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  چجثمب ىب يب جت حت خت مت ىت يت چ
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  ت

 

 اإلهداء
 

 ًانصساط املسخمْى سْدَا حمًد  ,ًاهلادُ انبشري انرُ أزشدَا ًسددَا إىل انطسّك انمٌّى ,إىل انسساج املنري *

 أصحابو أمجعني.ً عهَ آنوً

إىل  ,انفداءً ًانيت بنج فْنا زًح انخضحْت ,ض املمدستإىل أزًاح انشيداء األبساز انرٍّ سمج دياؤىى ىره األز *

ًإىل أسساَا  ,إىل كم دياء حسْم يف سبْم اهلل ,شيداء يصس ًسٌزّا انيت حساق نكِ حصنع احلسّت ًاالَخصاز

 ًجسحاَا األبطال. ,انبٌاسم

ًحٌجْيِ  ,حِ ًزعاّيتيا شانج ال حعسف انكهم ًاملهم يف َصً انيت كاَج ,إىل ًاندحِ ًييجت لهيب أيِ انعصّصة *

 حخَ إمتاو ىرا اجليد املخٌاضع.

ًكاٌ ّخًنَ أٌ ّسٍ يٍ أبنائِو  ,ًانعًم يف سبْهو ًحب اهلل  ,ًاالَخًاء ,انرُ عهًين انخدٍّ ,إىل زًح أبِ احلنٌٌ *

 يٍ ّسبظ بني انعهى ًاجلياد.

 يشاّخ دعٌحِ.ً إىل لادحِ *

 ّبثٌٌ زًح األيم إلكًال ىرا املشٌاز. ,انرٍّ ّمفٌٌ يف صف احلك ,أخٌاحًِ إىل إخٌحِ *

 ًيا شانج حكابد احلْاة يف حسبْت أبنائنا. ,انيت صربث عهِ ,إىل شًجيت انغانْت *

 أمحد. ,نْنت ,َصاز ,خاند ,زفمت ,إىل أبنائِ األعصاء يعاذ *

 إىل أصدلائِ مجْعا كم بامسو ًنمبو. *

 راجياً يٍ اهلل انقثىل



 

  ث

 

 شكز وتقديز

 

 ھ ھ ھچ  ٹ ٹأف مف عمي بإتماـ ىذا الجيد المتكاضع,  شكر اهلل بادئ ذم بدء أ

ٍيرىةى  أىًبي [, كقد أخرج الترمذم في سننو عىفٍ  َْالنمؿ: ] چ ےے ھ : المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى   ىيرى
فاف إلى فضيمة مف ىنا ل يسعني إل أف أتقدـ بالشكر كالعر ك  (ُ)المَّوى" يىٍشكيري  لى  النَّاسى  يىٍشكيري  لى  "مىفٍ 

أشكره عمى تكجيياتو كنصائحو ك  الدكتكر خالد حسيف حمداف الذم أشرؼ عمي بكتابة ىذه الرسالة,
أسأؿ اهلل أف تككف في ميزاف حسناتو يـك القيامة, ككما ك  التي قدميا لي ككميا تخدـ ىذه الرسالة,

 .أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى فضيمة األستاذيف الفاضميف

 .حفظو اهلل يىسف عىاد يىسف انشزايف انُائب يف اجملهس انتشزيعي فضْهت اندكخٌز:

 .حفظو اهلل حييً عهي حييً اندجُي رئيس قسى انعقيدة واملذاهب املعاصزة فضْهت اندكخٌز:

الذيف تفضال بالمكافقة عمى مناقشة ىذه الرسالة, كما بذله مف جيد, ككقت, إلبداء إرشاداتيـ 
 قكة كرصانة.تكسبو ك  التي تثرم ىذا البحث

أشكر جميع الذيف ساعدكني في جمع المعمكمات كالبينات, كالشكر المكصكؿ لمجامعة ك  كما
 اإلسالمية ممثمة في كمية أصكؿ الديف, كأخص بالذكر قسـ العقيدة اإلسالمية.

                                                 
ا مىا بىابي  ,أحمد شاكر كآخركفتحقيؽ: , ىػ(ِٕٗ, )المتكفى: الترمذمسنف الترمذم, محمد بف عيسى  (ُ)  ًفي ءى جى

, رقـ  أىٍحسىفى  ًلمىفٍ  الشٍُّكرً  : , طمصر –مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي  ,ّّٗ/ْ, جًُْٓٗإلىٍيؾى
, قاؿ عنو الترمذم حديث صحيح, ككذلؾ الشيخ األلباني, في مشكاة المصابيح, ـُٕٓٗ -ىػ ُّٓٗالثانية, 
, رقـ ُٖٓٗ الثالثة,: بيركت, ط – اإلسالمي المكتب: الناشر ,(ىػُْٕ: المتكفى) التبريزم اهلل عبد بف محمد
 .ُُٗ/ِ, جَِّٓ



 

  ج

 ممخص الرسالة
 الحمد اهلل كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل أما بعد:

بحث الذم ىك بعنكاف المسائؿ العقدية المستنبطة مف اليجرة لقد قدر اهلل لي أف أكتب ىذا ال
إلي الحبشة مف حديث أـ سممة, مبينان ما كرد في الحديث مف سمات عقدية ميمة, كقبؿ الخكض 
في ىذا المكضكع كاف لزامان أف أتكمـ عف تاريخ الحبشة, كمكقعيا الجغرافي, كعف الديانة السائدة 

يدكر حكلو كثيره مف أحداث المكضكع, كعف ثبكت إسالـ الممؾ  فييا, كعف ممكيا النجاشي الذم
بو كبعدلو, كثـ بدأت باستنباط السمات العقدية الكاردة في  النجاشي أصحمة, كمعرفة النبي

اليجرة, ككاف منيا تكحيد األلكىية, فكتبت عف تكحيد الربكبية باعتبار أف تكحيد األلكىية متضمف 
, ككتبت عف تكحيد األسماء كالصفات, كعف القضاء كالقدر, ثـ تبحرت لتكحيد الربكبية كىك األساس

كالصحابة رضكاف اهلل عمييـ بيذا النكع مف التكحيد, ثـ  في تكحيد األلكىية, ككيؼ اىتـ الرسكؿ 
تحدثت عف العبادات البدنية كالمالية, كالقمبية, إلى أف أنييت الفصؿ األكؿ متحدثان عف نكاقض 

, ثـ تحدث الباحث عف مكضكع الكبائر كخطكرتيا, كاعتقاد أىؿ السنة كالجماعة التكحيد كخطكرتيا
في مرتكب الكبيرة فيك مؤمف ناقص اإليماف في الدنيا, كتحت مشيئة اهلل في اآلخرة. ثـ تحدثت عف 

, قتؿ النفس, كقكؿ الزكر, كخطكرتيما, كختمت الرسالة بالنبكات, كتحدثت عف نبكة النبي محمد
, عة لو, ككيؼ بشرت بو التكراة كاإلنجيؿ, كرد بعض الشبيات التي أثيرت حكلوككجكب الطا

, خمقيما اهلل مف تراب كفيو إعجاز, كذكرت  كتحدثت عف طبيعة كلدة عيسى, كأنو مثؿ آدـ 
, كالرد عمييا مف خالؿ القرآف الكريـ كاإلنجيؿ, كبينت بشريتو خالؼ النصارل في عيسى
كـ كنبكتو, كختمت المبحث  بمسألة عدـ تطبيؽ النجاشي لمشريعة اإلسالمية, كعذره في ذلؾ, كحي

الدخكؿ بالمجالس النيابية التي تحكميا دساتير كضعية, كجكاز الدخكؿ فييا عمى سبيؿ اإلصالح 
 كمصمحة المسمميف. 
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Abstract 
Praise be to Allah, peace and prayers be upon His messenger, now 

then: 

Allah (SWT) has given me the ability to write this research titled with 
“Dogmatic Issues Deduced from Emigration to Abyssinia.” The deductions 
are based on the Hadith of Um-Salama, May Allah be Pleased with Her. I 
have disclosed the very important doctrinal characteristics in this Hadith. 

However, it was necessary, before starting the research, to write 
something about the history of Abyssinia, its geographical location, its 
religion, its King Negashi, whom a lot of the topic’s incidents were 
speaking about, Negashi conversion to Islam, his knowledge about the 
Prophet Mohamed (PBUH) and his justice. 

Then, I started deducing doctrinal characteristics of the emigration, 
which included monotheism. Thus, I wrote about God as the Creator of 
everything as this is included monotheism, and it is the basis of 
monotheism. I wrote about Allah’s Names and Attributes and about fate 
and destiny. I took the issue of monotheism with much research and how 
the Messenger (PBUH) and His companions concerned with this kind of 
monotheism. Then, I took by research the bodily and monetary worship, as 
well as the worship of the heart. I ended the first chapter up with the 
nullifiers of monotheism and their danger. 

Later on, I deduced about the Major sins and their danger, and what the 
Sunnites believe about the perpetrator of Major Sins. He is a man of 
deficient belief in this life, and he is under Allah’s will in the life of 
hereafter. I also wrote about the killing of innocent people and telling false 
speech and the danger of these sins. 

I concluded the research with writing about prophecies of Allah’s 
messengers, the message of Prophet Mohamed (PBUH), the necessity to 
obey Him, how the Old and New Testaments mentioned Him and refuted 
doubts raised about Him. I wrote about the birth of Jesus (PBUH) and 
showed how He was created similarly like Adam (PBUH) as Allah (SWT) 
has created both of them from dust. I showed how both creations were 
miracles. I mentioned the disparities among Christians regarding Jesus 
(PBUH) and refuted the false narrations based on New Testament text and 
Holy Qur’an Verses. I showed how he was a human and a messenger.  

I ended the research with the issue of not implementing the Sharia Law 
by Negashi, his excuses for that and what is the opinion of Islam in taking 
part in the parliaments which are being run by statutory constitution. I 
wrote about the agreement of Islam to take part in these parliaments for the 
same of reformation and for the sake of Muslims’ interes. 



 

  خ

 ادلقديح 

 لمقدمةا
سيئات مف مف شركر أنفسنا, ك  كنستغفره, كنعكذ باهلل  و, نحمده كنستعين إف الحمد هلل

أعمالنا, مف ييد اهلل تعالى فال مضؿ لو, كمف يضمؿ فال ىادم لو, كأشيد أف ل إلو إل اهلل كحده 
 .ل شريؾ لو, كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو

 .[] چڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ  ٹ ٹ

 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  ٹ ٹ

 .[ چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 ﮵ ﮴﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ  ٹ ٹ

 . [  چ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ ٹ ٹ 

 [ ِٕإبراىيـ: ] چ ڇ ڇ ڇ چ چچ

, كأحسف اليدم ىدم محمد صمى اهلل عميو كآلو كتاب اهلل أما بعد: فإف أصدؽ الحديث 
 كسمـ, كشر األمكر محدثاتيا, ككؿ محدثة بدعة, ككؿ بدعة ضاللة, ككؿ ضاللة في النار.

أف تغير  استطاعتيمتاز بعقيدة فطرية سميمة راسخة قكية, إف الناظر إلى الديف اإلسالمي يرل أنو 
نيَّران, , ناصعان  إلى مجتمع يحمؿ عقيدة قكية, كفكران  ,كنظمو ,كقكانينو ,رهأفكا ,برمَّتو المظمـ نظاـ الجاىمية

  شرع خالقيا تبارؾ كتعالى.يمتاز بيكية قكية ليا سمتيا كنظاميا تستمده مف  ,مصكنان  ان كخمق

لنا  يييئ لنا المسير, كيضيء عمينا بيذا الديف العظيـ, ليككف لنا نبراسان  فالحمد هلل الذم مفٌ 
 حتى نصؿ إلى مرضاة اهلل جؿ كعال إنو كلى ذلؾ كالقادر عميو. ,الطريؽ

, نكسارستبقى محصنة مف الذؿ عصية عمى الفمتمسكة بدينيا كعقيدتيا  أمتنا ما دامتك 
ليا ألؼ  كأطماعيـ فييا, تدافع عف كرامتيا كحرماتيا, بؿ كييحسبتقؼ بكؿ قكة كعزة أماـ أعدائيا 

 .كذلؾليا ما دامت كىذا حا ,عتدل عميياحساب فال يي 

لنا  مميئة بتقرير العقيدة اإلسالمية يكضح فييا الجانب العممي كاف ل بد كألف حياة الرسكؿ 
, كألف السيرة تدرس الكاقع نبينا محمد  خطى عمى فيو نسير, مف أحداث سيرتو  ان أف ننتقي حدث

تقرير العقيدة  الكاقع فيعمى كجو البشرية, كلنستفيد مف ىذا األفضؿ العممي لحياة مجتمع ىك 



 

  د

 ادلقديح 

المسائل العقدية المستنبطة من )بعنكاف  ىذه الرسالة كالتيكتب أف ي الباحث اإلسالمية, أحبب
 نا الطريؽ بإذف اهلل, حتى تككف لنا نبراسا يضيئ لمف السيرة النبكية العطرة (الحبشة إلى هجرةال

 كالخير كالمنفعة لممسمميف.صكاب, للمكصكؿ إلى الحؽ, كأسأؿ اهلل أف يميمنا السداد كا
 أهمية الموضوع:

تكمف أىمية المكضكع في إثارة مسألة ىي في غاية الخطكرة, إنيا مسألة الثكابت كعدـ التفريط 
ل  ,كخطكرتيا تكمف في أنيا مسألة تحتاج إلى عقيدة سميمة راسخة رسكخ الجباؿ الركاسي يا,في

كحدىا , ىذه العقيدة كرسكلن  نبيان  كبمحمد  دينان  كباإلسالـ رضي باهلل ربان يستطيعيا إل إنساف 
السير بيا إلى شاطئ أعباء قيادة األمة ك يستطيعكف أف يتحممكا  رجالن تستطيع أف تنجب لألمة 

التي لك عمميا كثير مف ىذه المسائؿ العقدية الكألف اليجرة إلى الحبشة فييا , بر األمافالسالمة ك 
كعدـ  المبادئ م زماف, لتعمَّمكا منيا كيؼ يككف الثبات عمىالناس في زمانيـ ىذا, بؿ كفي أ

فال يبقى مجاؿ لمركيبضة كي يتصدركا المشيد كما  ,, حتى كلك كاف كاقعيـ مرَّان أليمان  التفريط بيا
نسأؿ أف اهللى ف, إل باهلل العمي العظيـ فأكردكا األمة مكارد اليالؾ كل حكؿ كل قكة ,ىك حاصؿ اآلف

 .الككيؿ كنعـ حسبنا كىك, كفيؿ جميؿ بكؿ الحؽ, إنويثبتنا عمى 

 الموضوع: اختيارأسباب 
 خترتو لألسباب التية:فقد ا المكضكع أىمية إلىباإلضافة 

  احتياج األيمة اليكـ لتنتقي عقيدتيا مف سيرة النبي  كالنحراؼالصافية البعيدة عف الغبش ,
براز ىذه العقيدة  .كا 

 خالؿ مف لعقيدتيـ الصحابة فيـ مف المسمميف نفكس في لعقيدةا ترسيخ إلى الماسة الحاجة 
 .تنازؿ بال النجاشي مع حكارىـ

  ثبات كنحف نبغي الث اليجرة عمى مسائؿ عقدية ميمة تجعمنا بحاجة لدراستيا, حداأاشتماؿ
  .المنيجعمى 

  الحبشة. إلى يجرةلاالرغبة في تحقيؽ الفائدة العممية مف خالؿ دراسة العقيدة مف األحداث الكاردة في 

 الثكابت عف يتزحزح ل الذم الصمب المفاكض عقيدة ثبات كبياف, اليجرة مف الستفادة. 
 الدراسات السابقة:

 كلكف كتب في غزكات كأحداث ,في ىذا المكضكع كتابات كتبتطالعي فمـ أجد احسب 
 :أخرل مف السيرة, مثؿ



 

  ذ

 ادلقديح 

سنة  حمد عصمت العباسي_المسائؿ العقدية المستنبطة مف غزكة خيبر _ تأليؼ م .ُ
كقد تحدث فييا عف الييكد ككجكدىـ في المدينة ككيفية التعامؿ ـ, ََِٕ –ق ُِْٖ

, كغيرىا مف معيـ, كعف التكحيد بكافة أنكاعو, كعف القضاء كالقدر, كعف طاعة الرسكؿ 
 المسائؿ.

_ سنة أركل عمي اليزيدمأئرىا في نشر الدعكة اإلسالمية_ تأليؼ ك  اليجرة إلى الحبشة .ِ
الحالة العامة لمحبشة ك  ـ, كقد تحدثت فييا عف تعريؼ اليجرة كأنكاعيا,َُُِ-قُُّْ

في العيد النبكم, ثـ عف دكافع اليجرة إلى الحبشة كأحداثيا, كمنيج الصحابة في الدعكة 
 , كآثار اليجرة إلى الحبشة.إلى اهلل 

 منهج البحث:
 كالمنيجُ()التاريخيالسردم المنيج  ماكى ,يالبحث العمممنيجيف مف مناىج عمى  اعتمد الباحث , 

 الحبشة. إلى يجرةالالقائـ عمى استنباط المسائؿ العقدية مف خالؿ أحداث  ِ()لتحميميا الكصفي

 :البحث طريقة
 في المتف. اآلية كرقـ, السكرة اسـ بذكر كذلؾ, القرآنية اآليات تكثيؽ 

 مع و مف كتب السنة تف لـ أجد خرجتخريج األحاديث النبكية مف الصحيحيف إف أمكف , فإ
 .نقؿ حكـ العمماء عمييا

 أصحابيا إلى كعزكىا, مظانيا مف النصكص أخذ . 

 يث السنة الصحيحةربط اآليات بأحاد. 

 .ترجمة األعالـ المغمكريف مف كتب الرجاؿ 

 .بياف معاني الكممات الغريبة 

                                                 
عادة بناء  (ُ) مجمكعة الطرائؽ كالتقنيات التي يتبعيا الباحث التاريخي كالمؤرخ لمكصكؿ إلى الحقيقة التاريخية, كا 

ئؽ الماضي بكؿ كقائعة كزكاياه, ككما كاف عميو في زمانو كمكانو, كبجميع تفاعالت الحياة فيو" كىذه الطرا
قابمة دكما لمتطكر كالتكامؿ, مع تطكر جمكع المعرفة اإلنسانية كتكامميا كمنيج اكتسابيا. البحث العممى 

-لبناف-بيركت-, دار الفكر المعاصرُُٓأساسياتو, النظرية كممارستو العممية, لرجاء كحيد دكيدرم, ص 
 ـ.َََِتمبر أيمكؿ سب -ىػ ُُِْجمادل اآلخرة  -سكرية, ط: األكلى -دمشؽ-دار الفكر

ىك كصؼ منظـ لمحقائؽ, كلميزاف مجمكعة معينة أك ميداف مف مياديف المعرفة الميمَّة بطريقة مكضكعيَّة  (ِ)
 ـ.ُٖٓٗ, )بدكف رقـ(,ِٔالخطيب: أحمد, كآخركف/ ص كصحيحة. دليؿ البحث كالتقكيـ التربكم,



 

  ر

 ادلقديح 

 اسـ, الكتاب اسـ بذكر لؾكذ كامالن  تكثيقا الحاشية في أكثقو, ما كتاب مف القتباس حيف 
 بمد, النشر دار, الطبعة رقـ, كالصفحة الجزء رقـ, -كجد إف - المحقؽ اسـ, المؤلؼ
ذا, النشر تاريخ, النشر  الكتاب اسـ بذكر كذلؾ, التكثيؽ ىذا أختصر لحقنا منو اقتبست كا 

 . فقطكرقـ الجزء كالصفحة 

 خطة البحث:
 كفيو: التمهيد:

 عف الحبشة. غرافيةكج لمحة تاريخية أواًل:
 الديانة السائدة فييا.ك  عف الحبشة, كجغرافية لمحة تاريخية -ُ
 نبذة عف النجاشي, كمكقفو مف الدعكة إلى اإلسالـ. -ِ
 أحداث اليجرة إلى الحبشة. ثانيًا:

 :مبحثان وفيه ,الحبشة إلى الهجرة خالل من تعالى اهلل توحيد: األول الفصل
 كفيو: لتكحيد,ادللة اليجرة عمى  :األول المبحث

 .الربكبية تكحيددللة اليجرة عمى : األكؿ المطمب
 . كالصفات األسماء تكحيددللة اليجرة عمى : الثاني المطمب

 المطمب الثالث: اإليماف بالقضاء كالقدر كالعالقة بينيما.
 فيو:ك  ,دللة اليجرة عمى تكحيد األلكىية المبحث الثاني:

 أليلكىية.المطمب األكؿ: التعريؼ بتكحيد ا
 .األلكىية اىتماـ الصحابة بالدعكة إلى تكحيد المطمب الثاني:
 .األيلكىية دللة اليجرة عمى تكحيد :المطمب الثالث

 المطمب الرابع: نكاقض التكحيد. 
 الواردة في أخبار الهجرة إلى الحبشة الفصل الثاني: الكبائر

 مبحثان: وفيه     
 كفيو: ,مكضكع الكبائر ما جاء في اليجرة في المبحث األول:

 الكبيرة. تعريؼالمطمب األكؿ: 
 المطمب الثاني: اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة في مرتكب الكبيرة.



 

  ز

 ادلقديح 

 إلى الحبشة ذكرت في اليجرةبعض الكبائر التي  المبحث الثاني:
 :كفيو 

 .النفس قتؿ: األكؿ المطمب
 .الزكر قكؿ: الثاني المطمب

 لهجرة إلى الحبشةنبوات في ضوء االفصل الثالث: ال
 وفيه مبحثان:
 , كفيو: بو اإليماف منزلةك  نبكة النبي محمد :المبحث األول

 .المطمب األكؿ: منزلة اإليماف بالنبي محمد 
 . لمنبي النبكة دلئؿ: الثاني المطمب

 .المطمب الرابع: كجكب طاعة النبي 
 :, وفيهلنصارىالمبحث الثاني: المسيح عيسى عميه السالم بين المسممين وا

 . النصارل مف عيسىك  المطمب األكؿ: مكقؼ المسمميف
 .المطمب الثاني: مكقؼ النصارل في عيسى  
ـ تطبيقو أحكـا الديف أك إعالف إسالمو؟  المطمب الثالث: ىؿ يعذر النجاشي    بعد
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتًهيد

 انسائدة فيها ياَاثواند ٍ احلبشت,حملت ع

 ة احلبشت.وانزواياث انىاردة يف هجز
 أوالً: املقصىد باحلبشت وبياٌ يىقعها اجلغزايف.    
 ثاَيًا: أبزس اندياَاث انسائدة يف احلبشت.    
 ثانثًا: َبذة تارخييت عٍ انُجاشي   
 ًا: انزواياث انىاردة يف هجزة احلبشت.رابع   
 



 

ِ 

 انتًهيد ,...حملت تارخييت وجغزافيت عٍ احلبشت

 ها الجغرافيعموق المقصود بالحبشة وبيان أواًل:
الدعكة بعد مكة المكرمة , فيي ذات شرؼ كمكانة, كىي أرض صدؽ  لقد نالت الحبشة شرؼ بداية

بىشىًة فىًإفَّ ًبيىا مىمكنا لى ييٍظمـى ًعٍندىهي أحده, كىًىيى أرضي " :بذلؾ فقاؿ أخبر النبي كما رىٍجتيـٍ إلىى أرًض اٍلحى لىٍك خى
ا مما أنتـ ـٍ فرجن تَّى يجعؿى اهللي لىكي  إلىى رسكؿ اهلل  أصحابً  ًمفٍ  ٍلميٍسًمميكفى ا ذىًلؾى  ًعٍندى  ؛ فىخىرىجى صدؽو, حى

بىشىًة, أرضً  افىةى  اٍلحى ًفرىارنا اٍلًفٍتنىًة, مىخى , المَّوً  إلىى كى الحبشة البمد ك  ,ُ()"اإًلسالـ في ىجرة أكؿى  فكانت ًبًديًنًيـٍ
(ِ)المعركؼ في أفريقية, كيسمى اليـك أثيكبية

رض كتقع أ ,البالد جميع عمى الحبشة العرب أطمؽ ثـ ,
, كتطؿ عمى البحر األحمر شرقا الذم يعد صمة كصميا بالجزيرة ّ()الحبشة بالجانب الغربي مف بالد اليمف

كيغمب عمى تضاريس الحبشة طابع الرتفاع, تعمكىا , العربية, خصكصا عبر مضيؽ " باب المندب "
كجباؿ القمر في , (ْ)زرؽأشيرىا النيؿ األ كبيا نييرات كثيرة جباؿ شامخة كثيرة الكعكرة صعبة المسالؾ,

ـي األىٍحبيش ك  ,ٓ()الجنكب, كالسكداف في الغرب, كبالد النكبة في الشماؿ بىش: ًجٍنس ًمفى السُّكداف, كىىي الحى
ٍبشاف اليمف مف سفكح الجباؿ, كفي اليمف جبؿ  ب, كيرل بعض الباحثيف أف أصؿ الحبش مف غر (ٔ)كالحي

بىٍيش", قد يككف لسمو صمة با لحبش الذيف ىاجركا إلى إفريقيا كأطمقكا اسميـ عمى األرض يسمى جبؿ "حي
 .( ٕ)التي عرفت باسميـ, أم "حبشت" أك الحبشة

المجيد عابديف أف أصؿ التسمية " الحبشة " إلى قبيمة " حبش" العربية,  كيرل الباحث عبد
ف العاشر حيث كصفيا بأنيا أقكل القبائؿ العربية التي ىاجرت مف جنكب بالد العرب بيف القرني

كالسابع قبؿ الميالد, كاستقرت في شماؿ شرؽ إفريقيا, كلـ يأت القرف الرابع الميالدم حتى غمب 
, كلقد اختمؼ عمماء التاريخ في تحديد أصؿ األحباش, كلكف (ٖ)اسـ ىذه القبيمة العربية عمى المنطقة

                                                 
طو عبد الرءكؼ سعد,  , المحقؽ:َِٖ/ُىػ(, جُِّالسيرة النبكية لبف ىشاـ, عبد الممؾ بف ىشاـ )ت:  (ُ)

 الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة.
 -دمشؽ -, دار القمـ, الدار الشامية ٔٗالمعالـ األثيرة في السنة كالسيرة, لمحمد بف محمد حسف شيرَّاب, ص  (ِ)

 ىػ. ُُُْ -بيركت, ط: األكلى 
, دار َُٗ/ٕك الفضؿ العسقالني الشافعي, ج فتح البارم شرح صحيح البخارم, ألحمد بف عمي بف حجر أب (ّ)

ق, رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي, كقاـ بإخراجو كصححو: ُّٕٗبيركت,  -المعرفة 
 محب الديف الخطيب, عميو تعميقات العالمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز.

 , دائرة المعرفة بيركت.9ِِٖٗٗٗ/ّدائرة معارؼ القرف العشريف, محمد فريد كجدم, ج (ْ)
 .َُالحبشة كاثيكبيا في منقمب مف تاريخيا, بقمـ: بكلس مسعد, ص (ٓ)
, ابف منظكر)ت:  (ٔ) بيركت, ط:  –الناشر: دار صادر  ,ِٖٕ/ ٔىػ(, جُُٕلساف العرب, محمد بف مكـر

 ىػ.ُُْْ -الثالثة 
 , دار الساقي, ط: الرابعة,ُّٗ/ٔ( ج َُْٖالمفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ, جكاد عمي)ت: (ٕ)

 ـ.ََُِق/ُِِْ
 ., دار الفكر العربيُّبيف الحبشة كالعرب, عبدالمجيد عابديف, صانظر  (ٖ)



 

ّ 

 انتًهيد ,...حملت تارخييت وجغزافيت عٍ احلبشت

ف خط الستكاء, يرل الكثير منيـ أف لفظة حبشة تعني أنيـ مجمكعة مف الناس يقطنكف ما بي
 .(ُ)ككسط الحجاز, كما بينيـ شرقا كغربان 

 بالد في عمييا عثر مف نقكش العربية إل مف المصادر لـ تعرؼ حبشت لفظة فإف كؿو  كعمى

 الجزء عمى العرب أطمقيا حيث ,فك ف المسممك كالمغكي فك المؤرخ ذكره ما إلى باإلضافة الجنكبية, العرب

 كالركماف أرض أثيكبيا كعرفكىا بمفظة اليكناف كانت تعني عند, ك األفريقية القارة مف الشرقي
Abyssinia ريتريا أثيكبيا أك الحبشة بالد تعني كالتي  .(ِ)حاليان  كا 

 الديانات السائدة في الحبشة ثانيًا:
ل كىي الكثنية كالييكدية كالنصرانية كالديف اإلسالمي, أديانات  لقد مرت بالد الحبشة بأربع

اعتنؽ  , ككيؼالفصؿ سيبيف الباحث كيؼ كصمت ىذه األدياف إلى الحبشةكمف خالؿ ىذا 
 األحباش ىذه األدياف األربعة.

 الوثنية -1

ف أك يكػػػػػانكا حػػػػػامي ى اخػػػػػتالؼ أجناسػػػػػيـ, سػػػػػكاءن لقػػػػػد عبػػػػػد سػػػػػكاف شػػػػػرؽ أفريقيػػػػػة األكثػػػػػاف عمػػػػػ
مػػػػػػف جزيػػػػػػرة العػػػػػػرب  -الحبشػػػػػػة – (ّ)سػػػػػػامييف أك زنكجػػػػػػان, فالسػػػػػػاميكف الػػػػػػذيف كفػػػػػػدكا عمػػػػػػى أكسػػػػػػكـ

ف اعتقػػػػدكا فػػػػي خػػػػالؽ أعمػػػػ ى شػػػػأف العػػػػرب الػػػػذيف قػػػػاؿ عػػػػنيـ كاسػػػػتعمركىا قػػػػديما كميػػػػـ كثنيػػػػكف, كا 
 ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎچ : قػػػػػػػػػػػػػاؿ , (ْ)ف فػػػػػػػػػػػػػي عبػػػػػػػػػػػػػادتيـ لألصػػػػػػػػػػػػػناـالقػػػػػػػػػػػػػرآ

 [ّالزمر: ] چ ... ڳ گ گ گ گ ک ک ک

                                                 
, دار ٔٔصفة جزيرة العرب, الحسف بف أحمد بف يعقكب اليمداني, تحقيؽ: محمد بف عمي األككع, ص (ُ)

 ق.َُّْاألدب بيركت , ط : الثالثة, 
و الجزيرة العربية كالحبشة منذ القرف السادس قبؿ الميالد , كحتى نياية العيد الحبشي في العالقات بيف شب (ِ)

 .ْْق, صَُُْاليمف, عبد المعطي محمد سمسـ, مف جامعة أـ القرل, 
: ظيرت مدنية أكسـك في أكائؿ أياـ النصرانية, قد كانت دكلة أقاميا العرب الجنكبيكف في تمؾ البالد  (ّ)  –أكسـك

فى بعض  -الحبشة  , كقد استطاع الباحثكف مف العثكر عمى عدد مف الكتابات تعكد إلى ممكؾ المممكة, دهكّْ
منيا باليكنانية مما يدؿ عمى تأثر ممكؾ ىذه المممكة بالثقافة اليكنانية كعمى كجكد جاليات يكنانية ىناؾ نشرت 

" "أكسمف"  نسبة إلى عاصمتيا مدينة "أكسـ" ثقافتيا في الحبشة, كقد عرفت ىذه المممكة بمممكة "أكسـك
"., كقد كاف ممكؾ أكسـك كثنييف, المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ,ج  .ُُْ/ٔ"أكسـك

, دار المريخ ّْالدكتكر محمد عبداهلل النقيرة صشرقي إفريقية كمناىضة الغرب لو,:  انتشار اإلسالـ (ْ)
 .ُِٖٗق, َُِْالرياض, ط 



 

ْ 

 انتًهيد ,...حملت تارخييت وجغزافيت عٍ احلبشت

 ىؤلء عبد كقد: "محمد عبداهلل النقيرة األكثاف في الحبشة, يقكؿ صكر عبادة تكلقد تعدد
 .(ُ)"كثيرة أخرل آلية األعمى اإللو بجكار جميعان 

في الجزيرة  عبادة العرب كىي قريبة في العبادة مف, كىكذا كانت تعبد األكثاف في الحبشة
العربية, كلربما كاف ذلؾ بفعؿ العالقة الكطيدة التي كانت بيف الجزيرة العربية كالحبشة, كلقد اتضح 

ؼ سنة األكلى قبؿ الميالد, كما كضح أف ىذه الصمة أف ىذه الصمة كانت ذات أثر فعاؿ في األل
 .(ِ)كانت طكاؿ تمؾ الفترة عبارة عف حركة في اتجاه كاحد مف الشرؽ إلى الغرب

 :الديانة اليهودية -2
ع إلى الحبشة م الييكدية كصمتلى الحبشة, فقد تعددت الركايات بخصكص دخكؿ الييكد إ

ف السادس قبؿ الميالد, بعد اف ضرب بختنصر البابمي كاخر القر الييكد الذيف ىاجركا إلييا في أ
ف ىجرة بعض الييكد جاءت مع بقية , كرأم آخر يقكؿ: إ(ّ)بيت المقدس كشتت شمؿ بني إسرائيؿ

 ,جماعات متكتمةعمى ىيئة المياجريف العرب إلى الحبشة قبؿ الميالد, كيبدك أنيـ لـ يياجركا 
د, كبعد كصكليـ تجمعكا كككنكا جالية قائمة بذاتيا, كبدأ كلكنيـ انضمكا إلى مكاكب المياجريف كأفرا

أثرىـ يظير في ثقافة البالد كحضارتيا بصكرة مستقمة, كليس أدؿ عمى ذلؾ مف اعتناؽ فريؽ مف 
أكؿ مف بث الشريعة المكسكية في الحبشة  , كىناؾ مف يرل أف(ْ)أحباش ذلؾ العيد لمديانة الييكدية

 .(ٔ)بدكرىا اعتنقت الييكدية بعد قصة مشيكرة مع سيدنا سميماف , كالتي(ٓ)ىي بمقيس ممكة سبأ

لديانتيـ بيف األحباش, كلقد قرأ كلقد ككف الييكد مستعمرات تجارية صارت مركز إشعاع 
في بعض نقكش )عيزانا( أحد ممكؾ أكسكـ في القرف الرابع الميالدم, عبارة مكتكب عمييا  (ٕ)ليتماف

                                                 
 .ْْقية, صشرقي إفري انتشار اإلسالـ (ُ)
 .ِْالسالـ كالحبشة عبر التاريخ, المؤلؼ: الميندس فتحي غيث, ص (ِ)
 .ْٔانتشار اإلسالـ في شرقي إفريقية كمناىضة الغرب لو, ص  (ّ)
 .ِّالسالـ كالحبشة عبر التاريخ, ص (ْ)
 .ّٗالحبشة كاثيكبيا في منقمب مف تاريخيا, ص  (ٓ)
 .ّٗالحبشة كاثيكبيا في منقمب مف تاريخيا ص , ِّالسالـ كالحبشة عبر التاريخ, ص (ٔ)
مستشرؽ ألماني, مف أعضاء المجمع العممي العربٌي بدمشؽ كمجمع المغة بمصر,  Enno Litmannًإينُّك ليتماف:  (ٕ)

عمى الدكتكراه في الفمسفة مف جامعة )ىالة( كأقاـ  ُٖٖٗكعدة مجامع أكربية, كلد في اكلد نبرج بألمانيا, كحصؿ سنة 
في سكرية, مع بعض البعثات األميركية. كأجاد معرفة العربية  َُٓٗ - َُْٗكسنة  ََُٗ - ُٖٗٗسنة 

كالحبشية كالعبرية كالسريانية كالفارسية كالتركية, كألَـّ بمغات أخرل, األعالـ, خير الديف بف فارس, الزركمي الدمشقي 
 .ـ ََِِأيار/ مايك  -, دار العمـ لممالييف , الخامسة عشرّٔ/ِىػ(, جُّٔٗ)المتكفى: 
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ركة تبشير بالييكدية أك بمذىب يجمع بيف الييكدية كالمسيحية )ممؾ صييكف(, فاستنتج البعض ح
 .(ِ)غرابكد في الحبشة ىـ )الفالشة( أم األ, كاليي(ُ)في الحبشة آنذاؾ

أخذ دكر الييكد في انحسار كعزلة في الحبشة, كتضعضع الييكد ىناؾ كانحط شأنيـ كل كلكف 
 .(ّ)قرم كانخفض عددىـسيما أنيـ آثركا العزلة في ديارىـ كقراىـ فرجعكا القي

 :الديانة النصرانية -3
كيف فركمنيكس تؤكد معظـ المصادر أف دخكؿ المسيحية إلى الحبشة كاف عف طريؽ األخ

 متف ؤكد أنيما كانا عمىتيا علكف جمي ,قصة اختمفت ركايتيا اخكاف ليمكأيدسيكس, كىذاف األ
إل ىذيف األخكيف,  تمكىـ كلـ ينجي ـ السكاف كقيخرج عميسفينة رست عمى ميناء بساحؿ الحبشة, ف

الممؾ بذلؾ كجعؿ فركمنيكس كزيره كحامؿ خاتمو, كأيدسيكس ساقيو, كعيد  رَّ فتـ بيعيـ لمممؾ, كسي 
نا اعتنؽ الديانة اإلييما بتربية ابنو عزانا أيضان, مما جعميما يؤثراف عميو, كعندما تكلى الميمؾ عز 

 .(ْ)بتصرؼ, ىذيف األخكيف المسيحية, كعمؿ عمى نشر المسيحية بمساعدة
باإلسكندرية, با الكنيسة القبطية لحبشة مف قبؿ البابا أثياسيكس باف فركمنيكس مطرانا لكنيسة ايّْ كقد عي 

 ,بكنا سالمة( أم معمف النكر, كأصبحت الديانة المسيحية ىي الديف الرسمي لمحبشةكقد لقب فركمنيكس )أ
مف الرىباف  بعد أف كفد إلييا تسعةه  كخصكصان  كاسعان  انتشاران , كانتشرت المسيحية ٓ(ـ)َّٓككاف ذلؾ عاـ 

عىٍف كفي صحيح مسمـ  ,ٔ()البالد في بالمسيحية كبشركا الكاحدة الطبيعة مذىب أصحاب مف السرياف مف
بىشى  ذىكىٍرفى أىٍزكىاجي النًَّبيّْ ", قىالىٍت: رضي اهلل عنيا عىاًئشىةى  ًة, ييقىاؿي لىيىا مىاًريىةي ًبًمٍثًؿ كىنًيسىةن رىأىٍينىيىا ًبأىٍرًض اٍلحى
ًديًثًيـٍ   , كىذا ما يدلؿ عمى كجكد الديانة النصرانية في ىذه الديار.( ٕ)"حى

 المصرية األرثكذكسية الكنيسةك  كلقد كاف ارتباط الكنيسة في الحبشة مع الكنيسة القبطية في مصر,
 بأف تؤمف التي اإلسكندرية, كنيسة أك األرثكذكسية المرقسية الكنيسة باسـ كالمعركفة القبطية, أك

 .(ٖ)كالسكداف الحبشة كنائس كتضـ كاحدة, كمشيئة كاحدة طبيعة لممسيح
                                                 

 . ُٕبيف الحبشة كالعرب, ص (ُ)
 .ّٗالحبشة أكاثيكبيا في منقمب مف تاريخيا, ص  (ِ)
 .ْٗالحبشة أكاثيكبيا في منقمب مف تاريخيا, ص  (ّ)
الحبشة كاثيكبيا في منقمب , ككتاب 9َْٗٓانتشار اإلسالـ في شرقي إفريقية كمناىضة الغرب لو, ص انظر  (ْ)

 .َْ, ّٗالسالـ كالحبشة عبر التاريخ ص, ُٕمف تاريخيا ص
  .َٓانتشار اإلسالـ في شرقي إفريقية كمناىضة الغرب لو, ص  (ٓ)
 .ّٕ, ّٔبيف الحبشة كالعرب, ص  (ٔ)
ـ, كتاب المساجد مكاضع لمصالة, باب (  ٕ) ـ:النٍَّيًي عىٍف بًنىاًء اٍلمىسىاًجًد, عىمىى الٍقيبيكرصحيح مسم  .ُّٕٔ/, جِٖٓ, حديث رق
المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة, الندكة العالمية لمشباب اإلسالمي, إشراؼ: د.  (ٖ)

 ق ػَُِْ, دار الندكة العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط: الرابعة, ّٖٓ/ِمانع بف حماد الجيني, ج
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سالمية, كىذا عمى ما يبدك سر تعاطؼ قرب مذاىب النصارل إلى العقيدة اإلإف ىذا المذىب مف أ
 ليذه األرض. كؿلعؿ ىذا سر اختيار الرسك  بشة,النجاشي مع المسمميف, كاحتضانو ليـ في أرض الح

 :الدين اإلسالمي -4
ليـ شيئا,  ل يستطيع أف يصنع بعد أف كجد المسممكف األذل مف قريش كشدة التعذيب, كالنبي 

بىشىةً  أىٍرضً  إلىى خىرىٍجتيـٍ  لىكٍ : لىييـٍ  طالب, قىاؿى  ككاف في حماية عمو أبي  أىحىده, ًعٍندىهي  ييٍظمىـي  لى  مىًمكنا ًبيىا فىًإفَّ  اٍلحى
ا ًممَّا لىكيـٍ  المَّوي  يىٍجعىؿى  حىتَّى ًصٍدؽو, أىٍرضي  ًىيى كى   رىسيكؿً  أىٍصحىابً  ًمفٍ  اٍلميٍسًمميكفى  ذىًلؾى  ًعٍندى  فىخىرىجى  ًفيًو, أىٍنتيـٍ  فىرىجن

بىشىًة, أىٍرضً  إلىى المَّوً  ًفرىارنا اٍلًفتٍنىًة, مىخىافىةى  اٍلحى , المَّوً  إلىى كى ـً  ًفي كىانىتٍ  ٍجرىةو ىً  أىكَّؿى  فىكىانىتٍ  ًبًديًنًيـٍ , فكجد ُ()اإٍلًٍسالى
يذاءىا, فمما سمعت قريش بذلؾ كظمميا قريش جكر أنساىـ ما بيـ كبره كعطفو النجاشي جكار المسممكف  كا 

و فيردىـ إلى قريش كلكف باءا بالخيبة كالفشؿ, كقاؿ النجاشي لممسمميف أرسمت لمنجاشي رسكليف, حتى يكممان
غىًرـى  سىبَّكيـٍ  مىفٍ : قىاؿى  ثيَـّ  -اآٍلًمنيكفى :  كىالشُّييكـي  -بًأىٍرًضي ييكـه شي  فىأىٍنتيـٍ  اٍذىىبيكا

, كىكذا أمف المسممكف عمى ِ()
, كبيذا تعتبر الحبشة ديف اهلل  بحرية كأماف كينشركف إليو كأخذكا يدعكف اهلل ـ بالدعكة إلىأنفسي

ختيار مة الدعكة الخالدة, كلقد كاف احم صاحبة السبؽ كالشرؼ بدخكؿ اإلسالـ عمى أرضيا, كاستقباؿ
, كلـ يكف عشكائيان بؿ كاف في دقة العبقرية كالحنكة لمحبشة اختياران رائعان كمكفقان بفضؿ اهلل  الرسكؿ 
كلقد ذكر الصالبي بعض األسباب فقاؿ النجاشي العادؿ, كالصالح,  قكة اإلدارة كالتخطيط,ك  السياسية,

كذلؾ مف خالؿ  ,لمحبشة كمعرفتو بيا البمد اآلمف, كمحبة الرسكؿلقريش, كالحبشة  كالحبشة متجر
 ينتشر في الحبشة بعد ىذه المكاقؼ الطيبة مف النجاشي كخصكصان  اإلسالـ, كلقد بدأ ّ()فحاضنتو أـ أيم

سالمو في المطمب الثاني مف الفصؿ, كبدأت إعف قصة  الباحث تحدثبعدما أعمف النجاشي إسالمو, كسي
بيف المسمميف كبالد الحبشة, لقد بدأ اإلسالـ يظير ىناؾ كيتغمغؿ في سكاف شرؽ أفريقية التجارة تنشط 

قدار ما يتغمغؿ ىؤلء, كيستقر بمقدار ما يستقركف, كخاصة أنيـ تزكجكا مف أفريقيات, كأعطكا نسبا إلى مب
ي كقت مبكر جدان, طبقة األشراؼ ذكم الدـ العربي, مما ساعد عمى انتشار اإلسالـ, كبذلؾ ظير اإلسالـ ف

 .ْ()في النصؼ األكؿ مف القرف األكؿ اليجرم
لقد كاف ألخالؽ المسمميف المبنية عمى الصدؽ كاألمانة, كعدـ الغش بالغ األثر في انتشار 

َـّ اعتناقو, كاإليماف بو.  الديف اإلسالمي, كاىتماـ الناس بالتعرؼ عميو, كمف ث
 

                                                 
 .ِِّ/ُالسيرة النبكية لبف ىشاـ, ج (ُ)
 .ّّٖ/ ُ, جنفس المرجع السابؽ (ِ)
, ط: الكلى, دار ُٔٗ, ُٓٗالسيرة النبكية عرض كقائع كتحميؿ أحداث, الدكتكر عمي الصالبي, ص انظر  (ّ)

 .ََِٕالنشر لمجامعات, 
 .ْٔانتشار اإلسالـ في شرقي إفريقية كمناىضة الغرب لو, ص انظر  (ْ)
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 اإلسالم نبذة عن النجاشي, وموقفه من دعوةثالثًا: 
 هو النجاشي من -1

 كأصحمة أبجر, بف أصحمة ىنا المعني كاسـ العيد, ذلؾ في الحبشة ممؾ النجاشي ىك لقب
 أمية بف عمرك مع اإلسالـ إلى يدعكه  اهلل رسكؿ إليو كتب الذم كىك «عطية» بالعربية يعني

كىافى (ّ)أيضان  قبمو كمات الفتح, قبؿ أسمـ ,(ِ)كصدؽ فأسمـ ,(ُ)الضمرم ٍبدنا , كى ا, عى اًلحن  ذىًكيِّا, لىًبيبنا, صى
, اًدلن اًلمنا عى اهي   عى كىأىٍرضى

ذى  مىا عدلو كحكمتو,, كلو عبارة رائعة تبيف مدل (ْ)  ًمنّْي الرٍّْشكىةى  المَّوي  أىخى
تَّى ذىىىا حى , آخي ـٍ تَّى ًفيَّ  النَّاسى  أىطىاعى  كىلى  ًمٍنكي صالة  , كقد صمى عميو النبي (ٓ)ًفيوً  أيًطيعىييـٍ  حى

اًبرً  في صحيحو عفمسمـ اإلماـ الغائب, فقد أخرج  ٍبدً  ٍبفً  جى مَّى  اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ " , اهللً  عى  صى
مىى مىةى  عى , أىٍصحى اًشيّْ مىٍيوً  فىكىبَّرى  النَّجى  .(ٔ)"أىٍربىعنا عى

                                                 
صحابٌي مشيكر, لو أحاديث, كشيد عمرك  عمرك بف أمية بف خكيمد بف عبد المَّو ضمرة الضمرٌم, أبك أمية, (ُ)

ا لو إقداـ  بف أمية بدرا كأحدنا مع المشركيف ثيَـّ أسمـ حيف انصرؼ المشرككف عف أحد. ككاف رجالن شجاعن
مىى رىأٍ  فىرو عى ا ًبٍئري مىعيكنىةى ًفي صى ك ٍبفي أيمىيَّةى ميٍسًممن ؿى مىٍشيىدو شىًيدىهي عىٍمري ثىالًثيفى كيكنى أىبىا أمية, فىكىافى أىكَّ ًس ًستَّةو كى

مى  اًمري ٍبفي الطُّفىٍيًؿ: ًإنَّوي قىٍد كىافى عى ًئذو فىقىاؿى لىوي عى اًمرو يىٍكمى ٍتوي بىنيك عى رّّ شىٍيرنا ًمفى اٍلًيٍجرىًة فىأىسىرى ى أيمّْي نىسىمىةه فىأىٍنتى حي
بىرى رىسيكؿى المَّ  ًدينىةى فىأىخى ـى اٍلمى قىًد زَّ نىاًصيىتىوي, كى ٍنيىا, كىجى اًبًو ًبًبٍئًر مىعيكنىةى, الطبقات الكبرل, عى ًو ًبقىٍتًؿ مىٍف قيًتؿى ًمٍف أىٍصحى

ىػ(, تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا, الناشر: دار الكتب َِّأبك عبد اهلل محمد المعركؼ بابف سعد )ت: 
 ـ.َُٗٗ -ىػ  َُُْط: األكلى,  بيركت –العممية 

بف أحمد بف محمد ابف العماد العىكرم الحنبمي, )ت:  شذرات الذىب في أخبار مف ذىب, عبد الحي (ِ)
, الناشر: دار ابف ُِٖ/ ُىػ(, حققو: محمكد األرناؤكط, خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط, جَُٖٗ

 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔبيركت, ط: األكلى,  –كثير, دمشؽ 
ف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ, مجد الديف أبك السعادات المبارؾ ب (ّ)

التتمة  -, تحقيؽ : عبد القادر األرنؤكط ُٕٖ, صُِىػ(, جَٔٔالكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )ت : 
 مكتبة دار البياف, ط: األكلى. -مطبعة المالح  -تحقيؽ بشير عيكف, الناشر : مكتبة الحمكاني 

ىػ(, تحقيؽ: ْٕٕعمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )ت:  البداية كالنياية, أبك الفداء إسماعيؿ بف (ْ)
ـ,  ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ, دار ىجر لمطباعة, ط: األكلى, ُِٗ, صْعبد اهلل بف عبد المحسف التركي, ج

 ـ.ََِّىػ / ُِْْسنة النشر: 
لكاحد الشيباني الكامؿ في التاريخ, أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد ا (ٓ)

, دار الكتاب ٕٕٔ, صُىػ(, تحقيؽ: عمر عبد السالـ تدمرم, جَّٔالجزرم, عز الديف ابف األثير )ت: 
 ـ.ُٕٗٗىػ / ُُْٕلبناف, ط: األكلى,  –العربي, بيركت 

, مسمـ بف الحجاج أبكالحسف النيسابكرم المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل  (ٔ)
,ج ْٓٗىػ(, تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي, الجنائز, باب في التكبير عمى الجنازة, حديث رقـ: ُِٔ )ت:
 بيركت. –, , دار إحياء التراث العربي ٖٓٔ/ِ



 

ٖ 

 انتًهيد ,...حملت تارخييت وجغزافيت عٍ احلبشت

 اإلسالم؟ دعوة من موقفه  -2
ث ما حدث بينو كبيف ليو المسممكف, كحدجاشي عمى ديف النصارل, حتى ىاجر إلقد كاف الن

كحفظيـ في بالده  المسمميفككفد قريش الممثؿ بعمرك بف العاص, فحمى  بي طالبأجعفر بف 
مف كحسف إسالمو, كحيف طمب عمرك العاص , فآالذم بشر بو عيسى كعمـ أف ىذا ىك الديف 

ك ٍمًرمُّ  أيمىيَّةى  بف مف النجاشي أف يسممو عىٍمري فىعى  ًضبى غى  :يقكؿ عمرك بف العاص ,الضَّ رىبى  يىدىهي  كىرى  فىضى
ٍربىةن  أىٍنًفي ًبيىا رىاممً  فىاٍبتىدىرى  كىسىرىهي, أىنَّوي  ظىنىٍنتي  ضى عىٍمتي  ٍنخى ـى  أىتىمىقَّى فىجى ابىًني. ًبًثيىاًبي الدَّ ا الذُّؿّْ  ًمفى  فىأىصى  مى
ٍمتي  األىٍرضي  ًلي اٍنشىقَّتٍ  لىكً  قنا ًفييىا دىخى فىرى

ا تىٍكرىهي  أىنَّؾى  ظىنىٍنتى  لىكٍ : اٍلمىًمؾي  يُّيىاأى : قيٍمتي  ًمٍنوي, ثيَـّ  (ُ) ا قيٍمتي  مى  مى
ى :قىاؿ سىأىٍلتيكىوي, قىاؿى  فىاٍستىحى ك, يىا: كى  الًَّذم األىٍكبىري  النَّاميكسي  يىٍأًتيوً  مىفٍ  رىسيكؿى  أيٍعًطيىؾى  أىفٍ  تىٍسأىليًني عىٍمري

مىٍيًيمىا كىًعيسىى ميكسىى يىٍأًتي كىافى  ك قىاؿى  تيمىوي؟ًلتىقٍ  السَّالـي  عى مىٍيًو, كيٍنتي  عىمَّا قىٍمًبي المَّوي  كىغىيَّرى : عىٍمره قيٍمتي  عى  كى
ؽَّ  ىىذىا عىرىؼى : نىٍفًسي ًفي ـي  اٍلعىرىبي  اٍلحى اًلؼي  كىاٍلعىجى تيخى ؟ كى ,: قىاؿى  ًبيىذىا؟ اٍلمىًمؾي  أىيُّيىا أىتىٍشيىدي : قيٍمتي  أىٍنتى ـٍ  نىعى

ؽّْ, لىعىمىى ًإنَّوي  اهلل فك كاتٌبعو, فأطعني رك,عم يا المَّوً  ًعٍندى  ًبوً  أىٍشيىدي  لىيىٍظيىرىفَّ  اٍلحى مىى كى الىفىوي, مىفٍ  عى  كىمىا خى
مىى ميكسىى ظىيىرى  مىى لىوي  أىفىتيبىاًيعيًني: قيٍمتي . ًفٍرعىٍكفى  عى ؟ قاؿى  عى ,: اإًلٍسالـً ـٍ مىى فىبىايىعىًني يىدىهي  فىبىسىطى  نىعى  عى

منان لنشر اإلسالـ ا الديف جعؿ بالد الحبشة مكطنان آشي كشدة تمسكو بيذ, إف إسالـ النجا(ِ)اإًلٍسالـً 
عطاء المسمميف مساحة في العمؿ كالدعكة كاإلعداد, إف مكقؼ النجاشي مف دعكة  في البالد كا 

يمافو بيا, كىذا ما أكده في رده عمى كتاب رسكؿ اهلل  يقكؿ , اإلسالـ مكقؼ احتكاء ليذه الدعكة كا 
اًشيُّ  تىبى فىكى " :ابف كثير , الرٍَّحمىفً  المَّوً  ًبٍسـً :  المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى النَّجى مَّدو  الرًَّحيـً  ًمفى  المَّوً  رىسيكؿً  ًإلىى ميحى
اًشيّْ  ـً  النَّجى , ٍبفً  اأٍلىٍصحى رى ـه  أىٍبجى مىٍيؾى  سىالى كىاتيوي, المَّوً  كىرىٍحمىةي  المَّوً  ًمفى  المَّوً  نىًبيَّ  يىا عى بىرى  ىيكى  ًإلَّ  ًإلىوى  لى  كى

, ًإلىى ىىدىاًني الًَّذم ـً ٍسالى ا المَّوً  رىسيكؿى  يىا ًكتىابيؾى  بىمىغىًني فىقىدٍ  اإٍلً  رب فك ًعيسىى, أىمر ًمفٍ  ذىكىٍرتى  ًفيمى
مىى يىًزيدي  مىا ًعيسىى ًإفَّ  كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاءً  , مىا عى قىدٍ  ذىكىٍرتى ٍفنىا كى  عىمّْؾى  اٍبفى  اكقرين ًإلىٍينىا, ًبوً  بىعىٍثتى  مىا عىرى

ابىوي, اًدقا المَّوً  رىسيكؿي  أىنَّؾى  فىأىٍشيىدي  كىأىٍصحى قىدٍ  كمصدقا, صى بىايىٍعتي  بىايىٍعتيؾى  كى مىى كىأىٍسمىٍمتي  عىمّْؾى  اٍبفى  كى  يىدىٍيوً  عى
, رىبّْ  ًلمَّوً  قىدٍ  اٍلعىالىًميفى ا المَّوً  نىًبيَّ  يىا ًإلىٍيؾى  بىعىٍثتي  كى ـً  ٍبفً  ًبأىًريحى , ٍبفً  اأٍلىٍصحى رى  نىٍفًسي, ًإلَّ  أىٍمًمؾي  لى  فىًإنّْي أىٍبجى
فٍ  ا أىفَّ  أىٍشيىدي  فىًإنّْي المًَّو, رىسيكؿى  يىا فىعىٍمتي  آًتيىؾى  أىفٍ  ًشٍئتى  كىاً  , كليذا قاؿ اهلل تعالى في (ّ)"حىؽّّ  تىقيكؿي  مى

                                                 
ٍكؼ كالفىزىع, النياية في غريب الحديث كاألثر, مجد الديف ال (ُ) قا , الفىرىؽ ًبالتٍَّحًريًؾ: الخى : فىًرؽى يىٍفرىؽي فىرى جزرم ييقىاؿي

, الناشر: المكتبة ّْٖ/ّمحمكد محمد الطناحي, ج -ىػ(, تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل َٔٔابف األثير )ت: 
 ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗبيركت,  -العممية 

ىػ(, تحقيؽ: عمر ْٖٕتاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد الذىبي)ت:  (ِ)
 ـ. ُّٗٗ -ىػ  ُُّْ, دار الكتاب العربي, بيركت, ط: الثانية, ُْٕ, ِعبد السالـ التدمرم, ج

ٍكًجردم, الخراساني,  (ّ) ٍسرى دلئؿ النبكة كمعرفة أحكاؿ صاحب الشريعة, أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
ىػ,  َُْٓ -ط: األكلى  بيركت, –, دار الكتب العممية َُِ/ِىػ(, جْٖٓأبك بكر البييقي )المتكفى: 

 .َِٕ/ْاية كالنياية, جالبد
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ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  چ حقو: 

 چ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                ﮹  ﮺  ﮻   ﮼﮽ 

ف ممكان يرسؿ بابنو إلى كيرل الباحث أ ,(ُ)عنى بيا أصحمة النجاشي, فالم [٩١١آل عمران: ] 
, ليك مكقؼه يستحؽ أف يسجؿ , كيحمي المسمميف في أرضو, كيبايع كفد رسكؿ اهلل  رسكؿ اهلل

ياد المسمميف مف أبناء الجمدة, حيث ل في التاريخ بماء الذىب, ل سيما في بداية الدعكة كاضط
ل عند ىذا الرجؿ الصالح فما أحكجنا في ىذا الزماف إلى حكاـ إمأكل كل مكاف ليذه الدعكة, 

كما أحكج الدعكة إلى الركاحؿ الذيف يستصمحكف مف  يتمتعكف بالعدؿ كالحكمة كيذا الرجؿ األشـ,
  شدائد لحماية المشركع كعدـ التخمي عنو.العباد ما يمكف أف يككف حميفنا مكثكقنا بو في ال

 الحبشة: الروايات الواردة في الهجرة إلىثانيًا: 
ضعيفة, كربما إف أحداث السيرة النبكية كثيرة, كميمة كقد أدخؿ عمييا بعض الناقميف مركيات 

حدث مف  في يعتقد الباحث أف الكتابةك  كاف ذلؾ بقصد أك بغير قصد, سكاءن  كانت مكضكعة,
لنقتفي آثار العقيدة ك , قتداء بو , كسبيالن لالقتفاء أثر النبي مرقاة ل سيرة النبي  أحداث

ا حث عف المركيات الصحيحة كالتي حققيبالباإلسالمية مف ىذا الحدث كىك اليجرة إلى الحبشة, 
 مااحث يكتب في العقيدة فيك يبحث عالعمـ كاليدل, كألف الب العمماء األفذاذ الذيف ىـ منارات

 أحداث السيرة النبكية كاهلل المكفؽ كىك اليادم إلى السبيؿ.ك  الحديث صحيح في تكصؿ إليو العمماء

مىمىةى  أيْـّ  أخرج اإلماـ أحمد في مسنده عىفٍ  ٍكجً  اٍلميًغيرىًة, ٍبفً  أيمىيَّةى  أىًبي اٍبنىةً  سى ا: قىالىتٍ  , النًَّبيّْ  زى  لىمَّ
ٍلنىا بىشىًة, أىٍرضى  نىزى ٍرنى  اٍلحى اكى ٍيرى  ًبيىا اجى , خى ارو , جى اًشيَّ مىى أىًمنَّا النَّجى بىٍدنىا ًديًننىا, عى  نىٍسمىعي  كىل نيٍؤذىل, لى  اهللى  كىعى
ٍيشنا, ذىًلؾى  بىمىغى  فىمىمَّا نىٍكرىىيوي, شىٍيئنا كا قيرى اًشيّْ  ًإلىى يىٍبعىثيكا أىفٍ  اٍئتىمىري مىٍيفً  ًفينىا النَّجى ٍمدىٍيًف, رىجي  ييٍيديكا كىأىفٍ  جى

اًشيّْ  تىاعً  ًمفٍ  ييٍستىٍطرىؼي  ًممَّا ىىدىايىا ًلمنَّجى كىافى  مىكَّةى, مى ا أىٍعجىبً  ًمفٍ  كى ـي, ًإلىٍيوً  ًمٍنيىا يىٍأًتيوً  مى مىعيكا اأٍلىدى  لىوي  فىجى
ا لىـٍ  كىًثيرنا, أىدىمن ٍبدً  مىعى  ًبذىًلؾى  ثيكابىعى  ثيَـّ  ىىًديَّةن, لىوي  أىٍىدىٍكا ًإل (ِ)ًبٍطًريقنا بىطىاًرقىًتوً  ًمفٍ  يىٍتريكيكا كى  أىًبي ٍبفً  اهللً  عى
ًبيعىةى  , اٍلميًغيرىةً  ٍبفً  رى كًميّْ ٍمًرك اٍلمىٍخزي , كىاًئؿو  ٍبفً  اٍلعىاصً  ٍبفً  كعى ا السٍَّيًميّْ كىيمى , كىأىمىري ـٍ قىاليكا أىٍمرىىي : لىييمىا كى
اًشيَّ النَّ  تيكىمّْميكا أىفٍ  قىٍبؿى  ىىًديَّتىوي, ًبٍطًريؽو  كيؿّْ  ًإلىى اٍدفىعيكا , جى ـٍ اًشيّْ  قىدّْميكا ثيَـّ  ًفيًي ميكهي  ثيَـّ  ىىدىايىاهي, ًلمنَّجى  أىفٍ  سى
, أىفٍ  قىٍبؿى  إلىٍيكيـٍ  ييٍسًممىييـً  ا: قىالىتٍ  ييكىمّْمىييـٍ رىجى ا فىخى مىى فىقىًدمى , عى اًشيّْ نىٍحفي  النَّجى ٍيرً  ًعٍندىهي  كى , ًبخى ٍيرً  كىًعٍندى  دىارو  خى
, ارو ا أىفٍ  قىٍبؿى  ىىًديَّتىوي  ًإلىٍيوً  دىفىعىا ًإل ًبٍطًريؽه  بىطىاًرقىًتوً  ًمفٍ  يىٍبؽى  فىمىـٍ  جى , ييكىمّْمى اًشيَّ  ًبٍطًريؽو  ًلكيؿّْ  قىال ثيَـّ  النَّجى

                                                 
 .ْٔٗ/ٕتفسير ابف كثير, ج (ُ)
, كىك معٌرب, كالجمع البىطىاًرقىةي, تيذيب المغة, محمد بف أحمد بف األزىرم  (ِ) الًبٍطريؽي: القائدي مف قٌكاد الرـك

, الناشر: دار إحياء التراث َّّ/ٗىػ(, المحقؽ: محمد عكض مرعب, جَّٕاليركم, أبك منصكر )ت: 
 ـ.ََُِيركت, ط: األكلى, ب –العربي 
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بىا قىدٍ  ًإنَّوي : ًمٍنييـٍ  قيكا سيفىيىاءي, ًغٍممىافه  ًمنَّا اٍلمىًمؾً  بىمىدً  ًإلىى صى لىـٍ  قىٍكًمًيـٍ  ًديفى  فىارى ميكا كى , ًفي يىٍدخي ـٍ اءيكا ًديًنكي  كىجى
, كىل نىٍحفي  نىٍعًرفيوي  لى  ًبًديفو ميٍبتىدىعو  قىدٍ  أىٍنتيـٍ , ًلنىريدَّىيـً  قىٍكًمًيـٍ  أٍشرىاؼي  ًفيًيـً  اٍلمىًمؾً  ًإلىى بىعىثىنىا كى ـٍ  كىمٍَّمنىا فىًإذىا إلىٍيًي

, اٍلمىًمؾى  ـٍ كا ًفيًي مىٍيوً  فىتيًشيري , كىل إلىٍينىا ييٍسًممىييـً  ًبأىفٍ  عى مىى قىٍكمىييـٍ  فىًإفَّ  ييكىمّْمىييـٍ ٍيننا, ًبًيـٍ  أىعى ابيكا ًبمىا كىأىٍعمىـي  عى  عى
, ـٍ مىٍيًي ,: لىييمىا فىقىاليكا عى ـٍ ا ثيَـّ  نىعى بىا ًإنَّييمى اًشيّْ  إلىى ىىدىايىاىيـً  قىرَّ ا, فىقىًبمىيىا النَّجى اهي, ثيَـّ  ًمٍنييمى  أىيُّيىا: لىوي  فىقىال كىمَّمى
, بىا قىدٍ  ًإنَّوي  اٍلمىًمؾي قيكا سيفىيىاءي, ًغٍممىافه  ًمنَّا بىمىًدؾى  ًإلىى (ُ)صى , ًديفى  فىارى ـٍ لىـٍ  قىٍكًمًي ميكا كى , ًفي يىٍدخي اءيكا ًديًنؾى  كىجى
, كىل نىٍحفي  نىٍعًرفيوي  لى  ميٍبتىدىعو  ًبًديفو  قىدٍ  أىٍنتى اًمًيـٍ  ,آبىاًئًيـٍ  ًمفٍ  قىٍكًمًيـٍ  أٍشرىاؼي  ًفيًيـً  ًإلىٍيؾى  بىعىثىنىا كى  كىأىٍعمى

, ـٍ , ًلتىريدَّىيـً  كىعىشىاًئًرًى ـٍ مىى فىييـٍ  إلىٍيًي ٍيننا, ًبًيـٍ  أىعى ـي  عى ابيكا ًبمىا كىأىٍعمى مىٍيًيـٍ  عى لىـٍ : قىالىتٍ . ًفيوً  كىعىاتىبيكىيـٍ  عى  يىكيفٍ  كى
ٍبدً  ًإلىى أىٍبغىضى  شىٍيءه  ًبيعىةى, أىًبي ٍبفً  اهللً  عى اًشيُّ  يىٍسمىعى  أىفٍ  فٍ مً  اٍلعىاصً  ٍبفً  كىعىٍمًرك رى , النَّجى ـٍ  فىقىالىتٍ  كىالمىيي

ٍكلىوي  بىطىاًرقىتيوي  دىقيكا: حى , أىيُّيىا صى مىى قىٍكميييـٍ  اٍلمىًمؾي ٍيننا, ًبًيـٍ  أىعى ـي  عى , عىابيكا ًبمىا كىأىٍعمى ـٍ مىٍيًي  إلىٍيًيمىا, فىأىٍسًمٍمييـً  عى
, ًبالًدًىـٍ  إلىى فىٍميىريدَّاىيـً  ـٍ قىٍكًمًي اًشيٌ  فىغىًضبى : تقىالى  كى ـي  لى : قىاؿى  ثيَـّ  ,النَّجى  أيٍسًمميييـٍ  لى  ًإذىان  اهلًل, (ِ) ىىٍي
ا, كًني, أيكىادي  كىل ًإلىٍيًيمى اكىري ليكا قىٍكمنا جى نىزى كًني ًبالًدم, كى مىى كىاٍختىاري تَّى ًسكىامى  مىفٍ  عى اذىا فىأىٍسأىلىييـٍ  أىٍدعيكىىيـٍ  حى  مى
,أىٍمًرىً  ًفي ىىذىافً  يىقيكؿي  اإ أىٍسمىٍمتيييـً  يىقيكلفً  كىمىا كىانيكا فىًإفٍ  ـٍ دىٍدتيييـً  لىٍيًيمى , لىىإ كىرى ـٍ فٍ  قىٍكًمًي مىى كىانيكا كىاً   غىٍيرً  عى
نىٍعتيييـٍ  ذىًلؾى  كًني مىا ًجكىارىىيـٍ  كىأىٍحسىٍنتي  ًمٍنييمىا, مى اكىري ابً  ًإلىى أىٍرسىؿى  ثيَـّ : قىالىتٍ . جى  , اهللً  رىسيكؿً  أىٍصحى
اءىىيـٍ  فىمىمَّا عىاىيـٍ فىدى  ييـٍ  قىاؿى  ثيَـّ  اٍجتىمىعيكا, رىسيكليوي  جى ا: ًلبىٍعضو  بىٍعضي ؿً  تىقيكليكفى  مى : قىاليكا ًجٍئتيميكهي؟ ًإذىا ًلمرَّجي

مَّمىنىا, مىا كىاهللً  نىقيكؿي  مىا عى نىا كى ا ذىًلؾى  ًفي كىاًئفه  , نىًبيُّنىا ًبوً  أىمىرى اءيك  فىمىمَّا. كىاًئفه  ىيكى  مى قىدٍ  هي,جى  دىعىا كى
اًشيُّ  كا ,(ّ)أىسىاًقفىتىوي  النَّجى اًحفىييـٍ  فىنىشىري ٍكلىوي, مىصى ا: فىقىاؿى  سىأىلىييـٍ  حى ٍقتيـٍ  الًَّذم الدّْيفي  ىىذىا مى , ًفيوً  فىارى ـٍ لىـٍ  قىٍكمىكي  كى
ميكا دو  ًديفً  ًفي كىل ًديًني ًفي تىٍدخي ؟ ىىًذهً  ًمفٍ  أىحى ـً ٍعفىري  ًذمالَّ  فىكىافى : قىالىتٍ  اأٍليمى , أىًبي ٍبفي  كىمَّمىوي جى  فىقىاؿى  طىاًلبو

, أىيُّيىا: لىوي  اًىًميَّةو  أىٍىؿى  قىٍكمنا كينَّا اٍلمىًمؾي , نىٍعبيدي  جى ـى نىٍأكيؿي  اأٍلىٍصنىا ٍيتىةى  كى نىٍأًتي اٍلمى , كى نىٍقطىعي  اٍلفىكىاًحشى ـى, كى ا  اأٍلىٍرحى
نيًسيءي  ,ا ًمنَّا اٍلقىًكمُّ  يىٍأكيؿي  اٍلًجكىارى  كى ًعيؼى مىى فىكينَّا لضَّ تَّى ذىًلؾى  عى  نىسىبىوي, نىٍعًرؼي  ًمنَّا رىسيكلن  ًإلىٍينىا اهللي  بىعىثى  حى
ًصٍدقىوي, انىتىوي, كى انىا"  كىعىفىافىوي, كىأىمى دىهي, اهللً  ًإلىى فىدىعى نىٍعبيدىهي, ًلنيكىحّْ نىٍخمىعى  كى نىا نىٍحفي  نىٍعبيدي  كينَّا مىا كى  ديكًنوً  ًمفٍ  كىآبىاؤي

ارىةً  فى مً  نىا كىاأٍلىٍكثىاًف, الًحجى ًديًث, ًبًصٍدؽً  كىأىمىرى ًصمىةً  اأٍلىمىانىًة, كىأىدىاءً  اٍلحى , كى ٍسفً  الرًَّحـً  كىاٍلكىؼّْ  اٍلًجكىاًر, كىحي
, عىفً  اًرـً اًء, اٍلمىحى نىيىانىا كىالدّْمى قىٍكؿً  اٍلفىكىاًحًش, عىفً  كى كًر, كى , مىاؿى  كىأىٍكؿً  الزُّ قىذٍ  اٍليىًتيـً نىًة, ؼً كى نىا اٍلميٍحصى  كىأىمىرى

                                                 
 .َُٖ/ُِصبا: أم خاًرًجيف مف ديف ًإلىى ديف, ييقىاؿ: صبىأى فالفه يىٍصبىأى: ًإذا خرجى مف ًدينو, تيذيب المغة,ج (ُ)
ـي  (ِ) قىمىبىًت اٍليىٍمزىةى ىىاءن فىًقيؿى ىىٍي ـي المًَّو, األىصؿ أىٍيميفي المًَّو, كى ـي المًَّو كىىٍي ذىفيكا  اٍلعىرىبي تىقيكؿي أىٍي ا اٍكتىفىٍكا ًباٍلًميـً كىحى اهلًل, كىريبَّمى

كًؼ فىقىاليكا كالمًَّو ًليىٍفعىمىفَّ كىذىا, كىًىيى ليغىاته كيمُّيىا, كاألىصؿ يىًميفي المًَّو كأىٍيميف المًَّو, ري مف كتاب لساف  سىاًئرى اٍلحي
 ػّْٔ/ ُّالعرب, لبف منظكر ج 

. يقاؿ: رجؿه أىٍسقىؼي بيّْف السىقىًؼ. قاؿ ابف السكيت: كمنو اٍشتيؽَّ أيٍسقيؼي السىقىؼي بالتحريؾ: طكؿه في انحنا (ّ) ءو
 .ُّٕٓ/ْالنصارل, ألىنَّو يتخاشع, كىك رئيسه مف رؤسائيـ في الديف, الصحاح,ج
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نىا شىٍيئنا, ًبوً  نيٍشًرؾي  لى  كىٍحدىهي  اهللى  نىٍعبيدى  أىفٍ  يىاـً  كىالزَّكىاًة, ًبالصَّالًة, كىأىمىرى مىٍيوً  فىعىدَّدى : قىاؿى  ," كىالصّْ  أيميكرى  عى
, ٍسالـً دٍَّقنىاهي  اإٍلً مىى كىاتَّبىٍعنىاهي  ًبوً  كىآمىنَّا فىصى اءى  مىا عى رٍَّمنىا شىٍيئنا, ًبوً  نيٍشًرؾٍ  فىمىـٍ  كىٍحدىهي, اهللى  فىعىبىٍدنىا ًبًو, جى  مىا كىحى

ـى  رَّ مىٍينىا, حى ؿَّ  مىا كىأىٍحمىٍمنىا عى مىٍينىا فىعىدىا لىنىا, أىحى فىتىنيكنىا فىعىذَّبيكنىا قىٍكمينىا, عى  اأٍلىٍكثىافً  ًعبىادىةً  ًإلىى ًليىريدُّكنىا ًديًننىا عىفٍ  كى
ا نىٍستىًحؿَّ  كىأىفٍ  هلًل,ا ًعبىادىةً  ًمفٍ  بىاًئًث, ًمفى  نىٍستىًحؿُّ  كينَّا مى كنىا فىمىمَّا الخى ظىمىميكنىا, قىيىري شىقُّكا كى مىٍينىا, كى اليكا عى  كىحى
بىٍيفى  بىٍينىنىا رىٍجنىا ًديًننىا, كى , ًإلىى خى مىى كىاٍختىٍرنىاؾى  بىمىًدؾى , مىفٍ  عى , ًفي كىرىًغٍبنىا ًسكىاؾى كٍ  ًجكىاًرؾى ـى  لى  أىفٍ  نىاكىرىجى  نيٍظمى
, أىيُّيىا ًعٍندىؾى  اًشيُّ  لىوي  فىقىاؿى : قىالىتٍ  اٍلمىًمؾي اءى  ًممَّا مىعىؾى  ىىؿٍ : النَّجى ؟ ًمفٍ  اهللً  عىفً  ًبوً  جى  لىوي  فىقىاؿى : قىالىتٍ  شىٍيءو
ٍعفىره  ,: جى ـٍ اًشيُّ  لىوي  فىقىاؿى  نىعى , فىاٍقرىٍأهي : النَّجى مىيَّ ٍدرنا فىقىرىأى  عى مىٍيًو صى  كىاهللً  فىبىكىى: قىالىتٍ  ,( كييعص) ًمفٍ  عى

اًشيُّ  تَّى النَّجى ؿى  حى بىكىتٍ  ًلٍحيىتىوي, أىٍخضى تَّى أىسىاًقفىتيوي  كى ميكا حى اًحفىييـٍ  أىٍخضى , تىال مىا سىًمعيكا ًحيفى  مىصى ـٍ مىٍيًي  ثيَـّ  عى
اًشيُّ  قىاؿى  اءى  كىالًَّذم ىىذىا ًإفَّ : النَّجى  لىٍيكيـً إ أيٍسًمميييـً  لى  فىك اهللً  اٍنطىًمقىا كىاًحدىةو, ًمٍشكىاةو  ًمفٍ  لىيىٍخريجي  ميكسىى ًبوً  جى
ةى  أيُـّ  قىالىتٍ  أيكىادي, كىل بىدنا,أ مىمى ا فىمىمَّا: سى رىجى ك قىاؿى  ًعٍنًدًه, ًمفٍ  خى ٍيبىييـٍ  غىدنا نىبّْئىنَّييـٍ أل كىاهللً : اٍلعىاصً  ٍبفي  عىٍمري  عى

, ـٍ ,خى  ًبوً  أىٍستىٍأًصؿي  ثيَـّ  ًعٍندىىي ـٍ ٍبدي  لىوي  فىقىاؿى : قىالىتٍ  ٍضرىاءىىي ًبيعىةى  أىًبي ٍبفي  اهللً  عى كىافى  - رى مىٍيفً  أىٍتقىى كى  الرَّجي
ا,أ لىييـً  فىًإفَّ  تىٍفعىؿٍ  لى : -ًفينىا امن فٍ  ٍرحى الىفيكنىا قىدٍ  كىانيكا كىاً  نَّوي ألي  كىاهللً : قىاؿى . خى  ًعيسىى أىفَّ  يىٍزعيميكفى  أىنَّييـٍ  ٍخًبرى
ـى مى  اٍبفى  ٍبده, ٍريى مىٍيوً  غىدىا ثيَـّ : قىالىتٍ  عى , أىيُّيىا: لىوي  فىقىاؿى  اٍلغىدى, عى ـى  اٍبفً  ًعيسىى ًفي يىقيكليكفى  ًإنَّييـٍ  اٍلمىًمؾي ٍريى  قىٍكلن  مى

ٍنوي, يىٍسأىليييـٍ  ًإلىٍيًيـٍ  فىأىٍرسىؿى : قىالىتٍ  ًفيًو, يىقيكليكفى  عىمَّا فىاٍسأىٍلييـٍ  لىٍيًيـٍ إ فىأىٍرًسؿً  عىًظيمنا, لىـٍ : قىالىتٍ  عى  ًبنىا يىٍنًزؿٍ  كى
ييـٍ  فىقىاؿى  اٍلقىٍكـي, فىاٍجتىمىعى  ًمٍثميوي, اذىا: ًلبىٍعضو  بىٍعضي ـٍ  ًإذىا ًعيسىى ًفي تىقيكليكفى  مى ٍنوي؟ سىأىلىكي  كىاهللً  نىقيكؿي : قىاليكا عى
ا ًفيوً  مىا اهللي, قىاؿى  مى اءى  كى ا ذىًلؾى  ًفي كىاًئننا نىًبيُّنىا ًبوً  جى , ىيكى  مى ميكا فىمىمَّا كىاًئفه مىٍيًو, دىخى ا: لىييـٍ  قىاؿى  عى  تىقيكليكفى  مى
؟ اٍبفً  ًعيسىى ًفي ـى ٍريى ٍعفىري  لىوي  فىقىاؿى  مى اءى  الًَّذم ًفيوً  نىقيكؿي : طىاًلبو  أىًبي ٍبفي  جى ٍبدي  ىيكى : نىًبيُّنىا ًبوً  جى  اهللً  عى

وي  كىرىسيكليوي, كحي كىًممىتيوي  كىري ـى  ًإلىى أىٍلقىاىىا كى ٍريى رىبى : قىالىتٍ  اٍلبىتيكًؿ, اٍلعىٍذرىاءً  مى اًشيُّ  فىضى  اأٍلىٍرًض, ًإلىى يىدىهي  النَّجى
ذى  ا: قىاؿى  ثيَـّ  عيكدنا, ًمٍنيىا فىأىخى ـى  اٍبفي  ًعيسىى عىدىا مى ٍريى رىتٍ  اٍلعيكدى, ىىذىا قيٍمتى  مىا مى فىتىنىاخى

ٍكلىوي  بىطىاًرقىتيوي  (ُ)  حى
ا قىاؿى  ًحيفى  , مى فٍ : فىقىاؿى  قىاؿى ٍرتيـٍ  كىاً   مىٍف سىبَّكيـٍ  – اآٍلًمنيكفى : كىالسُّييكـي  - ًبأىٍرًضي سيييكـه  فىأىٍنتيـٍ  اٍذىىبيكا, كىاهللً  نىخى
, ـى ـٍ  مىفٍ  ثيَـّ  غيرّْ , سىبَّكي ـى ـٍ  رىجيالن  آذىٍيتي  كىأىنّْي ذىىىبنا, دىٍبرنا ًلي أىفَّ  أيًحبُّ  فىمىا غيرّْ : بىشىةً اٍلحى  ًبًمسىافً  كىالدٍَّبري  - ًمٍنكي
بىؿي  مىٍيًيمىا ريدُّكا - اٍلجى ةى  فىال ىىدىايىاىيمىا, عى اجى ا فىكى اهللً  ًبيىا, لىنىا حى ذى  مى مىيَّ  رىدَّ  ًحيفى  الرٍّْشكىةى  ًمنّْي اهللي  أىخى  عى
ذى  ميٍمًكي, ا ًفيوً  الرٍّْشكىةى  فىآخي مى , النَّاسى  أىطىاعى  كى ا: قىالىتٍ . ًفيوً  فىأيًطيعىييـٍ  ًفيَّ رىجى ٍيفً  ًعٍنًدهً  فٍ مً  فىخى ٍقبيكحى  مىٍرديكدنا مى
مىٍيًيمىا اءىا مىا عى ٍيرً  ًعٍندىهي  كىأىقىٍمنىا ًبًو, جى ٍيرً  مىعى  دىارو  ًبخى ارو  خى مىى ًإنَّا فىكى اهللً : قىالىتٍ . جى  - ًبوً  نىزىؿى  ًإذٍ  ذىًلؾى  عى
ًمٍمنىا مىا فىك اهللً : قىاؿى  - ميٍمًكوً  ًفي يينىاًزعيوي  مىفٍ  يىٍعًني ٍزنن  عى ٍزفو  ًمفٍ  أىشىدَّ  كىافى  قىطُّ  احي ًزنَّاهي  حي , ًعٍندى  حى  ذىًلؾى

                                                 
ٍكتو ًمفى اأٍلىٍصكىاتً  (ُ) مىى صى ًحيحه يىديؿُّ عى اءي كىالرَّاءي أىٍصؿه صى ( النُّكفي كىاٍلخى رى ٍكته  تناخرت: )نىخى ثيَـّ ييفىرَّعي ًمٍنوي, كىك صى

ٍيًف, معجـ مقايس المغة, أحمد ابف فارس )ت:  ٍنًخرى ق(, المحقؽ: عبدالسالـ محمد ّٓٗيىٍخريجي ًمفى اٍلمى
 .ـُٕٗٗ–قُّٗٗ, دار الفكر َْٓ/ٓىاركف,ج
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فنا كُّ مىى ذىًلؾى  يىٍظيىرى  أىفٍ  تىخى , عى اًشيّْ ؿه  فىيىٍأًتيى  النَّجى قّْنىا ًمفٍ  يىٍعًرؼي  لى  رىجي اًشيُّ  كىافى  مىا حى . ًمٍنوي  يىٍعًرؼي  النَّجى
سىارى : قىالىتٍ  اًشيُّ  كى ا النَّجى بىٍينىييمى ابي  فىقىاؿى : قىالىتٍ  يًؿ,النّْ  عيٍرضي  كى ؿه  مىفٍ :  اهللً  رىسيكؿً  أىٍصحى  يىٍخريجي  رىجي
تَّى رى  حى ٍقعىةى  يىٍحضي بىًر؟ يىٍأًتيىنىا ثيَـّ  اٍلقىٍكـً  كى بىٍيري  فىقىاؿى : قىالىتٍ  ًباٍلخى كىافى : قىالىتٍ  أىنىا,: اٍلعىكَّاـً  ٍبفي  الزُّ  أىٍحدىثً  ًمفٍ  كى
عىمىيىا ًقٍربىةن, لىوي  كافىنىفىخي : قىالىتٍ  ًسنِّا, اٍلقىٍكـً  ٍدًرهً  ًفي فىجى مىٍييىا سىبىحى  ثيَـّ  صى تَّى عى رىجى  حى  الًَّتي النّْيؿً  نىاًحيىةً  ًإلىى خى
ٍمتىقىى ًبيىا , مي تَّى اٍنطىمىؽى  ثيَـّ  اٍلقىٍكـً رىىيـٍ  حى دىعىٍكنىا: قىالىتٍ . حىضى اًشيّْ  اهللى  كى مىى ًبالظُّييكرً  ًلمنَّجى  عىديكًّْه, عى
كىاٍستىٍكسىؽى  ًبالًدًه, ًفي لىوي  ًكيفً كىالتَّمٍ 

مىٍيوً  (ُ) بىشىًة, أىٍمري  عى ٍيرً  ًفي ًعٍندىهي  فىكينَّا اٍلحى , خى ٍنًزؿو تَّى مى مىى قىًدٍمنىا حى  عى
 .(ِ)"ًبمىكَّةى  كىىيكى  ,اهللً  رىسيكؿً 

نى : قىاؿى  , ميكسىى أىًبي عىفٍ  بيٍردىةى, أىًبي كقد أخرج الحاكـ في مستدركو عىفٍ   أىفٍ  المَّوً  رىسيكؿي  اأىمىرى
, أىٍرضً  ًإلىى نىٍنطىًمؽى  اًشيّْ ٍيشنا ذىًلؾى  فىبىمىغى  النَّجى ٍمًرك ًإلىى فىبىعىثيكا قيرى ًليدً  ٍبفً  كىعيمىارىةى  اٍلعىاصً  ٍبفً  عى مىعيكا اٍلكى  كىجى

اًشيّْ  قىًدميكا فىقىًدٍمنىا, ىىدىايىا ًلمنَّجى مىى كى اًشيّْ  عى ديكا فىقىًبمىيىا, ًبيىًديَّةو  فىأىتىٍكهي  النَّجى سىجى ك قىاؿى  ثيَـّ  لىوي, كى  ٍبفي  عىٍمري
اًشيُّ  لىييـي  فىقىاؿى . أىٍرًضؾى  ًفي كىىيـٍ  ًديًننىا عىفٍ  رىًغبيكا ًمنَّا قىٍكمنا ًإفَّ : اٍلعىاصً  ,: قىاؿى  أىٍرًضي؟ ًفي: النَّجى ـٍ  نىعى

ٍعفىره  لىنىا فىقىاؿى  ًإلىٍينىا فىبىعىثى : قىاؿى  ـٍ  يىتىكىمَّـٍ  لى : جى ده  ًمٍنكي ـي  أىنىا أىحى ًطيبيكي اًشيّْ  ًإلىى فىاٍنتىيىٍينىا اٍليىٍكـى  خى  كىىيكى  النَّجى
اًلسه  ٍجًمًسًو, ًفي جى ك مى ميكسه  الرٍُّىبىافً  ًمفى  كىاٍلًقسّْيسيكفى  يىسىاًرًه, عىفٍ  كىعيمىارىةي  يىًميًنًو, عىفٍ  اٍلعىاصً  ٍبفي  كىعىٍمري  جي

ًسمىاطىٍيفً 
ديكفى  لى  ًإنَّييـٍ : كىعيمىارىةي  كعىٍمره  لىوي  فىقىاؿى  ,(ّ) نىا ًإلىٍيوً  اٍنتىيىٍينىا فىمىمَّا لىؾى  يىٍسجي بىرى زى

 ًمفى  ًعٍندىهي  مىفٍ  (ْ)
ديكا كىالرٍُّىبىافً  اٍلًقسّْيًسيفى  ًمًؾ, اٍسجي ٍعفىره  فىقىاؿى  ًلٍممى دي  لى : جى اًشيُّ  لىوي  فىقىاؿى  ًلمَّوً  ًإلَّ  نىٍسجي ا: النَّجى مى ؟ كى : قىاؿى  ذىاؾى

 أىٍحمىدي  اٍسميوي  بىٍعًدهً  ًمفٍ  يىٍأًتي ًبرىسيكؿو  ًعيسىى ًبوً  بىشَّرى  الًَّذم الرَّسيكؿي  كىىيكى  رىسيكلىوي, ًفينىا بىعىثى  المَّوى "  فَّ إً 
نىا ـى  شىٍيئنا, ًبوً  نيٍشًرؾى  كىلى  المَّوى  نىٍعبيدى  أىفٍ  فىأىمىرى نيًقي ةى, كى نيٍؤًتي الصَّالى نىا الزَّكىاةى, كى كًؼ,بً  كىأىمىرى نىيىانىا اٍلمىٍعري  عىفً  كى
, المَّوي  أىٍصمىحى : لىوي  قىاؿى  عىٍمرك ذىًلؾى  رىأىل فىمىمَّا قىٍكليوي  النَّاسى  فىأىٍعجىبى : قىاؿى  اٍلميٍنكىرً  اًلفيكنىؾى  ًإنَّييـٍ  اٍلمىًمؾى  ًفي ييخى
ـى  اٍبفً  ًعيسىى ٍريى اًشيُّ  فىقىاؿى  مى ٍعفىرو  النَّجى ا: ًلجى اًحبيؾى  يىقيكؿي  مى ؟ اٍبفً  يفً  صى ـى ٍريى : المَّوً  قىٍكؿى  ًفيوً  يىقيكؿي : قىاؿى  مى

                                                 
ييقىاؿ اس (ُ) ًبؿ كىاأٍلىمر انتظـ كى تكسؽ لىوي اأٍلىمر أمكنو, المعجـ )استكسؽ( الشٍَّيء اٍجتمع كانضـ ييقىاؿ استكسقت اإٍلً

الكسيط, مجمع المغة العربية بالقاىرة )إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(, 
 ., دار الدعكةَُِّ/ِج

ىػ(, المحقؽ: شعيب األرنؤكط ُِْمسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ, أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ )ت:  (ِ)
, الناشر: مؤسسة ِٖٔ, ص ّمرشد, كآخركف, إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي, ج عادؿ -

 . ُٓٔـ, قاؿ عنو األلباني صحيح اإلسناد, صحيح السيرة ص  ََُِ -ىػ  ُُِْالرسالة, ط: األكلى, 
ا أيفًضؿ (ّ) اؿ ًسماط. كسيميكطي الًعمامة: مى ٌؼ مف الرّْجى ٌفيف, ككٌؿ صى در  ًسماطىٍيف, أىم: صى ًمٍنيىا عمى الصَّ

 .ِْٓ/ُِكاألكتاؼ, تيذيب المغة, ج
دّْ, النياية في غريب الحديث كاألثر,  (ْ) زبرنا: أم نيرنا, كىي مف زبر: أم تىٍنيىره كتيٍغًمظ لىوي ًفي اٍلقىٍكًؿ كىالرَّ

 .ِّٗ/ِج
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 انتًهيد ,...حملت تارخييت وجغزافيت عٍ احلبشت

كحي  ىيكى  كىًممىتيوي, المًَّو, ري وي  كى ٍبيىا لىـٍ  اٍلعىٍذرىاًء, اٍلبىتيكؿً  ًمفى  أىٍخرىجى , يىٍقرى ؿى : قىاؿى  بىشىره اًشيُّ  فىتىنىاكى  ًمفى  عيكدنا النَّجى
فىعىوي  اأٍلىٍرضً  ءً  يىًزيدي  مىا كىالرٍُّىبىاًف, اٍلًقسّْيًسيفى  مىٍعشىرى  يىا: فىقىاؿى  فىرى مىى ىىؤيلى ـى  اٍبفً  ًفي تىقيكليكفى  مىا عى ٍريى  مىا مى

بنا ىىًذًه, يىًزفي  , مىٍرحى ـٍ ًبمىفٍ  ًبكي  اٍبفي  ًعيسىى ًبوً  بىشَّرى  الًَّذم كىأىنَّوي  المَّوً  رىسيكؿي  أىنَّوي  أىٍشيىدي  فىأىنىا ًعٍنًدًه, ًمفٍ  ًجٍئتيـٍ  كى
ـى  ٍريى لىٍكلى  مى ىتىٍيتيوي  اٍلميٍمًؾ, ًمفى  ًفيوً  أىنىا امى  كى تَّى ألى ا أىٍرًضي ًفي اٍمكيثيكا نىٍعمىٍيًو, أىٍحًمؿى  حى , مى  لىييـٍ  كىأىمىرى  ًشٍئتيـٍ
ًكٍسكىةو, ًبطىعىاـو  قىاؿى  كى مىى ريدُّكا: كى  .(ُ)" ىىًديَّتىييـٍ  ىىذىٍيفً  عى

 اليـك في النجاشي عىن  اهلل رسكؿ "أف:  ىريرة أبي كقد أخرج البخارم في صحيحو عف
 .(ِ)أربعا" ككبر بيـ فصؼ المصمى, إلى خرج فيو مات الذم

 

                                                 
كرم المعركؼ بابف البيع المستدرؾ عمى الصحيحيف, أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد النيساب (ُ)

بيركت, ط:  –لعممية , الناشر: دار الكتب اّّٖ/ِىػ(, تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا, جَْٓ)ت: 
اهي َُٗٗ–ُُُْاألكلى,  ـٍ ييٍخًرجى لى ٍيًف كى مىى شىٍرًط الشٍَّيخى ًحيحه عى ًديثه صى رٍَّجتيوي ًفي ىىذىا « , كقاؿ ىىذىا حى ا خى نَّمى كىاً 

وي ًفي قىٍكًلًو اٍلمىٍكًضًع اٍقًتدىا رَّجى فَّاًؼ فىًإنَّوي خى ٍبدنا ًلمًَّو{  ءن ًبشىٍيًخنىا أىًبي يىٍحيىى اٍلخى }لىٍف يىٍستىٍنًكؼى اٍلمىًسيحي أىٍف يىكيكفى عى
 [.ُِٕ]النساء: 

 .ِٕ/ ِ, جُِْٓ, الجنائز, باب الرجؿ ينعى إلى أىؿ الميت بنفسو, حديث رقـ:صحيح البخارم (ِ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم األول

 تعاىل اهلل تىحيد

  احلبشت إىل اهلجزة خالل يٍ
 

 :وفيه ثالثح يثاحث

 تىحيد انزتىتيح. دالنح اذلجزج عهً ادلثحث األول:

 .دالنح اذلجزج عهً تىحيد األنىهيح ادلثحث انثاَي:

 َىاقض انتىحيد. انثانث:ادلثحث 

 



 

 

 

 

 

 
 

 األول ادلثحث

 انزبىبيت تىحيد عهً اهلجزة دالنت
 

 ة:نويشتًم عهً ثالثح يطا

 تىحيد انزتىتيح. ادلطهة األول:

 تىحيد األمساء وانصفاخ.ادلطهة انثاَي: 

 اإلمياٌ تانقضاء وانقدر. ادلطهة انثانث:
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ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 المطمب األول
 توحيد الربوبية

 لغة واصطالحًا: أواًل: تعريف التوحيد
 بأف كىاًحدنا, كىك الحكـ الشٍَّيء جعؿ , تكحيدان, أىممصدر مف الفعؿ كحدى, يكحدي  :لغة التوحيد -ُ

 بىيف الفرؽي , ك (ِ)كاحدا الشيء جعؿ كحد, , كىك أيضان مصدر(ُ)كاحد بأنو كالعمـ كاحد, الشيء
ا لنىٍفي بيًني األىحدى  أىفَّ  كاألحدً  الكىاحدً  ٍفتىتىح اسـه  كالكاحدي  العىدىد, مف مىعىو ييذكىري  مى ده  العىدىًد, لمي  كأىحى
ـ ًفي يصمح ٍحًد, مكًضعً  ًفي اٍلكىالى ا تىقكؿ اإلٍثبىاًت, مكًضعً  ًفي ككاًحده  الجى  أحده  ًمٍنييـ أىتىاًني مى
اءىًني كىاحده  ًمٍنييـ كىجى

ٍعنىاهي  , المَّوً  ًصفىاتً  ًمفٍ  اٍلكىاًحدي ,  (ّ)  ييٍنعىتى  أىف يىجيكزي كى  لىوي, ثىاًنيى  لى  أىنو مى
د فأىما كىاًحده, بأىنو الشٍَّيءي  ٍيري  ًبوً  ييٍنعىتي  فىالى  أىحى ميكصً   المَّوً  غى ؿَّ  لىوي, الشًَّريؼً  اًلٍسـً  ىىذىا ًلخي  جى
تىقيكؿي . ثىنىاؤيهي  ٍدتي : كى ٍدتو,  المَّوى  أىحَّ د الكاحدي  كىىيكى  ككحَّ  عمى المعنى العثيميف ابف يعمؽك  , (ْ)األىحى

ثبات, بنفي إل يتحقؽ ل كىذا كاحدان  الشيء جعؿ أم بقكلو: لمغكما  سكل عما الحكـ نفي كا 
ثباتو المكحد  فينفي ,اهلل إل إلو ل أف يشيد حتى التكحيد لإلنساف يتـ ل إنو: نقكؿ فمثالن  لو كا 
 كجكد عدـ أم , فراداإل المغكم بالمعنى فالتكحيد, (ٓ)كحده هلل كيثبتيا  اهلل سكل عما األلكىية
 .فيو الكاحد لمشيء شبيو أك بديؿ أك نظير

اكلقد تكسع  :ااصطالحً  التوحيد -2  كمف ىذه التعريفات العمماء في تعريؼ التكحيد اصطالحن
ٍعبيكدً  ًإٍفرىادي  التكحيد ىيكى " :يقكؿ السفاريني ًصفىاتو  ذىاتنا كىٍحدىًتوً  اٍعًتقىادً  مىعى  ًباٍلًعبىادىةً  اٍلمى , كى  الى فى  كىأىٍفعىالن

ـى  ذىاتيوي  تىٍقبىؿي  فىاتً  ًصفىاتيوي  تيٍشًبوي  كىلى  ًبكىٍجوو, اًلٍنًقسىا ؿي  كىلى  الذَّاًت, عىفً  تىٍنفىؾُّ  كىلى  الصّْ  أىٍفعىالىوي  يىٍدخي
, اًلؽي  فىييكى  اًلٍشًترىاؾي  .(ٔ)"ًسكىاهي  مىفٍ  ديكفى  اٍلخى

                                                 
ىػ(, تحقيؽ: جماعة مف العمماء ُٖٔعمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )ت:  كتاب التعريفات, (ُ)

 ـ.ُّٖٗ-ىػ َُّْلبناف, ط: األكلى –, الناشر: دار الكتب العممية بيركت ٗٔ/ُبإشراؼ الناشر, ج
, الناشر: دار النفائس ,ط: َُٓ, صُحامد صادؽ قنيبي, ج -معجـ لغة الفقياء, محمد ركاس قمعجي  (ِ)

 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖالثانية, 
 .ُِٔتيذيب المغة, ج/ (ّ)
 .ُْٓ/ّلساف العرب, ابف منظكر, ج (ْ)
, الناشر: دار الثريا لمنشر, ّٗىػ(, صُُِْشرح ثالثة األصكؿ, محمد بف صالح بف محمد العثيميف )ت:  (ٓ)

 ـ.ََِْ -ىػ ُِْْط: الرابعة 
لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية, شمس الديف, أبك  لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية (ٔ)

شؽ, ط: الثانية دم –, الناشر: مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا ٕٓ/ُىػ(, جُُٖٖالعكف السفاريني الحنبمي )ت: 
 ـ. ُِٖٗ -ىػ  َُِْ -
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ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

ٍفرىاديهي  اهلًل, كىٍحدىاًنيَّةي  اٍعًتقىادي  ىيكى  التٍَّكًحيدي " :يقكؿ ابف باديس  اٍلًعٍمًميُّ  التٍَّكًحيدي  ىيكى  ًباٍلًعبىادىًة, كىاأٍلىكَّؿي  كىاً 
ـي  يىكيكفي  كىلى  اٍلعىمىًميُّ  التٍَّكًحيدي  ىيكى  كىالثَّانيً  ا ًإلَّ  ميٍسًممان  اٍلميٍسًم  .(ُ)"ًبًيمى

خالصي  كالتدبر, بالخمؽ اهلل إفرادي  ىك التكحيدي " :الفكزاف كقاؿ  سكاه ما عبادة كترؾ لو, العبادة كا 
ثبات  ىك: التكحيدك  ,(ِ)"كالعيب النقص عف كتنزييو ,العال كالصفات الحسنى, األسماء مف لىوي  ما كا 
 التكحيدك  (ّ)بالعبادة اهلل إفراد ىنا بو كالمقصكد لمعبادة كحده مستحؽ كأنو كفعالن, كصفة ذاتان  اهلل إفراد
 كأنو يكف, لـ يشأ لـ كما كاف شاء كما ,كمميكو ءشي كؿ رب اهلل بأف كالمساف بالقمب اإلقرار ىك
 اإللو كأنو ,العال كالصفات الحسنى األسماء لو كأنو شيء, لكؿ الخالؽ كأنو قدير, شيء كؿ عمى
 بالعبادة إفراده ثـ لو, ند كل شريؾ كل سكاه إلو كل غيره رب فال سكاه؛ العبادة يستحؽ ل الذم الحؽ
خالص لو دةالعبا أنكاع جميع بصرؼ كذلؾ  الرسؿ بو جاءت الذم التكحيد ىك فيذا. لو الديف كا 
 .(ْ)كعمال عمما كباطنا ظاىرا جكانبو بكؿ

 المَّوي  ذىكىرىهي  الًَّذم التٍَّكًحيدي " :فقاؿ التكحيد, عف تيمية ابف اإلسالـ شيخ كالـ كاف المعنى ىذا كعمى
بىعىثى  كيتيبىوي  ًبوً  كىأىٍنزىؿى  ًكتىاًبوً  ًفي مىٍيوً  كىاتَّفىؽى  سيمىوي ري  ًبوً  كى  أىفٍ  شىيىادىةي  اأٍلىًئمَّةي  قىاؿى  كىمىا فىييكى  ًممَّةو  كيؿّْ  ًمفٍ  اٍلميٍسًمميكفى  عى
 بأف كحده, هلل ىيةك اإلل إثبات يتضمف الرسؿ تكحيدك  ,(ٓ)"لىوي  شىًريؾى  لى  كىٍحدىهي  المَّوً  ًعبىادىةي  كىىيكى  المَّوي  إلَّ  إلىوى  لى 

 كل فيو, إل يعادم كل لو, إل يكالي كل عميو, إل يتككؿ كل إياه, إل يعبد كل ىك, إل إلو ل أف يشيد
ًقيقىةى  فىًإفَّ ": كيقكؿ .(ٔ)كالصفات األسماء مف لنفسو أثبتو ما إثبات يتضمف كذلؾ ألجمو, إل يعمؿ  حى

                                                 
اًديًث ال (ُ) ٍسالىًميًَّة ًمفى اآٍليىاًت اٍلقيٍرآًنيًَّة كىاأٍلىحى ىػ(, ركاية: ُّٗٓنَّبىًكيًَّة, عبد الحميد محمد بف باديس )ت: اٍلعىقىاًئدي اإٍلً

 , دار النشر: مكتبة الشركة الجزائرية, ط: الثانية.ُٖمحمد الصالح رمضاف, ص
عقيدة التكحيد كبياف ما يضادىا مف الشرؾ األكبر كاألصغر كالتعطيؿ كالبدع كغير ذلؾ, صالح بف فكزاف بف  (ِ)

 .ُٓعبد اهلل الفكزاف,ص
, الناشر: دار أطمس الخضراء, ط: ّٓٔشرح الرسالة التدمرية, محمد بف عبد الرحمف الخميس, ص  (ّ)

 ـََِْىػ/ُِْٓ
, الناشر : دار َِٕأصكؿ الديف عند اإلماـ أبي حنيفة, محمد بف عبد الرحمف الخميس, صانظر  (ْ)

 الصميعي, المممكة العربية السعكدية.
الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي  الفتاكل الكبرل لبف تيمية, تقي (ٓ)

 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٖ, الناشر: دار الكتب العممية, ط: األكلى, ْٔٓ/ٔىػ(,جِٖٕ)ت: 
درء تعارض العقؿ كالنقؿ, تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )ت: انظر  (ٔ)

 , تحقيؽ: الدكتكر محمد رشاد سالـ, الناشر: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية.ِِْ/ ُىػ(, جِٖٕ
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, ًإلَّ  ييٍدعىى فىالى  كىٍحدىهي, المَّوى  نىٍعبيدى  أىفٍ  التٍَّكًحيدً  , ًإلَّ  ييٍخشىى لى كى  ىيكى , ًإلَّ  ييتَّقىى كىلى  ىيكى كَّؿي  كىلى  ىيكى  ًإلَّ  ييتىكى
مىٍيًو, دو  لى  لىوي, ًإلَّ  الدّْيفي  يىكيكفي  كىلى  عى ٍمؽً  ًمفى  أًلىحى  .(ُ)"اٍلخى

 كجو عمى هلل الكماؿ صفات إثبات الرسؿ تكحيد": بقكلو التكحيد القيـ ابف اإلماـ كيعرؼ
 لفظ كل رجاء كل خكؼ كل حب كل قصد في ندان  لو يجعؿ فال لو, شريؾ ل كحده كعبادتو التفصيؿ,

 .(ِ)"كعبادتو كلسانو كقصده قمبو مف لو األنداد العبد يرفع بؿ نذر, كل حمؼ كل

لكف يالحظ مف جميع لتعريؼ التكحيد عمى ىذا النحك, ك كقد تطرؽ كثيره مف عمماء األمة 
ثبات صفات فراد الربكبية هلل ىي إد يدكر عمى مدار كاحد, ك التعريفات السابقة بأف التكحي , كا 

خالص األي ال  لكىية كالعبادة لو ل شريؾ غيره. كماؿ لو تبارؾ كتعالى, كا 

 :توحيد الربوبية عمى الهجرةداللة  :ثانياً 
مما ىؿ معؾ  لجعفر  ظيرت دللة اليجرة عمى ىذا النكع مف التكحيد عندما قاؿ النجاشي

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ ٹ ٹ  عف اهلل مف شيء؟ فقرأ عميو صدران مف سكرة مريـ,جاء بو 

 عمى ذكر , قاؿ أبك السعكد : " قرئ[ّ – ُمريـ: ] چ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
, إف تكحيد الربكبية ىك األساس في (ّ)الكماًؿ" إلى التبميغً  عف المنبئةً  الربكبيةً  األمر لكصؼً  صيغة

 األلكىيَّة كتكحيد األلكىية, لتكحيد مستمزماف كالصفات األسماء حيدى كتك  الربكبيَّة فتكحيدى "التكحيد, 
 األسماء كبتكحيد الربكبيَّة بتكحيد ميقرِّا يككفي  فإنَّو باأللكىيَّة أقرَّ  مىف أفَّ  كالمعنى ليما, متضمّْفه 

و كحده المعبكدي  ىك اهللى  بأفَّ  أقرَّ  مىف ألفَّ  كالصفات؛  يككف ل فييا, ان شريك لو يجعؿ كلـ بالعبادة فخصَّ
, الميحيي الرازؽي  الخالؽي  ىك اهللى  أفَّ  منكران   .(ْ)"العيالى  كالصفات الحسنى األسماء لو كأفَّ  المميتي

خطار التي ربما تؤدم أىمييـ, كمكاجية المصاعب كاألكتركيـ بالدىـ كأكطانيـ ك ف ىجرة المسمميف إ
                                                 

منياج السنة النبكية في نقض كالـ الشيعة القدرية, تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف ابف تيمية  (ُ)
, الناشر: جامعة اإلماـ محمد َْٗ/ّىػ(, تحقيؽ: محمد رشاد سالـ, جِٖٕالحراني الحنبمي الدمشقي )ت: 

 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔبف سعكد اإلسالمية, ط: األكلى, 
, الناشر: دار الكتب ُِٔىػ(, ص ُٕٓالركح , محمد بف أبي بكر شمس الديف ابف قيـ الجكزية )ت:  (ِ)

 بيركت. –العممية 
بك السعكد العمادم محمد بف محمد بف تفسير أبي السعكد , إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ, أ (ّ)

 بيركت. –, دار إحياء التراث العربي ِّٓ/ٓىػ(, جِٖٗمصطفى )المتكفى: 
تطيير العتقاد عف أدراف اإللحاد, محمد بف إسماعيؿ الصنعاني, تحقيؽ: عبد المحسف بف حمد العباد البدر,  (ْ)

 ىػ.ُِْْ, الناشر: مطبعة سفير, الرياض, ط: األكلى, ُْص



 

ُٗ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 ىؿ كاألكطاف كالدعةى النفكس المجبكلة عمى حب األعم اليالؾ أك األسر كالعبكدية, ليس سيالن إلى الفقر, ك 
السمكؾ الصحيح, كىي التي تضمف ك  الراحة, لكنيا العقيدة الصحيحة ىي التي ينبثؽ منيا العبادة الصحيحةك 

في بداية الدعكة, كىـ قريبك  خركج الصحابة إلى أرض الحبشة فَّ إ, ُ()في الكقت نفسو الثبات عمى الحؽ
يو, كحؿ فيو كل عكدة إل ا ل رجعةعمى خمع ىؤلء الرجاؿ الشرؾ خمعن  دليؿ كاضحه ليك بجاىمية كشرؾ,  عيدو 

تماد مكاف الشرؾ عقيدة صالحة ل رجعة كل تنازؿ عنيا ميما كمفيـ األمر, كىذا ما كاف ليحصؿ لكل الع
 .كتعالى تبارؾ ثناؤه جؿ بوكالستعانة كالتككؿ عميو  عمى اهلل 

  الربوبية لغة: -1
 المغة بعدة تعريفات كىي كالتالي: ء, كقد عرفيا عمماكىي صفة ثابتة هلل  ,الرب اسمو مف تقةمش ىي

اًلكو, أىم شىٍيء, كيؿٌ  رىبُّ  ىيكى  كتىعالى, تبىارؾ اهلل ىيكى  الٌربٌ " :(ِ)يقكؿ األزىرم لو مى  الٌربيكبٌية كى
ميع عمى ٍمؽ جى   .(ّ)"لىوي  شىريؾ لى  الخى

مىى المُّغة ًفي ييٍطمؽي  الرَّبُّ ": األثير كيقكؿ ابف بّْي, كالميدىبّْر, كىالسَّيًّْد, الماًلؾ, عى  كالقىيّْـ, كالميرى
ٍنًعـ, مىى إلَّ  ميضاؼ غيرى  ييطمىؽي  كىلى  كالمي ذىا , المَّوً  عى مىى أيطًمؽى  كىاً   .(ْ)"كىذىا رىبُّ  فىييقىاؿي  أيًضيؼ, غىيره عى

لىوي  مالكيو, أىم شيءو  كؿّْ  رىبُّ  ىيكى  , المَّوي  ىيكى  الرَّبُّ " :فقاؿ منظكر كعرفو ابف مىى الرُّبكبيَّة كى  عى
ًميعً  ٍمؽ, جى  اهلًل, غىيرً  ًفي الربُّ  ييقىاؿي  كىلى . كاألىٍمالؾً  الميمكؾً  كماًلؾي  األىٍرباًب, رىبُّ  كىىيكى  لىوي, شىًريؾى  لى  الخى
ييقىاؿي : قىاؿى  باإًلضافًة, ًإلٌ  , كى , باألىًلؼ الرَّبُّ ـً قىدٍ  اهلًل؛ لغيرً  كىالالَّ  .(ٓ)"لممىًمؾً  الجاىمية ًفي قىاليكهي  كى

اًلًؾ, عمى المُّغىة ًفي ييٍطمىؽي  كالرَّبُّ " :أما الزبيدم فقاؿ بّْي, كالميدىبًّْر, كالسَّيًّْد, المى ـً  كالميرى  كالميتىمّْ
ًفي(  المَّوً  ًلغىٍيرً  ييٍطمىؽي  لى  بالَّالـً )ك ة كى  عمى أيٍطًمؽى  ًإذا أىم باإًلضافىًة, ًإلٌ   اهلل غىٍيرً  عمى: نيٍسخى

ٍيًرهً   .(ٔ)"كىذىا رىبُّ : فًقيؿى  أيًضيؼى  غى
 الشيء كيستنتج مف التعريفات السابقة بأف الرب في المغة عمى عدة معاني كىي مالؾ

                                                 
 .ُٔ, دار الكفاء, ط:ِٕالمنيج الحركي لمسيرة النبكية, الدكتكر منير الغضباف, صانظر  (ُ)
األزىرم ىك : محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم, أبك منصكر: أحد األئمة في المغة كاألدب, مكلده ككفاتو  (ِ)

عميو التبحر في العربية, عني بالفقو فاشتير بو أكل, ثـ غمب « األزىر»في ىراة بخراساف, نسبتو إلى جده 
 .ُُّ/ٓفرحؿ في طمبيا كقصد القبائؿ كتكسع في أخبارىـ, مف األعالـ لمزركمي, ج

 .ُِٖ/ُٓتيذيب المغة ج (ّ)
 .ُٕٗ/ِالنياية في غريب الحديث كاألثر, ج (ْ)
 .ّٗٗ/ُلساف العرب, ج (ٓ)
يني, أبك الفيض, الممٌقب بمرتضى, تاج العركس مف جكاىر القامكس, محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحس (ٔ)

بيدم )ت:   , بدكف طبعة, الناشر: دار اليداية.ْٗٓ/ِىػ(, المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف, جَُِٓالزَّ



 

َِ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

عٍ لمشيء المطاع, المصمح المىًمؾ, السيد, كصاحبو , ل تطمؽ عمى غير اهلل  رفةه , ككممة الرب مى
 ت باإلضافة, كأف تقكؿ رب ىذه األسرة, أم سيدىا. إل إذا كان

 الربوبية اصطالحا: -2
 في متكافئاف صانعاف لمعالـ ليس كأنو, شيء كؿ خالؽ اهلل بأف قراراإل ىك الربكبية: تكحيد
 القمكب بؿ, آدـ بني مف معركفة طائفة نقيضو إلى يذىب لـ التكحيد كىذا, كاألفعاؿ الصفات
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ:عنيـ اهلل حكى فيما الرسؿ قالت اكم بو اإلقرار عمى مفطكرة

 ائ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ

  (ُ).[ چۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
بيكًبيَّػػػػةً  تىٍكًحيػػػػدي : كعرفػػػػو ابػػػػف تيميػػػػة فقػػػػاؿ ػػػػاًلؽى  لى  أىنَّػػػػوي "  الرُّ ػػػػٍيءه  يىٍسػػػػتىًقؿُّ  فىػػػػالى  المَّػػػػوي, إلَّ  خى  ًسػػػػكىاهي  شى

ا بىؿٍ  اأٍليميكًر؛ ًمفٍ  رو أىمٍ  ًبًإٍحدىاثً  مىا كىافى  شىاءى  مى  .(ِ)"يىكيفٍ  لىـٍ  يىشىأٍ  لىـٍ  كى

بيكًبيَّػػػػػػػػػػةً  فىتىٍكًحيػػػػػػػػػػدي " :السػػػػػػػػػػفاريني قػػػػػػػػػػاؿك  ػػػػػػػػػػاًلؽى  لى  أىفٍ  الرُّ , كىلى  ميٍحيًػػػػػػػػػػيى  كىلى  رىاًزؽى, كىلى  خى ًميػػػػػػػػػػتى  كىلى  مي
ـى  كىلى  ميكًجدى   .(ّ)" المَّوي  ًإلَّ  ميٍعًد

 كالمجيػػػػر كالضػػػػار كالنػػػػافع كالمػػػػدبر الػػػػرازؽ الخػػػػالؽ كحػػػػده ىػػػػك اهلل بػػػػأف عتقػػػػادال": كقػػػػاؿ عنػػػػو األفغػػػػاني
 .ْ()" غيره مجير كل ضار كل نافع كل مدبر كل رازؽ كل خالؽ كالمميت, فال كالمحيي

أف تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة  كيخمػػػػػص الباحػػػػػث مػػػػػف خػػػػػالؿ التعريفػػػػػات السػػػػػابقة مػػػػػف آراء أىػػػػػؿ العمػػػػػـ
متصػػػػػرؼ فػػػػػي , كىػػػػػك الكحػػػػػده رب كػػػػػؿ شػػػػػيء كمالكػػػػػو كخالقػػػػػو ىػػػػػك العتقػػػػػاد الجػػػػػاـز بػػػػػأف اهلل 

ي المميػػػػػت الػػػػػرازؽ النػػػػػافع الضػػػػػار بيػػػػػده الممػػػػػؾ, كتتركػػػػػز يػػػػػالكػػػػػكف كحػػػػػده ل شػػػػػريؾ لػػػػػو, فيػػػػػك المح
 التدبير.ك  كىي الممؾ كالخمؽ ,جميع التعريفات عمى ثالثة أمكر

 

 
                                                 

المنحة اإلليية في تيذيب شرح الطحاكية ألبي العز الحنفي, أعده كخرج أحاديثو كعمؽ عميو عبد اآلخر جماد  (ُ)
 ـ.ُٔٗٗ -قُُْٔ, دار الصحابة, ط: الثانية, ّٖجبريف, صالغنيمي, تقديـ الشيخ عبداهلل ال

 .ِّٖ, ص ٓالفتاكل الكبرل, ج (ِ)
 .ُِٖ/ُلكامع األنكار البيية, ج (ّ)
, ُُٓ/ُىػ(, جَُِْجيكد عمماء الحنفية في إبطاؿ عقائد القبكرية, أبك عبد اهلل شمس الديف األفغاني )ت:  (ْ)

 ـ. ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔ -لة دكتكراة(, ط: األكلى الناشر: دار الصميعي )أصؿ ىذا الكتاب رسا



 

ُِ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 : األدلة عمى توحيد الربوبية:ثالثاً 

ل  و القمكب, كاهلل جبمت عميو النفكس, كطبعت عميأمره فطرم  إف اإليماف بربكبية اهلل 
 مف معركفة طائفة نقيضو إلى يذىب لـ التكحيد , كىذاان كل بيان لى التعرؼ عمى كجكده دليالن يحتاج إ

 مف بغيره اإلقرار عمى مفطكرة ككنيا مف أعظـ بو اإلقرار عمى مفطكرة القمكب بؿ آدـ, بني

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ: عنيـ اهلل كىح فيما الرسؿ قالت كما المكجكدات,

:  النبي قاؿ: قاؿ , ىريرة أبي عف كأخرج البخارم في صحيحو ,(ُ)[َُإبراىيـ: ] چ ۆ
 البييمة تنتج البييمة كمثؿ يمجسانو, أك ينصرانو, أك ييكدانو, فأبكاه الفطرة, عمى يكلد مكلكد كؿ"

ٍعنىاهي " :ماـ النككم فقاؿ, كىذا ما فسره اإل(ِ)"جدعاء فييا ترل ىؿ ٍكليكدو  كيؿُّ  مى مىى ييكلىدي  مى ٍعًرفىةً  عى  مى
ٍقرىارً  المَّوً  ده  فىمىٍيسى  ًبوً  كىاإٍلً اًنعنا لىوي  ًبأىفَّ  ييًقرُّ  كىىيكى  ًإلَّ  ييكلىدي  أىحى فٍ  صى بىدى  أىكٍ  اٍسًموً  ًبغىٍيرً  سىمَّاهي  كىاً   مىعىوي  عى
ٍيرىهي   - كاإلليية الربكبية كحدانية مف كاحد ككؿ" فقاؿ:ابف تيمية  عمى ىذه الحقيقة الفطرية كأكد, (ّ)"غى
ف  باألمثاؿ معمكـ أيضا فيك - اإلليية النبكية كبالشرعية البدييية الضركرية بالفطرة معمكما كاف كا 

لى دليؿ , كبالرغـ مف أف ىذا النكع مف التكحيد ل يحتاج ا(ْ)العقمية المقاييس ىي التي الضركرية
 الصانع بإنكار كتظاىره تجاىمو رؼعي  مف مف أشيرك  ىذا التكحيد كاكر نأ يففإف ىناؾ بعض المتكبر 

 ۅ ۅ ۋ ۋچ :  مكسىعمى لساف  اهلل  قاؿ كما الباطف, في بو مستيقنا كاف كقد فرعكف,

 ٻ ٱچ قكمو كعف عنو  كقاؿ, [َُِاإلسراء: ] چ ى ې ې ې ې ۉ ۉ

                                                 
ىػ(, تحقيؽ: جماعة مف ِٕٗشرح العقيدة الطحاكية, ألبي العز الحنفي, األذرعي الصالحي الدمشقي )ت:  (ُ)

 -ىػ ُِْٔ, الناشر: دار السالـ لمطباعة, ط: األكلى ٕٗالعمماء, تخريج: ناصر الديف األلباني, ص
 ـ.ََِٓ

د بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي, تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر الناصر, صحيح البخارم, محم (ِ)
 ىػ.ُِِْ, الناشر: دار طكؽ النجاة, ط: األكلى, ََُ/ِج

, َِٖ/ُٔىػ(,جٕٔٔشرح صحيح مسمـ بف الحجاج, أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت:  (ّ)
 .ُِّٗ: الثانية, بيركت, ط –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

ىػ(, تحقيؽ: عبد ِٖٕمجمكع الفتاكل, تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )ت:  (ْ)
 , الناشر: مجمع الممؾ فيد, بدكف طبعة .ّٕ/صِالرحمف بف محمد بف قاسـ, ج



 

ِِ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 جحكدىاعيرؼ  الحاضر عصرنا في الشيكعية كذلؾك  ,(ُ)[ ُْالنمؿ: ] چپ ٻ ٻ ٻ
ل الظاىر, في ىذا لمٌرب,  مدبّْر, دكف كمف خالؽ, دكف مف كيًجدى  ما الككف ىذا أف يعمـ عاقؿ كؿ كا 
, ىؤلء الشكاذ مف البشر يقركف بالربكبية (ِ)الربكبية بتكحيد يعترؼ عاقؿ كؿ أبدان, مكجد, دكف كمف

 چ چ چ ڃ ڃ ڃچ  :قاؿ أنو فرعكف عف اهلل ذكر كما المكابرة؛ باب كلكف مف ,باطنان 

 .[  چ ڇ ڇ ڇ چ

نما حجة, إلى جحكدىـ في يستندكا لـ كىـ  ڦ ڤ ڤ ڤچ :  قاؿ كما منيـ؛ مكابرة ذلؾ كا 

 عف ينكركا لـ فيـ ,[  چ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
يرا مف األدلة لمدعكة إلى بسط لنا كث , كاهلل (ّ)فطرة كل عقؿ كل سمع كل إنكاره عمى دليـ عمـ
 يد الربكبية كمف أىـ ىذه األدلة:تكح
 :من القران الكريمـ 1

بذكر تفسير  الباحث كتفييك  التكحيد, أقساـ مف القسـ ىذا يبيف آخره إلى أكلو مف كمو القرآف
 سكرة الفاتحة عمى تكحيد الربكبية, مع ذكر بعض اآليات تدلؿ عمى ذلؾ أيضان. مف ىذا الدليؿ

 انفراده عمى{ اٍلعىالىًميفى  رىبّْ } قكلو فدؿ, [ ِالفاتحة: ] چ پ پ پ پچ  :قاؿ 
: قكلو , كفي(ْ)كاعتبار كجو بكؿ إليو, العالميف فقر كتماـ غناه, ككماؿ كالنعـ, كالتدبير, بالخمؽ

 سكل مىف ؿُّ ك ىـ كالعالىمكف العالميف, ربَّ   اهلل ككف كىك الربكبيَّة, تكحيد إثبات{ اٍلعىالىًميفى  رىبّْ }
 اهلل أسماء كمف مخمكؽ, سكاه مىف ككؿُّ  الخالؽي, كاهلل كمخمكؽ, خالؽه  إلَّ  الكجكد في ليس فإنَّو اهلل؛

تصكره لتكحيد الربكبية  , كقد فسر لنا الشييد سيد قطب(ٓ)اآلية ىذه في الجاللة لفظ كقبمو الرب,
 ىي الشاممة المطمقة فالربكبية ,اإلسالمي التصكر قاعدة يمثؿ ىك" :مف خالؿ ىذه اآلية فقاؿ

                                                 
 .ٕٗشرح العقيدة الطحاكية, ص (ُ)
, الناشر : َِ/صُ, صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف, جإعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيدانظر  (ِ)

 ـ.ََِِىػ ُِّْمؤسسة الرسالة, ط:الثالثة, 
, , ِٖاإلرشاد إلى صحيح العتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد, صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف, ص (ّ)

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ َُِْالناشر: دار ابف الجكزم, ط: الرابعة 
ىػ(, ُّٕٔالكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف, عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم )ت:  تيسير (ْ)

 ـ. َََِ-ىػ َُِْ, الناشر: مؤسسة الرسالة, ط: األكلى ّٗتحقيؽ: عبد الرحمف بف معال المكيحؽ, ص
 .َُتطيير العتقاد عف أدراف اإللحاد كيميو شرح الصدكر في تحريـ رفع القبكر, ص (ٓ)



 

ِّ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

, إف عظمة خمؽ الككف تدعكنا (ُ)المتصرؼ" المالؾ ىك كالرب اإلسالمية, العقيدة كميات إحدل
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :قاؿ لنتأمؿ مكنكناتو الباىرة فقد 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 .[ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 كالتي تحتاج إلى خالؽ مبدع عظيـ ل ,يدعكنا إلى التفكر في بديع ىذه المخمكقات اهلل ف
 ًبأىٍدنىى تىأمؿ ًإذا عقؿ مف مسكة أدنى مىعىو مف عمى يخفى شيء ىك اهلل رب العالميف, فىمىٍيسى  يشبيو
 فٍطرىة كبدائع مىاكىاتكىالسَّ  األىٍرض ًفي اهلل خمؽ عجائب عمى نظره كأدار اآٍليىات ىىًذه مىٍضميكف فكرة

يىكىاف  يحكمو كفاعؿ يدبره صانع عىف يىٍستىٍغًني لى  اٍلميحكـ كىالتٍَّرًتيب العجيب اأٍلىمر ىىذىا أىف كالنبات اٍلحى
لذىًلؾ تىٍدبيره ًبميٍقتىضى كمصرفة تسخيره تىحت ًبكىٍكًنيىا مقيكرة تشيد النُّفيكس فٍطرىة تكىاد بؿ كيقدره  قىاؿى  كى
ماـ , كقد استدؿ اإلِ چ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ: اهلل

 فإف بذاتيا؛ الكجكد كاجبة تككف أف يمتنع المشيكرة الحكادث كىذه" :عمى ىذه اآلية فقاؿ ابف تيمية
 بعد كجكدىا فدؿ كجدت؛ ثـ معدكمة كانت كىذه ,قدمو ككجب عدمو امتنع بنفسو كجكده كجب ما

 اشتماؿ بالضركرة فعمـ فييا؛ تحقؽ قد كمييما فإف ,عدميا كفكيم كجكدىا يمكف أنيا عمى عدميا
مف اآليات التي تخاطب العقكؿ  كثيران  , كقد ذكر اهلل (ّ)"ممكف محدث مكجكد عمى الكجكد
 ں ں ڱ ڱچ: تعالى لإليماف باهلل ربان خالقان قادران رازقان ل يشركو في ممكو أحد, قاؿ البشرية

:  كقاؿ ,[ چ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
 .[  چ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ 

 السنة النبوية:  ـ 2

 ىذه نكر كلقد ركت لنا كتب الحديث كثيران مما يدلؿ عمى ىذا النكع مف أنكاع التكحيد, كمف
 عف أكس, بف شداد عفأخرجو البخارم في صحيحو  الذم كدعاؤه النبي حديث جاء المشكاة
 عيدؾ عمى كأنا عبدؾ, كأنا خمقتني أنت, إل إلو ل ربي, أنت الميـ: الستغفار دسي: " قاؿ النبي

 إل الذنكب يغفر ل فإنو لي, فاغفر بذنبي لؾ كأبكء عمي, بنعمتؾ لؾ أبكء استطعت, ما ككعدؾ
                                                 

 -ث, الناشر: دار الشركؽ ِىػ(, ص ُّٖٓفي ظالؿ القرآف, سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )ت:  (ُ)
 ىػ. ُُِْ -القاىرة, ط: السابعة عشر  -بيركت

ىػ(, تحقيؽ: مكسى محمد عمي, َٓٓقكاعد العقائد, أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي )ت:  (ِ)
 ـ.ُٖٓٗ -ىػ َُْٓ: الثانية, لبناف, ط –, الناشر: عالـ الكتب ُِٓص

 .ّٖٓ/ٓمجمكع الفتاكل, ج (ّ)



 

ِْ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 أىؿ مف كاف: أك - الجنة دخؿ فمات يمسي حيف قاؿ إذا ,صنعت ما شر مف بؾ أعكذ أنت,
ذا - الجنة  ما ككعدؾ عيدؾ عمى كأنا":  فقكلو (ُ)" مثمو يكمو مف فمات يصبح حيف قاؿ كا 

 آبائيـ أصالب مف أخرجيـ حيف خمقيـ أصؿ في عباده عمى اهلل أخذه مالذ العيد: يعنى "استطعت
 في لو فأقركا[  چ  ڃ ڄ ڄڄ ڄچ  :أنفسيـ عمى كأشيدىـ الذر, أمثاؿ
 كأنا خمقتني أنت إل إلو ل ربي أنت الميـ" , كقكلو (ِ)بالكحدانية لو كأذعنكا بالربكبية, خمقيـ أصؿ
 بالربكبية. إقرار ,"عبدؾ

ٍيرىةى  عف أىبىيالترمذم في سننو كأخرج   شىٍيئنا ًلي قيؿٍ  اهلًل, رىسيكؿى  يىا: بىٍكرو  أىبيك قىاؿى  :يىقيكؿي  , ىيرى
ذىا أىٍصبىٍحتي  ًإذىا أىقيكليوي  , كىاً  ـى  المييَـّ : ؿً قي : "قىاؿى  أىٍمسىٍيتي اًل  كىاأٍلىٍرًض, السَّمىاكاتً  فىاًطرى  كىالشَّيىادىًة, اٍلغىٍيبً  عى
ًميكىوي, شىٍيءو  كيؿّْ  رىبَّ  مى , ًإلَّ  ًإلىوى  لى  أىفٍ  أىٍشيىدي  كى ًمفٍ  نىٍفًسي, شىرّْ  ًمفٍ  ًبؾى  أىعيكذي  أىٍنتى  الشٍَّيطىافً  شىرّْ  كى

ًشٍرًكوً  ذىا أىٍصبىحى  ًإذىا يىقيكلىوي  أىفٍ  كىأىمىرىهي ". كى ذىا أىٍمسىى, كىاً  ذى  كىاً  عىوي  أىخى مىٍضجى
, ىذه األحاديث كغيرىا تدؿ (ّ)

 , الخالؽ, الرازؽ, المالؾ, المدبر ليذا الككف.عمى القرار بالربكبية هلل 

 الفطرة:  ـ 3

الخالؽ المالؾ المحي المميت, كىذا مفطكر فيك  فطر خمقو عمى اإلقرار بربكبيتو, إف اهلل
فقاؿ  كأشار بذلؾ النبي ,[ چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆچ  :بشر, قاؿ عميو ال

 البييمة تنتج البييمة كمثؿ يمجسانو, أك ينصرانو, أك ييكدانو, فأبكاه الفطرة, عمى يكلد مكلكد كؿ"
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ : مبينا ىذه الحقيقة , كقد قاؿ اهلل (ْ)"جدعاء فييا ترل ىؿ

 كالتكجو اهلل بربكبية , فاإلقراري [ چ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
مّْيى  فمك طارئ, حادث كالشرؾ فطرم, أمر إليو  دعكة كقىًبؿ التكحيد إلى لتجو كفطرتو العبد بيف خي

 مف النكع , ىذا(ٓ)الككنية اآليات عميو كدٌلت الكتب, بو كنزلت الرسؿ, بو جاءت الذم الرسؿ؛

                                                 
 .ُٕ/ٖ, جِّّٔصحيح البخارم, باب ما يقكؿ إذا أصبح, حديث رقـ: (ُ)
, دار النشر: ٕٔ/َُىػ(, تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ, جْْٗشرح صحيح البخارم لبف بطاؿ )ت:  (ِ)

 ـ.ََِّ -ىػ ُِّْالسعكدية, الرياض, ط: الثانية,  -مكتبة الرشد 
, ِّّٗىػ(, تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ, حديث رقـ ِٕٗسنف الترمذم, محمد بف عيسى الترمذم, )ت:  (ّ)

ًحيحه, كقاؿ عنو الشيخ  –, الناشر: دار الغرب اإلسالمي ّّْ/ٓج سىفه صى ًديثه حى بيركت, قاؿ عنو حى
 , ط: األكلى.َٖٓ/ٔ, جىاسمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائداأللباني: صحيح , 

 .َّصحيح البخارم, تـ تخريجو ص (ْ)
 .ُِعقيدة التكحيد, ص (ٓ)



 

ِٓ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 الرازؽ, الخالؽ كأنو بربكبيتو, اإلقرار عمى خمقو فطر  هللفا العقالء؛ فطر عميو جبمت التكحيد
: فقاؿ التكحيد, مف النكع بيذا يقركف أنيـ المشركيف عف  اهلل حكى كقد. إلخ المميت, المحيي

 فيـ, [  چ ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھچ
نزاؿ ,رزؽ مف األمر؛ كتدبير كاإلماتة, كاإلحياء, الخمؽ,:  هلل ينسبكف , (ُ)ذلؾ كغير مطر, كا 

 لسنة المشركيف العرب فيذا عنترة بف شداد يقكؿ:قد ظيرت ىذه الفطرة السميمة عمى أك 
 مهربــــي المنيــــة مــــن أيــــن عبــــل يــــا 

 
 (ِ)قضــاها الســماء فــي ربــي كــان إن 

 
 

 العقمية كالضركرة الخمقية بالفطرة المعمكـ الخالؽ الرب ككجكد" :فقاؿ قد صرح ابف تيميةك 
 مف النكع ىذا عمى فطرت البشرية فالنفكس ,(ّ)"الدلئؿ مف ذلؾ كغير األمـ كاتفاؽ العقمية قكاطعكال

 السميمة فطرتيا خالفت كالشبيات الشيكات مف الخارجية المؤثرات عمييا كردت لما لكف التكحيد,
 تبارؾ كتعالى.دلة الفطرية التي تدلؿ عمى كجكد اهلل األ, كىناؾ كثير مف (ْ)عمييا اهلل جبميا التي
 العقل:ـ 4

إف العقكؿ البشرية السميمة تشيد عمى كجكد الخالؽ تبارؾ كتعالى, كألف ىذه المخمكقات 
جميعيا مف إنس كجف كحيكاف, كأرض كسماء, كأنيار كمحيطات, كغيرىا, لـ تكجد نفسيا بنفسيا, 

ديكثى  نيشىاًىدي  , فىًإنَّاان ية, فإف لكؿ حادث محدثبكل كجدت صدفو كعمى حسب قانكف السب يىكىافً  حي  اٍلحى
كىاًدثى  كىاٍلمىعىاًدًف, كىالنَّبىاتً  كّْ  كىحى ابً  اٍلجى , كىغىٍيرً  كىاٍلمىطىرً  كىالسَّحى كىاًدثي  ذىًلؾى  فىًإفَّ  - ميٍمتىًنعىةن  لىٍيسىتٍ  كىىىًذًه اٍلحى
دي  لى  اٍلميٍمتىًنعى  كدً  كىاًجبىةى  كىلى  - ييكجى كدً  اًجبى كى  فىًإفَّ  - ًبنىٍفًسيىا اٍلكيجي ـى  يىٍقبىؿي  لى  ًبنىٍفًسوً  اٍلكيجي  كىانىتٍ  كىىىًذهً  - اٍلعىدى
كدىىىا, يىٍنًفي فىعىدىمييىا كيًجدىٍت, ثيَـّ  مىٍعديكمىةن  كديىىا كيجي مىى بىيّْفه  كىاًضحه  قىاًطعه  دىًليؿه  كىىىذىا اٍمًتنىاعىيىا, يىٍنًفي كىكيجي  عى
حي  ؾى ذىلً  ًمفٍ  كىأىٍصرىحي  اٍلميٍمًكنىاًت, ثيبيكتً  ديكثً  نىٍفسى  أىفَّ  كىأىٍكضى كىاًدثً  حي مىى دىًليؿه  اٍلحى لىيىا,  اٍلميٍحًدثً  ًإٍثبىاتً  عى

اًدثى  ميٍحًدثو  ًمفٍ  لىوي  بيدَّ  لى  كىذا اٍلحى
إف ىذا التكازف كالتناسؽ العجيب بيف المخمكقات ل يمكف أف , (ٓ)

 حاؿ منتظمان  يككف ؼفكي كجكده أصؿ في نظاـ عمى ليس صدفة المكجكد يككف حصؿ صدفة, إذ

                                                 
, الناشر: دار اإلعالـ, ط: ٕٓعبد القادر بف محمد عطا صكفي, ص المفيد في ميمات التكحيد,انظر  (ُ)

 ىػ.ُِّْ -ىػُِِْاألكلى 
 , بدكف طبعة.َُٗديكاف عنترة بف شداد, ص (ِ)
 .َُّ/ُّجمجمكع الفتاكم,  (ّ)
جيكد الشيخ محمد األميف الشنقيطي في تقرير عقيدة السمؼ, عبد العزيز يف صالح بف إبراىيـ الطكياف,  (ْ)

 ـ.ُٗٗٗىػ/ُُْٗ, الناشر: مكتبة العبيكاف, الرياض, ط: األكلى, ََُ/ُج
 .ْْٓ/ُٔ, كمجمكع الفتاكم, جْْ/ُلكامع األنكار البيية , جانظر  (ٓ)



 

ِٔ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 عمى الدليؿ ما: سيًئؿ عندما كاإلدراؾ األعرابي صاحب الفطرة السميمة كىذا ما دعا ,(ُ)كتطكره بقائو
 عمى تدؿ األقداـ كآثار الحمير, عمى يدؿ كالركث البعير, عمى تدؿ البعرة: قاؿ الرب؟ كجكد

 , كىذا اإلماـ أحمد(ِ)القدير لعميـا عمى ذلؾ يدؿ أما أمكاج, ذات كبحار أبراج, ذات فسماء المسير,
ةى  ل مىٍمسىاء حصينة بقمعة كتمسؾ" :يقكؿ حنبؿ بف  كباطنيا الميٌذابة, كالفٌضة ظاىرىا فييا, فيٍرجى

 عنى الفاعؿ؛ مف بيدٌ  فال بصير, سميع حيكاف القمعة مف كخرج الجدراف, انشقت ثـ اإلبريز, كالذىب
: فقاؿ الصانع عمى الدليؿ عف الشاعر نكاس أبك كعندما سئؿ, (ّ)"الفرخ كبالحيكاف البيضة, بالقمعة
 :فيو كأنشد النرجس
ــــــي تأمــــــل  ــــــات ف  وانظــــــر األرض نب

 
ـــــــى  ـــــــار إل ـــــــا آث ـــــــك صـــــــن  م  الممي

 
 

 زاهــــــــــرات لجــــــــــين مــــــــــن أصـــــــــول 
 

ـــــــــى   ســـــــــبيك ذهـــــــــب أطرافهـــــــــا عم
 

 
 شــــــاهدات الزبرجــــــد قضــــــب عمــــــى 

 
 (ْ)شــــــــريك لــــــــه لــــــــيس اهلل بــــــــأن 

 
 

 ڻ ں ںچ :  اهلل قاؿ اهلل, إل آمر كل خالؽ فال كحده هللا ىك الخالؽ يككف أف بيذا فتعيف

ف الكريـ ؾ كتعالى ذكر ىذا الدليؿ مف القرآكاهلل تبار [,  چہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ
 ىـ ل: يعني ذاؾ, كل ىذا ل: , الجكاب[ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ  :فقاؿ
 العقالء ييرغـ دليؿه  , كىك(ٓ)خالؽ ليـ يككف أف يتعيف كحينئذو  أنفسيـ, مقكاخى  كل ,خالؽو  غير مف مقكاخي 

 تالمس اآلية تكاد فال مؤثرة, بميغة صياغة صاغتو اآلية أف إلٌ  معبكدان, خالقان  ىناؾ بأفٌ  التسميـ عمى
, إف صياغة اآلية بأسمكبيا المؤثر الذم يخمع القمكب كييز النفكس (ٔ)كتيزىا النفس تزلزؿ حتى السمع

                                                 
 .ِٗص شرح ثالثة األصكؿ, (ُ)
نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب, كذكر كزيرىا لساف الديف بف الخطيب, شياب الديف المقرم  (ِ)

 لبناف . -بيركت  -, , الناشر: دار صادرّٖٗ/ٓىػ(, تحقيؽ: إحساف عباس, جَُُْالتممساني )ت: 
شيخ عادؿ أحمد عبد ىػ(, تحقيؽ: الٕٕٓالمباب في عمـك الكتاب, أبك حفص سراج الديف الحنبمي )ت:  (ّ)

ىػ  ُُْٗبيركت / لبناف, ط: األكلى,  -, دار الكتب العممية ُْْ/ُالمكجكد كالشيخ عمي محمد معكض, ج
 ـ.ُٖٗٗ-

ىػ(, تحقيؽ: عمرك بف ُٕٓتاريخ دمشؽ, أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر )ت:  (ْ)
 ـ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓالنشر: ., دار الفكر, عاـ ْْٓ/ُّغرامة العمركم, ج

الدرة المضية في عقد أىؿ الفرقة المرضية, محمد بف صالح بف محمد العثيميف  -شرح العقيدة السفارينية  (ٓ)
 ىػ. ُِْٔ, دار الكطف , الرياض, ط: األكلى, ِْىػ(, صُُِْ)ت: 

دار النفائس لمنشر  ,ّٖ العقيدة في اهلل في ضكء الكتاب كالسنة, لمدكتكر عمر سميماف األشقر صانظر  (ٔ)
 ـ. ُٗٗٗ -ىػ  ُُْٗكالتكزيع, األردف, ط: الثانية عشر, 
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 مطعـ, بف كما أخرج البخارم في صحيحو جبير :الصحابي الجميؿ جبير بف مطعـ يقكؿىك الذم دفع 
 شيء غير مف خمقكا أـ: }اآلية ىذه بمغ فمما بالطكر, المغرب في يقرأ النبي سمعت: "قاؿ ,أبيو عف
 "{المسيطركف ىـ أـ ربؾ خزائف عندىـ أـ يكقنكف, ل بؿ كاألرض السمكات خمقكا أـ الخالقكف, ىـ أـ
 خالؽ غير مف أخمقكا حاصر تقسيـ ىذا فإف" :, يقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية(ُ)"يطير أف قمبي كاد: قاؿ

 استفياـ بصيغة اهلل ذكرهك  امتناعا, أشد فيذا ,أنفسيـ خمقكا أـ ,العقكؿ بداىة في ممتنع فيذا خمقيـ؟
{ شيء غير مف خمقكا أـ} :يقكؿ جحدىا يمكف ل بالضركرة معمكمة المقدمات ىذه أف ليبيف ؛اإلنكار

 ليـ أف فتعيف باطؿ؛ النقيضيف كال أف يعممكف كىـ ,أنفسيـ خمقكا ىـ أـ خمقيـ؛ خالؽ غير مف: أم
" خمقيـ خالقا

(ِ). 

  

 

                                                 
, ْْٖٓصحيح البخارم, باب قكلو: }كسبح بحمد ربؾ قبؿ طمكع الشمس كقبؿ الغركب{, حديث رقـ  (ُ)

 .َُْ/ٔج
 .ُِِ/صٗ, جّٗٓ/ٓانظر مجمكع الفتاكم, ج (ِ)
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 الثاني المطمب
 والصفات األسماء توحيد

 اعتقادم مفيكميما نكعاف فيما كاحد؛ جنس مف كالصفات األسماء كتكحيد الربكبية إف تكحيد
 تكحيد: ىك حدا,اك  اسما عمييما العمـ أىؿ بعض أطمؽ كلذلؾ -األلكىية كتكحيد عمميا سلي-

ثبات؛معرفة : تجاىيما المؤمف مف المطمكب ألف الخبرم؛ العممي التكحيد أك كاإلثبات, المعرفة  كا 
ثباتيا كصفاتو, كأسمائو, اهلل, أفعاؿ معرفة  .(ُ)  لو كا 

 ماء والصفات:واًل: داللة الهجرة عمى توحيد األسأ
: ] چ پ پ پ ٻ ٻ ٻٹ چ  يظير ذلؾ مف قكلو  ثابتة حقيقية صفة فالرحمة[, ِمرـي

ٍنعىاـى  التَّفىضُّؿى  تىٍقتىًضي تىعىالىى ًبذىاًتوً  قىاًئمىةه  قىًديمىةه  ًصفىةه  كىًىيى  ,ِ()هلل كىاإٍلً
 يقكؿ الشيخ الشنقيطي: "كىالرٍَّحمىةي  (,ّ)

, اٍسمىوي  ًمٍنيىا لًنىٍفًسوً  اٍشتىؽَّ  الًَّتي المَّوً  ًصفىةي  ٍمًقوً  ًفي آثىاريىىا تىٍظيىري  ًصفىةه  كىًىيى  الرًَّحيـى, كىاٍسمىوي  الرٍَّحمىفى  الًَّذيفى  خى
, ـي  قىدٍ  اٍلمىٍخميكًقيفى  أًلىفَّ ؛ الرَّاًحًميف خىٍيري  كىأىٍنتى : قىٍكًلوً  ًفي التٍَّفًضيؿً  كىًصيغىةي  يىٍرحىميييـٍ  أىفَّ  شىؾَّ  كىلى  بىٍعضنا, بىٍعضيييـٍ  يىٍرحى
ٍمًقًو, رىٍحمىةى  تيخىاًلؼي  المَّوً  رىٍحمىةى  " ًلذىكىاًتًيـٍ, ًصفىاًتوً  كىسىاًئرً  ذىاًتوً  كىميخىالىفىةً  خى كىًصفىاًتًيـٍ

لعباده  , كقد اختص اهلل ْ()
و عف المؤمنيف رحمة كاسعة يـك القيامة يكرميـ بالصفح, كالعفك كالغفراف العظيـ, فقد أخرج مسمـ في صحيح

 كىاٍليىكىاْـّ, كىاٍلبىيىاًئـً  كىاإٍلًٍنسً  اٍلًجفّْ  بىٍيفى  كىاًحدىةن  رىٍحمىةن  ًمٍنيىا أىٍنزىؿى  رىٍحمىةو  ًمائىةى  لًمَّوً  ًإفَّ : »قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ابي ىريرة 
, فىًبيىا ًبيىا يىتىعىاطىفيكفى , كى ًبيىا يىتىرىاحىميكفى ًتٍسًعيفى  ًتٍسعنا اهللي  كىأىخَّرى  ا,كىلىًدىى  عىمىى اٍلكىٍحشي  تىٍعًطؼي  كى ـي  رىٍحمىةن, كى  ًبيىا يىٍرحى
 ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٿٹچٹ ٹ كسعت كؿ شيء  اهلل كرحمة(, ٓ)«اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ًعبىادىهي 

 .[ُٔٓاألعراؼ: ] چڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

                                                 
 .ٗٓالمفيد في ميمات التكحيد, ص (ُ)
ىػ(, ُُِْهلل كصفاتو كمكقؼ أىؿ السنو منيا, محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى: أسماء ا (ِ)

 ـ .ََِّ -ىػُِْْ -, الناشر: دار الشريعة, ط: األكلىُّص
 .ُِِ/ُلكامع األنكار البيية, ج (ّ)
الفكر  , دارّٓٔ/ٓىػ(, جُّّٗأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف, محمد األميف الشنقيطي )ت:  (ْ)

 ـ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓلبناف, عاـ النشر :  –بيركت 
بىوي, حديث رقـ  (ٓ) ًة اهلًل تىعىالىى كىأىنَّيىا سىبىقىٍت غىضى  .َُِٗ/ْ, جِّٕٓصحيح مسمـ, بىابه ًفي ًسعىًة رىٍحمى
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 اصطالحًا: والصفات األسماء بتوحيد المقصود: ثانياً 
منيا ما ىك قائـه عمى  :ماء كالصفات بعدة تعريفاتؼ عمماء اإلسالـ تكحيد األسلقد عرٌ 

 .منيا ما ىك قائـه عمى التفصيؿك  ,اإلجماؿ

 نفسو بو كصؼ بما اهلل يكصؼ التكحيد في الصفات أف" :يعرفو شيخ اإلسالـ ابف تيمية فيقكؿ
ثباتا؛ نفيا: رسمو بو كصفتو كبما  عمـ كقد نفسو, عف نفاه ما عنو كينفي ,لنفسو أثبتو ما هلل فيثبت كا 
 غير كمف (ِ)تمثيؿ كل (ُ)تكييؼ غير مف الصفات مف أثبتو ما إثبات كأئمتيا األمة سمؼ طريقة أف

 .(ٓ)"(ْ)تعطيؿ كل (ّ)تحريؼ

تىٍنًزيًيوً   ًلمَّوً  اٍلكىمىاؿً  ًصفىاتً  ًإٍثبىاتى " :أما تمميذه ابف القيـ فيقكؿ  كىالتٍَّمًثيؿً  التٍَّشًبيوً  عىفً  ًفييىا كى
تىٍنًزي  .(ٔ)"النٍَّقصً  ًصفىاتً  عىفٍ  ًيوً كى

 كيؤمف يعترؼ, حتى كالصفات األسماء تكحيد يتـ كل" :كيعرفو عبد الرحمف الشنقيطي فيقكؿ
 بعظمة يميؽ كجو كعمى كأحكاميا كاألفعاؿ, كالصفات كاألسماء كالسنة الكتاب في جاء ما بكؿ

 بعض في أف ظف كمف صفاتو, في حدأ يماثمو فال ,ذاتو في أحد يماثمو ل كما أنو كيعمـ البارم,
 .(ٕ)"مبينان  ضاللن  ضؿ فقد المعركؼ غير عمى الصفات بعض تأكيؿ يكجب ما النقميات

 بالكماؿ  الرب انفراد اعتقاد فقاؿ: "ىك بيف مفيكـ التعريفات السابقة عبد الرحمف السعدم ك
 مف بكجو مشارؾ فييا اركويش ل التي كالجماؿ كالجاللة العظمة, بنعكت الكجكه جميع مف المطمؽ
 كالصفات, األسماء جميع مف  رسكلو لو أثبتو أك لنفسو, اهلل أثبتو ما بإثبات كذلؾ الكجكه,
 نفي غير مف كجاللو, بعظمتو الالئؽ الكجو عمى كالسنة الكتاب في الكاردة كأحكاميا كمعانييا

                                                 
 .. الخ.التكييؼ: معناه بياف الييئة كالكيفية التي تككف عمييا الصفات مثؿ أف يقاؿ كيؼ يده ككيؼ كجيو . (ُ)
 التمثيؿ: ىك التشبيو بأف يقاؿ كجو اهلل ككجو المخمكؽ كما أشبو ذلؾ تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيران. (ِ)
التحريؼ: ىك تغيير ألفاظ األسماء كالصفات أك تغيير معانييا. كقكليـ "استكل" بمعنى استكؿ, كقكليـ  (ّ)

 "الرحمة" إرادة اإلنعاـ.
 كىك مأخكذ مف قكليـ جيد معطؿ أم خالي. التعطيؿ: ىك نفي الصفات  (ْ)
التعريفات السابقة جميعيا مف كتاب: الشيخ عبد الرحمف بف سعدم كجيكده في تك ضيح العقيدة, عبد الرزاؽ بف عبد  

 ـ.ُٖٗٗىػ/ ُُْٖ -, ط: الرابعة َُّالمحسف البدر, مكتبة الرشد, الرياض, المممكة العربية السعكدية, ص
 .ُِٗ/ُ, لكامع األنكار, جّ/ّمجمكع الفتاكل,ج (ٓ)
, ّٗ/ِىػ(, تحقيؽ: عكاد عبد اهلل المعتؽ, جُٕٓاجتماع الجيكش اإلسالمية, محمد ابف قيـ الجكزية )ت:  (ٔ)

 ـ.ُٖٖٗىػ / َُْٖالرياض, ط: األكلى,  –مطابع الفرزدؽ التجارية 
 .َُٔالشيخ عبد الرحمف بف سعدم كجيكده في تك ضيح العقيدة, ص (ٕ)
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 مف  رسكلو عنو نفاه أك ونفس عف نفاه ما تمثيؿ, كنفي كل تحريؼ كل تعطيؿ كل منيا لشيء
 .(ُ)كمالو ينافي ما كؿ كعف كالعيكب, النقائص

مما سبؽ يتضح أف أىؿ السنة كالجماعة عرفكا ىذا النكع مف التكحيد بالعتقاد الجاـز 
 مف غير تحريؼ كل أك ما كصفو بو نبيو محمد  ,كاإليماف الكامؿ بكؿ ما كصؼ اهلل بو نفسو

تمثيؿ بصفات المخمكقيف, كل يطمعكف في إدراؾ  ؿ فييا كل تشبيو كلفي المعاني كل تعطي تأكيؿ
نما يكردكنيا كما جاءت في كتاب اهلل كسنة نبيو محمد    .كيفيتيا, كا 

 كىي كالتالي:(ِ)عدة أسس ىذا التكحيد عمى رتكزكي ,كىذه التعريفات تكضح منيج أىؿ السنة

 ڄ ڄچ :  قاؿ كما كتمامو, توغاي الحسف في بالغة أم حسنى, اهلل أسماء :األكؿ

 ڳچ :  قاؿ الكجكه, مف بكجو فييا نقص ل كاممة, عميا كصفاتو ,[  چ ڄ

 ل بد أف" :األحسف, يقكؿ شيخ السالـ األكمؿ األعمى الكصؼ يعني ,[  چڱ ڳ
 كماؿ كجكد يككف ل يثبح األكممية مف يمكف ما أقصى ىك لو الثابت بؿ ,هلل ثابت الكماؿ أف يعمـ
 نقيضو؛ نفي مستمـز ذلؾ كثبكت ,المقدسة بنفسو يستحقو  لمرب ثابت كىك إل فيو نقص ل

 نفي يستمـز القدرة كثبكت ,الجيؿ نفي يستمـز العمـ كثبكت ,المكت نفي يستمـز الحياة فثبكت
 فيك ,محضو  كماؿو  اتي صف كمُّيا سمائو كصفاتيوي القيـ عف كماؿ صفاتو: "كأابف يقكؿ ك  .(ّ)"العجز

 أحسف ىي صفاتو عمى الدالة أسماؤه أكممو, كىكذا الكماؿ مف كلو بأكمميا, الصفات مف مكصكؼي 
 .(ْ)"معناىا يؤدم كل مقاميا غيريىا يقـك كل ,منيا أحسفي  األسماء في فميس كأكممييا, األسماء

 ىي: المكاضع كىذه , اهلل كتاب مف مكاضع أربعة في  اهلل ألسماء الكصؼ ىذا كقد كرد

 .[ چ ڄ ڄ ڄچ :  قاؿ - أ
 .[چڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژچ : قاؿ -ب

                                                 
ىػ(, تحقيؽ: المرتضى الزيف ُّٕٔالسديد شرح كتاب التكحيد, عبد الرحمف بف ناصر آؿ سعدم )ت:  القكؿ (ُ)

 , مجمكعة التحؼ النفائس الدكلية, ط: الثالثة.9ُُٖٗأحمد, ص
السعكدية, ط:  -, كزارة الشئكف اإلسالمية ُْرسالة في أسس العقيدة, محمد بف عكدة السعكم, صانظر  (ِ)

 .َُّلشيخ عبد الرحمف بف سعدم كجيكده في تكضيح العقيدة, صىػ, كآُِْاألكلى, 
 .ُٕ/ٔمجمكع الفتاكم, ج (ّ)
, دار الكتاب العربي, بيركت, لبناف, كفائدة ُٕٔ/ُىػ(, جُٕٓبدائع الفكائد, محمد بف قيـ الجكزية )ت:  (ْ)

المحسف البدر,  جميمة في قكاعد األسماء الحسنى, محمد بف قيـ الجكزية, تحقيؽ: عبد الرزاؽ بف عبد
 ـ.ََِّىػ/ُِْْ, غراس, الككيت, ط: األكلى, ِْص
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 .[] چ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻچ :  قاؿ -ج
 .[ چ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉچ :  قاؿ -د

 جاء ما عمى لكقكؼا فيجب كالسنة, القرآف فييا المرجع تكقيفية, كصفاتو اهلل أسماء :الثاني
: الشافعي اإلماـ عف ينقص, ل سبيؿ إلى معرفتيا إل مف ىذا الطريؽ, يركل كل يزاد فال فييما,

 "(ُ) اهلل رسكؿ مراد عمى  اهلل رسكؿ عف جاء كبما ,اهلل عف جاء بما آمنت"
: قاؿ كما ,تعطيؿ بال كالنفي تمثيؿ, بال كاإلثبات كالنفي, باإلثبات مكصكؼ اهلل :الثالث

 صفات مشابية عف منزهه   , فاهلل[ چ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺچ 
 كل األفعاؿ, مف فعؿ كل الصفات, مف صفة في األشياء مف شيء يماثمو ل أنو عمـ المخمكقيف؛

 .(ِ)الكماؿ بصفات متصفان  ككنو ينفي ل كذلؾ الحقكؽ, مف حؽ
ؿ الطبرم عف ىذه , يقك [ چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺچ  :كقاؿ

 .(ّ)"ًشٍبو كل لو ًمٍثؿ ل فإنو األشباه, لو تشبّْيكا كل األمثاؿ, ًلموً  تمثمكا فال": اآلية
اؽى  ـى  ٍبفى  كيقكؿ اٍسحى ٍيوً  ٍبفً  ًإٍبرىاًىي رىاىىكى

دو  ًبًصفىاتً  ًصفىاًتوً  فىشىبَّوى  المَّوى  كىصىؼى  مىفٍ : »(ْ) ٍمؽً  ًمفٍ  أىحى  خى
ا ًبًصفىاًتوً  كىصىؼى  أًلىنَّوي ,  اٍلعىًظيـً  المَّوً بً  كىاًفره  فىييكى  المَّوً  ـه  ىيكى  أىنَّمى ا المَّوً  أًلىٍمرً  اٍسًتٍسالى ًلمى  .(ٓ)«الرَّسيكؿي  سىفَّ  كى

اهلل, كأىؿ السنة  إل يعمميا ل مجيكلة ككيفيتيا معمكمة, كصفاتو اهلل أسماء معاني :الرابع
الؿ اهلل تبارؾ كتعالى ككمالو, كىك كما يظير يجركف الصفات عمى حقيقتيا بالمعنى الذم يميؽ بج

                                                 
 .ِ/ْمجمكع الفتاكم, ج (ُ)
 .ُُٕ/ ُدرء تعارض العقؿ كالنقؿ لبف تيمية ج (ِ)
ىػ(, تحقيؽ: أحمد محمد شاكر, َُّجامع البياف في تأكيؿ القرآف, محمد بف جرير الطبرم )ت:  (ّ)

 ـ. َََِ -ىػ  َُِْ, , مؤسسة الرسالة, ط: األكلى, ِٗٓ/ُٕج
ٍيو يرٍ  (ْ) ٍنظىًمي أىبيك يىٍعقيكب اٍلمركًزم, الًَّذم ييقىاؿ لىوي بف رىاىىكى اؽ بف ًإٍبرىاًىيـ بف مخمد بف ًإٍبرىاًىيـ اٍلحى كل عىف بف عييىٍينىة ىك ًإٍسحى

يا كعمما كحفظا كنظرا ًممَّف ق كىىيكى بف سبع كىسبعيف سنة كىكىافى ًإٍسحىاؽ مف سىادىات زىمىانو فقِّٗمىاتى بنيسابكر سنة 
صنؼ اٍلكتب كىفرع الٌسنىف كذب عىٍنيىا كقمع مف خالفيا, ككاف أحد أئمة المسمميف, كعمماء الديف, اجتمع لو الحديث, 
كالفقو, كالحفظ, كالصدؽ, كالكرع, كالزىد, كرحؿ إلى العراؽ, كالحجاز, كاليمف, كالشاـ, كعاد إلى خراساف, فاستكطف 

ىػ(, طبع ّْٓف مات بيا, كانتشر عممو عند أىميا , انظر الثقات, محمد بف حباف التميمي, )ت: نيسابكر إلى أ
 -  ى ُّّٗبإعانة: كزارة المعارؼ لمحككمة العالية اليندية, تحت مراقبة: الدكتكر محمد عبد المعيد خاف, ط: األكلى, 

ىػ(, ِْٕف عبد الرحمف المزم )ت: , ككتاب تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ, يكسؼ ب9ُُُُٔٓ/ٖج, (ُّٕٗ
 .ّّٕ/ِ(,جَُٖٗ – ََُْبيركت, ط: األكلى,  –تحقيؽ: د. بشار عكاد معركؼ, الناشر: مؤسسة الرسالة 

شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة, أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم الرازم الاللكائي  (ٓ)
السعكدية, ط: الثامنة,  –, دار طيبة ٖٖٓ/ّحمداف الغامدم, ج ىػ(, تحقيؽ: أحمد بف سعد بفُْٖ)ت: 
 ـ.ََِّىػ / ُِّْ
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ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

, يقكؿ شيخ [ چ ى ى ې ېچ : قاؿظ كفؽ ما تفقيو العرب مف كالميا, بالمف
 عف بو اهلل أخبر ما كيفية يعممكف ل العباد إذ ؛ صفاتو كيفية إدراؾ عف الطمع قطع" :سالـاإل

 :كيقكؿ ايضا ,"صفتو بمكغ عمى لسنتيـأ تقدر كل , معرفتو كنو تطيؽ ل عقكليـ ألف نفسو؛
 إل ىك ما يعمـ فال اهلل إل اهلل كيؼ يعمـ ل كأنو ,اهلل صفات بكيفية العباد عمـ ينفكف كاألئمة"

[  ٓطو: ] چ ڑ ژ ژ ڈچ :  قكلو عف السمؼ مف كغيره مالؾ سئؿ لما , كليذا(ُ)"ىك
, الستكاء" :قالكا  ربيعة قاؿ , ككذلؾ"بدعة عنو كالسؤاؿ ب,كاج بو كاإليماف مجيكؿ, كالكيؼ معمـك
, الستكاء": قبمو مالؾ شيخ  كعمينا البالغ, الرسكؿ كعمى البياف, اهلل كمف مجيكؿ, كالكيؼ معمـك

, الستكاء أف فبيف ,"اإليماف , فعقكؿ البشر قاصرة عمى معرفة (ِ)"مجيكلة ذلؾ كيفية كأف معمـك
 تدركو كل األكىاـ, تبمغو ل" :يقكؿ الطحاكملذلؾ ,  كأف كيفيتيا عند اهلل الكيفية ليذه الصفات,

اءى  مىا ككؿ": (ْ)يقكؿ ابف بطة العكبرم, ك (ّ)"األناـ يشبيو األفياـ, كل اًديث ىىًذه مف جى  كىصحت اأٍلىحى
ترؾ لىيىا كىالتٍَّسًميـ بيىا كالتصديؽ قبيكليىا اٍلميسمميف عمى فىفرض , اهلل رىسيكؿ عىف مىٍييىا اًلٍعًترىاض كى  ,عى

مَّؿ كىلى  المقاييس لىيىا يٍضرب لى  أىف ,بيىا كىصدؽ قبميىا مف عمى ككاجب  ,كالتفاسير اٍلمعىاًني لىيىا يتىحى
اءىت مىا عمى تمر لىًكف اننا كىيؼى  كىلى  لـ ًفييىا ييقىاؿ كىلى  جى تىٍصًديقنا بيىا ًإيمى  كركايتيا لىفظيىا مف كنقؼ ,كى
ٍيثي  ٍيثي  ًمٍنيىا كننتيي يكخناكش أىًئمَّتنىا كقؼ حى ا ,ًبنىا اٍنتيى حى ة ًبالى   نىبينىا اٍلميٍصطىفى قىاؿى  كىمى  ميعىارضى
سبنىا كىىيكى  اٍلميكفؽ كىاهلل تفتيش كىلى  تنقير كىلى  تىٍكًذيب كىلى  نعـ حى ًكيؿ كى .(ٓ)"اٍلكى

                                                 
 .ٖٓ/ّ, جٕٓٓ/ ُِانظر مجمكع الفتاكل ,ج (ُ)
ىػ(, ِٖٕالتدمرية: تحقيؽ اإلثبات لألسماء كالصفات كحقيقة الجمع بيف القدر كالشرع, تقي الديف ابف تيمية )ت:  (ِ)

 ـ.َََِىػ / ُُِْالرياض, ط: السادسة  –مكتبة العبيكاف  ,ٗٗتحقيؽ: د. محمد بف عكدة السعكم, ص
 .ُُٕشرح العقيدة الطحاكية, ص  (ّ)
ٍنبىًمٌي , عالـ (ْ) اـ اٍلقٍدكىة أىبيك عبد اهلل اٍبف بطة العكبرم اٍلفىًقيو اٍلحى مَّد بف حمدىاف اإًلمى مَّد بف ميحى  عبيد اهلل بف ميحى

نىابىة اٍلكي  كًؼ لـ يبمغوي خبر مينكر ًإلَّ غىيره لـز بالحديث, ركل عىنوي كتاب اإٍلً ٍبرىل, كىافى مجاب الدٍعكىة أماران ًباٍلمىٍعري
ق , الكافي بالكفيات, صالح الديف عبد ّٕٖبىيتو بعد الرحمة أىٍربىًعيفى سنة لى يرل ميفطرا ًإلَّ يىٍكـ عيده, تكفي 

 –, دار إحياء التراث ُِٕ/ٗجأحمد األرناؤكط كتركي مصطفى,  ىػ(,تحقيؽ:ْٕٔاهلل الصفدم )ت: 
 ـ, بدكف طبعة.َََِ -ىػَُِْبيركت,

اإلبانة عف شريعة الفرقة الناجية كمجانبة الفرؽ المذمكمة, أبك عبد اهلل عبيد اهلل بف محمد بف محمد بف  (ٓ)
, ِْْ/ّىػ(, تحقيؽ: عثماف عبد اهلل آدـ األثيكبي, جّٕٖحمداف العيٍكبىرم المعركؼ بابف بىطَّة العكبرم )ت: 

 ىػ.ُُْٖالسعكدية, ط: الثانية,  –الناشر: دار الراية لمنشر 
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 الثالث المطمب
 اهلل عمى والتوكل والقدر بالقضاء اإليمان

 

قكية, ل اء كالقدر ىك جزء مف عقيدتنا, كىك يجعؿ عقيدة المؤمف راسخة اإليماف بالقض إف
ىذا ىك اإليماف الذم ثبت في قمكب أصحاب اليجرة, ك  ستكيف ميما أصابو مف ىـ كحزف,ل تميف ك ت

عد الطريؽ كترؾ األىؿ كاألحباب الذيف ترككا أرضيـ كأىميـ كلقكا ما لقكا مف خطر السفر, كبي 
 ىذه العقيدة الراسخة المتينة. كاألكطاف في سبيؿ

 تعريف القضاء والقدر لغة واصطالحًا:واًل: أ
كقيؿ بمعنى القطع كالفصؿ,  ,تأتي كممة القضاء بمعنى الحكـ كالصنع كالبياف القضاء لغة:

ى عميو يىٍقًضي قىٍضيان كقىضاءن كقىًضيَّةن,  عف الفيركز آبادمفقد كرد  ـي, قىضى ٍك في معنى القضاء الحي
, كالقاًضيىةي المكتي كىي ا ـي, كالبيافي ٍت ٍنع, كالحى لسـي أيضان, كالصُّ

فقد تكرر ذلؾ  ,, أما القطع كالفصؿ(ُ)
ى يىٍقًضي قىضاءن فىييكى قاضو ًإذىا  في أحاديث النبي  ًذكر القىضاء كأصميو القىٍطع كالفىٍصؿ, ييقىاؿي قىضى

ٍمضاؤه كالفىر  ؿ, كقىضاءي الشٍَّيًء إٍحكامو كا  ٍمؽحكىـ كفىصى اغ ًمٍنوي, فىيىكيكفي ًبمىٍعنىى الخى
(ِ). 

ما  ا كتيسير األمكر لما خمؽ لو, كىذيرجع بو كتابة ما سبؽ في عمـ اهلل القضاء اصطالحا:
اء يرجع ًإلىى ًكتىابىة مىا سبؽ ًفي عمـ اهلل "إ :قائالن  (ّ)يكضحو ابف الكزير لما  كتيسير كؿ   ف اٍلقىضى

اءى ًفي قى   ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہچ  :ٍكلو خمؽ لىوي عمى مىا جى

 .ْ چ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

                                                 
, مكتب َْٖ/ُىػ(, جُٕٖالقامكس المحيط, لمجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )ت:  (ُ)

لبناف, ط:  –تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي, مؤسسة الرسالة , بيركت 
 .ـََِٓ -ىػ  ُِْٔ, الثامنة

 .ٖٕ/ْالنياية في غريب الحديث كاألثر, ج (ِ)
ًزير, محمد بف إبراىيـ بف عمي بف المرتضى بف المفضؿ الحسني القاسمي, أبك عبد اهلل, عز الديف,  (ّ) ابف الكى

 َْٖق كتكفي ٕٕٓمف آؿ الكزير: مجتيد باحث, مف أعياف اليمف. كىك أخك اليادم بف إبراىيـ. كلد سنة 
في ىجرة الظيراف )مف شطب: أحد جباؿ اليمف( كتعمـ بصنعاء كصعدة كمكة, كأقبؿ في أكاخر أيامو عمى  ق

 .ََّ/ٓالعبادة, مف األعالـ, , لمزركمي , ج
إيثار الحؽ عمى الخمؽ في رد الخالفات إلى المذىب الحؽ مف أصكؿ التكحيد, لمحمد بف إبراىيـ القاسمي,  (ْ)

 ـُٕٖٗبيركت, ط: الثانية,  –كتب العممية , دار الِٕٗىػ( ص َْٖ)ت: 
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ٍبمىغي  فىاٍلقىٍدري " :حيث قاؿبف فارس كىذا تعريؼ ل ,كىك بمعنى مبمغ الشيء كنيايتو القدر لغة: مى
اءي المًَّو تىعى  ٍبمىغيوي, كىاٍلقىٍدري قىضى , ييقىاؿي قىٍدريهي كىذىا, أىٍم مى ًنيىايى كيؿّْ شىٍيءو بىاًلًغيىا كى مىى مى اًتيىا الًَّتي الىى اأٍلىٍشيىاءى عى

أىرىادىىىا لىيىا
ا ييقى  (,ُ") اءً كفي مختار الصحاح كردت بمعنى مى دّْريهي المَّوي ًمفى اٍلقىضى

(ِ). 
رادة اهلل ليا كخمقو ليا كالقدر ىك عمـ اهلل القدر اصطالحا: يجاده ليا ك  باألشياء قبؿ خمقيا, كا  ا 

رادتو, كبيذا يعرؼ القدر  عمموحسب   :كىأما اٍلقدر فىييكى عمى كىٍجيىٍيف" :فيقكؿ منصكر الماتريدم بكأكا 
مىٍيًو يخرج الشٍَّيء د الًَّذم عى مىٍيًو مف خير أىك شىٌر مف حسف  ,أىحدىمىا اٍلحى كىىيكى جعؿ كؿ شىٍيء عمى مىا ىيكى عى

مىٍيًو كيصيب ًفي كؿ كىىيكى تىٍأًكيؿ اٍلًحٍكمى  ,أىك قبح مف ًحٍكمىة أىك سفو ة أىف يىٍجعىؿ كؿ شىٍيء عمى مىا ىيكى عى
مىٍيًو يىقع  :كىالثَّاًني [,ْٗالقمر: ] چ جث يت ىت مت خت حتچ  :كعىمى مثؿ ىىذىا قىٍكلو ,شىٍيء األكلى ًبوً  بىيىاف مىا عى

مىا لىوي مف الثَّكىاب كىاٍلًعقىاب مىكىاف كىحٌؽ كباطؿ كى  .ّ()"كؿ شىٍيء مف زمىاف كى

قىدىري المَّوً " :فيقكؿ القدر ف باديسكيعرؼ اب رىادىًتًو أىزىلن ًباٍلكىاًئنىاًت كيمّْيىا قىٍبؿى   كى ىيكى تىعىمُّؽي ًعٍمًمًو كىاً 
قىٍد قىدَّرىهي المَّوي  اًدثى ًإلَّ كى كًدىىا, فىالى حى اًدثو فى  كيجي تىقىدَّمىٍت ًبًو ًإرىادىتيوي, فىكيؿُّ حى ييكى , أىٍم سىبىؽى ًبًو ًعٍمميوي كى

ٍت ًبًو ًإرىادىتيوي  مىضى ـي المًَّو كى مىى ًكٍفًؽ مىا سىبىؽى ًبًو ًعٍم  .(ْ)"عى
 عالقة القضاء بالقدر:: ثانياً 

كمنيـ مف  ,ان كاحد ئان در عمى خالؼ, فمنيـ مف اعتبره شيالعمماء في تعريفيـ لمقضاء كالق
الخر, كالحقيقة أف اعتبر تعريؼ القدر مغايرا عف القضاء كعرؼ لكؿ كاحد بتعريؼ مغاير عف 

فالقىضاء كالقىدىر أىٍمرىاًف " :ابف األثيريقكؿ  ,القضاء كالقدر متالزماف ل ينفؾ أحدىـ عف األخر
ٍنًزلىًة الًبن رى ًبمى ٍنزلة اأٍلىسىاًس كىىيكى القىدىر, كاآلخى ر, أًلىفَّ أحدىىيما بمى اء ميتىالًزماف لى يىٍنفىؾ أحديىما عىًف اآلخى

وكىىيكى القىضاء,  ـى ىىٍدـ الًبناء كنىٍقضى ـى اٍلفىٍصؿى بىٍينىييمىا, فىقىٍد رىا  .(ٓ)"فىمىٍف رىا

ىك النظاـ المحكـ الذم كضعو اهلل ليذا الكجكد, كالقكانيف العامة, " :كقد عرفو سيد سابؽ فقاؿ
 .(ٔ)"كالسنف التي ربط اهلل بيا األسباب بالمسببات

                                                 
 .ِٔ/ٓمعجـ مقاييس المغة, بف فارس ,ج (ُ)
, تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد, المكتبة ِْٖىػ( ص ٔٔٔمختار الصحاح, لزيف الديف الحنفي الرازم )ت:  (ِ)

 ـ.ُٗٗٗىػ / َُِْصيدا, ط: الخامسة,  –بيركت  -العصرية 
 , تحقيؽ: د. فتح اهلل خميؼ, الناشر: دار الجامعات المصرية.َّٕىػ(, صّّّ)ت:  التكحيد, ألبي منصكر الماتريدم (ّ)
اًديًث النَّبىًكيًَّة, ص  (ْ) ٍسالىًميًَّة ًمفى اآٍليىاًت اٍلقيٍرآًنيًَّة كىاأٍلىحى  .َٗاإٍلً
 .ٖٕ/ْالنياية في غريب الحديث لبف األثير, ج (ٓ)
 ـ.ُٕٔٗ-قُّٕٖ, ِدار النصر لمطباعة,ط ,ٓٗاإلسالمية, لمشيخ سيد سابؽ, ص العقائد  (ٔ)
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ـ السابؽ الذم حكـ اهلل بو في األزؿ, كالقدر فعرؼ القضاء بالعم :كمف العمماء مف فرؽ بينيـ
الحكـ السابؽ,  القدر ىك :كقكع الخمؽ عمى كزف المقضي السابؽ, كمنيـ مف عكس ذلؾ فقاؿ

 .( ُ)كالقضاء ىك الخمؽ

ىك عمـ اهلل باألشياء قبؿ ككنيا ككتابتو ليا في المكح المحفكظ ,  :فتعريؼ القضاء كالقدر
 ليا عمى ما سبؽ بو عممو , ككتابتو كمشيئتو. لكقكعيا , كخمقو  كمشيئتو 

ف ا  ك  ,قتا بالمعنىفتر اإف اجتمعتا  ,كليذا يرل الباحث أف القضاء كالقدر كممتاف متالزمتاف
 قا اجتمعتا بالمعنى, كاهلل أعمـ.افتر 

 

                                                 
 ـ.ََِٖ-قُِْٗ, دار النفائس, سنة 9ِِْٓكالقدر, د. عمر األشقر, ص (ُ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 انثاَي ادلثحث

 األنىهيت تىحيد عهً اهلجزة دالنت

 احلبشت إىل اهلجزة خالل يٍ انيه واندعىة 
 

 وفيه ثالثح يطانة:

 .األُنىهيح تتىحيد انتعزيف :األول ادلطهة

ٍ انقزآ أمهيح تىحيد األنىهيح :انثاَي ادلطهة  . اهتًاو انصحاتحو ٌ وانضنحي

 .األُنىهيح تىحيد عهً اذلجزج دالنح :انثانث ادلطهة
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 األول المطمب
 اأُللوهية بتوحيد التعريف

كيؿُّ  , المَّوي  اإًللىوي  ألو" :نظكرابف ميقكؿ  لغة: اأُللوهيةاواًل تعريف   مىٍعبيكدنا ديكًنوً  ًمفٍ  اتًُّخذى  مىا كى
ٍمعي  ميتًَّخًذًه, ًعٍندى  إلىوه   كأيليكىىةن  ًإلىىةن  كيقكؿ الفيركز آبادم عف األيلكىية: "مشتقة مف ألىوى  ,(ُ)"آًليىةه  كىاٍلجى

بىدى  كأيليكًىيَّةن  , ًإلوي, ًعبادىةن, كأٍصميو عى ٍأليكهو, ىبمعن كًفعاؿو ٍعبيكدان  اتًُّخذى  ما ككؿُّ  مى ميتًَّخًذًه" عند ًإلوه  مى
, كقاؿ  (ِ)

بىدى  أىمٍ  ًباٍلفىٍتحً  يىٍألىوي  أىلىوى  زيف الديف الرازم "  بالفتح أيضان أىلوى  كعند الفاراربي, (ّ)"كىالتَّعىبُّدي  التَّأىلُّوي التَّنىسُّؾي ك  عى
لىتؾ كيذرؾ: )عباس ابف قرأ كمنو عبادة, عبد أم ًإلىىةن,  ككاف كعبادتؾ, اليمزة, قاؿ بكسر( كا 
, كاأللكىية كألكىة تأتي بمعنى العبادة, كقد تطمؽ عمى العبادة الحؽ (ْ)يعبد كاف فرعكف إف: يقكؿ

 :, كقد تطمؽ عمى العبادة الباطمة كقكلو [ِٓٓ: البقرة]ڇ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڇ: كقكلو 
د غمب استعمالو عمى , كق[ّْ: الفرقاف] ڇېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئڇ

 كككنو القمكب, ليوتؤ  الذم المألكه كاإللو" :المعبكد الحؽ فكضح ىذا المفيكـ شيخ اإلسالـ فقاؿ
 ككؿ ىك, إل لذاتو محبكبا معبكدا يككف أف يستحؽ فال الكماؿ, لصفات مستمـز األلكىية يستحؽ
 ۅ ۅ ۋڇ   ٹ ٹ  كما الفساد يكجب غيره كحب غيره كعبادة باطؿ, فيك كجيو بو يراد ل عمؿ

 .(ٓ")[ِِ:األنبياء سكرة] ڇ ەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ

 :اصطالحاً  اأُللوهية توحيدثانيًا تعريف 
 ياكمنيا المفصمة, كجميع ,المختصرة منيا لقد عرؼ عمماء اإلسالـ ىذا التكحيد بعدة تعريفات

 ىما: عمى أصميف ميميف 
 حقكؽ مف شيئان  المخمكؽ يعطى كل سكاه, ما دكف لو العبادة أنكاع جميع تصرؼ أف األكؿ:

 كالمساف, القمب بقكؿ تككف: بالعبادة, كالعبادة كحده  اهلل إفراد كخصائصو, كىذا يقتضي الخالؽ
 ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭٹ ٹ ڇ كالجكارح, القمب كبعمؿ

 .[ُّٔ -ُِٔ: األنعاـ سكرة] ڇ ې ې ې ۉ ۉ ۅ
                                                 

 .ْٕٔ/ُّلساف العرب, ج (ُ)
 .ُِِْ/ُالقامكس المحيط, ج (ِ)
 .َِمختار الصحاح, ص (ّ)
بد الغفكر عطار, ىػ(, تحقيؽ: أحمد عّّٗالصحاح تاج المغة كصحاح العربية, أبك نصر الفارابي )ت:  (ْ)

 ـ. ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕبيركت, ط: الرابعة  –, دار العمـ لممالييف ِِِّ/ٔج
اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ, تقي الديف ابف تيمية, تحقيؽ: ناصر عبد الكريـ العقؿ,  (ٓ)

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗ, , دار عالـ الكتب, بيركت, لبناف, الط: السابعة, ّٕٖ/ِج
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ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 .  رسكلو كأمر بو,  اهلل أمر لما مكافقة العبادة تككف أف الثاني:

{ . المَّوي  ًإلَّ  ًإلىوى  ل} أف شيادة تحقيؽ ىك: كالمحبة كالطاعة كالخضكع بالعبادة اهلل فتكحيد
 أف تحقيؽ ىك:  لو المطمؽ كالنقياد عنو, كنيى بو, أمر لما كاإلذعاف  اهلل رسكؿ كمتابعة

مَّدهان }  .(ُ){المَّوً  رَّسيكؿي  مُّحى

 رسكلو كطاعة كطاعتو لو شريؾ ل كحده عبادتو ىك" :اإلسالـ عف تكحيد األيلكىيةيقكؿ شيخ 
 .(ِ)"غيره إليا معو تدعك كل معو تجعؿ ل أفك  كيرضاه, يحبو ما كفعؿ

 ىذه بالعبادة, اهلل إفراد ىك: كقيؿ العباد, بأفعاؿ اهلل إفراد ىك األلكىية تكحيد :"كيقكؿ أيضان 
[ ُِٔ:األنعاـ] ڇڭ ڭ ڭ ڭڇ:  قكلو في كما أفعالي كجاءت عامة, األفعاؿ عبادة
 يجب عندم ما كؿ أعماؿ, إذان  كميا حياتي[ ُِٔ:األنعاـ] ڇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڇ  :جاءت

 .(ّ)"األعماؿ مف هلل يككف أف

 الظاىرة العبادة أنكاع بجميع  اهلل إفراد ىك :كأما الشيخ حافظ الحكمي فيقكؿ تكحيد األلكىية
 .(ْ)كاف مف كائنا  اهلل سكل ما كؿ عف العبادة كنفي ,كعمال قكل كالباطنة

, القصد أيضان ك  كيقصد بتكحيد األلكىية تكحيد العبادة" :يكضح ىذا التكحيد الشيخ الفكزاف فيقكؿ
 كما العبادة, أنكاع مف العبد مف يصدر ما كؿ في كالقصد الٌطمب في  اهلل إفراد في المتمٌثؿ كىك
 كحده هلل أنكاعيا بجميع العبادة تثبت الكممة ىذه إفٌ  ,"اهلل إلٌ  إلو ل" كممة عنو كتعٌبر عميو تدؿ

 .(ٓ)"سكاه عٌما كتنفييا

                                                 
, كاإليماف حقيقتو, خكارمو, نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة, عبد اهلل بف عبد ُِٕ/ٓالفتاكم الكبرل, ج (ُ)

, مدار الكطف ُُٕص:  الحميد األثرم, مراجعة كتقديـ: فضيمة الشيخ الدكتكر عبد الرحمف بف صالح,
 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْلمنشر, الرياض, ط: األكلى, 

 .ٗٔٔ/َُ,جِٕٕ/ِمجمكع الفتاكم,ج (ِ)
, ,مصدر الكتاب : دركس صكتية قاـ ُٗ,صٗشرح لمية ابف تيمية, عمر بف سعكد بف فيد العيد, الدرس  (ّ)

 بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسالمية, مف المكتبة الشاممة المكافقة لممطبكع.
سؤاؿ كجكاب  ََِ: بعنكاف -أيضا  -أعالـ السنة المنشكرة لعتقاد الطائفة الناجية المنصكرة )الكتاب نشر  (ْ)

ىػ(, تحقيؽ: حاـز ُّٕٕفي العقيدة السالمية(, حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي )المتكفى: 
 ىػ.ُِِْالسعكدية, ط: الثانية,  -, كزارة الشؤكف اإلسالمية ُٗالقاضي,ص

د اهلل بياف حقيقة التكحيد الذم جاءت بو الرسؿ كدحض الشبيات التي أثيرت حكلو, صالح بف فكزاف بف عب (ٓ)
 , الجامعة اإلسالمية, المدينة المنكرة, بدكف طبعة.َُالفكزاف, ص
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 أف فيك ,كأركانو كتفسيره حده فأما" :كىذا تعريؼ جامع لمشيخ عبد الرحمف السعدم يقكؿ
 صفات أفك  الحقيقة, عمى المعبكد كحده المألكه ىك اهلل أف كاليقيف العمـ كجو عمى كيعترؼ يعمـ

 ذلؾ عرؼ فإذا , اهلل إل يستحقيا كل المخمكقات بأحد مف مكجكدة ليست كمعانييا األلكىية
 كالزكاة كالصالة الظاىرة اإلسالـ بشرائع فيقكـ ,كالباطنة الظاىرة كميا بالعبادة أفرده حقان  بو كاعترؼ
 كالقياـ األرحاـ كصمة فالكالدي كبر المنكر عف كالنيي بالمعركؼ كاألمر كالجياد كالحج كالصكـ
 كالقدر اآلخر كاليـك كرسمو ككتبو كمالئكتو باهلل اإليماف بأصكؿ كيقـك خمقو, كحقكؽ اهلل بحقكؽ
 هلل, كمو ذلؾ مخمصان  الفاضمة كاألخالؽ الصالحة األعماؿ كركح اإلحساف بحقائؽ كيقكـ كشره, خيره
 فعقيدتو  اهلل رسكؿ ذلؾ في تابعان م ثكابو, كطمب ربو رضا غير األغراض مف غرضان  بو يقصد ل
  .(ُ)"اهلل كرسكلو شرعو ما كأفعالو كأعمالو كالسنة, الكتاب عميو دؿ ما

 :كيطمؽ عمى ىذا التكحيد عدة أسماء

 يستمـز كذلؾ كحده, هلل المحبة أشد كىك التألو, إخالص عمى مبني ألنو ىية؛ك لاأل تكحيد  -ُ
 .العبادة إخالص

 .ؾلذل العبادة تكحيد  -ِ

 .باألعماؿ اهلل كجو إرادة عمى مبني ألنو اإلرادة, تكحيد  -ّ

 .كحده هلل العبادة إلخالص المستمـز القصد إخالص عمى مبني ألنو القصد, تكحيد  -ْ

 ڇ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇٹ ٹ ڇ  ,(ِ)كحده هلل العمؿ إخالص عمى مبني ألنو العمؿ, تكحيد  -ٓ
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ ٹ  [,ِ: الزمر سكرة ]

  .[ُٓ-ُُ: آية الٌزمر سكرة  ڇ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 

                                                 
 .ُِٓالشيخ عبد الرحمف السعدم كجيكده في تكضيح العقيدة, ص  (ُ)
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد الذل ىك حؽ اهلل عمى العبيد, سميماف بف عبد اهلل بف محمد بف  (ِ)

, المكتب السالمي, بيركت, دمشؽ, ط: األكلى, ُِيؽ: زىير الشاكيش, صىػ(,تحقُِّّعبد الكىاب )ت: 
 ـ.ََِِىػ/ُِّْ
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 الثاني المطمب
  من القران والسنة واهتمام الصحابة أهمية توحيد األلوهية

 أهمية توحيد األلوهية:أواَل 
نو الكتب, كأرسؿ يعتبر تكحيد األلكىية مف أىـ أنكاع التكحيد, كيؼ ل كىك الذم أنزؿ اهلل بشأ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڇ  :فقاؿ  ككانت ميمتيـ األكلى الدعكة إلى كحدانية اهلل  ,الرسؿ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ

 :مف أجؿ ىذا التكحيد خمؽ اهلل الخمؽ فقاؿ ك  [,ّٔ] سكرة النحؿ: ڇ ک ک ک ک
 لمقصد األسمى, كليذا[, فيك الغاية العظمى كأٓ] سكرة الذرايات: چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ
دكف غيره في  غالب آيات القراف تتحدث عف ىذا النكع مف التكحيد, لما فيو مف بياف الكحدانية هلل  فإف

السالـ في القراف يجد دكف غيره, كليذا مف ينظر إلى دعكة األنبياء عمييـ  كالمجكء إلى اهلل  ,العبادة
 :العز أبي ابف اإلماـ قكؿ, يف بأف يدعك إلى العبكدية هلل أنيـ مأمكرك 

 فيو يقكـ مقاـ كأكؿ ,الطريؽ منازؿ كأكؿ ,الرسؿ دعكة أكؿ -العبادة تكحيد - التكحيد أف اعمـ"
 ڇ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٹ ڇ ,  اهلل إلى السالؾ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ چ: لقكمو  ىكد لساف عمىك  ,[ ٗٓ: األعراؼ]

 ۇ ۇ ڭچ  :لقكمو  صالح لساف عمى  قاؿك  ,[ ٓٔ: األعراؼ] چ ەئ ائ ائ ىى

 لسان عمى, و  [ُٔ: ىكد ,ّٕ: األعراؼ]چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ
چ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄچ  :لقومه شعيب

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڇ:  كقاؿ, [ ْٖ: ىكد ,ٖٓ: األعراؼ]

 ڇ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ : كقاؿ, [ّٔ: النحؿ] ڇڇ
 حتى الناس أقاتؿ أف أمرت":قاؿ  اهلل رسكؿأف  عف ابف عمر في الصحيحيف ك,[ ِٓ: نبياءاأل]

 . (ِ),(ُ)"اهلل رسكؿ محمدنا كأف اهلل, إل إلو ل أف يشيدكا

                                                 
, ُْ, صُ, جِٓصحيح البخارم, اإليماف, باب: }فإف تابكا كأقامكا الصالة كآتكا الزكاة فخمكا سبيميـ{, حديث رقـ  (ُ)

الباقي, اإليماف, باب األمر بقتاؿ  ىػ(, تحقيؽ: محمد فؤاد عبدُِٔصحيح مسمـ , مسمـ بف الحجاج النيسابكرم )ت: 
 بيركت. –, دار إحياء التراث العربي ُٓ/ُ, جِِالناس حتى يقكلكا ل إلو إل اهلل, حديث رقـ 

 .ٖٕشرح العقيدة الطحاكية, ص (ِ)



 

ُْ 
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 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ  :ليذه الدعكة فقاؿ  كقد أمر اهلل نبيو محمد

 .[ُْ: الزمر] ڇ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڇ  :, كقاؿ أيضان [ُِ, ُُ: الزمر] ڇ ٺ ٺ ڀ

 بتوحيد األلوهية:  اهتمام النبي ثانيًا 
مسمـ إلى اليمف أمره بالدعكة إلى تكحيد األلكىية, فقد أخرج   معاذان  كليذا لما أرسؿ النبي 

ا تىٍأًتي ًإنَّؾى " :قىاؿى  ,  اهللً  رىسيكؿي  بىعىثىًني: قىاؿى   ميعىاذنا أىفَّ  عف ابف عباس, في صحيحو  ًمفٍ  قىٍكمن
, أىطىاعيكا ىيـٍ  فىًإفٍ  اهلًل, رىسيكؿي  كىأىنّْي اهللي  ًإلَّ  ًإلىوى  لى  أىفَّ  شىيىادىةً  ًإلىى فىاٍدعيييـٍ  اٍلًكتىاًب, أىٍىؿً   فىأىٍعًمٍمييـٍ  ًلذىًلؾى
مىٍيًيـٍ  اٍفتىرىضى  اهللى  أىفَّ  ٍمسى  عى مىكىاتو  خى لىٍيمىةو, يىٍكـو  كيؿّْ  ًفي صى ,لً  أىطىاعيكا ىيـٍ  فىًإفٍ  كى  اهللى  أىفَّ  فىأىٍعًمٍمييـٍ  ذىًلؾى

مىٍيًيـٍ  اٍفتىرىضى  دىقىةن  عى ذي  صى , ًفي فىتيرىدُّ  أىٍغًنيىاًئًيـٍ  ًمفٍ  تيٍؤخى ـٍ , أىطىاعيكا ىيـٍ  فىًإفٍ  فيقىرىاًئًي ـى  فىًإيَّاؾى  ًلذىًلؾى كىرىاًئ  كى
, ـٍ , دىٍعكىةى  كىاتَّؽً  أىٍمكىاًلًي بى  بىٍينىيىا لىٍيسى  فىًإنَّوي  اٍلمىٍظميكـً ابه  اهللً  ٍيفى كى  شيكدا: التكحيد حقيقة ىذاك  ,(ُ)"ًحجى
 .(ِ)كعمال عمما  اهلل رسكؿ كبرسالة هللا بكحدانية

كما أخرج البخارم كمسمـ في  ,إلى خيبر  عمي بف أبي طالب كأيضا عندما أرسؿ النبي 
 عمى اهلل حيفت رجال الراية ألعطيف": خيبر يـك يقكؿ , النبي سمع ,صحيحييما عف سيؿ بف سعد 

 يشتكي: فقيؿ , «عمي؟ أيف: »فقاؿ يعطى, أف يرجك ـككميُّ  فغدكا يعطى, أييـ لذلؾ يرجكف فقامكا ,"يديو
 حتى نقاتميـ: فقاؿ شيء, بو يكف لـ كأنو حتى مكانو فبرأ عينيو, في فبصؽ لو, فدعي فأمر, عينيو,
 عمييـ, يجب بما كأخبرىـ اإلسالـ, ىإل ادعيـ ثـ بساحتيـ, تنزؿ حتى رسمؾ, عمى: »فقاؿ مثمنا؟ يككنكا
"(عـى النَّ )حمر مف لؾ خير كاحد رجؿ بؾ ييدل ألف فك اهلل

, يقكؿ الشيخ صالح آؿ الشيخ في التمييد ّ()
 جية كمف التكحيد, جية مف اإلسالـ, في يعني. . .  «فيو اهلل حؽ مف عمييـ يجب بما كأخبرىـ: »قكلو

 كبياف التكحيد,: كىك اإلسالـ, أصؿ إلى أكل بالدعكة تبدأ أف يجب كليذا المحرمات؛ كاجتناب الفرائض,
, كىذه ْ()بالتقديـ الكاجبات أكلى ىك األصكؿ أصؿ ألف كالكاجبات؛ المحرمات, بياف ثـ الشيادتيف معنى

 .ٓ()الشرؾ كترؾ التكحيد بفعؿ لو كالنقياد , هلل الستسالـ الدعكة تعني
                                                 

 .َٓ/ُ, جُٗصحيح مسمـ, اإليماف, باب الدعاء إلى الشيادتيف كشرائع اإلسالـ, حديث رقـ  (ُ)
, مطابع الجامعة ٕٖ/ِىػ(,جُِّٗشرح العقيدة التدمرية, فالح بف ميدم الدكسرم )ت: التحفة الميدية  (ِ)

 ىػ.ُُّْاإلسالمية بالمدينة المنكرة, ط: الثالثة, 
الناس إلى اإلسالـ كالنبكة, كأف ل يتخذ  , الجياد كالسير, باب دعاء النبي ْٕ/ْصحيح البخارم ج (ّ)

, كصحيح مسمـ, فضائؿ الصحابة باب مف فضائؿ عمي ِِْٗقـ بعضيـ بعضا أربابا مف دكف اهلل, حديث ر 
 .ُِٕٖ/ْ, جَِْٔ, حديث رقـ بف أبي طالب 

, الناشر: دار ٗٔالتمييد لشرح كتاب التكحيد, دركس ألقاىا صالح بف عبد العزيز آؿ الشيخ, ثـ طيبعت, ص (ْ)
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْالتكحيد, ط: األكلى, 

 .َُٕكتاب التكحيد, ص  تيسير العزيز الحميد في شرح (ٓ)



 

ِْ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

, كىك أعظـ أنكاع التكحيد, كليذا اندفع الصحابة حدانية اهلل لك  كىذا مما يدلؿ عمى دعكة النبي 
العباد مف عبادة العباد إلى عبادة رب العباد,  كاكيخرج ,ىذا التكحيد في األرض, رضكاف اهلل عمييـ لينشركا

 الستعبادية إلى عدؿ اإلسالـ الداعي إلى عبكدية اهلل كحده تبارؾ كتعالى. نظمةكمف جكر األ
 ام الصحابة بتوحيد األلوهية:اهتمثالثًا 

كلقد امتألت كتب السير في بياف اىتماـ الصحابة بتكحيد األلكىية, كسيكتفي الباحث بذكر 
 مكقفيف لبياف ىذه الدللة.

عصفت باألمة اإلسالمية حكادث عظيمة, فارتد كثيره مف العرب, كمنع  بعد كفاة النبي  -ُ
ليعيد األمة إلى ما كانت  بك بكر الصديؽ برل أة كثيره منيـ, كخرج مٌدعك النبكة, فانالزكا

تكحيدىا هلل رب العالميف, يكضح ذلؾ في الحديث الذم أخرجو ك  ياتعميو, كيعيد األمة إلى عقيد
 ككفر , بكر أبك ككاف  اهلل رسكؿ تكفي لما: قاؿ ,  ىريرة أبا البخارم في صحيحو أف

 أف أمرت: "  اهلل رسكؿ قاؿ كقد ؟الناس تقاتؿ كيؼ:  عمر فقاؿ العرب, مف كفر مف
 كحسابو بحقو, إل كنفسو مالو مني عصـ فقد قاليا فمف اهلل, إل إلو ل: يقكلكا حتى الناس أقاتؿ
 لك كاهلل الماؿ, حؽ الزكاة فإف كالزكاة, الصالة بيف فرؽ مف ألقاتمف كاهلل: فقاؿ اهلل, عمى

 فك اهلل: » عمر قاؿ"  منعيا لقاتمتيـ عمى  اهلل رسكؿ إلى يؤدكنيا كانكا (ُ)عناقا منعكني
ذى   بىٍكرو  , فىأىبيك(ِ)«الحؽ أنو فعرفت , بكر أبي صدر اهلل شرح قد أف إل ىك ما  ًقتىالىييـٍ  أىخى
قّْوً  ًإلَّ : " قىٍكًلوً  ًمفٍ  مىى فىدىؿَّ "  ًبحى قّْوً  ًبالشَّيىادىتىٍيفً  أىتىى مىفٍ  ًقتىاؿى  أىفَّ  عى , ًبحى اًئزه ًمفٍ  جى قّْوً  كى ؽّْ  أىدىاءي  حى  حى

اٍلكىاًجبً  اٍلمىاؿً 
 بكر أبك لكل ىك, إل إلو ل الذل كاهلل :فقاؿ , كىذا المفيكـ بينو ابك ىريرة (ّ)

, كالزكاة مف العبادات المالية التي (ْ)اليميف فكرر ىريرة, أبا يا اهلل اتؽ: لو قيؿ اهلل, عبد ما
 عف ممتنعة طائفة كؿ: "التتار قتاؿ عف سئؿ مال اإلسالـ شيخ سكؼ نتحدث عنيا لحقا, كقاؿ

 قتاليـ يجب فإنو ,كغيرىـ القكـ ىؤلء مف المتكاترة؛ الظاىرة اإلسالـ شرائع مف شريعة التزاـ
ف ,شرائعو يمتزمكا حتى  قاتؿ كما ,شرائعو بعض كممتزميف بالشيادتيف ناطقيف ذلؾ مع كانكا كا 
  .(ٓ)الزكاة مانعي  كالصحابة الصديؽ بكر أبك

                                                 
َـّ لىوي سىنىة, النياية في غريب الحديث كاألثر, ج (ُ) ـٍ يىًت ا لى ٍعًز مى ًد اٍلمى نىاقا: عنؽ, ًىيى اأٍليٍنثىى ًمٍف أىٍكلى  .ُُّ/ّعى
 .َِٕ/ُ, مسند اإلماـ أحمد, جٓ/ٔ, سنف النسائي, جَُٓ/ِصحيح البخارم, ج (ِ)
ىػ(, تحقيؽ: ٕٓٗحديثا مف جكامع الكمـ, زيف الديف عبد الرحمف الحنبمي )ت: جامع العمـك كالحكـ في شرح خمسيف  (ّ)

 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْبيركت, ط: السابعة,  –, , مؤسسة الرسالة ِِّ/ُإبراىـي باجس, ج -شعيب األرناؤكط 
 .ِّٗ/ّشرح صحيح البخارم, ج (ْ)
 .َِٓ/ِٖمجمكع الفتاكم, ج (ٓ)



 

ّْ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

مكقػػػػػػؼ الصػػػػػػحابي الجميػػػػػػؿ ربعػػػػػػي بػػػػػػف عػػػػػػامر  -ِ
د قػػػػػػف, مػػػػػػع رسػػػػػػتـ قائػػػػػػد جػػػػػػيش الفػػػػػػرس, (ُ)

اءى  مىا: قاؿ رستـ لربعي بف عامر  ,أخرج الطبرم في تاريخو ؟ جى ـٍ  ًبكي

ػػػاءى  كىالمَّػػػوي  اٍبتىعىثىنىػػػا, المَّػػػوي : قىػػػاؿى  ػػػفٍ  ًلنيٍخػػػًرجى  ًبنىػػػا جى ػػػاءى  مى ًمػػػفٍ  ًو,المَّػػػ ًعبىػػػادىةً  ًإلىػػػى اٍلًعبىػػػادً  ًعبىػػػادىةً  ًمػػػفٍ  شى  كى
ًمػػػػػفٍ  ًسػػػػػعىًتيىا, ًإلىػػػػػى الػػػػػدٍُّنيىا ًضػػػػػيؽً  ػػػػػٍكرً  كى ػػػػػٍدؿً  ًإلىػػػػػى األىٍديىػػػػػافً  جى , عى ػػػػػمىنىا اإًلٍسػػػػػالـً ٍمًقػػػػػوً  ًإلىػػػػػى ًبًدينًػػػػػوً  فىأىٍرسى  خى

ػػػػفٍ  ًإلىٍيػػػػًو, ًلنىػػػػٍدعيكىىيـٍ  ًلػػػػؾى  ًمنَّػػػػا قىبًػػػػؿى  فىمى ًلػػػػؾى  قىًبٍمنىػػػػا ذى ٍعنىػػػػا ًمٍنػػػػوي  ذى ٍنػػػػوي, كىرىجى ٍكنىػػػػاهي  عى تىرى ػػػػ كى  ديكنىنىػػػػا, يىًمييىػػػػا وي كىأىٍرضى
مىفٍ  تَّى أىبىدنا, قىاتىٍمنىاهي  أىبىى كى  .المَّوً  مىٍكعيكدً  ًإلىى نيٍفًضيى  حى

ػػػػا: قىػػػػاؿى  مى ػػػػكدي  كى ٍكعي نَّػػػػةي : قىػػػػاؿى  المَّػػػػًو؟ مى ػػػػفٍ  اٍلجى ػػػػاتى  ًلمى مىػػػػى مى ػػػػفٍ  ًقتىػػػػاؿً  عى ػػػػفٍ  كىالظٍَّفػػػػرً  أىبىػػػػى, مى  ,بىًقػػػػيى  ًلمى
ٍسػػػػػتيـي  فىقىػػػػاؿى  ػػػػًمٍعتي  قىػػػػػدٍ : ري قىػػػػػالىتىكي  سى ,مى كا أىفٍ  لىكيػػػػػـٍ  فىيىػػػػػؿٍ  ـٍ ري تَّػػػػى األىٍمػػػػػرى  ىىػػػػػذىا تيػػػػؤىخّْ كا ًفيػػػػػوً  نىٍنظيػػػػػرى  حى تىٍنظيػػػػػري ! كى
,: قىاؿى  ـٍ ـٍ  نىعى ؟ أىحىبُّ  كى ـٍ ا ًإلىٍيكي ٍيًف؟ أىكٍ  أىيىٍكمن  يىٍكمى

تَّػػػػػػى بىػػػػػػؿٍ  ل: قىػػػػػػاؿى  ػػػػػػاءى  رىٍأًينىػػػػػػا أىٍىػػػػػػؿى  نيكىاتًػػػػػػبى  حى ؤىسى بىتىػػػػػػوي  كىأىرىادى  قىٍكًمنىػػػػػػا كىري ميدىا ميقىارى  ًإفَّ : فىقىػػػػػػاؿى  فىعىتىػػػػػػوي,كى
ػػػػػا ػػػػػفَّ  ًممَّ ًمػػػػػؿى   اهلل رسػػػػػكؿ لىنىػػػػػا سى ػػػػػفى  أىل أىًئمَّتينىػػػػػا, بًػػػػػوً  كىعى مىييـٍ  كىل آذىاًننىػػػػػا, ًمػػػػػفٍ  األىٍعػػػػػدىاءى  نيمىكّْ  ًعٍنػػػػػدى  نيػػػػػؤىجّْ
, ًمػػػػفٍ  أىٍكثىػػػػرى  المّْقىػػػػاءً  تىػػػػرىدّْديكفى  فىػػػػنىٍحفي  ثىػػػػالثو ـٍ  مي ػػػػٍنكي ,كىأىٍمػػػػ أىٍمػػػػًرؾى  ًفػػػػي فىػػػػاٍنظيٍر  ثىالثنػػػػا, عى ـٍ  كىاًحػػػػدىةن  كىاٍختىػػػػٍر  ًرًى
ػػػػػًؿ, بىٍعػػػػػدى  ثىػػػػػالثو  ًمػػػػػفٍ  نىػػػػػدىعيؾى  اإًلٍسػػػػػالـى  اٍختىػػػػػرً  األىجى , كى ػػػػػؾى ػػػػػزىاءى, أىكً  كىأىٍرضى نىكيػػػػػؼَّ  فىنىٍقبىػػػػػؿى  اٍلجى , كى ٍنػػػػػؾى فٍ  عى  كىاً 
ػػػػػفٍ  كيٍنػػػػػتى  ًنيِّػػػػػا نىٍصػػػػػًرنىا عى ٍكنىػػػػػاؾى  غى فٍ  ًمٍنػػػػػوي, تىرى ػػػػػا ًإلىٍيػػػػػوً  كيٍنػػػػػتى  كىاً  نىٍعنىػػػػػاؾى  ميٍحتىاجن  اٍليىػػػػػٍكـً  ًفػػػػػي ٍلمينىابىػػػػػذىةً ا أىكً  مى

لىٍسػػػػػنىا الرَّابًػػػػػًع, ػػػػػا نىٍبػػػػػدىؤيؾى  كى بىػػػػػٍيفى  بىٍينىنىػػػػػا ًفيمى ًفيػػػػػؿه  أىنىػػػػػا تىٍبػػػػػدىأىنىا, أىفٍ  ًإل الرَّابًػػػػػعً  اٍليىػػػػػٍكـً  كى مىػػػػػى بًػػػػػذىًلؾى  لىػػػػػؾى  كى  عى
اًبي مىػػػػػػػى أىٍصػػػػػػحى ًميػػػػػػعً  كىعى ػػػػػػػفٍ  جى ػػػػػػيّْديىيـٍ : قىػػػػػػػاؿى  تىػػػػػػرىل مى ؟ أىسى لىًكػػػػػػػفَّ  ل,: قىػػػػػػاؿى  أىٍنػػػػػػػتى ٍسػػػػػػًمًميفى الٍ  كى ػػػػػػػدً  مي سى  كىاٍلجى
ييـٍ  , ًمفٍ  بىٍعضي مىى أىٍدنىاىيـٍ  ييًجيري  بىٍعضو .... عى ـٍ أىٍعالىي

(ِ). 

طريؽ  إلى الخمؽ ىداية مف عمييا اهلل أكجبو بما كىك القياـ ,ىذا ىك ىدؼ أصحاب النبي 
خراجيـ مف النجاة,ك  الحؽ  حؽالتكحيد كال نكر إلى كالكثنية, كالشؾ الجيؿك  ظممات الضالؿ كا 

                                                 
تح دمشؽ ثـ خرج إلى القادسية مع ىاشـ بف عتبة كشيد فتكح كشيد ف ربعي بف عامر أدرؾ النبي  (ُ)

خراساف, كاف عمر أمٌد بو المثنى بف حارثة, ككاف مف أشراؼ العرب, لو ذكر أيضا في غزكة نياكند. ككاف 
ممف بنى فسطاطا أمير تمؾ الغزكة الٌنعماف بف مقٌرف, ككٌله األحنؼ لما فتح خراساف عمى طخارستاف. كتاب 

, ككتاب اإلصابة في تمييز الصحابة, أبك الفضؿ أحمد بف حجر العسقالني )ت: ْٗ/ُٖؽ, جتاريخ دمش
بيركت,  –, دار الكتب العممية ّٖٕ/ِىػ(, تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمى محمد معكض, جِٖٓ

 ىػ. ُُْٓ -ط: األكلى 
 -بيركت, ط: الثانية  –تراث , دار الَِٓ/ّىػ(, جَُّتاريخ الطبرم , محمد بف جرير بف الطبرم )ت:  (ِ)

ىػ(, تحقيؽ: عمر عبد السالـ َّٔىػ, ككتاب الكامؿ في التاريخ, أبك الحسف عمي ابف األثير )ت:  ُّٕٖ
 ـ.ُٕٗٗىػ / ُُْٕلبناف, ط: األكلى,  –, , دار الكتاب العربي, بيركت ِٖٗ/ِتدمرم, ج



 

ْْ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

كعال, لذلؾ يقكؿ سيد  جال الخالؽ عبكدية رب العباد إلى العباد عبكدية مف كتحريرىـ كاإليماف,
 خالقان  إليان  بكصفو كسرل يعبدكف ل كقكمو رستـ أف يعمـ إف ربعي بف عامر " :قطب في ظاللو

 المعنى بيذا بدكنوفيع الشرائع, منو يتمقكف إنما كلكنيـ ,المعركفة العبادة شعائر لو يقدمكف كل لمككف
 يعبد التي كاألكضاع األنظمة مف الناس ليخرجكا ابتعثيـ اهلل أف فأخبره ,كينفيو اإلسالـ يناقض الذم
 ليذه كالخضكع كالتشريع الحاكمية كىي -األلكىية بخصائص ليـ كيقركف العباد, فييا العباد

لى كحده اهلل عبادة إلى التشريع ليذا كالطاعة الحاكمية  .(ُ)"سالـاإل عدؿ كا 

 يسعى التي الحقيقية الحريةى  لإلنساف يحقؽ األمكر جميع في إليو بالتكجو  اهلل إفراد إف
 مف المعبكدات جميعي  عينو في بذلؾ فتصغر, لو شريؾ ل كحده  هلل عبدا إل يككف فال إلييا,
 حتى المسمـ قمب مف فٍ تتمك إفٍ  ما العقيدةى  فإف. لمشيكات كالنقياد لممادة العبكدية كتصغر اهلل, دكف
 الذم ىك  اهلل لغير العبكدية مف التحرر كىذا. (ِ)هلل إل كالذؿ , اهلل مف إل الخكؼ منو تطرد
ربعي بف عامر يقؼ ىذا المكقؼ البطكلي, كاألمة مازالت تفتخر بيذه المكاقؼ العقائدية  جعؿ

 الرائعة كالفريدة.

كتفتخر بو , كتتحاكـ إليو في كؿ شؤنيا,  تتمسؾ بدينيا, التي مةاأل كليذا يرل الباحث
 ڇ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائڇ  :كتستشعر معية اهلل فإف اهلل معيـ كلف يضيعيـ, قاؿ 

 .[ُْٔ:النساء]

 

                                                 
 .َُٕٓفي ظالؿ القرآف, ج/ (ُ)
 ـ. ََُِ -ىػ  ُُّْ, ط: الرابعة , ٔايؼ الشحكد, صأىركافي اإليماًف, عمي بف ن (ِ)



 

ْٓ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 ثالثالمطمب ال
 عمى توحيد األلوهيةداللة الهجرة 
بىٍدنىا :قالت أـ سممة حديث كما أخرج اإلماـ أحمد في مسنده مف  نىٍسمىعي  نيٍؤذىل, كىلى  لى  اهللى  "كىعى

نىٍكرىىيوي", كىذا المكقؼ يستنبط منو مفيكـ العبادة الخالصة هلل رب العالميف, كقد تكرر مكقؼ  شىٍيئنا
دىهي  اهللً  ًإلىى " فىدىعىانىا :عندما قاؿ في أكثر مف مكقؼ عمى لساف جعفر العبكدية هلل  نىٍعبيدىهي, ًلنيكىحّْ  كى

نىٍخمىعى  ارىةً  ًمفى  ديكًنوً  ًمفٍ  كىآبىاؤينىا نىٍعبيدي  نىٍحفي  كينَّا مىا كى نىا :كىاألىٍكثىاًف" كفي مكضع آخر قاؿ اٍلًحجى  أىفٍ  " كىأىمىرى
ليثبت قكة إيمانو كشدة عزمو عمى إخالص  ,ثـ يمضي جعفر  ,شىٍيئنا" ًبوً  نيٍشًرؾي  لى  كىٍحدىهي, اهلل نىٍعبيدى 

دٍَّقنىاهي, :العبكدية فيقكؿ نَّا " فىصى مىى بىٍعنىاهي كىاتَّ  ًبًو, كىآمى اءى  مىا عى  شىٍيئنا, ًبوً  نيٍشًرؾٍ  فىمىـٍ  كىٍحدىهي, اهللى  فىعىبىٍدنىا ًبًو, جى
ٍمنىا رَّ ـى  مىا كىحى رَّ مىٍينىا, حى ؿَّ  مىا كىأىٍحمىٍمنىا عى  (ُ)لىنىا" أىحى
 .اصطالحاً و  تعريف العبادة لغةأواًل: 

 العبادةك  كالذؿ الخضكع عبكديةال كأصؿ: " الرازمالعبادة لغة: كىي تعني الذؿ كالخضكع, يقكؿ  -ُ
 (ِ)"التنسؾ كالتعبد الطاعة,

 ل الخضكع مف جنس كىك كالتذلؿ, الخضكع مع "الطاعة العبادة :اهلل البعمي عبد يقكؿ أبك
 .(ّ)لمكله" كانقياده لذلتو عبدنا, العبد كسمي خضكع, فكقو ليس خضكع كىك اهلل, إل يستحقو

 الذم المذلَّؿى  الطريؽى  تسمي كأنيا الذٌلة, أصمييا العرب ميعج عندى  كيقكؿ ابف جرير: "العبكدية
ًطئتو قد  (ْ)األقداـ" كى
امع اٍسـ ًىيى  "اٍلًعبىادىة :يقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية: العبادة اصطالحان  -2  اهلل ييًحبوي  مىا لكؿ جى

ة ,كىالظَّاًىرىة اٍلبىاًطنىة كاألعماؿ اأٍلىٍقكىاؿ مف كيرضاه يىاـ ,كىاةكىالزَّ  ,فىالصَّالى  كىصدؽ ,كىاٍلحج ,كىالصّْ
ًديث انىة كىأىدىاء ,الحى اـ كصمىة ,اٍلكىاًلديف كبرٌ  ,اأٍلىمى فىاء ,اأٍلىٍرحى كؼً  كىاأٍلىمر ,بالعيكد كىاٍلكى  ,ًباٍلمىٍعري
ٍحسىاف ,كىاٍلمينىاًفًقيفى  لٍمكفَّار كىاٍلجيىاد ,اٍلمينكر عىف كىالنٍَّيي ار كىاإٍلً  السًَّبيؿ اٍبفكى  كالمسكيف كاليتيـ لٍمجى

كىذىًلؾى  مف ذىًلؾ كأمثاؿ ,كىاٍلًقرىاءىة كىالذكر ,كىالدُّعىاء ,كالبيائـ اآٍلدىًمٌييف مف كالمممكؾ  حب اٍلًعبىادىة, كى
خالص ًإلىٍيوً  كاإلنابة اهلل كخشية كىرىسيكلو اهلل ٍبر لىوي  الدَّيف كا  ا لنعمو كىالشٍُّكر لحكمو كىالصَّ  كىالرّْضى

                                                 
 .ُٕتـ تخريجو, انظر ص  (ُ)
 .ُٖٗمختار الصحاح, ص  (ِ)
ىػ(, تحقيؽ: محمكد األرناؤكط كياسيف َٕٗالمطمع عمى ألفاظ المقنع, محمد بف أبي الفتح, شمس الديف )ت:  (ّ)

 ـ. ََِّ -ىػ ُِّْى , مكتبة السكادم لمتكزيع, ط: الطبعة األكلُُٖمحمكد الخطيب, ص
 .ُُٔ/ُجامع البياف, ج (ْ)
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اًئوً  مىٍيوً  كؿكالتك  ًبقىضى ًتوً  كالرجاء عى ٍكؼ ًلرىٍحمى هلل,...  اٍلًعبىادىة مف ًىيى  ذىًلؾ كأمثاؿ عىذىابو مف كىاٍلخى
ٍأميكر اٍلًعبىادىةك  :ثـ يقكؿ مَّف بيىا اٍلمى معنى الذؿ معنى تىتىضى مَّف فيى اٍلحبٌ  كى ايىة تىتىضى  هلل الذؿ غى
  .(ُ)لىوي" اٍلمحبَّة بغاية
أف  معاني العبكدية القمبية كالقكلية كالفعمية, كيبيفع لكؿ ذا التعريؼ لبف تيمية جامكى

 تباع فيذا تمميذه ابف القيـ يقكؿ:العبادة تتضمف المحبة كال
ــــــــادة  ــــــــرحمن وعب ــــــــة ال ــــــــه غاي  حب

 
 قطبـــــــــان همـــــــــا عابـــــــــد  ذل مـــــــــ  

 
 

 دائـــــــــر العبـــــــــادة فمـــــــــك وعميهمـــــــــا 
 

 القطبــــــــان قامــــــــت حتــــــــى دار مــــــــا 
 

 
 رســـــــــوله أمـــــــــر بـــــــــاألمر ومـــــــــدار  

 
ــــــــاله ال  ــــــــنفس وىب  والشــــــــيطان وال

 
 

 بــــــــــــاإلخالص اهلل ديــــــــــــن فقيــــــــــــام 
 

 (ِ)أصــــــالن لــــــه إنهمــــــا واإلحســــــان 
 

 
 كالخضكع الحب تحقيؽ كحقيقتيا ركحيا العبادة" :الشيخ عبد الرحمف السعدم فيقكؿ اكيعرفي

 أك األمريف ىذيف مف العبادة خمت فمتى العبادة, حقيقة ىك هلل الكامؿ كالخضكع التاـ فالحب ,هلل
 المحبة محبتو مع إل ذلؾ يككف كل ,هلل كالنكسار الذؿ حقيقتيا فإف عبادة, فميست حدىماأ مف

 .(ّ)"كميا المحاب تتبعيا التامة
 بو, كأمر شرع ما بامتثاؿ كعال جؿ اهلل إلى ىي التقرب" :عف العبادة يقكؿ الشيخ الشنقيطي

 .(ْ)"كالمحبة كالذؿ الخضكع كجو عمى عنو, نيى ما كاجتناب
 فالعابد كالخضكع, الذؿ كماؿ مع المحبة كماؿ: ىما أمراف فيو يجتمع أف بد ل كالتألو لعبادةفا
 تتضمف العبادة" :يقكؿ تيمية فابف, األمريف ىذيف بيف يجمع أف بد ل كتعالى تبارؾ اهلل يعبد الذم
 كلك لو, عابدا يككف ل لو بغضو مع إلنساف خضع فمف ؛ لو المحبة بغاية , هلل الذؿ غاية

                                                 
, , المكتب 9ْْْٖالعبكدية, تقي الديف ابف تيمية الحراني, تحقيؽ: محمد زىير الشاكيش, صانظر  (ُ)

ـ, كالفتاكل الكبرل لبف تيمية, ََِٓ -ىػ ُِْٔبيركت, ط: الطبعة السابعة المجددة  –اإلسالمي 
 .ُْٓ/ٓج

, , مكتبة ابف تيمية, ّٓىػ(, صُٕٓمحمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية )المتكفى: متف القصيدة النكنية,  (ِ)
 ىػ.ُُْٕالقاىرة, ط: الثانية, 

الحؽ الكاضح المبيف في شرح تكحيد األنبياء كالمرسميف مف الكافية الشافية, الشيخ عبدالرحمف بف ناصر  (ّ)
 . ُٕٖٗق, َُْٕنية, , الناشر: دار ابف القيـ, ط: الثأُُالسعدم رحمو اهلل, ص

معارج الصعكد الى تفسير سكرة , لفضيمة الشيخ محمد األميف الشنقيطي, كتب عف فضيمة المفسر ىذا  (ْ)
 .ُْ, َْالتفسير تمميذه عبداهلل بف أحمد قادرم, ص
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 أصبحت كالذؿ الخضكع عف المحبة تجردت فإذا, (ُ)"عابد لو يكف لـ لو يخضع كلـ شيئا أحب
 لـ كلكنيـ اهلل محبة ادعكا ممف الطكائؼ بعض بو أخطأت ما كىذا ليا, قيمة ل دعكل العبادة
 أقكاليـ, في يحٌكمكىا كلـ , محمد نبيني لسنة كيخضعكا يتبعكا كلـ , كتعالى تبارؾ بأمره يأتمركا

ذا, كعباداتيـ كأعماليـ,  مكرىا العابد كأصبح, كرىان  العبادة أصبحت المحبة مف العبادة تجردت كا 
 .كتعالى تبارؾ اهلل يقبميا ل العبادة كىذه, كراىية إلى فتتحكؿ ,عمييا

كعمى ىذا فإف مفيكـ العبكدية الشامؿ في ضكء التعريفات السابقة ل يقتصر عمى أركاف 
كؿ عمؿ المسمـ ما داـ  حسب, بؿ إف الشريعة اإلسالمية أسبغت عمى مفيكـ العبادةاإلسالـ ف
عف ىذا المفيكـ الشامؿ لمعنى  اإلخالص كالمتابعة, كىنا يبيف سيد قطب :كىما ,شرطيفب مقركنان 

 ل أك, العبادة معنى عميو ينطبؽ ل إنساني نشاط اإلسالمي التصكر في ليس" :يقكؿفالعبكدية 
 .كأخيرا أكل العبادة, معنى تحقيؽ غايتو كمو اإلسالمي كالمنيج الكصؼ, ىذا تحقيؽ فيو يطمب

 كالتشريعات القتصاد, كنظاـ الحكـ, لنظاـ اإلسالمي المنيج في ىدؼ مف ىناؾ كليس
 ...المنيج ىذا يتضمنيا التي التشريعات كسائر...  األسرة كتشريعات المدنية, كالتشريعات الجنائية,
 ل اإلنساني كالنشاط...  اإلنساف حياة في" العبادة" معنى تحقيؽ إل ىدؼ مف ىناؾ ليس

 -اإلنساني الكجكد غاية ىي أنيا القرآف يحدد التي- الغاية ليذه محققا الكصؼ, بيذا متصفا يككف
 كحده لو كالعتراؼ باأللكىية؛  اهلل إفراد بذلؾ فيتـ الرباني؛ المنيج كفؽ النشاط ىذا يتـ حيف إل

ل.. بالعبكدية  الكجكد غاية مف خركج: أم, العبكدية عف خركج ألنو العبادة؛ عف خركج فيك كا 
 .(ِ)!اهلل ديف عف خركج: أم اهلل, أرادىا كما اإلنساني

 :الدعاء والحمف ثانيًا: العبادات القولية
 الدعاء: -1

 :الدعاء عن الهجرة في جاء ما - أ

 اهللى  كىدىعىٍكنىا: قىالىتٍ "  رضي اهلل عنيا سممة أـ كؿتق, ممكو في ينازعو مف النجاشي عمى خرج حينما
بىشىًة, أىٍمري  عىمىٍيوً  كىاٍستىٍكسىؽى  ًبالىًدًه, ًفي لىوي  كىالتٍَّمًكيفً  عىديكًّْه, عىمىى بًالظُّييكرً  لًمنَّجىاًشيّْ  , خىٍيرً  ًفي ًعٍندىهي  فىكينَّا اٍلحى  مىٍنًزؿو
 لنا "نعى: قاؿ ,ىريرة , ككما في الصحيحيف مف حديث أبيّ()"ًبمىكَّةى  ىيكى كى   اهللً  رىسيكؿً  عىمىى قىًدٍمنىا حىتَّى

                                                 
 .ْٖالعبكدية, ص (ُ)
 .َُّأك َُٕانظر خصائص التصكر اإلسالمي كمقكماتو, المؤلؼ: سيد قطب, ص (ِ)
 .ِٗٔ/ ّالماـ أحمد, ج مسند (ّ)



 

ْٖ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 .ُ()"«ألخيكـ استغفركا: »فقاؿ فيو, مات الذم يـك الحبشة, صاحب النجاشي  اهلل رسكؿ
 :وشرعاً  لغة الدعاء تعريف - ب

 ًبالسُّؤىاؿً  إلىٍيوً  اٍبتىيىٍمتي  ديعىاءن  أىٍدعيكهي  المَّوى  دىعىٍكتي  مصدر مف الفعؿ الثالثي دعا كيقاؿ الدعاء لغة:
ٍيرً  ًمفٍ  ًعٍندىهي  ًفيمىا كىرىًغٍبتي  اهي ), كفي مختار الصحاح (ِ)اٍلخى احى ( دىعى اهي )ك ًبوً  صى ا,( اٍستىٍدعى  أىٍيضن

مىٍيوً  لىوي  المَّوى ( دىعىٍكتي )ك ٍكتو  ًإلىٍيؾى  الشٍَّيءى  تيًميؿى  أىفٍ  الدعاء ىيكى ك  ,(ّ)(ديعىاءن ) أىٍدعيكهي  كىعى ـو  ًبصى كىالى  يىكيكفي  كى
 .(ْ)ًمٍنؾى 

ـــــــدعاء شـــــــرعًا:  العنايػػػػػػػة,  ربػػػػػػػو العبػػػػػػػد اسػػػػػػػتدعاء: الػػػػػػػدعاء كمعنػػػػػػػى: "الخطػػػػػػػابي قػػػػػػػاؿ ال
 سػػػػمة كىػػػػك كالقػػػػكة, الحػػػػكؿ مػػػػف كالتبػػػػرؤ إليػػػػو, الفتقػػػػار إظيػػػػار: كحقيقتػػػػو المعكنػػػػة, إيػػػػاه كاسػػػػتمداده
ضػػػػػػافة  اهلل عمػػػػػػى الثنػػػػػػاء معنػػػػػػى كفيػػػػػػو البشػػػػػػرية, الذلػػػػػػة كاستشػػػػػػعار العبكديػػػػػػة,  كالكػػػػػػـر الجػػػػػػكد كا 

 ,(ٔ)منػػػػػػػو قضػػػػػػػائيا كطمػػػػػػػب إليػػػػػػػو, الحاجػػػػػػػات كرفػػػػػػػع , البػػػػػػػارم سػػػػػػػؤاؿ معنػػػػػػػاه أيضػػػػػػػان ك  ,(ٓ)"إليػػػػػػػو
 كالسػػػػػتكانة اهلل إلػػػػػى كالفتقػػػػػار التػػػػػذلؿ غايػػػػػة إظيػػػػػار ىػػػػػك الػػػػػدعاء" :فيقػػػػػكؿ كيعرفػػػػػو ابػػػػػف حجػػػػػر

 هكاسػػػػػتمداد العنايػػػػػة  ربػػػػػو العبػػػػػد اسػػػػػتدعاء الػػػػػدعاء كحقيقػػػػػة", كأمػػػػػا اإلمػػػػػاـ الػػػػػرازم فيقػػػػػكؿ (ٕ)"لػػػػػو
 .(ٖ)"المعكنة إياه

كالمجػػػػػػػػػكء إليػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػع  , كطمػػػػػػػػػب الحاجػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف اهلل فالػػػػػػػػػدعاء ىػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػؤاؿ اهلل 
األكقػػػػات, كقػػػػت الرخػػػػاء ككقػػػػت الشػػػػدائد كالكػػػػركب, معتقػػػػدان بػػػػأف اهلل ىػػػػك النػػػػافع الضػػػػار بػػػػال حاجػػػػة 

 كدكف سبب.
                                                 

, ٖٖ/ِ, جُِّٕصحيح البخارم, الجنائز, باب الصالة عمى الجنائز بالمصمى كالمسجد, حديث رقـ  (ُ)
نىازىًة, حديث رقـ  مىى اٍلجى  .ٕٓٔ/ِ, جُٓٗصحيح مسمـ, الجنائز, بىابه ًفي التٍَّكًبيًر عى

, المكتبة ُْٗىػ(, صَٕٕي الفيكمي )ت: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أحمد بف محمد بف عم (ِ)
 بيركت. –العممية 

 .َُٓمختار الصحاح, ص  (ّ)
 .ِٕٗ/ِمعجـ مقاييس المغة, ج (ْ)
, الناشر: دار الثقافة ْشأف الدعاء, حمد محمد الخطابي أبك سميماف, تحقؽ: أحمد يكسؼ الدقاؽ, ص (ٓ)

 ـ.ُِٗٗ –ق ُُِْالعربية, ط: الثالثة 
مختصر صحيح البخارم, حمزة محمد قاسـ, راجعو: الشيخ عبد القادر األرناؤكط كعني  منار القارم شرح (ٔ)

 ـ. َُٗٗ -ىػ  َُُْ, مكتبة دار البياف, دمشؽ ِٓٔ/ٓبتصحيحو كنشره: بشير محمد عيكف,ج
بيركت,  -, دار المعرفة ٓٗ/ُُفتح البارم شرح صحيح البخارم, لبف حجر العسقالني الشافعي, ج (ٕ)

طبعة, رقمو: محمد فؤاد عبد الباقي كقاـ بإخراجو: محب الديف الخطيب كعميو تعميقات , بدكف ُّٕٗ
 العالمة: عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز.

, دار ِِٔ/ٓىػ(, جَٔٔمفاتيح الغيب , التفسير الكبير, أبك عبد اهلل محمد بف الرازم خطيب الرم )ت:  (ٖ)
 ىػ. َُِْ -بيركت, ط: الثالثة  –إحياء التراث العربي 
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 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭڇ  :آمران عباده بالسؤاؿ فيقكؿ  يقكؿ اهلل 

 [ِّ: النساء] ڇ ۋ
 .[ٓٓ: األعراؼ] ڇ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہڇ  :كقاؿ أيضان في محكـ التنزيؿ

 ڇ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭڇ  :أمرنا بإخالص الدعاء فقاؿ  كاهلل 

 .[ُْ: غافر]

 قاد أهل السنة والجماعة بالدعاء:اعت -ج
 -لجماعة نكعاف:كالدعاء عند أىؿ السنة كا

 كىك العقاب منو  خكؼك  ,اه الثكاب مف اهللىك الذم يتضمف في ثناي دعاء العبادة: -األكؿ:
جميعيا مف صالة كصياـ كحج كنذر كذبح كغيرىا, يقكؿ ابف  العبادات بأنكاع اهلل إلى التقرب
, مثالوك  :العثيميف  دعا فقد؛ صاـ أك اإلنساف صمى فإذا العبادات, مف ذلؾ كغير كالصالة, الصـك

 الصالة, أصؿ في كىذا نكالو, مف يعطيو كأف ذابو,ع مف يجيره كأف لو, يغفر أف الحاؿ بمساف ربو
 .(ُ)عبادة الدعاء فجعؿ المقاؿ, بمساف الدعاء تتضمف أنيا كما

 ما طمب ىكك  دعاء المسألة: كىك أف يطمب الداعي طمب المنفعة, أك دفع الضر, -الثاني:
 أف بد ل كدالمعب ىك فإنو كالنفع الضر يممؾ مف ككؿ كدفعو, يضره ما كشؼ كطمب الداعي ينفع
 .(ِ)كالضر لمنفع مالكا يككف

ىيمىا عىؿى  فىمىفٍ  ,ًلمَّوً  إلَّ  يىٍصميحي  لى  ك ًكالى رى  إلىينا المَّوً  مىعى  جى ا قىعىدى  آخى , مىٍذميكمن  سىاًئؿه  كىالرَّاًجي مىٍخذيكلن
كى  أىفٍ  يىٍصميحي  فىالى  طىاًلبه   كما شرؾ اهلل لغير وكصرف ,, كل يجكز صرفيما إل هلل (ّ)المَّوى  إلَّ  يىٍرجي
 تشمؿ: ىنا كالصالة[ ُِٔ: األنعاـ] ڇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭڇ : قاؿ

 .(ْ)الدعاء ىي التي كالمغكية الشرعية الصالة
 مف شيئنا صرؼ مف أف عمى أجمعكا العمماء أف فاعمـ" :يقكؿ الشيخ سميماف بف عبد الكىاب

 شرط إذ كصاـ, كصمى اهلل رسكؿ محمد اهلل إل إلو ل قاؿ كلك مشرؾ, فيك اهلل لغير الدعاء نكعي
 بيما أتى فما اهلل غير كعبد بالشيادتيف أتى فمف اهلل, إل يعبد ل أف ,بالشيادتيف التمفظ مع اإلسالـ

                                                 
, دار ابف َُِ/ُىػ(, جُُِْالقكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد, محمد بف صالح بف محمد العثيميف )ت:  (ُ)

 ىػ.ُِْْالجكزم, السعكدية, ط: الثانية, محـر 
 .ِ/ّ, ككتاب بدائع الفكائد, جَُ/ُٓمجمكع الفتاكم, جانظر  (ِ)
 .ِّّ/ٓمجمكع الفتاكم, ج (ّ)
, دار َُٓىػ(, صُِٖٓاف مقاصد التكحيد, عبد الرحمف بف حسف التميمي )ت: المطمب الحميد في بي (ْ)

 ـ.ُُٗٗىػ ُُُْاليداية, ط:األكلى 
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ف ,حقيقة  ل بيما التمفظ كمجرد كىـ مشرككف, اهلل إل إلو ل: يقكلكف الذيف كالييكد بيما تمفظ كا 
 .(ُ)"إجماعنا كاعتقاده عناىمابم العمؿ بدكف اإلسالـ في يكفي

 كىذا" :كىما متالزماف, يقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية  ,نكعي الدعاء مكجكده في القرآف الكريـ ككال
 كالضر لمنفع يدعك فيك كالضر مالكا لمنفع, يككف أف بد ل المعبكد أف  يبيف القرآف في كثير
 عبادة دعاء فكؿ متالزماف النكعيف أف مـفع ,العبادة دعاء كرجاء خكفا كيدعك ,المسألة دعاء
  چ : فقكلو ىذا كعمى العبادة, لدعاء متضمف مسألة دعاء ككؿ المسألة, لدعاء مستمـز

 چۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ        
  .(ِ)"الدعاء نكعي يتناكؿ [ُٖٔالبقرة: ]

 كالثناء اهلل, غير دعاء فع كالنيي بالدعاء, األمر مف القرآف في كرد ك كؿ ما" :يقكؿ السعدم 
 ليـ يتبادر إنما ,الناس أكثر فإف نافعة, قاعدة العبادة, كىذه كدعاء المسألة, دعاء يتناكؿ ,الداعيف عمى
 عمـك عمى الدعاء, كيدؿ في العبادات جميع دخكؿ يظنكف كل فقط, المسألة دعاء كالدعكة الدعاء لفظ مف
 كأتقبؿ طمبكـ, أستجب , أم[ َٔيةاآل مف: غافر]ڇ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڇ :  قكلو ذلؾ

 ذلؾ فسمى ,[َٔاآلية مف: غافر] ڇ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿڇ :  قاؿ ثـ عممكـ
 القبكؿ ربو مف يطمب كالعابد المقاؿ, بمساف مسئكلو يطمب المسألة دعاء الداعي ألف كذلؾ عبادة,
 .(ّ)الحاؿ بمساف ذنكبو كمغفرة كالثكاب,

 يب ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی یڇ  :مف يدعك غيره فقاؿ  كلقد ذـ اهلل 

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئڇ :عمييـ فقاؿ , كأنكر [َُٔ: يكنس] ڇ حت جت

[, كغير ذلؾ مف اآليات التي تحذر مف صرؼ الدعاء لغير ٕٔ: آية ] المائدةڇ  ىئ ېئ ېئ ېئ
 ٻ ٻ ٱڇ :  هلل تبارؾ كتعالى, كاإلشراؾ مع اهلل تبارؾ تعالى فيما ل ينفعو كل يضره, قاؿ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

[, فالذم ينفع, كيضر, كيجيب الدعاء, ىك الخالؽ الذم مف خصائصو ّ: آية ]الفرقافڇٹ
 األلكىية, فال يصرؼ الدعاء إل إليو تبارؾ كتعالى.

 
 

                                                 
 .ُٕٖتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد, ص (ُ)
 .ّ/ّ, ككتاب بدائع الفكائد, جُُ/ُٓمجمكع الفتاكم, ج (ِ)
, مكتبة الرشد, ُِٕىػ(, صُّٕٔآؿ سعدم )ت:  القكاعد الحساف لتفسير القرآف, عبد الرحمف بف ناصر (ّ)

 ـ. ُٗٗٗ -ىػ  َُِْالرياض, ط: األكلى, 
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 الحمف -2
 ما جاء في الهجرة عن الحمف: - أ

 قىالىتٍ  ـ عمرك بف العاص,عندما أرسؿ إلييـ النجاشي ليعرؼ ما ىك خبر القكـ الذيف يقكؿ فيي
ابً  ًإلىى أىٍرسىؿى  ثيَـّ ": رضي اهلل عنيا أـ سممة , , اهللً  رىسيكؿً  أىٍصحى ـٍ اءىىيـٍ  فىمىمَّا فىدىعىاىي  رىسيكليوي, جى
ييـٍ  قىاؿى  ثيَـّ  اٍجتىمىعيكا, ا: ًلبىٍعضو  بىٍعضي ؿً  تىقيكليكفى  مى نىا, مىا كىاهللً  نىقيكؿي : قىاليكا ًجٍئتيميكهي؟ ًإذىا ًلمرَّجي مَّمى مىا عى نىا كى  أىمىرى

ا ذىًلؾى  ًفي كىاًئفه  , نىًبيُّنىا ًبوً  كذلؾ عندما طمب  النجاشيعمى لساف  ذكر أيضان  ماك  "كىاًئفه  ىيكى  مى
 فىغىًضبى " :رضي اهلل عنيا  تقكؿ أـ سممة مف النجاشي أف يسممو المسمميف عمرك بف العاص

, اًشيُّ ا, أيٍسًمميييـٍ  لى  ًإذنا اهلًل, ـي ايٍ  ىىا لى : قىاؿى  ثيَـّ  النَّجى ا أيكىادي  كىلى  ًإلىٍيًيمى كًني, قىٍكمن اكىري نىزىليكا جى  ًبالىًدم, كى
كًني مىى كىاٍختىاري , مىفٍ  عى تَّى ًسكىامى ا فىأىٍسأىلىييـٍ  أىٍدعيكىىيـٍ  حى  .(ُ)"أىٍمًرًىـٍ  ًفي ىىذىافً  يىقيكؿي  مى

 .وشرعاً  لغة الحمف تعريف - ب
ٍمؼي ك  و القسـ,نكيعني أ الحمف لغة: ًمؼي  الحى ـي  كىىيكى  ليغىتىافً  كالحى ٍمفة كالكاحدة القىسى ًمؼي ك  ,(ِ)حى الحى

كىالنّْيَّةً  بالعىٍزـً  العىٍقدي  كأىصمييا اٍليىًميفي 
مىؼى (ّ) ٍمفان, كمىٍحمكفان  يىٍحًمؼي  , كفي القامكس المحيط حى  كمىٍحمكفىةن, حى

, كجاء في القامكس (ْ)قىسىمان : أم مىٍحمكفىةن, أٍحًمؼي : أم باهلًل, كمىٍحمكفىةن  بالمىدّْ, كمىٍحمكفاًئًو, ل: كيقاؿي 
 .(ٓ)كاليميف القسـ: الفقيي أف الحمؼ

 .(ٔ)مخصكص كجو عمى ميعظَّـ بذكر الحكـ تككيد كىي - اليميف ىك :الحمف اصطالًحا
 بالحمف:اعتقاد أهل السنة والجماعة  -ج

 باهلل كالحمؼ ف إل هلل تبارؾ كتعالى, فالقسـفإف التعظيـ ل يكك  ,كبناء عمى التعريؼ السابؽ
نما عبادة, كتعظيمو تعظيمو, مف مع  اإليماف كحفظ الصدؽ مع تعظيمو مف باهلل الحمؼ يككف كا 
كقد كردت عمى  صحيحة,كالحمؼ بالصيغة التي جاءت عمى لساف النجاشي  ,(ٕ)باهلل الستيانة عدـ

ًديًث اٍلميٍعتىًمًر سيمىٍيمىافى في صحيح مسمـ عف  لساف الرسكؿ  , ًفي حى اًحٍبنىا »التٍَّيًميّْ ـي اهلًل لى تيصى لى أىٍي

                                                 
  .ُٕتـ تخريجو, انظر ص (ُ)
 .ّٓ/ٗ, كلساف العرب, جّْ/ٓتيذيب المغة,ج (ِ)
 .ّٓ/ٗلساف العرب, ج (ّ)
        . َُٖالقامكس المحيط, ص (ْ)
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖدار الفكر. دمشؽ, ط: الثانية  ,ٖٗالقامكس الفقيي لغة كاصطالحا, سعدم أبك حبيب, ص (ٓ)
ىػ(, تحقؽ: محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد َٕٗالمطمع عمى ألفاظ المقنع, محمد بف أبي شمس الديف )ت:  (ٔ)

ـ, ككتاب التكحيد, صالح ََِّ -ىػ ُِّْمتكزيع, ط: األكلى , الناشر: مكتبة السكادم لَْٕالخطيب, ص
 ىػ.ُِّْ, السعكدية, ط: الرابعة, ِٗالفكزاف, ص بف فكزاف بف عبد اهلل

 .ِٖٕأصكؿ الديف عند اإلماـ أبي حنيفة, ص (ٕ)
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مىٍييىا لىٍعنىةه ًمفى اهللً   يحمؼ ل: "حنيفة كأب اإلماـ يقكؿ, كالحمؼ ل يككف إل باهلل خالصان, (ُ)«رىاًحمىةه عى
يقكؿ يقكؿ أىؿ العمـ, كما  ال يصرؼ القسـ لغير اهلل ف ,(ِ)"كاإلخالص بالتكحيد متجردا باهلل إل

 عمى اإلسالـ أىؿ أجمع فقد, العبادة تعظيـ لو معظما, بغيره حمؼ فمفصاحب العقد الثميف: "
ف, كفره  عمماء جماىيري  كأمايقكؿ: " كاإلماـ ابف تيمية ,(ّ)"كفر دكف كفرا صار ذلؾ يقصد لـ كا 

 األنبياء ل بمخمكؽو, اليميفي  ينعقد ل أنو فعمىى ,كالخمؼ السَّمىؼ مف حمد, كما قاؿ الماـ أالمسمميف
 بأسماء إل تنعقد ل اليميف أف اعمـ" :يقكؿ الشنقيطي, كل ينعقد اليميف إل باهلل , (ْ)"غيًرىـ كل
 اهلل عبد , كدليؿ ذلؾ ما أخرجو البخارم في صحيحو عف(ٓ)"بمخمكؽ القسـ يجكز فال كصفاتو, اهلل
 أل": فقاؿ بأبيو, يحمؼ ركب, في يسير كىك الخطاب, بف عمر أدرؾ  اهلل رسكؿ أف: عمر بف
بيف العمة في ذلؾ ك  ,(ٔ)"ليصمت أك باهلل فميحمؼ حالفا كاف مف بآبائكـ, تحمفكا أف ينياكـ اهلل إف

 قمكبيا مف ينسخ أف اهلل فأراد كآليتيا, بآبائيا تحمؼ الجاىمية في العرب ك كانتابف بطاؿ فقاؿ : "
 أبك ركاه كما باهلل, اليميف فالسنة المعبكد, الحؽ ألنو , كيبقى ذكره ه,سكا شيء كؿ ذكر كألسنتيا
 شيء الفقياء عند يجكز ل باآلباء, الحمؼ حكـ في بالمخمكقات كالحمؼ النبي, عف كغيره مكسى
 .(ٕ)"ذلؾ مف

 فإف الكعبة, برب حمؼا :فقاؿ بالكعبة؛ حمؼأ: فقاؿ ,عمر بف اهلل عبد إلى رجؿ جاءفقد 
 .(ٖ)"أشرؾ فقد اهلل بغير حمؼ مف فإنو بأبيؾ, تحمؼ ل: "النبي لو فقاؿ بأبيو, يحمؼ كاف عمر

 إذا الكاذب يعاقب الذم العظيـ اهلل اسـ بذكر عميو المحمكؼ تأكيد بو يراد الحمؼيقكؿ الغنيماف: "
 اهلل بغير الحمؼ يجكز كل عميو, كيثيب ذلؾ عمى كيطمع صدقو كيعمـ الصادؽ كيثيب كاذبان, كاف
 كالمقربة المعظمة حتى المخمكقات مف شيء ذلؾ مف يخرج صفاتو, كل مف بصفة أك ,كعال جؿ

                                                 
مىًة كىاآٍلدىابً صحيح مسمـ,  (ُ)  .ََِٓ/ْعف لعف الدكاب كغيرىا, ج , باب نيي النبي اٍلًبرّْ كىالصّْ
دار الكتب العممية, ط: الثانية, , ٖ/ّىػ(, جٕٖٓبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, عالء الديف الحنفي )ت:  (ِ)

 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔ
ىػ(, تحقيؽ: محمد بف عبد ُِِٓالعقد الثميف في شرح أحاديث أصكؿ الديف, حسيف بف غٌناـ المالكي )ت:  (ّ)

 ـ.ََِّىػ/ُِّْ, مكتبة الممؾ فيد الكطنية, ط: األكلى ُُٔاهلل اليبداف, ص
ىػ(, تحقيؽ : محمد عزير شمس, إشراؼ : بكر بف عبد اهلل ِٖٕجامع المسائؿ, تقي الديف ابف تيمية )ت :  (ْ)

 ىػ. ُِِْ, , دار عالـ الفكائد, ط: األكلى , ُُٔ/ٓأبك زيد,ج
 .ِّْ/ُالبياف, ج (ٓ)
 .ِٕ/ٖ, جَُٖٔصحيح البخارم, األدب, باب مف لـ ير إكفار مف قاؿ ذلؾ متأكل أك جاىال, رقـ الحديث  (ٔ)
 .9ٕٗٔٗ/ٔاؿ, جشرح صحيح البخارم لبف بط (ٕ)
سنف أبك داكد, كتاب األيماف كالنذكر, باب في كراىية الحمؼ باآلباء. كالترمذم في الجامع الصحيح, كتاب  (ٖ)

النذكر كاأليماف, باب ما جاء في كراىية الحمؼ بغير اهلل, كحسنو كقاؿ عنو اللباني صحيح في سمسمة 
 .ُٓٓ/ّاألحاديث الصحيحة, ج
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نما بيا, الحمؼ يجكز ل كميا فيذه المالئكة, أك جبريؿ أك النبي أك كالكعبة ,اهلل لدل  باهلل يحمؼ كا 
, (ُ)"يالنبصريحة ألحاديث  مخالفة كىذه ,بالنبي الحمؼ مف يكثر الناس مف ككثير كعال, جؿ

مىمىةى, أىًبي عىفٍ  :كقد أخرج الصنعاني في مصنفو فقاؿ بىرىةى  عىفٍ  سى كى
ٍبدي  قىاؿى : قىاؿى  (ِ)  اٍبفى  أىٍدًرم لى : المَّوً  عى

اًدقنا ًبغىٍيًرهً  أىٍحًمؼى  أىفٍ  ًمفٍ  ًإلىيَّ  أىحىبُّ  كىاًذبنا ًبالمَّوً  أىٍحًمؼى  أًلىفٍ  - عيمىرى  اٍبفى  أىكً  مىٍسعيكدو  ىذه كعمى  ,(ّ)"صى
 كذب معو كتكحيد تكحيد, باهلل كالحمؼ شرؾ اهلل بغير الحمؼ ألف" المعاني يقكؿ اإلماـ ابف تيمية:

 كالشرؾ شرؾ, صدقان  بغيره كالحمؼ معصية, كذبان  باهلل الحمؼ , كألف (ْ)صدؽ" معو شرؾ مف خير
 فنعكذ باهلل مف الشرؾ ظاىران كباطنان. الكبائر كأكبر المعاصي أعظـ

أؿ المرء إل اهلل, ألف سجكز الحمؼ إل باهلل, كل يجكز الستعانة إل باهلل, كل يال يف كعميو
لو جميع صفات األلكىية كالكماؿ دكف غيره تبارؾ اسمو, كتعالى ذكره, فنسأؿ اهلل  كحدهىك  اهلل

 السداد كالرشاد إنو كلى ذلؾ كالقادر عميو.
 ثالثًا: العبادات البدنية الصالة والصيام.

 ة:الصال -1
 داللة الهجرة عمى الصالة. - أ

عمى النجاشي عندما سألو عف ىذا الديف الذم جاء  جعفر كرد ذكر الصالة عندما ردٌ 
 :عنو فقاؿ جعفر : "فقالت أـ سممةمفارقا ديف اآلباء كاألجداد, كحتى ديف النجاشي نفسو, 

نىا نىا ,شىٍيئنا ًبوً  نيٍشًرؾي  لى  كىٍحدىهي, اهللى  نىٍعبيدى  أىفٍ  كىأىمىرى يىاـً  كىالزَّكىاًة, ًبالصَّالىًة, كىأىمىرى مىٍيوً  فىعىدَّدى : قىالىتٍ  - كىالصّْ  عى
دٍَّقنىاهي , – اإًلٍسالىـً  أيميكرى  نَّا فىصى مىى كىاتَّبىٍعنىاهي  ًبًو, كىآمى اءى  مىا عى  شىٍيئنا, ًبوً  نيٍشًرؾٍ  فىمىـٍ  كىٍحدىهي, اهللى  فىعىبىٍدنىا ًبًو, جى

ٍمنىا رَّ رَّ  مىا كىحى مىٍينىا, ـى حى ؿَّ  مىا كىأىٍحمىٍمنىا عى  .(ٓ)"لىنىا أىحى
 طالحًا:تعريف الصالة لغة واص -ب

الة الصالة لغة:  العكد, إذا صميت مف إنيا": , كيقاؿ(ٔ)الرحمة:  اهلل مف الدعاء, كالصى
                                                 

, , مصدر الكتاب : دركس صكتية قاـ 9َُُِٕٗص عبد اهلل بف محمد الغنيماف,شرح كتاب التكحيد,  (ُ)
 بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسالمية.

كبرة بف عبد الرحمف المسمي مف مذحج, تكفي في كلية خالد بف عبد اهلل عمى الككفة, عيد ىشاـ بف عبد  (ِ)
 .َُّ/ٔالممؾ, الطبقات الكبرل, ج

, ْٖٔ/ٖىػ(,المحقؽ: حبيب الرحمف األعظمي, جُُِزاؽ الصنعاني )ت: المصنؼ, أبك بكر عبد الر  (ّ)
 .َُّْبيركت, ط: الثانية,  –المكتب اإلسالمي 

 .ُٖمجمكع الفتاكم, ج ا/ (ْ)
 .ُٕتـ تخريجو ص (ٓ)
 .َِِْ/ٔ, الصحاح تاج المغة كصحاح العربية, جٖٕمختار الصحاح, ص  (ٔ)
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 :, كجاء في غريب الحديث كاألثر(ُ)"كالرحمة الدعاء: كيخشع, كالصالة يميف المصمي ألف لينتو,
ًقيؿى  أٍجزىاًئيا, ًببىٍعضً  فسيمىٌيت ,الدعاءي  المَّغة ًفي ف الصالة أٍصميياأ" ـي, المُّغىةً  ًفي أصمىيا إفَّ  كى  التعظي

ة المخصيكصة العبادةي  كسيمىٌيت الى أف الصالة كقاؿ ابف منظكر: ", (ِ)" الرىبٌ  تىٍعظيـ ًمفٍ  ًفييىا ًلمىا صى
 .(ّ)"ىي الرككع كالسجكد كالدعاء كالستغفار

ةه  كىأىٍفعىاؿه  أىٍقكىاؿه قاؿ الرممي: " لصالة اصطالحًا:ا  ةه  مىٍخصيكصى ٍفتىتىحى  ًبشىرىاًئطى  ًبالتٍَّسًميـً  ميٍختىتىمىةه  ًبالتٍَّكًبيرً  مي
ةو   مفتتحة مخصكصة كأفعاؿ أقكاؿ أك كسالـ, إحراـ ذات فعمية ىي قربة" :كقيؿ ,(ْ)"مىٍخصيكصى
 .(ٓ)"صالة فيك التالكة سجكد , فتشمؿسجكد ىي كقيؿ بالتسميـ, مختتمة بالتكبير

 مكانة الصالة عند المسممين: - ج
كيؼ ل كىي الركف الثاني مف أركاف اإلسالـ كدعائمو,  ,إف لمصالة مكانة رفيعة عند المسمميف

ٹ ٹ , كأف الديف ل يقـك إل بالصالة, كىي عمكد الديف عائـ بعد الشيادتيف,كىي أعظـ ىذه الد

[, ّ – ُالبقرة: ] چٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ
 في اهلل طمبيا كقد لمحؽ, كالكلء العبكدية إعالف عمى تمرد أنو: معناه الصالة يقكؿ الشعراكم: " فترؾ

 هلل العبيد كؿ يرانا حتى لماذا؟. األسبكع في الجمعة يـك في فييا الجماعة كختـ مرات, خمس اليـك
 الكلء إعالف مف بد كل هلل نسجد فكمنا أحدان  منا أحد يرل ل ذلؾ كبعد ران س ربنا كاحد يعبد فال. هلل عبيدان 
"  لو الكلء إعالف ينعدـ الصالة تيترؾ فيـك هلل,

, كىذا ما رأيناه جميان في حديث اليجرة, فالصالة (ٔ)
عت في سائر العبادات في أنيا شر  فضؿه عمى لمصالةك مباشرة بعد الشيادتيف,  العممي مرتبطة بالتكحيد

السماء ليمة اإلسراء كالمعراج, بخالؼ سائر العبادات فإنيا شرعت في األرض, كىي ميزة تتميز بيا 
 :, فقد أخرج البخارم في صحيحو قاؿعف سائر العبادات, كبيف فضميا ككيفيتيا سيد األناـ محمد 

 عشريف عنده فأقمنا متقاربكف, شببة كنحف ,  النبي أتينا: قاؿ الحكيرث, بف مالؾ سميماف أبا "إف
 إلى ارجعكا": فقاؿ ,رحيمان  رفيقان  ككاف فأخبرناه, أىمنا, في تركنا عمف كسألنا أىمنا, اشتقنا أنا فظف ليمة,

ذا أصمي, رأيتمكني كما كصمكا كمركىـ, فعممكىـ أىميكـ,  ثـ أحدكـ, لكـ فميؤذف الصالة, حضرت كا 
                                                 

ىػ(, تحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف, ّٓٗرازم, )ت: مجمؿ المغة لبف فارس, أحمد بف فارس ال (ُ)
 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ -بيركت, ط: الثانية  –, , مؤسسة الرسالة ّٖٓ/ُج

 .َٓ/ّالنياية في غريب الحديث كاألثر, ج (ِ)
 .ْْٔ/ُْلساف العرب, ج (ّ)
, دار الفكر,  ,ّٗٓ/ُىػ(, جََُْنياية المحتاج إلى شرح المنياج, شمس الديف محمد الرممي )ت:  (ْ)

 ـ.ُْٖٗىػ/َُْْ -بيركت, ط: أخيرة 
 .ُّٕفقو العبادات عمى المذىب الحنبمي, سعاد زرزكر, ص (ٓ)
, بدكف طبعة.ُِٕٔ/ْىػ(, جُُْٖتفسير الشعراكم, محمد متكلي الشعراكم )ت:  (ٔ)  , الناشر مطابع أخبار اليـك
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قد كصفو لنا  ,قمب ل يشعر بيا إل المؤمف الصادؽ, كلمصالة طعـه آخر كلذة في ال(ُ)"أكبركـ ليؤمكـ
 فييا كتحس قكة, القمب منيا يستمد صمة كالرب, العبد بيف كلقاء صمة الصالة إف" :سيد قطب فقاؿ

 أمر وحزب إذا  اهلل رسكؿ كاف كلقد.. الدنيا الحياة أعراض مف أنفس زادان  النفس فييا كتجد صمة الركح
 الدافؽ الينبكع ىذا يزاؿ كما.. كاإللياـ بالكحي الركح المكصكؿ بربو الصمة ؽالكثي كىك الصالة, إلى فزع
 ينفد حيف كرصيدان  المدد, ينقطع حيف كمددان  اليجير, في كرٌيان  لمطريؽ, زادان  يريد مؤمف كؿ متناكؿ في

[, ْٓ] سكرة البقرة: ڇ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓڇ  :, كليذا يقكؿ اهلل (ِ)"الرصيد
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ  :ؤمنيف بالمحافظة عمى الصالة فقاؿكقد أمر اهلل الم

, كىي نجاة كحفظ ليـ في الدنيا كاآلخرة, كقد أمر اهلل بإقامتيا فقاؿ في محكـ [ِّٖ:البقرة] ڇپ
قامتيا بأف تأتى عمى أكمؿ كجو [ّْ:البقرة] ڇ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڇ التنزيؿ:  , كا 

ةى  ييًقيميكفى كى ": عىبَّاسو  اٍبفي  كما يريد اهلل كرسكلو, قىاؿى  ةى  ييًقيميكفى  أىمٍ  الصَّالى كًضيىا, الصَّالى قىاؿى  ًبفيري  :الضَّحَّاؾي  كى
ةً  ًإقىامىةي : عىبَّاسو  اٍبفً  عىفً  كدً  الرُّكيكعً  ًإٍتمىاـي  الصَّالى كىةً  كىالسُّجي قىاؿى  فييا, عميو كاإلقباؿ كىاٍلخيشيكعً  كىالتّْالى  :قىتىادىةي  كى
ةً  ًإقىامىةي  ا الصَّالى مىى فىظىةي اٍلميحى كًئيىا مىكىاًقيًتيىا عى سيجيكًدىىا كىريكيكًعيىا كىكيضي  .(ّ)"كى

في الصالة كحفز عمييا فقاؿ في الحديث الذم أخرجو مسمـ في صحيحو  كقد رغب النبي 
ٍيرىةى, أىًبي عىفٍ  مىكىاتي ": قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ىيرى , الصَّ ٍمسي ٍمعىةي  اٍلخى ٍمعىًة, ًإلىى كىاٍلجي ا فَّارىاته كى  اٍلجي , (ْ)"بىٍينىييفَّ  ًلمى

 عف مدل حبو لمصالة فقاؿ في الحديث الذم أخرجو الماـ أحمد في مسنده عىفٍ  كقد عبر النبي 
بّْبى : " قىاؿى   النًَّبيَّ  أىفَّ  , أىنىسو  , النّْسىاءي, ًإلىيَّ  حي ًعؿى  كىالطّْيبي ٍيًني قيرَّةي  كىجي ةً  ًفي عى  .(ٓ)" الصَّالى

 .فإف الصالة مف أعظـ القربات كأعظـ العبادات عند اهلل  ,بؽكعمى ضكء ما س
 الصوم. -2

 داللة حديث الهجرة عمى الصوم: - أ

 الذم الديف ىذا عف سألو عندما النجاشي عمى جعفر رد عندما الصكـ ذكر كرد أيضان  كقد
نىا : جعفر فقاؿ, نفسو النجاشي ديف كحتى, كاألجداد اآلباء ديف مفارقا جاء  اهللى  نىٍعبيدى  فٍ أى  كىأىمىرى

                                                 
 .ٗ/ٖ, جََٖٔقـ:صحيح البخارم, األدب, باب رحمة الناس كالبيائـ, حديث ر  (ُ)
 .ٗٔ/ُفي ظالؿ القراف, ج (ِ)
ىػ(, تحقيؽ: محمد حسيف شمس ْٕٕتفسير القرآف العظيـ, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير )ت:  (ّ)

 ىػ. ُُْٗ -بيركت, ط: األكلى  –, الناشر: دار الكتب العممية, ٖٕ/ُالديف, ج
 .ٗ/ُصحيح مسمـ,ج (ْ)
 .َّٔ/ُٗمسند الماـ أحمد, ج (ٓ)
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نىا شىٍيئنا, ًبوً  نيٍشًرؾي  لى  كىٍحدىهي, يىاـً  كىالزَّكىاًة, ًبالصَّالىًة, كىأىمىرى مىٍيوً  فىعىدَّدى : قىالىتٍ  - كىالصّْ  – اإًلٍسالىـً  أيميكرى  عى
دٍَّقنىاهي  نَّا , فىصى مىى كىاتَّبىٍعنىاهي  ًبًو, كىآمى اءى  مىا عى ٍمنىا شىٍيئنا, ًبوً  نيٍشًرؾٍ  فىمىـٍ  ,كىٍحدىهي  اهللى  فىعىبىٍدنىا ًبًو, جى رَّ ـى  مىا كىحى رَّ  حى
مىٍينىا, ؿَّ  مىا كىأىٍحمىٍمنىا عى  .لىنىا أىحى

 اصطالحا:تعريف الصوم لغة و -ب

ٍكـي  الصوم لغة: , عف اإلٍمساؾي : الصى ـى  كقد الطيٍعـً ٍكمان  الرجؿ صا ـه  كقكـه  كًصيامان, صى كَّ  صي
يَّـه  بالتشديد ٍكـي " ف منظكراب قاؿ, ك (ُ)أيضان  كصي ًقيؿى  لىوي, كالتٍَّرؾي  الشٍَّيءً  عىفً  اإًلمساؾي  المُّغىةً  ًفي الصَّ  كى
اًئـً  ـى , ك (ِ)"كالمىٍنكىح كالمىٍشرىب المىٍطعىـ عىفً  إًلٍمساًكو صائـه  ًلمصَّ ا ٍكمان  صى  بالكىٍسر, كًصيىامان, صى
 , كىذا يعني أف الصياـ بمعنى اإلمساؾ.(ّ)ًإذا أىٍمسىؾ: كاٍصطىاـ

 طمػػػػكع مػػػػف النٌيػػػػة مػػػػع كالجمػػػػاع, كالشػػػػراب, الطعػػػػاـ, عػػػػف اإلمسػػػػاؾ ىػػػػك م اصــــطالحًا:الصــــو 
, (ْ)المحرمػػػػػات فػػػػػي الكقػػػػػكع كعػػػػػدـ المحظػػػػػكرات, باجتنػػػػػاب ككماليػػػػػو, الشػػػػػمس غػػػػػركب إلػػػػػى الفجػػػػػر

ػػػػاؾ" :كقػػػػاؿ العالمػػػػة ابػػػػك الفػػػػرج الجػػػػكزم ٍمسى ػػػػف ىػػػػك اإٍلً ػػػػاع كىالشػػػػرىاب الطَّعىػػػػاـ عى ػػػػعى  كىاٍلًجمى  انضػػػػػماـ مى
 عػػػػػػف اإلمسػػػػػػاؾ كىػػػػػػك مخصػػػػػػكص, اإلمسػػػػػػاؾ مػػػػػػف بنػػػػػػكع الشػػػػػػرع فػػػػػػي تعػػػػػػرؼ , كقػػػػػػد(ٓ)"ٍيػػػػػػوً ًإلى  النّْيَّػػػػػػة
 .(ٔ)النية مقارنة مع - الشمس غركب الفجر طمكع مف كالجماع كالشراب الطعاـ

 مكانة الصوم عند المسممين: -ج

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿڇ :  لقد أكجب اهلل الصياـ عمى أمة اإلسالـ فقاؿ 

 مخاطبا  يقكؿ "فسيرىا:يقكؿ ابف كثير في ت ,[ُّٖ: البقرة] ڇڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 خالصة بنية كالكقاع كالشراب الطعاـ عف اإلمساؾ كىك بالصياـ, ليـ كآمرا األمة ىذه مف لممؤمنيف

                                                 
 .َُٕٗ/ٓالصحاح تاج المغة كصحاح العربية, ج (ُ)
 .ُّٓ/ُِلساف العرب, ج (ِ)
بيدم )ت:  (ّ) ىػ(, تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف, َُِٓتاج العركس مف جكاىر القامكس, محٌمد بف محٌمد الزَّ

 , دار اليداية.ِٖٓ/ِّج
دمشؽ, بيركت, ط:  -مكتبة الغزالي , , ُٖٖ/ُركائع البياف تفسير آيات األحكاـ, محمد عمي الصابكني, ج (ْ)

 ـ. َُٖٗ -ىػ  ََُْالثالثة, 
ىػ(, تحقيؽ: عمي حسيف ٕٗٓكشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف, جماؿ الديف أبك الفرج الجكزم )ت:  (ٓ)

 الرياض. –, دار الكطف ُٔٔ/ّالبكاب, ج
, , دار الغرب ِّْ/ِىػ(, جَِٓالمقدمات المميدات, أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي )المتكفى:  (ٔ)

 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖاإلسالمي, ط: األكلى, 
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 كما أنو كذكر الرذيمة, كاألخالؽ الرديئة األخالط مف كتنقيتيا كطيارتيا النفس زكاة مف فيو لما ,هلل
 أكمؿ الفرض ىذا أداء في ىؤلء كليجتيد أسكة, فيو فميـ قبميـ, كاف فم عمى أكجبو فقد ,عمييـ أكجبو
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ :فقاؿ  , كبيف كيفيتو (ُ)أكلئؾ فعمو مما

 ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ

     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷

باقي الفرائض كما  , كلعؿ في فريضة الصياـ ميزة عظيمة تختمؼ عف[ُٖٓ: البقرة] چ  
 قاؿ: "  اهلل رسكؿ قاؿ: يقكؿ , ىريرة أبي عفكردت في الحديث القدسي الذم أخرجو الشيخاف 

ذا نة,جُّ  كالصياـ بو, أجزم كأنا لي فإنو الصياـ, إل لو, آدـ ابف عمؿ كؿ: اهلل  أحدكـ صـك يـك كاف كا 
, فاهلل تبارؾ كتعالى كحده (ِ)"صائـ ؤامر  إني فميقؿ قاتمو, أك أحد سابو فإف يصخب, كل يرفث فال

اًزيوً  "أىنا :اٍلكىٍرمىاًني , قاؿلة كاضحة عمى عظمة األجر مف اهلليجزم أجر الصائميف, كىذا لو دل  أيجى
ؼ غىٍيًرم لى  ًئكىة, ًإلىى ييفىكض قد جزاءىا فىًإف اٍلًعبىادىات, سىاًئر ًبًخالى قد اٍلمىالى كا كى : قىٍكلو معنى ًفي أىٍكثري
ٍكـا) ميمىخَّصو ,( ًبوً  أجزم كىأىنا لي لصَّ ٍكـ أىف: كى  يٍظير لى  أًلىنَّوي  غىيره, ًفي يىقع كىمىا الرّْيىاء ًفيوً  يىقع لى  الصَّ

نَّمىا ًبًفٍعًمًو, آدـ اٍبف مف , , كفي الصـك يتحقؽ مقاـ اإلحساف كىك مراقبة اهلل (ّ)"اٍلقمب  ًفي شىٍيء ىيكى  كىاً 
السر في اختصاص هلل ألجر الصياـ, كلذلؾ  ىك د يرائي بصكمو, كلعؿ ىذافال أح ,كمقاـ اإلخالص

كؿ ذلؾ ك عدـ معاشرة النساء, ك  ,فإف عبادة الصـك مف أعظـ العبادات, فيك يتحمؿ الجكع كالعطش
 مراتب: لصياـ إلى ثالثا الغزالي, كقد قسـ ابف ان كحده ل يشرؾ معو أحد هلل

 .الٌشيكة قضاء عف كالفرج البطف كؼٌ  فيك :العمكـ أكلن: صكـ
 كسائر كالبصر, كالٌسمع, كالٌرجؿ, كاليد, كالٌمساف, الٌنظر, كؼٌ  فيك: الخصكص صكـ ثانيان:
 .اآلثاـ عف الجكارح

 عف المبعدة كاألفكار الٌدنيئة, اليمـ عف القمب صكـ فيك: الخصكص خصكص صـك ثالثان:
 . (ْ)بالكٌمٌية  اهلل سكل عٌما ككٌفو , اهلل
 

                                                 
 .ْٕٗ/ُتفسير ابف كثير, ج (ُ)
, حديث رقـ  (ِ) , باب فضؿ الصـك الصياـ باب حفظ  , صحيح مسمـ,ِٔ/ّ, جُْٖٗصحيح البخارم, الصـك

 .َٕٖ/ِج ُُُٓالمساف لمصائـ, حديث رقـ 
, الناشر: ِٗٓ/َُىػ(, جٖٓٓك محمد محمكد بف أحمد العينى )ت: عمدة القارم شرح صحيح البخارم, أب (ّ)

 بيركت. –دار إحياء التراث العربي 
 بيركت. –, دار المعرفة ِّْ/ُىػ(, جَٓٓإحياء عمـك الديف, أبك حامد محمد الغزالي الطكسي )ت:  (ْ)
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 .الزكاة :المالية ًا: العباداترابع
 داللة الهجرة عمى الزكاة: -ُ

 مفارقا جاء الذم الديف ىذا عف سألو عندما النجاشي عمى  جعفر رد عندما الزكاة ذكر كرد
نىا" :  جعفر فقاؿ, نفسو النجاشي ديف كحتى, كاألجداد اآلباء ديف  لى  كىٍحدىهي, اهللى  نىٍعبيدى  أىفٍ  كىأىمىرى

نىا شىٍيئنا, ًبوً  نيٍشًرؾي  يىاـً  كىالزَّكىاًة, ًبالصَّالىًة, كىأىمىرى مىٍيوً  فىعىدَّدى : قىالىتٍ  - كىالصّْ دٍَّقنىاهي, – اإًلٍسالىـً  أيميكرى  عى  فىصى
نَّا مىى كىاتَّبىٍعنىاهي  ًبًو, كىآمى اءى  مىا عى ٍمنىا شىٍيئنا, ًبوً  نيٍشًرؾٍ  فىمىـٍ  كىٍحدىهي, اهللى  فىعىبىٍدنىا ًبًو, جى رَّ ـى  مىا كىحى رَّ مىٍينىا, حى  عى
ؿَّ  مىا كىأىٍحمىٍمنىا  .(ُ)"لىنىا أىحى

 تعريف الزكاة لغة واصطالحًا: -2
ٍرعي  زىكىى ييقىاؿي  النَّمىاءي  ًىيى  : الزَّكىاةي الزكاة لغة ا أىمٍ  يىٍزكيك الزَّ ا الطَّيىارىةي  كىًىيى  ,نىمى سيمّْيىتٍ  أىٍيضن  الزَّكىاةي  كى

يىٍطييري  ,ًباٍلبىرىكىةً  مىاؿي الٍ  ًبيىا يىٍزكيك أًلىنَّوي  زىكىاةن  ًباٍلمىٍغًفرىةً  اٍلمىٍرءي  ًبيىا كى
, قاؿ (ّ)الشٍَّيءً  , كتأتي بمعنى صفكةي (ِ)

 كالنماء اٍلبركىة كرد أنيا بمعنى, (ْ)"كالمىٍدحي  كالبركةي  كالنَّماءي  الطَّيارةي  المُّغىةً  ًفي الزَّكاةي " :ابف الثير
ح كىالطَّيىارىة  .(ٓ)ٍيءالشَّ  كصفكة كىالصَّالى

 , يقكؿ (ٔ)مخصكص لمالؾو  مخصكص ماؿ في الماؿ مف طائفة إيجاب الزكاة اصطالحًا:
ٍعنىى كتأتي الزكاة ًفي" :العربي بف بك بكرأ دىقىةن  تىٍسًميىًتيىا مى ذىًلؾى  ,صى كذه  كى ٍأخي ٍدؽً  ًمفٍ  مى  ميسىاكىاةً  ًفي الصّْ

 .(ٕ)"كىاًلٍعًتقىادً  ًلٍمقىٍكًؿ, اٍلًفٍعؿً 
 عند المسممين: مكانة الزكاة -3

فيي تأتي في معظـ آيات  ,الركف الثالث مف أركاف اإلسالـ, كليا أىمية عظيمة ىيكالزكاة 
, [ّْ:البقرة] ڇ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڇ  :القرآف مقركنة في الصالة, قاؿ 

كالزكاة  ,كاقتراف الزكاة بالصالة دليؿ عمى كماؿ العبادتيف كأىميتيما معان, فالصالة عبادة البدف
                                                 

 .ُٕتـ تخريجو ص (ُ)
, المطبعة العامرة, مكتبة المثنى ببغداد, ُٔص ىػ(,ّٕٓطمبة الطمبة, عمر بف محمد بف أحمد النسفي )ت:  (ِ)

 ىػ.ُُُّبدكف طبعة, تاريخ النشر: 
 .ّٖٓ/ُْلساف العرب, ج (ّ)
 .َّٕ/ّالنياية في غريب الحديث كاألثر, ج (ْ)
 .ّٔٗ/ُالمعجـ الكسيط, ج (ٓ)
 .ُُْالتعريفات, ص (ٔ)
, ُِٓ/ِقيؽ: محمد عبد القادر عطا, جىػ(, تحّْٓأحكاـ القرآف, القاضي محمد بف عبد اهلل المالكي )ت:  (ٕ)

 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْلبناف, ط: الثالثة,  –دار الكتب العممية, بيركت 



 

ٓٗ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

, فإذا آمف عف رضا مف نفسو, كالزكاة دليؿ عمى صدؽ العبد هلل  ة الماؿ يكدييا العبد هلل عباد
, كىذا تماـ العبد بمسانو كأقر بالشيادتيف, فإف إخراج الزكاة دليؿ صدؽ اعتقاد العبد لربو 

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳٹ ٹ چ لكىية هلل تبارؾ كتعالى, كىك بمثابة التكحيد العممي, األي 

 أكلن  قصد [, بقكؿ ابف تيمية: " فإنوٓالبينة: ] چ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
 يكتفي فال كاجبتاف, عبادتاف أنيما ليعمـ كالزكاة بالصالة أمر ثـ لغيره, ل كحده هلل العبادة تككف أف

 يذكر ثـ منو, لبد الذم األصؿ ألنو أكلن؛ اإليماف يذكر ككذلؾ دكنيما, الخالصة العبادة بمطمؽ
 أساسان  جزءان  كككنيا بالعقيدة الزكاة ارتباط إف ,(ُ)منو" لبد الديف تماـ مف أيضان  فإنو صالحال العمؿ

 تتككف لـ حيث المكي, العيد في الزكاة عف آيات مف كرد ما يدؿ عميو بيا, إل اإليماف يكتمؿ ل
 اإلشارة إلى كانت إنما إخراجيا, الكاجب كالمقادير األمكاؿ أنكاع تتحدد كلـ الدكلة اإلسالمية, بعد

 اإليماف بيف مدل التالـز كيؤكد يكضح مما العتقاد, مف جزء أنيا باعتبار الفترة ىذه في الزكاة
 القرآف أشار األعراؼ سكرة ففي الدنيا, الحياة في المسممة الجماعة تجاه كاللتزاـ كالعبكدية, باهلل
 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻڇ :  قكلو في الحقيقة ىذه إلى

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ

 سكرة كذلؾ تؤكده المادم كالسمكؾ القمبي اإليماف بيف الرتباط , ىذا[ ُٔٓ: األعراؼ] ڇ ڄ
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گڇ  : قكلو في , عيسى  حكاية عف مريـ

 إلى أشار  إسماعيؿ كرسكلو نبيو اهلل عندما مدح نفسيا السكرة كفي ,[ ُّ: مريـ] ڇ ڱ ڱ
, كليذا انتفض (ِ)[ٓٓ: مريـ] ڇ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڇ  :بقكلو الحقيقة ىذه

 كالمفظ لمسمـ عىفٍ  ,في الحديث الذم أخرجو الشيخاف :يقكؿ بك بكر الصديؽ خميفة رسكؿ اهلل أ
ٍيرىةى, أىًبي فّْيى  لىمَّا: قىاؿى  ىيرى كىفى  بىٍعدىهي, بىٍكرو  أىبيك كىاٍستيٍخًمؼى  , اهللً  رىسيكؿي  تيكي  قىاؿى  اٍلعىرىًب, ًمفى  كىفىرى  مىفٍ  رى كى
, تيقىاًتؿي  كىٍيؼى : بىٍكرو  أًلىًبي اٍلخىطَّابً  ٍبفي  عيمىري  قىدٍ  النَّاسى  النَّاسى  أيقىاًتؿى  أىفٍ  أيًمٍرتي : "  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى  كى
تَّى ـى  دٍ فىقى  اهللي, ًإلَّ  ًإلىوى  لى : قىاؿى  فىمىفٍ  اهللي, ًإلَّ  ًإلىوى  لى : يىقيكليكا حى نىٍفسىوي, مىالىوي, ًمنّْي عىصى قّْوً  ًإلَّ  كى  كىًحسىابيوي  ًبحى
مىى يقىاًتمىفَّ  كىاهللً : بىٍكرو  أىبيك فىقىاؿى  ," اهللً  عى ًة, بىٍيفى  فىرَّؽى  مىفٍ  ألى ؽُّ  الزَّكىاةى  فىًإفَّ  كىالزَّكىاًة, الصَّالى اًؿ, حى  لىكٍ  كىاهللً  اٍلمى

نىعيكًني مىى لىقىاتىٍمتيييـٍ   اهللً  رىسيكؿً  ًإلىى كنىوي ييؤىدُّ  كىانيكا ًعقىالن  مى ٍنًعًو, عى طَّابً  ٍبفي  عيمىري  فىقىاؿى  مى  فىكى اهلًل,: اٍلخى

                                                 
, ُٖٓىػ(, المحقؽ: محمد ناصر األلباني, صِٖٕاإليماف, أحمد بف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )ت:  (ُ)

 ـ.ُٔٗٗىػ/ُُْٔالناشر: المكتب اإلسالمي, عماف, األردف, ط: الخامسة, 
مجمة البياف , المنتدل اإلسالمي, مقاؿ بعنكاف اراء كتأمالت في فقو الزكاة بقمـ: د. محمد بف عبد اهلل  (ِ)

 .ِّ, ص َُُالشباني, العدد 



 

َٔ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

ا ٍدرى  شىرىحى  قىدٍ   اهللى  رىأىٍيتي  أىفٍ  ًإلَّ  ىيكى  مى ؽُّ  أىنَّوي  فىعىرىٍفتي  ًلٍمًقتىاًؿ, بىٍكرو  أىًبي صى عندما سأؿ عمر ك  ,(ُ)"اٍلحى
: النًَّبي قىكؿ لىوي  ييفىسر المىاؿ, حؽ الزَّكىاة ًإف: بكر إلو إل اهلل فقاؿ أىبيك عف قتاؿ مف قاؿ ل   :
 .(ِ)أجمعيف لعمر الدًَّليؿ فىبىاف" ًبحقّْوً  ًإلَّ "

 كالزكاة الصالة أف ذلؾ في بأف السر :فقاؿ ,يبيف ىذه الفائدة ابف حجر في كتابو فتح البارم
 فإف كالحج بالفدية يسقط قد فإنو ,الصكـ بخالؼ أصال عنو يسقطاف ل المكمؼ عمى كجبا إذا

 ,كبدني الشيادة كىك ,اعتقادم الخمسة: األركاف أف ذلؾ في فيو.... كالحكمة مقامو يقكـ قد الغير
 األخيريف الركنيف لتفرع عمييا اإلسالـ إلى الدعاء في اقتصر الزكاة؛ كىك كمالي ,الصالة كىك

 شاقة كىي األصؿ ,ىي اإلسالـ فكممة كأيضا مالي, بدني لحجكا محض, بدني الصكـ فإف عمييا؛
 أذعف فإذا ,الماؿ حب مف اإلنساف جبمة في لما شاقة كالزكاة لتكررىا, شاقة كالصمكات الكفار, عمى
 .(ّ)أعمـ كاهلل إلييا بالنسبة عميو أسيؿ سكاىا ما كاف الثالثة ليذه المرء

 كمدل ارتباط ىذه الفريضة بالعبادة هلل كحده تبارؾ كتعالى. كبيذا يتبيف أىمية ركف الزكاة في اإلسالـ,
 .القمبية الخوف خامسًا: العبادات

 داللة الهجرة عمى معنى الخوف: -1
عندما قالت معبرة عف شعكره بالخكؼ عندما جاء مف ينازع  رضي اهلل عنيا ما جاء عمى لساف ـأ سممة

, ًبخىٍيرً  ًعٍندىهي  ا"كىأىقىٍمنى  :رضي اهلل عنيا نجاشي في ممكو, تقكؿال  ًإذٍ  ذىًلؾى  عىمىى إًنَّا اهللً  فىك: قىالىتٍ . جىارو  خىٍيرً  مىعى  دىارو
 أىفٍ  تىخىكُّفنا ذىًلؾى, ًعٍندى  حىًزنَّاهي  حيٍزفو  ًمفٍ  أىشىدَّ  كىافى  قىطُّ  حيٍزننا عىًمٍمنىا مىا فىكى اهللً : قىالىتٍ  ميٍمًكًو, ًفي يينىاًزعيوي  مىفٍ  يىٍعًني ًبًو, نىزىؿى 

 ."ًمٍنوي  يىٍعًرؼي  النَّجىاًشيُّ  كىافى  مىا حىقّْنىا ًمفٍ  يىٍعًرؼي  لى  رىجيؿه  فىيىٍأًتيى  النَّجىاًشيّْ, عىمىى ذىًلؾى  يىٍظيىرى 
 اصطالحًا.تعريف الخوف لغة و  -2

كىًخيفىةن  خىٍكفنا الشٍَّيءى  ٍفتي خً  ييقىاؿي  كىاٍلفىزىًع, الذٍُّعرً  عىمىى يىديؿُّ  كىاًحده  أىٍصؿه  كىاٍلفىاءي  كىاٍلكىاكي  : اٍلخىاءي الخوف لغة
, كفي ْ()

, اٍلًخيفىةي ك  خىاًئؼه  مىخىافىةن فىييكى ك  ًخيفىةن ك  خىٍكفنا يىخىاؼي  مختار الصحاح خىاؼى   .ٓ()التٍَّخًكيؼي ( اإٍلًخىافىةي )ك اٍلخىٍكؼي
ٍكؼي  :"يعرفو ابف القيـ الخوف اصطالحًا: رىكىتيوي  اٍلقىٍمبً  اٍضًطرىابي  اٍلخى كًؼ, أك  رً تىذىكُّ  ًمفٍ  كىحى اٍلمىخي

                                                 
, صحيح مسمـ, اإليماف, بىابي َُٓ/ِ, جُّٗٗصحيح البخارم, الزكاة, باب كجكب الزكاة, حديث رقـ: (ُ)

تَّ  مَّده رىسيكؿي اهلًل, حديث رقـ:اأٍلىٍمًر ًبًقتىاًؿ النَّاًس حى  .ُٓ/ُ, جَِى يىقيكليكا: لى ًإلىوى ًإلَّ اهللي ميحى
 .ِٔ/ُكشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف, ج (ِ)
 .ُّٔ/ّالبارم شرح صحيح البخارم, ج (ّ)
 .َِّ/ِمعجـ مقاييس المغة, ج (ْ)
 .ٖٗمختار الصحاح, ص (ٓ)



 

ُٔ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

ميكؿً  ًمفٍ  اٍلقىٍمبً  ىك ىىرىبي  كهً  حي  .(ُ)"اٍسًتٍشعىاًرهً  ًعٍندى  اٍلمىٍكري
  الخوف في ميزان العقيدة: -3

كىي التي ل يجكز صرفيا عف  ,اهلل  عندمف أىـ العبادات القمبية كأنفعيا  الخكؼ مف اهلل 
 فال القمب؛ عبكدية الخكؼ": القيـ ابف, يقكؿ , كل يجكز تقديـ خكؼ عمى الخكؼ مف اهلل اهلل

 ٹ ٹڇ  :, قاؿِ()"القمب عبكدية مف كغيرىا كالرجاء كالتككؿ كالمحبة كاإلنابة كالذؿ هلل, إل يصمح

 كدكف ,المشركيف دكف خافكفً  كلكف" :[, يقكؿ ابف جرير الطبرمُٕٓ: عمراف ] آؿ ڇڤ ڤ ڤ ٹ
, فيجب أف ل يككف ّ()"عندم مف بو جاءكـ كما ,رسكلي مصدّْقي كنتـ إف أمرم, تخالفكا أفٍ  خمقي, جميع

 تخشى التي الكحيدة القكة إف" :النافع الضار, كيرحـ اهلل سيد قطب في القمب رىبة كخكؼ إل مف اهلل 
 حيف كىـ باهلل, المؤمنكف يخشاىا التي القكة كىي اهلل, قكة ىي كالضر, النفع تممؾ التي القكة ىي كتخاؼ
, فعمى النساف المؤمف أف (ْ)"األرض في قكة ليـ تقؼ فال األقكياء, أقكل صبحكفي كحدىا يخشكنيا

يمتجئ إليو, كل ينجر خمؼ المثبطيف كالمرجفيف كالمنافقيف الذيف ل  في عبكدية الخكؼ يصدؽ اهلل 
دـ يضع الثقة في نفكس المؤمنيف, كيدعكىـ الى ع كاهلل  ,يكجد في حسابيـ الخكؼ مف اهلل 

 ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌڇ : يقكؿ  ئوكلياار كالخكؼ مف الشيطاف كأالنجر 

 . [ّٔ: الزمر] ڇ گ گ گ ک ک ک ک

 كالـ كىذا يخافؾ, ل مف كأخاؼ أخافؾ إني رب يا يقكؿ الناس كبعض" : اإلسالـ شيخ قاؿ
 يخاؼ ل مف كل ,اهلل يخاؼ مف ل أحدان  يخاؼ كل كحده, اهلل يخاؼ أف العبد عمى بؿ يجكز, ل ساقط
 قد منو فالخكؼ ,الشيطاف أكلياء مف كىك ظالـ فإنو يخاؼ, أف كأذؿ أخس اهلل يخاؼ ل مف فإف اهلل,
 .[ْْ: المائدة] ڇ ڱ ڱ ڱ ڱڇ مخاطبا المؤمنيف  , كيقكؿ (ٓ)"عنو اهلل نيى

 في كصؼ المالئكة :فقاؿ  ,عف المقربيف كالمالئكة كالصالحيف كتاب اهلل  مفكقد كرد الخكؼ 
 ڇڇ ڇ ڇ ڇڇ :عف أنبيائو , كقاؿ [َٓ: النحؿ] ڇ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڇ 

                                                 
ي (ُ) ىػ(, تحقيؽ: محمد ُٕٓاؾ نستعيف, محمد بف أبي بكر بف قـي الجكزية )ت: مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 ـ.ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔبيركت, ط: الثالثة,  –, الناشر: دار الكتاب العربي َُٖٓ/المعتصـ باهلل البغدادم, ج
, دار السمفية, ِِٗىػ(, صُٕٓطريؽ اليجرتيف كباب السعادتيف, محمد بف أبي ابف قيـ الجكزية )ت:  (ِ)

 ىػ.ُّْٗلقاىرة, مصر, ط: الثانية, ا
 .ُْٖ/ٕجامع البياف في تأكيؿ القراف, ج (ّ)
 .ُِٓ/ُفي ظالؿ القرآف,ج (ْ)
 .َِٔ/ُْمجمكع الفتاكل ,ج (ٓ)



 

ِٔ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 ڇ ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇڇ  :, كيقكؿ أيضا[ِٖ: األنبياء]
 چڇ  :أف تصرؼ لغيره فقاؿ نيى ك  العبادة لو, ىذه بإخالص , كلقد أمر اهلل [ّٗ: األحزاب]

ؿ أيضان: , كيقك [ْْ: المائدة] ڇ ڱ ڱ ڱ ڱڇ: , كقاؿ [َْ: البقرة] ڇ چ
 .[ُٕٓ: عمراف آؿ] ڇ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿڇ

 :أقسام الخوف
 -:(ُ)كلقد قسـ كثيره مف العمماء الخكؼ إلى أنكاع

كىك الخكؼ الذم تكعد اهلل بو العصاة, كىذا الخكؼ مف أعمى  ,خكؼ الكعيد األول: النوع
 :, ىك كاجب, قاؿ هلل يعتبر ىذا النكع مف الخكؼ مقترفه بالمحبة كالتعظيـ ك  مراتب اإليماف,

 ڇڄ ڄ ڦ ڦ ڦڇ  :[, كقاؿُْ]ابراىيـ: چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ 

 ڀ ڀ پڇ :  كقاؿ [ِٔ]الطكر: ڇ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆڇ :  كقاؿ [ْٔ:الرحمف]

ـً  شىٍيخى  , يقكؿ[ٕ] اإلنساف: ڇ ٺ ٺ ڀ ڀ ٍسالى دُّ ": تىٍيًميَّةى  اٍبفى  اإٍلً ٍكؼً  حى ا اٍلخى زىؾى  مى جى  عىفٍ  حى
 إليو كتقربان ,  اهلل مف خكفان  كذلؾ ,المعاصي اقتراؼ مف لممؤمف حاجز كىك, (ِ)"وً المَّ  مىعىاًصي
 جنتو. في كطمعان 

 أك بمكركه ,أك مرض ,مف أف يصاب اإلنساف بأذل خكؼ السر مف غير اهلل  الثاني: النوع
, كل يجكز صرفو لغير اهللمف طاغية, أكجف, أك صاحب قبر, أك حتى كلي, كىذا خك   ,ؼ محـر

كمف اعتقد بيذا الخكؼ فقد كقع , لكىيةر, كىذا الخكؼ مف لكاـز تكحيد األي كىك كحده مصدر النفع كالض
 ڇ ڱ ڱ ڱ ڱڇ :  قاؿ. (ّ)اهلل غير في كالضر لمنفع اعتقاده  بالشرؾ األكبر, ألنو

 كمقمبيا القمكب مصرؼ ألنو كخكفو؛ اهلل خشية فالكاجب" :[, يقكؿ الشيخ ابف بازُٓ: آية ]النحؿ
 يخاؼ كأل بالخكؼ تخصيصو فالكاجب, كيمنع كيعطي, كيضر ينفع الذم كىك, شيء كؿ عمى كالقادر
 ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ :  كقاؿ,  (ْ)"األمكر كؿ في اهلل إل الخكؼ ىذا

 .[َُٕ: يكنس] ڇڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
                                                 

, القكؿ المفيد ُْٔتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد, ص ,ُٖٓ/ْإحياء عمـك الديف, جانظر  (ُ)
 .ٖٔ/ِعمى كتاب التكحيد, ج

ياؾ نستعيف, جمدا (ِ)  .ُّٕ/ِرج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .ِّتيسير العزيز الحميد ص (ّ)
 .ُٓشرح ثالثة األصكؿ, ص (ْ)



 

ّٔ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

قد ينفع أك يضر, دكف أف صاحب القبر كىذا النكع ىك الذم يعتقد بو كثيره مف القبكرييف, الذيف يعتق
 براىيـ عميو السالـ فقاؿإالعرب الذيف يعتقدكف بأصناميـ النفع كالضر, كما خكفكا بو  كيعتقد بو مشرككا

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋڇ : ليـ

 مب خب جبحب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ : لو قالكا إنيـ ىكد قـك عف  كقاؿ ,[ُٖ -َٖ: األنعـا] ڇ ىب

إف نبي اهلل  ,[ٓٓ-ْٓ: ىكد] ڇ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 ربو اهلل يشيد" :مف تخكيفيـ لو, يقكؿ صاحب الظالؿ عف سيدنا ىكد  كتبرأ ,منيـقد تبرأ  ىكد 
 منيـ البراءة ىذه عمى أنفسيـ ـى كيشيدىـ. منيـ كانفصالو ,عنيـ كانعزالو ,الضاليف قكمو مف براءتو عمى
 اإليماف عزة مع كمو كذلؾ! منيـ يككف أف كخكفو نفكره مف شبية أنفسيـ في تبقى ل كي كجكىيـ في

ف! كاطمئنانو اإليماف ثقة كمع ,كاستعالئو . حمقى شدادان  غالظان  قكمان  يكاجو فرد لرجؿ ليدىش اإلنساف كا 
 ىذيانان  الكاحد اهلل إلى الدعكة في فييذم ,رجالن  تمس الزائفة اتالمعبكد ىذه أف يعتقدكا أف الجيؿ بيـ يبمغ
 كيقرعيـ عقيدتيـ فيسفو الثقة, ىذه المفتراة بآليتيـ الكاثقيف القـك ىؤلء يكاجو لرجؿ يدىش! المس أثر مف

 فيفثأ يتريثكف يدعيـ كل استعدادىـ, ليستعد ميمة يطمب ل. بالتحدم ضراكتيـ يييج ثـ ,كيؤنبيـ عمييا
  ويخكفكن المشركيف [, يعنئّ: الزمر]ڇ ڑ ژ ژ ڈڇ: كقاؿ .(ُ)"غضبيـ

, كىذا ىك ديدف الكافريف ِ()كضالل منيـ جيال اهلل دكف مف يدعكنيا التي كآليتيـ بأصناميـ كيتكعدكنو
كأف ل يككف  ,كالطغاة, كلذلؾ يجب عمى المؤمنيف أف يتككمكا عمى اهلل, كأف ينزعكا الخكؼ مف البشر

 كؼ إل هلل تبارؾ كتعالى القادر عمى كؿ شيء.الخ
ــــــوعا ــــــث: لن أك  ,كػػػػػػاألمر بػػػػػػالمعركؼ كالنيػػػػػػي عػػػػػػف المنكػػػػػػرتػػػػػػرؾ الكاجػػػػػػب دكف عػػػػػػذر:  الثال

 لقػػػػكؿ النبػػػػي ,الجيػػػػاد فػػػػي سػػػػبيؿ اهلل, كذلػػػػؾ مخافػػػػة مػػػػف النػػػػاس أك الطغػػػػاة, كىػػػػذا خػػػػكؼ محػػػػـر
 ليسػػػػػػأؿ اهلل إف" :يقػػػػػػكؿ  اهلل رسػػػػػػكؿ سػػػػػػمعت :عنػػػػػػو يقػػػػػػكؿ سػػػػػػعيد الخػػػػػػدرم  ابػػػػػػك حػػػػػػديثمػػػػػػف 
 حجتػػػػو عبػػػػدا اهلل لقػػػػف فػػػػإذا ,تنكػػػػره أف المنكػػػػر رأيػػػػت إذ منعػػػػؾ مػػػػا :يقػػػػكؿ حتػػػػى القيامػػػػة يػػػػكـ العبػػػػد
  اهلل رسػػػػػػكؿ أف كعػػػػػػف أبػػػػػػي سػػػػػػعيد الخػػػػػػدرم  .(ّ)"النػػػػػػاس مػػػػػػف كفرقػػػػػػت رجكتػػػػػػؾ رب يػػػػػػا :قػػػػػػاؿ
 :قػػػػػاؿ عممػػػػػو إذا بحػػػػػؽ يقػػػػػكؿ أف النػػػػػاس ىيبػػػػػة رجػػػػػال يمػػػػػنعف ل أل" :قػػػػػاؿ فيمػػػػػا فكػػػػػاف خطيبػػػػػا قػػػػػاـ

                                                 
 .ُٖٗٗ/ْفي ظالؿ القرآف,ج (ُ)
 .ٕٖ/ٕتفسير ابف كثير, ج (ِ)
مىٍيكيـٍ  (ّ) { , حديث رقـ:  سنف ابف ماجة, الفتف, بىابي قىٍكًلًو تىعىالىى: }يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا عى ـٍ , َُْٕأىٍنفيسىكي

 , صححو اللباني.ُِّّ/ِج
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ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 سػػػػطكتيـ يخػػػػاؼ فػػػػيمف ىػػػػذا" البييقػػػػي , قػػػػاؿ(ُ)"فيبنػػػػا أشػػػػياء رأينػػػػا كاهلل قػػػػد كقػػػػاؿ سػػػػعيد أبػػػػك فبكػػػػى
ل ,نفسػػػػػػو عػػػػػػف دفعيػػػػػػا يسػػػػػػتطيع كل , كىػػػػػػذا الحػػػػػػديث يبػػػػػػيف أف (ِ)"بػػػػػػذلؾ معذرتػػػػػػو اهلل يقبػػػػػػؿ فػػػػػػال كا 

 .أحؽ مف يخشى ىك اهلل 
الخكؼ مف  كىك ,الخكؼ الطبيعي: كىك الخكؼ الفطرم المجبكؿ عميو اإلنساف الراب : النوع

الخطر, كالسباع كاليدـ كالغرؽ, كغيره مف المخاطر, كىذا األمر ل بد منو كىك الذم يدعك 
اإلنساف لألخذ باألسباب, فيحذر مف نيراف العدك مثالن فيحفر خندقان, أك يخاؼ البرد فيمبس ثكبان 

ل يمقي بنفسو ك  ,ليحافظ اإلنساف عمى حياتو مف المخاطر سميكان, كىذا الخكؼ فضؿه مف اهلل 
األخذ باألسباب, كىذا كالذم حصؿ مع سيدنا يعقكب في خكفو ك  إلى التيمكة, بؿ يدعك إلى الحذر

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئڇ  :قاؿ  عمى ابنو يكسؼ 

 خكفان مف بطش فرعكف, المدينة مف يخرج , كىذا سيدنا مكسى [ ُّ:يكسؼ] ڇېئ
 الجبف إلى يدعك أف يجكز ل لخكؼا [, إف ىذاُِ]القصص:ڇ  جت يب ىب مبڇ  :قاؿ

كلنرل ما حصؿ مع الصحابة يكـ الخندؽ كما في الحديث الذم  ,الكىف ليصؿ إلى درجة كالتقاعس
ـى  مف حديثأخرجو مسمـ  , ًإٍبرىاًىي ذىٍيفىةى, ًعٍندى  كينَّا: قىاؿى  أىًبيًو, عىفٍ  التٍَّيًميّْ  أىٍدرىٍكتي  لىكٍ : رىجيؿه  فىقىاؿى  حي

, مىعىوي  اتىٍمتي قى  اهللً  رىسيكؿى  ذىٍيفىةي  فىقىاؿى  كىأىٍبمىٍيتي ؟ تىٍفعىؿي  كيٍنتى  أىٍنتى : حي  لىٍيمىةى  اهللً  رىسيكؿً  مىعى  رىأىٍيتينىا لىقىدٍ  ذىًلؾى
ذىٍتنىا اأٍلىٍحزىاًب, قيرٌ  شىًديدىةه  ًريحه  كىأىخى كى

ؿه  أىلى : »  اهللً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  ,(ه ّ) بىرً  يىٍأًتيًني رىجي  اهللي  عىمىوي جى  اٍلقىٍكـً  ًبخى
ًة؟ يىٍكـى  مىًعي ده, ًمنَّا ييًجٍبوي  فىمىـٍ  فىسىكىٍتنىا «اٍلًقيىامى ؿه  أىلى : »قىاؿى  ثيَـّ  أىحى بىرً  يىٍأًتينىا رىجي عىمىوي  اٍلقىٍكـً  ًبخى  مىًعي اهللي  جى
ده, ًمنَّا ييًجٍبوي  فىمىـٍ  فىسىكىٍتنىا «اٍلًقيىامىًة؟ يىٍكـى  ؿه  أىلى : »قىاؿى  ثيَـّ  أىحى بىرً  ٍأًتينىايى  رىجي عىمىوي  اٍلقىٍكـً  ًبخى  يىٍكـى  مىًعي اهللي  جى

ًة؟ ده, ًمنَّا ييًجٍبوي  فىمىـٍ  فىسىكىٍتنىا , «اٍلًقيىامى ذىٍيفىةي, يىا قيـٍ : »فىقىاؿى  أىحى بىرً  فىٍأًتنىا حي  ًإذٍ  بيدِّا أىًجدٍ  فىمىـٍ  , «اٍلقىٍكـً  ًبخى
اًني , أىفٍ  ًباٍسًمي دىعى بىرً  ٍأًتًنيفى  اٍذىىبٍ : »قىاؿى  أىقيكـى , ًبخى مىيَّ  تىٍذعىٍرىيـٍ  كىلى  اٍلقىٍكـً , فعندما كمؼ  (ْ)...«عى
عمى كؿ شيء متفيمان قكؿ  قاـ ممبيان نازعان ىذا الخكؼ مف قمبو مقدما أمر الرسكؿ  حذيفة 

 ائ ائ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈڇ  :اهلل

ؼ كالضعؼ الجبمي, ىذه ىي الدعكة التي نزعت الخك  [,ِْ] النفاؿ: ڇ وئ وئ ەئ ەئ
                                                 

ًف اٍلميٍنكىًر, حديث رقـ:سنف ابف ماجو (ُ) كًؼ كىالنٍَّيًي عى ٍعري , قاؿ عنو األلباني ُِّٖ/ِ, جََْٕ, بىابي اأٍلىٍمًر ًباٍلمى
 صحيح.

ىػ(, َُُّىرم )ت: فيض القدير شرح الجامع الصغير, زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ القا (ِ)
 ق.ُّٔٓمصر, ط: األكلى,  –, المكتبة التجارية الكبرل ِِٔ/ِج

: اٍليىٍكـ اٍلبىاًرد, ككؿ باردو قر, ييقىاؿ: يكـه قر كليمةه قرةه, تيذيب المغة, ج (ّ)  .ِِٔ/ٖالقىرُّ
 .ُُْْ/ّ, جُٖٖٕصحيح مسمـ, الجياد كالسير, بىابي غىٍزكىًة اأٍلىٍحزىاًب, حديث: (ْ)
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ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 تحيي عقيدة إلى يدعكىـ", يقكؿ صاحب الظالؿ  إلى القكة العقيدية التي ل تعمؿ حسابان إل هلل 
 الخضكع كمف كاألسطكرة, الكىـ ضغط كمف كالخرافة, الجيؿ أكىاؽ مف كتطمقيا كالعقكؿ, القمكب
 ..سكاء لمشيكات أك لمعبد كالمذلة اهلل لغير العبكدية كمف القاىرة, كالحتميات الظاىرة لألسباب المذؿ

 ككقكؼ كحده, اهلل عف بصدكرىا كتكريمو «اإلنساف» تحرر تعمف اهلل عند مف شريعة إلى كيدعكىـ
 في جنس كل أمة, في طبقة كل شعب, في فرد يتحكـ ل ,مكاجيتيا في متساكيف صفا كميـ البشر
 رب اهلل صاحبيا شريعة ظؿ في تساكيفم أحراران  كميـ ينطمقكف كلكنيـ, ..قكـ في قكـ كل جنس,
 ,بان إل هلل ايعمؿ حس كألٌ كبيذا يجب عمى المؤمف أف يخاؼ مف اهلل كحده دكف غيره, , (ُ")العباد

, تى يبقى قريبان مف اهلل , ح(ِ)"الخكؼ عميو الغالب يككف أف لمقمب ينبغيفيك النافع الضار, ك 
يمة النجاشي كاف ىذا الخكؼ الطبيعي عمى عندما خاؼ المسممكف مف ىز  كفي حديث اليجرة

ككذلؾ الخكؼ الكارد عمى لساف الدعكة, ألف ىجرتيـ كانت خكفان عمى الدعكة مف الضياع, 
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ  :في قكلو  زكريا

بىًني أىقىاًرًبي ًخٍفتي [, قاؿ الشنقيطي:"ٔ – ٓمريـ: ] چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ  كى
يّْعيكا أىفٍ : ًتيكىعيٍصبى  عىمّْي ؽَّ  ًبًديًنوً  ًلمَّوً  يىقيكميكا كىلى  بىٍعًدم, الدّْيفى  ييضى , حى ٍقًني اٍلًقيىاـً لىدنا فىاٍرزي  بىٍعًدم يىقيكـي  كى
ؽَّ  ًبالدّْيفً  , حى ًبيىذىا اٍلًقيىاـً ـي  التٍَّفًسيرً  كى ٍعنىى أىفَّ  تىٍعمى نيبيكَّ  ًعٍمـو  ًإٍرثي  أىنَّوي  «يىًرثيًني» قىٍكًلوً  مى دىٍعكىةو  ةو,كى  المَّوً  ًإلىى كى
" ًإٍرثى  لى  ًبًديًنًو, كىاٍلًقيىاـً  مىاؿو

 ككى, كىذا النكع الثاني مف أنكاع الخكؼ الذم ل يككف إل هلل , (ّ)
 .كتعالى تبارؾ شريعتو عمى كالحفاظ الخكؼ عمى الديف مف الضياع,

 

                                                 
 .ُْْٗ/ّظالؿ القراف, ج في (ُ)
ياؾ نستعيف, ج (ِ)  .ُّٓ/ُمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .ُّٔ/ّأضكاء البياف, ج (ّ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 انثانث ادلثحث

 انتىحيد َىاقض
 

 ويشًم عهً ثالثح يطانة:

 .واصطالحاً نغح انناقض تعزيف دلطهة األول:ا

 انتىحيد. َىاقض عهً اذلجزج دالنح ادلطهة انثاَي:

 .وعقىتته انشزك ادلطهة انثانث:
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ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 األول المطمب
 واصطالحاً  لغة الناقض تعريف

 لغة: الناقض تعريف: أوالً 
ػػػػػا ًإٍفسػػػػػادي : النػػػػػاقض لغػػػػػة: الػػػػػنٍَّقضي  ٍمػػػػػتى  مى ٍقػػػػػدو  ًمػػػػػفٍ  أىٍبرى اإًلٍبػػػػػراـ, كىػػػػػك  ًضػػػػػدُّ  الػػػػػنٍقضي ك ًبنػػػػػاء,  أىك عى

ـي  ٍنقيػػػػػػكضً  الًبنػػػػػػاء اسػػػػػػ ييقىػػػػػػاؿي (ُ)ىيػػػػػػدـ ًإذا المى ػػػػػػٍرحي  اٍنػػػػػػتىقىضى : , كى  بىٍعػػػػػػدى  األىٍمػػػػػػري  كانػػػػػػتىقض البيػػػػػػٍرء, بىٍعػػػػػػدى  الجي
 .(ِ)سىدّْه بىٍعدى  الثٍغرً  أىمري  كانتقىض الًتئامو,

 ثانيًا: تعريف الناقض اصطالحًا:
 كيزكؿ, العبد إيماف بو ينتفي الذم المكفر؛ كالفعؿ كالقكؿ العتقاد الناقض اصطالحان: ىك

 .(ّ)باهلل كالعياذ الكفر, حظيرة إلى كاإليماف اإلسالـ دائرة مف كيخرجو

 .ْ()الثالث المكفرات بيذه إيمانو ينقض الذم عمى المرتد اسـ يطمؽ الفقياء؛ عند الفقيي المصطمح كفي

مو يفسد تكحيده, كقاـ بو مكقنان بفعكنكاقض التكحيد ىي مفسدتو, الذم إذا فعمو الشخص 
 :نكاقض عشرة اإلسالـ نكاقض أف قاؿ الشيخ محمد بف عبد الكىاب:" اعمـ كيخرجو مف الممة,

 عمييـ, كيتككؿ الشفاعة كيسأليـ يدعكىـ كسائط اهلل كبيف بينو جعؿ كمف , اهلل عبادة في الشرؾ
 غير أف اعتقد كمف مذىبيـ, صحح كأ كفرىـ, شؾ في أك المشركيف, يكفر لـ إجماعا, كمف كفر
 الطكاغيت حكـ يفضؿ كالذم حكمو, مف أحسف غيره حكـ أف أك ىديو, مف أكمؿ  النبي ىدم
 ديف مف بشيء استيزأ كمف بو, عمؿ كلك  الرسكؿ بو جاء مما شيئا أبغض كمف حكمو, عمى

 بو, رضي أك موفع فمف كالعطؼ, الصرؼ كمنو السحر,ك  ,عقابو أك اهلل, ثكاب أك , الرسكؿ
 عف الخركج يسعو الناس بعض أف اعتقد المسمميف, كمف عمى كمعاكنتيـ المشركيف مظاىرةك 

 ل , اهلل ديف عف اإلعراضك ,  مكسى شريعة عف الخركج الخضر كسع كما  محمد شريعة
 ككميا. المكره إل كالخائؼ, كالجاد اليازؿ بيف النكاقض ىذه جميع في فرؽ كل بو, يعمؿ كل يتعممو
 .(ٓ)"كقكعا يككف ما أكثر كمف خطرا, يككف ما أعظـ مف

                                                 
 .ِِْ/ٕلساف العرب, ج (ُ)
 .ِٗٔ/ٖتيذيب المغة,ج (ِ)
 .ِِّص اإليماف حقيقتو, خكارمو, نكاقضو, (ّ)
 .ِِّنفس المرجع السابؽ, ص  (ْ)
ىػ(, المحقؽ: إسماعيؿ بف محمد َُِٔد كاإليماف, محمد بف عبد الكىاب )ت: مجمكعة رسائؿ في التكحي (ٓ)

 , الناشر: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد, الرياض, بدكف رقـ.ّٖٕاألنصارم, ص 
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ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 المطمب الثاني
 التوحيد نواقض عمى الهجرة داللة

كىك يرد عمى النجاشي كما كرد في حديث أـ  ,جاء عمى لساف جعفر بف أبي طالب ما 
, أىيُّيىا " سممة  اًىًميَّةو  أىٍىؿى  قىٍكمنا كينَّا اٍلمىًمؾي ,اأٍلى  نىٍعبيدي  جى ـى نىٍأكيؿي  ٍصنىا ٍيتىةى  كى نىٍأًتي اٍلمى , كى نىٍقطىعي  اٍلفىكىاًحشى  كى

, ـى ا نيًسيءي  اأٍلىٍرحى , ًمنَّا اٍلقىًكمُّ  يىٍأكيؿي  اٍلًجكىارى  كى ًعيؼى مىى فىكينَّا الضَّ تَّى ذىًلؾى  عى  ًمنَّا رىسيكلن  ًإلىٍينىا اهللي  بىعىثى  حى
ًصٍدقىوي, نىسىبىوي, نىٍعًرؼي  فىافىوي,كى  كىأىمىانىتىوي, كى انىا"  عى دىهي, اهللً  ًإلىى فىدىعى نىٍعبيدىهي, ًلنيكىحّْ نىٍخمىعى  كى  نىٍحفي  نىٍعبيدي  كينَّا مىا كى
ارىةً  ًمفى  ديكًنوً  ًمفٍ  كىآبىاؤينىا نىا كىاأٍلىٍكثىاًف, الًحجى ًديًث, ًبًصٍدؽً  كىأىمىرى انىًة, كىأىدىاءً  اٍلحى ًصمىةً  اأٍلىمى , كى ٍسفً  الرًَّحـً  كىحي
, عىفً  كىاٍلكىؼّْ  ًر,اٍلًجكىا اًرـً اًء, اٍلمىحى نىيىانىا كىالدّْمى قىٍكؿً  اٍلفىكىاًحًش, عىفً  كى كًر, كى , مىاؿى  كىأىٍكؿً  الزُّ قىٍذؼً  اٍليىًتيـً  كى

نىًة, نىا اٍلميٍحصى نىا شىٍيئنا, ًبوً  نيٍشًرؾي  لى  كىٍحدىهي  اهللى  نىٍعبيدى  أىفٍ  كىأىمىرى يىاـً كى  كىالزَّكىاًة, ًبالصَّالًة, كىأىمىرى : قىاؿى  ," الصّْ
مىٍيوً  فىعىدَّدى  , أيميكرى  عى ٍسالـً دٍَّقنىاهي  اإٍلً مىى كىاتَّبىٍعنىاهي  ًبوً  كىآمىنَّا فىصى اءى  مىا عى  ًبوً  نيٍشًرؾٍ  فىمىـٍ  كىٍحدىهي, اهللى  فىعىبىٍدنىا ًبًو, جى
ٍمنىا شىٍيئنا, رَّ ـى  مىا كىحى رَّ مىٍينىا, حى ؿَّ  مىا كىأىٍحمىٍمنىا عى مىٍينىا فىعىدىا لىنىا, أىحى فىتىنيكنىا فىعىذَّبيكنىا قىٍكمينىا, عى  ًليىريدُّكنىا ًديًننىا عىفٍ  كى
بىاًئًث, ًمفى  نىٍستىًحؿُّ  كينَّا مىا نىٍستىًحؿَّ  كىأىفٍ  اهلًل, ًعبىادىةً  ًمفٍ  اأٍلىٍكثىافً  ًعبىادىةً  ًإلىى كنىا فىمىمَّا الخى ظىمىميكنىا, قىيىري  كى

شىقُّكا مىٍينىا, كى  .(ُ)"..عى

الخطيرة التي كانت  الصكرة الكاضحة عف النحرافات لمنجاشي, ليبف لو جاء حديث جعفر 
تمارسيا الجاىمية مف ضالؿ في العبادة, كانحراؼ في السمكؾ, لينقؿ لو الصكرة الكاضحة عف 

بنظاـ الذم صاغ حياتيـ , كالسمكؾ القكيـ المتيف, اإلسالـ الذم دعاىـ إلى العبادة الخالصة هلل 
مف عبادة األصناـ, أكؿ الميتة,  صكر الجاىمية, الحياة, ثـ يذكر جعفر  بدقيؽ يشمؿ كؿ جكان

إنيا صكرة منفرة يأبيا كؿ إنساف لو مسكة مف عقؿ, كلقد الظمـ, قطع األرحاـ, إساءة الجكار..., 
مذمكمة, الكفر عمى صكرتو الحقيقية المؤلمة, كأحكالو الظالمة العنصرية, كأخالقو ال بيف جعفر 

ليا ثـ يذكر لو دعكتو السمحة العادلة, الصدؽ, العدؿ, األمانة, حسف الجكر..., جكانب إنسانية 
قاسـ مشترؾ بيف الناس أصحاب الفطرية السكية, يعطي ممخص عف أسس اإلسالـ كقكاعده, 
ية كيكشؼ حقيقة الجاىمية الظالمة المشركة, حكار استماؿ الممؾ العادؿ, كيستميؿ كؿ صاحب فطر 

 سكية عادلة.
 

                                                 
 .ُٕتـ تخريج الحديث, ص  (ُ)
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 المطمب الثالث
 وعقوبتهالشرك 

إف نكاقض التكحيد أعظـ الذنكب عمى اإلطالؽ, كىي مف الذنكب التي تخرج مف الممة, كالتي ل 
 لمف يغفر ل  اهلل أف إلى يبقى مع كجكدىا إيماف قط, فيي محبطة لجميع األعماؿ كالطاعات, إضافة

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅڇ :  اهلل فقد قاؿ نـ,جي نار في مخمد صاحبيا بؿ عمييا, مات

قاؿ ك  ,[ُٗ :عمراف آؿ] ڇ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
 ےچ : , كيقكؿ [ٓ:المائدة] ڇ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی یڇ أيضان: 

خرج أك [ ٓٔالزمر: ] چ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ
 يشرؾ ل اهلل لقي مف" :قاؿ  اهلل رسكؿ أف  اهلل عبد بف جابر مف حديثالبخارم في صحيحو 

  (ُ)دخؿ النار" شيئان  بو يشرؾ لقيو كمف الجنة, دخؿ شيئان  بو

 ,اكاصطالحن  ,سكؼ يتحدث الباحث في ىذه الجزئية عف تعريؼ الشرؾ لغة, كلخطكرة الشرؾ
 كخطكرتو كعقكبتو.

 تعريف الشرك لغة واصطالحًا:أواًل: 

الىطىةي الشرؾ لغة:  قىدً  تىشارىكنا, ًبمىٍعنىى اشترىكنا: ييقىاؿي . الشًَّريكىٍيفً  ىك ميخى فً  اٍشتىرىؾى  كى  كتىشارىكا الرَّجيالى
نما كاألىنداد, الشُّرىكاء عىفً  المَّوي  تىعىالىى ريبكبيتو, ًفي شىًريكنا ًلمَّوً  يجعؿ أىف: اآٍلخىر؛ كالشٍّْرؾي  أىحديىما كشارىؾ  كاً 
مىًت   شريؾى  لى  كىٍحدىهي  المَّوي  ألىف لىوي, شىًريكنا فىتىٍجعىمىوي  ,غىٍيرىه بو تىٍعًدؿٍ  لى  مىٍعنىاهي  المًَّو أىفبً  تيٍشًرؾٍ  لى  قىٍكًلوً  ًفي التَّاءي  دىخى

 .(ْ)ًبوً  كىفىرى  إذىا ًباىلمَّوً  أىٍشرىؾى  ًمفٍ  اٍسـه  , كىالشٍّْرؾي ّ()الكيفر: الشٍّْرؾي ك  ,ِ()نىديدى  كىلى  لىوي  ًندَّ  كىلى  لىوي 

 الشرك اصطالحًا: 
 -ؼ عمماء اإلسالـ الشرؾ أكثر مف تعريؼ تؤدم إلى نفس المعني, كسنذكر بعضيا:لقد عر 
أك  اهلل, يعظـ كما يعظـ أك اهلل, يعبد كما المخمكؽ يعبد أف: باهلل الشرؾ حقيقة"السعدم: يقكؿ 

 .(ٓ)كاأللكىية" الربكبية خصائص مف نكع لو يصرؼ

                                                 
 .ْٗ/ُصحيح مسمـ, ج (ُ)
 .9ْْْْٖٗ/َُلساف العرب ,ج (ِ)
 .ْٔٔ/ِالنياية في غريب الحديث كاألثر, ج (ّ)
 .ُُّ/ُالمصباح المنير,ج (ْ)
 .ِٕٗتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف, ص (ٓ)
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 اهلل مع يطمب بأف,  معو اهلل غير ةدعك : ىك الشرؾ" يقكؿ:فالقاسـ  بف المحسف عبدكيعرفو 
 أك, بالدعاء كلي أك, قبر مف اهلل كبيف بينو كاسطة أحدان  يجعؿ أك, آخر اهلل مع يسأؿ أك, غيره

ف , العبادة أنكاع مف ذلؾ كغير , إليو كالتكجو الستعانة  باهلل اهلل غير مساكاة ىك:  قمت شئت كا 
 .(ُ)"اهلل خصائص مف ىك فيما

خالص التكحيد مف لمقمب أنفع كل" :الـيقكؿ شيخ اإلس  مف عميو أضر كل ,هلل الديف كا 
سكاء في  اتخاذ ندو مع اهلل ك  ,فالشرؾ ىك صرؼ العبادة أك تعمقيا بغير اهلل  .(ِ)"اإلشراؾ

 الربكبية أـ في األلكىية.
 ينقسم الشرك إلى نوعين:ثانيًا: 

, في ربكبيتو نساف بكجكد شريؾ هلل الشرؾ األكبر: كىك أف يؤمف كيثبت اإل النوع األول:
, بيف اهللخر, فيعبده, أك يساكم بينو ك آ, أك مف دكنو إليان ف يتخذ العبد مع اهلل كألكىيتو, كىك أ

 يسمى بؿ كجو, كؿ مف غيره اهلل مع شركو في المشرؾ يساكم أف يشترط كليقكؿ عمر األشقر: "
 عف  حكايتو فأمامثالن,  كالعمـ القدرة في دكنو موجع كلك هلل, شريكان  بإثباتو الشرع في مشركان 

 فيي ,[ ٖٗ , ٕٗ: الشعراء] ڇ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڇ : قكليـ المشركيف
 ألنيـ كاإليجاد, الخمؽ عمى القدرة في ل كالنقياد, كالطاعة كالرجاء كالخكؼ المحبة في التسكية
 كتشبيو بالمخمكؽ, الخالؽ تشبيو": ؿ المقريزم, كيقك (ّ)كاإليجاد الخمؽ في بكحدانيتو يقكلكف كانكا

 التفٌرد كىي اإلليٌية, خصائص في بالخالؽ المخمكؽ شٌبو المشرؾ فإف الخالؽ بالخالؽ, أٌما المخمكؽ
 التراب بيف كسٌكل ,بالخالؽ شبيو فقد بمخمكؽ ذلؾ عٌمؽ فمف كالمنع, كالعطاء كالنفع, الٌضر بممؾ
ىك " :, كأما صاحب تيسير العزيز الحميد فيقكؿ(ْ")ىذا؟ مف ظـأع كذنب فجكر فأم األرباب, كربٌ 
 كيحبو اهلل, يرجك كما كيرجكه اهلل, يسأؿ كما الشفاعة كيسألو اهلل, يدعك كما يدعكه ندنا هلل يجعؿ أف

                                                 
 , ط: الثانية, الرياض.ّٓتيسير الكصكؿ إلى الثالثة األصكؿ, عبد المحسف بف محمد القاسـ, ص  (ُ)
 .ِٓٔ/َُمجمكع الفتاكل ج (ِ)
 .ِٖٔالعقيدة في اهلل, ص (ّ)
بف عمي بف عبد القادر, أبك العباس الحسيني العبيدم, تقي الديف المقريزم  تجريد التكحيد المفيد, أحمد (ْ)

, الجامعة اإلسالمية, المدينة المنكرة, ط: ِٕىػ(, تحقيؽ: طو محمد الزيني, ص ْٖٓ)المتكفى: 
 ـ.ُٖٗٗىػ/َُْٗ
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, كىذه (ُ)"اهلل يعبد كما يعبده ندنا هلل يجعؿ أف فيك كبالجممة اهلل, يخشى كما كيخشاه اهلل, يحب كما
كميا تخرج صاحبيا مف الممة, كتحبط عممو, كيكجب لو الخمكد في النار, إف مات عمى  المعاني

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹڇ  :ىذا الشرؾ, ألف ذلؾ يناقض أصؿ التكحيد, قاؿ 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

 [ .ِٕ: المائدة] ڇ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ
: قاؿ اهلل عبد عف :ج البخارم في صحيحوفقد أخر  ,كالشرؾ األكبر مف أعظـ الذنكب كأكبرىا

 ذلؾ إف: قمت.  «خمقؾ كىك ندا هلل تجعؿ أف: »قاؿ اهلل؟ عند أعظـ الذنب أم: "  النبي سألت
 تزاني أف: »قاؿ أم؟ ثـ: قمت.  «معؾ يطعـ أف تخاؼ كلدؾ تقتؿ كأف: »قاؿ أم؟ ثـ: قمت لعظيـ,
بذلؾ لمنجاشي عف عبادة  د أشار جعفر , كىذا ما كانت تصنعو الجاىمية, فق(ِ)«جارؾ حميمة

 .الصناـ, كىي بزعميـ ندا هلل 

 نفًا:فضاًل عما ذكر آثار والعقوبات المتعمقة بالشرك ثالثًا: بعض اآل

 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہڇ  :كىذا مكمف الخطر قاؿ  ,لمعمؿالشرؾ محبط  -ُ

 .[ٖٖ: األنعاـ] ڇ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

 صمة مف الكافر الحسنة أعماؿ أف" :سالـ يقكؿ القرطبياإل ألجؿ كلك ,الشرؾ محبط لمعمؿ
 كاف فمف كطاعة, قربة لكانت المسمـ مف كانت لك مما اكنحكى المممكؾ كعتؽ الناس رحـ, كمكاساة

 رجح قابميا إذا الكفر أف غير ميزانو, في كتكضع تجمع فإنيا ,الكفار مف الخيرات ىذه مثؿ لو
ى لك كاف في العمؿ شرؾ قميؿ, فقد أخرج الترمذم في سننو كذلؾ بسب شركو ككفره, حت ,( ّ)"بيا

اًلؾو  ٍبفي  عف أىنىسي  تىعىالىى تىبىارىؾى  المَّوي  قىاؿى : " يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  ,  مى ـى  اٍبفى  يىا: كى  ًإنَّؾى  آدى
ا ٍكتىًني دىعىٍكتىًني مى مىى لىؾى  غىفىٍرتي  كىرىجى ـى  اٍبفى  يىا أيبىاًلي, كىلى  ًفيؾى  كىافى  مىا عى  عىنىافى  ذينيكبيؾى  بىمىغىتٍ  لىكٍ  آدى

, غىفىٍرتي  اٍستىٍغفىٍرتىًني ثيَـّ  ,السَّمىاءً  ـى  اٍبفى  يىا أيبىاًلي, كىلى  لىؾى طىايىا األىٍرضً  ًبقيرىابً  أىتىٍيتىًني لىكٍ  ًإنَّؾى  آدى  ثيَـّ  خى
ىتىٍيتيؾى  شىٍيئنا ًبي تيٍشًرؾي  لى  لىًقيتىًني ٍغًفرىةن  ًبيىاًبقيرىا ألى   اهلل كحد لمف عظيمة بشارة الحديث ىذا , كفي (ْ)" مى

                                                 
 .ِٕتيسير العزيز الحميد, ص (ُ)
 .ُٖ/صٔصحيح البخارم, ج (ِ)
ىػ(, تحقيؽ كدراسة: الصادؽ ُٕٔر اآلخرة, أبك عبد اهلل محمد بف القرطبي )ت: التذكرة بأحكاؿ المكتى كأمك  (ّ)

 ىػ. ُِْٓ, , مكتبة دار المنياج , الرياض, ط: األكلى, ُِٕبف محمد بف إبراىيـ, ص
 ,حسف لغيره.ُِْ/ِ, قاؿ عنو الشيخ اللباني في صحيح الترغيب,جْٖٓ/ٓسنف الترمذم, ج (ْ)
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 لك فكما ,الباركد في كالنار العمؿ في الشرؾ ألف قميالن  كلك أم ,شيئان  باهلل أشرؾ لمف شديدة كنذارة
ؿ , قاُ()الشرؾ مف قميؿ ألحبطو كثيران  كاف لك العمؿ كذلؾ ,النار مف القميؿ ألحرقو كثيران  الباركد كاف
 .[ٓٔ: الزمر] ڇ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےڇ  اهلل
ًقيؿى . غىٍيريهي  ًمٍنوي  كىاٍلميرىادي  , المَّوً  رىسيكؿً  مىعى  خطاب كىىىذىا تىٍيًديده  ًلنىًبيّْوً   المَّوً  ًمفى  أىدىبه  ىىذىا: كى  ًلغىٍيًرًه, كى
مىوي   المَّوى  أًلىفَّ   .(ِ)الشرؾ ًمفى  عىصى

ًليىذىا ًبًو؛ المَّوي  عيًصيى  ذىٍنبو  أىٍعظىـي  فىالشٍّْرؾي  :حكمي ؾ يقكؿ الشيخ حافظلكلذ  :يىٍغًفريهي  لى  أىنَّوي   أىٍخبىرىنىا كى
مَّده  كىأىنَّوي , فىاًعًموً  ًمفٍ  أىضىؿَّ  لى  كىأىنَّوي  ًميـى  كىلى  ,لىوي  نىًصيرى  لى  أىبىدنا النَّارً  ًفي ميخى  ًلمَّوً  ـى قىا لىكٍ  كىأىنَّوي , ييطىاعي  شىًفيعى  كىلى  حى
نىيىارنا لىٍيالن  السَّاًريىةً  ًقيىاـى  مىاتى  المَّحىظىاتً  ًمفى  لىٍحظىةن  غىٍيرىهي   المَّوً  مىعى  أىٍشرىؾى  ثيَـّ  ,كى ًبطى  فىقىدٍ , ذىًلؾى  عىمىى كى  عىمىميوي  حى
لىكٍ  ,ًفييىا أىٍشرىؾى  الًَّتي المٍَّحظىةً  ًبًتٍمؾى  كيمُّوي  رىسيكلن  نىًبيِّا كىافى  كى

 :عمى ىذه اآلية فقاؿ عمؽ ابف حجر كقد ,ّ()
 لإلنساف كأف ,كميا الشرائع في منو محذر الشرؾ كأف ,باهلل أشرؾ مف عمى الكعيد تشديد ىنا كالغرض
نساف في أعمالو , لذلؾ ل بد أف يككف اإل(ْ)أشرؾ إذا ثكابو كيبطؿ ,الشرؾ مف سمـ إذا عميو يثاب عمال

 .عبادتو كطاعتو كاللتجاء إليو  في ان خالصة لكجو اهلل ل يشرؾ معو أحد
 ۀ ڻ ڻڇ :  الشرؾ يخمد صاحبو في النار, كل يغفر لو لك مات عمى شركو, فقد قاؿ اهلل  -ِ

 [ْٖ: النساء] ڇ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ
 الشرؾ ذلؾ دكف ما كيغفر كالكفر, بو الشرؾ يغفر ل اهلل فإف" :يقكؿ الطبرم عف ىذه اآلية

 دكنو كأغمؽ المغفرة, أبكاب نفسو عمى سد قد المشرؾ , فإف(ٓ)"كاآلثاـ الذنكب أىؿ مف يشاء لمف
فالشرؾ ل يقبمو  ,(ٔ)شيئا المصائب تفيده كل التكحيد, دكف مف الطاعات تنفعو فال الرحمة, أبكاب
لصاحبو الخمكد في النار, ألف صاحب الشرؾ قطع الصمة باهلل تبارؾ  , كقد قضى اهلل اهلل
 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چڇ  : عالى, يقكؿ المكلى كت

                                                 
في شرح كتاب التكحيد, حامد بف محمد بف حسيف بف محسف, تحقيؽ: بكر بف عبد اهلل  فتح اهلل الحميد المجيد (ُ)

 ـ.ُٔٗٗىػ /ُُْٕ, دار المؤيد, ط: األكلى ُْٓأبك زيد, ص 
 –, دار السالـ لمنشر كالتكزيع ِِٖ/ٔمختصر تفسير البغكم, عبد اهلل بف أحمد بف عمي الزيد, جانظر  (ِ)

 ىػُُْٔالرياض, ط: األكلى, 
ىػ(, ُّٕٕمعارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ, حافظ بف أحمد بف عمي الحكمي )المتكفى : ظر ان (ّ)

 ـ.َُٗٗ -ىػ  َُُْالدماـ, ط : األكلى ,  –, دار ابف القيـ ْٕٔ/ِتحقيؽ : عمر بف محمكد أبك عمر, ج
 .ْْٗ/ُّفتح البارم شرح صحيح البخارم, ج (ْ)
 .ْْٖ/ٖالبياف, ج (ٓ)
 .ُُٖير الكريـ الرحمف, تيس (ٔ)



 

ّٕ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 ما انقطاع الشرؾ إف" :كلنرل صاحب الظالؿ ليصؼ لنا المشيد فيقكؿ . [ِٕ] المائدة: ڇ ڈ
 مقطكعك ,مشرككف كىـ الدنيا ىذه مف خرجكا إذا ,مغفرة في أمؿ معو ليـ يبقى فال ,كالعباد اهلل بيف

 -الدنيا مف تخرج حتى الشرؾ ىذا عمى كتبقى باهلل, النفس شرؾت كما. العالميف رب باهلل الصمة
 مف عنصر كفييا ىذا النفس تفعؿ ما -الرسؿ ىداية كفي ,الككف صفحة في التكحيد دلئؿ كأماميا
 اهلل برأىا التي فطرتيا كتمفت! فيو رجعة ل فسادان  فسدت كقد تفعمو إنما ,الخير كالصالحية عناصر
 .(ُ)"!الجحيـ لحياة بذاتيا كتييأت فميف,سا أسفؿ كارتدت عمييا,

, شرؾ ظمـ كبيتاف كافتراء عمى اهللالك  ,ِ()المغفرة عنو نفى  اهلل ألف المغفرة, لو ترجى ل فالمشرؾ
 الذنكب أما المَّو, يغفرىا ل جناية جنى قد ألنو مبينا, ظمما نفسو كظمـ أسرؼ, فقد الشرؾ في تكرط كالذم
 ككضع ظمـ, حسابو, الشرؾ يكفى أف بد ل الشرؾ, كلكف عنيا, كيتجاكز المَّو, يغفرىا فربما األخرل, كاآلثاـ
جو الشيخاف عف عبد اهلل بف في الحديث الذم أخر  ىك كما فسره النبي ك  ,ّ()محمو غير في لمشيء

 عمى ذلؾ شؽ[ ِٖ: األنعاـ] ڇ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ  اآلية: نزلت لما: قاؿ مسعكد
 لقماف قاؿ ما تسمعكا ألـ ,الشرؾ ىك إنما ذلؾ ليس: »قاؿ نفسو؟ يظمـ ل أينا اهلل, سكؿر  يا: فقالكا المسمميف,

, ككاف مف حؽ اهلل تبارؾ كتعالى أف يغفر ْ()«عظيـ لظمـ الشرؾ إف باهلل تشرؾ ل بني يا يعظو كىك لبنو
 عمى  النبي ردؼ كنت: قاؿ , معاذ مف حديثلمف يعبده ل يشرؾ بو, فقد أخرج البخارم في صحيحو 

 اهلل: قمت , «اهلل؟ عمى العباد حؽ كما عباده, عمى اهلل حؽ تدرم ىؿ معاذ, يا: »فقاؿ عفير, لو يقاؿ حمار
 يعذب ل أف اهلل عمى العباد كحؽ شيئا, بو يشرككا كل يعبدكه أف العباد عمى اهلل حؽ فإف": قاؿ أعمـ, كرسكلو

 .ٓ() "شيئا بو يشرؾ ل مف

 الجنة تدخؿ فال أىمو, عمى الجنة حـر  اهلل عند أعظـ الشرؾ كاف لماك " :يقكؿ ابف القيـ
نما مشركة, نفس  لـ مفتاح معو يكف لـ فمف بابيا, مفتاح ىك التكحيد فإف ,التكحيد أىؿ يدخميا كا 

                                                 
 .ٖٕٔ/ِفي ظالؿ القرآف, ج (ُ)
 .ِّٔشرح العقيدة الطحاكية, (ِ)
ىػ(, نقميا لمعربية كقدـ ليا: أبك ُِْٔرسالة التكحيد المسمى بػ تقكية اإليماف, إسماعيؿ بف عبد الغني الدىمكم )ت:  (ّ)

 ـ. ََِّؽ, سكرية, ط: األكلى, دمش -, دار كحي القـم ٖٗىػ(, ص َُِْالحسف عمي الحسني الندكم )ت: 
 .ُُْ/ُ, صحيح مسمـ, جُّٔ/ْصحيح البخارم, ج (ْ)
 .ِٗ/ْالبخارم, ج (ٓ)



 

ْٕ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 .(ُ)"بو الفتح يمكف لـ لو أسناف ل بمفتاح أتى إف ككذلؾ بابيا, لو يفتح

 العفك اهلل نسأؿ, فيي خسراف مبيف, في الدنيا كالخرة, ىذه ىي خطكرة الشرؾ عند اهلل ك 

 ٹ ٿ ٿ ٿڇ  عمى لسانو: فقاؿ ,   سيدنا ابراىيـ دعاه كما  كندعكه, كالعافية

 .[ّٓ: إبراىيـ] ڇ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 :بعض صور الشركرابعًا: 
ف كانت المعبكدات  -كثيرة لمشرؾ, منيا ما كاف مف عبادة األكثاف, كىناؾ صكر في كا 

ةو  مف أىك ,ذىب أىك ,خشب مف مىٍعميكل الجاىمية كرىةى  أك ًفضَّ ـه  فىييك إنسافو  صي نى ذىا ,صى  حجارةو  ًمفٍ  كىافى  كىاً 
ثىفه  فىييكى  كى

كمنيا عبادة الرىباف كالظممة مف الرؤساء كالحكاـ كاألشخاص, كيتمثؿ ذلؾ في  ,(ِ)

 ۇڇ : اعة كالنقياد قاؿ أك تحميؿ الحراـ كيسمى شرؾ الط ,طاعتيـ, في تحريـ الحالؿ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ىذه مفيكـ كقد بيف النبي  ,[ُّ: التكبة] ڇ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ېى
اًتـو  ٍبفً  عىًدمّْ  مف حديثأخرج الطبراني في معجمو  اآلية فقد ًفي  النًَّبيَّ  أىتىٍيتي : قىاؿى  حى  عينيًقي كى
ًميبه  , ًمفٍ  صى ثىفى  ىىذىا اٍطرىحٍ  ًدمُّ عى  يىا: " فىقىاؿى  ذىىىبو , ًمفٍ  اٍلكى  يىٍقرىأي  كىىيكى  ,ًإلىٍيوً  فىاٍنتىيىٍيتي  فىطىرىٍحتيوي  عينيًقؾى

[ ُّ: التكبة] ڇ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇڇ  :اآٍليىةى  ىىًذهً  فىقىرىأى ,بىرىاءىةى  سيكرىةى 
تَّى , لىٍسنىا إنَّا: فىقيٍمتي  ًمٍنيىا, فىرىغى  حى ـٍ رّْميكفى يي  أىلىٍيسى : »فىقىاؿى  نىٍعبيديىي ؿَّ  مىا حى رّْميكنيوي, اهللي  أىحى  مىا كييًحمُّكفى  فىتيحى
ـى  رَّ مف الشرؾ أيضان القكانيف الكضعية , ك (ّ)«ًعبىادىتيييـٍ  فىًتٍمؾى : »قىاؿى  بىمىى,: قيٍمتي  «فىتىٍستىًحمُّكنىوي؟ اهللي  حى

مذاىب , كمنيا بعض األنظمة كال, كمخالفة لشرع اهلل كالدساتير التي ىي مف صنع البشر

                                                 
ىػ(, تحقيؽ: سيد إبراىيـ, ُٕٓالكابؿ الصيب مف الكمـ الطيب, محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية )ت:  (ُ)

 ـ. ُٗٗٗالقاىرة, ط: الثالثة,  –, دار الحديث ُٗص
, دار ّٓىػ(, تحقيؽ: أحمد زكي باشا, ص َِْأبك المنذر ىشاـ بف محمد الكمبي )ت: كتاب األصناـ,  (ِ)

 ـ.َََِالقاىرة, ط: الرابعة,  –الكتب المصرية 
ىػ(, تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي, َّٔالمعجـ الكبير, سميماف بف أحمد الشامي الطبراني )ت:  (ّ)

ىرة, ط: الثانية. قاؿ عنو الشيخ األلباني حديث حسف في القا –, دار النشر: مكتبة ابف تيمية ِٗ/ُٕج
 .ِٖٔ/ٔسمسمة األحاديث الصحيحة,ج



 

ٕٓ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

 الفكرية, كالقكمية كالكطنية كالشتراكية كغيرىا التي ىي مف اختراع المخمكقات, أك ربما تككف أىكاء

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئچ  :فقاؿ أقكاـ عف ذلؾ  اهلل قاؿ كقد الناس, ليا يخضع كشيكات

 كرآه شيء مف استحسف ميما : أم, يفسر ذلؾ ابف كثير فيقكؿ[ ّْ: الفرقاف] چ ېئ ۈئ ۈئ
, كىذا الشرؾ قد يقع فيو كثيره مف الناس, ككؿ مف رضي (ُ)كمذىبو دينو كاف نفسو, كلى في حسنا

 - الحراـ حمؿ متى كاإلنساف ,, فإنو يعبد أربابان مف دكف اهلل كناصر بشريعة غير شريعة اهلل 
 كافرا كاف - عميو المجمع - الشرع بدؿ أك - عميو المجمع - الحالؿ حـر أك - عميو المجمع
 .(ِ)الفقياء باتفاؽ مرتدا

, قاؿ تعالىلذلؾ يجب عمى عمينا أف نسمؾ الطريؽ المستقيـ كنمتمس طريقو مرضاة هلل تبارؾ ك 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤڇ :  اهلل

 [ْٔ: عمراف آؿ] ڇڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 :ابف القيـ يقكؿ

 اْلَكــــــْون اْنِتَهــــــاء عمــــــى دلّ  َواْلعقــــــل 
 

 الشـــــــان َعِظــــــيم رب لـــــــىا أجمعــــــه 
 

 
 لذاتـــــــه اْلَكَمــــــال َأْوَصـــــــاف َوثُُبــــــوت 

 
ـــــــــي اَل   ـــــــــال َيْقَتِض  اْلُبْرَهـــــــــان َذا إِبَط

 
 

 خالقـــــــــــــه َأن يْشـــــــــــــهد والكـــــــــــــون 
 تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

 

ـــــــــــال ُذو  ـــــــــــم اْلَكَم ـــــــــــْمَطان ودائ  السُّ
 

 
ـــــذاك  ـــــهد وك ـــــه يْش ـــــالى َأن ـــــوق تع  َف

 
ــــــــــوق اْلُوُجــــــــــود  ــــــــــان كــــــــــل َوَف  َمَك

 
 

ــــــــــذاك  ــــــــــهد وك ــــــــــه يْش ــــــــــالى َأن  تع
 بودالمع

 (ّ)االكـــــــــــــوان  مـــــــــــــن َشـــــــــــــْيء اَل  
 

 
 األصغر:  الشرك: الثاني النوع

 رتبة يبمغ ل الذم المخمكؽ في كالغمك الشرؾ, إلى بيا يتكسؿ التي كاألفعاؿ األقكاؿ جميع ىك

                                                 
 .ُُّ/ٔتفسير ابف كثير, ج (ُ)
 .ِٕٔ/ّمجمكع الفتاكل, ج (ِ)
تكضيح المقاصد كتصحيح القكاعد في شرح قصيدة اإلماـ ابف القيـ, أحمد بف إبراىيـ بف حمد )ت:  (ّ)

 ق.َُْٔبيركت, ط: الثالثة,  –, المكتب اإلسالمي ُٖٗ/ِش, جىػ(, تحقيؽ: زىير الشاكيُِّٕ



 

ٕٔ 

ٍ خالل اهلجزة إىل  احلبشت  انفصم األول تىحيد اهلل تعاىل ي

  .( ِ)األمكر بعض في معو اهلل غير مراعاة , كىكُ()ذلؾ كنحك الرياء كيسير اهلل بغير ككالحمؼ العبادة,

 كمالو ينافي كلكف اإليماف, أصؿ عنو ينفي كل اإلسالـ, مف صاحبو يخرج ل النكع كىذا
ذا بالتكبة, إل لصاحبو يغفر ل أنو كحكمو. الكاجب  المشيئة, تحت فيك منو؛ كلـ يتب عميو مات كا 
ف عذبو, شاء إف , اهلل إلى كأمره  شفاعة كتنالو النار, في يخمد ل عذب كلك عنو, عفا شاء كا 

 .(ّ)  اهلل بإذف الشافعيف

 

 

                                                 
 .ِّالقكؿ السديد شرح كتاب التكحيد,  (ُ)
ىػ(, تحقيؽ: صفكاف عدناف َِٓالمفردات في غريب القرآف, أبك القاسـ الحسيف بف محمد األصفيانى )ت:  (ِ)

 ىػ. ُُِْ -دمشؽ , ط: األكلى  -, , دار القمـ, الدار الشامية ِْٓالداكدم, ص 
 .ِّٖاإليماف حقيقتو, خكارمو,  (ّ)



 

 

 

 

 
 

 

 

 يانفصم انثاَ

 انكبائز
 

 يثحثاٌ: وفيه

 .يىضىع انكثائز عٍ إىل احلثشح اذلجزج أخثار يف اآلثار انىاردج ادلثحث األول:

 .اذلجزج رواياخ تعض انكثائز انيت وردخ يف ادلثحث انثاَي:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 األول ادلثحث

 احلبشت إىل اهلجزة أخبار يف انىاردة اآلثار

 انكبائز عيىضى عٍ
 وفيه يطهثاٌ:

 دالنح اذلجزج عهً انكثائز. ادلطهة األول:

 انكثريج. اعتقاد أهم انضنح واجلًاعح يف يزتكة ادلطهة انثاَي:

 

 



 

ٕٗ 

ــ ـزانكبـ ــ ـائـ ــ  انفصم انثاَي ـ

 المطمب األول
 داللة الهجرة عمى الكبائر

حيف رد عمى سؤاؿ النجاشي  عف جعفر  :قالت فقد أخرج اإلماـ أحمد في مسنده عف أـ سممة 
ًديًث, ًبًصٍدؽً  أىمىرىنىا" لو عف رسكؿ اهلل  :يف فقاؿعف ىذا الد , كىًصمىةً  األىمىانىًة, كىأىدىاءً  اٍلحى  كىحيٍسفً  الرًَّحـً

اًرـً  عىفٍ  كىاٍلكىؼّْ  اٍلًجكىاًر, نىيىانىا كىالدّْمىاًء, اٍلمىحى قىٍكؿً  اٍلفىكىاًحًش, عىفً  كى كًر, كى  .(ُ)"اٍليىًتيـً  مىاؿى  كىأىٍكؿً  الزُّ

 يرة:تعريف الكب
 :ذكرىا العمماء منيا  ,لمكبيرة تعريفات كثيرة

دَّ إ :, كقيؿ(ِ)"كبيرة فيك عنو اهلل نيى ما كؿ:"  قكؿ ابف عباس ٍيري  اٍلكىًبيرىةً  ف حى كؼو  غى  بىؿٍ  مىٍعري
ٍصؼً  الشٍَّرعي  كىرىدى  غىاًئرى  ًبأىنَّيىا كأنكاع كبائر بأنيا اٍلمىعىاًصي ًمفى  أىٍنكىاعو  ًبكى  كىًىيى  ,تيكصىؼٍ  ـٍ لى  كىأىٍنكىاعه  صى

ًميًعيىا ًمفٍ  ميٍمتىًنعنا اٍلعىٍبدي  يىكيكفى  أىفٍ  بيانو عدـ في كالحكمة ككبائر صغائر عمى ميٍشتىًممىةه  افىةى  جى  أىفٍ  مىخى
سىاعىةً  اٍلقىٍدرً  لىٍيمىةً  ًبًإٍخفىاءً  شىًبيوه  كىىىذىا :قىاليكا اٍلكىبىاًئرً  ًمفى  يىكيكفى  ميعىةً  يىٍكـً  كى اٍلجي

 معصية كؿ ىي: قيؿ. ك (ّ)
, كىذا ما (ْ)غضب أك لعنة, أك عذاب, أك بالنار, تكعد أك عقكبة, أك الدنيا, في حد عمييا يترتب

سبب  ذكر ابف تيمية ضابط لمعنى الكبيرة, كقدالالتعريؼ العمماء, كىك  مف كثيره  أجمع عميو
 :لكجكه المذككرة الضكابط تمؾ سائر مف أكلى الضابط ىذا إف :فقاؿ ,جماعاإل

 الصحابة مف أحد عف تعرؼ ل فإنيا الضكابط؛ تمؾ بخالؼ السمؼ عف المأثكر أنو: األكؿ
 كاألئمة. كالتابعيف

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گچ : قاؿ اهلل أف: الثاني

, كبالتالي الكريـ الكعد كاستحقاؽ السيئات بتكفير الكبائر مجتنب كعد فقد [,  ] چ ڱ
 ما أك ,جنة حرماف أك ,نار أك ,لعنتو أك ,اهلل بغضب دى عً كي  مف كؿ ففإ تعرؼ األشياء بأضادىا

 .الكبائر مجتنبي مف يككف فال ,الكعد ىذا عف خارج ذلؾ؛ يقتضي
 مف يتمقى حد فيك الذنكب؛ في كرسكلو اهلل ذكره ما إلى مرجعو الضابط ىذا أفَّ : الثالث

 مف كذكقو القائؿ رأم قكؿ ىك بؿ و؛كرسكل اهلل كالـ مف متمقى ليس ذلؾ سكل كما ,الشارع خطاب
 .يجكز ل شرعي دليؿ بدكف كالذكؽ كالرأم ,شرعي دليؿ غير

                                                 
 .ُٕتـ تخريجو ص (ُ)
 .ِْْ/ٖجامع البياف, ج (ِ)
 .ٖٔ/ِشرح صحيح مسمـ, ج (ّ)
 .َُِاإليماف حقيقتو, خكارمو, ص (ْ)
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 يمكف فال األمكر تمؾ كأما ,كالصغائر الكبائر بيف بو الفرؽ يمكف الضابط ىذا أف: الرابع
 فيو اتفقت ما بيف الفرؽ ألف عمييا دليؿ ل الصفات تمؾ ؛ ألفكالصغائر الكبائر بيف بيا الفرؽ
 .(ُ) .لنا معمكـ غير كىذا كجييا عمى الشرائع بتمؾ عالـ كجكد يمكف لـ إف يعمـ ل كاختمفت الشرائع

 ,أك غضب ,الكبائر كؿ ذنب ختمو اهلل بنار" أنو قاؿ: عف ابف عباس قد كرد تعريفو ىنا ك 
 .(ِ)"أك عذاب ,أك لعنة

اًبط :كالشيخ الشنقيطي قاؿ ا اٍقتىرىفى  ٍنبو ذى  كيؿُّ  أىنَّيىا اٍلكىًبيرىةً  "ضى مىى يىديؿُّ  ًبمى ـي  أىنَّوي  عى  ميٍطمىؽً  ًمفٍ  أىٍعظى
مىٍيوً  اٍلكىًعيدي  ذىًلؾى  كىافى  سىكىاءن  اٍلمىٍعًصيىًة, , أىكٍ  ,لىٍعنىةو  أىكٍ  ,غىضىبو  أىكٍ  ,ًبنىارو  عى دّْ  كيجيكبي  كىافى  أىكٍ  عىذىابو  اٍلحى

مىى يىديؿُّ  ًممَّا ذىًلؾى  غىٍيري  أىكٍ  ًفيًو, تىٍكًكيًدهً  التٍَّحًريـً  ظً تىٍغًمي عى  .(ّ)"كى

 ,رة ثبتت في النص, كالشرؾ, كالقتؿ, كغيرىاي, فيك يجمع كؿ كبجامعكىذا التعريؼ أيضان 
كىي كبائر مقدرة مشركعة, كفيو غير مقدرة مشركعة, كالتكلي يكـ الزحؼ, كأكؿ ماؿ اليتـ, كغيرىا 

 مف الكبائر التي كردت بالنص.

ىي محرمات منفرة يجمع  بائر التي اختارىا جعفر بف أبي طالب كلذلؾ يرل الباحث أف الك
تكحيد, كىداية لمنجاشي صاحب العقؿ الحكيـ, عمييا كؿ ذك عقؿ سميـ, كىي سبب في غرس ال

 كالممؾ العادؿ.

 

 

                                                 
 .ٓٓٔ ,ْٓٔ/ُُمجمكع الفتاكل, جانظر  (ُ)
 .ِْٔ/ٖجامع البياف, ج (ِ)
 .ٕٕ/ٕأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف, ج (ّ)
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 المطمب الثاني
 الكبيرة مرتكب في والجماعة السنة أهل اعتقاد

أنو تحت مشيئة اهلل إف ك  ركف مرتكب الكبيرة,لقد أجمع أىؿ السنة كالجماعة عمى أنيـ ل يكف
فبوشاء عذ  چ ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ : قاؿ  ,لو غفر شاء , كا 

, فقد ركل أبك عبيد عف أبي كبائرعمى عدـ كفر مرتكبي ال  أجمع الصحابةقد ك , [ُْالفتح: ]
نتـ تسمكف أحدان ىؿ ك :فسألو رجؿ ,جاكرت مع جابر بف عبد اهلل بمكة ستة أشير"سفياف أنو قاؿ: 

كىذا ىك نيج , (ُ)"مف أىؿ القبمة كافران ؟ فقاؿ: معاذ اهلل ! قاؿ: فيؿ تسمكنو مشركان ؟ قاؿ: ل
 كل عممو لذنب النار في أنو القبمة أىؿ مف أحد عمى نشيد ل" :السمؼ الصالح, يقكؿ اإلماـ أحمد

 مرتكب أف عمى كميـ متفقكف السنة أىؿ ف: "إيقكؿ :العز الحنفي , كىذا الشيخ أبك(ِ)"أتاىا لكبيرة
 الممة عف ينقؿ كفرا كفر لك إذ ,(ّ)الخكارج قالت كما بالكمية, الممة عف ينقؿ كفرا يكفر ل الكبيرة
 كالسرقة الزنا في الحدكد تجرم كل القصاص, كلي عفك يقبؿ كل حاؿ, كؿ عمى يقتؿ مرتدا لكاف

 ل أنو عمى كمتفقكف, اإلسالـ ديف مف الضركرةب كفساده بطالنو معمكـ القكؿ كىذا! الخمر كشرب
 قالت كما الكافريف, مع الخمكد يستحؽ كل الكفر, في يدخؿ كل كاإلسالـ, اإليماف مف يخرج

 ڈچ  : قاؿ المؤمنيف, مف الكبيرة مرتكب اهلل جعؿ قد إذ أيضا, باطؿ قكليـ فإف ,(ْ)المعتزلة

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ : قاؿ أف إلى , [ چ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 القصاص, لكلي أخا كجعمو آمنكا, الذيف مف القاتؿ يخرج فمـ [, چڻ ں
 أىٍىؿً  فىاًسؽى  أىفَّ " :بؿ قالكا ,لـ يخرج العمماء مرتكب الكبيرة مف الممة, ك (ٓ)"ريب بال الديف أخكة كالمراد
ٍنوي  ييٍنفىى لى  اٍلًقٍبمىةً  يمىافً  ميٍطمىؽي  عى يمىافً  ييكصىؼي  كىلى , وً ًبفيسيكقً  اإٍلً , ًباإٍلً لىًكفٍ  التَّاْـّ  نىاًقصي  ميٍؤًمفه  ىيكى  كى

                                                 
, قاؿ األلباني في التعميؽ: إسناده صحيح عمى شرط مسمـ كعزاه في مجمع الزكائد ٖٗألبي عبيد صاإليماف  (ُ)

 (. ُِٓ/ٗ( ألبي يعمى كالطبراني كقاؿ: رجالو رجاؿ الصحيح, كانظر التمييد لبف عبد البر )َُٕ/ُ)
ىػ(, جمعو كرتبو كطبعو عمى ِٖٕالمستدرؾ عمى مجمكع فتاكل شيخ اإلسالـ, تقي الديف بف تيمية )ت:  (ِ)

 ىػ. ُُْٖ, ط: األكلى, ُٕ/ِىػ(, جُُِْنفقتو: محمد بف عبد الرحمف بف قاسـ )ت: 
ف لـ يتب, كمات  (ّ) رأم الخكارج في مرتكب الكبيرة : كمف ارتكب كبيرة فيك في الحاؿ يسمى فاسقا, ل مؤمنا كل كافرا, كا 

 , مؤسسة الحمبي.ُٖ/ُىػ(, جْٖٓلمشيرستاني )ت:  عمييا فيك مخمد في النار, مف الممؿ كالنحؿ,
نَّوي ًإف خرج مف الدٍُّنيىا قبؿ أىف  (ْ) كرأم المعتزلة في مرتكب الكبيرة: منزلىة بىيف منزلتيف لى ىيكى ميؤمف كىلى ىيكى كىاًفر كىا 

اًلدا مخمدا ًفي النَّار مىعى جممىة اٍلكفَّار, التبصير في الديف , لإل  ىػ(, تحقيؽ: ُْٕسفراييني, )ت: يىتيكب يككف خى
 ـ.ُّٖٗ -ىػ َُّْلبناف, ط: األكلى,  –كماؿ الحكت, عالـ الكتب 

 .ِْْ/ِشرح العقيدة الطحاكية, ج (ٓ)
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يمىاًف, اًنوً  ميٍؤًمفه  أىكٍ  اإٍلً ًتوً  فىاًسؽه , ًبًإيمى ـي  ييٍعطىى فىالى . ًبكىًبيرى . (ُ)اًلٍسـً  ميٍطمىؽى  ييٍسمىبي  كىلى  ,اٍلميٍطمىؽي  اًلٍس
كيٍفرنا ًفٍسقنا كىرىسيكليوي  المَّوي  سىمَّاىىا الًَّتي اٍلكىبىاًئرً  الذُّنيكبً  عىمىؿي  كىىيكى . ري اأٍلىٍصغى  ىيكى  ىينىا ًباٍلًفٍسؽً  كىاٍلميرىادي   كى
ظيٍممنا ٍؤًمًنيفى  أىٍحكىاـً  ًإٍجرىاءً  مىعى  كى مىى اٍلمي اًمًميىا عى  .(ِ)"عى

ارج يتقػػػػػػاطع فػػػػػػي حكػػػػػػـ مرتكػػػػػػب الكبيػػػػػػرة, أف رأم المعتزلػػػػػػة كالخػػػػػػك  إلػػػػػػى الباحػػػػػػث كقػػػػػػد خمػػػػػػص
عمػػػػى أصػػػػميف فػػػػي مسػػػػمى فيػػػػـ  السػػػػنة كالجماعػػػػة عميػػػػو أىػػػػؿ بخػػػػالؼ مػػػػا ي النػػػػار,كىػػػػك الخمػػػػكد فػػػػ

 ,كالثػػػػػػػاني فػػػػػػػي اآلخػػػػػػػرة, كمعيػػػػػػػـ الػػػػػػػدليؿ مػػػػػػػف كتػػػػػػػاب اهلل  ,مرتكػػػػػػػب الكبيػػػػػػػرة, األكؿ فػػػػػػػي الػػػػػػػدنيا
 , كفيـ سمفنا الصالح رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف.كسنة نبيو 

 األصل األول: مسمى مرتكب الكبيرة في الدنيا:
 الذم الذنب كاف بكبيرتو, فإف فاسؽ بإيمانو, مؤمف اإليماف, ناقص مؤمف يرةإف مرتكب الكب

 فيك الحد؛ عميو كأقيـ حد, فيو أك  كمنو بفضمو تكبتو  اهلل قبؿ منو, كتاب فيو, حد ل ارتكبو,
فيـ لـ يكفركه كما فعمت  ,, كىذا القكؿ الكسط(ّ)المسمميف عامة حكـ حكمو كيصبح لو, كفارة

 ,, كىـ بذلؾ يستدلكف مف كتاب ربيـ (ْ)ـ يعطكه مطمؽ اليماف كما فعمت المرجئةالخكارج, كل
 .كسنة نبييـ محمد 

                                                 
, فقاؿ اإليماف المطمؽ ل ُٔ/ْالفرؽ بيف اليماف المطمؽ كمطمؽ اليماف ذكره ابف القيـ في بديع الفكائد, ج (ُ)

مأمكر بو كمطمؽ اإليماف يطمؽ عمى الناقص كالكامؿ كليذا نفى النبي صمى يطمؽ إل عمى الكامؿ الكماؿ ال
اهلل عميو كسمـ اإليماف المطمؽ عف الزاني كشارب الخمر كالسارؽ كلـ ينؼ عنو مطمؽ اإليماف لئال يدخؿ في 

{ كل في { كل في قكلو: }قىٍد أىٍفمىحى اٍلميٍؤًمنيكفى ًليُّ اٍلميٍؤًمًنيفى ا اٍلميٍؤًمنيكفى الًَّذيفى إذا ذيًكرى المَّوي  قكلو: }كىالمَّوي كى قكلو: }ًإنَّمى
ٍف طىاًئفىتىاًف ًمفى الٍ  قىبىةو ميٍؤًمنىةو{ كفي قكلو: }كىاً  { إلى آخر اآليات كيدخؿ في قكلو: }فىتىٍحًريري رى ـٍ ميٍؤًمًنيفى كىًجمىٍت قيميكبييي

 اٍقتىتىميكا{ كفي قكلو: "ل يقتؿ مؤمف بكافر " كأمثاؿ ذلؾ.
 َُٗ, كاإليماف, صَُُٕ/ّمعارج القبكؿ, جانظر  (ِ)
 .َِٖاإليماف حقيقتو, خكارمو, نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة ,ص  (ّ)
رأم المرجئة في مرتكب الكبيرة: قاؿ الماتريدم : قالت المرجئة ل يضر مع اإليماف ذنب كما ل ينفع مع الكفر  (ْ)

, ثـ قالكا ٔق(,صّّّب ألبي حنيفة, شرح أبي منصكر الماتريدم,)ت:طاعة, مف كتاب شرح الفقو األكبر, المنسك 
ف زنى  ف سرؽ فمف قىاؿى لى ًإلىو ًإلَّ اهلل ميحىمَّد رىسيكؿ اهلل كىحـر مىا حـر اهلل كىأحؿ مىا أحؿ اهلل دخؿ اٍلجنَّة ًإذا مىاتى كىاً  كىاً 

ة كىالزَّ  قتؿ كىشرب اٍلخمر كىقذؼ اٍلميٍحصنىات كىترؾ الصَّالى يىاـ ًإذا كىافى مقرا بيىا يسكؼ التٍَّكبىة لـ يضٌرهي كيقيكعو كى كىاة كىالصّْ
ف فعؿ ذىًلؾ استحالل كىافى كىاًفرنا ًبالمَّو ميٍشركنا كىخرج مف إيمىانو تىركو لمفرائض كرككبو اٍلفىكىاًحش كىاً  ارى  عمى اٍلكىبىاًئر كى كىصى

يمىاف لى يًزيد كىلى ين ًئكىة كاألنبياء كاألمـ كعمماء النَّاس كجياليـ كىاًحد لى يًزيد ًمٍنوي مف أىؿ النَّار كىأىف اإٍلً يماف اٍلمىالى قص كا 
ىػ(, تحقيؽ: محمد ّٕٕشىٍيء عمى شىٍيء أصالن, مف التنبيو كالرد عمى أىؿ األىكاء كالبدع, أبك الحسيف المىمىطي )ت: 

 مصر. –زاىد بف الحسف الككثرم, المكتبة األزىرية 
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 ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ : قاؿ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 چ ۓ
ف, كقد ذكر البغكم في تفسيره يماككلي المقتكؿ بنداء اإل ,القاتؿ  ففي ىذه اآلية خاطب اهلل

ًفي" :ىذا المعنى فقاؿ مىى دىًليؿه  اآٍليىةً  كى اطىبىوي  المَّوى  أًلىفَّ  ًباٍلقىٍتًؿ, كىاًفرنا يىًصيري  لى  اٍلقىاًتؿى  أىفَّ  عى  بىٍعدى  خى
يمىافً  ًبًخطىابً  اٍلقىٍتؿً  قىاؿى  چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ : فىقىاؿى  اإٍلً  ڱ ڳچ  :اآٍليىةً  آًخرً  ًفي كى

كَّةى  ًبوً  كىأىرىادى  چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ يمىاًف, أيخي كَّةى  يىٍقطىعً  فىمىـٍ  اإٍلً ا اأٍليخي الشيخ , ك (ُ)"ًباٍلقىٍتؿً  بىٍينىييمى
 ىنا باألخكة المراد ألف يكفر, ل القاتؿ أف عمى دليؿ{ أىًخيوً : }عبد الرحمف السعدم يفسر قكلو 

 ل الكفر, دكف ىي التي المعاصي سائر أف أكلى باب كمف منيا, بالقتؿ يخرج فمـ اإليماف, أخكة
نما فاعميا, بيا ركفَّ يي   .(ِ)إيمانو بذلؾ ينقص كا 

لىعىؿَّ  سىيّْده, ىىذىا اٍبًنى ًإفَّ  :يقكؿ فيو فقد بكب البخارم بابان عف الحسف  ,كأما في السنة  أىفٍ  المَّوى  كى
 مف فئتيف بيف: ), فسر ابف بطاؿ ذلؾ في شرحو فقاؿ كقكلواٍلميٍسًمًميفى  ًمفى  عىًظيمىتىٍيفً  ًفئىتىٍيفً  بىٍيفى  ًبوً  ييٍصًمحى 

, كل يدخؿ في دائرة ّ()تأكيؿ عمى كاف إذا اإلسالـ مف يخرجو ل لممسمميف المسمـ قتاؿ أف يدؿ( المسمميف
 دىٍعكىةه  نىًبي   ًلكيؿّْ  ":  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرىٍيرىةى, أىًبي اليماف المطمؽ, ففي الحديث الذم ركاه مسمـ عىفٍ 

ابىةه, تىوي, نىًبي   كيؿُّ  فىتىعىجَّؿى  ميٍستىجى نّْي دىٍعكى ًتي اٍختىبىٍأتي  كىاً   اهللي  شىاءى  ًإفٍ  نىائًمىةه  فىًييى  اٍلًقيىامىًة, يىٍكـى  أًليمًَّتي شىفىاعىةن  دىٍعكى
لىةه  فىًفيوً  , ْ()"شىٍيئنا ًباهللً  ييٍشًرؾي  لى  أيمًَّتي ًمفٍ  مىاتى  مىفٍ   ميٍشًرؾو  غىٍيرى  مىاتى  مىفٍ  كيؿَّ  أىفَّ  اٍلحىؽّْ  أىٍىؿً  مىٍذىىبً لً  دىلى
مَّدٍ  لىـٍ   ًبالمَّوً  فٍ  ,النَّارً  ًفي ييخى مىى ميًصرِّا كىافى  كىاً   بف عمر قد أخرج البخارم في صحيحو عف, ك ٓ()اٍلكىبىاًئرً  عى

 ,  رسكؿ يضحؾ كافك  حمارا, يمقب ككاف اهلل, عبد اسمو كاف  النبي عيد عمى رجال أف الخطاب,
 ما العنو, الميـ: القـك مف رجؿ فقاؿ فجمد, بو فأمر يكما بو فأتي الشراب, في جمده قد  النبي ككاف
, ككجو الدللة ىنا ٔ()"كرسكلو اهلل يحب إنو عممت ما فك اهلل تمعنكه, ل":  النبي فقاؿ بو؟ يؤتى ما أكثر

                                                 
ىػ(, المحقؽ: َُٓنزيؿ في تفسير القرآف, تفسير البغكم, أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم )ت: معالـ الت (ُ)

,, ُُٗ/ُسميماف مسمـ الحرش, ج -عثماف جمعة ضميرية  -حققو كخرج أحاديثو محمد عبد اهلل النمر 
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕالناشر: دار طيبة لمنشر كالتكزيع, ط: الرابعة, 

 .ْٖالرحمف, صتيسير الكريـ  (ِ)
 .ٔٗ/ٖشرح صحيح البخارم لبف بطاؿ, ج (ّ)
ًتًو, حديث رقـ: صحيح مسمـ, اإليماف, بىابي اٍخًتبىاًء النًَّبيّْ  (ْ)  .ُٖٗ/ُ, جُٗٗدىٍعكىةى الشَّفىاعىًة أًليمَّ
 .ٕٓ/ّشرح صحيح مسمـ, ج (ٓ)
نو ليس ب (ٔ) ـ:صحيح البخارم, الحدكد, باب ما يكره مف لعف شارب الخمر, كا   .ُٖٖٓ/, جَٖٕٔخارج مف الممة, حديث رق
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 كرسكلو ل ينتزع عنو اليماف كامالن, كىنا يقكؿ ابف عدـ لعنو, ألنو يحب اهلل كرسكلو, كمف أحب اهلل
 أف كفيو ,لو بالدعاء كاألمر لعنو عف النيي لثبكت كافر الكبيرة مرتكب أف زعـ مف عمى الرد فيو" :حجر
 يحب المذككر بأف أخبر  ألنو ,المرتكب قمب في كرسكلو اهلل محبة كثبكت النيي ارتكاب بيف تنافي ل
 كيؤخذ ,كرسكلو اهلل محبة منو تنزع ل المعصية منو تكررت مف كأف ,منو صدر ما جكدك  مع كرسكلو اهلل
في   , فقكلو(ُ)"كمالو نفي بؿ بالكمية زكالو بو يراد ل الخمر شارب عف اإليماف نفي أف تأكيد منو

 يزني حيف الزاني يزني ل":  النبي قاؿ: قاؿ ,  ىريرة أبي الحديث الذم أخرجو البخارم كمسمـ عف
 نيبة, ينتيب كل مؤمف, كىك يسرؽ حيف يسرؽ كل مؤمف, كىك يشرب حيف الخمر يشرب كل مؤمف, كىك
 ل كالسارؽ كالشارب الزاني , فتفسير ذلؾ أفِ()"مؤمف كىك ينتيبيا حيف أبصارىـ فييا إليو الناس يرفع
نما اإًليماف, كامؿ يككف ف ىذه النصكص الكاردة الباحث أ كيرل, ّ()اإليماف ناقص فاسقان, مؤمنان  يككف كا 

, بؿ تبيف بدللة كاضحة عمى عدـ خركج مرتكب الكبيرة مف دائرة اليماف مف كتاب اهلل كسنة رسكلو 
ؾ المعاصي كالكبائر التي يقترفيا, كل نسميو كافران كل مشركان مالـ يستحؿ شيئان يككف إيمانو ناقص بقدر تم

ىك المذىب الكسط الذم لـ يكفر صاحب الكبيرة كما تفعؿ الخكارج, كلـ مف الديف بالضركرة, كىذا معمكمان 
مر كالسداد في المرجئة, نسأؿ اهلل الصكاب في األيبرئ صاحب الكبيرة كيساكيو بالمؤمنيف كما تفعؿ 

 إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو. ,الرأم
 خرة:لثاني: مسمى مرتكب الكبيرة في اآلاألصل ا

ف شاء عفا ,خرة فيك تحت مشيئة اهلل إف شاء عذبوآلكأما مرتكب الكبيرة في ا عنو, فإف  كا 
ف عفى عنو فيك كرمو كمنتو, عذبو فيك عدؿ اهلل   چ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئٹ ٹ چ , كا 

 نو"إ :, كىذا ما عميو السمؼ الصالح رضكاف اهلل عمييـ, يقكؿ صاحب كتاب اليماف[ِّاألنبياء: ]
 الجنة كأدخمو عنو عفا شاء إف  اهلل إلى أمرهف كبيرتو؛ مف يتب لـ إف المشيئة, تحت يككف

ف برحمتو كفضمو,  يستحؽ ل كلكنو لمعقاب, مستحؽ ألنو ؛ بعدلو كذلؾ ,ذنبو بقدر عذبو شاء كا 
ف اإليماف, مف معو بما النار مف يخرج بؿ النار؛ في الخمكد خركجو مف , ك (ْ)"ذرة مثقاؿ كاف كا 
 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻچ: لقكلو  قاامصد النار

كالمكبقات, إف أمر مرتكب  الكبائر جميع مف الشرؾ دكف ما , أم  چ ﮶ ﮵
                                                 

 .ٖٕ/ُِفتح البارم, ج (ُ)
, صحيح ُّٔ/ّ, جِْٕٓصحيح البخارم, المظالـ كالغصب, باب النيبى بغير إذف صاحبو, حديث رقـ: (ِ)

 .ٕٔ/ُ, جٕٓمسمـ, اإليماف, باب بياف نقص اإليماف بالمعاصي, حديث رقـ:
حمزة محمد قاسـ, راجعو: الشيخ عبد القادر األرناؤكط,  منار القارم شرح مختصر صحيح البخارم, (ّ)

 ـ. َُٗٗ -ىػ  َُُْ, الناشر: مكتبة دار البياف, دمشؽ , مكتبة المؤيد, عاـ النشر:ُٕٖ/ٓج
 .َِٗ, َِٖاإليماف حقيقتو, خكارمو, نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة ,ص  (ْ)
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 بف عبادة مف حديث :الذم أخرجو البخارم ثابت بنص حديث النبي إلى اهلل  الكبيرة
 مف ةعصاب كحكلو قاؿ, اهلل رسكؿ أف: العقبة ليمة النقباء أحد كىك بدرا شيد ككاف ,الصامت
 تأتكا كل , أكلدكـ تقتمكا كل تزنكا, كل تسرقكا, كل شيئا, باهلل تشرككا ل أف عمى "بايعكني: أصحابو
 كمف اهلل, عمى فأجره ,منكـ ىكفٌ  فمف معركؼ, في تعصكا كل كأرجمكـ, أيديكـ بيف تفتركنو ببيتاف
 فيك ,اهلل ستره ثـ ,شيئا لؾذ مف أصاب كمف لو, كفارة فيك الدنيا في فعكقب ,شيئا ذلؾ مف أصاب
ف عنو عفا شاء إف اهلل, إلى كجو الدللة في الحديث يبينيا , ك  (ُ)ذلؾ عمى فبايعناه عاقبو" شاء كا 

ؽّْ  أىٍىؿً  مىٍذىىبً " :يقكؿاإلماـ النككم  اًحًبيىا ييٍقطىعي  لى  اٍلكيٍفرً  غىٍيرى  أىفَّ اٍلمىعىاًصيى  اٍلحى  مىاتى  ًإذىا ًبالنَّارً  ًلصى
لىـٍ  فىا شىاءى  ًإفٍ   المَّوً  ًبمىًشيئىةً  ىيكى  بىؿٍ  ًمٍنيىا يىتيبٍ  كى ٍنوي  عى فٍ  ,عى فنا عىذَّبىوي  شىاءى  كىاً  كىاًرجً  ًخالى  فىًإفَّ  كىاٍلميٍعتىًزلىةً  ًلٍمخى

كىاًرجى  كفى  اٍلخى لىًكفٍ  يىٍكفيري  لى  :يىقيكليكفى  كىاٍلميٍعتىًزلىةى  ًباٍلمىعىاًصي ييكىفّْري مَّدي  كى , إف فساؽ الممة ليسكا (ِ)"ارً النَّ  ًفي ييخى
مخمديف في النار, كليسكا كامميف في الديف كاليماف كالطاعة, بؿ ليـ حسنات كسيئات, يستحقكف 

 مف الكبائر ألىؿ النبي  شفاعة أف عمى -أىؿ السنة  –, كأجمعكا (ّ)بيذا العقاب كبيذا الثكاب
فقد أخرج البخارم كمسمـ في  (ْ)حممان, ركاصا ما بعد أمتو مف قكمان  النار مف يخرج أنو كعمى أمتو,

 كأىؿ الجنة, الجنة أىؿ "يدخؿ: قاؿ  النبي عف , الخدرم سعيد أبي مف حديثصححييما 
. إيماف مف خردؿ مف حبة مثقاؿ قمبو في كاف مف النار مف أخرجكا:  اهلل يقكؿ ثـ , النار" النار

 الحبة تنبت كما فينبتكف - مالؾ شؾ - الحياة أك الحيا, نير في فيمقكف اسكدكا, قد منيا فيخرجكف
الذم أخرجو  , كىذا مصداقان لحديث النبي (ٓ)ممتكية" صفراء تخرج أنيا تر ألـ السيؿ, جانب في

, ٍبفً  أىنىسً  مف حديثابك داكد  اًلؾو يقكؿ ك  ,(ٔ)"أيمًَّتي ًمفٍ  اٍلكىبىاًئرً  أًلىٍىؿً  شىفىاعىًتي": قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  مى
يخرج النَّار ًإلىى يصيركف فىالى  ,قكـ ًفي قكـ يشفع حؽ اٍلًقيىامىة يىٍكـ كالشفاعة" :ماـ أحمداإل  مف قكـ كى

                                                 
 .ُّّّ/ّ, صحيح مسمـ, جُِ/ُصحيح البخارم, ج (ُ)
ىػ(, ٕٔٔلمنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج, أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى: ا (ِ)

 .ُِّٗبيركت, ط: الثانية,  –, دار إحياء التراث العربي ِِْ/ُُج
 .ٕٗٔ/ٕمجمكع الفتاكل, ج (ّ)
بف إسماعيؿ بف عبد  رسالة إلى أىؿ الثغر بباب األبكاب, أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ (ْ)

ىػ(, تحقيؽ: عبد اهلل شاكر محمد ِّْاهلل بف مكسى بف أبي بردة بف أبي مكسى األشعرم )المتكفى: 
 ىػ.ُُّْ, عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية, المدينة المنكرة, ط: ُْٔالجنيدم, ص

, صحيح مسمـ, ُّ/ُ, جِِرقـ:صحيح البخارم, اإليماف, باب تفاضؿ أىؿ اإليماف في األعماؿ, حديث  (ٓ)
خراج المكحديف مف النار, حديث رقـ:   .ُِٕ/ُ, جُْٖاإليماف, باب إثبات الشفاعة كا 

سنف أبي داكد, أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًّْجٍستاني  (ٔ)
 –, الناشر: المكتبة العصرية, صيدا ِّٔ/ْىػ(, المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد, جِٕٓ)المتكفى: 

 . ِِْ/ّبيركت. قاؿ عنو اللباني صحيح, في الترغيب كالترىيب, ج
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يخرج ,الشافعيف بشفاعة دخمكىا مىا بعد النَّار لىًبثيكا دخمكىا مىا بعد النَّار مف قكـ كى ا ًفييىا كى  ,اهلل شىاءى  مى
َـّ  قكـ ,النَّار مف يخرجيـ ث  كىاٍلكٍفر كالجحكد كالتكذيب الٌشرؾ أىؿ كىـ ,أبدا ًفييىا يخمديكفى  كى

 رسكؿ قاؿ: قاؿ , ذر أبي مف حديثمسمـ ك  , كفي الحديث الذم أخرجو البخارم(ُ)"ًبالمَّو
 باهلل يشرؾ ل أمتي مف مات مف: أنو - بشرني: قاؿ أك - فأخبرني ربي, مف آت أتاني: "  اهلل
ف: قمت"  الجنة دخؿ شيئا ف زنى كا  ف: قاؿ ؟سرؽ كا  ف زنى كا  ةه  , فىييكى (ِ)"سرؽ كا  جَّ  أىٍىؿً  ًلمىٍذىىبً  حي
ابى  أىفَّ  السَّنىةً  ميكىىا ًإفٍ  كىأىنَّييـٍ  ,ًبالنَّارً  لىييـٍ  ييٍقطىعي  لى  اٍلكىبىاًئرً  أىٍصحى كا دىخى ـى  ,ًمٍنيىا أيٍخًرجي ًت ميكدً  لىييـٍ  كىخي  ًفي ًباٍلخي
نَّةً  ة, كعمى ىذا فإف مرتكب الكبيرة يدخؿ النار إذا شاء أف , كىذا ما أجمع عميو عمماء األم(ّ)اٍلجى
ذا شاء غفر لو ,يعذبو كلـ يخمده في النار خالفان لرأم الخكارج, كىذا  ,كىذا مخالؼ لرأم المرجئة, كا 

 مذىب كسطي بيف الفرقتيف, كاهلل اليادم إلى سكاء السبيؿ.

                                                 
المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ, عبد القادر بف أحمد بف مصطفى بف عبد الرحيـ بف محمد بدراف  (ُ)

 –, الناشر: مؤسسة الرسالة َٗصىػ(, المحقؽ: د. عبد اهلل بف عبد المحسف التركي, ُّْٔ)المتكفى: 
 .َُُْبيركت, ط: الثانية, 

, ُِّٕصحيح البخارم, الجنائز, باب ما جاء في الجنائز, كمف كاف آخر كالمو: ل إلو إل اهلل, حديث رقـ: (ِ)
 .ْٗ/ُ, جْٗ, صحيح مسمـ, اإليماف, باب مف مات ل يشرؾ باهلل شيئا دخؿ الجنة, حديث رقـ ُٕ/ِج

 .ٕٗ/ِرح صحيح مسمـ, جالمنياج ش (ّ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثاَي ادلثحث

 اهلجز يف وردث انتي انكبائز بعض
 

 يطهثاٌ: اوفيه

 اننفش. قتم :األول ادلطهة

 قىل انزور ادلطهة انثاَي:

 

 



 

ٖٖ 

ــ ـزانكبـ ــ ـائـ ــ  انفصم انثاَي ـ

 األول المطمب
 النفس قتل

 تمهيد:
المكبقات, كىي مف السبع أخطرىا, كىي مف الذنكب إف قتؿ النفس مف أعظـ الذنكب ك 

 كقتؿ النفس أكؿ ما يقضى بيف العباد فيو يكـ القيامة, ففي الحديث الذم أخرجو مسمـ فيالكبائر. 
ٍبدً  عىفٍ  صحيحو ؿي :   اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  اهلًل, عى ا "أىكَّ  ًفي اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  النَّاسً  بىٍيفى  ييٍقضىى مى
, فأكؿ ما يحكـ يـك القيامة في الدماء, كلذلؾ أعد اهلل لمقاتؿ مف الكعيد كالنكاؿ صنكفان (ُ)"الدّْمىاءً 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچ  :مف العذاب فقاؿ 

كىي  ,, كىذه اآلية تجمع خمسة صنكؼ مف العذاب[ چ ڻ ڻ ڻ ں ں
لو  الغضب, كأعدك  اهلل, رحمة مف كاإلبعاد الطرد ىك الذم المعف,ك  النار, في الخمكدك  جينـ, عذاب
 .الذنب ىذا عمى عظيمان  عذابان  اهلل

 في الشرعية:  النفس قتلأواًل: حكم 
 مف حديث :ثالث كما أخرج البخارم كمسمـ في صحيحييما ل يجكز قتؿ المسمـ إل بإحدل

 إل اهلل, رسكؿ كأني اهلل إل إلو ل أف يشيد مسمـ, امرئ دـ يحؿ ل: "  قاؿ: قاؿ ابف مسعكد
, كل يزاؿ (ِ)" لمجماعة التارؾ الديف مف كالمارؽ الزاني, كالثيب بالنفس, النفس: ثالث بإحدل

 , فقد أخرج البخارم فيان حرامان ىادئ الباؿ ما لـ يصب دمالمؤمف في عافية منشرح الصدر 
 دما يصب لـ ما دينو, مف فسحة في المؤمف يزاؿ لف": : قاؿ و عف ابف عمرصحيح
 سفؾ فييا, نفسو أكقع لمف مخرج ل التي األمكر, (ْ)كرطات مف إف": , كعنو أيضا قاؿ(ّ)"حراما
 يضيؽ أىنو: تأتي بمعنييف األكؿ فسرىا اإلماـ العينيكما  , كالفسحة ىنا(ٓ)"حمو بغير الحراـ الدـ
مىٍيوً   .(ٔ)ذىنبو ًبسىبىب ضيؽ ًفي يصير أىنو: كالثَّاًني حؽ, ًبغىٍير عمدا النَّفس لقىاتؿ اٍلكىعيد ًبسىبىب دينو عى

                                                 
 .َُّْ/ّ, جُٖٕٔصحيح مسمـ, القسامة, باب المجازاة بالدماء في اآلخرة, حديث رقـ:  (ُ)
صحيح البخارم, الديات, باب قكؿ اهلل تعالى: }أف النفس بالنفس كالعيف بالعيف كاألنؼ باألنؼ{, حديث  (ِ)

 .ُٕٔٔ/ّ, جُٕٔٔلمسمـ, حديث رقـ: , كصحيح مسمـ, القسامة, باب ما يباح بو دـ آ/ٗ, جٖٕٖٔرقـ:
ـ: (ّ) {, حديث رق  ِ./ٗ, جِٖٔٔصحيح البخارم, الديات, باب قكؿ اهلل تعالى: }كمف يقتؿ مؤمنا متعمدا فجزاؤه جيـن
 .ُُٔٔ/ّكرطات: جمع كرطة كىي الشيء الذم قمما ينجك منو أك ىي اليالؾ, كما في الصحاح, ج (ْ)
اهلل تعالى: }كمف يقتؿ مؤمنا متعمدا فجزاؤه جينـ{, حديث  صحيح البخارم, الديات, باب قكؿ (ٓ)

 .ِ/ٗ,جّٖٔٔرقـ:
 .ُّ/ِْعمدة القارم شرح صحيح البخارم, ج (ٔ)
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 القاتؿ إف: قاؿ عنو الركايتيف إحدل في عباس ابف فعف كلقد اختمؼ العمماء في تكبة القاتؿ,
 غير التكبة في كالنزاع أيضا ركايتاف القاتؿ تكبة قبكؿ في لو حنبؿ بف أحمد , فاإلماـلو تكبة ل

 ىذا الخالؼكما , (ُ)النزاع فيو حصؿ فميذا آدمي حؽ بو يتعمؽ القتؿ أف كذلؾ التخميد في النزاع
 أعظـ الكفر أف لو كيدؿ تقبؿ, القاتؿ تكبة إفٌ : العمماء جميكر كالذم عميو إل لعظـ جريمة القتؿ,

, فمسألة إذا تاب القاتؿ ىؿ (ِ)بالقبكؿ أكلى القتؿ عف فالتكبة تقبؿ, الكفر عف كالتكبة القتؿ, ىذا مف
 ٻ ٱچ :  لقكلو القرآف, بنص الكعيد يستحؽ ل" :فيقكؿعثيميف ابف  يستحؽ الكعيد؟ يرد

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

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

 مف حتى تاب مف أف كاضح, كىذا , [ چ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ
 .(ّ)"حسنات سيئاتو يبدؿ  اهلل فإف , القتؿ

 بأنػػػػو عميػػػػو ييحكػػػػـ بػػػػؿ , اإلسػػػػالـ عػػػػف بػػػػالردة عميػػػػو ييحكػػػػـ ل القاتػػػػؿ فيػػػػرل الباحػػػػث بػػػػأ كليػػػػذا
ف ,الػػػػػػذنكب كبػػػػػػائر مػػػػػػف ككبيػػػػػػرة ,المكبقػػػػػػات مػػػػػػف كمكبقػػػػػػة ,عظيمػػػػػػان  جرمػػػػػػان  ارتكػػػػػػب  ىػػػػػػذا اسػػػػػػتحؿ كا 
 فيػػػػذا ركحػػػػو, تخػػػػرج أف قبػػػػؿ فعػػػػؿ مػػػػا عمػػػػى كنػػػػدـ غيػػػػر مسػػػػتحؿ, فعػػػػؿ إف أمػػػػا كػػػػافر, فيػػػػك العمػػػػؿ
ف غفػػػػر لػػػػو  عذبػػػػو إففػػػػ يػػػػو,مع اهلل يتػػػػكب أف لمثمػػػػو كيرجػػػػى ,التكبػػػػة مػػػػف نػػػػكع أعمػػػػـ كاهلل فبعدلػػػػو, كا 

ف كاف بفعمتو قدك  ,فبرحمتو تبارؾ كتعالى  .كلعنتو اهلل غضب استكجب ا 

 

 

                                                 
 .ِِّ/ٕمجمكع الفتاكل, ج (ُ)
, ُِّتفسير آيات األحكاـ, محمد عمي السايس األستاذ باألزىر الشريؼ, المحقؽ: ناجي سكيداف, صانظر  (ِ)

 .ََِِصرية لمطباعة, تاريخ النشر: بدكف رقـ, المكتبة الع
ىػ(, تحقيؽ: سعد فكاز الصميؿ, ُُِْشرح العقيدة الكاسطية, محمد بف صالح بف محمد العثيميف )ت:  (ّ)

 ىػ.ُُْٗ, دار ابف الجكزم, الرياض, ط: الخامسة, ِٔٔص
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 نيالثا المطمب
 الزور قول

 تمهيد:

 كقد ,بو ىك ما خالؼ عمى الشيء كصؼ الزكر كضابط" :يعرؼ ابف حجر الزكر فيقكؿ
 إلى يضاؼ كقد ,بيا فيختص الشيادة إلى يضاؼ كقد ,كالباطؿ الكذب فيشمؿ القكؿ إلى يضاؼ
 ,نفس إتالؼ مف الباطؿ إلى بيا ليتكصؿ بالكذب الشيادة ىي الزكر شيادة" :القرطبي , كقاؿ"الفعؿ
 أكثر كل ,منيا ضررا أعظـ الكبائر مف شيء فال ,حالؿ تحريـ أك ,حراـ تحميؿ أك ,ماؿ أخذ أك

, إف شيادة الزكر مف أخطر الكبائر كالمنكرات, انتشاره في المجتمع يؤدم (ُ)"باهلل الشرؾ بعد فسادا
ماف, كضعفت تنتشر شيادة الزكر في المجتمع إذا ضعؼ اإليك  إلى التفكؾ كالنحالؿ كالضعؼ,

أخطر الكممات التي شيادة الزكر مف فأصبح ل أثر لمعبادة إل في ىيكميا, كلذلؾ ك  , مراقبة اهلل 
  يطمقيا المساف.

 أواًل: أقوال العمماء في شهادة الزور:
 وئ ەئ ەئ ائ ائ ىچ : قاؿ ,شيادة الزكر قرينة الشرؾ باهلل

 فإنو كزكر, اهلل عمى افتراء الشرؾ كألف" :في تفسيره قطب يقكؿ سيد , چ ۇئ وئ
كرً  كىاٍجتىًنبيكا قىٍكؿى  اأٍلىٍكثافً  ًمفى  الرٍّْجسى  فىاٍجتىًنبيكا: »كافة الزكر قكؿ مف يحذر  مف النص كيغمظ ,«الزُّ
, كمف ىنا تأتي خطكرة شيادة الزكر, كقد نقؿ ابف بطاؿ (ِ)"الشرؾ إلى يقرنيا إذ الزكر قكؿ جريمة

, كلكف أجمع العمماء عمى أنو لشاىد (ّ)فيمف شيد شيادة زكر ,لعمماءفي شرح البخارم خالؼ ا
 مافقاؿ في ,مف شيادة الزكر بحجـ بشاعة شاىد الزكر, كقد حذر النبي  ان تعزير  كأ ان الزكر حد

 بأكبر أنبئكـ أل: » النبي قاؿ: قاؿ  (ْ)البخارم كمسمـ في صحيحيما عف أبي بكرة يركيو

                                                 
 .ُِْ/َُفتح البارم شرح صحيح البخارم, ج (ُ)
 .ُِِْ/ْفي ظالؿ القرآف, ج (ِ)
 .ِّ/ٖحيح البخارم لبف بطاؿ,جشرح ص (ّ)
أبك بكرة ىك اسمو نفيع ٍبف مسركح. كقيؿ: نفيع بف الحارث ابف كمدة ٍبف عىٍمرك ٍبف عالج ٍبف أبي سممة ٍبف  (ْ)

عبد العزل ٍبف عبدة ٍبف عكؼ ٍبف قسي, كىىيكى ثقيؼ. كأـ أبي بكرة سمية جارية الحارث ٍبف كمدة, كسمي أبا 
نىزىؿى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو بكرة ألنو تدلى ًمٍف ًحصٍ  أىبىا بىٍكرىةى, ككاف يقكؿ:  , فكناه رسكؿ اهلل ًف الطَّاًئًؼ ًببىكىرىةو, كى

كىافى أبك بكرة مف فضالء أصحاب رسكؿ اهلل أنا مكلى رىسيكؿ المًَّو   , كقد عد ًفي مكاليو, كاعتزؿ الفتنة, كى
مىى المغيرة بف شعب كىافى كصالحييـ, كىك الًَّذم شيد عى ة فبت الشيادة, كجمده عمر بف الخطاب حد القذؼ, كى

== 
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 متكئا ككاف كجمس - الكالديف كعقكؽ باهلل, اإلشراؾ: »قاؿ اهلل, رسكؿ يا بمى: قالكا ثالثا, «الكبائر؟
, فيذه الخطكرة قد نبو (ُ)"سكت ليتو: قمنا حتى يكررىا زاؿ فما: قاؿ , «الزكر كقكؿ أل - فقاؿ"

 تأكيد ذلؾ كيفيد ,متكئا كاف أف بعد جمس حتى بذلؾ اىتـ بأنو يشعر :ماـ العيني فقاؿإلييا اإل
 عمى كقكعا أسيؿ الزكر شيادة أك ,الزكر قكؿ ككف بذلؾ الىتماـ كسبب ,قبحو كعظـ موتحري
 كأما ,الطبع عنو يصرؼ كالعقكؽ ,المسمـ قمب عنو ينبك اإلشراؾ فإف ,أكثر بيا كالتياكف الناس
شىاىً (ِ)بتعظيمو الىتماـ إلى فاحتيج ,كغيرىما كالحسد ,كالعداكة ,كثيرة عميو فالحكامؿ الزكر  دي ؛ كى
كرً  تىوي  يىًبيعي  ًإذٍ  نىٍفًسوً  ًإلى ييًسيءي  الزُّ ٍيًرًه, ًبديٍنيىا آًخرى ييًسيءي  غى انىًتوً  لىوي  شىًيدى  مىفٍ  ًإلى كى مىى ًبإعى كبيذا  ظيٍمًمًو, عى
رىاـ المىاؿ ًإلىٍيوً  سىاؽ فقد بت ,ًبشىيىادىًتوً  فىأىخذه ,اٍلحى  كفي الحديث الذم أخرجو البخارم ,النَّار لىوي  فىكىجى

 أنا إنما" : فقاؿ إلييـ فخرج حجرتو, بباب خصكمة سمع أنو:  اهلل رسكؿ عف عف أـ سممة 
نو بشر,  لو فأقضي صدؽ, أنو فأحسب بعض, مف أبمغ يككف أف بعضكـ فمعؿ الخصـ, يأتيني كا 
 . (ّ)"فميتركيا أك فميأخذىا النار, مف قطعة ىي فإنما مسمـ, بحؽ لو قضيت فمف بذلؾ,

ييًسيءي  مىٍيوً  يىٍشيىدي  مفٍ  ىًإل كى اعىةً  في عى قًّْو, ًإضى ييًسيءي  حى مىسى  الذم القىاًضي ًإلى كى  ,اٍلعىٍدؿى  يىتىحىرَّل جى
كيـ ييٍنًصؼى  ,ًبوً  ًليحي يىٍنتىًزعى  ,األىٍقًكيىاءً  ًمفٍ  الٌضعىفىاءً  كى ـى  ًمفٍ  اٍلمىٍظميكـً  حىؽَّ  كى كرً  ًبشىيىادىًتوً  بىأىنَّوي  الظَّاًل  ًبالزُّ
يىسيدُّ  ,ييظىمّْميو ؽّْ  طىًريؽى  أىمىامىوي  كى يىٍفتىحٍ  ,اٍلحى ًبيىذىا بىابى  كى  ًمفٍ  ًلٍممىٍظميكـً  تىٍقتىصَّ  أىفٍ  العىدىالىةً  يىدى  يىشيؿُّ  البىاًطًؿ, كى
ييًسيءي  ,الظَّاًلـً  كرً  شىاًىدي  كى ًتوً  أىٍكلًدهً  ًإلى الزُّ ثىيىا ألىنَّوي  ,كىأيٍسرى ةً  ئىةً السَّيّْ  السٍُّمعىةً  ًبيىًذهً  ييمىكّْ يىٍحًمؿي  ,كىالقىًبيحى  كى
مى النَّاسى  اًئمىةي  لىييـٍ  يىقيكليكا أىفٍ  عى ًر, عى كّْ ًلٍمميٍستىًقيًميفى  أىًذيَّةو  ًمفٍ  ًبيىا كىأىٍعًظـٍ  اٍلميزى

(ْ). 
 ثانيًا: خطورة شهادة الزور:

إذا رأيت ىذه األمة قد  :كيقكؿ الشيخ سمماف العكدة ,عمى المجتمع ان شيادة الزكر خطر إف ل
شيدت شيادة الزكر, كغيرت كبدلت؛ فاعمـ أف ىذه األمة قد انحرفت عف سكاء السبيؿ, كلـ تعد 

                                                 
تَّى مات, كمات سنة  ق. الستيعاب في معرفة األصحاب, أبك عمر يكسؼ بف ُٓأبك بكرة كىًثير العبادة حى

, دار الجيؿ, بيركت, ط: األكلى, َُّٓ/ْىػ(, تحقيؽ: عمي محمد البجاكم, جّْٔعبد اهلل القرطبي )ت: 
ىػ(, تحقيؽ: عمي َّٔكأسد الغابة في معرفة الصحابة, أبك الحسف ابف األثير )ت:  ـ, ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ

 , دار الكتب العممية, ط: األكلى.ّٓ/ٔعادؿ أحمد عبد المكجكد, ج -محمد معكض 
 .ُٗ/ُ, كصحيح مسمـ , جُِٕ/ّصحيح البخارم, ج (ُ)
 .ِّٔ/ٓ, جِْٖٓفتح البارم شرح صحيح البخارم, حديث رقـ: (ِ)
 .ُُّ/ّح البخارم, المظالـ كالغصب, باب إثـ مف خاصـ في باطؿ, كىك يعممو, حديث رقـ: جصحي (ّ)
, ّْٕ/ُىػ(, جُِِْمكارد الظمآف لدركس الزماف, عبد العزيز بف محمد بف عبد المحسف السمماف )ت:  (ْ)

 ىػ. ُِْْط: الثالثكف, 
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ؿ قك , كأكثر ما يقع ب(ُ)جديرة بالكعد اإلليي كالتمكيف الذم كعده اهلل لمذيف آمنكا كعممكا الصالحات
يكد حساب اليل كالتي تعمؿ بأقالـ مأجكرة عممانية, تعمؿ ,الزكر لألسؼ ىـ كسائؿ اإلعالـ

كاألمريكاف, كيسمكف أنفسيـ مسمميف, كلربما يأتي أحدىـ ليتكمـ باسـ الديف لألسؼ الشديد, فيذا 
 ىك الخطر عمى المجتمع.

 الحكم عمى شاهد الزور. ثالثَا:
عف أبي ِ()كقد نقؿ الجصاصيرل الفقياء عمى أف شاىد الزكر يحبس كيعزر كيشير بو بيف الناس, 

ري " :قاؿحنيفة  اءى تىاًئبنا ,لى ييعىزَّ ؼى ًعٍنًدم بىٍينىييـٍ  ,فىأىمَّا إٍف كىافى ميًصرِّا ,كىىىذىا ًعٍندىنىا عىمىى أىنَّوي إٍف جى فىًإنَّوي لى ًخالى
ري  قىاؿى أىبيك ييكسيؼى  ,ًفي أىنَّوي ييعىزَّ ـي  :كى ييسىخَّ مَّده ييٍضرىبي كى كىميحى

ييٍحبىسي  ّ() ييشىيَّري كى قي , كقد أخرج البييْ()"كىٍجييوي كى
:عىٍف أىًبي حي في سننو  ٍيفو ا كى صى كرً " أىفَّ شيرىٍيحن مىٍسًجًدًه كىسيكًقًو , فىيىطيكؼي ًبًو ًفي أىٍىًؿ افى ييٍؤتىى ًبشىاًىًد الزُّ

أك  ,أك يمقف شيادة الزكر ,ف مف يشيد بالزكرإ :ابف تيميةيقكؿ ك  ,(ٓ)"قىٍد زىيٍَّفنىا شىيىادىةى ىىذىا" ًإنَّا فىيىقيكؿي:
ركابو عمى دابة  ,كقد يعزر بالضرب ,فإنو يعزر بالحبس ,كمويرتشي في ح كقد يعزر بتسكيد كجيو كا 

فيعذب في النار بقدر جرمو ككذبو, كحكمو حكـ أصحاب  ,كشاىد الزكر إذا مات كلـ يتب؛ ٔ()مقمكبا
: قىاؿى رىسيكؿي اهلل   بف مسعكد عىٍف عىٍبًداهللف ,الكبائر ٍدؽى يىٍيًدم": قىاؿى فَّ الًبرَّ يىٍيًدم  ,ًإلىى الًبرّْ  ًإفَّ الصّْ كىاً 

تَّى ييٍكتىبى  فَّ الرَّجيؿى لىيىٍصديؽي حى نًَّة, كىاً  فَّ الفيجيكرى يىٍيًدم ًإلىى , ًصدّْيقان ًإلىى الجى فَّ الكىًذبى يىٍيًدم ًإلىى الفيجيكًر, كىاً  كىاً 
فَّ الرَّجيؿى لىيىكٍ  تَّى ييٍكتىبى كىذَّابان النَّاًر, كىاً   .ٕ()"ًذبي حى

                                                 
, مصدر الكتاب : دركس صكتية قاـ بتفريغيا دركس لمشيخ سمماف العكدة, سمماف بف فيد بف عبد اهلل العكدة (ُ)

 .ِٖ, ص َُٓمكقع الشبكة اإلسالمية, الدرس 
 الجصاص: أحمد بف عمي الرَّازم, أبك بكر الجصاص, فاضؿ مف أىؿ الرم, سكف بغداد كمات فييا. (ِ)
 .  ُُٕ/ُق(,العالـ لمزركمي, جَّٕرئاسة الحنفية كخكطب في أف يمي القضاء فامتنع ) ت:  (ِ)
اـً كىىيكى سىكىادي اٍلًقٍدًر, لساف العرب, ج (ّ) د, كىك ًمٍف السُّخى , كالمغرب في ترتيب ِّٖ/ُِقاؿ ابف منظكر:أىم يسكَّ

ًزٌل )ت:   , الناشر: دار الكتاب العربي.ُِِىػ(, ص َُٔالمعرب, ناصر بف عبد السيد الميطىرّْ
ىػ(, تحقيؽ: عبد السالـ محمد عمي َّٕي )ت: أحكاـ القرآف, أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنف (ْ)

 ـ.ُْٗٗىػ/ُُْٓلبناف, ط: األكلى,  –, دار الكتب العممية بيركت ُّٓ/ّشاىيف, ج
ىػ(, ْٖٓالسنف الكبرل, أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخيٍسرى ٍكًجردم الخراساني, أبك بكر البييقي )ت:  (ٓ)

 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْار الكتب العممية, بيركت , ط: الثالثة, , دّّٗ/َُتحقيؽ: محمد عبد القادر عطا, ج
 .ّْْ/ِٖمجمكع الفتاكل, ج (ٔ)
متفؽ عميو, البخارم, األدب, باب قكؿ اهلل تعالى: }يا أييا الذيف آمنكا اتقكا اهلل كككنكا مع الصادقيف{, حديث  (ٕ)

كحسف الصدؽ, حديث رقـ: , صحيح مسمـ, البر كالصمة كاآلداب, باب قبح الكذب ِٓ/ٖ, جَْٗٔرقـ:
 .ُِِ/ْج َِٕٔ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انثانث

 ُبىاث يف ضىء اهلجزة إىل احلبشت ان
 

 وفيه يثحثاٌ:

 . ته اإلمياٌ ينزنحو َثىج اننيب حمًد  :ادلثحث األول

ني واننصاري ادلثحث انثاَي: ً عهيه انضالو تني ادلضًه  .ادلضيح عيض

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 ادلثحث األول

 اإلدياٌ بانُبي يُشنت

  انُبىة نه دالئمو 
 

 يطانة:وفيه ثالثح 

 .ينزنح اإلمياٌ تاننيب حمًد  ادلطهة األول:

 . نهنيب اننثىج دالئم :انثاَي ادلطهة

 .وجىب طاعح اننيب  :ثانثادلطهة ان
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 المطمب األول
 منزلة اإليمان بالنبي محمد

 اإليمان باألنبياء عميهم السالم: منزلة أواًل:
, كأصؿ مف أصكؿ اإليماف باهلل  ,يدناإف اإليماف باألنبياء عمييـ السالـ, ىك جزء مف عق

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  في محكـ تنزيمو: فقد قاؿ اهلل 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 أرسؿ, نبي بكؿ يؤمنكف األمة ىذه مف فالمؤمنكف" يقكؿ ابف كثير:, [ چ ڤ
 نبي كبكؿ اهلل, عند مف أنزؿ بما مصدقكف ىـ بؿ ذلؾ مف بشيء يكفركف ل أنزؿ, كتاب كبكؿ
 أبي عف في صحيحوالبخارم  هأكردفقاؿ في الحديث الذم  ف ذلؾ نبينا محمد كبيٌ , (ُ)"اهلل بعثو
 ما اهلل رسكؿ يا: فقاؿ يمشي, رجؿ أتاه إذ لمناس, بارزا يكما كاف  اهلل رسكؿ أف:   ىريرة

,  (ِ)."اآلخر بالبعث كتؤمف كلقائو, كرسمو, بو,ككت كمالئكتو, باهلل تؤمف أف اإليماف": قاؿ اإليماف؟
مىمىاءي  فىاتَّفىؽى  مىى اٍلًممَّةً  عي ٍعميكـى  نىًبيِّا كىذَّبى  مىفٍ  كيٍفرً  عى كىذىا النُّبيكًَّة, مى وي, أىكً  نىًبيِّا سىبَّ  مىفٍ  كى يىًجبي  اٍنتىقىصى  قىٍتميوي؛ كى
يمىافى  أًلىفَّ  ًميعً  كىاًجبه  اإٍلً دو  بىٍيفى  نيفىرّْؽى  لى  أىفٍ كى  اأٍلىٍنًبيىاًء, ًبجى , أىحى ـٍ تىٍصًديقيييـٍ  ًمٍنيي كا ًفيمىا كى  كىاتّْبىاعيييـٍ  ًبًو, أىٍخبىري
مىى ًميعً  عى اءيكا مىا جى ؽّّ  فىييكى  ًبوً  جى ًصٍدؽه  حى كى

, فمصدر الرسالة كاحدة, كعقيدتيـ كاحدة, كىي إخراج (ّ)
ف كانت  شريعة كؿ نبي تتناسب مع زماف ىذا النبي الناس مف عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, كا 
اًديثى  فىذىكىرى  ,  اهللً  رىسيكؿً  عنو, عىفٍ  كالفترة التي عاشيا, فقد أخرج مسمـ عف أبي ىريرة   أىحى

قىاؿى : ًمٍنيىا , اٍبفً  ًبًعيسىى النَّاسً  أىٍكلىى أىنىا: » اهللً  رىسيكؿي  كى ـى ٍريى ؟كى : قىاليكا «كىاآٍلًخرىةً  اأٍليكلىى ًفي مى  يىا ٍيؼى
تو  ًمفٍ  ًإٍخكىةه  اأٍلىٍنًبيىاءي : »قىاؿى  اهللً  رىسيكؿى  ًدينيييـٍ  شىتَّى, كىأيمَّيىاتيييـٍ  ,(ْ)عىالَّ , (ٓ)«نىًبيّّ  بىٍينىنىا فىمىٍيسى  كىاًحده, كى

 ڄ ڄ ڄ ڦچ بيـ جميعان,  ان فاإليماف بيـ كاجب, كالكفر بأحدىـ, أك ببعضيـ, يعتبر كفر 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 . چ ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

                                                 
 .َٕ/ِتفسير ابف كثير,ج (ُ)
 .ُُٓ/ٔ,جْٕٕٕصحيح البخارم, تفسير القرآف, باب قكلو: }إف اهلل عنده عمـ الساعة{, حديث رقـ: (ِ)
 .ِّٔ/ِلكامع األنكار البيية,ج (ّ)
ـٍ كاحً  (ْ) ت: الًَّذيفى أمَّياتييـ ميٍختىمفةه كىأىبيكىي  .ُِٗ/ّده, النياية في غريب الحديث, جأٍكلىدي العىالَّ
ـي , حديث رقـ: (ٓ) مىٍيًو السَّالى اًئًؿ ًعيسىى عى  .ُّٕٖ/ْ, جِّٓٔصحيح مسمـ, الفضائؿ, بىابي فىضى
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 :منزلة اإليمان بالنبي محمد ثانيًا: 
 منزلة عظيمة في قمكب المسمميف المكحديف, كىي أيضان جزء مف ديننا, إف لمنبي محمد 

ذه بال إلو إل اهلل, كل يصح اإليماف إل إذا قرف بيا, كى أصؿ مف أصكؿ اإليماف, كىي مقترنةك 
 چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄچ  :المكانة قد بدأىا اهلل بنفسو فقاؿ

 عبده بمنزلة عباده أخبر  اهلل أف: اآلية ىذه مف , كالمقصكد چ ڇ ڇ
 ثـ عميو, تصمي المالئكة كأف المقربيف, المالئكة عند عميو يثني بأنو األعمى, المأل في عنده كنبيو
 العمكم العالميف أىؿ مف عميو الثناء ليجتمع عميو, كالتسميـ بالصالة السفمي العالـ أىؿ  أمر

األنبياء جمييـ مف لدف  , كقد أمر اهلل كمكانتو , كىذا مما يدؿ عمى رفعتو ُ()جميعا كالسفمي
 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱٹ ٹ چ إلى آخرىـ أف يؤمنكا بو  آدـ

 ﮺ ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

كىذه  ,[ چ      ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻
 کچ :  أشرفيـ خمقان, كىك رحمة لمعالميف فقاؿأكـر الخالئؽ, كأعالىـ منزلة, ك  المنزلة جعمتو 

كىذا  -أم في بداية الدعكة  –, فيذه اآلية المكية  چ گ گ گ ک
عة البرؽ لتخرج البشرية مف الظممات إلى النكر, في بداية الدعكة تنتشر بسر  الرحمة التي نادم بيا

نسيـ كجنيـ, يحمؿ عالميفلم فكاف فيككنكا أحراران بعد أف كانكا عبيدان أذلء , , مسمميـ ككافرىـ, كا 
 كلغير لممؤمنيف تتحقؽ" :قطب الخير كالنكر أينما حؿ كذىب, ىذه الرسالة العالمية يقكؿ عنيا سيد

 ليا المقدر الكماؿ إلى كيقكدىا ,كميا البشرية يسعد منيج محمد مع جاء الذم المنيج المؤمنيف, إف
 مفتكحا كتابا جاءت: العقمي الرشد سف بمغت حينما لمبشرية الرسالة ىذه جاءت الحياة, كلقد ىذه في

 الحاجات لتمبية مستعدا تتبدؿ, ل التي البشرية الحياة ألصكؿ شامال األجياؿ, مقبؿ في لمعقكؿ
, ففي الحديث الذم (ِ)"الخبير المطيؼ كىك خمؽ, بمف أعمـ كىك البشر, خالؽ يعمميا لتيا المتجددة

, ًحمىارو  ٍبفً  ركاه مسمـ عف ًعيىاضً  اًشًعيّْ ٍطبىًتوً  ًفي يىٍكـو  ذىاتى  قىاؿى  ,  اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  اٍلميجى  ًإفَّ  أىلى : " خي
مّْمىكيـٍ  أىفٍ  أىمىرىًني رىبّْي ا أيعى , مى ًيٍمتيـٍ مَّمىًني ًممَّا جى ٍمتيوي  مىاؿو  كيؿُّ  ىىذىا, يىٍكًمي عى ٍبدنا نىحى ؿه, عى الى نّْي حى مىٍقتي  كىاً   خى

نىفىاءى  ًعبىاًدم , حي نَّييـٍ  كيمَّييـٍ , عىفٍ  فىاٍجتىالىٍتييـٍ  ,الشَّيىاًطيفي  أىتىٍتييـي  كىاً  ـٍ رَّمىتٍ  ًديًنًي مىٍيًيـٍ  كىحى , أىٍحمىٍمتي  مىا عى  لىييـٍ
ٍتييـٍ  فَّ  سيٍمطىاننا, ًبوً  أيٍنًزؿٍ  لىـٍ  مىا ًبي ييٍشًركيكا أىفٍ  كىأىمىرى بىييـٍ  فىمىقىتىييـٍ  اأٍلىٍرًض, أىٍىؿً  ًإلىى نىظىرى  اهللى  كىاً  , عىرى مىييـٍ  كىعىجى

                                                 
 .ْٕٓ/ٔتفسير ابف كثير, ج (ُ)
 . َُِْ/ْظالؿ القراف, ج (ِ)
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 اهلل فرفع ,بالرسؿ ىدايتيـ لعدـ كاف المقت كىذا" :يقكؿ ابف تيمية (ُ)اٍلًكتىاًب,..." أىٍىؿً  ًمفٍ  بىقىايىا ًإلَّ 
 الخالئؽ عمى كحجة ,لمسالكيف كمحجة لمعالميف رحمة فبعثو , اهلل برسكؿ مقتال ىذا عنيـ

 جميع إليو كسد حقكقو بأداء كالقياـ ,كتكقيره ,كتعزيره ,كمحبتو ,طاعتو العباد عمى كافترض ,أجمعيف
 ياءاألنب جميع عمى كاتباعو ,بو باإليماف كالمكاثيؽ العيكد كأخذ ,طريقو مف إل ألحد يفتح فمـ ,الطرؽ

, ىذه الرحمة, كىذه الدعكة المنقذة مف (ِ)"المؤمنيف مف اتبعيـ مف عمى يأخذكىا أف كأمرىـ ,كالمرسميف
 اهلل لرسكؿ"ك  :يقكؿ ابف كثير .العذاب في الدنيا كاألخرة, أل تجعؿ لو المنزلة العالية في قمكب البشرية

 عنو تنشؽ مف أكؿ فيك أحد؛ فييا ويساكي ل كتشريفات أحد, فييا يشركو ل القيامة تشريفات يـك 
 الذم الحكض كلو لكائو, تحت دكنو فمف  آدـ الذم المكاء كلو المحشر, إلى راكبا كيبعث ,األرض
 بيف القضاء لفصؿ ليأتي ,اهلل عند العظمى الشفاعة كلو منو, كاردا أكثر المكقؼ في ليس

 بيف يقضى كل بنبكتو, كيشيد برسالتو يؤمف حتى عبد إيماف يصح ل" :, يقكؿ ابف قدامة(ّ)"الخالئؽ
 كالمقاـ ,الحمد لكاء صاحب ,أمتو دخكؿ بعد إل أمة الجنة يدخؿ كل بشفاعتو, إل القيامة في الناس

ىذه الفضائؿ ليست ك  ,(ْ)"شفاعتيـ كصاحب كخطيبيـ النبييف إماـ كىك المكركد, كالحكض ,المحمكد
 عمى سبيؿ الحصر كلنذكر منيا: 

ي كؿ مف ينشؽ عنو القبر, كصاحب لكاء الحمد, ففكأكؿ شافع, كأ آدـ  أنو سيد كلد .ُ
ٍيرىةى, الحديث الذم ركاه مسمـ عف أىبي لىدً  (ٓ)سىيّْدي  أىنىا" :  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرى ـى  كى ًة, يىٍكـى  آدى  اٍلًقيىامى

ؿي  ٍنوي  يىٍنشىؽُّ  مىفٍ  كىأىكَّ , عى ؿي  اٍلقىٍبري أف  كفضؿه مف اهلل  ,كىذه مكانة عظيمة, (ٔ)"ميشىفَّعو  ؿي كىأىكَّ  شىاًفعو  كىأىكَّ
ًديثي ك  , أرسؿ لألمة محمد مىى  ًلتىٍفًضيًموً  دىًليؿه  اٍلحى ٍمؽً  عى  أىفَّ  السُّنَّةً  أىٍىؿً  مىٍذىىبى  أًلىفَّ  ,كيمًّْيـٍ  اٍلخى

ؿي  اآٍلدىًميّْيفى  ًئكىةً  ًمفى  أىٍفضى ؿي   كىىيكى  ,اٍلمىالى ٍيًرًىـٍ  اآٍلدىًميّْيفى  أىٍفضى كىغى
(ٕ). 

 لو كتخصيصا ,إكرامو في مبالغة إحياؤه يعجؿ مف أكؿ كىك أكؿ مف ينشؽ عنو القبر, أم
 متعمقا  مكسى فأجد ,يبعث مف أكؿ أنا خبر كيعارضو": القرطبي إنعامو, قاؿ جزيؿ بتعجيؿ

                                                 
 .ُِٕٕ/ْصحيح مسمـ,ج (ُ)
 .َُِ/ِمجمكع الفتاكل,ج (ِ)
 . ٓٗ/ٓتفسير ابف كثير, ج (ّ)
 .ّٓلمعة العتقاد, ص (ْ)
قىاؿى غىٍيريهي: ىيكى  (ٓ) ٍيًر, كى : السَّيّْدي ىيكى الًَّذم يىفيكؽي قىٍكمىوي ًفي اٍلخى ًكمُّ  الًَّذم ييٍفزىعي السيد كما يقكؿ اإلماـ النككم: قاؿ اٍليىرى

مَّؿي  يىتىحى ـٍ كى , شرح صحيح مسمـ, ج ًإلىٍيًو ًفي النَّكىاًئًب كىالشَّدىاًئًد, فىيىقيكـي ًبأىٍمًرًى ٍنييـٍ يىٍدفىعييىا عى ـٍ كى ـٍ مىكىاًرىىيي ٍنيي  .ّٕ/ُٓعى
 .ُِٖٕ/ْمسمـ,ج (ٔ)
 .ّٕ/ُٓشرح صحيح مسمـ, جانظر  (ٕ)
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ض بإذف فال يككف تعار  ,, كيذكر الباحث في ىذا المكقؼ ركايتي البخارم كمسمـ(ُ)"العرش بساؽ
 الناس فإف مكسى, عمى تخيركني ل" :   قاؿ النبي اهلل, فقد أخرج البخارم عف أبي ىريرة 

 فال العرش, جانب باطش مكسى فإذا يفيؽ, مف أكؿ فأككف معيـ, فأصعؽ القيامة, يكـ يصعقكف
 ة أخرج مسمـ عف أبي ىرير , ك (ِ)" اهلل استثنى ممف كاف أك قبمي فأفاؽ صعؽ, فيمف أكاف أدرم

ميكا لى " قاؿ النبي كرً  ًفي ييٍنفىخي  فىًإنَّوي  اهلًل, أىٍنًبيىاءً  بىٍيفى  تيفىضّْ مىفٍ  السَّمىاكىاتً  ًفي مىفٍ  فىيىٍصعىؽي  ,الصُّ  ًفي كى
ؿى  فىأىكيكفي  أيٍخرىل, ًفيوً  ييٍنفىخي  ثيَـّ : قىاؿى  اهللي, شىاءى  مىفٍ  ًإلَّ  اأٍلىٍرضً  , مىفٍ  أىكَّ , مىفٍ  أىكَّؿً  ًفي أىكٍ  بيًعثى  فىًإذىا بيًعثى
كًسبى  أىٍدًرم فىالى  ًباٍلعىٍرًش, آًخذه  ميكسىى ٍعقىًتوً  أىحي دنا ًإفَّ : أىقيكؿي  كىلى  قىٍبًمي, بيًعثى  أىكٍ  الطُّكًر, يىٍكـى  ًبصى  أىحى
ؿي  مىٍيوً  مىتَّى ٍبفً  ييكنيسى  ًمفٍ  أىٍفضى ـي  عى جكزم بصعقة  ممف استثنى اهلل, ألنو , فكاف مكسى(ّ)" السَّالى

 يـك بيا اهلل يخفؼ أف يرجى كاآللـ ,كاليمكـ ,الدنيا في المحف أف دليؿ فيوالطكر كاهلل أعمـ, ك 
 .(ْ)القيامة أىكاؿ مف كثيرنا القيامة

أكؿ شافع في أىؿ المكقؼ يكـ القيامة, عندما تأتي ك صاحب الشفاعة العظمي,  كالنبي
ى عمييـ السالـ, ككميـ يعتذر كيقكؿ لست ثـ عيس ,ثـ مكسى ,ثـ ابراىيـ ,ثـ نكح ,الخالئؽ إلى آدـ

عف  كما في الحديث الذم ركاه الشيخاف عف أنس ليا, إلى أف تصؿ إلى سيد الخمؽ محمد
 ساجدا, لو كقعت ربي رأيت فإذا عميو, لي فيؤذفٍ  ربي, عمى فأستأذف فأنطمؽ, : "فيأتكني,النبي

 تشفع, كاشفع تعطو, كسؿ يسمع, كقؿ ,محمد ارفع: لي يقاؿ ثـ يدعني, أف اهلل شاء ما فيدعني
 كقعت ربي رأيت فإذا أرجع, ثـ الجنة, فأدخميـ حدا, لي فيحد أشفع ثـ عممنييا, بمحامد ربي فأحمد
 تشفع, كاشفع تعطو, كسؿ يسمع, كقؿ ,محمد ارفع: يقاؿ ثـ يدعني, أف اهلل شاء ما فيدعني ساجدا,
 ربي رأيت فإذا أرجع, ثـ الجنة, فأدخميـ حدا, لي فيحد أشفع ثـ ربي, عممنييا بمحامد ربي فأحمد
 كاشفع تعطو, كسؿ يسمع, قؿ محمد, ارفع: يقاؿ ثـ يدعني, أف اهلل شاء ما فيدعني ساجدا, كقعت
 رب يا: فأقكؿ أرجع ثـ الجنة, فأدخميـ ,حدا لي فيحد أشفع, ثـ عممنييا, بمحامد ربي فأحمد تشفع,

كىذه الشفاعة مف أعمى , ( ٓ)الخمكد,....." عميو ككجب القرآف, حبسو مف إل النار في بقي ما
                                                 

 –, المكتبة التجارية ُْ/ّىػ(, جَُُّالقدير شرح الجامع الصغير, زيف الديف محمد المناكم القاىرم )ت:  (ُ)
 .ُّٔٓمصر, ط: األكلى, 

 .ُّٗ/ٗارم, جصحيح البخ (ِ)
 .ُّْٖ/ْمسمـ, ج (ّ)
 .ّٔٓ/ٔشرح صحيح البخارم لبف بطاؿ, ج (ْ)
, صحيح مسمـ, ُُِٗ, جَُْٕالبخارم, التكحيد, باب قكؿ اهلل تعالى: }لما خمقت بيدم{, حديث رقـ: (ٓ)

ٍنًزلىةن ًفييىا, حديث رقـ  نًَّة مى  .َُٖ/ُ, جُّٗاإليماف, بىابي أىٍدنىى أىٍىًؿ اٍلجى
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 ,[ چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ  :المقامات, كىي المقاـ المحمكد الذم قاؿ اهلل فيو
قىاـً  ًفي اٍختيًمؼى " :يقكؿ القرطبي يىا أىٍقكىاؿو  اٍلمىٍحميكدً  اٍلمى حُّ ًة, يىٍكـى  ًلمنَّاسً  الشَّفىاعىةي  أىصى  ٍبفي  ذىٍيفىةي حي  قىالىوي  اٍلًقيىامى

 يكـ يصيركف الناس إف: " يقكؿ عنيما,  عمر , كىذا يؤكده حديث البخارم عف ابف(ُ)"اٍليىمىافً 
 إلى الشفاعة تنتيي حتى اشفع, فالف يا اشفع, فالف يا: يقكلكف نبييا تتبع أمة كؿ ,(ِ)جثا القيامة
 جؿ اهلل حمد أم الحمد, كالحمد , كصاحب لكاء(ّ)" المحمكد المقاـ اهلل يبعثو يكـ فذلؾ ,  النبي
 في لربو حمدنا الناس أعمى ىك  فالنبي ,تعظيمناك  محبة الكماؿ بصفات المحمكد ذكر: كىك كعال,
 .(ْ)المكقؼ ذلؾ في لربو حمدان  الخمؽ أعظـ لككنو ؛ الحمد لكاء يعطى كلذلؾ المكقؼ, ذلؾ

 ُيْنَشــــــــرُ  َحْمــــــــد   ِلــــــــَواءُ  َلــــــــهُ  َكــــــــَذا 
 

 (ٓ)ُتْحَشــــــرُ  َجِميًعــــــا لُ الرُُّســــــ َوَتْحَتــــــهُ  
 

 
 أىؿ في فيشفع: األكلى الشفاعة أما شفاعات: ثالث القيامة في  كلو": كيقكؿ شيخ اإلسالـ

براىيـ ,كنكح ,آدـ األنبياء تتراجع أف بعد بينيـ يقضى حتى المكقؼ  عف مريـ, بف كعيسى ,كمكسى ,كا 
 الشفاعتاف كىاتاف الجنة, يدخمكا أف الجنة أىؿ في فيشفع: الثانية الشفاعة كأما إليو, تنتيي حتى الشفاعة
 كالصديقيف النبييف كلسائر لو الشفاعة النار, كىذه استحؽ فيمف فيشفع الثالثة الشفاعة كأما لو, خاصتاف
 .(ٔ)"منيا يخرج أف دخميا فيمف كيشفع يدخميا ل أف النار استحؽ فيمف فيشفع كغيرىـ,

ـــــــــــا  ـــــــــــَف ُ  َوثَاِلًث ـــــــــــي َيْش ـــــــــــَوام   ِف  َأْق
 

ــــاُتوا  ــــى َم ــــنِ  َعَم ــــَدى ِدي ــــاَلمِ  اْلُه ْس  اإلِْ
 

 
 اآْلثَــــــــــــــــامِ  َكثْــــــــــــــــَرةُ  َوَأْوَبَقــــــــــــــــْتُهمْ  

 
ْجــــــــــرَامِ  ِبــــــــــَذا النَّــــــــــارَ  َفـــــــــُأْدِخُموا   اإلِْ

 
 

ـــــــى ِمْنَهـــــــا َيْخُرُجـــــــوا َأنْ   ـــــــانِ  ِإَل  اْلِجَن
 

ْحَســـانِ  ِذي اْلَعـــْرشِ  َرب   ِبَفْضـــلِ    (ٕ)اإلِْ
 

 
 ينفع ماؿه كل بنكف إل مف أتى اهلل بقمب سميـ. فنسأؿ اهلل أف يرزقنا شفاعتو يـك ل

                                                 
 .َّٗ/َُالقرطبي, جتفسير  (ُ)
مىاعىةن, مف النياية في غريب الحديث كاألثر ,ج (ِ) مىى ريٍكبىتىٍيًو يىٍجًثي ِّٗ/ُجثا : أىٍم جى , كتأتي بمعنى جثا عى

, مختار الصحاح ص ميكسه قىٍكـه جي ميكسنا كى مىسى جي ( ًمٍثؿي جى ًثيّّ قىٍكـه )جي ثيكِّا( كى يىٍجثيك )جي ًثيِّا( كى  .ّٓ)جي
, ُْٖٕتفسير القرآف, باب قكلو: }عسى أف يبعثؾ ربؾ مقاما محمكدا{, حديث رقـ: صحيح البخارم, (ّ)

 .ٖٔ/ٗج
 , بدكف طبعة.ٗ/ُٓشرح لمعة العتقاد, خالد بف عبد اهلل بف محمد المصمح, ج (ْ)
 .ْٖٖ/ِمعارج القبكؿ,ج (ٓ)
 .ُْٕ/ّمجمكع الفتاكم, جانظر  (ٔ)
 .ٖٔٗ/ِكؿ, جمعارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ إلى عمـ األص (ٕ)
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 القضاء, في بينيـ يفصؿك  كاآلخريف, األكليف اهلل يجمع يـكف ,أكؿ مف يفتح لو باب الجنة -ِ
, ذاؾ في يأتي  أىنىسً  فقد أخرج مسمـ في صحيحو عىفٍ  ,أكؿ مف يفتح باب الجنة  فك يك اليـك
, ٍبفً  اًلؾو نَّةً  بىابى  آًتي: "  اهللً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  مى , ,اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  اٍلجى اًزفي  فىيىقيكؿي  فىأىٍستٍفًتحي ؟ مىفٍ : اٍلخى  أىٍنتى

مَّده,: فىأىقيكؿي  دو  أىٍفتىحي  لى  أيًمٍرتي  ًبؾى : فىيىقيكؿي  ميحى  . (ُ)" قىٍبمىؾى  أًلىحى

كل كأكليـ ىىذىا  .(ِ)ًباٍلقيٍرآفً  خص قد مف اهلل خمؽ *** خير ديخي

 كيستأذف فيأتي الجنة, أبكاب بفتح  نبينا محمد يشفع ل يدخميا أحد مف الناس, حتىفالجنة 
 .  نبينا محمد يدخميا أف بعد أىؿ الجنة يدخميا ثـ الدخكؿ,ب  اهلل

ففػػػي  ,التػػػي خبأىػػػا صػػػاحب الػػػدعكة المسػػػتجابة كالنبػػػي , صػػػاحب الػػػدعكة المسػػػتجابة -ّ
 مسػػػتجابة دعػػػكة نبػػي لكػػػؿ ":قػػػاؿ  اهلل رسػػكؿ أف الحػػديث الػػػذم ركاه الشػػػيخاف عػػف أبػػػي ىريػػػرة 

, كىػػػػػذه منزلػػػػػة عظيمػػػػػة (ّ) "اآلخػػػػػرة فػػػػػي ألمتػػػػػي شػػػػػفاعة دعػػػػػكتي أختبػػػػػئ أف كأريػػػػػد بيػػػػػا, يػػػػػدعك
ًفي" :, يقكؿ النككممتوكألي لمنبي ًديثً  ىىذىا كى مىى النًَّبيّْ  شىفىقىةً  كىمىاؿً  بىيىافي  اٍلحى  ًبًيػـٍ  كىرىٍأفىتًػوً  ,أيمًَّتوً  عى
ـي  ًفػػي بًػػالنَّظىرً  ئًػػوً كىاٍعًتنىا ػػاًلًحًي ػػةً  مىصى تىػػوي  النبػػي فػػأخر ؛اٍلميًيمَّ تًػػوً  دىٍعكى ْـّ  ًإلىػػى أًليمَّ ػػاًتًيـٍ  أىٍكقىػػاتً  أىىىػػ اجى  (ْ)"حى

 نبينػػا فضػػيمة بيػػاف الحػػديث ىػػذا كفػػي" :بأمتػػو, كخكفػػو عمييػػا, يقػػكؿ ابػػف بطػػاؿ وكىػػذه رحمػػة منػػ
 ليػـ, بالشػفاعة الػدعكة إجابػة مػف بػو اهلل خٌصػو بمػا أمتػو آثػر حػيف السػالـ عمييـ األنبياء سائر عمى
 عميػػو اهلل كصػػمى الجػػزاء, أفضػػؿ أمتػػو عػػف اهلل فجػػزاه ,بيتػػو كأىػػؿ ,نفسػػو خاٌصػػة فػػي ذلػػؾ يجعػػؿ كلػػـ

 . (ٓ) چۈ ۆ ۆ ۇچ: اهلل كصفو كما فيك الصالة, أطيب

ٍنًزلىةي  :كالكسيمة لغة :صاحب الكسيمة -ْ ًسيمةي  ,الدَّرىجة ًسيمةي كالكى  ,المىًمؾ عند ىي المى  ,القيٍربة كالكى
سىؿ ًسيمة اهلل إلى ككى سَّؿ ,إليو بو تىقىرَّبى  عمالن  عمؿ كى , كأما المقصكد منيا في (ٔ)تىقىرَّبى  بكذا إليو كتكى

ٍبدً  ىذا المقاـ كما قاؿ النبي ٍمًرك ٍبفً  اهللً  في الحديث الذم أخرجو مسمـ عف عى  أىنَّوي  اٍلعىاًص, ٍبفً  عى
                                                 

نًَّة : »صحيح مسمـ, اإليماف, بىابه ًفي قىٍكًؿ النًَّبيّْ  (ُ) ؿي النَّاًس يىٍشفىعي ًفي اٍلجى , ُٔٗحديث رقـ:..«, أىنىا أىكَّ
 .ُٖٖ/ُج

 .ُّٕمتف القصيدة النكنية, ص (ِ)
اإليماف باب , كصحيح مسمـ, ٕٔ/ٖ, جَّْٔالبخارم, الدعكات, باب: لكؿ نبي دعكة مستجابة, حديث رقـ: (ّ)

 .ُٖٖ/ُ, جُٗٗ, ُٖٗدعكة الشفاعة ألمتو, حديث رقـ  اختباء النبي 
 .ٕٓ/ّشرح صحيح مسمـ, ج (ْ)
 .ٕٓ/َُشرح صحيح البخارم, ج (ٓ)
,  ُِٔ/ٖىػ[, تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم, جْٖٓالمحكـ كالمحيط األعظـ, أبك الحسف عمي المرسي ]ت:  (ٔ)

 ـ َََِ -ىػ  ُُِْألكلى, بيركت, ط: ا –دار الكتب العممية 
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, سىًمٍعتيـي  ًإذىا" : يىقيكؿي   النًَّبيَّ  عى سىمً  مُّكا ثيَـّ  ,يىقيكؿي  مىا ًمٍثؿى  فىقيكليكا اٍلميؤىذّْفى , صى مىيَّ مَّى مىفٍ  فىًإنَّوي  عى مىيَّ  صى  عى
ةن  الى مَّى صى مىٍيوً  اهلل صى ميكا ثيَـّ  عىٍشرنا, ًبيىا عى ًسيمىةى, ًليى  اهللى  سى ٍنًزلىةه  فىًإنَّيىا اٍلكى نَّ  ًفي مى  ًلعىٍبدو  ًإلَّ  تىٍنبىًغي لى  ًة,اٍلجى
ك اهلًل, ًعبىادً  ًمفٍ  , أىنىا أىكيكفى  أىفٍ  كىأىٍرجي ًسيمىةى  ًلي سىأىؿى  فىمىفٍ  ىيكى مَّتٍ  اٍلكى , ما أعظـ ىذه (ُ)"الشَّفىاعىةي  لىوي  حى

 مأكاه  النبي فأ شؾ عمى ىذا الدعاء, كل كشكره هلل  ,الدرجة, كىي بالنسبة لنا فضؿه عظيـ
 , الرب عرش فكقيا الذم كسقفيا الجنة, درجات أعمي ىي الفردكس كجنة الفردكس, جنة

, فمماذا ندعك  ؿ أف درجة الكسيمة حاصمو لو , كقد يسأؿ سائ(ِ)منيا الدرجات أعمى في كالنبي
 .بيا؟ كالجكاب كما يقكؿ العمماء حتى نستفيد نحف كتحؿ عمينا شفاعتو  لو

 :ي محمد ثالثًا: آثار اإليمان بالنب
إف اإليماف بالرسؿ لو آثار عمى نفكس المؤمنيف, في سمككيـ كأحكاليـ, كىذا ما نممسو في 

أمرنا كنيانا, ثـ النتيجة  :مع النجاشي, فمك لحظنا قكلو أحداث اليجرة مف خالؿ حكار جعفر 
تطبيقان عمميان ا حدث اليجرة بحد ذاتو إل كالتضحية, كم كاإليماف بو كانت سرعة التصديؽ كاإلتباع
 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ  :انطالقان مف قكلو  ,لسرعة النصياع ألكامر النبي 

 إليو, كرسكلو اهلل دعا ما لكؿ مالـز كصؼ[, يقكؿ السعدم: " ِْاألنفاؿ: ]چ  ې ۉ ۉ
 عمى رسكلو  كطاعة طاعتو كلزكـ  اهلل بعبكدية كالركح القمب حياة فإف كحكمتو, لفائدتو كبياف
كليذا فال عجبان أف نرل السابقيف المياجريف الذيف اختارىـ اهلل مف تممؾ العناصر النادرة (, ّ)الدكاـ"

 ., كمحبة لو فيذا إتباع ليدايتو  كالمتميزة, ليحممكا الراية, كيككنكا القاعدة الصمبة ليذا الديف,
 

                                                 
ذًّْف ًلمىٍف سىًمعىوي, حديث رقـ: (ُ)  .ِٖٖ/ُ,جّْٖصحيح مسمـ, الصالة, بىابي اٍلقىٍكًؿ ًمٍثؿى قىٍكًؿ اٍلميؤى
, دار الكطف , الرياض, ط: َِِ/ُىػ(, جُُِْشرح رياض الصالحيف, محمد بف صالح العثيميف )ت:  (ِ)

 ىػ. ُِْٔ
 .ُّٖتيسير الكريـ الرحمف, ص (ّ)
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 الثاني المطمب
 لمنبي النبوة دالئل

 .كتابهم في  النبي برسالة النجاشي اعتراف أواًل:
, كعف طريؽ  , ظيرت مف خالؿ سيرتو دلئؿ كثيرة تشيد عمى نبكتو  إف لمنبي 

عالـ  ةدشيامعجزاتو, ك  المنصفيف السابقيف مف الييكد كالنصارل, كبعض الباحثيف عف الحقيقة, كا 
عف كثيرو مف  بعض الصحابة بالغيب كما حصؿ مع النجاشي عند مكتو, ككما أخبر النبي 

  مالؾ بف أنس حديث مفكرد في الصحيحيف  كمف ذلؾ ماعنيا,  اث التي أخبره اهلل األحد
 ركاحة بف اهلل عبد أخذىا ثـ فأصيب, جعفر أخذىا ثـ فأصيب, زيد الراية أخذ" : النبي قاؿ: قاؿ

ف - فأصيب  (ُ)"لو ففتح إمرة غير مف الكليد بف خالد أخذىا ثـ - لتذرفاف  اهلل رسكؿ عيني كا 
 .ىا مف الدلئؿ عمى نبكتو كغير 

إٌف البشرية لتفتخر يقكؿ " شيراؾ النمساكلكىنا يذكر الباحث شيادة بعض المنصفيف فيذا 
بتشريع,  يأتيبانتساب رجؿ كمحمد إلييا, إذ أٌنو رغـ أٌميتو, استطاع قبؿ بضعة عشر قرنا أف 

الفيمسكؼ اإلنجميزل تكماس  ك أما, سنككف نحف األكركبييف أسعد ما نككف, إذا تكصمنا إلى قٌمتو
ذلؾ أف األمارات الكثيرة   كارليؿ يقكؿ "كؿ عاقؿ منصؼ ل يسعو إل التصديؽ برسالة النبى

( ِ)شاىدة ناطقة بصدقو"
. 

 :وما جاء به عيسى  توافق ما جاء به محمد ثانيًا: 
ما جاء بو م اقرأ  :لجعفر مف حديث اليجرة عندما قاؿ النجاشي  ,دللة النبكة عميو 

مىمىةى, مف عند اهلل , فرد عميو الحديث الذم ركاه أحمد في مسنده عف أيْـّ   اٍلميًغيرىًة, ٍبفً  أيمىيَّةى  أىًبي اٍبنىةً  سى
ٍكجً  اءى  ًممَّا مىعىؾى  ىىؿٍ  :  النًَّبيّْ  زى ؟ ًمفٍ  اهللً  عىفً  ًبوً  جى ٍعفىره  لىوي  فىقىاؿى : قىالىتٍ  شىٍيءو ,: جى ـٍ  لىوي  فىقىاؿى  نىعى
اًشيُّ ا , فىاٍقرىٍأهي : لنَّجى مىيَّ مىٍيوً  فىقىرىأى  عى ٍدرنا عى اًشيُّ  كىاهلًل, فىبىكىى,: قىالىتٍ ( كييعص) ًمفٍ  صى تَّى النَّجى ؿى  حى  أىٍخضى

بىكىتٍ  ًلٍحيىتىوي, تَّى أىسىاًقفىتيوي  كى ميكا حى , أىٍخضى ـٍ اًحفىيي , تىالى  مىا سىًمعيكا ًحيفى  مىصى ـٍ مىٍيًي ا قىاؿى  ثيَـّ  عى  ًإفَّ : ًشيُّ النَّجى
اءى  كىالًَّذم ىىذىا, ـٍ  أيٍسًمميييـٍ  لى  فىكى اهللً  اٍنطىًمقىا, كىاًحدىةو, ًمٍشكىاةو  ًمفٍ  لىيىٍخريجي  ميكسىى ًبوً  جى  كىلى  أىبىدنا, ًإلىٍيكي

                                                 
 .ِٕ/ِ, جُِْٔصحيح البخارم, الجنائز, باب الرجؿ ينعى إلى أىؿ الميت بنفسو, حديث رقـ: (ُ)
, ط: األكلى دمشؽ – يدار الكتاب العرب, ُٖٔ, صحسيف حسينى معدل, في عيكف غربية منصفة  الرسكؿ (ِ)

 ق.ُُْٗ-
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اءى  ما نفس مف يخرج الكالـ ىذاك  , كالمشكاة الكاحدة ىي طريقة كاحدة كىي الكحي,(ُ)أيكىادي   بو جى
اءى  كما عيسى,  يؤمف أف لزامان  فعميو نبي؛ كأم كمكسى ,عيسى برسالة يؤمف مف فكؿ مكسى, بو جى
تىعىالىى, فالشاىد تىبىارىؾى  اهلل عند مف ىذا كأف النبي, بيذا  كالقفار, البحار كراء مف النجاشي أف ىك كى
مىى بناءان   النبي بنبكة كصدؽ النبكة, دعكل سمع مى  بناءن  يكف كلـ كحكمة, كنظر بديية عى  ىعى

 عيسى كىافى  كما ينشر ميتان  أك بيضاء, يدان  ير كلـ حية, تنقمب عصى ير فمـ معجزة,
, كعف (ِ)

 برسالة التبشير مف الٌتكراة في بما يؤمنكف الذيف كأكلئؾ" :ىذه الدللة يعمؽ كىبة الزحيمي فيقكؿ
ذعاف, يقيف عف حٌقا إيمانا بالقرآف يؤمنكف محمد  بو جاء كالذم اىذ إف:  الٌنجاشي قاؿ كما كا 
 يتفقاف كجدتيما كالتكراة القرآف تدبرت إذا ثـ" :, يقكؿ ابف تيمية(ّ)"كاحدة مشكاة مف ليخرج مكسى
 مف كالصفات ,األسماء كسائر ,الكمية كاألعماؿ ,كالنبكات ,التكحيد مف الكمية المقاصد عامة في
 مف ليخرج مكسى بو جاء كالذم ىذا إف :النجاشي قالو ما ضركريا عمما عمـ بيذا عمـ لو كاف

ٹ ٹ  (ْ)"مكسى يأتي كاف الذم النامكس ىك ىذا إف: نكفؿ بف كرقة قالو كما ,كاحدة مشكاة

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻچ

 لـ ذلؾ كلكل بو, اعتبركا مكسى؛ بو جاء بما عمـه  عندىـ , فكاف[  چ ﮺ ﮹
مف النجاشي عمى أف المصدر الذم جاء منو القرآف ىك نفس المصدر , كىذه الدلئؿ (ٓ)ىذا يعممكا

 الذم جاء بو اإلنجيؿ, كىك مف عند اهلل تبارؾ كتعالى.
اًحبيؾى  يىقيكؿي  مىا :كدللة النبكة أيضان مف الركاية التي قاؿ فييا النجاشي لجعفر ؟ اٍبفً  ًفي صى ـى ٍريى  مى

 فىقىاؿى  : ميكسىى أىًبي عىفٍ  بيٍردىةى, أىًبي تدركو عىفٍ فرد عميو في الركاية التي أخرجيا الحاكـ في مس
اًشيُّ  ٍعفىرو  النَّجى ا: ًلجى اًحبيؾى  يىقيكؿي  مى ؟ اٍبفً  ًفي صى ـى ٍريى كحي  ىيكى : المَّوً  قىٍكؿى  ًفيوً  يىقيكؿي : قىاؿى  مى كىًممىتيوي, المًَّو, ري  كى
وي  ٍبيىا لىـٍ  اٍلعىٍذرىاًء, اٍلبىتيكؿً  ًمفى  أىٍخرىجى ,بىشى  يىٍقرى ؿى : قىاؿى  ره اًشيُّ  فىتىنىاكى فىعىوي  ,اأٍلىٍرضً  ًمفى  عيكدنا النَّجى  يىا: فىقىاؿى  فىرى
ءً  يىًزيدي  مىا كىالرٍُّىبىاًف, اٍلًقسّْيًسيفى  مىٍعشىرى  مىى ىىؤيلى ـى  اٍبفً  ًفي تىقيكليكفى  مىا عى ٍريى بنا ىىًذًه, يىًزفي  مىا مى , مىٍرحى ـٍ  ًبكي
ًبمىفٍ  ـى  اٍبفي  ًعيسىى ًبوً  بىشَّرى  الًَّذم كىأىنَّوي  ,المَّوً  رىسيكؿي  أىنَّوي  أىٍشيىدي  فىأىنىا ًعٍنًدًه, ًمفٍ  ًجٍئتيـٍ  كى ٍريى لىٍكلى  ,مى  ًفيوً  أىنىا مىا كى

                                                 
 .ُٕتـ تخريجو, ص  (ُ)
 .ُُٗٔشرح العقيدة الطحاكية, صانظر  (ِ)
 ىػ.ُِِْ -دمشؽ, ط: األكلى  –, دار الفكر َُُّ/ِير الكسيط لمزحيمي, د كىبة بف مصطفى الزحيمي, جالتفس (ّ)
, تحقيؽ: حسيف محمد ُِٓىػ(, صِٖٕشرح العقيدة األصفيانية, تقي الديف أحمد بف ابف تيمية )ت:  (ْ)

 مخمكؼ, دار الكتب اإلسالمية.
, تحقيؽ: عبد العزيز بف صالح الطكياف, َُِ/ُػ(, جىِٖٕالنبكات, تقي الديف ابف تيمية )ت: انظر  (ٓ)

 ـ.َََِىػ/َُِْأضكاء السمؼ, الرياض, ط: األكلى, 
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ىتىٍيتيوي  اٍلميٍمًؾ, ًمفى  تَّى ألى باعتراؼ النجاشي,  , كىذه دللة كاضحة عمى نبكتو(ُ)نىٍعمىٍيوً  أىٍحًمؿى  حى
سالمو, كىذه المكاصفات ىي ا في كتابو, كىذه شيادة لممنصفيف مف  لتي بشر بيا عيسى كا 

  ڇ ۀ ۀ ڻ ڻڇ  :عمماء النصارل كممككيـ, كىذا مف باب قكلو 

 بالغيب من خالل الهجرة:  لمنبي  داللة إيحاء اهلل ثالثًا: 
 رسكؿ أف ":  ىريرة أبي أخرج البخارم في صحيحو عف فقد ,النجاشي عندما نعى النبي 

 ,(ِ)أربعا" ككبر بيـ فصؼ المصمى, إلى خرج فيو مات الذم اليكـ في النجاشي نعى  اهلل
 :المصمى, قاؿ الماـ محمد الشككاني إلى خرج فيو مات الذم اليكـ فيقكلو  ,كالشاىد مف الحديث

ًئؿ مف يكف لـ لىك ا ًإلَّ   نبكتو دىلى قع مى ٍخبىار مف كى قعت الًَّتي الغيبية باألمكر اإٍلً لـ ًبوً  أخبر كىمىا كى  كى
مَّؼ قد ,جدا كىًثيرىة كىًىي ,ًمٍنيىا شىٍيء يتىخى  ۇئچ  : كىقىٍكًلو ذىًلؾ مف شىٍيء عمى اٍلكىًريـ اٍلقيٍرآف اٍشتىمىؿ كى

قع[ چی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  , فىكى
بىر ىىذىا صدؽ ـ ديف  اهلل كىأٍظير ,اٍلخى ٍسالى ًميع عمى اإٍلً كىافى  :, كقاؿ عف النجاشي(ّ)ٍديىافاأٍلى  جى  كى
اءى  فىًإنَّوي  كىذىًلؾ اأٍلىمر بىر جى اًشيٌ  ًبمىٍكت اٍلخى اهلل  رىسيكؿ ًفيوً  أٍخبرىيـ الًَّذم اٍليىٍكـ ذىًلؾ ًفي النَّجى

(ْ). 

 تعريف الغيب لغة واصطالحًا: -1

كبا كمغيبا. كجمع كؿُّ ما غاب عنؾ. تقكؿ: غاب عنو غىيبةن كغيبا كغيابا كغي الغيب لغة:
ف كىافى ميحىصَّالن ًفي القمكبً  ,كالغيبي أىٍيضا مىا غابى عًف العيكفً  ,(ٓ)الغائب غيب كغياب كىاً 

, كليذا (ٔ)
 يجد الباحث أف الغيب كؿ ما غاب عف حكاسنا كستر عف عيكننا فيك غيب.

ا الغيب ىك كؿ ما غاب عف الحس, ما لـ نستطع أف ندركو بكسائمن الغيب اصطالحًا:
أك "الميتافيزيقا" ىذا  ,أك "ما كراء الحس" ,أك "ما كراء المادة" ,المعتادة, يسمكنو "ما كراء الطبيعة"

 (ٕ)يدخؿ فيو كؿ أركاف اإليماف, كلذلؾ اإليماف بالغيب يعني اإليماف بالديف كبكؿ ما جاء بو الديف
                                                 

 .ُٗتـ تخريجو, ص (ُ)
 .ُٗتـ تخريجو ص (ِ)
إرشاد الثقات إلى اتفاؽ الشرائع عمى التكحيد كالمعاد كالنبكات, محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني  (ّ)

لبناف, ط: األكلى,  –, دار الكتب العممية َٓىػ(, تحقيؽ: جماعة مف العمماء, صَُِٓاليمني )المتكفى: 
 ـ.ُْٖٗ -ىػ َُْْ

 .ٔٓالمرجع السابؽ, ص (ْ)
 .ُٔٔتاج المغة كصحاح العربية, ج/ (ٓ)
 .ُّٖ/ّتيذيب المغة, ج (ٔ)
(ٕ) http://www.qaradawi.net/ََُِ-َِ-ِّ-َٗ-ّٖ-ُٓ/ٓ/ْٖٖ.html. 
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د منيما ل بالبديية كل ىك ما غاب عف الحس كالعقؿ كاممة بحيث ل يدركو كاح" :كبقكؿ المناكم
 الحس عف غاب ما اٍلغىٍيبً " :قكؿب الزحيمي كىبة, كيعرفو (ُ)"بالستدلؿ كأحكاؿ البعث كنحكه

مىٍيوً  الرَّسيكؿي  ًبوً  أىٍخبىرى  مىا كيؿُّ  اٍلغىٍيبي "قكؿ: , كاإلماـ القرطبي ب(ِ)"المرئية غير العكالـ مف كالمشاىدة  عى
ـي  ٍشرً  ,اٍلقىٍبرً  كىعىذىابً  ,السَّاعىةً  أىٍشرىاطً  ًمفٍ  اٍلعيقيكؿي  ًإلىٍيوً  متىٍيتىدً  لى  ًممَّا السَّالى رىاطً  ,كىالنٍَّشرً  ,كىاٍلحى  ,كىالصّْ
نَّةً  ,كىاٍلًميزىافً  فالغيب في الديف ىك الذم استأثر اهلل بعممو, كلـ يطمعو عمى أحد إل  ,(ّ)"كىالنَّارً  ,كىاٍلجى

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئٹ ٹ چ  مف رضي بو اهلل تبارؾ كتعالى,

 [ چ ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ
 اعتقاد أهل السنة والجماعة بالغيب: -1

 في تبحث إف الغيب مف خصائص العقيدة اإلسالمية, فبعض قضايا العقيدة غيب, ألنيا
 اهلل عف جاء بما المطمؽ كالتصديؽ التسميـ عمى كمبناىا إدراكيا, في لمعقؿ مجاؿ ل غيبية قضايا
, رسكلو كعف  ما عمى أمرىا في يقفكف أىميا غيب, أف العقيدة قضايا كباطنا, فبعض ظاىرا 
 ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ چ  ,(4)بالغيب يؤمنكف فيـ , رسكلو كعف اهلل, عف جاء

 [.  چ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

ـي ك  ؛ يىٍعمىـي  لى  اٍلعىٍبدى  أىفَّ  ٍعًتقىادي ا تىٍكًحيًدهً  ًمفٍ  اٍلغىٍيًب ىك يعتقد أىؿ السنة أف ًعٍم ا الغيب ىيكى ك  اٍلغىٍيبى  مى
, عىفً  غىابى  كىاسّْ ًحيحً  ًإلىٍيوً  ييكصىؿي  كىلى  اٍلحى اءى  مىا ًإلَّ  ًمٍنوي  يىٍعمىـي  فىالى  النَّظىًر, ًبصى ًحيحً  ًفي جى بىرً  صى  فىيىًجبي  ,اٍلخى

يمىافي  اءى  كىمىا ًحينىًئذو  ًبوً  اإٍلً ل يعمـ  مف يدعي عمـ الغيب فقد كفر, كأنو, ك (ٓ)تىٍنًقيصو  كىلى  ادىةو ًزيى  ًبديكفً  جى
 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئٹ ٹ چ الغيب, إل ما يخبره اهلل بو, 

 ًبوً  كىاٍستىٍأثىرى  اٍلغىٍيبً  ًبًعٍمـً  تىمىدَّحى  لىمَّا"قاؿ القرطبي:  چ ىب مب خب حب جب يئ ىئ
ٍمًقًو, ديكفى  مىى دىًليؿه  ًفيوً  كىافى  خى ده  اٍلغىٍيبى  يىٍعمىـي  لى  أىنَّوي  عى اهي  مىفً  اٍستىٍثنىى ثيَـّ  ًسكىاهي, أىحى  فىأىٍكدىعىييـٍ  الرُّسيًؿ, ًمفى  اٍرتىضى
ٍيًبوً  ًمفٍ  شىاءى  مىا , اٍلكىٍحيً  ًبطىًريؽً  غى ـٍ عىمىوي  ًإلىٍيًي لىةن  لىييـٍ  ميٍعًجزىةن  كىجى ًدلى اًدقىةن  كى مىى صى ًتًيـٍ  عى , كمف ادعى عمـ (ٔ)"نيبيكَّ

                                                 
, عالـ الكتب عبد الخالؽ ِْٓىػ(, صَُُّات التعاريؼ, زيف الديف محمد المناكم )ت: التكقيؼ عمى ميم (ُ)

 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْالقاىرة, ط: األكلى, -ثركت
 .َُٕ/ِٖالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, ج (ِ)
 .ُّٔ/ُتفسير القرطبي, ج (ّ)
 .َّالمفيد في ميمات التكحيد,صانظر  (ْ)
اًديًث النَّبىًكيًَّة, صانظر اٍلعىقىائً  (ٓ) ٍسالىًميًَّة ًمفى اآٍليىاًت اٍلقيٍرآًنيًَّة كىاأٍلىحى  .ٖٗدي اإٍلً
 .ِٖ/ُٗتفسير القرطبي, ج (ٔ)



 

َُٔ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

اءى  لىمَّا" :الغيب فقد كفر, يقكؿ اإلماـ الشنقيطي ًميعي  كىافى  المَّوي, ًإلَّ  يىٍعمىميوي  لى  اٍلغىٍيبى  ًبأىفَّ  اٍلعىًظيـي  اٍلقيٍرآفي  جى  جى
ؿً  ًمفى  اٍلكىٍحيً  غىٍيرً  اٍلغىٍيبً  ًعٍمـً  ًمفٍ  شىٍيءو  ًإلىى التَّكىصُّؿي  ًبيىا ييرىادي  الًَّتي الطُّريؽً  بىٍعضه  اٍلميًبيًف, الضَّالى  ًمٍنيىا كى
ًفيَّةى, , ففي الحديث الذم ركاه مسمـ عىفٍ (ُ)"كيٍفرنا يىكيكفي   عىفٍ  فىسىأىلىوي  عىرَّافنا أىتىى " مىفٍ :قىاؿى  النًَّبيّْ  أف صى
ةه  لىوي  تيٍقبىؿٍ  لىـٍ  شىٍيءو  يىٍكمنا" أىٍربىًعيفى  صىالى

 اإليماف النبي رفسَّ  , فالغيب مف أصكؿ اإليماف, فقد (ِ)
 بىاًرزنا يىٍكمنا  اهللً  رىسيكؿي  كىافى : قىاؿى  ىيرىٍيرىةى, أىًبي الباطنة, ففي الحديث الذم ركاه الشيخاف عىفٍ  بالعتقادات

, فىأىتىاهي  ًلمنَّاًس, ؟ مىا اهلًل, رىسيكؿي  يىا: فىقىاؿى  رىجيؿه يمىافي ًئكىًتوً  ًباهلًل, تيٍؤًمفى  "أىفٍ : قىاؿى  اإٍلً مىالى ًكتىاًبًو, ,كى ًلقىاًئًو, كى  كى
تيٍؤًمفى  كىريسيًمًو,  مشاركة ادعى فمف الغيب, بعمـ المنفرد ىك  اهلل أف" :, يقكؿ السعدم(ّ)اآٍلًخًر" ًباٍلبىٍعثً  كى

 فيما شريكا هلل جعؿ فقد ذلؾ, ادعى مف صدؽ أك غيرىما, أك ,عرافة أك ,بكيانة ذلؾ مف شيء في اهلل
ىذه كمف  ,اإليماف بالغيب يفمف صفات المؤمن, لذلؾ (ْ)"كرسكلو اهلل كذب كقد خصائصو, مف ىك

 , كالجنة,التي نؤمف بيا كل ندركيا بحكاسنا: المالئكة, كالجف, , كالعرش, كالصراط, كالميزاف الغيبيات
 عف استغنائو إلمكانية اإلطالؽ عمى مجاؿ لك  ,, فمذلؾ ل يمكف لممرءالكتاب كالسنةمف .. إلخ كالنار
 يحدد الذم الخطير المستقبؿ كىك الغيب, المستقبؿ إنو المكت, بعد ينتظره الذم المستقبؿ ةمعرف

, الغيب يكف لـ إف: بأنو التسميـ إلى ىذا مصيره, كيقكدنا أخيرنا الغيب فإنو أكلن
, كلذلؾ يجد الباحث أف (ٓ)

 بيف يفصؿ ىك بالغيب فاإليماف بإيمانيـ بالغيب, المؤمنيف كصؼ في األكؿ الشرط ىك الذم اإليماف
 الكاذب. كالمؤمف الصادؽ المؤمف

 أقسام الغيب: -2

 ىك أك ما, بحاؿ الحكاس طريؽ عف بو العمـ إلى لمعقؿ سبيؿ ل ما ىك -الغيب المطمق: - أ
, أم ل (ٕ)معرفتو عف العقكؿ تعجز الذم ىك :قيؿ, ك (ٔ)خمقو جميع عف كحجبو بعممو اهلل استأثر ما

دكف سكاه, كالغيب المطمؽ يقسمو كثيره  الحكاس, كىك متعمؽ باهلل  أك ,سبيؿ لعممو عبر اإلدراؾ
 مف العمماء إلى نكعيف:

 

                                                 
 .ِْٖأضكاء البياف, ص (ُ)
ٍتيىاًف اٍلكييَّاًف , حديث رقـ: (ِ)  .ُُٕٓ/ْ,جَِِّمسمـ, اآلداب, بىابي تىٍحًريـً اٍلكىيىانىًة كىاً 
 .َُُتـ تخريجو ص (ّ)
 .ََُالقكؿ السديد شرح كتاب التكحيد, ص (ْ)
 , مكتبة كىبة.ِّٔالنبكة كاألنبياء في الييكدية كالمسيحية كاإلسالـ, أحمد عبد الكىاب, ص (ٓ)
 , دار قباء لمطباعة )القاىرة(.ِٖقراءة معرفية, محمد السيد الجميند, ص -الكحي كاإلنساف  (ٔ)
 .ُِْ/ُٕمجمكع الفتاكل, ج (ٕ)



 

َُٕ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

  الذي ال يعممه إال اهللالنوع األول: 
يعممو أحده إل اهلل, كلـ يطمع عميو أحده, ل نبي مرسؿ كل مممؾ مقرب,  ل الغيب الذمكىك 

 ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ چ :كىذا ىك مصداؽ قكلو 

ؿ ابف يقك  ,[ٗٓاألنعاـ: ] چحت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی
 الحصر التركيب ىذا مؤخر, كيفيد مبتدأ{ مىفىاًتحي } مقدـ خبر كىك اهلل عند :أم" :عثيميف

 ففي ,{ ىيكى  ًإلٌ  يىٍعمىمييىا ل: }بقكلو الحصر ىذا كأكد ,الغيب مفاتح غيره عند ل عنده كالختصاص,
: كالثانية ,كالتأخير التقديـ بطريقة: إحداىما: بطريقتيف اهلل عند المفاتح ىذه عمـ بأف حصر الجممة
ف كاألرض, كأ السماكات غيب بعمـ المنفرد أنو  يخبر" :يقكؿ السعدم ,(ُ)"كاإلثبات النفي طريقة
ذا مرسؿ, نبي كل ,مقرب ممؾ يعمميا فمـ ,بعمميا اهلل اختص كنحكىا الغيكب ىذه  المنفرد ىك كاف كا 
ىناؾ ك  ,(ِ)"لو إل العبادة تنبغي ل الذم فيك ,كالخفايا ,كالبكاطف ,بالسرائر عممو المحيط ذلؾ بعمـ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ چ  كمف ذلؾ قكلو في كتابو العزيز  كثيره مف اآليات ذكرىا اهلل

مف ىذه العمكـ الغيبيات الخمسة التي ذكرىا اهلل ك ,[ٓٔالنمؿ: ] چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ
 ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائٹ ٹ چ في سكرة لقماف 

 .[ چمب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی یی ىئ

 عمم أعمم اهلل به بعض عباد : النوع الثاني:
بعض عباده عف طريؽ الكحي, حتى يخبركه لمناس, فمـ يرد   ىذا العمـ ىك الذم أعمـ اهلل

مف شاء مف رسمو عمى ما شاء مف الغيب, يقكؿ  نص أف اهلل قد كتمو عف عباده, كقد يطمع اهلل
ـى  أىفَّ  ظىيىرى  فىقىدٍ " :الشنقيطي ٍخميكقىاتً  أىٍعمى ـي  اٍلمى , كىىي ًئكىةي  الرُّسيؿي ا ًإلَّ  اٍلغىٍيبً  ًمفى  يىٍعمىميكفى  لى  كىاٍلمىالى مَّمىييـي  مى  عى

ـي   كىىيكى  تىعىالىى, المَّوي  مىوي  ييعىمّْ ٍيًبوً  ًمفٍ  ريسي  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆٹ ٹ چ , (ّ)"شىاءى  مىا غى

ٹ , [ چ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئٹ چ 

مىى ييٍظًيري  لى  أىمٍ " :, يقكؿ القرطبي[ چىب ٍيًبوً  عى  اٍصطىفىى أىمً  اٍرتىضىى مىفً  ًإلَّ  غى

                                                 
 .ُّٗعقيدة الكاسطية, صشرح ال (ُ)
 .َٖٔتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف, ص (ِ)
 .ِْٖ/ُأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف, ج (ّ)



 

َُٖ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

مىى عيوي ييٍطمً  فىًإنَّوي  ًلمنُّبيكًَّة, , كمف ىذا الغيب نعي (ُ)"نبكتو عمى دالن  ذلؾ ليككف , غيبو ًمفٍ  يىشىاءي  مىا عى
 .لمنجاشي في اليـك الذم مات فيو, كىذه دللة عمى نبكتو  النبي 
ىك ما كاف غائبان عف بعض المخمكقات دكف اآلخر, فعمـ المخمكقات بيذا الغيب  الغيب النسبي: - ب

ما غاب عف الحكاس في عالـ الشيادة, كيدخؿ في ذلؾ الماضي  :سبي كىكالغيب النك يككف نسبيان, 
كالمستقبؿ, فكالىما غيب بالنسبة لمحكاس, ككذلؾ األمر بالنسبة لمحاضر, فيك غيب بالنسبة لمف لـ 

كالغيب المقيد ما عممو بعض, المخمكقات " :يقكؿ ابف تيمية,ِ()يشاىده, لكنو ليس غيبا لمف عاصره كعاشو
ليس ىك غيبا عمف شيده, ك  فإنما ىك غيب عمف غاب عنو ,كشيدكه ,أك اإلنس ,أك الجف ,ئكةمف المال

فيككف غيبا مقيدا أم غيبا عمف غاب عنو مف المخمكقيف  ,كالناس كميـ قد يغيب عف ىذا ما يشيده ىذا
الزمر ] ڇ ۋ ٴۇ ۈڇ ل عمف شيده ليس غيبا مطمقا غاب عف المخمكقيف قاطبة. كقكلو: 

 النسبي الغيبك , ّ()"كمو ذلؾ يعمـ  فيك شيدكه كما ,كمعينا ,مطمقا العباد عف غاب ما لـ,أم عا[ْٔ:
 بالنسبة كعمـ لنا, بالنسبة غيب فيك ,غيرنا عممو مما عنا غاب ما كؿ إذ الناس؛ بعض يعممو كقد كثير,
لى أشخاص, دكف أشخاص إلى بالنسبة ىك النسبي فالغيب عممو, لمف كىذه بعض  ,ْ()أناس دكف أناسو  كا 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇٹ ٹ چ اآليات التي تبيف لنا معنى الغيب النسبي, 

 ما ", يقكؿ ابف كثير:[ چ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ
 حاضرا كنت كأنؾ ذلؾ عمى اهلل أطمعؾ بؿ جرل, عما معاينة عنيـ فتخبرىـ محمد يا عندىـ كنت

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گٹ ٹ چ ك, (ٓ)"أمرىـ مف كاف لما كشاىدا

 حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئٹ ٹ چ   چ ھ ہ ہ ہہ ۀۀ

 :قاؿ لما قص اهلل ىذه القصة عمى محمد " :السعدم يقكؿ, [ چ جب يئ ىئ مئ
الذم لكل إيحاؤنا إليؾ لما كصؿ إليؾ ىذا الخبر الجميؿ, فإنؾ لـ تكف  ,اهلل لو اإلنباء الذم أخبرناؾ بو

بو حيف تعاقدكا عمى التفريؽ بينو كبيف أبيو,  كىـ يمكركفأم: إخكة يكسؼ  إذ أجمعكا أمرىـاضرا لدييـ ح
, فيذه ٔ()"أف يصؿ إلى عمميا, إل بتعميـ اهلل لو إياىا , كل يمكف أحديا إل اهلل في حالة ل يطمع عمي

اًضرنا تىكيفٍ  لىـٍ  اآليات كغيرىا تٍعًني أنؾ قىاًئًع, ًلًتٍمؾى  وً المَّ  نىًبيَّ  يىا حى ًمٍمتىوي, لىمىا ذىًلؾى  ًإلىٍيؾى  أىٍكحىى المَّوى  أىفَّ  فىمىٍكلى  اٍلكى  عى

                                                 
 .ِٖ/ُٗالجامع ألحكاـ القرآف, ج (ُ)
 .ُٖقراءة معرفية, ص -الكحي كاإلنساف  (ِ)
 .َُُ/ُٔمجمكع الفتاكم, ج (ّ)
ف عبد اهلل بف محمد المصمح, مصدر الكتاب: دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع شرح األصكؿ الثالثة, خالد ب (ْ)

 .http://www.islamweb.net, ٗالشبكة اإلسالمية, الدرس 
 .ِْ/ِتفسير القرآف العظيـ, ج (ٓ)
 .َْٔتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف, ص (ٔ)



 

َُٗ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

قىٍكًلوً  , أىٍحكىاؿً  ًمفٍ  مىضىى مىا أىٍخبىارً : أىمٍ  سىبىؽى  قىدٍ  مىا أىٍنبىاءً  ًمفٍ  كى كىالرُّسيؿ اأٍليمىـً
, كقد ذكر الزحيمي اليدؼ ُ()

لقاء األضكاء عمى حكادث غيبية ميمة اإلخبار عف تكار " :مف القصة فقاؿ يخ بعض األمـ الماضية, كا 
ـٍ ًإٍذ  جدا, لـ يكف يدرم بيا النبي  ما كيٍنتى لىدىٍيًي , كى كل أحد مف قكمو ذًلؾى ًمٍف أىٍنباًء اٍلغىٍيًب نيكًحيًو ًإلىٍيؾى

كفى , فيككف ذلؾ دليال عمى صدؽ نبكتو, ك  ـٍ يىٍمكيري , كىىي ـٍ أف ىذا القرآف مف عند اهلل, كليس أىٍجمىعيكا أىٍمرىىي
أف النجاشي ممؾه عادؿ ل ييظمـ عنده  كمف ىذا الغيب عمـ النبي , ِ()"افتراء منو, كما زعـ المشرككف
, كلقريش كألصحاب النبي  ة لنابالنسبالتفاصيؿ تعتبر مف الغيب فيذه أحد, دكف عمـ الصحابة بذلؾ, 

 رسكلو الغيب النسبي الذم أطمع اهلل ت معيـ كشاىدكىا, كىذا ىكبالنسبة لمف حصم كلكنيا ل تعتبر غيبان 
 .يككف صدقان عمى نبكتول ,تفاصيمو عمى
 بالغيب:  اإليمان أثر -3

 يقكؿ ابف القيـ: ,أنو يكرثو المراقبة هلل إف اإليماف بالغيب لو ثمرة جيدة عمى المرء, حيث 
مىٍيًو, رىًقيبه   وى المَّ  ًبأىفَّ  ًعٍمًموً  ثىمىرىةي  ًىيى  اٍلميرىاقىبىةي ك " مىى ميطًَّمعه  كىىيكى  ًلقىٍكًلًو, سىاًمعه  ًإلىٍيًو, نىاًظره  عى  كيؿَّ  عىمىًموً  عى

ٍقتو  كيؿَّ  ,كى كيؿَّ  لىٍحظىةو, كى كيؿَّ  ,نىفىسو  كى , طىٍرفىةً  كى كىاًطرً  ًفي  المَّوً  ميرىاقىبىةى ك  عىٍيفو  ًفي ًلًحٍفًظيىا سىبىبه : اٍلخى
ًفظىوي  ًسرًّْه, ًفي المَّوى  رىاقىبى  فىمىفٍ , الظَّكىاًىرً  حىرىكىاتً  ًنيىًتوً ك  ًسرّْهً  ًفي حىرىكىاًتوً  ًفي المَّوي  حى كعمـ الغيب  ,(ّ)"عىالى

, بتنفيذ األكامر, ر اهلل مف ثمراتو الستقامة عمى أمف لفعؿ الخيرات, كرد المنكرات, ك يدفع اإلنسا
مأنينة كاألنس, كيدفعو إلى الصبر كعدـ اليأس اليماف بالغيب يشعر بالطكاجتناب ما نيى اهلل عنو, ك 
 بدكف اإلنساف يعيش أف يستطيع ل اإليمانية, الحياة محكر ىك بالغيب عمى أىكاؿ الدنيا, فاإليماف

 ىذه باآلخرة كاإليماف ,بالكحي كاإليماف , باهلل اإليماف معناه ىك بالغيب اإليماف ألف بالغيب, اإليماف
لى الصالحات, عمؿ إلى دفعتو حقائؽ مع عاش مف ية,الحقيق اإليماف محاكر ىي  السيئات, اجتناب كا 
لى لى الخيرات, فعؿ كا  ف كىذا ما دفع المسممي ,(ْ)اإليماف حقيقة ىك ىذا ألف الناس مع التعامؿ حسف كا 

, كتحمؿ المصاعب كالمشاؽ كاألىكاؿ في سبيؿ الدعكة إلى اهلل, إلى اليجرة كالتسميـ ألكامر النبي 
 مف أىمية اإليماف بالغيب أف يميز اإلنساف عف غيره مف الكائنات, يقكؿ سيدك  الظمـ عف طريقيـ,كرفع 
 ما إل يدرؾ ل الذم الحيكاف مرتبة فيتجاكز اإلنساف, يجتازىا التي العتبة ىك بالغيب فاإليماف: "قطب
 المحدد الصغير يزالح ذلؾ مف كأشمؿ أكبر الكجكد أف يدرؾ الذم اإلنساف مرتبة إلى حكاسو, تدركو
 عكامؿ مف عامؿ كىك الكرع ,ك  التقكل كالخشية مصدر ىك بالغيب اإليماف إف, (ٓ)"حكاسو تدركو الذم
 ,كالقسكة ,فيجعؿ اإلنساف تصكره كسمككو كجدانو رباني, فالعمؿ الذم يردع اإلنساف عف الظمـ , التربية

                                                 
 .ْٗ/ْأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف,ج (ُ)
 .ُٕٓ/ُِالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, ج (ِ)
 .9ٔٓٔٔ/ِانظر مدارج السالكيف, ج (ّ)
(ْ) http://www.qaradawi.net/ََُِ-َِ-ِّ-َٗ-ّٖ-ُٓ/ٓ/ْٖٖ.html. 
 .9َّْٗ/ِفي ظالؿ القرآف, ج (ٓ)
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حسكسات, إف تربية الفرد كالمجتمع الم الفجكر, ىك عمؽ اإليماف بالغيب, كرسكخ العقيدة فيما فكؽك 
 ,أماف, كىدكء كاستقرار, لستشعاره بمراقبة اهللك  فو بالغيب يجعؿ المجتمع يعيش في أم اإليمافعمى 

 .[ چ جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی یچ  ٹ ٹ
 :داللة الهجرة عمى عصمة النبيرابعًا: 

عػػػػػف الػػػػػديف الجديػػػػػد  : ان عنػػػػػدما سػػػػػأؿ النجاشػػػػػي جعفػػػػػر  رضػػػػػي اهلل عنيػػػػػا  حػػػػػديث أـ سػػػػػممة
, أىيُّيىػػػػا ":فقػػػػاؿ لىػػػػوي  ًمػػػػؾي ػػػػا كينَّػػػػا اٍلمى اًىًميَّػػػػةو  أىٍىػػػػؿى  قىٍكمن , نىٍعبيػػػػدي  جى ـى نىٍأكيػػػػؿي  اأٍلىٍصػػػػنىا ٍيتىػػػػةى  كى نىػػػػٍأًتي اٍلمى , كى  اٍلفىػػػػكىاًحشى
نىٍقطىػػػػػعي  , كى ـى ػػػػػا نيًسػػػػػيءي  اأٍلىٍرحى , ًمنَّػػػػػا اٍلقىػػػػػًكمُّ  يىٍأكيػػػػػؿي  اٍلًجػػػػػكىارى  كى ػػػػػًعيؼى مىػػػػػ فىكينَّػػػػػا الضَّ ًلػػػػػؾى  ىعى تَّػػػػػى ذى  اهللي  بىعىػػػػػثى  حى

ًصٍدقىوي, نىسىبىوي, نىٍعًرؼي  ًمنَّا رىسيكلن  ًإلىٍينىا انىتىوي, كى فىافىوي  كىأىمى  .(ُ)"كىعى
نعػػػػػػرؼ نسػػػػػػبو, كصػػػػػػدقو, كأمانتػػػػػػو, كعفافػػػػػػو, فيػػػػػػذه كميػػػػػػا صػػػػػػفات معصػػػػػػـك  :كالشػػػػػػاىد قكلػػػػػػو

ككػػػػػاف , فػػػػػي النسػػػػػب, معصػػػػػـك بالصػػػػػدؽ, فمػػػػػـ يجػػػػػرب عميػػػػػو كػػػػػذب, معصػػػػػـك باألمانػػػػػة,  فييػػػػػا
مػػػػػف هيقػػػػػكؿ محمػػػػػد عبػػػػػد لقبػػػػو الصػػػػػادؽ األمػػػػػيف, ًلػػػػػؾ لىػػػػػكىاًزـ " كى كرىةً  ذى ػػػػػري  بعمػػػػػك اًلٍعًتقىػػػػػاد كجػػػػػكب ًبالضَّ

ة فطػػػػػرتيـ ًصػػػػػحَّ صػػػػػدقيـٍ  عيقيػػػػػكليـٍ  كى ػػػػػا تىٍبًميػػػػػغ فػػػػػي كأمػػػػػانتيـ أىٍقػػػػػكىاليـ فػػػػػي كى  يبمغػػػػػكه أىف الػػػػػييـ عيػػػػػد مى
ػػػػا كػػػػؿ كعصػػػػمتيـ مػػػػف ػػػػيرىة يشػػػػكه مى ػػػػ أبػػػػدانيـ كسػػػػالمة البشػػػػرية السّْ نػػػػوي  تنبػػػػكا اًممَّ  كتنفػػػػر األبصػػػػار عى

فىات ىىًذه مف شىٍيئا يضاد عىمَّا منزىكف كىأىنَّييـٍ  السميمة األذكاؽ ًمٍنوي  اٍلميتىقىٌدمىة" الصّْ
(ِ). 

 معنى العصمة لغة واصطالحًا: -1
نىعػػػػػػة, العصــــــمة لغــــــة: ػػػػػػاًمي المػػػػػػانعي : كالعىاًصػػػػػػـ المى ٍنػػػػػػعي  , كاٍلًعٍصػػػػػػمىةي (ّ)اٍلحى ػػػػػػمىوي : ييقىػػػػػػاؿي  اٍلمى  عىصى

ـي الطَّ  نىعىػػػػػوي  أىمٍ  عىػػػػػا ػػػػػكًع, ًمػػػػػفى  مى ػػػػػا اٍلًعٍصػػػػػمىةي ك  اٍلجي ـى ك  ,اٍلًحٍفػػػػػظي  أىٍيضن ػػػػػ  ًمػػػػػفى  ًبميٍطًفػػػػػوً  اٍمتىنىػػػػػعى  أىمً  ًبالمَّػػػػػوً  اٍعتىصى
ٍعًصػػػػػػػػػػػػػػػيىةً  اٍلمى
 چ چ چ ڃٹ ٹ چ اإلمسػػػػػػػػػػػػػػػاؾ, ىػػػػػػػػػػػػػػػي المتنػػػػػػػػػػػػػػػاع ك  :, إذا فالعصػػػػػػػػػػػػػػػمة(ْ)

 أبى.ك  , أم امتنع[چ  چ
 :بأكثر مف معنى نشير إلى بعضيا, فمنيـ مف قاؿ : لقد عرؼ العمماء العصمةالعصمة اصطالحاً 

 اجتناب ىي ممكة" :, كقاؿ الجرجاني(ٓ)كالمعاصي الذنكب مف ألنبيائو اهلل حفظ ىنا بالعصمة ف المرادإ
 يككنكا حتى أنبياءه  اهلل بيا يحيط التي الحصانة :ىي العصمة, ك (ٔ)"منيا التمكف مع المعاصي

                                                 
 .ُٕتـ تخريجو, ص (ُ)
 , الناشر: دار الكتاب العربي, بدكف رقـ.ْٓص ىػ(,ُِّّرسالة التكحيد, محمد عبده بف حسف خير اهلل )ت:  (ِ)
 .ِْٗ/ّالنياية في غريب الحديث كاألثر, ج (ّ)
 .ُُِمختار الصحاح, ص  (ْ)
 .ُٖٖاإلرشاد إلى صحيح العتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد, ص (ٓ)
 .َُٓالتعريفات, ص  (ٔ)
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 منذ يظمكا كحتى ,نفكسيـ إلى سبيال كاآلثاـ الشركر تجد ل كحتى ,الخطيئة إلى النزلؽ عف بمأمف
كعصمة األنبياء عمييـ السالـ " :يقكؿ ابف حجر ,(ُ)كالعيكب النقائص مف مبرأيف كفاتيـ كحتى بعثتيـ
نزاؿ ,األمكر في كالثبات ,كالنصرة ,النفيسة بالكمالت كتخصيصيـ ,النقائص مف حفظيـ , (ِ)"السكينة كا 
قىاؿى  فاءً  مف ًبوً  خىصَّييـ ًبمىا أكٌلن  ,إيَّاىـ ًحٍفظيو: األنبياءى   اهللً  ًعٍصمىةي " :الرَّاًغب كى كىاًىر, صى ا ثيَـّ  الجى  ًبمى
اًئؿً  مف أىكلىىيـ مىٍيًيـ السًَّكينىة ًبإٍنزاؿً  ثَـّ  أٍقداًميـ, كتىٍثًبيتً  ,بالنٍُّصرىةً  ثَـّ  كالنٍَّفًسيًَّة, الًجٍسًمية الفىضى  ظً كًبًحفٍ  ,عى
  .[چ  ڑ ڑ ژ ژچ  :  اهلل قىاؿى  ,(ّ)"كبالتَّكفيؽً  قيمكًبيـ,

 كالذنكب. ,المعاصيك  ,معنى العصمة حفظ اهلل عبده مف المكبقات يرل الباحث أفكبيذا 

 :اعتقاد أهل السنة بعصمة النبي  -2

الكفر, كىـ لقد أجمع عمماء المسمميف قاطبة عمى عصمة األنبياء مف الكقكع في الكبائر, ك 
عمى خالؼ في الصغائر, كىـ معصكمكف عف الكقكع في الخطأ في تبميغ الرسالة, يقكؿ اإلماـ 

 ًفيمىا اٍلكىًذب تعمد عىف عصمتيـ كجكب عمى كميىا كالشرائع اٍلممىؿ أىؿ أجمع" :اإليجي الديف عضد
ا ,الرسىالىة كدعكل ,ًفيوً  صدقيـ عمى اٍلقىاًطع المعجز دؿٌ  مى ئؽ,..., ثـ  ًإلىى اهلل فعى  يبمغكنو كى الى اٍلخى

ًفي :يكمؿ في الخالؼ عمى الصغائر فيقكؿ كىاز كى ديكر جى ٍنييـ اٍلكىًذب صي  سىًبيؿ عمى ذكر ًفيمىا عى
ؽ أىبيك اأٍليٍستىاذ خالؼ, فىمىنعو كىالنٍّْسيىاف السٍَّيك كثير ,ًإٍسحى ـ اأٍلىًئمَّة مف كى لىة ,اأٍلىٍعالى  عمى المعجزة لدلى
ازى  اأٍلىٍحكىاـ, فىمىك ٍبًميغتى  ًفي صدقيـ لىة نقضا لىكىافى  ذىًلؾ جى  القىاًضي ميٍمتىنع, كىجكزهي  كىىيكى  ,المعجزة لدلى

كلو عدـ ًإلىى ًمٍنوي  مصيرا بكر أىبيك كد التٍَّصًديؽ ًفي ديخي ا المعجزة بالمعجزة, فىًإف اٍلمىٍقصي  عمى دٌلت ًإنَّمى
اًمد لىوي  متذكر ىيكى  ًفيمىا صدقو قاطبة في عصمتيـ عما يبمغكف , فال خالؼ بيف العمماء (ْ)"وً ًإلىيٍ  عى
 أف" :في ذلؾ, يقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمة ,ل يقعكف في الزلؿك  ,اهلل الى البشرية, فال ينسكف رسالة
 باتفاؽ رسالتو تبميغ كفي , اهلل عف بو يخبركف فيما معصكمكف عمييـ اهلل صمكات األنبياء
 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٹ ٹ چ  كما أكتكه ما بكؿ مافاإلي كجب كليذا ,األمة

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

                                                 
 دكف اسػػػػػػػػـ لممؤلػػػػػػػػؼ,بػػػػػػػػ , ىػػػػػػػػذا الكتػػػػػػػػاب منشػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػع,ِٖإلػػػػػػػػى الرسػػػػػػػػؿ, ص الحاجػػػػػػػػة (ُ)

http://shamela.ws/browse.php/book-1111#page-88  . 
 .َِٓ/ُُفتح البارم شرح صحيح البخارم, ج (ِ)
 .ََُ/ِّتاج العركس, ج (ّ)
, ِْٓ/ّىػ(, تحقيؽ: عبد الرحمف عميرة, جٕٔٓكتاب المكاقؼ, عبد الرحمف بف عضد الديف اإليجي )ت:  (ْ)

 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕاألكلى,  بيركت, ط: –لبناف  -دار الجيؿ 
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 باتفاؽ خطأ ذلؾ في يستقر فال ,ثابتة اهلل عف يبمغكنو فيما , فالعصمة[ چ ڇ ڇ
 كليس" ,, أما بعض ما نسب إلى األنبياء مف الخطأ كالزلؿ فيقكؿ بو محمد رشيد رضا(ُ)"المسمميف
 اهلل بحقكؽ القياـ في التقصير مف البشرم الضعؼ يقتضيو ما جميع عف منزىكف آلية أنيـ معناىا
 إف الكٌ  المضار, كدرء كالمنافع المصالح الجتياد ببعض في الخطأ كمف األكمؿ, الكجو عمى 

 كالمنافع ,المصالح بكجكده يحيط أف يمكف كل قميالن, إل العمـ أكتي مف كما ضعيفنا, مؽخي  اإلنساف
 في يخطئ قد اإلحاطة ىذه لو ليس كمف عميـ, شيء بكؿ ىك مف إل المضار, كالمفاسد كدرء

 يسمى ذنبنا ىذا كمثؿ ,ذلؾ بخالؼ فيجيء ,كالخير الصكاب أنو يعتقد كىك العمؿ اجتياده, فيعمؿ
 فإذا يا,في التي أخطأ المسألة تمؾ في الصكاب إلدراؾ مستعد اإلنساف ألف كالمقٌرب؛ الكامؿ مف
ا كقع  الفرؽ ليعرفكا ألمتيـ؛ ذلؾ بتبميغ ىـكيأمر  ,ليـ كيغفره ,عميو  اهلل يعاتبيـ األنبياء مف عىرىضن
 .(ِ)"كالعبد الرب بيف

مىٍيًيـ كاألنبياء" :كيقكؿ اإلماـ أبك حنيفة ة عى ـ الصَّالى غىاًئر عىف منزىكف كميـ كىالسَّالى  ,الصَّ
ق كالقبائح كىاٍلكٍفر ,كالكبائر  مسألة مكضحان " :اإلسالـ شيخ يقكؿك  ,(ّ)"كخطايا زلت ًمٍنييـ كىانىت دكى
 عمى كل أصالن, الديف في خطأ عمى يقركف ل أنيـ عمى متفقكف السنة ف أىؿإ" :األنبياء عصمة
 تنزيييـ عمى متفقكف فيـ اهلل, عف كتبميغيـ نبكتيـ في يقدح ما كؿ: الجممة ففي كذب, كل فسكؽ,
 عمييا, اإلقرار مف معصكمكف إنيـ :يقكلكف الصغائر عمييـ ييجٌكزكف الذيف ميكرالج كعامة عنو,
ٹ  الخطيئة, قبؿ منو خيران  التكبة بعد داكد كاف: األثر في جاء كما يضٌرىـ, ما عنيـ يصدر فال

فٌ  ,[  چۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆٹ چ   بيا فيدخؿ السيئة, ليفعؿ العبد كا 
 يو شيخ اإلسالـ الصحيح, كىك ما عميو سمؼ األمة., كىذا الذم ذىب إل(ْ)"الجنة

 :عصمة النبي الردود حول الطعن في بعض الشبهات و  -3

, [ چ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چٹ ٹ چ  - أ

                                                 
 .َِٗ/َُمجمكع الفتاكل, ج (ُ)
ىػ( كغيره مف ُّْٓمجمدا(, مجمكعة مف المؤلفيف, محمد رشيد بف عمي رضا )ت:  ّٓمجمة المنار )كاممة  (ِ)

, رقـ الجزء, ىك رقـ المجمد. كرقـ الصفحة, ىي الصفحة التي يبدأ عندىا المقاؿ في ْٕ/ٓكتاب المجمة, ج
 كع, مف الشاممة المكافقة.المجمد المطب

الفقو األكبر مع الشرح الميسر عمى الفقييف األبسط كاألكبر المنسكبيف ألبي حنيفة, محمد بف عبد الرحمف  (ّ)
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗاإلمارات العربية, ط: األكلى,  -, مكتبة الفرقاف ّٕالخميس, ص

 .ِْٕ/ُمنياج السنة, ج (ْ)



 

ُُّ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

عنيـ قد كقع في الخطأ عندما أذف لبعض المنافقيف في ترؾ الجياد, كالعفك  أف النبي ةكالشبي
 عتاب كىذا" :ماـ الطبرمييـ ما أكرده عمماؤنا األفاضؿ, يقكؿ اإل, كالرد عمكحاشاه ذلؾ ,بزعميـ

 تبكؾ إلى شخص حيف عنو, التخمؼ في لو أذف لمف إذنو في نبيَّو بو عاتبى  ذكره, اهلل مف
, لغزك  قبؿ بالعفك لو يعجؿ فيك برسكلو, اهلل لطؼ إنو" :قطب , يقكؿ سيد(ُ)"المنافقيف مف الرـك

لَّ  ,اٍلخطاب ًفي تمطؼ ًإنَّو ":ؿيقك اإليجي ك , (ِ)"العتاب  األكلى ترؾ اٍلعىفك, كىذا بعد عتاب فىالى  كىاً 
 .(ّ)"الدٍُّنيىًكيَّة بالمصالح يتىعىمَّؽ ًفيمىا

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ چ  - ب

تياـ ىنا ا ة, كالشبي[ چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ
 يا": قيف, كاهلل أمره باتباع الكحي, كالرد عمييا بقكؿ السعدمأنو أطاع الكافريف كالمناف الرسكؿ
 ربؾ نعمة اشكر الخمؽ, سائر عمى كفضمو بكحيو, كاختصو بالنبكة, عميو اهلل مفَّ  الذم أييا

 مف أعظـ منيا, عميؾ يجب كالتي غيرؾ, مف بيا أكلى أنت التي تقكاه, باستعماؿ عميؾ,
 بالتقكل يؤمركف المعصية مف المعصكميف كالمالئكة ءاألنبيا فأ" :يقكؿ الزحيمي, (ْ)"سكاؾ
رشادا تعميما  في الكاردة النكاىيإف األكامر ك كأيضان , (ٓ)"األدنى عمى باألعمى كتنبييا لغيرىـ, كا 
عالـ إرشاد كنكاىي أكامر ىي عمييـ, كسالمو اهلل صمكات األنبياء حؽ في الكريـ القرآف  عمى كا 
 غير مف كالقطمير بالنقير كيطمبيـ كأصفياءه, أنبياءه يؤدب  اهللكالنصيحة, ك  الكصية جية
, (ٔ) هلل لمعبكدية يتمحصكا حتى أقدارىـ, مف غض كل كماليـ, مف نقص ذلؾ في يمحقيـ أف

 في أمكر الدنيا, كىي كما قاؿ العمماء خالؼ األكلى. كىذا اجتياده منو
 

                                                 
 .ِِٕ/ُْ, ججامع البياف في تأكيؿ القرآف (ُ)
 .ُِٔٔ/ّفي ظالؿ القرآف, ج (ِ)
 .ِّْ/ّالمكاقؼ, ج (ّ)
 .ٕٓٔتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف, ص (ْ)
 .ِِٗ/ُِالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, ج (ٓ)
شربينى, في ضكء السنة النبكية الشريفة, عماد السيد محمد إسماعيؿ ال رد شبيات حكؿ عصمة النبي  (ٔ)

 , بدكف رقـ.َِٔص



 

ُُْ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

 المطمب الثالث
 وجوب طاعة النبي

 :ة عمى طاعة النبي : دالئل الهجر أوالً 
كما في  عف ىذا الديف, كىذا الرسكؿ الذم جاء فأجاب  :عندما سأؿ النجاشي جعفر 
نىا مسند الماـ أحمد عف أـ سممة نىا شىٍيئنا, ًبوً  نيٍشًرؾي  لى  كىٍحدىهي  اهللى  نىٍعبيدى  أىفٍ  قالت:" كىأىمىرى  كىأىمىرى

يىاـً  كىالزَّكىاًة, ًبالصَّالًة, مىٍيوً  فىعىدَّدى : اؿى قى  ," كىالصّْ , أيميكرى  عى ٍسالـً دٍَّقنىاهي  اإٍلً مىى كىاتَّبىٍعنىاهي  ,ًبوً  كىآمىنَّا فىصى  مىا عى
اءى  ٍمنىا شىٍيئنا, ًبوً  نيٍشًرؾٍ  فىمىـٍ  كىٍحدىهي, اهللى  فىعىبىٍدنىا ًبًو, جى رَّ ـى  مىا كىحى رَّ مىٍينىا, حى ؿَّ  مىا كىأىٍحمىٍمنىا عى , فكاف (ُ)لىنىا.." أىحى
, مف أمكر اإلسالـ, كىذا ما كاف أثره كاضحان كبما جاء بو الرسكؿ  صديؽ, كاإليماف باهلل الت

عمى الصحابة رضكاف اهلل عمييـ مف اللتزاـ بتعاليـ اإلسالـ الحرفي في العبادات, كفي المعامالت, 
دامغه  األىكاؿ, ليك دليؿه كمكابدة الصعاب ك  ,كترؾ األىؿ كاألكطاف ,إلى أرض الحبشةإف خركج 

 . عمى طاعتوأيضاى 

 .اعتقاد أهل السنة والجماعة في طاعته ثانيًا: 

  , كىذا انطالقان مف كتاب ربنا قاطبة عمى كجكب طاعة الرسكؿ عمماءال لقد أجمع
 چڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ چ , فقد كفيمنا لسنة نبينا 

ٍيرىةى  أىبيككفي الحديث الذم أخرجو مسمـ قاؿ: كاف  ,[] , ىيرى دّْثي   اهللً  رىسيكؿى  سىًمعى  أىنَّوي  ييحى
ا" : يىقيكؿي  ـٍ  مى ٍنوي, نىيىٍيتيكي ا ,فىاٍجتىًنبيكهي  عى مى ا ًمٍنوي  فىاٍفعىميكا ًبوً  أىمىٍرتيكيـٍ  كى , مى ا اٍستىطىٍعتيـٍ  ًمفٍ  الًَّذيفى  أىٍىمىؾى  فىًإنَّمى
ـٍ  , كىٍثرىةي  قىٍبًمكي ـٍ فييي  مىسىاًئًمًي مىى ـٍ كىاٍخًتالى لى ارتباط كثيؽ بيف طاعة , كقد أشار القرآف الكريـ إ(ِ)"أىٍنًبيىاًئًيـٍ  عى
مىى الدَّالَّةي  اٍلقيٍرآًنيَّةي  فاآٍليىاتي ": , يقكؿ الشنقيطي كطاعة رسكلو  ,اهلل  كـً  عى  اٍلكىٍحًي, اتّْبىاعً  ليزي

كىذىًلؾى  تيٍحصىى, تىكىادي  لى  ًبًو, كىاٍلعىمىؿً  اًديثي  كى مىى الدَّالَّةي  النَّبىًكيَّةي  اأٍلىحى كـً  عى سينَّةً  المَّوً  ًبًكتىابً  اٍلعىمىؿً  ليزي  كى
ى تىكىادي  لى  رىسيكًلوً   كجبت فالرسكؿ" :يقكؿ ابف تيميةك  ,(ّ)"المَّوً  طىاعىةي  الرَّسيكؿً  طىاعىةى  أًلىفَّ ؛  تيٍحصى
 ما كالديف ,حرمو ما اـكالحر  ,حممو ما فالحالؿ ,اهلل أطاع فقد الرسكؿ يطع مف ألنو طاعتو؛
 بو أخبر ما بكؿ اإليماف كيجب" :ابف قدامة المقدسي عف كجكب اإليماف بو يقكؿ, ك (ْ)"شرعو
 ذلؾ في كسكاء كصدؽ, حؽ, أنو نعمـ عنا, غاب أك شاىدناه, فيما عنو النقؿ بو كصح ,النبي

                                                 
 .ُٕتـ تخريجو, ص (ُ)
 .َُّٖ/ْصحيح مسمـ, ج (ِ)
 .َِّ/ٕأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف, ج (ّ)
 .ِٔٔ/َُمجمكع الفتاكل, ج (ْ)



 

ُُٓ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

:  و يقكؿفرض اتباع ما جاء ب, ك (ُ)"معناه حقيقة عمى نطمع كلـ كجيمناه, عقمناه ما  جاء"ابف حـز
 تفسير كأنو ,اتباعو ففرض قاؿ, أنو  رسكؿ عف صحٌ  ما أف في مسمماف فيو يختمؼ لـ ثـ النص
 عف مكسى, أبي , كقد أخرج البخارم في صحيحو عف(ِ)"لمجممو كبياف ,القرآف في اهلل لمراد
, يا: قاؿف قكما أتى رجؿ كمثؿ بو, اهلل بعثني ما كمثؿ مثمي إنما: " قاؿ , النبي  رأيت إني قـك
ني بعيني, الجيش  عمى فانطمقكا فأدلجكا, قكمو, مف طائفة فأطاعو فالنجاء, العرياف, النذير أنا كا 
 فذلؾ كاجتاحيـ, فأىمكيـ ,الجيش فصبحيـ مكانيـ, فأصبحكا منيـ, طائفة ككذبت فنجكا, ميميـ
, يقكؿ (ّ)" الحؽ مف بو جئت بما ككذب عصاني مف كمثؿ بو, جئت ما فاتبع ,أطاعني مف مثؿ

نذاره ,بالرجؿ نفسو  شبو :الطيبي قاؿ"ابف حجر :   بالجيش قكمو الرجؿ بإنذار القريب بالعذاب كا 
كما ك  ,(ْ)"صدقو كمف إنذاره في الرجؿ كذب بمف عصاه كمف أمتو مف أطاعو مف كشبو ,المصبح

 ڍ ڍ ڇ ڇ ٹ ٹ چلألعماؿ,  مبطمة, فتككف معصيتو ميمكة, ك  أف طاعتو كاجبة 

 . [ چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈچ  قاؿ أيضان:ك 

 الرسكؿ طاعة كجكب  اهلل أكد" :, يقكؿ الزحيمي[ چ وئ ەئ ەئ ائ ائ
  , فأقسـ النبي حكـب القمبي الرضا مع تامان  يقبؿ قبكلن  لـ عمف اإليماف فيو نفى عظيـ بقسـ

, طبعان إل (ٓ)"حقا إيمانا يؤمنكف ل المنافقيف مف إليؾ التحاكـ عف رغبكا لذيفا بأف ,لرسكلو بربكبيتو
 :سنتو في القضايا الخالفية, كالتسميـ بيا دكف شؾ, كقاؿ  ,بطاعة الرسكؿ كتحكيـ إذا رضكا

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑٹ چ  فقاؿ ,محذرا عدـ طاعتو 

 ,كالزلزؿ ,كالقتؿ ,الدنيا في العقكبة: أمريف أحد تكجب أمره كمخالفة, [ چڳ
 الشديد كالعذاب ,الرسكؿ مخالفة بشؤـ القمكب عمى كالطبع الجائر, السمطاف كتسمط ,كاألىكاؿ
ـى (ٔ)اآلخرة في المؤلـ مىى ًبنىٍفًسوً  , ثـ أىٍقسى يمىافً  نىٍفيً  عى تَّى اٍلًعبىادً  عىفٍ  اإٍلً كّْميكا حى  مىا كيؿّْ  ًفي رىسيكلىوي  ييحى

                                                 
 .ِٖلمعة العتقاد, ص (ُ)
خ أحمد محمد ىػ(, تحقيؽ: الشئْٓاإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ, أبك محمد بف حـز ا القرطبي الظاىرم )ت:  (ِ)

 , الناشر: دار اآلفاؽ الجديدة, بيركت.َُْ/ُشاكر, ج
 .ّٗ/ٗ, جِْٖٔصحيح البخارم, الرقاؽ, باب النتياء عف المعاصي , حديث رقـ: (ّ)
 .ُّٕ/ُُفتح البارم شرح صحيح البخارم, ج (ْ)
 .ُّٗ/ٓالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, ج (ٓ)
 .ُّٖ/ُٖلعقيدة كالشريعة كالمنيج, جالتفسير المنير في ا (ٔ)



 

ُُٔ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

ًميًؿ, الدًَّقيؽً  ًمفٍ  بىٍينىييـٍ  رى شىجى  لىـٍ  كىاٍلجى اًنًيـٍ  ًفي يىٍكتىؼً  كى ًدهً  التٍَّحًكيـً  ًبيىذىا إيمى رَّ تَّى ًبميجى  عىفٍ  يىٍنتىًفيى  حى
ديكًرًىـٍ  رىجي  صي يؽي  اٍلحى اًئوً  عىفٍ  كىالضّْ ٍكًمًو, قىضى لىـٍ  كىحي ا ًمٍنييـٍ  يىٍكتىؼً  كى تَّى ًبذىًلؾى  أىٍيضن مّْميكا حى ا,تى  ييسى  ٍسًميمن
يىٍنقىاديكا  ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ چ  اٍنًقيىادنا, كى

 بىٍعدى  يىٍختىارى  أىفٍ  ًلميٍؤًمفو  لىٍيسى  أىنَّوي   فىأىٍخبىرى  ,[  چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
اًئوً  اءً  ,قىضى قىضى مىفٍ  رىسيكًلًو, كى يَّرى  كى ؿَّ  فىقىدٍ  ,ذىًلؾى  بىٍعدى  تىخى لن  ضى الى ميًبيننا ضى

 , إف عدـ طاعة الرسكؿ (ُ)
في  قطب: يككف المجتمع عمى شفا خطر عظيـ, يقكؿ سيدك  ,يؤدم إلى كباؿ عمى الفرد كالمجتمع

نو  نيجا كيتبعكف أمره, عف يخالفكف الذيف فميحذر رعيب, كتيديد مرىكب, لتحذير معنى اآلية: كا 
 تضطرب فتنة تصيبيـ أف ليحذركا مضرة, اتقاء أك ,منفعة ابتغاء الصؼ مف كيتسممكف نيجو, غير
 بالخبيث, كالطيب بالباطؿ, الحؽ فيختمط النظاـ, فييا كينتكث المكازيف, فييا كتختؿ المقاييس, فييا

 خير فييا يتميز كل أحد, حده عند يقؼ كل أحد, نفسو عمى يأمف فال كحياتيا ,الجماعة أمكر كتفسد
, كىذه الطاعة أصؿ ألقكاؿ التي تبيف كجكب طاعتو , ىذه ا(ِ)لمجميع شقاء فترة كىي ,شر مف

 يسعد كيفكز بالداريف مفك  ,مف أسس عقيدتنا, يكفر مف أنكر طاعتو  اسمف أصكؿ إيماننا, كأس
 أف نناؿ شفاعتو يـك القيامة. أحكاـ, نسأؿ اهلل مف أخبار ك  كأطاعو صدؽ بما جاء بو 

 

                                                 
ىػ(, تحقيؽ: محمد عبد السالـ إبراىيـ, ُٕٓإعالـ المكقعيف عف رب العالميف, محمد ابف قيـ الجكزية )ت:  (ُ)

 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُُْييركت, ط: األكلى,  –, دار الكتب العممية ُْ/ُج
 .ِّٔٓ/ْفي ظالؿ القرآف, جانظر  (ِ)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثاَيادلثحث 

 هًني وانُصاريبني املس املسيح عيسً 
 

 وفيه ثالثح يطانة:

 .  عيضً يٍ ادلضهًني يىقف ادلطهة األول:

 . عيضً يف اننصاري يىقف ادلطهة انثاَي:

ٌ إصاليه؟ هم يعذر اننجاشي  ادلطهة انثانث: ٍ أو إعال  تعدو تطثيقه أحكاو اندي

 
 



 

ُُٖ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

 المطمب األول
 والسنة الكتاب من  عيسى في المسممين عقيدة

 وعبوديته: نبوة عيسى و بنوة أواًل: 
اعتقادا جازمان بأف عيسى عبد اهلل كرسكلو,  المسممكف عتقدي :, كعبكديتو هلل بنكة عيسى

ٹ ذك نسب طاىر شريؼ, مف السيدة مريـ عمييا السالـ, البتكؿ العذراء, نفخ اهلل فييا مف ركحو, 

 ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺٹ چ 

 ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ

 ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ٻ ٱٹ چ  قاؿك  ,[ چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

أكضحت لنا , ك [ چ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
السنة النبكية كضكحان راسخان ل لبس فيو في الحكار الذم دار بيف جعفر كالنجاشي في حديث أـ 

ٍعفىري  لىوي  "فىقىاؿى  :ان ما سأؿ النجاشي جعفر سند اإلماـ أحمد عند: كما في مسممة : طىاًلبو  أىًبي ٍبفي  جى
اءى  الًَّذم ًفيوً  نىقيكؿي  ٍبدي  ىيكى : نىًبيُّنىا ًبوً  جى وي  كىرىسيكليوي, اهللً  عى كحي تيوي  كىري كىًممى ـى  ًإلىى أىٍلقىاىىا كى ٍريى  اٍلبىتيكًؿ, اٍلعىٍذرىاءً  مى
رىبى : قىالىتٍ  اًشيُّ ال فىضى ذى  اأٍلىٍرًض, ًإلىى يىدىهي  نَّجى ا: قىاؿى  ثيَـّ  عيكدنا, ًمٍنيىا فىأىخى ـى  ٍبفي  ًعيسىى عىدىا مى ٍريى  قيٍمتى  مىا مى
 المسمميف ثابت كراسخ رسكخ الجباؿ, يقكؿ ابف تيمية: " كقد, كىذا العتقاد ىك ما عند (ُ)اٍلعيكدى" ىىذىا
 كأخبارىـ كرسمو كأنبيائو ككرسيو كعرشو كمالئكتو كأسمائو كصفاتو اهلل تكحيد مف  محمد أخبر
 عمـ: كالقرآف التكراة تدبر فمف كغيرىا. التكراة مف األنبياء كتب في يكجد ما بنظير: مكذبييـ كأخبار
 ىك ىذا: نكفؿ بف كرقة قاؿ ككما النجاشي ذلؾ ذكر كما كاحدة مشكاة مف يخرجاف جميعا أنيما

ٹ  ,يثبت القرآف بشريتو كعبكديتو, كينفي ألكىيتو كبنكتو هلل ك  ,(ِ)مكسى" يأتي كاف الذم النامكس

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٹ چ 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ

 حذر النصارل مف أم نكع مف أنكاع الشرؾ.ك  [, چ ۀ ۀ ڻ

                                                 
 .ُٕتـ تخريجو, ص (ُ)
 .ُِِ/ْكع الفتاكل, جمجم (ِ)



 

ُُٗ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

 لمتوحيد:  عيسى  دعوة ثانيًا:

قد دعا إلى التكحيد الخالص, كعدـ الشرؾ بتاتان, فاهلل ىك  أف عيسى  المسممكف عتقدي
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چٹ ٹ چ الخالؽ, كىك المعبكد, كاحده في ذاتو, كصفاتو, 

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 چ          ﯁ ﮿﯀ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮸﮹
 مريـ, بف عيسى كرسكلو عبده بو  اهلل يخاطب مما ىذا" :, يقكؿ ابف كثير[

, فيذه دعكة خالصة (ُ)"اهلل دكف مف إلييف كأمو اتخذه مف بحضرة القيامة يكـ لو قائال ,
 ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٹ ٹ چ  لمتكحيد الخالص هلل تبارؾ كتعالى,

 ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

اؿي ":  ا, يقكؿ محمد رشيد رضى[ چڈ ڈ ڎ ڎ  لىييـٍ  قىاؿى  اٍلمىًسيحى  أىفَّ  كىاٍلحى
بُّوي  ًبأىنَّوي  ميٍعتىًرفنا كىٍحدىهي,  اهللً  ًبًعبىادىةً  أىمىرىىيـٍ ؛  يىقيكليكفى  مىا ًضدَّ  بُّ  رى ,كىرى ـٍ ٍبده  ًبأىنَّوي  فىاٍعتىرىؼى  يي  ًلمَّوً  مىٍربيكبه  عى
, دىعىا , بىًني كى , أيٍرًسؿى  الًَّذيفى  ًإٍسرىاًئيؿى ـٍ , فىًديفي  يىٍعبيديهي  الًَّذم يىٍعبيديكا اهللى  أىفٍ  ًإلىٍيًي ٍبًنيّّ  اٍلمىًسيحً  ىيكى مىى مى  عى

ًميعى  ًبوً  أىٍرسىؿى  الًَّذم اهللً  ًديفي  كىىيكى  اٍلمىٍحًض, التٍَّكًحيدً    .(ِ)"ريسيًموً  جى

 قتل:لم يصمب, لم يُ  أن عيسى  في أهل السنة والجماعة ثالثًا: اعتقاد

كلكف رفعو اهلل إليو, كأف الذم  لـ يقتؿ كلـ يصمب يعتقد أىؿ السنة كالجماعة أف عيسى 
عند المسمميف عالمة مف  أنو سكؼ ينزؿ في آخر الزماف, كىكك  , تؿ ىك شبيو عيسى قي 
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦٹ ٹ چ  المات الساعة,ع

 ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ

الحديث الذم  في يقكؿ النبي ف, عف نزكلو تكاترت األحاديثك  ,[ چں
 ينزؿ أف ليكشكف ده,بي نفسي كالذم ":  اهلل رسكؿ قاؿ: يقكؿ ,  ىريرة ركاه الشيخاف عف أبي

 ل حتى الماؿ كيفيض الجزية, كيضع الخنزير, كيقتؿ الصميب, فيكسر مقسطا, حكما مريـ ابف فيكـ
 أىؿ مف أحد فيو يخالؼ كلـ نزكلو, عمى األمة لقد أجمعت" :, يقكؿ السفاريني(ّ)"أحد يقبمو

                                                 
 .َِٖ/ّتفسير القرآف العظيـ )ابف كثير(, ج (ُ)
 ـ. َُٗٗ, الييئة المصرية, سنة النشر: َََِ/ٔىػ(, جُّْٓتفسير المنار, محمد رشيد رضا )ت:  (ِ)
, كمسمـ, اإليماف, باب نزكؿ عيسى ابف ِٖ/ّ, جِِِِالبخارم, البيكع, باب قتؿ الخنزير, حديث رقـ: (ّ)

== 



 

َُِ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

نما الشريعة,  أنو عمى األمة إجماع انعقد كقد ,بخالفو يعتد ل ممف كالمالحدة الفالسفة ذلؾ أنكر كا 
كؿي " :, قاؿ القاضي عياض(ُ)"المحمدية الشريعة بيذه كيحكـ ينزؿ قىٍتميوي  ,ًعيسىى نيزي اؿى  كى ؽّّ  الدَّجَّ  ,حى

ًحيحه  اًديثً  السُّنَّةً  أىٍىؿً  ًعٍندى  كىصى ةً  ًلأٍلىحى ًحيحى لىٍيسى  ذىًلؾى  ًفي الصَّ ا الشٍَّرعً  كلفي العقؿ في كى  جىبى فىكى  ييٍبًطميوي  مى
مىفٍ  ,كالجيمية المعتزلة بعض ذىًلؾى  كىأىٍنكىرى  ًإٍثبىاتيوي, اًديثى  ىىًذهً  أىفَّ  كىزىعىميكا كىافىقىييـٍ  كى  : بقكلو مىٍرديكدىةه  اأٍلىحى

ًبقىٍكًلوً  [َْاألحزاب: ]چ ۆئ ۇئچ   بىٍعدى  ل نبي أنو المسمميف كبإجماع, (ِ)"بعدل نىًبيَّ  لى " : كى
ؿي  كىىىذىا ,ل تنسخ القيامة يـك إلى مؤبدة يعتوشر  كىأىفَّ   نىًبيّْنىا كؿً  اٍلميرىادي  لىٍيسى  أًلىنَّوي  ,فىاًسده  اٍسًتٍدلى  ًبنيزي

ٍيًرىىا كل في ,األحاديث ىذه في كل ,شرعنا ينسخ ًبشىٍرعو  نىًبيِّا يىٍنًزؿي  أىنَّوي   ًعيسىى  ىىذىا بىؿٍ  ًمفٍ  شىٍيءه  غى
اًديثي  ىىًذهً  صىحَّتٍ  مىا ,ىينىا اأٍلىحى يمىافً  ًكتىابً  ًفي سىبىؽى  كى ٍيًرىىا اإٍلً كىمنا يىٍنًزؿي  أىنَّوي  كىغى ٍكـً  ميٍقًسطنا حى  شىٍرًعنىا ًبحي
ييٍحًيي رىهي  مىا شىٍرًعنىا أيميكرً  ًمفٍ  كى  پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ چ  ,(ّ)النَّاسي  ىىجى

 يىٍكـى  قبؿ مريـ بف عيسى خركج ىك": , قاؿ ابف كثير[ چ ڀ ڀ
ف :قاؿ الشيخ السعدمك  ,(ْ)"ًقيىامىةً الٍ   مف عالمة نزكلو كيككف الزماف, آخر" في سينزؿ ,عيسى كا 

نيٍؤًمفي " :, يقكؿ الطحاكم(ٓ)"الساعة عالمات كجً  ًمفٍ  السَّاعىةً  ًبأىٍشرىاطً  كى اؿً  خيري كؿً  ,الدَّجَّ نيزي  اٍبفً  ًعيسىى كى
ـى  نيٍؤًمفي  السَّمىاًء, ًمفى   مىٍريى كجً  ,مىٍغًرًبيىا ًمفٍ  لشٍَّمسً ا ًبطيميكعً  كى , (ٔ)"مكضعيا مف األرض دىابَّةً  كىخيري

قتمو , كىي بخالؼ عقيدة الييكد كالنصارل, الذيف يزعمكف بكىذه ىي عقيدتنا في عيسى
 تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبير. ,لوكصمبو, كتدعي النصارل بأنو إ

        ﯁ٹ چ  قوله بدليل الرد عمى شبهة وفاة عيسى  ًا:رابع

 .١١١املائدة:  چ    

     ﯁چ : يستدلكف بقكلو ك  قد تكفاه اهلل ف عيسى ىناؾ شبية تقكؿ إ

كالصحيح كما أجمع عميو عمماء األمة غير ذلؾ, بؿ إف , [١١١املائدة: ] چ      
 قاؿ حف المسمميف, كماعيسى حيه قد رفعو اهلل إليو, كىذه ىي العقيدة الصحيحة الراسخة عندنا ن

                                                 
 .ُٖٓ/ُ, جُٓٓ, حديث رقـ: ا بشريعة نبينا محمد مريـ حاكم

 .ٓٗ, ْٗ/ِلكامع األنكار البيية, ج  (ُ)
مىفىاًء,, حديث رقـ: (ِ) فىاًء ًببىٍيعىًة اٍلخي  .ُُْٕ/ّ, جُِْٖصحيح مسمـ, اإلمارة, بىابي اأٍلىٍمًر باٍلكى
 .ٕٔ/ُٖشرح صحيح مسمـ بف الحجاج لمنككم, جانظر  (ّ)
 .ُِٓ/ٕتفسير ابف كثير, ج (ْ)
 .ٖٕٔتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف,  (ٓ)
 .ْٖمتف العقيدة الطحاكية, ص  (ٔ)



 

ُُِ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

 كأجمعت: "عطية ابف النكـ, كقاؿ كىي الصغرل الكفاة معناىا اآلية في الكفاة إف: المفسريف جميكر
, السماء في عيسى أف مف المتكاتر الحديث تضمنو ما عمى األمة  آخر في ينزؿ كأنو حيّّ
ميطى  إنيكىاٍلمىٍعنىى: "قاؿ القرطبي  ؛(ُ)"الزماف فّْيؾى بىٍعدى أىٍف تىٍنًزؿى ًمفى رىاًفعيؾى ًإلىيَّ كى ميتىكى كا كى يّْريؾى ًمفى الًَّذيفى كىفىري

 ابف اإلسالـ شيخ قاؿك , (ِ)[ُِٗطو: ] چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ : السَّمىاًء, كقكلو
 كسائر ذلؾ في عيسى لكاف المكت بذلؾ أراد لك إذ المكت؛ بذلؾ يعف لـ أنو عمى دليؿ ىذا"تيمية: 

 قد فمك كاف ,خاصية ذلؾ في ليس أف فعمـ ,السماء إلى بيا كيعرج ,أركاحيـ يقبض اهلل فإف المؤمنيف؛
قد أجمع أكثر ك  ,(ّ)"األنبياء مف غيره أك ,األنبياء سائر كبدف األرض في بدنو لكاف جسده ركحو فارقت

 ةبقرين إل جميعا؛ تكفييما كل ,البدف دكف الركح تكفي يقتضي ل التكفي أىؿ العمـ عمى أف لفظ
چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ:  كقكلو ؛(ْ)النـك تكفي بو يراد كقد منفصمة,

 ,[َٔاألنعاـ: ] چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ چ : كقكلو ,[ ِْالزمر: ]
ذى  ًإذىا كىافى  ,  النًَّبيَّ  أىفَّ  اٍلبىرىاًء, في الحديث الذم أخرجو مسمـ عىفً  :كما يقكؿ النبيك  عىوي  أىخى  مىٍضجى

ًباٍسًمؾى  أىٍحيىا, ًباٍسًمؾى  "المييَـّ  :قىاؿى  ذىا أىميكتي  كى ٍمدي : قىاؿى  اٍستىٍيقىظى  كىاً  لىٍيوً  أىمىاتىنىا, بىٍعدىمىا أىٍحيىانىا الًَّذم ًلمَّوً  اٍلحى  كىاً 
" النُّشيكري
 ىعم المستيقظ يٍجتىيد أىف يىٍنبىًغي كىذىًلؾ كىافى  اٍلمىٍكت, فىًإذا أىخيك ف النٍَّكـ"إ :العيني اإلماـ , يقكؿ(ٓ)

ة أىدىاء يىاتو عمى هلل شكرا اٍلفٍجر صىالى عادة ,حى يتكفاكـ المقصكد  :, كىذا دليؿ عمى قكلو (ٔ)"ًإلىٍيوً  ركحو كا 
, كىناؾ دللة أخرل عمى مكتو بعد كفاتو قكلو  ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻٹ چ  بيا النـك

 مىٍكًت  قىٍبؿى  سىىًبًعي لىييٍؤًمنىفَّ  أىمٍ " :, كيقكؿ صاحب البياف[ُٗٓالنساء: ] چ ے ھ ھ ھ ھ
ذىًلؾى  ًعيسىى, ًريحه  كى ٍقتى  حىيّّ  ًعيسىى أىفَّ  ًفي صى كؿً  كى تَّى يىميكتي  لى  كىأىنَّوي  ىىًذًه, النّْسىاءً "  آيىةً  نيزي  أىٍىؿي  ًبوً  ييٍؤًمفى  حى

مىٍعميكـه  كًلوً  بىٍعدى  ًإلَّ  ًبوً  ييٍؤًمنيكفى  لى  أىنَّييـٍ  اٍلًكتىاًب, كى  .(ٕ)"اأٍلىٍرضً  ًإلىى نيزي

 
 

                                                 
ىػ(, تحقيؽ: صدقي محمد ْٕٓالبحر المحيط في التفسير, أبك حياف محمد بف يكسؼ األندلسي )المتكفى:  (ُ)

 ىػ. َُِْبيركت, ط:  –, دار الفكر ُٕٕ/ّجميؿ, ج
 .ٗٗ/ْتفسير القرطبي, ج (ِ)
 .ِّّ/ْمجمكع الفتاكل, ج (ّ)
 .ِّّاإلرشاد إلى صحيح العتقاد, صانظر  (ْ)
ًع, حديث رقـ: (ٓ) ا يىقيكؿي ًعٍندى النٍَّكـً كىأىٍخًذ اٍلمىٍضجى  .َِّٖ/ْ, جُُِٕصحيح مسمـ, الذكر كالدعاء, بىابي مى
 .َٕ/ٓعمدة القارم, ج (ٔ)
 .ُِٖ/ٕأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف, ج (ٕ)



 

ُِِ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

 :بالرسول  ًا: بشارة عيسى خامس

, كأيضان ثابت في , كما ىك ثابت ككاضحه في كتاب اهلل بمحمد  كلقد بشر عيسى 
ٹ  فقد ا فييا مف التحريؼ كالتزكير, أما في كتاب اهلل مكتب أىؿ الكتاب, إلى يكمنا ىذا بالرغـ م

 ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ چ 

عف بعض أسمائو كما في  , كقد صرح النبي[ ٔالصؼ: ] چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
: أسماء خمسة لي: " اهلل رسكؿ قاؿ: قاؿ ,أبيو عف مطعـ, بف جبير بف محمد الصحيحيف عف

 قدمي, عمى الناس يحشر الذم الحاشر كأنا الكفر, بي اهلل يمحك الذم الماحي كأنا ,كأحمد محمد, أنا
اءىىيـٍ  أم فىمىمَّا ,فمما جاءىـ البينات" :يقكؿ الطبرم, (ُ)" العاقب كأنا تي  كىًىيى  ًباٍلبىيّْنىاًت, أىٍحمىدي  جى لى  الدَّلى
ا المَّوي  آتىاهي  الًَّتي جن مىى حيجى ًتوً  عى  ًعٍندى  ًإنّْي: " قىاؿى  أىنَّوي  المَّوً  رىسيكؿً  عىفٍ  ساريةى  بف , كعف الًعٍرباض(ِ)"نيبيكَّ
ٍكتيكبه  المَّوً  ا: مى فَّ  ,النًَّبيّْيفى  تىـي خى ـى  كىاً  ًدؿه  آدى سىأيٍخًبريكيـٍ  ,ًطينىًتوً  ًفي ًلميٍنجى ًبشىارىةي  ,ًإٍبرىاًىيـى  دىٍعكىةي  أىٍمًرم ًبأىكَّؿً  كى  ,كى

ٍؤيىا ًعيسىى عىٍتًني ًحيفى  رىأىتٍ  الًَّتي أيمّْي كىري قىدٍ  ,كىضى رىجى  كى اءى  نيكره  لىيىا خى " قيصيكري  ًمٍنوي  لىيىا أىضى كليذا , (ّ)الشَّاـً
مىى المَّوي  فىأىٍثبىتى  "يقكؿ اآلجرم: ارىل عى ةى  النَّصى مَّدو  ًعيسىى ًبًبشىارىةً  اٍلحيجَّ  أىٍخبىرى  المَّوى  ًإفَّ  ثيَـّ  ,ًبميحى

ارىل اٍليىييكدى  اٍلًكتىابىٍيفً  أىٍىؿً  عىفٍ  مَّدو  ًصفىةى  أىنَّييـٍ يىًجديكفى  كىالنَّصى ٍنًجي التٍَّكرىاةً  ًفي ميحى , نىًبيّّ  كىأىنَّوي , ؿً كىاإٍلً
ـي  كىأىٍكجىبى  مىٍيًي نيٍصرىتىوي  اتّْبىاعىوي  عى كى

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ كقد قاؿ  ,(ْ)

, ذكر اهلل [ُٕٓاألعراؼ: ] چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 السالـ عميو المسيح عمى نزؿ , كلقدكذكر في ىذه اآلية صفة مف صفاتو ,باآليات األكلى اسمو

 مبشر كىك أحكاميا, مف لمصحيح كمؤيد لشريعتيا, كمحيى لمتكراة, ؽمصد كىك اإلنجيؿ, ىك كتاب
نو لممتقيف, عظة كىك ,كنكر ىدل عمى مشتمؿ كىك أحمد, اسمو بعده مف يأتي برسكؿ  عمى كاف كا 
 ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤٹ چ ٹ  كلذلؾ ,(ٓ)فيو أنزؿ بما يحكمكا أف اإلنجيؿ أىؿ

اءى  ,[ْٕالمائدة: ] چ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ةً  ًفي ذىًلؾى  ٍصدىاؽي مً  كىجى اًشيّْ  ًقصَّ  لىمَّا النَّجى
ٍعفىرى  ًمفٍ  سىًمعى  ٍنوي  جى ـى  ٍبفي  ًعيسىى ًبوً  بىشَّرى  الًَّذم كىأىنَّوي  المَّوً  رىسيكؿي  أىنَّوي  أىٍشيىدي  فىأىنىا ": فىقىاؿى  , عى لىٍكلى  ,مىٍريى  مىا كى

                                                 
, كمسمـ, الفضائؿ, باب في ُٖٓ/ْ, ج, المناقب, باب ما جاء في أسماء رسكؿ اهلل صحيح البخارم (ُ)

 .ُِٖٖ/ْ. جِّْٓ, حديث رقـ: أسمائو 
 .ُّٔ/ِِتفسير الطبرم, ط ىجر, ج (ِ)
, المكتب َُْٔ/ّىػ(, تحقيؽ: األلباني, جُْٕمشكاة المصابيح, محمد بف عبد اهلل الخطيب العمرم, )ت:  (ّ)

 , كقد حكـ عميو الشيخ اللباني بأنو صحيح.ُٖٓٗبيركت, ط: الثالثة,  –إلسالمي ا
ىػ(, تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل بف عمر الدميجي, َّٔالشريعة, أبك بكر محمد اآلجيرّْمُّ البغدادم )ت: انظر  (ْ)

 ـ. ُٗٗٗ -ىػ  َُِْالرياض, ط: الثانية,  -, دار الكطف ُّٖٖ/ّج
القاىرة, ط: الثالثة  –, دار الفكر العربي ُّىػ(, صُّْٗرانية, محمد أبك زىرة )ت: محاضرات في النص (ٓ)

 ـ. ُٔٔٗ -ىػ  ُُّٖ



 

ُِّ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

ىتىٍيتيوي  اٍلميٍمًؾ, ًمفى  ًفيوً  أىنىا تَّى ألى  لرسكلنا مثميف كاإلنجيؿ التكراة في اهلل , كقد ضرب(ُ)"ٍعمىٍيوً نى  أىٍحًمؿى  حى
 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱٹ ٹ چ : كألصحابو , محمد

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .[ِٗالفتح: ] چ ڑ ژ ژ
, عمى لساف األنبياء مف لدف رة سيدنا محمدىذه ىي آيات مف القرآف كالسنة تحدثت عف بشا

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱٹ ٹ چ , إلى عيسى آدـ

 ﮹ ﮷﮸ ﮶ ﮴﮵ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

ًميُّ  عف , فقد أخرج ابف كثير[ُٖآؿ عمراف: ] چ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺  كابف طالب أبي ٍبفي  عى
مىٍيوً  أيًخذى  ًإلَّ  ٍنًبيىاءً اأٍلى  ًمفى  نىًبيِّا المَّوي  بىعىثى  "مىا: عىبَّاسو  ابف عمو مَّدنا المَّوي  بىعىثى  لئف اٍلًميثىاؽي, عى  ميحى
ذى  أىفٍ  كىأىمىرىهي  كينصرنو, بو ليؤمنف حي كىك مىى اٍلًميثىاؽى  يىٍأخي مَّده  بيًعثى  لىًئفٍ  أيمًَّتوً  عى  لىييٍؤًمنيفَّ  أىٍحيىاءه  كىىيـٍ  ميحى
نَّوي" ًبوً  ري لىيىٍنصي كى

 ؽ أجمعيف, كعمى الييكد كالنصارل كالمعانديف., كىذه حجة عمى الخم(ِ)

 

 

                                                 
 .ِْتـ تخريجو,ص (ُ)
 .ٖٓ/ِتفسير ابف كثير, ج (ِ)



 

ُِْ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

 المطمب الثاني
 عيسى في النصارى موقف

 :عيسى في النصارى أواًل: اختالف
 :اؿ, فمنيـ مف قشتى أحزابك  , عمى طرؽ عدة,لقد اختمؼ النصارل أنفسيـ في عيسى

 ہہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ  ىك ابف اهلل, فقاؿ اهلل عنيـ:

, كمنيـ مف [ َّالتكبة: ] چ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ
المائدة: ]چ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ  قاؿ ىك اهلل, كقد قاؿ اهلل عنيـ

 گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژچ ثالث ثالثة, فقاؿ اهلل عنيـ  إف اهلل كمنيـ مف قاؿ, [ُٕ

المائدة: ] چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ
 ېئچ :ف الكريـ عف اختالفيـ فقاؿد حكى القرآقكلكف عمكان كبير, كلق, تعالى اهلل عما ي [ّٕ

كالمقصكد باألحزاب عمى األرجح , [ّٕمريـ: ] چ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئی ىئ ىئ
- كرسكلو اهلل عبد بأنو يقر مف منيـ فيو, شيعا كصاركا الفرؽ اختمفت" :يقكؿ ابف كثير ,النصارل

 عمكا قكليـ عف اهلل تعالى - اهلل إنو: يقكؿ مف كمنيـ اهلل, كلد أنو يدعي مف كمنيـ -الحؽ كىك
في عيسى  كقد كاف الخالؼ كاضحان في حديث اليجرة, عندما سأؿ النجاشي جعفران  ,(ُ)"كبيرا

ٍبدي  ىيكى  ابف مريـ عمييـ السالـ, كقاؿ: " وي, كىرىسيكليوي  المَّوً  عى كحي تيوي  كىري كىًممى ـى  ًإلىى أىٍلقىاىىا كى ٍريى  اٍلعىٍذرىاءً  مى
رىبى : قىالىتٍ . اٍلبىتيكؿً  اًشيُّ  فىضى مىى يىدىهي  النَّجى ذى  اأٍلىٍرًض, عى ا: قىاؿى  ثيَـّ . عيكدنا ًمٍنيىا فىأىخى  اٍبفي  ًعيسىى عىدىا مى
ـى  ٍريى رىتٍ  اٍلعيكدى  ىىذىا قيٍمتى  مىا مى ٍكلىوي  بىطىاًرقىتيوي  فىتىنىاخى فٍ : فىقىاؿى  قىاؿى  مىا: ًحيفى قىاؿى  حى ٍرتيـٍ  كىاً  كىالمًَّو" نىخى

, إف عدـ (ِ)
كقد أكجز اختالفيـ الشييد , ضى بطارقتو ليك دليؿه كاضح عمى اختالؼ النصارل في عيسىر 

 كركح كالبف األب إف: جماعة كقالت محض, إنساف المسيح إف: جماعة قالت" :فقاؿ سيد قطب
 ثالثة, أقانيـ مف مركب بزعميـ فاهلل. لمناس نفسو بيا اهلل أعمف مختمفة صكر إل ىي إف القدس
 ككلد ,إنسانا مريـ في كتجسد ,القدس ركح صكرة في األب ىك الذم اهلل عيسى, فانحدر ىك كالبف
 العالـ, قبؿ مف مخمكؽ ىك بؿ كاألب أزليان  ليس البف فإ: قالت كجماعة! يسكع صكرة في منيا
 سنة نيقية مجمع كقرر! أقنكما القدس ركح ككف أنكركا كجماعة! لو كخاضع األب دكف ىك كلذلؾ
 كحدة في لألب مساكياف القدس كركح البف بأف ُّٖ سنة القسطنطينية كمجمع الدية,مي ِّٓ

                                                 
 .ِّٕ/ٕتفسير القرآف العظيـ, ج (ُ)
 .ُٕتـ تخريجو, ص (ِ)



 

ُِٓ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

 مجمع كقرر األب, مف منبثؽ القدس الركح كأف ,األب مف األزؿ منذ كلد قد البف كأف الالىكت,
 الشرقية الكنيسة فاختمفت ,أيضا البف مف منبثؽ القدس ركح ميالدية بأف ٖٗٓسنة  طميطمة
 ىؤلء الفصؿ بيف كممة يقكؿ الكريـ القرآف فجاء.. مختمفيف كظمتا النقطة ىذه عند بيةالغر  كالكنيسة
نو منو كركح مريـ إلى ألقاىا اهلل كممة إنو: المسيح عف كقاؿ ,جميعا  .(ُ)"بشر كا 

إلى  ىك عبد اهلل كرسكلو, عمى ما دعاىـ عميو عيسى :فقالت, منت طائفة منيـكقد آ
 چ ائ ى ى ې ې ې ې ۉچ  عنيـ: التكحيد الخالص, فقاؿ اهلل

 لىوي  فىقىاؿى  ؟ عندما سألو ما تقكلكف في عيسى , كىذا ما أقره النجاشي لجعفر[ِٖالمائدة: ]
ٍعفىري  اءى  الًَّذم ًفيوً  "نىقيكؿي : طىاًلبو  أىًبي ٍبفي  جى ٍبدي  ىيكى : نىًبيُّنىا ًبوً  جى وي  كىرىسيكليوي, اهللً  عى كحي تيوي  ,كىري كىًممى  ًإلىى أىٍلقىاىىا كى
ـى  ٍريى رىبى : قىالىتٍ  اٍلبىتيكًؿ, اٍلعىٍذرىاءً  مى اًشيُّ  فىضى ذى  اأٍلىٍرًض, ًإلىى يىدىهي  النَّجى ا: قىاؿى  ثيَـّ  عيكدنا, ًمٍنيىا فىأىخى  عىدىا مى

ـى  اٍبفي  ًعيسىى ٍريى دعا إلى التكحيد الخالص, كعدـ الشرؾ,  , فسيدنا عيسى (ِ)اٍلعيكدى" ىىذىا قيٍمتى  مىا مى
 ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٹ ٹ چ 

 :, فقد ذكر ابف جرير[9ّْٔٔالزخرؼ: ]  ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
 بالحكمة عينيبالبيّْنات اإلنجيؿ, ك  عيني: كقيؿ األدلة, مف بالكاضحات يعني أف المقصكد بالبينات,"

 عمى الدالة ياتكاآل بالمعجزات عيسى جاء لما أم", يقكؿ الزحيمي: (ّ)"النبٌكة: المكضع ىذا في
 ,الجميؿ في ترغب التي الصالحة بالشرائع جئتكـ: إسرائيؿ لبني قاؿ اإلنجيؿ في كبالشرائع صدقو,
 فاتقكا اآلخر, كاليـك كرسمو بكتبو كاإليماف اهلل تكحيد مف العامة, الديف كبأصكؿ القبيح, عف كتكؼ

س دعكة , فيذه ىي أس(ْ)"ليفوكتكا كشرائعو اهلل تكحيد مف بو آمركـ فيما أطيعكنيك  المعاصي,
ما يدعيو عميو النصارل, كىك الترفع عف  رفضك  , الدعكة إلى تكحيد اهلل الخالص,عيسى

ا يدعيو عميو النصارل, أنو إلو, يـ بذلؾ بكضكح, كلـ يدعي مأخذ يحاجشر, كعف مقاـ النبكة, ك الب
 بكممة  عيسى جاء كذا, مف غير شرؾ, كىك ابف إلو, أك ثالث ثالثة, غير عبكديتو هلل أ

 ثالثة, ثالث أك إلو, ابف أك إلو, نوأ كاحدة مرة يقؿ كلـ كجالء, كضكح في ,هلل خالصة التكحيد
 كالربكبية جانبو, مف الخالصة العبكدية صمة غير بربو, صمو أم إلى بعيد أك ,قريب مف يشر كلـ

 العالميف. رب هلل المطمقة

                                                 
 .ِْٔٔ/َِظالؿ القرآف, ج (ُ)
 .ُٕتـ تخريجو, ص (ِ)
 .ّْٔ/ُِرم, جتفسير الطب (ّ)
 .ُٕٔ/ِٓالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, ج (ْ)



 

ُِٔ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

البخارم  عند الصحيح الحديث في جاء ما هو بعيسى االعتقاد صحة في والخالصة
 محمدا كأف لو, شريؾ ل كحده اهلل إل إلو ل أف شيد مف ": قاؿ ,النبي عف ,عبادة عف كمسمـ
 كالنار حؽ, كالجنة منو, كركح مريـ إلى ألقاىا ككممتو كرسكلو, اهلل عبد عيسى كأف كرسكلو, عبده
 .(ُ)العمؿ" مف كاف ما عمى الجنة اهلل أدخمو حؽ,

 إله:  عيسى أن النصارى الرد عمى ادعاء ثانيًا:

ٹ  بقكلو احتجكاك  ,إلو يعبد في األرض عدكانا أف عيسى لقد ادعى النصارل ظممان ك  والشبهة:

فالنصارل  ,[چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ 
متبعيض, أم جزء منو, في ىذا المكضع ل (مف)أف ك  ,يعني أنو مف ذات اهلل  (ركحه منو)تزعـ أف 

لىٍيسى ": كنقؿ عنيـ ابف القيـ فقاؿ: قىاليكا ثىةً  طىكىاًئًفنىا ًعٍندى  اٍلمىًسيحي  كى ٍبدو  كىلى  ,ًبنىًبي   الثَّالى اًلحو  عى  ىيكى  بىؿٍ  صى
اًلقيييـٍ  اأٍلىٍنًبيىاًء, رىبُّ  بىاًعثيييـٍ  كىخى ميٍرًسميييـٍ  كى نىاًصريىيـٍ  كى يّْديىيـٍ  كى ميؤى ًئكىةً الٍ  كىرىبُّ  كى   .(ِ)"مىالى

, [چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چكالػػػػػرد عمػػػػػييـ فػػػػػي ىػػػػػذه اآليػػػػػة : 
كحو  ًمػػػػفٍ  مىٍخميػػػػكؽه  أىنَّػػػػوي : يقػػػػكؿ ابػػػػف كثيػػػػر كحي  كىأيًضػػػػيفىتً  ,مىٍخميكقىػػػػةو  ري مىػػػػى المَّػػػػوً  ًإلىػػػػى الػػػػرُّ ػػػػا التٍَّشػػػػًريًؼ, كىٍجػػػػوً  عى  كىمى

 :وكقكلػػػػػ چ ەئ ەئ ائچ  :ًلػػػػػوً قىكٍ  ًفػػػػػي المَّػػػػػوً  ًإلىػػػػػى كىاٍلبىٍيػػػػػتي  النَّاقىػػػػػةي  أيًضػػػػػيفىتً 
فمػػػػف ىنػػػػا لمتشػػػػريؼ,  (ّ),[ چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ

 رل.كليس لمتبعيض كما يعتقد النصا

 ل أف شػػػػيد "مػػػػف: قػػػػاؿ , النبػػػػي عػػػػف , عبػػػػادة عػػػػفقػػػػد أخػػػػرج البخػػػػارم فػػػػي صػػػػحيحو ك 
 كرسػػػػػػػكلو, اهلل عبػػػػػػػد عيسػػػػػػػى كأف كرسػػػػػػػكلو, عبػػػػػػػده محمػػػػػػػدا كأف لػػػػػػػو, شػػػػػػػريؾ ل كحػػػػػػػده اهلل إل إلػػػػػػػو

 كػػػػاف مػػػػا عمػػػػى الجنػػػػة اهلل أدخمػػػػو حػػػػؽ, كالنػػػػار حػػػػؽ, كالجنػػػػة منػػػػو, كركح مػػػػريـ إلػػػػى ألقاىػػػػا ككممتػػػػو
 كقكلػػػػػػو" :ىػػػػػػك كممػػػػػػة اهلل كركحػػػػػػو, يقػػػػػػكؿ ابػػػػػػف حجػػػػػػر , كالمقصػػػػػػكد أف عيسػػػػػػى (ْ)العمػػػػػػؿ" مػػػػػػف
 ,أكانػػػػو غيػػػػر فػػػػي كأنطقػػػػو ,أب غيػػػػر مػػػػف أبدعػػػػو عبػػػػاده عمػػػػى اهلل حجػػػػة أنػػػػو إلػػػػى إشػػػػارة (ككممتػػػػو)

 بكالمػػػػػو كػػػػػاف فممػػػػػا ,كػػػػػف بقكلػػػػػو أكجػػػػػده ألنػػػػػو اهلل كممػػػػػة سػػػػػمي :كقيػػػػػؿ ,يػػػػػده عمػػػػػى تىالمػػػػػك  كأحيػػػػػى

                                                 
 .ٕٓ/ُ, كمسمـ, جُٓٔ/ْالبخارم, ج (ُ)
ىػ(, تحقيؽ: محمد ُٕٓىداية الحيارل في أجكبة الييكد كالنصارل, محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية )ت:  (ِ)

 ـ.ُٔٗٗ -ىػ ُُْٔط: األكلى, , –دار الشامية, جدة  -, دار القمـَْٗ/ِأحمد الحاج, ج
 .ِْٔ/ِتفسير ابف كثير, ج (ّ)
 .ُِٔصتـ تخريجو  (ْ)



 

ُِٕ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

 كأمػػػػػػا ,اهلل عبػػػػػػد إنػػػػػػي صػػػػػػغره فػػػػػػي قػػػػػػاؿ لمػػػػػػا :كقيػػػػػػؿ اهلل كأسػػػػػػد ,اهلل سػػػػػػيؼ يقػػػػػػاؿ كمػػػػػػا ,بػػػػػػو سػػػػػػمي
 غيػػػػر مػػػػف كجػػػػد ركح ذا لككنػػػػو :كقيػػػػؿ المػػػػكتى, إحيػػػػاء مػػػػف عميػػػػو أقػػػػدره كػػػػاف فممػػػػا ,بػػػػالركح تسػػػػميتو

 .(ُ)"ركح ذم مف جزء

 المباشر, الككني باألمر عيسى خمؽ , أنو العبارة, ليذه تفسير كأقرب" :قطب سيد يقكؿ
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٹ ٹ چ : القرآف مف شتى مكاضع في عنو يقكؿ الذم

 غير مف بطنيا في عيسى فخمؽ ,مريـ إلى الكممة ىذه ألقى , فمقد[ چ ڦ ڦ ڦ
 ل العدـ, مف شيء كؿ تخمؽ التي كالكممة -آدـ غير رالبش حياة في المألكؼ ىك كما -أب نطفة
چ ڤ ٹچ  :بقكلو عنيا يعبر التي النفخة مف مريـ بطف في عيسى تخمؽ أف في عجب

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ  يقكؿ: , كاهللِ

 مف كىذا ,الطعاـ يأكالف كانا" :تيمية ابف , يقكؿ[چ  ۉ ۅ ۅ ۋۋ
 مف ذلؾ مع منو يخرج كلما ,جكفو في يدخؿ ما إلى األكؿ لحاجة لإلليية النافية صفاتال أظير

كل النقساـ, فمف  ,ذاتو قديمة, ل تقبؿ التركيب  ألنو ثابت ذلؾ عقالن, أف اهلل, ك (ّ)"الفضالت
 .قاؿ عيسى جزء مف اهلل يفضي إلى اتحاد الحادث بالقديـ, كىذا يككف محالن عمى اهلل 

 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہچ  تبارؾ كتعالى قاؿ لنا في محكـ التنزيؿ: ك اهلل

, فيك مف باب مف غير أب كل أـ , فإف اهلل قد خمؽ آدـ [] چ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ
عمى قكؿ النصارل, فمماذا لـ نسمع أحدان يتكمـ منيـ عف  مف سيدنا عيسى  ان ليإ أكلى أف يككف

 دة شرعان كعقالن.اس, لكنيا عقيدة فبألكىية مثالن ؟ أحقية آدـ 

كأنو ليس بإلو مف الكتاب المقدس, فقد جاء في  ,د عمى بشرية عيسى كلقد جاء ما يؤك
, ألنو ليس ىك صرخ عميو كحذره مف ذلؾ انجيؿ برنابا, عندما أراد الكاىف أف يسجد لعيسى 

 كيقكؿ ,اهلل ابف نؾإ كآخر ,اهلل نؾإ يقكؿ فريقا إذف يجب أف تزيؿ الفتنة, ألف" :فقاؿ لو الكاىف اإللو
 مف برمء أني األرض عمى ساكف كؿ كأشيد ,السماء أماـ أشيد إني:  نبي, فقاؿ يسكع نؾإ فريؽ
 اهلل لحكـ كعرضة امرأة مف مكلكد بشر ألني بشر, مف أعظـ أني مف عني الناس قاؿ ما كؿ

                                                 
 .ْٕٓ/ٔفتح البارم شرح صحيح البخارم, ج (ُ)
 .ُٕٖ/ِفي ظالؿ القرآف, ج (ِ)
 .ُُٕ/ِالجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح, ج (ّ)



 

ُِٖ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

ابى " :كحناقكلو في انجيؿ ي, ك (ُ)"العاـ لمشقاء عرضة البشر كسائر أعيش قىاؿى  يىسيكعي  فىأىجى ؽَّ  :لىييـي  كى  اٍلحى
ؽَّ  ـٍ  أىقيكؿي  اٍلحى ا ًإلَّ  شىٍيئنا نىٍفًسوً  ًمفٍ  يىٍعمىؿى  أىفٍ  الٍبفي  يىٍقًدري  لى : لىكي نجيؿ كقاؿ في إ ,(ِ)"يىٍعمىؿي  اآلبى  يىٍنظيري  مى
,: ًلي يىقيكؿي  مىفٍ  كيؿُّ  لىٍيسى ": متى ؿي ! يىارىبُّ  يىارىبُّ مى  يىٍدخي  الًَّذم أىًبي ًإرىادىةى  يىٍفعىؿي  الًَّذم بىؿً . السَّمىاكىاتً  كيكتى مى
, فيذا الرد عمييـ مف كتابيـ المقدس, الذم حرفكا فيو كثيران, كلكف اهلل أخرج الحؽ (ّ)"السَّمىاكىاتً  ًفي

 .بإذف اهلل  مف خالؿ ما أرادكا أف يجعمكه شريعة بأىكائيـ كنزكاتيـ ليككف حجة عمييـ

 الصميبية, األمة ديف ف"إ :النصارل مبنية عمى التعقيد كالتناقض, يقكؿ ابف القيـ  إف عقيدة
 كالشرائع, العقكؿ معاندة عمى مبني سنة, ثالثمائة بنحك قبمو بؿ , محمدان   اهلل بعث أف بعد

 عمى بنصرانى فميس ىذه مف بحظو يأخذ ل نصرانى فكؿ بالعظائـ, كرميو العالميف إلو كتنقص
 كالثالثة ثالثة الكاحد أف عمى المتالعنيف المجامع أصحاب أسسو الذل الديف ىك ليسة, أالحقيق

 .عممو؟ كمنتيى عقمو, مبمغ ىذا يككف أف العاقؿ رضى كيؼ عجبا, كاحد؟, فيا

ف المحاؿ, عيف ىذا أف كيعمـ كفطرتو, عقمو إلى يرجع مف األمة ىذه فى يكف لـ أترل  كا 
 خطئيـ بياف كفيو إل شبيا كل مثالن, يذكركف فال. األشباه لو كاستخرجكا األمثاؿ, لو ضربكا

 .(ْ)كضالليـ

كىذا ما عميو  ,هلل تعالى ما جاء إل ليقرر عقيدة التكحيد الخالصة فسيدنا عيسى 
ديكا فىاٍلميٍسًمميكفى ", كلذلؾ يقكؿ ابف تيمية: المسممكف فيكهي  ,المَّوى  كىحَّ نى  اٍلكىمىاًؿ, ًبًصفىاتً  كىكىصى  عىفٍ  زَّىيكهي كى

ًميعً  نىزَّىيكهي  النٍَّقًص, ًصفىاتً  جى اًثمىوي  أىفٍ  عىفٍ  كى ٍخميكقىاتً  ًمفى  شىٍيءه  ييمى فىاًت, ًمفى  شىٍيءو  ًفي اٍلمى  فىييكى  الصّْ
لىٍيسى  النٍَّقًص, ًبًصفىاتً  لى  اٍلكىمىاؿً  ًبًصفىاتً  مىٍكصيكؼه   ًفي كىلى  وً ًصفىاتً  ًفي كىلى  ذىاًتوً  ًفي لى  شىٍيءه  كىًمٍثًموً  كى

 .(ٓ)"أىٍفعىاًلوً 

 

                                                 
 انجيؿ برنابا, الفصؿ الثالث كالتسعكف, كالرابع كالتسعكف. (ُ)
 .ُٗنا, الصحاح الخامس/يكح (ِ)
 .ُِمتى , الصحاح السابع/ (ّ)
ىػ(, تحقيؽ: محمد ُٕٓإغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف, المؤلؼ: محمد بف أبي ابف قيـ الجكزية )ت:  (ْ)

 , الناشر: مكتبة المعارؼ, الرياض.َِٗ/ِحامد الفقي, ج
 .ُٗٔ/ٓمنياج السنة, ج (ٓ)



 

ُِٗ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

 لثاالمطمب الث
 تطبيقه أحكام الدين؟إسالمه و  بعدم إعالن هل يعذر النجاشي

قد دلؿ الباحث ك  ,مسممان مؤمنان برسالة محمد مات عتقادان جازمان أف النجاشيالمسممكف ا عتقدي
 بالستغفار لو.  أمر الرسكؿدم, مف خالؿ صالة الغائب عميو, ك عمى ذلؾ في الفصؿ التميي

تطبيقو أحكاـ اإلسالـ, فقد اجتيد عمماء السالـ في تبرير مكقؼ ك  ,أما عدـ إعالف إسالموك 
كمنيـ مف جعمو دليالن, لدخكؿ المجالس النيابية الحالية المبنية عمى  ,النجاشي في ىذا المر

كمصمحة المسمميف  دساتير كضعية, كالتي ل تحكـ بشريعة اهلل, كذلؾ مف باب فقو المكازنات,
 أك تقميؿ المفسدة عف األمة. ,المقدمة عمى درء المفسدة

 ڀ ڀ پ پ پ پچ  :رران لمنجاشي مف قكؿ اهلل كقد استدؿ بعض العمماء مب

 چ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ
 كـفاح" :في القضاء بيف أىؿ الكتاب, يقكؿ الطبرم , أف في اآلية تخيره لمرسكؿ[

كمنا اهلل جعمو الذم بالحؽّْ  شئت إف بينيـ  ,عنيـ أعرض أك ,منيـ البغيَّة المرأة ًفٍعؿ فعؿ فيمف لو حي
, كأف ىذا تخير مف اهلل" :قاؿ القرطبيك  ,(ُ)"ذلؾ في إليؾ كالخيار شئت, إف بينيـ الحكـ فدع

 .لنجاشيا حياة في سائدا كاف التخيير ىذا , فإف(ِ)"اآلية محكمة, كأف الحاكـ مخير
كلربما حاكؿ النجاشي إعالف إسالمو, عندما جاء لو كفد المسمميف, بقكلو كممة الحؽ, كتأييده 

كصدقيـ  , أيضان عندما استمع النجاشي إلييـ عف عيسى(ّ)"فتناخرت بطارقتو" قكؿ جعفر
ي قاؿ , ىذه المكاقؼ تبيف أف النجاش(ْ)لتخمعنؾ" الحبشة سمعت لئف كاهلل: الحبشة عظماء "فقاؿ

مىى ًإنَّا اهللً  " فىكى  :قكمو, تقكؿ أـ سممةللكف ذلؾ لـ يرؽ  ,كممة الحؽ أماـ المأل  ًبوً  نىزىؿى  ًإذٍ  ذىًلؾى  عى
ًمٍمنىا مىا اهللً  فىك: قىاؿى  - ميٍمًكوً  ًفي يينىاًزعيوي  مىفٍ  يىٍعًني - ٍزننا عى ٍزفو  ًمفٍ  أىشىدَّ  كىافى  قىطُّ  حي ًزنَّاهي  حي , ًعٍندى  حى  ذىًلؾى
فناتى  كُّ مىى ذىًلؾى  يىٍظيىرى  أىفٍ  خى اًشيّْ  عى كل شؾ أنو كاف يحتج فيما يحتج بو " :, يقكؿ عمر األشقر(ٓ)النَّجى

ٍعفىري (ٔ)"كتركو ديف اآلباء كاألجداد ,بإسالمو , ٍبفي  , كقد أخرج ابف ىشاـ في سيرتو عف جى مَّدو  عىفٍ  ميحى
                                                 

 .ِّٓ/َُتفسير الطبرم, ج (ُ)
 .ُْٖ/ٔلقرطبي, جا (ِ)
 .ِْتـ تخريج الحديث, ص  (ّ)
 .ُّٕصحيح السيرة لأللباني, ص (ْ)
 .ُٕتـ تخريجو, ص (ٓ)
-قُِْٗ, ط الثانية سنة ٕٔحكـ المشاركة في الكزارة كالمجالس النيابية, د عمر سميماف األشقر, ص (ٔ)

 ـ, دار النفائس.ََِٗ



 

َُّ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

اًشيّْ ًلمنَّ  فىقىاليكا الحبشةي  اٍجتىمىعىتٍ : قىاؿى  أىًبيًو, ٍقتى  قىدٍ  إنَّؾى : جى كا دينىنا, فىارى رىجي مىٍيًو, كىخى ٍعفىرو  إلىى فىأىٍرسىؿى  عى  جى
اًبًو, قىاؿى  سيفننا, لىييـٍ  فىيىيَّأى  كىأىٍصحى كا ىيزمت فإذا أنتـ, كما كككنكا فييا اركبكا: كى تَّى فىاٍمضي قيكا حى ٍيثي  تىٍمحى  ًبحى

, فٍ  ًشٍئتيـٍ مَّدنا كىأىفَّ  المَّوي, إلَّ  إلىوى  لى  أىفٍ  يىٍشيىدي  ىيكى : ًفيوً  فىكىتىبى  ًكتىابو  إلىى عىمىدى  ثيَـّ  فىاٍثبيتيكا ظىًفٍرتي  كىاً  ٍبديهي  ميحى  عى
يىٍشيىدي  كىرىسيكليوي, ـى  اٍبفى  ًعيسىى أىفَّ  كى و, كرسكليو عبديه مىٍريى تيوي  كركحي كىًممى ـى؛ إلىى أىٍلقىاىىا كى عىمىوي  ثيَـّ  مىٍريى  ًفي جى

ٍنًكبً  ًعٍندى  قيبىاًئوً  رىجى  اأٍلىٍيمىًف, اٍلمى بىشىًة, إلىى كىخى فُّكا اٍلحى بىشىًة, مىٍعشىرى  يىا: فىقىاؿى  لىوي؛ كىصي  أحؽَّ  أىلىٍستي  اٍلحى
؟ النَّاسً  ـٍ ؟ ًسيرىًتي رىأىٍيتيـٍ  فىكىٍيؼى : قىاؿى  بىمىى؛ قىاليكا ًبكي ـٍ ٍيرى  قىاليكا ًفيكي ا: قىاؿى  ًسيرىةو؛ خى  فىارىٍقتى : قىاليكا لكـ؟ فىمى
ا: قىاؿى  عبده؛ ًعيسىى أىفَّ  كىزىعىٍمتى  دينىنا,  فىقىاؿى  المًَّو؛ اٍبفي  ىيكى  نىقيكؿي : قىاليكا ًعيسىى؟ ًفي أىٍنتيـٍ  تىقيكليكفى  فىمى

, اًشيُّ عى  النَّجى مىى يىدىهي  كىكىضى ٍدًرهً  عى مىى صى , بف عيسى أف يىٍشيىدي  ىيكى : قيبىاًئوً  عى ـى ٍريى مىى يىًزدٍ  لىـٍ  مى  ئنا,شىيٍ  ىىذىا عى
ا نَّمى  .(ُ)كانصرفكا فرضكا كتب, ما يعني كىاً 

إف ىذه العقبات التي اعترضت النجاشي, دعاه إلى إخفاء إسالمو, كعدـ تطبيقو أحكاـ 
عمى دعكتيـ في كقت  فكتضيع المصمحة التي حافظ المسممك  اإلسالـ, فإف ذلؾ قد يضيع ممكو,

صة حرية نشر الدعكة في أرض الحبشة, كذىاب فر  ,حماية المسمميف المياجريف بوالستضعاؼ, ك 
فإذا كاف ىذا حاؿ المجتمع الذم كاف يحكمو النجاشي, فال يجكز أف يطالب بأكثر مما يطيؽ, فمقد 
كاف صادقا في إيمانو, كقد استغؿ مركزه لحماية العصبة المياجرة مف أذل قكمو مف جانب, 

 بحكـ يحكـ أف يمكنو كاف ما لنجاشيكا"يقكؿ ابف تيمية: ك  ,(ِ)كالدعكة الى اهلل مف جانب آخر
ماما بؿ قاضيا كالتتار المسمميف بيف الرجؿ يتكلى ما ككثيرا ذلؾ عمى يقركنو ل قكمو فإف القرآف؛  كا 
 اهلل يكمؼ كل ذلؾ يمنعو مف ىناؾ بؿ ,ذلؾ يمكنو ل ,بيا يعمؿ أف يريد العدؿ مف أمكر نفسو كفي
 سـ إنو: كقيؿ العدؿ مف أقامو ما بعض عمى كأكذم عكدم العزيز عبد بف كعمركسعيا,  إل نفسا
ف الجنة في سعداء كأمثالو فالنجاشي. ذلؾ عمى  عمى يقدركف ل ما اإلسالـ شرائع مف يمتزمكا لـ كانكا كا 
 اهلل قاؿ الكتاب أىؿ مف ىؤلء اهلل جعؿ كليذا. بيا الحكـ يمكنيـ التي باألحكاـ يحكمكف كانكا بؿ التزامو
 : ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہچ 

 كىذه [,ُٗٗآؿ عمراف: ] چ       ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮼﮽ ﮻
, كىذا مما يدلؿ عمى عدـ الحرج (ّ)" النجاشي في نزلت إنيا: السمؼ مف طائفة قاؿ قد اآلية

قامة ,كنفع ,خير ذلؾ في كافك  أك تحكيمو بالشريعة, ,لمنجاشي مف عدـ إعالف إسالمو  ,لمعدؿ كا 

                                                 
 .ٕٗ/ّ, البداية كالنياية, ُّْ/ُسيرة ابف ىشاـ, ج (ُ)
 .9ٕٖٕٕحكـ المشاركة في الكزارة كالمجالس النيابية, ص (ِ)
 .ُِٗ/ُٗمجمكع الفتاكم, ج (ّ)



 

ُُّ 

بىاث يف ضىء اهلجز  انثانثانفصم  ة إىل احلبشتاُن

سالمو إل أنو بقي حاكما في قكـ جميعيـ كفار معانديف  كتخفيؼ لمشر, فالنجاشي مع إيمانو كا 
ل ك  لمتكحيد, رافضيف الدخكؿ في الديف, كقد قاـ فييـ بما يستطيع أف يقكـ بو مف العدؿ كاإلحساف,

 شؾ أف بقاءه فييـ مع ما في ذلؾ ما ىـ فيو مف الكفر كالشرؾ.. خير مف ترؾ ىذا المنصب ليتكله
مكف منيا, ىذا ىك مف يفسده, فكاف تقميؿ الشركر أقؿ حد ممكف, كتحصيؿ المصالح أكبر حد م

 .(ُ)نبياء عمييـ السالـمنيج الرسؿ كاأل

 كعدـ إعالف إسالمو أماـ قكمو, فمـ يرد منو ,يعمـ بقاء النجاشي ممكان عمى قكمو فالنبي 
ة ليـ في الدعكة إلى اهلل في أرض كاسعة ف, كترؾ مساحة كاسعف لو المسمميأكثر مف ذلؾ, فيك أمَّ 

لمحفاظ عمى بقاء الدعكة, كنشرىا, فما زلنا نرل اليكـ مف مضايقات عمى أبناء الدعكة في جميع 
يـ ؿ الدعاة يدفعكف مف أنفسيـ كأبنائاألقطار, لعدـ تكفر المكاف اآلمف ليـ كلدعكتيـ, فما زا

إلى ساحة التشريع كالحكـ, كنشر العدؿ, كدفع الظمـ كبيكتيـ كأمكاليـ لنشر الدعكة, كعكدة اإلسالـ 
بيف كالضيـ عف المجتمعات المظمكمة كالمنككبة, لتعيش في ظؿ دكلة اإلسالـ التي تقيـ العدؿ 

 بكؿ ذلؾ اليكـ عما قريب إنو , كألكانيـ, نسأؿ اهلل أف يبمغناجنسياتيـالناس عمى اختالؼ أديانيـ, ك 
 .كيؿالك  كنعـ حسبنا كىك, كفيؿ جميؿ

 

                                                 
مشركعية الدخكؿ كقبكؿ الكليات العامة في ظؿ األنظمة المعاصرة, الشيخ عبد الرحمف عبد الخالؽ, انظر  (ُ)

  , مكتبة الماـ الذىبي الككيت.9ُُُِص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتح

 كتشتمؿ عمى:

 أىـ النتائج. ػ ُ

 أىـ التكصيات. ػ ِ

 



 

ُّّ 

تائج ا  خلامتحا وانتىصياثُن

 

  كالصالة كالسالـ عمى سيدنا أبي القاسـ رسكؿ اهلل كعمى آلو كصحبو كمف كاله كبعد:الحمد هلل 

أك صكاب فيك مف  ,ىذا البحث ىك جيد المقٌؿ, فما كاف فيو مف خيرأختـ بحثي ىذا بقكلي: ف
مده سبحانو حمدان يميؽ بجالؿ كجيو كعظيـ سمطانو, ل نحصي ثناءن عميو سبحانو كحده, نح اهلل 

, كنسألو ف خطأ أك تقصير فمف الشيطاف كمف نفسيىك كما أثنى عمى نفسو, كأمَّا ما كاف فيو م
  سبحانو المغفرة كحسف الختاـ.

 فقد تكصؿ الباحث إلى بعض النتائج كالتكصيات كىي كالتالي: :كبعد

  النتائج:
 ,أسمائوفي ربكبيتو, كألكىيتو, ك  بتكحيد اهلل عقيدة أىؿ السنة كالجماعة اإليماف إف  .ُ

 ل تعطيؿ.ؼ, كل تأكيؿ, ك كصفاتو كما كردت في كتاب اهلل كسنة نبيو مف غير تحري

أف فاعؿ الكبيرة ل يخرج مف الممة, ميما فعؿ, مف قتؿ كغيره ما لـ يستحمو, فيك تحت  .ِ
ف شاء غفر لو برحمتو.  المشيئة إف شاء عذبو  بعدلو, كا 

معصكـ في أمكر الكحي ل يخطئ فييا أبدان, كقد يقع مف جميع األنبياء الخطأ  كالنبي .ّ
 كاحدان.  أجران  فناؿ في أمكر الدنيا, كنتأدب مع األنبياء, فنقكؿ اجتيد

 لـ يمت, كسكؼ ينزؿ إلى األرض, كيقتؿ الدجاؿ. إف عيسى  .ْ

, ألف مف استشعر التي تكرث قكؿ الحؽ هلل ك  ,الميمة قمبيةأف الخكؼ مف العبادات ال .ٓ
 لك كمفو ذلؾ حياتو.ا لغيره مف البشر, فيقكؿ الحؽ, ك الخكؼ مف اهلل لـ يحسب حساب

ك أ, الجماعة أيضان, أنو ل يخرج مف الممة إل مف أشرؾ باهلل ك  مف عقيدة أىؿ السنة .ٔ
 مف الديف بالضركرة. أنكر شيئان معمكمان 

 .كذلؾ بعد طاعة اهلل ,طاعتو, كىي مقدمة عمى كؿ طاعة, ك تنا اإليماف بالنبيمف عقيد .ٕ

 .أعممو اهلل بأمكر مف الغيبيات, كىذه مف دلئؿ نبكتو  النبي  إف .ٖ

 .قد بشرت بو الكتب السماكية السابقة, كقد بشر بو عيسى  النبي إف .ٗ

 .قد صمى عميو النبي ك  ,آمف برسالة النبي  النجاشي .َُ

ىا إلى مريـ البتكؿ عمييا السالـ, نؤمف اىك عبد اهلل كرسكلو, ككممتو ألق يسىف عإ .ُُ
 بذلؾ كىك مف عقيدتنا.



 

ُّْ 

تائج ا  خلامتحا وانتىصياثُن

 :وأجممها في النقاط التالية التوصيات
رات خاصة في ىتماـ بدراسة العقيدة, كتعميميا لمناس, كعمؿ دك عمى الطمبة العمـ,  حث .ُ

 ط لمطالب الناشئة في المساجد كغيرىا.تدريس العقيدة بشكؿ مبسبأنصح كما عمـ العقيدة, ك 

حياة الصحابة كالتابعيف, فيي ك  البحث كاستنباط مسائؿ العقيدة مف كتب السيرة,ضركرة  .ِ
 أسيؿ مما يكرده الفالسفة في كتبيـ.

ألف ذلؾ يقكم مف صمكدىـ كثباتيـ, كعدـ  ,أصحاب القرارات, بدراسة العقيدةك  ,القادة حث .ّ
  .المبادئك  التنازؿ عف الحقكؽ

 كالتشريعية ,أف يككف ليـ مكانة في ىذه المجالس النيابيةبأصحاب القرارات ك  ,القادة ترغيب
 المسمميف بقدر اإلستطاعة. عف المفاسد كدفع, لإلصالح كذلؾ, اآلف القائمة

 
إنو كلى ذلؾ  ,المسمميفك  منفعة لإلسالـك  و خيران أف يجعؿ ما كتبت  أسأؿ اهلل :ك أخيران 
 كالقادر عميو.

ِّو ِّاهللِّوسلمِّعىلِّسيدناِّحممدِّوعىلِّآلهِّوصحبهِّوسلمِّصل 

ِّوآخرِّدعوناِّأنِّاحلمدِّهللِّربِّالعاملني

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 انفهارس انعايح

 

 كتحتكم عمى: 

 فيرس اآليات كالسكر. أوال:

 فيرس األحاديث النبكية. ثانيًا:

 فيرس األعالـ المترجـ ليـ. ثالثًا:

 فيرس المصادر كالمراجع. :رابعاً 

 المكضكعات. فيرس :خامساً 

 

 

 



 

ُّٔ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 فهرس اآليات القرآنيةأواًل: 
 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

 ِِ ِ الفاتحة چ پ پ پ پچ 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 َُٓ ّ-ُ البقرة

 ِٔ َْ البقرة ڇ چ چڇ 

 ٖٓ , ٓٓ ّْ البقرة ڇ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڇ 

 ٓٓ ْٓ البقرة ڇ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓڇ 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ

 چ....... ڦ ڦ ڦ

 ُُِ ُّٔ البقرة

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 چ ...... پ

 ِّ ُْٔ  البقرة

 گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ 

 چ....... ڳڳ ڳ گ گ

 ّٖ ُٖٕ البقرة

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿڇ 

 ڇ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ٔٓ ُّٖ البقرة

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڇ 

 ڇ ..... ڻۀ ڻ ڻ ڻ

 ٕٓ ُٖٓ البقرة

 ُُِ ِِِ البقرة چ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ 

 ٓٓ ِّٖ البقرة ڇپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڇ 

 ّٕ ِٓٓ البقرة ڇ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڇ 

 ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇچ 

 چ....... ې ۉ

 َُٖ ْْ آؿ عمراف

 ُِٕ ْٕ آؿ عمراف چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ 



 

ُّٕ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية
 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہچ 

 چ ﮵ ﮴ ﮳

 ُِٕ ٗٓ آؿ عمراف

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤڇ 

 ڇ...... چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 ٕٓ ْٔ آؿ عمراف

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ 

 چ..... ہ ہ ۀ ۀ

 ُِّ ُٖ آؿ عمراف

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ 

 چ..... ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ٔٗ ِٖ-ُٖ آؿ عمراف

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 چ....... ڀ ڀ ڀ

 ٓٗ ْٖ آؿ عمراف

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅڇ 

 ڇ........ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 ٗٔ ُٗ آؿ عمراف

 ِٔ ُٕٓ آؿ عمراف ڇ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿڇ 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆچ 

 چ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ېې

 َُٕ ُٕٗ آؿ عمراف

 ٗ ُٗٗ آؿ عمراف چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ چ

ڳ ڱ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳچ 

 چڱ ڱ ڱ 

 ٕٗ ُّ النساء

 ْٗ ِّ النساء ڇڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋڇ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ڇ 

﮵ ﮶   ڇۓ﮲  ﮳ ﮴ 

 ْٖ, ِٕ ْٖ النساء

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ 

 چ .....ې ې ې ى ى

 ُُٓ ٓٔ النساء



 

ُّٖ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ چ 

 چڀ ڀ 

 ُُْ َٖ النساء

گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ 

 چ .....ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 ٖٖ ّٗ النساء

 ْْ ُْٔ النساء ڇائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ڇ 

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ 

 چ......ڃ چ چ 

-َُٓ النساء
ُُٓ 

ٗٓ 

گ ڳ  ...ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ 

 چڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں 

-ُٕٓ النساء
ُٖٓ 

ُُٗ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ چ 

 چھ ھ ے 

 ُُِ ُٗٓ النساء

ک ک  ...ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ 

 چ.....ک ک گ گ گ گ 

-ُُٕ النساء
ُِٕ 

ُُٖ ,ُِٔ ,
ُِٕ 

 ٗٔ ٓ المائدة ڇی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ڇ 

 ُِْ ُٕ المائدة چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻچ

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ چ 

 چ.....ٺ ٺ ٿ ٿٿ 

 ُِٗ ِْ المائدة

 ُٔ ْْ المائدة ڇڱ ڱ ڱ ڱ ڇ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  چ

 چ...ېئىئ 

 َُٕ ٗٓ المائدة

 ُُُ ٕٔ المائدة چ ژ ژ ڑ ڑچ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ چ 

 چ...ڳ ڳ ڳڱ 

 ُِْ, ُُٖ ّٕ المائدة



 

ُّٗ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ 

 چ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ

 ُِٕ ٕٓ المائدة

 َٓ ٕٔ المائدة ڇوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئڇ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ڇ 

 ڇ..ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 ّٔ ُٖ-َٖ المائدة

 ُِٓ ِٖ المائدة چۉ ې ې ې ې ى ى ائ چ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڇ 

﮵ ﮶   ڇ﮲ ﮳﮴  

 ُٕ ٖٖ المائدة

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ...ڇ چ چ ڇ ڇ ڇ چ 

﮷ ﮸﮹ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵   چ....﮶ 

-ُُٔ المائدة
ُُٕ 

ُُٗ 

 ُُِ َٔ األنعاـ چٱ ٻ ٻ ٻ چ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ڇ 

 ڇۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

-ُِٔ األنعاـ
ُّٔ 

ْٗ ,ٔٓ 

 ِٔ ْٓ األعراؼ چں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ 

 ْٗ ٓٓ األعراؼ ڇہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ڇ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڇ 

 ڇڦ ڄ 

 َْ ٗٓ األعراؼ

 َْ ٓٔ األعراؼ ڇ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉڇ 

 ُِٔ ّٕ األعراؼ چائ ەئ ەئ چ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڇ 

 ڇ...ڀڀ 

 ٗٓ ُٔٓ األعراؼ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

  چ...چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 ُِِ ُٕٓ األعراؼ



 

َُْ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ 

  چ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ

 ِْ ُِٕ األعراؼ

 َّ َُٖ األعراؼ چڄ ڄ ڄ چ 

 ِٔ ُُٗ األعراؼ چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ڇ 

 ڇ....ېې 

 ْٔ ِْ األنفاؿ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ چ 

 چ.....ہہ ھ ھ ھ 

 ُِْ َّ التكبة

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ڇ 

 ڇ.....ۋ ۅ ۅ 

 ْٕ ُّ التكبة

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ 

 چڌ ڎ ڎ 

 ُُِ ّْ التكبة

 ََُ ُِٖ التكبة  چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ 

ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ ں ںچ 

 چۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

 ِّ ٕٔ يكنس

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب ڇ 

 ڇجت حت 

 َٓ َُٔ يكنس

 ِٔ َُٕ يكنس ڇ .....ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڇ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ 

 چڻ ڻ ۀۀ ہہ ہ ہ ھ 

 َُٖ ْٗ ىكد

 َْ َٓ ىكد ڇ ۉ ۉ ې ې ې ې ىڇ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڇ 

 ڇ ..ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ

 ّٔ ٓٓ-ْٓ ىكد



 

ُُْ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ڇ 

 ڇېئ ېئ ېئ 

 ْٔ ُّ يكسؼ

 َُْ ِٔ يكسؼ  چڻ ڻ ۀ ۀ چ 

 َُُ ِّ يكسؼ چ ڃ چ چ چ چچ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ ٹ چ 

 چمئ ىئ يئ جب 

 َُٖ َُِ يكسؼ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ  چ

 چ ...ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

 ُِ, َِ َُ إبراىيـ

 ِٔ ُْ إبراىيـ ڇڱ ں ں ڻ ڻ ڇ 

ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹڇ 

 ڇڤ ڤ ڦ ڦ 

 ْٕ ّٓ إبراىيـ

 ُٓ ُٕ النحؿ چٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ چ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ....ڇڇ 

 َْ ّٔ النحؿ

 ُٔ َٓ النحؿ ڇڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ڇ 

 ِٔ ُٓ النحؿ ڇڱ ڱ ڱ ڱ ڇ 

 َّ َٔ النحؿ چ ڳ ڳ ڱچ 

 ُّ ْٕ النحؿ چٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ 

 ٗٗ ٕٗ اإلسراء چڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ 

 چى 

 ُِ َُِ اإلسراء

 َّ َُُ اإلسراء چ ..ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ چ 

 ُّ ٖ طو چڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ چ 



 

ُِْ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية
 ِّ َُُ طو چې ې ى ى چ 

 ُُِ ُِٗ طو چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ 

 ّٕ ِِ األنبياء ڇۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ڇ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ڇ 

 ڇٺ ٺ 

 َْ ِٓ األنبياء

 ُٔ ِٖ األنبياء ڇڇ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ چ 

 چپ پ ڀ ڀ 

 ُُٖ ُٗ األنبياء

 ٔٗ َُٕ األنبياء چک ک گ گ گ چ 

 َٗ َّ الحج چى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئچ 

 ِّ َٖ المؤمنكف چڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ککک گچ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چ 

 چڳ ڳ 

 ُُٓ ّٔ النكر

 ّٕ ّْ فالفرقا ڇوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ڇ 

ٹ ٹ ڤ  ..ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ 

 چ...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ..ڤ 

 ٖٗ َٕ-ٖٔ الفرقاف

 َٕ ٖٗ-ٕٗ الشعراء ڇڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڇ 

 ُِ ُْ النمؿ چ ... ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ 

 َُٕ ٓٔ النمؿ چ .... ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ 

 ْٔ ُِ القصص  ڇ مب ىب يب جتڇ 

 ِِ ّٖ القصص چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇچ 

﮴  چ  ﮲  ﮳ ھ ے ے ۓ ۓ

 چ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ 

 ِٓ ُٔ العنكبكت



 

ُّْ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية
 ِْ َّ الرـك چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋچ 

 َُٕ ّْ لقماف چ....ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ چ 

 چ ....ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 ُُْ ِ-ُ األحزاب

 ُِٕ ّٔ األحزاب چ....ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٺ چ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ڇ 

 ڇۅۉ ۉ ې ې 

 ُٔ ّٗ حزاباأل

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ 

 چچ چ ڇ ڇ 

 ٔٗ ٔٓ األحزاب

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ڇ 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸  ﮴   ڇۓ ۓ﮲  ﮳

 ٕٗ ّٔ فاطر

 ّ ّ الزمر چ ...ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ڇ 

 ڇ....ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 ِْ, ُْ ُٓ-ُُ الزمر

ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ڇ 

 ڇک ک ک ک گ گ گ 

 ُٔ ّٔ الزمر

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ  

 چڦ

 ُُِ ِْ الزمر

﮸  ڇ  ﮷  ﮶  ﮲  ﮳ ﮴ ﮵ ے ۓ ۓ

 ڇ﮹﮺  ﮻﮼  

 ِٕ ٓٔ الزمر

 ْٗ ُْ غافر ڇڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ڇ 

 َٓ َٔ غافر ڇ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺڇ 

 ُّ ُُ الشكرل چٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ چ 



 

ُْْ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية
 ِِ ِْ الجاثية چ ..ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ چ 

ھ ے ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ 

 چ...ے ۓ ۓ ﮲ ﮳﮴ 

 َُّ َُ األحقاؼ

 ُُٓ ّّ محمد ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ چ 

 چىئ ىئىئ ی ی ی 

 َُْ ِٖ الفتح

 ُِّ ِٗ الفتح چٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ 

 ِٔ ِٔ الطكر ڇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ڇ 

 ِٔ ّٓ الطكر چڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ 

 ِٔ ْٔ الرحمف ڇڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڇ 

 ُّ ِْ الحشر چ ې ېى ى ائ ائ ۉ ې ېچ 

 ُِِ ٔ الصؼ چ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ 

 َُُ ُِ الممؾ چی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب چ 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی چ 

 چجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

 َُٓ ِٕ-ِٔ الجف

 ِٔ ٕ النساف ڇپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ڇ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ 

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻  ﮵ ﮶  ﮴   چ﮲ ﮳ 

 ّّ َُ-ٓ الميؿ
 

 

 



 

ُْٓ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 ثانيًا: فهرس األحاديث النبوية
 رقم الصفحة طرف الحديث

, سىًمٍعتيـي  ًإذىا ا ًمٍثؿى  فىقيكليكا اٍلميؤىذّْفى مُّكا ثيَـّ  يىقيكؿي  مى مىيَّ, صى  َُُ عى
 ّٔ تنكره أف المنكر رأيت إذ منعؾ ما يقكؿ حتى القيامة يكـ العبد ليسأؿ اهلل إف
 ٖٖ .... الدـ سفؾ فييا, نفسو أكقع لمف خرجم ل التي األمكر, كرطات مف إف
ٍدؽى  ًإفَّ  فَّ  الًبرّْ  ًإلىى يىٍيًدم الصّْ نًَّة, ًإلىى يىٍيًدم الًبرَّ  كىاً   ِٗ .....الجى
 ُْ ...... اهللي  ًإلَّ  ًإلىوى  لى  أىفَّ  شىيىادىةً  ًإلىى فىاٍدعيييـٍ  اٍلًكتىاًب, أىٍىؿً  ًمفٍ  قىٍكمنا تىٍأًتي ًإنَّؾى 
,.... يا: فقاؿ قكما أتى رجؿ كمثؿ بو, اهلل بعثني ما كمثؿ مثمي إنما  ُُٓ قـك
نو بشر, أنا إنما  ُٗ بعض.... مف أبمغ يككف أف بعضكـ فمعؿ الخصـ, يأتيني كا 
ٍكتيكبه  المَّوً  ًعٍندى  ًإنّْي اتىـي : مى فَّ  النًَّبيّْيفى  خى ـى  كىاً  ًدؿه  آدى  ُِِ ًطينىًتوً  ًفي ًلميٍنجى
نَّ  بىابى  آًتي , اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  ةً اٍلجى اًزفي  فىيىقيكؿي  فىأىٍستٍفًتحي ؟ مىفٍ : اٍلخى مَّده,..: فىأىقيكؿي  أىٍنتى  ََُ ميحى
 ٖٔ باهلل..... يشرؾ ل أمتي مف مات مف: أنو فأخبرني ربي, مف آت أتاني
 َُِ اهلل...... عبد أخذىا ثـ فأصيب, جعفر أخذىا ثـ فأصيب, زيد الراية أخذ
 َٗ باهلل.. اإلشراؾ: »قاؿ اهلل, رسكؿ يا بمى: قالكا ثالثا, «الكبائر؟ كبربأ أنبئكـ أل
بّْي ًإفَّ  أىلى  ـٍ  أىفٍ  أىمىرىًني رى مّْمىكي ا أيعى , مى ًيٍمتيـٍ ًني ًممَّا جى مَّمى  ٔٗ .... مىاؿو  كيؿُّ  ىىذىا, يىٍكًمي عى
 ِٓ ليصمت أك باهلل فميحمؼ حالفا كاف مف بآبائكـ, تحمفكا أف ينياكـ اهلل إف أل
ؿه  أىلى  بىرً  يىٍأًتيًني رىجي عىمىوي  اٍلقىٍكـً  ًبخى  ْٔ اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  مىًعي اهللي  جى

 َْ اهلل رسكؿ محمدنا كأف اهلل, إل إلو ل أف يشيدكا حتى الناس أقاتؿ أف أمرت
مَّى  اهللً  رىسيكؿى  أىفَّ  مىى صى مىةى  عى , أىٍصحى اًشيّْ مىٍيوً  فىكىبَّرى  النَّجى  ٕ ٍربىعناأى  عى
 ّٔ ..... ىيبة رجال يمنعف ل أل قاؿ فيما فكاف خطيبا قاـ  اهلل رسكؿ أف
 ُٕ خمقؾ كىك ندا هلل تجعؿ أف
, اٍبفً  ًبًعيسىى النَّاسً  أىٍكلىى أىنىا ـى  ٓٗ كىاآٍلًخرىةً  اأٍليكلىى ًفي مىٍريى
 َُْ, ُّ ..المصمى. إلى خرج فيو مات الذم اليكـ في النجاشي نعى  اهلل رسكؿ أف
لىدً  سىيّْدي  أىنىا ـى  كى ًة, يىٍكـى  آدى ؿي  اٍلًقيىامى ٍنوي  يىٍنشىؽُّ  مىفٍ  كىأىكَّ , عى ؿي  اٍلقىٍبري ؿي  شىاًفعو  كىأىكَّ . كىأىكَّ  ٕٗ ميشىفَّعو
 ِْ, ُِ يمجسانو,.... أك ينصرانو, أك ييكدانو, فأبكاه الفطرة, عمى يكلد مكلكد كؿ
ؿي  ا أىكَّ ى مى  ٖٖ الدّْمىاءً  ًفي اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  اسً النَّ  بىٍيفى  ييٍقضى
 َُِ النكـ,... في الصالحة الرؤيا الكحي مف  اهلل رسكؿ بو بدئ ما أكؿ

 ْٓ أصمي رأيتمكني كما كصمكا كمركىـ, فعممكىـ أىميكـ, إلى ارجعكا



 

ُْٔ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 رقم الصفحة طرف الحديث
مىكىاتي  , الصَّ ٍمسي ٍمعىةي  اٍلخى ٍمعىًة, ًإلىى كىاٍلجي  ٓٓ فَّ بىٍينىيي  ًلمىا كىفَّارىاته  اٍلجي

ًباٍسًمؾى  أىٍحيىا, ًباٍسًمؾى  المييَـّ   ُُِ ....................أىميكتي  كى
 َُٔ, ٓٗ اآلخر.. بالبعث كتؤمف كلقائو, كرسمو, ككتبو, كمالئكتو, باهلل تؤمف أف اإليماف
 ٖٓ ..... تقتمكا كل تزنكا, كل تسرقكا, كل شيئا, باهلل تشرككا ل أف عمى بايعكني

 ٖٗ تعطو...... كسؿ يسمع, كقؿ محمد ارفع: يل يقاؿ ثـ
بّْبى  , النّْسىاءي, ًإلىيَّ  حي ًعؿى  كىالطّْيبي ٍيًني قيرَّةي  كىجي ةً  ًفي عى  ٓٓ الصَّالى

بىشىةً  ذىكىٍرفى أىٍزكىاجي النًَّبيّْ   ٓ كىًنيسىةن رىأىٍينىيىا ًبأىٍرًض اٍلحى
 ِّ عبدؾ كأنا خمقتني أنت, إل إلو ل ربي, أنت الميـ: الستغفار سيد

 ٖٓ أيمًَّتي ًمفٍ  اٍلكىبىاًئرً  أًلىٍىؿً  شىفىاعىًتي
 ٖٗ ..... ربي رأيت فإذا عميو, لي فيؤذف ربي, عمى فأستأذف فأنطمؽ, فيأتكني,

مىٍييىا لىٍعنىةه ًمفى اهللً  اًحٍبنىا رىاًحمىةه عى ـي اهلًل لى تيصى  ُٓ لى أىٍي
 ٖٗ معيـ,... فأصعؽ القيامة, كـي يصعقكف الناس فإف مكسى, عمى تخيركني ل
 ِٓ أشرؾ فقد اهلل بغير حمؼ مف فإنو بأبيؾ, تحمؼ ل
 ّٖ كرسكلو اهلل يحب إنو عممت ما فك اهلل تمعنكه, ل
 ْٖ .... كىك يشرب حيف الخمر يشرب كل مؤمف, كىك يزني حيف الزاني يزني ل
 ٖٖ اهلل,.... ؿرسك  كأني اهلل إل إلو ل أف يشيد مسمـ, امرئ دـ يحؿ ل
ميكا لى   ٖٗ السَّمىاكىاتً  ًفي مىفٍ  فىيىٍصعىؽي  الصُّكرً  ًفي ييٍنفىخي  فىًإنَّوي  اهلًل, أىٍنًبيىاءً  بىٍيفى  تيفىضّْ

 ََُ دعكتي..... أختبئ أف كأريد بيا, يدعك مستجابة دعكة نبي لكؿ
 ُِِ الكفر بي اهلل يمحك الذم الماحي كأنا كأحمد محمد, أنا: أسماء خمسة لي
ابىةه, دىٍعكىةه  نىًبي   ًلكيؿّْ  ؿى  ميٍستىجى تىوي, نىًبي   كيؿُّ  فىتىعىجَّ نّْي دىٍعكى ًتي..... اٍختىبىٍأتي  كىاً   ّٖ دىٍعكى

بىشىًة فىًإفَّ ًبيىا مىمكنا لى ييٍظمىـ ًعٍندىهي أحده, رىٍجتيـٍ إلىى أرًض اٍلحى  ٔ, ِ ....لىٍك خى
 ٖٖ حراما دما يصب ـل ما دينو, مف فسحة في المؤمف يزاؿ لف
ذىا أىٍصبىٍحتي  ًإذىا أىقيكليوي  شىٍيئنا ًلي قيؿٍ  اهلًل, رىسيكؿى  يىا , كىاً   ِْ .............. أىٍمسىٍيتي
 ٗٔ دخؿ النار شيئان  بو يشرؾ لقيو كمف الجنة, دخؿ شيئان  بو يشرؾ ل اهلل لقي مف
ةه  لىوي  تيٍقبىؿٍ  لىـٍ  شىٍيءو  عىفٍ  فىسىأىلىوي  عىرَّافنا أىتىى مىفٍ  الى  َُٔ يىٍكمنا أىٍربىًعيفى  صى
 ُِٔ كرسكلو...... عبده محمدا كأف لو, شريؾ ل كحده اهلل إل إلو ل أف شيد مف
ـٍ  مىا ٍنوي, نىيىٍيتيكي مىا فىاٍجتىًنبيكهي  عى ـٍ  كى ا ًمٍنوي  فىاٍفعىميكا ًبوً  أىمىٍرتيكي ,.... مى  ُُْ اٍستىطىٍعتيـٍ
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بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 رقم الصفحة طرف الحديث
 ُُٗ مقسطا,.... حكما مريـ ابف فيكـ ؿينز  أف ليكشكف بيده, نفسي كالذم

ـى  اٍبفى  يىا ا ًإنَّؾى  آدى ٍكتىًني دىعىٍكتىًني مى  ُٕ لىؾى  غىفىٍرتي  كىرىجى
ثىفى  ىىذىا اٍطرىحٍ  عىًدمُّ  يىا , ًمفٍ  اٍلكى  ْٕ ًإلىٍيوً  فىاٍنتىيىٍيتي  فىطىرىٍحتيوي  عينيًقؾى
 ّٕ العباد حؽ كما عباده, عمى اهلل حؽ تدرم ىؿ معاذ, يا
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بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 ثالثًا: فهرس األعالم المترجم لهم.
 الصفحة الَعمم

 ْ ليتماف ًإينُّك
اؽى  ـى  ٍبفى  إٍسحى ٍيوً  ٍبفً  ًإٍبرىاًىي  ُّ رىاىىكى
 ِٗ الحنفي الجصاص الرازم بكر بأبي المكني عمي بف أحمد

 ّْ  ربعي بف عامر
 ٕ أمية الضميرم بف عمرك
 ِّ العكبرم هللا عبد أبك حمداف, بف محمد بف محمد بف اهلل عبيد

ًزير)محمد بف إبراىيـ بف عمي بف المرتضى  ّّ (ابف الكى
 ُٗ اليركم األزىرم بف أحمد بف محمد

 َٗ بكرة( )أبك نفيع ٍبف مسركح
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بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 رابعًا: فهرس المصادر والمراج 
 مرتبة حسب الترتيب األبجدي

 القرآن الكريم.

 أواًل: الكتب:

: المتكفى)المعافرم, الحميرم أيكب بف ىشاـ بف الممؾ عبد, ىشاـ لبف النبكية السيرة .ُ
المتحدة, )بدكف  الفنية الطباعة شركة: الناشر, سعد الرءكؼ عبد طو: المحقؽ(, ىػُِّ

 طبعة(.
 - الشامية الدار القمـ, دار, شيرَّاب حسف محمد بف لمحمد, كالسيرة السنة في األثيرة المعالـ .ِ

 .ىػ ُُُْ - األكلى: ط ,بيركت -دمشؽ
(, ىػَُْٖ: المتكفى) عمي جكاد الدكتكر: المؤلؼ, اإلسالـ قبؿ العرب تاريخ في ؿالمفص .ّ

 .ـََُِ/ ىػُِِْ الرابعة: ط, الساقي دار: الناشر
 ,)بدكف طبعة(مسعد بكلس: بقمـ, تاريخيا مف منقمب في كاثيكبيا الحبشة .ْ

: الناشر, رمدكيد كحيد رجاء: المؤلؼ, العممية كممارستو النظرية, أساسياتو العممي البحث .ٓ
 جمادل - األكلى: ط, سكرية-دمشؽ-الفكر دار-لبناف-بيركت-المعاصر الفكر دار

 .ـَََِ سبتمبر أيمكؿ -ىػ ُُِْ اآلخرة

 .ـُٖٓٗ,(رقـ بدكف) كآخركف, ,الخطيب أحمد التربكم, كالتقكيـ البحث دليؿ .ٔ

 نياية كحتى,  الميالد قبؿ السادس القرف منذ كالحبشة العربية الجزيرة شبو بيف العالقات .ٕ
 مف, سمسـ محمد المعطي عبد ,ماجستير رسالة عف عبارة كىي ,اليمف في الحبشي العيد
 .قَُُْ, القرل أـ جامعة

 عبداهلل محمد الدكتكر: المؤلؼ, لو الغرب كمناىضة إفريقية شرقي م اإلسالـ انتشار .ٖ
 .ـُِٖٗ, قَُِْ ط, الرياض المريخ دار, النقيرة

 العالمية الندكة: المؤلؼ, المعاصرة كاألحزاب كالمذاىب ديافاأل في الميسرة المكسكعة .ٗ
 الندكة دار ,الجيني حماد بف مانع. د: كمراجعة كتخطيط إشراؼ, اإلسالمي لمشباب
 .ىػ َُِْ الرابعة, ط, كالتكزيع كالنشر لمطباعة العالمية

 دار ,: األكلىط,  الصالبي عمي الدكتكر, أحداث كتحميؿ كقائع عرض النبكية السيرة .َُ
 .ََِٕ, لمجامعات النشر



 

َُٓ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 اهلل عبد: تحقيؽ(, ىػْٕٕ: المتكفى) كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك, كالنياية البداية .ُُ
 األكلى,: ط, كاإلعالف كالتكزيع كالنشر لمطباعة ىجر دار, التركي المحسف عبد بف

 .ـََِّ/  ىػُِْْ: النشر سنة, ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٖ

(, ىػَّٔ: المتكفى) األثير ابف الجزرم, الكـر أبي بف عمي الحسف أبك ,التاريخ في الكامؿ .ُِ
 األكلى,: ط, لبناف – بيركت العربي, الكتاب دار, تدمرم السالـ عبد عمر: تحقيؽ
 .ـُٕٗٗ/  ىػُُْٕ

 محمد بف اهلل عبد بف محمد الحاكـ اهلل عبد أبك, الصحيحيف عمى المستدرؾ .ُّ
 الكتب دار: الناشر, عطا القادر عبد طفىمص: تحقيؽ(, ىػَْٓ: المتكفى),النيسابكرم

 .َُٗٗ – ُُُْ األكلى,: ط, بيركت – العممية

 دار:  الناشر, الخميس الرحمف عبد بف محمد, حنيفة أبي اإلماـ عند الديف أصكؿ .ُْ
 .السعكدية العربية المممكة الصميعي,

 الحراني تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, تيمية لبف الكبرل الفتاكل .ُٓ
 - ىػَُْٖ األكلى,: ط, العممية الكتب دار: الناشر(, ىػِٖٕ: المتكفى) الدمشقي الحنبمي
 .ـُٕٖٗ

: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد,  الركح .ُٔ
 .بيركت – العممية الكتب دار: الناشر(, ىػُٕٓ

: المحقؽ(, ىػُٖٔ: المتكفى) الجرجاني الشريؼ الزيف عمي بف محمد بف عمي, التعريفات .ُٕ
– بيركت العممية الكتب دار: الناشر, الناشر بإشراؼ العمماء مف جماعة كصححو ضبطو
 .ـُّٖٗ- ىػَُّْ األكلى: ط, لبناف

 .ُٔ:ط, الكفاء دار, الغضباف منير الدكتكر, النبكية لمسيرة الحركي المنيج .ُٖ

 بف محمد بف محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف مجد, كاألثر الحديث غريب في النياية .ُٗ
 أحمد طاىر: تحقيؽ(, ىػَٔٔ: المتكفى) األثير ابف الجزرم الشيباني الكريـ عبد ابف محمد
 .ـُٕٗٗ - ىػُّٗٗ بيركت, - العممية المكتبة: الناشر, الطناحي محمد محمكد - الزاكل

 كخرج أعده, الحنفي العز أبي بف عمي لإلماـ الطحاكية شرح تيذيب في لييةاإل المنحة .َِ
 الصحابة دار, الجبريف عبداهلل الشيخ تقديـ, الغنيمي جماد اآلخر عبد عميو كعمؽ أحاديثو
 .ـُٔٗٗ -قُُْٔ: ط, كالنشر لمطباعة



 

ُُٓ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 .ـُٕٔٗ-قُّٕٖ, : الثانيةط ,لمطباعة النصر دار, سابؽ سيد لمشيخ, اإلسالمية العقائد .ُِ
 .ـََِٖ-قُِْٗ سنة, النفائس دار, األشقر عمر. د, كالقدر القضاء .ِِ
 دار: الناشر, صكفي عطا محمد بف القادر عبد الدكتكر, التكحيد ميمات في المفيد .ِّ

 .ىػُِّْ -ىػُِِْ األكلى: ط, العالـ
 الدمشقي الحنبمي عادؿ بف عمي بف عمر الديف سراج حفص أبك ,الكتاب عمكـ في المباب .ِْ

 محمد عمي كالشيخ المكجكد عبد أحمد دؿعا الشيخ: المحقؽ(, ىػٕٕٓ: المتكفى) النعماني
 .ـُٖٗٗ- ىػ ُُْٗ األكلى,: ط, لبناف/  بيركت - العممية الكتب دار: الناشر, معكض

 قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد, اإلسالمية الجيكش اجتماع .ِٓ
 لفرزدؽا مطابع: الناشر, المعتؽ اهلل عبد عكاد: تحقيؽ(, ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية
 .ـُٖٖٗ/  ىػَُْٖ األكلى,: ط, الرياض – التجارية

 بف اهلل عبد بف ناصر بف الرحمف عبد اهلل, عبد أبك, التكحيد كتاب شرح السديد القكؿ .ِٔ
: الناشر, أحمد الزيف المرتضى: المحقؽ(, ىػُّٕٔ: المتكفى) سعدم آؿ حمد بف ناصر

 .الثالثة: ط, الدكلية النفائس التحؼ مجمكعة

 المحسف عبد بف الرزاؽ عبد, العقيدة تكضيح في كجيكده سعدم بف الرحمف بدع الشيخ .ِٕ
 -عشرة الحادية السنة: ط, السعكدية العربية المممكة الرياض, الرشد, مكتبة: الناشر, البدر
 .ـُٖٗٗ/ ىػُُْٖ -الرابع العدد

 بف الرحمف دعب بف العزيز عبد بف محمد بف اهلل عبد, النقية السمفية العقيدة كبياف التكحيد .ِٖ
 مكتبة: الناشر, المقصكد عبد بف أشرؼ: المحقؽ(, ىػَُِْ: المتكفى) حميد بف حسيف
 .ـ ُِٗٗ - ىػ ُُِْ - األكلى: ط, طبرية

ٍعبدى, بف معاذ بف حباف بف أحمد بف حباف بف محمد, الثقات .ِٗ  الدارمي, حاتـ, أبك التميمي, مى
 تحت, اليندية العالية لمحككمة عارؼالم كزارة: بإعانة طبع(, ىػّْٓ: المتكفى) البيستي
 دائرة: الناشر, العثمانية المعارؼ دائرة مدير خاف المعيد عبد محمد الدكتكر: مراقبة

 (. ُّٕٗ=   ى ُّّٗ األكلى,: ط, اليند الدكف آباد بحيدر العثمانية المعارؼ

 أبك الديف تقي, كالشرع القدر بيف الجمع كحقيقة كالصفات لألسماء اإلثبات تحقيؽ: التدمرية .َّ
 تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس
, السعكم عكدة بف محمد. د: المحقؽ(, ىػِٖٕ: المتكفى) الدمشقي الحنبمي الحراني
 .ـَََِ/  ىػُُِْ السادسة: ط, الرياض – العبيكاف مكتبة: الناشر



 

ُِٓ 
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 محمد بف محمد بف اهلل عبيد اهلل عبد أبك, المذمكمة الفرؽ كمجانبة الناجية الفرقة شريعة عف اإلبانة .ُّ
 آدـ اهلل عبد عثماف: المحقؽ(, ىػّٕٖ: المتكفى) العكبرم بىطَّة بابف المعركؼ العيٍكبىرم حمداف بف

 .ىػُُْٖ الثانية,: ط, السعكدية – لمنشر الراية دار: الناشر, , ِْْ/ّج, األثيكبي

: المتكفى) آبادل الفيركز يعقكب بف محمد طاىر أبك الديف لمجد ,المحيط القامكس .ِّ
 نعيـ محمد: بإشراؼ الرسالة مؤسسة في التراث تحقيؽ مكتب: الناشر(, ىػُٕٖ

 الثامنة,: ط, لبناف – بيركت كالتكزيع, كالنشر لمطباعة الرسالة مؤسسة ,العرقسيكسي
 ـ ََِٓ - ىػ ُِْٔ

 بف محمد, التكحيد أصكؿ مف الحؽ المذىب إلى اتالخالف رد في الخمؽ عمى الحؽ إيثار .ّّ
 الديف عز اهلل, عبد أبك القاسمي, الحسني المفضؿ بف المرتضى بف عمي بف إبراىيـ
 ـُٕٖٗ الثانية,: ط, بيركت – العممية الكتب دار(, ىػَْٖ: المتكفى) اليمني

, َِص/ُج, الفكزاف اهلل عبد بف فكزاف بف صالح, التكحيد كتاب بشرح المستفيد إعانة .ّْ
 .ـََِِ ىػُِّْ الثالثة,:ط, الرسالة مؤسسة: الناشر

 اهلل عبد بف فكزاف بف صالح, كاإللحاد الشرؾ أىؿ عمى كالرد العتقاد صحيح إلى اإلرشاد .ّٓ
 .ـُٗٗٗ - ىػَُِْ الرابعة: ط, الجكزم ابف دار: الناشر, الفكزاف

 األصفيانى بالراغب كؼالمعر  محمد بف الحسيف القاسـ أبك, القرآف غريب في المفردات .ّٔ
 - الشامية الدار القمـ, دار: الناشر, الداكدم عدناف صفكاف: المحقؽ(, ىػَِٓ: المتكفى)

 .ىػ ُُِْ - األكلى: ط, بيركت دمشؽ

 الحميد عبد بف اهلل عبد, كالجماعة السنة أىؿ عند نكاقضو خكارمو, حقيقتو, اإليماف .ّٕ
 مدار: الناشر, صالح بف الرحمف عبد الدكتكر الشيخ فضيمة: كتقديـ مراجعة, األثرم
 .ـ ََِّ - ىػ ُِْْ األكلى,: ط, الرياض لمنشر, الكطف

 آؿ إبراىيـ بف محمد بف العزيز عبد بف صالح ألقاىا دركس, التكحيد كتاب لشرح التمييد .ّٖ
 .ـََِّ - ىػُِْْ األكلى,: ط, التكحيد دار: الناشر, طيبعت ثـ الشيخ,

 الحكمي عمي بف أحمد بف حافظ, المنصكرة الناجية الطائفة دلعتقا المنشكرة السنة أعالـ .ّٗ
 كاألكقاؼ اإلسالمية الشؤكف كزارة: الناشر, , القاضي حاـز: تحقيؽ(, ىػُّٕٕ: المتكفى)

 .ىػُِِْ الثانية,: ط, السعكدية العربية المممكة - كاإلرشاد كالدعكة

 



 

ُّٓ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 الدكسرم ميدم, آؿ مبارؾ بف عدس بف ميدم بف فالح ,التدمرية العقيدة شرح الميدية التحفة .َْ
 .ىػُُّْ الثالثة,: ط, المنكرة بالمدينة اإلسالمية الجامعة مطابع: الناشر(, ىػُِّٗ: المتكفى)

 حجر بف أحمد بف محمد بف عمي بف أحمد الفضؿ أبك, الصحابة تمييز في اإلصابة .ُْ
, معكض محمد كعمى المكجكد عبد أحمد عادؿ: تحقيؽ(, ىػِٖٓ: المتكفى) العسقالني

 .ىػ ُُْٓ - األكلى: ط, بيركت – العممية الكتب دار: الناشر

 الكاحد عبد بف الكريـ عبد بف محمد بف محمد الكـر أبي بف عمي الحسف أبك, التاريخ في الكامؿ .ِْ
, تدمرم السالـ عبد عمر: تحقيؽ(, ىػَّٔ: المتكفى) األثير ابف الديف عز الجزرم, الشيباني
 .ـُٕٗٗ/  ىػُُْٕ األكلى,: ط, لبناف – بيركت بي,العر  الكتاب دار: الناشر

 .ـ ََُِ - ىػ ُُّْ الرابعة,: ط, الشحكد نايؼ بف عمي, اإليمافً  أىركافي  .ّْ

 شمس اهلل, عبد أبك البعمي, الفضؿ أبي بف الفتح أبي بف محمد, المقنع ألفاظ عمى المطمع .ْْ
: الناشر, الخطيب محمكد كياسيف األرناؤكط محمكد: المحقؽ(, ىػَٕٗ: المتكفى) الديف
 .ـ ََِّ - ىػُِّْ األكلى الطبعة: ط, لمتكزيع السكادم مكتبة

 بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, العبكدية .ْٓ
, الشاكيش زىير محمد: المحقؽ(,ىػِٖٕ: المتكفى) الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد
 .ـََِٓ - ىػُِْٔ السابعة الطبعة: ط, بيركت – اإلسالمي المكتب: الناشر

: ط, دمشؽ – الفكر دار: الناشر, الزحيمي مصطفى بف كىبة د, لمزحيمي الكسيط التفسير .ْٔ
 .ىػ ُِِْ - األكلى

 القادر عبد بف المختار محمد بف األميف محمد, بالقرآف القرآف إيضاح في البياف أضكاء .ْٕ
 عاـ, لبناف – بيركت - الفكر دار:  الناشر(, ىػُّّٗ:  متكفىال) الشنقيطي الجكني
 .ـ ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ:  النشر

: المحقؽ(, ىػُٕٗ: المتكفى) المدني األصبحي عامر بف مالؾ بف أنس بف مالؾ, المكطأ .ْٖ
 الخيرية لألعماؿ نيياف آؿ سمطاف بف زايد مؤسسة: الناشر, األعظمي مصطفى محمد

 .ـ ََِْ - ىػ ُِْٓ األكلى,: ط, اإلمارات – ظبي أبك - كاإلنسانية

: المتكفى) الصنعاني اليماني الحميرم نافع بف ىماـ بف الرزاؽ عبد بكر أبك, المصنؼ .ْٗ
 .الثانية: ط, بيركت – اإلسالمي المكتب: الناشر, األعظمي الرحمف حبيب: المحقؽ(,ىػُُِ

 



 

ُْٓ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 المالكي شبيمياإل لمعافرما العربي بف بكر أبك اهلل عبد بف محمد القاضي, القرآف أحكاـ .َٓ
, عطا القادر عبد محمد: عميو كعمَّؽ أحاديثو كخرج أصكلو راجع(, ىػّْٓ: المتكفى)

 .ـ ََِّ - ىػ ُِْْ الثالثة,: ط, لبناف – بيركت العممية, الكتب دار: الناشر

 نصارماأل فرح بف بكر أبي بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك, اآلخرة كأمكر المكتى بأحكاؿ التذكرة .ُٓ
 بف محمد بف الصادؽ: كدراسة تحقيؽ(, ىػُٕٔ: المتكفى) القرطبي الديف شمس الخزرجي
 .ىػ ُِْٓ األكلى,: ط, الرياض كالتكزيع, لمنشر المنياج دار مكتبة: الناشر, إبراىيـ

 قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد, الطيب الكمـ مف الصيب الكابؿ .ِٓ
: ط, القاىرة – الحديث دار: الناشر, إبراىيـ سيد: تحقيؽ(, ىػُٕٓ :المتكفى) الجكزية
 .ـ ُٗٗٗ الثالثة,

(, ىػَِْ: المتكفى) الكمبي بشر بف السائب بف النضر أبي محمد بف ىشاـ المنذر أبك, األصناـ .ّٓ
 .ـَََِ الرابعة,: ط, القاىرة – المصرية الكتب دار: الناشر, باشا زكي أحمد: المحقؽ

 الطبراني القاسـ أبك الشامي, المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف سميماف, الكبير المعجـ .ْٓ
 تيمية ابف مكتبة: النشر دار, السمفي المجيد عبد بف حمدم: المحقؽ(, ىػَّٔ: المتكفى)
 .الثانية: ط, القاىرة –

 الفارابي الجكىرم حماد بف إسماعيؿ نصر أبك, العربية كصحاح المغة تاج الصحاح .ٓٓ
 – لممالييف العمـ دار: الناشر, عطار الغفكر عبد أحمد: تحقيؽ(, ىػّّٗ: المتكفى)

 .ـ ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ الرابعة: ط, بيركت

 عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, الجحيـ أصحاب لمخالفة المستقيـ الصراط اقتضاء .ٔٓ
 كريـال عبد ناصر: المحقؽ(, ىػِٖٕ: المتكفى) الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية بف الحميـ
 .ـُٗٗٗ - ىػُُْٗ السابعة,: ط, لبناف بيركت, الكتب, عالـ دار: الناشر, العقؿ

(, ىػَّٕ: المتكفى) الحنفي الجصاص الرازم بكر أبك عمي بف أحمد, القرآف أحكاـ .ٕٓ
: ط, لبناف – بيركت العممية الكتب دار: الناشر, شاىيف عمي محمد السالـ عبد: المحقؽ
 .ـُْٗٗ/ىػُُْٓ األكلى,

ٍسرى  مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد, الكبرل فالسن .ٖٓ  بكر أبك الخراساني, ٍكًجردم الخي
 العممية, الكتب دار: الناشر, عطا القادر عبد محمد: المحقؽ(, ىػْٖٓ: المتكفى) البييقي
 .ـ ََِّ - ىػ ُِْْ الثالثة,: ط, لبناف – بيركت



 

ُٓٓ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك, الحجاج بف مسمـ صحيح شرح المنياج .ٗٓ
 .ُِّٗ الثانية,: ط, بيركت – العربي التراث إحياء دار: الناشر(, ىػٕٔٔ: المتكفى)

 عبد بف مصطفى بف أحمد بف القادر عبد, حنبؿ بف أحمد اإلماـ مذىب إلى المدخؿ .َٔ
 المحسف عبد بف اهلل عبد. د: المحقؽ(, ىػُّْٔ: المتكفى) بدراف محمد بف الرحيـ
 .َُُْ الثانية,: ط, بيركت – الرسالة مؤسسة: رالناش, التركي

 بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, اإلسالـ شيخ فتاكل مجمكع عمى المستدرؾ .ُٔ
 الرحمف عبد بف محمد: نفقتو عمى كطبعو كرتبو جمعو(, ىػِٖٕ: المتكفى) الحراني تيمية
 .ىػ ُُْٖ األكلى,: ط(, ىػُُِْ: المتكفى) قاسـ بف

[, ىػْٖٓ: ت] المرسي سيده بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبك, األعظـ كالمحيط ـالمحك .ِٔ
 ُُِْ األكلى,: ط, بيركت – العممية الكتب دار: الناشر, ىنداكم الحميد عبد: المحقؽ

 .ـ َََِ - ىػ
 الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, النبكات .ّٔ

 السمؼ, أضكاء: الناشر, الطكياف صالح بف العزيز عبد: المحقؽ(, ىػِٖٕ: المتكفى)
 .ـَََِ/ىػَُِْ األكلى,: ط الرياض,

 بف محمد بف عمي بف محمد, كالنبكات كالمعاد التكحيد عمى الشرائع اتفاؽ إلى الثقات إرشاد .ْٔ
 دار :الناشر, العمماء مف جماعة: المحقؽ(, ىػَُِٓ: المتكفى) اليمني الشككاني اهلل عبد

 .ـُْٖٗ - ىػَُْْ األكلى,: ط, لبناف – العممية الكتب
 بف العارفيف تاج بف الرؤكؼ بعبد المدعك محمد الديف زيف, التعاريؼ ميمات عمى التكقيؼ .ٓٔ

 عالـ: الناشر(, ىػَُُّ: المتكفى) القاىرم المناكم ثـ الحدادم العابديف زيف بف عمي
 .ـَُٗٗ-ىػَُُْ لى,األك : ط, القاىرة-ثركت الخالؽ عبد ّٖ الكتب

, كىبة مكتبة: الناشر, الكىاب عبد أحمد, كاإلسالـ كالمسيحية الييكدية في كاألنبياء النبكة .ٔٔ
 )بدكف طبعة(.

 كالتشر لمطباعة قباء دار: الناشر, الجميند السيد محمد, معرفية قراءة - كاإلنساف الكحي .ٕٔ
  (.القاىرة) كالتكزيع

: المتكفى) اإليجي الديف عضد الفضؿ, أبك الغفار, عبد بف أحمد بف الرحمف عبد, المكاقؼ .ٖٔ
 األكلى,: ط, بيركت – لبناف - الجيؿ دار: الناشر, عميرة الرحمف عبد: المحقؽ(, ىػٕٔٓ
 .ـُٕٗٗ - ىػُُْٕ



 

ُٓٔ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 ألبي المنسكبيف كاألكبر األبسط الفقييف عمى الميسر الشرح مع مطبكع) األكبر الفقو .ٗٔ
: ط, العربية اإلمارات - الفرقاف مكتبة: لناشرا, الخميس الرحمف عبد بف محمد (,حنيفة

 .ـُٗٗٗ - ىػُُْٗ األكلى,
 القرطبي األندلسي حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد أبك, األحكاـ أصكؿ في اإلحكاـ .َٕ

 الدكتكر األستاذ: لو قدـ, شاكر محمد أحمد الشيخ: المحقؽ(, ىػْٔٓ: المتكفى) الظاىرم
 .بيركت الجديدة, اآلفاؽ دار: الناشر, عباس إحساف

 ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد, العالميف رب عف المكقعيف إعالـ .ُٕ
 الكتب دار: الناشر, إبراىيـ السالـ عبد محمد: تحقيؽ(, ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ

 .ـُُٗٗ - ىػُُُْ األكلى,: ط, ييركت – العممية
 أثير حياف بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف محمد حياف أبك ,التفسير في المحيط البحر .ِٕ

 – الفكر دار: الناشر, , جميؿ محمد صدقي: المحقؽ(, ىػْٕٓ: المتكفى) األندلسي الديف
 .ىػ َُِْ: ط, بيركت

 عبد بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, المسيح ديف بدؿ لمف الصحيح الجكاب .ّٕ
: المتكفى) الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي بف اهلل عبد بف السالـ
: الناشر, محمد بف حمداف - إبراىيـ بف العزيز عبد - حسف بف عمي: تحقيؽ(, ىػِٖٕ
 .ـُٗٗٗ/  ىػُُْٗ الثانية,: ط, السعكدية العاصمة, دار

(, ىػَّٔ: المتكفى) البغدادم اآلجيرّْمُّ  اهلل عبد بف الحسيف بف محمد بكر أبك, الشريعة .ْٕ
/  الرياض - الكطف دار: الناشر, الدميجي سميماف بف عمر بف اهلل عبد الدكتكر: حقؽالم

 .ـ ُٗٗٗ - ىػ َُِْ الثانية,: ط, السعكدية
 ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد, الشيطاف مصايد مف الميفاف إغاثة .ٕٓ

 المعارؼ, مكتبة :الناشر, الفقي حامد محمد: المحقؽ(, ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ
 .السعكدية العربية المممكة الرياض,

 الكىاب عبد بف محمد بف حسف بف الرحمف عبد, التكحيد مقاصد بياف في الحميد المطمب .ٕٔ
, كالترجمة كالنشر لمطباعة اليداية دار: الناشر(, ىػُِٖٓ: المتكفى) التميمي سميماف بف
 .ـُُٗٗ ىػُُُْ األكلى:ط

 ناصر بف اهلل عبد بف ناصر بف الرحمف عبد اهلل, عبد أبك, قرآفال لتفسير الحساف القكاعد .ٕٕ
 األكلى,: ط, الرياض الرشد, مكتبة: الناشر(, ىػُّٕٔ: المتكفى) سعدم آؿ حمد بف

 .ـ ُٗٗٗ - ىػ َُِْ



 

ُٕٓ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 – دمشؽ. الفكر دار: الناشر, حبيب أبك سعدم الدكتكر, كاصطالحا لغة الفقيي القامكس .ٖٕ
 .ـ ُٖٖٗ = ىػ َُْٖ الثانية: ط, سكرية

 الشيخ, الشافية الكافية مف كالمرسميف األنبياء تكحيد شرح في المبيف الكاضح الحؽ .ٕٗ
 . ُٕٖٗ, قَُْٕ, الثانية: ط, القيـ ابف دار: الناشر, السعدم ناصر بف عبدالرحمف

 أبك الحمكم, ثـ الفيكمي عمي بف محمد بف أحمد, الكبير الشرح غريب في المنير المصباح .َٖ
 .بيركت – العممية المكتبة: الناشر(, ىػَٕٕ نحك: ىالمتكف) العباس

(, ىػُُِْ: المتكفى) العثيميف محمد بف صالح بف محمد, التكحيد كتاب عمى المفيد القكؿ .ُٖ
 .ىػُِْْ محـر, الثانية: ط, السعكدية العربية المممكة الجكزم, ابف دار: الناشر

( غناـ بف بكر أبي ابف أك) غٌناـ بف حسيف, الديف أصكؿ أحاديث شرح في الثميف العقد .ِٖ
, اليبداف اهلل عبد بف محمد: المحقؽ(, ىػُِِٓ: المتكفى) المالكي األحسائي النجدم
 .ـََِّ/ىػُِّْ األكلى: ط, الكطنية فيد الممؾ مكتبة فيرسة: الناشر

(, ىػَِٓ:المتكفى) القرطبي رشد بف أحمد بف محمد الكليد أبك, المميدات المقدمات .ّٖ
 .ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ األكلى,: ط, اإلسالمي بالغر  دار: الناشر

: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد, الفكائد بدائع .ْٖ
 .لبناف بيركت, العربي, الكتاب دار: الناشر(, ىػُٕٓ

 الكاساني أحمد بف مسعكد بف بكر أبك الديف, عالء, الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع .ٖٓ
 .ـُٖٔٗ - ىػَُْٔ الثانية,: ط, العممية الكتب دار: الناشر(, ىػٕٖٓ: المتكفى) الحنفي

 , )بدكف طبعة(العربي الفكر دارطبعة  ,عابديف عبدالمجيد, كالعرب الحبشة بيف .ٖٔ

 بف صالح, حكلو أثيرت التي الشبيات كدحض الرسؿ بو جاءت الذم التكحيد حقيقة بياف .ٕٖ
 .المنكرة المدينة اإلسالمية, الجامعة :الناشر, الفكزاف اهلل عبد بف فكزاف

 السعدم اهلل عبد بف ناصر بف الرحمف عبد, المناف كالـ تفسير في الرحمف الكريـ تيسير .ٖٖ
, الرسالة مؤسسة: الناشر, المكيحؽ معال بف الرحمف عبد: المحقؽ(, ىػُّٕٔ: المتكفى)
 .ـ َََِ- ىػَُِْ األكلى: ط

 بف أحمد بف محمد اهلل عبد أبك الديف شمس, الـكاألع المشاىير ككفيات اإلسالـ تاريخ .ٖٗ
 دار, التدمرم السالـ عبد عمر: المحقؽ(, ىػْٖٕ: المتكفى) الذىبي قىاٍيماز بف عثماف
 .ـ ُّٗٗ - ىػ ُُّْ الثانية,: ط, بيركت العربي, الكتاب



 

ُٖٓ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 محمد: المحقؽ(, ىػَّٕ: المتكفى) منصكر أبك اليركم, األزىرم بف أحمد بف محمد, المغة تيذيب .َٗ
 .ـََُِ األكلى,: ط, بيركت – العربي التراث إحياء دار: الناشر, مرعب عكض

 إسماعيؿ بف محمد, القبكر رفع تحريـ في الصدكر شرح كيميو اإللحاد أدراف عف العتقاد تطيير .ُٗ
: الناشر, البدر العباد حمد بف المحسف عبد: المحقؽ, الشككاني محمد بف عمي بف محمد الصنعاني,

 .ىػُِْْ األكلى,: ط, السعكدية العربية المممكة الرياض, ير,سف مطبعة

 الممٌقب الفيض, أبك الحسيني, الرزٌاؽ عبد بف محٌمد بف محٌمد, القامكس جكاىر مف العركس تاج .ِٗ
 .اليداية دار: الناشر, المحققيف مف مجمكعة: المحقؽ(, ىػَُِٓ: المتكفى) الزَّبيدم بمرتضى,

: المحقؽ(, ىػُٕٓ: المتكفى) عساكر بابف المعركؼ اهلل ىبة بف الحسف بف عمي القاسـ أبك, دمشؽ تاريخ .ّٗ
 ـ. ُٓٗٗ - ىػ ُُْٓ: النشر عـا, لمطباعة الفكر دار: الناشر, العمركم غرامة بف عمرك

 جماؿ الحجاج, أبك يكسؼ, بف الرحمف عبد بف يكسؼ, الرجاؿ أسماء في الكماؿ تيذيب .ْٗ
 بشار. د: المحقؽ(, ىػِْٕ: المتكفى) المزم كمبيال القضاعي محمد أبي الزكي ابف الديف
 (.َُٖٗ – ََُْ األكلى,: ط, بيركت – الرسالة مؤسسة: الناشر, معركؼ عكاد

 عبد بف سميماف, العبيد عمى اهلل حؽ ىك الذل التكحيد كتاب شرح في الحميد العزيز تيسير .ٓٗ
: الناشر, اكيشالش زىير: المحقؽ(,ىػُِّّ: المتكفى) الكىاب عبد بف محمد بف اهلل

 .ـََِِ/ىػُِّْ األكلى,: ط, دمشؽ بيركت, السالمي, المكتب

 جعفر أبك اآلممي, غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد, كالممكؾ الرسؿ تاريخ ,الطبرم تاريخ .ٔٗ
 .ىػ ُّٕٖ - الثانية: ط, بيركت – التراث دار: الناشر,, َِّٓ/ج(, ىػَُّ: المتكفى) الطبرم

 تقي العبيدم, الحسيني العباس أبك القادر, عبد بف عمي بف أحمد, المفيد التكحيد تجريد .ٕٗ
 الجامعة: الناشر, الزيني محمد طو: المحقؽ(, ىػْٖٓ: المتكفى) المقريزم الديف

 .ـُٖٗٗ/ىػَُْٗ: ط, المنكرة المدينة اإلسالمية,

 بف اىيـإبر  بف أحمد, القيـ ابف اإلماـ قصيدة شرح في القكاعد كتصحيح المقاصد تكضيح .ٖٗ
 زىير: المحقؽ(, ىػُِّٕ: المتكفى) عيسى بف اهلل عبد بف حمد بف محمد بف حمد

 .قَُْٔ الثالثة,: ط, بيركت – اإلسالمي المكتب: الناشر, الشاكيش

(, ىػُّْٓ: المتكفى) رضا عمي بف رشيد محمد(, المنار تفسير) الحكيـ القرآف تفسير .ٗٗ
 .ـ َُٗٗ: النشر ةسن, لمكتاب العامة المصرية الييئة: الناشر

 



 

ُٓٗ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 الدمشقي ثـ البصرم القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك, العظيـ القرآف تفسير .ََُ
 العممية, الكتب دار: الناشر, الديف شمس حسيف محمد: المحقؽ(, ىػْٕٕ: المتكفى)

 .ىػ ُُْٗ - األكلى: ط, بيركت – بيضكف عمي محمد منشكرات

 الجزرم محمد بف المبارؾ السعادات أبك الديف جدم, الرسكؿ أحاديث في األصكؿ جامع .َُُ
 بشير تحقيؽ التتمة - األرنؤكط القادر عبد:  تحقيؽ(, ىػَٔٔ:  المتكفى) األثير ابف

 .األكلى: ط, البياف دار مكتبة , الحمكاني مكتبة:  الناشر, عيكف

 بف مدمح بف الديف شمس اهلل عبد أبك, القبكرية عقائد إبطاؿ في الحنفية عمماء جيكد .َُِ
 ىذا أصؿ) الصميعي دار: الناشر(, ىػَُِْ: المتكفى) األفغاني قيصر بف أشرؼ
 ـ ُٔٗٗ - ىػ ُُْٔ - األكلى: ط(, اإلسالمية الجامعة مف دكتكراة رسالة الكتاب

 بف صالح يف العزيز عبد, السمؼ عقيدة تقرير في الشنقيطي األميف محمد الشيخ جيكد .َُّ
 ـُٗٗٗ/ىػُُْٗ األكلى,: ط الرياض, العبيكاف, مكتبة: الناشر, الطكياف إبراىيـ

 أبك اآلممي, غالب بف كثير بف يزيد بف جرير بف محمد, القرآف تأكيؿ في البياف جامع .َُْ
, الرسالة مؤسسة: الناشر, شاكر محمد أحمد: المحقؽ(, ىػَُّ: المتكفى) الطبرم جعفر

 .ـ َََِ - ىػ َُِْ األكلى,: ط

 بف الرحمف عبد الديف زيف, الكمـ جكامع مف حديثا فخمسي شرح في كالحكـ العمكـ جامع .َُٓ
(, ىػٕٓٗ: المتكفى) الحنبمي الدمشقي, ثـ البغدادم, السىالمي, الحسف, بف رجب بف أحمد

: ط, بيركت – الرسالة مؤسسة: الناشر, باجس إبراىيـ - األرناؤكط شعيب: المحقؽ
 .ـََُِ - ىػُِِْ السابعة,

 بف اهلل عبد بف السالـ عبد بف الحميـ عبد بف أحمد عىباسال أبك الديف تقي, المسائؿ جامع .َُٔ
:  تحقيؽ(, ىػِٖٕ:  المتكفى) الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية ابف محمد بف القاسـ أبي

 لمنشر الفكائد عالـ دار: الناشر, , زيد أبك اهلل عبد بف بكر:  إشراؼ, شمس عزير محمد
 .ىػ ُِِْ , األكلى: ط, كالتكزيع

 سنة الثانية :ط ,األشقر سميماف عمر د, النيابية كالمجالس الكزارة في كةالمشار  حكـ .َُٕ
 .النفائس دار, ـََِٗ-قُِْٗ

 .بيركت المعرفة دائرة, كجدم فريد محمد, العشريف القرف معارؼ دائرة .َُٖ
 



 

َُٔ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 مكسى بف عمي بف الحسيف بف أحمد, الشريعة صاحب أحكاؿ كمعرفة النبكة دلئؿ .َُٗ
ٍكًجردم ٍسرى  – العممية الكتب دار: الناشر, ىػْٖٓ: تكفى البييقي بكر أبك ,الخراساني, الخي

 .ق َُْٓ - األكلى: ط, بيركت
 الحراني تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, كالنقؿ العقؿ تعارض درء .َُُ

 جامعة: الناشر, سالـ رشاد محمد الدكتكر: تحقيؽ(, ىػِٖٕ: المتكفى) الدمشقي الحنبمي
 ,)بدكف طبعة(اإلسالمية سعكد بف دمحم اإلماـ

 .بيانات بدكف الغالؼ, شداد بف عنترة ديكاف .ُُُ
: الناشر, الشربتمي عباس حسف: نفقة عمى طبع, الصابكني عمي محمد, األحكـا آيات تفسير البياف ركائع .ُُِ

 .ـ َُٖٗ - ىػ ََُْ الثالثة,: ط, بيركت – العرفاف مناىؿ مؤسسة دمشؽ, - الغزالي مكتبة
 بف سالـ بف إسحاؽ بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبك, األبكاب بباب الثغر أىؿ إلى رسالة .ُُّ

(, ىػِّْ: المتكفى) األشعرم مكسى أبي بف بردة أبي بف مكسى بف اهلل عبد بف إسماعيؿ
 بالجامعة العممي البحث عمادة: الناشر, الجنيدم محمد شاكر اهلل عبد: المحقؽ

 .ىػُُّْ: ط, السعكدية العربية المممكة المنكرة, المدينة اإلسالمية,
لي بف الغني عبد بف إسماعيؿ, اإليماف تقكية بػ المسمى التكحيد رسالة .ُُْ  الرحيـ عبد بف اهلل كى

 الحسني عمي الحسف أبك: ليا كقدـ لمعربية نقميا(, ىػُِْٔ: المتكفى) الدىمكم العيمرم
 القمـ كحي دار: الناشر, الغكرم الماجد عبد سيد: بيا اعتنى(, ىػَُِْ: المتكفى) الندكم

 .ـ ََِّ األكلى,: ط, سكرية دمشؽ, -
 ناصر محمد الرحمف عبد أبك, كفكائدىا فقييا مف كشيء الصحيحة األحاديث سمسمة .ُُٓ

(, ىػَُِْ: المتكفى) األلباني األشقكدرم آدـ, بف نجاتي بف نكح الحاج بف الديف,
 .لىاألك : ط, الرياض كالتكزيع, لمنشر المعارؼ مكتبة: الناشر

: المتكفى) النسائي الخراساني, عمي بف شعيب بف أحمد الرحمف عبد أبك, النسائي سنف .ُُٔ
: ط, بيركت – الرسالة مؤسسة: الناشر, شمبي المنعـ عبد حسف: المحقؽ(, ىػَّّ

 .ـ ََُِ - ىػ ُُِْ األكلى,
 عمرك بف شداد بف بشير بف إسحاؽ بف األشعث بف سميماف داكد أبك, داكد أبي سنف .ُُٕ

: الناشر, الحميد عبد الديف محيي محمد: المحقؽ(, ىػِٕٓ: المتكفى) السًّْجٍستاني ماألزد
 . بيركت – صيدا العصرية, المكتبة

 



 

ُُٔ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 عيسى أبك الترمذم, الضحاؾ, بف مكسى بف سىٍكرة بف عيسى بف محمد ,الترمذم سنف .ُُٖ
 .بيركت – اإلسالمي الغرب دار: الناشر, معركؼ عكاد بشار: المحقؽ(, ىػِٕٗ: المتكفى)
: الناشر(, ىػُُِْ: المتكفى) العثيميف محمد بف صالح بف محمد, األصكؿ ثالثة شرح .ُُٗ

 .ـََِْ - ىػُِْْ الرابعة: ط, لمنشر الثريا دار
 العز أبي ابف محمد بف عميٌ  الديف عالء بف محمد الديف صدر, الطحاكية العقيدة شرح .َُِ

 العمماء, مف جماعة: قيؽتح(, ىػِٕٗ: المتكفى) الدمشقي الصالحي األذرعي الحنفي,
 عف) كالترجمة التكزيع كالنشر لمطباعة السالـ دار: الناشر, األلباني الديف ناصر: تخريج

 .ـََِٓ - ىػُِْٔ ,األكلى: ط(, اإلسالمي المكتب مطبكعة
 الممؾ عبد بف خمؼ بف عمي الحسف أبك بطاؿ ابف ,بطاؿ لبف البخارم صحيح شرح .ُُِ

 - الرشد مكتبة: النشر دار, إبراىيـ بف ياسر تميـ كأب: تحقيؽ(, ىػْْٗ: المتكفى)
 .ـََِّ - ىػُِّْ الثانية,: ط, الرياض السعكدية,

 منصكر بف الحسف بف اهلل ىبة القاسـ أبك, كالجماعة السنة أىؿ اعتقاد أصكؿ شرح .ُِِ
, الغامدم حمداف بف سعد بف أحمد: تحقيؽ(, ىػُْٖ: المتكفى) الاللكائي الرازم الطبرم
 .ـََِّ/  ىػُِّْ الثامنة,: ط, السعكدية – طيبة دار: الناشر

 محمد بف صالح بف محمد, المرضية الفرقة أىؿ عقد في المضية الدرة - السفارينية العقيدة شرح .ُِّ
 .ىػ ُِْٔ األكلى,: ط, الرياض لمنشر, الكطف دار: الناشر(, ىػُُِْ: المتكفى) العثيميف

: المتكفى) النككم شرؼ بف يحيى الديف محيي زكريا أبك, الحجاج بف مسمـ صحيح شرح .ُِْ
 .ُِّٗ الثانية,: ط, بيركت – العربي التراث إحياء دار: الناشر(, ىػٕٔٔ

 قاـ صكتية دركس:  الكتاب مصدر, العيد فيد بف سعكد بف عمر, تيمية ابف لمية شرح .ُِٓ
 .اإلسالمية الشبكة مكقع بتفريغيا

 دار: الناشر, الدقاؽ يكسؼ أحمد: ؽالمحق, سميماف أبك الخطابي محمد حمد, الدعاء شأف .ُِٔ
 .ـُِٗٗ – قُُِْ الثالثة: ط, العربية الثقافة

: المحقؽ(, ىػُُِْ: المتكفى) العثيميف محمد بف صالح بف محمد, الكاسطية العقيدة شرح .ُِٕ
 .ىػُُْٗ الخامسة,: ط الرياض, الجكزم, ابف دار: الناشر, الصميؿ فكاز سعد

 الحنبمي الحراني تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك فالدي تقي, األصفيانية العقيدة شرح .ُِٖ
 .اإلسالمية الكتب دار: الناشر, مخمكؼ محمد حسيف: المحقؽ(, ىػِٖٕ: المتكفى) الدمشقي

 أبك الحنبمي, العىكرم العماد ابف محمد بف أحمد بف الحي عبد, ذىب مف أخبار في الذىب شذرات .ُِٗ
, األرناؤكط القادر عبد: أحاديثو خرج, األرناؤكط حمكدم: حققو(, ىػَُٖٗ: المتكفى) الفالح
 .ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ األكلى,: ط, بيركت – دمشؽ كثير, ابف دار: الناشر



 

ُِٔ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

: ط, الخضراء أطمس دار: الناشر, الخميس الرحمف عبد بف محمد, التدمرية الرسالة شرح .َُّ
 ـََِْ/ىػُِْٓ

, الككع عمي بف محمد: تحقيؽ ,اليمداني يعقكب بف احمد بف الحسف, العرب جزيرة صفة .ُُّ
 .قَُّْ, ّ ط,  بيركت الدب دار

 بف زىير محمد: المحقؽ, الجعفي البخارم عبداهلل أبك إسماعيؿ بف محمد, البخارم صحيح .ُِّ
 ترقيـ ترقيـ بإضافة السمطانية عف مصكرة) النجاة طكؽ دار: الناشر, الناصر ناصر
 ىػُِِْ األكلى,: ط(, الباقي عبد فؤاد محمد

(, ىػُِٔ: المتكفى) النيسابكرم القشيرم الحسف أبك الحجاج بف مسمـ,  مسمـ حصحي .ُّّ
 .بيركت – العربي التراث إحياء دار: الناشر, الباقي عبد فؤاد محمد: المحقؽ

 النسفي الديف نجـ حفص, أبك إسماعيؿ, بف أحمد بف محمد بف عمر, الطمبة طمبة .ُّْ
 .ىػُُُّ: النشر تاريخ, ببغداد المثنى كتبةم العامرة, المطبعة: الناشر(,ىػّٕٓ: المتكفى)
 قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد, السعادتيف كباب اليجرتيف طريؽ .ُّٓ

 .ىػُّْٗ الثانية,: ط, مصر القاىرة, السمفية, دار: الناشر(, ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية
, ذلؾ كغير كالبدع التعطيؿك  كاألصغر األكبر الشرؾ مف يضادىا ما كبياف التكحيد عقيدة .ُّٔ

 , )بدكف طبعة(الفكزاف اهلل عبد بف فكزاف بف صالح
 الغيتابى حسيف بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف محمكد محمد أبك ,البخارم صحيح شرح القارم عمدة .ُّٕ

 .بيركت – العربي التراث إحياء دار: الناشر(,ىػٖٓٓ: المتكفى) العينى الديف بدر الحنفى
, الشافعي العسقالني الفضؿ أبك حجر بف عمي بف حمدأ ,البخارم حيحص شرح البارم فتح .ُّٖ

 كقاـ, الباقي عبد فؤاد محمد: كأحاديثو كأبكابو كتبو رقـ, قُّٕٗ بيركت, - المعرفة دار
 عبد: العالمة تعميقات عميو, الخطيب الديف محب: طبعو عمى كأشرؼ كصححو بإخراجو
 .باز بف اهلل عبد بف العزيز

 دار: الناشر(, ىػُّٖٓ: المتكفى) الشاربي حسيف إبراىيـ قطب سيد, آفالقر  ظالؿ في .ُّٗ
 .ىػ ُُِْ - عشر السابعة: ط, القاىرة -بيركت - الشركؽ

 العارفيف تاج بف الرؤكؼ بعبد المدعك محمد الديف زيف, الصغير الجامع شرح القدير فيض .َُْ
: الناشر(, ىػَُُّ: المتكفى) القاىرم المناكم ثـ الحدادم العابديف زيف بف عمي بف

 .قُّٔٓ األكلى,: ط, مصر – الكبرل التجارية المكتبة
 ,محسف بف حسيف بف محمد بف حامد, التكحيد كتاب شرح في المجيد الحميد اهلل فتح .ُُْ

 .ـُٔٗٗ/ ىػُُْٕ األكلى: ط, المؤيد دار: الناشر, زيدك أبك اهلل عبد بف بكر: المحقؽ



 

ُّٔ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف حمدم, الحسنى األسماء قكاعد في جميمة فائدة .ُِْ
: الناشر, البدر المحسف عبد بف الرزاؽ عبد: المحقؽ(, ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف

 .ـََِّ/ىػُِْْ األكلى,: ط, الككيت غراس,
: المحقؽ(, ىػَٓٓ: المتكفى) الطكسي الغزالي محمد بف محمد حامد أبك, العقائد قكاعد .ُّْ

 .ـُٖٓٗ - ىػَُْٓ الثانية,: ط, لبناف – الكتب عالـ: ناشرال, عمي محمد مكسى
 محمد بف عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿ, الصحيحيف حديث مف المشكؿ كشؼ .ُْْ

 .الرياض – الكطف دار: الناشر, البكاب حسيف عمي: المحقؽ(, ىػٕٗٓ: المتكفى) الجكزم
 الركيفعى األنصارم منظكر ابف الديف جماؿ الفضؿ, أبك عمى, بف مكـر بف محمد, العرب لساف .ُْٓ

 .ىػ ُُْْ - الثالثة: ط, بيركت – صادر دار: الناشر(, ىػُُٕ: المتكفى) اإلفريقى
, المرضية الفرقة عقد في المضية الدرة لشرح األثرية األسرار كسكاطع البيية األنكار لكامع .ُْٔ

(, ىػُُٖٖ: المتكفى) الحنبمي السفاريني سالـ بف أحمد بف محمد العكف أبك الديف, شمس
 . ـ ُِٖٗ - ىػ َُِْ - الثانية: ط, دمشؽ – كمكتبتيا الخافقيف مؤسسة: الناشر

ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيف مدارج .ُْٕ  سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد, نستعيف كا 
, البغدادم باهلل المعتصـ محمد: المحقؽ(, ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف شمس
 ـُٔٗٗ - ىػ ُُْٔ الثالثة,: ط, بيركت – العربي الكتاب دار: رالناش

مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ, أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني  .ُْٖ
عادؿ مرشد, كآخركف, إشراؼ: د عبد اهلل بف  -المحقؽ: شعيب األرنؤكط , ىػ(ُِْ)المتكفى: 

 .ـ ََُِ -ىػ  ُُِْط: األكلى,  الرسالة, الناشر: مؤسسة عبد المحسف التركي,
 عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, القدرية الشيعة كالـ نقض في النبكية السنة منياج .ُْٗ

, سالـ رشاد محمد: المحقؽ(, ىػِٖٕ: المتكفى) الدمشقي الحنبمي الحراني تيمية بف الحميـ
 .ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ ,األكلى: ط, اإلسالمية سعكد بف محمد اإلماـ جامعة: الناشر

 السيكطي الديف جالؿ بكر, أبي بف الرحمف عبد, كالرسكـ الحدكد في العمكـ مقاليد معجـ .َُٓ
/  القاىرة - اآلداب مكتبة: الناشر ,عبادة إبراىيـ محمد د. أ: المحقؽ(, ىػُُٗ: المتكفى)

 .ـ ََِْ - ىػُِْْ األكلى,: ط, مصر
 النفائس دار: الناشر قنيبي, صادؽ دحام - قمعجي ركاس محمد, الفقياء لغة معجـ .ُُٓ

 .ـ ُٖٖٗ - ىػ َُْٖ الثانية,: ط, كالتكزيع كالنشر لمطباعة
: المتكفى) الحراني تيمية بف الحميـ عبد بف أحمد العباس أبك الديف تقي, الفتاكل مجمكع .ُِٓ

  فيد. الممؾ مجمع: الناشر, قاسـ بف محمد بف الرحمف عبد: المحقؽ(, ىػِٖٕ
: المتكفى) الحسيف أبك الرازم, القزكيني زكرياء بف فارس بف أحمد, ةالمغ مقاييس معجـ .ُّٓ

 .الفكر دار: الناشر, ىاركف محمد السالـ عبد: المحقؽ(, ىػّٓٗ



 

ُْٔ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 الرازم الحنفي القادر عبد بف بكر أبي بف محمد اهلل عبد أبك الديف زيف, الصحاح مختار .ُْٓ
 الدار - العصرية مكتبةال: الناشر, محمد الشيخ يكسؼ: المحقؽ(, ىػٔٔٔ: المتكفى)

 .ـُٗٗٗ/  ىػَُِْ الخامسة,: ط, صيدا – بيركت النمكذجية,
 الجكزية قيـ ابف الديف شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد, النكنية القصيدة متف .ُٓٓ

 .ىػُُْٕ الثانية,: ط, القاىرة تيمية, ابف مكتبة: الناشر(, ىػُٕٓ: المتكفى)
 فضيمة عف كتب, الشنقيطي األميف محمد الشيخ فضيمةل,  سكرة تفسير الى الصعكد معارج .ُٔٓ

 عمى ألقاىا التي محاضراتو أثناء, قادرم أحمد بف عبداهلل تمميذه التفسير ىذا المفسر
 ,)بدكف طبعة(المنكرة بالمدينة الشريعة كمية في طالبو

 القادر عبد الشيخ: راجعو, قاسـ محمد حمزة ,البخارم صحيح مختصر شرح القارم منار .ُٕٓ
 , دمشؽ البياف, دار مكتبة: الناشر, عيكف محمد بشير: كنشره بتصحيحو كعني رناؤكطاأل

 .ـ َُٗٗ - ىػ َُُْ السعكدية المممكة - الطائؼ المؤيد, مكتبة
 التيمي الحسيف بف الحسف بف عمر بف محمد اهلل عبد أبك, الكبير التفسير,  الغيب مفاتيح .ُٖٓ

 إحياء دار: الناشر(, ىػَٔٔ: المتكفى) رمال خطيب الرازم الديف بفخر الممقب الرازم
 .ىػ َُِْ - الثالثة: ط, بيركت – العربي التراث

: المتكفى) الحسيف أبك الرازم, القزكيني زكريا بف فارس بف أحمد ,فارس لبف المغة مجمؿ .ُٗٓ
 – الرسالة مؤسسة: النشر دار, سمطاف المحسف عبد زىير: كتحقيؽ دراسة(, ىػّٓٗ
 .ـ ُٖٔٗ - ىػ َُْٔ - الثانية: ط, بيركت

 لمنشر السالـ دار: الناشر, الزيد عمي بف أحمد بف اهلل عبد, البغكم تفسير مختصر .َُٔ
 ىػُُْٔ األكلى,: ط, الرياض – كالتكزيع

 الحكمي عمي بف أحمد بف حافظ, األصكؿ عمـ إلى الكصكؿ سمـ بشرح القبكؿ معارج .ُُٔ
 – القيـ ابف دار:  الناشر, عمر أبك محمكد بف عمر:  المحقؽ(, ىػُّٕٕ:  المتكفى)

 .ـ َُٗٗ - ىػ َُُْ , األكلى:  ط, الدماـ
 مسعكد بف الحسيف محمد أبك السنة, محيي, البغكم تفسير, القرآف تفسير في التنزيؿ معالـ .ُِٔ

 عثماف - النمر اهلل عبد محمد أحاديثو كخرج حققو: المحقؽ(, ىػَُٓ: المتكفى) البغكم
 الرابعة,: ط, كالتكزيع لمنشر طيبة دار: الناشر, الحرش مسمـ سميماف - ضميرية جمعة
 .ـ ُٕٗٗ - ىػ ُُْٕ

 القادر عبد الشيخ: راجعو, قاسـ محمد حمزة, البخارم صحيح مختصر شرح القارم منار .ُّٔ
 دمشؽ البياف, دار مكتبة: الناشر, عيكف محمد بشير: كنشره بتصحيحو عني, األرناؤكط

 عاـ, السعكدية العربية المممكة-الطائؼ ؤيد,الم مكتبة السكرية, العربية الجميكرية -
 .ـ َُٗٗ - ىػ َُُْ:النشر



 

ُٔٓ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 عبد, حساف كأخالؽ كآداب كمكاعظ كقكاعد كأحكاـ كحكـ خطب الزماف, لدركس الظمآف مكارد .ُْٔ
 .ىػ ُِْْ الثالثكف,: ط(, ىػُِِْ: المتكفى) السمماف المحسف عبد بف محمد بف العزيز

 عبد الرحمف عبد ,المعاصرة األنظمة ظؿ في عامةال الكليات كقبكؿ الدخكؿ مشركعية .ُٓٔ
 .الككيت الذىبي ماـاإل مكتبة, الخالؽ

 كتبيـ كفي النصارم عقائد عمييا مرَّت التي األدكار في تبحث) النصرانية في محاضرات .ُٔٔ
: المتكفى) زىرة بأبي المعركؼ أحمد بف مصطفى بف أحمد بف محمد(, كفرقيـ المقدسة كمجامعيـ
 .ـ ُٔٔٗ - ىػ ُُّٖ الثالثة: ط, القاىرة – العربي الفكر دار: شرالنا(, ىػُّْٗ

 شياب, الخطيب بف الديف لساف كزيرىا كذكر الرطيب, األندلس غصف مف الطيب نفح .ُٕٔ
, عباس إحساف: المحقؽ(, ىػَُُْ: المتكفى) التممساني المقرم محمد بف أحمد الديف
 .َُ ب. ص لبناف - بيركت -صادر دار: الناشر

 شياب حمزة بف أحمد العباس أبي بف محمد الديف شمس, المنياج شرح إلى لمحتاجا نياية .ُٖٔ
 .ـُْٖٗ/ىػَُْْ ,بيركت الفكر, دار: الناشر(, ىػََُْ: المتكفى) الرممي الديف

 شمس سعد بف أيكب بف بكر أبي بف محمد, كالنصارل الييكد أجكبة في الحيارل ىداية .ُٗٔ
 دار: الناشر, الحاج أحمد محمد: المحقؽ, (ىػُٕٓ: المتكفى) الجكزية قيـ ابف الديف
 .ـُٔٗٗ - ىػُُْٔ األكلى,: ط, السعكدية – جدة الشامية, دار -القمـ

 

 ثانيًا: المجالت:
: بقمـ الزكاة فقو في كتأمالت اراء بعنكاف مقاؿ, اإلسالمي المنتدل عف تصدر, البياف مجمة .1
 .َُُ العدد, الشباني اهلل عبد بف محمد. د
 المؤلفيف. مف مجمكعة(, مجمدان  ّٓ كاممة) لمنارا . مجمةِ
 

 ثالثًا: المواق  االلكترونية: 
ُ. http://shamela.ws/browse.php/book-َُُٗ#page-ِٖ 
ِ. ُٓ/ٓ/html.-ّٖ http://www.qaradawi.net/ََُِ-َِ-ِّ-َٗ 

 
 



 

ُٔٔ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 خامسًا: فهرس الموضوعات
 

 الرقم الموضوع
  ت اإلىداء

  ث شكر كتقدير
  خ المقدمة

  ج ممخص الرسالة
Abstract ح  
 1 لسائدة فيهالمحة تاريخية وجغرافية عن الحبشة, والديانة ا التمهيد

 ِ مكقيا الجغرافي المقصكد بالحبشة كبياف
 ّ الحبشة في السائدة الديانات

 ٕ اإلسالـ دعكة مف كمكقفو, النجاشي عف نبذة
 14 توحيد اهلل تعالى من خالل الهجرة إلى الحبشة :ولالفصل األ 

 15 دللة اليجرة عمى تكحيد الربكبية :المبحث األول
 ُٔ تكحيد الربكبية :المطمب األكؿ
 ِٖ لصفاتتكحيد األسماء كا :المطمب الثاني
 ّّ   اإليماف بالقضاء كالقدر كالتككؿ عمى اهلل :المطمب الثالث

 36 دللة اليجرة عمى تكحيد األلكىية كالدعكة اليو مف خالؿ اليجرة إلى الحبشة :المبحث الثاني
 ّٕ التعريؼ بتكحيد األيلكىية :مب األكؿالمط

 َْ   أىمية تكحيد األلكىية مف القراف كالسنة كاىتماـ الصحابة :المطمب الثاني
 ْٓ دللة اليجرة عمى تكحيد األلكىية :المطمب الثالث

 66 نكاقض التكحيد :المبحث الثالث
 ٕٔ تعريؼ الناقض لغة كاصطالحان  :المطمب األكؿ
 ٖٔ دللة اليجرة عمى نكاقض التكحيد :المطمب الثاني

 ٗٔ المطمب الثالث الشرؾ كعقكبتو
 77 الفصل الثاني الكبائر

 78 اآلثار الكاردة في أخبار اليجرة إلى الحبشة عف مكضكع الكبائر :المبحث األول
 ٕٗ دللة اليجرة عمى الكبائر :المطمب األكؿ

 ُٖ الكبيرة مرتكب في كالجماعة السنة أىؿ اعتقادالمطمب الثاني: 
 87 بعض الكبائر التي كردت في اليجر :المبحث الثاني



 

ُٕٔ 

بىيت واألعالو واملزاجع واملىضىعاث يت واألحاديث اُن  انفهارس انعايح اآلياث انقزَآ

 ٖٖ قتؿ النفس :المطمب األكؿ
 َٗ رقكؿ الزك  :المطمب الثاني

 93 النبوات في ضوء الهجرة إلى الحبشة :الفصل الثالث
   94 منزلة اإليماف بالنبي كدلئؿ النبكة لو :المبحث األول

 ٓٗ منزلة اإليماف بالنبي محمد :المطمب األكؿ
 َُِ دلئؿ النبكة لمنبي :المطمب الثاني
 ُُْ كجكب طاعة النبي :المطمب الثالث

 117 بيف المسمميف كالنصارل  المسيح عيسى :المبحث الثاني
 ُُٖ عقيدة المسمميف في عيسى  مف الكتاب كالسنة :كؿالمطمب األ

 ُِْ مكقؼ النصارل في عيسى :المطمب الثاني
 ُِٗ ؿ يعذر النجاشي بعدـ إعالف إسالمو كتطبيقو أحكاـ الديف؟ى :المطمب الثالث

 132 الخاتمة
 135 الفهارس العامة
 ُّٔ اآليات القرآنية أكلن: فيرس

 ُْٓ ثانيان: فيرس األحاديث النبكية
 ُْٖ ثالثان: فيرس األعالـ المترجـ ليـ.
 ُْٗ رابعان: فيرس المصادر كالمراجع

 ُٔٔ خامسان: فيرس المكضكعات
 


