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 اإلهداء
ى.بارًاًاىواّتحبىىدىمحّمالحدنظىىواألدوةىلىوالػدوةاألّومىوالمطّلالػائدىىإلى
ىرزقنيىاللهىبرهماىورضاهما.ىابرونىالمحتدبونوالديىالّصلىىإلىىتاجىرأديىومغخرتيىإ
ىالدونىىبراهومىوربدىاللهىىوأحمدىوصالحإاتيىاألكارمىمحمدىوخلولىومحمودىوخوانيىوأخوإلىىإ

ىلىاللهىفيىأرمارهم.واالءىوأفنانىوأبرارىأطا
ى.ىعالوظلىىزوجتيىالإذعاليىمطيىاللواليىوانذعلتىبانىتىلىىمنىدؼرإ

للهىمنىجطلؼمىاىىلطزوزاتىجوانىورزانىومدكلىىبناتيىاإإلىىفلذاتىكبديىوقرةىرونيى
ىلذروظىالصالحظ.ا

رائلظىلىىمنىجمطتىبونىاألصالظىوالحضارةىرائلظىالطلماءىإإلىىرائلتيىالذامخظىالعراءى
ىل.األدط

ىورمتيىالعالوظى"أمىهذام"ىأبوىمصطب"ىإلىىرميىالحبوبىاألدتاذىإبراهومىاألدطلى"
ى.مااللهىورراهىماأدامؼ

ىإلىىأبناءىرميىاألكارمى.
ىإلىىأخواليىوخاالتيىوأبنائؼمى.

ى.حغظؼمىاللهىربادة"ى"أبوىإلىىأدرةىرميىالغاضلىوودفىراذور
لىىإمنىأجلىالدونىوفلدطونىىلىىمنىضحواىبدمائؼمىرخوصًظإإلىىاألكرمىمناىجموطًاىى

ىالذؼداءىاألبرار.
ى.قودهمىىوفكجىاللهىكربؼمىإلىىاألدرىىاألحرارىالثابتونىخلفىالػضبانىفرَّ

إلىىىوالطصفىالمأكولىإلىىالمرابطونىالمجاهدونىإلىىأبطالىالغرقانىووفاءىاألحرارىوالدجول
ىكلىمنىوجهىبندقوتهىتجاهىالعاصبونىالمحتلون.ى

بىفيىالؼوئظىاالداروظىبمنطػظىالبلدىىممثلظىبرئودؼاىاألدتاذىإدمارولىإلىىإخوانيىاألحبا
ىاألدطلىأبوىبالل.

ىىإلىىإخوانيىوأحبائيىفيىأدرةىمدجدىالذرطظ.
ى
ى
ىلكلىماىذكرتىأهديىهذاىالبحثىالمتواضع

 
 الباحث: خالد حسن األسطل                                                            
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 قديرت  لاو كرش  ال
 .(ُِ)لقماف:  ﴾ًََِْٓ َّؾْىُشْ فَةَِّّٔب َّؾْىُشُ ٌِنَفْغِوِ ﴿ :تعالىيقكؿ 

 .(ُ)"النَّاسى الى يىٍشكيري المَّوى مىٍف الى يىٍشكيري  ": بي كيقكؿ النٌ  
حتى  ثني عميو ثناءن , كعظيـ سمطانو كقدره , كأي كجيو يميؽ بجبلؿً  حمدان  كجؿٌ  أبدأ بحمد ا عزٌ 

, لى ىذا الجيد المتكاضعإبؿ ألصؿ سٌ , الذم منحني جميع الككرمو كعطاءه يرضى لفضمو
 :د عمى حبيبي كشفيعي محمَّ  كسبلمان  كصبلةن 

 حفظوكتكر : خالد حسيف حمداف لى أستاذم الكريـ الفاضؿ الدٌ إ كاالمتنافكر أتقدـ بخالص الشٌ 
ا كاف لو كثير ممٌ جيده ككقتو ال ة كعناية كمنحني مفسالة بدقٌ , الذم أشرؼ عمى ىذه الرٌ كرعاه ا

 ثراء ىذا البحث.إب في األثر الطيٌ 
 :لجنة المناقشة لى عضكمٌ إالعرفاف ك  كرما كأتقدـ بخالص الشٌ ك

 .ان مناقشان داخميٌ  -حفظو ا- سعد عبد ا عاشكر /كتكر الفاضؿالدٌ األستاذ 
 كداف.ان مف دكلة السٌ رجيٌ مناقشان خا -حفظو ا-حمزة حسف سميماف صالح  /كتكر الفاضؿالدٌ 

كذلؾ ًلتىكىريًميما بالمكافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة, كابداء مبلحظاتيما, مف أجؿ أف تككف أكثر 
 قكةن كجماالن.

ة كميٌ أخصُّ بالذّْكر ة ك الجامعة االسبلميٌ منارة العمـ كالعمماء إلى لى إ /كأتقدـ بشكرم كتقديرم
 كالمذاىب المعاصرة.قسـ العقيدة تحديدان يف ك أصكؿ الدٌ 
لما بذلو مف   "أبو مالك"األسطؿ حسف براىيـ إيخ : أخي كشقيقي األستاذ الشٌ  /لىإكر كأتقدـ بالشٌ 

 طيب في تنسيؽ صفحات ىذا البحث . جيدو 
الذم قاـ بترجمة ممخص ىذا البحث إلى  "أبوعبداهلل"كلي كشكرم الكبير لؤلستاذ/ محمد غالب العسٌ 

 زاه ا خيران.ة, فجالمغة اإلنجميزيٌ 
قيؽ كممات ىذا لما بذؿ مف جيد في تدٌ  "دأبو محم" ادعيسى العقٌ الفاضؿ/  يخكر مكصكؿ لمشٌ كالشٌ 

 البحث, أدامو ا نبراسان لدينو ككطنو.
حيـ األستاذ: عبد الرٌ  /أخصُّ أم ك ي بالمشكرة كالرٌ نكأسندلى جانبي إكما أشكر كؿ مف كقؼ 

 ا. ماحفظي "أبو معاذ"محمد بربخ  :ؿاألخ الفاضك  أبو مصطفى""األسطؿ 
 
 

                                                 

باب ما  –عف رسكؿ ا كتاب البر كالصمة  –صحيح  حسفه  ركاه الترمذم في سننو  كقاؿ ىذا حديثه  - ُ
 .قاؿ الشيخ األلباني : صحيح -(ُْٓٗ (( حديث رقـّّٗ/ْ) –جاء في الشكر لمف أحسف اليؾ 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مة:قد  المُ 

الحمد , نحمده كنستعينو كنستغفره, كنعكذ با مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا, مف  إفَّ 
غي لجبلؿ يا ربنا لؾ الحمد كما ينب ,مرشدان  ان ييده ا فيك الميتد, كمف يضمؿ فمف تجد لو كليٌ 

 كأشيد أف ال إلو إالٌ  كرسكالن  نبيان   حمدو مكب كباإلسبلـ دينان  با ربان  نايؾ كعظيـ سمطانؾ رضيكج
 .دنا عبده كرسكلومحمٌ  لو, كأشيد أفٌ ا كحده ال شريؾ 

 [.َُِ]آؿ عمراف:  ﴾َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ارَّمٌُا اهللَ دَكَّ رُمَبرِوِ ًَالَ رٌَُّرَُّٓ بِالَّ ًَؤَْٔزُُ ُِّغٌٍَُِّْْ﴿
ٌٌٌُا لٌَْالً عَذِّذًا ﴿ ُّصٍِْخْ ٌَىُُْ ؤَلَّْبٌَىُُْ ًََّغْفِشْ ٌَىُُْ رٌُُٔثَىُُْ ًََِٓ ُّؽِكِ اهللَ  -َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ارَّمٌُا اهللَ ًَلُ

 [.ُٕ, َٕ]األحزاب:  ﴾ًَسَعٌٌَُوُ فَمَذْ فَبصَ فٌَْصًا لَفًِّْب
ًَِٔغَبءً  طُ ارَّمٌُا سَثَّىُُُ اٌَّزُِ خٍََمَىُُ ِِّٓ َّٔفْظٍ ًَادِذَحٍ ًَخٍََكَ ِِنْيَب صًَْجَيَب ًَثَشَّ ِِنْيَُّب سِجَبالً وَضِريًاَّب ؤَُّّيَب اٌنَّب﴿

 [.ُ]النساء: ﴾ًَارَّمٌُا اهللَ اٌَّزُِ رَغَبءٌٌََُْ ثِوِ ًَاألسْدَبََ بَِّْ اهللَ وَبَْ لٍََْْىُُْ سَلِْجًب
  ا بعد:أمّ 

دافعكف عنو, يي عامميف,  لو عمماءه  يف أف ىيأى مف تماـ حفظ ا تبارؾ كتعالى ليذا الدٌ  إفَّ 
 كمصر كفي كؿ قرفو كزمفو  كلقد كاف في كؿ عصرو , كيحفظكف العقيدة مف أم افتراءو أك تضميؿ

الٌردّْ , ك ة رسكلو فاع كالٌذبّْ عف كتاب ا كسنٌ لدٌ في ا, مشيكرة مشككرة, كآثاره  جيكده رجاؿه ليـ 
يخ اعية القدكة, الشٌ العالـ العامؿ, الدٌ جاؿ األعبلـ ىؤالء الرٌ كاف مف ك  نحراؼكاالعمى أىؿ البدع 

 .يف البيانكنيعز الدٌ أحمد 
 أسباب اختيار الموضوع وأىميتو:

عكة ة عالـ جميؿ مف العمماء المعاصريف الذيف كاف ليـ باع طكيؿ في خدمة الدٌ إبراز شخصيٌ  -ُ
 في عقيدتو. و لـ يكتب أحده ال سيما أنٌ رؼ عمى معتقده عمف خبلؿ التٌ 

 يـ الباطمة.مف التٌ  يخ مف خصكمو الذيف كجيكا لو كثيران إنصاؼ الشٌ  -ِ
 ة  ببحث يستفيد منو جنكد كحراس العقيدة كطمبة العمـ.العمؿ عمى إتحاؼ المكتبة اإلسبلميٌ   -ْ
لبيانكني رحمو ا تعالى مف خبلؿ يخ أحمد االعمؿ مف أجؿ تحديد المذىب العقائدم لمشٌ  -ّ

 مكاقفو مف قضايا العقيدة.
 ابقة: راسات السّ الدّ 

راسة سكل بعض ىذا المكضكع بالبحث كالدٌ  و لـ يفرد أحده ف أنٌ قيؽ تبيٌ بعد البحث الدٌ 
 المقاالت كالكتابات مثؿ:



 انونييخ أحمد عز الدين البيقيدة عند الشقضايا الع

 

 

ثصفحح 

 

ؿ ديسمبر األكٌ  ة في كانكفة كاإلستراتيجيٌ راسات الحضاريٌ رؽ األكسط لمدٌ ما كرد في مركز الشٌ  -
 يخ أحمد البيانكني .رؽ(منيـ الشٌ ـ تحت عنكاف )رجاؿ الشٌ ََِّ

حكة يف البيانكني تحت عنكاف )أعبلـ الصٌ د عمي شاىيف عف أحمد عز الدٌ مقاؿ لمحمٌ  -
 ة(.اإلسبلميٌ 

ت تعالى لمحا -رحمو ا-يف البيانكنٌي يخ أحمد عٌز الدٌ اعية الرٌبانٌي المرٌبي الشٌ كتاب... الدٌ  -
 ـ.ُِّْمف حياتو كتعريؼ بمؤٌلفاتو تأليؼ د. عبد المجيد البيانكني

 منيج البحث :
 حميمي.منيج ىذا البحث ىك المنيج الكصفي التٌ 

يخ أحمد البيانكني كمف ثـ عرض قضايا العقيدة ة العالـ الشٌ عريؼ بشخصيٌ الباحث بالتٌ  قاـ  -
ة كالجماعة كافقناه باألدلة مف ألىؿ السنٌ  فاتو, فإف كاف مكافقان عنده كمكاقفو منيا مف خبلؿ مؤلٌ 

ف كاف مخالفان خالفناه مع بياف كجو الحؽٌ الكتاب كالسنٌ  في ذلؾ, كسيككف جؿ اعتماد الباحث  ة كا 
 مؼ.ة كآراء السٌ عمى الكتاب كالسنٌ 

 طريقة البحث:
 كرة كرقميا.الباحث بتكثيؽ اآليات في المتف مع اسـ السٌ  قاـ -
حيحيف ا إذا كاف مف غير الصٌ , أمٌ ماحيحيف اكتفيت بتخريجو منيالصٌ إذا كاف الحديث في  -
 ي أتطرؽ في  تخريجو إلى حكـ أىؿ العمـ.فإنٌ 
  .الباحث بشرح ما رأل الحاجة إلى شرحو مف األلفاظ الغريبة قاـ -
 ة.يرة مسألة نسبيٌ يكريف, كالشٌ الباحث لبعض األعبلـ غير المشٌ  ترجـ -
 قتصر الباحث عمى اسـ الكتاب .ار ه فإذا تكرٌ جع كاممة أكؿ كركدذكر الباحث بيانات المر  -
 .المكضكعات( –المصادر كالمراجع –ةأحاديث نبكيٌ  -ةالباحث فيارس عامة )آيات قرآنيٌ  ضعك  -

 :خطة البحث
  :ثـ الخاتمة مقدمة كأربعة فصكؿف ىذا البحث يتضمٌ 

 منيج البحث كطريقتو.تو ك المقدمة كتشمؿ أسباب اختيار المكضكع كأىميٌ  :لً أوّ 
 يخ البيانوني وحياتو عصر الشّ  ل:األوّ  الفصلُ 

 وفيو مبحثان:
 يخ البيانوني ل: عصر الشّ األوّ  المبحثُ 

 كفيو ثبلثة مطالب:
 : الحياة السياسية ؿاألكٌ  المطمبي 
 : الحياة العمميةانيالثٌ  المطمبي 
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 : الحياة االجتماعيةالثالثٌ  المطمبي 
 ووفاتو : حياتو انيالثّ  المبحثُ 

 كفيو ستة مطالب:
 مكلده كنشأتو ك  ؿ: نسبواألكٌ  المطمبي 
 : دراستو كطمبو لمعمـنياالثٌ  المطمبي 
 : شيكخو كتبلميذه الثالثٌ  المطمبي 
 ثناء العمماء عميوك مكانتو العممية : ابعالرٌ  المطمبي 
 الخامس: مصنفاتو المطمبي 
 ادس: كفاتو كمدفنوالسٌ  المطمبي 
 يخ أحمد البيانوني من اإللييات لشّ اني: موقف االثّ  الفصلُ 

 وفيو خمسة مباحث:
 يخ أحمد البيانونيق بو عند الشّ ل: اإليمان وما يتعمّ األوّ  المبحثُ 

 كفيو أربعة مطالب: 
 ؿ: تعريؼ اإليماف عنده األكٌ  المطمبي 
 اني: العبلقة بيف اإلسبلـ كاإليمافالثٌ  المطمبي 
 الث :خصائص اإليماف عندهالثٌ  المطمبي 
 ابع: ثمرات اإليمافالرٌ  مبي المط

 تو اني: وجود اهلل تعالى ووحدانيّ الثّ  المبحثُ 
 كفيو أربعة مطالب:

 : منيجو في إثبات كجكد ا ؿاألكٌ  المطمبي 
 ةمنيجو في الكحدانيٌ  :انيالثٌ  المطمبي 
 بيعةف يقكؿ بالطٌ الث: مكقفو ممٌ الثٌ  المطمبي 
 دفةف يقكؿ بالصٌ ابع: مكقفو ممٌ الرٌ  المطمبي 

 ة بوبيّ الث: توحيد الرّ الثّ  مبحثُ ال
 ةلوىيّ ابع: توحيد األ الرّ  المبحثُ 
 الخامس: توحيد األسماء والصفات المبحثُ 

 كفيو أربعة مطالب: 
 عند البيانكني كجؿٌ  ؿ: أسماء ا عزٌ األكٌ  المطمبي 
 اني: صفات ا تعالى عند البيانكني  الثٌ  المطمبي 



 انونييخ أحمد عز الدين البيقيدة عند الشقضايا الع

 

 

حصفحح 

 

 فات الفرؽ في مسألة الصٌ  الث: مكقؼ البيانكني مفالثٌ  المطمبي 
 عند البيانكني   كجؿٌ  ابع: رؤية ا عزٌ الرٌ  المطمبي 
 فاق رك والنّ ادس: الكفر والشّ السّ  المبحثُ 

 كفيو أربعة مطالب:
 ؿ: معنى الكفر كأنكاعو كأصكلواألكٌ  المطمبي 
 اني: صفات الكافريفالثٌ  المطمبي 
 رؾ كأنكاعو.الث: معنى الشٌ الثٌ  المطمبي 
 فاؽ كصفات المنافقيفابع: مكقفو مف النٌ لرٌ ا المطمبي 
 بوات الث :موقف الشيخ أحمد البيانوني من النّ الثّ  الفصلُ 

 وفيو أربعة مباحث:
 سول.بي والرّ ل: النّ األوّ  المبحثُ 

 كفيو ستة مطالب:
 سكؿ بي كالرٌ ؿ: تعريؼ النٌ األكٌ  المطمبي 
 فاضؿ بيف األنبياءاني: التٌ الثٌ  المطمبي 
 سؿ: عدد األنبياء كالرٌ الثالثٌ  المطمبي 
 بلـصفات األنبياء عمييـ السٌ ابع: الرٌ  المطمبي 
 غائر كالكبائرالخامس: عصمة األنبياء مف الصٌ  المطمبي 
 ادس: كحي األنبياء كأقساموالسٌ  المطمبي 
 حر.المعجزة والكرامة والسّ  اني:الثّ  المبحثُ 

 كفيو ثبلثة مطالب: 
 حر ة كالسٌ ؿ: تعريؼ المعجزة كالكراماألكٌ  المطمبي 
 حر كالمعجزةاني: الفرؽ بيف السٌ الثٌ  المطمبي 
 عمي المخالفيف الث: دراسة بعض المعجزات كالردٌ الثٌ  المطمبي 
 فاعة .الث: الشّ الثّ  المبحثُ 

 كفيو مطمباف:
 فاعة عند البيانكنيؿ : معني الشٌ األكٌ  المطمبي 
 فاعة عند البيانكنياني: أنكاع الشٌ الثٌ  المطمبي 
 ةماويّ بع: الكتب السّ االرّ  المبحثُ 

 كفيو مطمباف:
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 لةؿ: الكتب المنزٌ األكٌ  المطمبي 
 اني: القرآف الكريـالثٌ  المطمبي 
 يخ أحمد البيانوني .ابع: الغيبيات عند الشّ الرّ  الفصلُ 
 مباحث: خمسةوفيو 

 ق بيما من مسائل.حر وما يتعمّ وح  والسّ ل: الرّ وّ األ  المبحثُ 
 كفيو ثبلثة مطالب: 

 كح عند البيانكنيؿ: معنى الرٌ األكٌ  المطمبي 
 اني: القكؿ بتحضير األركاح عند البيانكنيالثٌ  المطمبي 
 نجيـ.حر كالكيانة كالتٌ الث: مكقفو مف السٌ الثٌ  المطمبي 
 عند الشيخ البيانوني. اني: عالم المالئكة والجنّ الثّ  المبحثُ 

 كفيو أربعة مطالب: 
 تيـ.ؿ: حقيقة المبلئكة ككظائفيـ كصفااألكٌ  المطمبي 
 اني: عبلقة المبلئكة باإلنس عند البيانكنيالثٌ  المطمبي 
 كأصنافيـ عند البيانكني حقيقة الجفٌ  الث:الثٌ  المطمبي 
 ساف عند البيانكنيباإلنٌ  عبلقة الجفٌ  ابع:الرٌ  المطمبي 
 اعة و اليوم اآلخر عند البيانوني .الث: السّ الثّ  المبحثُ 

 كفيو أربعة مطالب:
 اعة.ات السٌ ؿ: عبلماألكٌ  المطمبي 
 فخ كالبعث كالحشر.اني: النٌ الثٌ  المطمبي 
 .استبلـ الٌصحؼ كالميزاف كالٌصراطالث: الثٌ  المطمبي 
 .الحكض كالككثر كالعبلقة بينيماابع: الرٌ  المطمبي 
 ار.ة والنّ الجنّ القبُر و ابع: الرّ  المبحثُ 

 كفيو أربعة مطالب: 
 ؿ: سؤاؿ القبر كدليمو األكٌ  المطمبي 
 ة كنعيميا عند البيانكنياني: صفة الجنٌ الثٌ  المطمبي 
 ار كعذابيا عند البيانكنيالث: صفة النٌ الثٌ  المطمبي 
 ارالنٌ  ة أكفي الجنٌ  ابع: الخمكد األبدمٌ الرٌ  المطمبي 
 يخ أحمد البيانوني من عقيدة القضاء والقدر.الخامس: موقف الشّ  المبحثُ 

 كفيو أربعة مطالب: 
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  القدر عند البيانكنيؿ: تعريؼ القضاء ك األكٌ  المطمبي 
 نازع في القدر: مكقفو مف التٌ انيالثٌ  المطمبي 
 ىؿ يدفع القدر بالقدر :الثالثٌ  المطمبي 
 أثر اإليماف بالقضاء كالقدر :ابعالرٌ  المطمبي 
 ل إ وصياتتائج والتّ النّ  أىمّ وتشمل  :الخاتمة  .لييا الباحثالتي توصَّ
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 لاألوّ  الفصلُ 
 وحياتويخ البيانوني عصر الشّ 

 كفيو مبحثاف:
 عصر الشيخ البيانكني: ؿاألكٌ  المبحثي 
 حياتو ككفاتو: انيالثٌ  المبحثي 
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 لاألوّ  المبحثُ 

 يخ البيانوني.عصر الشّ 
 كفيو ثبلثة مطالب:

 ة.ياسيٌ الحياة السٌ : ؿاألكٌ  المطمبي 
 ة.الحياة العمميٌ : انيالثٌ  المطمبي 
 ة.الجتماعيٌ الحياة ا: الثالثٌ  المطمبي 
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 لاألوّ  المبحثُ 
 يخ البيانونيعصر الشّ 

 لاألوّ  المطمبُ 
 ةياسيّ الحياة السّ  

ضيا لبلحتبلؿ كاالستعمار األجنبي, سكريا كلبناف كاألردف قبؿ تعرٌ  تضـٌ اـ كانت ببلد الشٌ 
عاـ جنبي لى تقسيميا بفعؿ االستعمار األت إضت لمؤامرة خبيثة أدَّ كفمسطيف, كلكنيا تعرٌ 

 لى اآلف.أربعة كما ىك الحاؿ إ ى أضحت أقطاران , حتٌ ـُُٔٗ
في تمؾ الفترة كانت سكريا تحت سيطرة الحكـ العثماني, كبفعؿ المؤامرة الكبرل التي 

برل تـ ة الكبرل كىي في حقيقتيا خيانة ككرة العربيٌ ى الثٌ اـ, تحت مسمٌ ضت ليا ببلد الشٌ تعرٌ 
 ة المتمثمة في الحكـ العثماني.   ميٌ سبلبمكجبيا إسقاط الخبلفة اإل

ب ػػػػػػصّْ نُّ اـ األربعة, مندكبيف عف ببلد الشٌ  ـٌ , ضـ مف خبلؿ مؤتمرَُِٗكفي آذار 
 . (ُ)ى دمشؽعم ؿ ممكان األمير فيصؿ األكٌ 

ة احتبلليا ات الفرنسيٌ القكٌ  أحكمتما إف كفي العاـ نفسو ىاجـ الجيش الفرنسي سكريا, ك 
كرية التي شكميا الممؾ حتى قاـ الجنراؿ غكرك بإببلغ الحككمة السٌ , كبسطت سيطرتيالسكرية 

ى بثقة فرنسا طالما قبمت المشاركة في العمؿ تحت ظبأنيا ستح فيصؿ قبؿ خركجو مف سكرية,
 كحدد شركطان  الذم يرمي إلى تنظيـ الببلد كمنح الحرية لمشعب السكرم, االنتداب الفرنسي,

لفرنسا قدره مئتا ألؼ دينار  كىي أف تقدـ الحككمة تعكيضان  معكنة,الستمرار ىذه الثقة كتقديـ ال
تخفيض الجيش عمى أف يككف قكة صغيرة ميمتيا حفظ  ك كمعاقبة المعاديف لفرنسا, مف الذىب,

كستقمع فرنسا بكؿ شدة كؿ مف  كتعكد أمكرىا إلى رئيس أركاف الحرب في جيش الشرؽ, األمف,
 .(ِ)في انتدابيا عمى سكرياتسكؿ لو نفسو إعاقة ميمة فرنسا 

ذ تكصيات عصبة مف أف ينفٌ  كبدالن  ,االنتداب الفرنسي حكمو في سكريا ريقة بدأبيذه الطٌ 
ت مرحمة جديدة اعتمد فييا الفرنسيكف عمى سياسة قام عكب إلى استقبلليا,األمـ في إيصاؿ الشٌ 

كاف اليدؼ منيا  ة,ناطقيٌ ة كمة كدينيٌ ,عمى أسس عرقيٌ  تجزئة سكريا إلى كيانات كدكيبلت صغيرة
ضعاؼ الحركات كالثٌ السٌ   .(ّ)دلعت عقب االحتبلؿ الفرنسيكرات التي انٌ يطرة عمى الببلد كا 

                                                 

 .(ٗص)ـ ََُِ –د:غساف حداد  –أكراؽ شامية  -ـ ُٔٔٗ-ـُْٔٗانظر: تاريخ سكريا المعاصر - 1
التطكرات السياسية في  -عمر جاسـ محمد العبيدم  -انظر : دراسات كابحاث في التاريخ كالتراث كالمغات  - 2

 .ُّٗٓالعدد:  -مكقع الحكار المتمدف  -ـ ُْٔٗ-ـُُٖٗسكريا مف الممكية الى االستقبلؿ 
 انظر: المصدر نفسو.  - ّ
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كرم ضد االنتداب الغاشـ, ككاف مف عبي الثٌ لـ ييدأ األمر عمى ذلؾ, بؿ ثار الغضب الشٌ 
كراف, ككانت أعظـ ثكرة ـ, كثكرة الفرات, كثكرة حَُِٗكرات ثكرة ابراىيـ ىنانك عاـ ىذه الثٌ  أىـٌ 

ـ, بقيادة سمطاف األطرش, كبقيت سكريا في ُِٕٗ –ـ ُِٓٗكرة الكبرل عاـ ىي الثٌ 
بتمبر عاـ تيت بمعاىدة سكرييف, انٌ فاىـ مع السٌ لى التٌ رت فرنسا إرابات, إلى أف اضطٌ اضطٌ 
 . (ُ)ة الثانيةلى أف ىمت الحرب العالميٌ ـ, كظٌؿ ىذا الحاؿ إُّٔٗ

ة التي زعزعت بشكؿ كبير سياسة العامٌ  اتكر حركات الكبيرة كالثٌ ىذه التٌ  ظؿٌ  فيك 
ليـ كال يقبميـ عب في سكرية لف يرضخ الشٌ  ة بأفٌ تامٌ  الفرنسييف في سكريا كأصبحكا عمى قناعةو 

االعبلف عف جبلء االستعمار  أف تـٌ  بعد لـ تيدأ األحكاؿ في الببلد إالٌ  فعبلن ك عمى أرضيـ. 
 .(ِ)ـُْٔٗامؿ عاـ ؿ االستقبلؿ الشٌ حصك ك األجنبي عف سكريا, 

كبعد استقبلؿ سكريا دخمت الببلد في مكجة انقبلبات عسكرية متتالية بدأت بانقبلب 
ـ, كىكذا استمرت ُْٗٗاكم في نفس العاـ ـ, تبله انقبلب سامي الحنٌ ُْٗٗعيـ حسني الزٌ 

 .(ّ)ـُُٕٗاالنقبلبات العسكرية, إلى أف استكلى حافظ األسد عمى الحكـ عاـ 
 شأنو شأف العمماء المخمصيف, عاش شيخنا, عبةالصٌ  راباتركؼ كاالضطٌ كفي ىذه الظٌ 

لى تضافر جيكدىـ لخدمة األىداؼ العميا التي ا  كف العامميف في الحقؿ االسبلمي ك كدعا الى تعا
, , الذيف تصدكاالنببلءأحد األعبلـ  -رحمو ا-فكاف الشيخ أحمد  يسعى الجميع لبمكغيا,

ككاف ليـ األثر الكبير في تكجيو  كمستجٌداتيا. ,كمتغٌيراتيا ,كىمكميا ,ف كاقع األٌمةكتحدثكا ع
 شباب األمة كارشادىـ.

 انيالثّ  المطمبُ 
 ةالعمميّ  الحياةُ 

ضت في ذلؾ يا تعرٌ  أنٌ عاة, إالٌ مف أكبر محاضف العمماء كالدٌ  سكريا تعدٌ  مف المعمكـ أفٌ 
االستعمارم, لطمس الجيؿ العربي في مستنقع الجيالة  جييؿ كالغزك الفكرمالعصر إلى سياسة التٌ 

عظاـ يدافعكف عف دينيـ  كمرحمة رجاؿه  ر لكؿ عصرو حانو كتعالى يسخّْ ا سبٌ  فَّ لك جعية,كالرٌ 
ياسات مميئة بالعمماء العامميف عمى مدل العصكر, ككانت السٌ  كانت سكرياقد ف ككطنيـ.

 .زدراءة تقتضي تفقيرىـ كتحجيميـ كاالاالستعماريٌ 
 

                                                 

الطبعة  –د:أحمد شمبي  –الجزء الخامس  – سبلمي كالحضارة االسبلميةانظر: مكسكعة التاريخ اإل - ُ
 .(ٕٔٔص) –الطبع كالنشر مكتبة النيضة المصرية   -ـ ُٖٔٗالسابعة 

 .المصدر نفسو انظر: -  ِ
 .(ِٖٔ-َٖٔ-ٕٗٔص) المصدر نفسو :انظر - ّ
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كفيما يخصُّ الٌتعميـ في مدة االنتداب الفرنسي, أنشأت فرنسا العديد مف المدارس في 
, حيث كانت فرنسا َُٖٔمت إلى سكريا منذ عاـ دً ات التٌبشيرية التي قى سكريا عف طريؽ اإلرساليٌ 

مف  %(ٖٔكاف ) ََُٗ-َُٖٗتمكّْؿ ىذه اإلرساليات, كيكفي القكؿ ىنا أٌنو خبلؿ الٌسنكات 
طبٌلب سكريا يدرسكف في المدارس المسيحٌية كاألجنبٌية كالمحمٌية, كعندما احتؿ الفرنسيكف سكريا 

دكا إلى زيادة تمؾ المدارس كمٌدىا بالماؿ كاألساتذة, كقامت اإلرساليات مً عى  َُِٗتمكز  ِْفي 
ييف كانكا بدكرىا بفتح العديد مف المدارس في المدف الٌسكرية المخٌتمفة, فضبلن عف أٌف الفرنس

ميتٌميف بدراسة اٌلمغة العربٌية, ال سيما اٌلميجات الٌسكرية, فقد كضع المستعرب الفرنسي سارتميمي 
ان لٌميجات الٌسكرية, ككانت الٌصكرة مطابقة عمى صعيد فرنسيٌ  –ان قامكسان عربيٌ  َُّٗفي سنة 

تشرؼ عمى المدارس عميمٌية, التي كانت مكضع اىتماـ لسمطات االنتداب, فكانت الخدمات التٌ 
الفرنسٌية, كالٌترخيص بإنشاء مدارس جديدة خاضعة لمٌنفكذ الفرنسي, كالتٌنسيؽ بيف البرامج 
كاألساليب المتٌبعة في مختمؼ الٌدكؿ, كاالىتماـ بالٌصبلت المتنٌكعة مع المؤسسات األـ في 

 .(ُ)فرنسا
ضٌد االستعمار ة نيٌ شارككا في الحركة الكط العمماء قسمان كبيران مف كمع ذلؾ فإفٌ  
في  كاف في المساجد أك عميـ كالكعظ, سكاءكقسمان كبيران منيـ لـ يككنكا يترككف العمـ كالتٌ , الفرنسيٌ 

ركا كثيران في سكف في المساجد كيعظكف أف يؤثّْ ة كاستطاع العمماء األقكياء الذيف يدرّْ ينيٌ المدارس الدٌ 
 .عبكبير مف الشٌ قطاع 

و كاف ىناؾ أيضان جزءه كبير مف العمماء أنٌ  , إالٌ عمماءكبير مف الكرغـ كجكد ىذا القسـ ال
كالمشايخ عزلكا أنفسيـ في نطاؽ الكتب القديمة, ككانت أكثر تمؾ الكتب بعيدة عف كاقع األمَّة 
كىمكميا, كلـ يفكركا ىؤالء العمماء في تطكير أنفسيـ, أك فىيـ الحياة مف حكليـ, كما فييا مف 

باب كىمكميـ نكا مف معالجة قضايا االمَّة, فكانكا بعيديف عف الشٌ ت, ليتمكَّ امتغٌيرات كمستجدٌ 
كر المشكَّىة مة, مٌما جعؿ تمؾ الطبقة تقبؿ كؿ الصٌ كمشكبلتيـ, ككذلؾ بعيديف عف الطبقة المتعمّْ 

 .(ِ)قصير في العمـ كالدَّعكةتٌ ال, ككؿ ذلؾ يرجع إلى عف العمماء
ثكا عف األمَّة كقٌدمكا كؿ ما في كسعيـ لخدمة العمـ الرجاؿ العظاـ الذيف تحدَّ  كاف مف

لمؤلفاتو, كتكجيياتو,  تفكان -رحمو ا–يف البيانكني يخ الكبير أحمد عز الدٌ يف, الشٌ كالدٌ 

                                                 

محمد العبيدم, مكقع , عمر جاسـ ُْٔٗ-ُُٖٗالٌتطكرات السياسٌية في سكريا مف الممكٌية إلى االستقبلؿ  - ُ
 . َُُِ/  ُِ/  ِٗ - ُّٗٓالعدد: -الحكار المتمٌدف

 –لمحات مف حياتو كتعريؼ بمؤلفاتو  -يف البيانكنيي الشيخ أحمد عز الدٌ اني المربٌ بٌ اعية الرٌ الدَّ انظر:  - ِ
 (.ُِق )صُِّْ -تأليؼ: د: عبد المجيد البيانكني
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 ,رشاد الجيؿة كافي تكجيو األمٌ  كر الكبير كاألثر الكفير,عة, الدٌ ة المتنكٌ عكيٌ كدركسو, كجيكده الدٌ 
 .بيؿإلى منار السٌ 

 الثالثّ  المطمبُ 
 ةالجتماعيّ  الحياةُ  
ة يساعد عمى قياـ تجزئة اجتماعيٌ  ,في سكريا م بكجو عاـكاف الكضع االقتصادم المتردٌ 

نٌ  جزئة لـ تكف حديثة,كىذه التٌ  كرم,ليا دكر كبير في عدـ استقرار المجتمع السٌ  ما تعكد إلى كا 
زتيا كعزٌ  ة,اإلسبلميٌ ك ة كؿ العربيٌ ة ظيرت في مراحؿ متعاقبة مف تاريخ تطكر الدٌ ات تاريخيٌ خمفيٌ 

 .(ُ)ة خبيثةد لتحقيؽ مآرب استعماريٌ عت فيما بى مَّ غً فة كخاطئة استي سياسات متخمٌ 
 عمى نحك ما ,العثماني كبيرة جدان  عب كالحككمة في سكريا في العيدلشٌ كانت الفجكة بيف ا

 في بداية العيد الفيصمي, فت فجأةىذه الفجكة اختٌ  كلكفٌ  ة,رقيٌ كانت عميو في جميع الببلد الشٌ 
قرب يحاكلكف التٌ  -متيـ فيصؿكفي مقدٌ - حكاـعبي كأخذ األفيو الحماس الشٌ  كىك العيد الذم اشتدٌ 

المرحمة  فٌ أل ف عادت,أمؾ الفجكة تلبثت  ثـ ما ,كاالختبلط بو كاالستماع إلى صكتوعب مف الشٌ 
نتيجة جممة  ,بقاء تمؾ الفترة طكيبلن تسمح ب كرم العب السٌ ة التي كاف يعيش فييا الشٌ االجتماعيٌ 

جبارم الذم جنيد اإلعف التٌ  ففضبلن  عب,كساط الشٌ أر في ذمٌ ف تبعث التٌ أا عكامؿ كاف مف شأني
يؼ بيف الرٌ  كانت العبلقة ما ,رذمٌ عكامؿ التٌ  ىـٌ أالذم كاف مف  فرضتو الحككمة عمى المكاطنيف

ة حيٌ بقة الفبٌل رات الطٌ الكبار في المدف عمى مقدٌ كيف كالمبٌل  جارسمة بطابع سيطرة التٌ كالمدينة متٌ 
 .(ِ)ليـ صرفان  صبحت فيو العديد مف القرل ممكان أبمكاف  رياؼ,في األ

ة ينيٌ صكؿ الدٌ ز بنكع مف األكرم يتميٌ فقد كاف المجتمع السٌ  يؼ كالمدينة,بمنأل عف الرٌ 
ؿ عنصر قكة ف يشكّْ أي كاف يمكف ائفي كالقكميني كالطٌ نكع الدٌ ىذا التٌ  فٌ .. كا  ة بشكؿ كاضحكالعرقيٌ 
التي دفعت ىذه ك  بعيا االنتداب الفرنسي,ياسة التي اتٌ كرم لكال السٌ ة في المجتمع السٌ كحيكيٌ 

 العداء فيما بينيا, ؾ ,كاحيانان ب عمييا الشٌ ة يغمي ف تعيش في سكريا جماعات مستقمٌ أالجماعات إلى 
 .(ّ)نةئؼ في مناطؽ معيٌ كاركيز الجغرافي لبعض ىذه الطٌ كساعد عمى ذلؾ التٌ 

ة, إذ كانت جزءان مف كياف قاليٌ اـ في مرحمة شبو انتٌ ببلد الشٌ  كفي تمؾ المرحمة كانت
ة كظركفيا كمبلبساتيا, كليٌ ة, فيي أشبو بالمجتمع المحدكد المنعزؿ عف الحياة الدٌ كلة العثمانيٌ الدٌ 

                                                 

مكقع  ,عمر جاسـ محمد العبيدم, ُْٔٗ-ُُٖٗلى االستقبلؿ إة ة في سكريا مف الممكيٌ طكرات السياسيٌ التٌ  - ُ
 . َُُِ/  ُِ/  ِٗ - ُّٗٓالعدد: -فالحكار المتمدٌ 

 المصدر نفسو - ِ
 المصدر نفسو. - ّ
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 عمى نطاؽ ضيؽ إالٌ بعيدة عف االتصاؿ بالعالـ الغربي بأم كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ 
 .(ُ)...محدكد

 دة, أدَّت ىذهة معقٌ ة كاجتماعيٌ ة كاقتصاديٌ سياسيٌ  بظركؼو  أكركبا تمرُّ  تكفي تمؾ الحقبة كان
لى الشٌ لى الحربيف العامَّتيف, كصدَّرت نارىا كأذاىا إلى العالـ عامٌ األحداث إ ة فنتج رؽ خاصٌ ة كا 
غيرات, لمكقعيا اـ األكثر تأثران بيذه التٌ د الشٌ االستعمار كنيب الخيرات, ككانت ببلكجكد عف ذلؾ 

 .(ِ)اس كطبيعة تركيبة شعبياالحسٌ 
صبحت تعاني مف انفكاؾ أة, سبلميٌ بعد سقكط الخبلفة اإل, ك اف االستعمار األجنبي لسكرياكابَّ 

ب ة, كالبدك كالحضر إلى جانب األحزاائفيٌ ة الطٌ ديٌ عدٌ سكريا بمد ممئ بالتٌ  اجتماعي كبير, حيث أفٌ 
لبلنشقاقات كاالنقسامات, فكاف الكالء  دة, فكؿ ىذه األمكر جعمت مف سكريا مناخان ة المتعدٌ ياسيٌ السٌ 

 الكطف. يؽ كليس عمى حبٌ ائفي الضٌ كجو الحزبي الفئكم الطٌ مبني عمى التٌ 
اريخي, كىي مشػكمة بنػاء راكـ التٌ كاجيت سكريا بعد استقبلليا مشكمة كبرل بفعؿ التٌ كىكذا 
ان كلػة, فقػد أصػبحت سػكريا بعػد االسػتقبلؿ كيانػان سياسػيٌ حـ يمتـز أفراده بانتمائيـ إلى الدٌ مجتمع متبل

ة ينٌيػة كالدٌ دم ممػيء باالنقسػامات العرقٌيػكرم مجتمػع تعػدٌ المجتمع الٌسػ ألفٌ  ,ان كليست مجتمعان سياسيٌ 
الحضػر كالبػدك, ركخ بيف سكاف المػدف كاألريػاؼ, كبػيف ة, إلى جانب كجكد الشٌ ائفية كالعشائريٌ كالطٌ 

ة قيػاـ مجمكعػة مػف عددٌيػة, كقػد أفػرزت ىػذه التٌ بقػات االجتماعٌيػككذلؾ كجػكد تبػايف عميػؽ بػيف الطٌ 
بفعؿ عكامؿ عدة مػف بينيػا: تػراث الماضػي, كبعػض  ,كلةدة عمى حساب الكالء لمدٌ الكالءات المتعدٌ 

ل إلػى العقائػد الجديػدة, مػا أدٌ ة, كظيػكر ة الحديثة, كبنيػة المجتمعػات االقتصػاديٌ اريخيٌ رات التٌ طكٌ التٌ 
 .(ّ)اقة عمى حساب الكالء لمكطف سكرياالنخراط في كالءات ضيٌ 

كر الكبير في ككاف لو الدٌ  –رحمو ا  –يخ أحمد ة ظير الشٌ في ظؿ ىذه الفرقة االجتماعيٌ 
مف عٌد ألكانان يأك صدر عنو مف أكجو نشاطو  يخالشٌ  بوكٌؿ ما قاـ كحد. ك قريب كالتٌ الجمع كالتٌ 

ع يخ يتمتٌ يخ في حياتو, ككاف فيو إيجاٌبيان معطاءن, ككاف الشٌ شاط االجتمىاعٌي, الذم خاضو الشٌ النٌ 
  .(ْ)اس, كبيف العمماءكبيرة في أكساط النٌ  متينة, كمكانةو  بعبلقةو 

 
 

                                                 

 قُِّْ -بيانكنيد: عبد المجيد ال ,حمد عز الٌديف البيانكنيانظر: الدَّاعية الٌرٌباني المرٌبي الشيخ أ  -ُ 
 .(ُُ)ص
 (.ُِ-ُُلمصدر نفسو )ص : اانظر - ِ
 (, تكزيع بركس برس.ِِ-ُِدراسة في تاريخ سكريا السياسي المعاصر, أمؿ بشكر,) ص - ّ
 .(ٕٓص) ,انظر: الداعية الرٌبانٌي المرٌبي الشيخ أحمد عٌز الديف البيانكنيٌ  - ْ
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 انيالثّ  المبحثُ 
 ووفاتو حياتوُ 

 كفيو ستة مطالب:
 ؿ: نسبو, مكلده كنشأتو.األكٌ  المطمبي 
 اني: دراستو كطمبو لمعمـ.الثٌ  المطمبي 
 .الث: شيكخو كتبلميذه الثٌ  المطمبي 
 ثناء العمماء عميو.ك  مكانتو العممية ابع:الرٌ  المطمبي 
 الخامس: مصنفاتو. المطمبي 
 ادس: كفاتو كمدفنو.السٌ  المطمبي 
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 انيالثّ  المبحثُ 
 ووفاتو حياتوُ 

 لاألوّ  المطمبُ 
 نسبو، ومولده، ونشأتو. 

 وميالده. اسموُ  :أولً 
 ياد,يف البيانكني, الممٌقب بالصٌ أحمد عز الدٌ  :يخاعية القدكة, الشٌ العالـ العامؿ, الدٌ ىك 

كلد في مدينة حمب مف , الحمبيٌ  (ُ)ابف الشيخ عيسى البيانكني, كالمكٌنى بأبي عمٌي كأبي الرجاء
ممو, كىي ميداف عممو ـ, كفييا نشأ كتمقى ع ُُّٗىػ المكافؽ لعاـ ُِّٗاـ عاـ ببلد الشي 

أسرة عمـ كديف, كتقكل كاستقامة, كدعكة إلى ا تعالى,  -رحمو ا-كنشاطو كدعكتو. فأسرتو 
يخ أحمد رحمو ا, كشٌب كترعرع, في بيئة طٌيبة صالحة, يحٌب الصالحيف, كيألؼ نشأ الشٌ 

  .(ِ)مس سنيفمجالسيـ, كينتفع بحديثيـ كتكجيييـ, كختـ الشيخ القرآف الكريـ, كعمره خ
 ا: نشأتو.ثانيً 

ة صالحة, كأفاد مف عمـ كالده, كمف عمماء يخ أحمد ػػػػ رحمو ا ػػػػػ في أسرة عمميٌ نشأ الشٌ 
قى كأفاد منو كثيران, كالتٌ  ,يٌ الحمصصر خمؼ د أبي النٌ يخ محمٌ عصره, كتتممذ عمى شيخ كالده, الشٌ 

غيرىـ مف ريفييف, ك اـ, كعمماء الحرميف الشٌ لشٌ كثيران مف أقراف كالده مف عمماء حمب كعمماء ببلد ا
 . عمماء العالـ اإلسبلمي

 .(ّ)فأسرتو ػػػػ رحمو ا ػػػػػ أسرة عمـ كديف, كتقكل كاستقامة, كدعكة إلى ا تعالى
 انيالثّ  المطمبُ 

 دراستو وطمبو لمعمم 
مان ناسكان, كىذا ما ة, فقد كاف كالده عالعمميٌ  نشأةنشأ  -رحمو ا–يخ أحمد البيانكني الشٌ 

 عي الميًجد في طمب العمـ  كتحصيمو., كالسٌ االستقامةى تربية قكاميا كفر لو مناخان طيبان ليتربٌ 
ة نَّ , ككانت تمؾ سي في الخامسة مف عمرهالقرآف الكريـ  -رحمو ا -أحمد  يخالشٌ  حفظ

راءة كالكتابة كالحساب, ى عنو مبادئ القاب" يتمقٌ ؿ ما يكجو إلى "الكتَّ عصره, يكجو الطفؿ أكٌ 
                                                 

مك متران تقريبان.. كتاب ة بيانكف التي تقع شمالي مدينة حمب عمى بعد خمسة عشر كينسبة الى قري البيانكني: - ُ
 (.  ّ)ص -ُٖٔٗ -الطبعة الثانية -مطبعة دار السبلـ-التكبة لمشيخ أحمد عز الديف البيانكني

 . (ُٗص)د: عبد المجيد البيانكني  -انكنيٌ الداعية الرٌبانٌي المرٌبي الشيخ أحمد عٌز الديف البيانظر:  - ِ
المدير  -المممكة المتحدة لندف  -ارية كاالستراتيجية انظر: مكقع مركز الشرؽ العربي لمدراسات الحض - ّ

 رجاؿ الشرؽ. -المسئكؿ: زىير سيسالـ 
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ر منو, ثـ يدخؿ المرحمة كيتقف تبلكة القرآف الكريـ كتجكيده, حتى يختمو مع حفظ ما تيسٌ 
 .(ُ)ةاالبتدائيٌ 

ة, كتخرج في دار ة في المدارس الحككميٌ ظاميٌ يخ أحمد دراستو النٌ ى الشٌ تمقٌ كبعدىا 
سان في مدرّْ  -رحمو ا-يخ عمؿ الشٌ عميـ المختمفة, ك ة كالتٌ عمؿ في حقكؿ التربيٌ  ميف, ثـٌ المعمٌ 

 .(ِ)ةرعيٌ انكية الشٌ المعيد العربي اإلسبلمي, كما عمؿ سنكات عديدة ناظران في الثٌ 
عكة إلى اإلسبلـ, بكية, كاالىتماـ بالدٌ ة النٌ ؾ بالسنٌ مسٌ رعي, كالتٌ جو إلى طمب العمـ الشٌ اتٌ 

خذ عميـ, كىك شاب في مقتبؿ العمر, كاتٌ ة كالتٌ ربيٌ ة عمى منيجو كآدابو, بيعيد دخكلو ميداف التٌ ربيٌ كالتٌ 
مسؾ بيا ان, يقكـ عمى الحرص عمى تطبيؽ أحكاـ اإلسبلـ, كسننو كآدابو, كالتٌ لذلؾ منيجان عمميٌ 

شاعتيا, كدعكة النٌ   .(ّ)ة األفراد كاألسر عمى ذلؾاس إلى ىذا المنيج, كتربيٌ كا 
ء بمف يريد مف العمماء كاألعياف كسائر مكَّنت لو سيكلة االلتقا  ةاالجتماعيٌ كمكانة كالده 
ثقيؼ كالده أخذه بالتٌ  أفٌ  اة, كسعة األفؽ, كما يعكد عميو بالحصيمة العمميٌ طبقات المجتمع, ممٌ 

 ؿ ألف ينكب عف كالده في العمـ كالمكانة.كطمب العمـ في كقت مبكر, حتى تأىٌ 
, كاف عمى رأسيا عمـك ة عة في عدٌ راسيٌ في حياتو الدٌ  -رحمو ا  - يخفقد نبغ الشٌ  مـك

تراه ناقدان دقيقان  ة كآدابيا كنحكىا كصرفيا, كببلغتيا كنقدىا, كشعرىا كنثرىا, فكنتى مغة العربيٌ الٌ 
لكؿ ما يقرأ أك يسمع مف شعر أك نثر, ككاف صاحب ذكؽ لغكم مرىؼ, كذا أسمكب في الكتابة, 

رة خيمة, المتأثٌ , كالبعد عف األساليب الدٌ ؿ مع جزالة األلفاظ كقكتيا, ككضكح المعانيرسٌ يمتاز بالتٌ 
 .(ْ)ةمغات األجنبيٌ بالٌ 

ز اـ, تميٌ ربكم في ببلد الشٌ عز الديف البيانكني أحد أعبلـ الفكر اإلصبلحي التٌ أحمد عد يي 
ط ة لمجيؿ المعاصر بأسمكب سيؿ مبسٌ بفصاحتو كقكة بيانو كحرصو عمى تقريب العمـك اإلسبلميٌ 

ة بحمب, س جماعة اليدل اإلسبلميٌ جاؿ, فأسٌ لتأليؼ الكتب كبناء الرٌ  يحاكي لغة العصر, ساعيان 
فاتو كرسائمو مكضع تقدير في حياتو ت مؤلٌ باب كفؽ مبادئ اإلسبلـ, كظمٌ ت بتربية الشٌ التي اىتمٌ 

 .(ٓ)اـالعمماني في ببلد الشٌ  ة أصيمة كقفت في كجو المدٌ ة دعكيٌ كبعد كفاتو فكاف مدرسة تربكيٌ 

                                                 

 انظر: المكقع االلكتركني الرسمي د: محمد ابك الفتح البيانكني "األسرة البيانكنية ". - ُ
 رجاؿ الشرؽ. -انظر: مركز الشرؽ العربي لمدراسات الحضارية كاالستراتيجية  - ِ
 .نفسوالمصدر  - ّ
 .المصدر نفسو - ْ
أحمد  -أمؿ خيرم  –يضان المكقع الرسمي لمكاتبة المصرية أ, ك (ٗص)انظر: كتاب "مجمكع العبادات"  - ٓ

 عز الديف البيانكني .. مدرسة دعكية كتربكية رائدة.
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ة ألبناء ىذا العصر, قافة اإلسبلميٌ ة, كالثٌ رعيٌ تعالى بتقريب العمكـ الشٌ  -رحمو ا-كعني  
ؼ سمسمة العقائد, كىي في سبعة أجزاء صغيرة, كسمسمة العبادات في الفقو الحنفي, بطريقة فألٌ 

ا ييـ رة, كسمسمة )مف ىدم اإلسبلـ(, كىي ذات مكضكعات متنكعة, كميا ممٌ مناسبة كميسٌ 
بان, كلو بعض زف, كقد صدر منيا خمسة عشر كتيٌ تككينيـ اإلسبلمي المتٌ  باب, كيسيـ فيالشٌ 

ة الحديث في العشر ة, كمنيا تتمٌ رعيٌ الكتب التي تكفي قبؿ إتماميا, منيا في اآلداب الشٌ 
 .(ُ)الميمكات

بة مف أسرة منذ أف نشأ في بيئة صالحة طيٌ  –رحمو ا  –يخ أحمد ؼ الشٌ رً ىكذا عي 
يف, ليو كتطمبو حيث كاف مف أجؿ خدمة الدٌ العمـ كتسعى إ لبيانكنية, تحبٌ أصيمة كىي األسرة ا

 رحـ ا شيخنا رحمة كاسعة.
 الثالثّ  المطمبُ 

 .هوتالميذَ  شيوخوُ  
 .وُ أوًل: شيوخَ 

كاف أىؿ العمـ في عيده يقتفكف أثر مف قبميـ في تحصيؿ العمـ عف عدد كبير مف 
دة رؽ المتعدٌ ساع دائرة الفيـ كاإلفادة مف الطٌ قافة, كاتٌ ثٌ ع اليكخ؛ لما لذلؾ مف فائدة في تنكٌ الشٌ 

  ة, كفيميا كاستنباط اآلداب كاألحكاـ.لمعالجة المسائؿ العمميٌ 
 ,ٌثرا في حياتوككاف أبرز شيخيف أالحيف, الصٌ  حبٌ مة أظفاره عك منذ ن يخ أحمدالشٌ  رضع

 : كبير في تكجييو كرعايتو ليما أثره ككاف 
 : (ٕ)البيانونييخ عيسى الشّ  والدهُ  -ُ

ق, كلٌما بمغ َُِٗيخ عيسى بف حسف بف بكرم بف أحمد البيانكني, كلد عاـ ىك الشٌ 
يخ حمادة البيانكني, ككذلؾ الـز قارئ حمب, حتى عشران مف عمره طمب العمـ, كالـز أخاه الشٌ 

ة, كعمـ ينيٌ دٌ ـ كتابة الخط, كالعمكـ الحفظ القرآف الكريـ غيبان, كأتقف تجكيده, كأحسف تبلكتو, كتعمٌ 
دريس يخ عيسى بالتٌ فسير, كعمـ المنطؽ. اشتغؿ الشٌ كعمـ التٌ  رؼ, كالفقوحك كالصٌ كحيد كالنٌ التٌ 

 عكة كاإلرشاد, كمع ىذا فقد ألَّؼ عدة كتب, كمف أبرزىا:كالخطابة كالدٌ 
 .بلة عمى سيد الكائنات كنز اليبات في الصٌ  -ُ
 المنكرات في مجمديف. -ِ

                                                 

, كأيضان مكقع مركز الشرؽ العربي لمدراسات الحضارية (َُص)انظر: كتاب "مجمكع العبادات"  - ُ
 رجاؿ الشرؽ. -ستراتيجية كاال
-ِٓ ص مفد: عبد المجيد البيانكني )  -الداعية الرٌبانٌي المرٌبي الشيخ أحمد عٌز الديف البيانكنيٌ انظر:  - ِ

ِٖ.) 
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  مساف.لقمب كالٌ ساف مف آفات اتحذير اإلنٌ  -ّ
 اآلراب في اآلداب. -ْ
 .ديكاف شعر في مدح رسكؿ ا  -ٓ
 إعبلـ اإلنساف بأحكاـ الصياـ.  -ٔ
  ٌبعضيا,  طبع -رحمو ا–يخ عيسى البيانكني كىناؾ الكثير مف الكتب كالمؤلفات لمش

 كبعضيا لـ يزؿ مخطكطان.
  داء مناسؾ الحج, ق بعد مرض كىك في اليكميف األخيريف مف أُِّٔتكفي  رحمو ا عاـ

 كدفف في البقيع المبارؾ.
 :(ٔ)اهلل تعالى صر خمف الحمصّي رحموالنّ يخ محّمد أبو شيخو وشيخ والده الشّ  -ٕ

 د سميـ الحمصٌي بف خمؼ بف الجندمٌ يخ محمٌ صر بف الشٌ د أبك النٌ يخ محمٌ ىك الشٌ 
,  ق, اعتنى بو كالده عناية فائقة, فأخذ عنوُِِٗ, كلد عاـ الشافعيٌ  الحسينيٌ  مبادئ العمـك

ذف لو اإلذف , كبعد أف تحقؽ كالده منو, أافعيٌ حيحيف, كالفقو الشٌ كحيد كاآلداب, كقرأ الصٌ كالتٌ 
 .ةالمطمؽ كأجازه إجازة عامٌ 

 وشمائمو: أخالقوُ  
ككاف اعة, محبان لقراءة القرآف, كثير األكراد كاألذكار, عمى الطٌ مستقيمان  -ارحمو –كاف 

, لٌيف معةفس غزير الدٌ ب النٌ اس متكاضعان, طيٌ اليديف رحيمان بالنٌ  كسخيٌ صاحب دعكة مستجابة, 
مت, كاف يتفٌقد محبيو كيزكرىـ, كيسأؿ عنيـ في كؿ الجانب, رحيمان رؤكفان باآلخريف, طكيؿ الصٌ 

ميـ في صدر مجمسو, كيقكؿ: قدّْ ميـ, كيي كرً يـ كيي يحتـر العمماء كيجمٌ  -رحمو ا–كاف ك ,  مناسبة
 ميـ ا تعالى فعمينا تعظيميـ".ظٌ "ىؤالء ع

 وفاتُو:
مف ر, كقد انكشؼ قبره بعد سنة حى ق, بحمص كقت السَّ ُّٖٔعاـ   -رحمو ا–تكفي 

  ريؼ, كرؤم بحالتو التي دفف بيا.ة مف قبره الشٌ كفاتو, ففاحت رائحة ذكيٌ 
 .(ٕ)نيد بن جعفر الكتّابن محمّ  د المكيّ يد محمّ السّ الشيخ  -ٖ

يزكرىـ كينتفع  فكافـ كالفضؿ الذيف كانت ليـ صمة كثيقة بالٌشيخ, مف أىؿ العمىك ك 
 .منيـ

                                                 

-ِٗص )مفد: عبد المجيد البيانكني  -الداعية الرٌبانٌي المرٌبي الشيخ أحمد عٌز الديف البيانكنيٌ انظر:  - ُ
ّّ.) 
عالـ محدث,  -عمماء السكرييف, ركف تراجـ العمماء, عمماء دعاة مربكف, الشيخ حسيف قاسـ انظر: رابطة ال - ِ

 .ـ,ََِٗأكتكبر َُ -ىػ َُّْشكاؿ  ُّتاريخ النشر: الخميس 
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اني د بف جعفر بف إدريس الكتٌ بف اإلماـ محمٌ  د المكيٌ يد محمٌ كلد السٌ  مولده:نسبُو و 
دنا الحسف بف عمي ـ(, كينتيي نسبو إلى سيٌ ُْٖٗىػ=ُُِّاإلدريسي الحسني بفاس عاـ )

 رضي ا عنيـ.
, نشأ في بي نشأتو: , كما درس في جامع كقرأ العمكـ عمى كالده ت عمـ كسيادة ككـر

ماية, كرككب باحة كالرٌ جكلة بإشارة مف كالده, فأتقف السٌ القركييف. كانصرؼ منذ صغره إلى حياة الرٌ 
  رب بالسيؼ.يد كالضٌ الخيؿ, كالصٌ 

ف الكريـ, عمى يد كبار عمماء األزىر, كفي الحجاز أتَـّ حفظ القرآ تمٌقى عممو عف عممو:
عمر حمداف المحرسي, كقرأ كتابع تمقّْي عمكمو عمى يد كبار عممائو, كمنيـ: محدّْث الحرميف 

يد أحمد بف ة كألفية ابف مالؾ, كبعض رسالة ابف أبي زيد القيركاني, كالمفتي السٌ جركميٌ عميو األ
رابمسي, بمي الطٌ قادر الشٌ يخ عبد الكنكم, كالشٌ صارم المٌ يخ عبد الباقي األنٌ إسماعيؿ البرزنجي, كالشٌ 

, د بف إدريس القادرميد محمٌ كأخذ عف السٌ  ,ريؼكما سمع عمى كالده كثيران مف كتب الحديث الشٌ 
عيب شي  اني, كأبييد أحمد بف جعفر الكتٌ و السٌ اط الزُّكارم, كعمٌ كشيخ الجماعة أحمد بف الخيٌ 

  , كجميعيـ أجازكه.انييد عبد الكبير الكتٌ , كالسٌ الدّْكالي
ة في المغرب مقاءات مع كبار عمماء الببلد اإلسبلميٌ ركس كالٌ حبلت كاليجرات كالدٌ كمع تعدُّد الرٌ 

مىمان مف أعبلـ العمـ  يد المكيٌ اـ بيمَّة عالية كدأب ال مثيؿ ليما أصبح السٌ كمصر كالحجاز كالشٌ  عى
 في سكرية. منصب مفتي المالكيَّة ءً ك بى تى عكة كالجياد ممَّا أىَّمو لً ة كالدٌ ربيٌ كالتٌ 

في دركسو كنشاطو العممي كاإلصبلحي بداره في حيّْ  كاستمرَّ  :العممي و اإلسالمي نشاطوُ 
في مختمؼ  سى رَّ بداره في حي الميداف, ثـ بداره في حي العمارة, كما دى  رَّسى الحيَّة, ثـ دى الصٌ 

ييـ الكجية الدٌ  حيحة, كقد ية الصٌ ينمساجد دمشؽ. ككاف ييركّْز عمى عنصر الشباب المسمـ, كييكجّْ
يني كمكافحة قكل ة بيدؼ اإلصبلح الدٌ ات كالمنتديات الفكريٌ أسَّس ليذا الغرض عددان مف الجمعيٌ 

 .فأسَّس )رابطة شباب دمشؽ( االستعمار,
ىذا كقد ساىـ مساىمة فعَّالة في الجياد ضدَّ القكات الفرنسيَّة الغازية داعيان إلى الجياد,  جياده:

يخ حسف الخراط, د األشمر, كالشٌ يخ محمٌ يف أمثاؿ الشٌ كانو مف الزعماء الكطنيّْ كمساىمان فيو مع إخ
 كرييف .كغيرىـ مف زعماء الثكرة السٌ 

ة أسماىا: شباب فمسطيف مف بعض بإنشاء فرقة فدائية فمسطينيٌ  -رحمو ا-كما ساىـ 
نسيؽ مع يف, كذلؾ بالتٌ ردنيٌ يف كأيف كسكريٌ اـ مف فمسطينيٌ تبلميذه كأتباعو الذيف تكاثركا في ببلد الشٌ 

ـ, كقد قامكا بأعماؿ جريئة ُّٔٗعدم منذ عاـ المجاىد الحاج أميف الحسيني, كالحاج فرحاف السٌ 
ة في فمسطيف المحتمة, كاستمرَّ ذلؾ لسنكات عدَّة, ككاف ميدركان ييكنيٌ ة كالصٌ ضدَّ القكات البريطانيٌ 
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ا دعاه ة, ممٌ ة كاإلسبلميٌ ة العربيٌ اة كمستقبؿ األمٌ ة عمى حيييكنيٌ إدراكان تامان لخطكرة اليجمة الصٌ 
  لمضاعفة دعمو لممجاىديف في فمسطيف ماديان كمعنكيان.

مقية عي يعتبر الٌشيخ الكتٌاني  الُخُمقيَّة: صفاتو ميا, عالـ جميؿ, عظيـ القدر, حاز عمى صفات خي
ثني عمى مف يستحؽُّ مساف بالذكر, يحبُّ العمماء كيحترميـ في حضكرىـ كغيبتيـ, كيرطب الٌ 

 ., مبسكط اليدضع حيي, عميو سيماء الييبة, كريـ بخير, متكااس إالٌ الثناء منيـ, كال يذكر النٌ 
ىػ بأسابيع عدَّة, انتقؿ إلى الرفيؽ األعمى بعد مغرب يـك ُّّٗكبعد معركة رمضاف  وفاتو:
ة في مستشفى جراحيٌ ة بعد عمميٌ ُّٕٗكانكف األكؿ سنة َُ,المكافؽ ُّّٗذم القعدةُٔاالثنيف 
مي عميو في المسجد األمكم في اليكـ التالي, كدفف في مقبرة أسرتو بالباب دار الشٌ  فاء, كصي

 .مسغير مع غركب الشٌ الصٌ 
 :الّشيخ أحمد البيانوني ذيتالم ثانيًا:

ؿ ة التي تكصٌ ابغيف ىي المقياس الحقيقي لمقدرة العالـ كمكانتو العمميٌ بلميذ النٌ كثرة التٌ 
عمى عظمتو كسعة اطبلعو, كاألخبلؽ  ا يدؿٌ بلميذ ممٌ , كالبيانكني تتممذ عميو كثير مف التٌ إلييا
 ة التي يتمتع بيا.العمميٌ 

يني عميمي كالدٌ في مختمؼ مراحؿ عممو التٌ  -رحمو ا-البيانكني يخ الذيف تأثركا بالشٌ ف
ف بيا, ال يحصييـ عد كال سبة كيعتزك نٌ عكم, كيعدكف أنفسيـ مف تبلمذتو, كيتشرفكف بيذه الكالدٌ 

ب العمـ ة, التي ىي مكرد طبٌل رعيٌ انكية الشٌ يخ في الثٌ ة في مرحمة عمؿ الشٌ تجمعيـ ذاكرة, كبخاصٌ 
فضبلن كذكران, كعند ا  -رحمو ا-يخ أحمد كمنبتيـ, كمعقؿ العمماء كحصنيـ, كحسب الشٌ 

ة التي حيت كثيران مف المفاىيـ اإلسبلميٌ ة أة تربكيٌ و كاف يمثؿ مدرسة دعكيٌ كأجران, أنٌ  تعالى مثكبةن 
مت ة التي خيٌ عكيٌ ة كالدٌ مت كثيران مف الحقائؽ اإليمانيٌ اس ككاقعيـ, كأصَّ كانت غائبة عف فكر النٌ 

ب الٌشيخ أحمد عز كسيذكر الباحث ثمة مف طبٌل  .(ُ)سياف, أك الجيؿ كالعدكافعمييا الغفمة كالنٌ 
 ة كرمكزىا:سكف في مجالس عممو, كأصبحكا مف عمماء األمٌ الٌديف البيانكني كمف الذيف كانكا يجم

  .(ٕ)د عبد اهلل أبو الفتح البيانونيمحمّ  هُ ولدَ   -ٔ
يخ عيسى بف حسف بف يف ابف الشٌ عز الدٌ بيانكني بف أحمد د عبد ا أبك الفتح المحمٌ ىك 

عشرة و ـ, في مدينة حمب. متزكج, كلديَُْٗق, المكافؽ ُّٗٓ. كلد في عاـ البيانكني بكرم
 أكالد.

                                                 

 -رحمو ا  -العبلمة الشيخ أحمد عز الديف البيانكني -منتدل التراجـ   -منتديات أحباب الكمتاكية  - ُ
 األئمة األعبلـ.أكلئؾ آبائي عرض لسيرة 

 .يرة الذاتيةالسٌ , بك الفتح البيانكنيأد محمٌ : لكتركني الرسمي داألانظر: المكقع   - ِ
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ة , حيث كاف يحضر دركسو العمميٌ غريخ أحمد منذ الصٌ تمقى العمـ عف كالده الشٌ  عميم:مقي والتّ التّ 
 باحية التي كاف يمقييا بعد صبلة الفجر في المسجد. عة الصٌ المتنكٌ 

ة بحمب, التي رعيٌ انكية الشٌ ة األكلى عف أساتذتو كمشايخو في الثٌ رعيٌ كما تمقى عمكمو الشٌ 
 ثمة مف كبار عمماء حمب.  ت تضـٌ كان

 -رحمو ا–مقيني د السٌ يخ محمٌ ة في الفقو عمى شيخو الشٌ خاصٌ  ككاف يحضر دركسان 
 . مباب في شرح الكتاب( في الفقو الحنفيٌ حيث كاف يقرأ عميو مع بعض زمبلئو كتاب )الٌ 

 في جامع الحمكم. ة يخ عبد الفتاح أبك غدٌ عممية متنكعة عمى شيخو الشٌ  كما كاف يحضر دركسان 
كلما سافر إلى دمشؽ لمتابعة دراستو في كمية الشريعة, كتمقي العمـ عف أساتذتيا, كاف يحضر 

الذم كاف يمقي  -رحمو ا–درسا في التفسير صباح كؿ يـك عمى شيخو الشيخ حسف حبنكة 
 عكد(. في تفسير )أبي السٌ  يكميان  درسان 

في مسجده,  -رحمو ا–يخ محمد خير ياسيف ى القرآف الكريـ عمى شيخو الشٌ كما تمقٌ 
 كقرأ عميو ما كاف يحفظ مف القرآف الكريـ, كحفظ عمى يديو بعض األجزاء. 

س كتاب درٌ يخ عبد الكىاب دبس كزيت, الذم كاف يي كما تمقى الفقو عمى شيخو الشٌ 
 كبة في دمشؽ. مباب في شرح الكتاب( في جامع التٌ )الٌ 
ة مف بعض شيكخو كال سيما مف كالده الذم أجازه بما ات العمميٌ مف اإلجاز  العديدحصؿ عمى ك 

 . , كغيره مف العمماء األفاضؿعنده مف إجازات
 بعض مؤلفاتو ومصنفاتو:

بلـ ة(, طبع مرتيف مف قبؿ دار السٌ ة كالعمميٌ كرم: حياتو العمميٌ اإلماـ سفياف الثٌ كتاب ) -
ق المكافؽ َُّْكعاـ ـ ُِٕٗق المكافؽ ُِّٗعاـ كزيع في القاىرة,شر كالتٌ لمنٌ 

 ـ. ُّٖٗ
( طبع ثبلث طبعات بالمغة العربية, كعدة طبعات ةكتاب )دراسات في االختبلفات الفقييٌ  -

بالمغة التركية, كترجـ إلى األلبانية.., كىك مف منشكرات مكتبة اليدل في حمب, كدار 
عديؿ فيو ت ـ معُٖٖٗالسبلـ في القاىرة. كالكتاب طبع لممرة الرابعة في القاىرة عاـ 

ضافات, كأصبح اسمو: )  ة(. دراسات في االختبلفات العمميٌ كا 
بلـ في (, طبع دار السٌ ةة شاممة في ضكء الكتاب كالسنٌ يجيٌ العبادة: دراسة منكتاب ) -

 ـ. بعد الحصكؿ عمى درجة أستاذ مشارؾ. ُْٖٗق, المكافؽ: َُْْالقاىرة عاـ: 
(, رسالة الدكتكراه, طبع دار القمـ بدمشؽ كميفي في الشريعة اإلسبلميةـ التٌ الحككتاب ) -

 ـ . ُٖٖٗق, المكافؽ: َُْٗعاـ: 
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ـ, في ُٖٗٗكتاب )كحدة العمؿ اإلسبلمي بيف األمؿ كالكاقع (, طبع أربع طبعات عاـ:  -
ة(, كترجـ إلى عدة لغات, كطبع أكثر مف اؿ المطابع التعاكنيٌ ة عمٌ عماف, نشر )جمعيٌ 

 ـ . َََِمف قبؿ مكتبة المنار في الككيت عاـ  ة, كطبع طبعة خامسةطبعة بالتركيٌ 
 .(ٔ)ينصر البيانونالّ  د غياث أبويخ محمّ الشّ  هُ ولدَ  -ٕ

يخ عيسى يف بف الشٌ الدٌ  يخ أحمد عزصر البيانكني بف الشٌ النٌ  د غياث أبكيخ محمٌ كلد الشٌ 
أبي " بػـ, كقد كٌناه كالده ُْٓٗىػ, المكافؽ مف ُّْٔ, ككاف ذلؾ عاـ في مدينة حمب البيانكني

 رحمو ا. - "أبي نصر خمؼ الحمصيٌ "يخ نان بشيخ األسرة الشٌ تيمٌ  "صرالنٌ 
ثمى, فكاف ـ المي يى يخ أحمد, عمى األخبلؽ العالية كالقً ي الشٌ تحت كنؼ كالده المربٌ  -رحمو ا-نشأ 

 كالده مدرسة جامعة لكؿ أنكاع الخير.
يخ قى فييا كككبة مف عممائيا, مف أبرزىـ: الشٌ ة, كالترعيٌ ة الشٌ يخ الثانكيٌ دخؿ الشٌ  :لمعمم طمبوُ 
تفع ػ فانٌ  -رحميـ ا-ة دٌ الفتاح أبكغي  يخ عبدمقيني, كالشٌ د السٌ يخ محمٌ د نجيب خياطة, كالشٌ محمٌ 

سب انية مف حياتو في عيد أبيو, حيث اكتٌ بصحبتيـ, كنيؿ مف عمميـ, كقد بدأت المرحمة الثٌ 
عكد حتى صار محؿ أنظار أساتذتو , كارتقى بمراقي الصٌ توفييا العمكـ كالمعارؼ, فممعت شخصيٌ 

 كشيكخو.
ة األخيرة, انتقؿ إلى دة, كفي السنٌ رعية سنكات متعدٌ انكية الشٌ في الثٌ  ٍدرسي يخ يى استمر الشٌ 

 ريعة في جامعة دمشؽ.ة الشٌ خرج ليمتحؽ بعدىا بكميٌ ة األخيرة مف التٌ كمؿ السنٌ مدينة دمشؽ ليي 
يخ يخ حسف حبنكة الميداني, كالشٌ ؼ عمييـ: الشٌ ذيف تعرٌ كمف أبرز عمماء دمشؽ ال

ة ليا شيرتيا ة كدعكيٌ د الياشمي, ككميـ أصحاب مدارس عمميٌ يخ محمٌ فاعي, كالشٌ عبدالكريـ الرٌ 
 في العالـ اإلسبلمي.

ة نادرة جمعت جاؿ, كشخصيٌ فذان مف الرٌ   ان أنمكذج -رحمو ا-خ كاف الشي :وصفاتوُ  أخالقوُ 
شر, حميمان, كريمان, يستمتع بٌسامان, دائـ البً   فس,كاف طيب النٌ , كاحد ة في قمب رجؿو دمكاىب متعدٌ 

فس لطيب معشره, اظر إليو بجماؿ ىيئتو كصكرتو, كتستمتع األذف بحمك كبلمو, كتأنس النٌ النٌ 
 و كاحد منيـ.دقيقان في تعاممو مع إخكانو, بؿ كاف يدنك منيـ في تكاضع كليف, ككأنٌ 

لعت األحداث ة حتى اندٌ اـ عامٌ ة, كالشٌ خاصٌ  حمب اعيان إلى ا في مدينةيخ دبقي الشٌ 
مكاقؼ رائعة  حمبالفاجعة في سكرية, فكاف في عمياء نشاطو كذركة دعكتو, كقد عيرفت عنو في 

باب, كنصحيـ باالبتعاد عف المكاقؼ المرتجمة التي قد تكدم سمت بالحكمة كاليدكء, كتيدئة الشٌ اتٌ 

                                                 

صر البيانكني يخ محمد غياث أبك النٌ خكاف المسمميف, الشٌ سمية لجماعة اإلاريخية الرٌ انظر: المكسكعة التٌ  - ُ
 ـ(, بقمـ : عبد ا العقيؿ. ُٕٖٗ-ُْٓٗىػ / َُْٖ - ُّْٔ)
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فس, كلكف كانت األحداث مزالؽ غير متزنة, كقد بذؿ نفسو ككقتو في ضبط النٌ باب إلى بالشٌ 
ر إلى الخركج مف يخ عمى نفسو كدعكتو, فاضطٌ سع الخرؽ عمى الراقع, فخشي الشٌ عصيبة, كاتٌ 

ة مشاركة فٌعالة, كاف ليا أثره شاطات العامٌ اـ, كلـ ينحسر عطاؤه, بؿ شارؾ في بعض النٌ ببلد الشٌ 
 إلى ما بعد مكتو. دٌ مممكس كاضح امت

يخ بمرض كبدم كابده سنكات طكاؿ, لـ يستسمـ لو, بؿ كاف يقكد دعكتو بعـز الشٌ أصيب  :وفاتوُ 
و, نت لو ما كاف مخبئان مف تدىكر صحتٌ تقارير األطباء بيٌ  غـ مف أفٌ حديدم, كقدـ ثابتة, عمى الرٌ 

عنيـ مرضو, حتى ال يحممكا  ؿ عمى ا, فكاف يزكر إخكانو كأصدقاءه, مخفيان يخ تككٌ كلكف الشٌ 
اعات األخيرة مف حياتو, أيدخؿ الشيخ المستشفى, كبقى راقدان فييا عدة كلما اقتربت السٌ  ىٌمو.

 بجيد, ككاف محؿ شر في جسده, حتى لـ يستطع القياـ مف فراشو إالٌ المرض انتٌ  أسابيع, كلكفٌ 
مف ذم القعدة  ُُثاء المكافؽ كفي يكـ الثبل إعجاب في صبره كرضائو مف قبؿ أطبائو كزائريو.

ـ, انتقؿ الشيخ أبك النصر البيانكني  ُٕٖٗمف شير يكليك لعاـ  ٕىػ, المكافؽ َُْٖمف عاـ 
 إلى جكار ربو, كعمره اثنتاف كأربعكف سنة.

  .(ٔ)عيميكتور حسين قاسم النّ يخ الدّ الشّ  -ٖ
حمزة يـك  عيمي أبكد بف عمي بف حسيف , النٌ كتكر حسيف بف قاسـ بف محمٌ كلد الدٌ 

ـ , في بمدة َُْٗطس( عاـ ىػ المكافؽ لمخامس مف آب )أغسُّٗٓ, غرة رجب عاـ االثنيف
 .يباءقعة شماؿ شرقي مدينة حمب الشٌ , الكاالسفيرة
قان في دراستو. ثـ انتقؿ , حيث سيكنى أسرتو ككاف متفكٌ ى تعميمو األكلي في بمدة السفيرةتمقٌ 

 .رعيةانكية الشٌ الؾ التحؽ بالثٌ , كىنراسةإلى مدينة حمب لمكاصمة الدٌ 
, كلعؿ ذلؾ بتأثير كالده الحاج عميو منذ صغره يف كالحرص عمى العمـ بادو الدٌ  ككاف حبٌ 

نو في التزامو كتديٌ  زان صالحان أمينان , كمتميٌ عبدان  –رغـ أيمّْيًَّتو  –, الذم كاف -رحمو ا-قاسـ 
رعية كعف انكية الشٌ العمماء الذيف حفمت بيـ الثٌ اجتيد في األخذ عف االجتماعي, ك سبة لمحيطو بالنٌ 

يخ أحمد عزالديف البيانكني , فتتممذ عمى يد الشٌ دغيرىـ مف العمماء أصحاب الحمقات في المساج
رحمو - يخ ناجي أبك صالحػ كالشٌ  -رحمو ا تعالى- عبد الرحمف أبك غٌدةيخ الشٌ , ك -رحمو ا-
 كغيرىـ مف العمماء. ,-ا

                                                 

, عالـ محدث -الشيخ حسيف قاسـ , عمماء دعاة مربكف ,ركف تراجـ العمماء, رابطة العمماء السكرييفانظر:  - ُ
 ـ, بقمـ كلده حمزة قاسـ.ََِٗأكتكبر َُ -ىػ َُّْشكاؿ  ُّتاريخ النشر: الخميس 
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, كيضيّْؽ عمى نفسو أحيانان و كاف يقتصد في مصركفو اليكمياإلشارة إلى أنٌ كتجدر   
ؿ بمكغو المرحمة , كقبمكتبة ثرية في كقت مبكر مف عمره , فتككنت لوةألجؿ اقتناء الكتب العمميٌ 

 .الجامعية
عاـ  يف باألزىرة أصكؿ الدٌ ة كعمكميا مف كميٌ بكيٌ كتكراه في السنَّة النٌ حصؿ عمى الدٌ 

د بف ابعة لجامعة اإلماـ محمٌ ياض التٌ ريعة بالرٌ ة الشٌ ي. كانتقؿ عمى إثرىا لمعمؿ في كمٌ ـ ُّٕٗ
رة . ة بالمدينة المنكٌ عكة اإلسبلميٌ المعيد العالي لمدٌ  , ثـٌ يفة أصكؿ الدٌ , ثـ كميٌ ةسعكد اإلسبلميٌ 

 ىػ .َُْٔكانتيى عممو في الجامعة عاـ 
 :إنتاجو العمميمن 
 .الة دكتكراه(ننو )رسابف ماجو في س• 
 .نعاني )نشرتو جامعة اإلماـ(بلـ لمصٌ الث مف كتاب سبؿ السٌ تحقيؽ الجزء الثٌ • 
 .يكطييباج لمسٌ مة الدٌ تحقيؽ مقدٌ • 
 .ارقطنيتحقيؽ سنف الدٌ • 
عمى  االستدراؾاريخ كاألدب )نشر ضمف مكسكعة كيف في التٌ ر االستدراؾ عمى تاريخ فؤاد س• 

 .يد اإلسبلمي العالمي(مف قبؿ المعتاريخ فؤاد سركيف 
, تعالى كريمان صبكران, مسارعان إلى نجدة إخكانو -رحمو ا-كاف  :ةخصيّ الشّ  أبرز صفاتوُ 

حريصان عمى مصالحيـ , مثابران في عممو, كيمتاز بذاكرة جيدة مكنتو مف اإللماـ بالكثير مف 
 .ريفةعر العربي, كاألحاديث الشٌ الشٌ 

, كاستمر معو ىذا رطاف في القكلكفبمرض السٌ  -مو ارح-كتكر حسيف أصيب الدٌ  :وفاتو
بلثة قبؿ ر كانتقؿ إلى المعدة في األشير الثٌ , ثـ تطكٌ كجزر طكاؿ ست سنكات المرض في مدو 

, ىػ عصران ُُْٖالسبت غرة رجب عاـ  كيكـ .ضا بالقضاءبر كالرٌ ككاف مثاالن في الصٌ , كفاتو
عامان ىجريان.  ٖٓة عف عمر يناىز الػ ـ كافتو المنيٌ ُٕٗٗاني عاـ ؿ مف تشريف الثٌ المكافؽ لؤلكٌ 

مي عميو فجر اليكـ التٌ  ع إلى مثكاه األخير, حيث دفف , كشيّْ الي األحد في المسجد الحراـكصي
مي عميو صبلة الغائب في عىٌماف, ك عبلة كما يسمييا أىؿ مكة تفاؤالن(جنة المبمقبرة المعبلة ) , صي

 ., كىيكستفمبكركككاالل
 .(ٔ)العالم عبد المجيد بن أسعد البيانوني يخالشّ   -ٗ

كلد في مدينة حمب مف سكرية , يخ العالـ عبد المجيد بف أسعد البيانكنيىك فضيمة الشٌ 
 .ـُُٓٗىػ المكافؽ َُّٕعاـ 

                                                 

 نترنت.اال-بكة العنكبكتية , الشٌ عبد المجيد البيانكني :يخ دسمية لمشٌ فحة الرٌ الصٌ انظر:  - ُ
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ٌبب المرحمة االبتدائٌية, ثـٌ بعض المرحمة المتكٌسطة حمب درس في عممو: إليو دراسة , كحي
ـٌ الشيادة الثٌ يادة المتكٌسطة, كناؿ فييا الشٌ رعٌيةالثانكٌية الشٌ  , فانتقؿ إلىالعمكـ الشرعٌية  انكية ., ث

ـ كالتحؽ  ُْٕٗـ كتخٌرج فييا عاـ ُٗٔٗريعة في جامعة دمشؽ عاـ كدخؿ كمٌية الشٌ 
مة بمكـ بسبب تكميفو بااللتحاؽ بالخدٌ , كلـ يتمٌكف مف إتماـ الدٌ ربية مف جامعة دمشؽبكٌمية التٌ 

 .امٌيةالعسكرٌية اإللز 
عميـ في , كما عمؿ في التٌ كخطيبان في بعض المساجد في حمب عمؿ إمامان ونشاطو:  عمموُ 

ثـٌ عمؿ مدٌرسان في الثانكٌية الشرعٌية إلى  .ابعة لكزارة التربيةبعض المدارس المتكٌسطة كالثانكٌية التٌ 
 عكدٌية السٌ بعد خركجو مف سكرية قدـ إلى المممكة العربٌية . ـَُٖٗخركجو مف سكرية عاـ 

ـٌ تركياىػ , كعمَُّْبتاريخ  كتفٌرغ إلكماؿ دراساتو  .ؿ في مدارس الفبلح أحد عشر عامان, ث
كتكراه بتاريخ , كناؿ شيادة الدٌ السكداف العميا في جامعة القرآف الكريـ كالعمكـ اإلسبلمٌية بأـ درماف

 .ىػ بدرجة امتيازُُْٕ
 أعمالو العممّية واألدبّية : أىم  
 .القرآف أىدافو التربكٌية كآثاره ب األمثاؿ فيضر  ػ  ُ
 .كجكب كحدة المسمميف  ػ ِ
 .رسالة المعٌمـ كآداب العالـ كالمتعٌمـ  ػ ّ
 .لة : اعرؼ نبٌيؾ محٌمدان يا بنيٌ رسا ػ  ْ
 كىناؾ العديد مف المؤلفات كالمصنفات األخرل. ...نجاكل كاستغفارات . ٓ

 ابعالرّ  المطمبُ 
 ثناء العمماء عميوة و العمميّ  مكانتوُ  

 ة. العمميّ  وُ أوًل: مكانتَ 
ة كمرمكقة, كظيرت ىذه المكانة الكبيرة ة عاليٌ مكانة عمميٌ  –رحمو ا -أحمد  يخإفَّ لمشٌ 

ؿ في العمـ كيرحؿ إليو, حيث تجكٌ  و يحبٌ رؼ عنو بأنٌ ة, فقد عي يخ الفذٌ ة الشٌ مف خبلؿ شخصيٌ 
عاة ليأخذ عنيـ العمـ, مف ذلؾ طكافو عمى عمماء بعض البمداف مف أجؿ أف يمتقي بالعمماء كالدٌ 

 ة.عكدية, كغيرىـ مف العمماء في البمداف العربيٌ سكريا, ككذلؾ عمماء السٌ 
تو مف خبلؿ تنقمو في مدارس سكريا كمساجدىا, ككاف ة كشخصيٌ كذلؾ ظيرت مكانتو العمميٌ 

رة مؤلفاتو كازدياد الطمب عمييا,  ا تعالى, ككثخطيبان مفكىان يصدحي بالحؽ كال يخشى في ذلؾ إالٌ 
يخ أحمد ة الشٌ يخ, بذلؾ كبغيره تتجمى لنا شخصيٌ كتعدد طبعاتيا, يدلؿ عمى عظـ مكانة الشٌ 

 سبلمي.عند شعبو بؿ العالميف العربي كاإلة عند العمماء كأىؿ العمـ ككذلؾ كمكانتو العمميٌ 
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عمماء في عٌدة جكانب, منيا بيف إخكانو مف ال -رحمو ا-يخ أحمدكتتجمى لنا مكانة الشٌ 
ؾ, ككاف يعمؿ عمى جمع مشاركتو في لقاءات العمماء, عمى مستكل سكريا, ككاف إيجابيان في ذل

عرض مف مشاكؿ, كذلؾ ب الصدع, كالدعكة إلى عقد اجتماعات العمماء لمعالجة ما يي الكممة, كرأ
كالتأثير عمى  ه كحكمتو في الدعكةان مف ثناء العمماء عميو كمدحو, كاشادتيـ بتقكاتظير مكانتو جميٌ 

 .(ُ)اآلخريف
 :ثانيًا: ثناء العمماء عميو

كغيرىا مف مؤلفاتو يستطيع أف يقؼ عمى غزارة عمـ الرجؿ,  رسائؿ البيانكنياظر في النٌ 
كسعة معارفو, كتنٌكع ثقافتو, بما يجعمو يحمؿ لقب عالـ بكؿ ما تحممو ىذه الكممة مف معنى عند 

 القدماء.
ل , تصٌرؼ في غير ما مكضكع, كبعض أشعاره ميجيدان  ب غزارة عممو, كاف شاعران نجا ىكا 

 منثكر في رحمتو, كفي بعض مصادره.
كىذه  كالعمـ,كأىؿ الصبلح  العمماء كالدعاةمف , أحمدككثير ىـ الذيف مدحكا الشيخ 

 عبلمة مف عبلمات ًرضى ا عز كجؿ عف عبده, بأف يضع لو القبكؿ في قمكب الناس.
 :وا عميووأثنَ  الذين مدحوه ومن
" كلدم أحمد فاقني  حيث قاؿ عنو: –رحمو ا  –يخ عيسى البيانكني الشٌ  كالدهي   -ُ

 .(ِ)"بمراتب
" كا ما أحد  :صر خمؼ الحمصيٌ يخ محٌمد أبك النٌ الشٌ كشيخ كالده شيخو ما قالوي عنوي   -ِ

 .(ّ)"يخ أحمداليكـ حفظ دينو, مثؿ الشٌ 
 : الزرقا طفىمص الفقيو يخالشٌ كقاؿ   -ّ

ربتى  بطاعًة   المكلى  ًمثاالن   لنا  كعيرفتى    بالدّْيًف   السَّميـً   ضى
تقكىل           ينا ػػػػػػػكاؿى   فً ػػػػػػًفعميؾى   األىقيطابؽ   .(ْ)اً   ًنبراسي   العىميـً كى

 -ا رحمو–يخ أحمد رحمو ا تعالى: " كلقد كاف الشٌ –يخ طاىر خير ا شيادة الشٌ   -ْ
ة خير عكف إلصبلح جكانب الخمؿ كالفساد الذم كاف ضارب األطناب في الثانكيٌ 

فاعان لغرض شخصي, أك اـ اندٌ ي ما لحظت عميو يكمان مف األيٌ ة..., كأنا أشيد أنٌ رعيٌ الشٌ 

                                                 

 (.ّّالداعية الرٌبانٌي المرٌبي الشيخ أحمد عٌز الديف البيانكنٌي )صانظر:  - ُ
 . (ِص) المصدر نفسوانظر:  - ِ
 المصدر نفسو. - ّ
 المصدر نفسو. - ْ
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ان أمينان في يخ قكيٌ حظ نفسي, أك تذكير بأمر ليس مف مرضاة ا تعالى, لقد كاف الشٌ 
 .(ُ)يكض بأعبائيا", كالنٌ ةتحٌمؿ المسئكليٌ 

 الخامس المطمبُ 
 ومصنفاتَ  

 مف مشركعوً  انطبلقان ما اىتماـ أيُّ كالكتابة أليؼ بالتٌ  -رحمو ا-يخ أحمد الشٌ  لقد اىتـٌ 
, شاؽكبير ك عقمي كنفسي كجسدم  لى جيدو إالتأليؼ يحتاج  , مع أفٌ االصبلحي ربكمالفكرم التٌ 

 ة كضركرية لمعمؿ.افع كبير كقكم كحاجة ىامٌ لـ يكف ىناؾ د كىذا الجيد ال يككف لك
ة كتعالج تي تحتاجيا األمٌ جميعيا مف الكتابات ال –رحمو ا-يخ فات الشٌ فكانت مؤلٌ 

 كاالصبلح. ةربيٌ عكة كالتٌ , فكاف ليا ما كاف مف أثر بالغ في الدٌ قضاياىا
اإلصبلحي  ,رهكنشر فك ,الكتابة كسيمة لتبميغ دعكتوأليؼ ك التٌ مف  -رحمو ا–خذ فاتٌ 

في الكقت نفسو قد حاز القبكؿ مف  ,أسمكبو الذم امتاز بالفصاحة كالبساطة ربكم كخاصة أفٌ التٌ 
التي  "سبيل اليدى والعمل"ة, ككاف مف أىميا رسالة ربكيٌ قرائو فأقبمكا عمى قراءة كتبو كرسائمو التٌ 

لمجاف, كجمع فييا أكامر ز كحرص عمى تكزيعيا بايده المتميٌ ؿ ما كتب, كطبعيا بخط ٌ كانت أكٌ 
 .(ِ)كنكاىي اإلسبلـ في شكؿ كصايا "افعؿ كال تفعؿ"

 :البيانوني مؤلفات
 اإليماف با :بات كىيعبارة عف كتيٌ سائؿ مف الرٌ  التي شممت عددان  :" سمسمة العقائد " -ُ

, كاإليماف َِّفحات كعدد الصٌ  سؿ, كاإليماف بالرٌ َُٕفحات كعدد الصٌ  تعالى
كاإليماف  ,ُٕٓفحات كعدد الصٌ  كاإليماف باليـك اآلخر ,ُِّفحات الصٌ  كعدد بالمبلئكة
 راتكالكفر كالمكفٌ  ,ِٕٗفحات ثمراتو كىك في قسميف كعدد الصٌ  عبلماتو خصائصو
  .(ّ)ِٖٓفحات كعدد الصٌ 

صؼ الثاني مف القرف العشريف اـ في النٌ ض ببلد الشٌ ىك تعرٌ  سبب تأليف ىذه السمسمةو         
 طبلب , كما أف سرت ىذه المكجة لتشمؿإللحاد اليدؼ منيا غزك العقكؿ فكريان لمكجة مف ا

 ة . فكانت الحاجة الماسٌ حدث في عقكليـ تشكيشان كبمبمةىكر, فتي المدارس الذيف ىـ في عمر الزٌ 

 .(ْ)رب كمبلئمة لمعصلكتابة العقيدة بمغة سيمة يتقبميا الطبٌل 
                                                 

 (.ِْ-ُْالداعية الرٌبانٌي المرٌبي الشيخ أحمد عٌز الديف البيانكنٌي )ص - ُ
أحمد  -أمؿ خيرم  –أيضان: المكقع الرسمي لمكاتبة المصرية , (َُص)انظر: كتاب "مجمكع العبادات"  - ِ

 عز الديف البيانكني .. مدرسة دعكية كتربكية رائدة.
 (.ُُٕ-ُُٔالداعية الرٌبانٌي المرٌبي الشيخ أحمد عٌز الديف البيانكنٌي )صانظر:  - ّ
 (.ُُٕانظر: المصدر نفسو )ص - ْ
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 يخ في كتابتيا:منيج الشّ 
عزمت بعكنو  تعٌرض ببلد الٌشاـ لئللحاد بيدؼ غزك العقكؿ فكريان,أجؿ  يخ: مفيقكؿ الشٌ 

تعالى عمى إخراج سمسمة تحت عنكاف سمسمة العقائد تكخيت فييا أف تككف سيمة المأخذ, قريبة 
مع فييا المؤمف عمى ما يجب اإليماف ة, ليطٌ ة, كال تنزؿ عف مستكل الخاصٌ المناؿ, يفيميا العامٌ 
 . (ُ) ا جاء بو اإلسبلـ الحنيؼممٌ بو, كاإلذعاف لو, 

يا: سائؿ مف أىمٌ مف الرٌ  ت عددان ييرة التي ضمٌ سمسمتو الشٌ كىي  :"من ىدي اإلسالم " -ِ
ساف, كالفتف, كالعشر الميمكات, كمف محاسف قكل, كىذا اإلنٌ شـؤ المعصية كبركة التٌ 

بلؿ, الضٌ الح, كاليدل ك يي عف المنكر, كالعمؿ الصٌ اإلسبلـ, كاألمر بالمعركؼ كالنٌ 
 .(ِ)كغيرىا

ة ة في المذاىب الفقييٌ الفقو فحرص عمى بياف األحكاـ الفقييٌ يخ البيانكني بالشٌ  اىتـٌ  -ّ
"مجموعة : كتبك : "مجموعة العبادات عمى مذىب اإلمام أبي حنيفة"، المختمفة فكتب

حيث اعتنى بالمسائؿ  كغناءن  عان لكف ىذا كاف أكثر تكسٌ  العبادات عمى المذىب الشافعي"
 .(ّ)ائعة التي يكثر كقكعياة الشٌ لفقييٌ ا
في مكاجية االبتداع حرص البيانكني عمى بياف ما دعا إليو اإلسبلـ كما دخؿ عميو مف  -ْ

بمناسبة احتفاالت المسمميف بالمكلد  باع الكامل"ادق بالتّ كريم الصّ "التّ بدع, فكتب رسالة 
 .(ْ)ريفةباع سنتو الشٌ كاتٌ المسمميف بكاجباتيـ تجاه نبييـ  ران ريؼ مذكٌ بكم الشٌ النٌ 

اـ كجرأة البيانكني بمسألة االجتياد ككاجو الدعكة إلى اجتياد العامة في ببلد الشٌ  اىتـٌ  -ٓ
ة فحرص عمى استكتاب مجمكعة مة لؤلمٌ اذة المضمٌ العكاـ عمى الفتكل, كرفض الفتاكل الشٌ 

تياد "الجمف العمماء لتكضيح مكقفيـ مف فتح باب االجتياد لمعكاـ في كتابو 
 .(ٓ)كذيمو بمقالة كافية أكضح فييا رأيو في ىذه المسألةوالمجتيدون" 

 

                                                 

-ـُٖٓٗالطبعة الثانية  -مطبعة دار السبلـ -الديف البيانكني كتاب اإليماف با لمشيخ احمد عزانظر:  - ُ
 (.ُِ)ص
أحمد  -أمؿ خيرم  –(, أيضان: المكقع الرسمي لمكاتبة المصرية َُانظر: كتاب "مجمكع العبادات" )ص - ِ

 عز الديف البيانكني .. مدرسة دعكية كتربكية رائدة.
 المصدر نفسو.انظر:  - ّ
 .أمؿ خيرم –المصرية المكقع الرسمي لمكاتبة  - ْ
 .صدر نفسوالم -ٓ
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ا دركسو فسجمت أمٌ زكية ربية كالتٌ كىي رسالة في التٌ مف" "مختارات من كالم السّ كما كتب  -ٔ
 عمى أشرطة.

" بوة"قبسات من نور النّ  خ عبد الفتاح أبك غدة في كتابةاشترؾ البيانكني مع الشيٌ  -ٕ
  ة.ة في إعداد مناىج المرحمة البتدائيّ ربية اإلسالميّ بعض معممي التّ  مع واشترك أيضاً 

عدد مف المخطكطات التي لـ تطبع بعد, كمنيا خطب كرسائؿ ككتب كأشعار, فقد ترؾ جميع  كلو
 ةمشكبلت األمٌ نكع في المكضكعات, التي تعالج خطبو مكتكبة كىي متميزة بالفصاحة كالبياف كالتٌ 

 كفضائمو. ـ تظير مبادئ االسبلك 
صبلحيٌ ة كتربكيٌ أما رسائمو فقد تعددت ما بيف دعكيٌ  -ٖ  ة. ة كا 
 .(ُ)"عيففيف من نظم العبد الضّ زر الطّ النّ "في ديكاف مخطكط أسماه  جمع أشعاره -ٗ

أليؼ, فكانت كتبو كمؤلفاتو تبلمس ان اىتمامان كبيران بالكتابة كالتٌ يخ منشغبلن كميتمٌ ىكذا كاف الشٌ 
 ؼ. ي كالمصمح كالمرشد كالمؤلٌ نعـ المربٌ  –رحمو ا  –يا, فكاف ة كتعالجقضايا األمٌ 

 ادسالسّ  المطمبُ 
 ومدفنو. وُ وفاتَ  

المعاناة فأقعدتو  ـ كعانى مف المرض أشدٌ أصيب البيانكني في آخر حياتو بسرطاف الدٌ 
كبعد نزكلو دمشؽ عمى أحد أبنائو كتب  آالمو عف دركسو كاجتماعاتو مع إخكانو كتبلميذه,

يتو األكلى ثـ عاد لحمب فكتب كصيتو الثانية كطمب أال تفتح إال بعد كفاتو, كالغريب أنو لـ كص
نكار المنكر حتى في شدة مرضو كآالمو , فيك بيذه اليمة يكؼ عف كاجبو في الدعكة إلى ا كا 

 .(ِ)َقماءحجة عمى األصحاء قبؿ السي  –كىك في مرضو  –العالية 
ديدة, كالبعد ؿ اآلالـ الشٌ بر كالجمد, كتحمٌ ائعان في الصٌ يخ في مرضو مثبلن ر كضرب الشٌ 

خكانو كمحبيو. ككاف كؿ مف يعكده  ككل احتسابان  تعالى, ثـ اشفاقان عف الشٌ  عمى أىمو كأكالده كا 
يرزح تحت كطأة المرض كيئف,  يشيد آثار اآلالـ المبرحة عمى كجيو, كفي كعكات جسده الذم

 .(ّ)حانو بما ىك أىموناء عميو سبٌ ت الرضا عف ا تبارؾ كتعالى, كالثٌ  كمماإالٌ  يتفكهال  افك وكلكن
ما اشتممت عميو كصيتو الكصية بتقكل ا في السر كالعمف كالحرص عمى  كمف أىـٌ 

حذير مف تقميد الغرب ناصح كالتٌ ة رسكلو كالحرص عمى األخكة كالتٌ ؾ بكتاب ا كسنٌ التمسٌ 
بية إسبلمية متكاممة, كما حرص في كصيتو إلخكانو عمى كضركرة تربية البنات كالبنيف تر 
                                                 

 .أمؿ خيرم –المكقع الرسمي لمكاتبة المصرية انظر:  - ُ
أمؿ          –(. كالمكقع الرسمي لمكاتبة المصرية ّٔالداعية الرٌبانٌي المربي الشيخ أحمد عٌز الديف البيانكنٌي )ص - ِ

 ائدة.أحمد عز الديف البيانكني .. مدرسة دعكية كتربكية ر  -خيرم 
 انظر: المكقع االلكتركني الرسمي د: محمد ابك الفتح البيانكني "األسرة البيانكنية ". - ّ
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مف بعده في  أبا النصر ليككف خمفان  اجتماع الكممة كنبذ الفرقة. كفي كصيتو اختار كلده محمدان 
 .(1)ة لمجماعةة العمميٌ د أبي الفتح المرجعيٌ ة. كلكلده محمٌ جماعة اليدل اإلسبلميٌ 

يخ / ىجرية, كصمى الشٌ ُّٓٗمف عاـ / ةابع عشر مف ذم الحجٌ كجاء يكـ الجمعة السٌ 
جاءتو حالة غريبة, كقؼ  استيقظ كجمس, ثـٌ  اضطجع كناـ قميبلن, ثـٌ  صبلة الفجر في فراشو ثـٌ 

أىمو كأكالده فييا مذىكليف دىشيف, إذ انبعثت مف داخؿ جكفو كممة "ا" بصكت قكم مسمكع, 
ر ىذه الكممة العظيمة خفيفان, فما زاؿ يكرٌ   ىمسان ة مرضو, ال تسمع منو إالٌ ككاف صكتو مختفيان مدٌ 
 ؾ بيا صدره بقكة, كتختمج بيا أطرافو أكثر مف نصؼ ساعة, ثـٌ كت كيتحرٌ الجميمة بمثؿ ىذا الصٌ 

 . (ِ)انقطع صكتو فجأة, كسكنت أطرافو, كفاضت ركحو إلى بارئيا
تو اس يكـ السبت بعد صبلة العصر في جامع "باف قكسا" كفؽ كصيٌ عميو النٌ  ىكصم 

 .(ّ)يف الذيف جاءكا لتشييعو إلى مثكاه األخير بمقبرة األعرابيكامتؤل المسجد بالمصمٌ 
و, كانت اعية المصمح المكجٌ ي الدٌ يف البيانكني المربٌ دٌ يخ أحمد عز العمى ذلؾ عاش الشٌ 

عكة كالجياد مف أعبلـ الدٌ  ضحيات كاالصبلحات, كاف عممان حياتو مميئة بالعطاءات كالتٌ 
 مف أجؿ ا عزٌ   قدمو رخيصان الٌ عكة إفي سبيؿ الدٌ  كال ماالن  كال كقتان  خر جيدان ما ادٌ  كاالصبلح ,

صيحة كيأمر لى أف ابتبله ا بالمرض العضاؿ , كحتى في مرضو كاف يقدـ الخير كالنٌ , إ كجؿٌ 
جاؿ العظاـ الذيف عاشكا مف أجؿ دينيـ كباعكا بالمعركؼ كينيى عف المنكر, ىذا ىك شأف الرٌ 

يخ البيانكني رحمة كاسعة كأسكنو في في سبيؿ ا تعالى , فرحمة ا عمى الشٌ  نفسيـ رخيصةن أ
 فسيح جناتو. 
 ( ًَادْخ72ُِِِ( كَبدْخُِِِ كِِ ػِجَبدُِ )72( اسْخِؼِِ بََُِ سَثِّيِ سَاظَِْخً َٓشْظَِّْخً )72َّب ؤََّّزُيَب اُنَّلْظُ أُُْؽَْٔئِنَّخُ )﴿

 .[جرف]ال ﴾ (03)خَنَّيت
 
 
 
 

                                                 

   . كالمكقع االلكتركني الرسمي د: محمد ابك (ّٔص)الداعية الرٌبانٌي المربي الشيخ أحمد عٌز الديف البيانكنٌي  - ُ
 الفتح البيانكني "األسرة البيانكنية ".

أكلئؾ  -رحمو ا  -العبلمة الشيخ أحمد عز الديف البيانكني -منتدل التراجـ   -الكمتاكية منتديات أحباب  - ِ
 آبائي عرض لسيرة األئمة األعبلـ.

 المكقع االلكتركني الرسمي د: محمد ابك الفتح البيانكني "األسرة البيانكنية ". - ّ
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 اني:الثّ  الفصلُ 

 ات.يخ أحمد البيانوني من اإللييّ الشّ  موقفُ 
 

 مباحث: ستةكفيو 
 يخ أحمد البيانكني.ؽ بو عند الشٌ ؿ: اإليماف كما يتعمٌ األكٌ  المبحثي 
 اني: كجكد ا تعالى ككحدانيتو.الثٌ  المبحثي 
 ة.بكبيٌ الث: تكحيد الرٌ الثٌ  المبحثي 
 .ةأللكىيٌ اابع: تكحيد الرٌ  المبحثي 
 الخامس: تكحيد األسماء كالصفات. المبحثي 
 فاؽ.رؾ كالنٌ ادس: الكفر كالشٌ السٌ  المبحثي 
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 لاألوّ  المبحثُ 
 يخ أحمد البيانونيق بو عند الشّ وما يتعمّ  اإليمانُ 

 
 كفيو أربعة مطالب:

 .البيانكني ؿ: تعريؼ اإليماف عنداألكٌ  المطمبي 
 عبلقة بيف اإلسبلـ كاإليماف.اني: الالثٌ  المطمبي 
 .البيانكني دالث: خصائص اإليماف عنالثٌ  المطمبي 
 ابع: ثمرات اإليماف.الرٌ  المطمبي 
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 لاألوّ  المطمبُ 
 يخ البيانونيعند الشّ اإليمان  تعريفُ  

 : يمان لغةً : اإلأولً 
  كذيب, التٌ  ضدٌ صديؽ: أم الذم يصدؽ قكلو بالعمؿ. كالتٌ  ,صديؽ()التٌ  :(ُ)اإليماف

ًََٓب ألبييـ:﴿ -بلـ عميو السٌ  -صديؽ يتضمف األمف كاألماف. كليذا قاؿ إخكة يكسؼ كالتٌ 

, أم: ال تقر بخبرنا, كال تثؽ بو, كال [.  ُٕيكسؼ, اآلية: ] ﴾ؤَٗذَ ثُِٔآٍِْٖ ُِّنَب ًٌََُْ ًُنَّب صَبدِهِنيَ
 إليو, كلك كنا صادقيف. تطمئفٌ 

  القمبي" صديؽىك التٌ " :قال البيانوني يخالشّ و(ِ). 
  ٌمغكم, حيث اختار رأم آخر في معنى اإليماف الٌ  -رحمو ا  -ة كلكف لئلماـ ابف تيمي

اللة كالبياف عمى معنى ألنو رأل أف لفظة )أقر( أصدؽ في الدٌ  ,معنى )اإلقرار( لئليماف
بمفظ  -أم اإليماف  -: "فكاف تفسيره -رحمو ا -رعي مف غيرىا, قاؿ اإليماف الشٌ 

 .(ّ)"بينيما فرقان  صديؽ, مع أفٌ أقرب مف تفسيره بمفظ التٌ  ,اإلقرار
 :يمان اصطالحاً : اإلثانياً 
  َّكمبلئكتو, ككتبو, كاليكـ  ,رع فقاؿ: " أف تؤمف با تعالىؼ البيانكني اإليماف في الشٌ عر

 . (ْ)"اآلخر, كبالقدر خيره كشره
رع, لـ يذكر في تعريفو لئليماف في الشٌ و كىنا أستدرؾ عمى شيخنا البيانكني, حيث أنٌ 

ذلؾ يعكد إلى خمؿو  سؿ, كلعؿٌ كتاب اسمو اإليماف بالرٌ  و لوبلـ, مع أنٌ سؿ عمييـ السٌ اإليماف بالرٌ 
   باعة.في الطٌ 

 
 
 

                                                 

, تيذيب المغة لؤلزىرم (ُِ/ُّ)ظكر , لساف العرب ابف من(ُّّ/ ُ)معجـ مقاييس المغة البف فارس  - ُ
, مختار الصحاح (ُُٖٓص)آبادم , القامكس المحيط لمفيركز(َُِٕ/ٓ), الصحاح لمجكىرم (ُّٓ/ُٓ)

 .(ُٕ-ٗٔ/ُ)غريب الحديث البف األثير, النياية في (َٗص), مفردات ألفاظ القرآف لؤلصفياني(ُٖص)لمرازم
 .(ُٔص)ـ مطبعة دار السبلـ ُٖٓٗني الطبعة الثانية يماف با احمد عز الديف البيانك اإل كتاب - ِ
 .(ُِٗ/ٕ)مجمكع الفتاكل البف تيمية  - ّ
 (.ُٔحمد البيانكني )صلمشيخ أيماف با اإلكتاب  - ْ



 انونييخ أحمد عز الدين البيقيدة عند الشقضايا الع

 

 

28صفحح 

 

اعًة , مساًف , كعمؿه بالجكارح كاألىركاًف , يزيدي بالطٌ : تصديؽ بالجناًف , كقكؿ بالٌ ىككقيؿ 
  .(ُ)كينقصي بالمعصية

ِِوِ َُب ُٗلَشِّمُ آََٖٓ اُشَّعٌٍُُ ثَِٔب ؤُْٗضٍَِ بَُِْْوِ ِْٖٓ سَثِّوِ ًَأُُْآِْنٌَُٕ ًٌَُّ آََٖٓ ثِبَُِّوِ ًَََِٓبئٌَِزِوِ ًًَُزُجِوِ ًَسُعُقاؿ ا تعالى: ﴿

 .[ِٖٓ﴾ ]البقرة: أَُْصرِيثََْْٖ ؤَزَذٍ ِْٖٓ سُعُِِوِ ًَهَبٌُُا عَِٔؼْنَب ًَؤَؼَؼْنَب ؿُلْشَاَٗيَ سَثَّنَب ًَبَُِْْيَ 

سِ اَُّزُِ ؤَْٗضَُْنَب ًَاَُِّوُ ثَِٔب رَؼٌََُِْٕٔ خَجرِيٌكقكلو ﴿  .[ٖ]التغابف: ﴾كَأِٓنٌُا ثِبَُِّوِ ًَسَعٌُُِوِ ًَاُنٌُّ
, كال ما ذىب إليو البيانكني, ألٌف ما قالو ىك ما جاء عف الٌنبي كيميؿ الباحث إلى 

  .شيء يقٌدـ عمى قكؿ النبي 
 انيالثّ  بُ مطمال

 العالقة بين اإلسالم واإليمان
 سالم:اإل

 .(ِ)االستسبلـ كاالنقياد :لغةً 
 بالتكحيد كاالنقياد لو بالطاعة كالبراءة مف الشرؾ  ستسبلـاالاإلسبلـ: ىك  :اصطالحاً 

 .(ّ)كأىمو
كايتاء بلة, رسكؿ ا, كاقامة الصٌ  دان محمٌ  شيادة أف ال اال ا, كأفٌ " :البيانوني عرفوو 

 .(ْ)"ليو سبيبلن إالبيت مف استطاع  كاة, كحجٌ الزٌ 
 [.ّْ﴾ ]الحج: كَةَُِيٌُُْْ بَُِوٌ ًَازِذٌ كََِوُ ؤَعٌُِِْٔا ًَثَؾِّشِ أُُْخْجِزِنيَقاؿ تعالى: ﴿

ُْْ ًَؤَعٌُِِْٔا َُوُ ِْٖٓ هَجَِْ ؤَْٕ َّإْرٌَُُِْْ اُْؼَزَاةُ ثَُّْ َُب رُكقاؿ: ﴿  [.ْٓ﴾ ]الزمر: نْصَشًًََُٕؤَِْٗجٌُا بََُِ سَثٌِّ

ؤَعَِْْٔزُْْ كَةِْٕ كَةِْٕ زَبخٌُّىَ كَوَُْ ؤَعَِْْٔذُ ًَخْيَِِ َُِِّوِ ًََِٖٓ ارَّجَؼَِٖ ًَهَُْ َُِِّزَِّٖ ؤًُرٌُا اٌُِْزَبةَ ًَاُْإُِِّّْٓنيَ ؤَ: ﴿كقاؿ

 [.َِ﴾ ]آؿ عمراف: اَُِّوُ ثَصِريٌ ثِبُْؼِجَبدِؤَعٌَُِْٔا كَوَذِ اىْزَذًَْا ًَبِْٕ رٌٌَََُّْا كَةََِّٗٔب ػََِْْيَ اُْجََِبؽُ ًَ

 [.ُٗ﴾ ]آؿ عمراف: َِّٕ اُذَِّّٖ ػِنْذَ اَُِّوِ اُْةِعَِْبُّكقاؿ: ﴿إ

                                                 

 -المؤلؼ : عبد ا بف عبد الحميد األثرم  -الكجيز في عقيدة السمؼ الصالح ) أىؿ السنة كالجماعة (  - ُ
الناشر : كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ  -الطبعة : األكلى  -ف عبد العزيز آؿ الشيخ مراجعة كتقديـ صالح ب

 .(ٖٖص) -ىػ ُِِْتاريخ النشر :  -المممكة العربية السعكدية  -كالدعكة كاإلرشاد 
 .(ٕٕٕٓ/ ُ)تاج العركس مف جكاىر القامكس الزبيدم  - ِ
 .(ِِ/ ُُ) (لطحاكية مف مسائؿإتحاؼ السائؿ بما في اشرح العقيدة الطحاكية) - ّ
 . (ُٓص ) لمشيخ أحمد البيانكني يماف باكتاب اإل :انظر - ْ
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الرحمف  : عف أبي عبدالذم جاء فيو بي كتعريؼ البيانكني, جاء مطابقان مع حديث النٌ 
إلسبلـ عمى خمس: يقكؿ: " بني ا سمعت رسكؿ ا  :قاؿ اب بف عمر بف الخطٌ  عبدا

قاـ الصٌ  دان محمٌ  شيادة أف ال إلو إال ا كأفٌ  يتاء الزٌ رسكؿ ا كا  البيت كصـك  كاة كحجٌ بلة كا 
 .(ُ)رمضاف "

 .كاصطبلحان  لقد سبؽ تعريفو لغةن  يمان:ا اإلأمّ 
ٌَّ آََٖٓ ثِبَُِّوِ ًَََِٓبئٌَِزِوِ ًًَُزُجِوِ ًَسُعُِِوِ َُب ُٗلَشِّمُ آََٖٓ اُشَّعٌٍُُ ثَِٔب ؤُْٗضٍَِ بَُِْْوِ ِْٖٓ سَثِّوِ ًَأُُْآِْنٌَُٕ ًُ﴿ :قاؿ ا تعالى

 [.ِٖٓ﴾ ]البقرة: ثََْْٖ ؤَزَذٍ ِْٖٓ سُعُِِوِ ًَهَبٌُُا عَِٔؼْنَب ًَؤَؼَؼْنَب ؿُلْشَاَٗيَ سَثَّنَب ًَبَُِْْيَ أَُْصرِيُ

ِّ اَُّ﴿ كقاؿ: ُْْ رَيْزَذًَُٕكَأِٓنٌُا ثِبَُِّوِ ًَسَعٌُُِوِ اُنَّجِِِّ اُْإُِِّٓ ﴾ ]األعراؼ: زُِ ُّآُِْٖ ثِبَُِّوِ ًًَََِِٔبرِوِ ًَارَّجِؼٌُهُ َُؼٌََِّ
ُٖٓ.] 

 [.ٓ﴾ ]المائدة:ًََْٖٓ ٌَّْلُشْ ثِبُْةِميَبِٕ كَوَذْ زَجِػَ ػََُِٔوُ ًَىٌَُ كِِ اُْأخِشَحِ َِٖٓ اُْخَبعِشَِّٖكقاؿ: ﴿
بينما نحف جمكس عند رسكؿ  قاؿ: اب ريؼ: عف عمر بف الخطٌ كجاء في الحديث الشٌ 

رل عميو أثر عر, ال يي ياب شديد سكاد الشٌ ذات يكـ إذ طمع عمينا رجؿ شديد بياض الثٌ  ا 
فأسند ركبتو إلى ركبتيو ككضح كفيو عمى  بي فر, كال يعرفو منا أحد حتى جمس إلى النٌ السٌ 

إلسبلـ أف تشيد أف ال إلو إال : "اد أخبرني عف اإلسبلـ , فقاؿ رسكؿ ا فخذيو, كقاؿ: يا محمٌ 
رسكؿ ا كتقيـ الصبلة كتؤتي الزكاة كتصكـ رمضاف كتحج البيت إف استطعت  ا كأف محمدان 

ا لو يسألو كيصدقو, قاؿ: أخبرني عف اإليماف قاؿ: "أف تؤمف با نإليو سبيبل " قاؿ صدقت فعجب
شره " قاؿ: صدقت, قاؿ: فأخبرني عف كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كتؤمف بالقدر خيره ك 

اإلحساف, قاؿ: "أف تعبد ا كأنؾ تراه, فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ " قاؿ, فأخبرني عف الساعة, 
قاؿ: "ما المسئكؿ بأعمـ مف السائؿ " قاؿ فأخبرني عف اماراتيا. قاؿ: "أف تمد األمة ربتيا كأف 

ف في البنياف ". ثـ انطمؽ فمبث مميا, ثـ قاؿ: " يا ترل الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاكلك 
 .(ِ)عمر, أتدرم مف السائؿ ؟", قمت: ا كرسكلو أعمـ, قاؿ: " فإنو جبريؿ أتاكـ يعممكـ دينكـ "

ا تعالى بنى  "فإفٌ  أّما عن العالقة بينيما، فقال البيانوني في مطمع كتاب اإليمان:
يا بناؤه الكطيد, كصرحو المشيد, كىي التي ذكرىا رسكؿ ا اإلسبلـ عمى دعائـ قكيمة, كأقاـ عمي

                                                 

(,  دار ابف ٖ(, ح رقـ)ُِ/ُركاه البخارم في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: بني اإلسبلـ عمى خمس, ) - ُ
اب: اإليماف, باب: بياف , الطبعة الثالثة , ك مسمـ في صحيحو, كتُٕٖٗ – َُْٕكثير , اليمامة,  بيركت,  

 (, دار إحياء التراث العربي,  بيركت.ُٔ(, ح رقـ )ْٓ/ُأركاف اإلسبلـ كدعائمو العظاـ, )
(, دار ٖ(, ح رقـ )ّٔ/ُركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: بياف اإليماف كاإلسبلـ كاإلحساف, ) - ِ

 إحياء التراث العربي,  بيركت.
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 " :قاـ  ,دان رسكؿ امحمٌ  شيادة أف ال إلو إال ا كأفٌ بني اإلسبلـ عمى خمس:  في قكلو كا 
يتاء الزٌ  ,بلةالصٌ  ىذه القكاعد  إفٌ  .(ُ)ليو سبيبلن"مف استطاع إ البيت كصكـ رمضاف كحجٌ  ,كاةكا 

اس, كأسس تبنى عمييا سعادتيـ, ككؿ قاعدة منيا عماد لمصالح النٌ  ما ىي دعائـالخمس, إنٌ 
ة لممسمميف , أف يمٌيد ليـ الطريؽ إلى العمـ ة دينيٌ يات مف الفضائؿ,... كأجؿ خدمة عمميٌ ألمٌ 

ان بيذه القكاعد, كمعرفتيا عمى أكمؿ كجو, حتى يككف المسمـ في عقيدتو مؤمنان عمى عمـ, مطمئنٌ 
 تشكب عقيدتو أكىاـ كال أباطيؿ, كبيذا تثمر العقيدة مكاـر األخبلؽ, كتستقيـ إلى اإليماف قمبو, ال

 .(ِ)أحكاؿ الناس"
متبلزماف متكامبلف, فبل مستقر لئليماف في اإلسبلـ كاإليماف  يتضح لنا مٌما كرد, أفٌ  ذان إ

 نقياد  تعالى.االسبلـ ك اإلالقمب كال طمأنينة إاٌل ب
 الث الثّ  مطمبُ ال

 .عند البيانونييمان اإل خصائُص 
عميو كقد أكرد _ رحمو ا _ ما يقرب مف  كعبلمات تدؿٌ  ؿخصالئليماف  يخ أفٌ ذكر الشٌ 
 (ّ)ـلئليماف, كسأذكر منيا إف شاء ا عشرة خصاؿ حتى ال يطكؿ بنا المقا خصمةتسع كأربعيف 

 :ىيك 
 : ورسولو تعالى اهللبول ما جاء عن قَ  -ٔ

كَإََّٓب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا كََْؼٌََُِْٕٔ ؤََّٗوُ اُْسَنُّ ( 4)غْزَسِِْْ ؤَْٕ َّعْشِةَ َٓثًَِب َٓب ثَؼٌُظَخً كََٔب كٌَْهَيَببَِّٕ اَُِّوَ َُب َّ﴿ : يقكؿ

﴾ ًَثِريًا ًََٓب ُّعَُِّ ثِوِ بَُِّب اُْلَبعِوِنيَُ ثِوِ ِْٖٓ سَثِّيِْْ ًَؤََّٓب اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا كََْوٌٌَُُُٕ َٓبرَا ؤَسَادَ اَُِّوُ ثِيَزَا َٓثًَِب ُّعَُِّ ثِوِ ًَثِريًا ًََّيْذِ
 [. ِٔ]البقرة:

ا لٌما ذكر آلية  ب البيانكني عمى ىذه اآلية بما قاؿ ابف عباس رضي ا عنيما, إفٌ عقَّ 
باب منيـ, كذكر كذلؾ كيد اآللية, يـ أضعؼ مف أف يأتكا ما يسمبو الذٌ بأنٌ  ركيف ككصفياالمشٌ 

قالكا مشككيف: أم شيءو يصنع ىذا اإللو فيما أنزؿ في القرآف حيث ذكر  فجعمو كبيت العنكبكت,
  .(ٓ)باب كالعنكبكت؟الذٌ 

                                                 

 .(ِٗ)ص سبؽ تخريجو - ُ
 (.ُِ-ُُ)ص لمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف - ِ
يماف خصائصو عبلماتو ثمراتو اف عند الشيخ فميرجع إلى كتاب اإليمعمى جميع خصائص اإل طبلعلبل - ّ

 ـ مطبعة دار السبلـ.ُٖٓٗالقسـ الثاني لمشيخ احمد البيانكني الطبعة الثانية  
 فكقيا في الصغر. :يعني - 4
 (.ُْٓ-ُْْ)ص لمشيخ أحمد البيانكني يمافانظر: كتاب اإل- ٓ
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, متشكيؾ في صدؽ الكحي بيذا القرآفمنفذان ل اآلياتقد كجدكا في ىذه المشركيف  إفٌ 
 بحجة أف ضرب األمثاؿ ىكذا بما فييا مف تصغير ليـ كسخرية منيـ ال تصدر عف ا , كأفٌ 

عف  فأنزؿ ا اآليات مدافعان  .باب كالعنكبكت في كبلمو!كالذٌ  يذكر ىذه األشياء الصغيرة ا ال
كَإََّٓب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا كََْؼٌََُِْٕٔ ؤََّٗوُ ﴿ , كتحذيران لغير المؤمنيف , كتطمينان لممؤمنيف أف ستزيدىـ إيمانان .دينو

  .(ُ)عف ا تعالى دكف شؾ فالمؤمنكف يقبمكف كؿ ما جاء ﴾اُْسَنُّ ِْٖٓ سَثِّيِْْ
كاطمئناف ما نزؿ مف عند  المؤمف يقبؿ بكؿ ثقةو  , أفٌ تضح لنا مف خبلؿ ما سبؽ مفي إذان 

ا بيا عباده  يماف التي اختٌص كىذه خصمة مف خصاؿ اإل كما جاء بو نبيو محمد  تعالى ا
ف ا تكعده باالنتقاـ لك  دمٌ بي محما جاء بو النٌ المكابر يرفض  عاندالكافر الما أمٌ  المؤمنيف.

  .كأخذه أخذ عزيز مقتدر
 :(ِ)بات عمى الحقّ الثّ  -ٕ

قيصر  بما جاء في الحديث الذم دار بيف البيانكني عمى ثبات المؤمف عمى الحؽٌ  استدؿٌ 
ىؿ يرتد أحد "كأصحابو, فقاؿ:  سبلمو, حيف سألو عف رسكؿ ا إممؾ الركـ, كأبي سفياف قبؿ 

ذا إيماف, قاؿ ىرقؿ: ككذلؾ اإل فقاؿ أبك سفياف: ال.؟ لو سخطود أف يدخؿ فيو منيـ عف دينو بع
  .(ّ)"..خالطت بشاشتو القمكب

يادات تككف لؾ عندما قكل الشٌ أ فٌ استدالؿ البيانكني بيذا الحديث استدالؿه مكفؽ أل إفٌ 
ذا إيماف اإل ؿ ما قاؿ, أفٌ رقَّ كاب, كذلؾ أجرل ا عمى لساف ىً ؾ عمى الصٌ يشيد لؾ عدكؾ بأنٌ 

  .و يثبت صاحبو عمى الحؽٌ نٌ إكقع في القمب ف
 :(ْ)اعرقاؿ الشٌ 

 كشمائؿه شيدى العدكُّ بفضميا ... كالفضؿي ما شيدت بو األعداء
بؿ , دائد عف الحؽٌ ال تشغميـ الشٌ  زلزؿ .كعدـ التٌ  ,بات عمى الحؽٌ الجباؿ في الثٌ مثؿ أىؿ اإليماف 
 .خاءدة كالرٌ في الشٌ  يمزمكف الحؽٌ 

 
 

                                                 

 .(َٓ)ص -سيد قطب –كتاب تفسير: في ظبلؿ القرآف  :انظر - ُ
 (.ُّٓ)ص لمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف - ِ
ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: التفسير, باب: قؿ يا أىؿ الكتاب تعالكا إلى كممة سكاء بيننا كبينكـ, ح  - ّ

 (.ِِّّإلى ىرقؿ يدعكه, ح رقـ) في صحيحو, كتاب: الجياد كالسير, باب: كتاب النبي (, كمسمـِْٖٕرقـ)
 .(ِٓ/ ُ)مصدر الكتاب : مكقع الكراؽ  -رم المؤلؼ : أبك ىبلؿ العسك -ديكاف المعاني  - ْ
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 :(ٔ)خوف اآلخرة -ٖ
َُّزَِّٖ اَُِّوُ اَُّزُِ ؤَْٗضٍََ اٌُِْزَبةَ ثِبُْسَنِّ ًَأُِْْضَإَ ًََٓب ُّذْسِّيَ َُؼَََّ اُغَّبػَخَ هَشِّتٌ  َّغْزَؼْدَُِ ثِيَب اقاؿ ا تعالى: ﴿

﴾ سَنُّ ؤََُب بَِّٕ اَُّزَِّٖ َُّٔبسًَُٕ كِِ اُغَّبػَخِ َُلِِ ظََِبٍٍ ثَؼِْذٍَُب ُّآِْنٌَُٕ ثِيَب ًَاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ُٓؾْلِوٌَُٕ ِٓنْيَب ًََّؼٌََُِْٕٔ ؤََّٗيَب اُْ
 [.ُٖ,ُٕ]الشكرل: 
ما ىك عمى نٌ إاستعجاؿ الذيف ال يؤمنكف بيا, "ك  :يخ البيانكني _ رحمو ا _الشٌ  يقكؿ
 .( ِ)"يا ال تككفعفاء أنٌ لمضٌ  ييامان إيا غير آتية, أك منيـ أنٌ  ان اء, ظنَّ سبيؿ االستيز 

يماف مف قمبو, يخاؼ المؤمف الذم تمكف اإل يستقر في قمب الباحث بعد ذكر ما سبؽ أفٌ 
  يماف كعبلماتو التي تظير عمى المؤمنيف.اآلخرة كىذا الخكؼ ىك مف خصائص اإل

 :(ٖ)تعالى هلل ة الحبّ شدّ  -ٗ
ُّسِجٌَُّٗيُْْ ًَسُتِّ اَُِّوِ ًَاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ؤَؽَذُّ زُجًّب  (4)ًََِٖٓ اُنَّبطِ َْٖٓ َّزَّخِزُ ِْٖٓ دًُِٕ اَُِّوِ ؤَْٗذَادًاقاؿ ا تعالى: ﴿

 [.ُٓٔ﴾ ]البقرة:َُِِّوِ..
تيـ لو, كمف شيد لو شيد ا لممؤمنيف بمحبٌ  ب البيانكني عمى ىذه اآلية قائبلن:"يعقّْ 

 .(ٓ)"تو أتـٌ ة, كانت محبٌ كبو بالمحبٌ محبٌ 
بلث مف ريؼ: "ثفي الحديث الشٌ لى عند المؤمف بما جاء ا تعا ة حبٌ البيانكني عمى شدٌ  استدؿٌ ك 

 :يمافكف فيو كجد حبلكة اإل
 ا سكاىما.ليو ممٌ إ أف يككف ا كرسكلو أحبٌ  -
 ال .إو المرء ال يحبٌ  كأف يحبٌ  -
 (.ٕ).(ٔ)ار"قذؼ في النٌ كأف يكره أف يعكد في الكفر كما يكره أف يي  -
ة ال تككف إاٌل باإليماف عالى, كىذه المحبٌ ت ة امحبٌ  اإليماف خصائصمف أعظـ إذان   

 رنا منو. الخالص كاتٌباع ما أمر بو ربُّنا, كاجتناب ما حذٌ 
                                                 

 .(ُْٓ)صلمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف خصائصو عبلماتو ثمراتو   - ُ
 .المصدر نفسو - ِ
 (.ُْٔر نفسو )صالمصد - ّ

 أصنامان كأكثانان. - ْ
 .(ُْٔص) لمشيخ أحمد البيانكني  كتاب اإليماف خصائصو عبلماتو ثمراتو - ٓ
(, كمسمـ في صحيحو, كتاب: ُٓركاه البخارم في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: حبلكة اإليماف, ح رقـ ) - ٔ

 (.َٔح رقـ) كتاب: اإليماف, باب: بياف خصاؿ مف اتصؼ بيف كجد حبلكة اإليماف,
 (.ُْٔ)ص لمشيخ أحمد البيانكني يماف خصائصو عبلماتو ثمراتوانظر: كتاب اإل - ٕ
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سول الرّ  حبّ  -٘
(ٔ) :  

ريؼ: "كالذم في الحديث الشٌ بما جاء  بي النٌ  البيانكني عمى كجكب حبٌ  لقد استدؿٌ 
 . (ّ).(ِ)اس أجمعيف"النٌ ليو مف كالده ككلده ك إ نفسي بيده, ال يؤمف أحدكـ, حتى أككف أحبٌ 

 , كغيرارب كاألىميف كاألمكاؿ كالمساكيففكس كاألكالد كاألقعمى النٌ  فيجب تقديـ محبة الرسكؿ 
 .ةاس غاية المحبٌ و النٌ ا يحبٌ ذلؾ ممٌ 

مف كؿ شئ  إليَّ  ت أحبٌ : ألنٌ بيو قاؿ لمنٌ , أنٌ  عف أمير المؤمنيف عمر كقد صحٌ  
ليو مف نفسو", إ : "لف يؤمف أحدكـ حتى أككف أحبٌ بي لو النٌ  نفسي التي بيف جنبي, فقاؿ إالٌ 

: "اآلف مف نفسي التي بيف جنبي, فقاؿ  إليَّ  ت أحبٌ فقاؿ عمر: كالذم أنزؿ عميؾ الكتاب, ألنٌ 
 .(ٓ)"(ْ)يا عمر

, االقتداء بو, بي ة النٌ فيقكؿ:" كعبلمة محبٌ   سكؿة الرٌ ؽ البيانكني عمى محبٌ يعمّْ 
 . (ٔ)سمكؾ طريقتو, كاالىتداء بيديو, كالكقكؼ عمى ما حدَّه لنا مف شريعتو"تو, ك كاتباع سنٌ 

ة عظيمة مف كىذه خاصيٌ  د بي محمٌ النٌ  يماف يكرث حبٌ اإل ا سبؽ أفٌ ممٌ  فيتضحي 
 .وخصائص

 :(ٚ) ار رضي اهلل عنيمصاألنّ  حبّ  -ٙ
 يمافاألنصار مف خصائص اإل حبٌ  أفٌ " :في حٌب األنصار انكنييخ البيالشٌ  يقكؿ

و, كقاسمكا يماف, فيـ الذيف نصركا ا كرسكليـ مف عبلمات اإل عجب أف يككف حبٌ الك كيقكؿ: "
عنيـ كأرضاىـ تعالى فرضي ا  كآثركىـ عمى أنفسيـ, مار,يار كالثٌ الدٌ  إخكانيـ المياجريف في

 .(ٖ)"يـ بمٌنو كفضموحبٌ كماؿ  رزقناك 

                                                 

 (.ُٔٔ)ص لمشيخ أحمد البيانكني   كتاب اإليماف خصائصو عبلماتو ثمراتو - ُ
(, كمسمـ في صحيحو, كتاب: ُْركاه البخارم في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: حبلكة اإليماف, ح رقـ ) - ِ
 (.ِٔح رقـ) ماف, باب: كجكب محبة رسكؿ ا اإلي
 (.ُٔٔ)ص لمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف خصائصو عبلماتو ثمراتوانظر:  - ّ
 اآلف كمؿ دينؾ. :أم - ْ
 (.ُِْٔح رقـ ) ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: األيماف كالنذكر, باب: كيؼ كانت يميف  - ٓ
 (.ُٕٔ)صلمشيخ أحمد البيانكني ثمراتو  كتاب اإليماف خصائصو عبلماتو - ٔ
 (.ُُٕالمصدر نفسو )ص - ٕ
 .(ُِٕص)المصدر نفسو   - ٖ
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و يـ أحبٌ , مف أحبٌ  منافؽالٌ إف, كال يبغضيـ  مؤمالٌ إيـ : "ال يحبٌ د بي محمٌ كفييـ  قاؿ النٌ 
 .(ُ), كمف أبغضيـ أبغضو ا"ا

 يـ, كشتميـ. فاؽ كراىتيـ, كسبٌ , كمف البغض كالنٌ إذان مف كماؿ اإليماف حٌب األنصار
 :(ٕ)غبة في اآلخرةنيا والرّ في الدّ  ىدُ الزّ   -ٚ

بيانكني: "كقد يككف المؤمف يخ اليقكؿ الشٌ ؽ القمب بيا, نيا كعدـ تعمٌ ىد في الدٌ كفي الزٌ 
أف ال يفرح  (ّ)ىدة, كعبلمة الزٌ ىب كالفضٌ نيا كلك ممؾ القناطير المقنطرة مف الذٌ في الدٌ  زاىدان 

بلـ في ممكو مف بلة كالسٌ كقد كاف سميماف بف داكد عميو الصٌ بالمكجكد, كال يحزف لممفقكد, 
 .(ْ)"...يمافاإل ماتعبل غبة في اآلخرة مفا كالرٌ نيىد في الدٌ الزٌ اىديف...ك الزٌ 

ؿ : ترؾ الحراـ كىك زىد ىد عمى ثبلثة أكجو األكٌ الزٌ "كقد قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ : 
الث : ترؾ ما يشغؿ عف ا كىك اني : ترؾ الفضكؿ مف الحبلؿ كىك زىد الخكاص كالثٌ العكاـ كالثٌ 

و رضي ا عنو مف عمى أنٌ  كىذا الكبلـ مف اإلماـ أحمد مف أجمع الكبلـ كىك يدؿٌ  ,زىد العارفيف
  .(ٓ)"ىدافعي رحمو ا بإمامتو في ثمانية أشياء أحدىا الزٌ ىذا العمـ بالمحؿ األعمى كقد شيد الشٌ 

نيا كأخذه في منازؿ ىد سفر القمب مف كطف الدٌ الزٌ  أفٌ "كالذم أجمع عميو العارفكف :  
  .(ٔ)"اآلخرة

بلـ مف أزىد أىؿ داكد عمييما السٌ كليس المراد رفضيا مف الممؾ فقد كاف سميماف ك  
مف أزىد البشر عمى اإلطبلؽ كلو  ساء ما ليما ككاف نبينازمانيما كليما مف الماؿ كالممؾ كالنٌ 
كعبدالرحمف بف عكؼ كالزبير كعثماف رضي ا عنيـ مف تسع نسكة ككاف عمي بف أبي طالب 

و كاف ىاد مع أنٌ  عنو مف الزٌ ىاد مع ما كاف ليـ مف األمكاؿ ككاف الحسف بف عمي رضي االزٌ 

                                                 

(, كمسمـ في ّّٖٕركاه البخارم في صحيحو, كتاب: مناقب األنصار, باب: حب األنصار, ح رقـ ) - ُ
 (.َُُح رقـ) صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: الدليؿ عمى أف حب األنصار كعمي رضي ا عنيـ مف اإليماف,

 . (ُٕٓصيماف خصائصو عبلماتو ثمراتو لمشيخ أحمد البيانكني )كتاب اإل  - ِ
 يتعمؽ القمب بالدنيا مف ماؿ أك زكجة أك كلد أك جاه كليس معناه خمك اليد مف الماؿ أك التقشؼ الزىد: أاٌل  - ّ

 .(ُٕٓصااليماف خصائصو عبلماتو ثمراتو )كتاب  - كحرماف النفس مف المباحات
 .(ُٕٕ-ُٕٔص)لمشيخ أحمد البيانكني   يماف خصائصو عبلماتو ثمراتوكتاب اإل - ْ
ياؾ نستعيف  - ٓ المؤلؼ : محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد  -مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 ُّٕٗ – ُّّٗة , ة الثانيالطبع -بيركت  –الناشر : دار الكتاب العربي  -تحقيؽ : محمد حامد الفقي  -ا 
(ِ  /ُِ). 
ياؾ نستعيف   - ٔ  .(ُِ/  ِ)مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
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ىاد مع ة الزٌ كأغناىـ ككاف عبدا بف المبارؾ مف األئمٌ  ليفٌ  ساء كنكاحان ة لمنٌ ة محبٌ مف أكثر األمٌ 
 .(ُ)ماؿ كثير

عمى المؤمف أف يقيس نفسو, كيختبر إيمانو, مف خبلؿ مدل و كاجب كيرل الباحث أنٌ 
 نيا, كرغبتو في اآلخرة.زىده في الدٌ 

 :(ٕ)والعتبارظ عاالتّ  -ٛ
المؤمف كثير االتعاظ  بما يتصؿ بو سمعو مف مكعظة, كثير  أفٌ "البيانكني:  يخالشٌ يقكؿ 

كار, كبيذا كصؼ ا المؤمنيف في االعتبار بما يرل مف دكاعي االعتبار, سريع االنتفاع كاالدٌ 
﴾ ]البقرة: ٌُْْ ُّآُِْٖ ثِبَُِّوِ ًَاٌَُِّْْْ اُْأخِشِ....رَُِيَ ٌُّػَظُ ثِوِ َْٖٓ ًَبَٕ ِٓنْ﴿ :ىتعالكتابو العزيز, كمف ذلؾ قكلو 

ذا ا  ر ذكر, ك كٌ عظ, كاذا ذي فالمؤمف الحؽ اذا كيًعظ اتٌ  ؽ البيانكني عمى ىذه اآلية كيقكؿ:"كيعمّْ [.ِِّ
 .(ّ)"نيًصح قًبؿ كاعتبر

 كِِ خَِْوٌُِْْ ًََٓب َّجُثُّ ِْٖٓ دَاثَّخٍ آَّبدٌ ُِوٌٍَّْ بَِّٕ كِِ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضِ َُأَّبدٍ ُُِِْٔآِْنِنيَ ًَقاؿ ا تعالى: ﴿

َِْ ًَاُنَّيَبسِ ًََٓب ؤَْٗضٍََ اَُِّوُ َِٖٓ اُغََّٔبءِ ِْٖٓ سِصْمٍ كَإَزَْْب ثِوِ اُْإَسْضَ ثَ ؼْذَ ٌَْٓرِيَب ًَرَصْشِّقِ اُشَِّّبذِ آَّبدٌ ُِوٌٍَّْ ٌُّهِنٌَُٕ ًَاخْزَِِبفِ اَُِّْ

 [.ٓ - ّجاثية:﴾ ]الَّؼْوٌَُِِٕ

ْشٍَ رَنْلَغُ أُُْآِْنِنيَ: ﴿أيضان  قاؿ  [.ٓٓ﴾ ]الذاريات: ًَرًَِّشْ كَةَِّٕ اُزًِّ
حانو كتعالى, الة عمى قدرتو سبٌ صكص مف اآليات الدٌ ما جاء في ىذه النٌ  فٌ أف لنا كيتبيٌ 

ائص ذلؾ مف خص ألفٌ  , المؤمنيفالٌ إات التي ال يستفيد منيا فييا الكثير مف العبر كالعظ
 ."﴾..َُأَّبدٍ ُُِِْٔآِْنِنيَا قاؿ: ﴿ ألفٌ  ,حبلكتيا كطبلكتيا يجدكفيماف, كالمؤمنكف  فقط ىـ مف اإل

 :(ٗ)دق ومجانبة الخيانة والكذباألمانة والصّ  -ٜ
 بما جاء في قكلودؽ كمجانبة الكذب, المؤمف يظير عميو الصٌ  عمى أفٌ البيانكني  يستدؿٌ 

﴾ ( ًَاَُّزَِّٖ ىُْْ ػَِٖ اَُِّـٌِْ ُٓؼْشِظ7ٌَُٕ( اَُّزَِّٖ ىُْْ كِِ صََِبرِيِْْ خَبؽِؼٌَُٕ )1ِٓنٌَُٕ )هَذْ ؤَكَِْرَ أُُْاْتعالى: ﴿
 [.ّ -ُ]المؤمنكف:

اس عمى دمائيـ ريؼ: "المؤمف مف أمنو النٌ الشٌ  بما جاء في الحديثكذلؾ  ثـ يستدؿٌ 
 .(ِ)"مانة لوأيماف لمف ال إال " , كجاء أيضان (ُ)كأمكاليـ"

                                                 

ياؾ نستعيمدارج السالكيف بيف منازؿ إ - ُ  .(ُّ-ُِص ف)ياؾ نعبد كا 
 (.ُٖٕ)صلمشيخ أحمد البيانكني يماف خصائصو عبلماتو ثمراتو كتاب اإل - ِ
 .المصدر نفسو - ّ
 (.ُُٖ)ص المصدر نفسو - ْ
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أمانتؾ  ابف مسعكد : يؤتى يكـ القيامة بصاحب األمانة الذم خاف فييا فيقاؿ لو : أدّْ قاؿ 
يقاؿ  ـ ثـٌ نيا ؟ قاؿ فتمثؿ لو كييئتيا يكـ أخذىا في قعر جينٌ ك قد ذىبت الدٌ  ى يا ربٌ فيقكؿ : أنَّ 

نيا حتى دٌ لو إنزؿ إلييا فأخرجيا قاؿ : فينزؿ إلييا فيحمميا عمى عاتقو فيي عميو أثقؿ مف جباؿ ال
بلة أمانة ك الكضكء أمانة ك قاؿ : الصٌ  و ناج ىكت ك ىكل في أثرىا أبد اآلبديف ثـٌ أنٌ  إذا ظفٌ 

 .(ّ)الكيؿ أمانة ك أعظـ ذلؾ الكدائع الغسؿ أمانة ك الكزف أمانة ك
اف نار خى فنحف ال نستطيع أف نصمد أماـ دي , ؟ؿ ذلؾمف في الككف يستطيع أف يتحمٌ 

نيا, لذلؾ ال بد عمى كؿ ار, كال يستطيع أحدنا أف يحمؿ نصؼ كزنو في الدٌ عف النٌ  نيا فضبلن الدٌ 
 لى أصحابيا.ة األمانة في أدائيا إأىميٌ  أف يعيى مسمـ 

ميا, فبل بد مف أف يصدؽ المسمـ القكؿ في عكاقبو ثقيمة كال أحد يتحمٌ  فإفٌ  كذبكذلؾ ال
في مكطف ال ينجيو منو  يككف صادقان  دؽ أفحقيقة الصٌ  مـ اليقيف أفٌ عمـ عً كؿ جكانب حياتو, كليي 

  الكذب.الٌ إ
, أك األقكاؿ يدؽ فسكاء الصٌ  سكؿعمييا الرٌ  حثٌ  يالت العظيمة مف األخبلؽدؽ الصٌ ك 

  دؽ مطمكب في كؿ شيء., فالصٌ األحكاؿ يدؽ فك الصٌ أألعماؿ, ا يدؽ فالصٌ 
 :(ٗ)الخير حبّ  -َُ     

ان لمخير ساعيان إليو, مؤمف يككف محبٌ ة التي تظير عمى الكمف خصائص اإليماف الميمٌ 
 ما يحبٌ  (ٓ)ألخيو : "ال يؤمف أحدكـ حتى يحبٌ ريؼ الشٌ  الحديثالبيانكني ب استدؿٌ  كعمى ذلؾ 

 .(ٔ)لنفسو"

                                                                                                                                            

ركاه الترمذم في سننو, كتاب: اإليماف عف رسكؿ ا, باب: ما جاء في أف المسمـ مف سمـ المسممكف مف  - 1
, (َُِٓو, باب: صفة المؤمف, ح رقـ)(, كالنسائي في سننو, كتاب: اإليماف كشرائعُِٓٓلسانو كيده, ح رقـ)

 (.ٕٗ/ُيمية, قاؿ األلباني: حديث صحيح, )انظر: تحقيؽ كتاب  اإليماف البف ت
(, كابف حباف في صحيحو, كتاب: اإليماف, ُُِٖٕح رقـ) ركاه أحمد في مسنده, مسند أنس بف مالؾ  - ِ

: حديث حسف, انظر: مسند اإلماـ أحمد, طاألرناؤك شعيب )قاؿ (, كغيرىما.َُٖباب: فرض اإليماف, ح رقـ)
 .(ُُّٗٗ حديث رقـ:)( ِّْ/َِ)مطبعة الرسالة, 

 .(ُْٗ/  ُ)بيركت  –ر : دار الندكة الجديدة الناش -لمؤلؼ : محمد بف عثماف الذىبي ا -الكبائر  - ّ
 (.َُٗ)صلمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف خصائصو عبلماتو ثمراتو  - ْ
 أم: مف الخير كالرزؽ.  - ٓ
(, ُّح رقـ) ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: مف اإليماف أف يحب ألخيو ما يحب لنفسو, - 6

كمسمـ في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: الدليؿ عمى أف مف خصاؿ اإليماف أف يحب ألخيو المسمـ ما يحب 
 (.ْٔلنفسو مف الخير, ح رقـ)
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لخير لممسمميف كيتمناه ا يحبٌ و , أنٌ ريؼالشٌ  يثالحد االمؤمف, في ىذ بي فقد كصؼ النٌ 
الخير  مف صفات المؤمنيف كخصائصيـ, حبٌ  ألفٌ  , لممؤمفالٌ إ, كىذه الخصمة ال تككف ليـ

 ألنفسيـ كلغيرىـ.
المؤمف  كه لغيرىـ مف المؤمنيف, ألفٌ  تمنٌ الٌ إ كف خيران يتمنٌ  كىكذا تككف طباع المؤمنيف, ال

عاكف عمى التٌ  صكص كاألحاديث التي تحثٌ لممؤمف كالبنياف المرصكص, كىناؾ كثير مف النٌ 
 الخير لمغير. كحبٌ 

ة في حياتو العمميٌ  ان جميٌ  كاضحان  -حٌب الخير-ي ظير ىذا الجانبيخ البيانكنكالشٌ 
 ة.عكيٌ كالدٌ 

 ابعالرّ  المطمبُ 
 اإليمان ثمراتُ  

يا المؤمف, لئليماف ثمرات يانعة كثيرة, يقطفي  أفٌ  _يخ البيانكني _ رحمو اضح الشٌ يك 
 فتظير في أقكالو كأفعالو كأحكالو.

شَةَ اَُِّوُ َٓثًَِب ًََِِٔخً ؼَِّْجَخً ًَؾَدَشَحٍ ؼَِّْجَخٍ ؤَصُِْيَب ثَبثِذٌ ًَكَشْػُيَب كِِ اُغََّٔبءِ ؤََُْْ رَشَ ًَْْقَ ظَقاؿ ا تعالى: ﴿

 [.ِٓكِْ﴾ ]إبراىيـ: ( رُاْرِِ ؤًَُُِيَب ًََُّ زنِيٍ ثِةِرِْٕ سَثِّيَب ًََّعْشِةُ اَُِّوُ اُْإَْٓثَبٍَ ُِِنَّبطِ َُؼََِّيُْْ َّزَزًََّش74ًَُٕ)
يماف في القمب, كمثؿ شجرة طيبة, كمما رسخت اآليتيف السابقتيف أف مثؿ اإل في فيظير

 .(ُ)جذكرىا, كتفرعت أغصانيا, آتت ثمراتيا الطيبة اليانعة النافعة
 ان أربعكقد بمغت  -رحمو ا- البيانكني يخة ذكرىا الشٌ لئليماف ثمرات جمَّ  فٌ إكمف ىنا ف

 الي:حك التٌ فقط, كىي عمى النٌ  ثمراتو  ثمرة, سأقتصر عمى ذكر خمس كعشريف
 :(ٕ)ولية اهلل تعالى -ٔ

اَُِّوُ ًَُُِِّ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ا تعالى: ﴿ البيانكني عمى كالية ا تعالى لممؤمنيف, بقكؿ استدؿٌ 

ثْشَاىَِْْ ََُِّزَِّٖ ارَّجَؼٌُهُ بَِّٕ ؤًَََُْ اُنَّبطِ ثِةِ[. كقاؿ عز كجؿ: ﴿ِٕٓ﴾ ]البقرة: ُّخْشِخُيُْْ َِٖٓ اُظَُُِّٔبدِ بََُِ اُنٌُّسِ...

 [.ٖٔ﴾ ]آؿ عمراف: ًَىَزَا اُنَّجُِِّ ًَاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَاَُِّوُ ًَُُِِّ أُُْآِْنِنيَ
جميع ا تعالى كلي المؤمنيف كناصرىـ, كيرعاىـ في ف": كقاؿ يخ البيانكنيؽ الشٌ عمَّ 

 .(ّ)"كاليتو كرعايتو كحفظو كعنايتو , فيـ فيلى أنفسيـ أبدان إيـ مى كً شئكنيـ كيرحميـ, كال يى 
                                                 

 .(ُِّص )لمشيخ أحمد البيانكني يماف خصائصو عبلماتو ثمراتو كتاب اإل :نظرا - ُ
 المصدر نفسو. - ِ
 .(ُِْص )المصدر نفسو  - ّ
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يرعى مف عباده مف امتؤلت قمكبيـ باإليماف,  كجؿٌ  ا عزٌ  ابقة أفٌ مف اآليات السٌ  كاضحه 
و فمف عميفاإليماف يجمب لممؤمف رعاية ا كحفظو, كمف كاف ا كليو فمف عميو, كمف كاف ا 

 إخبلصان كرضان  تعالى.   قمبو باإليماف معو, لذلؾ كاجب عمى العبد أف يمتمئى 
 :(ٔ)دفاع اهلل تعالى -ٕ

بَِّٕ اَُِّوَ ُّذَاكِغُ ػَِٖ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا بَِّٕ اَُِّوَ : ﴿كجؿٌ  فا تبارؾ كتعالى يدافع عف الذيف آمنكا فيقكؿ عزٌ 

 [.ّٖ﴾ ]الحج:َُب ُّسِتُّ ًََُّ خٌََّإٍ ًَلٌُسٍ
ثر المسممكف بمكة, كآذاىـ الكفار, كىاجر مف ا كمَّ ل"يخ البيانكني عمييا كقاؿ: ؽ الشٌ عمَّ 

مكنو مف الكفار, كيفتؾ كيغدر راد بعض مؤمني مكة أف يقتؿ مف أىاجر إلى أرض الحبشة, أ
, كينياىـ عف الخيانة د ا تعالى فييا المؤمنيف بالمدافعة عنيـعً كيحتاؿ. فنزلت ىذه اآلية, يى 

 .(ِ)"كالغدر
ذلؾ ليس مف  عف الخيانة كالغدر, ألفٌ  نيىيى  كجؿٌ   عزٌ ا إذان يتبيف لنا مٌما سبؽ, أفٌ 
صرة, كلكف ىذا مشركط باإليماف الخالص  فاع كالنٌ ؿ بالدّْ صفات المؤمنيف, كفي المقابؿ يتكفٌ 

 ليو في كبائر األشياء كصغائرىا. الى, كالٌتككؿ عميو كارجاع األمر إتع
 :(ٖ)استغفار المالئكة ودعاء المؤمنين -ٖ

يخ البيانكني, بعض األمثمة التي تثبت كتؤكد استغفار مرة  يبٌيف لنا الشٌ في ىذه الثٌ 
براىيـ إ: دعاء ا_ في ذلؾ يخ _ رحموالشٌ  هذكر المبلئكة كدعاء المؤمنيف لصاحب اإليماف كمٌما 

 [.ُْ﴾ ]إبراىيـ:ُْسِغَبةُسَثَّنَب اؿْلِشْ ُِِ ًٌََُِاُِذََُّ ًَُُِِْٔآِْنِنيَ ٌََّّْ َّوٌُُّ ا: ﴿تعالى بلـ, فقاؿعميو السٌ 

سَةِّ اؿْلِشْ ُِِ ًٌََُِاُِذََُّ ًََُِْٖٔ دَخَََ ثَْْزَِِ ُٓآِْنًب ًَُُِِْٔآِْنِنيَ ًَأُُْآِْنَبدِ بلـ, فقاؿ: ﴿كدعاء نكح عميو السٌ 

 [.ِٖ﴾ ]نكح: ًََُب رَضِدِ اُظَّبُِٔنِيَ بَُِّب رَجَبسًا

زَِّٖ َّسٌَُِِْٕٔ اُْؼَشْػَ ًََْٖٓ زٌََُْوُ ُّغَجِّسٌَُٕ ثِسَْٔذِ سَثِّيِْْ اَُّكمف أمثمة استغفار المبلئكة قكلو تعالى: ﴿

 رَبثٌُا ًَارَّجَؼٌُا عَجَِِْيَ ًَهِيِْْ ػَزَاةَ ًَُّآِْنٌَُٕ ثِوِ ًََّغْزَـْلِشًَُٕ َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا سَثَّنَب ًَعِؼْذَ ًََُّ ؽَِْءٍ سَزَْٔخً ًَػًِِْٔب كَبؿْلِشْ َُِِّزَِّٖ

 [.ٕ﴾ ]غافر: دَسِْْاُْ

                                                 

 (.ُِٓ)ص لمشيخ أحمد البيانكني ب اإليماف خصائصو عبلماتو ثمراتو كتا - ُ
 .المصدر نفسو - 2
 (.ِِٔالمصدر نفسو )ص- ّ
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ا بمغت قكلو تعالى: كقاؿ خمؼ بف ىشاـ: كنت أقرأ عمى سميـ ابف عيسى, فممٌ 
عمى فراشو, كالمبلئكة  قاؿ: ما أكـر المؤمف عمى ا تعالى, نائمان  ﴾, بكى ثـٌ ًََّغْزَـْلِشًَُٕ َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا﴿

 .(ُ)يستغفركف لو
ئكة يستغفركف لممؤمنيف, ككذلؾ دعاء المؤمنيف المبل مف أعظـ ثمرات اإليماف أفٌ  إذان إفٌ 
في ظير  عاء إلخكاننا المؤمنيفبي بالدٌ ككثيرةه ىي المكاطف التي دعانا فييا النٌ  بعضيـ لبعض,

 ف إاٌل عند المؤمنيف.الغيب, كىذا األمر ال يكك 
 :(ٕ)فسسكينة النّ  -ٗ

 ىما مف أعظـ أسباب كحيد, يماف كالتٌ اإل" :يخ البيانكني _ رحمو ا _ في ذلؾالشٌ  قاؿ
رؾ بو, أعظـ أسباب الخكؼ فيو, أك الشٌ  ؾٌ كالجحكد با, أك الشٌ  كينة, كاألمف.الطمأنينة, كالسٌ 

 .(ّ)عب"راب كالرٌ كاالضطٌ 
األرزاؽ في ضماف ا, الذم ال يخمؼ كعده, فقاؿ تعالى:  فٌ إعمى رزقو أف يفكت, فالمؤمف آمف 

ُْْ رَنْؽِو77ٌَُٕرٌُػَذًَُٕ )ًَكِِ اُغََّٔبءِ سِصْهٌُُْْ ًََٓب ﴿ ﴾ ( كٌََسَةِّ اُغََّٔبءِ ًَاُْإَسْضِ بَِّٗوُ َُسَنٌّ ِٓثََْ َٓب ؤٌََّٗ
 [.ِّ,ِِ]الذاريات:

 :(ٗ)المة من الشيطانالسّ  -٘
قاؿ ا يطاف ليس لو سمطاف عمى المؤمنيف, الشٌ  باآلية التالية عمى أفٌ  البيانكني استدؿٌ 

( بَِّٗوُ َُْْظَ َُوُ عُِْؽَبٌٕ ػَََِ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػَََِ سَثِّيِْْ 22شْإَٓ كَبعْزَؼِزْ ثِبَُِّوِ َِٖٓ اُؾَّْْؽَبِٕ اُشَّخِِْْ )كَةِرَا هَشَؤْدَ اُْوُتعالى: ﴿

 .[ََُ-ٖٗ﴾ ]النحؿ:( بََِّٗٔب عُِْؽَبُٗوُ ػَََِ اَُّزَِّٖ َّزٌٌََََُّْٗوُ ًَاَُّزَِّٖ ىُْْ ثِوِ ُٓؾْش22ًٌََُِّٕزًٌٌََََُِّٕ )
مف خبلؿ ما  , كذلؾعمى الفضبلء أكقاتيـ يشكشيطاف الشٌ  بأفٌ  البيانكنييخ الشٌ يبٌيف ك 
 مف :لو: مف خمؽ كذا ككذا ؟ حتى يقكؿ حدكـ, فيقكؿأيطاف ريؼ: "يأتي الشٌ الحديث الشٌ  جاء في

 .(ٔ).(ٓ)با كلينتو" خمؽ ربؾ؟ فاذا بمغ ذلؾ, فميستعذ

                                                 

 . (ِِٕص)لمشيخ أحمد البيانكني يماف خصائصو عبلماتو ثمراتو كتاب اإل: نظرا - ُ
 (.ِِٗالمصدر نفسو )ص - ِ

 .(َِّكِِٗص) المصدر نفسو :نظرا - ّ
 (.ِّْ)صالمصدر نفسو  - ْ

ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: بياف الكسكسة في اإليماف كما يقكلو مف كجدىا, ح  - ٓ
 (.ُُٗرقـ)
 .(ِّٓص)لمشيخ أحمد البيانكني يماف خصائصو عبلماتو ثمراتو كتاب اإل :نظرا - ٔ
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فك العبد, كال ييدأ لو حاؿ إاٌل بعد أف يغكٌم ر صى عكٌ يطاف يحاكؿ بكؿ الكسائؿ أف يي الشٌ 
ا ما قىطعوي عمى نفسو ابميس المعيف عندما خاطب ا كطمب منو أف يينظرهي إلى العبد المؤمف, كىذ

مرة يطاف ليس لو سمطاف عميو, كىذه الثٌ الشٌ  يكـ الديف إلغكاء مف يستطيع إغكاءه. إاٌل المؤمف فإفٌ 
, حرم بؾ مافيالمسمـ بعد أف عممت ما يثمره اإل أخي ان إذالعبد المؤمف. العظيمة ال يتذكقيا إاٌل 

كينقص  ,اعاتيماف يزيد بالطٌ اإل ألفٌ  ,يمانؾ كتزيد منوإعمى الحفاظ عمى أف تحرص 
 . (ُ)بالمعاصي

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 حمد البيانكني. يماف خصائصو عبلماتو ثمراتو لمشيخ أيماف, ارجع لكتاب اإللبلطبلع عمى ثمرات اإل - ُ
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 اني:الثّ  المبحثُ 
 تواهلل تعالى ووحدانيّ  وجودُ 

 
 كفيو أربعة مطالب:

 ؿ: منيجو في إثبات كجكد ا.األكٌ  المطمبي 
 اني: منيجو في الكحدانية.الثٌ  المطمبي 
 بيعة.ف يقكؿ بالطٌ الث: مكقفو ممٌ الثٌ  المطمبي 
 دفة.ف يقكؿ بالصٌ ابع: مكقفو ممٌ الرٌ  المطمبي 
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 لاألوّ  المطمبُ 
 في إثبات وجود اهلل منيجوُ  

 كجؿٌ  كجكد ا عزٌ  في اثبات عظيمان  مكان مسحمد البيانكني _ رحمو ا_ أيخ لقد سمؾ الشٌ 
 حانو كتعالى كالتي بمغت ثبلثه سبٌ عمى كجكد صفات ا الكاجبة التي تدؿٌ   لىإحيث أشار 

سيأتي ذكر باقييا الحقان عند الحديث -منيا, يكتفي الباحث بذكر ثبلثو , كسعميَّة صفة  ةعشر 
ليا كجكد ا تعالى كما بٌيف البيانكني, بثبلث صفات لنثبت مف خبلىنا كاالكتفاء  -فاتعف الصٌ 

   عمييا مف اآليات الكريمة. فات كبعض ما يدؿٌ ليكـ ىذه الصٌ ا  ك 
 :(ٔ)وجود اهلل تعالى -ٔ

اَُِّوُ اَُّزُِ سَكَغَ ﴿ :تعالىقاؿ ا صكص القرآنية, البيانكني عمى ذلؾ بما كرد في النٌ  استدؿٌ 

ُ اُغََّٔبًَادِ ثِـَْْشِ ػََٔذٍ رَشًََْٗيَب  ثَُّْ اعْزٌٍََ ػَََِ اُْؼَشْػِ ًَعَخَّشَ اُؾَّْٔظَ ًَاُْؤََشَ ًٌَُّ َّدْشُِ ُِإَخٍََ ُٓغًََّٔ ُّذَثِّشُ اُْإَْٓشَ ُّلَصَِّ

ُْْ رٌُهِنٌَُٕ ُْْ ثِِِوَبءِ سَثٌِّ  [.ِ﴾ ]الرعد:اُْأَّبدِ َُؼٌََِّ

 [.َُراىيـ:﴾ ]إبؤَكِِ اَُِّوِ ؽَيٌّ كَبؼِشِ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضِ﴿: كقكلو
عميو بما  يذه اآليات تنبئؾ بكجكد ا تعالى, كتستدؿٌ فيخ أحمد _ رحمو ا_: "يقكؿ الشٌ 

 .(ِ)ىذا الككف العجيب" ؤكفتدبيره لشترل مف 
رض, نظرة مؤلت قمبو ماء كاألفي السٌ  نظركبٌيف في ىذا األمر ركاية األعرابي الذم 

غدير كأثر األقداـ عمى المسير, أفسماء  ذات أبراج, عمى ال فقاؿ: الماء يدؿٌ  ,كايمانان  اذعانان 
  ؟!.(ّ)ف عمى العميـ الخبيركأرض ذات فجاج, أال تدالٌ 

 عمى ذلؾ تدبير ىذا الككف العظيـ. مكجكد, كال أدؿٌ  كجؿٌ  ا عزٌ  يتأكد لنا بعد ذلؾ أفَّ 
 :(ٗ)عمم اهلل تعالى -ِ

عمى ذلؾ بما كرد في  كاستدؿٌ  ا عٌز كجؿٌ  جكدفة عمى ك البيانكني بيذه الصٌ  ستشيدكا
َّؼَُِْْ َٓب َِِّحُ كِِ اُْإَسْضِ ًََٓب َّخْشُجُ ِٓنْيَب ًََٓب َّنْضٍُِ َِٖٓ اُغََّٔبءِ ًََٓب َّؼْشُجُ كِْيَب ﴿قاؿ تعالى: القرآف الكريـ , ف

 .[ِ﴾ ]سبأ: ًَىٌَُ اُشَّزُِْْ اُْـَلٌُسُ

                                                 

 (.ْٗ)صلمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف با  - ُ

 (.َٓ)ص المصدر نفسو  - ِ

 . المصدر نفسو :نظرا - ّ
 (.ٕٓ)ص انظر: المصدر نفسو - ْ
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َٕ ًََٓب رُؼِِْنٌَُٕ ًَاَُِّوُ ػٌَِِْْ ثِزَادِ اُصُّذًُسِ َّؼَُِْْ َٓب كِِ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضِ﴿كقاؿ:  ﴾ ]التغابف: ًََّؼَُِْْ َٓب رُغِشًُّ
ْ]. 

اثِؼُيُْْ ًََُب ؤََُْْ رَشَ ؤََّٕ اَُِّوَ َّؼَُِْْ َٓب كِِ اُغََّٔبًَادِ ًََٓب كِِ اُْإَسْضِ َٓب ٌٌَُُّٕ ِْٖٓ َٗدٌٍَْ ثََِبثَخٍ بَُِّب ىٌَُ سَ﴿كقاؿ: 

َٔب ػٌَُِِٔا ٌََّّْ اُْوَِْبَٓخِ بَِّٕ َُّب ىٌَُ عَبدِعُيُْْ ًََُب ؤَدََْٗ ِْٖٓ رَُِيَ ًََُب ؤًَْثَشَ بَُِّب ىٌَُ َٓؼَيُْْ ؤََّْٖ َٓب ًَبٌُٗا ثَُّْ ُّنَجِّئُيُْْ ثِخَْٔغَخٍ بِ

 .[ٕ﴾ ]المجادلة: اَُِّوَ ثٌَُِِّ ؽَِْءٍ ػٌَِِْْ
 غيرىا مف اآليات الكثيرة, تدؿٌ ىذه اآليات ك  -رحمو ا-البيانكنييخ قاؿ الشٌ 

 . (ُ)أك عظـ أك كثر, دؽٌ  عمى سعة عمـ ا تعالى, كاحاطتو بكؿ شيء قؿٌ 
 ما يدؿٌ , بإحاطتو باألشياء, كعممو بيا, إنٌ كجؿٌ  ا عزٌ  بعد ما سبؽ يثبت لنا أفٌ 

حاشاه - كد, كىذا العمـ ال يككف مف غائب أك مجيكؿا مكج داللة كاضحة عمى أفٌ 
 بؿ مف إلو مكجكد عالـ مٌطمع.   -ذلؾ

 :(ٕ)مخالفة اهلل تعالى لمحوادث -ٖ
صكص القرآنية الٌدالة عمى كجكد ا تعالى بمخالفتو كفي ذلؾ بٌيف البيانكني بعض النٌ 

﴾ ٌَُّْٖ َُوُ ًُلًٌُا ؤَزَذٌ ( 0ًََُْْ( َُْْ َِِّذْ ًََُْْ ٌَُُّذْ )7( اَُِّوُ اُصََّٔذُ )1هَُْ ىٌَُ اَُِّوُ ؤَزَذٌ )﴿ قاؿ ا تعالى:لمحكادث, ف
 ]سكرة اإلخبلص[.

 َُْْظَ ًَِٔثِِْوِ كَبؼِشُ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضِ خَؼَََ ٌَُُْْ ِْٖٓ ؤَْٗلُغٌُِْْ ؤَصًَْاخًب ًََِٖٓ اُْإَْٗؼَبِّ ؤَصًَْاخًب َّزْسَئًُُْْ كِْوِ﴿كقاؿ:

 [.ُُ﴾ ]الشكرل: ؽَِْءٌ ًَىٌَُ اُغَِّْٔغُ اُْجَصرِيُ
حانو كتعالى في مخالفتو الخالؽ سبٌ  يخ _رحمو ا_ مف خبلؿ ىذه اآليات أفٌ الشٌ  ثبتي

ة عمى داللة كاضحة جميٌ  ظير كالمثيؿ  يدؿٌ بيو كالنٌ ىو عف الكلد كالكالد, كالشٌ لخمقو لمحكادث, كتنزُّ 
  .(ّ)كجكده جؿ كعبل
ئدة عمى ة الكاردة في سكرة اإلخبلص ليست زاالكحدانيٌ  ص الباحث مٌما سبؽ أفٌ كيخمي 
و كمتحدة قائمة بذاتككذلؾ صفات ا تعالى  .التي ىي في الكقت نفسو كجكده كجؿٌ  ذات ا عزٌ 

 .معيا كليست زائدة عمييا

                                                 

 .(ٗٓ-ٖٓص )لمشيخ أحمد البيانكني اإليماف با انظر:  - ُ
 (.ُٓ)ص المصدر نفسو - ِ

 .المصدر نفسو :نظرا - ّ
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االستدالؿ -ثبات كجكد ا تعالىإ_رحمو ا_ في  يخ البيانكنيالشٌ ذم سمكو  ال منيجالف
الح, في مؼ الصٌ الذم سمكو السٌ  منيجىك ذات ال -كجؿٌ  ة كصفات ا عزٌ صكص القرآنيٌ بالنٌ 

 .كجؿٌ  اثبات كجكد ا عزٌ 
 انيالثّ  المطمبُ 

 في الوحدانية منيجوُ  
 صكص القرآنيةاالستدالؿ بالنٌ يخ _رحمو ا_ في اثبات كحدانية ا مسمؾ لقد سمؾ الشٌ 

بعض , كقبؿ أف نشرع في عرض كجؿٌ  ا عزٌ  ةحدانيٌ داللة كاضحة صريحة عمى ك  التي تدؿٌ 
 مغة كاالصطبلح:ة في الٌ ذه اآليات, نقؼ عند معنى الكحدانيٌ ى

 : ة لغةً أول: معنى الوحدانيّ 
كف لممبالغة كصفة مف صفات ا تعالى, "مصدر صناعي مف الكحدة بزيادة األلؼ كالنٌ 

دبير العاـ, و منفرد باإليجاد كالتٌ معناىا: أف يمتنع أف يشاركو شيء في ماىيتو كصفات كمالو, كأنٌ 
 . (ُ)" كاسطة كال معالجة, كال مؤثر سكاه في أثر ما عمكمان ببل

ظير. كاألحد: منفرد بالمعنى ثؿ كالنٌ ات في عدـ المً قاؿ أبك منصكر: " الكاحد: منفرد بالذٌ 
  ا عزٌ أم ال يتجزأ كال يثنى كال يقبؿ االنقساـ كال نظير لو كال مثؿ. كال يجمع ىذيف الكصفيف إالٌ 

ري في أسما  .(ِ)"كجؿٌ  ء المَّو تعالى ] الكاحدي [ ىك الفىٍرد الذم لـ يىزؿ كٍحدىه كلـ يكف معو آخى
(ّ). 

 :اصطالحاً ة ثانيا: الوحدانيّ 
فراده بالرٌ الكحدانيٌ  ة كاإليماف بجميع أسمائو ة كاأللكىيٌ بكبيٌ ة: "اإليماف بكجكد ا كا 

 .ْكصفاتو"
 :ةبالٌنصكص القرآنيٌ  كجؿٌ  ة ا عزٌ عمى كحدانيٌ  البيانكني كفي ىذه المسألة استدؿٌ 

( ًََُوُ َٓب كِِ اُغََّٔبًَادِ 11ًَهَبٍَ اَُِّوُ َُب رَزَّخِزًُا بَُِيَِْْٖ اثْنَِْْٖ بََِّٗٔب ىٌَُ بَُِوٌ ًَازِذٌ كَةَِّّبَُ كَبسْىَجٌُِٕ )قاؿ ا تعالى : ﴿

ُُْ اُعُّشُّ كَةَُِْْوِ رَدْإَسًَُٕ (17ًَاُْإَسْضِ ًََُوُ اُذُِّّٖ ًَاصِجًب ؤَكَـَْْشَ اَُِّوِ رَزَّوٌَُٕ ) ﴾ ًََٓب ثٌُِْْ ِْٖٓ ِٗؼَْٔخٍ كََِٖٔ اَُِّوِ ثَُّْ بِرَا َٓغٌَّ
 [.ّٓ-ُٓ]النحؿ:

                                                 

 .(ٕٓٗ/ِ)الكسيط إلبراىيـ مصطفى كآخركف  المعجـ - ُ
 .(ْْٔ/ّ), لساف العرب ابف منظكر (ِِّْص)تاج العركس لمزبيدم  - ِ
, النياية في (ِِّْص), تاج العركس لمزبيدم (ٕٓٗ/ِ)المعجـ الكسيط إلبراىيـ مصطفى كآخركف  - ّ

 .(َٗ/ ٔ)المغة  , مقاييس(ْْٔ/ّ), لساف العرب ابف منظكر (ّْٓ/ٓ)غريب األثر ابف األثير 
-دمشؽ, ط: األكلى –, تحقيؽ: صفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف الداكدم, دار القمـٕٖٓ/ُالمفردات في غريب القرآف, - ْ

 ىػ.ُُِْ
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حانو كىكذا يتفرد سبٌ " بعد تفسيره ليذه اآليات: -رحمو ا -يخ سيد قطبب الشٌ عقَّ 
الضر  بشر بيذا كمو حيف يصيرىاكتشيد فطرة ال ,كجوعمة كالتٌ يف كالنٌ ة كالممؾ كالدٌ كتعالى باأللكىيٌ 

مف البشر يشرككف با بعد تكحيده حالما  فريقان  كمع ىذا فإفٌ  ..رؾعنيا أكشاب الشٌ  كينفٌض 
فمينظركا  ..الذم آتاىـالمحيؽ! فينتيكا إلى الكفر بنعمة ا عمييـ , كباليدل  ينجييـ مف الضرٌ 

 .[ٓٓ﴾ ]النحؿ: ٌا كَغٌَْفَ رَؼٌََُِْٕٔكَزََٔزَّؼُ﴿:  (ُ)"صيرإذف ما يصيبيـ بعد المتاع الق

ا ػََّٔب َّوٌٌَُُُٕ َُوَذْ ًَلَشَ اَُّزَِّٖ هَبٌُُا بَِّٕ اَُِّوَ ثَبُِثُ ثََِبثَخٍ ًََٓب ِْٖٓ بَُِوٍ بَُِّب بَُِوٌ ًَازِذٌ ًَبِْٕ َُْْ َّنْزَيٌُتعالى: ﴿ قاؿك 

 [.ْٕ, ّٕ﴾ ]المائدة: ( ؤَكََِب َّزٌُثٌَُٕ بََُِ اَُِّوِ ًََّغْزَـْلِشًَُٗوُ ًَاَُِّوُ ؿَلٌُسٌ سَز20ٌَََُِْْْٔغََّّٖ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ِٓنْيُْْ ػَزَاةٌ ؤٌَُِْْ )

 [.ِِ﴾ ]األنبياء: ٌَُْ ًَبَٕ كِْئَِب آُِيَخٌ بَُِّب اَُِّوُ َُلَغَذَرَب كَغُجْسَبَٕ اَُِّوِ سَةِّ اُْؼَشْػِ ػََّٔب َّصِلٌَُٕ﴿ :كقكلو

َُِّوُ ِْٖٓ ًََُذٍ ًََٓب ًَبَٕ َٓؼَوُ ِْٖٓ بَُِوٍ بِرًا َُزَىَتَ ًَُُّ بَُِوٍ ثَِٔب خََِنَ ًََُؼََِب ثَؼْعُيُْْ ػَََِ ثَؼْطٍ َٓب ارَّخَزَ ا﴿ :كقكلو

 [.ِٗ,ُٗ﴾ ]المؤمنكف: ( ػَبُِِْ اُْـَْْتِ ًَاُؾَّيَبدَحِ كَزَؼَبََُ ػََّٔب ُّؾْش21ًٌَُِٕعُجْسَبَٕ اَُِّوِ ػََّٔب َّصِلٌَُٕ )
 الكريمة السابقة,صكص كالنٌ يخ _رحمو ا_ مف خبلؿ االستدالؿ باآليات الشٌ  ثبتلقد أ

لو إغيره, كال  عالو كتصرفاتو, ال ربٌ في أف في صفاتو, كاحده  في ذاتو, كاحده  ا تعالى كاحده  أفٌ 
 .(ِ)كجؿٌ  سكاه, ك كىناؾ آيات ال تحصى كثرة, عمى كحدانية ا عزٌ 

ا  ة ا تعالى, يثبت عندنا أفٌ لبيانكني في إثبات كحدانيٌ صكص التي ساقيا ابعد ىذه النٌ 
, كاحده في ألكىيتو, كاحده في ربكبيتو, كاحده لو شريؾ لد, كالعٌز كجٌؿ, ال إلو إاٌل ىك, ليس لو ك 

 في أسمائو كصفاتو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.َْٕ/ ْ)سيد قطب  -في ظبلؿ القرآف  - ُ
 .(ْٓص)  لمشيخ أحمد البيانكني  يماف بااإل :نظرا - ِ
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 الثالثّ  المطمبُ 
 بيعةن يقول بالطّ موقفو ممَّ 

ا  , كأفَّ كجؿٌ  الة عمى كجكد ا عزٌ الكريـ, الدَّ  يخ ببعض آيات القرآفالشٌ  لقد استدؿٌ 
 :ؿ ا تعالىك ؼ كالمالؾ لو, كقصرّْ ر كالمتتعالى ىك خالؽ الككف, كىك المدبّْ 

ْٖ ؤَْٗلُغٌُِْْ ؤَصًَْاخًب ( ًَِْٖٓ آَّبرِوِ ؤَْٕ خََِنَ ٌَُُْْ 73ًَِِْٖٓٓ آَّبرِوِ ؤَْٕ خََِوٌَُْْ ِْٖٓ رُشَاةٍ ثَُّْ بِرَا ؤَْٗزُْْ ثَؾَشٌ رَنْزَؾِشًَُٕ )﴿

( ًَِْٖٓ آَّبرِوِ خَِْنُ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضِ 71ُِزَغٌُْنٌُا بَُِْْيَب ًَخَؼَََ ثَْْنٌَُْْ ٌََٓدَّحً ًَسَزَْٔخً بَِّٕ كِِ رَُِيَ َُأَّبدٍ ُِوٌٍَّْ َّزَلٌََّشًَُٕ )

( ًَِْٖٓ آَّبرِوِ َٓنَبٌُُْْٓ ثِبََُِِّْْ ًَاُنَّيَبسِ ًَاثْزِـَبئًُُْْ ِْٖٓ كَعِِْوِ بَِّٕ كِِ 77َُأَّبدٍ ُِِْؼَبُِٔنِيَ ) ًَاخْزَِِبفُ ؤَُْغِنَزٌُِْْ ًَؤٌََُْاٌُِْْٗ بَِّٕ كِِ رَُِيَ

ُ َِٖٓ اُغََّٔبءِ َٓبءً ك70َرَُِيَ َُأَّبدٍ ُِوٌٍَّْ َّغَْٔؼٌَُٕ ) ُْسِِْْ ثِوِ اُْإَسْضَ ثَؼْذَ ٌَْٓرِيَب بَِّٕ ( ًَِْٖٓ آَّبرِوِ ُّشٌُُِّْ اُْجَشْمَ خٌَْكًب ًَؼََٔؼًب ًَُّنَضٍِّ

:كِِ رَُِيَ َُأَّبدٍ ُِوٌٍَّْ َّؼْوٌَُِِٕ  [.ِْ - َِ﴾ ]الرـك

ْ َِِّْٔيُ اُغَّْٔغَ ًَاُْإَثْصَبسَ ًََْٖٓ ُّخْشِجُ اُْسََِّ َِٖٓ اُْ﴿ :كقكلو  َِّْٔذِ ًَُّخْشِجُهَُْ َْٖٓ َّشْصُهٌُُْْ َِٖٓ اُغََّٔبءِ ًَاُْإَسْضِ ؤََّٖٓ

 [.ُّ﴾ ]يكنس:أَُِّْْذَ َِٖٓ اُْسَِِّ ًََْٖٓ ُّذَثِّشُ اُْإَْٓشَ كَغََْوٌٌَُُُٕ اَُِّوُ كَوَُْ ؤَكََِب رَزَّوٌَُٕ
 كذكر غيرىما مف اآليات الدالة عمى كجكده سبحانو كتعالى.

الة عمى : "كرغـ ذلؾ, يعرض عف ىذه اآليات الباىرات, الدٌ _رحمو ا_يخ كيقكؿ الشٌ 
ما ىك مف صنع نٌ إلكف: كؿ ما نراه في ىذا الكجكد, , أكلئؾ المبلحدة الكافركف, كيقك كجكد ا

 الطبيعة, ككجد مف طبعو, كىك مف قبيؿ المصادفات!.
 كقكليـ ىذا مف أحمؽ الحمؽ, كأجيؿ الجياالت. 

ة, تدكر آالتو, كينتج مف المعامؿ الصناعيٌ  كنسأؿ ىؤالء الحمقى فنقكؿ: ىؿ رأكا معمبلن 
 ؟!.(ُ)", ببل ادارة مدير, كال تحريؾ محرؾ, كال عمؿ عامؿما ينتج

ظـ دكاميا, مف غير أف يدير شئكنيا مدير, كيقـك بلب, كينتٌ يا الطٌ ىؿ رأكا مدرسة يؤمٌ "
 ؟(ِ)"وعميـ فييا معمـ, كيرقب نظاميا مراقب أك مكجٌ عمى التٌ 
غير بناء  , قامت أحجاره بعضيا عمى بعض, كانطبؽ عميو سقفو, مفىؿ رأكا بناءان "

 ؟!"كحداد كنجار

                                                 

 .(ّٗص)مد البيانكني لمشيخ أحيماف با  اإل :انظر - ُ
 المصدر نفسو. - ِ
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مف سماء كما فييا مف  ,كيؼ ال يككف ليذا الكجكد العظيـيخ البيانكني, ب الشٌ كيعقّْ 
نساف كحيكاف, كبحار كأنيار, كسيكؿ كجباؿ إجكـ كأفبلؾ... كأرض كما فييا مف شمس كقمر كن

 ؟!(ُ).. خالؽ مكجد قادر حكيـ
قيؽ دبير الدٌ لتٌ ظاـ المحكـ, كاعمى ىذا النٌ فمف خمؽ ىذا الككف, "كيجـز البيانكني كيقكؿ: 

 .(ِ)مطيؼ الخبير, العمي الكبير؟" ا العظيـ, القكم القادر, الٌ الٌ إير المطرد .. كالسٌ 
 محد:ومُ  عالمٌ 

ممحدان كافران با تعالى, جاء  يحكى أفٌ "قصة استند عمييا كىي:  البيانكني يخالشٌ  أكردك 
 لو في الكجكد.إ د عمماء المسمميف, ليثبت لو أالٌ منو مناظرة أح لى أحد كالة المسمميف, طالبان إ

لى أحد عمماء بمده, فحضر العالـ, كأراد بذكائو أف يفحـ الخصـ, كيشيده إفأرسؿ األمير 
عمى نفسو بالحمؽ, مف طريؽ غير مباشر, فقاؿ: يا أمير, أنا جاىز لممناظرة, كلكف لي حاجة 

ر أذف لو األمير, كجمس الممحد ينتظر العالـ الجميؿ, فتأخٌ أعكد, ف أريد أف أذىب فأقضييا ثـٌ 
لى ىذا إي, يا األمٌ ة ظفر, كقاؿ: أرأيت أيٌ العالـ كطاؿ تأخره, فانبرل الممحد الخبيث في نشك 

 حزنو.أمير ك مف المناظرة لعجزه!  فساء ذلؾ األو ىرب العالـ, إنٌ 
العتذار فقاؿ: لقد تأخرت لسبب كبينما ىما في ذلؾ, إذ حضر العالـ الجميؿ, كابتدأىما با

 طارئ, فاسمعا عذرم, كاعذراني فيو.
 رؼ اآلخر مف البمد, ككاف يقسـ البمد نير يمر فييا, فرأيت زكرقان حاجتي في الطٌ  إفٌ 

لكاح مف أ كقد ظيرت , فمـ أشعر إالٌ كرؽ, فانتظرت طكيبلن فذىبت بو, كعند عكدتي لـ أجد الزٌ 
لى بعض, كظيرت مطرقة, كتطايرت مسامير, إمع بعضيا اءت مف ىنا كىناؾ, كاجتالخشب, ج

 , فركبت فيو كحضرت.فتييأت أمامي في لحظات زكرقان 
 لى ىذا األحمؽ المجنكف, يزعـ ما يزعـ!إيا األمير, أرأيت فضحؾ الممحد مؿء فيو, كقاؿ: أيٌ     
ساف حصكؿ نٌ إلعي اكاف مف الحمؽ كالجنكف أف يدٌ ذا إبرل لو العالـ الجميؿ, كقاؿ لو: فان    

ىذا الككف بما فيو مف سماء  زكرؽ صغير, أفميس مف الحمؽ كالجنكف, أف يقكؿ إنساف أفٌ 
 ؟!عجائب كغرائب, كجد ببل خالؽ مكجدكأرض كحيكاف ك 

دبير, كشكر العالـ , كفرح األمير بيذا التٌ حكران مدٌ  فأفحـ الممحد كبيت, كخرج مذءكمان 
 .(ّ)"كأثنى عميو

                                                 

 .(َْص)اإليماف با لمشيخ أحمد البيانكني  :انظر - ُ
 .(ُْ)صالمصدر نفسو  - ِ
 .(ْٓ-ْْ-ّْص)المصدر نفسو  :انظر - ّ
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ة فمـ يجد ليا سندان إلى ب ىذه القصٌ الباحث تعقَّ حنيفة, كلكف  ىذه القصة تينسب ألبي
ؼ كىك المتصرٌ  ىذا الككف خالؽ ا ىك أفٌ عمى  ذكرىا مف باب االستئناس بيا, أبي حنيفة, كتـٌ 

 .    بيعةالقائميف بالطٌ  المكابريف المعانديفر لشئكنو, كردان عمى و كالمدبٌ في
 ابعالرّ  المطمبُ 

 دفةبالصّ  ن يقولموقفو ممَّ  
 المصادفة,ىذا الككف مف قبيؿ  المبلحدة يزعمكف أفٌ  إفٌ "يخ _رحمو ا_: يقكؿ الشٌ 

نما يعجب العاقؿ مف؟  نادران الَّ إ المصادفات, كىؿ تككف سبحاف ا , ككـ لندرتيا المصادفة كا 
 اس فييا األمثاؿ, فيقكلكف: األرنب أصاب العصا.تدكر عمى ألسنة النٌ 

 
احكاـ لو, كمف قذؼ بعصا ك مف غير تصميـ فيو, مصادفة أمر جاء ؿ يقكلكف ىذا في ك

 .(ُ)"مف غير تعييف جية, فأصابت أرنبان 
 أفبل يبصركف؟ أفبل يسمعكف؟ أفبل يعقمكف؟". فيؿ ىذا الككف مف ىذا القبيؿ؟!

 يخ أحمد البيانوني مع طالب:حديث لمشّ 
ؿ كاحدة منيا خمسة يقكؿ: "قمت لطالب مرة: لك جئنا بمئة كرة مف حديد, قطر ك

طر ىذه الحفرة خمسة لى الجانب اآلخر, قي إنا في جدار حفرة مستديرة, نافذة سنتيمترات, كحفر 
 سنتيمترات كنصؼ سنتيمتر.

ثـ جاء أحدنا, كىك راـ بارع في الرماية, ككقؼ عمى مسافة أمتار مف ىذا الجدار, 
ادخاليا في ىذه الفتحة مف  حدة, محاكالن ككضعنا بيف يديو ىذه الكرات, ككمفناه أف يرمييا كاحدة كا

 ؟فكـ مرة يصيب اليدؼ؟ ككـ مرة تنفذ مف ىذا المنفذ  .(ِ)الجدار
 , كاذا المصادفةاألمؿ في ىذا بعيد, كاألمر فيو مبني عمى  فٌ إالعاقؿ يقكؿ ببل شؾ: 
 المصادفة.أصاب مرة, كاف ذلؾ مف قبيؿ 

يا أصحاب العقكؿ. أما ىذا الككف, , كيعجب لكقكعتقع نادران  المصادفة,ىكذا تككف 
بسمائو كأرضو, كنظاـ سيره كدقة صنعو, كتقمب ليمو كنياره, كتتابع فصكلو. فينبغي أف يستحي 

 .(ّ)"المصادفاتو مف قبيؿ العاقؿ أف يقكؿ: إنٌ 

                                                 

 .(ُْص) لمشيخ أحمد البيانكنيكتاب اإليماف با  - ُ
 .(ِْص)  المصدر نفسو :انظر - ِ
 .(ّْص)المصدر نفسو  - ّ
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مف االفتراءات اآلثمة التي قاؿ بيا الغافمكف عف اإلبداع الككني, كما  بالصدفةالقكؿ  إفٌ          
ما يحدث في الككف مف  إفٌ العالـ مف أسرار كنكاميس ىي أكبر شاىد عمى مدبر حكيـ,  في

تقدير في األرزاؽ كاآلجاؿ, كما عميو الككف مف إبداع, كما يحتكم عميو مف أسرار ال مرد لو إلى 
 ة,ة الماديٌ الئؿ العمميٌ فقت عمييا الدٌ ة كاالرتجاؿ, فيي قضية مف المسمَّمات التي اتٌ العشكائيٌ 

  .(ُ)ةة المنطقيٌ كالبراىيف العقميٌ 
اقية ة تحيؿ كجكد المتقنات الرٌ ة المستندة إلى الكسائؿ اإلنسانيٌ ة الماديٌ الئؿ العمميٌ فالدٌ  

د, ة ذات إتقاف دقيؽ معقٌ ة ظاىرة ككنيٌ في أيٌ  المصادفةة بالمصادفة, كترفض قيقة المعقدٌ الدٌ 
ة ة ظاىرة ككنيٌ يف, يبحثكف باستمرار عف سبب أيٌ يٌ ادٌ يف أك مكف سكاء أكانكا مثاليٌ كالباحثكف العمميٌ 

ا قاطعنا؛ ألفٌ  المصادفةعاء يشاىدكنيا, كيرفضكف ادّْ  ة قد ة االستقرائيٌ المناىج العمميٌ  فييا رفضن
و ما مف ظاىرة تحدث في الككف دكف أف تككف مسبكقة بسبب مكافئ لحدكثيا, أثبتت لمعمماء أنٌ 

ذا كانت ىذه الظاىرة مف الظك  اىر التي تحتاج إلى عمـ كميارة حتى يككف قادرنا عمى إنتاجيا, كا 
منتجيا صاحب عمـ كميارة, كىكذا. فكيؼ بالككف كمو كما فيو مف متقنات ال حصر  ركا أفٌ قرٌ 

, كأدناىا في األحياء التي اكتشفناىا الفيركس, -في نظرنا  -ة رة كأكثرىا المجرٌ ليا, أصغرىا الذٌ 
؟ أال يكفي ىذا لكي يؤمف الممحدكف بالخالؽ الكاحد األحد الفرد (ِ)سافنٌ كأعبلىا فيما نشاىد: اإل

 مد؟.الصٌ 
–يخ دفة كالمصادفة, ككاف األكلى بالشٌ يكثر مف كممة الصٌ البيانكني يخ في ىذه المسألة نرل الشٌ 

 تسير بقدر في الككف كمواألمكر كاألحداث  ر ا ألفٌ أف يعتمد عمى كممة قدَّ  -رحمو ا تعالى
-يخ , كلكف الشٌ ة المباركة لمثؿ ىذه الكممات المشبكىةا تعالى كال مجاؿ في عقيدتنا االسبلميٌ 

الب أف يريد مف كبلمو عف المصادفة كمف خبلؿ الحكار الذم دار بينو كبيف الطٌ كأٌنو  -رحمو ا
بسمائو  ىذا الككف, و ال شيء في الككف اسمو صدفة, بؿ يستحي العاقؿ أف يقكؿ أفف أنٌ يٌ يب

 .    و مف قبيؿ المصادفاتكأرضو, كنظاـ سيره كدقة صنعو, كتقمب ليمو كنياره, كتتابع فصكلو: إنٌ 
 
 
 
 

                                                 

عداد الباحث في القرآف كالسنة  -لمفصؿ في الرد عمى شبيات أعداء اإلسبلـ ا - ُ عمي بف نايؼ  -جمع كا 
 .(ُُِ/ّ)الشحكد 

 المصدر نفسو. - ِ
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 الثالثّ  المبحثُ 
 ةبوبيّ الرّ  توحيدُ 

 :ةبوبيّ أوًل: تعريف الرّ 
, يقتضي المالؾ, كالمتصرٌ ب في الٌ , كالرٌ بة مشتقة مف الرٌ بكبيٌ الرٌ : لغةً    ؼ, مغة لو معافو

 .(ُ)احبيد, كالمصمح, كالخالؽ, كالصٌ , كالسٌ ركالمدبٌ 
ة: االعتقاد الجاـز بأفَّ ا كحده الخالؽ الرازؽ المحيي المميت بكبيٌ تكحيد الرٌ  ا:اصطالحً         

 .(ِ)المدبر لشئكف خمقو كميا ال شريؾ لو في ذلؾ
 .(ّ)دبير"لممؾ كالتٌ حانو كتعالى في أمكر ثبلثة: في الخمؽ كاىك "إفراد ا سبٌ قاؿ ابف عثيميف: ك 

 قاؿ ا تعالى: 
﴾ ْْ َّؼْذٌَُُِٕاُْسَْٔذُ َُِِّوِ اَُّزُِ خََِنَ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضَ ًَخَؼَََ اُظَُُِّٔبدِ ًَاُنٌُّسَ ثَُّْ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ثِشَثِّيِ﴿ 

 [ .ِ﴾ ]الفاتحة:اُْسَْٔذُ َُِِّوِ سَةِّ اُْؼَبَُِٔنيَ[. كقكلو ﴿ُ]األنعاـ:

غِيِْْ َٗلْؼًب ًََُب ظَشًّا هَُْ َْٖٓ سَةُّ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضِ هَُِ اَُِّوُ هَُْ ؤَكَبرَّخَزْرُْْ ِْٖٓ دًُِٗوِ ؤًََُِْْبءَ َُب ٌٌََُِِّْٕٔ ُِإَْٗلُقكلو ﴿ك  

َُٔبدُ ًَاُنٌُّسُ ؤَّْ خَؼَ ٌُِا َُِِّوِ ؽُشًََبءَ خََِوٌُا ًَخَِْوِوِ كَزَؾَبثَوَ اُْخَِْنُ ػََِْْيِْْ هَُِ هَُْ ىََْ َّغْزٌَُِ اُْإَػََْٔ ًَاُْجَصرِيُ ؤَّْ ىََْ رَغْزٌَُِ اُظُِّ

 [.ُٕ-ُٔ﴾ ]الرعد:اَُِّوُ خَبُِنُ ًَُِّ ؽَِْءٍ ًَىٌَُ اٌَُْازِذُ اُْوَيَّبسُ
يماف با, لمشيخ البيانكني _رحمو ا_ نجده قد بلع في كتاب اإلظر كاالطّْ خبلؿ النَّ  مف 

كىك المالؾ لمككف  ءكؿ شي ىك ربٌ  كجؿٌ  ا عزٌ  آيات القرآف الكريـ, أفَّ  ؿخبل ف مفبيَّ 
بََِّٗٔب ؤَْٓشُهُ بِرَا ؤَسَادَ ؽَْْئًب ؤَْٕ َّوٌٍَُ َُوُ ًُْٖ قكلو تعالى: ﴿ بإرادتو كمشيئتو, كمف ىذه اآلياتؼ فيو, كالمتصرّْ 

 [.ّٖ, ِٖ﴾ ]يس: ؽَِْءٍ ًَبَُِْْوِ رُشْخَؼٌَُٕ( كَغُجْسَبَٕ اَُّزُِ ثَِْذِهِ ٌٌََُِٓدُ ًَُِّ 27كٌٌََُُْٕ )

َ ٌَُُْْ ًََّيْذٌَُِّْْ عُنََٖ اَُّزَِّٖ ِْٖٓ هَجٌُِِْْْ ًََّزٌُةَ ػٌََُِْْْْ ًَاَُِّوُ ػٌَِِْْ زٌَِكقكلو: ﴿  ﴾ ٌُّْْشِّذُ اَُِّوُ ُُِْجَِّْٖ
 [.ِٔ]النساء:

                                                 

 .(ُّٖ/ ِ)معجـ مقاييس المغة البف فارس - ُ
الناشر  -المؤلؼ : عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر  -القكؿ السديد في الرد عمى مف أنكر تقسيـ التكحيد  - ِ

الطبعة : الثالثة,  -: دار ابف القيـ, الدماـ, المممكة العربية السعكدية / دار ابف عفاف, القاىرة, مصر 
 .(ُٔ/ُ)ـََُِىػ/ُِِْ

الناشر:  -دراسة كتحقيؽ: سعد فكاز الصميؿ  -تأليؼ: محمد بف صالح العثيميف  -شرح العقيدة الكاسطية  - ّ
 .(ْ/ُ)ىػ ُُْٗالخامسة,  -ة العربية السعكدية دار ابف الجكزم, الرياض, المممك
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 فكؽ كؿ ارادة, كأفَّ  دة ا إرا لى أفَّ إمة تشير اآليات الكرييخ البيانكني: ؽ الشٌ كيعمّْ 
 . (ُ)فكؽ أم مشيئةمشيئتو 
ْٖ ػََِوَخٍ ثَُّْ َّب ؤَُّّيَب اُنَّبطُ بِْٕ ًُنْزُْْ كِِ سَّْتٍ َِٖٓ اُْجَؼْثِ كَةَِّٗب خََِوْنَبًُْْ ِْٖٓ رُشَاةٍ ثَُّْ ِْٖٓ ُٗؽْلَخٍ ثَُّْ ِٓكقاؿ تعالى: ﴿ 

َ ٌَُُْْ ًَُٗوِشُّ كِِ اُْإَسْزَبِّ َٓب َٗؾَبءُ بََُِ ؤَخٍََ ُٓغًََّٔ ثَُّْ ُٗخْشِخٌُُْْ ؼِلًِْب ثَُّْ ُِزَجُِْـُِْٖٓ ُٓعْـَخٍ ُٓخََِّوَخٍ ًَؿَْْشِ ُٓخََِّوَ ٌا ؤَؽُذًَُّْْ خٍ ُِنُجَِّْٖ

ْْئًب ًَرَشٍَ اُْإَسْضَ ىَبِٓذَحً كَةِرَا ؤَْٗضَُْنَب ػََِْْيَب أَُْبءَ ًَِٓنٌُْْْ َْٖٓ ُّزٌََكََّ ًَِٓنٌُْْْ َْٖٓ ُّشَدُّ بََُِ ؤَسْرٍَِ اُْؼُُٔشِ ٌََُِِْْب َّؼََِْْ ِْٖٓ ثَؼْذِ ػٍِِْْ ؽَ

( ًَؤََّٕ 6( رَُِيَ ثِإََّٕ اَُِّوَ ىٌَُ اُْسَنُّ ًَؤََّٗوُ ُّسِِْ أٌَُْْرََ ًَؤََّٗوُ ػَََِ ًَُِّ ؽَِْءٍ هَذِّشٌ )1اىْزَضَّدْ ًَسَثَذْ ًَؤَْٗجَزَذْ ِْٖٓ ًَُِّ صًَْجٍ ثَيِْحٍ )

 [.ٕ, ٔ, ٓ﴾ ]الحج: بػَخَ آرَِْخٌ َُب سَّْتَ كِْيَب ًَؤََّٕ اَُِّوَ َّجْؼَثُ َْٖٓ كِِ اُْوُجٌُسِاُغَّ

 [.ّٖ﴾ ]ؽ: (ِ)ًََُوَذْ خََِوْنَب اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضَ ًََٓب ثَْْنَئَُب كِِ عِزَّخِ ؤََّّبٍّ ًََٓب َٓغَّنَب ِْٖٓ ُُـٌُةٍكقكلو: ﴿ 

ََّ دَاثَّخٍ ِْٖٓ َٓبءٍ كَِٔنْيُْْ َْٖٓ َّْٔؾِِ ػَََِ ثَؽْنِوِ ًَِٓنْيُْْ َْٖٓ َّْٔؾِِ ػَََِ سِخَِِْْْٖ ًَِٓنْيُْْ َْٖٓ ًَاَُِّوُ خََِنَ ًُكقكلو: ﴿ 

 [.ْٓ﴾]النكر: َّْٔؾِِ ػَََِ ؤَسْثَغٍ َّخُِْنُ اَُِّوُ َٓب َّؾَبءُ بَِّٕ اَُِّوَ ػَََِ ًَُِّ ؽَِْءٍ هَذِّشٌ
ظـ قدرتو عمى عً  الةالدَّ , ثيرةاآليات الك إلى غير ذلؾ مف": فقاؿ البيانكنييخ الشٌ ب عقَّ ك  

 .(ّ)"تعالى, كباىر عظمتو
يخ البيانكني _رحمو ا_ , معاني بعض أسماء ا الكريمة ياؽ, ذكر الشٌ كفي ىذا السٌ  

يكو, كىك كؿ شيء كمم ا ىك ربٌ  منيا عمى أفَّ  ستدؿَّ ا, ك (ْ)التي كردت في آيات القرآف الكريـ
 كمف ذلؾ: خالؽ كالرازؽ,ال

 :البارئ, ذ ألكامرهالمنفٌ  الجبار:, القاىر الغالب العزيز:, ؼالمتصرّْ المسيطر  المييمن: 
ىك الذم أحصى كؿ شيء بعممو, فبل يفكتو  :المحصيّ , الخالؽ, كىك في خمؽ الركح أظير

 .(ٓ)شيء مف األشياء
كالرب ىك السيد  ,كلـ يقؿ إليكـ .[ُِ: بقرة]ال﴾ٌُُْاػْجُذًُا سَثَّ﴿: تعالى قاؿ"ة: ـ الجكزيَّ قاؿ ابف قيّْ 

بيذه االعتبارات كميا فبل شيء أكجب في  ي كالمصمح كا تعالى ىك الربٌ كالمالؾ كالمنعـ كالمربٌ 
 [. ُِ﴾]البقرة: اَُّزُِ خََِوٌَُْْ﴿ف ىذا شأنو كحده ال شريؾ لو. ثـ قاؿ: مى  ف عبادةً العقكؿ كالفطر مً 

                                                 

 .(ٕٓص)لمشيخ أحمد البيانكني يماف با ب اإلكتا :انظر - ُ
 أم: تعب. - ِ
 .(ٔٓص)لمشيخ أحمد البيانكني يماف با كتاب اإل  - ّ
 .(َّص)المصدر نفسو  - 4
 (.ُّ)ص المصدر نفسوانظر:  - ٓ
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كحده  لى الكجكد كأنشأىـعمى كجكب عبادتو كحده كىك ككنو أخرجيـ مف العدـ إ و بيذا أيضان فنبَّ 
قرارىـ كما قاؿ في غير مكضع مف القرآف  ًََُئِْٖ عَإَُْزَيُْْ َْٖٓ خََِنَ اُغََّٔبًَادِ ﴿ببل شريؾ باعترافيـ كا 

ككف كحده المعبكد ككيؼ فإذا كاف ىك كحده الخالؽ فكيؼ ال ي [.ِٓ: لقماف]﴾ًَاألَسْضَ ََُْوٌَُُُّٖ اَُِّوُ
 .(ُ)"و ال شريؾ لو في الخمؽفي العبادة كأنتـ مقركف بأنٌ  يجعمكف معو شريكان 

 ﴾ًَاَُّزَِّٖ ِْٖٓ هَجٌُِِْْْ﴿ة ثـ قاؿ: ة عمى تكحيد اإللييٌ بكبيٌ بتكحيد الرٌ  كىذه طريقة القرآف يستدؿٌ "
نٌ و كحده الخالؽ لكـ كآلبائكـ و بذلؾ عمى أنَّ فنبَّ [. ُِ]البقرة:  و لـ يشركو أحد في كمف تقدمكـ كا 

 ..(ِ)"خمؽ مف قبمكـ
نع ا ف صي مً قيؽ البديع ىك الدٌ ىذا الككف  ظر إلى ىذه المعاني العظيمة, نخرج بأفٌ بالنٌ  

في  ا تعالى كاحده  في القمب بأفَّ  , كبيذا يستقري ـؼ فيو كالمتحكّْ ىك كحده المتصرّْ  ا تعالى, كأفٌ 
 .اهبيتو, كال ربه سك ربك 

 ابعالرّ  المبحثُ 
 ةاأللوىيّ  توحيدُ 

نكاره ىك الذم أكرد األمـ السٌ ة ىك ما دعا إليو جميع الرٌ األلكىيٌ  تكحيدي   ابقة مكارد سؿ, كا 
 اليبلؾ.

سؿ كآخرىا, كألجمو أرسمت يف كآخره كباطنو كظاىره, كىك أكؿ دعكة الرٌ كىك أكؿ الدٌ 
ة ؽ بيف المؤمنيف كالكافريف, كبيف أىؿ الجنٌ رّْ مت سيكؼ الجياد, كفي سؿ, كأنزلت الكتب, كسي الرٌ 

 ار.كأىؿ النٌ 
 [.ّٓ﴾ ]الصافات: َُب بَُِوَ بَُِّب اَُِّوُكىك معنى قكلو تعالى: ﴿ 

 [.ِٓء:﴾ ]األنبيآًََب ؤَسْعَِْنَب ِْٖٓ هَجِِْيَ ِْٖٓ سَعٌٍٍُ بَُِّب ٌُٗزِِ بَُِْْوِ ؤََّٗوُ َُب بَُِوَ بَُِّب ؤََٗب كَبػْجُذًُِٕقاؿ تعالى: ﴿ 
فان, محييان, مميتان, مكصكفان بكؿ صفات الكماؿ, كمف كاف ربان خالقان, رازقان, مالكان, متصرٌ  

ؼ العبادة صرى كجب أف يككف إليان كاحدان ال شريؾ لو, كال تي  ,ىان مف كؿ نقص, بيده كؿ شيءكمنزَّ 
 [.ٔٓ﴾ ]الذاريات: َُّب َُِْؼْجُذًًََُِٕٓب خََِوْذُ اُْدَِّٖ ًَاُْةِْٗظَ بِ, قاؿ تعالى: ﴿(ّ)حانو لو سبٌ إالٌ 
 

                                                 

بي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى : محمد بف أ المؤلؼ : -بدائع الفكائد   -ُ
 .(ُِّ/  ْ)الناشر : دار الكتاب العربي, بيركت, لبناف  -ىػ( ُٕٓ

 المصدر نفسو. - ِ

 .(ُُٖص)ضو عند أىؿ السنة كالجماعة اإليماف حقيقتو, خكارمو, نكاقكتاب  - ّ
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 ة:األلوىيّ  تعريف:  أولً 
ة مأخكذة مف: ألىو يٍألىو إلية, ك)ألو( كما يقكؿ ابف فارس: "اليمزة كالبلـ األلكىيٌ  :لغةً  

. فاإللو ا تعالى, كسٌميى بذلؾ ألٌنو معبكد".  فمصدر ألىو يٍألىو: (ُ)كالياء أصؿ كاحد, كىك التعبُّد
لية؛ كليذا قيؿ: تكحيد اإللييٌ أيليكىة   ة, كىما مصدراف ألىلىو يٍألىو. ة, كقيؿ تكحيد األلكىيٌ كا 

 ,ى تكحيد العبادة, كمعناه االعتقاد الجاـز"ىك إفراد ا تعالى بالعبادة, كيسمٌ  :اً اصطالح
فراد ىك اإللو الحؽٌ  -حانو كتعالى سبٌ  -ا  بأفٌ  ه تعالى كال إلو غيره, ككؿ معبكد سكاه باطؿ, كا 

ؼ شيء مف صرى مف كاف, كال يي  اعة المطمقة, كأف ال يشرؾ بو أحد كائنان بالعبادة كالخضكع كالطٌ 
بح, ذر, كالذٌ عاء, كاالستعانة, كالنٌ , كالدٌ كاة, كالحجٌ ياـ, كالزٌ بلة, كالصٌ كالصٌ  ,العبادة لغيره تعالى

اىرة كغيرىا مف أنكاع العبادة الظٌ  ذلؿ,, كاإلنابة, كالخشية, كالتٌ جاء كالحبٌ ككؿ, كالخكؼ كالرٌ كالتٌ 
 , (ِ)جاء جميعان, كعبادتو ببعضيا دكف بعض ضبلؿ"كالخكؼ كالرٌ  كالباطنة, كأف يعبد ا بالحبٌ 

 [ .ٓ﴾ ]الفاتحة: بَِّّبىَ َٗؼْجُذُ ًَبَِّّبىَ َٗغْزَؼنِيُقاؿ ا تبارؾ كتعالى:﴿ 

﴾ ثُشْىَبَٕ َُوُ ثِوِ كَةََِّٗٔب زِغَبثُوُ ػِنْذَ سَثِّوِ بَِّٗوُ َُب ُّلِِْرُ اٌَُْبكِشًَُٕ ًََْٖٓ َّذْعُ َٓغَ اَُِّوِ بَُِيًب آخَشَ َُبكقاؿ: ﴿ 
 [.ُُٕ]المؤمنكف:

 ثانيًا: األلوىّية عند البيانوني:
و ال إلو إال ىك, سؿ كاألنبياء أنٌ ا تعالى أخبر عمى ألسنة الرٌ  يخ البيانكني, أفٌ بٌيف الشٌ  

ىك المالؾ ليذا الككف ك  فيك الكاحد األحد,  لو كحده ال شريؾ لوإالٌ و ال تنبغي العبادة كأنٌ 
َب ىٌَُ بَُِوٌ ًَازِذٌ كَةَِّّبَُ , فقاؿ تعالى: (ّ)كخالقو كرٌبو كالمتصرّْؼ فيو }ًَهَبٍَ اَُِّوُ َُب رَزَّخِزًُا بَُِيَِْْٖ اثْنَِْْٖ بَِّٗٔ

 :(ٗ)"كفر باأللوىّيةِ  اهللِ  غيرِ  وصفُ وقال: " .[ُٓ]النحؿ: ({ 11كَبسْىَجٌُِٕ )
ان دٌ , الذيف افتركا عميو الكذب كجعمكا لو نً عمى المشركيف ا تعالى أنكر بٌيف البيانكني أفٌ ك 

 .[ّٔ]النمؿ:  ({60} ؤَبَُِوٌ َٓغَ اَُِّوِ رَؼَبََُ اَُِّوُ ػََّٔب ُّؾْشًٌَُِٕ ) , فقاؿ:(ٓ)كشريكان 

                                                 

 .(ُِّ/ ُ)مقاييس المغة ابف فارس  - ُ
 .(ُُٕص)يماف حقيقتو, خكارمو, نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة اإلكتاب  - ِ
 (.ٔٗ)صكتاب الكفر كالمكفرات لمشيخ أحمد البيانكني انظر:  - ّ
 (.ٔٗ)ص المصدر نفسو - ْ
 انظر: المصدر نفسو. - ٓ
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, كبٌيف استحالة أف يككف ىناؾ إلو لكلد كالشريؾه نفسو عف انزَّ ا تعالى  أكضح البيانكني أفٌ ك 
 ػَََِ }َٓب ارَّخَزَ اَُِّوُ ِْٖٓ ًََُذٍ ًََٓب ًَبَٕ َٓؼَوُ ِْٖٓ بَُِوٍ بِرًا َُزَىَتَ ًَُُّ بَُِوٍ ثَِٔب خََِنَ ًََُؼََِب ثَؼْعُيُْْ: (ُ)فقاؿ آخر غيره,

 .[ُٗ]المؤمنكف: ثَؼْطٍ{ 
بعض صكص القرآنية, أشار إلى  تعالى مف خبلؿ النٌ ة كبعد أف أثبت البيانكني األلكىيٌ 
لكىيتو, كأشار في ذلؾ إلى اآليات التي ا تعالى كاحده في أ صفات ا عٌز كجٌؿ التي تكضح أفٌ 

 :(ِ)كمنياتؤكد ذلؾ 
 :(ٖ)حياة اهلل تعالى -ٔ

كضكح بكؿ  صكص القرآنية الٌدالة عمى حياة ا تعالى, التي تدؿٌ كاستشيد البيانكني بالنٌ 
اَُِّوُ َُب بَُِوَ بَُِّب ىٌَُ اُْسَُِّ اُْوٌَُُّّْ َُب : ﴿كجؿٌ  ا عزٌ  كؿقكاحده في ألكىيتو, كمف ذلؾ بأٌف ا تعالى 

ؼَُِْْ َٓب ثََْْٖ ؤَّْذِّيِْْ ًََٓب ِٗوِ َّرَإْخُزُهُ عِنَخٌ ًََُب ٌٌَّْٗ َُوُ َٓب كِِ اُغََّٔبًَادِ ًََٓب كِِ اُْإَسْضِ َْٖٓ رَا اَُّزُِ َّؾْلَغُ ػِنْذَهُ بَُِّب ثِةِرْ

ٌدُهُ زِلْظُئَُب ًَىٌَُ اُْؼَُِِِّ خَِْلَيُْْ ًََُب ُّسِْؽٌَُٕ ثِؾَِْءٍ ِْٖٓ ػِِِْٔوِ بَُِّب ثَِٔب ؽَبءَ ًَعِغَ ًُشْعُِّْوُ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضَ ًََُب َّئُ

 [.ِٓٓ﴾ ]البقرة: اُْؼَظُِْْ

 [.ٓٔ﴾ ]غافر: بَُِّب ىٌَُ كَبدْػٌُهُ ُٓخِِْصِنيَ َُوُ اُذَِّّٖ اُْسَْٔذُ َُِِّوِ سَةِّ اُْؼَبَُِٔنيَ ىٌَُ اُْسَُِّ َُب بَُِوَكقاؿ: ﴿ 
ا تعالى متصؼ بالحياة  عمى أفٌ  إلى غير ذلؾ مف آيات كثيرة , تدؿٌ ب البيانكني كقاؿ: "كعقَّ 

َـّ أكمؿ منيا الكاممة  .(ْ)"التي ليس ث
 اهلل﴿اآلية القرآنية  ة, كىذا بنٌص القيكـ صفة مبلزمة لؤللكىيٌ  حيٌ ال كيثبت لنا بعد ذلؾ, أفٌ 

ة ا تعالى ىك بو عمى ألكىيٌ  كأفضؿ ما يستدؿٌ  [.ِٓٓ]البقرة:  ﴾...ال بُو بُّب ىٌ احلِ اُوٌّْ
البيانكني في إثبات  يخصكص القرآنية, فيي أقكل األدلة كأنفعيا, كىذا منيج الشٌ االستدالؿ بالنٌ 
 .ةالمسائؿ العقديٌ 

 
 
 

                                                 

 .(ٔٗكتاب الكفر كالمكفرات لمشيخ أحمد البيانكني )ص انظر: - ُ
 (.ْٗ)صيخ أحمد البيانكني لمشكتاب اإليماف با انظر:   - ِ
 (.ٗٓ)ص المصدر نفسو - ّ

 .المصدر نفسو - ْ
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 :(ٔ)ة اهلل تعالىمحبّ  -ٕ
َّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا َْٖٓ َّشْرَذَّ ِٓنٌُْْْ ػَْٖ دِّنِوِ كَغٌَْفَ َّإْرِِ ا تعالى: ﴿ كؿقالبيانكني ب كعمى ذلؾ استدؿٌ 

َّٖ ُّدَبىِذًَُٕ كِِ عَجَِِْ اَُِّوِ ًََُب َّخَبكٌَُٕ ٌََُْٓخَ َُبئٍِْ اَُِّوُ ثِوٌٍَّْ ُّسِجُّيُْْ ًَُّسِجٌَُّٗوُ ؤَرَُِّخٍ ػَََِ أُُْآِْنِنيَ ؤَػِضَّحٍ ػَََِ اٌَُْبكِشِ

 [.ْٓ﴾ ]المائدة: رَُِيَ كَعَُْ اَُِّوِ ُّاْرِْوِ َْٖٓ َّؾَبءُ ًَاَُِّوُ ًَاعِغٌ ػٌَِِْْ
ة ا تعالى لمعبد: إكرامو كتكفيقو لطاعتو, محبٌ ك " ؿ:عمى اآلية كقا البيانكني يخالشٌ  بعقَّ ك  
لعبد ة اكمحبٌ . ف معصيتو, كىدايتو, كتييئة أسباب القرب لو, كثناؤه عميو, كرضاه عنوكصكنو ع

لى طاعتو كابتغاء مرضاتو, كأف يجتنب ما يكجب سخطو كعقكبتو, إ تعالى: أف يسارع العبد 
 .(ِ)"لفى إليوإليو بما يكجب الزٌ  كأف يتحببٌ 
 ىك اإللو الكاحد األحد, ألفَّ  كجؿٌ  ا عزٌ  فة العمٌية أفٌ ف ىذه الصٌ مً الباحث ص خمي ي 
كيبغض, كمف  حبٌ ىناؾ إلو يي  تو, بأفَّ تو لعباده دليؿه عمى ألكىيٌ محبٌ  ة ال تككف إاٌل , كأفَّ المحبٌ 

 غض في األرض.أحٌبو ا يجعؿ لو القىبكؿ في األرض, كمف يبغضو يجعؿ لو البي 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ُٕ)صكتاب اإليماف با لمشيخ أحمد البيانكني  - ُ

 المصدر نفسو. - ِ
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 الخامس المبحثُ 
 فاتاألسماء والصّ  توحيدُ 

 
 كفيو أربعة مطالب:

 عند البيانكني. كجؿٌ  ؿ: أسماء ا عزٌ األكٌ  المطمبي 
 اني: صفات ا تعالى عند البيانكني.الثٌ  المطمبي 
 فات.الث: مكقؼ البيانكني مف الفرؽ في مسألة الصٌ الثٌ  المطمبي 
 عند البيانكني. كجؿٌ  ابع: رؤية ا عزٌ الرٌ  المطمبي 
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 لألوّ ا المطمبُ 
 عند البيانوني وجلَّ  اهلل عزَّ  أسماءُ 

 ئولى خمقو بأسماإؼ جبللو, تعرٌ  جؿٌ  خالؽال فٌ إ :"يخ البيانكني _رحمو ا_يقكؿ الشٌ 
 .(ُ)"لقدرىا بذكرىا, كتعظيمان  كتمذذان , بيا حسف بالمؤمف حفظيا تبركان يي تميؽ بجبللو,  كصفاتو 

ؿ: " تسعة قا رسكؿ ا  ا عنو أفٌ عف أبي ىريرة رضي البيانكني بما جاء  كاستدؿٌ 
 .(ِ)الكتر" تر يحبٌ ة, كىك كى  دخؿ الجنٌ الٌ إ, ال يحفظيا أحد  كاحدان الٌ إئة اكتسعكف اسمان, م

 سعين:سعة والتّ أسماء زائدة عمى التّ 
سعكف ليست ىي كؿ ما كرد في أسماء ا تبارؾ سعة كالتٌ يخ البيانكني: "ىذه التٌ يقكؿ الشٌ 

اف, البديع, اف, المنٌ الحنٌ ؿ كردت األحاديث بغيرىا مف األسماء, كمف تمؾ األسماء: كتعالى, ب
  .(ّ)كح.."ؽ, السبٌ المغيث, الكفيؿ, الخبٌل 

سماء ا تعالى أل ليس في الحديث حصره و بعد البحث كاالطبلع, تبٌيف لدل الباحث أنٌ 
نٌ سعة كالتٌ و ليس لو اسـ غير التٌ كليس معناه أنٌ  ىذه األسماء مف  قصكد الحديث أفٌ ما مسعيف, كا 

, إحصائيا ال اإلخبار بحصر األسماءة بة. فالمراد اإلخبار عف دخكؿ الجنٌ أحصاىا دخؿ الجنٌ 
حو ابف في حديث ابف مسعكد رضي ا عنو الذم أخرجو أحمد كصحٌ  قكلو  ذلؾ يؤيدكما 
متو أحدان مف ابؾ, أك عمٌ و نفسؾ, أك أنزلتو في كتبيت أسألؾ بكؿ اسـ ىك لؾ, سمٌ ...اف: "حبَّ 

قكلو: "أك استأثرت بو في عمـ الغيب عندؾ " ف  .(ْ)"..عندؾ خمقؾ, أك استأثرت بو في عمـ الغيب
لو أسماء كصفات استأثر بيا في عمـ  كتعسيف, كأفٌ  أسماء ا أكثر مف تسعةو  دليؿ عمى أفٌ 

 .الغيب عنده ال يعمميا غيره
  : (٘)أسماء وردت عمى سبيل المجاز

يا أسماء  تعالى, كردت في بعض األحاديث ألفاظ عمى أنٌ " البيانكني: يخ الشٌ  يقكؿ
ئ فيي مف قبيؿ المجاز ال الحقيقة, كمف قبيؿ تسمية الشٌ عمى غير ذلؾ,  كلكف قرائف الحاؿ تدؿٌ 

                                                 

 .(ِٗص)لمشيخ أحمد البيانكني  يماف بااإل كتاب  - ُ
(, كمسمـ َُْٔح رقـ)( ٕٖ/ٖ)ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: الدعكات, باب:  مائة اسـ إال كاحد,  - ِ

في صحيحو, كتاب: الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفار, باب: في أسماء ا تعالى كفضؿ مف أحصاىا, 
 (.ِٕٕٔح رقـ )( َِّٔ/ْ)
 (.ِّ)صلمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف با  - ّ

و حزف أف يسأؿ ا ذىابو عنو ذكر األمر لمف أصاب, كتاب: األدعية, باب: ركاه ابف حباف في صحيحو - ْ
بدالو إياه فرحان   .إسناده صحيح: عمؽ شعيب األرنؤكطحكـ األلباني: صحيح, ك  (.ِٕٗ( ح رقـ)ِّٓ/ّ) ,كا 

 .(ِّا لمشيخ أحمد البيانكني )صكتاب اإليماف ب - ٓ
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ىر كا الدٌ : "ال تسبٌ مف ذلؾ قكلو  : كباسـ غيره لعبلقة بينيما, أك عمى تقدير بعض المحذكفات
 .(ِ)َ.(ُ)ىر"ا ىك الدٌ  فٌ إف, 

ا ىك  : أفٌ مف ذلؾطبلؽ, بؿ المقصكد ال يراد منيا ظكاىرىا كحقيقة اإل يذه األسماءف
 . (ّ)ذـٌ أك يي  سبَّ , كال أف يي ءشيىر لى الدٌ إ نسبى أف يي  ىر, فبل يصحي ب لحكادث الدٌ المسبٌ 

جٌؿ اسمان أك كصفان لـ يرد عمى ا عٌز ك  و ال يجكز مطمقان أف نطمؽى لذلؾ يرل الباحث أنٌ 
 .تعالى, ثـ نقكؿ أٌنو مف أسماء ا ةفي القرآف كالسنٌ 

 ة: أسماء اهلل توقيفيّ 
أف نطمؽ عمى ا تبارؾ كتعالى اسمان أك كصفان لـ يرد  ال يصحي "يخ البيانكني: يقكؿ الشٌ 

ف كاف ذلؾ يي  رع, بقصد اتخاذه اسمان بو الشٌ  أف نقكؿ:  يصحي . فبل شعر بالكماؿ تعالى, كا 
يا إف جاءت في عرض ميندس الككف األعظـ, كال أف نقكؿ: المدير العاـ لشئكف الخمؽ...كلكنٌ 

بان مع كلى العدكؿ عف ذلؾ تأدُّ قريب لؤلفياـ, فبل بأس. كاألفو تعالى مف باب التٌ الكبلـ, لبياف تصرٌ 
 .(ْ)"تبارؾ كتعالى الحؽٌ 

الحقيقة في تقريره ألسماء ا كصفاتو, فقد  قد أصاب كبد -رحمو ا-البيانكني الشيخف 
, كنفي ما نفاه ا عف نفسو, أك نفاه عنو أثبت ما أثبتو ا لنفسو, أك أثبتو رسكلو محمد 

 ., كبذلؾ يككف قد كافؽ الٌسمؼ الٌصالح رضي ا عنيـرسكلو محمد 
 انيالثّ  المطمبُ 

 د البيانونياهلل تعالى عنّ  صفاتُ 
لى ىذا الككف, كما فيو مف بدائع الحكـ, كغرائب المخمكؽ, إإذا نظرنا : يقكؿ البيانكني

افية, بككاكبيا كنجكميا كمداراتيا, كاذا شاىدنا ماء الصٌ كدقيؽ الصنع, كاذا تأممنا, في ىذه السٌ 
, كما فيو مف الغرائب لى عالـ الحيكافإراتيا كمعادنيا كعناصرىا, ككذلؾ األرض, بنباتيا كخي

ليذا الككف  فٌ إلخرجنا مف كؿ ذلؾ, بعقيدة كىي:  يرة,ثساف, كما فيو مف أجيزة كنٌ كتركيبة اإل

                                                 

ح  (ُّٕٔ/ْ) مسمـ في صحيحو, كتاب: األلفاظ مف األدب كغيرىا, باب: النيي عف سب الدىر, ركاه - ُ
 (.ِِْٔرقـ)
 (.ِّ)صلمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف با  - ِ
 (.ّّ)ص المصدر نفسوانظر:  - ّ

 (.ّْ-ّّ)ص المصدر نفسو - ْ
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ره صانع ىذا الككف كمدبٌ  كأماـ ذلؾ, سنجد نفكسنا مممكءة بالعقيدة, بأفٌ  ,, صانعان , مكجدان خالقان 
 .(ُ)كجؿٌ   ا عزٌ الٌ إقص, كما ذلؾ ه عف كؿ صفات النٌ منزٌ صؼ بصفات الكماؿ, ك متٌ 

عمييا  فات الكاجبة  تعالى, كالتي دؿٌ يخ البيانكني _رحمو ا_ إلى الصٌ كقد أشار الشٌ 
 :(ِ)القرآف الكريـ, كمنيا

 [.َُ﴾ ]إبراىيـ:ؤَكِِ اَُِّوِ ؽَيٌّ كَبؼِشِ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضِلقكلو: ﴿ :(3)وجود اهلل تعالى  -ُ

﴾ زُُْ اُْلُوَشَاءُ بََُِ اَُِّوِ ًَاَُِّوُ ىٌَُ اُْـَنُِِّ اُْسَِْٔذَُّب ؤَُّّيَب اُنَّبطُ ؤَْٗلقكلو: ﴿ :(ْ)قيام اهلل تعالى بنفسو -ِ
 [.ُٓ]فاطر:

ًََُوَذْ خََِوْنَب اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضَ ًََٓب ثَْْنَئَُب كِِ عِزَّخِ ؤََّّبٍّ ًََٓب َٓغَّنَب ِْٖٓ لقكلو: ﴿: (ٓ)قدرة اهلل تعالى -ّ

 [.ّٖ﴾ ]ؽ:ُُـٌُةٍ

َب ؤَْٓشُهُ بِرَا ؤَسَادَ ؽَْْئًب ؤَْٕ َّوٌٍَُ َُوُ ًُْٖ كٌٌََُُْٕ: ﴿لقكلو :(ٔ)رادة اهلل تعالىإ -ْ  [.ِٖ﴾ ]يس:بَِّٗٔ

َّؼَُِْْ َٓب كِِ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضِ ًَاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ثِبُْجَبؼَِِ ًًََلَشًُا ثِبَُِّوِ ؤًَُُئِيَ ىُُْ لقكلو: ﴿ :(ٕ)عمم اهلل تعالى -ٓ

 [.ِٓ﴾ ]العنكبكت:اُْخَبعِشًَُٕ

 .[ٓٔ﴾ ]غافر: ...ىٌَُ اُْسَُِّ َُب بَُِوَ بَُِّب ىٌَُ كَبدْػٌُهُ ُٓخِِْصنِيَ َُوُ اُذَِّّٖ اُْسَْٔذُ﴿ :(ٖ)ياة اهلل تعالىح -ٔ

هَذْ عَِٔغَ اَُِّوُ هٌٍََْ اَُّزِِ رُدَبدُُِيَ كِِ صًَْخِيَب ًَرَؾْزٌَِِ بََُِ اَُِّوِ ًَاَُِّوُ لقكلو: ﴿ :(ٗ)سمع اهلل تعالى وبصره -ٕ

 [.ُ﴾ ]المجادلة:غُ رَسَبًُسًََُٔب بَِّٕ اَُِّوَ عَِْٔغٌ ثَصِريًٌَاَُِّوُ َّغَْٔ

َ اَُِّوُ ٌُٓعََ رًٌَِِْْٔبلقكلو: ﴿ :(َُ)كالم اهلل تعالى  -ٖ  .[ُْٔ]النساء:  ﴾ًًَََِّْ
 لى غير ذلؾ مف صفات ا تعالى الكثيرة..إ

                                                 

 .(ّٓ-ّْص)كتاب اإليماف با لمشيخ أحمد البيانكني انظر:  - ُ
 (.ْٗ)ص المصدر نفسوانظر:  - ِ

 (.ْٗالمصدر نفسو )ص - ّ
 (.َٓ)ص المصدر نفسو - ْ
 (.ٓٓالمصدر نفسو )ص - ٓ
 (.ٔٓالمصدر نفسو )ص - ٔ
 (.ٕٓالمصدر نفسو )ص - ٕ
 (.ٗٓالمصدر نفسو )ص - ٖ
 المصدر نفسو. - ٗ

 (.ُٔالمصدر نفسو )ص - َُ



 انونييخ أحمد عز الدين البيقيدة عند الشقضايا الع

 

 

61صفحح 

 

 اهلل ل تتناىى:  صفاتُ 
ككماالتو القرآف الكريـ كثيرة, في  كجؿٌ  صفات ا عزٌ ك "يقكؿ البيانكني: في ذلؾ ك 

كما ىك عميو,  ثناءن حانو ال نحصي يا عقكؿ البشر, سبٌ نيى درؾ كي ال تتناىى, كال تي حانو كتعالى سبٌ 
 .(ُ)"أثنى عمى نفسو
يـ يصفكف ا بما كصؼ بو نفسو كبما كصفو بو رسكلو أنٌ  :فاتفي الصّ  مفالسّ  ومذىبُ 

لؾ فيك ؼ ا بو مف ذصً ما كي  ال تمثيؿ كنعمـ أفَّ مف غير تحريؼ كال تعطيؿ كمف غير تكييؼ ك 
ال سيما  ,ـ بكبلمومتكمٌ بؿ معناه يعرؼ مف حيث يعرؼ مقصكد ال ,حؽ ليس فيو لغز كال أحاجي

ـ أعمـ الخمؽ بما يقكؿ كأفصح الخمؽ في بياف العمـ كأفصح الخمؽ في البياف إذا كاف المتكمٌ 
سة المذككرة و مع ذلؾ ليس كمثمو شيء ال في نفسو المقدٌ حاناللة كاإلرشاد. كىك سبٌ عريؼ كالدٌ كالتٌ 

حانو لو ذات حقيقة كلو أفعاؿ حقيقة: فكذلؾ ا سبٌ  ف أفٌ بأسمائو كصفاتو كال في أفعالو فكما نتيقٌ 
لو صفات حقيقة كىك ليس كمثمو شيء ال في ذاتو كال في صفاتو كال في أفعالو ككؿ ما أكجب 

 ...(ِ)حانو مستحؽ لمكماؿ الذم ال غاية فكقوو سبٌ فإنٌ  ,ه عنو حقيقةن زٌ ا من فإفٌ  أك حدكثان  نقصان 
 الثالثّ  المطمبُ 

 الصفات في مسألةِ  البيانوني من الفرقِ  موقفُ  
أحاديث, تكىـ بظاىرىا  رةة المطيٌ لقرآف الكريـ, كفي السنٌ يخ أحمد: "كرد في ايقكؿ الشٌ 

كنسبة كاالستكاء عمى العرش العيف كاليد مشابية الحؽ تعالى لمخمؽ في بعض صفاتيـ, كالكجو ك 
 . (ّ)"...ذلؾ أشبو كماحؾ زكؿ كالفرح كالضٌ كالنٌ الجية 

 فرق: اس في ذلك عمى أربعِ وقد انقسم النّ 
  لى ا تعالى,إث كما ىي, فنسبت كىي فرقة أخذت بظكاىر اآليات كاألحادي مة:المجسّ  -ُ
 إلخ..(ْ)كضحكيـ كأيدييـ, كضحكان  ككجكه الخمؽ, كيدان  كجيان 

 حة, كيكفي في الردٌ , كليس لقكليـ نصيب مف الصٌ ءشيسبلـ في كىؤالء ليسكا مف اإل
 [.ُُ﴾ ]الشكرل: َُْْظَ ًَِٔثِِْوِ ؽَِْءٌ ًَىٌَُ اُغَِّْٔغُ اُْجَصِريُعمييـ قكؿ ا تعالى: ﴿

معاني ىذه األلفاظ عمى أم كجو, كلغكا مدلكالتيا عف ا  تعطمكىي فرقة  مة:المعطّ  -ِ
 ,حانو كتعالى عندىـ ال يتكمـ كال يسمع  كال يبصرعمى كجو االطبلؽ, فا سبٌ  كجؿٌ  عزٌ 

                                                 

 .(ُٔ)ص  كتاب اإليماف با لمشيخ أحمد البيانكني - ُ
 (.ِٔ/ٓمجمكع الفتاكل ) - ِ
 .(ٔٔص)لمشيخ أحمد البيانكني اإليماف با  - 3
 .والمصدر نفس - 4
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نفى عف ا سبحانو  بجارحة, كالجكارح يجب أف تي الٌ إذلؾ في زعميـ ال يككف  ألفٌ 
 يقرري ك , .(ُ)وتبارؾ كتعالى, كيتظاىركف بتقديس مكف صفات افيـ بذلؾ يعطٌ . كتعالى

 .(ِ)حةلو مف الصٌ   باطؿ ال حظ ىذا رأم فٌ البيانكني: إ
 كردت, كنترؾ نؤمف بيذه اآليات كاألحاديث كما ": فقالكا مؼ السٌ ا أمٌ  مف:مذىب السّ  -ّ

بياف المقصكد منيا  تبارؾ كتعالى, فيـ يثبتكف اليد, كالعيف, كاالستكاء, كالضحؾ ... ككؿ ذلؾ 
 "...(ّ)حاطة بعمميات ال ندركيا, كنترؾ  تعالى اإلبكيفيا
 كاألحاديث, ال ألفاظ ىذه اآليات  نا نقطع بأفٌ إنٌ "فقالكا:  ا الخمؼ أمٌ  مذىب الخمف: -ْ

 يراد بيا ظكاىرىا, كعمى ذلؾ فيي مجازات ال مانع مف تأكيميا.
مف شبية  ات, كالعيف بالعناية, كاليد بالقدرة...كما إلى ذلؾ ىربان لكا الكجو بالذٌ فأكٌ 

 .(ْ)"شبيوالتٌ 
 :مفمذىب السّ  ترجيحُ 

ككت كتفكيض عمـ ىذه السٌ  مؼ, مفمذىب السٌ  فٌ أيرل كثير مف العمماء يقكؿ البيانكني: "
أنفسيـ, العمماء ىؤالء كيرل  عطيؿ.أكيؿ كالتٌ لمادة التٌ  باع, حسمان لى ا أسمـ كأكلى باالتٌ إالمعاني 

 ؼ, عمى أفٌ مؼ كالخمفؽ السٌ . كقد اتٌ تأكيبلت الخمؼ, ال تكجب عمييـ الحكـ بكفر كال فسكؽ فٌ أ
 .(ٓ)المراد غير الظاىر المتعارؼ بيف الخمؽ, فرضي ا تعالى عنيـ أجمعيف"

ة لؼ لرأم أىؿ السنٌ ايخ البيانكني مخحو الشٌ ابؽ الذم رجٌ مؼ السٌ قكؿ السٌ  يرل الباحث أفٌ 
 ة كالحقيقة.فات ك يفكضكف الكيفيٌ يثبتكف معاني ىذه الصٌ  ة كالجماعة, فأىؿ السنٌ كالجماعة

معمـك  ستكاءاال" :ستكاءاالعف سئؿ عندما  -رحمو المَّو-اإلماـ مالؾ  ذلؾ قكؿكيؤيد 
 .(ٔ)"كالكيؼ مجيكؿ كاإليماف بو كاجب كالسؤاؿ عنو بدعة

 
 

                                                 

 (.ٖٔ-ٕٔ)صاإليماف با لمشيخ أحمد البيانكني  - ُ
 المصدر نفسو. - ِ

 (.ٖٔ)ص المصدر نفسو - ّ
 (.ٗٔ)صالمصدر نفسو  - ْ

 المصدر نفسو. - ٓ

المؤلؼ : مرعي بف يكسؼ  -أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء كالصفات كاآليات المحكمات كالمشتبيات  - ٔ
الطبعة   -تحقيؽ : شعيب األرناؤكط  -بيركت  –الناشر : مؤسسة الرسالة  -سي الكرمي المقد

 (.َُّ/ُ)َُْٔاألكلى
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 ابعالرّ  المطمبُ 
 .عند البيانوني وجلّ  رؤية اهلل عزّ 

 :(ٔ)اهلل الكريم إلى وجوِ  ظرُ النّ 
عمى ذلؾ  , كاستدؿٌ إلى كجو ا الكريـ ظرىذه المسألة أكردىا البيانكني تحت عنكاف النٌ  

 .ريؼاليتيف كبالحديث الشٌ يتيف التٌ باآل
 [.ِّ,ِِ﴾ ]القيامة:( بََُِ سَثِّيَب َٗبظِشَح77ًٌُخٌُهٌ ٌََّْٓئِزٍ َٗبظِشَحٌ ): ﴿قاؿ ا تعالى 

ٍبًد المًَّو  ًريًر ٍبًف عى ميكسنا ًعٍندى رسكؿ ا أنٌ  عىٍف جى ًر لىٍيمىةى فىنىظى  و قاؿ: كينَّا جي رى ًإلىى اٍلقىمى
اميكفى ًفي ري  ٍكفى ىىذىا اٍلقىمىرى الى تيضى ا تىرى ٍكنىوي كىمى ـٍ فىتىرى بّْكي مىى رى ـٍ سىتيٍعرىضيكفى عى : "ًإنَّكي  .(ِ)"..ٍؤيىًتوً اٍلبىٍدًر فىقىاؿى

 [, ثـٌ ِٔ﴾ ]يكنس:صَِّبدَحٌَُِِّزَِّٖ ؤَزْغَنٌُا اُْسُغْنََ ًَتبل ىذه اآلية: ﴿ بي النٌ  ريؼ: " أفٌ كفي الحديث الشٌ 
فيقكلكف: ألـ  أزيدكـ ؟ ةى, يقكؿ ا تبارؾ كتعالى: تريدكف شيئان ًة الجنٌ قاؿ: " إذا دخؿ أىؿ الجنٌ 

 عطكا شيئان ار؟, قاؿ: فيكشؼ الحجاب, فما أي ة, كتنجينا مف النٌ دخمنا الجنٌ كجكىنا؟ ألـ تي  تبيٌض 
 .(ّ)"كجؿٌ  لى كجو ربيـ عزٌ إظر مف النٌ  لييـٌ إ أحبٌ 

, لكٌننا صكصبو مف النٌ  عمى ما استدؿٌ يخ البيانكني _رحمو ا_ تعالى, الشٌ  ؽلـ يعمّْ 
الباحث يرل فيما سيؽ إشارة ك . و يعتقدي برؤية ا عٌز كجؿٌ نستنتجي مف استدالؿ الشيخ بيما, بأنٌ 

يب َ سثَُِّبِ ﴿كاضحة عمى رؤية ا عٌز كجٌؿ, فاآلية تفسر نفسيا كال تحتاج إلى كثير جيدو ففييا 

ظر معمكـ نظر العيف إلى ا تعالى, كذلؾ ما نؤمف بو يقينان ما جاء , كالنٌ [.ِّ﴾]القيامة: حشَبظَِٗ
, فبل أدٌؿ مف ذلؾ كجؿٌ  لى كجو ربيـ عزٌ إظر لييـ مف النٌ إ عطكا شيئان أحبٌ فما أي  في الحديث,

 .عمى ثبكت رؤية ا تعالى
 
 
 

                                                 

مطبعة دار -الطبعة الثانية-كتاب اإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد عز الديف البيانكني - ُ
 (.َُٗ)ص-ـُٖٓٗعاـ -السبلـ

(, ْٓٓح رقـ)(ُُٓ/ُ)الصبلة, باب: فضؿ صبلة العصر, ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: مكاقيت  - 2
كمسمـ في صحيحو, كتاب: المساجد كمكاضع الصبلة, باب: فضؿ صبلتي الصبح كالعصر كالمحافظة عمييما, 

 (.ّّٔح رقـ)( ّْٗ-ُ)
ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: إثبات رؤية المؤمنيف في اآلخرة ربيـ سبحانو كتعالى,  - ّ
 (.ُُٖح رقـ)( ُّٔ/ُ)
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 ادسالسّ  المبحثُ 
 قفاوالنّ  ركُ لشّ وا الكفرُ 

 
 كفيو أربعة مطالب:

 الكفر كأنكاعو كأصكلو. ؿ:األكٌ  المطمبي 
 اني: صفات الكافريف.الثٌ  المطمبي 
 رؾ كأنكاعو.الشٌ الث: الثٌ  المطمبي 
 فاؽ كصفات المنافقيف.النٌ  معنىابع: الرٌ  المطمبي 
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 لاألوّ  المطمبُ 
 وأصولو وأنواعوُ  الكفرُ   

 :: الكفرأوًل 
: بمعنى السٌ  :غةً ل كب: قد كفر درعو, كيقاؿ ى درعو بالثٌ غطية, يقاؿ لمف غطٌ تر كالتٌ الكيٍفري

 ألفٌ  ,"اإليماف "كفران  ي الكفر الذم ىك ضدُّ راب, ك منو سمٌ ي البذر بالتٌ و يغطٌ ألنٌ  ,لممزارع: " كافر"
 .(ُ)قمبو بالكفر ىو قد غطٌ ألنٌ  ,"ي الكافر "كافران بجحد أك غيره, ك قيؿ: سمٌ  فيو تغطية لمحؽٌ 

ف معو تكذيب أك لـ , سكاء كاكىك : عدـ اإليماف با كرسكلو اإليماف , ضدٌ  :اصطالحاً        
ألىكاء لبعض ا باعان أك اتٌ  ككبران  , أك إعراض عف ذلؾ حسدان يكف معو تكذيب, بؿ عف شؾ كريب

 .(ِ)سالةباع الرٌ تٌ إارفة عف الصٌ 
بي . كىك إنكار شيء مٌما جاء بو النٌ قيض اإليماف"ن رع فقال:فو البيانوني في الشّ وعرّ 

 ككصؿ إلينا بطريؽ يقيني قاطع ,"(ّ). 
 : أنواع الكفر: اً نيثا
 الشيخ البيانوني الكفر إلى ثالثة أنواع وىم: مُ قس  يُ 

كجكد ا تعالى, ككحدانيتو, الة عمى الدٌ  كسببو الغفمة عف اآليات :يميّ الكفر الجَ   -ُ
 .(ْ)نيابلـ, ككفر العكاـ المشتغميف بالدٌ بلة كالسٌ سؿ عمييـ الصٌ و الرٌ ا جاء بعراض عمٌ كاإل

 ب:كمركٌ  نكعاف: بسيطه  كالجيؿي 
 عمـ.أضؿ, كعبلجو التٌ  فالبسيط: أصحابو كاألنعاـ, بؿ ىـٌ 

ب: ىك اعتقاد بالقمب غير مطابؽ لما ىك عميو, كصاحبو يجيؿ األمر, كيجيؿ كَّ رى كالمي 
 ما يقبؿ العبلج.ؿ, كقمَّ مف األكٌ  و يجيؿ, كىك شره أنٌ 

 ئاسة, الرٌ  كمف أسبابو االستكبار, ككفر فرعكف كممئو, كحبٌ  الكفر الجحودي أو العنادي: -ِ

                                                 

كمعجـ مقاييس المغة مادة: كفر. كمفردات القرآف  ,(ُْْ/ٓ)لساف العرب ,(ّْٖٓص)تاج العركس  - ُ
 .(ُٕٗص) كالمعجـ الكسيط ,(ُْٕص)
الناشر :  -الطبعة : األكلى  -المؤلؼ : نخبة مف العمماء  -كتاب أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة  - ِ

 ىػُُِْ تاريخ النشر : -المممكة العربية السعكدية  -ة كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد كزارة الشؤكف اإلسبلمي
 (.ٓٔص)
الطبعة الثانية مطبعة دار السبلـ في مصر عاـ  -الكفر كالمكفرات لمشيخ أحمد عز الديف البيانكني  - ّ

 (.ٓـ )صُٖٓٗق,ػ َُْٓ
 (.ٔصالمصدر نفسو) - ْ
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, قؿ ممؾ الرٌ رى ككفر ىً  عيير, ككفر أبي طالب كغير ذلؾ مف مثؿ ىذه كالتٌ  الخكؼ مف الذـٌ ك ـك
 .(ُ)األسباب
بما يجب  ستخفاؼكاال, كذيبارع أمارة عمى التٌ و الشٌ كىك ما جعم الكفر الحكمي:  -ّ

, ككتبو, كرسمو, كاليكـ اآلخر, كما فيو مف الحشر تعظيمو مف ا تعالى, كمبلئكتو
 .(ِ)ريعة كعمكميابالشٌ  ستخفاؼككاالكالحساب, 

ارع بكفره, سكاء أكاف االستخفاؼ بالقكؿ أك مف ذلؾ, فقد حكـ الشٌ  ءو بشي فمف استخؼٌ  
 بالفعؿ.
عمة قد يطمؽ الكفر عمى غير الكفر با, ككفر النٌ : يخ أحمد البيانكنييقكؿ الشٌ ك  
 . (ّ)كالحقكؽ

 :رالكف ًا: أصولُ ثالث
 ة.ة، وعمميّ ة، وقوليّ ثالثة: اعتقاديّ  لى أصولٍ إترجع  راتالمكفّ  نّ يبّين البيانوني أ

 :(ٗ)ةرات العتقاديّ المكفّ  -ٔ
ه ا ىك منزٌ حانو, أك إنكار صفة مف صفات الكماؿ فيو, أك صفة بمكإنكار الخالؽ سبٌ 

 عنو:
 كجة كالكلد.خاذ الزٌ كاتٌ  -
 مف األجساد. و جسده أك اعتقاد أنٌ  -
 .شيءأك اعتقاد عجزه في  -
 , كنحك ذلؾ.يءبكؿ ش و غير محيط عممان أك أنٌ  -
 .(ٓ)ة كنحك ذلؾماكيٌ سؿ كالمبلئكة كالكتب السٌ ككإنكار األنبياء كالرٌ  -
 الكافريف. سبلـ فيأحكاـ اإل قع في مثؿ ىذه األمكر, تجرم عميوفمف ي
 :(ٙ)ةرات القوليّ المكفّ  -ٕ

 كىي كؿ قكؿ فيو اعتراؼ بعقيدة مكفرة أك فيو جحكد لعقيدة مف عقائد االسبلـ.
 كمف ذلؾ: 

                                                 

 .(ٔالبيانكني )ص كتاب الكفر كالمكفرات لمشيخ أحمد - 1
 .(ٗصالمصدر نفسو ) :نظرا - 2
 .(َُص)المصدر نفسو  - 3
 (.ُُالمصدر نفسو )ص - ْ
 .(ُِص)المصدر نفسو :نظرا - 5
 (.ُْالمصدر نفسو )ص - ٔ
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 الخالؽ.  سبٌ  -
 سؿ. الرٌ  أك سبٌ  -
 ة. ماكيٌ الكتب السٌ  أك سبٌ  -
 يف.الدٌ  أك سبٌ  -

 .(ُ)مف ذلؾ, كىك في حالة يؤاخذ بيا عمى أقكالو, فقد كفر فمف قاؿ قكالن 
 :(ٕ)ةرات العمميّ مكفّ ال -ٖ

 رة, كمف ذلؾ: كىي كؿ عمؿ يعتبر عبلمة ظاىرة عمى عقيدة مكفٌ 
 كتمزيؽ المصحؼ مع قرينة االىانة, أك القائو في القاذكرات. -
 ميب عمى الصدر.ككتعميؽ الصٌ  -

 .(ّ)منا عميو بالكفركى ر, حى و مكفٌ بأنٌ  مف ذلؾ عالمان  فمف فعؿ شيئان 
قد أحسف القكؿ عندما أرجع أصكؿ  -رحمو ا-ييخ البيانكنالشٌ  يرل الباحث أفٌ 

 .الكقكع فيياحرمه بالعبد أف يحذر مف رات إلى ىذه األنكاع الثبلثة, فالمكفٌ 
 انيالثّ  المطمبُ 

 الكافرين صفاتُ  
عى محبة كزعـ كالء. كقد الكافر عدك لممؤمف لدكد, ميما ادَّ "يخ أحمد البيانكني: الشٌ  يقكؿي 

, يخاطب بني اسرائيؿ: (ْ)بلـف أعداء, فقاؿ عمى لساف مكسى عميو السٌ ى ا تعالى الكافريسمٌ 
 [.ُِٗ﴾ ]األعراؼ:هَبٍَ ػَغََ سَثٌُُّْْ ؤَْٕ ُّيِِْيَ ػَذًًَُُّْْ ًََّغْزَخِِْلٌَُْْ كِِ اُْإَسْضِ كََْنْظُشَ ًَْْقَ رَؼٌََُِْٕٔ﴿

 [.َٖ﴾ ]طو:َّْْب ثَنِِ بِعْشَائََِْ هَذْ ؤَْٗدَْْنَبًُْْ ِْٖٓ ػَذًًُُِّكقاؿ: ﴿

 [.ُ﴾ ]الممتحنة:َّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا َُب رَزَّخِزًُا ػَذًُُِّ ًَػَذًًَُُّْْ ؤًََُِْْبءَكقاؿ: ﴿

بَِّٕ اٌَُْبكِشَِّٖ ًَبٌُٗا ٌَُُْْ ػَذًًُّا , فقاؿ: ﴿(ٓ)ةكقد أعمف ا تعالى لممؤمنيف عداكة الكافريف عامٌ 

ساف مفطكر عمى كراىيتو نٌ كال يكالي بحاؿ, كاإل يحبٌ  لعدك ال[. كاَُُ﴾ ]النساء:ُٓجِْنًب
 .(ُ)"كعداكتو

                                                 

 .(ُْص)لمشيخ أحمد البيانكني رات كتاب الكفر كالمكفٌ  - ُ
 (.ُٔالمصدر نفسو )ص - ِ
 .(ُٔص)المصدر نفسو  - ّ
 .(ُِٖص) در نفسوالمص :نظرا - ْ
 .(ُِٗص)المصدر نفسو  - ٓ
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 من صفات الكافرين:
 يف البيانكني, يظير لنا يخ أحمد عز الدٌ رات لمشٌ ظر في كتاب الكفر كالمكفٌ مف خبلؿ النٌ 

 صؼ بيا الكافركف, كمف ذلؾ ما يأتي:فات التي يتٌ مجمكعة مف الصٌ 
ًَهَبٍَ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا ارَّجِؼٌُا عَجَِِْنَب اؿ ا تعالى: ﴿ق ر بو:المؤمن ويغرّ  الكافر يصدّ   -ٔ

 [.ُِ﴾ ]العنكبكت: ًَُْنَسَِْْٔ خَؽَبَّبًُْْ ًََٓب ىُْْ ثِسَبِِٓنِيَ ِْٖٓ خَؽَبَّبىُْْ ِْٖٓ ؽَِْءٍ بَِّٗيُْْ ٌََُبرِثٌَُٕ
أف ييتدم  –يماف عف اإل د ضؿٌ كق –_: "يسكء الكافر _رحمو ا البيانكني يخيقكؿ الشٌ 

 .(ِ)عو عميو"غريو بالكفر, كيشجٌ ه عف الحؽ, كيي إليو غيره, فيك يعمؿ عمى صدٌ 
كسيمة كانت,  يماف بأمٌ , تزييف الكفر لو, كاضبللو عف اإلكمف تغرير الكافر بالمؤمف

 رغبة. تمبيةً  كرب, أك ة, أك تفريجً شخصيٌ  ة, أك مصمحةو دنيكيٌ  أك ماؿ, أك منفعةو  بكظيفةو  كإغراءو 
مس في يمينو, كالقمر في يساره, نيا بعينو حقيرة, كلك كضعكا الشٌ يرل الدٌ  كالمؤمف الحؽٌ 

لى إل بو ذلؾ مف ذلؾ, كلك أدٌ  في شيءو  خرج عف ديف ا, ما أطاعيـر با, أك يى كفي عمى أف يى 
 . (ّ)ىبلؾ
ًََٓثََُ اَُّزَِّٖ اؿ ا تعالى: ﴿ق لى غباوتو وحقارتو:إهلل تعالى لمكافر أمثاًل، تشير ا بَ رَ ضَ  -ٕ

 [.ُُٕ﴾ ]البقرة: ًَلَشًُا ًََٔثََِ اَُّزُِ َّنْؼِنُ ثَِٔب َُب َّغَْٔغُ بَُِّب دُػَبءً ًَِٗذَاءً صٌُّْ ثٌٌُْْ ػٌُِْٔ كَيُْْ َُب َّؼْوٌَُِِٕ
تفقو ارحة التي ال كاب السٌ بالدٌ  ا تعالى الكافريف وشبٌ ب البيانكني عمى ذلؾ فيقكؿ: يعقّْ 

 .(ٓ)ما تسمع صكتو فقطبيا راعييا, ال تفيـ ما يقكؿ ليا, بؿ إنٌ  (ْ)قاؿ ليا, بؿ إذا نعؽما يي 
ٌَُوُ ًََُب رٌٌَََُّْا ػَنْوُ ًَؤَْٗزُْْ قاؿ ا تعالى: ﴿ واب :الدّ  الكافر شرّ  -ٖ َّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ؤَؼِْؼٌُا اَُِّوَ ًَسَعُ

ػِنْذَ اَُِّوِ اُصُُّّْ اُْجٌُُْْ  (6)( بَِّٕ ؽَشَّ اُذًََّاة71ٌِّا ًَبَُّزَِّٖ هَبٌُُا عَِٔؼْنَب ًَىُْْ َُب َّغَْٔؼٌَُٕ )( ًََُب ر73ٌٌَُُٗرَغَْٔؼٌَُٕ )

 [.ِِ-َِ﴾ ]األنفاؿ:اَُّزَِّٖ َُب َّؼْوٌَُِِٕ

                                                                                                                                            

 .(ُِٗ)ص  كتاب الكفر كالمكٌفرات لمشيخ أحمد البيانكني - ُ
 .(ُٖٗص) المصدر نفسو - ِ
 .(ُٗٗ-ُٖٗلمصدر نفسو )صا  - ّ
 دعاىا لما يرشدىا. :أم - ْ
 .(َِِص)لمشيخ أحمد البيانكني كتاب الكفر كالمكفرات  :نظرا - ٓ
كالدابة تجمع الحيكاف كمو ألف كؿ ما يدب عمى كجو األرض فيك دابة فشمؿ االنساف الدكاب: جمع دابة  - ٔ

 كالحيكاف.
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ا سكاىـ مطيعة  فيما كؿ دابة ممٌ  ألفٌ  ,كابالدٌ  ىؤالء شرٌ "ك يخ البيانكني: ؽ الشٌ يعمّْ ك 
 .(ُ)"يا لو, كىؤالء خمقكا لئليماف كالعبادة, فكفركاخمق

بِْٕ ىُْْ بَُِّب فقاؿ: ﴿ كقد كصؼ ا تعالى الكافريف باألنعاـ أيضان " ب البيانكني قائبلن:كيعقّْ 

نٌ  [. ْْ﴾ ]الفرقاف:ْْ ؤَظََُّ عَجًِِْبًَبُْإَْٗؼَبِّ ثََْ ىُ ا تعالى منحيـ  ألفٌ  ,ما كاف الكافركف كاألنعاـكا 
لى مظاىر إ, كلفتيـ ف ليـ طريؽ الخير كالشرٌ رائع, كبيٌ مع كاألبصار كالعقكؿ, كشرع ليـ الشٌ سٌ ال

األنعاـ لـ  ألفٌ  ,مف األنعاـ قدرتو كعظمتو, فمـ ينتفعكا بأسماعيـ كأبصارىـ كعقكليـ, فكانكا شران 
 .(ِ)"ع ليا شرائعشرى العقؿ, كلـ تي  عطى تي 

كبمعنى   لمكافريفإالٌ  رد مف رحمة ا , فبل يككفعف : ىك بمعنى الطٌ المٌ  الكافر ممعون: -ٗ
 .(ّ)اإلبعاد مف درجة األبرار كمقاـ الصالحيف

( 22ؤَكٌَََُِّٔب خَبءًَُْْ سَعٌٌٍُ ثَِٔب َُب رَيٌٍَْ ؤَْٗلُغٌُُُْ اعْزٌَْجَشْرُْْ كَلَشِّوًب ًَزَّثْزُْْ ًَكَشِّوًب رَوْزٌَُُِٕ )قاؿ ا تعالى: ﴿ 

 [.ٖٖ, ٕٖ﴾ ]البقرة: ب ؿُِْقٌ ثََْ َُؼَنَيُُْ اَُِّوُ ثٌُِلْشِىِْْ كَوًَِِِْب َٓب ُّآِْنًٌََُٕهَبٌُُا هٌُُِثُنَ

﴾ َِّٕ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ًََٓبرٌُا ًَىُْْ ًُلَّبسٌ ؤًَُُئِيَ ػََِْْيِْْ َُؼْنَخُ اَُِّوِ ًَأََُِْبئٌَِخِ ًَاُنَّبطِ ؤَخَْٔؼنِيَ: ﴿إتعالى كقاؿ
 [.ُُٔ]البقرة:

 [.ْٔ﴾ ]األحزاب: بَِّٕ اَُِّوَ َُؼََٖ اٌَُْبكِشَِّٖ ًَؤَػَذَّ َُيُْْ عَؼِريًا: ﴿عالىت كقاؿ
 :(ٗ)ب باآلخرةكذ  الكافر يُ  -٘

ِٓثْوَبٍُ  وًَُهَبٍَ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا َُب رَإْرِْنَب اُغَّبػَخُ هَُْ ثَََِ ًَسَثِِّ َُزَإْرَِْنٌَُّْْ ػَبُِِْ اُْـَْْتِ َُب َّؼْضُةُ ػَنْقاؿ ا تعالى: ﴿

 [.ّ﴾ ]سبأ: رَسَّحٍ كِِ اُغََّٔبًَادِ ًََُب كِِ اُْإَسْضِ ًََُب ؤَصْـَشُ ِْٖٓ رَُِيَ ًََُب ؤًَْجَشُ بَُِّب كِِ ًِزَبةٍ ُٓجِنيٍ

ُكقاؿ: ﴿ ُْْ ػَََِ سَخٍَُ ُّنَجِّئٌُُْْ بِرَا ُٓضِّهْزُْْ ًََُّ َُٓٔضَّمٍ بٌَِّٗ ( 2ْْ َُلِِ خَِْنٍ خَذِّذٍ )ًَهَبٍَ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ىََْ َٗذٌُُُّ

 [.ٕ,ٖ﴾ ]سبأ:جَؼِْذِؤَكْزَشٍَ ػَََِ اَُِّوِ ًَزِثًب ؤَّْ ثِوِ خِنَّخٌ ثََِ اَُّزَِّٖ َُب ُّآِْنٌَُٕ ثِبُْأخِشَحِ كِِ اُْؼَزَاةِ ًَاُعََِّبٍِ اُْ
ه, فبل مجاؿ لئلطالة, كذكر كرى ذً  كىناؾ الكثير مف صفات الكافريف, لكننا نكتفي بما تـٌ 

 ؿ صفات الكافريف.ك
                                                 

 .(ِِْص)لمشيخ أحمد البيانكني كتاب الكفر كالمكفرات   - ُ
 .(ِِٓ-ِِْص)المصدر نفسو  - ِ
محمد  -ش تحقيؽ : عدناف دركي -المؤلؼ : أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم  -كتاب: الكميات  - ّ

 .(ٕٕٗص)ـ. ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗ -بيركت  -الة دار النشر : مؤسسة الرس -المصرم 
 .(ِْٖص) لمشيخ أحمد البيانكني كتاب الكفر كالمكفرات  :نظرا - ْ
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 الثالثّ  المطمبُ 
 رك وأنواعوالش  

 : ركأوًل: معنى الش  
 سكية بيف الشيئيف. كىك مأخكذ مف المشاركة كىك مارؾ في المغة عمى التٌ يطمؽ الشّْ : لغةً   

ريؾ. كيطمؽ عمى المعاني اآلتية: )المخالطة, كالمصاحبة, كاف مف اثنيف فصاعدان, كمنو الشٌ 
: شاركتو في األمر, كشركتو فيو أشركتو شركان, كيقاؿ: أشركتو, أم جعمتو كالمشاركة(. تقكؿ

﴾. كقد أٍشرؾ بالٌمو فيك ميٍشًرؾ ًال ُّؾْشِىْ ثؼجبدحِ سثِّو ؤزذاشريكان. كالشّْرؾ: الكيفر, كمنو قكلو تعالى ﴿
 .(ُ)إذا جعؿ لو شريكان 

عؿ كؿ , أك فعمـ بكؿ شيءفات ا تعالى , كالأف يعتقد في غير ا صفة مف ص :اصطالحاً  
  تعالى عظيـ ما ال يميؽ إالٌ , أك يصرؼ لغير ا مف التٌ كشران  ان بيد فبلف خير  أك أفٌ  ,شيء
 .(ِ)ؼصرٌ لو االختيار أم التٌ  فبلننان  , أك اعتقاد أفٌ جدة كطمب الحاجةكالسٌ 

ثَخٍ ًََٓب ِْٖٓ بَُِوٍ بَُِّب بَُِوٌ ًَازِذٌ ًَبِْٕ َُْْ َّنْزَيٌُا ػََّٔب َّوٌٌَُُُٕ َُوَذْ ًَلَشَ اَُّزَِّٖ هَبٌُُا بَِّٕ اَُِّوَ ثَبُِثُ ثََِب: ﴿قاؿ تعالى

 [.ّٕ﴾ ]المائدة:َََُْٔغََّّٖ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ِٓنْيُْْ ػَزَاةٌ ؤٌَُِْْ
رؾ مف الكفر, فيقكؿ: "مف جعؿ مع ا إليان آخر, أك أشرؾ معو في الشّْ  يخ أفٌ يبٌيف الشٌ 

 .(ّ)آخر, أك عبد مع ا معبكدان آخر, فقد كفر با عٌز كجٌؿ" بكبية ربان الرٌ 
 رك:ثالثا: أنواع الش  

 :رك إلى نوعينالبيانوني الش   مُ قس  يُ 
 .(ْ)عبد مع ا إلو آخرأف يي  :أك الجميٌ  رؾ األكبرالشٌ  -ُ
ه الرياء. كىك إرادة نفع الدنيا بعمؿ اآلخرة, كضدٌ : أك الخفيٌ  رؾ األصغرالشٌ  -ِ

 .(ٓ)اإلخبلص
 

                                                 

 . (ُُْْ/ ِ)كالنياية في غريب األثر ابف األثير  (ْْٖ/ َُ)لساف العرب ابف منظكر - ُ
المؤلؼ : أبك عبد ا شمس الديف بف محمد بف أشرؼ  -د القبكرية جيكد عمماء الحنفية في إبطاؿ عقائ  - ِ

 -ىػ  ُُْٔ -الطبعة : األكلى  -الناشر : دار الصميعي  -ىػ( َُِْ)المتكفى :  -بف قيصر األفغاني 
 .(ّْٔ/ ُ) –ـ  ُٔٗٗ

 (.ُٕص)لمشيخ أحمد البيانكني كتاب الكفر كالمكفرات  - ّ
 .(َِصالمصدر نفسو ) - ْ
 .ر نفسوالمصد - ٓ
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 :ركن من الوقوع في الشّ الّتحص  
قكؿ: , رؾ ككبارهصغار الشٌ  ذا فعمتمكه, أذىب عنكـ إكـ عمى شئ, كسأدلٌ : "قكلو 

 .(ُ)يا ثبلث مرات"لما ال أعمـ, تقكلي  ستغفرؾي اكأنا أعمـ, ك  بؾى  أف أشرؾى  أعكذ بؾى ي نٌ إ "الميـٌ 
 ابعالرّ  المطمبُ 

 .نالمنافقي وصفاتِ  فاقِ ن النّ مِ  موقفوُ  
 :فاقالنّ  تعريفُ أوًل: 

 ,فاؽ بذلؾي النٌ سمٌ ك  ,رب في األرض الذم يستتر فيوفؽ, كىك السٌ ىك مأخكذ مف النٌ  :لغةً   
و في ألنٌ  ,جحره مف نافقاء اليربكع, كىك بابه  و مأخكذه كقيؿ: إنٌ  المنافؽ يستر كفره كيغيبو. ألفٌ 

فاستطاع  ,مف الخطر كقت الحاجة خمصربكع لمتٌ ىا اليظاىره أرض مستكية كباطنو حفرة قد أعدٌ 
 .(ِ)بطفر خبلؼ ما يي ظيً فكذلؾ المنافؽ يي  ,يادبيذا الفعؿ أف يخدع الص

 .(ّ)ضمر".ساف غير ما يي نٌ ظيار اإلإيخ البيانكني: "الشٌ  فويعرٌ  :اصطالحاً        
 [.ٖ﴾ ]البقرة:ًََٓب ىُْْ ثُِٔآِْنِنيًَََِٖٓ اُنَّبطِ َْٖٓ َّوٌٍُُ آَٓنَّب ثِبَُِّوِ ًَثِبٌَُِّْْْ اُْأخِشِ يقكؿ تعالى: ﴿

و كفر كمخادعة ألنٌ  ,فاؽ أقبح مف الكفرالنٌ ك " :يخ أحمد البيانكني _رحمو ا_يقكؿ الشٌ         
 [.ٗرة:﴾ ]البقُّخَبدِػٌَُٕ اَُِّوَ ًَاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًََٓب َّخْذَػٌَُٕ بَُِّب ؤَْٗلُغَيُْْ ًََٓب َّؾْؼُشًَُٕ. لقكلو تعالى: ﴿(ْ)ككذب"
يـ ألنٌ  ,عمى المسمميف مف ضرر الكافريفضرران  المنافقيف أشدٌ  كال شؾ أفٌ يقكؿ البيانكني:        

كيٌطمعكف  يدخمكف بيف المسمميف, فيعممكف أسرارىـ بطنكف غيره, كبذلؾيظيركف اإلسبلـ كيي 
 .(ٓ)يا بيف األعداء مف الييكد كغيرىـشيعكنى , كيي أحكاليـ
اُْإَعْلََِ َِٖٓ اُنَّبسِ ًََُْٖ  (6)بَِّٕ أُُْنَبكِونِيَ كِِ اُذَّسْىِ: ﴿أقبح مف الكافريف قاؿ ا فييـ فالمنافقي كألفٌ        

 [.ُْٓ﴾ ]النساء:رَدِذَ َُيُْْ َٗصِريًا

                                                 

, كقاؿ األلباني: (ُٕٔح رقـ)(,َِٓ)ص باب فضؿ الدعاء, :مخرَّجان  األدب المفرد البخارم في ركاه - ُ
 .صحيحه 

, كمفردات القرآف (ْْٓ/ٓ), كمعجـ مقاييس المغة (ّْٔ/ُّ), تاج العركس (ّٖٓ/َُ)لساف العرب  - ِ
 .(ُٖٗص)
 .(ْٓ)صلمشيخ أحمد البيانكني كتاب الكفر كالمكفرات - ّ
 .(ْٔص) المصدر نفسو - ْ
 .(ْٕص) المصدر نفسو :نظرا - ٓ
 طبقات كمنازؿ. :ار دركات سبع أمالنٌ  - ٔ
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 المنافقين: : صفاتُ لثاً ثا
َُِّوِ هَبٌُُا ؤََُْْ ٌَُْٖٗ َٓؼٌَُْْ ًَبِْٕ ًَبَٕ اَُّزَِّٖ َّزَشَثَّصٌَُٕ ثٌُِْْ كَةِْٕ ًَبَٕ ٌَُُْْ كَزْرٌ َِٖٓ ا﴿ :(ٔ)والخديعة المكرُ  -ُ

 ٌََّّْ اُْوَِْبَٓخِ ًََُْٖ َّدْؼَََ اَُِّوُ ٌَُِِْبكِشَِّٖ َٗصِْتٌ هَبٌُُا ؤََُْْ َٗغْزَسٌِْرْ ػٌََُِْْْْ ًََْٗٔنَؼٌُْْْ َِٖٓ أُُْآِْنِنيَ كَبَُِّوُ َّسٌُُْْ ثَْْنٌَُْْ

 [.ُُْ﴾ ]النساء:عَجًِِْب ٌَُِِْبكِشَِّٖ ػَََِ أُُْآِْنِنيَ
صبلة العشاء,  صبلة عمى المنافقيفأثقؿ  : "إفٌ كفي الحديث :(ٕ)اعةاقل عن الطّ ثالتّ  -ِ

 .(ّ)" ..كصبلة الفجر
بِرَا خَبءَىَ أُُْنَبكِوٌَُٕ هَبٌُُا َٗؾْيَذُ بَِّٗيَ َُشَعٌٍُُ اَُِّوِ ًَاَُِّوُ َّؼَُِْْ ﴿قاؿ تعالى:  :(ٗ)الكاذب والحمفُ  بُ الكذ -ّ

 [.ُ﴾ ]المنافقكف:َّٗيَ َُشَعٌُُُوُ ًَاَُِّوُ َّؾْيَذُ بَِّٕ أُُْنَبكِونِيَ ٌََُبرِثٌَُٕبِ
يـ فييا سكرة كاممة في القرآف اسميا: سكرة المنافقيف, ذمٌ  كجؿٌ  كقد أنزؿ ا عزٌ   

 ا تعالى المنافقيف في سكرة براءة, كالتي مف اسمائيا سكرة الفاضحة. كقد فضحى  .(ٓ)ذـٌ  أشدٌ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.ْٖ)صلمشيخ أحمد البيانكني كتاب الكفر كالمكفرات  - ُ
 (.ْٗالمصدر نفسو )ص - ِ
في  ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: المساجد كمكاضع الصبلة, باب: فضؿ صبلة الجماعة كبياف التشديد - ّ

 (.ُٓٔح رقـ)( ُْٓ/ُ)التخمؼ عنيا, 
 (.َٓ)صلمشيخ أحمد البيانكني كتاب الكفر كالمكفرات  - ْ

 .المصدر نفسو :نظرا - ٓ
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 الثالثّ  الفصلُ 
 بواتيخ أحمد البيانوني من النّ الشّ  موقفُ 

 
 كفيو أربعة مباحث:

 سكؿ.بي كالرٌ ؿ: النٌ األكٌ  المبحثي 
 حر.اني: المعجزة كالكرامة كالسٌ الثٌ  المبحثي 
 فاعة.الث: الشٌ الثٌ  المبحثي 
 ة.ماكيٌ تب السٌ ابع: الكي الرٌ  المبحثي 
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 لاألوّ  المبحثُ 

 سولبي والرَّ النَّ 
 

 كفيو ستة مطالب:
 سكؿ.بي كالرٌ النٌ  ؿ:األكٌ  المطمبي 
 فاضؿ بيف األنبياء.اني: التٌ الثٌ  المطمبي 
 سؿ.الث: عدد األنبياء كالرٌ الثٌ  المطمبي 
 .بلـعمييـ السٌ  ءألنبيااابع: صفات الرٌ  المطمبي 
 غائر كالكبائر.الخامس: عصمة األنبياء مف الصٌ  المطمبي 
 ادس: كحي األنبياء كأقسامو.السٌ  مبي المط
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 لاألوّ  المطمبُ 
 سولبي والرَّ النَّ  

 : سول لغةً بي والرّ أوًل: تعريف النّ 
  : بي لغةً تعريف النّ  . أ
, كىك فىًعٍيؿه أٍنبىأى عف ا وألنٌ  ,النَّبىأي: الخبر, كنىبَّأى كأٍنبىأى: أم أخبر, كمنو اشتيؽَّ النبيءي          

يـ ييمزكف ىذه إاٌل أىؿ مكة فإنٌ  ةبي كالبرٌية كالذيريٌ النٌ يـ ترككا اليمز في نى فاًعؿ, غير أنٌ بمع
, كيجمع أيضان عمى الحركؼ كال ييمزكف غيرىا, كييخالفكف العرب في ذلؾ. كجٍمع النَّبيء نيبىأةي 

ٍمع ما أصؿ المى اليمز لمٌ  ألفٌ  ,نبييف كأنبياء ًمع جى كعيدو  ,ةحرؼي العمٌ  وي ا أيبدؿ كأيلًزـ اإلبداؿ جي
 .(ُ)كأعياد

 :سول لغةً تعريف الرَّ  . ب
ة فيك رسكلؾ, قاؿ تعالى حاكيان كجيو, فإذا بعثت شخصان في ميمٌ اإلرساؿ في المغة: التٌ          
سكؿ [, كقد يريدكف بالرٌ ّٓالنمؿ:﴾ ]ًَبِِِّٗ ُٓشْعَِِخٌ بَُِْْيِْْ ثِيَذَِّّخٍ كَنَبظِشَحٌ ثَِْ َّشْخِغُ أُُْشْعٌََُِٕكة سبأ: ﴿مً قكؿ مى 

خص الذم يتابع أخبار الذم بعثو, أخذان مف قكؿ العرب: " جاءت اإلبؿي رىسىبلن " أم: ذلؾ الشٌ 
﴾ ثَُّْ ؤَسْعَِْنَب سُعَُِنَب رَزْشَامتتابعة. كعمى ذلؾ فالرُّسؿ إٌنما سٌمكا بذلؾ ألنَّيـ كيٌجيكا مف قبؿ ا تعالى: ﴿

كريٍسؿه كريسىبلءي  [, كالجمع أٍرسيؿه ْْالمؤمنكف:]
(ِ). 

 :(ٖ)عند البيانونيسول بي والرّ النّ  ج.
ساني, ليككنكا كع اإلنٌ سؿ رجاؿ اصطفاىـ ا تعالى مف النٌ يخ البيانكني: كالرٌ الشٌ  يعٌرفيـ

كسطاء بينو كبيف عباده, يبشركف مف آمف منيـ بحسف الثكاب, مكافأة ليـ عمى إيمانيـ كطاعتيـ 
. قاؿ (ْ)"ليـ عقابان عمى كفرىـ كاعراضيـ , بأفٌ ركا كأعرضكا عف الحؽٌ كاحسانيـ, كينذركف مف كف

كىافى المَّوي  ةه بىٍعدى الرُّسيًؿ كى جَّ مىى المًَّو حي ميٍنًذًريفى ًلئىبلَّ يىكيكفى ًلمنَّاًس عى عىًزيزنا تعالى: ﴿ريسيبلن ميبىشًّْريفى كى
ًكيمنا﴾ ]النساء:  .[ُٓٔحى

                                                 

, النياية في غريب الحديث كاألثر (ُِٔ/ُ)العباب الزاخر لمصاغي مادة )نبأ(, كلساف العرب ابف منظكر  - ُ
 .(ٕٔ/ُ)دم, كالقامكس المحيط لمفيركز آبا(ٖ/ٓ)البف األثير

, (ُُٕٔ-ُُٔٔ/ِ): , لساف العرب ابف منظكر(َُٔص )تاج العركس مف جكاىر القامكس الزبيدم  - ِ
 (.ِٔٔص)المصباح المنير: 

الناشر  -المؤلؼ : محمد بف خميفة بف عمي التميمي  -عمى أمتو في ضكء الكتاب كالسنة  حقكؽ النبي  - ّ
 .(ٔٔ/ ُ)–ـ ُٕٗٗىػ/ُُْٖالطبعة : األكلى,  -لسعكدية : أضكاء السمؼ, الرياض, المممكة العربية ا

 (.ٗ)صـ مطبعة دار السبلـ ُٖٓٗسؿ لمشيخ أحمد البيانكني الطبعة الثانية كتاب اإليماف بالرٌ  - ْ



 انونييخ أحمد عز الدين البيقيدة عند الشقضايا الع

 

 

75صفحح 

 

 سالة:ثانيا: معنى الر  
 . (ُ)كجيواإلىماؿ كالتٌ ك  خميةاإلطبلؽ كالتٌ  :غةً ل        
حانو ما غكىـ عنو سبٌ لى العباد, ليبمّْ إسؿ أف يبعث ا تعالى الرٌ ىي : "يعرفيا البيانوني        

  .(ِ)شاء مف العقائد كالعبادات كاألحكاـ كاآلداب"
 سل:الواجب عمى من بمغتيم دعوة الرّ 

سؿ, أف يعتقدكا عمى عباده الذيف بمغتيـ دعكة الرٌ  تعالى يخ البيانكني: "أكجب ايقكؿ الشٌ 
و يجب عمييـ أف يقتدكا بيـ في أفعاليـ كأخبلقيـ غكف عنو, كأنٌ يـ يبمّْ كجكب تصديقيـ في أنٌ 

 .(ّ)ينيكنيـ عنو" ابو, كأف ينتيكا عمٌ  كسائر أحكاليـ, كأف يأتمركا بما يأمركنيـٌ 
ة إلخراج العباد مف عبادة األكثاف إلى ٌؿ إلى البشريٌ بيائو أرسميـ ا عٌز كجفرسؿ ا كأنٌ 

اس اإليماف بيـ كر كاليداية, فكاف لزامان عمى النٌ يو إلى النٌ العباد, كمف الظممات كالتٌ  عبادة ربٌ 
عمى ما جاءكا بو مف عند ا تعالى, كقد أمرنا المكلى عٌز كجٌؿ أف نتٌبعيـ كنقتفي  اتٌباعيـٌ ك 

  .كنجاح, كفي مخالفتيـ ضياع كىبلؾ يـ فبلحه أثرىـ, ألٌف في اتٌباع
 انيالثّ  المطمبُ 

 .بياءبين األنّ  فاضلُ التَّ  
ة ا تعالى أف يختار أنبياءه كرسمو مف أفضؿ جرت سنٌ "يخ أحمد البيانكني: يقكؿ الشٌ         

أسكة , ك ر, كىداة أمميـ, كقدكة صالحة لمبشده, ليككنكا مصابيح أقكاميـخمقو لديو, كأكرميـ عنٌ 
 .(ْ)"اسحسنة لمنٌ 

ًَبِعَْٔبػََِْ ًَاَُْْغَغَ ًٌَُُّٗظَ سالة: ﴿سؿ, كاصطفائيـ بالرٌ الرٌ  كرً قاؿ ا تعالى في معرض ذً 

﴾ ْْ بََُِ صِشَاغٍ ُٓغْزَوٍِْْ( ًَِْٖٓ آثَبئِيِْْ ًَرُسَِّّّبرِيِْْ ًَبِخٌَْاِٗيِْْ ًَاخْزَجَْْنَبىُْْ ًَىَذَّْنَبى26ًٌَُُُؼًب ًًًَُِّب كَعَِّْنَب ػَََِ اُْؼَبَُِٔنيَ )
 [.ٕٖ-ٖٔ]األنعاـ:
ز بعض رسمو عمى رسمو عمى العالميف, ميٌ  ؿكما فضٌ ا تعالى  البيانكني, أفٌ  يقرري ك 

َ اَُِّوُ ًَسَكَغَ : قاؿ تعالى: ﴿(ُ)بعض, كسامى بيف مراتبيـ رِِْيَ اُشُّعَُُ كَعَِّْنَب ثَؼْعَيُْْ ػَََِ ثَؼْطٍ ِٓنْيُْْ َْٖٓ ًََِّْ

 [.ِّٓ﴾ ]البقرة:ثَؼْعَيُْْ دَسَخَبدٍ

                                                 

 .(َُٕٔ/ ُ)تاج العركس  - ُ
 .(ٗص)لمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف بالرسؿ  - ِ
 (.ُِ/ُُ)ص المصدر نفسو - ّ
 .(ْٓص) سوالمصدر نف - ْ
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 [.ٓٓ﴾ ]اإلسراء:ًََُوَذْ كَعَِّْنَب ثَؼْطَ اُنَّجِِّْنيَ ػَََِ ثَؼْطٍكقاؿ: ﴿
مو عمييـ, سؿ ككرَّ عمى سائر الرٌ  ؿ ا تبارؾ كتعالى, سيدنا محمد كمف ذلؾ فضٌ 

 كجعؿ لو خصائص منيا:
 :(ٕ)بيينميثاق النّ   -ٔ

بييف, كأخذ لو سؿ, كخاتـ النٌ أفضؿ الرٌ  د الى نبينا محمٌ جعؿ ا تعيقكؿ البيانكني: "
 .(ّ)"زمنو اعث فييـ كأدركك ذا بي إبو, كيككنكا مف أتباعو كأنصاره  الميثاؽ كالعيد, أف يؤمنكا
ءًَُْْ سَعٌٌٍُ ُٓصَذِّمٌ َُِٔب ًَبِرْ ؤَخَزَ اَُِّوُ ِْٓثَبمَ اُنَّجِِّْنيَ ََُٔب آرَْْزٌُُْْ ِْٖٓ ًِزَبةٍ ًَزٌَِْٔخٍ ثَُّْ خَب: ﴿قاؿ ا تعالى

هَبٌُُا ؤَهْشَسَْٗب هَبٍَ كَبؽْيَذًُا ًَؤََٗب َٓؼٌَُْْ َِٖٓ  (4)َٓؼٌَُْْ َُزُآِْنَُّٖ ثِوِ ًََُزَنْصُشَُّٗوُ هَبٍَ ؤَؤَهْشَسْرُْْ ًَؤَخَزْرُْْ ػَََِ رٌَُُِْْ بِصْشُِ

  [.ُٖ﴾ ]آؿ عمراف:اُؾَّبىِذَِّٖ
نٌ ب البيانكني: "كيعقّْ  يـ ال بييف, مع عممو تعالى أنٌ خذ ا لو العيد كالميثاؽ مف النٌ ما أكا 

ا تعالى,  كره. فإفٌ نكيو بقدره, كاالشادة بذً يدرككنو, إلظيار فضمو عمييـ, كرفع شأنو بينيـ, كلمتٌ 
 .(ٓ)"بييف, عميو كعمييـ أفضؿ الصبلة كالتسميـو خاتـ النٌ يعمـ أنٌ 

ؤَثَب ؤَزَذٍ ِْٖٓ سِخَبٌُُِْْ ًٌََُِْٖ سَعٌٍَُ اَُِّوِ ًَخَبرََْ اُنَّجِِّْنيَ ًًََبَٕ اَُِّوُ ثٌَُِِّ ؽَِْءٍ  َٓب ًَبَٕ ُٓسََّٔذٌقاؿ ا تعالى: ﴿

 [.َْ﴾ ]األحزاب:ػًَِِْٔب
 :(ٙ)رسالتو عمومُ  -ٕ

ة, كدعكة المرسميف أف جعؿ دعكتو عامٌ  ا تعالى نبينا  ا خٌص ممٌ يقكؿ البيانكني: "ك 
ًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ بَُِّب ًَبكَّخً ُِِنَّبطِ ثَؾِريًا ًََٗزِّشًا ًٌَََُِّٖ ؤًَْثَشَ اُنَّبطِ َُب  تعالى: ﴿. قاؿ ا(ٕ)"ةقبمو خاصٌ 

                                                                                                                                            

 .(ْٓ)صلمشيخ أحمد البيانكني  كتاب اإليماف بالرسؿ - ُ
 (.ْٔ)ص المصدر نفسو - ِ
 المصدر نفسو. - ّ
 أم : عيدم. - ْ
 .(ْٕصلمشيخ أحمد البيانكني ) يماف بالرسؿكتاب اإل - ٓ
 المصدر نفسو. - ٔ
 .(ْٖص)المصدر نفسو  - ٕ
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لى إبي يبعث ككاف النٌ  قبمي: .. أحده  لـ يعطيفٌ  طيت خمسان [. كفي الحديث: "أعِٖ]سبأ:َّؼٌََُِْٕٔ
 .(ُ)ة"اس عامٌ لى النٌ إقكمو خاصة, كبعثت 

 :(ٕ)شفاعتو -ٖ
لى األنبياء إاس ظمى يكـ القيامة, يكـ يمجأ النٌ فاعة العي الشٌ   ـ خصائصوي مف أعظ

لى نبي, حتى يككف إف لدييـ شفاعة, كيحاكلكف مف نبي مستشفعيف بيـ إلى ربيـ, فبل يجدك 
عمى األنبياء  ؿ نبينا محمد ضّْ بذلؾ في  .(ّ)"اعي المجابع, كالدٌ ىك الشفيع المشفَّ  سيدنا محمد 
 .األنبياء جميعان 

 :الثالثّ  بُ المطم
 .سلبياء والر  األنّ  عددُ 

سؿ عمييـ عدد الرٌ  يف البيانكني _رحمو ا_ في ىذه المسألة, أفٌ يخ أحمد عز الدٌ الشٌ  قاؿ
الصبلة كالسبلـ كثيركف, كذكر منيـ مف جاء ذكره في القرآف الكريـ كىـ خمسة كعشركف, 

 :رساؿ كالتاليحسب ترتيبيـ في اإل كذكرىـ عمى
عقكب, سماعيؿ, كاسحاؽ, كيى ا  براىيـ, ك ا  الح, كلكط, ك س, كنكح, كىكد, كصى ـ, كادريآدى "

فؿ, كيكنس, كالياس, ميماف, كأيكب, كذك الكً عيب, كمكسى, كىاركف, كداكد, كسي كيكسؼ, كشي 
 .(ْ)"د, صمكات ا تعالى كسبلمو عمييـ أجمعيفحمَّ حيى, كعيسى, كمي كريا, كيى ع, كزى كاليسى 

 ﴾ْْ َْٖٓ َُْْ َٗوْصُصْ ػََِْْيَؤَسْعَِْنَب سُعًُِب ِْٖٓ هَجِِْيَ ِٓنْيُْْ َْٖٓ هَصَصْنَب ػََِْْيَ ًَِٓنْيُ ًََُوَذْقاؿ ا تعالى: ﴿
 [.ٖٕ]غافر:

سؿ كاألنبياء الذيف أرسميـ بجميع الرٌ  كاعمى كؿ مؤمف كمؤمنة أف يؤمن كفي الختاـ يجبي 
أعداد في حصى كثرة اؾ أحاديث ال تي ا نعمميـ أك ال نعمميـ لكثرتيـ, فيننٌ ا تعالى, سكاء كي 

ًَسُعًُِب هَذْ األنبياء رضكاف ا عمييـ, كقد صٌرح القرآف بذلؾ في أكثر مف مكضع, قاؿ تعالى: ﴿

ِِيَ ِٓنْيُْْ ًََُوَذْ ؤَسْعَِْنَب سُعًُِب ِْٖٓ هَجْ[, كقاؿ: ﴿ُْٔ﴾ ]النساء:هَصَصْنَبىُْْ ػََِْْيَ ِْٖٓ هَجَُْ ًَسُعًُِب َُْْ َٗوْصُصْيُْْ ػََِْْيَ

 [.ٖٕ﴾ ]غافر:َْٖٓ هَصَصْنَب ػََِْْيَ ًَِٓنْيُْْ َْٖٓ َُْْ َٗوْصُصْ ػََِْْيَ

                                                 

(, كمسمـ في صحيحو, كتاب: المساجد ّّٓح رقـ) (ْٕ/ُ), كتاب: التيمـ ركاه البخارم في صحيحو, - ُ
 (.ُِٓح رقـ)( َّٕ/ُ)كمكاضع الصبلة, 

 (.ْٖ)صلمشيخ أحمد البيانكني يماف بالرسؿ كتاب اإل - ِ
 .(ْٗ-ْٖص) المصدر نفسو - ّ
 (.ُُ)صالمصدر نفسو  :نظرا - ْ
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نكٌذبى بيـ,  ال يجكز أف فالذيف أخبرنا ا بأسمائيـ في كتابو أك أخبرنا بيـ رسكلو 
 ال نعمميـ. كمع ذلؾ فنؤمف أفَّ  رسبلن كأنبياءن 

 ابعالرّ  المطمبُ 
  الميم السّ عمي ألنبياءا صفاتُ  

كي لى جماعات مختمفة, فييـ الذَّ إسكؿ مبعكث الرٌ "يخ البيانكني _رحمو ا_: يقكؿ الشٌ 
 .(ُ)"..., كمف يعاند كيكابر فيوكالغبي, كالعالـ كالجاىؿ, كفييـ الذم ينقاد لمحؽٌ 

جاح في في ميمتو, كتعاكنو عمى النٌ  كريمة, تساعدهي  سكؿ بخصاؿو ا الرٌ  لذلؾ خصَّ 
 اس.األخبلؽ ما لـ يجتمع في سائر النٌ  , كجمع فيو مف حميدً رسالتو

 ما يأتي: ؿكمف تمؾ الخصا
 :دقالص   -ٔ

ا أيده بالمعجزات التي  ألفٌ  ,بسكؿ أف يكذّْ عمى الرٌ  يستحيؿي ف"يخ البيانكني : يقكؿ الشٌ 
بدٍ هَبٍَ اَُّزَِّٖ َُب َّشْخٌَُٕ ُِوَبءََٗب ائْذِ ثِوُشْإٍَٓ ؿَْْشِ ًَبِرَا رُزََِْ ػََِْْيِْْ آََّبرُنَب ثَِّْنَ﴿. قاؿ تعالى: (ِ)"...عمى صدقو تدؿُّ 

َوُ ِْٖٓ رِِْوَبءِ َٗلْغِِ بِْٕ ؤَرَّجِغُ بَُِّب َٓب ٌُّزََ بََُِِّ بِ ْوُ هَُْ َٓب ٌٌَُُّٕ ُِِ ؤَْٕ ؤُثَذُِّ ِِّٗ ؤَخَبفُ بِْٕ ػَصَْْذُ سَثِِّ ػَزَاةَ ٌٍَّّْ ىَزَا ؤًَْ ثَذُِّ

 .[ُٓنس: ]يك  ﴾ػَظٍِْْ 
 :األمانة -ٕ

ليية, ر في الشرائع اإلغيَّ , لى سكؿ خائنان كلك جاز أف يككف الرٌ "يخ البيانكني : يقكؿ الشٌ 
صبلح ذلؾ الغرض مف رسالتو, كىك اإلع بكأفسد األحكاـ التي يتمقاىا عف ا تعالى, فيضيّْ 

 .(ّ)"المفسديف, كال يؤيد الخائنيف كالعمؿ بأكامر ا كحده, كا ال يحبٌ 
 .[ّّ﴾ ]الزمر: ًَاَُّزُِ خَبءَ ثِبُصِّذْمِ ًَصَذَّمَ ثِوِ ؤًَُُئِيَ ىُُْ أُُْزَّوٌَُٕ﴿: تعالىا قاؿ 

 بميغ:التّ  -ٖ
اس لى النٌ إسكؿ ما أمره ا تعالى بتكصيمو الرٌ  كىك أف يكصؿى "يخ البيانكني : يقكؿ الشٌ 

 .(ْ)"سالةمف اختياره لمرّْ فة ما كاف ىناؾ نفع مف الشرائع كاألحكاـ , كلكال ىذه الصّْ 
 [.ْٓ﴾ ]النكر: ًََٓب ػَََِ اُشَّعٌٍُِ بَُِّب اُْجََِبؽُ أُُْجِنيُقاؿ ا تعالى: ﴿

                                                 

 (.ُٕ)ص ماف بالرسؿ لمشيخ أحمد البيانكنيكتاب اإلي - ُ
 .(ِٕص) المصدر نفسو - ِ
 .(ّٕ-ِٕص) المصدر نفسو - ّ
 (.ّٕ) المصدر نفسو - ْ



 انونييخ أحمد عز الدين البيقيدة عند الشقضايا الع

 

 

79صفحح 

 

 الفطانة: -ٗ
عمى اقناع مف يخاطبيـ  سكؿ قادران كالفطانة تقتضي أف يككف الرٌ "يخ البيانكني : يقكؿ الشٌ 

 .(ُ)"كالغباكة وي مى البى استحاؿ عميو كالشبية مف نفكسيـ, لذلؾ  ؾٌ مف أىؿ االنصاؼ, كازالة الشٌ 
ؤََُْْ رَشَ بََُِ اَُّزُِ زَبجَّ بِثْشَاىَِْْ كِِ سَثِّوِ ؤَْٕ آرَبهُ بلـ في قكلو: ﴿بلة كالسٌ براىيـ عميو الصٌ إلى إانظر 

َ اَُّزُِ ُّسِِْْ ًَُِّْٔذُ هَبٍَ ؤََٗب ؤُزِِْْ ًَؤُِٓ ْظِ َِٖٓ أَُْؾْشِمِ اَُِّوُ أُُِْْيَ بِرْ هَبٍَ بِثْشَاىُِْْ سَثِِّ ْذُ هَبٍَ بِثْشَاىُِْْ كَةَِّٕ اَُِّوَ َّإْرِِ ثِبُؾَّٔ

 .[ِٖٓ﴾ ]البقرة: كَإْدِ ثِيَب َِٖٓ أَُْـْشِةِ كَجُيِذَ اَُّزُِ ًَلَشَ ًَاَُِّوُ َُب َّيْذُِ اُْوٌََّْ اُظَّبُِِٔنيَ

 الخامس المطمبُ 
 .والكبائر غائرِ ن الصّ األنبياء مِ  عصمةُ 

 :صمةأوًل: الع
قيؿ: عصمو يعصمو عصمان أم منعو ككقاه, كاعتصـ فبلف با أم   تعني المنع, :لغةً  

ما ىك يف إنٌ . قاؿ ابف قتيبة: عصـ بمعنى منع كمنو العصمة في الدٌ (ِ)امتنع بمطفو مف المعصية
 .(ّ)المنع مف المعاصي

 .(ْ)كب كالمعاصينحفظ ا ألنبيائو مف الذٌ  : المراد بالعصمة ىنا: اصطالحاً         
  كبائر وصغائر:إلى المعاصي البيانوني  مُ قس  يُ ًا: نيثا

فس التي رؾ, كقتؿ النَّ جر عنيا كعيد شديد, كالشّْ ما كرد في الزَّ  الكبائر:ف البيانوني يعر  
 إلخ...(ٓ)نابا, كالزّْ ـ ا, كالرّْ حرَّ 

حؾ, في الضٌ  رساؿً االستً شديد, ك د فييا كعيده رً ما لـ يى  غائر:الصَّ ف البيانوني يعر  
 ...(ٔ)ساىؿ في المكركىاتكالتٌ 

ريف كمنذريف, يدعكف يـ مبشّْ , كجعمرسبلن لقد اصطفى ا تعالى "يخ البيانكني: يقكؿ الشٌ 
 .(ٕ)"باعيـ كاالقتداء بيـرىـ مف المعاصي, كعصميـ مف اآلثاـ, كأمرنا باتٌ , كطيٌ لى الحؽٌ إالخمؽ 

 .(ٕ)"بيـ
                                                 

 .(ْٕص) ماف بالرسؿ لمشيخ أحمد البيانكنيكتاب اإلي  - ُ
 .(ُّّ/ ْ)معجـ مقاييس المغة البف فارس , (ُّٖ/ُ)مختار الصحاح لمجكىرم - ِ
 .(ِّْ/ُ) التقريب البف قتيبة - ّ
 .(ُٖٖص)ؾ كاإللحاد د عمى أىؿ الشر اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالر  - ْ
 .(18ص)يطثعح دار انسالو  -و 1896انثاَٛح  -كتاب شؤو انًعصٛح ٔتركح انتقٕٖ نهشٛخ انثٛإََٙ انطثعح  - ٓ

 .(21ص)انًصذر َفسّ  - ٔ

 (.ٗ)ص المصدر نفسو - ٕ
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ب ؤُسِّذُ ؤَْٕ ؤُخَبُِلٌَُْْ بََُِ َٓب ؤَْٗيَبًُْْ ػَنْوُ بِْٕ ؤُسِّذُ بَُِّب اُْةِصَِْبذَ َٓب ًََٓعيب: ﴿قاؿ تعالى عمى لساف شي 

 [.ٖٖ﴾ ]ىكد:اعْزَؽَؼْذُ ًََٓب رٌَْكِْوِِ بَُِّب ثِبَُِّوِ ػََِْْوِ رًٌَََِّْذُ ًَبَُِْْوِ ؤُِْٗتُ

﴾ ًَاُْلَسْؾَبءَ بَِّٗوُ ِْٖٓ ػِجَبدَِٗب أُُْخَِْصنِيَ ًَزَُِيَ ُِنَصْشِفَ ػَنْوُ اُغٌُّءَبلـ: ﴿كقاؿ في يكسؼ عميو السٌ 
 [.ِْ]يكسؼ:

 [.ُٓ,ُْ﴾ ]مريـ:ًَثَشًّا ثٌَِاُِذَّْوِ ًََُْْ ٌَُّْٖ خَجَّبسًا ػَصًِّْببلـ: ﴿كقاؿ في يحيى عميو السٌ 
 :المالة والسّ سل عمييم الصّ عصمة الرّ ًا: أقوال العمماء في ثالث

اس أكـر الخمؽ عمى ا تعالى ,اصطفاىـ ا تعالى لتبميغ النٌ األنبياء ىـ صفكة البشر , كىـ 
بينو كبيف خمقو في تبميغ الشرائع , كىـ مأمكركف   ا , كجعميـ ا تعالى الكاسطةدعكة ال إلو إالٌ 

 .بميغ عف ا تعالى مع ككنيـ بشران كاألنبياء كظيفتيـ التٌ , بميغ عف ا تعالىالتٌ ب
بلـ منيا ما ىك مجمع عميو بداية كنياية, كمنيا ما ىك بلة كالسٌ ـ الصٌ عصمة األنبياء عميي

 :(ُ)كبياف ذلؾ.. بداية ال نياية  مختمؼ فيو
ىذه العصمة  ألفٌ  ,. أجمعكا عمى عصمتيـ فيما يخبركف عف ا تعالى كفي تبميغ رساالتو ُ

 .سالة كالنبكةيحصؿ بيا مقصكد الرٌ  ىي التي
 .ف المعاصي. كاختمفكا في عصمتيـ م ِ

 بلةاألنبياء عمييـ الصٌ  فإفٌ  :بميغ عن اهلل تعالىعصمتيم في التّ سبة لا بالنّ أوًل : أمّ 
ا  ا أكحاهبميغ عف ا تبارؾ كتعالى , فبل يكتمكف شيئان ممٌ التٌ  بلـ معصكمكف فيكالسٌ 
 ., كال يزيدكف عميو مف عند أنفسيـإلييـ

بلـ كالسيما خاتميـ بلة كالسٌ األنبياء عمييـ الصٌ  عمى أفٌ  قد أجمع المسممكف قاطبة"قاؿ ابف باز:  
  ٌغكنو عف ا معصمكف مف الخطأ فيما يبم مف أحكاـ.."(ِ).  

 :عصمتيم من المعاصيسبة ل: بالنّ  ثانياً 
بكة يجؿ عف مكاقعتيا منصب النٌ  ألفٌ  ,كبائرىا كصغائرىا فقاؿ بعضيـ بعصمتيـ منيا مطمقان 

 ,نا أمرنا بالتأسي بيـ, كذلؾ ال يجكز مع كقكع المعصية في أفعاليـ, كألنٌ مدان كمخالفة ا تعالى ع
حاديث الكاردة باالقتداء بيـ يمـز منو أف تككف أفعاليـ كميا طاعة, كتأكلكا اآليات كاأل األمر ألفٌ 

 .(ّ)بإثبات شيء مف ذلؾ
                                                 

 (.ُّٗاإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد )ص - ُ
الناشر : الرئاسة العامة  -المؤلؼ : عبد العزيز بف عبد ا بف باز  -ف باز مجمكع فتاكل كمقاالت اب - ِ

 (.ٖ/ٕ) -ِٕعدد األجزاء :  -لمبحكث العممية كاإلفتاء 
 (.ُْٗاإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد )ص - ّ
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ركف صّْ يـ ال يي كاألخبار, لكنٌ ما كرد في القرآف  غائر منيـ بدليؿً بجكاز كقكع الصَّ " :الجميكر كقاؿى 
ككف االقتداء بيـ فيككنكف معصكميف مف اإلصرار عمييا, كي ,عمييا, فيتكبكف منيا كيرجعكف عنيا

 .(ُ)"كبة منيافي التَّ 
مف المعاصي الكبائر دكف  و معصكـه قد ذىب جميكر أىؿ العمـ أيضان إلى أنٌ "قاؿ ابف باز:   ك
ا نيا مف أمكر الدٌ , أمٌ و عمييا فيتركياعمييا, بؿ ينبّْ  ال يقري  لكف غيرةغائر , كقد تقع منو الصَّ صَّ ال

 .(ِ)"و عمى ذلؾفقد يقع الخطأ ثـ ينبّْ 
ريف كمنذريف, يدعكف الخمؽ سؿ, كجعميـ مبشٌ لقد اصطفى ا تعالى الرٌ " :يخ البيانكنيالشٌ يقكؿ 

كبذلؾ  .(ّ)"بيـ يـ كاالقتداءباعىـ مف المعاصي, كعصميـ مف اآلثاـ, كأمرنا باتّْ لى الحؽ, كطيرَّ إ
ىك األصكب في ىذه كر سابؽ الذٌ قكؿ جميكر العمماء  , كيرل الباحث أفٌ مخالفان الجميكر ككفي

 المسألة.
 ادسالسّ  المطمبُ 

 األنبياء وأقسامو وحيُ  
  :حيّ و المقصود بال
ٍيتي إليو يىقىع عمى الًكتابة كاإلشارة كالرّْسالة كاإلٍلياـ كالكبلـ الخًفيّْ . يي   لغًة: قاؿ : كحى
ٍيتي  الكبلـى كأٍكحى
(ْ). 

مٌ يء إمٌ إعبلـ ا رسمو بالشٌ  اصطالحًا: مٌ ا مشافية كا  ا في مناـ أك ا عف طريؽ رسكؿ كا 
ََُ بِثْشَاىَِْْ ًَبِعَْٔبػََِْ بَِّٗب ؤًَْزَْْنَب بَُِْْيَ ًََٔب ؤًَْزَْْنَب بََُِ ٌُٗذٍ ًَاُنَّجِِّْنيَ ِْٖٓ ثَؼْذِهِ ًَؤًَْزَْْنَب بِقاؿ ا تعالى: ﴿ .(٘)بإلياـ

 [.ُّٔ﴾ ]النساء:ًَبِعْسَبمَ ًََّؼْوٌُةَ ًَاُْإَعْجَبغِ ًَػِْغََ ًَؤٌَُّّةَ ًٌَُُّٗظَ ًَىَبسًَُٕ ًَعََُِْْٔبَٕ ًَآرَْْنَب دَاًًُدَ صَثٌُسًا
 .(ٔ)األمكر التي أرسميا ا إلى أنبيائو كرسمو :ف البيانوني الوحيّ ويعر  

 :الوحيّ  أقسام
 في قكلو تعالى: القرآف الكريـ نياأنكاع بيَّ الكحي يقكؿ البيانكني ك 

                                                 

 .(ُْٗاإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد )ص - ُ
 (.ٖ/ٕ) -مجمكع فتاكل كمقاالت ابف باز  - ِ
 (.ٗ)صلمشيخ أحمد البيانكني كتاب شـؤ المعصية كبركة التقكل  - ّ
 .(ِّٓ/ ٓ)النياية في غريب األثر ابف األثير  - ْ
 .(َّٔ/ ُ)الكاسطية صالح آؿ الشيخ  شرح العقيدة - ٓ
 (.ٖٓ)ص كتاب اإليماف بالرسؿ لمشيخ أحمد البيانكني - ٔ
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َوُ اَُِّوُ بَُِّب ًَزًْْب ؤًَْ ِْٖٓ ًَسَاءِ زِدَبةٍ ؤًَْ ُّشْعََِ سَعًٌُُب كٌَُْزَِِ ثِةِرْ﴿ ﴾ ِٗوِ َٓب َّؾَبءُ بَِّٗوُ ػٌَِِِّ زًٌٌَََِْْٓب ًَبَٕ ُِجَؾَشٍ ؤَْٕ ٌَُِِّّٔ
 [. ُٓ]الشكرل:
 ما يشاء ألنبيائو إعبلـ ا رؽى طي  عمى أفٌ  ريفة تدؿُّ فيذه اآلية الشٌ البيانكني فيقكؿ: "ب كيعقّْ 

 :(ُ)ة"كرسمو ثبلث
اس, كالرؤية غو النٌ بي ما يريد ا تعالى أف يبمّْ النٌ  ميـيي كذلؾ أف  :(ٕ)عالم بال واسطةاإل -ُ

قد رأل في المناـ ـ, فبلبلة كالسٌ كقد كقع ذلؾ إلبراىيـ عميو الصٌ  الحة مف ىذا القسـ.الصٌ 
ا ىـ بتنفيذ أمره تعالى, و مأمكر بذلؾ, كلمٌ ا استيقظ عمـ أنٌ سماعيؿ, فممٌ إو يذبح ابنو أنٌ 

( كَََِّٔب ثََِؾَ َٓؼَوُ اُغَّؼَِْ هَبٍَ 131كَجَؾَّشَْٗبهُ ثِـَُِبٍّ زٍَِِْْ )قاؿ تعالى: ﴿ أكرمو كرحمو كرحـ ابنو بالفداء.

 أَُْنَبِّ ؤَِِّٗ ؤَرْثَسُيَ كَبْٗظُشْ َٓبرَا رَشٍَ هَبٍَ َّب ؤَثَذِ اكْؼََْ َٓب رُآَْشُ عَزَدِذُِِٗ بِْٕ ؽَبءَ اَُِّوُ َِٖٓ َّب ثُنََِّ بِِِّٗ ؤَسٍَ كِِ

 د الحة أكؿ كحي نبينا محمٌ ككانت الرؤيا الصٌ  ..[.َُِ,َُُ﴾ ]الصافات:اُصَّبثِشَِّٖ
ئشة رضي ا عنيا قالت : في بداية البعثة مف حديث عا عنو  كمثاؿ ذلؾ ما صحٌ 

 كـ فكاف ال يرل رؤيا إالٌ الحة في النٌ مف الكحي الرؤيا الصٌ  أكؿ ما بدئ بو رسكؿ ا "
 .(ّ)"بحجاءت مثؿ فمؽ الصٌ 

كجو, بي شئ تتجو إليو ركحو تماـ التٌ ما يظير فيو لمنٌ  :(ٗ)من وراء حجاب كميمُ التّ  -ِ
يادة كعالـ الغيب, فيسمع بيف عالـ الشٌ  ان فيككف ىذا حجاب ة, كاغؿ الككنيٌ كتنقطع عف الشٌ 

بلـ فطار بلة كالسٌ ار التي رآىا مكسى عميو الصٌ كمف ذلؾ النٌ  .(ٓ)مف كراء ىذا الحجاب
ًَىََْ قاؿ تعالى: ﴿ ؽ بيا قمبو, كانحصرت فييا ىمتو, فكاف منيا رسالتو.إلييا لبو, كتعمَّ 

ُِإَىِِْوِ آٌُْثٌُا بِِِّٗ آَٗغْذُ َٗبسًا َُؼَِِِّ آرٌُِْْْ ِٓنْيَب ثِوَجَظٍ ؤًَْ ؤَخِذُ ػَََِ  ( بِرْ سَؤٍَ َٗبسًا كَوَب2ٍَؤَرَبىَ زَذِّثُ ٌُٓعََ )

( 17( بِِِّٗ ؤََٗب سَثُّيَ كَبخَِْغْ َٗؼَِْْْيَ بَِّٗيَ ثِبٌَُْادِ أُُْوَذَّطِ ؼًٌٍُ )11( كَََِّٔب ؤَرَبىَب ٌُٗدَُِ َّب ٌُٓعََ )13اُنَّبسِ ىُذًٍ )

 .[ُّ-ُِ–ُُ-َُ-ٗ﴾ ]طو:زَشْرُيَ كَبعْزَِٔغْ َُِٔب ٌُّزًَََؤََٗب اخْ

                                                 

 (.ٖٓ)صلمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف بالرسؿ  - ُ
 (.ٕٖ-ٖٔ-ٖٓ)ص المصدر نفسو :انظر - ِ
 (. ّحديث رقـ) (ٕ/ُ)ركاه البخارم في صحيحو , كتاب : بدء الكحي,  - ّ
 (.ٕٖ)صلمشيخ أحمد البيانكني انظر: كتاب اإليماف بالرسؿ  - ْ

 . المصدر نفسو انظر:  - ٓ
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عنو في قكؿ  ربَّ عى المي كىك  :(ٔ)وح األمينالرّ  ىمقي عن اهلل تعالى بواسطة الممك المسمّ التّ  -ّ
 كمف ذلؾ [.ُٓ﴾ ]الشكرل:َّٗوُ ػٌَِِِّ زٌٌَِْْؤًَْ ُّشْعََِ سَعًٌُُب كٌَُْزَِِ ثِةِرِْٗوِ َٓب َّؾَبءُ بِا تعالى: ﴿

 .بي كحي القرآف الكريـ إلى النٌ 
يأتيني مثؿ  : "أحيانان كيؼ يأتيؾ الكحي؟ فقاؿ رسكؿ ا صمى  سئؿ رسكؿ ا  

يتمثؿ لي  ي كقد كعيت عنو ما قاؿ. كأحيانان صمصمة الجرس, كىك أشده عمي, فيفصـ عنٌ 
  .(ِ)الممؾ رجبلن فيكممني فأعي ما يقكؿ"

أىؿ كافؽ  -رحمو ا–البيانكني  , كجد الباحث أفٌ الحمؼ الصٌ كبالعكدة إلى كتب السٌ 
 , فقد جاء في مجمكع الفتاكل البف تيمية "فيما طرح مف أنكاع الكحي ة كالجماعةالسنٌ 
كٌْزِ ثةرٗو ٓب  ؤً ٖٓ ًساء زدبة ؤً ّشعَ سعٌالً ًٓب ًبٕ ُجؾش ؤٕ ٌِّٔو اهلل بال ًزْبًقاؿ تعالى: ﴿ 

كميـ مف كراء حجاب د كالتٌ ـ ثبلثة أنكاع " الكحي المجرٌ كميفجعؿ " التٌ   [.ُٓالشكرل:﴾]ّؾبء
سؿ بإرساؿ سكؿ كما كمـ الرٌ كميـ بكاسطة إرساؿ الرٌ بلـ كالتٌ كما كمـ مكسى عميو السٌ 

 .(ّ)"...المبلئكة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 

 (.ٖٗ-ٖٖ)صالرسؿ لمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف بانظر:  - ُ

 (.ِح رقـ)( ٔ/ُركاه البخارم في صحيحو, كتاب: بدء الكحي, ) - ِ
 (.ِٕٗ/ ُِمجمكع الفتاكل ) - ّ
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 انيالثّ  المبحثُ 

 حرالمعجزة والكرامة والسّ 
 

 كفيو ثبلثة مطالب:
 .اكمكقؼ البيانكني مني حرة كالسٌ ؿ: المعجزة كالكراماألكٌ  المطمبي 
 حر كالمعجزة.اني: الفرؽ بيف السٌ الثٌ  المطمبي 
 بلـ.بلة كالسٌ سؿ عمييـ الصٌ الث: دراسة بعض معجزات الرٌ الثٌ  المطمبي 
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 لاألوّ  المطمبُ 
 حرالمعجزة والكرامة والسّ 

 المعجزة: تعريف :أولً 
سمو الكراـ اقتضت حكمة ا عز كجؿ أف يؤيد ر .."البيانكني _رحمو ا_:  يخقاؿ الشٌ  

يتكسمكف  , كينقطع دكنو جميع مااف الذم تخرس لو ألسنة المكابريف, بالبرىبلـبلة كالسٌ عمييـ الصٌ 
, يظيرىا ا تعالى كذلؾ البرىاف ىك المعجزة .سؿ, كتعطيؿ دعكة الرٌ سالةبو إلبطاؿ دعكل الرٌ 

 .(ُ)", كيخاصمكنو بالقكؿ مف غير دليؿبكنواس كيكذٌ ؿ, حينما يكابره النسك عمى يد الرٌ 
ر الشيء. :لغةً المعجزة   تأتي عمى أصميف, يدؿُّ أحديىما عمى الضَّعؼ, كاآلخر عمى مؤخَّ

: بتسكيف الجيـ ككسره بمعنى الضعؼ, يعجز عىٍجزان, فيك عاجز, أم           فاألكؿ العىٍجزي
ٍزـ فم عيؼ. كقكليـ إٌف العجزى نقيضي الحى َُْٖ ُٗؼْدِضَ اهللَ ألنو يىٍضعيؼ رأييو. كفي القرآف: ﴿ ,ف ىذاضى

 [.ُِ﴾ ]الجف كِِ األَسْضِ ًََُْٖ ُٗؼْدِضَهُ ىَشَثبً
: بضـ الجيـ مؤخَّر الشيء, يذكر كيؤنث كىك لمرجؿ كالمرأة           زي كأمَّا األصؿ اآلخر فالعىجي

از  .(ِ)جميعا كجمعو أٍعجى
بكة, عادة, مقركف بدعكل النٌ إلى الخير كالسٌ  ر خارؽ لمعادة, داعو ىي أم :اً اصطالحالمعجزة       

 .(ّ)حانوو رسكؿ مف ا سبٌ عى أنٌ قصد بو إظيار صدؽ مف ادَّ 
يو لقكمو بتحدٌ  سكؿ, مقركنان لمعادة يجرم عمى يد الرٌ  خارؽه  "أمره  يخ البيانوني بأنيا:فيا الشّ يعرّ  

يـ صادقكف فيما عى, كأنٌ ادَّ  و كاذب فيمابو, ليثبتكا أنٌ أف يأتكا بمثؿ ما أتى  ليـ, مطالبان  مغالبان 
ة أعناقيـ, عاجزكف, لزمت الحجٌ  ذا عجزكا عف االتياف بمثؿ ما أتى بو, كىـ ال شؾه إف ,يزعمكف

ا تعالى قد شيد بصدقو بما  صديؽ برسالتو, ذلؾ أفٌ سكؿ, ككجب عمييـ التٌ كثبت صدؽ الرٌ 
  .(ْ)"تياف بمثموا عجزكا عف اإلظيره عمى يديو, ممٌ أ
 
 

                                                 

 (.ُّ)صلمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف بالرسؿ  - ُ
 .(َْٔ/ّ)ي غريب الحديث البف األثير, النياية ف(ُٖٗ/ْ)مقاييس المغة ابف فارس  ِ
المؤلؼ: أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف  - قطؼ الثمر في بياف عقيدة أىؿ األثر - ّ

الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة  - ىػ(َُّٕلطؼ ا الحسيني البخارم الًقنَّكجي )المتكفى: 
 (.َُّ)ص ىػُُِْالطبعة: األكلى,  -المممكة العربية السعكدية -كاإلرشاد 

 .(ُْص)لمشيخ أحمد البيانكني يماف بالرسؿ اإل  - ْ
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 :الكرامةتعريف : ثانياً 
ـٍ مف ًىبىةو كعىًطيَّة كًىيى في باب الكرامة مف  :لغةً   , كىك ما ييٍؤتىى الميٍكرى ـٍ ـٍ مف اإًلٍكرىا ًإٍكرىا

 .(ُ)ا
ىي ظيكر أمر خارؽ لمعادة مف قبؿ شخص غير مقارف فيا الجرجاني: يعرّْ  :اصطالحاً   

الح يككف استدراجان. كما يككف مقركنان مقركنان باإليماف كالعمؿ الصٌ  بكة, فما ال يككفلدعكل النٌ 
 .(ِ)بكة يككف معجزةبدعكل النٌ 
خارؽ لمعادة, يظير عمى يد مف ظاىره  "أمره  يا:يخ البيانوني _رحمو اهلل_ الكرامة بأنّ يعّرف الشّ 

 .(ّ)قيف"الحيف, كأكلياءه المتٌ بلح, يكـر ا تعالى بيا عباده الصٌ الصٌ 
 الفرق بين الكرامة والمعجزة:الثًا: ث

أٌما  .(ْ)قيفالحيف كالمتٌ بلح مف عباد ا الصٌ الكرامة تظير عمى يد مف ظاىره الصٌ  -
 .(ٓ)سؿ, يتحٌدكف بيا أقكاميـ فيغمبكىـة بالرٌ المعجزة فيي خاصٌ 

: إذا يت فبلنان حدم , كىك طمب المعارضة كالمقابمة يقاؿ تحدَّ المعجزة تقترف بالتٌ  أفٌ   -
 ا الكرامة فبل تقترف بذلؾ .باريتو في فعؿ كنازعتو لمغمبة أمٌ 

حابة رضي ة, منذ عيد الصٌ الحيف مف ىذه األمٌ ال تزاؿ الكرامات تظير عمى أيدم الصٌ  -
 ...(ٔ)ا عنيـ إلى يكمنا ىذا

بكة مف معجزات كنطؽ الحصى كحنيف الجذع كنبع بعد النٌ  كؿ ما كقع منو  أفٌ  كال شؾٌ  -
 يوبكة كتحدٌ قرائف أقكالو كأحكالو ناطقة بدعكاه النٌ  , ألفٌ حدممقركف بالتٌ   الماء مف بيف

ظياره ما يقمعيـ كيقطعيـلممخ ى آيات يسمٌ  , فكاف كؿ ما ظير منو الفيف كا 
 .(ٕ)م االقتراف بالقكة أك الفعؿلتحدٌ المراد مف اقترانيا با , كألفٌ كمعجزات

                                                 

 .(ُْٕ)لساف العرب ابف منظكر  ,(َُِِ-َُِٗ) الصحاح لمجكىرم - ُ
 (.ٗٓ)ص-ىػ(ُٖٔعمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )المتكفى :  -التعريفات  - ِ
 (.َُّ)صفي بياف عقيدة أىؿ األثر قطؼ الثمرٔ (ُُٓص)كتاب اإليماف بالرسؿ لمشيخ أحمد البيانكني  - ّ

 (.ُُٓ)ص المصدر نفسوانظر:  - ْ
 (.ُْ)ص المصدر نفسوانظر:  - ٓ
 (.ٗٔ)ص لمشيخ أحمد البيانكني كتاب الفتف - ٔ
الطبعة :  -المؤلؼ : أحمد شياب الديف بف حجر الييتمي المكي.  -الفتاكل الحديثية البف حجر الييتمي.  - ٕ

 (.َّٖ)ص–كطبعة دار المعرفة مصكرة عف طبعة مصطفى الحمبي الثانية  -انية : مصطفى الحمبي الطبعة الث
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اس إلى معرفة صدقيـ كاتباعيـ , كال اجة النٌ األنبياء مأمكركف بإظيار معجزاتيـ , لح أفٌ  -
تو ا الكرامة فبل يجب عمى الكلي إظيارىا , بؿ يستر كرام. أمٌ  ة بمعجز بي إالٌ يعرؼ النٌ 

 .(ُ)ىا كيجتيد عمى إخفاء أمرهكيسرٌ 
و نبي , كداللة الكرامة عمى الكالية بي يعمـ أنٌ النٌ  بكة قطعية كأفٌ داللة المعجزة عمى النٌ  أفٌ  -

 .(ِ)و كليال يعمـ مظيرىا أك مف ظيرت عميو أنٌ ية ك ظنٌ 
 حر:السّ  تعريف :اً رابع

ًفيى سببو... يسمٌ ىك  :ةً لغ ى سحران, كلذلؾ تقكؿ العرب عف الشيء كؿ ما لىطيؼى كخى
ران في آخر الميؿلشديد الخفاء, تقكؿ: أنو أخفى مف السٌ ا ر سىحى ألنو خفيّّ,  ,حر, كمنو سيٌمي السَّحى

فكس كيؤٌثر و يستميؿ النٌ ألنٌ  ,البياف معناه: الكبلـ البميغ  ,(ّ)مف البياف لسحران" "إفٌ : كمنو قكلو 
حر في اإلفساد بيف ؿ السٌ يا تعمؿ عمألنٌ  ,ت سحران يميمة, سيمٌ حر, ككذلؾ النٌ يؤثر السٌ فييا كما 

 .(ْ)ى سحران حر ىك: كؿ ما خفي كلطؼ سببو يسمٌ حداث البغضاء في القمكب. فالسٌ ا  اس, ك النٌ 
اس أك النٌ  ا لو تأثير عمى أعيفً ىك كؿ ما لطؼ مأخذه كخفي سببو ممٌ  :(٘)اصطالحاً        

 .(ٔ)نفكسيـ أك أبدانيـ
كًر  :كقاؿ ابف قدامة  ـه يىتىكىمَّـي ًبًو, أىٍك يىٍكتيبيوي, أىٍك يىٍعمىؿي شىٍيئنا ًفي بىدىًف اٍلمىٍسحي كىبلى عيقىده كىريقنى كى

ٍقًمًو, مً  ٍف غىٍير ميبىاشىرىةو لىوي.أىٍك قىٍمًبًو, أىٍك عى
(ٕ). 

                                                 

المؤلؼ : شمس  -لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية  - ُ
: مؤسسة الخافقيف الناشر  -ىػ( ُُٖٖالديف, أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي )المتكفى : 

 (.ّٔٗ/ِ) -ِعدد األجزاء :  -ـ  ُِٖٗ -ىػ  َُِْ -الطبعة : الثانية  -دمشؽ  –كمكتبتيا 
 (.َّٓ)ص –الفتاكل الحديثية البف حجر الييتمي  - ِ
 (.ُْٔٓرقـ ) ح (ُٗ/ٕ)باب الخطبة  , كتاب النكاح,ركاه البخارم في صحيحو - ّ
, تاج العركس الزبيدم (ّْٖ/ْ), لساف العرب ابف منظكر(ُّٖ/ّ)معجـ مقاييس المغة البف فارس  - ْ
 .(ٕٖٓ/ِ)اية في غريب الحديث كاألثر, الني(ِِٔٗ/ُ)
قاؿ العبلمة محمد األميف الشنقيطي _رحمو ا_: "اعمـ أف السحر في االصطبلح ال يمكف حده بحد جامع  - ٓ

ترؾ بينيا يككف جامعا ليا مانعا لغيرىا, كمف جامع مانع لكثرة األنكاع المختمفة الداخمة تحتو, كال يتحقؽ قدر مش
 .(ُْ/ْ)ىنا اختمفت عبارات العمماء في حده اختبلفا متباينا" أضكاء البياف

 -المؤلؼ : جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرم  -أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير  - ٔ
الطبعة : الخامسة,  -نكرة, المممكة العربية السعكدية الناشر : مكتبة العمـك كالحكـ, المدينة الم -

 (.ُٗ)ص-ـََِّىػ/ُِْْ
 (.ِٖ/ٗ) كتاب: المغني البف قدامة - ٕ
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 قمكبحر لو تأثير في السٌ  :فيقكؿ حرقر بالفتنة بالسٌ يخ أحمد البيانكني _رحمو ا_ يالشٌ  
جؿ كزكجتو, احر بيف الرٌ , حتى يفرؽ السٌ كالفساد بينيـ كالبغض, كبإلقاء الشركر بالحبٌ  اسالنٌ 

, ككؿ ذلؾ مدرؾ بالمشاىدة, كىك مف الـ كعظيـ األسقاـبإدخاؿ اآلكيحكؿ بيف المرء كقمبو, ك 
احر القدرة اس, فيظنكف في السٌ عفاء مف النٌ العجائب الخارقة لمعادة, كقد يككف سبب فتنة لمضٌ 

  .(ُ)حر معصية مف الكبائر.. كالسٌ كىذا خياؿ كليس حقيقة كليس كذلؾعمى فعؿ ما يفعؿ,  ابتداءن 
: بي حديث النٌ ثـ ذكر  (ِ)"ر الميمكاتمعصية مف الكبائ حرالسٌ " :وقال البيانوني         

 .(ّ)"...حررؾ با كالسٌ ؟ فقاؿ: الشٌ  , قالكا : يا رسكؿ ا كما ىفَّ "اجتنبكا السبع المكبقات
 حر:أصل السّ 
يياـ. كىك أف يفعؿ "أصؿ السٌ  :حرالسّ أصل وقيل في قال البيانوني   حر تمكيو كتخييؿ كا 

ؿ إليو يا بخبلؼ ما ىي بو. كالذم يرل مف بعيد, فيخيٌ ر أنٌ ؿ لممسحك احر أشياء كمعاني, فيخيٌ السٌ 
 .(ْ)و ماء"أنٌ 

 حر وتعميمو عمى أقوال.م السّ مف العمماء في حكم تعم  اختّ 
. قاؿ "حر كتعميمو حراـتعمـ السٌ  إفٌ " :ة, قالكاقكؿ الجميكر مف عمماء أىؿ السنٌ  ل:األوّ 
 .(ٓ)ميمو حراـ ال نعمـ فيو خبلفان بيف أىؿ العمـ"حر كتعـ السٌ تعمٌ  "...فإفٌ  :-رحمو ا-ابف قدامة 

فإف كصؼ ما يستكجب  , حر قيؿ لو صؼ لنا سحرؾـ السٌ و إذا تعمٌ أنٌ : "افعيكعف الشٌ 
ف كاف طمب منيا فيك كافريا تفعؿ ما يقرب لمككاكب , كأنٌ الكفر مثؿ سحر أىؿ بابؿ مف التٌ  , كا 

الٌ عتقد إباحتو فيك كافرال يكجب الكفر فإف ا  .(ٔ)" فبل, كا 
ا لتمييز ما فيو حر ألمريف, إمٌ ـ السٌ قاؿ ابف حجر: "كقد أجاز بعض العمماء تعمٌ  اني:الثّ 
مٌ كفر مف غي فبل محذكر فيو إال مف  ل:ا األوّ فأمّ ثـ قاؿ ابف حجر: . ف كقع فيوا إلزالتو عمٌ ره, كا 

مف يعرؼ كيفية عبادة يء بمجرده ال يستمـز منعان كجية االعتقاد فإذا سمـ االعتقاد فمعرفة الشٌ 
                                                 

 (.ُٖحمد البيانكني )صأكتاب الفتف لمشيخ  :انظر - ُ
 (.ِٖ)صالمصدر نفسو  - ِ
مكف أمكاؿ اليتامى ظمما إنما ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: الكصايا, باب: قكؿ ا تعالى: إف الذيف يأك - ّ

(, كمسمـ في صحيحو, كتاب: اإليماف, ِٕٔٔح رقـ)( َُ/ْ)بطكنيـ نارا كسيصمكف سعيرا,  فيإنما يأكمكف 
 (.ُٖ(. انظر كتاب الفتف لمشيخ احمد البيانكني )صٖٗح رقـ) (ِٗ/ُ) باب: بياف الكبائر كأكبرىا,

 (.ُِٗكتاب اإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني )ص - ْ
 (.ُُٓ/ٖ) البف قدامةالمغني  - ٓ
سنة  -محمد األميف بف محمد بف المختار الجكني الشنقيطي  -أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف  - ٔ

سنة  -الناشر دار الفكر لمطباعة كالنشر  -تحقيؽ مكتب البحكث كالدراسات  -ىػ ُّّٗالكالدة / سنة الكفاة 
 (.ْٓٓ/ْ)-ٗعدد األجزاء  -ف النشر بيركت مكا -ـ ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓالنشر 
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ما ىي حكاية قكؿ أك فعؿ بخبلؼ تعاطيو احر إنٌ كيفية ما يعممو السٌ  أىؿ األكثاف لؤلكثاف, ألفٌ 
 بنكع مف أنكاع الكفر أك الفسؽ فبل فإف كاف ال يتـ كما زعـ بعضيـ إالٌ  اني:ا الثّ وأمّ  كالعمؿ بو.

الٌ  صبلن يحؿ أ  .(ُ) جاز لممعنى المذككر"كا 
ة المكضكع يَّ , لكٌف الباحث نظران ألىمّْ حرـ السٌ ـ في حكـ تعمٌ يانكني فمـ يتكمٌ يخ البأٌما الشٌ 

حر, كىي سابقة الٌذكر. كالباحث يرل ـ السٌ كخطكرتو, نقؿ بعضان مف آراء العمماء في حكـ تعمٌ 
 حر, ألٌف في تعممو محٌرمات ال يمكف لمف يريد تعميمو إالٌ ـ السٌ و ال يجكز بحاؿو مف األحكاؿ تعمٌ بأنٌ 

 أف يفعميا.
 انيالثّ  المطمبُ 

 عند البيانوني حر والمعجزةبين السّ  الفرقُ 
اف مكقؼ العمماء منيما, يأتي بياف يحر كالمعجزة, كبضح معنى كؿ مف السٌ أف اتٌ بعد          

 يخ البيانكني _رحمو ا_:, يقكؿ الشٌ التفرقة بينيما, كفي ذلؾ
 يككف جماعة يعرفكنو,  حر, كقدمعرفة بالسٌ  يـٌ ف لاحر كغيره ممٌ حر يكجد مف السٌ السٌ  فٌ "إ

كليذا قاؿ فرعكف مصر لسحرتو, حينما غمبتيـ معجزة  ,في كقت كاحد تياف بوكيمكنيـ اإل
َىُُُ اٌغِّذْشَبلـ: ﴿بلة كالسٌ مكسى عميو الصٌ  ا أمٌ . [ُٕ﴾ ]طو:بَِّٔوُ ٌَىَجرِيُوُُُ اٌَّزُِ لٍََّّ

 .(ِ)"ي بمثميا كبمعارضتياأف يأت أحدان  ف اي كّْ مى المعجزة ال يي 
  ٌالمعجزة شرطيا اقتراف  فٌ إ, ففالذم يصدر منو متميز عف المعجزةالنبكة,  عً احر ال يدَّ السٌ  ثـ

 .(ّ)م بيابكة كالتحدٌ دعكل النٌ 
 فروق أخرى لم يذكرىا البيانوني:

 لتككف آية عمى صدقو في رسالتو التي بيا ىداية  بكة عي النٌ تظير عمى يد مدَّ  المعجزة
خراجيـ مف الظممات إلى النٌ لنٌ ا كر, كاألخذ بأيدييـ إلى ما ينفعيـ في اس مف الضبللة, كا 

حر: فيك خمؽ ذميـ, أك خرافة, أك صناعة ا السٌ أمٌ  , كأخبلقيـ, كأبدانيـ, كأمكاليـ.عقائدىـ
اس, كيضمميـ, كيخدعيـ بيا عف أنفسيـ, كما ممكت أيدييـ, احر عمى النٌ يمكه بيا السٌ 

                                                 

المؤلؼ : أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر  -فتح البارم شرح صحيح البخارم  - ُ
مدينة  -دار المعرفة  دار النشر: - ُْعدد األجزاء: - ِٖٓسنة الكفاة: - ّٕٕسنة الكالدة: -العسقبلني 

 (.ِِٓ-ِِْ/َُ) –بيركت  النشر:
 .(ِٖ)صحمد البيانكني أكتاب الفتف لمشيخ   - ِ
 .(ّٖص)المصدر نفسو   - ّ
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ديؽ مة لكسب العيش مف غير حمو, كيفرؽ بيا بيف المرء كزكجو, كالصٌ كيتخذىا كسي
 .(ُ)اس عنو غافمكفة بخفاء, كالنٌ كصديقو, كبالجممة يفسد بيا أحكاؿ األمٌ 

  كعاقبتو مأمكنة, فيك صريح في القكؿ كالفعؿ,  ,ة مف ظيرت عمى يده المعجزة حميدةسير
, اس, يدعك إلى الحؽٌ في أيدم النٌ  ا, كريـ, عفيؼ عمٌ ميجة, حسف العشرة, سخيٌ صادؽ الٌ 

احر: فسيرتو ذميمة, كمغبتو كخيمة, خائف خٌداع سيئ ا السٌ أمٌ  كينافح دكنو بقكة كشجاعة.
العشرة, يأخذ كال ييعطي, يدعك إلى الباطؿ, كيسعى جيده في ستره, خشية أف يفتضح أمره, 

 .(ِ)لو ما أراد مف الشٌر كالفساد كينكشؼ سره, فبل يتـٌ 
 عادة, كييدييا طريؽ عكب إلى الكحدة كالسٌ عمى يده المعجزة يقكد األمـ كالشٌ  مف ظيرت

احر: فيك آفة ا السٌ أمٌ  بلـ, كتفتح الببلد, كيككف العمراف.الخير, كعمى يده يسكد األمف كالسٌ 
 .(ّ)رابخريب كالفكضى, كاالضطٌ الكحدة, كنذير الفرقة, كالتٌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 

عبد الرزاؽ عفيفي الطبعة: األكلى الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة  -مذكرة التكحيد - ُ
المكتبة  -ُعدد األجزاء: ُِٓىػ عدد الصفحات:َُِْالمممكة العربية السعكدية تاريخ النشر: -كاإلرشاد 

 (.َٔ-ٗٓالشاممة )ص
 (.َٔالمصدر نفسو )ص - ِ
 .المصدر نفسو -  ّ
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 الثالثّ  المطمبُ 
 المالة والسّ سل عمييم الصّ معجزات الرّ دراسة بعض  

يخ البيانكني _رحمو ا_, مجمكعة مف معجزات المرسميف, التي خمدتيا آيات الشٌ  ذكر          
 بعضيا, كمنيا: القرآف الكريـ سنذكري 

 :(ٔ)المالة والسّ معجزة صالح عميو الصّ 
يَ َّب لٌََِْ الْجُذًُا اٌٍَّوَ َِب ٌَىُُْ ِِْٓ بٌَِوٍ غَْْشُهُ لَذْ جَبءَرْىُُْ ثَِّْنَخٌ ًَبٌََِ صٌَُّدَ ؤَخَبىُُْ صَبٌِذًب لَبقاؿ تعالى: ﴿         

﴾ وُُْ لَزَاة  ؤٌَُِْ ِِْٓ سَثِّىُُْ ىَزِهِ َٔبلَخُ اٌٍَّوِ ٌَىُُْ آَّخً فَزَسًُىَب رَإْوًُْ فِِ ؤَسْضِ اٌٍَّوِ ًٌََب رََّغٌُّىَب ثِغٌُءٍ فََْإْخُزَ
 [.ّٕ]األعراؼ:

( 77عٍَِنيَ )فَمَمَشًُا اٌنَّبلَخَ ًَلَزٌَْا لَْٓ ؤَِْشِ سَثِّيُِْ ًَلَبٌٌُا َّب صَبٌِخُ ائْزِنَب ثَِّب رَمِذَُٔب بِْْ وُنْذَ َِِٓ اٌُّْشْكقاؿ: ﴿         

 [.ٖٕ-ٕٕ﴾ ]األعراؼ:فَإَخَزَرْيُُُ اٌشَّجْفَخُ فَإَصْجَذٌُا فِِ دَاسِىُِْ جَبصِِّنيَ
ذلؾ, مف حجر صمد. كأضيفت الناقة و أخرج ليـ الناقة حيف سألكه أنٌ  فكانت المعجزة         

لى الخالؽ, كفيو معنى التشريؼ كالتخصيص, إذ إضافة الخمؽ إعمى جية  كجؿٌ  لى ا عزٌ إ
 بلـ.بلة كالسٌ كانت معجزة لصالح عميو الصٌ 

 :(ٕ)المالة والسّ معجزة ابراىيم عميو الصّ 
ر بلـ بعدما كسَّ بلة كالسٌ رآف الكريـ عف ابراىيـ عميو الصٌ مف المعجزات ما حكاه الق         

 أصناـ قكمو:
( لٍُْنَب َّب َٔبسُ ؤٌُِِ ثَشْدًا ًَعٍََبًِب 68لَبٌٌُا دَشِّلٌُهُ ًَأْصُشًُا آٌِيَزَىُُْ بِْْ وُنْزُُْ فَبلٍِِنيَ )قاؿ تعالى: ﴿         

 [.َٕ,ٖٔ﴾ ]األنبياء: جَمٍَْنَبىُُُ اٌْإَخْغَشَِّٓ( ًَؤَسَادًُا ثِوِ وَْْذًا ف69َلٍَََ بِثْشَاىَُِْ )
 :(ٖ) د ومن معجزات نبينا محمّ 

كىا: دالئؿ مستقمة, سمٌ  ؼ العمماء فييا كتبان سؿ معجزات, كقد ألٌ أكثر الرٌ  د كنبينا محمٌ         
ليكـ طرفان مف معجزاتو , حجة ا عمى العالميف –بكية النٌ الخصائص  –بكة النٌ   :كا 

 آن الكريم :القر  -ٔ
 مف..ىر, كاآلية الباقية عمى تمادم الزٌ القرآف الكريـ ىك المعجزة الخالدة عمى كجو الدٌ          

 دكيف, كىك ال يزاؿ ال يبمغيا العد, كال يحيط بيا التٌ  عجازه كعجائبو كمعانيو كتبان إؼ العمماء في ألَّ 
                                                 

 (.ُٕ)صلمشيخ أحمد البيانكني يماف بالرسؿ كتاب اإل :انظر - ُ
 .(ُٗص) المصدر نفسو :انظر - ِ
 .(ِّص) المصدر نفسو  نظر:ا - ّ
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.., (ُ)لممتقيف ا ىدل لمعالميف, كمنياجان العصكر, كتطاكؿ األزمنة كاألياـ. أنزلو  رً مى جديدان عمى 
, (ّ), كالشعراء البكاقع(ِ)ل بو العرب فرساف الفصاحة كالبياف, كىـ الخطباء المصاقعكتحدٌ 

ت كبرياؤىـ لفصاحتو, كعجزكا عف االتياف بآية مف مثمو: قاؿ فخضعت أعناقيـ لببلغتو, كذلٌ 
﴾ جُِّٓ لٍَََ ؤَْْ َّإْرٌُا ثِِّضًِْ ىَزَا اٌْمُشْآِْ ٌَب َّإْرٌَُْ ثِِّضٍِْوِ ًٌٌََْ وَبَْ ثَمْعُيُُْ ٌِجَمْطٍ ـَيِريًالًُْ ٌَئِِٓ اجْزََّمَذِ اٌْةِْٔظُ ًَاٌْتعالى: ﴿
 [.ٖٖ]اإلسراء:

 شقاق القمر:انّ  -ٕ
بمكة  دة, قاؿ: انشؽ القمر عمى عيد رسكؿ ا مف ركايات متعدٌ  عف ابف مسعكد 

. فقاؿ كفار قريش: (ْ): "اشيدكا اشيدكا"بي نو. فقاؿ النٌ فرقتيف, فرقة فكؽ الجبؿ, كفرقة دك 
 سحركـ ابف أبي كبشة!

و ال يبمغ مف سحره أف يسحر دان إف كاف سحر القمر, فإنٌ محمٌ  فقاؿ رجؿ منيـ: إفٌ 
 األرض كميا, فاسألكا مف يأتيكـ مف بمد آخر, ىؿ رأكه؟
 . (ٓ)حر مستمرفقالكا ىذا س فأتكا فسألكىـ, فأخبركىـ أنيـ رأكا مثؿ ذلؾ.

﴾ ( ًَبِْْ َّشًَْا آَّخً ُّمْشِظٌُا ًََّمٌٌٌُُا عِذْش  ُِغْزَِّش1ٌّالْزَشَثَذِ اٌغَّبلَخُ ًَأْؾَكَّ اٌْمََّشُ )فأنزؿ ا تعالى قكلو: ﴿
 [.ِ,ُ]القمر:

                                                 

 .(ِْص)كتاب اإليماف بالرسؿ لمشيخ أحمد البيانكني : نظرا - ُ
سقع كخطيب مسحؿ كمثمو خطيب شحشح, كىك الماىر بالخطبة الماضي فييا خطيب مصقع كم :يقاؿ - ِ

الذم ال يرتج عميو كال يتتعتع في كبلمو, كأصمو مف الصقع كىك رفع الصكت كمتابعتو, كمنو صقعي الديؾ كأنو 
ب غريب الحديث انظر: كتا -بيض الكيجكه مًصاقعه ليسيفي  باء حيفى يقكـي قاًئمييـي آلة لذلؾ. قاؿ قيس بف عاصـ: خيطى 

الحديث البف  كغريب (,ّٖ/ِب الحديث كاألثر لمزمخشرم)(, كالفائؽ في غريْٗٗ/ِلمخطابي)
 (.ٕٗٓ/ُالجكزم)

الباًقعة: الرجؿ الداىية, كىك الذكي العارؼ الذم ال يفكتو شيء. يقاؿ: ما فبلف ًإالَّ باًقعةه مف البىكاًقع: أم  - ّ
مك  لو ًبقاعى األىرض ككثرة تىٍنًقيبو في الببلد كمعرفتو بيا فشيبّْو الرجؿ البصير داًىيىةه مف الدكاىي. سمي باقعة لحي

رّْبي ليا بو.  باأليمكر الكثيري البحث عنيا الميجى
ًذر الميٍحتاؿ  كىذا النعت مأخكذ مف اسـ طائر يقاؿ لو )الباقعة(, قاؿ ابف األىنبارم: كالباًقعة عند العرب الطائر الحى

لبىقعة _ بالفتح كىي المكاف يستنقع فيو الماء _ كال يىًردي المىشاًرعى كالًمياهى المىٍحضيكرة خكفان الذم يشرب الماء مف ا
ًذرو ميٍحتاؿ. انظر: لساف العرب البف منظكر)  (.ُٕ/ٖمف أىف ييٍحتاؿى عميو فييصاد, ثـ شيبّْو بو كؿُّ حى

كاكىاٍنشىؽَّ و, كتاب تفسير القرآف, باب كاه البخارم في صحيحر   - ْ ٍكا آيىةن ييٍعًرضي ٍف يىرى ( ح رقـ ُِْ-ٔ) القىمىري كىاً 
(ْٖٔٓ.) 
 .(ِٖص)يخ أحمد البيانكني لمشٌ سؿ يماف بالرٌ نظر: كتاب اإلا - ٓ
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 :(ٕ)والمعراج (ٔ)سراءاإل -ٖ
جِذِ اٌْذَشَاَِ بٌََِ اٌَّْغْجِذِ اٌْإَلْصََ اٌَّزُِ ثَبسَوْنَب دٌٌََْوُ عُجْذَبَْ اٌَّزُِ ؤَعْشٍَ ثِمَجْذِهِ ًٌٍَْْب َِِٓ اٌَّْغْقاؿ تعالى: ﴿

 [.ُ﴾ ]اإلسراء: ٌِنُشَِّوُ ِِْٓ آَّبرِنَب بَِّٔوُ ىٌَُ اٌغَِّّْكُ اٌْجَصرِيُ
لى بيت إ رائوبإسمف قريش فأخبرىـ  تيى إلى نفرو صبيحة إسرائو انٌ  بي النٌ  كفيو أفٌ 

ر لو فصكٌ  مف آياتو, فأعظمكا ذلؾ, كقالكا: صؼ لنا بيت المقدس.المقدس, كما أراه ا تعالى 
  .(ّ)حتى أنبأىـ بعبلماتو

خمة لو, كسرعة عاـ, كحنيف جذع النٌ منيا تكثير الطٌ  كىناؾ الكثير مف معجزاتو 
 .فيمو شككل الجمؿك بات, استجابة دعكتو, كاالخبار بالمغيٌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .سراء: السفر ليبلن اإل - ُ
 لى العالـ العمكم.إ المعراج: صعكده  - ِ
 .(ّٖص)لمشيخ أحمد البيانكني يماف بالرسؿ كتاب اإل :نظرا - ّ
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 الثالثّ  المبحثُ 
 عند البيانوني عةفاالشّ 

 
 كفيو مطمباف:

 فاعة عند البيانكني.الشٌ  ؿ: األكٌ  المطمبي 
 فاعة عند البيانكني.اني: أنكاع الشٌ الثٌ  المطمبي 
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 لاألوّ  المطمبُ 
 فاعة عند البيانونيالشّ  

  :فاعةالشّ  تعريف أوًل:
الكاحد إلى الكاحد,  ـٌ فاعة: مصدر شفع يشفع شفاعة مأخكذة مف الشفع: كىك ضالشٌ : لغةً 
 افع دعاءه إلى المشفكع لو؛ فالمشفكع لو دعا لنفسو, ثـٌ يت بذلؾ لضـ الشٌ الكتر. كسمٌ  كىك ضدٌ 
 .(ُ)افع فكاف ذلؾ شفعان دعا لو الشٌ 

تو, فكؿ دعكل يدعك بيا يكـ القيامة ألمٌ  بي فاعة اسـ عاـ لكؿ دعاء لمنٌ لشٌ ا: اصطالحاً 
  ٌفاعةيا تعدُّ مف الشٌ في العرصات يكـ القيامة فإن(ِ). 

 .(ّ)ةكىي ثابتة بالكتاب كالسنٌ , فاعة: "ىي سؤاؿ الخير لمغيرالشٌ ك 
قكلو  فاعة, باالستدالؿ بالٌنصكص القرآنية, كمف ذلؾاستيٌؿ البيانكني حديثو عف الشٌ 

ًٌََب َّؾْفَمٌَُْ بٌَِّب ٌَِِّٓ اسْرَعََ ًَىُُْ ِِْٓ ﴿ [. كقكلو تعالى:ِٓٓ﴾ ]البقرة: َِْٓ رَا اٌَّزُِ َّؾْفَكُ لِنْذَهُ بٌَِّب ثِةِرِْٔوِتعالى: ﴿

 . (ْ)[ِٖ﴾ ]األنبياء: خَؾَْْزِوِ ُِؾْفِمٌَُْ
: "لكؿ نبي دعكة مستجابة حيحيف قاؿ: قاؿ رسكؿ ا ة ما ثبت في الصٌ السنٌ  جاء فيك 

نٌ  ف ف شاء ا مى تي يـك القيامة, فيي نائمة إي اختبأت دعكتي شفاعة ألمٌ فتعجَّؿ لكؿ نبي دعكتو كا 
 .(ٓ)تي ال يشرؾ با شيئان"مات مف أمٌ 

 فاعة:حكمة الشّ 
افعيف, كرفع شأنيـ فاعة تكريـ الشٌ :" كحكمة الشٌ فاعة حكمة، فقاللمشّ  يبّين البيانوني أنّ 

فاضة الكـر اإلليي عمى ا  .(ٔ)لمشفكع ليـ"عمى رؤكس األشياد, كا 
د : "كمف أعظـ خصائص نبينا محمٌ النبيفي شفاعة  يخ البيانكني _رحمو ا_يقكؿ الشٌ ك 

  ٌلى األنبياء مستشفعيف بيـ إلى ربيـ, فبل إاس فاعة العظمى يكـ القيامة, يكـ يمجأ النٌ الش
                                                 

 .(1/354)، يختار انصحاح (2/1194)ٚح فٙ غرٚة انحذٚث ٔاألثر اتٍ األثٛر انُٓا - ُ

الشيخ  صالح بف عبد العزيز آؿ  لسائؿ بما في الطحاكية مف مسائؿ()إتحاؼ اشرح العقيدة الطحاكية  - ِ
 (.ََِالشيخ )ص

 .(25ص)شرح أصٕل انسُح نإلياو أحًذ نهشٛخ عًر انحرتٙ  - ّ

 (.ٕٕليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني )صانظر: كتاب اإليماف با - ْ
(، ٔيسهى 6334ح رقى)( 9/66)دعٕج يستجاتح،  َثٙرٔاِ انثخار٘ فٙ صحٛحّ، كتاب: انذعٕاخ، تاب: نكم  - ٓ

ح  (ُٖٗ/ُ) صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: اختباء النبي صمى ا عميو كسمـ دعكة الشفاعة ألمتو, فٙ
 (.ُٗٗرقـ)
 (.ّٖكتاب اإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني  )ص - ٔ
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فيع ىك الشٌ  د إلى نبي, حتى يككف سيدنا محمٌ  يجدكف لدييـ شفاعة, كيحاكلكف مف نبيو 
 .(ُ)جاب"اعي المي ع, كالدَّ المشفَّ 

 :د شفاعة نبينا محمّ 
 َـّ اس يكـ القيامة ىؿ تدركف مً قاؿ: "أنا سيد النٌ  بي النٌ  أفٌ  ف أبي ىريرة كأنس ع

اعي كتدنك اظر, كيسمعيـ الدٌ ذاؾ؟ يجمع ا األكليف كاآلخريف في صعيد كاحد, فيبصرىـ النٌ 
 كالكرب ما ال يطيقكف كال يحتممكف. اس مف الغـٌ مس, فيبمغ النٌ منيـ الشٌ 

إلى ما أنتـ فيو؟ أال تركف إلى ما بمغكـ, أال تنظركف مف يشفع اس: أال تركف فيقكؿ النٌ 
لكـ إلى ربكـ؟ فيقكؿ بعض الناس لبعض: أبككـ آدـ, كيأتكنو فيقكلكف: يا آدـ أنت أبك البشر, 

ة, أال تشفع لنا إلى خمقؾ ا بيده, كنفخ فيؾ مف ركحو, كأمر المبلئكة فسجدكا لؾ كأسكنؾ الجنٌ 
ربي غضب غضبان لـ يغضب قبمو مثمو, كال  يو كما بمغنا؟ فقاؿ: إفٌ ربؾ؟ أال ترل ما نحف ف
جرة فعصيت, نفسي نفسي نفسي, اذىبكا إلى غيرم, و نياني عف الشٌ يغضب بعده مثمو, كأنٌ 

 اذىبكا إلى نكح.
اؾ ا عبدان سؿ إلى أىؿ األرض, كقد سمٌ ت أكؿ الرٌ فيأتكف نكحان فيقكلكف: يا نكح, أنٌ 

ربي  ى ما نحف فيو أال ترل إلى ما بمغنا, أال تشفع لنا إلى ربؾ؟ فيقكؿ: إفٌ شككران, أال ترل إل
نٌ  و قد كانت لي دعكة دعكت غضب اليـك غضبان لـ يغضب قبمو مثمو, كلف يغضب بعده مثمو, كا 

 بيا عمى قكمي, نفسي نفسي نفسي, اذىبكا إلى غيرم, اذىبكا إلى إبراىيـ.
أنت نبي ا كخميمو مف أىؿ األرض, اشفع لنا إلى فيأتكف إبراىيـ فيقكلكف: يا إبراىيـ 

ربي قد غضب اليكـ غضبان لـ يغضب قبمو مثمو,  ربؾ أال ترل إلى ما نحف فيو؟ فيقكؿ ليـ: إفٌ 
نٌ  ي كنت كذبت ثبلث كذبات. نفسي نفسي نفسي, اذىبكا إلى غيرم, كلف يغضب بعده مثمو, كا 

 اذىبكا إلى مكسى.  
ت رسكؿ ا فضمؾ ا برساالتو كبكبلمو عمى كسى أنٌ فيأتكف مكسى فيقكلكف: يا م

ربي قد غضب اليـك غضبان لـ  اس, اشفع لنا إلى ربؾ, أال ترل ما نحف فيو؟ فيقكؿ: إفٌ النٌ 
نٌ  مر بقتميا, نفسي نفسي ؤ ي قد قتمت نفسان لـ أيغضب قبمو مثمو, كلف يغضب بعده مثمو, كا 

 نفسي, اذىبكا إلى غيرم, اذىبكا إلى عيسى.
ت رسكؿ ا ككممتو التي ألقاىا إلى مريـ كركح منو, يأتكف عيسى فيقكلكف: يا عيسى أنٌ ف
ربي قد  اس في الميد, اشفع لنا إلى ربؾ, أال ترل إلى ما نحف فيو؟ فيقكؿ عيسى: إفٌ ككممت النٌ 

                                                 

 .(ْٗص )لمشيخ أحمد البيانكني   كتاب االيماف بالرسؿ - ُ
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غضب اليكـ غضبان لـ يغضب قبمو مثمو, كلف يغضب بعده مثمو, كلـ يذكر ذنبان. نفسي نفسي 
 .د اذىبكا إلى غيرم, اذىبكا إلى محمٌ نفسي, 

ت رسكؿ ا, كخاتـ األنبياء, كقد غفر ا لؾ ما تقدـ مف فيأتكني فيقكلكف: يا محمد أنٌ 
 ذنبؾ كما تأخر, اشفع لنا إلى ربؾ أال ترل إلى ما نحف فيو؟

فأنطمؽ, فآتي تحت العرش, فأقع ساجدان لربي, ثـ يفتح ا عمي مف محامده, كحسف 
قبمي, ثـ يقاؿ: يا محمد ارفع رأسؾ, سؿ تعطو, كاشفع تشفع,  اء عميو شيئان لـ يفتحو عمي أحدو الثن

 فأرفع رأسي فأقكؿ: أمتي يا رب, أمتي يا رب.
ة تؾ مف ال حساب عمييـ مف الباب األيمف مف أبكاب الجنٌ د أدخؿ مف أمٌ فيقاؿ: يا محمٌ 

ما بيف المصراعيف  كالذم نفسي بيده إفٌ ؿ: ما سكل ذلؾ مف األبكاب, ثـ قااس, فيكىـ شركاء النٌ 
 . (ُ)ة كما بيف مكة كىجر, أك كما بيف مكة كبصرل"مف مصاريع الجنٌ 
يا جائزة عقبلن ككاجبة ألنٌ  ,فاعة ثابتة ككاقعةيخ البيانكني _رحمو ا_: "الشٌ يقكؿ الشٌ 

 ,لمخكارج كبعض المعتزلة ة سمفان كخمفان, خبلفان ة كما سبؽ, كبإجماع أىؿ السنٌ شرعان بالكتاب كالسنٌ 
﴾ فََّب رَنْفَمُيُُْ ؽَفَبلَخُ اٌؾَّبفِمنِيَار, تمسكان بقكلو تعالى: ﴿قيـ بمذىبيـ في تخميد المذنبيف في النٌ لتعمُّ 

 ألفٌ  ,[. كىـ مخطئكف في ىذاُٖ﴾ ]غافر:َِب ٌٍِفَّبٌِِّنيَ ِِْٓ دٍَُِّْ ًٌََب ؽَفِْكٍ ُّؽَبقُ[. كقكلو: ﴿ْٖ]المدثر:
 .ة كالجماعةىب أىؿ السنٌ كىذا ىك مذ. (ِ)"يتيف في الكافريفىاتيف اآل

 .ةفاعة يـك القيامإذان يتضح لنا مف خبلؿ ما سبؽ ثبكت الشٌ 
 انيالثّ  المطمبُ 

 فاعة عند البيانونيأنواع الشّ  
 :(ّ)أقساـ, كىي فاعة خمسةن لمشٌ  يخ أحمد أفٌ يقكؿ الشٌ 

إراحتيـ مف ىكؿ المكقؼ كتعجيؿ فاعة العظمى, كىي لجميع الخبلئؽ, بالشٌ  :لاألوّ 
 الحساب.

 -فاعة العظمى اس ميقامان طكيبلن ثـ تككف الشٌ حاكية: "ثـ يقكـ النٌ كجاء في شرح الطٌ 
ؿى ا حساب الخبلئؽ في الحديث الطٌ  -بيشفاعة النٌ   يـ يسألكنيا آدـ ثـٌ كيؿ المعركؼ أنٌ بأف ييعىجّْ
د, كيًصفيكفى لو الحاؿ كأف يقي ي كيقكلكف لو: يا محمٌ بإبراىيـ إلى آخره, فيأتكف إلى النٌ  نكحان ثـٌ 

                                                 

ح ( ْٖ/ٔ)في صحيحو, كتاب: التفسير, باب: ذرية مف حممنا مع نكح إنو كاف عبدان شككران,  البخارمركاه  - ُ
 (.ُْٗح رقـ )( ُْٖ/ُ)اإليماف, باب: أدنى أىؿ الجنة منزلة فييا,  (, كمسمـ في صحيحو, كتاب:ُِْٕرقـ)
 (.ِٖ)صلمشيخ أحمد البيانكني  كبالقضاء كالقدر كتاب اإليماف باليـك اآلخر - ِ
 (.ّٖ)صالمصدر نفسو  - ّ
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دة بسرعة الحساب, فيقكؿ بعد طمبيـ اشفع لنا عند ربؾ, يقكؿ "أنا ليا, أنا ليا", فيأتي اس الشٌ النٌ 
د ارفع رأسؾ كسؿ تيٍعطى عند العرش فيخر فيحمد ا بمحامد يفتحيا ا عميو, ثـ يقاؿ: يا محمٌ 

 .(ُ)ككف شفاعتو العظمى في تعجيؿ الحساب"كاٍشفىٍع تيشىفٍَّع. فت
 ة بغير حساب. في ادخاؿ قكـ الجنٌ  :انيالثّ 

و قاؿ: "يدخؿ مف أمتي الجنة سبعكف ألفان بغير أنٌ  كما جاء في الحديث عف النبي 
 .(ِ)حساب", كقاؿ: "ىـ الذيف ال يىستٍرقيكف كال يكتككف كال يتطيَّركف كعمى ربيـ يتككمكف"

 ة لبعض أىميا.رجات في الجنٌ دة الدٌ في زيا :الثالثّ 
يف, كاخمفو في ريؼ: "الميـ اغفر ألبي سممة كارفع درجتو في الميديٌ كما في الحديث الشٌ 

 .(ّ)ر لو فيو"عقبو في الغابريف, كاغفر لنا كلو يا رب العالميف, كافسح لو في قبره, كنكٌ 
 ار بذنكبيـ, فبل يدخمكنيا.قكـ استكجبكا النٌ  يف :ابعالرّ 

اس فيقكـ المؤمنكف حتى تزلؼ ليـ يجمع ا تبارؾ كتعالى النٌ  ا جاء في الحديث: "كم
 خطيئة أبيكـ ة إالٌ ة. فيقكؿ كىؿ أخرجكـ مف الجنٌ ة فيأتكف آدـ فيقكلكف يا أبانا استفتح لنا الجنٌ الجنٌ 

حب فيقكؿ إبراىيـ لست بصا -قاؿ  -آدـ لست بصاحب ذلؾ اذىبكا إلى ابنى إبراىيـ خميؿ ا 
. فيأتكف مكسى الذل كممو ا تكميمان  اعمدكا إلى مكسى  ,مف كراء كراء ذلؾ إنما كنت خميبلن 

 سى كممة ا كركحو. فيقكؿ عيسى فيقكؿ لست بصاحب ذلؾ اذىبكا إلى عي  لست بصاحب
 راط يمينان فيقكـ فيؤذف لو كترسؿ األمانة كالرحـ فتقكماف جنبتى الصٌ   ذلؾ. فيأتكف محمدان 

ألـ تركا إلى  "شىء كمر البرؽ قاؿ  مٌ أ يكأمٌ ت أنٌ  يقاؿ قمت بأب ".يمر أكلكـ كالبرؽف شماالن ك 
ير كشد الرجاؿ تجرل بيـ طرفة عيف ثـ كمر الريح ثـ كمر الطٌ  ييمر كيرجع ف البرؽ كيؼ

جؿ ـ حتى تعجز أعماؿ العباد حتى يجىء الرٌ ـ سمّْ سمّْ  راط يقكؿ ربّْ أعماليـ كنبيكـ قائـ عمى الصٌ 
كرة بأخذ مف أمرت بو راط كبلليب معمقة مأمكفى حافتى الصٌ   :قاؿ  زحفان ير إالٌ فبل يستطيع السٌ 

 .(ُ)ًفي النَّاًر" (ْ)كمكدكسناج  فمخدكشه 
                                                 

شرح العقيدة الطحاكية لئلماـ أبي جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة األزدم الطحاكم كالمسمى بػ "إتحاؼ  - ُ
 (.ّٖجزء ) ْالسائؿ بما في الطحاكية مف مسائؿ" شرحيا الشيخ صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ ص

(, َٕٓٓح رقـ)( ُِٔ/ٕ) في صحيحو, كتاب: الطب, باب: مف اكتكل أك ككل غيره, البخارمركاه  - ِ
اب كال كمسمـ في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: الدليؿ عمى دخكؿ طكائؼ مف المسمميف الجنة بغير حس

 (.ُِٔح رقـ) (ُٕٗ/ُ) عذاب,
ح ( ّْٔ/ِ), أخرجو مسمـ في صحيحو, كتاب: الجنائز, باب: في إغماض الميت كالدعاء لو إذا حضر,  - ّ

 (.َِٗرقـ)
 مكدكس: أم مدفكع. - ْ
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ة فبل يدخمكنيا بسبب اىد في ىذا الحديث ىك كقكؼ أىؿ المعاصي عمى باب الجنٌ الشٌ 
ة, فيشفع ليـ نبينا ار قبؿ دخكؿ الجنٌ خكؿ النٌ معاصييـ التي اقترفكىا في الدنيا كاستكجبكا عمييا د

 ة.محمد فيدخمكف الجنٌ 
 ار.في إخراج بعض المذنبيف مف النٌ  :الخامس

اًلؾو  ًديثي أىنىًس ٍبًف مى اًديًث ىىذىا النٍَّكًع, حى ًمٍف أىحى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  كى : "شىفىاعىًتي قىاؿى
 بي الكريـ. ة ىذا النٌ فالحمد  الذم جعمنا مف أمٌ . (ِ)أًلىٍىًؿ اٍلكىبىاًئًر ًمٍف أيمًَّتي"

يـ يزيدكا عمييا ة كالجماعة, كلكنٌ ردت عند أىؿ السنٌ يخ البيانكني, ك ع التي ذكرىا الشٌ ىذه األنكا
 :(ّ)حاكيةجاء في شرح العقيدة الطٌ فاعة عندىـ ثمانية أنكاع كما فتككف الشٌ  ثبلثة أنكاع ,

اسىبيكا, و كىي شفاعت فاعة العظمى:الشٌ  -ُ  كأف يرتاحكا مف المكقؼ.  ألىؿ المكقؼ أف ييحى
 .في أىؿ الكبائر شفاعتو  -ِ
ـٍ أف يخرجكا منيا, فيخرجكف منيا كأنٌ  في أقكاـو دخمكا النار فيشفع شفاعتو  – ّ يـ الًحمى

 فيكضعكف في نير الحياة فينبتكف كما تنبت الًحبَّة في جانب السيؿ.
 .ة بغير حساب كال عذابأقكاـ الجنٌ  في أف يدخؿ شفاعتو  - ْ
 .ةفي رفع درجات بعض أىؿ الجنٌ  شفاعتو  - ٓ
في أقكاـ تساكت حسناتيـ كسيئاتيـ كصاركا عمى األعراؼ, في أف يعفكا ا   شفاعتو  -ٔ

 .ةعنيـ كييدخميـ الجنٌ 
 .ةة أف يدخمكا الجنٌ ألىؿ الجنٌ  شفاعتو  - ٕ
 ب.ؼ ا عنو العذاأف يخفٌ ألبي طالب عمّْو في  شفاعتو   - ٖ
 
 
 
 

 
                                                                                                                                            

 (.ُٓٗح رقـ )( ُٖٔ/ُ), منزلة فييا ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: أدنى أىؿ الجنة - ُ
قاؿ األلباني:  (ّْٕٗح رقـ )( ِّٔ/ْ)أبك داكد في سننو, كتاب: السنة, باب: في الشفاعة,  ركاه - 2

قاؿ  (ِّْٓح رقـ )( ِٓٔ/ْ)الشفاعة,  فيسننو, كتاب: صفة القيامة, باب: ما جاء  في كالترمذم ,صحيح
 .األلباني: صحيح

صالح بف عبد العزيز  الشيخ  مسائؿ( لسائؿ بما في الطحاكية مف)إتحاؼ ا شرح العقيدة الطحاكية  نظر:ا - ّ
 (.َِْ-َِّ)ص آؿ الشيخ
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 ابعالرّ  المبحثُ 

 ماويةالسّ  تبُ الكُ 
 

 كفيو مطمباف:
 لة.ؿ: الكتب المنزٌ األكٌ  المطمبي 
 اني: القرآف الكريـ.الثٌ  المطمبي 
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 لاألوّ  المطمبُ 
 لةالكتب المنزّ  

 تعريف الكتاب:أوًل: 
ككتابة ككتبو  ككتابان  الشيء يكتبو كتبان  بى تى كى ك  كتب  :كتب( الكتاب معركؼ كالجمع)لغًة: 

ياغة كالكتاب مصدر كالكتابة لمف تككف لو صناعة مثؿ الصٌ  الكتاب اسـ لما كتب مجمكعان فخطو 
في  أم سألو أف يكتب لو كتابان  تنسخو كيقاؿ اكتتب فبلف فبلنان  كالخياطة كالكتبة اكتتابؾ كتابان 

 .(ُ)..بو لوحاجة كاستكتبو الشيء أم سألو أف يكت
حؼ التي حكت كبلـ ا تعالى الذمى أكحاه إلى : الكتب كالصٌ بالكتب كالمراد  اصطالحًا:
, أك أنزلو عف طريؽ الممؾ مشافية فكتب بعد كراةسكاء ما ألقاه مكتكبا كالتٌ ,بلـ رسمو عمييـ السٌ 

 .(ِ)ذلؾ كسائر الكتب
فييا أكامره كنكاىيو, كحبللو  أنزؿ ا تعالى عمى بعض رسمو كتبان " يقول البيانوني:

 .(ّ).."كحرامو, كمكاعظو كزكاجره, ككعده ككعيده
َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ؿ ا تعالى: ﴿ك قالبيانكني ب ماكية كحقيقتيا استدؿٌ كعمى ثبكت الكتب السٌ 

زَبةِ اٌَّزُِ ؤَْٔضَيَ ِِْٓ لَجًُْ ًََِْٓ َّىْفُشْ ثِبٌٍَّوِ ًٍَََِبئِىَزِوِ ًَوُزُجِوِ آِِنٌُا ثِبٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ ًَاٌْىِزَبةِ اٌَّزُِ َٔضَّيَ لٍَََ سَعٌٌُِوِ ًَاٌْىِ

 [.ُّٔ﴾ ]النساء: ًَسُعٍُِوِ ًَاٌٌََِْْْ اٌْأخِشِ فَمَذْ ظًََّ ظٍََبًٌب ثَمِْذًا
 .(ْ)نجيؿ, كالقرآفبكر, كاإلكراة, كالزٌ التٌ  ربعة وىي:الكتب المنزلة أ ويبّين البيانوني أنّ 

 بلـ. كراة أنزليا ا تعالى عمى رسكلو مكسى عميو السٌ فالتٌ  يعرفيا البيانوني:و  وراةالتّ  -ُ
﴾ بَِّٔب ؤَْٔضٌَْنَب اٌزٌَّْسَاحَ فِْيَب ىُذًٍ ًٌَُٔس  َّذْىُُُ ثِيَب اٌنَّجٌَُِّْْ اٌَّزَِّٓ ؤَعٌٍَُّْا ٌٍَِّزَِّٓ ىَبدًُاقاؿ تعالى: ﴿

ا تعالى بعث في بني  كذلؾ أفٌ  ,بلـبيعثكا بعد مكسى عميو السٌ بييف الذيف أراد بالنٌ  [.ْْ]المائدة:
 .(ٓ)كراة كأحكامياتٌ ما بعثكا بإقامة المف األنبياء كليس معيـ  كتاب, إنٌ  اسرائيؿ كثيران 
  .(ٔ)بلـالى عمى رسكلو داكد عميو السٌ بكر أنزلو ا تعكالزٌ  فو البيانوني:ويعرّ  بورالزّ  -ِ

                                                 

 .(ٖٗٔ/ ُ)لساف العرب ابف منظكر  :نظرا - ُ
 .(ُِٕص)نخبة مف العمماء  ,أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة - ِ
 .(166ص )نهشٛخ أحًذ انثٛإََٙ  كتاب اإلًٚاٌ تانرسم   - ّ

 المصدر نفسو. - ْ
 .(ُٕٔ-ُٔٔص)المصدر نفسو  - 5
 (.ُٕٔالمصدر نفسو )ص - ٔ
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 [.ُّٔ﴾ ]النساء:نَب دَاًًُدَ صَثٌُسًاًَآرَْْقاؿ ا تعالى: ﴿
رسكلو عيسى عميو نجيؿ أنزلو ا تعالى عمى كاإل فو البيانوني:ويعرّ  جيلاإلنّ  -ّ

 . (ُ)بلـالسٌ 
هُ اٌْةِْٔجًَِْ فِْوِ ًَلَفَّْْنَب لٍَََ آصَبسِىُِْ ثِمِْغََ اثِْٓ َِشََُّْ ُِصَذِّلًب ٌَِّب ثََْْٓ َّذَّْوِ َِِٓ اٌزٌَّْسَاحِ ًَآرَْْنَب: ﴿قاؿ ا تعالى

 [.ْٔ﴾ ]المائدة:ىُذًٍ ًٌَُٔس  ًَُِصَذِّلًب ٌَِّب ثََْْٓ َّذَّْوِ َِِٓ اٌزٌَّْسَاحِ ًَىُذًٍ ًٌََِْلِفَخً ٌٍُِّْزَّمنِيَ
كالقرآف الكريـ, كىك آخر الكتب, أنزلو ا تعالى عمى  فو البيانوني:ويعرّ  القرآن الكريم -ْ

 .(ِ)د خاتـ رسمو سيدنا محمٌ 
﴾ ثِبٌْذَكِّ ُِصَذِّلًب ٌَِّب ثََْْٓ َّذَّْوِ َِِٓ اٌْىِزَبةِ ًَُِيَِّْْنًب لٍََْْوِ (3)ًَؤَْٔضٌَْنَب بٌَِْْهَ اٌْىِزَبةَا تعالى: ﴿ قاؿ

 .[ْٖ]المائدة:
 حف:الصّ 

بَِّْ ىَزَا ٌَفِِ ﴿ . قاؿ ا تعالى:(ْ)يكٌضح البيانكني أٌف ا أنزؿ عمى بعض رسمو صحفان 

 [.ُٗ-ُٖ:عمى]األ ﴾(19( صُذُفِ بِثْشَاىَُِْ ًٌَُِعََ )18ٌْإًٌََُ )اٌصُّذُفِ ا

 :(ٓ)ة أقسامثماوية إلى ثال اس حيال الكتب السّ قد انقسم النّ ثانيًا: 
 ار كالمشركيف كالفبلسفة .سؿ مف الكفٌ قسـ كذب بيا كميا, كىـ أعداء الرٌ  -
 .ما أنزؿ إلييـسؿ ك كقسـ آمف بيا كميا, كىـ المؤمنكف الذيف آمنكا بجميع الرٌ  -
 .صارل كمف سار عمى نيجيـكقسـ آمف ببعض الكتب ككفر ببعضيا, كىـ الييكد كالنٌ  -

 ,اإليماف ببعض الكتاب أك ببعض الكتب كالكفر بالبعض اآلخر كفر بالجميع كال شؾ أفٌ 
 اإليماف البد أف يككف مؤتمفان  ألفٌ  ,سؿو البد مف اإليماف بجميع الكتب السماكية كبجميع الرٌ ألنٌ 

 .ال تفريؽ فيو كال تبعيض كال اختبلؼ جامعان 
ا اإليماف مساف, أمٌ يككف باإلقرار بو بالقمب كالٌ  ,ابقة إيماف مجمؿكاإليماف بالكتب السٌ 

مساف, كاتباع ما جاء فيو, كتحكيمو في يككف باإلقرار بو بالقمب كالٌ  ,ؿو إيماف مفصٌ فإنٌ  ,بالقرآف
ليو يعكدـ ا منز و كبلكصغيرة, كاإليماف بأنٌ  كؿ كبيرةو   .(ُ)ؿ غير مخمكؽ, منو بدأ كا 

                                                 

 (.ُٕٔ)ص لمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف بالرسؿ  - ُ

 المصدر نفسو. - ِ

 أم: القرآف. - ّ
 (.ُٖٔ)ص لمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف بالرسؿ  - ْ
 (.ُْٕ)ص –اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد  - ٓ
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 انيالثّ  المطمبُ 
 القرآن الكريم 

 [.ُ﴾ ]ىكد:وِزَبة  ؤُدْىَِّذْ آَّبرُوُ صَُُّ فُصٍَِّذْ ِِْٓ ٌَذُْْ دَىٍُِْ خَجرِيٍالقرآف الكريـ: ﴿
د حمٌ لى رسكلو مإأكحاه ا تعالى  " :القرآن الكريمفي  يخ البيانوني _رحمو اهلل_قال الشّ 

  ٌليؿ, كلفت ليككف مف المنذريف, بمساف عربي مبيف, خاطب فيو القمكب بالمكعظة, كالعقكؿ بالد
 .(ِ)"ظر الى ما في الككف مف آيات كعبرالنٌ 

باف الحؽ, ككضح كت بعد خمكدىا كجمكدىا, فاستٌ فانطمقت بو األفكار مف قيكدىا, كتحرٌ 
 .(ّ)بيةة, كانزاحت الشٌ يج, كقامت الحجٌ النٌ 

مف  لذم لـ يتمؽٌ , ايٌ بي األمٌ كىك النٌ  د نزؿ القرآف عمى سيدنا محمٌ  بع البيانوني:وتا
قاؿ تعالى:  .(ْ)ـ, لـ يتؿ مف قبمو مف كتاب, كلـ يخط بيمينو حرفان لى معمّْ إأستاذ, كلـ يجمس 

[.نزؿ القرآف ْٖ﴾ ]العنكبكت:رَبةَ اٌُّْجْؽًٌٍَََُِِْب وُنْذَ رَزٌٍُْ ِِْٓ لَجٍِْوِ ِِْٓ وِزَبةٍ ًٌََب رَخُؽُّوُ ثَِِّْْنِهَ بِرًا ٌَبسْ﴿
ل بو العرب أجمعيف, كلـ بصدؽ رسالتو, فتحدٌ  كشاىدان  د بي محمٌ لدعكة النٌ  الكريـ, تأييدان 

دكف قبيؿ, كقد كانكا أرباب الفصاحة, كفرساف الببلغة, كالنثر  طائفة دكف طائفة, كال قبيبلن  يخٌص 
ـ, كاف فييـ الخطباء المصاقع, كالشعراء المفمقكف, يعقدكف أنفس بضاعتيـ, كالشعر أربح تجارتي

لمقكؿ المجامع, كيقيمكف األسكاؽ, فيغالبكف كيفاخركف, ككانكا ذكم أنفة كعزة, يأبكف الضيـ, 
كابطاؿ دعكتو, كمع  , ككانكا يحرصكف كؿ الحرص عمى التغمب عميو (ٓ)كينفركف مف الصغار

, فقاؿ تعالى: (ٔ)لى المعارضة كأغراىـ بالمناىضةإالقرآف بأمر ا تعالى في آيات ذلؾ دعاىـ 
ًِْ اٌٍَّوِ بِْْ وُنْزُُْ ًَبِْْ وُنْزُُْ فِِ سَّْتٍ َِِّّب َٔضٌَّْنَب لٍَََ لَجْذَِٔب فَإْرٌُا ثِغٌُسَحٍ ِِْٓ ِِضٍِْوِ ًَادْلٌُا ؽُيَذَاءَوُُْ ِِْٓ دُ﴿

 [.ِّ﴾ ]البقرة: صَبدِلِنيَ

                                                                                                                                            

 (.ُٕٓ)صيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد اإلرشاد إلى صح - ُ
 .(َُٕص)لمشيخ أحمد البيانكني يماف بالرسؿ اإل كتاب - ِ
 المصدر نفسو. - ّ
 .(ُُٕص)المصدر نفسو  - ْ
 المصدر نفسو. - ٓ
 .(ُِٕص) المصدر نفسو - ٔ
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مف العقبلء كالفصحاء مف شاءكا, فيأتكا بشئ مف مثؿ ما أتى كلقد كاف ليـ أف يجمعكا  
تو, كما كانكا يجتمعكف لممباىاة بالقكؿ كالمباراة, كليربئكا بأنفسيـ عف عار الغمب, بو, ليبطمكا حجٌ 

 .  (ُ)كليصكنكا دماءىـ التي سفكيا عنادىـ كاستكبارىـ
معانيـ كؿ زمف التحدٌ مكا عميو مع طمف ذلؾ, كلـ يقدٌ  كلكنيـ لـ يجترئكا عمى شئو  م, كا 

 .(ِ)عدمكذيب كالتٌ في التٌ 
 تحّدى اهلل بالقرآن العرب:

 "كاذا عجز العرب عف المعارضة, كاف غيرىـ أشدٌ  البيانوني _رحمو اهلل_: يخالشّ ل قا
جُِّٓ لٍَََ ؤَْْ َّإْرٌُا لًُْ ٌَئِِٓ اجْزََّمَذِ اٌْةِْٔظُ ًَاٌْ: ﴿تعالىبقكلو  جميعان  س كالجفٌ نٌ ا عمى اإلمو عجزان, كليذا سجٌ 

[. حكـ شامؿ قاطع, ال يمكف ٖٖ﴾ ]اإلسراء: ثِِّضًِْ ىَزَا اٌْمُشْآِْ ٌَب َّإْرٌَُْ ثِِّضٍِْوِ ًٌٌََْ وَبَْ ثَمْعُيُُْ ٌِجَمْطٍ ـَيِريًا
نٌ أف يصدر مف إنساف ال عمـ لو بما يجدد مف القكل عمى طكؿ الزٌ  ما ىك حكـ ا الكاىب ماف, كا 

القرآف الكريـ خارج عف طكؽ البشر, معجز  طمع عمى ما كاف كما سيككف, العالـ بأفٌ لمقكل, الم
ال يككف القرآف مف كبلـ انساف, بؿ ىك تنزيؿ مف  إذان ـ معارضتو, أك أراد مناىضتو, كؿ مف را

 .(ّ)حميد" حكيـو 
 مة,في كؿ األكطاف إلى يكـ القيا قد أنزلو ا لكؿ األجياؿ مف األمـ ,القرآف الكريـك 

 .. بنياية حياة البشر عمى األرضألف كظيفة ىذا الكتاب ال تنتيي إالٌ  ,كتكلى حفظو بنفسو
 .(ْ)فات, كيجب رد جميع النزاعات إليوكيجب تحكيـ ىذا القرآف في جميع الخبل

 نزول القرآن:
مطيؼ الخبير, أاٌل ينزؿ القرآف "اقتضت حكمة ا تعالى, كىك الٌ  قال البيانوني في ذلك:

مة كاحدة, لتستعد القكل اإلنسانية لتمقي ىذا الفيض اإلليي, كتقكل عمى كعيو كفيمو, كلتتيٌسر جم
كتابتو كحفظو.. ليذا نزؿ منجمان مفرقان, فكانت آيات األحكاـ كغيرىا تتنزؿ بحسب الكقائع 

في  أكيد كأشدٌ كالحكادث كمقتضيات األحكاؿ, ككاف ذلؾ أحكـ في التشريع, كأبمغ في التٌ 
 .(ٓ)"جازاإلع

 

                                                 

 (.ُِٕ)صلمشيخ أحمد البيانكني  كتاب اإليماف بالرسؿ - ُ
 .لمصدر نفسوا - ِ
 .(ُّٕ-ُِٕص) المصدر نفسو - ّ
 (.ُٕٓ)ص لحاداإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإل - ْ
 (.َُٖ-ُٕٗص )لمشيخ أحمد البيانكني يماف بالرسؿ كتاب اإل - ٓ
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 :ل ما نزل وآخرهمّدة نزولو وأوّ 
ؿ القرآف الكريـ قد نزؿ في مٌدة استمٌرت ثبلث كعشريف سنة, ككاف أكٌ  يبٌيف البيانكني أفٌ  

وْشََُ ( الْشَؤْ ًَسَثُّهَ اٌْإ2َ( خٍََكَ اٌْةِْٔغَبَْ ِِْٓ لٍََكٍ )1الْشَؤْ ثِبعُِْ سَثِّهَ اٌَّزُِ خٍََكَ ) ﴿ما نزؿ منو قكؿ ا تعالى:

َ ثِبٌْمٍََُِ )3) َ اٌْةِْٔغَبَْ َِب ٌَُْ َّمٍَُْْ )4( اٌَّزُِ لٍََُّ , قكؿ ا تعالى: . كآخره نزكالن [ٓ - ُ﴾ ]العمؽ: (5( لٍََُّ
 .(ُ)[ُِٖ]البقرة:  ({281}ًَارَّمٌُا ًٌَِّْب رُشْجَمٌَُْ فِْوِ بٌََِ اٌٍَّوِ صَُُّ رٌَُفََّ وًُُّ َٔفْظٍ َِب وَغَجَذْ ًَىُُْ ٌَب ُّفٌٍََُّْْ )

فالقرآف الكريـ ىك المعجزة الخالدة, التي تحٌدل بيا العرب عمى أف يأتكا بمثمو فعجزكا  
أماـ عظمة ىذه المعجزة العظيمة, بؿ تحٌداىـ بأقؿ مف ذلؾ عمى أف يأتكا بسكرة مف مثمو فكانكا 

ما فيو مف أحكاـ كآداب أعجز مف ىذا التحٌدم, فا سبحانو كتعالى قد أكرمنا بالقرآف كأعزنا ب
كأخبلؽ كقيـ كتعاليـ كأكامر كنكاىي كغير ذلؾ مف الكرامات اإلليية التي جاء بيا ىذا القرآف 

 الخالد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

 (.َُٖ)ص لمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإليماف بالرسؿ انظر:  - ُ
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  ابعالرّ  الفصلُ 

 يخ أحمد البيانوني ات عند الشّ يبيّ الغَ 
 

 مباحث: خمسةكفيو 
 ا مف مسائؿ.ؽ بيمحر كما يتعمٌ كح  كالسٌ الرٌ : ؿاألكٌ  المبحثي 
 يخ البيانكني.عند الشٌ  اني: عالـ المبلئكة كالجفٌ الثٌ  المبحثي 
 اعة ك اليـك اآلخر عند البيانكني .الث: السٌ الثٌ  المبحثي 
 ار كالقبر.ة كالنٌ ابع: الجنٌ الرٌ  المبحثي 
 يخ أحمد البيانكني مف عقيدة القضاء كالقدر.الشٌ  الخامس: مكقؼي  المبحثي 
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 لاألوّ  لمبحثُ ا
 ق بيما من مسائلحر وما يتعمّ والسّ  وح الرّ 

 
 كفيو ثبلثة مطالب:

 كح عند البيانكنيؿ: معنى الرٌ األكٌ  المطمبي 
 اني: القكؿ بتحضير األركاح عند البيانكنيالثٌ  المطمبي 
 نجيـ.حر كالكيانة كالتٌ الث: مكقفو مف السٌ الثٌ  المطمبي 
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 لاألوّ  المطمبُ 
 ونيوح عند البيانالرّ  معنى 

 :وحالرّ تعريف أوًل: 
كحي بالٌضـٌ " الٌنٍفسي  :لغةً   كح كالنٍَّفسي الرُّ كفي الٌتيذيب : قاؿ أىبك بكرو بفي األىنباًرٌم : الرُّ

كح مذكَّر كالنٍَّفس ميؤنَّثة عند العرب . كفي التٌ  كاحده غير أىفٌ  شًُّحُ ِِْٓ ًََّغْإٌٌَُٔهَ لِٓ اٌشًُّحِ لًُِ اٌ﴿نزيؿ : الرُّ

ياةه األىٍنفيًس " . كاألىكثري عمى عدـ التعٌرض ليا  [ٖٓ﴾]اإلسراء:ؤَِْشِ سَثِِّ كح أىنو " ما ًبو حى كتٍأًكيؿ الرُّ
 . (ُ)ألىٌنيا معركفىةه ضركرىةن 

كالغالب  ,ر في القرآف ككردت فيو عمى معافو كح  في الحديث كما تكرٌ الرٌ  ر ذكرقد تكرٌ ك 
 يٌ آف كالكحكقد أطمؽ عمى القر  ,كتككف بو الحياة ,الذم يقكـ بو الجسد كحالمراد بالرٌ  منيا أفٌ 

 .(ِ)ثر كيؤنَّ كح يذكَّ . كالرٌ كركح القدس كح األميف كالرحمة كعمى جبريؿ الرٌ 
  :اصطالحاً       

لطيؼ شفاؼ حي لذاتو, مشتبؾ  "كأكضح ما قيؿ فييا: جسـه  :فيا البيانونييعر             
 .(ّ)"شتباؾ الماء بالعكد األخضر. كا تعالى أعمـباألجساـ الكثيفة ا
جماع الصٌ عميو الكتاب كالسنٌ  كالذم يدؿُّ  مخالؼ  النفس جسـه  حابة كأدلة العقؿ: أفٌ ة كا 

حي متحرؾ, ينفذ في جكىر  نكراني عمكم, خفيؼه  ة ليذا الجسـ المحسكس, كىك جسـه بالماىيٌ 
ار في الفحـ. فما يتكف, كالنٌ ىف في الزٌ رياف الدٌ األعضاء, كيسرم فييا سرياف الماء في الكرد, كس

دامت ىذه األعضاء صالحة لقبكؿ اآلثار الفائضة عمييا مف ىذا الجسـ المطيؼ, بقي ذلؾ 
ذا  في ىذه األعضاء, كأفادىا ىذه اآلثار, مف الحٌس  الجسـ المطيؼ ساريان  كالحركة اإلرادية, كا 

كح يا, كخرجت عف قبكؿ تمؾ اآلثار, فارؽ الرٌ فسدت ىذه, بسبب استيبلء األخبلط الغميظة عمي
 . (ْ)حالبدف, كانفصؿ إلى عالـ األركا

[, اآلية. ففييا اإلخبار ِْ﴾]الزمر:َ اٌْإَْٔفُظَ دِنيَ ٌَِْرِيَباٌٍَّوُ َّزٌََفَّليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى: ﴿كالدٌ 
رساليا. كقكلو تعالى: ﴿ييا ك بتكفٌ  مساكيا كا  ذِّيُِْ ٌَُّْ فِِ غََّشَادِ اٌٌَّْْدِ ًَاٌَّْالئِىَخُ ثَبعِؽٌُ ؤًٌٌَََّْْ رَشٍَ بِرِ اٌفَّبٌِا 

                                                 

 .(ُٔٗٓص )تاج العركس مف جكاىر القامكس الزبيدم  - ُ
 (.ٖٓٔ/ ِ)لحديث كاألثر ابف األثير النياية في غريب ا - ِ
ـ  ُٖٓٗالطبعة الثانية  -مطبعة دار السبلـ -كتاب اإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد عز الديف البيانكني - ّ

 (.ُٕٔ)ص
 (.ّّٗ)ص -صدر الديف محمد محمد ابف أبي العز الحنفي  –شرح العقيدة الطحاكية  - ْ
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[, ففييا بسط المبلئكة أيدييـ لتناكليا, ككصفيا باإلخراج ّٗ]األنعاـ: ﴾ؤَخْشِجٌُا ؤَْٔفُغَىُُُ
, كاإلخبار عف  . (ُ)يامجيئيا إلى ربٌ  كالخركج, كاإلخبار بعذابيا ذلؾ اليـك

 ﴾يَبسِ صَُُّ َّجْمَضُىُُْ فِْوُِ َّزٌََفَّبوُُْ ثِبًٌٍَِّْْ ًََّمٍَُُْ َِب جَشَدْزُُْ ثِبٌنًََّىٌَُ اٌَّزِكقكلو تعالى: ﴿
[ اآلية. ففييا اإلخبار بتكفي النفس بالميؿ, كبعثيا إلى أجسادىا بالنيار, كتكفي َٔ]األنعاـ:
نَّخُ، اسْجِمِِ بٌََِ سَثِّهِ سَاظَِْخً َِشْظَِّْخً، فَبدْخٍُِِ َّب ؤََّّزُيَب اٌنَّفْظُ اٌُّْؽَّْئِكة ليا عند المكت. كقكلو تعالى: ﴿المبلئ

  . (ِ)ضىخكؿ كالرٌ جكع كالدٌ [, ففييا كصفيا بالرٌ َّ-ِٕ]الفجر:  ﴾ِ لِجَبدُِ، ًَادْخٍُِِ جَنَّزِِفِ
صر يراه. الب . ففيو كصفو بالقبض, كأفٌ (ّ)كح إذا قبض تبعو البصر"الرٌ  : "إفٌ كقاؿ 

 .(ْ)ىا عميكـ": "قبض أركاحكـ كردَّ ؿفي حديث ببل كقاؿ 
ر ا ا استأثكح ممٌ الرٌ " :_رحمو اهلل_يخ أحمد البيانوني الشّ وح قال عن حقيقة الرّ ا أمّ 
 .(ٓ)"مف خمقو , كلـ يطمع عميو أحدان تعالى بعممو

]اإلسراء:  ﴾اٌْمٍُِِْ بٌَِّب لًٍٍَِْبْزُُْ َِِٓ ًََّغْإٌٌََُٔهَ لَِٓ اٌشًُّحِ لًُِ اٌشًُّحُ ِِْٓ ؤَِْشِ سَثِِّ ًََِب ؤًُرِقاؿ ا تعالى ﴿
ٖٓ.] 

ة كالجماعة في أىؿ السنٌ يكافؽ  _رحمو ا_ الشيخ البيانكني كيخميص الباحث إلى أفٌ 
كىك يسرم في  لطيؼ شفاؼ مخالؼ تمامان لمجسـ المحسكس الذم نراه يا جسـه في أنٌ  كحمسألة الرٌ 

 .الجسد سرياف الماء في العكد األخضر
 
 
 
 
 

                                                 

 .(ّّٗ)ص -مد ابف أبي العز الحنفي صدر الديف محمد مح –دة الطحاكية شرح العقي - ُ
 المصدر نفسو. - ِ
ح ( ّْٔ/ِ), باب: في إغماض الميت كالدعاء لو إذ حضر, الكسكؼركاه مسمـ في صحيحو, كتاب:  - ّ

 (.َِٗرقـ)
ح ( ُِِ/ُ)ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: مكاقيت الصبلة, باب: األذاف بعد ذىاب الكقت,  - ْ

 (.ٓٗٓرقـ)
 (.ُٕٓ)ص يماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكنيكتاب اإل - ٓ
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 انيالثّ  المطمبُ 
 بتحضير األرواح عند البيانوني ولُ الق

لقد شغؿ استحضار األركاح " , الحديث في ىذه المسألة بقكلو:يخ أحمدالشٌ  يستيؿُّ 
, كنشرت في مختمفات الشرؽ كالغرب, فكتبت فيو مقاالت, بمغاتو اس في المزعـك أفكار النٌ 

, اىتدل بعد فيو باحثكف, كجربو مجربكف ثى حى بى فت فيو مؤلفات, ك ة كغير عربية, كألّْ مجبلت عربي
 .(ُ)"لى الكفر كطغيافإ, كدعكة و كذب كبيتافلى أنٌ إالعقبلء منيـ ذلؾ 

ؿ ىذه األركاح, بى لى ذلؾ, مف قً إنا عيت أكقد دي " : _رحمو اهلل_ البيانوني يخالشّ ويقول 
, شياطيف تتبلعبكخداع, عمى أيدم  و كذب كدجؿ, كظير لي أنٌ كجربتو بنفسي تجربة طكيمة

 . (ِ)", كمكاالة مف يكالييـاس كخداعيـرضيـ مف ذلؾ تضميؿ النٌ غ
ا يقكؿك  في أمكر  و يستخدـ الجفٌ عرفت منذ أكثر مف عشر سنكات رجبلن يزعـ أنٌ ": أيضن

قد جاءني الكسيط ذات يـك ك .كذلؾ بكساطة كسيط مف البشر.. ,صالحة في خدمة اإلنساف
أساليب الخداع  ؿكاف أك الجف لحديث ىاـ لي فيو شأف عظيـ...ك  يبمغني دعكة فبلف ك فبلنة مف

, كىمةؿ ا يجعؿ ألكٌ ممٌ  ,أذكارك  ,تيميؿك  ,استغفار :طريقة استحضار الجفٌ  , أفٌ ت معيكى مً التي سي 
, بيت الكسيط ك خمكنا معان في غرفةدخمت ة صادقة طاىرة...ث مع أركاح عمكيٌ و يتحدأنٌ  يظفٌ 

ذا بصكت خافت يسمّْ , فر ا ك نيمؿ حتى أخذتو إغفاءةنستغكجمس ىك عمى فراش ك بدأنا  ـ كا 
 ال مفو مخمكؽ, ليس مف المبلئكة ك كحبو كيعرفني بنفسو أنٌ  يظير حفاكتو بيصاحبو عمي ك 

ـ سيقطعكف ي: إنٌ ( فكاف...كأخذ يثني عمي, كيقكؿلكنو خمؽ آخر كجد بقكلو تعالى: )كفالجف ك 
ة في ىذا العصر يـ صاحب الخصكصيٌ ي عمى زعمألنٌ  ,ئيكؿ عبلقة ليـ بالبشر كسيكتفكف بمقا

ي فمقاءات ك رت الٌ تكرٌ ا تعالى ىك الذم اختارني لذلؾ...ك  أفٌ ك  ,مكضع العناية مف ا تعالىك 
ني فيما زعمكا قد زار ة عمى يدم...ك العظيـ الذم تمقاه األمٌ فع النٌ د الكعكد الحسنة ك كؿ لقاء تتجدٌ 

 إلخحابة كطائفة مف األكلياء...مف الصٌ  , كأبك ىريرة مف الجفٌ  أفراد مف المبلئكة, كأفراد
ك تظر كمفكني أف أقرأ سكرة الكاقعة جيران لما كاف المكعد المنٌ كبشركني بزيارة كالدم ك 

جاءني مف بعد دقائؽ قالكا سيحضر كالدؾ بعد لحظات كاسمع ما يقكؿ كال تسألو عف شيء...ك 
حساف أف اعتنيٌ ـ عمي كأكصاني و أبي فسمَّ زعـ أنٌ  , إذ ال بالكسيط كأىمو كأف أرعاه رعاية عطؼ كا 
 إلخ...ريؽ مف ىذا الطٌ د لو مف الماؿ إالٌ مكر 

                                                 

 (.ُٕٕ)صكتاب اإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني  - ُ
 .(ُٖٕ-ُٕٕص) المصدر نفسو - ِ
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أخذت أتساءؿ في دث شبيية إلى حد ما بميجة الكالد...ك ليجة المتح كاف العجيب أفٌ ك 
 !لـ أكصكني أف ال أسألو عف شيء؟! في األمر سر كال شؾٌ  نفسي

الذم صحبو مدة  و قرينو مف الجفٌ لكنٌ و ليس بكالدم ك ذاؾ أنٌ انكشؼ لي آنر الذم السٌ 
 إلخ...فضح أمره أسألو عف شيء حتى ال يي حياتو كأكصاني أف ال

 عند انصرافيـ فيقكؿ يـ إالٌ , أف ال يعرفكني بأسمائـ سمككا معي في لقائي مع اآلخريفث
 .ـ كينصرؼ عمى الفكرأحدىـ: أنا فبلف, كيسمٌ 

عف نفسو كىك مشيكر بالعمـ, فأبحث معو في إشكاؿ عممي,  فمك أخبرني كاحد منيـ
 لعجز عف الجكاب كانكشؼ األمر...

األمر كذب  ؽ عندم أفٌ رة حتى تحقٌ زؿ تنكشؼ لي الحقيقة عمى ميميا مرة بعد ملـ تك 
 .جؿ كطغياف ال أساس لو مف تقكل كال قائمة لو مف ديفدكبيتاف ك 

اس بالباطؿ كال ىك يأكؿ أمكاؿ النٌ يأمركنو بيا ك  بلة كالمحية, تارؾ لمصٌ فالكسيط حميؽ الٌ 
 .ريؽ الخبيث مف ىذا الطٌ كرد لو إالٌ م

د فمـ يزلزؿ ذلؾ يديما انكشؼ لي أمرىا أف تسمؾ طريؽ التٌ  ياطيف بعدثـ حاكلت ىذه الشٌ 
 .(ُ)تعالى" الحمد مف قمبي شيئان ك 

 يخ أحمد البيانوني من استحضار األرواح:موقف الشّ 
اعمكف, كذب كخداع, استحضار األركاح, الذم يزعمو الزٌ  فٌ أ " يخ البيانوني:يؤكد الشّ 

 .(ِ)"كتخادعو باإلنساف شياطيف تتبلعب الَّ إكما األركاح المزعكمة 
تاب كغيرىـ ما اس مف الكُّ لقد شاع بيف كثير مف النٌ "قاؿ ابف باز في ىذه المسألة: ك 

ضركف أركاح المكتى بطريقة اخترعيا المشتغمكف يـ يستحى بعمـ تحضير األركاح , كزعمكا أنٌ يسمٌ 
 أفٌ  بيذه الشعكذة يسألكنيا عف أخبار المكتى مف نعيـ كعذاب كغير ذلؾ مف الشئكف التي يظفٌ 

 .(ّ)"بيا في حياتيـ عند المكتى عممان 
عيو المشعكذكف مف قدرتيـ عمى تحضير أركاح مف يشاءكف مف األمكات ال صحة لما يدَّ 

ا  قؿ كال مف العقؿ , بؿ إفٌ عاءات باطمة ليس ليا ما يؤيدىا مف النٌ نيا فيذه ادٌ كيكممكنيا كيسألك 
ىا إلى أجساميا متى ؼ فييا كىك القادر عمى ردٌ حانو كتعالى ىك العالـ بيذه األركاح كالمتصرٌ سبٌ 

عي غير ذلؾ فيك ا مف يدٌ ؼ كحده في ممكو كخمقو ال ينازعو منازع , أمٌ شاء ذلؾ , فيك المتصرٌ 

                                                 

 .(ُٖٖحتى ص  ُٖٕني مف )ص يماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانك اإل - ُ
 .(ُٕٕص)المصدر نفسو  - ِ
 (.ّّٖ/ّ)فتاكل كمقاالت ابف باز مجمكع - ّ



 انونييخ أحمد عز الدين البيقيدة عند الشقضايا الع

 

 

112صفحح 

 

ا لكسب ماؿ , إمٌ  ,األركاح اس فيما يركجو مف أخبارعي ما ليس لو بو عمـ , كيكذب عمى النٌ دٌ ي
 .(ُ)يف كالعقيدةاس إلفساد الدٌ مبيس عمى النٌ أك إلثبات قدرتو عمى ما ال يقدر عميو غيره , أك لمتٌ 

أحد, أف يستحضر ركح أحد,  ةكليس في استطاعكيؤكد البيانكني في ذلؾ كيقكؿ: "
  .(ِ)"لى عالـ البرزخإاح بعد أف تفارؽ األجساد, تصير فاألرك 

َبًَادِ ﴿   ا, لقكلو تعالى:إالٌ  كىذا مف عالـ الغيب الذم ال يعمموي  لًُْ ٌَب َّمٍَُُْ َِْٓ فِِ اٌغَّّ

 [.ٓٔ :نمؿ]ال ﴾ًَاٌْإَسْضِ اٌْغَْْتَ بٌَِّب اٌٍَّو
الح في مؼ الصٌ لمسٌ  مكافقان  _رحمو ا_ البيانكني الشيخ يخميص الباحث مٌما سبؽ أفٌ  

 وعييدٌ  فبل يستطيع أحده في الككف استحضار ركح أحد, كأٌما ما, لة استحضار األركاحأمس
مبيس إلفساد سب كالتٌ , فيذا كذب كضبلؿ ىدفو الكٌ ركاحاألالمشعكذكف مف قدرتيـ عمى تحضير 

 يف كالعقيدة كا أعمى كأعمـ.الدٌ 
 الثلثّ ا المطمبُ 

 نجيمحر والكيانة والتّ وقفو من السّ م 
 .(ٖ)رحأول : السّ 

حر ثابت, كلو حقيقة كغيره مف السٌ  ة عمى أفٌ األمٌ جميكر ": البيانكني أحمد يخيقكؿ الشٌ 
 .(ْ)"ريؼبكم الشٌ ما جاء في القرآف الكريـ مف ذكره, كفي الحديث النٌ , كحسبنا فيو األشياء

ًَارَّجَمٌُا َِب رَزٌٍُْ اٌؾََّْبؼنِيُ ﴿ي بني اسرائيؿ: قاؿ ا تعالى فالبيانكني عمى قكلو بما  ثـ استدؿٌ 

ٌَُْ اٌنَّبطَ اٌغِّذْشَ ًََِب ؤُْٔ ضِيَ لٍَََ اٌٍََّْىَِْْٓ ثِجَبثًَِ لٍَََ ٍُِْهِ عٍََُّْْبَْ ًََِب وَفَشَ عٍََُّْْبُْ ًٌََىَِّٓ اٌؾََّْبؼِنيَ وَفَشًُا ُّمٍَِّّ

ٌَُْ ِِنْيَُّب َِب ُّفَشِّلٌَُْ ثِوِ ثََْْٓ اٌْىَبسًُدَ ًََِبسًُدَ ًََِب ُّمٍََِّّبِْ ِِ َّشْءِ ًَصًَْجِوِ ْٓ ؤَدَذٍ دَزََّ َّمٌٌَُب بََِّّٔب َٔذُْٓ فِزْنَخٌ فٍََب رَىْفُشْ فََْزَمٍََّّ

ٌَُْ َِب  [.َُِ]البقرة:  ﴾َُّْعُشُّىُُْ ًٌََب َّنْفَمُيُ ًََِب ىُُْ ثِعَبسَِّّٓ ثِوِ ِِْٓ ؤَدَذٍ بٌَِّب ثِةِرِْْ اٌٍَّوِ ًََّزَمٍََّّ
ريؼ: عف عائشة رضي ا عنيا في الحديث الشٌ ة بما كرد كاستشيد البيانكني مف السنٌ 

 كاف رسكؿ ا سحر رسكؿى ا  رجؿ مف بني زريؽ يقاؿ لو لبيد بف األعصـ, حتى " :قالت
و , لكنٌ ك عندماف ذات يكـ أك ذات ليمة كىو كاف يفعؿ الشيء كما فعمو, حتى إذا كؿ إليو أنٌ خيٌ يي 

                                                 

 (.ّٖٔ)صمجمكع فتاكل كمقاالت ابف باز  - ُ
 (.ُٕٕيماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني)صاإل - ِ
 .(ٕٖ)ص سبؽ تعريفو - ّ
 .(ُٖٗاإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني)صكتاب  - ْ
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, أتاني رجبلف فقعد (ُ)ا أفتاني فيما استفتيتو فيو أفٌ  دعا كدعا, ثـ قاؿ: يا عائشة أشعرت
, فقاؿ أحدىما لصاحبو: ما كجع الرجؿ؟ فقاؿ: مطبكب,  أحدىما عند رأسي كاآلخر عند رجميَّ

جؼ طمع و؟ قاؿ: لبيد بف األعصـ, قاؿ: في أم شيء؟ قاؿ: في مشط كمشاطة, ك قاؿ: مف طبٌ 
في ناس مف أصحابو فجاء   اىا رسكؿ انخمة ذكر, قاؿ: كأيف ىك؟ قاؿ: في بئر ذركاف, فأت

ياطيف, قمت: يا رسكؿ فقاؿ: يا عائشة كأف ماءىا نقاعة الحناء, أك كأف رؤكس نخميا رؤكس الشٌ 
, فأمر بيا ان اس فيو شرٌ ا, أفبل استخرجتو؟ فقاؿ: قد عافاني ا, فكرىت أف أثكّْر عمى النٌ 

 . (ِ)"فدفنت
أثر  ألفٌ  ,سالةبكة كالرٌ في النٌ  ب لبسان كجً يي  حر فيو السٌ  : أفٌ كال يقاؿ" :بيانونيويقول ال

ك كسائر األمراض التي , فيلى القمب كالعقؿإ, فمـ يصؿ شريؼلـ يتجاكز ظاىر الجسـ ال حرسٌ ال
ْنَب اٌزِّوْشَ  بَِّٔب: ﴿, لقكلوشريع محفكظ بحفظ ا تعالىكالتٌ  ,لو قد تعرض ﴾ ًَبَِّٔب ٌَوُ ٌَذَبفِفٌََُْٔذُْٓ َٔضٌَّ
 .(ّ)[ٗ]الحجر:

لـ ك اس فيو, ـ النٌ حر كذاع في سابؽ الٌزماف, كتكمٌ "كلقد شاع السٌ  :البيانوني يخشّ اليقول و 
 .(ْ)ابعيف إنكار ألصمو"حابة كال مف التٌ يبدي مف الصٌ 

أف يظير  نكررضي ا عنيـ: ال يي "قاؿ العمماء  وينقل البيانوني قول العمماء فيقول:
احر خرؽ العادات مٌما ليس في مقدكر البشر, مف مرض كتفريؽ, كزكاؿ عقؿ, عمى يد السٌ 

حر مكجبان لذلؾ كال عٌمة لكقكعو, كال يككف كتعكيج عضك, كنحك ذلؾ...كمع ىذا فبل يككف السٌ 
حر, كما يخمؽ ا عند كجكد السٌ ما يخمؽ ا تعالى ىذه األشياء كيحدثياحر مستقبلن بو.. إنٌ السٌ 
 . (ٓ)رب "م عند الشٌ بع عند األكؿ, كالرٌ الشٌ 

في الككف أف يؤثر في آخر إاٌل  حر تمكيو كخياؿ, فبل يستطيع أحده كيرل الباحث أٌف السٌ 
رؾ كما تأثير مباشر, كما نرل في ألعاب السٌ ك كجكد  حرلمسٌ  كاف كلكبتقديرو مف ا عٌز كجٌؿ 

 حر.احر مف تقدير ا تعالى كليس مف فعؿ السٌ يقكـ بو السٌ شابو ذلؾ, فكؿ ما 
 
 
 

                                                 

 أجابني فيما طمبت. :أم - 1
 (.ّٕٔٓح رقـ) (ُّٔ/ٕ) الطب, باب: السحر, ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: - ِ
 (.ُِٗاإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني )ص - ّ
 (.ُّٗالمصدر نفسو )ص - ْ
 (.ُْٗالمصدر نفسو )ص - ٓ
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  :: الكيانةثانياً 
, ككيانة, بالفتح, كتكيٌ  لغًة: : قضى لو بالغيب, فيك ف تكينان كيف لو, كمنع كنصر ككـر

 .(ُ): كينة ككيافكالجمعكاىف 
بما  خباراإلك ,عاء الغيب كمعرفة األمكر الغائبة: كىما ادّْ الكيانة كالعرافة اصطالحًا:

ف كذلؾ عف طريؽ استخداـ الشياطي, كأيف مكاف الشي المفقكد , سيقع في األرض كما سيحصؿ
 .(ِ)مع مف السماءالذيف يسترقكف السٌ 

خبار عي عمـ الغيب في اإلحرفة الكاىف كىك مف يدَّ " يا:بأنّ البيانوني يخ فيا الشّ ويعر  
يـ , كبعضيأتيو باألخبار مف الجفٌ  لو تابعان  بعضيـ يزعـ أفٌ ك كقاؿ: "  .(ّ)"بما يككف في األرض

اؼ , كىذا ىك العرٌ بيا, ككبلـ السائؿ, أك فعمو أك حالو و يعرؼ األمكر بمقدمات, يستدؿٌ يزعـ أنٌ 
 .(ْ)", كمكاف الضالة كنحك ذلؾي معرفة األشياء, كمكاف المسركؽعالذم يدٌ 

, فقد كفر بما أنزؿ عمى يقكؿ قو بمافصدٌ  أك كاىنان  افان كفي الحديث الشريؼ :"مف أتى عرٌ 
 .(ٓ)" د محمٌ 

 الَّ إ, كىك ال يعممو عاء عمـ الغيبمفاده ادٌ  ألفٌ  ،حرام و، أنّ يخ أحمدوحكم ذلك عند الشّ 
 .(ٔ)عميو عباده كأطمعيـ كبعض مف اصطفاىـ مف ا تعالى
أك  في الحديث الشريؼ :"مف أتى عٌرافان عمى حرمة الكيانة بما جاء  البيانكني استدؿٌ ك 
 .(ٕ)" د قو بما يقكؿ, فقد كفر بما أنزؿ عمى محمٌ كاىنان فصدٌ 

 .ة كالجماعةكيرل الباحث أٌف الشيخ البيانكني في ذلؾ مكافقان ما عميو أىؿ السنٌ 
 :نجيمثالثا: التّ 

جكـ مف سير أك ـ: رعى النٌ كتنجٌ , : أنجـ كأنجاـ كنجـك كنجـكالجمع جـ: الكككبالنٌ  لغًة:
 .(9)جاـ: مف ينظر فييا بحسب مكاقيتيا كسيرىاـ كالنٌ متنجٌ ـ كالكالمنجٌ , عشؽ

                                                 

 .(ُِِٖالقامكس المحيط )ص:  - ُ
شر : كزارة الشؤكف النا -الطبعة : الرابعة  -المؤلؼ : صالح بف فكزاف بف عبد ا الفكزاف  -كتاب التكحيد  - ِ

 (.ْٔ)ص-ىػُِّْتاريخ النشر :  -المممكة العربية السعكدية  -اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
 (.ُٗٗيماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني )صاإل - ّ
 (.ََِالمصدر نفسو )ص - ْ
تياف الكيافدابركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: اآل - 5  .(َِِّح رقـ)( ُُٕٓ/ْ), , باب: تحريـ الكيانة كا 
 (.ََِاإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني )صانظر:  - ٔ
تياف الكياف, ) - ٕ  (.َِِّ( ح رقـ)ُُٕٓ/ْركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: اآلداب, باب: تحريـ الكيانة كا 

 .(ُُُٔالقامكس المحيط )ص:  - ٖ
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مزيج بيف القكل عمى الحكادث األرضية باألحكاؿ الفمكية, كالتٌ  ستدالؿاالىك  اصطالحًا:
 .(1)ة كما يزعمكفة كالقكابؿ األرضيٌ الفمكيٌ 

 .(ِ)"جكـ كسيرىالى النٌ إظر دعكل معرفة الغيب بالنٌ " :البيانوني  يخفو الشّ يعر  و 
مف  بي النٌ : حٌدثني رجؿ مف أصحاب قاؿ عف ابف عباسو كدليؿ ذلؾ ما جاء 

ـ " ما كنت :مي بنجـو فاستنار فقاؿًإذ ري  لمَّو يـ بينما ىـ جمكس ليمة مع رسكًؿ ااألنصاًر أنٌ 
 "ًإنيا لـ تـر :فقاؿ, : كًلد الميمة عظيـ أك مات عظيـقالكا: كنا نقكؿ .مي بمثًؿ ىذا؟"تقكلكف ًإذا ري 

ى يسبح أىؿ , حتًإذا قضى أمرا سبحت حممة العرشً  لمكت أحد كال لحياتو كلكف ربنا عز كجؿ
ا : ماذيا فيقكؿ الذيف يمكف حممة العرشً ماًء الدنسبيح أىؿ السٌ , حتى يبمغ التٌ ماًء الذيف يمكنيـالسٌ 

بر أىؿ حتى يبمغ الخ ماكاًت بعضيـ بعضان , فيستخبر أىؿ السٌ ؟ فيخبركنيـ ماذا قاؿقاؿ ربكـ
, فما جاءكا بو عمى كجًيًو فيك الحؽ مع فيمقكنو ًإلى أكليائيـالسٌ  ًجفٌ ؼ الماًء الدنيا فتٍخطً السٌ 

 .(ْ)"فيو كيزيدكف (ّ)فكفكلكنيـ يٍقرّْ 
ـ سحران, ككمما زاد فيو زاد مف ما تعمٌ جكـ, فكأنٌ ـ عمـ النٌ فمف تعمٌ  ويبّين البيانوني فيقول:"

جكـ لبلىتداء ا معرفة النٌ أمٌ  في الككف...  جكـ تأثيران لمنٌ  فيـ منو أفٌ يي حر. كىذا مذمكـه إذا كاف السٌ 
 .(ٓ)بيا إلى عظـ الخالؽ جؿ شأنو, أك إلى األكقات...فبل بؿ ىي ليذا مطمكبة"

دعكل معرفة الغيب الذم ال يعممو و ألنٌ  ,نجيـ حراـ كالكيانةكالتٌ  م عميو البيانوني:"ويحكُ 
 .(ٔ)" االٌ إ
 
 
  
 
 
 
 

                                                 

 (.ُِٗ/ّٓ)  -مجمكع الفتاكل - ُ
 (.َِِلمشيخ أحمد البيانكني )ص يماف بالمبلئكةاإل - ِ
 يخمطكف معو الكذب. :أم - ّ
تياف الكياف, دابركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: اآل - ْ  (.ِِِٗح رقـ )( َُٕٓ/ْ), باب: تحريـ الكيانة كا 
 (.َِْاإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني )ص - ٓ
 (.َِِ)ص المصدر نفسو - ٔ
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 انيالثّ  المبحثُ 
 يخ البيانونيعند الشّ  الئكة والجنّ الم عالمُ 

 
 كفيو أربعة مطالب:

 ؿ: حقيقة المبلئكة ككظائفيـ كصفاتيـ.األكٌ  المطمبي 
 .س عند البيانكنياني: عبلقة المبلئكة باإلنٌ الثٌ  المطمبي 
 .كأصنافيـ عند البيانكني حقيقة الجفٌ  الث:الثٌ  المطمبي 
 .ساف عند البيانكنيباإلنٌ  قة الجفٌ عبل ابع:الرٌ  المطمبي 
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 لاألوّ  المطمبُ 
 فاتيمحقيقة المالئكة ووظائفيم وص

 أفٌ ك مف خمؽ ا تعالى ليـ صفات كخصائص ككظائؼ خاصة,  المبلئكة ىـ خمؽه 
 كاإليماف بالمبلئكة ركفه سمو الذيف اصطفاىـ مف البشر, ر غكف كحي ا إلى المبلئكة ىـ الذيف يبمّْ 

جاء ذكرىـ أٌنيـ مف مخمكقات ا كقد   باإليماف بيـ,إالٌ  لعبدمف أركاف اإليماف, فبل يتـ إيماف ا
كف حصى يـ ال يعصكف ا كيفعمكف ما يؤمركف بو, كالمبلئكة ال عدد ليـ, فيـ ال يي تعالى, كأنٌ 

ديث عف حال أحمد البيانكنييخ كقد تناكؿ الشٌ  كظائؼ متعددة كمختمفةك  صفات كثرةن,  كليـ
ال يككف  منكرىـ مف أركاف اإليماف, كأفٌ  اإليماف بيـ ركفه  , كأثبت أفٌ ختمفةالمبلئكة مف جكانب م

 .سافعبلقتيـ باإلنٌ ك  صفاتيـك  ظائفيـك  عف كٌمـمسممان, كت
 : تعريف المالئكة:أولً 

أٍ إنٌ  :قاؿ العمماء ,جمعه ًلػ: مىؤٍلىٍؾ, ك مىؤٍلىؾٍ  المبلئكة :لغةً    لىٍؾ.يا مقمكبة مف مى
 سالة.فيو معنى األىليككىٍة كىي معركفة عند العرب بمعنى الرٌ  -ىذا مصدر-كأصؿ مألؾ 

األىليككىٍة فمادة المبلئكة كأىلىؾى ك  بكذا يعني أرسمو بكذا. ليذا مادة األىليككىٍة ىي الٌرسالة, كأىلىؾى فبلنان 
ميكفى  -معناه المغكم-فإذان المبلئكة  .سالةكميا في الرٌ  لكف رسالة خاٌصة عمى كجو  ,ىـ الميٍرسى
 .(ُ)الٌتعظيـ ليا

ـ قائميف بطاعة ا, ال يأكمكف, كال ىـ عالـ غيبي خمقيـ ا مف نكر كجعمي" :اصطالحاً  
ككظائؼ مذككرة في الكتاب  , ليـ أشكاؿ كأعماؿيار ال يفتركفميؿ كالنٌ حكف الٌ يسبٌ  ,يشربكف
 .(ِ)"يماف الستة, كىك أحد أركاف اإلة, كيجب اإليماف بيـكالسنٌ 

مثؿ قادرة عمى التٌ   ,ائمة في أجساـ لطيفة نكرانيةأركاح ق " :ميبأنّ  يخ أحمدالشّ  مفييعر  
 .(ّ)", ال يكصفكف بذككرة كال بأنكثةبأمثمة مختمفة

بًَادِ اٌْذَّْذُ ٌٍَِّوِ فَبؼِشِ اٌغََّّقاؿ تعالى: ﴿ة, أٌما في القرآف البيانكني عمى ثبكتيا بالقرآف كالسنٌ  كاستدؿٌ 

﴾ لٍَََ وًُِّ ؽَِْءٍ لَذِّش  َّْ اٌٍَّوًََاٌْإَسْضِ جَبلًِِ اٌٍََّْبئِىَخِ سُعًٍُب ؤًٌُِِ ؤَجْنِذَخٍ َِضْنََ ًَصٍَُبسَ ًَسُثَبقَ َّضِّذُ فِِ اٌْخٍَْكِ َِب َّؾَبءُ بِ
  [.ُ]فاطر:

 
 

                                                 

 (.ِّٗ/ّقامكس المحيط ), ال(ٖٖٔ/ ِ)المعجـ الكسيط  - ُ
 .(َِْ/ ِ)القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد تأليؼ محمد بف صالح العثيميف  -ِ 
 .(ٕص)المبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني يماف باإل - ّ
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عف اإليماف؟ قاؿ: قاؿ: فأخبرني  و سأؿ رسكؿ ا حديث جبريؿ الطكيؿ أنٌ  ة ما جاءالسنٌ  كفي

 .(ُ)".."أف تؤمف با, كمبلئكتو, ككتبو, كرسمو, كاليـك اآلخر. كتؤمف بالقدر خيره كشره
 :: وظائفيمثانياً 

, ككؿ صنؼ مككؿ ئكة عمييـ الصبلة كالسبلـ أصناؼلممبل أفٌ  _رحمو ا_يخ ذكر الشٌ 
 ﴾ُْ ثِإَِْشِهِ َّمًٌٍَََُّْْىُقاؿ تعالى: ﴿ .(ِ), كال يعصكف ا ما أمرىـبكظائؼ يقكـ بيا بأمر ا تعالى

 [.ِٕ]األنبياء: 
 :التي بّينيا البيانوني وسأذكر بيان بعض أصنافيم ووظائفيم

 :(ٖ)حممة العرشالمالئكة  -ٔ
﴾ زَغْفِشًَُْ ٌٍَِّزَِّٓ آَِنٌُااٌَّزَِّٓ َّذٌٍَُِّْْ اٌْمَشْػَ ًََِْٓ دٌٌََْوُ ُّغَجِّذٌَُْ ثِذَّْذِ سَثِّيُِْ ًَُّاِِْنٌَُْ ثِوِ ًََّغْقاؿ تعالى: ﴿

  [.ٕ]غافر:
 [.ُٖ,ُٕ﴾ ]الحاقة:ُْ ٌََِّْئِزٍ صََّبَِْٔخًٌََّذًُِّْ لَشْػَ سَثِّهَ فٌَْلَيُكقاؿ: ﴿

 :(ٗ)ون من حول العرشالحافّ المالئكة  -ٕ
يُِْ ًَلُعَِِ ثَْْنَيُُْ ثِبٌْذَكِّ ًَلًَِْ ًَرَشٍَ اٌٍََّْبئِىَخَ دَبفِّنيَ ِِْٓ دٌَْيِ اٌْمَشْػِ ُّغَجِّذٌَُْ ثِذَّْذِ سَثِّ﴿: قاؿ تعالى

 (.ٕٓ) ﴾اٌْذَّْذُ ٌٍَِّوِ سَةِّ اٌْمَبٌَِّنيَ
 :(ٓ)ةمالئكة الجنّ  -ٖ

﴾ زُِ وُنْزُُْ رٌُلَذًٌََُْب َّذْضُُٔيُُُ اٌْفَضَقُ اٌْإَوْجَشُ ًَرَزٍََمَّبىُُُ اٌٍََّْبئِىَخُ ىَزَا ٌَُِّْىُُُ اٌَّ﴿ قاؿ تعالى:
 [.َُّ]األنبياء:

﴾ فَنِمَُْ لُمْجََ اٌذَّاسِ ( عٍََبَ  لٍََْْىُُْ ثَِّب صَجَشْر23َُُّْذْخٌٍَُُْ لٍََْْيُِْ ِِْٓ وًُِّ ثَبةٍ ): ﴿كقاؿ
 [.ِْ,ِّ]الرعد:

                                                 

عف اإليماف, كاإلسبلـ, كاإلحساف,  سؤاؿ جبريؿ النبي ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب:  - ُ
معرفة اإليماف, كاإلسبلـ, (, كمسمـ في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: َٓح رقـ )( ُٗ/ُ), كعمـ الساعة

 (.ٖح رقـ )( ّٔ/ُ), كالقدر كعبلمة الساعة
 (.ِٕاإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني )ص - ِ
 (.ِٖ-ِٕالمصدر نفسو )ص - ّ
 (.ِٖ)صالمصدر نفسو  - ْ
 المصدر نفسو. - ٓ
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 :(ُ)ارالنّ  مالئكة -ٗ
 [.ٔ﴾ ]التحريـ:َّفْمٌٍََُْ َِب ُّاَِْشًَُْغٍَِبؾٌ ؽِذَاد  ٌَب َّمْصٌَُْ اٌٍَّوَ َِب ؤََِشَىُُْ ًَقاؿ تعالى: ﴿

( لٍََْْيَب رِغْمَخَ 29( ٌٌََّادَخٌ ٌٍِْجَؾَشِ )28( ٌَب رُجْمِِ ًٌََب رَزَسُ )27( ًََِب ؤَدْسَانَ َِب عَمَشُ )26عَإُصٍِْْوِ عَمَشَ )ؿ: ﴿كقا

 [.ُّ-ِٔ﴾ ]المدثر:ٌَّب ٍََِبئِىَخً( ًََِب جَمٍَْنَب ؤَصْذَبةَ اٌنَّبسِ ب33ِلَؾَشَ )
 :(ِ)المالئكة واسطة الوحيّ  -٘

 [.ٕٓ﴾ ]الحج:اٌٍَّوَ عَِّْك  ثَصرِي  اٌٍَّوُ َّصْؽَفِِ َِِٓ اٌٍََّْبئِىَخِ سُعًٍُب ًََِِٓ اٌنَّبطِ بَِّْ﴿قاؿ تعالى: 
 :(ٖ)مون بكتابة أقوال بني آدم وأفعاليمالمالئكة الموكّ  -ٙ

( بِرْ َّزٍََمََّ 16ةُ بٌَِْْوِ ِِْٓ دَجًِْ اٌٌَْسِّذِ )ًٌََمَذْ خٍََمْنَب اٌْةِْٔغَبَْ ًََٔمٍَُُْ َِب رٌَُعٌِْطُ ثِوِ َٔفْغُوُ ًََٔذُْٓ ؤَلْشَقاؿ تعالى: ﴿

 [.ُٖ-ُٔ﴾ ]ؽ:ٌَّب ٌَذَّْوِ سَلِْت  لَزِْذ ( َِب ٍَّْفِؿُ ِِْٓ لٌَْيٍ ب17ِاٌُّْزٍََمَِّْبِْ لَِٓ اٌَِّْْنيِ ًَلَِٓ اٌؾَِّّبيِ لَمِْذ  )
 :(ٗ)بقبض األرواح مونوكّ المالئكة الم -ٚ

بىُُُ اٌٍََّْبئِىَخُ ـَبٌِِِّ ؤَْٔفُغِيُِْ فَإٌَْمٌَُا اٌغٍَََُّ َِب وُنَّب َٔمًَُّْ ِِْٓ عٌُءٍ ثٍَََ بَِّْ اٌٍَّوَ اٌَّزَِّٓ رَزٌََفَّقاؿ تعالى: ﴿

 [.ِٖ﴾ ]النحؿ:ثَِّب وُنْزُُْ رَمٌٍََُّْْلٍَُِْ  
 :(٘)مالئكة السؤال في القبر -ٛ

فْمًَُ اٌٍَّوُ َِب بثِذِ فِِ اٌْذََْبحِ اٌذَُّْْٔب ًَفِِ اٌْأخِشَحِ ًَُّعًُِّ اٌٍَّوُ اٌفَّبٌِِّنيَ ًََُّّضَجِّذُ اٌٍَّوُ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ثِبٌْمٌَْيِ اٌضَّ﴿ قاؿ تعالى:

 [.ِٕ﴾ ]إبراىيـ:َّؾَبءُ
بيون عمى النّ المالئكة  يصمّ  -ٜ

(ٙ): 
َْ لٍَََ اٌنَّجِِِّ َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آقاؿ تعالى: ﴿ ٌُا رَغًٍِّْْبَِنٌُا صٌٍَُّا لٍََْْبَِّْ اٌٍَّوَ ًٍَََِبئِىَزَوُ ُّصٌٍَُّ ﴾ وِ ًَعٍَِّّ

 [.ٔٓ]األحزاب:
 
 

                                                 

 (.َّ)صلمشيخ أحمد البيانكني اإليماف بالمبلئكة  - ُ
 (.ِّالمصدر نفسو )ص  - ِ
 (.َْ)صالمصدر نفسو  - ّ
 (.ِٓ)صالمصدر نفسو  - ْ
 (.ٕٓالمصدر نفسو )ص - ٓ
 (.ٔٔالمصدر نفسو )ص - ٔ
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 :(ٔ)المالئكة تدعو لممؤمنين وتستغفر ليم -ٓٔ     
ٌا سَثَّنَب َٓ آَِنُاٌَّزَِّٓ َّذٌٍَُِّْْ اٌْمَشْػَ ًََِْٓ دٌٌََْوُ ُّغَجِّذٌَُْ ثِذَّْذِ سَثِّيُِْ ًَُّاِِْنٌَُْ ثِوِ ًََّغْزَغْفِشًَُْ ٌٍَِّزِّقاؿ تعالى: ﴿

 [.ٕ﴾ ]غافر:لِيُِْ لَزَاةَ اٌْجَذًَُِِْعِمْذَ وًَُّ ؽَِْءٍ سَدَّْخً ًَلًٍِّْب فَبغْفِشْ ٌٍَِّزَِّٓ رَبثٌُا ًَارَّجَمٌُا عَجٍَِْهَ ًَ
, حيث سرد مف أصناؼ المبلئكة عمييـ السبلـ ككظائفيـكثير كذكر الشيخ غير ذلؾ 

 .(ِ)ـلممبلئكة الكرا كظيفةن ف ستان كستيحكالي 
 صفات المالئكة: :ثالثاً 
  :(ٖ)المالئكة من نورقت مِ خُ  -
 .(ْ)"ريؼ :"خمقت المبلئكة مف نكر...لشٌ في الحديث اك 
 :(٘)المالئكة ل توصف بذكورة ول أنوثة -

ًََِب ٌَيُُْ ثِوِ ِِْٓ لٍٍُِْ بِْْ  (27َّْ اٌَّزَِّٓ ٌَب ُّاِِْنٌَُْ ثِبٌْأخِشَحِ ٌَُْغٌََُّّْ اٌٍََّْبئِىَخَ رَغَِّْْخَ اٌْإُْٔضََ )بقاؿ تعالى: ﴿ 

َّ ًَبَِّْ اٌفََّّٓ ٌَب ُّغْ  .(ٔ)[ِٖ,ِٕ]النجـ: ﴾نِِ َِِٓ اٌْذَكِّ ؽَْْئًبَّزَّجِمٌَُْ بٌَِّب اٌفَّٓ
 :(ٚ)مق المالئكةخَ  مُ ظَ عِ  -

 كجؿٌ  قاؿ: "أذف لي أف أحدث عف ممؾ مف مبلئكة ا عزٌ    بيالنٌ  أفٌ  عف جابر 
 .(ٗ)"(ٖ)ا بيف شحمة أذنو إلى عاتقو مسيرة سبعمائة عاـم مف حممة العرش, إفٌ 

 :(ٓٔ)ل بأشكال مختمفةالمالئكة تتشكّ  -
 [.ُٕ﴾ ]مريـ:ًَ ٌَيَب ثَؾَشًا عًٌَِّّبفَإَسْعٍَْنَب بٌَِْْيَب سًُدَنَب فَزََّضَّقاؿ تعالى: ﴿

                                                 

 (.ٕٔ)صاإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني  - ُ
 .اإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكنيلبلطبلع مراجعة كتاب  - ِ
 (.ٗاإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني )ص - ّ

 (.ِٔٗٗح رقـ )( ِِْٗ/ْ)ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: الزىد كالرقائؽ, باب: في أحاديث متفرقة,  - ْ
 (.ٗاإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني )ص - ٓ

 .المصدر نفسو - ٔ
 (.َُ)ص المصدر نفسو - ٕ

 .المصدر نفسو - ٖ
كقاؿ األلباني:  (ِْٕٕح رقـ )( ِِّ/ْ)ه أبك داكد في السنف, كتاب: السنة, باب: في الجيمية, ركا - ٗ

 .صحيح
 (.َُاإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني )ص - َُ
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ف " م عن رؤساء المالئكة فقال:في كتابو اإليمان بالمالئكة يخ البيانوني م الشّ وتكمّ 
سرافيؿ كميكائيؿ كممؾ المكت كيسمٌ   استدرؾ عمى. كىنا (ُ)ى عزرائيؿ"رؤساء المبلئكة: جبريؿ كا 

يخ البيانكني, فميس مف أسماء المبلئكة الكراـ عزرائيؿ, فكممة عزرائيؿ متعارؼه عمييا عند الشٌ 
مف الكتاب  اس. أٌما في مقاـ العمـ كالعمماء فبل يجكز أف نذكر أشياء ليس ليا دليؿه عكاـ النٌ 
, فكاف األكلى ةو اسـه مف أسماء المبلئكة ال في كتابو كال في سنٌ ة, كعزرائيؿ لـ يذكر أنٌ كالسنٌ 

 .يخ البيانكني أف يقكؿ ممؾ المكت فقطعمى الشٌ 
 انيالثّ  المطمبُ 

 س عند البيانونيالمالئكة باإلنّ  ةُ عالق 
يخ الشٌ  , في كتابعبلقة كاضحةساف, كتظير ىذه النٌ مع اإل ثيقةه ك  بلئكة الكراـ, عبلقةه لمم

 كمف ذلؾ ما يمي: _رحمو ا_أحمد البيانكني 
 .(ٕ)نصرة المالئكة لممؤمنين -ٔ

ثٍَََ بِْْ رَصْجِشًُا ًَرَزَّمٌُا ًََّإْرٌُوُُْ ِِْٓ فٌَْسِىُِْ ىَزَا ُّّْذِدْوُُْ سَثُّىُُْ ثِخَّْغَخِ آٌَبفٍ َِِٓ ﴿: قاؿ تعالى

 [.ُِٓ﴾ ]آؿ عمراف:ٍََّبئِىَخِ ُِغٌَِِِّنيَاٌْ
ضح لنا مف اآلية الكريمة أٌف المبلئكة تنصري عباد ا بأمرو مف ا إذا صبركا كاتقكا يتٌ 

 ككانكا متككميف عميو في كؿ أحكاليـ, في العسر كفي اليسر, كفي السٌراء كفي الضٌراء.
( ًََِب 9وُُْ ثِإٌَْفٍ َِِٓ اٌٍََّْبئِىَخِ ُِشْدِفِنيَ )ِرْ رَغْزَغِْضٌَُْ سَثَّىُُْ فَبعْزَجَبةَ ٌَىُُْ ؤَِِّٔ ُِِّذُّإ﴿: كقاؿ

 [.َُ,ٗ﴾ ]األنفاؿ:اٌٍَّوَ لَضِّض  دَىُِْ  جَمٍََوُ اٌٍَّوُ بٌَِّب ثُؾْشٍَ ًٌَِزَؽَّْئَِّٓ ثِوِ لٌٍُُثُىُُْ ًََِب اٌنَّصْشُ بٌَِّب ِِْٓ لِنْذِ اٌٍَّوِ بَِّْ
 .(ٖ)شفاعة المالئكة لممؤمنين -ٕ

اء يذكرؾ في : اذكر ربؾ في السرٌ : أكصني فقاؿرداء ألبي الدٌ  قاؿ رجبلن  ركم أفٌ 
 اء.الضرٌ 

, قالت المبلئكة: كجؿٌ  اء, فدعا ا عزٌ اء, فنزلت بو ضرٌ ذا ذكر ا في السرٌ إالعبد  فٌ إف
 . (ْ)شفعكا فيوا, فمعركؼ صكته 

 

                                                 

 (.َِاإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني )ص - ُ
 (.ََُ)صالمصدر نفسو  - ِ
 (.ٗٔ)ص المصدر نفسو - ّ
 (.ٗٔ)صالمصدر نفسو  - ْ
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 .(ٔ)كر والوعظحضور المالئكة صالة الجمعة واستماعيم لمذّ  -ٖ
إذا كاف يكـ الجمعة, ": قاؿ رسكؿ ا  قاؿ: أبي ىريرة  جاء في الحديث: عف

ر )أم: المبكر( كمثؿ الذم  كقفت المبلئكة عمى باب المسجد, يكتبكف األكؿ فاألكؿ, كمثؿ المييىجّْ
, ييدم بدنة, ثـ كالذم ييدم بقرة, ثـ كبشان, ثـ دجاجة, ثـ بيضة, فإذا خرج اإلماـ طككا صحفيـ

 .(ِ)"كيستمعكف الذكر
 .(ٖ)مين المالئكة لفاتحة الصالةتأ -ٗ

ٍيرىةى جاء في  كًب " :قىاؿ رىسيكؿى اً أىفَّ   حديث أىًبي ىيرى ٍيًر اٍلمىٍغضي ـي غى ا ًإذىا قىاؿى اإًلمى
الّْيفى فىقيكليكا: آًميفى  ـٍ كىالى الضَّ مىٍيًي ا تىقى  ,عى ٍنًبوً فىًإنَّوي مىٍف كىافىؽى قىٍكليوي قىٍكؿى اٍلمىبلىًئكىًة؛ غيًفرى لىوي مى ـى ًمٍف ذى  .(ْ)"دَّ

 .(٘)لمن زار أخًا لو في اهلل تعالى المالئكةبشارة  -٘
لو في قرية أخرل, فأرصد ا لو, عمى مدرجتو,  زار أخان  رجبلن  أفٌ " :جاء في الحديث

لي في ىذه القرية, قاؿ: ىؿ لؾ عميو مف نعمة  ا أتى عميو, قاؿ: أيف تريد؟ قاؿ: أريد أخان فممٌ  ممكان 
ا قد أحبؾ  أفٌ ي رسكؿ ا إليؾ, ب, قاؿ: فإنٌ كجؿٌ  ي أحببتو في ا عزٌ اؿ: ال, غير أنٌ تربيا؟ ق

 .(ٔ)"كما أحببتو فيو
 .(ٚ)الةتحميد المالئكة في الصّ  -ٙ

ٍيرىة : ً أىفَّ رىسيكؿى ا  جاء في حديث أىًبي ىيرى ًمدىهي, " قىاؿى ـي سىًمعى اي ًلمىٍف حى ا ًإذىا قىاؿى اإًلمى
ـى ًمفٍ فىقيكلي  ا تىقىدَّ ٍمدي؛ فىًإنَّوي مىٍف كىافىؽى قىٍكليوي قىٍكؿى اٍلمىبلىًئكىًة غيًفرى لىوي مى لىؾى اٍلحى بَّنىا كى  .(ٖ)" ذىٍنًبوً كا: المَّييَـّ رى

 
 

                                                 

 .(ٗٔ)ص  اإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني - ُ
(, كمسمـ ِٗٗح رقـ )( ُُ/ِ)ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: الجمعة, باب: االستماع إلى الخطبة,  - ِ

 (.َٖٓح رقـ)( ٕٖٓ/ِ), باب: فضؿ التيجير يـك الجمعة, صبلة المسافريف كقصرىافي صحيحو, كتاب 
 .(َٕص)ئكة لمشيخ أحمد البيانكني يماف بالمبلاإل - ّ
 (.ِٖٕح رقـ )( ُٔٓ/ُ)ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: األذاف, باب: جير المأمـك بالتأميف,  - ْ
 .(ُٕص)يماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني اإل - ٓ
رقـ  ( حُٖٖٗ/ْمسمـ في صحيحو, كتاب البر كالصمة كاآلداب, باب في فضؿ الحب في ا, )ركاه  - ٔ
(ِٕٓٔ.) 
 .(ُٕص)يماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني اإل - ٕ
(, كمسمـ ِٖٕح رقـ)( ُٔٓ/ُ), جير المأمـك بالتأميفركاه البخارم في صحيحو, كتاب: األذاف, باب:  - ٖ

 (.َْٗح رقـ)( َّٔ/ُ)في صحيحو, كتاب: الصبلة, باب: التسميع كالتحميد كالتأميف, 
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 .(ٔ)المالئكة تضع أجنحتيا لطالب العمم -ٚ
فٌ  ةإلى الجنٌ  ؿ ا لو طريقان سيٌ  يمتمس فيو عممان  مف سمؾ طريقان " جاء في الحديث:  كا 

 .(ِ)"لطالب العمـ.. المبلئكة لتضع أجنحتيا رضان 
 .(ٖ)المؤمن المستقيم حبّ المالئكة تُ  -ٛ

ضٌَُٔا ًَؤَثْؾِشًُا بَِّْ اٌَّزَِّٓ لَبٌٌُا سَثُّنَب اٌٍَّوُ صَُُّ اعْزَمَبٌُِا رَزَنَضَّيُ لٍََْْيُُِ اٌٍََّْبئِىَخُ ؤٌََّب رَخَبفٌُا ًٌََب رَذْقاؿ تعالى: ﴿

 [.َّ]فصمت: ﴾ٌَّزِِ وُنْزُُْ رٌُلَذًَُْا ثِبٌْجَنَّخِ
 .(ٗ)و اهللمن يحبّ  حبّ المالئكة تُ  -ٜ

 فبلنان  ي أحبٌ دعا جبريؿ فقاؿ: إنٌ  عبدان  ا إذا أحبٌ  إفٌ " ريؼ:جاء في الحديث الشٌ 
و أىؿ كه, فيحبٌ فأحبٌ  فبلنان  ا يحبٌ  ماء فيقكؿ: إفٌ و جبريؿ, ثـ ينادم في السٌ و, قاؿ: فيحبٌ فأحبٌ 
ذا أبغض عبدان ماالسٌ  ي أبغض دعا جبريؿ فيقكؿ: إنٌ  ء, قاؿ ثـ يكضع لو القبكؿ في األرض, كا 
فأبغضكه, قاؿ:  ا يبغض فبلنان  ماء إفٌ فأبغضو, قاؿ فيبغضو جبريؿ, ثـ ينادم في أىؿ السٌ  فبلنان 

 .(ٓ)"و, ثـ تكضع لو البغضاء في األرضفيبغضكن
ف قكة يٌ , كالتي تب-رحمو ا- البيانكني يخالتي ذكرىا الشٌ  شياء, مف األكثير كغير ذلؾ

 ساف.نٌ العبلقة بيف المبلئكة كاإل
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .(ٕٗص)مشيخ أحمد البيانكني اإليماف بالمبلئكة ل - ُ
قاؿ  (ِْٔٔح رقـ)( ِٖ/ٓ)فى فضؿ طمب العمـ,  العمـ, باب: أبكاب السنف, كتاب: ركاه الترمذم في - ِ

( ُٖ/ُ), كابف ماجة في السنف, ذكره في المقدمة, باب: فضؿ العمماء كالحث عمى طمب العمـ, األلباني: صحيح
 .قاؿ األلباني: صحيح (ِِّح رقـ)

 .(ٖٔص)ماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني اإلي - ّ
 .(َٗص) المصدر نفسو - ْ
ح ( ََِّ/ْ) حببو لعباده إذا أحب ا عبدان كتاب البر كالصمة كاآلداب, باب  ,مسمـ في صحيحوركاه  - ٓ

 (.ِّٕٔرقـ)
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 الثالثّ  المطمبُ 
 وأصنافيم عند البيانوني يقة الجنّ حق

كنا كال نراىـ, يشربكف كيأكمكف كيتناسمكف,ا تعالى مخمكقاتىـ خمؽه مف  جفٌ ال ليـ  , يىرى
كف كثرةن, عدد ليـ, فيال  جفٌ , كالصفات كخصائص ككظائؼ يخ أحمد كقد تناكؿ الشٌ ـ ال ييحصى

 ساف.كتكٌمـ عف كظائفيـ كصفاتيـ كعبلقتيـ باإلنٌ  مف جكانب مختمفة, جفٌ البيانكني الحديث عف ال
, لعكالـ التي ذكرىا القرآف الكريـمف ا البيانوني حديثو قائاًل: في ىذه المسألة استيلّ و 
 .(ُ)ريفةبكية الشٌ النٌ  ةً , ككذلؾ جاء ذكرىـ في السنٌ دةدٌ متع ذكرىـ ا تعالى في آياتو  .عالـ الجفٌ 

, بكجكد الجفٌ ليك " يخ البيانوني فييم:وقال الشّ  يـ عالـ , كأنٌ ذا كجب االعتقاد الجاـز
ليو بعض مف تاه في إ, كما ذىب  التخييؿ, كال مف نكع الجراثيـ, ليس مف قبيؿ الكىـ كالحقيقي

 .(ِ)"ؿ, كضؿ بذلؾ سكاء السبيمسالؾ التأكيؿ
 :: تعريف الجنّ أولً 

ا يىًصيري ًإلىٍيًو  :لغةً  نَّةي مى . فىاٍلجى [ التَّسىتُّري ـي كىالنُّكفي أىٍصؿه كىاًحده, كىىيكى ]السٍَّتري كى ( اٍلًجي )ًجفّّ
, كىىيكى  نَّةي اٍلبيٍستىافي . كىاٍلجى ٍنييـي اٍليىٍكـى ًقًو  اٍلميٍسًمميكفى ًفي اآٍلًخرىًة, كىىيكى ثىكىابه مىٍستيكره عى رى ًبكىرى ذىاؾى أًلىفَّ الشَّجى

3)..يىٍستيري 
). 

الستتارىـ كاختفائيـ عف  ي الجفٌ كبو سمٌ  ,أم ستره "ميؿعميو الٌ  جفٌ " :كمنو الحديث
 .(ْ)"وي الجنيف الستتاره في بطف أمٌ كمنو سمٌ  ,األبصار

ف, كىما يدالف ك ا, كليذا جاءت المادة مف الجيـ كالنٌ عنٌ  ىـ عالـ غيبي مخفيه   :اصطالحاً       
نٌ  نَّةة, كالًجنٌ عمى الخفاء كاالستتار كمنو: الجى  .(ٓ)ة, كالجي

, قادرة ركاح قائمة في أجساـ لطيفة ناريةأ الجفٌ ": _رحمو اهلل_البيانوني الشيخ  يعرفيمّ   
كؿ بصكر مختمفة, يأكمكف كيشربكف, كفييـ الذكر كاألنثى, كيتناكحكف كيتناسمكف, عمى التش
 . (ٔ)"ىك حاؿ االنس, كما كيمكتكف

 

                                                 

 (.َُٕكتاب اإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني )ص - ُ

 .المصدر نفسو - ِ
 .(ُِْ/ ُاييس المغة )مقكتاب  - ّ
 .(ِٖٖ/ ُ)النياية في غريب الحديث كاألثر ابف األثير  - ْ
 (.ِٔ/ُالقكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد ) - ٓ
 .(َُٗص )يماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني اإل - ٔ
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 خمُق الجّن:
خٍََكَ قكؿ ا تعالى: ﴿ب عمى ذلؾ كيستدؿٌ  ار,مف النٌ  كامقخي أٌف الجٌف  يوّضح البيانوني

 [.ُٓ,ُْ﴾ ]الرحمف:ِِْٓ َِبسِطٍ ِِْٓ َٔبسٍ ( ًَخٍََكَ اٌْجَب14َّْاٌْةِْٔغَبَْ ِِْٓ صٍَْصَبيٍ وَبٌْفَخَّبسِ )
مف مارج مف نار  ت المبلئكة مف نكر كخمؽ الجافٌ قى مخي "ريؼ: جاء في الحديث الشٌ بما ك 

 .(ُ)"ا كصؼ لكـكخمؽ آدـ ممٌ 
 :ثانيا أصناف الجنّ 

ًَؤََّٔب ِِنَّب اٌصَّبٌِذٌَُْ ﴿ :عنيـ خباران إا تعالى لقكؿ عة, أصناؼ متنك  مجفّْ ل أفٌ  البيانوني نبيّ ي

 [.ُُ﴾ ]الجف:وُنَّب ؼَشَائِكَ لِذَدًا ًَِِنَّب دًَُْ رٌَِهَ
بٌُٔا ( ًَؤََِّب اٌْمَبعِؽٌَُْ فَى14ًََؤََّٔب ِِنَّب اٌُّْغٌٍَُِّْْ ًَِِنَّب اٌْمَبعِؽٌَُْ فََّْٓ ؤَعٍََُْ فَإًٌَُئِهَ رَذَشًَّْا سَؽَذًا )﴿كلو كق

َ دَؽَجًب  [.ُٓ,ُْ]الجف: ﴾ٌِجَيَنَُّ
, بعالمتَّ  , كمنيـالكافر, كمنيـ المسمم, كمنيـ الحالطّ  , كمنيـالحالصّ منيـ  :فالجفٌ 

, المسمـ : الجفٌ فالمسممكف منيـ يقاؿ ليـ س.نٌ لى غير ذلؾ كما ىك في اإلإ...المبتدعكمنيـ 
كأكؿ شيطاني  .(ِ): شياطيف الجفٌ كفمَّ سى كالكفار منيـ  يي , : صمحاء الجفٌ كصمحاؤىـ يقاؿ ليـ

جَذًُا بٌَِّب بِثٍِْْظَ وَبَْ َِِٓ اٌْجِِّٓ فَفَغَكَ لَْٓ ًَبِرْ لٍُْنَب ٌٍٍََِّْبئِىَخِ اعْجُذًُا ٌِأدَََ فَغَ﴿: , قاؿ تعالى(ّ)بميسإجني ىك 

 [.َٓ﴾ ]الكيؼ:ؤَِْشِ سَثِّوِ
 ل يعممون الغيب: الجنّ 

ال يعممكف الغيب, فمك كانكا يعممكف الغيب, ما لبثكا في  الجفٌ " البيانوني:يخ الشّ يقول 
 .(ْ)"كنو حيان لى عصاه, يظنٌ بلـ, كىك ميت مستند إماف عميو السٌ قاء, مسخَّريف لسميعب كالشٌ التٌ 

 ة:رعيّ كاليف الشّ الجّن مطالبون بالتّ 
ة التي أمر اهلل بيا رائع اإللييّ كاليف والشّ الجّن مطالبون بالتّ  يخ البيانوني أنّ يثبت الشّ  -

ييا ا س, األكامر كالخطابات التي كجٌ عمى أٌف الجٌف مكمفكف كاإلنٌ  ... كمٌما يدؿٌ ساإلنّ 
}فَجِإَُِّ آٌَبءِ سَثِّىَُّب نيا قكلو: مس كالجٌف في سكرة الرحمف ك اإلنٌ حانو كتعالى إلى سبٌ 

                                                 

 (.ِٔٗٗ( ح رقـ )ِِْٗ/ْركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: الزىد كالرقائؽ, باب: في أحاديث متفرقة, ) - ُ
 .(ُِٕص )يماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني اإل - ِ
 .(ُِٖص ) المصدر نفسو - ّ
 (.ُُٕ)صلمصدر نفسو ا :نظرا - ْ
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, [ُّ]الرحمف:  ({31} عَنَفْشُنُ ٌَىُُْ ؤَُّّوَ اٌضَّمٍََبِْ )كقكلو:  [ُٖ]الرحمف: ({18رُىَزِّثَبِْ )
 .(ُ)كىذا خطاب فيو ترغيب كترىيب كتيديد

 ابعالرّ  المطمبُ 
 ونيد البيانسان عنّ باإلنّ  قة الجنّ عال

الح, الح كمنيـ الطٌ أصناؼ متنكعة, فمنيـ الصٌ  لجفٌ ا أفٌ يخ أحمد البيانكني, الشٌ  حيكضّْ 
 .(ِ)سلى غير ذلؾ كما ىك في اإلنٌ بع كمنيـ المبتدع, إر, كمنيـ المتٌ كمنيـ المسمـ كمنيـ الكاف

لى . إ[ُُ]الجف:  ﴾ ب ؼَشَائِكَ لِذَدًاًَؤََّٔب ِِنَّب اٌصَّبٌِذٌَُْ ًَِِنَّب دًَُْ رٌَِهَ وُنَّ﴿قاؿ تعالى إخباران عنيـ: 
( ًَؤََِّب اٌْمَبعِؽٌَُْ فَىَبٌُٔا 14ًَؤََّٔب ِِنَّب اٌُّْغٌٍَُِّْْ ًَِِنَّب اٌْمَبعِؽٌَُْ فََّْٓ ؤَعٍََُْ فَإًٌَُئِهَ رَذَشًَّْا سَؽَذًا )﴿ قكلو تعالى:

َ دَؽَجًب  .[ُٓ, ُْ]الجف: ﴾ ٌِجَيَنَُّ
 :(ّ)كنيـ عميور, كيحضٌ كنيـ عمى الشٌ لٌ قرناء لبني آدـ يد كمف الجفٌ 
( ًَبَِّٔيُُْ ٌََْصُذًَُّٔيُُْ لَِٓ اٌغَّجًِِْ 36ًََِْٓ َّمْؼُ لَْٓ رِوْشِ اٌشَّدَِّْٓ ُٔمَِّْطْ ٌَوُ ؽَْْؽَبًٔب فَيٌَُ ٌَوُ لَشِّٓ  )﴿ قاؿ تعالى:

 - ّٔ]الزخرؼ:  ﴾ ٌَْْذَ ثَْْنِِ ًَثَْْنَهَ ثُمْذَ اٌَّْؾْشِلَِْْٓ فَجِئْظَ اٌْمَشُِّٓ( دَزََّ بِرَا جَبءََٔب لَبيَ َّب 37ًََّذْغَجٌَُْ ؤََّٔيُُْ ُِيْزَذًَُْ )
ّٖ]. 

عمى عف سبيمو, يجعؿ ا لو شيطانان عرض عف ديف ا, كيى مف يي  إفٌ " ويقول البيانوني:
مره اعة, كيألو عمى كفره, يمنعو مف الحبلؿ, كيبعثو عمى الحراـ, كينياه عف الطٌ  يقارنو جزاءن 

 .(ْ)"نيا كاآلخرةبالمعصية, فيقارنو في الدٌ 
 .(٘)"ساننّ ل ل يطان عدوٌ "الشّ : سانفي عالقة الجّن باإلنّ البيانوني  وقال

 :اليةآيات القرآف الكريـ التٌ ب كاستدؿٌ 
﴾ ا ِِْٓ ؤَصْذَبةِ اٌغَّمِرئٌُِبَِّْ اٌؾَّْْؽَبَْ ٌَىُُْ لَذًٌُّ فَبرَّخِزًُهُ لَذًًُّا بََِّّٔب َّذْلٌُ دِضْثَوُ ٌَِْىٌُ﴿قاؿ تعالى: 

 ."[ٓ﴾ ]يكسؼ:ٌٍِْةِْٔغَبِْ لَذًٌُّ ُِجِني  بَِّْ اٌؾَّْْؽَبَْ﴿كقاؿ تعالى:  [.ٔ]فاطر:
 

                                                 

 (.َُِ-ُُٖ)ص اإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني انظر:  - ُ

 (.ُِٕ)ص المصدر نفسو - ِ
 (.ُِٗ)ص لمصدر نفسوا - ّ
 المصدر نفسو. - ْ
 .(ُّٓص)نفسو  المصدرانظر:  - ٓ
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 سان:طان للنّ يمظاىر من عداوة الشّ 
 .(ٔ)، وتزيين الكفر والفساد لوميمو واغواؤهسان، تضّ ومن عداوتو للنّ  -

 [.ّٖ,ِٖ﴾ ]ص:ِِنْيُُُ اٌُّْخٍَْصنِيَ ( بٌَِّب لِجَبدَن82ٌََِّنَّيُُْ ؤَجَّْمِنيَ )لَبيَ فَجِمِضَّرِهَ ٌَإُغْ﴿: لقكلو تعالى
َ ٌَيُُُ اٌؾَّْْؽَبُْ َِب وَبُٔكقاؿ تعالى: ﴿  [.ّْ﴾ ]األنعاـ:ٌا َّمًٌٍَََُّْْصََّّٓ
, قاؿ (ِ), يعمف براءتو منو في اآلخرةونيا كيضمٌ ساف في الدٌ نٌ يطاف اإلالشٌ  ثـ بعد أف يغكمٌ 

بَْ ٌَِِ ًَلَبيَ اٌؾَّْْؽَبُْ ٌََّّب لُعَِِ اٌْإَِْشُ بَِّْ اٌٍَّوَ ًَلَذَوُُْ ًَلْذَ اٌْذَكِّ ًًََلَذْرُىُُْ فَإَخٍَْفْزُىُُْ ًََِب وَى: ﴿تعال

َٔب ثُِّصْشِخِىُُْ ًََِب ؤَْٔزُُْ لٍََْْىُُْ ِِْٓ عٍُْؽَبٍْ بٌَِّب ؤَْْ دَلٌَْرُىُُْ فَبعْزَجَجْزُُْ ٌِِ فٍََب رٌٌٍَُُِِِٔ ًٌٌٌَُُِا ؤَْٔفُغَىُُْ َِب ؤَ

 [.ِِ﴾ ]إبراىيـ:لَزَاة  ؤٌَُِْ  ثُِّصْشِخَِِّ بِِِّٔ وَفَشْدُ ثَِّب ؤَؽْشَوْزٌُُِّْ ِِْٓ لَجًُْ بَِّْ اٌفَّبٌِِّنيَ ٌَيُُْ
راد النفاق في مرضاة اهلل ، اذا أفو بالفقر ليمنعو من النفاقيخوّ  وومن عداوتو أنّ  -

 .(ٖ)وجلّ  ، ليوقعو في مساخط اهلل عزّ شاءتعالى، ويأمره بالفح
 [.ِٖٔ]البقرة:  ﴾ًََّإُِْشُوُُْ ثِبٌْفَذْؾَبءِ اٌؾَّْْؽَبُْ َّمِذُوُُُ اٌْفَمْشَقاؿ تعالى: ﴿

ِْ ٌَِْذْضَُْ اٌَّزَِّٓ َِِٓ اٌؾَّْْؽَب 5بََِّّٔب اٌنَّجٌٍَْ﴿ ، قال تعالى:(ٗ)، ازعاجو وتحزينوسانللنّ ومن عداوتو  -

 [.َُجادلة:﴾ ]الماٌَّزَِّٓ آَِنٌُا
بََِّّٔب ُّشِّذُ اٌؾَّْْؽَبُْ ؤَْْ ٌُّلِكَ يقكؿ تعالى: ﴿ ،(ٙ)لقاؤه العداوة بين بني آدمإ، ومن عداوتو -

﴾ يًَْ ؤَْٔزُُْ ُِنْزَيٌَُْثَْْنَىُُُ اٌْمَذَاًَحَ ًَاٌْجَغْعَبءَ فِِ اٌْخَّْشِ ًَاٌَّْْْغِشِ ًََّصُذَّوُُْ لَْٓ رِوْشِ اٌٍَّوِ ًَلَِٓ اٌصٍََّبحِ فَ
 [.ِٗ,ُٗ]المائدة:

بي لقكؿ النٌ  ،(ٚ)يئةنون السّ ، والظّ سان، ما يقذفو في قمبو من األباطيلومن عداوتو للنّ  -
 ًفيَّةى ٍؤًمًنيفى صى ٍف أيْـّ المي يىيٍّ رىضيى اي عىنيا, قالتٍ  : كىعى ميٍعتىًكفان,  بيُّ : كاف النٌ بنًت حي

                                                 

 .(ُّٓ)صاإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني انظر:  - ُ
 .(ُّٔص)المصدر نفسو  - ِ
 .المصدر نفسو - ّ
 المصدر نفسو. - ْ
ىي المسارة تككف بيف اثنيف كمعيما ثالث , كقد نيى النبي عنيا , لما تكقعو مف الظنكف السيئة  :النجكل - ٓ

 في نفس الثالث.
 .(ُّٕص)بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني يماف اإل - ٔ
 .(ُّٗص)المصدر نفسو  - ٕ
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كريهي لىٍيبلن  دٍَّثتيوي ثي فىأىتىٍيتيوي أزي ـى مىًعي ًليىٍقًمبىًنيَـّ قيٍمتي ألىٍنقىمً , فىحى اًر  , فىمىرَّ رىجيبلىًف ًمفى بى فىقىا األٍنصى
ا": . فقاؿ أٍسرىعىا لنَّبيَّ , فىمىمَّا رىأىيىا ارضيى اي عىنييما مىى ًرٍسًمكيمى ًفيَّةي ًبٍنتي , إنَّ عى يىا صى

يىيٍّ  ـى مىٍجرىل ":  ً يىا رسكؿى اً , فقاؿى : سيٍبحافى افىقىاالى  "حي إفَّ الشٍَّيطىافى يىٍجًرم ًمفى اٍبًف آدى
ًشٍيتي أىٍف يىٍقًذؼى ًفي قيميكًبكيمىا شىٌران  نّْي خى  .(ُ)"الدَّـً , كىا 

يطاف الشٌ  ا تقدـ أفٌ ضح ممٌ يتٌ ": , ىذه المسألة كيقكؿ_رحمو ا_ نيالبيانك يخ كيختـ الشٌ 
 .(ِ)"ط عميو باليبلؾ كاألضرار في جسمو كعقمو, كيتسمٌ كبما ذكرناه باإلغكاءمى ابف آدـ عط يتسمٌ 

ذلؾ بقكؿ ا تعالى:  , كيستشيد عمى(ّ)ة كالكاقع المشاىدكىذا ثابت في الكتاب كالسنٌ 
و أم كالذم مسٌ  [.ِٕٓ﴾ ]البقرة:وُ اٌؾَّْْؽَبُْ َِِٓ اٌَّْظِّاٌَّزَِّٓ َّإْوٌٍَُُْ اٌشِّثَب ٌَب َّمٌٌَُُِْ بٌَِّب وََّب َّمٌَُُ اٌَّزُِ َّزَخَجَّؽُ﴿
 ط كالمجنكف., فصار يتخبٌ يطاف كصرعوالشٌ 

ي نٌ إا,  ؿ: يا رسك , قالتمنة بنت جحش رضي ا عنيا, مف قكؿ حً ةكما جاء في السنٌ 
 .(ٓ)"يطافمف ركضات الشٌ  (ْ)ما ىذه ركضةنٌ إ" :استحاض حيضة كثيرة شديدة, قاؿ

 سان:نّ إل ي بدن افي دخول الجنّ ة والجماعة أقوال بعض أىل السنّ  
ة كأئمتيا ة رسكلو كاتفاؽ سمؼ األمٌ ثابت بكتاب ا كسنٌ  كجكد الجفٌ : (ٔ)ةيقكؿ ابف تيميٌ 

: قاؿ ا تعالى .ة كالجماعةة أىؿ السنٌ ساف ثابت باتفاؽ أئمٌ بدف اإلنٌ  فيى ككذلؾ دخكؿ الجنٌ 
 .[ِٕٓ﴾]البقرة:ُ َّزَخَجَّؽُوُ اٌؾَّْْؽَبُْ َِِٓ اٌَّْظِّاٌَّزَِّٓ َّإْوٌٍَُُْ اٌشِّثَب ٌَب َّمٌٌَُُِْ بٌَِّب وََّب َّمٌَُُ اٌَّزِ﴿

كقاؿ عبد ا بف  ـ مجرل الدـٌ يطاف يجرل مف ابف آدالشٌ  أفٌ  بيالنٌ حيح عف كفى الصٌ  
ي ال يدخؿ فى بدف المصركع فقاؿ يا الجنٌ  يقكلكف إفٌ  أقكامان  ماـ أحمد بف حنبؿ قمت ألبي إفٌ اإل

ـ بمساف ال جؿ فيتكمٌ و يصرع الرٌ كىذا الذل قالو أمر مشيكر فإنٌ  .انوـ عمى لسبنى يكذبكف ىذا يتكمٌ 
كالمصركع  عظيمان  لك ضرب بو جمؿ ألثر بو أثران  عظيمان  يعرؼ معناه كيضرب عمى بدنو ضربان 

 المصركع كغير المصركع كيجرٌ  رب كال بالكبلـ الذل يقكلو كقد يجرٌ بالضٌ  مع ىذا ال يحٌس 
                                                 

(, ُِّٖح رقـ)( ُِْ/ْ), صفة ابميس كجنكده, باب: بدء الخمؽركاه البخارم في صحيحو, كتاب:  - ُ
لو أف  بامرأة ككانت زكجتو أك محرمان  بياف أنو يستحب لمف رئي خاليان , باب: دابكمسمـ في صحيحو, كتاب: اآل

 (.ُِٕٓح رقـ)( ُُِٕ/ْ), ىذه فبلنة ليدفع ظف السكء بو يقكؿ 
 .(ُُْص)يماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني اإل - ِ
 .مصدر نفسوال - ّ
 ضربة مف ضرباتو. :أم - ْ
(, أبك داكد في السنف, كتاب: الطيارة, باب: مف قاؿ إذا ِْْٕٕح رقـ)( ْٕٔ/ْٓ), في مسنده ركاه أحمد - 5

 .قاؿ أحمد كالترمذم: ىذا حديثه حسفه صحيحه  (ِٕٖح رقـ)( ٕٔ/ُ)ع الصبلة, إذا أقبمت الحيضة تد
 (.ِٕٔمجمكع فتاكل ابف تيمية )ص - ٔ
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جرم غير ذلؾ مف األمكر ؿ مف مكاف إلى مكاف كيي نقي ؿ آالت كيى البساط الذل يجمس عميو كيحكٌ 
ؾ ليذه األجساـ جنس كالمحرٌ  يسنٌ اطؽ عمى لساف اإلالنٌ  بأفٌ  ان ضركريٌ  مف شاىدىا أفادتو عممان 

 .(ُ)آخر غير اإلنساف
ا بعشؽ, أك لقصد اإليذاء, أك ي إلى جسد اآلدمي, إمٌ قد يدخؿ الجنٌ كقاؿ ابف عثيميف: 

اٌَّزَِّٓ َّإْوٌٍَُُْ اٌشِّثَب ٌَب َّمٌٌَُُِْ بٌَِّب وََّب َّمٌَُُ اٌَّزُِ ﴿ األسباب كيشير إلى ىذا قكلو تعالى: لسبب آخر مف

سي نفسو ي مف باطف اإلنٌ [. كفي ىذا النكع قد يتحدث الجنٌ ِٕٓ﴾]البقرة:َّزَخَجَّؽُوُ اٌؾَّْْؽَبُْ َِِٓ اٌَّْظِّ
 يعكد إلى غير يـ كربما يأخذ القارئ عميو عيدان أالٌ كيخاطب مف يقرأ عميو آيات مف القرآف الكر 

الكقاية  اس, كعمى ىذا فإفٌ تشرت بيف النٌ ذلؾ مف األمكر الكثيرة التي استفاضت بيا األخبار كانٌ 
ف بو منيـ مثؿ آية الكرسي, ا يتحصٌ ة ممٌ ساف ما جاءت بو السنٌ أف يقرأ اإلنٌ  الجفٌ  المانعة مف شرٌ 

ساف في ليمة لـ يزؿ عميو مف ا حافظ كال يقربو شيطاف حتى ا اإلنٌ آية الكرسي إذا قرأى فإفٌ 
 . (ِ)يصبح

 ساف كتمبسو, مع إثباتيـ كجكد الجفٌ ي بدف اإلنٌ كىناؾ طكائؼ كعمماء ينكركف دخكؿ الجنٌ 
و ليس لو سمطاف عميو, كالجبائي يصرع اإلنساف كيتخبطو مف الخارج ألنٌ  الجفٌ  كحقيقتو, كأفٌ 
, ريفةة, كاألحاديث الشٌ القرآنيٌ يستنتج مف خبلؿ ما كرد مف الٌنصكص كالباحث  .ازمكأبي بكر الرٌ 

 .كأقكاؿ العمماء, أٌف الجٌني يدخؿ بدف اإلنساف كيؤثر فيو
ساف, كنقؿ قكؿ العمماء فقاؿ: "قاؿ لئلنٌ  يخ البيانكني مٌس الجفٌ كفي ىذه المسألة أقر الشٌ 

ديئة, أم ة. كنكع مف األخبلط الرٌ يثة األرضيٌ رع صرعاف: نكع مف األركاح الخبالعمماء, الصٌ 
بك نكر اإليماف في القمٌب, كغفمة صاحبو عف األذكار األمراض كاألحزاف, كأٌما األكٌ  ؿ, فسببو خي

مٌما يرٌدىا عنو, كتراه أعزؿ ال سبلح ة, فتجد األركاح الخبيثة خمٌك ىذا القمب, بكيٌ ذات النٌ عكٌ كالتٌ 
و تبارؾ كتعالى, ى المصاب بشيء مف ذلؾ, أف يمجأ إلى ربٌ معو, فتحٌؿ فيو فتؤذيو... كعم

  .(ّ)عٌكذات كاألذكار"ة مف التٌ مجكء إليو, كيتعٌكذ با تعالى بما كرد في الكتاب كالسنٌ كيصدؽ في الٌ 
ف العبد, كيقي نفسو ساف, ال بٌد مف أف يتحصٌ كبعد أف اٌتضح لنا أٌف لمجٌف تأثير عمى اإلنٌ 

: الفاتحة, كآية منياريفة, ك ة التي كردت في فضميا األحاديث الشٌ قرآنيٌ تبلكة اآليات البمنو 

                                                 

 (.ِٕٕ)صمجمكع فتاكل ابف تيمية  - ُ
المؤلؼ : محمد بف صالح بف محمد  - مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الشيخ محمد بف صالح العثيميف - ِ

 -الناشر : دار الكطف  - مع كترتيب : فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميمافج -ىػ(ُُِْالعثيميف )المتكفى : 
 (.ِٖٖ)ص ِٔعدد األجزاء :  - ىػ ُُّْ -الطبعة : األخيرة  - دار الثريا

 (.ُْٔ-ُْٓص اإليماف بالمبلئكة لمشيخ أحمد البيانكني )كتاب  - ّ



 انونييخ أحمد عز الدين البيقيدة عند الشقضايا الع

 

 

131صفحح 

 

مف آيات  ذتيف, كغير ذلؾالكرسي, كأكاخر البقرة, كسكرة الكافركف, كسكرة اإلخبلص, كالمعكٌ 
ككؿ سف التٌ ذلؾ كمو قكة اإليماف, كصدؽ االلتجاء, كح , كمدارالقرآف الكريـ كالقرآف كمو عبلج

 .الىعمى ا تبارؾ كتع
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 الثالثّ  المبحثُ 
 عة و اليوم اآلخر عند البيانوني االسّ 

 
 كفيو أربعة مطالب:

 .عند البيانكني اعةؿ: عبلمات السٌ األكٌ  المطمبي 
 .عند البيانكني فخ كالبعث كالحشراني: النٌ الثٌ  المطمبي 
 البيانكني. راط عندحؼ كالميزاف كالصٌ استبلـ الصٌ الث: الثٌ  المطمبي 
 الحكض كالككثر كالعبلقة بينيما عند البيانكني. ابع:الرٌ  المطمبي 
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 لاألوّ  المطمبُ 
 اعةعالمات السّ 

 اعة:السّ تعريف : أولً 
 كالجمع ساعاته كساعه قاؿ القطامييار ميؿ كالنٌ اعة جزء مف أىجزاء الٌ ( السٌ )سكع لغًة:

ًريًؽ لىدىل ًكفاح فىيى  ٍخبيك ساعةن كيىييبُّ ساعىاككيٌنا كالحى
كشرحت  ىي يكـ القيامة (اعةالسٌ  ذكر)ك.(ُ)

اعة في األىصؿ تطمؽ بمعنييف أىحدىما أىف اعة كتكرر ذكرىا في القرآف كالحديث كالسٌ يا السٌ أىنٌ 
اني أىف تككف عبارة ميمة كالثٌ تككف عبارة عف جزء مف أىربعة كعشريف جزءان ىي مجمكع اليـك كالٌ 

يار أىم كقتان قميبلن منو ثـ ميؿ يقاؿ جمست عندؾ ساعة مف النٌ يار أىك الٌ مف النٌ  عف جزء قميؿ
اعة في كؿ القرآف الكقت الذم تقـك فيو القيامة معنى السٌ  :جاجقال الزّ استعير السـ يكـ القيامة 

 اىا ساعة كساعةه يا ساعة خفيفة يحدث فييا أىمر عظيـ فمقمة الكقت الذم تقكـ فيو سمٌ يريد أىنٌ 
 .(ِ)سٍكعاءي أىم شىًديدةه كما يقاؿ لىٍيمةه لىٍيبلءي 

عظيـ مف  كؿ شيء , ألفٌ اعةاعة ىي القيامة, كأطمؽ عمييا لفظ السٌ السٌ  اصطالحًا:      
, اس كتحيؽ بيـ كتغشاىـ حيف تقكـلنٌ اعة المعيكدة التي تذىؿ ا: السٌ كاىي لو ساعة, يعنيالدٌ 

 .(ّ)كرفخ في الصٌ كذلؾ عند النٌ 
 اعة؟: متى السّ  ثانياً 

ريؼ, بكم الشٌ بالٌنص القرآني كالحديث النٌ  يخ البيانكني كأجاب عميوىذا سؤاؿه طرحو الشٌ 
 (6)صَمٍَُذٌٌَِْلْزِيَب بٌَِّب ىٌَُ  (5)لًُْ بََِّّٔب لٍُِّْيَب لِنْذَ سَثِِّ ٌَب ُّجٍَِّْيَب (4)َّغْإٌٌََُٔهَ لَِٓ اٌغَّبلَخِ ؤََّّبَْ ُِشْعَبىَب: ﴿تعالى كلوقأٌما الٌنص 

اٌنَّبطِ ٌَب  لِنْذَ اٌٍَّوِ ًٌََىَِّٓ ؤَوْضَشَ فِِ اٌغََّّبًَادِ ًَاٌْإَسْضِ ٌَب رَإْرِْىُُْ بٌَِّب ثَغْزَخً َّغْإٌٌََُٔهَ وَإََّٔهَ دَفٌِِّ لَنْيَب لًُْ بََِّّٔب لٍُِّْيَب

 [.ُٕٖ﴾ ]األعراؼ:َّمٌٍََُّْْ
ٍف أىًبي ىي أٌما الحديث ما جاء ى ك  ٍيرىةى عى قىٍد " :المًَّو  : قىاؿى رىسيكؿي قىاؿى  رى لىتىقيكمىفَّ السَّاعىةي كى
ا نىشىرى الرَّ  ًف ثىٍكبىييمى ؿي ًبمىبىًف ايىعىاًنًو كىالى يىٍطًكيىاًنوً , فىبلى يىتىبى ٍينىييمىابى  جيبلى قىًد اٍنصىرىؼى الرَّجي لىتىقيكمىفَّ السَّاعىةي كى , كى

                                                 

 .(ُٗٔ/ ٖ)لساف العرب ابف منظكر  - ُ
 المصدر نفسو. - ِ
 .(ُّّ/ ِ)المفيد عمى كتاب التكحيد  القكؿ - ّ
 : أم متى ظيكرىا كقياميا.مرساىا - ْ
 ال  يظيرىا لكقتيا المعيف اال ا عز كجؿ. :أم - ٓ
 ثقؿ أمرىا كخفي عمميا. :أم - ٔ
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ًتوً  لىتى  (ُ)ًلٍقحى وي فىبلى يىٍطعىميوي, كى ٍكضى قيكمىفَّ السَّاعىةي كىىيكى ييًميطي حى
قىٍد فىبلى يىٍسًقي ًفيوً  (ِ) لىتىقيكمىفَّ السَّاعىةي كى , كى

فىعى أيٍكمىتىوي  رى
 .(ْ)"ًإلىى ًفيًو فبلى يىٍطعىمييىا (ّ)

 :يخ البيانونياعة عند الشّ عالمات السّ : ثالثاً 
اعة آتية ة إاٌل بظيكرىا, كالسٌ اعاعة ىي أماراتيا كأشراطيا التي ال تقكـ السٌ عبلمات السٌ 

 ؿ منذ أربعة عشر قرنان أفٌ أعمف لعباده في كتابو المنزٌ  ةالعزٌ  ربٌ ك  ال ريب فييا كال شٌؾ في ذلؾ,
ترابيا كمف ىذه كلكف قبؿ قياميا تظير عبلمات تنبئي باقٌ , اعة قد اقتربت, كآف أكاف كقكعياالسٌ 

  العبلمات كما ذكر البيانكني اآلتي:
ا محمد بعثة نبين -ٔ

(٘) : 
 .(ٔ)"بابةاعة كياتيف كأشار بالكسطى كالسٌ بعثت أنا كالسٌ "ريؼ: جاء في الحديث الشٌ 

الح رضكاف ا , كىذه العبلمة ثابتة عند سمفنا الصٌ دليؿه عمى قرب القيامة بي فمبعث النٌ 
 عمييـ.
 : (ٚ)ارخروج النّ  -ٕ

الحجاز تضئ منيا أعناؽ  اعة حتى تخرج نار بأرضال تقكـ السٌ "ريؼ: ففي الحديث الشٌ 
 .(ٖ)"اإلبؿ ببصرل

الح, كىي نار تخرج مف قعر عدف, ابتة عند سمفنا الصٌ ار مف العبلمات الثٌ فخركج النٌ 
 اس إلى محشرىـ.تحشر النٌ 
 

 
                                                 

ثىة , ثيَـّ لىبي  - ُ ٍيًف أىٍك ثىبلى ٍت لىقيكح شىٍيرى ة : النَّاقىة ذىات الدٌَّر, كىًىيى ًإذىا نيًتجى  كف .المٍّْقحى
 أىٍم: يصمحو بالطيف كالمدر فيسد شقكقو ليمؤله كيسقي منو دكابو. - ِ
فىعى ليٍقمىتو ًإلىى ًفيًو . - ّ  أىٍم : رى
 (.ُُِٕح رقـ)( ٗٓ/ٗ), خركج النار, باب: الفتفركاه البخارم في صحيحو, كتاب:  - ْ
 (.ُْـ )صُٖٓٗطبعة دار السبلـ يماف باليـك اآلخر لمشيخ أحمد البيانكني الطبعة الثانية مكتاب اإل - ٓ
ح ( َُٓ/ٖ): بعثت أنا كالساعة كياتيف, ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: الرقاؽ, باب: قكؿ النبي  - ٔ
 (.ٕٖٔح رقـ )( ِٗٓ/ِ)(, كمسمـ في صحيحو, كتاب: الفتف, باب: قرب الساعة, َْٓٔ) رقـ
 (.ُْيماف باليـك اآلخر لمشيخ أحمد البيانكني )صكتاب اإل - ٕ
(, كمسمـ في صحيحو, ُُٖٕخركج النار, ح رقـ)( ٖٓ/ٗ)ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: الفتف, باب:  - ٖ

ح  (ِِِٕ/ْ) صحيحو, كتاب: الفتف كأشراط الساعة, باب: ال تقـك الساعة حتى تخرج نار مف أرض الحجاز ,
 (.َِِٗرقـ)
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 :(ٔ)وفتح بيت المقدس  وفاتو -ٖ
 –مف أدـ في غزكة تبكؾ في قبة  بي أتيت النٌ  و قاؿ:أنٌ  جاء عف عكؼ بف مالؾ 

كتىافه يأخذ فيكـ ثـ فىٍتحي بيًت المقدس ثـ م ي: مكتاعةبيف يدل السٌ  : اٍعديٍد ًستان فقاؿ –أم مف جمد 
ةي الماؿ حتى ييٍعطىى الرٌ  ثـ ًفٍتنىةه ال يبقى  جؿ مائة دينار فىيىظىؿُّ سىاًخطان كىقيعىاًص الغنـ ثـ اٍسًتفىاضى

مىٍتوي ثـ ىيٍدنىةه تككف بينكـ كبيف بنى ابيت مف العرب إالٌ  كفى فيأتكنكـ تحت ثمانيف  دىخى ألصفر فىيىٍغًدري
ايىةو اثنا عشر ألفان  ايىةن تحت كؿ غى  .(ِ)"غى

اعة, فيذا دليؿه قكم عمى قيربيا, كىذه العبلمة ثابتة عبلمة مف عبلمات قيرب السٌ  فمكتو 
 الح.عند سمفنا الصٌ 

 :(ٖ)الجَّ ان والدَّ خَ الد   -ٗ
عمينا كنحف نتذاكر, فقاؿ: ما تذكركف؟   بيمع النٌ اطَّ ": عف حذيفة بف أسيد الغفارم قاؿ

جاؿ, خاف, كالدٌ قكـ حتى تركا قبميا عشر آيات. فذكر الدٌ يا لف ت: إنٌ اعة. قاؿقالكا: نذكر السٌ 
: ؿ عيسى ابف مريـ, كيأجكج كمأجكج, كثبلثة خسكؼ, كنزك مس مف مغربياابة, كطمكع الشٌ كالدٌ 

مف نار تطرد كآخر ذلؾ تخرج مف الي ,خسؼ بالمغرب, كخسؼ بجزيرة العرب, ك خسؼ بالمشرؽ
 .(ْ)"اس إلى محشرىـالنٌ 

 الح.مؼ الصٌ الٌدخاف كالٌدجاؿ مف العبلمات اآلكدة عند السٌ 
 :(٘)قتال المسممين الييود -٘

اعة حتى يقاتؿ المسممكف الييكد ال تقكـ السٌ ": قاؿ كؿى اً : أفَّ رس عف أبي ىريرة
مسمـ  جر ياالشٌ  جر فيقكؿ الحجر أكف كراء الحجر كالشٌ فيقتميـ المسممكف حتى يختبئ الييكدل م

 .(ٕ)"و مف شجر الييكدفإنٌ  (ٔ) الغرقدفتعاؿ فاقتمو إالٌ  يٌ يا عبد ا ىذا ييكدل خمف
                                                 

 (.ُْيماف باليـك اآلخر لمشيخ أحمد البيانكني )صكتاب اإل - ُ
 (.ُّٕٔح رقـ)( َُُ/ْ)ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: الجزية , باب: ما يحذر مف الغدر,  - ِ
 (.ُٔيماف باليـك اآلخر لمشيخ أحمد البيانكني )صكتاب اإل - ّ
, في اآليات التي تككف قبؿ الساعةركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: الفتف كأشراط الساعة, باب:  - ْ
 (.َُِٗح رقـ)( ِِِٓ/ْ)
 (.ُٔيماف باليـك اآلخر لمشيخ أحمد البيانكني )صتاب اإلك - ٓ
اه كقاؿ بعض العمماء: الغىٍرقىدي مف نبات القيؼّْ أىك ىي العىٍكسىجي إذا عىظيـ  - ٔ ره ًعظاـه مف الًعضى الغرقد: الغىٍرقىدي: شىجى

ٍرقىدىةه.  عىظيـ كاًحديهي غى
تقـك الساعة حتى يمر الرجؿ بقبر الرجؿ, ال ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: الفتف كأشراط الساعة, باب:  - ٕ

 (.ِِِٗح رقـ)( ِِّٗ/ْ), فيتمنى أف يككف مكاف الميت مف الببلء 
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 :(ٔ)سالمغربة اإل -ٙ
يعكد  بدأ اإلسبلـ غريبنا ثـٌ ": رسكؿ ا  قاؿ: قاؿ جاء في الحديث: عف أبي ىريرة 

 .(ْ)"(ّ)غرباءلم (ِ)غريبنا كما بدأ فطكبى
  :(٘)ظيور الميديّ  -ٕ

ي , كيممافيخرج في آخر الزٌ  الذم (ٔ)اعة كأماراتيا الكبرل ظيكر الميدمٌ مف عبلمات السٌ 
بعد أف ممئت  رض عدالن , كىك رجؿ يحكـ باإلسبلـ كيمؤل األد ليا دينياة كيجدٌ ي أمر ىذه األمٌ كيم
قاؿ الحافظ ابف كثير , عـ بمثميا قطـ تنٌ عـ التي لت كالنٌ ة في عيده بالخيرا, تنعـ األمٌ كظممان  جكران 
يف مطاف قاىر, كالدٌ غزيرة, كالماؿ كافر, كالسٌ ركع , كالزٌ مار كثيرة: في زمانو تككف الثٌ -رحمو ا -

 .(ٕ), كالخير في أيامو دائـقائـ, كالعدك راغـ
 رىاـ كال يذىب الدٌ ال تنقضي األيٌ ":  اؿ رسكؿ ا: ققاؿ عبد ا بف مسعكد  عف

 . (ٖ)", يكاطئ اسمو اسميحتى يممؾ العرب رجؿ مف أىؿ بيتي
بيا عمى خركج  األحاديث التي يحتجٌ : "_رحمو ا_ة شيخ اإلسبلـ ابف تيميٌ كقاؿ 

 .(ٗ)"رمذم كأحمد كغيرىـأبك داكد كالتٌ  أحاديث صحيحة ركاىا الميدمٌ 
 
 
 

                                                 

 (.ُٕكتاب االيماف باليـك اآلخر لمشيخ أحمد البيانكني )ص - ُ
 كطكبى شجرة في الجنة كقيؿ الجنة. - ِ
 الغرباء: الذيف يصمحكف إذا فسد الناس. - ّ
كأنو يأرز بيف  كسيعكد غريبان  كتاب: اإليماف, باب: بياف أف اإلسبلـ بدأ غريبان  ركاه مسمـ في صحيحو, - ْ

 (.ُْٓح رقـ)( َُّ/ُ)المسجديف, 
 (.ُٖيماف باليـك اآلخر لمشيخ أحمد البيانكني )صكتاب اإل - ٓ
لذم قاؿ العبلمة السفاريني: " قد كثرت األقكاؿ في الميدم, حتى قيؿ: ال ميدم إال عيسى! كالصكاب ا - ٔ

 عميو أىؿ الحؽ: أف الميدم غير عيسى, كأنو يخرج قبؿ نزكؿ عيسى عميو السبلـ.
الناشر: كزارة الشؤكف  -الطبعة: األكلى  -كتاب أشراط الساعة المؤلؼ: عبد ا بف سميماف الغفيمي انظر:  - ٕ

 .(ٕٕ/ُ, )ىػُِِْالمممكة العربية السعكدية تاريخ النشر:  -الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
قاؿ المحقؽ: شعيب األرنؤط:  (ِّٕٓح رقـ)( ْْ/ٔ)ركاه اإلماـ أحمد في المسند, مف مسند بني ىاشـ,  - ٖ

 .إسناده حسف
 (.ِِٔ-ِِٓاإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد )ص - ٗ
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 :(ٔ)المنزول عيسى عميو السّ  -ٛ
 كالذم نفسي بيده ليكشكفَّ ":  : قاؿ قاؿ  ريرةريؼ: عف أبي ىجاء في الحديث الشٌ 

زير, كيضع الجزية, كيفيض ميب, كيقتؿ الخنٌ , فيكسر الصٌ عدالن  ف مريـ حكمان أف ينزؿ فيكـ اب
يقكؿ أبك ىريرة ثـ  "نيا كما فييامف الدٌ  لكاحدة خيران جدة ا, كحتى تككف السٌ الماؿ حتى ال يقبمو أحد
﴾ ْْيُِْ ؽَيِْذًاىًِْ اٌْىِزَبةِ بٌَِّب ٌَُْاِِْنََّٓ ثِوِ لَجًَْ ٌَِْرِوِ ًٌََََّْ اٌْمَِْبَِخِ َّىٌُُْ لًٍَََبِْْ ِِْٓ ؤَاقرءكا إف شئتـ ﴿

 .(ِ)[ُٗٓ]النساء:
 :(ٖ)مس من مغربياطموع الشّ  -ٜ

مس مف مغربيا, فإذا طمعت اعة حتى تطمع الشٌ " ال تقكـ السٌ  ريؼ:جاء في الحديث الشٌ 
مف قبؿ أك كسبت  إيمانيا لـ تكف آمنت ال ينفع نفسان  أجمعكف فيكمئذو اس كميـ ا آمف النٌ مف مغربي

 .(ْ)" في إيمانيا خيران 
 :(٘)رار الخمق عمى أشّ لّ إاعة ل تقوم السّ  -ٓٔ    

: اعة حتى ال يقاؿ في األرضقكـ السٌ ال ت": : قاؿ قاؿ  : عف أنسجاء في الحديث
 .(ٔ)"ا ا

 عمى شرار اعة إالٌ تقكـ السٌ  : القاؿف في مجمس  بف عمرك بف العاصعبد ا كاف 
فبينما ىـ عمى ذلؾ  .  رده عمييـ يدعكف ا بشيء إالٌ , الةمف أىؿ الجاىميٌ  الخمؽ, كىـ شرٌ 

رضي ا عنيما, فقاؿ لو مسممة: يا عقبة اسمع ما يقكؿ عبد ا, فقاؿ  أقبؿ عقبة بف عامر
تمكف عمى ال تزاؿ عصابة مف أمتي يقا"يقكؿ :   عت رسكؿ اا أنا فسم, كأمٌ عقبة: ىك أعمـ

, قاؿ عبد ا: "اعة كىـ عمى ذلؾحتى تأتييـ السٌ مف خالفيـ  , ال يضرىـٌ أمر ا قاىريف لعدكىـ

                                                 

 (.ُٗيماف باليـك اآلخر لمشيخ أحمد البيانكني )صكتاب اإل - ُ
(, كمسمـ في ِِِِح رقـ)( ِٖ/ّ)كاه البخارم في صحيحو, كتاب: البيكع, باب: قتؿ الخنزير, ر  - ِ

 (.ُٓٓح رقـ)( ُّٓ/ُ) بشريعة نبينا محمد  صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: نزكؿ عيسى ابف مريـ حاكمان 
 (.ُٗيماف باليـك اآلخر لمشيخ أحمد البيانكني )صكتاب اإل - ّ
ح ( ُّٕ/ُ), بياف الزمف الذم ال يقبؿ فيو اإليماف, باب: اإليماف, كتاب: ركاه مسمـ في صحيحو - ْ

 (.ُٕٓرقـ)
 (.َِيماف باليـك اآلخر لمشيخ أحمد البيانكني )صكتاب اإل - ٓ
 (.ُْٖح رقـ)( ُُّ/ُ), ذىاب اإليماف آخر الزماف, باب: اإليمافركاه مسمـ في صحيحو, كتاب:  - ٔ
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ة مف في قمبو مثقاؿ حبٌ  , فبل تترؾ نفسان الحرير كريح المسؾ, كمسيا مٌس  ريحان  يبعث ا , ثـٌ أجؿ
 .(ُ)اعةاس عمييـ تقكـ السٌ شرار النٌ  يبقى  قبضتو ثـٌ إيماف إالٌ 
اعة, ما يفيد كليس فيما كرد مف عبلمات السٌ  ىذا": البيانكني _رحمو ا_يخ الشٌ  قكؿي

, فمكت المسمميف بريح ابةكآخرىا خركج الدٌ  سكؿ أكليا مبعث الرٌ   أفٌ الٌ إترتيبيا في الكقكع, 
 .(ِ)"تخرج مف اليمف

حديثو األخير في ترتيب العبلمات, حيث قاؿ ال يكجد ما يخ البيانكني ؾ عمى الشٌ درً استى ك 
ترتيب ىذه ما يؤكدي  ةليس في الكتاب كالسنٌ حيح أٌنو يفيد ترتيبيا ثـ حٌدد أكليا كآخرىا, كالصٌ 

 ليس فيو ما يؤكد ترتيبيا,سابؽ الٌذكر,  حذيفة بف أسيد الغفارم حديثكما جاء في العبلمات, 
اس إلى تطرد النٌ  مفتخرج مف الي نار , كىي:ىا نبينا محمد سكل العبلمة األخيرة التي أٌكد

 اعة.ار ىي آخر أمارات السٌ . فالنٌ محشرىـ
 يف جدان عف ا كرسكلو, فبل قمباس الخطر قريبه منيـ جدان, كىـ ال زالكا بعيدكعجبان لمنٌ 

العباد مف  رةقد حٌذر في مكاطف كثي الكريـ القرآف كلذا فإفٌ  كر,ليـ مبصر, كال عقؿ حاضر متفٌ 
 .كاقترابيا اعةالسٌ 

 انيالثّ  المطمبُ 
 والبعث والحشر ورفي الصّ فخ النّ  

 :ورفي الصّ   فخ: النّ أولً 
يح إذا أخرج منو الرٌ  تفخ نفخ بفمو ينفخ نفخان فخ معركؼ نفخ فيو فانٌ نفخ( النٌ ) لغًة:فخ النّ 

اد كالمنفاخ كير الحدٌ , ارنفخ النٌ ؿ بفيخ المككٌ كالنٌ  كنفيخان  ار كغيرىا ينفخيا نفخان كنفخ النٌ  ...
 .(ّ)ار كغيرىاكالمنفاخ الذم ينفخ بو في النٌ 

 .[ّٕ﴾ ]األنعاـ: ٌَََّْ ُّنْفَخُ فِِ اٌصٌُّسِ﴿ القرف كمنو قكلو تعالى كر: الصٌ (صكر) لغًة: ورالصّ 
المكتى كقيؿ ىك جمع صيكرىةو مثؿ بيٍسرة كبيسر أم يينفخ في صكر  ,كرال أدرم ما الصٌ  :قاؿ الكمبيٌ 

 .(ْ)كراألركاح كقرأ الحسف يكـ يينفخ في الصٌ 

                                                 

عمى الحؽ ال  ال تزاؿ طائفة مف أمتي ظاىريف اإلمارة, باب: قكلو ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب:  - ُ
 (.ُِْٗح رقـ)( ُِْٓ/ّ), يضرىـ مف خالفيـ

 (.َِكتاب اإليماف باليـك اآلخر لمشيخ أحمد البيانكني )ص - ِ
 .(ِٔ/ ّ)لساف العرب ابف منظكر  - ّ
 .(ّٕٓص)مختار الصحاح  - ْ



 انونييخ أحمد عز الدين البيقيدة عند الشقضايا الع

 

 

138صفحح 

 

بلـ عند بعث المكتى إلى لسٌ ىك القرف الذم ينفخ فيو إسرافيؿ عميو ا ور:فخ في الصّ النّ 
 .(ُ)رالمحش

اعة, نفخة نيا, بعد كقكع أشراط السٌ يطرؽ أىؿ الدٌ  شيءأكؿ ": _رحمو ا_قاؿ ابف كثير 
ليارافيؿ فينفخ في الصٌ ر إسحانو يأما سبٌ  , كذلؾ أفٌ الفزع , فبل يبقى أحد كر نفخة الفزع, فيطكّْ
 حده مف أىؿ األرض إالٌ , كال يسمعيا أ مف شاء ا فزع, إالٌ ف أىؿ األرض كال السمكات إالٌ م

 .(ِ)"يستمع ىذا األمر العظيـ -, كأماؿ األخرل أم رفع صفحة عنقو -أصغى ليتان, كرفع ليتان 
ًَُٔفِخَ فِِ اٌصٌُّسِ فَصَمِكَ َِْٓ ﴿ :ور بقول اهلل تعالىفخ في الصّ ني عمى النّ البيانو يخ الشّ  استدلّ 

 [.ٖٔ﴾ ]الزمر:ا ىُُْ لَِْبَ  َّنْفُشًَُْفِِ اٌغََّّبًَادِ ًََِْٓ فِِ اٌْإَسْضِ بٌَِّب َِْٓ ؽَبءَ اٌٍَّوُ صَُُّ ُٔفِخَ فِْوِ ؤُخْشٍَ فَةِرَ
: كريسألو عف الصٌ    بيابي الذم جاء لمنٌ حديث األعر  ياقفي ىذا السّ  وذكر البيانوني

 .(ّ)"قرف ينفخ فيو" :؟ قاؿيا رسكؿ ا ما الصكر قاؿ: أعرابي أف
ر فبل يسمعو ك ثـ ينفخ في الصٌ "اعة فقاؿ: , ثـ ذكر السٌ جاؿالدٌ  يكمان  كذكر رسكؿ ا 

اس ك يصعؽ النٌ أكؿ مف يسمعو رجؿ يمكط حكض إبمو فيصعؽ ك  كرفع ليتان  (ْ) أصغى ليتان أحد إالٌ 
فيو أخرل فإذا ىـ قياـ ينظركف اس ثـ ينفخ و الطؿ فينبت منو أجساد النٌ كأنٌ  ثـ يرسؿ ا مطران 
 [.ِْ﴾ ]الصافات:َّٔيُُْ َِغْئًٌٌٌََُُْلِفٌُىُُْ بِكا إلى ربكـ ﴿اس! ىممٌ ثـ؟ يقاؿ: يا أييا النٌ 

 ,تسعكفسعمائة كتسعة ك ار فيقاؿ: مف كـ؟ فيقاؿ: مف كؿ ألؼ تثـ يقاؿ: أخرجكا بعث النٌ 
 .(ٓ)"ذلؾ يكـ يكشؼ عف ساؽك  فذلؾ يكـ يجعؿ الكلداف شيبان 
 ة.كر ثابت بالقرآف كالسنٌ فخ في الصٌ النٌ  فيتبٌيف مٌما سبؽ أفٌ 

 
                                                 

 .(ُِِ/ ّ)األثير النياية في غريب الحديث كاألثر ابف  - ُ
المؤلؼ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  -البداية كالنياية - 2

-الناشر: دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف -تحقيؽ: عبد ا بف عبد المحسف التركي -ىػ(ْٕٕ
 .(َّّ/ُٗ,)ُِعدد األجزاء: ـََِّىػ / ُِْْسنة النشر:  -ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖالطبعة: األكلى, 

قاؿ  (ِّْْح رقـ) (ّّٕ/ٓ) ,كمف سكرة الزمر, باب: أبكاب تفسير القرآفركاه الترمذم في السنف, كتاب:  - ّ
ح ( ّٓ/ُُ), بف العاص رضي ا عنيما , كأحمد في المسند, مسند عبد ا بف عمركاأللباني: صحيح

 (.َٕٓٔرقـ)
 انبو.صفحة العنؽ كج - ْ
في خركج الدجاؿ كمكثو في األرض, كنزكؿ عيسى مسمـ في صحيحو, كتاب: الفتف كأشراط الساعة, باب:  - ٓ

كقتمو إياه, كذىاب أىؿ الخير كاإليماف, كبقاء شرار الناس كعبادتيـ األكثاف, كالنفخ في الصكر, كبعث مف في 
 (.َِْٗح رقـ)( ِِٖٓ/ْ), القبكر
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  :(ٔ)د البيانونيعنّ  : البعث والحشرثانياً 
ث , تأتي مسألة البعفقط ا عٌز كجؿٌ كجو  بقاءكر كمكت الخبلئؽ, ك فخ في الصٌ بعد النٌ 

ليركا أعماليـ كذلؾ في مكطف الحشر يعرضكف عمى ا تعالى أشتاتان كأفكاجان ثـ اس كيخرج النٌ 
يخ ىي , كفي ىذه المسألة عقيدة الشٌ العظيـ, يكـ ال ينفع ماؿ كال بنكف إاٌل مف أتى ا بقمبو سميـ

 .إثبات البعث كالحشر مف الكتاب كالسٌنة
القرآف  ا مفلبعث كالحشر باالستدالؿ عمى ثبكتيميخ البيانكني حديثو عف ااستيٌؿ الشٌ 

}ٌَََّْ َّجْمَضُيُُُ اٌٍَّوُ جَِّْمًب فَُْنَجِّئُيُُْ ثَِّب لٌٍَُِّا ؤَدْصَبهُ اٌٍَّوُ ة, أٌما ما جاء في القرآف الكريـ قكلو تعالى: كالسنٌ 

 . [ٔ]المجادلة: ( { 6) ًََٔغٌُهُ ًَاٌٍَّوُ لٍَََ وًُِّ ؽَِْءٍ ؽَيِْذ 
, يقكؿ: ي بجابر, قاؿ: سمعت النٌ  بكية ما جاء في حديثة النٌ ما كرد في السنٌ أٌما 

 .(ِ)"يبعث كؿ عبد عمى ما مات عميو"
ساف عاريان كغرالن, كبينت , يصبح اإلنٌ (ّ)يـ يحشركف حفاة عراة غرالن أنٌ  بي ف النٌ كقد بيٌ  

األمر أعظـ مف  إفٌ ": بي ساء سكاء؟ فقاؿ ليا النٌ جاؿ كالنٌ يا رسكؿ ا, الرٌ عائشة فقالت: 
األمر مفزع, كأمر  ألفٌ  ,جؿ إلى المرأةجؿ أك ينظر الرٌ تنظر المرأة إلى الرٌ  , يشغميـ أفٌ (ْ)"ذلؾ

 .(ٓ)عظيـ
 أرسمو كحده كبعث بو أرسمو مع غيره كابتعثو أيضان  ) بعث ( بعثو يبعثو بعثان  البعث لغة:
 .اإلرساؿ.إذف البعث: (ٔ)أم أرسمو فانبعث

... في أسماء ا تعالى ] الباعث [ ىك الذم يبعث الخمؽ أم يحيييـ بعد المكت يكـ  ) بعث (
 .(ٕ)القيامة

 .(ُ)حياء المكتى يـك القيامة لمحسابىك إ :اصطالحاً و 
                                                 

 (.ّٕخر لمشيخ أحمد البيانكني )صكتاب اإليماف باليـك اآل - ُ

با تعالى عند  األمر بحسف الظفٌ , باب: صفة القيامة كالجنة كالنار ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: - ِ
 (.ِٖٕٖ(, ح رقـ )َِِٔ/ْ, )المكت

 جمع أغرؿ كىك األقمؼ. :غرالن  - ّ
(, كمسمـ في ِٕٓٔرقـ) ح( َُٗ/ٖ)ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: الرقاؽ, باب: كيؼ الحشر,  - ْ

ح ( ُِْٗ/ْ)صحيحو, كتاب: الجنة كصفة نعيميا كأىميا, باب: فناء الدنيا كبياف الحشر يـك القيامة, 
 (, .ِٖٗٓرقـ)
 [ كبتصرؼ يسير.ُّ/ ُْ]د بف فيد العيد : عمر بف سعك المؤلؼ -شيخ اإلسبلـ ابف تيمية  شرح المية - ٓ
 .(ُُٔ/ ِ)لساف العرب ابف منظكر  - ٔ
 (.ّٗٓ)ص -النياية في غريب الحديث كاألثر - ٕ
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جمعيـ كمنو يـك المحشر كالحشر جمع  ( حشرىـ يحشرىـ كيحشرىـ حشران )حشر :والحشر لغةً 
  .(ِ)قيامة كالمحشر المجمع الذم يحشر إليو القكـاس يـك القيامة كالحشر حشر يـك الالنٌ 
 .(ّ)الحشر يعني: جمع الخبلئؽ يـك القيامة لحسابيـ كالقضاء بينيـ :اصطالحاً و 

صَلََُ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ؤَْْ ٌَْٓ ُّجْمَضٌُا لًُْ ثٍَََ ًَسَثِِّ ﴿ قال تعالى: ة،والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب، والسنّ 

﴾ ]التغابف: ٌَزُنَجَّاَُّْ ثَِّب لٍَِّْزُُْ ًَرٌَِهَ لٍَََ اٌٍَّوِ َّغِري ٌَزُجْمَضَُّٓ صَُُّ  .[ٌٕه
قي ليس فييا عمـ اس يـك القياـ عمى أرض بيضاء عفراء كقرصة النٌ حشر النٌ "يي  : بيكقاؿ النٌ 
 .(ْ)ألحد"

َِْٓ : ﴿بقكلو: (ٓ)البعث إّن اهلل عّز وجّل نّدد عمى الكافرين منكريّ  البيانونييخ الشّ قال 

 [.ٕٗ,ٖٕ]يس: ﴾ٌَ ثِىًُِّ خٍَْكٍ لٍَُِْ ( لًُْ ُّذِْْْيَب اٌَّزُِ ؤَْٔؾَإَىَب ؤًََّيَ َِشَّحٍ ًَى78ُُّذِِْ اٌْمِفَبََ ًَىَِِ سَُِِْ  )
 [.ِٖ﴾ ]لقماف:اٌٍَّوَ عَِّْك  ثَصِري  َِب خٍَْمُىُُْ ًٌََب ثَمْضُىُُْ بٌَِّب وَنَفْظٍ ًَادِذَحٍ بَِّْ: ﴿كقاؿ
 اٌنَّبطِ ٌَب ًَؤَلْغٌَُّا ثِبٌٍَّوِ جَيْذَ ؤََّّْبِٔيُِْ ٌَب َّجْمَشُ اٌٍَّوُ َِْٓ ٌَُّّدُ ثٍَََ ًَلْذًا لٍََْْوِ دَمًّب ًٌََىَِّٓ ؤَوْضَشَ: ﴿كقاؿ

 [.ّٖ﴾ ]النحؿ:َّمٌٍََُّْْ
( خَبؽِمَخً ؤَثْصَبسُىُُْ رَشْىَمُيُُْ 43ٌَََّْ َّخْشُجٌَُْ َِِٓ اٌْإَجْذَاسِ عِشَالًب وَإََّٔيُُْ بٌََِ ُٔصُتٍ ٌُّفِعٌَُْ ): ﴿كقاؿ

 [.ْْ,ّْ﴾ ]المعارج:اٌَّزُِ وَبٌُٔا ٌُّلَذًَُْرٌَِّخٌ رٌَِهَ اٌٌََُْْْ 
و بأنٌ كأفحميـ البعث  ابقة أٌف ا عٌز كجٌؿ قد رٌد عمى منكرمٌ فكاضحه مف الٌنصكص السٌ 

إخراجيـ مرة أخرل,  تيـ ثـٌ فيك قادر عمى إمات, مف العدـ ىك مف بعثيـ كأكجدىـ في المرة األكلى
 ., كىك عمى كؿ شيء قديرماءفا تعالى ال يعجزه شيء في األرض كال في السٌ 

                                                                                                                                            

 -الطبعة : األكلى  -المؤلؼ : محمد بف عبد الرحمف الخميس  -اعتقاد أىؿ السنة شرح أصحاب الحديث  - ُ
تاريخ النشر :  -المممكة العربية السعكدية  -الناشر : كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

 (.ٕٗ)ص-ىػُُْٗ
 .(َُٗ/ ْ)ساف العرب ابف منظكر ل - ِ
 (.َٔ/ٓ)مجمكع فتاكل كرسائؿ العثيميف - ّ
(, ُِٓٔح رقـ)( َُٗ/ٖ), يـك القيامة ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: الرقاؽ, باب: يقبض ا األرض - ْ

مة, كمسمـ في صحيحو, كتاب: صفة القيامة كالجنة كالنار, باب: في البعث كالنشكر كصفة األرض يـك القيا
 (.َِٕٗح رقـ)( َُِٓ/ْ)
 .(ّٖص)ـ ُٖٓٗيماف باليـك اآلخر لمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإل - ٓ
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ٌَََّْ رُجَذَّيُ اٌْإَسْضُ غَْْشَ اٌْإَسْضِ ًَاٌغََّّبًَادُ : ﴿لقكلو تعالى ،(ٔ)"الحشر عمى أرض جديدة: "وقال البيانوني

: قاؿ رسكؿ ا قاؿ : عف سيؿ بف سعد كفي الحديث [.ْٖ]إبراىيـ:﴾ وِ اٌٌَْادِذِ اٌْمَيَّبسًَِثَشَصًُا ٌٍَِّ
 :" ٌليس فييا معمـقيالنٌ  (ّ), كقرصة(ِ)اس يكـ القيامة عمى أرض بيضاء عفراءيحشر الن ,(ْ) 

 . (ٓ)"ألحد
ة التي ساقيا البيانكني, بكيٌ مف اآليات كاألحاديث النٌ  ضح لنا مف خبلؿ ما تقدـكبذلؾ يتٌ 
, بخبلؼ طائفة فييما ؾٌ البعث كالحشر, حقيقة قاطعة, ال مجاؿ في الشٌ  أفٌ  مىمستشيدان بيا ع
, فييما الكثير الكثير مف الحجج ريفةبكية الشٌ ة النٌ ف العظيـ كالسنٌ القرآك , كنحكىـ  مف المتفمسفة

 .  ثبات البعث كالحشرإف القاطعة في كالبراىي
 ثّالثال المطمبُ 

 راطحف والميزان والصّ استالم الصّ  
 .حف: استالم الصّ أولً 

ؿ فييا كؿ صغيرة ككبيرة مف الخير كؿ عبد يكـ الحساب تككف لو صحيفة مكتكب كمسجٌ  
ـي ف لحياة الٌدنيا. فأٌما المؤمف ليقرأ كينظر ما قٌدـ في ا ر, تعطى لوكالشٌ  كتابو بيمينو كىك  يستم

ـي ف باهو بو, كأٌما الكافر مسركر مي   .اسرو خالكجٌ كتابو بشمالو كيككف مسكٌد  يستم
ثباتيماالبعث كالحشر عف يخ البيانكني الشٌ  حديث بعد  , نبٌيف في ىذا المطمب عقيدة كا 

مف الكتاب مف أدلة حؼ, كىي اإلثبات كىذا يٌتضح مف خبلؿ ما ساقو البيانكني في استبلـ الصٌ 
ة في بكيٌ النٌ  ة كاألحاديثصكص القرآنيٌ ينيجي طريؽ االستدالؿ بالنٌ  -رحمو ا–يخ , فالشٌ كالسٌنة

 . إثبات المسائؿ العقديَّة
 .(ٔ)حيفة التي يكتب فييا كالجمع صحائؼ كصحؼ)صحؼ( الصٌ  الصحف لغًة:

                                                 

 .(َْص)كتاب اإليماف باليـك اآلخر لمشيخ أحمد البيانكني  - ُ
 العيٍفرة : بياضه ليس بالنَّاصع, كلكٍف كمىكف عفىر األرض. - ِ
 : الرغيؼ كالقطعة مف الخبز.القرص - ّ
 ة سكنى ألحد.عبلم :أم - ْ
(, ُِٓٔ( ح رقـ)َُٗ/ٖركاه البخارم في صحيحو, كتاب: الرقاؽ, باب: يقبض ا األرض يـك القيامة, ) - ٓ

(, كمسمـ في صحيحو, كتاب: صفة القيامة كالجنة كالنار, باب: في البعث كالنشكر كصفة األرض ُِٓٔرقـ)
 (.َِٕٗ( ح رقـ)َُِٓ/ْيـك القيامة, )

 .(ُٖٔ/ ٗ)لساف العرب ابف منظكر  - ٔ
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ىي الكتب التي كتبتيا المبلئكة كأحصكا فييا ما فعمو كؿ إنساف في الحياة  حائؼالصٌ اصطالحًا: 
بٍْ ؤٌَْضَِْنَبهُ ؼَبئِشَهُ فِِ لُنُمِوِ ًَُٔخْشِطُ ٌَوُ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ ًَوًَُّ بِْٔغَقاؿ تعالى: ﴿ ة.ة كالفعميٌ نيا مف األعماؿ القكليٌ الدٌ 

كمنيـ , ﴾ ؛ قاؿ العمماء: طائره: عممووِزَبثًب ٍَّْمَبهُ َِنْؾٌُسًا الْشَؤْ وِزَبثَهَ وَفََ ثِنَفْغِهَ اٌٌَََْْْ لٍََْْهَ دَغِْجًب
 .(ُ)مف يعطى كتابو بيمينو, كمنيـ مف يعطى كتابو بشمالو

حؼ مف ؤاؿ, طارت الصٌ اس في المكقؼ مف السٌ ذا انتيى النٌ "إ البيانوني:الشيخ يقول 
قي بشمالو, كمف كراء عيد يأخذىا بيمينو, كالشٌ تحت العرش, فجاءت كؿ صحيفة لصاحبيا, فالسٌ 

 .(ِ)"ظيره
 وِزَبثَِْوْ الْشَءًُا ىَبئَُُ َْمٌُيُفَ ثَِِّْْنِوِ وِزَبثَوُ ؤًُرَِِ َِْٓ فَإََِّب﴿تعالى:  ثـ استشيد عمى قكلو بقكؿ ا

( وٌٍُُا 23( لُؽٌُفُيَب دَأَِْخٌ )22( فِِ جَنَّخٍ لَبٌَِْخٍ )21( فَيٌَُ فِِ لِْؾَخٍ سَاظَِْخٍ )23َْوْ )دِغَبثِ ٍَُِبقٍ ؤَِِّٔ ـَنَنْذُ بِِِّٔ( 19)

( 25( ًَؤََِّب َِْٓ ؤًُرَِِ وِزَبثَوُ ثِؾَِّبٌِوِ فََْمٌُيُ َّب ٌَْْزَنِِ ٌَُْ ؤًُدَ وِزَبثَِْوْ )24ًَاؽْشَثٌُا ىَنِْئًب ثَِّب ؤَعٍَْفْزُُْ فِِ اٌْإََّّبَِ اٌْخَبٌَِْخِ )

ٌهُ ( خُزًُهُ فَغ29ٍُُّ( ىٍََهَ لَنِِّ عٍُْؽَبَِْٔوْ )28( َِب ؤَغْنََ لَنِِّ َِبٌَِْوْ )27( َّب ٌَْْزَيَب وَبَٔذِ اٌْمَبظَِْخَ )26ًٌََُْ ؤَدْسِ َِب دِغَبثَِْوْ )

 ﴾( بَِّٔوُ وَبَْ ٌَب ُّآُِِْ ثِبٌٍَّوِ اٌْمَف32ُِِْ( صَُُّ فِِ عٍِْغٍَِخٍ رَسْلُيَب عَجْمٌَُْ رِسَالًب فَبعٍُْىٌُهُ )31( صَُُّ اٌْجَذَُِْ صٌٍَُّهُ )33)
 [.ّّ - ُٗ]الحاقة: 
حؼ يككف في المرحمة األخيرة مف خمصي الباحث مف كبلـ البيانكني, أٌف استبلـ الصٌ ي

 إلى الٌنار. ة, كخاسره مكقؼ كالحساب, كبعدىا يستمـ كؿ عبدو نتيجتو, ففائزه إلى الجنٌ ال
نظران  ىذا المكقؼ لو أحكاؿك  " ىذا الموقف لو أحوال، فقال: يخ البيانوني أنّ وذكر الشّ 

إَصٌَْادُ ًخؾمذ اٌْ}. قاؿ ا تعالى: لما يجرم فيو, فالحاؿ األكلى: كقكؼ الخبلئؽ كىـ سككت

كا االنصراؼ األحكاؿ عمييـ, حتى يتمنٌ  كىذه ىي أشؽٌ  . [َُٖ]طو: دَِّْٓ فٍََب رَغَّْكُ بٌَِّب ىَّْغًب { ٌٍِشَّ
ليـ عند ا تعالى, قبؿ ا شفاعتو,   بيسؿ, كشفع النٌ ار, فإذا التجئكا إلى الرٌ كلك إلى النٌ 

ة أك ى ينتيكا إلى الجنٌ كشرع في محاسبة الخبلئؽ. كىذه حاؿ ثانية. كىكذا مف حاؿ إلى حاؿ حت
 . (ّ)"ارالنٌ 

, بيذا جازمان  يعتقد اعتقادان  _رحمو ا_يخ أحمد البيانكني الشٌ  فيثبت لنا مٌما سبؽ أفٌ 
 .الح في ىذه المسألةكىذه ىي عقيدة سمفنا الصٌ حؼ, المكقؼ كاستبلـ الصٌ 

                                                 

صالح بف فكزاف بف عبد ا  -تأليؼ  – كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد اإلرشاد إلى صحيح االعتقادكتاب  - ُ
 (.َِٗـ )صُٗٗٗ -ىػ َُِْالطبعة الرابعة  -دار ابف الجكزم  -الناشر  –الفكزاف 

 (.ٗٔ)صاإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ احمد البيانكني كتاب  - ِ
 (.ُٕ-َٕ)ص المصدر نفسو - ّ
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 .: الميزانثانياً 
الميزاف , كقد كرد ذكر -ئاتيٌ لسٌ الحسنات كا-أعماؿ الخمؽ يـك القيامةكىك الذم تكزف بو 

( ًَؤََِّب َِْٓ 7( فَيٌَُ فِِ لِْؾَخٍ سَاظَِْخٍ )6} فَإََِّب َِْٓ صَمٍَُذْ ٌََِاصِّنُوُ )مف القرآف, كقكلو تعالى:  في مكاطف مختمفة

  .[َُ - ٔ]القارعة:  ( ًََِب ؤَدْسَانَ َِب ىَِْوْ {9( فَإُُِّوُ ىَبًَِّخٌ )8خَفَّذْ ٌََِاصِّنُوُ )
دَيٍ }ًََٔعَكُ اٌٌََّْاصَِّٓ اٌْمِغْػَ ٌٌََِِْْ اٌْمَِْبَِخِ فٍََب رُفٍَُُْ َٔفْظ  ؽَْْئًب ًَبِْْ وَبَْ ِِضْمَبيَ دَجَّخٍ ِِْٓ خَشْكقكلو تعالى: 

 .[ْٕ]األنبياء: ؤَرَْْنَب ثِيَب ًَوَفََ ثِنَب دَبعِجِنيَ{ 
: ثقؿ شىيءو بشىٍيءو ًمٍثًمو,  :لغةً  الميزان : كىزىفى الٌشيء إذا كالكىٍزفي كأىٍكزاًف الدَّراىـ, كييقاؿي

رىصو. ككزنت الٌشيء فاٌتزف كىزىفى يىًزفي كزنان  قٌدره, ككزف ثىمىر النَّخؿ إذا خى
ٍنت بو .(ُ) : ما كىزى  .كالميزافي

الميزاف ىك ما يكزف بو األعماؿ كىك غير  :"(ِ)ةقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيميٌ  اصطالحًا:
كقكلو: ..[ٖ﴾ ]األعراؼ: فََّْٓ صَمٍَُذْ ٌََِاصِّنُوُ ة مثؿ قكلو تعالى ﴿ؾ الكتاب كالسنٌ عمى ذل العدؿ كما دؿٌ 

 .﴾ْٕ﴾ ]األنبياء: ًََٔعَكُ اٌٌََّْاصَِّٓ اٌْمِغْػَ ٌٌََِِْْ اٌْمَِْبَِخِ﴿
مساف ثقيمتاف في الميزاف كممتاف خفيفتاف عمى الٌ " :قاؿ عف أبي ىريرة عف النبي 

 .(ّ)"حاف ا كبحمدهحاف ا العظيـ سبٌ حبيبتاف إلى الرحمف سبٌ 
َ ﴿: اهلل تعالى استشيد عمى وجود الميزان وحقيقتو، بقول البيانوني يخوالشّ  ًََٔعَكُ اٌٌََّْاصِّٓ

﴾ وَفََ ثِنَب دَبعِجِنيَاٌْمِغْػَ ٌٌََِِْْ اٌْمَِْبَِخِ فٍََب رُفٍَُُْ َٔفْظ  ؽَْْئًب ًَبِْْ وَبَْ ِِضْمَبيَ دَجَّخٍ ِِْٓ خَشْدَيٍ ؤَرَْْنَب ثِيَب ًَ
 .(ْ)[ْٕ]األنبياء:

قاؿ   عف أنس: ريفالحديث الشّ ة في بويّ ة النّ عميو بالسنّ البيانوني  وكذلك استدلّ 
أف يشفع لي يكـ القيامة فقاؿ: "أنا فاعؿ" قمت: يا رسكؿ ا فأيف أطمبؾ؟ قاؿ:  بي سألت النٌ 

راط؟ قاؿ: "فاطمبني عند ـ ألقؾ عمى الصٌ راط" قمت: فإف لؿ ما تطمبني عمى الصٌ "اطمبني أكٌ 

                                                 

 (.ُٗ/ِالعيف الفراىيدم ) - ُ
 (.َِّ/ ْ) البف تيمية مجمكع الفتاكل - ِ
, فضؿ التيميؿ ك التسبيح ك الدعاء باب – , كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة كاالستغفارركاه مسمـ في صحيحو - ّ
 (.ِْٗٔ( حديث رقـ)َِِٕ/ْ)
 (.ُٕلمشيخ احمد البيانكني )صاإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر  - ْ
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بلث ي ال أخطئ ىذه الثٌ الميزاف" قمت: فإف لـ ألقؾ عند الميزاف؟ قاؿ: "فاطمبني عمى الحكض فإنٌ 
 .(ِ).(ُ)مكاطف"

أكيد عمى كجكد ريؼ, أراد بيما التٌ يخ البيانكني بسياقو ليذه اآلية كالحديث الشٌ فالشٌ 
, كما استشياده بما سبؽ ة, كىذه ىي عقيدة البيانكني في ذلؾلسنٌ الميزاف, فالميزاف ثابت بالقرآف كا

 ت كجكد الميزاف.إاٌل إلثبا
, ركل اإلماـ "تاف مشاىدتافميزاف األعماؿ لو كفتاف حسيٌ  أفٌ "ة: ت عميو السنٌ كالذم دلٌ 

مف أمتي  ا سيختص رجبلن  : "إفٌ ؿ: قاؿ رسكؿ ا اأحمد, مف حديث عبد ا بف عمرك ق
, كؿ سجؿ مد البصر, ثـ ءكس الخبلئؽ يكـ القيامة, فينشر عميو تسعة كتسعيف سجبلن عمى ر 

, فيقكؿ: ألؾ عذر أك أظممتؾ كتبتي الحافظكف؟ قاؿ: ال, يا ربٌ  يقكؿ لو: أتنكر مف ىذا شيئان 
لؾ عندنا حسنة كاحدة, ال ظمـ اليـك  , فيقكؿ: بمى, إفٌ جؿ, فيقكؿ: ال يا ربٌ حسنة؟ فيبيت الرٌ 

عبده كرسكلو, فيقكؿ أحضركه,  دان محمٌ  تخرج لو بطاقة فييا: أشيد أف ال إلو إال ا, كأفٌ عميؾ, ف
جبلتفي ظمـ, قاؿ: فتكضع السٌ ؾ ال تي جبلت؟ فيقاؿ: إنٌ , كما ىذه البطاقة مع ىذه السٌ فيقكؿ: يا ربٌ 

 .(ّ) شيءجبلت, كثقمت البطاقة, كال يثقؿ مع اسـ افة, قاؿ: فطاشت السٌ فة, كالبطاقة في كً كً 
أعماؿ العباد تكزف يكـ القيامة,  أفٌ , ك د حقيقةن كجى يي ثابت ك الباحث يخميص إلى أٌف الميزاف 

الميزاف  أفٌ ك المطيرة, , بكية النٌ ة كما نطؽ بذلؾ القرآف الكريـ في أكثر مف مكضع, ككذلؾ السنٌ 
, دره إاٌل ا عٌز كجؿٌ كيميؿي باألعماؿ, فتثقيؿ ًكفة كتىطيش األخرل, كال يىعمـ حجمو كق لو كفتاف
 .عمى ىذا المعتقد البيانكنيك مؼ, معتقد السٌ  ىككىذا 
  .راطالصّ  :ثالثاُ 

مىٍيًو النَّاس ان يككفي عمى متف جيٌنـ,صراط يكجد يكـ القيامة مىٍيًو عمى  كىأىفٌ  ,يعبر عى العبكر عى
 ياة الٌدنيا.كؿ حسب ما قٌدـ في الح ,كزحفان  مقادير اأٍلىٍعمىاؿ مشىاة كسعاة كركبانان 

ًٌََب رَمْمُذًُا ثِىًُِّ صِشَاغٍ رٌُلِذًَُْ ًَرَصُذًَُّْ لَْٓ ﴿: كفي التنزيؿ العزيز (ْ)ريؽالطٌ  لغًة: راطالصّ 

 .[ٖٔ﴾ ]األعراؼ: عَجًِِْ اٌٍَّوِ

                                                 

ح ( ُِٔ/ْ), باب: ما جاء في شأف الصراط, كالرقائؽ كالكرع ركاه الترمذم في السنف, كتاب: صفة القيامة - ُ
 .قاؿ األلباني: صحيح (ِّّْرقـ)
 (.ّٕ-ِٕاإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ احمد البيانكني )ص - ِ

ح  (ُّْٕ/ِ) كتاب: الزىد, باب: ما يرجى مف رحمة ا يـك القيامة, ركاه ابف ماجة في السنف, - ّ
 .قاؿ األلباني صحيح (ََّْرقـ)
 .(َُّٔ/ ُ)المعجـ الكسيط  - ْ
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, كىك -ـفكؽ جينٌ -يعني فكقيا  ,ـراط طريؽ مكضكع عمى ظير جينٌ الصٌ  اصطالحًا:
ات مف أ  .(ُ)ةيعني ما قبؿ دخكؿ الجنٌ  ,ةرض المحشر إلى ساحات الجنٌ طريؽ ييكًصؿي مف العىرىصى
بّْؾى كىذا العبكر عمى الصٌ  مىى رى ـٍ ًإالَّ كىاًرديىىا كىافى عى ٍف ًمٍنكي راط ىك المذككر في قكلو ﴿كىاً 

ٍتمنا مىٍقًضيِّا) نىذىري الظَّاًلًميفى ًفييىا ًجًثيِّا﴾]مريـ:ُٕحى ي الًَّذيفى اتَّقىٍكا كى  [.ِٕ-ُٕ(ثيَـّ نينىجّْ
 ـ, كقالكا: إفٌ ممدكد عمى ظير جينٌ  و جسره راط, كأنٌ ة عمى اإليماف بالصٌ أجمع أىؿ السنٌ 

ـٍ ًإال كىاًرديىىا{ المركر عمى الصٌ  ٍف ًمٍنكي  .(ِ)راطالمراد مف قكلو تعالى: }كىاً 
 .(ّ)عمى جيٌنـ" راط جسره " الصٌ وعّرفو البيانوني:

ـ, راط بيف ظيرم جينٌ كيضرب الصٌ  ...: "البيانكني عمى قكلو, بقكؿ رسكؿ ا كاستدؿٌ 
ـ, سمٌ  سؿ يكمئذ: الميـٌ سؿ, كدعكل الرٌ  الرٌ إالٌ  يكمئذو   ـؿ مف يجيز, كال يتكمٌ فأككف أنا كأمتي أكٌ 

 .(ٓ).(ْ)..."ـسمٌ 
 ة كالجماعة.راط كيكافؽ فيو قكؿ أىؿ السنٌ الصٌ ب قري يخ البيانكني يفالشٌ 

 :ْكُرُه ُمجماًل في القرآنوجاء ذِ راط جاءت صفتو في الّسّنة، والصّ 
ٍتمنا مىٍقًضيِّا) تعالى في قكلو ,في القرآفأٌما  مىى رىبّْؾى حى ـٍ ًإالَّ كىاًرديىىا كىافى عى ٍف ًمٍنكي ثيَـّ  (ُٕ﴿كىاً 

نىذىري الظَّاًلًميفى ًفييىا ًجًثيِّا﴾]مريـ: ي الًَّذيفى اتَّقىٍكا كى  [.ِٕ-ُٕنينىجّْ
مف قضى  ؼي خطً عمى جنباتو كبلليب تى  كطكيؿ, كأفٌ  جدان  و: دقيؽه ة فإنٌ ا صفتو في السنٌ أمٌ 

, فاألنبياء يقكلكف قبؿ شديدان  اس في العبكر عميو يخافكف خكفان النٌ  ار, كأفٌ ا أف يككف مف أىؿ النٌ 
ؿو قىاؿى  .(ٔ)ــ سمٌ سمٌ  العبكر الميـٌ  رىاطى أىدىؽُّ ًمفى  :"كىعىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي ًىبلى مىى  بىمىغىنىا أىفَّ الصّْ الشٍَّعًر عى

ًلبىٍعًض النَّاًس ًمٍثؿي اٍلكىاًدم اٍلكىاًسعً   .(ٕ)"بىٍعًض النَّاًس كى
: "كترسؿ راط, قاؿ: قاؿ رسكؿ ا في كصؼ المركر عمى الصٌ   عف أبي ىريرة

راط يمينان كشماالن, فيمر أكلكـ كالبرؽ, قاؿ: قمت: بأبي حـ, فتقكماف عمى جنبتي الصٌ األمانة كالرٌ 
                                                 

 (.ُ/ّٖ) –: شرح العقيدة الطحاكية كالمسمى بػ إتحاؼ السائؿ بما في الطحاكية مف مسائؿ  - ُ
 (.ِْ-ِالبف حـز )ص ؿ كاألىكاء كالنحؿالفصؿ في المم (. كِٕٗ/ْانظر: مجمكع الفتاكل ) - ِ

 (.ّٕاإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ احمد البيانكني )ص - ّ

 (.ُِٖح رقـ ) (ُْٔ/ ُ) ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب معرفة طريؽ الرؤية - ْ
 (.ّٕاإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ احمد البيانكني )ص - ٓ
 (.ُ/ّٖإتحاؼ السائؿ بما في الطحاكية مف مسائؿ  ) - ٔ
 -المؤلؼ: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي -فتح البارم شرح صحيح البخارم - ٕ

قاـ بإخراجو  -رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي -ُّٕٗبيركت,  -الناشر: دار المعرفة 
 -عميو تعميقات العبلمة: عبد العزيز بف عبد ا بف باز -و: محب الديف الخطيبكصححو كأشرؼ عمى طبع
 .(ْْٓ/ ُُ) قكلو باب الصراط جسر جيٌنـ
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ي, أم شيء كالبرؽ؟ قاؿ: ألـ تركا إلى البرؽ كيؼ يمرُّ كيرجع في طرفة عيف؟ ثـ كمٌر أمٌ ت ك أنٌ 
ـ سمّْ  راط يقكؿ: ربّْ يح, ثـ كمرّْ الطير كشدّْ الرجاؿ, تجرم بيـ أعماليـ, كنبيكـ قائـ عمى الصٌ الرٌ 
ؿ: كعمى  زحفان, قاير إالٌ جؿ فبل يستطيع السٌ ـ. حتى تعجز أعماؿ العباد, حتى يجيء الرٌ سمّْ 

 .(ِ)ار"في النٌ (ُ)ناج, كمكدكسه  راط كبلليب معمقة مأمكرة بأخذ مف أمرت بو. فمخدكشه حافتي الصٌ 
راط حؼ ككجكد الميزاف كالصٌ استبلـ الصٌ  يقررالبيانكني,  فيثبت لنا مٌما سبؽ أٌف الشيخ

ىك نيج سمفنا  ىذا, ك بكيةكىذا بافى كاضحان مف خبلؿ استداللو بالٌنصكص القرآنية كاألحاديث النٌ 
 .ة, كا أعمى كأعمـجميع المسائؿ العقائديٌ ثبات إة كالجماعة, في أىؿ السنٌ  الح مفالصٌ 

 رّابعال المطمبُ 
 بينيما ر والعالقةُ والكوثُ  الحوُض  

 .: الحوضأولً 
اشتٌد بيـ العطش  -كقد طاؿ كقكفيـ في أرض المحشر –اس يكـ القيامة يككف النٌ  

ماءو تبيؿ ريقيـ, عندىا يبدك ليـ الحكض, كىك مكاف ماء  ربةً جة إلى شى كفي أمًس الحامأ, كالظٌ 
, فمف العباد مف يشرب كمنيـ مف ييحـر كييطرد, نعكذ با مف د طيب ييكًرـ ا بو نبينا محمٌ 

 الطرد. 
يبلف مف السٌ  لجمع الماء في الحقؿ مشتؽٌ  مجمع الماء أك ما يككف محبلن  :لغةً الحوض 
 .(ّ)ض الكادم إذا ساؿكمنو قكليـ: حا

  :اصطالحاً         
 .(ْ)في المحشر يرده ىك كأمتو د الحكض مكرد عظيـ أعطاه ا لنبينا محمٌ  -
 القيامة, فيك ثابت بإجماع أىؿ الحؽٌ  (ٓ)في عرصات بي ىك الحكض الذم أعطيو النٌ  -

ثبات الحكض ىك مذىب أىؿ السنٌ  الحؽٌ   .(ٔ)ة كالجماعةكا 

                                                 

 ساف ًإذا ديفع مف كرائو فسقط.مىٍدفيكع كتكدَّس اإًلنٌ  :مىٍكديكس في النار أىم - ُ
 (.ُٓٗح رقـ)( ُٖٔ/ُ)ييا, ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: أدنى أىؿ الجنة منزلة ف - ِ
 .(َْٖٔص )لعركس مف جكاىر القامكس الزبيدم , تاج ا(ُُْ/ ٕ)لساف العرب ابف منظكر  - ّ
 .(ُِّص )نخبة مف العمماء  -كتاب أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسنة  - ْ
ة, كىًىيى كؿُّ مكًضعو كىاًسعو الى ًبناء ًفيًو.  - ٓ ٍمعي عىٍرصى ات: جى / ّالنياية في غريب الحديث كاألثر ): كتابالعىرىصى

َِٖ:) 

 .(ٖٔص)لفضيمة الشيخ خالد بف إبراىيـ الصقعبي  -الكتاب: غيث العقيدة السمفية شرح منظكمة الحائية  - ٔ
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بي النٌ  حكض حؼ كالمركر بثبكتشكر كأخذ الصٌ البعث كالنٌ  أجـز بعد" فاريني:قاؿ السٌ 
 ﴾بٔب ؤلؽْنبن اٌىٌصش﴿, كقاؿ تعالى و ثابت بإجماع أىؿ الحؽٌ فإنٌ  د نبينا محمٌ  المصطفى
افرة: كرد ذكر الحكض مف يكطي في كتابو البدكر السٌ يف السٌ قاؿ الحافظ جبلؿ الدٌ  .[ُ]الككثر: 

حابة المكثركف كغيرىـ الصٌ  اظفَّ لخمفاء األربعة الراشدكف, كحي منيـ ا ركاية بضعة كخمسيف صحابيان 
 .(ُ)" كاحدان  ـ ذكر األحاديث عنيـ كاحدان ث ،رضكاف ا عمييـ أجمعيف
 :(ٕ)الحوض المورود

بي ة مف حديث النٌ بكيٌ يخ البيانكني في مسألة الحكض بما كرد في السٌنة النٌ استشيد الشٌ 
,  عف عقبة بف عامر  ٌرسكؿ ا أف  لميت خرج يكمنا فصمى عمى أىؿ أحد صبلتو عمى ا

نٌ إنٌ "ثـ انصرؼ إلى المنبر فقاؿ:  ني شييد عميكـ كا  ي كا ألنظر إلى حكضي اآلف ي فرط لكـ كا 
نٌ  نٌ كا  ي كا ما أخاؼ عميكـ أف تشرككا ي قد أعطيت مفاتيح خزائف األرض أك مفاتيح األرض كا 

 .(ْ).(ّ)"فييابعدم كلكف أخاؼ عميكـ أف تتنافسكا 
ٍف أٌنو قاؿ: " كاستدٌؿ أيضان البيانكني بما جاء عف النبي  ٍكًض, مى مىى الحى ـٍ عى ًإنّْي فىرىطيكي

يىٍعًرفيكًني, ثيَـّ يي  ـٍ كى مىيَّ أىٍقكىاـه أىٍعًرفييي ٍأ أىبىدنا, لىيىًردىفَّ عى ـٍ يىٍظمى مىٍف شىًربى لى , كى مىيَّ شىًربى اؿي بىٍيًني مىرَّ عى حى
بىٍينىيي   .(ٓ)"ـٍ كى

و يعتقد اعتقادان ة, بأنٌ ححية الصٌ بكيٌ يخميص الباحث مف استدالؿ البيانكني باألحاديث النٌ 
 .(ٔ)(المكركد الحكضي )صحيحان صريحان بالحكًض ككركده, كما كصفو في كتابو ب

 :(ٚ)الحوض وشرابو صفةُ 
, التي حيحةبكية الصٌ النٌ  صكصيخ البيانكني بالنٌ في صفة الحكض كشرابو يستشيد الشٌ 

 الحكض كشرابو. صفةيتبٌيف منيا 
 

                                                 

 (.ُٓٗ-ُْٗ/ ِلكامع األنكار البيية ) - ُ
 (.ْٕاإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني )ص - 2

(, كمسمـ في َٗٓٔح رقـ)( ُُِ/ٖ), في الحكض, باب: رقاؽالبخارم في صحيحو, كتاب: الركاه  - ّ
 (.ِِٔٗح رقـ)( ُٕٓٗ/ْ)كصفاتو,  صحيحو, كتاب: الفضائؿ, باب: إثبات حكض نبينا 

 (.ْٕاإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني )ص - ْ
 (.ّٖٓٔ(, ح رقـ )َُِ/ٖرقاؽ, باب: في الحكض )ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: ال - ٓ
 (.ْٕاإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني )ص - ٔ

 (.ٕٓ)ص المصدر نفسو - ٕ
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:  عندما عف الٌنبي فاستدٌؿ البيانكني بما كرد في الحديث  ٍكضى فىقىاؿى كىمىا بىٍيفى "ذىكىرى الحى
ٍنعىاءى  ًدينىًة كىصى   .(ُ)"المى

, مىاؤيهي  ": و كصؼ الحكض فقاؿأنٌ  بي كاستدٌؿ بما صٌح عف النٌ  ٍكًضي مىًسيرىةي شىٍيرو حى
أي أىبىدناأىٍبيىضي مً  اًء, مىٍف شىًربى ًمٍنيىا فىبلى يىٍظمى كـً السَّمى ًكيزىانيوي كىنيجي وي أىٍطيىبي ًمفى الًمٍسًؾ, كى ًريحي  فى المَّبىًف, كى

"(ِ). 
آخر أعطاه ا لنبينا  ماؤه مف الككثر كىك نيره  دي مى كالحكض يككف في أرض المحشر كيي  

  ٌراطصٌ . كقد اختمؼ أىؿ العمـ في ال[ُ﴾ ]الككثر:نَ اٌْىٌَْصَشَلْؽَْْنَببَِّٔب ؤَة قاؿ تعالى: ﴿في الجن 
 ,الحكض قبؿ حيح أفٌ قبؿ, كقيؿ: الحكض. كالصٌ  راطصٌ يككف قبؿ اآلخر فقيؿ اليما كالحكض أيٌ 
فناسب تقديمو لحاجة  , مف قبكرىـ اس يخرجكف عطاشان النٌ  , فإفٌ كالمعنى يقتضيو": قاؿ القرطبيٌ 

 .(ّ)"اس إليوالنٌ 
يخ البيانكني عند الباحث مف خبلؿ األحاديث النبكٌية التي استدٌؿ بيا الشٌ  صي مخَّ كالذم يت

كماؤه أبيض مف ماء, طكلو شير, كعرضو شير, كآنيتو كعدد نجكـ السٌ  أفٌ , عمى صفة الحكض
 ة كالجماعة.د أىؿ السنٌ كالحكض ثابت عنٌ  ال يظمأ أبدان. مبف, مف شرب منوالٌ 

 .: الكوثرثانياً 
فالككثر , د لنبينا محمٌ مف الخير الكثير الذم أعطاه ا ة, كىك في الجنٌ  نيره الككثر  
ة كأطيبيا كأعذبيا كأحبلىا الككثر أعظـ أنيار الجنٌ ك عمى تعدد ما أعده ا لو مف الخيرات  عبلمة

 كأعبلىا.
كقد تككثر  ..الككثر الكثير مف كؿ شيء كالككثر الكثير الممتؼ مف الغبار لغًة:الكوثر 

ككمو راجع إلى  ..لخيرايد الكثير العطاء كالخير كالككثر السٌ  كرجؿ ككثر كثير ..لغبار إذا كثرا
 .(ْ) معنى الكثرة
ة بكيٌ عمى كجكده بما صحَّ في السٌنة النٌ  بو, كاستدؿٌ  يخ البيانكني يثبت الككثر كيعتقدي كالشٌ 

, عىًف النًَّبيّْ , فعف مف أحاديث المصطفى  اًلؾو نًَّة, ,  أىنىسي ٍبفي مى ا أىنىا أىًسيري ًفي الجى : " بىٍينىمى قىاؿى

                                                 

 (.ُٗٓٔ(, ح رقـ )ُُِ/ٖركاه البخارم في صحيحو, كتاب: الرقاؽ, باب: في الحكض ) - 1

(, كمسمـ في ٕٗٓٔح رقـ)( ُُٗ/ٖ)ب: في الحكض, ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: الرقاؽ, با - ِ
 (.ِِِٗح رقـ)( ُّٕٗ/ْ)كصفاتو,  صحيحو, كتاب: الفضائؿ, باب: إثبات حكض نبينا 

 (.ُٓٗ/ ِلكامع األنكار البيية )انظر:  - ّ
 (.ُُّ-ٓلساف العرب ابف منظكر ) - ْ
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, الَّ  : ىىذىا الكىٍكثىري ؟ قىاؿى : مىا ىىذىا يىا ًجٍبًريؿي ًؼ, قيٍمتي كَّ افىتىاهي ًقبىابي الدُّرّْ الميجى , حى ًذم أىٍعطىاؾى ًإذىا أىنىا ًبنىيىرو
, فىًإذىا ًطينيوي  بُّؾى ًمٍسؾه أىٍذفىري " -أىٍك ًطيبيوي  -رى

 .(ِ)ائحة الطيبة"اؿ البيانكني: "أم شديد الرٌ ق .(ُ)
: قىاؿى رىسيكؿي  كاستشيد أيضان بحديث , قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى نًَّة, ": عى الكىٍكثىري نىٍيره ًفي الجى

مىا مىى الدُّرّْ كىاليىاقيكًت, تيٍربىتيوي أىٍطيىبي ًمفى الًمٍسًؾ, كى مىٍجرىاهي عى , كى افَّتىاهي ًمٍف ذىىىبو , ؤيهي أىٍحمىى ًمفى العىسىؿً حى
ًحيحه ." كىأىٍبيىضي ًمفى الثٍَّمجً  سىفه صى ًديثه حى  .(ّ)ىىذىا حى

ىب ؽ البيانكني عمى الحديث كقاؿ: "كال منافاة بيف ىذا كما قبمو, فإٌف الحافة مف الذٌ عمَّ 
 .(ْ)ال تمنع قباب الٌدر فكقيا"

رضي ا  عف ابف عباسو عف سعيد بف جبير , فككردت أحاديث أخرل في إثبات الككثر
و قاؿ في الككثر: ىك الخير الذم أعطاه ا إياه. قاؿ أبك بشر: قمت لسعيد بف جبير: عنيما أنٌ 

ة مف الخير الذم أعطاه ير الذم في الجنٌ ة؟ فقاؿ سعيد: النٌ و نير في الجنٌ اس يزعمكف أنٌ النٌ  فإفٌ 
 . (ٓ)ا إياه

ت يـك بيف أظيرنا إذ أغفي إغفاءة, ثـ ذا قاؿ: بينا رسكؿ ا  كعف أنس بف مالؾ 
بَِّٔب ؤَلْؽَْْنَبنَ سكرة" فقرأ: ﴿: ما أضحكؾ يا رسكؿ ا؟ قاؿ: "أنزلت عمٌي آنفان مان فقمنارفع رأسو متبسٌ 

 و نيره ثـ قاؿ: "أتدركف ما الككثر؟" فقمنا: ا كرسكلو أعمـ, قاؿ: "فإنٌ  .[ُ]الككثر:﴾اٌْىٌَْصَش
 .(ٔ)…"ترد عميو أمتي يـك القيامة عميو خير كثير, كىك حكضه  جؿٌ ك  دنيو ربي عزٌ عى كى 

, كىناؾ عدة أعطاه ا إياه حكضه  :وفىسَّرى الككثر بأنٌ  بي حيح أفَّ النٌ كقد ثبت في الصٌ 
أفَّ الحكض ييٍسكىبي فيو مف الككثر  ة, كقد جاء أيضان في الجنٌ  نيره  :وتفاسير لمككثر منيا أنٌ 
 .(ٕ)بماء الككثرميزاباف يعني يغذكنو 

                                                 

 (.ُٖٓٔح رقـ) (َُِ/ ٖ) ,باب: في الحكض, الرقاؽركاه البخارم في صحيحو, كتاب:  - 1

 (.ٕٔكتاب اإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني )ص - ِ

 .قاؿ األلباني صحيح (ُّّٔح رقـ) (َْٓ/ ٓ) ,باب: كمف سكرة الككثر, تفسير القرآف: أبكاب, الترمذمركاه  3
 (.ٕٕصكتاب اإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني ) - ْ

ح  (ُٖٕ/ٔ) ,كمف يعمؿ مثقاؿ ذرة شرا يره , تفسير القرآفركاه البخارم في صحيحو, كتاب:  - ٓ
 (.ْٔٔٗرقـ)
ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: الصبلة, باب: حجة مف قاؿ البسممة آية مف أكؿ كؿ سكرة سكل براءة,  - ٔ
 (.ََْح رقـ)( ََّ/ُ)
"إتحاؼ السائؿ بما في الطحاكية مف مسائؿ", شرحيا الشيخ  كتاب شرح العقيدة الطحاكية, كالمسمى بػ - ٕ

 .(ُٗ/ُْ)صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ 
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بٌيف ذلؾ  -رحمو ا-يخ أحمد البيانكني الشٌ , ك ةبالكتاب كالسنٌ  افثابتكالككثر إذان الحكض 
الة داللة قطعية عمى كجكد الحكض ريفة, الدٌ بكية الشٌ األحاديث النٌ بعض  بلؿ ما أكرد مفمف خ

 .فييما ة كالجماعةأىؿ السنٌ  معتقدكىذا ىك كالككثر 
 :روالكوثالعالقة بين الحوض 

ة, فنيري يخميصي الباحث إلى أٌف العبلقة بيف الحكض كالككثر عبلقة تكامميٌ سبؽ  اممٌ 
الحكض, كما في  صيبُّ ر ىك منبع الماء الذم يى الككثالككثر يصيبُّ في الحكًض كيغدّْيو بالماء. ف

 .وكنى ذٌ غى ميزاباف يعني يي الحكض ييٍسكىبي فيو مف الككثر  أفٌ  صحَّ في الحديث السابؽ
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 ابعالرّ  المبحثُ 
 ار ة والنّ الجنّ و  القبرُ 

 
 كفيو أربعة مطالب:

 ؿ: سؤاؿ القبر كدليمواألكٌ  المطمبي 
 ة كنعيميا عند البيانكنياني: صفة الجنٌ الثٌ  المطمبي 
 ار كعذابيا عند البيانكنيالث: صفة النٌ الثٌ  المطمبي 
 ارالنٌ  ة أكالجنٌ في  ابع: الخمكد األبدمٌ الرٌ  المطمبي 
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 لاألوّ  المطمبُ 
 سؤال القبر ودليمو 

في ىذا المطمب نريد ك  عذاب القبر كسؤالو مف أنباء الغيب التي ال يعمميا إالَّ ا تعالى,      
إثبات ىذه المسألة العظيمة, كىي إثبات سؤاؿ القبر كفتنتو يخ البيانكني في أف نبٌيف عقيدة الشٌ 

ة أىؿ السنٌ أئٌمة نعيمو, كقد نطقت  بذلؾ نصكص الكتاب كالسٌنة كأجمع عمى ذلؾ كعذابو ك 
 .كالجماعة

ٍقبىري  ,سافالقىٍبري مدفف اإًلنٌ  :لغةً  قبرال ٍقبرىة بفتح الباء كضميا مكضع  ,كجمعو قيبيكر كالمى كالمى
 .(ُ)القيبيكر

ُّضَجِّذُ اٌٍَّوُ ﴿ قاؿ تعالى: استدٌؿ البيانكني في إثبات سؤاؿ القبر بما جاء في اآلية الكريمة, 

 .[ِٕ﴾ ]إبراىيـ:  اٌٍَّوُ َِب َّؾَبءُاٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ثِبٌْمٌَْيِ اٌضَّبثِذِ فِِ اٌْذََْبحِ اٌذَُّْْٔب ًَفِِ اٌْأخِشَحِ ًَُّعًُِّ اٌٍَّوُ اٌفَّبٌِِّنيَ ًََّفْمًَُ
المؤمنيف عمى  تي بّْ ثى لى يي تعاك حانو ا سبٌ "بقكلو: ب الشيخ البيانكني عمى ىذه اآلية يعقّْ 

في اآلخرة أم بعد  ا, كيثبتيـ عمييكال الفتفٌ  كحيد مدة حياتيـ, ال تزحزحيـ عنيا المحفٌ كممة التٌ 
ؿ منزؿ مف منازؿ اآلخرة, ككذلؾ في مكاقؼ القيامة, فبل المكت, كذلؾ في القبر الذم ىك أكٌ 

دائد كاألىكاؿ, ميما تقمبت بيـ دىشيـ الشٌ كف كال يتمعثمكف, إذا سئمكا عف معتقداتيـ ىناؾ كال تيزلٌ 
 .(ِ)"األحكاؿ

البيانكني يعتقد بالقبر كسؤالو, يخ أٌف الشٌ يخ عمى اآلية, بحث مف تعقيب الشٌ يستنتجي البا
ؿ منزؿ كيثبتيـ عميو في اآلخرة أم بعد المكت, كذلؾ في القبر الذم ىك أكٌ خاصة في قكلو: " ك 

 .(ّ)"مف منازؿ اآلخرة
 أفٌ ": ريؼ, بالحديث الشٌ ة سؤاؿ القبرحتميٌ عمى  _رحمو ا_ البيانكني يخالشٌ  كاستدؿٌ 

نٌ  ,ع في قبره كتكلى عنو أصحابوالعبد إذا كضً  إفٌ " :قاؿ رسكؿ ا  أتاه  ,سمع قرع نعاليـو ليى كا 
 و عبدفيقكؿ أشيد أنٌ  ,ا المؤمففأمٌ  ,د جؿ لمحمٌ ممكاف فيقعدانو فيقكالف ما كنت تقكؿ في ىذا الرٌ 

فيراىما  ,ةمف الجنٌ  انظر إلى مقعدؾ مف النار قد أبدلؾ ا بو مقعدان  :فيقاؿ لو ,ا كرسكلو
ا المنافؽ كالكافر كأمٌ  :ح لو في قبره ثـ رجع إلى حديث أنس قاؿفسى و يي قاؿ قتادة كذكر لنا أنٌ  جميعان 

ال  :فيقاؿ ,اسالنٌ ال أدرم كنت أقكؿ ما يقكؿ  :جؿ فيقكؿما كنت تقكؿ في ىذا الرٌ  :قاؿ لوفيي 

                                                 

 .(ٖٔ/ ٓ)لساف العرب ابف منظكر  - ُ
 (.ٖٓ)ص أحمد البيانكني  اإليماف بالمبلئكة لمشيخ - ِ
 المصدر نفسو. - ّ
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 الثقميف يا مف يميو غيرً يسمعي  صيحةن  صيحي فيى  مف حديد ضربةن  بمطارؽو  ضربي كيي  ,دريت كال تميت
"(ُ) . 

ما مف " :ثـ قاؿ ,كأثنى عميو كجؿٌ  حمد ا عزٌ   بيالنٌ  أفٌ  :كذكر البيانكني حديث آخر
كـ تفتنكف في قبكركـ مثؿ حي إلي أنٌ فأك  ,ارة كالنٌ  رأيتو في مقامي حتى الجنٌ شيء لـ أكف أريتو إالٌ 

ا جؿ فأمٌ ما عممؾ بيذا الرٌ  :جاؿ يقاؿمف فتنة المسيح الدٌ  :أك قريب ال أدرم أم ذلؾ قالت أسماء
نات كاليدل د رسكؿ ا جاءنا بالبيٌ يما قالت أسماء فيقكؿ ىك محمٌ المؤمف أك المكقف ال أدرم بأيٌ 

ا المنافؽ أك بو كأمٌ  قد عممنا إف كنت لمكقنان  صالحان فيقاؿ نـ  د ثبلثان فأجبنا كاتبعنا ىك محمٌ 
 .(ِ)"فقمتو اس يقكلكف شيئان ال أدرم سمعت النٌ  :المرتاب ال أدرم أم ذلؾ قالت أسماء فيقكؿ

عمى المؤمف العاقؿ أف يستجيب "يخ البيانكني عمى ىذا الحديث, كيقكؿ: ب الشٌ كيعقّْ 
ابو إذا سئؿ في القبر, إذ ال يمكنو أف يقكؿ: كأف يتحقؽ بمعاقبتو, ليحسف جك   بيلدعكة النٌ 

 . (ّ)"نيا كاتبعأجبنا كاتبعنا, دكف أف يككف أجاب في الدٌ 
الميت إذا مات, يككف في نعيـ أك عذاب,  فٌ أتيا ة كائمٌ مٌ مذىب سمؼ األ"ـ: القيٌ  قاؿ ابف

ا تتصؿ , كأنيٌ الركح تبقى بعد مفارقة البدف, منعمة أك معذبة ذلؾ يحصؿ لركحو كبدنو, كأفٌ  كأفٌ 
ركاح امة الكبرل أعيدت األعيـ أك العذاب, ثـ إذا كاف يكـ القيكيحصؿ لو معيا النٌ  بالبدف أحيانان 

 .(ْ)"..جساد, كقامكا مف قبكرىـ لرب العالميفإلى األ
ثبات سؤاؿ إ يى _رحمو ا_يخ البيانكني يثبت لمباحث مف خبلؿ ما سبؽ أٌف عقيدة الشٌ 

, كبذلؾ يككف مكافقان ألىؿ السٌنة ضحان مٌما ساؽ مف الٌنصكص كتعقيبو عميياىذا كا افى , كبى القبر
 .كالجماعة
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (.1339) ح رقى (2/83) ،نُعالانًٛد ٚسًع خفق ا، تاب: انجُائز، كتاب: انثخار٘ فٙ صحٛحّرٔاِ  - 1

 (.ٖٔ( ح رقـ)ِٖ/ُركاه البخارم في صحيحو, كتاب: العمـ, باب: مف أجاب الفتيا بإشارة اليد كالرأس, ) - ِ
 (.ّٔ-ِٔيماف بالمبلئكة لمشيخ احمد البيانكني )صاإل - ّ
ؤلؼ: محمد بف أبي بكر بف الم -الركح في الكبلـ عمى أركاح األمكات كاألحياء بالدالئؿ مف الكتاب كالسنة - ْ

 (.ِٓ)ص بيركت -الناشر: دار الكتب العممية  -ىػ(ُٕٓأيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتكفى: 
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 انيالثّ  المطمبُ 
 د البيانونية ونعيميا عنّ فة الجنّ ص 

مد كالنٌ ة الجنٌ   , كىي نعيـه الحيف كأىؿ طاعتوه ا لعباده الصٌ عيـ الذم أعدٌ ىي دار الخي
كال خطر عمى قمب بشر, فيي  كال أذفه سمعت  ال عيفه رأت, فييا ما فيو كال كدر كامؿ ال نقص

يخ احة, كفي ىذا المطمب سيبٌيف الباحث عقيدة الشٌ عادة كاليناء كالرٌ دار الٌنعيـ كالخير كالسٌ 
 البيانكني في الجٌنة كنعيميا.

 :ةالجنّ أوًل: تعريف 
 كالجمع:في اآلخرة  عيـالنٌ  كالبستاف كدار جرالشٌ ك  خؿ( الحديقة ذات النٌ ة)الجنٌ  :لغةً   

  .(ُ)جناف
ى بالبستاف, بمعنى المكاف الكاسع كثير األشجار ممتؼ األغصاف كىك الميسمٌ : ةفالجنٌ 

ة يت الجنٌ ة, كسمٌ اس بيا أكثر مف معرفتيـ بالجنٌ ة كلكف لعؿ معرفة النٌ كالبستاف: كممة ليست عربيٌ 
ما يشتؽ ر عف الغير إنٌ فكؿ شيء سيتً  - إذا شاء اإالٌ  -مف بيا ال يرل مف بخارجيا ألفٌ  ؛ةن جنٌ 

ان جنٌ  ي المجنكف مجنكنان الستتار عقمو, كسمي الجفٌ كف, كمنو سمٌ مف ىذه المادة الجيـ كالميـ كالنٌ 
 .(ِ)ف لـ يدخؿ فيياةن الستتار مف دخؿ فييا عمٌ ة جنٌ الستتاره عف الخمؽ, كسميت الجنٌ 

 ,م أعده ا ألكليائو كأىؿ طاعتوالجزيؿ, الذكاب , كالثٌ ة ىي الجزاء العظيـالجنٌ  :اصطالحاً      
بو كىي نعيـ كامؿ ال يشكبو نقص, كال يعكر صفكه كدر, كما حدثنا ا بو عنيا, كما أخبرنا 

عيـ يعجز العقؿ عف إدراكو ألف تصكر عظمة ذلؾ النٌ  ,يحير العقؿ كيذىمو سكؿ الرٌ 
 .(ّ)كاستيعابو

نيا بجانب نعيـ اآلخرة تافو متاع الدٌ  , فإفٌ نياعيـ بمقارنتو بمتاع الدة النٌ كتظير عظم
: اعدم قاؿ: قاؿ رسكؿ ا حقير, ال يساكم شيئان. ففي صحيح البخارم عف سيؿ بف سعد السٌ 

 . (ْ)"نيا كما فيياة خير مف الدٌ في الجنٌ مكضع سكط "
 :ة ونعيمياصفة الجنّ ثانيًا: 

بو مف  استدؿٌ  كنعيميا مف خبلؿ ماة كصؼ الجنٌ  _رحمو ا_ البيانكنييخ لقد بيف الشٌ 
 .مف اآليات كاألحاديث ليكـ بعضان ا  ك  د بي محمٌ , كأحاديث النٌ آيات القرآف الكريـ

                                                 

 [.ُُْ/ ُالمعجـ الكسيط ] - ُ
 .(1/929)انُٓاٚح فٙ غرٚة انحذٚث ٔاألثر اتٍ األثٛر - 2

 .(ُص)ة كالنار لعمر سميماف األشقر الجن - ّ
ح  (ُُٗ/ْ) خارم في صحيحو, كتاب: بدء الخمؽ, باب: ما جاء فى صفة الجنة كأنيا مخمكقة,ركاه الب - ْ

 (.َِّٓرقـ)
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ًٌِْذَاْ  ُِخٍََّذًَُْ )قاؿ تعالى: ﴿ ( ٌَب ُّصَذَّلٌَُْ 18( ثِإَوٌَْاةٍ ًَؤَثَبسِّكَ ًَوَإْطٍ ِِْٓ َِمِنيٍ )17َّؽٌُفُ لٍََْْيُِْ 

( وَإَِْضَبيِ اٌٍُّاٌُْاِ 22( ًَدٌُس  لِني  )21( ًٌََذُِْ ؼَْْشٍ َِِّّب َّؾْزَيٌَُْ )23( ًَفَبوِيَخٍ َِِّّب َّزَخََّْشًَُْ )19فٌَُْ )لَنْيَب ًٌََب ُّنْضِ

 [.ِْ-ُٕ﴾ ]الكاقعة:ثَِّب وَبٌُٔا َّمٌٍََُّْْ ( جَضَاء23ًاٌَّْىْنٌُِْ )
َْ رَجْشُِ ِِْٓ رَذْزِيَب اٌْإَْٔيَبسُ ؤُوٍُُيَب دَائُِ  ًَـٍُِّيَب رٍِْهَ لُمْجََ اٌَّزَِّٓ ارَّمٌَْا َِضًَُ اٌْجَنَّخِ اٌَّزِِ ًُلِذَ اٌُّْزَّمٌُكقاؿ: ﴿ 

  [.ّٓ﴾ ]الرعد:جََ اٌْىَبفِشَِّٓ اٌنَّبسًَُلُمْ
ٌْإَْٔيَبسُ وٍََُّّب سُصِلٌُا ِِنْيَب ِِْٓ ًَثَؾِّشِ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَلٌٍَُِّا اٌصَّبٌِذَبدِ ؤََّْ ٌَيُُْ جَنَّبدٍ رَجْشُِ ِِْٓ رَذْزِيَب اكقاؿ: ﴿

 [.ِٓ﴾ ]البقرة:ًَىُُْ فِْيَب خَبٌِذًَُْ صََّشَحٍ سِصْلًب لَبٌٌُا ىَزَا اٌَّزُِ سُصِلْنَب ِِْٓ لَجًُْ ًَؤُرٌُا ثِوِ ُِزَؾَبثِيًب ًٌََيُُْ فِْيَب ؤَصًَْاط  ُِؽَيَّشَح 
 ة يشبو بعضيا بعضان الجنٌ فثمار ": لوعمى ذلؾ, بقك البيانكني _رحمو ا_ ؽ الشيخ كيعمّْ 

في طعـ كال  يشبو بعضيا بعضان  مذيذة النيا كفكاكييا الٌ , كثمار الدٌ عـفي المنظر, كيختمؼ في الطٌ 
 ؟!.(ُ)", فكيؼ بفكاكو اآلخرة كثمارىاذا ذاقياإ الٌ إال يعرؼ أحد طعميا , ك لكف

( ًَبِرَا سَؤَّْذَ صََُّ 19بِرَا سَؤَّْزَيُُْ دَغِجْزَيُُْ ٌُاٌُْاًا َِنْضٌُسًا ) ًََّؽٌُفُ لٍََْْيُِْ ًٌِْذَاْ  ُِخٍََّذًَُْ: ﴿تعالى كقاؿ

( لَبٌَِْيُُْ صَِْبةُ عُنْذُطٍ خُعْش  ًَبِعْزَجْشَقٌ ًَدٌٍُُّا ؤَعَبًِسَ ِِْٓ فِعَّخٍ ًَعَمَبىُُْ سَثُّيُُْ 23سَؤَّْذَ َٔمًِّْب ًٍَُِْىًب وَجِريًا )

 [.ُِ-ُٗ]اإلنساف: ﴾بَْ عَمُْْىُُْ َِؾْىٌُسًاَّْ ىَزَا وَبَْ ٌَىُُْ جَضَاءً ًَوَ( ب21ِؽَشَاثًب ؼَيٌُسًا )
استدٌؿ البيانكني بما جاء في الحديث ة, ة مف كصؼ الجنٌ بكيٌ فيما كرد في السٌنة النٌ ك 
أعددت لعبادم الصالحيف ما ال "قاؿ ا تعالى:  :قاؿ النبي  أفٌ   عف أبي ىريرةالقدسي, 

فٍََب رَمٍَُُْ َٔفْظ  َِب ؤُخْفَِِ ٌَيُُْ ِِْٓ لُشَّحِ ؤَلٍُْْٓ . ثـ قرأ ﴿(ِ)"سمعت كال خطر عمى قمب بشر أذفه  رأت كال عيفه 

 [.ُٖ,ُٕ﴾ ]السجدة:ضَاءً ثَِّب وَبٌُٔا َّمٌٍََُّْْجَ
ة صكرتيـ عمى صكرة القمر ؿ زمرة تمج الجنٌ أكٌ كاستدٌؿ البيانكني بما جاء في الحديث: "

ىب, أمشاطيـ مف طكف, آنيتيـ فييا الذٌ كال يتغكٌ  بصقكف فييا, كال يمتخطكف,ليمة البدر, ال ي
ة, كمجامرىـ األلكة, كرشحيـ المسؾ, كلكؿ كاحد منيـ زكجتاف, يرل مخ سكقيما ىب كالفضٌ الذٌ 

                                                 

 (.ٓٗ -ْٗيماف باليـك اآلخر لمشيخ أحمد البيانكني )صكتاب اإل - 1
ح ( ُُٖ/ْ)صفة الجنة كأنيا مخمكقة,  فيركاه البخارم في صحيحو, كتاب: بدء الخمؽ, باب: ما جاء  - ِ

 (.ِِْٖح رقـ)( ُِْٕ/ْ), الجنة كصفة نعيميا كأىميا , كمسمـ في صحيحو, كتاب:(ِّْْرقـ)
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حكف ا بكرة محـ مف الحسف, ال اختبلؼ بينيـ كال تباغض, قمكبيـ قمب كاحد, يسبٌ مف كراء الٌ 
 .(ُ)"كعشيان 

ة: يا أىؿ ا تعالى يقكؿ ألىؿ الجنٌ  إفٌ ":  بياؿ النٌ قاؿ : ق  أبي سعيد الخدرمعف 
ال : كما لنا فيقكؿ: ىؿ رضيتـ؟ فيقكلكف ,لبيؾ ربنا كسعديؾ كالخير في يديؾ: فيقكلكف ,ةالجنٌ 

فيقكؿ: أال أعطيكـ أفضؿ مف ذلؾ؟  ,مف خمقؾ ان أحد طٌ , كقد أعطيتنا ما لـ تعنرضى يا ربٌ 
: أحؿ عميكـ رضكاني فبل أسخط عميكـ بعده , كأم شيء أفضؿ مف ذلؾ؟ فيقكؿيا ربٌ  فيقكلكف:

 . (ِ)"أبدان 
و ال نٌ إة كنعيميا, فت ك أحاديث في صفة الجنٌ , أف يستحضر مف آياسافنٌ ميما حاكؿ اإل
كال أذفه ال عيف رأت  ة فييا ما. فالجنٌ ة مف نعيـفي الجنٌ  حصي ما, أف يي يستطيع بعقمو القاصر

 ريفة المطيرة.ة الشٌ , كما جاء في القرآف كالسنٌ كال خطر عمى قمب بشرت سمع
 الشيخ . كىذا معتقدي ة حؽ, كنعيميا حؽالجنٌ  , بأفٌ جازمان  كيكفينا في ذلؾ, أف نؤمف ايمانان 

 .ة كالجماعةأىؿ السنٌ  عمى نيج كدرب البيانكني _رحمو ا_
 الثالثّ  المطمبُ 

 يار وعذابيا عند البيانونصفة النّ 
كفي الٌنار ىي دار الخزم كالشقاء, أعٌدىا ا تبارؾ كتعالى لمكافريف, الذيف أعرضكا عف دينو, 

 .ىذا المطمب سيبٌيف الباحث عقيدة البيانكني في الٌنار كعذابيا
 :ارالنّ أوًل: تعريف 
( عنصر طبيعي فعاؿ يمثمو النكر ك الحرارة المحرقة كتطمؽ عمى الميب الذم را)النٌ  لغًة:

نيراف كأنكر كيقاؿ استضاء بناره استشاره  كالجمع: سة كما تطمؽ عمى الحرارة المحرقةبدك لمحاي
  .(ّ)جياكأخذ برأيو كأكقد نار الحرب أثارىا كىيٌ 

ىا ا لمكافريف بو, المتمرديف عمى شرعو, المكذبيف التي أعدٌ  اردٌ ىي ال اصطالحًا:
 .(ْ)جنو الذم يسحف فيو المجرميف, كسب فيو أعداءهكىي عذابو الذم يعذّْ  ,لرسمو

                                                 

في صفات الجنة كأىميا كتسبيحيـ فييا كركاه مسمـ في صحيحو, كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا, باب  - ُ
 .(.ِّْٖ( ح رقـ)َُِٖ/ْ) ,بكرة كعشيا

(, كمسمـ في ْٗٓٔح رقـ)( ُُْ/ٖ), ة كالنارصفة الجن, باب: رقاؽركاه البخارم في صحيحو, كتاب: ال - ِ
صحٛحّ، كتاب: انجُح ٔصفح َعًٛٓا ٔأْهٓا، تاب: إحالل انرضٕاٌ عهٗ أْم انجُح فال ٚسخط عهٛٓى أتذا، 

 (.2928ح رقى)( 4/2166)

 .(ِٔٗ/ ِ)المعجـ الكسيط  - ّ
 .(ُُْص)النار لعمر سميماف األشقر الجنة ك  - ْ
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} ًَبَِّْ  ار باآلية الكريمة, كىي قكؿ ا تعالى:يخ البيانكني حديثو عف النٌ الشٌ  استيؿٌ 

َ ٌٌََّْلِذُىُُْ ؤَجَّْمِنيَ )  .ُ[ْْ, ّْ]الحجر: ({ 44( ٌَيَب عَجْمَخُ ؤَثٌَْاةٍ ٌِىًُِّ ثَبةٍ ِِنْيُُْ جُضْء  َِمْغٌَُ  )43جَيَنَُّ
 أفٌ  :أبي ىريرةة ك بما جاء عف بكيٌ ة النٌ ًعظـ نار جيٌنـ مف السنٌ عمى البيانكني  ثـ استدؿٌ 

قالكا: كا  " ـجينٌ  , مف حرٌ مف سبعيف جزءان  ناركـ ىذه التي يكقد ابف آدـ جزءه " , قاؿ: بيالنٌ 
يا مثؿ , كمٌ يا فضمت عمييا بتسعة كستيف جزءان إف كانت لكافية, يا رسكؿ ا قاؿ: فإنٌ 

 .(ّ).(ِ)"ىاحرٌ 
قاؿ  ,نو, الذم ال خزم فكقو, كال خسراف أعظـ مي الخزم األكبر, كالخسراف العظيـكى
 [.ُِٗ﴾ ]آؿ عمراف:بٌِِّنيَ ِِْٓ ؤَْٔصَبسٍسَثَّنَب بَِّٔهَ َِْٓ رُذْخًِِ اٌنَّبسَ فَمَذْ ؤَخْضَّْزَوُ ًََِب ٌٍِفَّتعالى: ﴿

َ خَبٌِذًا فِْيَب رٌَِ ؤٌََُْ َّمٌٍَُّْا ؤََّٔوُ َِْٓ ُّذَبدِدِكقاؿ: ﴿ ﴾ هَ اٌْخِضُُْ اٌْمَفُُِْاٌٍَّوَ ًَسَعٌٌَُوُ فَإََّْ ٌَوُ َٔبسَ جَيَنَُّ
 [ .ّٔ]التكبة:

﴾ ٌَ اٌْخُغْشَاُْ اٌُّْجنِيُبَِّْ اٌْخَبعِشَِّٓ اٌَّزَِّٓ خَغِشًُا ؤَْٔفُغَيُُْ ًَؤَىٍِْْيُِْ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ ؤٌََب رٌَِهَ ىُكقاؿ: ﴿
 .[ُٓ]الزمر:
 :ار وعذابياصفة النّ ثانيًا: 

البميغ المعجز   آيات كتاب ا الكريـار كعذابيا, بثبات صفة النٌ يخ في إالشٌ  ؿُّ يستد 
ذا كرة الكميٌ , فإذا الصٌ رىا بجكامع الكمـلنا كيصكٌ  بي خر ينقميا النٌ أي كمشاىد  ة رىيبة رىيبة, كا 

 .المشاىد: كؿ مشيد يقطع القمب لك كاف يعي كيسمع
بَِّْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ثِأَّبرِنَب عٌَْفَ ُٔصٍِْْيُِْ َٔبسًا وٍََُّّب َٔعِجَذْ جٌٍُُدُىُُْ  تعالى: ﴿ بقكؿ تدؿٌ فاس

ْنَبىُُْ جٌٍُُدًا غَْْشَىَب ٌَِْزًُلٌُا اٌْمَزَاةَ بَِّْ اٌٍَّوَ وَبَْ لَضِّضًا دَىًِّْب   [.ٔٓ :نساء﴾ ]الثَذٌَّ
ا يجعؿ الكافر في عذاب مستمر ال  حيث أفٌ ار كعذابيا, كىذا مشيد في كصؼ النٌ 

الجمد كمما ساح مف  ار ال تأكمو كينتيي بذلؾ, بؿ األمر أكبر بكثير, فإفٌ ينقطع عنو, حتى النٌ 
 ار, أبدؿ ا الكافر بجمدو غيره كىكذا األمر يبقى في عذابو مستمر.النٌ 

                                                 

 (.ُُِ -ُُُلمشيخ أحمد البيانكني )ص كبالقضاء كالقدر كتاب اإليماف باليـك اآلخر - ُ
كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار, باب في شدة حر نار جينـ كبعد قعرىا كما تأخذ  ركاه مسمـ في صحيحو, - ِ

 (.ِّْٖرقـ ح ) (ُِْٖ/ ْ) مف المعذبيف,
  

 (.ُُِ)صكتاب اإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني  - ّ
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 ما بيف منكبيٌ " بي:النٌ ار بقكؿ البيانكني عمى عذاب النٌ  ريؼ استدؿٌ كفي الحديث الشٌ 
 .(ُ)ع"مسر اكب الاـ, لمرٌ ار, مسيرة ثبلثة أيٌ الكافر في النٌ 
﴾ ( لٍََْْيَب رِغْمَخَ لَؾَش29َ( ٌٌََّادَخٌ ٌٍِْجَؾَشِ )28( ٌَب رُجْمِِ ًٌََب رَزَسُ )27ًََِب ؤَدْسَانَ َِب عَمَشُ ) ﴿: تعالى كقاؿ

 [.َّ-ِٕ:مدثر]ال
نيا ار عظيمة, كما نار الدٌ كاف يعي كيسمع, فالنٌ  فيذه صكر رىيبة ينقمع منيا القمب, لمف

بو البيانكني  ىا, كما جاء في الحديث الذم استدؿٌ مف سبعيف جزءان مف حرٌ   جزءه ـ إالٌ مف جينٌ 
  ار.عمى النٌ 

, كقعرىا بعيد, كطعاـ كالحر االلتيابشديدة فييا, المعٌذبكف د ا بيا ار التي تكعٌ فالنٌ 
, كشرابأىميا الزٌ  صبر ي يؿ يستطيع أحد أف, فديد, كلباسيـ القطراف كالحديديؿ كالصٌ المي  يـقـك
 ناركـ جزءه  :"قاؿ رسكؿ ا  أفٌ  عف أبي ىريرة رضي ا عنو ,في السٌنة الٌنبكٌيةجاء عمييا؟! 

بتسعة  مت عمييفٌ نت لكافية قاؿ فضٌ ـ قيؿ يا رسكؿ ا إف كامف نار جينٌ  مف سبعيف جزءان 
 .(ِ)"ىامثؿ حرٌ  كميفٌ  كستيف جزءان 
كثيرة مف يا؟! ا تعالى قد ذكر أنكاع ر تضاعؼ سبعيف ضعفان فمف يطيقاإذا كانت النٌ ف 

كغير ذلؾ مف ألكاف العذاب , يـديد الذم ىك شرابالميؿ كالصٌ قكـ, ك الزٌ  الحميـ, ك :العذاب فييا
 .ارىذا يحصؿ لكؿ مف دخؿ النٌ ك كالمختمفة,  المتعددة

دَبغَ ثِيُِْ ًَلًُِ اٌْذَكُّ ِِْٓ سَثِّىُُْ فََّْٓ ؽَبءَ فٍَُْْآِِْْ ًََِْٓ ؽَبءَ فٍََْْىْفُشْ بَِّٔب ؤَلْزَذَْٔب ٌٍِفَّبٌِِّنيَ َٔبسًا ؤَ: ﴿كقاؿ

 [.ِٗ﴾ ]الكيؼ:اةُ ًَعَبءَدْ ُِشْرَفَمًبثَِّبءٍ وَبٌُّْيًِْ َّؾٌُِْ اٌٌُْجٌُهَ ثِئْظَ اٌؾَّشَعُشَادِلُيَب ًَبِْْ َّغْزَغِْضٌُا ُّغَبصٌُا 
( ٌَأوٌٍَُِْ 51صَُُّ بَِّٔىُُْ ؤَُّّيَب اٌعَّبٌٌَُّْ اٌُّْىَزِّثٌَُْ )ار عياذان با: ﴿ى عف أصحاب النٌ قاؿ تعال

( 55) (3)( فَؾَبسِثٌَُْ ؽُشْةَ اٌْي54ُِِْ( فَؾَبسِثٌَُْ لٍََْْوِ َِِٓ اٌْذَُِِّْ )53ٌْجُؽٌَُْ )( فََّبٌِئٌَُْ ِِنْيَب ا52ِِْٓ ؽَجَشٍ ِِْٓ صَلٌٍَُّ )

 [.ٔٓ-ُٓ﴾ ]الكاقعة:اٌذِِّّٓ ىَزَا ُٔضٌُُيُُْ ٌَََّْ
إلى  تدفعيـالعطش كلكف شٌدة , منو ع أمعاءىـقطَّ حتى تي  ىنا يضٌرىـ كال ينفعيـ ربالشٌ 

 .منو إلى ما ىك شرٌ  ذلؾ الماء الخبيث, كىكذا فراران مف شرٌ 

                                                 

ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار, باب النار يدخميا الجباركف كالجنة يدخميا  - ُ
 (.ِِٖٓرقـ ح ) ,(ُِٖٗ/ ْ) الضعفاء,

 (.ِّٓٔ(, ح رقـ)ُُِ/ْركاه البخارم في صحيحو , كتاب بدء الخمؽ, باب صفة النار كأنيا مخمكقة ) - ِ
 الناقة المريضة بداء الجكؼ التي تشرب كال تركل. كالييـ: جمع ىيماء كىي - ّ
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فأذف ليا ,  ي أكؿ بعضي بعضان : ربٌ فقالت كجؿٌ  يا عزٌ ار إلى ربٌ تكت النٌ اش": كقاؿ 
ما تجدكف مف  شدٌ , كأما تجدكف مف الحرٌ  يؼ, فأشدٌ تاء, كنفس في الصٌ بنفسيف: نفس في الشٌ 

أىكف  إفٌ "يقكؿ:  : سمعت رسكؿ ا قاؿ  عماف بف بشيري حديث النٌ جاء ف .(ُ)"ميريرالزٌ 
 .(ِ)"ار عذابان يكـ القيامة لرجؿ تضع في أخمص قدميو جمرتاف يغمي منيما دماغوأىؿ النٌ 

 ـ, فيكضع عمى حممة ثدمجينٌ  حمى عميو في ناريي  (ّ)ازيف برضؼو بشر الكنٌ ": قاؿ 
حتى يخرج مف حممة ثدييو,  كتفيو, كيكضع عمى ناغض كتفيو (ْ), حتى يخرج مف ناغضأحدىـ
 .(ٓ)"يتزلزؿ

 ابعالرّ  المطمبُ 
 ارالنّ  ة أوفي الجنّ  األبديّ  الخمودُ 

بو  , يستقري تعالى كتصعد ركحو إلى اساف بعد أف يفارؽ الٌدنيا, مف المعمـك أٌف اإلنٌ 
ٌما إلى نارو كىي التي أعٌدىا ا تعالى ألكليائو الصٌ  ةو المقاـ في اآلخرة, إٌما إلى جنٌ  كىي  الحيف, كا 

ذيف كفركا مف أىؿ الكتاب كالمشركيف, كفي ىذا المطمب سيبٌيف الباحث عقيدة التي أعٌدىا ا لمٌ 
 يخ البيانكني في الخمكد في اآلخرة.الشٌ 

 -ارالنٌ  أك ةالجنٌ إلى أم  –عمى الخمكد في اآلخرة  استدؿٌ  _رحمو ا_ البيانكني يخالشٌ 
ار في ة كخمكد أىؿ النٌ الجنٌ  ة في, التي تثبت كتؤكد خمكد أىؿ الجنٌ ببعض اآليات كاألحاديث

 :بو من القرآن الكريم ا استدلّ وممّ  ,ارالنٌ 
اٌْإَسْضُ بٌَِّب َِب ؽَبءَ سَثُّهَ لَؽَبءً ًَؤََِّب اٌَّزَِّٓ عُمِذًُا فَفِِ اٌْجَنَّخِ خَبٌِذَِّٓ فِْيَب َِب دَاَِذِ اٌغََّّبًَادُ ًَقكلو تعالى: ﴿

, كيككنكا سعداء عيـة, ال ينقطع عنيـ العطاء كالنٌ أىؿ الجنٌ  أم: أفٌ  [.َُٖ﴾ ]ىكد:(ُ)غَْْشَ َِجْزًُرٍ
 .(ِ)فييا

                                                 

(, َِّٔح رقـ)( َُِ/ْ)ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: بدء الخمؽ, باب: صفة النار كأنيا مخمكقة,  - ُ
بلة, باب: استحباب اإلبراد بالظير في شدة الحر لمف يمضي كمسمـ في صحيحو, كتاب: المساجد كمكاضع الص

 (.ُٕٔح رقـ)( ُّْ/ُ)إلى جماعة كينالو الحر في طريقو, 
(, كمسمـ في ِٔٓٔح رقـ)( ُُٓ/ٖ)ركاه البخارم في صحيحو, كتاب: الرقائؽ, باب: صفة الجنة كالنار,  - ِ

 (.ُِّح رقـ)( ُٔٗ/ُ), صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: أىكف أىؿ النار عذابان 
 الرَّضؼ: الحجارة الميٍحماة عمى النار, كاحدتييا رىٍضفة. - ّ
 النٍُّغض كالنٍَّغض: أعمى الكتؼ, كقيؿ: ىك العظـ الرقيؽ الذم عمى طرفو. - ْ
ح ( ٖٗٔ/ِ), باب: في الكنازيف لؤلمكاؿ كالتغميظ عمييـ, الكسكؼركاه مسمـ في صحيحو, كتاب:  - ٓ

 (.ِٗٗرقـ)



 انونييخ أحمد عز الدين البيقيدة عند الشقضايا الع

 

 

161صفحح 

 

َ خَبٌِذِّ: ﴿تعالى كقاؿ َٓ فِْيَب ؤًٌَُئِهَ ىُُْ بَِّْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ِِْٓ ؤَىًِْ اٌْىِزَبةِ ًَاٌُّْؾْشِوِنيَ فِِ َٔبسِ جَيَنَُّ

 .[ٔ ﴾ ]البينة:ؽَشُّ اٌْجَشَِّّخِ
لة ار مف كفرة أىؿ الكتاب كالمشركيف المخالفيف لكتب ا المنزٌ يخبر تعالى عف مآؿ الفجٌ 

ـ خالديف فييا أم ماكثيف ال يحكلكف عنيا كال يـ يـك القيامة في نار جينٌ كأنبياء ا المرسمة أنٌ 
  .(ّ)الخميقة التي برأىا ا كذرأىا ة " أم شرٌ البريٌ  يزكلكف" أكلئؾ ىـ شري 

( جَضَائُىُُْ لِنْذَ سَثِّيُِْ جَنَّبدُ 7بَِّْ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَلٌٍَُِّا اٌصَّبٌِذَبدِ ؤًٌَُئِهَ ىُُْ خَْْشُ اٌْجَشَِّّخِ )﴿ كقاؿ تعالى:

 [.ٖ -ٔ]البينة: ﴾ذًا سَظَِِ اٌٍَّوُ لَنْيُُْ ًَسَظٌُا لَنْوُ رٌَِهَ ٌَِّْٓ خَؾَِِ سَثَّوُلَذٍْْ رَجْشُِ ِِْٓ رَذْزِيَب اٌْإَْٔيَبسُ خَبٌِذَِّٓ فِْيَب ؤَثَ
يـ خير الحات بأبدانيـ بأنٌ ثـ أخبر تعالى عف األبرار الذيف آمنكا بقمكبيـ كعممكا الصٌ 

ار جنات عدف تجرم مف تحتيا األني -أم يكـ القيامة-ة ثـ قاؿ تعالى " جزاؤىـ عند ربيـ البريٌ 
كمقاـ  -رضي ا عنيـ كرضكا عنو-أم ببل انفصاؿ كال انقضاء كال فراغ  خالديف فييا أبدان 

 .(ْ)فيما منحيـ مف الفضؿ العميـ وكرضكا عن  ,عيـ المقيـا أكتكه مف النٌ رضاه عنيـ أعمى ممٌ 
 :(٘)عمى الخمود في الجّنة أو الّنار ةبويّ ة النّ من السنّ البيانوني بو  ا استدلّ وممّ 

بالمكت:  تيى ار, أي ار النٌ ىؿ النٌ أ, ك ةة الجنٌ ىؿ الجنٌ أذا ادخؿ "إريؼ: اء في الحديث الشٌ ج
ئفيف, ثـ يقاؿ: يا , فيطمعكف خاةار. ثـ يقاؿ: يا أىؿ الجنٌ ة كالنٌ الذم بيف الجنٌ  ,فيكقؼ عمى السكر

تعرفكف ىذا؟,  ار: ىؿة كأىؿ النٌ عة. فيقاؿ ألىؿ الجنٌ , فيطمعكف مستبشريف يرجكف الشفاارأىؿ النٌ 
ار. ثـ ة كالنٌ كر بيف الجنٌ السٌ , فيضجع  فيذبح عمى ؿ بنافيقكلكف: قد عرفناه, كىك المكت الذم ككّْ 

ًَؤَْٔزِسْىُُْ ٌَََّْ اٌْذَغْشَحِ بِرْ قرأ : ﴿ , ثـٌ ال مكتار خمكد , كيا أىؿ النٌ ة خمكد ال مكتيقاؿ: يا أىؿ الجنٌ 

 .(ٕ).(ٔ)"نيالى الدٌ إ[. كأشار بيده ّٗ﴾ ]مريـ:ىُُْ ٌَب ُّاِِْنٌَُْلُعَِِ اٌْإَِْشُ ًَىُُْ فِِ غَفٍَْخٍ ًَ
 

                                                                                                                                            

 مقطكع. أم غير - ُ
 (.َُٕانظر: كتاب اإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر ) - ِ
المؤلؼ : أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي )المتكفى :  -تفسير القرآف العظيـ  - ّ

 (.ِٓٔ/ُٗ) -ىػ(ْٕٕ
 (.ِٕٔ-ِٔٔالمصدر نفسو )ص - ْ
 (.َُٗ-َُٖقدر )انظر: كتاب اإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كال - 5

ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: الجنة كصفة نعيميا كأىميا, باب: النار يدخميا الجباركف كالجنة يدخميا  - ٔ
 (.ِْٖٗح رقـ)( ُِٖٖ/ْ)الضعفاء, 

 (.َُٗ-َُٖكتاب اإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر ) - ٕ
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ة ينعـ ال يبأس, كال تبمى مف يدخؿ الجنٌ ": بيالبيانكني بقكؿ النٌ  استدؿٌ  كفي حديث آخر
 .(ِ).(ُ)", كال يفنى شبابوثيابو

خمكد ك ة ة في الجنٌ , تثبت كتؤكد خمكد أىؿ الجنٌ كثيرة, في القرآف الكريـ كجاء في مكاضع
 :ار, مف ذلؾار في النٌ أىؿ النٌ 

ٌا ًَثَؾِّشِ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَلٌٍَُِّا اٌصَّبٌِذَبدِ ؤََّْ ٌَيُُْ جَنَّبدٍ رَجْشُِ ِِْٓ رَذْزِيَب اٌْإَْٔيَبسُ وٍََُّّب سُصِلُ﴿قكلو تعالى: 

﴾ رٌُا ثِوِ ُِزَؾَبثِيًب ًٌََيُُْ فِْيَب ؤَصًَْاط  ُِؽَيَّشَح  ًَىُُْ فِْيَب خَبٌِذًَُْ ِِنْيَب ِِْٓ صََّشَحٍ سِصْلًب لَبٌٌُا ىَزَا اٌَّزُِ سُصِلْنَب ِِْٓ لَجًُْ ًَؤُ
 [.ِٓ]البقرة:

ة في الجنٌ  , ىـٌ نياالحات في الدٌ الذيف يعممكف الصٌ المؤمنيف  فاآلية الكريمة تثبت أفٌ 
 خالديف.

جَنَّبدٍ رَجْشُِ ِِْٓ رَذْزِيَب اٌْإَْٔيَبسُ خَبٌِذَِّٓ فِْيَب ؤَثَذًا ًَلْذَ اٌٍَّوِ  ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَلٌٍَُِّا اٌصَّبٌِذَبدِ عَنُذْخٍُِيُُْ: ﴿كقاؿ

 [.ُِِ﴾ ]النساء:ذَقُ َِِٓ اٌٍَّوِ لًٍِْبدَمًّب ًََِْٓ ؤَصْ
ٌَُْ َِِٓ اٌُّْيَبجِشَِّٓ ًَاٌْإَْٔصَبسِ ًَاٌَّزَِّٓ ارَّجَمٌُىُُْ ثِةِدْغَبٍْ: ﴿كقاؿ سَظَِِ اٌٍَّوُ لَنْيُُْ ًَسَظٌُا لَنْوُ  ًَاٌغَّبثِمٌَُْ اٌْإًٌََّ

 [.ََُ﴾ ]التكبة:اٌْمَفُُِْ ًَؤَلَذَّ ٌَيُُْ جَنَّبدٍ رَجْشُِ رَذْزَيَب اٌْإَْٔيَبسُ خَبٌِذَِّٓ فِْيَب ؤَثَذًا رٌَِهَ اٌْفٌَْصُ
َ 168َْيْذَِّيُُْ ؼَشِّمًب )بَِّْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ًَـٌٍََُّا ٌَُْ َّىُِٓ اٌٍَّوُ ٌَِْغْفِشَ ٌَيُُْ ًٌََب ٌِ: ﴿كقاؿ ( بٌَِّب ؼَشِّكَ جَيَنَُّ

 [.ُٗٔ,ُٖٔ﴾ ]النساء:َّغِريًا خَبٌِذَِّٓ فِْيَب ؤَثَذًا ًَوَبَْ رٌَِهَ لٍَََ اٌٍَّوِ
﴾ ب َٔصِريًاب ًٌََ( خَبٌِذَِّٓ فِْيَب ؤَثَذًا ٌَب َّجِذًَُْ 64ًًٌَِّْبَِّْ اٌٍَّوَ ٌَمََٓ اٌْىَبفِشَِّٓ ًَؤَلَذَّ ٌَيُُْ عَمِريًا ): ﴿كقاؿ
 [.ٓٔ,ْٔ]األحزاب:

يخ البيانكني عف الجٌنة كالٌنار, كعف الخمكد األبدم يخميص الباحث في ختاـ حديث الشٌ 
بالجٌنة كالٌنار كيثبتيما, كما كاف سياقو لمٌنصكص كاألحاديث  في أحدىما, أٌف البيانكني يعتقد

الح في مؼ الصٌ لٌنار, كىذا ىك نيجي السٌ الصحيحة التي تقررىما إاٌل تأكيدان عمى كجكد الجٌنة كا
 حيحة.بكية الصٌ إثبات المسائؿ العقدٌية, فيـ يثبتكنيا مف خبلًؿ نصكص القرآف كأحاديث السٌنة النٌ 

 
 

                                                 

 (ُُِٖ/ْ)باب: في دكاـ نعيـ أىؿ الجنة, تاب: الجنة كصفة نعيميا كأىميا, كركاه مسمـ في صحيحو,  - ُ
 (.ِّٖٔح رقـ)

 
 (.َُٗكتاب اإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر ) - ِ
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 :ار مخموقتان موجودتان باقيتان ل تفنيانة والنّ الجنّ 
ة, بكيٌ ة النٌ يـ كالسنٌ ار باقيتاف ال تفنياف, بالقرآف الكر ة كالنٌ الجنٌ  البيانكني عمى أفٌ  استدؿٌ 

ة, كخمكد الجنٌ  ة فيحيحة في خمكد أىؿ الجنٌ ان مف اآليات كاألحاديث الصٌ سابق كيؤكد ذلؾ ما ساقو
 .ارار في النٌ أىؿ النٌ 

قٌرر الشيخ البيانكني ىذه المسألة في كتابو اإليماف باليكـ اآلخر كبالقضاء كالقدر, ك 
كد ال ة خمريؼ كمنو "..يا أىؿ الجنٌ دٌؿ بالحديث الشٌ , كاست(ُ)الخمكد في اآلخرة عفـ عندما تكمَّ 

 .(ِ)ال مكت"مكت, كيا أىؿ الٌنار خمكد 
بأس, كال تبمى ثيابو, كال يفنى كاستشيد أيضان بحديث آخر "مف يدخؿ الجٌنة ينعـ ال يى 

ار, يخ في سياؽ االستشياد عمى الخمكد في الجٌنة أك النٌ . فيذه األحاديث التي ساقيا الشٌ (ّ)شبابو"
يخ البيانكني يعتقد بيما كببقائيما, فخمكد الجٌنة كخمكد الٌنار يىتىحتَّـي فيو دكاميما كعدـ أٌف الشٌ  تؤكدي 

 فنائيما.
 الحنفيٌ  ابف أبي العزٌ ذكر ذلؾ ما جاء عف بعض العمماء الكبار, كمف ذلؾ:   كيؤكدي  

ة اتفؽ أىؿ السنٌ  ,كال تبيداف" ف أبدان ال تفنيا ار مخمكقتافة كالنٌ الجنٌ  "إفٌ  :حاكية في قكؿفي شرح الطٌ 
, كلـ يزؿ عمى ذلؾ أىؿ كال تبيداف ال تفنياف أبدان  ار مخمكقتاف مكجكدتاف اآلفة كالنٌ الجنٌ  عمى أفٌ 

ا يـك القيامة!!  ينشئيما ة, فأنكرت ذلؾ, كقالت: بؿالقدريٌ ة, حتى نبغت نابغة مف المعتزلة ك السنٌ 
و ينبغي أف يفعؿ كذا, ذم كضعكا بو شريعة لما يفعمو ا, كأنٌ كحمميـ عمى ذلؾ أصميـ الفاسد ال

كال ينبغي لو أف يفعؿ كذا!! كقاسكه عمى خمقو في أفعاليـ, فيـ مشبية في األفعاؿ, كدخؿ التجيـ 
 ة قبؿ الجزاء عبث ! ألنيا تصير معطمة مددان فييـ, فصاركا مع ذلؾ معطمة ! كقالكا: خمؽ الجنٌ 

فكا تعالى, كحرٌ  ريعة الباطمة التي كضعكىا الشٌ صكص ما خالؼ ىذه لنٌ متطاكلة !! فردكا مف ا
  .(ْ)"عكا مف خالؼ شريعتيـمكا كبدٌ صكص عف مكاضعيا, كضمٌ النٌ 

كىك كدفعو لذلؾ أصمو الفاسد,  مة,ار الجيـ بف صفكاف إماـ المعطٌ ة كالنٌ قاؿ بفناء الجنٌ 
كا بيا عمى ىؿ الكبلـ المذمكـ, التي استدلٌ امتناع كجكد ما ال يتناىى مف الحكادث ! كىك عمدة أ

فانبرل , حدكث األجساـ, كحدكث ما لـ يخؿ مف الحكادث, كجعمكا ذلؾ عمدتيـ في حدكث العالـ
 .(ٓ)ة, ككفركه بولو عامة أىؿ السنٌ 

                                                 

 (.َُٗ-َُٖكتاب اإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر )انظر:  - ُ

 ( .َُٔسبؽ تخريجو في صفحة ) - ِ
 (.ُُٔسبؽ تخريجو في صفحة ) - ّ

 (.َِْصدر الديف محمد ابف أبي العز الحنفي _)ص -شرح العقيدة الطحاكية   - ْ
 (.ِْْالمصدر نفسو )ص - ٓ
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كال يفنى عقاب ا تعالى  ار مخمكقتاف ال تفنياف أبدان ة كالنٌ كالجنٌ "كيقكؿ اإلماـ أبك حنيفة: 
 ار.ة كالنٌ كفي قكؿ اإلماـ أبك حنيفة, داللة كاضحة عمى دكاـ كبقاء الجنٌ  . (ُ)"سرمدان كثكابو 

ة كال لنعيميا و ال فناء لمجنٌ ة كميا عمى أنٌ فقت فرؽ األمٌ اتَّ ": اىرمقاؿ اإلماـ ابف حـز الظٌ 
 .(ِ)"ار كال لعذابياكال لمنٌ 

, كا فبل تسقمكا أبدان حٌ صً ف تى لكـ أ قاؿ: " ينادم مناد: إفٌ  بي عف النٌ  جاء في الحديث, 
فٌ  فٌ لكـ أف تحيكا فبل تمكتكا أبدان  كا  فٌ كا فبل تيرمكا أبدان لكـ أف تشبٌ  , كا  لكـ أف تنعمكا فبل تبأسكا  , كا 
 .(ّ)"أبدان 

 -يخ _رحمو اف مف خبلؿ األدلة كالحجج مف اآليات كاألحاديث التي ساقيا الشٌ يتبيٌ   
يما مخمكقتاف ال تفنياف أبدان كال تبيداف, مكافقان برأيو كجكدىما, أنٌ ار ك ة كالنٌ في حقيقة الجنٌ سابقان 

ار في النٌ  ارة كبقاء نعيميا, كخمكد أىؿ النٌ ة في الجنٌ ة كالجماعة في خمكد أىؿ الجنٌ أىؿ السنٌ 
 .كدكاـ عذابيا كأىكاليا

 ريفة, ليدؿٌ لشٌ ة ابكيٌ ة الكريمة, كاألحاديث النٌ فيما ذكر مف اآليات القرآنيٌ  كالباحث يرل, أفٌ 
 ار كبقائيما.  ة كالنٌ داللة كاضحة كصريحة, عمى دكاـ الجنٌ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

الفقو األكبر )مطبكع مع الشرح الميسر عمى الفقييف األبسط كاألكبر المنسكبيف ألبي حنيفة تأليؼ محمد بف  - ُ
 -ىػ(َُٓالمؤلؼ: ينسب ألبي حنيفة النعماف بف ثابت بف زكطي بف ماه )المتكفى:  -عبد الرحمف الخميس(
 (.ّٔ)صـ ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالطبعة: األكلى,  -اإلمارات العربية -الناشر: مكتبة الفرقاف 

 .(ٗٔ/ ْ)لئلماـ أبي محمد عمي بف أحمد بف حـز الظاىرم  -الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ  - ِ
( ح ُِِٖ/ْة, )ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىميا, باب في دكاـ نعيـ أىؿ الجن - ّ

 (.ِّٕٖرقـ )
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 الخامس المبحثُ 
 لبيانوني من عقيدة القضاء والقدريخ أحمد االشّ  موقفُ 

 
 كفيو أربعة مطالب:

 .ؿ: تعريؼ القضاء كالقدر عند البيانكنياألكٌ  المطمبي 
 .في القدرنازع : مكقفو مف التٌ انيالثٌ  المطمبي 
 .دفع القدر بالقدرىؿ يي  :الثالثٌ  المطمبي 
 .أثر اإليماف بالقضاء كالقدر :ابعالرٌ  المطمبي 
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 لاألوّ  المطمبُ 
 يف القضاء والقدر عند البيانونيتعر  

يككف كافران با تعالى,  هي رى نكً ركفه ميـه مف أركاف العقيدة, حيث أٌف مي القضاء كالقدر إٌف 
 عمى كؿ عبدو أف يؤمفى  درو مف ا كقضاءه, فمذلؾ كاف لزامان ككاجبان في الككف فيك بق  فكؿ شيءو 

عند ا  و مكتكبه ؤمف بأنٌ ي, ك رٌ ر كالحمك كالمفي الخير كالشٌ بقمبو مطمئفو بقضاء ا كقدره, 
ذا أي ره الذم قدَّ ا مف ا كأفٌ  و بقدرو عمـ أنٌ ميفرزؽ, كنعمة كصحة  وتعالى, فإذا حصؿ ل  يبص, كا 

نان بأٌف ما كليكيف مؤمرة, يا مقدَّ يا مكتكبة كأنٌ عمـ أنٌ ميكلد, فأك فقر أك مرض أك مصيبة في ماؿ ب
, كالباحث في ىذا المطمب سيبٌيف عقيدة وي وي كأٌف ما أخطأهي لـ يكيف ليصيبى أصابو لـ يكيف لييخطئ

 .الشيخ البيانكني في القضاء كالقدر
 .القضاءتعريف : أولً 

أصمو: القطع كالفصؿ. يقاؿ: قضى يقضي قضاء فيك ك  .الفصؿ كالحكـ :القضاء :ةً لغ 
مضاؤه كالفراغ منيف فيككف بمعنى الخمؽقاض: إذا حكـ كفصؿ. كقضاء الشيء  .(ُ): إحكامو كا 

. ككؿ ما أحكـ يء كتمامومرجعيا إلى انقطاع الشٌ  : القضاء في المغة عمى كجكهىرمكقاؿ الزٌ 
َـّ, أك عممو  مـأك أيت , كقد جاءت ىذه الكجكه أك نيفّْذ, أك أيمضى, فقد قضي ,أيدّْل ,أك أيكجب, أك عي

 .(ِ)يا في األحاديثكمٌ 
اءن ك تيى ابؽ كانٌ السٌ  القضاء ىك كقكع الميقىدٍَّر, فإذا كقع القىدىٍر  :اصطالحاً           , سيمّْيى قىضى
 .(ّ)"ر كيككف قضاءأفَّ الذم يقع مقدَّ  كالشؾٌ 

و ىك الحكـ كالخمؽ كالبياف .. ككؿ معاني" :اهلل_ _رحمو أحمد البيانونييخ فو الشّ يعرّ 
 .(ْ)"يء كتمامو كالفراغ منولى انقطاع الشٌ إترجع 

ـٌ استدٌؿ بقكلو ﴾ مٌُيُ ٌَوُ وُْٓ فََْىٌُُْثَذِّكُ اٌغََّّبًَادِ ًَاٌْإَسْضِ ًَبِرَا لَعََ ؤَِْشًا فَةََِّّٔب َّتعالى: ﴿ ث
 [.ُِ]فصمت: ﴾فَمَعَبىَُّٓ عَجْكَ عََّبًَادٍ﴿: ولك كق [.ُُٕ]البقرة:

 : قضاء.ر ليادٌ , مف حيث ما قيجاد الكائنات, كتسييرىاإ"يخ أحمد البيانكني: يقكؿ الشٌ 
 .(ُ)": قضاءر لياظاـ المقدٌ ركبيا عمى ىذا النٌ مس كغكشركؽ الشٌ 

                                                 

 .(ُِٓ/ ْ)النياية في غريب الحديث كاألثر ابف األثير  - ُ
 المصدر نفسو. - ِ
كالمسمى بػ  -لئلماـ أبي جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة األزدم الطحاكم  -كتاب شرح العقيدة الطحاكية  - ّ

 .(ٓ/ ُٖ)ف عبد العزيز آؿ الشيخ شرحيا الشيخ صالح ب -)إتحاؼ السائؿ بما في الطحاكية مف مسائؿ( 
 .(ُُٗص)يماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإل - ْ
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كدخكؿ المؤمنيف  : قضاء.رةى, المرتبط باألسباب المقدٌ جمو المسمٌ أذا جاء إكمكت مف يمكت, "..
 .(ِ)": قضاء-كالعياذ با تعالى  –ار ف النٌ كدخكؿ الكافريف كالعاصي.. : قضاء.ةالجنٌ 
 .القدرتعريف  :ثانياً 

فالقادر : اسـ فاعؿ مف قىدىر   ,القاًدر كالٍمقتًدر كالقىًدير ,في أسماء الٌمو تعالى ..قدر  :لغةً 
ٍفتىًعؿ مف اٍقتىدىر كىك أٍبمىغيىٍقدر كالقىدير : فىعيؿ منو كىك لممبالغة كا ليمة  كمنو ذكر .لٍمقتدر : مي

  .(ّ)ميمة التي تيقىدَّر فييا األرزاؽ كتيٍقضىىكىي الٌ : القىدىر
مغكم يدخؿ فيو الفعؿ, كيدخؿ فيو اإلرادة كالمشيئة, كيدخؿ فيو فإذان القىدىٍر في معناه الٌ 

 الحكمة بحسب مف قىدٍَّر. العمـ, كيدخؿ فيو أيضان 
ىك عمـ ا باألشياء قبؿ كقكعيا "عرَّؼى بعض أىؿ العمـ القىدىٍر بأفَّ القىدىٍر:  :اصطالحاً        

 .(ْ)"لؤلشياء كميا ـك مشيئتو لما يقع كخمقوككتابتو ليا في المكح المحفكظ كعم
 .(ٓ)"ا قضاه ا كحكـ بو مف األمكرعمٌ كالقدر ىك عبارة "

كؿ خير كشر يككف  لجماعة: يعتقدكف اعتقادان جازمان أفٌ ة كاأىؿ السنٌ  ا اإليمان بالقدر:أمّ 
فكؿ شيء بإرادتو, كال يخرج عف مشيئتو كتدبيره, كعمـ  ,ا فعاؿ لما يريد بقضاء ا كقدره, كأفٌ 

ر المقادير لمكائنات حسبما سبؽ كؿ ما كاف كما يككف مف األشياء قبؿ أف تككف في األزؿ, كقدٌ 
مـ أحكاؿ عباده, كعمـ أرزاقيـ كآجاليـ كأعماليـ, كغير ذلؾ مف بو عممو كاقتضتو حكمتو, كع

رادتو فكؿ محدث صادر ,شؤكنيـ  .(ٔ)عف عممو كقدرتو كا 
ا ىك كائف إلى القكؿ في القدر: ىك ما سبؽ بو العمـ, كجرل بو القمـ, ممٌ  صي كممخٌ 

 .(ٕ)األبد
ا تعالى  أفٌ  :عناه ىككم .قديرىك التٌ ": القدر" :فويعرّ   _رحمو اهلل_يخ أحمد لشّ ا اأمّ 

, مخصكصة معمكمة عنده, كعمى صفاتو  يا ستقع في أكقاتو أنٌ  , كعمـ ألشياء في القدـر اقدٌ 

                                                                                                                                            

 (.ُُٗكتاب اإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني )ص - ُ
 .(َُِص)المصدر نفسو  - ِ
 .(ُْ/ ْ)النياية في غريب األثر ابف األثير  - ّ
 .(ّ/ ُٖ)بما في الطحاكية مف مسائؿ تحاؼ السائؿ إ - ْ
 .(ُْ/ ْ)النياية في غريب الحديث كاألثر ابف األثير  - ٓ
 .(ُٗٓص)اإليماف حقيقتو, خكارمو, نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة  - ٔ
 المصدر نفسو. - ٕ
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ة عريؼ ينسجـ مع تعاريؼ أىؿ السنٌ كىذا التٌ  .(ُ)"رىا ا تعالىفيي تقع عمى حسب ما قدٌ 
 .كالجماعة

ـٌ استدٌؿ عمى ذلؾ بما   , كمنيا ما كرد في بي النٌ  بكٌية مف أحاديثالسٌنة النٌ  جاء فيث
ماكات كاألرض بخمسيف ألؼ سنة كقاؿ : كتب ا مقادير الخبلئؽ قبؿ أف يخمؽ السٌ "الحديث: 

 .(ِ)"ككاف عرشو عمى الماء
أف "يماف, قاؿ: عف اإل بي , حيف سأؿ النٌ بلـؿ عميو السٌ في حديث جبريجاء  كمنيا ما

 .(ّ)"آلخر, كتؤمف بالقدر خيره كشرهتؤمف با كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك ا
ا تعالى فاعؿ مختار, ال يقع إاٌل ما  ثـ عقَّب البيانكني عمى أحاديث القدر, كقاؿ: إفٌ 
كسيقيىت بالماء فإٌنيا  نت في الترابفً ة إذا دي يريده, ككؿ شيء يككف معمـك عنده قبؿ أف يقع, فالحبٌ 

 .(ْ)تينبتي زيتكنة مثبلن, كىذا كموي قدَّرهي ا تعالى كأمضاه..تينًبتي نبات, كنكاة البمح تيخًرج نخمةن كال 
 انيالثّ  المطمبُ 

 نازع في القدرمن التّ  فوُ موقِ  
ما عمى قكلو ب . كاستدؿٌ (ٓ)"نازع في القدرالتٌ  نبغيال ي" _:رحمو ا_ البيانكني يخيقكؿ الشٌ 

 ة:بكيٌ ة النٌ السنٌ ما جاء في ب
كنحف نتنازع في القدر, فغضب  ا رسكؿ ا خرج عمين و قاؿ:أنٌ  عف أبي ىريرة 

؟ أبيذا أمرتـ, أـ بيذا أرسمت إليكـ"حتى كأنما فقئ في كجنتيو الرماف, فقاؿ:  ,حتى احمرَّ كجيو
 .(ٔ)" تنازعكا فيو, عزمت عميكـ أالٌ قبمكـ حيف تنازعكا في ىذا األمر إنما ىمؾ مف كاف
يؤمف بالقدر خيره ك شره مف ا,  ال يؤمف عبد حتى": في حديثو آخر بي كقاؿ النٌ 
 .(ُ)"ما أخطأه لـ يكف ليصيبو ما أصابو لـ يكف ليخطئو, كأفٌ  كحتى يعمـ أفٌ 

                                                 

 .(َُِص)يماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإل - ُ
ح (َِْْ/ْ)السبلـ,  ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: القدر, باب: حجاج آدـ كمكسى عمييما - ِ

 (.ِّٓٔرقـ)
 (ّٔ/ُ) ,معرفة اإليماف, كاإلسبلـ, كالقدر كعبلمة الساعة   ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: اإليماف, باب: - ّ
 (.ٖح رقـ ) (ّٔ/ُ)
 .(ُِٓ-ُِْص)ر لمشيخ أحمد البيانكني يماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدكتاب اإلانظر:  - ْ
 (.ُِٗ)ص المصدر نفسو - ٓ
ح رقـ ( ّْْ/ْ)القدر,  فيركاه الترمذم في السنف, كتاب: القدر, باب: ما جاء فى التشديد فى الخكض  - ٔ
 .قاؿ األلباني: حسف (ُِّّ)
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ما قدَّرهي ا عٌز كجٌؿ بيعتقدي اعتقادان جازمان  ,يخ البيانكنيالشٌ  إلى أفٌ يخميص الباحث 
ٌذري مف التٌنازع في القدر كعدـ الرٌ كقضاهي  نازع فيو يؤدم إلى اليبلؾ كنزكؿ ضا بو, ألٌف التٌ , كييحى

 غضب ا عمى العباد.
 الثالثّ  المطمبُ 

 ع القدر بالقدرفَ دْ يُ  ىلْ 
 أف ندفعى  طالبكف شرعان مي  نحفي ": ىذه المسألة, كيقكؿ البيانكني _رحمو ا_يخ ثبت الشٌ يي 

كالعطش مف القدر,   عاـ.الطٌ  ندفعو بقدرً  , كنحفي مف القدر – مثبلن  –فالجكع . "(ِ)"األقدار باألقدار
 .(ّ)"أيضان  , كىك مف القدرً كاءندفعو بالدٌ  كالمرض مف القدر, كنحفي . رابالشٌ  ندفعو بقدرً  كنحفي 

كىك قادر عمى دفعو, ثـ مات, مات  – مثبلن  –مأ لظٌ امرأ استسمـ لقدر الجكع أك ا كلك أفٌ 
 .(ْ)"يمكةلى التٌ إبنفسو  , الذم نياه عف أف يمقيَّ  تعالى عاصيان 

 [.ُٓٗ]البقرة: ﴾ًٌََب رٍُْمٌُا ثِإَّْذِّىُُْ بٌََِ اٌزَّيٍُْىَخِ﴿: اؿ تعالىق
تعالى بإعداد المستطاع مف قد أمرنا ا "ك  :اهلل_ _رحمو يخ احمد البيانونييقول الشّ 

كذلؾ مف باب  .ساف كمكنتو كاختيارهنٌ في قدرة اإل: ىك ما يدخؿ كالمستطاع .لمعدك رىابان إالعدة 
 .(ٓ)", كفي صميـ امكانوسافنٌ باألقدار, كىك في كسع اإل اردفع األقد

ًٌََْْإْخُزًُا دِزْسَىُُْ ًَؤَعٍِْذَزَيُُْ ًَدَّ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ٌٌَْ رَغْفٌٍَُُْ لَْٓ ؤَعٍِْذَزِىُُْ كقاؿ تعالى: ﴿

بِْْ وَبَْ ثِىُُْ ؤَرًٍ ِِْٓ َِؽَشٍ ؤًَْ وُنْزُُْ َِشْظََ ًَؤَِْزِمَزِىُُْ فٌٍَََُِّْْْ لٍََْْىُُْ ٍََِْْخً ًَادِذَحً ًٌََب جُنَبحَ لٍََْْىُُْ 

 [.َُِ﴾ ]النساء:فِشَِّٓ لَزَاثًب ُِيِْنًبؤَْْ رَعَمٌُا ؤَعٍِْذَزَىُُْ ًَخُزًُا دِزْسَوُُْ بَِّْ اٌٍَّوَ ؤَلَذَّ ٌٍِْىَب
  بمدافعة األقدار بعضيا ببعض.الٌ إ, ذفإباد في معاشيـ مصالح الع تتـٌ  فبل
 مدافعة األقدار عمى نكعيف : البيانكني: يخكيقكؿ الشٌ 

, بأقدار تدفعيا كتحكؿ دكف كقكعيا: أقدار قد انعقدت أسبابيا كلـ تقع مدافعة األول:
 [.َٔ﴾ ]األنفاؿ:َِب اعْزَؽَمْزُُْ ِِْٓ لٌَُّحٍ ًَؤَلِذًُّا ٌَيُُْك مغير باإلعداد لو. لقكلو تعالى: ﴿كمدافعة عد

                                                                                                                                            

ح رقـ ( ُْٓ/ْ)كشره, ركاه الترمذم في السنف, كتاب: القدر, باب: ما جاء فى اإليماف بالقدر خيره  - ُ
 ., قاؿ األلباني : صحيح(ُِْْ)
 (.َُّيماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني )صكتاب اإل - ِ
 .المصدر نفسو - ّ
 المصدر نفسو. - ْ
 (.ُِّ-ُُّالمصدر نفسو )ص - ٓ
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 .(ُ)كاء: كمدافعة المرض بالدٌ عت , بأقدار تدفعياكقمدافعة أقدار قد  :الثاني
 كضع لو إالٌ  ءن دا ا تعالى لـ يضعي  تداككا عباد ا, فإفٌ "جاء في الحديث: كذىكىر ما 

 .(ِ)": اليـرالكا: ما ىك يا رسكؿ ا ؟ قاؿ. قكاحد غير داءو  دكاء,
, مييا, مع القدرة عاألقدار ر مف القعكد عف مدافعةحذٌ ك  _رحمو ا_ البيانكني و الشيخكنبٌ 

 .(ّ)فيي مف العجز األثيـ الذم نيينا عنو
إلى  أحبٌ المؤمف القكم خير ك ": : قاؿ رسكؿ المَّو قاؿ عف أبي ىريرة ثـ استشيد بما جاء 
خير, احرص عمى ما ينفعؾ, كاستعف بالمَّو كال تعجزف, فإٍف  عيؼ, كفي كؿو المَّو مف المؤمف الضٌ 
 ؛ فإفٌ كاف كذا ككذا! كلكف قؿ: قدر المَّو كما شاء فعؿ ي فعمت كذا: لك أنٌ ؿأصابؾ شيء فبل تق
 .(ْ)"يطاف)لك( تفتح عمؿ الشٌ 

, بي الحكيـ عف العجزالنٌ  ىينيفقاؿ: " بي كىنا نٌبو البيانكني إلى أمر نيانا عنو النٌ 
ه, كخرج األمر مف ساف جيدنٌ ذا بذؿ اإلإ, فتياكنان ك  القعكد عف العمؿ مع القدرة عميو, كسبلن  كىك
ر ا كما شاء ا فعؿ, كيرضى حينئذ : قدَّ ي يد األقدار التي ال يمكف دفعيا, يقكؿ, كأصبح فيده
ـي , كيخضع لمشيئة ا تعالىا صابران  بقدرً   .(ٓ)"كالحزف لميْـّ  , كال يستسم

: ىك كالعجز المنيي عنو, ينفع ىك مدافعة األقدار باألقدارفالحرص عمى ما كتابع:" 
 .(ٔ)"االستسبلـ لؤلقدار مع القدرة عمى مدافعتيا

نا في عمؿ كاف في ذا قصر إبالقدر  أف نحتجى البيانكني كيقكؿ: "ال ينبغي يخ ر الشٌ كيحذّْ 
الحذر, كأف نحتاط  نا مأمكركف أف نأخذى ألنٌ  ,قصيركسعنا أف نعممو, فحاؽ بنا ما يستكجبو التٌ 

 . (ٕ)"لى ذلؾ سبيبلن إاستطعنا  ما رالشٌ  ندفعى , كأف ألنفسنا الخير لؤلمر, كأف نجمبى 
 عمى المعصية. ذف ال يجكز االحتجاج بالقدرً إ

                                                 

 (.ُّّ-ُِّ)صكتاب اإليماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني  - ُ
( قاؿ األلباني: ّٖٓٓ( ح رقـ )ّ/ْأبك داككد في السنف, كتاب الطب, باب في الرجؿ يتداكل, )ركاه  - ِ

 .صحيح
 .(ُّْ-ُّّص)يماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإلانظر:  - ّ
العجز كاالستعانة با كتفكيض المقادير  ركاه مسمـ في صحيحو, كتاب: القدر, باب: في األمر بالقكة كترؾ - ْ

 (.ِْٔٔح رقـ )( َِِٓ/ْ), 
 .(ُّْص)يماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني كتاب اإل - ٓ
 .(ُّٓص)المصدر نفسو  - ٔ
 .(ُّٔص) المصدر نفسو - ٕ
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ة ؿ السنٌ , ككافؽ أىب قمب الحقيقة, قد أصا_رحمو ا_ البيانكني يخالشٌ كبذلؾ يككف 
يي عف االحتجاج عمى , كالنٌ كالجماعة في ىذه المسألة, كىي كجكب مدافعة القدر بالقدر

 معاصي باألقدار.قصير كالالتٌ 
ساف اإلنٌ  ات, مثؿ أف يترؾى عمى فعؿ المكركىات كترؾ المستحبٌ  أما حكـ االحتجاج بالقدرً 

 و أحد قاؿ: ىذا بقضاء ا كقدره؟بلة, فإذا حاجٌ كافؿ بعد الصٌ النٌ 
َـّ فعؿالقدر ال يجكز االح ساف فيو عيب مف ترؾ لئلنٌ  تجاج بو عمى المعايب, فإذا كاف ث

 عمى ذلؾ بالقدر. و ال يجكز أف يحتجٌ ـ, أك مف ترؾ نافمة أك فعؿ مكركه, فإنٌ محرٌ فريضة أك فعؿ 
نٌ  مَّؽى ذلؾ بقدر ساف بمصيبة إذا أصيب اإلنٌ  ,بئيجكز االحتجاج بالقدر عمى المصا ماكا  عى

 ر ا كما, ما شاء ا كاف, قدَّ فس كيكمؿ اإليماف كاليدلالنَّ  طمئفُّ و في تعميقو لمقدر تألنٌ  ,ا
 .(ُ)شاء فعؿ, ىذا في المصائب

 ابعالرّ  المطمبُ 
 اإليمان بالقضاء والقدر أثرُ  

 يماف بيما:, بإظيار أثر اإل, مسألة القضاء كالقدر_رحمو ا_ البيانكني يخالشٌ  ـي كيختّْ 
لمحياة,  ان ساف محبٌ نٌ مؽ اإلدره فائدة عظمى في حياة المؤمنيف, فقد خي لئليماف بقضاء ا كق -

 .(ِ)ذا حمت بوإ, شديد الجزع لآلالـ عمى نفع نفسو, كارىان  متاعيا, حريصان في  راغبان 
عف الحزف  ذا أصابو الخير, كيصرفوي إغياف ساف مف البطر كالطٌ نٌ بو اإل ـي عصى ما يي  فخيري 

ما كقع لو, قد جرت بو المقادير, فسبؽ بو عمـ  بأفٌ  ر, أف يؤمفى ذا أصابو الشٌ إكضعؼ العزيمة 
 .(ّ)ضت بو مشيئتو, كقكجؿٌ  ا عزٌ 

َِب ؤَصَبةَ ِِْٓ ُِصِْجَخٍ فِِ اٌْإَسْضِ ًٌََب فِِ ؤَْٔفُغِىُُْ بٌَِّب فِِ وِزَبةٍ ِِْٓ لَجًِْ ؤَْْ َٔجْشَؤَىَب بَِّْ رٌَِهَ لقكلو تعالى: ﴿

﴾ وًَُّ ُِخْزَبيٍ فَخٌُسٍ اٌٍَّوُ ٌَب ُّذِتُّ( ٌِىٍََْْب رَإْعٌَْا لٍَََ َِب فَبرَىُُْ ًٌََب رَفْشَدٌُا ثَِّب آرَبوُُْ 22ًَلٍَََ اٌٍَّوِ َّغِري  )
 [.ِّ,ِِ]الحديد:
, دكرالصٌ  الحسد التي تكغري اس عف رذيمة ف أبعد النٌ ا كقدره مً  بقضاءً  ف يؤمفي كمى  -

 .(ْ)ركرعمى الشٌ  كتبعثي 

                                                 

 .(ِ/ َُ)إتحاؼ السائؿ بما في الطحاكية مف مسائؿ  - ُ
 (.ُْٗاف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني )صيمكتاب اإل - ِ
 (.َُٓالمصدر نفسو )ص - ّ
 (.ُُٓ)صالمصدر نفسو  - ْ
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فراده بالعبادة كالتٌ  تكحيد ا  لمعبدً  و يكجبي أنٌ  -  ا األمكر كميا بيدً  , كأفٌ اعةلطٌ ضرع كاكا 
  ٌكحده  ا ىك , كأفٌ أك ضر نفعو  كأ أك شرو  بو ا مف خيرو  ما كتو لف يصيبو إالٌ كأن
 .(ُ)عطي كالمانعافع كالمي ار كالنٌ الضٌ 

حاطتو الشٌ  استشعار عظمة ا  -  .(ِ)اممة بكؿ شيء كنفكذ مشيئتو عمى عمـك الخمؽكا 
عف معرفة المقدكر كمستقبؿ و عاجز ساف يعرؼ قدر نفسو كعجزه فبل يتعالى, ألنٌ اإلنٌ  أفٌ  -

حانو كتعالى, فتراه يككف ساف بعجزه كحاجتو إلى ربو سبٌ يقر اإلنٌ  ما ىك حادث, كمف ثـٌ 
ر ا أقدارىا, كيطمب مف ربو العكف في تككمو عمى ربو, يأخذ باألسباب التي قدَّ  صادقان 

 .(ّ)د كال شؾٌ عمى ما عجز عنيا ببل تردٌ 
و ال يقع لو تقد أنٌ ذ ىك يعإف, جبي كشجاع ال يى  بخؿي ال يى  كقدره سخيٌ ا  كالمؤمف بقضاءً  -

فيقكـ بعممو في  , ما كتبو ا لوالٌ إنى أك فقر, كحياة أك مكت, سر, كغً سر أك عي مف يي 
 .(ْ) رحمتو كرضكانوالٌ إ , كال يرجك ا تعالىالٌ إالحياة خير قياـ, ال يرىب 

 
 العالمين هلل رب   دعوانا أن الحمدُ  آخرُ 

 
 
 
 
 

 
                                                                                      

  
                                                 

ية كاإلفتاء كالدعكة مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العمم -مجمة البحكث اإلسبلمية  - ُ
 ٖٖعدد األجزاء :  -بحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد المؤلؼ : الرئاسة العامة إلدارات ال -كاإلرشاد 

 (.ُِٔ-ُِٓ/ٕٔ) -المكتبة الشاممة -جزءا
 (.ُِٔ)ص-المصدر نفسو - ِ
 المصدر نفسو. - ّ
 (.ُِٓيماف باليـك اآلخر كبالقضاء كالقدر لمشيخ أحمد البيانكني )صاب اإلكت - ْ
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 الخاتمة
, ال نبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانويبان مباركان فيو, كما ا تعالى حمدان كثيران طيٌ  حمدي أ

ـٌ احانو كما أثنى عمى نفسو, بنعمتو سبٌ حصي ثناءن عميو, ىك سبٌ أي  الحات, كباستغفاره لصٌ حانو تت
المتكاضع الذم  حانو أف كفقني ليذا الجيدالحمد سبٌ  كبة إليو تيغفر اليفكات كتيقاؿ العثرات, فموي كالتٌ 

ف كاف كمنيجو في العقيدة,  -رحمو ا-يخ أحمد عز الديف البيانكنياغترفت بو مف بحر الشٌ  كا 
ٌني جيدان ميقبلن لقصكر كاتبو, فما كاف فيو مف خيرو أك صكا ب فيك مف ا عٌز كجٌؿ كحده, كا 

ألرجكه أف يتقٌبمو, كأف يجعمو خالصان لكجيو الكريـ, كأف ينفعني بو كالمسمميف المخمصيف في 
حانو سميعه قريبه مجيب, كأٌما ما كاف فيو مف خطأ أك تقصير فمف و سبٌ نيا كاآلخرة, إنٌ الدٌ 
فقد اشتممت خاتمة ىذا  ...تاـ, كبعدحانو المغفرة كحسف الخيطاف كمف نفسي, كأسألو سبٌ الشٌ 

 كصيات أيجممييا فيما يمي:تائج كالتٌ البحث عمى طائفةو ميٌمةو مف النٌ 
 تائج:النّ أوًل  
ة كسط مكائد العمـ كالعمماء حياتو العمميٌ  -رحمو ا-أحمد عز الٌديف البيانكني  يخعاش الشٌ  .ُ

 . رعأليؼ ككتابة الشٌ لممطالعة كالتٌ  ككاف محبان 
 يي عف المنكر.ربية, ككاف حريصان عمى األمر بالمعركؼ كالنٌ البيانكني بالتٌ  اىتـٌ  .ِ
يخ ة, فكاف الشٌ عاش فترة االنقبلبات العسكريٌ  ة حرجة جدان, حيثي يخ في فترة سياسيٌ عاش الشٌ  .ّ

كبير في راتيا ككاف ليـ األثر الة كىمكميا كمتغيٌ ثكا عف كاقع األمَّ ببلء الذيف تحدَّ أحد العمماء النٌ 
 االستعمار األجنبي. كجيو ضدٌ تكحيد الجيكد كالتٌ 

ة سبلميٌ إف جماعة كٌ ذلؾ ك ليو كمف أجؿً إحي كيسعى العمؿ الخيرم كاالصبل يخ يحبٌ كاف الشٌ  .ْ
 الكممة كتكحيد العمؿ. مقان لمكحدة كجمعً نطٌ مي  عدُّ كالتي كانت تي  -ةسبلميٌ دل اإلجماعة اليي  –مستقمة 

ع بعبلقة متينة يخ يتمتٌ ان, ككاف الشٌ حيث كاف معطاءن ايجابيٌ  ةجتماعيٌ االخ ية الشٌ ظيرت شخصيٌ  .ٓ
 في مجتمعو. عرض مف مشكبلتو ساعدتو في معالجة ما يي 

 ة كالجماعة .ليو أىؿ السنٌ إأثبت فيو ما ذىب يخ معنى اإليماف, ك الشٌ  فى بيَّ   .ٔ
 ثبات صفاتو تعالى.إمف خبلؿ  كجؿٌ  أثبت كجكد ا عزٌ  .ٕ
 .ةالقرآنيٌ  صكصنٌ مف خبلؿ ال كجؿٌ  يخ البيانكني كحدانية ا عزٌ ت الشٌ أثب .ٖ
تو, تو, كاحده في ألكىيٌ ا تعالى كاحده في ربكبيٌ  يخ البيانكني مف خبلؿ القرآف الكريـ أفٌ الشٌ  فى بيّْ  .ٗ

 في أسمائو كصفاتو. كاحده 
مف خبلؿ آيات القرآف  عمييـٌ  ردَّ دفة, ك بيعة كالصي يخ البيانكني اآلراء القائمة بالطٌ د الشٌ فنٌ  .َُ

 ؼ بو. و ىك خالؽ الككف كىك المالؾ كالمتصرٌ تو كأنَّ الة عمى كجكده ككحدانيٌ الكريـ الدٌ 
 ؤية  تعالى كاستند عمى ذلؾ باألدلة.ثبات الرٌ إلح في اكافؽ البيانكني سمفنا الصٌ  .ُُ
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بي, كقاؿ بتفاضؿ األنبياء, سكؿ كالنٌ الرٌ كلـ يذكر فرقان بيف   تعالى رسبلن كأنبياءن  أثبت أفٌ  .ُِ
 سؿ.ا تعالى عمى سائر الرٌ  فضموي ,  دمحمٌ  سيدنا كأفٌ 
 ساف.لو تأثير عمى اإلنٌ  حر, كيقكؿ أفٌ السٌ كجكد يخ البيانكني بيعتقد الشٌ  .ُّ
 ة كبإجماع أىؿ العمـ.فاعة, كيؤكد ذلؾ مف القرآف كالسنٌ يخ البيانكني الشٌ يثبت الشٌ  .ُْ
 شياطيف داع كما األركاح المزعكمة إالٌ كخي  و كذبه يخ مف استحضار األركاح, بأنٌ قؼ الشٌ مك  .ُٓ

 ساف كتخادعو.تتبلعب باإلنٌ 
 كذكر بعض صفاتيـ كأعماليـ.  يخ البيانكني المبلئكة كالجفٌ أثبت الشٌ  .ُٔ
فخ كعذاب القبر نٌ اليكـ اآلخر كالة بكيٌ ة كاألحاديث النٌ صكص القرآنيٌ بالنٌ يخ البيانكني أثبت الشٌ  .ُٕ

 حؼ.راط كالحكض كالككثر كاستبلـ الصٌ كالبعث كالحشر كالصٌ 
ار كبقائيما كعدـ فنائيما كخمكد ة كالنٌ كجكد الجنٌ ة كالجماعة في إثبات أىؿ السنٌ يخ الشٌ  كافؽ .ُٖ

 ار.ار في النٌ ة كخمكد أىؿ النٌ ة في الجنٌ أىؿ الجنٌ 
ر األشياء في ا تعالى قدٌ  إفٌ ة كالجماعة, كقاؿ لسنٌ فقان أىؿ ايخ القضاء كالقدر مكاأثبت الشٌ  .ُٗ

رىا ا محدكدة, فيي تقع عمى حسب ما قدٌ  معمكمة كصفاتو  يا ستقع في أكقاتو القدـ, كعمـ أنٌ 
 . نازع في القدر, كقاؿ بكجكًب مدافعة األقدار باألقدار, كحذَّر مف التٌ تعالى
 وصيات:التّ ثانيًا 

, كخاٌصة طبٌلب العقيدة الكتابة في مثؿ ىذه الٌشخصٌيات الياٌمة, هكرٌكادى  أكصي طمبة العمـ .ُ
براز ما عندىـ مف معتقدات كأفكار حتى يستفيد مني  .طمبة العمـ اكا 

خيمة صدم الحاـز لممعتقدات الدَّ صيف في العقيدة التَّ ة المتخصٌ ة كخاصٌ . أكصي عمماء األمٌ ِ
 اس بيا.النٌ  عي نخدً اسبلمية حتى ال يى  ياتو سبلـ بمسمٌ عمى اإل

بدأ ينتشر بيف شباب األٌمة الفيـ الخاطئ عف الٌديف كالعقيدة, كىناؾ مف يدعـ ذلؾ مف أجؿ . ّ
تشكيو اإلسبلـ كالعقيدة, كلؤلسؼ يكجد ىناؾ أناس تعاطكا مع ىذه األفكار المتشٌددة كبدأكا 

دريس جيد كالعطاء في التٌ المف عمماء األٌمة كطبٌلب العمـ أف يزيدكا ييركّْجكا ليا, لذلؾ ال بٌد مف 
خراجيا لمٌناس كالعاٌمة بشكؿ مبٌسط كسيؿ حتى يتشٌربكىا  كالتأليؼ كالكتابة في مسائؿ العقيدة, كا 

 بفيـو عميؽ, بعيدان عف الجيؿ أك الٌتشٌدد.
 كالمشكرة . كطمبتو كمساندتيـ بالرأمٌ الٌشرعي . أكصي بدعـ العمـ ْ
 الٌركح كما يتعمَّؽ بيا. عفلكتابة اك  البحثبالحرص . أكصي طبٌلب العقيدة ٓ
 .كمدل تأثيره عمى اإلٌنس الجفٌ  كضكعأكصي طبٌلب العقيدة باالىتماـ في الكتابة بم. ٔ

 وبكم  أن ينفع بيَ  وجلّ  سائاًل اهلل عزّ أصُل إلى نياية بحثي وصيات تائج والتّ النّ يذه ب
 الم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو.ين والسّ العمم والدّ 
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 اٌمبِخ :اٌفيبسط 
 فهرس اآليات .           

 فهرس األحاديث .           

 فهرس املصادر واملراجع .            

 فهرس املوضوعات .           
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 .القرآنية فيرس اآلياتأوًل: 
رقـ  اآليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة السكرة الرقـ

 اآلية
 ةالصفح

 َٓ ِ ﴾............اُْسَْٔذُ َُِِّوِ سَةِّ اُْؼَبَُِٔنيَ﴿ الفاتحة  .ُ

 ّٓ ٓ ﴾............بَِّّبىَ َٗؼْجُذُ ًَبَِّّبىَ َٗغْزَؼِنيُ﴿  .ِ

 َٕ ٖ ﴾...ًََِٖٓ اُنَّبطِ َْٖٓ َّوٌٍُُ آَٓنَّب ثِبَُِّوِ ًَثِبٌَُِّْْْ اُْأخِشِ﴿ البقرة  .ّ

 َٕ ٗ ﴾....زَِّٖ آَٓنٌُا ًََٓب َّخْذَػٌَُٕ بَُِّبُّخَبدِػٌَُٕ اَُِّوَ ًَاَُّ﴿  .ْ

ٓ.  ﴿ُُْ  ُٓ ُِ ﴾اػْجُذًُا سَثٌَّ

 ُٓ ُِ ﴾اَُّزُِ خََِوٌَُْْ﴿  .ٔ

 ِٓ ُِ ﴾ًَاَُّزَِّٖ ِْٖٓ هَجٌُِِْْْ﴿  .ٕ

ْنَب لٍَََ لَجْذَِٔب﴿  .ٖ  َُّ ِّ ﴾....ًَبِْْ وُنْزُُْ فِِ سَّْتٍ َِِّّب َٔضٌَّ

-ُٓٓ ِٓ ﴾ٌا ًَلٌٍَُِّا اٌصَّبٌِذَبدِ ؤََّْ ٌَيُُْ ....ًَثَؾِّشِ اٌَّزَِّٓ آَِنُ﴿  .ٗ
ُُٔ 

 َّ ِٔ ﴾....بَِّٕ اَُِّوَ َُب َّغْزَسِِْْ ؤَْٕ َّعْشِةَ َٓثًَِب َٓب ثَؼٌُظَخً ﴿  .َُ

َب خَبءًَُْْ سَعٌٌٍُ ثَِٔب َُب رَيٌٍَْ ؤَْٗلُغٌُُُْ ﴿  .ُُ -ٕٖ ﴾......ؤَكٌََُِّٔ
ٖٖ 

ٖٔ 

 ُٓٔ ُُٕ ﴾... ..إَسْضِ ًَبِرَا لَعََ ؤَِْشًا فَةََِّّٔب ثَذِّكُ اٌغََّّبًَادِ ًَاٌْ﴿  .ُِ

 ٖٔ ُُٔ ﴾....َِّٕ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا ًََٓبرٌُا ًَىُْْ ًُلَّبسٌ ؤًَُُئِيَ ػََِْْيِْْ ﴿إ  .ُّ

 ِّ ُٓٔ ﴾.....ًََِٖٓ اُنَّبطِ َْٖٓ َّزَّخِزُ ِْٖٓ دًُِٕ اَُِّوِ ؤَْٗذَادًا﴿  .ُْ

 ٕٔ ُُٕ ﴾ ....ا ًََٔثََِ اَُّزُِ َّنْؼِنُ ثَِٔب َُب َّغَْٔغُ ًََٓثََُ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُ﴿  .ُٓ

 ُٖٔ ُٓٗ ﴾.............ًٌََب رٍُْمٌُا ثِإَّْذِّىُُْ بٌََِ اٌزَّيٍُْىَخِ﴿  .ُٔ

 ّٓ ِِّ ﴾......رَُِيَ ٌُّػَظُ ثِوِ َْٖٓ ًَبَٕ ِٓنٌُْْْ ُّآُِْٖ ثِبَُِّوِ ًَاٌَُِّْْْ ﴿  .ُٕ

 ٕٓ ِّٓ ﴾.....نَب ثَؼْعَيُْْ ػَََِ ثَؼْطٍ ِٓنْيُْْ َْٖٓرِِْيَ اُشُّعَُُ كَعَِّْ﴿  .ُٖ

 ْٓ ِٓٓ ﴾...اَُِّوُ َُب بَُِوَ بَُِّب ىٌَُ اُْسَُِّ اُْوٌَُُّّْ َُب رَإْخُزُهُ عِنَخٌ ًََُب ٌٌَّْٗ َُوُ ﴿  .ُٗ
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 ّٕ ِٕٓ ﴾.اَُِّوُ ًَُُِِّ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ُّخْشِخُيُْْ َِٖٓ اُظَُُِّٔبدِ بََُِ اُنٌُّسِ...﴿  .َِ

 ٕٗ ِٖٓ ﴾ ....ؤََُْْ رَشَ بََُِ اَُّزُِ زَبجَّ بِثْشَاىَِْْ كِِ سَثِّوِ ؤَْٕ آرَبهُ اَُِّوُ ﴿  .ُِ

 ُِٕ ِٖٔ ﴾....اٌؾَّْْؽَبُْ َّمِذُوُُُ اٌْفَمْشَ ًََّإُِْشُوُُْ ثِبٌْفَذْؾَبءِ﴿  .ِِ

-ُِٖ ِٕٓ ﴾....زُِ اٌَّزَِّٓ َّإْوٌٍَُُْ اٌشِّثَب ٌَب َّمٌٌَُُِْ بٌَِّب وََّب َّمٌَُُ اٌَّ﴿  .ِّ
ُِٗ 

-ِٖ ِٖٓ ﴾...آََٖٓ اُشَّعٌٍُُ ثَِٔب ؤُْٗضٍَِ بَُِْْوِ ِْٖٓ سَثِّوِ ًَأُُْآِْنٌَُٕ ًٌَُّ آََٖٓ ﴿  .ِْ
ِٗ 

 ِٖ ُٗ ﴾...............َِّٕ اُذَِّّٖ ػِنْذَ اَُِّوِ اُْةِعَِْبُّ﴿إ آؿ عمراف  .ِٓ

 ِٖ َِ ﴾......وِ ًََِٖٓ كَةِْٕ زَبخٌُّىَ كَوَُْ ؤَعَِْْٔذُ ًَخْيَِِ َُِِّ﴿  .ِٔ

 ّٕ ٖٔ ﴾ ......بَِّٕ ؤًَََُْ اُنَّبطِ ثِةِثْشَاىَِْْ ََُِّزَِّٖ ارَّجَؼٌُهُ ًَىَزَا﴿  .ِٕ

 ٕٔ ُٖ ﴾.....ًَبِرْ ؤَخَزَ اَُِّوُ ِْٓثَبمَ اُنَّجِِّْنيَ ََُٔب آرَْْزٌُُْْ ِْٖٓ ﴿  .ِٖ

 ُُِ ُِٓ ﴾........ثٍَََ بِْْ رَصْجِشًُا ًَرَزَّمٌُا ًََّإْرٌُوُُْ ِِْٓ ﴿  .ِٗ

 ُٕٓ ُِٗ ﴾سَثَّنَب بَِّٔهَ َِْٓ رُذْخًِِ اٌنَّبسَ فَمَذْ ؤَخْضَّْزَوُ ........﴿  .َّ

 ت َُِ ﴾َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ارَّمٌُا اهللَ دَكَّ رُمَبرِوِ ًَالَ رٌَُّرَُّٓ بِالَّ ًَؤَْٔزُُ ُِّغٌٍَُِّْْ﴿  .ُّ

َ﴿ النساء  .ِّ  َٓ ِٔ ﴾.....ٌَُُْْ ًََّيْذٌَُِّْْ عُنََٖ اَُّزَِّٖ ِْٖٓ  ُّشِّذُ اَُِّوُ ُُِْجَِّْٖ

 ُٕٓ ٔٓ ﴾بَِّْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ثِأَّبرِنَب عٌَْفَ ُٔصٍِْْيُِْ َٔبسًا .....﴿  .ّّ

 ٔٔ َُُ ﴾...........بَِّٕ اٌَُْبكِشَِّٖ ًَبٌُٗا ٌَُُْْ ػَذًًُّا ُٓجِْنًب﴿  .ّْ

 ُٖٔ َُِ ﴾...........ذَزَيُُْ ًٌََْْإْخُزًُا دِزْسَىُُْ ًَؤَعٍِْ﴿  .ّٓ

 ُُٔ ُِِ ﴾...ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَلٌٍَُِّا اٌصَّبٌِذَبدِ عَنُذْخٍُِيُُْ جَنَّبدٍ ﴿  .ّٔ

 َُُ ُّٔ ﴾....َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا آِِنٌُا ثِبٌٍَّوِ ًَسَعٌٌُِوِ ًَاٌْىِزَبةِ ﴿  .ّٕ

 ُٕ ُُْ ﴾.....ٌَُُْْ كَزْرٌ َِٖٓ اَُِّوِ اَُّزَِّٖ َّزَشَثَّصٌَُٕ ثٌُِْْ كَةِْٕ ًَبَٕ﴿  .ّٖ

 َٕ ُْٓ ﴾.....بَِّٕ أُُْنَبكِونِيَ كِِ اُذَّسْىِ اُْإَعْلََِ َِٖٓ اُنَّبسِ ًََُْٖ ﴿  .ّٗ

 ُّٔ ُٗٓ ﴾.......ًَبِْْ ِِْٓ ؤَىًِْ اٌْىِزَبةِ بٌَِّب ٌَُْاِِْنََّٓ ثِوِ لَجًَْ ٌَِْرِوِ ﴿  .َْ
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 ُٖ ُّٔ ﴾......َٔب ؤًَْزَْْنَب بََُِ ٌُٗذٍ ًَاُنَّجِِّْنيَ بَِّٗب ؤًَْزَْْنَب بَُِْْيَ ًَ﴿  .ُْ

 ٕٕ ُْٔ ﴾......ًَسُعًُِب هَذْ هَصَصْنَبىُْْ ػََِْْيَ ِْٖٓ هَجَُْ ًَسُعًُِب﴿  .ِْ

 ْٕ ُٓٔ ﴾ ...سُعًُِب ُٓجَؾِّشَِّٖ ًَُٓنْزِسَِّٖ ُِئََِّب ٌٌََُّٕ ُِِنَّبطِ ػَََِ اَُِّوِ﴿  .ّْ

 ﴾ ...ًا ًَـٌٍََُّا ٌَُْ َّىُِٓ اٌٍَّوُ ٌَِْغْفِشَ ٌَيُُْبَِّْ اٌَّزَِّٓ وَفَشُ﴿  .ْْ
 

ُٖٔ
-

ُٔٗ 

ُُٔ 

 ت ُ ﴾...َّب ؤَُّّيَب اٌنَّبطُ ارَّمٌُا سَثَّىُُُ اٌَّزُِ خٍََمَىُُ ِِّٓ َّٔفْظٍ ﴿  .ْٓ

 ِٗ ٓ ﴾.....ًََْٖٓ ٌَّْلُشْ ثِبُْةمِيَبِٕ كَوَذْ زَجِػَ ػََُِٔوُ ًَىٌَُ كِِ﴿ المائدة  .ْٔ

 َُُ ْْ ﴾....ضٌَْنَب اٌزٌَّْسَاحَ فِْيَب ىُذًٍ ًٌَُٔس  َّذْىُُُ ثِيَب بَِّٔب ؤَْٔ﴿  .ْٕ

 َُِ ْٔ ﴾...ًَلَفَّْْنَب لٍَََ آصَبسِىُِْ ثِمِْغََ اثِْٓ َِشََُّْ ُِصَذِّلًب ٌَِّب﴿  .ْٖ

 َُِ ْٖ ﴾...ًَؤَْٔضٌَْنَب بٌَِْْهَ اٌْىِزَبةَ ثِبٌْذَكِّ ُِصَذِّلًب ٌَِّب ثََْْٓ َّذَّْوِ ﴿  .ْٗ

 ٓٓ ْٓ ﴾....َّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا َْٖٓ َّشْرَذَّ ِٓنٌُْْْ ػَْٖ دِّنِوِ كَغٌَْفَ﴿  .َٓ

-ّٕ ﴾....َُوَذْ ًَلَشَ اَُّزَِّٖ هَبٌُُا بَِّٕ اَُِّوَ ثَبُِثُ ثََِبثَخٍ ًََٓب ِْٖٓ بَُِوٍ ﴿  .ُٓ
ْٕ 

ْٓ-
ٔٗ 

-ُٗ ﴾...مَذَاًَحَ ًَاٌْجَغْعَبءبََِّّٔب ُّشِّذُ اٌؾَّْْؽَبُْ ؤَْْ ٌُّلِكَ ثَْْنَىُُُ اٌْ﴿  .ِٓ
ِٗ 

ُِٕ 

 َٓ ُ ﴾....اُْسَْٔذُ َُِِّوِ اَُّزُِ خََِنَ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضَ ًَخَؼَََ ﴿ األنعاـ  .ّٓ

َ ٌَيُُُ اٌؾَّْْؽَبُْ َِب وَبٌُٔا َّمٌٍََُّْْ﴿  .ْٓ  ُِٕ ّْ ﴾..........ًَصََّّٓ

ًِْ ًََّمْ﴿  .ٓٓ  َُٗ َٔ ﴾....ٍَُُ َِب جَشَدْزُُْ ًَىٌَُ اٌَّزُِ َّزٌََفَّبوُُْ ثِبٌٍَّْ

-ٖٔ ﴾ ....ًَبِعَْٔبػََِْ ًَاَُْْغَغَ ًٌَُُّٗظَ ًٌَُُؼًب ًًًَُِّب كَعَِّْنَب ػَََِ﴿  .ٔٓ
ٖٕ 

ٕٓ 

 َُٖ ّٗ ﴾....ًٌٌََْ رَشٍَ بِرِ اٌفَّبٌٌَُِّْ فِِ غََّشَادِ اٌٌَّْْدِ ًَاٌَّْالئِىَخُ ﴿  .ٕٓ

 ُّٕ ّٕ ﴾ٌََّّْ ُّنْلَخُ كِِ اُصٌُّسِ﴿  .ٖٓ

 ُٗ ّٕ ﴾....ًَبٌََِ صٌَُّدَ ؤَخَبىُُْ صَبٌِذًب لَبيَ َّب لٌََِْ الْجُذًُا اٌٍَّوَ ﴿ األعراؼ  .ٗٓ
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-ٕٕ ﴾...فَمَمَشًُا اٌنَّبلَخَ ًَلَزٌَْا لَْٓ ؤَِْشِ سَثِّيُِْ ًَلَبٌٌُا َّب صَبٌِخُ ﴿  .َٔ
ٕٖ 

ُٗ 

 ٔٔ ُِٗ ﴾...ٌُْْ كِِهَبٍَ ػَغََ سَثٌُُّْْ ؤَْٕ ُّيِِْيَ ػَذًًَُُّْْ ًََّغْزَخِِْلَ﴿  .ُٔ

 ِٗ ُٖٓ ﴾.....كَأِٓنٌُا ثِبَُِّوِ ًَسَعٌُُِوِ اُنَّجِِِّ اُْإُِِِّّٓ اَُّزُِ ُّآُِْٖ ثِبَُِّوِ﴿  .ِٔ

 ُِّ ُٕٖ ﴾.....َّغْإٌٌََُٔهَ لَِٓ اٌغَّبلَخِ ؤََّّبَْ ُِشْعَبىَب لًُْ بََِّّٔب لٍُِّْيَب﴿  .ّٔ

-ٗ ﴾.....بعْزَجَبةَ ٌَىُُْ ؤَِِّٔ ِرْ رَغْزَغِْضٌَُْ سَثَّىُُْ فَ﴿إ األنفاؿ  .ْٔ
َُ 

ُُِ 

-َِ ﴾....َّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ؤَؼِْؼٌُا اَُِّوَ ًَسَعٌَُُوُ ًََُب رٌٌَََُّْا ػَنْوُ﴿  .ٓٔ
ِِ 

ٕٔ 

 ُٖٔ َٔ ﴾.............ًَؤَلِذًُّا ٌَيُُْ َِب اعْزَؽَمْزُُْ ِِْٓ لٌَُّحٍ﴿  .ٔٔ

َ ...ؤٌََُْ َّمٌٍَُّْا ؤََّٔوُ َِْٓ ﴿  .ٕٔ  ُٕٓ ّٔ ﴾ُّذَبدِدِ اٌٍَّوَ ًَسَعٌٌَُوُ فَإََّْ ٌَوُ َٔبسَ جَيَنَُّ

ٌَُْ َِِٓ اٌُّْيَبجِشَِّٓ ًَاٌْإَْٔصَبسِ ًَاٌَّزَِّٓ ارَّجَمٌُىُُْ﴿  .ٖٔ  ُُٔ ََُ ﴾ ..ًَاٌغَّبثِمٌَُْ اٌْإًٌََّ

 ِٔ ِٔ ﴾.................َُِِّزَِّٖ ؤَزْغَنٌُا اُْسُغْنََ ًَصَِّبدَحٌ﴿  .ٗٔ

َٕ.  
ْ َِِّْٔيُ﴿  ﴾.....هَُْ َْٖٓ َّشْصُهٌُُْْ َِٖٓ اُغََّٔبءِ ًَاُْإَسْضِ ؤََّٖٓ

ُّ ْٔ 

 َُّ ُ ﴾وِزَبة  ؤُدْىَِّذْ آَّبرُوُ صَُُّ فُصٍَِّذْ ِِْٓ ٌَذُْْ..... ﴿ ىكد  .ُٕ

 َٖ ٖٖ ﴾ًََٓب ؤُسِّذُ ؤَْٕ ؤُخَبُِلٌَُْْ بََُِ َٓب ؤَْٗيَبًُْْ ػَنْوُ بِْٕ ؤُسِّذُ....﴿  .ِٕ

 ُٗٓ َُٖ ﴾...ًَؤََِّب اٌَّزَِّٓ عُمِذًُا فَفِِ اٌْجَنَّخِ خَبٌِذَِّٓ فِْيَب َِب دَاَِذِ ﴿  .ّٕ

 ُِٔ ٓ ﴾بَِّْ اٌؾَّْْؽَبَْ ٌٍِْةِْٔغَبِْ لَذًٌُّ ُِجِني ..............﴿ يكسؼ  .ْٕ

ًٌََُْ ًُنَّب صَبدِهِنيَ...........﴿  .ٕٓ  ِٕ ُٕ ﴾ًََٓب ؤَٗذَ ثُِٔآٍِْٖ ُِّنَب 

 َٖ ِْ ﴾ُِنَصْشِفَ ػَنْوُ اُغٌُّءَ ًَاُْلَسْؾَبءَ بَِّٗوُ ........ ًَزَُِيَ﴿  .ٕٔ

 ِْ ِ ﴾اَُِّوُ اَُّزُِ سَكَغَ اُغََّٔبًَادِ ثِـَْْشِ ػََٔذٍ رَشًََْٗيَب........﴿ الرعد  .ٕٕ

 ﴾هَُْ َْٖٓ سَةُّ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضِ هَُِ اَُِّوُ هَُْ........﴿  .ٖٕ
 
 

ُٔ-
ُٕ 

َٓ 
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-ِّ ﴾.لٍََْْيُِْ ِِْٓ وًُِّ ثَبةٍ.............َّذْخٌٍَُُْ ﴿  .ٕٗ
ِْ 

ُُٖ 

 ُٓٓ ّٓ ﴾َِضًَُ اٌْجَنَّخِ اٌَّزِِ ًُلِذَ اٌُّْزَّمٌَُْ رَجْشُِ ِِْٓ رَذْزِيَب اٌْإَْٔيَبسُ ..﴿  .َٖ

-ِْ َُ ﴾........ؤَكِِ اَُِّوِ ؽَيٌّ كَبؼِشِ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضِ﴿ إبراىيـ  .ُٖ
ٓٗ 

 ُِٕ ِِ ﴾.........ُْ ٌََّّب لُعَِِ اٌْإَِْشُ بَِّْ اٌٍَّوَ ًَلَبيَ اٌؾَّْْؽَب﴿  .ِٖ

ّٖ.  
 ﴾.......ؤََُْْ رَشَ ًَْْقَ ظَشَةَ اَُِّوُ َٓثًَِب ًََِِٔخً ؼَِّْجَخً﴿

ِْ-
ِٓ 

ّٕ 

-ُُٗ ِٕ ﴾........ُّضَجِّذُ اٌٍَّوُ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ثِبٌْمٌَْيِ اٌضَّبثِذِ فِِ ﴿  .ْٖ
ُِٓ 

 ّٖ ُْ ﴾.......ًٌََُِاُِذََُّ ًَُُِِْٔآِْننِيَ ٌََّّْ سَثَّنَب اؿْلِشْ ُِِ ﴿  .ٖٓ

 ُُْ ْٖ ﴾....ٌَََّْ رُجَذَّيُ اٌْإَسْضُ غَْْشَ اٌْإَسْضِ ًَاٌغََّّبًَادُ ﴿  .ٖٔ

ْنَب اٌزِّوْشَ ًَبَِّٔب ٌَوُ ٌَذَبفِفٌَُْ﴿ الحجر  .ٕٖ  ُُّ ٗ ﴾......بَِّٔب َٔذُْٓ َٔضٌَّ

 ُُٗ ِٖ ﴾....ٍَبئِىَخُ ـَبٌِِِّ ؤَْٔفُغِيُِْ اٌَّزَِّٓ رَزٌََفَّبىُُُ اٌَّْ﴿ النحؿ  .ٖٖ

 َُْ ّٖ ﴾....ًَؤَلْغٌَُّا ثِبٌٍَّوِ جَيْذَ ؤََّّْبِٔيُِْ ٌَب َّجْمَشُ اٌٍَّوُ َِْٓ ﴿  .ٖٗ

َٗ.  
 ﴾ًَهَبٍَ اَُِّوُ َُب رَزَّخِزًُا بَُِيَِْْٖ اثْنَِْْٖ بََِّٗٔب ىٌَُ بَُِوٌ ًَازِذٌ﴿

ُٓ-
ّٓ 

ْْ-
ّٓ 

-ٖٗ ﴾وُشْإَٓ كَبعْزَؼِزْ ثِبَُِّوِ َِٖٓ اُؾَّْْؽَبِٕ اُشَّخِِْْكَةِرَا هَشَؤْدَ اُْ﴿  .ُٗ
ََُ 

ّٗ 

 ّٗ ُ ﴾...عُجْذَبَْ اٌَّزُِ ؤَعْشٍَ ثِمَجْذِهِ ًٌٍَْْب َِِٓ اٌَّْغْجِذِ ﴿ اإلسراء  .ِٗ

 ُِْ ُّ ﴾..ًَوًَُّ بِْٔغَبٍْ ؤٌَْضَِْنَبهُ ؼَبئِشَهُ فِِ لُنُمِوِ ًَُٔخْشِطُ ﴿  .ّٗ

 ٕٔ ٓٓ ﴾.......نَب ثَؼْطَ اُنَّجِِّْنيَ ػَََِ ثَؼْطًٍََُوَذْ كَعَِّْ﴿  .ْٗ

 َُٗ ٖٓ ﴾...ًََّغْإٌٌََُٔهَ لَِٓ اٌشًُّحِ لًُِ اٌشًُّحُ ِِْٓ ؤَِْشِ سَثِِّ ﴿  .ٓٗ

-ِٗ ٖٖ ﴾....لًُْ ٌَئِِٓ اجْزََّمَذِ اٌْةِْٔظُ ًَاٌْجُِّٓ لٍَََ ؤَْْ َّإْرٌُا ﴿  .ٔٗ
َُْ 
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 ُٖٓ ِٗ ﴾ُْ فََّْٓ ؽَبءَ فٍَُْْآِِْْ ....ًَلًُِ اٌْذَكُّ ِِْٓ سَثِّىُ﴿ الكيؼ  .ٕٗ

 ُِٓ َٓ ﴾...ًَبِرْ لٍُْنَب ٌٍٍََِّْبئِىَخِ اعْجُذًُا ٌِأدَََ فَغَجَذًُا بٌَِّب﴿  .ٖٗ

 ٗٔ َُُ ﴾.............ًال ُّؾْشِىْ ثؼجبدحِ سثِّو ؤزذا﴿  .ٗٗ

-ُْ ﴾.........ًَثَشًّا ثٌَِاُِذَّْوِ ًََُْْ ٌَُّْٖ خَجَّبسًا ػَصًِّْب﴿ مريـ  .ََُ
ُٓ 

َٖ 

 َُِ ُٕ ﴾.....فَإَسْعٍَْنَب بٌَِْْيَب سًُدَنَب فَزََّضًََّ ٌَيَب ثَؾَشًا عًٌَِّّب﴿  .َُُ

َُِ.  
 

 َُٔ ّٗ ﴾...ًَؤَْٔزِسْىُُْ ٌَََّْ اٌْذَغْشَحِ بِرْ لُعَِِ اٌْإَِْشُ ًَىُُْ﴿

-ُٕ ﴾...ًَبِْْ ِِنْىُُْ بٌَِّب ًَاسِدُىَب وَبَْ لٍَََ سَثِّهَ ﴿  .َُّ
ِٕ 

ُْٓ 

-ٗ ﴾...( بِرْ سَؤٍَ َٗبسًا2ًَىََْ ؤَرَبىَ زَذِّثُ ٌُٓعََ )﴿ طو  .َُْ
ُّ 

ِٖ 

-ٔٔ ﴾ ....هَبٍَ ثََْ ؤَُْوٌُا كَةِرَا زِجَبُُيُْْ ًَػِصُِّْيُْْ ُّخَََُّْ﴿  .َُٓ
ٖٔ 

ٖٕ 

َىُُُ اٌغِّذْشَ﴿  .َُٔ  ٖٗ ُٕ ﴾..بَِّٔوُ ٌَىَجرِيُوُُُ اٌَّزُِ لٍََّّ

 ٔٔ َٖ ﴾.....ًُْْ ِْٖٓ ػَذًًَُُِّّْْب ثَنِِ بِعْشَائََِْ هَذْ ؤَْٗدَْْنَب﴿  .َُٕ

 ْٓ ِِ ﴾..ٌَُْ ًَبَٕ كِْئَِب آُِيَخٌ بَُِّب اَُِّوُ َُلَغَذَرَب كَغُجْسَبَٕ اَُِّوِ﴿ األنبياء  .َُٖ

 ِٓ ِٓ ﴾..ًََٓب ؤَسْعَِْنَب ِْٖٓ هَجِِْيَ ِْٖٓ سَعٌٍٍُ بَُِّب ٌُٗزِِ بَُِْْوِ﴿  .َُٗ

 ُُٖ ِٕ ﴾..... ...........ًَىُُْ ثِإَِْشِهِ َّمٌٍََُّْْ﴿  .َُُ

 ٓٗ ِٖ ﴾ًٌََب َّؾْفَمٌَُْ بٌَِّب ٌَِِّٓ اسْرَعََ ًَىُُْ ِِْٓ خَؾَْْزِوِ ُِؾْفِمٌَُْ﴿  .ُُُ

 ﴾ًََٔعَكُ اٌٌََّْاصَِّٓ اٌْمِغْػَ ٌٌََِِْْ اٌْمَِْبَِخِ فٍََب رُفٍَُُْ َٔفْظ  ؽَْْئًب﴿  .ُُِ
 

ْٕ ُّْ 

-ٖٔ ﴾نْزُُْ فَبلٍِِنيَلَبٌٌُا دَشِّلٌُهُ ًَأْصُشًُا آٌِيَزَىُُْ بِْْ وُ﴿  .ُُّ
َٕ 

ُٗ 

 ُُٖ َُّ ﴾....ٌَب َّذْضُُٔيُُُ اٌْفَضَقُ اٌْإَوْجَشُ ًَرَزٍََمَّبىُُُ اٌٍََّْبئِىَخُ ﴿  .ُُْ
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 ُٓ ٕ-ٓ ﴾....َّب ؤَُّّيَب اُنَّبطُ بِْٕ ًُنْزُْْ كِِ سَّْتٍ َِٖٓ اُْجَؼْثِ كَةَِّٗب﴿ الحج  .ُُٓ

 ِٖ ّْ ﴾....ٌُٔا ًَثَؾِّشِ أُُْخْجِزِنيَكَةَُِيٌُُْْ بَُِوٌ ًَازِذٌ كََِوُ ؤَعِِْ﴿  .ُُٔ

 ّٖ ّٖ ﴾....بَِّٕ اَُِّوَ ُّذَاكِغُ ػَِٖ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا بَِّٕ اَُِّوَ َُب ُّسِتُّ﴿  .ُُٕ

 ُُٗ ٕٓ ﴾..اٌٍَّوُ َّصْؽَفِِ َِِٓ اٌٍََّْبئِىَخِ سُعًٍُب ًََِِٓ اٌنَّبطِ ﴿  .ُُٖ

 ّٓ ّ-ُ ﴾زَِّٖ ىُْْ كِِ صََِبرِيِْْ خَبؽِؼٌَُٕ( ا1َُّهَذْ ؤَكَِْرَ أُُْآِْنٌَُٕ )﴿ المؤمنكف  .ُُٗ

 ْٕ ْْ ﴾....ثَُّْ ؤَسْعَِْنَب سُعَُِنَب رَزْشَا﴿  .َُِ

-ُٗ ﴾.....َٓب ارَّخَزَ اَُِّوُ ِْٖٓ ًََُذٍ ًََٓب ًَبَٕ َٓؼَوُ ِْٖٓ بَُِوٍ﴿  .ُُِ
ِٗ 

ْٓ-
ْٓ 

 ّٓ ُُٕ ﴾...كَةََِّٗٔبًََْٖٓ َّذْعُ َٓغَ اَُِّوِ بَُِيًب آخَشَ َُب ثُشْىَبَٕ َُوُ ثِوِ ﴿  .ُِِ

 ُٓ ْٓ ﴾......ًَاَُِّوُ خََِنَ ًََُّ دَاثَّخٍ ِْٖٓ َٓبءٍ كَِٔنْيُْْ﴿ النكر  .ُِّ

 ٖٕ ْٓ ﴾......ًََٓب ػَََِ اُشَّعٌٍُِ بَُِّب اُْجََِبؽُ أُُْجنِيُ﴿  .ُِْ

 ٖٔ ْْ ﴾...بِْٕ ىُْْ بَُِّب ًَبُْإَْٗؼَبِّ ثََْ ىُْْ ؤَظََُّ عَجًِِْب﴿ الفرقاف  .ُِٓ

 ْٕ ّٓ ﴾بِِِّٗ ُٓشْعَِِخٌ بَُِْْيِْْ ثِيَذَِّّخٍ كَنَبظِشَحٌ ثَِْ َّشْخِغُ أُُْشْعًٌَََُِٕ﴿   .ُِٔ

 ُُِ ٓٔ ﴾هَُْ َُب َّؼَُِْْ َْٖٓ كِِ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضِ اُْـَْْتَ بَُِّب اَُِّو ﴿   .ُِٕ

نَب ًَُْنَسَِْْٔ خَؽَبَّبًُْْ ًَهَبٍَ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا َُِِّزَِّٖ آَٓنٌُا ارَّجِؼٌُا عَجَِِْ﴿ العنكبكت  .ُِٖ

....﴾ 

ُِ ٕٔ 

ًََِب وُنْذَ رَزٌٍُْ ِِْٓ لَجٍِْوِ ِِْٓ وِزَبةٍ ًٌََب رَخُؽُّوُ ثَِِّْْنِهَ بِرًا ٌَبسْرَبةَ ﴿  .ُِٗ

 ﴾اٌُّْجْؽٌٍَُِْ

ْٖ َُّ 

ـ  .َُّ -َِ ﴾....ًَٕ ًَِْٖٓ آَّبرِوِ ؤَْٕ خََِوٌَُْْ ِْٖٓ رُشَاةٍ ثَُّْ بِرَا ؤَْٗزُْْ ثَؾَشٌ رَنْزَؾِشُ﴿ الرك
ِْ 

ْٔ 

 ب ُِ ﴾ًََِْٓ َّؾْىُشْ فَةَِّّٔب َّؾْىُشُ ٌِنَفْغِوِ﴿  لقماف  .ُُّ

 ِٓ ِٓ ﴾..ًٌََئِْٓ عَإٌَْزَيُُْ َِْٓ خٍََكَ اٌغََّّبًَادِ ًَاٌْإَسْضَ ٌََْمٌٌَُُّٓ﴿  .ُِّ

 َُْ ِٖ ﴾ َِب خٍَْمُىُُْ ًٌََب ثَمْضُىُُْ بٌَِّب وَنَفْظٍ ًَادِذَحٍ ...﴿  .ُّّ
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ٍَب رَمٍَُُْ َٔفْظ  َِب ؤُخْفَِِ ٌَيُُْ ِِْٓ لُشَّحِ ؤَلٍُْْٓ جَضَاءً ثَِّب وَبٌُٔا فَ﴿ السجدة  .ُّْ

 ﴾َّمٌٍََُّْْ

ُٕ-
ُٖ 

ُٓٓ 

 ٕٔ َْ ﴾...َٓب ًَبَٕ ُٓسََّٔذٌ ؤَثَب ؤَزَذٍ ِْٖٓ سِخَبٌُُِْْ ًٌََُِْٖ سَعٌٍَُ اَُِّوِ ﴿ األحزاب  .ُّٓ

َْ لٍَََ﴿  .ُّٔ اٌنَّجِِِّ َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا صٌٍَُّا لٍََْْوِ  بَِّْ اٌٍَّوَ ًٍَََِبئِىَزَوُ ُّصٌٍَُّ

 ﴾ًَعٌٍَُِّّا رَغًٍِّْْب

ٓٔ ُُٗ 

-ٖٔ ْٔ ﴾بَِّٕ اَُِّوَ َُؼََٖ اٌَُْبكِشَِّٖ ًَؤَػَذَّ َُيُْْ عَؼِريًا﴿  .ُّٕ
ُُٔ 

ٌَُُْْ  ُّصِِْرْ -َّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ارَّوٌُا اهللَ ًَهٌٌُُُا هٌَْالً عَذِّذًا ﴿  .ُّٖ

ؤَػَْٔبٌَُُْْ ًََّـْلِشْ ٌَُُْْ رٌُُٗثٌَُْْ ًََٖٓ ُّؽِغِ اهللَ ًَسَعٌَُُوُ كَوَذْ كَبصَ كٌَْصًا 

 ﴾ػَظًِْٔب

َٕ-
ُٕ 

 ت

ُْْ ﴿ سبأ  .ُّٗ  ٖٔ ّ ﴾...ًَهَبٍَ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُا َُب رَإْرِْنَب اُغَّبػَخُ هَُْ ثَََِ ًَسَثِِّ َُزَإْرَِْنٌَّ

ُْْ ػَََِ سَخٍَُ ُّنَجِّئٌُُْْ بِرَا ُٓضِّهْزُْْ ًََُّ َُٓٔضَّمٍ ًَهَبٍَ اَُّزَِّٖ ًَلَ﴿  .َُْ شًُا ىََْ َٗذٌُُُّ

ُْْ َُلِِ خَِْنٍ خَذِّذٍ   ﴾....بٌَِّٗ

ٕ-ٖ ٖٔ 

ًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ بَُِّب ًَبكَّخً ُِِنَّبطِ ثَؾرِيًا ًََٗزِّشًا ًٌَََُِّٖ ؤًَْثَشَ اُنَّبطِ َُب ﴿  .ُُْ

 ﴾َّؼٌََُِْٕٔ

ِٖ ٕٔ 

 ُُٕ ُ ﴾....اٌْذَّْذُ ٌٍَِّوِ فَبؼِشِ اٌغََّّبًَادِ ًَاٌْإَسْضِ ﴿ رفاط  .ُِْ

 ُِٔ ٔ ﴾....بَِّْ اٌؾَّْْؽَبَْ ٌَىُُْ لَذًٌُّ فَبرَّخِزًُهُ لَذًًُّا ﴿  .ُّْ

 ٗٓ ُٓ ﴾َّب ؤَُّّيَب اُنَّبطُ ؤَْٗزُُْ اُْلُوَشَاءُ بََُِ اَُِّوِ ًَاَُِّوُ ىٌَُ اُْـَنُِِّ اُْسَِْٔذُ﴿  .ُْْ

-ِٖ ﴾....َبََِّٗٔب ؤَْٓشُهُ بِرَا ؤَسَادَ ؽَْْئًب ؤَْٕ َّوٌٍَُ َُوُ ًُْٖ كٌٌََُُْٕ ﴿ ياسيف  .ُْٓ
ّٖ 

َٓ-
ٓٗ 

ًَظَشَةَ ٌَنَب َِضَالً ًََٔغَِِ خٍَْمَوُ لَبيَ َِْٓ ُّذِِْْ اٌْمِفَبََ ًَىَِِ سَُِِْ  ﴿  .ُْٔ

....﴾ 

ٕٖ-
ٕٗ 

َُْ 

 ُّٖ ِْ ﴾ًَلِفٌُىُُْ بَِّٔيُُْ َِغْئٌٌٌَُُْ﴿ الصافات  .ُْٕ
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 ِٓ ّٓ ﴾َُب بَُِوَ بَُِّب اَُِّوُ﴿  .ُْٖ

َُُ ﴾...كَجَؾَّشَْٗبهُ ثِـَُِبٍّ زٍَِِْْ ﴿  .ُْٗ
-

َُِ 

ِٖ 

-ِٖ ﴾...لَبيَ فَجِمِضَّرِهَ ٌَإُغٌَِّْنَّيُُْ ؤَجَّْمِنيَ ﴿ ص  .َُٓ
ّٖ 

ُِٕ 

 ُٕٓ ُٓ ﴾...بَِّْ اٌْخَبعِشَِّٓ اٌَّزَِّٓ خَغِشًُا ؤَْٔفُغَيُُْ ًَؤَىٍِْْيُِْ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ ﴿ الزمر  .ُُٓ

 َُٖ ِْ ﴾..اٌٍَّوُ َّزٌََفََّ اٌْإَْٔفُظَ دِنيَ ٌَِْرِيَب﴿  .ُِٓ

ُْْ ًَؤَعٌُِِْٔا َُوُ ﴿  .ُّٓ  ِٖ ْٓ ﴾...ًَؤَِْٗجٌُا بََُِ سَثٌِّ

 ُّٖ ٖٔ ﴾...ًَُٔفِخَ فِِ اٌصٌُّسِ فَصَمِكَ َِْٓ فِِ اٌغََّّبًَادِ ًََِْٓ فِِ اٌْإَسْضِ ﴿  .ُْٓ

ُٓٓ.  
 ﴾....بفِّنيَ ِِْٓ دٌَْيِ اٌْمَشْػِ ًَرَشٍَ اٌٍََّْبئِىَخَ دَ﴿

ٕٓ ُُٖ 

-ّٖ ٕ ﴾....اَُّزَِّٖ َّسٌَُِِْٕٔ اُْؼَشْػَ ًََْٖٓ زٌََُْوُ ُّغَجِّسٌَُٕ ثِسَْٔذِ سَثِّيِْْ ﴿ غافر  .ُٔٓ
ُُٖ-
َُِ 

 ٕٗ ُٖ ﴾َٓب ُِِظَّبُِٔنِيَ ِْٖٓ زٍَِْْٔ ًََُب ؽَلِْغٍ ُّؽَبعُ﴿  .ُٕٓ

-ْٓ ٓٔ ﴾....ٌَ كَبدْػٌُهُ ُٓخِِْصنِيَ َُوُ اُذَِّّٖ ىٌَُ اُْسَُِّ َُب بَُِوَ بَُِّب ىُ﴿  .ُٖٓ
ٓٗ 

ًََُوَذْ ؤَسْعَِْنَب سُعًُِب ِْٖٓ هَجِِْيَ ِٓنْيُْْ َْٖٓ هَصَصْنَب ػََِْْيَ ًَِٓنْيُْْ َْٖٓ َُْْ ﴿  .ُٗٓ

 ﴾َٗوْصُصْ ػََِْْيَ

ٕٖ ٕٕ 

 ُٓٔ ُِ ﴾فَمَعَبىَُّٓ عَجْكَ عََّبًَادٍ﴿ فصمت  .َُٔ

 ُِّ َّ ﴾ٌا سَثُّنَب اَُِّوُ ثَُّْ اعْزَوَبٌُٓابَِّٕ اَُّزَِّٖ هَبُُ﴿  .ُُٔ

 الشكرل  .ُِٔ
 ﴾....كَبؼِشُ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضِ خَؼَََ ٌَُُْْ ِْٖٓ ؤَْٗلُغٌُِْْ ؤَصًَْاخًب ﴿

ُُ ّْ 

-ُٕ ﴾....اَُِّوُ اَُّزُِ ؤَْٗضٍََ اٌُِْزَبةَ ثِبُْسَنِّ ًَأُِْْضَإَ ﴿  .ُّٔ
ُٖ 

ِّ 
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َوُ اَُِّوُ بَُِّب ًَزًْْب ؤًَْ ِْٖٓ ًَسَاءِ زِدَبةٍ ؤًَْ ُّشْعََِ  ًََٓب ًَبَٕ ُِجَؾَشٍ ؤَْٕ﴿  .ُْٔ ٌَُِِّّٔ

 ﴾...سَعًٌُُب 

ُٓ ِٖ 

-ّٔ ﴾...ًََْٖٓ َّؼْؼُ ػَْٖ رًِْشِ اُشَّزَِْٖٔ ُٗوَِّْطْ َُوُ ؽَْْؽَبًٗب كَيٌَُ َُوُ هَشٌِّٖ﴿ الزخرؼ  .ُٓٔ
ّٖ 

ُِٔ 

 ّٓ ٓ-ّ ﴾...أَّبدٍ ُُِِْٔآِْننِيَ بَِّٕ كِِ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضِ َُ﴿ الجاثية  .ُٔٔ

ًََُوَذْ خََِوْنَب اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْضَ ًََٓب ثَْْنَئَُب كِِ عِزَّخِ ؤََّّبٍّ ًََٓب َٓغَّنَب ﴿ ؽ  .ُٕٔ

 ﴾ِْٖٓ ُُـٌُةٍ

ّٖ ُٓ-
ٓٗ 

-ُٔ ﴾...ًٌََمَذْ خٍََمْنَب اٌْةِْٔغَبَْ ًََٔمٍَُُْ َِب رٌَُعٌِْطُ ثِوِ َٔفْغُوُ ﴿  .ُٖٔ
ُٖ 

ُُٗ 

-ِِ ﴾...ًَكِِ اُغََّٔبءِ سِصْهٌُُْْ ًََٓب رٌُػَذًَُٕ ﴿ الذاريات  .ُٗٔ
ِّ 

ّٗ 

 ّٓ ٓٓ ﴾ًَرًَِّشْ كَةَِّٕ اُزًِّْشٍَ رَنْلَغُ أُُْآِْنِنيَ﴿  .َُٕ

 ِٓ ٔٓ ﴾ًََٓب خََِوْذُ اُْدَِّٖ ًَاُْةِْٗظَ بَُِّب َُِْؼْجُذًُِٕ﴿  .ُُٕ

ـ  .ُِٕ -ِٕ ﴾...ٌَُْغٌََُّّْ اٌٍََّْبئِىَخَ رَغَِّْْخَ اٌْإُْٔضََ  َّْ اٌَّزَِّٓ ٌَب ُّاِِْنٌَُْ ثِبٌْأخِشَحِب﴿ النج
ِٖ 

َُِ 

 ِٗ ِ-ُ ﴾....الْزَشَثَذِ اٌغَّبلَخُ ًَأْؾَكَّ اٌْمََّشُ ﴿ القمر  .ُّٕ

 ﴾...خٍََكَ اٌْةِْٔغَبَْ ِِْٓ صٍَْصَبيٍ وَبٌْفَخَّبسِ ﴿ الرحمف  .ُْٕ
 

ُْ-
ُٓ 

ُِٓ 

ُ اٌَّزِِ ُّىَزِّةُ ثِيَب ا﴿  .ُٕٓ  ﴾ٌُّْجْشٌَُِِْ...ىَزِهِ جَيَنَُّ
 

ّْ-
ْْ 

ُٖٓ 

-ُٕ ﴾َّؽٌُفُ لٍََْْيُِْ ًٌِْذَاْ  ُِخٍََّذًَُْ ...﴿ الكاقعة  .ُٕٔ
ِْ 

ُٓٓ 

-ُٓ ﴾ صَُُّ بَِّٔىُُْ ؤَُّّيَب اٌعَّبٌٌَُّْ اٌُّْىَزِّثٌَُْ...﴿  .ُٕٕ
ٓٔ 

ُٖٓ 

-ِِ ﴾...بٌَِّب فِِ  َِب ؤَصَبةَ ِِْٓ ُِصِْجَخٍ فِِ اٌْإَسْضِ ًٌََب فِِ ؤَْٔفُغِىُُْ﴿  .ُٖٕ
ِّ 

َُٕ 
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 ٗٓ ُ ﴾...هَذْ عَِٔغَ اَُِّوُ هٌٍََْ اَُّزِِ رُدَبدُُِيَ كِِ صًَْخِيَب ﴿ المجادلة  .ُٕٗ

ٌَََّْ َّجْمَضُيُُُ اٌٍَّوُ جَِّْمًب فَُْنَجِّئُيُُْ ثَِّب لٌٍَُِّا ؤَدْصَبهُ اٌٍَّوُ ًََٔغٌُهُ ًَاٌٍَّوُ } المجادلة  .َُٖ

 ( {6) لٍَََ وًُِّ ؽَِْءٍ ؽَيِْذ 

ٔ ُّٗ 

 ٔٔ ُ ﴾َّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا َُب رَزَّخِزًُا ػَذًُُِّ ًَػَذًًَُُّْْ ؤًََُِْْبءَ﴿ الممتحنة  .ُُٖ

 ُٕ ُ ﴾...بِرَا خَبءَىَ أُُْنَبكِوٌَُٕ هَبٌُُا َٗؾْيَذُ بَِّٗيَ َُشَعٌٍُُ اَُِّوِ ﴿ المنافقكف  .ُِٖ

 ِٖ ٖ ﴾اَُّزُِ ؤَْٗضَُْنَب ًَاَُِّوُ ثَِٔب رَؼٌََُِْٕٔ خَجرِيٌوِ ًَاُنٌُّسِ ًَسَعٌُُِ ثِبَُِّوِ كَأِٓنٌُا﴿ التغابف  .ُّٖ

 َُْ ٕ ﴾صَلََُ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ؤَْْ ٌَْٓ ُّجْمَضٌُا لًُْ ثٍَََ ًَسَثِِّ ٌَزُجْمَضُّٓ﴿  .ُْٖ

 ُُٗ ٔ ﴾غٍَِبؾٌ ؽِذَاد  ٌَب َّمْصٌَُْ اٌٍَّوَ َِب ؤََِشَىُُْ ًََّفْمٌٍََُْ َِب ُّاَِْشًَُْ﴿ التحريـ  .ُٖٓ

-ُٕ ﴾ًََّذًُِّْ لَشْػَ سَثِّهَ فٌَْلَيُُْ ٌََِّْئِزٍ صََّبَِْٔخٌ﴿ الحاقة  .ُٖٔ
ُٖ 

ُُٖ 

-ُٗ ﴾...فَإََِّب َِْٓ ؤًُرَِِ وِزَبثَوُ ثَِِّْْنِوِ فََْمٌُيُ ىَبئَُُ الْشَءًُا وِزَبثَِْوْ ﴿  .ُٕٖ
ّّ 

ُِْ 

ٌََ ُٔصُتٍ ٌُّفِعٌَُْ ٌَََّْ َّخْشُجٌَُْ َِِٓ اٌْإَجْذَاسِ عِشَالًب وَإََّٔيُُْ بِ﴿ المعارج  .ُٖٖ

...﴾ 

ّْ-
ْْ 

َُْ 

 ّٖ ِٖ ﴾...سَةِّ اؿْلِشْ ُِِ ًٌََُِاُِذََُّ ًََُِْٖٔ دَخَََ ثَْْزَِِ ُٓآِْنًب﴿ نكح  .ُٖٗ

-ُِٓ ُُ ﴾ًَؤََّٔب ِِنَّب اٌصَّبٌِذٌَُْ ًَِِنَّب دًَُْ رٌَِهَ وُنَّب ؼَشَائِكَ لِذَدًا﴿ الجف  .َُٗ
ُِٔ 

 ٖٓ ُِ ﴾ضِ ًََُْٖ ُٗؼْدِضَهُ ىَشَثبًَُْٖ ُٗؼْدِضَ اهللَ كِِ األَسْ﴿  .ُُٗ

-ُْ ﴾...ًَؤََّٔب ِِنَّب اٌُّْغٌٍَُِّْْ ًَِِنَّب اٌْمَبعِؽٌَُْ ﴿  .ُِٗ
ُٓ 

ُِٓ-
ُِٔ 

-ِٔ ﴾...عَإُصٍِْْوِ عَمَشَ ﴿ المدثر  .ُّٗ
ُّ 

ُُٗ 

 ٕٗ ْٖ ﴾فََّب رَنْفَمُيُُْ ؽَفَبلَخُ اٌؾَّبفِمِنيَ﴿  .ُْٗ

-ِِ ﴾...ًُخٌُهٌ ٌََّْٓئِزٍ َٗبظِشَحٌ ﴿ القيامة  .ُٓٗ
ِّ 

ِٔ 
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-ُٗ ﴾ًََّؽٌُفُ لٍََْْيُِْ ًٌِْذَاْ  ُِخٍََّذًَُْ ...﴿ اإلنساف  .ُٔٗ
ُِ 

ُٓٓ 

-ِٕ ﴾...َّب ؤََّّزُيَب اٌنَّفْظُ اٌُّْؽَّْئِنَّخُ، ﴿ الفجر  .ُٕٗ
َّ 

ِْ-
َُٗ 

َ ﴿ البينة  .ُٖٗ بَِّْ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا ِِْٓ ؤَىًِْ اٌْىِزَبةِ ًَاٌُّْؾْشِوِنيَ فِِ َٔبسِ جَيَنَُّ

 ﴾...ذَِّٓ فِْيَب خَبٌِ

ٔ َُٔ 

 ُْٖ ُ ﴾بَِّٔب ؤَلْؽَْْنَبنَ اٌْىٌَْصَشَ﴿ الككثر  .ُٗٗ

 ّْ ْ-ُ ﴾...هَُْ ىٌَُ اَُِّوُ ؤَزَذٌ ﴿ اإلخبلص  .ََِ
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 ةبويّ نّ ال فيرس األحاديثثانيًا: 
 رقـ الصفحة الحديث الرقـ
 ُٕٔ ...أبيذا أمرتـ, أـ بيذا أرسمت إليكـ؟  .ُ
 ٖٖ .ع المكبقات, قالكا: يا رسكؿ ا كما ىف؟..اجتنبكا السب  .ِ
 َُٔ ...ىؿ النار النار, أتي بالمكتأىؿ الجنة الجنة, ك أذا ادخؿ إ  .ّ
 ِٔ إذا دخؿ أىؿ الجنًة الجنةى, يقكؿ ا تبارؾ كتعالى: تريدكف شيئا؟...  .ْ
 ُِِ ...إذا قاؿ اإلماـ غير المغضكب عمييـ كال الٌضاٌليف فقكلكا: آميف  .ٓ
 ُِِ ...كاف يـك الجمعة, كقفت المبلئكة عمى باب المسجد, يكتبكف إذا  .ٔ
 َُِ ...أذف لي أف أحدث عف ممؾ مف مبلئكة ا عز كجؿ  .ٕ
 ِٗ اإلسبلـ أف تشيد أف ال إلو إال ا كأف محمدا رسكؿ ا كتقيـ...  .ٖ
 ٕٓ  ... و نفسؾ, أك أنزلتو في كتابؾبيت أسألؾ بكؿ اسـ ىك لؾ, سمٌ ..  .ٗ

 ُٗٓ ...ت النار إلى ربيا عز كجؿ فقالت : ربي أكؿ بعضي بعضااشتك  .َُ
 ُّْ ..عمينا كنحف نتذاكر, فقاؿ: ما تذكركف؟. اطمع النبي   .ُُ
 ُّْ ...بيف يدل الساعة اٍعديٍد ًستان   .ُِ
 ُٓٓ ...أعددت لعبادم الصالحيف ما ال عيف رأت كال أذف سمعت كال  .ُّ
 ٕٕ لـ يعطيف أحد قبمي... أعطيت خمسان   .ُْ
 ٖٗ الميـ اغفر ألبي سممة كارفع درجتو في الميدييف,... .ُٓ
..المؤمف القكم خير كأحب إلى المَّو مف المؤمف الضعيؼ, .ُٔ  ُٔٗ 
 ّٓ المؤمف مف أمنو الناس عمى دمائيـ كأمكاليـ... .ُٕ
 ُٕ ...إف أثقؿ صبلة عمى المنافقيف العتمة كالصبح .ُٖ
 ُّٖ ...قرف ينفخ فيو :الصكر؟ قاؿيا رسكؿ ا ما  قاؿ: أعرابي أف .ُٗ
 ُّٗ ...إف األمر أعظـ مف ذلؾ .َِ
 َُٗ ...إف الركح إذا قبض تبعو البصر .ُِ
 ُٔٓ ..يقكؿ ألىؿ الجنة: يا أىؿ الجنة. فيقكلكف. -تعالى  -إف ا  .ِِ
 ُْْ ...مف أمتي عمى رءكس الخبلئؽ يـك القيامة إف ا سيختص رجبلن  .ِّ
 ُٗٓ ...أىؿ النار عذابان يكـ القيامة لرجؿإف أىكف  .ِْ
 ُٕٔ-ِٗ ...أف تؤمف با كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر, .ِٓ
 ٕٖ ...إف مف البياف لسحران  .ِٔ
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 ٔٗ ...ذاؾ؟ أنا سيد الناس يكـ القيامة ىؿ تدركف مـٌ  .ِٕ
 ُْٗ ...أنزلت عمٌي آنفان سكرة .ِٖ
بمكة فرقتيف, فرقة فكؽ الجبؿ,   انشؽ القمر عمى عيد رسكؿ ا .ِٗ

 ...: اشيدكا اشيدكا"كفرقة دكنو. فقاؿ النبي 
ِٗ 

َّ. 
ٍكفى ىىذىا اٍلقىمىرى  ا تىرى ٍكنىوي كىمى ـٍ فىتىرى بّْكي مىى رى ـٍ سىتيٍعرىضيكفى عى  ...ًإنَّكي

ِٔ 

 ُِٖ إنما ىذه ركضة مف ركضات الشيطاف... .ُّ
 ُُٖ ...عف اإليماف؟ قاؿ: قاؿ: فأخبرني أنو سأؿ رسكؿ ا  .ِّ
ني كا ألنظر إلى حكضي اآلف .ّّ ني شييد عميكـ كا   ُْٕ ..إني فرط لكـ كا 
ّْ.  , مىيَّ شىًربى ٍكًض, مىٍف مىرَّ عى مىى الحى ـٍ عى  ُْٕ ...."ًإنّْي فىرىطيكي
 ُّٓ ...بدأ اإلسبلـ غريبنا ثـ يعكد غريبنا كما بدأ فطكبى لمغرباء .ّٓ
 ُٗٓ ...برضؼ يحمى عميو في نار جينـ بشر الكنازيف .ّٔ
ّٕ. 

 ...بني اإلسبلـ عمى خمس: شيادة أف ال إلو إال ا ك
ِٗ-َّ 

 ُٗٔ ...تداككا عباد ا, فإف ا تعالى لـ يضع داء إال كضع لو دكاء .ّٖ
 ُّٖ ...ثـ ينفخ في الصكر فبل يسمعو أحد إال أصغى .ّٗ
 ُِْ ...جف عميو الميؿ .َْ
كٍ  .ُْ , مىاؤيهي أىٍبيىضي ًمفى المَّبىًف, حى وي أىٍطيىبي ًمفى ًضي مىًسيرىةي شىٍيرو ًريحي  ُْٖ ...كى
 ُِٓ ...خمقت المبلئكة مف نكر كخمؽ الجاف مف مارج مف نار .ِْ
 ُُِ ...سحر رسكؿى ا  رجؿ مف بني زريؽ يقاؿ لو لبيد بف األعصـ .ّْ
 ٗٗ .مًَّتيشىفىاعىًتي أًلىٍىًؿ اٍلكىبىاًئًر ًمٍف أي  .ْْ
يىيٍّ  .ْٓ ًفيَّةي ًبٍنتي حي ا, إنَّيىا صى مىى ًرٍسًمكيمى  ُِٖ ...عى
 ُّْ ...أف يشفع لي يـك القيامة قاؿ سألت النبي   عف أنس .ْٔ
كتب ا مقادير الخبلئؽ قبؿ أف يخمؽ السماكات كاألرض بخمسيف  .ْٕ

 ...ألؼ سنة
ُٕٔ 

 ُّْ  ي الميزاف حبيبتاف...كممتاف خفيفتاف عمى المساف ثقيمتاف ف .ْٖ
 ّٖ ؿ...:"أحيانا يأتيني مثكيؼ يأتيؾ الكحي؟ فقاؿ رسكؿ ا صمى  .ْٗ
ٍنعىاءى"  .َٓ ًدينىًة كىصى ا بىٍيفى المى  ُْٖ ."كىمى
 ّٓ و...مانة لأيماف لمف ال إال  .ُٓ
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 ُّٔ ...ال تزاؿ عصابة مف أمتي يقاتمكف .ِٓ
ّٓ. 

 ...الدىرال تسبكا الدىر , فاف ا ىك 
ٖٓ 

 ُّّ ...ال تقـك الساعة حتى تخرج نار بأرض الحجاز تضئ منيا .ْٓ
 ُّٔ ...ال تقـك الساعة حتى ال يقاؿ في األرض: ا ا .ٓٓ
 ُّْ ف...ال تقـك الساعة حتى يقاتؿ المسممكف الييكد فيقتميـ المسممك  .ٔٓ
 ُّٓ ...ال تنقضي األياـ كال يذىب الدىر حتى يممؾ العرب رجؿ .ٕٓ
 ّْ ...ال يحبيـ اال مؤمف, كال يبغضيـ اال منافؽ .ٖٓ
 ّٔ ...ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو .ٗٓ
 ُٕٔ ...ال يؤمف عبد حتى يؤمف بالقدر خيره ك شره مف ا .َٔ
ا بىٍينىييمىا .ُٔ ًف ثىٍكبىييمى قىٍد نىشىرى الرَّجيبلى  ُِّ ...لىتىقيكمىفَّ السَّاعىةي كى
ني .ِٔ  ٓٗ ...لكؿ نبي دعكة مستجابة فتعجَّؿ لكؿ نبي دعكتو كا 
 ٕٓ   تسعة كتسعكف اسمان, مئة إال كاحدان, ال يحفظيا أحد ... .ّٔ
 ّّ لف يؤمف أحدكـ حتى أككف أحب اليو مف نفسو... .ْٔ
 ُُٓ  ما كنتـ تقكلكف ًإذا رمي بمثًؿ ىذا؟... .ٓٔ
 ُُْ ...صدقو بما يقكؿ, فقد كفر بما أنزؿف أك كاىنان  افان مف أتى عرٌ  .ٔٔ
 ُِّ .يمتمس فيو عمما سيؿ ا لو طريقا إلى الجنة.. مف سمؾ طريقان  .ٕٔ
 ب ...مف ال يشكر الناس ال يشكر ا .ٖٔ
 ُِٔ-ُُٔ ...مف يدخؿ الجنة ينعـ ال يبأس, كال تبمى ثيابو, كال يفنى شبابو .ٗٔ
 ُْٓ ...نيا كما فييامكضع سكط في الجنة خير مف الد .َٕ
 ُّٔ ...كالذم نفسي بيده ليكشكف أف ينزؿ فيكـ ابف مريـ حكما عدال .ُٕ
 ّّ ...ليوإكالذم نفسي بيده, ال يؤمف أحدكـ, حتى أككف أحب  .ِٕ
 ُْٓ ...كترسؿ األمانة كالرحـ, فتقكماف عمى جنبتي الصراط يمينان كشماالن  .ّٕ
 َٕ ...ذىب عنكـ  صغار الشرؾ ككبارهذا فعمتمكه, أإكسأدلكـ عمى شئ  .ْٕ
 ّٗ ...حدكـ, فيقكؿ لو: مف خمؽ كذا ككذا ؟أيأتي الشيطاف  .ٕٓ
 ُّٗ "يبعث كؿ عبد عمى ما مات عميو". .ٕٔ
 ٖٗ يجمع ا تبارؾ كتعالى الٌناس, فيقكـ المؤمنكف حٌتى تزلؼ ليـ الجٌنة .ٕٕ
 ٖٗ ...يدخؿ مف أمتي الجنة سبعكف ألفان بغير حساب .ٖٕ
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 ثالثًا: فيرس المصادر والمراجع.
 اسـ المصنؼ اسـ الكتاب الرقـ
  القرآف الكريـ أ
 أحمد عز الديف البيانكني.كتب الشيخ  أكالن 
لمشيخ أحمد عز الٌديف البيانكني,  ىذا الكتاب  األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر .ُ

 . ُٖٗ, كعدد صفحاتو ُِ×ُٕمقاس صغير
 تحت عنكاف طبعتمف ضمف مجمكعة كتب  تعالى اإليماف با .ِ

الطبعة األكلى في حمب عاـ  "العقائد سمسمة"
ـ أك ما قبؿ, ثـٌ طبعت الطبعة ُّٕٗ,قُّّٗ

الثانية كما بعدىا مف الطبعات عف طريؽ دار 
ـ كما ُٖٓٗق,ػ َُْٓالسبلـ في مصر عاـ 

 بعد .
 تحت عنكاف طبعتمف ضمف مجمكعة كتب  رسؿاإليماف بال .ّ

الطبعة األكلى في حمب عاـ  "سمسمة العقائد"
ـ أك ما قبؿ, ثـٌ طبعت الطبعة ُّٕٗق,ػ ُّّٗ

الثانية كما بعدىا مف الطبعات عف طريؽ دار 
ـ كما ُٖٓٗق,ػ َُْٓالسبلـ في مصر عاـ 

 بعد .
 تحت عنكاف طبعتمف ضمف مجمكعة كتب  مبلئكةاإليماف بال .ْ

عاـ الطبعة األكلى في حمب  "سمسمة العقائد"
ـ أك ما قبؿ, ثـٌ طبعت الطبعة ُّٕٗق,ػ ُّّٗ

مف الطبعات عف طريؽ دار  الثانية كما بعدىا
ـ كما ُٖٓٗق,ػ َُْٓمصر عاـ في السبلـ 
 بعد .

 يـك اآلخراإليماف بال .ٓ
 
 
 
 

 تحت عنكاف طبعتمف ضمف مجمكعة كتب 
عاـ  األكلى في حمب الطبعة "سمسمة العقائد"

طبعت الطبعة  ثـٌ  ما قبؿ, ـ أكُّٕٗق,ُّّٗ
طبعات عف طريؽ دار الثانية كما بعدىا مف ال

  .ـ كما بعدُٖٓٗق,َُْٓعاـ  مصر السبلـ في
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 اإليماف خصائصو عبلماتو ثمراتو .ٔ
 
 
 
 
 

 تحت عنكاف طبعتمف ضمف مجمكعة كتب 
الطبعة األكلى في حمب عاـ  "سمسمة العقائد"

ـ أك ما قبؿ, ثـٌ طبعت الطبعة ُّٕٗق,ػ ُّّٗ
كما بعدىا مف الطبعات عف طريؽ دار  الثانية

ـ كما ُٖٓٗق,ػ َُْٓالسبلـ في مصر عاـ 
 بعد .

لمشيخ أحمد عز الٌديف البيانكني,  ىذا الكتاب  التكبة , كىك مطبكع في قسميف .ٕ
, كعدد صفحات القسـ ُِ×ُٕمقاس صغير

 . ُٕٔ, كالقسـ الثاني ُِٕاألكؿ 
لبيانكني,  ىذا الكتاب لمشيخ أحمد عز الٌديف ا الحٌؽ كالباطؿ .ٖ

 . ْٔ, كعدد صفحاتو ُِ×ُٕمقاس صغير
لمشيخ أحمد عز الٌديف البيانكني,  ىذا الكتاب  الدعكة إلى اإلسبلـ كأركانيا .ٗ

  .ُٗٗ, كعدد صفحاتو ُِ×ُٕمقاس صغير
لمشيخ أحمد عز الٌديف البيانكني,  ىذا الكتاب  الرؤل كاألحبلـ .َُ

 .ُُٕ , كعدد صفحاتوُِ×ُٕمقاس صغير
لمشيخ أحمد عز الٌديف البيانكني,  ىذا الكتاب  شـؤ المعصية كبركة التقكل .ُُ

 .ُُُ, كعدد صفحاتو ُِ×ُٕمقاس صغير 
 العشر الميمكات .ُِ

 
لمشيخ أحمد عز الٌديف البيانكني,  ىذا الكتاب 

 . ِِْ, كعدد صفحاتو ُِ×ُٕمقاس صغير
انكني,  ىذا الكتاب لمشيخ أحمد عز الٌديف البي العمؿ الصالح .ُّ

 . ُِٗ, كعدد صفحاتو ُِ×ُٕمقاس صغير
مطبكع في , فضيمة الدعاء كالذكر .ُْ

  قسميف .
لمشيخ أحمد عز الٌديف البيانكني,  ىذا الكتاب 

, كعدد صفحات القسـ ُِ×ُٕمقاس صغير
 . ُْٖ, كالقسـ الثاني ُْٖاألكؿ 

تاب لمشيخ أحمد عز الٌديف البيانكني,  ىذا الك الفتف .ُٓ
 . ِِٗ, كعدد صفحاتو ُِ×ُٕمقاس صغير

القمب: مكانتو, أحكالو, مرضو,  .ُٔ
 شفاؤه

لمشيخ أحمد عز الٌديف البيانكني,  ىذا الكتاب 
 . ِِّ, كعدد صفحاتو ُِ×ُٕمقاس صغير
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سمسمة " تحت عنكاف طبعتضمف مجمكعة كتب  الكفر كالمكٌفرات . .ُٕ
ق,ػ ُّّٗالطبعة األكلى في حمب عاـ  "العقائد
ـ أك ما قبؿ, ثـٌ طبعت الطبعة الثانية كما ُّٕٗ

بعدىا مف الطبعات عف طريؽ دار السبلـ في 
 ـ كما بعد .ُٖٓٗق,ػ َُْٓمصر عاـ 

لمشيخ أحمد عز الٌديف البيانكني,  ىذا الكتاب  مف محاسف اإلسبلـ .ُٖ
 . ُِٓ, كعدد صفحاتو ُِ×ُٕمقاس صغير

د عز الٌديف البيانكني,  ىذا الكتاب لمشيخ أحم منياج التربية الصالحة .ُٗ
 . ُٕٖ, كعدد صفحاتو ُِ×ُٕمقاس صغير

لمشيخ أحمد عز الٌديف البيانكني,  ىذا الكتاب  ىذا اإلنساف .َِ
 . َُٔ, كعدد صفحاتو ُِ×ُٕمقاس صغير

لمشيخ أحمد عز الٌديف البيانكني,  ىذا الكتاب  اليدل كالضبلؿ .ُِ
 . ُُُ, كعدد صفحاتو  ُِ×ُٕمقاس صغير

 مصادر كمراجع أخرل. ثانينا
أحمد عز الديف البيانكني .. مدرسة  .ِِ

 دعكية كتربكية رائدة.
 .أمؿ خيرم –المكقع الرسمي لمكاتبة المصرية 

 األدب المفرد .ِّ
 

محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة  
-ىػ(ِٔٓالبخارم, أبك عبد ا )المتكفى: 

الناشر: دار -اقيالمحقؽ: محمد فؤاد عبد الب
الطبعة: الثالثة, -بيركت –البشائر اإلسبلمية 

َُْٗ – ُٖٗٗ. 
في إثبات صرع  -األدلة الشرعية .ِْ

كالرد عمى  الشيطاف لئلنساف
 المنكريف

 غزة. – د. صالح الرقب

اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد  .ِٓ
 عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد

 الناشر: - صالح بف فكزاف بف عبد ا الفكزاف
 -ىػ َُِْالطبعة الرابعة , دار ابف الجكزم

 .ـُٗٗٗ
المكقع االلكتركني الرسمي  د: الشبكة العنكبكتية,  األسرة البيانكنية. .ِٔ

 محمد ابك الفتح البيانكني.
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الطبعة:  -المؤلؼ: عبد ا بف سميماف الغفيمي  أشراط الساعة  .ِٕ
ية الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلم -األكلى 

المممكة العربية  -كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
 ىػ.ُِِْالسعكدية تاريخ النشر: 

أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب  .ِٖ
 كالسنة

صالح بف سعد السحيمي, د: عبد الرزاؽ بف عبد 
المحسف العباد, كآخركف, , كزارة الشؤكف 

المممكة السعكدية,  –اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة 
 ق.ُُِْى, : األكلبعةطال

باسـ فيصؿ  :تحقيؽ –محمد بف عبد الكىاب  أصكؿ اإليماف .ِٗ
الناشر: كزارة الشؤكف  ,الطبعة: الخامسة ,الجكابرة

المممكة العربية السعكدية  -اإلسبلمية كاألكقاؼ 
 .ىػَُِْتاريخ النشر:  -

أضكاء البياف في إيضاح القرآف  .َّ
 بالقرآف 

 
 
 

تار الجكني محمد األميف بف محمد بف المخ
 -ىػ ُّّٗسنة الكالدة / سنة الكفاة  -الشنقيطي 

الناشر دار  -تحقيؽ مكتب البحكث كالدراسات 
مكاف النشر  -ـ ُٓٗٗ رشالفكر لمطباعة كالن

 .ٗعدد األجزاء  -بيركت 
  -د: محمد عمي شاىيف الشبكة العنكبكتية,  .أعبلـ الدعكة االسبلمية  .ُّ

 لبيانكني.أحمد عز الديف ا ْٔالشخصية 
أعبلـ السنة المنشكرة العتقاد  .ِّ

 الطائفة الناجية المنصكرة
 ,حاـز القاضي :حافظ بف أحمد الحكيمي, تحقيؽ

الطبعة: الثانية الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية 
 المممكة العربية السعكدية.-ؼكاألكقا

اعتقاد أىؿ السنة شرح أصحاب  .ّّ
 الحديث 

الطبعة :  -يس محمد بف عبد الرحمف الخم
الناشر : كزارة الشئكف اإلسبلمية  -األكلى 

المممكة العربية  -كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
 .ىػُُْٗتاريخ النشر :  -السعكدية 

 أقاكيؿ الثقات في تأكيؿ األسماء .ّْ
 كالصفات كاآليات المحكمات

 كالمشتبيات

الناشر :  - مرعي بف يكسؼ الكرمي المقدسي
الطبعة األكلى ,  - بيركت – مؤسسة الرسالة

َُْٔ. 
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إقامة الحجة عمى العالميف بنبكة  .ّٓ
 خاتـ النبييف

 -إقامة الحجة عمى العالميف بنبكة خاتـ النبييف 
 المكتبة الشاممة.

لمقاضي بدر الديف أبي عبد ا محمد بف عبد ا   آكاـ المرجاف في أحكاـ الجاف .ّٔ
 الشاممة. -الشبمي الحنفي 

المؤلؼ : جابر بف مكسى بف عبد القادر بف  - أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير  .ّٕ
الناشر : مكتبة العمكـ  -جابر أبك بكر الجزائرم 

كالحكـ, المدينة المنكرة, المممكة العربية السعكدية 
 .ـََِّىػ/ُِْْالطبعة : الخامسة,  -

اإليماف حقيقتو, خكارمو, نكاقضو  .ّٖ
 الجماعة.عند أىؿ السنة ك 

كتقديـ: -مراجعة  -عبد ا بف عبد الحميد األثرم
-فضيمة الشيخ الدكتكر عبد الرحمف بف صالح

الطبعة:  الناشر: مدار الكطف لمنشر, الرياض
 .ـ ََِّ -ىػ  ُِْْاألكلى, 

 بدائع الفكائد .ّٗ
 

محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف 
الناشر : دار  ىػ(ُٕٓابف قيـ الجكزية )المتكفى : 
 .ْج -الكتاب العربي, بيركت, لبناف

 البداية كالنياية .َْ
 
 
 
 

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي 
تحقيؽ: -ىػ(ْٕٕالبصرم ثـ الدمشقي )المتكفى: 
الناشر: دار -عبد ا بف عبد المحسف التركي

الطبعة:  -ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف
سنة النشر:  -ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖاألكلى, 
كمجمد  َِ) ُِعدد األجزاء: ـََِّىػ / ُِْْ
 .فيارس(

 أبك الحسيني, الرٌزاؽ عبد بف محٌمد بف محٌمد تاج العركس مف جكاىر القامكس .ُْ
 المتكفى)الزَّبيدم بمرتضى, الممٌقب الفيض,

 اليداية.مجمكعة المحققيف, دار  :تحقيؽ (ىػَُِٓ:
بساـ –العربي الفكر نادم-الشبكة العنكبكتية  ـ ُّٔٗ-ـَُِٗتاريخ سكرية  .ِْ

 .الخكرم
-ـُْٔٗتاريخ سكريا المعاصر   .ّْ

 .ـ ُٔٔٗ
 ـ.ََُِ -أكراؽ شامية –د:غساف حداد 
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أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي  تفسير القرآف العظيـ  .ْْ
 .ىػ(ْٕٕالدمشقي )المتكفى : 

 التعريفات .ْٓ
 
 

الناشر :  - بف عمي الجرجاني عمي بف محمد 
الطبعة األكلى ,  - بيركت –دار الكتاب العربي 

 .تحقيؽ : إبراىيـ األبيارم - َُْٓ
 التكحيد ْٔ

 
 المؤلؼ: صالح بف فكزاف بف عبد ا الفكزاف

الناشر: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة 
 المممكة العربية السعكدية -كاإلرشاد 

 .ىػُِّْبعة, الطبعة: الرا
تحقيؽ:  ,أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم المغةتيذيب  .ْٕ

 ,شر: دار إحياء التراثاالن .محمد عكض مرعب
 . الطبعة: األكلى ـََُِ ,بيركت

 جامع الرسائؿ  .ْٖ
 
 
 
 
 

تقي الديف أبك العىباس أحمد بف عبد الحميـ بف 
عبد السبلـ بف عبد ا بف أبي القاسـ بف محمد 

تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى :  ابف
 -المحقؽ : د. محمد رشاد سالـ  -ىػ( ِٖٕ

الطبعة :  -الرياض  –الناشر : دار العطاء 
 .ىػُِِْاألكلى 

 المكتبة الشاممة. -لعمر سميماف األشقر  الجنة كالنار .ْٗ
بياني األص ا عبد بف أحمد نعيـ أبك حمية األكلياء كطبقات األصفياء .َٓ

 الكتاب دار الناشر: ق( تحقيؽ,َّْ)المتكفى:
 ق.َُْٓ النشر العربي, بيركت, سنة

دراسات كابحاث في التاريخ كالتراث  .ُٓ
التطكرات السياسية في  -كالمغات 

سكريا مف الممكية الى االستقبلؿ 
 .ـ ُْٔٗ-ـُُٖٗ

 -عمر جاسـ محمد العبيدم-الشبكة العنكبكتية
 .ُّٗٓالعدد:  -مكقع الحكار المتمدف 

مصدر الكتاب : مكقع  -أبك ىبلؿ العسكرم  ديكاف المعاني  .ِٓ
 .الشاممة- الكراؽ
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الشيخ أحمد , الداعية الرٌبانٌي المرٌبي .ّٓ
 ,-رحمو ا -عٌز الديف البيانكنيٌ 

  .لمحات مف حياتو كتعريؼ بمؤٌلفاتو

 ىػ ُِّْ -د. عبد المجيد البيانكني
 

مركز الشرؽ العربي لمدراسات الحضارية مكقع  رجاؿ الشرؽ. .ْٓ
المدير  -المممكة المتحدة لندف -كاالستراتيجية

 رجاؿ الشرؽ. -المسئكؿ: زىير سيسالـ
 الركح في الكبلـ عمى أركاح .ٓٓ

حياء بالدالئؿ مف األمكات كاأل
 .الكتاب كالسنة

المؤلؼ: محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد 
 ىػ(ُٕٓلمتكفى: شمس الديف ابف قيـ الجكزية )ا

 .بيركت –الناشر: دار الكتب العممية 
عبد العبلمة  :أحمد بف شعيب النسائي, تحقيؽ سنف النسائي .ٔٓ

 –الفتاح أبكغدة,  مكتبة المطبكعات اإلسبلمية 
 ـ.ُٖٔٗ-قَُْٔحمب ط الثانية 

أحمد شاكر  :أبك عيسى الترمذم, تحقيؽ كتقديـ سنف الترمذم .ٕٓ
ة مصطفى البابي الحمبي كأخركف, شركة كمطبع

 .ـُٕٓٗ-قُّٓٗمصر, الطبعة الثانية  –
أبك داكد سميماف بف األشعث, تحقيؽ: محمد  سنف أبي داكد .ٖٓ

محي الديف عبد الحميد, المكتبية العصرية 
 بيركت. -صيدا

 :القزكيني, تحقيؽ يزيد بف محمد ا عبد أبك ف ماجةسنف أب .ٗٓ
الجيؿ,  ارد :النشر معركؼ, دار عكاد بشار

 ىػ.ُُْٖ: النشر األكلى, سنة :بيركت, الطبعة
دراسة كتحقيؽ: سعد  -محمد بف صالح العثيميف  شرح العقيدة الكاسطية .َٔ

الناشر: دار ابف الجكزم,  -فكاز الصميؿ 
الخامسة,  -الرياض, المممكة العربية السعكدية 

 ىػ.ُُْٗ
أحمد شاكر, كزارة  ميؽ:تع  أبي العز الحنفي, شرح العقيدة الطحاكية .ُٔ

, المممكة العربية الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ
 ق .ُُْٖط: األكلى,  السعكدية,
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 شرح العقيدة الطحاكية .ِٔ
 
 
 
 

صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمٌي بف محمد 
األذرعي الصالحي  ابف أبي العز الحنفي,

تحقيؽ: جماعة مف , قِٕٗالمتكفى:) الدمشقي
الناشر: , ج: ناصر الديف األلبانيالعمماء, تخري
 .ـََِٓ -ىػُِْٔ:األكلى الطبعة, دار السبلـ

 شرح أصكؿ السنة .ّٔ
 

 الحربي العمكم عاتؽ بف ا عبد بف عمر
 .ىػُِْٖ

لئلماـ أبي , شرح العقيدة الطحاكية .ْٔ
جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة 

كالمسمى بػ , األزدم الطحاكم
حاكية )إتحاؼ السائؿ بما في الط

 .مف مسائؿ(

صالح بف عبد  شرحيا فضيمة الشيخ العبلمة
كزير الشؤكف اإلسبلمية  العزيز آؿ الشيخ

 .كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد

مصدر الكتاب :  -عمر بف سعكد بف فيد العيد  شرح المية شيخ اإلسبلـ ابف تيمية .ٓٔ
دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة 

 شاممة.المكتبة ال –اإلسبلمية 
 البييقي بكر أبك عمي, بف الحسيف بف أحمد اإليماف شعب .ٔٔ

 العمي عبد الدكتكر: , تحقيؽ(ىػْٖٓ: المتكفى)
 بالرياض الرشد مكتبة: حامد, الناشر الحميد عبد

 األكلى,: السمفية باليند الطبعة الدار مع بالتعاكف
 ـََِّ - ىػُِّْ

شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء  .ٕٔ
 الحكمة كالتعميؿكالقدر ك 

 تحقيؽ:ق(, ِٕٓشمس الديف ابف القيـ )المتكفى:
-سيد عمراف, د: السيد محمد السيد, دار الحديث

 .ـََِٓ.-ق ُِْٓالقاىرة, 
محمد بف إسماعيؿ البخارم, تحقيؽ: محمد زىير  صحيح البخارم .ٖٔ

بف ناصر الناصر,  دار طكؽ النجاة, مصكرة 
فؤاد عبد عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد 

 .ىػُِِْالباقي, ط: األكلى, 
 مسمـصحيح  .ٗٔ

 
 الجيؿ دار: مسمـ بف الحجاج النيسابكرم, الناشر

 بيركت ػ الجديدة األفاؽ دار+  بيركت
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 بمباف ابف بترتيب حباف ابف صحيح .َٕ
 

 بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد: المؤلؼ
 الدارمي, حاتـ, أبك التميمي, مىٍعبدى, بف معاذ
 شعيب: , المحقؽ(ىػّْٓ: المتكفى) بيستيال

بيركت,  – الرسالة مؤسسة: األرنؤكط, الناشر
 .ُّٗٗ – ُُْْ الثانية,: الطبعة

صفات ا عز كجؿ الكاردة في  .ُٕ
 الكتاب كالسنة

 

الناشر: دار  - عمكم بف عبد القادر السَّقَّاؼ
 -ىػ ُِِْالطبعة : الثانية  - الثقبة –اليجرة 
 .ـََُِ

عمر األشقر, مكتبة الفبلح, الككيت ط: الرابعة,  عالـ الجف كالشياطيف .ِٕ
 ـ .ُْٖٗ-ق َُْْ

الككيت, ط: الثالثة,  -عمر األشقر, مكتبة الفبلح عالـ المبلئكة األبرار .ّٕ
َُّْ-ُّٖٗ . 

عزالديف  الشيخ أحمد العبلمة .ْٕ
أكلئؾ آبائي  -رحمو ا -البيانكني

 عرض لسيرة األئمة األعبلـ.

 -منتديات أحباب الكمتاكية  الشبكة العنكبكتية, 
  .منتدل التراجـ

شرح منظكمة  غيث العقيدة السمفية .ٕٓ
 الحائية

 -لفضيمة الشيخ خالد بف إبراىيـ الصقعبي
 .قُِْٖ -ـ ََِٕ

 فتح البارم شرح صحيح البخارم .ٕٔ
 

أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف  
سنة -ّٕٕلكالدة:سنة ا- حجر العسقبلني

دار  دار النشر:- ُْعدد األجزاء: -ِٖٓالكفاة:
 .بيركت مدينة النشر: -المعرفة

 فقو السنة .ٕٕ
 

ق(, طبعة: دار الفتح َُِْسيد سابؽ )المتكفى:
 لؤلعبلـ.

 -مصدر الكتاب : مكقع التفاسير - سيد قطب في ظبلؿ القرآف .ٖٕ
http://www.altafsir.com – ْج. 

الفتاكل الحديثية البف حجر  ٕٗ
 الييتمي.

بف حجر الييتمي  المؤلؼ : أحمد شياب الديف -
: مصطفى الحمبي الطبعة الثانية الطبعة -المكي 

كطبعة دار المعرفة مصكرة عف طبعة  -
 .مصطفى الحمبي الثانية

http://www.altafsir.com/
http://www.altafsir.com/
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 الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ .َٖ
 
 

مي بف أحمد بف سعيد بف حـز أبك محمد ع
 ىػ(ْٔٓاألندلسي القرطبي الظاىرم )المتكفى: 

 القاىرة -الناشر: مكتبة الخانجي 
الشرح الميسر عمى  )الفقو األكبر( .ُٖ

الفقييف األبسط كاألكبر المنسكبيف 
 ألبي حنيفة

 

المؤلؼ: ينسب ألبي حنيفة النعماف بف ثابت بف 
لناشر: مكتبة ا -ىػ(َُٓزكطي بف ماه )المتكفى: 

الطبعة: األكلى,  -اإلمارات العربية -الفرقاف 
 .ـُٗٗٗ -ىػ ُُْٗ

قطؼ الثمر في بياف عقيدة أىؿ  .ِٖ
 األثر
 

أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي 
ابف لطؼ ا الحسيني البخارم الًقنَّكجي 

الناشر: كزارة الشؤكف -ىػ(َُّٕ)المتكفى: 
المممكة  -كاإلرشاد  اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة

 .ىػُُِْالطبعة: األكلى, -العربية السعكدية
 القامكس المحيط .ّٖ

 
 
 

الفيركز ابادم, تحقيؽ: مكتب محمد بف يعقكب 
الناشر: تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة, 

 –قُِْٔط: الثامنة,  ,بيرت ,رسالةالمؤسسة 
 ـ.ََِِ

دار ابف  الناشر:, لح العثيميفمحمد بف صا القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد .ْٖ
الثانية, الطبعة  الجكزم, المممكة العربية السعكدية

 .ىػُِْْمحـر 
القكؿ السديد في الرد عمى مف أنكر  .ٖٓ

 تقسيـ التكحيد
 

: دار ابف نشر-عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر
سعكدية / دار ابف القيـ, الدماـ, المممكة العربية ال

 .ـََُِ: الثالثة, الطبعة -مصر عفاف, القاىرة,
 العيف .ٖٔ

 
 

 -عبدالرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم أبي
تحقيؽ: د.ميدم -كمكتبة اليبلؿ الناشر: دار

 أجزاء. ٖ-المخزكمي كد.إبراىيـ السامرائي
كنز العماؿ في سنف األقكاؿ  .ٕٖ

 كاألفعاؿ
دم عبلء الديف عمي بف حساـ الديف المتقي الين

صفكة السقا  ,بكرم حياني :لمحقؽا, البرىاف فكرم
 الطبعة الخامسة,, مؤسسة الرسالة :الناشر –

 ـ.ُُٖٗىػ/َُُْ
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 الكبائر .ٖٖ
 

الناشر : دار الندكة  - محمد بف عثماف الذىبي
 .ُعدد األجزاء :  - بيركت –الجديدة 

 ات الكميَّ  .ٖٗ
 

 أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم 
 -محمد المصرم  -تحقيؽ : عدناف دركيش  -

ىػ ُُْٗبيركت  -دار النشر : مؤسسة الرسالة 
 ـ.ُٖٗٗ -

 األفريقي منظكر بف مكـر بف محمد ابف منظكر لساف العرب .َٗ
 –, دار صادر ق(ُُٕالمصرم )المتكفى:
 ىػ. ُُْْبيركت, ط: الثالثة, 

لكامع األنكار البيية كسكاطع  .ُٗ
األسرار األثرية لشرح الدرة المضية 

 قد الفرقة المرضيةفي ع
 

شمس الديف, أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ  
 ىػ(ُُٖٖالسفاريني الحنبمي )المتكفى : 

 دمشؽ -الناشر : مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا 
 ـ ُِٖٗ -ىػ  َُِْ -الطبعة : الثانية 
 .ِعدد األجزاء : 

 مباحث في عمـك القرآف .ِٗ
 
 

لمنشر  الناشر : مكتبة المعارؼ -مناع القطاف 
 -ىػ ُُِْالطبعة : الطبعة الثالثة  -كالتكزيع 
 .ـَََِ

مجمة  -مجمة البحكث اإلسبلمية  ّٗ
دكرية تصدر عف الرئاسة العامة 
إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء 

 .كالدعكة كاإلرشاد

المؤلؼ : الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية 
 ٖٖ:  عدد األجزاء -كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد 

 ة الشاممة.المكتب -جزءان 

 مجمكع الفتاكل .ْٗ
 
 
 

 ابف تيمية, تحقؽ: عبد الرحمفأحمد أبك العباس 
بف قاسـ, مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ 
الشريؼ, المدينة النبكية, المممكة العربية 

 السعكدية.
مجمكع فتاكل كرسائؿ فضيمة الشيخ  .ٓٗ

 محمد بف صالح العثيميف
جمع  -محمد العثيميفبف محمد بف صالح 

 -كترتيب : فيد بف ناصر بف إبراىيـ السميماف 
الطبعة :  -دار الثريا  -الناشر : دار الكطف 

 .ِٔعدد األجزاء :  -ىػ  ُُّْ -األخيرة 
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أبك عبد ا محمد بف أبي بكر الرازم, تحقيؽ:  مختار الصحاح .ٔٗ
, المكتبة العصريةالناشر: يكسؼ الشيخ محمد, 

ىػ َُِْالنمكذجية, بيركت, ط: الخامسة, الدار 
 .ـُٗٗٗ/ 

مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ  .ٕٗ
ياؾ نستعيف   نعبد كا 

 -محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد ا 
الناشر : دار  -تحقيؽ : محمد حامد الفقي 

الطبعة الثانية ,  -بيركت  –الكتاب العربي 
ُّّٗ – ُّٕٗ. 

الناشر: كزارة  ,بد الرزاؽ عفيفي الطبعة: األكلىع مذكرة التكحيد .ٖٗ
المممكة العربية  -الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ 

 .ىػَُِْالسعكدية تاريخ النشر:
 .عمي بف عبد العزيز بف عمي الشبؿ مسألة اإليماف دراسة تأصيمية  .ٗٗ
ابف فارس, تحقيؽ: عبد السبلـ أبك الحسيف أحمد  معجـ مقاييس المغة .ََُ

 -ىػ ُّٗٗ الطبعة د ىاركف, دار الفكر,محم
 ـ.ُٕٗٗ

 التاريخ اإلسبلمي  مكسكعة .َُُ
 كالحضارة االسبلمية

الطبع   -ـ ُٖٔٗالطبعة السابعة -د:أحمد شمبي
 الجزء الخامس.-مكتبة النيضة المصرية :كالنشر

 -اإلماـ أحمد بف حنبؿ, تحقيؽ: شعيب األرنؤكط  المسند .َُِ
راؼ: د عبد ا بف عبد عادؿ مرشد, كآخركف, إش

المحسف التركي, مؤسسة الرسالة, ط: األكلى, 
 ـ. ََُِ -ىػ  ُُِْ

المصباح المنير في غريب الشرح  .َُّ
 الكبير

, أحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي: لمرافعي
  -العممية المكتبة :الناشر (,قَٕٕ)المتكفي:
 .بيركت

 الكبير المعجـ .َُْ
 

الطبراني,  القاسـ أبك أيكب بف أحمد بف سميماف
 مكتبة: الناشر عبدالمجيد السمفي حمدم: تحقيؽ
 ـ.ُّٖٗالثانية, المكصؿ الطبعة كالحكـ, العمكـ

 أبك الشامي, المخمي أيكب بف أحمد بف سميماف المعجـ األكسط .َُٓ
 .(ىػَّٔ: المتكفى) الطبراني القاسـ
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 ,حامد عبد القادر ,أحمد الزيات ,إبراىيـ مصطفى المعجـ الكسيط .َُٔ
تحقيؽ: مجمع -الدعكة شر: داراالن ,محمد النجار
 .المغة العربية

 األسفار حمؿ عف المغني .َُٕ
 

 ق(, تحقيؽ:َٖٔالعراقي)المتكفى: الفضؿ أبك
طبرية,  مكتبة المقصكد, الناشر: عبد أشرؼ

 ـ.ُٓٗٗ - ىػُُْٓ النشر: الرياض, سنة
ديف عبد ا بف أحمد المؤلؼ : أبك محمد مكفؽ ال المغني  

بف محمد , الشيير بابف قدامة المقدسي )المتكفى 
 .ىػ(َِٔ: 

الراغب األصفياني, أبك القاسـ الحسيف بف محمد  المفردات في غريب القرآف .َُٖ
دار الناشر: تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم, 

دمشؽ بيركت, ط: األكلى  -القمـ, الدار الشامية 
 ىػ. ُُِْ -

صؿ في الرد عمى شبيات المف .َُٗ
 أعداء اإلسبلـ

عداد  عمي بف نايؼ الشحكد. -جمع كا 

المنحة اإلليية في تيذيب شرح  .َُُ
 الطحاكية

: عبد تحقيؽابف القيـ الجكزية, شمس الديف 
دار الصحابة, ط: الناشر: اآلخر حماد الغنيمي, 

 ـ.ُٔٗٗ -قُُْٔالثانية, 
 محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجد النياية في غريب الحديث كاألثر .ُُُ

 –ابف األثير, تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم  الجزرم
 –المكتبة العممية الناشر: لطناجي, امحمكد 
 ـ .ُٕٗٗ -قُّٗٗبيركت 
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 .اترابعًا: فيرس الموضوع
رقم ىالموضوع م

 الصفحة
 أ اإلىداء 
 ب الشكر والتقدير 
 ت المقدمة 
 ج خطة البحث 

ىصلىاألولالغ
 رصرىالذوخىالبوانونيىوحواته

 ٕى.رصرىالذوخىالبوانوني:ىالمبحثىاألول 
 ٖ  .المطمب األكؿ : الحياة السياسية 
 ٗ .المطمب الثاني : الحياة العممية 
 ٙ .المطمب الثالث : الحياة االجتماعية 
 ٛى.المبحثىالثانيى:ىحواتهىووفاته 
 ٜ المطمب األكؿ: نسبو ,مكلده كنشأتو  
 ٜ المطمب الثاني : دراستو كطمبو لمعمـ 
 ٔٔ المطمب الثالث : شيكخو كتبلميذه  
 ٜٔ .ثناء العمماء عميوك مكانتو العممية المطمب الرابع :  

 ٕٔ .المطمب الخامس: مصنفاتو 
 ٖٕ .المطمب السادس: كفاتو كمدفنو 

ىالغصلىالثاني
 موقفىالذوخىأحمدىالبوانونيىمنىاإللؼوات

 ٕٙى.اإلومانىوماىوتطلقىبهىرندىالذوخىأحمدىالبوانوني:ىحثىاألولالمب 
 ٕٚ . الشيخ البيانكني المطمب األكؿ: تعريؼ اإليماف عند 
 ٕٛ .المطمب الثاني: العبلقة بيف اإلسبلـ كاإليماف 
 ٖٓ .البيانكني المطمب الثالث :خصائص اإليماف عند 

 ٖٚ .المطمب الرابع: ثمرات اإليماف 
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 ٔٗى.وجودىاللهىتطالىىووحدانوته:ىثىالثانيالمبح 
 ٕٗ .المطمب األكؿ : منيجو في إثبات كجكد ا  
 ٗٗ .المطمب الثاني :منيجو في الكحدانية 
 ٙٗ .المطمب الثالث: مكقفو ممف يقكؿ بالطبيعة 
 ٛٗ .المطمب الرابع: مكقفو ممف يقكؿ بالصدفة 
 ٓ٘ .توحيد الربوبية: المبحث الثالث 
 ٕ٘ األلوىية.توحيد : مبحث الرابعال 
 ٙ٘ى.توحودىاألدماءىوالصغات:ىالمبحثىالخامس 
 ٚ٘ .المطمب األكؿ: أسماء ا عز كجؿ عند البيانكني 
 ٛ٘ .المطمب الثاني: صفات ا تعالى عند البيانكني 
 ٓٙ  .المطمب الثالث: مكقؼ البيانكني مف الفرؽ في مسألة الصفات 
 ٕٙ .رؤية ا عز كجؿ عند البيانكني المطمب الرابع: 
 ٖٙى.الكغرىوالذركىوالنغاق:ىالمبحثىالدادس 
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 ٜٙ الشرؾ كأنكاعو. المطمب الثالث:  
 ٓٚ .المطمب الرابع: مكقفو مف النفاؽ كصفات المنافقيف 

ىالغصلىالثالث
 موقفىالذوخىأحمدىالبوانونيىمنىالنبوات

 ٖٚىالنبيىوالردول.:ىالمبحثىاألول 
 ٗٚ .النبي كالرسكؿ: المطمب األكؿ 
 ٘ٚ .المطمب الثاني: التفاضؿ بيف األنبياء 
 ٚٚ .المطمب الثالث: عدد األنبياء كالرسؿ 

 ٛٚ .صفات األنبياء عمييـ السبلـالمطمب الرابع:  
 ٜٚ .مة األنبياء مف الصغائر كالكبائرالمطمب الخامس: عص 
 ٔٛ .المطمب السادس: كحي األنبياء كأقسامو 
 ٗٛىالمطجزةىوالكرامظىوالدحر.:ىالمبحثىالثاني 
 ٘ٛ .المعجزة كالكرامة كالسحر : المطمب األكؿ 
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 ٜٛ .المطمب الثاني: الفرؽ بيف السحر كالمعجزة 
 ٜٔ .ييـ الصبلة كالسبلـعمالرسؿ معجزات  المطمب الثالث: دراسة بعض 
 ٜٗى.ظالذغار:ىالمبحثىالثالث 
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 ٚٓٔىالروحىىوالدحرىوماىوتطلقىبؼماىمنىمدائل.:ىالمبحثىاألول 
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 ٓٔٔ .المطمب الثاني: القكؿ بتحضير األركاح عند البيانكني 
 ٕٔٔ المطمب الثالث: مكقفو مف السحر كالكيانة كالتنجيـ. 

 ٙٔٔى.رالمىالمالئكظىوالجنىرندىالذوخىالبوانوني:ىالمبحثىالثاني 
 ٚٔٔ المطمب األكؿ: حقيقة المبلئكة ككظائفيـ كصفاتيـ. 
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 ٕٙٔ .الجف باإلنساف عند البيانكني عبلقة المطمب الرابع: 
 ٖٔٔىالدارظىوىالوومىاآلخرىرندىالبوانوني.:ىالمبحثىالثالث 
 ٕٖٔ المطمب األكؿ: عبلمات الساعة. 
 ٖٚٔ كالبعث كالحشر.في الصكر المطمب الثاني: النفخ  
 ٔٗٔ .استبلـ الصحؼ كالميزاف كالصراطالمطمب الثالث:  
 ٙٗٔ .كثر كالعبلقة بينيماالحكض كالكالمطمب الرابع:  
 ٔ٘ٔى.الجنظىوالنارىىالػبرىوى:المبحثىالرابع 
 ٕ٘ٔ .المطمب األكؿ: سؤاؿ القبر كدليمو  
 ٗ٘ٔ .المطمب الثاني: صفة الجنة كنعيميا عند البيانكني 
 ٙ٘ٔ .المطمب الثالث: صفة النار كعذابيا عند البيانكني 
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 ٜ٘ٔ .النار أك المطمب الرابع: الخمكد األبدم في الجنة 
 ٗٙٔى.موقفىالذوخىأحمدىالبوانونيىمنىرػودةىالػضاءىوالػدر:ىالمبحثىالخامس 
 ٘ٙٔ .المطمب األكؿ: تعريؼ القضاء كالقدر عند البيانكني 
 ٚٙٔ .المطمب الثاني : مكقفو مف التنازع في القدر 
 ٛٙٔ .المطمب الثالث :ىؿ يدفع القدر بالقدر 
 ٓٚٔ .يماف بالقضاء كالقدرالمطمب الرابع :أثر اإل 
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 ٕٛٓ .بالمغة اإلنجميزيةالرسالة ممخص  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 انونييخ أحمد عز الدين البيقيدة عند الشقضايا الع

 

 

217صفحح 

 

 سالةص الر  مخَّ مُ 
 ين البيانونييخ أحمد عز الدّ قضايا العقيدة عند الشّ  تناول البحث

 الي:حك التَّ عمى النَّ ككاف مة كأربعة فصكؿ, مقدّْ  حيث شىًمؿى 
طريقة ك , منيج البحثك  ,ابقةراسات السٌ الدٌ ٔ تو,المكضكع كأىميٌ  أسباب اختيار :تمة شممالمقدّ 
 ., كخطة البحثالبحث
أحمد يخ عصر الشٌ عف  كاف الحديث فيو ؿاألكٌ  ,تناكؿ الباحث فيو مبحثاف ل:األوّ  الفصلُ 

, حياتولى ؽ إاني فتطرٌ ا الثٌ , أمٌ ةالحياة االجتماعيٌ ك  ةالحياة العمميٌ ك ة ياسيٌ الحياة السٌ ك , البيانكني
 ثناء العمماءك ة شيكخو كتبلميذه كمكانتو العمميٌ كأىـ  دراستو كطمبو لمعمـك  مكلده كنشأتوك  نسبوك 

 .كفاتو كمدفنو , ثـٌ مصنفاتو , كأىـٌ عميو
العبلقة بيف ك  اإليمافؿ يتحدث عف تعريؼ , األكٌ ستة مباحثفيو تناكؿ الباحث  اني:الثّ  الفصلُ 

كجكد  ث عفيتحدٌ  انيالثٌ , ك مف ثمرات اإليمافعف ما يينًتجو ك  خصائص اإليمافك  اإلسبلـ كاإليماف
تكحيد عف الث في الثٌ , ثـ تحدث بيعةيقكؿ بالطٌ  فمٌ , كمكقؼ البيانكني متوا تعالى ككحدانيٌ 

 كمكقؼ البيانكني مف ذلؾ, ثـٌ  فاتتكحيد األسماء كالصٌ الخامس ك  ةاأللكىيٌ ابع كتناكؿ الرٌ  ةبكبيٌ الرٌ 
 كصفات المشركيف كالمنافقيف. فاؽرؾ كالنٌ الكفر كالشٌ الحديث عف  ادس تـٌ في السٌ 
سكؿ كالفرؽ بي كالرٌ تعريؼ النٌ  ؿ يتحدث عفمباحث, األكٌ  تناكؿ الباحث فيو أربعة :الثالثّ  الفصلُ 
عف  الحديث انيالثٌ  المبحثكتناكؿ  ألنبياءا صفاتكماىي  ىـعددك  فاضؿ بيف األنبياءالتٌ ك  بينيما

كالفرؽ بينيـ,  حرالمعجزة كالكرامة كالسٌ  كأقسامو ثـٌ  كحيٌ كال غائر كالكبائرعصمة األنبياء مف الصٌ 
ة ماكيٌ ابع تحدث عف الكتب السٌ فاعة كأنكاعيا, كالمبحث الرٌ فتناكؿ مكضكع الشٌ الث ا المبحث الثٌ أمٌ 

 .كالقرآف الكريـ
تحضارىا, سٌ باكح كالقكؿ تحدث عف الرٌ  ؿاألكٌ ، مباحث خمسةكتناكؿ الباحث فيو : ابعالرّ  الفصلُ 

ني تناكؿ عالـ اا المبحث الثٌ نجيـ كمكقؼ البيانكني منيـ, كأمٌ حر كالكيانة كالتٌ كتناكؿ أيضان السٌ 
اعة السٌ فيو الحديث عف  تـٌ  الثثٌ , كالمبحث السافباإلنٌ كحقيقتيما كعبلقتيما  المبلئكة كالجفٌ 
استبلـ  فخ كالبعث كالحشر كتناكؿ أيضان الحكض كالككثر كالعبلقة بينيما, ثـٌ كعبلماتيا كالنٌ 

ة كنعيميا سؤالو, كالجنٌ القبر ك  ابع عفالحديث في المبحث الرٌ  راط, كتـٌ حؼ كالميزاف كالصٌ الصٌ 
الحديث فيو عف القضاء كالقدر  ا المبحث الخامس, فتـٌ ار كعذابيا كالخمكد األبدم فييما, أمٌ كالنٌ 

 كأثر اإليماف بيما.
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Abstract 

Bayanuni -Din al-The research tackled issues of faith for Sheikh Ahmad Izz al

 

ur chapters as follows: included an introduction and fo The research 

The introduction included reasons for choosing the topic , its importance, 

previous studies, the research method, the research methodology, and the 

proposal.  research 

the first talked about  the Chapter One :The researcher addressed two topics, 

scientific and social life, while  political,era of Sheikh Ahmed Bayanoni, and 

the second was about his life, the proportion of his birth , upbringing, and his 

his study and application of science and his scholars and disciples and 

scientific position and Scientists praise upon him, the most important of his 

burial place.  then his death andworks,  

Chapter II: The researcher dealt with six topics, the first talked about the 

nd the faith and the definition of faith and the relationship between Islam a

characteristics of the faith and its outcomes, and the second discussed the 

existence of Allah and Oneness, and the position of Bayanoni towards who 

says in nature, then were talking in the third about monotheism and divinity 

d fifth Names and Attributes and Bayanoni's position of it, then in the fourth an

sixth talked  about infidelity , polytheism and hypocrisy the attributes of infidels 

and hypocrites. 

Chapter III: The researcher talked about four topics, the first talked about the 

finition of the Prophet and the messenger, and the difference between them de

and the differentiation between the prophets and their numbers and what are 

the qualities of the prophets and the second topic was about the infallibility of 

nd major sins and revelation and its divisions and then the prophets of minor a

the miracle, dignity and charm, and the difference between them, while the 

third topic addressed the subject of intercession and its types , while the fourth 

the Koran. topic talked about the heavenly books and  

Chapter IV: The researcher had five topics, The first talked about the spirit 

and the saying of recalling, and also dealt with magic and fortunetelling, 

astrology and the position Bayanoni's of them, and the second topic dealt with 

angels and jinn and their fact and their relationship to human  the world of

beings, and the third topic was about the Doomsday and its marks. Bloating 

and resurrection, the gathering and also addressed the basin and Kawthar 

receipt of books and the balance and the relationship between them, then the 

of the path, while the fourth topic was about the grave and questioning, 

paradise and bliss, fire and torment and eternal  immortality therein. The fifth 

topic talked about fate and destiny and the impact of faith in them. 

 


