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 « العقدية التي اختلف فيها الصحابة القضايا »

 عليهم رضوان هللا تعالى
 
 
 
 

 (1)د.أحمد يوسف النصف
  

                                                           

-الهيئة العامة للتعلييم التبييقيو لالتيدر    -األساسية كلية التربية  -( أستاذ مساعد بقسم الدراسات اإلسالمية 1)
 دللة الكو ت.
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 البحث:ص ملخ
لف فيه الصحابة رضوان هللا القضايا العقدية التي اختُيعنى هذا البحث ببيان 

هم، وقد تعرض الباحث بداية للجواب عن سؤال وضعه بعنوان هل اختلف علي
ال يوجد بين الصحابة الكرام خالٌف في انتهى فيه إلى انه  الصحابة في العقيدة،

مسألة عقدية معلومة من الدين بالضرورة، أو ثابتة بدليل قطعي الداللة والثبوت؛ 
منحصر فيما يقبل االجتهاد، وتتنوع  -على قلته–وإنما خالفهم في القضايا العقدية 

اآلراء؛  كلها قضايا عقدية فرعية، تقبل االجتهاَد، وتتنوع فيها، و فيه وجهات النظر
 فال مجال لتكفير أو تبديع أو تفسيق المخالف فيها.

أكان اإلسراء والمعراج كمسالة الصحابة  الف فيهتثم تعرض لبعض القضايا التي اخ
 عليه وسلَّم ربَّه في المعراج ؟ هل رأى سيدنا محمٌد صلى هللا الجسد ؟ بالروح أم

  .تعذيب الميت ببكاء أهله عليهو 
أن النبي رأى ربَّه تعالى، واختاره ابن عباس،  يرون بعض الصحابة وانتهى إلى أن 

 مرة ينقل عنه أنه قال:و  "؛رآه بعينه" واخُتلف النقل عنه؛ فمرة ُينقل عنه أنه قال:
". وذهب فريق إلى أنه صلى هللا عليه وسلَّم لم ير هللا تعالى في المعراج، رآه بقلبه"

 وغيرهما.  مسعود بنُ اعائشة و واختارته السيدُة 
في  -عليهم رضوان هللا تعالى–لم ُينقل لنا خالٌف بين الصحابة الكرام كما أنه 

مسألة عذاب القبر ونعيمه؛ وإنما المنقول عنهم اختالفهم في تعذيب الميت ببكاء 
أهله عليه: فذهب سيدنا عمر ابن الخطاب وابُنه عبد هللا إلى أنَّ الميت يعذب 

ة عائشة إلى أن تعذيب الميت بالبكاء مختٌص بالكافر بالبكاء عليه؛ وذهبت السيد
 فقط؛ وذهب سيدنا أبو هريرة إلى أن الميت ال يعذب بالبكاء عليه مطلقًا.

 الكلمات الدالة:
 .الصحابة –العقدية  –قضايا 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

حمدًا كثيرًا طييًا مياركًا فيه، ملء السيمالات، لميلء األر ، لميلء الحمد هلل رب العالمين، 

 .بعد ن شوء  م   لملء ما شئت  ما بينهما، 

لحييينيييا لالميعيييوح رحمييية للعيييالمين، سييييد ا سييييد األلليييين لا  ييير ن، لالسيييالل عليييى  لالصيييال 

 بإحسان إلى يول الدين. ن تيعهمم  ، ل أجمعين لأصحابه، آله البييين الباهر نمحمد، لعلى 

فهيم اليذين القرلن فو هذه األمة هم صيحابة النييو صيلى هللا علييه لسيل م   أفضل   لبعد، فإن  

ال تسبببوا أصببحابي، ال تسبببوا أصببحابي، فوالببذ  نفسببي »قيياف فيييهم النيييو صييلى هللا عليييه لسييل م  

 .(1)«أحدهم، وال نصيفه دَّ ، ما أدرك مُ ذهباً  د  حُ أُ  لو أن أحدكم أنفق مثلَ  :بيده

ين خيركم قرنبي، ثبم البذين يلبونهم، ثبم البذ»  أيضاً  صلى هللا عليه لسل م فيهمالحيي  لقاف 

 .(2)«يلونهم

ُكْنبُتْم َخْيبَر ُأمَّبة  ُأْخرتَجبْت لتلنَّباست َتبْأُمُروَن بتباْلَمْعُروفت َوَتْنَهبْوَن َعبنت قاف هللا تيارك لتعيالى   ل 

ت  َّّ ُنببوَن بتببا ، لالخبيياب فييو هييذه ا ييية للموجييودين حينئييذ، لهييم [110]سييور  آف عمييران   {اْلُمْنَكببرت َوُتْؤمت

                                                           

 ليو كنيت متخيذاً »م  ل  بياب قيوف النييو صيلى هللا علييه لسي، فضيالل الصيحابةكتياب  رلاه اليخاري فو صيحيحه، (1)
 (.2540) باب تحر م س  الصحابة، كتاب فضالل الصحابة(  لمسلم فو صحيحه، 3673) « ليالً 

(، لمسيلم فيو 2652) بياب   يشيهد عليى شيهاد  جيور إذا أشيهدرلاه اليخاري فو صحيحه، كتاب الشيهادات،  (2)
 (.2535) باب فضل الصحابة ثم الذين يلو هم ثم الذين يلو هم، فضالل الصحابة صحيحه، كتاب
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 . (1)تعالىل تيارك الصحابة الكرال عليهم رضوان هللا 

ن البس الفبتن وغيبرهم بمجمباع الصحابة كلهم عدول، مَ »لذا قاف اإلمال النولي رحميه هللا  

 .(2)اهي«من يعتد به

ييهييو    والصببحابي لمييات علييى  ،بييه مؤمنيياً  ،لسييلم ن لقييو النيييو صييلى هللا تعييالى عليييه لآلييهم 

  .(3)فو األصح اإلسالل، للو تخللت رد   

لإن ليم -ميا هيو أعيم مين المةالسية لالمماشيا  للصيوف أحيدهما إليى ا  ير  " اللقاءي"لالمراد بي

ألليى  "اللقيو"لالتعييير بيي .لتد ل فيه رؤ ة أحدهما ا  ر، سواء كان ذلك بنفسه أل بغيره  -يكالمه

  أل يه يخيرح حينئيذ "الصيحابو مين رأا النييو صيلى هللا تعيالى علييه لآليه لسيلم"من قوف بعضهم  

 .(4)ه من العميان، لهم صحابة بال ترددابن أل مكتول ل حو 

  هيل و، لهي هيالإجابية  عين سيؤاف إليى التوصيل  الرغيية فيو هو : سبب اختيار  للموضوعو 

م أل ليي ،فييو القضييايا العقدييية -عليييهم أجمعييين رضييوان هللا تعييالى -الصييحابة الكييرال سييادتنا ا تلي  

  ؟فيها يختلفوا

التيو ينينيو عليهيا  األصيوف العقديية ا يتالفهم فيوكيان هيل  ة عقدييالقضيايا الفو  لإذا ا تلفوا

                                                           

، الر ا ، البيعية (، طياعة دار طيية2/674ا ظر  تدر   الرالي فو شرح تقر   النوالي لإلمال السيوطو ) (1)
 هي.1425السابعة، سنة 

(، مييط طيعيية دار 2/674التقر يي  لالتيسييير لمعرفيية سيينن اليشييير النييذير صييلى هللا عليييه لسييل م لإلمييال النييولي ) (2)
 طيية لكتاب تدر   الرالي المتقدمة الذكر.

(، 109للحياف  ابين حةير العسيقال و )  زهة النظر فو توضيح  خية الفكر فو مصبلح أهل األثيرا ظر    (3)
 ل.1993 -هي 1414طياعة دار الخير، بيرلت، البيعة الثا ية، سنة 

 ا ظر  المرجط السابق. (4)
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  لتنوع ا راء؟ الخالففيها التو ُيقيل العقدية الفرلع  فوأل  ،إيمان لكفر

ع هييل بييد  فبييينهم،  الواقييط ا  ييتالفمييط الصييحابة الكييرال تعامييل  يييةكيفكييذلك للتوصييل إلييى ل 

 ؟ فحدلد األدب لا حترال المتيادفو أن   الفهم كان أل  ،عند ا تالفهم فو ا راء هم بعضاً بعُض 

 وعيييية الخيييالف الواقيييط بيييين عليييى أل هيييا ُتوق فنيييا  أهميبببة كبيبببرة؛ ادراسبببة هبببذه المسبببألة لهبببو 

 فو األصوف أل الفرلع؟  كانفو القضايا العلمية، هل الكرال الصحابة 

  اصيييدلر تسيييط لذليييك لت المخيييال  الخيييالف ل عليييى طييير قتهم فيييو التعاميييل ميييط توقفنيييا أيضيييًا ل 

 .عند لجودهالصحابة الكرال  بآداب ل تأدبللخالف، 

ل  يخفيييى عليييى أحيييد  ا تشيييار ثقافييية التكفيييير حتيييى فيييو القضيييايا الخالفيييية لالمسيييالل الظنييييية 

 ا جتهادية، ل  حوف ل  قو  إ  باهلل تعالى.

 أقي  علييىفليم : للقضبايا العقديبة التبي اختلببف فيهبا الصبحابةوأمبا عبن الدراسبات السببابقة 

أثناء مياحث كت  التفسير لالحديث فو ، لإ ما كان العلماء يناقشو ها القضيةمؤلفات  اصة بهذه 

     لمن تلك الكت  التو تناللتهالالعقيد 

 .لإلمال الزركشو اإلجابة إليراد ما استدركته عالشة على الصحابة .1

 النولي. شرح صحيح مسلم لإلمال .2

 .بن حةر العسقال وا لحاف ل بشرح صحيح اليخاري فتح الياري  .3

 .الشفا بتعر ف حقوق المصبفى للقاضو عيا  .4

 أبكار األفكار لإلمال ا مدي. .5
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 لإلمال الييهقو. ا عتقاد لالهداية إلى سييل الرشاد .6

 شرح التفتازا و على العقالد النسفية. .7

لالمينها  فهيو المينها ا سيتقرالو، وأمَّا عن المنهج الذ  اعتمبدت عليبه فبي هبذه الدراسبة:

، لجمييط المعلوميييات القضييايا العقديييية التييو ا تلييي  فيهييا الصيييحابةموضيييوع التحليلييو  لذليييك بتتيييط 

إن  المرجيو  المتعلقة بيه مين هيذه المظيان  ثيم تحلييل ميا تيم اسيتقراؤه لجمعيه، للوصيوف إليى النتيالا

 .شاء هللا تعالى

لبم فيهبا الصبحابة، و  عقديبة التبي اختلبفوقد ببذلت جهبدًا كبيبرًا فبي البحبث عبن القضبايا ال

 ما يلي: أقف إال على ثالث قضايا، وهي 

 لمعراجه هل كان بالرلح فقط، أل بالةسد؟ -صلى هللا عليه لسل م-إسراء النيو  .1

 رب ه فو المعراح؟  -صلى هللا عليه لسل م-هل رأا سيد ا محمد   .2

 تعذي  الميت بيكاء أهله عليه. .3

عليييهم  ا العقديببة التببي اختلببف فيهببا الصببحابة"بعنببوان : "القضبباي هببذه الدراسببةقببد جبباءت و 

 .رضوان هللا تعالى

 وخاتمة: أربعة مباحث إلىمنقسمة وهي 

   هل ا تل  الصحابة فو العقيد  ؟المبحث األول 

   هل اإلسراء لالمعراح كان بالرلح أل الةسد ؟المبحث الثاني
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   هل رأا سيد ا محمد  صلى هللا عليه لسل م رب ه فو المعراح ؟ الثالث المبحث

   تعذي  الميت بيكاء أهله عليه. المبحث الرابع

 .لالتوصيات ، لفيها  تالا اليحثالخاتمة

، لأن ينفييط بهيييا لوجهييه الكيير م ا  الصيية، لأن يةعلهييييتقيييل هييذه الدراسييةأن  أسييأف هللا تعييالى

 .طالب العلم

 العالمين أوَّاًل وآخراً والحمد هلل رب 
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 المبحث األول
 هل اختلف الصحابة في العقيدة ؟

فو القضايا العقدية؟  بد أن  ا تل  الصحابةقيل اإلجابة عن سؤاف هذا الميحث لهو  هل 

أبييين طييعيية القضييايا العقدييية ميين حيييث ثيوتهييا ميين  صييو   قبعييية الد ليية لالثيييوت، أل  صييو  

 نية الد لة لالثيوت.ظنية الد لة أل الثيوت، ظ

عين الرسيوف  "لرلدهيا لثيوتهيا ل قلهيا"جميعهيا قبعيية مين جهية  "الكبريم القرآن" صيو  إن 

 ةييزل ل قبييط بييأن كييل  يي   تلييوه ميين  صييو  القييرآن هييو  فسييه   إلينييا، أيصييلى هللا عليييه لسييل م 

إلييى األمية ميين ، لبلغيه الرسييوف المعصيول صييلى هللا علييه لسييل م الين  الييذي أ زليه هللا علييى رسيوله

  .(1)غير تحر ف ل  تيديل

يييا  تنقسيييم إليييى فإ هيييا عليييى ميييا تضيييمنته مييين األحكيييال  "د لتهيييا" صيييو  القيييرآن مييين جهييية لأم 

 قسمين  

هييو مييا دف علييى معنييى متعييين فهمييه منييه ل  يحتمييل ل  ، يي  قبعييو الد ليية علييى حكمييه-1

 .ل  مةاف لفهم معنى غيره منه ، الً تأل 

ْصبُف َمبا َتبَرَك َأْاَواُجُكبْم إتن لَّبْم َيُكبن لَُّهبنَّ َوَلبدٌ قوليه تعيالى   ذليك  ف اثم ، [12]النسياء  {َوَلُكبْم نت

 .النص    غير  فو هذه الحالة الزلح      ر  ف   فهذا قبعو الد لة على أن  

                                                           

شيياب األزهير، -(. طياعة مكتية الدعو  اإلسيالمية34ا ظر  علم أصوف الفقه للشيخ عيد الوهاب  الف )  (1)
 البيعة الثامنة.
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للكن يحتميل أن ييؤلف ل صيرف  ى،هو ما دف على معن، ل    ظنو الد لة على حكمه-2

 .غيره ىعن هذا المعنى ل راد منه معن

نَّ َثاَلَثببَة ُقببُرَوء  قولييه تعييالى   ذلييك  ف امثيي ببهت ، فلفيي  [228]اليقيير   {َواْلُمَطلََّقبباُت َيَتَربَّْصببَن بتَأنُفست

، ل بليييق لغيييية علييييى "البهيييير"يبليييق لغيييية عليييى   فييييو اللغييية العربييييية مشييييترك بيييين معنيييييين "رءالُقببب"

 .(1)"الحيض"

 تفصيل  فيهاف "الورلد"من جهة " السنة النبوية صو  "أما ل 

ألن تييواتر  صييلى هللا عليييه لسييل م  قبعييية الييورلد عيين الرسييوف ، لهييو(2)السببنة المتببواترة-1

 النقل يفيد الةزل لالقبط بصحة الخير. 

ألن سييندها    صييلى هللا عليييه لسييل م  ظنييية الييورلد عيين الرسييوف ، لهييو(3)سببنة اآلحببادال-2

 .(4)يفيد القبط

 . (5)طرقه إلى ثالثة أقسال  مشهور، لعز ز، لغر  ل نقسم   ير ا حاد بالنسية إلى عدد 

                                                           

 (.35للشيخ عيد الوهاب  الف ) ا ظر  علم أصوف الفقه  (1)
  مييا رلاه عييدد كثييير، ُتحيييل العييادُ  واصببطالحاً هييو اسييم فاعييل، مشييتق ميين التييواتر أي  التتييابط   :المتببواتر ل ببة (2)

(. طياعييية مكتيييية 19تواطيييؤهم عليييى الكيييذب. ا ظييير  تيسيييير مصيييبلح الحيييديث للشييييخ محميييود البحيييان ) 
 ل.1996-يه1417المعارف، الر ا ، البيعة التاسعة، سنة 

  مييا لييم يةمييط شييرلت المتييواتر. ا ظيير  تيسييير مصييبلح واصببطالحاً جمييط أحييد، بمعنييى الواحييد   اآلحبباد ل ببة: (3)
 (.22الحديث ) 

 (.42ا ظر  علم أصوف الفقه للشيخ عيد الوهاب  الف )  (4)
مييا لييم ييلييل حييد التييواتر  لهييو مييرادف للمسييتفيض علييى قييوف  -فييو كييل طيقيية–  مييا رلاه ثالثيية فييأ ثر المشببهور (5)

  ما ينفرد برلايته ال ريب  هو الذي   تقل رلاته عن اثنين فو جميط طيقات السند. العزيزبعض أهل العلم. 
 (.23،26،28رال لاحد. ا ظر  تيسير مصبلح الحديث ) 
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فكل سنة من هيذه األقسيال قيد تكيون قبعيية الد لية إذا كيان  صيها    "الد لة"لأما من جهة 

 ، لقد تكون ظنية الد لة إذا كان  صها يحتمل التأل ل.يحتمل تأل الً 

الد لية لمنهيا ميا هيو ظنيو نصو  القرآن الكر م كلها قبعية الورلد، لمنها ما هو قبعيو ف

الد ليية، لأمييا السيينة فمنهييا مييا هييو قبعييو الييورلد لمنهييا مييا هييو ظنييو الييورلد، لكييل لاحييد منهمييا قييد 

 .(1)يكون قبعو الد لة لقد يكون ظنو الد لة

لالقضيييايا العقديييية يختلييي  حكمهيييا بحسييي  الييين  اليييذي ثيتيييت بيييه، هيييل هيييو قبعيييو الد لييية 

 لثيوت؟ أل ظنو الد لة لالثيوت؟لالثيوت؟ أل هو ظنو الد لة أل ا

فإ نو لم أقي  عليى  يالف بيين الصيحابة فيو مسيألة عقديية معلومية مين اليدين  وعند البحث

 بالضرلر ، أل قبعية الد لة لالثيوت.

وع فيييه تتنييل  ،منحصيير فيمييا يقيييل ا جتهيياد -علييى قلتييه–فييو القضييايا العقدييية  ا ييتالفهملإ ميا 

لييم يختلفييوا فييو األصييوف ا عتقادييية، لإ مييا ا تلفييوا بيييعض المسييالل العقدييية    فهييملجهييات النظيير

 الفرعية التو   ينينو عليها إيمان  لكفر، بل   حتى التيديط لالتفسيق.

فييو المسييالل الفقهييية العملييية ا جتهادييية، التييو لكييل مةتهييد فيهييا  الخييالفخالفهييم ميين قييييل ف

 .من األجر لالثواب  صي 

وإنمبببا "  »ا عتقييياد فيييو كتابيييه " -تعيييالى رحميييه هللا-أبيييو بكييير الييهقيييو المحيييدح قييياف اإلميييال 

مبنهم  عبن واحبد   وَ رْ فمنبه لبم ُيب "؛مسبائل األصبول"علبى ]صبلى هللا عليبه وسبلَّم   هاجتمع أصبحاب

                                                           

 (.42) ا ظر  علم أصوف الفقه للشيخ عيد الوهاب  الف  (1)
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 . (1)ما أشرنا إليه في هذا الكتاب خالفُ 

فقبد اجتمعبوا علبى بعضبه  -فما لبيس فيبه نبص كتباب وال نبص سبنة "مسائل الفروع"فأما 

وما اختلفوا فيه فصاحب الشرع  ؛فما أجمعوا عليه ليس ألحد مخالفتهم فيه ؛واختلفوا في بعضه

حيبث أمبرهم باالسبتنباب وباالجتهباد مبع علمبه ببأن  ،غ لهم هذا النوع من االختالفهو الذ  سوَّ 

لك على ما يحمل مبن ، وذواحداً  وللمخطئ منهم أجراً  ،ذلك يختلف، وجعل للمصيب منهم أجرين

 .(2)اهي«االجتهاد، ورفع عنه ما أخطأ فيه
أهل اإليمان قد يتنبااعون فبي بعبض األحكبام »   -رحمه هللا-ابن قيم الةوز ة  قاف الشيخل 

وقد تنااع الصحابة في كثيبر مبن مسبائل األحكبام، وهبم سبادات  .وال يخرجون بذلك عن اإليمان

 .المؤمنين وأكمل األمة إيماناً 

بحمد هللا لم يتنااعوا في مسألة واحبدة مبن مسبائل األسبماء والصبفات واألفعبال، ببل ولكن 

 .(3)اهي...«كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة، من أولهم إلى آخرهم

اعتقياد التوحييد  كتابيه اليذي سيماه مينأبيو عييد هللا بين  فيي  الشييرازي ل قل ابن القييم كيالل 

  ، قاف ابن القيم لالصفاتبإثيات األسماء 

قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين واألنصبار فبي توحيبد هللا ومعرفبة أسبمائه »

                                                           

 ".ا عتقاد لالهداية إلى سييل الرشادأي  كتاب " (1)
(. طياعيية دار اليمامية، بيييرلت، البيعيية الثا ييية، 355لإلمييال الييهقييو )  ا عتقياد لالهداييية إلييى سييييل الرشياد (2)

 ل.2002 -هي1423سنة 
الةيوزي، اليدمال، البيعية  طياعية دار ابين .(2/91عن رب العالمين للشييخ ابين قييم الةوز ية )إعالل الموقعين  (3)

 هي.1423األللى، سنة 
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عن رسول هللا صلى هللا عليبه  ا، وهم الذين نقلو ظاهراً  وشرطاً  واحداً  وصفاته وقضائه وقدره قوالً 

  .«عليكم بسنتي»ذلك حين قال:  موآله وسلَّ 

إذ  ؛وهبم البذين أمرنبا باألخبذ عبنهم ،على االتفاق من غيبر اخبتالففكانت كلمة الصحابة 

لم يختلفوا بحمبد هللا فبي أحكبام التوحيبد وأصبول البدين مبن األسبماء والصبفات كمبا اختلفبوا فبي 

 .(1)اهي«الفروع ولو كان منهم في ذلك اختالف لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر االختالف

  

                                                           

طياعية مبيابط الفيرزدق التةار ية، الر يا ، البيعية  (.2/278)بين قييم الةوز ية  اجتماع الةييو  اإلسيالمية  (1)
 ل.1988-هي1408األللى، سنة 
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 المبحث الثاني
 والمعراج كان بالروح أو الجسد ؟هل اإلسراء 

ميييين أعظييييم معةييييزات النيييييو صييييلى هللا عليييييه لسييييل م  معةييييز  اإلسييييراء لالمعييييراح  لهييييو ميييين 

 .(1) صالصه صلى هللا عليه لسل م العظيمة

للييم يختليي  المسييلمون فييو صييحة اإلسييراء بييه  إذ هييو  يي ف القييرآن، لجيياءت بتفصيييله لشييرح 

 .(2)عةاليه فيه أحاديث كثير  منتشر 

للكن الصحابة ا تلفوا فو اإلسراء بيالنيو صيلى هللا علييه لسيل م هيل كيان برلحيه أل جسيده؟ 

لإليى السيماء إلى بيت المقدس بالةسد يقظة كان اإلسراء  على قولين  لهناك قوف ثالث، لهو  أن

 ، للم أق  على صحابو قد تينى هذا الرأي. بالرلح

ابة لغيرهم فو كيفية اإلسراء لالمعراح بيالنيو لم ن أفضل م ن بي ن الخالف الواقط بين الصح

ُصييو رحميه هللا تعيالى  صلى هللا علييه لسيل م  هيو اإلميال العالمية القاضيو عييا  بين موسيى الي ح 

فييو كتابييه النييافط الميياتط  "الشييفا بتعر ييف حقييوق المصييبفى" صييلى هللا عليييه لسييل م  لسييأ قل كالمييه 

 فو هذه القضية كاماًل.

برلحيييه أل  أسيييري هيييل كيييان   ا تلييي  السيييل  لالعلمييياء»رحميييه هللا   عييييا  قييياف القاضيييو 

                                                           

ا ظيير  حييدالق األ ييوار لمبييالط األسييرار فييو سييير  النيييو المختييار صييلى هللا عليييه لسييل م للشيييخ محمييد بيين عميير  (1)
ل . لالسير  2003 -هي 1424(، طياعة دار المنهاح، جد ، البيعة الثا ية، سنة 217بحرق الحضرمو ) 

يييرلت، البيعيية األللييى، سيينة ( ، طياعيية دار المعرفيية، ب2/72الحليييية للشيييخ علييو بيين برهييان الييدين الحليييو )
 ل.2012-هي1433

 (.227ا ظر  الشفا للقاضو عيا  )  (2)
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  على ثالح مقا ت؟ جسده

مبع اتفباقهم أن رييبا األنبيباء  ؛وأنبه رييبا منبام ،فذهبت طائفبة إلبى أنبه إسبراء ببالروح-1

 .(1)"معاوية"لإلى هذا ذه  ، حق ووحي

 .لإليه أشار محمد بن إسحاق ،لالمشهور عنه  الفه ،كو عن الحسنلحُ 

   وحجتهم

ْيَيا الَّتتي َأَرْيَناَك إتالَّ فتْتَنًة لتلنَّاست    قوله تعالى-أ   .[60]اإلسراء  { َوَما َجَعْلَنا الرُّ

 م.رسوف هللا صلى هللا عليه لسل   جسد   ما فقدتُ  أ ها قالت لما حكوا عن عالشة -ب

 ".بينا أ ا  الم  "قوله-ح

فاستيقظت "  ثم قاف فو آ رها ،لذكر القصة.." الحرال لهو  الم فو المسةد  "لقوف أ س-د

 ".لأ ا بالمسةد الحرال

 .وهذا هو الحق ،وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة-2

مالبك ببن "و "،أبي هريبرة"و "،عمر"و "،حذيفة"و "،أنس"و "،جابر"و "،عباس"قوف ابن  لهذا

 ".مسعودابن "و "،أبي حبة البدر  "و "،صعصعة

 ،لالحسييين ،لابييين ز يييد ،لابييين شيييهاب ،لابييين المسيييي  ،لقتييياد  ،لسيييعيد بييين جييييير ،لالضيييحاك

 .لابن جر ا ،لعكرمة ،لمةاهد ،لمسرلق  ،لإبراهيم

                                                           

أي   الصحابو معال ة بن أبو سفيان بن حرب رضو هللا عنه. ا ظر  شرح الشيخ أحمد الخفاجو على الشفا  (1)
 (، طياعة دار الكتاب العربو، بيرلت.2/265للقاضو عيا  )
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 ،لجماعية عظيمية مين المسيلمين ،لابين حنييل ،لهو قوف البيري  ،(1)"عائشة"لهو دليل قوف 

 .لهو قوف أ ثر المتأ ر ن من الفقهاء لالمحدثين لالمتكلمين لالمفسر ن

 .وإلى السماء بالروحإلى بيت المقدس كان اإلسراء بالجسد يقظة : وقالت طائفة-3

دت    لاحتةييوا بقولييه تعييالى دت اْلَحببَرامت إتَلببى اْلَمْسببجت ببَن اْلَمْسببجت هت َلببْياًل مت ُسببْبَحاَن الَّببذت  َأْسببَرى بتَعْبببدت

دت اأْلَْقَصبب فةعييل  [،1]اإلسييراء  { ااأْلَْقَصبب غاييية اإلسييراء الييذي لقييط التعةيي  فيييه بعظيييم { اإتَلببى اْلَمْسببجت

 .لإظهار الكرامة له باإلسراء إليه ،به ملالتمدح بتشر ف النيو محمد صلى هللا عليه لسل   ،القدر 

فيكيون أبليل فيو  ،كرهليذ ،للو كان اإلسراء بةسده إلى زالد على المسةد األقصى  قاف هؤ ء

 .(2)ى كالل القاضو عيا  رحمه هللاه تا «المدح

رحلييية إليييى أن قيييد ذهيييوا  -رضييو هللا عييينهم أجمعييين-  أن أ ثييير الصييحابة الكيييرال والحاصببل

  لأن بعضييهم قييد ذهيي  إلييى أ هييا كا ييت بييالرلح   لفييو اليقظيية ،بالةسييدلالمعييراح كا ييت سييراء اإل

 بالةسد، لأ ها رؤ ا منال.

ييييدف قوليييه لعلييييه  ،كلهيييا الرحليييةبالةسيييد لاليييرلح فيييو لالمعيييراح كيييان سيييراء اإلأن  ..والصبببحي 

دت اأْلَْقَص تيارك لتعالى    دت اْلَحَرامت إتَلى اْلَمْسجت َن اْلَمْسجت هت َلْياًل مت  {.اُسْبَحاَن الَّذت  َأْسَرى بتَعْبدت

رضو  لكعن أ س بن ماحة  ففو صحيح مسلم صحيكذلك ثيتت هذه الرحلة باألحاديث الل 

أتيبت ببالبراق، وهبو داببة أببيض طويبل فبوق »قياف   م، أن رسوف هللا صلى هللا علييه لسيل  هللا عنه

                                                           

و   ينافو ما سيق مما  س  إليها لُحكو عنها  لهذا ا ستعماف شالط فيميا بيين أي   مذهيها المختار لها، له (1)
العلميياء لالفقهيياء، حيييث يقيياف  هييذا قييوف أبييو حنيفيية لمالييك رحمهمييا هللا، لُ حكييى عنهمييا  ييالف ذلييك اهييي شييرح 

 (، طياعة دار الكتاب العربو، بيرلت.2/268الشيخ علو القاري على الشفا )
 (.238-237  ) الشفا للقاضو عيا (2)
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، «فركبته حتى أتيت بيت المقدس»، قال: «الحمار، ودون الب ل، يضع حافره عند منتهى طرفه

ركعتبين، ثبم دخلبت المسبجد، فصبليت فيبه : "، قال«ط به األنبياءبت رْ فربطته بالحلقة التي يَ »قال: 

ثم خرجبت فجباءني جبريبل عليبه السبالم بمنباء مبن خمبر، وإنباء مبن لببن، فباخترت اللببن، فقبال 

ن أنت؟ قبال: جبريبل، ، فاستفت  جبريل، فقيل: مَ ءالفطرة، ثم عرج بنا إلى السما جبريل: اخترتَ 

أنبا ببمدم، عث إليبه، ففبت  لنبا، فبمذا عث إليه؟ قال: قد بُ ن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بُ قيل: ومَ 

ثبم عببرج بنببا إلببى السببماء الثانيبة، فاسببتفت  جبريببل عليببه السببالم،  ؛فرحبب بببي، ودعببا لببي بخيببر

ن معك؟ قال: محمد، قيبل: وقبد بعبث إليبه؟ قبال: قبد بعبث ن أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومَ فقيل: مَ 

صببلوات هللا -عيسببى بببن مببريم، ويحيببى بببن اكريبباء  :إليببه، ففببت  لنببا، فببمذا أنببا بببابني الخالببة

 .(1)إلى آ ر الحديث البو ل «...، فرحبا ودعوا لي بخير-عليهما

إليييى التأل يييل إ  عنيييد  -مييين الكتييياب لالسييينة-هيييذه النصيييو  ل  يعيييدف عييين ظييياهر لحقيقييية 

لحيياف  -صييلى هللا عليييه لسييل م-بةسييده  لالمعييراح لليييس فييو اإلسييراء لعييدل إمكييان ذلييك، ا سييتحالة

 .(2)استحالةأي يقظته 

صيييلى هللا علييييه -مييين اإلسيييراء لالمعيييراح كيييان يقظييية بةسيييده  عليييى أن كيييالً العلمييياُء لاسيييتدف 

هت َلببْياًل    لرلحييه بقولييه تعييالى -ملسييل   هييو   ألن العيييد حقيقيية [1]اإلسييراء {ُسببْبحاَن الَّببذت  َأْسببرى بتَعْبببدت

َوَأنَّبُه   تعيالى  لقياف ،[9،10]العليق {َعْببدًا إتذا َصبلَّى*َأَرَأْيبَت الَّبذت  َيْنهبى   قاف تعالى ،الرلح لالةسد

                                                           

إليى السيمالات لفير   مبياب اإلسيراء برسيوف هللا صيلى هللا علييه لسيل  رلاه مسلم فو صحيحه، كتياب اإليميان،  (1)
 (.162) الصلوات

 (.239ا ظر  الشفا )  (2)



-17- 
 

 .(1)[19]الةن {َلمَّا قاَم َعْبُد َّللاَّت َيْدُعوهُ 

  تحميييل  -التيييو منهيييا الييييراق-لألن اليييدلاب  " بيييرلح عييييده"  لقييياف لليييو كيييان اإلسيييراء منامييياً 

 .(2)األرلاح، لإ ما تحمل األجساد

ييل   مناميياً اإلسييراء للييو كييان  ييلل   ،ل  معةييز    ا كا ييت فيييه آييية  م   ل  كييذبوه فييو ،الكفييارا اسييتيعده م 

يي سييييهل  ارتييد ب ذلييك،  المنامييات   هإذ مثييل هييذ فتنيية  عظيميية  بييهحصييلت لهييم ل  ،ن أسييلمضييعفاء م 

 .(3)كان عن جسمه لحاف يقظتهه إسراءه أ بعد علمهم إ   نكرلهلم يفهم  ها أحد نكر ي

  

                                                           

 (.2/142ا ظر  السير  الحليية ) (1)
 (.2/142ا ظر  السير  الحليية ) (2)
 (.239ا ظر  الشفا )  (3)
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 الثالث المبحث
 ربَّه في المعراج ؟ صلى هللا عليه وسلَّممحمٌد  سيدناهل رأى 

فيو المعيراح مسيألة مين مسيالل رؤ ية هللا تعيالى رّبيه لرؤ ة  يينيا محميد صيلى هللا علييه لسيل م 

 .فيها ن، لتياينت آراؤهمفرق المسلميفيها  تالتو ا تلفتعالى 

يقظييية أل  فيييو اليييد ياتعيييالى مسييالل رؤ ييية هللا تعيييالى قيييد قسييمها العلمييياء إليييى قسيييمين  رؤ تييه ف

 .مندرجة فو رؤ ته تعالى فو الد يا يقظةقضيتنا ل لرؤ ته فو ا  ر   ، مناماً 

  لقييد ذكيير فموضيط  ييالف  بيين أهييل السيينة لالةماعية   يقظببةتعببالى فببي الببدنيا تببه وأمببا ريي

غيييير لاحيييد مييين العلمييياء  أن رؤ ييية هللا تعيييالى فيييو اليييد يا جيييالز  عقييياًل،   يوجيييد ميييا يمنعهيييا، لإ ميييا 

 .(1)الد ياالخالف فو لقوعها ألحد فو 

  فو أربعة آراء، لهو ما يلو  -يقظة فو رؤ ته تعالى فو الد يا–لتتخل  آراء أهل السنة

غييره مين اليشيير  ييراه  هيا   تكيون ألحيد فيو اليد يا إ  لنيينيا صييلى هللا علييه لسيل م  فيال أ-1

 .(2)رب ه تعالى فو المعراح صلى هللا عليه لسل ممعتم د  على إثيات رؤ ة  يينا هذا الرأي ل 

                                                           

(. طياعية دار الكتي  لالوثيالق القوميية، القياهر ، البيعية الثا يية، 1/491ا ظر  أبكار األفكار لإلمال ا ميدي ) (1)
(. لشرح الرسالة القشير ة لشيخ اإلسالل زكر ا 3/15لإلمال النولي )شرح صحيح مسلم ل  ل.2004-هي1424

عاد فييو شييرح اإلرشيياد  بيين بز ييز  هييي. لاإلسيي1290( طياعيية دار البياعيية العييامر ، سيينة 4/157األ صيياري )
 (.388-387التو سو ) 

-هييي 1424( طياعيية المكتييية األزهر يية، القيياهر ، البيعيية األللييى، سيينة 83ا ظيير  أصييوف الييدين لليييزدلي )  (2)
 المبيعييية المصييير ة بييياألزهر، القييياهر ، سييينة ( طياعييية3/15لإلميييال النيييولي )شيييرح صيييحيح مسيييلم ل. ل 2003
ل. 2012( طياعة دار  ور الصيياح، تركييا، سينة 367النسفية للسعد التفتازا و ) هي. لشرح العقالد 1347

( طياعة مؤسسية الرسيالة  اشيرلن، بييرلت، البيعية األلليى، سينة 2/425لشرح المحلو على جمط الةوامط )
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 .(1)رب ه فو المعراحلم ير  يينا صلى هللا عليه لسل م  لأن ها   تكون ألحد فو الد يا  أ-2

 هييا لقعييت لسيييد ا موسييى عليييه السييالل عنييدما سييأف هللا تعييالى رؤ تييه، كمييا لقعييت لنيينييا أ-3

 .(2)محمد صلى هللا عليه لسل م

 .(3)على سييل الكرامة لطر ق التيعيةصلى هللا عليه لسل م  ها جالز   لألللياء من أمته أ-4

  فقيد ذهي  جمياهير أهيل السينة إليى جوازهيا، بيل  قيل وأمَّا رييبة هللا تعبالى فبي البدنيا منامباً 

 .(4)بعضهم اإلجماع فيها

بببا و  أ  هيييا لاقعييية  إليييى  أهيييل السييينة لالةماعييية بيييأجمعهمذه  فييي  فبببي اآلخبببرةتعبببالى تبببه رييأمَّ

أن هللا تعيالى   يييراه إليى  ، فيذهيوا(1)لبعيض المرجئية (7)لمعتزليةال  (6)الخيوارح  ل يالفهم (5)للميؤمنين

                                                                                                                                                                      

 ل.2005
لنسييفية (، لشييرح العقالييد ا3/15لإلمييال النييولي )شييرح صييحيح مسييلم (، ل 83ا ظيير  أصييوف الييدين لليييزدلي )  (1)

 (.2/425(، لشرح المحلو على جمط الةوامط )367للسعد التفتازا و ) 
 (.388ا ظر  اإلسعاد فو شرح اإلرشاد )  (2)
(، لتحفيييية المر ييييد للييييياجوري 168ا ظيييير  تحر يييير المباليييي  لمييييا تضييييمنته عقيييييد  ابيييين الحاجيييي  للكييييومو )  (3)

 .هي1423 سنة األللى، البيعة دمشق، الييرلتو، دار (. طياعة275) 
 .هييي1424. طياعيية دار الكتيي  العلمييية، بيييرلت، البيعيية الثا ييية، (125  )ا ظيير  جمييط الةوامييط للسيييكو  (4)

 (.276-275  ) لتحفة المر د للياجوري 
 (. 3/15ا ظر  شرح صحيح مسلم للنولي ) (5)
لعثمييان لالحكميين لأصييحاب الةمييل لكييل ميين  وإ فييار عليي مسيالل، لهييو  يةميط الخييوارح علييى افتييراق مييذاهيها (6)

. ا ظيير  ا ظيير  الفييرق بييين الفييرق لإلمييال أبييو للجييوب الخييرلح علييى اإلمييال الةييالر ،بتحكيييم الحكمييين ورضيي
 (. طياعة مكتية ابن سينا، القاهر .72منصور عيد القاهر اليغدادي ) 

ييد ح  مخلييوق فيياشييتهر المعتزليية بمسييالل، منهييا  أ (7) و محييل. لاتفقييوا علييى  فييو رؤ يية هللا تعييالى ن كالمييه تعييالى ُمح 
،  ييالق  ألفعالييه  يرهييا لشييرها. لأن المييؤمن إذا ارتكيي  كيييير   باألبصييار فييو دار القييرار. لعلييى أن  العيييد قييادر 

يييُ  المعتزليييُة ل لميييات قييييل التوبييية اسيييتحق الخليييود فيييو النيييار، لكييين يكيييون عقابيييه أ ييي   مييين عقييياب الكفيييار.  ُ لق 
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لليييس لهييذه المسييألة عالقيية بميحثنييا  ألن العلميياء  قلييوا   لأن رؤ تييه مسييتحيلة عقييالً  ،أحييد ميين  لقييه

 لرلاهيا  حيو   ،هللا تعيالى فيو ا  ير إثييات رؤ ية ن سل  األمة عليى إجماع الصحابة فمن بعدهم م  

 .(2)ل معن رسوف هللا صلى هللا عليه لس من عشر ن صحابياً 

  لربه في المعراج : صلى هللا عليه وسلَّمريية سيدنا محمد 

ه فييو رب يي صييلى هللا عليييه لسييل مفييو رؤ يية سيييد ا محمييد  -رضييو هللا عيينهم-الصييحابة ا تليي  

  قولينليلة المعراح على 

 النبي صلى هللا عليه وسلم رأى ربَّه تبارك وتعالى :أن -1

 .(3)رضو هللا عنهما عبد هللا بن عباسا تار هذا القوف من الصحابة   سيد ا 

ميير  ل  " رآه بعينببه" فييو هييذه المسييألة  فميير  ُينقييل عنييه أ ييه قيياف  إ  أ ييه قييد ا تليي  النقييل عنييه

ليى إ عمير ابينُ ". لأرسل رآه بفؤاده مرتين" قاف مر  ُينقل عنه أ ه ل "  رآه بقلبه" ينقل عنه أ ه قاف 

  .(4)" عم"  فقاف ؟هل رأا محمد ربه  ابن عياس يسأله

                                                                                                                                                                      

طياعية دار الكتي   .(1/38) ا ظير  المليل لالنحيل للشهرسيتا و. بالقدر ة لالعدليةل د، بأصحاب العدف لالتوحي
 .هي1413العلمية، بيرلت، البيعة الثا ية، سنة 

  لصن  قيالوا  على مذاه  القدر ة المعتزلةلبالقدر يمان اإل ورجاء فصن  قالوا باإل  المرجئة ثالثة أصناف (1)
 هييم سييموا مرجئيية أل. لإ مييا لالقدر يية ةير ييةلصيين   ييارجون عيين ال  عمييافاأل وير فييةلبييال ،يمييانرجيياء باإلباإل
نييىلاإل ،يمييانعيين اإل العمييلأ ييرلا  ير  رجيياء ب م ع  يياف ،الت ييأ    . ا ظيير  الفييرق بييين  رتييهأذا إ  هأتييرجأل  هرجيتييأ  ُيق 

 (.178الفرق ) 
 (.3/15لإلمال النولي )شرح صحيح مسلم ا ظر   (2)
 (.8/474ا ظر  فتح الياري ) (3)
(. طياعيية دار الفيحيياء، بيييرلت، البيعيية 246ا ظيير  الشييفا بتعر ييف حقييوق المصييبفى للقاضييو عيييا  )  (4)
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إن هللا تعالى "  لقاف ،رلي ذلك عنه من طرق   أ ه رأا ربه بعينه ابن عياس  ر عنهُ ش  لاأل  

َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َما    قوله تعالى  لحةته " بالرؤ ة ومحمداً  ،لإبراهيم بالخلة ،ا ت  موسى بالكالل

 .(1)[13-11]سور  النةم    {َوَلَقْد َرآُه َنْزَلًة ُأْخَرى  *  َأَفُتَماُروَنُه َعَلى َما َيَرى  * َرَأى

م ن سلك هذا اليرأي مين السيل  الصيالح علييهم رحمية هللا، قياف  (2)لقد بي ن الحاف  ابن حةر

أن  :عبد الرااق عن معمر عن الحسن أنبه حلبف ىوحك: وذهب جماعة إلى إثباتها»رحمه هللا  

كبر لبه وكبان يشبتد عليبه إذا ذُ  ؛بن خزيمة عن عروة ببن الزبيبر إثباتهبااوأخرج . رأى ربه محمداً 

وصباحبه  ،والزهبر   ،وجبزم ببه كعبب األحببار .ببن عبباساوبه قال سائر أصبحاب . إنكار عائشة

وعبن  ؟اختلفبوا هبل رآه بعينبه أو بقلببهثبم . أتباعبه وغالبت  ،وهو قول األشعر  . وآخرون  ،معمر

 .(3)اهي«أحمد كالقولين

صييلى هللا  النيييورؤ يية " رحمييه هللا هييو إثيييات بببن حنبببلأحمببد "ظيياهر مييا ذهيي  إليييه اإلمييال ل 

  ألحميد  قليت قاف  عن المرلزي  "السنة" هفو كتاب (5)فرلا الخالف ،(4)م ربه فو المعراحعليه لسل  

                                                                                                                                                                      

 ل.200-هي1420األللى، سنة 
 (.246ا ظر  الشفا للقاضو عيا  )  (1)
أصييله ميين   حةيير أحمييد بيين علييو بيين محمييد الكنييا و العسييقال و، أبييو الفضييل، شييهاب الييدين، ابيينهييو اإلمييال  (2)

الييدرر الكامنيية فييو أعيييان المئيية  ميين كتيييه هييي.  852، لتييوفو فيهييا سيينة لمولييده بالقيياهر  ،عسييقالن بفلسييبين
(. طياعية دار العليم 1/178. ا ظر  األعالل )فتح الياري فو شرح صحيح اليخاري ، ل لسان الميزان، ل الثامنة

 ل.1986للماليين، بيرلت، البيعة السابعة، سنة 
 (.8/474الياري )فتح  (3)
، طياعييية المكتييي  اإلسيييالمو، بييييرلت، البيعييية الثا يييية، سييينة لسيييفار نو الحنيليييوا ظييير  لواميييط األ يييوار اليهيييية ل (4)

 .(2/252ل )1985-هي1405
  عييالم بالحييديث لاللغيية، ميين كيييار الحنابليية، ل مفسيير  الخييالف أحمييد بيين محمييد بيين هييارلن، أبييو بكييرهييو الشيييخ  (5)

 .(1/206ا ظر  األعالل ) .هي311توفو سنة  
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يي"  إن عالشيية قالييت  إ هييم يقولييون  فيييأي  "،رأا ربييه فقييد أعظييم علييى هللا الفر يية ن زعييم أن محمييداً م 

النيييو صييلى هللا  قييوفُ ، (1)"رأيييت ربييو" م بقييوف النيييو صييلى هللا عليييه لسييل    قيياف ؟دفط قولهيياشييوء ُييي

  .(2)أ ير من قولها معليه لسل  

يي (3)الةوز ية الشيييخ ابين قيييملقيد أ كير  صييلى بييأن النييو   يقيوف أحميداإلمييال ن زعيم أن عليى م 

ن حكى عنه ذلك فقبد وهبم عليبه، ولكبن ومَ »قالاًل  بعينو رأسه يقظة،  قد رأا ربه هللا عليه لسل م

عنببه روايتببان، وحكيببت عنببه الثالثببة مببن تصببرف  ْت َيببكت قببال مببرة: رآه، ومببرة قببال: رآه بفببؤاده، فحُ 

 .(4)اهي«وهذه نصوص أحمد موجودة، ليس فيها ذلك "؛أنه رآه بعيني رأسه"بعض أصحابه: 

بكيالل ابين عيياس رضيو هللا عنهميا فيو إثييات رؤ ية النييو صيلى  واستدل َمن أثبت الرييبة:

درك بالعقييل ل ؤ ييذ لييس ممييا ُييي -رضييو هللا عنهمييا-هللا علييه لسييل م ربييه فييو المعيراح  ألن مييا قالييه 

أن يظين بيابن  ل  يسيتةيز أحيد   مين رسيوف هللا صيلى هللا علييه لسيل م  تلقى بالسيماعلإ ما يُ  ،بالظن

 .(5)عياس أ ه تكلم فو هذه المسألة بالظن لا جتهاد

ميا عالشية عنيد ا بيأعلم "  -بين عيياساحين ذكر ا تالف عالشة ل - لقد قاف معمر بن راشد

  .(6)على النافو ل  مقد   تُ ي  ث  لالمُ   ه فاه غيرُ  شيئاً  ت  ي  ث  بن عياس أ  ان إثم "  بن عياسان م  

                                                           

 (.2580رلاه اإلمال أحمد فو مسنده، فو مسند عيد هللا بن عياس رضو هللا عنهما ) (1)
 هي.1407(. طياعة المكتية السلفية، القاهر ، البيعة الثالثة، سنة 8/475ا ظر  فتح الياري ) (2)
، إعيالل الميوقعين  مين مؤلفاتيه  اليدين محميد بين أبيو بكير بين أييوب الدمشيقو، أبيو عييد هللا، شيمسهو الشيخ  (3)

 .(6/56ا ظر  األعالل ) .هي751سنة  دمشقلزاد المعاد، لغير ذلك  توفو فو 
(. طياعييية مؤسسييية الرسيييالة  اشيييرلن، بييييرلت، البيعييية الثالثييية، سييينة 3/34زاد المعيياد فيييو هيييدي  يييير العيييياد ) (4)

 ل.2001-هي1422
 (.3/5لإلمال النولي )شرح صحيح مسلم ا ظر   (5)
 ا ظر  المرجط السابق. (6)
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ن رسببول هللا أ :أن الببراج  عنببد أكثببر العلمبباء :فالحاصببل»رحمييه هللا   (1)قيياف اإلمييال النييولي 

 ؛ببن عبباس وغيبره ممبا تقبدمالحبديث  ؛رأى ربه بعينبي رأسبه ليلبة اإلسبراء صلى هللا عليه وسلَّم

هبذا ممبا ال ينب بي أن صلى هللا عليبه وسبلَّم؛ وإثبات هذا ال يأخذونه إال بالسماع من رسول هللا 

 .(2)اهي«يتشكك فيه

 : لم ير هللا سبحانه وتعالى صلى هللا عليه وسلم أن النبي-2

 .(3)رضو هللا عنهما مسعود بنُ او  عائشةالسيدُ   ا تار هذا القوف  

 .(4)رأا جير ل إ ما  قافل   ل  عنهلا تُ ، رضو هللا عنه هريرة أبوذه  إليه ل 

 .(5)من المحدثين لالفقهاء لالمتكلمين جماعة  بإ كارها أيضًا لقاف 

هيل   صيلى هللا علييه لسيل م، قياف  سيألت رسيوف هللا رضيو هللا عنيه ذر وأبي  ما رلاه دليلهمو 

 .(6)«نور أنى أراه»ربك؟ قاف   رأيت  

مبوا أنبه لبن لَّ عَ تَ   »قياف صيلى هللا علييه لسيل مرضيو هللا عنهميا  أن النييو  لما رلاه ابن عمر
                                                           

أحيد ألمية أهيل السينة   حيى بن شرف بن مري بن حسن النولي، الشافعو، أبو زكر ا، محيو الدينهو اإلمال ي (1)
. مييين كتييييه  المةميييوع، لاألذكيييار، لر يييا  هيييي 676تيييوفو فيييو  يييوا سييينة  لالةماعييية، لصيييلحاء هيييذه األمييية 

، لمنهيياح البييياليين. ا ظيير  طيقيييات الشييافعية الكييييرا المنهيياح شيييرح صييحيح مسيييلم بيين الحةييياحالصييالحين، ل 
 .هي1413دار هةر، القاهر ، الب يعة الث ا ية، طياعة  (.8/395للسيكو)

 (.3/5لإلمال النولي )شرح صحيح مسلم  (2)
(، لاإلجابة إليراد ما استدركته عالشة على الصحابة 8/474ا ظر  فتح الياري للحاف  ابن حةر العسقال و ) (3)

 ل.1970-هي1390( طياعة المكت  اإلسالمو، بيرلت، البيعة الثا ية، سنة 98-94لإلمال الزركشو ) 
 (. 246ا ظر  الشفا بتعر ف حقوق المصبفى للقاضو عيا  )  (4)
 ا ظر  السابق. (5)
 (.178) « ور أ ى أراه »باب فو قوله عليه السالل  صحيحه، كتاب اإليمان، فو رلاه مسلم  (6)
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 .(1)«ه عز وجل حتى يموتمنكم ربَّ  يرى أحدٌ 

 أهل العلم بسبب قوة الخالف :توقف بعض 

  قيياطط   دليييل  هييا ليييس في  أل ييه التوقيي  فييو هييذه القضييية رحمييه هللا (2)اإلمييال القرطيييو ا تييار

التمّسيييك ربيييه فيييو المعيييراح   صيييلى هللا علييييه لسيييل مرؤ تيييه  فيييو إثييييات أل عليييى مييين اسيييتدف لغايييية 

 .(3)بظواهر متعارضة معرضة للتأل ل

صلى هللا عليه فو كتابه "الشفا"  قاف رحمه هللا عن رؤ ة  يينا  (4)القاضو عيا إليه ماف ل 

فلبيس -بأنه رآه بعينبه  :والقولُ  صلى هللا عليه وسلَّموأما وجوبه لنبينا »ربه فو المعيراح   لسل م

واالحتمبال  ،والتنبااع فيهمبا مبأثور ،إذ المعبول فيبه علبى آيتبي البنجم ؛ص  وال َنب أيضباً  فيه قباطعٌ 

رحميه  ثيم قياف، (5)اهيي«...ببذلك صلى هللا عليه وسبلَّمعن النبي  متواترٌ  وال أثر قاطعٌ  ؛لهما ممكن

وال  ،إذ ال اسبتحالة فيبه ؛إليه ووجب المصيرُ  ،دَ قت اعتٌ –في الباب  نٌ ي ت بَ  ص  نَ  حديثٌ  دَ رَ وَ  فمنْ   »هللا

 .(6)اهي«مانع قطعي يرده

 الجمع بين القولين :
                                                           

 (.2931) باب ذكر ابن صيادرلاه مسلم فو صحيحه، كتاب الفتن لأشرات الساعة،  (1)
   ميين رجيياف الحييديثفقيييه مييالكو،  ،القرطيييو ،األ صيياري  ،أحمييد بيين عميير بيين إبييراهيم، أبييو العييياسهييو اإلمييال  (2)

 (.1/186ا ظر  األعالل ) .هي 656سنة اإلسكندر ة توفو فو 
ا ظيير  المفهييم لمييا أشييكل ميين تلخييي  كتيياب مسييلم لإلمييال القرطيييو، طياعيية دار ابيين كثييير، دمشييق، البيعيية  (3)

 (.403-1/402ل )1996-هي1417األللى، سنة 
تيييوفو  ،لإمييال أهييل الحييديث فييو لقتييه ،المغييربعييالم ، عيييا  بيين موسييى اليحصيييو، أبييو الفضييلهييو اإلمييال  (4)

 (.5/99ا ظر  األعالل للزركلو ) .هي 544سنة  بمرا ش مسموماً 
 (.252الشفا )  (5)
 (.253الشفا )  (6)
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 عالشيةسييدتنا بين عيياس ل فيو سييد ا ايمكين الةميط بيين إثييات ذكر الحاف  ابن حةر أ ه ل 

 .(1)ه على رؤ ة القل لإثياتُ  ،ها على رؤ ة اليصرحمل  فيُ يُ  بأن   رضو هللا عنهما 

    مةيرد حصيوف العليم ،رؤ ية القلي  " رؤ ة الفيؤادي"الميراد بيعليى أن  رحميه هللا الحياف  ل ي ه 

أ ه  صلى هللا عليه لسل من أثيت له راد م  فم  باهلل على الدلال كان عالماً  مأل ه صلى هللا عليه لسل  

 . (2)خلق الرؤ ة بالعين لغيرهتلقت فو قليه كما أن الرؤ ة التو حصلت له  ُ   رآه بقليه

ع، بل هيو مين ذه المسألة من المسالل التو يتيين من ذلك بأن هل  كفر فيها المخال  أل ُيي د 

للقيييو  األدلييية عنيييد  خيييالف    يييتالف السيييل  لالخلييي  فيهيييا فيهيييا ال المسيييالل العقديييية التيييو ُيقييييل

 الفر قين، وهللا تعالى أعلم.

 

  

                                                           

 (.8/474ا ظر  فتح الياري ) (1)
 (.8/474ا ظر  فتح الياري ) (2)
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 المبحث الرابع
 تعذيب الميت ببكاء أهله عليه

فيو مسيألة عيذاب القيير  -علييهم رضيوان هللا تعيالى–لم ُينقل لنا  الف  بين الصحابة الكرال 

ا يتالفهم فيو مسيألة مين مسيالل عيذاب القيير، لهيو  ل عيمه، فهم يثيتون ذلك  لإ ما المنقوف عنهم

 .(1)تعذي  الميت بيكاء أهله عليه

 وينحصر خالف الصحابة في ثالثة أقوال:

 القول األول : إنَّ الميت يعذب بالبكاء عليه :

 .(2)عليهما رضوان هللا تعالى ه عبد هللاوابنُ ، عمر بن الخطابلذه  إليه سيد ا 

مبن  نٌ ي ت وهبو َبب ،فمنهم من حمله على ظباهره»العسقال و رحميه هللا  قاف الحاف  ابن حةر 

ويحتمبل أن يكبون عمبر كبان يبرى أن المؤاخبذة تقبع علبى الميبت إذا . (3)قصة عمر مبع صبهيب

 .حفصة ىوكذلك نه ،فلذلك بادر إلى نهي صهيب ،على النهي ولم يقع منه كان قادراً 

أنه شهد جنااة  :فروى عبد الرااق من طريقه ،بن عمر عبد هللا :وممن أخذ بظاهره أيضاً 

وإن الميبت يعبذب ببكباء  ،ال طاقبة لبه بالعبذاب ،شيخ كبيبر إن رافعاً  :فقال ألهله ،رافع بن خديج

                                                           

(، لتحفيية األبييرار شييرح مصييابيح 184-3/182(، لفييتح الييياري )527-6/526ا ظيير  شييرح صييحيح مسييلم ) (1)
( طياعيييية إدار  الثقافييية اإلسييييالمية فيييو لزرا  األلقيييياف الكو تيييية، البيعيييية 1/443السييينة للقاضييييو الييضيييالي )

 ل.2012 -هي1433األللى، سنة 
 (.3/182(، لفتح الياري )6/526ا ظر  شرح صحيح مسلم ) (2)
 لستأتو قر يًا. (3)
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 .(1)«أهله عليه

لعثمان رضو هللا عنه بمكة، لجئنا  ليكة قاف  توفيت ابنة  عيد هللا بن عييد هللا بن أبو مُ  عن

أل قياف  جلسيت -، لإ يو لةيالس بينهميا ن همعياس رضو هللا عي عمر لابنُ  لحضرها ابنُ  ،لنشهدها

فقياف عييد هللا بين عمير رضيو هللا عنهميا لعميرل  ،، ثم جاء ا  ير فةليس إليى جنييو-إلى أحدهما

إن الميببت ليعببذب »قيياف   مفييإن رسييوف هللا صييلى هللا عليييه لسييل   ،بيين عثمييان  أ  تنهييى عيين اليكيياء

 .(2)«ببكاء أهله عليه

جعيل صيهي  يقيوف   -رضيو هللا عنيه-  لما أصي  عمر  ، قاف ، عن أبيه ن أبو برد عل 

إن الميببت ليعببذب ببكبباء »قيياف   مصييلى هللا عليييه لسييل   النيييو، فقيياف عميير  أمييا علمييت أن "لا أ ياه"

 .(3)«الحي

ألييم تعلمييو أن رسييوف هللا  ،نيييةيييا بُ  عيين عيييد هللا، أن حفصيية بكييت علييى عميير، فقيياف  مهييالً ل 

 .(4)«إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه»قاف   مصلى هللا عليه لسل  

عليهمييا -سيييد ا عميير بيين الخبيياب لابنييه عيييد هللا مييراد لييى أن لقييد  يييه القاضييو الييضييالي ع

ياحيية، عليى مييا هييو عياد  أصييحاب الرزايييا  إذ بالن المصيحوبيكيياء هييو الميين اليكياء   -رضيوان هللا

                                                           

 ( با تصار.3/183فتح الياري ) (1)
يعيذب المييت بييعض بكياء   »مباب قوف النيو صيلى هللا علييه لسيل  رلاه اليخاري فو صحيحه، كتاب الةنالز،  (2)

 (.1286) إذا كان النوح من سنته« أهله عليه
يعيذب المييت بييعض بكياء   »مهللا علييه لسيل  باب قوف النيو صيلى رلاه اليخاري فو صحيحه، كتاب الةنالز،  (3)

المييت يعيذب بيكياء (، لمسلم فو صحيحه، كتياب الةنيالز، بياب 1290) إذا كان النوح من سنته« أهله عليه
 .(927أهله عليه )

 .(927الميت يعذب بيكاء أهله عليه )رلاه مسلم فو صحيحه، كتاب الةنالز، باب  (4)
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سوف هللا صلى هللا عليه لسل م اليكاء المةرد عنها قيوً  لفعياًل،   مبلقيًا، بيل بشيرت أن صح عن ر 

 .(1)يكون مسييًا عن لصيته لاألمر به

فتأولها الجمهبور  ،واختلف العلماء في هذه األحاديث»قاف اإلمال النولي رحمه هللا تعالى  

فهبذا يعبذب ببكباء أهلبه  ؛فنفبذت وصبيته "،نباح بعبد موتبهويُ  ،بكبى عليبهببأن يُ " :ن وصىعلى مَ 

بفأمبا َمب :قبالوا ؛ومنسبوب إليبه ،ألنبه بسبببه ؛همعليه ونبوحت  ن غيبر ن بكبى عليبه أهلبه ونباحوا مت

بب :قببالوا{. وال تببزر واارة وار أخببرى } :لقببول هللا تعببالى ؛فببال يعببذب ،منببه وصببية   ن عببادة وكببان مت

 .(2)اهي«بذلك العرب الوصيةُ 

 بالبكاء مختٌص بالكافر:القول الثاني: إن التعذيب 

 .(3)رضو هللا عنها السيدة عائشةلذهيت إليه 

يييي   لقييييد    إلييييى النسيييييان لا شييييتياهرأي  القييييوف األلف  -رضييييو هللا عنهييييا-السيييييدُ  عالشيييية  ت  ي  س 

ْاَر ُأْخبَرى    لاحتةت بقوليه تعيالى َرٌة وت ُر َواات إ ميا  مصيلى هللا علييه لسيل  أن  النييو  لذكيرت  {،َواَل َتبزت

 .(4)ء  بسي  اليكا ،تعذب بكفرها فو حاف بكاء أهلها ،فو يهوديةقاف ذلك 

لبببه علبببى أن ذلبببك مخبببتص وَّ ن أَ ومبببنهم َمببب»قييياف الحييياف  ابييين حةييير العسيييقال و رحميييه هللا  

ببببن عبببباس عبببن امبببن روايبببة  نٌ ي ت وهبببو َبببب ؛وأن المبببؤمن ال يعبببذب ببببذنب غيبببره أصبببالً  ،بالكبببافر

                                                           

 (.1/443لييضالي )ا ظر  تحفة األبرار للقاضو ا (1)
 (.6/527شرح صحيح مسلم ) (2)
(، لاإلجابييية إلييييراد ميييا اسيييتدركته عالشييية عليييى 3/183(، لفيييتح اليييياري )6/526ا ظييير  شيييرح صيييحيح مسيييلم ) (3)

 (.76الصحابة لإلمال الزركشو ) 
 (.6/526شرح صحيح مسلم للنولي ) (4)
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 .(1)اهي«عائشة

أ هييا   ، أ هييا أ يرتييه ، عيين عميير  بنييت عيييد الييرحمن ، عيين أبيييه أبييو بكييرعيين عيييد هللا بيين 

فقالييت  ،- يير لهييا أن عيييد هللا بيين عميير، يقييوف  إن الميييت ليعييذب بيكيياء الحييولذُ -سييمعت عالشيية 

أميا إ يه ليم يكيذب، للكنيه  سيو أل أ بيأ، إ ميا مير رسيوف هللا  ،عالشة  يغفر هللا ألبو عيد الرحمن

إنهم ليبكون عليهبا، وإنهبا لتعبذب فبي »يكى عليها، فقاف  على يهودية يُ  -مصلى هللا عليه لسل  -

 .(2)«قبرها

ح رسييوف هللا صييلى هللا رحييم هللا عميير، وهللا مييا حييد  لقالييت السيييد  عالشيية رضييو هللا عنهييا  

قياف   م، للكن رسوف هللا صلى هللا عليه لسل  «إن هللا ليعذب المؤمن بيكاء أهله عليه  »معليه لسل  

وال تبببزر واارة وار ، لقالييت  حسيييكم القيييرآن   «هللا ليزيببد الكبببافر عبببذابا ببكبباء أهلبببه عليبببه إن»

 .(3)«[164]األ عال  { أخرى 

المييت يعييذب "   ابين عمير عنيد عالشيية قيوفُ  ر    ي  ذُ  ، قياف ، عيين أبييه عين هشيال بين عيرل ل 

ي ، فقالت  رحم هللا أبا عيد الرحمن، سمط شيئاً "بيكاء أهله عليه عليى رسيوف  ت  ر  فليم يحفظيه، إ ميا م 

أنبببتم تبكبببون، وإنبببه »، فقييياف  -لهيييم ييكيييون علييييه-يهيييودي  جنييياز ُ  -مصيييلى هللا علييييه لسيييل  -هللا 

 .(4)«ليعذب

                                                           

 (.3/184فتح الياري ) (1)
 .(932الميت يعذب بيكاء أهله عليه )رلاه مسلم فو صحيحه، كتاب الةنالز، باب  (2)
يعيذب المييت بييعض بكياء   »مباب قوف النيو صيلى هللا علييه لسيل  رلاه اليخاري فو صحيحه، كتاب الةنالز،  (3)

 (.1288) إذا كان النوح من سنته« أهله عليه
 .(931لميت يعذب بيكاء أهله عليه )افو صحيحه، كتاب الةنالز، باب  رلاه مسلم (4)
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 القول الثالث : إن الميت ال يعذب بالبكاء عليه :

 .(1)رضو هللا عنهأبو هريرة لذه  إليه سيد ا 

ي هيؤ ء قيوفُ  قيوف  ل قابيل »قاف الحياف  ابين حةير العسيقال و   لعارضيه  ،ن رد هيذا الحيديثم 

كما رلاه أبو ، أبو هر ر   لي عنه اإل كار مبلقاً لممن رُ  {.وال تزر واارة وار أخرى    بقوله تعالى

مةاهيد فيو  ق رجيل  وهللا ليئن ا بل ي"  قياف أبيو هر ير   يعلى من طر يق بكير بين عييد هللا المز يو قياف

ليعيييذبن هيييذا الشيييهيد بيييذ   هيييذه  ،فيكيييت علييييه ،لجهيييالً  ه سيييفهاً امرأتُييي فعميييدت   ،فاستشيييهد ،سيييييل هللا

 .(2)«لإلى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم أبو حامد لغيره " السفيهة

يعنييو ابيين -حييدثنا حاجيي  ففييو مسييند أبييو يعلييى الموصييلو  حييدثنا زحمو ييه، حييدثنا صييالح، 

أمير الميييت يعيذب بيكيياء ، قياف  د لييت ميط الحكييم األعيرح عليى بكيير بين عيييد هللا، فتيذا رلا -عمير

لكييان أبييو هر يير  -م لى هللا عليييه لسييل  صييالحييو، فحييدثنا بكيير قيياف  حييدثنا رجييل ميين أصييحاب النيييو 

تيل فيو فيو سيييل هللا، ثيم قُ  وهللا ليئن ا بليق رجيل محاربياً "، فقياف  قياف أبيو هر ير   - الفه فو ذليك

فيكت عليه، ليعذبن هذا الشهيد بيكاء  أل جهالً  ، فعمدت امرأ  سفهاً قبر من أقبار األر  شهيداً 

صيدق رسيوف هللا لكيذب أبيو  ،صدق رسوف هللا لكيذب أبيو هر ير »، فقاف رجل  "هذه السفيهة عليه

 .(3)«هر ر 

بييأن الميييت   يعييذب بيكيياء أهلييه عليييه مبلقييًا  لييورلد ذلييك أ ييه   يصييح القييوف  : والببذ  أراه

                                                           

 (.3/183ا ظر  فتح الياري ) (1)
 (.3/183فتح الياري ) (2)
(، طياعييية دار الثقافييية العربيييية، دمشيييق، البيعييية الثا يييية، سييينة 1592رلاه أبيييو يعليييى الموصيييلو فيييو مسييينده ) (3)

 ل.1992 -هي 1412
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مييين غيييير - يعيييذب بيكييياء أهليييه علييييه مبلقييياً بيييأن المييييت بأحادييييث كثيييير   لكيييذلك   يصيييح القيييوف 

بييل  بيييد مييين الةمييط بيييين النصيييو    بعيييض الرلاييييات التييو أطلقيييت ذليييكاعتميييادًا علييى  -تفصيييل

باليكاء علييه، أل  ن لصىم  على  ..ُتحمل النصو  المبلقةفو هذه القضية  لذلك بأن  الشرعية

يين أ هييا لارد   فييو حييق أل علييى  ،هللييم يقييط منييلاإل كييار قيييل الممييات علييى النهييو  كييان قييادراً  علييى م 

 {.وال تزر واارة وار أخرى   ن هللا تعالى قاف أل الكافر   المسلم 
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 :خاتمة ال

أذكببر هنببا أهببم النتببائج التببي ، "القضببايا العقديببة التببي اختلببف فيهببا الصببحابة"بعببد مناقشببة 

 توصلت إليها، وبعض التوصيات.

 أمَّا النتائج فهي ما يلي: 

نصييو  القييرآن الكيير م كلهييا ف القضييايا العقدييية بحسيي  اليين  الييذي ثيتييت بييه،يختليي  حكييم  .1

لأميا السينة   ما هو ظنيو لمنها ،منها ما هو قبعولأم ا من حيث الد لة.. فقبعية الورلد، 

عيو لمنهيا ميا هيو ظنيو اليورلد، لكيل لاحيد منهميا قيد يكيون قب ،فمنها ميا هيو قبعيو اليورلد

 .لقد يكون ظنو الد لة ،الد لة

ثابتية فو مسألة عقدية معلومة من الدين بالضيرلر ، أل   الف  الكرال   يوجد بين الصحابة  .2

منحصير فيميا  -عليى قلتيه–فو القضيايا العقديية  الد لة لالثيوت  لإ ما  الفهم بدليل قبعو

لتتنييوع فيييه لجهييات النظيير  فهييم لييم يختلفييوا فييو األصييوف ا عتقادييية، لإ مييا  ،يقيييل ا جتهيياد

تصيل إليى   ل ا تلفوا بيعض المسالل العقدية الفرعية التو   ينينيو عليهيا إيميان  لكفير، بيل 

فييو المسييالل الفقهييية العملييية ا جتهادييية،  ا  ييتالفميين قييييل  التيييديط لالتفسيييق  فييا تالفهم

  صي . التو لكل مةتهد فيها

لالمعييراح قييد كا ييت سييراء رحليية اإلإلييى أن  -رضييو هللا عيينهم-ذهيي  أ ثيير الصييحابة الكييرال  .3

  لذهيي  بعضييهم إلييى أ هييا قييد كا ييت اليقظييةحيياف لفييو  النيييو صييلى هللا عليييه لسييل م، بةسييد

 بالرلح   بالةسد، لأ ها رؤ ا منال.
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رب يه فيو  هللا علييه لسيل مصلى فو رؤ ة سيد ا محمد  الصحابة الكرال رضو هللا عنهما تل   .4

بعييض الصييحابة إلييى أن النيييو صييلى هللا عليييه لسييل م رأا رب ييه تعييالى، فييذه   ليليية المعييراح 

مير  ينقيل عنيه ل  " رآه بعينيه" لا تاره ابن عياس، لا ُتل  النقل عنه  فمر  ُينقل عنه أ ه قاف 

، فو المعراح لم ير هللا تعالى صلى هللا عليه لسل م ه فر ق إلى أ". لذه  رآه بقليه" أ ه قاف 

 لغيرهما.  مسعود بنُ اعالشة ل لا تارته السيدُ  

فيو مسيألة عيذاب القيير  -تعيالى علييهم رضيوان هللا–لم ُينقل لنا  الف  بين الصحابة الكرال  .5

ل عيمه  لإ ما المنقوف عنهم ا تالفهم فو تعذي  الميت بيكاء أهله عليه  فذه  سيد ا عمر 

أن ابن الخباب لابُنه عيد هللا إلى أن  الميت يعذب باليكاء عليه  لذهيت السيد  عالشة إلى 

أن المييت   يعيذب   لذه  سيد ا أبو هر ير  إليى فقط باليكاء مخت   بالكافرالميت تعذي  

 باليكاء عليه مبلقًا.

، لإسييراؤه صييلى هللا عليييه لسييل م هييل ة المعييراحليلييفييو رب ييه  صييلى هللا عليييه لسييل مرؤ يية النيييو  .6

قضييايا عقدييية فرعييية، تقيييل  لهييا  -  الميييت بيكيياء أهلييه عليييهيعييذت؟ ل الةسييدأل ب ييان بييالرلح 

 .فيها المخال مةاف لتكفير أل تيديط أل تفسيق  الف  ا راءلتتنوع فيها  ،ا جتهاد  

 وأمَّا التوصيات فهي ما يلي: 

على العلماء لالمتخصصين فو القضايا الشرعية أن يقوموا بدلرهم فو توعيية النياس بفقيه  -1

ا  تالف، لذلك بتييين المسالل الشرعية التو ُيقيل فيها الخالف، لالمسالل التو   ُيقييل 

باألدلييية القبعيييية الد لييية لالثييييوت،   ميييط تيييييين الفيييرق بيييين القضيييايا الثابتييية الخيييالف فيهيييا

 .لاألدلة التو ليست بذلك
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 بد من  شر أدب ا  يتالف فيو األلسيات العلميية  اصية، لبيين عامية المسيلمين عامية   -2

، لتيييين  بير التكفيير لأدبهيم فيهيا طر قة تعامل الصاحية مط المسيالل الخالفيية شر مط 

 .، ل  حوف ل  قو  إ  باهللهذه األزمنةفو ة التو ا تشرت بين الناس لالبالفي

 صلى هللا على سيد ا محمد لعلى آله لصحيه أجمعين.ل 

 والحمد هلل رب العالمين.
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