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،אא،אא،א
אא،א،אא
،א،א،אא،א

،א،אא،אאאK 
،אאאא
אא،אאא،

א،א،אא،
א،،א

אא?١١٥K 
א،אא
אא،א؟א

Kא؟ 
אאאא

אאאא،،
،א،אא،אא

א،א،،א
،אFW            كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري

،אאא،אאE١١٦لكــم
،א،אא

אאאא،א
אאאא،אא،،א

،אא،א،א
،א١١٧?אא،א،א
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אאא،א

?١١٨K 
אא?Wא

אאא،א
אKKKKא،אא،

،אא،
א،אKKKא،

אא،אא
،אא،
א،،אא،אא

،،،א
?١١٩K 

אאFW،Eא،
،،،،?

،אאא
אא،א،אא

אKKKאאאא،W 
W،אא

א،אא،،،
אK 

אWא،אאא
אא،،FWא

،אא
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א،אא،
אE١٢٠אאא،

،אא،אאFW    إن يف ذلـك
אE،،ورــآليات لكل صبار شك   

א،،אאא
?١٢١،אאאאאא،

،אאאא،
١٢٢אK 

אא،א،
،אא،א
،א،אאא
אאא،אא،אא

،) :       ١٢٣)كـفاصرب إن وعد اهللا حق واستغفر لذنب، W 
وا فإن ذلك من    ـوإن تصربوا وتتق  : ( وقال   ،١٢٤)وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا      (

 ،١٢٦)إنه من يتق ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملـسنني          : (، وقال   ١٢٥) عزم األمور 
אאא١٢٧K 

،،אאא
،،אאאא

FW               إن تكفروا فإن اهللا غين عنكم وال يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضـه لكـمE١٢٨،
א،،

،١٢٩K 
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אאWאא 

،،אאא
א،א،K 

،אW 
  

אאWאW 
א،א
،،

אא،אK 
א) :   ـ اء احلـسىن   ـوهللا األمس

سبح اسم  : (، وقوله   ١٣١) اهللا ال اله إال هو له األمساء احلسىن       : (، وقوله تعاىل    ١٣٠) فادعوه ا 
Kאאאא ،١٣٢)ربك األعلى 

،אא
،א) :    احلمـد هللا   : (، وقوله   ١٣٣) بسم اهللا الرمحن الرحيم

هو امللك القدوس السالم    هو اهللا الذي ال إله اال       : (، وقوله   ١٣٤) الرمحن الرحيم * رب العاملني   
א،  ١٣٥) املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان اهللا عما يشركون        

אאאK 
،אא،אאא

אאFW،א
א،،א،

אEא،FW،
W،אאאאא

א،אא–E١٣٦،FWא
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אE١٣٧،FאאE١٣٨K 
،،אאא

١٣٩K 
אא

،אא،) :    ١٤٠)ءأنتم أعلم أم اهللا، 
אא،א

א،אא١٤١W)      إن هـو   * وما ينطق عن اهلوى
   .١٤٢) إال وحي يوحى

א،אא
،،א،

אא،١٤٣K 
،،

،אאאWא
،אאא،،،א
،א،،

א،א،א
א١٤٤K 

،א،א
א،،אא

،א?אW،א
،א،
،،א

،KKKKא،FW
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E،W،W،

א،،א
?١٤٥K 

אאא٢٨٠א
?W،אא

אאאא،א
א،،?١٤٦K 

،אאא
אא١٤٧K 

אאאאאW؟אא
א،א،אא،؟

،אאא
،אא،K 

א٣١٠?W؟א،אא
،א،אא،؟א

א،،?١٤٨K 
א،،אאא

אאאא،١٤٩א،–
א–א،،١٥٠K 

אאאאא،
אא،،אK 

،אא،א
אא،؟אא



 ١٧٧      العليحممد بن عبد العزيز .  د–دراسة عقدية : حديث عبد اهللا بن مسعود يف دفع اهلم واحلزن   
 

،،אאאK 
אאאא?Wא

אאאא،אא،אאא
א،Wא،אא،אא

אא،אאK 
אW،אא،אא،אא

،،אא،א
א،אא،،

،א،אאא
אאא،?١٥١K 

،،،אא
،אK 

אא?WאW،א
אאאאאא?١٥٢،

אFWأيا ما تـدعوا فلـه األمسـاء    : (، وقوله ١٥٣)  األمساء احلسىن
E١٥٥،WאFWא ،١٥٤) احلسىن

FWא،א،א،،E١٥٦K 
א–א–א،

א?WאWא،א؟אW
א،אא،א

،،א،א،
،،،
אא،،א،א
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א،א،א

١٥٧?אK 
אאWא 

א،א
א،אאא

،א
אאK 

אאא٦٢٠?Wא–א–
،אאא

،،?١٥٨K 
אא–אא–

אFWא،א
אא،،E،

א،א
،،א،،אא
،א،א

،אW،אאא
א،אא
אא،

אאא،א،א
א،،א١٥٩K 

،אאא
אFW         يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبـصرE١٦٠א،

،אא،
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א) : ١٦١)أفمن خيلق كمن ال خيلق .   

אאא
،،?א،

אאא
אليس كمثله شـئ وهـو الـسميع         : (א

  .١٦٣....." ١٦٢) البصري

א٧٩٠?W،א
א،אאא،א،،

א،א،א
אא،١٦٤?אK 

  

אאWא 
אא،א

אאא،
אא،FWא

،א،،،
אאE،אא،FWא

אEא
،،א

אאאK 
א٣٨٨אא?Wא

،،?١٦٥K 
אא٧٥١?W،אא
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،אא،

،אאFW،א
אא،،E

W،،
א،،،

א،،FWאEא
אאאאא،אאאא،

?١٦٦K 
אאא–א–אא

،אאא،FW
אE١٦٧א،FW

E١٦٨א،?W
١٦٩?אK 

?WFWאאE
א،

،١٧٠?אK 
אאא٧٢٨אאא

،?W،אא
?١٧١K 

–א–א،
א،א،Fא

،،،،
?WE،א

،א،
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?١٧٢K 
،אאאאW 

אW،،א،
א،אאK 

אW،אK 
אWא،،אא

K 
אFWE،

،אא،א
١٧٣K 

אW 
אאא

א،،אא،
FE،FW،א

אא،א،KE 
א،אאאא
،،W

אא،א،
אאא،١٧٤K 

אאאא?WאאאW
FE،א،

،אאא،אא
אאK 
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Wאאאא
Kא؟ 

Wאאאאאא
א،א،א
אאא،א،א

FE،אFEא،א
،אאFE،W،

א،?١٧٥K 
אאW 
אא،

،א،אאאאא
،،

אאא٤٥٦،?W
א،א،א،א

אאאא،KKKK،
،אא،א

،אWא?١٧٦א،אא
FW،א،אא،א

אE١٧٧K 
א٨٥٢،א?Wאא

אא،אא
،אאאא،

אאא?١٧٨K 
אא?WאFWא
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אEאא،،
،אW،
אא،?١٧٩K 

א?Wאא
?،אא،

אא١٨٠K 
אאאWא

א،אW،
،?אאFWאאE

א،Wא
אא،א،١٨١?אK 
א٣٨٨FW

א?WE،אאאא
،א،א،אא

،אK 
FWאאE

א،אFW
אE،FWאE،W

،Wא،א
א،אא

،W،אאא
אאא،אא

א?KKKKK١٨٢א،אא
אK 



  هـ١٤٢٦، رجب ٣٤، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج ١٨٤

 
א٦٧٦?Wאאאא

،א
אאאא،א

אא،אאא،א?١٨٣K 
א١٢٥٠?WFWאE

אאKKKK،FWאE
אWאאWא،א?١٨٤K 

،אא
א،אא،

אאאאא،א
אא،١٨٥K 
א٨٥٢?Wאא

،א١٨٦?אK 
אאאאא

א?،אאאאאא
אאא،?،

א?Wאאא
?١٨٧،?Wאאאא

אאFWאאE
Wא،אאא

א?١٨٨א،FWאEKKK
אK 

אW 
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W،אא
،אא،אא،א

אאK 
אW،אא

א،אאא،אאK 
١٨٩אאא

אאא،א
،אאאא

אא،אFWא،א
א،אא،אEא،

אאא،אאאא
אאאא١٩٠K 

،אא،אא،א
،،،אא––

،١٩١Kאאאא 
 

אאWאאא 
،א،אא

،א) : ١٩٢)وهللا األمساء احلسىن، א
אא،אאא

אא،١٩٣K 
אאא١٩٤K 
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אא?W،

،،،
?١٩٥K 

?W،א
אאא،א،א

א،א،،
،?١٩٦K 

אא?Wא،א
،א

א،?١٩٧K 
–א–?W،

،א،א،א،א،א،،
،א،א،א

א?١٩٨K 
،אא: )      قـل ادعـوا اهللا  

اهللا ال إله إال هو لـه       : ( ،١٩٩)أو ادعوا الرمحن أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن        
هو اهللا اخلالق البارئ املصور له األمساء احلسىن يسبح له ما يف             : (،  ٢٠٠) األمساء احلسىن 

  .٢٠١)السموات واألرض وهو العزيز احلكيم

אא٨٤٠?W،א،אא
א،אא،א
،אא،،א

אאא،" ٢٠٢.  
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א،א،
،،،

א،٢٠٣.  

א١٣٧٦) :     وهللا األمسـاء احلـسىن " : (
א،אא،Wא

،W،אא
،،،


אאאא،،א
،،אאFאEאא

א،א
،אFEאא،א

FE،،،אא
" ٢٠٤ .  

אא١٣٩٣?Wאא
א،אאא

אא،א
،אאאא
،אא،א

אאא
אKKK،אאא،

א،אאא
אא٢٠٥ "א.  
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אאWאא 

،א،אאא
אא،،
،א،א،א

אא
אא، ٢٠٦ .  

،אא
א،אא٢٠٧.  

אא،א
אא٧٢٨?Wאאא

،،،،?٢٠٨، א
א،א

،אאא،אאK 
אא?Wא

،
،אאא،אא

אא،אאא،א" ٢٠٩ .  

אא٧٥١?Wא
،٢١٠)وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا يعملون         : (א، 

،
،،אKKK،

،،،،،אא
אא،،א،
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،،
،W،KKKKKא،

،אאאא،
אאא،

א،،א،
אאא،،

،א،אKKKKK،אאא
אKKKK،W،

،אאא،אא،
אא?٢١١K 

א١٣٩٣?Wאאאא
א،،א،א

،אא،אzא
xא،–א–FW،אא

אא،אא،אE٢١٢K 
אW،א،א

،אא،אא،אא
אאא،אא

א،א،א
אא،אא،

אא?٢١٣K 
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אאWאא 

،אא
،א) :    هل تعلم له مسيا(٢١٤، ) :    ٢١٥)فال تضربوا هللا األمثال، 

) :      ٢١٦)ليس كمثله شئ وهو السميع البصري، אאא
אאא،

אא،
٢١٧א.  

،،אא
،א،) :   لحـدون يف أمسائـه     وذروا الذين ي

א،،، ٢١٨) سيجزون ما كانوا يعملون   
W)       م ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركواقل إمنا حر

  .٢١٩) زل به سلطاناً وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمونـباهللا ما مل ين

אא،אא?Wא
Wא،،אאא

א،אא،" ٢٢٠.  

–א–W 
  مسـاؤه أوصـاف مدح كلـها            مشـتقه قد محـلت ملعـانأ" 

  إيـاك واإلحلـاد فــيهـا إنـه            كفـر معـاذ اهللا من كفـران 

  ٢٢١"شـراك والتعطـيل والنكران  وحقيـقة اإلحلـاد فيها امليل باإل            

٢٢٨?Wא،
א،א

?٢٢٢K 
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אאאאW
?،،אא

،،KKK،
،،אא،
،،אא

،א،KKKKK،
،א،אאא
،،אא
א،אאא،א،אא

א?٢٢٣K 
א،א?אא

،אאאא?א
،א?،KKKאא،

א،אא،
אאא

?٢٢٤K 
אא١٣٩٣?W

،א،
אא،אאFWא

אE٢٢٥،אא،
،אאאFWאאE،FW

Eאא،،
אא،אא
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א،،אא

K 
א،،

אא،،א،
אאKKKK،

א،אא،א،א
אא،אא،אא

אא?٢٢٦K 
אאWאא 

אאWא
אא،א،א?W،א

א،אא،אא
?٢٢٧K 

אאאאא?Wא
אא،א

،אאא،،
אא،٢٢٨?אK 

אאא
אא?א?،W 

?א،אא
א،א،،א

،א،א،
אא،א٢٢٩?אK 
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?Wאאאא
،אאא،אא
א،א،،

אאאא،אאא،?٢٣٠K 
אאאWאא

،אא،אא،אא،א
،،אאאא،א

אא،א،א
א،אא،
א،א،א
אאא،א،א

،א،
،אאאא،א
אא،،א

אאאאאא،א،،
א،،א
א،אאא،א

אא،א
?٢٣١K 
،א،א

،?،אא
،
א،،אא،
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אא،،א

،،א،א،אא،،
אא،אאא

א،אאW،،،،
א،אאKKKK،

،אא
،א،א

אא،?٢٣٢K 
،אאא،אא
،אא،אא
א،אא،،
א،אאאאא

אK 
  

אאאWאא 
  

אאWאאW 
،אאאא

אא،א
،א،א،

K 
) :          وقال ربكم ادعوين أستجب لكم إن الذين يستكربون عن

وإذا سألك عبادي عين فإين قريـب أجيـب          : ( ،٢٣٣)نم داخرين عباديت سيدخلون جه  
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א ،٢٣٤)دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون         
FWאאE٢٣٥K 

،אאW
FאאE٢٣٦K 

אW 
אW 

F١E ،،אא،אא
K 

אאאא
אא،א،אWאא

،א،٢٣٧K 
،אאאFW    ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب

اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف      E٢٣٨،FWابــلنا من لدنك رمحة إنك أنت الوه      
E٢٣٩Kعين 

)٢( Wא،אאא،
، اسم يتعبد به مبا يقتضيه ذلك االسم  . 

،אא) :           وقال ربكم ادعوين أسـتجب لكـم إن الـذين
إن يدعون من دونـه    : (  ،  ٢٤٠) يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين     

:  فمـثالً    ،)الدعاء هو العبادة   : (א،  ٢٤١) إال إناثا 
א،אאالغفــور 
א ٢٤٢.  

،אאא،א
–אא–?
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،אא،אאא

،אאאKKKKא،
،אאא

،א،א،אא
،א،א

א) :           وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان (
א،א،W،א

א" ٢٤٣.   

אאאW 
،،אא

؟،אאאא،
) :   ٢٤٤)وقال ربكم ادعوين أستجب لكم، אW

אאFWא(٢٤٥.   

אאא٧٩٢?Wאא
אאWא،אא

א?٢٤٦K 
אא٧٥١?W،אאא

א،א،،،אKKK،
אאא?٢٤٧K 

–א–אW 
אWאאK 

אW،א،אאא
،K 
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אWא،٢٤٨K 
אא،א،אאא
،א،א،א

٢٤٩K 
،א،א

א،א،W)  وإذا
אא،  ٢٥٠) سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعـان          

،אאאא،،
K 

א?W،
א،אאא
א،אאא،א،א
אאא،אא،

אאאאא،KKKK 
،אאאא
،،א،א،،א

،אא،KKKK 
א،،א،אאא

،אא،אא،،א
،אאא،אא

אא،א،א
אא?٢٥١K 
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،،אאאא
א،אאאא،אא

אאא،א،אא،
،،،אא

אא٢٥٢K 
אאאאאא

אFW
E٢٥٣،F،א

؟אא،،WW
אE٢٥٤K 

אאאFWאאא
אאא،E٢٥٥K 

א،אא?Wא
،אאא،يا أيهـا    (א

يا أيها الذين آمنـوا      : ( ،) واعملوا صاحلاً إين مبا تعملون عليم      الرسل كلوا من الطيبات   
אא ،)كلوا من طيبات ما رزقناكم    

،א،אא،،،א
،אK?٢٥٦ 

  

אאWאא 
،אאאא،אא
،אא،،،

?،א،،א
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،אאאא،،
א،א،א

אאW،א،א
،،אא،א

א،?٢٥٧אאא،
א،א،،א،א

?WאWאאא
א،،،،

א،א،،،
אW،،،א

،א،Eא،W
אW،FWKE 

،،א
،אאא?،אא

،،אא،אא
א،אא،אKKKא،

אWאWא 
א" ٢٥٨، א) :   هللا بضر فال كاشف له     وإن ميسسك ا

  . ٢٥٩)إال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله

אא
  .٢٦٠ א،אא؟

אא?Wאאאא
،אא،א
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،אא،،،
א،א،א،א

،א،،،،אא
،אא،
א،א،א،،،،

،א،،،א
،א،،،
،א،אאאא

אKKKK 
אא،א،

،א" ٢٦١ .  

אא?W،א
א،،א،

א،،،א،،،
؟אK? 

אא?Wאאאא
?،W،،א

،אא،?אא،א
،W،،א،א

،א،אאא
٢٦٢ "א.  
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אאWאאאא 
אאW 

אאW،אא،א،א،א
אא،،،אW،אאW،

אWא،Wאאא
א،אא،אאW

אא٢٦٣K 
אW 

١E WאאW،א
،אא،א،אא

אWאאא،א
אW،אאאא

،א،K 
٢( אאW،א

،א،א
א،א،אאא،
،אאא

 ٢٦٤.  

אאאW 
אאא

א،?W،א،א،א
،א،،،
א،א،،
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א،א?KKKKKאK 

אא،א
،אא،א،אא

٢٦٥א،אאא،
،אאאאא

K 
  : وهـذه األنـواع الثـالثة هـي 

  אאWא،אאW
?אא?א

א،אWא
،אאWא

٢٦٦אאאאא،K 
،אאאא

א " :       ا ٢٦٧" وهللا األمساء احلسىن فادعوه  ،
אאאא٢٦٨אK 

) :       وأن أعمل وعلى والدي قال ريب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي
א،  ٢٦٩) صاحلاً ترضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني      

אK 
א?W،א،אא

אאא،אאKKKK " ٢٧٠.  

א?Wא
،א،א،אאאאא

אא،K?אW،
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 " ٢٧١،אאאK  

אא?Wא،אKKKKKKא،
אWאא،אא،א

אאאא،אאאא،א
א،א

،אא،א
،،אאא،
אא،

אא،٢٧٢ "א، אא?
א،،

אא"٢٧٣ .  

אא٧٥١?W،
א،א،א

אKKKKK،א،،
א،،אא،

אאאKKKK،
א٢٧٤ ...."א، א–א–א

אא،א٢٧٥.  

?Wא،א
،אאאא،אא

אאא،אאא
،אאא،אא
،א،א
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،אא،

אא،אא،א
،،א٢٧٦ "א.  

אאW،אאא
W،א،אWא

،אא،،אא
א٢٧٧K 

אא) :        الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا
  .٢٧٨) ذنوبنا وقنا عذاب النار

) :     ٢٧٩) ا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين    ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعن  ،
אאFWא

،א،אא،אא
אEFWאא،אאא،

E٢٨٠، אאאאאא
אK 

،،אאאאא
،אאא،א،

٢٨١Kאא،א 
אאאאאאא
אא،אא،،א

?W،،אא
،אאא،

אאא،אא
א،٢٨٢ "א.  
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אאא?Wאאאא
،אאאאא،אא

،אא،א
،،،

אא،" ٢٨٣.  

אאאאאWאא
א،،

 ٢٨٤.  

אאאאאאא
،Wא،א،א،אא،

،א،א
،אאא،אאW

،א،אא،א،אא
،אFWאאEא

אא٢٨٥ .   

אאאא
،אאאא،אWא

،،א
 ٢٨٦ .  

אאאW،
،א،

א ٢٨٧ .  

א،אא
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א،،א

?W،אאא
،א،אא،א

א،،אאא،א
אא،،
،،אאא،א

אאאאאאא
" ٢٨٨ .  

אאWאאאאא 
،אאא

א،א،אאא،
،א،،א

K 
FאEא

،א،אאאא،אאא
،א،אא،א

א،אא،،א
،،،א

אאאאא،אא
،אא،،א

אאא ٢٨٩.  

אא٧٥١FW?Wא
W?אאאא،א،א،

אא،אא،א،א
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،אאאKKKKKא،،א
אא، " ٢٩٠.  

?Wאא
،،אא،אא
،אאא،אאאאא

אא،،אאאא
א،،،אא

٢٩١ " א.  

אא،אאא
،אאאW 

١E ،אאאאK 
٢E א،אאאא

אK 

٣E א،אK 

٤E ،אאאK 

٥E אא،אK 

٦E ،אא،א،א
،،K 

٧E ،א،א
،،אאא

،א،
K 

٨E א،א،،،א٢٩٢K 
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א،אא،אאא

א،أحييناه وجعلنا له نوراً ميشي بـه يف       أو من كان ميتاً ف     : (א
אא، ،٢٩٣) الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها  

،א،אא،א
،א،) وجعلنا له نوراً ميشي به يف الناس(، 

אא،،KKKK،)    كمن مثله يف الظلمات (
،אאאאليس خبارج منها   (א (، 

" ٢٩٤، ،א،אאאא?
א?،א?אא

، " ٢٩٥ .  

،אאא) :  وكذلك أوحينا
إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه نوراً دي به من نشاء                  

אא،א) روحاً من أمرنا   (א،  ٢٩٦)  عبادنا من
W)       دي به من نشاء مـن عبادنـا ًجعلناه نورا(، 

 ٢٩٧ ، "א،אא،א
،אאאא "٢٩٨ .  

،אאא،אא
،א?אאא

،،אא
אאא،אאאא،א

אאK 
אאאאא
،אא،،

،" ٢٩٩ .  
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،אאא
?Wא،אאאאא

،אאא،
،אאא

א،אאא،א
،אא،אאא

א،אא? ٣٠٠.  

א،א،،،
אא،אאאא،،
אא،אאא،

אאא،א،א
אאאאא

אא،א، ٣٠١.  

אא،א
،א،א،א،אא،א

אאא،אאאא : 
  . ٣٠٢"يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور " 

 " :          زيد الظاملني  ونرتل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال ي
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين ال يؤمنون يف آذام وقـر          : "  ،٣٠٣"إال خسارا   

  .٣٠٤"وهو عليهم عمى 

אאא،אא
אאאאא،א،א

،א،אאאא،אא
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،אא،אא،א
،אא،אא،אאא

،אא،،،
א،א،،אא
،א،אא،אא

אאא،א،א
אא،אא٣٠٥ א.  

א?Wאאא
אאא،א

،،،א
،،א
א،אא،אא
א،،א،،

،אאא،אאא
א " ٣٠٦ .  

א١٣٧٦?W) :  قل هو للذين آمنوا هدى وشـفاء (W
אא،אאאא

אאא،אאא،א
،אא،אא،א،א

א? ٣٠٧ .  

FWאEאא
،אאאאFWE

א،אאאאאא
א،אK 
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،אאאאאא
،א؟،א

א،א،
אא٣٠٨ א.  

،אאאאא
،אאא،א،אאא

אאאא،אאK 
אאא،

،،،،א،א
א،K 

،אא،،אא
،א،،א،

K 
אאאאא

،אא،אאאא
א،א،אאאא

،א،א،א
אא،אאא٣٠٩ א .  

אא?Wאאא،א،א
،אא،אא

א،،אא ٣١٠ .  

،אאאאאא
،אא،،،א،אאאא
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אFWאאאא

אE٣١١אא،K 
אאא?W

אא،אאאאא
א،א،

אאאאא" ٣١٢.   

–א–אאאא
אא،?W،אאא،אא

אאא،אאאא
،אאאאאא،

،،אאאא
א،،אא
،،،،
،א،א

،،،אא
אא،אאאא،א

،אא?W،
א،،

،אאא
،אFW،

Eא،?٣١٣א،
،،،

؟،،אא
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،אא،אאאא،
אא،א،אא?W  ومـن

قال رب مل حشرتين أعمى     *  فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى           ذكري أعرض عن 
  . ٣١٤" قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى * وقد كنت بصريا 

א،אאאא
،،،אא،،

،،،،
אא،א،א

א،אא،א،אא
אאא،א،

אאא،א،٣١٥ א .  

א " :     من عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مـؤمن فلنحيينـه
  .٣١٦" حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 

 " :    طيبة  فلنحيينه حيـاة "،אאא
אא،،

،אאא?אאאא " ٣١٧.  

אא?Wאא
،אאאא،

אאא،،
אא،א

אא،אאאאא" ٣١٨.  

אאאא،א
א،אאאא،אא
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אאא،אאא،א

אאאאאאK 
אW 

F١E W،אאא،
א،א،א

אא،אא،א
،אאאא،א

K 
F٢E Wא،אאאא،אא،

אאא،א،א
אאא،،א
אאא،א

א٣١٩K 
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א 
א،אאאא،אא

אאK 
W 

،אאאא،אאאא
W 

١ J אא،אאא
אאK 

٢ J א،א،אא
אK 

٣ J א،א،א،א
אK 

٤ J ،אאא
،אK 

٥ J ،،،א
אK 

٦ J ،א
אא،K 

٧ J א،א،א
אא،،א

،אK 

٨ J ،א،א،א
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،אאא،אK 

٩ J אא،אא
،אK 

١٠ J ،א،،אא
،،،،،א

א،אא،K 

١١ J א،אא
אK 

א،אאאאא
אאאא،

א،אK 
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אאא 
 وابـن   ،)١٠٣٥٢( والطرباين يف الكبري     ،)٥٢٩٧ (، وأبو يعلى  ١/٣٩١ يف مسنده    أمحدرواه اإلمام    )١

حديث صحيح علـى شـرط      : "  وقال ١/٥٠٩ واحلاكم يف مستدركه     ،)٢٣٧٢(حبان يف صحيحه    
وتعقبـه  "  فإنه خمتلف يف مساعه من أبيـه         ،هن سلم من إرسال عبد الرمحن بن عبد اهللا عن أبي          إ ،مسلم

 اهليثمـي يف    وذكـره  ،" وال رواية له يف الكتب الستة        ، من هو  ىوأبو سلمة ال يدر   : " الذهيب بقوله   
 رجـال  أمحـد  ورجـال  ، والبزار والطـرباين ى وأبو يعل  أمحدرواه  : "  وقال ١٠/١٣٦جممع الزوائد   

الكلـم  :  وأورده شيخ اإلسالم ابن تيميـة يف       ،"بان   وقد وثقه ابن ح    ، غري أيب سلمة اجلهين    ،الصحيح
 وصححه ابن القيم يف شفاء العليل ، وابن حبان يف صحيحه وأقرهأمحد من رواية   ٥٩ ،٥٨الطيب ص   

ن احلديث  أ وذكر   ،٣٧١٢ ح   ٥/٢٢٦ شاكر يف حتقيقه للمسند      أمحد كما صححه    ،٧٥٠ ،٢/٧٤٩
  .  وهو ثقة،هللا أو ابن عبد الرمحن اجلهين وأن أبا سلمة هو موسى بن عبد ا،سامل من اإلرسال

، وأجاب عما ذكره احلاكم عن اإلرسال       ١٩٩ ح   ١/٣٨٣وصححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة       
سفيان الثوري، وشريك القاضـي،     :  منهم ، فقد ثبت مساعه منه بشهادة مجاعة من األئمة        ،هو سامل منه  : " بقوله

وليس يف الرواة من امسـه موسـى        : "  كما أجاب عما ذكره الذهيب بقوله      ،"وابن معني، والبخاري، وأبو حامت    
  ....".  وهو الذي يكىن بأيب سلمة، وهو ثقة من رجال مسلم ،ال موسى بن عبد اهللا اجلهينإاجلهين 

إسـناده   : " ٤٣١٨ ح   ٦/١٥٣ شاكر يف حتقيقه للمسند      أمحد وقـال   ،١/٤٥٢ أمحدسند اإلمام   م )٢
 كتاب البيوع، الترغيب ، واملنذري يف الترغيب والترهيب،"ذا اإلسناد   ٣٧١٢ وهو مكرر    ،صحيح

  . ٢/٦١٦ ،٦يف كلمات يقوهلن املديون واملهموم واملكروب واملأسور ح 
  ). ١٠٣٥٢(الطرباين يف الكبري  )٣
  ).٥٢٩٧(سند أيب يعلى مو) ١٠٣٥٢(الطرباين يف الكبري  )٤
 ،١٣٧،  ١٠/١٣٦يثمي يف جممـع الزوائـد        واهل ،)٣٤١(أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة         )٥

:  مث قال ، شاهداً لرواية عبد اهللا بن مسعود١/٣٨٦ث الصحيحة ـوذكره األلباين يف سلسلة األحادي    
 فكيف إذا انضم إليـه حـديث أيب         ، رواية ابن مسعود وحده    منن احلديث صحيح    ومجلة القول اْ  " 

  .  " موسى رضي اهللا عنهما
  . ٤/١٨٩زاد املعاد  )٦
  . ٢٢ائد ص لفوا )٧
  .٢/٧٥٠شفاء العليل  )٨
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  . ٤/١٩٢ والقاموس احمليط ،٥/٢٠٦١ والصحاح ،٣/٨٣١لسان العرب : انظر  )٩
  . ١٠١٧ ،١٠١٦معجم مقاييس اللغة ص  )١٠
  . ٤٥٤ واملصباح املنري ص ،٤/١٥٧ والقاموس احمليط ،٢/١٠١٩لسان العرب :  أنظر   )١١
  . ٤/٢١٣يط  والقاموس احمل٥/٢٠٩٨اح  والصح،١/٦٢٧لسان العرب :  انظر   )١٢
  . ١٠٠، والتعريفات ص ٢٦الفوائد ص  و،٢/٧٥٠شفاء العليل : انظر   )١٣
  .٥/٣٧، واجلامع ألحكام القرآن ٣/٦٥٢انظر لسان العرب   )١٤
  .٢٣، ٢٢انظر الفوائد ص  )١٥
  . ٥/٣٧اجلامع ألحكام القرآن :  انظر  )١٦
  .١/٢٠انظر لسان العرب  )١٧
  .٢/٧٤١، وفتح ايد ١/١٨٣فوائد انظر بدائع ال )١٨
  . تفصيل هلذه املسألة بأدلتها يف ثنايا هذا البحثسيأيت )١٩
  .١١١٣–١/١١١٠ أنظر لسان العرب   )٢٠
 وشـفاء العليـل     ،٣٤٢ والنهاية يف غريب احلديث واألثر ص        ،١/١١١٠ابق  ـدر الس ـانظر املص  )٢١

٢/٧٦٠.  
  .٢٤٨، ٢٤٧انظر حتفة الذاكرين ص  )٢٢
   .٢٣ ،٢٢الفوائد ص  )٢٣
  .٢٦٥٤ف اهللا تعاىل القلوب كيف شاء ح  باب تصري، كتاب القدر،احلديث أخرجه مسلم )٢٤
  .٢٣انظر الفوائد ص  )٢٥
  .٢٢ ص صدر السابقامل )٢٦
  .  الصفحة نفسها،املصدر السابق )٢٧
  . ٢٣ملصدر السابق ص ا )٢٨
   .٥٦ اآلية ،سورة هود )٢٩
   .٤/١٨٩ وزاد املعاد ٢٣ أنظر الفوائد ص   )٣٠
  .٢/١٤١٦تفسري القرآن العظيم  )٣١
  .٢/٧٥٣انظر شفاء العليل  )٣٢
  .١ية  اآل،سورة املائدة )٣٣
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  .١٠ اآلية ،سورة املمتحنة )٣٤
 والقول املفيد على كتاب  ،٧٦٨ ،٢/٧٦٧ وشفاء العليل    ،١٥٧ ،٣/١٥٦انظر منهاج السنة النبوية      )٣٥

  .٢٦٢ ،٢/٢٦١التوحيد 
   .٨٠ اآلية ،سورة يوسف )٣٦
  .١١٢ اآلية ،سورة األنبياء )٣٧
  .٣٥–٣٣عمال القلوب ص أ وانظر التحفة العراقية يف ،٢٤ ،٢٣الفوائد ص  )٣٨
 وشـرح العقيـدة     ،٢/٧٦٧ وشفاء العليل    ،٥/٣٦٠ و   ،١٨٣–٣/١٨٠هاج السنة النبوية    انظر من  )٣٩

  .٤٣ ،٤٢الواسطية للفوزان ص 
 ومنهاج  ،٢/٧٦٥ وشفاء العليل    ،٣٢٤ وشرح العقيدة الطحاوية ص      ،٧٨ ،٢/٧٧انظر االستقامة    )٤٠

  .٣٧ – ٣٥عمال القلوب ص أ والتحفة العراقية يف ،٧٣ ،٧/٧٢السنة النبوية 
  .٢/٧٦٥يل ص شفاء العل )٤١
  .٢٠٥ اآلية ،سورة البقرة )٤٢
  ٣٤٢ – ١/٣٣٩ و لوامع األنوار البهية ،٧٦٧ ،٢/٧٦٥ و ،١٩٠ ،١/١٨٩ انظر شفاء العليل  )٤٣
  .٢٨٦ ،٢٨٥ وعقيدة السلف وأصحاب احلديث ص ٣/١٥ انظر منهاج السنة النبوية   )٤٤
  .٨٣عمال القلوب ص أالتحفة العراقية يف  )٤٥
 باب الدعاء يف صـالة الليـل        ، صالة املسافرين وقصرها    كتاب ،احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه     )٤٦

  .٧٧١وقيامه ح 
  .٥١٢ ،٥١٠ ،٥٠٩ / ٢شفاء العليل  )٤٧
   .٣٣١ وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص ،٢/٤٨٥املصدر السابق  )٤٨
   .٣٣٢ ،٣٣١شرح العقيدة الطحاوية ص   )٤٩
  .١/١٨٠ وانظر بدائع الفوائد ٢٣الفوائد ص   )٥٠
  .١٩٠ ،٤/١٨٩ملعاد  وزاد ا،٢/٧٥٤انظر شفاء العليل  )٥١
   .٧ اآلية ،سورة السجدة )٥٢
   .٨٨ اآلية ،سورة النمل )٥٣
  .٦٢ اآلية ،سورة الزمر )٥٤
  .٢، ١سورة الفلق، اآليتان  )٥٥
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   .١٠ اآلية ،سورة اجلن )٥٦
   .٩٨ اآلية ،سورة املائدة )٥٧
  .١٤٤–٣/١٤٢منهاج السنة النبوية  )٥٨
  .٧٩ اآلية ،سورة الكهف )٥٩
  .٨٢ اآلية ،سورة الكهف )٦٠
  .٨٠ اآلية ،سورة الشعراء )٦١
  .٢٨٥ ،٢٨٤عقيدة السلف وأصحاب احلديث ص  )٦٢
   .٥٦–٥٤انظر شرح العقيدة الواسطية البن عثيمني ص  )٦٣
   .٣٠ اآلية ،سورة الشورى )٦٤
  .٤٨ اآلية ،سورة الشورى )٦٥
  .٢/٧٥٣ وانظر شفاء العليل ،٢٤الفوائد ص  )٦٦
  .٢/٦٤٩ ، مادة ظلم،انظر لسان العرب )٦٧
   .١٢٤ ،١٢٣انظر جامع الرسائل ص  )٦٨
  .٢٥٧٧ باب حترمي الظلم ح ،الرب والصلة كتاب ،أخرجه مسلم )٦٩
 دون ذكر للمخـالفني     ،ن يكون هذا البحث تقريراً للقول احلق      أ ألين رأيت    ،ذكر الفرق املخالفة  أمل   )٧٠

  .وشبههم
 انظر القول املفيد على كتاب      ، وليس على ذلك دليل صحيح     ،من أمساء اهللا تعاىل   ) العدل(ن  أمل يثبت    )٧١

   .٢/٢٦٢التوحيد 
   .٥٣آلية  ا،سورة النعام )٧٢
  .٢٣ اآلية ،سورة األنفال )٧٣
  .٧٥٦ ،٢/٧٥٥ وانظر شفاء العليل ،٢٥الفوائد ص  )٧٤
  .٧٥٦ ،٢/٧٥٥شفاء العليل  )٧٥
  .٢/٧٥٦املصدر السابق  )٧٦
   .٢٤٣ ،٢٤٢انظر قاعدة يف احملبة ص  )٧٧
  .٦٩ اآلية ،سورة الزمر )٧٨
  .٤/٢٤٦٠ وتفسري القرآن العظيم ،١/١٣٥انظر منهاج السنة النبوية  )٧٩
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  .٤٧اآلية  ،سورة األنبياء  )٨٠
   .١/١٣٦انظر منهاج السنة النبوية    )٨١
   .٢٩ ،٢٨ اآليتان ،سورة ق )٨٢
  .٤/٢٦٦٥انظر تفسري القرآن العظيم  )٨٣
   .١٦٤ اآلية ،سورة األنعام )٨٤
  .٢/١٠٩٤تفسري القرآن العظيم  )٨٥
   .٤٩ اآلية ،سورة الكهف )٨٦
  .٣/١٧٢٦تفسري القرآن العظيم  )٨٧
   .١١٢ اآلية ،سورة طه )٨٨
  .٦٦٠ وشرح العقيدة الطحاوية ص ،١/١٣٥انظر منهاج السنة النبوية  )٨٩
  .٢/٧٥٤ وانظر شفاء العليل ،٢/١٠٩٤ وانظر ،٣/١٨٣٠تفسري القرآن العظيم  )٩٠
  .٢٢ ،٣/٢١ وانظر ،١/١٣٥منهاج السنة النبوية  )٩١
  .٢/٧٥٤ وانظر شفاء العليل ،١/١٣٦املصدر السابق  )٩٢
  .٣١٠ ،٢/٣٠٩املصدر السابق  )٩٣
  .٧٥٥ ،٢/٧٥٤ وانظر ،٧٥٣ ،٢/٧٥٢شفاء العليل  )٩٤
  .٤٩ اآلية ،سورة القمر )٩٥
  .٢/٧٦٣ وشفاء العليل ،١٢٦ ،٢/١٢٥ واالستقامة ،٣٩ ،٣/١٥انظر منهاج السنة النبوية  )٩٦
  .٦٦٩ وشرح العقيدة الواسطية ص ،٣/٢٠٥النبوية  وانظر منهاج السنة ،٢/١٢٥االستقامة  )٩٧
   .٤٨عمال القلوب ص أ والتحفة العراقية يف ،٢/٧٣انظر االستقامة  )٩٨
  .٦٢آلية  ا،سورة التوبة )٩٩
   .٥٩ اآلية ،سورة التوبة )١٠٠
  .٥٨ اآلية ،سورة التوبة )١٠١
ن من رضي باهللا رباً وباإلسالم ديناً ومبحمد صلى اهللا          أ باب الدليل على     ، كتاب اإلميان  ،أخرجه مسلم  )١٠٢

  ). نبيا(بدل ) رسوال( ويف لفظ ،٣٤ن ارتكب املعاصي الكبائر ح إعليه وسلم رسوالً فهو مؤمن و
  .٤٨عمال القلوب ص أالتحفة العراقية يف  )١٠٣
   .٧ اآلية ،سورة الزمر )١٠٤
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  .٢٠٥ اآلية ،سورة البقرة )١٠٥
  .٩٦ اآلية ،سورة التوبة )١٠٦
  .٢٨ اآلية ،سورة حممد )١٠٧
  .٦٨ اآلية ،سورة التوبة )١٠٨
  .٢/٧٦٢ وانظر شفاء العليل ،٧٦ ،٢/٧٥االستقامة  )١٠٩
   .٣٣٦ وشرح العقيدة الطحاوية ص ،٢/١٢٦انظر االستقامة  )١١٠
  .٧٦٣ ،٢/٧٦٢العليل  وشفاء ،٢/٧٤انظر االستقامة  )١١١
  .١٧٧ اآلية ،سورة البقرة )١١٢
  .٢١٤ اآلية ،سورة البقرة )١١٣
  .٤٨عمال القلوب ص أالتحفة العراقية يف  )١١٤
النبــوية  نة  ــاج الس ـر منه ـ وانظ ،٥٢ ،٥١ائية ص   تـيدة ال ـرح القص ـية ش ـدرة البه ـال )١١٥

٢٠٤ ،٢٠٣ ،٣/٢٦.  
   ٣/٢٠٨ ومنهاج السنة النبوية ،٢/٧٦٣انظر شفاء العليل  )١١٦
   .٣/٢٠٨ ومنهاج السنة النبوية ،٢/٧٦٣ شفاء العليل انظر )١١٧
  .٢/٧٦٣شفاء العليل  )١١٨
  .٢٠٨ ،٣/٢٠٧منهاج السنة النبوية  )١١٩
 ،وسورة الـشورى   / ١٩ اآلية   ،وسورة سبأ  / ٣١ اآلية   ،ورة لقمان ـوس / ٥ اآلية   ،سورة إبراهيم  )١٢٠

  .٣٣اآلية 
  .٥١ ،٥٠ ،٤٩عمال القلوب ص أالتحفة العراقية يف  )١٢١
  .٥٤ ،٥٣ابق ص انظر املصدر الس )١٢٢
   .٥٥ اآلية ،سورة غافر )١٢٣
  .١٢٠ اآلية ،سورة آل عمران )١٢٤
  .١٨٦  اآلية،سورة آل عمران )١٢٥
  .٩٠ اآلية ،سورة يوسف )١٢٦
  .٨٠ ،٢/٧٩انظر االستقامة  )١٢٧
   .٣٩ اآلية ،سورة الزمر )١٢٨
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  .٢٠٦ ،٣/٢٦ وانظر منهاج السنة ،٥٢انظر الدرة البهية شرح القصيدة التائية ص  )١٢٩
   .١٨٠ اآلية ،سورة األعراف )١٣٠
   .٨ اآلية ،سورة طه )١٣١
   .١ اآلية ،سورة األعلى )١٣٢
  .  من سورة النمل٣٠ كما أا جزء من اآلية ،آية جاءت يف أول كل سورة ما عدا سورة التوبة )١٣٣
  .٣ ،٢ اآليتان ،سورة الفاحتة )١٣٤
  .٢٣ اآلية ،سورة احلشر )١٣٥
 ،٣٣٨٨ ح   ، باب ما جاء يف الدعاء إذا أصبح وإذا أمـسى          ،واتـلدعكتاب ا  ،يذه الترم ـأخرج )١٣٦

 باب مـا يقـول إذا       ، كتاب األدب  ،هن وأبو داود يف سن    ،ح غريب ـهذا حديث حسن صحي   : وقال  
  .٣/٣٩١ وصححه األلباين يف صحيح الترمزي ،٥٠٨٨ ح ،أصبح

 ، ومسلم يف صحيحه   ،٨٣١ ح   ، باب التشهد يف اآلخرة    ، كتاب األذان  ،أخرجه البخاري يف صحيحه    )١٣٧
  .٤٠٢ ح ، باب التشهد يف الصالة،كتاب الصالة

  .٩١ باب حترمي الكرب وبيانه ح ، كتاب اإلميان،أخرجه مسلم يف صحيحه )١٣٨
  .٢١٥ – ٢/٢٠٤انظر كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  )١٣٩
  .١٤٠ اآلية ،سورة البقرة )١٤٠
  .١٠انظر منهج ودراسات آليات الصفات ص  )١٤١
  .٤ ،٣ اآليتان ،سورة النجم )١٤٢
  .٤/١٨٢ و ٣ ،٣/٢ بن تيمية أمحدانظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  )١٤٣
 ومنهج ودراسات آليـات الـصفات ص        ،٤٥ ،٤٤ األمساء والصفات ص     يفانظر القواعد الطيبات     )١٤٤

١١ ،١٠.  
   .٧٥٨ ،٢/٧٥٧شفاء العليل  )١٤٥
 مـن   ١٢ – ١٠ وانظـر ص     ،١٣رمي عثمان بن سعيد على بشر املريسي العنيد ص          ارد اإلمام الد   )١٤٦

  . املصدر نفسه
  .٢/٧٥٨انظر شفاء العليل  )١٤٧
  .٢٦صريح السنة ص   )١٤٨
   .٢٦ ،٢٥انظر املصدر السابق ص  )١٤٩
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   .٢٩٩ ،٢/٢٧٠انظر طبقات احلنابلة  )١٥٠

  .١٨–١/١٦ وانظر بدائع الفوائد ،٧٥٨ ،٢/٧٥٧ شفاء العليل  ١٥١ )١٥١
  .٢٠٧ ،٦/٢٠٦ بن تيمية أمحدجمموع فتاوى شيخ اإلسالم  )١٥٢
   .١٨٠ اآلية ،سورة األعراف )١٥٣
  .١١٠ اآلية ،سورة اإلسراء )١٥٤
  .سيأيت خترجيه يف املطلب الثالث )١٥٥
 باب ما جاء يف أمساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            ، كتاب املناقب  ،اري يف صحيحه  ـخرجه البخ أ )١٥٦

 باب يف أمسائه صلى اهللا عليه وسـلم ح          ، كتـاب الفضـائل  ، ومسلـم يف صحيحـه   ،٣٥٣٢ح  
٢٣٥٤.  

ي رمي عثمان بن سعيد عل    ا وانظر رد اإلمام الد    ،٦/٢٠٧ ابن تيمية    أمحدجمموع فتاوى شيخ اإلسالم      )١٥٧
  .١٠٢ وشرح العقيدة الطحاوية ص ،٢٦٤بشـر املريسي العنيد ص 

  .١١١ وانظر شان الدعاء ص ،١١ذم التأويل ص  )١٥٨
 وكتـاب الـصواعق     ،٦٤ – ٦٢ وشرح العقيدة الواسطية ص      ،٦انظر شرح العقيدة الطحاوية ص       )١٥٩

  .٣/٩٠٩املرسلة 
  .٤٢ اآلية ،سورة مرمي )١٦٠
 هذه املسـألة كتاب الـصـواعق املرسـلة         وانظـر لالستـزادة يف   ،١٧ اآلية   ،سـورة النحـل  )١٦١

٩١٧ – ٣/٩١٤.  
  .١١ اآلية ،سورة الشورى )١٦٢
  .٣٧منهج ودراسات آليات الصفات ص  )١٦٣
  .٣٢٦ ،٢/٣٢٥االعتصام  )١٦٤
 ،٢٢/٤٨٥ انظر جمموع الفتـاوى      ، وأقره ، ونقله عنه شيخ اإلسالم ابن تيمية      ،٢٥شأن الدعاء ص     )١٦٥

 ،١١/٢٢٠ يف فتح الباري ، حمصورة بعدد معني وانظر رد ابن حجر على من قال بأن أمساء اهللا   ،٤٨٦
٢٢١.  

  .٢/٧٤١ وفتح ايد ،٥٧٩ وانظر تيسري العزيز احلميد ص ،١/١٨٣بدائع الفوائد  )١٦٦
 ،٧٤٤٠ ح )وجوه يومئذ ناضرة إىل را ناظرة   (قول اهللا تعاىل     باب   التوحيد، كتاب   ،أخرجه البخاري  )١٦٧

  .١٩٣ ح  فيهاأدىن أهل اجلنة مرتلة باب اإلميان، كتاب ،ومسلم
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  .٢٢٢ باب ما يقال يف الركوع والسجود ح ، كتاب الصالة،أخرجه مسلم يف صحيحه )١٦٨
  .٤/١٩٠ وزاد املعاد ،١/١٨٣انظر بدائع الفوائد  )١٦٩
  .٢/٧٥٨شفاء العليل  )١٧٠

  .٢/١٦٠ منهاج السنة النبوية  ١٧١ )١٧١
  .٣٣٣ ،٣/٣٣٥ درء تعارض العقل والنقل   )١٧٢
 وأمساء اهللا وصفاته يف معتقد أهل السنة        ،٧٥٧ ،٢/٧٥٦ وشفاء العليل    ،١/١٨٣انظر بدائع الفوائد     )١٧٣

  .٤٢واجلماعة ص 
   .٢/٧٥٦انظر شفاء العليل  )١٧٤
   .٧٥٧ ،٢/٧٥٦املصدر السابق  )١٧٥
  .١/٣٦ ىاحملل )١٧٦
 ومسلم يف   ،٦٤١٠ باب هللا مائة اسم غري واحدة ح         ، كتاب الدعوات  ،أخرجه البخاري يف صحيحه    )١٧٧

باب يف أمساء اهللا تعال وفضل مـن أحـصاها ح       ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار     ،صحيحه
٢٦٧٧.  

 بـن تيميـة     أمحد وانظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       ،١١/٢٢١فتح الباري شرح صحيح البخاري       )١٧٨
٤٨٦ – ٢٢/٤٨١.  

  .١/١٨٣ وانظر بدائع الفوائد ،٢/٧٥٨شفاء العليل  )١٧٩
  .٢/١١٨٤تفسري القرآن العظيم  )١٨٠
 وانظر درء تعارض العقـل والنقـل   ،٢٢/٤٨٦ية  بن تيمأمحدانظر جممـوع فتـاوى شيخ اإلسالم       )١٨١

٣٣٣ ،٣/٣٣٢.  
   .٢٢ وانظر ملعة االعتقاد بشرح ابن عثيمني ص ،٢٥ – ٢٣شأن الدعاء ص  )١٨٢
  .١٧/٥صحيح مسلم بشرح النووي  )١٨٣
  .٢٤٨ ،٢٤٧حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني ص  )١٨٤
 وأمسـاء اهللا    ٧/٢٢٨ والعواصم والقواصـم     ،٢٢/٤٨٢انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية         )١٨٥

  .١٣٢احلسىن ص 
  .١١/٢٢٠فتح الباري شرح صحيح البخاري  )١٨٦
  .٣٨٢ – ٦/٣٨٠ ابن تيمية أمحدانظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  )١٨٧
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  .٣/٣٣٢درء تعارض العقل والنقل  )١٨٨
   .٤٦ ،٤٥انظر أمساء اهللا وصفاته يف معتقد أهل السنة واجلماعة ص  )١٨٩
 والعواصـم والقواصـم     ،٢٢/٤٨٢ ،٣٨٢ – ٦/٣٨٠ اإلسالم ابن تيمية     انظر جمموع فتاوى شيخ    )١٩٠

   .٢/٧٥٨ وشفاء العليل ،٧/٢٢٨
 وفتح الباري شرح    ،٣/٣٣٢ ودرء تعارض العقل والنقل      ،١٧/٥انظر صحيح مسلم بشرح النووي       )١٩١

  .١١/٢٢٠صحيح البخاري 
  .١٨٠ اآلية ،سورة األعراف )١٩٢
 ،٦ىن ص   ـائه احلـس  ـات اهللا وأمس  ـلى يف صف  د املث ـ و القواع  ،٢/١١انظر نقض تأسيس اجلهمية      )١٩٣

  .٦٨ ،٥٢ وأمساء اهللا احلسىن ص ،٧
  .٢٩ و ١/٢٨ ومدارج السالكني ،٥٣ ،٥/٥٢انظر درء تعارض العقل والنقل  )١٩٤
  .١/١٩٠ وانظر بدائع الفوائد ،١/١٢٥مدارج السالكني  )١٩٥
  .٥٧٢ وانظر تيسري العزيز احلميد ص ،١/١٩٠بدائع الفوائد  )١٩٦
   .٢٧ ،٥/٢٦ وانظر ٦/٧١ بن تيمية أمحدإلسالم جمموع فتاوى شيخ ا )١٩٧
  .٢/١٦٠منهاج السنة النبوية  )١٩٨
  .١١٠ اآلية ،سورة اإلسراء )١٩٩
   .٨ اآلية ،سورة طه )٢٠٠
  .٢٤ اآلية ،سورة احلشر )٢٠١
  .١٦٦إيثار احلق على اخللق ص  )٢٠٢
  .١/٢٨انظر مدارج السالكني  )٢٠٣
  .٣١٠ ،٣٠٩تيسري الكرمي الرمحن ص  )٢٠٤
 والقـواعد الطيـبات يف األمساء والصفات      ،٣٧ ،٣٦منهـج ودراسـات آليـات الصفـات ص       )٢٠٥

  .٧٥ص 
 ومـدارج الـسالكني     ،٥/٣٣٨ وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميـة         ،٢٧انظر ذم التأويل ص      )٢٠٦

٣/٣٥٩.  
   .٨ والقواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن ص ،١٠١ ،١٠٠انظر التدمرية ص  )٢٠٧
  .٥/١٩٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  )٢٠٨
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  .٣٣/١١٧ وانظر ،٢٦صدر السابق ص امل )٢٠٩
  .١٨٠ اآلية ،سورة األعراف )٢١٠
  .٣٠ ،٢٩ ،١/٢٨مدارج السالكني  )٢١١
 والاللكائي يف   ،١٤٥ ،١٤١الذهيب يف العلو ص     ذكره   و ،٣٢٦ ،٦/٣٢٥أخرجه أبو نعيم يف احللية       )٢١٢

  .٦٦٤شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
  .٣٩ ،٣٨منهج ودراسات آليات الصفات ص  )٢١٣
  .٦٥ اآلية ،سورة مرمي )٢١٤
   .٧٤ اآلية ،سورة النحل )٢١٥
  .١١ اآلية ،سورة الشورى )٢١٦
  .٧٩ – ٣٩ ،٢٢ ،٢١ والتدمرية ص ،١٧ – ١٥انظر التوحيد ص  )٢١٧
   .١٨٠ اآلية ،سورة األعراف )٢١٨
  .٣٣ اآلية ،سورة األعراف )٢١٩
  .١/٣٠مدارج السالكني  )٢٢٠
  .١٥٤القصيدة النونية ص  )٢٢١
 وشـرح العقيـدة   ،٥/٢٦٣ بن تيميـة    أمحد وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم      ،١١٦انظر كتاب العلو     )٢٢٢

   .١٠/٦١٠ وسري أعالم النبالء ،٨٥الطحاوية ص 
   .٢٦٣نظر ص ا و،٢٧ ،٥/٢٦ بن تيمية أمحدجمموع فتاوى شيخ اإلسالم  )٢٢٣
  .١٥٩ – ٢/١٥٧انظر منهاج السنة النبوية  )٢٢٤
  .١١ اآلية ،سورة الشورى )٢٢٥
  .١٢ ،١١ ص تمنهج ودراسات آليات الصفا )٢٢٦
  .١٣٠طريق اهلجرتني وباب السعادتني ص  )٢٢٧
  .١/١٦٣بدائع الفوائد  )٢٢٨
  .٢/٣١٧خمتصر الصواعق املرسلة  )٢٢٩
  .٢/١٢٧مفتاح دار السعادة  )٢٣٠
  .١٢٨ ،١٢٧املصدر السابق ص  )٢٣١
  .٣٣١ ،٣/٣٣٠درء تعارض العقل والنقل  )٢٣٢
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  .٦٠ اآلية ،سورة غافر )٢٣٣
  .١٨٦ اآلية ،سورة البقرة )٢٣٤
:  باب   ،قرآني يف كتاب تفسري ال    ذ والترم ،١٤٧٩ باب الدعاء ح     ، كتاب الصالة  ،أخرجه أبو داود   )٢٣٥

 ، كتاب الـدعاء   ، ورواه ابن ماجه   ،هذا حديث حسن صحيح   :  وقال   ،٣٢٤٧ومن سورة املؤمن ح     
 وصـحيح  ،٣٢٤٧ ح ٣/٣٢٤ي ذ وصححه األلباين يف صحيح الترم    ،٣٨٢٨باب فضل الدعاء ح     

  .٣٤٠٧ ح ١/٦٤١اجلامع 
  .١٨٠ اآلية ،سورة األعراف )٢٣٦
 والقول املفيد   ،٤ ،٢/٣ وبدائع الفوائد    ،١٠/٢٣٧ ابن تيمية    أمحدانظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       )٢٣٧

  .٢/٣١٦على كتاب التوحيد 
  . ٨ اآلية ،سورة آل عمران )٢٣٨
 ورواه  ،هذا حديث حسن صحيح   :  وقال   ،٣٥١٣ ح   ،٨٥ باب   ، كتاب الدعوات  ،يذأخرجه الترم  )٢٣٩

 ووافقـه   ، ومل خيرجـاه   ،حديث صحيح على شرط الـشيخني     :  وقال   ١/٥٣٠احلاكم يف املستدرك    
  .٣٥١٣ ح ،٣/٤٤٦ي ذوصححه األلباين يف صحيح سنن الترم ،الذهيب

   .٦٠ اآلية ،سورة غافر )٢٤٠
  .١١٧ اآلية ،سورة النساء )٢٤١
  .٣١٦ – ٢/٣١٥ والقول املفيد على كتاب التوحيد ،١/٢٩٧انظر درء تعارض العقل والنقل  )٢٤٢
 ،١٠/٢٣٧ بن تيميـة     أمحد وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم      ،١/١٨٠ وانظر   ،٤ ،٢/٣بدائع الفوائد    )٢٤٣

  .١/٢٩٧ودرء تعارض العقل والنقل 
  .٦٠ اآلية ،سورة غافر )٢٤٤
 ،٢/٤٧٧ يف مـسنده     أمحد واإلمام   ،٣٨٢٧ باب فضل الدعاء ح      ، كتاب الدعاء  ،أخرجه ابن ماجه   )٢٤٥

 وقال عنه األلباين يف السلسلة الـصحيحة        ، ووافقه الذهيب  ، وصححه ،١/٤٩١واحلاكم يف املستدرك    
  .حديث حسن : ٢٦٥٤ ح ٦/٣٢٣

  .٦٧٦ الطحاوية ص شرح العقيدة )٢٤٦
   .٤اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ص  )٢٤٧
  . الصفحة نفسها،انظر املصدر السابق )٢٤٨
  .١٠٣ ،٣/١٠٢ ومدارج السالكني ،٦٨٠انظر شرح العقيدة الطحاوية ص  )٢٤٩
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  .١٨٦ اآلية ،سورة البقرة )٢٥٠
  .٨ ،٥ ،٣كتاب اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف ص  )٢٥١
  .٦٨٣حاوية ص انظر شرح العقيدة الط )٢٥٢
 ومسلم  ،٦٣٤٠ باب يستجاب للعبد ما مل يعجل ح         ، كتاب الدعوات  ،أخرجه البخاري يف صحيحه    )٢٥٣

 باب بيان أنه يستجاب للداعي ما مل يعجـل          ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار     ،يف صحيحه 
  .٢٧٣٥فيقول دعوت فلم يستجب يل ح 

 باب بيان أنه يستجاب للدعاء ما مل يعجـل          ،تغفار كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالس     ،أخرجه مسلم  )٢٥٤
  .٢٧٣٥فيقول دعوت فلم يستجب يل ح 

 وقال هذا حديث غريب ال تعرفه       ،٣٤٧٩ ح   ،٦٦ باب   ، كتاب الدعوات  ،ي يف سننه  ذأخرجه الترم  )٢٥٥
 وقال ١٠/١٤٨ واهليثمي يف جممع الزوائد ،١/٤٩٣ وأخرجه احلاكم يف املستدرك ،اال من هذا الوجه  

  .٣/٤٣٤ي ذ وحسنه األلباين يف صحيح الترم،نإسناد حس: 
ها تيب باب قبـول الصدقة من الكسب الطيب وتر       ، كتـاب الزكـاة  ،أخـرجه مسلم يف صحـيحه    )٢٥٦

   .١٠١٥ح 
  .٥٥اللمعة يف األجوبة السبعة ص  )٢٥٧
  .٥٥ ،٥٤املصدر السابق ص  )٢٥٨
  .١٠٧ اآلية ،سورة يونس )٢٥٩
  .٥٨انظر اللمعة يف األجوبة السبعة ص  )٢٦٠
   .٢٣ ،٢٢ص املصدر السابق  )٢٦١
  .٣٧ ،٣٦ ،٣٥ ،٣٤انظر املصدر السابق ص  )٢٦٢
   .٩٧٢ والنهاية يف غريب احلديث واألثر ص ،٣/٩٢٧انظر لسان العرب  )٢٦٣
  .٢٢ – ١٦انظر التوسل أنواعه وأحكامه ص  )٢٦٤
 وزاد املعـاد    ،٢/٧٥٨ وشفـاء العليل    ،١/٢١٨ ابن تيمية    أمحدانظـر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       )٢٦٥

  .٣/٩١١تاب الصواعق املرسلة  وك،٢٦ والفوائد ص ،٤/٩٠
 والتوسل أنواعه وأحكامـه ص      ،١/٢٠٦ بـن تيمـية    أمحدانظـر جمموع فتـاوى شيخ اإلسـالم       )٢٦٦

٣٤ – ٣١.   
  .١٨٠ اآلية ، سورة األعراف  )٢٦٧
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  . ٣١٠انظر تيسري الكرمي الرمحن ص  )٢٦٨
  .١٩ اآلية ،سورة النمل )٢٦٩
 واحلـاكم يف املـستدرك      ،١٣٠٤ ح   ، باب نوع آخر من الـدعاء      ، كتاب السهو  ،أخرجه النسائي  )٢٧٠

  .١٣٠١ ح ١/٢٧٩ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ، وصححه ووافقه الذهيب،١/٥٢٤
ـ  ،١٤٩٣ ح   ، باب الدعاء  ، كتاب الصالة  ،أخرجه أبو داود يف سننه     )٢٧١  كتـاب   ،ي يف سـننه   ذ والترم

 وأخرجـه   ،هذا حديث حسن غريب   :  و قال    ٣٤٧٥ باب ما جاء يف جامع الدعوات ح         ،الدعوات
 وصححه  ،٤/٣٣٨ يف املسند    أمحد و ،٣٨٥٧ باب اسم اهللا األعظم      ، كتاب الدعاء  ،اجة يف سننه  ابن م 

  .٣٤٧٥ ح ٣/٤٣٢األلباين يف صحيح سنن الترمزي 
 .٥٤ والتوسل والوسيلة ص ،١/٢٠٦ ابن تيمية أمحدجمموع فتاوى شيخ اإلسالم  )٢٧٢
 .٧٧٣ وانظر ص ٢/٧٧٢ اقتضاء الصراط املستقيم   )٢٧٣
 .٩١٣ ،٩١١ ،٩١٠ /٣لة كتاب الصواعق املرس )٢٧٤
  .٩١٤ – ٣/٩١٠انظر املصدر السابق  )٢٧٥
 .١١٧الوابل الصيب ص  )٢٧٦
 ،٥٧ ،٥٦ والتوسـل والوسـيلة ص       ،١/٢١٠ ابن تيميـة     أمحدانظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       )٢٧٧

 .٤٠ – ٣٤والتوسل أنواعه وأحكامه ص 
  .١٦ اآلية ،سورة آل عمران )٢٧٨
 .٥٣ اآلية ،سورة آل عمران )٢٧٩
 .سبق خترجيه قبل قليل )٢٨٠
 وصـحيح  ،٣٤٦٥ باب حديث الغـار ح  ، كتاب أحاديث األنبياء ،انظر القصة يف صحيح البخاري     )٢٨١

 باب قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بـصاحل         ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار     ،مسلم
 .٢٧٤٣األعمال ح 

 .١/٢١٢ ابن تيمية أمحدجمموع فتاوى شيخ اإلسالم  )٢٨٢
 .١/٢٣مدارج السالكني  )٢٨٣
 .٤٥ – ٤٠ والتوسل أنواعه وأحكامه ص ،١٠٤ ،١٠٣التوسل والوسيلة ص انظر  )٢٨٤
 باب االستسقاء يف خطبة اجلمعة غـري    ، كتاب االستسقاء  ،أخرج احلديث بتمامه البخاري يف صحيحه      )٢٨٥

 باب الدعاء يف االستـسقاء      ، كتاب صالة االستسقاء   ، ومسلم يف صحيحه   ،١٠١٤مستقبل القبلة ح    



 ٢٣١      العليحممد بن عبد العزيز .  د–دراسة عقدية : حديث عبد اهللا بن مسعود يف دفع اهلم واحلزن   
 

  
 .٨٩٧ح 

 باب سؤال الناس اإلمام لالستسقاء إذا قحطـوا ح          ، كتاب االستسقاء  ،حيحهأخرجه البخاري يف ص    )٢٨٦
١٠١٠. 

 وشرح العقيدة الطحاويـة     ،٢٢٥ ،٢٢٤ ،١/٢٠١ بن تيمية    أمحدانظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم       )٢٨٧
 .٢٩٩ص 

 .٧٣ ،٧٢اللمعة يف األجوبة السبعة ص  )٢٨٨
  .٢/٧٦٠ وشفاء العليل ،٣٤٢انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر ص  )٢٨٩
 .٢٦الفوائد ص  )٢٩٠
  .٢٤٨ ،٢٤٧ ص ، وانظر شرح الشوكاين للحديث يف حتفة الذاكرين،٤/١٩٠زاد املعاد  )٢٩١
  .١٨٤انظر املصدر السابق ص  )٢٩٢
 .١٢٢ اآلية ،سورة األنعام )٢٩٣
 .٦٤ / ٦٣ والوابل الصيب ص ،١٦٤ / ١٦٣تفسري القرآن العظيم  )٢٩٤
  .٢/١٦٤ وتفسري القرآن العظيم ،٧/٥٧انظر اجلامع ألحكام القرآن  )٢٩٥
 .٥٢ اآلية ،سورة الشورى )٢٩٦
  .٤/١٢٤ انظر تفسري القرآن العظيم   )٢٩٧
  .٨١ – ٦٣ وانظر الوابل الصيب ص ،٢/٧٦٠شفاء العليل  )٢٩٨
   .٢٦الفوائد ص  )٢٩٩
  .٨١الوابل الصيب ص  )٣٠٠
  .١٨٦ ،٤/١٨٥انظر زاد املعاد  )٣٠١
  .٥٧ اآلية ،سورة يونس )٣٠٢
  . ٨٢ اآلية ،سورة اإلسراء )٣٠٣
  .٤٤ اآلية ،سورة فصلت )٣٠٤
 وتيـسري   ،٩٣ ،٩٢ ،٤٤ ورسالة يف أمراض القلـوب ص        ،٢/١٣٨٠العظيم  انظر تفسري القرآن     )٣٠٥

  .٤٦٥ ،٣٦٧الكرمي الرمحن ص 
  .٣/١٦٨٩تفسري القرآن العظيم  )٣٠٦
  .٧٥١تيسري الكرمي الرمحن ص  )٣٠٧
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  .٧٥٠ ،٢/٧٦٠انظر شفاء العليل  )٣٠٨
 .٧٥١، ٢/٧٥٠انظر شفاء العليل  )٣٠٩
  .١٩رسالة يف أمراض القلوب ص  )٣١٠
  .١٩ اآلية ،سورة حممد )٣١١
  .٢/٧٥١يل شفاء العل )٣١٢
 .٧٥٣ ،٧٥٢املصدر السابق ص  )٣١٣
 .١٢٦ – ١٢٤ اآليات ،سورة طه )٣١٤
  .٥٩انظر الوابل الصيب من الكلم الطيب ص  )٣١٥
   .٩٧ اآلية ،سورة النحل )٣١٦
  .٢/٥٦٦ وتفسري القرآن العظيم ،٥٩انظر املصدر السابق ص  )٣١٧
  .٢/٥٦٦تفسري القرآن العظيم  )٣١٨
   .١٩ ،١٨انظر رسالة يف أمراض القلوب ص  )٣١٩
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אאא 
  
االستقامة، أبو العباس أمحد ابن تيمية، أشرفت على طباعته جامعة اإلمام، الرياض، الطبعة األوىل              ) ١(

  . هـ١٤٠٤
  . هـ١٤١٧أمساء اهللا احلسىن، عبد اهللا بن صاحل الغصن، دار الوطن، الرياض، الطبعة األوىل، ) ٢(
اجلماعة، عمر األشقر، دار النفـائس، األردن، الطبعـة         أمساء اهللا وصفاته يف معتقد أهل السنة و       ) ٣(

  . هـ١٤٢١اخلامسة، 
  . االعتصام، إبراهيم بن موسى الشاطيب، املكتبة التجارية، مصر) ٤(
  . م١٩٨٦اإلعـالم، خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة السابعة، ) ٥(
جلحيم، شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية، مطابع العبيكان،        اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب ا     ) ٦(

  . هـ١٤٠٤الطبعة األوىل، 
إيثار احلق على اخللق، ابن الوزير اليماين، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة الثانيـة،                  ) ٧(

  . هـ١٤٠٧
  . هـ١٤١٥بدائع الفوائد، ابن قيم اجلوزية، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعة األوىل، ) ٨(
حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني من كالم سيد املرسلني، حممد بن علي الشوكاين، دار الكتب               ) ٩(

  . العلية، بريوت
التحـفة العراقية يف أعمال القلوب، شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، دار اهلدى، الرياض، الطبعة              ) ١٠(

  . هـ١٤٠٧األوىل، 
  . هـ١٤٠٥ة العبيكان للطباعة والنشر، الطبعة األوىل التدمرية، شيخ اإلسالم ابن تيمية، شرك) ١١(
  . هـ١٤٠١الترغيب والترهيب، عبد العظيم بن عبد القوي املنذري، دار الفكر، طبعة ) ١٢(
  . هـ١٤١١التعريفات، علي بن حممد اجلرجاين، دار الكتاب املصري، القاهرة، الطبعة األوىل، ) ١٣(
ء إمسـاعيل ابن كثري، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، الطبعة         تفسري القرآن العظيم، أبو الفدا    ) ١٤(

  .هـ١٤١٦اخلامسة 
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التوسل أنواعـه وأحكامه، حممد ناصر الدين األلباين، الدار السلفية، الكويت، الطبعة الثالثة،            ) ١٥(

  . هـ١٤٠٥
بعـة األوىل   التوسل والوسيلة، شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية، دار الفكر اللبناين، بـريوت، الط            ) ١٦(

  . م١٩٩٢
التوحـيد وإثبات صفات الرب عز وجل، حممد بن إسحاق بن خزمية، إدارة الطباعة املنرييـة،               ) ١٧(

  . هـ١٣٥٤مصر، 
تيسري العزيز احلميد، سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهـاب، نـشر وتوزيـع إدارات          ) ١٨(

  .البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن ناصر السعدي، مؤسسة الرسـالة،               ) ١٩(

  . هـ١٤١٧بريوت، الطبعة الرابعة 
اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب، دار الكتـاب العـريب،                ) ٢٠(

  . هـ١٣٨٧بريوت، الطبعة الثالثة، 
  . هـ١٤٠٥ائل، شيخ اإلسالم ابن تيمية، مطبعة املدين، الطبعة األوىل، جامع الرس) ٢١(
  .اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف، ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريوت) ٢٢(
  . حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم األصبهاين، دار الكتب العلمية، بريوت) ٢٣(
ل والنقل، شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مطابع جامعة اإلمام حممد بن سـعود              درء تعارض العق  ) ٢٤(

  . هـ١٣٩٩اإلسالمية، الطبعة األوىل 
  . هـ١٤٠٦الدرة البهية، شرح القصيدة التائية، عبد الرمحن السعدي، مكتبة املعارف ) ٢٥(
  . هـ١٤٠٦طبعة األوىل ذم لتأويل، موفق الدين ابن قدامة املقدسي، الدار السلفية، الكويت، ال) ٢٦(
  . رد اإلمام الدارمي عثمان بن سعيد علي بشر املريسي العنيد، دار الكتب العلمية، بريوت) ٢٧(
  .هـ١٤٠٣رسالة يف أمراض القلوب، ابن قيم اجلوزية، دار طيبة، الرياض، ) ٢٨(
طبعـة الثالثـون،    زاد املعاد يف هدي خري العباد، ابن قيم اجلوزية، مؤسسة الرسالة، بريوت، ال            ) ٢٩(

  .هـ١٤١٧
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سلسلة األحاديث الصحيحة، حممد ناصـر الدين األلبـاين، املكتـب اإلسـالمي، بـريوت،              ) ٣٠(

  . هـ١٣٩٢
  . هـ١٤٠١سنن ابن ماجة، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجة، دار الدعوة، استانبول، ) ٣١(
ر الـدعوة، اسـتانبول،     سنن أيب داود، أبو داؤود سليمان بـن األشـعث السجـستاين، دا            ) ٣٢(

  . هـ١٤٠١
أبو عيسى بن عيسى بـن سـورة الترمـزي، دار الـدعوة،             ) اجلامع الصحيح (سنن الترمزي   ) ٣٣(

  . هـ١٤٠١استانبول، 
سري أعالم النبالء، مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل،              ) ٣٤(

  . هـ١٤٠٥
  . هـ١٤٠٤د اخلطايب، دار املأمون للتراث، الطبعة األوىل شأن الدعاء، أمحد بن حمم) ٣٥(
شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، هبة اهللا الاللكائي، دار طيبة، الرياض، الطبعة السابعة              ) ٣٦(

  . هـ١٤٢٢
شرح العقيدة الطحاوية، ابن أيب العز احلنفي، مؤسسة الرسـالة، بـريوت، الطبعـة الثانيـة                ) ٣٧(

  .هـ١٤١٣
رح العقيدة الواسطية، حممد بن صاحل بن عثيمني، دار الثريا للنشر، الرياض، الطبعـة األوىل،               ش) ٣٨(

  . هـ١٤٢٢
  . هـ١٤١٩شرح العقيدة الواسطية، صاحل الفوزان، مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة الثانية ) ٣٩(
  . ، دار املعرفة، بريوتشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، ابن قيم اجلوزية) ٤٠(
  .الصحاح، إمساعيل ابن محاد اجلوهري، مطابع دار الكتاب العريب، القاهرة) ٤١(
  .صحيح ابن حبان، حتقيق حممد محزة، دار الكتب العلمية) ٤٢(
  . هـ١٤٠١صحيح البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري، دار الدعوة، استانبول ) ٤٣(
، حممد ناصر الدين األلبـاين، مكتـب املعـارف، الريـاض، الطبعـة األوىل         صحيح الترمذي ) ٤٤(

  . هـ١٤٢٠
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صحيح اجلامع الصغري وزيادته، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، دمشق، الطبعـة             ) ٤٥(

  . هـ١٣٩٩الثانية 
، بريوت، الطبعة   صحيح الكلم الطيب، ألبن تيمية، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي          ) ٤٦(

  . هـ١٤٠٠الرابعة، 
  . هـ١٤٠١صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم ابن حجاج القشريي، دار الدعوة، استانبول، ) ٤٧(
صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف النووي، نشر وتوزيع إدارات البحوث              ) ٤٨(

  . العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض
ملرسلة على اجلهمية واملعطلة، ابن قيم اجلوزية، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل            الصواعق ا ) ٤٩(

  . هـ١٤٠٨
  .  طبقات احلنابلة، أبو يعلي احلنبلي، مطبعة السنة احملمدية، مصر) ٥٠(
  . هـ١٣٥٧طريق اهلجرتني وباب السعادتني، ابن قيم اجلوزية، املطبعة السلفية، القاهرة، ) ٥١(
السلف وأصحاب احلديث، إمساعيل بن عبد الرمحن الصابوين، دار العاصمة، الريـاض،            عقيدة  ) ٥٢(

  . هـ١٤١٩الطبعة الثانية، 
  . هـ١٣٨٨العلو للعلي الغفار، حممد أمحد الذهيب، دار الفكر، الطبعة الثانية، ) ٥٣(
  .هـ١٣٩٩عمل اليوم والليلة، ابن السين، دار املعرفة، بريوت،  طبعة ) ٥٤(
اصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم، حممد بن إبراهيم الوزير اليمـاين، مؤسـسة                العو) ٥٥(

  . هـ١٤١٢الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل 
  .فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين، دار املعرفة، بريوت) ٥٦(
 الرياض، الطبعة األوىل    فتح ايد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرمحن بن حسن، دار الصميعي،          ) ٥٧(

  . هـ١٤١٥
  . هـ١٣٩٣الفوائد، ابن قيم اجلوزية، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، ) ٥٨(
قاعدة يف احملبة، شيـخ اإلسالم أمحد بن تيمية، املكتب اإلسـالمي، بـريوت، الطبعـة األوىل                ) ٥٩(

  . هـ١٤٢٠
  . هـ١٣٥٧ مطبعة دار املأمون، القاموس احمليط، جمد الدين الفريوز آبادي،) ٦٠(
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  . القصيدة النونية، ابن قيم اجلوزية، دار املعرفة، بريوت) ٦١(
القواعد الطيبات يف األمساء والصفات، ابن القيم، والشنقيطي، وابن عثيمني، اعتىن به أشـرف              ) ٦٢(

  هـ ١٤١٦عبد املقصود، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة األوىل، 
ملثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن، حممد الصاحل العثيمني، مطابع السلمان، بريـدة،             القواعد ا ) ٦٣(

  . هـ١٤٠٥
القول املفيد على كتاب التوحيد، حممد الصاحل العثيمني، دار العاصمة، الرياض، الطبعة األوىل،             ) ٦٤(

  . هـ١٤١٥
ـ             ) ٦٥( شق، الطبعـة األوىل،    الكلم الطيب، شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مكتبـة دار البيـان، دم

  . هـ١٣٩٩
  .لسان العرب احمليط، ابن منظور، دار لسان العرب، بريوت) ٦٦(
لوامع األنوار البهـية، حممد بن أمحد السفاريين، مؤسسة اخلافقني، دمـشق، الطبعـة الثانيـة               ) ٦٧(

  . هـ١٤٠٢
  . هـ١٤١٥ملعة االعتقاد، شرح ابن عثيمني، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الثالثة ) ٦٨(
اللمعة يف األجوبة السبعة، شيخ اإلسالم ابن تيمية، دار الصميعي، الريـاض، الطبعـة األوىل،               ) ٦٩(

  . هـ١٤١٩
  . هـ١٤٠٢جممع الزوائد، اهليثمي، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثالثة، ) ٧٠(
اسـة العامـة إلدارات     جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، مجع وترتيب ابن قاسم، الرئ           ) ٧١(

  . البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرياض
  . هـ١٣٨٧احمللى، علي بن أمحد بن حزم، مكتب اجلمهورية العربية، ) ٧٢(
  . هـ١٤٠٥خمتصر الصـواعق املرسلة، حممد املوصلي، دار الندوة اجلديدة، بريوت، ) ٧٣(
، ابن قيم اجلوزية، دار الكتاب العـريب،        )وإياك نستعني إياك نعبد   (مدارج السالكني بني منازل     ) ٧٤(

  . هـ١٣٩٢بريوت، 
  . املستدرك على الصحيحني، أبو عبد اهللا النيسابوري احلاكم، مكتبة النصر احلديثة، الرياض) ٧٥(
  .م١٩٧٨املسند، أمحد بن حنبل الشيباين، املكتب اإلسالمي، بريوت ) ٧٦(



  هـ١٤٢٦، رجب ٣٤، ع١٧جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداا، ج ٢٣٨

 
  
صلي، حتقيق حسني سليم، دار املأمون، بـريوت، الطبعـة األوىل           مسند أيب يعلي، أبو يعلي املو     ) ٧٧(

  .هـ١٤٠٤
  . املصباح املنري يف غـريب الشرح الكبري، أمحد الفيومي، املكـتبة العملية، بريوت) ٧٨(
ق محدي  ــن العريب يف بغداد، حتقي    ــاملعجم الكبري، احلافظ أبو القاسم الطرباين، مطبعة الوط       ) ٧٩(

  . عبد ايد السلفي
معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا، دار إحياء التراث العـريب، بـريوت، الطبعـة                 ) ٨٠(

  .  هـ١٤٢٢األوىل، 
مفتاح دار السعادة، ابن قيم اجلوزية، زمزم للنـشر والتوزيـع، الريـاض، الطبعـة األوىل،                ) ٨١(

  . هـ١٤١٤
رفت على طباعته جامعة اإلمـام، الطبعـة        منهاج السنة النبوية، أبو العباس أمحد ابن تيمية، أش        ) ٨٢(

 .  هـ١٤٠٦األوىل، 
منهج ودراسات آليات الصفات، حممد األمني الشنقيطي، الدار السلفية، الكويـت، الطبعـة             ) ٨٣(

  . هـ١٤٠٤الرابعة 
نقض تأسيس اجلهمية، شيخ اإلسالم ابن تيمية، مطبعة احلكومة، مكة املكرمة، الطبعـة األوىل،              ) ٨٤(

  . هـ١٣٩١
النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثـري، دار ابـن اجلـوزي، الـدمام، الطبعـة األوىل                  ) ٨٥(

  .هـ١٤٢١
الوابل الصيب من الكلم الطيب، ابن قيم اجلوزية، مكتبة دار البيان، دمشق، الطبعـة الثانيـة                ) ٨٦(

  . هـ١٣٩٩
٣٢٠(  


