
  

اعتقاد أئمة احلديث
 

 أبو بكر اإلمساعيلي
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 ٢

،  قال ابن قدامة أخربنا الشريف أبو العباس مسعود بن عبد الواحد بن مطر اهلامشي 
،  ، أنبأ أبو القاسم محزة بن يوسف السهمي قال أنبأ أبو احلسن على بن حممد اجلرجاين
 :   قال)١( أنبأ أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلمساعيلي
  االعتقاد عند أهل احلديث أصول

اعلموا رمحنا اهللا وإياكم أن مذهب أهل احلديث أهل السنة واجلماعة اإلقرار باهللا    
، وصحت به الرواية عن   ، وقبول ما نطق به كتاب اهللا تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله

، إذ كانوا مأمورين باتباع   ال معدل عن ما ورد به وال سبيل إىل رده رسول اهللا
 يهدي إىل صراط    ، مشهودا هلم بأن نبيهم  ، مضمونا هلم اهلدى فيهما لكتاب والسنةا

 .  ، حمذرين يف خمالفته الفتنة والعذاب األليم  مستقيم
  القول يف األمساء والصفات

ويعتقدون أن اهللا تعاىل مدعو بأمسائه احلسىن وموصوف بصفاته اليت مسى ووصف هبا    
، بال اعتقاد  ، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء آدم بيده  خلق  نفسه ووصفه هبا نبيه

، فإن اهللا تعاىل انتهى من ذلك إىل أنه      ، بال كيف   استوى على العرش، وأنه    كيف
 .  استوى على العرش ومل يذكر كيف كان استواؤه

                                                 
كان اإلمساعيلي واحد عصره وشيخ احملدثني والفقهاء وأجلهم يف الرئاسة   : (إلمام اإلمساعيلي قال احلاكم عن ا) ١(

إمام أهل جرجان واملرجوع إليه  : (وقال عنه السمعاين ) . ٢٩٤/  ١٦سري أعالم النبالء ) (واملروءة والسخاء 
اإلمام احلافظ   : (الذهيب  وقال عنه  ) .١٣٩/  ١األنساب ) (وهو أشهر من أن يذكر . . يف احلديث والفقه  
اإلمام احلافظ الثبت شيخ  : (وقال يف موضع آخر   ) ٢٩٢/  ١٦سري أعالم النبالء ) (الفقيه شيخ اإلسالم

الوايف  ) (الفقيه الشافعي احلافظ. . اإلمام : (وقال عنه الصفدي ) . ٩٤٧/  ٣تذكرة احلفاظ ) (اإلسالم
النجوم   ) (كان إماما طاف البالد ولقي الشيوخ   . . افظ احل: (وقال عنه األناباكي ) . ٢١٣/  ٦بالوفيات 

احلافظ الكبري الرحال اجلوال مسع الكثري وحدث وخرج وصنف          : (وقال عنه ابن كثري ) . ١٤٠/  ٤الزاهرة  
اإلمام   : (وقال عنه ابن عبد اهلادي    ) . ٣١٧/  ١١البداية والنهاية   ) (فأفاد وأجاد وأحسن االنتقاد واالعتقاد   

وقال عنه ابن     ) . ١٤٠/ ٣طبقات علماء احلديث    ) (كبري الشافعية بناحيته . . كبري أحد األئمة األعالم    احلافظ ال
) أحد احلفاظ األعيان كان شيخ احملدثني والفقهاء وأجلهم يف املروءة والسخاء      . . اإلمام : (ناصر الدين  

 ) . ٧٢/  ٣شذرات الذهب   (
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 ٣

  ذكر بعض خصائص الربوبية

،     إىل أن خلقهم   وأنه مالك خلقه وأنشأهم ال عن حاجة إىل ما خلق وال معىن دعاه     
، واخللق مسؤولون عما       ، ال يسأل عما يفعل لكنه فعال ملا يشاء وحيكم كما يريد

 .  يفعلون
 إثبات أمساء اهللا احلسىن وصفاته العال

، ومساه ووصفه هبا    ، موصوف بصفاته اليت مسى ووصف هبا نفسه    وأنه مدعو بأمسائه
، وال يوصف بنقص      رض وال يف السماء ، ال يعجزه شيء يف األ  نبيه عليه الصالة والسالم  

 .   تعاىل عن ذلك، فإنه  أو عيب أو آفة 
  إثبات صفة اليدين

، بال اعتقاد كيف   ، ويداه مبسوطتان ينفق كيف شاء وخلق آدم عليه السالم بيده
 .  ، إذ مل ينطق كتاب اهللا تعاىل فيه بكيف  يداه

،  ، والدقة   ، والغلظ  ول والعرض  ، وال الط   واجلوارح  )١( ،  وال يعتقد فيه األعضاء
، وأنه ليس كمثله شيء تبارك وجه ربنا ذو اجلالل      وحنو هذا مما يكون مثله يف اخللق  

 .  واإلكرام

 وطوائف من أهل      )٢(  واخلوارج )١(  كما تقوله املعتزلة  وال يقولون إن أمساء اهللا    
  )٣( . األهواء خملوقة

                                                 
، بل هي من الكلمات     عند أهل السنة واجلماعة من سلف هذه األمة  هذه الكلمات ليست من األلفاظ املعروفة  ) ١(

، فال ينبغي لطالب احلق  ، والتعبري عن احلق باأللفاظ الشرعية هو سبيل أهل السنة واجلماعة  املبتدعة املخترعة  
 الكلمات      ، وما كان أغىن اإلمام املصنف رمحه اهللا عن مثل هذه     االلتفات إىل مثل هذه األلفاظ والتعويل عليها  

، وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله   فإن اهللا سبحانه موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت اجلالل   
، والقاعدة السلفية يف مثل هذه الكلمات أنه ال جيوز نفيها وال إثباهتا إال بعد التفصيل وتبيني          كائنا من كان

أنه أراد هبذا النفي أن يسد الطريق على املعطلة لئال           ، وكان على املؤلف أن جيمل يف النفي غري       مراد قائلها 
، لكنه لو امسك رمحه اهللا عن مثل هذه العبارات لكان أجدى     يكون هلم مدخل يف رمي أهل احلديث بالتشبيه 

 . 
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  لم والقدرة والكالمقوهلم يف صفة الوجه والسمع والبصر والع

، ال على    ، وكالما  ، وقوة  ، وقدرة  ، وعلما  ، وبصرا  ، ومسعا  ويثبتون أن له وجها   
’4 {:  ، ولكن كما قال تعاىل   ما يقوله أهل الزيغ من املعتزلة وغريهم     s+ö7tƒ uρ çµô_ uρ y7 În/u‘
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، يرجع     ، وبلغت شاهنا يف العصر العباسي األول فرقة كالمية ظهرت يف أول القرن الثاين اهلجري : املعتزلة ) ١(

ها إىل اعتزال إمامها واصل بن عطاء جملس احلسن البصري لقول واصل بان مرتكب الكبرية ليس كافرا وال            امس
، وملا اعتزل واصل جملس احلسن وجلس عمرو بن عبيد إىل واصل وتبعهما           مؤمنا بل هو يف مرتلة بني املرتلتني

 . دمه على النقل ، وهذه الفرقة تعتد بالعقل وتغلو فيه وتق    أنصارمها قيل هلم معتزلة 
مجع خارجة ، أي فرقة خارجة ، واشتهر هبذا اللقب مجاعة خرجوا على عليممن كان معه يف           : اخلوارج ) ٢(

حرب صفني ، وقد افترق اخلوارج إىل عدة فرق جيمعهم القول بتكفري عثمان وعلي وأصحاب اجلمل ومن               
والفرق   ١١٤/  ١ة ، انظر امللل والنحل   رضي بالتحكيم وصوب احلكمني أو أحدمها ، وتكفري صاحب الكبري     

  . ٢٧٩ / ٣ وجمموع الفتاوى ١٦٧/  ١ ومقاالت اإلسالميني ٧٣/  ٧٢بني الفرق 
هذه من محاقات اجلهمية واملعتزلة ومن تابعهم ، وهي مبنية على قوهلم خبلق القرآن ، قال الدارمي يف الرد على        ) ٣(

مذهب كمذهبه يف القرآن ، كان القرآن عنده خملوقا من قول البشر   وقد كان للمريسي يف أمساء اهللا  : (املريسي 
ّ            فهذا الذي اد عوا يف      : (إىل أن قال  ) مل يتكلم اهللا حبرف منه يف دعواه ، وكذلك أمساء اهللا عنده من ابتداع البشر                  

 هبا األغمار    أمساء اهللا أصل كبري من أصول اجلهمية اليت بنوا عليها حمنتهم وأسسوا عليها ضالالهتم ، غالطوا           
انظر شرح أصول  ) أهنم لو أثبتوا هللا تسعة وتسعني امسا ألثبتوا تسعة وتسعني إهلا  : (وشبهتهم ) والسفهاء
 إىل أن   -اجلهمية-أفضوا : ( ، وقد كفرهم مجاعة من السلف ، يقول إسحاق بن راهويه    ٢١٥  /٢االعتقاد 

من زعم أن أمساء اهللا خملوقة فهو    : (اإلمام أمحد بن حنبل ، وقال ) وهذا الكفر احملض. . قالوا أمساء اهللا خملوقة 
من قال إن أمساء : (هشام املقري   وقال خلف بن  . ٢١٤/  ٢شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة  ) كافر

  . ٢٠٧/  ٢شرح أصول اعتقاد أهل السنة    ) اهللا خملوقة فكفره عندي أوضح من هذه الشمس   
  . ٢٧: سورة الرمحن آية  ) ٤(
  . ١٦٦: سورة النساء آية ) ٥(
  . ٢٥٥: سورة البقرة آية  ) ٦(
  . ١٠: سورة فاطر آية  ) ٧(
  . ٤٧: سورة الذاريات آية  ) ٨(
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، كما قال   ، والكالم   ، والبصر  ، والسمع  ، والقدرة  ، والقوة   فهو تعاىل ذو العلم 
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  إثبات املشيئة

،   )، وما ال يشاء ال يكون  ما شاء اهللا كان( : ويقولون ما يقوله املسلمون بأسرهم  
$ {:  كما قال تعاىل tΒ uρ tβρ â!$ t±n@ HωÎ) β r& u!$ t±o„ ª!$# 4{ )٨(  . 

 علم اهللا

ويقولون ال سبيل ألحد أن خيرج عن علم اهللا وال أن يغلب فعله وإرادته مشيئة اهللا      
 .  ، والقادر ال يغلب  ، فإنه العامل ال جيهل وال يسهو وال أن يبدل علم اهللا

                                                 
  . ١٥: سورة فصلت آية ) ١(
  . ٥٨: سورة الذاريات آية  ) ٢(
  . ٣٩: سورة طه آية ) ٣(
  . ٣٧: سورة هود آية  ) ٤(
  . ٦: سورة التوبة آية  ) ٥(
  . ١٦٤: لنساء آية سورة ا) ٦(
  . ٨٢: سورة يس آية  ) ٧(
  . ٣٠: سورة اإلنسان آية  ) ٨(
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 القرآن كالم اهللا

،    صرف بقراءة القارئ له، وإمنا كيفما ي  القرآن كالم اهللا غري خملوق :  ويقولون 
، ومن     ، غري خملوق       ً           ، مكتوب ا يف املصاحف       ً        ، متلو ا باأللسن ، وحمفوظا يف الصدور وبلفظه
 .  ، فهو قد قال خبلق القرآن    اللفظ بالقرآن يريد به القرآن  )١( قال خبلق

 أفعال العباد خملوقة هللا

،    باد كلها خملوقة هللا وأن أكساب الع ويقولون إنه ال خالق على احلقيقة إال اهللا   
، كما قاله   وال عذر، ال حجة ملن أضله اهللا     وأن اهللا يهدي من يشاء ويضل من يشاء  
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لفظي بالقرآن خملوق ، ولكن بعد التحقيق تبني أن نسبة          : زعم كثري من أهل األهواء أن اإلمام البخاري قال      ) ١(

: لة ، قال نصر بن حممد  هذا القول لإلمام البخاري رمحه اهللا من قبل شهادة الزور عليه وانه براء من هذه املقا 
) من زعم أين قلت لفظي بالقرآن خملوق فهو كذاب ، فإين مل أقله: (مسعت حممد بن إمساعيل البخاري يقول   

أتيت البخاري    : (وقال أبو عمر واخلفاف  . ٤٥٧/  ١٢ ، سري أعالم النبالء ٢٧٧/  ١طبقات احلنابلة 
. أبا عبد اهللا هاهنا أحد حيكي عنك أنك قلت هذه املقالة يا : فناظرته يف األحاديث حىت طابت نفسي ، فقلت 

من زعم من أهل نيسابور وقومس والري ومهذان وحلوان وبغداد     : يا أبا عمرو أحفظ ما أقول لك : فقال 
والكوفة والبصرة ومكة واملدينة أين قلت لفظي بالقرآن خملوق فهو كذاب ، فإين مل أقله ، إال أين قلت أفعال     

  . ٤٥٨ -٤٥٧/  ١٢ ، سري أعالم النبالء ٤٩٢ مقدمة فتح الباري  ٣٢/  ٢تاريخ بغداد  ) لوقةالعباد خم
  . ١٤٩: سورة األنعام آية ) ٢(
  . ٢٩: سورة األعراف آية  ) ٣(
  . ٣٠: سورة األعراف آية  ) ٤(
  . ١٧٩: سورة األعراف آية  ) ٥(
  . ٢٢: سورة احلديد آية  ) ٦(
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 اخلري والشر بقضاء اهللا

، ال ميلكون      أمضاه وقدره ، بقضاء من اهللا   ويقولون إن اخلري والشر واحللو واملر     
 كل   ال غىن هلم عنه يف ، وإهنم فقراء إىل اهللا      ألنفسهم ضرا وال نفعا إال ما شاء اهللا

 .  وقت
 الرتول إىل السماء الدنيا

 بال اعتقاد   عن رسول اهللا)٥(  يرتل إىل السماء الدنيا على ما صح به اخلربوأنه  
  )٦( . كيف فيه

  رؤية املؤمنني رهبم يف اآلخرة

، ووجوهبا ملن جعل اهللا  ، دون الدنيا  يف القيامةويعتقدون جواز الرؤية من العباد املتقني هللا 
νθ× {:  ، كما قال     ً            ثواب ا له يف اآلخرةذلك  ã_ ãρ 7‹Í×tΒ öθ tƒ îο uÅÑ$ ¯Ρ ∩⊄⊄∪ 4’n< Î) $ pκÍh5u‘ ×ο tÏß$ tΡ ∩⊄⊂∪{ )٧( 

                                                 
   .٤٣: سورة األعراف آية  ) ١(
  . ٣١: سورة الرعد آية  ) ٢(
  . ١١٨: سورة هود آية  ) ٣(
  . ١١٩: سورة هود آية  ) ٤(
على ما صح به اخلرب عن الرسول وقد قاهلل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف         : (يف عقيدة السلف أصحاب احلديث     ) ٥(

 . ) وجاء ربك وامللك صفا صفا ونؤمن بذلك كله على ما جاء    : ظلل من الغمام وقال   
بال كيف ، فلو شاء سبحانه أن يبني لنا كيفية ذلك فعل ، فانتهينا إىل      : (يف عقيدة السلف أصحاب احلديث     ) ٦(

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات     : ما أحكم وكففنا عن الذي يتشابه ، إذ كنا قد أمرنا به يف قوله تعاىل  
هبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء         حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات فأما الذين يف قلو   

تأويله وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولو    
 ). األلباب

  . ٢٣ -٢٢ :سورة القيامة آية ) ٧(



  اعتقاد أئمة احلديث

 ٨

Hξx. öΝåκ̈ΞÎ) tã öΝÍκÍh5§‘ 7‹Í×tΒ {:  وقال يف الكفار  öθ tƒ tβθ ç/θ àf ós pR°Q ∩⊇∈∪{ )فلو كان املؤمنون      )١ 

، وذلك من غري اعتقاد   ، كانوا مجيعا عنه حمجوبني كلهم والكافرون كلهم ال يرونه  
، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو     وال التحديد له يف اهللا )٢( التجسيم
 .  بال كيف

 حقيقة اإلميان

، من   ، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية   ومعرفة )٣( ويقولون إن اإلميان قول وعمل    
 .                     ً                       كثرت طاعته أزيد إميان ا ممن هو دونه يف الطاعة 

 قوهلم يف مرتكب الكبرية

، أو                   ً ، لو ارتكب ذنب ا               ً                                          ويقولون إن أحد ا من أهل التوحيد ومن يصلي إىل قبلة املسلمني  
، فإنه   ، مع اإلقامة على التوحيد هللا واإلقرار مبا التزمه وقبله اهللا      ئر، أو كبا  ، صغائر     ً      ذنوب ا كثرية
ãÏøó {:  ، قال تعاىل ، ويرجون له املغفرة     ال يكفر به tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t±o„ 4{ )٤(  . 

 م تارك الصالة عمًداحك

، فكفره     واختلفوا يف متعمدي ترك الصالة املفروضة حىت يذهب وقتها من غري عذر     
 )١( }بني العبد وبني الكفر ترك الصالة{:   أنه قال   ملا روي عن النيب)٥( مجاعة

                                                 
  . ١٥: سورة املطففني آية  ) ١(
حملدثة اليت أحدثها أهل الكالم ، فلم ترد يف الكتاب والسنة ومل تعرف عن أحد من          التجسيم من األلفاظ اجململة ا  ) ٢(

الصحابة والتابعني وأئمة الدين ، فلذلك ال جيوز إطالقها نفيا وال إثباتا ، فإن اهللا ال يوصف إال مبا وصف به              
 . نفسه أو وصفه به رسوله نفيا أو إثباتا  

 . الص والنية ، وعمل اجلوارح وهي األعضاء ويدخل يف ذلك اللسان     عمل القلب وهو اإلخ : العمل قسمان  ) ٣(
  . ٤٨: سورة النساء آية ) ٤(
منهم عمر بن اخلطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد اهللا وأبو الدرداء رضي اهللا عنهم      ) ٥(

 وإسحاق بن راهويه وأمحد بن حنبل وأبو  ، ومن التابعني إبراهيم النخعي وعبد اهللا بن املبارك وأيوب السختياين   
 ،  ٥٨/  ٥ ، ومعامل السنن للخطايب  ٢٤٢/  ٢بكر بن أيب شيبة وغريهم رمحهم اهللا ، انظر احمللى البن حزم 

  . ٣٧وكتب الصالة البن القيم ص 



  اعتقاد أئمة احلديث

 ٩

من ترك الصالة فقد برأت منه ذمة {:   و)٢( }من ترك الصالة فقد كفر{:  وقوله 

، كما قال يوسف عليه                     ً       بذلك من تركها جاحد ا هلا   .  . .  وتأول مجاعة منهم )٣( }اهللا

ÎoΤÎ) àM’ {:  السالم ø.ts? s' ©#ÏΒ 7Θöθ s% ω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/{ )جحود الكفر  )٥(  ترك)٤   . 

 أقوال أهل العلم يف الفرق بني اإلسالم واإلميان

،    ، واإلسالم فعل ما فرض على اإلنسان أن يفعله  إن اإلميان قول وعمل  :  وقال منهم
املؤمنون واملسلمون مجيعا مفردين أريد    :  ، فقيل                    ً             إذا ذكر كل اسم مضموم ا إىل اآلخر   

 .  ، وإن ذكر أحد االمسني مشل الكل وعمهم     بأحدمها معىن مل يرد باآلخر

 } tΒ، قال  اإلسالم واإلميان واحد :   قالوا)٦( وكثري منهم uρ ÆtG ö; tƒ uö xî ÄΝ≈n= ó™ M}$# 

$ YΨƒÏŠ n= sù Ÿ≅ t6 ø)ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ{ )وقال   فلو أن اإلميان غريه مل يقبل منه    )٧ ،  :} $ oΨô_ t÷z r'sù tΒ tβ% x. 

$ pκ Ïù zÏΒ tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊂∈∪ $ yϑ sù $ tΡô‰y ùρ $ pκ Ïù uöxî ;M øŠt/ zÏiΒ tÏΗ Í>ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂∉∪{ )٨(  . 

ومنهم من ذهب إىل أن اإلسالم خمتص باالستسالم هللا واخلضوع له واالنقياد حلكمه     
ÏM * {:  ، كما قال فيما هو مؤمن به s9$ s% Ü>#{ôã F{$# $ ¨Ψ tΒ#u ( ≅è% öΝ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σè? Å3≈ s9uρ (#þθ ä9θ è% 

                                                 
 
صالة والسنة    ، ابن ماجه إقامة ال) ٤٦٧٨(، أبو داود السنة ) ٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان ) ٨٢(مسلم اإلميان ) ١(

 ) . ١٢٣٣(، الدارمي الصالة  ) ٣/٣٧٠(، أمحد ) ١٠٧٨(فيها 
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة    ) ٤٦٧٨(، أبو داود السنة ) ٢٦٢٠(، الترمذي اإلميان ) ٨٢(مسلم اإلميان ) ٢(

 ) . ١٢٣٣(، الدارمي الصالة  ) ٣/٣٧٠(، أمحد ) ١٠٧٨(فيها 
 ) . ١٠٨٠(يها ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ف ) ٣(
  . ٣٧: سورة يوسف آية ) ٤(
معلوم أن النيب يوسف عليه السالم مل يكن تلبس مبلة الكفر ، ولكن أعرض عن الكفر جاحدا له ، ومعلوم أن          ) ٥(

 . ترك الشيء ال يستلزم الوقوع فيه أوال   
انظر جامع العلوم واحلكم ص  منهم حممد بن نصر املروزي وسفيان الثوري والبخاري واملزين وابن عبد الرب ،   ) ٦(

  . ١١٥-١١٤ /١ ، وروي عن الشافعي ، انظر فتح الباري   ١٧٠
  . ٨٥: سورة آل عمران آية  ) ٧(
  . ٣٦ - ٣٥: سورة الذاريات آية  ) ٨(



  اعتقاد أئمة احلديث

 ١٠

$ oΨ ôϑ n=ó™ r& $£ϑ s9uρ È≅ äz ô‰tƒ ß≈ yϑƒM}$# ’ Îû öΝä3Î/θ è= è% ({ )وقال)١   :} tβθ–Ψ ßϑ tƒ y7 ø‹n= tã ÷β r& (#θ ßϑ n= ó™ r& ( ≅ è% ω 

(#θ –Ψßϑ s? ¥’ n?tã /ä3yϑ≈ n= ó™ Î) ( È≅ t/ ª!$# ßϑ tƒ ö/ä3ø‹n= tæ ÷β r& ö/ä31 y‰yδ Ç≈ yϑƒ M∼ Ï9{ )وهذا أيض ا دليل ملن قال  )٢                 ً         

 .  مها واحد 
 الشفاعة واحلوض واملعاد واحلساب

، وأن الشفاعة      رج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعني ويقولون إن اهللا خي  
 .  ، واحلساب حق  ، واملعاد حق  ، واحلوض حق   حق

 ترك الشهادة ألحد من املوحدين باجلنة أو النار

، ألن علم ذلك     وال يقطعون على أحد من أهل امللة أنه من أهل اجلنة أو من أهل النار        
؟ ولكن يقولون    ؟ أم على الكفر ؟ أعلى اإلسالم  ماذا املوت، ال يدرون على  يغيب عنهم

، لقوله      ، فهو من أهل اجلنة    إن من مات على اإلسالم جمتنبا للكبائر واألهواء واآلثام 
χÎ) t {:  تعاىل Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è= ÏΗxå uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$#{ )ومل يذكر عنهم ذنبا   )٣ } y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ö/ãφ 

çöy{ Ïπ −ƒ Îy9 ø9$# ∩∠∪ ôΜ èδ äτ!#t“ y_ y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ àM≈ ¨Ζy_ 5β ô‰tã{ )ومن شهد له النيب)٤    بعينه وصح له 

 .   وتصديقا لقوله  ، اتباعا لرسول اهللا ، فإهنم يشهدون له بذلك   ذلك عنه
 عذاب القرب

،   ، وإن شاء عفى عنه   ، يعذب اهللا من استحقه إن شاء   ويقولون إن عذاب القرب حق  
â‘$̈Ψ9$# šχθ {:  لقوله تعاىل àÊ t÷è ãƒ $ pκö n= tæ #xρ ß‰äî $ |‹Ï±tã uρ ( tΠöθ tƒ uρ ãΠθ à)s? èπ tã$ ¡¡9$# (#þθè= Åz ÷Šr& tΑ#u 

šχ öθ tãöÏù £‰x© r& É># x‹yè ø9$# ∩⊆∉∪{ )فأثبت هلم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما      )٥ 

                                                 
  . ١٤: سورة احلجرات آية  ) ١(
  . ١٧: سورة احلجرات آية  ) ٢(
  . ٧: سورة البينة آية  ) ٣(
  . ٨: سورة البينة آية  ) ٤(
  . ٤٦: سورة غافر آية  ) ٥(



  اعتقاد أئمة احلديث

 ١١

،    ، بال ختفيف عنهم كما كان يف الدنيا  ، حىت إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب    همابين
ôtΒ {:  وقال uρ uÚtôã r& tã “ Ìò2 ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê{ )يعين قبل فناء الدنيا)١     ،

çν… {:  لقوله بعد ذلك  ãà±øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪{ )بني أن املعيشة الضنك قبل  )٢ 

يف ، ويف معاينتنا اليهود والنصارى واملشركني يف العيش الرغد والرفاهية   يوم القيامة
املعيشة ما يعلم به أنه مل يرد به ضيق الرزق يف احلياة الدنيا لوجود مشركني يف سعة من      

 .  ، قبل احلشر  ، وإمنا أراد به بعد املوت   أرزاقهم
 سؤال منكر ونكري

ويؤمنون مبسألة منكر ونكري على ما ثبت به اخلرب عن رســول اهللا صـلى اهللا      
àM {:  ، مع قول اهللا تعاىل   عليه وسلم Îm6 sVãƒ ª!$# šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ ÏM Î/$̈V9$# ’Îû Íο 4θ uŠpt ø: $# 

$ u‹÷Ρ‘‰9$# † Îûuρ Íο tÅz Fψ$# ( ‘≅ÅÒ ãƒ uρ ª!$# šÏϑ Î=≈©à9$# 4 ã≅ yè øtƒ uρ ª!$# $ tΒ â!$ t±tƒ ∩⊄∠∪{ )وما ورد    )٣ 

  )٤( . تفسريه عن النيب
 ترك اخلصومات واملراء يف الدين

$ { ، لقول اهللا   ويرون ترك اخلصومات واملراء يف القرآن وغريه   tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† þ’Îû 

ÏM≈tƒ#u «!$# ωÎ) t Ï% ©!$# (#ρ ãxx.{ )يعين جيادل فيها تكذيبا هبا واهللا أعلم)٥   . 

                                                 
  . ١٢٤: سورة طه آية ) ١(
  . ١٢٤: سورة طه آية ) ٢(
  . ٢٧: سورة إبراهيم آية  ) ٣(
املسلم إذا سئل يف القرب يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ، فذلك           : (قال النيب يف تفسري هذه اآلية    ) ٤(

 . ، أخرجه البخاري  .) القول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة   يثبت اهللا الذين آمنوا ب  : قول اهللا تعاىل 
  . ٤: سورة غافر آية  ) ٥(



  اعتقاد أئمة احلديث

 ١٢

 خالفة اخللفاء الراشدين

، مث خالفة عمر       باختيار الصحابة إياه  بعد رسول اهللا ويثبتون خالفة أيب بكر  
 باجتماع أهل الشورى   ، مث خالفة عثمان   باستخالف أيب بكر إياه  بعد أيب بكر

 عن بيعة من بايع من  مر عمر مث خالفة علي بن أيب طالب   وسائر املسلمني عليه عن أ
ّ                                                             البدريني عم ار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقه           

 .  وفضله
 املفاضلة بني الصحابة

_ô‰s)©9 š * {:  ، لقوله  ويقولون بتفضيل الصحابة رضي اهللا عنهم ÅÌu‘ ª!$# Çtã 

šÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# øŒÎ) š tΡθ ãè Îƒ$ t7ãƒ |M øt rB Íο tyf šχθ {:   وقوله  )١( }¤±9$# à)Î6≈¡¡9$#uρ tβθ ä9̈ρ F{$# zÏΒ 

t ÌÉf≈ yγ ßϑ ø9$# Í‘$ |ÁΡF{$#uρ t Ï% ©!$#uρ Νèδθãè t7¨?$# 9≈ |¡ôm Î* Î/ š† ÅÌ§‘ ª!$# öΝåκ÷]tã{ )٢(  . 

 ومل يوجب ومن أثبت اهللا رضاه عنه مل يكن منهم بعد ذلك ما يوجب سخط اهللا 
، فمن كان من التابعني من بعدهم يتنقصهم مل يأت  ذلك للتابعني إال بشرط اإلحسان 

 .   يف ذلك ، فال مدخل له  باإلحسان
 قوهلم فيمن يبغض الصحابة

 ، لقوله     ومن غاظه مكاهنم من اهللا فهو خموف عليه ما ال شيء أعظم منه      
} ‰£ϑ pt ’Χ ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t Ï% ©!$#uρ ÿ…çµ yè tΒ{ )إىل قوله  )٣ } ö/àSè= sVtΒ uρ ’ Îû È≅ŠÅgΥM}$# ?í ö‘ t“ x. yl t÷z r& 

…çµ t↔ ôÜx© …çν u‘ y—$ t↔ sù xán= øó tG ó™ $$ sù 3“ uθ tFó™ $$ sù 4’ n?tã Ïµ Ï%θ ß™ Ü=Éf ÷è ãƒ tí# §‘ –“9$# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝÍκÍ5 u‘$ ¤ä3ø9$# 3{ )٤( 
 .   غيظا للكافرينفأخرب أنه جعلهم

                                                 
  . ١٨: سورة الفتح آية  ) ١(
  . ١٠٠: سورة التوبة آية  ) ٢(
  . ٢٩: سورة الفتح آية  ) ٣(
  . ٢٩: سورة الفتح آية  ) ٤(



  اعتقاد أئمة احلديث

 ١٣

 } y‰tã، لقول اهللا  وقالوا خبالفتهم uρ ª!$# t Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u óΟä3ΖÏΒ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$#

:  ، فقال بعد ذلك  ه على دين  فخاطب بقوله منكم من ولد اآلن وهو مع النيب  )١( }

} óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐tG ó¡ uŠs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ yϑ Ÿ2 y#n= ÷‚ tG ó™ $# š Ï% ©!$# ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% £uΖÅj3uΚ ã‹s9uρ öΝçλm; ãΝåκs]ƒ ÏŠ ”Ï% ©!$# 

4 |Ós?ö‘ $# öΝçλm; Νåκ̈]s9Ïd‰t7ãŠ s9uρ .ÏiΒ Ï‰÷è t/ öΝÎγ Ïùöθ yz $ YΖøΒ r& 4  Í_ tΡρ ß‰ç6÷è tƒ Ÿω šχθä.Îô³ç„ ’Î1 $ \↔ ø‹x© 4{ )فمكن    )٢ 

، وخييفون العدو وال    ، وعد اهللا آمنني يغزون وال يغزون   اهللا بأيب بكر وعمر وعثمان الدين 
 .  خييفهم العدو

β { :  بقوله للذين ختلفوا عن نبيه يف الغزوة اليت ندهبم اهللا وقال  Î* sù š yè y_ §‘ 
ª!$# 4’ n< Î) 7π xÍ←!$ sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ x8θ çΡx‹ø↔ tG ó™ $$ sù Ælρ ãã‚ ù= Ï9 ≅à)sù ©9 (#θ ã_ ãøƒ rB z Éë tΒ #Y‰t/r& s9uρ (#θè= ÏF≈ s)è? z Éë tΒ #‡ρ ß‰tã ( 

ö/ä3¯ΡÎ) ΟçF ÅÊ u‘ ÏŠθ ãèà)ø9$$ Î/ tΑ̈ρ r& ;ο §s∆ (#ρ ß‰ãè ø%$$ sù yìtΒ tÏÎ=≈ sƒ ø:  يسألونه اإلذن  فلما لقوا النيب )٣( }∪⊃∇∩ #$

 } ãΑθ، أنزل اهللا  يف اخلروج للعدو فلم يأذن هلم à)u‹y™ šχθ à¯= y‚ ßϑ ø9$# #sŒÎ) óΟçFø)n= sÜΡ$# 4† n< Î) 
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$ VϑŠ Ï9r& ∩⊇∉∪{ )والذين كانوا يف عهد رسول اهللا)٥  أحياء خوطبوا بذلك ملا ختلفوا عنه     ،

وبقي منهم يف خالفة أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم ما أوجب هلم بطاعتهم إياهم      

                                                 
  . ٥٥: سورة النور آية  ) ١(
  . ٥٥: سورة النور آية  ) ٢(
  . ٨٣: سورة التوبة آية  ) ٣(
  . ١٥: سورة الفتح آية  ) ٤(
  . ١٦: سورة الفتح آية  ) ٥(



  اعتقاد أئمة احلديث

 ١٤

 خبالفتهم رضي اهللا عنهم وال   ، إيذانا من اهللا    جر وبترك طاعتهم العذاب األليم األ
 .  ، فإذا أثبتت خالفة واحد منهم انتظم منها خالفة األربعة    جعل يف قلوبنا غال ألحد منهم 

 اجلمعة خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا

، فإن اهللا   أو فاجرا  خلف كل إمام مسلم برا كان  -اجلمعة وغريها-ويرون الصالة  
 مع علمه تعاىل بأن القائمني يكون منهم     فرض اجلمعة وأمر بإتياهنا فرضا مطلقا ،

 .  ، وال أمرا بالنداء للجمعة دون أمر    ، ومل يستثن وقتا دون وقت  الفاجر والفاسق
 اجلهاد مع األئمة وإن كانوا جورة

دعاء هلم بالصالح والعطف    ، ويرون ال  ، وإن كانوا جورة   ويرون جهاد الكفار معهم 
، ويرون قتال الفئة الباغية    ، وال قتال الفتنة ، وال يرون اخلروج بالسيف عليهم  إىل العدل

 .  ، إذا كان ووجد على شرطهم يف ذلك      مع اإلمام العادل
 دار اإلسالم

، ما دام النداء بالصالة     ويرون الدار دار اإلسالم ال دار الكفر كما رأته املعتزلة  
 .  قامة ظاهرين وأهلها ممكنني منها آمننيواإل

  أعمال العباد ال توجب هلم اجلنة إال بفضل اهللا

، إال بفضل اهللا ورمحته اليت  ، وإن عمل أي عمل   ويرون أن أحدا ال ختلص له اجلنة   
،   ، فإن عمله للخري وتناوله الطاعات إمنا عن فضل حجة وال عذر   خيص هبما من يشاء

Ÿω {:  كما قال اهللا öθ s9uρ ã≅ ôÒsù «!$# ö/ä3ø‹n= tæ …çµ çG uΗ÷qu‘ uρ $ tΒ 4’s1y— Νä3ΖÏΒ ôÏiΒ >‰tnr& #Y‰t/r& £Å3≈ s9uρ ©!$# 
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⇒ {:   وقال)٢( }∪⊃∇∩ tG øƒ s† Ïµ ÏG yϑ ôm tÎ/ tΒ â!$ t±o„ 4{ )٣(  . 

                                                 
  . ٢١: سورة النور آية  ) ١(
  . ٨٣: سورة النساء آية ) ٢(
  . ١٠٥: سورة البقرة آية  ) ٣(



  اعتقاد أئمة احلديث

 ١٥

 الرازق اهللا

، وهو يضمنه اهللا     وإن اهللا تعاىل يرزق كل حي خملوق رزق الغذاء الذي به قوام احلياة      
، وكذلك رزق الزينة     ، وهو الذي رزقه من حالل أو من حرام        ملن أبقاه من خلقه  
 .  الفاضل عما حييا به

 اهللا خالق الشياطني ووساوسهم

، وأن       تعاىل خلق الشياطني توسوس لآلدميني وخيدعوهنم ويغروهنم ويؤمنون بأن اهللا
  )١( . الشيطان يتخبط اإلنسان

 السحر والسحرة

،    ، معتقدا له  ، وأن السحر واستعماله كفر من فاعله    وأن يف الدنيا سحرا وسحرة 
 .  نافعا ضارا بغري إذن اهللا 

 جمانبة البدعة

 )٢( ، ، والدغل  ، واخليانة  ، والعجب   ، والتكرب ، والفخر   ويرون جمانبة البدعة واآلثام 
،     ويرون كف األذى وترك الغيبة إال ملن أظهر بدعة وهو يدعو إليها   )٣( ،  والسعاية

 .  فالقول فيه ليس بغيبة عندهم
 تعلم العلم

، ومساع     ، واجلد يف تعلم القرآن وعلومه وتفسريه  ويرون تعلم العلم وطلبه من مظانه
 .  ، وطلب آثار الصحابة عها والتفقه فيها ومج سنن الرسول

 الكف عن الصحابة

، ويكلوهنم فيما جرى بينهم على  ، وتأول القبيح عليهم  والكف عن الوقيعة فيهم 
ّ      التأويل إىل اهللا عز  وجل                   . 

                                                 
  . ٢٧٥رة الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس البق    : كما قال تعاىل ) ١(
  . ٧١/  ٨هو الذي يبغي الشر ، انظر هتذيب اللغة      : الدغل ) ٢(
 . الوشاية والنميمة بني الناس ) ٣(



  اعتقاد أئمة احلديث

 ١٦

 لزوم اجلماعة

،   ، والسعي يف عمل اخلري ، والتعفف يف املأكل واملشرب وامللبس  مع لزوم اجلماعة 
، واإلعراض عن اجلاهلني حىت يعلموهم ويبينوا هلم    ملعروف والنهي عن املنكر واألمر با

 .  ، مث اإلنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم  احلق
  وجوب لزوم مذهب أهل احلديث الفرقة الناجية

  ، ومل  ، الذين مل تشنهم بدعة   ، اعتقاد أئمة أهل احلديث    هذا أصل الدين واملذهب   
 .  ، وال تفرقوا عنه ، ومل خيفوا إىل مكروه يف دين   تلبسهم فتنة

،    يف كتابه واعلموا أن اهللا تعاىل أوجب يف كتابه حمبته ومغفرته ملتبعي رسوله    
≅ } ö ملن ادعى أنه حيب اهللا ، فقال  وجعلهم الفرقة الناجية واجلماعة املتبعة  è% β Î) 

óΟçFΖä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãèÎ7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3{ )١(  . 

 .، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضاللة مبنه ورمحته  نفعنا اهللا وإياكم بالعلم

                                                 
  . ٣١: سورة آل عمران آية  ) ١(



  اعتقاد أئمة احلديث

 ١٧

 

 فهرس اآليات
 ٧........................إال من رحم ربك ولذلك خلقهم ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من اجلنة

 ٤........................................اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف
 ١٠...........................النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون

 ٧......................................................................................إىل رهبا ناظرة
 ٥....................................ليم فليلقه اليم بالساحل يأخذهأن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف ا

 ١٠...........................................إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية
 ٨...............................إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ومن يشرك

 ٥....................................................................إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني
 ٥.......................................................إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

 ١٠.......................... جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبداجزاؤهم عند رهبم جنات عدن
 ١٣...........................سيقول املخلفون إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون

 ٩.................................................................فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني
 ٥...............................فأما عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق وقالوا من أشد منا قوة أومل

 ١٣.........................وج فقل لن خترجوا معيفإن رجعك اهللا إىل طائفة منهم فاستأذنوك للخر
 ٦..................................فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة إهنم اختذوا الشياطني أولياء

 ٩..............................................................فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني
 ٩.....................................قال ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما

 ٩.............................قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان
 ٦.........................قل أمر ريب بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خملصني له

 ١٦..............................قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا
 ٦.......................................................قل فلله احلجة البالغة فلو شاء هلداكم أمجعني

 ١٣...........................قل للمخلفني من األعراب ستدعون إىل قوم أويل بأس شديد تقاتلوهنم
 ٨.................................................................عن رهبم يومئذ حملجوبونكال إهنم 

 ١٢..........................لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم ما يف قلوهبم
 ٤.................................لكن اهللا يشهد مبا أنزل إليك أنزله بعلمه واملالئكة يشهدون وكفى



  اعتقاد أئمة احلديث

 ١٨

 ٦...........................ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن
 ١١................................روا فال يغررك تقلبهم يف البالدما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كف

 ١٤...........................ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن يرتل عليكم من
 ١٢...............................حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم
 ٤................................من كان يريد العزة فلله العزة مجيعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل

 ١٤............................. اخلوف أذاعوا به ولو ردوه إىل الرسولوإذا جاءهم أمر من األمن أو
 ٥..............................واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال ختاطبين يف الذين ظلموا إهنم مغرقون
 ١٢.............................والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان

 ٤..................................................................والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسعون
 ٥.............................. اهللا مث أبلغهوإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم

 ٧.................................................................................وجوه يومئذ ناضرة
 ٥...................ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ورسال مل نقصصهم عليك وكلم اهللا موسى

 ١٣.............................وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض
 ٦..................................ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون هبا

 ٧................................ال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتىولو أن قرآنا سريت به اجلب
 ٧...........................................ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني
 ٥.............................................وما تشاءون إال أن يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما

 ١١...........................ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى
 ٩..............................آلخرة من اخلاسرينومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف ا

 ٦................................ونزعنا ما يف صدورهم من غل جتري من حتتهم األهنار وقالوا احلمد
 ٤..............................................................ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام

 ١٤........................ياأيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان
 ١١...................................يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

 ١٠..............................نون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل اهللا مين عليكممي



  اعتقاد أئمة احلديث

 ١٩

 فهرس األحاديث
 ٨...................................................................بني العبد وبني الكفر ترك الصالة

 ٩..............................................................من ترك الصالة فقد برأت منه ذمة اهللا
 ٩...........................................................................من ترك الصالة فقد كفر



  اعتقاد أئمة احلديث

 ٢٠

 الفهرس
 ٢...............................................................عند أهل احلديثأصول االعتقاد 

 ٢.....................................................................القول يف األمساء والصفات
 ٣...................................................................ذكر بعض خصائص الربوبية

 ٣...........................................................إثبات أمساء اهللا احلسىن وصفاته العال
 ٣..............................................................................إثبات صفة اليدين

 ٤..................................قوهلم يف صفة الوجه والسمع والبصر والعلم والقدرة والكالم
 ٥...................................................................................إثبات املشيئة

 ٥........................................................................................علم اهللا
 ٦................................................................................القرآن كالم اهللا

 ٦..........................................................................أفعال العباد خملوقة هللا
 ٧.........................................................................اخلري والشر بقضاء اهللا
 ٧........................................................................الرتول إىل السماء الدنيا

 ٧...................................................................رؤية املؤمنني رهبم يف اآلخرة
 ٨..................................................................................حقيقة اإلميان

 ٨.......................................................................قوهلم يف مرتكب الكبرية
 ٨.......................................................................                  ً حكم تارك الصالة عمد ا

 ٩.................................................أقوال أهل العلم يف الفرق بني اإلسالم واإلميان
 ١٠..........................................................الشفاعة واحلوض واملعاد واحلساب

 ١٠..............................................ترك الشهادة ألحد من املوحدين باجلنة أو النار

 ١٠..................................................................................عذاب القرب

 ١١...........................................................................سؤال منكر ونكري

 ١١.............................................................ترك اخلصومات واملراء يف الدين

 ١٢......................................................................خالفة اخللفاء الراشدين

 ١٢........................................................................املفاضلة بني الصحابة

 ١٢..................................................................قوهلم فيمن يبغض الصحابة

 ١٤..............................................ا كان أو فاجرااجلمعة خلف كل إمام مسلم بر

 ١٤...........................................................اجلهاد مع األئمة وإن كانوا جورة



  اعتقاد أئمة احلديث

 ٢١

 ١٤..................................................................................دار اإلسالم

 ١٤...............................................أعمال العباد ال توجب هلم اجلنة إال بفضل اهللا

 ١٥....................................................................................الرازق اهللا

 ١٥..............................................................اهللا خالق الشياطني ووساوسهم

 ١٥.............................................................................السحر والسحرة

 ١٥.................................................................................جمانبة البدعة

 ١٥....................................................................................تعلم العلم

 ١٥..........................................................................الكف عن الصحابة

 ١٦.................................................................................لزوم اجلماعة

 ١٦.............................................وجوب لزوم مذهب أهل احلديث الفرقة الناجية

 ١٧................................................................................فهرس اآليات

 ١٩.............................................................................فهرس األحاديث

 ٢٠......................................................................................الفهرس

  


