
  



 
 : ملعلومات الفنية للكتابا

 .ا ودراسةأحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني مجع   عنوان الكتاب: 
، أستاذ العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين سليمان بن حممد الدبيخي.  د اسم املؤلف:  

 . القصيمجبامعة 
وطبعت الطبعة   ، هـ1427يف دار املنهاج، الرايض عام    الطبعة األوىل  :واترخيها  رقم الطبعة

 . وقد أعيد طبعه مرار ا ،ه1437الرابعة عام 
 .( صفحة800) عدد صفحاتهو  يقع يف جملدين حجم الكتاب:

العقيدة   الدكتوراهأصل الكتاب رسالة علمية تقدم هبا املؤلف لنيل درجة   من قسم 
، وقد أجيزت بتقدير ممتاز  ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبويةبكلية الدعوة وأصول الدين  

 .  مع التوصية ابلطبع 
 : وأمهيته البحث هدفأ

البحث هو  كان العقيدة  :  هدف هذا  املتوهم إشكاهلا يف  حل اإلشكال عن أحاديث 
 . الصحيحني

هنا والباحثني  القراء  أذهان  إىل  يتبادر  ما  أهم  الكتاب هو:    ،ومن  هذا  بني  الفرق  ما 
 ؟ (الصحيحني ف التعارض  ايوهم ظاهره: )أحاديث العقيدة اليت والكتاب اآلخر للمؤلف

 رساليت يف مرحلة املاجستري كانت فقال: "  ،يف مقدمته  ،وقد أجاب املؤلف عن ذلك 
نوع    ،أحاديث الصحيحني"، وهذا التعارض بني األحاديث  فيما يوهم ظاهره التعارض من

إكمال    ،املوضوع فيها  فإن كتابيت يف  ،املشكل، وليس هو كل املشكل، وعلى هذا  من أنواع
أال أدرس حديث ا    ؛سألتزم يف موضوعي هذا  وإمتام ملا بدأته يف مرحلة املاجستري، على أنين

 . "هناك
 وأما أسباب اختياره فعلى النحو اآليت: 



 . أمهية هذا النوع من العلوم، وشدة احلاجة إليه .1
 .أمهية الصحيحني، والعناية مبا اشتمال عليه من املباحث العقدية .2
عىن كتاًب  مفرد ا على مذهب أهل السنة واجلماعة ي    -بعد البحث-أنين مل أجد   .3

 أحاديث الصحيحني املتعلق ًبلعقيدة. ًبملشكل من 
 وذلك من جوانب: البحثأمهية هذا  يكون قد برز ،وهبذا

 .يتعلق ًبملصدر الثاين مـن مصادر الدين اإلسالميأنه  .1
صحيحـا البخـاري ومسلم اللذان    :ومهـا  ،بعد القرآن  اإلسالم  يف أصح كتب  أنه .2

 . تلقتهما األمة ًبلقبول
 .أهم جانب من جوانب الديـن اإلسالميهو  الذي  يف جانب العقيدة أنه .3
ي .4 قد  األحاديث  هذه  مصادره  أن  يف  والتشكيك  الـديــن  هـدم  رام  مـن  هبا  تعلق 

 .األصلية
   :منهج البحث

يف النقاط    وحنن نذكر أمهها عن اخليوط املنهجية لبحثه،  أفصح الباحث يف مقدمة البحث  
 التالية: 

 .تتبع األحاديث املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني مما يتعلق ًبلعقيدة .1
جب .2 وتتبعها  األحاديث  مجع  على  الكتب استعان  من  طائفة  وجرد  الصحيحني  رد 

إشكاهلا  املتوهم  لألحاديث  البن  كتأو   ؛املتناولة  احلديث  خمتلف  ق تيبَة، يل   ابن 
 للطحاوي. ومشكل اآلاثر

فما يكون   ،ألنه نسيب إضايف  ؛يصعب حتديده  ملا كان ضابط اإلشكال مشكال   .3
درج يأال  املؤلف  التزم  وقد  عند شخص قد ال يكون كذلك عند آخر،    مشكال  

يف هذا البحث إال وهو منصوص على إشكاله من قبل أهل العلم املعتربين،   احديث  
 ا يف الكتب املؤلفة يف هذا اجلانب، مراعي    ان يكون مذكور  أأو كان يف حكم ذلك، ك

  ا علم    ؛يف ذلك متييز كتب أهل السنة من غريها عندما يكون احلديث يف الصفات 
 . اللفظي اإلشكال  أن املراد ًبإلشكال هنا: اإلشكال املعنوي ال



اقتصر من األحاديث على ما كان اإلشكال فيها ينشأ عنه مسألة عقدية سواء  .4
العقيدة املعروفة أو حىت يف أبواب أخرى، كالسري   اكان احلديث وارد   يف أبواب 

 واآلداب واألحكام وغريها. 
يف    يف املقدمة ومنهجه  ،اختصاراته ورموزه يف الكتاب و   مصطلحاته  مث بني املؤلف بعض
 التخريج والتوثيق والعزو. 

 : خطة البحث
 جاءت خطة البحث ف مقدمة ومتهيد وثالثة أبواب وخامتة.

 خطته ومنهجه. فيها أمهية البحث وأسباب اختياره و و  املقدمة:
 :وفيه ستة مباحث التمهيد: 

أن املشكل   : ، وبنين فيهتعريف املشكل وبيان الفرق بينه وبني املختلف  املبحث األول:
فخلص   ،يف اللغة يدور حول املماثلة واالشتباه وااللتباس واالختالط، وأما يف اصطالح احملدثني

يوهم  ،إىل التعريف التايل: "أحاديث مروية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبسانيد مقبولة
 . ظاهرها معاين مستحيلة أو معارضة لقواعد شرعية اثبتة"

أن بينهما عموم    ، وهواألرجح  ، وبنين ومشكل احلديث  خمتلف احلديث  مث حرر العالقة بني
، وهذا وخصوص مطلق، وأن املشكل أعمُّ مطلق ا من املختلف؛ فكل خمتلف مشكل بال عكس

بينما خالفهم بعض العلماء كابن   ،( رمحه هللا204كالشافعي )  ،رأي كثري من األئمة والباحثني
 . ( رمحه هللا276ق تيبَة ) 

 ومنها:  ،التعريف أبشهر املؤلفات يف مشكل احلديث الثاين: املبحث
، ولكن  "اختالف احلديث( رمحه هللا " 204)  الشافعيكتاب اإلمام    :على رأسها •

 . ذكر مناذج دون استيفاء األحاديث املشكلة ،مقصود اإلمام الشافعي
يقتصر فيه  "، ومل  أتويل خمتلف احلديثبكتابه "   ،( رمحه هللا276)   ابن قُتيبة  تاله   •

بني املؤلف  و ،  بل تناول غريه من أنواع مشكل احلديث  ، على املختلف من املشكل
 . مميزاته وبعض املآخذ عليه



" وهو أوسع ما كتب يف مشكل اآلاثربكتابه "  ،( رمحه هللا321)  الطحاوي   تاله •
 . بني املؤلف مميزاته وبعض املآخذ عليه و الباب من السلف رضوان هللا عليهم، 

الطربيتاله كتاب   • احلسن  هللا  (380)  أيب  بكتابهرمحه  األحاديث "  ،  أتويل 
فقد خصصه لتأويل نصوص الصفات   ، "، ومبا أنه من رؤساء األشاعرةاملشكلة

 مهة للتشبيه كما يزعم.من آايت وأحاديث؛ ألهنا مشكلة مو 
" وهو  مشكل احلديث وبيانه"  ، بكتابه ( رمحه هللا 406)  ابن فوركتاله كتاب   •

 . مثل سابقه
كشف املشكل من حديث "   ، بكتابه( رمحه هللا597)  ابن اجلوزيتاله كتاب   •

وهوالصحيحني و   "،  نرى،  ًبلصحيحني كما  بني خمتص  اجلمع  على  مرتب 
يعىن ًبملشكل   : املرتب على املسانيد، وصرح مؤلفه أبنه  ،الصحيحني للحميدي

، ولكنه مل يتناول كلن املشكل، بل أدخل فيه ما ليس مبشكل، املعنوي ال اللفظي
 . كما أنه أتونل كثري ا من الصفات خاصة الصفات اخلربية

 ظواهر الكتاب والسنة كلها حق.  :املبحث الثالث
بني أن املتشابه اخلاص مرادف   :، وفيهابحملكم واإلميان ابملتشابهالعمل    املبحث الرابع:

،  ، كما أكد على أن الوضوح واإلشكال يف النصوص قضية نسبية يتفاوت الناس فيهاللمشكل
خطأ؛ ألن التشابه جممل هنا وحيتمل حقًّا    ، وبني أن إطالق القول أبن الصفات من املتشابه

ج على أسباب استشكال النصوص واشتباهها وأهنا عائدة  مث عرن وًبطال  وحيتاج إىل تفصيل،  
 إىل سببني:
 . الغلط يف الفهم -1
 ضعف النص.  -2

 . ترمجة موجزة للبخاري ومسلم املبحث اخلامس:
 .مكانة الصحيحني عند األمة :املبحث السادس

 شكاهلا ف ابب اإلميان ابهلل، وحتته فصالن: إالباب األول: األحاديث املتوهم 



والالفصل   األمساء  ف  إشكاهلا  املتوهم  األحاديث  وأحد    صفات،األول:  متهيد،  وفيه 
 :اعشر مبحث  

 . بيان عقيدة أهل السنة واجلماعة يف األمساء والصفات  التمهيد: 
وقد قسم الباحث غالب مباحث دراسة    )خلق هللا آدم على صورته(،املبحث األول:  

،  تالفًيا للتكرار اململ  ؛ف هذا املبحث  ،بذكرها هنا، وسأكتفي  األحاديث إىل ثالثة مطالب
 :هي ،ذه املطالب الثالثة املتكررة ف غالب األحاديث وه

 . سياق احلديث املتوهم إشكاله وبيان وجه اإلشكال املطلب األول: 
 . أقوال أهل العلم يف هذا اإلشكال املطلب الثاين:

 . الرتجيح املطلب الثالث:
وأحياان    ،وأحياان ابلرتجيح،  إلفراد مطلب  إن رأى عدم احلاجة  يزيد  يكتفي مبطلبني 

  : مطلًبا رابًعا، وهو  الذي نتكلم عنه  املبحث  هذا  عند احلاجة كما زاد هنا ف   رابًعامطلًبا  
 اليت يعرفون(.  صورته : )فيأتيهم هللا يف صورة غريملسو هيلع هللا ىلصيف بيان معىن قوله 

 . أتيته هرولة()وإذا أاتين ميشي الثاين:   املبحث
 . ...( ا)إن هللا تسعة وتسعني امس  الثالث:   املبحث
 . متلوا(حىت )ال ميل هللا الرابع:  املبحث

 . (... )مرضت فلم تعديناخلامس:  املبحث
 . مسعه من هللا( ى)ما أحد أصرب على أذاملبحث السادس: 

 . ...( )ما ترددت عن شيء أان فاعلهالسابع:  املبحث
 . ظله()سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل إال  :الثامن املبحث
 . ( ... )يؤذيين ابن آدم يسب الدهر وأان الدهرالتاسع:   املبحث
 .من الرمحن( ة  نَ ج  )الرحم ش  العاشر:  املبحث



 .)فإذا مت فأحرقوين مث اسحقوين( :احلادي عشر املبحث
 :مباحث الثاين: األحاديث املتوهم إشكاهلا ف القدر، وفيه ثالثة الفصل

 .)حج آدم موسى(األول:  املبحث
 . )خلق هللا الرتبة يوم السبت(الثاين:   املبحث
 . اجلنة عمله( ا)ال يدخل أحد    :الثالث املبحث

 :مباحث بعةالثاين: األحاديث املتوهم إشكاهلا ف ابب النبوة، وفيه س الباب
 .)حنن أحق ًبلشك من إبراهيم( األول: املبحث
 .ما جاء يف سحر النيب الثاين: املبحث

 . ما جاء يف إرسال الشهب على الشياطني املبحث الثالث:
)أوصاين    : هريرة  أيبمع قول    )إين أبرأ إىل هللا أن يكون يل منكم خليل(  الرابع:   املبحث

 . خليلي بثالث(
 .حديث شريك يف اإلسراء اخلامس: املبحث

 .مللك املوت  عليه السالمم موسى طل املبحث السادس:
)امسعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي( مع قوله: )ال يزال هذا   املبحث السابع: 

 . األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان( 

 فصالن: وحتته، األحاديث املتوهم إشكاهلا ف أشراط الساعة واملعاد :الثالث  الباب
 :مباحث مخسة األول: األحاديث املتوهم إشكاهلا ف أشراط الساعة، وفيه الفصل

( مع قوله: )ال تقوم الساعة إال على ...   )ال تزال طائفة من أميت ظاهرين  األول:  املبحث
 .شرار اخللق(

 .طلوع الشمس من مغرهبا( ا)إن أول اآلايت خروج    :الثاين املبحث



ما جاء يف طواف الدجال ًبلبيت مع ما ورد من أنه ال يدخل مكة وال   الثالث: املبحث
 . املدينة

 .وم الساعة حىت يتقارب الزمان( )ال تق الرابع: املبحث
 . )أن تلد األمة ربتها(  املبحث اخلامس:
 مباحث:  املتوهم إشكاهلا ف املعاد، وفيه ستة  حاديثالفصل الثاين: األ

 ؟ ما الذي يوزن يف ،أحاديث امليزان األول: املبحث
 . ( املصورون عند هللا يـوم الـقـيـامـة )إن أشـد الـنـاس عـذاًب    الثاين: املبحث
 .)طوىب له عصفور من عصافري اجلنة(  الثالث: املبحث
أصحايب فيقول: إهنم   :من أصحايب يؤخذ ذات الشمال فأقول  ا)وإن انس    الرابع:  املبحث

 . مل يزالوا مرتدين على أعقاهبم منذ فارقتهم(
 . لعمه أيب طالب ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته   اخلامس: املبحث
 .ما جاء يف مساع األموات  السادس: املبحث
 . وفيها بيان أهم النتائج اخلامتة:

 الفهارس وهي:  
 . لآلايت القرآنية  فهرس .1
 لألحاديث النبوية.  فهرس .2
 فهرس لآلاثر.  .3
 . لألعالم املرتمجنيفهرس  .4
 .للفرق فهرس .5
 . فهرس للكلمات الغريبة .6
 . فهرس للمصادر واملراجع  .7
 . عام للمحتوايت  فهرس .8



 أمنوذج من األحاديث اليت درسها: 
ا من هذه األحاديث اليت درسها املؤلف  ،نستعرض هنا ليتبني للقارئ الكرمي    ؛ أمنوذجا واحد 

؛ وهو حديث:  ،منهجه تفصيال   َنة  من الرمحن(. ومعامل كتابه عياان  ج   )الرحم ش 
 وقد جاء يف مطلبني مها:

 . سياق احلديث املتوهم إشكاله وبيان وجه اإلشكال املطلب األول: 

 . أقوال أهل العلم يف هذا اإلشكال املطلب الثاين:
 ؛ إذ مل حيتج إليه. الرتجيح مطلبواستغىن عن املطلب الثالث وهو 

 .سياق احلديث املتوهم إشكاله وبيان وجه اإلشكال ب  ؛وقد بدأ املطلب األول 
 خمرج ورواايت احلديث حمل الدراسة، ومها: : فأورد أوًل 

 رضي هللا عنه ومما ورد عنه:  أبو هريرة  -1
ة من  ن  ج  إن الرحم ش  »  قول النيب صلى هللا عليه وسلم:ما جاء يف البخاري من   •

 . (1)«الرمحن، فقال هللا: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته
خلق هللا اخللق، فلما  »  قول النيب صلى هللا عليه وسلم:من    املتفق عليهما جاء يف   •

العائذ بك من القطيعة، فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه، قالت: هذا مقام  
، قالت: بلى اي رب، فقال: أل ترضني أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك

"، مث قال أبو هريرة: }فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ف قال: فذلك لك
 .(2) «[22األرض وتقطعوا أرحامكم{ ]حممد: 

ت حبقو  خلق هللا اخللق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فأخذ»  لبخاري:ل  لفظ  يفو  •
 . (3) «... الرمحن

 رضي هللا عنها، ومما ورد عنها:  عائشة -2
 

 (. 5988خرجه البخاري )أ( 1) 
 . (2554( ومسلم )7502متفق عليه، أخرجه البخاري )( 2) 
 . (4830أخرجه البخاري ) (3) 



الرحم شجنة، فمن »  قول النيب صلى هللا عليه وسلم:ما جاء يف البخاري من   •
 .(1) «وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته

جاء يف   • هللا عليه وسلم:من    مسلمما  صلى  النيب  الرحم معلقة ابلعرش »  قول 
 . (2)«من وصلين وصله هللا، ومن قطعين قطعه هللا  :تقول

"  ،مث بني وجه اإلشكال الناسفقال:  يستشكل بعض  هللا عليه وسلمقوله    ، قد  :  صلى 
ا ا من الرمحن وال بعض  أن الرحم ليست جزء    ..؛ ألنه من املعلوم«ة من الرمحن ن  ج  الرحم ش  »

 كوهنا شجنة من الرمحن؟فما معىن   ،منه وال صفة من صفاته، وإذا كانت كذلك 
فقامت الرحم، فأخذت » :  صلى هللا عليه وسلمقوله    قد يستشكل وهو:  : وأمر آخر

 هو: معقد اإلزار من اجلنب ،إىل الرمحن، واحلقو يف اللغة قوحيث أضاف احل ؛«حبقو الرمحن
 احلديث؟كما هو ظاهر   ،فهل يثبت احلقو صفة هللا تعاىلوعلى هذا،  ...

حبل   هذه اإلشكاالت   قام  ..أقوال أهل العلم ف هذا اإلشكالوهو:    ،الثايناملطلب  وف  
 بنصوص العلماء. 

 «ة من الرمحنن  ج  الرحم ش  »بقوله: "ومعىن حديث:    ،فأجاب عنه  ،فأما السؤال األول
 ...  قرابة مشتبكة كاشتباك العروق :أي

فلها به علقة،   ،الرمحنقال اإلمساعيلي: "معىن احلديث: أن الرحم اشتق امسها من اسم  
 ...".  تعاىل هللا عن ذلك  ،أهنا من ذات هللا :وليس معناه

الثاين السؤال  السلف  فقال يف جوابه: "  ،وأما  هو إجراء   -كما قد مرن كثري ا-مذهب 
مع نفي املماثلة أو توهم   ،على املعىن الالئق ًبهلل جل وعال  ،نصوص الصفات على ظاهرها

 النقص يف حقه سبحانه. 
على ما يليق جبالله   ،هذا احلديث منها، فهو دليل على ثبوت صفة احلقو هلل تعاىلو 

 ...  وعظمته

 
 (. 5989( أخرجه البخاري )1) 
 (. 2555)  سلمم( أخرجه  2) 



كاإلمام أمحد وأيب عبد   ،مجع من أهل العلم  ،وقد نص على األخذ بظاهر هذا احلديث
وصديق حسن خان" مث أورد نصوصهم    ديين وابن تيميةهللا بن حامد وأيب يعلى وأيب موسى امل

 ونفى هذه الصفة من أهل السنة. ،يف ذلك، وبنين خطأ من أخطأ
خبامتةوقد   املؤلف  السابقة  ذكر  ،ختم  املباحث  من  مبحث  وخالصة كل  نتائج  ، فيها 

 جدير بقراءته.  ،ثري يف مادته   ،يف منهجه ،لوالكتاب فريد يف ًببه جز 
 . حممد وآله وصحبه وسلموصلى هللا وسلم على نبينا 


