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احلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
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لِف به أمر اهللا تعاىل، ولنصوص عىل أن الكفر هو أرشُّ ما ُخ فقد دلت ا
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عقدية  وقد ورد الَوْسم بالرش يف النصوص ألصناف متعددة، ركبوا خمالفة

  .أو عملية استحقوا معها أن ُينَسبوا إىل الرش
، ملا هلذا اخللل عمومًا شدوال خيفى أن الوصف بالرش بسبب خلل عقدي أ

  .مظَ من الِغلظ والعِ 
بأهنا رش ـ  وهي خمالفة عقديةـ  وصُْف الـُمحَدثات وقد ثبت عن النبي 

  .د األمر شدةفإذا انضاف إىل ذلك وصف الواقع فيها بالرش زا األمور
                                                 

 .يف ذكر خطبة النبي  من حديث جابر  ،)٨٦٧(رواه مسلم  )١(



 
 

، وقع يف خمالفة عملية بالرش وقد وردت نصوص عديدة فيها وصف َمن
وغريمها، َبْيَد أن  وَمن تركه الناس اتقاء ُفْحشه كام هو احلال يف ذي الوجهني

تركيزنا هنا سيكون بعون اهللا عىل من ُوِسُموا بالرش من الواقعني يف خمالفة عقدية، 
  .املخالفة ملا تقدم من غلظ أمر هذه

  :حدود البحث
 يتناول هذا البحث بعون اهللا تعاىل كل من وردت السنة بوسمهم باألرشار

ممن ارتكبوا خمالفة عقدية، دون من وردت السنة بوسمهم ـ  بحسب علميـ 
كام أن البحث من جهة مجع النصوص . ليةمباألرشار من ذوي املخالفة الع

 السنة مما ثبت وما مل يثبت، أما من جهة الواردة يف هذا املوضوع شامل ملا ورد يف
  .الدراسة فرتكيزه عىل ما ثبت فقط بحول اهللا

  :أهداف البحث
  :للبحث أهداف متنوعة، نجملها يف اآليت

لتجلية منحى كل  ،حرص املخالفات العقدية التي ُوِسم أهلها باألرشار - ١
  .خمالفة، وبيان األبواب التي وقعت فيها هذه املخالفات

د هذا املقدار يتحدلضيح مقدار الرش املنسوب لكل صنف، نظرًا ملا تو - ٢
                                                 

إن رش : [من حديث أيب هريرة مرفوعاً ) ٢٥٢٦(، ومسلم )٧١٧٩(روى البخاري  )١(
 .احلديث] الناس ذو الوجهني

 أن النبي  ئشة من حديث عا) ٢٥٩١(، ومسلم )٦٠٥٤(روى البخاري  )٢(
وهذا لفظ ] إن رش الناس من تركه الناس ـ أو َوَدَعه الناس ـ اتقاء ُفْحشه: [قال

 .البخاري



 
 

  .الدراسة من بالغ األمهية يف التعريف هبذه األصناف حمّل 
إبراز أحوال سيئة ملن ُوِسُموا بالرش وردت يف النصوص، مقرونة هبذا  - ٣

  .الوصف، ليكون املسلم عىل حذر من الرتدي فيها
د بيان مآل بعض هذه األصناف، مم - ٤ ن دلت النصوص عىل مآٍل حمدَّ

  .ونه يف هناية أمرهملُ ِص يَ 
  :الدراسات السابقة

ال يعلم الباحث أي دراسة تناولت هذه األصناف من هذه الزاوية التي 
يبحثها، وأما الدراسات العامة لبعض األصناف، من جهة تفصيل اعتقادهم 

يف اجلانب الذي والرد عليه، فليست متعلقة ببحثنا، نظرًا حلرص هذا البحث 
  .أسلفنا ذكره يف احلدود

  :منهج البحث
سأعتمد بعون اهللا تعاىل املنهج االستقرائي االستنتاجي، لكونه املنهج 

  .األنسب هلذا النوع من البحوث
  :إجراءات البحث

  :سأتبع بحول اهللا تعاىل اإلجراءات اآلتية
وضوع عدم التوسع يف ذكر طرق احلديث إال بالقدر الذي يتعلق بم - ١

ها باألرشار؛ ولذا فإين قد أتوسع يف أهلُ  البحث، وهو املخالفات العقدية املوسومُ 
ذكر ختريج بعض األحاديث واحلكم عليها هلذا السبب، بينام أقترص عىل ختريج 

  .موجز ألحاديث ليست من هذا القبيل



 
 

إيراد مجيع ما وقفت عليه يف النصوص، مما يدخل يف نطاق البحث،  - ٢
أو مل يثبت، فام ثبت منها فسُيدرس يف موضعه بحول  َت عن النبي سواء أَثبَ 

البحث، وتكون فائدة إيراده التنبيه عنوان اهللا، وما مل يثبت فإنام أورده لدخوله يف 
  .عىل ضعفه

ها، مع خترجيها والكالم  - ٣ عند سوق الرواية ألول مرة فإهنا ُتذكر بِنصِّ
وعند إعادة ذكرها للدراسة يف أي  ،متنهاعىل إسنادها، دون التعرض للكالم عىل 

م موضع من البحث فإنام ُيقَترص عىل طرفها أو موطن الشاهد منها، رغبة يف عد
  .تكرار الروايات يف أكثر من موضع

إذا كانت الرواية يف الصحيحني أو أحدمها فإين أكتفي عند التخريج  - ٤
حني فإين أنقل عند خترجيه أما ما كان خارج الصحي. بالعزو إليهام أو إىل أحدمها

مبارشًا بَوْسم  تعلقاً  متعلقاً  احلديث إذا كان ذلكيف احلكم عليه، و نيكالم املحدثِّ 
، املحدثني صنف من األصناف بالرش، والغالب أين أقترص عىل نقل احلكم عن

  .إال أن أرى حاجة للتعليق عىل هذا احلكم فإين أعلق عليه، بعون اهللا
، مما له تعلق أقف عليه مروّيًا عن سلف األمة  العناية بذكر ما - ٥

بموضوع البحث، نظرًا لألمهية البالغة للنقل عنهم، إذ هم أعلم هذه األمة بمراد 
  .اهللا ورسوله 

مثل  عند دراسة األصناف عىل إيضاح بنود ال غنى عنها يف رتكيزال - ٦
  :عىل النحو اآليت الدراسة، وهي هذه

  .حتديد املراد بكل صنف - أ
  .بيان وجه الرش املنسوب له يف النص - ب



 
 

  .َسْرب أول وقوع هلذه املخالفة يف األمة إن ُوِجَد ما يدل عليه - جـ
ببيان احلكم عىل كل صنف، من جهة االنتساب لإلسالم من عدمه،  - د

  .وما إذا كان األمر حمل تفصيل
نفس يف توضيح أحوال مهمة وردت لبعض هذه األصناف  - هـ

  .ي حمل الدراسةالنصوص التي ه
 ق من الروايات األخرى املرتبطة هبذه البنود فإين أحرصأسووكل ما س

عىل التوازن، بحيث أسوق الروايات بتوسع عند احلاجة إىل ذلك،  عند عرضها
عىل رسد كثري من الروايات، فأما ما توضيحها مسألة يتوقف إيراد وال سيام عند 

ايات فإين أعمد فيه إىل اإلجياز يف حتاج فيه إىل التوسع يف عرض الروـال يُ 
  .العرض

  .البحث من خالل املبحثني اآلتيني بعون اهللا هذا تقسيم مادة وسيكون
 يف َسْوق الروايات ودراسة األصناف املذكورة فيها إمجاالً،: املبحث األول

  :وفيه مطلبان
  .يف سوق الروايات ودراسة أسانيدها: املطلب األول
  .الم عىل األصناف املذكورة إمجاالً يف الك: املطلب الثاين
وفيه يف جتلية كل صنف عىل حدة، وتوضيح أحواهلم، : املبحث الثاين

  :مطلبان
  .يف جتلية كل صنف عىل حدة: املطلب األول
  .يف توضيح أحواهلم: املطلب الثاين



 
 

  :وفيه مطلبان



 
 

أهل املخالفات بشأن  التي وقفت عليهاحتصل من جمموع الروايات 
جاءت النصوص بوسمهم  أحد عرش صنفاً العقدية، من املوسومني بالرش وجود 

  :بالرش، وهم عىل النحو اآليت

ذكرتا كنيسة رأينها  أن أم حبيبة وأم سلمة  عن عائشة  - ١
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل : [فقال لنبي لا تباحلبشة فيها تصاوير، فذكر

رشار فأولئك  ،تلك الصور الصالح فامت َبنَوا عىل قربه مسجدًا، وصوروا فيه
  .]عند اهللا يوم القيامة اَخلْلق

من  رشار الناسإن من : [قال أن النبي  عن ابن مسعود و - ٢
  .]تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد

                                                 
 ).٥٢٨(، ومسلم )٤٢٧(رواه البخاري  )١(
حدثنا معاوية حدثنا زائدة عن عاصم بن أيب النجود عن (: فقال) ١/٤٠٥(رواه أمحد  )٢(

  ).١١٨١٦(بة به، ورواه ابن أيب شي) شقيق عن عبد اهللا
إسناده حسن من أجل عاصم، وبقية رجاله ): (٦/٣٩٤(قال شعيب يف حتقيقه املسند 

  ). رجال الشيخني ،ثقات
  ).إسناده حسن: (وقال حمققه) ٧٨٩(ابن خزيمة  رواهكام   

من طريق أخرى عن عبيدة عن عبد اهللا، وفيها قيس بن الربيع، ) ١/٤٥٤(أمحد  رواهو
صدوق تغري ملا كرب، وأدخل عليه ابنه ما ليس ): (٥٥٧٣(يب قال فيه احلافظ يف التقر

 ).من حديثه فحدث به



 
 

خرجوا هيود أ: آخر ما تكلم به النبي : [قال وعن أيب عبيدة  - ٣
الذين  أن رشار الناس، واعلموا أهل احلجاز وأهل نجران من جزيرة العرب

  .]اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

إن بعدي من أمتي، أو : [قال رسول اهللا : قال عن أيب ذر  - ٤
سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن ال جياوز حالقيمهم، خيرجون من 

ميَّة، ثم ال يعودون ف   ].واخلليقة اَخلْلقرش يه، هم الدين كام خيرج السهم من الرَّ
  .وجاء احلديث أيضًا عن رافع بن عمرو الغفاري 

ذكر قومًا يكونون يف أمته، خيرجون  أن النبي  وعن أيب سعيد  -٥
 ،اَخلْلق، أو من أرش اَخلْلقرش هم : ِسْيامهم التَّحاُلق قال يف ُفرقة من الناس،

: هلم مثًال أو قال قوال النبي فرضب : فتني إىل احلق، قالئيقتلهم أدنى الطا
فال يرى بصرية،  فينظر يف النصل، الرجل يرمي الّرِميَّة أو قال الَغَرض

                                                 
من طريقني بسنده إىل سمرة بن جندب عن أيب عبيدة عن النبي ) ١/١٩٥(رواه أمحد  )١(

ورواه . )١٦٩٤(و )١٦٩١(وصحح إسناد الطريقني شعيب يف حتقيق املسند  ،
وليس عندمها إال ) ٢٤٠٣(مي يف السنن ، والدار)٤/٥٧(البخاري يف التاريخ الكبري 

 .إخراج اليهود، دون موطن الشاهد من احلديث
 .أليب ذر فيام سمعه عن أيب ذر، ثم روى تصديق رافع بن عمرو) ١٠٦٧(رواه مسلم  )٢(
 ).٣/٣٦٠(اهلدف، كام يف النهاية البن األثري : الغرض )٣(
ن له َمْقبِض، كام يف القاموس هو حديدة السهم والرمح والسيف، ما مل يك: النصل )٤(

 ).٤/٥٧(للفريوز أبادي 



 
 

فال يرى بصرية، قال  فال يرى بصرية، وينظر يف الُفوق وينظر يف النَِّيضّ 
  .وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق: أبو سعيد

 متخشعاً  يصيلأبو بكر  رآهيف خرب الرجل الذي  وعن أيب سعيد  - ٦
فاقتلوهم، : [بقتله، ويف آخره قال يف اخلوارج أبا بكر وعمر  النبي  فأمر

  .[هم رش الربّية
                                                 

هو السهم قبل أن : نصل السهم، وقيل: النَّيض((: )٥/٧٣(قال ابن األثري يف النهاية  )١(
: ُينحت إذا كان ِقْدحًا، وهو أوىل، ألنه قد جاء يف احلديث ذكر النصل بعد النيض، وقيل

يش والنصل، قالوا ي نضيًّا، لكثرة الَربْي والنَّْحت، فكأنه  :هو من السهم ما بني الرِّ ُسمِّ
  .))أي هزيال: جعل نِْضواً 

وما ذكره من جميء النصل بعد النيض هو يف هذا احلديث بعكسه، حيث ُذكر : قلت  
 .النيض بعد النصل

 ).٣/٤٨٠(وق السهم هو موضع الَوَتر منه، كام يف النهاية فُ  )٢(
 ).٦٩٣٣(واه البخاري هبذا اللفظ، ور) ١٠٦٥(رواه مسلم  )٣(
اخللق، وقد تكرر ذكرها يف : الربّية((: )١٢٣- ١/١٢٢(قال ابن األثري يف النهاية  )٤(

وه َبْروًا، أي خلقه، وُجيْمع عىل الربايا والربّيات، ِمن الَربَ : قولتاحلديث،  : ىَبَراه اهللا َيْربُ
ؤهم، : ن، ومن ذهب إىل أن أصله اهلمز أخذه مالرتاب، هذا إذا مل ُهيَمزُ  برأ اهللا اخللق َيْربَ

 .))أي َخَلَقهم
ثون يف احلكم عليه)٣/١٥(رواه أمحد  )٥( فابن حجر يف الفتح . ، وقد اختلف املحدِّ

، وذكر أن له شاهدًا من حديث جابر أخرجه أبو يعىل ذكر أن سنده جيد )١٢/٣٧٣(
وحسنه . ))رجاله ثقات((: )١٠٤٠٠(وقال اهليثمي يف جممع الزوائد . ورجاله ثقات

وذكر أن رواته ثقات ) ٢٤٩٥(األلباين يف الصحيحة عند ختريج حديث أيب بكرة 
وقد وثقه ابن حبان، وروى عنه يزيد بن عبداهللا، أما . معروفون، غري شداد بن عمران

فاعرتض عىل كالم ابن حجر واهليثمي بعد ) ١٩٠- ١٧/١٨٨(شعيب يف حتقيق املسند 
= 



 
 

إهنم : [يقول سمعت رسول اهللا : أهنا قالت وعن عائشة  - ٧
  .]يقتلهم خيار أمتي رشار أمتي،

 ْسميف قَ  يف خرب الذي اعرتض عىل النبي  برزة  وعن أيب - ٨
  .]واخلليقة اَخلْلقهم رش ، فاقتلوهم فإذا لقيتموهم: [، ويف آخرهَقَسَمه 

                                                
=  

جمهول احلال، لذا حكم عىل  : سنده شداد بن عمراناحلديث بأن يف أورده، وأعلَّ  أن
السند بالضعف، وأعل السندي احلديث من جهة املتن يف حاشيته عىل املسند 

لألمر  كراهة أيب بكر وعمر  ما ورد يف هذا اخلرب من ، من جهة)٣٩٦- ٦/٣٩٥(
ل ذي يف قت أن عمر قد ثبت أنه استأذن النبي  به، ومن جهة مع أمر النبي  ،بقتله

ما أذن يف قتله، وقد مجع ابن حجر بني احلديثني، وأجاب عن  اخلويرصة والنبي 
، أما من جهة السند فاحلديث له شواهد أوردها اهليثمي يف امتناع أيب بكر وعمر 

) ٢٤٩٥(املجمع، وأشار ابن حجر لرواية جابر منها، كام صحح األلباين يف الصحيحة 
 .رة، وأورد شواهد أخرى للحديثشاهدًا للحديث من طريق أيب بك

وضّعفه املحقق، وذكر اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٥٦(رواه اآلجري يف الرشيعة  )١(
وقد اختلط، والطرباين يف  ،أن البزار رواه بسند فيه عطاء بن السائب) ١٠٤٤٧(

 .أن البزار رواه بسند حسن) ١٢/٣٥٧(األوسط، لكن ذكر ابن حجر يف الفتح 
عن عفان ثنا محاد بن سلمة أنا األزرق بن قيس عن رشيك بن ) ٤/٤٢٥(د رواه أمح )٢(

كام يف  ))مقبول((: شهاب عن أيب برزة، ويف سنده رشيك بن شهاب قال ابن حجر
سوى لفظة  )١٩٧٨٣( وقد صححه لغريه شعيب يف ختريج املسند) ٢٧٨٦(التقريب 

) ١٠٤٠٩(يف جممع الزوائد أما اهليثمي . انفرد هبا رشيك، وضعفه حمقق الطياليس أيضا
، ))رواه أمحد، واألزرق بن قيس وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح((: فقال

كذا قال، مع أن األزرق وثقه ابن معني والنسائي وابن سعد والدارقطني، وقال أبو 
واحلديث رواه الطياليس ). ١/٢٠٠(صالح احلديث، كام يف هتذيب التهذيب : حاتم

 .ه املحقق حلال رشيكوضعف) ٩٦٥(



 
 

أنه ملا ُأِيت برؤوس األزارقة فنُِصبت عىل درج  وعن أيب أمامة  - ٩
هؤالء  ،كالب النار، كالب النار: [دمشق جاء، فلام رآهم دمعت عيناه، ثم قال

] ديم السامء الذين قتلهم هؤالء، وخري قتىل حتت أّرش قتىل ُقتِلوا حتت أديم السامء
إين إذًا جلريء، بل : [كالب النار، أو يشء سمعته؟ قال :أبِرأيك قلَت : فلام سئل

  ....]غري مرة وال اثنتني وال ثالثًا، فعدد مراراً  سمعته من رسول اهللا 

ر كالم يف الق: [قال رسول اهللا : قال عن أيب هريرة  - ١٠ در أُخِّ
  .]لرشار هذه األمة

                                                 
عن معمر عن أيب غالب عن أيب أمامة، ورواه أمحد يف ) ١٨٦٦٣(رواه عبد الرزاق  )١(

من طريق ) ٥/٢٥٦(بنحوه من طريق عبدالرزاق، ثم رواه أمحد ) ٥/٢٥٣(املسند 
وكيع ثنا محاد بن سلمة عن أيب غالب عن أيب أمامة، ورواه عبداهللا بن أمحد من هذين 

من طريق سفيان بن ) ١٥٤٤(وبنحوه خمترصًا ) ١٥٤٣، ١٥٤٢(لسنة الطريقني يف ا
من ثالثة طرق عن أيب ) ٦٠، ٥٩، ٥٨(عيينة عن أيب غالب، ورواه اآلجري يف الرشيعة 

  .غالب عن أيب أمامة، وحّسن املحقق طريقني من هذه الطرق
ق من طري) ٥/٢٥٠(وقد رواه أمحد ) ٨٢٩٨(وأبو غالب صدوق خيطئ كام يف التقريب 

من طريق صفوان بن سليم عن أيب أمامة، ورواه ) ٥/٢٦٩(سيار عن أيب أمامة كام رواه 
من طريق شداد بن عبداهللا، وصفوان بن سليم، ومها ) ١٥٤٦، ١٥٤٥(عبد اهللا بن أمحد 

  ).٤٢٦، ٤/٣١٧(هذيب تانظر هتذيب ال. ثقتان لقيا أبا أمامة
 .ت عن أيب أمامة فهو ثاب ،فاحلديث له هذه الطرق الكثرية كام ترى  

ثنا احلسن بن عيل ثنا أبو عاصم عن عنبسة عن (() ٣٥٠(رواه ابن أيب عاصم يف السنة  )٢(
آخر : [بلفظ) ٣٧٦٥(، ورواه احلاكم ))ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة

= 



 
 

وجاء احلديث من طريق الزهري عن رجل من األنصار أن النبي  - ١١
  .]آخر الكالم يف القدر لرشار هذه األمة يف آخر الزمان: [قال 

                                                
=  

وتعقبه الذهبي . ))هذا حديث صحيح عىل رشط البخاري، ومل خيرجاه((: وقال] الكالم
لكن تعقبهام األلباين يف السلسلة  ،نده عنبسة بن مهران، وهو ثقة ومل يرويا لهبأن يف س

 )٤/٢٢٢(بأهنام َوِمها، ألن عنبسة مل يوثقه أحد، والذهبي يف امليزان ) ١١٢٤(الصحيحة 
 نقل عن أيب حاتم أن عنبسة هذا منكر احلديث، ثم إن األلباين حّسن احلديث يف السلسلة،

  .يب عاصم، لوروده من طريق آخر عند البزار كام سيأيت إن شاء اهللاويف تعليقه عىل ابن أ
حدثنا حممد بن حييى القزاز ((: فقال) ٥٩٠٩(واحلديث رواه الطرباين يف املعجم األوسط 

: ، بلفظ))ثنا أبو عاصم عن عنبسة عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة: قال
مل يرو ((: وقال] ر الزمان، ومراء يف القرآن كفرآخر الكالم يف القدر لرشار أمتي يف آخ[

  .))هذا احلديث عن الزهري إال عنبسة بن مهدي احلداد
ال نعلم رواه عن الزهري إال عنبسة، وهو لني ((: كام رواه البزار بسنده إىل عنبسة به، ثم قال

  .)٢١٧٨كشف األستار عن زوائد البزار : انظر. ())احلديث، وقد تفرد به عن الزهري
  .من طريق عنبسة به) ٣٦٦-٣/٣٦٥(كام رواه العقييل يف كتاب الضعفاء   
ثنا عمر بن أيب : ثم روى البزار احلديث من طريق حممد بن حصني وعمرو بن عيل قاال  

ال نعلم ((: ب البزار بقولهحسان عن حممد عن أيب هريرة، وعقَّ خليفة ثنا هشام يعني ابن 
  .))الطريق، وال رواه عن هشام إال عمرله طريقًا من جهة صحيحة غري هذا 

احلديث من هذا الطريق، وذكر أن ) ٦٢٣٣(وقد روى الطرباين يف املعجم األوسط   
حممد بن بكار تفرد به عن عمر بن أيب خليفة، لكن البزار رواه كام هنا من طريقني عن 

بزار رواه ال((: )١١٨٥٥(عمر بن أيب خليفة، فلذا قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
 والطرباين يف األوسط، ورجال البزار يف أحد اإلسنادين رجال الصحيح، غري عمر

 .))بن أيب خليفة، وهو ثقةا
بسنده إىل ) ٣/٣٦٦(هكذا، لكن رواه العقييل يف الضعفاء ) ١١١٧(رواه الاللكائي  )١(

= 



 
 

رشار هذه ليحملن : [قال أن النبي  بن أوس  عن شداد - ١٢
  .[وا من قبلهم أهِل الكتاب، حذو الُقّذة بالقّذةلَ َخ عىل سنن الذين  األمة

وأنا أبكي، فقال  دخل عّيل رسول اهللا : قالت عن عائشة  - ١٣
                                                

=  
أُّخر كالم يف : [يقول سمعت رسول اهللا : سمعت فالنًا األنصاري يقول((: الزهري

  .))هذا أوىل((: ثم قال )) ]القدر لرشار هذه األمة يف آخر الزمان
: احلديث من الطريق التي نقلت عن العقييل، وقال) ٤/٢٢٢(ونقل الذهبي يف امليزان   

  .))فهذا َأشبهُ ((
وإذا ّرصح الزهري بسامعه من األنصاري زال احتامل تدليسه، كام أن األنصاري : قلُت   

 . حتققنا أنه صحايب، واهللا أعلم نبي إذا ّرصح بالسامع من ال
ر كل واحدة منهام عىل قدر صاحبتها : ِريش السهم، واملعنى: هي واحدة القذذ )١( كام ُتقدَّ

 ).٤/٢٨(انظر النهاية . وُتقطع، يرضب مثال للشيئني يستويان وال يتفاوتان
بأسانيدهم ) ٣٤(، واآلجري )١٢١٧(ـ وهذا لفظه ـ، والطياليس ) ٤/١٢٥(رواه أمحد  )٢(

  .حدثني ابن غنم أن شداد بن أوس، وذكره: إىل شهر بن حوشب، قال
صدوق، كثري األوهام ((: )٢٨٣٠(لف فيه، قال ابن حجر يف التقريب وشهر قد اختُ 

. ))شهر ثقة، وفيه كالم ال يرض((: )٦/٣٤٠(، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ))واإلرسال
شهر ال بأس به يف الشواهد، وبعضهم حيّسن ((: )٥/٥٨٣(وقال األلباين يف الصحيحة 

  .))حديثه
وحسنه حمقق الطياليس، وحمقق ) ٣٣١٢(واحلديث قد حسنه األلباين، كام يف الصحيحة 

 .اآلجري



 
 

يا رسول اهللا، ذكرت الدجال فبكيت، فقال رسول اهللا : ما يبكيك؟ قلت: يل
ل بعدي فإن ربكم رج الدجاخيإن خيرج الدجال وأنا حي كفيتكموه، وإن : 

عز وجل ليس بأعور، إنه خيرج يف هيودية أصبهان، حتى يأيت املدينة فينزل 
رشار كان، فيخرج إليه لَ ناحيتها، وهلا يومئذ سبعة أبواب، عىل كل نقب منها مَ 

 .]أهلها
أال إن املدينة كالكِري، خترج : [قال أن النبي  وعن أيب هريرة  - ١٤

، كام ينفي الكري خبث تنفي املدينة رشارها اخلبيث، ال تقوم الساعة حتى
 .]احلديد

سيخرج أناس من : [قال أن النبي  وعن عبداهللا بن عمرو  - ١٥
                                                 

ثنا سليامن بن داود قال ثنا حرب بن شداد عن حييى بن أيب كثري (() ٦/٧٥(رواه أمحد  )١(
  .))صالح أخربه أن عائشة أخربتهقال حدثني احلرضمي بن الحق أن ذكوان أبا 

حدثنا احلسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن حييى عن (() ٣٧٤٧٤(ورواه ابن أيب شيبة   
  .به ))احلرضمي بن الحق

رواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح غري احلرضمي بن الحق، ((: )١٢٥١٢(قال اهليثمي 
وصححه ابن ) ٣/٢٢٤(وخروج الدجال يف هيودية أصبهان رواه أمحد . ))وهو ثقة

، كام صحح خروجه من أصبهان من حديث فاطمة )٤٠١- ١٣/٤٠٠(حجر يف الفتح 
بنت قيس عند الطرباين، وستأيت روايات يف الصحيحني تشهد للحديث إن شاء اهللا، وال 

 .سيام خروج رشار أهل املدينة
أن  من حديث أيب هريرة) ١٨٧١(هبذا اللفظ، وروى البخاري ) ١٣٨١(رواه مسلم  )٢(

] يثرب، وهي املدينة، تنفي الناس كام ينفي الكري خبث احلديد: يقولون: [قال النبي 
 ].املدينة كالكري، تنفي خبثها، وينصع طيبها[ :من حديث جابر) ١٨٨٣(وروى 



 
 

 ِقَبل املرشق، يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم، كلام خرج منها َقْرن من أمتي
كلام خرج : ُقطِع، كلام خرج منها قرن قطع، حتى عّددها زيادة عىل عرش مرات

 .]حتى خيرج الدجال يف بقيتهما قرن قطع، منه
ينشأ نشٌء يقرؤون : [قال أن رسول اهللا  وعن ابن عمر  - ١٦

سمعت رسول اهللا : قال ابن عمر] القرآن ال جياوز تراقيهم، كلام خرج قرن قطع
حتى خيرج يف عراضهم [أكثر من عرشين مرة ] كلام خرج قرن قطع: [يقول 

 .]الدجال
                                                 

: معنيني ))هذا قْرن قد طلع((: يف املراد بقول خباب) ٤/٥٢(أورد ابن األثري يف النهاية  )١(
أراد بدعة حدثت مل : راد قومًا أحداثًا نبغوا بعد أن مل يكونوا، وقيلأن يكون امل: األول

 .تكن يف عهد النبي 
عن معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبداهللا بن ) ٢٠٧٩٠(رواه عبدالرزاق  )٢(

ورواته ثقات، إال ) ٨٤٩٧(، واحلاكم )١٩٩- ٢/١٩٨(عمرو، ومن طريقه رواه أمحد 
  .تقدم أن شهرًا قد اختلف فيه كام

شهر ثقة، وفيه كالم ال يرض، وبقية ((: )٦/٣٤٠(ولذا قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
شهر ال بأس به يف ((: )٢٤٥٥(، وقال األلباين يف الصحيحة ))رجاله رجال الصحيح

  .))الشواهد، وبعضهم حيسن حديثه، ولعله لذلك سكت عنه احلاكم والذهبي
احلديث للطرباين عن عبداهللا بن عمرو، ) ١٠٤١٧(وعزى اهليثمي يف جممع الزوائد 

  .إسناده حسن: وقال
احلديث من وجه آخر عن أيب هريرة عن عبداهللا بن عمرو ) ٨٥٥٨(وقد روى احلاكم 

  .وكذا قال الذهبي ))هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه((: وقال
 .بلفظ قريب منه وسيأيت إن شاء اهللا من حديث ابن عمر 

حدثنا هشام بن عامر ثنا حييى بن محزة ثنا األوزاعي عن ((: فقال) ١٧٤(ه ابن ماجه روا )٣(
هذا إسناد صحيح، وقد ((: )١/٨٤(، قال البوصريي يف الزوائد ))نافع عن ابن عمر

= 



 
 

: قال يف اخلوارج أن النبي  ألسلمي وعن أيب برزة ا - ١٧
 .]حتى خيرج آخرهم مع الدجالخيرجون [

و النعل ذلتتبعن أثر من كان قبلكم ح: [أنه قال وعن حذيفة  - ١٨
ذهب النفاق من أمة حممد، فام بال : وحتى يقول أقوام: [إىل قوله] بالنعل

، مالصلوات اخلمس؟ لقد ضل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصالة بينه
وهم أسباب الدجال، وحّق عىل اهللا أن يلحقهم أولئك املكذبون بالقدر، 

  .]بالدجال
ما بال : حتى تبقى فرقتان من فرق كثرية، تقول إحدامها: [...ويف لفظ

 | } Oy z: الصلوات اخلمس؟ لقد ضل من كان قبلنا، إنام قال

} ~ �N ]اإن: أخرى تقولال تصلون إال صالتني أو ثالثة، وفرقة  ]١١٤:هود 
حقٌّ عىل اهللا أن حيرشهم مع ملؤمنون باهللا كإيامن املالئكة، وما فينا كافر وال منافق، 

  .]الدجال
                                                

=  
وتعقبه األلباين يف تصحيحه، ثم مال إىل أنه حديث  ))احتج البخاري بجميع رواته

 ).٢٤٥٥(السلسلة الصحيحة : حسن، انظر
 .اخلوارج: عند الكالم عىل الصنف الثاين تقدم ختريج حديثه  )١(
حدة، ) نبيهم: (أشار حمقق الرشيعة لآلجري إىل أن يف نسختني )٢( بتقديم النون، بعدها موَّ

 .))ولعلها أصح((: قال
نه املحقق، مع وجود بسنده إىل الصنابحي عن حذيفة ) ٣٥(رواه اآلجري  )٣( ، وحسَّ

  .فيه ضعف، لوجود املتابعة اآلتية أكثر من راوٍ 
بسنده إىل عبدالعزيز أخي  عن اإلمام أمحد ) ١٢٩٣، ١٢٩٢(رواه اخلالل يف السنة  )٤(

هذا حديث صحيح اإلسناد، ((: وقال) ٨٤٤٨(، ورواه احلاكم حذيفة عن حذيفة 
= 



 
 

الذي تقدم يف وصف القدرية باملجوس  ويف حديث حذيفة  - ١٩
 .]وهم شيعة الدجال، حقا عىل اهللا عز وجل أن يلحقهم به: [قال

 ديث أنس بن مالك وممن يتبع الدجاَل اليهوُد، كام يف ح - ٢٠
  .[عليهم الطيالسة ،سبعون ألفاً  يتبع الدجال من هيود أصبهان: [مرفوعاً 

                                                
=  

من طريق ابن الديلمي عن ) ٨٢٩٤(وروى احلاكم . صحيح: وقال الذهبي ))ومل خيرجاه
إن : قوم يقولون: يف النار إين ألعلم أهل دينني من أمة حممد ((: أنه قال حذيفة 

ُلنا ضّالالً، ما بال مخس صلوات يف اليوم والليلة؟ إنام هو صالتان العرص : كان أوَّ
  .))إنام اإليامن كالم، وإن زنى وإن قتل: والفجر، وقوم يقولون

  .وكذا قال الذهبي. ))خنيهذا حديث صحيح عىل رشط الشي((: قال احلاكم
 بسنده إىل حييى بن أيب عمرو السيباين عن حذيفة ) ٣٠٤١٥(وروى ابن أيب شيبة 

من هذا الطريق خمترصًا والاللكائي ) ٦٦٣(ورواه عبداهللا بن أمحد يف السنة . نحوه
)١٧١٧.( 

، وعبداهللا بن )٤٣٥(، والطياليس )٤٦٩٢(، وأبو داود )٤٠٧- ٥/٤٠٦(رواه أمحد  )١(
، ورواه ابن أيب عاصم يف السنة )٢٣٦(، والفريايب يف القدر )٩٥٩(محد يف السنة أ
كلهم من طريق عمر موىل غفرة عن رجل عن حذيفة ] شيعة الدجال: [إىل قوله) ٣٢٩(

، وقد ضعف احلديث غري واحد كاأللباين يف تعليقه عىل السنة والرتكي يف تعليقه 
ن حذيفة، ولضعف عمر موىل غفرة، حيث ذكر عىل الطياليس، وذلك جلهالة الراوي ع

  .أنه ضعيف، كثري اإلرسال) ٤٩٣٤(ابن حجر يف التقريب 
لكن وْصُف القدرية باملجوس ورد يف عدة أحاديث تأيت اإلشارة إىل من رواها بعون 

ل عن القدرية يف املبحث الثاين  .اهللا، عند الكالم املفصَّ
رضب من األكسية، ُجيمع عىل : ا، والفتح أعىلواحدها َطيَْلسان، بفتح الالم وكرسه )٢(

 ).١/٤/٧٨(املخصص البن سيدة : طيالس وطيالسة، انظر
 ).٢٩٤٤(رواه مسلم  )٣(



 
 

  ].إنه خيرج يف هيودية أصبهان: [وتقدم قريبًا حديث عائشة 

َمن  ِمن رشار الناس: [قال أن النبي  عن ابن مسعود  - ٢١
 .]ة، وهم أحياءتدركهم الساع

يف شأن الوارد يف حديثه الطويل  وعن النواس بن سمعان  - ٢٢
من وقائع عظام، جييء يف آخرها قبض أرواح مجيع أهل  وما يتلوه الدجال

يتهارجون فيها هتارج احلُُمر،  رشار الناسويبقى : [بعدها ثم قال  ،اإلسالم
  .]فعليهم تقوم الساعة

ال يعرفون  ،يف خفة الطري وأحالم السباع سرشار النافيبقى : [ويف لفظ
  .]معروفًا وال ينكرون ُمنَكراً 

ال تقوم الساعة إال عىل : [قال أن النبي  ابن مسعود وعن  - ٢٣
 .]رشار الناس

ال تقوم الساعة إال : [قال أن النبي  وعن عبد اهللا بن عمرو  - ٢٤
اهللا بيشء إال رده ال َيْدعون  ، هم رش من أهل اجلاهلية،اَخلْلقعىل رشار 

                                                 
، معلقًا بصيغة اجلزم هبذا اللفظ، وتقدم احلديث عن ابن مسعود )٧٠٦٧(رواه البخاري  )١(

وذكرنا هناك  ))ومن يتخذ القبور مساجد((: متصال عند ذكر الصنف األول، بزيادة 
 .من رواه ودرجة احلديث

 ).٢٩٣٧(رواه مسلم  )٢(
 ).٢٩٤٠(رواه مسلم  )٣(
 ).٢٩٤٩(رواه مسلم  )٤(



 
 

  .]عليهم

ما تستقل : [قال أن رسول اهللا  عن عمرو بن عبسة  - ٢٥
فيبقى يشء من خلق اهللا عز وجل إال سبح اهللا عز وجل ومحده، إال  الشمس

رشار : [، فسألت عن أعتى بني آدم، فقال]ما كان من الشيطان وأعتى بني آدم
  ].رشار خلق اهللا عز وجل: ، أو قالَخلْلقا

ما تستقل الشمس فيبقى يشء من خلق اهللا إال سبح : [وورد احلديث بلفظ
فسألته عن أغبياء بني : اهللا بحمده، إال ما كان من الشيطان وأغبياء بني آدم، قال

  .]، أو رشار خلق اهللاَخلْلقالكفار رشار : آدم، قال
                                                 

 ).١٩٢٤(رواه مسلم  )١(
قاله املناوي  ))َأَقّل اليشء يقل، واستقّله يستقله، إذا رفعه ومحله: أي ترتفع وتتعاىل، يقال(( )٢(

 ).١٠/٥٣٣٤(يف فيض القدير 
أخربين : قال) ١٤٩(لسياق األول رواه ابن السني يف عمل اليوم والليلة احلديث با )٣(

 احلسني بن حممد بن املكتب حدثنا موسى بن عيسى بن املنذر حدثنا أيب حدثنا بقية بن
الوليد حدثني صفوان بن عمرو عن عبدالرمحن بن ميرسة أيب سلمة احلرضمي عن 

وقال املناوي يف ) ٢٢٢٤(لصحيحة واحلديث حسنه األلباين يف ا. عمرو بن عبسة به
  .))ليس بالقوي: صفوان بن عمران، قال أبو حاتم((: )٧٨٧٣(فيض القدير 

م يف حتديد هذا الراوي، ألن الذي يف اجلرح والتعديل البن الظاهر أن املناوي وهِ : قلت  
ال بأس به، : أن أبا حاتم وّثق صفوان هذا، وقال مرة) ١٨٥٢) (٤/٤٢٢(أيب حاتم 
  .وان بن عمرو السكسكيوهو صف

ليس بالقوي فهو راو آخر، ذكره ابن أيب حاتم قبل صفوان : أما الذي قال فيه أبو حاتم
= 



 
 

هبذا  توضيحه بعون اهللا، عند بيان املقصود وبني السياقني فرق، يأيت
  .الصنف يف املبحث الثاين

خرج عليهم وهم جلوس  أن رسول اهللا  عن ابن عباس  - ٢٦
                                                

=  
، واسمه صفوان بن عمران األصم، وهو )١٨٥١(ابن عمرو هذا مبارشة برقم 

ابن عمران، مع أن الذي يف اإلسناد هو ابن : الذي ذكره املناوي هنا هبذا االسم
كام يف  ))ثقة((: ن، ولذا فإن ابن حجر ملا ذكر صفوان بن عمرو قالعمرو، ال ابن عمرا

ونقل توثيقه عن عدد من املحدثني يف هتذيب التهذيب ) ٢٩٣٨(التقريب 
وقد ذكر األلباين أن مجيع رجال السند ثقات مأمونون غري أيب ). ٤٢٩-٤/٤٢٨(

، ألنه ثقة كام سلمة احلرضمي، ثم نقل توثيق العجيل له، ومل يتطرق لصفوان بتضعيف
ني، خاصة مع تقارب االسمني يف وانَ فْ ترى، فالظاهر أن املناوي تداخل عليه اسم الصَّ 

  .كتاب اجلرح والتعديل
: فقال) ٦/١١١(وروى احلديث بالسياق اآلخر الذي نبهنا عليه أبو نعيم يف احللية 

دمشقي ثنا حدثنا أبو عمرو بن محدان ثنا احلسن بن سفيان ثنا الوليد بن عتبة ال((
  .البن مردويه) ٥/٢٩٠(وعزا السيوطي احلديث يف الدر املنثور . ))...بقية

فملتقى إسناد أيب نعيم وابن السني عند بقية، وَمن قبل بقية موّثقون، فالوليد بن 
واحلسن بن سفيان هو ) ٧٤٣٩(ثقة كام يف التقريب : عتبة هو األشجعي املقرئ

وقال الذهبي يف ) ٣/١٦اجلرح والتعديل (صدوق : النسائي، قال ابن أيب حاتم
وأبو عمرو بن محدان هو  ))اإلمام احلافظ الثبت صاحب املسند((: )١٤/١٥٧(السري 

اإلمام ((: )١٦/٣٥٦(حممد بن أمحد بن محدان احلريي، قال الذهبي يف السري 
 .))املحدث الثقة



 
 

ثكم بخري الناس منزلة؟ فقالوا: [فقال رجل : بىل يا رسول اهللا، قال: أال أحدِّ
أفأخربكم بالذي يليه؟ . حتى يموت أو ُيقَتلممسك برأس فرسه يف سبيل اهللا، 

امرؤ معتِزل يف ِشْعب يقيم الصالة ويؤيت الزكاة : نعم يا رسول اهللا، قال: قالوا
نعم يا رسول اهللا، : قالوا بِرشِّ الناس منزلة؟ويعتزل رشور الناس، أفأخربكم 

 .]الذي يسأل باهللا وال يعطي به: قال
أال : [، ويف آخره أنه قال وروى أبو هريرة نحوه عن النبي - ٢٧

يَّة؟أخربكم    .]الذي يسأل باهللا وال يعطي به: بىل، قال: قالوا بّرش الَربِ

: وهو يطوف، فقلت تصديت لرسول اهللا : [قال عن معاذ  - ٢٨
رشار سلوا عن اخلري، وال تسألوا عن الرش، : يا رسول اهللا، أرنا ّرش الناس، فقال

                                                 
، والرتمذي )٢٣٠٦(، والدارمي )٣٢٢، ١/٣١٩(، وكرره يف )١/٢٣٧(رواه أمحد  )١(

، وابن )٢٧٨٣(، والطياليس )٨٤-٥/٨٣(، والنسائي )٧/١٥٥عارضة األحوذي (
  .بأسانيدهم إىل عطاء بن يسار عن ابن عباس) ٦٠٤(حبان 

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وُيرَوى هذا احلديث من غري ((: قال الرتمذي  
  .))وجه عن ابن عباس عن النبي 

وكذا الرتكي حمقق الطياليس، أما ) ٢٥٥(ث يف الصحيحة وقد صحح األلباين احلدي  
حلال أحد رواته، وهو سعيد بن خالد، ثم صححه  ،شعيب فحسنه يف حتقيقه البن حبان

 .التي رواها ابن حبان عقب هذه الطريق) ٦٠٥(من الطريق األخرى 

لضعف أحد ) ٩١٤٢(، وضعف سنده شعيب يف حتقيقه للمسند )٢/٣٩٦(رواه أمحد  )٢(
اته، وهو أبو معرش نجيح بن عبدالرمحن وجهالة راويه عن أيب هريرة، ثم ذكر أن رو

 .حديث ابن عباس يشهد له



 
 

  .]رشار العلامء يف الناس الناس
                                                 

ثنا احلسن بن  نمن طريق أمحد بن يعقوب املهرجا(() ١/٢٤٢(رواه أبو نعيم يف احللية  )١(
بن  حممد بن نرص ثنا حممد بن عثامن العقييل ثنا حممد بن عبدالرمحن الطفاوي ثنا اخلليل

  .))مرة عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن مالك بن خيامر عن معاذ
ليس بقوي يف احلديث، ((: اخلليل بن مرة، قال عنه أبو حاتم الرازي :ويف سند أيب نعيم

كام يف اجلرح والتعديل البن أيب حاتم  ))شيخ صالح((: وقال أبو زرعة. ))شيخ صالح
)٣/٣٧٩.(  
وقال ابن  ))ال يصح حديثه((: وقال يف موضع آخر ))كر احلديثمن((: أما البخاري فقال  

مل أر يف حديثه حديثا منكرا، قد جاوز احلد، وهو يف مجلة من يكتب حديثه، ((: عدي
، وذكره الساجي وابن ))هو إىل الثقة أقرب((: ، وقال ابن شاهني))وليس مرتوك احلديث

انظر ذلك يف (، وضعفه النسائي كن يف الضعفاءساجلارود والعقييل والربقي وابن ال
  ).٣/١٦٩هتذيب التهذيب 

  .))ضعيف((: )١٧٥٧(لذا قال ابن حجر يف التقريب 
من كتاب ابن عدي يرويه عن حفص بن عمر  )١٤١٨(يف الضعيفة  األلباينوأورده 

ال أعرفه إال من ((: ابن عدي ، قال))رش الناس رشار العلامء((: بسنده إىل معاذ مرفوعا
بن عمر األبيل، وأحاديثه كلها، إما منكر املتن أو منكر اإلسناد، وهو إىل حديث حفص 
  .))الضعف أقرب

  ).٣/١٨٣(كذبه أبو حاتم الرازي، كام يف اجلرح والتعديل البنه  وحفص هذا
مرسال من طريق نعيم بن محاد ثنا بقية عن ) ٣٧٦(ورواه الدارمي يف السنن 

أال إن رش : [به نحوه، وفيه النبي  سأل رجٌل : األحوص بن حكيم عن أبيه قال
َمن دون أيب ) ١٤١٨(وقد ضعف األلباين كام يف الضعيفة ] الرش رشار العلامء

هذا مرسل، حكيم أبو األحوص تابعي، هو صدوق هيم، وَمن ((: األحوص وقال
  .))دونه كلهم ضعفاء
دوق، فإن بقية بن الوليد ص ،َمن دون أيب األحوص حمل نظر وتضعيف األلباين 

= 



 
 

   
رشار أمتي أجرؤهم : [قال رسول اهللا : قالت عن عائشة  - ٢٩

  .]عىل صحابتي
                                                

=  
  ).٧٣٤(وإنام اإلشكال يف أنه كان كثري التدليس عن الضعفاء كام يف التقريب 

قال ابن حجر يف التقريب  يه عارف بالفرائض كامقونعيم بن محاد صدوق خيطئ كثريًا، ف
 ،ظ الكبار، لقيه البخاري، ومل خيرج عنه يف الصحيحامن احلف: وقال عنه أيضاً ) ٧١٦٦(

ق له أشياء أخرى، وروى له مسلم يف املقدمة موضعًا سوى موضع أو موضعني، وعل
  .واحدًا، وكان أمحد يوثقه

: كان من أهل الصدق، إال أنه يتوهم اليشء فيخطئ فيه، وقال العجيل: وقال ابن معني
صدوق، ونسبه الدواليب إىل الوضع، وتعقبه ابن عدي بأنه كان : ثقة، وقال أبو حاتم

كام أوضحه ابن حجر  ىل أهل الرأي، وهذا هو الصوابمتعصبا عليه، ألنه كان شديدًا ع
  ).٦٣٠انظر هدي الساري ص(

  ).٢٩٠(وأما األحوص بن حكيم فضعيف احلفظ، كام يف التقريب 
  ).١٤٧٦(وأما أبو حكيم فصدوق هيم، كام يف التقريب أيضًا   

أنه  وعنه ((: هكذا) ١١٧٢(احلديث يف جامع بيان العلم هذا وأورد ابن عبدالرب 
له إسنادًا، غري أنه ذكر أن  وردلكن مل ي] العلامء إذا فسدوا: [ئل عن رش الناس فقالس

فاحلديث بذلك : ، قلتهذا احلديث وأحاديث أخرى أوردها قبله ليست قوية األسانيد
 . ضعيف ال يثبت

ثنا : حدثنا حممد بن عمر بن سامل قال((: فقال) ٢/١٨٣(رواه أبو نعيم يف احللية  )١(
ثنا عبداهللا بن الوليد : ثنا حممد بن اخلطاب املوصيل قال: بن اهليثم، قالإبراهيم 

به،  ))عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أبو بكر بن أيب شيبةثنا : العدين قال
، مدين صاحب أبو بكر بن أيب سربةغريب من حديث عروة وهشام، تفرد به ((: وقال

= 



 
 

م من أمتي سيكون أقوا: [قال عن ثوبان عن رسول اهللا  - ٣٠
  .]املسائل، أولئك رشار أمتي ليتعاطون فقهاؤهم ُعَض 

                                                
=  

  .))غرائب
كان يضع احلديث، وقال : ، ضّعفه البخاري، وقال أمحدوأبو بكر هذا هو املدين الفقيه  

 كام يف ميزان االعتدال للذهبي ؛ليس حديثه بيشء: مرتوك، وقال ابن معني: النسائي
رموه بالوضع، وقال مصعب ((: )٧٩٧٣(وقال ابن حجر يف التقريب ). ١٠٠٢٤(

  .))كان عاملا: الزبريي
حلديث إشارة إىل عدم ثبوته لشدة ضعف الذي ويف تنبيه أيب نعيم إىل تفرد أيب بكر هبذا ا  

  .تفرد به
) ١٨٦٤(واأللباين يف ضعيف اجلامع ) ٢٢٨١(وقد ضعفه املناوي يف فيض القدير   

  ).٦٣٦٣(وحكم عليه بالوضع يف الضعيفة 
: وهو خطأ، صوابه ))أبو بكر بن أيب شيبة عن هشام((: نعيمورد يف اإلسناد عند أيب  :تنبيه

بدليل بقية كالم أيب نعيم يف تفرد أيب بكر بن أيب سربة به، وأبو  ))سربة أبو بكر بن أيب((
يروي املوضوعات ((: بكر بن أيب سربة أحد الرواة عن هشام بن عروة، ولذا قال احلاكم

-١٢/٢٧انظر ترمجته يف هتذيب التهذيب ( ))عن األثبات، مثل هشام بن عروة وغريه
ابعة، وهشام من اخلامسة، كام يف التقريب وذلك أن ابن أيب سربة هذا من الس) ٢٨

)٧٣٠٢) (٧٩٧٣.(  
فهو متأخر جدًا عن هشام، ألنه من العارشة كام يف التقريب  أما أبو بكر بن أيب شيبة

يروي عن وكيع وأيب معاوية وطبقتهام، ويروي عنه البخاري ومسلم وأبو ) ٣٥٧٥(
 ).٦/٢(داود وابن ماجه، كام يف التهذيب 

حدثنا أمحد بن حممد بن حييى بن محزة ((: فقال) ١٤٣١(اين يف املعجم الكبري رواه الطرب )١(
= 



 
 

فهذا ما يرسَّ اهللا ْمجَعه من الروايات الواردة يف املوضوع، بعد تتبُّعها يف 
  .مظاّهنا، بحسب الطاقة، ومن اهللا السداد

                                                
=  

  .به ))ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا يزيد بن ربيعة ثنا أبو األشعث عن ثوبان 
أخربنا جعفر بن حممد الصنديل، ((: قال) ٨٦(ورواه اآلجري يف أخالق العلامء ص  

أخربنا يزيد بن ـ  يعني الدمشقيـ  لنرضأخربنا أمحد بن منصور الرمادي أخربنا أبو ا
  .)) ...سمعت أبا األشعث حيدث عن ثوبان: ربيعة قال

  ].ُيغلِّطون[بسنده إىل يزيد بن ربيعة به بلفظ ) ٦٣٧(كام رواه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه   
ضعيف، وقال : وقال أبو حاتم وغريه ))أحاديثه مناكري((: ويزيد هذا قال فيه البخاري  

أخشى عليه سوء احلفظ ... كان فقيها غري متَّهم: مرتوك، وقال أبو مسهر: ئيالنسا
أرجو : أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة، وقال ابن عدي: والوهم، وقال اجلوزجاين

  ).٦/٩٦(أنه ال بأس به، نقل ذلك الذهبي يف امليزان 
  .))رتوكفيه يزيد بن ربيعة، وهو م((: )٧٠١(لذا قال اهليثمي يف جممع الزوائد 

إن رشار عباد : [عن احلسن من قوله) ٨٦(لكن روى اآلجري يف أخالق العلامء ص
ورواه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه ] قوم حيبون رشار املسائل، ُيعمون هبا عباد اهللا: اهللا

ووردت نصوص كثرية يف ذم السؤال عن هذه ] حيبون[بدل ] ينتقون: [بلفظ) ٦٣٨(
، وتركيزنا يف هذا )٢٢-٢/١٩(الفقيه واملتفقه للخطيب املسائل، انظرها يف كتاب 

 .ث كام تقدم عىل الوصف بالرش لذوي املخالفة العقدية يف النصوص النبوية فقطبحال



 
 

وسيكون  ،نافرواية تتعلق هبذه األصثالثني تقدم يف املطلب السابق ذكر 
: من جانبني، اجلانب األول التي َحَوهتا النصوص السابقة عىل املضامني الكالم

بعون اهللا يف هذا املطلب،  ئنجانب إمجايل يتناول عموم هذه األصناف، وذلك كا
قبل الدخول يف تفصيل الكالم  ُجتىلَّ أن  ينبغيعامة  مورعىل إبراز أفيه  نركز ثحي

  .تهدعىل حِ  عىل كل صنف
 فيها األصناف املذكورينعدد بالنظر إىل ما تقدم من الروايات نجد أن ف

  :هي عىل الرتتيب اآليت أحد عرش صنفاً 
  .ُمتَّخذو القبور مساجد: الصنف األول
  .اخلوارج: الصنف الثاين

  .القدرية: الصنف الثالث
  .حاملو األمة عىل سنن َمن قبلها: الصنف الرابع

  .أتباع الدجال: الصنف اخلامس
  .الذين تدركهم الساعة، وهم أحياء: الصنف السادس

  .الكفار الغافلون عن ذكر اهللا: الصنف السابع
  .يسأل باهللا وال يعطي بهمن : الصنف الثامن
  .رشار العلامء: الصنف التاسع
  .اجلرءاء عىل أصحاب النبي : الصنف العارش

  .أصحاب ُعَضل املسائل: الصنف احلادي عرش



 
 

منا  نية األوىلفأما األصناف الثام  عندفثبتت األحاديث املتعلقة هبم، كام قدَّ
أما الصنف التاسع والعارش واحلادي عرش دراسة رواياهتم يف املطلب السابق، 

فاألحاديث الواردة فيهم ضعيفة، وال يعني عدم ثبوت األحاديث الواردة يف 
م خصوص تسميتهم باألرشار سهولة أمر املخالفة التي وقعوا فيه، بل ه

مذمومون يف نصوص أخرى، َبْيَد أن هذا البحث ملا كان متعلقًا باملوسومني بالرش 
هم خارج  غريهم ممن من أهل املخالفة العقدية حتديدًا مل يكن من املناسب إيراد

  .حدود البحث
وبنظرة عامة إىل هذه األصناف يمكن أن نذكر عنها أمورًا إمجالية ُحيتاج إىل 

  :فمن ذلك ،بكل صنف عىل حدةاألمور التفصيلية املتعلقة  إيراد بياهنا هنا قبل
فهذه األصناف  ما يتعلق بوجود هذه األصناف يف زماننا من عدمه،: أوالً 

من وُِجدوا منذ :الثاين ،من مل يأتوا بعد: األول: من هذه الناحية قسامن الثامنية
  .قرون خلت

: ف السادسأهل الصن وهم ،ه إال صنف واحديليس ف :فالقسم األول
  .الذين تدركهم الساعة، وهم أحياء

، وإن قطعاً  فهذا الصنف من جهة تفاصيل ما ذكر عنه يف النصوص مل يظهر
، وإنام الكالم عن هذا ال نستطيع اجلزم بأن أفراده غري موجودين اآلن اكن

                                                 
ثبت تهم ثامنية أصناف بالنظر إىل حذف الصنف التاسع والعارش واحلادي عرش الذين مل  )١(

 .األحاديث التي وَسَمْتهم باألرشار
لساعة ال ُيدَرى متى وقوعها، وهل من الناس اليوم من يدركها أم ال، فذلك وذلك ألن ا )٢(

 .يشءبمما استأثر اهللا بعلمه، فال ُجيَْزم فيه 



 
 

قبض أرواح  عددلت النصوص عىل أنه يكون بـ  من حيث هو صنفـ  الصنف
  .عًا، كام يأيت بيانه إن شاء اهللاأهل اإلسالم مجي

  .فينتظم بقية األصناف السبعة أما القسم الثاين
ال يزالون موجودين إىل اليوم، فال يظهر أن منهم وهؤالء األصناف مجيعا 

  .قسًام اندرس وانمحى أثره
ن دلت النصوص عىل استمرار وجودهم إىل مَ  األصنافهذه  نثم إن مِ 

عىل استمرار  ل الصنف السابع، كام دلت النصوصالكفار أه مقيام الساعة، وه
إىل قرب قيام الساعة، حيث زمن املسيح  بقاء صنفني من أهل هذا القسم

النصوص التي سقنا عند من  اتضحكام ) القدرية(و) اخلوارج(الدجال، وهم 
ذكر أتباع املسيح الدجال، وذلك من دالئل بقاء فتنة هاتني الطائفتني إىل زمن 

  .لدنيامتأخر من ا
  :ومن األمور اإلمجالية التي حيتاج إىل تبيينها

يف النصوص بشأن هذه األصناف، فقد  ما يتعلق بنسبة الرش املذكورة: ثانيا
  : من الرش هو عىل النحو اآليتنيَّ ُنِسَبت هذه األصناف إىل مقدار معَ 

  فــــنـــالص
  

  رــــة الشَّ ـــسبــن
  
  

  رشار الناس/من رشار الناس/قاخلَلْ رشار   متخذو القبور مساجد- ١
  

ــقرش   اخلوارج- ٢ ــة/واخلليقــة اخلَْل رش قــتىل /رش الربي
  رشار أمتي/ُقتُِلوا حتت أديم السامء

  رشار هذه األمة  القدرية- ٣
  رشار هذه األمة  حاملو األمة عىل سنن َمن قبلها - ٤



 
 

  فــــنـــالص
  

  رــــة الشَّ ـــسبــن
  
  

مـا /ما ذكـر يف اخلـوارج/نةرشار أهل املدي  أتباع الدجال - ٥
  ذكر يف القدرية

الذين تدركهم الساعة، وهـم  - ٦
  أحياء

رشار /مــــن رشار النــــاس/رشار النــــاس
  رش من أهل اجلاهلية/اخلَْلق

  اخلَْلقرشار   الكفار الغافلون عن الذكر  - ٧
  رش الربية/رش الناس  من يسأل باهللا وال يعطي به  - ٨

دة لكل صنٍف  ومنها  ألفاظ عامة،نسبًة من الرش، منها  فهذه األلفاظ املحدِّ
  .ألفاظ خاصة

رش (و) اخللقرشار ( :، كلفظاخلَْلقواأللفاظ العامة، منها ما يتعلق ب
  .)واخلليقة اخلَْلقرش (و )الربية

رش قتىل قتلوا حتت أديم (و) رشار الناس: (ومنها ما يتعلق بالناس، كلفظ
  ).السامء

) رشار أمتي: (تعلق هبذه األمة، كلفظأما األلفاظ اخلاصة فمنها ما ي
  ).رشار هذه األمة(و

رشار (وقد تكون اخلصوصية متعلقة بأرشار موضع من املواضع، كلفظ 
  .أي املدينة) أهلها

وقد اتضح من خالل هذا العرض أن أكثر هذه األصناف نسبًة للرش هم 
                                                 

اخللق، وذلك عند ذكر احلديث الوارد هبذا الوسم يف شأن : تقدم أن الربية يراد هبا )١(
 .اخلوارج



 
 

 اخلَْلقبرش  اخلوارج، حيث ُوِسُموا بالرش، باللفظ العام واللفظ اخلاص، فوسموا
ورشار األمة، بام يعني نسبتهم للرش باللفظ / ورش القتىل/ ورش الربية/ واخلليقة

  .العاّم واللفظ اخلاص معاً 
وحيث إن هذا األصناف تتفاوت من جهة احلكم عليها باإلسالم أو الكفر 
فالبد من النظر يف حتديد الرش الذي يبلغه الصنف املسلم منهم، فإن املسلم مهام 

يف الرش فإنه رشٌّ بحسبه، يبلغه املسلم، وال يكون حالُه يف الرش كحال أهل  بلغ
الكفر، حتى وإن ُعربِّ عنه يف رشه بالتعبري الذي ُيعربَّ فيه عن أهل الكفر، كالتعبري 

ق عىل بعض املسلمني طلِ ق عىل الكفار يف سورة البينة، وأُ طلِ فإنه قد أُ  ،بّرش الربّية
  .ل باهللا وال ُيعطي به، وَمن يسأكاخلوارج

فإن إطالقها عىل أحد ) رش الناس(و) اخلَْلقرش (وقل مثل ذلك يف لفظ 
  .َحّدًا صار فيه أرشَّ من الكافر من املسلمني ال يعني بلوغه

 يف حق من ارتكب خمالفة) رش الناس(ومما يوضح ذلك ورود هذه الصيغة 
إن : [قال ن النبي أ ففي حديث أيب هريرة  كذي الوجهني، ؛اعتقاديةغري 

  .]رش الناس ذو الوجهني
وقد مجع ابن حجر الروايات الواردة يف ذي الوجهني يف عدد من كتب 

ب و) رش الناس(و) ن رش الناسمِ (: تني مهاالسنة، فاتضح أهنا وردت بصيغ عقَّ
حممولة ) رش الناس(هذه األلفاظ متقاربة، والروايات التي فيها (( :ابن حجر بقوله

                                                 
ند تفصيل الكالم يف هذا سيأيت الكالم عىل خالف أهل العلم يف احلكم عليهم ع )١(

 .الصنف يف املبحث القادم بحول اهللا
 .سبق خترجيه يف مقدمة هذا البحث )٢(



 
 

  .)))من رش الناس(لرواية التي فيها عىل ا
من (عىل رواية ) رش الناس(وسبب محل الروايات التي فيها هذا اإلطالق 

أن العايص من املسلمني، مهام بلغ يف الرش، فإنه ال يكون يف رشه ) رش الناس
  .كالكفار يف رشهم

] إن رش الناس ذو الوجهني: [وهذا ما محل ابن حبان حني روى حديث
ذكر البيان بأن قوله ((: عىل أن ُيتبعه بباب بعده، قال فيه) ذي الوجهني( يف باب
ثم روى احلديث  ))من رش الناس: أراد به] إن رش الناس ذو الوجهني: [

  .]من رش الناس ذو الوجهني: [بلفظ
إن رش الناس عند اهللا يوم القيامة من خياف : [وملا أورد املناوي حديث

: عاّم يف قوله) الناس(ق إلشكال قد يرد، وهو أن لفظ تطر ]الناس من رشه
خاف ّرشه أدنى منزلة من الكافر، ـفيلزم منه كون املسلم الذي يُ  ))إن رش الناس((

عاّم يتناول املسلم والكافر، ألن الكفار  ))من خياف((: يف قوله) َمن(وأجاب بأن 
لكافر يف كونه رش كلهم أعداء ُيتّقى رشهم، فاملسلم الذي ُخياف رشه مشارك ل

أحسن األشياء العلم، مع أن بعض : ، كام يقالغايته أن الكافر أشد ّرشاً الناس، 
أي من رشهم، فحذفت  ))رش الناس(( :أفراده، كالرشعي أحسن، فاملراد من قوله

                                                 
 ).١٠/٥٨٢(فتح الباري : انظر )١(
 ).٥٧٥٥، ٥٧٥٤(، احلديثان )١٣/٦٦(صحيح ابن حبان : انظر )٢(
اس إن رشار الن[: مرفوعًا بلفظ عن أنس ) ٥٣٠٧(رواه الطرباين يف املعجم األوسط  )٣(

مل يرو هذا احلديث عن ((: ، قال الطرباين]منزلة عند اهللا يوم القيامة من خياف الناس رشه
 .))ثابت البناين إال عثامن بن مطر، وال ُيرَوى عن أنس إال هبذا اإلسناد



 
 

  .وهي مرادة) ِمن(
ولذا محل املناوي عددًا من األحاديث التي ُأطلق فيها عىل بعض العصاة 

  .))ِمن رشار األمة((محلها عىل أن املراد هبا  ))رشار األمة((ني لفظ من املسلم
الطحاوي إىل أن َمن جلَّت رتبته يف معنى من املعاين جاز أن يقال أنه  ونّبه

هم مثله أو َمن هو فوقه، من ذلك ما فيأفضل الناس يف ذلك املعنى، وإن كان 
يَّة، فقتله  ]يقتلك أشقاها[: قال لعيل  روي أن رسول اهللا  يعني الَربِ

عبد الرمحن بن ملجم، وكان من أهل التوحيد، وأشقى منه املرشُك، ولكن لعظيم 
أطلق عليه األشقى، ومنه ما روي يف وصف  جرمه وَفْتكه يف اإلسالم ما فتكه
                                                 

، وقد أورد وجهًا آخر رجحه عىل هذا الوجه، حاصله أن )٤/١٩٨٤(فيض القدير  )١(
نّو منه بالكلية، ) عند اهللا: (لكلية؛ بقولهالكافر خارج عن حيز اخلري با فإنه بمعزل عن الدُّ

  .وعليه فال حاجة لتقدير وال إضامر
وأما األحاديث التي ) عند اهللا( :وإنام رجح املناوي هذا الوجه لتضمن احلديث الظرف

قلت الوجه األول وحده، ألنه هو املناسب نمعنا يف هذا البحث فليس فيها ذلك، ولذا 
 .حاديثهلذه األ

  .]رشاركم ُعّزابكم[وحديث احلديث،  ]رشار أمتي الذين ُولدوا يف النعيم[كحديث  )٢(
انظر األحاديث ). من رشارهم: (ل لفظ األرشار يف هذه املواضع عىل أن املراد هبامحفقد 

)٤٨٦٦، ٤٨٦٠.( 
أال أحّدثكام : [قال له ولعيل  أن النبي  عن عامر ) ٤/٢٦٣(روى أمحد  )٣(

ُأَحيِمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي : بىل يا رسول اهللا، قال: قى الناس رجلني؟ قلنابأش
  ].بتل منه هذه، يعني حليتهتيرضبك يا عيل عىل هذه، يعني َقْرنه حتى 

وتكلم عىل أسانيد ) ٧/٩٥(ويف الباب أحاديث أخرى أوردها ابن حجر يف الفتح   
   .بعضها



 
 

إهنم يمرقون من الدين مروق السهم من : اخلوارج بالصالة والصوم، ثم قال
ل بأن ئواخلليقة، مع علمنا أن املرشك وقاتل األنبياء والقا ْلقاخلَ الّرمّية، هم رشار 
  .رش من هؤالء له ولداً وصاحبة

َيِرد  ]٦:البينة[O¨ © ª «Nبل ذكر القرطبي أن قول اهللا يف الكفار 
 أي رش اخلليقة، O¨ © ª «N((: فيه التفاوت بني الكفار أنفسهم، فقال

أي هم رش الربية الذين كانوا يف : قال قومحيتمل أن يكون عىل التعميم، و: فقيل
ي مِ ـأي عالَ . ]٤٧: البقرة[O½ ¾ ¿ ÀN :، كام قال تعاىلعرص النبي 

زمانكم، وال يبعد أن يكون يف كفار األمم قبل هذا َمن هو رش منهم، مثل فرعون 
  .))وعاقر ناقة صالح
رد يف وقد  )ِمن(يف الروايات أن التبعيض الذي يفيده حرف  ومما يلحظ

حق من هم كفرة مرشكون، كام ورد يف حق َمن ليسوا بمرشكني، وذلك يف 
َمن تدركهم الساعة وهم أحياء، مع  حديث ابن مسعود الذي مجع فيه النبي 

إن من رشار الناس من تدركه الساعة : [الذين يتخذون القبور مساجد، بقوله
  ].ن يتخذ القبور مساجدمو ،وهم أحياء

ويف هذا دليل ... للتبعيض: ِمن) إن من رشار الناس(((: قال ابن عثيمني
، ثم قال يف ))عىل أن الناس يتفاوتون يف الرش، وأن بعضهم أشد من بعض

                                                 
 .ة وولدًا، فاخترص الكالم لوضوحه فيام يظهرالقائل بأن هللا صاحب :مراده )١(
-٢/٢٧٠(انظره يف املعترص من املخترص من مشكل اآلثار، أليب املحاسن احلنفي  )٢(

٢٧١.( 
 ).٢٠/٩٨(اجلامع ألحكام القرآن  )٣(



 
 

كوا، ِرش ، وإن مل يُ اخلَْلقفهم رشار ((: خصوص الذين يتخذون القبور مساجد
ألهنم فعلوا وسيلة من وسائل الرشك، والوسائل هلا أحكام املقاصد، لكنها دون 

فرشُّ الناس يف هذا احلديث ... مرتبتها، لكن ُتعطى حكمها باملعنى العامّ 
الذين : الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، الثاين: ينقسمون إىل قسمني، األول

دليل عىل أن  ]إن من رشار الناس[: يتخذون القبور مساجد، ويف قوله 
  .))الناس يتفاوتون يف الرش، ألن بعضهم أشد من بعض فيه

رش من أهل [: يف الذين تدركهم الساعة وهم أحياء أما قول النبي 
فسببه أن هؤالء ليسوا من املسلمني، بل هم من الكفار، ألهنم يرجعون  ]اجلاهلية

لعبادة األوثان، مع ما تلبسوا به من األحوال املَقيتة، كام يأيت بيانه يف املبحث 
  .عون اهللالثاين، عند تفصيل الكالم عىل هذا الصنف ب
  :ومن األمور اإلمجالية التي ينبغي بياهنا

فإن ثمة ارتباطًا بني بعض  ،بوجوه الصلة بني هذه األصنافما يتعلق : ثالثاً 
جييل استحقاقها للوسم بالرش، ومن أوضح ما ُيمثَّل به عىل ذلك  هذه األصناف

ُقرن  خذون القبور مساجد بالذين تدركهم الساعة وهم أحياء، فقدصلة من يتَّ 
، مع أن الذين تدركهم الساعة بني هذين الصنفني يف حديث ابن مسعود 

                                                 
، وملا غال ابن املطهر الشيعي يف احلّط عىل معاوية ). ٤٠٦- ١/٤٠٥(القول املفيد  )١(

) ٥٠٨- ٤/٥٠٧(السنة  نهاجرد عليه ابن تيمية يف م !بليسحتى زعم أنه رش من إ
إن من أذنب ذنبًا من املسلمني يكون : هل يقول من يؤمن باهللا واليوم اآلخر...((: بقوله

ّرشًا من إبليس؟ أَوليس هذا مما ُيعلم فساده باالضطرار من دين اإلسالم؟ وقائل هذا 
ويف اجلملة فلوازم هذا القول وما ((: ن قالإىل أ ))كافر كفرًا معلومًا بالرضورة من الدين

 .))فيه من الفساد يفوق احلرص والتعداد



 
 

مرشكون رشكًا أكرب، أما الذين يتخذون القبور مساجد ففِْعُلهم يف نفسه ليس 
ِذْكر ((ن جهة أن احلديث ُمجِع فيه بني مرشكًا أكرب، لكن ثمة صلة بني الصنفني 
  .))الذريعة إىل الرشك قبل وقوعه، مع خامتته

وذلك أن َمن تقوم عليهم الساعة هم من الكفار، والذين يتخذون القبور 
  .مساجد قد فعلوا األسباب التي توصل إىل الرشك والكفر

األمة عىل سنن من قبلها، فإن  بحاميلوهكذا صلة متخذي القبور مساجد 
ت أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فام: [يف أهل الكتاب يف قول النبي 

عىل أن هذا الفعل سنة من سنن أهل الكتاب،  ما يؤكد] بنوا عىل قربه مسجداً 
ومع ذلك أفشاه يف األمة متخذو القبور مساجد، فجمعوا بذلك بني رش اختاذ 

  .القبور مساجد، ورش محل األمة عىل سنن من قبلها
األمة عىل تلك السنن، فإن ملقولة  ميلاوهكذا يقال يف صلة القدرية بح

صلة بُسنّة باطلة ألهل الكتاب، حني ضلوا يف القَدر عند ظهور حركة  القدرية
ّد جداهلم حول مجلة من مسائل االعتقاد، تشاعلامء الكالم النصارى الذين 

فاتصل هبم بعض املسلمني وناقشوهم فترسب إليهم بعض آرائهم حول القدر 
  .والصفات اإلهلية

فإن  ،وبعض أصناف القدرية ومثل ذلك الصلة القوية التي جتمع اخلوارج
                                                 

أشار إىل ذلك الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف املسألة العارشة من باب ما جاء يف التغليظ  )١(
 .فيمن عبد اهللا عند قرب رجل صالح من كتاب التوحيد

 ).١/٤١١(البن عثيمني  القول املفيد: انظر )٢(
 ).٩٨(كتاب القضاء والقدر للدكتور املحمود ص: انظر )٣(



 
 

ثمة ارتباطًا بينهم يف جوانب من الرش اجتمعوا عليها، فاخلوارج الذين ُعِرفوا 
وا ذلك واجبًا رشعيًّا التزموه، قد باللجوء للسيف يف اإلنكار عىل األئمة وعدُّ 

أخذ عنهم املعتزلة هذه النزعة، ولذا قرن األشعري يف املقاالت بني املعتزلة 
يف( قول واحد عندما عرض لقول الناس يف واخلوارج يف وحكى عنهم  ،)السَّ

إذا كان ـ  وحكى عن املعتزلة أهنم يرون مجيعًا أهنم يرون وجوب إقامة احلق به
أن ينهضوا فيقتلوا السلطان، ويأخذوا ـ  يكفون خمالفيهمالغالب عندهم أهنم 

  .الناس باالنقياد لقوهلم، وإال قتلوهم
ية ال شك فيها، أدخلتها املعتزلة ضمن أحد أصوهلا وهذه نزعة خارج

ْتها    .)األمر باملعروف والنهي عن املنكر(اخلمسة، وسمَّ
وِمثُل ذلك دعوى املعتزلة القدرية خلود العصاة يف النار إذا مل يتوبوا، وما 
التزموا ألجله من إنكار الشفاعة فيهم، أسوة باخلوارج، وقد ربطت املعتزلة ذلك 

  .)الوعد والوعيد(الرابع يف  ابأصله
، وهو أنه ال يلزم أن ومن املتعنيِّ يف هذا املقام التنبيه عىل أمر بالغ األمهية

                                                 
، وانظر ما ذكره ابن تيمية يف بيان تلبيس اجلهمية )٢/١٤٠(مقاالت اإلسالميني : انظر )١(

)٢/٥٨٥.( 
 ).٢/١٥٧(مقاالت اإلسالميني : انظر )٢(
املعتق اخلمسة، للدكتور عواد  ماملعتزلة وأصوهل :انظر هذا األصل ومناقشته يف كتاب )٣(

 ).٢٨١- ٢٦٥(ص
شبهات املعتزلة التي أيدوا هبا رأهيم يف : وما بعدها) ٢١٩(املصدر السابق ص: انظر )٤(

 .الوعيد



 
 

يكون مجيع الذين ُوِسموا يف النصوص بالرش أشد ضاللة من الذين مل ُيوَسُموا 
ْتها النصوص بِصَيغ  هبذا الوسم من ذوي املخالفات العقدية، فثمة أصناف َذمَّ

د َوْسُمهم بالرش رِ ، وهي أعظم ضاللة ِمن بعض املذكورين هنا، َبْيد أنه مل يَ أخرى
 حتديداً، لكن َوَرَد ما يدل عىل ذمهم باللَّعن مثًال، فالذين تعرضوا للصحابة 

، ولكن حسب علمي ما يدل عىل وسمهم بالرش يف النصوص بالسب مل يثبت
إذ كان معناه الطرد واإلبعاد  ، وحسبك باللعن ّرشاً،لعنهم ورد عن النبي 

  .من اهللا
داً  نقارن فيه بني طائفة ُوِسمت بالرش، وطائفة أخرى مل  ولنُْعِط مثاالً ُحمدَّ

رش من املوسومة به توسم بالرش، ومع ذلك فالطائفة التي مل يرد وسمها بالرش أ
  .عند أهل العلم

ومع ذلك فاخلوارج قد ورد يف النصوص التي ُسقنا َوْسُمهم بالرش، 
بني  يف مقارنة مطولة جعلها فالشيعة رشٌّ منهم، كام قد بّينه ابن تيمية 

واملقصود هنا أن يتبّني أن هؤالء الطوائف املحاربني جلامعة ((: الطائفتني، ثم قال
عىل  املسلمني من الرافضة ونحوهم هم ّرش من اخلوارج الذين نصَّ النبي 

  .))ق عليه بني علامء اإلسالم العارفني بحقيقتهوهذا ُمتَّفَ قتاهلم، ورغَّب فيه، 
                                                 

من سب أصحايب فعليه [ :بلفظ) ١٠٠١(وابن أيب عاصم ) ٣٢٤١٩(رواه ابن أيب شيبة  )١(
طرقه وذكر أن احلديث بمجموع ) ٢٣٤٠(وتتبع طرقه األلباين يف الصحيحة ] لعنة اهللا

 .حسن
 ).٤/٢٥٥(النهاية : انظر )٢(
 ).٢٨/٤٩٤(جمموع الفتاوى  )٣(



 
 

وإنام كان هؤالء ّرشًا ((: السبب يف كوهنم ّرشًا من اخلوارج بقوله وبنيَّ 
من اخلوارج احلرورية وغريهم من أهل األهواء، الشتامل مذاهبهم عىل رشٍّ مما 

  .))اشتملت عليه مذاهب اخلوارج
لرش من ُسئِل باهللا فلم يعط، وال وقد سقنا يف األصناف املوسومني با

ل الذين نرشوا ـ  مع قبح صنيعهـ  يرتاب أحد يف أنه الَّ ليس أرش من طوائف الضُّ
باطلهم وأزاغوا من تبعهم عن الرصاط السوي، كام هو حال الروافض واجلهمية 

   .وغريهم من أهل هؤالء
طلب قبل التي حيتاج إىل تقدمتها يف هذا املفهذه مجلة من األمور العامة 

  .تفصيل الكالم عىل كل صنف من هذه األصناف

                                                 
 ).٢٨/٤٨٩(املصدر السابق  )١(



 
 

  :وفيه مطلبان



 
 

اهللا كل صنف من األصناف الثامنية عىل سنتناول يف هذا املطلب بحول 
بياهنا،  ال بد منحدة، بغرض استيفاء جتلية كل صنف منها يف جوانب أربعة 

إليضاح هذا الَوْسم الذي ُوِسم به كل صنف، مع ذكر نصوص وآثار ذات 
عالقة تفيد كثريًا يف توضيح أمر الرش املنسوب لكل صنف يف النص الذي ورد 

  .بشأنه
  :بعة التي ذكرت هي عىل النحو اآليتواجلوانب األر

  .املقصود بكل صنف - ١
  .إبانة وجه الرش املنسوب هلم يف النص - ٢
  .لكل صنف، إن ُوِجد املخالفة من أحدث لحتديد أو - ٣
  .مدى انتامء كل صنف لإلسالم من عدمهتوضيح  - ٤

وسبب حرص الكالم يف هذه الفقرات الرغبة يف عدم خروج البحث عن 
داملح موضوعه   .املتعلق باملخالفة العقدية التي ُوِسم أهلها باألرشار دَّ

أما التوسع يف عرض اعتقاد كل صنف فهو غري وارد هنا، فإن عرض 
اعتقاد صنٍف واحد كاخلوارج فقط أو القدرية فقط موضوع مستقل برأسه، وهو 
من الطول بمكان ال خيفى، وإنام نعرض منه بعون اهللا ما يكون بيانًا للفقرات 

  .األربع التي ذكرت



 
 

  :املقصود هبم
واختاذها مساجد ((: املراد باختاذ القبور مساجد فقال ذكر ابن تيمية 

أو يصىل عندها من غري بناء، وهو الذي  ،أن يبني عليها مسجداً : يتناول شيئني
 ُيصىلَّ عنده، فيُتَّخذ قربه ا أنخافو: ، وخافته الصحابة إذا دفنوه بارزاً خافه هو
  .))مسجدا

د املحَدثات الواقعة يف األمة ذكر منها القبور، وإن مل  الصالة عند: وملا عدَّ
: اختاذها مسجدا، كام قالت عائشة من ، فإن ذلك أيضًا يبن هناك مسجد

 ومل تقصد عائشة  ]ولوال ذلك أبرز قربه، ولكن خيش أن يتخذ مسجدا[
مسجد، فإن الصحابة مل يكونوا ليبنوا حول قربه مسجدا، وإنام قصدت جمرد بناء 

خذ ـدت الصالة فيه فقد اتُّ ِص الناس عند قربه، وكل موضع قُ يصيل أهنم خَُشوا أن 
ى مسجدا، وإن مل يكن هناك بناء، كام سمَّ  فيه فإنه يُ صىلَّ بل كل موضع يُ  ،مسجدا

  .]ُجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً : [قال النبي 
                                                 

، كام يأيت عند إيراد ]غري أنه َخِيش أن ُيتَّخذ مسجدا: [، لقول عائشة النبي : أي )١(
 .ريبًا بحول اهللاقاحلديث 

 ).٢٧/١٠٦(الفتاوى  )٢(
 .ريبًا إن شاء اهللاسيأيت إيراد احلديث وخترجيه ق )٣(
قطعة من  ، واللفظ الذي أورده عن النبي )٢/٦٧١(اقتضاء الرصاط املستقيم انظر  )٤(

 .)٥٢١(ومسلم ) ٣٣٥(حديث رواه البخاري 



 
 

  :وعىل هذا فاملقصود بمتخذي القبور مساجد من صنع واحداً من أمرين
  .أن يقوم ببناء مسجد عىل قرب :األول
  .أن يصيل عند القبور، حتى ولو مل يكن ثمة بناء عندها :الثاين

  :إبانة وجه الرش املنسوب هلم
، جاء هذا الرشع العظيم يف شأن تعامل األحياء مع القبور بأمرين متوازيني

أن  يف تعظيمها، كام روى جابر  النهي عن إهانة القبور، وكذا املبالغةِ  :مها
، كام روى أبو وأن ُيبنَى عليه ،ص القرب، وأن ُيقَْعد عليههنى أن ُجيصَّ  النبي 

ال تصلوا إىل القبور، وال جتلسوا : [قال أن النبي  مرثد الغنوي 
  .]عليها

إهانة القبور : ن أمرين متقابلني، األوليف احلديثني ع فنهى النبي 
  .باجللوس عليها، والثاين تعظيمها بالبناء عليها وجتصيصها والصالة إليها

ي املسلم عن اجللوس عليها، ملا فيه من سوء املعاملة مع املوتى، هِ ـوإنام نُ 
ها عن البناء علي ه، حّيًا كان أو ميِّتًا، كام هنيوذلك أمر حمرم عىل املسلم مع أخي

  .رة يف تعظيمهاوجتصيصها والصالة إليها ونحو ذلك، ملا فيه من املبالغة املنكَ 
وتكاثرت األحاديث يف  ،عن اختاذ القبور مساجد فمن هنا هنى النبي 

فيها النهي عن هذا جاء أن النصوص التي  هذا الباب حتى ذكر ابن تيمية 
  .الفعل والتغليظ فيه متواترة

                                                 
 ).٩٧٠(رواه مسلم  )١(
 ).٩٧٢(رواه مسلم  )٢(
 ).٢/٦٦٧(اقتضاء الرصاط املستقيم انظر  )٣(



 
 

أن النبي ث بمزية مشهورة عند أهل العلم، وهي ومتيزت هذه األحادي
آخر ما تكلم به النبي : [قاهلا يف آخر حياته، كام تقدم يف حديث أيب عبيدة  

  .احلديث] 
وهو  قبل أن يموت بخمس أنه سمع النبي  ويف حديث جندب 

أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، : [يقول
  .]فال تتخذوا القبور مساجد، إين أهناكم عن ذلكأال 

ذلك وهو يف سياق املوت،  هنى عن أن النبي  وروت عائشة 
له عىل وجهه،  يطرح مخيصة َطِفق برسول اهللا  ملا نزل: [حيث قالت

لعنة اهللا عىل اليهود  :ـ وهو كذلكـ  كشفها عن وجهه، فقال فإذا اغتم هبا
  .]ختذوا قبور أنبيائهم مساجدا ،والنصارى

 فقد هنى عن اختاذ القبور مساجد يف آخر حياته، ثم إنه لعن((: قال ابن تيمية
ر أمته أن يفعلوا ـ  وهو يف السياقـ  من فعل ذلك من أهل الكتاب، ليحذِّ

                                                 
 ).٥٣٢(رواه مسلم  )١(
ا يف نسخة بفتحتني، والفاعل حمذوف، أي املوت، ويف نسخة بضم ذكر ابن حجر أهن )٢(

 ).١/٦٨٩الفتح (النون وكرس الزاي 
 .َجَعل، كام يف املصدر السابق: أي )٣(
ى : م، وقيلأو صوف ُمعلّ  وهي ثوب َخزّ ((: )٢/٨١(قال ابن األثري يف النهاية  )٤( ال ُتسمَّ

 .))إال أن تكون سوداء ُمعلَّمة ،مخيصة
التغطية والسرت، كام يف النهاية  :مّ إذا احتبس َنَفسه عن اخلروج، وهو افَْتَعل، من الغَ أي  )٥(

)٣/٣٨٨.( 
 ).٥٣١(، ومسلم )٤٣٥(رواه البخاري  )٦(



 
 

  .))ذلك
وقد كان السلف عىل جانب عظيم من صيانة الناس عن الغلو يف القبور، 

لفارسية وعثروا يف مال بيت ا )تسرت(لـّام فتحوا مدينة  ابة ولذا فإن الصح
احتاطوا خشية أن ـ  ات السنني مل تتغريئبعد موته بمـ  زان عىل جثة دانيالاهلرم

أن ُخيَفى قربه، فحفروا بالنهار  يقع غلو يف قربه، فكتب عمر إىل أيب موسى 
يت القبور كلها، لتعمية القرب ثالثة عرش قربًا متفرقة، فلام كان من الليل ُدفِن  وُسوِّ

  .عن الناس
  .كل ذلك خشية الغلو فيه

                                                 
 ).٢/٦٦٨(اقتضاء الرصاط املستقيم  )١(
أحد أنبياء بني إرسائيل، لكن بخصوص هذا الذي ُوِجد عند فتح هذه املدينة : دانيال )٢(

ب ابن كثري يف البداية والنهاية ُذكِر يف  ) ٢/٤٠(خربه أنه مات قبل ثالثامئة سنة، وقد عقَّ
إن كان تاريخ وفاته حمفوظًا من ثالثامئة سنة فليس بنبي، بل هو رجل ((: عىل ذلك بقوله

نبي بنص احلديث الذي يف  صالح، ألن عيسى بن مريم ليس بينه وبني رسول اهللا 
بينهام أربعامئة سنة وقيل ستامئة، وقيل ستامئة وعرشون  البخاري، والفرتة التي كانت

سنة، وقد يكون تاريخ وفاته من ثامنامئة سنة، وهو قريب من وقت دانيال، إن كان كونه 
دانيال هو املطابق ملا يف نفس األمر، فإنه قد يكون رجًال آخر، إما من األنبياء أو 

نيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام الصاحلني، ولكن قربت الظنون أنه دانيال، ألن دا
 .))عنده مسجونا

يف باب ما ذكر ) ٣٣٨١٩، ٣٣٨١٨(روى بعض هذه الروايات ابن أيب شيبة يف املصنف  )٣(
) ٤١-٢/٤٠(وانظر ما أورده ابن كثري يف البداية والنهاية . يف تسرت من كتاب التاريخ

أيب العالية الذي حرض هذه  صحح إسناده إىل راويه من الروايات بشأن هذا اخلرب، حيث
 .فتح مدينة تسرت عندالواقعة، 



 
 

ّنة  ولذا ظلت األمة يف عافية من هذه الضاللة يف زمن عزها وظهور السُّ
وا هبم يف ضالهلم   .فيها، إىل أن َدّب إىل املتأخرين داء األمم قبلنا، فتأسَّ

معلومة  ـ رن الثالثوهو ُمتَوىف� يف بداية القـ  الشافعي وقد سجل 
 بعد أن كره بناء مسجد عىل القرب، ودللـ  األّمة يف زمنه، حيث قالنفيسة عن وضع 

: ـ اليهود والنصارى الختاذهم قبور أنبيائهم مساجد عليه بحديث لعن النبي 
نّة واآلثار، وأنه كره واهللا تعاىل أعلم أن يُ (( ظَّم أحد من املسلمني، عأكره هذا للسُّ

  .))يتخذ قربه مسجداً، ومل ُتؤمن يف ذلك الفتنة والضالل عىل من يأيت بعد يعني
فهو يتحدث عن فتنة خيافها عىل األمة الحقًا، ألهنا مل تقع يف زمنه أصًال، 

املحذور الذي ولو أهنا وقعت ملا قرص املخافة عىل من يأيت بعد، ولّرصح بأن 
  .خافه، وعّلل به احلكم قد وقع

ومنه ـ  النصوص النبوية الثابتة يف النهي عن الغلو يف القبور وملا خولَِفْت 
وخولف هدي السلف املبني عىل تلك النصوص وقع املحذور ـ  اختاذها مساجد

أمته عنه، فُبنِيت املساجد عىل القبور يف أنحاء كثرية من بالد  الذي زجر النبي 
عًا ِجيلُّ نًا مستشاإلسالم، وُقِصدت بالصالة عندها، ووصل احلال ببعضهم حدّ 

عىل النهي عن املبالغة يف  عن الوصف، بام تبنيَّ به سبب شّدة تأكيد النبي 
  .صلوات اهللا وسالمه عليه ،تعظيم القبور، حتى وهو يف الرمق األخري

                                                 
 .٢٠٤عام  )١(
: اقول الشافعي هكذ) ٧/٣٨(، وقد نقل النووي يف رشح مسلم )١/٢٧٨(األم  )٢(

وهو أوضح مما يف نسخة األم املوجودة التي ال خيفى ما  ))حتى جيعل قربه مسجداً ...((
 .فيها من التصحيف



 
 

اليهود والنصارى وهو يف السياق،  لعن النبي تتضح مناسبة  ومن هنا
تعليلية، كأن قائال  بعد لعنهم مجلةٌ ] اختذوا قبور أنبيائهم مساجد: [قوله فإن 

أهنم اختذوا قبور أنبيائهم : ؟ فكان اجلوابملاذا لعنهم النبي : يقول
به ، فاتضح بذلك وجه الرش يف هذا الصنيع من عدة جهات، منها تسبُّ مساجد

يف وقوع الرشك، ومنها ما فيه من اتباع سبيل أهل الكتاب، مع استحقاق فاعل 
  .ه اليهود والنصارى من اللعنةذلك ملا استحق

يف األمة فهم الشيعة، فقد ذكر ابن  أما عن أول من أحدث هذه املخالفة
أنه مل يكن يف العصور املفضلة َمشاِهد عىل القبور، وإنام ظهر ذلك  تيمية 

وكثر يف دولة بني ُبَويه ملا ظهرت القرامطة بأرض املرشق واملغرب، وكان هبا 
بديل دين اإلسالم، وكان يف بني بويه موافقة هلم عىل بعض زنادقة مقصودهم ت

وأمثاله، وصنف أهل الفرية  ذلك، فبنوا املشاهد املكذوبة، كمشهد عيل 
  .األحاديث يف زيارة املشاهد والصالة والدعاء عندها

وذكر أيضًا أن ظهور املَشاِهد بالعراق وغريها كان يف زمن بني العباس، 
، ومل يكن يشء من هذا يف أوائل كربالء عىل احلسني وكان قد بني مشهد 
فإهنم مل يكونوا يعظمون املشاهد، كام حدث فيام بعد، ألن  خالفة بني العباس،

ومل يكن عىل عهد الصحابة  ،اإلسالم كان حينئذ ما يزال يف قوته وعنفوانه
شاهد والتابعني وتابعيهم يشء من ذلك يف بالد اإلسالم، وإنام انترشت هذه امل

                                                 
 ).١/٣٩٦(البن عثيمني  القول املفيد: انظر )١(
 .، حيث نبه عىل استحقاق فاعل ذلك للعن)١/٤٠٤(املصدر السابق : انظر )٢(
 ).٢٧/١٦(الفتاوى : انظر )٣(



 
 

وظهرت حني ضعفت خالفة بني العباس وتفرقت األمة وفشت كلمة أهل 
البدع، وذلك من دولة املقتدر يف أواخر املائة الثالثة، فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة 

احية باملغرب، ثم جاؤوا إىل مرص، وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه، العبيدية القدَّ 
دولتهم َقِوَي بنو عبيد القداح بمرص،  وكان يف كثري منهم زندقة وبدع قوية، ويف

بناحية النجف، وإال فقبل ذلك مل  َمْشَهد املنسوب لعيل ـر الظهِ ويف دولتهم أُ 
  .إن قرب عيل هناك: يكن أحد يقول

أن احلج إىل القبور واختاذها أوثانًا ومساجد وأعيادًا مما ظهر يف  وقّرر 
رب وال مشهد يف اإلسالم ُحيّج إليه يف تلك األمة بعد القرون الثالثة، ومل يكن ثمة ق

  .القرون
وملا نقل احلكاية املكذوبة عىل الشافعي، وحاصلها أنه كان يدعو عند قرب 

َب احلكاية وقال ،أيب حنيفة فإن الشافعي ملا قدم بغداد مل يكن ببغداد قرب ((: َكذَّ
  .))معروفاً  ُينتاب للدعاء عنده البّتة، بل ومل يكن هذا عىل عهد الشافعي

وبنيَّ أيضًا أن أول من وضع األحاديث يف السفر لزيارة املشاهد التي عىل 
أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون املساجد، ويعّظمون  هم القبور

  .ك فيهااملشاهد التي ُيَرش 
لوا دين و ومل  ،يف كتابه بعامرة املساجد أمر الذي اهللاأوضح أن الرافضة بدَّ

                                                 
 ).٤٦٦-٢٧/٤٦٥(املصدر السابق  )١(
 ).٦٦(الرد عىل اإلخنائي ص: انظر )٢(
 ).٦٨٦-٢/٦٨٥(اقتضاء الرصاط املستقيم  )٣(
 ).٣٢(الرد عىل اإلخنائي ص: انظر )٤(



 
 

املساجد، مضاهاة للمرشكني  توعطل املشاهد،فعمرت الرافضة  كر املشاهد،يذ
وخمالفة للمؤمنني، حتى صاروا يعكفون عىل املشاهد املبنية عىل القبور، وحيجون 
إليها كام حيج احلاج إىل البيت احلرام، ومنهم من جيعل احلج إليها أعظم من احلج 

جعل قبور  ))مناسك املشاهد((بًا سّامه كتا إىل الكعبة، وقد صنّف شيخهم املفيد
  .املخلوقني ُحتّج كام ُحتّج الكعبة

أن أول من أحدث هذه املخالفة يف األمة  فتحصل من جمموع كالمه 
ن فعل هذا بعدهم ُربِط بعد ميض القرون الثالثة املفضلة، فمَ طوائُف من الشيعة 

جتاوزوا أن جهلة املرصيني  فعله هبم، فهم أُْسَوُته، ولذا فإن الذهبي ملا ذكر
ب بقوله الوصف يف اعتقادهم يف نفيسة بنت احلسن وكان ذلك من ((: عقَّ

ون خطأ  ))دسائس دعاة العبيدية الفاطميني، وقد دخلوا بوهم الذي ُيَسمَّ
  .)هـ٣٦٢(القاهرة عام 

وبه ُيعلم أن جزم الشيخ حممد بن عبد الوهاب بأن الرافضة أول من بنى 
                                                 

هو حممد بن حممد بن النعامن، يعرف بابن املعلم، له تصانيف كثرية طعن فيها عىل  )١(
السلف، وكان له صولة بسبب تعظيم الدولة البوهيية الشيعية له، مات سنة ثالث عرشة 

ولسان امليزان البن حجر ) ١٧/٣٤٤(وأربعامئة، انظر سري أعالم النبالء للذهبي 
)٥/٣٦٨.( 

 ).٤٧٨- ١/٤٧٤(السنة  منهاج: انظر )٢(
. بمرص) هـ٢٠٨(، كانت معروفة بالزهد والعبادة، توفيت عام وهي من ذرية عيل  )٣(

 ).٢٦٣-١٠/٢٦٢(انظر ترمجتها يف البداية والنهاية البن كثري 
 ).١٠/١٠٦(سري أعالم النبالء  )٤(
 ).٥٩٤(تاريخ اخللفاء للسيوطي ص: انظر )٥(



 
 

  .يف حمله جزم اجد عىل القبوراملس
  :فيقال فيه أما عن حكم هذا الصنف املتخذ املساجد عىل القبور،

أسباب من أعظم املحدثات و يعدـ  من حيث هوـ  هذا الصنف ُل عْ فِ 
فإن سبب النهي عن اختاذ القبور مساجد هو مظنة اختاذها  ووسائله الرشك

لدى األمم قبلنا بخشبة وحجر  ة ـ قد وقعـ كام بني ابن تيمي الرشكفإن  أوثانا
عىل متثال من اعتقدوا صالحه، فالرشك بقربه أعظم، وهلذا ُوِجد أقوام يترضعون 

ون عىل نحو ال يفعلونه يف املسجد، وأكثرهم يرجون من ععند هذه القبور وخيش
فأما َمن . بركة الصالة عندها ما ال يرجونه يف املساجد التي تشد إليها الرحال

َصَد الصالة عند قبور بعض األنبياء والصاحلني، متربكًا بالصالة يف البقعة فهذا قَ 
  .عني املحادة هللا ورسوله وابتداع ما مل يأذن به اهللا

وبذلك يعلم أن اختاذ القبور مساجد أحد أسباب الرشك ووسائله 
اجلهل األكيدة، وأنه قد يوصل إىل اخلروج من دين اإلسالم، وال سيام مع اشتداد 

  .والبعد عن آثار النبوة

                                                 
باب ما جاء يف التغليظ فيمن عبد اهللا عند قرب رجل (يف املسألة احلادية عرشة : انظر )١(

 .، من كتاب التوحيد)صالح
 ).١/٤٠٥(والقول املفيد ) ١/٦٥٩( تيسري العزيز احلميد: انظر )٢(
 ).٢/٦٧٣(اقتضاء الرصاط املستقيم : انظر )٣(
 ).٢/٦٧٤(انظر ذلك كله يف اقتضاء الرصاط املستقيم  )٤(



 
 

  :املقصود هبم
روها، بل رفعوا شعارات رمل تكن للخوارج يف بداية أمرهم مبادئ عامة ق

التقوا حوهلا وقاتلوا يف سبيل حتقيقها، كشعارهم الذي أطلقوه ضد حتكيم 
  .من خالفهموتكفري ) ْكَم إال هللاال ُح (ّفني احلََكمني يف ِص 

ولذا فإن ما ُيذَكر يف كتب املقاالت عن اخلوارج من إنكار الصفات وإنكار 
به متأخرو اخلوارج الذين ُوجُدوا بعد أن حدثت هذه املقاالت يف  إنام يرادالقدر 

األمة الحقًا، أما قدماء اخلوارج الذي كانوا زمن الصحابة والتابعني فقد ماتوا 
  .املعتزلة واجلهمية التي ابتدعهاقبل حدوث هذه األقوال 

إن اسم اخلوارج يصدق عىل من خرج عىل مجاعة املسلمني : ويمكن القول
، أو كان بعد ذلك يف أي وأئمتهم، سواء أكان اخلروج زمن الصحابة والتابعني 

كام أن اسم اخلوارج يصدق عىل كل من أخذ بأصوهلم املعروفة، من تكفري  زمان
  .األئمة واجلامعة صاحب الكبرية، واخلروج عىل

مة  ،يف املقاالت نيذكرها املصنفو مشهورة وللخوارج فرق كثرية كاملحكِّ
                                                 

 ).٤٧(محد جيل صأللدكتور دراسة عن الفرق : انظر )١(
 ).٢/٥٨٤(بيان تلبيس اجلهمية : انظر )٢(
، ورسائل ودراسات للدكتور نارص العقل )١/١١٤(امللل والنحل للشهرستاين : انظر )٣(

)٢/٢٦.( 
 ).٢/٢٦(رسائل ودراسات للدكتور العقل : انظر )٤(



 
 

  .األوىل واحلرورية واألزارقة والنجدات واإلباضية وغريهم
  :بيان وجه الرش املنسوب هلم

ملا ارتىض اخلوارج مسلك التكلف والتعمق املذمومني ترتب عىل صنيعهم 
هذه احلقيقة  ألمة منه الويالت، وقد أبان النبي هذا رش مستطري، ذاقت ا

فأخرب رسول اهللا  عنهم، حني اعرتض أول اخلوارج عىل َقْسم َقَسَمه 
يتعمقون يف الدين حتى خيرجوا [أن هذا املتنطع سيكون له شيعة  أصحابه 

  .]ةيَّ منه، كام خيرج السهم من الرمِ 

                                                 
، وامللل والنحل وما بعدها) ١/١٦٧(انظر هلذه الفرق مقاالت اإلسالميني لألشعري  )١(

  .وما بعدها) ٧٢(وما بعدها، والفرق بني الفرق للبغدادي ص) ١/١١٤(للشهرستاين 
وهذه األسامء تارة تكون لِفَرق هلا رؤوس وقادة كاألزارقة، وتارة ينسبون إىل بلد،   

موضع عىل : قرية كانت بظاهر الكوفة، وقيل): َحَروراء(كاحلرورية املنسوبني إىل بلدة 
معجم البلدان لياقوت : انظر. ها، نزل هبا اخلوارج الذين خالفوا عليًّا ميلني من
 ).٢/٢٨٣(احلموي 

حدثنا يعقوب ثنا أيب عن ابن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن : فقال) ٢/٢١٩(رواه أمحد  )٢(
: حممد بن عامر بن يارس عن مقسم أيب القاسم موىل عبداهللا بن احلارث بن نوفل قال

وساقا احلديث عن  ،بن كالب الليثي حتى أتينا عبداهللا بن عمروخرجت أنا وتليد 
  .عبداهللا 

ب عبداهللا بن أمحد عىل احلديث بقوله   أبو عبيدة هذا اسمه حممد ثقة، ومقسم ليس : وعقَّ
  .به بأس، وهلذا احلديث طرق يف هذا املعنى، وطرق أخرى يف هذا املعنى صحاح

، قال بسنده إىل عبداهللا بن عمرو ) ٩٣٠(ورواه ابن أيب عاصم يف السنة أيضًا   
  .))إسناده جيد((: األلباين

رواه أمحد والطرباين باختصار، ورجال أمحد ((: )١٠٤٠٥(وقال اهليثمي يف جممع الزوائد   
= 



 
 

د    .فيه، الذي يطلب أقىص غايتهواملتعمق هو املبالغ يف األمر، املتشدِّ
يوضح ذلك ما أجاب به نافع موىل ابن عمر َمن سأله عن رأي ابن عمر يف 

إهنم انَطَلُقوا إىل آيات نزلت : كان يراهم رشار خلق اهللا، وقال((: احلرورية، فقال
  .))يف الكفار فجعلوها عىل املؤمنني

اهللا يف أعدائه الكفار  وال ريب يف خطورة هذا املسلك، فإن جعل ما أنزله
من الوعيد يف اآلخرة، وما ترتب عليه من أحكام يف الدنيا بقتاهلم، َجْعُل ذلك يف 

  .أهل اإليامن قلٌب حلقيقة الدين كله، ولبٌْس عظيم للحق بالباطل
ومن أعجب ما يف هذا الصنيع األعوج أن أهل الكفر َيْسَلمون من أذى 

ك املتعبد و يتوجه وبذلك جاء احلديث يف  !أذاه ألهل اإلسالم صاحبه املتنَسِّ
  .]وَيَدُعون أهل األوثان ،يقتلون أهل اإلسالم: [وصفهم

                                                
=  

  ).٧٠٣٨(، وحّسن سنده شعيب يف حتقيق املسند ))ثقات
يذكر  أنه ملا سئل هل سمعت رسول اهللا  عن أيب سعيد ) ٣/٣٣(وروى أمحد   

، حيقر أحدكم صالته عند يتعمقون يف الدينقومًا [سمعته يذكر : احلرورية، قال
  .احلديث] صالهتم

إن أقوامًا يتعمقون يف : [قال أن النبي  من حديث أنس ) ٣/١٥٩(وروى أمحد   
  ].يمرقون كام يمرق السهم من الرمية ،الدين

 . يف تعدد طرق احلديثوهذه الطرق مصداق لكالم عبداهللا بن أمحد رمحهام اهللا  
 ).٣/٢٩٩(النهاية يف غريب احلديث البن األثري  )١(
وذكر ابن حجر يف ) ٦٩٣٠(علقه البخاري يف باب قتل اخلوارج واملرتدين قبل حديث  )٢(

 .أن الطربي وصله يف هتذيب اآلثار بسند صحيح) ١٢/٣٥٧(الفتح 
 ).١٠٦٤(، ومسلم )٣٣٤٤(رواه البخاري  )٣(



 
 

به إنام هم  شقيفتجىل بذلك أن هذا التعمق كان ّرشًا حمضًا، ألن الذي 
بينام سلم منه أهل الباطل، وهذا من دالئل اجلهل العظيم الذي أطبق  ،أهل احلق

معه عن أذية خنزير، ألنه  ابلغ هبم التنطع حّدًا تورعوالذين  القوم عىل هؤالء
، كام روى ابن أيب دم عبداهللا بن خباب  استحلوالرجل من أهل الذمة، بينام 

وا عىل عبداهللا بن خباب فأخذوه، فمّر بعضهم عىل مترة ((شيبة  أن اخلوارج مرُّ
فبَِم  !مترة معاَهد:فقال بعضهم ساقطة من نخلة فأخذها فألقاها يف فيه،

بعضهم بسيفه  ثم مروا عىل خنزير معاهد فنفحه استحللتها؟فألقاها من فيه؛
أال أدلكم عىل ما هو : فبِم استحللته؟ فقال عبداهللا! خنزير معاهد: فقال بعضهم

موه فرضبوا عنقه: نعم، قال: أعظم حرمة من هذا؟ قالوا   .))...أنا، فقدَّ
أهل  يفعىل سفك الدماء فقد قتلوا  وملا كان اخلوارج من أشد الناس جرأة

اإلسالم مقتلة عظيمة، وأربكوا األمة يف فرتات متعددة من تارخيها، بام أغرى هبا 
  .أعداءها، وأوهن مجاعتها

فجمعوا بذلك خصاالً من أعظم خصال الرش، من أظهرها اخلصلتان 
  :اآلتيتان

لنفس التي ركوب أعظم ذنب ُعِيص اهللا به بعد الرشك، وهو قتل ا: األوىل
وا بذلك أهل اإليامن، كام تقدمحرم اهللا بغري حق   .، وَخصُّ

                                                 
 ).٥/٨٩(الرضب والرمي، كام يف النهاية البن األثري : حالنَّفْ  )١(
 ).٣٧٨٩٣(املصنف  )٢(
أيُّ الذنب : [حني سأله لعبد اهللا بن مسعود  وقد دل عىل ذلك قول النبي  )٣(

ثم : إن ذلك لعظيم، قلت: أن جتعل هللا نِّدًا وهو خلقك، قلت: أعظم عند اهللا؟ قال
= 



 
 

اخلروج عىل مجاعة املسلمني، فامتوا ميتة جاهلية، كام قال النبي  :الثانية
  .]من خرج من الطاعة وفارق اجلامعة فامت مات ميتة جاهلية: [

مها يف تقوى وعدل أعدل  الناس وهل أظهر ّرشًا من فِرقة يقدح ُمقدَّ
، وتصل هبم اجلرأة ))اتق اهللا يا حممد((: فيقول يف وقاحة ،وأكرمهم عىل ربه 

إىل حد قتل اثنني من اخللفاء الراشدين؟ ويتضح رشهم عىل اجللّية بخامتتهم التي 
  .والعياذ باهللا ،يصريون إليها، حني خيرج الدجال يف بقيتهم

 بن ذي اخلويرصة فهو عبداهللا: أما عن أول من كان سلفًا للخوارج
اعدل يا رسول : وقال ، حني اعرتض عىل َقْسم مال قسمه النبي التميمي

دعني أرضب : ويلك ومن يعدل إذا مل أعدل؟ قال عمر بن اخلطاب: [اهللا، فقال
دعه، فإن له أصحابًا حيقر أحدكم صالته مع صالته، وصيامه مع : عنقه، قال

  .احلديث] سهم من الّرميَّةصيامه، يمرقون من الدين كام يمرق ال
                                                

=  
ثم أن تزاين : ثم أّي؟ قال: يَْطَعم معك، قلت ثم أن تقتل ولدك، ختاف أن: أّي؟ قال

، ويف هذا يقول الشافعي )١٤١(، ومسلم )٧٥٢٠(رواه البخاري ] بحليلة جارك
 ))وجدنا الدماء أعظم ما ُيعَىص اهللا تعاىل هبا بعد الرشك((: )٦/٢٠٥(يف األم  

 ).٧/٥٣(ونحوه يف 
 ).١٨٤٨(رواه مسلم  )١(
واللفظ ملسلم، ويأيت ذكر خربه قريبًا ) ١٠٦٤(م ، ومسل)٤٣٥١(رواه البخاري  )٢(

 .بحول اهللا
ي يف رواية أيب سعيد يف البخاري  )٣( ) ١٠٦٤(، وُسّمي يف رواية مسلم )٦٩٣٣(كذلك ُسمِّ

 ).١٣/٣٦٥(فتح الباري : بذي اخلويرصة التميمي، وانظر
 ).١٠٦٤(، ومسلم )٦٩٣٣(رواه البخاري  )٤(



 
 

إن من ِضْئِضئ هذا قومًا يقرؤون : [قال ويف بعض الروايات أن النبي 
  .احلديث] القرآن ال جياوز حناجرهم

مهم يف باطلهم والضئضئ هو األصل   .فهذا أصلهم وُمقدَّ
، كام ذكر غري واحد أما خروج اخلوارج بالسيف فاشتهر أنه زمن عيل 

ن زمن عثامـ  املدينة، واستولوا عليها دمهوا لذينمع أن يف ا ملقاالتمن أرباب ا
وا الناسـ   وفيهم ـ  طائفة من هؤالء اخلوارج الذين بلغ هبم التعدي أن يُؤمُّ

ثم متادى رشهم إىل أن  كام ثبت يف البخاري يف مسجد النبي ـ  الصحابة
  .من بعده قتلوا علياً  ، ثمبعد أن حرصوه يف بيته مدة قتلوا عثامن 

إن طائفة من أهل العلم جزموا أهنم : فيقال فيه أما عن حكم هذا الصنف
مرتدون، واستدلوا لذلك بعدد من النصوص التي أخذوا منها الداللة عىل 

  .لعبادة املُْجِهدةاملالزمة لكفرهم وارتدادهم، مع ما هم عليه من شدة 

                                                 
 ).١٠٦٤( ، ومسلم)٧٤٣٢(رواه البخاري  )١(
 ).٣/٦٩(النهاية البن األثري : انظر )٢(
 ).٧٥(، والفرق بني الفرق للبغدادي ص)١/١١٤(امللل والنحل للشهرستاين : انظر )٣(
يف باب إمامة املَْفتون واملبتدع أن عبيد اهللا بن عدي دخل عىل ) ٦٩٥(روى البخاري  )٤(

ا نرى، ويصيل لنا إمام فتنة إنك إمام عاّمة ونزل بك م((: وهو حمصور، فقال عثامن 
الصالة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فَأْحِسْن معهم، وإذا : ونتحرج، فقال

 .))أساؤوا فاجتنب إساءهتم
وما ) ٧/١٧٦(انظر الروايات واألحداث يف هذه الواقعة يف البداية والنهاية البن كثري  )٥(

 ).ذكر حرص أمري املؤمنني عثامن بن عفان(بعدها 
 .)وما بعدها ٧/٣٢٤(انظر الروايات واألحداث يف هذه الواقعة يف البداية والنهاية  )٦(



 
 

ت التي تقدمت، وفيها أهنم خيرجون من الروايا: ومما استدل به من كّفرهم
الدين ثم ال يعودون إليه، ونحوها من الروايات التي فيها َوْصُفهم باملروق من 

  .الدين، وأهنم كالب النار
معدودون يف ـ  مع عظيم رشهمـ  غري أن أكثر أهل العلم عىل أن اخلوارج

  .مجلة املسلمني
لناس بدعة وقتاالً لألمة اخلوارج كانوا من أظهر ا((: قال ابن تيمية 

ال عيل بن أيب طالب وال غريه، بل  ،وتكفريًا هلا، ومل يكن يف الصحابة من يكفرهم
  .))حكموا فيهم بحكمهم يف املسلمني الظاملني املعتدين

ومما يدل عىل أن الصحابة مل يكفروا اخلوارج أهنم كانوا ((: وقال أيضاً 
وغريه من الصحابة يصلون خلف  يصّلون خلفهم، وكان عبداهللا بن عمر 

ثوهنم وُيفُتوهنم وخياطبوهنم كام خياطب حدِّ ـنجدة احلروري، وكانوا أيضًا يُ 
وما زالت سرية املسلمني عىل هذا، ما جعلوهم مرتدين كالذين ... املسلُم املسلم

بقتاهلم يف األحاديث  ، هذا مع أمر رسول اهللا قاتلهم الّصّديق 
  .))أهنم رش قتىل حتت أديم السامءمن  يالصحيحة، وما رو

قد عاملهم ـ  وهو الذي ابتيل هبم أكثر من غريهـ  وال ريب أن علّيًا 
دون قتال، حتى قتلوا عبداهللا بن  معاملة املسلمني، ولو كانوا مرتدين ملََا تركهم

: ، وَأَبوا أن يسلِّموا قاتله، فعند ذلك قاتلهم، كام قال محيد بن هاللخباب 
                                                 

 ).٢١٨-٧/٢١٧(جمموع الفتاوى  )١(
 ).٢٤٨-٥/٢٤٧(منهاج السنة  )٢(



 
 

، وملا طلب الناس من ))حتى قتلوا ابن خباب يستحل عيل قتال احلروراء مل((
  .))ال، حتى َيْقتُلوا((: قتاهلم قبل ذلك قال عيل 

  :املقصود هبم
ياء النََّسب، وهذه النِّْسبة إىل القدر ُتْظِهر شدة ) القدرّية: (الياء يف قولنا
وذلك من دالئل َنْصبهم  ،موضوع الَقَدر، حتى ُنِسُبوا إليهصلة هذه الطائفة ب

موضوع القدر للنزاع واجلدال، حتى ُعِرفوا به، كام ُنِسب اخلارجي إىل اخلروج، 
                                                 

 .يعني احلرورية الذين تقدم ذكرهم، واملشهور يف تسميتهم هو اسم احلرورية )١(
 ).١٨٥٧٧(رواه عبدالرزاق  )٢(
يف فتح  ة للسلف يف معنى ما قال عيل د، وانظر أقواال عدي)١٨٥٧٨(السابق املصدر  )٣(

، وذكر هناك حجة من كفرهم ومن مل يكفرهم )٣٧٦-١٢/٣٧٤(الباري البن حجر 
  .القول بعدم كفرهم ألكثر أهل العلم نسبةَ  أيضًا، ونقل عن غري واحدٍ 

عنى آخر، كالذين قرصوا واخلالف يف إكفار اخلوارج ال يشمل من خرج منهم من امللة مل
الصالة عىل ركعة يف الصباح وركعة يف املساء، وكمن زعموا أن اهللا سريسل رسوالً من 

، فإن هؤالء ال يرتدد أحد يف ارتدادهم، وإنام ُأْكِفروا العجم، فينسخ رشيعة حممد 
ل ملعنى غري املعنى الذي ورد فيه خالف أهل العلم يف اخلوارج، وبالتايل فإن وصف أه

العلم املختلفني يف حكم اخلوارج بالتساهل أو الغلو ليس بسليم البتة، كام ذهب إليه 
-٢/٢٩٦(غالب عواجي يف كتابه فرق معارصة . ينظر ما ذهب إليه د[بعض الباحثني 

غالب أن هذه األقوال الشاذة توجد نظائرها يف كثري من الفرق، .، فقد فات د)]٢٩٧
يف تلك الفرق ال َتَعلَُّق له بأصوهلا املشهورة التي عليها مدار لكنها ال ُمتثِّل إال شذوذًا 

 .النقاش يف احلكم عىل كل فرقة



 
 

  .إليغاهلم يف بدعتهم، فنُِسُبوا إليها ،والرافيض إىل الرفض
نّة، حيث روى ابن عمر ) القدرية(وقد جاء التنصيص عىل اسم  يف السُّ

لطائفة يف هذه األمة بالقدرية،  تسمية النبي  وحذيفة وأبو هريرة وجابر 
  .وأهنم جموسها

ب أهل العلم أبوابًا يف تسميتهم بمجوس األمة   .وبوَّ
فاته، والقدرية اسم ينرصف إىل الذين ضلوا يف شأن القدر، سواء من نُ 

  .ةاته من اجلربيّ أو الغالة يف إثب ،كاملعتزلة وسلفهم من قدماء القدرية األوائل
وما حاوله نفاة القدر، كاملعتزلة من التملص من هذا االسم، بدعوى أنه ال 
يلزمهم باللغة، وإنام يلزم غريهم، وذلك أهنم ينفون القدر، فكيف ُينسُبون إىل ما 

فهذا جمرد متويه كام يقول ابن قتيبة، ألن هؤالء إنام لزمهم اسم القدرية، ! حيجدون
يضيفون القدر إىل ـ  القدر عن اهللا عز وجل نت الذي ينفويف الوقـ  ألهنم

عي اليشء لنفسه أحرى بأن ُينَسب إىل ذلك اليشء، أما غريهم  أنفسهم، وُمدَّ
                                                 

، ٢١٦(، والقدر للفريايب )٣٢٩، ٣٢٨(انظر أحاديثهم يف كتاب السنة البن أيب عاصم  )١(
، )٣٨٦، ٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨٣، ٣٨٢، ٣٨١(، والرشيعة لآلجري )٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨

، ١١٥٥، ١١٥٣، ١١٥٢، ١١٥١، ١١٥٠(اللكائي لالسنة ورشح أصول اعتقاد أهل 
١١٦١.(  

مع ) ٣٤٢( وقد صحح األلباين يف حتقيقه السنة البن أيب عاصم حديث أيب هريرة   
 .يث جابر وحذيفة وابن عمر دلشواهده من ح ،ضعف سنده

ب ابن أيب عاصم يف السنة  )٢( إن املكذبني : [باب قول النبي ((: فقال) ١/١٤٤(َبوَّ
وترجم الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة . ))]بالقدر جموس هذه األمة

 .))يف أن القدرية جموس هذه األمة سياق ما روي عن النبي ((: بقوله) ٤/٦٣٩(



 
 

  .فيجعل القدر مضافًا إىل اهللا، دون نفسه
ى ((ـ  كام يقول ابن تيميةـ  أما الغالة يف إثبات القدر فإهنم َيْدُخلون يف ُمسمَّ

ن ذمهم السلف، بل هم أحق بالذم من املعتزلة ونحوهم، كام قال القدرية، الذي
الرد عىل القدرية، وقوهلم إن اهللا أجرب العباد ): كتاب السنة(أبو بكر اخلالل يف 

واملقصود هنا أن اخلالل وغريه من أهل العلم ((: إىل أن قال�))عىل املعايص
وا ال حيتجون بالقدر عىل وإن كان) القدرية(أدخلوا القائلني باجلرب يف مسمى 

املعايص، فكيف بمن حيتج به عىل املعايص؟ ومعلوم أنه َيْدُخل يف ذّم َمن ذم اهللا 
املنكِر له،  هإسقاط األمر والنهي أعظم مما يدخل فيمن القدرية َمن حيتج به عىل 

  .))فإن ضالل هذا أعظم
  :وقد ذكر ابن تيمية أن القدرية ثالثة أصناف

ة، وهم الذين اعرتفوا بالقدر، وزعموا أن ذلك ية املرشكالقدري :األول
 O2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <Nيوافق األمر والنهي، وقالوا 

 فيؤول أمرهم إىل تعطيل الرشائع واألمر والنهي، مع االعرتاف ]١٤٨:األنعام[
  .العامة لكل خملوق اهللا بربوبية

كاء يف خلقه، القدرية املجوسية، الذين جيعلون هللا رش :الصنف الثاين
إن الذنوب : خالق اخلري غري خالق الرش، ويقول من كان منهم يف ملتنا: فيقولون

إن مجيع أفعال : نووال يعلمها أيضا، ويقول: ليست واقعة بمشيئة اهللا، وربام قالوا
                                                 

 ).١/٢٥٥(انظر غريب احلديث  )١(
 ).١/٤٣٤(يف السنة للخالل هذه الرتمجة انظر )٢(
 ).١٠٥- ٨/١٠٣(فتاوى ابن تيمية  )٣(



 
 

احليوان واقع بغري قدرته تعاىل وال صنعه، فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته 
  .الشاملة

قوا أن اهللا َصَدر منه  :الصنف الثالث األمران، القدرية اإلبليسية الذين صدَّ
  .، والعياذ باهللا، وهم خصامء اهللالكن عندهم أن هذا تناقض

وبذلك نعلم أن من نحى منحى النفي يف القدر، وكذا من نحى منحى 
  .م، فيشملهم ما ُربِط به من الذم والوعيدساجلرب يدخلون مجيعاً يف هذا اال

  :الرش املنسوب هلمبيان وجه 
ال خيفى أن موضوع الَقَدر مزّلة أقدام لكل َمن مل يسلك املسلك الرشيد 
الذي دلت عليه النصوص، فمن مل يوفَّق جلمع النصوص الواردة فيه فإنه صائر 

منهم أخذ ببعض  طة، ألن كال� إىل قول اجلربية الـُمفِرَطة أو املعتزلة املفرِّ 
  .ا مجيعا عن سواء السبيلالنصوص وترك بعضاً، فَضلُّو

ب  وقد خاف النبي  عىل أمته أن تزيغ يف أمور، كان منها خوفه أن تكذِّ
  .بالقدر

ذلك،  نزاع يف القدر استعظم النبي  وملا وقع بني بعض الصحابة 
أ يف وجهه َحبُّ الرّمان من الغضب فقال هلمتفخرج وكأنام  ما لكم ترضبون : [فقَّ

  .]؟ هبذا هلك من كان قبلكمكتاب اهللا بعضه ببعض
                                                 

 ).٢٦١- ٨/٢٥٦(نظر الفتاوى ا )١(
) ١١٢٧(وردت يف ذلك عدة روايات تتبعها الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة  )٢(

 .وحكم بأن احلديث هبا يرتقي إىل درجة الصحة
واحلديث صححه شعيب يف خترجيه للمسند ) ٨٥(، وابن ماجه )٢/١٧٨(رواه أمحد  )٣(

= 



 
 

بانضــباط األمـة يف تعاطيهــا ملوضــوع  وذلـك دال عــىل شـدة عنايتــه 
ــاد  ــويش اعتق ــه بأســلوب يــؤدي إىل تش ــال يتناولون عظــيم كهــذا املوضــوع، ف
ــذي اضــطربت نصوصــه  ــاب اهللا بمظهــر الكتــاب ال ــاس فيــه، وإظهــار كت الن

  .وَهتاترت
أولئك النفر من  وقع بني وقد جاء يف بعض الروايات أن النزاع الذي

يتنازعون يف القدر، هذا ينزع آية، وهذا ينزع ((: كان بالوصف اآليت  الصحابة
  .))آية

العظيم بمظهر ظهر القرآن وال ريب يف خطورة هذا اللون من النزاع، ألنه يُ 
  .ُيوهم اجلاهل أن اإلشكال نابع من نصوص هذا الكتاب نفسها

قد يعرس فهمه عىل بعض الناس، فإذا ُجِعل أن موضوع القدر  معلومو
يف اعتقادهم حرية قد  أكثر، وحار الناس حمال� للنزاع واخلصومات اشتبه األمر

 واالضطرابيرتتب عليها مفاسد عظيمة، تصل إىل بلوغ احلائر درجة من الشك 
عن دينه، بسبب تقاذف الشبهات من ِقَبل املرء ه أن يزيغ معالعقدي الذي ُخياف 

  .تنازعنيامل
                                                

=  
سمع أصوات رجلني   النبي بسياق فيه أن) ٢٦٦٦(رد عند مسلم ، وو)٦٦٦٨(

 .اختلفا يف آية
 ).١١١٩(رواه الاللكائي  )١(
نهم ذلك قد انتفعوا هبذا التوجيه النبوي مغني عن البيان أن الصحابة الذين وقع  )٢(

وا ثلالكريم، فلم يعودوا مل ه، كام هو دأهبم فيام قد يقع منهم من خطأ ُينبَّهون عليه، فيكفُّ
 .عنه وال يعودوا إليه 



 
 

 البرصة، وهبا عمران بن حصني قدمت ((: يلولذا قال أبو األسود الدؤ
وا قلبي، فأتيت ُض َر فجلست يف جملس فذكروا القدر فأمْ  صاحب رسول اهللا 

يا أبا نجيد إين جلست يف جملس فذكروا القدر : عمران بن احلصني فقلت
ثي عنه ،فأمرضوا قلبي   .))؟فهل أنت حمدِّ

، خشيت أن يفسد وقع يف نفيس يشء من هذا القدر((: يمديلوقال ابن ال
أبا املنذر، إنه قد وقع يف نفيس : عيل ديني وأمري، فأتيت أّيب بن كعب، فقلت

ثني عن ذلك بيشء لعل اهللا  ،فخشيت عىل ديني وأمري ،يشء من هذا القدر فحدِّ
  .))أن ينفعني به

موضوع القدر باألمر،  وهلذا فال عجب أن هيتم علامء األمة عند تقرير
حتى ال يتسبب عرضهم للموضوع يف يشء من الضاللة التي قد تنجم بسبب 

إذا أخذ يف ِذْكر  عدم استيعاب السامع ما ُيلَقى إليه، ومن هنا كان األوزاعي 
  .ه، حتى يبلغ فيهعْ طَ القدر مل ُجيب سائال ومل يقْ 

 يف أمر القدر أنه لحظ يف لفظ احلديث الوارد يف وصف الزائغنيومما يُ 
                                                 

 ).٤٢٣(وعنه اآلجري ) ١٥١(رواه الفريايب  )١(
وهذا لفظه، وبعد أن أجابه أّيب أمره أن يأيت ابن ) ٧٧(، وابن ماجه )٥/١٨٢(رواه أمحد  )٢(

وأمره أن  ،وأمره أن يسأل حذيفة فأجابه بجواهبام ،مسعود فيسأله فأجابه بجواب أيب
فيه عني ما أجاب به  ي يأيت زيد بن ثابت فروى له يف ذلك حديثا مرفوعًا للنب

 . الصحابة الثالثة قبله
، واملعنى أنه يواصل احلديث يف القدر، )١/٢٠٦(رواه ابن أيب حاتم يف اجلرح والتعديل  )٣(

دون انقطاع حتى ُيتم كالمه فيه، وال يوقفه ألجل سؤال سائل أو غريه، رغبة منه يف 
 .اتضاح األمر من مجيع جوانبه



 
 

ال تبيينه وإيضاح احلق الوارد فيه، ألن  ))النزاع يف القدر((نسب إىل رشار األمة 
تقرير احلق يف موضوع القدر وتوضيحه لألمة جزء من اعتقادها، إذ هو أحد 

، وما سوى ذلك فإنه داخل يف أركان اإليامن، ال بد من بيانه، كام بينه النبي 
  .حد النزاع يف القدر

ون بالباطل، مما يؤكد عىل مصافاملوسوم بالرش هم أولئك املتنازعون املخ
دخول اجلربية الغالة والقدرية النفاة يف هذا الَوْسم، ألن كال� منهم قد جادل 
بالباطل يف هذا الباب بال ريب، حيث أخذ كل فريق بنصوص انتقاها، ورضب 

العامة الذين ابُتلوا بسامع هبا نصوصًا أخرى، مما عّزز االضطراب واحلرية عند 
  .كالمهم

أَوقد : قد ُتُكلِّم يف القدر، قال((: ملا قال له عطاء وهلذا فإن ابن عباس 
 OÚ Û Ü Ý Þ ß à áفعلوها؟ فواهللا ما نزلت هذه اآلية إال فيهم 

âN]أولئك رشار هذه األّمة، ال تعودوا مرضاهم، وال تصلوا . ]٤٩- ٤٨:القمر
  .))ي أحدهم فقأت عينيه بأصبعي هاتنيعىل موتاهم، وإن أريتن

فأنكر ابن عباس جمرد التكلم يف القدر من ِقَبل هؤالء، ألن كالمهم فيه 
إذ املستقر عند املسلمني قبل بزوغ هؤالء القدرية هو اإلقرار  ،كان بالباطل

لت عليه النصوص، فإذا ُأحِدث كالم يف القدر من قِبل أي دبالقدر عىل ما 
هذا الكالم املحدث من قبل  ، سواء أكانأنه سيتضمن الباطلأحد، فال شك 

فخاضوا فيام ُهنُوا أي  ))أَوقد فعلوها؟((: ابن عباس لنفاة أو الغالة، ولذا قالا
                                                 

، وعزاه السيوطي يف الدر )١٠/٢٠٥(، والبيهقي يف السنن )١١٦٢(رواه الاللكائي  )١(
 .البن املنذر وابن أيب حاتم وابن مردويه) ٧/٦٨٣(املنثور 



 
 

  .عن اخلوض فيه
: ويدلك عىل أن األمة مل تكن ختوض فيه قبل ذلك قول ابن عباس نفسه

ذوقوا : وجوههم، يقال هلمإين أجد يف كتاب اهللا قومًا يسحبون يف النار عىل ((
مس سقر، ألهنم كانوا يكذبون بالقدر، وإين ال أراهم، فال أدري أيشء كان قبلنا 

  .))أم يشء فيام بقي
أن قوهلم موصل إىل معذرة العصاة، وفتح  ومن أظهر ما يميز رش اجلربية

ع، الباب هلم لالحتجاج بالقدر عىل قبيح فعلهم، مما يؤدي إىل امتهان أحكام الرش
  !بدعوى الرضوخ للقدر

عن اجلهم بن صفوان، حني ذكر اعتقاده يف  ويف هذا يقول ابن القيم 
  :القدر

ــ ــذي َق ــه ال ــْرب مذهب ــهرَّ واجلَ   ت ب
  

  عــني العصــاة وشــيعة الشــيطان
  كانوا عىل َوَجل من العصـيان ذا  

  

ــذنب لإلنســان ــو فعلهــم وال   ه
ــل   ــو فاع ــدوه إذ ه ــوم ال يع   والل

  

ــــــو ــــــدرة احلي ــــــإرادة وبق   انب
  فأراحهم جهـم وشـيعته مـن الــ  

  

  لــوم العنيــف ومــا قضــوا بأمــان
  لكــــنهم محلــــوا ذنــــوهبم عــــىل  

  

ــــــان ــــــّزة وأم ــــــاد بع   رب العب
ــــا   ــــالوا إهن ــــا وق ــــربؤوا منه   وت

  

ـــان ـــة اإلنس ـــا حيل ـــه م   أفعال
  

أن القدر لو كان عذرًا للخلق للزم أن ال ُيالم أحد وال ُيَذّم وال ((ومعلوم 
من ظامل أصًال، بل يمكن الناس أن  ّص ا واآلخرة، وال ُيقت، ال يف الدنيُيَعاَقب

                                                 
 ).٢٧/٦٥(رواه ابن جرير  )١(
 ).١/٤٤(نونية ابن القيم، برشح اهلراس  )٢(



 
 

يفعلوا ما يشتهون مطلقا، ومعلوم أن هذا ال ُيتصّور أن يقوم عليه مصلحة أحد 
  .))ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، بل هو موجب الفساد العام

فيظهر بجالء يف زعمهم أن اهللا يشاء األمر من  أما رش القدرية النفاة
 !فيقع مراد العبد دون مراد الرب ،ضد ما شاءه الرب ويشاء العبدُ العبد، 

وذلك كزعمهم أن اهللا شاء اإليامن من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، 
فتحقق ما شاءه الكافر من الكفر، دون ما شاءه الرب منه، فلزمهم أن مشيئة 

الرب  ألن فيه وصف الكافر غلبت مشيئة اهللا، وهذا من أقبح االعتقاد
  .تعاىل وتقدس بالعجز

من هضم جناب الربوبية ونسبة النقص إىل اهللا ما ال خيفى عىل ويف هذا 
يف تصوير مشيئة العبد وقدرته ما استحقوا  ذوي األلباب، كام أن فيه من الغلو

  .معه ما ُوِصُفوا به من كوهنم جموس األمة
ري أحكامه وبذلك نعلم أن رش اجلربية متوجه إىل رضب الرشع، وتدم

بدعوى االسرتسال مع القدر والرضا به، وأن هذا ما قضاه الرب فال حيلة ألحد 
  .فيه

أما رش القدرية فيتوجه إىل أمر االعتقاد، بإظهار الرب سبحانه وتعاىل يف 
حال من العجز، ال يقدر فيه عىل هذا العبد الذي أوقع يف ملك اهللا ما ال يريد، 

فصار الرب يشاء يف ملكه ما ال يكون، ويكون فيه ما مشيئة الرب أن تنفذ، دَّ ورَ 
                                                 

 ).٨/٤٥٤(من كالم البن تيمية يف الفتاوى  )١(
 ).١/١٣٤(لعز رشح الطحاوية البن أيب ا: انظر )٢(
 ).٢/٧٩٢(رشح الطحاوية البن أيب العز : انظر )٣(



 
 

  .ال يشاء، تعاىل اهللا عن ذلك علّواً كبرياً 
 ومما ُيظهر ما عند هاتني الطائفتني من الرش العظيم أهنم نسبوا إىل أهل احلق

أهنم هم الزائغون يف هذا الباب، فالقدرية ـ  ن سار عىل هنجهمن سلف األمة ومَ مِ ـ 
ة، واجلربية الغالة تصفهم بالقدرية، ولذا حاول بعضهم أن النفاة تصفهم باملُ  ْجِربَ

: عىل حد قول القائلجيعل النصوص الواردة يف ذم القدرية مرادًا هبا أهل السنة 
  .ومن قلب احلقائق ،وهذا من الفجور يف اخلصومة ))رمتني بدائها وانسّلت((

أهل العلم بتحديده يف  فقد اعتنى هذا الرشَّ يف األمة ثأما عن أول من أحد
، كام ))ذكر أول من تكلم يف القدر((مصنفاهتم، فبّوب اخلالل يف السنة عىل 

سياق ما روي أن مسألة ((: اعتنى بذلك الاللكائي، وجعل له سياقًا خاّصًا فقال
  .))تَش تى حدثت يف اإلسالم وفَ مالقدر، 

ضلني الذين أحدثوا ذكر األئمة امل: الباب الثاين((: لاوبوب ابن بطة فق
  .))الكالم يف القدر، وأول من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه

كان أول من قال بالقدر ((: وقد روى مسلم عن حييى بن يعمر أنه قال
  .))بالبرصة معبد اجلهني

                                                 
وعالمة القدرية ... عالمة أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر((: انظر قول أيب حاتم الرازي )١(

يف آخر االعتقاد الذي ساقه بسنده ) ٣٢١(رواه الاللكائي  ))ُجمِْربة: تسميتهم أهل األثر
 . اهللاعن أيب زرعة وأيب حاتم رمحهام

 ).١/٤١٦: (انظر )٢(
 ).٧٥٠- ٤/٧٤٦(رشح أصول اعتقاد أهل السنة  )٣(
 ).٢/٢٩٧(اإلبانة الكربى  )٤(
 .رواه مسلم يف أول حديث من صحيحه، يف كتاب اإليامن )٥(



 
 

ليَّة ملعبد يظهر أهنا أوَّ  ة، ألن معبدًا قد أخذ هذا املذهب بيّ ْس ة نِ ليَّ وهذه األوَّ
ه، فقد روى غري واحد من املصنفني عن ابن عون أن أول من الرديء عن غري

   ،))سنسويه((تكلم فيه رجل يدعى 
 أول من تكلم فيه رجل من األساورة يقال له سيسويه، فإذا: وعنه أيضا

: سة يقال لهالَ ون، ثم تكلم فيه بعده رجل كانت له ُجم ُح ليس له عليه تبع إال املالَّ 
  . ه تبعمعبد اجلهني، فإذا له علي

كان  ))سوسن((وعن األوزاعي أن أول من تكلم رجل من العراق ُيْدَعى 
  .، فأخذ عنه معبد، وأخذ غيالن عن معبدنرصانيا فأسلم ثم تنرصَّ 

ما فشت القدرية بالبرصة حتى فشا َمن أسلم ((: ولذا قال داود بن أيب هند
  . ))من النصارى

، فإن األولية املنسوبة ملعبد يف رواية وهذا هو الذي يظهر والعلم عند اهللا
، كام تفيد رواية سوسن قد أخذ عن معبد، وحتديداً  مسلم مربوطة بالبرصة

  .عن سنسويه، كام تفيد رواية ابن عون أخذكام أنه األوزاعي، 
، فأفاد بأنه وقد سأل ابن عون أبا نعامة العدوي عن أول من تكلم يف القدر

يدل عىل أن معبداً جمرد تابع لغريه، وسواء قيل إن  امم سنسويه، وتابعه معبد
                                                 

 .بالياء ))سيسويه((: وسّامه) ١٩٥٣(وابن بطة يف اإلبانة الكربى ) ١٣٩٦(رواه الاللكائي  )١(
 ).١٩٥٢(رواه ابن بطة  )٢(
 .)١٩٥٤(وابن بطة  )٣٤٨(، والفريايب يف القدر )١٣٩٨(رواه الاللكائي  )٣(
 ).١٩٥٩(رواه ابن بطة  )٤(
 ).٣٤٨(رواه الفريايب  )٥(



 
 

الذي ـ  الفاريس ))سنسويه((النرصاين أو  ))سوسن((أول النارشين هلذه البدعة 
ذات أصل أجنبي عن فإن هذه الضاللة  ـ  ذكر ابن تيمية أنه من أبناء املجوس

وهذا ما  ،األمة، وإنام راجت بسبب محل أحد أبنائها هلا فانترشت عند ذلك
أما حني  ))فإذا له عليه تبع((: يعنيه ابن عون بقوله عن معبد ملا أخذ هبذه املقولة

كان الداعي إليها ذاك الفاريس فإنه مل جيد له تابعا إال جهلة املالحني الذين 
  .هلم يف العلم وال نصيب حظَّ  ال

سم فإنه حمل تفصيل عند أهل العلم، ألن هذا اال أما عن حكم هذه الطائفة
  .كام تقدم يشمل أكثر من صنف

ــ كمعبــد وأرضابــه مــن غــالة  ،ن نفــى علــم اهللا باليشــءفمــن القدريــة َم
القدرية األوائل، ممن نبغوا زمن الفتنـة التـي كانـت بـني ابـن الـزبري وبنـي أميـة 

، كـابن عمـر وابـن عبـاس فهؤالء قـد أدركهـم غـري واحـد مـن الصـحابة 
حتـى قـال ابـن  هم، وأنكروا مقـالتهموجابر وواثلة بن األسقع، وتربؤوا من
فإذا لقيـت ((: )فـال قدر، واألمر ُأنُ : (عمر، كام روى مسلم ملا ُنِقل له قوهلم

أولئك فأخربهم أين بريء منهم، وأهنم برءاء مني، والذي حيلف به عبداهللا بن 
ــل ُأُحــد ذهبًــا فأنفقــه مــا قبــل اهللا منــه، حتــى يــؤمن  ــو أن ألحــدهم مث عمــر ل

                                                 
 ).٣٦٨(كتاب اإليامن ص: انظر )١(
 ).١١٨(كتاب القضاء والقدر للدكتور املحمود ص: انظر )٢(
 ).٨/٤٥٠(جمموع فتاوى ابن تيمية : انظر )٣(
تئنافًا من غري أن يكون َسبَق به سابق قضاء وتقدير، كام يف النهاية البن ي مستأَنف اسأ )٤(

 ).١/٧٥(األثري 



 
 

  .))بالقدر
إن : فهذا الصنف قد قال األئمة، كاملك والشافعي وأمحد وغريهم

  .املنكرين لعلم اهللا املتقدم يكفرون
وقد أفرد الاللكائي للمروي عن السلف يف هذا سياقًا ذكر فيه قول غري 

  .واحد منهم 
وروى عبداهللا بن أمحد تكفري هذا الصنف عن أبيه أمحد وعمر بن 

  .سالم أيب املنذر املزينعبدالعزيز وعن 
، وهو من مل ينكر العلم منهم، وأنكر عموم املشيئة أما الصنف الثاين

واخللق فقد ذكر ابن تيمية أهنم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، 
  .وفيهم َخْلق ُكتِب عنهم العلم، وأخرج البخاري ومسلم جلامعة منهم

باحية الذين ُيسِقطون األمر والنهي، أما من نحى يف اجلرب منحى اإل
وحيتجون عىل ذلك بالقدر، فال ينكرون ما وقع من كفر وفسوق إال إذا خالف 
أغراضهم، فينكرون إنكارًا طبيعّيًا شيطانيًا ال إنكارًا رشعّيًا رمحانيًّا فقوهلم أوىل 

ُيوَجدوا يف عرص الصحابة  أن ُينَكر، وهم رش من مجيع الطوائف، وهم مل
                                                 

 .رواه مسلم، يف أول صحيحه يف كتاب اإليامن )١(
 ).٨/٤٥٠(جمموع الفتاوى : انظر )٢(
 ).٧١١- ٤/٧٠٦(رشح أصول اعتقاد أهل السنة : انظر )٣(
 ).٨٣٨، ٨٣٧، ٨٣٥(السنة : انظر )٤(
 ).٣٦٩(كتاب اإليامن ص: انظر )٥(



 
 

  .تابعني، وإنام حدثوا بعد طوائف القدرية كلهموال

  :املقصود هبم
يتضح املقصود هبذا الصنف ببيان األمر الذي نصبوا أنفسهم له، وهو سنن 

  .من قبلنا
استقام فالن عىل سنن واحد، : الطريقة، يقال: فالسنن بفتح السني والنون

  .ويصح ضمها
وهذه الطريقة التي احتفى هؤالء األرشار هبا حمددة يف النصوص، ففي 

أهنا طريقة أهل الكتاب، كام روى الشيخان عنه أن النبي  حديث أيب سعيد 
لتتبعن سنن من كان قبلكم، شربًا شربًا وذراعًا ذراعًا، حتى لو دخلوا : [قال 

  .]فمن؟: والنصارى؟ قاليا رسول اهللا اليهود : جحر َضبٍّ تبعتموهم، قلنا
 كان سنن من[ ذكر البيان بأن قوله ((: وقد ترجم عليه ابن حبان بقوله

  .))أراد به أهل الكتابني ]قبلكم
ال تقوم الساعة حتى تأخذ : [قال أن النبي  ويف حديث أيب هريرة 

كفارس  يا رسول اهللا،: أمتي بأخذ القرون قبلها شربًا بشرب، وذراعًا بذراع، فقيل
                                                 

 ).٤٥٨- ٨/٤٥٧(فتاوى ابن تيمية : انظر )١(
 ).٣٣/٩٤(التوضيح لرشح اجلامع الصحيح البن امللقن : انظر )٢(
 ).٢٦٦٩(، ومسلم )٧٣٢٠(رواه البخاري  )٣(
 ).١٥/٩٥(صحيح ابن حبان  )٤(



 
 

  .]ومن الناس إال أولئك؟: والروم؟ فقال
وقد اعتنى أهل العلم بالنصوص املتعلقة باتباع سنن من كانوا قبلنا، 
وترمجوا عليها يف مواضع منتقاة من مصنفاهتم، بام يبني املراد من هذا الصنيع 

بوقوع أمته فيه، فقد ترجم البخاري عىل حديث أيب سعيد  الذي أخرب 
] لتتبعن سنن من كان قبلكم: [باب قول النبي ((: بقوله رةهري وحديث أيب

، بيانًا منه ملا هذه الرتمجة يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنةالبخاري وجعل 
، كام هو منهجه يف اماالعتصام هب يف هذا االتباع من منابذة الكتاب والسنة، وتركِ 

وبيان ما  ،عتصام بالكتاب والسنةخ االهذا الكتاب، من الرتمجة عىل بيان ما يرسِّ 
  .هو بضد ذلك

لتتبعن [وابن حبان حديث وابن ماجه وجعل عبدالرزاق وابن أيب شيبة 
وما ذاك إال ألن هذا االتباع رضب  ضمن أبواب الفتن] سنن من كان قبلكم

من رضوب الفتن الواقعة يف األمة، ولذا أورد الاللكائي احلديث ضمن سياق 
يف النهي عن مناظرة أهل البدع وجداهلم واملكاملة معهم  لنبي ما روي عن ا((

  .))واالستامع إىل أقواهلم املحَدثة وآرائهم اخلبيثة
وجعل اآلجري احلديث وأحاديث يف معناه يف أوائل أبواب كتابه 

                                                 
 ).٧٣١٩(رواه البخاري  )١(
-١٣/٣٦٦فتح الباري (العتصام من الصحيح الباب الرابع عرش من كتاب ا: انظر )٢(

٣٦٧.( 
) ٧/٤٧٩(، وابن أيب شيبة )٢٠٧٦٤) (١١/٣٦٩(مصنف عبدالرزاق : انظر )٣(

 ).٦٧٠٣) (١٥/٩٥(وابن حبان ، )٣٩٩٤(، وابن ماجه )٣٧٣٧٦(
 ).٢٠٦) (١٢٥- ١/١١٤(رشح أصول اعتقاد أهل السنة  )٤(



 
 

 باب ذكر خوف النبي ((: ، حيث ترجم عليه يف رابع باب بقوله)الرشيعة(
  .))هم سنن من قبلهم من األممعىل أمته، وحتذيره إيا

باع يف حديث أيب واقد الليثيمن أنموذجًا   النبي وقد بني  ،هذا االتِّ
مكة خرج بنا معه قَِبل هوازن، حتى  ملا افتتح رسول اهللا : وفيه قوله 

: ذات أنواط، قلنا :سدرة يعكفون حوهلا، وَيْدعوهنا: مررنا عىل سدرة الكفار
: لنا ذات أنواط كام هلم ذات أنواط، قال رسول اهللا يا رسول اهللا، اجعل 

 O/ 0 1 2 3: هذا كام قالت بنو إرسائيل ملوسى ،اهللا أكرب، إهنا الّسنن[

54 6 7 8 9N  إنكم لرتكبّن سنن من  :ـ ثم قال رسول اهللا ـ
  .]قبلكم

وهذا احلديث أيضًا قد أورده ابن أيب شيبة وعبدالرزاق، والاللكائي وابن 
، وفيه ن يف املواضع التي ذكرنا آنفا، كام أورده الرتمذي يف أبواب الفتنحبا

باع هذه الّسنن، إذ يصل إىل املتابعة يف الرشك الذي وقع  بيان حدٍّ بعيد يصل إليه اتِّ
يف حديث أيب سعيد أن هذا االّتباع يكون يف كل  فيه َمن قبلنا، بعد أن بنيَّ 

] شربًا شربًا، وذراعًا ذراعاً : [لك حيث قالى الرشع عنه وذمَّه، وذهنيشء 
لرتكبن سنة من : [، حتى لقد ورد يف حديث عبداهللا بن عمرو مرفوعاً احلديث

                                                 
 ).١/٣١٧(الرشيعة  )١(
، )٥/٢١٨(، وأمحد )٢٠٧٦٣(، وعبدالرزاق )٣٩٧) (٢/٥٢( رواه الشافعي يف السنن )٢(

 .وهذا لفظه، وصححه شعيب األرناؤوط) ٦٧٠٣(وابن حبان 
 ).٢٨- ٩/٢٦(انظره يف رشحه عارضة األحوذي  )٣(
 ).١٣/٣٦٨(رشح ابن حجر للحديث يف فتح الباري  توضيح ذلك يف انظر )٤(



 
 

  .]ُحْلوها وُمّرها ،كان قبلكم
وركوب املّر من سننهم يوضح املدى الشنيع الذي يبلغه متبعو السنن يف 

ا يدخل فيه اتباع اليهود فدلت النصوص عىل أن اتباع سنن من قبلن ،اّتباعهم
ملا ُبعث كان ُمْلك  والنصارى، كام يدخل فيه اتباع الفرس والروم، فإن النبي 

 والبالد حمصورًا يف الفرس والروم، أما من عداهم من األمم فتحت أيدهيم، أ
ر اليهود والنصارى، حيث كان هناك كْ كاليشء بالنسبة هلم، وحيتمل أن يكون ذِ 

الديانات، أما ذكر الفرس والروم فحيث كان هناك قرينة  قرينة تتعلق بأمور
  .تتعلق باحلكم بني الناس وسياسة الرعية

أكثر األمة، ـ  كام أوضح اآلجريـ  وهذا االتباع لسنن هؤالء قد وقع فيه
  .حيث جتري أمورهم عىل سنن الذين خلوا من جهات كثرية يطول رشحها

ن أوس، الذي هو محل دراستنا يف ولكن بقي أمر دقيق يف حديث شداد ب
                                                 

ابن حجر يف  صححه، و)٣٧٣٧٧(، وابن أيب شيبة )٣٩٥(رواه الشافعي يف السنن  )١(
 ).١٣/٣٦٨(الفتح 

 ).١٣/٣٦٨(فتح الباري : انظر )٢(
، وقد ذكر أمثلة كثرية وقعت يف األمة يف أمور السلطنة )٣٢٤- ١/٣٢٣(الرشيعة  )٣(

وأحكامهم وأحكام العامل واألمراء، وأمر املصائب واألفراح واملساكن واللباس 
جالس واملجالسة والبيع مَ ـكب واخلدم والواحللية واألكل والرشب والوالئم واملرا

والرشاء واملكاسب، من جهات كثرية يطول رشحها، جتري عىل خالف الكتاب 
اهللا املستعان، ما أقل من يتخلص من البالء الذي قد عّم الناس، ولن ((: والسنة، ثم قال

لقدير وانظر أمثلة أخرى ذكر املناوي يف فيض ا ))يميز هذا إال عاقل قد أدبه العلم
 .أن كثريًا من األمة وقع فيها) ٩/٤٩٧٤(



 
 

  .، فإن فيه أكثر من موطن يوضح املوسومني بالرش وحيددهمهذا البحث
فاألمر هنا ] رشاُر هذه األمة ليحملنّ : [وأول هذه املواطن يف قوله 

ـ  رغم نكارته وقبحهـ  ليس مقصورًا عىل جمرد اتباع سنن من كان قبلنا، فذلك
  .جري يقع فيه كثريون، كام أبان اآل

قد جىلَّ يف هذا املوطن من احلديث صفة كاشفة  النبي إن فوعليه 
  .هلؤالء األرشار، وهي َمحْلهم األمة عىل اتباع تلك الّسنن

وال ريب أن محل األمة عىل ذلك َقْدٌر زائد عىل جمرد االتباع الواقع من 
: لعرب، ألن احلمل عىل اليشء يفيد اإلغراء به، تقول افئام كثرية من الناس

واإلغراء باليشء هو التحريض عليه،  ))تعني اإلغراء به ،محله عىل األمر((
 ،أغرى الولد بالفضيلة: حّرضه عليه، كقولك: أغرى غَريه باليشء: يقال

  .بالصيد والكلَب 
وال خيفى أن هذا اإلغراء البد معه من تزيني اّتباع سنن من قبلنا، وذلك 

ل بذل اجلهد يف الدعوة إىل هذا الذي يزينه يف أعني يتطلب من ُمزيِّن هذا الباط
، والعياذ الناس، فيرتتب عىل تروجيه سنة َمن قبلنا أن َحتِلَّ بديًال عن ُسنّة نبينا 

  .باهللا
باع سنن من قبلنا، ال من  د بمزّيني اتِّ فاتضح بذلك أن هذا الصنف ُحمدَّ

  .اتبعوا اتباعاً جمردًا من ذلك، والعلم عند اهللا
                                                 

 .)٣/٣٦١(القاموس املحيط  )١(
 ).٢/٦٥١(املعجم الوسيط : انظر )٢(



 
 

 ))أهل الكتاب((املحموَل عىل ُسنَّتهم بأهنم  يف حتديد النبي  وطن الثاينامل
فذلك دليل عىل أن هذا الصنف من األرشار ُموَلع باإلغراء بسنة أهل الكتاب 

  .ـ وإن كان ذلك ال يعني التسهيل يف اتباع َمن عداهمـ  حتديداً 
اخلون يف هذا وعليه فإن مجيع من محلوا هذه األمة عىل سنن أهل الكتاب د

الصنف املوسوم باألرشار، سواء أكانوا من الدعاة إىل مبدأ باطل يعود إىل سنن 
أهل الكتاب، أو كانوا من الوالة، كام أشار ابن حبان يف كتاب الفتن من 

ذكر اإلخبار بأن أول ما يظهر من نقض ُعَرى اإلسالم ((: صحيحه، حيث قال
وروى بسنده تدليًال عىل ذلك حديث  ))فساد احلكم واحلّكام :من جهة األمراء

لُتنتقضّن ُعَرى اإلسالم عروة عروة، فكلام انتقضت : [مرفوعاً  أيب أمامة 
  .]الصالة: احلُْكم، وآخرهن: عروة تشبَّث الناس بالتي تليها، وأّوُهلن نقضاً 

  :بيان وجه الرش املنسوب هلم
 OK: نعمته عليها، فقال امتن اهللا عىل هذه األمة بإكامله هلا دينها، وإمتام

L M N O P Q R S T UN ]٣:املائدة[.  
ر  َقَرَن ذلك  تعاىل هذه األّمة بِمنّته، إذ بعث فيها نبيه الرب ولـّام ذكَّ

 ̧ ¶ O´ µ: بتذكريها باحلال السابق الذي كانت عليه قبل منّته، فقال
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وغريه، وقّوى شعيب ) ٥/٢٥١(واحلديث رواه أمحد ) ١٥/١١١(الصحيح : انظر )١(
 .سنده



 
 

قد حذر اهللا من اتباع أهل الكتاب، بعد أن أتم عىل األمة نعمته بام أنزل و 
 , + (* ) ' & % $ # " !O: من العلم فقال عىل نبيه 

- . / 10 2 3 4 5 6 7 8 :9 ; < = > ? @ A 

BN]فيه هتديد ووعيد شديد لألمة عن اتباع ((: ، قال ابن كثري]١٢٠:البقرة
ن القرآن والسنة، عياذًا باهللا من ذلك معلموا  بعد ما ،والنصارى طرائق اليهود

  .]فإن اخلطاب مع الرسول، واألمر ألمته
أّمَته من الرغبة عن ُسنَّته، مبينًا أن الراغب عن سنته   اهللا حذر نبيو

، فلذا قال للنفر الثالثة الذين مالوا إىل التشديد عىل أنفسهم يف ليس منه 
هل الكتاب يف سنتهم بابتداع الرهبانية املخالفة عىل نحٍو مأخوذ من أـ  العبادة

  .]فمن رغب عن سنتي فليس مني[ :ـ لطريقته احلنيفية
كل ذلك لتلزم أّمتُه هنجه الكريم الذي بينه هلا، وتنأى عن ُسُبل من زاغوا 
عن احلق إىل أهواء قوم قبلهم فهلكوا، كام قال تعاىل ناهيًا أهل الكتاب الذين 

  :O* + , - . / 0 1 2ن النبي كانوا يف زم

3 4 5 6 7N ]٧٧:املائدة[.  
                                                 

 ).١/١٦٣(تفسري ابن كثري  )١(
 ).٩/١٣٣(يف الفتح للحديث رشح ابن حجر : انظر )٢(
 ).١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣(رواه البخاري  )٣(
، ذكر غري واحد من املفرسين أن اخلطاب ألهل الكتاب الذين كانوا يف زمن النبي  )٤(

جامع البيان البن جرير : هناهم اهللا عن اتباع أسالفهم فيام ابتدعوه بأهوائهم، انظر
 ).٢/٦٥(، وفتح القدير للشوكاين )٣/٨٣(، وتفسري البغوي )٦/٢٠٤(



 
 

فمن انتصب يف هذه األمة، ليزين هلا ركوب سنن اهلالكني قبلها فقد 
وسعى يف إخراجها من النور إىل  ،انتصب لرصفها عن الرصاط املستقيم

الظلامت، وذلك من أعظم اجلرم الذي يستحق معه صاحبه َمْقت اهللا وبغضه، 
مُْلِحٌد يف : أبغض الناس إىل اهللا ثالثة: [مرفوعاً  حديث ابن عباس كام يف 

احلرم، وُمبَتٍغ يف اإلسالم ُسنَّة اجلاهلية، وُمطَّلب دم امرئ بغري حق ليهريق 
  .]دمه

  .ومبتغي ُسنّة اجلاهلية هو طالب إحياء طريقة أهل اجلاهلية
ى وجه الرش يف اتباع السنن ملن تأمل ما خلّ  فه يف األّمة من تلك ويتبدَّ

الُفرقة الشنيعة، حيث صارت هذه األّمة ِشَيعًا، بعد أن كانت مجاعة واحدة، كام 
  .أمرها اهللا

َبه بني أمته  أن النبي  ومما يلحظ يف حديث االفرتاق أخرب عن شّدة الشَّ
ليأتني عىل أمتي ما أتى عىل : [وأهل الكتاب، من جهة وقوع هذا االفرتاق، فقال

وإن بني إرسائيل تفرقت عىل ثنتني وسبعني ... ائيل، حذو النعل بالنعلبني إرس
  .احلديث] ملة

 جومعلوم أن أهل الكتاب إنام اختلفوا بعد أن أقامت عليهم رسلهم احلج
 O\ ] ̂ _ ̀ a b c d e: وأتوهم بالبينة، كام قال تعاىل

                                                 
 ).٦٨٨٢(رواه البخاري  )١(
 ).١/١٥٣(فيض القدير للمناوي : انظر )٢(
هذا حديث مفرس غريب، : وقال) ١٠/١٠٩(رواه الرتمذي، كام يف عارضة األحوذي  )٣(

  ).٥٣٤٣(ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع 



 
 

fN]والبينات تفرقوا  بعدما أقام اهللا عليهم احلجج((: قال ابن كثري. ]٤:البينة
واختلفوا يف الذي أراده اهللا من كتبهم، واختلفوا اختالفًا كثرياً، كام جاء يف 

  .ثم ذكر حديث االفرتاق ))احلديث املروي من طرق
: وذكر قريبًا من هذا الكالم عند قول اهللا ،وهكذا أورد حديث االفرتاق

Ov w x y z { | } ~ �N ١٠٥:آل عمران[اآلية[ ،
 ON O P Q R S T U V W X Y: عند قول اهللا وقال

ZN]إنام اختلفوا بعد ما قامت احلجة بإرسال الرسل إليهم ((: ]١٩:آل عمران
  .))وإنزال الكتب عليهم
رسالة ربه أكمل بالغ، ترك به األّمة عىل املحجة، ليلها  وقد بلَّغ النبي 

ك السنن التي ختالف كنهارها ال يزيغ عنها بعده إال هالك، فكل دعوة إىل تل
فهي من أعظم ما يفتح عىل األمة باب العقوبة العامة، ألن أهل  هديه 

بعد أن عدلوا عن هدي أنبيائهم، فاتبعوا أهواء  الكتاب قد حلَّت هبم العقوبات
يف حال اتباعها ـ  قوم قد ضلوا من قبل، كام قّدمنا، وبالتايل فإن هذه األمة معرضة

  .حلَّت هبم، سواء بسواء التي للعقوباتـ  سننهم
عىل سنن أهل الكتاب إنام يسعون يف األسباب التي تستجلب ن املواحلف

، مع عىل أمتهم ووباالً لألمة نقمة اهللا وعقوبته، وكفى هبذا الذي انتصبوا له ّرشًا 
ما يف صنيعهم هذا من طمس احلق والعمل عىل إطفائه بجلب البديل الباطل، 

                                                 
 ).٤/٥٣٧(تفسري القرآن العظيم  )١(
 ).١/٣٩٠(لسابق املصدر ا )٢(
 ).١/٣٥٤(املصدر السابق  )٣(



 
 

  .الذي هو خريمستبدلني الذي هو أدنى ب
م هذه املخالفة العقدية فهم كل من ابتدأ اخرتاع بدعة  أما عن أول من تقحَّ

نها للمسلمني أوائل  عددًا من وعليه فإن ،يف األمة جلبها من أهل الكتاب، وزيَّ
  .رؤوس أهل البدع داخلون يف هذه األّولّية

م فأوائل القدرية كمعبد اجلهني وأرضابه داخلون يف هذا، الستجالهب
من بعض النصارى مقولتهم يف القدر، كام قدمنا بيان ذلك عند ذكر الصنف 

  .الثالث
وهكذا أرباب التصوف املنحرف، ممن استهوهتم رهبانية النصارى 

فال  ،وسننهم يف التعبد والسلوك فجلبوها هلذه األمة وأشاعوها يف أتباعهم
وقد جاوزوا بمراحل كثرية  ُيرتاب يف أهنم أول من رّوج هلذا يف األمة، وال سيام

إىل يشء من رهبانية النصارى، دون تفطن ما أراده النفر الثالثة الذين مالوا 
  .منهم

ال تقوم الساعة [حديث ومن هنا أورد قوام السنة األصبهاين 
فصل يف ذكر  ((ضمن  ]تضطرب أََليات نساء َدْوس عىل ذي اخلََلصةحتى 

                                                 
 .من ميل الصوفية إىل النصارى) ٢/٨٠١(انظر ما ذكره شارح الطحاوية  )١(
تنبهوا، كام تقدم نظريه يف نزاع  ، فلام نبههم النبي ذلك كان عن اجتهاد منهم  )٢(

 .يف القدر بعض الصحابة 
ى احلديث كام قال ابن األثري يف النهاية ومعن). ٢٩٠٦(، ومسلم )٧١١٦(رواه البخاري  )٣(

أراد ال تقوم الساعة حتى ترجع دوس عن اإلسالم، فتطوف نساؤهم بذي ((): ١/٦٤(
 .))اخللصة، وتضطرب أعجازهن يف طوافهن، كام ُكّن يفعلن يف اجلاهلية



 
 

ـ ومنه الطواف  إشارًة منه إىل أن الغلو ]من كان قبلكملتتَّبُعّن سنن [ :قوله
بغري ما رشع اهللا الطواف بهـ  رضب من رضوب اتباع سنن من كان قبلنا، وإنام 

عىل درهبم، كام وقع من عدد من أرباب التصوف، ولذا يبعثه يف األمة من سار 
ْكر اإلخبار ذ((: ترجم ابن حبان أيضًا عىل حديث الطواف عىل ذي اخللصة بقوله

وإنام تظهر هذه األمارات عىل  ))عن ظهور أمارات أهل اجلاهلية يف املسلمني
  .يفشيها ويزينها لألمة من املتبعني لسنن من قبلنا نيد مَ 

أهنم شاهبوا اليهود من وجه وشاهبوا  ة فذكر ابن تيمية شيعأما ال
ل عن الشعبي النصارى من وجه، وأن الناس ما زالوا يصفوهنم بذلك، ثم نق

من اليهود،  شيعةبني اليهود يف مسائل استجلبها البينهم وكالمًا طويًال يف املقارنة 
  .ومل يسبقهم إىل ذلك أحد قبلهم ومضوا فيها عىل سننهم

وباجلملة فإن كل ُمزيِّن ألمتنا سنًة من سنن القوم مل ُيسَبق إىل جلبها فله 
  .يتةقِ مَ ـنصيب من هذه األّولّية ال

بالكفر أو اإلسالم  ا من حيث احلكم عىل حاميل األمة عىل تلك السننأم
فإنه خيتلف بحسب ذلك الذي محلوا عليه من السنن، ألن اّتباع سنن أهل 
الكتاب ليس عىل حدٍّ واحد، فمنه ما يعد اتباعهم فيه كفرًا خمرجًا من امللة، ومنه 

  .ما ليس بُمخِرج من امللة
                                                 

 ).٢٩٧- ١/٢٩٦(احلجة يف بيان املحجة  )١(
 ).١٥/١٤٩(صحيح ابن حبان  )٢(
 .وما بعدها) ١/٢٢(السنة  منهاج: انظر )٣(
 ).١/٤٦٤(القول املفيد انظر  )٤(



 
 

عد فِْعله كفرًا فإنه أحق بالتكفري من الذي اقترص فمن محل األمة عىل ما يُ 
عىل جمرد الفعل، ألنه دعا إىل الكفر وزيَّنه للناس، فجاوز مرحلة الفعل واملامرسة 

  .إىل مرحلة تزيني الكفر والعمل عىل إفشائه يف املسلمني

  :املقصود هبم
ي تكاثرت النصوص الدالة عىل خروج ر جل يزعم أنه الرب تعاىل، وُسمِّ

ال جَّ   .، وهو أحد أرشاط الساعة الكربىيف النصوص باملسيح الدَّ
  .يف هذه احلياة الدنيا عىل اإلطالق عوقد ثبت أنه أعظم الفتن التي تق

وُيفتن هبذا الدجال كثريون يصدقونه يف دعواه الباطلة أنه الرب، بدليل ما 
                                                 

َجل، وهو اخلَْلط، يقال )١( ال من أبنية املبالغة: الدّجال من الدَّ ه، وفعَّ ل إذا َلبَّس وَموَّ أي : َدجَّ
  ).٢/١٠٢(النهاية البن األثري : يكثر منه الكذب والتدليس، انظر

، )٧١٣٤- ٧١٢٢(لفتن من صحيحه وأحاديث الدجال أوردها البخاري يف كتاب ا
 ).٢٩٤٧- ٢٩٣٢(و) ٢٩٢٠(و) ٢٩٠١-٢٨٩٩) (٢٨٩٧(ومسلم 

إن الساعة ال تكون : [قال أن النبي  عن حذيفة بن أسيد ) ٢٩٠١(روى مسلم  )٢(
َخْسٌف باملرشق، وخسف باملغرب، وخسف يف جزيرة العرب، : حتى تكون عرش آيات

 .احلديث] والدجال ،والدخان
ما بني : [قال أن النبي  من حديث عمران بن حصني ) ٢٩٤٦( روى مسلم )٣(

وورد ] أمر أكرب من الدجال: [ويف لفظ] خلق آدم إىل قيام الساعة خلق أكرب من الدجال
ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة فتنة أكرب عند اهللا : [بلفظ )٨٦١٠(احلاكم احلديث عند 

 ].من الدجال



 
 

خيرج الدجال فيتوجه : [قال رسول اهللا : قال  رواه أبو سعيد اخلدري
أين : مسالح الدجال، فيقولون له ِقبَله رجل من املؤمنني، فتلقاه املسالح

 أَوما تؤمن بربنا؟: فيقولون له: أعمد إىل هذا الذي خرج، قال: تعِمد؟ فيقول
اكم أليس قد هن: اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض: ما بربنا خفاء؟ فيقولون: فيقول

  .]ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه؟
وأتباع الدجال الذين ورد ذكرهم يف النصوص كثري، منهم أغرار يتبعون 

ومنهم من ُعِرف بوجهة عقدية ، األعراب والنساءككل ناعق، يف العادة 
دت يف النصوص،  سنستوعب بعون اهللا ما ورد بشأهنم، لدخوهلم يف حدود ُحدِّ

  :عىل النحو اآليت أربعةهذا البحث، وهم أنواع 
  .رشار املدينة النبوية :األول
  .القدرية :الثاين

  .اخلوارج :الثالث
  .اليهود :الرابع

                                                 
القوم الذين حيفظون الثغور من العدو، : املَسلحة((: )٢/٣٨٨(ية قال ابن األثري يف النها )١(

وُسّموا مسلحة، ألهنم يكونون ذوي سالح، أو ألهنم يسكنون املسلحة، وهي كالثغر 
واملرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو، لئال يطرقهم عىل غفلة، فإذا رأوه أعلموا 

 .))مسالح: أصحاهبم، ليتأهبوا له، ومجع املسلح
 .نحوه خمترصاً ) ٧١٣٢(، وروى البخاري )٢٩٣٨(رواه مسلم  )٢(
) ١٢٥٣٥- ١٢٥٣٤(انظر األحاديث التي أوردها اهليثمي يف جممع الزوائد  )٣(

 .يف اتِّباع األعراب والنساء للدجال) ١٢٥٤٥(و



 
 

وهم رشار املدينة النبوية الذين خيرجون إىل الدجال فقد  أما النوع األول
حددهتم عدة نصوص وردت يف شأن جميء الدجال إىل املدينة، منها حديث أنس 

جييء الدجال حتى ينزل يف ناحية املدينة، ثم ترجف [: قال أن النبي  
  .]كل كافر ومنافقاملدينة ثالث رجفات، فيخرج إليه 

: خطب الناس فقال أن النبي  ومنها حديث حمجن بن األدرع 
يوم اخلالص وما يوم اخلالص؟ يوم اخلالص وما يوم اخلالص؟ يوم اخلالص [

جييء الدجال فيصعد : يوم اخلالص؟ قال وما: وما يوم اخلالص؟ ثالثًا، فقيل له
أترون هذا القرص األبيض؟ هذا مسجد : أُُحدًا فينظر املدينة فيقول ألصحابه

فيأيت سبخة  منها مَلكًا ُمصلتاً  أمحد، ثم يأيت املدينة فيجد بكل نقب
فال يبقى منافق  ،ثم ترجف املدينة ثالث رجفات فيرضب رواقه اجلرف

  .]إال خرج إليه، فذلك يوم اخلالص وال فاسق وال فاسقة وال منافقة،
                                                 

 .واللفظ للبخاري) ٢٩٤٣(، ومسلم )٧١٢٤(رواه البخاري  )١(
املداخل، : قيل يف املراد باألنقاب الواردة يف احلديثالطريق بني اجلبلني، و: أصل النقب )٢(

 ).٤/١٣٤(فتح الباري : الطرق التي يسلكها الناس، انظر: األبواب، وقيل: وقيل
ده من ِغمده، انظر: ًا، يقالدأي ُجمرَّ  )٣(  ).٣/٤٥(النهاية البن األثري : أصَلَت الّسيَف إذا َجرَّ
أصله ما جترفه السيول من األودية، كام يف وضع قريب من املدينة، وماسم : اجلرف )٤(

 ).١/٢٦٢(النهاية 
 ).٢/٢٧٨(أي ُفسطاطه وُقبَّته وموضع جلوسه، كام يف النهاية  )٥(
هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم، ((: وقال) ٨٦٣١(، واحلاكم )٤/٣٣٨(رواه أمحد  )٦(

رجاله رجال ((: )٥٨٣١(وأقره الذهبي، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد  ))ومل خيرجاه
  .))الصحيح

وليس فيه ذكر التسمية بيوم  بعضه من حديث أنس ) ٢٩٤٣(وروى مسلم   
= 



 
 

كفرًة ومنافقني : فدلَّت هذه النصوص عىل خروج أهل الرش بأصنافهم
وفساقًا إىل الدجال املتناسب مع حاهلم اخلبيثة، وعندها ختلص هذه البلدة الطيبة 

ى النبي  ص، إذ ذلك اليوم بيوم اخلال منهم، نافية بذلك رشها، ولذلك َسمَّ
الطويل يف  يقع فيه متام نفي اخلبث عن املدينة، كام ورد يف حديث أيب أمامة 

 فال يبقى منافق وال منافقةفرتجف املدينة بأهلها ثالث رجفات، : [شأن الدجال
خبث احلديد، وُيْدعى ذلك  إال خرج إليه، فتنفي اخلبث منها، كام ينفي الكِْري 

  .]اليوم يوم اخلالص
  .رشار الذين يتبعون الدجال بقية األنواع األربعة التي ذكرناومن األ

فتقدم الكالم  وهم اخلوارج والقدرية ،فأما النوع الثاين والثالث منهم
ًال، بام يغني عن إعادة ذكره هنا، وإن كان املعارصون للدجال منهم  عليهم مفصَّ

الدجال ما  خيتلفون عن أسالفهم، من جهة أن األوائل مل يكونوا يعتقدون يف
  .سيعتقده أواخرهم

شأهنم أهنا بفاملالحظ يف النصوص الواردة  أما النوع الرابع وهم اليهود
  .وذكرت أعداداً  ،حددت مواضع

، التي يتبع الدجال من هيودها أصبهان: أوهلام: فأما املواضع فهي موضعان
ذكر ((: هسبعون ألفًا كام تقدم، وترجم ابن حبان عىل احلديث الوارد يف ذلك بقول

                                                
=  

 .وال ذكر الدجال ملسجد النبي  ،اخلالص
ق الذي ينف: هو كري احلّداد، وهو املْبنيُّ من الطني، وقيل: الكري )١( : به النار، انظر خالزِّ

 ).٤/٢١٧(النهاية 
 .إن شاء اهللا أمامة قريباً ختريج حديث أيب  سيأيت )٢(



 
 

  .))نعوذ باهللا من رشهم ،اإلخبار عن َتبَع الدجال
َر ياقوت احلموي : وأصبهان مدينة من أعالم املدن يف بالد الفرس، َقدَّ

مساحتها يف وقته بثامنني فرسخًا يف ثامنني، هبا آالف القرى، وكان بخت نرصَّ قد 
  .أنزل هبا اليهود الذين سباهم من بيت املقدس

، وعند باهبا وهي بالقرب من بيت املقدس )ُلّد (قرية : ثايناملوضع ال
  .الدجال الرشقي َيقتُُل عيسى 

مرفوعًا، وفيه أن  وقد ُذكر أتباع الدجال من اليهود يف حديث جابر 
كام ينامث امللح يف املاء، فيميش إليه  ينامث[ الدجال حني يرى املسيح 

، فال يرتك ممن كان هذا هيودييا روح اهللا : اديفيقتله، حتى إن الشجر واحلجر ين
  .]يتبعه أحدًا إال قتله

                                                 
 ).١٥/٢٠٩(الصحيح  )١(
أخبار تسليط بخت نرص عىل بني : ، وانظر)٢٤٩- ١/٢٤٤(معجم البلدان : انظر )٢(

 ).خراب بيت املقدس: وما بعدها ٢/٣٤(إرسائيل قتال وسبيًا يف البداية والنهاية 
 ).٥/١٧(معجم البلدان : انظر )٣(
 من حديث النواس بن سمعان) ٢٩٣٧(ه مسلم روا قتل الدجال عىل يد عيسى  )٤(

.  
ذكر اإلخبار عن قاتل املسيح ((: بقوله )١٥/٢٢١(وترجم عليه ابن حبان يف صحيحه 

من حديث جممع بن ) ُلدّ (ثم روى حديث قتله بباب  ))ووصف املوضع الذي يقتله فيه
 .جارية

إذا ُدفته يف : ثه فانامثِمثُت اليشء أميثه وأمو: يقال((: )٤/٣٧٩(قال صاحب النهاية  )٥(
 .))املاء

عىل رشط ((: وصححه، وأقره الذهبي، وقال) ٨٦١٣(، واحلاكم )٣/٣٦٨(رواه أمحد  )٦(
= 



 
 

بعد ذكره قتل عيسى ـ  قال أن النبي  وورد يف حديث أيب أمامة 
فيهزم اهللا اليهود، فال يبقى يشء مما خلق اهللا يتوارى به هيودي إال [ :ـ للدجال

  .احلديث] أنطق اهللا ذلك اليشء
د يف هذين ا حلديثني املوضع الذي ُيقَتل فيه أتباع الدجال من فُحدِّ

األحاديث  عدد من اليهود، وذكر ابن حجر أن املراد بقتال اليهود الوارد يف
كام وقع الترصيح به يف حديث أيب  قتاهلم إذا خرج الدجال ونزل املسيح،

  .أمامة
  :بيان وجه الرش

نا، ألن َمن اعتقد يف ال خفاء يف عظم رش أتباع الدجال بأصنافهم التي ذكر
فقد جعل خالص حق اهللا تعاىل ـ  تعاىل اهللا عن ذلكـ  هذا الكذاب أنه الرب

                                                
=  

رواه أمحد بإسنادين، رجال أحدمها ((: )١٢٥٢٥(، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ))مسلم
إسناده عىل رشط ((: )١٤٩٥٤(، وقال شعيب يف ختريج املسند ))رجال الصحيح

  .فضعفه) ١٩٦٩(وخالفهم األلباين يف الضعيفة . ))سلمم
) ٢٩٢٢(و) ٢٩٢١(، ومسلم )٣٥٩٣(ونداء احلجر لقتل اليهودي ورد يف البخاري   

 ].يا مسلم، هذا هيودي ورائي فاقتله: [هبذا اللفظ
أن احلديث ورد عن ) ٦/٧٤٥(وذكر ابن حجر يف الفتح ) ٤٠٧٧(رواه ابن ماجه  )١(

عن حذيفة بسند صحيح، وحديث أيب أمامة رواه ابن أيب بسند حسن، و سمرة 
حني تكلم  بسياق أقرص من سياق ابن ماجه، وضعفه األلباين) ٣٩١( يف السنّة عاصم

ويل رسالة يف ختريج هذا احلديث، وحتقيق الكالم عىل فقراته ((: ، غري أنه قالعىل سنده
 .))صحيح((: قال) ٧٨٧٥(، ويف صحيح اجلامع ))التي وجدت ألكثرها شواهد تقوهيا

 ).٦/٧٤٥(الفتح : انظر )٢(



 
 

  .ملخلوق به من الدناسة واخلبث ما ال يستحق معه إال التكذيب واملجاهدة
ومن دالئل الرش العظيم يف أتباع الدجال أهنم وقعوا فيام مل تقع فيه أكثر 

، مع ثبات لغري اهللا رصف العبادةحمصورًا يف كهم رش ، ممن كانأمم الكفر املتقدمة
  .اعتقادهم بأن اهللا هو رهبم وحده ال رشيك له

فزاد أتباع الدجال عىل هؤالء يف درجة رشهم، فزعموا أن الدجال هو 
رهبم، مع ما جعل اهللا تعاىل يف الدجال من العالمات الظاهرة املربهنة عىل كذبه، 

العور أثر حمسوس يدركه العامي والعامل، فإذا ادعى  ، فإنمن مثل َعَور عينه
  .الربوبيَة ناقُص اخللقة ُعلِم أنه كاذب، فإن اإلله يتعاىل عن النقص

ومن ذلك انتياب مجيع حاالت النقص البرشية هلذا األّفاك، من أكل 
  .ورشب وختلٍّ ونوم وغري ذلك

                                                 
وانظر ما نقله  ).٤٢- ١/٢٤(انظر ذلك مفصًال بأدلته يف رشح الطحاوية البن أيب العز  )١(

: عن عدد كثري من السلف يف املراد بقول اهللا تعاىل) ٥٢- ١٣/٥٠(ابن جرير يف تفسريه 
O?  >      =  <  ;  :  9N ]ير ما نقله عنهم وقد سبق ابن جر ]١٠٦:يوسف

-  .  /  O  0: وما ُيقرُّ أكثر هؤالءـ  الذين وصف عز وجل صفتهم بقوله((: بقوله
7  6  5   4  3  2  1N]ـ باهللا أنه خالقه ورازقه  ]١٠٥:يوسف

وخالق كل يشء إال وهم مرشكون يف عبادهتم األوثان واألصنام، واختاذهم من دونه 
اهللا عام يقولون، وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل أربابا وزعمهم أن له ولدًا، تعاىل 

 .ثم رسد الروايات عن السلف الدالة عىل هذا املعنى ))التأويل
أال إنه : [مرفوعاً  من حديث أنس ) ٢٩٣٣(، ومسلم )٧١٣١(كام يف البخاري  )٢(

، ٧١٢٧البخاري (يا ذلك من حديث ابن عمر وور ،]أعور، وإن ربكم ليس بأعور
 .واألحاديث الواردة هبذه الصفة للدجال كثرية) ٢٩٣٢ومسلم 

 ).١٣/١٢٠(فتح الباري البن حجر : انظر )٣(



 
 

من  اهللا بام جعل ومما يوضح وجه الرش يف هؤالء مجيعًا أهنم ال ينتفعون
 الشاب املؤمن، كام يف خرب أيب سعيد يف الدجال عىل كذب اجللية الدالةالرباهني 

الذي يتوجه إىل الدجال ويفضحه وحيذر الناس منه، مبينًا هلم أنه هو الدجال 
ث عنه رسول اهللا  واهللا ما كنت : [قتله الدجال ثم حيييه، فيقولفي، الذي حدَّ

  . ]يوم، فرييد الدجال أن يقتله فال يسلط عليهفيك أشد بصرية مني ال
ثم ] فيؤمر به فيؤرش باملئشار، من مفرقه حتى يفّرق بني رجليه: [ويف لفظ

يأهيا الناس إنه ال يفعل بعدي بأحد من : يقول[بعد أن يستوي املؤمن قائام 
ال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بني رقبته إىل ترقوته نحاسًا ف: الناس، قال

  .احلديث] يستطيع إليه سبيال
ق أتباعُ  الدجال صاحبهم يف دعواه الربوبية، رغم  ومع كل ذلك يصدِّ
 الذي فضحه وكشف للناس تلبيسه وَدَجلهـ  رؤيتهم عجزه عن قتل ذلك املؤمن

  .الرش عليهم ةوذلك من دالئل عنادهم وغلبـ 
الرش فيمن  فاحلاصل أن وجوه الرش يف أتباع الدجال كثرية، وهي وجوه

  .فعموا وصموا عن احلقـ  والعياذ باهللاـ  بت قلوهبم فتنتهْرشِ أُ 
: قال أن النبي  فتقدم يف حديث عائشة  أما عن أول من يتبعه

  .وكذا يف حديث أنس ] خيرج يف هيودية أصبهان[
إن الدجال خيرج من : [قال أن النبي  وجاء يف حديث أيب بكر 
                                                 

 ).٢٩٣٨(، ومسلم )٧١٣٢(روى هذا اخلرب البخاري  )١(
 ).٢٩٣٨(رواه مسلم  )٢(



 
 

اسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم املَجاّن أرض باملرشق، يقال هلا خر
  .[املُْطَرقة

قصبُة ُجَوين ـ  مما ييل العراقـ  بالد واسعة، أول حدودها: وخراسان
، وتشتمل عىل أمهات وغزنةُ  طخارستانُ ـ  مما ييل اهلندـ  حدودها رُ وآِخ  ،وبيهق

  .من البالد، منها نيسابور، وهراة ومرو
  .ا داالن عىل أن خروج الدجال من هاتني البلدتنيفاحلديثان اللذان ُسقن

ل بَ ن قِ وأما من أين خيرج؟ فمِ ((: وملا تطرق ابن حجر خلروج الدجال قال
عىل أنه ورد يف حديث النواس بن  ثم ساق هذين احلديثني ))املرشق جزماً 

  .]إنه خارج َخلًَّة بني الشام والعراق: [قال أن النبي  سمعان 
                                                 

: قوله جّن بكرس امليم، وهو الرتس، وأماـمجع مِ : بفتح امليم وتشديد النون: املَجانّ  )١(
ان الطاء وختفيف الراء، وهي التي ُألبَِست الَعَقب، وأطرقت به، طاقة فبإسك ))املطرقة((

ك يف عرضها وتنّور وجناهتا بالرتسة املطرقة،  ْ فوق طاقة، ومعناه تشبيه وجوه هؤالء الرتُّ
 ).٣٧-١٨/٣٦(رشح مسلم للنووي : انظر

حوذي عارضة األ(، والرتمذي يف باب ما جاء من أين خيرج الدجال )١/٤(رواه أمحد  )٢(
وأقره . صحيح اإلسناد: وقال) ٨٦٠٨(، واحلاكم )٤٠٧٢(، وابن ماجه )٩٠-٩/٨٨

وصححه شعيب يف حتقيقه للمسند ) ١٥٩١(الذهبي، وصححه األلباين يف الصحيحة 
)١٢.( 

 .وما بعدها) ٢/٤٠١(معجم البلدان : انظر )٣(
 ).١٣/١١٤(فتح الباري  )٤(
خّلة، ألنه َخلَّ  :وقيل للطريق ،الطريق بينهام ))ةَخلَّ : ومعنى قوله). ٢٩٣٧(رواه مسلم  )٥(

ْمَت أي َس : باملهملة من احللول ))َحلَّة((ما بني البلدين، أي أخذ خميط ما بينهام، وروي 
 ).٢/٧٤(النهاية : ذلك وُقبالتَه، انظر



 
 

هل العلم كالمًا يف اجلمع بني هذه الرواية وبقية الروايات ومل أجد أل
ابن  ذه الروايةالسابقة إال يف كالم القرطبي اآليت إن شاء اهللا، حيث مل يتطرق هل

   .كام نقلنا كالمه قريبا حجر،
الدال عىل خروج الدجال من  وترجم الرتمذي عىل حديث أيب بكر 

ب ابن حبان بقوله ر اإلخبار عن املوضع الذي خيرج من ذك((: خراسان، وبوَّ
خيرج الدجال من هاهنا، وأشار نحو : [ثم روى بسنده حديث ))ناحيته الدجال

  .]املرشق
: وذكر ابن كثري أن بدء ظهور الدجال يكون من أصبهان من حارة يقال هلا

وكذلك ينرصه سبعون ألفًا من  ،اليهودية، وينرصه من أهلها سبعون ألف هيودي
  .وخلق من أهل خراسان ،التتار

ووجه اجلمع بني هذا وبني الذي ((: أما القرطبي فجمع بني الروايات بقوله
أن مبتدأ خروج الدجال من خراسان، ثم خيرج إىل احلجاز فيام بني العراق : قبله

  .))والشام
وعىل هذا فأول أتباع الدجال هم أهل املرشق، وفيهم أولئك اليهود 

  .أهنم سبعون ألفًا، كام تقدم ذكر النبي  األصبهانيون الذين
فال ريب يف كفرهم الكفر األكرب، ملا قدمنا من  أما عن حكم أتباع الدجال

، كام ال ُحيتاج إىل احلكم فيهمأهنم يعتقدون فيه الربوبية، فال حاجة إىل تفصيل 
                                                 

 .يف احلديث بعض الضعف أن ، وذكر املحقق)١٥/٢٠٢(صحيح ابن حبان  )١(
 ).١/٩٧(النهاية : انظر )٢(
 ).٧/٢٧٩(املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٣(



 
 

 يف الذين ادعواكآل فرعون  ،من البرشأحد يف الربوبية من ادعى  كمتفصيل ح
  .الربوبية عونفر

  :املقصود هبم
دلَّت النصوص عىل ذهاب الصاحلني األول فاألول، إىل أن ال يبقى عىل 

: قال أن النبي  وجه األرض إال من ال خري فيهم، كام يف حديث عائشة 
شعري أو التمر، ال كحفالة ال يذهب الصاحلون األول فاألول، ويبقى حفالة[

  .]يباليهم اهللا باله
ويتامدى هذا األمر إىل أن ال يبقى عىل وجه األرض أحد يف قلبه مثقال حبة 

ال يذهب الليل والنهار : [مرفوعاً  خردل من إيامن، كام يف حديث عائشة 
به ثم يبعث اهللا رحيًا طيبة فتوّىف كل من يف قل: [...وفيه] حتى ُتعَبد الالت والُعّزى

  .]مثقال حبة خردل من إيامن
فال يبقى عىل وجه األرض أحد : [ويف حديث عبداهللا بن عمرو مرفوعاً 

يف قلبه مثقال ذرة من خري أو إيامن إال قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل يف كبد 
  .]جبل لدخلته عليه حتى تقبضه

                                                 
ذالة من كل يشء : احلفالة واحلثالة((: )٣/٢٢٤٤(قال اخلطايب يف أعالم احلديث  )١( الرُّ

 .))وأردؤه ،هي آخر ما يبقى من الشعري والتمر: ويقال
 .يف باب ذهاب الصاحلني من كتاب الرقاق) ٦٤٣٤(رواه البخاري  )٢(
 ).٢٩٠٧(سلم رواه م )٣(
 ).٢٤(عند رسد أحاديث هذا الصنف يف املبحث األول، برقم  تقدم خترجيه )٤(



 
 

 وعليه فإن الساعة إذا قامت ال يكون عىل وجه األرض مسلم قط، كام
فقد ذكر فيه  ،قيام الساعة عىل رشار الناسالذي سلف يف يف حديث النواس 

فبينام هم : [، ثم قالقبل ذلك ما ُيعطاه أهل اإليامن من بركات عظيمة
كل مؤمن كذلك إذ بعث اهللا رحيًا طيبة، فتأخذهم حتت آباطهم، فتقبض روح 

  .]وكل مسلم
  .مجيعًا قبل قيام الساعة فدّلت هذه النصوص عىل انخرام أهل اإلسالم

وهذا مما يبني الصنف الذي تقوم عليه الساعة وجيليه، فإن النصوص 
، ولذا روى أبو التي ُسْقنا رصحية يف أن الساعة ال تقوم إال عىل أهل الكفر

ويف  ]اهللا اهللا: ال تقوم الساعة عىل أحد يقول: [قال أن النبي  هريرة 
ويف  ]اهللا اهللا: حتى ال يقال يف األرض ال تقوم الساعة: [حديث أنس 

وهذا وصف أهل الكفر كام  ]ال إله إال اهللا: حتى ال يقال يف األرض: [لفظ
  .ال خيفى

ففي  ،وقد دّلت نصوص أخرى عىل تعيني الكفر الذي يصريون إليه
مرفوعًا أن هؤالء يعودون إىل عبادة األوثان،  حديث عبداهللا بن عمرو 

بقية كالمه عن األرشار الذين يبقون بعد قبض أهل  يف حيث قال 
فام تأمرنا؟ : أال تستجيبون؟ فيقولون: فيتمثل هلم الشيطان فيقول: [اإلسالم

                                                 
 ).٢٢(عند رسد أحاديث هذا الصنف يف املبحث األول، برقم  تقدم خترجيه )١(
 ).١٤٨(رواه مسلم  )٢(
 ).١٤٨(رواه مسلم  )٣(
 .))د بسند جيدأخرجه أمح((: )١٣/١٠٦(، قال ابن حجر يف الفتح )٣/٢٦٨(رواه أمحد  )٤(



 
 

  .]فيأمرهم بعبادة األوثان
  .]فيعبدوهنا: [زاد أمحد يف روايته

  .]فريجعون إىل دين آبائهم: [ويف حديث عائشة 
  .قى إىل ذلك الوقتوجاءت نصوص بتحديد بعض من يب

تقوم الساعة : [قال أن النبي  فمن ذلك ما رواه املستورد القريش 
وهذا يدل عىل بقاء الروم إىل قيام الساعة، بل ويدل عىل  ]والروم أكثر الناس

أخذًا من ـ  يفوقوا َمن سواهم يف العدد، لذا قال املناوي أهنم يكثرون إىل أن
  .))ذلك الوقتهم أكثر الكفرة ((: ـ احلديث
: مرفوعاً  ، كام يف حديث أيب هريرة بعض العربن يبقى أيضًا ممو

يريد عوايف السباع ـ  املدينة عىل خري ما كانت، ال يغشاها إال العواف ترتكون[
وآِخر َمن ُحيرش راعيان من مزينة، يريدان املدينة، ينعقان بغنمهام ـ  والطري

ا عىل وجوههامفيجداهنا وْحشًا، حتى إذا بلغا ثنيّ    . ]ة الوداع خرَّ
نّة دّلت عىل أن العرب يكونون قليلني زمن الدجال وهو زمن ـ  عىل أن السُّ

 أهنا سمعت النبي  كام يف حديث أم رشيك ـ  ليس ببعيد عن قيام الساعة
                                                 

 ).٢٩٤٠(رواه مسلم  )١(
 ).٢/١٦٦(املسند  )٢(
 ).١٤٨(رواه مسلم  )٣(
 ).٢٨٩٨(رواه مسلم  )٤(
 ).٥/٢٧١٥(فيض القدير  )٥(
 .واللفظ للبخاري) ١٣٨٩(، ومسلم )١٨٧٤(رواه البخاري  )٦(



 
 

فأين يا رسول اهللا، : َليَِفّرّن الناس من الدجال يف اجلبال، قالت أم رشيك: [يقول
  .]هم قليل: مئذ؟ قالالعرب يو

فتبّني بذلك أن املقصود هبؤالء الذين تدركهم الساعة وهم أحياء أهل 
ال : [بقوله الكفر الباقون بعد قبض أهل اإلسالم، وتبني بذلك مراُد النبي 

حتى يأيت  ،تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهللا، ال يرضهم من خذهلم أو خالفهم
فإن املراد هبذا احلديث وما يف معناه من  ]الناسأمر اهللا وهم ظاهرون عىل 

ينبغي أن ُيعَرض عىل النصوص األخرى التي تقدمت يف  األحاديث الكثرية
  .قيام الساعة عىل األرشار أهل الكفر

وهذا ما وضحه عبداهللا بن عمرو لعقبة بن عامر يف حماورة جرت بينهام 
اعة عىل األرشار اعرتضه عقبة ، فإن عبداهللا حني روى حديثه يف قيام الس

ال تزال عصابة من أمتي يقاتلون : [يقول أما أنا فسمعت رسول اهللا ((: بقوله
تأتيهم الساعة وهم  ىعىل أمر اهللا، قاهرين لعدّوهم، ال يرضهم من خالفهم حت

ها َمسُّ : ، فقال عبداهللا]عىل ذلك أََجْل، ثم يبعث اهللا رحيًا كريح املسك، َمسُّ
فال ترتك نفسًا يف قلبه مثقال حبة من اإليامن إال َقبََضْته، ثم يبقى رشار احلرير، 

                                                 
 ).٢٩٤٥(رواه مسلم  )١(
 .فظ املنقول من مسلم، واللعن معاوية ) ١٠٣٧(، ومسلم )٧٣١٢(رواه البخاري  )٢(
وعن ثوبان يف ) ١٩٢١(، ومسلم )٧٣١١(ورد احلديث عن املغرية، كام يف البخاري  )٣(

وعن جابر بن عبداهللا يف مسلم ) ١٩٢٢(وعن جابر بن سمرة يف مسلم ) ١٩٢٠(مسلم 
وعن سعد بن أيب ) ١٩٢٤(وعن عبداهللا بن عمرو وعقبة بن عامر يف مسلم ) ١٩٢٣(

 ).١٩٢٥( يف مسلم وقاص



 
 

  .))الناس، عليهم تقوم الساعة
فتبني بذلك أمهية مجع النصوص يف هذا الباب، لتحديد املقصود هبؤالء 

َمن مجع بني هذه  كام تبني ضعف مسلكالذين تدركهم الساعة وهم أحياء، 
قيام الساعة عىل الرشار يف األغلب، مع  هبا أن املراد محلها عىل نْ األحاديث بأَ 

قيامها عىل فضالء، أو محلها عىل أن املراد وجود رشار الناس الذين تقوم عليهم 
الساعة يف موضع خمصوص، وأن موضعًا آخر يكون به الطائفة الذين عىل احلق، 

  .د اهللا تعاىلفكل هذا ليس بدقيق، بل املعتمد يف اجلمع هو ما ذكرنا، والعلم عن
ال تزال طائفة : [حديث عمران بن حصني  وجيليهومما يوضح ذلك 

ظاهرين عىل من ناوأهم، حتى يقاتل آخرهم املسيح  ،من أمتي يقاتلون عىل احلق
فإن الذين يقاتلون الدجال هم آخر هذه الطائفة، ثم يكونون بعد قتله ]الدجال

فال يبقى بعدهم إال الرشار كام هو  ثم ُترَسل عليهم الريح الطيبة، مع عيسى 
  .هبذا الرتتيب يف الرواياتبه مّرصح 

                                                 
 ).١٩٢٤(رواه مسلم  )١(
صحيح عىل رشط مسلم، وأقره : وقال) ٨٣٩١(، واحلاكم )٢٤٨٤(رواه أبو داود  )٢(

 ).٧٢٩٤(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  ،الذهبي
وعبد اهللا بن عمرو عند ) ٢٩٣٧(وهذا الرتتيب واضح يف حديث النواس عند مسلم  )٣(

نقًال عن الطربي يف ) ١٣/٣٦٠(الفتح  انظر ما أورده ابن حجر يفو) ٢٩٤٠(مسلم 
الوجه الذي ذكرنا ضعفه من وجود األرشار الذين تقوم عليهم الساعة يف موضع 

يف مناقشته البن بطال يف محل احلديث عىل قيام الساعة عىل ) ١٣/٢٥(خمصوص، وكذا 
  .الرشار يف األغلب

  ).١٣/٩٧(الفتح  كالم ابن حجر يف وانظر لوجه الداللة من حديث عمران
= 



 
 

ملا ذكر األحاديث الواردة يف كتاب الفتن ختمها  ولذا فإن اهليثمي 
، ثم ختم هتااأوهلام يف أمارات الساعة، وذكر فيه مجلة كثرية من أمار ،ببابني

وذكر فيه هذا الصنف  ))باب فيمن تقوم عليهم الساعة((: الكتاب هبذا الباب
  .الوحيد الذي ذكرنا، ثم أتبعه بكتاب البعث

  :بيان وجه الرش
التي سيقت يف أمر هؤالء األرشار أكثر من وجه من  بينت النصوص

وجوه الرش فيهم، ومن أشدها عودهتم إىل عبادة األوثان بمشورة من الشيطان، 
  .ها ببعثة نبيه فعادوا إىل دين اجلاهلية التي أنقذ اهللا األمة من

ع عن ذكر اهللا، حتى ومما يوضح وجه الرش فيهم أيضًا ذلك االنقطاع املروِّ 
  .و األرض من جمرد ذكر اسم اهللا، فضًال عن عبادتهتخلُ لَ 

مجرد قبض الريح ألهل بفيها حتديد، إذ  فال يظهر أما عن أوليتهم
  .اإلسالم يشرتك مجيع من بقي بعدهم يف هذا الرش

منه، ألن املحكوم  أو عدمه فال أظهَر  من حيث الكفر موأما عن حكمه
بإسالمهم إذ ذاك يكونون قد ُقبُِضوا مجيعا، فليس ثمة مسلم عىل وجه األرض، 
حتى ُحيكم له باإلسالم، وإنام بقي عىل وجه األرض صنف واحد، له حكم 

  .واحد، هو الكفر، دون غريه

                                                
=  

 ).١٠٧، ٩٧- ٩٦، ١٣/٢٥(الفتح  :وانظر أيضًا للجمع املعتمد بني هذه الروايات
 ).١٥٣- ٤/١٤٧(كشف األستار عن زوائد البزار : انظر )١(



 
 

  :ملقصود هبما
: عن ذكر اهللا عز وجل سمة ظاهرة يف هذا الصنف، كام قال تعاىل الغفلة

O5 6 7 8 9 : ; < = > ? @N]٢٨:الكهف[.  
عهم تَ ومُ  ة هؤالء مقصورة عىل أمر مآكلهموهذه الغفلة املُْطبِقة جعلت مهّ 

 O. / 0 1 2 3 4 5 6 7N :العاجلة فحسب
عام نصب هلم الرب يف ملكوته من فال عجب بعد ذلك أن يغفلوا  ]١٢:حممد[

  .اآليات ومواطن العرب
فذمُّ النصوص للكفار من جهة غفلتهم عن ذكر رهبم عز وجل كثرية يف 

  .كتاب اهللا وسنة نبيه 
باألرشار ورد يف ـ  عند استقالل الشمسـ  وتسمية الغافلني عن الذكر

دًا بالكفار قيَّ قًا، لكنه ورد يف لفظ آخر للحديث مُ طلَ حديث عمرو بن عبسة مُ 
  .خاصة

والُعُتّو هو  ))أعتى بني آدم((كام ورد احلديث بوصف هؤالء يف لفٍظ بأهنم 
أغبياء ((: وصف متناسب مع أهل الكفر، وورد يف لفظٍ  وهو التجرب والتكرب

أي قلييل الفطنة : وأغبياء بني آدم((: وعليه رشح املناوي، فقال ))بني آدم
  .))منهم

                                                 
 ).٣/١٨١(النهاية البن األثري : انظر )١(
 ).١٠/٥٣٣٤(فيض القدير  )٢(



 
 

غافل عن ذكر اهللا يصدق عليه هذا الوصف، وال سيام مع وال ريب أن ال
ر اهللا فيه مثل ذكَ َمثَُل البيت الذي ُيذَكر اهللا فيه والبيت الذي ال يُ : [قول النبي 

مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه : [البخاري بلفظ دوورد عن] احلي وامليت
  . ]مثل احلي وامليت

كام   أن وصف الرش خمصوص بأهل الكفر،لكن الذي يظهر والعلم عند اهللا
دلت عليه نصوص كثرية يف كتاب اهللا، وكام تقدم يف ذكر الصنف السابق، وهم 

  .الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، وهم من أهل الكفر جزماً 
مده عندما تستقل وحيأن يسبح اهللا من أهل اإلسالم أما من فاته 

ذلك ليس بظاهر، ألن األصل يف أهل  ملجرد اخلَْلقبأرشار  هحلاقإالشمس فإن 
كام سامهم الرب تعاىل، ثم إن تفريط املؤمن يف ذكر  Oµ ¶Nاإليامن أهنم 

آثًام، فضًال عن جعله من أرشار ـ  والعلم عند اهللاـ  اهللا يف هذا املوطن ال جيعله
، وإن كان ذلك ال يعني تربير غفلته، فكم من موطن ينبغي أن ُيذكر اهللا اخلَْلق

ط يف ذكر اهللا، وإن مل يأثم، كام يف فيه، نظائر هذا  ُيعَتب عىل املؤمن إذا هو َفرَّ
واسع ((: الذكر من أذكار الصباح واملساء، فإن باب الذكر فيهام كام قال النووي

فمن ُوفِّق للعمل بكلها فهي نعمة وفضل من اهللا تعاىل عليه، وطوبى ... جّداً 
ترصاهتا عىل ما شاء، ولو كان ذكراً له، ومن عجز عن مجيعها فليقترص من خم

                                                 
لثاين، وقد نبه ابن باللفظ ا) ٦٤٠٧(باللفظ األول، ورواه البخاري ) ٧٧٩(رواه مسلم  )١(

إىل أن اللفظ املذكور يف مسلم هو الذي أخرجه عدد من ) ١١/٢٥٢(حجر يف الفتح 
املصنفني وتوارد عليه رواة احلديث، وانفراد البخاري باللفظ املذكور يدل عىل أنه رواه 

ز يف روايته باملعنى ،من حفظه  .أو َجتوَّ



 
 

  .))واحداً 
  :بيان وجه الرش

ملا كان املقصود هبذا الصنف مجيع أهل الكفر كام قّدمنا فإن مجيع الوجوه 
َبْيَد ـ  بيانًا لوجه الرش فيهمـ  التي يتبني هبا رش الكفار عمومًا مما يمكن إيراده هنا

يف هذا املوطن ـ  وهي الغفلة عن الذكر ـ أن ذكر هذه الصفة املحددة يف أهل الكفر
ُيظِهر ما يف أهل الكفر من الغفلة العامة، فهم ال  ،عند ارتفاع الشمس :داملحدَّ 

بام جعل اهللا يف هذا الكون من اآليات الكثرية، ومنها هذه الشمس التي  ينتفعون
: تعاىلتبارك و ُجعلت ضمن آيات اهللا الدالة عىل عظمة َمن خلقها، كام قال

O- . / 0 1 2 3 4 5 6 7N]١٠٥:يوسف[ 
الواحد من هؤالء ال يعترب بام يصاب به يف خاصة نفسه، مما يستدعي زوال  بل إن

إن اهللا تعاىل يبتيل عبده املؤمن بالبالء ثم يعافيه، ((: الغفلة، كام قال سلامن 
ر فيكون كفارة ملا مىض فيستعتب فيام بقي، وإن اهللا عز اسمه يبتيل عبده الفاج

حني  عقلوه يمَ فال يدري فِ ه أهله ثم أطلقوه، لَ قَ بالبالء ثم يعافيه فيكون كالبعري، عَ 
  .))عقلوه، وال فيم أطلقوه حني أطلقوه

وثمة وجه آخر من وجوه الرش يف هذا الصنف، وهو َقْرُهنم يف احلديث 
 بالشيطان الذي أضحى الرشيك الوحيد هلؤالء الغافلني يف غفلتهم من بني مجيع

  .املخلوقات، فبئس القرين
                                                 

 ).١٣٩(األذكار ص )١(
 .واللفظ أليب نعيم) ٩٩١٤(، والبيهقي يف الشعب )١/٢٠٦(رواه أبو نعيم  )٢(



 
 

فهذا الصنيع وصف عام يشرتك فيه أهل  فأما عن األّولّية يف هذا الصنيع
كره الكفر بأنواعهم، ولو ُفرض وجود ذاكر هللا فيهم حال ارتفاع الشمس فإن ذ

ال يغني عنه شيئًا، إذ إن ذكره كعبادته وسائر ُقَربه قد جعلها اهللا هباء منثورًا، فهو 
  .فال وجه يظهر يف حتديد أحد منهم باألّولّية. لذاكريف حكم غري ا

ت  فأما عن حكمهم من جهة الكفر فرواية أيب نعيم كام قّدمنا قد نصَّ
عىل حتديد هذا الصنف الغافل بأهل الكفر، فكفرهم منطوق احلديث 

  .، والعلم عند اهللا تعاىلومنصوصه

  :املقصود هبم
) يسأل باهللا(ضبط كلمة  إىل ترجيحيتضح املقصود هبذا الصنف بالنظر 

فبذلك يتحدد هذا  ؟أهي بفتح الياء، بالبناء للفاعل أم بضمها بالبناء للمفعول
  .الصنف املنسوب للرش يف احلديث

بالبناء للمجهول، أي ) الذي ُيسأل(((: فاملناوي يقول يف ضبط احلديث
بالبناء للفاعل، أي ال ُيعطِي ) يعطي ال باهللا ثم(ه يسأله السائل وُيقِسم علي

املسؤوُل السائَل ما سأله فيه باهللا تعاىل، ويظهر أن الكالم يف سؤال املضطر ملن 
  .))ليس بمضطر

وعىل هذا الوجه رشح ابن العريب احلديث فقال يف املراد بالذي يسأل باهللا 
                                                 

 ).٧/٣٦٤٥(فيض القدير  )١(



 
 

  .))ري، وال يؤديه لسواهوهو الذي يريد لنفسه احلق واخل((: وال يعطي به
بلفظ ) ُيسأل: (أحدمها أن قوله: هذا حيتمل الوجهني((: وقال املباركفوري

رش الناس من يسأل منه صاحب : عىل بناء املعلوم، أي) ُيعطِي: (، وقولهلاملجهو
: أعطني هللا، وهو يقدر، وال يعطي شيئًا، بل يرده خائبا، والثاين: حاجة، بأن يقول

عىل بناء املفعول، أي ) ال ُيعَطى: (عىل بناء املعلوم، وقوله) َيسأل: (أن يكون قوله
 هذا مشكل، إال أن يتهم السائل: أعطني بحق اهللا وال ُيعَطى، قال يف املجمع: يقول

كتبت بالقلم، أي يسأل بواسطة : الباء كالباء يف: بعدم استحقاقه، وقال الطيبي
أعطوين شيئًا بحق اهللا، وهذا : السائلقول يذكر اهللا، أو للقسم واالستعطاف أي 

  .))مشكل، إال أن يكون السائل متَّهًام بحق اهللا، وُيظن أنه غري مستحق
جعل عىل بناء الفاعل، أي الذي جيمع بني ـالوجه أن يُ ((: أما السندي فقال

عدم اإلعطاء ملن َيسأل به تعاىل، فام : السؤال باهللا، والثاين: أحدمها: القبيحني
ي حرمة اسمه تعاىل يف الوقتني، وأما جعله بالبناء للمفعول فبعيد، إذ ال يراع

صنع للعبد يف أن يسأله السائل باهللا، فال وجه للجمع بينه وبني ترك اإلعطاء، 
  .))يسأل باهللا فال يعطِ الذي يُ : والظاهر حينئذ أن يقال

ُسئِل  الذي ال يعطي إذا((: أي أن هذا املعنى لو كان هو املراد لقيل
  .))باهللا

                                                 
 ).٧/١٥٣(عارضة األحوذي  )١(
 ).٥/٢٩٣(حتفة األحوذي  )٢(
 ).٤٤٧٩(ذكره يف حاشيته عىل املسند عند احلديث  )٣(
وذكر معه الكالم الذي نقلناه من حاشيته عىل ) ٥/٨٤(ذكره يف حاشيته عىل النسائي  )٤(

 .سندامل



 
 

ن وَ نْوعَ  ،أما املنذري فأورد احلديث ضمن أحاديث السؤال باهللا تعاىل
ترهيب السائل أن َيسأل بوجه اهللا غري اجلنة وترهيب املسؤول بوجه اهللا ((: بقوله

  .))أن َيمنَع
  .إن هو َمنَع السائلاملقصود بالذم هو املسؤول باهللا وهذا يفيد أن 

 من َسَأل: [الشيخ سليامن بن عبداهللا عند رشحه حديثكام أورد احلديث 
إذا تبني ((: من كتاب التوحيد، ثم قال) ال ُيَرّد من َسَأل باهللا(يف باب ] باهللا فأعطوه

  .))هذا فهذه األحاديث دالة عىل إجابة من َسَأل باهللا أو أْقَسَم به
ى يكون يمينًا وملا ذكر البهويت أحكام اليمني تطرق إىل السؤال باهللا، مت

قال الشيخ تقي ((: ومتى ال يكون، ومتى تلزم إجابة املسؤول، وقال عند ذلك
ٍ  الدين احلديث  هذا ثم أورد ))م عىل الناسِس قْ سائل يُ  إجابةُ  إنام جتب عىل ُمعنيَّ

  .))فدل عىل إجابة من َسَأل باهللا((: ر رش الناس، وقالكْ الذي فيه ذِ 
من احلديث ذم املسؤول باهللا إذا مل ُجيب من سأله وهذا يفيد أن الذي فهمه 

  .باهللا
واردًا مورد الذم ملن  ـ عند أكثر َمن نقلنا عنهم ـ وعىل هذا يكون احلديث

سأله غُريه باهللا تعاىل ومل ُجيِْبه إىل ما سأل، ويكون املقصود باحلديث عَني املقصود 
، إعظامًا وإجالالً هلذا االسم بالنصوص التي َتذم َمن مل ُجيِب من سأله باهللا تعاىل

                                                 
 ).٦٠٥-١/٦٠١(الرتغيب والرتهيب  )١(
 ).٢/١٣١٥(تيسري العزيز احلميد  )٢(
 .يعني ابن تيمية  )٣(
 ).٦/٢٣٦(كشاف القناع  )٤(



 
 

  .له ومطلوبهيف يشء، وال ُجياب السائل إىل سؤالكريم أن ُيسأل به 
والذي يظهر والعلم عند اهللا أن هذا هو املعنى األقرب للمقصود 
باحلديث، ووجه املخالفة العقدية يف هذا الفعل ظاهر، استحق معه مانع السائل 

  .ضيحه بعون اهللا، كام يأيت توأن ُيلحق باألرشار
الذين ُيسألون باهللا وال يف احلديث أولئك  وعىل هذا فإن املقصود باألرشار

حق، كبَْيت  فيه جييبون، ال الذين َيسألون باهللا، وال سيام إذا كان السائل يسأل ماله
 ،املال، فإنه ُيعَطى منه عىل قدر حاجته، وكذا املحتاج إذا سأل من له يف ماله فْضٌل 

  .والعلم عند اهللا عطيه عىل حسب ماله ومسألتهفيجب أن ي
  :بيان وجه الرش

يتجىل وجه الرش يف هذه املخالفة يف عدم اكرتاث املسؤول باهللا هبذا 
ر باهللا يف مقام يتعني عليه اإلعطاء، فلم ُيباِل بذلك، مما يدل عىل  السؤال، حيث ُذكِّ

بحيث َجَعل السؤال عدم مراعاته حرمة هذا االسم العظيم، حني ُسئِل به، 
د والسؤال باهللا يف َحدٍّ واحد   .املجرَّ
د يفارق السؤال باهللا، إذ يلزم من ُسئِل باهللا أن وال خيفى أن السؤال املجرَّ 

اللهم إال أن يسأل إثًام أو قطيعة ـ  تعظيًام السم اهللا، ال ملجرد سؤالهـ  يعطي السائل
  .رحم، أو أن يسأل ما فيه رضر عىل املسؤول

                                                 
 ).٦٠٥- ١/٦٠١(انظر هلذه األحاديث كتاب الرتغيب والرتهيب للمنذري  )١(
 ).٢/٧٥٧(فتح املجيد : انظر )٢(
-٢/١٣١٣(عبداهللا بن ميد للشيخ سليامن انظر يف هذه املسألة تيسري العزيز احل )٣(

، والقول املفيد )٧٥٨- ٢/٧٥٧(، وفتح املجيد للشيخ عبدالرمحن بن حسن )١٣١٥
= 



 
 

فإن املراد كام  ]١:النساء[O3 4 5 6 7 8N: وهلذا قال تعاىل
كذلك من املُوِجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، ...((: قال ابن سعدي

حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم توسلتم به بالسؤال، فيقول من 
قام يف قلبه من أسألك باهللا أن تفعل األمر الفالين، لعلمه بام : يريد ذلك لغريه

تعظيم اهللا، الداعي أن ال يرد من سأله باهللا، فكام عظمتموه بذلك فلتعظموه 
  .))بعبادته وتقواه

أن يرّدوا من سأل باهللا، ألنه بفعله هذا قد  ومن هنا هاب السلف 
إذا ُسئل بوجه اهللا  عظَّم عليهم السؤال وغلَّظه، فكان سلمة بن األكوع 

هي مسألة : مل ُيعِط بوجه اهللا فبامذا يعطي؟ وكان يقولَمن : أفَّف، ويقول
هي : وكان ال يسأله أحد بوجه اهللا إال أعطاه، وكان يكرهها ويقول اإلحلاف
  .اإلحلاف

وكان ـ  دخلت عىل القاسم بن حممد يف حائط له((: وقال أشعب بن جبري
أسألك : ي، قلتما أدخلك عيل؟ اخرج عن: فقالـ  يبغضني يف اهللا وأحبه فيه

                                                
=  

 .رحم اهللا اجلميع )٢/٣٤٩(للشيخ ابن عثيمني 
 ).١٢٩(تيسري الكريم الرمحن ص )١(
 ).٤/٣٠٧(رواه ابن سعد  )٢(
 ).١٠٧٩٥(، وابن أيب شيبة )٤/٣٠٧(رواه ابن سعد  )٣(
وقد ورد اسمه يف الاللكائي ) ٧/٦٦(هو املشهور بالطمع، له ترمجة يف السري للذهبي  )٤(

لذا بالباء، كام هو مشهور، و) أشعب(والصواب  ،بالثاء) أشعث(يف الرواية املنقولة هنا 
 .يف ترمجة أشعب) ١/٢٥٩(يف ميزان االعتدال  هذا اخلرب أورد الذهبي



 
 

فإنه سأل بمسألة ال  ،له عذقاً  يا غالم خذ: بوجه اهللا َملا جذذت يل ِعْذقًا، قال
  .))هدَّ ن رَ يفلح مَ 

هلذا الرجل وأمره باخلروج إال أنه مل يملك إال أن  فرغم بغض القاسم 
  .جييبه حني سأله بوجه اهللا تعاىل

يلة املسؤول حتى ُيؤدِّب السائل، وتبلغ اهليبة من هذا السؤال حّداً تضيق به ح
حني جاء سائل فسأل بوجه  استعظاماً ألن َيسأل باهللا يف توافه األمور، فالزبري 

ة رَّ   .أبَِوْجه اهللا تسأل؟ أال سألت بوجه اخللق؟: وقال، اهللا قام فَعاله بالدِّ
ذا أن ذكر اسم اهللا تعاىل يف أمر من األمور يعظِّم من شأنه، وهل ومعلومٌ 

كانت اليمني باهللا واردة هذا املورد، فإن اليمني هي احللف بمعظَّم يف نفسه أو 
هت إليه  عند احلالف فمن هنا ترّتب عىل هذا حكم عاّم حاصله أن من توجَّ

وما ذاك إال لِعَظم  اليمني وحلف فإنه ُحيَكم له بمجرد حلفه باهللا تعاىل
                                                 

بدليل ما قبله من  بعدها ذال مشّددة، باجليم،) ذَّ ُج (هكذا يف األصل، ولعل األقرب  )١(
فهو  ،قطعته: جذذت اليشء َجّذاً : طلب أشعب أن َجيُذَّ له عذقًا، واجلَّذ هو القطع، يقال

  .أي انقطع ،جمذوذ فانجذَّ 
 ).٣٦(املصباح املنري للفيومي ص: انظر

 ).٧٢٨(رواه الاللكائي  )٢(
وط((: )٧٣(قال الفيومي يف املصباح املنري ص )٣( وقال ابن منظور يف اللسان  ))الدرة السَّ

 .))التي يرضب هبا، عربيّة معروفة: الدرة بالكرس((: )٤/٢٨٢(
 ).٧٢٧(رواه الاللكائي  )٤(
 ).٧/٦٤(رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي : انظر )٥(
 ).٥٤٦- ٧/٥٤٥(حاشية الروض املربع البن قاسم : انظر )٦(



 
 

  .املحلوف به سبحانه
اسم اهللا تأثري عليه يف مسألة يلزمه فيها اإلجابة فقد  فمن مل يكن يف ذكر

فإنه ((: ـكام تقدم ـ  أخذ من الرش بنصيب وافر، ولذا قال القاسم بن حممد 
  .))بمسألة ال يفلح من رّدهسأل 

إن َمنْع السائل باهللا ليس : فيقال عنه أما عن أول من وقع يف هذه املخالفة
لفرق، لُيلَتمس أول َمن ابتدعه، بل هو نوع خمالفة مسلكًا عقدّيًا تقّرره فرقة من ا

عقدية ورثها الناس، كام ورثوا غريها من أمور اجلاهلية التي كانت قبل مبعث 
، شأهنا يف ذلك شأن احللف بغري اهللا وما أشبهه من املخالفات التي النبي 

  .بالتحذير منهاالرشع  فجاءيف الناس، كانت موجودة 
من حيث تأثريها عىل إسالمه فال  أما عن حكم الواقع يف هذه املخالفة

ـ  من حيث هوـ  ال يصلـ  ولو يف أمر يلزم فيه أن جيابـ  شك أن رد السائل باهللا
وإن ُوِسم فاعل ذلك بالرش، فالوقوع يف هذه املخالفة موجود يف  ،إىل حد الكفر

وصف الواقع يف ذلك بأنه ممن  املسلمني، غري أن هذا النص الذي درسناه أفادنا
  .))رش الناس منزلة((يصدق عليه وصف 



 
 

ئك األصناف باألرشار مجلة من لوردت يف النصوص التي ُوِسَم فيها أو
  .األحوال املقرونة هبذا الَوْسم، ُجتيلِّ لألمة سبيل هؤالء املخالفني

صوص إنام هي تبيان ألمر يتعلق هبؤالء وهذه األحوال التي ُذكرت يف الن
أو حال  ،أو مكاينّ  ،أو حتديٍد زماينّ  ،أو سلوكي ،األصناف يف جانب اعتقادي
أو توجيه نبوي لنوع التعامل الواجب معهم عند  ،يصريون إليه يف هناية أمرهم

خروجهم، إىل غري ذلك من األحوال التي ينبغي االعتناء ببياهنا، ليكون املسلم 
ذر من االنضواء يف سلك هؤالء القوم أو التلبس بيشء من خصاهلم، فإن عىل ح

  .د الذم والتنفريرِ وْ سياق الروايات قد أورد كثريًا من أحواهلم مَ 
هي األحوال التي وردت يف وهذه األحوال التي سنذكرها بحول اهللا 

ف يف اصناأل هذهنا حتديدًا، ال يف عموم األحوال الواردة بشأن نقلالنصوص التي 
  .نصوص أخرى، فإن تتبع ذلك يطول جّدًا، وخيرج بنا عن حدود هذا البحث

  :ويمكن إمجال األحوال الواردة هلؤالء األصناف فيام يأيت
  :ُذكِر هلم حال واحد هو ،مساجد ُمتَِّخذو عىل القبور: أوالً 

ور     :عنايتهم بالصُّ
َور، حيث قال ا ورد يف حديث عائشة   لنبي أهنم ذوو عناية بالصُّ

وصّوروا فيه تلك : [يف بيان صنيعهم عند بنائهم املسجد عىل قرب الرجل الصالح
  ].الصور



 
 

، ثم تبعهم ومعلوم أن العناية بُصَور الصاحلني كان ابتداًء يف قوم نوح
عىل ذلك أهل الغلو عرب التاريخ، وقد أوضح ابن القيم أن عناية أهل الغلو 

رت ُصَور بتلك الصور كان متدرجاً، حيث بُ  نَِيت عىل قبورهم اهلياكل وُصوِّ
أرباهبا فيها، ثم ُجِعلت تلك الصور أجساداً هلا ظِّل، ثم جعلت أصنامًا وُعبِدت 

  .مع اهللا
ومل يزل أهل الكتاب يعتنون هبذه الصور ملن يعظموهنم وجيعلوهنا يف 

 إنا ال ندخل كنائسكم من((: لرجل من النصارى ولذا قال عمر  ،كنائسهم
يصيل يف البِيَْعة إال بيعة فيها  وكان ابن عباس  ))التي فيها الصور أجل التامثيل

  .متاثيل
وذلك ملا هلذه الصور من الصلة املبارشة بالرشك باهللا تعاىل، وهلذا ُيالحظ 

بصور من يعّظموهنم، وبالُغ تعلقهم هبا،  مساجد عناية كثري من متخذي القبور
بًا عىل ما وما ذاك إال لشدة تالزم  فتنة القبور بفتنة الصور، كام قال ابن القيم، معقِّ

فهؤالء مجعوا بني ((: نقله من اآلثار الواردة يف صنيع قوم نوح بصور الصاحلني
 ومها الفتنتان اللتان أشار إليهام رسول اهللا  ،فتنة القبور وفتنة التامثيل: الفتنتني

                                                 
عن ابن عباس ) وّدًا وال سواعًا وال يغوث ويعوق(يف باب  )٤٩٢٠(البخاري  روىملا  )١(

أسامء رجال صاحلني من قوم نوح، فلام هلكوا أوحى ((: أنه قال يف هذه األسامء 
وها بأسامئهم  الشيطان إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم التي كانوا جيلسون أنصابًا وَسمُّ

خ ،ففعلوا فلم ُتعبد  .))العلم ُعبِدت حتى إذا هلك أولئك وتنسَّ
 ).١/٢٨٦(إغاثة اللهفان : انظر )٢(
قبل حديث عائشة ) الصالة يف البيعة(ذكر هذين األثرين البخاري يف صحيحه يف باب  )٣(

 )٤٣٤.( 



 
 

بنوا : [عائشة الذي تقدم، وفيه ثم ذكر حديث. ))يف احلديث املتفق عىل صحته
  . ]عىل قربه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور

أن ال تدع : [ليزيل الفتنتني معاً  عليًّا  فال عجب أن يبعث النبي 
  .]يتهفاً إال سوَّ ِرش مُ  ه وال قرباً متثاالً إال طمستَ 

  .اخلوارج: ثانياً 
إىل الرش، فإن هذه  َيُغها التي نسبت اخلوارجكام أن النصوص تنّوعت ِص 

النصوص قد ذكرت عددًا غري قليل من األحوال املتعلقة هبم، وهي عىل النحو 
  :اآليت

جاءت النصوص يف وقت خروجهم ببيان بدء هذا  :وقت خروجهم - ١
ثم بيان استمرارهم بعد ذلك يف اخلروج عىل مدى القرون، ثم بيان  ،اخلروج

  :فصيل ذلك فيام يأيتالغاية املحددة زمنيًّا هلذا اخلروج، وت
إن بعدي من : [، كام يف حديث أيب ذر خروجهم بعد النبي  - أ

  ].أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي
مهم، يفيد أن هذا الصنف إنام يكون خروجه بعد زمن  وهذا حتديد زماين

سيخرج يف : [قال فيهم أن النبي  ، ولذا جاء يف حديث عيل النبي 
  .]ان سفهاء األحالمآخر الزمان أحداث األسن

                                                 
 ).١/٢٨٧(إغاثة اللهفان : انظر )١(
 ).٩٦٩(رواه مسلم  )٢(
 ).١٠٦٦(، ومسلم )٦٩٣٠(رواه البخاري  )٣(



 
 

ذم كثري من املتأخرين الذين فارقوا ما كان وقد دلت النصوص عىل 
عليه أول هذه األمة، حيث جعل اهللا عافية هذه األمة يف أوهلا، وقىض أن 

: قال أن النبي  يصاب آخرها بالفتن، كام يف حديث عبداهللا بن عمرو 
صيب آخَرها بالء وأمور إن أمتكم هذه ُجِعل عافيتها يف أّوهلا، وسي[

  .احلديث] تنكروهنا
، أمر مهم يتعلق بالصحابة وباخلوارج معاوتدل هذه األحاديث عىل 

من االنغامس يف ضاللة اخلوارج، ألن نص حديث  وهو سالمة الصحابة 
يدل عىل أهنم ممن مل يكن له  عىل كون اخلوارج بعد النبي  أيب ذر 

  .نصيب من صحبة النبي 
فابن . د نبه السلف رمحهم اهللا إىل هذه احلالة املهمة املتعلقة باخلوارجوق

دة ـ  حني ناظر اخلوارجـ  عباس  ًة مؤكَّ واجههم هبذه احلقيقة املتضمنة َمَذمَّ
من أصحاب رسول اهللا ـ  لو كانوا يفقهونـ  للخوارج، إذ كيف خيلو مجعهم

: بن عباس للخوارجالذين هم أعظم األمة علًام وعمًال، ولذا قال ا 
املهاجرين واألنصار، ومن عند ابن عم  أتيتكم من عند أصحاب النبي ((

وليس فيكم ْهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وِص  النبي 
  .))منهم أحد

                                                 
 ).١٨٤٤(رواه مسلم  )١(
فإن  ،ال يعارض هذا ما تقدم من أن أول سلف للخوارج هو ابن ذي اخلويرصة التميمي )٢(

وإنام  مل خيرج عىل النبي  ـ فإنه ما ال يليق وإن كان قال لنبي اهللا ـ ذاك الرجل 
 .كثرت اخلوارج الحقا

، )١٦٨٧٨(وهذا لفظه، ورواه عبدالرزاق ) ١٩٠(رواه النسائي يف اخلصائص  )٣(
= 



 
 

يومئذ  إن اخلوارج خرجوا، وأصحاب رسول اهللا ((: وقال قتادة 
أزواُجه يومئذ أحياء، واهللاِ إن خرج منهم ذكر وال كثري باملدينة والشام والعراق، و

  .))...أنثى حرورّيًا قط، وال َرُضوا الذي هم عليه، وال مالؤوهم فيه
وقد ُقِرن بوقت خروجهم ذكر احلال الذي تكون عليه األمة عند 

واملراد هبا ] خيرجون يف ُفْرَقة من الناس: [خروجهم، كام يف حديث أيب سعيد 
بعد ـ  خماطبا أهل العراقـ  ، ولذا قال أبو سعيدلتي وقعت زمن عيل الُفرَقة ا

وأنتم قتلتموهم يا ((: ]يقتلهم أدنى الطائفتني إىل احلق: [أن روى احلديث، وفيه
  .))أهل العراق

حيث ورد يف حديث  استمرار خروجهم، مع قطعهم كلام خرجوا، - ب
رن ُقطَِع، كلام خرج منها كلام خرج منها ق: [قول النبي  عبداهللا بن عمرو 

أكثر : [ويف حديث ابن عمر ] قرن قطع، حتى عددها زيادة عىل عرش مرات
  ].من عرشين مرة

وذلك من أدلة استمرار خروجهم يف األمة، وكوهنم كلام خرجوا ُقطِعوا، 
  .نذكر يف الفقرة اآلتية إن شاء اهللاسإىل أن يصلوا إىل الغاية التي 

ففي حديث ابن عمر وابن عمرو وأيب برزة  ،لحلوق آِخرهم بالدجا - ج
أخرب باملآل الذي ينتهي إليه هؤالء األرشار، حيث ورد يف  أن النبي  

                                                
=  

، وليس عندمها ـ فيام أعلم ـ ذكر الشاهد الذي ألجله سقت اخلرب )١/٣٤٢(وأمحد 
 .من كتاب اخلصائص

 ).٣/١١٩(رواه ابن جرير  )١(



 
 

حتى : [ويف حديث ابن عمر] حتى خيرج الدجال يف بقيتهم: [حديث ابن عمرو
حتى خيرج آخرهم مع : [، ويف حديث أيب برزة ]خيرج يف عراضهم الدجال

  ].الدجال
عيمآل هذا الصنف اللحوق بالدجال امل وبذلك يكون ، والعياذ للربوبية دَّ

  .باهللا
  :مكان خروجهم - ٢

سيخرج أناس من أمتي من قبل : [ورد يف حديث عبداهللا بن عمرو 
  ].املرشق

وهذا حتديد مكاين مهم، جيّيل حاالً حمددة للخوارج تتعلق باملوضع الذي 
، يف حديث سهل بن حنيف  خيرجون منه، وقد جاء حتديد هلذه اجلهة أخصُّ 

ـ  سمعته يقول: يقول يف اخلوارج شيئًا؟ قال هل سمعت النبي : فقد سئل
] خيرج منه قوم يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم[ :ـ وأهوى بيده ِقَبل العراق

  .احلديث
كان ابتداء خروجهم يف العراق، وهي من جهة املرشق ((: قال ابن حجر
  .))فةبالنسبة إىل مكة املرش

  :مروقهم من الدين، مع شدة تعبدهم - ٣
يقرؤون القرآن ال جياوز حالقيمهم، : [جاء يف حديث أيب سعيد 

                                                 
 .واللفظ للبخاري) ١٠٦٨(، ومسلم )٦٩٣٤(رواه البخاري  )١(
 ).١٣/٦٦٩(فتح الباري  )٢(



 
 

  .احلديث] خيرجون من الدين كام خيرج السهم من الرِميَّة
  .وقد تقدم الكالم يف حكم اخلوارج بام ال نحتاج معه إىل اإلعادة هنا

ذلك صالًة وصيامًا وقراءة، ومع  بد،عويبقى الكالم يف كوهنم شديدي الت
د من ذلك، كام هو منصوص ضال ينتفعون هبذا، لظنهم أهنم عىل اهلدى، وهم بال

خيرج قوم من أمتي : [قال أن النبي  عدد من األحاديث، كحديث عيل 
يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إىل قراءهتم بيشء، وال صالتكم إىل صالهتم 

  .]وهو عليهم ،ون أنه هلمقرؤون القرآن، حيسبيبيشء، 
فدل احلديث عىل مبالغتهم يف العبادة، حتى إن عبادة غريهم بالنسبة إىل 
عبادهتم ال ُتعد شيئا، ومع ذلك فهم عىل الضاللة، بسبب تومههم أن القرآن 

  .حجة هلم، وهو حجة عليهم
  :اإلخبار بأهنم من أهل النار - ٤

أي أهنم ((: النار، قال املناويتسميتهم بكالب  جاء يف حديث أيب أمامة 
يتعاوون فيها عواء الكالب، أو أهنم أخس أهلها وأحقرهم، كام أن الكالب 

  .))أخس احليوانات وأحقرها
من طريق ابن ] اخلوارج كالب أهل النار: [وقد ورد احلديث فيهم بلفظ

  .مرفوعاً  أيب أوىف 
                                                 

 .هبذا اللفظ) ١٠٦٦(رواه مسلم  )١(
 ).٢/١٠٤٢(فيض القدير  )٢(
وغريه، وصححه األلباين يف حتقيقه كتاب السنة البن ) ٩٠٥، ٩٠٤(أيب عاصم  رواه ابن )٣(

 .أيب عاصم



 
 

  :اُحلْكم فيهم بالقتل - ٥
وقد ورد األمر بقتلهم يف عدد من  ،]فاقتلوهم[ :كام يف حديث أيب سعيد

 فأينام: [يف حديث عيل  األحاديث، حتى جاء األمر بقتلهم أين ُلُقوا، كام
  .]لقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجرًا ملن قتلهم يوم القيامة

لوال أن تبطروا : [قال ويف رواية هلذا احلديث عند مسلم أن عليًّا 
  ].وعد اهللا الذين يقتلوهنم عىل لسان حممد حلّدثتكم بام 

هم لَ أنه إن أدرك اخلوارج قتَ  أخرب أصحابه  بل ثبت أن النبي 
: ، ويف لفظ]لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد: [بنفسه، كام يف حديث أيب سعيد

إن أدركهم يكون  وذلك يدل عىل أن قتلهم الذي وعد به  ]قتل ثمود[
  .هم أحدًا، وحيتمل أن يراد به القتل الشديد القويقتالً ال يبقي من

  :من عالماهتم حلق رؤوسهم - ٦
يام ]سيامهم التحالق: [جاء يف حديث أيب سعيد  ، واملراد بالسِّ

سيامهم : [قال ويف بعض ألفاظ حديث أيب سعيد أن النبي  العالمة
 كام قال الشعر،استئصال  :التسبيد معنىو ]التسبيدـ  :أو قالـ  التحليق

                                                 
 ).١٠٦٦(، ومسلم )٦٩٣٠(رواه البخاري  )١(
 ).١٠٦٤(، ومسلم )٣٣٤٤(رواه البخاري  )٢(
 ).١٠٦٤(رواه مسلم  )٣(
 ).٦/٤٥٦(فتح الباري : انظر )٤(
 ).٢/٤٢٤(النهاية : انظر )٥(
 ).٧٥٦٢(رواه البخاري  )٦(



 
 

  .عليه رمحة اهللا تعاىل أبو داود
واملراد هنا حلق شعر الرأس حتديدًا، ملا يف حديث سهل بن حنيف 

ويف بعض طرق حديث أيب سعيد أن النبي  .]حملَّقًة رؤوسهم: [مرفوعاً 
حيلقون رؤوسهم، فيهم ذو : [هل يف هؤالء القوم عالمة؟ فقال: سئل 
  .]ثدية

أي جعلوا ذلك ((: ي بعد أن ذكر هذا احلديث والذي قبلهقال القرطب
عالمة هلم عىل رفضهم زينة الدنيا، وشعارًا لُيعرفوا به، كام يفعل البعض من 

وخلفاءه وأتباعه مل يتَِّسموا بذلك،  أن النبي ((، ثم ذكر ))رهبان النصارى
  .))وال حلقوا رؤوسهم يف غري إحالل وال حاجة

ال أن املراد حلق الرأس  ، املراد بالتحليق هناوهذا هو الصحيح يف
فإن هذا كام قال ابن  ، كام ذهب إليه بعض الرشاح،واللحية ومجيع الشعور

طرق احلديث كالرصحية يف وألن ، أصال حجر باطل، ألنه مل يقع من اخلوارج
  .إرادة حلق الرأس

منا سهل بن حنيف وأيب سعيد اللتنيرواية بل : قلت رصيح يف نصٌّ  قدَّ
                                                 

 ).٤٧٦٦(احلديث  يف باب قتال اخلوارج، عند انظر كالمه هذا )١(
 ).١٠٦٨(رواه مسلم  )٢(
] فيهم ذو ثدية: [ويأيت بيان املراد من قوله ) ١٢/٣٦٩(أوردها ابن حجر يف الفتح  )٣(

 .قريبًا إن شاء اهللا، عند نقل كالم النووي
 ).٣/١٢٢(املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم  )٤(
 ).١٣/٦٦٩(فتح الباري : نظرا )٥(



 
 

: لصبيغ  بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن ، ولذا قال عمرذلك
  .))والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك حملوقًا لرضبت رأسك((

وقد اسُتشكل أمر هذه العالمة، ألنه يلزم منه أن من كان حملوق الرأس 
نوا ال فهو من اخلوارج، واألمُر بخالف ذلك اتفاقًا، وأجيب بأن السلف كا

حيلقون رؤوسهم إال للنُُّسك أو يف احلاجة، أما اخلوارج فقد اختذوه ديدناً، فصار 
  .شعارًا هلم وعرفوا به

داللة يف احلديث ال وأوضح النووي أن حلق الرأس عالمة هلم، ولكن 
عىل كراهة ذلك، والعالمة قد تكون بحرام، وقد تكون بمباح، كام كان من 

دى عضديه مثل ثدي املرأة، ومعلوم أن هذا ليس عالماهتم رجل أسود إح
  .بحرام

أن  ، الذو الثَُّديَّة فيهم وذكر ابن تيمية أن هذه السيام سيام أوهلم، كام كان
  .هذا وصف الزم هلم

                                                 
بسندهيام عن السائب بن يزيد عن عمر ) ١١٣٦(، والاللكائي )١٥٢(رواه اآلجري  )١(

يف ترمجة صبيغ، ) ١٩٩- ٣/١٩٨(، وخرب صبيغ أورد طرقه ابن حجر يف اإلصابة 
 .وصحح منها ما رواه ابن األنباري بسنده إىل السائب بن يزيد عن عمر 

 ).١٣/٦٦٩( فتح الباري: انظر )٢(
ومراد النووي بالرجل الذي إحدى عضديه مثل ثدي املرأة ما  ).٧/١٦٧(رشح مسلم  )٣(

قال  أن النبي  من حديث أيب سعيد ) ١٠٦٤(ومسلم ) ٣٦١٠(رواه البخاري 
آيتهم رجل أسود، إحدى َعُضديه مثل ثدي املرأة، أو مثل الَبْضعة : [يف اخلوارج

 ].َتَدْردر
 ، وقد وقع يف نسخة الفتاوى هنا حتريف ظاهر، حيث ورد)٢٨/٤٩٧(فتاوى انظر جمموع ال )٤(

= 



 
 

وبذلك يظهر أن هذا احلال من أحوال اخلوارج ليس الزماً، بل هو عالمة 
 لذي ُخِلقت يده عىل تلك اهليئة،ألوائلهم، كام كان من عالماهتم ذلك الرجل ا

: وقد وردت هاتان العالمتان مقرونتني يف حديث أيب سعيد الذي أرشنا إليه
  ].حيلقون رؤوسهم، فيهم ذو ثدية[

ن هذا الوصف ألوبناء عليه فقد يوجد من اخلوارج من ال حيلق رأسه، 
  .وصف أوهلم، فال يلزم بقاؤه فيهم

  .القدرية: ثالثاً 
  :نا هو عىل النحو اآليتأسلفل القدرية يف النصوص التي املذكور من أحوا

، وقد حدثت كام ورد يف حديث أيب هريرة  ،كوهنم يف آخر الزمان - ١
وأدركهم َمن بقي  يف آخر عرص الصحابة ـ  كام نبه ابن تيميةـ  بدعة القدرية
  .، كابن عمر وابن عباس وواثلة بن األسقعمن الصحابة 

م عىل حال من َحيدثون آخر الزمان عند الكالم عىل وقد تقدم الكال
  .بام يغني عن إعادته هنا ،اخلوارج

                                                
=  

ال أن ((: إن شاء اهللا والصواب ))ألن هذا وصف الزم هلم((: كالم ابن تيمية فيها هكذا
ابن تيمية  بالنفي، أما السياق املذكور فال يستقيم مع أول كالم ))هذا وصف الزم هلم

كام كان ذو الثدية يف أوهلم،  :ن املعنى الصحيحفيكوالذي حرص هذا الوصف يف أوهلم، 
هي يف أوهلم، وال يلزم أن توجد يف  دون أن يتكرر يف بقيتهم، فكذلك سيام التحليق

 ...).ال أن هذا وصف( :، وهذا ما يؤكد أن صواب كالم ابن تيمية هو النفيآخرهم
 ).١٣/٣٦(جمموع الفتاوى : انظر )١(
 .)٣٦٨(كتاب اإليامن ص: انظر )٢(



 
 

وحق عىل : [كام تقدم يف حديث حذيفة  :حلوق آخرهم بالدجال - ٢
وتقدم أيضًا الكالم عىل ذلك عند ذكر اخلوارج ] اهللا أن يلحقهم بالدجال

  .وخروجهم مع الدجال
السلف الصالح فَمن بعدهم، كام دل عليه بدءًا ب :تضليلهم األمة قبلهم - ٣

فضلَّلوا َمن قبلهم ...] لقد ضل من كان قبلنا: [وفيه قوهلم، حديث حذيفة 
يف أمر معلوم بالرضورة من دين اإلسالم، وهو أمر الصلوات اخلمس، حيث 

 Oy: زعموا أن اهللا تعاىل إنام أمر بصالتني أو ثالث، استدالالً بقوله سبحانه

z { | } ~ �N]١١٤:هود[.  
لت  ل العظيم يدل عىل أهنم ال يبالون بُسنَّة النبي قوال وهذا التي فصَّ

كل ما يتعلق بالصالة، ومن أوضح ذلك كون الصلوات املكتوبات مخسًا يف 
األمة، كام أن استدالهلم باآلية عىل ما زعموا يبني شدة  باتفاقأوقات معلومة 

 الصلوات اخلمس، ما الذي منها يف جهلهم، ألن هذه اآلية بعينها قد دلت عىل
النهار، وما الذي منها يف الليل، كام أوضحه املفرسون، ولذا محل اجلمهوُر 

 ¤ £ ¢O: املذكورة عقيب هذا املوضع من اآلية يف قوله احلسناِت 

¥N عىل الصلوات اخلمس.  
  :َمن تدركهم الساعة وهم أحياء: رابعاً 

  :الغة السوء، وهي عىل النحو اآليتذكرت النصوص هلذا الصنف أحواالً ب
وقد ، كام يف حديث النواس بن سمعان  :هتارجهم هتارج اُحلُمر - ١

                                                 
 ).١٦٨- ٤/١٦٧(انظر ألقواهلم زاد املسري البن اجلوزي  )١(



 
 

   :التهارج هنا بأمرين ُفرسِّ 
: دفاسبالت ، واملرادوابن اجلوزي د، كام ذكر ابن األثريفُ اسالت :األول

أي جيامع ((: ، كام قال النووي عند رشحه احلديثالذكر عىل األنثى زوّ نُ 
الرجال النساء، بحرضة الناس كام يفعل احلمري، وال يكرتثون لذلك، واهلَْرج 

  .))اجلامع: بإسكان الراء
والذي يظهر أنه بمعنى ((: أن ذكر التفسري السابق بعد قال ابن حجر :الثاين

  . ))من ذلك، ويؤيد محله عىل التقاتل حديث الباب مَّ يتقاتلون، أو ألعَ 
أورده البخاري يف باب ظهور الفتن من أحاديث فيها وقوع  ومراده ما

يا رسول اهللا، أيام : ويكثر اهلرج، قالوا: [اهلَْرج يف آخر الزمان، كحديث أيب هريرة
ريض  ونحوه من حديث ابن مسعود وأيب موسى ]القتل القتل: هو؟ قال

  .اهللا عن اجلميع
 ؤالء يراد به إما جماهرهتمفتحّصل من ذلك أن هذا احلال الذي يقع فيه ه

                                                 
 ).٥/٢٥٧(النهاية : انظر )١(
 ).٢/٤٩٥(غريب احلديث : انظر )٢(
 ).٣/٢١٨(لسان العرب : انظر )٣(
 ).١٨/٧٠(رشح مسلم  )٤(
 ).١٣/٢٥(فتح الباري  )٥(
 .واللفظ للبخاري) ٢٦٧٢(، ومسلم )٧٠٦١(رواه البخاري  )٦(
ويف هذا احلديث فرس أبو موسى ) ٢٦٧٢(، ومسلم )٧٠٦٦- ٧٠٦٢(خاري رواه الب )٧(

اهلرج بأنه القتل بلسان احلبشة، وال تعارض بني جميء هذا التفسري مرفوعًا يف رواية أيب 
 ).١٣/٢٠(هريرة، وموقوفًا عىل أيب موسى، كام نبه ابن حجر يف الفتح 



 
 

تصدق عىل ) اهلرج(بالفاحشة عالنية، أو كثرة القتال بينهم، وذلك أن كلمة 
  .اجلامع، وتصدق عىل القتل أيضاً 

باهلرج هنا  عىل ترجيح أن املرادتقدم املباحلديث وقد استدل ابن حجر 
  .القتل

علنًا  لكن بالنظر إىل ما ورد يف أحاديث الفتن يتضح أن وقوع الفاحشة
ال تقوم : [عبداهللا بن عمرو  يف حديثمذكور يف النصوص أيضاً، فجاء 

  . ]الساعة حتى يتسافد الناس يف الطرق تسافد احلمري
فاعيل ذلك بالذين تدركهم الساعة، وهم  فيه حتديدبلفظ  اخلرب هذا وجاء

 حتى يتسافدوا يف الطرق، كام تتسافد: [همخربأحياء، حيث قال أثناء ذكره 
�]البهائم، فتقوم عليهم الساعة �

والعلم ـ  الذكر عىل األنثى، وهذا مما يؤيد وقد تقدم أن معنى التسافد نزوّ 
  .أن املراد بالتهارج املذكور يف احلديث املعنى الثاينـ  عند اهللا

ال تفنى هذه األمة حتى يقوم : [مرفوعاً  وقد ورد يف حديث أيب هريرة 
غري أن هذه الرواية مل ُحتّدد زمن ذلك،  ]ها يف الطريقالرجل إىل املرأة فيفرتش

                                                 
) ٦٧٦٧(، ورواه ابن حبان  ابن عمروموقوفًا عىل ) ٣٧٢٧٧(رواه ابن أيب شيبة  )١(

 .، وصحح شعيب إسنادهمرفوعًا إىل النبي 
 .صحيح اإلسناد عىل رشطهام موقوف، وكذا قال الذهبي: وقال) ٨٤١٠(رواه احلاكم  )٢(
، والسلسلة الصحيحة لأللباين )١٣/١٠٦(انظر طرق هذه الرواية يف فتح الباري  )٣(

عبداهللا بن عمرو يف تسافد الناس يف ، وقد أورد ابن حجر هذا اخلرب وخرب )٤٨١(
الطرق تسافد احلمري عند حديثه عن القسم الثالث من عالمات النبوة التي مل تقع بعد، 
= 



 
 

فاعيل  التنصيص عىل أن فيهاأما رواية ابن عمرو باللفظ الثاين الذي أوردناه ف
  .الصنف، مما يرجح أن املراد هنا فعلهم الفاحشة علنًا، والعياذ باهللا هم هذا ذلك

ـ  إىل املعنى اآلخر إن مالوـ  عىل أن ابن حجر يف كالمه مل ينف هذا املعنى
  .ذكر احتامل شمول اللفظ للمعنيني إذ

وهذا احلال املذكور عن هذا الصنف من أخبث األحوال، حتى إن أهل 
مع ما هم فيه من اجلاهلية والرش مل يصلوا إىل هذا  اجلاهلية قبل مبعث النبي 

نِس، فقد ذكرت عائشة  أنواع النكاح األربعة التي كانت يف  احلال الدَّ
إال أنه مل يكن فيها هذا الَقَذر  ،اجلاهلية، ومنها أنواع ثالثة داخلة يف حد الزنى

 كانوا ن أهل اجلاهليةأل، الذي يصل إىل االستعالن بالفحش يف قارعة الطريق
ال يرون بالزنى بأسًا يف الرس، ويستقبحونه يف [ـ  كام ذكر ابن عباس ـ 

من يتنّزه عن الفواحش ويستقذرها، كام يف  ، بل كان يف أهل اجلاهلية]العالنية
فسأله عن أمور دينه، ثم قال بعد  د إىل النبي فإذ و حديث ضامم بن ثعلبة 

وأنا ضامم بن ثعلبة، فأما هذه اهلنات، فواهللا إن كنا لنتنزه عنها ((: أن أشهر إسالمه
  .الفواحشيعني  ))يف اجلاهلية

ذي نتحدث عن أحواله قد بلغ يف فاتضح بذلك أن هذا الصنف الرابع ال
                                                

=  
 .ذهل عن مدلول هذه النصوص عندما اختار القول الثاين يف معنى التهارج فكأنه 

 ).٥١٢٧(انظر حديثها يف البخاري  )١(
 ).٨/٦١(رواه ابن جرير  )٢(
ضامم مشهور معروف، لكن هذه الزيادة يف حديثه أوردها وفرس معناها ابن  حديث )٣(

 ).٢/٢١٠(، واإلصابة )١/٢٠٢(حجر يف فتح الباري 



 
 

  .األوىل السفالة مبلغًا عظيام مل تبلغه اجلاهلية
: ورد يف حديث عبداهللا بن عمرو  ،خفة انبعاثهم للرش والعدوان - ٢

  ].فيبقى رشار الناس يف خفة الطري وأحالم السباع[
معناه يكونون يف رسعتهم إىل الرشور، وقضاء : قال العلامء((: قال النووي

هوات والفساد كطريان الطري، ويف العدوان وظلم بعضهم بعضًا يف أخالق الش
  .))السباع العادية

وهذا احلال متناسب مع ما هم فيه من اجلاهلية املطبقة، حيث يكون األمر 
  .فيها أخذًا بالقوة، كحال سباع الربية الضارية، يأكل القوي منها الضعيف

كام يف حديث عبداهللا بن عمرو  ،نَكرعدم معرفة املعروف، أو إنكار املُ  - ٣
.  

ستكثر عىل صنف انغمسوا يف الذي تقدم من خصال وهذا احلال أيضًا ال يُ 
السوء السابقة، فإن استعالهنم بالفحش وجراءهتم الشديدة عىل الظلم من أظهر 
ما يربهن عىل كوهنم ال يعرفون املعروف وال ينكرون املنَكر، ولذا فإهنم حني 

م الشيطان وأمرهم بأعظم ُمنَكر، وهو الرشك باهللا استجابوا له فعبدوا ل هلمثَّ ـت
  !األوثان، فأّنى هلم بمعرفة املعروف وإنكار املنكر

: ، كام يف حديث عبداهللا بن عمرو أهنم أسوء من أهل اجلاهلية - ٤
  ].رش من أهل اجلاهلية[

وضحناه يف وذلك واهللا أعلم لوقوعهم فيام مل يقع فيه أهل اجلاهلية، كام 
                                                 

 ).١٨/٧٦(رشح مسلم  )١(



 
 

أول حال من أحواهلم، من حيث هتارجهم هتارج احلمر، إضافة إىل كوهنم قد 
، واختاروا ما عليه أهل اجلاهلية من عبادة ـ رغبًة عنه ـ ارتدوا عن دين اإلسالم

مل يصلهم هذا النور الذي هدى ـ  قبل املبعث النبويـ  األصنام، بينام أهل اجلاهلية
  .اهللا به من شاء منهم

ملة فإن هؤالء كفار كام قدمنا، ثم زادوا عىل الكفار األصليني أحواالً وباجل
  .َو أن يكونوا ّرشًا منهمرْ دنِسة يرتفع عنها حتى أهل اجلاهلية، فال غَ 

عون اهللا دْ ال يَ : [كام يف حديث عبداهللا بن عمرو أيضاً  ،رّد مجيع دعائهم - ٥
حال خاص مل يكن حتى ـ  والعلم عند اهللاـ  وهذا احلال] بيشء إال رده عليهم

ألهل اجلاهلية، فإن ظاهر هذا احلديث يدل عىل عدم قبول أي دعاء يدعون به 
  .اهللا تعاىل

أما أهل الكفر فالنصوص دالة عىل أن اهللا قد يقبل بعض دعائهم، كام قال 
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اتقوا دعوة املظلوم وإن كان كافراً، فإنه : [قال أن النبي  وعن أنس 

  .]ليس دوهنا حجاب
، فإذا نظرنا إىل اخلوارج فهذه أحوال أربعة من األصناف الذين درسنا

والقدرية من جهة أهنم يكونون من أتباع الدجال يف هناية أمرهم أمكن َجْعل 
                                                 

 .هبذا اللفظ )٣/١٥٣(رواه أمحد  )١(



 
 

بالنظر إىل انتقال اخلوارج والقدرية من مذهبهم الذي كانوا  األصناف مخسة،
  .عليه إىل متابعة الدجال يف دعواه الربوبية، وهذا بال ريب ما مل يكن عليه أوائلهم

ثم إن هذه األحوال املذكورة عن هذه األصناف قد بلغت مخسة عرش 
ألصناف، حاالً، تستوجب من املسلم أن حيذرها، حتى لو مل يكن من أهل تلك ا

فإن هذه األحوال كام تقدم قد ِسيقت يف الغالب مساق الذم، وذلك يستوجب 
احلذر، وال سيام وهي أحوال أصناف قد ُنصَّ عىل أن منهم من يكون يف آخر 

  .الزمان
وبنظرة عامة إىل األصناف الثامنية الذين درسنا فإن باإلمكان أن يقسموا إىل 

  :قسمني رئيسني مها
  .وأهل الغل: أوالً 
  .أهل اجلفاء: ثانياً 

من متخذي القبور مساجد، ومن تدركهم  فأهل الغلو يدخل فيهم كلٌّ 
 الساعة وهم أحياء، واخلوارج واجلربية من القدرية حتديدًا، وكذلك مجيع أتباع
الدجال، سواء من رشار أهل املدينة أو َمن يدركه من أواخر اخلوارج أو أواخر 

  .أو اليهود القدرية
قبور مساجد غالة يف املخلوقني بام صنعوه بقبور الصاحلني، فمتخذو ال

العبادة الرصحية لغري اهللا، مما قد حذر اهللا  حتى وصل ببعضهم األمر إىل رصف
ه تعاىل غلّواً   % $ # " !O: يف قوله منه أهل الكتاب قبلنا، وسامَّ
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ذين تدركهم الساعة وهم أحياء فهو امتداد لغلّو متخذي أما غلّو ال
ْين ه الصلة بني هذين الصنفني اللَّذالقبور مساجد، كام قّدمنا عند إيضاح وج

  .ُقِرنا يف الوصف بالرش يف حديث ابن مسعود 
وحيث إن هؤالء الذين تدركهم الساعة يعودون لعبادة األصنام فإن 

اد األصنام عمومًا كانوا جيعلون تلك األصنام حاهلم هو حال الغالة، ألن ُعبَّ 
اشتغلوا بعبادة تلك األصنام متى عىل صور من ُيعّظموهنم، ويزعمون أهنم 

تلك  يكونوا يعتقدون أنومل  ُمعظَّمني عندهم يشفعون هلمـفإن األكابر ال
ختلق، لكن ملا عكفوا عىل التوجه إليها كان عكوفهم ذلك عبادة،  األصنام

  .هلا احلوائج منهم إثبات إهليةهم وطلبُ 
فاتضح بذلك أن هذا الصنف الذي تدركه الساعة إنام يقعون يف عبادة 

حديث  لفظـ  واهللا أعلمـ  األصنام، لغلوهم كام غال َمن قبلهم، ومما يؤكد ذلك
  ].فريجعون إىل دين آبائهم: [الذي تقدم عائشة 

مر غلوهم أنه ينتهي هبم يف أ بأما غلو اخلوارج فظاهر ال خيفى، والعجي
إىل اتباع الدجال يف هذا األمر الفظيع الذي ادعاه من الربوبية، بام يربهن عىل 
خطورة الغلو يف دين اهللا، وأن هناية أهله قد تكون بالضد مما ابتدؤوه، إذ كان 

ليس صيام وصالة وقراءة غريهم إىل  ،اخلوارج كام تقدم عظيمي التعبُّد هللا
ما كانوا يتعبدون، لكنهم كانوا كام  وقراءهتم بيشء، لكثرةصيامهم وصالهتم 

                                                 
 ،عند كالمه عىل مقاصد املرشكني) ١٧/٦٣(انظر ما ذكره الرازي يف التفسري الكبري  )١(

 ).١/٣٢(ًا منه موجزًا ابن أيب العز يف رشح الطحاوية وذكر نحو
 ).٢/٢٥٩(امللل والنحل للشهرستاين : انظر )٢(



 
 

ند بيان وجه الرش فيهم يتعمقون يف الدين تعّمقًا منكرًا عىل غري بصرية، عقّدمنا 
 ،فاتبعوا هذا الذي ادعى الربوبية ،ثم انقلبوا رأسًا عىل عقب يف آخر أمرهم

  .وجعل له أتباعه خالص حق رب العاملني، والعياذ باهللا
مثل ذلك يف الغالة من اجلربية الذين أسقطوا قدرة العبد ومشيئته،  ْل وقُ 

بدعوى تعظيم رب العاملني، وأنه مل يبق للعبد مع ربوبية اهللا تعاىل أي حراك، كل 
هذا مبالغًة يف تثبيت ربوبية اهللا يف زعمهم، ثم صاروا إىل جعل هذا كله لعبد 

  .يصفون عام تعاىل ،يف اهللا حقري ناقص اخللقة، واعتقدوا فيه ما اعتقدوه
وهو دال أيضًا عىل أن هناية أهل الغلو قد تكون بالضد مما ابتدؤوا به 

  .بدعتهم
وباجلملة فالغلو يف أتباع الدجال ظاهر ال خيفى، وهو أشد أنواع الغلو يف 

  .املخلوقني، إذ ينتهي بصاحبه إىل اعتقاد الربوبية العظمى فيمن غال فيه
  .أهل اجلفاء: ثانياً 

ويدخل فيهم كل من الكفار الغافلني عن الذكر، والقدرية النفاة حتديدًا، 
  .وحاميل األمة عىل سنن من كان قبلها، والذي يسأل باهللا وال يعطي به

، غافلني عن فجفاء الصنف األول واضح من جهة كوهنم كفارًا أصليني
من كون عبَّاد  وال يعارض هذا ما قّدمنا ،أشد الناس جفاءً  ذكر اهللا تعاىل، فهم

األصنام ـ وهم كفار ـ معدودين يف أهل الغلو، ألن الكافر قد مجع بني الغلو 
واجلفاء معًا، ملا انطوى عليه كفره من أنواع التناقض ومجع املتضادات، بحسب 

  .نوع العمل الذي يميل به تارة إىل الغلو، وتارة إىل اجلفاء
ْمنا من كون أهل الكفر وُّ أما غلُ  عباد األصنام إنام يعبدوهنا غلّوًا يف  فكام قدَّ



 
 

  .املعظَّمني الذين جعلوا األصنام عىل صورهم بزعمهم
O  Ü : وأما جفاؤهم فبغفلتهم وإعراضهم، كام قال تعاىل   Û   Ú     Ù
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إىل غري ذلك من اآليات الدالة عىل غفلتهم وإعراضهم، وهذا وصف اجلايف 
الغليظ، كام ال خيفى، ولذا ذكر اهللا من أحواهلم ما ال يكون إال من أْبلد الناس 

O  r    q   p  o  n : كقوله سبحانه ،وأشدهم جفاء    m   l  k
u   t   sN ]ون يف بيان حاهلم وقال عز اسمه عن قوم فرع ]٦١-٥٩:النجم

 OÑ  Ð  Ï    Î    Í  Ì  ËN : مع اآليات العظام التي جاء هبا موسى 
فمن كان حاله مع القرآن، ومع اآليات العظام الدالة عىل النبوة هو  ]٤٧:الزخرف[

  .الضحك، فال ُيرتاب أنه من أهل اجلفاء
نصيب من ومما تقدم ُيعلم أن الكفر مشتمل عىل الغلو واجلفاء معًا، فألهله 

  .األمرين
ن كان قبلها فجفاؤهم ظاهر يف انرصافهم أما حاملو األمة عىل سنن مَ 

إىل سنن من كانوا قبلنا من  بأنفسهم ورصفهم غريهم عن هدي نبي اهللا 
  .الزائغني

هلذا االسم  عَ رْ جفاًء بينًا، إذ مل يَ  ي به جاٍف سأل باهللا وال يعطِ وكذا الذي يُ 
  .العظيم حقه

درية النفاة فظاهر من جهة جراءهتم الشديدة عىل نفي القدر أما جفاء الق
عن اهللا ونسبته للخلق، ولذا مل َخيَْف اشتهارهم يف األّمة بأهنم من أشد الناس 



 
 

  .جفاء وغلظة، كام نبه عىل ذلك غري واحد
وأمرهم ُمنتٍه إىل ما انتهى إليه أمر َمن قابلوا بدعتهم بمثلها من اجلربية، 

  .يعاً أتباعًا للدجال، والعياذ باهللاحيث يكونون مج
وبذلك نعلم أن هؤالء املوسومني بالرش مجيعًا قد جانبوا الوسطية التي بيَّنها 

بإفراط وغلو زادوا به عن احلد  ، حيث فارق بعضهم ُسنَّته رسول اهللا 
وا به عن احلد الواجب، فجعلت السليم، وفارقها آخرون بجفاء وإمهال قرصَّ 

باألرشار؛ ألن اهللا تعاىل جعل ملومني ومستحقني ألن ُيوَسُموا  ميعَ اجلالنصوص 
هذه األّمة وسطًا خيارًا، ولذا تكاثرت النصوص بالنهي عن مسَلَكي اإلفراط 

د الشيطان أن يزيغ ـَبوالتفريط املجانِ  الناس، كام عنه ني للطريق القويم، الذي تعهَّ
 OM O N P Q R S T U V W X :عنه بني الرب تعاىل
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وإذا أزاغ الشيطاُن العبَد عن هذا الرصاط مل يبال أيَّ طريق سواه سلك، 

ما من َأْمر أََمَر اهللا به إال عارض الشيطان فيه بخصلتني ((: كام قال األوزاعي 
ام أصاب   .))الغلو والتقصري: ال يبايل أهيَّ

  .سلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبهواهللا أعلم وصىل اهللا و
                                                 

انظر ما نقله الدكتور عبداهللا بن عبدالعزيز العنقري يف كتاب كرامات األولياء عن أهل  )١(
الُبْعد عن أسباب حتقق ((: العلم، عند ذكر السبب الرابع من أسباب إنكار الكرامات

 .ـ مطبوع باآللة الكاتبة، ينرش قريبا إن شاء اهللا ـ) ٣٨٢-٢/٣٧٥( ))الكرامة
عن العسكري، من طريق معاوية بن ) ٢٠٥(نقله السخاوي يف املقاصد احلسنة ص )٢(

 .صالح عن األوزاعي



 
 

أليب عبداهللا عبيداهللا بن حممد بن بطة  اإلبانة عن رشيعة الفرقة الناجية، - ١
الثانية، .عثامن األثيويب، الرياض، دار الراية، ط.د: العكربي احلنبيل، حتقيق

 .هـ١٤١٨
أمحد السايح، : حتقيق، أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري، أخالق العلامء - ٢

 .هـ١٤١٣الثانية، .ط ،القاهرة، الدار املرصية اللبنانية
عيل الرشبجي : أليب زكريا حييى بن رشف النووي، حتقيق األذكار، - ٣

 .هـ١٤١٢األوىل، .والنوري، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط
، أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة - ٤

 .هـ١٣٢٨األوىل، .عة السعادة، طمرص، مطب
، أليب سليامن محْد بن حممد أعالم احلديث يف رشح صحيح البخاري - ٥

حممد بن سعد آل سعود، من مطبوعات جامعة أم القرى  :اخلطايب، حتقيق
 .هـ١٤٠٩ ،األوىل.بمكة، ط

 :، أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي ـ ابن القيم ـ، حتقيقإغاثة اللهفان - ٦
 .هـ١٤٠٩الثانية، .ط فيفي، املكتب اإلسالمي،حممد ع

، أليب العباس أمحد بن اقتضاء الرصاط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم - ٧
نارص بن عبد الكريم العقل،  :عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية، حتقيق

 .هـ١٤٠٤ ،األوىل.ط



 
 

، أليب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي، أرشف عىل طبعه حممد األم - ٨
 .زهري النجار، بريوت، دار املعرفة

، أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، املكتب اإلسالمي، اإليامن - ٩
 .هـ١٤٠١الثالثة، .ط

، لعامد الدين إسامعيل بن عمر بن كثري القريش، مكتبة البداية والنهاية - ١٠
 .م١٩٦٦األوىل، .ط املعارف  مكتبة النرص،

: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق ، أليب العباسبيان تلبيس اجلهمية - ١١
 .رشيد حسن، من مطبوعات وزارة الشؤون اإلسالمية بالرياض.د

حممد  :جلالل الدين عبد الرمحن أيب بكر السيوطي، حتقيق تاريخ اخللفاء، - ١٢
 .هـ١٤٠٨بريوت، دار اجليل،  حميي الدين عبد احلميد،

 .بخاري، دار الفكر، أليب عبد اهللا حممد بن إسامعيل الالتاريخ الكبري - ١٣
، أليب العىل عبدالرمحن املباركفوري، حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي - ١٤

الثانية، .ط ،القاهرة، مطبعة الفجالةعثامن، عبدالرمحن بن حممد  :صححه
 .هـ١٣٨٤

 :، لعبد العظيم بن عبد القوي املنذري، علق عليهالرتغيب والرتهيب - ١٥
 .هـ١٤٠١مصطفى عامرة، 

 :أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي، حتقيق عظيم،تفسري القرآن ال - ١٦
 .هـ١٤١٧األوىل، .ط أسعد الطيب، مكة، دار الباز،

 .هـ١٤١٠، ، أليب عبد اهللا حممد بن عمر الرازي، دار الفكرالتفسري الكبري - ١٧
، أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، علق تقريب التهذيب - ١٨



 
 

 .هـ١٤٠٦ األوىل،.الرشيد، طحممد عوامة، حلب، دار  :عليه
 ،اهلند أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين، هتذيب التهذيب، - ١٩

 .هـ١٣٢٥األوىل، .ط مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية،
ابن ـ  ، أليب جعفر عمر بن عيل األنصاريالتوضيح لرشح اجلامع الصحيح - ٢٠

قاف القطرية، دار الفالح، من إصدارات وزارة األو: حتقيق ـ، امللقن
 .هـ١٤٢٩األوىل، .ط

أسامة العتيبي، : لسليامن بن عبداهللا بن حممد، حتقيق تيسري العزيز احلميد، - ٢١
 .هـ١٤٢٩الثانية، .الرياض، دار الصميعي، ط

لعبد الرمحن بن نارص السعدي،  تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، - ٢٢
 .هـ١٤١٧ ،الثانية.مؤسسة الرسالة، ط بريوت،

لعبدالرمحن بن نارص السعدي، ري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، تيس - ٢٣
 .هـ١٤١٧الثانية، .بريوت، مؤسسة الرسالة، ط

، أليب جعفر حممد بن جرير الطربي، القاهرة، جامع البيان يف تفسري القرآن - ٢٤
 .هـ١٤٠٧دار احلديث، 

 أيب :أليب عمر يوسف بن عبد الربالنمري، حتقيق جامع بيان العلم، - ٢٥
 .هـ١٤١٨الثالثة، .ط األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي،

دار  ،أليب عبداهللا، حممد بن أمحد القرطبي، بريوت اجلامع ألحكام القرآن، - ٢٦
 .الكتب العلمية

 :، أليب حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم الرازي، حتقيقاجلرح والتعديل - ٢٧
املعارف مطبعة جملس دائرة  عبدالرمحن بن حييى املعلمي، حيدر آباد،



 
 

 .هـ١٣٧١األوىل، .ط ،العثامنية
، أليب حممد عبدالرمحن بن حممد حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع - ٢٨

 .بدون معلوماتـ  بن قاسم احلنبيلا
أليب احلسن حممد بن عبداهلادي السندي،  حاشية مسند اإلمام أمحد، - ٢٩

نور الدين طالب، من إصدارات وزارة األوقاف القطرية،  :حتقيق
 .هـ١٤٢٨ألوىل، ا.ط

أليب القاسم إسامعيل بن  احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة، - ٣٠
حممد بن ربيع املدخيل، .د :حممد التيمي األصبهاين ـ قوام السنة ـ، حتقيق

 .هـ١٤١١األوىل، .حممد حممود أيب رحيم، دار الراية، ط.ود
اهللا األصفهاين،  ، أليب نعيم أمحد بن عبدحلية األولياء وطبقات األصفياء - ٣١

 .بريوت، دار الفكر
، أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب - ٣٢

األوىل، .أمحد البلويش، الكويت، مكتبة املعال، ط: النسائي، حتقيق
 .هـ١٤٠٦

، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الدر املنثور يف التفسري املأثور - ٣٣
 .هـ١٤٠٣ ،األوىل.الفكر، ط السيوطي، بريوت، دار

، للدكتور أمحد )اخلوارج والشيعة(دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني  - ٣٤
 .هـ١٤٠٦األوىل، .ط جيل، رشكة الطباعة العربية السعودية، الرياض،

: ، أليب العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية، حتقيقالرد عىل اإلخنائي - ٣٥
ة إلدارات البحوث العلمية الرئاسة العام :عبدالرمحن املعلمي، طبع



 
 

 .هـ١٤٠٤واإلفتاء بالرياض، 
، للدكتور نارص العقل، الرياض، دار الوطن، رسائل ودراسات يف األهواء - ٣٦

 .هـ١٤٢٣الثانية، .ط
، أليب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد زاد املسري يف علم التفسري - ٣٧

 .هـ١٤٠٧الرابعة، .ط اجلوزي القريش، املكتب اإلسالمي،
املكتب  ،نارص الدين األلباين، بريوتل األحاديث الصحيحة،سلسلة  - ٣٨

 .اإلسالمي
مكتبة املعارف،  لنارص الدين األلباين، الرياض، السلسلة الضعيفة، - ٣٩

 .هـ١٤٢٠الثانية، .ط
حممد نارص الدين  :، أليب بكر عمرو بن أيب عاصم الشيباين، حتقيقالسنّة - ٤٠

  .هـ١٤٠٥ ،الثانية.األلباين، املكتب اإلسالمي، ط
عطية الزهراين، .د :أليب بكر، أمحد بن حممد اخلالل، حتقيق السنة، - ٤١

 .هـ١٤١٥األوىل، .ط الرياض، دار الراية،
حممد بن سعيد القحطاين، الدمام، دار .لعبد اهللا بن أمحد، حتقيق د السنة، - ٤٢

 .هـ١٤٠٦األوىل، .ط ابن القيم،
حممد  :وتعليقأيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني، حتقيق  ،سنن ابن ماجه - ٤٣

 .فؤاد عبد الباقي، دار الفكر العريب
عزت عبيد وعادل  :سليامن بن األشعث السجستاين، تعليق ،سنن أيب داود - ٤٤

 .هـ١٣٩٣األوىل، .ط السيد، محص، دار احلديث،
يب عيسى حممد بن عيسى بن سورة، ضمن رشحه أل ،سنن الرتمذي - ٤٥



 
 

 .لعريبعارضة األحوذي البن العريب الـاملكي، دار الكتاب ا
دار املعرفة،  ،أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، بريوت السنن الكربى، - ٤٦

 .هـ١٤١٣
أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل، برشح جالل الدين  ،سنن النسائي - ٤٧

 .هـ١٣٤٨ ،األوىل.دار الفكر، ط السيوطي وحاشية السندي، بريوت،
خليل إبراهيم مّال ، أليب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي، حتقيق السنن - ٤٨

 .هـ١٤٠٩ ،األوىل.خاطر، دار القبلة، مؤسسة علوم القرآن، ط
مصطفى .د :، أليب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، حتقيقالسنن - ٤٩

 .هـ١٤١٢األوىل، .دار القلم، ط ،دمشق ديب،
، لشمس الدين حممد بن أمحد الذهبي، أرشف عىل سري أعالم النبالء - ٥٠

 التاسعة،.عيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، طش :التحقيق والتخريج
 .هـ١٤١٣

، أليب القاسم هبة اهللا بن احلسن الاللكائي، رشح أصول اعتقاد أهل السنة - ٥١
 .األوىل.ط ،أمحد بن سعد الغامدي، الرياض، دار طيبة.د :حتقيق

، أليب عبداهللا حممد بن عبداهللا الزركيش رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي - ٥٢
أيب عبدالرمحن عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين، الرياض، : احلنبيل، حتقيق

 .هـ١٤١٣األوىل، .مكتبة العبيكان، ط
حممد السعيد بن  :، أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيقشعب اإليامن - ٥٣

 .هـ١٤١٠األوىل، .بسيوين، بريوت، دار الكتب العلمية، ط
عالء الدين  :تيبأليب حاتم حممد بن حبان البستي، برت صحيح ابن حبان، - ٥٤



 
 

الثالثة .شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط :الفاريس، حتقيق
 .هـ١٤١٨

حممد  :أليب بكر حممد بن إسحاق السلمي، حققه صحيح ابن خزيمة، - ٥٥
 .مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي

أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجر،  صحيح البخاري ضمن فتح الباري، - ٥٦
 .هـ١٤٢١ ،وىلاأل.ط دار السالم، ،الرياض

دار  أليب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي، بريوت، صحيح مسلم، - ٥٧
 .هـ١٤١٦األوىل، .ط ،ابن حزم

أليب عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع البرصي، دار  الطبقات الكربى، - ٥٨
 .هـ١٤٠٠بريوت، 

، أليب بكر أمحد بن حممد الدينوري، بعناية بشري حممد عمل اليوم والليلة - ٥٩
 .هـ١٤٠٧األوىل .مكتبة دار البيان، طعيون، دمشق، 

، أليب الفرج عبدالرمحن بن عيل بن اجلوزي، خرج غريب احلديث - ٦٠
األوىل، .عبداملعطي قلعجي، بريوت، دار الكتب العلمية، ط.د :أحاديثه
 .هـ١٤٠٥

عبداهللا .د: أليب حممد عبداهللا مسلم بن قتيبة، حتقيق غريب احلديث، - ٦١
 .هـ١٣٩٧األوىل، .ط ،بغداد، مطبعة املعايناجلبوري، 

، ملحمد بن عيل فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري - ٦٢
 .دار إحياء الرتاث العريب ،الشوكاين، بريوت

لعبد الرمحن بن حسن بن حممد  فتح املجيد لرشح كتاب التوحيد، - ٦٣



 
 

 التميمي، حتقيق الوليد بن عبد الرمحن آل فريان، الرياض، دار الصميعي،
 .هـ١٤١٥ ،األوىل.ط

حممد حميي  :، أليب منصور عبد القاهر البغدادي، حتقيقالفرق بني الفرق - ٦٤
 .الدين عبد احلميد، بريوت، دار املعرفة

املكتبة  ، للدكتور غالب عواجي، جدة،فرق معارصة تنتسب إىل اإلسالم - ٦٥
 .هـ١٤٢٢الرابعة، .ط املرصية،

ابت، اخلطيب البغدادي، الدمام، ، أليب بكر أمحد بن عيل بن ثالفقيه واملتفقه - ٦٦
 .هـ١٤١٧ األوىل،.دار ابن اجلوزي، ط

محدي  :، لعبد الرؤوف املناوي، حتقيقفيض القدير رشح اجلامع الصغري - ٦٧
 .هـ١٤١٨األوىل، .ط مكتبة الباز،: نرش ،الدمرداش، مكة املكرمة

ملجد الدين حممد بن يعقوب الفريوزابادي، دار الكتاب  القاموس املحيط، - ٦٨
 .يبالعر

أليب عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي ـ ابن القيم ـ، رشح  القصيدة النونية، - ٦٩
 .حممد خليل اهلراس، مرص، دار الفاروق احلديثة

 ، للدكتور عبدالرمحن املحمود، الرياض، دار النرش الدويل،القضاء والقدر - ٧٠
 .هـ١٤١٤األوىل، .ط

يمني، الدمام، دار ، ملحمد بن صالح العثالقول املفيد عىل كتاب التوحيد - ٧١
 .هـ١٤١٩الثالثة، .ط ابن اجلوزي،

عبداهللا .د :، أليب بكر حممد بن احلسني اآلجري، حتقيقكتاب الرشيعة - ٧٢
 .هـ١٤١٨األوىل، .ط الدميجي، الرياض، دار الوطن،



 
 

: أليب جعفر حممد بن عمرو العقييل، حققه كتاب الضعفاء الكبري، - ٧٣
 .األوىل.لمية، طعبداملعطي قلعجي، بريوت، دار الكتب الع.د

عبداهللا املنصور،  :، أليب بكر جعفر بن حممد الفريايب، حتقيقكتاب القدر - ٧٤
 .هـ١٤١٨األوىل، .ط الرياض، أضواء السلف،

أليب بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار،  - ٧٥
 األوىل،.ط كامل يوسف احلوت، دار التاج، :شيبة العبيس، تقديم وضبط

 .هـ١٤٠٩
لعبداهللا بن عبدالعزيز العنقري ـ رسالة ماجستري ـ كرامات األولياء،  - ٧٦

بشعبة العقيدة، قسم الثقافة اإلسالمية بكلية الرتبية، جامعة امللك سعود، 
 .هـ١٤١٣الرياض، عام 

: ملنصور بن يونس البهويت، علق عليه كشاف القناع عن متن اإلقناع، - ٧٧
 .هـ١٤٠٢هالل مصيلحي، بريوت، دار الفكر، 

، أليب احلسن عيل بن أيب بكر اهليثمي، كشف األستار عن زوائد البزار - ٧٨
األوىل، .مؤسسة الرسالة، ط ،حبيب الرمحن األعظمي، بريوت: حتقيق

 .هـ١٤٠٤
، أليب الفضل حممد بن مكرم بن منظور، بريوت، دار صادر، لسان العرب - ٧٩

 .هـ١٤١٢
يب بكر اهليثمي، حتقيق ، لنور الدين عىل بن أجممع الزوائد ومنبع الفوائد - ٨٠

 .هـ١٤١٣عبد اهللا حممد الدرويش، دار الفكر، 
عبدالرمحن  :، مجعجمموع فتاوى أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية - ٨١



 
 

 .هـ١٤١٢بن حممد بن قاسم، الرياض، دار عامل الكتب، ا
، أليب احلسني عيل بن إسامعيل األندليس، بريوت، دار الكتب املخصص - ٨٢

 .العلمية
مصطفى عبد القادر،  :، أليب عبد اهللا احلاكم النيسابوري، حتقيقتدركاملس - ٨٣

 .األوىل.دار الكتب العلمية، ط ،بريوت
مؤسسة الرسالة،  ،شعيب األرنؤوط وآخرين، بريوت: حتقيق مسند أمحد، - ٨٤

 .هـ١٤١٧ األوىل،.ط
حممد الرتكي، .د :أليب داود، سليامن بن داود الطياليس، حتقيق املسند، - ٨٥

 .هـ١٤١٩ األوىل،.جر، طمرص، دار ه
دار  أليب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، بريوت، املسند، - ٨٦

 .هـ١٣٩٨الثانية، .ط ،الكتب العلمية
: ألمحد بن أيب بكر البوصريي، حتقيق مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه، - ٨٧

 .موسى حممد عيل وعزت عيل، القاهرة، دار الكتب احلديثة
محد بن حممد بن عيل الفيومي، بريوت، مكتبة لبنان، ، ألاملصباح املنري - ٨٨

 .م١٩٨٧
حبيب الرمحن  :، أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، حتقيقاملصنف - ٨٩

 .هـ١٤٠٣الثانية، .ط األعظمي، بريوت، املكتب اإلسالمي،
، للدكتور عواد بن عبد اهللا املعتق، الرياض، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة - ٩٠

 .هـ١٤١٦وىل، األ.ط مكتبة الرشد،
أبو املحاسن : للطحاوي، خلصه املعترص من املخترص من مشكل اآلثار، - ٩١



 
 

 .يوسف بن موسى احلنفي من خمترص الباجي، بريوت، عامل الكتب
، أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، قسم التحقيق بدار املعجم األوسط - ٩٢

 .هـ١٤١٥احلرمني، القاهرة، 
فريد اجلندي،  :اقوت احلموي، حتقيقأليب عبد اهللا ي معجم البلدان، - ٩٣

 .هـ١٤١٠األوىل، .ط بريوت، دار الكتب العلمية،
محدي : ، أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين، حتقيقاملعجم الكبري - ٩٤

 .الثانية.ط ،السلفي، املوصل، مطبعة الزهراء
، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون، استانبول، املعجم الوسيط - ٩٥

 .ميةاملكتبة اإلسال
، أليب العباس أمحد بن عمر املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم - ٩٦

حميي الدين مستو وآخرين، دار ابن كثري ودار الكلم  :القرطبي، حتقيق
 .هـ١٤١٧ ،األوىل.الطيب، ط

، أليب اخلري املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة - ٩٧
عبداهللا حممد الصديق،  :علق عليهحممد ابن عبد الرمحن السخاوي، 

 .هـ١٣٩٩األوىل، .ط بريوت، دار الكتب العلمية،
حممد  :، أليب احلسن عيل بن إسامعيل األشعري، حتقيقمقاالت اإلسالميني - ٩٨

 .هـ١٤١١األوىل، .ط حميي الدين عبداحلميد، بريوت، املكتبة العرصية،
حممد  :ين، حتقيقأليب الفتح حممد بن عبدالكريم الشهرستا امللل والنحل، - ٩٩

 .دار املعرفة ،سيد كيالين، بريوت
، أليب العباس أمحد بن منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية - ١٠٠



 
 

حممد رشاد سامل، طبعة جامعة اإلمام حممد .د :عبداحلليم بن تيمية، حتقيق
 .هـ١٤٠٦ األوىل،.بن سعود بالرياض، طا

 زكريا حييى بن رشف ، أليباملنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج - ١٠١
 .النووي، املطبعة املرصية ومكتبتها

، أليب عبد اهللا حممد بن أمحد الذهبي، ميزان االعتدال يف نقد الرجال - ١٠٢
 .عيل وفتحية البجاوي، دار الفكر :حتقيق

، أليب السعادات املبارك بن حممد اجلزري النهاية يف غريب احلديث واألثر - ١٠٣
ناحي وطاهر الزاوي، الهور، النارش حممود الط :ـ ابن األثري ـ حتقيق

 .أنصار السنة املحمدية
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