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 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

 
 

 

 مـــل ابراهيـــخلي دـــم. د. محم
 االسالمية / قسم الحديث وعلومهجامعة تكريت / كلية العلوم 

 

الحمػػد  رب اللػػنلموفل كالوػػسة كالىػػسـ  اػػب اءػػرؼ ا أنوػػند كاءػػهد اف محمػػدان  نػػد  كرىػػكل      
النءور الأذورل كالىراج المأورل خور ا أنوػند مانمػنن ل كاوػد هـ اسمػننل لنأػم ممػنمهـ كمىػؾ خمػنمهـل 

 ك اػػػػب ولػػػػ  كوػػػػحن  --رافػػػػص اووػػػػر كا اػػػػسؿ  الػػػػدا و يلػػػػب خوػػػػر ا خػػػػسؽ كاوىػػػػر ا  مػػػػنؿ 
 َاجملوف

 د:ـــــــــــــــوبع 
مننحػػث اللاوػػدة مػػف ايػػـ مػػن ولمأػػو نػػ  المىػػاـ دراىػػم كم اهػػننل  امػػنن ك مػػسل  ف اللاوػػدة مػػف  اف     

ل  كيػػػػو اىػػػػنس الدونأػػػػم ل كزنػػػػدة رىػػػػػن ت  ايػػػػـ المىػػػػنيؿ الءػػػػر ومل كءػػػػرؼ اللاػػػػـ نءػػػػػرؼ الملاػػػػـك
المأزلػػػم  اػػػب  --المرىػػػاوفل كحنػػػؿ ا الممػػػوفل ك اوػػػ  منأػػػب الواػػػوفل لػػػذا ايممػػػت نهػػػن امػػػب ا 

كمػػن مػػف أنػػو ي   - -اأػػ  اكؿ د ػػكة الرىػػؿ اوضػػنن  ممػػن وػػدؿ  اػػب ءػػرؼ يػػذا اللاػػـ نػػند ل ك 
منػػنأو الءػػرولم ك نمػػت  ل فلاوهػػن ءػػودت(1)چڱ  ں    ڱگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  چ ػػنؿ لاكمػػ  

مػػن يلػػب الأػػنر يػػك   كممػػن لػػ   س ػػم كعواػػم نلاػػـ اللاوػػدة لمػػكازوف اللنػػند وػػـك الاونمػػم يمػػن يلػػب الجٌأػػم كا 
ـ الاػػروف الىػػلاؿ اطرواػػم ل  أػػنع اكممضػػا ايموػػم الىػػلاؿ فػػو حوػػنة المىػػاـ مػػف خػػسؿ اىػػمخدالىػػلاؿل 

مأاػػران  اػػب  -ملػػنلب –كالكوػػكؿ يلػػب الحػػؽ الػػذم يػػك المكحوػػد كأنػػذ الننطػػؿ الػػذم يػػك الءػػرؾل فاػػنؿ 
ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  چ الا ػػنر ءػػراهـ نػػن فػػو  نندمػػ  فػػو الك ػػت الػػذم واػػركف فوػػ  نرنكنومػػ  

﮶  ﮷ ﮵    ﮴   ﮳          ﮺   ﮸﮲   ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  چ   -ملنلب –ك نؿ ،  (ِ)چ﮹  

                                                           

 .ِّىكرة الملمأكفل اآلوم   (ُ)
 .ُٔىكرة اللأانكت  اآلوم   (ِ)



 



 170  
 

     

   
 

 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
 -جمع ودراسة-

  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

         ، (ّ)چحئ  مئ  ىئ  يئ     جئی  ی  ی  یۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ
ل كممػػػػن وجػػػػدر المأكوػػػػ   اوػػػػ  اف  (1)چېئ  ېئ    ېئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ   -ملػػػػنلب –ك ػػػػنؿ 

نوػكرة  نمػػمل فراوػػت اف  --نرأػنم  ما زوػػكأول مأػػنكؿ ىػل ت الوػػحننمفاػرة النحػػث مىػمكحنة مػػف 
  .اللادومل عـ ا ـك نجملهن كدراىمهن--اخمنر ىل ت الوحننم
 أهمية الموضوع :

نػػػنلمأه  الىػػاوـ لاػػملاـل كارءػػػد  يلػػب ادكامػػ  كطراياػػػ  اف زكد   لمىػػاـ اػػب ا-ملػػػنلب –مػػف ألػػـ ا
     ك ػػػنؿ ملػػػنلب   (ِ)چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ چ   -ملػػػنلب –كالمػػػو مػػػف ايمهػػػن الىػػػلاؿل فاػػػنؿ 

كالممأمؿ فو الىلاؿ كايموم  وجد اأ  وءغؿ حوزان انوران كايممنمنن فػو  ل(ّ)چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  چ 
ل كاأطس ػػنن مػػف يػػذ  ا يموػػم ننوضػػنفم يلػػب  اػػم النحػػكث فػػو مجػػنؿ الىػػلاؿ ك  --حوػػنة الوػػحننم

فػػو مجػػن ت اللاوػػدة منػػرز ايموػػم يػػذا النحػػث كالػػذم  --ىػػومن مػػن وملاػػؽ مأهػػن نىػػل ت الوػػحننم
خنوػم  --يلػب يلاػند الضػكد  اػب مانأػم الىػلاؿ فػو حوػنة الوػحننم -مػف خسلػ -وهدؼ الننحػث 

كوأمؿ الننحث اف واكف يذا النحث خطكة فو طروؽ ينراز كناكرة مػأه  الوػحننم  -فو مجنؿ اللاودة
 َفو مجنؿ اللاودة

 إأ  ويامب فو ظركؼ مخما م مأهن  كمف حوث ايموم  فو زمأ  ف
 -كملػنلب -ظهكر امكر فو ا  ماػند مخنل ػم لاوػراط المىػماوـ الػذم امػر نػ  ا ىػنحنأ   .ُ

كيػػػذ  المخنل ػػػنت وػػػدرت مػػػف   ل اوػػػ  --كرنػػػب اوػػػحنن  الاػػػراـ --كامػػػر نػػػ  الأنػػػو
ممن وىماـز يوضػنحهن  اػب  ػدر المىػمطنع لومنػوف نػذلؾ حاواػم  لايأنس وأممكف يلب اوىسـ

 ومموز الحؽ مف الننطؿ ل كيذا يك دكر طسب اللاـ الءر و.كل لالدوف الحأوؼ
 

                                                           

 .ّٔىكرة اللأانكت  اآلوم   (ّ)
 .ٕٖىكرة الزخرؼ  اآلوم   (ُ)
 .ّْىكرة الأحؿ  اآلوم  (ِ)
 ٗٓىكرة ال ر نف  اآلوم  (ّ)
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ف مىػنيؿ اللاوػدةل ممػن وىػن د نوػوغم الىػلاؿ  ػ --كفرة اآلعنر المركوم  ف الوحننم  .ِ
 – الػػرد  اػػب ال ػػرؽ الغنلوػػمك  لذلػػؾ نػػردع المغرضػػوف مػػف ا ػػداد الػػدوف اوىػػسمو الحأوػػؼ

كيػػذا  مأهجػنن لهػػن --مػػف نلػض ا ػػكاؿ الوػػحننم ممخػػذ  المػػو اوػنحت -خنوػم الخػػكارج
 .ماود ءر و  ظوـ

كملرفػػم اوػػحننهن  ليلػػب الملرفػػم نماػػؾ ا ىػػيام الاػػنيموف  اػػب الملاػػوـ فػػو امػػس الحنجػػماف  .ّ
-كملرفػػم او وػػم ملنمػػؿ الأنػػو  ل كاػػذلؾ ملرفػػم او وػػم  ػػرض الىػػلاؿلكدكافلهػػـ كااراضػػهـ

-  الملاوموم. الملىىمملهنل كذلؾ مف اجؿ اأم نع 
 

 خطة البحث:
لمن انف اؿ  اـ   وأ ؾ  ف منندئ كمادمنت ماكف فنمحم  مر ل كمانوػد ماػكف خسوػم لىػر ل 

مياىٌدمػػمل كمامػػوست ماػػكف أهنوػػم لحنلػػ ل فاػػد فرضػػت  اػػول المػػندلةي اللامولػػمي اف واػػكف النحػػث منأوػػنن  اػػب 
كمنحعػػنفل مماكيػػن خنممػػمل مػػص عنػػت لاموػػندر كالمراجػػصر مارونػػنن لادارىػػوفل كمكضػػوحنن لاطػػنلنوفل للاهػػن 

 ماكف كافوم ننلمطاكبل محوام لانيغوم نلكف  سـ الغوكب.
 

 مطالب: ةالمبحث األول: التعريف بمفردات العنوان، وتحته ثالث
 كاوطسحنن.المطاب ا كؿ  ملروؼ اامم) الىلاؿ ( ليغمن 

 المطاب العنأو  ملروؼ اامم)الوحننم( ليغمن كاوطسحنن.
 المطاب العنلث  ملروؼ اامم )اللاودة( ليغمن كاوطسحنن.

 والمبحث الثاني: سؤالت الصحابة العقدية، وتحته اربعة مطالب:
 َفو ننب ا ومنف نن --المطاب ا كؿ  ىل ت الوحننم 
 الامب.ك  ننلمسيام فو ننب ا ومنف--المطاب العنأو  ىل ت الوحننم 

 نلوـك ا خر.نفو ننب ا ومنف  --المطاب العنلث  ىل ت الوحننم      
 .نلاضند كالادرن ننب ا ومنف فو --  ىل ت الوحننملرانصالمطاب ا
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 منهج البحث :
 انف مأهجو فو النحث يك اآلمو 

-مف ىػلاؿ الوػحننم الكاردة  كا عنر مف ا حندوث دوماللا -- جمص ىل ت الوحننم .ُ
- لاأنو -- )اك) ىألأن( فاط. والتي يرد بها لفظ )ُسئل وسأل 

اك ا عػػر فػػو ااعػػر مػػف مكضػػص ك اعػػر مػػف مىػػػألم يذا اػػنف ذلػػؾ وخػػدـ  الحػػدوث ػػد واػػرر  .ِ
مخما ػػػم اخمػػػنر  كنأل ػػػنظل كاحونأػػػنن وػػػأمو الحػػػدوث اك ا عػػػر نركاوػػػنت المكضػػػكع كوػػػدؿ  اوػػػ 

 . اوحهن كاكضحهن د لم  اب المىألم
 زكت اآلونت الاروأوم الكاردة فو النحث نذار اىػـ الىػكرة كر ػـ اآلوػم فػو الهػنمش موىػوران  .ّ

 لاانرئ .
ذا لػـ واػف فػو  كا عنر خرلجتي ا حندوث .ْ الكاردة فو النحػث مػف الوػحوحوف اك احػديمنل كا 

فضػػسن  ػػف أاػػؿ ا ػػكاؿ اللامػػند فػػو الحاػػـ  الوػػحوحوف خرجمهػػن مػػف امػػب الىػػأم ا خػػرلل
 . اب الحدوث

 الذوف كردت اىمنليـ فو النحث. اور المءهكروف أل سـل مرجمتي  .ٓ
 ًا:ـــــــــــــــــوختام
كيػػك لاحمػػد ايػػؿهل اف كفاأػػو كا ػػنأأو  اػػب اخموػػنر يػػذا المكضػػكعل  -ملػػنلب -فػػإأو احمػػد ا   

الػػذم ءػػلرت ن نيدمػػ  الانوػػرة مأػػذ اف نػػدات فوػػ ر كذلػػؾ  أأػػو  ػػرات ك رفػػت اعوػػران مػػف امػػب اللاوػػدة  
 –كالحػػدوث الأنفلػػمل ك  اد ػػو اأأػػو ناغػػت فػػو نحعػػو يػػذا الامػػنؿ كا ىػػمولنب الءػػنمؿل فنلامػػنؿي  

كحػػدى ل كرجػػنيو مػػف اػػؿ أػػنظر وطاػػص  اػػب  وػػب اف وػػدلأو  اوػػ  كورءػػدأو يلوػػ ل فػػإفل الػػدوف  -ملػػنلب
 -الحأناػػوالأوػػوحمل كاىػػمغ ر ا اللظػػوـ  مػػن ءػػذل نػػ  الااػػـل اك زؿل نػػ  ال اػػرر كامػػن  ػػنؿ انػػف رجػػب 

ٍوًر ًامىنًنً ل كىالميٍأًوؼي –رحم  ا وىٍأنىب اي الًلٍومىمى لًامىنبو اى ػٍرًد ًفػو اىًعوػًر    )كى طىػًأ المى ػٍف اٍامى ىػرى  ىاوػؿ خى مى
كىاًنً ( وى
 -ملػنلب –ل كلوس ال نضؿ مف   وخطئ نؿ ال نضؿ مػف ملػد اخطػنل ل كمػن الامػنؿ ي   (ُ)
          كالحمػػػػػد  رب اللػػػػػنلموفل كالوػػػػػسة كالىػػػػػسـ  اػػػػػب رىػػػػػكل  الوػػػػػندؽ ا مػػػػػوفل ك اػػػػػب ولػػػػػ   كحػػػػػد .

 كوحن  اجملوف.
                                                           

الرلكؼ ىػلدل مامنػم الااوػنت د نػف رجػب الحأناػول محاوػؽ  طػ   نػدالرحمف نػف احمػو ال اػ  اوىػسمول انػك ال ػرج  نػدالاكا د ف (ُ)
 .ِ/ُـ ُُٕٗ-يػُُّٗل ُا زيرومل ط
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 المطمب األول
 اْلفرق َبين السَُّؤال واالستفهام.و  ،تعريف كممة السؤال ُلغًة واصطالحاً  

ػػػمه كىاًحػػػدىةه الســـؤال ُلغـــةً أواًل.  ـي اىًامى ػػػوفي كىاٍلهىٍمػػػزىةي كىالػػػسل ٍىػػػأىلىمن  ل )الىِّ مى ػػػأىؿى وىٍىػػػأىؿي ىيػػػلىا ن كى ػػػؿه  لوياىػػػنؿي ىى كىرىجي
ٍأىىػػنفي  ػػن وىٍىػػأىلي ي اٍوً لىمه  اىًعوػػري الىلػػلىاًؿل كالىلػػٍلؿي مى مػػصي ىيػػلى    ػػنلكا الهمػػزةل حػػذفكا فػػإذا مىػػنًيؿل  المىىػػأىلم ل كجى

ام  .(ُ)(ىنيسن   ويىملب كال اور. مىىى
ــًا. الســؤا دِّم ًيلىػػب اٍلملرفىػػملل اصــطالحًا: لثاني ػػن ويػػلى اىػػمد ند اٍلملرفىػػم ك ) ييػػكى اىػػمد ند ملرفىػػم اىك مى

ءىػنرىةل او ىػم لىػ ي ًننٍلًامىننىػًم اىك اٍوً كىان   اب الاِّىىنفل كىاٍلوىد خى مػنرىة  لجى كىالىلػلىاؿ لاملرفػم  ػد واػكف لسىػملسـل كى
منرىة لملروؼ المىلكؿ كمنووأ (  .(ِ)لامناوتل كى

 .اْلفرق َبين السَُّؤال واالستفهامثالثًا.    
ًلػػػؾى اىف المىػػم هـ طىنلػػػب ً ىف و هػػػـ اىف اً ٍىػػًمٍ هىنـ )  ذى  ى واػػػكف ًي ل لمػػن وجهاػػػ  المىػػػم هـ اىك وءػػؾ ًفوػػػً  كى

ػػن ولاػػـ وجػػكز اىف واػػكف الىلػػنًيؿ وٍىػػأىؿ  ىمل ػػن  لكى مى ػػن ظىػػنير كادكات الىلػػلىاؿ يىػػؿ كىاٍ لػػؼ كىاـ كى فىػػنٍل رؽ نىوأهمى
مىمػب كىالىلػلىاؿ ييػكى طاػ اـ كىاىٍوػفى كى اىوؼ كى مف كىام كى ػن مػذينؾ   ب ا خنػنر نأدامػ  ًفػو ا فهػنـ فىػًإف  ىػنؿى كى مى

لى ظ  ل ظ اٍ ىمر ديكث اٍللىنلـ فىهيكى ىيلاؿ ً ىأل ي  د اىمىب ًنًووغىم الىللىاؿ كى  .(ّ)(ًفو حي
 
 
 

                                                           

ل كمانووس الاغمل َُّ/ٕاللوفل الخاوؿ نف احمد ال رايودمل محاوؽ  د. مهدم المخزكمو كد. ينرايوـ الىنمرايول مامنم الهسؿ  (ُ)
 -يػػػػػػػَُِْلِالىػػػػػػسـ محمػػػػػػد يػػػػػػنركفل دار الجوػػػػػػؿل نوػػػػػػركتل طمػػػػػػد نػػػػػػف فػػػػػػنرس نػػػػػػف زاروػػػػػػنل محاوػػػػػػؽ   ندانػػػػػػو الحىػػػػػػوف اح

الاندر الػرازمل محاوػؽ  محمػكد خػػنطرل مامنػم لنأػنف أنءػػركفل الوػحنحل محمػد نػػف انػو ناػر نػف  نػػد مخمػنرو، 3/424ـ ُٗٗٗ
 .ِّٔ/ُـ ُٓٗٗ  -يػُُْٓنوركتل 

ل ُٔٓ/ُيػػ َُْٓلُل دار الامػنب اللرنػول نوػركتل طالملرو نتل  او نف محمد نف  او الجرجنأول محاوػؽ  ينػرايوـ ا نوػنرم (ِ)
 –محمػد الموػرمل ملىىػم الرىػنلم  -كالااونتل اوكب نف مكىب الحىػوأو الا ػكمل انػك الناػند الحأ ػول محاوػؽ   ػدأنف دركوػش 

 .َُٓ/ُنوركت 
دار اللاػػػـ كالعانفػػػم لاأءػػػر  ا اللىػػػارم لحااػػػ  ك اػػػؽ  اوػػػ   محمػػػد ينػػػرايوـ ىػػػاوـلانػػػك يػػػسؿ الحىػػػف نػػػف  نػػػدال ػػػركؽ الاغكوػػػمل  (ّ)

 .ّٕ/ُ مور –كالمكزوصل الانيرة 
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 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
 -جمع ودراسة-

  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

 المطمب الثالث
 تعريف العقيدة ُلغًة واصطالحاً  

فلواػػم  مػػف  اػػد نملأػػػب ملاػػكدة )اىػػـ الم لػػكؿ(ل كيػػو مػػأخكذ مػػف اللاػػػد   العقيــدة ُلغــًة: )اواًل. 
أاوض الحؿل كمأ   اد الحنؿ ام ءد ل ك اد النوصل ك اػد اللهػد  ام ءػدى  ككعاػ  نإحاػنـ ك ػكةل كمأػ  

ل (ُ)چ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ   -ملػػػػػػنلب - اػػػػػد الومػػػػػوف  ػػػػػنؿ
 .(ِ)جنزمنن ن  فهك  اودة(  اد اوأىنف  او   ان  كمأ   وؿ  ل سف  اودةل كمن

 ميطاؽ اللاودة فو ا وطسح  اب ملأووف العقيدة اصطالحًا: ثانيًا. 
ل كيػػو  أواًل. الملأػػب اللػػنـ  )مطاػػؽ  اػػب اوومػػنف الجػػنـز كالحاػػـ الاػػنطص الػػذم   ومطػػرؽ يلوػػ  ءػػؾ 

الأظػػر  ػػف  مػػن وػػلمف نػػ  اوأىػػنف كولاػػد  اوػػ   انػػ  كضػػمور ل كومخػػذ  مػػذيننن كدوأنػػن وػػدوف نػػ ر نغػػضِّ 
 .(ّ)(- -وحم  مف  دمهنل كواود ن  ا  ماند دكف اللمؿ الاودة كجكد ا كنلعم الرىؿ

ـــًا. الملأػػػب الخػػػنص  )يػػػو اوومػػػنف الجػػػنـز نػػػنل كمسيامػػػ ل كامنػػػ ل كرىػػػا ل كالوػػػـك اآلخػػػرل  ثاني
كالاػػدر خوػػر  كءػػر ل كناػػؿ مػػن جػػند فػػو الاػػروف الاػػروـل كالىػػأم الوػػحوحم مػػف اوػػكؿ الػػدوفل كامػػكر ل 

فػػػو الحاػػػـل كا مػػػرل كالاػػػدرل كالءػػػرعل  --كالمىػػػاوـ   --كاخنػػنر ل كمػػػن اجمػػػص  اوػػػ  الوػػػحننم
 .(ْ)ننلطن م كالمحاوـ كاومننع( --كلرىكل 
 
 
 
 

                                                           

 .ٖٗىكرة المنيدةل اآلوم  (ُ)
الاػػنمكس المحػػوطل محمػػد نػػف ولاػػكب ال وػػركز ونػػندمل محاوػػؽ  مامػػب محاوػػؽ المػػراث فػػو ملىىػػم الرىػػنلم نإءػػراؼ  محمػػد ألػػوـ  (ِ)

ل كمنج اللػركس مػف جػكاير الاػنمكسل ََّ/ُـ ََِٓ -يػُِْٔلٖلنأنفل ط –اللر ىيكىول ملىىم الرىنلم لاطنن مل نوركت 
نودمل محاوؽ مجمك م مف المحااوفل دار الهداوم    .ّْٗ/ ٖمحٌمد نف محٌمد نف  ندالرٌزاؽ الزل

الاندرل ك  محمد الأجػنرل محاوػؽ  مجمػص الاغػم وـ موط ب كاحمد الزونت كحنمد  ندكالملجـ الكىوطل ينراي لُٔٗ/ُالملرو نت  (ّ)
 .ُُِ/ُيػ ُُْْل ُل كمدخؿ لدراىم اللاودةل  عمنف جملم ضمورومل مامنم الكادمل طُْٔ/ِالد كة  اللرنومل دار 

المادمم الرءودة فػو ل ك َُ-ٗيػ ُُِّل ُمننحث فو  اودة ايؿ الىأم كالجمن مل د. أنور  ند الاروـ اللاؿل دار الكطفل ط (ْ)
 .ُٖ-ُٕ/ُـ ََِٔ -قُِْٕلُلط منف-ردفل ا محمد نف مكىب وؿ أورل الدار ا عروم.  اـ اللاودةل د
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 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
 -جمع ودراسة-

  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

 الثاني المطمب
 تعريف كممة)الصحابة( ُلغًة واصطالحًا. 

أػػػػم ءػػػػودو كمانرنمػػػػ الصــــحابي لغــــة: )اواًل.  ل الوػػػػند كالحػػػػند كالنػػػػند اوػػػػؿه كاحػػػػده وػػػػدؿل  اػػػػب مانرى
ػحنم ننلضػـل ك  ػحننم نػنل ما  كالوحننو مءمؽ مف الوحنمل كيو الملنءرةل كوحن  ووحن  وي الول

 .(ُ)(جمصي ونحبو كلـ ويٍجمص فن ؿ  اب فىلنلم ي  يذا
ىػأام و نػذار ة  اخماؼ اللامند فو ملروػؼ الوػحننو  اػب ا ػكاؿ اعوػر الصحابي اصطالحاثانيًا.  ل كو

 نؿ )الوػػحننو مػػف لاػػو  يذ-رحمػػ  ا -ارجػػا الملرو ػػنت كاجملهػػنل كيػػك ملروػػؼ الحػػنفظ انػػف حجػػر
ملمأنن ن  كمػنت  اػب اوىػسـل فوػدخؿ فػومف لاوػ  مػف طنلػت مجنلىػم  اك  وػرتل كمػف  --الأنو

ركل  أػ ل اك لػػـ وػػرك  أػػ ل كمػػف اػزا ملػػ ل اك لػػـ وغػػز ملػػ ل كمػػف رو  كلػك لػػـ وجنلىػػ ل كمػػف لػػـ وػػر  
 .(ِ)للنرض انللمب(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مهػػػذوب الاغػػػمل انػػػك مأوػػػكر محمػػػد نػػػف احمػػػد ا زيػػػرمل محاوػػػؽ  محمػػػد  ػػػكض مر ػػػبل دار يحوػػػند المػػػراث اللرنػػػول نوػػػركتل  (ُ)
 . ّّٓ/ّل كمانووس الاغم  ُٗ/ِ ـََُِلُط

ل ُالجوػػػػػؿل نوػػػػػركتل ط اووػػػػػننم فػػػػػو ممووػػػػػز الوػػػػػحننمل احمػػػػػد نػػػػػف حجػػػػػر اللىػػػػػاسأول محاوػػػػػؽ   اػػػػػو محمػػػػػد النجػػػػػنكمل دار (ِ)
 .ْ/ُيػ ُُِْ
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 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
 -جمع ودراسة-

  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

كمػف طػرؽ يػذا  --و همكف اللاودة مف الاروف الاػروـ مننءػرةل كمػف الأنػو --انف الوحننم    
ومكٌجهػكف ننلىػلاؿ يلػب ك انأكا وىألكف  من واص لهـ مػف الحػكادثل  حوث --ال هـ يك الىلاؿ لاأنو

 .--كمنرة و موهـ ننجمهند  لوأزؿ الكحو نهن  او  اك اآلونتفو موهـ منرة ننآلوم  --الٌأنوٌ 
منػػوف لأػػن ايموػػم الىػػلاؿ فػػو وك  --اػػنف ملركفػػنن كءػػنيلنن لػػدل الوػػحننم  ا ىػػاكبلػػذا أجػػد يػػذا  

العمم خزائن، ومفتاحه اذ  ػنؿ )  --من اعر  ف اومنـ  او انف انو طنلب  --حونة الوحننم 
ل (ُ)السؤال، فاسألوا يرحمكم اهلل، فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل، والمعمم، والمستمع، والمحب لهـم(

اىػمأنط اللامػند اف الملاػـ يذا لػـ وػما لامملامػوف اف وىػألك  كوىػألهـ وػأاص  امػ ل كومك ػؼ  كمف ذلؾ
أمػػك ل كوأمهػػو نهػػـ جمولػػنن يلػػب راػػكد فػػو الم اوػػرل كمػػف يأػػن ايممػػكا نوػػونام الىػػلاؿ كحىػػف طرحػػ  

 ك رركا اف ذلؾ أوؼ اللاـ.
كذلػػؾ مػػف مأك ػػت فػػو مخماػػؼ انػػكاب اللاوػػدةل لىػػل ت الوػػحننم كجػػدت اأهػػن  كمػػف خػػسؿ ممنلػػو   

فراوػػت اف اجلاهػػن  اػػب حىػػب اراػػنف ا ومػػنف ككفػػؽ المطنلػػب اجػػؿ محاوػػؽ النأػػند اللاػػدم لامجممػػصل 
 ا موم 

 فو ننب ا ومنف نن. --المطاب ا كؿ  ىل ت الوحننم 
 فو ننب ا ومنف ننلامب كالرىؿ.--المطاب العنأو  ىل ت الوحننم 

 فو ننب ا ومنف ننلوـك ا خر. --نلث  ىل ت الوحننمالمطاب الع
 .نلاضند كالادرنفو ننب ا ومنف  --المطاب الرانص  ىل ت الوحننم

 
 

                                                           

    :  انػػك أيلػػوـل  ػػنؿ ُِٗ/ّـ ُٖٖٗ-يػػػَُْٗل ُلنأػػنفل ط –حاوػػم ا كلوػػندل انػػك ألػػوـ ا وػػنهنأول دار الامػػب اللاموػػمل نوػػركت (ُ)
) كاللىارم مف حدوث جل ر نف محمػد  ػف انوػ   ػف  اػو نػف الحىػوف  ػف انوػ   ػف  اػو نػ  مرفك ػنل كىػأد  ضػلوؼ(. ك ػنؿ 

 )ركا  انك ألوـ مف حدوث  او مرفك ن نإىأند ضلوؼ( المغأػو  ػف حمػؿ ا ىػ نر فػو ا ىػ نرل فػو مخػرو  -رحم  ا-اللرا و
ل نوػػػركت   ََِٓ -يػػػػ  ُِْٔل ُلنأػػػنفل ط –مػػػن فػػػو اوحوػػػند مػػػف ا خنػػػنرل انػػػك ال ضػػػؿ زوػػػف الػػػدوف اللرا ػػػول دار انػػػف حػػػـز

 . ُٔ/ُـ 
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 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
 -جمع ودراسة-

  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

يػػك ايػػـ اوػػكؿ اوومػػنفل كا ظمهػػن ءػػأأنل كا سيػػن  ػػدرال نػػؿ يػػك اوػػؿ  --يف اوومػػنف نػػن  
اوكؿ اوومنفل كاىنس نأني ل ك كاـ امر ل كناوػم ا وػكؿ مم ر ػم مأػ ل راجلػم يلوػ ل منأوػم  اوػ ل لػذا 

 --الموػط ب مػف خػسؿ ىػلاؿ ذلػؾ  ومضال ك راه نوايممكا نهذا الراف ايممنمن ا--أجد الوحننم
ل كلمىهوؿ دراىم ىل ت الوحننم اللادوػم فػو يػذا الػرافل راوػت اف ا ىػم  الذم   وأطؽ  ف الهكل

 كفؽ المىنيؿ ا موم 
 عن االسالم وااليمان. السؤال :األولى المسألة

       كاوومػػػػػػنفل كجػػػػػػدت  ػػػػػػدة  ـفومػػػػػػن وملاػػػػػػؽ ننوىػػػػػػس --مػػػػػػف خػػػػػػسؿ ممنلػػػػػػو لىػػػػػػل ت الوػػػػػػحننم 
 اىيام مأهن 
 مػػن --ا رىػكؿ ىػػأؿ اأػ  انوػ   ػػف الءػنـ ايػؿ مػػف رجػؿ  ػف -- (ُ) سنػػم انػو  ػف .1

 ام   ػػنؿ(( ويــدك لســانك مــن المســممون ويســمم هلل، قمبــك تســمم أن))   ػػنؿ اوىػػسـ 
 ومالئكتــه بــاهلل تــؤمن أن))   ػػنؿ اوومػػنف  كمػػن   ػػنؿ ((اإليمــان))  ػػنؿ افضػػؿ  اوىػػسـ
 .(ِ)((الموت بعد والبعث ورسمه وكتبه

                                                           

ل مػف ايػؿ ا نف زود نف  مرك  كوانؿ  نمر يك  ند (ُ) ل النىٍوػًرمل ٍرًمػول ل اىنيػك ً سىنىػمى الجى ـيل ءىٍوخي اًوٍىسىـً ن نف أننؿ ل انك  سنم ل اًومى
النورة ل انف  نلمن ننلاضند كا حانـ ل ركل  ف عننت نف الضحنؾ ا أوػنرم ل كىػمرة نػف جأػدب ل كاوػريـ ل اػنف عاػم اعوػر 

ا نػػف  ىنٍومػػنز الػػذينول محاوػػؽ  مجمك ػػم مػػف ل ءػػمس الػػدوف انػػك  نػػد ػػسـ الأػػنسدق( وأظػػر  ىػػور آَُق اكَُْالحػػدوث)ت 
 .ْٗٔ/ْـ ُٖٓٗ -يػَُْٓل  ّالمحااوف نإءراؼ الءوخ ءلوب ا رأنلكطل ملىىم الرىنلمل ط

ل ُنوػركتل ط –ءلب اوومنفل انك نار احمد نف الحىوف النوهاول محاوؽ   محمد الىلود نىػوكأو زااػكؿل دار الامػب اللاموػم  (ِ)
ل كالحػػدوث اخرجػػ  الهوعمػػػو فػػو نغوػػػم الننحػػث  ػػػف زكايػػد مىػػأد الحػػػنرث نػػف انػػػو اىػػنممل لأػػػكر الػػدوف الهوعمػػػو ٓٓ/ُق َُُْ

/ ُ ـ ُِٗٗ -ق ُُّْل ُالمدوأػػم المأػػكرة ط -محاوػػؽ  د. حىػػوف احمػػد وػػنلا النػػنارمل مراػػز خدمػػم الىػػأم كالىػػورة الأنكوػػم 
 (.ُّنر ـ)ُٗٓ
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  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

                      ػػػػػػػػػػػػنؿ اوومػػػػػػػػػػػػنف  مػػػػػػػػػػػػن --الأنػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػأؿ رجػػػػػػػػػػػػسن  اف -- امنمػػػػػػػػػػػػم انػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػف .2
   ػنؿ اوعػـ  مػن ال رىػكؿ وػن   ػنؿ مـؤمن(( فأنـت سيئتك وساءتك حسنتك؛ سرتك ))إذا
 .(ُ)((فدعه شيء صدرك في حاك ))إذا
 

يػذ  المىػألم ممػن اخماػؼ ك منوف اللس م نوف ا ىػسـ كا ومػنفل  --يذ  ا ىيام مف الوحننم     
أظػػػران  خػػػمسؼ فهمهػػػـ لػػػنلض الأوػػػكص المػػػو كردت فػػػو يػػػذا  -رحمهػػػـ ا ملػػػنلب- اللامػػػندفوهػػػن 

  (ِ)كاخمسفهـ ودكر حكؿ وراد عسعم لالمكضكع
- النخػػنرم اومػػنـ نػػ   ػػنؿ الػػرام كيػػذا. كاحػػد ًلمىػػملب اىػػمنف كاأهمػػن نوأهمػػنل نػػنلمرادؼ الاػػكؿ .ُ

 .- ا رحم -مأد  انف كاومنـ - ا رحم 
 كيػػذا. اللمػػؿ يػػك كاوومػػنف الاامػػم يػػك اوىػػسـ كاف كاوومػػنفل اوىػػسـ مىػػملب نػػوف الم روػػؽ  .ِ

 .- ا رحم -حأنؿ نف احمد  ف كركاوم - ا رحم -الزيرم  كؿ جمن م مأهـ
 اوػر ننوومػنفل اوىسـ ا مراف حنؿ كافل  اىموهمنل افمراؽ مص مسزمنن  كاوومنف اوىسـ نوف اف .ّ

 الىاؼ.  امند ب كؿ ااا كيذا اآلخرل  ف احديمن يفراد حنؿ
    

ػػ ل اىػػاـل أظػػرم فػػو كالػػرام ا خوػػر  نػػ  كالاػػكؿ كاضػػحم د لػػم ذلػػؾ  اػػب مػػدؿ الأوػػكص  ف كاٍكجى
  ذارين. مىادلـ المو اآلراد نوف جملنن  ويلدل 

 أوػكص -- ا امػنب فػو جػند  ػدك كاذلؾ مأنكلت يذ  ا ىيام زوندة ا ومنف كأاونأ ل يػذا 
 ضلنلػػ مػػف يومنأػنن  اامػػؿ نلضػهـ لفوػػ  مم نضػاكف اياػػ  كاف لكأاوػػنأ  اوومػنف زوػػندة  اػب مػػدؿ اعوػرة

 ا فضػؿ نػؿ كاحػدةل مرمنػم فػو ىػكاد الػدوف فػو لوىػكا المىػاـل كمأهـ الملمفل كمأهـ المحىفل أهـم
                فػػػػػػػو تجػػػػػػػندكمػػػػػػػف ا دلػػػػػػػم المػػػػػػػو  لدرجػػػػػػػنت نلػػػػػػػض فػػػػػػػكؽ نلضػػػػػػػهـ كرفػػػػػػػص نلػػػػػػػض  اػػػػػػػب نلضػػػػػػػهـ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   چ :-ملنلب - كل  اوومنفل نزوندة الموروا فوهن ا امنب

                                                           

الاػػنيرةل ا حندوػث مذواػػم نأحاػنـ ءػػلوب  –نػف حأنػػؿ انػك  نػػدا الءػوننأول ملىىػػم  رطنػم  مىػأد اومػػنـ احمػد نػػف حأنػؿل احمػػد (ُ)
 (  نؿ الءوا ءلوب ا رأنلكط  ) حدوث وحوا رجنل  عانت رجنؿ الوحوا(.َِِِِنر ـ)ِِٓ/ ٓ ا رأنلكط  اوهن 

لملرفم م نووؿ يذ  ا  كاؿ وأظػر  اوومػنف نػوف الىػاؼ كالمماامػوفل احمػد نػف  طوػم نػف  اػو الغنمػدمل مامنػم اللاػـك كالحاػـل  (ِ)
 .ّٓ/ُـ ََِِ-يػُِّْل ُالمدوأم المأكرةل المماام اللرنوم الىلكدوملط
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 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

اػؿ دلوػؿ دٌؿ  اػب زوػندة اوومػنف فهػك وػدؿ  اػب  ف  ايأػن أاطم  او  المأنو  كممن وجب (1)چڃ 
هػن يأػن مأاونأ ل كاذا اللاسل فمن دؿ  اب أاونف اوومنف فهك ودؿ  اب زوندم ل فنآلونت المو اكرد

ل كذلػػؾ  ف الزوػػندة  كظنيريػػن الد لػػم  اػػب زوػػندة اوومػػنف فاػػطل فهػػو مػػدؿ  اػػب أاػػص اوومػػنف نػػنلازـك
 .(ِ)الزوندة جنز  او  الأاصل ك ف الزوندة   ماػكف ي   ػف أاػصمىماـز الأاصل ك ف من جنز  او  

 اف الاػػكؿ نزوػػندة اوومػػنف كأاوػػنأ  يػػك مػػذيب ايػػؿ الىػػأم كالجمن ػػملكللاػػ  مػػف المأنىػػب ذاػػر  يأػػن  
نػػػؿ اف  (ٕ).(ٔ)كالخػػػكارج (ٓ)كالمرجيػػػمل (ْ)كالملمزلػػػم (ّ)ك ػػػد ضػػػؿ فػػػو ذلػػػؾ فػػػرؽ اعوػػػرة مأهػػػن  الجهموػػػم

 .وأاص ك  وزود   الأنس ا  ناكلهـ اف اوومنفالخكارج من ا ركا 
 األعمال.فضل ا عن السؤالالمسألة الثانية: 

 يذ  ا ىيام  فا  منؿل كمممنوف يذ  المىألم اللادوم مف خسؿ ىلاؿ الوحننم  ف افضؿ     

                                                           

 .2اآلوم  :ىكرة ا أ نؿ (ُ)
ل كءػلب اوومػنفل ِٖٓ -ٕٗٓ/ّيػػ َُُْل ُالزيراأػول دار الراوػمل الروػنضل ط  وأظر  الىأمل احمد نف محمد الخسؿل محاوؽ  د. طوم (ِ)

 .َٔ/ُالنوهاو 
  يو يحدل ال رؽ المأحرفم  ف مأه  ايؿ الىأم كالجمن مل وأمىنكف يلب الجهـ انف و كاف الذم  ػنؿ  ننوجنػنر كا ضػطرار يلػب ا  مػنؿل (ّ)

كوػ نم .  -ملػنلب -فاطل كاأ   وزود ك  وأاصل كز ـ يف الجأم كالأنر منودافل كأ ب اىػمند ا -ملنلب -كز ـ اف اوومنف يك الملرفم نن 
الماػػؿ كالأحػػؿل محمػػد نػػف  نػػد الاػػروـ نػػف انػػو ناػػر احمػػد الءهرىػػمنأول محاوػػؽ  اموػػر  اػػو مهأػػن ك اػػو حىػػف  ػػن كدل دار الملرفػػمل :وأظػػر

 .ٗٗ-ٕٗ/ُـ ُّٗٗ-يػُُْْل ّنوركتل ط
يو فر م ظهرت فو ا ىسـ فو اكايؿ الارف العنأول كىػاات مأهجػنن  ااوػنن فػو نحػث اللانيػد اوىػسمومل ملىىػهن كاوػؿ نػف  طػند ك مػرك  (ْ)

الماػػؿ : ك وػػؿ   مػػزالهـ مػػأه  ايػػؿ الىػػأم كالجمن ػػمل ك وػػؿ اوػػر ذلػػؾل. وأظػػر ىػػمكا ملمزلػػم   مػػزالهـ مجاػػس الحىػػف النوػػرمل نػػف  نوػػدل
ل كا ماػػندات فػػرؽ المىػػاموف كالمءػػراوفل محمػػد نػػف  مػػر الػػرازم ل محاوػػؽ   اػػو ىػػنمو ل دار الامػػب اللاموػػمل نوػػركت ل ٗٓ-ٓٔ/ُكالأحػػؿ 
 .َْ-ّٖ/ُيػ  َُِْ

ور فهـ ولخركف المرجيم اىـ  يؿ ا رجند الانياوف نأأ    مضر مص ا ومنف ملووم امن   مأ غ مص الا ر طن مل كاوؿ ا رجند مف المأخ (ٓ)
فس واضب  او  نحاػـ مػن فػو الػدأونل ماننػؿ الخػكارج الػذوف حامػكا نا ػر ل كيػـ فػرؽ  -ملنلب -الحاـ  اب ونحب الانورةل كفكضكا امر  ا 

دادم ل كال رؽ نوف ال رؽ كنونف ال ر م الأنجومل  ند الاػنير نػف طػنير نػف محمػد النغػُِٔ-ُُٔ/ُ دة. وأظر الماؿ كالأحؿ  ننب المرجيمل 
 .ُّٗ-َُٗ/ُـ ننب مف فضكؿ يذا الننبلُٕٕٗل ِانك مأوكرل دار اآلفنؽ الجدودةل نوركتل ط

اؿ مف خرج  ف اومنـ الحؽ الػذم ام اػت الجمن ػم  اوػ  وىػمب خنرجوػنل ىػكاد اػنف الخػركج فػو اوػنـ الوػحننم  اػب ا يمػم الراءػدوفل اك  (ٔ)
كانػنر فػرؽ الخػكارج ىػمم   كا زار ػم كالأجػدات كاللجػنردة كالعلنلنػم كاوننضػوم كالوػ روم كيػـ وا ػركف ناػؿ ذأػبل  انف نلديـ  اب المػننلوفل

 .ُُّ/ ُ. وأظر  الماؿ كالأحؿ  كالنن كف فرك هـ
لملرفػػم ا ػػكاؿ يػػذ  ال ػػرؽ فػػو يػػذ  المىػػألم وأظػػر  ماػػن ت اوىػػسمووف كاخػػمسؼ الموػػاوفل  اػػو نػػف يىػػمن وؿ ا ءػػلرم لمحاوػػؽ  يامػػكت  (ٕ)

 لٖٓلُّٖ/ُالاروـ الءهرىمنأو ل كالماؿ كالأحؿل محمد نف  ندُِّ/ُ  ّيحوند المراث اللرنول نوركتل طرومرلدار 
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 بــــاهلل إيمـــان) ) ػػػنؿ  افضػػػؿ  ا  مػػػنؿ ام --الأنػػػو ىػػػيؿ   ػػػنؿ -- يروػػػرة انػػػو  ػػػف .ُ
 حـــج) ) ػػػنؿ    مػػػنذا عػػػـ  وػػػؿ ل(( اهلل ســـبيل فـــي جهـــاد )) ػػػنؿ    مػػػنذا عػػػـ ل  وػػػؿ((ورســـوله
 .(ُ )(مبرور

 ُتطعـمُ  ))  ػنؿ خوػر  اًوىسـ اىمل   --اىفل رجسن ىأؿ رىكؿ ا -- ف  ندا نف  مرك .2
 .(ِ)تعرف(( لم ومن عرفت من عمى السَّالم وتقرأُ  الطَّعام،
. 

  اػػب وػػدؿ كيػػك نهػػنل واكمػػكا اف اجػػؿ مػػف ا  مػػنؿ افضػػؿ  ػػف--الأنػػو وىػػألكف -- الوػػحننم
 افضػػػؿ  ػػػف وىػػػألكف رنمػػػن فػػػإأهـ نلػػػديـل امػػػف ا فضػػػؿل كلوىػػػكا فلػػػؿ  اػػػب--الوػػػحننم حػػػرص

 كحروػػن مادومػػ ل وأنغػػو مػػن لملرفػػم طانػػن ا  مػػنؿ افضػػؿ  ػػف ولماػػكفل كىػػلال    كلاػػف ا  مػػنؿل
  -رحمػ  ا- او ل  نؿ الحنفظ انف حجػر المحنفظم كمءمد يلو ل الاود لومأاد ا وؿر ملرفم  اب

 افضػؿ مأهػن كاحػد اػؿ نػأف ا جكنػمل فوهػن اخما ػت المو ا حندوث  ف اللامند ن  اجنب من محوؿ)
 اك يلوػػ ل وحمػػنجكف نمػػن  ػػـك اػػؿ ا اػػـ نػػأف الىػػنياوفل احػػكاؿ  خػػمسؼ اخماػػؼر الجػػكاب اف ا  مػػنؿل

 اللمػػؿ واػػكف نػػأف ا ك ػػنتل نػػنخمسؼ ا خػػمسؼل اػػنف اك نهػػـل  يػػؽ يػػك نمػػن اك رانػػمل فوػػ  لهػػـ نمػػن
( افضػؿ) اف اك ا  مػنؿل افضػؿ اوىػسـ انمػداد فػو الجهػند اػنف فاد اور ل فو مأ  افضؿ ك ت فو

 (ّ).(المطاؽ ال ضؿ نهن المراد نؿ نننهنل  اب لوىت
 افضػؿ ا  مػنؿ ام  ىػيؿ لمػن -- يروػرة انو حدوث فو -- الأنو فاكؿ يذال مارر فإذا
 كرىػكل  نػن اوومػنف فػإف فوػ ر يءػانؿ   ظػنيرل كجػ  فهػذا ((ورسـوله باهلل إيمان))    نؿ  

  مػػؿ مػف ذلػؾ فػو لمػن ل  مػسن  نهمػن الموػػدوؽ مػص الءػهندموف كىػمب مطااػننل ا  مػنؿ افضػؿ
  كفػو نلضػهن ا  مػنؿل افضػؿ الجهػند نلضػهن فػو جلػؿ المو ا حندوث كامن كالاىنفل الااب
 اأػ   فوهػن فػنلمكفوؽ ذلػؾ الطلػنـ كأحػك يطلػنـ  نلضػهن كفػو الكالدوفل نر  نلضهن كفو الح ل

 ا حػػػػكاؿ جموػػػػص كفػػػػو الكجػػػػك ل جموػػػػص ا ءػػػػوند مػػػػف جموػػػػص خوػػػػر مأهػػػػن كاحػػػػد اػػػػؿ اف ويػػػػرادي   
                                                           

نوػػركتل  –وػػحوا النخػػنرمل محمػػد نػػف يىػػمن وؿ انػػك  نػػدا النخػػنرم الجل ػػول محاوػػؽ  د. موػػط ب دوػػب النغػػن ل دار انػػف اعوػػرل الومنمػػم  (ُ)
 َ(ُْْٕنر ـ) ّٓٓ/ ِالمنركر  امنب الح ل ننب فضؿ الح    ـُٕٖٗ -قَُْٕل ّط

 َ(ّٖنر ـ) ُٓ/ُوحوا النخنرم  ًامىنبي اًوومىنًفل نىنبه  ًيٍفءىندي الىلسىـً ًمفى اًوٍىسىـً  (ِ)
 -فما الننرم ءرح وحوا النخنرمل احمد نف  او نف حجر ل ر ـ امن  كانكان  كاحندوع   محمد فػلاد  نػد النػن ول دار الملرفػم  (ّ)

 .ٗ/ِق ُّٕٗنوركتل 
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 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
 -جمع ودراسة-

  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

 كواػػكف كا ءػػخنصل ا حػػكاؿ نػػنخمسؼ ذلػػؾ كوخماػػؼ دكف حػػنؿل حػػنؿ فػػو نػػؿ كا ءػػخنصر
ذلػػؾل كاػػذلؾ نوأػػت  كأحػػك ا  مػػنؿ الحػػ ل افضػػؿ كمػػف ا  مػػنؿ الجهػػندل افضػػؿ مػػف  الماػػدوري 

 (ُ) اب الىسـ لمن ل  مف مأعور  اب الأ كسل كا ل م نوف المىاموف. يذ  ا حندوث الحض
   0عن اعظم الذنوب : السؤالالثالثة المسألة

 كذلػػؾ ىػػدان    أهػػنل-- الرىػػكؿ ىػػلاؿ الوػػحننم ااعػػركا مػػف أجػػد المىػػألم اللادوػػم يػػذ   يموػػم   
 واعػر المػو ككىػنيا  اىننن  نلض كذار الدوفل فو خطرين --الءرؾل فنوف لمندة كحىمنن  لاذرولمل
 المىألم مف خسؿ الىل ت المنلوم  يذ  كممنوف نهنل ك ك  

 الالػ   أػد الػذلأب اىمل  --الالػ  رىػكؿ -ىيًيؿى  اىك -)ىأىلت  نؿ --مىلكد نف  ندا  ف .ُ
 َخْشـَيةَ  َوَلـَدكَ  َتْقتُـلَ  َأن ))ثم  نؿ اىم   عـ   ات َخَمَقَك(( وهو ندِّا لمَّه تجعل ))َأن:اىانرل  نؿ

؟ ثــم: قمــت معــك(( يطعــم َأن  اآلوػػم يػػذ  كأزلػػت   ػػنؿ َجــاِرَك(( ِبَحِميَمــةِ  ُتَزاِنــيَ  ))َأنْ :َقــالَ  َأيّّ
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    چ  --الالػػػػػ  رىػػػػػكؿ لاػػػػػكؿ موػػػػػدوان

 (ّ)(.(ِ)چ ٿڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ
-الالػ  رىػكؿ ذاػر  ػنؿ --منلػؾ نػف اىأػس  ػنؿ ىػملت --ناػر اىنػو نف الال   ف  ينىٍودي  .ِ

-ــْركُ  ))فاػػنؿ  الانػػنير  ػػف ىيػػًيؿى  اىك الانػػنير ــهِ  الشّْ ــلَّ  َعــزَّ  ِبالمَّ ــلُ  َوَج ــنَّْفسِ  َوَقْت ــوُق  ال َوُعُق
ورِ  َقـْولُ  َقـالَ  اْلَكَبـاِئرِ  ِبَأْكَبرِ  أَُنبُّْئُكمْ  َأاَل  َوَقالَ  اْلَواِلَدْينِ  ورِ  َشـَهاَدةُ  َقـالَ  َأوْ  الـزُّ  ُشـْعَبةُ  َقـالَ  الـزُّ
ور((. َشَهاَدةُ  َقالَ  َأنَّهُ  َظنّْي َأْكَبرُ   (ْ)الزُّ

 

 
                                                           

ءػػػرح وػػػحوا النخػػػنرمل انػػػف نطػػػنؿ انػػػك الحىػػػف  اػػػو نػػػف خاػػػؼل محاوػػػؽ  انػػػك ممػػػوـ ونىػػػر نػػػف ينػػػرايوـل مامنػػػم الرءػػػد ل وأظػػػر   (ُ)
ل كءػػرح ىػػأف انػػو داكدل انػػك محمػػد نػػدر الػػدوف اللوأػػبل محاوػػؽ  خنلػػد نػػف ِٔ/ُـ ََِّ -يػػػ ُِّْل ِالروػػنضل ط-الىػػلكدوم

 .َّٕ/ِـ ُٗٗٗ-يػ َُِْل ُينرايوـل مامنم الرءدلل ط
 .ٖٔىكرة ال ر نفل اآلوم  (ِ)
(ّ)  } رى  (. ُْٕٔنر ـ) َُٗ/ ٔوحوا النخنرم  امنب الم ىورل ننب  كل  ملنلب  }كىاللًذوفى  ى وىٍد يكفى مىصى الالً  ًيلىهنن وخى
ا نػف  نػد المحىػف المراػول د  نػد ػندؿ مرءػدل كوخػركفل يءػراؼ   -مىأد اومنـ احمد نف حأنؿل محاوػؽ  ءػلوب ا رأػنلكط  (ْ)

(ل  ػػنؿ الءػػوخ ءػػلوب ا رأػػلكط ) يىػػأند  وػػحوا  اػػب ُِّّٔنػػر ـ) ّّْ/ ُٗـ  ََُِ -يػػػ  ُُِْل ُملىىػػم الرىػػنلمل ط
 ءرط الءوخوف(.
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 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
 -جمع ودراسة-

  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

 فنلضػػهن اللظػػـل فػػو مم ػػنكت الػػذأكباف فوهػػن د لػػم   اػػب  --اف يػػذ  ا ىػػيام مػػف الوػػحننم
-  ػنؿ نػن الءػرؾ الػذأكب اذلؾل كا ظـ اللاكننت مف  اوهن ومرمب من فواكف نلضل مف ا ظـ

 ل(1) چڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ   --لامنف  ف -
   كاأػػػ  الأػػػنرل مػػأكا  اف كاخنػػػر الجأػػمل وػػػنحن   اػػب حػػػـر فاػػذلؾ ال  أػػػد الػػذأكب ا ظػػػـ فنلءػػرؾ
ڎ  ڎ  ڈ    ڌچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڃچ  ملػنلب  ػنؿ امػن مأهن وخرج

 حمػب الءػرؾل اأػكاع  اػب الملػرؼ فػو كىػل  انوػم وجمهد اف المرد  اب وملوف فاذلؾ  (ِ)چڈ
 .ا ندم يسا  ذلؾ فو فواكف وءلرل   كيك فوهن واص اف وكءؾ ولرفهن لـ يذا  أ  وجمأنهنر

اأػ   كالمو مأهن  اػب ىػنوؿ المعػنؿ  اعور مف أكا ض المكحود فو يذ  ا زمنفل ت د اأمءر يذا ك 
يذا ك  ػت  اػب  (ّ)يذا ىمص ااننن وأنا لوسنل اف ذلؾ ونءر نأف احد ىومكت! كولماػد الاعوػر اف النكمػم

المػو مػدؿ ل نوت فسف كفسف فاأأهن مألو ونحب يذا النوت فومءنيمكف! كاورين مػف اللانيػد ال نىػدة
مأػػكع اػػسـ اللامػػندل كاىػػمطرد اىػمطرادات حىػػأمل كنػػولف اعوػػران ممػػن  لػذلؾ ل اػب جهػػؿ الأػػنس نلانيػػديـ

 َل كممن يك كىنيؿ يلب ذلؾالءرؾواص فو  الأنس مف 
ًلوػػؿه  كاػػذلؾ فوهػػن اىػػب دى ـى   اىفل   ى ػػؽ ل ًنغىٍوػػرً  اٍلاىٍمػػؿي  -نلػػد الءِّػػٍرؾي  -اٍلمىلىنًوػػو مػػف اىٍ ظىػػ  مػػص كالامػػؿ حى

 مػػػف لػػػ  جلػػػؿ ا  ف كلػػػد ر الرجػػػؿ وامػػػؿ اف كا ظمػػػ  نلػػػضل مػػػف ا ظػػػـ فنلضػػػ  وم ػػػنكتل  ظمػػػ 
 اوحىػػنف ماػػنف نػػدؿ فػػإذا حاػػ ل نمرا ػػنة -ملػػنلب - ا كامػػر  وأاػػرل   مػػن كالحػػبل كالحأػػكل الءػػ امل
 النن ػػث اػػنف يذا فاوػػؼ اللاكنػػمل ا ظػػـ ذلػػؾ  اػػب اىػػمحؽ -الامػػؿ كيػػو- يىػػندة ا ظػػـ لػػ  الكاجػػب

-الأنػوجلػؿ ك  اخرلل جرايـ نذلؾ يلو  وأضنؼ فإأ  مأاا   فو وءنرا  كاف ال ارل خكؼ الامؿ  اب
-  مػػمو ءػػر ننل  مػػؿ الكلػػد خءػػوم اف وأاػػؿ مػػص انوػػ  ا ظػػـ الػػذأكب نلػػد الءػػرؾر  ألػػ   مػػؿي أ ػػسو محرل

ٍهػػًؿ كأهنوػػم النخػػؿ ل محنكنػػمو طنلنػػنل مرحكمػػمو  ػػندةنر فػػإذا  ماهػػن انكيػػن اػػنف ذلػػؾ دلػػوسن  اػػب اانػػًم الجى
ن ػم فحػـر ا كال  الىػنووامػؿ احػديـ انأمػ  مخنفػم  حوػث اػنف ايػؿ الجنياوػمكاذلؾ كيو مػف  ػندات 

                                                           

 .ُّىكرة لامنفل اآلوم  (ُ)
 .ِٕىكرة المنيدةل اآلوم   (ِ)
ؿ فػػو الءػػـل ك ػػنا الوػػكرة كالوػػكت  وىػػمكم فوػػ  المػػذار النكمػػم  طػػنير واعػػر ظهػػكر  ننلاوػػؿ كوىػػاف الخػػراب كوضػػرب نػػ  المعػػ (ّ)

 .ٕٕ/ُكالملأث. وأظر  الملجـ الكىوط  



 183  
 

     

   
 

 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
 -جمع ودراسة-

  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

فاوػؼ ماماػ  ك ػد خاػؽ رز ػ ل فػس وأاػؿ  كفو  اوضػن د لػم  اػب  اػم المكاػؿ كالعاػم نػنل  مؿ ا ط نؿل
 (ُ).رز ؾ كرز   ل كمفمف رز ؾ ءويننل فمف خااؾ خاا 

 مػػف نػػ  كاًوضػػرار ا ومػػنف امػػنؿ مػػف الجػػنر حػػؽ كفػػو يػػذ  ا ىػػيام اوضػػنن د لػػم  اػػب اف ًحٍ ػػظي 
اىػٍكفي الزأػب فػو(ِ)َجـاَرُُ(( ُيـْؤذِ  َفـاَل  اْْلِخـرِ  َواْلَيـْومِ  ِبَالمَّـهِ  ُيـْؤِمنُ  َكـانَ  ))َمنْ --لاكل  الاننير ًاواىػمى  ل كى  حى
وىػرافي  نىكىاًياىػ ي  كوػأمف حرومػ  ك ػف  أػ  الػذلب جػنر  مػف ومك صي  الجنر  ىف اى ظـر الجنر  اىمػر ك ػد يلوػ  كى
ػػنًدين ننمرىاىمػػ  نػػنلزأب يػػذا  ننػػؿ فػػًإذا يلوػػ  كاًوحىػػنف حاػػ  نر نوػػم -ملػػنلب – الالػػ  ٍفىى  ممالأػػ  مػػص  اوػػ  كىاً 
نػػذلؾ الاػػنال كيػػك مػػف ا ظػػـ اأػػكاع الظاػػـل  أػػ    فػػو انوػػم اػػنف اوػػر  مأػػ  وػػمماف   كىٍجػػ و   اػػب مأهػػن

ن ذلػؾ  ػنا ل كًءدلةً جمص نوف جرومموف الزأن كالملدم  اب حؽ الجنر كخونأم  فو  رض   ك ػندةر ءػر ن
    (ّ) نؿ  أمرة دكأهـ ا نونرر امن كوىغيضكف الجنرل حروـ نوكف وممدحكف الجنياوم انف ايؿ فااد

 
ًمو...... ًلو نىدىتٍ  مىن طىٍرًفو كىاىايضل  نرى ٍأكىايىن .............جى ًمو مى نرى ملب ويكىاًرٍم جى حى

(ْ).(ٓ) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ََٓ/ ِ يػ َُْٓل ُالمأكرةلطمامنم الدارلالمدوأما نف محمد الغأومنفل ندءرح امنب المكحود مف وحوا النخنرملوأظر  (ُ)
 (.ِٕٔٓنر ـ)َِِْ/ ٓامنب ا دبل ننب مف انف ولمف نن كالوـك اآلخر فس ولذم جنر   وحوا النخنرم  (ِ)
يك  أمرة نف ءداد نف  مرك نف ملنكوم انف  راد اللنىٌول اءػهر فرىػنف اللػرب فػو الجنياوػمل كمػف ءػلراد الطناػم ا كلػبل مػف  (ّ)

 اػػب ءػػدة نطءػػ ل كفػػو ءػػلر  ر ػػم ك ذكنػػمل كاػػنف  ايػػؿ أجػػدل كاػػنف مػػف احىػػف اللػػرب ءػػومم كمػػف ا ػػزيـ أ ىػػنل وكوػػؼ نػػنلحاـ
الغأول  مر نف رضن نف محمد رااب نف  نػد مغرمن نننأم  م   نام فاؿ اف مخاك ل   وودة مف ذارين. وأظر  ملجـ الملل وفل

 .ّْ/ُل كرجنؿ الملاانت اللءرل موط ب الغسووأب ُْ/ٖنوركتل دار يحوند المراث اللرنو نوركت   -مامنم المعأب 
 .ُُِ/ُـ  ُٓٔٗالرلكؼ ءانول المامنم المجنروم لالانيرةل مألـ  ندالدوكاف  أمرة نف ءدادل  ند (ْ)
وأظر  الم هـ لمن اءاؿ مف ماخػوص وػحوا مىػاـل احمػد نػف  مػر نػف ينػرايوـ الارطنػول محاوػؽ  محػو الػدوف مىػمك كوخػركفل  (ٓ)

 .َِِٗ/ُـ ُٔٗٗل ُدمءؽل ط -دار انف اعورل نوركت
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 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
 -جمع ودراسة-

  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

 المطمب الثاني
 الكتب.و  بالمالئكة في باب االيمان --سؤالت الصحابة 

 

 بالمالئكة. في باب --سؤالت الصحابة المسألة االولى:
 

- ا رىػػكؿ ىػػأؿ --يءػػنـ نػػف الحػػنرث اف - أهػػن ا رضػػو- المػػلمأوف اـ  نيءػػم  ػػف .1
- ا رىػػكؿ فاػػنؿ   الػػكحو وأموػػؾ اوػػؼ ا رىػػكؿ وػػن فاػػنؿ--( ( مثـــل يــأتيني أحيانــا 

 لـي يتمثـل وأحيانـا قـال مـا عنـه وعيـت وقـد عنـي فيفصـم عمـي أشـدُ وهو الجرس صمصمة
 وأػػزؿ راومػػ  كلاػػد  - أهػػن ا رضػػو-  نيءػػم  نلػػت (( يقــول مــا فــأعي فيكممنــي رجــال الممــك
ف  أ  فو وـ النرد الءدود الوـك فو الكحو  او   (ُ) ر ن. لوم ود جنوأ  كا 

 
 –كالمػػو كيػػو الأػػػزكؿ نػػنلكحو يلػػب ا أنوػػندل  ػػػنؿ  فػػو يػػذا الىػػلاؿ نوػػنف  يػػػـ كظػػنيؼ المسياػػمل   

 لىنفر كاحديـ المسيام يـ  ى رة )–رحم  ا – نؿ النخنرمل (ِ)چژ  ژ     ڑ  ڑ        ک       چ  -ملنلب
 ووػػاا الػػذم انلىػػ ور كمأدومػػ  ا نػػكحو أزلػػت يذا المسياػػم كجلاػػت لاوػػاحت ام نوػػأهـ ىػػ رت واػػنؿ
مػػنرة  كالػػكحو -ملػػنلب -فػػس أنػػو ا  نػػكحو مػػف ا الػػكحول  عنوػػنف   أػػكا كفوػػ  اوضػػنن ، (ّ)(الاػػـك نػػوف

 اػب وػكرم  الحاواوػم المااوػمل كمػنرة وظهػر  اػب وػكرة يأىػنف وػرا  الحنضػركف  --وظهر لارىكؿ
خ وػػم فػػس وػػرلل كلاػػف وظهػػر اعػػر المغوػػر كا أ لػػنؿ  --كوىػػمملكف يلوػػ ل كمػػنرة وهػػنط  اػػب الرىػػكؿ

ٍ ػصي الػكحو  اػب   اب ونحب الرىنلمل فومونب مف جنوأ  اللرؽ فو الوـك الءدود النردل ك ػد واػكف كى
الرىكؿ اك ص الجرس يذا واوؿ فػو اذف ىػنمل ل كذلػؾ اءػد اأكا ػ ل رنمػن ىػمص الحنضػركف وػكمنن 

        يػػػػػػك وػػػػػػاكات ا -  و اهػػػػػػكف اسمػػػػػػننل اٌمػػػػػػن  اأأػػػػػػ  دكم الأحػػػػػػؿل لاػػػػػػأهـ-- أػػػػػػد كجػػػػػػ  الرىػػػػػػكؿ 

                                                           

ِإنَّا َأْوَحْيَنا ِإَلْيـَك َكَمـا ﴿ ك كؿ الال  جؿ ذار   --امنب ندد الكحول ننب اوؼ انف ندد الكحو يلب رىكؿ ا: وحوا النخنرم (ُ)
 (.ِ)ر ـٔ/ُ﴾ َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَِّبيّْيَن ِمْن َبْعِدُِ 

 .ُٔ-ُٓىكرة  نس اآلومنف  (ِ)
 .     ُٗٔ/ٖفما الننرم نءرح وحوا النخنرمل احمد نف حجر اللىاسأو  امنب الم ىورل م ىور ىكرة  نس  (ّ)
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يأ  وىمص كولو من وكحب يلو ل دكف لنس ك  خ ندل كمف اور ءػؾ ك  ارموػنبل فوجػد  -كىسم   او 
 (ُ).من اكحو ن  يلو  حنضران فو ذاارم ل اأأمن امب فو  ان 
- اػػػب ا أنوػػػندلػػػكحو المأػػػزؿ اطػػػرؽ  جمػػػصكللاػػػ  مػػػف المأنىػػػب ذاػػػر  يأػػػن  اف الاػػػروف الاػػػروـ 

ىئ  ىئ          ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ    چ  -ملنلب –فو اوم كاحدة يو  كل   -

 .(ِ) چجب  حب   خب  مب  ىب   يب  جتحت  خت     مت  ىت
 0في باب االيمان بالكتب --سؤالت الصحابة المسألة الثانية:

 ا  ىل ن كاحد كالذم يك  ل لـ اجدفو ننب ا ومنف ننلامب --ىل ت الوحننممف خسؿ ممنلو ل
ڳ   ڳ    ڳ  چ  ػف يػذ  اآلوػم -- نلػت   ىػيؿ رىػكؿ ا  -رضػو ا  أهػن - ف  نيءم .ُ

ـــذين )) --يلػػػب وخػػػر اآلوػػػم فاػػػنؿ رىػػػكؿ ا (ّ)چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ـــتم ال إذا رأي
 .(ْ)((يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم اهلل فاحذروهم

لغنوم كاحدة كيدؼ كاحدل اأزلت لماكف مأه  حوػنة لانءػر الػذوف ولوءػكف فػو الامب ااهن اأزلت 
يذ  ا رضل ماكديـ نمن فوهن مف ملنلوـ كمكجوهنت كيداومل اأزلت لماػكف ركحػنن كأػكران محوػو أ كىػهـ 
 –كمأوريػػنل كماءػػؼ ظامنمهػػن كظامػػنت الحوػػنةل ك ػػد اػػنف يػػسؾ ا مػػـ نىػػنب الماػػذوب نرىػػن ت ا 

 اللامػند اخماػؼ ك ػديذا  الاروـل الاروف فو كالممءنن  ىلاؿ ا كؿ نونف لمىألم المحاـكفو ال -بملنل
رحمػ   - الطنػرم ذاريػن ا مػنـ ا ػكاؿ  ػدة  اػب الاػروـ الاروف فو كالممءنن  ننلمحاـ المراد فو  دومنن 
 كحسلػ  الاػروف أنىػخ يػك  المحاـ   نؿ -- ننس انف اف فذار ونحن  يلب  كؿ اؿ مىأدان  -ا

 كامعنلػ  كمػلخر ل كمادم  الاروف مأىكخ  كالممءنن  ن ل كولمؿ ن  ولمف كمن كفرايض  كحدكد  كحرام 
 كاوػػر  مػػف المػػننلوفل --مىػػلكد انػػف  ػػف يػػذا معػػؿ كرد كلاػػد نػػ ل ولمػػؿ ك  نػػ  وػػلمف كمػػن كا ىػػنم 

                                                           

 .ْٔ/ُ  ّمأنيؿ اللرفنف فو  اـك الاروفل محمد  ند اللظوـ الزر نأول مطنلم  وىب النننو الحانو كءران ل ط ينظر: (ُ)
 .ُٓىكرة الءكرلل اآلوم  (2)
 .ٕىكرة وؿ  مرافل اآلوم  (ّ)
ىأف المرمذمل محمد نػف  وىػب انػك  وىػب المرمػذم الىػامول محاوػؽ  احمػد محمػد ءػنار كوخػركفل دار يحوػند المػراث اللرنػول  (ْ)

 ) يػػذا حػػدوث حىػػف -رحمػػ  ا-(  ػػنؿ انػػك  وىػػبِْٗٗنػػر ـ)ِِّ/ ٓنوػػركت  امػػنب الم ىػػورل نػػنب  كمػػف ىػػكرة وؿ  مػػراف  
 َوحوا(
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 فػو نلضػنن  نلضػ  اءػن  مػن  كالممءػنن  كحرامػ ل حسلػ  نوػنف فوػ  ا احاـ من  المحاـ  وخركف ك نؿ
ف الملنأو   كالممءػنن  كجػ ل اور المأكوؿ مف وحممؿ لـ من  المحاـ  وخركف ال نظ ل ك نؿ اخما ت كا 

 كم ىػور ل ملأػن  كفهمػكا مأكواػ  اللامند  رؼ من  المحاـ  وخركف اكجهننل ك نؿ المأكوؿ مف احممؿ من
  ػف الخنػر أحػك كذلؾ خاا ل دكف نلام  ا اىمأعر ممن ىنوؿ  ام  يلب  حد واف لـ من  كالممءنن 

 الػػدأون كفأػػند الىػػن م ك وػػنـ مغرنهػػن مػػف الءػػمس طاػػكع كك ػػت --مػػروـ انػػف  وىػػب مخػػرج ك ػػت
 (ُ).الارار دار فو الألوـ مف  كلوني  ا د  كمن أ ى ل او وم كمعؿ

 ا اف كااػػػد ا خوػػػرل الاػػػكؿ يلػػػب مػػػنؿ ا  ػػػكاؿ يػػػذ  -رحمػػػ  ا-الطنػػػرم ىػػػنؽ ا مػػػنـ اف كنلػػد
-- لالنلموف كيدل ك مم  ل  نونأنن  رىكل   اب الاروف جموص اأزؿ. 
 ينمػػم لاضػػوم املػػرض اف  اػػو لزامػػنن  ارل كالممءػػنن  المحاػػـ فػػو اللامػػند آلراد اللػػرض يػػذا نلػػد    
 .ملأن   ولاـ   من ا امنب فو وكجد يؿ  كيو ىنؽ نمن مملاؽ
 نونأػ  كاىػأد لالػنلموفل يػدل امننػ  اأػزؿ ا  ف ملأػن ل ولاػـ   مػن ا امػنب فػو لػوس اأػ  الكا ص   

 ايػػؿ كاػػسـ ءػػويننل ذلػػؾ مػػف وىػػمعف كلػػـ فوػػ ل جػػند مػػن جموػػص نمػػدنر اللنػػند كامػػر  --الاػػروـ لامناػػغ
   فوػػ ر فواػػؼ نلضػػهـ  اػػب وءػػاؿ  ػػد مػػن ي  الاػػروف لجموػػص ءػػنمؿ كالمػػننلوف الوػػحننم مػػف الم ىػػور

 .ولام  لـ يك  أ  لاف ولام ل   الأنس مف احدان   ف
 

 المطمب الثالث
 سؤالت الصحابة في باب اليوم االخر. 

اوومػػنف نػػنلوـك اآلخػػر يػػك الػػراف الخػػنمس مػػف اراػػنف اوومػػنف الىػػممل ك اوػػدة مػػف  انيػػد اوىػػسـ 
 -اي  نلػػثو ا ىنىػػومل كاوػػؿ  ظػػوـ مػػف اوػػكؿ اوومػػنفل يذ   ووػػا يومػػنف احػػد ي  ننوومػػنف نػػ ل

 كنػػولف لءػػهودان  نػػن كا ػػب ااػػ  الػػدوف  اػػب لوظهػػر  لالحػػؽ كدوػػف ننلهػػدل --ان محمػػد ىػػودأن -ملػػنلب
 ننلمػذاور النػنلغ ا  مأػند حامػم مػف كللػؿ كالوػـك اآلخػرل نػن اوومػنف امػكر مػف نػ  اخنػريـ مػن لاأنس

 الػدأونل لممػنع كحػنهـ ا رضل يلػب معػن اهـ نىػنب  أػ ل كا اػمهـ لػ ل النءػر أىونف اعرة ننلوـك اآلخرر
 فػو المأػنفس يلػب كدافلػن الدأونل حبٌ  فو الغاك مف خ ِّ نمي  كألوـ  ذاب مف فو  كنمن ن  اوومنف فواكف

                                                           

ل ُمحمد نف جرور نف وزودل انك جل ر الطنرمل محاوؽ  احمد محمػد ءػنارل ملىىػم الرىػنلمل طجنمص النونف فو مأكوؿ الاروفل  (ُ)
 .ُِٖ-ُٕٓ/ٔـ َََِ -يػ َُِْ
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اػػنأكا ااعػػر الأػػنس ملااػػننل كمأنفىػػننل كحنػػنن لألخػػرةل كزيػػدان فػػو  --ل كنمػػن اف الوػػحننمالطن ػػنت فلػػؿ
 (ُ)فو يذا الجنأب اللادم. --الدأونل لذلؾ ااعركا مف ىلاؿ الأنو

 

اػػػنف   نيػػػدل مػػػف ماىػػػوـ نػػػنلوـك اآلخػػػر  مىػػػنيؿ اوومػػػنف كنمػػػن اف ىػػػل ت الوػػػحننم  مأك ػػػت فػػػو
 :المطاب كفؽ المىنيؿ اآلموم

 

ــة ــى: الجن  ػػف الجأػػم كجػػدمهن ممانرنػػم --مػػف خػػسؿ ممنلػػو لىػػل ت الوػػحننم المســألة األول
 ا ل نظ كالملنأو فنخمرت مأهن نلض ا ىيام مجأننن لامارار كالمو مأهن 

َنَعـــْم ))  ػػنؿ  اىوٍأاػػؿي اىيػػؿ الجأػػم--  ىيػػيؿى رىػػكؿ ا ػػنؿ -- ػػف جػػننر نػػف  نػػدا .1
ُمـوَن ِإنََّمـا َيُكـوُن َذِلـَك ُجَشـاًء َوَرْشـًحا  ُطوَن َواَل َيَتَنخَّ َوَيْشَرُبوَن َواَل َيُبوُلوَن ِفيَها َواَل َيَتَغوَّ

 (ِ)0((َوالتَّْحِميَد َكَما ُتْمَهُموَن النََّفَس َكَرْشِح اْلِمْسِك َوُيْمَهُموَن التَّْسِبيَح 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

سلنول دار انف اعورل ط (ُ) او محمد الول  . ْ/ُ ُوأظر  اوومنف ننلوـك اآلخرل  ى
  َيىأند ضلوؼ لجهنلم من ز الممومو((  نؿ الءوخ ءلوب ا رألكط )حدوث وحوا كيذا ُْٕٖٓنر ـ)ّْٓ/ّمىأد احمد  (ِ)
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ػػن  -- ا رىػػكؿ ىيػػًيؿى   --يروػػرة اىنػػو  ػػف .ِ ػػن اىٍاعىػػري  مى ألػػمى  ويػػٍدًخؿي  مى  ))َتْقــَو : قــال اٍلجى
ــــِق((، َوُحْســــنُ  اهلِل، ػػػػن   ػػػػنؿ اْلُخُم مى ػػػػن اىٍاعىػػػػري  كى ــــانِ    ػػػػنؿ الألػػػػنرى  ويػػػػٍدًخؿي  مى ــــمُ  :))اأَلْجَوَف  اْلَف

 (ُ)((َواْلَفْرجُ 
 نهــــر ذاك ))قــــال الاػػػػكعر  مػػػػن --ا رىػػػػكؿ ىيػػػػيؿ   ػػػػنؿ --منلػػػػؾ نػػػػف اأػػػػس  ػػػػف .ّ

ــة فــي يعنــي اهلل أعطانيــه ــبن مــن بياضــا أشــد الجن ــر فيهــا العســل مــن وأحمــى الم  طي
 ))أكمتهـا  --ا رىػكؿ  ػنؿ  لأن مػم يػذ  يف  مػر  نؿ  (((ِ)الجزر كأعناق أعناقها
   (ّ)منها((. أحسن
. 

ك د ااعػر ا ملػنلب مػف ذاػر ل كاأهن حؽ   روب فوهن لمف اوومنف ننلوـك اآلخر اوومنف ننلجأم
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    چ   -ملػػنلب -الجأػم كألومهػػن فػو امننػػ  الاػروـل  ػػنؿ ا 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      

﮸ ﮹  ، (ْ)چ﮺ ﮻        ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴       ﮵ ﮶  ﮷ 

كملأػػب اوومػػنف ننلجأػػم ل الموػػدوؽ الجػػنـز نكجكديػػنل كاأهمػػن مخاك ػػم اآلفل   وغيرهااا مااي ا،يااات، 
 (ٓ)م أب اندان ك  منودل كودخؿ فو ذلؾ اوومنف  ناؿ من حكم  الجأم مف ألوـ.

 

                                                           

كالمىػمدرؾ  اػب الوػحوحوفل انػك  نػد ا حػدوث حىػف(ل  ءػلوب ا رأػنلكط )(  نؿ الءوخ َٕٕٗنر ـ )ِٕٖ/ ُّمىأد احمد  (ُ)
( ُٕٗٗنػػر ـ)َّٔ/ ْـ  َُٗٗ -قُُُْل ُنوػػركتل ط –الحػػناـل محاوػػؽ  موػػط ب  نػػد الاػػندر  طػػنل دار الامػػب اللاموػػم 

 .(وحوا  )-رحم  ا–(ل ك نؿ الذينو  ) يذا حدوث وحوا ا ىأند كلـ وخرجن -ا رحم - نؿ الحناـ
ًزوػػرىةي ً   (ِ) ًمٍأػػ ي اٍلجى ػػٍزًر اٍلاىٍطػػصي كى ل كىاىٍوػػؿي اٍلجى ري ػػزي ػػزكري مػػف اونػػؿ وىاىػػصي  اػػب الػػذار كا أعػػب. كيػػب ملأػػثل كالجمػػص الجي ػػٍف )الجى ٍأًاطىنً هىػػن  ى

ػػزى  رى الألٍخػػؿى اىٍم  ىطىلى ي(.الأهنوػػم فػػو اروػػب الحػػدوث كا عػػرل مجػػد الػػدوف انػػك الىػػلندات المنػػنرؾ نػػف ا عوػػرل ميٍلظىػػـً اٍ ىٍرًض وياىػػنؿي جى
 .ِٔٔ/ ُـ  ُٕٗٗ -يػُّٗٗمحمكد محمد الطأنحول المامنم اللامومل نوركتل  -محاوؽ  طنير احمد الزاكل 

(  ػػنؿ انػػك ِِْٓنػػر ـ)َٖٔ/ ْ نػػنب  مػػن جػػند فػػو وػػ م طوػػر الجأػػم  --ىػػأف المرمػػذمل امػػنب وػػ م الجأػػم  ػػف رىػػكؿ ا  (ّ)
   )يذا حدوث حىف اروب(.-رحم  ا– وىب

 .ٔٓ-ُٓىكرة الدخنف اآلونت  (ْ)
  .َّ-ِٗ/ُو م الجأمل انك ألوـ ا ونهنأول محاوؽ   او رضن ل دار المأمكف ل دمءؽ :وأظر (ٓ)
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 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

الدالػم  اػب الاكؿ نخاؽ الجأم كالأنرل ككجكديمن اآلف  كؿ ايؿ الىأم كالجمن مل يذ الأوكص ك 
خااهمن ككجكديمن كاندومهمن ااعر مف اف محوب اك محورل خسفنن لمف ز ـ اور ذلؾ مف الجهموػم 

 ذلػػؾ  اػػب كحماهػػـ لالاونمػػم وػػـك ا وأءػػيهمن نػػؿ  ك نلػػت ذلػػؾل فػػأأارتل كالخػػكارج كالادروػػم كالملمزلػػم
 اف لػػ  وأنغػػو ك  اػػذال و لػػؿ اف وأنغػػو كاأػػ  ال و لاػػ  لمػػن ءػػرولم نػػ  كضػػلكا الػػذم ال نىػػد اوػػاهـ
 (ُ).افلنلهـ فو خاا   اب ك نىك  لاذا و لؿ
الجأػػػػم  كوػػػؼ ايػػػـ اىػػػننب دخػػػكؿ الجأػػػمل  اػػػػبفوهػػػن د لػػػم  --كيػػػذ  ا ىػػػيام مػػػف الوػػػحننم    

 كوءػػػرنكف فوهػػػن وػػػأااكف الجأػػػم ايػػػؿ اف مػػػف الىػػػأم مػػػذينهـ ل كالمػػػو مػػػف خسلهػػػن نأػػػب ايػػػؿكألومهػػػن
 مػألمهـ كاف انػدا اأاطػنع ك  لػ  وخػر   دايمػن مألمػن ألومهػن كاأػكاع مسذيػن مػف كنغوػر  نػذلؾ ومألمكف

 ألػوـ مءػنرؾ   المػو كالأ نىػم الاػذة فػو الم نضػؿ مػف نوأهمػن مػن ي  الػدأون ايػؿ مػألـ يويػم  اب نذلؾ
 ونوػاكف ك  وممخطػكف ك  ومغكطػكف ك  ونكلػكف   اأهػـ فػو كا   الهويػم كاوػؿ المىموم فو ي  الدأون

 (ِ)لامنمد م.خسفنن 
 المسألة الثانية: اشراط الساعة

اخنػر  ػف  سمػنت اعوػرة مظهػر  نػؿ  وػنـ الىػن مل كيػذً  اللسمػنتل  --مف الملاـك اٌف الأنو
كلػـ وخػنلؼ احػد فػو مأهن اءراط وغنر  د ظهػر اعوػر مأهػنل كمأهػن انػنر لػـ مظهػر نلػدل كىػمظهرل 

أمػػػن اخما ػػػكا فػػػو ننل افل لاىػػػن م  سمػػػنت كاءػػػراط ماىػػػومهن كاأكا هػػػن كمػػػلدل جموػػػص ماىػػػومنمهـ يلػػػب كا 
 : ىموف

 . ىـ وىنؽ الىن م وأذر نارنهن .ُ

 (ّ) ىـ ولذف نحاكلهن كك ك هن. .ِ
فومن وملاؽ نهذ  المىألم كجدت   دة اىػيام ممانرنػم  --كمف خسؿ ممنلو لىل ت الوحننم 

   مارار اخمرت ىلالوف فاط يمن  فا ل نظ كالملنأول كحمب   واك 
                                                           

كالػػرد  اػػب مػػف  ػػنؿ ن أػػند الجأػػم كالأػػنر كنوػػنف ا  ػػكاؿ فػػو ذلػػؾل انػػف موموػػمل  لٖٔ/ْوأظػػر  ال وػػؿ فػػو الماػػؿ كا يػػكاد كالأحػػؿ  (ُ)
 .ِٓ/ُـ ُٓٗٗ -يػُُْٓل ُا الىمهرمل دار ناأىومل الرونضل ط ندمحاوؽ  محمد نف 

 –المأهنج ءرح وحوا مىػاـ نػف الحجػنجل انػك زاروػن محوػو الػدوف وحوػب نػف ءػرؼ الأػككم ل دار يحوػند المػراث اللرنػو  وأظر  (ِ)
 .ُّٕ/ ُٕق  ُِّٗل ِنوركتل ط

ل كاحندوث اءراط الىن م الانرلل د. محمد نءنر ال وضول رىنلم دامػكرا ل جنملػم نغػداد 43/33:وأظر  فما الننرمل انف حجر (ّ)
 .ّٓ/ُيػ ُُِْ
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 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
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  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

ىئ  ی  ی      ىئېئ  ېئ  ىئچ    ف الىػن م فاػنؿ--رىكؿ اىيًيؿى   نؿ --ذو مح ف  .ُ

َوَما َيُكوُن َبْيَن َيَدْيَها ِإنَّ َبْيَن َيَدْيَها ِفْتَنـًة َوَهْرًجـا  َوَلِكْن ُأْخِبُرُكْم ِبَمَشاِريِطَها (ُ) چ  جئی     ی
ى َقاُلوا َيا َرُسوَل المَِّه اْلِفْتَنُة َقْد َعَرْفَناَها َفاْلَهْرُج َما ُهَو َقـاَل ِبِمَسـاِن اْلَحَبَشـِة اْلَقْتـُل َوُيْمَقـ

   َ(ِ)((َيْعِرَف َأَحًداَبْيَن النَّاِس التََّناُكُر َفاَل َيَكاُد َأَحٌد َأْن 
ػػػفٍ  .ِ ػػػأىؿى  رجػػػسن  اىف --اأػػػس  ى    ػػػنؿ الىػػػن م  ممػػػب  فاػػػنؿ الىػػػن مل  ػػػف --الأنػػػو ىى

ىيػكلى ي  الالػ ى  ايًحػبل  اىأِّػو ًي ل  ءىػٍودىل  ى    ػنؿ َلَها(( َأْعَدْدتَ  ))َوَماَذا  َمـعَ  ))َأْنـتَ  فىاىػنؿى  --كىرى
ػػن  --اىأىػػس  ػػنؿى  لَأْحَبْبــَت(( َمــنْ  ل فىًرٍحأىػػن فىمى أىػػن ًنءىػػٍودو  َمــعَ  ))َأْنــتَ  --الألنًػػوِّ  ًناىػػٍكؿً  فىرىحى
ل كىاىنىػن -- الألًنول  ايًحبل  فىأىأىن  --اىأىس  نؿ َأْحَبْبَت(( َمنْ  ل نىٍاػرو ػرى ػك كى يمى  اىايػكفى  اىفٍ  كىاىٍرجي

نِّو مىلىهيـٍ  ل ًنحي ـٍ فٍ  ًيولنيي (. ًنًمٍعؿً  اىٍ مىؿٍ  لىـٍ  كىاً  ـٍ نًلًه اىٍ مى
(ّ) 

ل كىاىنىػػػػػػن -- الألنًػػػػػػول  ايًحػػػػػػبل  كاأػػػػػػن ا ػػػػػػكؿ اوضػػػػػػنن  فىأىأىػػػػػػن     ل ك عمػػػػػػنفل ك اػػػػػػول كجموػػػػػػص  نىٍاػػػػػػرو ػػػػػػرى       كى يمى
ػػك --الوػػحننم نِّػػو مىلىهيػػـٍ  اىايػػكفى  اىفٍ  كالمػػننلوفل كاللامػػند اللػػنماوف الرنػػنأووفل كىاىٍرجي ل ًنحي ـٍ فٍ  ًيولػػنيي  لىػػـٍ  كىاً 

. ًنًمٍعؿً  اىٍ مىؿٍ  ـٍ نًلًه  اىٍ مى

 اأػػ  ي   ونمهػػنل ك ػػت نلاػػـ اىػػمأعر كلاأػػ  اخنػػر ناوػػنـ الىػػن مل ملػػنلب ادلػػت يػػذ  ا ىػػيام اف 
 الممانىػؿ كوجػد الغنفػؿ فوأمنػ  ك ونمهػنل ك ك هػن  ػرب نهػن ألػرؼ  سمػنت لأػن جلؿ رحمم  مف ملنلب
لبل اللنمؿ كوزود ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  چ  -ملػنلب -  كلػ  اءػنر الملأػب يذا كا 

انأكا حروووف  اب ملرفم يذ  اللسمنت مػف اجػؿ المهوػل لهػذا  --كاف الوحننم، (4)چڤ  ڤ  
ل كيـ ايؿ ا ومنف كالوسح كالماكلل لذلؾ مف ننب اكلب  اب الأنس فػو يػذ  ا زمأػم ازمأػم  -الوـك

 -اف وىألكا  ف الىن م كاءراطهنل حمب ماكف  كأنن لهػـ فػو الرجػكع الػب ا  -ال مف كالنلد  ف ا
اػػػدوـ ا ءػػػراطل كد لػػػم الأػػػنس  اوهػػػنل مأنوػػػ  الأػػػنس مػػػف ر ػػػدمهـ كحػػػعهـ  اػػػب الحامػػػم فػػػو مك  -ملػػػنلب

ا حموػػنط  أ ىػػهـ ننلمكنػػم كاوأننػػمل فوأنغػػو لاأػػنس اف واكأػػكا نلػػد ظهػػكر اءػػراط الىػػن مل  ػػد أظػػركا 
                                                           

 .ُٕٖىكرة ا  راؼل جزد مف اآلوم  (ُ)
 )وحوا لغور ل كيذا يىأند رجنل  عانت رجنؿ الوحوا(. (  نؿ الءوخ ءلوب ا رأنلكط َِّّٔنر ـ)ّّٓ/ ّٖمىأد احمد   (ِ)
أىنً بً  (ّ) طلنًب ل وحوا النخنرمل ًامىنبي المى أىنً ًب  يمىرى ٍنًف الخى  (.ّٖٖٔنر ـ)ُِ/ٓ --نىنبي مى
 .ُٓىكرة ط  اآلوم  (ْ)
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اوومػػػنف نأءػػػراط الىػػػن م ك سمنمهػػػن ل ك  أ ىػػػهـ كاأاطلػػػكا  ػػػف الػػػدأون كاىػػػملدكا لاىػػػن م المك ػػػكد نهػػػن
ننمػػػمل جػػػزد   ومجػػػزا مػػػف اوومػػػنف نػػػنلوـك اآلخػػػرل كالػػػذم يػػػك اآلخػػػر جػػػزد   ومجػػػزا مػػػف الوػػػحوحم الع

 (ُ)اوومنف ننلغوب.
 .-تعالى -رؤية اهلل  المسألة الثالثة:

 كجدت  دة اىيام مأهن  المىألم اللادوم يذ   ف --الوحننم لىل ت ممنلو مف خسؿ
أػرل  يػؿ !وػن رىػكؿ ا  فااأػن -- نؿ ىػألأن رىػكؿ ا  : نؿ --الخدرم ف انو ىلود  .1

   ػػنؿ ل؟((هــل تضـارون فــي القمــر ليمـة البــدر لــيس دونـه ســحاب ) ) ػنؿ  رنأػن وػـك الاونمػػم
        ػػنؿ ل    اأػػن   ػػنؿ ل((فهــل تضــارون فــي الشــمس لــيس دونهــا ســحاب )  ) ػػنؿ ل    اأػػن
 (ِ).((...فإنكم ترون ربكم كذلك يوم القيامة ))
ىػألم   ػػف  --لػػك راوػت رىػػكؿ ا    اػت  نػو ذر   ) ػػنؿ --(ّ)ف  نػدا نػػف ءػاوؽ ػ .2

 ػػد    ػػنؿ  يػػؿ راوػػت رنػػؾ  اأػػت اىػػأل    ػػنؿ   ػػف ام ءػػود اأػػت مىػػأل ل فاػػنؿ  اػػؿ ءػػود
 .(4)((رأيت نورا )  )ىألم  فانؿ

 

                                                           

 .ِّٕ/ِوأظر  المذارة فو احكاؿ المكمب كامكر اآلخرةل  ند الرحمف نف انو نارل جسؿ الدوف الىوكطو  (ُ)
 (لْْٕنػر ـ)ّْٔ/ُـ  َُٖٗ -قََُْلُالىأم كمل  ظسؿ الجأم فو مخرو  الىأمل انف انو  نوػـل المامػب اوىػسمولط (ِ)

ظػػػػػػػسؿ الجأػػػػػػػم فػػػػػػػو مخػػػػػػػرو   امػػػػػػػنب الىػػػػػػػأم كملػػػػػػػ ( ند  جوػػػػػػػد  اػػػػػػػب ءػػػػػػػرط مىػػػػػػػاـيىػػػػػػػأ:)–رحمػػػػػػػ  ا - ػػػػػػػنؿ الءػػػػػػػوخ ا لنػػػػػػػنأو
عننت و نت الػرب  ػز كجػؿل محاوػؽ   نػد اللزوػز نػف ينػرايوـ كالحدوث ركا  نف خزومم فو  ل(634)نر ـِِٔ/4:الىأم المكحود كا 

 .ُِْ/ِـ ُْٗٗ -يػُُْْل ٓالرونضلط –الىلكدوم  -الءهكافل مامنم الرءد 
كوانؿ انك محمد النورم مف نأو  اوؿ نف الب نف  نمر نف رنولػم نػف  ػنمر نػف ولوػلمل مػف مػننلو يك انك  ند الرحمف  (ّ)

يػػ( وأظػر  ماروػب المهػذوبل احمػد َُٖايؿ النورةل انف مجنب الد كةل حدث  ف انو ذر ك أ  انػف ىػوروف ك مػندة كاوػريـ )ت
 َّٕ/ُـ ُٖٔٗ -ق َُْٔل ُىكرونلط –نف حجر اللىاسأول محاوؽ  محمد  كاممل دار الرءود 

ف الاءػورمل محاوػؽ  محمػد ل مىاـ نف الحجنج انك الحىػ-- المىأد الوحوا المخمور نأاؿ اللدؿ  ف اللدؿ يلب رىكؿ ا (ْ)
النن ول دار يحوػػند المػػراث اللرنػػول نوػػركت  امػػنب اًوومػػنفل نػػنب فػػو  كلػػ   اوػػ  الىػػسـ أػػكر اأػػب ارا  كفػػو  كلػػ  راوػػت فػػلاد  نػػد

 (.ُٖٕنر ـ)ُُٔ/ُأكرا 



 192  
 

     

   
 

 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
 -جمع ودراسة-

  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل
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   ػػػػػنؿ (ُ)چ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ػػػػػف  كلػػػػػ   --رىػػػػػكؿ ا ىيػػػػػًيؿى  --اىأػػػػػس  ػػػػػف .3
َياَدةُ  اْلَجنَُّة، َوِهيَ  اْلُحْسَنى الدُّْنَيا ِفي اْلَعَملَ  َأْحَسُنوا ))ِلمَِّذينَ   اْلَكـِريمِ  المَّـهِ  َوْجـهِ  ِإَلى النََّظرُ  َوالزّْ
 .(ِ)َتَعاَلى((
. 
كيػػو  --اوػػؿ مػػف اوػػكؿ اللاوػػدة المػػو وجػػب اف ولماػػدين اللنػػد فػػو رنػػ  -ملػػنلب -رلوػػم ا

كفل كمأػػنفس  ا ظػـ ألػػوـ ك ػػد  ا  نػػند  المػلمأوف فػػو اآلخػػرةل كيػػو الغنوػػم المػو ءػػمر ًيلوهػػن الميءػػمِّري
ًرمهن الذوف يـ  ػف رنهػـ محجيكنيػكفل ك ػف نننػ  مػرديكديكف ل كحي ل كأوػكص الامػنب كالىػأم الميمأنًفىيكفى

 اعورة جدان. مكاآلعنر المركوم  ف الوحننم كالمننلوف فو مىألم الرلو
  الرلون يمن  أك وف مفا أ م الذار ممحدث  ف  --كاىيام الوحننم 

 .المعراج ليمة لربه --النبي رؤية االولى:
ل كيػو مػف المىػنيؿ الملػراج لواػملرن  نلوأػو راىػ   --يك  ف رلوم الأنو --ىلاؿ انن ذر

 --كاءػػهر يػػذ  ا  ػػكاؿ  ػػكؿ انػػف  نػػنس --المػػو جػػرل نهػػن الخػػسؼ مأػػذ  هػػد الوػػحننم
يػو   ) ػنؿ، (ّ)چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  الذم اعنت الرلوم اللوأومل اذ  نؿ فو  كل  ملنلب

 .(ْ)(--رلون  وف روين الأنو
 فاػػد مػأهفل نكاحػدة مااػـ مػػف سثعػ) اذ  نلػت  -رضػو ا  أهػػن ك ػف انوهػن -ك ػكؿ ايمأػن  نيءػم

 (ٓ)...(.ا  اب ال روم ا ظـ فاد رن  رال محمدنا اف ز ـ مف ال رومل ا  اب ا ظـ
رضػو -اـ المػلمأوف  نيءػم ك ػكؿ  --انػف  نػنسيذا ك د جمص اعور مػف اللامػند نػوف  ػكلو 

جػػندت  ػػف انػف  نػػنس اخنػػنر مطااػػمل كاخػػرل ماوػدة فوجػػب حمػػؿ مطااهػػن  اػػب  فاػػنلكا  ) -ا  أهػن
ماودين ... ك اب يذا فوماف الجمص نوف يعننت انف  ننس كأ ػو  نيءػم نػأف وحمػؿ أ وهػن  اػب رلوػم 

                                                           

 .ِٔىكرةل وكأسلاآلوم  (ُ)
ا  نود ا نف محمد الليٍانىرم الملركؼ نننف نىطلم اللانرمل محاوػؽ  رضػن ملطػول ك عمػنف ا عوػكنول انك  نداوننأم الانرل ل  (ِ)

 .ٔ/ٕكوكىؼ الكانؿل دار الراوم لاأءر كالمكزوصل الرونض 
 .َٔىكرة اوىراد اآلوم  (ّ)
 (.ّٖٖنر ـ) ْٓ/ٓامنب مأن ب ا أونرل ننب الملراج وحوا النخنرم   (ْ)
  )يػػذا حػػدوث حىػػف -رحمػػ  ا-(  ػػنؿ المرمػػذمَّٖٔنػػر ـ)ُِٔ/ٓىػػأف المرمػػذمل امػػنب الم ىػػورل نػػنب كمػػف ىػػكرة ا ألػػنـ  (ٓ)

 وحوا(.
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ع -ننم   اب رلوم الاابل عـ المراد نرلوم ال لاد رلوم الااػبل   مجػرد حوػكؿ اللاػـر  أػ النورل كا 
-  انف  نلمن نن  اب الدكاـ)...(ُ) 

 الملػػراج لواػػم لرنػػ  ملػػنلب --كنأػػندن  اػػب يػػذ  اآلعػػنر ملػػددت ا ػػكاؿ اللامػػند فػػو رلوػػم الأنػػو
 (ِ). اب ا كاؿ

 في اْلخرة. --رؤية اهلل الثانية
فػػػو حػػػدوث  --دؿ  اوهػػػن ىػػػلاؿ الوػػػحننم فػػػو  روػػػنت وػػػـك الاونمػػػم -ملػػػنلب -ا رلوػػػم 

يػػذ  المىػػألم مػػف المىػػنيؿ المػػو ا مأػػب  نهػػن اللامػػند ا مأػػندن انوػػرانل كجلاكيػػن مػػف جماػػم ك  --جػػننر
اأاريػػػن الجهموػػػم ا ماػػػند ايػػػؿ الىػػػأم كالجمن ػػػم المنأوػػػم  اػػػب الػػػأص الءػػػر و مػػػف الامػػػنب كالىػػػأمل ك 

  (ّ)الملمزلمل ك نلكا اف الرلوم واود نهن اللاـ.كامنن هـ مف 
نرلوػم  -ملػنلب –لػوس مءػنو  رلوػم ا كللا  مف المأنىػب نونأػ  فػو يػذ  الدراىػم  اف ولاػـ اأػ  

      -رحمػػػ  ا –انػػػف انػػػو اللػػػز الحأ ػػػو كممػػػن وكضػػػا ذلػػػؾ مػػػن  ػػنؿ اومػػػنـ الءػػمس كالامػػػر مءػػػنوهنن ل
ننلرلومل   مءػنو  المريػو نػنلمريول كلاػف فوػ  دلوػؿ  اػب  اػك ا نؿ يك مءنو  الرلوم  يذ  نؿ  )...

ويػػرل   فػػو جهػػم فاوراجػػص  ااػػ ل فإمػػن اف : كمػػف  ػػنؿ!  اػػب خااػػ ل كا   فهػػؿ ملاػػؿ رلوػػمه نػػس مانناػػم 
ك   لك   ػف وموأػ  لويػرل   امػنـ الرايػو ك  خا ػ : واكف ماننران للاا  كفو  اا  ءػودل كا   فػإذا  ػنؿ

يػذا كاخما ػت ا ػكاؿ  (ْ)(....رد  اوػ  اػؿ مػف ىػمل  ن طرمػ  الىػاومم لك  محمػ  لك  فك ػ  ل ف وىنر 
فنأػ   --اأػس امػن الىػلاؿ فػو حػدوث  (ٓ).ا كاؿ اب  دة  رلوم ا فو المك ؼ مىألماللامند فو 

                                                           

ـ  ََِٓ -يػػُِْٔل ّط ػنمر الجػزارل دار الكفػندل  -مجمكع ال منكلل ماو الدوف انك اللننس نػف موموػمل محاوػؽ  اأػكر النػنز  (ُ)
 .َٖٔ/ٖل كفما الننرم  َُٓ – َٗٓ/ٔ

مىػنيؿ اوػكؿ الػدوفل الانضػو انػو ولاػب ال ػراد  ل كٕٓٓ/ِالمكحوػدل انػف خزومػم  لملرفم ا كاؿ اللامند فو يػذ  المىػألم وأظػر  (ِ)
 كاورين.ل ٓٔ/ُالحأناول 

دار الامػػػػنب اللرنػػػػول ل ف احمػػػػدل الزمخءػػػػرمالاءػػػػنؼ  ػػػػف حاػػػػنيؽ اػػػػكامض المأزوػػػػؿل انػػػػك الانىػػػػـ محمػػػػكد نػػػػف  مػػػػرك نػػػػوأظر  (ّ)
 .ُّٖ/ِيػ َُْٕل ّنوركتلط

ءرح اللاودة الطحنكومل انف انو اللز الحأ ول محاوؽ   احمد محمد ءنارل كانلم الطنن م كالمرجمم فو الرينىم اللنمػم ودارات  (ْ)
 .ُٓٗ/ُالنحكث اللاموم كاوفمند كالد كة كاورءند 

لملرفػػم يػػػذ  ا  ػػػكاؿ وأظػػر  ينطػػػنؿ المػػػأكوست  خنػػنر الوػػػ نتل الانضػػػو انػػػك ولاػػب ال ػػػرادل محاوػػػؽ  محمػػد نػػػف حمػػػد الحمػػػكد   (ٓ)
ل كءػرح اللاوػدة الطحنكوػمل انػف انػو ْٖٖ/ ٔل كمجمكع ال منكلل انػف موموػم ُِٗ-َُٗ/ُالأجدمل دار يوسؼ الدكلومل الاكوت 

 .ُٔٗ/ُاللز الحأ و 
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فو الجأمل كالمو يو ا اب مرامب ألػوـ ايػؿ الجأػمل كانوػم مطاػكنهـل فوزوػد  --رلوم ادؿ  اب 
حىػػػنأن يلػػػب يحىػػػنأ  لم ضػػػسن مأػػػ  كجػػػكدانل  ا ػػػكاؿ ننلحىػػػأب المػػػراد فػػػو كلام ىػػػروف المػػػلمأوف ارامػػػم كا 

 (ُ).-ملنلب– ا كج  يلب فنلأظر الزوندة كامن الجأم الحىأبمأهن  اف  الراجا كالاكؿاعورةل 
 المطمب الثالث

 0في باب القضاء والقدر --سؤالت الصحابة 
اوومنف ننلادر مف ايـ مننحث اللاودةل كاوومػنف نػ  ممػنـ المكحوػدل كممػن وػدؿ  اػب ايمومػ  اعػرة 

ل كالأنس  اػب اخػمسؼ طناػنمهـ وءػغاهـ مكضػكع --الامنب كالىأمل كىل ت الوحننمكركد  فو 
الاػػدرر  رمننطػػ  نحوػػنمهـ الوكموػػمل كمػػن فوهػػن مػػف ماانػػنت ا حػػكاؿ مػػف وػػحمل كمػػرضل كفاػػر كاأػػبل 

مػكت كحوػػنةل كىػلندة كءػػانكةل كاوومػػنف ننلاػدر امػػر فطػػرمل كمػص ذلػػؾ فهػػك ا ػكصي انػػكاب اللاوػػدةل ك 
لد ػػػم مىػػػنيا ل كمءػػػلنهنل كاعػػػرة الءػػػنهنت المعػػػنرة حكلػػػ ر كالػػػذوف   ولمأػػػكف ننلاػػػدر وجز ػػػكف  م ػػػ  

كلػذلؾ ل ا ىننبل نؿ رنمن ادل نهـ الجزع يلب الجأكفل كالكىكىمل كملنطو المخدراتل ك مػؿ الػأ س
 (ِ)واعر ا أمحنر فو النسد المو   ولمف اياهن ننلاضند كالادرل كيذا مػن أػرا  جاوػنن فػو دكؿ الغػرب.

الػػب عػػسث  اػػنف   نيػػدل مػػف ماىػػوـ المطاػػب فػػو نػػنب الاضػػند كالاػػدر --كلنوػػنف ىػػل ت الوػػحننم 
 :مىنيؿ يو

 .الأهو  ف الاكؿ ننلادر المىألم ا كلب 
 المءراوف. اط نؿالمىألم العنأوم  

 .المىألم العنلعم  اللزؿ
 
 
 
 

                                                           

 ل كالجػػػػػػنمص  حاػػػػػػنـ الاػػػػػػروفلِّّ/ْزاد المىػػػػػػور فػػػػػػو  اػػػػػػـ الم ىػػػػػػورل انػػػػػػف الجػػػػػػكزمل  ا  ػػػػػػكاؿ فػػػػػػو  وأظػػػػػػر م نوػػػػػػوؿ يػػػػػػذ   (ُ)
 .ُّّ/ٖالارطنول 

ل ِِّ/ُـ ُٖٔٗ-يػػػَُْٔل ُوأظػر  افػػكؿ ءػػمس الحضػػنرة الغرنوػػمل موػػط ب فػػكزم اػػزاؿل دار الىػػسـ لاطنن ػػم كالأءػػرل ط (ِ)
 .ٗٓ-ٖٓ/ُالىلكدوم  -كرىنيؿ اووسحل محمد الخضر حىوفل دار اووسحل الدمنـ
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 .النهي عن القول بالقدر المسألة األولى:
 ا ىيام ا موم ممنوف يذ  المىألم اللادوم مف خسؿ       
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ    ػػف يػػذ  اآلوػػم --يؿ الخاو ػػم الراءػػد  مػػر نػػف الخطػػنبىيػػ .ُ

 --نػػػػف الخطػػػػنبفاػػػػنؿ  مػػػػر  ل(ُ)چ  ڃڄ  ڃ      ڄڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
ثــم مســح  --خمــق مدم -تعــالى–) إن اهلل ويىػػأؿ  أهػػن فاػػنؿ ) --ىػػملت رىػػكؿ ا 

ظهُر بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خمقت هـؤالء لمجنـة وبعمـل أهـل الجنـة يعممـون ثـم 
مسح ظهُر بيمينه فاستخرج ذريته فقال خمقت هؤالء لمنار وبعمل أهل النار يعممـون فقـال 

: إذا خمق اهلل تعالى العبد لمجنة، استعممه --هلل! ففيم العمل؟ قال النبيرجل يا رسول ا
ذا خمــق اهلل تعــالى العبــد لمنــار  بعمــل أهــل الجنــة حتــى يمــوت عمــى عمــل أهــل الجنــة وال

 (ِ)((.استعممه بعمل أهل النار، حتى يموت عمى عمل من عمل أهل النار فيدخل النار
 ج ػت فومػن اللمػؿ فػوـ --ا رىػكؿ اسمػنف ىىػأىؿى    ػنؿ --اللػدكم الػب نف نءور  ف .ِ

 َوَجـَرتْ  اأْلَْقـاَلُم، ِبـهِ  َجفَّـتْ  ِفيَمـا َبـلْ  ))  ػنؿ أىٍىػمىٍأًأ ي ي  ءػوده  اىـ الماػندورل نػ  كجرت ا ى سـ ن 
ـــهِ  ـــاِديرُ  ِب ـى    ػػػن  ل((اْلَمَق ـــوا، ))   ػػػنؿ رىػػػكؿ ا  وػػػن اللمػػػؿ فىً ػػػو ـــلّّ  اْعَمُم ـــرٌ  َفُك ـــا ُمَيسَّ ـــوَ  ِلَم  ُه

. فىنٍلًجدل    ن  ل((َعاِمل  (ّ)اآٍلفى
 

حػػػذر اممػػػ  مػػػف الػػػذوف  --الرىػػػكؿ  نػػػؿ الػػػدخكؿ فػػػو دراىػػػم يػػػذ  المىػػػألمل  نػػػد اف انػػػوف اف
اضػػػننن ءػػػدودان  أػػػدمن خػػػرج  اػػػب --كاضػػػب الرىػػػكؿل واػػػذنكف ننلاػػػدرل اك ولنرضػػػكف نػػػ  الءػػػرع

كيػػـ ومأػػنز كف فػػو الاػػدرل حمػػب احمػػرل كجهػػ ل حمػػب اأأمػػن فياػػئ فػػو كجأموػػ  الرمػػنفل  لاوػػحنن  وكمػػنن 
رسمت إليكم؟ إنما همك من كان قـبمكم حـين تنـازعوا فـي هـذا األمـر، مرتم، أم بهذا أُ أبهذا أُ )فانؿ  )

للزومػػم أنػػوهـ كمكجوهػػ ل فاػػـ ويلػػرؼ  --كاىػػمجنب الوػػحننمل (4)((عزمــت عمــيكم أال تنــازعوا فيــه 
                                                           

 . ُِٕىكرة ا  راؼ  مف اآلوم   (ُ)
 ( ك نؿ المرمذم ) يذا حدوث حىف(.َّٕٓنر ـ) ِٔٔ/ٓ  امنب الم ىورل ننب كمف ىكرة ا  راؼ ىأف المرمذم (ِ)
 -يػػ ُُْٖل ُالىػلكدومل ط –ل محاوػؽ   نػد ا نػف حمػد المأوػكرل اضػكاد الىػاؼ الادرل انك نار جل ر نػف محمػد الً ٍروػنًنو (ّ)

 .ْٕٗ/ ُُل  نؿ انف حجر كالحدوث  اىخرج  ال روننو نىأد وحوا(  فما الننرم ءرح وحوا النخنرم  ٓٗ/ُـ ُٕٗٗ
:) -رحمػ  ا- ػنؿ المرمػذم ( 2433)نػر ـ4/443:الاػدر ننب من جند فو المءدود فو الخكض فػو امنب الادرل :ىأف المرمذم (ْ)

 (.حدوث اروب   ألرف  ي  مف يذا الكج 



 196  
 

     

   
 

 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
 -جمع ودراسة-

  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

كنلػدمن اأطػكل  هػد الأنػكةل  لاك نلػد كفنمػ  --احد مأهـ اأػ  أػنزع فػو الاػدر فػو حوػنة الرىػكؿ ف 
ل ظهرت ند م الادروم المو ميلػد اكؿ ءػرؾ فػو اوىػسـ لكاعرت ال مكحنتل كاخماط المىامكف نغوريـ

ظهػرت ك ػد ل كانف اكؿ ظهكرين فو النورة كدمءؽل كلـ مظهػر فػو ماػم ك  المدوأػمر  أمءػنر اللاػـ
كماند موندر ايؿ الىػأم ل فنءمد أاوريـ  اب ماؾ الند م كاوحننهن --فو اكاخر  هد الوحننم

كواػنؿ لػ   ىأىػكو ل كنلضػهـ  لمجمص  اب اف اكؿ مف مااـ ننلادر رجؿ مف ايؿ النورة ولمؿ نان ن 
عػػػـ ماا هػػػن  أػػػ  ملنػػػد  لمأوػػػر عػػػـ فأىػػػاـ أوػػػراأون اػػػنف لوىػػػمو  ىوىػػػكو ل كنلضػػػهـ وىػػػمو  ىكىػػػف

 (ّ).(ِ)اوسف الدمءاو   أ ينل كاخذ(ُ)الجهأو
 يػػذا كاػػنف  اػػوهـل ل ءػػهند اػػنف يأمػػن ودـ ظهػػر مػػف اخػػذ اػػنف  ملػػنلب اكدؿ يػػذ  الىػػلاؿ اف 

 يػذ  اف فنػنف ونػنيهـل ظهكر فب رديـ عـ الكجكدل يلب اللدـ مف يخراجهـ فو ا كؿ الخاؽ يك ا خذ
 اأ ىػػهـ  اػػب اءػػهديـ حػػوف كاأػػ  لهػػنل منػػدوؿ    اوهػػن الأػػنس فطػػر المػػو ا كلػػب الخااػػم يػػو ال طػػرة

نػػأف اللمػػؿ مطاػػكبل كاف الأػػنس   ولرفػػكف الماػػدرل  كدؿ اوضػػنن  ننلرنكنوػػمل -ملػػنلب – ك ننللنكدوػػمل
رادةل كاف مػف اخمػنر طروػؽ الىػلندة فإأػ  ووىػر لهػنل كمػف اخمػنر طروػؽ الءػانكة  كاف  أديـ مءويم كا 

خكؿ الجأم دخاهن نإذف ال كمف نذؿ اىننب دخكؿ الأػنر دخاهػنل كمف نذؿ اىننب دفإأ  ووىر لهنل 
كيػػػذ  المىػػػألم اعوػػػر مػػػف الأػػػنس   وىػػػمطوص اىػػػمولننهنر لػػػذا اػػػنف الكاجػػػب  اػػػوهـ اف واػػػكؿ  رضػػػوأن 

 .(ْ)كىامأن كومأن
اف الأهػػػو  ػػػف الحػػػدوث فػػػو الاػػػدر  اػػػب يطس ػػػ  اوػػػري  كللاػػػ  مػػػف المأنىػػػب المأنػػػ   اوػػػ  يأػػػن 

أمن الأهو انف  ف ا مكر  لدم يلب اخمسؼ الأػنس فوػ ل كافمػرا هـ فػو ءػأأ ل فهػذا المو موحوال كا 
                                                           

يػػك ملنػػد نػػف  نػػد ا نػػف  اػػوـ الجهأػػو النوػػرمل اكؿ مػػف  ػػنؿ ننلاػػدر فػػو النوػػرةل ىػػمص الحػػدوث مػػف انػػف  نػػنس ك مػػراف نػػف  (ُ)
يػػػ( وأظػػر  المػػنروخ َٖث)تحوػػوف كاوريمػػنل كاأماػػؿ مػػف النوػػرة يلػػب المدوأػػمل فأءػػر فوهػػن مذينػػ  اػػنف وػػدك نل عاػػم فػػو الحػػدو

 -الانوػػػرل محمػػػد نػػػف يىػػػمن وؿ النخػػػنرمل طنػػػص محػػػت مرا نػػػم  محمػػػد  نػػػد الملوػػػد خػػػنفل دايػػػرة الملػػػنرؼ اللعمنأوػػػمل حوػػػدر ونػػػند 
 .ّٗٗ/ٕالداف 

فػو  يك اوسف نف مىاـ الدمءاول انك مركافل انمبل مف الناغػندل مأىػب يلوػ  فر ػم الغوسأوػمل مػف الادروػمل كيػك عػنأو مػف مااػـ (ِ)
يػػ( وأظػر  موػزاف ا  مػداؿل ءػمس الػدوف محمػد نػف احمػػد َُٓالاػدر كد ػن يلوػ ل ك ػد ظهػرت ماكلمػ  ننلءػنـ كافمػمف نهػن خاػؽ )ت

 .ّّٖ/ّـ ُٓٗٗالذينول محاوؽ الءوخ  او محمد ملكض كالءوخ  ندؿ احمد  ند المكجكدل دار الامب اللامومل نوركتل 
وأظر  الحجم فو نونف المحجم كءرح  اوػدة ايػؿ الىػأمل انػك الانىػـ يىػمن وؿ انػف محمػد المومػو ا وػنهنأول محاوػؽ د. محمػد  (ّ)

 .ِٗٗ/ُل كلكامص ا أكار النهوم ٕٗ-ٖٕ/ِـ ُٗٗٗ -يػُُْٗالرونضل  -نف رنوص نف يندم المدخاول دار الراومل الىلكدوم 
 .ُّٕ/ّوأظر  ءرح وحوا النخنرم  نف نطنؿ  (ْ)
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 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
 -جمع ودراسة-

  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

كدحػػض ءػػنههـر  ف فػػو  ال ػػرؽ الضػػنلمل الػػرد  اػػبك  وػػدخؿ فػػو المأػػنزًع المػػذمكـً  لممػػن أهوأػػن  أػػ 
نطن ن لاننطؿ اك النحث فو  ننلمأه  اللامو الوػحوا  اف الاسـ فو الادرل ل امذلؾ يحان نن لاحؽل كا 

 .اور محـر اك مأهو  أ 
 أطفال المشركين.المسألة الثانية: 
 ل كجدت  دة اىيام مأهن اط نؿ المءراوف ف  --لىل ت الوحننم كمف خسؿ ممنلو

 ػػف ايػػؿ الػػدار مػػف المءػػراوف --يؿ رىػػكؿ ا ػػنؿ ىيػػ -- ػػف الوػػلب نػػف جعنمػػم .1
 (ِ)) هم منهم((.كفوهـ الأىند كالونونف فانؿ  ) (ُ)وينىولميكفى 

يؿ  ػػف اط ػػنؿ المءػػراوف مػػف مػػنت مػػأهـ ىيػػ -- ػػف رىػػكؿ ا -- ػػف انػػو يروػػرة .2
 (ّ).((اهلل أعمم بما كانوا عاممين )وغوران  فانؿ  )

ػػألٍت خدوجػػم رىػػكؿ ا -- ػػف  اػػو .3  -- ػػف اك ديػػن فاػػنؿ رىػػكؿ ا -- ػػنؿ ىى
 نلػتل  ((لو رأيـت مكـانهم ألبغضـتهم )فامن رال من فو كجههنل  نؿ  ) ((النارهم في ))

ل عػـ  ػرا رىػكؿ ((في الجنة والمشركون، وأوالدهم في النـار)فأك دم مأؾ   ػنؿ  ) : ات
 .(ٓ)(( (4)چڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  :--ا

 

 

 

 

 
                                                           

الحػدوث )ام وىوننكف لىٍوسل كمىٍنًووتي اللىديٌك  يك اف ويٍاود فو الاوؿ مف اور اف وىٍلاـ فويلخذ نىٍغمىم كيك النىوىنت( الأهنوػم فػو اروػب  (ُ)
 .ْْٓ/ُكا عرل انف ا عور 

 (.3142)نر ـ4/64:امنب الجهندل ننب اىيؿ الدار ونومكف فوونب الكلداف :وحوا النخنرم (ِ)
 (.2652)نر ـ4/2142: ل ننب ملأب اؿ مكلكد وكلد  اب ال طرةالادرامنب  :حوا مىاـو (ّ)
 .ُِىكرة الطكر  اآلوم   (ْ)
 (ل  نؿ الءوخ ءلوب ا رأنلكط ) يىأند  ضلوؼ(.ُُُّنر ـ)ّْٖ/ِمىأد احمد   (ٓ)
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 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
 -جمع ودراسة-

  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

   . 
ككوػػكلهـ ىػف الرءػػد كالمااوػػؼ مػػف  ل(ُ)يفل مىػنلم اط ػػنؿ المءػػراوف الػذوف مػػنمكا  نػػؿ ناػكغ الحأػػث   

ك  خػػسؼ نػػوف اللامػػند ل انروػػنت الاضػػنون كالمىػػنيؿ المػػو خنضػػهن اللامػػندل فملػػددت فػػو ذلػػؾ ا ػػكالهـ
اف الحاـ الػدأوكم  ط ػنؿ المءػراوف اأهػـ وياحاػكف نإنػنيهـ فػو الػدأونل فاهػـ حاػـ الا ػر كالءػرؾل امػن 

وىػػػسـ فػػو الػػدأونل امػػػن حاػػـ اط ػػنؿ المءػػػراوف اف اط ػػنؿ المػػلمأوف كالمىػػاموف لهػػػـ حاػػـ اوومػػنف كا
 (ِ)ا خركمل فاد اخماؼ  و  اللامند  اب ا كاؿ اعورةل.

كاللاػػػـ  أػػػد ا  –ادلمهػػػن مػػػف مظنأهػػػنل مػػػرجا لػػػو كاىػػػمننفك ا ػػػكاؿ اللامػػػند اطس ػػػو  اػػػب كنلػػػد 
الجأػػػم يػػػك الػػػراجا مأهػػػنل لظهػػػكر أوكوػػػ   اف الاػػػكؿ الانضػػػو نػػػد خػػػكؿ اط ػػػنؿ المءػػػراوف –ملػػػنلب

 (ّ).لم ل ككضكح حجج  كاعرة ادلم اد

 .(4)المسألة الثالثة: العزل
   دة اىيام  ف اللزؿ مأهن --لاد ىنؿ الوحننم 

- ػػف اللػػزؿ  فاػػنؿ رىػػكؿ ا --اف رجػػس ىػػأؿ رىػػكؿ ا-- ػػف اأػػس نػػف منلػػؾ .1
-(   ــد أهــرق عمــي صــخرة، ألخــرج اهلل منهــا ) لــو أن المــاء الــذي يكــون منــه الول

 (ٓ).اهلل نفسا هو خالقها((الولد، وليخمقن 
 ػػػػف اللػػػػزؿ  ػػػػف أىػػػػند  -- ػػػػنؿ  ىػػػػألأن رىػػػػكؿ ا  --الخػػػػدرم ػػػػف انػػػػو ىػػػػلود  .2

ن كرهتم((اونأنيف  فانؿ )  (ٔ).) افعموا ما بدا لكم، فإن اهلل يقضي ما أحب وال
 

                                                           

اىٍوً  ذيأيكني ي. وأظر  (ُ) ًم كىاٍلمىٍلًووىًمل كىايٍعًنمىٍت  ى ـي ًننلطلن ى اىٍوً  اٍلاىاى رىل  ى ٍناىغنن جى ل اىٍم نىاىغى مى  .َُٖ/ ِمانووس الاغم  الًحٍأثى
ف ل كالمأهػػنج ءػػرح وػػحوا مىػػاـ نػػْٕ/ ّ :ال وػػؿ فػػو الماػػؿ كا يػػكاد كالأحػػؿل انػػف حػػـز :لملرفػػم م نوػػوؿ يػػذ  ا  ػػكاؿ وأظػػر (ِ)

 كاورين.3/246:انف حجر كفما الننرملل َِٕ/ُٔالحجنجل الأككم 
ل كم ىػػور الاػػروف اللظػػوـل يىػػمن وؿ نػػف اعوػػرل َِْ/ُٕادلػػم المػػرجوا وأظػػر  جػػنمص النوػػنف فػػو مأكوػػؿ الاػػروفل الطنػػرم  لملرفػػم (ّ)

 .ّٓ/ٓـ ُٗٗٗ -يػَُِْل ِمحاوؽ  ىنمو نف محمد ىسمم لدار طونم لاأءرل ط
ف (.الأهنوم فػو اروػب الحػدوث كا عػرل انػف  )اللزؿ   ىٍزؿى  (ْ) ػرى ػن  كوى ػٍز ن يذا أىحل ػزىؿ الءػودى  ى ذىرى الحٍمؿل واػنؿ   ى المند  ف الٌأىند حى

 .ْٗٓ/ّا عور 
 (ل  نؿ الءوخ ءلوب ا رأنلكط )يىأند  ضلوؼ(.َِِِْنر ـ)ُِْ/ُٗمىأد احمد   (ٓ)
 رأنلكط )حدوث وحوا(.(ل  نؿ الءوخ ءلوب ا َُُِٓنر ـ)ِٕ/ُٖمىأد احمد   (ٔ)
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 في باب االعتقاد--سؤالت الصحابة
 -جمع ودراسة-

  خليل ابراهيم محمدم. د. 

 ةـــوم اإلسالميـــة العلــــمجل

 ( 7( السنـة )  34 دد )ـالعـ

. 
انػكاب اوومػنف محػت اللػزؿ مػف اوػراد  كج  الد لم  نؿ الدخكؿ فو دراىم يذ  المىألم اكد نوأنف

ننلاػػدر  اف اللػػزؿ مػػف ا  مػػنؿ المػػو   مأػػنفو اوومػػنف ننلاػػدر كا خػػذ نن ىػػننبل  ف اػػؿ أ ػػس  ػػدر 
ا ملػنلب خااهػػن   نيػػػدل اف وخااهػػنل فهػذا مػػن واػػرر  اللامػػند كولودكأػ  كولادكأػػ  فػػو مىػػألم الاػػدرل كاف 

ف  ػػػزؿ وػػػنحنه - ػػػز ك جػػػؿ-ا  نل كمػػػف رد ذلػػػؾ فهػػػك مػػػف يذا  ضػػػب مػػػف الأط ػػػم خااػػػن اػػػنف كا 
امػػن  لبننلاػػدر كا خػػذ نن ىػػننجمػػص نػػوف اوومػػنف والهػػنلاوف الماػػذنوف ناػػدر ال كاأػػ    نيػػػدل لالنػػد اف 

ل ك ػكلهـ يف اللػزؿ يػو المػكلدة الوػغرل  ػف اللػزؿ يػك  ػكؿ الوهػكد  --ىنب ىل ت الوحننم 
عػـ يأػ   -كيػك الجمػنع الػذم يػك ىػنب كجػكد الكلػد-ملأن  اأهـ واوػدكف نػذلؾ اأػ  لمػن األاػد الىػنب 

 زؿ مف اجؿ  ػدـ حوػكؿ الكلػد فإأػ  واػكف اأأػ   ضػب  اوػ  نلػد اف األاػد ىػنن ل كلاػف يػذا لػوس 
 كيػو وػدفأهن نػأف الحوػمل النأػت كاد يػكنوحوار  أ   د وكجد الىنب ك  وكجػد المىػنبل كالػكاد يأمػن 

  كلػػ  فػػو الاػػروف كذاريػػن الجنياوػػمل فػػو ويػػدكأهن اػػنأكا المػػو المػػكدكدة يػػو فهػػذ  مأهػػنل كوػػمخاص حوػػم
 ًفػو اللامػند كاٍخمىاىػؼى  يػذا (ِ)اذنهـ. --فنلرىكؿ (1)چڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ   ملنلب
ٍاـً   (ّ). اب ا كاؿ اٍللىٍزؿً  حي

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٗ-ٖىكرة الماكورل اآلونت  (ُ)
 .ُْٕ/ ُِءرح ىأف انو داكدل  ند المحىف اللنند  وأظر   (ِ)
 .ِّْ/ ٔأوؿ ا كطنر  لملرفم ا كاؿ اللامند فو يذ  المىألم وأظر  اب ىنوؿ المعنؿ  (ّ)
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اك ن  --الحمد  الذم ا نأأو  اػب يممػنـ يػذا النحػث  اػب يػذ  الوػكرةل فنل ضػؿ كالمأػم لػ 
كوخػػػرانل كالوػػػسة كالىػػػسـ  اػػػب أنوأػػػن محمػػػدل ك اػػػب ولػػػ  كاوػػػحنن  اجملػػػوفل كالمػػػننلوف كمػػػف مػػػنلهـ 

 الدوف.نإحىنف يلب وـك 
 ُد:ـــــــــــــــــأما بع

المػػو ط ػػت مػػف خسلهػػن مػػص ىػػل ت  –يف ءػػند ا ملػػنلب –فنلػػد يػػذ  الرحاػػم اللاموػػم المننراػػم 
 -اللادوػػمل وماأأػػو يجمػػنؿ ايػػـ الأمػػني  كالمكوػػونت المػػو مكوػػات يلوهػػن نمكفوػػؽ ا  --الوػػحننم

 كملكأم ل كيو  اب الألحك اآلمو  -ملنلب
 النتائج.أواًل: أهم 

 للس ػػم ا يػػذ   كممضػػاالىػػلاؿل ك    س ػػم كعواػػم نلاػػـ اللاوػدةاف يأػنؾ  النحػػث خػػسؿ مػػف منػوف .ُ
 اىػػػمخدـ ل كاػػػذلؾمػػػف خػػػسؿ اىػػػمخدـ الاػػػروف الىػػػلاؿ اطرواػػػم ل  أػػػنع كالكوػػػكؿ يلػػػب الحػػػؽ

 الىلاؿ لملرفم  المىنيؿ اللادوم. --الونحنم
 حوػث --الوػحننم حوػنة فػو كايممنمػنن  انوران  حوزان  وءغؿ  الىلاؿ اف النحث خسؿ مف منوف .ِ

   َ--ومكٌجهكف ننلىلاؿ يلب الٌأنوٌ ك انأكا وىألكف  من واص لهـ مف الحكادثل 
 .فو نونف اعور مف مىنيؿ اللاودةنوو م الىلاؿل  --كفرة اآلعنر المركوم  ف الوحننم  .ّ
 مػػف و مر ػػنف اأهمػػن يلػػب مكوػػاأن فاػػد كاوىػػسـل اوومػػنف نػػوف الوػػاممنػػوف مػػف خػػسؿ النحػػث  .ْ

 الكجػػػكدل كمػػػذيب ايػػػؿ الىػػػأم كالجمن ػػػم اف فػػػو ممسزمػػػنف لامأهمػػػن الءػػػر وم الحاواػػػم حوػػػث
 وأاص. ك  وزود   كاف الخكارج من ا ركا الأنس ا  ناكلهـ اف اوومنف كوأاصل وزود اوومنف

 جموػػػص ا ءػػػوند مػػػف جموػػػص خوػػػر مػػػف مأهػػػن كاحػػػد اػػػؿ اف ويػػػرادي   اف الم نضػػػؿ فػػػو ا  مػػػنؿ  .ٓ
 نػػنخمسؼ ذلػػؾ كوخماػػؼ دكف حػػنؿل حػػنؿ فػػو نػػؿ كا ءػػخنصر ا حػػكاؿ جموػػص كفػػو الكجػػك ل
 كا ءخنص. ا حكاؿ

 -نلد الءػرؾ -الملنوو كاى ظـ -- نن الءرؾمنوف مف خسؿ النحث اف ا ظـ الذأكب  .ٔ
 حؽ. نغور الامؿ
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 واػف لػـ مػن كالممءػنن  كم ىػور ل ملأػن  كفهمػكا مأكواػ  اللامند  رؼ من منوف لأن اف المحاـ يك .ٕ
 ولاػـ   مػن ا امػنب فػو لػوس خااػ ل كاأػ  دكف نلامػ  ا اىػمأعر ممػن ىػنوؿ  امػ  يلب  حد
 .ملأن 

 يويػم  اػب مػألمهـ كاف لالاكؿ نخاؽ الجأم كالأنرل ككجكديمن اآلف  كؿ ايؿ الىػأم كالجمن ػم .ٖ
 ي  الػدأون ألػوـ مءػنرؾ   المػو كالأ نىػم الاػذة فػو الم نضػؿ مػف نوأهمػن مػن ي  الػدأون ايؿ مألـ
 .الهويم كاوؿ المىموم فو

يأنؾ  سمنت اعورة مظهر  نػؿ  وػنـ الىػن مل كيػذ  اللسمػنتل مأهػن اءػراط وػغنر  ػد ظهػر  .ٗ
 .اعور مأهنل كمأهن اننر لـ مظهر نلدل كىمظهر

ل مػػف المىػػنيؿ الملػػراج لواػػملرنػػ  نلوأػػو راىػػ   --اف رلوػػم الأنػػومنػػوف مػػف خػػسؿ النحػػث  .َُ
فػػو  روػػنت وػػـك  -ملػػنلب -رلوػػم ا ك  --جػػرل نهػػن الخػػسؼ مأػػذ  هػػد الوػػحننم المػػو

الاونمػػم يػػك ا ماػػند ايػػؿ الىػػأم كالجمن ػػم كاأاريػػن الجهموػػم كامنػػن هـ مػػف الملمزلػػمل ك ػػنلكا اف 
 .الرلوم واود نهن اللاـ

 كامػػن لالجأػػم الحىػػأبمأهػػن  اف  الػػراجا كالاػػكؿاعوػػرةل  ا ػػكاؿ ننلحىػػأب المػػراد فػػو لام ىػػروف .ُُ
 .-ملنلب– ا كج  يلب فنلأظر الزوندة

 كواػػنؿ ناػن نل ولمػؿ النوػرة ايػػؿ مػف رجػؿ ننلاػدر مااػـ مػػف اكؿ منػوف مػف خػسؿ النحػث اف .ُِ
 ملنػػد  أػ  ماا هػن عػػـ مأوػرل عػـ فأىػاـ أوػػراأون اػنف ىوىػكو ل وىػػمو  كنلضػهـ ىأىػكو ل  لػ 

 الدمءاو. اوسف  أ  كاخذين الجهأول
أمػن وػحوال اوػري  يطس ػ   اب الادر فو الحدوث  ف الأهو اف .ُّ  ا مػكر  ػف اػنف الأهػو كا 

 الػػرد المػذمكـً  المأػنزعً  فػػو وػدخؿ ك  ءػأأ ل فػو كافمػػرا هـ فوػ ل الأػنس اخػػمسؼ يلػب مػلدم المػو
نطػػن ن  لاحػػؽل يحان ػػنن  ذلػػؾ فػػو  ف ءػػنههـر كدحػػض الضػػنلمل ال ػػرؽ  اػػب  اف ام لاننطػػؿل كا 
 . أ  مأهو اك محـر اور الوحوا اللامو ننلمأه  فو  النحث اك الادرل فو الاسـ

 أوكوػػ  لظهػػكر مأهػػنل الػػراجا يػػك الجأػػم المءػػراوف اط ػػنؿ خػػكؿ نػػد الانضػػو الاػػكؿ اف .ُْ
 ادلم . كاعرة حجج  ككضكح ادلم ل

  ػدر أ ػس اػؿ  ف نن ىػننبل كا خػذ ننلاػدر اوومػنف مأنفو   المو ا  منؿ مف اللزؿ اف .ُٓ
 وخااهن. اف نيػدل    خااهن -ملنلب – ا
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 ثانيًا: التوصيات.
اكوػػو نمزوػػد مػػف الدراىػػنت المػػو مظهػػر  اوػػدة ايػػؿ الىػػأم كالجمن ػػم الوػػنفومل  كالمػػو مػػد كا  .ُ

-كوػػحننم  الاػػراـ --ا مػػم اوىػػسموم اف مػػرد  ضػػنونين اللادوػػم يلػػب امػػنب ا كىػػأم رىػػكل 
- .فإأ    وواا اخر يذ  ا مم ي  نمن واا اكلهن 

اكوػػػػو نن ىػػػػم ندة مػػػػف الرىػػػػنيؿ كا طػػػػنروا الجنملوػػػػم كالنحػػػػكث اللاموػػػػم فػػػػو ي ػػػػداد المأػػػػني ل   .ِ
كخنوػػم مػػندة اللاوػػدة نمػػن وػػمسيـ كمحػػدونت اللوػػرل ككضػػص نػػرام   اموػػم لطسنأػػن لاملػػرؼ  اػػب 

كملنلجم الغاك كالمطػرؼ  كا  مداؿل مأووؿ مأه  الكىطوم اللاودة الوحوحمل ممن وىن د  اب
 .كالملوب الدوأو

 

فِّاػتي فػو يػذا النحػثل دا وػن النػنرمًا: ــــــــــــــــــوختام   اف وغ ػر لػو مػن --ارجػك اف ااػكف  ػد كي
ل كاف ك ػص فػو يػػذا النحػث مػػف خطػأ كزلػػؿل كاف وماٌنػؿ مأػول كاف وجلػػؿ  ماػو خنلوػػنن لكجهػ  الاػػروـ

كالمىػػاموفل كاف ويحىػػف لأػػن جمولػػنن الأٌوػػم كالاوػػد كاللن نػػمل كاف وكفػػؽ الجموػػص لمػػن فوػػ  خدمػػم ل ىػػسـ 
 واػػػأل نلػػػوف  ط ػػػ  كرحممػػػ  كىاًلػػػدوأن كملاموأػػػنل كاىػػػنمذمأن كءػػػوكخأنل كجموػػػص اوػػػحنب الحاػػػكؽ  اوأػػػنل

ىػػأب كوػػ نم  اللياػػبل --ىػػأؿ ااك  ا اللنػػند وحاػػف دمػػند جموػػص المىػػاموفل كووػػا اف نأىػػمني  الحي
 يأ  كلو ذلؾ كالاندر  او . لالم ىدوفل كاف وأور دوأ امص ال ىند ك وك  لكالنسد

 

 واهلل ويل التوفيق

 وآخر دعوانا أنِ احلمدُ هلل ربِّ العاملني

 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه وسلم
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 القرمن الكريم
ل انػػك  نػػد ا نػػف محمػػد الليٍانىػػرم الملػػركؼ نػػننف نىطلػػم اللانػػرمل محاوػػؽ  رضػػن  اإلبانــة الكبــر  .ُ

 .ملطول ك عمنف ا عوكنول كوكىؼ الكانؿل دار الراوم لاأءر كالمكزوصل الرونض
 الحمػػػكد حمػػػد نػػف محمػػػدل محاوػػػؽ  ال ػػراد ولاػػػب انػػػك الانضػػو ،الصـــفات ألخبـــار التـــأويالت إبطـــال .ِ

 .الاكوت لالدكلوم يوسؼ دارل الأجدم
 .قُُِْد. محمد نءنر ال وضول رىنلم دامكرا ل جنملم نغداد  لأحاديث أشراط الساعة الكبر  .ّ
ـــي اإلصـــابة .ْ ـــز ف  محمػػػد  اػػػو  محاوػػػؽ ل(يػػػػِٖٓت)اللىػػػاسأو حجػػػر نػػػف احمػػػد لالصـــحابة تميي

 يػ.ُُِْ لُط نوركتل الجوؿل دار النجنكمل
 ىػنمو  اػو  محاوػؽ ل الػرازم الحىػوف نػف  مػر نػف محمػد لوالمشركين المسممين فرق اعتقادات .ٓ

 يػ.َُِْ ل نوركت لاللاموم الامب دار لالأءنر
 لُط كالأءػػػػرل لاطنن ػػػػم الىػػػػسـ دار اػػػػزاؿل فػػػػكزم موػػػػط ب لالغربيــــة الحضــــارة شــــمس أفــــول .ٔ

  ـ.ُٖٔٗ-يػَُْٔ
او محمد الولسلنول دار انف اعورل طاإليمان باليوم اْلخر .ٕ  .ُل  ى
احمد نف  طوم نف  او الغنمدمل مامنم اللاـك كالحاػـل المدوأػم  لاإليمان بين السمف والمتكممين .ٖ

 .ـََِِ-يػُِّْل ُالمأكرةل المماام اللرنوم الىلكدوملط
ل لأػكر الػدوف الهوعمػو محاوػؽ  د. حىػوف بغية الباحث عن زوائـد مسـند الحـارث بـن أبـي أسـامة  .ٗ

 -ق ُُّْل ُط مأػػػكرةالمدوأػػػم ال -احمػػػد وػػػنلا النػػػنارمل مراػػػز خدمػػػم الىػػػأم كالىػػػورة الأنكوػػػم 
 ـ.ُِٗٗ

نوػدمل الػرٌزاؽ  نػد نػف محٌمػد نػف محٌمػد لالقاموس جواهر من العروس تاج .َُ  مجمك ػم محاوػؽ الزل
 الهداوم. دار المحااوفل مف

 دايػرة خػنفل الملوػد  نػد محمػد  مرا نػم محػت طنػص النخنرمل يىمن وؿ نف محمد لالكبير التاريخ .ُُ
 الداف. – ونند حودر اللعمنأومل الملنرؼ

 الىوكطو. الدوف جسؿ نارل انو نف الرحمف  ند لاْلخرة وأمور الموتى أحوال في التذكرة .ُِ
 اللرنػول الامػنب دار ا نوػنرمل ينػرايوـ  محاوػؽ الجرجػنأول  اػو نػف محمػد نػف  او لالتعريفات .ُّ

  لُٔٓ/ُ يػَُْٓلُط نوركتل
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 محمػد نػف ىنمو  محاوؽ الارءول اعور نف  مر نف يىمن وؿ ال داد ل انكالعظيم القرمن تفسير .ُْ
 ـ.ُٗٗٗ -يػَُِْ لِكالمكزوصلط لاأءر طونم ىسمم لدار

ــب التهــذيب .ُٓ  – الرءػػود  كامػػمل دار محمػػد  اللىػػاسأول محاوػػؽ حجػػر نػػف  اػػو نػػف احمػػد لتقري
 ـ.ُٖٔٗ -ق َُْٔ لُىكرونلط

يػػ(ل محاوػؽ  محمػد  ػكض مر ػبل َّٕل انك مأوكر محمد نف احمد ا زيػرم)تتهذيب المغة .ُٔ
 .ـََُِلُالمراث اللرنول نوركتل ط دار يحوند

ثبات التوحيد .ُٕ  الءػهكافل ينػرايوـ نػف اللزوػز  نػد  محاوػؽ ل انػف خزومػملوجـل عـز الـرب صفات وال
 ـ.ُْٗٗ -يػُُْْ لٓالرونضلط – الىلكدوم - الرءد مامنم

ل محمػػد نػػف جروػػر نػػف وزوػػدل انػػك جل ػػر الطنػػرمل محاوػػؽ  احمػػد جــامع البيــان فــي تأويــل القــرمن .ُٖ
 .ـَََِ -يػ َُِْل ُط ملىىم الرىنلمل محمد ءنارل

 المومػػو محمػػد انػػف يىػػمن وؿ الانىػػـ انػػك لالســنة أهــل عقيــدة وشــرح المحجــة بيــان فــي الحجــة .ُٗ
 الروػػػنضل - الىػػػلكدوم الراوػػػمل دار المػػػدخاول يػػػندم نػػػف رنوػػػص نػػػف محمػػػد. د محاوػػػؽ ا وػػػنهنأول

 ـ.ُٗٗٗ -يػُُْٗ
ــاء .َِ ــة األولي -يػػػَُْٗل ُطل لنأػػنف –اللاموػػمل نوػػركت ل انػػك ألػػوـ ا وػػنهنأول دار الامػػب حمي

 .ـُٖٖٗ
 ـ.ُٓٔٗ لالانيرةل المجنروم المامنم ءانول الرلكؼ  ند المألـ  ند لشداد بن عنترة ديوان .ُِ
 الغسووأب. موط ب لالعشر المعمقات رجال  .ِِ
 نػف محمػد  محاوػؽ موموػمل انػف لذلـك فـي األقـوال وبيـان والنـار الجنـة بفنـاء قـال مـن عمـى الرد .ِّ

 ـ.ُٓٗٗ -يػُُْٓ لُط الرونضل ناأىومل دار الىمهرمل ا  ند
 الىلكدوم. -الدمنـ اووسحل دار حىوفل الخضر محمد لاإلصالح رسائل .ِْ
 المامػػػػػػػػب  نوػػػػػػػػـل انػػػػػػػػو انػػػػػػػػف لالســــــــنة تخــــــــريج فــــــــي الجنــــــــة ظــــــــالل ومعــــــــه الســــــــنة .ِٓ

  ـ.َُٖٗ -قََُْلُاوىسمولط
 ا ك ػػػنؼ ل كزارةنوػػػركت لاللرنػػػو الامػػػنب دارل الىجىػػػمنأو ىػػػاومنف داكد انػػػكل داود أبـــي ســـنن .ِٔ

 .ا لننأو ل مذوام نأحانـالموروم
ل محمػػػد نػػػف  وىػػػب انػػػك  وىػػػب المرمػػػذم الىػػػامول محاوػػػؽ  احمػػػد محمػػػد ءػػػنار ســـنن الترمـــذي .ِٕ

 .نوركت لكوخركفل دار يحوند المراث اللرنو
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ا نف  ىنٍومنز الذينول محاوؽ  مجمك م مػف المحااػوف ك  ندل ءمس الدوف انسير أعالم النبالء .ِٖ
 ـ.ُٖٓٗ -يػَُْٓل  ّءراؼ الءوخ ءلوب ا رأنلكطل ملىىم الرىنلمل طنإ
كانلػػم الطنن ػػم ل ؽ   احمػػد محمػػد ءػػناروػػحام ل انػػف انػػو اللػػز الحأ ػػولالطحاويــة العقيــدة شــرح .ِٗ

 .اللاموم كاوفمند كالد كة كاورءند فو الرينىم اللنمم ودارات النحكث كالمرجمم
ل انك محمػد محمػكد نػف احمػد نػدر الػدوف اللوأػبل محاوػؽ  انػك المأػذر خنلػد شرح سنن أبي داود .َّ

 .ـُٗٗٗ-يػ  َُِْل ُالرونضل ط لنف ينرايوـ المورمل مامنم الرءد
ل انػػف نطػػنؿ انػػك الحىػػف  اػػو نػػف خاػػؼل محاوػػؽ  انػػك ممػػوـ ونىػػر نػػف البخــاريشــرح صــحيح  .ُّ

  .ـََِّ -يػ ُِّْل ِط الرونضل-الىلكدوم لينرايوـل مامنم الرءد 
ل  نػػدا نػػف محمػػد الغأومػػنفل مامنػػم الػػدارل المدوأػػم شــرح كتــاب التوحيــد مــن صــحيح البخــاري .ِّ

 .يػَُْٓل ُالمأكرةلط
دار  لمحمد الىػلود نىػوكأو زااػكؿ محاوؽ   انك نار احمد نف الحىوف النوهاول لشعب اإليمان .ّّ

 .قَُُْل ُنوركتل ط –الامب اللاموم 
ل محمػد نػف يىػمن وؿ انػك  نػدا النخػنرم الجل ػول محاوػؽ  د. موػط ب دوػب صحيح البخـاري .ّْ

 .ـُٕٖٗ -قَُْٕل ّنوركتل ط –النغن ل دار انف اعورل الومنمم 
 . او رضن ل دار المأمكف ل دمءؽ ل انك ألوـ ا ونهنأول محاوؽ صفة الجنة .ّٓ
يوـ الىػنمرايول مامنػم ل الخاوؿ نف احمد ال رايودمل محاوػؽ  د. مهػدم المخزكمػو كد. ينػراالعين .ّٔ

 .الهسؿ
ل احمد نف  او نف حجر ل ر ػـ امنػ  كانكانػ  كاحندوعػ   محمػد فتح الباري شرح صحيح البخاري .ّٕ

 .قُّٕٗنوركتل  -دار الملرفم  فلاد  ند النن ول
ل  نػػػد الاػػػنير نػػػف طػػػنير نػػػف محمػػػد النغػػػدادم انػػػك الفـــرق بـــين الفـــرق وبيـــان الفرقـــة الناجيـــة .ّٖ

 .ـُٕٕٗل ِودةل نوركتل طمأوكرل دار اآلفنؽ الجد
ىػاوـل  ينرايوـ محمد   او  ك اؽ لحاا  اللىارم  ندا نف الحىف يسؿ انك لالمغوية الفروق .ّٗ

 مور. – الانيرة كالمكزوصل لاأءر كالعانفم اللاـ دار
 ملىىػم فػو المػراث محاوػؽ مامػب  محاوػؽ ونػندمل ال وػركز ولاػكب نػف محمد لالمحيط القاموس .َْ

 لنأػػػػػػنفل – نوػػػػػػركت لاطنن ػػػػػػمل الرىػػػػػػنلم ملىىػػػػػػم اللر ىيكىػػػػػػول ألػػػػػػوـ محمػػػػػػد  نإءػػػػػػراؼ الرىػػػػػػنلم
 ـ.ََِٓ -يػُِْٔلٖط
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 –ا نف حمد المأوػكرل اضػكاد الىػاؼ نف محمد الً ٍرونًنول محاوؽ   ندل انك نار جل ر القدر .ُْ
 .ـُٕٗٗ -يػ ُُْٖل ُالىلكدومل ط

 طػ   ؽوػحام لالحأناػو رجػب نػف احمػد نػف الػرحمف  نػد ال ػرج انػكل اإلسالمي الفقه في القواعد .ِْ
 .ً ـُُٕٗ-يػُُّٗ لُل طا زيروم الااونت مامنمل ىلد الرلكؼ  ند

 دار الزمخءػرم احمػدل نػف  مػرك نػف محمػكد الانىػـ انػك لالتنزيل غوامض حقائق عن لكشافا .ّْ
 يػ.َُْٕ لّنوركتلط اللرنول الامنب

 محمػد - دركوش  دأنف  محاوؽ الحأ ول الناند انك الا كمل الحىوأو مكىب نف اوكب لالكميات .ْْ
 .َُٓ/ُ نوركت – الرىنلم ملىىم المورمل

ـــدة فـــي مباحـــث .ْٓ  لُط الػػػكطفل دار اللاػػػؿل  نػػػدالاروـ أنوػػػر. د لوالجماعـــة الســـنة أهـــل عقي
  يػ.ُُِّ

ل انػػك الحىػػف أػػكر الػػدوف  اػػو نػػف انػػو ناػػر نػػف ىػػاومنف الهوعمػػو مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد .ْٔ
 .ـُْٗٗ -يػ ُُْْالادىول الانيرةللمحاوؽ  حىنـ الدوف الادىول مامنم 

دار ل  ػػنمر الجػػزار -ؽ  اأػػكر النػػنز وػػحام لماػػو الػػدوف انػػك اللنػػنس نػػف موموػػمل مجمــوع الفتــاو  .ْٕ
 .ـََِٓ -يػُِْٔ لّلطالكفند

الاندر الرازمل محاوؽ  محمػكد خػنطرل مامنػم لنأػنف ل محمد نف انو نار نف  ندمختار الصحاح .ْٖ
 .ـُٓٗٗ  -يػُُْٓأنءركفل نوركتل 

 ق.ُُْْ لُط الكادمل مامنم ضمورومل جملم  عمنف لالعقيدة لدراسة خلمد .ْٗ
  طػػنل دار الاػػندر  نػػد موػػط ب  محاوػػؽ الحػػناـل ا  نػػد ل انػػكالمســتدرك عمــى الصــحيحين .َٓ

 ـ.َُٗٗ -قُُُْ لُنوركتل ط – اللاموم الامب
د  يءػػراؼ ل  ػػندؿ مرءػدل كوخػػركف - ا رأػنلكطل محاوػؽ  ءػػلوب مسـند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل .ُٓ

 .ـََُِ -يػ  ُُِْل ُط ا نف  ند المحىف المراول ملىىم الرىنلمل ند
 انػك الحجنج نف ل مىاـ--اهلل  رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند .ِٓ

 نوركت. اللرنول المراث يحوند  ندالنن ول دار فلاد محمد  الاءورمل محاوؽ الحىف
 دار نوػركتل - المعأػب مامنػم  نػدالغأول نػف رااػب محمػد نػف رضػن نػف  مػر لالمـؤلفين معجم .ّٓ

 نوركت. اللرنو المراث يحوند
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  محاوػػؽ الأجػػنرل محمػػد ك  نػػدالاندرل كحنمػػد الزوػػنت كاحمػػد موػػط ب ينػػرايوـ لالوســيط المعجــم .ْٓ
 الد كة. دار اللرنومل الاغم مجمص

انػك ال ضػؿ  ،المغني عن حمل األسفار فـي األسـفار، فـي تخـريج مـا فـي اإلحيـاء مـن األخبـار .ٓٓ
ل نوركت   .ـََِٓ -يػ  ُِْٔل ُلنأنفل ط –زوف الدوف اللرا ول دار انف حـز

  محاوػػؽل الارطنػػو ينػػرايوـ نػػف  مػػر نػػف احمػػد لمســمم صــحيح تمخــي  مــن أشــكل لمــا المفهــم .ٔٓ
 ـ.ُٔٗٗ لُطل دمءؽ -نوركت اعورل انف دار كوخركفل مىمك الدوف محو

 رومػػرل يامػػكت  لمحاوػػؽ ا ءػػلرم يىػػمن وؿ نػػف  اػػو لالمصــمين واخــتالف اإلســالميين مقــاالت .ٕٓ
 .ّط نوركتل اللرنول المراث يحوند دار

الىػسـ محمػد يػنركفل دار ل انو الحىػوف احمػد نػف فػنرس نػف زاروػنل محاوػؽ   ندمقاييس المغة .ٖٓ
 .ـُٗٗٗ -يػَُِْلِالجوؿل نوركتل ط

-ا ردف ا عروػػمل الػػدار أوػػرل وؿ مكىػػب نػػف محمػػد. د لالعقيــدة عمــم فــي الرشــيدة المقدمــة .ٗٓ
 .ـََِٔ -قُِْٕلُ منفلط

مهأػػن  واموػػر  اػػ الاروـ نػػف انػػو ناػػر احمػػد الءهرىػػمنأول محاوػػؽ ل محمػػد نػػف  نػػدالممــل والنحــل .َٔ
 ـ.ُّٗٗ-يػُُْْل ّك او حىف  ن كدل دار الملرفمل نوركتل ط

ــان مناهــل .ُٔ ــوم فــي العرف  الحانػػو النػػننو  وىػػب مطنلػػم لالزر ػػنأو اللظوـ نػػد محمػػدل القــرمن عم
 .ّل طكءران 

 دار ل الأػككم ءػرؼ نػف وحوب الدوف محوو زارون انك لالحجاج بن مسمم صحيح شرح المنهاج .ِٔ
 ق.ُِّٗ لِنوركتلط – اللرنو المراث يحوند

 كالءوخ ملكض محمد  او الءوخ محاوؽ الذينول احمد نف محمد الدوف ءمس لاالعتدال ميزان .ّٔ
 ـ.ُٓٗٗ نوركتل اللامومل الامب دار المكجكدل  ند احمد  ندؿ

ل مجد الدوف انك الىلندات المننرؾ نف ا عوػرل محاوػؽ  طػنير النهاية في غريب الحديث واألثر .ْٔ
 .ـُٕٗٗ -يػُّٗٗمحمكد محمد الطأنحول المامنم اللامومل نوركتل  -احمد الزاكل 


