  بىػػؿٍ  اٍلبيكى مىٍيػػوً  زىائًػػدو  قىػػٍدرو  عى ػػةو  أىكٍ  ًصػػيىاحو  ًمػػفٍ  عى  كىالمَّػػوي  ًنيىاحى
  (ُ)(أعمـ

 المطمب الثاني
 مؤتة غزوة في المسممين انتصار                   

 :اختمؼ أىؿ العمـ كالمغازم 
 .كغيره (2) كماؿ إليو ابف كثير , ـ انتصركاالقكؿ األكؿ: أني 

  (3) .كغيره ابف سعد إليوكماؿ , الثاني: أف المسمميف انيزمكا القكؿ 

   (ْ)ككافقو ابف القيـ  ,كماؿ إليو ابف اسحؽ في السيرة , القكؿ الثالث: أنيـ انحازكا

 لعدة أمكر: (انتصركا أنيـ أصح األقكاؿ) القكؿ األكؿأف كاهلل أعمـ  كيرل الباحث
)" عمييـ اهلل فتح حتى:".. بقكلو  أنيـ انتصركا لكضكح النص مف الرسكؿ -ُ

5
: خالد كحديث .(

 كحػديث(6)" نيػةيما صػفيحة إال يػدم فػي بقػى فمػا , أسػياؼ تسعة مؤتة يكـ يدم في انقطعت لقد" 
 , فقتمػػو كعػػبله فخػػر فرسػػوفعرقػػب  , الركمػػي بػػو فمػػر , صػػخرة خمػػؼ المػػددم لػػو كقعػػد" ... المػػددم
)الحديث..." كسبلحو فرسو كحاز

١
 الرسكؿ كشيادة كقاتمكا غنائـ أخذكا المسمميف أف عمى يدؿ ىذا (

 بالنصر. ليـ 

 ألف خسائرىـ ال تذكر مقابؿ الركـ . -ِ
 :منيا لممسمميف ىناؾ أىداؼ تحققت -ّ

                                                           

 , الشافعي العسقبلني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف أحمد: تأليؼ , ُٓٓ/ٕالبخارم صحيح شرح البارم (فتح(ُ
 بإخراجو قاـ, الباقي عبد فؤاد محمد: كأحاديثو كأبكابو كتبو رقـ, ىػُّٕٗ , بيركت - فةالمعر  دار: الناشر

 الخطيب الديف محب: طبعو عمى كأشرؼ كصححو
 المعرفة دار: الناشر, الكاحد عبد مصطفى: تحقيؽ , ْٖٔ/ّ (كثير البف كالنياية البداية مف) النبكية السيرة ((ِ

  .ىػ ُّٓٗ لبناف – بيركت كالتكزيع كالنشر لمطباعة

 , بيركت -الناشر: دار الكتب العممية , ُط , تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا , ٖٗ/ِطبقات ابف سعد  انظر:( (ّ
 . هـ َُُْ

مكتبة المنار  -بيركت  , الناشر: مؤسسة الرسالة, ِٕ ,  طّّٖ/ّ, زاد المعاد ابف قيـ الجكزيةانظر: ( 4)
 .قُُْٓ, الككيت , اإلسبلمية

5
 .ِِْٔ برقـ ُّْ/ٓ, الشاـ أرض في مؤتة غزكة: باب , المغازم :كتاب , صحيحو في البخارم ركاه ( (

 ُِسبؽ تخريجو ص ((ٔ
 ُْص تخريجو سبؽ ((ٕ
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  .صمى اهلل عميو كسمـ  كالرسكؿ عز كجؿ السمع كالطاعة هلل-أ
 رفع الركح المعنكية لممسمميف مع ضعؼ القكة.-ب
 لممسمميف حسابا. التأثير عمى الركـ ماديا كمعنكيا بأف يحسبكا-ج
 . أعمـ  كاهلل انتصارىـ عمى يدؿ ىذا
فعمػػى المسػػمميف أف يأخػػذكا العبػػر  , الغػػزكةكلنػػا جانػػب مضػػيء مػػف انتصػػار المسػػمميف فػػي ىػػذه -

فكػػػـ كػػػاف عػػػدد المسػػػمميف مقابػػػؿ , كالػػػدركس مػػػف معركػػػة قكاميػػػا الػػػديف كلػػػيس العتػػػاد كالعػػػدة فقػػػط
 , الركـق!ال ييذكر .فإذا أردنا فتح بيت المقدس كغيرىػا مػف بػبلد المسػمميف فػبل نيػأس كنخػٌذؿ أنفسػنا

 آليةا 126آل عمران:  چگ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 
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 الفصل األول
 

 اْللييات في غزوة مؤتة
 

 وفيو أربعة مباحث
 

 توحيد الربوبية في غزوة مؤتة :المبحث األول 
 

 توحيد األلوىية :المبحث الثاني
 

 األسماء والصفات في غزوة مؤتة: المبحث الثالث
 

 القضاء والقدر في غزوة مؤتة :المبحث الرابع
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 الفصل األول
 ةاْللييات في غزوة مؤت

يكجد في غزكة مؤتة العديد مف قضايا العقيدة ذات الصمة باإللييات كسنبيف إف شاء اهلل تعالى 
  . ىذه القضايا في ىذا الفصؿ كما يندرج تحتو مف مباحث

 المبحث األول / توحيد الربوبية في غزوة مؤتة
 معنى الرب في المغة

 :يأتي بثبلث معاف
)المصمح , د المطاعالسي, : المالؾبمعنى يككف الرباألكؿ: 

1
). 

ػا يتصػرؼ كقػد: "الثبلثػة الكجػكه ىذه ذكر أف بعد الطبرم كقاؿ: معنى الرب اصطبلحا  معنػى أيضن
 السػيد ثنػاؤه جػؿ فربنػا , الثبلثػة الكجػكه ىػذه بعػض إلػى تعػكد أنيػا غير , ذلؾ غير كجكه في الرب
 كالمالػػؾ , نعمػػة مػػف يـعمػػي أسػػبس بمػػا خمقػػو أمػػر كالمصػػمح , سػػؤدده فػػي مثػػؿ كال لػػو شػػبو ال الػػذم
 (2) "كاألمر الخمؽ لو الذم

ٹ ٹ  , كىك العمـ بأف ال خالؽ غيره كال مدبر لمكػكف كال متصػرؼ سػكاه :كمعنى تكحيد الربكبية

ژ  ڑ       ٹ ٹ چ    54األعهرا::  چ     ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڱٹ ٹ چ   3فهارر:  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   چ 

كال ينفع , كال معطي لما منعت , " ال مانع لما أعطيت و كلقكل , 5السجدة:  چڑ    ک  ک    ک   
)ذا الجد منؾ الجد " 

3
) (

4
) 

 

 

 

 

                                                           

 .د تحقيؽ: , ْٕٔ/ُ, محمد بف القاسـ بف بشار أبك بكر األنبارم , الزاىر في معاني كممات الناس :( انظر(1
 ق. ُُِْ, بيركت–لرسالة مؤسسة ا ناشر :,  ُط , حاتـ الضامف

,  شاكر محمد أحمد: ,  تحقيؽُِْ/ُ (ىػَُّ) القرآف /الطبرم تأكيؿ في البياف جامع , الطبرم تفسير( (ِ
 . ىػ َُِْ , الرسالة مؤسسة: الناشر , ُط

 .ْْٖرقـ بُٗٔ/ُ , باب الذكر بعد الصبلة , كتاب األذافصحيحو, البخارم في  أخرجو( (3
ركاية محمد الصالح , عبد الحميد الصنياجي , ية مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكيةالعقائد اإلسبلم ((ْ

 .الجزائر  –مكتبة الشركة الجزائرية مرازقو بكداكد كشركاؤىما  :دار النشر, ِط , ِٖ -ُٖص –رمضاف 
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 المطمب األول
 ما ورد في الغزوة من توحيد الربوبية

نتحدث عنيا بشيء  بما أف تكحيد الربكبية يتعمؽ بأفعاؿ الرب نذكر ما كرد في الغزكة ثـ
 –ما شاء اهلل  –عكضو اهلل  –فتح اهلل عمييـ  حتى –يؤتؾ اهلل  –: لفظ الرب مف التفصيؿ كىي
 أكرمنا اهلل بو .

 :ذكر لفظ الرب في كبلـ ابف ركاحة _ُ   
فمما حضر  , الؼآكىـ ثبلثة  , ثـ تييئكا لمخركج , فتجيز الناس في الحديث...

فمما كدع عبد اهلل بف ركاحة مف كدع  , كسممكا عمييـ خركجيـ كدع الناس أمراء رسكؿ اهلل 
فقاؿ: أما كاهلل ما بي حب الدنيا  , فقالكا: ما يبكيؾ يا ابف ركاحة , بكى مف أمراء رسكؿ اهلل 

ٹ :يذكر فييا النار , يقرأ آية في كتاب اهلل   كلكني سمعت رسكؿ اهلل , كال صبابة بكـ

عد درم كيؼ لي بالصدر بفمست أ١1مريم:  چگ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ    گک  ک  گ   گٹ چ 
    (ُ) الحديث ..الكركد.
  الشاىد:

بخمقو -كىـ مف سكل اهلل -"ىك المربي جميع العالميفكالرب  , في اآلية ذكر كممة ]ربؾ[
عداده ليـ  , إياىـ نعامو عمييـ بالنعـ العظيمة , اآلالتكا  يـ لـ يمكف ل , التي لك فقدكىا , كا 
 .فما بيـ مف نعمة فمنو تعالى , البقاء
  .لخمقو نكعاف: عامة كخاصة تعالى كتربيتو-

التي فييا بقاؤىـ  , كىدايتيـ لما فيو مصالحيـ , كرزقيـ , فالعامة: ىي خمقو لممخمكقيف 
 في الدنيا.

كيدفع عنيـ  , كيكممو ليـ , قيـ لوكيكف , باإليماففيربييـ  , كالخاصة تربيتو ألكليائو
كالعصمة عف كؿ  , بية التكفيؽ لكؿ خيركحقيقتيا: تر  , كالعكائؽ الحائمة بينيـ كبينو , الصكارؼ

 .شر
ف مطالبيـ كميا داخمة إكلعؿ ىذا المعنى ىك السر في ككف أكثر أدعية األنبياء بمفظ الرب ف

 (ِ)تحت ربكبية الخاصة" 
 اهلل تعالى ىك المتصرؼ :-ِ

                                                           

 ٖسبؽ تخريجو ص (1)
عبد الرحمف المكيحؽ : ؽ يحق,  تّٗ/ُ ,عبد الرحمف السعدم , كبلـ المنافتفسير الكريـ الرحمف في تفسير  (2)
 .ىػ َُِْ , ناشر مؤسسة الرسالة,  الُط
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مف محمد بف عبد اهلل , ]بسـ اهلل الرحمف الرحيـىرقؿ كىي  إلى في رسالة النبي 
فإني أدعكؾ بدعاية  , بعد أما , ىرقؿ عظيـ الركـ سبلـ عمى مف اتبع اليدل لىإكرسكلو 
ٹ ٹ   (ُ)فإف تكليت فإف عميؾ إثـ األريسييف , يؤتؾ اهلل أجرؾ مرتيف , أسمـ تسمـ , اإلسبلـ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    چ 

  64آل عمران:  چڈ  ژ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
 الشاىد:

 كيمنع يعطي , ]يؤتؾ اهلل[ فيذا كاضح جدان أف المتصرؼ ىك اهلل تبارؾ كتعالى كحده
 مانع ال :ؿالى فيك يفعؿ ما يشاء قافيذا داخؿ بكماؿ تكحيد ربكبيتو سبحانو كتعيؤتي كيأخذ 

)" الجد منؾ الجد ذا ينفع كال, منعت لما معطي كال , أعطيت لما
2
أكضح أف ىذا  اهلل  .(

 بقدرتو كقكتو كتصرفو فيك المتصرؼ كىذا مف كماؿ ربكبيتو تعالى.

  :فتح اهلل عمى المؤمنيف -ّ
 , ركاحة لمناس قبؿ أف يأتييـ خبرىـكابف  , زيدان كجعفران  (ّ)نعى أف النبي  عف أنس 

كعيناه  , حة فأصيبثـ أخذ ابف ركا , ثـ أخذ جعفر فأصيب , "أخذ الراية زيد فأصيب :فقاؿ
 . (ْ)حتى فتح اهلل عمييـ" , حتى أخذ الراية سيؼ مف سيكؼ اهللتذرفاف 
 الشاىد:

فبل يكتمؿ  , ]حتى فتح اهلل عمييـ[ ىذا الفتح مف أفعاؿ الرب تبارؾ كتعالى أيضان  
ؿ كسبحاف اهلل تأم , إال إذا آمنا أف اهلل تعالى ىك الرب المتصرؼ الفاعؿ ليذه األمكر اإليماف

أنو ىك الفاعؿ  اآليةبيف سبحانو في ىذه  13الص::  چىئ     ىئ   ېئۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ چ   ىذه اآلية
 قبؿ نتيجة ىذا الفعؿ كىك الفتح كتبعاتو.

 :الرب كحده ىك المدبر-ْ
ٍعفىرنا ًإفَّ  , النَّاسي  أىيُّيىا يىا» " :قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  ىريرة  أبيعف   ًجٍبًريؿى  مىعى  جى

ًميكى  افً  لىوي  اًئيؿى كى نىاحى وي  جى مَّـى  يىدىٍيوً  ًمفٍ  المَّوي  عىكَّضى مىيَّ  سى  (ٓ) «عى
                                                           

 .ُّٔص .اإلعبلـ بما في ديف النصارل مف الفساد كاألكىاـ .ًإثـٍ األريسييف يىٍعًني المقتديف ًبوً  (ُ)
 .ْْٖرقـ بُٗٔ/ُ, باب الذكر بعد الصبلة  , كتاب األذافصحيحو,   البخارم في  أخرجو ((ِ
بىري اٍلمى  عىىنى  (ّ) : خى . ًمٍنوي النًَّعيُّ ًة شىٍيءو مىى ًإشىاعى ًحيحه يىديؿُّ عى : أىٍصؿه صى ٍرؼي اٍلميٍعتىؿُّ كىذىا  , ٍكتً النُّكفي كىاٍلعىٍيفي كىاٍلحى كى

ا. بىًر اٍلمىٍكًت ييقىاؿي لىوي نىًعيّّ أىٍيضن  .ْْٖ/ٓمقاييس المغة معجـ  اآٍلًتي ًبخى
 .ِِْٔبرقـُّْ/ٓتاب المغازم,  باب غزكة مؤتة في أرض الشاـ, في صحيحو,  ك البخارمأخرجو  (4)
 – العممية الكتب دار: الناشر, عطا القادر عبد مصطفى: تحقيؽ, ِِّ/ّ المستدرؾ في الحاكـ أخرجو (5)

 برقـِِٕ/ٗ الزكائد مجمع في الييثمي  أخرجو ك , الذىبي عنو كسكت. َُٗٗ – ُُُْ , ُط بيركت
 . أعرفو ال الكليد بف سعداف إال اتثق رجالو كقاؿ , ُْٓٗٓ
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 الشاىد: 
فبل يدبر  , ]عكضو اهلل[ أم أبدلو اهلل تعالى خيران مف يديو كىذا فعؿ مف أفعاؿ الرب

 بالرب المدبر. اإليماففبل بد مف  , األمكر إال الخالؽ المدبر
 الرب كحده يفعؿ ما يشاء :-ٓ
  (ُ) ..." الحديثفانطمؽ الجيش ما شاء اهلل  ..". ف حديث أبي قتادة كم  

 الشاىد: 
–إذ ىك المتصرؼ الخالؽ  , شيء]ما شاء اهلل[ كحده كليس لنا نحف البشر مف األمر 

فإذا  , الصحيح مف الخطأ كمف تصرفو أف جعؿ لنا مشيئة نختار , انوحالمدبر سب -المالؾ
 كخصكصان الربكبية.التكحيد  اكتمؿاعتقدنا ذلؾ 

 رادةأقسام اْل *
رادة , خمقيػػػة ككنيػػػة قدريػػػة إرادة تنقسػػػـ اإلرادة إلػػػى قسػػػميف ىمػػػا:  ، شػػػرعية أمريػػػة دينيػػػة كا 

رادة , خمقيػة ككنيػة قدريػة إرادة: نكعػاف اهلل كتػاب فػي اإلرادة: يقكلػكف السػنة أىػؿ مػف كالمحققكف  كا 
 المشػػيئة ىػػي. كالككنيػػة , كالرضػػا لممحبػػة المتضػػمنة ىػػي: الشػػرعية فػػاإلرادة. شػػرعية أمريػػة دينيػػة

 (2) الحكادث لجميع الشاممة
كػػؿ مػػا يقػػع فػػي الكػػكف مػػف خيػػر أك شػػر ككفػػر أك إيمػػاف كلكػػف  :القدريةةة "الكونيةةةأوًَّل: 

 الشر أك الكفر أراده اهلل كلـ يأمر بفعمو كال يحبو .

 مر بو .كؿ ما يحبو اهلل تعالى كيرضاه كأ : الشرعية الدينية اْلرادة اً نيثا  
 (3) فيجتمعاف في حؽ الطائع هلل تعالى كتنفرد القدرية في حؽ العاصي هلل تعالى "

 (ْ) كفي خطبة ابف ركاحة الذم شجع الناس بيا "ما نقاتميـ إال بيذا الديف الذم أكرمنا اهلل بو"-ٔ
 الشاىد: 

يتعمؽ  ه الذمكىي ضمف تدبير  فعؿ مف أفعالو]أكرمنا اهلل بو[ كرامة اهلل تعالى لممخمكقات 
يقكؿ الشيخ عبد الرحمف  , لعباده المؤمنيف كالكرامة يعطييا اهلل  , باإليماف بتكحيد الربكبية

                                                           

 .ُّسبؽ تخريجو ص (ُ)
 العز أبي ابف محمد بف عميٌ  الديف عبلء بف محمد الديف صدر: ,  تأليؼالطحاكية العقيدة شرح: ( انظر(ِ

 بف اهلل عبد - األرنؤكط شعيب: تحقيؽ,  ٕٗ ص (ىػِٕٗ: المتكفى) الدمشقي الصالحي األذرعي, الحنفي
  . ىػُُْٕ , بيركت – الرسالة مؤسسة: الناشر,  َُط , التركي المحسف

 .ُٖاألرنؤكط ص:شرح الطحاكية تحقيؽ  :( انظر(ّ
 .ُِسبؽ تخريجو ص (ْ)
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إما بدعاء أك أعماؿ صالحة ال  , "إف الكرامة أمر يجريو اهلل عمى يد عبده المؤمف التقي :التميمي
عمـ أ نيألمناس: اعممكا  كال قدرة لو عمييا بخبلؼ مف يدعي أنو كلي كيقكؿ , صنع لمكلي فييا

 . (ُ) المغيبات"
 المطمب الثاني

 لسنة والجماعة في توحيد الربوبيةاعتقاد أىل ا
كىك  , كمميكو ال شريؾ لو يءأىؿ السنة كالجماعة يعتقدكف أف اهلل كحده رب كؿ ش

  ,العباد كرازقيـ كمحيييـ كمميتيـ كأنو خالؽ , الخالؽ كحده كىك مدبر العالـ كالمتصرؼ فيو
أم تكحيد اهلل تعالى بأفعالو كمنيا ما ذكرناه مف  , بقضاء اهلل كقدره كبكحدانيتو في ذاتو كاإليماف

فيـ يرضكف مف اهلل تعالى كؿ  المشيئة كالكرامة كالتعكيض كالفتح كالنصر مف اهلل تعالى كحده.
 المتصرؼ. كيتكجيكف لو بالعبادة ما داـ ىك , خيران أك غير ذلؾ شيء

اًلؽى  الى  أىنَّوي  ) لربوبية وتوحيد ا    بىؿٍ  اأٍليميكًر؛ ًمفٍ  أىٍمرو  ًبًإٍحدىاثً  ًسكىاهي  شىٍيءه  يىٍستىًقؿُّ  فىبلى  , المَّوي  إالَّ  خى
ا مىا كىافى  شىاءى  مى  (2) (يكف لىـٍ  يىشىأٍ  لىـٍ  كى
پ  پ  پ  ٹ چ كقكلػػػو تعػػػالى؛ اهلل بربكبيػػػة اإليمػػػاف كجػػػكب عمػػػى الشػػػرعية األدلػػػة قامػػػت كقػػػد

 . 2حة: الفات چپ

 54األعرا::  چڻ  ۀ  ۀ  ہ      ڻں  ں  ڻ   ڻٹ چ  :كقكلو

  2١البقرة:   چ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئٹ چ   كقكلو

  5٣الذاريات:  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ٹ چ   كقكلو

 شيذىاذ إالَّ  يينكره فمـ , آدـ بني قيمكب بو كاالعتراؼ , بكلوق عمى فيًطرت قد , الرُّبكبية تكحيد
چ  چ  ٹ ٹ چ  :كالقائؿ ، 24النازعات:  چڃ  چ  چ      چ :القائؿ فىًفٍرعىكف , آدـ بني مف , قىميمكف

 حكى كما , العالـ ليذا الميكجد الخالؽ بكجكد األمر نفس في ميعتىرؼ  3٣القصص:  چچ  ڇ  ڇ 
 نبيو عف اهلل حكى كفيما 14النمل:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٹ ٹ چ  قكلو في , عنو اهلل
اإلسراء:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې  ى      چ: لفرعكف قكلو في  ىمكس

1٠2.(3)  

                                                           

محمد  ,  تحقيؽ:ِٗٗص , عبد الرحمف التميمي ةباب ما جاء في الكيان , فتح المجيد شرح كتاب التكحيد (1)
 . قُّٕٕ, ناشر مطبعة السنة المحمديةال , ٕط , حامد الفقي

  . ىػَُْٖ , ُ,  طالعممية الكتب دار: ناشر,  ِّٖ/ٓ, تيمية البف الكبرل ( الفتاكل(ِ
 , َِ ص (ىػَُِْ: المتكفى) حميد بف محمد بف اهلل عبد:  تأليؼ,  النقية السمفية العقيدة كبياف ( التكحيد(ّ

  . ىػ ُُِْ -,  طبرية مكتبة: الناشر , ُط , المقصكد عبد بف أشرؼ: تحقيؽ
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 : ىي , أمكرا منو طمبي وفإن , ربكبيتو في اهلل يكحد أف العبد عمى: نقكؿ عندما
 .أكال بكجكده يؤمف أف -ُ
 , منػػػػعكال , كاإلعطػػػػاء , كالضػػػػر , كالنفػػػػع , كالػػػػرزؽ , كػػػػالخمؽ العامػػػػة؛ اهلل بأفعػػػػاؿ يػػػػؤمف أف -ِ

 .إلخ , كاإلماتة , كاإلحياء
 أفعالو مف ىي مقادير مف يقدره كما , ككنو في اهلل يجريو ما ألف كقدره؛ اهلل بقضاء يؤمف أف -ّ
.   
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 المبحث الثاني
 توحيد األلوىية

 المطمب األول: اْلخالص والتقوى هلل تعالى .

 نة بو .المطمب الثاني: التوكل واْلعتماد عمى  اهلل تعالى واْلستعا

 المطمب الثالث: الخوف والرجاء .  

 المطمب الرابع: الحمف والقسم .

 المطمب الخامس: التفاؤل والتشاؤم .

 المطمب السادس: الدعاء . 

 المطمب السابع: التوبة واَّلستغفار.

 المطمب الثامن: خطبة ابن رواحة وما فييا من مسائل عقدية .

 إلى مموك الشام من مسائل عقدية.  المطمب التاسع: ما تحتويو رسالة النبي

 المطمب العاشر: ما ورد في الغزوة عن الكفر .

 المطمب الحادي عشر: اعتقاد أىل السنة والجماعة في توحيد األلوىية .
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 المبحث الثاني
 توحيد األلوىية

):ألو بمعنى عبد عبادة  لغةن معنى األلكىية 
1
) 

ػا إالَّ  نىٍعبيػدىهي  الى  كىأىفٍ . لىػوي  شىػًريؾى  الى  كىٍحػدىهي  مَّػوً ال ًعبىػادىةي  ىيػكى  :تكحيد األلكىية شػرعان   بَّػوي  ًبمى ػا أىحى مى ًضػيىوي  كى . رى
شىرىعىوي  ًبوً  أىمىرى  مىا كىىيكى  مىى كى ًموً  أىٍلسيفً  عى مىكىاتي  - ريسي مىٍيًيـٍ  المَّوً  صى  . (2) عى

ادىـ كأباح فأكجب اهلل جي , كىذا النكع ىك الذم جحده الكفار كخاصمكا رسميـ مف أجمو
كأمر اهلل رسكلو  , دمائيـ كأمكاليـ إلخبلليـ بيذا الكاجب العظيـ الذم عميو مدار التكحيد

كالمؤمنيف إلى يكـ القيامة أف يقاتمكىـ كيحصركىـ كيقعدكا ليـ كؿ مرصد حتى يقيمكا ىذا األصؿ 
خبلص "العظيـ بح )ب كا 

3
) 

مّْفه :  األلكىية تكحيد مقتضيات  كمف " ًتوً ًلطىا ميتىضى طىاعىةً  عى ةً  رىسيكًلوً  كى ميكىاالى  أىٍكًليىاًئوً  كى
ميعىادىاةً  مَّفي  كىىيكى . ًسكىاىيمىا مىا كيؿّْ  ًمفٍ  اٍلعىٍبدً  إلىى أىحىبَّ  كىرىسيكليوي  المَّوي  يىكيكفى  كىأىفٍ  أىٍعدىاًئوً  كى  ييًحبَّ  أىفٍ : يىتىضى

بِّا المَّوى  اًثميوي  الى  حي  فىًإذىا. نىٍفًسوً  ًمفٍ  إلىٍيوً  أىحىبَّ   رىسيكليوي  يىكيكفى  أىفٍ : يىٍقتىًضي بىؿٍ  هي غىٍيري  ًفيوً  ييسىاًكيوً  كىالى  ييمى
بّْوً  فىكىٍيؼى  نىٍفًسوً  ًمفٍ  اٍلميٍؤًمفً  إلىى أىحىبَّ  يىكيكفى  أىفٍ  يىًجبي  - المَّوً  رىسيكؿي  أىنَّوي  أًلىٍجؿً  - الرَّسيكؿي  كىافى   ًبرى

انىوي  تىعىالىى سيٍبحى  (4) ؟كى

 المطمب األول
 اْلخالص والتقوى هلل تعالى

كىك تنقية الشيء  , مف مادة خمص الخاء كالبلـ كالصاد أصؿ كاحد مطرد :لغةً اْلخالص 
ما ألقي فيو مف تمر أك  :كخبلصة السمف , و مف كذا كخمص ىككتيذيبو . يقكلكف : خمصت

 (5) سكيؽ ليخمص بو .
 

                                                           

 . ِِِّ/ٔالفارابي  , ( الصحاح تاج المغة كصحاح العربية(ُ
 الممؾ مجمع: الناشر , قاسـ بف محمد بف الرحمف عبد: ,  تحقيؽّٖٕ/ُْ,  تيمية الفتاكل البف ( مجمكع(ِ
  .ىػُُْٔ, السعكدية , الشريؼ المصحؼ لطباعة فيد
 , الككيت , مكتبة دار األرقـ :ناشر , ُٔص , عبد الرحمف الدكسرم , ( األجكبة المفيدة لميمات العقيدة(ّ
 .قَُِْ  , ُط
 . ّٖٕ/ُْ, الفتاكل مجمكع ( انظر(ْ
دار  :ناشر,  عبد السبلـ محمد ىاركف تحقيؽ: , َِٖ/ِ, أحمد القزكيني الرازم , ( معجـ مقاييس المغة(ٓ

 .ق ُّٗٗالفكر 
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  :اْلخالص شرعاً  
اًلحً  ٍلعىمىؿً ا تىٍصًفيىةي  كىىيكى ): اإلخبلص تعريؼ ًميعً  عىفٍ  النّْيَّةً  ًبصى   .(1) (الشٍّْرؾً  شىكىاًئبً  جى

مىٍيوً  مىا أىفَّ  كيمُّييـٍ  اٍلميٍسًمميكفى  يىٍعمىـى  كىأىفٍ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل :) يقكؿ شيخ- ٍبتىًدعيكفى  عى  اٍلمي
؛ المَّوً  ًعبىادً  ًفٍعؿً  ًمفٍ  كىالى  الدّْيفً  ًمفٍ  لىٍيسى  اٍلميرىاءيكفى  اًلًحيفى ٍيؿً  أىٍىؿً  ًفٍعؿً  ًمفٍ  بىؿٍ  الصَّ ؿً  اٍلجى  كىالضَّبلى
ٍشرىاؾً  صً  تىٍكًحيًدهً  عىفٍ  يىٍخريجيكفى  الًَّذيفى  تىعىالىى ًباىلمَّوً  كىاإٍلً ٍخبلى ًموً  طىاعىةً  كىعىفٍ  لىوي  الدّْيفً  كىاً   أىٍصؿي "  كى . ريسي
ـً  ٍسبلى مَّدنا فَّ كىأى  المَّوي  إالَّ  إلىوى  الى  أىفٍ  أىٍشيىدي ":  اإٍلً يىاءى  ًبًعبىادىاًتوً  طىمىبى  فىمىفٍ . المَّوً  رىسيكؿي  ميحى  فىمىـٍ  كىالسٍُّمعىةى  الرّْ
قّْؽٍ   (2) (المَّوي  إالَّ  إلىوى  الى  أىفٍ  شىيىادىةى  ييحى

  لمرسول والمتابعةُ   هلل اْلخالُص -
 مف خائفان  , عمالوأ عمى حريصان  إال تمقاهي  ال , األكبر الفزعً  يـك  اهلل بمقاء المكقفى  إفَّ 

 جميعى  يحبطي  األكبر الشرؾى  إفَّ  حيث , األصغر الشرؾً  أك األكبر الشرؾً  أنكاعً  مف يحبطيا ما كؿ
 مف النكع ىذا فيو حصؿ الذم العمؿى  يحبطي  األصغر كالشرؾي  , منثكران  ىباءن  فتصير , األعماؿً 
 مكقنان  العبدي  كاف فكمَّما , الدنيا في كالشرؼ الجاهً  كطمب , كالمفّْ  , كالعيجب , الرياء كيسير الشرؾ
 يكـى  , القيامة مكقؼ في الصالحةي  أعماليو منو تضيعى  أال عمى الشديد الحرصي  منو كاف ربو بمقاء
 الدنيا في أعمالو بحمايةً  نفسو يجاىدي  فيك كلذلؾ إلييا؛ حاجةي  األكقات أشدّْ  في يككف أف

 يجعؿي   اهلل إلى بالرجكعً  اليقيفى  أف كما , بيا نفعوي أف  اهلل لعؿَّ ( تعالى) هلل فييا باإلخبلص
؛ كال مبتدع غيرى   لمرسكؿ متبعان  كمّْيا أعمالو في العبد  إال العمؿً  مف يقبؿي  ال  اهلل ألف مبدؿو
يت  جث            مث    ىث   يث    ىتيئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متٹ ٹ چ  , صكابان  خالصان  كاف ما

 (3) 11٠الكه::  چمج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس     حج  
 لقد ورد اإلخالص في الغزوة في ثالثة مواضع على حسب بحثنا وهللا تعالى أعلم وهي :

نفان "عندما كاف يبكي كسألكه ما يبكيؾق فأجاب أما آفي حديث ابف ركاحة الذم ذكرناه -ُ
 فمست ١1مريم:  چڳ      ڳ  ڳ   گ            ڳ   گک  ک  گ   گٹ ٹ چ  يذكر فييا النار

كردكـ  , فقاؿ المسممكف: صحبكـ اهلل كدفع عنكـ , أدرم كيؼ لي بالصدر بعد الكركد
 فقاؿ عبد اهلل بف ركاحة: , إلينا صالحيف

 تقذؼ الزبدا (ْ)كضربة ذات فرغ***        رة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكنني أسأؿ الرحمف مغف       
                                                           

 , ِّْ/ِ, الحكمي عمي بف أحمد بف حافظ:  ,  تأليؼاألصكؿ عمـ إلى الكصكؿ سمـ بشرح القبكؿ معارج( (ُ
   . ىػ َُُْ , ُ,  طالدماـ - القيـ ابف دار : الناشر , عمر أبك محمكد بف عمر: تحقيؽ
 .ُٕٔ/ُُالكبرل البف تيميةالفتاكل مجمكع ( (ِ
عداد جمع,  اإليمافً  ( أىركافي (ّ  . ىػ ُُّْ , كمنقحة مزيدة , ْ,  طَُٖص , الشحكد نايؼ بف عمي: كا 
 .ْٔٓ/ِِ, تاج العركس مف جكاىر القامكس شيبّْيىٍت ًلسىعىًتيا بفىٍرًغ الدٍَّلكً  , أىم: سىعىةو  , فىٍرغو  ذاتي  (ْ)
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             داػػػػػػػػػػػػبحربة تنفذ األحشاء كالكب   ***        مجيزة   (ُ) حراف بيد أك طعنة      
 .(2) داػػػػػأرشده اهلل مف غاز كقد رش       ***   حتى يقاؿ إذا مركا عمى جدثي       

 الشاىد:
ك القمبي نح االتجاهدليؿ كاضح عمى   ]ما بي حب الدنيا كال صبابة بكـ[قكؿ ابف ركاحة 

"فمف كانت ىجرتو إلى اهلل كرسكلو فيجرتو إلى اهلل : حيث يقكؿ النبي  )اإلخبلص( اهلل تعالى
  . (ّ) ما ىاجر إليو" إلىفيجرتو  , أك امرأة يتزكجيا , كمف كانت ىجرتو لدنيا يصيبيا , وكرسكل

هلل ... فقاتمكا في سبيؿ ا , "اخرجكا باسـ اهلل :جيش األمراء إلىفي كصيتو  قكؿ النبي -ِ
   (ْ)الحديث"
 الشاىد:

تحت عمى القتاؿ تحت راية التكحيد ال  في سبيؿ اهلل[ ىذا حث منو –]باسـ اهلل قكلو 
فقاؿ:  ففي الحديث أف رجبلن أعرابيان أتى النبي  , ف النجاة تحت "ال إلو إال اهلل"أل أخرلرايات 

فمف في  , كالرجؿ يقاتؿ ليرل مكانو , كالرجؿ يقاتؿ ليذكر , رسكؿ اهلل الرجؿ يقاتؿ لممغنـيا 
 . (ٓ) :مف قاتؿ لتككف كممة اهلل أعمى فيك في سبيؿ اهلل" سبيؿ اهللق فقاؿ رسكؿ اهلل 

فشد عمى القكـ حتى قتؿ  , ثـ أخذ المكاء جعفر بف أبي طالب ..."أحمد  اإلماـكفي ركاية -ّ
 .(ٔ) أشيد لو بالشيادة ....الحديث", شييدان 

 الشاىد:
لو كلعبد اهلل  ىذا دليؿ كاضح كشيادة مف النبي يرل الباحث أف لو بالشيادة[  أشيد]

أكد مرة أخرل بكممة  أنو  بف ركاحة كزيد أيضان أنيـ شيداء كلكف ىنا فضيمة أخرل لجعفر 
ذا شيد النبي ألحد  بالشيادة التي ىي إخبلص هلل تعالى فماذا بعد ذلؾ ق!   )أشيد( كا 

                                                           

رَّل مثؿ: عطشاف كعطشىيقاؿ: حى  (ُ) : أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ ,  تأليؼغريب الحديث .رَّاف كحى
 .ُُٖ/ّ ىػ(ّٖٖبف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي )المتكفى: 

 .ٖسبؽ تخريجو ص (2)
كلكؿ امرئ ما  , باب ما جاء إف األعماؿ بالنية كالحسبةفي صحيحو,  كتاب اإليماف,   البخارمأخرجو  (3)

 .ْٓبرقـ َِ/ُ, نكل
المكتبة العممية  :ناشر , محمكد الطناجي , تحقيؽ طاىر الزاكم , ُْٔ-ُْٓ/ّابف األثير في النياية  ذكره (4)

 دار َُْٗ, ّ ط , ٖٕٓ/ ِ, يزيد بف خالد عف العطاؼ طريؽ مف المغازم في دمكالكاق -ىػُّٗٗبيركت 
 .بيركت األعممي

, باب مف قاتؿ لتككف كممة اهلل ىي العميا في سبيؿ اهللاإلمارة,   أخرجو مسمـ في صحيحو,  كتاب (5)
 .  َُْٗبرقـ  ُُِٓ/ّ
 .ُّسبؽ تخريجو ص (6)
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 المطمب الثاني
 بو ستعانةواَّلعمى اهلل تعالى  عتمادواَّلل التوك 

). عمى غيرؾ كاالعتمادالتككؿ : لغة :إظيار العجز في األمر 
1
) 

ػاؿه  ىيػكى  التككؿ :شرعا: ػفٍ  يىٍنشىػأي  ًلٍمقىٍمػبً  حى ٍعًرفىتًػوً  عى ػافً  , ًبالمَّػوً  مى يمى ًدهً  كىاإٍلً ٍمؽً  ًبتىفىػرُّ  كىالتَّػٍدًبيرً  بًػاٍلخى
رّْ  ٍنعً  اٍلعىطىاءً كى  , كىالنٍَّفعً  كىالضُّ ػا كىأىنَّػوي  , كىاٍلمى فٍ  كىػافى  شىػاءى  مى ػا , النَّػاسي  يىشىػأً  لىػـٍ  كىاً  مى فٍ  يىكيػفٍ  لىػـٍ  يىشىػأٍ  لىػـٍ  كى  كىاً 
ػػاءىهي  ػػادنا ىىػػذىا لىػػوي  فىييكًجػػبي  , النَّػػاسي  شى مىٍيػػوً  اٍعًتمى ػػا , عى تىٍفًكيضن ٍأًنينىػػةن  , ًإلىٍيػػوً  كى طيمى ًثقىػػةن  , بًػػوً  كى يىًقيننػػا , بًػػوً  كى  كى
ا ًبًكفىايىًتوً  كَّؿى  ًلمى مىٍيوً  تىكى  (2) .أىبىٍكهي  أىـٍ  النَّاسي  شىاءىهي  , ًبمىًشيئىًتوً  ًإالَّ  يىكيكفي  كىالى  , ًبوً  مىًميّّ  كىأىنَّوي  , ًفيوً  عى

 أنواع التوكل :
 تككؿ عمى اهلل تعالى بجمب الحكائج الدنيكية كدفع المكركىات كالمصائب .-ُ
 صكؿ ما يحبو مف إيماف كجياد كيقيف كالدعكة إليو .تككؿ عمى اهلل تعالى في ح-ِ

 (3) كمف اعتمد التككؿ الثاني كفاه األكؿ .

مثؿ طمب المغفرة  , اهلل تعالى أما مف تككؿ عمى غير اهلل تعالى فيما ال يقدر عميو إال
      ی  ی  ی  جئ  حئ            ٹ ٹ چ , القبكر كغيرىا فبل شؾ أف ىذا شرؾمف األكثاف كاألشخاص ك 

 فإذا لـ يتككؿ الشخص عمى اهلل تعالى فبل شؾ أنو ليس بمؤمف . ، 23المائدة:  چمئ

ال شؾ أف المسمميف كانت كؿ حياتيـ هلل تعالى كلقد ضربكا أمثمة رائعة كثيرة ال نستطيع أف -
كلكف يكجد في ىذه الغزكة كما في غيرىا تككؿ عمى اهلل تعالى صادر مف  , نحصييا ىنا

 كىذا ما سنبينو إف شاء اهلل في ىذا المطمب:اهلل عنيـ  الصحابة رضي
التي  إفكاهلل  , "يا قكـ :في خطبة ابف ركاحة لجيش مؤتة كىك يشجعيـ قاؿ ليـ-  

ما نقاتميـ إال بيذا  , كما نقاتؿ الناس بعدد كال قكة ككثرة , تكرىكف لمتي خرجتـ تطمبكف الشيادة
ما شيادة" , ظيكر إما , فإنما ىي إحدل الحسنييف فانطمقكا , الديف الذم أكرمنا اهلل بو  . (ْ) كا 

 
                                                           

 ٔ (ىػّٓٗ: المتكفى) الحسيف أبك , الرازم زكريا القزكيني بف فارس بف أحمد: ,  تأليؼالمغة مقاييس ( معجـ(ُ
 .ىػُّٗٗ , الفكر دار: الناشر , ىاركف محمد السبلـ عبد: ,  تحقيؽُّٔ/

ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج (انظر(ِ  (ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف: ,  تأليؼنستعيف كا 
 . ىػ ُُْٔ , بيركت – العربي الكتاب دار: الناشر,  ّط , البغدادم هللبا المعتصـ محمد: ,  تحقيؽَُّ/ُ
 .قُّّٗ,  دار الكتب العممية بيركت , ِط , ٖٔص , انظر الفكائد البف القيـ(  (ّ

 .ُِسبؽ تخريجو ص(ْ)
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 الشاىد:  
 چ  چ ڃ ڃ چ ٹ  قكؿ ابف ركاحو ]ما نقاتميـ إال بيذا الديف[ فيو اعتماد عمى اهلل

ىذا ديف اهلل تعالى المعتمد عميو كال ينفع مع العرب إال ىذا الديف فمـ  . 1١آل عمران:  چ چچ
تعالى باإلخبلص لديف اهلل   عممانية كال حزبية فبل يرفع ليـ شأف إالتنفعيـ قكمية كال شيكعية كال

: "إنا كنا أذؿ قكـ فأعزنا اهلل باإلسبلـ فميما نطمب العزة بغير ما قاؿ عمر  عميو؛ كاالعتماد
 .(ُ) أعزنا اهلل بو أذلنا اهلل"

 .  24١البقرة:  چ  ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ چ ٹ ٹك
 كيعينو الفقر يخاؼ كال تعالى اهلل لو قسمو بما يرضى أنو العبد مىع التككؿ آثار كمف 

 . المخمكقات مف الخكؼ عف كيبتعد الطاعة عمى تعالى اهلل
 شبية وردُّىا:-
 عمى اهلل تعالى كالتككؿ عميو األخذ باألسبابق االعتمادأليس مف  

 .ق! فمماذا ذىبكا بعدد أقؿ مف الركـ بكثير جدان كال طاقة ليـ بيـ
كلكنيـ  , يرل الباحث كاهلل أعمـ أنيـ لك عممكا عدد كقكة الركـ ألخذكا بأسباب كثرتيـ

 كلكنيـ رأكا أنو ال مناص مف قتاؿ , كىذا ما رأيناه في مشكرتيـ قرب معاف , خرجكا كتفاجئكا
 ميدت ىذه الغزكة المسمميف كىيأتيـ لفتح الشاـ.ك  ؛خافكا المسمميف كالحمد هلل فالركـ .الكفار

"انظر  ؛خذ باألسبابأجميع غزكات المسمميف تجدىا كميا استعدادات ك  إلىذف انظر إ
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چ ٹ ٹ , ليا .الخ" كاإلعداد.خيبر. , فتح مكة , غزكة األحزاب إلى

فبل بد مف األخذ باألسباب التي  .6٠األنفال:  چ ې ې ۉ  ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ
عة األعداء بدكف تخطيط فيذا ليس مف سنة مقار ىي ك  أما الفكضى ؛ىي قادرة عمى إرىاب العدك

خذة بأسباب النصر الدينية كالدنيكية آال بد أف تككف منظمة مرتبة  فأمة محمد  , محمد 
 كاهلل تعالى أعمـ.

ُـّ  الى  :) قػاؿ ابػػف القػػيـ رحمػو اهلل تعػػالى ًقيقىػةي  تىػػًت ػػبىيى  الَّتًػػي اأٍلىٍسػبىابً  ًبميبىاشىػػرىةً  ًإالَّ  التٍَّكًحيػػدً  حى  انىصى
يىاتو  المَّوي  ا قىدىرنا ًلميسىبَّبىاًتيىا ميٍقتىضى شىٍرعن كُّػؿً  نىٍفػسً  ًفػي يىٍقدىحي  تىٍعًطيمىيىا كىأىفَّ  , كى ػا , التَّكى  اأٍلىٍمػرً  ًفػي يىٍقػدىحي  كىمى

ػػةً  ييٍضػػًعفيوي  كىاٍلًحٍكمى ٍيػػثي  ًمػػفٍ  كى كُّػػؿً  ًفػػي أىٍقػػكىل تىٍركىيىػػا أىفَّ  ميعىطّْمييىػػا يىظيػػفُّ  حى ٍجػػزنا تىٍركىيىػػا فىػػًإفَّ  , التَّكى  يينىػػاًفي عى
كُّؿى  ًقيقىتيوي  الًَّذم التَّكى ادي  حى مىى اٍلقىٍمبً  اٍعًتمى ػكؿً  ًفي المَّوً  عى ػا حيصي ديٍنيىػاهي  ًدينًػوً  ًفػي اٍلعىٍبػدى  يىٍنفىػعي  مى دىٍفػعً  , كى ػا كى  مى

                                                           

 ُُٖ/ُكصححو األلباني في السمسمة الصحيحة,  , َُّ/ُ,المستدرؾ عمى الصحيحيفأخرجو الحاكـ في  (1)
  .ُٓبرقـ
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ػػرُّهي  ديٍنيىػػاهي  ًدينًػػوً  ًفػػي يىضي ػػعى  بيػػدَّ  كىالى  , كى ػػادً  ىىػػذىا مى ػػ ًمػػفٍ  ااًلٍعًتمى الَّ  اأٍلىٍسػػبىابً  رىةً ميبىاشى ػػةً  ميعىطّْػػبلن  كىػػافى  كىاً   ًلٍمًحٍكمى
كُّبلن  عىٍجزىهي  اٍلعىٍبدي  يىٍجعىؿي  فىبلى  كىالشٍَّرعً  كُّمىوي  كىالى  تىكى  (1) .(عىٍجزنا تىكى

 المطمب الثالث
 الخوف والرجاء 

كال شؾ أف الخكؼ كالرجاء , إف في الغزكة أحكاالن مف الخكؼ كالرجاء لمصحابة 
كسنبيف إف شاء اهلل تعالى في ىذا المطمب ما ظير  , جب تكجيييا إلى اهلل تعالىعبادة ي

 .لنا مف خكؼ كرجاء مف الصحابة 
 (ِ) الفزع لغة : الخوف: :أوَّلً 

 كاضطراب , المستقبؿ في مكركه تكقع بسبب كاحتراقو القمب تألـ ىك شرعا: ثانيًا الحوف
  (3) . الخكؼ تذكر مف كحركتو القمب

 الخوف: أنواع  
 عميو يبلـ ال كىذا كالغرؽ كالنار السبع مف اإلنساف كخكؼ :طبعي خوف: األول النوع

 كاف إذا لكف 1٣القصص: چڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ چ  : مكسى عف تعالى اهلل قاؿ العبد
 كاف ما ألف حرامان؛ كاف محـر فعؿ أك كاجب لترؾ سببان  اهلل رحمو الشيخ ذكر كما الخكؼ ىذا
 چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ       ڤ     ٹ چ قىٍكليوي  كدليؿ حراـ فيك محـر فعؿ أك كاجب لترؾ سببان 

  1١5آل عمران: 
 .محمكدان  غير كيككف , محمكدان  يككف تعالى اهلل مف كالخكؼ
 فعؿ عمى يحممؾ بحيث اهلل معصية كبيف بينؾ يحكؿ أف غايتو كانت ما فالمحمكد

 بنعمة الفرح عميو كغمب كاطمأف بالقم سكف الغاية ىذه حصمت فإذا , المحرمات كترؾ الكاجبات
 كحينئذ كالقنكط اهلل ركح مف اليأس عمى العبد يحمؿ ما المحمكد كغير. لثكابو كالرجاء , اهلل

 .يأسو لقكة المعصية في يتمادل كربما كينكمش العبد يتحسر

                                                           

 مؤسسة: الناشر, ِٕط ,  ُْ/.ْ (ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف, العباد خير ىدم في المعاد ( زاد(ُ
  . ىػُُْٓ, الككيت , اإلسبلمية المنار مكتبة - بيركت , الرسالة

 , َّٓ/ٓ[ىػْٖٓ: ت] المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبك: تأليؼ, األعظـ كالمحيط ( المحكـ(ِ
 ىػ ُُِْ , ُط , بيركت – العممية الكتب دار: الناشر , ىنداكم الحميد عبد: ؽتحقي
 بيت: الناشر , ُٖٕٗ/ِ, التكيجرم اهلل عبد بف إبراىيـ بف محمد: ,  تأليؼالقمكب فقو مكسكعة انظر: ((ّ

 . الدكلية األفكار



33 
 

 إذا مثبل يعاقبؾ أف كجؿ عز اهلل مف تخاؼ أف: الخوف الشرعي – العبادة خوف: الثاني النوع
 . تعالى هلل إال يككف ال كىذا  الخ... عنؾ رزقو يمنع أك معصية فعمت
 يخافو لكنو فيو يؤثر ال عنو بعيدان  كليان  أك , القبر صاحب يخاؼ كأف :السر خوف: الثالث النوع
   (1) .الشرؾ مف العمماء ذكره أيضان  فيذا سرو  مخافة

 النار يدخمو أف يخاؼ كأف, تعبديان  خكفا  أحدنا اإلنساف يخاؼ أف: المحرم الخوف النوع الرابع :
 . أكبر شرؾ كىذا الرزؽ عنو يمنع أك ذنكبو لو يغفر ال أك
 , كسألكه ما يبكيؾ ق فقاؿ: أما كاهلل ما بي حب الدنيا كال صبابة بكـ عندما بكى ابف ركاحة -

  گ ک ک چ ٹ ٹيذكر فييا النار يقرأ آية في كتاب اهلل  كلكني سمعت رسكؿ اهلل 

  (ِ)الحديث"...درم كيؼ لي بالصدر بعد الكركدفمست أ  ١1مريم:  چ ڳ ڳ     ڳ ڳ           گ گگ
              الشاىد :

...[ خكؼ ابف ركاحة مف أف يبقى في النار لقكؿ اهلل  بالصدر ]فمست أدرم كيؼ لي
الذيف صدقكا ما اهلل أكبر إذا كاف مثؿ ىؤالء الرجاؿ   ١2مريم:  چ   ں ڱ ڱ ڱ چ  تعالى بعدىا

 أليس أحرل بنا نحف أف نخاؼ ق!! , عاىدكا اهلل عميو يخافكف مف النار
كىذا خكؼ  يتبيف لنا أنو كاف خائفان مف اهلل تعالى أف يدخمو النار؛ في كبلـ ابف ركاحة -

يخاؼ أال يككف مف المتقيف الذيف  فإذا كاف مثؿ ىذا الصحابي  , عبادة صرفو هلل تعالى
 .  تعالى مف فكؽ الصراط فماذا نقكؿ نحفق!الميـ سمّْـ سمّْـينجييـ اهلل

 إلى ىذه الدرجة ق كلكف كيؼ تكصؿ ىؤالء الصحابة -

فمذلؾ هلل أعمـ كاف لو أخكؼ كأعبد .با.فمف كاف إنما أدرككه بسعة معرفتيـ كعمميـ بربيـ 
آل  چ  ڤ       ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ ٹ ٹ :نشيد ليـ بالعمـ باهلل تعالى كاإليماف لقكلو تعالى

اًئشىةى  عف  1١5عمران:  ٍكجى  , عى  ٻ ٱ چ: اآليىةً  ىىًذهً  عىفٍ   المَّوً  رىسيكؿى  سىأىٍلتي : قىالىتٍ  النًَّبيّْ  زى

اًئشىةي  قىالىتٍ   6٠المؤمنون:  چ پ ٻ ٻ ٻ ـي : عى بيكفى  الًَّذيفى  أىىي ٍمرى  يىٍشرى ق الخى يىٍسًرقيكفى  يىا الى : " قىاؿى  كى

                                                           

 .  ىػُِْْ , منشرل الثريا دار: الناشر,  ْط , ٕٓص , معثيميفل: األصكؿ ثبلثة شرحانظر: ( (ُ
 ٖسبؽ تخريجو ص (ِ)
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دّْيؽً  ًبٍنتى  لىًكنَّييـي  , الصّْ مُّكفى  يىصيكميكفى  الًَّذيفى   كى ييصى دَّقيكفى  كى يىتىصى افيكفى  كىىيـٍ  , كى  ٹ ًمٍنييـٍ  تيٍقبىؿى  الى  أىفٍ  يىخى

 (1)  61المؤمنون:  چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ ٹ

في الحيث بياف المؤمف حقا كالخائؼ مف اهلل تعالى بعكس المنافؽ الذم يعمؿ العمؿ 
 رياءن ال لكجو اهلل تعالى .

  :الرجاء ثانيًا:
 ىك الظف بكقكع الخير الذم يعترم صاحبو الشؾ فيو إال أف.(2) "أرجيت األمر أم أخرتو"لغة : 

) ظنو أغمب كليس ىك مف قبيؿ العمـ
3
) 

ادو  شرعا :   دً  ًإلىى اٍلقيميكبى  يىٍحديك حى يىًطيبي . اآٍلًخرىةي  كىالدَّاري  المَّوي  كىىيكى . اٍلمىٍحبيكبً  ًببلى  .لسٍَّيري ا لىيىا كى
ًقيؿى  كدً  ااًلٍسًتٍبشىاري  ىيكى : كى فىٍضؿً  ًبجي تىعىالىى تىبىارىؾى  الرَّبّْ  كى ًموً  ًلميطىالىعىةً  كىااًلٍرًتيىاحي . كى انىوي  كىرى  (4) .سيٍبحى

   أنواع الرجاء:
اءي  ثىةي  كىالرَّجى نىٍكعه  , مىٍحميكدىافً  نىٍكعىافً : أىٍنكىاعو  ثىبلى كره  كى  .مىٍذميكـه  غىري
فً فىاأٍلىكَّ  اءي  الى مىى المَّوً  ًبطىاعىةً  عىًمؿى  رىجيؿو  رىجى ؿه . ًلثىكىاًبوً  رىاجو  فىييكى . المَّوً  ًمفى  نيكرو  عى  ثيَـّ  ذينيكبنا أىٍذنىبى  كىرىجي
ٍغًفرىةً  رىاجو  فىييكى . ًمٍنيىا تىابى  ٍفًكهً  تىعىالىى المَّوً  ًلمى ٍحسىاًنوً  كىعى كًدهً  كىاً  ًموً  كىًحٍمًموً  كىجي كىرى  .كى
ؿه : ًلثي كىالثَّا ادو  رىجي طىايىا التٍَّفًريطً  ًفي ميتىمى ك. كىاٍلخى كري  ىيكى  فىيىذىا. عىمىؿو  ًببلى  المَّوً  رىٍحمىةى  يىٍرجي  كىالتَّمىنّْي اٍلغيري

اءي    (5) .اٍلكىاًذبي  كىالرَّجى
  32فارر:  چ ڤ ڤ ڤ چ  ٹ ٹ وىذه  األنكاع حاؿ الناس جميعا فمن تبيف

                                                           
 بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف محمد: ,  تأليؼباب كمف سكرة المؤمنكف و, سنن الترمذم في أخرجو ((1

 شاكر أحمد:كتعميؽ تحقيؽ,  ُّٕٓ برقـ ِّٖ-ِّٕ/ٓ (ىػِٕٗ: المتكفى) عيسى أبك , الترمذم ,الضحاؾ
, ِط (ٓ ,ْ جػ) الشريؼ األزىر في المدرس عكض عطكة براىيـكا   (ّ ج) الباقي عبد فؤاد كمحمد (ِ , ُج)

 الصحيحة في األلباني كصححو, ىػ ُّٓٗ , مصر – الحمبي البابي مصطفى كمطبعة مكتبة شركة: الناشر
 .ُِٔ برقـ
 (ىػّّٗ: المتكفى) الفارابي الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر أبك  , تاج المغة كصحاح العربية :( انظر(ِ
 . ىػ َُْٕ,  بيركت – لممبلييف العمـ دار: الناشر , ْط,  عطار الغفكر عبد أحمد: تحقيؽ , ِِّٓ/ٔ
 , حققو كعمؽ عميو : محمد إبراىيـ سميـ , ِْْص , أبك ىبلؿ الحسف العسكرم , الفركؽ المغكية انظر ((ّ

  .مصر –القاىرة  , دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع: ناشر 
 . ّٔ/ِ , الكيفمدارج السانظر: ( (4
 .ّٕ/ِ المرجع السابؽ( (ٓ
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العابد هلل تعالى :كىك الذم يعبد اهلل كأنو يراه .كىذا النكع مف  المحسف السابؽ بالخيرات الطائع-
 وئ  وئ          ەئ ەئ ائ ائ چ ٹ ٹ :الناس يتمنى ماذا ق يتمنى ما ذكره اهلل تعالى في قكلو

 .  2١فارر:  چ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
يستغفر العابد المقتصد المقصر بعض األحياف :فيذا سرعاف ما يرجع إلى ربو كيتذكر كيبصر ك -

 ڑ ژ ژ  ڈ چ ٹ ٹ , اهلل تعالى فيتكب اهلل عميو ؛ ألنو يعمـ أف رجائو لف يذىب ىباءن 

 ڦ ڦ ڦ        ڦ ڤ چ   ٹ  2٠1األعرا::  چ گ گ گ  ک ک ک ک ڑ

 ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ چ ٹ ٹ 135آل عمران:  چ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

  . 56األعرا::  چ ۉ
شيئان كيريد الجنة كمف يريد الحصاد بدكف أف  كمنيـ الظالـ لنفسو الضاؿ كثير السيئات لـ يقدـ-

يزرع كيؼ يككف ذلؾ ق!مف جد كجد كمف زرع حصد كمف سار عمى الدرب كصؿ . كىذا النكع 
 چ ڍ ڇ   ڇ ڇ   ڇ   چ چ چچ  ڃ ڃ چ ٹمف الناس ىـ اآلمنكف مف مكر اهلل 

  ١١األعرا:: 
  مغفرة الرحمف أسأؿ لكني: شعره في ركاحة ابف قكؿ -

 الشاىد :
ف الصحابي الجميؿ عبد اهلل بف ركاحة كاف كثير الخكؼ مف أ مغفرة[ معالرحمف ]أسأؿ 

 .أنو يرجك منو الرحمة فرحمة اهلل تعالى كسعت كؿ شئ إالاهلل تعالى 
عٌظمو كرفع شأنو كيعمـ أف عنده ىذا فيو رجاء مف اهلل تعالى؛ حيث أنو مف طمع في أحدو -

ييطمع في رحمتو كفضمو ق! طبعا كىؿ يكجد أحد أكثر مف اهلل , الكثير فيسألو ما يشاء مف الخير
كعممو باهلل تعالى كطمبو بالمغفرة منو كىذا مف تكحيد  . فمف ىنا نعمـ فقو ابف ركاحة ال

 األلكىية التي ال ييتكجو بيا إال هلل تعالى   .
لخكؼ يسير القمب إلى اهلل تعالى مثؿ الطائر بجناحيف؛ فمحبة اهلل تعالى رأسو كا"

كلكف ال بد مف تغميب , فإذا أصاب ىذه األعضاء شيء تأثر الطائر كربما مات, كالرجاء جناحاه
 (1).كفي حالة الصحة تغميب الخكؼ الرجاء عند الخركج مف الدنيا 

 , اآلية 1١5آل عمران:  چ   ڤ       ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ چ :يقكؿ اهلل  

  ٹ ٹ , مف اهلل تعالى كيحسبكف لو الحسابكيخافكف  فالمؤمنكف حقان ال يخافكف الشيطاف

                                                           

 . ُّٓ/ُ( انظر: مدارج السالكيف(ُ
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ٍيرىةى  أبي عف ,اآلية 1٣فارر:  چ ېئ ېئ ېئ ۈئ چ  مىفٍ : » المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : يىقيكؿي , ىيرى
اؼى  مىفٍ  , أىٍدلىجى  خى ٍنًزؿى  بىمىسى  أىٍدلىجى  كى اًليىةه  المَّوً  ًسٍمعىةى  ًإفَّ  أىالى  , المى نَّةي  المَّوً  ًسٍمعىةى  ًإفَّ  أىالى  , غى  (1) «الجى

 چ ې ې  ۉ ۅۉ   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ چ ٹكما أجمؿ قكلو 

  .(2) "تعالى غيره إلى تمتفت كال ألحد حسابان  تحسب كال اآلية  3١األحزاب: 

ككاف عمينا  , ىؤالء ىـ األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ الذيف اصطفاىـ اهلل تعالى عمى الخمؽ
حده مثؿ األنبياء بأف يخش اهلل ك  ية حث لقدكتنا كأسكتنا محمد التشبو بيـ كىـ قدكتنا .كفي اآل

 چ   ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ       ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ چ ٹ ٹ

  ١٠األنعام: 

 ٹ  بعد ىذا الكبلـ ال بد لنا أف نشير أف المؤمف يجب عميو التقمب بيف الخكؼ كالرجاء كما-

ف ك ؤ يمج  16السجدة:  چں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ چ ٹ
كخكفا مف أال تقبؿ منيـ طاعاتيـ كيطمعكف في  , بالدعاء خكفان مف سخطو كعقابو إلى اهلل 

 " (3)نفس الكقت برحمة اهلل 

ال خيؼ عميو اليأس كالقنكط  "يجب عمى العبد أف يككف خائفان كراجيان في نفس الكقت كا 
 ۇئ وئ   وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې چ  :أىؿ الرجاء كالخكؼ قائبلن  كقد مدح اهلل 

)اآلية    ١الزمر:  چ ۇئۆئ
4
). 

 

 

 

 

                                                           

قىاًئؽً  اٍلًقيىامىةً  ًصفىةً  أىٍبكىابي في سننو,   الترمذم أخرجو( (ُ  , َِْٓ برقـ ّّٔ/ْ المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  كىاٍلكىرىعً  كىالرَّ
 . ِْْ/ٓ , ِّّٓ برقـ الصحيحة في األلباني كصححو

 . قَُِْ , دار احياء التراث العربي بيركت , ّط  , ُُٕ/ِٓ, يح الغيب لمرازممفات :( انظر(ِ
 , دار الكتب العممية بيركت,  ُط , عمي عطية ,  تحقيؽ:ُِٗ/ ُُ, ركح المعاني,  تفسير األلكسي( انظر: (ّ

ُُْٓ. 
 .ْٕٓ/ِ, الطحاكية العقيدة شرح: انظر  ((ْ
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 مطمب الرابعلا
 الحمف والقسم

 , فيبلنا فيبلفه  حالؼ ييقاؿي . اٍلميبلًزمةي  كىيك , كاًحده  أٍصؿه  كاٍلفاءي  كالبٌلـي  اٍلحاءي  "الحمف لغة :
ٍنساف أفٌ  كذًلؾ؛ حًمفان  يٍحًمؼي  حمؼ ييقاؿي ؛  اٍلحًمؼي  اٍلبابً  كًمف. الزموي  ًإذا  .(1)"عمٍييا الثٌباتي  وي يٍمزمي  اإٍلً

). الخصكص كجو عمى ميعٌظـ بذكر الحكـ تككيد: كىي , اليميف ىك شرعا:
2
)  

 (3). "ليصمت أكٍ  ًبالٌموً  فٍميٍحًمؼٍ  حاًلفا كاف مفٍ ": قاؿ 

 مرات في غزكة مؤتة كىي كالتالي: أربعجاء الحمؼ كالقسـ باهلل تعالى -
 .(ْ) الحديث" .الدنيا .. أما كاهلل ما بي حب": قكؿ ابف ركاحة -ُ
... جعفر إلىكفي حديث عباد بف عبد اهلل بف الزبير عف أبيو قاؿ :"كاهلل لكأني أنظر -ِ

 .(ٓ) الحديث"
 مالي ال :(ٔ) سممة بف ىشاـ بف المغيرة المرأةسممة رضي اهلل عنيا أنيا قالت  أـكفي حديث -ّ

قالت :كاهلل ما يستطيع أف يخرج  كمع المسمميفق, أرل سممة يحضر الصبلة مع رسكؿ اهلل 
 .(ٕ) ... الحديث"

ٍربنا -ْ ٍرتي حى : حىضى اًلؾو قىاؿى ٍف أىنىًس ٍبًف مى ةى:  , عى كىاحى ٍبدي المًَّو ٍبفي رى  فىقىاؿى عى

نٍَّو*** أىٍحًمؼي ًبالمًَّو لىتىٍنًزًلنٍَّو *** طىاًئعىةن أىٍك لىتيٍكرى   . (ٖ) "ًىنَّوٍ "يىا نىٍفًس أىالى أىرىاًؾ تىٍكرىًىيفى اٍلجى

 

                                                           

 .ٖٗ-ٕٗ/ِ المغة مقاييسمعجـ ( (ُ
 بف صالح: ,  تأليؼذلؾ كغير كالبدع كالتعطيؿ كاألصغر األكبر الشرؾ مف يضادىا ما كبياف التكحيد ( عقيدة(ِ

 .ُّٗالفكزاف ص اهلل عبد بف فكزاف
 .  ِٕٗٔ رقـب َُٖ/ ّ, كيؼ يستحمؼ باب, كتاب الشيادات,  ( أخرجو البخارم في صحيحو(ّ
 .ٖسبؽ تخريجو ص (ْ)
في  حسنو األلبانيك , ِٕٓٓبرقـ  باب في الدابة تعرقب في الحرب, لجيادكتاب افي سننو,  داكد كأبأخرجو  (ٓ)

 .ِّٔ/ٕصحيح سنف أبي داكد 
ٍبد المًَّو ٍبف عمر ٍبف مخزـك القرشي المخزكمي أسمـ قديمنا (ٔ) كىك أخك أىًبي  ,سممة ٍبف ىشاـ ٍبف المغيرة ٍبف عى

ًليد.ككاف مف خيار ا, جيؿ ٍبف ىشاـ اًلد ٍبف اٍلكى قتؿ بأجناديف  ,كىاجر ًإلىى الحبشة , لصحابة كفضبلئيـكابف عـ خى
 .(ُّٓ/ِ).أسد الغابة أنظر: في جمادل األكلى قبؿ كفاة أىًبي بكر الصديؽ بأربع كعشريف ليمة.

 , كقاؿ الذىبي: عمى شرط مسمـ.ّْٓٓ, برقـ ْٓ/ّ, كتاب المغازم كالسرايا, أخرجو الحاكـ في مستدركو (ٕ)
, ِّٕٗبرقـ, ّْٗ/ِ, باب القتاؿ في سبيؿ اهلل سبحانو كتعالى, كتاب الجياد, سننوأخرجو ابف ماجة في  ((ٖ

 .قُُْٕ , ُط, َِِٕبرقـ , ُّٗ-َّٗ/ِ, كصححو األلباني في صحيح سنف ابف ماجة
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 :الشاىد
 [ أحمؼ باهلل – كاهلل ما يستطيع -كاهلل لكأني   -]أما كاهلل 
إني سمعت  فقاؿ لو ابف عمر: , ال كالكعبة :حديث أف ابف عمر سمع رجبل يحمؼففي ال

 . (ُ) يقكؿ: "مف حمؼ بغير اهلل فقد أشرؾ" رسكؿ اهلل 
 يـ ال يجكز إال هلل تعالى كحده.كمف المعمـك أف الحمؼ كالقسـ فيو تعظيـ كالتعظ-

 كأنكاع الحمؼ باهلل تعالى ثبلث ىي:
 ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ چ ٹ ٹاليميف المنعقدة :كىي التي فييا الكفارة كما -ُ

 اآلية  ٣١المائدة:  چ ۉ ۅ  ۅ ۋ  ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ چ ٹ ٹ يميف المغك: ليس فيو كفارة كما-ِ

.كتبيف عائشة رضي اهلل عنيا مثاؿ ليذا  آليةا ٣١المائدة:  چ ۉ ۅ  ۅ ۋ  ٴۇۋ
 (2) كبل كاهلل كبمى كاهلل ", النكع فتقكؿ:"ىك كبلـ الرجؿ في بيتو

 كسميت كذلؾ ألنيا تغمس صاحبيا في النار., كىي يميف الكذب اليميف الغمكس:-ّ
 چ يئ  ىئ مئ حئ جئ   ی          ی یی  ىئ چ ٹفيجب عمى المسمـ حفظ يمينو لقكلو 

   ٣١: المائدة
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ چ ٹ ٹحكػػػـ الحمػػػؼ بػػػو فقػػػاؿ بػػػيف اهلل"-

   2التحهههريم:  چ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ ٹ ٹ  ٣١المائهههدة:  چ ۉ ۅ  ۅ ۋ  ٴۇۋ
قػاؿ لػو :يػا عبػد الػرحمف ال تسػأؿ اإلمػارة ....الحػديث أف النبػي  كعف عبد الرحمف بػف سػمرة 

 :قكلػػػػو تعػػػػالى ؿ أف تشػػػرع الكفػػػػارة كىػػػي ككػػػانكا فػػػػي أكؿ اإلسػػػبلـ ال مخػػػػرج ليػػػـ مػػػػف اليمػػػيف  قبػػػػ
 (3) . ٣١المائدة:  چ ۉ ۅ  ۅ ۋچ

 

 

                                                           

,  ِّّٓبرقـ ِِّ/ّ, باءباب في كراىية الحمؼ باآل في سننو,  كتاب األيماف كالنذكر,  أبي داكدأخرجو  (1)
  .َٕ/ٓني في السمسمة الصحيحة كصححو األلبا

 .ِّْٓبرقـ ُٔٓ/ٓاٍليىًميفً  لىٍغكً  بىابي المرجع السابؽ,  ( (ِ
, مجمع الممؾ فيد,  عبد الرحمف قاسـ ,  تحقيؽ:ُِٓ-َِٓ/ّٓ, ابف تيمية,  مجمكع الفتاكل :( انظر(ّ

 ق.ُُْٔ
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 المطمب الخامس
 التفاؤل والتشاؤم

فقاؿ يا رسكؿ ما كنت أرىب أف  , القادة "فكثب جعفر في الحديث بعد أف أمر النبي  -ُ
 . (ُ) فقاؿ امضكا فإنؾ ال تدرم أم ذلؾ خير ... الحديث", تستعمؿ عمي زيدا

 الشاىد :
كعدـ حث عمى السير لؤلماـ  فإنؾ ال تدرم أم ذلؾ خير[ في كبلـ النبي  امضكا]

كالحظ كممة "امضكا" فييا  , فبل بد مف اإلقداـ بعد األخذ باألسباب , الرجكع أك التكاسؿ كالتياكف
؛ كىذا كاضح مف ككف الكممة فعؿ أمر كاألمر لممستقبؿ فبل بد مف تشديد عمى اإلقداـ كالتفاؤؿ

 اؤؿ بما ىك قادـ .التف
 , كابف ركاحة لمناس قبؿ أف يأتييـ خبرىـ , اكجعفرن  , انعى زيدن  أف النبي  , عف أنس-ِ

كعيناه  , ثـ أخذ ابف ركاحة فأصيب , ثـ أخذ جعفر فأصيب , فأصيب , فقاؿ:"أخذ الراية زيد
 .(ِ) سيؼ مف سيكؼ اهلل حتى فتح اهلل عمييـ" الراية تذرفاف حتى أخذ

 :الشاىد 
كىذا مف  بخالد  مف سيكؼ اهلل حتى فتح اهلل عمييـ[ تفاءؿ  سيؼالراية ]حتى أخذ   

 ىديو أنو كاف يتفاءؿ كثيرا.
 " (ّ) َيسوء   والطِّيَ َرُة ََل تكوُن إَلّ ِفيَما ، َوُىَو ِفيَما ُيسَتَحبُّ  ، ِضدُّ الطِّيَ َرةِ  ":لغة   فألال

قالكا: كما الفأؿق قاؿ: الكممة الصالحة يسمعيا  , أؿكخيرىا الف , ة"ال طير   :قاؿالفأؿ شرعان:
 في ىذا الحديث الفأؿ بالكممة الصالحة. فسر النبي  .(ْ)أحدكـ"
 . (ٓ) كيعجبني الفأؿ الصالح ؛الكممة الحسنة" , "ال عدكل كال طيرة: قاؿ 

 , جؿ ذلؾأل إليوكترؾ ما تكجيت  , بما يكره مف قكؿ أك فعؿ أك ىيئة التشاؤـ :شرعان "الطيرة 
 . (ٔ) عدـ نجاحو" كاعتقاد

 
 
 

                                                           

 .ُّسبؽ تخريجو ص (ُ)
  .ِِْٔبرقـُّْ/ٓكة مؤتو في أرض الشاـ,  في صحيحو,  كتاب المغازم,  باب غز  البخارمأخرجو  (ِ)

 ُِْ-ُُْ/َّ( تاج العركس(ّ
 .ٕٓٓٓبرقـ ُّٓ/ٕفي صحيحو,  كتاب الطب,  باب الفأؿ,  البخارم أخرجو  (ْ)
 .ٕٔٓٓبرقـ  المرجع السابؽ (ٓ)
 . يكجد ال :ناشر , ِّْص , آماؿ العمر , األلفاظ كالمصطمحات المتعمقة بتكحيد الربكبية (ٔ)
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 كالطيرة  , كقاؿ الخطابي :الفرؽ بيف الفأؿ كالطيرة أف الفأؿ إنما ىك مف طريؽ حسف الظف باهلل
 .(ُ)عمى ما سكاه  االتكاؿإنما ىي مف طريؽ 

فقد قاؿ  , الفأؿ الصالح كيكرىكف الطيرة كالتشاؤـ السنة كالجماعة يحبكف ما أحب النبي كأىؿ
 :كما منا إال كلكف اهلل يذىبو بالتككؿ", ثبلثا, الطيرة شرؾ, "الطيرة شرؾ (ِ) .  

 . السنة كالجماعة يتككمكف عمى اهلل بعد األخذ باألسباب فأىؿ
 

 المطمب السادس
 الدعاء

  .(4)"ديعاء أٍدعيكهي  كعمٍيوً  لوي  الٌمو دعٍكتي  ك. أٍيضا كاٍستٍدعاهي  ًبوً  دعاهي صاح  (3) كالٌنداء الدُّعاء"لغة : 

 (5) "الخير مف عنده فيما ةكرغب بالسؤاؿ اهلل ىإل ؿابتيالا" شرعا:
 :مسألة كدعاء , عبادة دعاء :قسميف عمى كالدعاء
 پ پ پ چ :الفاتحة أكؿ في كما كتعالى سبحانو اهلل عمى الثناء ىك :العبادة دعاءأوَّل: 

 دعاء كمو ىذا 5 - 1الفاتحة:  چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ
 .مسألة دعاء ىذا السكرة آخر إلى 6الفاتحة:  چ ٹ ٹ  ٹ چ ٹ ٹ , عبادة
 مف العمـ كطمب , الرزؽ كطمب , اليداية كطمب  اهلل مف شيء طمب ىك :المسألة دعاءثانيا:
 (6) .التكفيؽ كطمب , اهلل
 

                                                           

دار إحياء التراث العربي  :ناشر , ِْٕ/ ُِ, بدر الديف العيني , القارئ شرح صحيح البخارم عمدة (ُ)
 .باب الفأؿ , بيركت

 , صيدا بيركت, المكتبة العصرية :ناشر , الطيرة في باب , الطب كتاب , ُٕ/ْ في سننو,  داكد كأب أخرجو(ِ)
 .ِْٗ برقـ في السمسمة الصحيحة األلباني كصححو

 األصفيانى بالراغب المعركؼ محمد بف الحسيف القاسـ أبك: ,  تأليؼالقرآف غريب في المفردات انظر: ((ّ
 – الشامية الدار , القمـ دار: الناشر , ُط , , الداكدم عدناف صفكاف: تحقيؽ , ُّٓص (ىػَِٓ: المتكفى)

 . ق ُُِْ , بيركت -دمشؽ
 الرازم الحنفي القادر عبد بف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبك الديف زيف: تأليؼ , الصحاح مختار انظر ((ْ
 , النمكذجية الدار – العصرية المكتبة: الناشر , ٓط , محمد الشيخ يكسؼ: ,  تحقيؽَُٓص (ىػٔٔٔ: المتكفى)

 . ىػَُِْ , صيدا – بيركت
 لعباسا أبك , الحمكم ثـ الفيكمي عمي بف محمد بف أحمد,  الكبير الشرح غريب في المنير المصباح( (ٓ
 .بيركت - العممية المكتبة ,  الناشر:ُْٗ/ ُ (ىػَٕٕ نحك: المتكفى)

 مؤسسة: الناشر,  ُط,  ُِٕ ص , الفكزاف اهلل عبد بف فكزاف بف صالح: ,  تأليؼالثبلثة األصكؿ ( شرح(ٔ
 . ىػ ُِْٕ , الرسالة
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في الركاية التي تذكر كداع المسمميف لجيش األمراء" قاؿ المسممكف :صحبكـ  -ُ
 .(ُ) ..الحديث"كردكـ إلينا صالحيف . , كدفع عنكـ اهلل
 الشاىد :

كاف المسمـ مع  إذاألنو , كدفع عنكـ كردكـ إلينا صالحيف[ دعاء جميؿ جدا اهلل ]صحبكـ
  .اهلل تعالى فمف عميو ق! كمف يستطيع ضرهق! ال أحد 

عالى تهلل قاؿ ا, كمعنى صحبكـ اهلل: أم كاف معكـ بعممو كسمعو كبصره كحفظو ال بذاتو
 .46ر :  چ  ې ۉ ۉ ۅ ۅ چ :كأخيو ىاركف لمكسى 

 چ  مئىئ حئ جئ ی  ی ی  چ ٹالمسممكف ليـ بأف يدافع اهلل عنيـ تحقيقا لقكلو  كدعا

يا اهلل ما أجمؿ ىذه  .كأيضا دعا ليـ المسممكف بأف يرجعكا بأحسف حاؿ كىك الصبلح  3٣الحج: 
أيامنا لكجدت الكثير ممف يسافر يرجع  ىت عمنؾ لك تأممت كممة "صالحيف "كجئإالكممات حيث 

 مفتكنا في دينو خصكصا في دكؿ الغرب إال ما رحـ ربي.
 في شعره:  كفي نفس الحديث كالركاية السابقة قكؿ ابف ركاحة -ِ

 لكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمف مغفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

 كضػػػػػػػػػػػػػػػػربة  ذات فػػػػػػػػػػػػػػػػرغ تقػػػػػػػػػػػػػػػػذؼ الزبػػػػػػػػػػػػػػػػدا  

   
 أك طعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف مجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدابحربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ األحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كالك  

   
 حتػػػػػػػػػػػػى يقكلػػػػػػػػػػػػكا إذا مػػػػػػػػػػػػركا عمػػػػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػػػػدثي

(ِ)أرشػػػػػػػػػػػدؾ اهلل مػػػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػػػاز كقػػػػػػػػػػػد رشػػػػػػػػػػػدا  
 

   
 الشاىد :

ما شئت في  عمماء فقياء سـً  ]أسأؿ الرحمف مغفرة[ سبحاف اهلل كـ ىؤالء الصحابة 
ألنو يعمـ  , ذاىب لممكت يبحث عف المغفرة مف اهلل تعالى إنومثؿ ىذه المكاقؼ الصعبة حيث 

ذا غفرت ذنكبو سيؿ كؿ شئ بعدىا. , ممر كاآلخرة دار مقرالدنيا دار  أف  كا 
كىذا مف أدب الدعاء  أسمائوكقدـ طمبو بتمجيد اهلل تعالى باسـ مف  دعا عبد اهلل بف ركاحة 

 مع اهلل تعالى.
 . ىذا الدعاء لو "أرشدؾ اهلل" دعاء مف المسمميف بعد ما يمركا عمى قبره بأف يدعكا-
فأصيب زيد  , انطمقكا حتى لقكا العدك أنيـ , كـ عف جيشكـ ىذا الغازمفي الحديث "أال أخبر -ّ

فشد عمى القـك  , ثـ أخذ المكاء جعفر بف أبي طالب , فاستغفر لو الناس , فاستغفركا لو , شييدا
احة فأثبت ثـ أخذ المكاء عبد اهلل بف رك  , فاستغفركا لو , لو بالشيادة أشيد , حتى قتؿ شييدا

ثـ أخذ المكاء خالد بف الكليد كلـ يكف مف األمراء ىك  , فاستغفركا لو , شييدا قدميو حتى أصيب

                                                           

  .ٖسبؽ تخريجو ص (ُ)
 .ٖسبؽ تخريجو ص (2)
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 .الميـ ىك سيؼ مف سيكفؾ فانصره ..كقاؿ: " إصبعيو مف أمر نفسو فرفع رسكؿ اهلل 
 (ُ)الحديث"
 الشاىد :

مف المسمميف أف يستغفركا لمشيداء  طمب النبي  ]فاستغفركا لو[ ]فاستغفر لو الناس[
 ليـ كقد حصؿ ىذا كىذا مف كرامتيـ.كيدعكا 

كأكؿ ما يدعكف ليـ في  , "كاألحياء يدعكف لؤلمكات :يقكؿ الشيخ عبد اهلل بف جبريف
 , فيدعكف لو بالمغفرة كالرحمة , صبلتيـ عمى الجنازة عندما يقدـ الميت بيف يدم المصميف

  (ِ)ألف ىذا مف السنة" , بذلؾ كال شؾ أنو ينتفع, كبتكفير الخطايا كما أشبو ذلؾ , كبإدخالو الجنة
  كاف األحياء ىـ رسكؿ اهلل  إذافكيؼ  , كاف الميت ينتفع بدعاء األحياء لو فإذا
 يـ اغفر ليـ كارحميـ.الم ق!! كنحف نقكؿ أيضا كصحابتو 
 كدعاء األنبياء مستجاب., بالنصرة عا لو النبي د ]الميـ ىك سيؼ مف سيكفؾ فانصره[

 ...كبارؾ لعبد اهلل في صفقة يمينو قاليا ثبلث مرار , مؼ جعفرا في أىمو"الميـ اخ: قاؿ -ْ
 . (ّ) الحديث"
 الشاىد :

كمف  , كبارؾ لعبد اهلل في صفقة يمينو[ دعاء مف النبي , ]الميـ اخمؼ جعفرا في أىمو
 سعد كفتحت لو أبكاب الرزؽ في الدنيا كاآلخرة ألف دعاء األنبياء مستجاب. دعا لو النبي

حيث أف ىناؾ زكجة لمميت )أرممة( كأكالد  , لكجدناه مميء بالحكمة تأممنا دعاء النبي  لك
الثاني إعالتيـ  كاألمر , اجتماعياصغار فماذا تحتاج األسرةق أمريف: األكؿ أحد يعكليـ 

اؿ األسرة جاءت لؤلمريف أف يخمؼ جعفر في أىمو كأف يبارؾ في م فدعكة النبي  ؛اقتصاديا
 .بأبي أنت كأمي يا رسكؿ اهلل  , أبناء جعفر كمعيميـ مف

 چ   ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ چ ٹ في قكلو عف النبي  , عف النعماف بف بشير

   6٠غافر:  چڤ ...ٺ ڀ چ ٹ ٹ كقرأ: , "الدعاء ىك العبادة" قاؿ: 6٠غافر: 
 نيا:الدعاء م استجابةكسببا في  أدباكقد ذكر الدكتكر سعيد القحطاني حكالي أربعا كعشريف      

 

                                                           

 .ُّسبؽ تخريجو ص (1)
شبكة دركس صكتيو قاـ بتكزيعيا مكقع ال ٕٔدرس,  ِص , عبد اهلل بف جبريف,  دة الطحاكيةشرح العقي (2)
 .سبلميةاإل
 شرط عمى صحيح إسناده: شعيب األرنؤكط المحقؽ كقاؿ , َُٕٓرقـب , ِٕٗ/ّ, مسنده في أحمد أخرجو (3)

 .مسمـ
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 اإلخبلص هلل تعالى.-ُ)
 كيختـ بذلؾ . أف يبدأ بحمد اهلل كالثناء عميو ثـ بالصبلة عمى النبي -ِ
 .باإلجابةالجـز في الدعاء كاليقيف -ّ
 اإللحاح في الدعاء كعدـ االستعجاؿ.-ْ
 حضكر القمب في الدعاء .-ٓ
 الدعاء في الرخاء كالشدة.-ٔ
  (ُ) .(ال يسأؿ إال اهلل كحده-ٕ

 ٿ  ٿ  ٿ چ ٹ ٹ :قاؿ اهلل تعالى بعدما حث المؤمنيف عمى أف يدعكه قاؿ بعدىاكقد 

 كتكحيدم دعائيعف  أم: قاؿ ابف كثير  6٠غافر:  چ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .(ِ) : صاغريف حقيريفأم 6٠غافر:  چ ڤ   ٹ ٹ چ ٹ ٹ
 . (ّ) "مف لـ يسأؿ اهلل غضب اهلل عميو" قاؿ 

ال  ,دعاء كأنو البد أف يككف هلل كحدهعمى أىمية ال إف دؿ ىذا الكبلـ عمى شئ فإنما يدؿ
 گ چ ٹ ٹ ,أيضا كال ممؾ نبيسؤاؿ غيره كاألكثاف كاألصناـ كالقبكر كاألمكات كاألحياء كال 

 . 64القصص:  چ ڻ         ں ں     ڱ ڱڱ ڱ ڳ    ڳ  ڳ   ڳ گ گ
 المطمب السابع

 واَّلستغفارالتوبة 
 (4) "كتٌكاب تائب فيك , الذنب عف رجع ًإذا: العبد كتىابى " : لغة  التوبة

 كالعـز , الحاؿ في عنو كاإلقبلع , الماضي في منو سمؼ ما عمى الندـ ىي"  شرعا :التوبة 
 (5)" المستقبؿ في يعاكده أال عمى

                                                           

 . قَُّْ, عكديةكاألكقاؼ الس اإلسبلميةكزارة الشؤكف  :ناشر,  ُِط , ٗ-ٖص,  الدعاء (1)
  .ىػَُِْ,  ناشر دار طيبة  , ِط , سامي سبلمة: ؽ يحق,  تُٓٓ/ ٕ, بف كثيرإ, تفسير القرآف العظيـ (2)
مكتبة  :ناشر , سمير الزىيرم : أصكلوبمو عمى حققو كقا , ّْٓص , م في األدب المفردالبخار  أخرجو(3)

  .المعارؼ
 (ىػّٕٓ: المتكفى) اليمني الحميرل سعيد بف نشكاف: تأليؼ  ,الكمـك مف العرب كبلـ كدكاء العمـك شمس ((ْ
  , ُط , اهلل عبد محمد يكسؼ :د , اإلرياني عمي بف مطير , العمرم اهلل عبد بف حسيف د: ,  تحقيؽّٖٕ/ِ

 . ىػ َُِْ( سكرية - دمشؽ) الفكر دار , (لبناف - بيركت) المعاصر الفكر دار: الناشر
 .ُٗٗ/ُ , قيـال البف السالكيف ( مدارج(ٓ
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ػػػا  النبػػػي حػػػديث فػػػي نجػػػده مػػػا كىػػػذا اإلسػػػبلـ فػػػي الػػػدخكؿ كىػػػي عامػػػة: كالتكبػػػة- ًمٍمػػػت اىمى  أىفَّ  عى
ـى  ٍسػػػػبلى ػػػػا ـي يىٍيػػػػدً  اإٍلً ػػػػافى  مى  منػػػػو تػػػػاب الػػػػذنب تػػػػرؾ فمػػػػف المػػػػذنبيف لممسػػػػمميف خاصػػػػة: كتكبػػػػة .قىٍبمىػػػػوي  كى
 (1).بشركطو

 : اَّلستغفار
 (2) مف الغفر كىي التغطيةكالمغفرة طمب المغفرة  لغة :

كفه  كىيك , كالسُّؤاؿً  الدُّعاءً  ًجٍنسً  ًمفٍ  كىيك , اٍلمٍغًفرةً  طمبي " : شرعا  (3) ."اٍلغاًلبً  ًفي ًبالٌتٍكبةً  مٍقري

 ق بين التوبة واْلسغفاروالفر بعض  
 كترؾ , باإلقبلع إال تككف فبل التكبة أما ,الذنب عمى اإلصرار مع يككف قد االستغفار_ 1

 .اإلصرار
 .نصكحا التكبة كانت إذا حسنات تبدؿ كقد , الذنكب بيا كتمحى , تقبؿ التكبة_ ِ
 ڦ ڦ  ڤ چ ٹ ٹ, يقبؿ ال كقد يقبؿ قد األدعية كسائر دعاء مجرد فيك االستغفار أما

  3غافر:  چ ڦ

_  تعالى_  قاؿ كما , المسمميف إخكانو مف غيره كعف , نفسو عف اإلنساف بو يقكـ االستغفار_ 3
  2٣نوح:  چ يب ىب مب  خب حب جب يئ ىئ    مئ حئ چ : نكح عف

 .أحد عف أحد يتكب أف يصح ال إذ ليا؛ المريد اإلنساف إال بيا يقكـ فبل التكبة أما
 كما , كالمؤمنات لممؤمنيف كيستغفر , لذنبو المؤمف يستغفر بأف  اهلل مف األمر جاء وأن_ 4

 مف أحد عف يتكب بأف األمر يجئ كلـ. 1١محمد:  چ ىث مث      جث يت چ  قاؿ
 .الناس

 إذا حسنة كمؤمنة مؤمف بكؿ لو فيككف , كالمؤمنات لممؤمنيف استغفر إذا يؤجر المسمـ أف_ ٓ
 كمؤمنة مؤمف بكؿ لو اهلل كتب كالمؤمنات لممؤمنيف استغفر مف: "  النبي قاؿ .ليـ استغفر ىك

)" حسنة
4
) 

 .أحد عف أحد يتكب ال أنو مف سبؽ لما ذلؾ؛ مثؿ فييا يتأتى فبل التكبة أما 

                                                           

 .َِٕ/ُُ , الفتاكل مجمكع :( انظر(ُ
 .ّّٕ/ّ, كاألثر الحديث غريب في النياية :( انظر(ِ
  , ُط , َُِ/ٔ (ىػِٖٕ: المتكفى) تيمية ابف: تأليؼ  ,  القدرية الشيعة كبلـ نقض في النبكية السنة ( منياج(ّ

 . ىػ َُْٔ  ,سعكد بف محمد اإلماـ جامعة: الناشر,  سالـ رشاد محمد: تحقيؽ
 الجامع صحيح في األلباني كحسنو , "جيد إسناده: "كقاؿ , َُِ/َُ , الزكائد مجمع في الييثمي أخرجو( (ْ
 .َِٔٔبرقـ
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 تقرر لما عنيـ؛ يتكبكف أنيـ يأتً  كلـ , آمنكا لمذيف يستغفركف_  السبلـ عمييـ_  المبلئكة أف_ ٔ
 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻  ﮺  ﮹ ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ ﮳     ﮲ ۓ ۓ چ ٹ ٹ (.آنفا

 .١غافر:  چ                      ﯁ ﮿﯀ 

 ذلؾ في التكبة يمكنو فبل , المكت سياؽ في كاف إذا أم , اإلنساف بغرغرة تنتيي التكبة أف_ 7
 .بعده كال , الكقت
 .المكت بعد أك , المكت سياؽ في أك , حيا كاف إذا لئلنساف ييستغفر فقد االستغفار أما
 .كقت كؿ في اإلنساف يستغفر أف فالمطمؽ كمقيدة؛ , مطمقة أكقات لو االستغفار أف_ ٖ

 , الصبلة مف التسميـ بعد ككاالستغفار , السجدتيف بيف الجمكس في كاالستغفار كالمقيد
 .باألسحار ككاالستغفار , الحج مف اإلفاضة بعد ككاالستغفار

 لـ اإلنساف داـ ما , فييا التسكيؼ كال , تأخيرىا يجكز ال ؿب , كقت كؿ في فتشرع التكبة أما
 (1) .مغربيا مف تطمع لـ كالشمس , يغرغر

  (ِ) ]لكنى أسػأؿ الرحمف مغفرة[ :قكؿ ابف ركاحة -ُ
 الشاىد:
, االسميفيقرف بيف ىذيف  كاهلل  21٣البقرة:  چ ۅ ۋ ۋ چ "]أسأؿ الرحمف مغفرة[        
ذنب , كفى الرحمة حصكؿ المغفرة زكاؿ المكركب كآثار ال ففي, متشابو االف عمى معنىألنيما د

  (ّ) ."المطمب ..
 .بيذه الكممات يدؿ عمى سعة عممو كفقيو , فإنما يدؿ دعكة عبد اهلل بف ركاحةإذا عممنا ىذا

  (ْ)استغفر لو الناس ...فاستغفركا لو ف...الغازم أخبركـ عف جيشكـ ..أال".النبيحديث  في-ِ
 لشاىد:ا

 فاستغفر لو الناس[ -]فاستغفركا لو 
مف الناس أف يستغفركا كيطمبكا مف اهلل  تعالى مغفرة إلخكانيـ ,كىكذا المسممكف   النبيطمب 

 ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قاؿ  دائما يدا كاحدة ألننا جميعا مقصركف كنحتاج إلى اهلل تعالى,

 1٠الحشر:  چ ڀ ڀ ڀ پ    پ     پ پ ٻ

                                                           

: الناشر,  ُط , ُٖٔص , الحمد أحمد بف إبراىيـ بف محمد: تأليؼ , العقائد كتب في مصطمحات: ( انظر(ُ
 .خزيمة بفا ارد
 .ٖسبؽ تخريجو ص (2)
 ىػ.ُُْٓ/ ٓناشر دار ابف الجكزم ط-ميؿصؽ سعد اليحقالبف عثيميف ترح العقيدة الكاسطية شانظر  (ّ)

 .ّْْص
 . ُّسبؽ تخريجو ص (ْ)
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ألنيا كقاية  , صؿ إال مع عدـ العقكبة كالمؤاخذةمي "... أف المغفرة ال تحيقكؿ ابف رجب الحنب
 . (ُ) كالتكفير قد يقع بعد العقكبة ..." , شر الذنب بالكمية

 ەئ ائ ىائ ى ې ې ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ ٹ ٹ -

  146النساء:  چ  ۇئ                وئ وئ  ەئ
في العبد كانت تكبتو صحيحة  فإذا تحققت , اآلية ذكر اهلل تعالى شركط التكبة في  

 صادقة نصكح مقبكلة عند اهلل تعالى .
  (ِ) .كالعـز عمى أف ال يعكد إليو" , كالندـ عمى ما حصؿ , اإلقبلع عف الذنب ":التكبة كشركط
 اإلنساف.أف تككف التكبة كقت قبكؿ التكبة ...إذا حضر ".. :الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل يقكؿ

 .(ّ) تنفع ... "أجمو فاف التكبة ال 
ألف اهلل أكـر  ف التكبة تسقط المؤاخذة؛فإف كانت المعصية تتعمؽ بحؽ اهلل تعالى إ. ف"..-

ف كانت ا  ك  , اآلخرةستره في الدنيا لـ يفضحو في  إذافمذلؾ  , كرحمتو سبقت غضبو , األكرميف
ء ىذه الحقكؽ ة فييا أداف مف شركط التكبإتتعمؽ بحؽ مف حقكؽ العباد كقتؿ كقذؼ كنحك ذلؾ ف

 . (ْ) ."نيا ..أك عفك أصحابيا ع , ألصحابيا
 يتبيف مف الكبلـ السابؽ أف شركط التكبة ىي : -
 اإلخبلص هلل تعالى.-ُ
 اإلقبلع عف الذنب.-ِ
 الندـ عمى ما سبؽ مف معصية.-ّ
 العـز عمى عدـ العكدة لمذنب.-ْ
 رد المظالـ لآلدمييف أك عفكىـ عنيا.-ٓ
 
 
 
 
 

                                                           

 تحقيؽ: , ِْْ/ُ , ابف رجب الحنبمي , جامع العمـك كالحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ (ُ)
 . ىػُِِْ, بيركت –ناشر مؤسسة الرسالة  , ٕط , باجس إبراىيـ -شعيب األرناؤكط 

 .ىػُِّْ ,ّط , مؤسسة الرسالة: ناشر,  الِٖ/ ِ,  صالح الفكزاف , إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد (ِ)
 دار الثريا لمنشر. :ناشر , َْْص , عثيميف ابف,  شرح األربعيف النككية (ّ)
-َُْْ), الككيت-ر السبلسؿدا , ِطكزارة األكقاؼ الككيت ,  ُِٖ/ّ, المكسكعة الفقييو الككيتية (ْ)

 .(ىػُِْٕ
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 المطمب الثامن
 خطبة ابن رواحة وما فييا من مسائل عقدية

كرىكف لمتي خرجتـ التي ت إفكاهلل  , "يا قكـ :كقاؿ , فشجع الناس عبد اهلل بف ركاحة
ما نقاتميـ إال بيذا الديف الذم أكرمنا اهلل  , نقاتؿ الناس بعدد كال قكة ككثرة كما , تطمبكف الشيادة

ما شيادة" , ظيكر اإم , فانطمقكا فإنما ىي إحدل الحسنييف , بو  . (ُ) كا 
 في خطبة الصحابي الجميؿ نجد بعض المسائؿ العقدية الميمة منيا : -
حيث ال يجكز الحمؼ إال باهلل تعالى كىذا مف تكحيد  , "كاهلل " كىذا حمؼ كقسـ باهلل تعالى-ُ

 األلكىية.
 , ايات أخرلقكؿ ابف ركاحة "الشيادة" فييا إخبلص حيث المكت في سبيؿ اهلل ال تحت ر  -ِ

 كىذا أيضا مكمؿ لممؤمف المكحد باهلل تعالى تكحيد ألكىية.
 ٹ عمػى اهلل كاالعتمػادقكؿ ابف ركاحة "كما نقاتؿ الناس بعدد كال قكة ككثػرة" ىػذا ىػك التككػؿ -ّ

فكمػػػو بػػػأمر اهلل ال   24١البقهههرة:  چ  ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ چ
 فيو أيضا تكحيد اهلل تكحيد األلكىية أك العبكدية. , باهلل إالفبل حكؿ كال قكة  , بعدد كال قكة

حيػػث  , "الػديف الػذم أكرمنػا اهلل بػو" العطػػاء كالمشػيئة كالكػـر مػف اهلل تعػػالى كىػذا تكحيػد ربكبيػة-4
 ك ،  ١٠اإلسراء:  چ گ ک       ک ک چ ٹ ٹ  ىك المتصرؼ سبحانو يكـر مف أراد كييف مف أراد

  1٣الحج:  چ ڱ ڳ ڳ ڳ      ڳ  گگ گ   گ ک ک ک ک چ ٹ
بالغيػػب كىػػي  اإليمػػافكفييػػا  , الحسػػنييف" فييػػا إيمػػاف بالقػػدر مػػف اهلل تعػػالى إحػػدل"فإنمػػا ىػػي -ٓ

 . 3البقرة:  چ ٺ ٺ ڀ چ ٹ ٹالجنة بعد الشيادة 
 . حسف الظف باهلل تعالىكفي ىذه الجممة أمر ميـ جدا قبؿ المعركة كىك 

بخػػػبلؼ الكفػػػار عنػػػد المعػػػارؾ كعنػػػد  , (ِ) الظػػػف":"ال يمػػػكتف أحػػػدكـ إال كىػػػك يحسػػػف بػػػاهلل قػػػاؿ 
 اهلل تعالى. لغيرالمكت فإنيـ إلى الدنيا يعتمدكف كيركنكف 

 حسف الظف باهلل تعالى -
ألنػو حينيػا يػدرؾ أف اهلل تعػالى يجازيػو الحسػنات عمييػا , إف العبد إذا حسف ظنو بربو حسف عممو

فحسف الظف ال بد لو مف أسباب , ؿ صالحببل عم العاجز مف تمنى عمى اهلل ك  , فيزداد طاعة
أف اهلل تعػالى رحػيـ غفػكر كرحمتػو كسػعت كػؿ شػيء  :أحػده أف يقػكؿ  ك مف أسباب اليبلؾ ؛ نجاح

                                                           

 .ُِسبؽ تخريجو ص (ُ)
 َِِٓ/ْ, باب األمر بحسف الظف باهلل تعالى عند المكت و, كتاب الجنة,صحيح في مسمـأخرجو  (2)

 .ِٕٖٔبرقـ
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نمػا يضػع ذلػؾ فػي محمػو فيػك أيضػا مكصػكؼ  فاهلل  , كسبقت غضبو فػكؽ ذلػؾ كأجػؿ كأكػـر كا 
كصػػفاتو الشػػترؾ فػػي ذلػػؾ فمػػك كػػاف معػػٌكؿ حسػػف الظػػف عمػػى أسػػمائو  , كاالنتقػػاـبػػالعزة كالحكمػػة 

ال كػاف مػف أىػؿ العجػز كالغػركر كمػا فػي المؤمف كالفاجر بػؿ حسػف الظػف  ينفػع مػف تػاب كطػاع كا 
 (1) الحديث السابؽ

اسـ لمفيكـ كمي ىك المعبكد  اإللوكالحاصؿ أف  .كرد لفظ الجبللة "اهلل" مرتيف في ىذه الخطبة-ٔ
"ال الو إال اهلل كممة  :يذا االعتبار كاف قكلنابالحؽ كب ىك المعبكد, عمـ لذات معيف:كاهلل  , بحؽ

كأصؿ  , فقكا عمى أف لفظ اهلل مختص باهللذلؾ الكاحد الحؽ كات إالتكحيد" أم :ال معبكد بحؽ 
اسـ اهلل الذم ىك اهلل "إلو" ثـ دخمت عميو األلؼ كالبلـ فصار "اإللو" ثـ تخفؼ اليمزة التخفيؼ 

الساكف قبميا كىك الـ التعريؼ فصار )البله( بكسر البلـ الصناعي بأف تميف كتمقى حركتيا عمى 
ككذا  كفخمكىا تعظيما قاؿ بعضيـ: إسكانيافأدغمكا األكلى في الثانية بعد  , األكلى كفتح الثانية

 مى غيره تعالى كاف مضافا أك نكرةمختص بو تعالى كقاؿ بعضيـ :اسـ االه يطمؽ ع اإللو
" كأصؿ لفظة   .13٣األعرا::  چ ٿ ٿ       ٿ ٺ    ٺ ٺ چ ٹ ٹ ١١ر :  چ ۆئ ۆئ ۇئچ

 , باليا إليوالجبللة الياء التي ىي ضمير الغائب ألنيـ لما أثبتكا الحؽ سبحانو في عقكليـ أشاركا 
 كلما عممكا انو تعالى خالؽ األشياء كمالكيا زادكا عمييا الـ الممؾ فصار "اهلل".

ؽ باأللكىية الجامعة لجميع األسماء كحاصؿ ما عميو المحققكف ىك أنو كاف كصفا لذات الح
فصار بغمبة استعمالو فيو  , طة بجميع معاني اشتقاقاتو العظمىالحسنى كالصفات العمى كالحي

 , فجرل سائر أكصافو عميو ببل عكس , تحقؽ تمؾ الجمعيات في غيره عمما لو إمكافلعدـ 
ساف ألف اهلل سبحانو قبض كلـ يعمـ لو مسمى في الم , كتعييف كممة التكحيد عبلمة لئليماف
 .(ِ) األلسف عف أف يدعى بو أحد سكاه ..."

 المطمب التاسع
 مموك الشام من مسائل عقدية إلى ما تحتويو رسالة النبي 

 ممكؾ الشاـ كقائدىـ األكبر ىرقؿ عمى ما يمي : إلى نصت رسالة النبي 
قؿ عظيـ الركـ سبلـ عمى مف ىر  إلىمف محمد بف عبد اهلل كرسكلو , ]بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

فإف  , يؤتؾ اهلل أجرؾ مرتيف , أسمـ تسمـ , فإني أدعكؾ بدعاية اإلسبلـ , بعد أما , اتبع اليدل

                                                           

دار  , مجمع الفقو اإلسبلمي,  ُط,  محمد اإلصبلحي : حققو , ْٗص , الداء كالدكاء البف القيـ :( انظر(ُ
 ق. ُِْٗد بجدة,  ائعالـ الفك 

 -عدناف دركيش,  تحقيؽ: ُّٕص , أبك البقاء الحنفي , الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية (2)
  .مؤسسة الرسالة بيركت: ناشر  , محمد المصرم
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 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ:(ُ)تكليت فإف عميؾ إثـ األريسييف

آل عمران:  چڈ     ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ   چ چ چ چ ڃ ڃ

64 

(ِ)  
 شاء اهلل تعالى : إفمى مسائؿ عقدية كثيرة نذكرىا احتكت الرسالة ع

 . لممقاـ مناسب متأخر محذكؼ بفعؿ متعمقة أنيا": " ... الرحيـ الرحمف اهلل بسـ"-ُ
 كتعظيما محبة المعبكد: أم , المألكه كمعناه غيره بو يسمى كالتعالى  اهلل نفس عمى عمـ" اهلل"

 چ چ چ  چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ چ ٹ لقكلو الراجح القكؿ عمى مشتؽ كىك

 السماكات في المألكه كىك: يعني , ؿالجبل بمفظ متعمؽ الٌسماكاتً  ًفي فإف ، 3األنعام:  چ ڇ
 .األرض كفي
 كاالمتبلء السعة عمى تدؿ العربية المغة في" فعبلف" ألف , الكاسعة الرحمة ذك فيك , "الرحمف"

 .غضبا امتؤل إذا: غضباف رجؿ: يقاؿ كما
 .الفعؿ عمى داؿ فيك فاعؿ بمعنى فعيؿ ألف , الفعؿ عمى دؿي اسـ": الرحيـ"

  إليو أكمأ ما كىذا , الخمؽ إلى كاصمة كأنيا كاسعة اهلل رحمة أف": الرحيـ الرحمف" مف فيجتمع
 .(ّ) ...."  بالمؤمنيف خاصة رحمة كالرحيـ عامة رحمة الرحمف: بقكلو بعضيـ

دل عمى يو"الرحمن الرحيم"  ، وحيد األلوىيةدل عمى تيومن المعموم أن لفظ الجاللة "اهلل" 
 توحيد األسماء والصفات.

ففي حديث  , كىي أحد أركاف اإليماف , لنبكة النبي  إثبات"محمد بف عبد اهلل كرسكلو" فييا -ِ
 , ككتبو , كمبلئكتو , ماف: "... أف تؤمف باهللقاؿ عف اإلي أف النبي  عمر بف الخطاب 

 . (ْ) كتؤمف بالقدر خيره كشره ..الحديث"  ,كاليـك اآلخر , كرسمو
 چ ڻ ڻ     ڻ چ ٹ ٹعدـ اإليماف بجميع الرسؿ عمييـ السبلـ ىك كعدـ اإليماف بمحمد -

 ]مع أنو لـ يرسؿ إلييـ إال كاحد[.  123الشعراء: 
  (ٓ) .عبد الرحمف", إلى اهلل تعالى عبد اهلل "أحب األسماء"اهلل" فقد ذكرنا -

                                                           

 .ُّٔصاإلعبلـ بما في ديف النصارل مف الفساد كاألكىاـ  , ًإثـٍ األريسييف يىٍعًني المقتديف ًبوً  (1)
 .ٖبرقـٗ/ُ,  اهلل رسكؿ إلى الكحي بدء كاف كيؼباب في صحيحو,  كتاب الكحي,   البخارمأخرجو  (2)
 . ّٖ-ّٕشرح العقيدة الكاسطية صانظر:  (3)
 .ٖبرقـّٔ/ُ,اإليماف ككجكب كاإلحساف كاإلسبلـ اإليماف بياف و,كتاب اإليماف,بابصحيحفي مسمـ  أخرجو (4)
,  كصححو األلباني في ُْٓٗتاب األدب باب في تغيير األسماء,  برقـ و,  كسنن في أبي داككد أخرجو (5)

 . ِٕٖ/ْصحيح أبي داكد 
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رحمو اهلل تعالى ".... كقد ذكرت في   (ُ)اتبع اليدل" يقكؿ اإلماـ ابف حجر"سبلـ عمى مف -ّ
كظاىر السياؽ يدؿ عمى  .4١ر : چ ی    ىئ ىئ ىئ ېئ چ(ِ)قصة مكسى كىاركف مع فرعكف

أنو مف جممة ما أمرا بو أف يقكال فإف قيؿ كيؼ يبدأ الكافر بالسبلـ فالجكاب أف المفسريف قالكا 
 جب يئ ىئ مئ چإنما معناه سمـ مف عذاب اهلل مف أسمـ كليذا جاء  ليس المراد مف ىذا التحية

ككذا جاء في بقية ىذا الكتاب فإف تكليت فإف عميؾ إثـ األريسييف   4٣ر :  چ  خب           حب
ف كاف المفظ يشعر بو لكنو لـ يدخؿ في  فمحصؿ الجكاب أنو لـ يبدأ الكافر بالسبلـ قصدا كا 

 . (ّ) فمـ يسمـ عميو" المراد ألنو ليس ممف اتبع اليدل
اشيدكا بأنا مسممكف( ىذه كممات تدؿ عمى  -أسمـ -اإلسبلـدعاية   -)اتبع اليدلقكلو -ْ

 ٹ ك 1١آل عمران:  چ چچ چ  چ ڃ ڃ چ ٹ ٹقاؿ  , طريؽ اليداية لمجنة اإلسبلـ

 :خمس كما قاؿ  اإلسبلـكأركاف ٣5آل عمران:  چ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ چ ٹ
قاـك  , رسكؿ اهلل ان اهلل كأف محمد إالشيادة أف ال الو  خمس:عمى  اإلسبلـ"بني  يتاء , الصبلة ا   كا 
  . (ْ) كالحج كصـك رمضاف" , الزكاة

 ىذا أمريف ميميف : )يؤتؾ اهلل أجرؾ( في قكؿ النبي -ٓ
يأخذ كيمنع كيؤتي مف يشاء ما  , اهلل تعالى المشيئة كالقدرة إلىحيث نسب تكحيد ربكبية  األكؿ:-

  كقد تكممنا عف المشيئة في أكؿ ىذا الفصؿ. , بحانوشاء س
 اهللجيدا حيث أف الذم يغفر السيئات ىك  إليو االنتباهكىذا ال بد مف  , تكحيد ألكىية الثاني:-

كفي الحديث  , 64آل عمران:  چ ڇ ڇ ڇ ڇ   چ چ چ چ :تعالى ال الرىباف كما في اآلية

                                                           

ر: مف أئمة العمـ  , شياب الديف , أبك الفضؿ , أحمد بف عمي بف محمد الكناني العسقبلني (1) جى ابف حى
صده الناس لؤلخذ عنو كعمت لو شيرة فق...  كالتاريخ. أصمو مف عسقبلف )بفمسطيف( كمكلده ككفاتو بالقاىرة

 .ُٖٕ/ُاألعبلـ  ,  انظر: كتاب كأصبح حافظ اإلسبلـ في عصره
مىؾ ًمٍصرى  راًعنىةه كقىياًصرة كأىكاًسرىةكالجمع فى  , اسـه أىعجمىّّ ممنكعه مف الٌصرؼ (2) فًإذا  , كىك اسـه لكٌؿ مف مى

ًليد , ميٍصعىب بف الكًليد فقيؿ: , اسمو فيسيمّْىى عىًزيزان.كاختمؼ  اإلسكندريةأيًضيفىت ًإلييا  يَّافي بف الكى كقيؿ  , كًقيؿ رى
ٌياف. ككاف أىصمو مف خيراسافى مف مدينة بسكرماف ًليدي ابف رى كقيؿ مف قرية مجيكلة تسٌمى نكشخ. كلما قىعىد  , الكى

دو مف الكيفَّار كال ـٍ يىٍصدير مف أىحى كال مف  , متمرّْديفعمى سرير الممؾ قاؿ: أىيف عجاًئز نيكشىخ.كقد صدر منو ما لى
بيكًبٌيةً  , قاًئدىـ ًإٍبميس  : بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز.انظر منيا: ًإنكاري العبكدٌية كدىٍعكىل الرُّ

ٔ/ٔٗ. 
 .ىػُّٕٗ , بيركت , دار المعرفة :ناشر , ّٖ/ُ , فتح البارم (3)
 كىك خمس عمى اإلسبلـ بني  النبي قكؿك  االيماف باب,  اإليماف تابأخرجو البخارم في صحيحو,  ك (4)

 .ٖ,  برقـُُ/ ُ , كينقص كيزيد كفعؿ قكؿ
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اؿ :"يا عدم اطرح عنقي صميب مف ذىب فق كفي قاؿ :أتيت النبي  (ُ) عف عدم بف حاتـ
 ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ چ :كسمعتو يقرأ في سكرة براءة , عنؾ ىذا الكثف"

 , كلكنيـ كانكا إذا أحمكا ليـ شيئا استحمكه , لـ يككنكا يعبدكنيـ أنيـأما  :قاؿ , 31التوبة:  چ ۋ
ذا حرمكا عمييـ شيئا حرمكه"  (ِ).كا 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ        ڦ ڤ چ ٹ ٹ

إف النصارل كالييكد جعمكا مف األحبار  135آل عمران:  چ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ
ما شاءكا!! كىؿ الرب يمكت ق!!  فكيغفرك  فكيحرمك  فكالرىباف أربابا مف دكف اهلل تعالى يحمك 

 ۉ ۉ   ۅ ۅ چ ٹ ٹ إنيـ في غيابات الجب حتى يستيقظكا إلى نيار اإلسبلـ ففيو النكر

  1١4النساء:  چ ائ ى ى ې ې ې ې
 ڈ     ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ...ڍ ڤ ڤ ڤ چ اآليةكفي -"فإف تكليت" قكؿ النبي -ٔ

كخصص أىؿ  , كاليدل اإليمافىذه الكممات فييا ذكر لمكفر كىك عكس  64آل عمران:  چ
فالتكلي كفر كالعياذ باهلل ألنو تكلى عف ماذاق تكلى عف اإلسبلـ  , الكتاب ألنيـ مكضكع الرسالة

 . 5المنافقون:  چ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ     ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱ چ ٹ ٹ
أىؿ الكتاب الخارجكف عف الممة  :رحمو اهلل (ّ)ماـ الشيرستانيكذكر ىنا أىؿ الكتاب؛ يقكؿ اإل

 إلىكىـ قد انقسمكا  , كحدكد كأعبلـ , ممف يقكؿ بشريعة كأحكاـ , كالشريعة اإلسبلمية , الحنيفية
لى  , كعف ىذا يخاطبيـ التنزيؿ بأىؿ الكتاب , كاإلنجيؿ , ةمثؿ التكرا , مف لو كتاب محقؽ كا 

                                                           

ًبيعة  (1) ٍبد المَّو ٍبف سعد ٍبف الحشرج ٍبف امرئ القيس ٍبف عدم ٍبف أخـز ٍبف أىًبي أخـز ٍبف رى عدم ٍبف حاتـ ٍبف عى
الًَّذم يضرب  , جكاد المكصكؼ بالجكدٍبف جركؿ ٍبف ثعؿ ٍبف عىٍمرك ٍبف الغكث ٍبف طي الطائي كأبكه حاتـ ىيكى ال

كفد عدم  يختمؼ النسابكف ًفي بعض األسماء ًإلىى كطيء. , كقيؿ: أىبيك كىب , يكنى عدم أبا طريؼ , ًبًو المثؿ
مىى النًَّبٌي  كقيؿ:  , كتكفي سنة سبع كستيف فأسمـ ككاف نصرانينا. , كقيؿ: سنة عشر , سنة تسع ًفي شعباف عى
كقيؿ: مات  , قيؿ: مات بالككفة أياـ اٍلميٍختىار , كلو مائة كعشركف سنة , سنة تسع كستيف كقيؿ: , سنة ثماف

 .ٕ/ْأسد الغابة  .بقرقيسياء,  كاألكؿ أصح
, كحسنو األلباني َّٓٗ,  برقـِٖٕ/ ٓ, باب "كمف سكرة التكبةفي سننو,  كتاب التفسير,   الترمذم أخرجو (2)

 .ِّّٗفي السمسمة الصحيحة برقـ 
أبك الفتح محمد بف أبي القاسـ عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد الشيرستاني المتكمـ عمى مذىب األشعرم؛ كاف  (3)

في سنة تسع كسبعيف كأربعمائة كتكفي بيا أيضا في أكاخر شعباف سنة ثماف كأربعيف .. إماما مبرزا فقييا
 . ِٕٔ/ْاألعياف كفيات  كخمسمائة
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قد   إبراىيـفإف الصحؼ التي أنزلت عمى (ِ)كالمانكية(ُ),مثؿ:المجكس ,مف لو شبية كتاب
كينحى بيـ نحك ,ألحداث أحدثيا المجكس كليذا يجكز عقد العيد كالذماـ معيـ,السماء إلىرفعت 

فإف الكتاب ,ؿ ذبائحيـكال أك,كلكف ال يجكز مناكحتيـ ,تابإذ ىـ مف أىؿ الك,الييكد كالنصارل
 . (ّ) لتقدىـ بالكتاب كنؤخر ذكر مف لو شبية كتاب", فنحف:نقدـ ذكر أىؿ الكتابرفع عنيـ 

فييا  .ْٔ:آؿ عمراف  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ ٹ ٹفي اآلية المذككرة في الرسالة قكلو -ٕ
 تكحيد ألكىية.

اهلل بشركطيا  إالتكحيد لكؿ األمـ في كممة سكاء ال إلو ال إلىىذه دعكة اإلسبلـ دعكة 
 .4٣النساء:  چ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ چ ٹ ٹكعدـ الشرؾ ألف الشرؾ محبط لمعمؿ 

 . 56الذاريات:  چ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ چ كما خمؽ اهلل تعالى الناس كالجف إال لمعبادة
ـ المذاف أرسبل لبني إسرائيؿ اهلل الرسؿ جميعا بما فييـ مكسى كعيسى عمييما السبل أرسؿكقد 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ ٹ ٹ , أرسميـ إلعبلء كممة ال إلو إال اهلل كنبذ الشرؾ كعبادة البشر

  25األنبياء:  چ ٺ  ٺ ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  پ پ پ پ
ذا كاف إبراىيـ   ڦ ڤ  ڤ ڤ چ :يخاؼ عمى نفسو كبنيو مف الشرؾ بقكلو كا 

 ٹإليا كأحبارىـ كذلؾق!!  تخذكا عيسى " فكيؼ بالنصارل الذيف ا 35إبراهيم:  چ ڦ

 . 1١المائدة:  چ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ ٹ
 أف يبعث ليـ ىذه الرسالة التكحيدية لعميـ يؤمنكف .كمف كاجب النبي 

 المطمب العاشر
 ما ورد في الغزوة عن الكفر

 . (4) التغطية كالسترالكفر لغة:
                                                           

كالظممة محدثة. ثـ ليـ  , بؿ النكر أزلي , جكز أف يككنا قديميف أزلييفزعمكا أف األصميف ال يالمجكس (ُ)
فكيؼ يحدث أصؿ الشرق أـ مف  , اختبلؼ في سبب حدكثيا: أمف النكر حدثتق كالنكر ال يحدث شرا جزئيا

 .ّٖ/ِالممؿ كالمحؿ  شيء آخرق كال شيء يشرؾ النكر في اإلحداث كالقدـق. كبيذا يظير خبط المجكس.
كقتمو بيراـ بف ىرمز بف سابكر,  , الذم ظير في زماف سابكر بف أردشير , ماني بف فاتؾ الحكيـ أصحاب(ِ)

. كال يقكؿ ككاف يقكؿ بنبكة المسيح  , . أحدث دينا بيف المجكسية كالنصرانيةكذلؾ بعد عيسى ابف مريـ 
الممؿ كالنحؿ . آلخر ظممةكا , زعـ أف العالـ مصنكع مركب مف أصميف قديميف: أحدىما نكر .بنبكة مكسى 

ِ /ِٓ. 
 تحقيؽ : محمد سيد كيبلني , َِٕ/ُ, محمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد الشيرستاني , كالنحؿ الممؿ(ّ)
 ق َُْْبيركت,  -الناشر : دار المعرفة ,  ُط
 , ُط , ضيالرا محمد ,  تحقيؽ:ُٓٓ ص , ابف الجكزم,  ( نزىة األعيف النكاظر في عمـ الكجكه كالنظائر(ْ

 . قَُْْ , بيركت الرسالة دار :ناشر



53 
 

يمافً  : عدـي شرعاالكفر   شؾّّ  بؿٍ  تٍكًذيبه  معوي  يكيفٍ  لـٍ  أكٍ  تٍكًذيبه  معوي  كاف سكاءه  ًموً كريسي  ًبالٌموً  اإٍلً
 الرّْسالةً  اتّْباعً  عفٍ  الٌصاًرفةً  اأٍلٍىكاءً  ًلبٍعضً  اتّْباعا أكٍ  ًكبرا أكٍ  حسدا كيمّْوً  ىذا عفٍ  إٍعراضه  أكٍ  كرٍيبه 
فٍ   (1) الرُّسيؿً  ًصٍدؽً  اٍسًتيقافً  مع حسدا اٍلميكذّْبي  اٍلجاًحدي  ككذًلؾ كيٍفرا أٍعظـ اٍلميكذّْبي  اٍلكاًفري  كاف كاً 

 :أنكاع خمسة كىك الممة مف يخرج كفر , كفراف فالكفر: "الكىاب عبد بف محمد الشيخ يقكؿ
 . التكذيب كفر-ُ
  .كاالستكبار اإلباء كفر -ِ
  .الظف كفر كىك الشؾ كفر -ّ
 . اإلعراض كفر-ْ
 .النفاؽ كفر-ٓ

 (2) النعمة كفر كىك الممة مف يخرج ال أصغر ككفر

ف تكليت  -ُ أىؿ  -كردت عدة كممات دالة عمى الكفر في حديث الرسالة ليرقؿ ممؾ الركـ ]كا 
 فإف تكلكا[. -أربابا مف دكف اهلل  -كال نشرؾ  -الكتاب 

 ىذه الكممات قد تـ بيانيا في المطمب التاسع في كبلمنا عف المسائؿ العقدية في رسالة النبي 
  لممؾ الركـ .

 في أبياتو الشعرية : جعفر قكؿ  -ِ
 .(ّ) كالرـك رـك قد دنا عذابيا                كافرة بعيدة أنسابيا

"ىك ضد اإليماف كىك الجيؿ باهلل  :المالكي عف معنى الكفر  (ْ)يقكؿ القاضي أبك بكر الباقبلني-
كقد .ؽ .كالتكذيب بو الساتر لقمب اإلنساف عف العمـ بو فيك كالمغطي لمقمب عف معرفة الح .

  .(ٓ) يككف الكفر بمعنى التكذيب كالجحد كاإلنكار"
 

                                                           

 .ّّٓ/ُِ, الفتاكل ( مجمكع(ُ
 عبد بف محمد: ,  تحقيؽْٓص , النجدم التميمي سميماف بف الكىاب عبد بف محمد المفيدة الرسالة: انظر( (ِ

 .كاإلرشاد كالدعكة كاإلفتاء العممية البحكث إدراة رئاسة: الناشر , المانع العزيز
 , السيرة في ىشاـ كابف .َُٗ-َُٖ/ّ , التاريخ في كالطبرم. ّّٔ/ْ, الدالئؿ في البييقي أخرجو (3)
 .ِّٔ/ٕ داكد أبي سنف صحيح في األلباني إسناده كحسف ّٖٕ/ِ
كاف عمى مذىب  ,المعركؼ بالباقبلني , القاضي أبك بكر محمد بف الطيب بف محمد بف جعفر بف القسـ (ْ)

رحمو اهلل  , كتكفي سنة ثبلث كأربعمائة ببغداد , مؤيدا اعتقاده كناصرا طريقتوك  , الشيخ أبي الحسف األشعرم
 .ُِٕ/ ْ, األعياف كفيات , تعالى

عماد الديف  :ؽيحقت,  ّْٗص, المالكي الباقبلني بكر أبك مقاضيل , تمييد األكائؿ في تمخيص الدالئؿ (5)
 .قَُْٕ, مؤسسة الكتب لبناف :ناشرال , ُط , حيدر
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 المطمب الحادي عشر
 اعتقاد أىل السنة والجماعة في توحيد األلوىية

بالعبادة ال شريؾ لو" ... "كىك تكحيد العبادة الذم يعني  اهلل  إفرادمعنى تكحيد األلكىية :"
 .(ُ) كحده ال شريؾ لو" العبادة هلل  إخبلص

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ ٹ ٹكؿ الرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ إليوحيد األلكىية دعت كتك -

  25األنبياء:  چ ٺ  ٺ ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  پ پ پ پ
متبعيف رسكليـ  , عف ىذا التكحيد دفاعا مستميتا كأىؿ السنة كالجماعة تميزكا بدفاعيـ

 كيقيمكا  , ف محمدا رسكؿ اهلل"أمرت أف أقاتؿ الناس حتى يشيدكا أف ال إلو إال اهلل كأ :القائؿ
كحسابيـ , فإذا فعمكا ذلؾ عصمكا عني دماءىـ كأمكاليـ إال بحؽ اإلسبلـ, كيؤتكا الزكاة , الصبلة
 .(ِ)عمى اهلل

 أم جػػػاء فمػػػك ىػػػك إال بحػػػؽ معبػػػكد فػػبل  اهلل بكحدانيػػػة يؤمنػػػكف  كالجماعػػػة السػػػنة كأىػػؿ
 جػػنس مػػف مشػػركا كػػاف  األلكىيػػة تكحيػػدب يقػػر كلػػـ الربكبيػػة بتكحيػػد مقػػران  صػػكفيا كػػاف كلػػك شػػخص
 (3) . المشركيف إخكانو

 , أكثاف إلى كال شخص إلى ال تعالى هلل عبادتيـ كؿ يكجيكف كالجماعة السنة كأىؿ
 باهلل يشرككف ال كحده هلل خالصة كنياتيـ المعصية في البشر يطيعكف كال تعالى اهلل كيطيعكف
 كحده تعالى هلل كالعظمة الكبرياء بأف كيؤمنكف البشر مف كأركاحيـ أرزاقيـ عمى يخافكف كال تعالى

 السبلـ عمييـ لمرسؿ  اآليات كأف كغيرىا ككتب رسؿ مف تعالى اهلل عند مف جاء بما كيؤمنكف
 ال اإلنس مف كأتباعيـ الشياطيف مف السحر كأف مكجكدة لؤلكلياء الكرامة كأف كالسنة بالقرآف ثابتة
 .بيا الكفر مف بد

                                                           

 .ىػُُِْ-َُِْط , ّٖ-ِٖ/ُ, سعكد الخمؼ , مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعةأصكؿ  (1)
 , باب فإف تابكا كأقامكا الصبلة كأتكا الزكاة فخمكا سبيميـ في صحيحو,  كتاب اإليماف,  البخارمأخرجو  (2)
 .ِٓبرقـ   ُْ/ُ
 .ّٔ/ُ كالتركي األرنؤكط : تحقيؽ , الطحاكية ((ّ
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 لثالمبحث الثا
 

 األسماء والصفات في غزوة مؤتة
 

 
 

 المطمب األول: ما ورد في الغزوة من توحيد األسماء والصفات .
 
 

 
 

 المطمب الثاني: اعتقاد أىل السنة والجماعة في توحيد األسماء والصفات .
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 المبحث الثالث
 األسماء والصفات في غزوة مؤتة

 والصفات األسماء توحيد
 األسماء مف  رسكلو بو وككصف كتابو في نفسو بو تعالى اهلل كصؼ بما اإليماف ىك

مرارىا , العمى كالصفات الحسنى  كنفي إثباتيا بيف تعالى اهلل جمع كما , كيؼ ببل جاءت كما كا 
   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ چ ٹ ٹ :تعالى كقكلو مكضع غير في كتابو في عنيا التكييؼ

 كقكلو  11الشورى:  چ ٹ ٹ    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺ چ ٹ كقكلو  11٠ر :  چ ى     ى  ې

 .  1٠3األنعام:  چ  ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ  ٹ  ٹ ٿ چ ٹ

 والصفات األسماء توحيد يضاد ما
 :أنكاع ثبلثة كىك , كآياتو كصفاتو اهلل أسماء في اإللحاد ضده

 , أكثانيـ بيا كسمكا عميو ىي عما تعالى اهلل بأسماء عدلكا الذيف المشركين إلحاد: األول 
 .المناف مف كمناة العزيز مف كالعزل مف اإللو البلت فاشتقكا اكنقصك  فزادكا

 مقابؿ كىك خمقو بصفات كيشبيكنيا , تعالى اهلل صفات يكيفكف الذيف المشبية إلحاد: الثاني
 المخمكقة األجساـ بمنزلة جعمكه كىؤالء , العالميف برب المخمكؽ سككا فأكلئؾ , المشركيف إللحاد
 .كتقدس تعالى بيا كشبيكه
 ما عنو كنفكا تعالى أسمائو ألفاظ أثبتكا قسـ: قسماف كىـ , المعطمة النفاة إلحاد: الثالث
 , سمع ببل سميع , عمـ ببل عميـ , رحمة ببل رحيـ رحمف: فقالكا الكماؿ صفات مف تضمنتو
 كمتضمناتيا األسماء بنفي صرحكا كقسـ. كذلؾ بقيتيا كأطردكا , قدرة ببل قدير , بصر ببل بصير

 يقكؿ عما كتعالى اهلل سبحاف , صفة كال لو اسـ ال الذم المحض بالعدـ ككصفكه , لكميةبا
  پپ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ ٹ ٹ كبيرا عمكا الممحدكف الجاحدكف الظالمكف

 ٹ ٹ11الشورى:  چ ٹ ٹ    ٿ  ٿٿ       ٿ ٺ چ ٹ ٹ 65مريم:  چ ڀ   ڀ  ڀ ڀ

) 11٠ر :  چ ى     ى  ې   ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ چ
1
) 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 حافظ: ,  تأليؼَْ- ِٓصمف  المنشكرة السنة أعبلـ , اإلسبلمية العقيدة في كجكاب سؤاؿ ََِ انظر: ((ُ
 .ىػُِِْ , السعكدية العربية المممكة اإلسبلمية الشؤكف كزارة: الناشر , ِ,  طالقاضي حاـز: تحقيؽ الحكمي
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 المطمب األول
 ما ورد في الغزوة من توحيد األسماء والصفات

 تي:كرد في الغزكة أربع أسماء كصفات هلل تعالى نذكرىا في نصكصيا كاآل-
 ]اهلل[ ةأوَّل: لفظ الجالل

  (ُ) كال يتخذ بعضنا بعضا أربابا مف دكف اهلل" -ال نعبد إال اهلل  -يؤتؾ اهلل -عبد اهلل -"بسـ اهلل-
  (ِ) أرشده اهلل"  -صحبكـ اهلل  -كتاب اهلل  -هلل "أما كا-
  (ّ) "كاهلل لكأني أنظر إلى جعفر"-
  (ْ) "يا نبي اهلل"-
 (ٓ) عدك اهلل" -فقاتمكا في سبيؿ اهلل  -"اخرجكا باسـ اهلل -
  (ٔ) "الميـ ىك سيؼ مف سيكفؾ"-
  (ٕ) "حتى فتح اهلل عمييـ"-
  (ٖ) "فمما فتح اهلل لممسمميف"-
 (ٗ) اهلل""عكضو -
  (َُ) "الميـ اخمؼ جعفرا في أىمو"-
كىك , أم المعبكد محبة كتعظيما, كال يسمى بو غيره كمعناه :المألكه )اهلل( عمـ عمى اسـ اهلل -

 چڇ چ چ چ  چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ چ  ٹمشتؽ عمى القكؿ الراجح لقكلو 

في السماكات  المألكه يعني ىك, فاف "في السماكات"متعمؽ بمفظ الجبللة 3األنعام: 
 .(ُُ)كاألرض...

                                                           

 .ِِصتخريجو سبؽ  (1)
 .ٖصتخريجو سبؽ  (2)
 .ُِصتخريجو سبؽ  (3)
 .ُّصتخريجو سبؽ  (4)
 .ٗصتخريجو سبؽ  (5)
 .ُّصتخريجو  سبؽ (6)
 .ُٕص تخريجو سبؽ (ٕ)
 .ُْص تخريجو سبؽ (ٖ)
 .ِِصتخريجو  سبؽ (ٗ)
 شرط عمى صحيح إسناده:  شعيب األرنؤكط المحقؽ كقاؿ,  َُٕٓرقـبِٕٗ/ّ, مسنده في أحمد أخرجو (َُ)

 .مسمـ
 ابف دار: الناشر,  ٓ,  طالصميؿ فكاز سعد: ,  تحقيؽّٖ-ّٕ , بف عثيميفال , الكاسطيةشرح العقيدة  (ُُ)

 . قُُْٗ , السعكدية العربية المممكة , الرياض , الجكزم
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 ثانيا: ]الرحمن[
  (ُ) "بسـ اهلل الرحمف"-ُ
 (ِ) "لكني أسأؿ الرحمف مغفرة"-ِ

 ثالثُا: ]الرحيم[
 (3)  "بسـ اهلل الرحمف الرحيـ"

فالرحمف ذك الرحمة الشاممة التي كسعت الخمؽ  :"قاؿ الخطابي :قي رحمو اهللييقاؿ اإلماـ الب-
 كأما الرحيـ  ,كالصالح كالطالح ,كعمت المؤمف كالكافر ,يـ كمصالحيـفي أرزاقيـ كأسباب معايش
 چگ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  چ   43األحزاب:  چ     جث  مث  ىثچ  فخاص لممؤمنيف كقكلو "

 . (ْ) ١1مريم: 
 .(ٓ) "معنى الرب : ىك المالؾ المتصرؼ في الخمؽ"-

 المطمب الثاني
 يد األسماء والصفاتاعتقاد أىل السنة والجماعة في توح

يقكؿ الدكتكر محمد بف خميفة التميمي كاصفا أىؿ السنة في اعتقادىـ باألسماء 
 كالصفات:

ال يزيدكف عمى ذلؾ كال , يسمكف اهلل بما سمى بو نفسو في كتابو أك عمى لساف رسكلو -ُ
 ينقصكف منو.

مف غير  كلو كيصفكنو بما كصؼ بو نفسو في كتابو أك عمى لساف رس كيثبتكف هلل -ِ
 كمف غير تكييؼ كال تمثيؿ ., تحريؼ كال تعطيؿ

 
مع اعتقاد أف اهلل  , كينفكف عف اهلل ما نفاه عف نفسو في كتابو أك عمى لساف رسكلو محمد -ّ

 .(ٔ) مكصكؼ بكماؿ ضد ذلؾ األمر المنفي.

                                                           

 .ِِصتخريجو  سبؽ (ُ)
 .ٖصتخريجو  سبؽ (ِ)

 .ِِص تخريجو سبؽ ((ّ
 )كاآلية ضمف حديث ابف ركاحة (.ٓسبؽ تخريجو ص (4)
دار ابف  , ْط , ّٓص , لفكزافصالح ا,  عتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاداإلرشاد الى صحيح اال (5)

  .قَُِْ, الجكزم
 , أضكاء السمؼ السعكدية :ناشر,  ُط,  ٔٓص , التميمي محمد,  في األسماء كالصفات معتقد أىؿ السنة  (6)

 .ىػُُْٗ , السعكدية
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 , عطيؿكال ت , فأىؿ السنة كالجماعة يثبتكف هلل تعالى األسماء كالصفات "مف غير تحريؼ
ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  چ  كتعالىبؿ يؤمنكف بأف اهلل سبحاني , كمف غير تكييؼ كال تمثيؿ

 ال , فبل ينفكف عنو ما كصؼ بو نفسو كال يحرفكف الكمـ عف مكاضعو ، 11الشورى:  چٹ    
كال  , وألنو سبحانو ال سمى ل , كال يمثمكف صفاتو بصفات خمقو , كآياتو , في أسماء اهلليمحدكف 
كأحسف  , كأصدؽ قيبل , كبغيره , فإنو أعمـ بنفسو , كال يقاس بخمقو , كال ند لو , كفؤ لو

  (ُ)حديثا مف خمقو

                                                           

 .قُُِْالرياض , إدارة البحكث نشر , ِط محمد مانع,  :تحقيؽ,  ٕص , بف تيميةال, العقيدة الكاسطية(1)
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 المبحث الرابع
 

 القضاء والقدر في غزوة مؤتة
 
 

 المطمب األول: ما ورد في الغزوة من اْليمان بالقضاء والقدر.
 
 
 
 
 

 اعة بالقضاء والقدر.المطمب الثاني: اعتقاد أىل السنة والجم
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 المبحث الرابع
 القضاء والقدر في غزوة مؤتة

  :لغة والقدر القضاء
 ىك القدر يككف أف كيجكز أجمو مف فعمت لما كالكفاية إلييا الحاجة مقدار عمى األفعاؿ كجكد ىك

 كى القدر أصؿ كقيؿ , الكجو ذلؾ عمى لو المكجد كالمقدر , عميو المراد إيقاع أردت الذم الكجو
 مقدار عمى كجكدىا تعالى اهلل أفعاؿ في ذلؾ فحقيقة , الفاعؿ أراده ما مقدار عمى الفعؿ كجكد

 (1) التماـ عمى األمر فصؿ ىك كالقضاء , المصمحة

 :الشرع في والقدر القضاء
 كعمى عنده معمكمة أكقات في ستقع أنيا سبحانو كعممو , القدـ في األشياء تعالى اهلل تقدير ىك"

 , قدرىا ما حسب عمى ككقكعيا , لو كمشيئتو , لذلؾ سبحانو ككتابتو , كصةمخص صفات
 (2) ."ليا كخمقو

 " القدر"ك" القضاء" بيف فرؽ ال أنو األقرب كلعؿ , بينيما فرؽ مف العمماء مف -
 اهلل رضي عمر ابف كعف, اإليماف أركاف مف السادس الركف ألنو؛ كافر القدر منكر أف شؾ كال

 كأنيـ منيـ براء أني فأخبرىـ أكلئؾ لقيت فإذا: "فقاؿ القدر ينكر الناس بعض أف وبمغ أنو عنيما
 منو اهلل قبؿ ما فأنفقو ذىبا أحد مثؿ ألحدىـ أف لك عمر بف اهلل عبد بو يحمؼ كالذم , مني براء
 .(3) "بالقدر يؤمف حتى

 :كىي األربع مراتبو بتطبيؽ إال كالقدر بالقضاء اإليماف يكتمؿ كال
 كأنو عميـ شئ بكؿ تعالى اهلل بأف جازما إيمانا اإلنساف يؤمف أف كىي العمم: األولى رتبةالم-

 ... كمفصبل جممة كاألرض السماكات في ما يعمـ
 .شئ كؿ مقادير المحفكظ المكح في عنده كتب تعالى اهلل أف كىي الكتابة: الثانية المرتبة

                                                           

 .ُُٗ , المغكية الفركؽ انظر: ((ُ
: الناشر,  ُ ط , َُُّ/ّ, المحمكد صالح بف صالح بف الرحمف عبد, األشاعرة مف تيمية ابف ( مكقؼ(ِ

 .  ىػ ُُْٓ , الرياض , الرشد مكتبة
يمىافى  ًكتىابي  أخرجو مسمـ في صحيحو, ( (ّ يمىافً  معرفة بىابي ,  اإٍلً ـً  , اإٍلً ٍسبلى مى  كالقىدىرً  , كىاإٍلً  , السَّاعىة ةً كىعىبلى

 .ٖ برقـ ّٕ/ُ
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 أك السماكات في معدكـ أك مكجكد لكؿ شاء الىكتع تبارؾ اهلل أف كىي المشيئة: الثالثة المرتبة
 .. األرض في

 (1) .شئ كؿ خالؽ تعالى اهلل أف نؤمف أف أم الخمق: الرابعة المرتبة

 المطمب األول
 ما ورد في الغزوة من اْليمان بالقضاء والقدر

 .  ١1مريم:  چ  گ  گ            ڳ  ڳ      ڳ  ڳ ک  ک  گ   گچ  -ُ 
  (ّ) " ... قد قضى ذلؾ كأكجبو في أـ الكتاب" :رحمو اهلل تعالى  (ِ) قاؿ اإلماـ الطبرم-
  (ْ) " امضكا فإنؾ ال تدرم أم ذلؾ ":قاؿ  -ِ
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی   ی  چ قاؿ  , ىذا دليؿ كاضح عمى أف اإلنساف ال يعمـ ما يخبأ لو-

 34لقمان:  چی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  

 .(ٓ)ال تقتمي تمكتي يا نفس إ في الشعر: قكؿ ابف ركاحة  -ّ 
أف قضاء اهلل تعالى كقدره نافذ ال محالة  يدرؾ الصحابي الجميؿ العالـ المعمـ مف رسكؿ اهلل -

ف لـ يكف مكتكبا لو القتؿ فمكتكب لو المكت ببل شؾ  ف كاف مكتكبا لو القتؿ في المعركة قتؿ كا  كا 
 كبأم كسيمة. يقكؿ الشاعر :

 . (ٔ) تعددت األسباب كالمكت كاحد    مف لـ يمت بالسيؼ مات بغيره      
 
 

                                                           

 .قُِّْ ط , الكطف دار: الناشر, ِٓص , العثيميف محمد بف صالح بف محمد ,كالقدر القضاء في رسالة ((1

صاحب التفسير  , كقيؿ يزيد بف كثير ابف غالب , الطبرم , أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف خالد (2)
كالدتو سنة ..  فنكف كثيرة منيا التفسير كالحديث كالفقو كالتاريخ كغير ذلؾكاف إماما في  , الكبير كالتاريخ الشيير
في السادس  , كدفف يـك األحد في داره , كتكفي يـك السبت آخر النيار , بآمؿ طبرستاف , أربع كعشريف كمائتيف

 .ُُٗ/ ْاألعياف,  كفيات . تعالى حمو اهللر  , كالعشريف مف شكاؿ سنة عشر كثمثمائة ببغداد
, مؤسسة الرسالة :ناشر , ُط , أحمد شاكر :ؽقيح,  تِِٗ/ُٖ , الطبرم,  جامع البياف في تأكيؿ القرآف (3)

 .قَُِْ
 .ُّسبؽ تخريجو ص (4)
ار الكتب الناشر: د,  ّ,  ط: محمد عبد القادر عطا, تحقيؽَِٔ/ٗ , أبك بكر البييقي ,  السنف الكبرل (5)

 كقاؿ: رجالو ثقات. َُٔ/ٔكأخرجو الييثمي في المجمع  ىػ,  ُِْْ ف, العممية,  بيركت,  لبنا
 , مطابع الحميضي :ناشر , ُط , أبيات مختارة ذكره عبد البصيرم كنسبو البف نباتو السعدم :كتاب (6)

 .قُِِْ
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 المطمب الثاني
 اعتقاد أىل السنة والجماعة بالقضاء والقدر

 , عف اإليماف فقاؿ:"أف تؤمف باهلل أركاف اإليماف عندما سألو جبريؿ  بيف النبي 
 .(ُ) كتؤمف بالقدر خيره كشره" , كاليـك اآلخر , كرسمو , ككتبو , كمبلئكتو

 إيمانيـكمما اتفؽ عميو سمؼ األمة كأئمتيا مع )رحمو اهلل تعالى :   ابف تيمية ـاإلسبليقكؿ شيخ 
بالقضاء كالقدر كأف اهلل خالؽ كؿ شئ كأنو ما شاء كاف كما لـ يشأ لـ يكف كأف يضؿ مف يشاء 
كييدم مف يشاء كأف العباد ليـ مشيئة كقدرة يفعمكف بمشيئتيـ كقدرتيـ ما أقدرىـ اهلل عميو مع 

 .(ِ) (العباد ال يشاءكف إال أف يشاء اهلل إفقكليـ 

                                                           

 ّٔ/ ُ, اإليماف ككجكب كاإلحساف كاإلسبلـ اإليماف بياف و,  كتاب اإليماف,  بابصحيحفي مسمـ أخرجو (1)
 .ٖبرقـ
  .ْٗٓ/ٖ, ابف تيمية , الفتاكلمجمكع (2)



64 
 

 الفصل الثاني

 في غزوة مؤتة توحيد المتابعة
 
 

 
 واعتقاد أىل السنة والجماعة فيو. طاعة الرسول المبحث األول: 

 
 
 
 
 

 : دَّلئل النبوة.المبحث الثاني
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 المبحث األول
 

 واعتقاد أىل السنة والجماعة فيو. طاعة الرسول  
 

  حب الرسول : ولاأل  المطمب

 

 

 

 ما ورد في الغزوة من ذكر لمنبي  :المطمب الثاني

 
 
 
 

 وَّلية الرسول : المطمب الثالث
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  األول المطمب
  حب الرسول 

 لمصحابة كحبيـ لو حب الرسكؿ 
﮴   چ  :يقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى ﮳   ﮲   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

 .12٣التوبة:  چ﮵ ﮶  ﮷    ﮸  ﮹     

)ماـ الشككانييقكؿ اإل  
1
لقد جاءكـ رسكؿ مف جنسكـ كمبعكثان " :اآليةفي تفسيره ليذه  (

أك بعذاب اآلخرة  , كالعنت: التعب ليـ كالمشقة عمييـ بعذاب الدنيا بالسيؼ كنحكه , ليدايتكـ
أك حريص عمى  , أك بمجمكعيما حريص عميكـ أم: شحيح عميكـ بأف تدخمكا النار , بالنار

 .كبو قاؿ الفراء , كلىإيمانكـ. كاألكؿ أ
 .(2) "أم: ىذا الرسكؿ بالمؤمنيف منكـ أييا العرب أك الناس رؤكؼ رحيـ كرؤكؼ رحيـ

بف عبد اهلل  جابرعف  , كفي أحداث حفر الخندؽ حادثة جميمة فييا المعاني العظيمة
عاؿ فت , كطحنت صاعان مف شعير , قاؿ: قمت يا رسكؿ اهلل ذبحنا بييمة لنا , رضي اهلل عنيما

)" فحيا ىبل بكـ , فقاؿ: "يا أىؿ الخندؽ إف جابران قد صنع سؤران  فصاح النبي  , أنت كنفر
3
). 

أم خمؽ  نفسو بشيء كاف ال يستأثر كمف أجمؿ ما نقكؿ في ىذه الحادثة أف النبي 
چ : كصدؽ اهلل تعالى حيف كصفو فقاؿ , ىذا كأم تربية ىذه ق! إنيا تربية اهلل تعالى لنبيو 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چ : كقاؿ سبحانو كتعالى .4القلم:  چڱ     ڱ  ں     ڱ  

﮼ ﮽     ﮻  ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶    ﮵   ﮴       ﮳   ﮲   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ 

                    ﯁   ﯀   ﮿   ﮾ 

: قىاؿى  ,  بىٍكرو  أىًبي عىفٍ  , أىنىسو  عىفٍ 4٠التوبة:  چ                  

                                                           

كلد  مف أىؿ صنعاء. , ( محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني: فقيو مجتيد مف كبار عمماء اليمف(ُ
ىػ كمات حاكمان بيا كلد سنة ُِِٗباليمف( كنشأ بصنعاء ككلي قضاءىا سنة  , بيجرة شككاف )مف ببلد خكالف

 .  (ِٖٗ /ٔ)ر األعبلـ لمزركمي نظا . ىػَُِٓىػ كمات سنة ُُّٕ
 .ىػُُْْ , بيركت , دمشؽ, دار الكمـ الطيب, الناشر دار ابف كثير , ُ, طْٕٔ/ِ, ( فتح القدير لمشككاني(ِ
 .ََّٕبرقـَُٕ/ ٓ, , الخندؽ غزكة باب , المغازم كتابو,  صحيحفي البخارم أخرجو ( (ّ
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دىىيـٍ  أىفَّ  لىكٍ : الغىارً  ًفي كىأىنىا:  ًلمنًَّبيّْ  قيٍمتي  ٍيوً  تىٍحتى  نىظىرى  أىحى نىا قىدىمى رى ىٍبصى ا": فىقىاؿى  , ألى  أىبىا يىا ظىنُّؾى  مى
ا المَّوي  ًباٍثنىٍيفً  بىٍكرو    ( 1) " ثىاًلثيييمى

بة تحزف( ىكذا ىي المح )ال :بقكلو كمكاساتو ألبي بكر  نظر إلى رحمة رسكؿ اهلل ا -
 ألصحابو كلممسمميف.كالمكدة منو 

 (2) لصحابتو عندما نعى شيداء مؤتة كانت عيناه تذرفاف كمف حبو كحزنو -

فإذا سمـ عمييـ ال يككف البادئ أبدان  , يحب أصحابو حبان ال مزية عميو لقد كاف "   
ككاف  غيبةككاف يمقت ال , اسـ متيمؿ حقان ككاف يمقى الناس بكجو ب , بسحب يده عف السبلـ

ڱ   ڱ  ں  چ  : ما أعظـ ىذا الحب المتبادؿ بيف القائد كجنكده , البادئ دائمان أصحابو بالتحية

)"   54المائدة:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے 
3
)  

)الحزف" كمف حديث عائشة رضي اهلل عنيا "لما جاءت كفاة جعفر عرفنا في كجو النبي -
4
)  

: "لما جاء نعي جعفر قاؿ النبي  :في أحزانيـ كأفراحيـ كمشاركتو لمصحابة  كمف حبو -
)فإنو جاءىـ ما يشغميـ" , "اصنعكا ألىؿ جعفر طعامان 

5
). 

 .(6)"أنا كلييـ في الدنيا كاآلخرة , "العيمة تخافيف عمييـ: لزكجة جعفر  كقاؿ 
بذلؾ كضع الرسكؿ الكريـ األساس ك  , كىذا غاية ما ينتظر مف تكريـ أبناء الشيداء

)الصالح ليذا التقميد الشريؼ
١
)  . 

في القمب ككذلؾ في األفعاؿ كما رأينا  كحبو لمصحابة  ىكذا ىي أخبلؽ الرسكؿ 
ففي الحديث عف معاذ  , بحبو إياىـ كاف يخبر الصحابة  حتى أنو  , في األحاديث السابقة

كاهلل إني ألحبؾ" فقاؿ لو معاذ:  , مان ثـ قاؿ: "يا معاذأخذ بيده يك  أف رسكؿ اهلل  , بف جبؿ

                                                           

فىٍضًمًيـٍ  المييىاًجًريفى  نىاًقبً مى  بىابي في صحيحو, كتاب الجياد,  البخارم أخرجو  ((ُ  . ّّٓٔبرقـ  ْٕ/ ْ " كى
 .ِِْٔبرقـ ُّْ/ٓ, باب عبلمات النبكة في اإلسبلـ, البخارمصحيح  انظر: ((ِ
  .ىػُِِْ , ناشر : دار الفكر بيركت , ٔط , ْْْص , محمكد شيث خطاب , ( الرسكؿ القائد(ّ
 .مسمـ شرط عمى,  قاؿ الذىبي في التمخيص: ّْْٗرقـ ب , ّْ/ّ, المستدرؾأخرجو الحاكـ في ( (ْ
  , ٖٗٗرقـ بُّْ/ّ, الميت ألىؿ يصنع الطعاـ في جاء ما باب , كتاب الجنائزسننو,  أخرجو الترمذم في ((ٓ
 .حسف: األلباني قاؿ
 شرط عمى صحيح إسناده ,  كقاؿ المحقؽ شعيب األرنؤكط :َُٕٓرقـب  ِٕٗ/ّفي مسنده,  ( أخرجو أحمد(ٔ

 .مسمـ
, ناشر دار القمـ  دمشؽال , ٖط , َّْ/ِمحمد أبك شيبة , السيرة النبكية عمى ضكء القرآف كالسنة ((ٕ

 .  ىػُِْٕ
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كأنا كاهلل أحبؾ قاؿ: "أكصيؾ يا معاذ ال تدعف في دبر كؿ صبلة  , بأبي أنت كأمي يا رسكؿ اهلل
)أف تقكؿ: الميـ أعني عمى ذكرؾ كشكرؾ كحسف عبادتؾ"

1
) 

ـى  ة حيف كاف كافران لزيد بف الدثن كما أجمؿ كال أدؽ مف قكؿ أبي سفياف ًحيفى قيدّْ
 : ٍيدي )ًلييٍقتىؿى ق  , أىتيًحبُّ أىفَّ محمدا اآلف ًعٍندىنىا مىكىانىؾى نىٍضًربي عينيقىوي  , أىٍنشيديؾى ًبالمًَّو يىا زى كىأىنَّؾى ًفي أىٍىًمؾى

مَّدنا اآلفى ًفي مىكىاًنًو الًَّذم ىيكى ًفيًو تيًصيبيوي شىكٍ  ا أيًحبُّ أىفَّ ميحى : كىالمًَّو مى كأني لجالس  , كىةه تؤذيوفىقىاؿى
مَّد  , قاؿ: يقكؿ أىبيك سيٍفيىافى  , في أىمي اًب ميحى دنا كىحيبّْ أىٍصحى دنا ييًحبُّ أىحى مىا رىأىٍيتي ًمفى النَّاًس أىحى

مَّد  ) (2 )اميحى

ٍف أىنىسو " ًف السَّاعىةً  أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى النًَّبيَّ  , عى تىى السَّاعىةيق قى  , عى : مى اذىا فىقىاؿى مى : كى اؿى
: الى شىٍيءى  :  , ًإالَّ أىنّْي أيًحبُّ المَّوى كىرىسيكلىوي  , أىٍعدىٍدتى لىيىا قىاؿى ٍف أىٍحبىٍبتى فىقىاؿى : أىٍنتى مىعى مى . قىاؿى أىنىسه

ا فىًرٍحنىا ًبشىٍيءو  نىا ًبقىٍكًؿ النًَّبيّْ  , فىمى : فىأى  أىٍنتى  : فىرىحى كىأىبىا  نىا أيًحبُّ النًَّبيَّ مىعى مىٍف أىٍحبىٍبتى قىاؿى أىنىسه
بّْي ًإيَّاىيـٍ  , كىعيمىرى  , بىٍكرو  ـٍ ًبحي ك أىٍف أىكيكفى مىعىيي اًلًيـٍ  , كىأىٍرجي ـٍ أىٍعمىٍؿ ًبًمٍثًؿ أىٍعمى ٍف لى  ( 3)  "كىاً 

؛ ظاىرية ككثيران ما أصبحت , فيو تقصير كثير يرل الباحث أف حبنا اليكـ لمرسكؿ   
" يا  , كحتى المغني الفاجر نرل كنسمع عبارات مثؿ "صمكا عمى النبي"ففي المقاىي كالشكارع 

كىك أيف مكقعنا مف  , محب النبي صمي عميو " إنيا عبارات جميمة كلكف ىؿ سألنا أنفسنا سؤاالن 
: "مف أشد أمتي حبان ناس يككنكف مف ق الحمد هلل تعالى الخير مكجكد؛ فقد قاؿ رسكلنا 
 ( 4) .ي بأىمو كمالو"يكد أحدىـ لك رآن , بعدم

يجب أف يككف أكثر كعمى أصكلو الشرعية كىذا ما سنعممو في ىذا  فحب الرسكؿ 
 المبحث إف شاء اهلل تعالى .

 
 

                                                           

 صحيح.إسناده  ,  كقاؿ المحقؽ شعيب األرنؤكط :َّْ/ّٔأخرجو أحمد, ( (ُ
 ُِٕ/ِسيرة ابف ىشاـ ( (ِ

نىاًقبً  بياب,  كتاب فضائؿ الصحابة ,  صحيحوفي البخارم أخرجو ( (ّ طَّابً  ٍبفً  عيمىرى  مى ٍفصو  أىًبي الخى  القيرىًشيّْ  حى
 . ّٖٖٔ رقـب ُِ/ٓ ,  العىدىًكمّْ  القيرىًشيّْ 

  , بأىمو كمالو باب فيمف يكد رؤية النبي  , كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا , صحيحوفي  مسمـ أخرجو ((ْ
 .  ِِّٖبرقـ ُِٖٕ/ْ
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 في الغزوة طاعة الرسول 
تضح ي , ىذا األمر تطبيقان عمميان  كلقد طبؽ الصحابة  , كاجبة إف طاعة الرسكؿ 

  :ذلؾ مف خبلؿ
جيش األمراء كقاؿ: عميكـ زيد بف حارثة فإف  ث رسكؿ اهلل بع" عف أبي قتادة  -ُ

فكثب جعفر فقاؿ: بأبي  , فإف أصيب جعفر فعبد اهلل بف ركاحة األنصارم , أصيب زيد فجعفر
 , قاؿ: امضكا فإنؾ ال تدرم أم ذلؾ خير , أنت يا نبي اهلل ما كنت أرىب أف تستعمؿ عمي زيدان 

الصبلة  لكأمر أف يناد , صعد المنبرهلل ثـ إف رسكؿ اهلل قاؿ فانطمؽ الجيش فمبثكا ما شاء ا
أك ثاب خبر )شؾ عبد الرحمف(أال أخبركـ عف جيشكـ  , "ناب خبر فقاؿ رسكؿ اهلل  , جامعة

فاستغفر لو  , فاستغفركا لو , فأصيب زيد شييدان  , انطمقكا حتى لقكا العدك إنيـ , ىذا الغازم
أشيد لو  , فشد عمى القـك حتى قتؿ شييدان  , بي طالبثـ أخذ المكاء جعفر بف أ , الناس

 , ثبت قدميو حتى أصيب شييدان أف , ثـ أخذ المكاء عبد اهلل بف ركاحة , فاستغفركا لو , بالشيادة
فرفع رسكؿ  , ىك أمر نفسو , ثـ أخذ المكاء خالد بف الكليد كلـ يكف مف األمراء , فاستغفركا لو

)فانتصر : مرة كقاؿ عبد الرحمف , ىك سيؼ مف سيكفؾ فانصره كقاؿ: "الميـ , إصبعيو اهلل 
 , كال يتخمفف أحد , إخكانكـ فأمدكا: "انفركا ثـ قاؿ النبي  , بو( فيكمئذ سمي خالد سيؼ اهلل

 ككجو الداللة مف الحديث: , (1) .فنفر الناس في حر شديد مشاة كركبانان"

ألف  , مبعض مف الصحابة كجية نظر أخرلكلك كاف ل , لمف عينو الرسكؿ السمع كالطاعة -
 .مف عينيـ ىك رسكؿ اهلل 

 فنفذكا األمر. , السمع كالطاعة في المضي كالمسير بقكلو ليـ "امضكا"-
فركا لمقادة الثبلثة الصحابة في المسجد أف يستغ حيف أمر النبي  السمع كالطاعة لمرسكؿ -

 فاستغفر ليـ الناس. , عندما نعاىـ
مداد إخكانيـ كال يتخمؼ أحد فنفركا في حر  اعة عندما أمرىـ النبي السمع كالط- بالنفير كا 

 شديد مشاة كركبانا.
"اخرجكا باسـ اهلل فقاتمكا في سبيؿ اهلل التي كصى بيا الجيش: " كفي كصية النبي  -ِ

كا اهلل كعدككـ إنكـ ستدخمكف الشاـ فستجدكف رجاالن في الصكامع معتزليف الناس فبل تعرض كعد
 , فافمقكا ىاميـ بالسيكؼ ألحد منيـ إال بخير كستجدكف آخريف لمشياطيف في رؤكسيـ مفاحص
). ال تقتمف كبيران كال فانيان كال صغيرا ضرعا كال تقتمف امرأة كال تعزقف نخبلن"

2
) 

                                                           

 .ُّسبؽ تخريجو ص( (ُ
 .ٗسبؽ تخريجو ص( (ِ
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أم عظمة ىذهق! حتى مع  , الخمؽ األعمى في السمـ كالحرب فقد مثؿ الصحابة -
إنما  , ال لمدمار كال ىدفيـ الدنيا , أال كىك رفع راية اإلسبلـ , ىدؼ عظيـ الكفارق! نعـ ألف ليـ

  لتككف كممة اهلل ىي العميا.
ٍبدً  عىفٍ  كفي الحديث "-ّ ٍعفىرو  ٍبفً  المَّوً  عى ٍعفىرو  آؿى  أىٍميىؿى   النًَّبيَّ  أىفَّ  , جى ثنا جى  ثيَـّ  , يىٍأًتيىييـٍ  أىفٍ  ثىبلى

مىى كيكاتىبٍ  الى : فىقىاؿى  , أىتىاىيـٍ   , أىٍفريخه  كىأىنَّا ًبنىا فىًجيءى  , أىًخي بىًني ًلي اٍدعيكا: قىاؿى  ثيَـّ  , اٍليىٍكـً  بىٍعدى  أىًخي عى
ؽى  ًلي اٍدعيكا: فىقىاؿى  بلَّ مىؽى  فىأىمىرىهي  , اٍلحى  ( 1)  "كسىنىا ؤ ر  فىحى

ككا بعدىا كفيو كالشاىد طمبو عدـ البكاء بعدما بككا بما فيو ترييح ليـ مف ألـ المصيبة فمـ يب
كىالقىٍمبى  , ًإفَّ العىٍيفى تىٍدمىعي  :حيف مات ابنو إبراىيـ ألف العيف تدمع كما قاؿ النبي ؛جكاز البكاء 

بُّنىا , يىٍحزىفي  ا يىٍرضىى رى كنيكفى  , كىالى نىقيكؿي ًإالَّ مى ـي لىمىٍحزي نَّا ًبًفرىاًقؾى يىا ًإٍبرىاًىي  ( 2) " كىاً 

فأحضركىـ بسرعة كطمب إحضار  حضار أبناء جعفر إ أيضا طمب مف الصحابة 
 الحبلؽ ليحمؽ ليـ ففعمكا كسمعكا كأطاعكا.

 وذلك  النبي لمحبة جميعاً  الناس ندعوا أن بد َّل عصرنا في أنو الباحث ويرى*
 . العصرية واألساليب الحديثة بالطرق

 : الوسائل ىذه فمن  بالنبي تعريف لنشر حديثة دعوية أساليب فيناك* 
مف خبلؿ القصص كالعبر سكاء في  التركيز عمى األبناء بتعميميـ سيرة الرسكؿ -ُ

 الكتب أك المقاطع أك األفبلـ الكرتكنية المفيدة .
دعـ برامج عممية لمصغار مثؿ كفالة األيتاـ أك رحبلت دينية مع بياف سيرة خير -ِ

 .الخمؽ محمد 
 كسيرتو الحسنة .بالرسكؿ عقد مؤتمرات حكار مع الممؿ األخرل كتعريفيـ -ّ
كالعمـ الحديث  , ف الذم ال يستطيع أحد اإلتياف بومف خبلؿ القرآ بياف داللة نبكتو -ْ

 .الذم أثبت صدقو 
كنشر رسائؿ قصيرة عبر  , إنشاء مكاقع عمى شبكة المعمكمات تبيف سيرة الرسكؿ -ٓ

 .الشبكة كغيرىا تبيف صدؽ الرسكؿ 
 عمى كجو األرض. لبث حب رسكلنا  ىذا بعض ما استطعنا جمعو

                                                           

ٍمؽً  ًفى باب,  الترجؿفي سننو,  كتاب   أخرجو أبك داكد ((ُ صححو األلباني , ُْْٗ, برقـ ُّّ/ ْ الرٍَّأسً  حى
,  ّ, طاأللباني الديف ناصر محمد: تحقيؽ(ىػُْٕ: المتكفى) التبريزم , الديف ّْْٔبرقـ ُِٕٔ/ِفي المشكاة 

 .ُٖٓٗ , بيركت – اإلسبلمي المكتب: الناشر
كنيكفى  ًبؾى  ًإنَّا : النًَّبيّْ  قىٍكؿً  بىابي الجمعة,  في صحيحو,  كتاب  البخارمأخرجو ( (ِ  .َُّّرقـب ّٖ/ِلىمىٍحزي
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 المطمب الثاني
 ما ورد في الغزوة من ذكر لمنبي 

كىك مف ؛ كىك مف أخبر عف أحداثيا ؛ فيك مف جيز ليا  , في الغزكةشارؾ النبي 
كىك مف رباىـ كأكصاىـ؛ فكانت النتيجة جميمة جدان كعقباىا حسف كدرس يعمـ كيدرس  , دعا ليـ

 ف.هلل رب العالمي فالحمد , في التاريخ
 في الغزكة كثيرا كقد أكردنا ذلؾ فيما سبؽ فمف ذلؾ: كرد ذكر النبي 

كفي تعيينو لمقادة  , ككصيتو لجيش مؤتة , برسالتو إلى ىرقؿ ممؾ الركـ كرد ذكره 
كدفاعو عف جيش  , كمكاساتو آلؿ جعفر , ث الغزكة عمى المنبركفي كصفو ألحدا , الثبلث
  خالد كقضائو بيف , ممف شارؾ في الغزكة لفضائؿ بعض الصحابة  كبيانو , األمراء

 . كعكؼ بف مالؾ 
في ىذه الغزكة يدؿ عمى أشياء ميمة كثيرة  أف ذكر الرسكؿ يرل الباحث مما سبؽ 

 منيا :
كيتضح ذلؾ مف  , كىك رسكؿ لمعالميف , عمى الناس كافةيحرص ك  , بمس الرسالة أف النبي -أ

كىك حريص عمى أف يسمـ كبير القكـ فإذا أسمـ كاف خيران  , "ليرقؿ" عظيـ الركـ خبلؿ رسالتو 
كيتبيف بذلؾ أف ىدؼ الرسكؿ كاإلسبلـ ىك الدعكة كليس  , عمى أمتو كما حدث في مكاقؼ كثيرة

 لمجيش.كىذا يؤكده مف كصيتو  , مجرد القتاؿ كالماؿ
)بأمتو كرفقو بيا كشفقتو عمييا رحمتو -ب

1
ذلؾ في كثير مف المكاقؼ في ىذه الغزكة  كتمثؿ , (

منيا دعاؤه ليـ كحزنو لمشيداء كذكر مناقبيـ في الجنة كاىتمامو بآؿ جعفر ككصفو لمجيش العائد 
 "بالكرار" كقضاؤه بيف خالد كعكؼ رضي اهلل عنيما.

 كاىتمامو بأمكر المسمميف كأىالي الشيداء . متابعتو -د
كبعد مجيئيـ  , كمتابعتيا ة كذكر ما يحدث في الغزكةكىذا كاضح مف ساعة تعيينو لمقاد

كدعاؤه ليـ. "لقد كاف  كأيضان بكفالتو آلؿ جعفر , ينفركاكأمره المسمميف بأف يمدكا إخكانيـ ك 
كفي تحذيره إياىـ مف منازعة أىؿ  , رؤكفان بيـ , دائمان كأبدان حريصان عمى أمتو رسكؿ اهلل 

أك , حة العامة لؤلمة ما ال يخفى إال عمى المكابر المعاندفيو مف المصم , األمر كمخالفتيـ
كتككف كباالن عمى  , ألف ذلؾ مما يكقع الفتف الميمكة التي تيمؾ الحرث كالنسؿ ؛الجاىؿ المغركر

 .كيذىب ضحيتيا األبرياء , كتعصؼ بمجتمعاتو اآلمنة , تدمر اقتصادىا , األمة
انية لفتة أبكية ح , يتو كعطفو عمى أبنائيـألسر شيداء مؤتة كرعا كانت مكاساة النبي 

ال يأؿ جيدان في التخفيؼ عف معاناة أكلئؾ كغيرىـ مف , عطكفة مف أب رحيـ عطكؼ مشفؽ
                                                           

 . ىػَُِْ , ُ,  طخزيمة ابف دار,  َٕص , البدر العباد المحسف عبد , ( مف أخبلؽ الرسكؿ الكريـ  (ُ
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كيؼ ال! كىك  كشفقة كرحمة؛ , كيؼ ال كىك الذم يفيض حنانان  ؛مي بأسرهأفراد المجتمع اإلسبل
بذلؾ في القرآف  ألـ يصفو البارم  بأبي ىك كأمي تكريسان ليذه الحقيقة. الذم كانت حياتو 

﮶   چ  :بقكلو تعالى ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

  (1) ككفى بالقرآف دليبلن كشاىدان   12٣التوبة:  چ﮷   ﮸  ﮹     

                                                           

 .    ّٕٗ( غزكة مؤتة كالسرايا كالبعكث النبكية الشمالية ص (ُ
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 المطمب الثالث
 وَّلية الرسول 

 :لغةً معنى الولي 
)القرب"  :"الكلي معناىا

1
)  

 بمعنى أيضان  تأتي كالكلي العدك نقيض الكليك  كالنصرة السمطاف بمعنى تأتي : الكالية
   .(2)  كالقرب كالحافظ الناصر

المكاظب عمى الطاعة  , معنى الكلي شرعان: ىك العارؼ باهلل كبصفاتو حسب اإلمكاف
المجتنب لممعاصي المعرض عف االنيماؾ في المذات كالشيكات المباحة المحافظ عمى السنف 

 .(3) كاآلداب الشرعية قدر االستطاعة
 ذكر الوَّلية في الغزوة:

)" ... كأنا كلييـ في الدنيا كاآلخرة عف أكالد جعفر   كقد كرد في الغزكة قكؿ النبي
4
)   

قاؿ: "ما مف   أف النبي  فعف أبي ىريرة  , السنة أحاديث مشابية ليذا الحديثكقد كرد في 
   6األحزاب:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چقرءكا إف شئتـا , كلى بو في الدنيا كاآلخرةمؤمف إال كأنا أ

ي فأنا نفميأت , كمف ترؾ ديناى أك ضياعان  , افأيما مؤمف مات كترؾ ماالن فميرثو عصبتو مف كانك 
 ( 5)  مكاله".

في تعميقو عمى الحديث "... مكاله" كلي المتكفى أتكلى أمكره فأكفي  ايقكؿ مصطفى البغ
 .(6) دينو كأكفؿ عيالو

 

 

                                                           

 .ُُْ/ ٔ, ( معجـ مقاييس المغة(ُ
, ِٕٖٕ , ِٖٕٔ/ ُُ, اليمني الحميرم نشكاف , الكمـك مف العرب كبلـ كدكاء العمـك شمس: ( انظر(ِ

 الفكر دار :ناشر , ُط , اهلل عبد يكسؼ.د , األرياني مطير , العمرم حسيف.د ,  تحقيؽ:ِِٕٗ
 .ىػَُِْ دمشؽ الفكر دار" لبناف – بيركت"المعاصر

 .ىػَُِْ, دار الندكة الجديدة بيركت :ناشر  , ٓط, ُٕٓص , حسف أيكب , ( تبسيط العقائد اإلسبلمية(ّ
       .ٕٔسبؽ تخريجو ص( (ْ
 . ِّٗٗبرقـُُٖ/ ّ , باب الصبلة عمى مف ترؾ دينا ستقراض, كتاب االفي البخارم أخرجو ( (ٓ
 المرجع السابؽ.( (ٔ
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"  6األحزاب:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ چ " :لو تعالىكفي تفسير مجاىد في قك 
)قاؿ: "ىك أب ليـ"

1
) 

مف  , رسكؿ اهلل أعظـ الخمؽ مٌنةن عمييـكيقكؿ الشيخ السعدم رحمو اهلل تعالى: "... ف
فإنو لـ يصؿ إلييـ مثقاؿ ذرة مف الخير كال اندفع عنو مثقاؿ ذرة مف الشر إال عمى  , كؿ أحد

يربييـ كما يربي الكالد  , كما في قراءة بعض الصحابة , مؤمنيفأب لم كىك  يديو كبسببو ...
)أكالده"

2
). 

أبك األمة  قاؿ: "كالنبي  6األحزاب:  چۇ  ۆ  ۆ چ كيقكؿ الزجاح في تفسيره: "-
 .(3) في الحقيقة

 كىناؾ مكاالة شرعية بينتيا الشريعة اإلسبلمية نذكرىا في أقكاؿ أىؿ العمـ كما يمي:
كىي تثبت مف  , معاداة" فالمكاالة ضد ال ـ ابف تيمية رحمو اهلل تعالى:يقكؿ شيخ اإلسبل

ف كاف أحد المكالييف , الطرفيف ككالية اآلخر طاعة  , أعظـ قدران ككاليتو إحساف كتفضؿ كا 
ضد المعاداة كالمحاربة فإف المكاالة  , كالمؤمنكف يحبكنيـ , كما أف اهلل يحب المؤمنيف , كعبادة

 :كفار ال يحبكف اهلل كرسكلو كيحادكف اهلل كرسكلو كيعادكنو. كقد قاؿ اهلل تعالىكال , كالمخادعة
 ك يجازييـ عمى ذلؾ كما قاؿ " كى 1الممتحنة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ

 .  2١١البقرة:  چڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  چ  تعالى:
ى ككف اهلل ذا كاف كذلؾ فمعنكا   , ىـ يخرجيـ مف الظممات إلى النكركىك كلي المؤمنيف كمكال

مكالىـ ىي  كككف عمي  , كلييـ كمكالىـ  كككف الرسكؿ , تعالى كلي المؤمنيف كمكالىـ
 , المكاالة المضادة لمعداكةكرسكلو  تعالى  المكاالة التي ىي ضد المعاداة. كالمؤمنكف يتكلكف اهلل

)كىذا حكـ ثابت لكؿ مؤمف"
4
) 

                                                           

دار الفكر  :ناشر , ُط , يؿ: د.محمد عبد السبلـ أبك الن,  تحقيؽْٔٓص اإلماـ مجاىد,  ( تفسير(ُ
 ىػ.َُُْ , مصر , اإلسبلمي الحديثة

: ناشر  , ُط , عبد الرحمف المكيحؽ ,  تحقيؽ:ٗٓٔص , ( تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف(ِ
 ىػ .َُِْسنة  , مؤسسة دار الرسالة

عرابو(ّ عالـ :ناشر ,  ُط , شمبي عبد الجميؿ ,  تحقيؽ:ُِٔ/ْ,  أبك اسحؽ الزجاج , ( معاني القرآف كا 
 ىػ.َُْٖ , الكتب بيركت

 ىػ.َُْٔ , جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية :ناشر,  ُط , ِّّ/ ٕ, بف تيمية,  ا( منياج السنة(ْ
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 , إف آؿ أبي فبلف ليسكا لي بأكلياء: " تعالى في قكؿ النبي يقكؿ اإلماـ النككم رحمو اهلل-
نما كلي اهلل كصالح المؤمنيف  ( 1)  كا 

ا قاؿ: " ًليّْيى  ًإنَّمى ا كىافى  مىفٍ  كى اًلحن فٍ  صى لىٍيسى  ًمنّْي نسبو بىعيدى  كىاً  ًليّْي كى اًلحو  غىٍيري  كىافى  مىفٍ  كى  كاف فا  ك  صى
 .(2) "قريبا  نسبو

 مف الكفار حتى لك كانكا أقاربو.كىذا كاضح مف تبرئو 
: " فميس المراد يقكؿ الشيخ عبد اهلل بف عبد الرحمف آؿ الشيخ في مكاالة الرسكؿ 

كأىؿ اإلسبلـ يفيمكف مف مكاالة  , فإف ىذا فيـ جاىمي شركي , كلي المستغاث المعبكدبال
كتقديـ قكلو عمى  , نييو كالكقكؼ عند , محبتو كتكقيره كتعزيره كطاعتو كالتسميـ ألمره الرسكؿ 

)ىذه ىي مكاالة أىؿ اإلسبلـ"  , قكؿ كؿ أحد
3
). 

 

                                                           

ةً  بىابي ,  اإليمافكتاب في  صحيحو,   مسمـأخرجو  ((ُ ميقىاطىعىةً  اٍلميٍؤًمًنيفى  ميكىاالى ٍيًرًىـٍ  كى ـٍ مً  كىاٍلبىرىاءىةً  غى ٍنيي
 ."ّٔٔبرقـُٕٗ/ُ
 ق.ُِّٗ, بيركت , العربي التراث إحياء دار, ِط ٖٖ/ّ النككم , الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج( (ِ
 , ُِِص , عبداهلل بف عبد الرحمف آؿ الشيخ, ( منياج التأسيس كالتقديس في كشؼ شبيات داكد بف جرجيس(ّ

 دار اليداية لمطبع كالنشر كالترجمة.: ناشر 
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 ولالمطمب األ 
 أنواع دَّلئل النبوة وما ورد في الغزوة من دَّلئل النبوة.

 معنى دَّلئل النبوة:
كىي العبلمة كاألمارة. يقاؿ: دلو عمى  , "الدالئؿ جمع "داللة" بالفتح كالكسر لغًة :

   (1) كالفتح أعمى". , الطريؽ يدلو داللة كداللة
كأمره ليـ بطاعتو؛ ففييا  , سكلوىي آيات منو تتضٌمف إخباره لعباده بأٌف ىذا ر  " شرعًا:

 (2)  كاإللزاـ. اإلعبلـ

 الفرق بين دَّلئل النبوة والمعجزات
)يقكؿ اإلماـ السييمي

3
ف كانت كؿ صكرة  :في سياؽ حديثو عف بعض دالئؿ النبكة ( ".. كا 
فييا عمـ عمى نبكتو عميو  -يقصد تسميـ الحجر كحنيف الجذع  –مف ىذه الصكر التي ذكرناىا 

غير أنو ال يسمى معجزة في اصطبلح المتكمميف إال ما تحدل بو الخمؽ  –كالسبلـ الصبلة 
 .(4) "فعجزكا عف معارضتو

كيقكؿ الشيخ صالح الفكزاف "كدالئؿ النبكة ليست محصكرة في المعجزة كما يقكؿ 
 .(5) "بؿ ىي كثيرة متنكعة , المتكممكف

 منيا:  نذكر بعض ىذه الدَّلئل وقد حصمت قبل بعثتو 

اًلػػػؾو أىفَّ رىسيػػػكؿى اهلًل عػػػ ا كرد مػػػ ػػػافً  أىتىػػػاهي ًجٍبًريػػػؿي ٍف أىنىػػػًس ٍبػػػًف مى ػػػعى اٍلًغٍممى ػػػذىهي  , كىىيػػػكى يىٍمعىػػػبي مى فىأىخى
رىعىوي  ٍف قىٍمًبوً  , فىصى مىقىةن  , فىاٍستىٍخرىجى اٍلقىٍمبى  , فىشىؽَّ عى ظُّ الشَّػٍيطىاًف ًمٍنػؾى  , فىاٍستىٍخرىجى ًمٍنوي عى : ىىذىا حى  , فىقىاؿى

                                                           

   .ٖٖ/ُكمختار الصحاح ,  ِْٗ/ُُ, بف منظكرال( لساف العرب (ُ
 السمؼ أضكاء: ناشر , ُط , َٔٔ/ِ, الطكياف صالح بف العزيز عبد: ,  تحقيؽتيمية البف, ( النبكات(ِ

 .هـ1421 , الرياض

ٍبد ((ّ  ابف كىىيكى  بصريه ككؼَّ ] , حافظال , النٍَّحكمٌ  , المالقيٌ  األندلسيٌ  , السُّييمي أحمد بف المَّو عبد بف الرٍَّحمىف عى
. كالحديث كالٌتدريس لئلقراء تصدَّر.ذىًلؾى  ًفي بارعنا , كالغريب , كالمُّغات , بالقراءات عالمنا ككاف.سنة عشرةى  سٍبع
لي كأنو,  ىػ ُٖٓ عاـ تكفى , كخمسمائة ثماف سنة بإشبيمية كلد  تاريخ:انظر .سيرتو فحسينت , الجماعة قضاءى  كي

 .ـ ََِّ اإلسبلمي الغرب دار: ناشر , ُ ط , معركؼ عٌكاد بشار الدكتكر: حقؽت (ِّٕ-ُّٕ/ُِ) اإلسبلـ
  ق. ُُِْ,بيركت ّٖٗ/ُ, العربي التراث إحياء دار ,ُط ,سييميلم النبكية السيرة شرح في األنؼ الركض( (ْ
 , الفكزاف اهلل عبد فب فكزاف بف صالح , كاإللحاد الشرؾ أىؿ عمى كالرد االعتقاد صحيح إلى اإلرشاد( (ٓ

 . ىػَُِْ,  الجكزم ابف دار,  ْط,  ُُٖص
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ـى  ٍمزى اًء زى مىوي ًفي طىٍستو ًمٍف ذىىىبو ًبمى ىمىوي  , ثيَـّ غىسى ادىهي ًفػي مىكىانًػوً  , ثيَـّ ألى ػافي يىٍسػعىٍكفى  , ثيَـّ أىعى ػاءى اٍلًغٍممى كىجى
ػػًو  ػػدنا قىػػٍد قيتًػػؿى  -يىٍعنًػػي ًظٍئػػرىهي  -ًإلىػػى أيمّْ مَّ ٍنتىًقػػعي المَّػػ , فىقىػػاليكا: ًإفَّ ميحى :  , ٍكًف "فىاٍسػػتىٍقبىميكهي كىىيػػكى مي قىػػاؿى أىنىػػسه

ٍدًرهً " قىٍد كيٍنتي أىرىل أىثىرى ذىًلؾى اٍلًمٍخيىًط ًفي صى  ( 1)  ."كى

ـى الًعٍرباض بف ساريةى عىٍف رىسيكًؿ المًَّو  كىعىف فَّ آدى اتىـي النًَّبيّْيفى كىاً  : خى ٍكتيكبه : " ًإنّْي ًعٍندى المًَّو مى أىنَّوي قىاؿى
سى  ًدؿه ًفي ًطينىًتًو كى ٍؤيىا أيمّْي الًَّتي رىأىٍت ًحيفى ًلميٍنجى ًبشىارىةي ًعيسىى كىري ـى كى ًؿ أىٍمًرم دىٍعكىةي ًإٍبرىاًىي ـٍ ًبأىكَّ أيٍخًبريكي

اءى لىيىا ًمٍنوي قيصيكري الشَّاـً  رىجى لىيىا نيكره أىضى قىٍد خى عىٍتًني كى  ( 2)  كىضى

 أنواع دَّلئل النبوة:

 كمف –ياتو أك بعد كفاتو كما أخبر عنيا كتحققت حاؿ ح الغيكب التي أخبر عنيا النبي -ُ
ىذا النكع أيضان ما أخبر بو عميو الصبلة كالسبلـ مف اإلعجاز العممي الذم شيد بصحتو العمـ 

 التجريبي الحديث.
 تكثير الطعاـ كشفاء المرضى كانشقاؽ القمر.كك المعجزات الحسية التي كىبيا اهلل النبي -ِ
رسالتو عميو الصبلة  كانتشار , كعصمتو لو مف القتؿ, هلل دعاءها كاستجابة, الدالئؿ المعنكية-ّ

كال  , فيذا النكع مف الدالئؿ يدؿ عمى تأييد اهلل لو كمعيتو لشخصو ثـ لدعكتو كلدينو , كالسبلـ
 يؤيد اهلل دعيان يفترم عميو الكذب بمثؿ ىذا.

ا الكتاب معجزة خالدة كدليؿ ىذ , القرآف الكريـ معجزة اهلل التي ال تبمييا السنكف كال القركف-ْ
 كغيرىا مف كجكه اإلعجاز. , باىر بما أكدعو اهلل مف أنكاع اإلعجاز العممي كالتشريعي كالبياني

 .إخبار النبكات السابقة كتبشيرىا بمقدمو -ٓ
 ( 3)  كأحكلو الشخصية الدالة عمى كمالو كنبكتو.أخبلؽ النبي -ٔ

 نبوة والمعجزات:عقيدة أىل السنة والجماعة في دَّلئل ال
آمنكا حؽ اإليماف بو  صحيح دليؿفما ثبت أنو  ؛دليؿإف أىؿ السنة كالجماعة أىؿ 

 لـ يكف إالكسممكا تسميما. "ككجو داللة المعجزة عمى صدؽ الرسؿ أف كؿ ما عجز عنو البشر 
)ينزؿ منزلة قكلو صدقت" فعبلن هلل تعالى فميما كاف مقركنان بتحد النبي 

4
). 

                                                           

ٍسرىاًء ًبرىسيكًؿ اهلًل  , اإليماف كتابفي صحيحو,   مسمـأخرجو ( (ُ  .ُِٔبرقـ ُْٕ/ُ , بىابي اإٍلً
, النبييف خاتـ محمدا عنده كعبل جؿ اهلل كتبة ذكرأخرجو ابف جباف في صحيحو,  كتاب التاريخ,  باب  ((ِ
 .َُْٔ/ّصحيح  :المصابيح مشكاة ,  قاؿ األلباني فيُِّ/ ُْ
 .المكرمة مكة , اإلسبلمي العالـ رابطة: الناشر , ِ/ُدالئؿ النبكة منقذ السقار  :( انظر(ّ
 ىػَُْٓ, لبناف,  عالـ الكتب,ِط , مكسى محمد عمي تحقيؽ: , ُِٓصأبك حامد الغزالي , العقائد قكاعد( (ْ
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 الغزوة من دَّلئل النبوة:ما ورد في 
جيش األمراء كقاؿ: عميكـ زيد  "بعث رسكؿ اهلل ما كرد في حديث أبي قتادة  :األكؿ

فكثب  , ة األنصارمفإف أصيب جعفر فعبد اهلل بف ركاح , فإف أصيب زيد فجعفر , بف حارثة
)يث " جعفر فقاؿ: بأبي أنت يا نبي اهلل ما كنت أرىب أف تستعمؿ عمي زيدان .... الحد

1
). 

 :*ىذا الحديث فيو دَّلئل عدة عمى نبوتو 
عمى المنبر في المدينة المنكرة بما يحدث في الشاـ مع عدـ كجكد كسائؿ  إخباره -أ
ككصفو ليـ  أخبر عف الجيش كما يحدث فيو بمقتؿ زيد ثـ جعفر ثـ ابف ركاحو  , اتصاالت

كؿ ىذا مف الغيب الذم أعممو  –لشيادة بالشيداء كطمب الناس أف يستغفركا ليـ كيشيدكا ليـ با
 دليبلن عمى نبكتو.اهلل تعالى لنبيو 

 ككصفو لو بأنو سيؼ مف سيكؼ اهلل كأف اهلل سينصره. دعاءه لمقائد الرابع خالد -ب
 بأف الجيش كصؿ كطمب مف المسمميف أف يمدكىـ كال يتخمؼ منيـ أحد. إخباره -ت
 

هلل تعالى بو عف مصير القادة الثبلث زيد بف حارثة إخباره بالغيب الذم أخبره ا :الثاني
 كجعفر بف أبي طالب كعبد اهلل بف ركاحة كىذه ىي الركايات:

فقمت: لمف أنتق قالت: أنا لزيد بف  , فاستقبمتني جارية شابة , "دخمت الجنة قاؿ -أ
 .(2)"حارثة

مىكنا يطير في الجنة "رأيت جعفر بف أبي طالب  :قاؿ -ب         ذا جناحيف  , مى
 .(3) "مقصكصة قكادمو بالدماء , يطير منيا حيث شاء

أحكاؿ بعض األقكاـ يكـ القيامة ذكر فيو القادة  كفي حديث طكيؿ ذكر فيو النبي -ت
فإذا بنفر ثبلثة يشربكف مف خمر ليـ فقمت: مف  , الحديث " ... ثـ أشرفا بي شرفان ففي  الثبلث؛

 .(4) .." الحديثد بف حارثة كعبد اهلل بف ركاحة .الب كزيىؤالءق قاال: ىذا جعفر بف أبي ط
                                                           

 .ُّص ( سبؽ تخريجو(ُ
: ُٖٗٓرقـ-ْْٕ/ْالصحيحة سمسمةكقاؿ األلباني في ال , ُّٕ/ُٗأخرجو ابف عساكر في تاريخ دمشؽ  ((ِ

  .الرياض , كالتكزيع لمنشر المعارؼ مكتبة , ُط صحيح, 
,  كقاؿ األلباني في صحيح الترغيب كالترىيب, ُْٕٔبرقـ  َُٕ/ِأخرجو الطبراني في المعجـ الكبير,  ( (ّ
 . (لغيره حصحي) :ُِّٔ رقـ , ْٔ/ ِ
باب ذكر تعميؽ المفطريف قبؿ كقت اإلفطار بعراقيبيـ ك أخرجو ابف خزيمة في صحيحو,  كتاب الصياـ,  ( (ْ

 برقـ ُٗٔٔ/ٕ , السمسمة الصحيحة, ُٖٔٗ رقـب ِّٕ/ ّ ,تعذيبيـ في اآلخرة بفطرىـ قبؿ تحمة صكميـ
ُّٗٓ. 
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 , قاؿ: "الميـ أخمؼ جعفران في أىمولعبد اهلل بف جعفر رضي اهلل عنيما فدعاءه  ث:الثال
)كبارؾ لعبد اهلل في صفقة يمينو"

1
 الحديث.(

ذا نظرنا لمنتيجة نسمع ما قالو عبد اهلل بف جعفر رضي اهلل عنيما ؛قاؿ: فما بعت  شيئان كا 
  (2) كال اشتريت إال بكرؾ فيو.
 كعمـ عمى أنو مرسؿ مف عند اهلل تعالى. كىذا دليؿ مف دالئؿ نبكتو 

 .اعتقاد أىل السنة والجماعة ببشرية الرسول 
  كما قاؿ تعالى: بشر إال أنو يكحى إليو؛ إف أىؿ السنة كالجماعة يعتقدكف أف النبي 

كاعترض الكفار عمى   6فصلت:  چڍ     ڌ ڇ  ڍ     ڇ  ڇ  ڇ چ  چ    چ  چ  چ 
ڱ  ڱ    ڱ            ں      ں  ڻ  ڻ  چ بشرية األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ كما أخبر اهلل عنيـ

   6التغابن:  چڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہہ  ھ  ھ   ھ  
ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ          ۆئ چ  تعالى حجتيـ كرد عمييـ قائبلن اهلل فأدحض

   ١5اإلسراء:  چ  ىئ  ىئ  ی  ی  ىئ  
 :وىناك عدة دَّلئل تدل عمى بشريتو 

 عبد اهلل بف عبد المطمب .... إلخيدؿ عمى بشريتو فيك محمد بف  نسب النبي -ُ
 , صػػمى الظيػػر خمسػػان قػػاؿ: أف رسػػكؿ اهلل  فعػػف عبػػد اهلل  , أنػػو ينسػػى كمػػا ينسػػى البشػػر-ِ

 .(3) فسجد سجدتيف بعدما سمـ , ق" قالكا: صميت خمسان : "كما ذاؾ فقيؿ لو أزيد في الصبلةق فقاؿ
األعرا::  چڀ  ٺ              ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ قاؿ تعالى:  , ال يعمـ الغيب أنو -ّ

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  چ  :كقاؿ أيضان 1٣٣

﮺  ﮻  ﮼      ﮴ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   5٠األنعام:  چ﮲ ﮳ 
نكـ تختصمكف إليكقاؿ  فمعؿ بعضكـ أف يككف ألحف بحجتو مف بعض  , : "إنما أنا بشر كا 

مف حؽ أخيو فبل يأخذ منو شيئان.  فمف قضيت لو بشيء , مما أسمع منوفأقضي لو عمى نحك 
)فإنما أقطع لو قطعة مف النار"

4
). 

                                                           

 .ٕٔ( سبؽ تخريجو ص(ُ
 . ٕٕٔ/ِ( مغازم الكاقدم (ِ
 ٖٔ/ِ, خمسان  صمى إذا باب , كالمدينة مكة مسجد في الصبلة فضؿ كتاب في صحيحو,  البخارم وأخرج ((ّ
 .   ُِِٔ  برقـ
مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ  :ناشر , ُط , محمد األعظمي :ؽيقتح  , ََُْ/ْأخرجو مالؾ في المكطأ, ( (ْ

  .ىػ ُِْٓ , اإلمارات , أبك ظبي , نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية
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  15١آل عمران:  چڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  چ  :قاؿ تعالى , ألصحابومشاكرتو -ْ
 فإذا لـ يكف بشر فكيؼ يشاكر البشرق!!.

فعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت: "لما  كاف يحزف أحيانان كيضحؾ كيكعؾ؛ أف النبي -ٓ
)الحزف"جاءت كفاة جعفر عرفنا في كجو النبي 

1
). 

)منذ أسممت كال رآني إال ضحؾ": "ما حجبني رسكؿ اهلل قاؿ جرير بف عبد اهلل 
2
). 

)"أجؿ إني أكعؾ كما يكعؾ رجبلف منكـ ..." الحديث :ؿ قا
3
). 

 :النيي عن الغمو بالنبي -
 , منزلة تقديس مثؿ النصارل ألحبارىـ كرىبانيـ أىؿ السنة كالجماعة ال تنزؿ الرسكؿ -

كما أطرت  , : "ال تطركنيكذلؾ لكصية الرسكؿ  , كبعض األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ
)كرسكلو" , فقكلكا عبد اهلل , فإنما أنا عبد , (4) يـالنصارل ابف مر 

5
). 

فإف صبلتكـ تبمغني  كصمكا عميَّ  , كال تجعمكا قبرم عيدان  , : "ال تجعمكا بيكتكـ قبكران كقاؿ -
)حيث كنتـ"

6
). 

 , قبؿ الممات يحذر ما صنع الييكد كالنصارل "لعنة اهلل عمى الييكد كالنصارل كمف كصاياه -
)يحذر ما صنعكا أنبياءىـ مساجد" اتخذكا قبكر

١
) . 

 في بردتو :القائؿ  البصيرممثؿ  كلقد كجد في عصرنا مف يغالي في النبي -
ف  كالقمـ المكح عمـ عمكمؾ كمف                   كضرتيا الدنيا جكدؾ مف كا 
 ( ٣)  العمـ الحادث حمكؿ عند سكاؾ               بو ألكذ مف لي ما الرسؿ أكـر يا

                                                           

 .ٕٔسبؽ تخريجو ص( (ُ
ًريرً  ًذٍكرً : بىابي , األنصار مناقب كتاب في صحيحو, البخارمأخرجو  ((ِ ٍبدً  ٍبفً  جى  برقـ ّٗ/ٓ,   المَّوً  عى

ِِّٖ.            
 ُُٓ/ٕ, ؿي فىاألىٍمثى  األىٍمثىؿي  ثيَـّ  , األىٍنًبيىاءي  بىبلىءن  النَّاسً  أىشىدُّ  في صحيحو,  كتاب المرضى, باب البخارم أخرجو( (ّ
 .ْٖٔٓ برقـ
ىك المديح بالباطؿ كالكذب فيو.  : كقيؿ,  مف اإلطراء كىك اإلفراط في المديح كمجاكزة الحدكد:( ال تطركني (ْ

تعميؽ مصطفى البغا عمى صحيح  انظر:"كما أطرت النصارل ابف مريـ" أم بدعكاىـ فيو األلكىية كغير ذلؾ.
 .ُٕٔ/ْالبخارم 

ـى  الًكتىابً  ًفي كىاٍذكيٍر } المَّوً  قىٍكؿً  بىابي  , حو,  كتاب أحاديث األنبياءفي صحي البخارمأخرجو ( (ٓ ٍريى  ًمفٍ  اٍنتىبىذىتٍ  ًإذً  مى
 .  ّْْٓ برقـ ُٕٔ/ْ  , [ُٔ: مريـ{ ]أىٍىًميىا
,  بيركت - صيدا , َِِْ برقـُِٖ/ ِ , باب زيارة القبكر و,  كتاب المناسؾ, سنن داكد كأب أخرجو ((ٔ

 . َُٖٕبرقـ  ِِٖ/ٔفي صحيح سنف أبي داكد  كصححو األلباني
بلىةً  بىابي  في صحيحو,  كتاب الصبلة,  البخارم أخرجو ((ٕ  . ّْٓ برقـ ٓٗ/ُ , الًبيعىةً  ًفي الصَّ
 َٗ( متف قصيدة البردة لئلماـ البصيرم ص(ٖ
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 ؿ بعد ىذه المغاالة مغاالة ق!في
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ فنحف أمة كسطان. قاؿ تعالى

 ال نزيد كال ننقص مف قكؿ اهلل تعالى كال رسكلو  , اآلية 143البقرة:  چڄ  ڄ  ڄڃ  
 اآلية   ١الحشر:  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ چ قاؿ تعالى , شيئان 

ىك  بلة مف الصكفية كغيرىـ مف الناس في الرسكؿكيرل الباحث أف سبب تقديس الغ
 لعدة أسباب منيا :

 ( 1) كىذا ما حذر منو في الحديث "ال تطركني"  الحب  كالمدح الزائد لمرسكؿ -ُ

 فما زاد األمر عمى حده إال انقمب لضده .
كىذا  , الجيؿ بأحكاـ الشريعة اإلسبلمية كاتباع األئمة المضميف كعدـ التفكر في أقكاليـ-ِ

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  چ الصنؼ ذميـ اهلل تعالى في القرآف فقاؿ

 اآلية كىذا تقميد فكرم دكف تدبر. 1١٠البقرة:  چٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ    
الدعـ الذم يمقاه ىؤالء الناس مف الطرؽ الصكفية كغيرىا كمساعدة كثير مف الدكؿ -ّ

؛كىذا الدعـ كالتأييد لكي يبقكا في  ـ كاقامة الميرجانات بزعميـ لحب الرسكؿ كالحككمات لي
 غييـ كنكميـ كال يستيقظكا ىـ كال يكقظكا األمة لكي تبني الديف كتجاىد في سبيؿ اهلل تعالى .

 
 

                                                           

 .ُٖص ( سبؽ تخريجو(ُ
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 الفصل الثالث  

 الغيبيات في غزوة مؤتة . 

 

 المبحث األول: المالئكة في غزوة مؤتة . 

 

 

 

 

 .اليوم اآلخر في غزوة مؤتةالثاني:  المبحث
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 المبحث األول

 .  المالئكة في غزوة مؤتة

 

 المطمب األول: معنى اْليمان بالمالئكة وصفاتيم واعتقاد أىل السنة والجماعة بيم .

 

 

 

 

 المطمب الثاني: ما ورد في الغزوة من اْليمان بالمالئكة .
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 المطمب األول

 واعتقاد أىل السنة والجماعة بيم معنى اْليمان بالمالئكة وصفاتيم

 :غةملاالمالئكة في  أوًَّل:

: الكاحدي مف  , إلى أنبيائو صمكات اهلل عمييـ سميت مبلئكة لتبميغيا رسائؿ اهلل  كالمىمىؾي
ىؾ باليمز , المبلئكة كىي  , كىك مأخكذ مف األلكؾ كالمألىكة كالمأليكةً  , فتيرؾ ىمزيه , كأصمو مىؤلى
 شاعر:قاؿ ال , الرسالة

 .( 1)  تنزؿ مف جك السماء يصيكبي  ...فمستى إلنسيٍّ كلكف لًمؤٍلىؾو 

 اصطالحًا: المالئكةثانيًا: 

ًئكىةي  فيكفى  الى  , النُّكرً  ًمفى  مىٍخميكقيكفى  اٍلمىبلى كفى . ًبأينيكثىةو  كىالى  ًبذيكيكرىةو  ييكصى  , ًلمطَّاعىاتً  مييىسَّري
كميكفى  ك  اٍلمىعىاًصي ًمفى  مىٍعصي ري ٍمؽً  شيؤيكفً  ًفي المَّوً  ًبًإٍذفً  فى ميسىخَّ تىٍدًبيرً  اٍلخى  , اٍلًعبىادً  كىًحٍفظً  , اٍلكىٍكفً  كى

ًكتىابىةً  اًلًيـٍ  كى نىاءي  , أىٍعمى مىى أيمى تىٍبًميًغوً  ًحٍفًظوً  ًفي اٍلكىٍحيً  عى  ( 2)  كى

اإليماف بيـ إجماال كتفصيبل فيؤمف المسمـ بأف هلل مبلئكة  يتضمف اإليماف بالمبلئكة: 

ڄ  ڄ  ڄ  چ  خمقيـ لطاعتو ككصفيـ بأنيـ عباد مكرمكف ال يسبقكنو بالقكؿ كىـ بأمره يعممكف

كىـ أصناؼ  2٣األنبياء:  چ    ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
كمنيـ المككمكف بحفظ أعماؿ  , كمنيـ خزنة الجنة كالنار , كثيرة منيـ المككمكف بحمؿ العرش

كمالؾ  , كميكائيؿ , التفصيؿ بمف سمى اهلل كرسكلو منيـ كجبريؿالعباد. كنؤمف عمى سبيؿ 
سرافيؿ المككؿ بالنفخ في الصكر  كقد ثبت  , كقد جاء ذكره في أحاديث صحيحة , خازف النار. كا 

                                                           

,  ٗٓص,  (ىػِْْ: المتكفى) سحاؽإ بف يعقكب يكسؼ أبك , السكيت ابف: ,  تأليؼالمنطؽ ( انظر: إصبلح(ُ
 . ىػ ُِّْ , العربي التراث إحياء دار: ناشر,  ُطمرعب,   محمد: تحقيؽ
ٍسبلىًميَّةً  ( اٍلعىقىاًئدي (ِ اًديثً  اٍلقيٍرآًنيَّةً  اآٍليىاتً  ًمفى  اإٍلً  , الصنياجي باديس بف محمد الحميد عبد: ,  تأليؼالنَّبىًكيَّة كىاأٍلىحى

 , كشركاؤىما داكد بك مرازقة , الجزائرية الشركة مكتبة: النشر دار , ِط , ٖٗص , رمضاف الصالح محمد: ركاية
 .الجزائر
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خمقت المبلئكة مف نكر كخمؽ الجاف مف مارج مف "قاؿ:  عف عائشة رضي اهلل عنيا أف النبي 
 (2) (1)"نار كخمؽ آدـ مما كصؼ لكـ

إذا أحب اهلل العبد نادل جبريؿ: إف اهلل "قاؿ:  كالمبلئكة تحب  العبد المؤمف فعف النبي     
فينادم جبريؿ في أىؿ السماء: إفَّ اهلل يحب فبلنان فأحبُّكه؛  , يحبي فبلننا فأحببو؛ فيحٌبو جبريؿ

 (3) "ثـ يكضع لو القبكؿ في األرض , فيحبو أىؿ السماء

 صفات المالئكة:

خمقت المبلئكة مف نكر كخمؽ الجاف مف مارج "قاؿ:  أف النبي  خمقت مف نكر لمحديث :-ُ
 ( 4) " مف نار كخمؽ آدـ مما كصؼ لكـ

أذف لي أف أحدث عف ممؾ مف مبلئكة اهلل مف حممة "قاؿ:  عظيمة األجساـ كالخمؽ -ِ
 (5) "العرش إف ما بيف شحمة أذنو كعاتقو مسيرة سبعمائة عاـ

 اآلية   31يوس::  چ          ڦ   ڦ    ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چلجماؿ لقكلو تعالىالحسف كا -ّ

 .  16عبس:  چ        ک       ڑ چ أنيـ كراـ بررة لقكلو تعالى :-ْ

 .(6) "أال أستحي مف رجؿ تستحي منو المبلئكة":  في حؽ عثماف لقكؿ النبي الحياء -ٓ

   5م: النج چ    ٹ ٹ ٹ چ :لقكلو تعالى, العمـ-ٔ

                                                           

 .ِٔٗٗرقـب ِِْٗ/ْباب في أحاديث متفرقة,   , (  أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب الزىد كالرقائؽ(ُ
د اهلل بف باز )المتكفى: : عبد العزيز بف عب,  تأليؼالعقيدة الصحيحة كما يضادىا كنكاقض اإلسبلـ انظر: ((ِ

 ناشر: الكتاب منشكر عمى مكقع كزارة األكقاؼ السعكدية بدكف بيانات. , ُْص ىػ(, َُِْ
 .َِّٗرقـ بُُُ/ْ , ,  باب ذكر المبلئكةكتاب بدء الخمؽ أخرجو البخارم في صحيحو,  ((ّ
 .ُرقـ تخريجوأنظر  ((ْ

ٍيًميًَّة  باب ًفى كتاب السنة,  , أخرجو أبك داكد في سننو ((ٓ ,  كصححو األلباني في ِْٕٕرقـ ب ِِّ/ ْاٍلجى
  .ُُٓبرقـ  ِِٖ/ُالسمسمة الصحيحة 

 .ُٖٔٔ/ ْ, مف فضائؿ عثماف بف عفاف  باب , فضائؿ الصحابة ( أخرجو مسمـ في صحيحو,  كتاب(ٔ
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 ٻ ٻ ٱ چ :قاؿ تعالى , ال يكصفكف باألنكثة كال بالمعصية ؛ بؿ يعبدكف اهلل تعالى ببل ممؿ-ٕ

 چ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى چ :.كقاؿ تعالى 2١النجم:  چ  پ پ پ پ ٻ ٻ

 .  1١األنبياء:  چ ے ھ ھ ھ    ھ   ہ ہ ہ ۀہ  ۀ ڻ ڻ ڻ چ  6التحريم: 

  .  2النحل:  چ  ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ چيسكنكف السماء-ٖ

 :ليـ كظائؼ كثيرة فمنيـ: وظائف المالئكة

 . 1١3الشعراء:  چ ڱ    ڱ    ڳ ڳ چ المككؿ بالكحي جبريؿ -ُ

 .المككؿ بالقطر كالنبات كىك ميكائيؿ -ِ

كيؼ أنعـ "قاؿ: أف النبي  عف أبي سعيد الخدرم ", المككؿ بالنفخ بالصكر إسرافيؿ -ّ
قاؿ المسممكف: يا  , رف كحنى جبيتو كأصغى سمعو ينظر متى يؤمركقد التقـ صاحب القرف الق

 (1) "رسكؿ اهلل فما نقكؿق قاؿ: قكلكا حسبنا اهلل كنعـ الككيؿ عمى اهلل تككمنا

 چ  ىب مب خب جبحب يئ    ىئ مئ چ :كلو مساعدكف قاؿ تعالى , المككؿ بقبض األركاح-ْ

 . 1٣األنعام: 

 ممؾ مككؿ بالجباؿ .-ٓ

ككَّؿ ممكنا يقكؿ: يا  إف اهلل »قاؿ:  عف النبي أنس بف مالؾ  ـ "ممؾ مككؿ باألرحا-ٔ
! عمقة. يا ربّْ مضغة. فإذا أراد أف يقضي خمقو ! نطفة. يا ربّْ قاؿ: أذكر أـ أنثىق شقي  , ربّْ

 (2) «أـ سعيدق فما الرزؽ كاألجؿق فيكتب في بطف أمو

 ک ک چ كقاؿ أيضان:, اآلية ١غافر:  چ     ﮲ ۓ ۓ چحممة العرش كخزنة الجنة كالنار-ٕ

  4١غافر:  چ  ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ :كقاؿ أيضان  ، ١1الزمر:  چ ک

                                                           
الشيخ األلباني : قاؿ  , ِّّْرقـبِّٕ/ ٓ, كتاب تفسير القرآف باب سكرة الزمر , أخرجو الترمذم في سننو ((ُ

 صحيح.
 .ِْٔٔبرقـ َِّٖ/ْ , باب كيفية خمؽ اآلدمي , كتاب القدر , ( أخرجو مسمـ في صحيحو(ِ
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 زكار البيت المعمكر في السماء.-ٖ

 ڇ چ قاؿ تعالى: , الكراـ الكاتبكف ألعماؿ الخمؽ كالحفظة كالسياحكف يتابعكف مجالس العمـ -ٗ

إف هلل "أنو قاؿ:  عف النبي  أبي ىريرةعف  . 11 - 1٠االنفرار:  چ         ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ
مبلئكة يطكفكف في الطرؽ يمتمسكف أىؿ الذكر فإذا كجدكا قكمنا يذكركف اهلل تنادكا ىممكا إلى 

 (1)"حاجتكـ قاؿ فيحفكنيـ بأجنحتيـ إلى السماء الدنيا

 (2)  المككمكف بفتنة القبر .-َُ

اة المؤمنيف ؛ يرل الباحث أف المبلئكة عمييـ السبلـ ليـ أثر طيب كاضح عمى حي
ٍيرىةى كيتضح ذلؾ مف خبلؿ كثير مف نصكص الكتاب كالسنة ؛  : قىاؿى رىسيكؿي  , عىٍف أىًبي ىيرى قىاؿى

ٍجًمًسوً اهللً  ـى ًفي مى ا دىا ـٍ مى ًدكي مىى أىحى مّْي عى ًئكىةى تيصى : المييَـّ اٍغًفٍر لىوي  , : " ًإفَّ اٍلمىبلى ٍموي  , تىقيكؿي  , المييَـّ اٍرحى
ـٍ ييحٍ  ا لى ةي تىٍحًبسيوي  , ًدثٍ مى ةو مىا كىانىًت الصَّبلى بلى ـٍ ًفي صى ديكي  ( 3)  "كىأىحى

فيذه النص كغيره يدؿ عمى أشياء ميمة جدان أال كىي الدعاء لممؤمف كالصبلة عميو .كما     
 43األحزاب:  چ يب ىب مب  خب حب چ :أجمؿ أف تصمي عميؾ المبلئكة ؛فقد قاؿ اهلل 

 التباع الحؽ كالنكر كالخركج مف الظممات كما أخبر تعالى .ففائدة الصبلة تؤدم بالمسمـ 

  ﮺ چ :كمف اآلثار الطيبة لممبلئكة عمى المؤمنيف أنيـ يستغفركف ليـ ؛قاؿ تعالى

 أف النبي عف أبي ىريرة  , كمف آثارىـ الطيبة أنيـ يحبكف المؤمنيف ١غافر:  چ ﮼ ﮻
فينادم جبريؿ  , فيحبو جبريؿ , فبلنان فأحبو قاؿ: "إذا أحب اهلل العبد نادل جبريؿ إف اهلل يحب

ثـ يكضع لو القبكؿ في  , فيحبو أىؿ السماء , فأحبكه اإف اهلل يحب فبلن , في أىؿ السماء
)األرض". 

4
) 

                                                           

 .َْٖٔبرقـ ٕٖ-ٖٔ/ٖ باب فضؿ ذكر اهلل عز كجؿ,  , أخرجو البخارم في صحيحو,  كتاب الدعكات ((ُ
 .  ُُٖ-ُُّأصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة ص: ( انظر(ِ
ةً  فىٍضؿً  بىابي  , كتاب المساجد كمكاضع الصبلة, مسمـ( أخرجو (ّ بلى مىاعىةً  صى ةً  كىاٍنًتظىارً  اٍلجى بلى برقـ  ْٗٓ/ُ,  الصَّ

ِّٕ. 
 .َِّٗبرقـ ُُُ/ْ, المبلئكة ذكر باب الخمؽ, بدء كتابأخرجو البخارم في صحيحو,  ((ْ
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عىٍف  ففي الحديث كمف آثارىـ أيضان: أنيـ يجمسكف لحمقات الذكر ينزلكف لسماع القرآف؛
ٍير : بىٍينى  ,  أيسىٍيًد ٍبًف حيضى فىرىسيوي مىٍربيكطىةه ًعٍندىهي  , مىا ىيكى يىٍقرىأي ًمفى المٍَّيًؿ سيكرىةى البىقىرىةً قىاؿى الىًت  , كى ًإٍذ جى

الىًت الفىرىسي  , الفىرىسي فىسىكىتى فىسىكىتىتٍ  سىكىتىًت الفىرىسي  , فىقىرىأى فىجى الىًت الفىرىسي  , فىسىكىتى كى ثيَـّ قىرىأى فىجى
رىؼى  كىافى اٍبنيوي  , فىاٍنصى فىعى رىٍأسىوي ًإلىى السَّمىاءً  , يىٍحيىى قىًريبنا ًمٍنيىاكى  , فىأىٍشفىؽى أىٍف تيًصيبىوي فىمىمَّا اٍجتىرَّهي رى

ا يىرىاىىا تَّى مى دَّثى النًَّبيَّ  , حى ٍيرو فىمىمَّا أىٍصبىحى حى : اٍقرىٍأ يىا اٍبفى حيضى ٍيرو  , فىقىاؿى :  , اٍقرىٍأ يىا اٍبفى حيضى قىاؿى
كىافى ًمٍنيىا قىًريبنا , ا رىسيكؿى المًَّو أىٍف تىطىأى يىٍحيىىفىأىٍشفىٍقتي يى  رىٍفتي ًإلىٍيوً  , كى فىٍعتي رىٍأًسي فىاٍنصى فىٍعتي  , فىرى فىرى

اًبيحً  , رىٍأًسي ًإلىى السَّمىاءً  تَّى الى أىرىاىىا , فىًإذىا ًمٍثؿي الظُّمًَّة ًفييىا أىٍمثىاؿي المىصى ٍت حى رىجى :  , فىخى تىٍدرً »قىاؿى م كى
ق : الى  , «مىا ذىاؾى :  , قىاؿى ٍكًتؾى »قىاؿى ٍت يىٍنظيري النَّاسي  , ًتٍمؾى المىبلىًئكىةي دىنىٍت ًلصى ىٍصبىحى لىٍك قىرىٍأتى ألى كى

   (ُ)  «الى تىتىكىارىل ًمٍنييـٍ  , ًإلىٍييىا

 اعتقاد أىل السنة والجماعة بالمالئكة  

 , كالكتب المنزلة عمى المرسميف , يقكؿ صاحب الطحاكية :)كنؤمف بالمبلئكة  كالنبييف
 (ِ) ( .نشيد أنيـ كانكا عمى الحؽ المبيفك 

اإليماف بالمبلئكة يتضمف عدة أمكر ال بد لمعبد مف تحقيقيا حتى يتحقؽ لو اإليماف *
 بالمبلئكة كىي:

 كأنيـ خمؽ كثير كأف مقاماتيـ عظيمة عند اهلل تعالى . , اإلقرار بكجكدىـ كالتصديؽ بيـ-ُ

 كأف نكالييـ كال نعادييـ. , اد بتفاضميـ عف بعضاإلعتق-ِ

 .  2١األنبياء:  چ ڦ ڦ  ڦ چاإلعتقاد أنيـ ال شأف ليـ بالخمؽ-ّ

اإليماف المفصؿ بمف جاء التصريح بذكره أك كصفو في الكتاب كالسنة مثؿ جبريؿ كرضكاف -ْ
 (ّ) .كمالؾ كىاركت كماركت عمييـ السبلـ 

                                                           

كؿً  بىابي  , كتاب فضائؿ القرآف في صحيحو, ( أخرجو البخارم (ُ  . َُٖٓ برقـ  َُٗ/ٔ,  ًكينىةً السَّ  نيزي
 . ِٕٗص , شرح العقيدة الطحاكية ((ِ
 , ُط,  : نخبة مف العمماءتأليؼ , ُُِ – َُٕص,  أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنةانظر:  ((ّ

 .ىػُُِْ , المممكة العربية السعكدية -الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
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 ثمرات اْليمان بالمالئكة 

 ماف بالمبلئكة يثمر ثمرات جميمة منيا:كاإلي

 فإف عظمة المخمكؽ مف عظمة الخالؽ. , كسمطانو , كقكتو , األكلى: العمـ بعظمة اهلل تعالى

 , حيث ككؿ مف ىؤالء المبلئكة مف يقـك بحفظيـ , الثانية: شكر اهلل تعالى عمى عنايتو ببني آدـ
 كغير ذلؾ مف مصالحيـ. , ككتابة أعماليـ

 (1) محبة المبلئكة عمى ما قامكا بو مف عبادة اهلل تعالى. الثالثة:

ال يتحقؽ اإليماف إال بو.  , اإليماف بالمبلئكة ركف مف أركاف اإليماف في الديف اإلسبلمي  
 في سنتو.عمى ذلؾ في كتابو. كأخبر عنو النبي تعالى كقد نص اهلل 

 چ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ     ڻ ںں ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ چ :قاؿ تعالى

فأخبر أف اإليماف بالمبلئكة مع بقية أركاف اإليماف مما أنزلو عمى رسكلو كأكجبو  .  2٣5لبقرة: ا
 عميو كعمى أمتو كأنيـ امتثمكا ذلؾ.

 ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ  چ كقاؿ تعالى في آية أخرل:

 -فجعؿ اإليماف بيذه الخصاؿ دليؿ البرّْ .   1١١البقرة:  چ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ
كأركاف  , كذلؾ أف ىذه األشياء المذككرة ىي أصكؿ األعماؿ الصالحة -جامع لمخير كالبرُّ اسـ

 اإليماف التي تتفرع منيا سائر شعبو.

     ڑ ڑ چ في مقابؿ ىذا أف مف كفر بيذه األركاف فقد كفر باهلل: فقاؿ: كما أخبر اهلل 

فأطمؽ الكفر عمى مف أنكر  136النساء:  چڳ ڳ   گ گ  گ گ ک ک ک ک

                                                           

  , ْطىػ( ُُِْ: محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى: ,  تأليؼِٗص شرح ثبلثة األصكؿ :انظر  ((ُ
 .ىػُِْْ, ناشر: دار الثريا لمنشر
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ككصفو بالبعد في الضبلؿ. فدؿ ذلؾ أف اإليماف بالمبلئكة ركف عظيـ مف أركاف  , األركاف ىذه
 (1) اإليماف كأف تركو مخرج مف الممة.

يقكؿ الشيخ ابف عثيميف رحمو اهلل تعالى : كقد أنكر قكـ مف الزائغيف ككف المبلئكة 
كىذا تكذيب لكتاب اهلل  , تكقالكا إنيـ عبارة عف قكل الخير الكامنة في المخمكقا , أجسامان 
جماع المسمميف.كسنة رسكلو  , تعالى  كا 

   1فارر:  چ ھھ ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں چ قاؿ اهلل تعالى:

 .  5٠األنفال:  چ ﮹ ﮸  ﮷ ﮶ ﮴﮵   ﮳ ﮲    ۓ ۓ  ے چ كقاؿ:

 .  ١3األنعام:  چ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ     ۆ ۆ ۇ ۇ     ڭ ڭ ڭ چ كقاؿ:

 . 23سبأ:  چ  ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ چ كقاؿ:    

 ڱ ڳ  ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک  ک ک ڑ چ كقاؿ في أىؿ الجنة:

 . 24 - 23الرعد:  چ  ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ        ڱ

قاؿ: "إذا أحب اهلل العبد نادل  أف النبي كفي صحيح البخارم عف أبي ىريرة 
إف اهلل يحب  , بريؿ في أىؿ السماءفينادم ج , فيحبو جبريؿ , جبريؿ إف اهلل يحب فبلنان فأحبو

)ثـ يكضع لو القبكؿ في األرض".  , فيحبو أىؿ السماء , فأحبكه افبلن
2
) 

" إذا كاف يكـ الجمعة عمى كؿ باب مف أبكاب كفيو أيضان عنو قاؿ: قاؿ النبي 
فإذا جمس اإلماـ طككا الصحؼ كجاءكا يستمعكف  , المساجد المبلئكة يكتبكف األكؿ فاألكؿ

)كر". الذ
3
) 

                                                           

,  ناشر: كزارة َُٔ-َُٓص ة,  تأليؼ نخبة مف العمماء, الكتاب كالسنأصكؿ اإليماف في ضكء  :انظر ((ُ
 . قُُِْاألكقاؼ كالشئكف الدينية بالسعكدية, 

 .ٖٖسبؽ تخريجو ص ((ِ
 .ُُِّبرقـ   ُُ/ْأخرجو البخارم في صحيحو, كتاب بدء الكحي,  باب ذكر المبلئكة,  ((ّ
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كما قاؿ الزائغكف  , كىذه النصكص صريحة في أف المبلئكة أجساـ ال قكل معنكية 
 (1) كعمى مقتضى ىذه النصكص أجمع المسممكف.

بَّاسو رىًضيى ك  ،  12االنفرار:  چ ڈ ڎ ڎ چعف المبلئكة عمييـ السبلـ يقكؿ اهلل  عىًف اٍبًف عى
ٍنييمىا بًّْو ًفي , عىًف النًَّبيّْ  , المَّوي عى ا يىٍرًكم عىٍف رى :  مى : قىاؿى سىنىاًت كىالسَّيّْئىاًت  ًإفَّ "قىاؿى المَّوى كىتىبى الحى
ٍميىا كىتىبىيىا المَّوي لىوي ًعٍندىهي  , ثيَـّ بىيَّفى ذىًلؾى  ـٍ يىٍعمى سىنىةو فىمى َـّ ًبحى سىنىةن كىاًممىةن فىمىٍف ىى َـّ ًبيىا فىعىًممىيىا  , حى فىًإٍف ىيكى ىى

سىنىاتو ًإلىى سىٍبًع ًمائىًة ًضٍعؼو ًإلىى أىٍضعىاؼو كىًثيرىةو كىتىبىيىا  ـٍ  , المَّوي لىوي ًعٍندىهي عىٍشرى حى َـّ ًبسىيّْئىةو فىمى مىٍف ىى كى
سىنىةن كىاًممىةن  ٍميىا كىتىبىيىا المَّوي لىوي ًعٍندىهي حى َـّ ًبيىا فىعىًممىيىا كىتىبىيىا المَّوي لىوي سىيّْ  , يىٍعمى  (2) " ئىةن كىاًحدىةن فىًإٍف ىيكى ىى

يرل الباحث أف ىذه األدلة كافية لتثبت أف المبلئكة تكتب أعماؿ القمكب كالنيات ؛ألف 
ألف األمر غيبي كقد جاء الدليؿ بأف المبلئكة تكتب  ؛ في مثؿ ىذه الحاالت ال نحكـ إال بدليؿ

 أعماؿ العباد القمبية أيضان.

ليمة  القدر كما ؿ الكحي مف جبريؿ لكف يبقى نزك  ؛كقد انقطع الكحي مف جبريؿ 
 قاؿ تعالى : كالركح ىك جبريؿ   4القدر:  چ    ڤ           ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ چ قاؿ تعالى:

  1١3الشعراء:  چ ڱ    ڱ    ڳ ڳ چ

 رؤية المالئكة

كلـ يثبت حسب عمـ الباحث أف رأل  , المبلئكة عالـ غيبي أخبرنا الشرع بو فنؤمف بو كنصدقو
فقد رأل جبريؿ عميو السبلـ مرتيف  المبلئكةى عمييـ السبلـ عمى صكرتيـ إال رسكؿ اهلل  أحده 

َر َىاتَ ْيِن اْلَمرَّتَ ْينِ  ، ِإنََّما ُىَو ِجْبرِيلُ » : قاؿ , عمى صكرتو َها َغي ْ رَأَيْ ُتُو  ، َلْم َأرَُه َعَلى ُصورَتِِو الَِّتي ُخِلَق َعَلي ْ

َهِبط ا ِمَن السََّماءِ    . (ّ)  «ادِّا ِعَظُم َخْلِقِو َما بَ ْيَن السََّماِء ِإَلى اَْلَْرضِ سَ  ُمن ْ

                                                           

 . ْٗ- ّٗص ة األصكؿ, البف عثيميف, شرح ثبلث ((ُ
 .ُْٗٔبرقـ  َُّ/ٖ, باب مف ىـ بحسنة أك بسيئة , كتاب الرقاؽ ( أخرجو البخارم في صحيحو, (ِ
لىقىٍد رىآهي نىٍزلىةن أيٍخرىل{ ]النجـ:  , كتاب اإليماف , أخرجو مسمـ في صحيحو( (ّ : }كى ؿَّ ٍعنىى قىٍكًؿ اهللي عىزَّ كىجى بىابي مى
ٍسرىاءً  , [ُّ بَّوي لىٍيمىةى اإٍلً مَّـى رى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى  ُٕٕبرقـ ُٗٓ/ُ , كىىىٍؿ رىأىل النًَّبيُّ صى
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أما رؤيتيـ في أشكاؿ أخرل مثؿ صكر البشر فممكف أف نراىـ ؛كىذا ما حصؿ لمريـ 
جاء عمى صكرة دحية  كجبريؿ  ؛ 1١مريم:  چ ڌ     ڍ  ڍ چرضي اهلل عنيا ؛قاؿ تعالى

 بعض مف شارؾ في غزكة بدر.ة كرأم الصحاب , كرآه الصحابة الكمبي 

اهلل تعالى قدرةن غير قدرة كبعض المخمكقات قادرة عمى رؤية المبلئكة عمييـ السبلـ أعطاىا 
ٍيرىةى  ؛البشر :  , أىفَّ النًَّبيَّ  , عىٍف أىًبي ىيرى  , ًإذىا سىًمٍعتيـٍ ًصيىاحى الدّْيىكىًة فىاٍسأىليكا المَّوى ًمٍف فىٍضًموً "قىاؿى
مىكنافىًإنَّيى  ذيكا ًبالمًَّو ًمفى الشٍَّيطىافً  , ا رىأىٍت مى اًر فىتىعىكَّ ذىا سىًمٍعتيـٍ نىًييؽى الًحمى ( 1)  "فىًإنَّوي رىأىل شىٍيطىاننا , كىاً 

لمبلئكة عمييـ باكيرل الباحث أف كؿ إنساف سكاء كاف مؤمنان أـ كافران يشعر كيتأثر حسيان  
يحصؿ عمى الجسد خصكصان الكافر. كالدليؿ عمى ذلؾ  سكاء بالسماع أك بما السبلـ قبؿ المكت؛

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ چ :قكؿ اهلل تعالى

كقد رجح ابف كثير تفسيرىا بالقكؿ : يبشركنيـ  . 3٠فصلت:  چ ٿ          ٿ ٺ   ٺ ٺ
 ( 2)  عند المكت كفي القبر كحيف البعث كقاؿ :كىك الكاقع

 ﮺ ﮹ ﮸  ﮷ ﮶ ﮴﮵   ﮳ ﮲    ۓ ۓ  ے چكيقكؿ اهلل تبارؾ كتعالى 

يقكؿ ابف كثير رحمو اهلل تعالى في تفسيره :أنو كلك كاف سبب اآلية   5٠األنفال:  چ ﮼ ﮻

    ۓ ۓ  ے چغزكة بدر فيي عامة في حؽ كؿ كافر كليذا لـ يخصصو اهلل تعالى بأىؿ بدر فقاؿ 

 ٴۇ ۈ ۈ     ۆ ۆ ۇ ۇ     ڭ ڭ ڭ چكفي سكرة األنعاـ 5٠األنفال:  چ ﮲

األنعام:  چ وئ وئ ەئ ەئ     ائ ائ ى ى ې           ې ې ې ۉ ۉ      ۅ ۋۅ ۋ

 .( 3) أم باسطكا أيدييـ بالضرب   ١3

 مئ  حئ    جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ     ېئ   ۈئ       ۈئ ۆئ ۆئ   ۇئ ۇئ   وئ وئ چ كقاؿ تعالى :

 : وقول  ، 3١األعرا::  چ        يث ىث مث جث يت ىت مت خت  جتحت يب ىب مب         خب حب جب يئ ىئ

                                                           

ٍيري  به بىا , كتاب بدء الخمؽ صحيحو,  ( أخرجو البخارم في(ُ ـه  الميٍسًمـً  مىاؿً  خى نى الًجبىاًؿ,  شىعىؼى  ًبيىا يىٍتبىعي  غى
 . َّّّ,  برقـُِٖ/ْ
 طيبة دار: الناشر,  ِط , سبلمة محمد بف سامي: تحقيؽ , ُٕٕ/ٕ, كثير العظيـ ابف القرآف تفسيرانظر: ( (ِ

 . ىػَُِْ , كالتكزيع لمنشر
 .ٕٕ/ْ ( المرجع السابؽ, (ّ
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 چ چ              چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ چ

 چۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ     ۋ ٴۇ چ قكلو:كاآلية كاضحة جدان في  ، 2٣النحل: 

 . 2١محمد: 

 عمى صكرتيـ الحقيقية ق السبلـ كلكف السؤاؿ ىؿ يرل اإلنساف المبلئكة  عمييـ-

كلكف  يـ الحقيقية ؛يرل الباحث أف اإلنساف حيف االحتضار ال يرل المبلئكة عمى صكرت
كىذا ما رجحو ابف كثير رحمو اهلل تعالى فقاؿ: إذا جاء  , بشكؿ حسف لممؤمف كمنكر لمكافر

  ( 1)  الكافر عند احتضاره في تمؾ الصكرة المنكرة

 السبلـ أـ البشرق كىناؾ مسألة ميمة بقي أف نشير إلييا كىي مف أفضؿ المبلئكة عمييـ

السبلـ أفضؿ كمنيـ مف  ه المسألة فمنيـ مف قاؿ المبلئكة عمييـاختمؼ كثير مف العمماء في ىذ
 قاؿ بؿ صالحي البشر أفضؿ كمنيـ مف تكقؼ عف المسألة .

 ڻ  ڻ ڻ ں ں چ :فمف قاؿ أف المبلئكة عمييـ السبلـ أفضؿ استدؿ بأدلة منيا قكلو تعالى

كجو الداللة ك   [َٓ: األنعاـ]  5٠األنعام:  چ ﮲ ۓ ۓ ے ے  ھھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ
منيا أف اآلية تكضح أف النبي عميو الصبلة كالسبلـ لـ يصؿ لدرجة المبلئكة فبيف ذلؾ أنيـ 

ٍيرىةى  عىفٍ األفضؿ. كمف األدلة أيضان : : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  , أىًبي ىيرى أىنىا ًعٍندى ظىفّْ " :: يىقيكؿي اهللي قىاؿى
ٍبًدم ًبي ًني ًفي نىٍفًسوً  , ًنيكىأىنىا مىعىوي ًحيفى يىٍذكيري  , عى ًني ًفي  , ًسيذىكىٍرتيوي ًفي نىفٍ  , ًإٍف ذىكىرى ٍف ذىكىرى كىاً 

ٍيره ًمٍنييـٍ  ذىكىٍرتيوي ًفي مىؤلى  , مىؤلى  ـٍ خى ٍف تىقىرَّبى ًمنّْي ًشٍبرنا , ىي ٍف تىقىرَّبى ًإلىيَّ  , تىقىرٍَّبتي ًإلىٍيًو ًذرىاعنا , كىاً  كىاً 
لىةن  , اعناتىقىرٍَّبتي ًمٍنوي بى  , ًذرىاعنا ٍف أىتىاًني يىٍمًشي أىتىٍيتيوي ىىٍركى  .( 2) " كىاً 

السبلـ سجدكا آلدـ  كمف قاؿ أف صالحي البشر أفضؿ ساؽ أدلة كثيرة منيا :أف المبلئكة عمييـ
كمباىاة اهلل تعالى بأىؿ عرفة  34البقرة:  چ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ چ :قاؿ تعالى ؛ 

                                                           

 .ٕٕ/ ْكثيرتفسير ابف  :( انظر(ُ
مىى اٍلحىثّْ  بىابي  , كتاب الذكر كالدعاءصحيحو,  ( أخرجو مسمـ في (ِ برقـ  َُِٔ/ْ , تىعىالىى اهللً  ًذٍكرً  عى

ِٕٔٓ.   
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ٍيرىةى عىٍف رىسيكًؿ ا ٍف أىًبي ىيرى :لمًَّو عى : " قىاؿى ًئكىةى أىٍىًؿ السَّمىاًء فىيىقيكؿي فىاتو مىبلى ًإفَّ المَّوى ييبىاًىي ًبأىٍىًؿ عىرى
كا إلى عبادم ىؤالء جاءكني شيعثان غيبران   ( 1)  "اٍنظيري

عىٍف كالصحيح أنيـ تكممكا فييا  , كمف تكقؼ عف المسألة قاؿ أف السمؼ لـ يتكممكا فييا
ـو  , ًبٍشًر ٍبًف شىغىاؼو  ٍبًد المًَّو ٍبًف سىبلى ميعىةً  , عىٍف عى ميكسنا ًفي اٍلمىٍسًجًد يىٍكـى اٍلجي كينَّا جي : كى :  , قىاؿى فىقىاؿى

ًفيًو تىقيكـي السَّاعىةي » ـي كى ًمؽى آدى ميعىًة ًفيًو خي ـى أىيَّاـً الدٍُّنيىا يىٍكـي اٍلجي مىى المَّوً  , ًإفَّ أىٍعظى ًميقىًة المًَّو عى ـى خى فَّ أىٍكرى  كىاً 
: " يىا اٍبفى  "أىبيك اٍلقىاًسـً  قىاؿى ًحؾى كى : فىنىظىرى ًإلىيَّ كىضى ًئكىةيق قىاؿى ميؾى المَّوي فىأىٍيفى اٍلمىبلى : يىٍرحى : قيٍمتي قىاؿى

يىاًح كىالسَّ  اًء كىاأٍلىٍرًض كىالرّْ ٍمًؽ السَّمى ٍمؽه كىخى ًئكىةي خى ا اٍلمىبلى ًئكىةيق ًإنَّمى سىاًئًر أىًخي ىىٍؿ تىٍدًرم مىا اٍلمىبلى اًب كى حى
ٍمؽً   ( 2)  اٍلخى

بخبلؼ المبلئكة عمييـ السبلـ الذيف  , عبادتيـ شاقة صالحي البشركيرل الباحث أف 
 .لشيكةفيطركا عمى العبادة كنزعت منيـ ا

اًلًحي ًبأىفَّ  كيقكؿ ابف تيمية رحمو اهلل تعالى عف ىذه المسألة :) ؿي  اٍلبىشىرً  صى  ًباٍعًتبىارً  أىٍفضى
ًئكىةى  نّْيىايىةً ال كىمىاؿً  ؿي  كىاٍلمىبلى ًئكىةى  فىًإفَّ  اٍلًبدىايىةً  ًباٍعًتبىارً  أىٍفضى  عىمَّا مينىزَّىيكفى  اأٍلىٍعمىى الرًَّفيؽً  ًفي اآٍلفى  اٍلمىبلى
ًبسيوي  ـى  بىنيك ييبلى ٍيبى  كىالى  الرَّبّْ  ًعبىادىةً  ًفي ميٍستىٍغًرقيكفى  آدى . اٍلبىشىرً  أىٍحكىاؿً  ًمفٍ  أىٍكمىؿي  اآٍلفى  اأٍلىٍحكىاؿى  ىىًذهً  أىفَّ  رى
كؿً  بىٍعدى  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  كىأىمَّا نَّةً  ديخي ك فىيىًصيري  اٍلجى اًلحي اؿً  ًمفٍ  أىٍكمىؿى  اٍلبىشىرً  صى ًئكىًة. حى  ( 3)  اٍلمىبلى

 مشاركة المالئكة في حروب المسممين:

 ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :يقكؿ شيخ اإلسبلـ في تفسير اآليات

ةي  كىأىمَّا) ١األنفال:  چڀ مىى كىالدًَّليؿً  ىىذىا فىيىكيكفي  عىامَّةه  ًبيىا اٍلبيٍشرىل فىًإفَّ  بىٍدرو  ًقصَّ ًكمى  مىا عى  ًمفٍ  ري
ٍمدىادى  أىٍطمىؽى  فىًإنَّوي  اأٍليمَّةً  ًفي بىاًقيىةه  بىٍدرو  أىٍلؼى  أىفَّ  ـى  كىاٍلبيٍشرىل اإٍلً قىدَّ مىى ًبوً  كى ـٍ  عى فً  ًباأٍلىٍلؼً  ًعنىايىةن  لىكي دو  يكى  أيحي

كا لىكٍ  ًبًيـٍ  اٍلًعنىايىةي  كىانىتٍ  بىري دٍ  فىمىـٍ  صى  ( 4)  .(الشٍَّرطي  ييكجى

                                                           

 األلبانيكقاؿ  , محفكظو مف كشاذه , صحيحو مف سقيمو كتمييز حباف ابف صحيح عمى الحساف ( التعميقات(ُ
 .  ىػ ُِْْ , ُّْٖبرقـ   َٔ/ٔ , جدة , كالتكزيع لمنشر باكزير دار: الناشر,  ُط , :صحيح

 .صحيحفي التمخيص: كقاؿ الذىبي ,   ٖٖٗٔبرقـ  ُِٔ/ْ  المستدرؾ أخرجو الحاكـ في( (ِ
 ّّْ/ْ(  مجمكع الفتاكل(ّ
 .ّٖ/ُٓالفتاكل   ( مجمكع(ْ
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ـي  كىالظَّاًىري )   ًئكىةً  تىنىزُّؿً  تىٍخًصيصً  عىدى مىٍيًيـٍ  اٍلمىبلى ٍقتو  عى ـي  , ميعىيَّفو  ًبكى ٍكؼً  نىٍفيً  تىٍقًييدً  كىعىدى  اٍلخى
ٍزفً  الىةو  كىاٍلحي ةو  ًبحى ٍذؼي  ًبوً  ري ييٍشعً  كىمىا مىٍخصيكصى ًميعً  ًفي اٍلميتىعىمّْؽً  حى  .(1) ( اٍلجى

يػػػرل الباحػػػػث كاهلل تعػػػػالى أعمػػػػـ أف المبلئكػػػػة عمػػػػييـ السػػػػبلـ يشػػػػارككف أىػػػػؿ اإليمػػػػاف فػػػػي 
فإذا انتفى أك ضعؼ اإليماف ذىبت أسباب النصر كميا أك بعضيا كمنيا  , معاركيـ في كؿ كقت

سػػبلـ بالمشػػاركة فػػي شػػاركة المبلئكػػة عمػػييـ المشػػاركة المبلئكػػة عمػػييـ السػػبلـ .كمػػا الػػذم يمنػػع م
إف اهلل تعالى لـ يبيف أنيـ مقصكرف فقط بالمشاركة يـك بدر أك حنػيف أكغيرىػا؛  قحركب المؤمنيف

 ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ چ :قػػاؿ تعػػالى , بػػؿ قػػادر فػػي كػػؿ كقػػت أف ينصػػر عبػػاده المتقػػيف

  چ        ى  ى     ې  ې  ې  ېۉ        ۉ  ۅ  ۅ      ۋ  ۋچ :كقاؿ أيضا 51غافر:  چ ڦ ڦ ڤ      ڤ ڤ

 .كاهلل أعمـ   31المدثر: 

                                                           

 الطيب الكمـ دار , كثير ابف دار: ناشر,  ُط , َٗٓ/ْ , الشككاني عمي بف محمد: القدير,  تأليؼ  ( فتح(ُ
 ىػ. ُُْْ , بيركت , دمشؽ -
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 المطمب الثاني

 . ما ورد في الغزوة من اْليمان بالمالئكة

 كرد ذكر المبلئكة كأسماء بعضيـ في ركايات تتكمـ عف حاؿ جعفر بف أبي 
 :نذكر األحاديث التي تكممت عف جعفر بعد استشياده  , استشياده

يٍ   -ُ : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  , رىةى عىٍف أىًبي ىيرى نَّةً : »قىاؿى ٍيًو ًفي اٍلجى نىاحى مىكنا يىًطيري ًبجى ٍعفىرنا مى  (1)«أيًريتي جى

: بىٍينىمىا رىسيكؿي المًَّو  -ِ ا قىاؿى ٍنييمى اًلسه كىأىٍسمىاءي ًبٍنتي عيمىٍيسو قىًريبىةه  عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى جى
دَّ ا : ًمٍنوي ًإٍذ رى ـى ثيَـّ قىاؿى ٍسرىاًفيؿى  , يىا أىٍسمىاءي »لسَّبلى ًميكىاًئيؿى كىاً  ٍعفىري ٍبفي أىًبي طىاًلبو مىعى ًجٍبًريؿى كى ىىذىا جى

ـى  ـي السَّبلى مىٍيًي مىٍينىا فىريدّْم عى مَّميكا عى كىذىا قىٍبؿى مىمىرّْ  , «سى ًني أىنَّوي لىًقيى اٍلميٍشًرًكيفى يىٍكـى كىذىا كى قىٍد أىٍخبىرى مىى كى ًه عى
ثو أىٍك أىٍربىعو  رىسيكًؿ المًَّو  ثنا  , ًبثىبلى سىًدم ًمٍف مىقىاًديًمي ثىبلى : لىًقيتي اٍلميٍشًرًكيفى فىأيًصٍبتي ًفي جى فىقىاؿى

ٍربىةو  طىٍعنىةو كىضى ٍميىةو كى سىٍبًعيفى بىٍيفى رى ٍذتي المّْكىاءى ًبيىًدم اٍلييٍمنىى فىقيًطعىتٍ  , كى ذٍ  , ثيَـّ أىخى تي ًبيىًدم ثيَـّ أىخى
نًَّة  , اٍلييٍسرىل فىقيًطعىتٍ  ًميكىاًئيؿى أىٍنًزؿي ًمفى اٍلجى ٍيًف أىًطيري ًبًيمىا مىعى ًجٍبًريؿى كى نىاحى ًني المَّوي ًمٍف يىًدم جى فىعىكَّضى

ٍيثي ًشٍئتي  ا ًشٍئتي  , حى اًرىىا مى قىوي  , كىآكىؿي ًمٍف ًثمى زى ٍعفىرو مىا رى ٍيرً فىقىالىٍت أىٍسمىاءي: ىىًنيئنا ًلجى  , المَّوي ًمفى اٍلخى
دّْؽي النَّاسي  اؼي أىٍف الى ييصى لىًكٍف أىخى مىٍيًو  , فىاٍصعىًد اٍلًمٍنبىرى فأىٍخًبٍر ًبوً  , كى ًمدى المَّوى كىأىٍثنىى عى ًعدى اٍلًمٍنبىرى فىحى فىصى

 : ًميكىاًئيؿى لىوي  , يىا أىيُّيىا النَّاسي »ثيَـّ قىاؿى ٍعفىرنا مىعى ًجٍبًريؿى كى مَّـى ًإفَّ جى وي المَّوي ًمٍف يىدىٍيًو سى اًف عىكَّضى نىاحى جى
مىيَّ  ٍيثي لىًقيى اٍلميٍشًرًكيفى « عى ـٍ كىٍيؼى كىافى أىٍمريهي حى فىاٍستىبىافى ًلمنَّاًس بىٍعدى اٍليىٍكـً الًَّذم أىٍخبىرى  , ثيَـّ أىٍخبىرىىي

؛ فىًمذىًلؾى سيمّْيى الطَّ رىسيكؿي المًَّو  ـٍ ٍعفىرنا لىًقيىيي نَّةً أىفَّ جى  (2) يَّاري ًفي اٍلجى

أبيض  , "مرَّ بي جعفر الميمة في مؤل مف المبلئكة كىك مخضب الجناحيف بالدـ: كقاؿ -ّ  
  (ّ)الفؤاد"

 

                                                           

ٍؤيىةً  ًذٍكري , باب أجمعيف  الصحابة مناقب عىفٍ  ًإٍخبىاًرهً  ًكتىابي أخرجو ابف حباف في صحيحو,   ((ُ  اٍلميٍصطىفىى ري
 ٍعفىرنا نَّةً  ًفي يىًطيري  جى ,  ِط , : شعيب األرنؤكط,  تحقيؽ: محمد بف حبافتأليؼ , َْٕٕبرقـ  ُِٓ/ُٓ, اٍلجى

 ( : صحيح لغيره .ُِِٔ« )الصحيحة»كقاؿ  األلباني في   .ق  ُُْْ , ناشر: مؤسسة الرسالة

 .ِِسبؽ تخريجو ص ((ِ

 .كقاؿ الذىبي في التمخيص :عمى شرط مسمـ , ّْْٗبرقـ  ِّْ/ّأخرجو الحاكـ في مستدركو ( (ّ
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 المبحث الثاني

 

 اليوم اآلخر في غزوة مؤتة 

 

    .المطمب األول : ما جاء في الغزوة من اْليمان باليوم اآلخر والتنافس عمى اآلخرة

 

 

 .الموت بعد األرواح مستقرلثاني : المطمب ا

 

 

 

 اعتقاد أىل السنة والجماعة باليوم اآلخر.المطمب الثالث: 
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 المطمب األول

 . ما جاء في الغزوة من اْليمان باليوم اآلخر والتنافس عمى اآلخرة

مىى ييٍطمىؽي ك  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ىك :اليـك اآلخر   ةً  بىٍعدى  مىا عى لىةو  أىٍىكىاؿو  ًمفٍ  اٍلبىٍعثً  نىٍفخى ٍلزى  ذىًلؾى  كىغىٍيرً  كىزى
نَّةً  ًفي ااًلٍسًتٍقرىارً  آًخرً  ًإلىى  ( 1) .النَّار أىكً  اٍلجى

 اْليمان باليوم اآلخر  

مىبلىًئكىًتوً  ًبالمَّوً  تيٍؤًمفى  أىفٍ  اإًليمىافي اإليماف باليكـ اآلخر ىك أحد أركاف اإليماف"  كيتيًبوً  , كى  , كى
ًموً  ًلقىائً  , كىريسي تيٍؤًمفى  , وً كى  ( 2) " اآلًخرً  ًباٍلبىٍعثً  كى

كتدؿ ىذه  , كرسكلو  بينيا اهلل  , كلميـك اآلخر عبلمات كبرل ككسطى كصغرل
كىذه العبلمات كما يبيف التاريخ كقع أغمبيا مثؿ : أف تمد  , العبلمات عمى صدؽ الرسكؿ 

قاؿ تعالى  , كما بقي لمساعة إال قميؿكغيرىا .–كالحفاة العراة يتطاكلكف في البنياف  –األمة ربتيا 
 .1القمر:  چ ے ے ھ ھ چ

يكـ –يكـ الحساب -الطامة-الحاقة–الساعة –كلميكـ اآلخر أسماء كثيرة منيا: القيامة 
 الديف ...الخ 

كيؼ "قاؿ:  أف النبي  عف أبي سعيد الخدرمكبداية اليكـ اآلخر النفخ بالصكر: 
قاؿ  , ف كحنى جبيتو كأصغى سمعو ينظر متى يؤمركقد التقـ صاحب القرف القر  ق أنعـ

 ( 3)  «المسممكف: يا رسكؿ اهلل فما نقكؿق قاؿ: قكلكا حسبنا اهلل كنعـ الككيؿ عمى اهلل تككمنا

 چ جئ ی ی ی ی ىئ  ىئ     ىئ ېئ ېئ چ :قاؿ تعالى , ثـ يبعث الناس مف قبكرىـ

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ چكيبدأ الحساب , اآلية  53يس: 

                                                           

 .َّٗ/ُالبخارم  صحيح شرح البارم فتح :( انظر(ُ
ـي  ًعٍندىهي  المَّوى  ًإفَّ : }قىٍكًلوً  بىابي  , كتاب تفسير القرآف , صحيحو ( أخرجو البخارم في(ِ  [ّْ: لقماف{ ]السَّاعىةً  ًعٍم
 .  ْٕٕٕبرقـ  ُُٓ/ٔ
كصححو األلباني في  , ِّّْرقـبِّٕ/ ٓباب سكرة الزمر , كتاب تفسير القرآفأخرجو الترمذم في سننو,  ((ّ

 .َُٕٗ برقـ ٔٔ/ّالسمسمة الصحيحة 
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ٍدًرمّْ ثـ عبكر الصراط كالقنطرة ثـ إلى جنة أك نار "   ٣ - ١الزلزلة:  چ    گ ٍف أىًبي سىًعيدو الخي  , عى
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  نَّةً  , : " ييٍؤتىى ًباٍلمىٍكًت كىيىٍيئىًة كىٍبشو أىٍممىحى قىاؿى : يىا أىٍىؿى الجى  , فىيينىاًدم مينىادو
كفى  يىٍنظيري ًئبُّكفى كى : ىىٍؿ تىٍعًرفيكفى ىىذىا , فىيىٍشرى : نىعىـٍ فىيىقيكؿي ـٍ قىٍد رىآهي  , ىىذىا المىٍكتي  , ق فىيىقيكليكفى كيمُّيي ثيَـّ  , كى
كفى  , يينىاًدم: يىا أىٍىؿى النَّارً  يىٍنظيري ًئبُّكفى كى : نىعىـٍ  , فىيىٍشرى : كىىٍؿ تىٍعًرفيكفى ىىذىاق فىيىقيكليكفى ىىذىا  , فىيىقيكؿي

كيمُّ  , المىٍكتي  ـٍ قىٍد رىآهي كى ميكده فىبلى مىٍكتى  , يي نًَّة خي : يىا أىٍىؿى الجى ميكده فىبلى  , فىييٍذبىحي ثيَـّ يىقيكؿي يىا أىٍىؿى النَّاًر خي كى
ٍفمىةو أىٍىؿي  ، 3١مريم:  چ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ     پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ ثيَـّ قىرىأى: , مىٍكتى  كىىىؤيالىًء ًفي غى

 (1)  " 3١مريم:  چ  ڀ ڀ ڀ چالدٍُّنيىا

يككف بعد  كأما اإليماف باليكـ اآلخر: فيدخؿ فيو اإليماف بكؿ ما أخبر اهلل بو كرسكلو 
كما يككف يكـ القيامة مف األىكاؿ كالشدائد كالصراط كالميزاف  , المكت كفتنة القبر كعذابو كنعيمو

مف كراء  كالحساب كالجزاء كنشر الصحؼ بيف الناس فآخذ كتابو بيمينو كآخذ كتابو بشمالو أك
كرؤية  , كاإليماف بالجنة كالنار محمدكيدخؿ في ذلؾ أيضا اإليماف بالحكض لنبينا  , ظيره

كغير ذلؾ مما جاء في القرآف الكريـ كالسٌنة الصحيحة  , المؤمنيف لربيـ سبحانو كتكميمو إياىـ
كرسكلو  ىتعال فيجب اإليماف بذلؾ كمو كتصديقو عمى الكجو الذم بينو اهلل , عف رسكؿ اهلل 

. (2) 

 كردت عدة نصكص ذكر فييا اليـك اآلخر كما فيو:

 كفيما يمي سرد بعض النصكص التي كردت في الغزكة بشأف اليكـ اآلخر

بعثة إلى مؤتة في  قاؿ: بعث رسكؿ اهلل  عف عركة بف الزبير : الصراط كالنارذكر  -ُ
ف أصيب زيد فجعفر كاستعمؿ عمييـ زيد بف حارثة كقاؿ: إ, جمادل األكلى سنة ثماف

فتجيز , بف أبي طالب عمى الناس فإف أصيب جعفر فعبد اهلل بف ركاحو عمى الناس
 أمراء كدع الناس ىـ ثبلثة آالؼ فمما حضر خركجيـ, الناس ثـ تييئكا لمخركج

                                                           

ٍسرىًة{ ]مريـ: , كتاب تفسير القرآف صحيحو,  في البخارم ( أخرجو(ُ ـٍ يىٍكـى الحى -ّٗ/ٔ , [ّٗبىابي قىٍكًلًو: }كىأىٍنًذٍرىي
 .َّْٕبرقـ   ْٗ
 , ُٕص , : عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز,  تأليؼالعقيدة الصحيحة كما يضادىا كنكاقض اإلسبلـ :انظر ( (ِ

 .األكقاؼ السعكدية بدكف بيانات ناشر: الكتاب منشكر عمى مكقع كزارة
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 كسممكا عمييـ فمما كدع عبد اهلل بف ركاحة مف كدع مف أمراء رسكؿ اهلل رسكؿ اهلل 
 , بكيؾ يا ابف ركاحة فقاؿ: أما كاهلل ما بي  حب الدنيا كال صبابة بكـفقالكا: ما ي , بكى

 گگ  گ ک ک چيذكر فييا النار , يقرأ آية مف كتاب اهلل  كلكني سمعت رسكؿ اهلل 

 ( 1) ..الحديث(. فمست أدرم كيؼ لي بالصدر بعد الكركد ١1مريم:  چ ڳ ڳ     ڳ ڳ گ

اآلخرة كأف المؤمنيف يمركف مف فكؽ النار عمى في ىذا الحديث إثبات لمصراط كالنار في 
 الصراط .

 اٍلكىاًضح الطًَّريؽي  لغة: الصراط

مىى مىٍمديكده  ره ًجسٍ  شرعان: ـى  مىٍتفً  عى يىنَّ ليكفى  يىًرديهي  جى كفى  اأٍلىكَّ ـى  قىٍنطىرىةي  فىييكى  , كىاآٍلًخري يىنَّ نَّةً  بىٍيفى  جى  , كىالنَّارً  اٍلجى
ًمؽى  ًمقى  ًحيفى  ًمفٍ  كىخي ـي  تٍ خي يىنَّ  ( 2)  .جى

ـٍ ففي بُّكي بُّنىا , : أىنىا رى : أىٍنتى رى ـى  , فىيىقيكليكفى يىنَّ رىاطي بىٍيفى ظىٍيرىانىٍي جى ـٍ فىييٍضرىبي الصّْ  , فىيىٍدعيكىي
كزي  ٍف يىجي ؿى مى ـٍ  ..الحديث :)فىأىكيكفي أىكَّ بُّكي : أىنىا رى ـي المَّوي فىيىقيكؿي تَّى يىٍأًتيىنىا فىيىقيكليكفى ىىذىا مى  , فىيىٍأًتيًي كىانينىا حى

بُّنىا ٍفنىاهي  , رى بُّنىا عىرى اءى رى ـي المَّوي فىيىقيكؿي ًمفى الرُّسيًؿ ًبأيمًَّتوً  , فىًإذىا جى ده ًإالَّ الرُّسيؿي  , فىيىٍأًتيًي ًئذو أىحى  , كىالى يىتىكىمَّـي يىٍكمى
مّْـٍ  ـٍ سى مّْ : المَّييَـّ سى ًئذو ـي الرُّسيًؿ يىٍكمى كىبلى ـى كى  , كى يىنَّ ٍيرى أىنَّوي الى يىٍعمىـي قىٍدرى ًعظىًميىا ًإالَّ المَّوي ... كبلليبًفي جى  , غى

اًلًيـٍ  ًموً  , تىٍخطىؼي النَّاسى ًبأىٍعمى ـٍ مىٍف ييكبىؽي ًبعىمى ك , فىًمٍنيي ٍردىؿي ثيَـّ يىٍنجي ٍف ييخى ـٍ مى ًمٍنيي  ( 3)  كى

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  لىدً  ًمفى  ثىبلىثىةه  ًلميٍسًمـو  يىميكتي  الى » :قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ,  ىيرى  , النَّارى  فىيىًمجى  , الكى
ـً  تىًحمَّةى  ًإالَّ  ٍبدً  أىبيك قىاؿى  «القىسى  (4) ١1مريم:  چ گگ  گ ک ک چ: المَّوً  عى

                                                           

 .ٖسبؽ تخريجو ص( (ُ
 شمس: المرضية الفرقة عقد في المضية الدرة لشرح األثرية األسرار كسكاطع البيية األنكار لكامع ( انظر:(ِ

: ناشر,  ِط , ُٖٗ/ِ, (ىػُُٖٖ: المتكفى) الحنبمي السفاريني سالـ بف أحمد بف محمد العكف أبك , الديف
 . ىػ َُِْ , دمشؽ – كمكتبتيا يفالخافق مؤسسة

كدً  فىٍضؿً  بىابي  , كتاب باب األذاف ( أخرجو البخارم في صحيحو, (ّ   . َٖٔبرقـ   ُُٔ-َُٔ/ُ, السُّجي
لىده  لىوي  مىاتى  مىفٍ  فىٍضؿً  بىابي  , الجنائز كتاب , صحيحو ( أخرجو البخارم في(ْ قىاؿى  فىاٍحتىسىبى  كى بىشّْرً : } المَّوي  كى  كى

ابً   . ُُِٓ برقـ  ّٕ/ِ [ُٓٓ: البقرة{ ]ًريفى الصَّ
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تيٍرسىؿي )..   انىةي  كى ـي  اأٍلىمى نىبىتىيً  فىتىقيكمىافً  , كىالرًَّح رىاطً  جى ًشمىاالن  يىًميننا الصّْ ليكيـٍ  ميرُّ فىيى  , كى : قىاؿى "  كىاٍلبىٍرؽً  أىكَّ
ٍكا أىلىـٍ : " قىاؿى  اٍلبىٍرًؽق كىمىرّْ  شىٍيءو  أىمُّ  كىأيمّْي أىٍنتى  ًبأىًبي: قيٍمتي  يىٍرًجعي  يىميرُّ  كىٍيؼى  اٍلبىٍرؽً  ًإلىى تىرى  طىٍرفىةً  ًفي كى
ق شىدّْ  , الطٍَّيرً  كىمىرّْ  ثيَـّ  , الرّْيحً  كىمىرّْ  ثيَـّ  عىٍيفو اليييـٍ  ًبًيـٍ  تىٍجًرم , اؿً الرّْجى  كى نىًبيُّكيـٍ  أىٍعمى مىى قىاًئـه  كى  عى

رىاطً  مّْـٍ  رىبّْ : يىقيكؿي  الصّْ مّْـٍ  سى تَّى , سى تَّى , اٍلًعبىادً  أىٍعمىاؿي  تىٍعًجزى  حى ؿي  يىًجيءى  حى  السٍَّيرى  يىٍستىًطيعي  فىبلى  الرَّجي
ًفي: »قىاؿى  , " زىٍحفنا ًإالَّ  افىتىيً  كى رىاطً  حى ًليبي كى  الصّْ ٍأميكرىةه  ميعىمَّقىةه  بلى  فىمىٍخديكشه  , ًبوً  ايًمرىتٍ  مىفً  ًبأىٍخذً  مى
مىٍكديكسه  , نىاجو  ٍيرىةى  أىًبي نىٍفسي  كىالًَّذم «النَّارً  ًفي كى ـى  قىٍعرى  ًإفَّ  ًبيىًدهً  ىيرى يىنَّ ًريفنا لىسىٍبعيكفى  جى  ( 1)  خى

كدي  كىأىمَّا)   ًفي  النًَّبيُّ  فىسَّرىهي  فىقىدٍ  ١1مريم:  چ گگ  گ ک ک چتىعىالىى قىٍكلو ًفي اٍلمىٍذكيكري  اٍلكيري
ًديثً  ًحيحً  اٍلحى كىاهي  الصَّ ًحيًحوً  ًفي ميٍسًمـه  رى اًبرو  عىفٍ  صى كري  ًبأىنَّوي : }جى مىى اٍلميري رىاطً  عى رىاطي { الصّْ  ىيكى  كىالصّْ
؛ كرً  ًمفٍ  بيدَّ  فىبلى  اٍلًجٍسري مىٍيوً  اٍلميري ؿي  مىفٍ  ًلكيؿّْ  عى ًغيرنا كىافى  مىفٍ  نَّةى اٍلجى  يىٍدخي مىفٍ  الدٍُّنيىا ًفي صى  ( 2) .(يىكيفٍ  لىـٍ  كى

ياكـ منيا مخمكقة )كما سنبيف في المطمب الثالث( كىي معدة ألعداء    كالنار أعاذنا اهلل كا 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ اهلل تعالى كىي أكثر مما نعرفو مف أكبر درجة حرارة بسبعيف مرة ) ٍنوي  المَّوي  رىًضيى  ىيرى  عى

مَّى المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  مىٍيوً  اهللي  صى مَّـى  عى سى ٍزءه  نىاريكيـٍ : »قىاؿى  , كى ٍزءنا سىٍبًعيفى  ًمفٍ  جي ـى  نىارً  ًمفٍ  جي يىنَّ  يىا ًقيؿى  , «جى
مىتٍ : »قىاؿى  لىكىاًفيىةن  كىانىتٍ  ًإفٍ  المَّوً  رىسيكؿى  مىٍيًيفَّ  فيضّْ ًستّْيفى  ًبًتٍسعىةو  عى ٍزءنا كى رّْىىا ؿي ًمثٍ  كيمُّييفَّ  جي  ( 3)  «حى

 - 43الحجر:  چ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ ہ چ : يقكؿ اهلل تعالى

أطباقان فكؽ بعض :جينـ ثـ لظى ثـ الحطمة ثـ السعير ثـ سقر ثـ , اآليات . سبعة أطباؽ 44
 ( 4) الجحيـ ثـ الياكية ك)جزء مقسـك ( منازؿ بأعماليـ . 

 :ذكر الجنَّة -ِ

 ذا الجنَّة كاقترابيا ... طيبة كبارد شرابيايا حبَّ  "  :قكؿ جعفر -أ 

 دنا عذابيا ... كافرة بعيدة أنسابيا كالرـك رـك قد                     

                                                           

يمىافى  ًكتىابي , ( أخرجو مسمـ في صحيحو(ُ نَّةً  أىٍىؿً  أىٍدنىى بىابي ,  اإٍلً ٍنًزلىةن  اٍلجى  .ُٓٗبرقـ ُٖٔ/ًُفييىا,  مى
 .ِٕٗ/ْ( مجمكع الفتاكل البف تيمية (ِ
ٍخميكقىةه  كىأىنَّيىا  ,النَّارً  ًصفىةً  بىابي  , كتاب بدء الخمؽ , ( أخرجو البخارم في صحيحو(ّ   ِّٓٔ  برقـُُِ/ْ مى
 .ُْٔ- َْٔ/ْتفسير ابف كثير : ( انظر (ْ
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 (1) "عميَّ إذا القيتيا ضرابيا ..                                 

 :قكؿ عبد اهلل بف ركاحة  -ب

نَّوٍ "يىا نىٍفًس أىالى أىرىاًؾ تىٍكرىًىيفى   اٍلجى

 أىٍحًمؼي ًبالمًَّو لىتىٍنًزًلنٍَّو  

). «طىاًئعىةن أىٍك لىتيٍكرىًىنَّوٍ  
2
)  

يرل الباحث أف الشعر كسيمة جميمة لحث النفس أكالن ثـ الناس عمى الصبر كبذؿ النفس 
اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ رخيصةن هلل تعالى؛ ف ؿى  لىمَّا  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  مى ـى  , مىكَّةى  دىخى  , ًسمىاطىٍيفً  مىكَّةى  ؿي أىىٍ  قىا

ٍبدي : قىاؿى  ةى  ٍبفي  المَّوً  كىعى كىاحى يىقيكؿي  يىٍمًشي رى  :كى

 سبيمو عف الكفار بني خمك

 تنزيمو عمى بكـ نضر اليكـ

ـى  يزؿ ضربا ًقيًموً  عىفٍ  اٍليىا  مى

ييٍذًىؿي  ًميؿى  كى ًميًموً  عىفٍ  اٍلخى  خى

 ًبًقيًموً  ميٍؤًمفه  ًإنّْي رىبّْ  يىا

ةى  بف يا: عمر لىوي  فىقىاؿى  كىاحى  لىيىذىا , عيمىري  يىا مىوٍ : " قىاؿى  ق المَّوً  رىسيكؿً  يىدىمٍ  بىٍيفى  الشٍّْعرى  أىتىقيكؿي  , رى
 ( 3)  "النبؿ كقع مف عمييـ أىشىدُّ 

ٍنوي  المَّوي  رىًضيى  البىرىاءً  عىفً ك  ٍندىؽً  يىٍكـى   النًَّبيَّ  رىأىٍيتي : قىاؿى  , عى  تَّىحى  التُّرىابى  يىٍنقيؿي  كىىيكى  الخى
ٍدًرهً  شىعىرى  التُّرىابي  كىارىل كىافى  , صى زً  يىٍرتىًجزي  كىىيكى  , الشَّعىرً  كىًثيرى  رىجيبلن  كى ٍبدً  ًبرىجى  : المَّوً  عى

ا اٍىتىدىٍينىا  مٍَّينىا ...المييَـّ لىٍكالى أىٍنتى مى مىا صى دٍَّقنىا كى مىا تىصى  كى
مىٍينىا  ثىبّْتً      ...  فىأىٍنًزلىفَّ سىًكينىةن عى قىٍينىا كى ـى ًإٍف الى  اأٍلىٍقدىا

                                                           

 .ّٓسبؽ تخريجو ص ( (ُ
  .ّٕالحديث سبؽ تخريجو ص( (ِ
 .: صحيحشعيب األرنؤكط المحقؽ كقاؿ,  َُْ/ُّحباف,  ابف صحيح تقريب في ( اإلحساف(ّ
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مىٍينىا  ٍف أىرىاديكا ًفٍتنىةن أىبىٍينىا     ...ًإفَّ اأٍليكلىى بىغىٍكا عى  ( 1)  كىاً 

ٍيرىةى  -ت : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  , عىٍف أىًبي ىيرى نَّةً : »قىاؿى ٍيًو ًفي اٍلجى نىاحى مىكنا يىًطيري ًبجى ٍعفىرنا مى )« أيًريتي جى
2
) 

ٍبدً  -ث  ٍيدىةى  عىٍف عى ٍف أىًبيوً  , المًَّو ٍبًف بيرى نَّةى فىاٍستىٍقبىمىٍتًني  , أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  , عى ٍمتي اٍلجى قىاؿى : " دىخى
اًريىةه شىابَّةه  اًرثىةى "  , جى ٍيًد ٍبًف حى ٍف أىٍنًت ق قىالىٍت : أىنىا ًلزى )فىقيٍمتي : ًلمى

3
) 

ٍف أىبي  -ج فنا ...يىقيكؿي : " : سىًمٍعتي رىسيكؿى  قىاؿى  , أيمىامىةى اٍلبىاًىًميُّ  يعى فىًإذىا أىنىا ًبنىفىرو  , ثيَـّ شىرىؼى شىرى
ٍمرو لىييـٍ  بيكفى ًمٍف خى ٍعفىره  , ثىبلثىةو يىٍشرى : ىىؤيالًء جى ًزيده  , قيٍمتي : مىٍف ىىؤيالًءق قىاؿى ةى. ثيَـّ  , كى كىاحى كىاٍبفي رى

رى  فنا آخى فىًني شىرى ـي  , فىرو ثىبلثىةو فىًإذىا أىنىا ًبنى  , شىرى : ىىذىا ًإٍبرىاًىي : مىٍف ىىؤيالًءق قىاؿى ميكسىى , قيٍمتي  , كىًعيسىى , كى
ـٍ  كًنيكىىي ييغىنُّكفى  كفي ركاية " (4) ".يىٍنظيري ٍمرنا كى بيكفى خى ثىًة نىفىرو يىٍشرى ا  , ثيَـّ اٍنطىمىٍقنىا فىًإذىا نىٍحفي ًبثىبلى : مى فىقيٍمتي

يٍ  : ذىاؾى زى ًءق قىاؿى اًرثىةى ىىؤيالى ٍعفىره  , دي ٍبفي حى ةى  , كىجى كىاحى  "قيٍدنىا لىؾى  , فىقىاليكا: قيٍدنىا لىؾى  , فىًمٍمتي ًقبىمىييـٍ  , كىاٍبفي رى

لزكجة جعفر رضي اهلل عنيما :)..العيمة تخافيف عمييـ كأنا كلييـ في الدنيا  قكؿ النبي  -ح
 (5) كاآلخرةق".

( كما فييا مف نعيـ مقيـ كاشتياؽ عبد اهلل كيرل الباحث أف ىذه النصكص أثبتت )الجنة 
كىذا دليؿ  , كيغنكف , يشربكف مف خمر الجنة ليا .كقد رآىـ النبي كجعفر بف ركاحة 

فمف كاف يغني الحراـ كيشرب الخمر الحراـ بالدنيا حـر ذلؾ يكـ  , عمى أنو يكجد غناء في الجنة

                                                           

زً  بىابي  البخارم في صحيحو,  كتاب الجياد كالسير,  ( أخرجو(ُ ٍربً  ًفي الرَّجى ٍفعً  الحى ٍكتً  كىرى ٍفرً  ًفي الصَّ  حى
ٍندىؽً   . 3134برقـ  ٓٔ-ْٔ/ْ,  الخى

 .ٕٗصسبؽ تخريجو  ((ِ
 الصحيحةكصححو األلباني في السمسمة  , ََْٓ برقـ  ُّٕ/ ُٗ دمشؽ تاريخأخرجو ابف عساكر في  ((ّ
 .  ُٖٗٓ برقـ
: أبك بكر تأليؼ , ُٖٔٗبرقـ ِّٕ/ّفي صحيحو  زيمةكابف خ, ٕٕٔٔ-ٕٔٔٔأخرجو الطبراني برقـ  ((ْ

, كقاؿ بيركت –محمد بف إسحاؽ بف خزيمة المحقؽ: د. محمد مصطفى األعظمي الناشر: المكتب اإلسبلمي 
 ,  ُٔٔ/ْفي الكبرل كما في التحفة كالنسائي  , ُِٔ/ْكالبييقي  َّْ/ُكالحاكـ مختصرا , ( المحقؽ :صحيح
 , ركاه الطبراني في الكبير كرجالو رجاؿ الصحيح ٕٕ – ٕٔ/ُييثمي في المجمع كقاؿ ال , ككافقو الذىبي

سناده صحيح  .ُْٗ – َْٗ/ّسيرة ابف كثير  :انظر, كأخرجو أبك زرعة الرازم في كتاب دالئؿ النبكة كا 
 .ٕٔسبؽ تخريجو ص ((ٓ
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  1١الواقعة:  چ ٺ ڀ ڀ چ .15محمد:  چ ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ      ڎ ڎ چ قاؿ تعالى: , القيامة

دَّعي  الى  كفى  الى  أىمٍ  1١الواقعة:  چ ٺ ٺ چ شيٍرًبيىا ًمفٍ  ريءيكسيييـٍ  تىصَّ  ( 1) يىٍسكىري

تىٍظًميًميىا  , ًمفى االٍجتناف , ًىيى داري النًَّعيـً ًفي الدَّاًر اآٍلًخرىةً والَجناُة:  كىىيكى السٍَّتر لتىكاثيًؼ أىٍشجاًرىا كى
ٌنان ًإذىا ستىرىه , فاًؼ أىغصاًنيابالتً  نَّو جى نَّة كىًىيى المرَّة اٍلكىاًحدىةي ًمفى مىٍصدر جى يىٍت بالجى سيمّْ : كى فكأىنيا  , قىاؿى

ٍظبلًليا  ( 2)  سٍترةه كاحدةه لشدًَّة الًتفاًفيا كا 

 ومن أسمائيا : ، ولمجنة أسماء كثيرة أعالىا الفردوس األعمى

  12١األنعام:  چ ڎ              ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇڇ ڇ   ڇ چ چ چ دار السبلـ : -

مقعد  - 15الفرقان:  چ چ چ ڃ               ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ چ دار الخمد -

  55القمر:  چ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ چ صدؽ

التوبة:  چ  ې   ې  ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ  ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ چ عدف جنات -

١2  

 الجنة كالنار فإذا كاف ىؤالء الصحابة كيرل الباحث أف فينا جميعان تقصيران في ذكر  
 يذكركف الجنة كالنار في مثؿ ىذه المكاقؼ العظيمة فكيؼ بنا نحف ق! 

ليؾ  , ضعفو عندنا اليكـ  إف دؿ ىذا عمى شيء فإنما يدؿ عمى قكة العقيدة لدل الصحابة  كا 
 الميمة تمؾ وزكجت عمى دخؿ ثـ الحماـ فدخؿ (ّ) أشيـ بف صمة تزكج) أخي القارئ مثاؿ آخر:

                                                           

 سميماف , ضميرية جمعة عثماف , النمر اهلل عبد محمد:  أحاديثو كخرج حققو,  َُ/ ٖ, البغكم ( تفسير(ُ
 . ىػ ُُْٕ,  كالتكزيع لمنشر طيبة دار: ناشر,  ْط , الحرش  مسمـ
 . ََُ/ُّ العرب,  ( لساف(ِ
 بسجستاف قتؿ ىذا صمة.طابخة ٍبف أد ٍبف مناة عبد ٍبف عدم كىك , الرباب عدم مف العدكم أشيـ ٍبف صمة( (ّ
 ّٓ/ّ-الصحابة معرفة في الغابة أسد  سنة .انظر كمائة ثبلثيف عمره ككاف , كثبلثيف خمس سنة
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 الجنة بو ذكرت بيتا الميمة كدخمت النار أذكرني بيتا باألمس دخمت: كقاؿ أصبح حتى يصمي فقاـ
 ( 1) (  أصبحت حتى فييما فكرم يزؿ فمـ

النار ؛ ككؿ ىذه األمكر , الجنة , ىذه النصكص تدؿ داللةن كاضحة عمى إثبات  :الصراط   
 .الثبلثة تككف في )اليـك اآلخر( 

                                                           

 بف أحمد بف الرحمف عبد الديف زيف: ,  تأليؼُّٗ/ُالكظائؼ,  مف العاـ لمكاسـ فيما المعارؼ ( لطائؼ(ُ
 حـز ابف دار: ناشر,  ُط (ىػٕٓٗ: المتكفى) الحنبمي , الدمشقي ثـ , البغدادم , السىبلمي , الحسف بف رجب
 .ىػُِْْ , كالنشر عةلمطبا
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 الثانيمب المط

 مستقر األرواح بعد الموت

كأكثر مف جمع كتكسع في ىذه المسألة اختبلفا كثيرا حكؿ ىذه المسألة  اختمؼ العمماء 
 :ىك ابف القيـ رحمو اهلل تعالى فقد ذكر في كتابو الركح حكالي اثناف كعشركف قكال في المسألة 

 تفاكت:كالصكاب: أف األركاح متفاكتة في مستقرىا في البرزخ أعظـ 

فمنيا: أركاح في أعمى عمّْييف في المؤل األعمى, كىي أركاحي األنبياء صمكات اهلل كسبلمو 
ٍيرىةى  كىـ متفاكتكف في منازليـ كما رآىـ النبي , عمييـ أجمعيف ٍف أىًبي ىيرى في ليمة اإًلسراء. )عى

 ,  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : ٍربه رىًجؿه لىٍيمىةى أيٍسًرمى ًبي: " رىأىٍيتي مي قىاؿى ذىا ىيكى رىجيؿه ضى كىأىنَّوي ًمٍف  , كسىى: كىاً 
اًؿ شىنيكءىةى  ٍبعىةه أىٍحمىري  , كىرىأىٍيتي ًعيسىى , ًرجى ؿه رى رىجى ًمٍف ًديمىاسو  , فىًإذىا ىيكى رىجي لىًد  , كىأىنَّمىا خى كىأىنىا أىٍشبىوي كى

ـى  دً  , ًبوً  ًإٍبرىاًىي ٍمره ثيَـّ أيًتيتي ًبًإنىاءىٍيًف: ًفي أىحى ًر خى ًفي اآلخى ا لىبىفه كى ا ًشٍئتى  , ًىمى : اٍشرىٍب أىيَّييمى  , فىقىاؿى
ٍذتي المَّبىفى فىشىًرٍبتيوي  ٍت أيمَّتيؾى " , فىأىخى ٍمرى غىكى ٍذتى الخى ا ًإنَّؾى لىٍك أىخى ٍذتى الًفٍطرىةى أىمى : أىخى  (1) فىًقيؿى

 (2) : )الميَـّ الرفيؽ األعمى(كقكلو 

: قىاؿى  ؿ طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءتكمنيا: أركاح في حكاص بَّاسو قىاؿى ًف اٍبًف عى )عى
ٍضرو رىسيكؿي المًَّو  ٍكًؼ طىٍيرو خي ـٍ ًفي جى يي عىؿى المَّوي أىٍركىاحى دو جى ـٍ ًبأيحي تىًردي أىٍنيىارى  , : " لىمَّا أيًصيبى ًإٍخكىانيكي

نَّةً  اًرىىا , اٍلجى تىٍأًكم ًإلىى قى  , تىٍأكيؿي ًمٍف ًثمى ديكا ًطيبى  , نىاًديؿى ًمٍف ذىىىبو ميعىمَّقىةو ًفي ًظؿّْ اٍلعىٍرشً كى فىمىمَّا كىجى
ٍأكىًمًيـٍ  ًبًيـٍ  , مى مىٍشرى ًقيًمًيـٍ  , كى مى ٍف ييبىمّْسي ًإٍخكىانىنىا عىنَّا , كى نًَّة نيٍرزىؽي ًلئىبلَّ يىٍزىىديكا  , قىاليكا: مى أىنَّا أىٍحيىاءه ًفي اٍلجى

ٍربً كىالى  , ًفي اٍلًجيىادً  ـٍ " ,  يىٍنكيميكا ًعٍندى اٍلحى ٍنكي ـٍ عى انىوي: أىنىا أيبىمّْغييي : فىأىٍنزىؿى المَّوي: , فىقىاؿى المَّوي سيٍبحى  قىاؿى

 (3) ًإلىى آًخًر اآٍليىةً  16١آل عمران:  چ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گچ

                                                           

ًديثي  , كتاب أحاديث األنبياء , أخرجو البخارم في صحيحو  ((ُ باب بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: }كىىىٍؿ أىتىاؾى حى
ـى المَّوي ميكسىى تىٍكًميمنا{ ٗميكسىى{ ]طو:  كىمَّ   ّّْٗبرقـ  ُِٓصْ[ جُْٔ]النساء: [ }كى

 .       ُٓ/ٔ,  ّْْٔرقـ المرجع السابؽ, ( (ِ
: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك د في سننو,  تأليؼأخرجو أبك داك  ( (ّ

ناشر: المكتبة  , ؽ: محمد محيي الديف عبد الحميدتحقي , ُٓ/ّ ىػ(ِٕٓاألزدم السًّْجٍستاني )المتكفى: 
 . : حسف كقاؿ المحقؽ , بيركت –صيدا  , العصرية
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   « :ق : أىرىأىٍيتى ًإٍف قيًتٍمتي ًفي سىًبيًؿ اهلًل أىتي « كىٍيؼى قيٍمتى ق فىقىاؿى رىسيكؿي قىاؿى طىايىامى كىفَّري عىنّْي خى
اًبره ميٍحتىًسبه  , نىعىـٍ : »اهلًل  قىاؿى ًلي فىًإفَّ ًجٍبًريؿى  , ًإالَّ الدٍَّيفى  , ميٍقًبؿه غىٍيري ميٍدًبرو  , كىأىٍنتى صى
 ( 1)«ذىًلؾى 

ٍيرىةى " , كمنيـ: مف يككف محبكسان في قبره ٍف أىًبي ىيرى رىٍجنىا مى  , عى : خى ًإلىى  عى النًَّبيّْ قىاؿى
ٍيبىرى  ًرقنا , خى ـٍ ذىىىبنا كىالى كى ـٍ نىٍغنى مىٍينىا فىمى ـى كىالثّْيىابى  , فىفىتىحى اهللي عى تىاعى كىالطَّعىا ًنٍمنىا اٍلمى ثيَـّ اٍنطىمىٍقنىا ًإلىى  , غى
مىعى رىسيكًؿ اهلًل  , اٍلكىاًدم ٍبده لىوي  كى ذىاـو يي  , عى ٍيدو ًمٍف بىًني كىىىبىوي لىوي رىجيؿه ًمٍف جي ٍدعىى ًرفىاعىةى ٍبفى زى

بىٍيبً  ٍلنىا اٍلكىاًدمى  , الضُّ ٍبدي رىسيكًؿ اهلًل  , فىمىمَّا نىزى ـى عى ؿُّ رىٍحمىوي  قىا ٍتفيوي  , فىريًميى ًبسىٍيـو  , يىحي  , فىكىافى ًفيًو حى
مَّدو ًبيىًدهً : » قىاؿى رىسيكؿي اهللً  , فىقيٍمنىا: ىىًنيئنا لىوي الشَّيىادىةي يىا رىسيكؿى اهللً  ًإفَّ  , كىبلَّ كىالًَّذم نىٍفسي ميحى

ـي  قىاًس ـٍ تيًصٍبيىا اٍلمى ٍيبىرى لى ذىىىا ًمفى اٍلغىنىاًئـً يىٍكـى خى مىٍيًو نىارنا أىخى : فىفىًزعى النَّاسي  , «الشٍّْممىةى لىتىٍمتىًيبي عى  , قىاؿى
: يىا رى  ؿه ًبًشرىاؾو أىٍك ًشرىاكىٍيًف فىقىاؿى اءى رىجي ٍيبىرى  , سيكؿى اهللً فىجى ٍبتي يىٍكـى خى ًشرىاؾه ": فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل  , أىصى

 (2) "ًمٍف نىارو أىٍك ًشرىاكىاًف ًمٍف نىارو 

 , : "الشيداء عمى بىارؽى كمنيـ: مف يككف مقره باب الجنة, عف ابف عباس قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
ًشٌيان". ةمف الجنة بيٍكرن يخرج عمييـ رزقييـ  , في قبة خضراء , نيره بباب الجنة  (3) كعى

كىذا بخبلؼ جعفر بف أبي طالب  حيث أبدلو اهلل مف يديو جناحيف يطير بيما في  
 الجنة حيث يشاء.

 كمنيـ: مف يككف محبكسان في األرض.

كمنيا: أركاح العصاة: ... أف الذم يكذب الكذبة تبمس اآلفاؽ يعذب بكمكب مف حديد يدخؿ في 
كالزناة كالزكاني  , كالذم ناـ عف الصبلة المكتكبة يشدخ رأسو بصخرة , هشدقو حتى يبمس قفا

                                                           

طىايىاهي  كيفّْرىتٍ  اهللً  سىًبيؿً  ًفي قيًتؿى  مىفٍ  بىابي  ة,  سمـ في صحيحو,  كتاب اإلمار (  أخرجو م(ُ   الدٍَّيفى  ًإالَّ  خى
 . ُٖٖٓبرقـ َُُٓ/ّ
نَّةى  يىٍدخيؿي  الى  كىأىنَّوي  , اٍلغيميكؿً  تىٍحًريـً  ًغمىظً  بىابي  , كتاب اإليماف , في صحيحو مسمـأخرجو   ((ِ  اٍلميٍؤًمنيكفى  ًإالَّ  اٍلجى
 . ُّٖرقـبَُٖ/ُ
 .أحمد شاكر كقاؿ عنو صحيح:تحقيؽ  , َِّٗبرقـ   ّٗ-ِٗ/ّفي مسنده  أحمد اإلماـ ( أخرجو(ّ
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كالمرابي يسبح  , تكقد النار مف تحتو , كأسفمو كاسع , ضيؽ أعبله , يعذبكف في ثقب مثؿ التنكر
 (1) الحديث , ...كعمى الشط مف يمقمو حجارة , في بحر مف دـ

 , كىأىمَّا الًَّذم رىأىٍيتى ًفي اٍلبىٍيًت كىالتَّنُّكرً ": الطكيؿ كفيو قاؿ  كما في حديث سمرة بف جندب 
ـً  نىاةي. كىأىمَّا الًَّذم رىأىٍيتى ًفي نىٍيًر الدَّ بىا , فىييـي الزُّ  (3) (2) . "فىذىاؾى آًكؿي الرّْ

كيرجح الباحث ما رجحو ابف القيـ رحمو اهلل تعالى كذلؾ لثبكت األدلة الصحيحة الذاكرة 
 كأال نتعصب لرأم كنترؾ باقي اآلراء كاهلل تعالى أعمـ . , ف تعارض بينيالجميع الحاالت دك 

كيرل الباحث أنو مف الضركرم التعريج عمى مستقر األركاح بعد المكت كذلؾ لكركد 
 , أنيا في الجنة يستنبط منيما أف فييما ذكر ركح زيد كجعفر كعبداهلل  نصيف مف النبي 

 يطير بجناحيف في الجنة كالحديثيف ىما : كأف جعفر 

ٍيدىةى  ٍبًد المًَّو ٍبًف بيرى نَّةى فىاٍستىٍقبىمىٍتًني  , أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  , عىٍف أىًبيوً  , عىٍف عى ٍمتي اٍلجى قىاؿى : " دىخى
اًريىةه شىابَّةه  اًرثىةى " , جى ٍيًد ٍبًف حى ٍف أىٍنًت ق قىالىٍت : أىنىا ًلزى  (4) فىقيٍمتي : ًلمى

ٍف أىبي  فنا ...يىقيكؿي : " قىاؿى : سىًمٍعتي رىسيكؿى  , أيمىامىةى اٍلبىاًىًميُّ  يعى فىًإذىا أىنىا  , ثيَـّ شىرىؼى شىرى
ٍمرو لىييـٍ  بيكفى ًمٍف خى ٍعفىره  , ًبنىفىرو ثىبلثىةو يىٍشرى : ىىؤيالًء جى ًزيده  , قيٍمتي : مىٍف ىىؤيالًءق قىاؿى ةى. ثيَـّ  , كى كىاحى  كىاٍبفي رى

رى  فنا آخى فىًني شىرى ـي  , فىًإذىا أىنىا ًبنىفىرو ثىبلثىةو  , شىرى : ىىذىا ًإٍبرىاًىي : مىٍف ىىؤيالًءق قىاؿى ميكسىى , قيٍمتي  , كىًعيسىى , كى
كًني". ـٍ يىٍنظيري   (5) كىىي

 

 

                                                           

 .ُّٖٔ برقـ َُِ-ََُ/ِباب ما قيؿ في أكالد المشركيف  , أخرجو البخارم في صحيحو كتاب الجنائز( (ُ
تكفى: محيي السنة أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي )الم , شرح السنة( (ِ

 , دمشؽ -ناشر: المكتب اإلسبلمي  , ِط , محمد زىير الشاكيش -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط , ّٓ/ٖىػ(ُٔٓ
 .ىػَُّْ, حديث صحيح ,  كقاؿ المحقؽ:بيركت

 . ُُٔ-ُُٓالركح ص  كتاب :انظر ((ّ

 .َُْسبؽ تخريجو ص ((ْ
  .َُْسبؽ تخريجو ص ((ٓ
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 الثالثالمطمب 

 اعتقاد أىل السنة والجماعة باليوم اآلخر

سيؤىاؿً   أىٍىبلن  لىوي  كىافى  ًلمىفٍ  قىٍبرً الٍ  ًبعىذىابً نؤمف :)يقكؿ صاحب الطحاكية :  ( 1).(كنكير منكر كى

ًقرىاءىًة اٍلًكتىاًب  ):أيضان  كقاؿ   ًة كىاٍلعىٍرًض كىاٍلًحسىاًب كى اًؿ يىٍكـى اٍلًقيىامى زىاًء اأٍلىٍعمى نيٍؤًمفي ًباٍلبىٍعًث كىجى كى
رىاًط كىاٍلًميزىافً   (2) (.كىالثَّكىاًب كىاٍلًعقىاًب كىالصّْ

يمىافي  رح الطحاكية :قاؿ شا مىٍيوً  دىؿَّ  ًممَّا ًباٍلمىعىادً  اإٍلً ًميمىة كىاٍلًفٍطرىة كىاٍلعىٍقؿي  , كىالسُّنَّةي  اٍلًكتىابي  عى . السَّ
انىوي  المَّوي  فىأىٍخبىرى  ٍنوي  سيٍبحى ـى  , اٍلعىًزيزً  ًكتىاًبو ًفي عى ٍنًكًريف عمى كىرىدَّ  , عميو الدًَّليؿى  كىأىقىا اًلبً  ًفي , المي  غى
ذىًلؾى  .اٍلقيٍرآفً  سيكىرً  مىى ميتًَّفقيكفى  كيمَّييـٍ  اأٍلىٍنًبيىاءى  أىفَّ : كى يمىافً  عى ٍقرىارى  فىًإفَّ  , ًبالمَّوً  اإٍلً  بىًني ًفي عىاّـّ  ًبالرَّبّْ  اإٍلً
ـى  انىدى  مىفٍ  ًإالَّ  , ًبالرَّبّْ  ييًقرُّ  كيمُّييـٍ  , ًفٍطًرم كىىيكى  , آدى ؼً  , كىًفٍرعىٍكفى  , عى يمىافً ا ًبًخبلى  , اآٍلًخرً  ًباٍليىٍكـً  إٍلً
ٍنًكًريو فىًإفَّ  كفى  مي  ( 3)  كىًثيري

 ١٣يس:  چ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ  ڳ ڳ  گ گ چ كىناؾ مف أنكر البعث:

 . ١١يس:  چ  ھ ھ     ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ چ فرد اهلل تعالى عميو [ٖٕ: يس]

 ىب   مب   خب حب جب چ كأقكؿ :حتى إبميس المعيف يعمـ أنو يكجد يـك آخر ؛ قاؿ تعالى:

فمك آمف ألطاع اهلل تعالى كما تكبر , . لكنو لـ يعمؿ ليذا اليكـ كلـ يؤمف بو ١١ص:  چ يب
 . كلسجد آلدـ 

                                                           

ر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم : أبك جعف,  تأليؼتخريج العقيدة الطحاكية ((ُ
 ميؽ: محمد ناصر الديف األلباني, شرح كتع, ِٕص ىػ(ُِّالحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم )المتكفى: 

  .ىػ  ُُْْ , بيركت -ناشر: المكتب اإلسبلمي ,  ِط
 ّٕص المرجع السابؽ ((ِ
 , الحنفي العز أبي ابف محمد بف عميٌ  الديف عبلء بف محمد فالدي صدر: الطحاكية,  تأليؼ العقيدة ( شرح(ّ

 الشؤكف كزارة: الناشر,  ُط , شاكر أحمد: تحقيؽ,  َُْص (ىػِٕٗ: المتكفى) الدمشقي الصالحي األذرعي
 .ىػ  ُُْٖ  , كاإلرشاد كالدعكة كاألكقاؼ , اإلسبلمية
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رىىىا الًَّتي كىالشَّفىاعىةي ): أيضاصاحب الطحاكية  كيقكؿ ؽّّ  لىييـٍ  ادَّخى ًكمى  كىمىا حى  ( 1)  (األخبار في ري

نَّةي ) :أيضان  كقاؿ  ٍخميكقىتىافً  كىالنَّاري  كىاٍلجى  ( 2)  (تبيداف كىالى  أىبىدنا تىٍفنىيىافً  الى  مى

 فأىؿ السنة كالجماعة يؤمنكف ب :

)مىف ربُّؾق كما فيقاؿ لئلنساف:  فتنة القبر كأنو أكؿ منازؿ اآلخرة كما فيو مف نعيـ أك عذاب :-ُ
كالفاجر يقكؿ: ىاه   كنبٌييى محمد , دينيؾق كمف نبيُّؾق. فالمؤمف يقكؿ: ربّْي اهلل كديني اإلسبلـ

فىييضرب  , فيقاؿ لو: ال دريت كال تميت , سمعت الناس يقكلكف شيئان فقمتو , ال أدرم , ىاه
 ( 3)  كلك سمعيا لصعؽ( , يء إال اإلنسافبمطرقةو مف حديد فيصيح صيحةن يسمعيا كؿ ش

 . 43المعارج:  چ ڦ  ڦ     ڤ   ڤ ڤ چالقيامة الكبرل -ِ

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ چ الميزاف: -ّ

  1٠3 - 1٠2المؤمنون:  چ حئ  جئ ی

  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ      ڻ ں ں ڱ ڱ      ڱ  ڱ ڳ ڳ چ الكتب كتطاير الصحؼ:-ْ

  23 - 1١الحاقة:  چ ﮲ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .4١الكه::  چ ڱ ڳ  ڳ ڳ گڳ  گ گ گ چ كقاؿ تعالى: الحساب :-ٓ

كآنيتو عدد نجكـ  , كأحمى مف العسؿ , المَّبف كأفَّ ماءه أشدُّ بياضان مف" الحكض:-ٔ
 ( 4)  "منو شربةن لـ يظمأ بعدىا أبدان  مف شرب , كطكلو شير كعرضو شير , السماء

ـى  الصراط:..-ٕ يىنَّ رىاطي بىٍيفى ظىٍيرىانىٍي جى  ( 5)  فىييٍضرىبي الصّْ

                                                           

 .ْٕص تخريج العقيدة الطحاكية ((ُ
 .ّٕص المرجع السابؽ ((ِ
 .ُّّٖبرقـ  َٗ/ِ, باب الميت يسمع خفؽ النعاؿ , كتاب الجنائز , صحيحو أخرجو البخارم في ((ّ
باب  , كمسمـ في كتاب الفضائؿ , ٕٗٓٔ برقـ  ُُٗ/ٖ ,باب في الحكض كتاب الرقاؽ, , المرجع السابؽ( (ْ

 .ِِِٗبرقـ ُّٕٗ/ْ , كصفاتوإثبات حكض نبينا 

 .111الحديث سبؽ تخريجو ص( (ٓ
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اًلؾو الشفاعة : -ٖ ٍف أىنىًس ٍبًف مى : قىاؿى رىسيكؿي اهلًل  , عى ؿي النَّاًس يىٍشفىعي ًفي » :قىاؿى أىنىا أىكَّ
نًَّة كىأىنىا أىٍكثىري اأٍلىٍنًبيىاًء تىبىعنا  ( 1)  "اٍلجى

القمر:  چ  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ چ الجنة أك النار:قاؿ تعالى:-ٗ

  ١4الزخر::  چ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ    ٱ چ 55 كقاؿ تعالى: - 54

فػػػبل بػػػد أف يكػػػكف ألنػػػو ال  , عػػػالىكيػػػرل الباحػػػث أف اليػػػـك اآلخػػػر مػػػف عػػػدؿ اهلل ت
ألف  كيحسػف المحسػف كلػيس لػو جػزاء ؛ ,يستقيـ أف يظمـ الظالـ كلػيس لػو حسػاب كعقػاب
الهرحمن:  چڑ ڑ ژ ژ چ اهلل تعالى خمؽ الخمؽ بالعدؿ كالحػؽ؛ قػاؿ تعػالى:

 فالحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات .  ,١

                                                           

نًَّة كىأىنىا أىٍكثىري بىابه ًفي قىٍكًؿ النًَّبيّْ  , كتاب اإليماف ي صحيحو, فمسمـ خرجو ( أ(ُ ؿي النَّاًس يىٍشفىعي ًفي اٍلجى : أىنىا أىكَّ
 .ُٔٗبرقـ  ُٖٖ/ُ ,اأٍلىٍنًبيىاًء تىبعا
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 الرابع الفصل

 .مؤتة غزوة في  الصحابة

 

 

 .األربعة القادة وخاصة الصحابة  فضائل من الغزوة تضمنتو ما: األول ثالمبح

  

 

 . الصحابة في والجماعة السنة أىل اعتقاد:  الثاني المبحث
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 المبحث األول

  وخاصة القادة األربعة ما تضمنتو الغزوة من فضائل الصحابة  

 

 

 اليوم. مثميم يوجد وىل  محمد أصحاب عمى عامة نظرة: األول المطمب

 

 

 

 

 .حروبو في العالم وابياره  الوليد بن خالد بطولة: الثاني المطمب
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 األول المطمب

 اليوم؟ مثميم يوجد وىل  أصحاب محمد عمى عامة نظرة

 تعريف الصحابي :

 يصحبو صحبو: العرب لساف في جاء, المعاشرة كىي, الصحبة مف مشتؽ :لغة الصحابي
بىوكص, بالفتح كصحابة بالضـ صيحبة )الميعاشر  كالصاحب...  عاشىرىه احى

1
) 

 إذ رحمو اهلل تعالى حجر ابف اختاره ما كأجمعيا التعاريؼ أرجح كلعؿ الصحابي اصطالحا :
 عمى كمات بو مؤمنان  النبي لقي مف الصحابي أف ذلؾ مف عميو كقفت ما كأصح: )قاؿ

) ( اإلسبلـ
2
 كمف عنو يرك لـ أك عنو كلر  كمف قصرت أك مجالستو طالت مف لقيو فيمف فيدخؿ (

 .كالعمى  لعارض يره لـ كمف, يجالسو لـ كلك رآه كمف معو يغز لـ أك معو غزا

 : *فضل زيد بن حارثة 

 , إالَّ أمَّره عمييـ , زيد بف حارثة في جيشو قىطُّ  ما بعىثى رسكؿي اهلل : قالت  عف عائشة"
)  كلك بقي بعده الستخمفو"

3
).  

 , كأنَّو ًمف أحٌب الناس إليو , كأحقيتو باإلمارة مكانة زيد   فكضَّح ليـ رسكؿ اهلل
أسامة عمى قكـ فطعنكا  ابف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ أمر رسكؿ اهلل عف  فسمعكا كأطاعكا".

في إمارتو فقاؿ إف تطعنكا في إمارتو فقد طعنتـ في إمارة أبيو مف قبمو كايـ اهلل لقد كاف خميقا 
ف كاف م ف ىذا لمف أحب الناس إلي بعدهلئلمارة كا  ىذا دليؿ عمى   (4).ف أحب الناس إلي كا 

 .فضؿ زيد 

                                                           

 .ُٗٓ/ُ مادة صحب , لساف العرب, ابف منظكر انظر:(  (ُ
 محمد كعمى المكجكد عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ,  ٖ/ُ, حجر , ابفاإلصابة في تمييز الصحابة  ( (ِ
 .ىػ ُُْٓ  , بيركت – العممية الكتب دار , ُط
نىاًقبً في السنف الكبرل,    ( أخرجو النسائي(ّ اًرثىةى باب  ًكتىابي اٍلمى ٍيدي ٍبفي حى  . ُِٖٔبرقـ ِِّ/ ٕ,  زى

  (َِٗ/ ْ) كالنياية البدايةانظر . جدا غريب كىك .حيحالص شرط عمى قكم جيد إسناد كىذا :كقاؿ عنو ابف كثير
كينصُّ ,   َِْٓبرقـُُْ/ ٓ , حارثة بف زيد غزكة بابفي صحيحو,  كتاب المغازم,   البخارم أخرجو  ((ْ

 . ٕٖ/ٕ, فتحال ابف حجر عمى أفَّ ذلؾ كاف في مؤتة
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ٍبدً  عىفٍ  ٍيدىةى  ٍبفً  المَّوً  عى ٍمتي : " قىاؿى  ,  المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  , أىًبيوً  عىفٍ  , بيرى نَّةى  دىخى  فىاٍستىٍقبىمىٍتًني اٍلجى
اًريىةه  ٍيدً  أىنىا: قىالىتٍ  أىٍنًتق ًلمىفٍ : فىقيٍمتي  , شىابَّةه  جى اًرثىةى  ٍبفً  ًلزى )"  .حى

1
) 

 :*فضل جعفر 

حديث ابف عمر مف طريؽ الشعبي قاؿ: "كاف ابف عمر إذا حيَّا ابف جعفر قاؿ: السبلـ 
 (2) ا ابف ذم الجناحيف".يعميؾ 

ٍيرىةى      ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  , عى مىكنا يىًطيري بً : »قىاؿى ٍعفىرنا مى ٍيًو ًفي أيًريتي جى نىاحى جى
نَّةً   (3)«اٍلجى

 , "مرَّ بي جعفر الميمة في مؤل مف المبلئكة كىك مخضب الجناحيف بالدـ: قاؿك 
  (ْ) أبيض الفؤاد"

ٍعفىرو " :اٍبفى عيمىرى كبيا طعف كثير لمحديث عف  كقد كجدت جثة جعفر  مىى جى قىؼى عى أىنَّوي كى
ًئذو  ٍمًسيفى  فىعىدىٍدتي ًبوً  , كىىيكى قىًتيؿه  , يىٍكمى ٍربىةو  , خى يىٍعًني ًفي  "لىٍيسى ًمٍنيىا شىٍيءه ًفي ديبيًرهً  , بىٍيفى طىٍعنىةو كىضى
قدامو ( 5)  ظىٍيًرهً   .كفي ذلؾ بياف فرط شجاعتو كا 

 , عمييـ يدؿ عمى مكانتيـ الرفيعة عنده "فقاؿ: أخذ الراية زيد فأصيب حزف الرسكؿ  
حتَّى أخذ الراية سيؼه مف  -كعيناه تذرفاف  -كاحة فأيصيب ثيَـّ أخذ ابف ر  , ثيَـّ أخذ جعفر فأيصيب

 . (6) حتَّى فتح اهلل عمييـ" , سيكؼ اهلل

 

                                                           

 .َُْسبؽ تخريجو ص ((ُ
 . ِْْٔرقـ ب ُْْ/ ٓ,  باب غزكة مؤتة مف أرض الشأـ في صحيحو,  كتاب المغازم, البخارم  وأخرج ((ِ
ٍؤيىةً  ًذٍكري , باب أجمعيف  الصحابة مناقب عىفٍ  ًإٍخبىاًرهً  ًكتىابي أخرجو ابف حباف في صحيحو,   ( (ّ  ري

ٍعفىرنا  اٍلميٍصطىفىى نَّةً  ًفي يىًطيري  جى : شعيب ,  تحقيؽ: محمد بف حبافتأليؼ , َْٕٕبرقـ  ُِٓ/ُٓ, اٍلجى
 . : صحيح لغيرهُِِٔبرقـاأللباني في  الصحيحة . كقاؿ ق  ُُْْ , ناشر: مؤسسة الرسالة , ِط , نؤكطاألر 

 .97سبؽ تخريجو ص( (ْ

 .َِْٔبرقـ ُّْ/ٓ  الشأـ أرض مف مؤتة غزكة باب كتاب المغازم,  ( أخرجو البخارم في صحيحو(ٓ
 .ّٕٕٓرقـ ب  ٕٖ/ٓ,  في صحيحو,  كتاب أصحاب النبي البخارم  أخرجو ( (ٔ
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 :*فضل عبد اهلل بن روحة 

فنا شىرىؼى  ثيَـّ  الجنة .. في الحديث رؤيا النبي  بيكفى  ثىبلثىةو  ًبنىفىرو  أىنىا فىًإذىا , شىرى ٍمرو  ًمفٍ  يىٍشرى  خى
ٍعفىره  ىىؤيالءً : قىاؿى  ؤيالًءقىى  مىفٍ :  قيٍمتي  , لىييـٍ  ًزيده  , جى ةى  كىاٍبفي  , كى كىاحى  ( 1)  .رى

 :*فضل خالد بن الوليد 

ثيَـّ قاؿ رسكؿ اهلل  , ىك أمَّر نفسو , كلـ يكف مف األيمراء , "ثيَـّ أخذ المكاء خالد بف الكليد
(2) اهلل" فىًمف يكمئذو سيمّْيى سيؼ , : المَّييَـّ إنو سيؼه مف سيكفؾ فأنت تنصره  

قاؿ: "خرجت مع مف  كركل اإلماـ مسمـ كغيره مف حديث عكؼ بف مالؾ األشجعي 
خرج مع زيد بف حارثة مف المسمميف في غزكة مؤتة ككافقني مددم مف اليمف ليس معو غير 

فأعطاه إياه فاتخذه  , فسألو المددم طائفة مف جمده , فنحر رجؿ مف المسمميف جزكران  , سيفو
كفييـ رجؿ عمى فرس لو أشقر عميو سرج  , فمقينا جمكع الركـ , كمضينا , (3) ؽكييئة الدر 

فمر بو  , كقعد لو المددم خمؼ صخرة , فجعؿ الركمي يغرم بالمسمميف , مذىب كسبلح مذىب
كحاز فرسو كسبلحو فمما فتح اهلل لممسمميف. بعث إليو  , فعرقب فرسو فخر كعبله فقتمو , الركمي

أما عممت أف رسكؿ اهلل  , قاؿ عكؼ: فأتيتو فقمت: يا خالد , فأخذ منو السمب , خالد بف الكليد
 :قمت: لتردنو إليو أك ألعرفنكيا عند رسكؿ  , كلكني استكثرتو , بمى قضى بالسمب لمقاتؿ. قاؿ

كقصصت عميو قصة  كأبى أف يرد عميو. قاؿ عكؼ: فاجتمعا عند رسكؿ اهلل  , اهلل 
: يا خالد: ما حممؾ عمى ما صنعتق "قاؿ: يا رسكؿ د فقاؿ رسكؿ اهلل كما فعمو خال , المددم
رد عميو ما أخذت منو". قاؿ عكؼ: فقمت:  , : "يا خالداستكثرتو فقاؿ رسكؿ اهلل  , اهلل  

 فغضب رسكؿ اهلل  , : "كما ذالؾ ق"فأخبرتوألـ أؼ لؾق فقاؿ رسكؿ اهلل  , دكنؾ يا خالد
 (4) كعمييـ كدره. , لكـ صفكة أمرىـ , ىؿ أنتـ تاركك إليَّ أمرائي , عميوكقاؿ: " يا خالد ال ترده 

 في المبحث التالي إف شاء اهلل . كسنفرد الكبلـ عف خالد  ىذه األحاديث تبيف فضؿ خالد 

                                                           

 .َُْ( سبؽ تخريجو ص(ُ
 .ُّ( سبؽ تخريجو ص(ِ
 . ٗ/ ُٓ, العباد المحسف عبد, داكد أبي سنف شرح , السياـ بو يقي الذم :( الترس(ّ
 ُْسبؽ تخريجو ص ((ْ
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 (:*نصوص تبين فضل القادة األربعة)زيد وجعفر وعبد اهلل وخالد 

كقاؿ: عميكـ زيد بف حارثة فإف جيش األمراء  )بعث رسكؿ اهلل عف أبي قتادة
فكثب جعفر فقاؿ: بأبي  , فإف أصيب جعفر فعبد اهلل بف ركاحة األنصارم , أصيب زيد فجعفر

 , قاؿ: امضكا فإنؾ ال تدرم أم ذلؾ خير , أنت يا نبي اهلل ما كنت أرىب أف تستعمؿ عمي زيدان 
كأمر أف ينادل الصبلة  , لمنبرصعد اقاؿ فانطمؽ الجيش فمبثكا ما شاء اهلل ثـ إف رسكؿ اهلل 

أال أخبركـ عف جيشكـ  أك ثاب خبر )شؾ عبد الرحمف( , "ناب خبر فقاؿ رسكؿ اهلل  , جامعة
فاستغفر لو  , فاستغفركا لو , فأصيب زيد شييدان  , إنيـ انطمقكا حتى لقكا العدك , ىذا الغازم

أشيد لو  , تى قتؿ شييدان فشد عمى القـك ح , ثـ أخذ المكاء جعفر بف أبي طالب , الناس
 , فأثبت قدميو حتى أصيب شييدان  , ثـ أخذ المكاء عبد اهلل بف ركاحة , فاستغفركا لو , بالشيادة

فرفع رسكؿ  , ىك أمر نفسو , ثـ أخذ المكاء خالد بف الكليد كلـ يكف مف األمراء , فاستغفركا لو
كقاؿ عبد الرحمف مرة: )فانتصر  , كقاؿ: "الميـ ىك سيؼ مف سيكفؾ فانصره , إصبعيو اهلل 

 , كال يتخمفف أحد , : "انفركا فأمدكا إخكانكـثـ قاؿ النبي  , بو( فيكمئذ سمي خالد سيؼ اهلل
)فنفر الناس في حر شديد مشاة كركبانان". 

1
) 

فيـ ًممَّف يقطع ليـ  , رضي اهلل تعالى عنيـ -"الحكـ باستشياد القادة الثبلثة  -في الحديث 
 (2) ". كذكر ذلؾ ابف كثير , ليـ كذلؾ بشيادة رسكؿ اهلل   ,بالجٌنة

ٍبدى   المَّوً  رىسيكؿي  بىعىثى : قىاؿى  , عىبَّاسو  اٍبفً  عىفً  ةى  ٍبفى  المَّوً  عى كىاحى  يىٍكـى  ذىًلؾى  فىكىافىؽى  , سىًريَّةو  ًفي رى
ميعىةً  ـى : قىاؿى  , اٍلجي ابىوي  فىقىدَّ قىاؿى  , أىٍصحى مَّؼي : كى مّْ  أىتىخى ميعىةى  النًَّبيّْ  مىعى  يفىأيصى قيييـٍ  ثيَـّ  , اٍلجي  فىمىمَّا: قىاؿى . أىٍلحى
نىعىؾى  مىا: »فقىاؿى  , رىآهي   رسكؿ صمى اًبؾى  مىعى  تىٍغديكى  أىفٍ  مى ٍدتي : فىقىاؿى : قىاؿى  «أىٍصحى مّْيى  أىفٍ  أىرى  مىعىؾى  أيصى
ميعىةى  قىييـٍ  ثيَـّ  , اٍلجي ا أىٍنفىٍقتى  لىكٍ " : المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى : قىاؿى . أىٍلحى ا, اأٍلىٍرضً  ًفي مى .  أىٍدرىٍكتى  مى ـٍ تىيي )غىٍدكى

3
) 

)الحزف   النبي كجو في عرفنا جعفر كفاة جاءت لما" عنيا اهلل رضي عائشة حديث كمف 
4
)  

                                                           

 . ُِِٓٓرقـ بِْٔ-ِْٓ/ ّٕ , اإلماـ أحمد في مسنده أخرجو( (ُ
 .ِٓٓ/ْالبداية كالنياية انظر  ((ِ
 . ُٔٔٗ رقـب ْٔٔ-ْٓٔ/ِ, مسنده في مدأح اإلماـ أخرجو( (ّ
 .ٕٔص تخريحو سبؽ( (ْ
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فنا شىرىؼى  ثيَـّ  , ...: يىقيكؿي   رىسيكؿى  سىًمٍعتي :  قىاؿى  , اٍلبىاًىًميُّ  أيمىامىةى  أبي عىفٍ   أىنىا ذىافىإً  , شىرى
بيكفى  ثىبلثىةو  ًبنىفىرو  ٍمرو  ًمفٍ  يىٍشرى ٍعفىره  ىىؤيالءً : قىاؿى  ىىؤيالًءق مىفٍ :  قيٍمتي  , لىييـٍ  خى ًزيده  , جى ةى  كىاٍبفي  , كى كىاحى  ثيَـّ . رى

فىًني فنا شىرى رى  شىرى ـي  ىىذىا: قىاؿى  ىىؤيالًءق مىفٍ : قيٍمتي  , ثىبلثىةو  ًبنىفىرو  أىنىا فىًإذىا , آخى ميكسىى  ,ًإٍبرىاًىي  , كىًعيسىى , كى
كًني كىىيـٍ  )ماؿ اتجاىيـكفي ركاية كانكا يغنكف كأف النبي". يىٍنظيري

1
) 

ٍبدً  عىفٍ  ٍعفىرو  ٍبفً  المَّوً  عى ٍيشنا  المَّوً  رىسيكؿي  بىعىثى : قىاؿى  , جى مىٍيًيـٍ  اٍستىٍعمىؿى  , جى ٍيدى  عى اًرثىةى  ٍبفى  زى  حى
ٍيده  قيًتؿى  فىًإفٍ » ٍعفىره  فىأىًميريكيـٍ  - اٍستيٍشًيدى  أىكً  - زى ٍبدي  فىأىًميريكيـٍ  - اٍستيٍشًيدى  أىكً  - قيًتؿى  فىًإفٍ  , جى  ٍبفي  المَّوً  عى

ةى  كىاحى ذى  , اٍلعىديكَّ  فىمىقيكا «رى ٍيده  الرَّايىةى  فىأىخى تَّى فىقىاتىؿى  زى ذى  ثيَـّ  , قيًتؿى  حى ٍعفىره  الرَّايىةى  أىخى تَّى فىقىاتىؿى  جى  ثيَـّ  , قيًتؿى  حى
ذىىى  ٍبدي  اأىخى ةى  ٍبفي  المَّوً  عى كىاحى تَّى فىقىاتىؿى  رى ذى  ثيَـّ  , قيًتؿى  حى اًلدي  الرَّايىةى  أىخى ًليدً  ٍبفي  خى مىٍيوً  المَّوي  فىفىتىحى  اٍلكى  كىأىتىى , عى
بىريىيـً  رىجى  ,  النًَّبيَّ  خى ًمدى  , النَّاسً  ًإلىى فىخى مىٍيوً  كىأىٍثنىى المَّوى  فىحى قىاؿى  , عى ـٍ ًإٍخكىانى  ًإفَّ : »كى  , اٍلعىديكَّ  لىقيكا كي
فَّ  ٍيدنا كىاً  ذى  زى تَّى فىقىاتىؿى  , الرَّايىةى  أىخى ذى  ثيَـّ  - اٍستيٍشًيدى  أىكً  - قيًتؿى  حى ٍعفىري  بىٍعدىهي  الرَّايىةى  أىخى  طىاًلبو  أىًبي ٍبفي  جى
تَّى فىقىاتىؿى  ذى  ثيَـّ  , - اٍستيٍشًيدى  أىكً  - قيًتؿى   حى ٍبدي  الرَّايىةى  أىخى ةى  في بٍ  المَّوً  عى كىاحى تَّى فىقىاتىؿى  , رى  أىكً  - قيًتؿى  حى

ذى  ثيَـّ  - اٍستيٍشًيدى  اًلدي  المَّوً  سيييكؼً  ًمفٍ  سىٍيؼه  الرَّايىةى  أىخى ًليدً  ٍبفي  خى مىٍيوً  المَّوي  فىفىتىحى  , اٍلكى  أىٍميىؿى  ثيَـّ  , فىأىٍميىؿى  «عى
ٍعفىرو  آؿى  مىى تىٍبكيكا الى : »قىاؿى فى  أىتىاىيـٍ  ثيَـّ  , يىٍأًتيىييـٍ  أىفٍ  - ثىبلثنا - جى  اٍبنىيً  إًلي اٍدعيكا اٍليىٍكـً  بىٍعدى  أىًخي عى

مىؽى  ًباٍلحىبلؽً  فىًجيءى  , اٍلحىبلؽى  ًإلىيَّ  اٍدعيكا: فىقىاؿى  , أىٍفريخه  كىأىنَّا ًبنىا فىًجيءى : قىاؿى  «أًخي  ثيَـّ  , ريءيكسىنىا فىحى
مَّده  أىمَّا: »قىاؿى  ٍبدي  كىأىمَّا , اًلبو طى  أىًبي عىمّْنىا فىشىًبيوي  ميحى ٍمًقي فىشىًبيوي  المَّوً  عى ميًقي خى ذى  ثيَـّ  «كىخي  ًبيىًدم أىخى

ٍعفىرنا اٍخميؼٍ  المَّييَـّ : »فىقىاؿى  , فىأىشىالىيىا بىاًرؾٍ  , أىٍىًموً  ًفي جى ٍفقىةً  ًفي المَّوً  ًلعىٍبدً  كى  ثىبلثى  قىالىيىا , «يىًميًنوً  صى
اءىتً : قىاؿى  , ًمرىارو  نىا لىوي  ذىكىرىتٍ فى  أمُّنىا فىجى عىمىتٍ  , ييٍتمى اًفيفى  اٍلعىٍيمىةى : »فىقىاؿى  , لىوي  تيٍفًرحي  كىجى مىٍيًيـٍ  تىخى  كىأىنىا عى
ًليُّييـٍ   (2) «كىاآٍلًخرىةً  الدٍُّنيىا ًفي كى

 عمى غيرىم وىي : يرى الباحث أن ىناك أسبابًا لتفضيل الصحابة 

عذيب ليس كمف ىك في طمأنينة. قاؿ كت كثيرة كحضركا أزمات أنيـ في زمف النبي  -ُ 
 ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ چ تعالى:

 ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ

                                                           

 .َُْ( سبؽ تخريجو ص(ُ
 .ٕٔ( سبؽ تخريجو  ص(ِ
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 چ ڻ ں ں ڱڱ ڱ   ڱ  ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ کگ           ک ک

   15١األعرا:: 

كنصركه بكؿ شيء حتى أركاحيـ ؛ كال أدؿ عمى ذلؾ  كقفكا مع النبي  فيؤالء الصحابة 
اًلؾو  , "غزكة أحدأكثر مف يـك " ٍف أىنىًس ٍبًف مى دو ًفي سىٍبعىةو ًمفى  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل  , عى أيٍفًردى يىٍكـى أيحي

ٍيشو  مىٍيًف ًمٍف قيرى اًر كىرىجي :  , فىمىمَّا رىًىقيكهي  , اأٍلىٍنصى نَّةيق»قىاؿى لىوي اٍلجى ـٍ عىنَّا كى ٍف يىريدُّىي ًفيًقي »أىٍك  -« مى ىيكى رى
نَّةً  ارً  , - «ًفي اٍلجى ؿه ًمفى اأٍلىٍنصى ـى رىجي تَّى قيًتؿى  , فىتىقىدَّ ا , فىقىاتىؿى حى :  , ثيَـّ رىًىقيكهي أىٍيضن ـٍ »فىقىاؿى ٍف يىريدُّىي مى

نَّةيق  لىوي اٍلجى نَّا كى نَّةً »أىٍك « -عى ًفيًقي ًفي اٍلجى ارً  , -« ىيكى رى ؿه ًمفى اأٍلىٍنصى ـى رىجي تَّى قيًتؿى  , فىتىقىدَّ  , فىقىاتىؿى حى
تَّى قيًتؿى السٍَّبعىةي فى  ٍؿ كىذىًلؾى حى ـٍ يىزى اًحبىٍيًو:  , مى مَّـى ًلصى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍفنىا »فىقىاؿى رىسيكؿي اهلًل صى مىا أىٍنصى

ابىنىا  ( 1) " أىٍصحى

 ې ې ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ چ كقاؿ تعالى:"  

  11١التوبة:  چ  ۈئ ۆئ ۆئ     ۇئ وئۇئ  وئ ەئ    ەئ  ائ ائ ى ى ې ې

فيذه اآلية  , يرل الباحث أنو مف الصعب أف تجد اليكـ مف أمثاؿ ىؤالء الصحابة 
تذكر يكـ )العسرة( يكـ غزكة تبكؾ .كما أدراؾ ما غزكة تبكؾ ق! ارجع أخي القارئ إلى كتب 
الحديث كالًسيىر لتجد العجب العجاب مف سيرة ىؤالء األبطاؿ الذيف كاجيكا أعظـ دكلة كتحدكىا 

 ي كقت شديد الحر شديد الضيؽ كقد نضجت ثمار المدينة كطمب منيـ النبي كىي الركـ ف
 .السابقة فمف ليا إال ىؤالء األبطاؿ ق!كلذلؾ قاؿ تعالى فييـ اآلية , الخركج

َوَلُو  ،َمْن ُيْؤِويِني؟ َمْن َيْنُصُرِني َحتاى ُأَبمَِّغ ِرَساَلَة َربِّي..)كفي بداية اإلسبلـ قاؿ النبي 
 ( 2) (الحديث  َوُيْعِطيَنا َعَمى َذِلَك اْلَجناةَ  ، َوَشَرطَ  ، َفَأَخَذ َعَمْيَنا ، َفُقْمَنا ِإَلْيِو َفَباَيْعَناهُ ...  ُة؟ "اْلَجنا 

كىذا أفضؿ مف  أنيـ صمكا كصامكا كتصدقكا كحجكا كغير ذلؾ مف العبادات مع النبي -ِ
  جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئی     ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ چ :تعالى قاؿ غيرىـ .

افى  ًفي عيٍمرىةن  فىًإفَّ » كالحديث:  1٠الحديد:  چ ىت مت خت حت يبجت ىب مب خب جَّةن  تىٍقًضي رىمىضى  حى

                                                           

 .ُٖٕٗبرقـ ُُْٓ/ّ, باب غزك أحد , كتاب الجياد كالسير , ( أخرجو مسمـ في صحيحو(ُ
 .صحيح عمى شرط مسمـ :المحقؽكقاؿ  ُْْٔٓبرقـ  ّْٖ-ّْٕ-ّْٔ-/ِِ(  أخرجو اإلماـ أحمد (ِ
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ةن  أىكٍ  جَّ كىذا , فيذا دليؿ كاضح عمى أىمية الطاعات مع الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ (1) «مىًعي حى
 ڱ ڱ      ڱ             ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ قاؿ تعالى : , مف فضؿ اهلل عمييـ

 األمة كعمماء -21الحديد:  چ       ھ ھ  ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں     ں
 أف بيا استحقكا بأمكر غيرىـ عف يمتازكف الصحابة أف عالميف كانكا تعالى اهلل رضكاف عمييـ
 أطراؼ كعمى المؤمنيف صدكر في ليبقى الحكيـ الذكر في تعديميـ كتعالى سبحانو اهلل يسجؿ
 .كاألرض السمكات دامت ما ألسنتيـ

مَّـى  مىفٍ : »قىاؿى   النًَّبيَّ  ك  (2) «اٍلعىاًمؿً  أىٍجرً  ًمفٍ  يىٍنقيصي  الى  , ًبوً  عىًمؿى  مىفٍ  أىٍجري  فىمىوي  ًعٍممنا عى

مىٍيًيـ النًَّبييف بعد النَّاس كىأفضؿ ة عى ـ الصَّبلى َـّ  الٌصديؽ بكر أىبيك كىالسَّبلى كؽ اٍلخطاب بف عمر ث  اٍلفىاري
َـّ  فَّاف بف عيٍثمىاف ث َـّ  النكريف ذيك عى ميٌ  ث )أىٍجمىًعيفى   المرتضى طىالب أبي بف عى

3
) 

 ال" :بقكلو  مساكاتنا بمساكاتيـ شيادة النبي كيرل الباحث أف أكبر دليؿ عمى عدـ
 (4)"نصيفو كال أحدىـ ميدَّ  بمس ما ذىبان  أحد مثؿ أحدكـ أنفؽ لك بيده نفسي فكالذم أصحابي تسبكا

 :في القرآن والسنة وأقوال السمف  ة الصحابةعدال

 عدالتيم في القرآن: -أ

 ساعة العسرة اتباع النبي 

 ى ې ې ې ې ۉ   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ چ -

  11١التوبة:  چ  ۈئ ۆئ ۆئ     ۇئ وئۇئ  وئ ەئ    ەئ  ائ ائ ى

                                                           

 .ُّٖٔبرقـ  ُٗ/ّباب حج النساء أخرجو البخارم في صحيحو,  كتاب جزاء الصيد,  ( (ُ
 دار: ناشر,  الباقي عبد محمد: تحقيؽ,  ٖٖ/ُباب ثكاب معمـ الناس الخير  و, سنن ماجو ابفأخرجو ( (ِ

 .َٗبرقـ ُٗ/ُ الحمبي كحسنو األلباني في صحيح الترغيب كالترىيب البابي عيسى فيصؿ , العربية الكتب إحياء
 اإلمارات - الفرقاف مكتبة: ناشر,  ُط,  ُْص (ىػَُٓ: المتكفى) النعماف حنيفة أبي, األكبر الفقوانظر: ( (ّ

 .  ىػُُْٗ , العربية
 برقـ ٖ/ٓباب قكؿ النبي لك كنت متخذا خميبل ,   في صحيحو,  كتاب أصحاب النبي البخارم  أخرجو ((ْ

ّّٕٔ. 
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بشؽ في ىذا المكقؼ الرىيب يـك تبكؾ مسافة تقدر بألؼ كيمك متر كال زاد كال رككبة إال 
كيكفي أف اهلل تعالى سمى ىذا األمر)ساعة العسرة ( كمع ذلؾ صبركا كنالكا  , األنفس كحر شديد

 تكبة اهلل تعالى . ككاف حقان عمى اهلل تعالى أف يككنكا أفضؿ منا.

 األمر بالمعروف والنيي عن المنكر

 ڤ ٹڤ ٹ  ٹ ٹ ٿ     ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ :تعالى وقولو

  11٠آل عمران:  چڃ ڄ   ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ

عىٍف بىٍيًز ٍبًف ففي الحديث  , كنتـ: معناىا في المكح المحفكظ في عمـ اهلل تعالى أنكـ خير األمـ
ًكيـو  ٍف أىًبيوً  , حى دّْهً  , عى  ٺ ٺ ٺ ٺ چ يىقيكؿي ًفي قىٍكًلًو تىعىالىى: أىنَّوي سىًمعى النًَّبيَّ  , عىٍف جى

:  11٠آل عمران:  چٿ مىى المَّوً أىٍنتيـٍ تيتً »قىاؿى ٍيريىىا كىأىٍكرىمييىا عى  (1)  «مُّكفى سىٍبًعيفى أيمَّةن أىٍنتيـٍ خى

ويرى الباحث أنو إذا كانت األمة اْلسالمية أفضل األمم فمن باب أولى أن الصحابة رضي اهلل 
ٍبًد المًَّو عنيم أفضل األمة اْلسالمية لمحديث  :  عىًف النًَّبيّْ  , عىٍف عى ٍيري ال»قىاؿى  , نَّاًس قىٍرًنيخى

ـٍ يىًمينىوي  ,ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ  , ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ  ًدًى يىًمينيوي شىيىادىتىوي  , ثيَـّ يىًجيءي أىٍقكىاـه تىٍسًبؽي شىيىادىةي أىحى  ( 2)«كى

 سبقيم غيرىم واتباعو بإحسان

 ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ 

  1٠٠التوبة:  چ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڃ ڃ ڄ ڄ چ السابقكف باإلحساف فقد قاؿ اهلل تعالى فييـ: , ىؤالء ىـ السابقكف  باإليماف

  ترككا ديارىـ كأمكاليـ ألجؿ ىذا الديف مثؿ صييب الركمي. 3الجمعة:  چ    چ        چ  چ  ڃڃ
فىمىمَّا : يقكؿ صييب  ـ المدينةالذم ترؾ مالو كدؿ الكفار عميو مف أجؿ أف يترككه كدينو فمما قد

                                                           

في المشكاة  ك حسنو األلباني , ََُّبرقـ  ِِٔ/ ٓباب كمف سكرة آؿ عمراف سننو في الترمذم  ( أخرجو (ُ
 . ِْٗٔ برقـ
مىى كتاب الشيادات,  بىابه ,  في صحيحوالبخارم ( أخرجو (ِ ٍكرو  الى يىٍشيىدي عى  .ِِٓٔبرقـ ُُٕ/ّ, شىيىادىًة جى
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 : ًبحى اٍلبىٍيعي  , يىا أىبىا يىٍحيىى»رىآًني قىاؿى ثنا« رى ده  , : يىا رىسيكؿى المَّوً فىقيٍمتي  , ثىبلى مىا  , مىا سىبىقىًني ًإلىٍيؾى أىحى كى
  " (1 )أىٍخبىرىؾى ًإالَّ ًجٍبًريؿي 

 ٹ  ٹ ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ چ

 چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ          ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤڤ   ڤ ٹ ٹ

  2١الفتح:  چ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ چ

فكيؼ الحاؿ بمف كاف مع النبي  , إذا كانت ىذه اآلية عامة لجميع المسمميف ليكـ القيامة
  !في حٌمو كترحالو ق 

فأي مدح  ، دح الصحابة في م يرى الباحث أن ىذا المدح من أعظم ما ذكر اهلل 
 ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ چ چ وأي دفاٍع كمثل ىذا ؟! ودقق في قولو تعالى:

 فيذه اآلية تدؿ عمى أف مبغضيـ ليس بمؤمف .  2١الفتح:  چ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک چ

  1٣الفتح: 

بو ؛إذف فمف بايع تحت الشجرة ال ييعذبكف فيـ كمعمكـ بأف اهلل تعالى إذا رضي عمى أحد فبل يعذ
ةى  :  كلذلؾ قاؿ , في المحصمة مبشركف بالجنة ٍفصى ك قىالىٍت: قىاؿى النًَّبيُّ  , عىٍف حى ىٍرجي : "ًإنّْي ألى

ده  ؿى النَّارى أىحى ٍيًبيىةى" قىا -ًإٍف شىاءى المَّوي تىعىالىى  -أىالَّ يىٍدخي دى : يىا رىسيكؿى المَّوً ًممٍَّف شىًيدى بىٍدرنا كىاٍلحي  , لىٍت: قيٍمتي
:  , ١1مريم:  چ ڳ ڳ     ڳ ڳ           گ گگ  گ ک ک چ أىلىٍيسى قىٍد قىاؿى المَّوي: ـٍ تىٍسمىًعيًو يىقيكؿي : "أىلى قىاؿى

 ( 2)" ١2مريم:  چ ڻ  ڻ    ڻ   ں   ں ڱ ڱ ڱ چ

 

                                                           

نىاقً  , كتاب معرفة الصحابة, المستدرؾ( أخرجو الحاكـ (ُ ٍكلىى رىسيكًؿ المًَّو باب ًذٍكري مى يىٍيًب ٍبًف ًسنىافو مى , ًّب صي
 . صحيح: كقاؿ الذىبي   َٕٔٓبرقـ   ِْٓ
, البعث ذكر باب , القزكيني يزيد بف محمد اهلل عبد أبك ماجة,  ابف تأليؼ: , وفي سنن ماجو ( أخرجو ابف(ِ
 , اهلل حرز الٌمطيؼ عىبد - بممي هقر  كامؿ محمَّد - مرشد عادؿ - األرنؤكط شعيب: ,  تحقيؽُِْٖ برقـ ّْٓ/ٓ
 ِِْٖ.كصححو األلباني في صحيح الجامع الصغير كزيادتو برقـىػَُّْ العالمية  الرسالة دار: الناشر,  ُط
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 تضحياتيم وعطائيم في سبيل اهلل تعالى:

 ۉ  ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ -

 ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ   ائ ائ ى ى ې ې ې ې

  ١ - ٣الحشر:  چ جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی  یی   ی    ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ

 كغيرىا كثير مف اآليات ذكرت عدالتيـ بالتصريح أك التمميح.

  عدالتيم في السنة :-ب

 ميدَّ  بمس ما ذىبان  حدأ مثؿ أحدكـ أنفؽ لك بيده نفسي فكالذم أصحابي تسبكا ال" :قكؿ الرسكؿ 
)" نصيفو كال أحدىـ

1
) 

 قاهلل رسكؿ صاحب مف فيكـ ىؿ فيقكلكف الناس مف فئاـ فيغزك زماف الناس عمى يأتي
 مف فيكـ ىؿ: فيقاؿ الناس مف فئاـ فيغزك زماف الناس عمى يأتي ثـ, ليـ فيفتح نعـ فيقكلكف
 فئاـ فيغزك زماف الناس عمى ييأت ثـ. ليـ فيفتح نعـ فيقكلكف ق اهلل رسكؿ أصحاب صاحب

 فيفتح نعـ فيقكلكف  اهلل رسكؿ أصحاب صاحب مف صاحب مف فيكـ ىؿ: فيقاؿ الناس مف
 (2) (ليـ

 فقد كاف رسكؿ اهلل , يرل الباحث أنو يستنبط مف الحديث أف رفعة القكـ بمؤمنييـ
ح عمى القـك كلذلؾ قاؿ مكجكدان كىك ال شؾ أكؿ المؤمنيف كأفضؿ البشر عند اهلل تعالى؛ فكاف يفت

؛ثـ ذىب   33األنفال:  چ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ           ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ    وئ ەئ ەئ ائ چتعالى 
فيك مف رباىـ فيفتح عمى أيدييـ الببلد كىكذا حتى إذا ذىب أك  كبقي صحابتو رسكؿ اهلل 

 نسأؿ اهلل السبلمة. , ضعؼ اإليماف بىعيد النصر

                                                           

 .ُُِسبؽ تخريجو ص( (ُ
   باب فضائؿ أصحاب النبي ,  كسمـ عميو اهلل صمى النبي أصحاب بفي صحيحو,  كتاالبخارم أخرجو ( (ِ
 ,ٓ/ِ برقـ ّْٔٗ. 
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 أمنة كأنا, تكعد ما السماء أتى النجكـ بتذى فإذا لمسماء أمنة النجكـ):  قاؿ  
 أتى أصحابي ذىب فإذا ألمتي أمنة كأصحابي, يكعدكف ما أصحابي أتى ذىبتي  فإذا ألصحابي

 (1) (يكعدكف ما أمتي

 عدالتيم من أقوال السمف:-ج

 فممقاـ محمد أصحاب تسبكا ال": قكلو عنيما اهلل رضي عمر ابف عف أحمد اإلماـ ركل 
 (2) "عمرة أحدكـ عمؿ مف رخي ساعة أحدىـ

 أمر قد  اهلل ففإ محمد أصحاب تسبكا ال ": قاؿ عنيما اهلل رضي عباس ابف 
 (3) "سيقتتمكف أنيـ يعمـ كىك ليـ باالستغفار

أك  , يرل الباحث أنو بعد كؿ ىذه األدلة ال يبقى أدنى شؾ في أف مف عادل الصحابة 
 حتى مف تكمـ في خبلفات الصحابة , لجماعةانتقص شيئان منيـ فيك ليس مف أىؿ السنة كا

ييٍمًسكيكفى  يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل تعالى :) , بشيء غير صحيح فيك مخطئ – كى
رى  عىمَّا-أىؿ السنة ابىةً  بىٍيفى  شىجى حى يىقيكليكفى  .الصَّ ا: ًمٍنيىا :مىسىاًكيًيـٍ  ًفي اٍلمىٍرًكيَّةى  اآٍلثىارى  ىىًذهً  ًإفَّ : كى  كى ىي  مى

ًمٍنيىا .كىًذبه  نيًقصى  ًفيوً  ًزيدى  قىدٍ  مىا: كى ًحيحي  .كىٍجًيوً  عىفٍ  كىغييّْرى  , كى كفى  ًفيوً  ىيـٍ : ًمٍنوي  كىالصَّ  ًإمَّا :مىٍعذيكري
مَّا .ميًصيبيكفى  ميٍجتىًيديكفى  ابىةً  ًمفى  كىاًحدو  كيؿَّ  أىفَّ  يىٍعتىًقديكفى  الى  ذىًلؾى  مىعى  كىىيـٍ  .ميٍخًطئيكفى  ميٍجتىًيديكفى  كىاً  حى  الصَّ
كـه  ٍثـً  كىبىاًئرً  عىفٍ  مىٍعصي غىاًئًرهً  اإٍلً ـي  يىجيكزي  بىؿٍ . كىصى مىٍيًي ٍممىةً  ًفي الذُّنيكبي  عى  ( 4)  . (اٍلجي

 كثير كيكفي لمعاقؿ ما ذكرناه كالحمد هلل . فالكبلـ عف الصحابة -

ف مثؿ أفعاؿ لك نظرنا إلى زماننا لكجدنا أف الكثير مف المؤمنيف يفعمك كيرل الباحث أنو 
إال أف اهلل تعالى قد اختارىـ كفضميـ باألمريف المذيف ذكرناىما كىما عبادتيـ مع  الصحابة 

                                                           

اًئؿً  في صحيحو,  كتاب  مسمـأخرجو ( (ُ ابىةً  فىضى حى ٍنييـٍ  تىعىالىى اهللي  رىًضيى  الصَّ  باب بياف أف بقاء النبي ,  عى
 . ُِّٓ برقـ  ُُٔٗ/ْ, أماف ألصحابو كبقاء أصحابو أماف لؤلمة

 مؤسسة: ناشر,  عباس محمد اهلل كصي. د: ,  تحقيؽٕٓ/ُ , حنبؿ بف محمد بف أحمد , ( فضائؿ الصحابة(ِ
 . قَُّْ , ُط , بيركت – الرسالة

 . ٗٓ/ُ( فضائؿ الصحابة (ّ
 .قَُِْ , الرياض – السمؼ أضكاء,  ِط , َُِص البف تيمية, : الكاسطية العقيدة( (ْ



126 
 

فمف الممكف أف يككف اليـك أجر أحد  14الحج:  چ حئ جئ  ی ی ی چ كنصرتيـ لو الرسكؿ
كلكف ال يككف في الفضؿ كالمكانة سكاء لما ذكرناه مف  المؤمنيف أكثر مف أحد الصحابة 

 أعمـ.كاهلل  األدلة 

 .حروبو في العالم وابياره  الوليد بن خالد قضية :الثاني المطمب

 قبؿ) بغتة المسمميف عمى لئلغارة الحثيثة كالمحاكالت الخداع دكر لو كاف بف الكليد  خالد إف
 : مرات ثبلث في ذلؾ ككقع , (إسبلمو

اءىتٍ :  أحد غزوة في: األولى المرة ٍيؿي  كىجى رىاًئًيـٍ  ًمفٍ  اٍلخى اًلدي  , كى ًليدً  ٍبفي  خى  أىًبي ٍبفي  كىًعٍكًرمىةي  اٍلكى
ٍيؿو   (1) .اٍلًقتىاؿً  أىشىدٌ  فىقىاتىبلى  , فىاٍختىمىطيكا , جى

اًبرً  عىفٍ  : الخندق يوم: الثانية المرة   ٍبدً  ٍبفً  جى ٍندىؽى  أىٍحريسي  رىأىٍيتًني لىقىدٍ : قىاؿى  اهللً  عى ٍيؿي  , اٍلخى  كىخى
ٍندىؽً  ًطيؼي تي  اٍلميٍشًرًكيفى  تىٍطميبي  ًباٍلخى ميًضيقنا غيٌرةن  كى ٍندىؽً  ًمفٍ  كى ـي  اٍلخى كىافى  , ًفيوً  فىتىٍقتىًح ك كى  العاص بف عىٍمري

ًليدً  ابف كخالد ا اٍلكى فً  الٌمذىافً  ىيمى اًلدى  فىمىًقينىا. اٍلميٍسًمًميفى  ًمفٍ  اٍلغىٍفمىةى  يىٍطميبىافً  , ذىًلؾى  يىٍفعىبلى ًليدً  ٍبفى  خى  ًفي اٍلكى
اؿى  قىدٍ  , فىاًرسو  ائىةً مً  ٍيًموً  جى ٍندىؽً  ًمفٍ  مىًضيقنا ييًريدي  ًبخى ٍحنىاىيـٍ  , فيٍرسىانيوي  يىٍعبيرى  أىفٍ  ييًريدي  اٍلخى  ًبالٌنٍبؿً  فىنىضى

ٌتى رىؼى  حى  (2) .اٍنصى

ًقيّْ  عىيَّاشو  أىًبي عىفٍ : الحديبية يوم: الثالثة والمرة رى  ًبعيٍسفىافى   المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  كينَّا: »قىاؿى  , الزُّ
رىتً  ةي  فىحىضى ةي  الصَّبلى بلى مىى الظٍُّيرً  صى ٍيؿً  كىعى اًلدي  اٍلميٍشًرًكيفى  خى ًليدً  ٍبفي  خى مَّى: قىاؿى  «اٍلكى   المَّوً  رىسيكؿي  فىصى
اًبوً  ةن  لىييـي  ًإفَّ : اٍلميٍشًركيكفى  فىقىاؿى  , الظٍُّيرى  ًبأىٍصحى بلى  كىأىٍمكىاًلًيـٍ  ٍبنىاًئًيـٍ أى  ًمفٍ  ًإلىٍيًيـٍ  أىحىبُّ  ىىًذهً  بىٍعدى  صى
ةى  يىٍعنيكفى  كىأىٍنفيًسًيـٍ  بلى مىى  ًجٍبًريؿي  فىنىزىؿى  , اٍلعىٍصرً  صى  فىأىٍخبىرىهي  كىاٍلعىٍصرً  الظٍُّيرً  بىٍيفى  المَّوً  رىسيكؿً  عى
لىتٍ  نىزى رىتً  آًخًرىىا ًإلىى اآٍليىةى   1٠2النساء:  چ پ ٻ ٻ ٻ         ٻ ٱ چ اآٍليىةي  ىىًذهً  كى  فىحىضى
ابىوي   المَّوً  رىسيكؿي  فىصىؼَّ  اٍلعىٍصري  فٍَّيفً  أىٍصحى ـي  صى مىٍيًي حي  كىعى   النًَّبيّْ  يىدىمً  بىٍيفى  كىاٍلعىديكُّ  فىكىبَّرى  السّْبلى
كا ًميعنا فىكىبَّري ًميعنا كىرىكىعيكا جى دى  ثيَـّ  جى كفى  يىًميوً  الًَّذم كىالصَّؼُّ   المَّوً  رىسيكؿي  سىجى ري  , ٍحريسيكنىييـٍ يى  ًقيىاـه  كىاآٍلخى
ـى   المَّوً  رىسيكؿي  فىرىغى  فىمىمَّا دى  الثَّاًنيىةً  الرٍَّكعىةً  ًإلىى قىا سىجى كفى  كى ري ـى  ثيَـّ  اآٍلخى ءً  تىقىدَّ اؼّْ  ًإلىى ىىؤيالى ءً  مىصى  , ىىؤيالى

                                                           

 .كغيره,  ِٕٓ/ُ المغازم :انظر ((ُ
 .ِٓٔ المرجع السابؽ( (ِ



127 
 

رى  تىأىخَّ ءً  كى اؼّْ  ًإلىى ىىؤيالى ءً  مىصى مَّى  ىىؤيالى ٍكعىةن  ًبًيـٍ  فىصى دى  ثيَـّ  , ًميعناجى  فىرىكىعيكا أيٍخرىل رى   المَّوً  رىسيكؿي  سىجى
كفى  يىًميوً  الًَّذم كىالصَّؼُّ  ري دى  فىرىغيكا فىمىمَّا يىٍحريسيكنىييـٍ  ًقيىاـه  كىاآٍلخى ءً  سىجى مَّـى  ثيَـّ  ىىؤيالى  أىبيك قىاؿى "  المَّوً  رىسيكؿي  سى
يَّاشو  مَّى: »عى ةى  ىىًذهً   المَّوً  رىسيكؿي  فىصى تىٍيفً  الصَّبلى مىرَّةن  ًبعيٍسفىافى  ةن مىرَّ  مىرَّ مىٍيـو  بىًني أىٍرضً  ًفي كى  (1) «سي

 مع لمقكة كامؿ اعتماد عمى تنـ ذكرناىا التي الثبلث المكاقؼ ىذهيرل الباحث أف 
 دققنا كلك! شيء ال قالثبلث الحاالت في النتيجة ما ىي اهلل كسبحاف غير؛ ال كالحيمة الكبرياء

كغزكة –)مع المسمميف في غزكة أحد  اإلسبلـ قبؿ عارؾالم في  خالد أسمكب بيف المقارنة في
 ليا نظير ال التي النكعية نتقالةكاال العجاب العجب لكجدنا إسبلمو بعدـ الحديبية (ك ك كي –الخندؽ 
  .في ىذا المطمب تعالى اهلل شاء إف أسبابيا عمى كسنتعرؼ

 اٍبفً  عىفً ": كاه الحاكـالذم ر  لمحديث خيبر غزكة كقبؿ الحديبية صمح بعد  خالد أسمـلقد 
رىؼى  لىمَّا: »قىاؿى  ًشيىابو  ـى  اأٍلىٍحزىابً  ًمفى   النًَّبيُّ  اٍنصى اًلدي  أىقىا ًليدً  ٍبفي  خى  ًإلىى كىأىٍرسىؿى  , اأٍلىٍحزىابً  ًبدىارً  اٍلكى
ًموً   النًَّبيّْ  دَّثىنىا «ًبًإٍسبلى ةً  حى ا ًبًصحَّ بىٍيًدمُّ  ذىكىرىهي  مى ـً  ًمفٍ  الزُّ الً  ًإٍسبلى ًليدً  ٍبفً  دً خى ٍيبىرى  قىٍبؿى  اٍلكى  (2) "خى

رىٍجتي  ثيَـّ ..   العاص بف عمرك كحديث   اًبي ًإلىى خى قىدٍ  أىٍصحى اؿى  كى مىٍيوً  كىافى  عىمَّا رىٍأًيي حى  , عى
كىتىٍمتي  اًبي كى ًمي أىٍصحى رىٍجتي  ثيَـّ  , ًإٍسبلى اًمدنا خى ـى   اهللً  ًلرىسيكؿً  عى اًلدى  فىمىًقيتي  , أًليٍسًم ًليدً  ٍبفى  خى  , اٍلكى
ذىًلؾى  ق أىبىا يىا أىٍيفى : فىقيٍمتي  , مىكَّةى  ًمفٍ  ميٍقًبؿه  كىىيكى  , اٍلفىٍتحً  قيبىٍيؿى  كى مىٍيمىافى ـى  لىقىدً  كىاهللً : قىاؿى  سي ـي  اٍستىقىا ٍنًس  , اٍلمى
فَّ  ؿى  كىاً  ـي  كىاهللً  أىٍذىىبي  , لىنىًبيّّ  الرَّجي تَّى , أيٍسًم ـى  ًإالَّ  ًجٍئتي  مىا كىاهللً : قيٍمتي : قىاؿى  مىتىىق فىحى : قىاؿى  , أًليٍسًم

مىى فىقىًدٍمنىا ـى  ,  اهللً  رىسيكؿً  عى اًلدي  فىقىًد ًليدً  ٍبفي  خى ـى  اٍلكى بىايىعى  فىأىٍسمى  , اهللً  رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمتي  , دىنىٍكتي  ثيَـّ  , كى
مىى أيبىاًيعيؾى  ًإنّْي ا ًلي تىٍغًفرى  أىفٍ  عى ـى  مى ا أىٍذكيري  كىالى  , ذىٍنًبي ًمفٍ  تىقىدَّ مى :  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى : قىاؿى  , تىأىخَّر كى
ك يىا"  ـى  فىًإفَّ  , بىاًيعٍ  , عىٍمري ٍسبلى ا يىجيبُّ  اإٍلً فَّ  , قىٍبمىوي  كىافى  مى ا تىجيبُّ  اٍلًيٍجرىةى  كىاً  : قىاؿى  , " قىٍبمىيىا كىافى  مى

رىٍفتي  ثيَـّ  فىبىايىٍعتيوي  اؽى  اٍبفي  قىاؿى  اٍنصى قىدٍ :"ًإٍسحى دَّثىًني كى ـي  الى  مىفٍ  حى ةى  ٍبفى  عيٍثمىافى  أىفَّ  أىتًَّي ةى  أىًبي ٍبفً  طىٍمحى  طىٍمحى
ـى  مىعىييمىا كىافى  ـى  ًحيفى  أىٍسمى )أىٍسمى

3
) 

                                                           

: المتكفى) البصرل الطيالسي الجاركد بف داكد بف سميماف داكد أبك , همسندفي الطيالسي  داكد أبيأخرجو ( (ُ
 .ىػ ُُْٗ,  مصر  ىجر دار: ناشر, ُط, التركي المحسف عبد بف محمد الدكتكر: تحقيؽ,  ّٖٔ/ِ, (ىػَِْ
 ,  كىك مف مراسيؿ ابف شياب الزىرم.َِٗٓبرقـ ّّٔ/ّ, المستدرؾأخرجو الحاكـ في  ((ِ
 .ُّٓ- ُّْ/ِٗ في مسنده أحمدأخرجو ( (ّ
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كانت ضد اإلسبلـ  في حياة الرسكؿ  خالد  عاشيا يتبيف لنا مف ذلؾ أف أغمب المدة التي
 و في اإلسبلـ ق! تكاد ال تحصى .؛ كلكف انظر إلى انجازات.كما عاش صحابيان إال سنكات قميمة

كيرل الباحث أف المسمـ ال بد لو مف الدعكة إلى اهلل تعالى كال يكسؿ كبأم طريقة شرعية 
كفي ذلؾ  , فالمسمـ ال يكؿ كال يمؿ ألنو يبتغي األجر مف اهلل تعالى , كلك بقي في عمره لحظة

 . أركع األمثمة مع أف اسبلمو كاف متأخران جدان ضرب لنا خالد 

نذكر  اجدن  كثيرة كىي فييا كبطكالتو  خالد خاضيا التي حركبال عف اآلف كسنتحدث
  :تعالى اهلل شاء إف بعضيا

 ( 1)  مكة فتح في  خالد شارؾ-ُ

 (2)  حنيف غزكة في  الرسكؿ خيؿ قائد ككاف-ِ 

 ( 3)  فدمرىما( العزل) إلى  النبي بعثو كقد-ّ

 ( 4)  الطائؼ حصار في  كشارؾ -ْ

 ( 5)  الجندؿ دكمة إلى  خالدا  النبي بعث كقد-ٓ

   (6 ) لمنبي بكفدىـ كجاء اليمف إلى  خالدا  النبي بعث كقد-6

  (ٕ) الكداع حجة في  كشارؾ -ٕ

                                                           

 .4281ترقن5/147, الفتح ٌوم الراٌح  النثً ركس أٌن تاب , الوغازي كتابانظر: صحيح البخارم, ( (ُ
 .7191 ترقن15/564, الصحاتح هناقة عن اخثاره كتاب ,حباف ابف انظر: صحيح( (ِ
 .11483ترقن 11/279 النجن سورج تاب , التفسٍر كتابالكبرل,  ( انظر: السنف(ّ
 . ِّٗ-ّ المغازم لمكاقدم,  ((ْ

 . صحيح : كقاؿ الذىبي ٖٖٓٓبرقـ ٓٔٓ-ْ ك المستدرؾُٕٔ- ُٔٔ-ّ داكد ( انظر: سنف أبي(ٓ
 .4349 ترقن 5/163 الٍون إلى وخالد علً تعث تاب , الوغازي كتاب( انظر: صحيح البخارم, (ٔ
 .ْٖٖ/ّ لمكاقدم انظر: المغازم( (ٕ
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 كشيد. القدس كبطريرؾ  عمر الخميفة بيف  كقعت التي  العمرية العيدة عمى  شيد كقد -ٖ
 كفي فييا شرسة معارؾ كخاض اآلسيكية الركـ عاصمة ةأنطاكي حتى الشاـ فتكح جميع  خالد
 ( 1)  (مرعش) عمى االستيبلء ىي عممنا حسب معاركو آخر ؛ككانت كغيرىا كحمص حمب

ف-ٗ  : خالد الرجاؿ فنعـ العراؽ فتكح في  خالد عف سألت كا 

  كغيرىا الجندؿ كدكمة-التمر كعيف– كاألنبار– الحيرة كفتح– كلجة-النير-السبلسؿ ذات

 , أجناديف كمعركة , كالشاـ العراؽ بيف الصحراء عبكر عنو الشاـ؛ فاسأؿ فتكحات في أما-َُ
 .  كغيرىا كاليرمكؾ , كحمص , دمشؽ كفتح

 كخطتو الذكية فقد ذكرنا ذلؾ الفصؿ األكؿ .*أما غزكة مؤتة فما فعمو فييا 

ان ال كيكفي أف نقكؿ ما بعد ىذا كمو كغيره ىؿ نقكؿ أف ىذا اإلنساف كأم إنساف آخر ق! طبع-
 أنو سيؼ سٌمو اهلل تعالى عمى الكفار . قالو الرسكؿ 

 تبيف ما فييا مف قكة إيماف كقكة عسكرية : *كىذه ثبلث أمثمة لحركب خالد 

 معركة اليمامة :-ُ

فظير , ىذه المعركة كانت مع )بني حنيفة (الذيف ارتدكا عف اإلسبلـ بعد كفاة النبي 
قد أمدىـ  ككاف أبك بكر  , فنكبكه عكرمة ذاب .فبعث إلييـ أبك بكر فييـ مسيممة الك

سيؼ اهلل  فمما عمـ بالخبر بقي في الطريؽ إلى أف بعث أبك بكر  بشرحبيؿ بف حسنة 
ككاف الحؿ األمثؿ لبنك حنيفة الذيف كاف عددىـ حكالي أربعيف ألفان كمحصنكف في  , المسمكؿ
ككثر فييـ القتؿ خصكصان القراء  , عركةن أصعب مف ىذه المعركةكلـ يشيد المسممكف م , ديارىـ

كعمـ  , أف يتميزكا ليعرفكا مف أيف ييأتكا كاختمط الناس حتى صاح فييـ خالد  , كأكلي األبصار
أنو ال حؿ إال بقتؿ مسيممة الكذاب فدعاه لممبارزة فيزمو كلكنو ىرب كىرب معو قكمو  خالد 

 ( 2) ففتحيا المسممكف كقتمكا مسيممة الكذاب لمحديقة كأغمقكا األبكاب 

                                                           

 .رىـكغيِّٕ/ِ الكامؿ كالتاريخ َٗٔ/ّ الطبرم تاريخ انظر( (ُ
 , تدمرم السبلـ عبد عمر: تحقيؽ,  ُِٗ-ُِْ/ِ (ىػَّٔ: المتكفى) األثير ابف, التاريخ في الكامؿ ( انظر(ِ

 . ىػُُْٕ , لبناف - بيركت , العربي الكتاب دار: ناشر,  ُط
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 معركة ذات السبلسؿ :-ِ

ما  فجمع  , كظير إيمانو كرجاحة عقمو  , في ىذه المعركة ظيرت بسالة خالد 
كقبؿ الكصكؿ لمكاف المعركة بعث  , يقارب ثمانية عشر ألفان مف الجنكد لقتاؿ الفرس في العراؽ

ال القتؿرسالة ؿ"ىرمز"قائدىـ يحثيـ عمى ا  كىذا فيو حرب نفسية ليـ .كقد قسـ  , إلسبلـ كا 
كاجتمعكا  , كىذا فيو حفاظ عمى القطاعات العسكرية , الجيش ثبلث فرؽ ككؿ فرقة تسمؾ طريؽ

فبعث اهلل تعالى ليـ الماء مف  , عند مدينة)كاظمة(كقد سبقيـ األعداء ليا كاستكلكا عمى الماء
عمى قتاليـ كابتدأ ىك بمبارزة "ىرمز"فقتمو كأخذ عمامتو  الجيش كحث خالد , السحاب فشربكا

 (1) كانتصر المسممكف عمى قكة يحسب ليا ألؼ حساب في ذلؾ الكقت. , كفداىا بمائة ألؼ

 كاختار الركـ الحدكد حماة عف بعيدة طريقا اختار حيث: كالشاـ العراؽ بيف الصحراء عبكره -ّ
 الكضع ألف الشاـ إلى بسرعة الذىاب  بكر أبك منو كطمب األسرع ألنيا اليالكة الطريؽ ىذه

 كلـ لخطكرتيا المنطقة تمؾ عبكر البداية في المسمميف قادة رفض المسمميف؛ كلقد عمى صعب
 يىٍختىًمفىفَّ  ال:)  بقكلو شجعيـ   خالدا أف ؛إال كأثقاؿ أحماؿ مف معيـ بما قبميـ أحد يفعميا
ـٍ   قدر عمى كاألجر , النية قدر عمى تىٍأًتي اٍلمىعيكنىةى  أىفَّ  كىاٍعمىميكا , كيـٍ يىًقيني  يىٍضعيفىفَّ  كىال , ىىٍدييكي
فَّ  , الحسبة ـى  كىاً   أىٍنتى : لىوي  فىقىاليكا , لىوي  المَّوً  مىعيكنىةً  مىعى  ًفيوً  يىقىعي  ًبشىٍيءو  يىٍكتىًرثى  أىفٍ  لىوي  يىٍنبىًغي ال اٍلميٍسًم
ؿه  مىعى  قىدٍ  رىجي ٍيرى  لىؾى  المَّوي  جى  في ماء نبع  عمى دليـ الذم ىك عميرة بف رافع ككاف . فىشىٍأنيؾى  , اٍلخى

 مع صغير كىك عاما ثبلثيف قبؿ عميو مر رافع ركاية حسب الماء كىذا( سكل)  مف قريبة منطقة
 الجيش ييمؾ أف ككاد كالمشقة التعب مف أياـ خمسة بعد الماء نبع الجيش كجد هلل ؛فالحمد كالده
 (2) (الككيؿ كنعـ اهلل حسبنا) لطريؽا في دعاؤه كاف الذم

إف ىذه األمثمة دليؿ كاضح عمى أف القيادة العسكرية كصفاتيا مجتمعة في شخصية 
كىكذا ىك القائد ال بد لو مف مكقؼ حاـز حتى يناؿ النصر مف عند اهلل تعالى .كال  , خالد 

 .لد فنعـ الرجاؿ خا , فإذا تردد ىمؾ ىك كجنكده , يجكز لمقائد أف يتردد

 : العسكرية خالد تحركات تبيف خريطة كىذه-

                                                           

 .ّْٗ-ّْٖ/ّ الطبرم تاريخ :انظر( (ُ
 .َُْ-َْٖ/ّ : المرجع السابؽانظر ((ِ



131 
 

  

 العامة القيادة مف عزلو قد  الخطاب بف عمر أف نذكر أف بد ال خالد عف التكمـ كفي -
 كأف  بخالد الناس افتتاف عدـ أىميا مف ألسباب ؛كذلؾ الجراح بف عبيدة أبا منو بدال كعيف
  عمر مف حكمة كىذه , مات أك   خالد ذىب لك حتى اهلل عند مف النصر أف يعممكا
ارً  ًإلىى عيمىري  كىتىبى  . فقد خالد مف ئان خط ليس ىذا يرل الباحث أف كأيضا  أىٍعًزؿٍ  لىـٍ  ًإنّْي: األىٍمصى
اًلدنا لىًكفَّ  , ًخيىانىةو  كىال سىٍخطىةو  عىفٍ  خى ييٍبتيميكا ًإلىٍيوً  يككمكا أىفٍ  فىًخٍفتي  , ًبوً  فيًتنيكا النَّاسى  كى  أىفٍ  فىأىٍحبىٍبتي  , ًبوً  كى
اًنعي  ىيكى  المَّوى  أىفَّ  يىٍعمىميكا  الناس افتناف تبيف التي المظاىر كمف (1) .ًفٍتنىةو  ًبعىرىضً  يىكيكنيكا كىأىال , الصَّ
 مف سيؼ لو نزؿ  خالدا أف أنفسيـ الكفار حتى تخيمو ما ىك الحؽ غير  خالد في كظنيـ
 ىىؿٍ :  ان خالد سأؿ الركمي القائد( جرجو)ك خالد بيف دار الذم الحديث ففي. بو يحارب السماء
مىى المَّوي  أىٍنزىؿى  مىى تيًسمُّوي  فىبل , فىأىٍعطىاكىوي  السَّمىاءً  ًمفى  سىٍيفنا نىًبيُّكيـٍ  عى ق ًإال قىٍكـو  عى ـٍ ٍمتىيي فقاؿ لو  ىىزى
 (2) ال.خالد

                                                           

 .ٖٔ-ْ الطبرم تاريخانظر:  ( (ُ
 .ّٗٗ-ّٖٗ/ّ ( انظر: المرجع السابؽ(ِ
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 (1) (ليوإ مني كاف ما عمى ندمت: قاؿ).. بعدىا ذلؾ عمى ندـ  عمر كلكف

طَّابً  ٍبفً  ًلعيمىرى  ًقيؿى :   خالد تكفي كعندما-  ًفي اٍجتىمىٍعفى  قىدً  اٍلميًغيرىةً  بىًني ًمفٍ  ًنٍسكىةن  ًإفَّ :  اٍلخى
اًلدً  دىارً  ًليدً  ٍبفً  خى نَّا , يىٍبًكيفى  اٍلكى مىٍييً  مىا: عيمىري  فىقىاؿى  , نىيىٍيتيييفَّ  فىمىكٍ  , يىٍؤًذينىؾى  أىفٍ  نىٍكرىهي  كىاً   ييٍيًرٍقفى  أىفٍ  فَّ عى
: كًباٍلمىٍقمىقىةً  , المٍَّطـي : ًبالمٍَّقعً  يىٍعًني «لىٍقمىقىةه  كىالى  , لىٍقعه  يىكيفٍ  لىـٍ  مىا سىٍجمىٍيفً  أىكٍ  سىٍجبلن  ديميكًعًيفَّ  ًمفٍ 

رىاخي   (2)"الصُّ

ؾى : »ركاية كفي- ٍيحى مىا كى مىٍيؾى  كى ٍيشو  ًنسىاءي  تىٍبًكيى  أىفٍ  عى مىٍيمىافى  أىبىا قيرى : قىاؿى  «لىٍقمىقىةه  كىالى  نىٍقعه  يىكيفٍ  لىـٍ  مىا سي
ييكبً  شىؽُّ  كىالنٍَّقعي  مىبىة : كىالمٍَّقمىقىةي  , اٍلجي )اٍلجى

3
) 

بعضيـ لبعض عمى ما كاف بينيـ مف بعض  ىذا فيو دليؿ عمى حب الصحابة 
ما أجر إف أخطأكا ف إنيـ األمكر التي نعتقد أنيا أخطاء فيككف ليـ إما أجراف إف أصابكا كا 

كىـ لنا قدكة ن كنحف نقتدم بيـ كنراىـ في السمع كالطاعة لؤلمير كلك اعتقد خبلؼ  , مجتيدكف
كعزلو الخميفة  رأيو فأيف نحف منيـ ق! فمك كاف ألحد الناس اليكـ صفات عسكرية مثؿ خالد 

  ىؿ يرضى بذلؾ ق نسأؿ اهلل تعالى العفك كالعافية .

 , زىاءىا أك زحؼ مائة شيدت لقد: ) المشيكرة ارتوعب كقاؿ مرض أف بعد  سنة  كتكفي-
 فراشي عمى أمكت ذا أنا ىا ثـ , رمية أك طعنة أك ضربة كفيو إال شبر مكضع جسدم في كما
)الجبناء  أعيف نامت فبل , العير يمكت كما

4
) .  

                                                           

,  العمركم غرامة بف عمرك: ,  تحقيؽ(ىػُٕٓ: المتكفى) , ِٕٔ/  ُٔ دمشؽ تاريخ في عساكر ابف أخرجو( (ُ
 بف عمر , حمب تاريخ في الطمب بغية  في أيضا كركم , ىػ ُُْٓ, كالتكزيع كالنشر لمطباعة الفكر دار: ناشر
. د: ,  تحقيؽُّٕٔ-ٕ (ىػَٔٔ: المتكفى) العديـ ابف الديف كماؿ , العقيمي ادةجر  أبي بف اهلل ىبة بف أحمد
 .الفكر دار: ناشر,  زكار سييؿ
 ,   كسكت عنو الذىبي.ِٖٗٓ رقـب  ّّٔالصحيحيف عمى المستدرؾ ((ِ
: لمتكفىا) زيد أبك, البصرم النميرم ريطة بف عبيدة بف( زيد كاسمو) شبة بف عمر , شبة البف المدينة ( تاريخ(ّ

 .ىػ ُّٗٗ , جدة - أحمد محمكد حبيب السيد: نفقة عمى طبع,  شمتكت محمد فييـ: حققو, ٕٔٗ/ّ (ىػِِٔ
 النمرم عاصـ بف البر عبد بف محمد بف اهلل عبد بف يكسؼ عمر أبك , األصحاب معرفة في ( االستيعاب(ْ

 .ىػُُِْ ,بيركت , الجيؿ دار: شرنا,  ُط , البجاكم محمد عمي: , تحقيؽَّْ/ِ (ىػّْٔ: المتكفى)القرطبي
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 , ال تحزف يا خالد رضي اهلل عنؾ فربما فعؿ اهلل تعالى بؾ ىذا األمر ألنؾ سيؼ مف سيكفو
فينيئان لؾ يا  المشركيف ق! بؿ يأخذه كيرجعو اهلل تعالى إليو.مف كىؿ سيؼ اهلل تعالى يكسره أحد 

 حامؿ المقب العظيـ "سيؼ اهلل المسمكؿ". 

 وفقيو لمعمم وطمبو وزىده وشجاعتو  خالد مناقب في الواردة اآلثار بعض ونذكر
 : وتواضعو

 :لخالد *مدح النبي 

ٍيرى  أىًبي عىفٍ -ُ ٍلنىا: قىاؿى  , ةى ىيرى عىؿى  , مىٍنزالن   المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  نىزى كفى  النَّاسي  فىجى  المَّوً  رىسيكؿي  فىيىقيكؿي  , يىميرُّ
« : ٍٍيرىةى  أىبىا يىا ىىذىا مىف فه : فىأىقيكؿي  ق«ىيرى ـى : »فىيىقيكؿي  , فيبلى ٍبدي  ًنٍع يىقيكؿي  , «ىىذىا المَّوً  عى  ق«ىىذىا مىفٍ : »كى

ٍبدي  ًبٍئسى : »فىيىقيكؿي  , فه فيبلى : فىأىقيكؿي  تَّى , «ىىذىا المَّوً  عى اًلدي  مىرَّ  حى ًليدً  ٍبفي  خى  ق«ىىذىا مىفٍ : »فىقىاؿى  , الكى
اًلدي  ىىذىا: فىقيٍمتي  ًليدً  ٍبفي  خى ـى : »فىقىاؿى  , الكى ٍبدي  ًنٍع اًلدي  المَّوً  عى ًليدً  ٍبفي  خى  (1) «المَّوً  سيييكؼً  ًمفٍ  سىٍيؼه  , الكى

 :لد *النيي عف سب خا

اًلدنا تىسيبُّكا الى : »قىاؿى   النًَّبيَّ  أىفَّ  -ِ بَّوي  سيييكؼو  ًمفٍ  سىٍيؼه  فىًإنَّوي  خى مىى المَّوي  صى  (2)«اٍلكيفَّارً  عى

 :*كرامة لخالد 

اًلدي  نىزىؿى : قىاؿى  السَّفىرً  أىًبي عىفٍ  -ّ ًليدً  ٍبفي  خى مىى اٍلًحيرىةى  اٍلكى َـّ  اٍحذىرً : لىوي  ليكافىقىا , اٍلمىرىاًزبىةً  أيْـّ  بىًني عى  السُّ
ـي  يىٍسًقيىكىوي  الى  ذىهي  , ًبشىٍيءو  ًمٍنوي  فىأيًتيى  ًبوً  ًإيتيكًني: " فىقىاؿى  , اأٍلىعىاًج مىوي  ثيَـّ  ًبيىًدهً  فىأىخى قىاؿى  اٍقتىحى  المَّوً  ًبٍسـً : كى
رَّهي  فىمىـٍ   .(3)" شىٍيئنا يىضي

 *زىده في الدنيا كأمانتو:

ٍبدً  ٍبفي  غىسَّافي  عف-ْ ًميدً  عى ـى  لىمَّا: قىاؿى  , اٍلحى ـى   عيمىري  قىًد ؿه  ىيكى  غىدىا الشَّا ًببلى  بىٍكرو  أىًبي مىٍكلىى كى
ا المَّوي  رىًضيى  ٍنييمى ؿه  فىاٍستىٍأذىفى  , عى مىى ًببلى رَّاحً  ٍبفً  عيبىٍيدىةى  أىًبي عى ق: فىقىاؿى   اٍلجى ؿي ؿٍ : قىاؿى  أىٍدخي : قىاؿى  , اٍدخي

                                                           

ك صححو األلباني  في الصحيحة  ّْٖٔ,  برقـٖٖٔ/ٓ,  باب مناقب خالد رضي اهلل عنو, الترمذم أخرجو ((ُ
 .ُِّٕ برقـ
 .ُٖٓ/ِالصحابة ( فضائؿ(ِ
 .المرجع السابؽ ((ّ
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مىفٍ  أىنىا مىفٍ  أىٍنتى : قىاؿى  مىًعيق كى ؿى  , مىعىؾى  كى ؿه  عيمىري  فىدىخى ًببلى ٍنييمىا المَّوي  رىًضيى  كى دىا عى   عيبىٍيدىةى  أىبىا فىكىجى
اًلسنا مىى جى اؿو  ًفي  عيمىري  كىرىآهي  , غىٍيريهي  بىٍيًتوً  ًفي لىٍيسى  خيصٍّ  عى مىٍيوً  اٍشتىدَّتٍ  شىًديدىةو  حى  ًفي فىكىمَّمىوي  , عى
ًقيؿى  بىمَّغىؾى  مىا كىفىاؾى : »فىقىاؿى  , ذىًلؾى  بىٍعضً  رىٍجنىا ثيَـّ  , «اٍلمى ٍنًزؿً  ًإلىى فىذىىىٍبنىا ًعٍنًدهً  ًمفٍ  خى اًلدً  مى  ٍبفً  خى
ًليدً  ؿه  فىاٍستىٍأذىفى  ,  اٍلكى ؿي : فىقىاؿى  ,  ًببلى مىفٍ  أىنىا أىٍدخي ؿٍ : قىاؿى  مىًعيق كى مىفٍ  أىٍنتى  اٍدخي بلى  , مىعىؾى  كى  فىدىخى
دىا اًلدنا فىكىجى ٍنديكقنا بىٍيًتوً  ًفي عيمىري  كىرىأىل , لىوي  نىٍببلن  ًمحي ييصٍ  خى وي  , مىاالن  ًفيوً  أىفَّ  فىظىفَّ  صي   عيمىري  فىفىتىحى
ًديدو  ًمفٍ  أىٍدرىاعه  فىًإذىا )فىسىكىتى   حى

1
) 

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ -ٓ طَّابً  ٍبفى  عيمىرى   النًَّبيُّ  بىعىثى : " قىاؿى  , ىيرى مىى اٍلخى دىقىةً  عى نى  الصَّ ًميؿو  اٍبفي  عى فىمى  , جى
اًلدي  ًليدً  ٍبفي  كىخى ـي  مىا: » المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  , كىاٍلعىبَّاسي  , اٍلكى ًميؿو  اٍبفي  يىٍنًق  فىأىٍغنىاهي  , فىًقيرنا كىافى  أىفٍ  ًإالَّ  جى
اًلدي  كىأىمَّا , المَّوي  ًليدً  ٍبفي  خى ـٍ  , اٍلكى اًلدنا تىٍظًمميكفى  فىًإنَّكي  , المَّوً  سىًبيؿً  ًفي كىأىٍعتيدىهي  , أىٍدراعىوي  اٍحتىبىسى  فىقىدً  , خى
ُـّ  اٍلعىبَّاسي  كىأىمَّا مىيَّ  فىًييى   المَّوً  رىسيكؿً  عى ًمٍثمييىا عى َـّ  أىفَّ  شىعىٍرتى  أىمىا: »قىاؿى  ثيَـّ  , «كى ؿً  عى  ًصٍنكي  الرَّجي
 (2)«أىًبيوً  ًصٍنكي » أىكٍ  «اأٍلىبً 

اًلدي  شىكىى -ٔ ًليدً  ٍبفي  خى ٍنًزًلوً  ًضيؽى  النًَّبيّْ  ًإلىى اٍلكى سىؿً  , السَّمىاءً  ًفي اٍلًبنىاءى  اٍرفىعً : " لىوي  فىقىاؿى  , مى  كى
 (3) " السَّعىةى  اهللى 

فبل يسرؽ مف الماؿ العاـ لمدكلة اإلسبلمية , كاألمانة التي يتحمميا القائد , ىذه ىي المسؤكلية
 ې چ اهلل تعالى حيف كصفيـ كصدؽ, ىذه ىي صفات الرعيؿ األكؿ, كيككف عمى قدر األمانة

  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ   ائ ائ ى ى ې

  ١الحشر:  چجب يئ ىئ مئ حئ جئ ی  یی   ی    ىئ

 

 

                                                           

  ّٖٓ-ّ- شبة البف المدينة تاريخ(  (ُ
برقـ ِّٔ/ٓكصححو األلباني في صحيح أبي داكد  , ُُٓ -ِ , ُِّٔ رقـ وداكد سنن كأبأخرجو  ( (ِ

ُّْٓ. 
 اهلل عبد الممؾ عبد. د: تحقيؽ , َّْ/ّ (ىػِِٕ: المتكفى) الفاكيي , كحديثو الدىر قديـ في مكة ( أخبار(ّ

 ق.ُُْْ , بيركت - خضر دار: ناشر,  ِط , دىيش
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 :*تكاضعو 

ةً  ًفي  المَّوً  رىسيكؿى  رىأىٍيتي : »قىاؿى  أيمىامىةى  عف أىًبي -ٕ جَّ دىاعً  حى مىى اٍلكى اًلدي  ًبوً  يىقيكدي  , شىٍيبىاءى  بىٍغمىةو  عى  خى
ًليدً ا ٍبفي   (1) «ٍلكى

 :*فقو خالد 

اًلدي  كىافى : قىاؿى  , اأٍلىٍشتىرً  عىفً -ٖ ًليدً  ٍبفي  خى مىى النَّاسى  يىٍضًربي  اٍلكى ةً  عى  (2) .... اٍلعىٍصرً  بىٍعدى  الصَّبلى

 بعد اْلسالم :  بن الوليد خالد تغير-

 في) المسمميف دض الجاىمية في المخادع كاف بعدما جكىريا تغيرا اإلسبلـ في تغير  اخالدن  إف
 ما كىذا اإليماف فمعو يياب ال مقداما شجاعا قكيا اإلسبلـ في أصبح( كالحديبية كالخندؽ أحد
 فاؽ الذم اليرمكؾ في الركـ جيش مف خكفو كعدـ الصحراء بعبكر لممسمميف تشجيعو مف رأيناه
يمانو التكقعات كؿ نما بالعدد ليس النصر بأف كا   في الحقيقي التغير ىك ىذا. تعالى اهلل عند مف كا 
 الفتكحات كأف  خالد في رأيناه ما ؛كىذا سنيـ كبر كلك الرجاؿ تبني فالعقيدة المسمـ حياة

 كىكذا أقؿ بعدىـ ككاف  الصحابة جيؿ كبيرة بقكة يعـ فاإليماف برحيمو تتأثر لـ اإلسبلمية
 عقيدتيـ. حسب فأعطاىـ إيمانيـ حسب المسمميف تعالى اهلل يعطي

                                                           

 .ُُِْ برقـ , َُُ/ِ, األكسط ( المعجـ(ُ
 :صحيح . ُٕٔ/ٓ. كقاؿ العيني في نخب األفكار  َّّٖبرقـ ُُِ/ ْ نيلمطبرا الكبير المعجـ ((ِ



136 
 

 لثانيا المبحث

 

 . الصحابة في والجماعة السنة أىل اعتقاد

 

 

 .الخير في بيم والتشبو  الصحابة حب عمى األجيال تربية:  األول المطمب

 

 

 

 . ليم واْلساءة  الصحابة سب حكم:  الثاني المطمب 
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 األول المطمب

 .الخير في بيم والتشبو  الصحابة حب عمى األجيال تربية

 كغرس اإليماف لتعميؽ كأحسنيا , الفترات أطكؿ الطفكلة فترة ىي الجيؿ في فترة أىـ إف
 بد ال بؿ , متأثر مقمد مستمع متمؽو  المرحمة ىذه في الطفؿ فإف , الصادقة المفاىيـ كتثبيت الميثيؿ
 اهلل حب مفيكـ يرسخ كحيف , كالمكاجية بالعمؿ كالقياـ كالكسؿ النكـ كىجر لميقظة يستدعينا أف

 .أحد منيـ يقتمعو أف الصعب فمف ؛ أصحابو كحب كسمـ عميو اهلل صمى رسكلو كحب تعالى

دخاليـ لممساجد األبناء تقريب التربية أثناء الضركرم كمف  لتككف , القرآف تحفيظ حمؽ كا 
ا  مجمسنا الكاعي األب يعقد أف مف  مسممكف يا  المانع كما , كاألخطار الفساد ريح مف ليـ درعن
ـٍ  قيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا! المؤثرةق المفيدة كالقصة الحديث كينشر فالقرآ فيو يبث منزلو في  أىٍنفيسىكي

ـٍ   األفكار مف كحمايتيـ الطاعة كطرؽ القرآف تعميميـ الكقاية مف إف[. ٔ: التحريـ] نىارنا كىأىٍىًميكي
 . المصائب مف الكثير يبث ففييما , العنكبكتية كالشبكة الفضائيات عصر في خصكصان  اليدامة

 كعمر بكر أبي كمعرفة بسيرتو كالتعمؽ  اهلل رسكؿ حب عمى األبناء يتربى أف بد فبل  
 نحك كنكجييـ كالنفير العير في ليس مف سكاىـ كليس , الفاتح كمحمد الديف كصبلح كخالد كسعد

 . النافعيف كالمعمميف الجيدة كاألفبلـ  النافعة اإلسبلمية التسجيبلت

 بد من األخذ بيا: وىذه نصائح َّل

 األنبياء بعد كاألفضؿ األكؿ الرعيؿ إنيـ:  اهلل رسكؿ صحابة ىـ مف أكالدنا نعمـ أف بد ال-ُ
 ڀ  ڀڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ چ تعالى اهلل قكؿ كالسبلـ؛ نعمميـ الصبلة عمييـ

          ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ

  2١الفتح:  چ ڑ ژ ژ ڈ



138 
 

ٍبدً  عىفٍ  ٍيري : قىاؿى  ,  النًَّبيَّ  أىفَّ  ,  المَّوً  عى  ثيَـّ  , يىميكنىييـٍ  الًَّذيفى  ثيَـّ  , يىميكنىييـٍ  الًَّذيفى  ثيَـّ  , قىٍرًني النَّاسً  خى
ًدًىـٍ  شىيىادىةي  تىٍسًبؽي  قىٍكـه  يىًجيءي  يىًمي , يىًمينىوي  أىحى  ( 1)  " شىيىادىتىوي  نيوي كى

اًبي تىسيبُّكا الى : »  النبي قكؿ نعمميـ-أصحاب النبي  ـٍ  أىفَّ  فىمىكٍ  , أىٍصحى دىكي دو  ًمٍثؿى  أىٍنفىؽى  أىحى  أيحي
ًدًىـٍ  ميدَّ  بىمىسى  مىا ذىىىبنا  .( 2) « نىًصيفىوي  كىالى  أىحى

 نقؿ مف ىـ  فالصحابة ؛ءكالذيف نقمكه لنا عظما عظيـ الديف ىذا أف لمجيؿ نبيف أف بد ال-ِ
نما: "الكبائر كتاب في اهلل رحمو الذىبي قاؿ.  الديف لنا  تدبر مف الصحابة فضائؿ يعرؼ كا 

 كالمجاىدة اإليماف إلى المسابقة مف مكتو كبعد  اهلل رسكؿ حياة في كآثارىـ كسيرىـ أحكاليـ
ظيار , الديف كنشر لمكفار عبلء اإلسبلـ شعائر كا   , كسننو فرائضو كتعميـ  سكلوكر  اهلل كممة كا 
ا كال سنة كالسنف الفرائض مف عممنا كال , فرع كال أصؿ الديف مف إلينا كصؿ ما كلكالىـ  , فرضن

 .شيئنا كاألخبار األحاديث مف عممنا كال

 كما مساكييـ عف كالكؼ فضائميـ كنشر , ليـ كألسنتنا قمكبنا سبلمة عمينا ليـ الكاجب)  
 كثبتت , كالقرآف كاإلنجيؿ التكراة في بذكرىـ تعالى نكه كما بشأنيـ وكالتنكي , بينيـ شجر

 چ : اهلل قاؿ , فضائميـ في كغيرىا , األميات مف المشيكرة الكتب في الصحيحة األحاديث

 ٹ  ٹ ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ

 چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ          ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤڤ   ڤ ٹ ٹ

 (3) 2١الفتح:  چ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ چ

 

 

                                                           

 . ُّٓٔبرقـ ّ/ٓباب فضائؿ , كتاب أصحاب النبي  , ( أخرجو البخارم في صحيحو(ُ
ًميبلن  ميتًَّخذنا كيٍنتي  لىكٍ :  النًَّبيّْ  قىٍكؿً  بىابي  , كتاب أصحاب النبي ( المرجع السابؽ, (ِ   .ّّٕٔبرقـ  ٖ/ٓخى
سؤاؿ كجكاب  ََِبعنكاف:  -أيضا  -بلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية المنصكرة )الكتاب نشر ( أع(ّ

 , ىػ(تحقيؽ: حاـز القاضيُّٕٕ)المتكفى:  ُِّص في العقيدة االسبلمية(حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي

 .ىػُِِْ , العربية السعكدية المممكة -ناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ,  ِط
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 هلل كطاعتيـ الجياد كساحات كالمساجد بيكتيـ في كانكا كيؼ العطرة سيرتيـ أكالدنا نعمـ-ّ
 كعمي كعثماف كعمر بكر أبك قدكتيـ أصبح المعاني ىذه الجيؿ ىذا تعمـ ؛ فإذا كرسكلو
  كاألفبلـ المسمسبلت في السيئة خبلؽاأل أصحاب عف ؛كابتعدكا كخالد كالحسيف كالحسف
 .كغيرىا

 عف أنس , عنيـ كالدفاع عنيـ كالترضي أبناءنا نفكس في  الصحابة حب نغرس أف يجب-ْ
اذىا: »قاؿ الساعةق : متى اهلل رسكؿ سأؿ رجبلن  أف  مالؾ بف مى  شيء ال: قاؿ «لىيىاق أىٍعدىٍدتى  كى
 بقكؿ فرحنا بشيء فرحنا فما: أنس قاؿ. «أىٍحبىٍبتى  مىفٍ  عى مى  أىٍنتى : »قاؿ. كرسكلو اهلل أحب أني إال

 , عنيما اهلل رضي كعمر بكر كأبا  النبي أحب فأنا: "أنس قاؿ«.  أىٍحبىٍبتى  مىفٍ  مىعى  أىٍنتى »:النبي
ف , إياىـ بحبي معيـ أككف أف كأرجك  ( 1)  ".أعماليـ بمثؿ أعمؿ لـ كا 

 ما كشىرؼ - كالسبلـ الصبلة عميو صاحبيـ ؼً شىرى  مف  الصحابة ىؤالء شرؼ كاف كلىمَّا
ًحبكه  .الرساالت لجميع الخاتمة كرسالتو , األرض في - تعالى - اهلل ديف كىك , عميو صى

ا ىك الصحابة تجاه كاجبينا كاف  .   اهلل ًديف كتجاه النبي تجاه كاجبنا ًمف بعضن

 الفقو أىؿ بيف خبلفا فيو نعمـ ال مما ذاكى: " - تعالى اهلل رحمو - تيميَّة ابف اإلسبلـ شيخ كيقكؿ
 فإنيـ كالجماعة السنة أىؿ كسائر بإحساف ليـ كالتابعيف  اهلل رسكؿ أصحاب مف كالعمـ

 كاعتقاد عنيـ كالترضي عمييـ كالترحـ ليـ كاالستغفار عمييـ الثناء الكاجب أف عمى مجمعكف
 (2) .القكؿ فييـ أساء مف كعقكبة كمكاالتيـ محبتيـ

 ليذا أعداء ىناؾ كأف , األبطاؿ ىؤالء سيرة منيا نأخذ التي المصادر الجيؿ ىذا نعمـ أف-ٓ 
 كيتنبيكا كاضح األمر يككف لكي العداء ىذا كسبب الركافض كأكليـ  الصحابة كليؤالء الديف

 . اإلعبلـ كسائؿ في كالسمكـ لمدسائس

                                                           

نىاًقبً  , كتاب أصحاب النبي , البخارم في صحيحو ( أخرجو(ُ طَّابً  ٍبفً  عيمىرى  باب مى ٍفصو  أىًبي الخى  القيرىًشيّْ  حى
 . ّٖٖٔبرقـ ُِ/ٓ ,  العىدىًكمّْ 

: ناشر , يدالحم عبد الديف محي محمد: ,  تحقيؽٖٕٓص تيمية ابف , الرسكؿ شاتـ عمى المسمكؿ الصاـر ( (ِ
 .السعكدية العربية المممكة , السعكدم الكطني الحرس
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 جكانب جميع يأخذكا كأف لعنؼا ال كباليدكء السميمة الصحيحة بالطرؽ الجيؿ تعميـ يتـ أف-ٔ
 . آخر كيدعكا جانبا يأخذكا ال  الصحابة حياة

 بأمف الجيؿ يسير لكي كنعممو نتعممو ما نطبؽ أف الديف ليذا قدكة المعمميف  نحف نككف أف-ٕ
 . كأماف
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 الثاني المطمب

 . ليم واْلساءة  الصحابة سب حكم

ليؾ التفصيؿ  *اتفؽ العمماء عمى أمريف في حكـ سب الصحابة  كاختمفكا في أمر كا 
 في المسألة :

كأف يقكؿ: فييـ قمة عمـ كشجاعة ...الخ .اتفؽ  , سبيـ كلـ يقدح في دينيـبالنسبة لمف  :أكال
 ( 1)  العمماء عمى أف صاحب ىذا القكؿ  ييعزر كيؤدب كال يكٌفر.

كالكحي أخطأ  , ؽأح كأف عمي , كتكفيرىـ , ثانيان: مف سبيـ بما يقدح في عدالتيـ كدينيـ
 ( 2)  .اتفؽ العمماء  عمى أف صاحب ىذا القكؿ ييكٌفر كييقتؿ .بالنزكؿ عمى الرسكؿ 

فاألمر متردد بيف  , ثالثان)كىي مكضع الخبلؼ(:مف لعف الصحابة رضي اهلل عنيـ أك قٌبح مطمقان 
 القبح كالغيظ فاختمؼ العمماء عمى قكليف :

 ( 3) الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة كىك مذىب , كال ييقتؿ , ال ييكٌفر-ُ

 النصكص منيا:كاستدلكا ببعض 
ٍبًد المَّوً  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  , عىٍف عى ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو  :قىاؿى يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىنّْي  , " الى يىًحؿُّ دى
:  , رىسيكؿي المَّوً  كىالمىاًرؽي ًمفى الدّْيًف التَّاًرؾي  , كىالثَّيّْبي الزَّاًني , النٍَّفسي ًبالنٍَّفسً ًإالَّ ًبًإٍحدىل ثىبلىثو
مىاعىةً   (4)ًلٍمجى

                                                           

 .ٖٔٓ, الصاـر المسمكؿ عمى شاتـ الرسكؿ( انظر (ُ
 المعارؼ دار, السبكي الكافي عبد بف عمي الديف تقي الحسف أبك , ٕٓٓ/ِ , السبكي فتاكل :( انظر(ِ
 ابف سالـ بف( غنيـ أك) غانـ بف أحمد, َِِ/ِ, القيركاني زيد أبي ابف رسالة عمى الدكاني الفكاكو :( انظر(ّ
 عمى الدسكقي . ك حاشية ىػُُْٓ, طبعة بدكف , الفكر دار , المالكي األزىرم النفراكم الديف شياب , مينا
ك  .تاريخ كبدكف طبعة بدكف , الفكر دار,  ُِّ/ْ , المالكي الدسكقي عرفة بف أحمد بف محمد , الكبير الشرح

 الصالحي الدمشقي المرداكم سميماف بف عمي الحسف أبك الديف عبلء, الخبلؼ مف لراجحا معرفة في اإلنصاؼ
 .ٖٔٓتاريخ .الصاـر المسمكؿ,  ص  بدكف,  العربي التراث إحياء دار , ِط ، ِّْ/ َُ, الحنبمي

 ( ٓ/ٗ) ٖٕٖٔاآلية برقـ ًبالنٍَّفًس.. النٍَّفسى  أىفَّ : }المَّوً  قىٍكؿً  بىابي  , أخرجو البخارم في صحيحو كتاب الديات( (ْ
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فجعؿ األكَّؿ ممعكنان في  , كمؤذم المؤمنيف , "أف اهلل تعالى ميَّزى بىٍيفى مؤذم اهلل كرسكلو " -ب
كمطمؽ البيتاف  , 5٣األحزاب:  چڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ كقاؿ في الثػاني: , الدنيا كاآلخرة

نما ىك مكجبه لمعقكبة في الجممة , كاإلثـ ليس بمكجبو لمقتؿ كال  , فتككف عميو عقكبةه مطمقةه  , كا 
 .يمـز مف العقكبة جكاز القتؿ

كركاية عف اإلماـ أحمد , كىك قكؿ طائفة مف فقياء الككفة, ييكٌفر كييقتؿ أف ساب الصحابة -ِ
 ( 1) الؾ كىك مذىب اإلماـ م, كبعض الشافعية

 :كاستدلكا ببعض النصكص منيا 

 ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ چ قكلو تعػالى:-أ

  چ ڃ ڃ ڃ ڃ          ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ ڤڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ

  2١الفتح:  چ ڇڍ  ڇ  ڇ ڇ چ چ چ

 ( 2) ."نصاركآية النفاؽ بغض األ ,قاؿ: "آية اإليماف حب األنصار أف النبي عف أنس -ب

 :*كالراجح كاهلل تعالى أعمـ ؛التفصيؿ في المسألة 

مثؿ أبك بكر كعمر كعثماف كعمي كمف تكاترت  أف مف سب كبار الصحابة 
كذلؾ لكفره باآليات كالنصكص الكاردة بفضميـ كالتي  , النصكص عمى فضميـ؛ فإنو ييكٌفر كيقتؿ

أك اتيميا بالزنى  ب أحد مف أزكاج النبي أكردنا الكثير منيا . كاألمر يزداد شناعة إذا سي 
فبل  , كما ينطبؽ عمى عائشة رضي اهلل عنيا ينطبؽ عمى باقي أزكاجو  , كالعياذ باهلل تعالى

 ألنو ينكر براءتيا في القرآف الكريـ .؛ شؾ في كفره 

 كال , بعضػيـ سػب أك أبغػض أك سػبيـ أك أبغضػيـ مف كيؿ كيقكؿ اإلماـ ابف كثير: )فيا
 أبػػا األعظػػـ كالخميفػػة األكبػػر الصػػديؽ أعنػػي , كأفضػػميـ كخيػػرىـ الرسػػكؿ بعػػد الصػػحابة سػػيد سػػيما
 الصػػػػػحابة أفضػػػػػؿ يعػػػػػادكف الرافضػػػػػة مػػػػػف المخذكلػػػػػة الطائفػػػػػة فػػػػػإف ,  , قحافػػػػػة أبػػػػػي بػػػػػف بكػػػػػر

                                                           

 , بيركت-الفكر دار , ِط , ِّٕ/ْعابديف,  ابف: ,  تأليؼالمختار الدر عمى المحتار رد :( انظر(ُ
 .ُٕٓـر المسمكؿ عمى شاتـ الرسكؿ الصا .ٕٕٓ/ِفتاكل السبكي  .ىػُُِْ

  . ّْٖٕبرقـ  ِّ/ٓباب حب األنصار,  كتاب مناقب األنصار , في صحيحو أخرجو البخارم ((ِ
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 كقمػػػكبيـ , معككسػػػة عقػػػكليـ أف عمػػػى يػػػدؿ كىػػػذا.  ذلػػػؾ مػػػف بػػػاهلل عيػػػاذا , كيسػػػبكنيـ كيبغضػػػكنيـ
 يترضػػكف فػػإنيـ السػػنة أىػػؿ كأمػػا ق مػػف يسػػبكف إذ , بػػالقرآف اإليمػػاف مػػف ىػػؤالء فػػأيف , منككسػػة
 كىـ , اهلل يعادم مف كيعادكف , اهلل يكالي مف كيكالكف , كرسكلو اهلل سبو مف كيسبكف ,  عمف

 .(1).(المؤمنكف كعباده المفمحكف اهلل حزب ىـ كليذا يبتدكف كال كيقتدكف , مبتدعكف ال متبعكف

إلى أف مف سبيـ عمى أم حاؿ ال يخرج سميما في دينو فأقؿ ما قيؿ في كال بد أف نشير 
ـً  اٍلقىاًئميكفى  )كىأىٍجمىعى  :سابيـ أنو فاسؽ أك زنديؽ .يقكؿ اإلماـ السبكي رحمو اهلل تعالى  مىفٍ  تىٍكًفيرً  ًبعىدى

ابىةى  سىبَّ  حى  ( 2)  فيسَّاؽه( أىنَّييـٍ  الصَّ

ف ما نسمعو عمى الفضائيات كغيرىا ليؿ مف أفكاه الركافض نيار مف سب الصحابة  كا 
فبل بد ألىؿ السنة كالجماعة أف  , فإنو مف المصائب الكبيرة التي حمت عمينا في ىذا الزماف

 يستيقظكا مف سباتيـ كنكميـ كيدافعكا عف نبييـ صمى اهلل عميو كسمـ كأصحابو الطاىريف .

 صكتو كيمد ينشد فتىن  بجكارنا ككاف , أصدقاء مع جالسا كنت أنني أذكر المقاـ ىذا كفي
 : ىك كاحدان  بيتان  منيا كحفظت لمرافضة قصيدةن  ينشد بو فإذا إليو فاستمعت

  كالحسف لمحسيف***  لبف مف نير الجنة في

 أفكارىـ مف كأخذ لمرافضة ماؿ معمـ ىك فإذا فدلني ذلؾ تمقى عمف كسألتو كناديتو , فصيدمت
 . غيرىا أك لمنفعة ربما

 . أبناءنا عمى خصكصان  الضبلؿ أىؿ مف رالحذ فالحذر

 بالبحكث الطبلب فأتى ,  الصحابة عف ان بحث الطبلب مف طمب أنو المدرسيف أحد لي كقاؿ
ذا  أدرم ال: قاؿ ىذاق ما المدرس لو فقاؿ,  الصحابة عمى سب فيو ببحث أتى الطبلب بأحد كا 
 . العنكبكتية الشبكة مف بو أتيت أقرأه لـ أنا

 .الحذر فالحذر . كاالنتباه التدقيؽ أيف! تعالى اهلل سبحاف

                                                           

 .َِّ/ْ ..(كالسابقكف) آية تفسير كثير ابف ( انظر:(ُ
 . َٖٓ( فتاكل السبكي (ِ
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 التوصيات والنتائج

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ,كأصمي كأسمـ عمى المبعكث رحمةن لمعالميف ,نبينا محمد 
 كعمى آلو كصحبو أجمعيف أما بعد:

 النتائج:

؛ أرض اإلسراء كالمعراج أرض المسجد  الصمة الكبرل بيف الجزيرة العربية كأرض الشاـ .ُ
األقصى ,الذم ال بد لكؿ المسمميف أف يتحرككا إلنقاذه مف الييكد كنشر اإلسبلـ 

 مف قبؿ. حكلو؛كما تحرؾ أسبلفيـ الصحابة 
غزكة مؤتة ىي االشتباؾ األكؿ بيف المسمميف كالنصارل في التاريخ, كىي الضربة  .ِ

نية , كميدت لفتح ببلد الشاـ كطرد الركـ, األكلى التي قسمت ظير الدكلة الركما
كعمى رأسيـ القائد األخير في غزكة  كالحمد هلل لقد كاف ذلؾ كعمى يد ىؤالء الصحابة 

. فبل بد مف االنتباه مف النصارل فبل ييؤمف جانبيـ , فيـ اليكـ يعيثكف  مؤتة : خالد 
 فسادان في مشارؽ األرض كمغاربيا.

يسيركف عمى طريؽ الحؽ باتباعيـ لمسمؼ الصالح ,كىـ حماة أف أىؿ السنة كالجماعة  .ّ
 العقيدة .

أف أىؿ السنة كالجماعة يؤمنكف بتكحيد الربكبية كاأللكىية كاألسماء كالصفات )بما جاء  .ْ
فيو الدليؿ(كخصكصان األسماء كالصفات فبل يكيفكف كال يمثمكف كال يشبيكف كال يعطمكنيا 

 لفرؽ الضالة مف رافضة كجيمية كغيرىـ.كال يؤكلكنيا ؛ فمـ يزيغكا مثؿ ا
بعضيـ عف بعض ,كيحفظكف   أف أىؿ السنة كالجماعة يعتقدكف بتفاضؿ الصحابة  .ٓ

بالخير كيربكا  ألسنتيـ مف الكقكع فييـ مثؿ الرافضة كغيرىـ ,كيتشبيكف بالصحابة 
 أجياليـ عمى حبيـ كنضحي كما ضحكا في غزكة مؤتة كغيرىا.

 يؤمنكف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كالقدر خيره كشره.كأىؿ السنة كالجماعة  .ٔ
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 :التوصيات أما
 مف , كيعادكف  كرسكلو تعالى اهلل كالى مف يكالكا أف  كالجماعة السنة أىؿ  عمى يجب -ُ

 . عاداىـ
 
 اعمين حريص  الرسكؿ ,ألف  الرسكؿ ديف نتبع بأف  المسئكلية قدر عمى نككف أف بد ال -ِ

 .  عمينا كيحزف
 
 عمى تربكا  الصحابة , فيؤالء كالتضحية كالقيادة العقيدة في عظيـ درس مؤتة غزكة أف -ّ

 ذلؾ في قكة أعتى يحاربكا أف إلى العمى الدرجات إلى فرفعيـ اإلسبلـ فأتى , كالميانة الفقر
 .الصحيحة العقيدة عمى تربينا إذا لنا درس ؛ كىذا الركـ كىي الزماف

 
 العمـ طمبة إخكاني فأنصح ؛ الكثير السيرة في ,فبقي النبكية السيرة في عقدم بحث ذاى -ْ

 . منيا كاإلفادة كاالستفادة النبكية السيرة في العقدية المسائؿ في لمبحث
 
 . كالتربكية الجيادية التربية في  الرسكؿ سيرة مف االستفادة -ٓ
 
 . ميةاإلسبل الدعكة في الحديثة الكسائؿ استخداـ -ٔ
 

 العالمين رب هلل والحمد الموفق تعالى واهلل
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 ةــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــارس العـــــــــــــــــــــــــــالفه

 

 فيرس اآليات

 

 فيرس األحاديث

 

 فيرس األعبلـ

 

 فيرس المصادر كالمراجع

 

 فيرس المكضكعات
 



147 
 

 فيرس اآليات القرآنية
 رقم الصفحة رقم اآلية سورةال اآلية مسمسل

 الفاتحة
 ِْ ِ اٍلحٍمدي ًلٌمًو ربّْ اٍلعالًميف ... ُ
-ّ-ِ-ُ ... اٍلحٍمدي ًلٌمًو ربّْ اٍلعالًميف ِ

ْ-ٓ 
َْ 

 البقرة
 ْٕ ّ اٌلًذيف ييٍؤًمنيكف ًباٍلغٍيًب...  ّ
مىؽى لىكيـ مَّا ًفي األىٍرًض ... ْ  ِْ ِٗ ىيكى الًَّذم خى
ٍذ قيٍمنىا  ٓ ديكا...كىاً  ـى فىسىجى ًئكىًة اٍسجيديكا آًلدى  ْٗ ّْ ًلٍممىبلى
سىطنا   ٔ ـٍ أيمَّةن كى عىٍمنىاكي كىذىًلؾى جى  ِٖ ُّْ كى
ذىا ًقيؿى لىييـي اتًَّبعيكا ... ٕ  ِٖ َُٕ كىاً 
لُّكا ... ٖ  َٗ ُٕٕ لىٍيسى اٍلًبرَّ أىٍف تيكى
مىبىٍت... ٗ ـٍ ًمٍف ًفئىةو قىًميمىةو غى  ْٕ-ُّ ِْٗ كى
ٍربو ًمفى المًَّو كىرىسيكًلًو ...فى  َُ ـٍ تىٍفعىميكا فىٍأذىنيكا ًبحى  ْٕ ِٕٗ ًإٍف لى
 َٗ ِٖٓ آمىفى الرَّسيكؿي ًبمىا أيٍنًزؿى ... ُُ

 آؿ عمراف
كا .... ُِ  ِ ُْٗ ًإٍف تيًطيعيكا الًَّذيفى كىفىري
ـٍ ًفي اأٍلىٍمًر ... ُّ شىاًكٍرىي  ُٖ-ُُ ُٗٓ كى
 ُٓ-ْٗ-ِِ ْٔ اًب تىعىالىٍكا ...قيٍؿ يىا أىٍىؿى اٍلًكتى  ُْ
ـي ... ُٓ ٍسبلى  َٓ-ُّ ُٗ ًإفَّ الدّْيفى ًعٍندى المًَّو اإلًٍ
افيكًف ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى ... ُٔ ـٍ كىخى افيكىي  ّّ ُٕٓ فىبلى تىخى
 ُٓ-ّٓ ُّٓ كىالًَّذيفى ًإذىا فىعىميكا فىاًحشىةن ... ُٕ
ـي الشٍَّيطىافي ...  ُٖ  ّٓ-ِّ ُٕٓ ًإنَّمىا ذىًلكي
 ُٓ ْٔ قيٍؿ يا أٍىؿ اٍلًكتاًب تعالٍكا ... ُٗ
ٍسبلـً ًدينا ... َِ  َٓ ٖٓ كمٍف يٍبتًس غٍير اإلًٍ
نا بٍعضا أٍربابا ... ُِ  َٓ ْٔ كال يٌتًخذ بٍعضي
 َُٕ ُٗٔ كىالى تىٍحسىبىفَّ الًَّذيفى قيًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو...  ِِ
ٍيرى أيمَّةو ... ِّ  ُِِ َُُ كيٍنتيـٍ خى

 النساء
 ِٓ ْٖ ًإٌف الٌمو ال يٍغًفري أٍف ييٍشرؾ ًبًو... ِْ
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 ٗ ٓٗ الى يىٍستىًكم اٍلقىاًعديكفى ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى ... ِٓ
ةى .. ِٔ بلى ـٍ فىأىقىٍمتى لىييـي الصَّ ذىا كيٍنتى ًفيًي  ُِٔ َُِ كىاً 
مىٍف يىٍكفيٍر ًبالمًَّو ... ِٕ  َٗ ُّٔ كى
 ْٔ ُْٔ ابيكا كأٍصمحيكا ...ًإاٌل اٌلًذيف ت ِٖ
ِٗ ... ـٍ  ُٓ ُْٕ يا أيُّيا الٌناسي قٍد جاءكي

 المائدة
 ِٓ ُٕ لقٍد كفر اٌلًذيف قاليكا... َّ
 َّ ِّ كعمى اهلل فتككمكا إف كنتـ مؤمنيف ...  ُّ
ـٍ ...  ِّ  ٕٔ ْٓ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا مىٍف يىٍرتىدَّ ًمٍنكي
ـي   ّّ  ّٖ ٖٗ المَّوي ًبالمٍَّغًك ... الى ييؤىاًخذيكي
 األنعاـ 
 ٕٓ-ْٗ ّ كىيك الٌموي ًفي الٌسماكاًت كًفي اأٍلٍرًض ...   ّْ
 ٕٖ ُٖ كىىيكى اٍلقىاًىري فىٍكؽى ًعبىاًدًه ...  ّٓ
ـٍ ًعٍنًدم ...  ّٔ  َٖ َٓ قيٍؿ الى أىقيكؿي لىكي
زىاًئفي المًَّو كىالى  ّٕ ـٍ ًعٍنًدم خى ـي ... قيٍؿ الى أىقيكؿي لىكي  ْٗ َٓ  أىٍعمى
 ّٔ َٗ أيكلىًئؾى الًَّذيفى ىىدىل المَّوي ...   ّٖ
لىٍك تىرىل ًإًذ الظَّاًلميكفى ... ّٗ  ّٗ-ُٗ ّٗ كى
 ٔٓ َُّ ال تيٍدًركيوي اأٍلٍبصاري ... َْ
ـً ...  ُْ ـٍ دىاري السَّبلى  َُٓ ُِٕ لىيي

 األعراؼ
ـي ًممًَّف اٍفتىرىل ...   ِْ  ّٗ ّٕ فىمىٍف أىٍظمى
ٍمؽي كىاأٍلىٍمري ...  ّْ  ِْ-َِ ْٓ أىالى لىوي اٍلخى
 ّٓ ٗٗ أىفىأىًمنيكا مىٍكرى المًَّو ... ْْ
ـٍ آًليةه ... ْٓ  ْٖ ُّٖ ٍجعٍؿ لنا ًإليا كما ليي
 َُِ ُٕٓ الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الرَّسيكؿى ... ْٔ
ٍستىٍكثىٍرتي ًمفى الٍ  ْٕ ـي اٍلغىٍيبى الى لىٍك كيٍنتي أىٍعمى ٍيًر ...كى  َٖ ُٖٖ خى
ـٍ ... ْٖ  ّٓ َُِ ًإفَّ الًَّذيفى اتَّقىٍكا ًإذىا مىسَّيي

 األنفاؿ
ابى ... ْٗ ـٍ فىاٍستىجى بَّكي  ٓٗ ٗ إٍذ تىٍستىًغيثيكفى رى
ـٍ  .. َٓ ـٍ كىأىٍنتى ًفيًي مىا كىافى المَّوي ًلييعىذّْبىيي  ُِْ ّّ كى
فَّى ... ُٓ لىٍك تىرىل ًإٍذ يىتىكى  ّٗ-ُٗ َٓ كى
ـٍ مىا اٍستىطىٍعتيـٍ ... ِٓ  ُّ َٔ كىأىًعدُّكا لىيي
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 التكبة
ـٍ ... ّٓ ـٍ كريٍىبانيي  ُٓ ُّ اٌتخذيكا أٍحبارىي
رىهي المَّوي ... ْٓ كهي فىقىٍد نىصى  ٔٔ َْ ًإالَّ تىٍنصيري
ٓٓ ... نَّاًت عىٍدفو مىسىاًكفى طىيّْبىةن ًفي جى  َُٓ ِٕ كى
مىى ٔٓ عىفىاًء كىالى عى مىى الضُّ  ٗ ُٗ ... لٍيسى عى
ليكفى ... ٕٓ  ُِِ ََُ كىالسَّاًبقيكفى األىكَّ
مىى النًَّبيّْ ... ٖٓ  ُُِ-َُِ ُُٕ لىقىٍد تىابى المَّوي عى
كا كىافَّةن ...  ٗٓ مىا كىافى اٍلميٍؤًمنيكفى ًليىٍنًفري  ٖ ُِِ كى
ـٍ رىسيكؿه ...  َٔ اءىكي  ِٕ-ٔٔ ُِٖ لىقىٍد جى

 يكسؼ
اشى ًلمًَّو .. ُٔ قيٍمفى حى  ٖٔ ُّ .كى

 الرعد
ِٔ .... ـٍ مىٍيًي ميكفى عى  ُٗ ِْ-ِّ كىاٍلمىبلًئكىةي يىٍدخي

 الحجر
ف جينـ لمكعدىـ...  ّٔ  َُِ ّْ كا 

 النحؿ
كًح ًمٍف أىٍمًرًه ... ْٔ ًئكىةى ًبالرُّ ؿي اٍلمىبلى  ٕٖ ِ يينىزّْ
ـي اٍلمىبلًئكىةي ظىاًلًمي...  ٓٔ فَّاىي  ْٗ ِٖ الًَّذيفى تىتىكى

 اإلسراء
 ْٕ َٕ كلقٍد كٌرٍمنا بًني آدـ...  ٔٔ
ًئكىةه يىٍمشيكفى ... ٕٔ  َٖ ٓٗ قيٍؿ لىٍك كىافى ًفي اأٍلىٍرًض مىبلى
ًء ًإالَّ .... ٖٔ ؿى ىىؤيالى ًمٍمتى مىا أىٍنزى  ِْ َُِ لىقىٍد عى

 الكيؼ
اًضرنا ... ٗٔ ديكا مىا عىًمميكا حى  ُُُ ْٗ كىكىجى
ٍثميكيـٍ  َٕ  ِٖ َُُ ... قيٍؿ إنَّمىا أىنىا بىشىره مّْ

 مريـ
ٍسرىًة ... ُٕ ـٍ يىٍكـى الحى  ََُ ّٗ كىأىٍنًذٍرىي
 ٔٓ ٓٔ ربُّ الٌسماكاًت كاأٍلٍرًض ...  ِٕ
ـٍ ًإالَّ كىاًرديىىا...  ّٕ ٍف ًمٍنكي -ِٖ-ُِ- ٕ ُٕ كىاً 

ّّ-ٖٓ 
  ُٕ كاف عمى ربّْؾ حٍتما مٍقًضٌيا... ْٕ
ي الًَّذيفى اتَّقىٍكا... ٕٓ  ُِّ-ّّ ِٕ ثيَـّ نينىجّْ
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 طػػػػػػػػػػػػػػػػػو
 ُْ ْٔ ًإٌنًني معكيما أٍسمعي كأرل... ٕٔ
 َٓ ْٕ كالٌسبلـي عمى مًف اتٌبع اٍلييدل ... ٕٕ
 َٓ ْٖ أٌف اٍلعذاب عمى مٍف كٌذب كتكٌلى ...  ٖٕ
 ْٖ ٕٗ كاٍنظيٍر ًإلى ًإلًيؾ ... ٕٗ
ـٍ ... َٖ ـي ما بٍيف أٍيًديًي  ٔٓ َُُ يٍعم

 األنبياء
لىوي مى   ُٖ  ٕٖ ُٗ ٍف ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض...كى
 ِٓ ِٓ كما أٍرسٍمنا ًمٍف قٍبًمؾ ًمٍف ...  ِٖ
ّٖ  ... ـٍ ًبأىٍمًرًه يىٍعمىميكفى  ٖٗ ِٕ كىىي
ٍمنىا مف قبمؾ ْٖ مىا أىٍرسى  ْٓ ِٓ كى

 الحج
ٖٓ ...  ْٕ ُٖ كمٍف ييًيًف الٌموي فما لوي ًمٍف ميٍكًرـو
 ُْ ّٖ اٌلًذيف آمنيكا ... ًإٌف الٌمو ييداًفعي عفً   ٖٔ

 المؤمنكف
ـٍ كىًجمىةه ... ٕٖ قيميكبييي  ّّ َٔ كىالًَّذيفى ييٍؤتيكفى مىا آتىٍكا كى
ٍيرىاًت... ٖٖ  ّْ ُٔ أيكلىًئؾى ييسىاًرعيكفى ًفي اٍلخى
 ُُُ َُِ فىمىف ثىقيمىٍت مىكىاًزينيوي ... ٖٗ

 الفرقاف
ٍيره ... َٗ  َُٓ ُٓ قيٍؿ أىذىًلؾى خى

 الشعراء
 ْٗ ُِّ كٌذبٍت عاده اٍلميٍرسًميف ... ُٗ
كحي اأٍلىًميفي ... ِٗ ؿى ًبًو الرُّ  ِٗ-ٕٖ ُّٗ نىزى

 النمؿ
ديكا ًبيىا كىاٍستىٍيقىنىٍتيىا ... ّٗ حى  ِْ ُْ كىجى

 القصص
قَّبي ... ْٗ اًئفان يىتىرى ًدينىًة خى  ِّ ُٖ فىأىٍصبىحى ًفي اٍلمى
ـٍ ًمٍف ًإلىوو غى  ٓٗ ًمٍمتي لىكي  ِْ ّٖ ٍيًرم مىا عى

 لقماف
 ِٔ ّْ كما تٍدًرم نٍفسه ... ٔٗ

 السجدة
اًء ًإلىى اأٍلىٍرًض ...  ٕٗ  َِ ٓ ييدىبّْري اأٍلىٍمرى ًمفى السَّمى
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اًجًع ... ٖٗ نيكبيييـٍ عىًف اٍلمىضى افىى جي  ّٔ ُٔ تىتىجى
 األحزاب

ـٍ ... ٗٗ ٍؤًمًنيفى ًمٍف أىٍنفيًسًي  ْٕ-ّٕ ٔ النًَّبيُّ أىٍكلىى ًباٍلمي
ًت المًَّو...   ََُ  ّٔ ّٗ الًَّذيفى ييبىمّْغيكفى ًرسىاالى
 ٖٓ ّْ ككاف ًباٍلميٍؤًمًنيف رًحيما...  َُُ
ًئكىتيوي ... َُِ مىبلى ـٍ كى مىٍيكي مّْي عى  ٖٖ ّْ ىيكى الًَّذم ييصى
ٍثمنا ميًبيننا ..  َُّ  ُِْ ٖٓ فىقىًد اٍحتىمىميكا بيٍيتىاننا كىاً 

 سبأ
تَّى ًإذىا  َُْ ...حى ـٍ  ُٗ ِّ فيزّْعى عىٍف قيميكًبًي

 فاطر
ٍمدي ًلمًَّو فىاًطًر السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض... َُٓ  ُٗ ُ اٍلحى
ـٍ ًباٍلغىٍيًب... َُٔ بَّيي  ّٔ ُٖ الًَّذيفى يىٍخشىٍكفى رى
 ّٓ ِٗ ًإفَّ الًَّذيفى يىٍتميكفى ًكتىابى المًَّو ... َُٕ
ـه ًلنىٍفًسًو..  َُٖ  ّْ ِّ .فىًمٍنييـٍ ظىاًل

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس
ةن كىاًحدىةن ... َُٗ ٍيحى  ٗٗ ّٓ ًإٍف كىانىٍت ًإالَّ صى
نىًسيى ... َُُ  َُُ ٖٕ كىضىرىبى لىنىا مىثىبلن كى
 َُُ ٕٗ قيٍؿ ييٍحًيييىا الًَّذم أىٍنشىأىىىا ... ُُُ

 ص
 َُُ ٕٗ قىاؿى رىبّْ فىأىٍنًظٍرًني ًإلىى يىٍكـً ييٍبعىثيكفى ... ُُِ

 الزمر
 ّٔ ٗ أىمٍَّف ىيكى قىاًنته آنىاءى المٍَّيًؿ   ُُّ
نىتييىا... ُُْ زى قىاؿى لىييـٍ خى  ٕٖ ُٕ كى

 غافر
 ٖٖ- ٕٖ-ْٓ ٕ اٌلًذيف يٍحًمميكف اٍلعٍرش.... ُُٓ
ـى... ُُٔ يىنَّ نىًة جى زى قىاؿى الًَّذيفى ًفي النَّاًر ًلخى  ٕٖ ْٗ كى
مىنىا كىالَّ  ُُٕ  ٔٗ ُٓ ًذيفى آمىنيكا ...ًإنَّا لىنىٍنصيري ريسي
ـٍ ... ُُٖ ـي اٍدعيكًني أٍستًجٍب لكي  ِْ َٔ كقاؿ ربُّكي
كف ... ُُٗ  ّْ-ِْ َٔ ًإٌف اٌلًذيف يٍستٍكًبري

 فصمت
ى ًإلىيَّ ... َُِ ـٍ ييكحى  َٖ ٔ قيٍؿ ًإنَّمىا أىنىا بىشىره ًمٍثميكي
بُّنىا المَّوي ...  ُُِ  ّٗ َّ ًإفَّ الًَّذيفى قىاليكا رى
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 كرلالش
 ٗٓ-ٔٓ ُُ لٍيس كًمٍثًمًو شٍيءه كىيك الٌسًميعي اٍلبًصيري ... ُِِ
ُِّ ... ـٍ ـٍ شيكرىل بىٍينىيي  ُُ ّٖ كىأىٍمريىي

 الزخرؼ
 ُُِ ْٕ ًإفَّ اٍلميٍجًرًميفى ًفي عىذىاًب.... ُِْ

 محمد
نًَّة الًَّتي كيًعدى ...  ُِٓ  َُٓ ُٓ مىثىؿي اٍلجى
 ْْ ُٗ ميٍؤًمًنيف......كاٍستٍغًفٍر ًلذٍنًبؾ كًلمٍ  ُِٔ
ًئكىةي.... ُِٕ فٍَّتييـي اٍلمىبلى  ْٗ ِٕ فىكىٍيؼى ًإذىا تىكى

 الفتح
ُِٖ ...  ُِّ ُٖ لىقىٍد رىًضيى المَّوي عىًف اٍلميٍؤًمًنيفى
مَّده رىسيكؿي المًَّو ... ُِٗ  ُّٕ-ُِّ ِٗ محى

 الذاريات
ٍنس ًإاٌل ًليٍعبيديكًف.  َُّ  ِٓ ٔٓ ..كما خمٍقتي اٍلًجٌف كاإلًٍ
زَّاؽي ذك اٍلقيكًَّة اٍلمىًتيفي ... ُُّ  ِْ ٖٓ ًإفَّ المَّوى ىيكى الرَّ

 النجـ
مَّمىوي شىًديدي اٍلقيكىل... ُِّ  ٖٔ ٓ عى
 ٕٖ ِٕ ًإفَّ الًَّذيفى الى ييٍؤًمنيكفى ًباآٍلًخرىًة... ُّّ

 القمر
ُّْ ... بىًت السَّاعىةي كىاٍنشىؽَّ اٍلقىمىري  ٗٗ ُ اٍقتىرى
نىيىر ...إ ُّٓ نَّاتو كى  ُُِ ْٓ فَّ اٍلميتًَّقيفى ًفي جى
ُّٔ ... ًميؾو ميٍقتىًدرو  َُٓ ٓٓ ًفي مىٍقعىًد ًصٍدؽو ًعٍندى مى

 الرحمف
فىعىيىا ... ُّٕ  ُُِ ٕ كىالسَّمىاءى رى

 الحديد
ـٍ مىٍف أىٍنفىؽى ... ُّٖ  َُِ َُ ال يىٍستىًكم ًمٍنكي
ـٍ ...سىاًبقيكا ًإلىى مىٍغًفرىةو ًمٍف رى  ُّٗ  ُُِ ُِ بّْكي

 الحشر
ـٍ ... َُْ  ْٓ َُ كاٌلًذيف جاءيكا ًمٍف بٍعًدًى
ـي الرَّسيكؿي فىخيذيكهي   ُُْ مىا آتىاكي  ِٖ ٕ كى
 ُِْ ٗ-ٖ ًلٍمفيقىرىاًء اٍلمييىاًجًريفى الًَّذيفى أيٍخًرجيكا... ُِْ
ُّْ .. يمىافى  ُّْ ٗ كىالًَّذيفى تىبىكَّءيكا الدَّارى كىاإلًٍ
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 الممتحنة
 ْٕ ُ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىتًَّخذيكا ...  ُْْ

 الصؼ
فىٍتحه قىًريبه ... ُْٓ  ِِ ُّ نىٍصره ًمفى المًَّو كى

 الجمعة
قيكا ... ُْٔ ـٍ لىمَّا يىٍمحى ًريفى ًمٍنيي  ُِِ ّ كىآخى

 المنافقكف
ـٍ تعالٍكا ... ُْٕ ذا ًقيؿ ليي  ُٓ ٓ كاً 

 التغابف
ـٍ ...ذىًلؾى بً   ُْٖ ـٍ ريسيمييي  َٖ ٔ أىنَّوي كىانىٍت تىٍأًتيًي

 التحريـ
ـٍ ... ُْٗ اًنكي ـٍ تىًحمَّةى أىٍيمى  ّٖ ِ قىٍد فىرىضى المَّوي لىكي
ـٍ ... َُٓ  ٕٖ ٔ الى يىٍعصيكفى المَّوى مىا أىمىرىىي
ـٍ نىارنا .. ُُٓ ـٍ كىأىٍىًميكي  ُّٕ ٔ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا قيكا أىٍنفيسىكي

 الحاقة
 ُُُ ِّ –ُٗ فىأىمَّا مىٍف أيكًتيى ًكتىابىوي ًبيىًميًنًو ... ُِٓ

 المعارج
 ُُُ ّْ يىٍكـى يىٍخريجيكفى ًمفى اأٍلىٍجدىاًث ًسرىاعان ... ُّٓ

 نكح
 ْْ ِٖ ربّْ اٍغًفٍر ًلي كًلكاًلدٌم ...  ُْٓ

 المدثر
بّْؾى ًإالَّ ىيكى ... ُٓٓ نيكدى رى مىا يىٍعمىـي جي  ٔٗ ُّ كى

 النازعات
ـي اأٍلىٍعمىى  ُٔٓ بُّكي  ِْ ِْ فقاؿ أىنىا رى

 عبس
رىةو ... ُٕٓ  ٖٔ ُٔ ًكرىاـو بىرى

 االنفطار
* ًكرىامنا كىاًتًبيفى ... ُٖٓ اًفًظيفى ـٍ لىحى مىٍيكي فَّ عى  ٖٖ ُُ, َُ كىاً 
 ِٗ ُِ يىٍعمىميكفى مىا تىٍفعىميكفى ... ُٗٓ

 القدر
ًئكىةي  َُٔ ؿي اٍلمىبلى كحي ...تىنىزَّ  ِٗ ْ كىالرُّ

 الزلزلة
ٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو ... ُُٔ  ٗٗ ٖ, ٕ فىمىٍف يىٍعمى
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 الشريفة فيرس األحاديث

 الصفحة طرف الحديث مسمسل
 ُٓ كفي عنقي صميب مف ذىب  أتيت النبي   .ُ
 ُٖ أجؿ إني أكعؾ كما يكعؾ رجبلف منكـ   .ِ
 ْٗ أحب األسماء إلى اهلل تعالى عبد اهلل, عبد الرحمف   .ّ
 ٗ اخرجكا باسـ اهلل فقاتمكا في سبيؿ اهلل عدك اهلل كعدككـ إنكـ   .ْ
 ٖٖ إذا أحب اهلل العبد نادل جبريؿ  .ٓ
 ُٗ إذا كاف يـك الجمعة عمى كؿ باب مف أبكاب   .ٔ
 ٖٔ أذف لي أف أحدث عف ممؾ مف مبلئكة اهلل   .ٕ
سىًؿ اهللى   .ٖ اًء, كى  ُّْ السَّعىةى اٍرفىًع اٍلًبنىاءى ًفي السَّمى
 ٕٔ اصنعكا ألىؿ جعفر طعامان, فإنو جاءىـ ما يشغميـ  .ٗ
 ٖٔ أال أستحي مف رجؿ تستحي منو المبلئكة  .َُ
ـي مىا كىافى قىٍبمىوي   .ُُ ـى يىٍيًد ٍسبلى ًمٍمت أىفَّ اإٍلً  ْْ اىمىا عى
 ٔ في غزكة مؤتة زيد  أمَّر  رسكؿ اهلل    .ُِ
! إف اهلل   .ُّ  ٕٖ ككَّؿ ممكنا يقكؿ: يا ربّْ
سىنىاًت كىالسَّيّْئىاًت ثيَـّ بىيَّفى ذىًلؾى ًإفَّ المَّ   .ُْ  ِٗ وى كىتىبى الحى
ًئكىةى أىٍىًؿ   .ُٓ فىاتو مىبلى  ٓٗ ًإفَّ المَّوى ييبىاًىي ًبأىٍىًؿ عىرى
ٍجًمًسًو   .ُٔ ـى ًفي مى ا دىا ـٍ مى ًدكي مىى أىحى مّْي عى ًئكىةى تيصى  ٖٖ ًإفَّ اٍلمىبلى
 ِِ  زيدان كجعفران, كابف ركاحة لمناس نعى أف النبي   .ُٕ
 ْٗ أف تؤمف باهلل, كمبلئكتو, ككتبو, كرسمو  .ُٖ
ًة  أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى النًَّبيَّ   .ُٗ ًف السَّاعى  ٖٔ عى
 ُّٗ : متى الساعةأف رجبلن سأؿ رسكؿ اهلل   .َِ
 ٖٔ أخذ بيده  أف رسكؿ اهلل   .ُِ
اًر  أىفَّ رىسيكؿى اهلًل   .ِِ دو ًفي سىٍبعىةو ًمفى اأٍلىٍنصى  َُِ أيٍفًردى يىٍكـى أيحي
 ٓ ....بعث الحارث بف عمير  أف رسكؿ اهلل   .ِّ
 ٕٕ كىىيكى يىٍمعىبي مىعى اٍلًغٍممىاًف  أىتىاهي ًجٍبًريؿي أىفَّ رىسيكؿى اهلًل   .ِْ
 َٖ صمى الظير خمسان أف رسكؿ اهلل   .ِٓ
 ٖٖ إف هلل مبلئكة يطكفكف في الطرؽ يمتمسكف أىؿ   .ِٔ
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نَّ   .ِٕ ؿي النَّاًس يىٍشفىعي ًفي اٍلجى  ُُِ ًة كىأىنىا أىٍكثىري اأٍلىٍنًبيىاًء تىبىعنا أىنىا أىكَّ
ٍبًدم ًبي, كىأىنىا مىعىوي ًحيفى يىٍذكيريًني   .ِٖ  ْٗ أىنىا ًعٍندى ظىفّْ عى
 ُّ إنا كنا أذؿ قـك فأعزنا اهلل باإلسبلـ   .ِٗ
نكـ تختصمكف إلي, فمعؿ   .َّ  َٖ إنما أنا بشر كا 
اتىـي   .ُّ : خى ٍكتيكبه  ٖٕ ًإنّْي ًعٍندى المًَّو مى
ده إً   .ِّ ؿى النَّارى أىحى ك أىالَّ يىٍدخي ىٍرجي  ُِّ ًإٍف شىاءى المَّوي تىعىالىى  -نّْي ألى
 ُِْ آية اإليماف حب األنصار, كآية النفاؽ بغض األنصار   .ّّ
 ِِ بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ,مف محمد بف عبد اهلل كرسكلو إلى   .ّْ
 ُِٖ إلى اليمف كجاء بكفدىـ لمنبي خالدا  بعث النبي   .ّٓ
دىقىًة  عىثى النًَّبيُّ بى   .ّٔ مىى الصَّ طَّاًب عى  ُّْ عيمىرى ٍبفى اٍلخى
 ٕ بعثة إلى مؤتة   بعث رسكؿ اهلل   .ّٕ
 ُّ جيش األمراء كقاؿ: عميكـ  بعث رسكؿ اهلل    .ّٖ
ةى ًفي سىًريَّةو,  بىعىثى رىسيكؿي المًَّو   .ّٗ كىاحى ٍبدى المًَّو ٍبفى رى  ُُٓ عى
 َٓ ف ال الو إال اهلل بني اإلسبلـ عمى خمس: شيادة أ  .َْ
اًلسه كىأىٍسمىاءي ًبٍنتي  بىٍينىمىا رىسيكؿي المًَّو   .ُْ  ٕٗ جى
 ٕٗ ثـ أشرفا بي شرفان, فإذا بنفر ثبلثة   .ِْ
اًبي   .ّْ رىٍجتي ًإلىى أىٍصحى  ُِٕ ثيَـّ خى
 ُٕ حتى فتح اهلل عمييـ  .ْْ
 ُٓ الحرب خدعة   .ْٓ
رىٍجنىا مىعى النًَّبيّْ   .ْٔ , فىفىتى  خى ٍيبىرى ـٍ ًإلىى خى ـٍ نىٍغنى مىٍينىا فىمى  َُٖ حى اهللي عى
 ٖٔ خمقت المبلئكة مف نكر كخمؽ الجاف مف مارج مف نار   .ْٕ
ٍيري النَّاًس قىٍرًني, ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ   .ْٖ  ُِِ خى
 ٕٗ دخمت الجنة, فاستقبمتني جارية شابة  .ْٗ
 ِْ الدعاء ىك العبادة   .َٓ
 ُِ الذم أرضعني  كىك أحد بني مرة بف عكؼ   .ُٓ
 ٕٗ رأيت جعفر بف أبي طالب ممكان   .ِٓ
مىى  رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو   .ّٓ دىاًع عى ًة اٍلكى جَّ  ُّٓ ًفي حى
 ّّ عىٍف ىىًذًه اآليىًة:  سىأىٍلتي رىسيكؿى المًَّو   .ْٓ
 َُٖ الشيداء عمى بىارؽى, نيره بباب الجنة   .ٓٓ
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 َْ الطيرة شرؾ ,الطيرة شرؾ ,ثبلثا   .ٔٓ
ةن فىًإفَّ عيٍمرىةن ًفي رى   .ٕٓ جَّ ةن أىٍك حى جَّ افى تىٍقًضي حى  ُُِ مىضى
 ُِ فتجيز الناس, ثـ تييئكا لمخركج   .ٖٓ
 ِٗ فمف كانت ىجرتو إلى اهلل كرسكلو  .ٗٓ
تَّى   .َٔ , فىيىقيكليكفى ىىذىا مىكىانينىا حى ـٍ بُّكي : أىنىا رى ـي المَّوي فىيىقيكؿي  َُُ فىيىٍأًتيًي
 ٕ إف قتؿ زيد فجعفر :فقاؿ رسكؿ اهلل   .ُٔ
 ٕٔ : كىأىنىا ًفي الغىارً ًلمنًَّبيّْ قيٍمتي   .ِٔ
 ٔٔ قمت يا رسكؿ اهلل ذبحنا بييمة لنا   .ّٔ
 ُِٕ ًبعيٍسفىافى  كينَّا مىعى رىسيكًؿ المًَّو   .ْٔ
 ٕٖ كيؼ أنعـ كقد التقـ صاحب القرف  .ٓٔ
 ُٖ ال تجعمكا بيكتكـ قبكران, كال تجعمكا قبرم   .ٔٔ
 ُِْ ال تسبكا أصحابي   .ٕٔ
 ُِْ-ُُِ نفسي بيده ال تسبكا أصحابي فكالذم   .ٖٔ
اًلدنا فىًإنَّوي سىٍيؼه ًمٍف سيييكؼو   .ٗٔ  ُّّ الى تىسيبُّكا خى
 ُٖ ال تطركني, كما أطرت النصارل   .َٕ
 ّٗ ال طيرة, كخيرىا الفأؿ  .ُٕ
 ّٗ ال عدكل كال طيرة   .ِٕ
 َِ ال مانع لما أعطيت   .ّٕ
, يىٍشيىدي أىٍف   .ْٕ ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو  ُُْ الى يىًحؿُّ دى
لىًد, فىيىًمجى النَّارى  الى يىميكتي   .ٕٓ  َُُ ًلميٍسًمـو ثىبلىثىةه ًمفى الكى
 ْٕ ال يمكتف أحدكـ إال كىك يحسف باهلل الظف  .ٕٔ
 ُٖ لعنة اهلل عمى الييكد كالنصارل, اتخذكا قبكر   .ٕٕ
 ُِ لقد انقطعت في يدم يكـ   .ٖٕ
ـٍ ًفي   .ٕٗ يي عىؿى المَّوي أىٍركىاحى دو جى ـٍ ًبأيحي  َُٕ لىمَّا أيًصيبى ًإٍخكىانيكي
 ٕٔ لما جاءت كفاة جعفر عرفنا في كجو النبي  الحزف  .َٖ
 ِْ الميـ اخمؼ جعفرا في أىمو   .ُٖ
 َُٕ الميَـّ الرفيؽ األعمى   .ِٖ
 ُٖ منذ أسممت كال رآني إال ضحؾما حجبني رسكؿ اهلل   .ّٖ
 ّٕ ما مف مؤمف إال كأنا أكلى بو في الدنيا كاآلخرة   .ْٖ
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 ٕٗ مر بي جعفر الميمة  .ٖٓ
 ْْ منيف كالمؤمنات مف استغفر لممؤ   .ٖٔ
 ٖٔ مف أشد أمتي لي حبان ناس يككنكف بعدم  .ٕٖ
 ٖ مف جيز غازيان   .ٖٖ
 ّٖ  مف حمؼ بغير اهلل فقد أشرؾ  .ٖٗ
ٍنًزؿى    .َٗ ٍف أىٍدلىجى بىمىسى المى مى , كى اؼى أىٍدلىجى  ّٔ مىٍف خى
 ُُُ مىف ربُّؾق كما دينيؾق كمف نبيُّؾق. فالمؤمف يقكؿ: ربّْي اهلل   .ُٗ
مَّـى عً   .ِٗ ا فىمىوي أىٍجري مىٍف عىًمؿى ًبًو مىٍف عى  ُُِ ٍممن
 ِٗ مف قاتؿ لتككف كممة اهلل أعمى فيك في سبيؿ اهلل"   .ّٗ
 ّٕ مٍف كاف حاًلفا فٍميٍحًمٍؼ ًبالٌمًو أٍك ليصمت  .ْٗ
 ّْ مف لـ يسأؿ اهلل غضب اهلل عميو  .ٓٗ
تَّى أيبىمّْسى ًرسىالىةى   .ٔٗ ريًني حى ٍف ييٍؤًكيًنيق مىٍف يىٍنصي  َُِ مى
ٍو   .ٕٗ , لىيىذىا أىشىدُّ عمييـ مف كقع النبؿ مى  َُّ يىا عيمىري
ٍزءنا ًمٍف نىاًر   .ٖٗ ٍزءه ًمٍف سىٍبًعيفى جي ـٍ جي  َُِ نىاريكي
 ُِٓ النجكـ أمنة لمسماء فإذا   .ٗٗ
ٍلنىا مىعى رىسيكًؿ المًَّو   .ََُ  ُّّ مىٍنزالن  نىزى
اًبره ميٍحتىًسبه   .َُُ , كىأىٍنتى صى ـٍ  َُٖ نىعى
مىى ا  .َُِ  ُِِ لمًَّو كىأىٍكرىمييىا عى
 ٖ كالذم نفس محمد في يده ,لكال أف أشؽ   .َُّ
نىاةي. كىأىمَّا   .َُْ  َُٗ كىأىمَّا الًَّذم رىأىٍيتى ًفي اٍلبىٍيًت كىالتَّنُّكًر, فىييـي الزُّ
نىبىتىًي   .َُٓ ـي, فىتىقيكمىاًف جى تيٍرسىؿي اأٍلىمىانىةي كىالرًَّح  َُِ كى
ًبحى اٍلبىٍيعي   .َُٔ  ُِّ يىا أىبىا يىٍحيىى, رى
ٍعفىرنا مىعى ًجٍبًريؿى يى   .َُٕ , ًإفَّ جى  ِِ ا أىيُّيىا النَّاسي
 ّٖ يا عبد الرحمف ال تسأؿ اإلمارة   .َُٖ
 ُِْ يأتي عمى الناس زماف   .َُٗ
, فىيينىاًدم مينىادو   .َُُ  ََُ ييٍؤتىى ًباٍلمىٍكًت كىيىٍيئىًة كىٍبشو أىٍممىحى
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 فيرس األعالم

 الصفحة العمم مسمسل

 َٓ ابف حجر العسقبلني ُ

 ّٓ بك بكر الباقبلنيأ ِ

 ِٔ أبك جعفر محمد بف جرير ّ

 ٕ جعفر بف أبي طالب ْ

 ٓ الحارث بف عمير ٓ

 ُِ خالد بف الكليد ٔ

 ٔ زيد بف حارثة  ٕ

 ّٕ سممة ٍبف ىشاـ ٖ

 ٔٔ الشككاني ٗ

 َُٓ صمة بف أشيـ َُ

 ُِ عباد بف عبد اهلل بف الزبير ُُ

ٍبد الرٍَّحمىف بف عبد المَّو بف ُِ  ٕٕ أحمد السُّييمي عى

 ٕ عبد اهلل بف ركاحة  ُّ

 ُٓ عدم ٍبف حاتـ ُْ

 ُْ عكؼ بف مالؾ األشجعي ُٓ

 ُٓ محمد بف أبي القاسـ ُٔ

 

 



159 
 

 المصادر و المراجع                        

 القرآف الكريـ .ُ
ىػ ُِِْ, ُأبيات مختارة ذكره عبد البصيرم كنسبو البف نباتو السعدم , ط .ِ

 حميضي.ناشر مطابع ال
 –ىػ َُِْ,  ُط –األجكبة المفيدة لميمات العقيدة ,عبد الرحمف الدكسرم .ّ

 الككيت. –ناشر : مكتبة دار األرقـ 
اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف, تأليؼ: محمد بف حباف بف أحمد بف  .ْ

ٍعبدى, التميمي, أبك حاتـ, الدارمي, البيستي )المتكفى:  حباف بف معاذ بف مى
 ّٕٗمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي )المتكفى: ىػ(ترتيب: األّْٓ

 -ىػ  َُْٖ, ُىػ(حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: شعيب األرنؤكط , , ط
 ـ الناشر: مؤسسة الرسالة, بيركت. ُٖٖٗ

ىػ( , محقؽ: د. ِِٕأخبار مكة في قديـ الدىر كحديثو, الفاكيي )المتكفى:  .ٓ
 بيركت. –اشر: دار خضر ن ُُْْ, ِعبد الممؾ عبد اهلل دىيش, ,ط

 -األدب المفرد لئلماـ البخارم, حققو كقابمو عمى أصكلو: سمير الزىيرم  .ٔ
 ناشر مكتبة المعارؼ.

اإلرشاد الى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد .صالح الفكزاف  .ٕ
 ىػ. دار ابف الجكزمَُِْ, ْط

عداد: عمي بف نايؼ الشحكد, ط .ٖ , مزيدة كمنقحة, ْأىركافي اإليماًف جمع كا 
 ـ . ََُِ -ىػ  ُُّْ

االستيعاب في معرفة األصحاب, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف   .ٗ
ىػ(,محقؽ: عمي محمد ّْٔعبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )المتكفى: 

 ـ ناشر: دار الجيؿ, بيركت. ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ, ُالبجاكم, ,ط
بك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد أسد الغابة في معرفة الصحابة, تأليؼ: أ .َُ

بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم, عز الديف ابف 
عادؿ أحمد عبد  -ىػ(المحقؽ: عمي محمد معكض َّٔاألثير )المتكفى: 
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ـ , الناشر: دار الكتب  ُْٗٗ -ىػ ُُْٓ, سنة النشر: ُالمكجكد, ,ط
 العممية.

ىػ , ناشر: ُُّْ, ُعبد اهلل الحاشدم , ط األسماء كالصفات لمبييقي حققو .ُُ
 مكتبة الكادم.

اإلصابة في تمييز الصحابة رضي اهلل عنيـ, ابف حجر, تحقيؽ: عادؿ    .ُِ
ىػ , دار الكتب  ُُْٓ,  ُأحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض , ط

 العممية , بيركت.
إصبلح المنطؽ , تأليؼ : ابف السكيت, أبك يكسؼ يعقكب بف إسحاؽ  .ُّ

ـ  ََِِىػ ,  ُِّْ, ُىػ(المحقؽ: محمد مرعب ,طِْْكفى: )المت
 ,الناشر: دار إحياء التراث العربي.

, ُأصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة , تأليؼ: نخبة مف العمماء , ط  .ُْ
 -ىػ  , الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ُُِْ

 المممكة العربية السعكدية.
-َُِْالعقيدة عند السمؼ كعند المبتدعة سعكد الخمؼ ,ط أصكؿ مسائؿ .ُٓ

 ىػ.ُُِْ
إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد , صالح الفكزاف , الناشر: مؤسسة الرسالة  .ُٔ

 ىػ .ُِّْ, ّ, ط
أيضا  -أعبلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية المنصكرة )الكتاب نشر  .ُٕ

السبلمية(حافظ بف أحمد بف عمي سؤاؿ كجكاب في العقيدة ا ََِبعنكاف:  -
ىػ, ناشر: ُِِْ, ِىػ( تحقيؽ: حاـز القاضي, طُّٕٕالحكـ )المتكفى: 

المممكة العربية  -كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
 السعكدية.

ظيار محاسف اإلسبلـ ,  .ُٖ اإلعبلـ بما في ديف النصارل مف الفساد كاألكىاـ كا 
محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي  تأليؼ: أبك عبد اهلل

ىػ( تحقيؽ: د. أحمد حجازم السقا, ُٕٔشمس الديف القرطبي )المتكفى: 
 القاىرة. –الناشر: دار التراث العربي 



161 
 

األعبلـ, تأليؼ: خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي  .ُٗ
ـ , الناشر: دار  ََِِمايك أيار /  -, ُٓىػ( طُّٔٗالدمشقي )المتكفى: 

 العمـ لممبلييف.
 األلفاظ كالمصطمحات المتعمقة بتكحيد الربكبية , تأليؼ: آماؿ العمرك .  .َِ
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ,عبلء الديف أبك الحسف عمي بف  .ُِ

بدكف تاريخ , دار  - ِسميماف المرداكم الدمشقي الصالحي الحنبمي , ط
 إحياء التراث العربي.

بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز, تأليؼ: مجد الديف أبك طاىر  .ِِ
ىػ(المحقؽ: محمد عمي النجار, ُٕٖمحمد بف يعقكب الفيركزآبادل )المتكفى: 

الناشر: المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية , لجنة إحياء التراث اإلسبلمي, 
 القاىرة.

عثماف الذىبي, محقؽ:  تاريخ اإلسبلـ , شمس الديف محمد بف أحمد بف .ِّ
 ـ, ناشر: دار الغرب اإلسبلمي. ََِّ, ُالدكتكر بشار عٌكاد معركؼ , ط 

تاريخ الطبرم ,المؤلؼ: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي,  .ِْ
ىػ , الناشر: دار  ُّٕٖ - ِىػ(, طَُّأبك جعفر الطبرم )المتكفى: 

 بيركت –التراث 
: تكفيؽ برك الناشر: دار الفكر الطبعة: إعادة تاريخ العرب القديـ , تأليؼ .ِٓ

 ـ.ََُِىػ/ ُِِْالطبعة الثانية 
تاريخ المدينة البف شبة,عمر بف شبة )كاسمو زيد( بف عبيدة بف ريطة  .ِٔ

ىػ(حققو: فييـ محمد شمتكت, , ِِٔالنميرم البصرم, أبك زيد )المتكفى: 
 جدة . –ىػ ,طبع عمى نفقة: السيد حبيب محمكد أحمد  ُّٗٗ

ىػ, تحقيؽ: ُُْٓاريخ دمشؽ ,ابف عساكر, دار الفكر لمطباعة كالنشر, ت .ِٕ
 عمرك بف غرامة العمركم.

ىػ  , ناشر: دار الندكة َُِْ,  ٓتبسيط العقائد اإلسبلمية , حسف أيكب , ط .ِٖ
 الجديدة بيركت.
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تخريج العقيدة الطحاكية , تأليؼ: أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف  .ِٗ
زدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم )المتكفى: عبد الممؾ بف سممة األ

ىػ ,الناشر:  ُُْْ, ِىػ(شرح كتعميؽ: محمد ناصر الديف األلباني, ,طُِّ
 المكتب اإلسبلمي , بيركت.

التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو, كشاذه  .َّ
ير لمنشر ىػ  , الناشر: دار باكز  ُِْْ, ُمف محفكظو , األلباني , ,ط

 كالتكزيع, جدة.
تفسير األلكسي , ركح المعاني , تحقيؽ : عمي عطية , دار الكتب العممية  .ُّ

 .ُُْٓ, ُبيركت , ط
عثماف  -تفسير البغكم , تحقيؽ: حققو كخرج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر   .ِّ

ىػ, الناشر: دار طيبة  ُُْٕ, ْسميماف مسمـ الحرش , ط -جمعة ضميرية 
 .لمنشر كالتكزيع

ىػ( تحقيؽ: أحمد َُّتفسير الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ القرآف /الطبرم ) .ّّ
 ـ الناشر: مؤسسة الرسالة. َََِ -ىػ  َُِْ, ُمحمد شاكر , ط

ىػ  , َُِْ, ِتفسير القرآف العظيـ , البف كثير تحقيؽ سامي سبلمة , ط- .ّْ
 ناشر: دار طيبة.

الرحمف السعدم تحقيؽ  تفسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, عبد  .ّٓ
 ىػ. َُِْ, ُ:عبد الرحمف المكيحؽ ,الناشر: مؤسسة الرسالة , ط

 ىػ .َُُْ, ُتفسير مجاىد , تحقيؽ: د.محمد عبد السبلـ أبك النيؿ , ط .ّٔ
ىػ َُْٕ- ُتمييد األكائؿ في تمخيص الدالئؿ , تحقيؽ: عماد الديف حيدر ط .ّٕ

 الناشر: مؤسسة الكتب لبناف.
دة السمفية النقية , تأليؼ: عبد اهلل بف محمد بف عبد التكحيد كبياف العقي .ّٖ

ىػ( تحقيؽ: َُِْالعزيز بف عبد الرحمف بف حسيف بف حميد )المتكفى: 
 ىػ , الناشر: مكتبة طبرية. ُُِْ, ُأشرؼ بف عبد المقصكد , ط

جامع البياف في تأكيؿ القرآف , الطبرم , تحقيؽ : أحمد شاكر, ناشر :   .ّٗ
 ىػ.َُِْ, ُمؤسسة الرسالة  ,ط
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جامع العمـك كالحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ , ابف رجب  .َْ
ىػ , ناشر : ُِِْ, ٕإبراىيـ باجس , ط -الحنبمي  محقؽ شعيب األرناؤكط 

 بيركت . -مؤسسة الرسالة 
كسننو كأيامو =  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل  .ُْ

سماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي, صحيح البخارم , تأليؼ: محمد بف إ
ىػ, الناشر: دار طكؽ ُِِْ, ُتحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر, , ط

 النجاة.
حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير, محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي  .ِْ

 المالكي , دار الفكر, بدكف طبعة كبدكف تاريخ .
ىػ , ُّْٗعيـ األصبياني ,حمية األكلياء كطبقات األصفياء , تأليؼ: أبك ن .ّْ

 بجكار محافظة مصر. -الناشر: السعادة 
مي )المتكفى:  .ْْ ىػ(الناشر: مكتبة النكرم, ُِّٕخطط الشاـ المؤلؼ: كيٍرد عى

 ىػ . َُّْ, ّدمشؽ , ط
, مجمع الفقو  ُِْٗ,ُالداء كالدكاء البف القيـ حققو محمد اإلصبلحي , ط .ْٓ

 جدة ط دار عالـ الفكائد بجدة .–اإلسبلمي 
الدعاء د.سعيد القحطاني , ناشر كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ السعكدية  .ْٔ

 ىػ.ُِّْ, ٓط ,
 دالئؿ النبكة منقذ السقار , الناشر: رابطة العالـ اإلسبلمي , مكة المكرمة. .ْٕ
دالئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة, تأليؼ: أحمد بف الحسيف بف  .ْٖ

ٍكًجردم الخراس ٍسرى ىػ( ْٖٓاني, أبك بكر البييقي )المتكفى: عمي بف مكسى الخي
 بيركت. –ىػ الناشر: دار الكتب العممية  َُْٓ, ُ,ط

ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف  .ْٗ
األكبر المؤلؼ: عبد الرحمف بف محمد بف محمد, ابف خمدكف أبك زيد, كلي 

, ِىػ( المحقؽ: خميؿ شحادة , طَٖٖالديف الحضرمي اإلشبيمي )المتكفى: 
 ىػ , الناشر: دار الفكر, بيركت. َُْٖ
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ىػ , دار ُُِْ, ِرد المحتار عمى الدر المختار, تأليؼ: ابف عابديف, ,ط .َٓ
 الفكر, بيركت.

رسالة القتاؿ البف تيمية , مطبكعة ضمف كتاب الجياد المشركع في اإلسبلـ  .ُٓ
الشرعية كالشئكف الدينية  لمشيخ عبد اهلل بف زيد آؿ محمكد رئيس المحاكـ

 بدكلة قطر.
الرسالة المفيدة محمد بف عبد الكىاب بف سميماف التميمي النجدم , تحقيؽ:  .ِٓ

محمد بف عبد العزيز المانع, الناشر: رئاسة إدراة البحكث العممية كاإلفتاء 
 كالدعكة كاإلرشاد.

ػ ىُِّْرسالة في القضاء كالقدر, محمد بف صالح بف محمد العثيميف, ط  .ّٓ
 الناشر: دار الكطف.

 ق. الناشر دار الفكر بيركت. ُِِْ ٔالرسكؿ القائد: محمكد خطاب ط .ْٓ
ىػ , مكتبة َُُْ, ُالركح ,ابف القيـ, دراسة كتحقيؽ د. بساـ العمكش , ط .ٓٓ

 المنار, األردف.
ىػ ,  دار إحياء  ُُِْ, ُالركض األنؼ في شرح السيرة النبكية لمسييمي, ط .ٔٓ

 التراث العربي, بيركت.
ىػ( , مكتبة ُٕٓاد المعاد في ىدم خير العباد ,ابف قيـ الجكزية )المتكفى: ز  .ٕٓ

ىػ , الناشر: مؤسسة الرسالة, ُُْٓ,  ِٕالمنار اإلسبلمية, الككيت , ط
 بيركت.

الزاىر في معاني كممات الناس , محمد بف القاسـ بف بشار أبك بكر األنبارم  .ٖٓ
–: مؤسسة الرسالة ىػ. ناشر  ُُِْ, ُ, تحقيؽ: د .حاتـ الضامف . ط

 بيركت .
, مكتبة  ُسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا لؤللباني , ط .ٗٓ

 المعارؼ لمنشر كالتكزيع , الرياض.
أبك عبد اهلل  -كماجة اسـ أبيو يزيد  -سنف ابف ماجو في ,تأليؼ: ابف ماجة  .َٔ

حمَّد م -عادؿ مرشد  -محمد بف يزيد القزكيني, المحقؽ: شعيب األرنؤكط 
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ـ  ََِٗ -ىػ  َُّْ, ُعىبد الٌمطيؼ حرز اهلل, ,ط -كامؿ قره بممي 
 الناشر: دار الرسالة العالمية.

أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير  سنف أبك داكد , تأليؼ : .ُٔ
ىػ( , تحقيؽ : محمد ِٕٓبف شداد بف عمرك األزدم السًّْجٍستاني )المتكفى: 

 بيركت . –لناشر: المكتبة العصرية, صيدا محيي الديف عبد الحميد ,ا
سنف الترمذم , تأليؼ: محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ,  .ِٔ

ىػ(تحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر ِٕٗالترمذم, أبك عيسى )المتكفى: 
براىيـ عطكة عكض المدرس في ّ(كمحمد فؤاد عبد الباقي )ج ِ, ُ)ج ( كا 

ـ. الناشر: شركة  ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗ, ِ( طٓ, ْاألزىر الشريؼ )جػ 
 مصر. –مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 

السنف الكبرل , أبك بكر البييقي , تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا الطبعة:  .ّٔ
 لبناف –ـ . الناشر: دار الكتب العممية, بيركت  ََِّ -ىػ  ُِْْالثالثة, 

ي الخراساني, السنف الكبرل, أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عم  .ْٔ
ىػ(,حققو كخرج أحاديثو: حسف عبد المنعـ َّّالنسائي )المتكفى: 

شمبي,أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط, قدـ لو: عبد اهلل بف عبد المحسف 
 بيركت. –ناشر: مؤسسة الرسالة  ََُِ -ىػ  ُُِْ, ُالتركي, ,ط

ناشر  – ُٓٓٗ, ِسيرة ابف ىشاـ , تحقيؽ : مصطفى السقا كآخركف , ط  .ٓٔ
 كة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده. شر 

السيرة النبكية )مف البداية كالنياية البف كثير( تحقيؽ: مصطفى عبد الكاحد,  .ٔٔ
 ىػ .  ُّٓٗلبناف  –الناشر: دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت 

ق, مكتبة العمـك كالحكـ , ُُْٓ,  ٔالسيرة النبكية الصحيحة )العمرم( ط  .ٕٔ
 مدينة المنكرة.ال

, دار المعرفة بيركت   ٕط ُِْٗالسيرة النبكية د. عمي محمد الصبلبي ,  .ٖٔ
 لبناف .

ىػ  ُِْٕ,  ٖالسيرة النبكية عمى ضكء القرآف كالسنة , محمد أبك شيبة , ط .ٗٔ
 الناشر دار القمـ , دمشؽ.
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 ابف عثيميف, ناشر: دار الثريا لمنشر. شرح األربعيف النككية , .َٕ
 - ُبلثة , تأليؼ: صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف , طشرح األصكؿ الث  .ُٕ

 ىػ , الناشر: مؤسسة الرسالة. ُِْٕ
شرح السنة , محيي السنة أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء   .ِٕ

محمد زىير  -ىػ( تحقيؽ: شعيب األرنؤكطُٔٓالبغكم الشافعي )المتكفى: 
 دمشؽ , بيركت. –إلسبلمي ىػ , ناشر: المكتب اَُّْ, ِالشاكيش , ط

شرح العقيدة الطحاكية , تأليؼ: صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمٌي بف  .ّٕ
ىػ( ِٕٗمحمد ابف أبي العز الحنفي, األذرعي الصالحي الدمشقي )المتكفى: 

عبد اهلل بف المحسف التركي الطبعة: العاشرة,  -تحقيؽ: شعيب األرنؤكط 
 بيركت. –الة الناشر: مؤسسة الرس ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ

عبد اهلل بف جبريف دركس صكتيو قاـ بتكزيعيا مكقع -شرح العقيدة الطحاكية .ْٕ
 الشبكة اإلسبلمية.

ىػ. ُُْٓ/ ٓط -شرح العقيدة الكاسطية البف عثيميف تحقيؽ سعد الصميؿ .ٕٓ
 ناشر دار ابف الجكزم.

شرح ثبلثة األصكؿ , تأليؼ: محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى:  .ٕٔ
 ىػ  , ناشر: دار الثريا لمنشر.ُِْْ, ْط ىػ(ُُِْ

, تأليؼ: نشكاف بف سعيد الحميرل  .ٕٕ شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف الكمـك
مطير بف  -ىػ( تحقيؽ: د حسيف بف عبد اهلل العمرم ّٕٓاليمني )المتكفى: 
ىػ . الناشر: دار  َُِْ, ُد يكسؼ محمد عبد اهلل , ط -عمي اإلرياني 

 سكرية(. -لبناف(, دار الفكر )دمشؽ  -كت الفكر المعاصر )بير 
الصاـر المسمكؿ عمى شاتـ الرسكؿ, ابف تيمية, تحقيؽ: محمد محي الديف  .ٖٕ

 عبد الحميد, ناشر: الحرس الكطني السعكدم, المممكة العربية السعكدية.
الصحاح تاج المغة كصحاح العربية, تأليؼ: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد  .ٕٗ

ىػ( تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار, ّّٗفى: الجكىرم الفارابي )المتك 
 بيركت. –, الناشر: دار العمـ لممبلييف   ىػ َُْٕالطبعة: الرابعة 
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صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف , محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف  .َٖ
ٍعبدى, التميمي, أبك حاتـ, الدارمي, البيستي )المتكفى:  ىػ( ّْٓمعاذ بف مى

 بيركت. –, ناشر: مؤسسة الرسالة  ُُْْ, ِكط , طتحقيؽ: شعيب األرنؤ 
يمة, تأليؼ: أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة  .ُٖ صحيحي ابف خيزى

مىيو ُُّبف صالح بف بكر السممي النيسابكرم )المتكفى:  ٌمؽ عى ققوي كعى ىػ(حى
قدَّـ لو: الدكتكر محمد مصطفى األعظمي, ط اديثو كى ٌرجى أحى ىػ ,  ُِْْ, ّكىخى

 لناشر: المكتب اإلسبلمي.ا
صحيح مسمـ , تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي , الناشر: دار إحياء التراث - .ِٖ

 بيركت. –العربي 
 ىػ . َُُْ, ُطبقات ابف سعد , تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا , ط .ّٖ
اًديًث النَّبىًكيَّ  .ْٖ ٍسبلىًميًَّة ًمفى اآٍليىاًت اٍلقيٍرآًنيًَّة كىاأٍلىحى ة , تأليؼ: عبد الحميد اٍلعىقىاًئدي اإٍلً

, دار ِمحمد بف باديس الصنياجي , ركاية: محمد الصالح رمضاف, , ط
 النشر: مكتبة الشركة الجزائرية مرازقة بك داكد كشركاؤىما, الجزائر.

ٖٓ.   
عقيدة التكحيد كبياف ما يضادىا مف الشرؾ األكبر كاألصغر كالتعطيؿ كالبدع  .ٖٔ

 عبد اهلل الفكزاف .كغير ذلؾ , تأليؼ: صالح بف فكزاف بف 
العقيدة الصحيحة كما يضادىا كنكاقض اإلسبلـ , تأليؼ: عبد العزيز بف عبد  .ٕٖ

ىػ( الناشر: الكتاب منشكر عمى مكقع كزارة َُِْاهلل بف باز )المتكفى: 
 األكقاؼ السعكدية بدكف بيانات.

ىػ , ُُِْ, عاـ ِالعقيدة الكاسطية ,البف تيمية ,تحقيؽ محمد مانع , ط .ٖٖ
 دارة البحكث, الرياض .نشر : إ

عمدة القارئ شرح صحيح البخارم بدر الديف العيني , ناشر دار إحياء  .ٖٗ
 التراث العربي بيركت .

غزكة مؤتة كالسرايا كالبعكث النبكية الشمالية, تأليؼ: بريؾ بف محمد بريؾ أبك  .َٗ
ق, الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة َُِْ, ُمايمة العمرم, ط

 دينة المنكرة, المممكة العربية.اإلسبلمية, الم
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فتاكل السبكي, أبك الحسف تقي الديف عمي بف عبد الكافي السبكي , دار  .ُٗ
 المعارؼ.

 ىػ , ناشر: دار الكتب العممية.َُْٖ, ُالفتاكل الكبرل البف تيمية , ط .ِٗ
فتح البارم شرح صحيح البخارم, تأليؼ: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ  .ّٗ

, رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد ُّٕٗالعسقبلني الشافعي, 
الباقي, قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب, 
عميو تعميقات العبلمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز, الناشر: دار المعرفة 

 بيركت. –
ىػ ,  ُُْْ - ُفتح القدير , تأليؼ: محمد بف عمي الشككاني  , ط  .ْٗ

 دمشؽ, بيركت . -دار ابف كثير, دار الكمـ الطيب الناشر: 
فتح المجيد شرح كتاب التكحيد باب ما جاء في الكيانة عبد الرحمف التميمي  .ٓٗ

ىػ , الناشر : مطبعة السنة ُّٕٕ, ٕ,محقؽ محمد حامد الفقي , ط
 المحمدية .

الفركؽ المغكية ,أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل العسكرم ,حققو كعمؽ عميو:  .ٔٗ
 –إبراىيـ سميـ , الناشر: دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع , القاىرة  محمد
 مصر.

 –الفصكؿ في السيرة : ابف كثير تحقيؽ كتعميؽ : محمد العيد الخطراكم  .ٕٗ
 ىػ  ,ناشر :مؤسسة عمـك القرآف.َُّْ, سنة  ّمحي الديف مستك, ط

 محمد فضائؿ الصحابة , أحمد بف محمد بف حنبؿ , تحقيؽ: د. كصي اهلل  .ٖٗ
 بيركت. –, مؤسسة الرسالة  َُّْ, ُعباس, ناشر: ,ط

ىػ , ناشر: ُُْٗ, ُىػ( طَُٓالفقو األكبر ,أبي حنيفة النعماف )المتكفى:  .ٗٗ
 اإلمارات العربية.  -مكتبة الفرقاف 

الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني ,أحمد بف غانـ )أك غنيـ(  .ََُ
ف النفراكم األزىرم المالكي , بدكف بف سالـ ابف مينا, شياب الدي

 ىػ , دار الفكر.ُُْٓطبعة,
 ق , دار الكتب العممية بيركت.ُّّٗ,ِالفكائد البف القيـ , ط .َُُ
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 –ىػ( َٓٓقكاعد العقائد, أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي)متكفى  .َُِ
 لبناف. –ىػ , ناشر: عالـ الكتب َُْٓ, ِتحقيؽ: مكسى محمد عمي , ط

ـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية , أبك البقاء الحنفي, تحقيؽ: الكميات معج .َُّ
 محمد المصرم , ناشر: مؤسسة الرسالة بيركت. -عدناف دركيش

لساف العرب, تأليؼ: محمد بف مكـر بف عمى, أبك الفضؿ, جماؿ الديف ابف  .َُْ
ىػ  ُُْْ, ّىػ( , طُُٕمنظكر األنصارم الركيفعى  اإلفريقى )المتكفى: 

 بيركت . –صادر الناشر: دار 
لطائؼ المعارؼ فيما لمكاسـ العاـ مف الكظائؼ, تأليؼ: زيف الديف عبد   .َُٓ

الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف, السىبلمي, البغدادم, ثـ الدمشقي, 
.ُِْْ ُىػ( , ط,ٕٓٗالحنبمي )المتكفى:   ىػ , الناشر: دار ابف حـز

لدرة المضية في عقد لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح ا .َُٔ
الفرقة المرضية: شمس الديف, أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني 

ىػ , الناشر: مؤسسة الخافقيف  َُِْ,  ِىػ( , طُُٖٖالحنبمي )المتكفى: 
 دمشؽ. –كمكتبتيا 

 متف قصيدة البردة لئلماـ البصيرم . .َُٕ
ديف عمي بف أبي بكر مجمع الزكائد كمنبع الفكائد , تأليؼ: أبك الحسف نكر ال .َُٖ

ىػ(تحقيؽ: حساـ الديف القدسي, الناشر: َٕٖبف سميماف الييثمي )المتكفى: 
 ىػ. ُُْْمكتبة القدسي, القاىرة, عاـ النشر: 

مجمكع الفتاكل البف تيمية , تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ عاـ  .َُٗ
ىػ , الناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ, ُُْٔالنشر: 

 المدينة النبكية, المممكة العربية السعكدية.
مختار الصحاح , تأليؼ: زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد  .َُُ

, ٓىػ(تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد , طٔٔٔالقادر الحنفي الرازم )المتكفى: 
 صيدا. –الدار النمكذجية, بيركت  –ق ػ, الناشر: المكتبة العصرية َُِْ

زاء أخرل ألبي طاىر المخمص, محمد بف عبد الرحمف بف المخمصيات كأج .ُُُ
مّْص )المتكفى:  ىػ( , ّّٗالعباس بف عبد الرحمف بف زكريا البغدادم المخى
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ىػ , الناشر, كزارة األكقاؼ  ُِْٗ, ُتحقيؽ: نبيؿ سعد الديف جرار, , ط
 كالشؤكف اإلسبلمية لدكلة قطر.

ياؾ نست .ُُِ عيف , تأليؼ: ابف قيـ الجكزية مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 ُُْٔىػ( تحقيؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم , تحقيؽ, ُٕٓ)المتكفى: 

 بيركت. –ىػ , الناشر: دار الكتاب العربي 
المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ النيسابكرم , تحقيؽ: مصطفى عبد القادر  .ُُّ

 بيركت. –, الناشر: دار الكتب العممية  ُُُْ, ُعطا , ط
اة المصابيح المؤلؼ: محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم, أبك عبد اهلل, مشك .ُُْ

ىػ( تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني , ُْٕكلي الديف, التبريزم )المتكفى: 
 بيركت. –, الناشر: المكتب اإلسبلمي  ُٖٓٗ, ّط

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ,أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ  .ُُٓ
 بيركت . -ىػ( المكتبة العممية َٕٕأبك العباس )المتكفى: نحك  الحمكم,

مصطمحات في كتب العقائد , تحقيؽ: محمد بف إبراىيـ بف أحمد الحمد ,  .ُُٔ
 , الناشر: درا بف خزيمة.  ُط

معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ, تأليؼ : حافظ بف أحمد  .ُُٕ
ىػ  َُُْ,  ُك عمر , طبف عمي الحكمي , تحقيؽ : عمر بف محمكد أب

 الدماـ. –,الناشر : دار ابف القيـ 
عرابو , أبك اسحؽ الزجاج , تحقيؽ: عبد الجميؿ شمبي, ط  .ُُٖ  ُمعاني القرآف كا 

 ىػ  , ناشر: عالـ الكتب بيركت.َُْٖ, 
ىػ , ُُْٗ, ُمعتقد أىؿ السنة  في األسماء كالصفات, محمد التميمي , ط .ُُٗ

 ناشر أضكاء السمؼ السعكدية.
جـ األكسط,تأليؼ: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي, المع .َُِ

ىػ(تحقيؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد َّٔأبك القاسـ الطبراني )المتكفى:
 القاىرة . -, عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني, الناشر: دار الحرميف 

, دار ِالمعجـ الكبير لمطبراني, تحقيؽ : حمدم بف عبد المجيد السمفي, ط .ُُِ
 القاىرة. –النشر: مكتبة ابف تيمية 
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معجـ مقاييس المغة , تأليؼ: أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم, أبك  .ُِِ
ىػ(تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف ,عاـ النشر: ّٓٗالحسيف )المتكفى: 

 ىػ , الناشر: دار الفكر.ُّٗٗ
ر: دار , الناشَُْٗ, ّالمغازم لمكاقدم , تحقيؽ: مارسدف جكنس , ط .ُِّ

 بيركت. –األعممي 
 .َُِْ-ّمفاتيح الغيب لمرازم, دار احياء التراث العربي, بيركت , ط .ُِْ
المفردات في غريب القرآف , تأليؼ: أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ  .ُِٓ

ىػ( تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم َِٓبالراغب األصفيانى )المتكفى: 
 دمشؽ. –دار الشامية ىػ الناشر: دار القمـ, ال ُُِْ - ُبيركت ط

المفصؿ فى تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ , تأليؼ: الدكتكر جكاد عمي   .ُِٔ
 ىػ , الناشر: دار الساقي.ُِِْ, ْىػ( طَُْٖ)المتكفى: 

الممؿ كالنحؿ, محمد بف عبد الكريـ بف أبي بكر أحمد الشيرستاني , تحقيؽ :  .ُِٕ
 بيركت . -محمد سيد كيبلني , الناشر : دار المعرفة 

ق, َُِْ, ُ, عبد المحسف العباد البدر, ط خبلؽ الرسكؿ الكريـ مف أ  .ُِٖ
 دار ابف خزيمة.

عادؿ مرشد, كآخركف,  -مسند اإلماـ أحمد في , تحقيؽ: شعيب األرنؤكط  .ُِٗ
 ىػ الناشر: مؤسسة الرسالة. ُُِْالطبعة: األكلى, 

منازؿ السائريف , تأليؼ: أبك إسماعيؿ عبد اهلل بف محمد بف عمي األنصارم  .َُّ
 بيركت . –ىػ(الناشر: دار الكتب العممية ُْٖيركم )المتكفى: ال
منياج التأسيس كالتقديس في كشؼ شبيات داكد بف جرجيس ,عبداهلل بف   .ُُّ

 عبد الرحمف آؿ الشيخ , ناشر: دار اليداية لمطبع كالنشر كالترجمة.
منياج السنة النبكية في نقض كبلـ الشيعة القدرية , تأليؼ: تقي الديف أبك  .ُِّ

باس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف الع
ىػ(تحقيؽ: محمد ِٖٕمحمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 

 ىػ , الناشر: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد. َُْٔ, ُرشاد سالـ , ط
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ء ق, دار إحياُِّٗ,  ِالمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج, النككم, ط  .ُّّ
 بيركت. –التراث العربي 

ىػ( ُِْٕ-َُْْالمكسكعة الفقييو الككيتية كزارة األكقاؼ الككيت ط )مف .ُّْ
 الككيت.-دار السبلسؿ ِط

مكسكعة فقو القمكب , تأليؼ: محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل التكيجرم ,  .ُّٓ
 الناشر: بيت األفكار الدكلية .

ىػ , ناشر ُِْٓ, ُالمكطأ لئلماـ مالؾ تحقيؽ محمد األعظمي , ط  .ُّٔ
 –:مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية , أبك ظبي 

 اإلمارات.
مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة , عبد الرحمف بف صالح بف صالح المحمكد ,  .ُّٕ

 الرياض. –ىػ , الناشر: مكتبة الرشد  ُُْٓ, ُط
, ُ, ط النبكات, البف تيمية , تحقيؽ: عبد العزيز بف صالح الطكياف .ُّٖ

 ىػ, الناشر: أضكاء السمؼ الرياض.َُِْ
نزىة األعيف النكاظر في عمـ الكجكه كالنظائر , ابف الجكزم , تحقيؽ: محمد  .ُّٗ

 ىػ ناشر: دار الرسالة بيركت.َُْْ – ُٓٓص  -ُط -الراضي  
النياية في غريب الحديث كاألثر ,البف األثير, تحقيؽ طاىر الزاكم محمكد  .َُْ

 ىػ.ُّٗٗبة العممية بيركت الطناجي, ناشر : المكت
الكافي بالكفيات , صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم , تحقيؽ:  .ُُْ

 –ىػ , ناشر: دار إحياء التراث َُِْأحمد األرناؤكط كتركي مصطفى , 
 بيركت.

كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف, تأليؼ: أبك العباس شمس الديف أحمد بف  .142
بي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي )المتكفى: محمد بف إبراىيـ بف أ

  بيركت. –ىػ(تحقيؽ: إحساف عباس, الناشر: دار صادر ُٖٔ
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