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 إن أحاديث الشفاعة عامة ومه املتشابه: عبد احلميد اجلهني يقىل

ىعقذ باهلل مـ الجهؾ واهلقى 

 

بسؿ اهلل الرمحـ الرحوؿ 

الرد العلمل الرفوع طلك مقاالت "قال الجهنل الحدادي يف كتابف المسمك زورًا بـِ

(: 23-19ص) "الشوخ ربوع

: المسيلة الثالثة"

 بيحاديث الشفاطة يف هذه المسيلة (يعنل ربوًعا) احتجاجف

لام قرر الشوخ ربوع المدخلل أن العمؾ كامل يف اإليامن، ذهب يبحث طـ أدلة تًيد 

هذا المذهب، فققع طلك أحاديث الشفاطة، وفوها لفظة معروفة احتجَّ هبا 

مل )وهل لفظة  كامل يف اإليامن، ووافقهؿ الشوخ ربوع، لطلك أن العؿ (المرجئة)

، وبونقا لف خطي هذا  والمشايخطلؿ، فلام ردَّ طلوف بعض صالب ال(يعمؾ خوًرا قط

: االستدالل، متسؽ بققلف وثبت طلوف، وكتب مقالة يف الرد طلوهؿ طنقاهنا

 .!( والحدادية القطبوة()أحاديث الشفاطة الصحوحة تدمغ الخقارج)

خارجل )وضاهر مـ هذا العنقان أىف يصنػ مـ خيالفف يف هذه المسيلة بيىف 

 .!(حدادي قطبل

                                                           

: نعم واهلل إهنا لدامغة، ولكن يصدق عليكم قول الشاعر ()
 تنادي ملن حياة ال لقد أمسعت لو ناديت حيًّا  ولكن
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وما طلونا مـ هذه األلقاب، فٌن العبرة بالحقائؼ، وال يصح إالَّ الصحوح كام يققل 

العقالء؛ لكـ المقصقد هق القققف مع هذه اللفظة التل حيتج هبا، طلامً بين هذه 

ة للمرجئة فيجابقا  اللفظة قد وقػ طلوها أئمة السنة، وطرفقا أهنا قد تكقن ُحجَّ

. طنها

مـ هًالء األئمة الذيـ أجابقا طـ هذا الحديث اإلمام ابـ خزيمة رمحف اهلل إمام 

وهذه : (2/732) (التقحود)السنة والحديث يف طصره حوث قال يف كتابف 

مـ الجنس الذي يققل العرب، ينفل االسؿ طـ  (مل يعملقا خورًا قط): اللفظة

مل يعلمقا )الشلء لنقصف طـ الكامل والتامم، فمعنك هذه اللفظة طلك هذا األصؾ، 

طلك التامم والكامل، ال طلك ما أوجب طلوف وأمر بف، وقد بونت هذا : (خورًا قط

. اىتهك كالمف. المعنك يف مقاضع مـ كتبل

وكيىف أراد رمحف اهلل أن يرد طلك المرجئة يف طصره، فهؿ الذيـ حيتجقن بمثؾ هذه 

: العمقمات، يدل طلوف تبقيبف، حوث قال

باب ذكر الدلوؾ أن مجوع األخبار التل تقدم ذكري هلا إلك هذا المقضع يف شفاطة )

إىام هل ألفاظ طامة : النبل صلك اهلل طلوف وسلؿ يف إخراج أهؾ التقحود مـ النار

. اىتهك. (مرادها خاص

. وسوييت مزيد بوان هلذا المعنك إن شاء اهلل تعالك

ومما يدل طلك أن هذه اللفظة مـ المتشابف، روايات أخرى حمكمة يف أحاديث 

الشفاطة، فوها بوان واضح والحمد هلل، مـ ذلؽ الرواية التل أخرجها اإلمام 

مـ حديث أبل هريرة رضل اهلل  (6573/برقؿ) (صحوحف)البخاري رمحف اهلل يف 



3 

 

حتك إذا فرغ اهلل مـ القضاء بوـ ): طنف، وفوها قال رسقل اهلل صلك اهلل طلوف وسلؿ

طباده، وأراد أن خيرج مـ النار مـ أراد أن خيرج، ممـ كان يشهد أن ال إلف إال اهلل، 

أمر المالئكَة أن خيرجقهؿ، فوعرفقهنؿ بعالمة آثار السجقد، وحرم اهلل طلك النار 

أن تيكؾ مـ ابـ آدم أثر السجقد، فوخرجقهنؿ قد امتشحقا، فوصب طلوهؿ ماٌء 

. (يقال لف ماُء الحواة فونبتقن ىبات الحبِة يف محوؾ السوؾ

. فهذه الرواية ُتبوِّـ أن آخر مـ خيرج مـ النار مـ المقحديـ هؿ مـ المصلوـ

وطلوف فجموع الروايات المتشاهبة يف أحاديث الشفاطة جيب أن حتمؾ طلك هذه 

. "الرواية

 :أققل

: يف هذا الؽالم طدة مسائل

مسللة اإليؿان أصل والعؿل كؿال، وقد أجبُت طـفا يف مؼال : المسيلة األولك

. سابق ٓ يزال مثبًتا يف شبؽة سحاب، وهو قول أهل السـة

يف حديث أبي - صىل اهلل طؾقه وسؾم-هتويشه طىل قول الـبي : المسيلة الثاىوة

، الذي تضّؿن مخس مراحل من الشػاطات، آخرها -رضي اهلل طـه-سعقد 

َفَقْؼبُِض َقْبَضًة مَِن الـَّاِر، َفُقْخِرُج مِـَْفا َقْوًما َلْم ": شػاطة أرحم الرامحقن، التي فقفا

. «َيْعَؿُؾوا َخْقًرا َق ُّط 

فقتجاهل هذا الحدادي كل هذه الؿراحل وما يميدها، ويرجف طىل هذه الجؿؾة 

. "إهنا من الؿتشابه": الواضحة الؿحؽؿة بؼوله
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ومؿا يدل ":  طىل هذه الجؿؾة بؼوله الجفـيحؽم طبد الحؿقد: المسيلة الثالثة

طىل أن هذه الؾػظة من الؿتشابه، روايات أخرى محؽؿة يف أحاديث الشػاطة، 

. "فقفا بقان واضح والحؿد هلل

ومل يورد إٓ رواية واحدة مختصرة، فلين باقي الروايات إخرى الؿحؽؿة التي 

! فقفا بقان واضح أن هذه الجؿؾة من الؿتشابه؟

من مـفم  و؟ومن سبؼه من أئؿة السـة إىل الؼول بلن هذه الجؿؾة من الؿتشابه

 ساق إدلة التي فقفا البقان الواضح، طىل أن هذه الجؿؾة من الؿتشابه؟

. ين همٓء وأدلتفمهفؾقذكر الج

ففذه الرواية ُتبقِّن أن آخر من يخرج من الـار من ": مـاقشة قوله: المسيلة الرابعة

. "الؿوحدين هم من الؿصؾقن

 :وأققل

 الؿالئؽة هي شػاطةيرى الؼارئ أن هذا الرجل ٓ يعترف إٓ بشػاطة واحدة 

صىل اهلل طؾقه -الرسول إخرى من شػاطات ، وٓ يعترف بال يف الؿصؾقنفؼ 

 ومن إكبقاء والشفداء وغقرهم من الؿممـقن يف طدد من أصـاف -وسؾم

الؿوحدين، آخرهم من كان يف قؾبه أدكى أدكى أدكى من مثؼال حبة خردلة من 

خالًصا  "ٓ إله إٓ اهلل": يخرج اهلل من الـار من قالإيؿان، ثم بعد هذه الشػاطات 

  .من قؾبه
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: وأققل

فاذكر لـا إصـاف الذين إذا كان آخر من يخرج من الـار هم من الؿصؾقن، 

؟ يخرجون قبؾفم

 طىل أحاديث الشػاطة الواضحة والؿػصؾة، والتي بؾغت محك: المسيلة الخامسة

 التي أوردها، يجب أن تحؿل طىل هذه الروايةأكه حد التواتر بلهنا من الؿتشابه، و

. ثم أهدر هبا تؾك إحاديث الؿتواترة

هؽذا يحؽم هذا الرجل، ويوجب طىل غقره أن يحؿل الروايات الواضحة 

. قّصر فقفا أحد الرواة طن أبي هريرةلعؾه الؿػصؾة طىل رواية مختصرة، 

صىل اهلل -ففل هذا الؿـفج الذي يسقر طؾقه هذا الحدادي ملخوذ طن الرسول 

 وطن الصحابة والتابعقن لفم بنحسان وطن أئؿة السـة؟ -طؾقه وسؾم

 أو أماله طؾقه الفوى والجفل والعـاد وسؾوك مـفج الخوارج؟

 .كعوذ باهلل من ذلك كؾه

إن الصحابة والتابعقن وأئؿة اإلسالم لعىل اإليؿان والتسؾقم بلحاديث الشػاطة 

الؿتواترة والواضحة، ويديـون من ٓ ُيسؾِّم هبا بالضالل؛ كالخوارج والؿعتزلة، 

 .ومن سار طىل هنجفم

وهاكم أيفا الؼراء الؽرام مواقف وتصريحات أئؿة اإلسالم بالتسؾقم الؿطؾق 

: ٕحاديث الشػاطة وآكؼقاد لرسول اهلل صىل اهلل طؾقه وسؾم
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 :كالم أئمة اإلسالم حىل أحاديث الشفاعة
: مع الشرح (64ص) يف أصول السـة قال- رمحه اهلل-اإلمام أمحد  :أوالً 

يَؿان بشػاطة الـَّبِي صىل اهلل َطَؾْقِه َوسؾم وبؼوم يخرُجون من الـَّار َبْعَدَما "-1 َواإْلِ

َثر َكقَف َشاَء  ْٕ احترقوا وصاروا فحًؿا َفُقْمَمر هبم إَِلى هنر طىل َباب اْلجـَّة َكَؿا َجاَء ا

يَؿان بِِه والتصديق بِهِ وكؿا َشاَء  . "إِكََّؿا ُهَو اإْلِ

(: 1/367)لؾخالل  "السـة"يف كؿا  -رمحه اهلل-وقال -2

اِق، كا َمْعَؿٌر، َطْن َزْيِد ْبِن َأْسَؾَم، َطْن َطَطاِء ْبِن َيَساٍر، َطْن َأبِي َسِعقٍد  زَّ كا َطْبُد الرَّ

، َأنَّ الـَّبِيَّ َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم َقاَل  َيْخُرُج مَِن الـَّاِر َمْن َكاَن فِي َقْؾبِِه »: اْلُخْدِريِّ

يَؿانِ  ٍة مَِن  اإْلِ َٓ َيْظؾُِم مِْثَؼاَل }َقاَل َأُبو َسِعقٍد َفَؿْن َشكَّ َفْؾَقْؼَرْأ « مِْثَؼاُل َذرَّ َه  إِنَّ الؾَّ

ةٍ  َيةَ  [40: الـساء] {َذرَّ ْٔ . ا

: "السـة"قال الخالل رمحه اهلل يف - 3

ِه، َقاَل :  قال أبو بؽر الؿروذي– 1177 َثـَا َأُبو َطْبِد الؾَّ اِق، َقاَل : َحدَّ زَّ : ثـا َطْبُد الرَّ

اِم ْبِن ُمـَبٍِّه، َقاَل  ِه َصؾَّى : ثـا َمْعَؿٌر، َطْن َهؿَّ َثـَا َأُبو ُهَرْيَرَة، َطْن َرُسوِل الؾَّ َهَذا َما َحدَّ

ِه َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّمَ : اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم، َقاَل  لُِؽلِّ َكبِيٍّ َدْطَوٌة »: َقاَل َرُسوُل الؾَّ

تِي َيْوَم اْلِؼَقاَمةِ  ُمَّ
ِ
َر َدْطَوتِي َشَػاَطًة ٕ ُه َأْن ُأَؤخِّ . «ُمْسَتَجاَبٌة، َفُلِريُد إِْن َشاَء الؾَّ
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ِه، َقاَل : قال الؿروذي - 1178- 4 َثـَا َأُبو َطْبِد الؾَّ اُن، َقاَل : َحدَّ ثـا َأُبو : ثـا َطػَّ

 ، ، َطْن َأبِي َذرٍّ ْقثِيِّ َْطَؿِش، َطْن ُمَجاِهٍد، َطْن ُطَبْقِد ْبِن ُطَؿْقٍر الؾَّ ْٕ َطَواَكَة، َطْن ُسَؾْقَؿاَن ا

ِه َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّمَ : َقاَل   ُأْططِقُت َخْؿًسا َلْم ُيْعَطُفنَّ َأَحٌد ": َقاَل َرُسوُل الؾَّ

َْرُض َصُفوًرا َوَمْسِجًدا، : َقْبؾِي ْٕ َْسَوِد، َوُجِعَؾْت لَِي ا ْٕ َْحَؿِر َوا ْٕ ُبِعْثُت إَِلى ا

ْطِب َفُقْرَطُب اْلَعُدوُّط َوُهَو  ََحٍد َقْبؾِي، َوُكِصْرُت بِالرُّط
ِ
َوُأِحؾَّْت لَِي اْلَغـَائُِم َوَلْم َتِحلَّ ٕ

تِي، : مِـِّي َطَؾى َمِسقَرِة َشْفٍر، َوقِقَل  ُمَّ
ِ
َوِهَي َسْل ُتْعَطْه، َواْخَتَبْلُت َدْطَوتِي َشَػاَطًة ٕ

ِه َشْقًئا َٓ ُيْشِرُك بِالؾَّ ُه َمْن  . "َكائَِؾٌة مِـُْؽْم إِْن َشاَء الؾَّ

: "السـة"قال الخالل يف و-5

ِه، َقاَل : َأْخَبَرَكا َأُبو َبْؽٍر، َقاَل  - 1181 ُد ْبُن ُفَضْقٍل، َقاَل : ثـا َأُبو َطْبِد الؾَّ : ثـا ُمَحؿَّ

، َقاَل  ِة، َطْن َأبِي َذرٍّ ، َطْن َجْسَرَة اْلَعامِِريَّ َثـِي َفَؾْقٌت اْلَعامِِريُّط ِه : َحدَّ َصؾَّى َرُسوُل الؾَّ

َم َلْقَؾًة، َفَؼَرَأ بِآَيٍة َحتَّى َأْصَبَح َيْرَكُع َوَيْسُجُد بَِفا ْبُفْم }: َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّ إِْن ُتَعذِّ

ُفْم ِطَباُدَك، َوإِْن َتْغِػْر َلُفْم َفنِكََّك َأْكَت اْلَعِزيُز اْلَحؽِقمُ  ا  [118: الؿائدة] {َفنِكَّ َفَؾؿَّ

َيَة َحتَّى َأْصَبْحَت َتْرَكُع َوَتْسُجُد : َأْصَبَح، ُقْؾُت  ْٔ ِه َماِزْلَت َتْؼَرُأ َهِذِه ا َيا َرُسوَل الؾَّ

تِي، »: بَِفا؟ َقاَل  ُمَّ
ِ
َػاَطَة ٕ َي الشَّ ُه َمْن إِكِّي َسَلْلُت َربِّ َفَلْطَطاكِقَفا، َوِهَي َكائَِؾٌة إِْن َشاَء الؾَّ

ِه َشْقًئا «. َٓ ُيْشِرُك بِالؾَّ

ِه، َقاَل : َأْخَبَرَكا َأُبو َبْؽٍر، َقاَل  - 1182- 6 ثـا َأُبو ُمَعاِوَيَة، َوَيْعَؾى : ثـا َأُبو َطْبِد الؾَّ

َٓ ا َْطَؿُش، َطْن َأبِي َصالٍِح، َطْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َقاَل : ْبُن ُطَبْقٍد، َقا ْٕ َقاَل َرُسوُل : ثـا ا
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ِه َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّمَ  َل ُكلُّط َكبِيٍّ َدْطَوَتُه، »: الؾَّ لُِؽلِّ َكبِيٍّ َدْطَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة، َفَتَعجَّ

ُه َمْن َماَت »: َقاَل َيْعَؾى« َوإِكِّي اْخَتَبْلُت َدْطَوتِي تِي، َوِهَي َكائَِؾٌة إِْن َشاَء الؾَّ ُمَّ
ِ
َشَػاَطًة ٕ

ِه َشْقًئا «. َٓ ُيْشِرُك بِالؾَّ

 "مسـده"، واإلمام أمحد يف (199) حديث "صحقحه"أخرجه مسؾم يف 

(2/381 .)

ِه َيْعـِي َأْحَؿَد ْبَن َحـَْبلٍ : قال َحـَْبلو-7 َبِي َطْبِد الؾَّ
ِ
َما ُيْرَوى َطِن الـَّبِيِّ : ُقْؾُت ٕ

َػاَطِة؟ َفَؼاَل  ، ": َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم فِي الشَّ  َهِذِه َأَحاِديُث ِصَحاٌح ُكْممُِن بَِفا َوُكِؼرُّط

، ُقْؾُت  َوُكلُّط َما ُرِوَي َطِن الـَّبِيِّ َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم بَِلَساكِقَد َجقَِّدٍة ُكْممُِن بَِفا َوُكِؼرُّط

ُسوُل َوَدَفْعـَاُه َكَعمْ : َوَقْوٌم َيْخُرُجوَن مَِن الـَّاِر؟ َفَؼاَل : َلهُ  ، إَِذا َلْم ُكِؼرَّ بَِؿا َجاَء بِِه الرَّ

ِه َأْمَرهُ  ُه َطزَّ َوَجلَّ َرَدْدَكا َطَؾى الؾَّ ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َكَفاُكْم }:  َقاَل الؾَّ َوَما آَتاُكُم الرَّ

َػاَطُة؟ َقاَل : ُقْؾُت  [7: الحشر] {َطـُْه َفاْكَتُفوا َكْم َحِديٍث ُيْرَوى َطِن الـَّبِيِّ : َوالشَّ

ُبوَن بَِفا َوَيَتَؽؾَُّؿوَن،  ِء ُيَؽذِّ َٓ َػاَطِة َواْلَحْوِض، َفَفُم َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم فِي الشَّ

َٓ ُيْخِرُج مَِن الـَّاِر َأَحًدا َبْعَد إِْذ  َه َتَعاَلى  َوُهَو َقْوُل ِصـٍْف مَِن اْلَخَواِرِج، َوإِنَّ الؾَّ

ِذي َطَدَل َطـَّا َما اْبَتاَلُهْم بِهِ  ِه الَّ  "شرح أصول آطتؼاد". "َأْدَخَؾُه، َواْلَحْؿُد لِؾَّ

(. 2090)رقم  (6/1111)لاللؽائي 

اِق، كا َمْعَؿٌر، َطْن َزْيِد ْبِن َأْسَؾَم، َطْن : قال طبد اهلل-8 زَّ َثـِي َأبِي، كا َطْبُد الرَّ َحدَّ

، َأنَّ الـَّبِيَّ َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم َقاَل  : َطَطاِء ْبِن َيَساٍر، َطْن َأبِي َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ
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يَؿانِ » ٍة مَِن اإْلِ َقاَل َأُبو َسِعقٍد َفَؿْن َشكَّ « َيْخُرُج مَِن الـَّاِر َمْن َكاَن فِي َقْؾبِِه مِْثَؼاُل َذرَّ

ةٍ }َفْؾَقْؼَرْأ  َٓ َيْظؾُِم مِْثَؼاَل َذرَّ َه  َيَة،  [40: الـساء] {إِنَّ الؾَّ ْٔ  لعبد اهلل بن "السـة"ا

(. 794)رقم  (368-1/367)أمحد 

(: 1581)رقم  (2/149 )"السـة"قال الخالل يف و-9

ِه : قال أبو بؽر الؿروذي"  َثـَا َأُبو َطْبِد الؾَّ اُن : َقاَل ، َحدَّ َثـَا َطػَّ َثـَا : َقاَل ، َحدَّ َحدَّ

َثـَا َأُبو َسْؾَؿاَن اْلَعَصِريُّط : َقاَل ، َسِعقُد ْبُن َزْيٍد  َثـِي ُطْؼَبُة ْبُن ُصْفَبانَ : َقاَل ، َحدَّ ، َحدَّ

ُه َطَؾْقِه َوَسؾََّم ، َسِؿْعُت َأَبا َبَؽَرَة : َقاَل  ُيْحَؿُل الـَّاُس ): َقاَل ، َطِن الـَّبِيِّ َصؾَّى الؾَّ

َراِط َيْوَم اْلِؼَقاَمةِ  َراِط َتَؼاُدَ  اْلِػَراِش فِي الـَّارِ ، َطَؾى الصِّ ، َفَتَؼاَدُ  بِِفْم َجـََبَتا الصِّ

ُه َطزَّ َوَجلَّ بَِرْحَؿتِِه َمْن َيَشاءُ  ي الؾَّ َؽِة َوالـَّبِقِّقَن : َقاَل . َفُقـَجِّ
ُثمَّ ُيْمَذُن لِْؾَؿالَئِ

َفَداءِ  الَُم ، َوالشُّط َوَيْشَػُعوَن ، َفَقْشَػُعوَن َوُيْخِرُجوَن ، َأْن َيْشَػُعوا ، َطَؾْقِفُم السَّ

ًة مِْن إِيَؿانٍ ، َوُيْخِرُجوَن  . (َوَيْشَػُعوَن َوُيْخِرُجوَن َمْن َكاَن فِي َقْؾبِِه َما َيِزُن َذرَّ

ِه : قال الؿروذي: قال الخاللو-10 َثـَا َأُبو َطْبِد الؾَّ َثـَا إِْسَؿاِطقُل : َقاَل ، َحدَّ ، َحدَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق : َقاَل  َثـَا ُمَحؿَّ ِه ْبُن اْلُؿِغقَرِة ْبِن ُمَعْقِؼٍب : َقاَل ، َحدَّ َثـِي ُطَبْقُد الؾَّ ، َحدَّ

َوَكاَن فِي َحْجِر َأبِي ، َطْن ُسَؾْقَؿاَن ْبِن َطْؿِرو ْبِن ُطَبْقٍد اْلُعْتَواِريِّ َأَحِد َبـِي َلْقٍث 

ِه : َشِفْدُت َأَبا َسِعقٍد اْلُخْدِريَّ َيُؼوُل : َقاَل ، َسِعقٍد اْلُخْدِريِّ  َسِؿْعُت َرُسوَل الؾَّ

ُه َطَؾْقِه َوَسؾََّم َيُؼوُل  َّٓ ): َصؾَّى الؾَّ َٓ إَِلَه إِ َيْشَػُع إَْكبَِقاُء فِي ُكلِّ َمْن َكاَن َيْشَفُد َأْن 

ُه ُمْخؾًِصا  ُه َطزَّ َوَجلَّ بَِرْحَؿتِِه َطَؾى َمْن فِقَفا ، لُِقْخِرُجوُهْم مِـَْفا ، الؾَّ ، ُثمَّ َيَتَحـَُّن الؾَّ
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َّٓ َأْخَرَجُه مِـَْفا   "السـة" (َفَؿا َيْتُرُك فِقَفا َطْبًدا فِي َقْؾبِِه مِْثَؼاُل َحبٍَّة مِْن إِيَؿاٍن إِ

(. 1589)لؾخالل رقم 

ِه : قال الؿروذي : َقاَل الخاللو-11 َثـَا َأُبو َطْبِد الؾَّ َثـَا َيْحَقى ْبُن : َقاَل ، َحدَّ َحدَّ

َثـَا اْبُن َأبِي َطُروَبَة : َقاَل ، َسِعقٍد  َثـَا َقَتاَدُة : َقاَل ، َحدَّ َثـَا َأَكُس ْبُن : َقاَل ، َحدَّ َحدَّ

ُه َطَؾْقِه َوَسؾََّم َيُؼوُل ، َمالٍِك  َّٓ  ): َأنَّ الـَّبِيَّ َصؾَّى الؾَّ َٓ إَِلَه إِ َيْخُرُج مَِن الـَّاِر َمْن َقاَل 

ُه  َّٓ ، َوَكاَن فِي َقْؾبِِه مَِن اْلَخْقِر َما َيِزُن َشِعقَرًة ، الؾَّ َٓ إَِلَه إِ ُثمَّ َيْخُرُج مَِن الـَّاِر َمْن َقاَل 

ُه  ًة ، الؾَّ َّٓ ، َوَكاَن فِي َقْؾبِِه مَِن اْلَخْقِر َما َيِزُن ُبرَّ َٓ إَِلَه إِ ُثمَّ َيْخُرُج مَِن الـَّاِر َمْن َقاَل 

ةٍ ، الؾَّهُ    ( .1590) لؾخالل رقم "السـة" (َوَكاَن فِي َقْؾبِِه مَِن اْلَخْقِر َما َيِزُن مِْثَؼاَل َذرَّ

(: 2/304 )"مسـده"وقال اإلمام أمحد يف - 12

 الـبي طن هريرة، أبي طن رافع، أبي طن ثابت، طن محاد، حدثـا كامل، أبو حدثـا"

. وسؾم طؾقه اهلل صىل

: قال وسؾم طؾقه اهلل صىل الـبي طن سقرين، وابن الحسن، طن واحد، وغقر 

 قال احتضر فؾؿا التوحقد، إٓ ق  خقرا يعؿل مل قبؾؽم كان مؿن رجل كان"

 يف اذروه ثم اصحـوه، ثم محؿا، يدطوه حتى يحرقوه أن مت أكا إذا اكظروا: ٕهؾه

 يا: وجل طز اهلل فؼال اهلل، قبضة يف هو فنذا به، ذلك فعؾوا مات فؾؿا . ريح يوم

 ومل هبا، له فغػر: قال. مخافتك من رب أي: قال فعؾت؟ ما طىل محؾك ما آدم، ابن

 ." التوحقد إٓ ق  خقرا يعؿل
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( 104ص)  طؼقدهتؿاوقال اإلمامان أبو حاتم وأبو زرطة الرازيان يف: ثاىًوا، وثالًثا

:  قرة العقـقن بتوضقح معاين طؼقدة الرازيقن"من 

. "والشػاطة حق، وأنَّ كاسًا من أهل التوحقد يخرجون بالشػاطة حقٌّق "

واإليؿان بشػاطة رسول اهلل : "شرح السـة" وقال اإلمام البرهباري يف كتابه :رابًعا

صىل اهلل طؾقه وسؾم لؾؿذكبقن الخاصئقن؛ يف يوم الؼقامة، وطىل الصراط، 

وكذلك الصديؼون ويخرجفم من جوف جفـم، وما من كبي إٓ له شػاطة، 

وهلل بعد ذلك تػضل كثقر فقؿن يشاء، والخروج من  ، والشفداء والصالحون

طون الباري ببقان ما تضّؿـه شرح "، اكظر " بعدما احترقوا وصاروا فحؿاالـار

(. 1/137 )"السـة لإلمام البرهباري

(: 274ص) "الشريعة"يف كتاب - رمحه اهلل– وقال اإلمام أجري :خامًسا

َػاَطِة "-1 يَؿاِن بِالشَّ َباُب وُجوِب اإْلِ

ُد ْبُن اْلُحَسْقنِ  ُه :  َقاَل ُمَحؿَّ َػاَطِة َيْزُطُم َأنَّ َمْن ، اْطَؾُؿوا َرِحَؿُؽُم الؾَّ َأنَّ اْلُؿـْؽَِر لِؾشَّ

ُبوَن بَِفا، َدَخَل الـَّاَر َفَؾْقَس بَِخاِرٍج مِـَْفا َوبَِلْشَقاَء ، َوَهَذا َمْذَهُب اْلُؿْعَتِزَلِة ُيَؽذِّ

ُه َتَعاَلى ِه َطزَّ َوَجلَّ ، َسـَْذُكُرَها إِْن َشاَء الؾَّ ا َلَفا َأْصٌل فِي كَِتاِب الؾَّ َوُسـَِن َرُسوِل ، مِؿَّ

ِه َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم  ُه َطـُْفْم َوَمْن َتبَِعُفْم بِنِْحَسانٍ ، الؾَّ َحاَبِة َرِضَي الؾَّ ، َوُسـَِن الصَّ

. َوَقْوِل ُفَؼَفاِء اْلُؿْسؾِِؿقنَ 
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ُه  ِه َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه ، واْلُؿْعَتِزَلُة ُيَخالُِػوَن َهَذا ُكؾَّ َٓ َيْؾَتِػُتوَن إَِلى ُسـَِن َرُسوِل الؾَّ

َم  ُه َطـُْفْم َوإِكََّؿا ُيَعاِرُضوَن بُِؿَتَشابِِه اْلُؼْرآِن ، َوَسؾَّ َٓ إَِلى ُسـَِن َأْصَحابِِه َرِضَي الؾَّ ، َو

َوَلْقَس َهَذا َصِريُق اْلُؿْسؾِِؿقَن َوإِكََّؿا َهَذا َصِريُق َمْن َقْد ، َوبَِؿا َأَراُهُم اْلَعْؼُل ِطـَْدُهْم 

ْقَطانُ  ْن َهِذِه  ، َزاَا َطْن َصِريِق اْلَحقِّ َوَقْد َلِعِب بِِه الشَّ ُه َطزَّ َوَجلَّ مِؿَّ َرَكا الؾَّ َوَقْد َحذَّ

ُة اْلُؿْسؾِِؿقَن َقِديًؿا ، ِصَػُتهِ  َرَكاُهْم َأئِؿَّ َرَكاُهُم الـَّبِيُّط َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم َوَحذَّ َوَحذَّ

. "َوَحِديًثا

. ثم ذكر بعده باب ما روي أن الشػاطة إكؿا هي ٕهل الؽبائر-2

(: 280ص)ثم قال رمحه اهلل -3

ِه َتَعاَلى " َػاَطَة لَِؿْن َلْم ُيْشِرْك بِالؾَّ  َباُب َما ُرِوَي َأنَّ الشَّ

ُز َقاَل  - 786 ا اْلُؿَطرِّ َثـَا َأُبو َبْؽٍر َقاِسُم ْبُن َزَكِريَّ ُد ْبُن : َحدَّ َثـَا َأُبو ُكَرْيٍب ُمَحؿَّ َحدَّ

زُ : اْلَعاَلِء َقاَل  َثـَا َأُبو ُمَعاِوَيَة َقاَل اْلُؿَطرِّ َثـَا ُيوُسُف ْبُن ُموَسى اْلَؼطَّاُن : َحدَّ َوَحدَّ

َْطَؿِش : َقاَل  ْٕ َثـَا َجِريٌر َجِؿقًعا َطِن ا َقاَل : َطْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل ، َطْن َأبِي َصالٍِح ، َحدَّ

ِه َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّمَ  َل ُكلُّط َكبِيٍّ ، لُِؽلِّ َكبِيٍّ َدْطَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة »: َرُسوُل الؾَّ َفَتَعجَّ

تِي إَِلى َيْوِم اْلِؼَقاَمِة ، َدْطَوَتُه  ُمَّ
ِ
َفِفَي َكائَِؾٌة إِْن َشاَء ، َوإِكِّي اْخَتَبَلُت َدْطَوتِي َشَػاَطًة ٕ

ِه َشْقًئا َٓ ُيْشِرُك بِالؾَّ ُه َمْن َماَت    . َلْػُظ َأبِي ُمَعاِوَية«الؾَّ

ِد ْبِن َصاِطٍد َقاَل  - 787- 4 ٍد َيْحَقى ْبُن ُمَحؿَّ َثـَا َأُبو ُمَحؿَّ َثـَا اْلُحَسْقُن ْبُن : َحدَّ َحدَّ

َْطَؿُش : َأْخَبَرَكا َأُبو ُمَعاِوَيَة َقاَل : اْلَحَسِن اْلَؿْرَوِزيُّط َقاَل  ْٕ َثـَا ا ، َطْن َأبِي َصالٍِح ، َحدَّ
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ُه َطـُْه َقاَل  ِه َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّمَ : َطْن َأبِي ُهَرْيَرَة َرِضَي الؾَّ لُِؽلِّ »: َقاَل َرُسوُل الؾَّ

تِي  ُمَّ
ِ
ْرُت َدْطَوتِي َشَػاَطًة ٕ َل ُكلُّط َكبِيٍّ َدْطَوَتُه َوَأخَّ َفِفَي َكبِيٍّ َدْطَوٌة ُمْسَتَجاَبٌة َفَتَعجَّ

ِه َشْقًئا َٓ ُيْشِرُك بِالؾَّ ُه َمْن َماَت  «. َكائَِؾٌة إِْن َشاَء الؾَّ

اكِيُّط َقاَل -788- 5  ِه ْبُن اْلَحَسِن اْلَحرَّ َثـَا َأُبو ُشَعْقٍب َطْبُد الؾَّ َثـَا َيْحَقى ْبُن :  َحدَّ َحدَّ

َثـَا إِْسَؿاِطقُل ْبُن َجْعَػٍر َقاَل : َأيُّطوَب َقاَل  َطْن ، َأْخَبَركِي َطْؿُرو ْبُن َأبِي َطْؿٍرو : َحدَّ

ِه َمْن َأْسَعُد الـَّاِس : ُقْؾُت : َطْن َأبِي ُهَرْيَرَة َقاَل ، َسِعقٍد اْلَؿْؼُبِريِّ  َيا َرُسوَل الؾَّ

 َلَؼْد َضـَـُْت َيا َأَبا ُهَرْيَرَة ": بَِشَػاَطتَِك َيْوَم اْلِؼَقاَمِة؟ َفَؼاَل الـَّبِيُّط َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّمَ 

َل مِـَْك  َٓ َيْسَلَلـِي َطْن َهَذا اْلَحِديِث َأَحٌد َأوَّ َأْسَعُد ، لَِؿا َرَأْيُت مِْن ِحْرِصَك ، َأْن 

ُه َخالًِصا مِْن َكْػِسهِ : الـَّاِس بَِشَػاَطتِي َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َمْن َقاَل  َّٓ الؾَّ . "َٓ إَِلَه إِ

ساق أحاديث الشػاطة  (2) [اإليؿان] اإلمام ابن مـده رمحه اهلل يف كتابه :سادًسا

 (.852)إىل صػحة  (763)من صػحة

أورد حديث أبي سعقد الخدري الذي يشتؿل طىل مخس  (776ص)ويف -1

، ثم ذكر أحاديث طن ابن مسعود، (795ص)مراحل لؾشػاطة، ثم واصل إىل 

 .وأبي ذر يف آخر أهل الـار خروجا مـفا

ذكر أحاديث يف الشػاطة طن جابر تتعؾق بآخر من  (808-802ص)ويف -2

 .يخرج من الـار
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أن اهلل يشػعه : ذكر أحاديث أكس يف الشػاطة وفقفا (826-809ص)ويف -3

ا فقخرج أكاسا من الـار ويدخؾفم الجـة  .فقحد له حدًّ

اذهب إىل أمتك فؿن وجدت يف قؾبه مثؼال حبة من شعقر من : وفقفا أكه يؼال له

 .اإليؿان فلدخؾه الجـة

اذهب فؿن  وجدت يف قؾبه مثؼال : ويعود يف الثاكقة فقسجد لربه، ثم يؼال له

 .كصف حبة من شعقر من اإليؿان فلدخؾه الجـة

اذهب فؿن وجدت يف قؾبه مثؼال حبة : ويعود يف الثالثة فقسجد لربه، ثم يؼال له

. خردل من إيؿان فلدخؾه الجـة

: وطزيت وكبريائي وطظؿتي ٕخرجن مـفا من قال: ويف الرابعة يؼول اهلل طز وجل

 .ٓ إله إٓ اهلل

أن الـبي صىل اهلل : أحاديث ٕبي هريرة، ومـفا (832)إىل  (826ص)ويف -4

أدخل الجـة من ٓ حساب طؾقه من الباب : طؾقه وسؾم يشػع ٕمته، فقؼول اهلل

 .إيؿن وهم شركاء الـاس يف إبواب إخرى

أورد أحاديث ٕكس وفقفا أن الـبي صىل اهلل طؾقه  (836-834ص)ويف -5

 .وسؾم أول شػقع يف الجـة، وأكه أكثر إكبقاء أتباطا يوم الؼقامة
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ذكر أحاديث طن أبي هريرة يف الشػاطة،  (842ص)إىل  (836ص)ويف -6

 .ٓ إله إٓ اهلل مخؾصا: الشػاطة فقؿن قال: وفقفا

 .والشػاطة فقؿن مات ٓ يشرك باهلل شقًئا

 .ذكر أحاديث طن أكس يف الشػاطة مختصرة (847-844ص)ويف -7

ُأشِفد من حضرين ": أورد حديث طوف بن مالك وفقه (849-848ص)ويف -8

 ."أن شػاطتي لؿن مات من أمتي ٓ يشرك باهلل شقئا

أورد حديثقن طن ابن طؿر وحذيػة حول الؿؼام  (852-850ص)ويف - 9

 .الؿحؿود

: "طؼقدة السؾف أصحاب الحديث" يف ، قال اإلمام أبو طثؿان الصابوين:سابًعا

ويممن أهل الدين والسـة بشػاطة الرسول صىل اهلل طؾقه وسؾم لؿذكبي "

، كؿا ورد به الخبر الصحقح طن رسول اهلل صىل اهلل التوحقد، ومرتؽبي الؽبائر

. طؾقه وسؾم

 أخبركا أبو سعقد بن محدون، أكبلكا أبو حامد بن الشرقي، حدثـا أمحد بن يوسف 

السؾؿي، حدثـا طبد الرزاق، أكباكا معؿر طن ثابت طن أكس طن الـي صىل اهلل 

.  "شػاطتي ٕهل الؽبائر من أمتي": طؾقه وسؾم قال
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غقاين، حدثـا روأخبركا أبو طظ زاهر بن أمحد أخبركا محؿد بن الؿسقب إ

بن طرفة، حدثـا طبد السالم بن حرب الؿالئي، طن زياد بن خقثؿة طن االحسن 

 "قال رسول اهلل صىل اهلل طؾقه وسؾم : كعؿان بن قراد، طن طبد اهلل بن طؿر قال

ُخقِّرت بقن الشػاطة وبقن أن يدخل شطر أمتي الجـة، فاخترت الشػاطة، ٕهنا 

ولؽـفا لؾؿذكبقن الؿتؾوثقن ، أتروهنا لؾؿممـقن الؿتؼقن؟ ٓ. أطم وأكػى

.  "الخطائقن

أخبركا أبو محؿد الؿخؾدي، أخبركا أبو العباس السراج حدثـا قتقبة بن سعقد، 

. (ح)حدثـا طبد العزيز بن محؿد الدراوردي طن طؿرو بن أبي طؿرو، 

وأخبركا أبو صاهر بن خزيؿة أخبركا جدي اإلمام محؿد بن إسحاق بن خزيؿة، 

حدثـا طظ بن حجر بن إسؿاطقل بن جعػر، طن طؿرو بن أبي طؿرو، طن سعقد 

يا رسول اهلل من : بن أبي سعقد الؿؼبري، طن أبي هريرة رضي اهلل طـه أكه قالا

لؼد ضــت أن ٓ يسللـي طن هذا ": أسعد الـاس بشػاطتك يوم الؼقامة؟ فؼال

إن أسعد الـاس الحديث أحد أول مـك، لؿا رأيت من حرصك طىل الحديث، 

شرح " اكظر "ٓ إله إٓ اهلل خالصا من قبل كػسه: بشػاطتي يوم الؼقامة من قال

(. 210ص) "طؼقدة السؾف أصحاب الحديث

شرح أصول اطتؼاد أهل السـة " يف كتابه ، قال-رمحه اهلل– اإلمام الاللؽائي :ثامًنا

(: 6/189)والجؿاطة 
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تِِه، َوَأنَّ َأْهَل " ُمَّ
ِ
َػاَطِة ٕ ِسَقاُق َما ُرِوَي َطِن الـَّبِيِّ َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم فِي الشَّ

ُه إِْن َشاَء الـَّاَر، ُثمَّ ُيْخِرُجُفْم مِـَْفا بَِػْضِل  ِر إَِذا َماُتوا َطْن َغْقِر َتْوَبٍة ُيْدِخُؾُفُم الؾَّ
اْلَؽَبائِ

 ."َرْحَؿتِِه، َوُيْدِخُؾُفُم اْلَجـَّةَ 

 :قال رمحه اهلل

دُ  كا: َقاَل  اْلَحَسِن، ْبنُ  ُكوِهيُّط  َوَأَكا - 2045 ، َهاُرونَ  ْبنُ  ُمَحؿَّ  َخالِدُ  كا: َقاَل  اْلَحْضَرمِيُّط

دٍ  ْبنُ  اْلَعِزيزِ  َطْبدُ  كا: َقاَل  ُيوُسَف، اْبنُ  ، ُمَحؿَّ َراَوْرِديُّط  َطنِ  َطْؿٍرو، َأبِي ْبنِ  َطْؿِرو َطنْ  الدَّ

،  َيْومَ  بَِشَػاَطتَِك  الـَّاسِ  َأْسَعدُ  َمنْ  الؾَّهِ  َرُسوَل  َيا: ُقْؾُت : َقاَل  ُهَرْيَرَة، َأبِي َطنْ  اْلَؿْؼُبِريِّ

ُل  َذلَِك  َطنْ  َيْسَلَلـِي َٓ  َأنْ  َضـَـُْت  َلَؼدْ : »َقاَل  اْلِؼَقاَمِة؟  ِحْرِصَك  مِنْ  َرَأْيُت  لَِؿا مِـَْك؛ َأوَّ

َعَد  إِنَّ  اْلَحِديِث  َطَؾى ْـس  بَِشَفاَطتِل النَّاسِ  َأسْس فُ  إاِلَّ  إَِلفَ  اَل  َقاَل  َم ْـس  ُُمْسلًِصا اللَّ بِفِ  ِم  .«َقلْس

ْحَؿنِ  َطْبدُ  أكا - 2067 دِ  ْبنُ  الرَّ دُ  كا: َقاَل  َخْقَراَن، ْبنِ  ُمَحؿَّ  كا: َقاَل  اْلُؿَعؾَّى، ْبنُ  ُمَحؿَّ

 َأبِي ْبنُ  الؾَّهِ  ُطَبْقدُ  كا: َقاَل  َفَضاَلَة، ْبنُ  ُمَباَركُ  كا: َقاَل  َداُوَد، َأُبو كا: َقاَل  بِْشٍر، اْبنُ  اْلَؼاِسمُ 

: َوَجلَّ  َطزَّ  الؾَّهُ  َيُؼوُل  َيْعـِي َقاَل، َوَسؾَّمَ  َطَؾْقهِ  اهللُ  َصؾَّى الـَّبِيَّ  َأنَّ  َأَكسٍ  َطنْ  َأَكٍس، ْبنِ  َبْؽرِ 

رُِجقا» ـَ  َأخْس ْـس  النَّارِ  ِم َدىِل، َم ْـس  َوحَّ  .«َمَقامٍ  فِل َخاَفنِل َوَم

ٍر، ْبنِ  الؾَّهِ  َطْبدِ  ْبنُ  َطؾِيُّط  أكا: َقاَل  ُطَبْقٍد، ْبنُ  َأْحَؿدُ  َوَأَكا - 2088  ْبنُ  َأْحَؿدُ  كا: َقاَل  ُمَبشِّ

ٍر، ْبنُ  بِْشرُ  كا: َقاَل  ِسـَاٍن، َْحَوِل، َطاِصمٍ  َطنْ  اْلُؿَباَرِك، اْبنُ  كا: َقاَل  ُمَبشِّ ْٕ : َقاَل  َأَكٍس، َطنْ  ا

ْـس » َب  َم َفاَطةِ  َكذَّ  .اْلُؿَباَركِ  اْبنِ  َلْػظُ  «فِوَها َلفُ  َىِصوَب  َفاَل  بِالشَّ

(. 2298)إىل رقم  (2039)وساق أحاديث كثقرة من رقم 
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 (:15/152) [شرح السـة] اإلمام البغوي رمحه اهلل، قال يف :تاسًعا

َم " ُسوِل َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّ َباُب َشَػاَطِة الرَّ

ُه ُسْبَحاَكُه َوَتَعاَلى َحى] {َوَلَسْوَف ُيْعطِقَك َربُّطَك َفَتْرَضى}: َقاَل الؾَّ ، َوَقاَل [5: الضُّط

ْسَراء] {َطَسى َأْن َيْبَعَثَك َربُّطَك َمَؼاًما َمْحُؿوًدا}: ُسْبَحاَكُه َوَتَعاَلى [. 79: اإْلِ

َطَسى }: ُرِوَي َطْن َأبِي ُهَرْيَرَة، َطِن الـَّبِيِّ َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم فِي َقْولِِه َطزَّ َوَجلَّ 

ْسَراء] {َأْن َيْبَعَثَك َربُّطَك َمَؼاًما َمْحُؿوًدا َػاَطة": ، ُسئَِل َطـَْفا، َقاَل [79:اإْلِ . "ِهَي الشَّ

ِفمْ }: َوَقاَل َزْيد ْبن أسؾم فِي َقْولِِه َطزَّ َوَجلَّ  : ُيوُكس] {َأنَّ َلُفْم َقَدَم ِصْدٍق ِطـَْد َربِّ

د َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّمَ ": ، َقاَل [2  ."ُمَحؿَّ

ثم أورد حديث أبي هريرة يف الشػاطة وأن الـاس يلتون آدم ثم كوحًا ثم إبراهقم 

. ثم موسى ثم طقسى، فقطؾبون مـفم الشػاطة إىل رهبم فقعتذرون  قعاً 

ًدا َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم، َفَقُؼوُلونَ ثم  ِه، : َيْلُتوَن ُمَحؿَّ ُد، َأْكَت َرُسوُل الؾَّ َيا ُمَحؿَّ

َر، اْشَػْع َلـَا إَِلى َربَِّك،  َم مِْن َذْكبَِك َوَما َتَلخَّ ُه َلَك َما َتَؼدَّ َوَخاَتُم إَْكبَِقاِء، َوَقْد َغَػَر الؾَّ

َأٓ َتَرى إَِلى َما َكْحُن فِقِه؟ َفَلْكَطؾُِق َفآتِي َتْحَت اْلَعْرِش، َفَلَقُع َساِجًدا لَِربِّي، ُثمَّ َيْػَتُح 

ُه َطَؾيَّ مِْن َمَحامِِدِه، َوُحْسِن الثَّـَاِء َطَؾْقِه َشْقًئا َلْم َيْػَتْحُه َطَؾى َأَحٍد َقْبؾِي، ُثمَّ ُيَؼاُل  : الؾَّ

عْ  ُد، اْرَفْع َرْأَسَك، َسْل ُتْعَطُه، َواْشَػْع ُتَشػَّ . َيا ُمَحؿَّ
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، َفُقَؼاُل : َفَلْرَفُع َرْأِسي، َفَلُقوُل  تِي َيا َربِّ ، ُأمَّ تِي َيا َربِّ ، ُأمَّ تِي َيا َربِّ ُد، : ُأمَّ َيا ُمَحؿَّ

َٓ ِحَساَب َطَؾْقِه مَِن اْلَباِب إَْيَؿِن مِْن َأْبَواِب اْلَجـَِّة، َوُهْم  تَِك َمْن  َأْدِخْل مِْن ُأمَّ

ِذي َكْػِسي بَِقِدِه، إِنَّ َما َبْقَن : ُشَرَكاُء الـَّاِس فِقَؿا ِسَوى َذلَِك مَِن إَْبَواِب، ُثمَّ َقاَل  َوالَّ

َة َوُبْصَرى  َة َوِحْؿَقَر، َوَكَؿا َبْقَن َمؽَّ . "اْلِؿْصَراَطْقِن مِْن َمَصاِريِع اْلَجـَِّة َكَؿا َبْقَن َمؽَّ

ُد  ، َأَكا ُمَحؿَّ ِه الـُّطَعْقِؿيُّط ، َأَكا َأْحَؿُد ْبُن َطْبِد الؾَّ َأْخَبَرَكا َطْبُد اْلَواِحِد ْبُن َأْحَؿَد اْلَؿؾِقِحيُّط

ِه ْبِن ا ُد ْبُن ُمَؼاتٍِل، َطْن َطْبِد الؾَّ َثـِي ُمَحؿَّ ُد ْبُن إِْسَؿاِطقَل، َحدَّ ْبُن ُيوُسَف، َكا ُمَحؿَّ

. اْلُؿَباَرِك، بَِفَذا اإِلْسـَاِد مِْثَؾهُ 

تِِه، َوَأْخَرَجُه ُمْسؾٌِم، َطْن َأبِي َبْؽِر ْبِن َأبِي َشْقَبَة، َطْن  َهَذا َحِديٌث ُمتََّػٌق َطَؾى ِصحَّ

ِد ْبِن بِْشٍر، َطْن َأبِي َحقَّانَ  . ُمَحؿَّ

. يف الشػاطة- رضي اهلل طـه-ثم أورد حديث أكٍس 

، َأْحَؿدَ  ْبنُ  اْلَواِحدِ  َطْبدُ  َأْخَبَرَكا: قال – 4333  الؾَّهِ  َطْبدِ  ْبنُ  َأْحَؿدُ  َأَكا اْلَؿؾِقِحيُّط

، دُ  َأَكا الـُّطَعْقِؿيُّط دُ  َكا ُيوُسَف، ْبنُ  ُمَحؿَّ ، إِْسَؿاِطقَل  ْبنُ  ُمَحؿَّ  ْبنُ  ُسَؾْقَؿانُ  َكا اْلُبَخاِريُّط

ادُ  َكا َحْرٍب، ، ِهاللٍ  ْبنُ  َمْعَبدُ  َكا َزْيٍد، ْبنُ  َحؿَّ  َأْهلِ  مِنْ  َكاٌس  اْجَتَؿْعـَا: َقاَل  اْلَعـَِزيُّط

 َحِديِث  َطنْ  َلـَا َيْسَلُلهُ  إَِلْقِه، بَِثابٍِت  َمَعـَا َوَذَهْبـَا َمالٍِك، ْبنِ  َأَكسِ  إَِلى َفَذَهْبـَا اْلَبْصَرِة،

َػاَطِة، َحى، ُيَصؾِّي َفَواَفْؼـَا َقْصِرِه، فِي ُهوَ  َفنَِذا الشَّ  َقاِطدٌ  َوُهوَ  َلـَا َفَلِذنَ  َفاْسَتْلَذكَّا، الضُّط

َٓ :لَِثابٍِت  َفُؼْؾـَا فَِراِشِه، َطَؾى َل  َشْيءٍ  َطنْ  َتْسَلْلهُ    َػاَطةِ  َحِديِث  مِنْ  َأوَّ  َأَبا َيا: َفَؼاَل  .الشَّ

َػاَطِة، َحِديِث  َطنْ  َيْسَلُلوَكَك  َجاُءوا اْلَبْصَرةِ  َأْهلِ  مِنْ  إِْخَواُكَك  َهُمٓءِ  َحْؿَزَة،  الشَّ
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َثـَا: َفَؼاَل  دٌ  َحدَّ مُ  َكانَ  إَِذا": َقاَل  َوَسؾََّم، َطَؾْقهِ  اهللُ  َصؾَّى ُمَحؿَّ ِقَواَمةِ  َيقْس  النَّاُس  َماَج  الْس

ُضُهؿْس  ٍض، فِل َبعْس َفعْس : َفَوُققُلقنَ  آَدَم، َفَويْسُتقنَ  َبعْس ُت : َفَوُققُل  َربَِّؽ، إَِلك اشْس  َلَها، َلسْس

ْـس 
فُ  بٌِِبْسَراِهوَؿ، َطَلوْسُكؿْس  َوَلكِ ، َخلِوُؾ  َفٌِىَّ ـِ َم حْس ُت : َفَوُققُل  إِبْسَراِهوَؿ، َفَويْسُتقنَ  الرَّ  َلَها، َلسْس

ْـس 
فُ  بُِمقَسك، َطَلوْسُكؿْس  َوَلكِ ِف، َكلِوؿُ  َفٌِىَّ ُت : َفَوُققُل  ُمقَسك، َفَويْسُتقنَ  اللَّ ْـس  َلَها، َلسْس

 َوَلكِ

فُ  بِِعوَسك، َطَلوْسُكؿْس  فِ  ُروُو  َفٌِىَّ ُت : َفَوُققُل  ِطوَسك، َفَويْسُتقنَ  َوَكلَِمُتُف، اللَّ ْـس  َلَها، َلسْس
 َوَلكِ

ٍد، َطَلوْسُكؿْس  َتيْسِذنُ  َلَها، َأَىا: َفَيُققُل  َفَويْسُتقىِل، بُِمَحمَّ َذنُ  َربِّل، َطَلك َفَيسْس ًْس ِهُمنِل لِل، َفُو  َوُيلْس

َمُدهُ  حَمَاِمَد  ُضُرىِل اَل  بَِها، َأحْس َمُدهُ  اآلَن، َتحْس َؽ  َفَيحْس  َساِجًدا، َلفُ  َفَيِخرُّر  الْسَمَحاِمِد، بِتِلْس

ُد، َيا: َفَقاَل  َفعْس  حُمَمَّ ، َوُقؾْس  َرأْسَسَؽ، ارْس َمعْس َط، َوَسؾْس  ُيسْس َفعْس  ُتعْس ، َواشْس عْس  َيا: َفَيُققُل  ُتَشفَّ

، ،: َفُوَقاُل  ُأمَّتِل، ُأمَّتِل َربِّ َطلِؼْس رِجْس  اىْس ْـس  َفَيخْس بِفِ  فِل َكانَ  ِم َقاُل  َقلْس ْـس  َشِعوَرةٍ  ِمثْس  إِياَمٍن، ِم

َطلُِؼ  َعُؾ، َفَيىْس َمُدهُ  َأُطقدُ  ُثؿَّ  َفَيفْس َؽ  َفَيحْس  َيا: َفُوَقاُل  َساِجًدا، َلفُ  َأِخرُّر  ُثؿَّ  الْسَمَحاِمِد، بِتِلْس

ُد، َفعْس  حُمَمَّ ، َرأْسَسَؽ، ارْس َمعْس َط، َوَسؾْس  َوُقؾْس ُيسْس َفعْس  ُتعْس ، َواشْس عْس ، َيا: َفَيُققُل  ُتَشفَّ  ُأمَّتِل َربِّ

،: َفُوَقاُل  ُأمَّتِل، َطلِؼْس رِجْس  اىْس ْـس  ِمنْسَها َفَيخْس بِفِ  فِل َكانَ  َم َقاُل  َقلْس ةٍ  ِمثْس َدَلةٍ  َأوْس  َذرَّ ْـس  َخرْس  إِياَمٍن، ِم

َطلُِؼ  َعُؾ، َفَيىْس َؽ  َأُطقدُ  ُثؿَّ  َفَيفْس ُد، َيا: َفُوَقاُل  َساِجًدا، َلفُ  َأِخرُّر  ُثؿَّ  الْسَمَحاِمِد، بِتِلْس َفعْس  حُمَمَّ  ارْس

، َوُقؾْس  َرأْسَسَؽ، َمعْس َط، َوَسؾْس  ُيسْس َفعْس  ُتعْس ، َواشْس عْس ، َيا: َفَيُققُل  ُتَشفَّ  ُأمَّتِل، ُأمَّتِل َربِّ

،: َفَوُققُل  َطلِؼْس رِجْس  اىْس ْـس  َفَيخْس بِفِ  فِل َكانَ  َم َىك َقلْس َىك َأدْس َقاَل  َأدْس َدَلةٍ  َحبَّةِ  ِمثْس ْـس  َخرْس  إِياَمٍن، ِم

فُ  رِجْس ـَ  َفَيخْس ـَ  النَّاِر، ِم ـَ  النَّار، ِم َطلُِؼ  النَّاِر، ِم َعُؾ  َفَيىْس ا ،"َفَيفْس  َأَكٍس، ِطـْدِ  مِنْ  َخَرْجـَا َفَؾؿَّ

ْثـَاهُ  َخؾِقَػَة، َأبِي َمـِْزلِ  فِي ُمَتَوارٍ  َوُهوَ  بِاْلَحَسنِ  َمَرْرَكا َلوْ : َأْصَحابِـَا لَِبْعضِ  ُقْؾُت   َفَحدَّ



21 

 

َثـَا بَِؿا ْؿـَا َفَلَتْقـَاهُ  َمالٍِك، ْبنُ  َأَكُس  َحدَّ  َسِعقٍد، َأَبا َيا: َلهُ  َفُؼْؾـَا َلـَا، َفَلِذنَ  َطَؾْقِه، َفَسؾَّ

َثـَا َما مِْثَل  َكرَ  َفَؾمْ  َأَكٍس، َأِخقَك  ِطـْدِ  مِنْ  ِجْئـَاكَ  َػاَطِة، فِي َحدَّ ْثـَاهُ  ِهقِه،: َقاَل  الشَّ  َفَحدَّ

 َهَذا، َطَؾى َلـَا َيِزدْ  َلمْ : َفُؼْؾـَا ِهقِه،: َفَؼاَل  اْلَؿْوِضِع، َهَذا إَِلى َفاْكَتَفى بِاْلَحِديِث،

َثـِي: َفَؼاَل   .تتؽؾوا َأن َكِرهَ  َأوْ  أكسي، َكْدِري َفال َسـًَة، ُمـُْذ ِطْشِرينَ  َجِؿقعٌ  َوُهوَ  َحدَّ

ْثـَا َسِعقٍد، َأَبا َيا: ُقْؾـَا  إِٓ َذَكْرُتهُ  َما َطُجوٓ، اإِلْكَسانُ  ُخؾَِق : َوَقاَل  َفَضِحَك، .َفَحدِّ

َثُؽْم، َأنْ  ُأِريدُ  وَأَكا َثـِي ُأَحدِّ َثُؽْم، َكَؿا َحدَّ ابَِعَة، َأُطقدُ  ُثؿَّ ": َقاَل  ُثمَّ  َحدَّ َمُدهُ  الرَّ  َفَيحْس

َؽ  ُد، َيا: َفُوَقاُل  َساِجًدا، َلفُ  َأِخرُّر  ُثؿَّ  الْسَمَحاِمِد، بِتِلْس َفعْس  حُمَمَّ ، َوُقؾْس  َرأْسَسَؽ، ارْس َمعْس  ُتسْس

َطُف، َوَسؾْس  َفعْس  ُتعْس ، َواشْس عْس ، َيا: َفَيُققُل  ُتَشفَّ َذنْس  َربِّ ْـس  لِل ائْس ُف، إاِل إَِلفَ  اَل : َقاَل  فِوَم  اللَّ

تِل،: َفَوُققُل  َـّ  َوَطَظَمتِل َوكِبْسرَِيائِل، َوَجاللِل، َوِطزَّ رَِج ْـس  ِمنْسَها أُلخْس  إاِل إَِلفَ  اَل : َقاَل  َم

فُ  . "اللَّ

تِِه، َطَؾى ُمتََّػٌق  َحِديٌث  َهَذا اد َطنْ  َمـُْصور، ْبنِ  َسِعقدِ  َطنْ  ُمْسؾٌِم، َأْخَرَجهُ  ِصحَّ  َحؿَّ

. َزْيد اْبن

الحجة يف بقان ] اإلمام إسؿاطقل بن محؿد إصبفاين، قال يف كتابه :طاشًرا

(: 1/459 )[الؿحجة وشرح طؼقدة أهل السـة

. َوَسؾَّم َطَؾْقهِ  الؾَّهُ  َصؾَّى اهلل َرُسول َشَػاَطة ذكر فصل فِي"-1

مرفوًطا،  –َطـهُ  اهلل َرِضي -اْلَعاصِ  بن َطْؿرو بن اهلل ثم ساق بنسـاده حديثًا إىل طبد

 اْلِؼْبَؾةِ  َهِذهِ  َأْهلِ  مِنْ  َيْدُخُل  "-:  َ َوَسؾَّم َطَؾْقهِ  الؾَّهُ  َصؾَّى - اهلل َرُسول َقاَل  :وكصه



22 

 

طىل  واجترؤوا َوجل طز اهلل طصوا بَِؿا َوَجلَّ  َطزَّ  الؾَّهُ  إِٓ َطَدَدُهمْ  ُيْحِصي َٓ  َما الـَّارَ 

َػاَطِة، فِي لِي َفُقْمَذنُ  َصاَطَتُه، َوَخاَلُػوا معصقته،  َكَؿا َساِجًدا الؾَّهِ  َطَؾى َفُلْثـِي الشَّ

دُ  َيا: َفُقَؼاُل  َقائًِؿا، َطَؾْقهِ  ُأْثـِي ْع، َواْشَػعْ  ُتْسَؿْع، َوُقْل  َرْأَسَك، اْرَفعْ  ُمَحؿَّ : َفَلُقوُل  ُتَشػَّ

تِي َربِّ  تِي، ُأمَّ  إِيَؿاٍن، مِنْ  َحبَّةٍ  مِْثَؼاُل  َقْؾبِهِ  فِي َكانَ  َمنْ  الـَّارِ  مِنَ  َأْخِرْج : َفُقَؼاُل  ُأمَّ

ةٍ  مِْثَؼاُل  قؾبه فِي َكانَ  َمنْ  َوَأْخِرْج   َخاَفـِي َأوْ  َخالًِقا َذَكَركِي َمنْ  َوَأْخِرْج  إِيَؿاٍن، مِنْ  َذرَّ

 ." َمَؼامٍ  فِي

، وهو يتضؿن طددًا من شػاطات (301)ثم أورد حديث أكس الؿشفور برقم -2

آخرها يلمره اهلل بلن يخرج من الـار من يف قؾبه - صىل اهلل طؾقه وسؾم–رسول اهلل 

صىل اهلل –أدكى أدكى أدكى من مثؼال حبة خردل من إيؿان، ثم يشػع رسول اهلل 

لقس ذاك لك أو إلقك، وطزيت : ٓ إله إٓ اهلل، فقؼال: يف من قال- طؾقه وسؾم

.  ٓ إله إٓ اهلل: وكبريائي وجبرويت وطظؿتي ٕخرجن مـفا من قال

. مختصراً  (302)ثم ساق مرة ثاكقة حديث أكس برقم -3

ًٓ، وفقه (303)ثم ساق برقم -4  : حديثًا آخَر مطو

اَلم، َطَؾْقهِ  آدم َفَقْلُتونَ  ـَا إَِلى َلـَا اشػع: َفَقُؼوُلونَ  السَّ  َمـِْزلِـَا، مِنْ  َفْؾُقِرْحـَا َوَجلَّ  َطزَّ  َربِّ

 إَِلى يعودون ثمَّ  ُهـَاُكم، لست ُهـَاُكم، َلْسُت : َيُؼوُل  ُكؾُّطُفمْ  ُكؾَُّفمْ  إَْكبَِقاءَ  َفَقْسَتؼُرونَ 

المُ  َطَؾْقهِ  آَدمَ   َطْقَبتِهِ  فِي َمَتاًطا َجَعَل  َأَحَدُكمْ  َأنَّ  َلوْ  َأَرَأْيُتمْ  آَدمَ  َبـِي َيا: َلُفمْ  َفَقُؼوُل  السَّ

ًدا َفنِنَّ  اْلَخاَتِم، قَِبلِ  مِنْ  إِٓ َمَتاُطهُ  ُيْمَتى َهْل  َطَؾْقهِ  َوَخَتمَ   َطَؾْقهِ  الؾَّهُ  َصؾَّى - ُمَحؿَّ
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َػاَطةُ  َلُؽمُ  َيْػَتُح  َوُهوَ  إَْكبَِقاِء، َخاَتمُ  َوَسؾَّم  َباِب  إَِلى َفَلُقومُ  بِِه َفُلوَتى َفَعَؾْقُؽمْ  الشَّ

 َما َفَقَدُطـِي َساِجًدا، َلهُ  َخَرْرُت  َوَجلَّ  َطزَّ  َربِّي َرَأْيُت  َفنَِذا لِي، َفُقْػَتُح  َفَلْسَتْػتُِح  اْلَجـَّةِ 

ُه، َشاءَ  هُ  ُيَعؾُِّؿـِي ُثمَّ  الؾَّ  َيْحَؿُدهُ  َوٓ َقْبؾِي، َأَحدٌ  بَِفا َيْحَؿْدهُ  َلمْ  بَِفا َأْحَؿُدهُ  َمَحامِدَ  الؾَّ

دُ  َيا ُيَؼاُل  ُثمَّ  َبْعِدي، َأَحدٌ  بَِفا ْع، اْشَػعْ : ُمَحؿَّ  َربِّ  َأْي : َفَلُقوُل  ُتْعَطُه، َوَسْل  ُتَشػَّ

ْعـِي دُ  َيا َلَك  َلْقَسْت  تِْؾَك  إِنَّ ( لِي )َفُقَؼاُل  َصِغقًرا، َماَت  صِْػلٍ  ُكلِّ  فِي َشػِّ  ُمَحؿَّ

تِي  إِٓ َشْقًئا بِي ُيْشِركُ  َٓ  َماَت  َطْبًدا الـَّارِ  فِي َأَد ُ  َٓ  َوَطَظَؿتِي َوَجاللِي َوِطزَّ

 َفُقْجِزمُ  َصِديٌق  لِي َكانَ  إِكَّهُ  َربِّ  َيا: َيُؼوُل  َرُجال َأنَّ  لِي َفذكرَ : َقاَل  مِـَْفا، َأْخَرْجُتهُ 

  ." َصِديَؼهُ  ُيْخِرَج  َحتَّى َطَؾْقهِ 

 يف العؼقدة الواسطقة ، قال شقخ اإلسالم ابن تقؿقة رمحه اهلل:الحادي طشر

: شرح الفراس (255-252ص)

ُل َمن َيْدُخُل "-1 ٌد صىل اهلل طؾقه وسؾم، َوَأوَّ ُل َمن َيْسَتْػتُِح َباَب اْلَجـَِّة ُمَحؿَّ َوَأوَّ

ُتهُ  . اْلَجـََّة مَِن إَُمِم ُأمَّ

: َوَله صىل اهلل طؾقه وسؾم فِي اْلِؼَقاَمِة َثالُث َشَػاَطاٍت 

َػاَطُة إُْوَلى ا الشَّ َفَقشَػُع َفي َأْهِل اْلَؿْوقِِف َحتَّى ُيْؼَضى َبْقـَُفْم َبْعَد َأْن َيَتَراَجَع : َأمَّ

َػاَطِة َحتَّى  إَْكبَِقاُء؛ آَدُم، َوُكوٌح، َوإِْبَراِهقُم، َوُموَسى، َوِطقسى اْبُن َمْرَيَم َطِن الشَّ

. َتـَْتِفَي إَلْقهِ 

َػاَطُة الثَّاكَِقةُ  ا الشَّ . َفَقْشَػُع فِي َأْهِل اْلَجـَِّة َأن َيْدُخُؾوا اْلَجـَّة: َوَأمَّ
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َتاِن َلهُ  َػاَطَتاِن َخاصَّ . َوَهاَتاَن الشَّ

َػاَطُة الثَّالَِثةُ  ا الشَّ ِر الـَّبِقِّقَن : َوَأمَّ
َػاَطُة َلُه َولَِسائِ َفَقْشَػُع فِقَؿِن اْسَتَحقَّ الـَّاَر، َوَهِذِه الشَّ

َّٓ َيْدُخَؾَفا، َوَيْشَػُع فِقَؿْن  يِؼقَن َوَغْقِرِهْم، َفَقْشَػُع فِقَؿِن اْسَتَحقَّ الـَّاَر َأن  دِّ َوالصِّ

َوُيْخِرُج اهلُل مَِن الـَّاِر َأْقَواًما بِِغقِر َشَػاَطٍة؛ َبْل بَِػْضؾِِه . َدَخَؾَفا َأن َيْخُرَج مِـَْفا

ْكَقا، َفُقـِْشُئ اهلُل َلَفا َأْقَواًما  ْن َدَخَؾَفا مِْن َأْهِل الدُّط َوَرْحَؿتِِه، َوَيْبَؼى فِي اْلَجـَِّة َفْضٌل َطؿَّ

. "َفُقْدِخُؾُفُم اْلَجـَّةَ 

 [مجؿو  الػتاوى]يف كؿا  شقخ اإلسالم ابن تقؿقة رمحه اهلل وسئل-2

(4/309 :)

َػاَطِة فِي " ُه َطَؾْقِه َوَسؾَّمَ " َأْهِل اْلَؽَبائِِر "َطْن الشَّ ٍد َصؾَّى الؾَّ ِة ُمَحؿَّ َوَهْل .  مِْن ُأمَّ

؟ َٓ . َيْدُخُؾوَن اْلَجـََّة َأْم 

َػاَطِة فِي : َفَلَجاَب   َثابَِتٌة ُمَتَواتَِرٌة َطْن الـَّبِيِّ َصؾَّى " َأْهِل اْلَؽَبائِِر "إنَّ َأَحاِديَث الشَّ

َم  ُه َطَؾْقِه َوَسؾَّ ِة الؾَّ َحاَبِة َوَتابِِعقِفْم بِنِْحَساِن َوَأئِؿَّ َؾُف مِْن الصَّ َػَق َطَؾْقَفا السَّ َوَقْد اتَّ

َٓ . اْلُؿْسؾِِؿقَن؛ َوإِكََّؿا َكاَزَ  فِي َذلَِك َأْهُل اْلبَِدِ  مِْن اْلَخَواِرِج َواْلُؿْعَتِزَلِة َوَكْحِوِهمْ  َو

ٍة مِْن إيَؿانٍ  ُفْم َيْخُرُجوَن مِْن الـَّاِر َيْبَؼى فِي الـَّاِر َأَحٌد فِي َقْؾبِِه مِْثَؼاُل َذرَّ  َبْل ُكؾُّط

ُه َلَفا َخْؾًؼا آَخَر ُيْدِخُؾُفْم اْلَجـََّة . َوَيْدُخُؾوَن اْلَجـََّة َوَيْبَؼى فِي اْلَجـَِّة َفْضٌل  َفُقـِْشُئ الؾَّ

ُه َطَؾْقِه َوَسؾَّمَ  ِحقِح َطْن الـَّبِيِّ َصؾَّى الؾَّ . "َكَؿا َثَبَت فِي الصَّ
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(: 7/184)وقال رمحه اهلل يف -3

ِحقَحةِ " َػاَطِة الصَّ َيْخُرُج مِْن الـَّاِر َمْن فِي َقْؾبِِه } ": َولَِفَذا َجاَء فِي َأَحاِديِث الشَّ

ٍة مِْن إيَؿانٍ  ٍة مِْن َخْقرٍ } ":  َوفِي َبْعِضَفا" {مِْثَؼاُل َذرَّ  َوَهَذا ُمَطابٌِق " {مِْثَؼاُل َذرَّ

ٍة َخْقًرا َيَرهُ }لَِؼْولِِه َتَعاَلى  ا َيَرهُ } {َفَؿْن َيْعَؿْل مِْثَؼاَل َذرَّ ٍة َشرًّ  {َوَمْن َيْعَؿْل مِْثَؼاَل َذرَّ

ِذي ُهَو  ٍة مِْن إيَؿانٍ َوَذلَِك الَّ ٍة مِْن َخْقٍر ُهَو مِْثَؼاُل َذرَّ ِء اْلُؿْممِـُوَن مِْثَؼاُل َذرَّ َٓ  َوَهُم

ِذيَن ُوِطُدوا بُِدُخولَِفا  َعاَدِة اْلُؿْطَؾَؼِة َوُهْم َأْهُل اْلَجـَِّة الَّ َْتِؼَقاُء ُهْم َأْهُل السَّ ْٕ َْبَراُر ا ْٕ ا

َم  ُه َطَؾْقِه َوَسؾَّ ِذيَن َقاَل الـَّبِيُّط َصؾَّى الؾَّ ِء الَّ َٓ ـَا َفَؾْقَس مِـَّا } "باَِل َطَذاٍب َوَهُم َمْن َغشَّ

اَلَح َفَؾْقَس مِـَّا ُكوِب " {َوَمْن َحَؿَل َطَؾْقـَا السِّ ِء؛ َبْل مِْن َأْهِل الذُّط َٓ ُه َلْقَس مِْن َهُم  َفنِكَّ

ِضقَن لِْؾَوِطقِد ُأْسَوَة َأْمَثالِِفمْ  . "اْلُؿَعرَّ

(: 7/500)وقال رمحه اهلل يف -4

اِدُس " َبُب السَّ ُكوِب : السَّ ُه َطَؾْقِه َوَسؾََّم َوَغْقُرُه فِي َأْهِل الذُّط َشَػاَطُة الـَّبِيِّ َصؾَّى الؾَّ

َػاَطةِ َيْوَم اْلِؼَقاَمِة  ُه َطَؾْقِه َوَسؾََّم َكَؿا َقْد َتَواَتَرْت َطـُْه َأَحاِديُث الشَّ  مِْثَل َقْولِِه َصؾَّى الؾَّ

ِحقِح  تِي): فِي اْلَحِديِث الصَّ ِر مِْن ُأمَّ
َْهِل اْلَؽَبائِ

ِ
ُه َطَؾْقِه . (َشَػاَطتِي ٕ َوَقْوُلُه َصؾَّى الؾَّ

َػاَطَة )َوَسؾََّم  َػاَطِة َفاْخَتْرت الشَّ تِي اْلَجـََّة؛ َوَبْقَن الشَّ ُخقِّْرت َبْقَن َأْن َيْدُخَل كِْصُف ُأمَّ

 َٓ َفا َأَطمُّط َوَأْكَثُر؛ َأَتَرْوَكَفا لِْؾُؿتَِّؼقَن؟  َكَّ
ِ
. "(َوَلؽِـََّفا لِْؾُؿْذكِبِقَن الؿتؾوثقن اْلَخطَّائِقنَ . ٕ
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(: 11/662)وقال رمحه اهلل يف -5

َؼاُه بَِتْرِك َجِؿقِع اْلَؽَبائِرِ : َوَأْهُل اْلَوِطقِد َيُؼوُلونَ " ْن اتَّ َّٓ مِؿَّ َوَهَذا . َٓ ُيَتَؼبَُّل اْلَعَؿُل إ

ـَُّة فِي  ِذي َكاَن َيْشَرُب اْلَخْؿرَ }ِخاَلُف َما َجاَء بِِه اْلؽَِتاُب َوالسُّط ِة ِحَؿاٍر الَّ صَّ
َوَقاَل . قِ

َه َوَرُسوَلهُ  ُه ُيِحبُّط الؾَّ ُه َطَؾْقِه َوَسؾََّم إكَّ َػاَطِة {الـَّبِيُّط َصؾَّى الؾَّ  َوَكَؿا فِي َأَحاِديِث الشَّ

ٍة مِْن . َوإِْخَراِج َأْهِل اْلَؽَبائِِر مِْن الـَّارِ  َحتَّى َيْخُرَج مِـَْفا َمْن َكاَن فِي َقْؾبِِه مِْثَؼاُل َذرَّ

ُه َتَعاَلى. إيَؿانٍ  َفِؿـُْفْم َضالٌِم لِـَْػِسِه َومِـُْفْم ُمْؼَتِصٌد َومِـُْفْم َسابٌِق }: َفَؼْد َقاَل الؾَّ

هِ  َيةَ {بِاْلَخْقَراِت بِنِْذِن الؾَّ ْٔ ُه .  ا َم َأكَّ ُه َطَؾْقِه َوَسؾَّ َوَمَع َهَذا َفَؼْد َصحَّ مِْن الـَّبِيِّ َصؾَّى الؾَّ

اِرُق ِحقَن َيْسِرُق َوُهَو }: َقاَل  َٓ َيْسِرُق السَّ اكِي ِحقَن َيْزكِي َوُهَو ُمْممٌِن َو َٓ َيْزكِي الزَّ

َٓ َيْشَرُب اْلَخْؿَر ِحقَن َيْشَرُبَفا َوُهَو ُمْممِنٌ  َمْن َشِرَب اْلَخْؿَر } ": َوَقاَل  . {ُمْممٌِن َو

ِخَرةِ  ْٔ َمَفا فِي ا ْكَقا َوَلْم َيُتْب مِـَْفا َحرَّ ُه اْلَخْؿَر َوَطاِصَرَها } ":  َوَقاَل {فِي الدُّط َلَعَن الؾَّ

َوُمْعَتِصَرَها َوَبائَِعَفا َوُمْشَتِرَيَفا َوَحامَِؾَفا َواْلَؿْحُؿوَلَة إَلْقِه َوَشاِرَبَفا َوَساقَِقَفا َوآكَِل 

. {"َثَؿـَِفا

(: 27/441)وقال رمحه اهلل يف -6

َه َلُه اْلَوِسقَؾَة َحؾَّْت َطَؾْقِه َشَػاَطُتُه َيْوَم اْلِؼَقاَمِة " َوَلْم َيُؼْل َكاَن َأْسَعَد . "َوَمْن َسَلَل الؾَّ

ُه ): الـَّاِس بَِشَػاَطتِي َبْل َقاَل  َّٓ الؾَّ َٓ إَلَه إ َأْسَعُد الـَّاِس بَِشَػاَطتِي َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َمْن َقاَل 

ْخاَلِص مِْن َشَػاَطِة ؛(َخالًِصا مِْن َقْؾبِهِ   َفُعؾَِم َأنَّ َما َيْحُصُل لِْؾَعْبِد بِالتَّْوِحقِد َواإْلِ

َْطَؿاِل َوإِْن َكاَن َصالًِحا َكُسَمالِِه اْلَوِسقَؾَة  ْٕ َٓ َيْحُصُل بَِغْقِرِه مِْن ا ُسوِل َوَغْقِرَها  الرَّ
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ُسولِ  َٓ لِؾرَّ َٓ َيـَاُل بِِه َخْقًرا  َْطَؿاِل َبْل َكَفى َطـُْه؟ َفَذاَك  ْٕ  َفَؽْقَف بَِؿا َلْم َيْلُمْر بِِه مِْن ا

ُهْم  ُه َيُضرُّط اَلُم َفنِكَّ ِخَرِة مِْثُل ُغُؾوِّ الـََّصاَرى فِي اْلَؿِسقِح َطَؾْقِه السَّ ْٔ َٓ فِي ا ْكَقا َو فِي الدُّط

َٓ َيـَْػُعُفمْ  ُه َقاَل . َو َم َأكَّ ُه َطَؾْقِه َوَسؾَّ ِحقَحْقِن َطـُْه َصؾَّى الؾَّ إنَّ }: َوَكظِقُر َهَذا َما فِي الصَّ

تِي َيْوَم اْلِؼَقاَمِة َفِفَي َكائَِؾٌة  ُمَّ
ِ
لُِؽلِّ َكبِيٍّ َدْطَوًة ُمْسَتَجاَبًة َوإِكِّي اْخَتَبْلت َدْطَوتِي َشَػاَطًة ٕ

ِه َشْقًئا َٓ ُيْشِرُك بَِالؾَّ ُه َمْن َماَت  َفا  . {إْن َشاَء الؾَّ َػاَطِة ُكؾِّ َوَكَذلَِك فِي َأَحاِديَث الشَّ

ِه َيْسَتِحقُّط  ِه َوإِْخاَلِصِه ِديـَُه لِؾَّ إكََّؿا َيْشَػُع فِي َأْهِل التَّْوِحقِد َفبَِحَسِب َتْوِحقِد اْلَعْبِد لِؾَّ

َػاَطِة َوَغْقِرَها  ."َكَراَمَة الشَّ

 .ُيسؾِّم بلحاديث الشػاطة تسؾقؿًا مطؾؼاً - رمحه اهلل–ففذا شقخ اإلسالم ابن تقؿقة 

 يف الشػاطة أحاديث من أورد طدداً - اهلل رمحه -الؼقم ابن اإلمام :الثاين طشر

/..-1 )"لؾؿـذري مشؽالته وإيضاح داود أبي سـن هتذيب طىل حاشقته"

489).  

-: اهلل رمحه -قال 

َْهلِ  َشَػاَطتِي" :َقاَل  َوَسؾَّمَ  َطَؾْقهِ  الؾَّه َصؾَّى الـَّبِّي  َطنْ  َجابِر َطنْ "
ِ
 مِنْ  اْلَؽَبائِر ٕ

تِي َػاَطة َأَحاِديث َوَرَدْت  َوَقدْ . "ُأمَّ  َحِديث مِنْ  َوَسؾَّمَ  َطَؾْقهِ  الؾَّه َصؾَّى الـَّبِّي  َطنْ  الشَّ

َْشَجِعّي  َمالِك ْبن َوَطْوف، ُهَرْيَرة َوَأبِي، َوَجابِر، َسِعقد َوَأبِي، َأَكس ْٕ ، َذرّ  َوَأبِي، ا

، َطْبد ْبن َوُطْتَبة اْلَجْدَطاء، َأبِي اِْبن: َوُيَؼال اْلَجْدَطاء، َواْبن َؾِؿيِّ  ْبن َوِطْؿَران السُّط

ِحقح فِي َوُكّؾَفا َوُحَذْيَػة ُحَصْقنٍ  ِحقَحْقنِ  َفِػي. الصَّ  َأنَّ  َمالِك ْبن َأَكس َطنْ  الصَّ
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تِِه، َدَطاَها َدْطَوة َكبِّي  لُِؽلِّ " :َقاَل  َوَسؾَّمَ  َطَؾْقهِ  الؾَّه َصؾَّى الـَّبِّي  ُمَّ
ِ
 اِْخَتَبْلت َوإِكِّي ٕ

تِي َشَػاَطة َدْطَوتِي ُمَّ
ِ
ِحقَحْقنِ  َوفِي. "اْلِؼَقاَمة َيْوم ٕ  َرُسول َأنَّ  ُهَرْيَرة َأبِي َطنْ  الصَّ

َل  ُمْسَتَجاَبة، َدْطَوة َكبِّي  لُِؽلِّ  " َقاَل  َوَسؾَّمَ  َطَؾْقهِ  الؾَّه َصؾَّى الؾَّه  َدْطَوته، َكبِّي  ُكّل  َفَتَعجَّ

تِي َشَػاَطة َدْطَوتِي اِْخَتَبْلت َوإِكِّي ُمَّ
ِ
 مِنْ  َماَت  َمنْ  الؾَّه َشاءَ  إِنْ  َكائَِؾة َفِفَي  اْلِؼَقاَمة َيْوم ٕ

تِي  ."َشْقًئا بَِالؾَّهِ  ُيْشِرك َٓ  ُأمَّ

 َطنْ  اْلُبَخاِرّي  َصِحقح َوفِي. بِـَْحِوهِ  َجابِر َحِديث مِنْ  ُمْسؾِم َوَرَواهُ  لُِؿْسؾٍِم، َوَلْػظه

 اْلِؼَقاَمة؟ َيْوم بَِشَػاَطتِك الـَّاس َأْسَعد َمنْ  الؾَّه َرُسول َيا: ُقْؾت" :َقاَل  ُهَرْيَرة َأبِي

 َرَأْيت لَِؿا مِـْك َأْوَلى اْلَحِديث َهَذا َطنْ  َيْسَللـِي َٓ  َأنْ  ُهَرْيَرة َأَبا َيا َضـَـْت َلَؼدْ : َقاَل 

َّٓ  إَِله َٓ : َقاَل  َمنْ  اْلِؼَقاَمة َيْوم بَِشَػاَطتِي الـَّاس َأْسَعد اْلَحِديث َطَؾى ِحْرصك مِنْ   إِ

 الؾَّه َرُسول َسِؿْعت: َقاَل  َأَكس َطنْ  اْلُبَخاِرّي  َصِحقح َوفِي. "َكْػسه قَِبل مِنْ  الؾَّه

ْعت اْلِؼَقاَمة َيْوم َكانَ  إَِذا" :َيُؼول َوَسؾَّمَ  َطَؾْقهِ  الؾَّه َصؾَّى  َأْدِخْل  َرّب، َيا. َفُؼْؾت ُشػِّ

 َأْدَكى َقْؾبه فِي َمنْ  اْلَجـَّة َأْدِخْل  َرّب  َيا َأُقول ُثمَّ  َفَقْدُخُؾونَ  َخْرَدَلة َقْؾبه فِي َمنْ  اْلَجـَّة

. "َوَسؾَّمَ  َطَؾْقهِ  الؾَّه َصؾَّى الؾَّه َرُسول َأَصابِع إَِلى َأْكُظر َكَلكِّي" :َأَكس َقاَل  "َشْيء

 َوَسؾَّمَ  َطَؾْقهِ  الؾَّه َصؾَّى الـَّبِّي  َطنْ  ُحَصْقنٍ  ْبن ِطْؿَران َطنْ  اْلُبَخاِرّي  َصِحقح َوفِي

د بَِشَػاَطةِ  الـَّار مِنْ  َقْوم َيْخُرج": َقاَل  ْونَ  اْلَجـَّة، َفَقْدُخُؾونَ . ُمَحؿَّ  َوُيَسؿَّ

.  "اْلَجَفـَِّؿقِّقنَ 
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 آخرها الشػاطات من طدد وفقه بطوله،- طـه اهلل رضي– أكس حديث ساق ثم

 مِنْ  َأْدَكى َأْدَكى َأْدَكى َقْؾبِهِ  فِي من الـار من يخرج"-: وسؾم طؾقه اهلل صىل -قوله

. "إيؿان من خردل َحبَّة مِْثَؼالِ 

تِي": اهلل قول وبعدها ُْخِرَجنَّ  َوَطَظَؿتِي، َوكِْبِرَيائِي َوَجاَللِي، َوِطزَّ : َقاَل  َمنْ  مِـَْفا َٕ

َّٓ  إَِلهَ  َٓ  هُ  إِ . «الؾَّ

 حذيػة طن ثم هريرة، أبي طن الصحقحقن؛ من الشػاطة يف أخر أحاديث ساق ثم

. سعقد أبي طن ثم هريرة، وأبي

: قال ثم

ـَْت  َفَؼدْ " ََحاِديث َهِذهِ  َتَضؿَّ ْٕ َػاَطة مِنْ  َأْكَوا  َخْؿَسة ا .  الشَّ

َػاَطة: َأَحدَها ة الشَّ تِي اْلَعامَّ َْكبَِقاء إَِلى الـَّاس فِقَفا َيْرَغب الَّ ْٕ  َحتَّى َكبِّي، َبْعد َكبِقًّا، ا

.  َمَؼامفمْ  مِنْ  الؾَّه ُيِريحُفمْ 

َػاَطة: الثَّاكِي الـَّْو  َْهؾَِفا اْلَجـَّة َفْتح فِي الشَّ
ِ
ٕ  .

َػاَطة: الثَّالِث الـَّْو  .  اْلَجـَّة َطَؾْقِفمْ  ِحَساب َٓ  َمنْ  ُدُخول فِي الشَّ

ابِع الـَّْو  َػاَطة: الرَّ .  الـَّار مِنْ  التَّْوِحقد َأْهل مِنْ  َقْوم إِْخَراج فِي الشَّ

.  الـَّار َأْهل َبْعض َطنْ  اْلَعَذاب َتْخِػقف فِي: اْلَخامِس الـَّْو 

.  الـَّاس مِنْ  َكثِقر َيْذُكرُهَؿا َكْوَطانِ  َوَيْبَؼى
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.  َيْدُخُؾوَها َٓ  َأنْ  فِقِفمْ  َفُقْشَػع الـَّار اِْسَتْوَجُبوا َقْوم فِي: َأَحدمهَا

ن إَِلى َأقِف َلمْ  الـَّْو  َوَهَذا    ْٔ ََحاِديث َوَأْكَثر. َطَؾْقهِ  َيُدّل  َحِديث َطَؾى ا ْٕ  َصِريَحة ا

َػاَطة َأنَّ  فِي  ُدُخولفمْ  َبْعد َتُؽون إِكََّؿا اْلَؽَبائِر َأْرَباب مِنْ  التَّْوِحقد َأْهل فِي الشَّ

. "الـَّار

 طدداً  ذكر أن بعد مطؾؼًا، تسؾقؿاً  الشػاطة بلحاديث ُيسؾِّم الؼقم ابن اإلمام ففذا

 الذي أكس وحديث ،"اهلل إٓ إله ٓ": قال من يف هريرة حديثان ٕبي ومـفا مـفا،

 خردل، حبة مثؼال من أدكى أدكى أدكى قؾبه يف من آخرها الشػاطات، من طدد فقه

. اهلل إٓ إله ٓ: قال من الـار من ربـا فقخرج العالؿقن، رب رمحة بعدها ثم

(: 273-272ص )"إرواح حادي" كتابه يف- اهلل رمحه– وقال

 يف الخدري سعقد أبي حديث من الصحقحقن يف ثبت قد اكه العشرون الوجه" 

 الؿممـون وشػع الـبقون وشػع الؿالئؽة شػعت وجل طز فقؼول الشػاطة حديث

 يعؿؾوا مل قوما مـفا فقخرج الـار، من قبضة فقؼبض الرامحقن، أرحم إٓ يبق ومل

 الحقاة هنر له يؼال الجـة أفواه يف هنر يف فقؾؼقفا محؿا، طادوا قد ق  خقرا

 اهلل طتؼاء همٓء الجـة أهل فقؼول السقل محقل يف الحبة تخرج كؿا فقخرجون

 الـار أحرقتفم ففمٓء قدموه، خقر ٓ و طؿؾوه طؿل بغقر الجـة اهلل أدخؾفم الذين

 وهو محؿا صاروا بحقث الـار تؿسه مل موضع أحدهم بدن يف يبق فؾم  قعفم

 خقر، من ذرة مثؼال قؾوهبم يف يؽن مل أكه السقاق وضاهر بالـار الؿحترق الػحم
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 خقر من ذرة مثؼال قؾبه يف وجدتم فؿن ارجعوا": فقؼول هؽذا الحديث لػظ فنن

 طز اهلل فقؼول خقرا فقفا كذر مل ربـا يؼولون ثم كثقرا، خؾؼا فقخرجون فلخرجوه

 أرحم إٓ يبق ومل الؿممـون، وشػع الـبقون وشػع الؿالئؽة شػعت :وجل

 ففذا ،"ق  خقرا يعؿؾوا مل قوما مـفا فقخرج كار من قبضة اهلل فقؼبض الرامحقن

 هذا ومع خقر من ذرة مثؼال قؾوهبم يف يؽن مل همٓء أن طىل يدل السقاق

. الرمحة فلخرجتفم

 البر يف ويذروه بالـار يحرقوه أن أهؾه أوصى لؾذي وتعاىل سبحاكه رمحته هذا ومن

 والؼدرة الؿعاد يف شك قد ففذا وتعاىل سبحاكه اهلل يػوت بلكه مـه زطؿا والبحر

 وأكت خشقتك قال صـعت؟ ما طىل محؾك ما له فؼال هذا ومع ق  خقرا يعؿل ومل

 ()تبؾغه ٓ حؽم خؾؼه يف وتعاىل سبحاكه فؾؾه اهلل، رمحه أن تالفاه فؿا تعؾم

 اهلل يؼول: )قال اهلل رسول أن طـه اهلل رضي أكس حديث يف ثبت وقد البشر طؼول

. "(مؼام يف خافـي أو يوما ذكرين من الـار من أخرجوا وجل طز

 الرجل هذا بحديث وأيده سعقد أبي حديث طىل هـا حؽؿه بـى الؼقم ابن فاإلمام

. الحديث...يحرقوه أن أوٓده وأمر ق ، خقًرا يعؿل مل الذي

 اهلل إٓ إله ٓ فضل يف الواردة وإحاديث إخرى الشػاطة بلحاديث يممن وهو 

. التوحقد وفضل

                                                           

. ال تبلغها: كذا، والصواب ()
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. الصالة تارك كػر يرى كان أكه الؼقم ابن طن كعرفه والذي 

 والصد  لفا آستسالم إٓ يسعه الشػاطة مل أحاديث أمام وقف لؿا لؽـه 

. بؿضؿوهنا

 حقـًا الصالة تارك تؽػقر يف طديدة روايات له فننَّ  أمحد، اإلمام طن يؼال وكذلك 

 تارة تؽػقره طدم ويف تارة، إركان تارك تؽػقر ويف آخر، حقـًا تؽػقره وطدم

. أخرى

 وإيؿاكه استسالمه هو التؽػقر طدم إىل فقَلُتهُ  ثم رواياته اختالف سبب أن والظاهر

. الشػاطة بلحاديث

 لؽـه الصالة، تارك كػر يرى قد فنكه تقؿقة، ابن اإلسالم شقخ يف ذلك مثل وقْل 

 .بؿضؿوهنا وصد  لفا استسؾم الشػاطة أحاديث أمام وقف إذا

( 252ص)العؼقدة الطحاوية شرح  يف ذكر- رمحه اهلل -ابن أبي العز :الثالث طشر

، (260ص)إىل  (252ص)ثؿاكقة أكوا  لؾشػاطة من  صبعة الؿؽتب اإلسالمي

فبدأ  أوٓ بذكر شػاطة الـبي صىل اهلل طؾقه  وسؾم يف أهل الجـة أن يدخؾوا الجـة 

. قد شفعتؽ وأذىت هلؿ يف دخقل الجنة: فقؼول اهلل طز وجل
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 (:257ص)ثم قال رمحه اهلل 

نَو   َو للَّن ليِن ُع   للَّن ايِن   للَّنوْو ُع "
 َ  ْ  َ ْ َ ااٍ  ِ   َ َ  ىَّل َ  َاَ ْ  ِ  اَّللىَّلُ َ  ىَّل  َ َ  َاُ  ُ  : للَّن َو اَو يِن   يِن

 ُ ِ  َ  َ  ْ   َخِ  يَ  َ ْ َ ااٍ  َ ِ   اْْلَ ىَّلَة، لَِ ْ ُخُ  ا  ِ ِي ْ  َ َ ْ َ  ُ  َ َ  َِّئ ُاُْ ، َ َ  َ ُاُ ْ  َ َ  َ ْ  

. َ ْ ُخُ  ََنَ  َٓ  َ  ْ  ال ىَّل اِ   َِ   ِ ِ ْ 

 ِ َي   اْْلَ ىَّلةَ  َ ْ ُخُ   َ يْ  َ َاَ  ِ   َاْ  ِ  ِ   َ َ  ىَّل َ  َاَ ْ  ِ  اَّللىَّلُ َ  ىَّل  َ َ  َاُ  ُ :  لرَّن ايِن ُع   للَّنوْو ُع 

َ  َاةَ  َ ِ  ِ  اْاُْ َ ِ َلةُ  َ اَ َ ِ   َ َ  ْ . َ ْاَ ِ ِ ْ  َ َ اُا  َ ْ َ ِ   ِ  َ   َ  َ   َ ْ َ   ًة، ال ىَّل  َخ  ىَّل

ََ  ِ  ِي  َ َ اُ  ِ  َ  َ  اْاََ  َ  ِ ، ِ يَ  َاَ اَ    ِ َ   َ َخ َلُ  ا ْٕ .  ِ َي  ا

 ُع   للَّنوْو ُع 
َ  َاةُ  : اْوَو  يِن  َ  ْ  َ َ ُْ يُ  ِ َ  ٍا،  َِ ْ ِ  اْْلَ ىَّلةَ  َ ْ ُخُ  ا َ  ْ  َ ْ َ ااٍ  ِ   ال ىَّل

 اَّللىَّلُ َ  ىَّل  اَّللىَّلِ َاُ  ُو  َل ُ  َ َا  ِ  َ  ِِمَْصٍي، ْ يِ  ُاَ  َ ةَ   َِ ِ  ِي  ال ىَّلْ  ِ  ِ ََ ا ُ ْ َ ْ َي َ 

َ َ  ُ  َ  ْ  َ َ  ىَّل َ  َاَ ْ  ِ  ْ ِ  َ  ِ يَ  َ ْ ِ  يَ  َ ْلً   ال ىَّل  ِ َ  ٍا،  َِ ْ ِ  اْْلَ ىَّلةَ  َ ْ ُخُ   َ  الىَّل

ٌ   َ اْاَِ  ُي  ِ  َ ْ ِ  ))ِ   ُ َ ىَّل (( . الصىَّل

سُع   للَّنوْو ُع 
َ  َاةُ  : للَّن ايِن ِ  ِي  ِ   ال ىَّل يْ  اْلَ َ اِا  َ ْ ُ ، َا ىَّل  َ ِ   َا ِّ ِ  ِ   َ َ َ  َا ِ ِ  َ ْ َ ِ  ُّ

َي  َ  ْ  َ  لٍِ    َ  ِ ْ : ال ىَّلْ  ِ  َ َ ا ِ ْ  ِ  َ ْ  َ  [ال ىَّلْ  َِ  ِ ] ِ   اْلُ ْ ُ  ِ ُّ  َ  َو  ُ  ىَّل . َاَ اُ  ُ  َا ْ ُ  ُ َ ىَّل

(. 48: اْاُ ىَّل ِّ ِ [ )48: اا    ]{ال ىَّل  ِِ  َ  َ َ  َاةُ  َ  َْ ُ ُي ْ  َ َ  }: َ َ  َ   َ  َو  َ َ  ْ : ِ  َ  

ِ  َي، ُاَص  َ  َ  َْ  ُ  َ َ   ال ىَّل ِا، ِ يَ  اْاُُ  ِ   ِ   َ  َْ ُ  ُ  َٓ : َل ُ  ِ  َ   ِ  يَ  اْاَُ  ِّ  َ ُْ ُ   َ  الىَّل

. اْْلَ ىَّلةَ  َ َ ْ ُخُ   َ  ِ  َْي 
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اَ  َ َ   اْْلَ ىَّلِة، ُ ُخ وِ  ِ   اْاُْ ِ  ِ َ  ِْلَِ   ِ  ُ ْ َ  َ  َ  ْ  َ َ  َاُ  ُ  : للَّن ايِن ُع   للَّنوْو ُع   َ ِ  . َ َ  ىَّل

: َ  َو  َ َ  ىَّل َ  َاَ ْ  ِ  اَّللىَّلُ َ  ىَّل  اَّللىَّلِ َاُ  َو  َ  ىَّل  َا ُْ ، اَّللىَّلُ َاِ َ  َ َ  ٍ  َايْ  ُ ْ  ِ ٍ  َ ِ  ِي 

لَّن يِن   يِن   َو يِن  ٍع  أَو َّن ُع  أَونَو » . « اْوَو

 ِ  َْي ، َ َ ْ ُ ُ   َ  ال ىَّل َا، َ َخَ   ِ ىَّليْ  ُ  ىَّل ِِ ، ِ يْ  اْلَ َ  ِا ِ  َ ْ  ِ  ِ   َ َ  َاُ  ُ : اللىَّل ِ يُ  ال ىَّلْ  ُ 

َ ا َ َ اَ َ ْ   َ َ  ْ  ََ  ِ  ُي  ال ىَّلْ  ِ  ِ َ ْٕ  َ اْاُْ َ ِ َلِة، اْاََ اِاِ   َاَ   َ لَِ   ِاْ  ُ  َخِ َ   َ َ  ْ . ا

ةِ  ِ  ُْي ْ  َ ْيً   َ لَِ ، ِ   َ َ  َلُ  ا ََ  ِ  ِي،  ِِص ىَّل ْٕ  َ اْ َ َ  ىَّل  َ لَِ   َا ِ َ  ِ ىَّليْ  َ ِا َ ً ا ا

َ  َاةُ  َ َ ِ  ِ .  ِْ َا ِ ِ  َاَ    َ َ ِ  ِ . َ ْ ً   َ اْاُْ ِ  ُ  َ  َ ال ىَّل ِ ُّ  َ  اْاََ ِاَ ةُ   ِ َي  ُ َ  ِاُ  ُ  ال ىَّل

َ  َاةُ  اُ  ال ىَّل اٍ   َ ْاَ  َ  َ َ  ىَّل َ  َاَ ْ  ِ  اَّللىَّلُ َ  ىَّل  ِ  ْ ُ  َ َ َ  ىَّل  ال ىَّلْ ِ ، َ َ ا َ َ  ِ  ِي  َ ِ يْ . َ  ىَّل

: َ َ  ىَّل َ  َاَ ْ  ِ  اَّللىَّلُ َ  ىَّل  اَّللىَّلِ َاُ  ُو  َ  َو : َ  َو  َا ُْ ، اَّللىَّلُ َاِ َ  َ  لٍِ   ْ يِ  َ َ  ِ  َ ِ  ُي 

َْ  ِ  َ َ  َا ِ » َ  اُ  َاَ ا ُ  . «ُ  ىَّل ِ  ِ يْ  اْلَ َ  ِا ِ  ِٕ  ."اَّللىَّلُ َاِ َ ُ  َ ْ َ ُ  اْاِ

،   ا    ي    ي ال   اي،        -ا  اَّلل ا  –          ي     

     ي ال  ا  ي       : َن      خ ا       ل ،        ث    ا  ،  خ   

 ا يت    يل :         ى    ى  ل  و   ة  ي خ  و  ي     ،           و اَّلل

 .ٓ  ل   ٓ اَّلل:   رب  ا   اظ    ٕخ  ي   ي   ي   و

-: ا   اَّلل–     و 

 اَّللىَّلُ َ  ىَّل  اَّللىَّلِ َاُ  ُو  َ  َو : َ  َو  َا ُْ ، اَّللىَّلُ َاِ َ  ُاْلَ  َ  َايْ  َ ْ َ   َ ُ   اْاَ  ِ ُ  َ َاَ ى"

َْ  َِ  ُء،: َ َ َ ةٌ  اْلِ َ  َ ةِ  َ ْ اَ  َ ْ َ  ُ : »َ َ  ىَّل َ  َاَ ْ  ِ  ْٕ َيَ اءُ  ُ  ىَّل  اْلُ َ َ ُء، ُ  ىَّل  ا  َ ِ  . «ال ُّ
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ِ  ِي  : َ َ  َ   اَّللىَّلُ َ َ ُ  ُو : »َ  َو  َ ْ ُ  ًا ، َا ْ ُ  اَّللىَّلُ َاِ َ  َ ِ   ٍ  َ ِ   َ ِ  ِي  ِ يْ  الصىَّل

ْ  اْاُْ ِ  ُ  َ  َ َ َ  َ  ال ىَّل ِ ُّ َ ، َ َ َ  َ  اْاََ ِاَ ُة، َ َ َ ِ   ىَّٓل  َ ْ َ   َ َ 
اِ َِ ، َ ْاَ  ُ   ِ  ال ىَّل

ْ  َ ْ ً   ِ  َْي  َ ُ ْ ِ ُ   ال ىَّل ِا، ِ يَ  َ ْ َ ةً  َ َ ْ  ُِ   ا َ ْ َ ُ  ا َ   .اْاَِ  َي  ، «َ  ُّ  َخْ ً

.  ي ا اا  ا ا ي    ال   ُ   ِّ   ب    ي ال   اة     ً   م   ً 

 "ال اا ال   ة" اا  ا ِم    ي ا   ال   ا ا   اَّلل،   و      : لر ا  ارش

(: 1/31)   ا ال   ا  

  ٓ ;        و     ،   و           ا    اَّلل    ال        اة     ي"

 تكون ال  لكله  ;  لضال   لبد  أهل إال      ا    اَّلل    ال       اة     

   ا  ]، {اْاَ َ   اَِيِ   ِٓىَّل  َ ْ َ ُ   َ  َ ٓ}:        و    ،  لرىض  إلذن اعد  ن إال

ِ ي َ ا َ يْ }:         و[ . 28:   ة إ    ء    ا  ]، { ِ ِْ  ِ ِ   ِٓىَّل  ِا َْ  ُ  َ ْ َ  ُ  الىَّل

َ َ اِ   ِ   َ َ ٍ   ِ يْ  َ َ  ْ }:         و[ . 255:   ة ال      َ َ  َاُ ُي ْ  ُ ْ  ِ  ٓ ال ىَّل

:    [ . 26:   ة ال ج    ا  ]، {َ َ ْ َ   َ َ  ءُ  اَِيْ  اَّللىَّلُ َ ْبَ  َ  َ  ْ  َ ْ  ِ  ِ يْ   ِٓىَّل  َ ْ ئ ً 

 ال   اة  ي        : اارش         ;ٕ     ٓ  ب    ٓ ال     ،  ٓ     ٓ

 ."[ 48:   ة اا      ا  ]، {ال ىَّل  ِِ  َ  َ َ  َاةُ  َ  َْ ُ ُي ْ  َ َ  }:        و     ص  ،

 : ، وكان مؿا جاء يف السمالوسئل الشقخ محؿد بن طبد الوهاب رمحه اهلل تعاىل

َطَسى َأْن َيْبَعَثَك َربُّطَك }: طـد قوله سبحاكه كظرت يف حديث الشػاطة الؽبرى،"

، وإخراجه العصاة من أمته بنذن ربه،  [79: سورة اإلسراء آية] {َمَؼامًا َمْحُؿوداً 
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هذا مشؽل طظ جدا، وقاصر ففؿي  "أذن يل فقؿن قال ٓ إله إٓ اهلل": حتى قال

طن معرفته، إذا كان كؾؿة التوحقد هي الغاية، وتؼققدها بالؿعرفة مع العؿل، 

 ;وإخراجه صىل اهلل طؾقه وسؾم من كان يف قؾبه أدكى مثؼال حبة خردل من إيؿان

.  بقن يل معـى هذا الؽالم، ٓ أضل وٓ أضل" جزاك اهلل خقرا"فلكت

أين غافل طن الػفم يف الربوبقة، ما ففؿي بجقد يف اإللفقة، فحقن بان يل : وأخبرك

ن فقصل أ: شيء من معرفتفا، واتضح يل بعض الؿعرفة يف اإللفقة بضرب الؿثل

ما استعبد لعريعر إٓ ٕجل كبر مؾك طريعر، مع أكه قبقل له، وأضن غالب الـاس 

كذلك، وفقفم من ٓ يرى الربوبقة، وٓ يعتبرها، أو يتفاون هبا، وهذا تسؿعه من 

 ؟بعضفم، فجزاك اهلل خقرا، صرح بالجواب

: بنجابة مطولة جاء فقفا- رمحه اهلل- اإلمام فلجاب

وأما كون ٓ إله إٓ اهلل، تجؿع الدين كؾه، وإخراج من قالفا من الـار، إذا كان "

. يف قؾبه أدكى مثؼال ذرة، فال إشؽال يف ذلك

، وٓ يؾزم إذا ذهب بعضه أن يذهب كؾه، بل هذا وسر المسيلة أن اإليامن يتجزأ

 ;إطؿال كؾفا من ٓ إله إٓ اهلل، فؼوله الحق: مذهب الخوارج، فالذي يؼول

يخرج من الـار من قالفا، ويف قؾبه من اإليؿان مثؼال ذرة، فؼوله : والذي يؼول

. الحق

 وبسبب الغػؾة طن التجزي، غؾ  أبو ;السبب مؿا ذكرت لك، من التجزي

الدرر ]."حـقػة، وأصحابه يف زطؿفم، أن إطؿال لقست من اإليؿان، والسالم

 (.66 -2/63 )[السـقة
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 ".باب الشػاطة": وقال رمحه اهلل يف كتاب التوحقد الذي هو حق اهلل طىل العبقد

     ا  ا ً ا  ي أ      ال   اة،           ً  ل  خ اا  ا ا ي     ة   

: ال   اة،    و ا   اَّلل

            ى اارش   ،                  ا  ا  اَّلل   ى: ال   س       و"

      ٓ  َن      ال   اة،  ٓ        َّلل، ا ً                          ل   

 ال   ال   اة  ي   ،{اْاَ َ   اَِيِ   ِٓىَّل  َ ْ َ ُ   َ  َ ٓ}:   و    ال ا ل      اي  ٓ

 ا    اَّلل    ال      خرب ال    ،          ال    ة   ا      ة    اارش     ظ ي 

 اا   :ل     و      ًٓ،   ل   اة      ٓ       ل       ج   بيت    "     

       ي":           ل     و.       ا         ا بو     ،     ا   ،

 ."قلبه  ن خ لص   هلل إال إله ال: ق    ن:   و     ا  ؟ ال  س

 اا  ا ا   ال  ي  ي   ي        رش   ل  ا ال   اة  ي : ا    ارش

(. 182-176ص) [  ي ااج  ] لإل  ا ِم           "ال     "   ا 

   ي اّ   ا  أ    ال     ا    اا  ا ِم     ال   اة اا   ة  ال   اة 

 ال  س     ": اال  ة،  خّ      ي          ال ي   ا   اا  ا ِم     ص 

. "      ي خ لص  ،"اَّلل  ٓ  ل  ٓ" :  و  ي ال    ة،   ا     ا  

.          ا اا  ي ا ا  ال   اي  ال   ا            
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 اَّلل  يل اَّلل ا  و   و:   و          اي         ي         ":      و

 اخ  ب    ين  ا   ،           ج     ج  ة،  ا       ل   " :     ا   

 ا هلل يرشك ال   ت  ن  هلل   ء إن ن ئل  فهي. ال    ة   ا ٕ       اة  ا يت

. "  ئ 

.           ً  لإل  ا ا ي ال    ا    ا اا  ي

:    ا    ة ال   اة    (     ا ي ال   ) –      اَّلل ا   -          ":      و

 -  ال  ا الص   ا  ي  - ال  ا   ل  ا ي    بخ  ال   ال ربى  لل  ا  : أل  

 اا ا    غ       ل  ،"       ":     و      ا    اَّلل  يل  ل      ي    ى

    اة     . اا  ي       ي   ي    ي    ى ا         ل     ا إ    ء   

.       ي   رش   ٓ      ص

 الم       ل                       . اخوهل     ال  ألهل    اته : لل ا

. ا    اا   

          ;       ال  ا ا      ا    أ ته  ن  لعص ة  ن لقوم    اته : لل ل 

.   خ     ٓ   

 ،اذنوهبم  لل ر يدخلون  لذين  لتوح د أهل  ن  لعص ة      اته : لر ا 

  لصح ا  ال ه  أمج   قد .     ا    اَّلل    ال    اي    ا        إ    ي
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 ال ه  ن ا   ج نب كل  ن اه  ص حو  أنكره ،  ن  اّداو  ق طب ،  للل   أهل

. ا لضال 

           ،ارج هتم  رفع  ثو هبم زي اة    ال  أهل  ن لقوم    اته : ا   

  ل   اَّلل      ي      ا   ال  ي ااخ ص  ب     صة    ي .       ي     ز 

ِ  يَ   ِ ِ  َ َ ْ ِ اْ }:        و         ،  ٓ ِ ْ   َِ   ُ ْرَشُ ا َ  ْ  َ َ ُ   َ  الىَّل  َ ُ ْ  َلْ َ   َا ِّ

 ."{َ ِ   ٌ  َ ٓ َ يِل   ُ   ِ ِ  ِ يْ 

 خاصة وهذه طذابه، يخػف حتى الـار أهل من الؽػار بعض يف شػاطته :السادس

 ."وحده صالب بلبي

:  فهذا اإلمام طبد الرمحـ ينقؾ طـ اإلمام ابـ القوؿ

. أن أحاديث الشػاطة متواترة-1

. قاصبة السـة وأهل الصحابة طؾقفا أ ع وأكه قد-2

 .بالضالل طؾقه وكادوا جاكب كل من به وصاحوا أكؽرها، من وأهنم بّدطوا -3

وطبد الحؿقد الجفـي ومن قّؾده من الحدادية يرون أن الشػاطة ٓ تحصل إٓ 

لصـف واحد وهم الؿصؾون، وٓ يعترفون بالشػاطات إخرى، وأحاديث 

الشػاطة طـدهم من الؿتشابه، فخالػوا إ ا  الصحابة وأهل السـة يف التسؾقم 

الؿطؾق بلحاديث الشػاطة، فؾفم كصقب إسد من تبديع أهل السـة ٕهل 

. الضالل
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 أهل إىل رسالة الؾطقف حقث كتب طبد بن محؿد  العالمة الشقخ:السادس طشر

 .كجد أهل طؼقدة بقان يف وغقرهم القؿن

 ;مشػع وأول شافع، أول وأكه وسؾم، طؾقه اهلل صىل الـبي بشػاطة وكممن": فؼال

: تعاىل قال كؿا والرضى، اإلذن بعد إٓ تؼع ٓ وأهنا ،ضال مبتدع إال ينكرها وال

َّٓ  َيْشَػُعونَ  َوٓ}  مِنْ  َوَكمْ }: تعاىل وقال ،[ 28: آية إكبقاء سورة ]{اْرَتَضى لَِؿنِ  إِ

َؿاَواِت  فِي َمَؾٍك  َّٓ  َشْقئاً  َشَػاَطُتُفمْ  ُتْغـِي ٓ السَّ هُ  َيْلَذنَ  َأنْ  َبْعدِ  مِنْ  إِ  َيَشاءُ  لَِؿنْ  الؾَّ

 يلذن وٓ التوحقد، إٓ يرضى ٓ سبحاكه، وهو ،[26: آية الـجم سورة ]{َوَيْرَضى

 أسعد من ": وسؾم طؾقه اهلل صىل لؾـبي طـه اهلل رضي هريرة أبو قال ،ٕهؾه إٓ

 فتؾك .قؾبه من خالصا اهلل، إٓ إله ٓ قال من: قال اهلل؟ رسول يا بشػاطتك الـاس

 "السـقة الدرر" ،"باهلل أشرك لؿن تؽون وٓ اهلل، بنذن اإلخالص، ٕهل الشػاطة

(1/574.) 

: أقول

أئؿة آخرون أخرجوا طددًا من أحاديث الشػاطة، ومـفا الشػاطة يف من  وهـاك

، والشػاطة يف من ٓ يشرك باهلل شقئًا، ويف من كان يف قؾبه "ٓ إله إٓ اهلل": قال

أدكى أدكى أدكى من مثؼال حبة خردل من إيؿان، مممـقن هبا مسؾِّؿقن هبا، فؾم يؼل 

إن أحاديث الشػاطة من الؿتشابه، بل مل يؼل أحد مـفم يف أي : أي إمام مـفم

. إكه من الؿتشابه: حديث مـفا

مـفم اإلمام ابن أبي شقبة، أورد طدًدا من أحاديث الشػاطة يف الجزء السادس من 

. مصـػه
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. ومـفم اإلمام الترمذي، أورد يف جامعه طدًدا من أحاديث الشػاطة

ومـفم اإلمام ابن حبان، أورد طدًدا من أحاديث الشػاطة يف صحقحه، اكظر 

.  الجزء إول"اإلحسان"

.  ذكر بعض إحاديث"الؿجتبى" و"الؽبرى"ومـفم اإلمام الـسائي يف 

ففمٓء إئؿة سائرون طىل مـفج الصحابة الؽرام والتابعقن لفم بنحسان يف 

اإليؿان الراسخ بلحاديث الشػاطة وآستسالم لفا؛ ٕهنا صادرة طن رسول 

. الذي ٓ يـطق طن الفوى- صىل اهلل طؾقه وسؾم-الفدى 

وخالػفم يف اإليؿان هبا وآستسالم لفا الخوارج والؿعتزلة والؿرجئة ومن 

تابعفم من أهل البد  والضالل؛ كالحدادية الذين ٓ يممـون إٓ بالشػاطة يف 

. الؿصؾقن، وٓ يممـون بؿا بعدها من الشػاطات الثابتة ثبوت الجبال الرواسي

فؾعؾفم يرجعون طن هذا الؿـفج الخطقر، وكلمل أن يعؾـوا هذا التراجع، فنكه 

. خقر لفم يف الدكقا وأخرة

-. صىل اهلل طؾقه وطىل آله وصحبه وسؾم–وصىل اهلل طىل كبقـا وشػقعـا محؿد 

كتبه 

ربقع بن هادي العؿقر 

هـ 7/5/1437

 


