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 الشفػاعة األخروية بيػف المثبتيف والنػافيػف              

 
 لمميكياز .  أحمد عبد العزيد                                                  
 الدراسات اإلسالمية ػػػػػػ كمية اآلداب ػػػػػ جامعة تعزقسـ                                       

 
                                                             

 المقدمة                                           
اإليمػاف صػكؿ مػف أ أصػالن  ييعىػد   - مف البعث كالحساب كالجزاء فيه إف اإليماف باليـك اآلخر كما يككف

مف األسس الدينية العظيمة المتفؽ عميها بػيف الشػرا ا السػماكية قاطبػة , بػؿ إف لل أ ػؿ  افي اإلسالـ , كأساسن 
,كاسػتحكذت عمػيهـ  رفػتحي ك دت كتبهـ أقً ؿ التي كاف لها كتب كتشريا ديني كمدني ثـ في مى لمً االكتاب كغير ـ مف 

ا , كلكػف  إيمػانهـ ما ال فػي أصػمهم, يختمفػكف فػي صػفته ... كمهـ يؤمنػكف بحيػاة بعػد المػكت كجػزاء -الكثنية 
 .(ُلهي الفساد ببنا ه عمى ًبدىع ذ بت بجؿ فا دته في إصالح الناس ...((بى ا ذا قد ش

ا عمى العمؿ الصػال  كتػرؾ الفػكاحش عثن ا, كيككف بىكباإليماف باليـك اآلخر لل يكمؿ اإليماف باهلل تعال
كيجب أف يؤدم الػدكر  . كبه ييٍفهـ مغزل الحياة اإلنسانية كالحكمة منها ,( ِل كالمنكرات كالبغيو كالعدكاف ...((

ٍدًك ا إلى بار ها ,   .ية األنفس كتهذيبها بمنهج فاطر اكتزكالمنكط به في تربية األركاح كحى
مػف  كقد قرف اهلل تعالى بيف اإليماف به سبحانه كاإليمػاف بػذلؾ اليػـك , كتحػدث عنػه فػي مكارػا كثيػرة        

مسػللة الشػفاعة األخركيػة مػف المسػا ؿ المهمػة المرتبطػة بػذلؾ األصػؿ اإليمػاني كاألسػاس  كتابه الكريـ . كتيعىػد  
الديني العظيـ ل اإليماف باليـك اآلخر ( , بؿ إف مف العمماء مف عىٌد ا مف أصكؿ الديف التػي يػتكمـ المتكممػكف 

.... كقػػد عيػػديت فػػػي   (ْلالعمميػػػة  ف المسػػا ؿ الفرعيػػة, فػػػي حػػيف عػػٌد ا  خػػػركف مػػ( ّلفيهػػا كيتنػػاظركف عميهػػا 
: الكعػد كالكعيػد أربػا مسػا ؿ,  ػي  فإف المتكمميف يػذكركف فػي بػابي ؛أصكؿ الديف لتعمقها الجمي بباب الكعيد 

 مصير المؤمنيف , كمصير الكفار , كمصير الفساؽ , كالشفاعة .
 الشػفاعة مسػللة(   ََٗل ت  ادكمالزيػدم الهػ كقد كصػؼ عػز الػديف بػف الحسػف بػف عمػي الحسػني

, ككصػػفها محمػػد بػػف (ٓللل عظمػػى مسػػا ؿ بػاب الكعػػد كالكعيػػد كمجػػاؿ التشػػاجر كالتنػازع الشػػديد ((  ابلنهػػ  ػذ 
, لل طكيمػة األذيػاؿ , كاسػعة  (ٔل(( الشػلف عظيمػة مسللةلل  بلنها (  ُُِٖإسماعيؿ األمير الصنعاني ل ت 

 . (ٕلاألقكاؿ , خاض غمرتها أفارؿ النقاد مف فحكؿ الرجاؿ (( 
, كبالكتابػة فػي ة مف معتقدات أ ؿ السنة كالجماعػةا مقامات الشفاعة األخركية الثابتيكالتصديؽ بجم         

د  عمػػى اٍلًفػػ –عػػالكة عمػػى مػػا مرػػى ذكػػر   –ذلػػؾ  , كالمعتزلػػة, المقامػػات, كػػالخكارجرة لػػبعض تمػػؾ رىؽ المنكػػييػػرى
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الشػفاعة  ى, كعمى الًفرؽى التي يمػـز مػف مػذ بها أف ال حاجػة إلػٍحدىثًيفهـ مف القدامى  كالمي فٌ , كمف لىؼي لى ديةيكالز 
 . , كغالة المرج ة الذيف يزعمكف أنه " ال يرر ما اإليماف معصية كما ال ينفا ما الكفر طاعة "األخركية

فػي عهػد رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػه  حػدث كلـ أقؼ عمى خالؼ حكؿ مسللة الشفاعة األخركيػة  ػذ 
كسمـ , كال فػي عهػد خمفا ػه الراشػديف ررػي اهلل عػنهـ , غيػر أف عمػر بػف الخطػاب ررػي اهلل عنػه استشػرؼ 

إف كػاف فػي كتكقا حدكث خالؼ في  ذ  المسػللة , ك ػك الػذم أخبػر عنػه الرسػكؿ صػمى اهلل عميػه كسػمـ بلنػه 
إذ قػاؿ صػمى اهلل عميػه كسػمـ : د لقػد كػاف فيمػا قػبمكـ مػف األمػـ  ؛األمة ميحديثكف ميكىٌمميكف فهػك ررػي اهلل عنػه 

دي  ثكف , فإف يؾ في أمتي أحد فإنه عمر [ , كفي ركاية : د لقد كاف فيمف كاف قػبمكـ مػف بنػي إسػرا يؿ ناس ميحى
 .(ٖل[فإف يكف في أمتي منهـ أحد فعمر رجاؿ ييكىٌمميكف مف غير أف يككنكا أنبياء ,

نػػه ا  ك  "بػػف عبػػاس ررػػي اهلل عنهمػػا قػػاؿ : د خطػػب عمػػر ررػػي اهلل عنػػه ... كفػػي الخطبػػة : افعػػف 
سيككف مػف بعػدكـ قػـك يكػذبكف بػالرجـ كبالػدجاؿ كبالشػفاعة كبعػذاب القبػر , كبقػـك يخرجػكف مػف النػار بعػد مػا 

شيكا   . (ٗل[ "امتىحى
فػػي  –خػػراج المكحػػديف مػػف النػػار إفػػي الشػػفاعة األخركيػػة كأثر ػػا فػػي  ثػػـ مػػا لبػػث الخػػالؼ أف ظهػػر

أكاخػػر عهػػد الصػػحابة ررػػي اهلل عػػنهـ كمػػا كرد فػػي مجادلػػة يزيػػد الفقيػػر كطمػػؽ بػػف حبيػػب لجػػابر بػػف عبػػد اهلل 
األنصػػارم ررػػي اهلل عنػػه . فقػػد قػػاؿ يزيػػد الفقيػػػر : د كنػػت قػػد شػػغفني رأم مػػف رأم الخػػكارج , فخرجنػػا فػػػي 

الناس [ , قاؿ : د فمررنا عمى المدينة فإذا جػابر بػف عبػد اهلل  ىرج عمخدد نريد أف نحج , ثـ نعصابة ذكم ع
. [قاؿ : د فإذا  ك قد ذكػر الجهنميػيف .عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميه كسمـ [ –سارية  ىيحدث القـك جالس إل

 ے ے ھ ھ ھ چ: ؿ تحدثكف ,  كاهلل يقػك  الذم  صاحب رسكؿ اهلل , ما  ذا  د فقمت له : يا:قاؿ 
[ ؟ فما َِدالسجدة :   چ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ چك  [ُِٗد  ؿ عمراف :     چ﮲ۓ ۓ

قػاؿ : فهػؿ سػمعت بمقػاـ محمػد عميػه السػالـ  .  ذا الذم تقكلكف ؟[  قاؿ : د فقاؿ : أتقرأ القر ف ؟ قمػت : نعػـ
مقػػاـ محمػػد صػػمى اهلل عميػه كسػػمـ المحمػػكد الػػذم  هقػػاؿ : فإنػ. ؟ قمػػت : نعػػـ  -فيػه  يعنػي الػػذم يبعثػػه اهلل  –

ػػري النػػاس عميػػه[ , قػػاؿ :د كأخػػاؼ أف ال أكػػكف  يخػػرج اهلل بػػه مػػف يخػػرج[ . قػػاؿ : د ثػػـ نعػػت كرػػا الصػػراط كمى
ا فيهػا , قػاؿ : يعنػي فيخرجػكف ك أحفظ ذاؾ[ , قاؿ : د غير أنه قد زعـ أف قكمان يخرجكف مف النار بعد أف يككن

 ,كف فيػه , فيخرجػػكف كػلنهـ القػػراطيسالسماسػػـ , قػاؿ : فيػدخمكف نهػػران مػف أنهػار الجنػػة , فيغتسػمكػلنهـ عيػداف 
ـٍ , أتركف الشيخ يكذب عمى رسكؿ اهلل صػمى اهلل عميػه كسػمـ ؟ فرجعنػا , فػال كاهلل مػا خػرج  كي ٍيحى فرجعنا قمنا : كى

 . (َُل[( الحديث الفرؿ بف دكيف أحد ركاة ل –أك كما قاؿ أبك نعيـ  –منا غير رجؿ كاحد 
 كقاؿ طمؽ بف حبيب : د لقيت جابر بف عبد اهلل , ككنت أشػد النػاس تكػذيبان بالشػفاعة , فقػرأت عميػه

ؽ , أىتيػرىاؾ أعمػـ بكتػاب اهلل كسػنة نبيػػه  يػة فػي القػر ف كعػد اهلل أ مهػػا الخمػكد فػي النػار , فقػاؿ لػي : يػػا طيمىٍيػكػؿ 
ػميتىا  ال , قػػاؿ :  منػي ؟ قمػتي : إف لػػـ أكػف سػمعت محمػػدان يقػكؿ : " يخرجػػكف  –أذنيػه  ىر بيديػػه إلػكأشػا –فىصي
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ف الذم تقرأ  ـ المشرككف ,  ـ أ مه, مف النار "  : ا , قمت : كمف  ؤالء القػـك ؟ قػاؿكنحف نقرأ الذم تقرأ , كا 
 . (ُُلخرجكا [ قـك أصابكا , فىعيذيبكا بذنكبهـ , ثـ أي 

.  ٖٕ: كقيػؿ,   ٕٕ:  كقيؿ,    ّٕ:  كقيؿ,    ْٕكقد كانت كفاة جابر رري اهلل عنه في سنة 
 . (ُِل أكاخر ـ مف أك النبكية المدينة في عنهـ اهلل رري الصحابة مف مات مف  خر ككاف

كشاع التكػذيب بالشػفاعة األخركيػة لممػذنبيف , األمػر الػذم حػدا أنػس بػف  , ثـ استشرل ذلؾ الخالؼ
 . (ُّلب بالشفاعة فال نصيب له فيها[ ذي مالؾ األنصارم رري اهلل عنه عمى أف يقكؿ : د مف كى 

 , ّٗكقيػػؿ : ,  ِٗ:  كقيػؿ,   ُٗ:  كقيػػؿ,   َٗسػنة  فػي كقػد كانػت كفػػاة أنػس ررػي اهلل عنػػه
, بؿ لـ يمت بعد  ممف رأل رسكؿ اهلل صػمى  (ُْلككاف  خر مف مات مف الصحابة رري اهلل عنهـ بالبصرة 
  , َُِ:  كقيػػػػػػػؿ,   ََُسػػػػػػػنة  المتػػػػػػػكفى الكنػػػػػػانياهلل عميػػػػػػه كسػػػػػػػمـ إال أبػػػػػػػك الطفيػػػػػػؿ عػػػػػػػامر بػػػػػػػف كاثمػػػػػػػة 

 . (ُٓل  َُُ: كقيؿ,   َُٕ:  كقيؿ 
ٍسػػتيها فػػي بحػػث سػػابؽ , ككجػػػه  كمسػػللة الشػػفاعة األخركيػػة متصػػمة بمسػػللة مرتكػػب الكبيػػػرة التػػي دىرى
 اتصالها بها  ك أنها مف تتمة القكؿ في مسللة مرتكب الكبيرة , كال تصػ  مػذا ب المختمفػيف  نػا إال بتصػحي 

 مػػػػػػػػف دكحػػػػػػػػة الكػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػي مسػػػػػػػػللة مرتكػػػػػػػػب  مػػػػػػػػذا بهـ  نػػػػػػػػاؾ , فمسػػػػػػػػللة الشػػػػػػػػفاعة األخركيػػػػػػػػة غيٍصػػػػػػػػفه 
نما جيعمت مسللة مستقمة التساع القكؿ فيها كتنكعه , كتشعب الخالؼ فيها , كتميز ػا بلدلػة كأسػ مة  الكبيرة , كا 

 ىالشػفاعة مبنيػة عمػ. ف (ُٔل(  ََٗكأجكبة كشيبىهو بحسب تعبير عز الديف بف الحسػف بػف عمػي الحسػني ل ت 
ٍف يجػكز مػا الشػفاعة مػف غيػر شػفاعة , فىػأ , لل فػإذا جػاز ذلػؾ  ابتػداءن  جػكاز المغفػرة لصػاحب الكبيػرة ابتػداءن 

 . (ُٕلبالطريؽ األكلى (( 
بمصنفات جمة قديمان كحديثان , تيسػر االطػالع عمػى بعرػها  كقد خص العمماء مسللة الشفاعة عامةن 

ٍصتيه لمحػديث عػف الشػفاعة األ , خركيػة خاصػة: مفهكمهػا  كأدلتهػاكما سترل في حكاشي  ذا البحث الذم خىصي
 , كخاتمة .كمبحثيف كأقسامها ... كجعمته في مقدمة , 

تعريػػػؼ مبػػػيف : األكؿ فػػػي تعريػػػؼ الشػػػفاعة , كأدلتهػػػا , كجػػػاء فػػػي مطكقػػػد ترػػػمف المبحػػػث األكؿ 
 أدلػػػة الشػػػػفاعة األخركيػػػة مػػػف القػػػر ف الكػػػريـ كتكجيػػػه أدلػػػة النػػػػافيف , كالثػػػاني فػػػي  الشػػػفاعة لغػػػة ن كاصػػػطالحان 

 أقسػػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػػػفاعة نيكترػػػػػػػػػمف المبحػػػػػػػػػث الثػػػػػػػػػػا ؛منػػػػػػػػػه , كأدلتهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػنة النبكيػػػػػػػػػة , كاإلجمػػػػػػػػػػاع 
كبياف ما لـ يثبػت منهػا , كترػمنت الخاتمػة  , هـكأنكاعها , كذكر ما نفا  منها النافكف , كالرد عمي األخركية, 

 أ ـ النتا ج التي تكصمت إليها .
سكر ا كذكر أرقامها , كتخريج األحاديػث النبكيػة كاآلثػار مػف  ى ذا كقد قمت بعزك اآليات القر نية إل

 ة , كذكػػػػػػػػػر أحكػػػػػػػػػاـ بعػػػػػػػػػض العممػػػػػػػػػاء عميهػػػػػػػػػا إف لػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػحيحيف أكيمصػػػػػػػػػادر ا األصػػػػػػػػػم
كسترل ػ أخي القػارئ ػ مػدل الجهػد أقؼ عمى حكـ عميها بذلت ما في كسعي لبياف درجتها , أحد ما , فإف لـ 

 كاهلل كلي الهداية كالتكفيؽ .المبذكؿ في ذلؾ , 
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 ، وأدلتياتعريؼ الشفاعة  –المبحث األوؿ 
 اواصطالحً  تعريؼ الشفاعة لغةً  –األوؿ المطمب 

آخر هي بػفشىفىٍعتي  اا , تقكؿ : كاف كترن العدد زكجن الشفاعة في المغة ملخكذة مف الشفا , ك ك ما كاف مف 
ػػػػ ػػػػٍفعنا , أم : زكجن  مثمػػػػه , تقػػػػكؿ : شػػػػفعتي الشػػػػيء ىكالشػػػػفا أيرػػػػا  ػػػػك رػػػػـ الشػػػػيء إلػػػػ . احتػػػػى صػػػػار شى

مىٍمته إل اشفعن   يا : الشافا , ك ك الطالب لغيػر  .... كالشف ثنتيفالفرد , كشفعتي الركعة : جعمتها  ى, أم : رى
ػػػػػ ىالمطمػػػػػكب , تقػػػػػكؿ : شػػػػػفعتي لفػػػػػالف إلػػػػػ ىيستشػػػػػفا بػػػػػه إلػػػػػ ػػػػػفيعتي لػػػػػه إليػػػػػه , كتىشى  تي فيػػػػػهفيعفػػػػػالف , كتىشى

... كاستشفعتي بفالف عمى فالف , كاستشفعتهي إليه : سػللته أف يشػفا لػي إليػه ....  اعىني فيه تشفيعن في إليه , فىشى  
 . (ُٖلبؿ شفاعته قاي :  الذم تي في : الذم يقبؿ الشفاعة , كالميشى  اي ف  كالميشى 

  ػػك أف الشػػفاعة إنمػػا تكػػكف –مػػا كػػاف مػػف العػػدد زكجػػان  ىاؽ الشػػفاعة مػػف الشػػفا بمعنػػقككجػػه اشػػت
الطالػػب الكاحػػد الػػذم لػػـ يشػػفا لل إذا كػػاف  نػػاؾ اثنػػاف يطمبػػاف أمػػران فيكػػكف أحػػد ما شػػفيعان ل خػػر , بخػػالؼ 

قكله أك فعمه فقػد صػار شػفيعان لػه ... فػإف الشػافا يشػفا بأمر  ى كذا لل كؿ مف أعاف غير  عم. ك  (ُٗل(( غير 
 . (َِل((  لعجز  عف االستقالؿ بها ؛ر له شىٍفعان في قرا ها يصاحب الحاجة , فيص

 ػك أنهػا تكػكف بانرػماـ شػخص  –ه مثمػ ىرػـ الشػيء إلػ ىاؽ الشػفاعة مػف الشػفا بمعنػقككجه اشػت
عنه , كأكثر ما تيستعمؿ في انرماـ مػف  ػك أعمػى حرمػة ن كمرتبػة ن إلػى مػف  ػك  الن له كسا إلى  خر ناصران لل

 : تيسػػػػػػػػػػػتعمؿ لكبعبػػػػػػػػػػػارة أخػػػػػػػػػػػر  ؛( ِِل لل ليسػػػػػػػػػػػتعيف بػػػػػػػػػػػه عمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػا يركمػػػػػػػػػػػه (( ؛  (ُِل... ((  ىأدنػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػا.كبالشػػػػػفاعة (ِّلنفسػػػػػػه مػػػػػػف  ػػػػػك خػػػػػػا ؼ مػػػػػف سػػػػػػطكة الغيػػػػػػر ... ((  لػػػػػىلل برػػػػػـ النػػػػػػاجي إ  يكػػػػػػكف  أيرن
أك إسػػػقاط حػػػؽ مػػػف  , .فحقيقػػػة الشػػػفاعة فػػػي المغػػػة : لل طمػػػب الزيػػػادة(ِْلالفػػػا زيف ... (( لل رػػػـ المػػػذنبيف ب

 . (ِٓلالمشفكع إليه عمى كجه الترقب ((
كالشػفاعة فػػي االصػػطالح  ػػي السػػؤاؿ فػػي التجػػاكز عػف الػػذنكب كالجػػرا ـ مػػف الػػذم كقػػا الجنايػػة فػػي 

ا. ك ي  (ِٔلحقه   .(ِٕل((..جؿ الغير عمى سبيؿ الرراعةلل سؤاؿ فعؿ الخير كترؾ الرر عف الغير أل أيرن
, كقيػؿ :  ػي لل المطالبػة بكسػيمة  (ِٖلكقيؿ :  ي للكالـ الشفيا لممًمؾ في حاجة يسػللها لغيػر   (( 

ٍصػػمىة ل أم : اتصػػاؿ ( بػػيف الشػػفيا  (َّل, أم : عهػػد كأمػػاف ككفالػػة  (ِٗلأك ًذمػػاـ ... ((  . كقيػػؿ :  ػػي لل كي
 . (ُّلكالمشفكع عند  (( 

فحقيقتها في االصطالح : لل طمب زيادة في حػؽ أك إسػقاطه , أك طمػب عفػك عػف ذنػب ممػف يقػدر 
. كقيػؿ :  ػي السػؤاؿ  (ِّلعمى ذلؾ عمى جهة الترقب مف الشافا كعظػـ حالػه فػي حقػه عنػد المشػفكع إليػه (( 

 ض السػػا ؿ حصػػكؿ مػػا سػػلؿ ألجػػؿيكػػكف غػػر  المترػػمف جمػػب نفػػا إلػػى الغيػػر أك دفػػا رػػرر عنػػه عمػػى كجػػهو 
ليخػػػػرج بػػػذلؾ مػػػػا لػػػيس بسػػػػؤاؿ, كألف الشػػػػفاعة ال تكػػػكف إال سػػػػؤاال. كقمنػػػػا:  ؛. كقمنػػػػا : " ػػػي السػػػػؤاؿ " سػػػؤاله

لنحترز بذلؾ عف السؤاؿ لجمػب الرػرر أك فػكت النفػا .  ؛" الغير أك دفا ررر عنه ى"المترمف جمب نفا إل
ة , ألف الشػػفاعة ممػػا يتعػػدل . لنحتػػرز بػػه عػػف سػػؤاؿ ذلػػؾ لمػػنفس, فإنػػه ال يكػػكف شػػفاع ؛كقمنػػا : "إلػػى الغيػػر "
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بػه عمػا إذا سػللنا اهلل تعػالى  زلنحتػر  ؛كقمنا : "عمى كجه يككف غرض السا ؿ حصػكله مػا سػلؿ ألجػؿ سػؤاله " 
ألف  ؛الكسيمة كالفريمة كالمقاـ المحمكد لنبينا محمػد صػمى اهلل عميػه كسػمـ , فمػيس ذلػؾ يحصػؿ ألجػؿ سػؤالنا 

نمػػػا قصػػػدنا بػػػذلؾ التقػػػرب إلػػػاهلل تعػػػالى  قػػػد كعػػػد  بػػػه سػػػكاء أسػػػللنا اهلل كتحصػػػيؿ الثػػػكاب  ى  أـ لػػػـ نسػػػلله , كا 
 ....( ّّلألنفسنا

كالشػػفاعة فػػػي الشػػػرع حقيقتهػػػا أف اهلل سػػبحانه يتفرػػػؿ عمػػػى أ ػػػؿ اإلخػػالص كالتكحيػػػد , فيغفػػػر لهػػػـ 
دييقان , أـ مىكػان , أـ ًصػأـ مى  ابكاسطة دعاء الشافا الذم أذف له كرري أف يشفا ليكرمه بذلؾ ... سكاء أكاف نبيٌ 

تقػػيف كمػػف ييػػؤذف لهػػـ فػػي م, أـ غيػػر ذلػػؾ مػػف سػػا ر أكليػػاء اهلل عػػز كجػػؿ مػػف المػػؤمنيف ال رىطػػا, أـ فى  شػػهيدا
 . (ّْلالشفاعة 

 
 أدلة الشفاعة األخروية -الثاني  المطمب

 القرآف الكريـ : – ًل أو            
 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ چ : ىبآيات قر نية كثيرة , فقد قاؿ اهلل تعال ثبتت الشفاعة األخركية  

  :    ك قاؿ  تعالى [ , ّديكنس :  چ ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑ چ ,  كقاؿ تعالى: [ ِٓٓالبقرة:د  چۅۅ

  ڻ  ڻ  ڻ        ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ   ڳ چ
[ , كقاؿ ٕٖ -ٖٓدمريـ :  (ّٓل چ  ھ      ھ   ھ   ہ  ہ      ہ  ہ  ۀۀ

, كقاؿ [َُٗ د طه: چۋ ٴۇ ۈ  ۈ     ۆ  ۆ  ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ :تعالى
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ     ٹٹ  ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ ﴿تعالى : 

 – ِٔ: األنبياءد چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ
  ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ تعالى :  ؿكقا, [  ِٖ

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ائ    ائ  ەئ  چ كقاؿ تعالى  :   ,[٣٢سبأ: ] چٹ  ٹ  ٹ   ڤ  

وئ   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت   يت  جث    چ[ , كقاؿ تعالى : ٖٔالزخرؼ: د( ّٔل چەئ  وئ  

 [ .ِٔالنجـ: د چمث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح   
ذف اهلل سبحانه كررا  كاتخاذ عهد عند  كشهادة إب دىةن يي قى فهذ  اآليات قد أثبتت الشفاعة األخركية مي  
 الحؽ ....

اكأما اآليات التي نفت الشفاعة , ك ي كثيرة  فإف معظمهػا كرد فػي سػياؽ ذكػر الكفػار ,  – (ّٕل أيرن
ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ : فقد قاؿ اهلل تعالى  :ك اكـ نماذج مف ذلؾ 

؛ مػف االعتػراض نفي الشػفاعة ى[ , ك ذ  اآلية ال يسمـ االستدالؿ بها عمْٖدالبقرة :  چی  جئ  حئ  مئ  ىئ   
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 ى, بػؿ خاصػة بالكفػار الػذيف مػاتكا عمػ فقػد ذ بػت جماعػة مػف المفسػريف إلػى أنهػا ليسػت عامػة فػي كػؿ نفػس 
ككمػا  [ ,ْٖ: ردالمػدث چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :اهلل عز كجػؿ , كمػا قػاؿ تعػالى  ىكفر ـ غير تا بيف إل

ف كػػػاف  ,[ َُُ – ََُدالشػػػعراء :  چے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ﮴  ﮵   ﮶   چ  :قػػػاؿ سػػػبحانه عػػػف أ ػػػؿ النػػػار كا 
أخرل :  ي مػف العػاـ الػذم أريػد بػه  ا في التالكة فإف المراد بها خاص في التلكيؿ , أك بعبارةمخرج اآلية عام  

, كيؤيػد  أف الخطػػاب  -سػيلتي  مرػى ككمػا  كمػا –كذلػؾ ل يػات كاألحاديػث الػكاردة فػي الشػفاعة  ؛الخػاص 
, بػػؿ ثمػػة مػػف  (ّٖللهػػـ  لمػػا كػػاف اليهػػكد يزعمػػكف أف  بػػاء ـ األنبيػػاء يشػػفعكف اد  ر مػػا الكفػػار , كاآليػػة نزلػػت 

اهلل محمػػػد بػػػف أحمػػػد القرطبػػػي  إجمػػػاعهـ عمػػػى أف  ػػػذ  اآليػػػة فػػػي الكفػػػار , كػػػلبي عبػػػد  حكػػػىالمفسػػػريف مػػػف 
فػػإف  ؛كقػػد كػػاف تخصػػيص  ػػذ  اآليػػة مػػف كجهػػيف : األكؿ بحسػػب المكػػاف كالزمػػاف  غيػػر  .ك , (ّٗل(  ُٕٔلت

ه , ثػـ لعؿ نفي الشفاعة يككف في ابتداء كقكع القيامة  كشدتك مكاقؼ القيامة كمقدار زمانها فيها سعة كطكؿ , 
ص في غير العصػاة , لمزيػد يالشفاعة مف التخص لنفاةال بد  إذٍ  ؛يؤذف بالشفاعة . كاآلخر بحسب األشخاص 

ال اقترػػى نفػػي زيػػادة المنػػػافا , ك ػػـ ال يقكلػػكف بػػػه ,  الػػدرجات , فمػػيس العػػاـ باقيػػػان عمػػى عمكمػػه عنػػػد ـ , كا 
ذكػػر جممػػة منهػػا , ثػػـ إف ذلػػؾ النفػػي  يخصصػػكف فػػي العصػػاة باألحاديػػث الصػػحيحة اآلتػػي كالمثبتػػكف لمشػػفاعة

,  [ِّدسػبل : چ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ لقػكؿ اهلل تعػالى :  ؛مخصص بما قبؿ اإلذف بالشفاعة 
ال يظهػػػر لػػػه  فػػػاةكمػػػا يكرػػػا فػػػي سػػػياقه مػػػف اآليػػػات , ك ػػػك تخصػػػيص لػػػه دليػػػؿ فػػػي حػػػيف أف تخصػػػيص الن

 .(َْلدليؿ
ک  گ    گ   گ  گ    چ  : حػكؿ  ػذ  اآليػة يمكػف قػكؿ نحػك  فػي نظيرتهػا , ك ػي قكلػه تعػالى كما قمنػا 

فإنػػػػػه يغنػػػػي عػػػػػف اإلعػػػػػادة ,  ؛[  ُِّدالبقػػػػرة :  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
 . (ُْلكاآلية كذلؾ خاصة بالكفار 

, ذكر الكفاراؽ يالشفاعة صريحان في ككنه في سكما لـ يكف مف تمؾ اآليات الميٍستىدىؿي بها عمى نفي 
 فقد قاؿ اهلل تعالى: :فهك قميؿ , كقد حدث بيف المفسريف في المراد به اختالؼ , ك اكـ نماذج مف ذلؾ 

 چں  ڻ  ڻ  ڻ    ںڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱچ

ااالستدالؿ بهذ  اآلية ال يسمـ ؛ ك [ ِْٓدالبقرة :  مف االعتراض , فقد ذ ب جماعة مف المفسريف إلى  أيرن
ف كاف مخرجها في الشفاعة عام : مف قبؿ معنا ا فالمراد بها خاص , إذ ٍ  اأف  ذ  اآلية في الكفار كذلؾ , كا 

ية اهلل كاإليماف به  يشفا أف يلتي يـك ال بيا فيه كال خمة كال شفاعة أل ؿ الكفر باهلل عز كجؿ , ألف أ ؿ كال
إف  , بؿ (ِْل چڻ ڻ ںچ بعرهـ لبعض , كيدؿ عمى ذلؾ قكله تعالى عقيب نفي الشفاعة :

 إثبات عمى دالة التذييؿ بهذا صارت اآلية  ذ  أف إلى ذ ب(  َٔٔفخر الديف محمد بف عمر الرازم ل ت 
ذا كانت في المؤمنيف فالمراد نفي الشفاعة  (ّْلالشفاعة في حؽ الفساؽ   بغير إذف اهلل تعالى  ؛ كا 

 .(ْْلكررا 
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  ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې    ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋچ كقػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػالى:
فػإف  ؛اآلية ال يسمـ كذلؾ مف االعتػراض [ , كاالستدالؿ بهذ ُٓداألنعاـ :  چ ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ

: إف اآليػة فػي قػاؿ   الرسكؿ صمى اهلل عميه كسمـ بإنذار ـ  نا اختمؼ فيهـ المفسركف : فمنهـ مف  أيًمرى الذيف 
ٻ  چ أ ؿ الكتاب مف اليهكد كالنصػارل , فهػي رد عمػيهـ فػي زعمهػـ أف اهلل سػبحانه يشػفا لهػـ حيػث قػالكا : 

عمػػيهـ فػػي زعمهػػـ أف [ . كمػػنهـ مػػف قػػاؿ : إنهػػا فػػي المشػػركيف , فهػػي رد ُٖالما ػػدة : د چ  پٻ  پ  پ
اهلل سبحانه , فلعمـ اهلل تعالى أف الشفاعة ال تككف لممشركيف . كمنهـ مف قػاؿ : إنهػا  أصنامهـ تشفا لهـ عند

ف شفا لهـ الرسكؿ صمى اهلل عميه كسمـ أك غير  ممػف يشػفا يػـك القيامػة , فػإف  في المؤمنيف كقد بىيينىٍت أنهـ كا 
 تعالى كررا  , فهك عػز كجػؿ الشػفيا فػي الحقيقػة . كمػنهـ مػف قػاؿ : إنهػا ال تككف إال بإذف اهلل تمؾ الشفاعة

كمػا رأيػت  –فاآليػة ...  (ْٓل في كؿ مف أقر بالبعث مف مػؤمف ككػافر , أك تػردد فيػه , دكف الجػاـز باسػتحالته
(  ِٖٗلتكليست خاصػة بػالمؤمنيف , بػؿ إف أبػا السػعكد محمػد بػف محمػد العمػادم ر , كً لكؿ ماذي  ةمحتمم –

طيف فػي األعمػاؿ ال يسػاعد  سػباؽ الػنظـ كال سػياقه , بػؿ فيػه مػا ر  ذ ب إلى أف القكؿ بلنهػا فػي المػؤمنيف الميفىػ
 أبػػي بكػػالـ(  َُِٕلت اآللكسػػي اهلل عبػػدبػػف  , كقػػد استشػػهد أبكالثنػػاء محمػػكد(ْٔليقرػػي باسػػتحالة صػػحته 

 .(ْٕل فيه كأيد   ذا السعكد
لقر نية مف نفي الشفاعة مطمقان, كما كرد في بعض  خر : إف ما كرد في بعض اآليات ايمكف القكؿك 

ًذف فيه مف الشفاعة   , ك ذا ييعىد  الخاص ىييحمؿ المطمؽ فيها عمي المقيد , كالعاـ عم –منها مف استثناء ما أ ي
عمى  –ؿ به النافكف . كقد رأينا كيؼ استدؿ فخر الديف الرازم بآية مما استد(ْٖلمف تفسير القر ف بالقر ف

كم عف جابر بف عبد اهلل رري اهلل عنه أنه قاله في حكار  الشفاعة ثبكت , كقبؿ ذلؾ كبعد  ما أحسف ما ري
مج  جح    مح  جخ       حخ  مخ  جس     حس    خس   مس    چ : د الشفاعة بينة في كتاب اهلل  :  -ما يزيد الفقير السابؽ ذكر  

ٱ  ٻ  ٻ  خف  مف  ىف  يف     حق      حص  مص  جض  حض  خض  مض  حط  مط  مظ   جع     مع  جغ  مغ  جف       حف   

     .(ْٗل[ ْٖ -ِْالمدثر :   د چٻ  ٻ  
 السنة النبوية : –ا ثانيً         
اثبتت  –كما ثبتت الشفاعة األخركية بآيات قر نية كثيرة ك          بكية أكثر زخرت بها دكاكيػف بلحاديث ن أيرن

رري اهلل عنه قاؿ : أيتي رسكؿ اهلل صػمى اهلل عميػه , كيمكف االكتفاء ببعرها , فمنها حديث أبي  ريرة السنة
, اؿ :د أنػا سػػيد النػاس يػـك القيامػػةفػنهس منهػا نهسػة ثػػـ قػ –ككانػت تعجبػػه_  كسػمـ بمحػـ , فريفػا إليػػه الػذراع ,

,  ـ البصػرنفػذـي ذلؾ ؟ يجما اهلل الناس األكليف كاآلخريف في صعيد كاحػد , ييٍسػمعيهـ الػداعي كيك ؿ تدركف مً 
لشػػمس , فيبمػػن النػػاس مػػف الغػػـ كالكػػرب مػػا ال يطيقػػكف كال يحتممػػكف , فيقػػكؿ النػػاس : أال تػػركف مػػا قػػد كتػػدنك ا

بمغكػـ ؟ أال تنظػركف مػػف يشػفا لكػػـ إلػى ربكػػـ ؟ فيقػكؿ بعػػض النػاس لػػبعض : عمػيكـ بػػآدـ . فيػلتكف  دـ عميػػه 
كأمػػر المال كػػة فسػػجدكا لػػؾ,  لػػه : أنػػت أبكالبشػػر , خمقػػؾ اهلل بيػػد  , كنفػػخ فيػػؾ مػػف ركحػػه ,   السػػالـ فيقكلػػكف
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, أال ترل إلى ما نحف فيه ؟ أال ترل إلى ما قد بمغنا ؟ فيقكؿ  دـ : إف ربي قد غرػب اليػـك اشفا لنا إلى ربؾ
نػػه قػػد نهػػاني عػف الشػػجرة فعصػػيته , نفسػػي نفسػػي  غرػبا لػػـ يغرػػب قبمػػه مثمػه , كلػػف يغرػػب بعػػد  مثمػه , كا 

. فيػلتكف نكحػان فيقكلػكف : يػا نػكح , إنػؾ أنػت أكؿ الرسػؿ إلػى أ ػؿ نفسي , اذ بكا إلى غيرم , اذ بكا إلى نػكح 
ػػمياؾ اهلل عبػػدان شػػككران, اشػفا لنػػا إلػػى ربػػؾ , أال تػرل إلػػى مػػا نحػػف فيػه ؟ فيقػػكؿ : إف ربػػي عػػز  األرض ,كقػد سى
نػه قػد كانػت لػي دعػكة دعكتهػا  كجؿ قد غرب اليـك غربا لـ يغرب قبمه مثمه , كلف يغرب بعػد  مثمػه , كا 

, ا إلى غيرم , اذ بكا إلى إبػرا يـ. فيػلتكف إبػرا يـ فيقكلػكف: يػا إبػرا يـكمي , نفسي نفسي نفسي , اذ بك عمى ق
: إف ربػي قػد ى ما نحف فيه ؟ فيقكؿ لهـال ترل إلأأنت نبي اهلل كخميمه مف أ ؿ األرض , اشفا لنا إلى ربؾ , 

نػػي رػػب اليػػـك غرػػبا لػػـ يغرػػب قبمػػه مثمػػه, كلػػف يغرػػب بعػػد  مثمػػهغ  –قػػد كنػػت كػػذبت ثػػالث كػػذبات , كا 
, فسػػي نفسػػي نفسػػي , اذ بػػكا إلػػى غيػػرمن –( فػػي الحػػديث  دانفػػذكر ف أبػػك حيػػاف ل التميمػػي أحػػد رجػػاؿ اإلسػػ

اذ بكا إلى مكسى . فيلتكف مكسى فيقكلكف : يا مكسى , أنػت رسػكؿ اهلل  , فرػمؾ اهلل برسػالته كبكالمػه عمػى 
نحػػف فيػػه ؟ فيقػػكؿ  :  إف ربػػي قػػد غرػػب اليػػـك غرػػبا لػػـ شػػفا لنػػا إلػػى ربػػؾ , أال تػػرل إلػػى مػػا االنػػاس ,  

ني قد قتمت نفسان لـ أيكمر بقتمها , نفسي نفسػي نفسػي اذ بػكا ,  يغرب قبمه مثمه , كلف يغرب بعد  مثمه , كا 
. فيلتكف عيسى فيقكلكف : يا عيسػى , أنػت رسػكؿ اهلل ككممتػه ألقا ػا إلػى مػريـ  ىإلى غيرم , اذ بكا إلى عيس

: تػرل إلػى مػا نحػف فيػه ؟ فيقػكؿ عيسػىككممت الناس في المهد صػبيا , اشػفا لنػا إلػى ربػؾ , أال كركح منه , 
نفسي نفسػي  –كلـ يذكر ذنبان  – إف ربي قد غرب اليـك غربا لـ يغرب قبمه مثمه , كلف يغرب بعد  مثمه

أنػت , قكلكف : يا محمػدذ بكا إلى محمد صمى اهلل عميه كسمـ . فيلتكف محمدان , في, اإلى غيرم كانفسي , اذ ب
رسكؿ اهلل كخاتـ األنبياء , كقد غفر اهلل لؾ ما تقدـ مف ذنبؾ كما تلخر , اشفا لنا إلى ربؾ , أال ترل إلػى مػا 

امػػد  كحسػػف حطمؽ فػػآتي تحػػت العػػرش فػػلقا سػػاجدان لربػػي عػػز كجػػؿ , ثػػـ يفػػت  اهلل عمػػي مػػف مننحػػف فيػػه ؟ فػػل
ػاالثنػاء عميػه شػي ان لػـ يفتحػه عمػى أحػد قبمػي , ثػـ يقػاؿ : يػا محمػد ,  ػػفياٍ رفػا رأسػؾ , سى , ٍؿ  تيٍعطىػٍه , كاشػفا تيشى

رب . فيقاؿ : يا محمد , أدخؿ مػف أمتػؾ مػف ال حسػاب عمػيهـ مػف ارب , أمتي يافلرفا رأسي فلقكؿ : أمتي ي
, بػكاب . ثػـ قػاؿ : كالػذم نفسػي بيػد س فيما سكل ذلؾ مف األالباب األيمف مف أبكاب الجنة , ك ـ شركاء النا

 .( َٓل[  لإف ما بيف المصراعيف مف مصاريا الجنة كما بيف مكة كًحٍميىر, أك كما بيف مكة كبيٍصرى 
كؿ مػػف ينشػػؽ عنػػه القبػػر, كأكؿ كقكلػػه صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ : د أنػػا سػػيد كلػػد  دـ يػػـك القيامػػة , كأ

, كأكؿ ميشىفيا [شافا
 .    (ُٓل

لنػاس بشػفاعتؾ يػػـك كحػديث أبػي  ريػرة ررػي اهلل عنػه أنػه قػاؿ : قمػػت : يػا رسػكؿ اهلل , مػف أسػعد ا
لما رأيػتي مػف حرصػؾ  ؛: د لقد ظننت يا أبا  ريرة أف ال يسللني عف  ذا الحديث أحد أكؿ منؾ القيامة ؟ فقاؿ

 . (ِٓل[سه اهلل خالصا مف قبؿ نفقاؿ : ال إله إال   عمى الحديث , أسعد الناس بشفاعتي يـك القيامة مف 
كقكله صمى اهلل عميه كسمـ : د لكؿ نبي دعكة مستجابة يدعك بهػا , كأريػد أف أختبػع دعػكتي شػفاعة 

 . (ّٓلألمتي في اآلخرة[ 
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,  ػؿ نػرل ربنػا يػـك القيامػة ؟ لخدرم رري اهلل عنه قاؿ : قمنا : يا رسػكؿ اهلل اكحديث أبي سعيد   
كفيػػه :د... فمػػا أنػػتـ بلشػػد لػػي  رؤيػػة الشػػمس كالقمػػر إذا كانػػت صػػحكان ؟ [ الحػػديث ,د  ػػؿ ترػػاركف فػػي  :قػاؿ

ذا رأكا أنهـ قد نج  ,في إخكانهـ , يقكلػكف: ربنػا –كا مناشدة في الحؽ قد تىبىييفى لكـ مف المؤمف يؤم ذ لمجبار , كا 
, فمػف كجػػدتـ اذ بػػكا :تعػالى كيعممػكف معنػػا . فيقػكؿ اهللإخكاننػا الػذيف كػػانكا يصػمكف معنػا , كيصػػكمكف معنػا , 

عمى النار , فيلتكنهـ كبعرهـ قػد غػاب فػي النػار في قمبه مثقاؿ دينار مف إيماف فلخرجك . كيحـر اهلل صكر ـ 
لػػى أنصػاؼ سػػاقيه , فييخرجػػكف مػف عرفػػكا ثػػـ يعػكدكف , فيقػػكؿ : اذ بػػكا , فمػف كجػػدتـ فػػي قمبػػه  إلػى قدمػػه , كا 

, فمػف كجػدتـ فػي قمبػه مثقػاؿ رفػكا ثػـ يعػكدكف , فيقػكؿ : اذ بػكاف عمثقاؿ نصؼ دينار فلخرجك  . فييخرجػكف مػ
 . (ْٓل جكف مف عرفكا [خرً فيي . مف إيماف فلخرجك  ذرة 

, فػػإنهـ ال يمكتػػكف فيهػػا كال يحيػػكف كقكلػػه صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ : د أمػػا أ ػػؿ النػػار الػػذيف  ػػـ أ مهػػا
اتهـ اهلل إماتػػػة , حتػػػى إذا كػػػانكا فحمػػػان أذف فلمػػػ –أك قػػػاؿ : بخطايػػػا ـ  –كلكػػػف نػػػاس أصػػػابتهـ النػػػار بػػػذنكبهـ 

. ؿ : يػػا أ ػؿ الجنػػة , أفيرػػكا عمػػيهـالجنػػة , ثػـ قيػػ ربالشػفاعة , فجػػيء بهػػـ رػبا ر رػػبا ر , فىبيث ػػكا عمػى أنهػػا
ميؿ السػيؿ[ . فقػاؿ رجػؿ مػف القػـك : كػلف رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػه كسػمـ قػد حة تككف في حبي فينبتكف نبات الً 
 . (ٓٓلكاف بالبادية 

ػؾ السػعداف , ثػـ  سى سىػؾ كحى كقكله صمى اهلل عميه كسمـ : د يكرا الصراط بيف ظهػرم جهػنـ عميػه حى
ػػميـ ,  النػػاس فنػػاجو  زيسػػتجي اهلل عػػز كجػػؿ مػػف  رغكميٍحتىػػبىس بػػه فمنكػػكس فيهػػا , فػػإذا فػػ بػػه , ثػػـ نػػاجو  كمجػػدكحميسى

, يصػػػمكف بصػػػالتهـ , كيزكػػػكف بزكػػػاتهـ كػػػانكا معهػػػـ فػػػي الػػػدنيا , الن القرػػػاء بػػػيف العبػػػاد يفقػػػد المؤمنػػػكف رجػػػا
هػـ , كيغػزكف غػزك ـ , فيقكلػكف : أم ربنػا , عبػاد مػف عبػادؾ كػانكا معنػا ف حجكيصكمكف صػيامهـ , كيحجػك 

نيا يصػػمكف صػػالتنا , كيزكػػكف زكاتنػػا , كيصػػكمكف صػػيامنا , كيحجػػكف حجنػػا  , كيغػػزكف غزكنػػا , ال دفػػي الػػ
دتـ فيهػػا مػنهـ فػلخرجك  . قػاؿ : فيجػػدكنهـ قػد أخػذتهـ النػار عمػػى نػرا ـ . فيقػكؿ : اذ بػكا إلػػى النػار , فمػف كجػ

قػػدر أعمػػالهـ , فمػػنهـ مػػف أخذتػػه إلػػى قدميػػه , كمػػنهـ مػػف أخذتػػه إلػػى نصػػؼ سػػاقيه , كمػػنهـ مػػف أخذتػػه إلػػى 
, ش الكجػػك غػػييػػه , كمػػنهـ مػػف أخذتػػه إلػػى عنقػػه كلػػـ تدركبتيػػه , كمػػنهـ مػػف أزرتػػه , كمػػنهـ مػػف أخذتػػه إلػػى ث

الحيػػاة ؟ قػػاؿ : د غسػػؿ أ ػػػؿ  طرحػػكف فػػي مػػاء الحيػػاة[ . قيػػؿ : يػػا رسػػكؿ اهلل , كمػػانهػػا , فيي فيسػػتخرجكنهـ م
ٍرعة الجنة في غثاء السيؿ , ثـ يشفا األنبيػاء فػي كػؿ  –كقاؿ مرةن فيه : كما تنبت الزرعة  –, فينبتكف نبات الزي

نف اهلل برحمتػه عمػى مػف فيهػا , فمػا مف كاف يشهد أف ال إله إال اهلل مخمصا , فيخيرجكنهـ منها , قاؿ : ثـ يتح
 .                                                            (ٔٓلف إيماف إال أخرجه منها[ ميترؾ فيها عبدان في قمبه مثقاؿ حبة 

ا الصػػراط بتػػ, فىتىقػػادعي بهػػـ جنالصػػراط يػػـك القيامػػة ىمػػؿ النػػاس عمػػحيي  د :كقكلػػه صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ
: ثػػـ يػػؤذف لممال كػػة كالنبيػػيف هلل تبػػارؾ كتعػػالى برحمتػػه مػػف يشػػاء, قػػاؿ: فينجػػي افػػراش فػػي النػػار, قػػاؿتقػػادع ال

بػف مسػمـ  كزاد عفػاف ل –ف كييخرجػكف , كيشػفعك هداء أف يشػفعكا فيشػفعكف كييخرجػكف, كيشػفعكف كييخرجػكفكالشػ



 (ٕٓالعدد )                                                     ـٜٕٔٓ، يوليو تعز جامعةمجمة بحوث  

 

 - 424 - 

ػػا( مػػرةن فقػػاؿ  البػػا مي, أحػػد رجػػاؿ اإلسػػناد ذرة مػػف  فيػػز  مػػا فػػي قمبػػه مػػف كػػاف –: كيشػػفعكف كييخرجػػكف  أيرن
 .                  (ٕٓل[إيماف

المسػػمميف يبمغػػكف ما ػػة كمهػػـ  عميػػه أمػػة مػػف يكقكلػػه صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ : د مػػا مػػف ميػػت تصػػم
 .               (ٖٓلعكا فيه[يشفعكف له إال شيف  

لػي ابنػاف , فمػا  كحديث أبي حساف ل خالد بف غىاليؽ القيسي ( قاؿ : قمت ألبي  ريرة : إنه قد مػات
ػػػديثي عػػػف رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػه كسػػػمـ بحػػػديث تيطىييػػػب بػػػه أنفسػػػنا عػػػف مكتانػػػا ؟ قػػػاؿ : قػػػاؿ :  أنػػػت ميحى

كمػػا  –أك قػػاؿ: بيػػد   –فيلخػػذ بثكبػػه  –أك قػػاؿ : أبكيػػه  –صػػغار ـ دعػػاميص الجنػػة , يتمقػػى أحػػد ـ أبػػا  د.نعػـ
ًنفىةً نا أ  خذ              . (ٗٓلحتى ييدخمه اهلل كأبا  الجنة [ -فال ينتهيأك قاؿ:  –ثكبؾ  ذا, فال يتنا ى ًبصى

أنػػكاع مػف الشػػفعاء كالشػفاعة , كسػػتلتي أحاديػػث  ىعمػػ نػدلؿكقػد أكثرنػػا مػف نقػػؿ األحاديػػث  نػا حتػػى 
 أخرل عالكة عمػى  ػذ  عنػد الكػالـ عػف أنػكاع الشػفاعة األخركيػة , كمػف راـ الكقػكؼ عمػى المزيػد منهػا فيمكنػه

 !أكثر ا انها مف كتب السنة, كماظمراجعتها في م

كقد بمغت أحاديث الشفاعة عامةن درجة التكاتر بحسػب مػا ذ ػب إليػه طا فػة كاسػعة مػف أ ػؿ العمػـ , 
,كأبػي محمػد عبػد الحػؽ بػف غالػب بػف عطيػة (َٔل(  ْٔٓبف أحمػد بػف حػـز األندلسػي ل ت  عمي كلبي محمد

 مػػا بحسػػب -(    ٕٗٓعمػػي بػػف الجػػكزم ل ت كأبػػي الفػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف  , (ُٔل(   ِْٓاألندلسػػي ل ت 
أحمػػػد بػػػف عبػػػد الحمػػػيـ بػػػف تيميػػػة , كأبػػػي العبػػػاس  - (ِٔل(   ُُُٗ تل  الشػػػككر عبػػػد بػػػف اهلل محػػػب نقػػػؿ
سعد الديف مسعكد بف ك  , (ْٔل (  ُٕٓت, كأبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف قيـ الجكزية ل(ّٔل(  ِٖٕلت

, كأبػػػي الفرػػػؿ شػػػهاب ( ٔٔل(  َْٖكمحمػػػد بػػػف إبػػػرا يـ الػػػكزير ل ت  , (ٓٔل ( ِٕٗح  عمػػػر التفتػػػازاني ل ت
كشمس الديف محمد بف عبد الػرحمف السػخاكم   ,(ٕٔل(  ِٖٓبف حجر العسقالني ل ت   يالديف أحمد بف عم

, (ٗٔل( ُُٗبػد الػرحمف بػف أبػي بكػر السػيكطي لتكجالؿ الديف ع , (ٖٔلبف حجرابعا لشيخه ت (  َِٗل ت 
, كعبػد العمػي محمػد بػف نظػاـ الػديف (َٕل(    ُُٖٖكأبي العكف شمس الديف محمد بف أحمػد السػفاريني ل ت 

القػكؿ بتػػكاتر أحاديػػث الشػػفاعة  ى, كغيػر ـ , كذلػػؾ عػػالكة عمػػ(ُٕل(   ُِِٓاألنصػارم المكنػػكم الهنػػدم ل ت 
          .                بيانه في مكرعه مف البحث أل ؿ الكبا ر خاصة  كما سيلتي

 :اإلجماع –اثالثً 
لقد أجمعت األمة ًبًفرىقها كطكا فهػا قاطبػة عمػى ثبػكت أصػؿ الشػفاعة األخركيػة لممػؤمنيف , كقبكلهػا , 

الهػػادم  بػػف  ػػذا اإلجمػػاع كثيػػر مػػف العممػػاء , كالمرترػػى محمػػد ىكأنهػػا معمكمػػة مػػف الػػديف بالرػػركرة , كحكػػ
,  (ّٕل(    َٔٔ, كفخػػػػػر الػػػػػديف محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػر الػػػػػرازم ل ت  (ِٕل(    َُّبػػػػػف الحسػػػػػيف ل ت  ىيحيػػػػػ

لزا ػػػػدم الغزمينػػػػي اكمختػػػػار بػػػػف محمػػػػكد ,  (ْٕل(    ُْٔكالمنصػػػػكر عبػػػػد اهلل بػػػػف حمػػػػزة بػػػػف سػػػػميماف ل ت 
, (ٕٓل" ىعػف كتابػه "المجتبػ الن عنه محمد بف إسماعيؿ األميػر الصػنعاني نقػ  كاح فيما(   ٖٓٔل ت  المعتزلي

كسػػػػػعد الػػػػػديف  , (ٕٕل(    ٕٔٓالػػػػػديف عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف أحمػػػػػد اإليجػػػػػي ل ت , كعرػػػػػد  (ٕٔلكابػػػػػف تيميػػػػػة 
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الػديف بػف عز ك ,(  َٖل(    ٕٕٖ, كعبد اهلل بف محمد النجػرم ل ت  (ٕٗلحمد بف إبرا يـ الكزيرمك ,  (ٖٕلزانيالتفتا
, كأحمػد بػف (ِٖل(   ََُٓ, كمحمد بف عػز الػديف المفتػيل ت  (ُٖل(    ََٗالحسني ل ت ي الحسف بف عم

, ( ْٖل( َُُٔل ت  حػػػابس الصػػػعدم  ى, كأحمػػػد بػػػف يحيػػػ(ّٖل(    َُٓٓمحمػػػد بػػػف صػػػالح الشػػػرفي ل ت 
مػػد بػػف إسػػماعيؿ األميػػر الصػػنعاني , كمح( ٖٓل(  َُّٖلمؤيػػدم ل ت اكالناصػػر إبػػرا يـ بػػف محمػػد بػػف أحمػػد 

حتػػى الخػػكارج  ؛, كغيػػر ـ   (ٕٖل(   ُُّٓالصػػنعاني ل ت  سداعميػػ ى, كمحمػػد بػػف يحيػػ (ٖٔل(  ُُِٖت ل
ػػ(ٖٖلكمػػنهـ اإلبارػػية يثبتػػكف أصػػؿ الشػػفاعة  ؛(ٖٗلذب بػػالقر ف, بػػؿ إف مػػنهـ مػػف يعتقػػدكف أف مػػف أنكر ػػا فقػػد كى

يػة مػف ك كأمػا مػا تكاطػل عميػه جماعػة مػف عممػاء الزيديػة الهاد   .... (َٗلمامية االثناعشػرية يثبتكنهػا إلككذلؾ ا
ريؼ بػف إحدل فرؽ الزيدية الهادكية منسػكبة إلػى ميطىػ ل (ُٗل ةًفيي نسبة إنكار الشفاعة األخركية عامة ن إلى الميطىري 

 ؛فغيػر صػحي  – (عػالـ أكاخػر القػرف الرابػا كأكا ػؿ القػرف الخػامس الهجػرم أشهاب بف عمرك الشػهابي , مػف 
ك ػك كتػاب "البر ػاف  –بحسػب مػا أعمػـ  -فقد كرد في المصدر الكحيد المتبقي مف تػراثهـ فػي "أصػكؿ الػديف " 

فػي   المطرفيػةالمرايؽ " , لسميماف بف محمد بف أحمػد المحمػي , أحػد أبػرز عممػاء رط المخمص مف ك  الرا ؽ
 ,(ِٗلالهادكيػػة كمػػف كافقهػػـ ل كرد( أف مػػذ بهـ فػػي الشػػفاعة كمػػذ ب سػػا ر الزيديػػة  –القػػرف السػػادس الهجػػرم 

لحػدكث ؛  التفػات إليػه فػال –ك ػي لػـ تثبػت  – ةكعمى الرغـ مف ذلؾ لك ثبتت نسػبة ذلػؾ اإلنكػار إلػى المطرفيػ
  .          مذ بهـ بعد إجماع األمة عمى إثبات الشفاعة األخركية

كأيا ما كػاف األمػر فػإف  ػذ  الفرقػة قػد انقررػت كزالػت كلػـ يىٍبػؽى لهػـ ًذكػر منػذ زمػف بعيػد بحسػب مػا 
ت ح لبػػف الحسػػيف بػػف القاسػػـ  يحيػػى عنػػه نقمػػه فيمػػا(   َْٖالمرترػػى ل ت  ىذكػػر المهػػدم أحمػػد بػػف يحيػػ

   .                                 (ّٗلذكرفيما  كافقه الذم(  ََُُ
أحمػد  رفقد نص أبػكبك ؛ثـ إنه ال بد مف التثبت في نسبة مثؿ  ذ  اآلراء إلى أصحابها , لخطكرتها 

 كسػػمـ عميػػه اهلل صػػمى نبينػػا عػػف...  األخبػػارلل  أف عمػػى(   ِٕٖبػػف عمػػرك بػػف أبػػي عاصػػـ الشػػيباني ل ت 
...  حػػكت مػػا حقيقػة لعمػػـ مكجبػة ثابتػػة أخبػػار – فيػه يشػػفا فيمػا إيػػا  كتشػػفيعه الشػفاعة مػػف بػه اهلل فرػػمه فيمػا

( أف   ػػِْٗر البغػدادمل ت  . كذكػر عبػد القػا (ْٗل... ((  كػافر المتػكاترة لمعمػـ المكجبة األخبار عف كالصاد  
ابف تيمية تكفير مف أنكر شػفاعة الرسػكؿ  . كرأل تقي الديف( ٓٗل أ ؿ السنة ذ بكا إلى تكفير مف أنكر الشفاعة
ريؼ ذلػػؾ , فػػإف أصػػر عمػػى إنكػػار  فهػػك إف كػػاف عػػف جهػػؿ عيػػ ر ً صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ , كأف إنكػػار  ػػذا الميٍنًكػػ

. كأشػػار محمػػد بػػف إبػػرا يـ الػػكزير إلػػى أف بعػػض العممػػاء المختمفػػيف فػػي مسػػللة الكعيػػد ذ بػػكا إلػػى   (ٔٗلمرتػػد 
دي مػػا تػػكاتر مػػ بػػف أحمػػد  ي, بػػؿ ادعػػى محمػػد بػػف عمػػ(ٕٗلف الشػػفاعة بعػػد تػػكاتر  عمػػى جهػػة العنػػادتكفيػػر مػػف رى

 .(ٖٗلالشفاعة أنكر مف كفر عمى اإلجماع(   ََُٕلفكطي الزيدم الهادكم ل ت ا

فالخالؼ بيف ًفرىؽ األمة كطكا فها ليس في ثبػكت أصػؿ الشػفاعة األخركيػة , بػؿ فػي : لمػف تكػكف ؟ 
تكػػكف ؟ ... ككػػاف جػػؿ  ػػذا الخػػالؼ فػػي الشػػفاعة لمرتكبػػي الكبػػا ر كال سػػيما الػػذيف خفػػت  كمتػػى تكػػكف ؟ كفػػيـ



 (ٕٓالعدد )                                                     ـٜٕٔٓ، يوليو تعز جامعةمجمة بحوث  

 

 - 426 - 

مكازينهـ كرجحػت سػي اتهـ , فػذاؾ  ػك مػا كثػر فيػه خػكض الفػرؽ اإلسػالمية , كتعػددت مػذا بها , كتعاررػت 
  راؤ ا , كطاؿ جدالها , كما ستلتي اإلشارة إليه

 
 ـ الشفاعة األخرويةأقسا – نيالثا لمبحثا                     
 
الدنيكية فتنقسـ  , كشفاعة أخركية , فلما الشفاعة دنيكية شفاعة تنقسـ الشفاعة عامةن قسميف :   
اقسميف   الشرعية (, فالمحمكدة ل مكدة ل شرعية ( , كشفاعة مذمكمة ل غير شرعية (ح: شفاعة م أيرن

شرعية ( ال كالمذمكمة ل غير ؛كقراء حكا ج العباد , كرفا مطالبهـ إلى ذم سمطاف , كالدعاء , كغير ذلؾ 
, كاالستشفاع باآللهة التي تعبد مف دكف اهلل تعالى , كاالستشفاع بالمكتى , أك سمككية  ةقد تككف اعتقادي

اعة الدنيكية كما يتصؿ بها , فالذم ... كليس البحث مكرا مناقشة الشف(ٗٗلعممية , كالشفاعة في الباطؿ
يعنينا  نا  ك الشفاعة األخركية التي تنقسـ كذلؾ قسميف : شفاعة شرعية ثابتة مقبكلة تامة نافعة بإذف اهلل 

                                                        ى.                                                       تعالى , كشفاعة شركية منفية مردكدة ناقصة غير نافعة بحكـ اهلل تعال

فتشػػػمؿ : شػػػفاعة األعمػػػاؿ  –التػػػي سػػػنبيف أنكاعهػػػا بالتفصػػػيؿ فيمػػػا سػػػيلتي  ػػػي ك   –األكلػػػى  فلمػػػا
ف الكػػريـ , كغيػػر ذلػػؾ  , كشػػفاعة الشػػهداء , كالمػػؤمنيف , كاألكالد  الصػػالحة لعاممهػػا , كالصػػياـ , كقػػراءة القػػر 

ألكالد ـ , كشفاعة األنبياء عميهـ الصالة كالسالـ , كشفاعة المال كػة , كشػفاعة نبينػا محمػد  آلبا هـ , كاآلباء
صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ , كشػػفاعة أرحػػـ الػػرحميف إلػػى نفسػػه .... كأمػػا األخػػرل فتشػػمؿ : شػػفاعة اآللهػػة التػػػي 

....                                                                                                          (ََُلررػػػػػػػا عيبػػػػػػدت مػػػػػػػف دكف اهلل تعػػػػػػػالى , كالشػػػػػػفاعة لمكػػػػػػػافريف , كالشػػػػػػػفاعة بػػػػػػدكف إذف اهلل تعػػػػػػػالى ك 
كالسػػنة عمػػى كػػؿ مػػا سػػبؽ كفيػػرة , ال سػػعة لبسػػطها  نػػا , كقػػد سػػبؽ ذكػػر جممػػة منهػػا , كاألدلػػة مػػف الكتػػاب 

اـ االطػػالع عمػػى المزيػػد منهػػا فيمكنػػه مراجعتهػػا فػػي البحػػث , كمػف ر  أثنػػاءكسػيلتي ذكػػر جممػػة أخػػرل منهػػا فػػي 
 .(َُُلانها ظم

 –التامػػة النافعػػة بػػإذف اهلل تعػػالى  ػػذا كيمكػػف بيػػاف أنػػكاع الشػػفاعة األخركيػػة الشػػرعية الثابتػػة المقبكلػػة         
                            :فيما يلتي

عنػػدما يجمػػا اهلل عػػز كجػػؿ النػػاس  الشػػفاعة العامػػة , ك ػػي الشػػفاعة العظمػػى يػػـك القيامػػة  –  ًل أو 
هـ الػػداعي , كينفػذ ـ البصػػر , كتػدنك الشػػمس , كيػبمغهـ مػػف الغػػـ عاألكلػيف كاآلخػػريف فػي صػػعيد كاحػد , ييٍسػػمً 
ـك عمػيهـ , فيرغبػكف إلػى األنبيػاء ل  دـ , كأكلػي العػـز ( ػكؿ ذلػؾ اليػػكالكرب ما ال يطيقكف كال يحتممكف , كيط

ا بعد نبي , حتى يرحمهـ اهلل سبحانه مف مقامهـ , كيخمصهـ مف  ػكؿ المكقػؼ , , نبي   عميهـ الصالة كالسالـ
كيعجػػػؿ حسػػػابهـ . ك ػػػذ  الشػػػفاعة خاصػػػة بنبينػػػا محمػػػػػػػػد صػػػمى اهلل عميػػػه كسػػػمـ حػػػيف يفػػػزع النػػػػػػػاس إليػػػه بعػػػد 

, ك ػػػي   (َُِل  ثبػػػت فػػػي حػػػديث الشػػػفاعة الطكيػػػؿ السػػػابؽ ذكػػػر األنبيػػػػػػػػاء عميػػػػػػػػػهـ     الصػػػالة كالسػػػالـ كمػػػا 
ك ػي المقػاـ المحمػكد الػذم كعػد  اهلل  , (َُْللل ال ينكر ػا أحػد مػف فػرؽ األمػة ((  , ك(َُّلمجمػا عميهػا (( لل
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ى ,كادعػ(َُٓلكر أ ػؿ العمػـ ػػػػػػػكيغبطه به األكلكف كاآلخركف , عمى الرأم الراج  الذم ذ ب إليػه جمه  سبحانه
, ك ػك مػا عػػد  (َُٔلذلػؾعمػى  المفسػريف إجمػاع(   ْٖٔ تل أبػك الحسػف عمػي بػف أحمػد الكاحػدم النيسػػابكرم

 .(َُٕلابف حجر العسقالني مبالغة منه
حػديث الشػػفاعة  ىعػالكة عمػ –كثمػة طا فػة كافػرة مػف األحاديػث التػي اسػتيًدؿ بهػا عمػى  ػذ  الشػفاعة 

                                                                                                                                             .(َُٖلجمعها بعض العمماء , ك ي متفاكتة في درجاتها بيف الصحة كالحسف كالرعؼ –الطكيؿ المشار إليه 
ألنهػـ إذا عىبىػركا الصػراط ككصػمكا إليهػا كجػدك ا مغمقػة ,  ؛الشفاعة أل ؿ الجنة أف يػدخمك ا  – اػػً ثاني

 .                            فيطمبكف مف يشفا لهـ , فيشفا نبينا محمد صمى اهلل عميه كسمـ إلى اهلل تعالى في فت  أبكاب الجنة أل مها

ػاك ذ  الشفاعة خاصة بنبينا محمد صمى اهلل عميػه كسػمـ           دؿ عميهػا قكلػه صػمى اهلل . كممػا يػ(َُٗلأيرن
عميػػه كسػػمـ : د ... يجمػػا اهلل تبػػارؾ كتعػػالى النػػاس , فيقػػـك المؤمنػػكف حتػػى تيزلػػؼ لهػػـ الجنػػة , فيػػلتكف  دـ , 

إلى أف قاؿ : د ... فيلتكف محمدان صمى اهلل عميه كسػمـ , فيقػـك , ,فيقكلكف : يا أبانا , استفت  لنا الجنة ... [ 
,كقكلػه (ُُُل: د أنا أكؿ الناس يشفا في الجنػة [   كقكله صمى اهلل عميه كسمـ  . (َُُلفيؤذف له ... [ الحديث 

كقكلػه صػمى اهلل عميػه كسػمـ : د أنػا أكؿ شػفيا  , (ُُِلصمى اهلل عميه كسمـ : د أنا أكؿ مف يقرع باب الجنػة [ 
: فيقػػكؿ الخػػازفلقيامػػة , فلسػػتفت  , ,  كقكلػػه صػػمى اهلل عميػه كسػػمـ : د  تػػي بػػاب الجنػػة يػـك ا(ُُّلفػي الجنػػة [ 

مرت ال أفت  ألحد قبمؾ [   . (ُُْلمف أنت ؟ فلقكؿ : محمد . فيقكؿ : بؾ أ ي
كثمة أحاديػث أخػرل اسػتيدؿ بهػا عمػى  ػذ  الشػفاعة متفاكتػة فػي مراتبهػا مػف حيػث الصػحة كالحسػف  

 . أكردنا ما كالرعؼ , ال نطيؿ بذكر ا , كحسبنا

ػػػصي  ػػػذ  المعتزلػػػةل, (ُُٓلالشػػػفاعة فػػي إدخػػػاؿ قػػػـك الجنػػػة بغيػػػر حسػػاب –ا ثً ػثالػػػ بمػػػف ال تبعػػػة  لكخى
ل أبػك  الكمبػي ة( , كابػف دحيػُُٕ( ل  ْْٓبي ل ت ص. كقد ذ ب القاري عياض بف مكسى اليح(ُُٔل((عميه

, -(ُُٖل السػػػيكطي الػػػديف جػػػالؿ عنػػػه نقػػػؿ مػػػا بحسػػػب –(   ّّٔنة الخطػػػاب عمػػػر بػػػف الحسػػػف المتػػػكفى سػػػ
ػػػػػمين  (ُُٗل(   ٕٔٔبػػػػػف شػػػػػرؼ النػػػػػككم ل ت  ىالػػػػػديف يحيػػػػػ يكمحيػػػػػ ي , كأحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد الش 

, كجػػػػالؿ الػػػػػديف (ُُِل(   َِٗ, كشػػػػمس الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف السػػػػخاكم ل ت  (َُِل( ّٕٖتل
ل ذ بكا ( إلى أف  ػذ  الشػفاعة مختصػة بنبينػا محمػد صػمى اهلل عميػه كسػمـ , فػي حػيف تػردد  – (ُِِلالسيكطي

إذ صػػػرح بلنػػػػه ال يعمػػػػـ  ؛(   َِٕد ل ت يػػػػبػػػػف دقيػػػؽ الع يقػػػي الػػػػديف أبػػػػك الفػػػت  محمػػػػد بػػػف عمػػػػفػػػي ذلػػػػؾ ت
, ككافقػه تقػي الػديف أبػك الحسػف عمػي بػف ( ُِّل االختصاص فيها كال عدـ االختصػاص , كأنهػا تحتمػؿ األمػريف

بحسػب مػػا نقػؿ عنػػه  –إذٍ  نػص عمػػى أنػه لػـ يػػرد فػي االختصػػاص شػيء  ؛ ( ٕٔٓلسػػبكيل ت اعبػد الكػافي 
ا, ككافقه   (ُِْل(   ْٖٔجالؿ الديف محمد بف أحمد المحمي ل ت  ذلػؾ بػلف  الن ابف حجر العسقالني ميعىم   أيرن

ه شػػػمس الػػػػديف السػػػفاريني الحنبمػػػػي االختصػػػاص إنمػػػا يثبػػػػت بالػػػدليؿ , كال دليػػػػؿ  نػػػا , بحسػػػػب مػػػا نقػػػؿ عنػػػػ
الػرغـ مػف  ى,كلـ أقؼ عمى كالـ ابف حجر في مصنفاته التي تيسر لػي االطػالع عميهػا عمػ(ُِٓل(  ُُٖٖلت

 كثرة البحث عنه كال سيما في " فت  البارم " .
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رفػا اكمما يدؿ عمى  ذ  الشفاعة قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميه كسمـ : د ... ثـ يقاؿ : يا محمػد , 
ػػفيا , فػػلرفا رأسػػ رب . فيقػػاؿ : يػػا محمػػد , ارب , أمتػػي يػػاي , فػلقكؿ : أمتػػي يػػرأسػؾ , سػػؿ تعطػػه , كاشػػفا تيشى

أدخؿ مف أمتؾ مف ال حساب عميهـ مف البػاب األيمػف مػف أبػكاب الجنػة , ك ػـ شػركاء النػاس فيمػا سػكل ذلػؾ 
ال فكػؿ (ُِٔلمف األبكاب ... [  , لل كالظا ر : مف ليس عميه حساب بسبب شفاعته صمى اهلل عميه كسػمـ , كا 

. كقكلػػه صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ : د عيررػػت عمػػيي األمػػـ , فلخػػذ النبػػي يمػػر معػػه (ُِٕل( مكمػػؼ عميػػه حسػػاب (
, كالنبػػي يمػػر معػػه النفػػر , كالنبػػي يمػػر معػػه العشػػرة , كالنبػػي يمػػر معػػه الخمسػػة , كالنبػػي يمػػر كحػػد  ,  األمػػة

, فنظػرت فػإذا فنظرت فإذا سكاد كثيػر , قمػت : يػا جبريػؿ ,  ػؤالء أمتػي ؟ قػاؿ : ال , كلكػف انظػر إلػى األفػؽ 
؟ قػاؿ :  ـى سكاد كثير , قاؿ :  ؤالء أمتؾ , ك ؤالء سبعكف ألفان قيػديامىهـ ال حسػاب عمػيهـ كال عػذاب . قمػت : كًلػ

ػتر كانكا ال يكتككف , كال يس , فقػاؿ :  فقكف , كال يتطيركف , كعمى ربهـ يتككمكف . فقاـ إليػه عكاشػة بػف ًمٍحصى
ني ػػػر , فقػاؿ : ادع اهلل أف يجعمػػػؿ  خػػػهـ اجعمػه مػنهـ . ثػـ قػاـ إليػه رجػػػالمني منهـ . قػاؿ : ػػادع اهلل أف يجعم
                                                                                .                                                                                                              (ُِٖلا عكاشة [ ػػػػػؾ بهػػمنهـ . قاؿ : سبق

الػذيف يػدخمكف الجنػة بغيػر حسػاب  الرسػكؿ صػمى اهلل عميػه كسػمـ الزيػادة عمػى السػبعيف ألفػاقد سػلؿ ك          
صمى اهلل عميه كسػمـ , منها قكله (َُّل؛ إٍذ كقا في أحاديث أخرل أف ما السبعيف ألفان زيادة عميهـ (ُِٗلفلجيب

بي عػز كجػؿ فكعػدني أف يػدخؿ مػف أمتػي سػبعيف ألفػان عمػى صػكرة القمػر ليمػة البػدر , فاسػتزدت , : د سللت ر 
مهػـ لػؾ مٍف أكذفزادني ما كؿ ألؼ سبعيف ألفان , فقمت : أم رب , إف لػـ يكػف  ػؤالء مهػاجرم أمتػي ؟ قػاؿ : إ

 .(ُُّلمف األعراب[ 
اهلل عميػػه كسػمـ : د كعػػدني ربػي عػػز كجػؿ أف ييػػدخؿ الجنػة مػػف أمتػي سػػبعيف ألفػان بغيػػر  ىكقكلػه صػم

 قكلػه صػمى اهلل.ك  (ُِّلحساب كالعذاب , ما كؿ ألؼ سبعيف ألفا كثالث حثيات مف حثيات ربي عػز كجػؿ[ 
فػي عميه كسمـ : د  ... إف ربي كعدني أف ييػدخؿ الجنػة مػف أمتػي سػبعيف ألفػا بغيػر حسػاب , يشػفا كػؿ ألػؼ 

 .(ُّّلسبعيف ألفا , ثـ يحثك ربي بكفيه عز كجؿ ثالث حثيات ...[ 
 كثمة أحاديث أخرل استيدؿ بها عمى  ذ  الشفاعة ال نطيؿ بذكر ا , كحسبنا ما سبؽ منها . 

الشفاعة في رفػا درجػات أ ػؿ الجنػة فػي الجنػة , كزيػادة نعػيمهـ فػكؽ مػا كػاف يقترػيه ثػكاب  _رابػػًعا
 .(ُّْلف لـ يبمن عمميه درجةن عاليةن أف يبمغها بالشفاعة, كييٍعطىى كؿ أحد منهـ ما يناسبهأعمالهـ , فىييٍشفىا لم

عمى أنه ال خالؼ فػي  (ُّٔل, كشمس الديف السخاكم (ُّٓلك ذ  الشفاعة نص ابف حجر العسقالني 
فػػػي كقكعهػػػا , لكػػػف ابػػػف تيميػػػة ذكػػػر أف بعػػػض أ ػػػؿ البدعػػػة ينكػػػركف شػػػفاعة الرسػػػكؿ صػػػمى اهلل عميػػػه كسػػػمـ 

.  (ُّٕللممؤمنيف يـك القيامػة فػي زيػادة الثػكاب كرفػا الػدرجات غيػر أنػه ابتػدر ذلػؾ بصػيغة التمػريض " قػد قيػؿ"
بشػلف عيػاض اليحصػبي بعػد نقمػه قػكؿ القارػي كيقرب مما ذكر  ابف تيمية ما ذ ب إليه ابف حجر العسػقالني 

 : إثبات المعتزلة الشفاعة العامة في اإلراحة مف كرب المكاقؼ, كالشفاعة في رفا الدرجات؛ إذٍ  قػاؿ : لل قمػتي
, عمػػى الػػرغـ مػػف أنػػه نػػص فػػي مكرػػا  خػػر عمػػى أنػػه ال خػػالؼ فػػي (ُّٖلكفػػي تسػػميـ المعتزلػػة الثانيػػة نظػػر((
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 ال : للالن ذا قػا عقب محمد بف إسماعيؿ األمير الصنعاني عمى قكؿ ابػف حجػر  ػ . كقد كقكعها كما ذكرنا  نفنا
نظر فيما قالػه القارػي, فقػد صػرح إمػاـ المعتزلػة الشػيخ مختػار ل بػف محمػكد الزا ػدم الغزمينػي المتػكفى سػنة 

 , كنقؿ كالمه بللفاظه.(ُّٗل((  ( في  خر كتابه "المجتبى" بإثباتها ...  ػٖٓٔ
كٌ  , بػؿ نقػؿ عنػه شػمس  (َُْلز النككم اختصاصها بنبينا محمد صمى اهلل عميه كسمـك ذ  الشفاعة جى

لػى نحػك  (ُُْلالديف السفاريني أنه لل جـز في كتاب " االنتقاد" له باختصاصػها بػه (( صػمى اهلل عميػه كسػمـ, كا 
, فػي حػيف عقػب ابػف (ُّْل, كقػارب النػككمي  كالسػيكطيي ابػفي دقيػؽ العيػد (ُِْلذلؾ ذ ب السيكطي فيمػا يظهػر 

, كنقػؿ ذلػؾ عنػه ابػف األميػر الصػنعاني  (ُْْلحجر عمى النككم خاصة بلنه لـ يػذكر مسػتند  فيمػا ذ ػب إليػه 
 .(ُْٓلمستشهدان به

كممػا يػدؿ عمػى  ػذ  الشػفاعة قػكؿ رسػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػه كسػمـ فػي شػلف أبػي عػامر ل عبيػد بػػف 
عقب غزكة حنيف, كتكفي, ككػاف قػد أقػرأ الرسػكؿ صػمى  سميـ األشعرم( رري اهلل عنه لما أيصيب في أىكطاس
... المهػـ اغفػر لعبيػدو أبػي عػامر... المهػـ اجعمػه يػـك   :[-اهلل عميػه كسػمـ السػالـ, كطمػب منػه أف يسػتغفر لػه 

. كقكلػه صػمى اهلل عميػه كسػمـ فػي شػلف أبػي سػممة ل عبػد اهلل بػف  (ُْٔلالقيامة فكؽ كثير مف خمقؾ مف الناس[
: د المهػػـ اغفػػر ألبػي سػػممة كارفػػا درجتػه فػػي المهػػدييف, -زكمػػي ( ررػي اهلل عنػػه, لمػػا تػكفي عبػد األسػػد المخ

 .(ُْٕلكاخمفه في عقبه في الغابريف , كاغفر لنا كله يا رب العالميف, كافس  له في قبر , كنكر له فيه[
جعػؿ  الشػفاعة لمػف سػكف المدينػة النبكيػة كصػبر عمػى ألكا هػا كشػدتها , أك مػات بهػا. كقػد _خامًسا

ػمين ي ل ت  , فػي حػيف اقتصػر شػمس (ُْٖلػػ( ذلػؾ نػكعيف مػف أنػكاع الشػفاعة النبكيػة قّٕٖأحمد بف محمد الش 
, كاألحاديػث الػكاردة فػي ذلػؾ (ُْٗل ػ ( عمى ذكػر الشػفاعة لمػف مػات بالمدينػة النبكيػةَِٗالديف السخاكمل ت 

 تؤيد ما ذ ب إليه الشمني. –كما سيلتي  –
ػرية  كمما يدؿ عمى  ذ  الشفاعة ٍهػرم أنػه جػاء أبػا سػعيد الخػدرم ليػالي الحى ما ركا  أبك سعيد مكلى المى

فاستشػار  فػي الجػالء مػف المدينػة, كشػػكا إليػه أسػعار ا ككثػرة عيالػه, كأخبػػر  أف ال صػبر لػه عمػى جهػد المدينػػة 
يصػبر أحػد  كألكا ها, فقاؿ له : كيحؾ ال  مرؾ بذلؾ , إني سمعت رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػه كسػمـ يقػكؿ:د ال

. كقكلػػه صػػمى اهلل عميػػه ( َُٓلعمػػى ألكا هػػا فيمػػكت إال كنػػت لػػه شػػفيعان أك شػػهيدان يػػـك القيامػػة إذا كػػاف مسػػممنا[
يعان يػػػػػػـك القيامػػػػػػة أك      كسػػػػػمـ: د ال يصػػػػػػبر عمػػػػػػى ألكاء المدينػػػػػػة كشػػػػػػدتها أحػػػػػػد مػػػػػف أمتػػػػػػي إال كنػػػػػػت لػػػػػػه شػػػػػػف

أالي يمػكت إال بالمدينػة فميمػت بهػا , فإنػه مػف . كقكله صػمى اهلل عميػه كسػمـ : د مػف اسػتطاع مػنكـ (ُُٓل[شهيدان 
. كقكله صمى اهلل عميه كسمـ : د مف اسػتطاع أف يمػكت بالمدينػة فميمػت (ُِٓليمت بها ييشفا له أك ييشهد له [ 
 . كغير ا مف األحاديث كثير, فال نطيؿ بنقمها .  (ُّٓلبها , فإني أشفا لمف يمكت بها[

كعمى الرغـ مف ذلؾ فػإف ابػف حجػر العسػقالني ذ ػب إلػى أف  ػذ  الشػفاعة غيػر كاردة , كعمػؿ ذلػؾ 
بػػلف متعمقهػػػا ال يخػػػرج عػػف كاحػػػدة مػػػف الشػػػفاعات األخػػرل, كأنػػػه لػػػك عيػػدي مثػػػؿ ذلػػػؾ لىعيػػػدي مػػا ذيكػػػر فػػػي بعػػػض 

ـ أ ػؿ مكػة, ثػـ أ ػؿ األحاديث , كقكله صمى اهلل عميه كسمـ : د أكؿ مف أشػفا لػه مػف أمتػي أ ػؿ المدينػة , ثػ



 (ٕٓالعدد )                                                     ـٜٕٔٓ، يوليو تعز جامعةمجمة بحوث  

 

 - 421 - 

, كقكله صمى اهلل عميه كسمـ: د أكؿ مف أشفا لػه يػـك القيامػة أ ػؿ بيتػي , ثػـ األقػرب فػاألقرب (ُْٓلالطا ؼ [ 
مف قريش , ثـ األنصار , ثـ مف  مف بػي كاتبعنػي مػف الػيمف, ثػـ سػا ر العػرب, ثػـ األعػاجـ, كأكؿ مػف أشػفا 

 . (ُٔٓ(لُٓٓلله أكلك الفرؿ[
, كأما الحديثاف المػذاف ذكر مػا ابػف  -كما رأيت  -عميها األحاديث الثابتة كلكف  ذ  الشفاعة قد دلت

 حجر فإنهما لـ يثبتا كما بىيينيا في أثناء تخريجهما؛ فاألكؿ منهما رعيؼ , كاآلخر مكركع.
الشػفاعة لمػػف صػمى عمػى نبينػػا محمػد صػمى اهلل عميػػه كسػمـ, كسػلؿ لػػه الكسػيمة. فقػد ذكػػر  -سادسػػًا
,فػي حػيف اقتصػر شػمس الػديف السػخاكم عمػى ذكػر الشػفاعة لمػف  (ُٕٓللشمني قريبان مف  ػذا أحمد بف محمد ا
يدؿ عمػى أف الشػفاعة لمػف سػلؿ لمنبػي  –كما سترل  –عمى الرغـ مف أف ظا ر األحاديث (ُٖٓلأجاب المؤذف 

 . أك صمى عميه كسلؿ له الكسيمة معناصمى اهلل عميه كسمـ الكسيمة, 
كؿ رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػه كسػمـ: د إذا سػمعتـ المػؤذف فقكلػكا مثػؿ كمما يدؿ عمى  ذ  الشػفاعة قػ

ما يقكؿ, ثـ صمكا عمي, فإنه مف صمى عمي صالةن صمى اهلل عميه بها عشػران, ثػـ سػمكا اهلل لػي الكسػيمة, فإنهػا 
ه منزلػػة فػػي الجنػػة ال تنبغػػي إال لعبػػد مػػف عبػػاد اهلل, كأرجػػك أف أكػػكف أنػػا  ػػك, فمػػف سػػلؿ لػػي الكسػػيمة حمػػت لػػ

. كقكله صمى اهلل عميه كسمـ: دمف قاؿ حيف يسما النداء: المهـ رب  ذ  الدعكة التامة كالصػالة ( ُٗٓلالشفاعة[
. (َُٔلالقا مة,  ت محمدان الكسيمة كالفريمة, كابعثه مقاما محمكدا الذم كعدته, حمت له شفاعتي يػـك القيامػة[ 

ه لػـ يسػللها لػي عبػد فػي الػدنيا إال كنػت لػه شػهيدان أك كقكله صمى اهلل عميػه كسػمـ: د سػمكا اهلل لػي الكسػيمة, فإنػ
 , كنحك ذلؾ مف األحاديث. (ُُٔلشفيعان يـك القيامة[
الشفاعة ألبي طالب بف عبػد المطمػب فػي تخفيػؼ العػذاب عنػه. ك ػي شػفاعة خاصػة بنبينػا  -سابػًعا

نػه أنػه سػما رسػكؿ . كمما يدؿ عميها حديث أبػي سػعيد الخػدرم ررػي اهلل ع(ُِٔلمحمد صمى اهلل عميه كسمـ 
اهلل صمى اهلل عميه كسمـ , كذيكر عند  عمه أبػك طػػػػالب , فقػػاؿ : د لعمػه تنفعػه شػفاعتي يػـك القيامػة , فييٍجعىػؿ 

اح مف النار يبمن كعبيه يغمي منه دماغه[  . كحديث العباس بف عبد المطمب ررػي اهلل عنػه  (ُّٔلفي رىٍحرى
يػتى عػف عمػؾ فإنػه كػاف يحكطػؾ كيغرػب لػؾ؟ قػاؿ : د  ػك فػي أنػه قػاؿ لمنبػي صػمى اهلل عميػه كسػمـ: مػا أغن

ػرات مػف  (ُْٔلرحراح مف نار, كلكال أنا لكاف في الدرؾ األسفؿ مػف النػار[  , كفػي ركايػة : د كجدتػه فػي غىمى
. كحػػديث ابػػف عبػػاس ررػػي اهلل عنهمػػا أف رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػه (ُٓٔلالنػار , فلخرجتػػه إلػػى رحرػػاح [ 

, كغير ػا مػف  (ُٔٔلكسمـ قاؿ: د أ كف أ ؿ النػار عػذابا أبػك طالػب, ك ػك منتعػؿ بنعمػيف يغمػي منهمػا دماغػه [ 
 األحاديث.

 كقػػد اختمػػؼ العممػػاء فػػي  ػػذ  الشػػفاعة؛ حيػػث قػػاؿ أبػػك العبػػاس أحمػػد بػػف عمػػر بػػف إبػػرا يـ القرطبػػي
لل...  ػػؿ  ػػذ  الشػػفاعة لسػػاف قػػكؿ ميحقيػػؽ أك لسػػاف حػػاؿ؟ اختيمػػؼ فيػػه : فػػإف تنزلنػػا عمػػى أنػػه  : ػػػ(ٔٓٔلت

ٱ  چ حقيقة, كأنه عميه الصػالة كالسػالـ شػفا ألبػي طالػب بالػدعاء كالرغبػة حتػى شيػف ا , عاررػه قكلػه تعػالى: 

[ , كمػػػػا فػػػػي ِٖداألنبيػػػػاء:  چڃ  چ  چ  چ  چ  چ كقكلػػػػه  [,ْٖدالمػػػػدثر:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
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, ة خاصة, ك ي التػي تخمػص مػف العػذابمعنا . كالجكاب مف أكجه أقربها: أف الشفاعة المنفية إنما  ي شفاع
, كال تعػارض بينهمػا ؛ إذ البنػاء كالجمػا ممكػف.  كغاية ما ذكػر مػف المعاررػة إنمػا  ػي بػيف خصػكص كعمػـك

ف تنزلنا عمى أنه لساف حاؿ, فيككف معنا  أف أبا طالب لما با لن في إكراـ النبي صمى اهلل عميه كسػمـ كالػذب كا 
عنه, خيفؼ عنه بسبب ذلؾ ما كاف يستحقه بسبب كفر  , ما ما حصؿ عنػد  مػف معرفتػه صػدؽ النبػي صػمى 
اهلل عميػه كسػػمـ.... كلمػػا كػاف ذلػػؾ بسػػبب كجػكد النبػػي صػػمى اهلل عميػه كسػػمـ كببركػػة الحنػكي عميػػه, نسػػبه النبػػي 

ه, كال ييسػػتبعد إطػػالؽ الشػػفاعة عمػػى مثػػؿ  ػػذا المعنػػى, فقػػد سػػمؾ الشػػعراء  ػػذا صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ إلػػى نفسػػ
 المعنى, فقاؿ بعرهـ: 

 (ُٕٔلفي كجهه شافاه يمحك إساءته             إلى القمكب كجيهه حيثما شىفىعىا 
كقد يكرد أيرا عمى  ذا المعنى, فيقاؿ :  ذا إثبات نفا الكافر في اآلخػرة بمػا عممػه فػي الػدنيا, كقػد 

ػػدعاف ... : د ال ينفعػػه [  , كبقكلػػه: د ... كأمػػا (ُٖٔلنفػػا  النبػػي صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ بقكلػػه فػػي حػػديث ابػػف جي
رػػى إلػػى اآلخػػرة لػػـ يكػػف لػػه حسػػنة الكػػافر ل فػػيطعـ ( بحسػػنات مػػا عمػػؿ ل بهػػا هلل ( فػػي الػػدنيا , حتػػى إذا أف

, كالجػكاب مػف كجهػيف : أحػد ما مػا تقػدـ فػي بنػاء العػاـ عمػى الخػاص, كالثػاني أف المخفػؼ  (ُٗٔلييجزل بها[ 
عنه لما لـ يجد أثران لما خيفؼ عنه فكلنه لـ ينتفا بذلؾ , أال ترل أنه يعتقػد أنػه لػيس فػي النػار أشػد عػذابان منػه 

أىٍخمىًصػػًه؟ مػػا أف عذابػػه جمػػرة مػػف جهػػنـ فػػي
ال  –أعاذنػػا اهلل منػػه –. كسػػببه أف القميػػؿ مػػف عػػذاب جهػػنـ (َُٕل

نمػا تظهػر فا ػدة التخفيػؼ لغيػر الميعىػذيب كأمػا الميعىػذيب فمشػتغؿ بمػا  تطيقه الجباؿ, كخصكصان عذاب الكػافر, كا 
ميى, كال بغير  يتسمى, فيصدؽ عميه أنه لـ ينتفا كلـ يحصؿ له نفا البت  .(ُُٕلة, كاهلل أعمـ ((حؿ به؛ إٍذ ال ييخى

كيبدك أف الخالؼ في  ذ  الشفاعة بمػن إلػى حػد إنكار ػا بحسػب مػا يػدؿ عميػه ظػا ر كػالـ أبػي بكػر 
 ػ (, حيث قاؿ بشلف بعض مػا كرد فيهػا: لل ...  ػذا صػحي  مػف جهػة  ْٖٓأحمد بف الحسيف البيهقي ل ت 

أف الشػػػفاعة لمكفػػػار إنمػػػا  - أعمػػػـ كاهلل –مػػػف أنكػػػر صػػػحته, ككجهػػػه عنػػػدم  (ُِٕلالركايػػة, فػػػال معنػػػى إلنكػػػار 
, فػكرد  ػذا عميػه (ُْٕل, كقػد كرد الخبػر  بػذلؾ عامػا (ُّٕلامتنعت لكركد خبر الصادؽ بلنه ال يشػفا فػيهـ أحػد 

إلػى  الن الكفػر مػف العػذاب يكػكف كاصػ (ُٕٓلمكرد الخاص عمى العاـ , كحممه بعض أ ؿ النظر عمػى أف جػزاء 
ل أبػػي طالػػب ( إال أف اهلل يرػػا عنػػه ألكانػػان مػػف العػػذاب عمػػى جنايػػات جنا ػػا سػػكل الكفػػر تطييبػػان لقمػػب النبػػي 
صمى اهلل عميه كسمـ كثكابان له في نفسه ال ألبي طالػػػػب؛ ألف حسػػنػػات أبي طالػػػب صػػػارت بمكتػػػه عمػى كفػػػر  

 . (ُٕٕل.(((ُٕٔلفي الدنيػػا ػػػافػػر عمى إحسػػػػانه يكػػػكفب الك بػػاءن منثػػػػكران, كقد كرد الخػػبر بلف ثػػػكا
" تػنػػفعه كيمكف تمخيص ما سبؽ بلنه اٍستيشػًكؿ قػكؿ رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػه كسػمـ المػذككر  نفػان : 

 , كأيجيب بما يلتي : [ ْٖدالمدثر:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قػكؿ اهلل تعػػالػػػى :  ما  "شفاعػػتي 
المنفيػة فػي اآليػة  ػي المنفعػة فػي اإلخػراج مػف النػار, كعصػاة المكحػديف الػذيف إف المنفعػة  .ُ

 يخرجكف منها كيدخمكف الجنة, كالمنفعة المثبتة في الحديث  ي المنفعة بتخفيؼ العذاب .
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 إف اآلية عامة كالحديث خاص, فىييخىص  عمـك اآلية بالحديث. .ِ
ه كسػػمـ كالػػذب عنػػه جػػكزم بتخفيػػؼ إف أبػػا طالػػب لمػػا بػػالن فػػي إكػػراـ النبػػي صػػمى اهلل عميػػ .ّ

 , فهي بمساف حالي.ابه, كأيطمؽ عمى ذلؾ شفاعة تجكزناعذ
إف جزاء الكافر مف العذاب يقا عمى كفر  كعمى معاصيه, فيجكز أف يرا اهلل تعػالى عػف  .ْ

بعض الكفار بعض جزاء معاصيه دكف كفر , تطييبان لقمػب الشػافا ال ثكابػان لمكػافر؛ ألف حسػناته صػارت بمكتػه 
عمى الكفر  باءن منثكران, لكف الكفار قد يتفػاكتكف, فمػف كانػت لػه حسػنات مػف عتػؽ مممػكؾ, أك صػمة رحػـ, أك 

ليس كمف ليس له ذلؾ, فييحتمػؿ أف  -مكاساة مسمـ, أك نحك ذلؾ مما لك كانت مف المسمـ لكانت قيربة كطاعة
ف كػاف  ػػػػػذا  ے  چ  ميعػػػارىران بقػكؿ اهلل تعػػػالػػػػى:يجازل بتخفيػؼ العػذاب عنػه بمقػدار مػا عمػؿ مػف حسػنات, كا 

ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ   [ ,  كقكلػػػػػػػػػػػػػػػه تعػػػػػػػػػػػػػػػالى:ّٔد فػػػػػػػػػػػػػػػاطر:  چ  ﮴ۓ  ۓ  ﮲   ﮳

[   ,  كقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميه كسػمـ السػابؽ ذكػر : د ... كأمػا الكػافر فػيطعـ ِّدالفرقاف:  چچچ
إال أنػه  -(ُٖٕلبحسنات مػا عمػؿ بهػا هلل فػي الػدنيا حتػى إذا أفرػى إلػى اآلخػرة لػـ يكػف لػه حسػنة ييجػزل بهػا [ 

ڄ  ڄ   ڃ    ڄڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ يمكف أف يجاب بلف اهلل عز كجؿ قاؿ : 

[, كلـ يفصؿ بيف نفس كنفس , فحسػنات الكػافر ْٕداألنبياء:  چچ  ڇ   ڇ   ڇ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
تػػكزف كيجػػزل بهػػا إال أف اهلل تعػػالى حػػـر عميػػه الجنػػة, فجػػزاؤ  أف يخفػػؼ عنػػه العػػذاب. كممػػا يكرػػا فػػي  ػػذا 

مرفكعػان إلػى النبػي  –أبػي سػفياف السياؽ حديث عركة بف الزبيػر عػف زينػب ابنػة أبػي سػممة عػف أـ حبيبػة بنػت 
صمى اهلل عميه كسػمـ, كفيػه فػي شػلف زينػب ابنػة أبػي سػممة : د ... إنهػا البنػة أخػي مػف الررػاعة. أررػعتني 

كثكيبػػػة مػػكالة ألبػػػي لهػػب, ككػػػاف أبػػك لهػػػب أعتقهػػػا,  "كأبػػا سػػػممة ثكيبػػة...[ , ثػػػـ عيميػػؽى عػػػف عػػركة أنػػػه قػػاؿ : 
؟ فلررعت النبي صمى اهلل عميه كسمـ, فم ما مات أبك لهب أيًريىهي بعض أ مه ًبشىر  ًحٍيبىةو , قاؿ لػه : مػا ذا لقيػتى

, إال أف مكرػا االستشػهاد  نػا  (ُٕٗلقاؿ أبك لهب : لـ أىٍلؽى بعدكـ ,غىير أنػي سيػقيتي فػي  ػذ  بعتػاقتي ثكيبػة[ 
 عالكة عمى ككنه رؤيا مناـ, ال حجة فيه.  -كما رأيتى  -ميرسىؿ مف ًقبؿ عركة

عف الكفار ليس بشفاعة, فالشفاعة لهـ مستحيمة شرعان مطمقان باسػتثناء شػفاعة  إف التخفيؼ .ٓ
النبػي صػمى اهلل عميػػه كسػمـ لعمػػه أبػي طالػػب, فيخفػؼ عنػػه العػذاب بنقمػه مػػف محػؿ مػػف النػار إلػػى محػؿ  خػػر 

 .(َُٖلمنها
كأيػػػػا مػػػػا كػػػػاف األمػػػػر فػػػػإف البحػػػػث فػػػػي  ػػػػذ  الجز يػػػػة بحػػػػث نظػػػػرم عمػػػػى حػػػػد تعبيػػػػر ابػػػػف حجػػػػر 

, كالػػراج  فيمػػا يبػػدك  ػػك االقتصػػار عمػػى مػػا ثبػػت  -كمػػا رأيػػتى  –, كثػػر فيػػه اإليػػراد كالجػػكاب (ُُٖلالعسػػقالني
؛ (ُِٖل بالسنة في شلف تخفيؼ العػذاب عػف أبػي طالػب كحػد , كيكػكف ذلػؾ لل مػف تخصػيص الكتػاب بالسػنة((

 أعمـ., كاهلل (ُّٖلفإف لل الشفاعة كغير ا مف متعمقات الكعد, دا رة ما اإليماف كجكدان كعدمان(( 
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ػؿ أ ػؿ السػنة كالجماعػة مػف نفػي إسػالـ أبػي طالػب, كالجػكاًب  ك ذ  المناقشػة مبنيػة عمػى مػا عميػه جي
بػػلف أسػانيد ا كا يػػة, كأنهػا ال يثبػػت  –عػف األحاديػث التػػي اسػتدؿ بهػػا المخػالفكف لهػػـ عمػى إسػالـ أبػػي طالػب 

, (ُْٖلنفي إسالـ أبػي طالػب منها شيء, كأف ثمة أحاديث صحيحة تعارض تمؾ األحاديث الكا ية, كتدؿ عمى
, كجػػؿ الزيديػػة مػػف القػػكؿ بإسػػالمه حتػػى ادعػػى ثمػػة مػػف الزيديػػة  (ُٖٓلخالفػػان لمػػا عميػػه اإلماميػػة االثنػػا عشػػرية

 الهػػادكم بػػف حمػػزة العمػػكم الزيػػدم , ك ػػي دعػػكل غيػػر صػػحيحة؛ فقػػد قػػاؿ يحيػػى(ُٖٔل إجمػػاع الًعتػػرة عمػػى ذلػػؾ
ذ ػػب إليػػه بعػػض عممػػاء الًعتػػرة كالفقهػػاء كأ ػػؿ التػػاريخ : لل... الػػذم -( فيمػػا قالػػه فػػي  ػػذا الشػػلف  ػػػْٕٗتل

.(ُٖٖل, ثـ ساؽ أدلة ذلؾ (ُٕٖل كالسير أف أبا طالب مات عمى الشرؾ كتعظيـ األكثاف...((  ,فراجعها إف ش تى
الشػفاعة فػي قػـك مػف العصػاة مػف أ ػؿ التكحيػد, حيكسػبكا, فاسػتحقكا العػذاب بػذنكبهـ, كأيًمػرى  – ثامنػػًا
 .(ُٖٗلأالي يدخمك ا, كأف يدخمكا الجنة -ًبهـ إلى النار

بحسػب مػا نقػؿ عنػه  – ػػ( ٕٔٓل ت  كقد نص تقي الديف أبك الحسف عمػي بػف عبػد الكػافي السػبكي
عمى أنها لل فػي إجػازة الصػراط بعػد كرػعه, كيمػـز منهػا  –ػ(   ْٖٔجالؿ الديف محمد بف أحمد المحميل ت 

جالؿ الديف السيكطي إلػى أنهػا مختصػة بنبينػا محمػد صػمى  –فيما يظهر  –. كذ ب  (َُٗلالنجاة مف النار(( 
ػػكيز محيػػي الػػديف النػػككم (ُِٗل, ك ػػك مػػا أكػػد  شػػمس الػػديف السػػفاريني عنػػه(ُُٗلاهلل عميػػه كسػػمـ  , فػػي حػػيف جى

فيمػػا  -,كقاربهمػػا(ُْٗل, كقاربػػه تقػػي الػديف ابػػف دقيػػؽ العيػد(ُّٗلحمػد صػػمى اهلل عميػػه كسػمـ اختصاصػها بنبينػػا م
بلنػػه لػػـ يػػرد تصػػري  بػػذلؾ كال  -بحسػػب مػػا نقػػؿ عنػػه المحمػػي –تقػػي الػػديف السػػبكي الػػذم عمػػؿ ذلػػؾ  -يظهػػر
ف كاف السفاريني نص عمى أف السبكي جـز بعدـ اختصاصها بنبينا صمى اهلل عميه كسمـ(ُٓٗلبنفيه  . (ُٔٗل,كا 

كمػػػػػػا اسػػػػػػتظهرنا  مػػػػػػف كػػػػػػالـ تقػػػػػػي الػػػػػػديف السػػػػػػبكي نسػػػػػػتظهر  كػػػػػػذلؾ مػػػػػػف كػػػػػػالـ شػػػػػػمس الػػػػػػديف 
فقػد جزمػا بعػدـ (ََِل, كابػف تيميػة (ُٗٗلاليحصػبي؛ كأما القاري عيػاض (ُٖٗل,كزيف الديف المناكم(ُٕٗلالسخاكم

 اختصاصها به صمى اهلل عميه كسمـ.
 ؛مػف أنػكاع الشػفاعات األخركيػة (َِّل, كالزيدية(َِِل,كالمعتزلة (َُِلك ذ  الشفاعة مما ينكر  الخكارج 

 .(َِْلبناءن عمى أصكلهـ الفاسدة, ك ي االستحقاؽ العقمي المبني عمى التحسيف كالتقبي  العقمييف
كاالستدالؿ عمى  ذا النػكع مػف الشػفاعة ال يخمػك مػف صػعكبة عمػى الػرغـ مػف كثػرة القػا ميف بػه عمػى 

جكزية: لل  ذا النكع لـ أقؼ إلى اآلف عمػى حػديث يػدؿ ( ؛ فقد قاؿ ابف قيـ الُٖٗنحك ما رأيتى ل في الحاشية
عميػه, كأكثػػر األحاديػػث صػػريحة فػػي أف الشػػفاعة فػػي أ ػػؿ التكحيػد مػػف أربػػاب الكبػػا ر إنمػػا تكػػكف بعػػد دخػػكلهـ 

 .(َِٓلالنار, كأما أف ييشفا فيهـ قبؿ الدخكؿ فال يدخمكف , فمـ أظفر فيه بنص(( 
ؼ  ذا النكع, كأخذ يسػتدؿ بمػا رأل أنػه يسػند كجهػة كلـ يكتًؼ بهذا بؿ قرر في مصنؼ  خر له خال

ذكػر طبقػةن سػما ا طبقػة أ ػؿ  -نظر ؛ ففي معرض حػديث لػه عػف مراتػب المكمفػيف كطبقػاتهـ فػي الػدار اآلخػرة
ف كانػػت  خػرتهـ إلػػى عفػػك كخيػػر, ك ػـ قػػـك مسػػممكف خفػػت مػكازينهـ كرجحػػت سػػي اتهـ عمػػى  المحنػة كالبميػػة, كا 

ككصفها بلنها الطبقة التي اختمفت فيها أقاكيؿ الناس ككثر فيهػا خكرػهـ كتشػعبت  حسناتهـ فغمبتها السي ات ,



 (ٕٓالعدد )                                                     ـٜٕٔٓ، يوليو تعز جامعةمجمة بحوث  
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مذا بهـ كتىشىتيتىٍت  راؤ ـ, كساؽ مػذا ب الفػرؽ فيهػا: الخػكارج, كالبكريػة, كالمعتزلػة, كالمرج ػة... عمػى نحػك مػا 
هػػا أكثػػر النػػاس كال , ثػػـ قػػاؿ : لل فهػػذ  األقػػكاؿ  ػػي التػػي يعرف (َِٔل ػػك مقػػرر فػػي كتػػب الفػػرؽ كالممػػؿ كالنحػػؿ

يحكػي أ ػؿ الكػالـ غير ػا, كقػكؿ الصػحابة كالتػػابعيف كأ مػة الحػديث ال يعرفكنػه كال يحككنػه, ك ػك الػذم ذكرنػػا  
عف ابف عباس كحذيفة كابف مسعكد رري اهلل عنهـ : أف مف ترجحػت سػي اته بكاحػدة دخػؿ النػار, ك ػؤالء  ػـ 

عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميه كسمـ, بلنهـ يػدخمكف النػار, القسـ الذيف جاءت فيهـ األحاديث الصحيحة الثابتة 
فيككنكف فيها عمى مقدار أعمالهـ: فمنهـ مف تلخػذ  النػار إلػى كعبيػه, كمػنهـ مػف تلخػذ  إلػى أنصػاؼ سػاقيه , 
كمنهـ مف تلخذ  إلػى ركبتيػه, كيمبثػكف فيهػا عمػى قػدر أعمػالهـ, ثػـ يخرجػكف منهػا, فينبتػكف عمػى أنهػار الجنػة, 

,ك ػـ الطبقػة الػذيف يخرجػكف (َِٕليهـ أ ػؿ الجنػة مػف المػاء حتػى تنبػت أجسػاد ـ, ثػـ يػدخمكف الجنػةفيفيض عمػ
مػػػف النػػػار بشػػػفاعة الشػػػافعيف, ك ػػػـ الػػػذيف يػػػلمر اهلل تعػػػالى سػػػيد الشػػػفعاء ل صػػػمى اهلل عميػػػه كسػػػمـ ( مػػػراران أف 

خبار النبي صمى اهلل عميه كسمـ أن(َِٖليخرجهـ مف النار بما معهـ مف اإليماف  هـ يككنكف فيهػا عمػى قػدر , كا 
 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چك [ ُْد األحقػػػػػػػػاؼ:  چ حخ جخ مح جح چ  أعمػػػػػػػػالهـ مػػػػػػػػا قكلػػػػػػػػه تعػػػػػػػػالى :

  [ُُُالنحػػػػػػػػػػػػؿ: د  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  چ  , كقكلػػػػػػػػػػػػه : [َٗدالنمػػػػػػػػػػػػؿ:  چٹ
يدؿ عمى ما قاله  أفرؿ  األمة   كأعممهػا  بػاهلل ككتابػه كأحكػاـ   -كأرعاؼ ذلؾ مف نصكص القر ف كالسنة 

الداريف, أصحاب محمد صمى اهلل عميه كسمـ , كالعقؿ كالفطرة تشهد لػه , ك ػك مقترػى حكمػة العزيػز الحكػيـ 
كالحكمة بؿ مربكط باألسباب كالًحكىـ, مرتػب الذم بهرت ًحكىمه العقكؿ, فميس األمر ميسىييبان خارجان عف الربط 

عميهػػا أكمػػؿ ترتيػػب, جػػار عمػػى نظػػاـ اقترػػا  السػػبب كاسػػتدعته الحكمػػة , كأم طريػػؽ سػػمكها سػػالؾ غيػػر  ػػذ  
الطريػػؽ مػػف الطػػرؽ المتقدمػػة , أفرػػت بػػه إلػػى تػػرؾ بعػػض النصػػكص كالبػػد , فإنهػػا تتنػػاقض فػػي حقػػه ؛ لمػػا 

ػػمه مػػف األصػػؿ الػػذم ال يمتػػ ـ عميػػه جم يػػا النصػػكص, فػػال بػػد أف يػػرد بعرػػها بػػبعض, أك يستشػػكمها , أك أصي
. ثـ قػاؿ بعػد ذلػؾ : لل... ال يجػكز أف يقػاؿ بجػكاز (َِٗليتطمب لها مستنكر التلكيالت ككجك  التحريفات...(( 

أف ال يػػدخؿ أحػػد مػػف ل أ ػػؿ الكبػػا ر( النػػار, بػػؿ ال بػػد مػػف دخػػكؿ بعرػػهـ, كذلػػؾ الػػبعض  ػػك الػػذم خفػػت 
اته, كما قاله الصحابة رري اهلل عنهـ, كحكى أبػك محمػد بػف حػـز  ػذا إجماعػان مػف أ ػؿ مكازينه كرجحت سي 

. ككاف قد نقؿ قبؿ ذلؾ ما أشار إليػه مػف أقػكاؿ بعػض الصػحابة ررػي اهلل عػنهـ؛ إٍذ قػاؿ : (َُِلالسنة ...(( 
ناؼ: فمػػف لل قػػاؿ حذيفػػة كعبػػد اهلل بػػف مسػػعكد كغير مػػا مػػف الصػػحابة: يحشػػر النػػاس يػػـك القيامػػة ثالثػػة أصػػ

رجحت حسػناته عمػى سػي اته بكاحػدة دخػؿ الجنػة, كمػف رجحػت سػي اته عمػى حسػناته بكاحػدة دخػؿ النػار, كمػف 
. كفػي مكرػا  خػر قػاؿ : لل قػاؿ عبػد اهلل بػف المبػارؾ: (ُُِلاستكت حسناته كسي اته فهك مف أ ؿ األعػراؼ((

 ,اؿ : ييحاسىػب النػاس يػـك القيامػةقػأخبرنا أبك بكر الهذلي قاؿ : كػاف سػعيد بػف جبيػر يحػدث عػف ابػف مسػعكد 
فمػػف كانػػت حسػػناته أكثػػر مػػف سػػي اته بكاحػػدة دخػػؿ الجنػػة, كمػػف كانػػت سػػي اته أكثػػر مػػف حسػػناته بكاحػػدة دخػػؿ 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڱڳ  ڳ  ڱچ النػػػػار, ثػػػػـ قػػػػرأ قكلػػػػه تعػػػػالى : 
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: إف الميزاف يخؼ بمثقػاؿ . ثـ قاؿ [ ٗ - ٖاألعراؼ: د چہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ        ھ  ھ  ے  
. ثػػـ خمػػص إلػػى القػػكؿ : لل... فعػػاد الصػػكاب إلػػى تفسػػير الصػػحابة, ك ػػـ أعمػػـ األمػػة (ُِِلحبػػة أك يػػرج ...((

 .(ُِّلبكتاب اهلل كمراد  منه...((
 كمف خالؿ النظر فيما قرر  ابف القيـ يالحظ عميه ما يلتي :

فيهػػا  -اهلل عػػنهـ دكف اسػػتثناءإف نسػػبة مػػا ذ ػػب إليػػه ل ابػػف القػػيـ ( إلػػى الصػػحابة ررػػي  .ُ
ال يعنػي قػكلهـ قاطبػة بػه.  -بحسب مػا نقػؿ ابػف القػيـ عػنهـ –, فقكؿ بعرهـ رري اهلل عنهـ بهذا الرأم نظر

 خػػالؼ ذلػػؾ -كقػػد ذكػػر ابػػف القػػيـ نفسػػه عػػف بعػػض مػػف اسػػتدؿ بػػلقكالهـ مػػنهـ, كعػػف غيػػر ـ ررػػي اهلل عػػنهـ
األصػػناؼ الثالثػػة ل أم : الظػػالـ لنفسػػه, كالمقتصػػد, كالسػػػابؽ ؛ فقػػد قػػاؿ : لل... ذ بػػت طا فػػة إلػػى أف الػػرأم

سػػػػعيد الخػػػػدرم كعا شػػػػة أـ  بػػػػالخيرات( كمهػػػػـ فػػػػي الجنػػػػة, ك ػػػػذا يػػػػركل عػػػػف ابػػػػف مسػػػػعكد كابػػػػف عبػػػػاس كأبػػػػي
. كسػػػػاؽ جممػػػػة مػػػػف اآلثػػػػار المكقكفػػػػة كاألحاديػػػػث المرفكعػػػػة تؤيػػػػد مػػػػا ذ بػػػػت إليػػػػه  ػػػػذ  ( ُِْل... ((المػػػػؤمنيف
ف كانػت أسػػاني(ُِٓلالطا فػة , بػػؿ إف ثمػة  ثػػاران أخػرل مركيػػة  -كمػا سػترل  –د ا جميعػان ال تخمػػك مػف مقػػاؿ , كا 

عػػػف صػػػحابة  خػػػريف مػػػف أقػػػكالهـ أك مرفكعػػػة إلػػػى النبػػػي صػػػمى اهلل عميػػػه كسػػػمـ تخػػػالؼ مػػػا نسػػػبه ابػػػف القػػػيـ 
ف كانت أسانيد ا ال تخمك مف مقاؿ أيرا ( ُِٔلإليهـ , لكف الحاؿ كمػا قػاؿ أبػك بكػر  -كما سترل كذلؾ  –, كا 

ات فػػػػي حػػػػديث, ظهػػػػر أف لمحػػػػديث  ػػػػػ ( فيهػػػػا : لل إذا كثػػػػرت الركايػػػػ ْٖٓحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف البيهقػػػػيل ت أ
 .(ُِٕل((الن أص

ػر الكقػكؼ عميهػا  .ِ إف اآلثار التػي اسػتدؿ بهػا ابػف القػيـ بعرػها لػـ يػذكر أسػانيد ا, كلػـ يتيسي
فػة كعبػد اهلل بػف مسػعكد حتػى يينظػر فيهػا كييحكػـ عميهػا بمػا يناسػبها صػحةن أك رػعفان, كػاألثر المػركم عػف حذي

كغير مػا مػف الصػحابة ررػػي اهلل عػنهـ, كبعرػها ذكػػر أسػانيد ا, كػاألثر المػركم عػػف ابػف مسػعكد ررػػي اهلل 
...  عنػه, فقػد ركا  عبػػد اهلل بػف المبػػارؾ: أنػا أبػك بكػػر الهػذلي, عػػف سػعيد بػف جبيػػر, عػف عبػػد اهلل بػف مسػػعكد

 ػػػ عمػػى ُٕٔجػػد ا, فػػلبك بكػػر الهػػذلي المتػػكفى سػػنة . كمػػف خػػالؿ النظػػر فػػي إسػػناد  تبػػيف أنػػه رػػعيؼ (ُِٖلبػػه
 ,(َِِل, كنقػؿ الخطيػب البغػػدادم(ُِٗل قػاؿ فيػػه ابػف حجػر العسػػقالني: لل أخبػارم متػركؾ الحػػديث (( -الػراج  
تكػػذيب غنػػدر ل محمػػد بػػف جعفػػر ( لػػه . ثػػـ إف اإلسػػناد منقطػػا؛ فسػػعيد بػػف جبيػػر لػػـ يػػدرؾ ابػػف  (ُِِلكالػػذ بي

 ػػ؛ إٍذ قتمػه الحجػاج بػػف ّٖبػف أبػي طالػب ررػي اهلل عنػه, فػي حػكالي سػنة مسػعكد؛ فإنػه كلػد فػي خالفػة عمػي
 ػػػ, ِّ, كابػػف مسػػعكد ررػػي اهلل عنػػه تػػكفي سػػنة (ِِِلسػػنةٕٓ ػػػ, كلػػه مػػف العمػػر ٓٗيكسػػؼ الثقفػػي فػػي سػػنة 

ػػا. كيحتمػػؿ االنقطػػاع (ِِّل ػػػّّكقيػػؿ :  بػػيف أبػػي بكػػر الهػػذلي كابػػف جبيػػر, فبػػيف كفػػاة األكؿ ككفػػاة اآلخػػر  أيرن
 .(ِِْلسنة, كيقكم  ذا االحتماؿ أنه يكجد كاسطة بينهما في بعض المركياتِٕحكالي 

إف ابػػف القػػػيـ نفسػػػه نقػػؿ  ثػػػاران عػػػف الصػػػحابة الػػذيف اسػػػتدؿ بػػػلقكالهـ عمػػى مػػػا ذ ػػػب إليػػػه,  .ّ
رػي اهلل عنػه قكلػه: د  ػذ  األمػة يػـك القيامػة أثػالث: ثمػث تعارض أقكالهـ السابقة؛ فقد نقؿ عف ابػف مسػعكد ر 



 (ٕٓالعدد )                                                     ـٜٕٔٓ، يوليو تعز جامعةمجمة بحوث  
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يدخمكف الجنة بغير حساب, كثمث يـك القيامة يحاسػبكف حسػابان يسػيرا ثػـ يػدخمكف الجنػة, كثمػث يجي ػكف بػذنكب 
: إال أنهػػـ لػػـ يشػػرككا, فيقػػكؿ اهلل عظػػاـ, فيقػػكؿ اهلل : مػػا  ػػؤالء؟ ك ػػك أعمػػـ بهػػـ, فتقػػكؿ المال كػػة:  ػػـ مػػذنبكف

. كلػـ يػذكر ابػف القػيـ إسػناد  ػذا األثػر, كال عقػب عميػه. كقػد ركا  ابػف جريػر  (ِِٓل ـ فػي سػعة رحمتػي[ أدخمك 
الطبرم: حدثنا ابف حميد , قػاؿ : ثنػا الحكػـ بػف بشػير , قػاؿ : ثنػا عمػرك بػف قػيس, عػف عبػد اهلل بػف عيسػى, 

 .(ِِٔلعف يزيد بف الحارث, عف شقيؽ أبي كا ؿ , عف عبد اهلل بف مسعكد...به
بػف حيػاف الػرازم ( قػاؿ ابػف حميػدل محمػد بػف حميػد  –كما تػرل  –كنه رعيؼ بهذا اإلسناد, ففيه كل
,كقػػاؿ فيػه ابػػف حجػر : لل حػػافظ رػعيؼ , ككػػاف ابػػف (ِِٕل: لل مػف بحػػكر العمػـ, ك ػػك رػعيؼ ((فيػه الػػذ بي

 , كفيه أيرا يزيد بف الحارث لـ أعرفه.( ِِٖلمعيف حسف الرأم فيه((
ابػف عبػاس ررػي اهلل عنهمػا, فقػاؿ: لل ... ركل ل أم : محمػد بػف سػعد( كنقؿ ابف القيـ أيرا عػف 

مف حديث معاكية بف صال  عف عمي بف أبي طمحة عػف ابػف عبػاس فػي  ػذ  اآليػة ل أم : قػكؿ اهلل تعػالى : 
" ػػػـ أمػػػة محمػػػد صػػػمى اهلل عميػػػه كسػػػمـ [ (, فقػػػاؿ :  ِّدفػػػاطر:  چ  ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ 

ثهػـ اهلل كػػؿ كتػاب أنزلػػه, فظػالمهـ ييغفػػر لػه, كمقتصػػد ـ يحاسػب حسػػابا يسػيرا, كسػػابقهـ يػدخؿ الجنػػة بغيػػر  كىري
. كلػػـ يعقػػب ابػػف القػػيـ عمػػى  ػػذا األثػػر, كلكػػف مػػف خػػالؿ النظػػر فػػي إسػػناد  تبػػييف رػػعفه, ( ِِٗلحسػػاب".(( 

, كعمػي بػف أبػي طمحػة قػاؿ فيػه ابػف حجػر (َِّلل صػدكؽ لػه أك ػاـ(( فمعاكية بف صال  قاؿ فيه ابػف حجػر: ل
, كقبػػؿ ذلػػؾ كػػاف جمػػاؿ الػػديف أبػػك (ُِّلأيرػػا : لل أرسػػؿ عػػف ابػػف عبػػاس كلػػـ يىػػرى ي... صػػدكؽ قػػد يخطػػع (( 

 ػػػ( قػػد نقػػؿ طا فػػة مػػف أقػػكاؿ أ مػػة الجػػرح كالتعػػديؿ فػػي شػػلف ِْٕالحجػػاج يكسػػؼ بػػف عبػػد الػػرحمف المػػزملت 
ة عػػف ابػػف عبػػاس, حيػػث قػػاؿ : لل قػػاؿ أبػػك حػػاتـ عػػف دحػػيـ : لػػـ يسػػما ل ابػػف أبػػي ركايػػة عمػػي بػػف أبػػي طمحػػ

عػف  -يعنػي صػال  بػف محمػد –طمحة ( مف ابف عباس التفسير. كقاؿ يعقكب بف إسحاؽ بف محمكد : كس ؿ 
عمي بف أبي طمحة : ممف سػما التفسػير؟ قػاؿ: مػف ال أحػد .... كذكػر  ابػف حبػاف فػي كتػاب "الثقػات" كقػاؿ : 

ف كػاف لػبعض العممػاء (ِِّلف ابف عباس الناسػخ كالمنسػكخ كلػـ يىػرى ي(( ركل ع . فهػذا األثػر منقطػا اإلسػناد , كا 
 .     كالـ بشلف صحة  ذا الطريؽ بكجه عاـ , لبسطه مكرا  خر غير  ذا 

كنقؿ ابف القيـ كذلؾ عف حذيفػة ررػي اهلل عنػه حػديثان رفعػه إلػى النبػي صػمى اهلل عميػه كسػمـ, حيػث 
.. ركل ... زكريػػا السػاجي عػػف الحسػػف بػف عمػػي الكاسػطي عػػف أبػػي سػعد الخزاعػػي عػف الحسػػف بػػف قػاؿ: لل .

سالـ عف سعد بف طريؼ عف أبي  اشػـ الطػا ي قػاؿ: قػدمت المدينػة, فػدخمت مسػجد ا, فجمسػت إلػى سػارية, 
عػث اهلل فجاء حذيفة, فقاؿ : ألحدثنؾ بحديث سمعته مػف رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػه كسػمـ, سػمعته يقػكؿ: د يب

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ ثالثػة أصػناؼ, كذلػؾ فػي قكلػه تعػالى :  –أك كمػا قػاؿ  -تبارؾ كتعالى  ػذ  األمػة

[, فالسػػابؽ بػالخيرات يػػدخؿ الجنػة بػػال حسػاب, كالمقتصػػد يحاسػػب ِّدفػاطر:  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
. كلػـ يعقػػب ابػػف القػيـ عمػػى  ػذا الحػػديث, كقػػد (ِّّلحسػابا يسػػيرا, كالظػالـ لنفسػػه يػػدخؿ الجنػة برحمػػة اهلل[ .(( 

, كال مػا (ِّٔل, كابػف الفػاخر األصػبهاني(ِّٓل, كالديممي(ِّْللمسيكطي "الدر المنثكر "ركا  ابف مردكيه كما في 
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مف طريؽ زكريا السػاجي : ثنػا الحسػف بػف عمػي الكاسػطي, ثنػا أبػك سػفياف الخزاعػي, ثنػا الحسػف بػف سػالـ عػف 
 لطا ي ... به .سعد بف طريؼ عف أبي  اشـ ا

كلكػف مػف خػالؿ النظػر فػي إسػناد  تبػيف أنػػه رػعيؼ جػدان, فػلبك سػفياف الخزاعػي الػذم حيريفػت كنيتػػه 
ػػا ػػك عبػػد الحكػػيـ بػػف منصػػكر الخزاعػػي الكاسػػطي, كيقػػاؿ لػػه  - "أبػػي سػػعد  "عنػػد ابػػف القػػيـ إلػػى  أبػػك :  أيرن

بف طريؼ الذم حيٌرؼ عنػد ابػف الفػاخر  , كسعد(ِّٕلسهؿ, قاؿ فيه ابف حجر : لل متركؾ, كىذيبه ابف معيف ((
, (ِّٖلقاؿ فيه ابػف حجػر : لل متػركؾ, كرمػا  ابػف حبػاف بالكرػا , ككػاف رافرػي ا ((  "سعيد بف ظريؼ  "إلى 

 كفي اإلسناد بعد ذلؾ مف لـ أعرفه.
ك كذا نقؿ ابف القيـ ما يؤيد ما ذ ب إليه كما يعارره عالكة عمى أنػه لػـ يصػ   ػذا كال ذاؾ, كقبػؿ 

كبعد  معظـ ما استدؿ به عمى ذلؾ أقكاؿ لبعض الصحابة ررػي اهلل عػنهـ, كالخػالؼ فػي حجيػة أقػكالهـ  ذلؾ
 .(ِّٗلمعركؼ مشهكر عند األصكلييف

 " ُْسػكرة األحقػػاؼ / "اآليػات التػي اسػتدؿ بهػا ابػػف القػيـ ال تػدؿ عمػى مػا ذ ػػب إليػه, فآيػة     . ْ
كردت في شلف أصحاب الجنة, كأف اهلل تعالى  تا ـ إيا ا عمػى أعمػالهـ الصػالحة العمميػة كالعمميػة التػي كػانكا 

كردت فػي شػػلف أ ػػؿ الشػػرؾ  " َٗسػػكرة النمػػؿ / ". ك يػة (َِْليعممكنهػا لػػه سػػبحانه كتػركهـ معاصػػيه فػػي الػػدنيا
. ك يػػػػة      ( ِِْل لكيػػػػؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ , كقػػػػد حكػػػػى بعػػػػض المفسػػػػريف إجمػػػػاع أ ػػػػؿ الت(ُِْلبػػػػاهلل كالجحػػػػكد لكحدانيتػػػػه

عامػػػة تشػػػمؿ كػػػؿ نفػػػس : مؤمنػػػة ككػػػافرة , بػػػرة كفػػػاجرة , مطيعػػػة كعاصػػػية , محسػػػنة  "ُُُسػػػكرة النحػػػؿ / "
 ... فليف يقا ما ذ ب إليه ابف القيـ مف مدلكؿ  ذ  اآليات؟ (ِّْلكمسي ة

ػييبان خارجػان عػف ال     . ٓ رػبط كالحكمػة , بػػؿ نػص ابػف القػيـ عمػى أف األمػر فيمػا قػرر لػيس لل ميسى
عمػػػػػى نظػػػػػاـ اقترػػػػػا  السػػػػػبب كاسػػػػػتدعته جػػػػػارو  مربػػػػػكط باألسػػػػػباب كالًحكػػػػػـ , مرتػػػػػب عميهػػػػػا أكمػػػػػؿ ترتيػػػػػب ,

, ك ا نا الحاؿ كما قاؿ ؛ فإنه كاف قد ذكر في مصنؼ  خر مف مصػنفاته فػي معػرض رد   (ِْْلالحكمة...((
منها شفاعة مف يػلذف اهلل تعػالى لػه فػي  عشرة أسباب تكفر ذنكب المؤمنيف كتمحك أثر ا, كعىدي  –عمى الخكارج 

الشػػفاعة, كقػػرر أنػػه إذا عجػػزت  ػػذ  األسػػباب عػػف تكفيػػر ذنػػكب المػػؤمنيف كمحػػؽ أثر ػػا, فػػال بػػد مػػف دخػػكلهـ 
ار, كنػػص كالمػػه , فقرػػى بػػلثر الشػػفاعة فػػي عػػدـ دخػػكؿ عصػػاة المػػؤمنيف النػػ(ِْٓلالنػػار, ثػػـ يخرجػػكف منهػػا 
ف ارتكبػػكا بعػػض  ( النصػػكص الصػػحيحة نػػاؾ: لل ... رد لالخػػكارج المحكمػػة فػػي مػػكاالة المػػؤمنيف كمحبػػتهـ كا 

, كالمصػػا ب المكف ػػرة , كدعػػاء الماحيػػة  الػػذنكب التػػي تقػػا , المكفػػرة بالتكبػػة النصػػكح, كاالسػػتغفار, كالحسػػنات
المسمميف لهـ في حياتهـ كبعػد مػكتهـ, كباالمتحػاف فػي البػرزخ, كفػي مكقػؼ القيامػة, كشػفاعة مػف يػلذف اهلل لػه 

فاعة, كبصػػدؽ التكحيػد, كبرحمػػة أرحػـ الػػراحميف, فهػذ  عشػػرة أسػباب تمحػػؽ أثػر الػػذنكب, فػإف عجػػزت فػي الشػ
 .(ِْٔل ذ  األسباب عنها, فال بد مف دخكؿ النار, ثـ يخرجكف منها...((

دعػػكل اإلجمػػاع التػػي نقمهػػا ابػػف القػػيـ عػػف ابػػف حػػـز لػػـ أقػػؼ عميهػػا فيمػػا اطمعػػت عميػػه مػػف     . ٔ           
حالػة محققػي كتػاب ابػف القػيـ " طريػؽ الهجػرتيف كبػاب السػعادتيف "كتب ابف حـز  إلػى كتػاب  (ِْٕلكرسا مه , كا 
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غيػر صػحيحة؛ فػإف مػا حكػا  ابػف حػـز  نػاؾ  –ابف حـز " الػدرة فيمػا يجػب اعتقػاد  " بشػلف اإلجمػاع المػدعى 
, ثػـ (ِْٖلب ك عدـ الخالؼ بيف أ ؿ السنة في أف مف رجحػت حسػناته عمػى سػي اته فهػك فػي الجنػة دكف عػذا

إف دعكل اإلجماع  ذ  يبطمها ما نقمنا  عف تمػؾ الكككبػة مػف العممػاء الػذيف قػالكا بهػذا النػكع مػف الشػفاعة كمػا 
( مف جهة , ككالـ ابف القيـ نفسه مف جهة ثانية؛ إذ كصؼ  ذا النػكع  ُٖٗسبقت اإلشارة إليهل في الحاشية 

, كأنهمػا مػف لل األقػكاؿ (ِْٗلذكر ما كثيػر مػف النػاس (( كالشفاعة في زيادة الثػكاب كرفػا الػدرجات بلنهمػا لل يػ
, كما مرى ذكر  . كيبطمها كذلؾ مػف جهػة ثالثػة (َِٓلالتي يعرفها أكثر الناس, كال يحكي أ ؿ الكالـ غير ا((

كالـ ابف حـز نفسه الذم نسب إليه حكايػة  ػذا اإلجمػاع المػدعى ؛ إٍذ عػزا ابػف حػـز ذلػؾ القػكؿ إلػى "طا فػة " 
ة كالنجاريػػة كاألشػػعرية كالكراميػػة كغيػػر ـ, كمػػا ييٍفهىػػـ مػػف سػػياؽ كػػالـ لػػه فػػي  ػػذا الشػػلف مػػف أ ػػؿ السػػن

     . (ُِٓل
, كساؽ أدلػة عامػة مجممػة عمػى  (ِِٓل صحي  أف ابف حـز ماؿ إلى  ذا القكؿ كقرر  في مكارا مف مصنفاته

السػنة عمػى ذلػؾ كمػا ذكػػر , كلكنػه لػػـ يحػًؾ إجمػاع أ ػؿ  (ِْٓل , كطالػب المخػالؼ بالػدليؿ (ِّٓل مػا ذ ػب إليػه
 ابف القيـ.

كال تفكتنػػا اإلشػػارة  نػػا إلػػى أف ابػػف تيميػػة تعاررػػت أقكالػػه فػػي  ػػذ  المسػػللة, فقػػد قػػاؿ فػػي " العقيػػدة 
ػصى (ِٓٓلالكاسطية " : لل ... يشفا ل صمى اهلل عميػه كسػمـ ( فػيمف اسػتحؽ النػار أف ال يػدخمها ...((  , كخىصي

تكسؿ كالكسيمة ",فقاؿ : لل ... يشفا ل صمى اهلل عميػه كسػمـ ( فػي بعػض  ذا التعميـ في " قاعدة جميمة في ال
 –, كنقػػض مػػا قػػرر  فػػي الكتػػابيف السػػابقيف فػػي " كتػػاب التفسػػير (ِٔٓلمػػف يسػػتحؽ النػػار أف ال يػػدخمها ... (( 

ار, الجزء األكؿ " , فقاؿ: لل ... المذنبكف الذيف رجحت سي اتهـ عمى حسناتهـ, فخفت مكازينهـ, فاسػتحقكا النػ
مف كاف منهـ مػف أ ػؿ " ال إلػه إال اهلل " فػإف النػار تصػيبه بذنكبػه, كيميتػه اهلل فػي النػار إماتػة , فتحرقػه النػار 
إال مكرػػػػػا السػػػػػجكد, ثػػػػػـ يخرجػػػػػه اهلل مػػػػػف النػػػػػار بالشػػػػػفاعة كيدخمػػػػػه الجنػػػػػة كمػػػػػا جػػػػػاءت بػػػػػذلؾ األحاديػػػػػث 

حقه , كلكنه كاف قػد قػرر فػي " اإليمػاف , كلـ يكرد أدلة ما ذ ب إليه في سابؽ رأيه كال ال(ِٕٓلالصحيحة...(( 
ب تػػػزكؿ عػػػف العبػػػد بنحػػػك عشػػػرة األكسػػػط " أنػػػه لل قػػػد دلػػػت نصػػػكص الكتػػػاب كالسػػػنة عمػػػى أف عقكبػػػة الػػػذنك 

... ل منها( شفاعة النبي صمى اهلل عميه كسػمـ كغيػر  فػي أ ػؿ الػذنكب يػـك القيامػة كمػا قػد تػكاترت عنػه أسباب
كيز أ(ِٖٓلأحاديث الشفاعة ... (( ف يرتفػا العقػاب عػف العبػد عمػى إخاللػه بفعػؿ المػلمكر كتػرؾ المحظػكر, . كجى

كذلػػػؾ مػػػػا  ػػػػذ  األسػػػػباب المشػػػار إليهػػػػا؛ إٍذ قػػػػاؿ : لل ... معمػػػػـك أف العبػػػد عميػػػػه أف يفعػػػػؿ المػػػػلمكر كيتػػػػرؾ 
ف جاز ما إخالله أف يرتفا العقاب ما  ذ  األسباب كمػا  المحظكر؛ ألف اإلخالؿ بذلؾ سبب لمذـ كالعقاب, كا 

ف كاف ما تناكله لها يمكف رفا ررر ا بلسػباب مػف األدكيػة . كاهلل عمػيـ  عميه أف يحتمي مف السمـك القاتمة كا 
حكيـ رحيـ أمر ـ بما يصمحهـ كنها ـ عما يفسد ـ, ثـ إذا كقعكا فػي أسػباب الهػالؾ لػـ يؤيسػهـ مػف رحمتػه , 

الفقيػػه كػػؿ الفقيػػه الػػذم ال ييػػؤىي س  بػػؿ جعػػؿ لهػػـ أسػػبابا يتكصػػمكف بهػػا إلػػى رفػػا الرػػرر عػػنهـ, كلهػػذا قيػػؿ : إف
 .(ِٗٓلالناس مف رحمة اهلل, كال يجري يهـ عمى معاصي اهلل ... ((
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أف مػا اسػتقر  –كاهلل أعمػـ  -كمف الصعب معرفة المتقدـ مف رأم ابف تيميػة كالمتػلخر, كالػذم يظهػر
رىة عميػه  فيهػػا أك قػػرر مػػا يمزمػػه, دكف   ػػك إثبػػات  ػػذا النػػكع مػػف الشػػفاعة؛ كذلػؾ لتعػػدد المكارػػا التػػي قػػرر بػػلىخى

.  النفي الذم جاء في مكرا يتيـ بحسب ما عممتي
 ػػذا كتكجػػد أحاديػػث تكرػػا فػػي سػػياؽ مػػا اسػػتدؿ بػػه ابػػف القػػيـ كمػػف رأل رأيػػه, لػػـ يػػذكرك ا, لكنهػػا 
رعيفة كذلؾ, ال تقـك بها حجة, كالحديث الذم ركا  ابف عساكر بإسػناد  مػف طريػؽ عبػاد بػف كثيػر عػف أبػي 

جػػابر بػف عبػػد اهلل األنصػارم قػاؿ : قػػاؿ رسػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػه كسػمـ : د يرػػا تبػارؾ كتعػػالى  الزبيػر عػف
الميزاف يـك القيامة, فتكزف الحسنات كالسي ات , فمف رجحت حسناته مثقػاؿ صػؤابة دخػؿ الجنػة, كمػف رجحػت 

اته كحسػػناته؟ قػػاؿ : سػػي اته عمػػى حسػػناته مثقػػاؿ صػػؤابة دخػػؿ النػػار. قيػػؿ : يػػا رسػػكؿ اهلل , فمػػف اسػػتكت سػػي 
 .(َِٔل[ [ْٔداألعراؼ:  چڑ   ڑ  ک  ک  ک  چ   أكل ؾ أصحاب األعراؼ

فػلبك الزبيػػر ل محمػد بػػف مسػمـ المكػػي ( قػاؿ فيػػه الػذ بي: لل ابػػف حػـز يحػػتج مػف حػػديث أبػي الزبيػػر 
كذاؾ ألنػه لػـ مما قاؿ فيه: ثنا جابر, فإذا قاؿ: عف جابر, لـ يحتج منه إال بمػا ركا  الميػث ابػف سػعد خاصػة, 

عػنعف . كقػد (ِِٔل. كقػاؿ فيػه ابػف حجػر: لل صػدكؽ إال أنػه يػدلس (((ُِٔليسما منه إال ما سػمعه مػف جػابر((
.  أبك الزبير, كلـ يرًك عنه  ذا الحديث تمميذ  الميث بف سعد كما رأيتى

ينػه كعباد بف كثير قاؿ فيه الذ بي : لل رعفه ابف معيف كغير , ككاف ابف المبارؾ يثنػي عميػه فػي د
. كقػػاؿ فيػػه ابػػف حجػػر: لل متػػركؾ. قػػاؿ أحمػػد : ركل (ِّٔلكيقػػكؿ : ال تلخػػذكا عنػػه. كقػػاؿ البخػػارم: تركػػك (( 

 ا.. فالحديث بهذا اإلسناد رعيؼ جد  (ِْٔل أحاديث كذب((
إلػى االسػتدالؿ عمػى الشػفاعة فػػي  -كلنعػد اآلف بعػد  ػذا االسػتطراد الػذم لػـ يكػف ثمػة مندكحػة عنػه 

العذاب بذنكبهـ, كأيًمرى بهـ إلى النػار ػ أالي يػدخمك ا, كأف يػدخمكا الجنػة . فممػا يػدؿ عمػى قـك حكسبكا, فاستحقكا 
, ككجػػػػه (ِٓٔل ػػػذ  الشػػػفاعة قػػػػكؿ رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػػه كسػػػمـ : د شػػػػفاعتي أل ػػػؿ الكبػػػا ر مػػػػف أمتػػػي [

: ؿ الكبػا ر قسػمافمف المعمـك أف أ ػاالستدالؿ بهذا الحديث  نا بحسب رأم ابف األمير الصنعاني  ك أنه لل 
 .(ِٔٔلمنهـ مف يدخؿ النار , كمنهـ مف ال يدخمها((

ػػػاكممػػػا يػػػدؿ عميهػػػا  ركايػػػات حػػػديث الشػػػفاعة الطكيػػػؿ:  قكلػػػه صػػػمى اهلل عميػػػه كسػػػمـ فػػػي إحػػػدل أيرن
نىبىتىي الصػراط يمينػا فيلتكف محمدن د... ا صمى اهلل عميه كسمـ , فيقـك فيؤذف له, كتيرسؿ األمانة كالرحـ فتقكماف جى
ال, فيمػر أكلكػـ كػالبرؽ, قػاؿ ل الػراكم ( : قمػت : بػلبي أنػت كأمػي, أم شػيء كمػر البػرؽ؟ قػاؿ: ألػـ تػركا كشما

إلى البرؽ كيؼ يمر كيرجا في طرفة عيف؟ ثـ كمر الري , ثػـ كمػر الطيػر كشػد الرجػاؿ, تجػرم بهػـ أعمػالهـ, 
يجػيء الرجػػؿ فػػال يسػػتطيا كنبػيكـ قػػا ـ عمػػى الصػػراط يقػكؿ: رب, سػػمـ سػػمـ, حتػػى تعجػز أعمػػاؿ العبػػاد, حتػػى 

. كمكرا االستدالؿ  نا بحسب رأم ابف حجر العسقالني  ك قكلػه صػمى اهلل  (ِٕٔلالسير إال زحفا...[ الحديثى
. ككاف ل ابػف حجػر ( قبػؿ ذلػؾ قػد أشػار (ِٖٔلعميه كسمـ: " كنبيكـ قا ـ عمى الصراط يقكؿ : رب, سمـ سمـ " 
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ف الجنػة كراء ذلػؾ, فيمػر عميػه إلى معنػى  ػذا, إٍذ قػاؿ: لل ... إف الصػراط جسػر  مكرػكع عمػى مػتف جهػنـ كا 
تىا, أك تجػػاكز اهلل عنػػه,  النػاس بحسػػب أعمػػالهـ, فمػػنهـ النػاجي, ك ػػك مػػف زادت حسػػناته عمػى سػػي اته, أك اٍسػػتىكى

.كنقػؿ قػكؿ الحميػػدم (ِٗٔلكمػنهـ السػاقط, ك ػك مػف رجحػت سػي اته عمػػى حسػناته إال مػف تجػاكز اهلل عنػه...(( 
 ػػػػ( فػػػي " كتػػػاب ْٖٖى سػػػنة مػػػد بػػػف أبػػػي نصػػػر فتػػػكح األزدم الميػػػكرقي الحميػػػدم المتػػػكفأبػػػي عبػػػد اهلل محل

: " ... الحػػػؽ أف مػػػف رجحػػػت سػػػي اته عمػػػى حسػػػناته عمػػػى قسػػػميف: مػػػف يعػػػذب ثػػػـ يخػػػرج مػػػف النػػػار المكازنػػػة"
 . (َِٕل" الن بالشفاعة, كمف يعفى عنه فال يعذب أص

؛ إذ قػػػاؿ: لل... يحتمػػػؿ أف الن  ػػػ( قػػػد ذكػػر ذلػػػؾ احتمػػآْْككػػاف القارػػػي عيػػاض اليحصػػػبي ل ت 
األمػػر باتبػػػاع األمػػـ مػػػا كانػػػت تعبػػد  ػػػك أكؿ الفصػػػؿ, كاإلراحػػة مػػػف  ػػػكؿ المكقػػؼ أكؿ المقػػػاـ المحمػػػكد, كأف 
الشفاعة التي ذكر حمكلها  ي الشػفاعة فػي المػذنبيف عمػى الصػراط, ك ػك ظػا ر األحاديػث, كأنهػا لمحمػد نبينػا 

الشػػفاعة فػػيمف دخػػؿ النػػار, كبهػػذا تجتمػػا متػػكف األحاديػػث, كغيػػر  كمػػا نػػص فػػي األحاديػػث, ثػػـ ذكػػر بعػػد ا 
 .(ُِٕلكتترتب معانيها, كال تتنافر كال تختمؼ إف شاء اهلل تعالى((

 ػػػػ(, فقػػػرر ذلػػػؾ, حيػػػث قػػػاؿ: ْٖٓكقػػػد سػػػبؽ  ػػػؤالء جميعػػػان أبػػػكبكر أحمػػػد بػػػف الحسػػػيف البيهقػػػيلت 
الػػذم يعػػرؼ باالسػػتدالؿ باألخبػػار أف حسػػنات المػػػؤمف دكف اإليمػػاف تقابػػؿ بسػػي اته, فمػػف ثقمػػت مػػػكازيف لل...

: فهػػػػك فػػػػي مشػػػػي ة اهلل؛ لقكلػػػػه عػػػػز كجػػػػؿحسػػػػناته فهػػػػك فػػػػي عيشػػػػة رارػػػػية, كمػػػػف خفػػػػت مػػػػكازيف حسػػػػناته 
[ , ثػػـ الػػذم ييتىعىػػريؼ باالسػػتدالؿ باألخبػػار أف مػػف المػػؤمنيف ُُٔ, ْٖد النسػػاء:  چےہھھھھےچ
ف يكرا إيمانه في كفػة حسػناته حتػى تػرج  بػه, كيػدخؿ الجنػة بػال عػذاب, كمػنهـ مػف يعػذب بقػدر سػي اته, م

كمػػنهـ مػػف ييجعػػؿ مػػف أصػػحاب األعػػراؼ, كمػػآب جمػػيعهـ الجنػػة بمػػا تمكنػػا مػػف اآليػػات, كذكرنػػا مػػف األخبػػار 
 .(ِِٕلالصحيحة في ذلؾ...((

اهلل عنهمػا مرفكعػا: د يػدنك أحػػدكـ كممػا يػدخؿ فػي عػداد أدلػػة  ػذ  الشػفاعة حػديث ابػف عمػػر ررػي 
مف ربه حتى يرا كنفه عميه, فيقكؿ: أعممت كذا ككذا؟ فيقكؿ: نعػـ, كيقػكؿ: عممػت كػذا ككػذا؟ فيقػكؿ: نعػـ, 

]  .(ِّٕلفيقرر , ثـ يقكؿ: إني سترت عميؾ في الدنيا, كأنا أغفر ا لؾ اليـك
مػى ثالثػة أصػناؼ: صػنؼ كيدخؿ فػي ذلػؾ أيرػا قكلػه صػمى اهلل عميػه كسػمـ: د تحشػر  ػذ  األمػة ع

يدخمكف الجنة بغير حساب, كصنؼ يحاسبكف حسػابا يسػيرا ثػـ يػدخمكف الجنػة, كصػنؼ يجي ػكف عمػى ظهػكر ـ 
أمثاؿ الجباؿ الراسػيات ذنكبػا, فيسػلؿ اهلل عػنهـ ػ ك ػك أعمػـ بهػـ ػ فيقػكؿ: مػا  ػؤالء؟ فيقكلػكف:  ػؤالء عبيػد مػف 

 .(ِْٕلكد كالنصارل, كأدخمك ـ برحمتي الجنة[عبيدؾ, فيقكؿ : حيطك ا عنهـ, كاجعمك ا عمى اليه
كعمى الرغـ مف أف  ذيف الحديثيف لـ تذكر فيهما الشػفاعة فػيمف حكسػبكا فاسػتحقكا العػذاب بػذنكبهـ, 
كأيمػر بهػـ إلػى النارػػ أال يػدخمك ا, إال أنهمػا يػدالف عمػى أف اهلل تعػالى يغفػر لهػؤالء المػذنبيف ذنػكبهـ, كيػػدخمكف 

ف اختمفت األسباب.الجنة برحمته, ك ما   شا داف قكياف لهذ  الشفاعة, فالميسىبيبي كاحد كا 
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 – ذا كتكجد أحاديث أخرل أصرح في االستدالؿ عمى  ذ  الشػفاعة لػكال مػا فػي أسػانيد ا مػف مقػاؿ 
د لأنبيػػاء منػػابر مػػف ذ ػػب [ . قػػاؿ: , منهػػا قكلػػه صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ :  -كمػػا سػػترل فػػي أثنػػاء تخريجهػػا 

ها, كيبقى منبرم ال أجمس عميه ػ أك ال أقعد عميه ػ قا مان بيف يدم ربػي مخافػة أف يبعػث بػي إلػى فيجمسكف عمد
الجنػػة كييٍبقػػي أمتػػي بعػػدم, فػػلقكؿ: يػػارب, أمتػػي أمتػػي, فيقػػكؿ اهلل عػػز كجػػؿ: يػػا محمػػد , مػػا تريػػد أف أصػػنا 

برحمػة اهلل, كمػنهـ مػف بلمتؾ؟ فلقكؿ: يػارب, عجػؿ حسػابهـ, فييػدعى بهػـ فيحاسػبكف, فمػنهـ مػف يػدخؿ الجنػة 
يدخؿ الجنػة بشػفاعتي, فمػا أزاؿ أشػفا حتػى أيعطػى صػكاكان برجػاؿ قػد بيعػث بهػـ إلػى النػار, ك تػى مالكػا خػازف 

 .(ِٕٓلالنار, فيقكؿ: يا محمد, ما تركت لمنار لغرب ربؾ في أمتؾ مف بقية[
النػار, فيقكلػكف: يػا محمػد, كمنها قكله صمى اهلل عميه كسمـ: د أىميػر  بقػـك مػف أمتػي قػد أيًمػرى بهػـ إلػى 

ننشػدؾ الشػفاعة, قػػاؿ: فػآمر المال كػة أف يقفػػكا بهػـ, قػػاؿ : فػلنطمؽ كأسػتلذف عمػػى الػرب عػز كجػػؿ, فيػلذف لػػي 
فلسجد كأقكؿ : يارب, قـك مف أمتي قد أمػرتى بهػـ إلػى النػار, قػاؿ: فيقػكؿ لػي: انطمػؽ, فػلخرج مػنهـ مػف شػاء 

ننشػدؾ الشػفاعة, فػلرجا إلػى الػرب, فلسػتلذف, فيػؤذف لػي, فلسػجد,  اهلل أف أخرج, ثـ ينادم البػاقكف: يػا محمػد,
ػفيٍا, فػلثني عمػى اهلل بثنػاء لػـ يػثف عميػه أحػد, ثػـ أقػكؿ: قػـك مػف  فيقاؿ لي: ارفا رأسؾ, كسػؿ تعطػه, كاشػفا تيشى

فػي قمبػه أمتي قد أيًمر بهـ إلى النار, فيقكؿ: انطمؽ, فلخرج منهـ مف قػاؿ : ال إلػه إال اهلل, فػلقكؿ : كمػف كػاف 
مثقاؿ حبة مف إيماف؟ قاؿ : فيقكؿ: يا محمد, ليست تمؾ لؾ, تمؾ لي, قػاؿ: فػلنطمؽ, فػلخرج مػف شػاء اهلل أف 
, فيدخمكف النار, فيعير ـ أ ؿ النار, فيقكلكف: أنتـ كنتـ تعبدكف اهلل كال تشػرككف بػه كقػد  أخرج. قاؿ: كيبقى قـك

اهلل ممكػان بكػؼ مػف مػاء , فينرػ  بهػا فػي النػار, فػال يبقػى  أدخمكـ النار , قاؿ : فيحزنكف لذلؾ, قاؿ : فيبعػث
أحػد مػف أ ػؿ ال إلػه إال اهلل إال كقعػت فػػي كجهػه قطػرة, قػاؿ: فيعرفػكف بهػػا, كيغػبطهـ أ ػؿ النػار, ثػـ يخرجػػكف 

ييفيكا الناس , فمك أنهـ جميعهـ نزلكا برجؿ كاحد كاف لهـ عنػد  سػع ة, فيدخمكف الجنة , فيقاؿ لهـ : انطمقكا فىتىرى
ريف[  كييسىميكف الميحري
. قاؿ ابف كثير: لل  ذا السياؽ يقتري تعػدد  ػذ  الشػفاعة فػيمف أيمػر بهػـ إلػى النػار (ِٕٔل

ثالث مرات, أال يدخمك ا, كيككف معنى قكله: " فلخرج" أم : أينقذ, بدليؿ قكله بعد ذلؾ: " كيبقى قػـك فيػدخمكف 
 .(ِٕٕلالنار", كاهلل سبحانه كتعالى أعمـ بالصكاب" 

 چ  جئىئ  ی   ی  ی  یچ   كمنها قكله صمى اهلل عميه كسػمـ فػي قػكؿ اهلل تعػالى:

د أجػكر ـ: يػدخمهـ الجنػة, كيزيػد ـ مػف فرػمه: الشػػفاعة لمػف كجبػت لػه النػار ممػف صػنا إلػػيهـ  :[َّفػاطر: د
 .(ِٖٕلالمعركؼ في الدنيا[ 

ابػػف نميػػر ل أحػػد ركاة د يصػػؼ النػػاس يػػـك القيامػػة صفكفاػػػ كقػػاؿ  كمنهػػا قكلػػه صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ:
الحػػديث(: أ ػػؿ الجنػػة ػ فيمػػر الرجػػؿ مػػف أ ػػؿ النػػار عمػػى الرجػػؿ فيقػػكؿ: يػػا فػػالف, أمػػا تػػذكر يػػـك استسػػقيتى 
فسقيتؾ شربة؟ قاؿ: فيشفا له , كيمر الرجػؿ فيقػكؿ: أمػا تػذكر يػـك ناكلتػؾ طهػكرا؟ فيشػفا لػه. قػاؿ ابػف نميػر: 

 .(ِٕٗلكذا ككذا, فذ بت لؾ؟ فيشفا له[كيقكؿ: يا فالف , أما تذكر يـك بعثتني في حاجة 
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, كلكػف الحػاؿ (َِٖلكثمة أحاديث أخرل سػكا ا, ال نطيػؿ بػذكر ا, كال تخمػك أسػانيد ا مػف مقػاؿ كػذلؾ
ايػػػػات فػػػػي حػػػػديث ظهػػػػر أف لمحػػػػديث كمػػػػا قػػػػاؿ أبػػػػك بكػػػػر أحمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف البيهقػػػػي: لل... إذا كثػػػػرت الرك 

 .(ُِٖل((أصالن 
يػدؿ ى  ػذ  الشػفاعة؛ حيػث قػاؿ: لل...ني دليال عقميا عمػكقد أكرد محمد بف إسماعيؿ األمير الصنعا

عميهػػا أف شػػفاعته صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ تعمػػؿ فػػي العفػػك عػػف أ ػػؿ الجػػرا ـ, كفػػي زيػػادة ثػػكاب المحسػػف, فػػإذا 
عممت في العفك بعد الدخكؿ , فعممها فػي العفػك عػف بعػض أمتػه حتػى ال تػدخمها أكلػى؛ ألف النجػاة مػف النػار 

تعالى, كاهلل تعالى يظهر لمخال ؽ يـك القيامة مف منزلة رسػكله صػمى اهلل عميػه كسػمـ كقبػكؿ إنما  ي بعفك اهلل 
شفاعته كسما كممته ما يغبطه أ ؿ الجما. كمعمـك أف عدـ دخكؿ النار بشفاعته صمى اهلل عميػه كسػمـ أعظػـ 

 دليؿ سديد. , ك ك(ِِٖللمنزلته كجا ه صمى اهلل عميه كسمـ ككرامته عميه مف الخركج منها بشفاعة((
الشػػفاعة فػػي العصػػاة مػػف أ ػػؿ التكحيػػد مػػف أمػػة محمػػد صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ الػػذيف دخمػػكا ػ ػػػػ اتاسػػػعً 

 .(ِّٖلالنار بذنكبهـ, فيخرجكف منها 
ك ػػػذ  الشػػػفاعة لنبينػػػا محمػػػد صػػػمى اهلل عميػػػه كسػػػمـ كلغيػػػر  مػػػف األنبيػػػاء عمػػػيهـ السػػػالـ كالصػػػديقيف 

, كأبػي عبػد اهلل محمػد (ِْٖلكالمؤمنيف, كقد صرح بذلؾ طا فة كافرة مف أ ؿ العمـ, كالقاري عياض اليحصػبي
, كابػف (ِٕٖليػؽ العيػد , كميهما تبعان لمقاري عيػاض, كابػف دق(ِٖٔل, كمحيي الديف النككم(ِٖٓلبف أحمد القرطبي

, كجالؿ الديف السيكطي فػي" إتمػاـ الدرايػة (َِٗل, كجالؿ الديف المحمي(ِٖٗل, كابف أبي العز الدمشقي(ِٖٖلتيمية
ػر ح , كغير ـ. كلـ أقػؼ عمػى (ُِٗل"  باختصػاص نبينػا محمػد صػمى اهلل عميػه كسػمـ بهػذ  الشػفاعة إال نػص ييصى

 ػ( , أنه قػاؿ: لل الحػؽ أف ِّْسماعيؿ األشعرم لت ما نقمه شمس الديف الذ بي عف أبي الحسف عمي بف إ
نبينا صمى اهلل عميه كسمـ مخصكص مػف بػيف األنبيػاء بالشػفاعة فػي المػذنبيف مػف أمتػه الػذيف مػاتكا بػال تكبػة. 
فشفاعته لممذنبيف بالتجاكز عف ذنػكبهـ كلمتػا بيف بقبػكؿ تػكبتهـ, كلممحسػنيف بالزيػادة فػي نعػيمهـ, فلمػا المعتزلػة 

 .(ِِٗلأف شفاعته إنما  ي في رفا الدرجات كزيادة الثكاب فقط...((فعند ـ 
 ػػػ( فػػي كتابػػه " البعػػث  ْٖٓلت ػ أبػػكبكر أحمػػد بػػف الحسػػيف البيهقػػيػػػعمػػى تػػردد  ػكاسػػتظهر ذلػػؾ ػػػ

كالنشػػكر"؛ إذ أكرد حػػديث جػػابر بػػف عبػػد اهلل ررػػي اهلل عنػػه أف رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ تػػال قػػكؿ اهلل 
داألنبيػػػػػاء:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ عػػػػػز كجػػػػػؿ : 

 ػذا  (ِْٗل... ثػـ قػاؿ: لل ظػا ر(ِّٗل[ , فقاؿ صمى اهلل عميه كسمـ :د إف شفاعتي أل ؿ الكبػا ر مػف أمتػي[ِٖ
يكجػػػب أف تكػػػكف الشػػػفاعة أل ػػػؿ الكبػػػا ر يخػػػتص بهػػػا رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػه كسػػػمـ دكف المال كػػػة, إنمػػػا 

ي الصغا ر, أك في استزادة الدرجات, كقد يككف القصػد منػه بيػاف كػكف المشػفكع لػه مرترػى بإيمانػه يشفعكف ف
ف كانػػت لػػه كبػػا ر الػػذنكب دكف الشػػرؾ, فيكػػكف المػػراد باآليػػة نفػػي الشػػفاعة لمكفػػار, كأف أحػػدان مػػف المال كػػة  كا 

ف, فإف اهلل تعالى لػـ يػلذف بػه كلػـ المقربيف كال مف األنبياء المرسميف, ال يجترئ عمى أف يشفا ألحد مف الكافري
 .(ِٓٗليرتض اعتقاد  ((
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, كذلػؾ فػي كتابػه" شػعب اإليمػاف" الػذم  ػك متػلخر عػف كتابػه عاد البيهقي ذكر ما استظهر   نفنػاثـ أ
ين التمػػريض, حيػػث قػػاؿ: لل... قػػد قيػػؿ: إنػػه ل صػػمى اهلل عميػػه إيػػا  بصػػيغة مػػف ًصػػ بتػػدرنا, فػػذكر  مي (ِٔٗلاألكؿ

ػػػػ مػػػػف بػػػػيف ل األنبيػػػػاء كالمال كػػػػة كالصػػػػديقيف( بالشػػػػفاعة أل ػػػػؿ الكبػػػػا ر مػػػػف أ ػػػػؿ ا كسػػػػمـ( مخصػػػػكص أيرن
 .(ِٕٗلالتكحيد((

, كزيػف الػديف المنػاكم (ِٖٗلككالـ جالؿ الديف السيكطي في " أنمكذج المبيب في خصا ص الحبيػب "
عميػه لػه ػ محتمػؿ لمقػكؿ باختصػاص نبينػا محمػد صػمى اهلل  تبعنػا (ِٗٗلفي " فيض القدير شرح الجاما الصغير"

مال كػة كالمػؤمنيف باشػتراؾ األنبيػاء كال (ََّلكسمـ بهذ  الشفاعة, غير أف تصػري  السػيكطي فػي " إتمػاـ الدرايػة"
 ػ كما سبقت اإلشارة إليه ػ ينفي  ذا االحتماؿ . في  ذ  الشفاعة

ا مػػا كػػاف األمػػر فػػإف القػػكؿ باختصػػاص نبينػػا محمػػد صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ بهػػذ  الشػػفاعة غيػػر كأي ػػ
بػػؿ األدلػػة  ,(َُّلكلػػـ يػػذكر القػػا مكف بػػه أدلتػػه عمػػى حػػد تعبيػػر محمػػد بػػف إسػػماعيؿ األميػػر الصػػنعاني صػػحي ,

قا مػة عمػى خالفػه, كقػكؿ رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػػه كسػمـ: د ... فيشػفا النبيػكف كالمال كػة كالمؤمنػكف, فيقػػكؿ 
أ ػػؿ النػار الػػذيف  ػػـ أ مهػػا ال ؛ كقكلػػه صػػمى اهلل عميػػه كسػمـ: د أمػػا (َِّلالجبػار: بقيػػت شػػفاعتي ...[ الحػديثى 

يمكتكف كال يحيػكف , كأمػا نػاس يريػد اهلل بهػـ الرحمػة, فيميػتهـ فػي النػار, فيػدخؿ عمػيهـ الشػفعاء, فيلخػذ الرجػؿ 
ػبىارة فيبػثهـ عمػى نهػر الحيػا ػ أك قػاؿ : الحيػكاف, أك قػاؿ :الحيػاة, أك قػاؿ: نهػر الجنةػػ فينبتػكف نبػات الًحبيػة  الر 

؛ كغيػر ذلػؾ مػف األحاديػث, كحػديث أبػي سػعيد الخػدرم ررػي اهلل عنػػه , (َّّلالحػديث السػيؿ ...[ حميػؿفػي 
( , كلكػػف  ػػػذ  ٕٓ, ٔٓكحػػديث أبػػي بكػػرة ررػػي اهلل عنػػه , السػػابؽ ذكر مػػا كتخريجهمػػا ل فػػي الحاشػػيتيف : 

قيف الشػػفاعة كسػػكا ا ممػػا يشػػرؾ نبينػػا محمػػدان صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ فيهػػا غييػػر  مػػف األنبيػػاء كالمال كػػة كالصػػدي
كالمؤمنيف... يككف لل ما له فيها أفرؿ مما لغير ؛ فإنه صمى اهلل عميه كسمـ أفرؿ الخمؽ كأكػرمهـ عمػى ربػه 

 الكثير. ( َّْلعز كجؿ, كله مف الفرا ؿ التي ميز  اهلل بها عمى سا ر النبييف...((
عػالكة  ػيهاػػ. كمما يػدؿ عم, كما سيلتي(َّٓلك ذ  الشفاعة تتكرر منه صمى اهلل عميه كسمـ عدة مرات

 ػ قكله صمى اهلل عميه كسمـ: د شػفاعتي أل ػؿ الكبػا ر مػف أمتػي [, السػابؽػػعمى ما مرى ذكر  مف األحاديث 
ييػػػرت بػػيف الشػػػفاعة كبػػيف أف يػػػدخؿ ( ِٓٔذكػػر  كتخريجػػه ل فػػػي الحاشػػية . كقكلػػػه صػػمى اهلل عميػػػه كسػػمـ: د خي

ا لممتقػػػيف؟ ال , كلكنهػػػا لممػػػذنبيف الخطػػػا يف نصػػؼ أمتػػػي الجنػػػة فػػػاخترت الشػػػفاعة, ألنهػػػا أعػػػـ كأكفػػػى, أتركنهػػػ
. كقكلػه صػمى اهلل عميػه كسػمـ فػي إحػػدل ركايػات حػديث الشػفاعة الطكيػؿ: د ... فلسػتلذف عمػػى (َّٔلالمتمػكثيف[

ربي, فيؤذف لي, كيمهمني محامد أحمد  بها ال تحررني اآلف, فلحمد  بتمػؾ المحامػد كأًخػر  لػه سػاجدان, فيقػاؿ: 
ػفيا. فػلقكؿ: يػا رب, أمتػي أمتػي. فيقػاؿ: انطمػػؽ  يػا محمػد, ارفػا رأسػؾ , ػٍؿ تيٍعػطى, كاشػفا تيشى كقػؿ ييسػما لػؾ كسى

فلخرج منها مف كاف في قمبه مثقاؿ شعيرة مف إيماف. فلنطمؽ فلفعػؿ, ثػـ أعػكد فلحمػد  بتمػؾ المحامػد, ثػـ أخػٌر 
ػ ػٍؿ تيٍعػط , كاشػفا تيشى فيا. فػلقكؿ : يػا رب , أمتػي له ساجدان, فيقاؿ : يا محمد, ارفا رأسػؾ, كقػؿ يسػما لػؾ, كسى

أمتي . فيقاؿ: انطمؽ فلخرج منها مف كاف في قمبػه مثقػاؿ ذرة أك خردلػة مػف إيمػاف. فػلنطمؽ فلفعػؿ , ثػـ أعػكد 
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ٍؿ تيٍعػطى, كاشػفا  فلحمد  بتمؾ المحامد, ثـ أخٌر له ساجدان , فيقاؿ : يا محمد, ارفا رأسؾ , كقؿ ييٍسمىٍا لؾ , كسى
رب, أمتي أمتي. فيقكؿ: انطمؽ فلخرج مف كاف في قمبه أدنى أدنػى أدنػى مثقػاؿ حبػة خػردؿ تيشىفيٍا. فلقكؿ : يا 

. كقكلػػه صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ :د يخػػرج قػػـك مػػف (َّٕلمػػف إيمػػاف, فلخرجػػه مػػف النػػار. فػػلنطمؽ فلفعػػؿ[ الحػػديثى 
ػػميكف الجهنميػيف[ صػمى اهلل عميػػه  . كقكلػه(َّٖلالنػار بشػفاعة محمػد صػمى اهلل عميػػه كسػمـ, فيػدخمكف الجنػة , ييسى

كسمـ : د إذا ميييػز أ ػؿ الجنػة كأ ػؿ النػار, فػدخؿ أ ػؿ الجنػة الجنػة , كأ ػؿ النػار النػار, قامػت الرسػؿ فشػفعكا, 
فيقكؿ: انطمقكاػ أك اذ بكا ػ فمف عرفتـ فلخرجك  . فيخرجكنهـ قػد امتيًحشػكا فىييمقػكنهـ فػي نهرػػ أك عمػى نهرػػ يقػاؿ 

ػهـ عمػى حافػة النهػر كيخرجػكف ًبٍيرػان له : الحياة [. قػاؿ : د فتسػقط مىحى  : مثػؿ الثعػارير , ثػـ يشػفعكف فيقػكؿ اش 
اذ بػكا ػ أك انطمقػكا ػ فمػػف كجػدتهـ فػي قمبػه مثقػاؿ قيػراط مػف إيػػماف فلخرجػػك ػػػـ[ . قػػػػاؿ : د فيخرجػكف بشػران ثػـ 

يمػاف فػلخرجك . ثػـ يقػكؿ يشفعكف , فيقكؿ: اذ بكاػ أك انطمقكاػ فمف كجػدتـ فػي قمبػه مثقػاؿ حبػة مػف خردلػة مػف إ
اهلل : أنػا اآلف أيخػػرج بعممػي كرحمتػػي[ . قػػاؿ: فييخػرج أرػػعاؼ مػػا أخرجػكا كأرػػعافه فييٍكتىػػب فػي رقػػابهـ: عتقػػاء 

. كقكله صمى اهلل عميه كسمـ: د ييخرج اهلل قكمان ميٍنًتنيف قػد (َّٗلاهلل, ثـ يدخمكف الجنة , فييسىميكف فيها الجهنميف[
ػميكف الجهنميػكفقد محشتهـ النار, بشفاعة ا : ػ قػاؿ حجػاج ل أحػد ركاة الحػديث ( لشافعيف, فيدخمهـ الجنػة, فييسى

 .(َُّلالجهنمييف ػ[ 
ػ حتػػى بمغػػت حػػد التػػكاتر, كممػػف قػػاؿ بتكاتر ػػا: ػػػ كقػػد تقػػدـ بعرػػهاػػػػ كغيػػر ذلػػؾ مػػف األحاديػػث كثيػػر 

, (ُِّل ػػ(َّْالبػاقالني لت , كأبك بكػر محمػد بػف الطيػب (ُُّل ػ( ِٕٖأبكبكر ابف أبي عاصـ الشيباني لت 
, كتقػػػي (ُّْل ػػػ(ْْٓ, كالقارػػي عيػػاض اليحصػػبي لت (ُّّل( ّْٔكأبػػك عمػػر ابػػف عبػػد البػػر القرطبػػػي لت 

  ػػ(ٕٔٓالسػبكي لت, كتقػي الػديف (ُّٔل ػػ(ْٖٕ, كشمس الديف الػذ بي لت (ُّٓل ػ(ِٖٕالديف ابف تيمية لت 
, كابػف (ُّٖل ػ(ْٕٕد الديف ابف كثير لتػ, كعماػػ(ُّٕل  ػ(ُّْٓػ بحسب ما نقؿ محمد بف جعفر الكتاني لت ػػ

, ك محمػػد بػػف إبػػرا يـ (َِّل ػػػ ( ِٕٗ, كسػػعد الػػديف التفتػػازاني ل ت ح (ُّٗل ػػػ (ِٕٗأبػػي العػػز الدمشػػقي ل ت
, ػػػػػ(ِِّلبحسػػب مػػا نقػػؿ محمػػد الكتػػاني ػػػػػ  ػػػ(َُٗٔلت  , كشػػهاب الػػديف الخفػػاجي(ُِّل ػػػ ( َْٖالػػكزير ل ت 

, ك اشػـ بػف يحيػى الشػامي (ِّْل ػػ(َُُٖال  المقبمػي لت, كصػ(ِّّل ػػ(َُْٖكالحسف بف أحمػد الجػالؿ لت 
, (ِّٕل ػػػ ( َُِٕ, كأبػػك الثنػػاء اآللكسػػي ل ت (ِّٔل( ػػػُُِٖ, كابػػف األميػػر الصػػنعانيلت(ِّٓل ػػػ(ُُٖٓلت

كغير ـ, عالكة عمى القكؿ بتكاتر أحاديػث الشػفاعة عامػةن كمػا سػبؽ بيانػه عنػد الحػديث عػف أدلػة الشػفاعة مػف 
 السنة النبكية.

 ػ(, إذ قػاؿ: لل قػد كرد عػف سػيدنا المصػطفى صػمى اهلل عميػه ْٖٓأبكبكر البيهقيلت كقارب  ؤالء 
دخػالهـ الجنػة أخبػػار صػحيحة صػريحة قػػد  خػراج قػـك مػػف أ ػؿ التكحيػد مػف النػػار كا  كسػمـ فػي إثبػات الشػػفاعة كا 

 . (ِّٖلصارت مف االستقامة كالشهرة بحيث قارنت األخبار المتكاترة...((
لكزير عمى أف لل ... أحاديث الشػفاعة المصػرحة بخػركج المكحػديف مػف ا كقد نص محمد بف إبرا يـ

النػػار قاطعػػة فػػي معنا ػػا باإلجمػػاع, ك ػػي قاطعػػة فػػي ألفاظهػػا... لكركد ػػا عػػف عشػػريف صػػحابيا أك تزيػػد, فػػي 
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, كذكػػػر أف (ِّٗلالصػػػحاح ك السػػػنف كالمسػػػانيد, كأمػػػا شػػػكا د ا بغيػػػر ألفاظهػػػا فقاربػػػت خمسػػػما ة حػػػديث...((
لل بللفػاظ  , كأف مػا ترػمنته بشػلف خػركج المكحػديف مػف النػار كرد (َّّل((بهذا بؿ بدكف ذلػؾ للالتكاتر يحصؿ

 .(ُّّلصريحة رركرية ال تحتمؿ التلكيؿ ((
كقاربه صال  المقبمي, إذ قاؿ: لل أحاديث أنكاع الشفاعة كثيػرة عمػى اخػتالؼ الشػافا كالمشػفكع لػه , 

ككقكعهػػا قطعػػي فػػي الجممػػة , بػػؿ مػػف أكرػػ  قطعيػػات كالمشػػفكع فيػػه, كتفصػػيمها فػػي األحاديػػث عمػػى كثرتهػػا, 
النقػؿ, كأنسػبها لمعقػؿ, كأسػتبعد أف يعػذر منكر ػا, كمػا أسػتبعد أف يعػذر منكػر العفػك مطمقػا, كأخػاؼ عمػيهـ أف 

 .(ِّّليعاممكا بشيء مما حكمكا به, نسلؿ اهلل العافية في الدنيا كاآلخرة لنا كلجميا المؤمنيف كالمؤمنات((
, كيحيػػى بػػف أبػػي الخيػػر (ّّّل ػػػ(ِْٗر عبػػد القػػا ر بػػف طا رالبغػػدادم ل ت كقػػد ذ ػػب أبػػك منصػػك 

مػػكا (ّّْل ػػػ(ٖٓٓالعمرانػػي لت  ًري ػػكف بػػلف يعػػاممكا بمػػا حكمػػكا بػػه , فييٍحرى , كغير ماػػػ إلػػى أف  ػػؤالء المنكػػريف حى
 .(ّّٓلالشفاعة, كما قاؿ أنس بف مالؾ رري اهلل عنه : د مف كذب بالشفاعة فال نصيب له فيها[ 

ذا كانكا قد منعكا الشفاعة لل ,(ّّٖل, كالزيدية(ّّٕل, كالمعتزلة(ّّٔللشفاعة أنكر ا الخكارجك ذ  ا فيمف كا 
ف لػػػـ يػػػدخمها , فػػػلحرل أف يمنعك ػػػا فػػػيمف دخمهػػػا(( نكػػػار ـ الشػػػفاعة لممػػػذنبيف (ّّٗلاسػػػتكجب النػػػار بذنبػػػه كا  , كا 

كالعصػػاة مػػف المسػػمميف  ػػك فػػرع مػػذ بهـ فػػي القػػكؿ بكجػػكب الثػػكاب كلػػزـك العقػػاب عمػػى اهلل تعػػالى, كفػػي  ػػذا 
المػذ ب مػا فيػه مػف الخمػؿ كالزلػؿ؛ فػإف الثػكاب مػف اهلل تعػالى لػيس إال بفرػمه, كالعقػاب لػيس إال بعدلػه, ك ػك 

, (َّْل[ْٓاألعػػراؼ: د چہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ   ڻ  ں  ں چالمػتحكـ بمػػا يشػػاء فػي خمقػػه 
كتلكلكا لل األحاديث الكاردة فيها, كاعتصمكا بمذا بهـ في تخميد المذنبيف في النار... كتػلكلكا أحاديػث الشػفاعة 

جزاؿ الثكاب...((  .(ُّْلفي زيادة الدرجات كا 
البكػرم كمف تلكيالت المعتزلػة لػبعض تمػؾ األحاديػث مػا ذكػر  أبػك الحسػف عمػي بػف خمػؼ بػف بطػاؿ 

, إٍذ نص عمى أف طا فة مف المعتزلةلل قػالك: تجػكز شػفاعة ل نبينػا محمػد( عميػه السػالـ   ػ(ْْٗالقرطبيلت 
,كعقػب ابػف بطػاؿ (ِّْللمتا ب مف الكبا ر, كلمف أتى صغيرة ما اجتنابه الكبا ر, أك مؤمف ال ذنب له لييثػاب((

: لل  ػػذا كمػػه فاسػػد عمػػى أصػػكلهـ؛ العتقػاد ـ أف اهلل يسػػتحيؿ منػػه تعػػذيب التا ػػب مػػف كبيرتػػه, أك الن عمػيهـ قػػا 
ػػذيب مػػف  فاعػػؿ الصػػغا ر إذا اجتنػػب الكبػػا ر, أك تػػلخير مػػا اسػػتحؽ الػػذم ال ذنػػب لػػه مػػف الثػػكاب ؛ ألنػػه لػػك عى

ابػه عمػى أعمالػه, لكػاف ذلػؾ ذكرنا كأىخير ثكاب اآلخر كلـ يػكؼ التا ػب كالمجتنػب لمكبػا ر مػا فعمػه الصػغا ر ثك 
ذا كػاف  ػذا أصػمهـ, فإثبػاتهـ الشػفاعة عمػى  ػذا  خارجان عف الحكمة كظالمػان, كذلػؾ مػف صػفات المخمػكقيف . كا 
الكجػػه ال معنػػى لػػه, فبطػػؿ قػػكلهـ, كلػػزمهـ الشػػفاعة عمػػى الكجػػه الػػذم تقػػكؿ بػػه أ ػػؿ السػػنة كالحػػؽ, ك ػػذا بىػػييف 

 .(ّّْلكالحمد هلل((
الني جكابػػان عمػػى تعقيػػب ابػػف بطػػاؿ عمػػى المعتزلػػة لل بلنػػه ال مغػػايرة بػػيف كقػػد ذكػػر ابػػف حجػػر العسػػق

, أم : بػػيف قػػكلهـ بالشػػفاعة لمتا ػػب مػػف الكبػػا ر , كلمػػف أتػػى صػػغيرة مػػا اجتنابػػه الكبػػا ر ,  (ّْْلالقػػكليف (( 
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لنػػه لل ال ذلػػؾ ب الن كقػػكلهـ باسػػتحالة تعػػذيب التا ػػب مػػف كبيرتػػه , أك فاعػػؿ الصػػغا ر إذا اجتنػػب الكبػػا ر ؛ ميعىم ػػ
د عمػػيهـ بلنػػػه لل يحتػػاج مػػػف  ( ّْٓلمػػانا مػػف أف حصػػػكؿ ذلػػؾ لمفػػػريقيف إنمػػا حصػػػؿ بالشػػفاعة ((  , كلكػػف ييػػػرى

قصر ا عمى ذلؾ إلػى دليػؿ التخصػيص , ك ... حػديث : د شػفاعتي أل ػؿ الكبػا ر مػف أمتػي [ ... لػـ يخػص 
 .(ّْٔلبذلؾ مف تاب ((

ميػػدكا فػػي ف اإليمػػاف الػػذم بػػه يسػػثػػـ إف مرتكبػػي الكبػػا ر غيػػر المسػػتحميف لهػػا ال يعػػدمك  تحقكف أالي ييخى
 ػػ( َُْٖما رد به الحسف بف أحمػد الجػالؿ لت.... كما أحسف  ( ّْٕل, كبه تيٍرجىى لهـ الشفاعة كالمغفرة النار

... إف كاف لمتكف األحاديث فال يخفػى ؿ بعض  ؤالء المعتزلة كمف كافقهـ! حيث قاؿ: لل... التلكيؿعمى تلكي
ف كػاف لطرقهػا فػال يخفػى زيادتهػا عمػى حػد التػكاتر الػذم يحصػؿ ككنها صريحة ن صكصان رػركرية الداللػة , كا 

 .( ّْٖلبخبر الكفار كالفساؽ , فما ظنؾ بل مة أ ؿ البيت كمشا ير أ مة محمد صمى اهلل عميه   كسمـ ؟ (( 
أف المنكػريف –ل تبعػان لػه (  ( َّٓل, كابػف أبػي العػز الدمشػقي  (ّْٗل ثـ إنه يتر  مػف كػالـ ابػف كثيػر

ػٍف خػالؼ ذلػػؾ جهػ ػػٍف عمػـ صػحة األحاديػث كلكنػه خػػالؼ  الن لهػذ  الشػفاعة مػنهـ مى بصػحة األحاديػث , كمػنهـ مى
 عنادان كاستمر عمى بدعته .

كتجػػدر اإلشػػارة  نػػا إلػػى أف القارػػي عيػػاض بػػف مكسػػى اليحصػػبي نسػػب إنكػػار  ػػذ  الشػػفاعة إلػػى 
؛ كمثمػػه فعػػؿ محمػػد بػػف إبػػرا يـ ( ُّٓلؽ نسػػبة اإلنكػػار إلػػى المعتزلػػة كافػػة الخػػكارج كبعػػض المعتزلػػة , كلػػـ يطمػػ

الكزير , إذ نسب ذلؾ إلػى بعػض المعتزلػة خصكصػان المتػلخريف مػنهـ , ككصػفهـ بػلنهـ مػف عممػاء المعقػكالت 
قػػالؿ البحػػث عنػػه  ؛ كمثمهمػػا فعػػؿ ( ِّٓلالمقصػػريف فػػي عمػػـ السػػما , كأنهػػـ أيتيػػكا مػػف التقصػػير فػػي  ػػذا العمػػـ كا 

النجػػػػػرم  , فػػػػػي حػػػػيف نسػػػػب عبػػػػػداهلل بػػػػف محمػػػػد( ّّٓل ػػػػػ(  ََُُيػػػػى بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػػف القاسػػػػـ ل ت ح يح
 ذلؾ إلى جمهكر المعتزلة .  (ّٓٓل ػ( َُِٗلقاسـ بف محمد الزيدم الهادكم  لت, كا (ّْٓل ػ(ٕٕٖلت

, كابػف  (ّٕٓل , كالقاري عيػاض اليحصػبي (ّٔٓل كأيا ما كاف األمر  فقد حكى أبك الحسف األشعرم 
إجمػػاع السػػمؼ الصػػال  عمػػى الشػػفاعة األخركيػػة أل ػػؿ الكبػػا ر مػػف أمػػة نبينػػا محمػػد  –, كغيػػر ـ  (ّٖٓل تيميػػة

 صمى اهلل عميه كسمـ .
كال يفكتنػػا  نػػا أف نؤكػػد أف العصػػاة مػػػف أ ػػؿ التكحيػػد مػػف أمػػة محمػػػد صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ الػػػذيف 

مػػف يخرجػػكف منهػػا بالشػػفاعة : ال يخرجػػكف مػػف النػػار بالشػػفاعة فحسػػب , بػػؿ مػػنهـ  –يػػدخمكف النػػار بػػذنكبهـ 
شفاعة نبينا محمد صمى اهلل عميه كسمـ , أك شفاعة غير  , كما سبؽ بيانه , كمنهـ مف يخرجػكف منهػا بعمػـك 

 . (ّٗٓلالرحمة , بال شفاعة 
 ػذا كقػػد أسػهبنا فػػي االسػػتدالؿ باألحاديػث النبكيػػة رد ا عمػػى المنكػريف لهػػذ  األنػػكاع مػف الشػػفاعة مػػف 

ال فػػإف حػػالهـ ك,[ُْٔداألعػػراؼ:   چٿ  ٺٿٿٿ  چبػػاب :  مػػا قػػاؿ صػػال  بػػف المهػػدم كا 
( : لل... اعمػػػـ أف الكعيديػػػة ال ينػػػاظركف باالسػػػتدالؿ بالحػػػديث؛ لعػػػدـ فىػػػٍرقهـ بػػػيف غثػػػه  ػػػػَُُٖالمقبمػػػي لت



 د .  أحمد عبد العزيز المميكي                              الشفػاعة األخركية بيػف المثبتيف كالنػافيػف
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ف ركا   كسمينه, كرد ـ لصحيحه كصريحه إلى المػذ ب , كاالحتجػاج بكػؿ مػا كافػؽ المػذ ب كلػك بتعسػؼ , كا 
 .(َّٔل مف دبي كدرج ؛ ككثير منهـ مف يقبؿ المجا يؿ ... (( 

كمػػف الجػػدير بالػػذكر أف بعػػض الكعيديػػة مػػف المعتزلػػػة كالزيديػػة خاصػػة إذا كقفػػكا عمػػى أدلػػة مثبتػػػي 
الكبا ر , كال سيما األحاديث النبكية عمى كثرتها كاتسػاع مػا ألػؼ فيهػا , كأصػغت الشفاعة األخركية ألصحاب 

حػارت أفكػار ـ ,  -إليها  ذانهـ , كعكفت عميها أذ انهـ, كنظركا بعيف اإلنصاؼ إليها , كتلممك ػا حػؽ تلممهػا 
ك ػا كطاشت ألبابهـ , كراجعكا مكاقفهـ , كأدرككا رعؼ أدلتهـ كقصكر عقكلهـ , كاإلشػكاالت الب ر  ميغػة التػي جى

 ػػ( ََٗت لػديف بػف الحسػف الزيػدم الهػادكم  لعمى أنفسهـ كلـ يجدكا منها مخمصان , عمى نحك ما فعؿ عز ا
حتػػى انتهػػى بػػه األمػػر بعػػد مناقشػػة متعمقػػة ألطػػراؼ مسػػللة الشػػفاعة األخركيػػة ألصػػحاب الكبػػا ر كمػػا يتصػػؿ 

ف كاف عاصيان , لكػف إلى  القكؿ : لل ... ال بلس عندم باف يرجك ل  –( ُّٔلبها العبد ( عفك اهلل في اآلخرة كا 
رجاءن مطمقان ال يىشيٍكبيهي بعقيدة فاسدة , نحك أف يعتقد أف اهلل تعالى يجكز عميه الخمؼ كترؾ ما أخبر بلنػه يفعمػه 

طاعػةن , , أك أف اهلل يفعؿ ما ال تقتريه الحكمة , أك نحػك ذلػؾ , فػنفس الرجػاء ال ييعىػد  عصػيانان بػؿ ربمػا ييعػد  
ككػاف قبػؿ ذلػؾ قػد أشػار إلػى مػا ذكػر  القارػي عبػدالجبار بػف أحمػد  .(ِّٔلكال دليؿ عمى قب  مثػؿ ذلػؾ ... ((

 ػػ ( مػػف أف العقػؿ يقرػػي بقػػب  الشػفاعة لمفاسػػؽ , كلػـ يحصػػؿ سػما ينقػػؿ عػػف ُْٓالهمػذاني المعتزلػػي ل ت 
قتػػؿ اآلخػػر , لػػـ يحسػػف مػػف جهػػة قرػػية العقػػؿ ... كتمثيمػػه لػػذلؾ بػػلف مػػف قتػػؿ كلػػدان ًلرجػػؿ ك ػػك مصػػر عمػػى  
سػالـ بػف محمػد الجبػا ي المعتزلػي العقؿ أف ييٍشفىا له في العفك ؛ كأشار كذلؾ إلى ما ذ ػب إليػه أبك اشػـ عبدال

, لكنه ذ ب إلػى أنهػا ال تكػكف سػمعان كال تحسػف بعػد  الن  ػ( مف أف الشفاعة تحسف لمفاسؽ المصر عقُِّلت
( عمػى أف مػػا ؛ كنػصي لعػز الػديف بػف الحسػف(ّّٔلاؿ لػػػػمػػػا فيػه تكػػذيبػػػه تعػػػالىكركد  بالمػنا منػػها ؛ ألنػهػػا سػػػؤ 

ذكػر  القػارػي عبػد الجػبػػار  لل مستقيـ في حؽ المصر كما ذكر  كصكير  , لكف ال يمػـز منػه قػب  الشػفاعة فػي 
م مىثيػؿ بػه القارػي ( ؛ ألنػه اآلخرة لمف مات ميًصر ا , لمفرؽ بينه كبيف المصر الباقي عمى إصرار  ل أم : الػذ

ف لػـ يكػف نػدمهـ  لـ يىٍبؽى لمعصاة عـز في اآلخرة عمى معاكدة المعصية , بؿ قػد صػاركا نػادميف أشػد النػدـ , كا 
ػكير الكػالـ فيػه عػػاـز عمػى أف يعػكد إلػى مثػؿ الػذنب الػػذم  فػي الكقػت الػذم ينفػا النػدـ فيػػه , كالمصػر الػذم صى

شيًفاى له بالعفك عنه ... (( 
 .  (ّْٔل

تكرا فػي  الن  ػ( نيقيك ََُٓكنقؿ محمد بف عز الديف بف محمد المفتي الحسني الزيدم الهادكم ل ت 
:   ػػػ(ّٕٗ ػػذا السػػياؽ , كممػػا نقمػػه قػػكؿ الناصػػر محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد الحسػػني الزيػػدم الهػػادكم ل ت 

إلػػػى اهلل سػػػبحانه  لمر راجػػػاال يجػػػب فػػػي الشػػػفاعة أكثػػػر مػػػف التصػػػديؽ بهػػػا , كأمػػػا كيفيػػػة مػػػف يسػػػتحقها فػػػ"...
 .... (ّٓٔل, كنؤمف بها عمى الكجه الذم يريد  سبحانه " كتعالى

جماؿ الديف عمػي   ػ( عف بعض الزيدية الهادكية لَْٖكنقؿ محمد بف إبرا يـ الكزير الحسني ل ت 
تػدؿ عمػى أف مسػللة خػركج أ ػؿ  الن نيقيػك  –(   ػػّٕٖحسػني الصػنعاني المتػكفى سػنة بف محمد بف أبػي القاسػـ ال

ميػد ( ّٔٔلالتكحيد مف النار كالشفاعة لهـ حسنة غير قبيحة معركفة غير منكػرة  .... ثػـ نػص عمػى أف الفقيػه حي
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 ػػ ( ذكػر فػي كتابػه " عمػدة المسترشػديف فػي أصػكؿ الػديف " أف  ِٓٔبف أحمد المحمي الزيػدم الهػادكم ل ت 
... كأنػه  (ّٕٔلمػف النػار صػنفاف : عدليػة ل معتزلػة ( , كغيػر عدليػة القا ميف بالشػفاعة أل ػؿ الكبػا ر كالخػركج 

 ... .(ّٖٔلكاف بعض متقدمي المعتزلة يذ ب إلى المنا مف خمكد الفساؽ في النار 
 ػػ( فػػي ترجمػػة جمػاؿ الػػديف الهػػادم ُّّٕكذكػر أحمػػد بػف عبػػداهلل الجنػػدارم الزيػدم الهػػادكم ل ت  

أنػه لل كػاف مذ بػه مػذ ب البصػرية مػف المعتزلػة  – ػ ( ِِٖل ت  بف إبرا يـ الكزير الحسني الزيدم الهادكم
. كقػػاؿ الجنػػدارم نفسػػه فػػي ترجمػػة المهػػدم أحمػػد بػػف يحيػػى بػػف ( ّٗٔلإال أنػػه جػػكيز الشػػفاعة لممػػذنب ... (( 

 ػػػ( : لل ... لػػه فػػي عمػػـ الكػػالـ كتػػاب " نكػػت الفرا ػػد" كشػػرحه "غػػرر  َْٖالمرترػػى الزيػػدم الهػػادكم ل ت 
كيز فيه الشفاعة ... ((  الفكا د " , مف  . (َّٕل خر تآليفه , كرجا فيه عف كثير مف مسا ؿ الكالـ , كجى

كقد رجعتي إلى كتاب " غرر الفكا د فػي شػرح نكػت الفرا ػد " المػذككر , فكجػدتي كػالـ ابػف المرترػى 
بالشػفاعة لمػبعض لمػا ذكػر  الجنػدارم ؛ إذ جػاء فيػه : لل ... كمػف الجػا ز أف يػلذف ل اهلل تعػالى (  الن فيػه محػتم

ف لـ نعممه ... ((   .( ُّٕلدكف البعض ًلميرىج   كا 
مػف أصػكلهـ الخمسػة الشػهيرة , ك ػك  الن كقد يسلؿ سا ؿ : أىييعىد   كالء مف المعتزلة بعد مخالفتهـ أصػ

 ػػػػ ( : لل ... لػػػيس  ََّإنفػػاذ الكعيػػػد ؟ كيػػؼ كقػػػد قػػػاؿ أبػػك الحسػػػيف عبػػدالرحيـ بػػػف محمػػػد الخيػػاط ل ت ح 
يسػػتحؽ أحػػد ... اسػػـ االعتػػزاؿ حتػػى يجمػػا القػػكؿ باألصػػكؿ الخمسػػة : التكحيػػد , كالعػػدؿ , كالكعػػد كالكعيػػد , 

كؼ كالنهي عف المنكر , فإذا كممت فػي اإلنسػاف  ػذ  الخصػاؿ الخمػس كاألمر بالمعر كالمنزلة بيف المنزلتيف , 
 ؟  (ِّٕلفهك معتزلي ...(( 

 -كالجػكاب أنػه قػد جػاء بعػد أبػي الحسػيف الخيػاط مػف المعتزلػة مػف يىعيػد   ػؤالء المخػالفيف فػي الكعيػد 
(  ػػْْٗلت  الزيػدممف المعتزلة , فقد قاؿ أبك سعد المحسف  بف محمد بف كرامػة الحػاكـ الجشػمي المعتزلػي 

: لل إف اسػـ االعتػزاؿ صػار فػي  -فيما نقمه عنه محمد بف إبػرا يـ الػكزير مػف كتابػه " شػرح عيػكف المسػا ؿ " 
كافػؽ فػي مسػا ؿ اإلمامػة أك العرؼ لمف ينفي التشبيه ل كالرؤية ( كالجبر , سكاء كافؽ فػي الكعيػد أك خػالؼ , 

عػػدكف مػػف نفػػى الرؤيػػة كقػػاؿ بحػػدكث القػػر ف كمسػػا ؿ العػػدؿ خػػالؼ , ككػػذا فػػي فػػركع الكػػالـ ... كلػػذا تػػرا ـ ي
ف خػالؼ فػي الكعيػد , كػػػ ... الصػالحي ل صػال  بػف عمػػر ( , ك ... الخالػدم ل أبػي الطيػب محمػػد  معتزلي ػا كا 
ف قػػاؿ بالكعيػػد ,  بػػف إبػػرا يـ بػػف شػػهاب ( , كغير مػػا . ك ... مػػف خػػالؼ فػػي  ػػذ  األصػػكؿ ال ييعىػػد  مػػنهـ كا 

 .  (ّّٕلارج , كغير ـ (( كالنجارية ك الخك 
 ذا ك ناؾ أنكاع أخرل مف الشفاعة األخركية ذكر ا بعض العممػاء , لكػف منهػا مػا يعػكد إلػى بعػض 

 األنكاع السابقة , كمنها ما لـ يثبت بدليؿ صحي  , كمنها ما يحتمؿ الكركد كعدمه .
سػػمميف فػػي التجػػاكز : الشػػفاعة لجماعػػة مػػف صػػمحاء الم الن فممػػا يعػػكد إلػػى بعػػض األنػػكاع السػػابقة مػػث

, ( ّْٕلعػػػف تقصػػػير ـ , فهػػػذ  الشػػػفاعة ذكر ػػػا القزكينػػػي فػػػي " العػػػركة الػػػكثقى " بحسػػػب مػػػا نقػػػؿ ابػػػف حجػػػر 
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. كقد صػرح ابػف حجػر بػلف القزكينػي لػـ يػذكر مسػتند ا,  (ّٕٕل, كالسفاريني  (ّٕٔل, كالمناكم  (ّٕٓلكالسيكطي 
 .  (ّٖٕلجنة كاستظهر أنها تندرج في الشفاعة في رفا درجات أ ؿ الجنة في ال

: الشفاعة فػي أقػكاـ تسػاكت حسػناتهـ كسػي اتهـ أف يػدخمكا الجنػة ,  الن كمما لـ يثبت بدليؿ صحي  مث
الػذم ذ ػب إلػى أف مسػتند ا  ػك حػديث  ابػف عبػاس  (َّٖل, كابػف حجػر  (ّٕٗلفهذ  الشفاعة ذكر ػا ابػف كثيػر 

ررػػي اهلل عنهمػػا قػػاؿ : د السػػابؽ بػػالخيرات يػػدخؿ الجنػػة بغيػػر حسػػاب, كالمقتصػػد يػػدخؿ الجنػػة برحمػػة اهلل , 
صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ . كذكػػر لابػػف ( ُّٖلكالظػػالـ لنفسػػه كأصػػحاب األعػػراؼ يػػدخمكف الجنػػة بشػػفاعة محمػػد [ 

 .  (ِّٖلب األعراؼ أنهـ قـك استكت حسناتهـ كسي اتهـ حجر( أف أرج  األقكاؿ في أصحا
مكسػػى بػػػف عبػػػدالرحمف  -كمػػا بينػػػتي فػػي تخريجػػػه  -كلكػػف  ػػػذا الحػػديث المػػػذككر  نفػػان فػػػي إسػػػناد  

, (ّّٖل ػػػ ( : لل منكػػر الحػػديث (( ّٓٔالصػػنعاني, كقػػد قػػاؿ فيػػه أبػػك أحمػػد عبػػداهلل بػػف عػػدم الجرجػػاني ل ت 
اكقاؿ فيه  , ة , فػإف ابػف حبػاف قػاؿ فيػه : دجػاؿ: لل معػركؼ لػيس بثقػ ػػ (ْٖٕت شمس الديف الػذ بي ل أيرن

كمػػا رأيػتى فػػي   -, كالحػديث   (ّْٖلكرػا عمػػى ابػف جػػريج عػف عطػػاء عػف ابػػف عبػاس كتابػػان فػي التفسػػير (( 
لؾ نػػكر الػػديف ركا  مكسػػى  ػػذا عػػف ابػػف جػػريج عػػف عطػػاء عػػف ابػػف عبػػاس . . . . كقػػاؿ فيػػه كػػذ -تخريجػػه 

. فالحػػػديث بهػػػذا اإلسػػػناد رػػػعيؼ جػػػدا عػػػالكة عمػػػى أف مكرػػػا ( ّٖٓللل كرػػػاع (( :  ػػػػ (َٕٖالهيثمػػػي لت 
 االستشهاد مف كالـ ابف عباس  مكقكؼ عميه .

اكما قمنا  عف  ذ  الشفاعة نقكله  ليػدخمكا الجنػة , التػي  -عف الشػفاعة فػي قػـك حبسػتهـ األكزار أيرن
, فالػذم غمػب عمػى ظنػي مػف خػالؿ  (ّٖٔل  ػػ (َِٗذكر ا شمس الديف محمػد بػف عبػدالرحمف السػخاكم ل ت 

 االطالع عمى أنكاع الشفاعة التي ذكر ا أنه يقصد  نا الشفاعة ألصحاب األعراؼ كذلؾ .
ػػاكممػػا لػػـ يثبػػت  بػػدليؿ صػػحي  الشػػفاعة لمػػف زار قبػػر نبينػػا محمػػد صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ التػػي  أيرن

ػػمين ي ل ت  , (ّٖٖل, كشػمس الػػديف السػػخاكم ( ّٕٖل(  ػػػ ّٕٖذكر ػا تقػػي الػديف أبػػك العبػػاس أحمػد بػػف محمػد الش 
كم عف ابف عمر رري اهلل عنهما أف ر  مػف [: سكؿ اهلل صمى اهلل عميه كسػمـ قػاؿكقد استدؿ األكؿ لذلؾ بما ري

]زار قبرم كجبت له شفاعتي 
 .( ّٖٗل

كقػػد تكمػػـ العممػػاء عػػف  ػػذا الحػػديث قػػديمان كحػػديثان , مػػنهـ أبػػك زكريػػا محيػػي الػػديف يحيػػى بػػف شػػرؼ 
؛ كشػػػمس ( َّٗللل ركا  البػػػزار كالػػػدار قطنػػي كالبيهقػػػي بإسػػناديف رػػػعيفيف ((  ػػػػ(, إذ قػػاؿ: ٕٔٔ نػػككم ل تال

 ػ ( , إذ قػاؿ : لل حػديث غيػر صػحي  كال ثابػت , بػؿ ْْٕالديف محمد بف أحمد بف عبدالهادم الحنبمي ل ت
؛ كابػف حجػر ( ُّٗل ك حديث منكر عند أ مة  ذا الشلف , رعيؼ اإلسناد عند ـ ال يقػـك بمثمػه حجػة ... (( 

: لل طػرؽ  ػذا الحػديث  -( ِّٗلالعسقالني , إذ قاؿ بعد أف تكمـ عنه كعما ركم بمعنا  ممػا يكرػا فػي سػياقه
كمها رعيفة  لكف صححه مف حديث ابف عمر أبك عمي ابف السػكف فػي إيػراد  إيػا  فػي أثنػاء السػنف الصػحاح 

سككته عنه , كالشيخ تقي الديف السػبكي مػف المتػلخريف له , كعبػػدالػػحػػػؽ ل األشبيمي ( فػػي  " األحكاـ "   في 
؛ كأبػػػك  (ّْٗل, كرػػػعفه  ػػػػ(َُِْصػػػر الػػػديف األلبػػػاني لت ؛ كمحمػػػد نا( ّّٗلباعتبػػػار مجمػػػكع الطػػػرؽ ...(( 
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بمعنػا  : لل ال يثبػت منهػا  مى كً ؛ كقػاؿ عنػه كعمػا ري  (ّٓٗل ػػ ( ُِِْعبدالرحمف مقبؿ بف  ادم الكادعي ل ت 
 . (ّٔٗلشيء (( 

ككذلؾ تكمـ العممػاء عػف الحػديث اآلخػر المػركم بمعنػا  المػذككر فػي أثنػاء تخريجػه , الػذم ركا  أبػك 
؛ ( ّٕٗلداككد الطيالسي كأبك بكػر البيهقػي ؛ فقػد قػاؿ البيهقػي نفسػه بعػد سػكقه إيػا  : لل  ػذا إسػناد مجهػكؿ (( 

اد  , كارػػطرابه ... ك ػػػك كقػػاؿ ابػػف عبػػدالهادم : لل  ػػذا الحػػديث لػػػيس بصػػحي  ؛ النقطاعػػه , كجهالػػة إسػػن
. كمػف ثػـ ال (ّٖٗلحػديث ... سػاقط اإلسػناد , ال يجػكز االحتجػاج بػه , كال يصػم  االعتمػاد عمػى مثمػه ... (( 

 تقـك به حجة كسابقه , كاهلل أعمـ .
اكمما لـ يثبت  بدليؿ صػحي  شػفاعة نبينػا محمػد صػمى اهلل عميػه كسػمـ فػي أ ػؿ بيتػه أالي يػدخؿ  أيرن

تىبىعنػػا لػػػه. ( ََْل, كزيػػػف الػػديف المنػػػاكم  (ّٗٗل مػػػنهـ النػػار , فقػػػد ذكر ػػا جػػػالؿ الػػديف السػػيكطي اهلل تعػػالى أحػػدان 
كاسػتدؿ األكؿ لػػذلؾ بػلف النبػػي صػمى اهلل عميػػه كسػمـ لل سػػلؿ ربػػه أال يػدخؿ النػػار أحػدان مػػف أ ػؿ بيتػػه فلعطػػا  

 ػػػػػ ( فػػػػي َّْت محمػػػػد بػػػػف ًبٍشػػػػراف ل, ك ػػػػك يشػػػػير إلػػػػى مػػػػا ركا  أبػػػػك القاسػػػػـ عبػػػػدالممؾ بػػػػف (َُْل ذلػػػػؾ ((
 ػػ ( فػي "شػرؼ المصػطفى", َّٕم ل ت, كأبك سعد عبدالرحمف بػف الحسػف األصػبهاني النيسػابكر (َِْلأماليه""

, (َّْل( ػػِْٗلمحمػد بػف يكسػؼ الصػالحي الشػامي لت "رشادسبؿ الهدل كالكعمر المال في "سيرته" كما في "
سػميماف الكريمػي البصػرم : ثنػا أبػك مف طريؽ محمد بف يكنس بػف  - (َْْلككما في " فيض القدير " لممناكم 

عمي الحنفي , ثنا إسرا يؿ , عف أبي حمزة الثمالي , عف أبي رجاء , عف عمراف بف حصيف قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ 
 سللتي ربي عزكجؿ أف ال يدخؿ أحدان مف أ ؿ بيتي النار , فلعطانيها[. [اهلل صمى اهلل عميه كسمـ : 

, كنقػؿ جمػاؿ الػديف أبػػك  (َْٓلف حجػر :لل رػعيؼ (( كمحمػد بػف يػكنس الكريمػي  ػذا قػاؿ عنػه ابػ 
د كغيػػػر  رمػػػك  بالكػػػذب أف أبػػػا داك  -تبعػػػان لػػػه ( َْٕل, كابػػػف حجػػػر ( َْٔل ػػػػ ( ِْٕالحجػػػاج يكسػػػؼ المػػػزم ل ت

, كقػػػػػاؿ األلبػػػػػاني: (َْٖل: لل إسػػػػػناد  رػػػػػعيؼ ((كلػػػػػذا قػػػػػاؿ المنػػػػػاكم عػػػػػف  ػػػػػذا  الحػػػػػديث, ككرػػػػػا الحػػػػػديث
 , فال تقـك به حجة . (َْٗل((للمكركع

, منها مػا ركا  الخطيػب البغػدادم مػف طريػؽ إبػرا يـ بػف  راسػة  ذا السياؽ أحاديث أخرل كركم في
: أتػى العبػاس بػف ة ررػي اهلل عنهػا قالػتعف سفياف الثكرم عف أبيه عف أبي الرحى عف مسركؽ عف عا شػ

ف قكمنػا أنػاس مػ, إنػا لنعػرؼ الرػغا ف فػي مب رسػكؿ اهلل صػمى اهلل عميػه كسػمـ, قػاؿ : يػا رسػكؿ اهللعبد المط
أمػػا كاهلل إنهػػـ ال يبمغػػكف خيػػران حتػػى يحبػػككـ  [  اؿ رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ:, فقػػمػػف كقػػا ا أكقعنا ػػا

ػػػػٍمهىب شػػػػ [ , ثػػػػـ قػػػػاؿ رسػػػػكؿ اهلل صػػػػمى اهلل عميػػػػه كسػػػػمـ: ]لقرابتػػػػي فاعتي كال يرجك ػػػػا بنػػػػك عبػػػػد ترجػػػػك سى
]المطمب؟

 .(َُْل
كمسػػػركقان عػػػف الثػػػكرم غيػػػر ابػػػف  راسػػػة , كقػػػد قػػػاؿ الخطيػػػب عقبػػػه : لل ال أعمػػػـ ذكػػػر فيػػػه عا شػػػة 

 .(ُُْلكالمحفكظ عف أبي الرحى عف ابف عباس (( 
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برا يـ بف  راسة  ذا قػاؿ فيػه أبػك الحسػيف مسػمـ بػف الحجػاج القشػيرم ل ت   ػػ ( : لل ذا ػب ُِٔكا 
ركػػػك  ", كعػػػف النسػػػا ي أنػػػه قػػػاؿ: , كذكػػػر ابػػػف حجػػػر العسػػػقالني عػػػف البخػػػارم أنػػػه قػػػاؿ : " ت( ُِْلالحػػػديث ((

حػػديث " , كعػػف العجمػػي أنػػه قػػاؿ: " , كعػػف ابػػف أبػػي حػػاتـ عػػف أبيػػه أنػػه قػػاؿ : " رػػعيؼ متػػركؾ التػػركؾ"م
 . اإلسناد رعيؼ جد ا . فالحديث بهذا (ُّْل" "متركؾ كذاب

: مػػف طريػػؽ أبػػي حذيفػػة مكسػػى بػػف مسػػعكد (ُْٓل, كالخطيػػب البغػػدادم  (ُْْلكمنهػػا مػػا ركا  البهيقػػي
اس إلػى النبػي صػمى اهلل عميػه : جػاء العبػالرػحى عػف ابػف عبػاس قػاؿيػه عػف أبػي حدثنا سفياف الثكرم عػف أب

ال   [: قػاؿ النبػي صػمى اهلل عميػه كسػمـ: إنؾ قد تركت فينػا رػغا ف منػذ صػنعت الػذم صػنعت , فكسمـ, فقاؿ
شػػفاعتي كال  -حػي مػف مػراد  -حتػى يحبػككـ هلل كلقرابتػي , أترجػك ًسػٍمًهـ  -أك قػاؿ : اإليمػاف  -يبمغػكا الخيػر 

                                                                                                                            .]بنك عبد المطمب شفاعتي ؟ يرجك 
, الن البيهقػػػي عقبػػػه : لل كصػػػمه أبػػػك حذيفػػة , كركا  أحمػػػد الزبيػػػرم كغيػػػر  عػػػف الثػػػكرم مرسػػػ كقػػد قػػػاؿ

. كقػاؿ الخطيػب البغػدادم : لل ركا  أبػك ( ُْٔل(( الن بػرا يـ عػف سػعيد بػف مسػركؽ مرسػككذلؾ ركا  حساف بػف إ
 .( ُْٕلنعيـ فلرسمه كلـ يذكر فيه ابف عباس (( 

ػػػاكركا   مػػػف ( ُِْل, كالبيهقػػػي ( َِْل, كالطبرانػػػي ( ُْٗل , كأحمػػػد بػػػف حنبػػػؿ( ُْٖلابػػػف أبػػػي شػػػيبة  أيرن
طريؽ أبي الرحى مسػمـ بػف صػبي  , قػاؿ : قػاؿ العبػاس ... بنحػك  دكف ذكػر ابػف عبػاس , فاإلسػناد منقطػا 

 ػػػػ ( . كقػػػد قػػػاؿ مقبػػػؿ الػػػكادعي : لل الػػػراج  فيػػػه ِّ ػػػػ( كالعبػػػاس ل ت ح ََُبػػػيف أبػػػي الرػػػحى ل ت ح 
 . (ِِْلاإلرساؿ (( 

كالمفػظ لعبػػدالرزاؽ ػػػ مػػف طريػػؽ ػػػػ ػ( ِْْل , كأحمػد بػػف حنبػؿ (ِّْلكمنهػا مػػا ركا  عبػدالرزاؽ الصػػنعاني 
معمػر بػػف راشػػد عػػف قتػػادة قػػاؿ : رأل عمػػر بػػف الخطػػاب امػػرأة فػػي زيهػػا , فقػػاؿ : تػػريف قرابتػػؾ مػػف رسػػكؿ اهلل 

إنػه ليرجػك  [صمى اهلل عميه كسمـ تغني عنؾ مف اهلل شي ا ؟ فذكرت ذلؾ لمنبي صمى اهلل عميه كسمـ , فقػاؿ : 
ٍمهىب  داء أك سى معمر : كأخبرني خالد بػف عبػدالرحمف عػف أبيػه عػف النبػي صػمى اهلل عميػه  . قاؿ ]شفاعتي صي

ػـ شػفاعتي خػاء كسػمـ مثمػه إال أنػه قػاؿ: إف تمػؾ المػرأة أـ  ػػانع , كقػاؿ: د إنػه ليرجػك  كى زاد  .قبيمتػػاف  [ –, كحى
كىـ مذحج (( حنبؿ أحمد بف  . ( ِْٓل: لل قاؿ عبدالرزاؽ : خاء كحكـ قبيمتاف :  خاء خكالف , كحى

 ػػ , كتػكفي ُٔ ػػ أك َٔالطريؽ األكلى فيها انقطاع بيف قتادة بف دعامة السدكسػي الػذم كلػد سػنة ك 
. كالطريػػؽ األخػػرل فيهػػا (ِْٕل ػػػِّ, كعمػػر ررػػي اهلل عنػػه الػػذم تػػكفي سػػنة  (ِْٔل ػػػ  ُُٖ ػػػ  أك ُُٕسػػنة 

 عبد الرحمف بف جندة الصنعاني, كالػػد خػػالد , لػػـ أقػػؼ عمى  ترجمة له.
كقد ركل الطبراني نحك  مف طريؽ أخرل مف حديث عبد الرحمف بف أبي رافػا أف أـ  ػانع بنػت أبػي 
طالب خرجػت متبرجػة قػد بػدا قرطا ػا فقػاؿ لهػا عمػر بػف الخطػاب: اعممػي , فػإف محمػدان ال يغنػي عنػؾ شػي ا, 

دمػا بػاؿ أقػكاـ يزعمػكف فجاءت إلى النبي صمى اهلل عميه كسمـ فلخبرته, فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميػه كسػمـ: 
كىـ قبيمتػاف[ كـى [ دحا كحى ف شفاعتي تناؿ حا, كحى أف شفاعتي ال تناؿ أ ؿ بيتي, كا 
. كلكػف إسػناد  رػعيؼ؛ (ِْٖل
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. فعبد الرحمف بف أبي رافا تابعي مف الطبقة الرابعػة التػي (ِْٗلفقد قاؿ الهيثمي: لل  ك مرسؿ, كرجاله ثقات((
 .(َّْلكاية أصحابها ل أم : الطبقة الرابعػة ( عػف كبػار التػابعيفالتي تمي الطبقة الكسطى مف التابعيف, كجؿ ر 

ػػك زكفػي قػػكؿ  , أم: (ُّْل, فػػإف عبػد الػػرحمف  ػػذا قػػاؿ عنػػه ابػػف حجػػر: لل مقبػػكؿ ((الهيثمػػي: "رجالػػه ثقػػات" تىجى
ال فميف الحديث((لل  .(ِّْلحيث يتابا , كا 

المػػديني, ثنػػا أبػػي, ثنػػا  كمنهػػا مػػا ركا  البيهقػػي مػػف طريػػؽ عثمػػاف بػػف محمػػد الزعفرانػػي: ثنػػا عمػػي بػػف
سهيؿ بف أبي صال  , عف أبيه, عف أبي  ريرة قاؿ: كانت امرأة مف بني  اشـ تحت رجؿ مف قػريش , فكػاف 

. ؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ شػػي ان بينػػه كبينهػػا شػػيء, فقػػاؿ لهػػا: سػػتعمميف كاهلل أنػػه ال ينفعػػؾ قرابتػػؾ مػػف رسػػك 
بن فخرج رسكؿ اهلل صمى اهلل عميه كسمـ  نػي لترجػك , فقػاؿاميٍغرى : د مػا بػاؿ رجػاؿ يزعمػكف أف قرابتػي ال تنفػا, كا 

يياف مف اليمف ٍمهىب, قاؿ : حى ٍمهىب [ . قاؿ : فسللت أبا عبيد عف صيدل كسى  .(ّّْلشفاعتي صيدل كسى
ػاكلكف  ػذا الحػديث بهػذا اإلسػناد رػعيؼ  ؛ فكالػد عمػي بػف المػديني  ػك عبػد اهلل بػف جعفػر بػف  أيرن

(( ةو رى عنػػه ابػػف حجػػر: لل رػػعيؼ ... يقػػاؿ : تغيػػر حفظػػه بػػلخى نجػػي  المػػديني, قػػاؿ 
, كعثمػػاف بػػف محمػػد  (ّْْل

 الزعفراني لـ أعرفه, كبقية رجاله ثقات. 
     .                                                                   كمف ثـ لـ تثبت  ذ  الشفاعة بدليؿ صحي  كما رأيتى

 صحي  شفاعة نبينا محمد صػمى اهلل عميػه كسػمـ فػي أطفػاؿ المشػركيف أالي كمما لـ يثبت كذلؾ بدليؿ 
تبعنػا لػه , كلػـ يػذكرا مسػتند ا, لكنػي  (ّْٔل, كزيػف الػديف المنػاكم (ّْٓليعذبكا, فقد ذكر ا جػالؿ الػديف السػيكطي

, كأبػػك الحسػػف بػػف ممػػة فػػي (ّْٕلكقفػػتي عمػػى حػػديث بشػػلنها ركا  أبػػك نعػػيـ األصػػبهاني  فػػي " أخبػػار أصػػبهاف "
مف طريؽ يزيد بف أبػاف الرقاشػي عػف أنػس بػف مالػؾ ررػي اهلل  –(ّْٖل"أماليه" كما في "فيض القدير" لممناكم 

عنػػػه, قػػػاؿ : قػػػاؿ رسػػػكؿ اهلل صػػػمى اهلل عميػػػه كسػػػمـ : د سػػػللت ربػػػي  عػػػز كجػػػؿ أف يتجػػػاكز لػػػي عػػػف أطفػػػاؿ 
حجػػػػر: لل زا ػػػػد  قػػػػاؿ عنػػػػه ابػػػػف . غيػػػػر أف يزيػػػػد الرقاشػػػػي  ػػػػذايف, فتجػػػػاكز عػػػػنهـ, كأدخمهػػػػـ الجنػػػػة[المشػػػػرك
 , فال تقـك به حجة.(َْْل, كلذا قاؿ األلبػػانػػي عف  ػػذا الحػػديػػث:  لل رعيؼ (( ( ّْٗل((رعيؼ

ػه مػث يػه كسػمـ لمػف : شػفاعة نبينػا محمػد صػمى اهلل عمالن كمما يحتمؿ الػكركدى مػف أنػكاع الشػفاعة كعدمى
بف حجر العسقالني, كنص عمى أف مسػتند ا : ال إله إال اهلل , كلـ يعمؿ خيران قط, فقد ذكر  ذ  الشفاعة اقاؿ

, مرفكعػػان إلػػى النبػػي صػػمى اهلل عميػػه كسػػمـ : د... ثػػـ  (ُْْل ركايػػة الحسػػف البصػػرم عػػف أنػػس ررػػي اهلل عنػػه
, فيقػاؿ لػي : يػا محمػد, ارفػا رأسػؾ ,  خػر لػه سػاجدناأرجا إلػى ربػي فػي الرابعػة , فلحمػد  بتمػؾ المحامػد, ثػـ أ

ٍؿ تيٍعطى  , كاشفا تيشفيا , فلقكؿ : يا رب , ا ذف لي فيمف قاؿ: ال إلػه إال اهلل . قػاؿ : لػيس  كقؿ ييٍسمىٍا لؾ , كسى
كلكػف كعزتػي ككبريػػا ي كعظمتػي كًجٍبًريػا ي ألخػرجف مػف قػاؿ : ال إلػػه  -أك قػاؿ : لػيس ذاؾ إليػؾ  -ذاؾ لػؾ 

 . (ِْْلإال اهلل ...[
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الى له لصمى اهلل عميػه كسػمـ (: تع كرأل ل ابف حجر ( أنه ال يمنا مف عىٌد  ذ  الشفاعة لل قكؿ اهلل
ال فػػنفس الشػػفا"لػيس ذاؾ إليػػؾ" , عة منػػه قػػد صػػدرت, كقبكلهػػا قػػد  كقػػا؛ ألف النفػػي يتعمػػؽ بمباشػػرة اإلخػػراج, كا 

 .( ّْْلكترتب عميها أثر ا((
نعاني كػػػالـ ابػػػف حجػػػر السػػػابؽ, كقػػػاؿ: للكمثمػػػه قػػػػاؿ كقػػػد نقػػػؿ محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿ األميػػػر الصػػػ

قيؼى (ْْْل((النككم قاال  ؛ فإف ظا ر قكله تعػالى : "لػيس ذاؾ : لل كعندم تكق ؼ فيما في عىدي ا؛ حيث قاؿ , كتىكى
" يقرػػي بػػلف إخػػراجهـ نفسػػه لػػيس بالشػػفاعة , بػػؿ بمحػػض الكػػـر اإللهػػي , كيػػدؿ لػػه حػػديث أبػػي سػػعيد إليػػؾ

, ل كشػفا النبيػكف ( , الخدرم عند مسمـ في حديث طكيؿ , كفيه أنػػه ل تعػػالػػى ( يقػػكؿ : د شفعػػػت المال ػػػكة 
ػ كشفا المؤمنكف, كلـ يبؽى  ا لػـ يعممػكا خيػرنا قػط [ إال أرحـ الراحميف , فيقبض قبرة مف النار, فيخرج منها قكمن

 .(ْْٓلالحديثى . كالمراد مف قاؿ : إلله إال اهلل , لكنه لـ ييًرٍؼ إليها خيرنا مف أعماله ((
نظػرنا ؛ فػإف النػككم ذ ػب إلػى مثػؿ مػا ذ ػب إليػه  -كلكفي في قػكؿ الصػنعاني: " كمثمػه قػاؿ النػككم" 

الصنعاني؛ إٍذ قاؿ: لل ... قكله صمى اهلل عميه كسمـ : د ا ذف لي فػيمف قػاؿ: ال إلػه إال اهلل . قػاؿ: لػيس ذلػؾ 
لؾ , كلكػف كعزتػي كجاللػي ككبريػا ي كعظمتػي كجبريػا ي ألخػرجف مػف قػاؿ: الإلػه إال اهلل [ معنػا  : ألتفرػمف 

ـ مػػػف غيػػػر شػػػفاعة كمػػػا ... فػػػي الحػػػديث ...: د شػػػفعت المال كػػػة , كشػػػفا النبيػػػكف , كشػػػفا عمػػػيهـ بػػػإخراجه
 .(ْْٔل(( المؤمنكف, كلـ يبؽ إال أرحـ الراحميف [

ػػ ػػد   ػػذ  الشفػػػػاعة كارد فيمػػا يبػػدك مػػف خػػالؿ مػػا قػػالػػػػه ابػػف حجػػػػر , كعدمػػه كارد أيرن ا مػػف فاحتمػػاؿ عى
 هلل أعمـ . خػػالؿ ما قػػاله النػػككم كالصنعاني , كا

كمف الجدير بالذكر  نا أف بعض الباحثيف الميٍحػدىثيف رأل أف لفظػة : " لػـ يعممػكا خيػران قػط" المػذككرة 
, (ْْٕلفػي حػديث أبػػي سػعيد الخػػدرم السػابؽ ذكػػر , كمػا كرد بمعنا ػا كمفظػػة : " لػـ يعممػػكا لػه عمػػؿ خيػر قػػط" 

 ػي  -(ْْٗليػر عمػؿ عممػك , كال قىػدىـ قىػديمك  " ,كلفظػة : " بغ(ْْٖلكلفظة : " بغير عمػؿ عممػك  كال خيػر قػدمك  "
كى ـٍ مف الراكم
 !(ّْٓل, كمرطربة (ِْٓل, كشاذة (ُْٓل, كغير محفكظة (َْٓل

ينبغي تكجيهها كتخريجها بمػا يتفػؽ كبقيػة  -كالذم يظهر لي أنه ما كركد  ذ  الركايات في الصحي 
ػ(؛ إٍذ قػاؿ: لل ػذ  المفظػة: "لػـ  ػ ُُّالركايات, عمى نحك ما فعؿ  أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمػة ل ت
؛ لنقصػه عػف الكمػاؿ كالتمػاـ, فمعنػى يعممكا خيرا قط" مػف الجػنس الػذم يقػكؿ العػرب: يينفػى االسػـ عػف الشػيء

؛ (ْْٓل((اؿ, ال عمى ما أكجب عميه كأمػر بػه ذ  المفظة عمى  ذا األصؿ: لـ يعممكا خيرا قط عمى التماـ كالكم
 ػػ( فػي " التنقػي  ل أللفػاظ ْٕٗالديف محمد بف بهادر الزركشػي لت  بدركعمى نحك ما فعؿ كذلؾ أبك عبد اهلل

؛ إٍذ قػاؿ: " ... المػراد بػالخير المنفػي مػا  -بحسب ما نقػؿ عنػه ابػف حجػر العسػقالني  -الجاما الصحي  ( " 
 , كاهلل أعمـ . (ْٓٓلزاد عمى أصؿ اإلقرار بالشهادتيف كما تدؿ عميه بقية األحاديث " 

قا ػػؿ: إف النصػكص الشػػرعية الػكاردة فػػي ترغيػب العبػػاد فػي طاعػػات ربهػـ كتػػر يبهـ  كبعػد: فقػػد يقػكؿ
ػػة, مطكلػػة تػػارة , كمختصػػرة تػػارة أخػػرل, كبمػػداخؿ كأسػػاليب متنكعػػة , بقصػػد تقػػريبهـ إلػػى  -مػػف معاصػػيه  مي جى
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ييػٍكا... كالحػديث عػف الشػفاعة األخركيػة كال  سػيما ربهـ, كحثهـ عمػى فعػؿ مػا يررػيه كتجنػب مػا يسػخطه مػا حى
ألصػػحاب الكبػػا ر , عمػػى  ػػذا النحػػك مػػا ينبغػػي إفشػػاؤ  بيػػنهـ؛ فإنػػه يػػدفا بهػػـ إلػػى االسترسػػاؿ فػػي المعاصػػي 

   .كاالتكاؿ عمى الشفاعة, ك ك مغاير لما قصدٍت إليه تمؾ النصكص الشرعية...
 ػػ(, فإنػه بعػد أف ذكػر ْٖٓبك بكر أحمػد بػف الحسػيف البيهقػي لتكيمكف الجكاب عف ذلؾ بما قاله أ

قػاؿ: لل... قػد ثبػت بمػا  -ا فة مف األحاديث الدالػة عمػى خػركج أصػحاب الكبػا ر مػف النػار كدخػكلهـ الجنػة ط
, كالػذم تمحقػه الشػفاعة  ذكرنا... أف المؤمف ال يخمد في النار بذنكبه غير أف القدر الذم يبقى فيها غير معمـك

, فالذنب خطر  عظػيـ , ك  الن ابتداء حتى ال ييعىذيب أص شػلنه جسػيـ, كربنػا غفػكر رحػيـ, عقابػه شػديد غير معمـك
 . (ْٔٓلأليـ((

 ػػػ(؛ إٍذ قػػاؿ: لل االسترسػػاؿ ل فػػي َْٖالػػكزير لت مػػا ذكػػر  محمػػد بػػف إبػػرا يـ كأصػػرحي منػػه  كأسػػهبي 
ػػاليؿ , كمػػا يسترسػػؿ  هيػػاؿ , بػػؿ مػػف عػػادة الر  فػػي المعاصػػي ألجػػؿ أحاديػػث الرجػػاء المعاصػػي (... عمػػؿ الجي

 مػف سػبؽ فػي عمػـ اهلل أنػه كػذلؾ لػك لػـ يسػمعها؛ ألنهػا لػك كانػت فػي عممػه منشػل كمنها أحاديث الشفاعة( إالل
لممفسدة بكؿ حاؿ, لعصـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميه كسمـ مف الخبر بها إف لـ يكتمها عنػه, كلعصػـ خيػر أمػة 

ر : أفػال أيخرجت لمناس مف نشر ا, كلكنه كما أجاب به صمى اهلل عميه كسمـ حيف قالكا عنػد سػماع أخبػار القػد
مػؽ لػه[ , ككمػا قػاؿ تعػالى فػي الشػياطيف: (ْٕٓلنتكؿ عمى كتابنا؟ فقاؿ عميه السالـ: د اعممػكا فكػؿ ميسػر لمػا خي

[ . كقد بشر اهلل تعالى  ُّٔ-ُِٔالصافات: د  چڎ ڎ   ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ
كعىييػنىهـ بلسػما هـ , كعممػكا عمى لساف النبي صمى اهلل عميه كسمـ بالجنة غير كاحد مف أ مه كأصػحابه كأمتػه, 

... كلػػك كانػػت البشػػارات الن , كأحسػػنهـ أحػػكاالن بػػذلؾ , فمػػا فجػػركا لػػذلؾ , كال اتكمػػكا, بػػؿ كػػانكا خيػػر النػػاس أعمػػا
ػر بالجنػة(( –كال بد  –كالرجاء مفاسد  لظهر الفسػاد مػف كػؿ ميبىشي

. ك ػك جػكاب سػديد , لػيس عميػه مزيػد , (ْٖٓل
 كاهلل أعمـ .

 اتمةػػالخ
  الدراسػػػة لمسػػللة الشػػػفاعة األخركيػػػة كمػػا يتصػػػؿ بهػػػا, كالتتبػػا كالتحقيػػػؽ لمركايػػػات كاألقػػػكاؿ بعػػد  ػػػذ

 يمكف إجماؿ أ ـ النتا ج التي تكصمت إليها فيما يلتي:  -كالمذا ب الكاردة فيها

تيعػػد مسػػللة الشػػفاعة األخركيػػة مػػف المسػػا ؿ المهمػػة المرتبطػػة بػػركف مػػف أركػػاف  .ُ
 اآلخر , حتى عد ا بعض العمماء مف " أصكؿ الديف".اإليماف , ك ك اإليماف باليـك 

التصػػديؽ بجميػػا المقامػػات الشػػفاعة األخركيػػة الثابتػػة مػػف جممػػة معتقػػدات أ ػػؿ  .ِ
السنة كالجماعة خالفان لمكعيديػة مػف الخػكارج , كالمعتزلػة  , كالزيديػة , كمػف كافقهػـ , ككػذا المرج ػة 

 الذيف يمـز مف مذ بهـ أف الحاجة إلى الشفاعة.

ينشػػل خػػالؼ حػػكؿ مسػػللة الشػػػفاعة األخركيػػة فػػي عصػػر الرسػػكؿ صػػػمى اهلل لػػـ  .ّ
عميػػه كسػػمـ , كال فػػي عصػػر خمفا ػػه الراشػػديف ررػػي اهلل عػػنهـ , بػػؿ نشػػل الخػػالؼ فيهػػا فػػي أكاخػػر 
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عصػر الصػحابة ررػي اهلل عػنهـ؛ إٍذ أنكػر بعػض مقاماتهػا يكم ػذ الخػكارج , كحػذا حػذك ـ المعتزلػػة 
 في عصر التابعيف .

اعة األخركيػػػة متصػػػمة بمسػػػللة مرتكػػػب الكبيػػػرة , فػػػاأليكلى مػػػف تتمػػػة مسػػػللة الشػػػف .ْ
القػػػكؿ فػػػي الثانيػػػة , كال تصػػػ  مػػػذا ب المختمفػػػيف فػػػي األكلػػػى إال بتصػػػحي  مػػػذا بهـ فػػػي الثانيػػػة , 
فالشػػفاعة مبنيػػة عمػػى جػػكاز المغفػػرة لمرتكػػب الكبيػػرة ابتػػداءن  , فػػإذا جػػازت ابتػػداءن مػػف غيػػر شػػفاعة 

 اب أكلى . فجكاز ا ما الشفاعة مف ب

حقيقة الشفاعة في المغة طمب الزيادة في حؽ أك إسقاطه مف المشػفكع إليػه عمػى  .ٓ
كجه الترقب ... كحقيقتها في االصطالح السؤاؿ المترمف جمب نفا إلى الغير أك دفػا رػرر عنػه 
عمى كجه يككف غرض السا ؿ حصكؿ ما سػلؿ ألجػؿ سػؤاله ... كحقيقتهػا فػي الشػرع أف اهلل تعػالى 

مى أ ؿ اإلخػالص كالتكحيػد , فيرفػا درجػاتهـ , أك يغفػر لهػـ بكاسػطة دعػاء الشػافا الػذم يتفرؿ ع
 أذف له كرري أف يشفا , ليكرمه بذلؾ ....

ثبتػت الشػػفاعة األخركيػة بآيػػات قر نيػة كثيػػرة , كمعظػـ اآليػػات القر نيػة التػػي نفػػت  .ٔ
اختمػؼ المفسػركف فػي  الشفاعة كردت في سػياؽ ذكػر الكفػار , كمػا لػـ يكػف كػذلؾ منهػا فهػك قميػؿ ,

 المراد به ....

كثبتػػت كػػذلؾ الشػػفاعة األخركيػػػة عامػػةن , كالشػػفاعة األخركيػػة ألصػػػحاب الكبػػا ر خاصػػةن بلحاديػػػث  
 نبكية أكثر بمغت حد التكاتر فيهما.

كأجمعت األمة بفرقها كطكا فها كافة عمى ثبكت أصؿ الشفاعة األخركية لممػؤمنيف , كقبكلهػا , كأنهػا 
نما الخالؼ في : لمف تككف ؟ كمتى تككف ؟ كفيـ تككف ؟....معمكمة مف الد  يف بالرركرة , كا 

كأجمػا كػذلؾ السػمؼ الصػػال  عمػى الشػفاعة األخركيػػة ألصػحاب الكبػا ر مػف أمػػة نبينػا محمػد صػػمى 
 اهلل عميه كسمـ.

الشػػفاعة األخركيػػػة قسػػماف : شػػػفاعة شػػرعية ثابتػػػة مقبكلػػة تامػػػة نافعػػة بػػػإذف اهلل  .ٕ
 شركية منفية مردكدة ناقصة غير نافعة بحكـ اهلل تعالى .تعالى , كشفاعة 

الشرعية الثابتة المقبكلة التامة النافعة بإذف اهلل تعػالى تشػمؿ :  الشفاعة األخركية .ٖ
الشفاعة العامػة العظمػى يػـك القيامػة , ليػري  اهلل سػبحانه كتعػالى النػاس مػف مقػامهـ كيخمصػهـ مػف 
 ػػكؿ المكقػػؼ كيعجػػؿ حسػػابهـ ؛ كالشػػفاعة أل ػػؿ الجنػػة  أف يػػدخمك ا ؛ كالشػػفاعة فػػي إدخػػاؿ قػػـك 

فاعة في رفا درجات أ ؿ الجنػة فػي الجنػة , كزيػادة نعػيمهـ فػكؽ مػا كػاف الجنة بغير حساب ؛ كالش
يقتريه ثكاب أعمالهـ ؛ كالشفاعة لمف سكف المدينة النبكية كصبر عمػى ألكا هػا كشػدتها , أك مػات 
بها ؛ كالشفاعة لمف صمى عمى نبينا محمد صمى اهلل عميه كسمـ كسلؿ لػه الكسػيمة؛ كالشػفاعة ألبػي 

ب فػي تخفيػػؼ العػذاب عنػه ؛ كالشػػفاعة فػي قػػـك مػف العصػاة مػػف أ ػؿ التكحيػػد طالػب بػف عبػػدالمطم
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كسػػػبكا فاسػػػػتحقكا العػػػذاب بػػػػ ؛ أال يػػػدخمك ا , كأف يػػػػدخمكا الجنػػػػة -ذنكبهـ , كأيًمػػػرى بهػػػػـ إلػػػى النػػػػار حي
كالشفاعة في العصاة مف أ ؿ التكحيد مف أمػة نبينػا محمػد صػمى اهلل عميػه كسػمـ الػذيف دخمػكا النػار  

 يخرجكف منها .بذنكبهـ , ك 

ك ذ  الشفاعات منها ما  ك مختص بنبينا محمد صمى اهلل عميه كسمـ , كمنها ما  ك لػه كلغيػر  مػف 
 الشفعاء , كمنها ما فيه خالؼ , كما بيينيا كيال  في مكرعه.

العصاة مف أ ؿ التكحيد مف أمة نبينا محمد صمى اهلل عميه كسمـ الػذيف يػدخمكف  .ٗ
جػػكف مػػف النػػار بالشػػفاعة فحسػػب , بػػؿ مػػنهـ مػػف يخرجػػكف منهػػا الشػػفاعة , ال يخر  –النػػار بػػذنكبهـ 

 كمنهـ مف يخرجكف منها بعمـك الرحمة بالشفاعة.
بعػػض الكعيديػػػة بعػػػد اطالعهػػـ عمػػػى أدلػػػة مثبتػػي الشػػػفاعة األخركيػػػة ألصػػػحاب  .َُ

 حارت أفكار ـ , كأدرككا رعؼ أدلػتهـ كاإلشػكاالت التػي جرك ػا عمػى أنفسػهـ كلػـ يجػدكا –الكبا ر 
منها مخمصػا , كراجعػكا مػكاقفهـ , فخػالفكا سػا ر الكعيديػة  فػي مسػللة الشػفاعة عامػة عمػى نحػك مػا 

 سبؽ تقرير  ....

ثمة أنكاع مف الشػفاعة األخركيػة ذكر ػا بعػض العممػاء , لكػف بعرػها يعػكد إلػى  .ُُ
؛ كبعرػها المسمميف في التجاكز عف تقصير ـ بعض ما ثبت منها , كالشفاعة لجماعة مف صمحاء

, سػػػناتهـ كسػػػي اتهـ أف يػػػدخمكا الجنػػػة...ـ يثبػػػت بػػػدليؿ صػػػحي  , كالشػػػفاعة فػػػي أقػػػكاـ تسػػػاكت حلػػػ
كالشفاعة لمف زار قبر نبينا محمػد صػمى اهلل عميػه كسػمـ , كشػفاعته صػمى اهلل عميػه كسػمـ فػي أ ػؿ 

أالي  بيته أال يدخؿ اهلل تعالى أحدان منهـ النار , كشفاعته صمى اهلل عميػه كسػمـ فػي أطفػاؿ المشػركيف
ال إلػه : محمػد صػمى اهلل عميػه كسػمـ لمػف قػاؿ, كشفاعة نبينا بكا؛ كبعرها يحتمؿ الكركد كعدمهيعذ

 قط . إال اهلل , كلـ يعمؿ خيرنا

عمػػى نحػػك مػػا  –إف الحػديث عػػف الشػػفاعة األخركيػػة كال سػػيما ألصػحاب الكبػػا ر  .ُِ
عمػى الشػفاعة , كال يغػاير مػا مرى تقرير  , ال يدفا بالعباد إلى االسترساؿ في المعاصي كاالتكػاؿ 

قصدت إليه النصػكص الشػرعية مػف ترغيػب العبػاد فػي طاعػات ربهػـ كتػر يبهـ مػف معاصػيه ؛ ألف 
غيػر معمػـك , كمػدة بقػاء المػؤمف الػذم يػدخؿ النػار  الن الذم تمحقه الشفاعة ابتداءن حتى الييعىػذيب أصػ

فػي المعاصػػي فإنػه يكػػكف كػػذلؾ  بذنكبػه غيػػر معمكمػة , كمػػف سػبؽ فػػي عمػـ اهلل تعػػالى أنػه يسترسػػؿ
سػكاء أعمػـ مػا كرد بشػلف الشػفاعة األخركيػة أـ لػـ يعممػه , فميسػت البشػارات كالرجػاء ممػا يػدفا إلػى 

 ذينؾ االسترساؿ كاالتكاؿ .

ممػف  -لهػا بالشفاعة األخركية ميؤم ؿو   ذا كنسلؿ اهلل عز كجؿ أف يجعمنا ككيؿي مؤمفو       
ة نبينػػػا محمػػػد صػػػمى اهلل عميػػػه كسػػػمـ كسػػػا ر األنبيػػػاء كالمرسػػػميف, يشػػػممهـ فػػػي الػػػدار اآلخػػػرة شػػػفاع
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كالمال كة المقربيف, كالشهداء كالصالحيف, كمف يلذف اهلل سبحانه له كيررى مػف األفػراط كالمػؤمنيف, 
 ك خر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف. 

 

 
 الحواشي                                        

 
 

                                                
حث ؛ رغبة في تنبيه : لـ أذكر البيانات التفصيمية لممصادر كالمراجا في الحكاشي , كاقتصرت عمى ذكر ا كاممة في قا مة المصادر كالمراجا في  خر الب ۞

                                                                                                                                  االختصار .           

 . ٕٓٓ( محمد رشيد رضا : الوحي المحمدي ، صٔ  

 ( المرجع نفسو ، الصفحة نفسيا .  ٕ

 . ٕٛ  -ٕٚ( انظر : محمد بف أحمد الخوارزمي : مفاتيح العمـو ، ص ٖ 

( ؛ وعمي بف عبد اهلل بف القاسـ الحسني : بموغ األرب وكنوز الذىب في معرفة ٓٙٚ/ٔانظر : عز الديف بف الحسف بف عمي الحسني :الدر المنظـو الحاوي ألنواع العمـو ، )  ٗ )

 ( .ٕٛٔ/ٕالمذىب ، )

 ( .ٕٗٔ/ٕ( المعراج إلى كشؼ أسرار المنياج ، ) مخطوط ( ، ) ٘

 ب .  ٔة الشفاعة الثابتة لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ، ) مخطوط ( ، ؽ ( رسالة في تحقيؽ مسأل  ٙ

 أ .  ٚ( المصدر السابؽ ، ؽ  ٚ

(، والطحاوي ٕٔٙٔ( ، وابف أبي عاصـ في " السنة ") ٕٓٔٛ)  "السنف الكبرى  "( ، والنسائي في ٜٕ٘)  "فضائؿ الصحابة  "( ،وأحمد في  ٜٖٛٙ، ٜٖٙٗ( رواه البخاري )   ٛ

                                           كميـ مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو ، والمفظ رواية البخاري الثانية .                                                          -( ٔ٘ٙٔ، ٓ٘ٙٔ" شرح مشكؿ اآلثار ")في 

(، وابف ٜٔٔٛرى " ) ، والنسائي في "السنف الكب(ٖٜٖٙ(، والترمذي )ٚٔ٘، ٙٔ٘)وفي " فضائؿ الصحابة " ،(ٕٕ٘ٛٗ(، وأحمد في " المسند ")ٜٖٕٛورواه أيضا مسمـ )       

 .  ميـ مف حديث عائشة رضي اهلل عنياك -، (ٜٗٙٔ، ٛٗٙٔشرح مشكؿ اآلثار " ) ، والطحاوي في "(ٜٖٙ/ٙيقي في " دلئؿ النبوة " )، والبي(ٜٜٗٗ(، والحاكـ )ٜٗٛٙحباف )

( ، والمروزي في ٜٗٔ) "البػػػػعػػػػػػث والنشور  "( ، والبييػػقػػي في ٕٓٙٛٓ، ٖٖٗٙٔ) "المصنػػؼ  "( ، وعبػػد الػػػرزاؽ في ٙٗٔ( والمػػفظ لػػو ، وأبػػو يعمى )ٙ٘ٔرواه أحمػػد )  ٜ )

( : )) ... فيو عمي بف زيد وىو سيئ الحفظ  ، وبقية ٕٕٗ/  ٚ) "مجمع الزوائد  "( . وقػاؿ الييػػثمػػػي فػػػي ٖٕٗ، ٕٔٔ)  "أصوؿ السنة  "( ، وابف أبي زمنيف في ٖٗ٘) "السنة"

سنادٕ -ٔ/  ٕ)  "ظالؿ الجنػػػة في تخػػػػريػػػػػج السنة لبف أبي عاصـ  "رجالو ثقات (( . وقاؿ األلباني في  ه ضعيؼ ، عمي بف زيد وىو ابف ُجْدعاف ( : )) حديث موقوؼ حسف ، وا 

نما يقػػػػاؿ عف تػػوقيػػػؼ(( . ] حمود بف عبد اهلل سيئ الحفظ ، لكنو قد توبع ... (( . )) وىذا األثر لو حكـ المرفوع ، ألف فيو إخبارًا عف أمر غيبي ، وذلؾ ل يقاؿ مف قبؿ الرأي ، وا  

 [ .   ٖٛ٘، ٚٛ/  ٖلمالحـ وأشراط الساعة ، التو يجري : إتحاؼ الجماعة بما جاء في الفتف وا

 ( . ٛٗٗ) "مسنده  "، وأبو عوانة في (ٖٓٔ)   "شػػعب اإليمػػػاف  "، وفي (ٖٕ٘ -ٕٕ٘)ص  "العتقاد"، والبييقي في (ٛ٘ٛ) "اإليماف"، وابف منده في (ٜٔٔ( رواه مسػػمػػـ )ٓٔ

( ، وأبو  ٔٚٙ٘ -ٛٙٙ٘)  "شرح مشكؿ اآلثار  "( ، والطحاوي في ٜٖٓ٘)  "مسنده  "( ، وابف الجعد في ٖ٘٘ٗٔ( ، وأحمد ) ٛٔٛ) "األدب المفرد  "( رواه البخاري في   ٔٔ

( ، وفي  ٙٚ/  ٕ)  "تفسير ابف كثير  "( ، وابف مروديو كما في ٕٖٙلبف كثير ) ص "النياية في الفتف والمالحـ  "( ، وابف أبي الدنيا كما في ٙٙ/  ٖ)  "حمية األولياء  "نعيـ في 
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إلى العباس ( بف الفضؿ الُحدَّاني : حدثني سعيد بف الميمب الَجْيَضمي ، عف  "تفسير ابف كثير  "كميـ مف طريؽ القاسـ ) ُحرَّؼ في  –(  ٜٕٗ/  ٘لمسيوطي )   "الدر المنثور"

 طمؽ بف حبيب ... بو ، والمفظ لمطحاوي .  

 ( : )) حسف لغيره (( .  ٘٘ٔ) ص "الشفاعة  "( : )) صحيح لغيره (( ؛ وقاؿ الوادعي في ٛٔٛ/  ٖٖٙ( ) ٖٛٓ/  ٔ)  "مفرد صحيح األدب ال "وقاؿ األلباني في      

السُّحيمي ( ، فأخرجو بإسناد آخر مف طريؽ قيس بف طمؽ بف عمي عف أبيو ) أبي عمي طمؽ بف عمي الحنفي ٖٛٔ( ) ٖٓ٘/  ٔ)  "شعب اإليماف  "ىذا وقد انفرد البييقي في      

رجع مع الوفد إلى بمده ) اليمامة ( ، اليمامي ( رضي اهلل عنو ، وىو ممف وفد عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في السنة األولى مف اليجرة ، وبنى معو مسجد المدينة ، ثـ 

ح ابف حباف بترتيب ابف بمباف ، ( ، وابف حباف : صحئٓٔٚ( ) ٕ٘٘/  ٘( ، ) ٖٖٚ( ) ٖٚٔ – ٖٙٔ/  ٔانظر : ابف سعد : الطبقات الكبرى ، )  ]وسكنيا إلى أف مات  . 

( ؛ وابف ٕٗ٘ٛ، ٕٕٗٛ، ٕٔٗٛ(  )  ٕٓٗ،  ٜٜٖ – ٜٖٛ/  ٛ( ؛ والطبراني : المعجـ الكبير ، ) ٜٜ – ٜٛ/  ٔ( ؛ ومشاىير عمماء األمصار ، ) ٕٕٔٔ( ) ٘ٓٗ – ٗٓٗ/ٖ)

 . [(  ٕٕٗ/  ٕ( ، وابف حجر : اإلصابة في تمييز الصحابة ، )  ٖٕٔ/  ٕعبد البر : الستيعاب في أسماء األصحاب ، ) 

انظر : المزي :  [، وىو ضعيؼ . والذي ظير لي بعد البحث أف الحديث برواية البييقي مقموب اإلسناد عالوة عمى ضعفو ، فإف فيو أيوب بف عتبة اليمامي ، أبا يحيى القاضي      

. ولـ َأَر مف َنبََّو عمى ىذا القمب في اإلسناد ، ثـ إف التكذيب  [ٛٔٔ( ؛ وتقريب التيذيب ، ص ٖٚ٘/  ٔ( ؛ وابف حجر : تيذيب التيذيب ، ) ٛٛٗ – ٗٛٗ/  ٖتيذيب الكماؿ ، ) 

عصر الصػػػحػػػػابة الخػػوارج ، وأنكػػػرىا في عصػػػر  ببعض مقامات الشفاعة لـ يكف قد حدث في عيد الرعيؿ األوؿ مف الصحػػػػابػػػػة رضي اهلل عنيـ ، بػػػػؿ )) أنػػػكػػػرىا في آخػػػر

 .  [( ٜٔٔ/  ٕحافظ بف أحمد الحكمي : معارج القبوؿ ، )  ]الػػتػػابػػػعيػػػػػف المعتزلة ((. 

و تابعي مف الطبقة الوسطى مف التابعيف ، وقد ، وى ىٓٓٔوًقْبَؿ سنة  ى ٜٓأف الحديث مف طريؽ طمؽ بف حبيب العنزي البصري المتوفى بعد سنة  –واهلل أعمـ  –فالصواب      

( ؛ وأبو  حاتـ  ٕٓٙ/  ٔ( ؛ والتاريخ الصغير ، ) ٗ٘( ) ٕٖ/  ٖانظر : البخاري : التاريخ األوسط ، )  ]كاف صدوقًا في الحديث ، عابدًا ، لكنو كاف يرى اإلرجاء بؿ داعية إليو . 

( ؛ وابف حجر : تيذيب  ٗ٘ٗ – ٔ٘ٗ/  ٖٔ( ؛ والمزي : تيذيب الكماؿ ) ٜٖٚ – ٜٖٙ/  ٗوابف حباف : الثقات ، ) ( ؛ ٕٚ٘ٔ( ) ٜٔٗ/  ٗالرازي : الجرح والتعديؿ ، ) 

 .  [(  ٕٛ – ٕٚ/  ٘، ) التيذيب

قوؿ قائؿ : إف التكذيب ببعض مقامات المشار إلييا في الحديث . وقد أسيبت ىنا في الحديث عف ىذا اإلسناد المقموب حتى ل ي "الخارجية  "ولعمو صار ُمْرجًئا بعد نزعتو     

 الشفاعة ظير في عيد الرعيؿ األوؿ مف الصحابة رضي اهلل عنيـ .   

 ( . ٕ٘ٔ – ٕٗٔ/  ٔ( ، وابف حجر : اإلصابة ، ) ٖٕٕ/  ٔ( انظر : ابف عبد البر : الستيعاب ، )  ٕٔ

( : أنبأنا أبوجعفر محمد صالح بف ٚٚٚ)  "الشريعة  "( . ورواه أيضا اآلجري في  ٕٙٗ/  ٔٔلبف حجر )  "فتح الباري  "( رواه سعيد بف منصور بإسناد صحيح كما في   ٖٔ

ح . ورجالو رجاؿ الصحي [مف كذب بالشفاعة فميس لو فييا نصيب  ]َذِريحٍ  الُعكَبِريُّ قاؿ : حدثنا ىناد بف السري قاؿ : حدثنا أبو معاوية ، عف عاصـ ، عف أنس بف مالؾ قاؿ : 

سير أعالـ  "( : )) كاف ثقة (( . وقاؿ عنو الذىبي في ٕ٘ٛٛ( )  ٖٔٙ/  ٘)  "تاريخ  بغداد  "غير أبي جعفر محمد بف صالح ، وىو ثقة ، فقد قاؿ عنو  الخطيب البغدادي في 

 ( : )) اإلماـ المتقف الثقة ... وثقوه واحتجوا بو (( .    ٜٕ٘/  ٗٔ)   "النبالء 

 ( .    ٗٛ/  ٔ( ؛ وابف حجر : اإلصابة ، )  ٘ٗ – ٗٗ/  ٔالبر : الستيعاب ، ) ( انظر : ابف عبد   ٗٔ

 ( . ٖٔٔ/  ٗوابف حجر : اإلصابة ، )  ( ؛ ٙٔٔ – ٘ٔٔ/  ٗ( انظر : ابف عبد البر : الستيعاب ، )   ٘ٔ

  .  ٕٙٔ، صى المصباح في معرفة الممؾ الفتاح: اإلصباح عمد بف أحمد المؤيديإبراىيـ بف محم: (؛ ويقابؿ بػٜٕٓ/  ٕ( انظر: المعراج إلى كشؼ أسرار المنياج، )مخطوط(، )   ٙٔ

  .  ٜٛٔ( جماؿ الديف أحمد بف محمد بف محمود الغزنوي : أصوؿ الديف ، ص  ٚٔ

( ؛ وأبو ٕٛٚ/  ٔزىري : تيذيب المغة ، ) ( ؛ وأبو منصور محمد بف أحمد األ  ٕٔٙ – ٕٓٙ/  ٔ( انظر عمى وجو التفصيؿ : الخميؿ بف أحمد الفراىيدي : كتاب العيف ، )   ٛٔ

؛ ( ٗٛٔ – ٖٛٔ/  ٛ( ؛ وجماؿ الديف محمد بف  مكـر بف منظور األنصاري : لساف العرب ، ) ٜٖٚ/  ٔالحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي : المحكـ والمحيط األعظـ ، ) 

؛ ومحب الديف أبو ٜٛٗ – ٜٚٗ( ؛ ومجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز آبادي : القاموس المحيط ، صٖٚٔ/  ٔوأحمد بف محمد بف عمي المقري الفيومي : المصباح المنير ، ) 

 ( .  ٚٛٗ/  ٔ؛ ومجمع المغة العربية بالقاىرة : المعجـ الوسيط ، )  فما بعدىا ( ٜٕٚ/  ٕٔالفيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدي : تاج العروس ، ) 
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  ( .  ٕٛٚ –ٕٚٚ/  ٔ (، ) "مجموع الفتاوى  "( أبو العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية : قاعدة جميمة في التوسؿ والوسيمة،) ضمف   ٜٔ

 .ٖٚٚ( أبو عبد اهلل محمد بف أبي بكر أيوب الزرعي ابف قيـ الجوزية : روضة المحبيف ، ص  ٕٓ

 ( .ٖٕٙ/ٔالمفردات في غريب القرآف ، ) ( أبو القاسـ الحسيف بف محمد الراغب األصفياني :  ٕٔ

  ( .  ٖٖٗ/ٔٔ( ابف حجر العسقالني : فتح الباري ، )  ٕٕ

 . ٖٙ٘( أبو البقاء أيوب بف موسى الحسيني الكفوي : الكميات ، ص  ٖٕ

 ( . ٜ٘ٔ/  ٕ( عبد النبي بف عبد الرسوؿ األحمد نكري : دستور العمماء ، )  ٕٗ

 ( .  ٕٛٚ/  ٖالبدر المنير ، )  ( محمد بف عمي بف أحمد الفوطي : ٕ٘

؛ وزيف الديف محمد عبد الرؤوؼ المناوي : التوقيؼ عمى ميمات  ٕٚٔ( ؛ وعمي بف محمد الجرجاني : التعريفات ، ص ٗٛٔ/  ٛ(  انظر : ابف منظور : لساف العرب ، )   ٕٙ

 .  ٕٖٗالتعاريؼ ، ص

 .   ٖٙ٘( أبو البقاء الكفوي : الكميات ، ص  ٕٚ

 ( .  ٕٚٛ/  ٕٔ( ؛ والزبيدي : تاج العروس ،) ٗٛٔ/  ٛ( ؛ وابف منظور : لساف العرب ، )  ٕٛٚ/  ٔ( األزىري : تيذيب المغة ، )   ٕٛ

 ( .ٕٚٛ/  ٕٔ( ؛ والزبيدي : تاج العروس ، ) ٖٚٔ/  ٔ( الفيومي : المصباح المنير ، )   ٜٕ 

 ( .ٖ٘ٔ/  ٔالوسيط ، ) ( انظر : مجمع المغة العربية بالقاىرة : المعجـ   ٖٓ

 .  ٕٖٗ( المناوي : التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ، ص  ٖٔ

 ( .  ٕٛٚ/  ٖ( الفوطي : البدر المنير ، )   ٕٖ

ف التمفيؽ ، ؛ ويحيى بف حسف بف موسى القرشي : منياج التحقيؽ ومحاسٛٙ٘( انظر : محمد بف يحيى بف أحمد بف حنش : يا قوتة الغياصة الجامعة لمعاني الخالصة ، ص  ٖٖ

 .   ٕٓٓأ ، وأحمد بف يحيى حابس الدواري الصعدي : شرح مصباح العمـو في معرفة الحي القيـو ، ) مخطوط ( ، ؽ ٙ٘ٔ) مخطوط ( ، ؽ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب  ( ؛ وسميماف بف عبد اهلل بف محمد بف عبد الوىاب : ٛٚ/  ٚ( ، )  "مجموع الفتاوى  "( انظر : ابف تيمية : اإليماف الكبير ، ) ضمف   ٖٗ

 (  . ٜ٘ٔ/  ٕ؛ وحافظ بف أحمد الحكمي : معارج القبوؿ ، )  ٕ٘٘التوحيد ، ص

 .   (ٚٛٔ/  ٖـ، )العظي كثير : تفسير القرآف( الستثناء ىنا منقطع ، والمعنى : لكف مف اتخذ عند الرحمف عيدًا ، وىو شيادة أف ل إلو إل اهلل ، والقياـ بحقيا . ] انظر : ابف   ٖ٘

ثير : تفسير القرآف العظيـ ، ، والمعنى : لكف مف شيد بالحؽ عمى بصيرة وعمـ ، فإنو تنفع شفاعتو عند اهلل تعالى بإذنو لو . ] انظر : ابف ك أيًضاالستثناء ىنا منقطع (  ٖٙ

(ٗ/ٔٚٗ . ] ) 

، ٗ، والسجدة : ٖٔ، والرـو : ٓٓٔ، والشعراء :  ٛٔ، ويونس : ٖ٘، واألعراؼ : ٜٗ، ٓٚ، ٔ٘، واألنعاـ : ٕٗ٘، ٖٕٔ، ٛٗ( راجعيا في السور واآليات اآلتية : البقرة :   ٖٚ

 . ٛٗ، والمدثر :  ٛٔ، وغافر :  ٗٗ – ٖٗ، والزمر : ٖٕويس : 

( ؛ وأبو محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسي : المحرر الوجيز في تفسير  ٖٖ/  ٔالبياف في تأويؿ القرآف ، )  : أبو جعفر محمد بف جرير الطبري : جامع ( انظر  ٖٛ

جامع األحكاـ ( ؛ وأبو عبد اهلل محمد بف أحمد القرطبي : ال ٙٚ/  ٔ( ؛ وأبو الفرج عبد الرحمف بف عمي الجوزي : زاد المسير في عمـ التفسير ، )  ٜٖٔ/  ٔالكتاب العزيز ، ) 

: مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ  (؛ وأبو البركات عبد اهلل بف أحمد النسفي ٕٖٓ/ٔ( ؛ وأبو سعيد عبد اهلل بف عمر البيضاوي : أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ ، ) ٜٖٚ/  ٔالقرآف ، ) 

( ؛ و أبو السعود محمد بف محمد  ٜٓ/  ٔ( ؛ وأبو الفداء عماد الديف إسماعيؿ بف كثير : تفسير القرآف العظيـ ، )  ٔ٘/  ٔ،  ) مطبوع بحاشية تفسير الخازف ( ، ) التأويؿ

 ( . ٜٜ/ٔالعمادي : إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ، ) 

 ( .ٜٖٚ / ٔ( انظر : الجامع ألحكاـ القرآف ، )   ٜٖ
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 ( .  ٕٗ٘ – ٖٕ٘/  ٔ( انظر : أبو الثناء محمود بف عبد اهلل اآللوسي : روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني ، )   ٓٗ

 ( . ٕ٘ٓ/  ٔ( ؛ وابف عطية : المحرر الوجيز،)  ٖٗٔ/  ٔانظر : أبو المظفر منصور بف محمد السمعاني : تفسير القرآف ، )  (   ٔٗ

( ؛ وأبو الحسف عمي بف أحمد الو احدي :  ٖٜٔ/  ٔ( ؛ وأبو الميث نصر بف محمد السمرقندي : بحر العموـ ، )  ٕٖٛ/  ٘نظر : ابف جرير الطبري : جامع البياف ، ) ( ا  ٕٗ

 ( . ٜٗٔ/  ٔنزيؿ ، ) ( ؛  والنسفي : مدارؾ الت ٕٖٓ/  ٔ( ؛ وابف الجوزي : زاد المسير ، ) ٕٛٔ/  ٔالوجيز  في تفسير الكتاب العزيز ،  ) 

 ( . ٙٚٔ – ٘ٚٔ/  ٙ( انظر : التفسير الكبير ) مفاتيح الغيب ( ، )   ٖٗ

 . ( ٙ/  ٕلوسي : روح المعاني ، ) ؛ واآل( ٕٓٚ/  ٔ(؛ ومحمد بف عمي الشوكاني: فتح القدير، ) ٜٛ/  ٔي: التسييؿ لعموـ التنزيؿ، ): محمد بف أحمد بف جزي الكمب( انظر  ٗٗ

والرازي : التفسير الكبير،  ( ؛ ٗٗ/  ٖ( ؛ وابف الجوزي : زاد المسير ، )  ٜٕٗ/  ٕ( ؛ وابف عطية : المحرر الوجيز ، )  ٙٓٔ/  ٕلسمعاني : تفسير القرآف ، ) (انظر : ا  ٘ٗ

( ؛ وأبوالسعود : إرشاد  ٛٔ/  ٕفي : مدارؾ التنزيؿ ، ) ( ؛ والنس ٔٔٗ/  ٕ( ؛ والبيضاوي : أنوار التنزيؿ ، )  ٖٔٗ/  ٙ( ؛ والقرطبي : الجامع ألحكاـ القرآف ، )  ٕٜٔ/  ٕٔ)

 ( .  ٜٔٔ/  ٕ( ؛ والشوكاني : فتح القدير ، )  ٖٚٔ/  ٖالعقؿ السميـ ، ) 

 ( .  ٖٚٔ/  ٖ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ ، )   ٙٗ

 ( . ٜٗٔ/ٗ( انظر : روح المعاني ، )  ٚٗ

 .  ٕٙٔ -ٔٙٔ( انظر : أبو عبد اهلل محمد بف إبراىيـ الوزير : إيثار الحؽ عمى الخمؽ ، ص  ٛٗ

ده . وقوؿ جابر ىذا زيادة مف ( مف طريؽ أبي عوانة بإسنا ٕٙ٘ – ٕ٘٘/  ٘ٙ)  "تاريخ مدينة دمشؽ  "( ، وابف عساكر في  ٛٗٗ)  "مسنده  "( رواه أبو عوانة في   ٜٗ

 : (ٖٚٙ/  ٕ)  "تقريب التيذيب  "( ، وقد قاؿ ابف حجر عنو في ٓٔ) أحد رجاؿ اإلسناد عند أبي عوانة ( في حديث جابر السابؽ تخريجو في الحاشية )الواحد بف سميـ البصري عبد

 )) ضعيؼ (( ، ومف ثـ تكوف ىذه الزيادة باإلسناد المشار إليو ضعيفة .

، وابف (ٜٚٛ) "اإليماف"، وابف منده في (ٖٚٗ)   "التوحيد  "، وابف خزيمة في (ٖٕٗٗ(، والترمذي ) ٖٕٜٙ)  (، وأحمدٜٗٔ( والمفظ لو، ومسمـ ) ٕٔٚٗرواه البخاري )  (  ٓ٘

 .(ٔٓٔ)  "مسنده  "، وابف المبارؾ في (٘ٙٗٙ(، وابف حباف ) ٖٚٗ) "مسنده"، وأبو عوانة في (ٜٚٗ – ٙٚٗ/  ٘) "لئؿ النبوةد"، والبييقي في (ٔٔٛ) "السنة"أبي عاصـ في 

(، والطيالسي ٖٗٙٓ، ٜٜٕٛ( ، وأبو يعمى ) ٖٖٗٔٔ)  "السنف الكبرى  "( ، والنسائي في ٕٖٙ٘ٔ( ، وأحمد ) ٖٜٔ( ، ومسمـ ) ٓٔٗٚوروى نحوه بطولو البخاري )       

( ، والبييقي ٖٖٕٖ٘)  "المصنؼ  "أبي شيبة في ( ، وابف ٗٙٗٙ( ، وابف حباف ) ٙٙٛ -ٖٙٛ، ٔٙٛ)  "اإليماف  "( ، وابف منده في ٗٗٗ) "مسنده  "( ، وأبو عونة في ٕٕٕٔ)

 كميـ مف حديث أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو .   –(  ٖٖٓ)  "شعب اإليماف  "( ، وفي  ٕٓ٘ -ٜٕٗ) ص "العتقاد  "( ، وفي  ٕٕٕ – ٕٕٔ) ص  "األسماء والصفات  "في 

( ، ٕٖٙ)  "التوحيد  "( ، وابف خزيمة في ٜٜٜٖٙ)  "المصنؼ  "( ، وابف أبي شيبة في ٖٚٙٗ( ، وأبو داود ) ٕٜٚٓٔ( والمفظ لو ، وأحمد )  ٕٕٛٚ( رواه مسمـ )   ٔ٘

  كميـ مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو  .  –(  ٙٚٗ/  ٘)  "دلئؿ النبوة  "( ، وفي ٙٓٗٔ)  "شعب اإليماف  "( ، وفي ٜٔٗٚٔ)  "السنف الكبرى  "والبييقي في 

( ، وابف منده في ٗٗٗ)  "التوحيد  "( ، وابف خزيمة في ٜٙٗٛ( ، والبزار ) ٕٗٛ٘)  "السنف الكبرى  "( ، والنسائي في  ٛ٘ٛٛ، وأحمد )  ( ٓٚ٘ٙ، ٜٜ( رواه البخاري )   ٕ٘

  ( . ٛٛٚ)  "الشريعة  "( ، واآلجري في  ٕ٘ٛ)  "السنة  "( ، وابف أبي عاصـ في  ٜٙٓ،  ٜ٘ٓ)  "افاإليم"

( ، وابف خزيمة في ٖٔٔٓٔ، ٖٜٗٔ، ٜٜ٘ٛ( ، وأحمد )  ٜٗٗ)  "الموطأ  "( ، ومالؾ في ٜٛٔ( والمفظ روايتو األولى ، ومسمـ )  ٗٚٗٚ،  ٖٗٓٙ( رواه البخاري )   ٖ٘

، ( ٜٔٚ،  ٜٓٚ،  ٜٛٚ،  ٚٛٚ،  ٙٛٚ) يعة " الشر  "( ، و اآلجري في ٕٚٗٛ)    "مسنده  "مي في ر ( ، والداٖٕٙٔ)  "الزىد  "( ، وابف المبارؾ في  ٖٓٚ، ٖ٘ٙ)  "التوحيد"

 كميـ مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو .  –( ٜٕ٘ -ٕٛ٘) ص "العتقاد  "( ، وفي  ٖٖٚٔ)  "شعب اإليماف  "والبييقي في 

  ( .  ٖ) "الرؤية  "( ، والدار قطني في  ٛٔٛ،  ٚٔٛ)  "اإليماف  "( ، وابف منده في ٖٜٕٕ( ، والطيالسي ) ٖٛٔ( والمفظ لو ، ومسمـ ) ٜٖٗٚ( رواه البخاري ) ٗ٘ 

 "اإليماف  "( ، وابف منده في  ٕ٘ٗ،  ٕٔٗ،  ٜٔٗ)  "التوحيد  "( ، وابف خزيمة في  ٜٖٓٗ( ، وابف ماجو )  ٙٗٚٔٔ،  ٚٚٓٔٔ( والمفظ لو ، وأحمد ) ٘ٛٔ( رواه مسمـ )  ٘٘

( ، وابف جرير في  ٛ٘ٗ – ٙ٘ٗ)  "مسنده  "( ، وأبو عونة في ٜٕٙٔ)  "الزىد  "( ، وابف المبارؾ في  ٖٓٚٔ،  ٜٚٓٔ( ، وأبو يعمى ) ٗٛٔ( ، وابف حباف ) ٖٖٛ،  ٕٖٛ) 

    . يث أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنوكميـ مف حد –( ٕٗ٘ -ٖٕ٘، وفي"العتقاد" ) ص(ٖ٘ٔاف" )، والبييقي في"شعب اإليم(ٜٕ٘ٛ(، والدارمي في "مسنده")ٙٚٗ/ٕٓ) "تفسيره"
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( ، وابف أبي ٕٛٙٔ)  "الزىد  "( ، وابف المبارؾ في ٕٖٖٖ٘)  "المصنؼ  "( ، وابف أبي شيبة في ٖٜٗ)  "التوحيد  "( والمفظ لو ، وابف خزيمة في  ٔٛٓٔٔ( رواه أحمد )   ٙ٘

( ،  ٓٔٔ – ٜٓٔ/  ٕ)  "موضح أوىاـ الجمع والتفريؽ  "( ، والخطيب البغدادي في  ٖٕٙ – ٖٕ٘/  ٛٔ)  "تفسيره  "( ، وابف جرير في ٖٓٔ)  "أصوؿ السنة  "زمنيف في 

وتعقبو مقبؿ  ( : )) ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ ولـ يخرجاه (( ، ٘ٛ٘/  ٗوقاؿ الحاكـ )  كميـ مف حديث أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو .   –( ٖٛٚٛوالحاكـ ) 

( ، وفي ٓٓٛٛ(  )  ٜٗ/  ٘ـ (، )  ٜٜٚٔىػ/ ٚٔٗٔ،  ٔ)مطبوع بذيؿ "المستدرؾ"، دار الحرميف، القاىرة ، ط  "تتبع أوىاـ الحاكـ التي سكت عمييا الذىبي  "الوادعي في 

 بأنو ليس عمى شرط مسمـ ، وَحسَّنو .   –( ٔ٘ٔ)ص "الشفاعة"

( : )) رواه أحمد بف منيع ، ورواتو ثقات (( . وقاؿ شعيب األرنؤوط وزمالؤه في تخريجيـ  ٕٙ/  ٛ)  "ة الميرة بزوائد المسانيد العشرة إتحاؼ الخير  "وقاؿ البوصيري في       

 ( : )) إسناده حسف (( .   ٖٗٔ/  ٚٔ)  "مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ  "ألحاديث 

 "تاريخ بغداد"( ، والخطيب البغدادي في   ٔٛ٘ٔ)   "السنة  "( ، والخالؿ في  ٖٚ/  ٜ) كتاب الكنى ( )  "الكبير التاريخ  "( والمفظ لو ، والبخاري في ٕٓٗٗٓ( رواه أحمد )   ٚ٘

 – (ٜٕٜ)  "المعجـ الصغير  "( ، والطبراني في  ٖٚٛ)  "السنة  "( ، وابف أبي عاصـ في  ٖٖٖٖ٘)   "المصنؼ  "( ، وابف أبي شيبة في  ٜٖٚٙ،  ٖٔٚٙ( ، والبزار ) ٗ٘٘ٔ) 

 "الكبير  "و "الصغير  "( : )) رواه أحمد ورجالو رجاؿ الصحيح ، ورواه الطبراني في  ٔ٘ٙ/  ٓٔ)  "مجمع الزوائد  "كميـ مف حديث أبي بكرة رضي اهلل عنو . وقاؿ الييثمي في 

( : )) رواه أبو بكر بف أبي شيبة وأحمد بف حنبؿ بسند واحد رجالو ثقات ، ولو ٕٙ/ٛبنحوه ، ورواه البزار أيضا ورجالو رجاؿ الصحيح (( . وقاؿ البوصيري في "إتحاؼ الخيرة" )

 ( : ))إسناده حسف (( .ٜٔ/ٖٗاديث "مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ" )شاىد مف حديث عثماف بف عفاف رواه ابف ماجو والبزار (( . وقاؿ شعيب األرنؤوط وزمالؤه في تخريجيـ ألح

( ، والطبراني  ٔٔٛٛ)  "شعب اإليماف  "( ، وفي  ٜٗٙٙ)  "السنف الكبرى  "( ، والبييقي في  ٖٓٙٔ( ، والطيالسي )  ٖٕٛٓٗ( والمفظ لو ، وأحمد ) ٜٚٗ( رواه مسمـ )   ٛ٘

 ديث عائشة رضي اهلل عنيا .كميـ مف ح -(   ٜٖٓٙ)  "المعجـ األوسط  "في 

 "شرح السنة  "، والبغوي في (ٜٕٜٙ) "شعب اإليماف  "، وفي (ٖٜٗٙ)  والبييقي في "السنف الكبرى" (،ٜٛٗ٘) والبزار (،ٕٓٙٓٔ، ٖٖٔٓٔ) وأحمد (،ٖٕ٘ٙ( رواه مسمـ )  ٜ٘

 (ٔ٘ٗٗ) . 

 ( .  ٖ٘/  ٗ( انظر : الفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ ، )  ٓٙ

 ( .   ٜٖٔ/  ٔالمحرر الوجيز ، ) ( انظر :   ٔٙ

في  - ىٕٕ٘ٔلمعالمة عبد العمي محمد بف نظاـ الديف األنصاري المكنوي اليندي المتوفى سنة  "فواتح الرحموت  "انظر : مسمـ الثبوت في أصوؿ الفقو ) مطبوع مع شرحو  (ٕٙ 

 ( .   ٕٓٔ/  ٕ( ، )  ى٘ٓ٘ألبي حامد الغزالي المتوفى سنة  "المستصفى مف عمـ األصوؿ  "حاشية : 

مجموع  "( ، ) وكميا ضمف  ٜٙ،  ٙٔ/  ٛٔ( ؛ وكتاب الحديث، ) ٖ٘/  ٖٔ( ؛ والفرقاف بيف الحؽ والباطؿ ، )  ٖٗٔ/  ٔ( انظر : قاعدة جميمة في التوسؿ والوسيمة ، ) ٖٙ 

 (.  "الفتاوى 

 ( .    ٜٕٓ/  ٓٔ( انظر : حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داود ، )   ٗٙ

   .  ٙٚانظر : شرح العقائد النسفية ، ص( ٘ٙ 

يثار الحؽ عمى الخمؽ ، ص  ٖٖٛ/  ٛ( انظر : العواصـ والقواصـ ، ) ٙٙ    .  ٜٖٗ،  ٕٔٗ(  ؛ وا 

   ( .  ٕٙٗ/  ٔٔ( انظر : فتح الباري ، ) ٚٙ 

  ( .  ٖٗ/  ٖ( انظر : فتح المغيث ، ) ٛٙ 

   .   ٖ٘ٓ – ٖٖٓرة ، ص( انظر : قطؼ األزىار المتناثرة في األحاديث المتواتٜٙ 

   ( .  ٕٛٔ/  ٕ( انظر : لوامع األنوار البيية ، ) ٓٚ 

   ( .  ٕٔٔ – ٕٓٔ/  ٕ( انظر : فواتح الرحموت بشرح مسمـ الثبوت في أصوؿ الفقو ، ) ٔٚ 
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   ( .  ٖٙ٘/  ٔ( انظر : كتاب الفقو ، ) ٕٚ 

   ( .  ٕ٘/  ٖ( انظر : التفسير الكبير ، ) ٖٚ 

  .  ٜٙٔ( انظر : شرح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة ، صٗٚ 

 أ . ٕانظر : رسالة في تحقيؽ مسألة الشفاعة ، ) مخطوط( ، ؽ ٘ٚ )

معتزلة في ىذا الكتاب ( ، إل أف ابف تيمية بعد ذكره موقؼ الوعيدية مف الخوارج وال ٖٖٔ/  ٔ( ، )  "مجموع الفتاوى  "( انظر : قاعدة جميمة في التوسؿ والوسيمة ، ) ضمف ٙٚ 

  قاؿ : )) وبعضيـ أنكر الشفاعة مطمقا (( ، ولـ يبيف مف ىـ ؟ وما مصدره في ذلؾ ؟ !  –(  ٖٗٔ/  ٔنفسو ) 

   .  ٖٓٛ( انظر : المواقؼ في عمـ الكالـ ، صٚٚ 

   .  ٙٚ( ؛ وشرح العقائد النسفية ، ص ٜٖٕ/  ٕ( انظر : شرح المقاصد في عمـ الكالـ ، ) ٛٚ 

   ( .  ٖ٘ٛ/  ٛظر : العواصـ والقواصـ ، ) ( انٜٚ 

  أ .  ٜ٘ٔ( انظر : مرقاة األنظار المنتزع مف غايات األفكار ، ) مخطوط ( ، ؽ ٓٛ 

   ( . ٜٕٓ/  ٕ( انظر : المعراج إلى كشؼ أسرار المنياج ، ) مخطوط( ، ) ٔٛ 

  ب .  –أ  ٖٙٔ، ؽ  ( انظر : البدر الساري شرح واسطة الدراري في توحيد الباري ، ) مخطوط (ٕٛ 

  .  ٜٕ٘( انظر : عدة األكياس مختصر شفاء صدور الناس في شرح معاني األساس ، ) مخطوط ( ، ؽ ٖٛ 

   .  ٕٔٓ – ٕٓٓ( انظر : شرح مصباح العمـو في معرفة الحي القيوـ ، ) مخطوط ( ، ؽ ٗٛ 

  .  ٖٙٔانظر : اإلصباح عمى المصباح في معرفة الممؾ الفتاح ، ص (٘ٛ 

 ب . ٔانظر : رسالة في تحقيؽ مسألة الشفاعة  ، ) مخطوط ( ، ؽ   ٙٛ )

 ( .   ٖٖٗ،  ٕٛٗ/  ٖ( انظر : الكاشؼ األميف عف جواىر العقد الثميف ، )   ٚٛ

اقتبسو الدكتور عبد الفتاح أحمد  ]ـ ( ،  ٜٙٛٔ( : معالـ الديف ، ) نشر وزارة التراث القومي والثقافة بسمطنة عماف ،  ىٖٕٕٔ( انظر : عبد العزيز بف إبراىيـ الثميني ) ت   ٛٛ

؛ وأبو محمد سعيد بف خمفاف بف أحمد الخميمي ) مف عمماء اإلباضية في القرف الثالث عشر  [(  ٜٕ٘ – ٕٛ٘/  ٕ، )  "الفرؽ اإلسالمية وأصوليا اإليمانية  "فؤاد في كتابو : 

مشارؽ أنوار  ( :  ىٕٖٖٔفما بعدىا ( ؛ وأبو محمد عبد اهلل بف حميد بف سموـ السالمي ) ت  ٔٗٔ/  ٕواألدياف ، ) اليجري ( : تمييد قواعد اإليماف وتقييد شوارد مسائؿ األحكاـ 

  .  [ٕٙٔ، ص" اإلباضية عقيدةً  ومذىًبا "اقتبسو الدكتور صابر طعيمة في كتابو :  ]( ،  ٕٙٛ/  ٙالعقوؿ ، ) سمطنة عماف ، الطبعة الثانية ( ، ) 

   .  [ ٕٙٔ، ص "اإلباضية  "اقتبسو الدكتور صابر طعيمة في كتابو :  ]( ،  ٕٙٛ/  ٙلمي : مشارؽ أنوار العقوؿ ، ) ( انظر : السا ٜٛ

، ص لتكبري البغدادي( : أوائؿ المقا؛ والشيخ المفيد )أبو عبد اهلل محمد بف محمد الع ٜٖٚ-ٖٛٚ( انظر : الشيخ الصدوؽ ) أبوجعفر محمد بف عمي القمي ( : األمالي ، صٜٓ 

: ؛ومحمد صالح المازندراني ٕٖٗر، ص(؛ والرسائؿ العشٖٕٔ/  ٔوأبو جعفر محمد بف الحسف الطوسي : التبياف في تفسير القرآف ، )  ،ٙٙ؛ والعتقادات، ص ٓٛ-ٜٚ،  ٚٗ

   ( .    ٕٛ/  ٕٔشرح أصوؿ الكافي لمكميني،)

؛ وعز  ٛٗٗتبييف الزيدية ومذاىبيـ ، ص ( انظر مثال : عبد اهلل بف حمزة بف سميماف : المجموع المنصوري ، الجزء الثاني ، القسـ األوؿ : الرسالة النافعة باألدلة الواقعة فئٜ 

؛ وأحمد بف يحيى حابس  ٜٕ٘:عدة األكياس ، ) مخطوط( ، ؽ  ( ؛ وأحمد بف محمد الشرفيٜٕٓ/  ٕالديف بف الحسف : المعراج إلى كشؼ أسرار المنياج ، ) مخطوط ( ، ) 

براىيـ بف محمد المؤيدي : اإلصباح عمى المصباح ، ص ٕٔٓالصعدي : شرح مصباح العموـ ،)مخطوط ( ، ؽ    .  ٛٓٔ؛ وا 

 أ .  ٕٖٕ –أ  ٖٕٔ( انظر : البرىاف الرائؽ ، ) مخطوط ( ، ؽ  ٕٜ

لمسمـ بف  "أخبار الزيدية مف أىؿ البيت وشيعتيـ في اليمف  ": أحدىما كتاب  "أصوؿ الديف  "ف بقيا مف تراث المطرفية ، لكنيما ليسا في والجدير بالذكر أف ثمة كتابيف آخري      

ىجر العمـ ومعاقمو  "كوع في كتابو ، وىو في التاريخ والتراجـ ، يقع في أربعة أجزاء ، ثالثيا مفقود بحسب ما أفاد إسماعيؿ األ  ى٘ٗ٘، وقيؿ :  ىٖٓ٘محمد المحجي المتوفى سنة 



 د .  أحمد عبد العزيز المميكي                              الشفػاعة األخركية بيػف المثبتيف كالنػافيػف
 

- 463 - 

 

                                                                                                                                  
وفؽ مذىب المطرفية ، موجود بحوزة جعفر محمد  "التفسير  "( ، واآلخر كتاب مخطوط مجيوؿ العنواف والمؤلؼ ، مبتور األوؿ واآلخر ، ويبدو أنو في  ٖٔٗٔ/  ٖ، )  "في اليمف 

ـ ، بعنواف : " مخطوطة ٕٙٓٓمارس  –ـ ، وينايرٕٗٓٓ، ربيع ٖٓ،  ٜٕ،  ٕٛالثقافة اليمنية في األعداد :  الصادرة عف وزارة "اإلكميؿ  "السقاؼ الذي قاـ بالكتابة عنو في مجمة 

  يمنية نادرة مف تراث بعض فرؽ الزيدية : المطرفية " .  

 . ٜٗ،  ٚٙانظر : المستطاب في طبقات عمماء الزيدية األطياب ، ) مخطوط( ، ؽ  ٖٜ ) 

  ( .  ٜٜٖ/  ٕ( السنة ، ) ٜٗ 

 .  ٕٖٚ( انظر : الفرؽ بيف الفرؽ ، صٜ٘ 

، وأما مف أنكر ىذا ىو عمى مف أنكر أصؿ الشفاعة . والظاىر أف حكـ ابف تيمية( ٗ٘ٔ – ٖ٘ٔ/  ٔ، ) ("مجموع الفتاوى  "ضمف قاعدة جميمة في التوسؿ والوسيمة، ) :( انظر ٜٙ

 .[(  ٖٔٗ/  ٕٚ، ) ( "مجموع الفتاوى  ": الجواب الباىر في زوار المقابر ، ) ضمف انظر ]. بأنو مبتدع ضاؿى اهلل عميو وسمـ في أىؿ الكبائر، فقد حكـ عميو شفاعة الرسوؿ صم

  ( .  ٖٖٛ/  ٛ( انظر : العواصـ والقواصـ ، )  ٜٚ

   ( .  ٕٛٚ/   ٖ( انظر : البدر المنير في معرفة اهلل العمي الكبير ، ) ٜٛ 

   .  ٜٛ – ٔٚيوسؼ بف حسيف : شيب أىؿ السنة والجماعة عمى منكري المحمود والشفاعة ، ص راجع تفاصيؿ ذلؾ في : عبد الرحمف بف   ٜٜ )

 – ٜٛٔ/  ٔ؛ وابف القيـ : إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف ، )  ٕٚ٘ -ٕٙ٘فما بعدىا ؛ والرد عمى المنطقييف ، ص ٖٖٔ( انظر : ابف تيمية : الحسنة والسيئة ، ص ٓٓٔ

  .  ٓٔٔ – ٜٓسؼ بف حسيف : شيب أىؿ السنة والجماعة عمى منكري المحمود والشفاعة ، ص( ؛ وعبد الرحمف بف يو  ٖٜٔ

،  ٕٕٓ – ٖٛٔ،  ٛٙٔ – ٕٗٔ( ؛ ومقبؿ الوادعي : الشفاعة ، ص ٕٜٔ –ٜٛٔ/  ٔ( لموقوؼ عمى طائفة منيا مجموعة يراجع مثال : ابف القيـ : إغاثة الميفاف ، )   ٔٓٔ

   .  ٓٔٔ – ٜٓ؛ وعبد الرحمف بف يوسؼ بف حسيف : شيب أىؿ السنة والجماعة ص ٕٓٚ – ٕٛ٘،  ٕٖٕ – ٕٕٕ

فما  ٕٓٔ( ؛ وأبو عبد اهلل القرطبي : التذكرة في أحواؿ الموتى وأمور اآلخرة ، ص ٘ٙ٘/  ٔ( انظر : القاضي عياض بف موسى اليحصبي : إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ، )   ٕٓٔ

( ؛ وشمس الديف  ٚٗٔ/  ٖ(  ، )  "مجموع الفتاوى  "( ؛ وابف تيمية : العقيدة الواسطية ، ) ضمف ٖٚ٘/  ٘ف شرؼ النووي : روضة الطالبيف ، ) بعدىا ؛ ومحيي الديف يحيى ب

 – ٖٔ٘في الفتف والمالحـ ، ص( ؛ وابف كثير : النياية  ٘٘/  ٖٔ؛ وابف القيـ : حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داود ، )  ٕٓمحمد بف أحمد الذىبي : إثبات الشفاعة ، ص

( ؛ وتقي الديف أحمد  ٜ٘ٗ/  ٖٔ( ، )  ٖٖٗ/  ٔٔ( ؛ وابف حجر : فتح الباري ، )  ٕٛٛ – ٖٕٛ/  ٔ؛ وعمي بف عمي بف أبي العز الدمشقي : شرح العقيدة الطحاوية ، )  ٕٖ٘

؛ والسيوطي : أنموذج المبيب في ٕٛٚ -ٕٚٚؿ البديع في الصالة عمى الحبيب الشفيع ، ص( ؛ والسخاوي : القو ٜٙٔ/  ٔبف محمد الشمني : مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء ، ) 

تماـ الدراية لقراء النقاية ، ص  ٘ٔ -ٗٔخصائص الحبيب ، ص ( ؛ وابف األمير الصنعاني : إيقاظ الفكرة  ٙ٘/  ٖ؛والمناوي : فيض القدير شرح الجامع الصغير ، )  ٔٔ -ٓٔ؛ وا 

  ( . ٓ٘( . وحديث الشفاعة الطويؿ المشار إليو سبؽ ذكره وتخريجو في الحاشية )  ٕٔٔ/  ٕ؛ والسفاريني : لوامع األنوار البيية ، )  ٙٗٗ،ٖٗٗلمراجعة الفطرة ، ص

  ( .  ٕٔٔ/  ٕالسفاريني : لوامع األنوار البيية ، )  ٖٓٔ ) 

 . ٕٛٚ( ؛ والسخاوي : القوؿ البديع ،ص  ٜ٘ٗ/   ٖٔ( ابف حجر : فتح الباري ، ) ٗٓٔ 

  ( .   ٕٚٗ – ٕٙٗ/  ٔٔ( ؛ وابف حجر : فتح الباري ، )  ٕٙ٘/  ٚٔانظر : الطبري : جامع البياف ، )  (٘ٓٔ 

 ( . ٕٕٔ/  ٖانظر : الوسيط في تفسير القرآف المجيد ، )  ٙٓٔ )

 ( . ٕٙٗ/  ٔٔ( انظر : فتح الباري ، ) ٚٓٔ 

 . ٕٙ -ٜٕلموقوؼ عمييا مجموعةً راجع : الوادعي : الشفاعة ، ص  ٛٓٔ )

؛ وابف القيـ : ٕٔ( ؛ والذىبي : إثبات الشفاعة ، ص ٚٗٔ/  ٖ( ، )  "مجموع الفتاوى  "؛ وابف تيمية : العقيدة الوسطية ) ضمف  ٕ٘ٔ( انظر: القرطبي : التذكرة ، صٜٓٔ 

( ؛ وابف  ٜٕٓ/  ٔ؛ وابف أبي العز : شرح العقيدة الطحاوية ، )  ٖ٘٘ -ٖٗ٘( ؛ وابف كثير : النياية في الفتف والمالحـ ، ص ٘٘/  ٖٔحاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داود ، ) 



 (ٕٓالعدد )                                                     ـٜٕٔٓ، يوليو تعز جامعةمجمة بحوث  
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؛ ومحمد بف  ٙٗٗ،  ٗٗٗ -ٖٗٗ( ؛ وابف األمير الصنعاني : إيقاظ الفكرة ، ص ٜٙٔ/  ٔ( ؛ والشمني : مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء ، )  ٕٛٗ/  ٔٔحجر : فتح الباري ، ) 

  ( .  ٕٕٙ،  ٕٔٙ/  ٔصالح العثيميف : القوؿ المفيد عمى كتاب التوحيد ، ) 

( ، وابف  ٜٗٚٛ( ، والحاكـ ) ٕٙٔٙ( ، وأبو يعمى ) ٕٓٗٛ( ، والبزار ) ٖٛٛ) "اإليماف  "( ، وابف منده في ٕٛ)  "البعث  "( ، وابف أبي داود في ٜ٘ٔ( رواه مسمـ )ٓٔٔ 

  كميـ مف حديثي أبي ىريرة وحذيفة رضي اهلل عنيما .   –(  ٖٔ٘)  "التوحيد  "خزيمة في 

  كميـ مف حديث أنس رضي اهلل عنو .  –(  ٕ٘ٗ)  "أماليو  "( ، وابف بشراف في  ٜٖٚٙ( ، وأبو يعمى )   ٜٛٛ)  "اإليماف  "( ، وابف منده في  ٜٙٔرواه مسمـ )   ٔٔٔ )

 "األوائؿ"( ، وابف أبي عاصـ في  ٔٛٗٙ( ، وابف حباف  )  ٜٔٗٚ( ، والبزار )  ٜٖٗٙ( ، وأبو يعمى )  ٜٜٖٛٙ)  "لمصنؼ ا "( ، وابف أبي شيبة في  ٜٙٔرواه مسمـ )  (ٕٔٔ

 كميـ مف حديث أنس رضي اهلل عنو . –(  ٖ٘ٗ)  "أماليو "( ، وابف بشراف في ٙٛٔ)  "صفة الجنة  "( ، وأبو نعيـ في ٙ)

 "التوحيد"، وابف خزيمة في ( ٛٛٗٚ(، والبزار )  ٜٖٛٙ(، وأبو يعمى )  ٜٓٛ،  ٚٛٛ،  ٙٛٛ)  "اإليماف"، وابف منده في ( ٜٕٔٗٔ(، وأحمد )  ٜٙٔرواه مسمـ )   ٖٔٔ )

 .كميـ مف حديث أنس رضي اهلل عنو –(  ٜٜٖٙٙ، ٜٖٓٙٙ، ٖٕٖٛٓ)  "المصنؼ  "، وابف أبي شيبة في (ٛ) "األوائؿ  "وفي  ،( ٜٙٚ)  "السنة  "، وابف أبي عاصـ في (ٖٓٙ)

 كميـ مف حديث أنس رضي اهلل عنو . –(  ٜٖٖٗ)  "شرح السنة  "، والبغوي في ( ٛٔٗ)  "مسنده  "، وأبو عوانة في ( ٜٚٔ( رواه مسمـ ) ٗٔٔ 

؛ ف القاضي عياض (( ) نقاًل ع ٖ٘/  ٖ( ؛ وشرح صحيح مسمـ ،  )  ٖٚ٘/  ٘( ؛ والنووي : روضة الطالبيف ، )  ٙٙ٘/  ٔ: إكماؿ المعمـ ، ) : القاضي عياض( انظر ٘ٔٔ 

، اشية ابف القيـ عمى سنف أبي داود؛ وابف القيـ : ح ٕٔ؛ والذىبي : إثبات الشفاعة ، ص ٘٘ٔ: إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ، صالديف محمد بف عمي بف دقيؽ العيدوتقي 

/  ٖٔ( ، )  ٕٛٗ/  ٔٔ(؛ وابف حجر : فتح الباري ، )  ٜٕٛ/  ٔعقيدة الطحاوية ، ) ؛ وابف أبي العز : شرح ال ٖٗ٘(؛ وابف كثير : النياية في الفتف والمالحـ ، ص ٘٘/  ٖٔ) 

؛ وأنموذج المبيب، ٔٔ؛والسيوطي : إتماـ الدراية لقراء النقاية ،ص ٕٚٚ( ؛والسخاوي : القوؿ البديع ، ص ٜٙٔ/  ٔ( ؛ والشمني : مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء ، )  ٜ٘ٗ

 ( .ٕٔٔ/  ٕ( ؛ والسفاريني: لوامع األنوار البيية،)ٙ٘/  ٖ،) ؛ والمناوي : فيض القدير٘ٔص

 . ٕٛٚ( ؛ ويقابؿ بػ : السخاوي : القوؿ البديع ، ص ٜ٘ٗ/  ٖٔ( ابف حجر : فتح الباري ، ) ٙٔٔ 

 ( . ٙٙ٘/  ٔ( انظر : إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ، ) ٚٔٔ  

  . ٘ٔانظر : أنموذج المبيب في خصائص الحبيب ، ص ٛٔٔ ) 

 ( . ٖٚ٘/  ٘: روضة الطالبيف ، )  انظر ٜٔٔ )

  ( .  ٜٙٔ/  ٔ( انظر : مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء ، ) ٕٓٔ 

  .  ٕٛٚ -ٕٚٚ( انظر : القوؿ البديع في الصالة عمى الحبيب الشفيع ، ص ٕٔٔ

  .   ٘ٔ( انظر : أنموذج المبيب ، ص ٕٕٔ

 . ٘٘ٔشرح عمدة األحكاـ ، ص ( انظر : إحكاـ اإلحكاـ  ٖٕٔ

 ( . ٛٚٗ/  ٕىػ (، )  ٕٓ٘ٔ( انظر : شرح الجالؿ المحمي عمى جمع الجوامع لبف السبكي )ضمف "حاشية العطار " : حسف بف محمود العطار المتوفى سنة  ٕٗٔ

 ( . ٕٔٔ/  ٕ( انظر : لوامع األنوار البيية ، )  ٕ٘ٔ

 "(، وابف أبي شيبة في ٕٙٛٔٔ)   "السػػػنػػػف الكبرى  "(، والنسػػػػػػػػػائي في ٖٕٗٗلترمذي )( ، واٖٕٜٙ( ، وأحمد )  ٜٗٔ( والمفظ لو ، ومسمـ )  ٕٔٚٗ( رواه البخاري ) ٕٙٔ 

كميـ مف حديث أبي  –(  ٖٚٗ)  "التوحيد  "( ، وابف خزيمة في  ٓٛٛ،   ٜٚٛ)  "اإليماف  "(، وابف منده في  ٔٔٛ)  "السنة  "(، وابف أبي عاصـ في  ٕٖٖٕٖ)  "المصنؼ 

  نو .  ىريرة رضي اهلل ع

  ( . ٓٙٗ/  ٔ( محمد بف إسماعيؿ األمير الصنعاني : العدة حاشية عمى إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ لبف دقيؽ العيد ، )  ٕٚٔ
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،  ٖٜٛ،  ٕٜٛ)  "ماف اإلي "( ، وابف منده في  ٕٙٗٗ( ، والترمذي )  ٕٛٗٗ( ، وأحمد )  ٕٕٓ( والمفظ روايتو الثانية ، ومسمـ )  ٔٗ٘ٙ،  ٕ٘ٚ٘رواه البخاري )   ٕٛٔ )

كميـ مف حديث ابف عباس  –( ٖٓٗٙ( ، وابف حباف )   ٕٕٔٔ،  ٕٗٙ)  "شعب اإليماف  "( ، والبييقي في  ٚٔٔ٘،  ٙٔٔ٘( ، والبزار )  ٙٛٗ)  "التوحيد  "( ، وفي  ٜٗٛ

 رضي اهلل عنيما . 

( ،  ٜٙٚ – ٖٜٚ،  ٜٔٚ،  ٜٓٚ)  "اإليماف  "( ، وابف منده في  ٖٜٛٛ،  ٗٔٙٛ،  ٙٔٓٛ( ، وأحمد )  ٕٙٔوفي الباب عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو عند مسمـ )       

 ( .  ٕٗٗٚ( ، وابف حباف )  ٖٖ٘/  ٙ)  "بوة ( وفي " دلئؿ الن ٕٕٔٚٓ) "السنف الكبرى  "( ، والبييقي في  ٜٓٚٗ، ٕٜٔٔ( ، والبزار )  ٕٚٓٛ)  "مسنده  "مي في ر اوالد

( ، وابف أبي شيبة في ٖٙٗٚ،  ٖٔٗٙ،  ٗٛٓٙ( ، وابف حباف )  ٕٔٚٛ( ، والحاكـ )  ٜٖٖٗ،  ٜٖٚٛ،  ٜٖٔٛ،  ٖٙٓٛوعف ابف مسعود رضي اهلل عنو عند أحمد )       

 ( .   ٜٙٙٚ،  ٜ٘ٙٚ)  "المعجـ الكبير  "( ، والطبراني في  ٜٜٔ٘ٔ)   "المصنؼ  "(، وعبد الرزاؽ في  ٖٓٗ٘،  ٜٖٖ٘( ، وأبي يعمى )  ٔٓٗ)  "المصنؼ"

 "المعجـ الكبير  "( ، والطبراني في  ٔٗٗٔ( ، والبزار )  ٜٚٚ)  "اإليماف  "( ، وابف منده في  ٖٜٜٔٔ( ، وأحمد )  ٕٛٔوعف عمراف بف حصيف رضي اهلل عنو عند مسمـ )       

 (ٔٛ  /ٜٔٙ  ،ٕٗٔ . ) 

  ( .    ٔٛٔ/  ٕ٘)  "المعجـ الكبير "(، والطبراني في  ٖٜٗٙ(، والحاكـ )  ٓٗٚٔأـ قيس بنت محصف رضي اهلل عنيا عند الطيالسي ) وعف       

 ( . ٕٛٗ/  ٔٔ( انظر : ابف حجر : فتح الباري ، )  ٜٕٔ

 ( . ٔٔٗ – ٓٔٗ/  ٔٔانظر : المصدر السابؽ ، )  ( ٖٓٔ

 كميـ مف حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو . –(  ٜٙٚ)  "اإليماف  "( ، وابف منده في  ٘ٓٗ)  "البعث والنشور  "( والمفظ لو ، والبييقي في  ٚٓٚٛ( رواه أحمد ) ٖٔٔ 

( : )) رواه أحمد ورجالو رجاؿ  ٛٗٚ/  ٓٔ)  "مجمع الزوائد  "( عف إسناده : ))  إسناده صحيح عمى رسـ مسمـ ... (( ؛ وقاؿ الييثمي في  ٜ٘ٛ/  ٕوقاؿ ابف منده )         

( : )) سنده  ٓٔٗ/  ٔٔ)  "فتح الباري  "( : )) رواه أحمد بف حنبؿ، ورواتو ثقات (( ؛ وقاؿ ابف حجر في  ٜ٘/  ٛ) "إتحاؼ الخيرة الميرة  "الصحيح (( ؛  وقاؿ البوصيري في 

  ، وعف حذيفة عند أحمد ، وعف أنس عند البزار ، وعف ثوباف عند ابف أبي عاصـ ، فيذه طرؽ يقوي بعضيا بعضا (( .جيد ، وفي الباب عف أبي أيوب عند الطبراني 

( ، والدار قطني في  ٜٛ٘)  "السنة  "( ، وابف أبي عاصـ في   ٕٙٛٗ( ، وقاؿ : )) حسف غريب (( ، وابف ماجو )  ٖٕٚٗ( ، والترمذي )  ٖٖٕٕٓ( رواه أحمد )  ٕٖٔ

 كميـ مف حديث أبي أمامة الباىمي رضي اهلل عنو .  –( ٓ٘)  "الصفات"

( ؛ وشعيب األرنؤوط وزمالؤه في تخريجيـ ألحاديث  ٜٛ٘)  "ظالؿ الجنة  "( ، و ٜٖ٘ٗ)  "( و" صحيح ابف ماجو  ٔٔٔٚ)  "صحيح الجامع  "وقد صححو األلباني في        

  ( .  ٜٖٙ/  ٖٙ)  "مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ"

( ػػػ  ٕٚٗٚ، ٕٙٗٚ( ، وابف حباف )ٕٓٗ(  ، وفي " المعجـ األوسط " )ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٚٔ( والمفظ لو ، وفي " المعجـ الكبير " )ٕٓٙٛ(رواه الطبراني في " مسند الشامييف " )  ٖٖٔ

 مف حديث عتبة بف عبد  السُّممي رضي اهلل عنو .

يو عامر بف زيد البكالي ، وقد ذكره ابف أبي حاتـ ولـ يجرحو ولـ يوثقو ، وبقية رجالو ثقات (( ؛ ووصؼ ابف حجر ( : )) ... فٗٙٚ/ٓٔوقاؿ الييثمي في " مجمع الزوائد " )       

 ( .ٖٕٔ، ٖٕٓ/ٙٔ( بأنو جيد ؛ وصححو شعيب األرنؤوط في تخريجو ألحاديث " صحيح ابف حباف " )ٓٔٗ/ٔٔسنده في " فتح الباري " )

؛ وابف القيـ ٕٕ(؛ والذىبي: إثبات الشفاعة ص ٖٙ/ٖ(؛ وشرح صحيح مسمـ ، ) ٖٚ٘/ ٘( ؛ والنووي: روضة الطالبييف، )ٙٙ٘/ٔ)انظر: القاضي عياض: إكماؿ المعمـ ،  (ٖٗٔ

(؛ وابف ٜٕٛ -ٕٛٛ/ٔ؛ وابف أبي العز : شرح العقيدة الطحاوية ، )ٖٗ٘ – ٖٖ٘( وابف كثير: النياية في الفتف والمالحـ ، ص ٙ٘/ٖ: حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داود، )  

؛ والسيوطي : إتماـ الدراية ، ٕٚٚ( ؛ والسخاوي : القوؿ البديع ، صٜٙٔ/ ٔ(؛ والشمني: مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء، )ٜ٘ٗ/  ٖٔ(، ) ٕٛٗ/ٔٔحجر : فتح الباري، )

 (.ٕٔٔ/ ٕ؛ والسفاريني: لوامع األنوار البيية ، )٘ٗٗص( ؛ وابف األمير الصنعاني: إيقاظ الفكرة ، ٙ٘/ ٖ، والمناوي : فيض القدير، ) ٘ٔ؛ وأنموذج المبيب، صٔٔص

 (.ٜ٘ٗ/ٖٔ( انظر: فتح الباري، )ٖ٘ٔ

 .ٕٛٚ( انظر: القوؿ البديع، صٖٙٔ
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 .(ٛٗٔ/ٔ( انظر : قاعدة جميمة في التوسؿ والوسيمة، ) ضمف " مجموع الفتاوى "(، )ٖٚٔ

 (.ٕٛٗ/ٔٔ( فتح الباري، )ٖٛٔ

 (.ٕٙٗ/ٔ( العدة حاشية العمدة، )ٜٖٔ

 (.ٖٚ٘/٘ضة الطالبيف، )( انظر: رو ٓٗٔ

 (.ٕٔٔ/ٕ( لوامع األنوار البيية ، )ٔٗٔ

 .٘ٔ -ٗٔ( انظر: أنموذج المبيب ، صٕٗٔ

 (.ٕٙٗ -ٜ٘ٗ/ٔ؛ ويقابؿ بػ: ابف األمير الصنعاني: العدة حاشية العمدة، )٘٘ٔ( انظر: إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ، صٖٗٔ

 (.ٕٛٗ/ٔٔ( انظر: فتح الباري، )ٗٗٔ

 (.ٔٙٗ/ٔالعمدة، ) ( انظر : العدة حاشية٘ٗٔ

والبييقي في " دلئؿ النبوة " (، ٖٖٔٚ)  ( ، وأبو يعمىٜٛٔٚ(،وابف حباف) ٔٛٚٛ(، والنسائي في " السنف الكبرى " )ٜٕٛٗ(، ومسمـ )ٖٖٛٙ، ٖٕٖٗ( رواه البخاري ) ٙٗٔ

 ػ كميـ مف حديث أبي موسى األشعري رضي اهلل عنو.ػػػ( ٖ٘ٔ -ٕ٘ٔ/٘)

، ٜٖٛٙ( ، والبييقي في " السنف الكبرى" )ٖٓٓٚ(، وأبو يعمى )ٕ٘ٛٛ(، والنسائي في " السنف الكبرى" )ٖٛٔٔ(، وأبو داود ) ٖٕٗ٘ٙ ( ، وأحمد )ٕٜٓ( رواه مسمـ )ٚٗٔ

 ( ػ كميـ مف حديث أـ سممة رضي اهلل عنيا.ٖٕٗٔ( ، وفي " مسند الشامييف" )ٖٗٔ/ٖٕ( ، والطبراني في " المعجـ الكبير" )ٕ٘ٛٛ

 (.ٜٙٔ/ٔف ألفاظ الشفاء،) ( انظر : مزيؿ الخفاء عٛٗٔ

 .ٕٚٚ( انظر: القوؿ البديع في الصالة عمى الحبيب الشفيع ، صٜٗٔ

ػ كميـ مف حديث أبي  (٘ٚٚ(، وابف بشراف في " أماليو " )ٕٙٙٔ(، وأبو يعمى )ٕٓٛٗ(، والنسائي في " السنف الكبرى" )ٗ٘٘ٔٔ، ٕٙٗٔٔ(، وأحمد )ٖٗٚٔ( رواه مسمـ ) ٓ٘ٔ

 سعيد الخدري رضي اهلل عنو.

(،  ٜٙ٘/ٕ(، والبييقي في " دلئؿ النبوة" ) ٖٖٗٚ)  (، وأبو عوانة في " مسنده " ٕٜٖٗ(، والترمذي ) ٜٔٙٔ،  ٙٔ٘ٛ، ٘ٙٛٚ( والمفظ لو، وأحمد ) ٖٛٚٔ( رواه مسمـ )ٔ٘ٔ

(ػ كميـ مف حديث ٕٔٓٔفي " مسنده" ) (، والحميدئٖٜٔ، ٜٙٚٛ،  ٜٓ٘ٛ، ٚٓٗٛ، ٕٚٚٛ، ٜٚٚٚ( ، والبزار )ٚٛٗٙ، ٖٜٗ٘(، وأبو يعمى ) ٖٓٗٚ، ٜٖٖٚوابف حباف) 

 أبي ىريرة رضي اهلل عنو.                                                     

 (.ٜٔٗٚ(، والبييقي في " السنف الكبرى" ) ٖٚ٘ٔ(، وأحمد )ٖٖٙٔوفي الباب عف سعد بف أبي وقاص عند مسمـ )

 (.ٕٜٓٚ(، والبييقي في " شعب اإليماف " )ٖٖ٘ٓ(، ومالؾ في " الموطأ " )ٜٓٚ٘عمى ) ( ، وأبي يٓٗٗٙ، ٔٓٓٙ، ٖٜ٘٘وعف ابف عمر عند أحمد )

 (.ٓٔٔ/ٕ(، والخطيب البغدادي في " المتفؽ والمفترؽ" ) ٕ٘ٛٓٚوعف أسماء بنت عميس عند أحمد ) 

 (.ٕ٘ٙ/ٜٔ(، )ٗٗٔ/ٖالكبير" ) (، والطبراني في " المعجـ ٖٕٛٚوعف أبي ُأسيد الساعدي عند ابف سعد في " الطبقات الكبرى" ) 

ػ كميـ مف ػػػػ( ٖ٘ٛٛ(، والبييقي في " شعب اإليماف " ) ٖٖٔ/ ٕٗ( ، والطبراني في " المعجـ الكبير" ) ٕٖٗٚ(، وابف حباف ) ٕ٘ٛٗ( رواه النسائي في " السنف الكبرى" ) ٕ٘ٔ

َمْيتة  امرأة مف بني ليث بف بكر.  حديث الصُّ

 ( أف إسناده صحيح، رجالو ثقات ، وفيو اختالؼ يسير ل يضر إف شاء اهلل. ٕٜٕٛوقد ذكر األلباني في " السمسمة الصحيحة" )      

 (: )) إسناده صحيح((.ٛ٘/ٜوقاؿ شعيب األرنؤوط في تخريجو ألحاديث " صحيح ابف حباف" )      

( ػ كميـ مف حديث عبد اهلل ٖٛٛٛ، ٖٚٛٛ)  (، والبييقي في " شعب اإليماف"ٕٗٛ٘(، والبزار ) ٖٔٗٚحباف )  ( ، وابفٜٖٚٔ(، والترمذي ) ٛٔٛ٘، ٖٚٗ٘( رواه أحمد ) ٖ٘ٔ

 بف عمر رضي اهلل عنيما. 
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ؤه في تخريجيـ (؛ وشعيب األرنؤوط  وزمالٖٜٔٔ)   ( ،و " صحيح الترغيب والترىيب٘ٔٓٙ(، و" صحيح الجامع" ) ٚٛ٘/ٖوقد صححو األلباني في " صحيح الترمذي " )       

 (.ٚ٘/ٜ(، وفي تخريجو ألحاديث " صحيح ابف حباف " )ٓٛ/ٓٔ(، )ٕٖٓ/ٜألحاديث " مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ " ) 

يـ في " معرفة (، وأبو نعٔٔٗ/ٖ( ، والبزار كما في " كشؼ األستار عف زوائد البزار" لمييثمي ) ٙٚ(، وفي " األوائؿ" ) ٕٚٛٔ( رواه الطبراني في " المعجـ األوسط" ) ٗ٘ٔ

( ػ كميـ مف حديث عبد الممؾ بف عباد بف جعفر المخزومي، غير أنو ُسمِّي في ٔٛٔ( ، وابف أبي عاصـ في " األوائؿ " ) ٚٔٛٔ( ، والفاكيي في " أخبار مكة" ) ٜٕٚٗالصحابة" ) 

 بف عباد بف جعفر( ، ويبدو أنو َوْىـ أو سبؽ قمـ في الموضعيف، واهلل أعمـ." األوائؿ" لمطبراني ) عبد اهلل بف جعفر ( ، وفي " األوائؿ" لبف أبي عاصـ ) عبد اهلل 

(، ٕٕٗٔ( ، و " ضعيؼ الجامع" ) ٕٛٙ( : )) ... فيو جماعة لـ أعرفيـ((.وضعفو األلباني في " السمسمة الضعيفة " ) ٕٜٙ/ ٓٔوقد قاؿ الييثمي في " مجمع الزوائد" )    

 .ٗٚٔوالوادعي في " الشفاعة" ص

( ػ ٕٖٛ/ٕ( ، وابف عدي في " الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ" ) ٛٔ/ٕ(، والخطيب البغدادي في " موضح أوىاـ الجمع والتفريؽ ) ٖٓ٘٘ٔرواه الطبراني في " المعجـ الكبير" ) ( ٘٘ٔ

 كميـ مف حديث ابف عمر رضي اهلل عنيما.

(، وتبعو السيوطي في " الآللئ ٕٓ٘/ٖـ أعرفيـ ((. وأورده أبو الفرج بف الجوزي في " الموضوعات" ) (: )) ... فيو مف لٕٜٙ/ ٓٔوقد قاؿ الييثمي في " مجمع الزوائد " )      

(، وتبعيـ األلباني فحكـ بوضعو ٖٚٚػ ٖٙٚ/ٕ(، وتبعيما الكناني في " تنزيو الشريعة المرفوعة عف األحاديث الشنيعة الموضوعة" ) ٖٖٚ/ ٕالمصنوعة في األحاديث الموضوعة" ) 

 (.ٖٕٗٔ( ، وفي " ضعيؼ الجامع الصغير" ) ٕٖٚمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة" ) في " س

 (. وقد نقمت ألفاظ الحديثيف كما وردت في مصادرىما.ٕٛٗ/ٔٔ( انظر: فتح الباري، ) ٙ٘ٔ

 (.ٜٙٔ/ٔ( انظر: مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء، ) ٚ٘ٔ

 .ٕٛٚ( انظر: القوؿ البديع في الصالة عمى الحبيب الشفيع ، صٛ٘ٔ

( ، وفي " عمؿ اليوـ والميمة" ٛٚٙ( ، وفي " المجتبى " ) ٖٜٚٛ، ٕٗٙٔ(، والنسائي في " السنف الكبرى" ) ٖٗٔٙ(، والترمذي ) ٖٕ٘(، وأبو داود ) ٖٗٛ( رواه مسمـ ) ٜ٘ٔ

(، والطحاوي في " شرح ٜٛٚٔي في " السنف الكبرى " ) (، والبييقٕٜٙٔػ ٜٓٙٔ( ، وابف حباف) ٛٔٗ(، وابف خزيمة في " صحيحو " ) ٖٜٛ(، وأبو عوانة في " مسنده" )٘ٗ)

( ػ كميـ مف حديث عبد اهلل بف عمرو بف العاص ٖٖٜ٘(، والطبراني في " المعجـ األوسط" ) ٖٜ( ، وابف السني في " عمؿ اليـو والميمة" ) ٖٕ٘ٗ(، والبزار) ٛٚٛمعاني اآلثار" ) 

 رضي اهلل عنيما.

( ، والنسائي في " ٕٔٔ(، والترمذي ) ٜٕ٘( ، وأبوداود ) ٚٔٛٗٔ، وأحمد ) ٜٕ( ، وفي " خمؽ أفعاؿ العباد " ، ص ٜٔٚٗ،  ٗٔٙحيح " ) ( رواه البخاري في " الجامع الصٓٙٔ

سنف الكبرى" ) (، والبييقي في " الٜٛٙٔ(، وابف حباف ) ٕٓٗ(، وابف خزيمة في " صحيحو" )ٕٕٚ( ، وابف ماجو ) ٓٛٙ(، وفي " المجتبى" )ٜٗٚٛ، ٗٗٙٔالسنف الكبرى" ) 

( ػ كميـ مف ٕٙٛ(، وابف أبي عاصـ في " السنة " ) ٕٜٕٚ( ، وفي " مسند الشامييف " ) ٓٚٙ( ، وفي " المعجـ الصغير" )ٗ٘ٙٗ(، والطبراني في " المعجـ األوسط" )ٜٓٚٔ

 حديث جابر رضي اهلل عنو.

(، وابف أبي عاصـ في " الصالة ٖٖٙ(، والطبراني في " المعجـ األوسط" )ٛٛٙخب مف مسنده" ) ( ، وعبد بف حميد في " المنتٕٖٙٓٓ( رواه ابف أبي شيبة في " المصنؼ" ) ٔٙٔ

( ػ كميـ مف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما. وقد َحسَّف ىذا الحديث األلباني في " صحيح ٕٓٛٓ(، وابف األعرابي في " معجمو " ) ٖٚعمى النبي صمى اهلل عميو وسمـ " ) 

 .ٖٕٗ(، والوادعي في " الشفاعة ، ص ٕٚ٘وفي " صحيح الترغيب والترىيب " ) (، ٖٖٚٙالجامع " ) 

؛ وابف ٕٔ(؛ والذىبي: إثبات الشفاعة، ص ٗٛ/ٖ؛ والنووي: شرح صحيح مسمـ ، ) ٕٙٔ؛ و أبو عبد اهلل القرطبي: التذكرة ، صٖٓ( انظر : البييقي: البعث والنشور، صٕٙٔ

(؛ ٖٔٗ/ٔٔ، تبعًا ألبي عبد اهلل القرطبي؛ وابف حجر: فتح الباري، )ٖٗ٘(؛ وابف كثير: النياية في الفتف والمالحـ ، ص٘٘/ٖٔد، )القيـ : حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داو 

 .ٙٗٗػ ٘ٗٗ؛ وابف األمير الصنعاني: إيقاظ الفكرة ، صٔٔ(؛ والسيوطي: إتماـ الدراية، صٜٙٔ/ٔوالشمني: مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء ،) 
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(، وأبو عوانة في ٜٛٙيماف " ) (، وابف منده في " اإلٖٓٙٔ(، وأبو يعمى ) ٕٓ٘ٔٔ،  ٓٚٗٔٔ، ٛ٘ٓٔٔ(، وأحمد )   ٕٓٔ(، ومسمـ )  ٗٙ٘ٙ، ٖ٘ٛٛالبخاري ) ( رواه ٖٙٔ

 (. ٖٚٗ/ ٕ(، وفي " دلئؿ النبوة" )  ٜ(، والبييقي في " البعث والنشور" )  ٕٔٚٙ(، وابف حباف )  ٕٔٛمسنده" ) "

(، وأبو يعمى  ٜٔٙػ  ٜٚ٘ماف" ) ( ، وابف منده في " اإلي ٜٛٚٔ،  ٗٚٚٔ، ٛٙٚٔ، ٖٙٚٔ(، والمفظ ليما، وأحمد )  ٜٕٓ(، ومسمـ ) ٕٛٓٙ، ٖٖٛٛي ) ( رواه البخار ٗٙٔ

( ، والخطيب  ٜٕٖٚ٘صنؼ " ) (، وابف أبي شيبة في " الم ٕٛٚ( ، وأبو عوانة في " مسنده" )  ٖٔٔٔ( ، والبزار)  ٜٖٜٜ( ، وعبد الرزاؽ في " المصنؼ " )  ٘ٔٚٙ،  ٜٗٙٙ)

 (.ٖٙٗ/ٕ(، وفي " دلئؿ النبوة" ) ٕ٘ٚ( ، وفي " شعب اإليماف " ) ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ(، والبييقي في " البعث والنشور" )  ٚٙٛالبغدادي في " المتفؽ والمفترؽ" ) 

 ( ػ كميـ مف حديث العباس نفسو. ٕٔ)  والبييقي في " البعث والنشور " (،  ٜٓٙ( ، وابف منده في " اإليماف " ) ٘ٙٗ(، والحميدي في " مسنده " )  ٜٕٓ( رواه مسمـ ) ٘ٙٔ

(،  ٖٛٗ/ٕ(، والبييقي في " دلئؿ النبوة " )  ٔٔٚ(، وعبد بف حميد في " المنتخب مف مسنده " ) ٕٜٙ(، وابف منده  في " اإليماف ) ٖ٘ٚٛ(، والحاكـ )  ٕٕٔ( رواه مسمـ )ٙٙٔ

 ( . ٜٚٗوفي " البعث والنشور " ) 

؛ ٚ٘ٔ؛ ولباب األدب، ص ٗٚٔىػ ( . ] انظر: أبو منصور عبد الممؾ بف محمد الثعالبي: اإلعجاز واإليجاز ، ص ٓ٘ٔىذا البيت لمحكـ بف قنبر المازني البصري ) ت ح  (ٚٙٔ

] انظر: أبو إسحاؽ إبراىيـ بف عمي الحصري ىػ(. ٖٗٚ([. ونسبو بعضيـ إلى تميـ بف المعز بف المنصور الفاطمي ) ت  ٕٚٙ/ ٖٔوالخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ، ) 

 ([ . ونسبو آخروف إلى غيرىما، واألكثر عمى أنو لمحكـ، وىو الراجح فيما يبدو. ٜ٘ٔ/ٕالقيرواني: زىر اآلداب وثمر األلباب، ) 

يماف" (، وابف منده في " اإل ٕ٘٘ػ  ٔ٘٘/ ٕٗسيره " ) (، وابف جرير في " تف ٕٖٗ٘(، والحاكـ )  ٖٖٔ، ٖٖٓ(، وابف حباف )  ٕٕٔٙٗ(، وأحمد )  ٕٗٔ( رواه مسمـ ) ٛٙٔ

(، وأبو نعيـ في " حمية  ٜٙٔ(، والبزار )  ٕٜٕ،  ٜٕٔ، ٜٕٓ( ، وأبو عوانة في " مسنده ")  ٖٛ٘ٗ،  ٖٚ٘ٗ،  ٕ٘ٗٚ( ، والطحاوي في " شرح مشكؿ اآلثار " )  ٜٜٙ)

 كميـ مف حديث عائشة رضي اهلل عنيا.  ( ػ ٗٔ( ، والبييقي في " البعث والنشور " ) ٕٛٚ/ٖاألولياء " ) 

 ػ كميـ مف حديث أنس رضي اهلل عنو.ػػػ(  ٛٔٔٗ)  شرح السنة " (، وفي " ٕ٘ٔ/ٕفي " تفسيره " )  ، والبغوي(ٛٔٓٗٔ، ٖٕٕٚٔ( والمفظ لو، وأحمد )ٕٛٓٛه مسمـ )( رواٜٙٔ

(، والنسائي في " السنف ٕٗٓٙ(، والترمذي )ٖٔٗٛٔ(، وأحمد) ٖٕٔ(، ومسمـ ) ٕٙ٘ٙ، ٔٙ٘ٙ( يشير أبو العباس القرطبي ىنا إلى الحديث المرفوع الذي رواه البخاري ) ٓٚٔ

(، ٖٖٗ/ٗ(، وأبو نعيـ في " حمية األولياء" )ٖٕٖ٘(، والبزار) ٖٖٚٛ، ٕٖٚٛ)  (، والحاكـ ٜٛٚ(؛ والطيالسي ) ٜٚٙ، ٜٗٙ(، وابف منده في " اإليماف" ) ٜ٘ٚٚالكبرى" )

( ػ كميـ مف حديث النعماف بف بشير رضي اهلل عنو، ولفظ رواية البخاري الثانية : ] إف أىوف أىؿ النار عذابا يـو القيامة رجؿ عمى ٙٚٗ، ٘ٚٗوالبييقي في " البعث والنشور " ) 

 [. القمقـأخمص قدميو جمرتاف يغمي منيما دماغو كما يغمي المرجؿ و 

 ( .ٛ٘ٗػ ٚ٘ٗ/ٔ( المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ ، )ٔٚٔ

 ( في األصؿ: " إلنكاره"، ولعمو خطأ مطبعي.ٕٚٔ

 (.ٖٔٗ/ٔٔ( في األصؿ : " منيـ أحدًا" والتصحيح مف " فتح الباري" لبف حجر، )ٖٚٔ

 ( في األصؿ: " عاـ " ولعمو خطأ مطبعي.ٗٚٔ

 ( .ٖٔٗ/ٔٔفتح الباري " لبف حجر ، ) والتصحيح مف " ، ( في األصؿ: " ىذا " ٘ٚٔ

 ( . ٜٙٔ( يبدو أف البييقي يشير ىنا إلى حديث أنس السابؽ ذكره وتخريجو في الحاشية )ٙٚٔ

 .ٖٓ( البعث والنشور، صٚٚٔ

 (. ٜٙٔ( تقدـ تخريج ىذا الحديث في الحاشية ) ٛٚٔ

(، ٜٕٓ(، والمروزي في " السنة " )ٕٕٕٛ(، والبغوي في " شرح السنة " )ٜٖ٘٘ٔمصنفو" )(، وعبد الرزاؽ في " ٖٓٗٗ(، وأبو عوانة في " مسنده" )ٔٓٔ٘( رواه البخاري)ٜٚٔ

 (.ٖٛٔ/ٕ(، )ٜٗٔػ ٛٗٔ/ٔ(، وفي " دلئؿ النبوة " )ٙٔ(، وفي " البعث والنشور" ) ٖٔٓٚٔوالبييقي في " السنف الكبرى" )

(؛ وشياب الديف أحمد بف محمد القسطالني: إرشاد ٕٖٗػ ٖٔٗ/ٔٔ(، )ٙٗٔػ ٘ٗٔ/ٜري، )؛ وابف حجر: فتح البإٕٚػ ٕٔٚ( انظر: أبو عبد اهلل القرطبي: التذكرة، صٓٛٔ

 (. ٖٙ/ٔ(؛ ومحمد األميف بف محمد المختار الشنقيطي: أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، )ٕٖ٘ػ  ٕٖٗ/ٜالساري لشرح صحيح البخاري، ) 
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 (.ٖٔٗ/ٔٔ( انظر : فتح الباري، )ٔٛٔ

 (.ٖٙ/ٔبياف، ) ( الشنقيطي: أضواء الٕٛٔ

 (.ٓٗٔ/ٔموانعو ، )و  ( د. عيسى بف عبد اهلل السعدي: الوعد األخروي شروطوٖٛٔ

 (.ٜٙٔػ  ٜٗٔ/ٚ(؛ وفتح الباري، )ٜٔٔ-ٙٔٔ/ٗ: ابف حجر: اإلصابة، )مثاًل ( انظر ٗٛٔ

فما بعدىا(؛ ومحمد باقر المجمسي:  ٘ٙ/ٗٔالحديد: شرح نيج البالغة، )فما بعدىا ؛ وعبد الحميد بف ىبة اهلل بف أبي  ٚٔ: الشيخ المفيد: إيماف أبي طالب، صمثاًل ( انظر ٘ٛٔ

 فما بعدىا(. ٛٙ/ٖ٘بحار األنوار، )

؛ وعبد اهلل بف اليادي بف يحيى بف حمزة: الجوىر ٕٙٔفما بعدىا ،  ٜٓٔ: أبو سعيد المحسف بف محمد الحاكـ الجشمي: تنبيو الغافميف في فضائؿ الطالبييف، صمثاًل ( انظر ٙٛٔ

(؛ وعبد اهلل بف أحمد بف إبراىيـ الشرفي: ٙٗٔػ ٖٗٔ/ٔ(؛ وأحمد بف محمد الشرفي: الآللئ المضيئة في أخبار أئمة الزيدية، ) ٗٗ/ٕاؼ الممتقط مف مغاصات الكشاؼ، ) الشف

 ٛٗ/ٖالفوطي: البدر المنير في معرفة اهلل العمي الكبير، )(؛ ومحمد بف عمي ٓٛٗ/٘(، )ٕ٘ٚ/ٔالمصابيح الساطعة األنوار المجموعة مف تفسير األئمة األطيار وشيعتيـ األبرار، )

 (.ٖٔٗػ  ٖٓٗفما بعدىا ، 

 (.ٛٓ٘/ٗ( النتصار عمى عمماء األمصار في تقرير المختار مف مذاىب األئمة وأقاويؿ عمماء األمة ، ) ٚٛٔ

 (.ٓٔ٘ -ٛٓ٘/ٗ( انظر : المصدر السابؽ، ) ٛٛٔ

:  ؛ وابف دقيؽ العيد (ٖٚ٘/٘، )  فػػيػػبػػة الطالػػػ؛ والنووي: روضٕ٘ٔرة ، ص كذػػػػ: الت بيػػرطػقػ؛ وأبو عبد اهلل ال (ٙٙ٘/ٔـ، ) ػػمػػعػػاؿ المػػمػػاضي عياض: إكػقػػ( انظر: الٜٛٔ

(؛ ٚٗٔ/ٖ" ( ، ) ىف " مجموع الفتاو (؛ والعقيدة الواسطية ) ضمٖٚٔ/ٔ؛ وابف تيمية : قاعدة جميمة في التوسؿ والوسيمة ) ضمف " مجموع الفتاوى" (، )  ٘٘ٔإحكاـ األحكاـ ، ص 

، كثير: النياية في الفتف والمالحـ(؛ وابف ٛٚٗػ  ٚٚٗ/ٕ؛ وجالؿ الديف المحمي: شرح جمع الجوامع لبف السبكي ) ضمف "حاشية العطار" عميو(، )ٕٔوالذىبي: إثبات الشفاعة، ص

(؛ والسخاوي: ٜٙٔ/ٔ(؛ والشمني: مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء، )ٕٛٗ/ٔٔحجر: فتح الباري، )(؛ وابف ٕٛٛ/ٔ؛ وابف أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ، )ٖٖ٘ػ ٕٖ٘ص 

ىػ ٘ٓٗٔ، ٔـ، لوجود نقص في طبعة دار الكتب العممية، بيروت ، طٗٙٛٔ) مف طبعة مظير العجايب، كمكتو، اليند،  ٓٔ؛ والسيوطي: إتماـ الدراية ، ص ٕٚٚالقوؿ البديع، ص

؛ والسفاريني:  ٘ٗٗػ  ٗٗٗ(؛ وابف األمير الصنعاني: إيقاظ الفكرة، صٙ٘/ٖ؛ والمناوي: فيض القدير، )٘ٔيا في سائر الحواشي(؛ وأنموذج المبيب، صـ، التي اعتمدتٜ٘ٛٔ/ 

 (.ٕٔٔ/ٕلوامع األنوار البيية ، )

 (.ٚٚٗ/ٕ( شرح الجالؿ المحمي عمى جمع الجوامع لبف السبكي) ضمف " حاشية العطار" عميو(، )ٜٓٔ

 .٘ٔػ ٗٔظر: أنموذج المبيب، ص( انٜٔٔ

 (.ٕٔٔ/ٕ( انظر: لوامع األنوار البيية، )ٕٜٔ

 (.ٖٚ٘/٘( انظر: روضة الطالبيف، )ٖٜٔ

 .٘٘ٔ( انظر: إحكاـ األحكاـ، صٜٗٔ

 (.ٚٚٗ/ٕ( انظر: شرح الجالؿ المحمي عمى جمع الجوامع لبف السبكي، )ٜ٘ٔ

 (.ٕٔٔ/ٕ( انظر: لوامع األنوار البيية ، )ٜٙٔ

 .ٕٛٚيع ، ص( انظر: القوؿ البدٜٚٔ

 (.ٙ٘/ٖ( انظر: فيض القدير، )ٜٛٔ

 (.ٛٚ٘، ٙٙ٘/ٔ( انظر : إكماؿ المعمـ ، )ٜٜٔ

 (.ٚٗٔ/ٖ( انظر :العقيدة الواسطية ) ضمف " مجموع الفتاوى " ( ، ) ٕٓٓ
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: الفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ، )ٕٔٓ (؛ وأبو عبد اهلل القرطبي: التذكرة، ٖٚٗ/ٔمسمـ، )(؛ وأبو العباس القرطبي: المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب ٖ٘/ٗ( انظر: ابف حـز

، ٜ٘/ٔأطفيش، )  (؛ ومحمد بف يوسؼ أطفيش: تفسيرٕٙٔػ  ٔٙٔ،  ٔ٘ٔػ  ٓ٘ٔفما بعدىا،  ٔٗٔ/ٕ؛ وأبو محمد سعيد بف خمفاف الخميمي: تمييد قواعد اإليماف ، ) ٕ٘ٔص

 فما بعدىا(. ٕ٘ٙ/ٖزيؿ، )(؛ وأحمد بف أحمد الخميمي : جواىر التفسير أنوار مف بياف  التنٖ٘ٓ

 . ٘ٗ٘؛ ومحمود بف محمد بف المالحمي: الفائؽ في أصوؿ الديف، صٜٓٙ، ٛٛٙ( انظر: القاضي عبد الجبار بف أحمد اليمذاني: شرح األصوؿ الخمسة، صٕٕٓ

 .ٕ٘ٔرة ، ص(؛ وأبو عبد اهلل القرطبي : التذكٖٚٗ/ٔومف مصادر غير المعتزلة انظر: أبو العباس القرطبي: المفيـ، )     

؛ وأحمد بف سميماف: حقائؽ المعرفة، ٖٚػ  ٕٚ(؛ وأحمد بف الحسيف الياروني: التبصرة في التوحيد والعدؿ، صٖٚ٘ػ  ٖٙ٘/ٔ( انظر: محمد بف اليادي يحيى : كتاب الفقو، )ٖٕٓ

؛ ٖٙٔمتفرقة مما سئؿ عنو ) المنصورعبد اهلل بف حمزة ( وجوابيا، ص ؛ وعبد اهلل بف حمزة بف سميماف: المجموع المنصوري، الجزء الثاني، القسـ األوؿ : مسائؿٖٛٛػ  ٖٙٛص

؛ والحسيف بف بدر الديف محمد الحسني: العقد الثميف في ٕٔػ  ٕٓ؛ وأحمد بف الحسف الرصاص: مصباح العموـ، صٜٛٔػ ٜٙٔوشرح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة، ص

ػ  ٕٗٔ؛ ويحيى بف حمزة العموي: المعالـ الدينية في العقائد اإلليية، صٕ٘ٛػ  ٕٗٛي: اإلرشاد إلى طريؽ نجاة العباد، ص؛ وعبد اهلل بف زيد العنسٕٙمعرفة رب العالميف ، ص

 أ.ٓٙٔأ ػ ٜ٘ٔؽ مخطوط(، ف محمد النجري: مرقاة األنظار، )؛ وعبد اهلل بأ ػ بٙ٘ٔسف التمفيؽ، )مخطوط(، ؽ ؛ ويحيى بف حسف بف موسى القرشي: منياج التحقيؽ ومحإ٘ٔ

 .ٕ٘ٔ(؛ وأبو عبد اهلل القرطبي: التذكرة ، صٖٚٗ/ٔ( انظر: أبو العباس القرطبي: المفيـ ، ) ٕٗٓ

 (.ٙ٘ػ  ٘٘/ ٖٔ( حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داود، ) ٕ٘ٓ

 (.ٖٚٛػ ٖ٘ٛ/ٕ( انظر: طريؽ اليجرتيف، )ٕٙٓ

 (.ٙ٘وتخريجو في الحاشية)( يشير ابف القيـ ىنا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو، السابؽ ذكره ٕٚٓ

، ٖٕٗٔٔ(، والنسائي في " السنف الكبرى" )ٕٖٙ٘ٔ، ٖٕ٘ٔٔ(، وأحمد ) ٖٜٔ) (، ومسمـٓٗٗٚ، ٓٔٗٚ، ٘ٙ٘ٙ، ٙٚٗٗ) ( يشير ابف القيـ ىنا إلى ما رواه البخاريٕٛٓ

(، ٖٗٙٓ، ٜٜٕٛ) (، وأبو يعمىٗٙٗٙ(، وابف حباف )ٗٗٗ(، وأبو عوانة في " مسنده" )ٙٙٛػ  ٖٙٛ، ٔٙٛ(، وابف منده في " اإليماف" )ٕٖٔٗ) (، وابف ماجوٖٖٗٔٔ

(، والمفظ ٜٔٔػ  ٛٔٔ/٘(، والبغوي في " تفسيره" )ٕٖٓٚ(، والبزار )ٖٗ٘، ٖٖ٘(، وابف خزيمة في " التوحيد" )ٛٙٙػ  ٙٙٙ(، وابف أبي عاصـ في " السنة" )ٕٕٕٔ) والطيالسي

مالؾ رضي اهلل عنو مرفوعًا، وفيو: ]... فإذا رأيت ربي وقعت لو ساجدًا، فيدعني ما شاء اهلل أف يدعني، ثـ يقاؿ لي : كميـ مف حديث أنس بف  ػػػػ( ػٓٔٗٚ) رواية البخاري الثالثة

فيدعني ما شاء اهلل  رأيت ربي وقعت ساجداً  ارفع محمد، وقؿ يسمع ، وسؿ تعطو، واشفع ُتَشفَّع، فأحمد ربي بمحامد عممنييا، ثـ أشفع، فيحد لي حدا، فأدخميـ الجنة، ثـ أرجع ، فإذا

 جنة، ثـ أرجع...[ الحديث.  أف يدعني، ثـ يقاؿ: ارفع محمد، وقؿ يسمع، وسؿ تعطو، واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد عممنييا ربي، ثـ أشفع، فيحد لي حدا ، فأدخميـ ال

 (. ٖٚٛ - ٖٔٛ/ ٕ( طريؽ اليجرتيف، ) ٜٕٓ

 (.ٓٗٛ/ٕ( المرجع السابؽ، )ٕٓٔ

 (.ٕٛٛػ  ٕٚٛ/ٕ( المرجع نفسو، )ٕٔٔ

 (.ٖٔٛػ  ٖٓٛ/ٕ( المرجع نفسو، ) ٕٕٔ

 (.ٖٖٛ/ٕ( المرجع نفسو، )ٖٕٔ

 (.ٛٓٗ/ٕ( المرجع نفسو،)ٕٗٔ

 (.ٖٔٗػ  ٛٓٗ/ٕ( انظر : المرجع نفسو، )ٕ٘ٔ

بعدىا(؛ والسيوطي: الدر المنثور، فما  ٕٖٚ/ ٖ)،  (؛ وابف كثير: تفسير القرآف العظيـ ٔٙ، ٓٙ، ٜ٘، ٘٘، األحاديث: ) ٔٙػ  ٛ٘: البييقي : البعث والنشور، صمثاًل ( انظر ٕٙٔ

 فما بعدىا(. ٕٙٛ/ ٕٔ)

 .ٜ٘( البعث والنشور، صٕٚٔ

 (.ٔٔٗ( الزىد، )ٕٛٔ
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 (.ٕ٘ٙ/ٕ( تقريب التيذيب، )ٜٕٔ

 (.ٕٕٗ/ٜ( انظر: تاريخ بغداد ، )ٕٕٓ

 (.ٚٚٙ/ٜ( انظر: تاريخ اإلسالـ، )ٕٕٔ

 (.ٕٖٗػ  ٖٔٗ، ٖٖٖ/ٗ( انظر: الذىبي : سير أعالـ النبالء، )ٕٕٕ

 (.ٖٔٙ/ٕجر: اإلصابة ، ) ( انظر: ابف حٖٕٕ

 (، ففيو: " ... أبو بكر اليذلي عف محمد بف زيد عف سعيد بف جبير عف ابف عمر...".ٕٗٙ( انظر مثال: أبو نعيـ األصبياني: أخبار أصبياف )ٕٕٗ

 (.ٜٓٗ/ ٕ( طريؽ اليجرتيف، ) ٕٕ٘

 (.ٖٛٙ/ٜٔ( جامع البياف في تأويؿ القرآف، )ٕٕٙ

 (.ٖٓ٘/ٖ( ميزاف العتداؿ،)ٕٕٚ

 (.٘ٚٗ/ٕتقريب التيذيب، )( ٕٕٛ

 (.ٜٖٗ/ٕ( طريؽ اليجرتيف، )ٜٕٕ

 (.ٖٛ٘/ٕ( تقريب التيذيب ، )ٖٕٓ

 ( .ٕٓٗ/ٕ( المصدر السابؽ، )ٖٕٔ

 (.ٕٜٗػ  ٜٔٗ/ٕٓ( تيذيب الكماؿ، )ٕٖٕ

 (.ٔٔٗ/ٕ( طريؽ اليجرتيف، )ٖٖٕ

ٕٖٗ( )ٕٔ /ٕٜٕ.) 

 (.ٗٚٚٛ()ٙٙٗ/٘( الفردوس بمأثور الخطاب، )ٖٕ٘

 .(ٖٕٚ)  ٛٛٔػ  ٚٛٔ( موجبات الجنة، صٖٕٙ

 (.ٕٖٖ/ٕ( تقريب التيذيب، )ٖٕٚ

 (.ٖٕٔ/ٔ( المصدر السابؽ، )ٖٕٛ

 فما بعدىا. ٙ٘فما بعدىا،  ٖ٘: صالح الديف خميؿ بف سيؼ الديف كيكمدي العالئي الشافعي: إجماؿ اإلصابة في أقواؿ الصحابة، ول سيما صمثاًل ( راجع ٜٖٕ

 (.ٚٔ/٘(؛ والشوكاني: فتح القدير ، )ٕٛ/ٛقؿ السميـ، )(؛ وأبو السعود: إرشاد العٔٔٔ/ٕٕ( انظر: الطبري: جامع البياف، )ٕٓٗ

(؛ وابف كثير: تفسير ٕ٘ٗ/ٖٔ)    ،  : الجامع ألحكاـ القرآف (؛ والقرطبيٕٖٗ/ٖ: معالـ التنزيؿ ، ) ؛ والبغوي ( ٓٔ٘  -  ٚٓ٘/ٜٔ، ) : جامع البياف : الطبري نظرا( ٕٔٗ

 (.ٙ٘ٔ/ٗ(؛ والشوكاني: فتح القدير، )ٕٓ٘/ٖالقرآف العظيـ ، )

 (.ٙ٘ٔ/ٗ(؛ والشوكاني: فتح القدير، )ٕ٘ٗ/ٖٔ( انظر: القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف، )ٕٕٗ

 (.ٕٙٗ/ٖ(؛ وابف عطية: المحرر الوجيز، )ٜٕٗ/ ٕٓ(؛ والسمرقندي: بحر العموـ، )ٖٛٓ/ٚٔ( انظر: الطبري: جامع البياف، )ٖٕٗ

 (.ٜٖٛ/ٕ( طريؽ اليجرتيف، )ٕٗٗ

 (.ٖٗٓ/ٕ( انظر: إعالـ الموقعيف، ) ٕ٘ٗ

 ( المرجع السابؽ نفسو، الصفحة نفسيا.ٕٙٗ

 مف كتاب " الدرة فيما يجب اعتقاده" المذكور. (ٖٓٗ(، وقد أحالوا إلى ) صٗ() الحاشيةٓٗٛ/ٕ( انظره: )ٕٚٗ
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 .ٖٓٗ( انظره : صٕٛٗ

 (.٘٘/ٖٔ( حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داود، )ٜٕٗ

 (.ٖٚٛ/ٕ( طريؽ اليجرتيف، ) ٕٓ٘

 (.ٖٛ/ٗواألىواء والنحؿ، ) ( انظر : الفصؿ في الممؿٕٔ٘

" (، )ٖٗػ  ٕٗ/ٔ(؛ والمحمى ، ) ٗٗ، ٕٗ، ٔٗ/ٗ: المصدر السابؽ، )مثاًل ( انظر ٕٕ٘ (؛ والدرة فيما يجب ٚ٘ٔ/ٖ(؛ ورسالة التمخيص لوجوه التخميص ، ) ضمف " رسائؿ ابف حـز

 .ٖٔٗاعتقاده، ص

 (.ٖٗػ ػػػػػ ٕٗ/ٔ(؛ والمحمى، )ٕٗ،  ٔٗ/ٗ( انظر: الفصؿ، )ٖٕ٘

 (.ٗٗ/ٗانظر: الفصؿ، )( ٕٗ٘

 (.ٚٗٔ/ٖ( ضمف " مجموع الفتاوى" ، )ٕ٘٘

 (.ٖٚٔ/ٔ( ضمف " مجموع الفتاوى" ، ) ٕٙ٘

 (.٘ٔٗ/ٗٔ( ضمف " مجموع الفتاوى" ، )ٕٚ٘

 (.ٚٛٗ,ٓٓ٘/ ٚ( ضمف " مجموع الفتاوى"، )ٕٛ٘

 (.ٕٜٗ/ٚ( اإليماف األوسط، )ضمف" مجموع الفتاوى"(، )ٜٕ٘

الدر المنثور" بو الشيخ، وابف مردويْو كما في "(، وأٜٖ٘/  ٖٔورواه أيضا خيثمة في " فوائده" كما في " فتح الباري" لبف حجر، )(. ٖٖٔػ  ٕٖٔ/ٗٔ( تاريخ مدينة دمشؽ ،)ٕٓٙ

 ( ػ كميـ مف حديث جابر رضي اهلل عنو أيضا.ٖٓٗ/ٙلمسيوطي، )

 (.ٕٔٛ/ٛ( تذىيب تيذيب الكماؿ، )ٕٔٙ

 (.ٙٓ٘/ٕ( تقريب التيذيب ، )ٕٕٙ

 (.ٗ٘/٘ؿ، )( تذىيب تيذيب الكماٖٕٙ

 (.ٜٕٓ/ٕ( تقريب التيذيب ، و) ٕٗٙ

(، وقاؿ )) ىذا حديث حسف صحيح غريب مف ٖٕ٘ٗ(، والترمذي )ٜٖٚٗ(، وأبو داود)ٕٙٔ - ٕ٘ٔ/ٚ(، )ٕٙٔ/ٕ(، والبخاري في " التاريخ الكبير" )ٕٕٕٖٔ( رواه أحمد )ٕ٘ٙ

(؛ وقاؿ : )) ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف ٖٕٓ، ٜٕٕ، ٕٕٛ(، والحاكـ )ٛٚٚ، ٘ٚٚ(، واآلجري في " الشريعة " )ٖٜٙٙ(، والبزار ) ٖٕٛٔىذا الوجو...(( ، والطيالسي)

ألىؿ رجا حديث قتادة عف أنس بطولو ، ومف توىـ أف ىذه لفظة مف الحديث فقد وىـ ، فإف ىذه الشفاعة فييا قمع المبتدعة المفرقة بيف الشفاعة ولـ يخرجاه بيذا المفظ، إنما أخ

،  ٜٖٗ،  ٖٜٖ،  ٕٜٖي " التوحيد" ) ابف خزيمة ف أيًضا(، ورواه ٖٕٓ،  ٜٕٕالصغائر والكبائر، ولو شاىد بيذا المفظ عف قتادة وأشعث بف جابر الحداني...((، وساؽ روايتييما )

( ، وابف أبي عاصـ في ٜٚ(، وابف أبي زمنيف في " أصوؿ السنة" )ٛٗٗ(، وفي " المعجـ الصغير" )ٖٙٙ٘(، وفي " المعجـ األوسط " )ٜٗٚ(، والطبراني في " المعجـ الكبير" )ٜٖٚ

،  ٘ٓٔٗ،  ٕٖٗٛ، وأبو يعمى) ٖٕٙ،  ٕٔٙ(، وفي " العتقاد" ، صٖ٘ٓوفي " شعب اإليماف" ) (،ٖٕٙ٘ٓ، ٙٔٙ٘ٔ(، والبييقي في " السنف الكبرى" )ٕٖٛ،  ٖٔٛ" السنة " )

، ٜٗ٘ٔي في " األحاديث المختارة" )(، والضياء المقدس ٕٙٙٓ،  ٕ٘ٙٓ، ٕٗٙٓ(، والاللكائي في"شرح أصوؿ اعتقاد أىؿ السنة والجماعة")ٛٙٗٙ(، وابف حباف)ٖٗٓٗ،  ٘ٔٔٗ

(، وأبو نعيـ ٖٓػ ٜٕ/ٕ( ، وفي " موضح أوىاـ الجمع والتفريؽ" )ٖٙٙ(، والخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد" )ٖٖٕٔ،  ٕٖٕٔ،  ٕٚٗٓ،  ٕٜٚٔ،  ٖٕٙٔ،  ٕٕٙٔ

 ػ كميـ مف حديث أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو.ػػػػ( ٕٔٙ/ٚاألصبياني في " حمية األولياء" )

(، ٖٚٚ،  ٕٚٚ(، واآلجري في " الشريعة " )ٗٚٚٔ(، والطيالسي)ٖٓٔٗذا الوجو...((، وابف ماجو)(، وقاؿ: ))ىذا حديث حسف غريب مف ىٖٕٙٗورواه أيضا الترمذي ) 

" (، وأبو نعيـ في "حمية األولياءٚٙٗٙ(، وابف حباف )ٖٙٓ(، وفي "شعب اإليماف" )ٔ(، والبييقي في" البعث والنشور " )ٜٖٙ،  ٜٖ٘(، وابف خزيمة في " التوحيد" )ٖٕٔوالحاكـ )

 ( ػ كميـ مف حديث جابر رضي اهلل عنو.ٖٔٗ/ٕٚ، وقاؿ : )) ىذا حديث غريب((، وابف عساكر في " تاريخ مدينة دمشؽ" )(ٕٔٓػ ٕٓٓ/ٖ)



 د .  أحمد عبد العزيز المميكي                              الشفػاعة األخركية بيػف المثبتيف كالنػافيػف
 

- 473 - 

 

                                                                                                                                  
 ( ػ كالىما عف كعب بف عجرة رضي اهلل عنو.ٗٚٚ(، واآلجري في " الشريعة " )ٜٙٚورواه أيضا الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " )  

( ٖٔٚٗ(، وفي " المعجـ األوسط" )ٗ٘ٗٔٔ( مف حديث ابف عمر رضي اهلل عنيما، والطبراني في " المعجـ الكبير" )ٙٗٓٗفي " تاريخ بغداد " ) ورواه أيضا الخطيب البغدادي  

 (: )) فيو موسى بف عبد الرحمف الصنعاني وىو وضاع((.ٙٛٙ/ٓٔمف حديث ابف عباس رضي اهلل عنيما ، وقاؿ الييثمي في " مجمع الزوائد" )

ْرُت ) وفي رواية : ادَّخرُت ( شفاعتي ألىؿ الكبائر مف أمتي يوـ القيامة ...[ ػ البزار ) ورواه   (، والطبراني في " المعجـ ٖٓٛ(، وابف أبي عاصـ في " السنة " )ٓٗٛ٘بمفظ: ] َأخَّ

 اهلل عنيما.  ( ػ كميـ مف حديث ابف عمر رضي ٖٔٛ٘(، وأبو يعمى )ٕٜٗ٘األوسط " )

ا بعضيا، ، والكالـ عمى أسانيدىا يطوؿ، فمنيا الصحيح ومنيا الحسف ومنيا دوف ذلؾ ، وقد مضى ػ كما رأيَت ػ أف الترمذي وابف حباف والحاكـ صححو ولمحديث طرؽ كثيرة  

، ٜٛ٘٘و" مشكاة المصابيح" )(، ٖٓٛ,ٖٔٛ,ٕٖٛ(، ونحا نحوىـ  جماعة مف المعاصريف، كاأللباني في " ظالؿ الجنة " )ٛٗٙػ ٚٗٙ/ٔوكذلؾ فعؿ ابف كثير في " تفسيره " )

(، وفي تخريج أحاديث " شرح ٓٗٗػٜٖٗ/ ٕٓ(، وشعيب األرنؤوط وآخريف في تخريج أحاديث " مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ" )ٖٗٔٚ(، و " صحيح الجامع الصغير وزيادتو" )ٜٜ٘٘

 ، وغيرىـ. ٗٓٔػ  ٜٙ(، ومقبؿ الوادعي في " الشفاعة"، ص ٜٕٓ/ٔالعقيدة الطحاوية" )

 .ٗٗٗايقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة، ص (ٕٙٙ

ػ كميـ مف ػػػػ( ٖٚٗٗ(، والبغوي في " شرح السنة " )ٖٛٛ(، وابف منده في " اإليماف " )ٖٔ٘(، وابف خزيمة في " التوحيد " )ٜٗٚٛ( والمفظ لو ، والحاكـ)ٜ٘ٔ( رواه مسمـ )ٕٚٙ

 حديث أبي ىريرة وحذيفة رضي اهلل عنيما.

 (.ٕٛٗ/ٔٔ( انظر: فتح الباري، )ٕٛٙ

 (.ٖٗٗ/ٔٔويراجع : المصدر نفسو، ) ؛(ٜٜٖ/ٔٔ( المصدر السابؽ، )ٜٕٙ

 (.ٜٖٚ/ٔٔ(  المصدر نفسو، ) ٕٓٚ

 (.ٛٚ٘/ٔ( إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ، )ٕٔٚ

 . ٚٛ-ٙٛ( البعث والنشور، صٕٕٚ

(، وابف منده في ٖٙ٘ٚ(، وابف حباف )ٔ٘ٚ٘(، وأبو يعمى )ٕٕٗٔٔ)(، والنسائي في " السنف الكبرى" ٖٙٗ٘( والمفظ روايتو الثانية، وأحمد )ٗٔ٘ٚ، ٓٚٓٙرواه البخاري ) (ٖٕٚ

 (. ٕٛٗػ ٕٚٗ(، والبييقي في " األسماء والصفات " ) صٙٗٛ(، وعبد بف حميد في " المنتخب مف مسنده " )ٜٚٓٔ" اإليماف " )

( ػ كميـ مف حديث أبي موسى ٜٛٔي " تمخيص المتشابو في الرسـ " )(، والخطيب البغدادي فٚٔٛٛ( ، والديممي في " الفردوس " )ٜٗٚٛ،  ٘ٗٙٚ،  ٖٜٔرواه الحاكـ ) (ٕٗٚ

 األشعري رضي اهلل عنو.

) مطبوع (: )) ىذا حديث صحيح ... عمى شرط  الشيخيف ولـ يخرجاه...((، وتعقبو مقبؿ الوادعي في " تتبع أوىاـ الحاكـ التي سكت عمييا الذىبي " ٕٙٔ/ٔوقاؿ: الحاكـ ) 

( ػ بأنو ليس عمى شرط الشيخيف، في حيف َحسَّنو مصطفى بف العدوي في " الصحيح المسند ٘ٔٔ/ٔـ( )ٜٜٚٔىػ / ٚٔٗٔ، ٔبعة دار الحرميف، القاىرة، طبذيؿ " المستدرؾ " ، ط

 (.ٜٛ( )ٚٗٔمف األحاديث القدسية"  ) ص

( ػ كميـ مف حديث عوؼ بف مالؾ األشجعي ٖٔٛٔ/ٓٔحاتـ في " تفسيره " ) (، وابف أبيٜٙ٘(، والروياني في " مسنده " )ٜٚ/ٛٔورواه أيضا الطبراني في " المعجـ الكبير" ) 

 رضي اهلل عنو.

( : )) ... فيو سالمة بف روح، وثقو ابف حباف وضعفو جماعة ، وبقية ٕ٘ٔ/ٚ(: )) غريب جدا ((؛ وقاؿ الييثمي في " مجمع الزوائد " )ٖٖٚ/ٖوقاؿ ابف كثير في " تفسيره " ) 

 رجالو ثقات ((.
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(، وابف أبي الدنيا في " حسف الظف ٖٜٕٚ(، وفي " المعجـ األوسط " )ٔٚٚٓٔ(، والطبراني في " المعجـ الكبير" )ٖٓ٘(، وابف خزيمة في " التوحيد " )ٕٕٓاه الحاكـ )رو ( ٕ٘ٚ

(، وابف بشراف في " أماليو " ٜ٘/ٗتاريخ مدينة دمشؽ " ، ) (، وابف عساكر في " ٕٖ٘(، وفي " كتاب األىواؿ " كما في " النياية في الفتف والمالحـ " لبف كثير، )صٔٙباهلل " )

 ( ػ كميـ مف حديث عبد اهلل بف عباس رضي اهلل عنيما.ٗٓ٘)

يث غريب لحد( : )) ىذا حديث صحيح اإلسناد غير أف الشيخيف لـ يحتجا بمحمد بف ثابت البناني) أحد رواة الحديث(، وىو قميؿ الحديث، يجمع حديثو، واٖ٘ٔ/ٔوقاؿ الحاكـ ) 

 ( ػ بأنو )) ضعفو غير واحد، والحديث منكر((.ٕ٘ٔ/ٔفي أخبار الشفاعة، ولـ يخرجاه((. وتعقبو الذىبي ) في انتقاداتو عمى " المستدرؾ " طبعة دار الحرميف المذكورة آنفا( )

قي في البعث، وليس في إسنادىما َمْف ُترؾ((. وقاؿ الييثمي في " مجمع الزوائد " (: )) رواه الطبراني في الكبير واألوسط، والبيئٕٗ/ٗوقاؿ المنذري في " الترغيب والترىيب " ) 

 (: )) ... فيو محمد بف ثابت البناني، وىو ضعيؼ ((. ٜٔٙ/ٓٔ)

 ( : )) ضعيؼ (( . والصواب ما قالو الذىبي والييثمي واأللباني.ٖٔٓ٘وقاؿ األلباني في " السمسمة الضعيفة" )

(: ... حدثنا إسماعيؿ بف عبيد بف أبي كريمة، حدثني محمد بف ٖٖ٘ -ٕٖ٘في " كتاب األىواؿ " كما في " النياية في الفتف والمالحـ " لبف كثير، )ص رواه ابف أبي الدنيا (ٕٙٚ

ميو وسمـ... وذكر حديثا، ثـ قاؿ زيد بف سممة عف أبي عبد الرحيـ، حدثني زيد بف أبي أنيسة عف المنياؿ بف عمرو عف عبد اهلل بف الحارث عف أبي ىريرة عف النبي صمى اهلل ع

 أبي أنيسة: )) ثـ قاؿ المنياؿ حدثني عبد اهلل بف الحارث أيضا عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: ] َأُمرُّ بقوـ ...[(( الحديَث.

ف أبي كريمة... ونقؿ عف " ميزاف اإلعتداؿ " لمذىبي ، و" تيذيب ( أف الحديث رجالو رجاؿ الصحيح إل إسماعيؿ بف عبيد ب ٕٔٔوقد ذكر مقبؿ الوادعي في " الشفاعة " ) ص 

توثيؽ الدار قطني لو، وقوؿ أبي بكر الجعابي فيو: " يحدث عف محمد بف سممة بعجائب " . وأضاؼ أنو ُيحتمؿ أف يكوف عبد اهلل بف الحارث  -( ٕٛٚ/ٔالتيذيب " لبف حجر )

 ف أرسمو. ولـ يذكر ما ذكره ابف حجر مف توثيؽ ابف حباف إلسماعيؿ ىذا. سمع ىذا الحديث مف أبي ىريرة، ويحتمؿ أف يكو

( عف عبد اهلل بف الحارث ٓٓٗ/ٗٔ)والذي يظير لي أف عبد اهلل بف الحارث أرسؿ ىذا الحديث كما أرسؿ غيره مف األحاديث، فقد قاؿ أبو الحجاج المزي في " تيذيب الكماؿ "،  

(، ٙٗٛٓٔ( )ٕٓ٘/ٙعميو وسمـ )س ( مرساًل ((، فرمز ػ كما رأيَت ػ إلى أف النسائي أخرج لو مرساًل في كتاب " السنف الكبرى " وىو كذلؾ فييا )ىذا : )) روى عف النبي صمى اهلل 

 (. فالحديث منقطع بيذا اإلسناد، واهلل أعمـ.ٛٓٓٔ( )ٗ٘٘/ٔوأخرج لو أيضا مرساًل الحديث نفسو في كتاب " عمؿ اليوـ والميمة" )

نقص ، استكممتو مف الطبعة المنشورة في " المكتبة الشاممة " ،  –. ) في الطبعة الصادرة عف دار الفجر لمتراث بالقاىرة ، التي اعتمدتيا ٖٖ٘ية في الفتف والمالحـ ، ص(النيإٚٚ

 اإلصدار الرابع (.

، ثنا أبو حفص أحمد بف محمد بف عمر بف حفص األوصابي، ثنا أبي ، ثنا ابف (: حدثنا محمد بف المظفر بف موسى الحافظ ٛٓٔ/ٗ( رواه أبو نعيـ في " حمية األولياء " )ٕٛٚ

عمر إف كاف أبو حفص يقصد  حمير، ثنا الثوري، ثنا األعمش عف شقيؽ عف عبد اهلل بف مسعود ...بو . ورواتو ثقات ماعدا أبا حفص أحمد بف محمد بف عمر وأباه محمد بف

ف كاف يقصد ( ٖٔٛ/ٚمحتجا بأف ابف حجر ذكر في " تيذيب التيذيب " ) (ٕٕٔجده عمر بف حفص كما استظير مقبؿ الوادعي في " الشفاعة " ) ص  بقولو: " ثنا أبي " أباه، وا 

لٔٔٗ/ٕفي ترجمة عمر بف حفص أنو روى عف محمد بف حمير ػ فعمر بف حفص ىذا قاؿ فيو ابف حجر في " تقريب التيذيب " ) فميف الحديث  (: )) مقبوؿ ((، أي : حيث يتابع، وا 

 (.ٔ/ٔكما نص ابف حجر نفسو في مقدمة كتابو ىذا )

( نقال عف الدارقطني قاؿ فيو أحمد بف محمد بف عمر ىذا : )) ثنا أبي ثنا عبد العظيـ بف ٕٕٗ/٘ومف الجدير بالذكر أف ثمة إسنادًا آخر ذكره ابف حجر في " لساف الميزاف " ) 

( في ترجمة أبي بكر عبد العظيـ بف حبيب الفيري المذكور آنفا: )) كناه محمد بف عمر ٖٓٔمنده في " فتح الباب في الكنى واأللقاب " )ص حبيب ثنا مالؾ. الخ... ((؛ وقد قاؿ ابف

في " تقريب التيذيب " لبف  ، كما األوصابي الحمصي...((؛ فالظاىر أف أبا حفص يقصد أباه وليس جده، ول يزاؿ األمر موضع نظر. وبقية الرواة مف رجاؿ الصحيحيف أو أحدىما

 ( عمى الترتيب.ٕٛٙ/ٕ( ، )ٕٗ٘/ٔ( ، )ٕٗٗ/ٔ(،)٘ٚٗ/ٕحجر )

، واإلسماعيمي في " المعجـ "  (ٙٗٛ(، وابف أبي عاصـ في " السنة " )ٓٚٚ٘(، وفي " المعجـ األوسط " )ٕٙٗٓٔوروى ىذا الحديث أيضا الطبراني في " المعجـ الكبير " ) 

وقد ُحرَّؼ فيو اسـ شقيؽ إلى سفياف ( ػ كميـ مف طريؽ: محمد بف مصفى قاؿ: حدثنا بقية بف الوليد قاؿ: حدثنا  ( )ٚٛٚ/ٔفي " تفسير ابف كثير " )( ، وابف مردويو كما ٕٔٓ)

 إسماعيؿ الكندي عف األعمش عف شقيؽ عف عبد اهلل بف مسعود ... بو .
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( : )) صدوؽ لو أوىاـ ، وكاف يدلس ((، ولكنو صرح بالتحديث كما رأيَت . وبقية بف الوليد قاؿ فيو ابف ٚٓ٘/ٕومحمد بف مصفى قاؿ فيو ابف حجر في " تقريب التيذيب " )   

داؿ " (: )) صدوؽ كثير التدليس عف الضعفاء ((، ولكنو صرح بالتحديث ىنا أيضا، وقد قاؿ عنو النسائي وغيره كما نقؿ الذىبي في " ميزاف العتٕٙٔ/ٔحجر في " التقريب " )

سماعيؿ بف عبد اهلل الكندي قاؿ عنو الذىبي في " الميزاف"  ) :  -(ٖٖٔ/ٔ) (: )) ... )روى( عف األعمش ، وعنو بقية بخبر ٖٕ٘/ٔ)) إذا قاؿ : حدثنا ، وأخبرنا ، فيو ثقة((.وا 

رواية " بقية " عنو ، فيو مف شيوخ " بقية " المجيوليف. فقوؿ (: )) ... إسماعيؿ ىذا ل يعرؼ إل بٖٔٛػ  ٕٔٛ/ٕٔعجيب منكر ((، وقاؿ األلباني في " السمسمة الضعيفة " )

ية بخبر (: " ... إسماعيؿ بف عبد اهلل الكندي... ضعيؼ " ػ غير دقيؽ ؛ ألف أحدًا لـ يضعفو فيما عممُت ، وغاية ما قاؿ فيو الذىبي: " وعنو بقٜٕٗ/ٓٔالييثمي في " المجمع " )

 ىػ.ٔعيؼ؛ لحتماؿ أف تكوف العمة مف غيره ...(( عجيب منكر" ، وىذا ليس َنّصًا في التض

( في ترجمة أبي حفص األبَّار ) عمر بف عبد الرحمف بف قيس الكوفي( ػ: )) روى عف إسماعيؿ بف عبد اهلل ٕٚٗػ  ٕٙٗ/ٕٔقمُت : قد قاؿ المزي في " تيذيب الكماؿ " ) 

ف كاف ح كـ العدالة لـ يثبت لو برواية بقية بف الوليد وأبي حفص األبار عنو؛ فقد قاؿ الخطيب البغدادي في " الكفاية في الكندي ...(( ، ومف ثـ تكوف جيالة إسماعيؿ قد ارتفعت وا 

ا عنو ، وقد زعـ يم( : )) ... أقؿ ما ترتفع بو الجيالة أف يروي عف الرجؿ اثناف فصاعدا مف المشيوريف بالعمـ... إل أنو ل يثبت لو حكـ العدالة بروايتٜٛػ  ٛٛعمـ الرواية " ) ص

 قـو أف عدالتو تثبت بذلؾ ...((. 

 (. ٕٛٙ/ٕ( ، ) ٕٗ٘/ٔوأما األعمش ) سميماف بف ميراف األسدي ( ، وأبو وائؿ شقيؽ بف سممة األسدي فمف رجاؿ الصحيحيف، كما في " تقريب التيذيب" لبف حجر ) 

ذا ُروي عف ابف مسعود موقوفا فيو جيد(( . وقاؿ الييثمي في " مجمع الزوائد " )(: )) ... ىذا إسناد ل يثبتٚٛٚ/ٔوقد قاؿ ابف كثير في " تفسيره" ) (: )) ... فيو ٖ٘ٚ/ٙ، وا 

في "  (، ونقمو الشوكانيٖٗٔ/٘المنثور" )  إسماعيؿ بف عبد اهلل الكندي، ضعفو الذىبي مف عند نفسو، فقاؿ: " أتى بخبر منكر" ، وبقية رجالو ُوثَّقوا ((. وقاؿ السيوطي في " الدر

 ( ػ عف إسناد ىذا الحديث : )) ضعيؼ((.ٖٗ٘/ٔفتح القدير" )

( ، وقواـ السنة ٓٓٔ(، وابف أبي زمنيف في " أصوؿ السنة " )ٖٖ٘ٗ، ٕٖ٘ٗ(، وفي " شرح السنة " )ٕٗٚػ ٖٕٚ/ٛ(، والبغوي في " تفسيره" )ٖ٘ٛٙرواه ابف ماجو )  (ٜٕٚ

(: ٜٜ٘/ٕف طريؽ األعمش عف يزيد الرقاشي عف أنس... بو . ويزيد بف أباف الرقاشي قاؿ فيو ابف حجر في " التقريب " )( ػ كميـ مٚٙٔٔاألصبياني في " الترغيب والترىيب " )

 (. ٜٕٚ٘، ٖٜ)) زاىد ضعيؼ((، فالحديث ضعيؼ بيذا اإلسناد ، وقد ضعفو األلباني في " السمسمة الضعيفة " ) 

(؛ وقواـ السنة األصبياني: الترغيب والترىيب ، ٜٕٙٓ)  ( ٜ٘ٔػ ٜٗٔ/ٖ(؛ والطبراني : المعجـ األوسط، )ٖٗ٘ٗ( )ٙٛٔػ  ٘ٛٔ/٘ٔ( راجع مثاُل : البغوي: شرح السنة ، ) ٕٓٛ

(ٕ/ٙٚ( )ٔٔٙٙ.) 

 .ٜ٘البعث والنشور، ص  (ٕٔٛ

 . ٘ٗٗػ ٗٗٗ( إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة، صٕٕٛ

؛ والنووي : روضة الطالبيف ، ٕ٘ٔ(؛ وأبو عبد اهلل القرطبي: التذكرة ، صٙٙ٘/ٔلمعمـ، )(؛ والقاضي عياض : إكماؿ ا٘ٙٗػ  ٗٙٗ/ٔ( انظر : البييقي : شعب اإليماف ، )ٖٕٛ

؛ وابف تيمية : العقيدة الواسطية، ) ضمف " مجموع الفتاوى" (، ٘٘ٔ( َتَبعًا لمقاضي عياض؛ وابف دقيؽ العيد: إحكاـ األحكاـ، صٖٙػ ٖ٘/ٖ(؛  وشرح صحيح مسمـ، )ٖٚ٘/٘)

؛ وابف القيـ : حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داود، ٕٔ( ؛ والذىبي: إثبات الشفاعة ، صٖٚٔ/ٔفي التوسؿ والوسيمة ، ) ضمف "مجموع الفتاوى " ( ، )(؛ وقاعدة جميمة ٚٗٔ/ٖ)

 ٜ٘ٗ/ٖٔ(،)ٕٛٗ/ٔٔتح الباري، )(؛ وابف حجر: فٜٕٓ/ٔ؛ وابف أبي العز الدمشقي : شرح العقيدة الطحاوية ، )ٖ٘٘(؛ وابف كثير : النياية في الفتف والمالحـ، ص٘٘/ٖٔ)

( ؛ والسخاوي: القوؿ البديع ، ٜٙٔ/ٔ(؛ والشمني: مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء،)ٛٚٗ/ٕ(؛ وجالؿ الديف المحمي: شرح جمع الجوامع) مع " حاشية العطار" عميو(،)ٓٙٗػ

؛ والسفاريني: لوامع ٘ٗٗ(؛ وابف األمير الصنعاني: إيقاظ الفكرة ،ص ٙ٘/ٖر ،)؛ والمناوي: فيض القدي٘ٔ؛ وأنموذج المبيب ، صٔٔ؛ والسيوطي : إتماـ الدراية، صٕٚٚص

 (.  ٕٕٔ -ٕٔٔ/ٕاألنوار البيية،)

 (.ٙٙ٘/ٔ( انظر : إكماؿ المعمـ،)ٕٗٛ

 .ٕ٘ٔ( انظر: التذكرة، صٕ٘ٛ
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 (.ٖٙ/ٖ( انظر: شرح صحيح مسمـ،)ٕٙٛ

 .٘٘ٔ( انظر: إحكاـ األحكاـ، صٕٚٛ

 (.ٚٗٔ/ٖمجموع الفتاوى" (، )( انظر: العقيدة الواسطية ، ) ضمف " ٕٛٛ

 (.ٜٕٓ/ٔ( انظر شرح العقيدة الطحاوية،)ٜٕٛ

 (.ٛٚٗ/ٕ( انظر: شرح جمع الجوامع ) مع " حاشية العطار" عميو( ، )ٜٕٓ

 .ٔٔ(انظر: صٜٕٔ

 .ٕٕ( إثبات الشفاعة ، صٕٜٕ

( مف طريؽ الحاكـ بإسناده ، وفيو الوليد بف مسـم ٔالبعث والنشور" )(، وقاؿ : )) ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف ولـ يخرجاه((، والبييقي في " ٕٖٗٗ( رواه الحاكـ )ٖٜٕ

(: )) ثقة لكنو كثير التدليس والتسوية((، وقد عنعف ىنا ولـ يصرح بالتحديث؛ وفيو أيضَا زىير بف محمد العنبري قاؿ ٗٛ٘/ٕالدمشقي قاؿ عنو ابف حجر في " تقريب التيذيب " )

 اقاؿ البخاري عف أحمد: كأف زىيرً (: )) رواية أىؿ الشاـ عنو ) ومنيـ الوليد بف مسمـ الدمشقي( غير مستقيمة ، فضعؼ بسببيا . ٕٚٔ/ٔعنو ابف حجر في " تقريب التيذيب" )

 الذي يروي عنو الشاميوف آخر . وقاؿ أبو حاتـ: َحدَّث بالشاـ مف حفظو فكثر غمطو((. فالحديث بيذا اإلسناد ضعيؼ.

  ( : "قاؿ الشيخ طاىر : ىذا يوجب.الخ..." ، وىو تصحيؼ؛ فراوي الكتاب عف أبي بكر البييقي تمميذه أبو عبد اهلل محمد بف الفضؿ الفراوي( في األصؿ ) في عدة طبعات ٜٕٗ

 ػ قاؿ : " قاؿ الشيخ : ظاىر ىذا. إلخ..." ، وقصد شيخو البييقي ، فُصحِّؼ المفظ كما رأيَت . ىػٖٓ٘المتوفى سنة 

 .ٕٗ ػ ٖٕ( البعث والنشور، صٜٕ٘

 (.ٖٕٔ/ٜ(،) ٖٖ٘/ٙ(،)ٕٚ/ٖ)  ( ، ٖٖ٘/ٕ(، )ٕٕٓ/ٔ: )مثاًل ( في كتاب " شعب اإليماف " إحالت عمى كتاب " البعث والنشور" دوف العكس ، انظر ٜٕٙ

ٕٜٚ( )ٔ/ٖٗٛ.) 

 .٘ٔػ ٗٔ( انظره: صٜٕٛ

 (.ٙ٘/ٖ( انظره : )ٜٜٕ

 .ٔٔ( انظره : صٖٓٓ

 (.ٗٙٗ/ٔ( انظر: العدة حاشية العمدة، )ٖٔٓ

( ػ كميـ مف حديث أبي سعيد ٗ(، والدارقطني في " كتاب الرؤية" )ٚٔٛ(، وابف منده في " اإليماف" )ٖٚٚٚ( بنحوه، وابف حباف )ٖٛٔ(، ومسمـ )ٜٖٗٚ( رواه البخاري) ٕٖٓ

 الخدري رضي اهلل عنو. 

( ػ كميـ مف حديث أبي سعيد الخدري رضي ٘ٙٛ" المنتخب مف مسنده" ) (، وعبد بف حميد فيٕٚٗ،  ٕٙٗ( والمفظ لو ، وابف خزيمة في " التوحيد" )ٙٔٓٔٔ( رواه أحمد )ٖٖٓ

" وقاؿ مقبؿ الوادعي في "الشفاعة ( : )) إسناده صحيح عمى شرط مسمـ((؛ٓٙ/ٚٔاهلل عنو. وقاؿ شعيب األرنؤوط وزمالؤه في تخريجيـ ألحاديث " مسنده اإلماـ أحمد بف حنبؿ"  )

 (: )) رجالو رجاؿ الصحيح((. ٜٗٔ) ص

 (.ٖٖٔ/ٔابف تيمية: قاعدة جميمة في التوسؿ والوسيمة، )ضمف " مجموع الفتاوى " (، )  (ٖٗٓ

 (.ٜٕٓ/ٔ( انظر: ابف أبي العز الدمشقي : شرح العقيدة الطحاوية، )ٖ٘ٓ

 ( ػ كالىما مف حديث أبي موسى األشعري رضي اهلل عنو.ٙٗ(، وابف أبي داود في " البعث "  )ٖٔٔٗ( رواه ابف ماجو) ٖٙٓ

كميـ مف حديث عبد اهلل بف  -(ٜٔٚ(، وابف أبي عاصـ في " السنة " ) ٘ٗ(،وابف أبي داود في " البعث" )ٖٕٙ(، والبييقي في " العتقاد " ) صٕ٘ٗ٘أيضا أحمد )ورواه  

 عمر رضي اهلل عنيما.
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ح غير النعماف بف ُقراد وىو ثقة ((. وقاؿ البوصيري في " مصباح (: )) رواه أحمد والطبراني... ورجاؿ الطبراني رجاؿ الصحيٙٛٙ/ٓٔوقاؿ الييثمي في " مجمع الزوائد" )

: (: )) صحيح دوف قولوٖٓٛٗماجو" ) ( ُمَعمقا عمى إسناد رواية ابف ماجو ػ :  )) ىذا إسناد صحيح ...(( . وقاؿ األلباني في " صحيح ابفٕٓٙ/ٗالزجاجة في زوائد ابف ماجو " ) 

(. وقاؿ شعيب األرنؤوط وزمالؤه ػ فيما قالوا ػ في تخريجيـ ٕٖٜٕ(، وفي " ضعيؼ الجامع الصغير " )ٖ٘ٛ٘و في " السمسمة الضعيفة" )" ألنيا أعـ . الخ ..." (( ؛ فقد ضعف

قولو عميو الصالة والسالـ: ىو (، في تعميقيـ عمى حديث عبد اهلل بف عمر المشار إليو آنفاػ : )) ... القسـ األوؿ مف الحديث، و ٜٕٖ/ٜألحاديث " مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ " )

) وىو عند أحمد :  ... (ٕٔٔ) (، وصححو ابف حبافُٕٔٗٗخيَّْرُت بيف الشفاعة أو يدخؿ نصؼ أمتي الجنة  ، فاخترُت الشفاعة" يشيد لو حديث عوؼ بف مالؾ عند الترمذي ) "

، برقـ ٖٖ٘/ٖٙ( ، وحديث معاذ بف جبؿ وأبي موسى ...) عند أحمد أيضا:  ٜٛٔٙٔ، برقـ ٜٖٗ/ ٕٖ(، وحديث أبي موسى... ) عند أحمد : ٜٖٕٚٚ، برقـ ٓٓٗػ ٜٜٖ/ ٜٖ

(، ٖٕ٘ٗ( ، فيو بيذه الشواىد صحيح. والقسـ الثاني يشيد لو حديث أنس بف مالؾ : " شفاعتي ألىؿ الكبائر مف أمتي " صححو ا لترمذي )ٕٕٓٓٗ، برقـ ٜٕٗ/ٜٖ، ٕٕٕ٘ٓ

(، وقد روى ىذا المتف ابف ماجو مف حديث أبي موسى بإسناد صحيح ...((. ٕٕٕٖٔ، برقـ ٜٖٗ/ ٕٓ) وىو عند أحمد :  ىبي ...، ووافقو الذٜٙ/ٔ(، والحاكـ ٛٙٗٙوابف حباف )

 ، واهلل أعمـ. ، واألرنؤوط  وزمالؤه والظاىر أف الصواب ما قالو الييثمي، والبوصيري

(، وابف خزيمة في ٖٚٛإليماف " )(، وابف منده في " آٖ٘ٗ(، وأبو يعمى ) ٖٔٔٔٔالسنف الكبرى " )(، والنسائي في " ٖٜٔ( والمفظ لو ، ومسمـ )ٓٔ٘ٚ( رواه البخاري )ٖٚٓ

 كميـ مف حديث أنس بف مالؾ رضي اهلل عنو. ػػػ( ػٖٖٖٗ(، وفي " شرح السنة " )ٜٔٔ/٘(، والبغوي في " تفسيره " )ٚ٘ٗالتوحيد" )"

( ، والطبراني في " المعجـ الكبير" ٕٜ(، والروياني في " مسنده " ) ٖ٘ٛ٘(، والبزار)ٖ٘ٔٗ( ، وابف ماجو )ٓٗٚٗ)(، وأبو داود ٜٜٚٛٔ(، وأحمد )ٙٙ٘ٙ( رواه البخاري ) ٖٛٓ

 ( ػػ كميـ مف حديث عمراف بف حصيف رضي اهلل عنو.ٖٔ٘ٗ(، وفي " شرح السنة " )ٕٓٓ/ٗ(، والبغوي في " تفسيره " )ٕٕ٘ -ٕٔ٘( ،والبييقي في " العتقاد" )صٖٚٔ/ٛٔ)

 كميـ مف حديث جابر رضي اهلل عنو. ػػػػػ( ػٖٕٗٙ،  ٜٖٕٙ(، وابف الجعد في " مسنده " )ٖٛٔ( والمفظ لو، وابف حباف )ٜٔٗٗٔرواه أحمد )( ٜٖٓ

الوادعي في " الشفاعة "  (: )) إسناده صحيح عمى شرط مسمـ ...((. وقاؿ مقبؿٖ٘ٚ/ٕٕوقاؿ شعيب األرنؤوط  وزمالؤه في تخريجيـ ألحاديث " مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ" )    

  (: )) الحديث حسف لغيره...((.ٚ٘ٔ) ص

 كميـ مف حديث حذيفة رضي اهلل عنو. ػػػ( ػٚٓٗ(، وابف خزيمة في " التوحيد " )ٕٓٗ( والمفظ لو ، والطيالسي )ٖٕٖٕٗ( رواه أحمد )ٖٓٔ

اليما رجاؿ الصحيح ...((. وقاؿ شعيب األرنؤوط  وزمالؤه في تخريجيـ ألحاديث " مسند (: )) رواه أحمد مف طريقيف ، ورجٜٔٙ/ٓٔوقاؿ الييثمي في " مجمع الزوائد " )     

 (: )) حديث صحيح ...((.   ٕٓٗ/ ٖٛاإلماـ أحمد بف حنبؿ" ) 

 (.ٜٜٖ/ٕ( انظر: السنة ، )ٖٔٔ

 .ٛٔٗ(  انظر: تمييد األوائؿ وتمخيص الدلئؿ ، صٕٖٔ

 (.ٜٙ/ٜٔ(؛ والتمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد، )ٜٔ٘/ٕ) انظر : الستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار، (ٖٖٔ

 (.٘ٙ٘/ ٔانظر: إكماؿ المعمـ بفوائد مسمـ ، ) ( ٖٗٔ

ضمف ( ػ وكميا ٔٛٗػ  ٓٛٗ/ٕٔة، )(؛ والكيالنيٓٓ٘/ٚ(؛ واإليماف األوسط، ) ٜٖٓ/ٗ(؛ ومفصؿ اعتقاد السمؼ ، ) ٜٗٔ/ٔ( انظر: قاعدة جميمة في التوسؿ والوسيمة ، ) ٖ٘ٔ

 مجموع الفتاوى" ."

 .ٕٓ( انظر: إثبات الشفاعة ، صٖٙٔ

 .ٖٕ٘ػ  ٖٕٗ( انظر: نظـ المتناثر في الحديث المتواتر، صٖٚٔ

 .ٖ٘٘( انظر: النياية في الفتف والمالحـ ، صٖٛٔ

 (.ٜٕٓ/ٔانظر: شرح العقيدة الطحاوية ، ) (ٜٖٔ

 (.ٜٖٕ/ ٕ( انظر: شرح المقاصد في عمـ الكالـ ، )ٕٖٓ
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يثار الحؽ عمى الخمؽ، صٕٙ٘/٘القواصـ ، )( انظر : العواصـ و ٕٖٔ  .ٖٙٛ(؛ وا 

 .ٖٕٗانظر: نظـ المتناثر في الحديث المتواتر، ص( ٕٕٖ

 أ. ٛٔ( انظر: حاشية شرح القالئد ، ) مخطوط( ، ؽٖٕٖ

 .ٕٔٔ( انظر: األرواح النوافخ آلثار إيثار اآلباء والمشايخ، ) مطبوع في حاشية " العمـ الشامخ " لو أيضا( ، صٕٖٗ

 ب.ٖٗٔأ، ٖٔٔصيانة العقائد بتجويد النظر في شرح القالئد ، ) مخطوط ( ، ؽ ( انظر:ٕٖ٘

 .٘ٗٗ( انظر: ايقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة، صٕٖٙ

 (.ٕٕ٘/ ٔ( انظر: روح المعاني، )ٕٖٚ

 (.ٔٚٗ/ٔ( شعب اإليماف، )ٕٖٛ

 .ٜٖ٘( إيثار الحؽ عمى الخمؽ، صٜٕٖ

 .ٖٙٛ( المصدر السابؽ ، صٖٖٓ

 نفسيا. ( المصدر السابؽ نفسو، الصفحةٖٖٔ

 .ٕٕٔ( األرواح النوافخ آلثار إيثار اآلباء والمشايخ ، صٕٖٖ

 .ٖٛٗ( انظر: الفرؽ بيف الفرؽ ، صٖٖٖ

 (.ٚٓٚ/ٖ( انظر: النتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار، )ٖٖٗ

 (.ٖٔ( تقدـ تخريج قوؿ أنس ػ رضي اهلل عنو ػ ىذا في الحاشية )ٖٖ٘

(؛ وأبو عبد اهلل القرطبي: التذكرة ، ٖٚٗ/ٔ(؛ وأبو العباس القرطبي: المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ، )ٖ٘/ ٗ( انظر: ابف حـز : الفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ، )ٖٖٙ

بف يوسؼ أطفيش: تفسير أطفيش، (؛ ومحمد  ٕٙٔ – ٔٙٔ،  ٔ٘ٔ – ٓ٘ٔفما بعدىا،  ٔٗٔ/ ٕ؛ وأبو محمد سعيد بف خمفاف الخميمي: تمييد قواعد اإليماف، ) ٕ٘ٔص

 فما بعدىا (. ٕ٘ٙ/ٖ(؛ وأحمد بف أحمد الخميمي: جواىر التفسير ، )ٖ٘ٓ، ٜ٘/ٔ)

. ومف مصادر غير ٘ٗ٘ي : الفائؽ في أصوؿ الديف، صم؛ ومحمود بف محمد بف المالح ٜٓٙ، ٛٛٙ( انظر: القاضي عبد الجبار اليمذاني: شرح األصوؿ الخمسة ، ص ٖٖٚ

 .ٕ٘ٔ(؛ وأبو عبد اهلل القرطبي: التذكرة ، صٖٚٗ/ٔمعتزلة انظر : أبو العباس القرطبي: المفيـ، )ال

؛ وأحمد بف سميماف: حقائؽ  ٖٚ – ٕٚ(؛ وأحمد بف الحسيف الياروني: التبصرة في التوحيد والعدؿ، صٖٚ٘ – ٖٙ٘/ ٔ( انظر: محمد بف اليادي يحيى : كتاب الفقو، ) ٖٖٛ

؛ وأحمد ٜٛٔ -ٜٙٔ؛ وشرح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة ، صٖٙٔ؛ وعبد اهلل بف حمزة : المجموع المنصوري ، الجزء الثاني، القسـ األوؿ، صٖٛٛ – ٖٙٛالمعرفة ، ص

، ص  – ٕٗٛيؽ نجاة العباد، ص؛ وعبد اهلل بف زيد العنسي : اإلرشاد إلى طر ٕٙ؛ والحسيف بف بدر الديف : العقد الثميف ، ص ٕٔ – ٕٓبف الحسف الرصاص: مصباح العمـو

ب ؛ وعبد اهلل بف  –أ ٙ٘ٔ، ) مخطوط( ، ؽ  ؛ ويحيى بف حسف القرشي: منياج التحقيؽ ومحاسف التمفيؽ ٕ٘ٔ – ٕٗٔ؛ ويحيى بف حمزة العموي : المعالـ الدينية ، صٕ٘ٛ

 أ.ٓٙٔ –أ ٜ٘ٔمحمد النجري: مرقاة األنظار ، ) مخطوط ( ، ؽ 

 .ٕ٘ٔالتذكرة ، ص( أبو عبد اهلل القرطبي: ٜٖٖ

 .ٕ٘ٙ( انظر: أبو الحسف سيؼ الديف عمي بف أبي عمي اآلمدي: غاية المراـ في عمـ الكالـ، صٖٓٗ

 (.٘ٙ٘/ٔ( القاضي عياض: إكماؿ المعمـ ، )ٖٔٗ

 (.ٜٖٗ – ٖٛٗ/ٓٔ( شرح صحيح البخاري، )ٕٖٗ

 (.ٜٖٗ/ ٓٔ( المصدر السابؽ، )ٖٖٗ

 (.ٕٛٗ/  ٔٔ( فتح الباري ، ) ٖٗٗ
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 و، الصفحة نفسيا.( المصدر السابؽ نفسٖ٘ٗ

 ( المصدر نفسو، الصفحة نفسيا.ٖٙٗ

 (.ٙٚٙ/ٚ(  انظر : ابف تيمية: اإليماف األوسط، ) ضمف " مجموع الفتاوى"(، )ٖٚٗ

 أ.ٛٔ(  حاشية شرح القالئد، ) مخطوط ( ، ؽ ٖٛٗ

 .٘٘( انظر: النياية في الفتف والمالحـ، صٜٖٗ

 (.ٜٕٓ/ٔ( انظر : شرح العقيدة الطحاوية، )ٖٓ٘

 (.٘ٙ٘/ٔؿ المعمـ بفوائد مسمـ، )( انظر: إكمأٖ٘

 .ٕٚٔ( انظر: إيثار الحؽ عمى الخمؽ، صٕٖ٘

 أ.ٖ٘انظر : الفتتاح عمى المصباح، ) مخطوط(، ؽ (ٖٖ٘

 أ.ٜ٘ٔ( انظر: مرقاة األنظار المنتزع مف غايات األفكار، ) مخطوط( ، ؽ ٖٗ٘

 .ٜٜٔ( انظر: األساس لعقائد األكياس، صٖ٘٘

 .ٕٛٛانظر: رسالة إلى أىؿ الثغر، ص (ٖٙ٘

 (.٘ٙ٘/ٔ( انظر: إكماؿ المعمـ، )ٖٚ٘

 (.ٛٗٔ/ٔ( انظر: قاعدة جميمة في التوسؿ والوسيمة ، ) ضمف  " مجموع الفتاوى " ( ، )ٖٛ٘

 (.ٖٓٗ/ٔٔ( ؛ وابف حجر : فتح الباري، )ٜٗٔ/ٔ( انظر: المصدر السابؽ، ) ٜٖ٘

 .٘ٓٔ( العمـ الشامخ في إيثار الحؽ عمى اآلباء والمشايخ ، صٖٓٙ

 (.ٜٕٔ – ٕٗٔ/ٕإلى كشؼ أسرار المنياج، ) مخطوط ( ، ) ( انظر: المعراجٖٔٙ

 (.ٜٕٔ/ٕالمصدر السابؽ، ) (ٕٖٙ

 (.ٕٓٔ/ٕ( انظر: المصدر السابؽ نفسو، )ٖٖٙ

 .ٜٛٙػ ٛٛٙيراجع : شرح األصوؿ الخمسة، ص –( المصدر نفسو، الورقة نفسيا. ولموقوؼ عمى كالـ القاضي عبد الجبار وأبي ىاشـ المشار إليو ٖٗٙ

 ػ ب . أ ٖٚٔالساري شرح واسطة  الدراري في توحيد الباري، ) مخطوط ( ، ؽ  (انظر: البدرٖ٘ٙ

 (.ٖٗٚ -ٕٖٚ/ٛ( انظر: العواصـ والقواصـ ، )ٖٙٙ

 (.ٖٗٚ/ ٛ( انظر : المصدر السابؽ، ) ٖٚٙ

 (.ٖ٘ٚ/ٛ( انظر : المصدر نفسو ، ) ٖٛٙ

 .ٕٓٔ( الجامع الوجيز في وفيات العمماء أولي التبريز ، ) مخطوط ( ، ؽٜٖٙ

 .ٕ٘ٔدر السابؽ، ؽ ( المصٖٓٚ

 .ٜٚص (ٖٔٚ

 .ٜٛٔػ ٛٛٔ( النتصار والرد عمى ابف الراوندي الممحد ، صٕٖٚ

 (، فكممة " الرؤية " األولى زيادة منو.ٖٙٛ/ٔ(؛ ويقابؿ بمختصره: الروض الباسـ ، لبف الوزير نفسو، ) ٖٙٚ – ٖ٘ٚ/ٛ( العواصـ والقواصـ، )ٖٖٚ

 ( .ٕٛٗ/ ٔٔ( انظر: فتح الباري، ) ٖٗٚ
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 .٘ٔموذج المبيب، ص( انظر: أنٖ٘ٚ

 (.ٙ٘/ٖ( انظر: فيض القدير ، ) ٖٙٚ

 (.ٕٕٔ/ٕ( انظر: لوامع األنوار البيية،)ٖٚٚ

 (.ٕٛٗ/ٔٔ( انظر: فتح الباري، )ٖٛٚ

 .ٕٖ٘( انظر: النياية في الفتف والمالحـ، صٜٖٚ

 (.ٕٛٗ/ٔٔ( انظر: فتح الباري ، )ٖٓٛ

الرحمف بف معاوية الُعْتبي  (: حدثنا يحيى بف عثماف بف صالح وعبدٗ٘ٗٔٔالطبراني في " المعجـ الكبير" )( انظر : المصدر السابؽ نفسو، الصفحة نفسيا. والحديث رواه ٖٔٛ

: : ثنا أبو الطاىر بف السرح قاؿ : ثنا موسى بف عبد الرحمف الصنعاني، حدثني ابف جريج عف عطاء عف ابف عباس عف رسوؿ اهلل صمى اهللقال  عميو وسمـ أنو قاؿ ذات يـو

 [ ، قاؿ ابف عباس : السابؽ بالخيرات... الحديَث . وتماـ الكالـ عميو في المتف أعاله.ي ألىؿ الكبائر مف أمتي]شفاعت

 (.ٕٛٗ/ٔٔ( انظر : فتح الباري، )ٕٖٛ

 (.ٙٙ/ٛ( الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، )ٖٖٛ

 (.ٕٔٔ/ٗ( ميزاف العتداؿ في نقد الرجاؿ ، )ٖٗٛ

 (.ٙٛٙ/ٓٔ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، )ٖ٘ٛ

 .ٕٚٚ( انظر: القوؿ البديع في الصالة عمى الحبيب الشفيع ، صٖٙٛ

 (.ٜٙٔ/ٔ( انظر: مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء، )ٖٚٛ

 .ٕٚٚ( انظر: القوؿ البديع ، صٖٛٛ

(، والبزار كما في " كشؼ األستار ٕٖٙٛ)(، والبييقي في " شعب اإليماف" ٜٕ٘ٙ(. والحديث رواه الدار قطني في " السنف " )ٜٙٔ/ٔ( انظر: مزيؿ الخفاء عف ألفاظ الشفاء، )ٜٖٛ

 (. وتماـ الكالـ عميو في المتف أعاله.ٚ٘/ٕعف زوائد البزار" لمييثمي)

: ف ميموف أبي الجراح الَعْبدي قاؿكالىما مف طريؽ سوار ب –( ٖٚ٘ٛ(، وفي " شعب اإليماف" )ٖ٘ٓٓٔ(، والبييقي في " السنف الكبرى" )٘ٙوروى نحوه الطيالسي )

كنت لو شفيعًا أو شييدًا ، ومف  –أو قاؿ : مف زارني  –وؿ: ] مف زار قبري ػػمـ يقػػو وسػو عميػػى المػػمػػ: سمعت رسوؿ اهلل ص مف آؿ عمر عف عمر رضي اهلل عنو قاؿ حدثني رجؿ

 مات في أحد الحرميف بعثو اهلل في اآلمنيف يوـ القيامة [. وتماـ الكالـ عميو في المتف أعاله أيضا.

 (.ٕٕٚ/ٛوع شرح الميذب، )( المجمٜٖٓ

 .ٕٔ( الصاـر المنكي في الرد عمى السبكي، صٜٖٔ

 (. ٕٚٙ- ٕٙٙ/ٕ( انظر: التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، )ٕٜٖ

 (.ٕٚٙ/ٕ( المصدر السابؽ، )ٖٜٖ

 (.ٕٛٔٔ، ٕٚٔٔ( )ٖٔٗ-ٖٖٖ/ٗ( انظر: إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ، )ٜٖٗ

 .ٕٙ٘-ٖٕ٘الشفاعة ، ص( انظر: ٜٖ٘

 .ٖٕ٘( المرجع السابؽ، صٜٖٙ

 (.ٕٚ٘ٓٔ()ٕ٘ٗ/٘( السنف الكبرى ، )ٜٖٚ

 .ٜٙ( الصاـر المنكي في الرد عمى السبكي، صٜٖٛ

 .٘ٔ( انظر: أنموذج المبيب، صٜٜٖ
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 (.ٙ٘/ٖ( انظر: فيض القدير، )ٓٓٗ

 .٘ٔ( أنموذج المبيب، صٔٓٗ

ٕٗٓ) (ٔ/ٔٗٛ()ٖٖٖ.) 

ٖٗٓ) (ٔ/ٕٖ٘.) 

ٗٓٗ( )ٗ/ٕٔٓ.) 

 (.٘ٔ٘/ٕيب، )( تقريب التيذ٘ٓٗ

 (.٘ٚ، ٗٚ، ٕٚ/ٕٚ( انظر: تيذيب الكماؿ ، )ٙٓٗ

 (.ٚٚٗ، ٙٚٗ/ٜ( انظر: تيذيب التيذيب، )ٚٓٗ

 (.ٜٗ/ٕ( التيسير بشرح الجامع الصغير، )ٛٓٗ

 (.ٖٕٕٖ(؛ وضعيؼ الجامع الصغير وزيادتو، )ٕٕٖ( سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة ، )ٜٓٗ

 (.ٖٕٙٛ()ٖٙٔ/٘تاريخ بغداد ، ) (ٓٔٗ

 لسابؽ نفسو، الصفحة نفسيا.( المصدر أٔٗ

 (.ٖٔ()ٕٗ/ٔ( الكنى واألسماء، )ٕٔٗ

 (.ٖٓٛ-ٜٖٚ/ٔ( انظر: لساف الميزاف، )ٖٔٗ

 (.ٙ،  ٘( البعث والنشور، )ٗٔٗ

 (.ٖٕٙٛ()ٖٙٔ/٘( تاريخ بغداد، )٘ٔٗ

 .ٕٚ( البعث والنشور ، صٙٔٗ

 (.ٖٙٔ/٘( تاريخ بغداد ، )ٚٔٗ

 (.ٖٕٕٖٔ( المصنؼ، )ٛٔٗ

 (.ٙ٘ٚٔ,ٜٔٚٔ( فضائؿ الصحابة، )ٜٔٗ

 (.ٕٕٕٛٔالمعجـ الكبير ، )( ٕٓٗ

 (.ٚ( البعث والنشور،)ٕٔٗ

 .ٔٗٔ( الشفاعة، صٕٕٗ

 (.ٜٜٜٛٔالمصنؼ ، ) (ٖٕٗ

 (.ٗ٘ٙٔ، ٖ٘ٙٔ( فضائؿ الصحابة، )ٕٗٗ

 (.ٗ٘ٙٔ، )نفسو ( المصدر السابؽٕ٘ٗ

 (. ٖٗٔ-ٖٖٔ/ ٜ(؛ وابف كثير: البداية والنياية ، )٘٘ٗ/ٚ( انظر: الذىبي: تاريخ اإلسالـ، )ٕٙٗ

 (.ٜ٘ٗ/ٕ(؛ وابف عبد البر: الستيعاب في أسماء األصحاب، )ٔٙ٘-ٓٙ٘/ٕبري: تاريخ األمـ والمموؾ، )انظر: ابف جرير الط( ٕٚٗ

 (.ٖٗٗ/ٕٗ( المعجـ الكبير، )ٕٛٗ

 (.ٙٔٗ/ٜ( مجمع الزوائد، )ٜٕٗ
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 (.ٖٓٗ/ٕ(، )ٔ/ٔ( انظر: ابف حجر: تقريب التيذيب، )ٖٓٗ

 (.ٖٓٗ/ٕ، )نفسو ( المصدر السابؽٖٔٗ

 (.ٔ/ٔ( المصدر نفسو، )ٕٖٗ

 (. ٛ( البعث والنشور، )ٖٖٗ

: ْرب بف ُعَمة بف َجْمد؛ والَحَكـاء بف يزيد بف حَ وَسْمَيب: ىو َسْمَيب بف الِمْجَذاـ بف مالؾ بف قيس؛ وِسْمِيـ : ىو ِسْمِيـ بف الَحَكـ بف سعد العشيرة بف مالؾ؛ وُصَداء : ىو ُصدَ 

(؛ وأبو محمد عمي بف أحمد ٚٚٙ/ٕ( ، )ٖٔٓ، ٖٓٓ، ٜٜٕ/ٔنذر ىشاـ بف محمد الكمبي: نسب معد واليمف الكبير، )ىو الَحَكـ بف سعد العشيرة بف مالؾ بف ُأَدد. ] انظر: أبو الم

 ([.ٗٔٗ، ٖٔٗ،  ٛٓٗ/ٕبف حـز األندلسي: جميرة أنساب العرب، )

 (.ٜٕٛ/ٕ(  تقريب التيذيب، )ٖٗٗ

 .٘ٔ( انظر: أنموذج المبيب، صٖ٘ٗ

 (.ٙ٘/ٖ( انظر : فيض القدير، )ٖٙٗ

 (.ٖٕٖٔ) ( الحديث رقـٖٚٗ

ٖٗٛ( )ٗ/ٖٔٓ.) 

 (.ٜٜ٘/ٕ( تقريب التيذيب، )ٜٖٗ

 (.ٜٖٛٓ( سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة، )ٓٗٗ

 (.ٜٕٗ-ٕٛٗ/ٔٔ( انظر: فتح الباري، )ٔٗٗ

     التوحيد" (، وابف خزيمة في "ٕٗٚالصالة" ) (، والمروزي في " تعظيـ قدرٖٚٛ(، وابف منده في " اإليماف " )ٜٓٛٙٔ(، والبييقي في " السنف الكبرى" )ٖٜٔ( رواه مسمـ )ٕٗٗ

 وفيو " ... يا محمد ، ليست لؾ ول ألحد ..." . -(ٜٖٗ)

 (.ٜٕٗ/ٔٔ( فتح الباري، )ٖٗٗ

 (.ٖٙٗ/ٔ( العدة حاشية العمدة ، )ٗٗٗ

 ( المصدر السابؽ نفسو، الصفحة نفسيا.٘ٗٗ

 (.ٛٔٛوابف منده في " اإليماف" )  (،ٖٜٕٕ(، والطيالسي )ٖٛٔوحديث أبي سعيد الخدري المذكور رواه مسمـ )

 (.٘ٙ/ٖ( شرح صحيح مسمـ، )ٙٗٗ

 كميـ مف حديث أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو. -(ٕ" )، والدار قطني في "الرؤية(ٜٗٗمسنده" )(، وأبو عوانة في "ٙٔٛ(، وابف منده في "اإليماف" )ٖٙٚٛه الحاكـ )( رواٚٗٗ

 حديث صحيح اإلسناد ...((.(: )) ىذا ٕٙٙ/ٗوقد قاؿ الحاكـ َعِقَبو: )

(، والبييقي في " شعب اإليماف " ٖٙٚٛ( ، والحاكـ ) ٛٔٛ،  ٚٔٛ،  ٙٔٛ( ، وابف منده في " اإليماف" )ٖٜٕٕ(، والطيالسي )ٖٛٔ(، ومسمـ )ٜٖٗٚ( رواه البخاري )ٛٗٗ

 أيضا. -رضي اهلل عنو –سعيد الخدري كميـ مف حديث أبي  -(ٔ( ، والدارقطني في " الرؤية " )ٜٗٗ(، وأبو عوانة في " مسنده " )ٕٖٔ)

 كذلؾ . -رضي اهلل عنو  -كالىما مف حديث أبي سعيد الخدري  -(ٖٚٚٚ(، وابف حباف )ٖٛٔ( رواه مسمـ )ٜٗٗ

 .ٕٛ، ٕٕ( انظر: فوزي بف عبد اهلل بف محمد الحميدي األثري : القناعة في تبييف شذوذ زيادة ) لـ يعمموا خيرًا قط ( في حديث الشفاعة ، صٓ٘ٗ

 .ٕٚ، ٕ٘، ٕٕ( انظر: المرجع السابؽ ، صٔ٘ٗ

 .ٖٚ، ٖٓ،  ٜٕ( انظر: المرجع نفسو، صٕ٘ٗ

 .ٖ٘، ٕٙ( انظر: المرجع نفسو، صٖ٘ٗ
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ثبات صفات الرب عز وجؿ ، صٗ٘ٗ  . ٕٔ٘ -ٕٓ٘( كتاب التوحيد وا 

 (.ٜٕٗ/ٖٔ( فتح الباري، )٘٘ٗ

 (.٘ٓ٘/ٔ( شعب اإليماف، )ٙ٘ٗ

(، وأبو داود ٖٕٔٔ(، وفي " فضائؿ الصحابة " )ٜٖٗٔ،  ٕٔٙ(، وأحمد في " مسنده" )ٕٚٗٙ(، ومسمـ )ٖٜٓالمفرد" ) (، وفي " األدبٜٜٗٗ( رواه البخاري في " صحيحو" )ٚ٘ٗ

" (، والبييقي في " العتقاد٘ٚٗ/ٕٗ( ، وابف جرير في " تفسيره" )ٜٛٔ(، وابف أبي عاصـ في " السنة " )ٛٛ٘، ٕٛ٘(، والبزار ) ٛٚ(، وابف ماجو )ٖٕٙٔ( ، والترمذي )ٜٗٙٗ) 

 كميـ مف حديث عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو. -(ٖٙٓٔ(، والاللكائي في " شرح أصوؿ اعتقاد أىؿ السنة والجماعة " )ٜٜٔ/ٗ(، والبغوي في " تفسيره" )ٕ٘ٔ -ٔ٘ٔ) ص

 وفي الباب أحاديث أخرى ل نطيؿ بذكرىا.

 (.ٖ٘ٚ/ٜ( العواصـ والقواصـ ، )ٛ٘ٗ

 المصادر والمراجع                                                              

 ( القرآف الكريـ.ٔ :أوًل       

 ثانيًا : المصادر والمراجع المخطوطة :     

 التبريز , نسخة مصكرة في مكتبة خاصة بصنعاء . ي ػ ( : الجاما الكجيز في كفيات العمماء أكلُّّٕأحمد بف عبداهلل الجندارم ل ت  (ِ

 ػ( : عدة األكياس مختصر شفاء صدكر الناس في شرح معاني األساس , نسخة أصمية في مكتبة َُٓٓأحمد بف محمد بف صالح الشرفي ل ت (ّ

 خاصة بصنعاء .

 لقيـك , نسخة أصمية في مكتبة خاصة بصنعاء . ػ ( : شرح مصباح العمـك في معرفة الحي أَُُأحمد بف يحيى حابس الدكارم الصعدم ل ت  (ْ

 عمـ كالـ ( .-ََٔ ػ ( : حاشية شرح القال د , المكتبة الغربية بالجاما الكبير , صنعاء , برقـ لَُْٖالحسف بف أحمد الجالؿ ل ت  (ٓ

خمص مف كرط المرايؽ , المكتبة الشرقية سميماف بف محمد بف أحمد المحمي ل مف عمماء المطرفية في القرف السادس الهجرم (: البر اف الرا ؽ الم (ٔ

 عمـ كالـ (.- ّٕٔبالجاما الكبير , صنعاء , برقـ ل 

-  ُُٕالكبير , صنعاء , برقـ ل   ػ ( : مرقاة األنظار المنتزع مف غايات األفكار , المكتبة الغربية بالجاما ٕٕٖعبداهلل بف محمد النجرم ل ت  (ٕ

 عمـ كالـ (.

  ػ(: المعراج إلى كشؼ أسرار المنهاج,  نسخة أصمية في مكتبة خاصة بصنعاء.ََٗالحسني ل ت عز الديف بف الحسف بف عمي  (ٖ

 ػ( : رسالة في تحقيؽ مسللة الشفاعة الثابتة لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميه كسمـ , رمف "مجمكع " ُُِٖمحمد بف إسماعيؿ األمير الصنعاني ل ت  (ٗ

 خاصة بصنعاء .في مكتبة  همصكر يحتكم عمى عدد مف مؤلفاته بخط

 ػ ( : البدر السارم شرح كاسطة الدرارم في تكحيد البارم , المكتبة الشرقية بالجاما الكبير , ََُٓمحمد بف عز الديف بف محمد المفتي ل ت  (َُ

 عمـ كالـ (.-ْْٔصنعاء برقـ ل 

عمـ -ٖٓٔالكبير , صنعاء , برقـ ل الغربية بالجاما   ػ(: صيانة العقا د بتجكيد النظر في شرح القال د , المكتبةُُٖٓ اشـ بف يحيى الشامي ل ت  (ُُ

 كالـ (.

  ػ(: منهاج التحقيؽ كمحاسف التمفيؽ, نسخة أصمية في مكتبة خاصة بصنعاء.َٖٕيحيى بف حسف بف مكسى القرشي لت (ُِ
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قيكـ , المعركؼ بالثالثيف  ػ( : االفتتاح عمى المصباح ل مصباح العمـك في معرفة الحي الََُُيحيى بف الحسيف بف القاسـ بف محمد لت ح (ُّ

 مجاميا(. -ُٔل  مسللة لمرصاص اآلتي ذكر  ( , المكتبة الشرقية بالجاما الكبير , صنعاء , برقـ 

" طبقات الزيدية  كيسمى بػء الزيدية األطياب , ل : المستطاب في طبقات عمما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُْ

 نسخة مصكرة في مكتبة خاصة بصنعاء. ػػػػػػػ الصغرل"

 

 المصادر والمراجع المطبوعة: :ثالثًا      

العممية , بيركت , الطبعة األكلى ,   ػ(: ز ر اآلداب كثمر األلباب , تحقيؽ د. يكسؼ عمي الطكيؿ , دار الكتبّْٓإبرا يـ بف عمي الحصرم القيركاني , أبك إسحاؽ ل ت  (ُٓ

 ـ.ُٕٗٗ ػ / ُُْٕ

: اإلصباح عمى المصباح في معرفة الممؾ الفتاح , تحقيؽ عبدالرحمف بف   ػ (َُّٖالناصر لديف اهلل ل ت  , إبرا يـ بف محمد بف أحمد المؤيدم (ُٔ

قرص ليزرم مرغكط , رمف , " المكتبة الزيدية الشاممة " حسيف شايـ , مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية , عماف , ل د. ت (, ل مطبكع عمى 

 اإلصدار الثاني (. –

 ػ(: المعجـ في أسامي شيكخ أبي بكر اإلسماعيمي , تحقيؽ د . زياد محمد منصكر ُّٕأحمد بف إبرا يـ بف إسماعيؿ اإلسماعيمي , أبك بكر ل ت  (ُٕ

  ػ .َُُْ, , مكتبة العمكـ كالحكـ , المدينة المنكرة , الطبعة األكلى 

 .ـُٗٗٗػ /  َُِْ, ة المهرة بزكا د المسانيد العشرة, دار الكطف, الرياض ػ(: إتحاؼ الخير َْٖت ف أبي بكر بف إسماعيؿ البكصيرم لأحمد ب (ُٖ

ابف ماجه , تحقيؽ محمد المنتقى الكشناكم , دار العربية ,  : مصباح الزجاجة في زكا دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُٗ

  ػػ.َُّْبيركت , 

, مافأحمد بف أحمد الخميمي ل مف عمماء اإلبارية المعاصريف ( : جكا ر التفسير أنكار مف بياف التنزيؿ, مكتبة االستقامة , ركل , سمطنة ع (َِ

 ـ.ُٖٖٗ ػػ / َُْٗ

 ػػ(: مصباح العمكـ في معرفة الحي القيكـ ل المعركؼ بػػ " الثالثيف مسللة " , أعد  لمطبا  ُِٔت أحمد بف الحسف الرصاص الزيدم الهادكم ل  (ُِ

 ـ.ُُٕٗكقدـ له د. محمد عبدالسالـ كفافي , جامعة بيركت العربية , 

 ػػ ُِّْديث , القا رة ,  ػػ(: األسماء كالصفات , تحقيؽ عبداهلل بف عامر , دار الحْٖٓأحمد بف الحسيف بف عمي البيهقي , أبكبكر ل ت  (ِِ

 ـ.ََِِ/

: االعتقاد كالهداية إلى سبيؿ الرشاد , حققه كعمؽ عميه أبك عبداهلل أحمد بف إبرا يـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِّ

 ـ.ُٗٗٗ ػػ / َُِْأبك العينيف , ك خراف , دار الفريمة , الرياض, الطبعة األكلى , 

عيد بسيكني زغمكؿ , مؤسسة الكتب الثقافية , : البعث كالنشكر , تحقيؽ محمد الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِْ

 ـ.ُٖٖٗ ػػ/ َُْٖبيركت, الطبعة األكلى , 

: دال ؿ النبكة , كثؽ أصكله , كخرج أحاديثه كعمؽ عميه د. عبدالمعطي قمعجي ,  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِٓ

 ـ.ُٖٖٗ ػػ/َُْٖ ,دار الكتب العممية , بيركت , دار الرياف لمتراث , القا رة , الطبعة األكلى



 د .  أحمد عبد العزيز المميكي                              الشفػاعة األخركية بيػف المثبتيف كالنػافيػف
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: السنف الكبرل , تحقيؽ محمد عبدالقادر عطا , مكتبة دار الباز , مكة المكرمة , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِٔ

 ـ.ُْٗٗ ػػ /ُُْْ

: شعب اإليماف ,حققه كراجا نصكصه كخرج أحاديثه مختار أحمد الندكم , , مكتبة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِٕ

 ـ.ََِّ ػػ/ُِّْهند , الطبعة األكلى , الرشد بالرياض بالتعاكف ما الدار السمفية ببكمبام بال

 ػػ (: التبصرة في التكحيد كالعدؿ , تحقيؽ عبدالكريـ جدباف , ل مطبكع عمى قرص ليزرم ُُْأحمد بف الحسيف الهاركني , المؤيد باهلل ل ت  (ِٖ

 اإلصدار الثاني ( . –مرغكط رمف " المكتبة الزيدية الشاممة " 

 ػػ(: حقا ؽ المعرفة , ل منشكر عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الزيدية ٔٔٓلمتككؿ عمى اهلل ل تأحمد بف سميماف بف محمد الحسني , ا (ِٗ

 اإلصدار الثاني (. -الشاممة "  

 ػػ(: السنف الكبرل , تحقيؽ د. عبدالغفار سميماف البندارم , كسيد كسركم حسف , َّّأحمد بف شعيب بف عمي النسا ي , أبك عبدالرحمف ل ت  (َّ

 ـ.ُُٗٗ / ػػ ُُُْلكتب العممية , بيركت , الطبعةاألكلى , دار ا

: عمؿ اليكـ كالميمة , تحقيؽ د. فاركؽ حمادة , مؤسسة الرسالة , بيركت ,  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُّ

  ػػ.َُْٔالطبعة الثانية , 

: المجتبى مف السنف , تحقيؽ عبدالفتاح أبك غدة , مكتبة المطبكعات  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِّ

 ـ.ُٖٔٗ ػػ / َُْٔاإلسالمية , حمب , الطبعة الثانية , 

رتيب  ػػ(: اإليماف األكسط , ل رمف " مجمكع الفتاكل " , جما كتِٖٕأحمد بف عبدالحميـ بف تيمية الحراني , أبك العباس , تقي الديف ل ت  (ّّ

 ـ.ُُٗٗ / ػُُِْعبدالرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي النجدم الحنبمي , كساعد  ابنه محمكد ( دار عالـ الكتب , الرياض , 

ػيػر , ل رػػػػػػػػػػػػػمػػػػف " مجمكع الفتػػػػػػػػػػػػػاكل " ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: اإليماف الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ّْ

 السابؽ ذكر  ( .

رمف " مجمكع  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الجكاب البا ر في زكار المقابر ,  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ّٓ

 لسابؽ ذكر (." االفتاكل

: الحسنة كالسي ة , تحقيؽ د. محمد جميؿ غازم , مطبعة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ّٔ

 المدني , القا رة , ل د . ت (.

 : الرد عمى المنطقييف ,دار المعرفة , بيركت , لد. ت(.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ّٕ

 (." السابؽ ذكر ف " مجمكع الفتاكل , ل رمعقيدة الكاسطية: الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ّٖ

"  مجمكع الفتاكل لرمف " ,ػ: الفرقاف بيف الحؽ كالباطؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ّٗ

 السابؽ ذكر  (.

ل رمف " مجمكع  : قاعدة جميمة في التكسؿ كالكسيمة,  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (َْ

 الفتاكل " السابؽ ذكر  (.



 (ٕٓالعدد )                                                     ـٜٕٔٓ، يوليو تعز جامعةمجمة بحوث  

 

 - 486 - 

                                                                                                                                  
الجزء األكؿ, لرمف " مجمكع الفتاكل " -كتاب التفسير  : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُْ

 السابؽ ذكر  (.

 : كتاب الحديث , ل رمف " مجمكع الفتاكل " السابؽ ذكر  (.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِْ

 : الكيالنية , ل رمف " مجمكع الفتاكل " السابؽ ذكر  (.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ّْ

لسمؼ , ل رمف " مجمكع الفتاكل " السابؽ مفصؿ اعتقاد ا : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ْْ

 ذكر  (.

– ػػ(: أخبار أصبهاف ل مطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الشاممة " َّْت بف أحمد األصبهاني , أبك نعيـ ل أحمد بف عبداهلل (ْٓ

 اإلصدار الرابا (.

ب العربي , بيركت , الطبعة الرابعة اػ : حمية األكلياء كطبقات األصفياء , دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ْٔ

  ػػ.َُْٓ, 

صفة الجنة , دراسة كتحقيؽ عمي ررا بف عبداهلل , دار الملمكف لمتراث , : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ْٕ

 ـ.ُٓٗٗ ػػ/ُُْٓدمشؽ , الطبعة الثانية , 

ػػػػػػػػػػػػػ : معرفة الصحابة , تحقيؽ عادؿ بف يكسؼ العزازم , دار الكطف , الرياض , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ْٖ

 ـ .ُٖٗٗ ػ / ُُْٗالطبعة األكلى , 

 ػ( : تاريخ بغداد ل تاريخ مدينة السالـ كأخبار محدثيها كذكر قيطيانها العمماء مف غير ّْٔب البغدادم , أبك بكر لت ثابت الخطيبف أحمد بف عمي  (ْٗ

 ـ.ََُِ ػػ/ ُِْْأ مها ككارديها (, حققه كربط نصه د . بشار عكاد معركؼ , دار الغرب اإلسالمي , بيركت, الطبعة األكلى , 

ػػػػػػػػػػػػػ:  تمخيص المتشابه في الرسـ كحماية ما أشكؿ منه عف بكادر التصحيؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (َٓ

 ـ.ُٖٓٗكالك ـ , تحقيؽ سكينة الشهابي, طالس لمدراسات كالترجمة , دمشؽ , الطبعة األكلى, 

برا يـ حمدم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: الكفاية في عمـ الركاية , تحقيؽ أبي عبد اهلل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُٓ السكرقي, كا 

 المدني , المكتبة العممية , المدينة المنكرة , ل د . ت (.

: المتفؽ كالمفترؽ , ل مطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِٓ

 اإلصدار الرابا (.–الشاممة " 

ػػػػػػػػ: مكر  أك اـ الجما كالتفريؽ, تحقيؽ د. عبد المعطي قمعجي, دار المعرفة, ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ّٓ

 ق .َُْٕبيركت, الطبعة األكلى , 

ق ( : مسند أبي يعمى , تحقيؽ حسيف سميـ أسد , دار الملمكف لمتراث, دمشؽ, َّٕأحمد بف عمي بف المثنى التميمي, المكصمي, أبك يعمى ل ت  (ْٓ

 ـ.ُْٖٗ ق/َُْْالطبعة األكلى , 

ق (: اإلصابة في تمييز الصحابة, لكمعه "االستيعاب " البف ِٖٓأحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقالني , أبك الفرؿ, شهاب الديف ل ت (ٓٓ

 عبد البر اآلتي ذكر ( , دار الكتاب العربي, بيركت , ل د. ت( .



 د .  أحمد عبد العزيز المميكي                              الشفػاعة األخركية بيػف المثبتيف كالنػافيػف
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ػػػػػػػػػػػػػػػػ: تقريب التهذيب, تحقيؽ محمد عكامة, دار الرشيد, ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ٔٓ

 ـ.ُٖٔٗ ػ/ َُْٔسكريا  , الطبعة األكلى, 

: التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ٕٓ

 ـ.ُْٔٗ ػ / ُّْٖتحقيؽ السيد عبداهلل  اشـ اليماني المدني , المدينة المنكرة , 

ػ : تهذيب التهذيب , دار الفكر , بيركت , الطبعة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ٖٓ

 ـ.ُْٖٗ ػػ / َُْْاألكلى , 

البخارم , رقـ كتبه   : فت  البارم بشرح صحي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ٗٓ

 بيركت , ل د . ت (. كأبكابه كأحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي , كحققه عبدالعزيز بف عبداهلل بف باز , دار الفكر , 

: لساف الميزاف , اعتنى به عبدالفتاح أبكغدة , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (َٔ

 كاعتنى بإخراجه كطباعته سمماف عبدالفتاح أبكغدة , مكتبة المطبكعات اإلسالمية , حمب , لد. ت( .

 ػػ ( : المفهـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ , حققه كقدـ له محيي الديف ديب ٔٓٔعمر بف إبرا يـ القرطبي , أبك العباس , ل ت أحمد بف  (ُٔ

 ـ.ُٔٗٗ ػػ / ُُْٕمستك ك خركف , دار ابف كثير , دمشؽ , دار الكمـ الطيب , دمشؽ , بيركت , الطبعة األكلى , 

 ػػ( : األكا ؿ , تحقيؽ محمد بف ناصر العجمي , دار الخمفاء لمكتاب اإلسالمي , ِٕٖأبك بكر ل ت أحمد بف عمرك بف أبي عاصـ الشيباني ,  (ِٔ

 الككيت , لد. ت(.

ػ : السنة ل كمعه " ظالؿ الجنة في تخريج السنة , لألباني اآلتي ذكر  ( , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ّٔ

 ـ.َُٖٗ ػػ / ََُْشؽ , الطبعة األكلى , المكتب اإلسالمي , بيركت , دم

: الصالة عمى النبي صمى اهلل عميه كسمـ , تحقيؽ حمدم عبدالمجيد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ْٔ

 ـ.ُٓٗٗ ػػ / ُُْٓالسمفي , دار الملمكف لمتراث , دمشؽ , الطبعة األكلى , 

 ػػ( : مسند البزار , تحقيؽ محفكظ الرحمف زيف اهلل ك خريف , مكتبة العمكـ كالحكـ , ِِٗأبك بكر ل ت  أحمد بف عمرك بف عبدالخالؽ البزار , (ٓٔ

 ـ.ََِٗ-ُٖٖٗالمدينة المنكرة , الطبعة األكلى , 

الة , بيركت ,  ػػ(: فرا ؿ الصحابة , تحقيؽ د . كصي اهلل محمد عباس , مؤسسة الرسُِْأحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني , أبك عبداهلل ل ت  (ٔٔ

 ـ.ُّٖٗ ػػ / َُّْالطبعة األكلى , 

عبداهلل عيب األرنؤكط ك خريف , إشراؼ د.: مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ , تحقيؽ ش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ٕٔ

 ـ.ََُِ ػػ /  ُُِْ  بف عبدالمحسف التركي , مؤسسة الرسالة , بيركت , الطبعة األكلى ,

 ػػ(: إرشاد السارم لشرح صحي  البخارم , ل كبحاشيته متف " صحي  مسمـ " كشرح ِّٗالديف ل ت  أحمد بف محمد الخطيب القسطالني  , شهاب (ٖٔ

  ػػ.َُّٓاإلماـ النككم عميه ( , المطبعة الكبرل األميرية ببكالؽ مصر , , الطبعة السادسة , 

كخرج أحاديثه كعمؽ عميه بشير محمد عيكف , مكتبة دار   ػػ(: عمؿ اليـك كالميمة , حققهّْٔأحمد بف محمد الدينكرم , ابف السني , أبك بكر ل ت  (ٗٔ

 ـ.ُٕٖٗ ػػ / َُْٕ  البياف , دمشؽ , مكتبة المؤيد , الطا ؼ , الطبعة األكلى ,



 (ٕٓالعدد )                                                     ـٜٕٔٓ، يوليو تعز جامعةمجمة بحوث  
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 ػػ( : كتاب المعجـ , تحقيؽ كتخريج عبدالمحسف بف إبرا يـ الحسيني , دار ابف َّْأحمد بف محمد بف  زياد بف األعرابي , أبك سعيد ل ت  (َٕ

 ـ .ُٓٗٗ ػػ /ُُْٔ,  الجكزم

 ػػ(: شرح مشكؿ اآلثار , تحقيؽ شعيب األرنؤكط , مؤسسة الرسالة,  بيركت , الطبعة ُِّأحمد بف محمد بف سالمة الطحاكم , أبك جعفر ل ت  (ُٕ

 ـ.ُْٗٗ ػػ / ُُْٓاألكلى , 

, سيد جاد الحؽ رم النجار, كمحمد , حققه كقدـ له محمد ز : شرح معاني اآلثارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِٕ

 ـ.ُْٗٗ ػػ / ُُْْالكتب , بيركت , الطبعة األكلى ,  راجعه كرقـ كتبه كأبكابه كأحاديثه د . يكسؼ عبدالرحمف المرعشمي , عالـ 

المري ة في أخبار أ مة الزيدية , ل مطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة  ع ػػ( : ال لَُٓٓأحمد بف محمد بف صالح الشرفي لت  (ّٕ

 اإلصدار الثاني(. –لزيدية الشاممة " ا

رافعي , المكتبة العممية ,  ػػ(: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمَٕٕأحمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي , أبك العباس ل ت ح  (ْٕ

 , ل د . ت (.بيركت

اء عف ألفاظ الشفاء ل مطبكع بحاشية " الشفاء بتعريؼ حقكؽ  ػػ(: مزيؿ الخفِٕٖأحمد بف محمد بف محمد الشمني , أبك العباس , تقي الديف ل ت  (ٕٓ

 ـ.ُٖٖٗ ػػ / َُْٗالمصطفى " لمقاري عياض اليحصبي ( , دار الفكر , بيركت , 

 ػػ(: أصكؿ الديف , تحقيؽ عمر كفيؽ الداعكؽ , دار البشا ر , بيركت , الطبعة ّٗٓأحمد بف محمد بف محمكد الغزنكم , جماؿ الديف ل ت  (ٕٔ

 ـ.ُٖٗٗ, األكلى 

الراية , الرياض , الطبعة الثانية ,   ػػ(: السنة , تحقيؽ عطية بف عتيؽ الز راني , دارُُّأحمد بف محمد بف  اركف الخالؿ , أبك بكر ل ت  (ٕٕ

 ـ.ُْٗٗ

, في معرفة الممؾ الكاحد"(ت الفرا د , ل ما متنه " نك د ػػ(: غرر الفكا د في شرح نكت الفراَْٖ, المهدم لديف اهلل ل ت أحمد بف يحيى بف المرترى (ٖٕ

 اإلصدار الثاني (. –, ل مطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الزيدية الشاممة " تعميؽ عبداهلل بف عبداهلل الحكثيدراسة كتحقيؽ ك 

 ػػ / ُُْٔعة األكلى , إسماعيؿ بف عمي األككع :  جر العمـ كمعاقمه في اليمف , دار الفكر المعاصر , بيركت , دار الفكر , دمشؽ , الطب (ٕٗ

 ـ.ُٓٗٗ

 ػػ(: البداية كالنهاية , مكتبة المعارؼ , بيركت , الطبعة السادسة ْٕٕإسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي , أبك الفداء , عماد الديف ل ت  (َٖ

 ـ.ُٖٓٗ ػػ / َُْٓ, 

: تفسير القر ف العظيـ , مكتبة دار الفيحاء , دمشؽ , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (ُٖ

 ـ.ُٖٗٗ ػػ / ُُْٖمكتبة دار السالـ , الرياض , الطبعة الثانية , 

ػ : النهاية في الفتف كالمالحـ , تحقيؽ د . حامد أحمد طا ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِٖ

ـ , كطبعة أخرل لـ تذكر بياناتها , منشكرة عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " ََِّ ػ / ُِْْ, دار الفجر لمتراث , القا رة , الطبعة األكلى, 

 اإلصدار الرابا. –المكتبة الشاممة " 



 د .  أحمد عبد العزيز المميكي                              الشفػاعة األخركية بيػف المثبتيف كالنػافيػف
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 ػػ(: الترغيب كالتر يب , تحقيؽ أيمف بف صال  بف شعباف , دار ّٓٓعيؿ بف محمد بف الفرؿ األصبهاني , أبك القاسـ , , قكاـ السنة ل ت إسما (ّٖ

 ـ.ُّٗٗ ػػ / ُُْْالحديث , القا رة , الطبعة األكلى , 

يش , كمحمد المصرم , مؤسسة الرسالة , بيركت ,  ػػ(: الكميات , تحقيؽ عدناف درك َُْٗأيكب بف مكسى الحسني الكفكم , أبك البقاء ل ت  (ْٖ

 ـ.ُٖٗٗ ػػ / ُُْٗ

ميـ الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ في التكحيد , خرج أحاديثه محمد بف عيادم بف ُّٕٕحافظ بف أحمد الحكمي ل ت  (ٖٓ  ػػ(: معارج القبكؿ بشرح سي

 ـ.ََِْ ػػ / ُِْْعبدالحميـ , مكتبة الصفاء , القا رة , الطبعة األكلى , 

مطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف  ػػ(: العقد الثميف في معرفة رب العالميف , ل ِٔٔالحسيف بف بدر الديف محمد الحسني , األمير ل ت  (ٖٔ

 اإلصدار الثاني (. –" "المكتبة الزيدية الشاممة

, ؽ محمد سيد كيالني , دار المعرفةف , تحقي ػػ(: المفردات في غريب القر َِٓحسيف بف محمد بف المفرؿ الراغب األصفهاني , أبك القاسـ ل ت  (ٕٖ

 لبناف , ل د . ت ( .

 ػػ(: شرح السنة , تحقيؽ شعيب األرنؤكط , كمحمد ز ير الشاكيش , المكتب َُٓم , أبك محمد , محيي السنة ل ت ك الحسيف بف مسعكد البغ (ٖٖ

 .ـُّٖٗ ػػ / َُّْاإلسالمي , دمشؽ , بيركت , الطبعة الثانية , 

: معالـ التنزيؿ  ل تفسير البغكم ( , حققه كخرج أحاديثه محمد عبداهلل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ٖٗ

 ـ.ُٕٗٗ ػػ / ُُْٕالنمر ك خراف , دار طيبة , الطبعة الرابعة , 

حـ كأشراط الساعة , ل مطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط  ػػ(: إتحاؼ الجماعة بما جاء في الفتف كالمالُُّْحمكد بف عبداهلل التكيجرم ل ت  (َٗ

 اإلصدار الثالث(. –رمف " المكتبة الشاممة " 

خزكمي , ك د . إبرا يـ  ػػ , كقيؿ غير ذلؾ (: كتاب العيف , تحقيؽ د . مهدم المُٕٓالخميؿ بف أحمد الفرا يدم , أبك عبدالرحمف ل ت  (ُٗ

 , دار كمكتبة الهالؿ , ل د . ت (.السامرا ي

 ػػ(: إجماؿ اإلصابة في أقكاؿ الصحابة , حققه كعمؽ عميه محمد سميماف ُٕٔميؿ بف سيؼ الديف كيكمدم العال ي الشافعي , صالح الديف ل ت خ (ِٗ

 ـ.ُٕٖٗ ػػ / َُْٕاألشقر , جمعية إحياء التراث اإلسالمي , مركز المخطكطات كالتراث , الككيت , الطبعة األكلى , 

خميمي , أبك محمد ل مف عمماء اإلبارية في القرف الثالث عشر الهجرم (: تمهيد قكاعد اإليماف كتقييد شكارد مسا ؿ سعيد بف خمفاف بف أحمد ال (ّٗ

 ـ.ُٖٔٗ ػػ / َُْٕاألحكاـ كاألدياف ل مف جكاباته ( , كزارة التراث القكمي كالثقافة , سمطنة عماف , 

(: األكا ؿ , تحقيؽ محمد شككر أمرير , مؤسسة الرسالة , دار الفرقاف , بيركت ,   ػ َّٔسميماف بف أحمد بف أيكب الطبراني , أبك القاسـ ل ت  (ْٗ

  ػػ.َُّْالطبعة األكلى , 

: مسند الشامييف , تحقيؽ حمدم عبدالمجيد السمفي , مؤسسة الرسالة , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ٓٗ

 ـ.ُْٖٗ ػػ / َُْٓبيركت, الطبعة األكلى , 

ػ: المعجـ األكسط , تحقيؽ طارؽ بف عكض اهلل , كعبدالمحسف الحسيني , دار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ٔٗ

  ػػ.ُُْٓالحرميف , القا رة , 



 (ٕٓالعدد )                                                     ـٜٕٔٓ، يوليو تعز جامعةمجمة بحوث  
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ككر أمرير , المكتب اإلسالمي , بيركت , ػد شػ: المعجـ الصغير , تحقيؽ محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ٕٗ

 ـ.ُٖٓٗ ػ / َُْٓكلى , دار عمار , عماف , الطبعة األ

المجيد السمفي , مكتبة ابف : المعجـ الكبير , حققه كخرج أحاديثه حمدم عبدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ٖٗ

 , القا رة , ل د . ت( .تيمية

 , ل د . ت (.كر, بيركتي الديف عبدالحميد, دار الفي, تحقيؽ محمد محداكد  ػػ(: سنف أبيِٕٓ, أبك داكد ل ت سميماف بف األشعث السجستاني (ٗٗ

 ػػ( : مسند أبي داكد الطيالسي ,تحقيؽ د . محمد بف عبدالمحسف التركي بالتعاكف ما َِْسميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي , أبك داكد ل ت  (ََُ

 ـ.ُٗٗٗ ػػ / ُُْٗمركز البحكث كالدراسات العربية كاإلسالمية بدار  جر , دار  جر لمطباعة كالنشر , مصر , الطبعة األكلى , 

 .ت( . عزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد, مكتبة الرياض الحديثة, الرياض, لد ػػ(: تيسير الُِّّعبداهلل بف محمد بف عبدالك اب لت سميماف بف (َُُ

, ف بسيكني زغمكؿقيؽ محمد السعيد ب, تح ػػ(: الفردكس بملثكر الخطابَٗٓ تشجاع ل , أبكبف شيركيه الديممي الممقب إلكيا شيركيه بف شهردار (َُِ

 ـ.ُٖٔٗ ػػ / َُْٔدار الكتب العممية , بيركت , 

  ػ.َُْٓد . صابر طعيمة : اإلبارية عقيدة كمذ با , دار الجيؿ , بيركت ,  (َُّ

نفسه (, مكتبة  العمـ الشامخ " لممقبمي  "  ػػ(: األركاح النكافخ آلثار إيثار اآلباء كالمشايخ , ل مطبكع بحاشية َُُٖصال  بف المهدم المقبمي ل ت  (َُْ

 , ل د . ت (.دار البياف , دمشؽ

" األركاح النكافخ " لممقبمي نفسه ,  ثار الحؽ عمى اآلباء كالمشايخ , ل كبحاشيته: العمـ الشامخ في إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (َُٓ

 السابؽ ذكر  (.

 ػػ(: شرح األصكؿ الخمسة , تعميؽ قكاـ الديف مانكديـ أحمد بف الحسيف ُْٓعبد الجبار بف أحمد الهمذاني األسد  بادم , القاري أبك الحسف ل ت  (َُٔ

 ػػ / ُُْٔد . عبدالكريـ عثماف , مكتبة ك بة , القا رة , الطبعة الثالثة ,    ػػ( , حققه كقدـ له َِْبف أبي  اشـ الحسيني ششديك ل ت ح 

 ـ.ُٔٗٗ

ميد بف نصر (َُٕ   ػػ( : المنتخب مف مسند عبد بف حميد , عالـ الكتب , بيركت , ل د . ت ( .ِْٗ, أبك محمد  ل ت  يالًكس   عىٍبد بف حي

 ػ ( : المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز , تحقيؽ عبد السالـ عبد الشافي ِْٓي , أبك محمد ل ت عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلس (َُٖ

 ـ.ُّٗٗ ػػ / ُُّْمحمد , دار الكتب العممية , بيركت ,  

أبك الفرؿ إبرا يـ , دار   ػػ( : شرح نهج البالغة , تحقيؽ محمدٔٓٔعبد الحميد بف  بة اهلل بف محمد بف أبي الحديد , أبك حامد , عز الديف ل ت  (َُٗ

 إحياء الكتب العربية , القا رة , ل د . ت ( .

 ػػ( : إتماـ الدراية لقراء النقاية , تحقيؽ إبرا يـ العجكز , دار الكتب العممية , بيركت , ُُٗعبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي , جالؿ الديف ل ت  (َُُ

 ـ.ُْٖٔايب , كمكته , الهند , ـ ؛ كطبعة مظهر العجُٖٓٗ ػػ / َُْٓالطبعة األكلى , 

ب في خصا ص الحبيب ل صمى اهلل عميه كسمـ ( , ل مطبكع ي: أنمكذج المبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُُُ

 اإلصدار الرابا (. –عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الشاممة " 



 د .  أحمد عبد العزيز المميكي                              الشفػاعة األخركية بيػف المثبتيف كالنػافيػف
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, مركز  جر لمبحكث, دار  جر, مصر, لدر المنثكر في التفسير بالملثكر: اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُُِ

 ـ.ََِّ ػػ / ُِْْ

, يي الديف الميس, تحقيؽ خميؿ محالمتناثرة في األخبار المتكاترة : قطؼ األز ارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُُّ

 ـ.ُٖٓٗ  ػػ /َُْٓالمكتب اإلسالمي , بيركت , دمشؽ , الطبعة األكلى , 

, دار الكتب العممية , بيركت , : ال لع المصنكعة في األحاديث المكركعة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُُْ

 ( .لد . ت

 ,الطيب , المكتبة العصرية , صيدا  ػػ ( :  تفسير ابف أبي حاتـ , تحقيؽ أسعد محمدِّٕعبد الرحمف بف أبي حاتـ محمد الرازم , أبك محمد ل ت  (ُُٓ

 ل د . ت (.

, ارؼ العثمانية, حيدر  باد الدكف, مطبعة مجمس دا رة المع: الجرح كالتعديؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُُٔ

 ـ.ُِٓٗ ػػ / ُُِٕ

 . ػػ( : المكاقؼ في عمـ الكالـ , عالـ الكتب , بيركت , ل د . ت (ٕٔٓعبد الرحمف بف أحمد اإليجي , عرد الديف ل ت  (ُُٕ

 ػػ(: زاد المسير في عمـ التفسير , المكتب اإلسالمي , بيركت , ٕٗٓعبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم , أبك الفرج , جماؿ الديف ل ت  (ُُٖ

  ػػ.َُْْالطبعة الثالثة , 

 : المكركعات , دار الكتب العممية , بيركت , ل د . ت (.ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُُٗ

عبد الرحمف بف يكسؼ بف حسيف : شهب أ ؿ السنة كالجماعة عمى منكرم المحمكد كالشفاعة , مكتبة مدبكلي , القا رة , الطبعة األكلى ,  (َُِ

 ـ.ُٓٗٗ ػػ / ُُْٓ

صار كالرد عمى ابف الراكندم الممحد , تقديـ كمراجعة محمد حجازم , مكتبة  ػػ ( : االنت ََّعبد الرحيـ بف محمد الخياط , أبك الحسيف ل ت ح  (ُُِ

 ـ.ُٖٖٗالثقافة الدينية , القا رة , 

 ػ(: مصنؼ عبد الرزاؽ ,تحقيؽ حبيب الرحمف األعظمي , المكتب اإلسالمي , بيركت , ُُِعبد الرزاؽ بف  ماـ الصنعاني, أبك بكر ل ت  (ُِِ

  ػػ.َُّْالطبعة الثانية , 

 ػػ( : الترغيب كالتر يب مف الحديث الشريؼ , تحقيؽ إبرا يـ شمس الديف , ٔٓٔعظيـ بف عبد القكم المنذرم , أبك محمد , زكي الديف ل ت عبد ال (ُِّ

  ػػ.ُُْٕدار الكتب العميمة , بيركت , الطبعة األكلى , 

مسمـ الثبكت , ل مطبكع بحاشية   ػ(: فكات  الرحمكت بشرحُِِٓالهندم ل ت  عبد العمي محمد بف نظاـ الديف محمد األنصارم المكنكم (ُِْ

 ػ , ُِِّ ػػ( , المطبعة األميرية ببكالؽ مصر المحمية , الطبعة األكلى , َٓٓ" ألبي حامد الغزالي المتكفى سنة "المستصفى مف عمـ األصكؿ

 دار الفكر , بيركت , ل د . ت ( .  كأعادت تصكير 

 ـ.ََِّاألكلى ,  ح أحمد فؤاد : الفرؽ اإلسالمية كأصكلها اإليمانية , دار الكفاء , االسكندرية , الطبعةد . عبد الفتا (ُِٓ

تحقيؽ كتعميؽ محمد محيي الديف عبد الحميد , مطبعة ,  ػػ ( : الفرؽ بيف الفرؽ ِْٗعبد القا ر بف طا ر بف محمد البغدادم , أبك منصكر ل ت  (ُِٔ

 . المدني , القا رة , ل د . ت (
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 ػػ( : البعث , تحقيؽ أبي  اجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ , دار الكتب العممية , ُّٔعبد اهلل بف أبي داكد السجستاني , أبك بكر ل ت  (ُِٕ

 ـ.ُٕٖٗ ػػ / َُْٕبيركت , الطبعة األكلى , 

مطبكع أل مة األطهار كشيعتهـ األبرار, لة مف تفسير ا ػ ( : المصابي  الساطعة األنكار المجمكعَُِٔعبد اهلل بف أحمد بف إبرا يـ الشرفي : ل ت  (ُِٖ

 (.اإلصدار الثاني –يدية الشاممة " عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الز 

 ػػ(: مدارؾ التنزيؿ كحقا ؽ التلكيؿ , ل بهامش " تفسير الخازف " عالء الديف عمي َُٕعبد اهلل بف أحمد بف محمكد النسفي , أبك البركات ل ت ح  (ُِٗ

  ػػ (, دار الكتب العربية الكبرل , مصر , كأعادت طبعه باألكفست مكتبة المثنى ببغداد , ل د . ت (.ُْٕمحمد البغدادم المتكفى سنة  بف

الكارحة , ل مطبكع عمى قرص ليزرم   ػػ(: شرح الرسالة الناصحة باألدلة ُْٔعبد اهلل بف حمزة بف سميماف الحسني , المنصكر باهلل ل ت  (َُّ

 اإلصدار الثاني ( . –ف " المكتبة الزيدية الشاممة " مرغكط رم

ػ : المجمكع المنصكرم , الجزء الثاني , القسـ األكؿ , تحقيؽ عبد السالـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُُّ

 –عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الزيدية الشاممة " عباس الكجيه , مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية عماف , ل د . ت( , ل مطبكع 

 اإلصدار الثاني ( . 

سيف سميـ أسد , دار السقا ,  ػػ( : مسند الحميدم , حقؽ نصكصه كخرج أحاديثه حُِٗعبد اهلل بف الزبير القرشي الحميدم , أبك بكر ل ت  (ُِّ

 ـ.ُٔٗٗ, الطبعة األكلى , دمشؽ

 – ػػ( : اإلرشاد إلى طريؽ نجاة العباد , ل مطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الزيدية الشاممة "  ٕٔٔعبد اهلل بف زيد العنسي ل ت  (ُّّ

 اإلصدار الثاني ( .

مي ( , تحقيؽ حسيف سميـ أسد , ر مي ل المعركؼ بسنف الدار  ػػ( : مسند الدا ِٓٓمي , أبك محمد ل ت ر عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفرؿ الدا (ُّْ

 . ـ َََِق/ ُُِْالطبعة األكلى,غني , الرياض , دار الم

 ػػ / ُُْٖ ػػ( :  الكامؿ في رعفاء الرجاؿ , دار الكتب العممية , بيركت , الطبعة األكلى , ّٓٔعبد اهلل بف عدم الجرجاني , أبك أحمد ل ت  (ُّٓ

 ـ.ُٕٗٗ

 , ل د . ت(.ار التنزيؿ كأسرار التلكيؿ, دار الفكر, بيركت: أنك  ػػ(ٖٓٔت ف عمر بف محمد الشيرازم البيراكم, أبك سعيد, ناصر الديف لعبد اهلل ب (ُّٔ

 (.د . تلاألعظمي, دار الكتب العممية, بيركت,  , تحقيؽ حبيب الرحمف  ػػ(: الز دُُٖاهلل بف المبارؾ بف كار  المركزم, أبك عبد اهلل لت عبد  (ُّٕ

:  مسند اإلماـ عبداهلل بف المبارؾ , تحقيؽ صبحي البدرم السامرا ي , مكتبة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُّٖ

  ػػ.َُْٕالمعارؼ , الرياض , الطبعة األكلى , 

  ػػ(: مصنؼ ابف أبي شيبة , تحقيؽ محمد عكامة , دار القبمة , جدة , ل د. ت(.ِّٓعبداهلل بف محمد بف أبي شيبة , أبك بكر ل ت  (ُّٗ

 ػػ(: حسف الظف باهلل , دراسة كتحقيؽ عبدالحميد شانكحه , مؤسسة ُِٖداهلل بف محمد بف عبيد القرشي المعركؼ بابف أبي الدنيا , أبك بكر ل ت عب (َُْ

 ـ.ُّٗٗ ػػ / ُُّْالكتب الثقافية , بيركت , الطبعة األكلى , 
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اؼ الممتقط مف مغاصات الكشاؼ , دراسة كتحقيؽ عبداهلل بف عبداهلل  ػػ(: الجك ر الشفّٕٗعبداهلل بف الهادم بف يحيى بف حمزة العمكم ل ت ح  (ُُْ

 –الحكثي , مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية , عماف  , ل د . ت ( , ل مطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الزيدية الشاممة " 

 اإلصدار الثاني (.

 ػ / َُْٓ ػػ(: اإلعجاز كاإليجاز , دار الغصكف , بيركت , الطبعة الثالثة , ِْٗت  عبدالممؾ بف محمد الثعالبي النيسابكرم , أبك منصكر ل (ُِْ

 ـ.ُٖٓٗ

ػ:  لباب اآلداب , تحقيؽ أحمد حسف لبج , دار الكتب العممية , بيركت , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُّْ

 ـ.ُٕٗٗ ػػ / ُُْٕ,  كلىالطبعة األ

 ػػ(: األمالي , ربط نصه أبك عبدالرحمف عادؿ بف يكسؼ العزازم , دار َّْبف محمد بف عبداهلل بف بشراف البغدادم , أبك القاسـ ل ت عبدالممؾ  (ُْْ

 ـ.ُٕٗٗ ػػ / ُُْٖالكطف , الرياض , الطبعة األكلى , 

تحقيؽ عبدالرحمف بف حسيف شايـ المؤيدم , مؤسسة  ػػ(: الدر المنظكـ الحاكم ألنكاع العمكـ ... ,ََٗعز الديف بف الحسف بف عمي الحسني ل ت  (ُْٓ

 اإلصدار الثاني (. –اإلماـ زيد بف عمي الثقافية , عماف , ل د . ت ( , ل مطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الزيدية الشاممة " 

لكتب الستة , تحقيؽ حبيب الرحمف األعظمي ,  ػػ( : كشؼ األستار عف زكا د البزار عمى ا َٕٖعمي بف أبي بكر الهيثمي , نكر الديف ل ت  (ُْٔ

 ـ.ُٕٗٗ ػػ / ُّٗٗمؤسسة الرسالة , بيركت , الطبعة األكلى , 

  ػػ.ُُِْػػػػ :   مجما الزكا د كمنبا الفكا د , دار الفكر , بيركت , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُْٕ

د المزيدم , دار الكتب  ػ ( : غاية المراـ في عمـ الكالـ, تحقيؽ أحمد فرئُّمدم , أبك الحسف , سيؼ الديف ل ت اآلبف سالـ عمي بف محمد  (ُْٖ

 ـ.ََِْ ػ/ ُِْْالعممية , بيركت, الطبعة األكلى, 

العممية , بيركت , الطبعة الثالثة ,   ػ ( : جمهرة أنساب العرب , دار الكتب ْٔٓعمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي , أبك محمد ل ت (ُْٗ

 ـ .ََِّ ػ / ُِْْ

ػػ: الدرة فيما يجب اعتقاد  , دراسة كتحقيؽ كتعميؽ د. أحمد بف ناصر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (َُٓ

 ـ . ُٖٖٗ ػ/ َُْٖالحمد , ك د. سعيد بف عبدالرحمف القزقي , مكتبة التراث ,  مكة المكرمة , الطبعة االكلى , 

ل رمف " رسا ؿ ابف حـز "( ,  : رسالة التمخيص لكجك  التخميص ,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُُٓ

 ـ .ُُٖٗنشر ا د. إحساف عباس , المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر , الطبعة األكلى , 

 .القا رة, ل د.ت (, اء كالنحؿ , مكتبة الخانجيكاأل ك ػػػػػػػػػػػػػػػػ: الفصؿ في الممؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُِٓ

 : المحمى , دار الفكر , بيركت,لد.ت( .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُّٓ

داككدم , دار   ػ( : الكجيز في تفسير الكتاب العزيز , تحقيؽ صفكاف عدنافْٖٔعمي بف أحمد بف محمد الكاحدم النيسابكرم , أبك الحسف لت  (ُْٓ

  ػ .ُُْٓالقمـ , دمشؽ , الدار الشامية , بيركت , الطبعة األكلى , 

 : الكسيط في تفسير القر ف المجيد , تحقيؽ كتعميؽ عادؿ أحمد عبدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُٓٓ

 ـ . ُْٗٗ ػ /ُُْكت , الطبعة األكلى , الكجكد ك خريف , دار الكتب العممية , بير 



 (ٕٓالعدد )                                                     ـٜٕٔٓ، يوليو تعز جامعةمجمة بحوث  
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 ػ(: رسالة إلى أ ؿ الثغر , تحقيؽ عبداهلل شاكر الجنيدم , مكتبة دار العمكـ ِّْعمي بف إسماعيؿ بف أبي بشر األشعرم , أبك الحسف لت  (ُٔٓ

 ـ .ُٖٖٗ ػ / َُْٗكالحكـ , دمشؽ , الطبعة األكلى , 

, اكم , دار الكتب العممية , بيركت ػ( : المحكـ كالمحيط األعظـ , تحقيؽ عبدالحميد  ندْٖٓعمي بف إسماعيؿ بف سيد  المرسي , أبك الحسف لت (ُٕٓ

 ـ .َََِ

 ػ(, تحقيؽ ُّٕ ػ(: مسند ابف الجعد , جما تمميذ  أبي القاسـ عبداهلل بف محمد البغكم لت َِّعمي بف الجعد بف عبيد الجك رم , أبك الحسف لت (ُٖٓ

 ـ . ُٖٓٗ ػ / َُْٓالح , الككيت , الطبعة االكلى , عبدالمهدم بف عبدالقادر , مكتبة الف

 ػ(: تاريخ مدينة دمشؽ كذكر فرمها كتسمية مف حمها مف األماثؿ أك اجتاز ُٕٓعمي بف الحسف بف  بة اهلل بف عساكر الدمشقي , أبك القاسـ لت  (ُٗٓ

 ـ .ُٓٗٗ ػ /ُُْٓار الفكر , بيركت , بنكاحيها مف كارديها كأ مها , تحقيؽ محب الديف أبي سعيد عمر بف غرامة العمركم , د

 ػ( : شرح صحي  البخارم , ربط نصه كعمؽ عميه أبك تميـ ياسر ْْٗعمي بف خمؼ بف عبدالممؾ بف بطاؿ البكرم القرطبي , أبك الحسف لت   (َُٔ

 ـ .ََِّ ػ / ُِّْبف إبرا يـ , مكتبة الرشد ,الرياض ,الطبعة الثانية , 

 ػ(: بمكغ األرب في معرفة المذ ب الذم عزب فهمه عمف ذ ب , حققه َُُٗ ػ أك ُُٕٔالصنعاني لت ح  عمي بف عبداهلل بف القاسـ الحسني (ُُٔ

 اإلصدار الثاني ( . -ككثؽ نصكصه عبداهلل بف عبداهلل الحكثي , لمطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الزيدية الشاممة " 

العقيدة الطحاكية , حققه كعمؽ عميه كخرج أحاديثه كقدـ له د. عبداهلل بف عبدالمحسف  ػ( : شرح ِٕٗعمي بف عمي بف أبي العز الدمشقي لت  (ُِٔ

 ـ .ُِٗٗ ػ / ُُِْالتركي , كشعيب األرنؤكط , مؤسسة الرسالة , بيركت , الطبعة الرابعة , 

قدـ له كحققه كعمؽ عميه كخرج أحاديثه إبرا يـ محمد العمي , كأحمد فخرم  ,  ػ(: كتاب الرؤيةّٖٓعمي بف عمر الدارقطني , أبك الحسف لت  (ُّٔ

 ـ. َُٗٗ ػ / ُُُْالرفاعي , مكتبة المنار , األردف ,الطبعة األكلى , 

الدار , المدينة المنكرة , الطبعة   الغنيماف, مكتبة  ػػ: كتاب الصفات , تحقيؽ كتعميؽ عبداهللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُْٔ

  ػ.َُِْاألكلى , 

 ـ . ُٖٖٗ ػ /َُْٖ ػ( : التعريفات , دار الكتب العممية , بيركت ,الطبعة الثالثة , ُٖٔعمي بف محمد الجرجاني لت   (ُٓٔ

األحاديث الشنيعة المكركعة , حققه كراجا أصكله كعمؽ  ػ(: تنزيه الشريعة المرفكعة عف ّٔٗعمي بف محمد بف عىرياؽ الكناني , أبك الحسف لت  (ُٔٔ

 ـ.ُُٖٗعميه عبدالك اب عبدالمطيؼ , كعبداهلل بف محمد بف الصديؽ الغمارم , دار الكتب العممية , بيركت ,  الطبعة الثانية , 

قيؽ د. يحيى إسماعيؿ, دار الكفاء ,  ػ( : إكماؿ المعمـ بفكا د مسمـ , تحْْٓعياض بف مكسى بف عياض اليحصبي , القاري أبك الفرؿ لت  (ُٕٔ

 ـ . ُٖٗٗ ػ / ُُْٗالمنصكرة , الطبعة األكلى , 

 د. عيسى بف عبداهلل السعدم : الكعد األخركم شركطه كمكانعه , دار عالـ الفكا د , لد.ت( . (ُٖٔ

   الشفاعة : دراسة أثرية عممية منهجية في زيادةلـ يعممكا خيران قط ( في حديث  فكزم بف عبداهلل الحميدم األثرم : القناعة في تبييف شذكذ زيادة ل (ُٗٔ

 -( مف جهة الحديث كالفقه كأصكؿ الفقه كالمغة العربية , لمطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الشاممة "  لـ يعممكا خيران قط ل

 اإلصدار الرابا ( .



 د .  أحمد عبد العزيز المميكي                              الشفػاعة األخركية بيػف المثبتيف كالنػافيػف
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د. البير نصرم نادر , دار الطميعة , بيركت ,  ألكياس , تحقيؽ كتقديـ  ػ( : األساس لعقا د ا َُِٗالقاسـ بف محمد بف عمي الحسني الزيدم لت  (َُٕ

 ـ .َُٖٗ

 ػ(: مكطل اإلماـ مالؾ لركاية يحيى الميثي (, تحقيؽ محمد فؤاد عبدالباقي , دار إحياء التراث ُٕٗمالؾ بف أنس األصبحي , أبك عبداهلل لت  (ُُٕ

 العربي , مصر , لد.ت( .

المعجـ الكسيط , قاـ بإخراج طبعته د. إبرا يـ أنيس ك خركف , دار إحياء التراث العربي , بيركت , الطبعة الثانية ,  مجما المغة العربية بالقا رة :  (ُِٕ

 ـ . ُِٕٗ ػ / ُِّٗ

 ػ(: مسمـ الثبكت في أصكؿ الفقه , لمطبكع رمف شرحه " فكات  الرحمكت " لعبد العمي محمد المكنكم , ُُُٗمحب اهلل بف عبدالشككر لت   (ُّٕ

 في حاشية " المستصفى" ألبي حامد الغزالي , السابؽ ذكر بياناته ( .  -ؽ ذكر  الساب

 ػ(: تنبيه الغافميف عف فرا ؿ الطالبييف , مركز أ ؿ البيت لمدراسات اإلسالمية ْْٗالمحسف بف محمد بف كرامة الحاكـ الجشمي , أبك سعد لت   (ُْٕ

 اإلصدار الثاني ( . -يدية الشاممة " بصعدة , ل مطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف" المكتبة الز 

 ػ (: إيثار الحؽ عمى الحؽ في رد الخالفات إلى المذ ب الحؽ مف أصكؿ التكحيد , دارالكتب َْٖمحمد بف إبرا يـ الكزير , أبك عبداهلل لت  (ُٕٓ

  ػ .ُُّٖالعممية, بيركت , 

 : الركض الباسـ في الذب عف سنة أبي القاسـ صمى اهلل عميه كسمـ , تقديـ بكر بف عبداهلل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُٕٔ

  ػ . ُُْٗأبك زيد , اعتنى به عمي بف محمد العمراف , دار عالـ الفكا د , مكة المكرمة ,الطبعة األكلى , 

ػ: العكاصـ كالقكاصـ في الذب عف سنة أبي القاسـ لصمى اهلل عميه كسمـ (, حققه كربط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُٕٕ

 ـ . ُْٗٗػ /  ُُْٓنصه كخرج أحاديثه كعمؽ عميه شعيب األرنؤكط , مؤسسة الرسالة ,  بيركت , الطبعة الثالثة , 

 ػ( : إعالـ المكقعيف عف رب العالميف , تحقيؽ طه عبدالرؤكؼ سعد , ُٕٓمحمد بف أبي بكر أيكب الزرعي , ابف قيـ الجكزية , أبك عبداهلل لت   (ُٖٕ

 ـ .ُّٕٗدار الجيؿ , بيركت , 

ػػػػ: إغاثة المهفاف مف مصايد الشيطاف , دار التراث العربي , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (ُٕٗ

 ـ .ُّٖٗ ػ / َُّْالقا رة , الطبعة األكلى , 

اكد , دار الكتب العممية , ػػػػػػػػ : حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (َُٖ

 ـ .ُٓٗٗ ػ / ُُْٓ, الطبعة الثانية , بيركت

ركرة المحبيف كنز ة المشتاقيف , دار الكتب العممية , بيركت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (ُُٖ

 ـ . ُِٗٗ ػ /ُُِْ, 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: طريؽ الهجرتيف كباب السعادتيف , حققه محمد أجمؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُِٖ

  ػ . ُِْٗالنشيرم , إشراؼ بكر بف عبداهلل أبك زيد , دار عالـ الفكا د , مكة المكرمة , الطبعة األكلى ,  اإلصالحي , كخرج أحاديثه زا د بف أحمد

, حقيؽ كتعميؽ عصاـ الديف الصبابطي ػ( : التذكرة في أحكاؿ المكتى كأمكر اآلخرة , تُٕٔمحمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي , أبك عبداهلل لت   (ُّٖ

 ـ . ُٗٗٗ ػ / ُُْٗلطبعة األكلى , دار الحديث ,القا رة , ا



 (ٕٓالعدد )                                                     ـٜٕٔٓ، يوليو تعز جامعةمجمة بحوث  
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برا يـ أطفيش , دار ػاـ القػاما ألحكػػػػػػػػػ : الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُْٖ ر ف , تحقيؽ أحمد البردكني , كا 

 ـ . ُْٔٗ ػ / ُّْٖالكتب المصرية , القا رة , الطبعة الثانية , 

مغة , تحقيؽ محمد عكض مرعب , دار إحياء التراث العربي , بيركت , الطبعة  ػ( : تهذيب الَّٕمحمد بف أحمد األز رم , أبك منصكر لت   (ُٖٓ

 ـ .ََُِاألكلى , 

هية كسكاطا األسرار األثرية بشرح الدرة ػكار البػ ػ( : لكاما األنُُٖٖمحمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي , أبك العكف , شمس الديف لت  (ُٖٔ

 ـ .ُِٖٗ ػ / َُِْالخافقيف كمكتبتها , دمشؽ , الطبعة الثانية ,  المري ة في عقد الفرقة المررية , مؤسسة

 ػ( : الصاـر المنكي في الرد عمى السبكي , تحقيؽ عقيؿ بف محمد المقطرم , ْْٕمحمد بف أحمد بف عبدالهادم الحنبمي , شمس الديف لت  (ُٕٖ

 ـ . ََِّ ػ /ُِْْمؤسسة الرياف , بيركت , الطبعة األكلى , 

 ػ( : إثبات الشفاعة , تحقيؽ إبرا يـ باجس عبدالمجيد , مكتبة أركاء ْٖٕعثماف الذ بي , أبك عبداهلل , شمس الديف لت محمد بف أحمد بف  (ُٖٖ

 ـ . َََِ ػ / َُِْالسمؼ , الرياض , الطبعة األكلى , 

ػػػػػػػػػػػػ: تاريخ اإلسالـ ككفيات المشا ير األعالـ , تحقيؽ د.عمر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُٖٗ

 ـ. ُٕٖٗ ػ /َُْٕعبدالسالـ تدمرم , دار الكتاب العربي , بيركت , الطبعة األكلى , 

ػػػػػػػػػػػػػػ: تذ يب تهذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ , تحقيؽ محمد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (َُٗ

 ـ .ََِْ ػ / ُِْٓنعناعة ك خريف , مكتبة الفاركؽ الحديثة , القا رة , الطبعة األكلى , 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ: سير أعالـ النبالء , تحقيؽ شعيب األرنؤكط ك خريف , مؤسسة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُُٗ

 ـ .ُٖٓٗ ػ / َُْٓالرسالة , بيركت , الطبعة الثالثة , 

ػػػػػػػػػػػػػػ: ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ , تحقيؽ عمي محمد البجاكم , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُِٗ

 دار المعرفة , بيركت , لد.ت(.

 ػ( : شرح الجالؿ المحمي عمى جما الجكاما البف السبكي , ل رمف " حاشية العطار " عميه ( , ْٖٔمحمد بف أحمد المحمي , جالؿ الديف لت  (ُّٗ

 ـ . ُٗٗٗ ػ / َُِْدار الكتب العممية , بيركت , الطبعة األكلى , 

 ػ / َُّْ, دار الكتاب العربي , بيركت , الطبعة الرابعة ,  ػ( : التسهيؿ لعمكـ التنزيؿ ُْٕمحمد بف أحمد بف محمد بف جزم الكمبي لت  (ُْٗ

 ـ .ُّٖٗ

  ػ(: مفاتي  العمكـ , دار الكتب العممية , بيركت , لد.ت(. ّٕٖمحمد بف أحمد بف يكسؼ الكاتب الخكارزمي , أبك عبداهلل لت   (ُٓٗ

ثبات صفات الرب عُُّمحمد بف إسحاؽ بف خزيمة , أبك بكر لت  (ُٔٗ كجؿ, كخرج أحاديثه كعمؽ عميه عبداهلل بف عامر ,  ز ػ( : كتاب التكحيد كا 

 ـ .ََِِ ػ / ُِّْدار الحديث , القا رة , 

 ػ( : أخبار مكة في قديـ الد ر كحديثه , تحقيؽ د. عبدالممؾ عبداهلل د يش , ِِٕمحمد بف إسحاؽ بف العباس المكي الفاكهي , أبك عبداهلل لت  (ُٕٗ

  ػ .ُُْْدار خرر , بيركت , الطبعة الثانية , 



 د .  أحمد عبد العزيز المميكي                              الشفػاعة األخركية بيػف المثبتيف كالنػافيػف
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, الفقيهي , مؤسسة الرسالة , بيركت ػ(: اإليماف , تحقيؽ د. عمي بف محمد ّٓٗمحمد بف إسحاؽ بف يحيى بف مند  األصبهاني , أبك عبداهلل لت   (ُٖٗ

  ػ .َُْٔالطبعة الثانية , 

لباب في الكنى كاأللقاب , تحقيؽ أبي قتيبة نظر محمد ػػػػػػػػ: فت  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُٗٗ

 ـ .ُٔٗٗ ػ / ُُْٕالفاريابي , مكتبة الككثر , الرياض , 

 ,,دار البشا ر اإلسالمية , بيركت  ػ(: األدب المفرد , تحقيؽ محمد فؤاد عبدالباقئِٓمحمد بف إسماعيؿ بف إبرا يـ البخارم , أبك عبداهلل لت  (ََِ

 ـ .ُٖٗٗ ػ /َُْٗالطبعة الثالثة , 

ػػػػػػ: التاريخ األكسط , تحقيؽ تيسير سعد , دار الرشد ,الرياض ,الطبعة األكلى , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (َُِ

 ـ .ََِٓ ػ / ُِْٔ

ػػػػػػػػػػػػػػ: التاريخ الصغير, تحقيؽ محمكد إبرا يـ زايد , فهرس أحاديثه يكسؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (َِِ

 ر المعرفة , بيركت , لد.ت(.المرعشي , دا

 : التاريخ الكبير , تحقيؽ السيد  اشـ الندكم , دار الفكر , بيركت , لد.ت(.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (َِّ

, بارم " البف حجر , السابؽ ذكر (حسب ترقيـ " فت  ال: الجاما الصحي  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (َِْ

 ـ . ُٕٖٗ ػ / َُْٕالقا رة , الطبعة األكلى , دار الشعب , 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: خمؽ أفعاؿ العباد كالرد عمى الجهمية كأصحاب التعطيؿ , مؤسسة الرسالة , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (َِٓ

 ـ . ُْٖٗ ػ /َُْْبيركت , الطبعة األكلى , 

اجعة الفطرة , حققه كعمؽ عميه كخرج أحاديثه محمد صبحي حسف حالؽ , دار  ػ(: إيقاظ الفكرة لمر ُُِٖمحمد بف إسماعيؿ األمير الصنعاني لت  (َِٔ

 ـ . ُٗٗٗ ػ / َُِْابف حـز , بيركت ,الطبعة األكلى , 

ة حاشية عمى إحكاـ األحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (َِٕ اـ شرح عمدة األحكاـ البف دقيؽ العيد , قدـ له كأخرجه ػػػػػػػػػػػػ: العيدي

  ػ .َُْٗكصححه محب الديف الخطيب , حققه كعمؽ عميه عمي بف محمد الهندم , المكتبة السمفية ,القا رة ,الطبعة الثانية , 

 ـ . ُٓٗٗ ػ / ُُْٓالفكر , بيركت ,  ػ( : أركاء البياف في إيراح القر ف بالقر ف, دار ُّّٗمحمد األميف بف محمد المختار الشنقيطي لت (َِٖ

 ـ. ُّٖٗ ػ /َُّْ ػ(: بحار األنكار, مؤسسة الكفاء , بيركت , الطبعة الثانية , ُُُُمحمد باقر المجمسي لت  (َِٗ

  ػ . َُْٕ ػ( : تاريخ األمـ كالممكؾ , دار الكتب العممية , بيركت , الطبعة األكلى , َُّمحمد بف جرير الطبرم , أبك جعفر لت  (َُِ

يؽ أحمد شاكر , مؤسسة الرسالة , الطبعة األكلى , : جاما البياف في تلكيؿ القر ف , تحق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (ُُِ

 ـ .َََِ ػ /َُِْ

حجازم , دار الكتب السمفية , مصر ,   ػ (: نظـ المتناثر مف الحديث المتكاتر , تحقيؽ شرؼ ُّْٓمحمد بف جعفر الكتاني , أبك عبداهلل لت   (ُِِ

 الطبعة الثانية , لد.ت( .

, ار الفكر , بيركت ,الطبعة األكلى ػ( : الثقات , تحقيؽ السيد شرؼ الديف أحمد , دّْٓبك حاتـ لت محمد بف حباف بف أحمد التميمي البستي , أ  (ُِّ

 ـ .ُٕٓٗ ػ / ُّٓٗ
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ػػػػػػػػػػػػ : صحي  ابف حباف بترتيب ابف بمباف , تحقيؽ شعيب األرنؤكط , مؤسسة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُِْ

 ـ . ُّٗٗ ػ /ُُْْالرسالة , بيركت , الطبعة الثانية , 

ػػػػػػػػػػػػ : مشا ير عمماء األمصار , حققه ككثقه كعمؽ عميه مرزكؽ عمي إبرا يـ , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُِٓ

 ـ . ُُٗٗ ػ / ُُُْدار الكفاء , المنصكرة , الطبعة األكلى , 

أحمد حبيب العاممي , مكتب اإلعالـ اإلسالمي , الطبعة   ػ( : التبياف في تفسير القر ف , تحقيؽَْٔمحمد بف الحسف الطكسي , أبك جعفر لت  (ُِٔ

  ػ .َُْٗاألكلى , 

  ػ .َُْْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : الرسا ؿ العشر , تحقيؽ كاعظ زادة الخراساني , جامعة المدرسيف , قـ , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُِٕ

,  ,الرياض , الطبعة الثانية ػ( : الشريعة , تحقيؽ د. عبداهلل بف عمر الدميجي , دار الكطف َّٔمحمد بف الحسيف اآلجرم , أبك بكر لت (ُِٖ

 ـ .ُٗٗٗ ػ /َُِْ

  ػ . َُْٔ ػ( : الكحي المحمدم , مؤسسة عز الديف لمطباعة كالنشر , بيركت , الطبعة الثالثة , ُّْٓحمد رشيد ررا لت م (ُِٗ

 ـ . ُٖٔٗ ػ(: الطبقات الكبرل , تحقيؽ إحساف عباس, دار صادر , بيركت , الطبعة األكلى , َِّمحمد بف سعد البصرم , أبك عبداهلل لت (َِِ

 لقكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد , تحقيؽ  اني الحاج , مكتبة العمـ , القا رة , لد.ت(.محمد بف صال  العثيميف : ا (ُِِ

  ػ(: شرح أصكؿ الكافي لمكميني , لبدكف ذكر بيانات النشر (. َُٖٔأك  َُُٖمحمد صال  المازندراني لت  (ِِِ

 . ػَُّْالكتب العممية, بيركت, الطبعة األكلى,   ػ(: فت  المغيث شرح ألفية الحديث, دارَِٗمحمد بف عبدالرحمف السخاكم, شمس الديف لت  (ِِّ

ػػػػػػػ : القكؿ البديا في الصالة عمى الحبيب الشفيا , حققه كخرج أحاديثه كعمؽ عميه بشير ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِِْ

  ػ .َُْٖمحمد عيكف , مكتبة المؤيد , الطا ؼ , مكتبة دار البياف , دمشؽ , 

( : التكقيؼ عمى مهمات التعاريؼ , تحقيؽ د. محمد رركاف الداية , دار  ػَُُّمحمد عبدالرؤكؼ بف تاج العارفيف المناكم , زيف الديف لت (ِِٓ

  ػ .َُُْالفكر المعاصر , بيركت , دار الفكر, دمشؽ , الطبعة األكلى , 

, الرياض , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : التيسير بشرح الجاما الصغير , مكتبة اإلماـ الشافعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِِٔ

 ـ . ُٖٖٗ ػ / َُْٖالطبعة الثالثة , 

 ,غير , دار الكتب العممية , بيركتػ : فيض القدير شرح الجاما الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِِٕ

 ـ . ُْٗٗ ػ / ُُْٓالطبعة األكلى , 

 ػ( : أصكؿ السنة , تحقيؽ كتخريج كتعميؽ عبداهلل بف محمد النجارم , مكتبة الغرباء األثرية ّٗٗ محمد بف عبداهلل بف أبي زمنيف , أبك عبداهلل لت (ِِٖ

  ػ .ُُْٓ, المدينة النبكية , الطبعة األكلى , 

, ب العمميةدالقادر عطا , دار الكت ػ( : المستدرؾ عمى الصحيحيف , تحقيؽ مصطفى عبَْٓمحمد بف عبداهلل الحاكـ النيسابكرم , أبك عبداهلل لت  (ِِٗ

ـ ؛ كطبعة أخرل مترمنة انتقادات شمس الديف الذ بي , كبالذيؿ : " تتبا أك اـ الحاكـ التي سكت َُٗٗ ػ / ُُُْبيركت , الطبعة األكلى , 

 ـ . ُٕٗٗ ػ / ُُْٕعميها الذ بي " ألبي عبدالرحمف مقبؿ بف  ادم الكادعي , دار الحرميف القا رة , الطبعة األكلى , 
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 ػ(: مشكاة المصابي  , تحقيؽ محمد ناصر الديف األلباني , المكتب ُْٕداهلل الخطيب التبريزم , أبك عبداهلل , كلي الديف لت محمد بف عب (َِّ

 ـ . ُٖٓٗ ػ / َُْٓاإلسالمي , بيركت , الطبعة الثالثة , 

ألحاديث المختارة , تحقيؽ عبدالممؾ بف عبداهلل بف  ػ( : أّْمحمد بف عبد الكاحد بف أحمد الحنبمي المشهكر بالرياء المقدسي , أبك عبداهلل لت  (ُِّ

 . ػ َُُْ ,الطبعة األكلى, مكة المكرمة  ,د يش , مكتبة النهرة الحديثة

 ػ(: البدر المنير في معرفة اهلل العمي الكبير , دراسة كتحقيؽ عبداهلل بف عبداهلل الحكثي,لمطبكع عمى َُٖٔمحمد بف عمي بف أحمد الفكطي لت ح  (ِِّ

 اإلصدار الثاني ( . -م مرغكط رمف " المكتبة الزيدية الشاممة "قرص ليزر 

 ػ( : األمالي , تحقيؽ قسـ الدراسات اإلسالمية , مؤسسة البعثة , قـ , ُّٖمحمد بف عمي بف الحسيف القمي ,الشيخ الصدكؽ , أبك جعفر لت (ِّّ

  ػ .ُُْٕالطبعة األكلى , 

 ـ . ُّٖٗ ػ / َُّْلجاما بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير , دار الفكر , بيركت ,  ػ( : فت  القدير آَُِمحمد بف عمي الشككاني لت  (ِّْ

 ػ(: إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ , حققه كقدـ له كراجا َِٕمحمد بف عمي بف ك ب القشيرم , ابف دقيؽ العيد , أبك الفت  , تقي الديف لت  (ِّٓ

 ـ . ُْٗٗ ػ / ُُْْقا رة , الطبعة األكلى , نصكصه أحمد محمد شاكر , مكتبة السنة , ال

 ػ( : التفسير الكبير لمفاتي  الغيب( , دار الكتب العممية , بيركت , الطبعة األكلى , َٔٔمحمد بف عمر التميمي الرازم , فخر الديف لت  (ِّٔ

 ـ .َََِ ػ/ ُُِْ

أحمد محمد شاكر ك خريف , دار إحياء التراث العربي ,   ػ( : سنف الترمذم , تحقيؽِٕٗمحمد بف عيسى بف سكرة الترمذم , أبك عيسى لت  (ِّٕ

 بيركت , لد.ت( .

,  دار إحياء التراث العربي, بيركت,  السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ : إرشاد العقؿ  ػ(ِٖٗ, أبك السعكد لت ف مصطفى العمادممحمد بف محمد ب (ِّٖ

 .( ت . د  ل

 ػ( : االعتقادات , دار المفيد , بيركت , الطبعة الثانية , ُّْمحمد بف محمد بف نعماف العكبرم البغدادم ,الشيخ المفيد , أبك عبداهلل لت  (ِّٗ

  ػ . ُُْْ

ػػػػػػػػػػػػػػػػ: أكا ؿ المقاالت , تحقيؽ إبرا يـ األنصارم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (َِْ

 ـ . ُّٗٗ ػ / ُُْْالزنجاني الخك يني , دار المفيد , بيركت , الطبعة الثانية , 

ػػػػػػ: إيماف أبي طالب , تحقيؽ مؤسسة البعثة , دار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُِْ

 ـ .ُّٗٗ ػ / ُُْْالمفيد , بيركت , الطبعة الثانية , 

مجمكعة مف المحققيف ,   ػ( : تاج العركس مف جكا ر القامكس , تحقيؽَُِٓمحمد مرترى الحسيني الزبيدم , أبك الفيض , محب الديف لت  (ِِْ

 (. د.ت ل ,دار الهداية

  ػ(: لساف العرب , دار صادر , بيركت , الطبعة األكلى , لد.ت( . ُُٕمحمد بف مكـر بف منظكر األنصارم , جماؿ الديف لت (ِّْ

ز ير الشاكيش , المكتب  ػ( : إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ , بإشراؼ َُِْمحمد ناصر الديف بف الحاج نكح األلباني لت  (ِْْ

 ـ.ُٖٓٗ ػ / َُْٓاإلسالمي , بيركت , الطبعة الثانية , 



 (ٕٓالعدد )                                                     ـٜٕٔٓ، يوليو تعز جامعةمجمة بحوث  
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ا , مكتبة المعارؼ , ػػػػػػػػ: سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقهها كفكا د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِْٓ

 ـ .ُٔٗٗ ػ / ُُْٔ, الطبعة األكلى , الرياض

ثر ا السيء في األمة , مكتبة المعارؼ , ػػػػػػػػػػػػػػ: سمسمة األحاديث الرعيفة كالمكركعة كأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِْٔ

 ـ . ُِٗٗ ػ/ُُِْالرياض , الطبعة الخامسة , 

ػػػػ: صحي  األدب المفرد لإلماـ البخارم , دار الصديؽ , مؤسسة الرياف , الطبعة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِْٕ

  ػ .ُُِْاألكلى , 

 ػ ُُِْػػػػػػػػ: صحي  الترغيب كالتر يب , مكتبة المعارؼ ,الرياض , الطبعة األكلى , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِْٖ

 ـ . َََِ/ 

ػػػػػػػػ: صحي  الجاما الصغير كزيادته لالفت  الكبير( , المكتب اإلسالمي , بيركت , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِْٗ

 ـ . ُٖٖٗ ػ /َُْٖدمشؽ , الطبعة الثالثة , 

 ػ / ُُْٕبة المعارؼ , الرياض , الطبعة األكلى , ػػػػػػػػػػػػػ: صحي  سنف ابف ماجه , مكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (َِٓ

 ـ . ُٕٗٗ

 ػ / َُِْػػػػػػػػػػػػ: صحي  سنف الترمذم , مكتبة المعارؼ , الرياض , الطبعة األكلى , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُِٓ

 ـ . َََِ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ: رعيؼ الجاما الصغير كزيادته لالفت  الكبير( , أشرؼ عمى طبعه ز ير الشاكيش , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِِٓ

 ـ . ُٖٖٗ ػ /َُْٖدمشؽ , الطبعة الثالثة ,  المكتب اإلسالمي , بيركت ,

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ: ظالؿ الجنة في تخريج السنة البف أبي عاصـ , المكتب اإلسالمي , بيركت , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِّٓ

 ـ.ُّٗٗ ػ / ُُّْالطبعة الثالثة , 

مكتبة الدار , المدينة ,  ػ(: تعظيـ قدر الصالة , تحقيؽ د. عبدالرحمف الفريكا ي ِْٗمحمد بف نصر بف الحجاج المركزم , أبك عبداهلل لت  (ِْٓ

  ػ .َُْٔ, الطبعة األكلى ,المنكرة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ : السنة , تحقيؽ سالـ أحمد السمفي , مؤسسة الكتب الثقافية , بيركت , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِٓٓ

  ػ . َُْٖالطبعة األكلى , 

, ل مطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الزيدية  ػ(: كتاب الفقه َُّمحمد بف الهادم يحيى بف الحسيف الحسني , المرترى لت (ِٔٓ

 اإلصدار الثاني ( . -الشاممة " 

 ػ( : مسند الركياني , تحقيؽ أيمف عمي أبك يماني , مؤسسة قرطبة , القا رة , الطبعة األكلى , َّٕمحمد بف  اركف الركياني , أبك بكر لت  (ِٕٓ

  ػ .ُُْٔ

يؽ عبداهلل بف عبداهلل الحكثي,  ػ( : ياقكتة الغياصة الجامعة لمعاني الخالصة , دراسة كتحقُٕٗتمحمد بف يحيى بف أحمد بف حنش الزيدم ل (ِٖٓ

 ( . اإلصدار الثاني -مطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الزيدية الشاممة " ل
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, بف عمي الثقافية , عماف , لد.ت( ماـ زيد ػ(: الكاشؼ األميف عف جكا ر العقد الثميف , مؤسسة اإلُُّٓمحمد بف يحيى مداعس الصنعاني لت  (ِٗٓ

 اإلصدار الثاني ( .  -ل مطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الزيدية الشاممة " 

  ػ( : سنف ابف ماجه , تحقيؽ محمد فؤاد عبدالباقي , دار الفكر , بيركت , لد.ت( .ِّٕمحمد بف يزيد بف ماجه القزكيني , أبك عبداهلل لت  (َِٔ

 ػ ( : القامكس المحيط , تحقيؽ مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة , مؤسسة الرسالة , ُٕٖف يعقكب الفيركز بادم , مجد الديف ل ت محمد ب (ُِٔ

 ـ . ُٖٔٗ ػ / َُْٔبيركت , الطبعة األكلى , 

عالـ نبكته كأفعاله كأحكاله في المبدأ  ػ( : سبؿ الهدل كالرشاد في سيرة خير العباد كذكر فرا مه كأِْٗمحمد بف يكسؼ الصالحي الشامي لت  (ِِٔ

 ـ . ُّٗٗ ػ /ُُْْكالمعاد , تحقيؽ كتعميؽ عادؿ عبد المكجكد , كعمي معكض , دار الكتب العممية , بيركت , الطبعة األكلى , 

اإلصدار  - ػ(: تفسير أطفيش , ل مطبكع عمى قرص ليزرم مرغكط رمف " المكتبة الشاممة " ُِّّمحمد بف يكسؼ بف عيسى أطفيش لت  (ِّٔ

 الثاني ( .

عمي  ػ( : ركح المعاني في تفسير القر ف العظيـ كالسبا المثاني , تحقيؽ َُِٕمحمكد بف عبداهلل الحسيني اآللكسي , أبك الثناء , شهاب الديف لت  (ِْٔ

  ػ .ُُْٓعبدالبارم عطية , دار الكتب العممية , بيركت , 

 ػ( : كتاب الفا ؽ في أصكؿ الديف , حققه كقدـ له كعمؽ عميه د. فيصؿ بدير عكف , دار ّٔٓمحمكد بف محمد بف المالحمي الخكارزمي لت (ِٓٔ

 ـ . ََُِالكتب كالكثا ؽ القكمية , القا رة , 

 ػ( : شرح العقا د النسفية , تحقيؽ د . أحمد حجازم السقا , مكتبة الكميات األز رية ,القا رة , ِٕٗيف لت ح مسعكد بف عمر التفتازاني , سعد الد (ِٔٔ

 ـ .ُٖٖٗ ػ / َُْٖ

ػػػػػػػػػػػػ: شرح المقاصد في عمـ الكالـ , دار المعارؼ النعمانية , باكستاف , الطبعة األكلى , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِٕٔ

 ـ . ُُٖٗ ػ /َُُْ

 ػ( : الجاما الصحي  , تحقيؽ محمد فؤاد عبدالباقي , دار إحياء التراث العربي , ُِٔالحسيف لت  م النيسابكرم , أبكير مسمـ بف الحجاج القش (ِٖٔ

 بيركت , لد.ت( .

رم ,ا لجامعة اإلسالمية , ق: الكنى كاألسماء , تحقيؽ عبدالرحيـ القشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِٗٔ

  ػ .َُْْكلى , المدينة المنكرة , الطبعة األ

 ـ .ُٖٗٗ ػ / َُُْمصطفى بف العدكم : الصحي  المسند مف األحاديث القدسية , دار الصحابة لمتراث , طنطا , الطبعة األكلى ,  (َِٕ

لى ,  ػ(: مكجبات الجنة , تحقيؽ ناصر بف أحمد الدمياطي , مكتبة عباد الرحمف , الطبعة األك ْٔٓمعمر بف عبدالكاحد بف الفاخر األصبهاني لت  (ُِٕ

 ـ . ََِِ ػ / ُِّْ

 ـ . ََِٖ ػ /ُِْٗ ػ( : الشفاعة , دار اآلثار , صنعاء , الطبعة الخامسة , ُِِْمقبؿ بف  ادم الكادعي , أبك عبدالرحمف لت  (ِِٕ

ياض ,  ػ( : تفسير القر ف , تحقيؽ ياسر بف إبرا يـ , كغنيـ بف عباس , دار الكطف , الر ْٖٗمنصكر بف محمد السمعاني , أبك المظفر لت  (ِّٕ

 ـ . ُٕٗٗ ػ / ُُْٖ

  ػ(: بحر العمكـ , تحقيؽ د . محمكد مطرجي , دار الفكر , بيركت , لد.ت( . ّّٕنصر بف محمد بف أحمد السمرقندم , أبك الميث لت  (ِْٕ



 (ٕٓالعدد )                                                     ـٜٕٔٓ، يوليو تعز جامعةمجمة بحوث  
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جماع  ػ(: شرح أصكؿ اعتقاد أ ؿ السنة كالجماعة مف الكتاب ُْٖ بة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم الاللكا ي , أبك القاسـ لت  (ِٕٓ كالسنة كا 

 ـ .ُٓٗٗ ػ / ُُْٔالصحابة كالتابعيف مف بعد ـ , تحقيؽ د. أحمد بف سعد الغامدم , دار طيبة , الرياض, الطبعة الرابعة , 

 ػ ُِْٓ ػ(: نسب معد كاليمف الكبير , تحقيؽ د . ناجي حسف , عالـ الكتب , بيركت , َِْ شاـ بف محمد بف السا ب الكمبي , أبك المنذر لت  (ِٕٔ

 ـ . ََِْ/ 

 ػ(: االنتصار في الرد عمى المعتزلة القدرية األشرار , دراسة كتحقيؽ د . سعكد بف عبدالعزيز الخمؼ , ٖٓٓيحيى بف أبي الخير العمراني لت  (ِٕٕ

 ـ .ُٗٗٗ ػ / ُُْٗأركاء السمؼ ,الرياض , الطبعة األكلى , 

اء األمصار في تقرير المختار مف مذا ب األ مة كأقاكيؿ عمماء األمة ,  ػ( : االنتصار عمى عممْٕٗيحيى بف حمزة بف عمي الحسيني العمكم لت  (ِٖٕ

 ـ . ََِِ ػ / ُِِْتحقيؽ عبدالك اب بف عمي المؤيد , كعمي بف أحمد مفرؿ , مؤسسة اإلماـ زيد بف عمي الثقافية , عماف , الطبعة األكلى , 

ر المعاصر, ػػػػػػػػػػػػػ: المعالـ الدينية في العقا د اإللهية , تحقيؽ سيد مختار حشاد, دار الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ِٕٗ

 ـ.ُٖٖٗ ػ/ َُْٖبيركت , الطبعة األكلى, 

  ػ .َُْٓ ػ( : ركرة الطالبيف كعمدة المفتيف , المكتب اإلسالمي , بيركت , ٕٔٔي الديف لت ييحيى بف شرؼ النككم , أبك زكريا , مح (َِٖ

  ػ .ُّْٗػػػػػػػػػػػػػػػػ: شرح صحي  مسمـ , المطبعة المصرية كمكتبتها , القا رة , ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ُِٖ
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