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  �سم هللا الرمحن الرحمي

  مقدمة 

لنا، من هيده هللا فال ٕان امحلد �، حنمده و�س�تعینه و�س�تغفره، ونعوذ �� من رشور ٔ�نفس�نا ومن س��ات �ٔعام   
  .مضل �، ومن یضلل فال هادي �، و�ٔشهد �ٔن ال ٕا� ٕاال هللا و�ده ال رشیك �، و�ٔشهد �ٔن محمدا عبده ورسو�

  .]١٠٢:عمران  آل[)يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن (

ُهَما رِجَ يَاأَ ( َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ االً  يـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

  .]١: النساء[)َكِثيراً َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً 

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم *اأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديداً ي(

  .]٧١-٧٠:األحزاب[)َوَمن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيماً 

 تعاىل، و�ري الهدى هدى محمد صىل هللا �لیه و�ٓ� وسمل، ورش أ�مور فٕان �ٔصدق احلدیث كتاب هللا: �ٔما بعد   

  .حمد�هتا، ولك حمدثة بد�ة، ولك بد�ة ضال�، ولك ضال� يف النار

، والطاعنني فهيا �لك املنكر�ن �لس�نة النبویة املباركة يل به املسلمون يف هذا الزمان؛ عودةُ مفام ابتُ : مث �ٔما بعد   

مر بلیة؛ �ٔن اجلهل قد رضب ب�ٔطنابه �ىل كثري من �ٔبناء هذه أ�مة، فهم ال یعرفون عن س�نة النيب س��ل، ومما زاد ا�ٔ 

، وقلام �سمل هذا النذر من ال�شویه وسوء الفهم، فاس�تغل �ٔ�داء إالسالم ذ�، قلیالً  صىل هللا �لیه وسمل ٕاال نذراً 

ومن املس�رشقني �دیثا، فالقوم ال ی�ٔتون جبدید، ورشعوا �رسلون الش�هبات ترتا، وقد تلقفوها من املبتد�ة قدميا، 

ولكهنم �ببغاواٍت جتید �كرار �م ال تفهم م�ه ش��ا، وقد اتیحت هلم م�ات الس�بل ل�رش هذا الباطل اخلب�ث؛ فعىل 

صف�ات اجلرائد، وشاشات الفضائیات، وإالذا�ات، ومواقع التواصل، وقا�ات الندوات، بل ويف م�اجه اجلامعات؛ 

  .الس�نة النبویة �ىل صاحهبا �ٔفضل الصالة والسالم ء يف د�ٔب مس�متر �لحط من ماكنةجتد هؤال

رمحه هللا  ولعل صاحب النص�ب أ�وفر من هذا الطعن هو كتاب اجلامع الصحیح لٕالمام �ٔيب عبد هللا الب�اري   

ٔ�مور العقائد والفقه و�ريها؛  ؛ فٕانه �ٔحص كتاب بعد كتاب هللا عز و�ل، ؤ�نه �ٔول كتاب يف الس�نة یعمتد �لیه يفتعاىل

فعمل هؤالء املنافقون �ٔن اسقاط كتاب الب�اري معناه �ٔن �سقط لك الك�ب اليت تلیه يف املاكنة، �صحیح مسمل، 

، ویبلغ املنافقون واملبتد�ة والسنن أ�ربع، و�ريها، ویبقى كتاب هللا عز و�ل بال رشح معصوم، ف�تقاذفه أ�هواء
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ت�ٔویل القر�ٓن وفق ما �ریدون مما جتري هبم �س�نة النيب صىل هللا �لیه وسمل؛ وهو اج من اسقاط �ح�� مرادمه

  .ٔ�هواءمه، وال حول وال قوة ٕاال �� العيل العظمي

�ل�افظ �الل ا��ن  "مف�اح اجلنة يف �ح��اج �لس�نة " والك�اب ا�ي بني ٔ�یدینا هو كتاب    

ت ا�ٓ�ر اليت توجب �ح��اج �س�نة رسول هللا صىل هللا �لیه الس�یوطي رمحه هللا تعاىل، وقد مجع ف�ه عرشا

هذا الك�اب نقدم �ما خمترصا حول الس�نة النبویة املباركة؛ ٔ�ننا يف �ٔمس احلا�ة ٕاىل احلدیث عن رشح ففي  وسمل،

متر هبا أ�مة، الس�نة و�ٔصولها، وٕا�راز ماك�هتا و�ٔمهیهتا ووظیفهتا مع كتاب هللا عز و�ل، �اصة يف هذه أ�وقات اليت 

وقد توالت الش�هبات �ىل أ�صول والثوابت ترتا، فاكن من واجب �ٔهل العمل وطالبه؛ �ٔن یب��وا لغريمه �ٔصول إالسالم 

وعقائده، و�ٔن یعملوا �اهد�ن ��فاع عن هذه أ�صول، ال س�� الس�نة املباركة، واليت �رمهيا �ٔ�داء إالسالم الیوم عن 

  .قوس وا�دة

  :إالسالم، مهنا كتب �ىل كتب من �ٔ�ل یوطي يف كتابه هذاد اعمتد الس� وق   

 .كتاب الرسا� لٕالمام الشافعي ريض هللا عنه -١

 .رمحه هللا، وا�ي هو تقدمة دالئل النبوة �لبهيقياملد�ل الصغري كتاب  -٢

 .كتاب املد�ل الك�ري، وهو املد�ل ٕاىل السنن الكربى �لبهيقي -٣

 .هللا تعاىل السنن ��اريم رمحهكتاب  -٤

 .اب احل�ة �ىل �رك احمل�ة ٔ�يب الف�ح املقديس رمحه هللا تعاىلكت -٥

 .كتاب الرسا� �لقشريي رمحه هللا تعاىل -٦

 .كتاب �ٓخر يف الفرق ذ�ر �ٔنه نقل م�ه -٧

 .وكتب �ٔخرى تظهر يف رسده ل�ٓ�ر -٨

ر املتقدمة من ٕا�زال وهذا احلشد ل�ٓ�ر ا�ا� �ىل لزوم الس�نة وجحیهتا؛ ٕامنا هو بیان ملا معلت به أ�مة يف العصو    

  !الس�نة النبویة املاكنة الالئقة هبا، جفزى هللا الس�یوطي �ريا
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  :معيل يف هذا الك�اب

  :مقت بفضل هللا عز و�ل �يشء من �دمة هذا الك�اب اجللیل؛ ح�ث

 .عن الس�نة وإالس�ناد، و�یف�ة وصول الس�نة ٕالیناموجزة وضعت مقدمة  -١

 .كذا ٔ�حصاب الك�ب الناقل مهناوضعت �رمجة موجزة �لس�یوطي رمحه هللا، و  -٢

التعرض ل�ٓ�ر الواردة �لرشح والتعلیق، مع يشء من الرتت�ب ا�ي قد خيالف س�یاق الس�یوطي قلیال،  -٣

 .لفائدٍة ر�ٔ�هتا، مع ز�دات هامة

 .ضافة فصول هامة مل یعنت هبا الس�یوطي، ويه الزمة لبیان جحیة الس�نة وماك�هتاإ  -٤

وكفایة،  شدیدة الضعف واملوضو�ة اليت وردت يف الك�اب، ويف املق�ول غنیة �دم �عتناء ��ٓ�ر املرفو�ة -٥

 .مع بیان ضعف بعض ا�ٓ�ر ٕاذا لزم أ�مر

 .ذ�ر ث�ت �ملراجع املس�ت�دمة يف الرشح والتعلیق -٦

 .معل فهرس �ام �لك�اب -٧

نده، ٕانه ويل ذ� هذا و�ٔرجو هللا عز و�ل �ٔن ینرص الس�نة املباركة �ىل �ٔ�داهئا، و�ٔن یتق�ل هذا العمل ع    

  .والقادر �لیه، و�ٓخر دعوا� �ٔن امحلد � رب العاملني، وصىل هللا وسمل و�رك �ل نب��ا محمد و�ٓ� وحصبه �ٔمجعني

  ٔ�بو ما� عامد �ن عبد امحلید الس�یوطي

  :معلومات التواصل

  عامد عبد امحلید �ٔمحد حسني

  التبني- �لوان- القاهرة-مجهوریة مرص العربیة

٠٠٢٠١١٤٠٩٧٠١٦٣  

Malekemad2017@hotmail.com 
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  مقدمة يف الس�نة وإالس�ناد -١

 ما يه الس�نة؟ -  �ٔ 
ٕاذا ٔ�رد� �ٔن نبني �ٔي مصطلح؛ فالبد من معرفة املراد به يف لسان العرب ولغهتم، ٕاذ هو لفظ عريب ٔ�صیل، مث    

  :�رشع يف بیان معناه عند ٔ�هل العمل و�صطالح
و جر�ن اليشء واطراده يف سهو�،ومما اش�تق م�ه ، وه"سن : " �ٔصل هذه اللكمة هو": املعىن ا�لغوي -١

 .سريته: الس�نة، ويه السرية، وس�نة رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل
  :قال الهذيل

  
  ف�ٔول راٍض س�نة من �سريها..................................ة ٔ�نت رسهتافال جتزعن من س�ن

  
َ امض �ىل سَ : ومن ذ� قوهلم َ �ك وسُ � نا�ن، ٕاذا �اءت �ىل طریقة ت الرحي س�َ �ك، ٔ�ي و�ك، و�اء�

  ).، بترصف٦١-٣/٦٠انظر مقای�س ا�لغة ال�ن فارس "(وا�دة
لت��عن سنن من اكن :" فا�ي یتلخص لنا من هذ �ٔن الس�نة يف ا�لغة مبعىن السرية، والطریقة، ويف احلدیث   
  .ٔ�ي طرائق من اكن ق�لمك ؛)٧٣٢٠:حصیح الب�اري("ق�لمك

 :ف �خ�الف العلوم املس�ت�دمة فهيا �ٔن املعاين �صطالح�ة ختتلا�مل: املعىن �صطال� -٢
 .�ري القر�ٓن من أ�قوال وأ�فعال ما صدر عن النيب صىل هللا �لیه وسمل: فالس�نة عند أ�صولیني، م�ال، يه  - �ٔ 

ما �ٔضیف ٕاىل النيب صىل هللا �لیه وسمل من قول ٔ�و فعل �ٔو تقر�ر �ٔو صفات : ويف اصطالح احملدثني   -  ب
 .� الرشیفة ق�ل البعثة، وحنو ذ�ة �ٔو �لق�ة، وما یتصل �لرسا� من �ٔحوا�لق�

�لیمك :" وتطلق الس�نة �ىل ما یقابل البد�ة؛ �ا �ٔهلها مه �ٔهل الس�نة يف مقابل �ٔهل البد�ة، كام يف احلدیث  -  ج
  ..."�س�يت وس�نة اخللفاء الراشد�ن من بعدي، متسكوا هبا، وعضوا �لهيا �لنوا�ذ

، ١٩- ١/١٨تاب �ٔفعال الرسول صىل هللا �لیه وسمل، ودال�هتا �ىل أ�حاكم الرشعیة لٔ�شقرانظر ك (     
  ).هذا �دیث حسن حصیح: قال، و ٢٦٧٦:يف س��ه بترصف، واحلدیث رواه الرتمذي

ومما س�بق یتضح �ٔن املراد �لس�نة �كون حبسب الفن ا�ي ی��اول قضا�ها، وحنن ن��اولها من �ة اصطالح    
  :ٔ�نه �ٔوسع كام هو واحض؛ فهو �شمل لك ما �ٔضیف ٕاىل النيب صىل هللا �لیه وسمل من احملدثني؛

 ).، بلفظ أ�عامل �لنیة١٩٠٧:، وحصیح مسمل١:حصیح الب�اري"(ٕامنا أ�عامل �لنیات : " ��دیث: قول -١
اري حصیح الب�"(یصيل من ا�لیل ثالث عرشة ر�عة اكن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل : " ��دیث: فعل -٢
 ).٧٣٧:، وحصیح مسمل رمق١١٤٠:رمق
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يف لی� �ردة،  ميم�ٔن ذ�ر � معرو �ن العاص �ٔنه �  حضك رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل بعد: ��دیث: تقر�ر -٣
، فهذا )٣٣٤:رمق ، وسنن �ٔيب داود١٧٨١٢:رمق املس�ند(وهو ج�ب، وصىل ب�ٔحصابه يف غزوة ذات السالسل

 .، و�ريه، فٕان النيب صىل هللا �لیه وسمل ال یقر �طاله، وكذ� السكوتالض�ك ٕاقرار لفعل معرو ريض هللا عن
اكن ربعة من :" ��دیث �ٔ�س ريض هللا عنه یصف رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، یقول: الصفة اخللق�ة -٤

 ).٢٣٤٧:، وحصیح مسمل رمق٣٥٤٨:حصیح الب�اري رمق..."(طویل البا�ن وال �لقصريلالقوم، ل�س �
اكن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل من �ٔحسن الناس : " ��دیث �ٔ�س ريض هللا عنه: �ةالصفة اخللق  -٥
 ).٦٥٩:، وحصیح مسمل رمق٦٢٠٣:حصح الب�اري رمق"(�لقا
الب�اري (صىل هللا �لیه وسمل ا�لیايل ذوات العدد ق�ل البعثة ) تعبده(=كتحنثه: ما یتصل �لرسا� ق�ل البعثة -٦

 ).٣:رمق :يف كتاب بدء الو� من الصحیح
 

 :�یف�ة وصول الس�نة ٕالینا- ب
  
خبصیصة �دمت يف أ�مم لكها، ويه خصیصة -�ىل صاحهبا �ٔفضل الصالة والسالم- متزيت أ�مة احملمدیة   

: " إالس�ناد، مفنذ �ٔن نطق النيب صىل هللا �لیه وسمل ب�ٔقوا�، و�ٔ�ادیثه الرشیفة، وزاد أ�مر بیا� بقو� �لیه السالم
؛ انطلق الص�ابة ريض هللا عهنم والتابعون هلم هبمٍة ال تداىن، وبعزم ال )رو�ه يف الصحی�ني"(غائب فلیبلغ الشاهد ال

یلني، یبلغون س�نة النيب صىل هللا �لیه وسمل، ف�ش�ٔ بذ� ما یعرف بعمل احلدیث، �ٔو �مل إالس�ناد، �ٔو �مل الروایة؛ 
ور هذا العمل حىت �ٔصبح �لوما كثرية حتوط الس�نة لضبط املرو�ت اليت نقلت عن النيب صىل هللا �لیه وسمل، وتط

  .رمحهم هللا تعاىل د�نة ذا أ�مریقومون هبوا، واكن)فساد وحتریف(=، وینفي عهنا لك حتریف ود�لو�ر�اها
إالس�ناد من ا��ن، ولوال إالس�ناد لقال من شاء ما  ":ويف مقدمة حصیح مسمل عن ا�ن املبارك رمحه هللا، قال    
ولو مل �كن إالس�ناد وطلب  ":، قال)١/٢٥(إالمام �ٔبو �امت محمد �ن ح�ان ال�س�يت يف مقدمة ا�رو�نيوذ�ر ، "شاء

 ؛)٢/٦٩(وقال ا�ن حزم يف الفصل ، "دیل ا��ن ما ظهر يف سا�ر أ�ممهذه الطائفة � لظهر يف هذه أ�مة من تب
رسل واملعضل واملنقطع، ويه �ٔنواع ملا مل وهو یوحض �ٔن ا�هيود والنصارى ل�س هلم من ذ� يشء، وهو یتلكم عن امل

هذا النوع كثري من نقل ا�هيود، بل هو �ٔ�ىل ما عندمه، ٕاال  نوم:" یتصل اس�ناده، واملنقطع �ٔمع وهو ضعیف، قال
ٔ�هنم ال یقربون ف�ه من موىس كقربنا ف�ه من محمد صىل هللا �لیه وسمل، بل یقفون والبد، ح�ث ب�هنم وبني موىس 

  .، مث ذ�ر النصارى بنحوه"زید من ثالثني عرصا، يف �ٔزید من �ٔلف ومخسامئة �ام�لیه السالم �ٔ 
فقوانني الروایة متزي هبا املسلمون وال یعلمها �ريمه، وقد عكف املس�رشقون �ىل دراسة هذه القوانني حىت    

  .یطعنوا �لهيا، فمل �سمل هلم �لهيا طعن وا�د، بل مهنم من مدح طریقة احملدثني يف النقل
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 :، وبیان حراسة العلامء �لس�نةما هیة إالس�ناد  - ج
 

، يه صلب ال�م الوارد عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل؛ یعين �ٔلفاظ احلدیث ا�مل �ٔن م�ون أ��ادیث   
حاكیة طریق املنت، ولن�ٔ�ذ : وقد وصلت هذه املتون عن طریق أ�سانید، ويه مجع اس�ناد، وهو كام یعرفه العلامء

  :یتضح أ�مرم�اال حىت 
، هذا هو املنت؛ یعين لفظ احلدیث، وقد وصل ٕالینا يف دواو�ن الس�نة، "ٕامنا أ�عامل �لنیات : " معنا �دیث   

�دثنا امحلیدي، قال �دثنا سف�ان، قال �دثنا حيىي �ن سعید : ((ومهنا حصیح الب�اري، ح�ث قال الب�اري
مسعت معر �ن اخلطاب ريض : مسع �لقمة �ن وقاص ا�لیيث، یقول أ�نصاري، قال �ٔ�ربين محمد �ن ٕا�راهمي التميي، �ٔنه

  ."ٕامنا أ�عامل �لنیات ")):مسعت رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، یقول: هللا عنه �ىل املنرب، یقول
؛ یعين سلس� الر�ال ا��ن وصل عن طریقهم ٕاىل رسول س�ناد الب�اري �ل�دیثإ هو  مظلال؛ مفا بني القوسني   

  .هللا �لیه وسمل هللا صىل
متزي هبا املسلمون عن �ريمه،  وتفاصیل ذ� أ�مر جتده يف �مل مصطلح احلدیث، ولكن ما هيمنا �ٔن هذه الطریقة    

وبلغوا ا�قة القصوى فهيا، و�ش�ٔت �لوم ٕاضاف�ة خلدمة هذه أ�سانید، وبیان حصیحها وسقميها، ور�ل العلامء يف 
مية رمحه هللا يف صىل هللا �لیه وسمل، حىت �ٔن ا�ن خز ، وا�ب عن س�نة النيب طلب هذه أ�سانید، واخ�بار الرواة

ٕاذ س��ه صىل هللا �لیه وسمل ٕاذا ثب�ت بنقل العدل عن العدل موصوال  "، فقال رمحه هللا)١/١١٠(كتاب التوح�د
هللا �ٔو ليشٍء م�ه، مفن ٕالیه ال �كون �ٔبدا ٕاال موافقة لك�اب هللا، �اشا � �ٔن �كون يشء مهنا �ٔبدا خمالفا لك�اب 

ادعى من اجله� �ٔن ش��ا من سنن النيب صىل هللا �لیه وسمل ٕاذا ث�ت من �ة النقل خمالف ليشٍء من كتاب هللا، 
من فقه �لامء احلدیث رمحهم هللا، وهذا ،"ف�ٔ� الضامن بت��یت حصة مذهبنا �ىل ما �ٔبوح به م�ذ ٔ�كرث من �ٔربعني س�نة

�ىل النيب صىل هللا �لیه وسمل تصدى هلم مح� احلدیث، كام ذ�ر ا�ن �دي يف وملا �اول الز�دقة الكذب 
، وقال ا�ن عراق يف "تع�ش لها اجلهابذة: "هذه أ��ادیث املصنو�ة، قال: ، �ٔنه ق�ل ال�ن املبارك)١/١٩٢(الاكمل

، وذ�ر "سانیدللك د�ن فرسان، وفرسان هذا ا��ن �ٔحصاب ا�ٔ : "عن �زید �ن زریع، قال) ١/١٦(تزنیه الرشیعة
وق�ل ٕان الرش�ید �ٔ�ذ زندیقا لیق�� فقال �ٔ�ن �ٔنت من �ٔلف �دیث ):" ١/٢٠١(احلافظ ا�هيب يف طبقات احلافظ

  ".ف�ٔ�ن �ٔنت � �دو هللا عن �ٔيب ٕاحساق الفزاري وا�ن املبارك ین�الهنا ف�خر�اهنا حرفا حرفا: وضعهتا؟ قال
  .ة وحيوطوهنا، جزامه هللا عن الس�نة �رياوهكذا یت�ني �یف �ٔن �لامء احلدیث حيرسون الس�ن   
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  )هـ ٩١١-٨٤٩: (لس�یوطيموجزة �  �رمجة
  

هو �ٔبو الفضل �الل ا��ن عبد الرمحن �ن �ٔيب �كر �ن محمد الس�یوطي، وی�سب ٕاىل ٔ�س�یوط مدینة يف صعید   

ىل ید جام�ة من مرص م�ش�ٔ �ائلته، لك�ه �ش�ٔ يف القاهرة، و قد حفظ القر�ٓن صغريا، و حفظ املتون، و تتلمذ �

  .�ٓخر�ن العلامء، مهنم �مل ا��ن البلق�ين، و الش�بيل احلنفي، و حميي ا��ن الاكف�جي، و

ث، و اكن قد ر�ل يف الطلب ٕاىل احل�از، والشام، والهند، واملغرب، و�ريها، و �رع يف �لوم التفسري، واحلدی   
و اكن قد �رمج لنفسه ف�ه  يف كتابه حسن احملارضة، الفقه، والعربیة، والتارخي، و �ريها، حىت �ٔنه قال عن نفسهو 

اد حبمد هللا تعاىل؛ �ٔقول ذ� حتد� بنعمة هللا جهتوقد مكلت عندي ا�ٓن �ٓالت �):" ١/٣٣٩(�حملدثني اق�داء
تعاىل ال خفرا؛ و�ٔي يشء يف ا�نیا حىت یطلب حتصیلها �لفخر، وقد �ٔزف الرح�ل، وبدا الش�ب، وذهب �ٔطیب 

ش�ت �ٔن ٔ�كتب يف لك مس�ٔ� مصنفا ب�ٔقوالها و�ٔد�هتا النقلیة والق�اس�یة، ومدار�ها ونقوضها و�ٔجو�هتا،  ولو! العمر
واملوازنة بني اخ�الف املذاهب فهيا لقدرت �ىل ذ� من فضل هللا، ال حبويل وال بقويت، فال حول وال قوة ٕاال 

  .".��، ما شاء هللا، ال قوة ٕاال ��
إالتقان يف �لوم القر�ٓن، و�ٔلف�ة احلدیث، وا�ر املنثور يف :(كتبا �دیدة، مهنا - ه هللارمح-وقد صنف الس�یوطي   

، و�ري )التفسري، واجلامع الك�ري والصغري، ورشح املوط�ٔ يف احلدیث، وأ�ش�باه و النظا�ر يف فروع الفقه الشافعي
ف و خمالفة يف بعض أ�مور، عفا مصنف و�زید، واكن ف�ه رمحه هللا تصو  ٧٠٠هذا كثري، وقد �ٔوصلها بعضهم ٕاىل 

  .هللا عنه
، ٣٤٤- ١/٣٣٥حسن احملارضة يف �رخي مرص والقاهرة، (ومن �ٔراد �رمجة واف�ة �؛ فلینظرها يف كتابه    

املك�بة العرصیة، وف�ه بیان لتفوقه �ىل .، ولینظر ما هو ٔ�وىف من ذ� يف كتابه الت�دث بنعمة هللا، طاحلليب.ط
 ٓ   ).الت �جهتاد عندهٔ�هل زمانه واك�ل �
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  بدایة الك�اب
  
  

مف�اح اجلنة يف �ح��اج 
  �لس�نة

  
  
  

  .�ل�افظ الس�یوطي رمحه هللا تعاىل
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�ل�سم�، وامحلد� �ىل �ادة العلامء، ويف هذا ما ال خيفى من التربك و�س�تعانة �مس  رمحه هللا بد�ٔ الس�یوطي   
لوثوق به دون �ريه س�ب�انه، ويف طیاته التربؤ من الثقة �لنفس املفضیة هللا تعاىل، و امحلد � عز و�ل، وٕا�الن ا

ٕاىل الكرب والغرور؛ و�ا قدم اجلار وا�رور، مث ذ�ر السالم �ىل املصطفني من عباد هللا؛ ومه أ�ن��اء واملرسلني 
  .�لهيم صالة هللا وسالمه

  

لك�اب، وقد ذ�ر ا��اء لطالبه وقارئیه، وقد رشع يف بیان س�ب ت�ٔلیف ا )...- �رمحمك هللا–�لموا ا(قو�   
  .فعل ذ� �ري وا�د من �ٔهل العمل يف مصنفاهتم؛ اكٕالمام مسمل يف مقدمة الصحیح، وا�ن الصالح يف �لوم احلدیث

  

  :س�ب ت�ٔلیف الك�اب

  
�ٔن اكنت  ح��اج �لس�نة و�كتفاء �لقر�ٓن يف عرص الس�یوطي، بعد� ٕا�اكر �هو �ٔن رافضیا زندیقا �ٔشاع مقا   

  .م�ذ زمن) انقرضت(=درست
  

القول : مه قوم یعتقدون مج� من العقائد املناف�ة لٕالسالم، وٕان اكن �زمعون ٔ�هنم مسلمون، ومهنا :والرافضة   

بنقص القر�ٓن، و �كفري الص�ابة ريض هللا عهنم، و الطعن يف �ا�شة ريض هللا عهنا و رمهيا �لباطل، و القول 
�لیه وسمل لعيل ريض هللا عنه من بعده، والقول بعصمة �ٔمئهتم، والقول �لرجعة من بعد املوت  بوصیة النيب صىل هللا

 عام تعاىل هللا یبدو � يشء مل �كن یعلمه من ق�ليف ا�نیا لعيل و أ�مئة، وی�س�بون البداء � عز و�ل؛ وهو �ٔن 
د �ن �يل، مث �لموا موقفه من �ٔيب �كر ومعر، و�ٔنه ، وٕامنا مسوا رافضة؛ ٔ�هنم ملا �یعوا زییقول الظاملون �لوا �بريا

انظر كتاب �ٔصول و�رخي الفرق (.ريض هللا عهنم �ٔمجعني، رفضوا بیعته، فسموا الرافضة ام �يل �يلحيهبام، ویقد�
  ).، دار الكو�ر٣٨٧- ١٤٧:إالسالم�ة �لش�یخ مصطفى محمد، ص

  

فاللكیة يه ٕا�اكر لوجود هللا عز �ن لكیا، �ٔو جزئیا، إالحلاد، وٕا�اكر أ�د مه من ی���لون مذهب :دقةوالز�   

�اكر و�ل، وی��ع ذ� ٕا�اكر لك يشء من ا��ن، و�ٔما اجلزئیة ال تنفي وجود هللا عز و�ل، ولكن تقوم �ىل إ 
املعلومات من ا��ن �لرضورة؛ ٕاك�اكر اجلنة والنار، و�ٔن ا��ات فهيا حس�یة، والقول ٕ��اكر الو�، و�ري هذا، 

�لمزید انظر عق�دة املسمل يف ضوء الك�اب (.دقة اجلزئیة رضب من النفاق، فه�ي ٕاظهار لٕالسالم وٕابطان �لكفروالزن
  ).سفري.، ط٨١١- ٢/٨١٠والس�نة لسعید �ن وهف القحطاين،
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، وهو ..."ما �اءمك من �دیث فاعرضوه �ىل القر�ٓن:"�ٔن من جحج هؤالء املال�ني �دیثالس�یوطي و ذ�ر    
  .ب �ىل النيب صىل هللا �لیه وسمل�دیث موضوع مكذو 

     

اكفر �ارج من م� ح؛ فهو �ٔن من �ٔ�كر �ح��اج حبدیث النيب صىل هللا �لیه وسمل الصحی �ٔیضا وذ�ر   
  .املسلمون ، وهو احلق ا�ي صار ٕالیهإالسالم

به � �ٔ� عبد  �ٔتقول: فقال � قائل ،ٕانه حصیح :�ٔنه روى یوما �دیثا وقال ريض هللا عنه وذ�ر عن الشافعي  
� هذا �ٔر�ٔی�ين نرصانیا؟ �ٔر�ٔی�ين �ار�ا من كن�سة؟ ٔ�ر�ٔیت يف وسطي ز�را؟ ٔ�روي �دیثا : "هللا؟، فاضطرب وقال

  ".عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل وال �ٔقول به
  .حزام �ربطه اكهن النصارى �ىل وسطه: �رو الزُ    
  

  :ٔ�صل هذه البد�ة الكفریة
  

�ٔخط�ٔ  �لیه السالم و�ٔن �ربیل ،صىل هللا �لیه وسمل طعن يف رسا� النيب من لعهنم هللا الروافض من هو �ٔن   

�ربیل م�شؤه شدة  ، وقد مسوا بذ�؛ ٔ�هنم قالوا �ٔن خط�ٔ الغرابیةيف �زو� �لیه هبا، و�ٔهنا اكنت لعيل، و هؤالء مه 

م عقب ء كفرة �التفاق، و ال یعرف هلكام �ش�به الغراب الغراب، وهؤال ،و�يل صىل هللا �لیه وسمل الش�به بني محمد
وقد غصبوها ، ريض هللا عنه وا اخلالفة ٔ�يب �كرٔ�ن الص�ابة ملا �ٔعط؛ ريض هللا عنه ا�ٓن، ومهنم من كفروا �لیا

ینظر �ٔصول و�رخي (.اجلارودیةیقال هلم  الزیدیةاكن �لیه �ٔن یطالب هبا، وهؤالء مه فرقة من - زمعوا- من �يل

  ).الفرق إالسالم�ة
ئدمه عند وا�مل �ٔن ٔ�كرث الش�یعة الروافض ا�ٓن ال یقولون مبا قال به هؤالء، بل یقولون مبا �ٔسلفت بیانه من عقا   

؛ و�ا فٕاهنم ملا طعنوا يف نق� صىل هللا �لیه وسمل شرت�ون يف الطعن �ىل �ٔحصاب النيبامجلیع � ، و تعریف الرافضة
  .وأ�خ�ار وأ��ادیث النبویةالس�نة؛ وصلوا ٕاىل الطعن يف املنقول؛ وهو الس�نة 
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  ريض هللا عنه �م الشافعي ذ�ر
  

يف �ٔصول الفقه  ، وهو كتاب يف أ�صول، من �ٔ�ل كتب إالسالم، و�لیه املعول)الرسا�(وقد ورد يف كتابه
  .والس�نة

  ):هـ٢٠٤- ١٥٠(�رمجة موجزة �لشافعي ريض هللا عنه   
 و�ع�ن �ن شافع القريش �ن عبد املطلب �ن عبد م�اف، محمد ا�ن ٕادر�س �ن العباس �ن هو إالمام    

 مثهبا، و�ٔمه �امل به، فو�ته �ٔمه يف غزة، ات ح�ث ر�ل وا�ه ٕا�هيا من مكة، مفمبدینة غزة بفلسطني، 
وقد . حفظ القر�ٓن هبا يف سن السابعة وحفظ موط�ٔ ما� يف سن العارشة. به بعد س�ن�ني ٕاىل مكة�ادت 

�ن اكنوا من �ٔفصح العرب فاس�تفاد مهنم وحفظ �ٔشعارمه ورضب به املثل يف اخ�لط بق�ائل هذیل ا�
قو� جحة يف العربیة، مث ر�ل ٕاىل ا�مين مث ٕاىل العراق، و�ظر محمد �ن احلسن صاحب �ٔيب فاكن ، الفصا�ة

ح�یفة، ور�ل ٕاىل مرص ح�ث تويف فهيا رمحه هللا تعاىل، وهو ٕامام جمهتد �بري � مذهبه ا�ي �شلك يف 
�لتوسع اقر�ٔ �رمجته يف سري ٔ��الم (.من �ٔعظم النارص�ن �لك�اب والس�نة رمحه هللا تعاىلر�الته هذه، واكن 

  ).الرسا�.، ط٩٩- ١٠/٥النبالء، 
  
  رمحه هللا لشافعيذ�ر ا   

  

  � مزن� �الیة يف الرشع صىل هللا �لیه وسمل بعض أ�د� �ىل �ون النيب
  

�لیه  هللا عز و�ل اشرتط �ٔن یطاع رسو�و�ٔن ، صىل هللا �لیه وسمل طریقه ميكن العمل �لرشع ٕاال من حبیث ال 
  :حىت �كون العبد طائعا � عز و�ل؛ السالم

 :قو� عز و�ل -١

وَن َأن َيكُ َفآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوَال تـَُقوُلوا َثالثٌَة انتَـُهوا َخْيرًا لَُّكْم ِإنََّما اللَُّه ِإَلٌه َواِحٌد ُسْبَحانَُه  (

 ]١٧١:النساء [)َلُه َوَلٌد لَُّه َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اَألْرِض وََكَفى بِاللَِّه وَِكيالً 

فهيا بیان �ٔن إالميان یتضمن إالميان �� ورس� فهم املب��ون �لرساالت، وقد ا�رتض بعضهم �ىل �ون الشافعي ف
  :فة، واجلواب �ىل هذااس�تدل هبذه ا�ٓیة �ىل موضوعنا رمغ �ٔهنا يف الرسل اك
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  :ل�ٔنه ما من رسول ٕاال اكن م�ینا لرشیعته، ویلزم اتبا�ه �ٔتباع س��ه يف رسالته؛ ودلیل ذ� قو� عز و�    

 َفُرواَوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِإْذِن اللَِّه َوَلْو أَنـَُّهْم ِإذ ظََّلُموا أَنُفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَـغْ (

  ]٦٤:النساء [)اللََّه َواْستَـْغَفَر َلُهُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّه تـَوَّاباً رَِّحيماً 

ما من نيب بعثه هللا يف : "، �ٔن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل قال عبد هللا �ن مسعود ريض هللا عنه، وعن 
  ).٨٩:مسملحصیح " (دون ب�ٔمرهٔ�مٍة ق�يل ٕاال اكن � من �ٔم�ه حواریون ، و�ٔحصاب ی�ٔ�ذون �س��ه ویق�

 :قو� تعاىل -٢

تَّى ِإنََّما الُمْؤِمُنوَن اَلِذىَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع لَّْم َيْذَهُبوا حَ (

للَِّه َوَرُسوِلِه فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَـْعِض َيْسَتْأِذنُوُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك ُأْولَِئَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِا

ُهْم َواْستَـْغِفْر َلُهُم اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم    .]٦٢:النور [)َشْأنِِهْم فَْأَذن لَِّمن ِشْئَت ِمنـْ

، هللا �لیه وسمل صىل أ�مور لكها، وال یقطع �ٔمر دونه صىل هللا �لیه وسمل البد �ٔن �س�ت�ٔذن يف-وفهيا �ٔن النيب   
  .عن ا�ن عباس يف معىن أ�مر اجلامع �ٔنه �ٔمر طا�ة هللا عز و�ل ،)١٩/٢٢٨(يف تفسريه  وقد نقل الطربي

  

يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اَألْمِر ِمنُكْم فَِإن تـََناَزْعُتْم (: قو� تعاىل -٣

ٌر َوَأْحَسُن ِفي َشْيٍء فَـ  ُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ

  .]٥٩:النساء [)تَْأِويًال 

، و�ٔنه عند التنازع واخلالف ال �ك�فى �لرد ٕاىل هللا؛ صىل هللا �لیه وسمل أ�مر بطا�ة هللا وطا�ة رسو�: افهي   
  .�لیه السالم صىل هللا �لیه وسمل؛ یعين ٕاىل س��ه بعد وفاته ، وٕامنا البد من الرد ٕاىل الرسولقر�ٓنیعين ال

مه العلامء، و�ري هذا، قال :مه أ�مراء، وقالت �ٔخرى:وقد اخ�لف �ٔهل العمل يف من مه �ٔولو أ�مر؛ فقالت طائفة   
  ". مجیع �ٔويل أ�مر من أ�مراء والعلامء�ٔن ا�ٓیة يف- وهللا �ٔ�مل- والظاهر ):" ٢/٣٤٥(ا�ن كثري يف تفسريه
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 :قو� تعاىل -٤

نَـُهْم ثُمَّ َال َيِجُدوا ِفي أَنُفِسِهْم َحَرجا� ( َفَال َورَبَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ

  .]٦٥:النساء [)مِّمَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً 

   � ! ٓ صىل هللا  إالميان معن ال حيتمك ٕاىل النيب یة يف ا�ال� �ىل املقصود؛ فٕان هللا عز و�ل نفىما �ٔعظمها من �
  !.؟صىل هللا �لیه وسمل �لیه وسمل، فك�ف مبن ینكرون جحیة س��ه

�امص الزبري يف  �ٔن ر�ال من أ�نصار: "ريض هللا عنه ويف س�ب �زولها �ٔخرج الش�ی�ان عن عبد هللا �ن الزبري  
رسح املاء مير ف�ٔىب �لیه الزبري فاخ�صام ٕاىل رسول هللا صىل هللا : اليت �سقون هبا الن�ل فقال أ�نصاري ةرشاج احلر 

� رسول : اسق � زبري مث �ٔرسل املاء ٕاىل �ارك، فقال أ�نصاري: �لیه وسمل فقال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل
� زبري اسق مث ا��س املاء حىت �رجع ٕاىل : لیه وسمل فقالهللا �ٔن اكن ا�ن معتك، ف�لون و�ه رسول هللا صىل هللا � 

وك ف� جشر فال وربك ال یؤم�ون حىت حيمك(ن هذه ا�ٓیة �زلت يف ذ� وهللا ٕاين ٔ�حسب �ٔ : ، فقال الزبري"اجلدر
  ".ا�ٓیة )ب�هنم
  .عن م�ل ذ� فزنل القر�ٓن لزيجر، صىل هللا �لیه وسمل هذا الر�ل مل �رض حبمك رسول هللافانظر �یف �ٔن    

 : قو� تعاىل -٥

َنُكْم َكُدَعاِء بـَْعِضُكم بـَْعضًا َقْد يـَْعَلُم اللَُّه الَِّذيَن يـََتَسلَُّلوَن ِمنكُ ( ْم َال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل بـَيـْ

َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم  ْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ   .]٦٣:النور [)َعَذاٌب أَلِيٌم ِلَواذاً فـَ

معام� سا�ر املؤم�ني، ٕامنا � املاكنة العظمى يف هذا ا��ن، وقو� مقدم  صىل هللا �لیه وسمل فال یعامل الرسول   
  .   �ىل لك قول؛ و�ا اكن لك من �الفه م�و�د �لف�نة و العذاب أ�لمي

قال إالمام �ٔمحد يف روایة الفضل �ن " ): ٥٦:ص(ملسلولقال ش�یخ إالسالم ا�ن �ميیة رمحه هللا يف الصارم ا   
مث  ،ثة وثالثني موضعانظرت يف املصحف فو�دت طا�ة الرسول صىل هللا �لیه وسمل يف ثال: "ز�د

وما الف�نة؟ : ویقول ،وجعل �كررها ،ا�ٓیة )ره �ٔن تصیهبم ف�نةفلی�ذر ا��ن خيالفون عن �ٔم(: جعل یتلوا
  ...."و� �ٔن یقع يف قلبه يشء من الزیغ فزيیغ قلبه فهيلكهلع� ٕاذا رد بعض ق ؛الرشك

 :قو� تعاىل -٦

ُهم مُّْعِرُضونَ ( نَـُهْم ِإَذا َفرِيٌق مِّنـْ   ]٤٨:النور [)َوِإَذا ُدُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ
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عز و�ل هذه املاكنة، و�ٔن من ففي هذه ا�ٓیة ٕاثبات �ٔن احلمك لرسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، وقد م��ه هللا    
  .ٔ�عرض عن حمكه وس��ه فهو من املنافقني

 :قو� تعاىل -٧

احلشر [)َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد الِعَقابِ (

:٧[.  

�ٔنه لعن : ، ويف الصحی�ني من �دیث عبد هللا �ن مسعودمالسال �لیه ا ٕالزام �تباع ٔ�مر النيب وس��هفهي   
لعن هللا الواشامت واملس�توشامت، واملتمنصات واملتفل�ات �لحسن، املغريات �لق : " ويف روایة قال. الواشامت

ما �دیث بلغين عنك : ف�لغ ذ� امر�ٔة من بين ٔ�سد یقال لها �ٔم یعقوب، واكنت تقر�ٔ القر�ٓن، ف�ٔتته فقالت". هللا 
وما يل ال �ٔلعن من لعن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، وهو يف : نك قلت كذا وكذا؟ وذ�رته فقال عبد هللا�ٔ 

قد و�دتیه، قال هللا ٕان كنت قر�ٔتیه ل: فقال. لقد قر�ٔت ما بني لو� املصحف مفا و�دته: كتاب هللا؟ فقالت املر�ٔة
  ).٢١٢٥:، وحصیح مسمل رمق٤٨٨٦:حصیح الب�اري رمق"()ه وما هنامك عنه فا�هتواوما �ٓ�مك الرسول خفذو (: عز و�ل

  .�ٔن الس�نة م�ضمنة يف كتاب هللا عز و�ل، وال ختالفه اففهي      

 :قو� تعاىل -٨

  .]٨٠:النساء [)َمن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اللََّه َوَمن تـََولَّى َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيظاً ( 

یان �ٔن �ح�اكم ٕاىل س�نة رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل هو يف احلق�قة اح�اكم ٕاىل كتاب ففي هذه ا�ٓیة ب     
  .هللا عز و�ل؛ ٔ�ن طا�ة رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل يه طا�ة هللا عز و�ل

 :قو� تعاىل -٩

ْم َفَمن نََّكَث فَِإنََّما يَنُكُث َعَلى نَّ الَِّذيَن يـَُباِيُعوَنَك ِإنََّما يـَُباِيُعوَن اللََّه َيُد اللَِّه فـَْوَق أَْيِديهِ إ(

  ]١٠:الفتح [)نـَْفِسِه َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه َفَسيُـْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً 

فانظر ٕاىل كامل ال�رشیف الر�ين �لنيب صىل هللا �لیه وسمل؛ ٕاذ جعل هللا عز و�ل من یبایع النيب صىل هللا     
  .ٕامنا هو يف احلق�قة م�ایع � عز و�ل�لیه وسمل، 

وكذ� �ٔ�لمهم �ٔن طاعهتم  �لمهم �ٔن بیعهتم بیعته،�ٔ ف ):"١/٨٢(يف ا�ٓیتني السابق�ني قال الشافعي يف الرسا�   
  ".طاعته
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 :قو� تعاىل -١٠

ِصَراٍط َوَلِكن َجَعْلَناُه نُورًا نـَّْهِدي ِبِه َمن نَّشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإَلى (

  .]٥٢:الشورى [)مُّْسَتِقيمٍ 

     .هو هدایة ٕاىل رصاط هللا املس�تقمي  لك بیانه وهدیه وس��ه لجفع     
وكذ� . وما سن رسول هللا ف� ل�س � ف�ه حمك، ف�حمك هللا س�نه): ١/٨٨(يف الرسا�" الشافعي"قال     

  ...".رصاط هللا )٥٢(وٕانك �هتدي ٕاىل رصاٍط مس�تقٍمي : " �ٔ�رب� هللا يف قو�
  .فهذا بعض ما ذ�ر الشافعي يف رسالته يف �س�تدالل �ىل جحیة الس�نة النبویة   
ومن  زید بفضل هللا عز و�ل مج� من ا�ٓ�ت ا�ا� �ىل هذا املعىن، �ٔ�ذهتا من بطون كتب �ٔهل العمل،�ٔ و    

  :نة، ؤ�وردهتا يف رساليت يف الرد �ىل م�كري الس� الت�ٔمل يف كتاب هللا عز و�ل

 :قو� تعاىل -١١

 َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه َأْمرًا َأن َيُكوَن َلُهُم الِخيَـَرُة ِمْن َأْمرِِهمْ (

  .]٣٦:األحزاب [)َوَمن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضالالً مُِّبيناً 

 : قال تعاىل -١٢

تـََعاَلْوا ِإَلى َما أَنَزَل اللَُّه َوِإَلى الرَُّسوِل رَأَْيَت الُمَناِفِقيَن َيُصدُّوَن َعنَك  َوِإَذا ِقيَل َلُهمْ (

  .]٦١:النساء [)ُصُدوداً 

 

اكن الص�ابة یتلقون القر�ٓن و الس�نة من النيب صىل هللا �لیه و سمل، و یعملون هبام و یؤم�ون، مث  -١٣

 : تعاىلرشطا �لهدایة، و يه قو� وضع هللا قا�دة جعلها

ِإْن آَمُنوا ِبِمْثِل َما آَمنُتم ِبِه فـََقِد اْهَتَدْوا َوِإن تـََولَّْوا فَِإنََّما ُهْم ِفي ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم ف(

 .]١٣٧:البقرة [)اللَُّه َوُهَو السَِّميُع الَعِليمُ 
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ناه لزوم اتباع الص�ابة ريض ، وهذا مع ريض هللا عهنم فرشط الهدى �ٔن �كون إالميان مماثال ٕالميان الص�ابة   

هللا عهنم يف طریقة إالميان، وقد اكنوا حيتجون �س�نة النيب صىل هللا �لیه وسمل، فوجب �ىل املسلمني �ٔن 

  .یعملوا بطریقهتم

 :قال تعاىل -١٤

َلُموا َأنَّ اللََّه يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم َواعْ (

ْلِبِه َوأَنَُّه ِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ    .]٢٤:األنفال [)َيُحوُل بـَْيَن الَمْرِء َوقـَ

 :قال تعاىل -١٥

الَ قَاتُِلوا الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَال بِاْليَـْوِم اآلِخِر َوَال ُيَحرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه وَ (

يَن الَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب َحتَّى يـُْعُطوا الِجْزيََة َعن َيٍد َوُهْم َيِديُنوَن دِ 

  .]٢٩:التوبة [)َصاِغُرونَ 

ف�ص هللا عز و�ل �ىل �ٔن الرسول صىل هللا �لیه وسمل حيرم �ٔش�یاء �ري ما ورد من حترمي هللا عز و�ل،      

 .وهذا ٕالزام �لس�نة مع القر�ٓن

 :قال تعاىل -١٦

ُهْم نـََفَقاتـُُهْم ِإالَّ أَنـَُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َوِبَرُسوِلِه َوَال يَْأتُوَن الصَّالَة مَ و ( ا َمنَـَعُهْم َأن تـُْقَبَل ِمنـْ

  .]٥٤:التوبة [)ِإالَّ َوُهْم ُكَساَلى َوالَ يُنِفُقوَن ِإالَّ َوُهْم َكارُِهونَ 

مما یدل �ٔهنم كفروا بطا�ة  ،مه مفصل �� و �لرسوللتعمل �ٔن س�ب كفر ؛"�رسو� :" ف��ٔمل حرف الباء يف     

  .هللا و طا�ة رسو� صىل هللا �لیه و سمل
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 :قال تعاىل - ١٧

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم اآلِخَر َوذََكَر (

 .]٢١:األحزاب [)اللََّه َكِثيراً 

یة املباركة دعوة �لت�ٔيس �لنيب صىل هللا �لیه و سمل ىف لك يشء؛ قوال، و فعال، و اعتقادا، و ما ذ� آلذه افه   

 .ٕاال س��ه صىل هللا �لیه و سمل

 :قال تعاىل -١٨

  .]٦٦:زاب األح[)يـَْوَم تـَُقلَُّب َوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر يـَُقوُلوَن يَالَْيتَـَنا َأَطْعَنا اللََّه َوَأَطْعَنا الرَُّسوالْ (

ملراد، و ف� او هناك �ٓ�ت �ٔخرى تدل �ىل ، �ل طا�ة الرسول �ٔیضاألمل یعذبوا ٔ��ل طا�ة هللا فقط بل      
  .تقدم غنیة و كفایة

 :قال تعاىل -١٩

َر َسِبيِل الُمْؤِمِنيَن نـَُولِّهِ ( َما  َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـيََّن َلُه الُهَدى َويـَتَِّبْع َغيـْ

  .]١١٥:النساء [)تـََولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيراً 

ففي هذه ا�ٓیة املباركة بیان وٕافصاح عن ماكنة الرسول صىل هللا �لیه وسمل، وما ی��غي �ٔن یتعامل به من   
�من عیاذا التوقري والتعظمي؛ فٕان من جيعل نفسه يف شٍق، والنيب صىل هللا �لیه وسمل يف شٍق �ٓخر؛ مفو�ده 

��، بل وقد جعل هللا عز و�ل ٕاجامع هذه أ�مة معصوما، وذ� لرشف ن�هيا صىل هللا �لیه وسمل، وقد 
ا تها�ن ا�ٓیتان �زل ":يف هذه ا�ٓیة وما بعدها)دار الك�ب.، ط٥/٣٨٥(ذ�ر القرطيب رمحه هللا تعاىل يف تفسريه

ه وسمل �لیه �لقطع وهرب ٕاىل مكة وارتد، قال سعید �س�ب ا�ن ٔ�بريٍق السارق، ملا حمك النيب صىل هللا �لی
ٕان هللا ال یغفر �ٔن �رشك : (ملا صار ٕاىل مكة نقب ب��ا مبكة فلحقه املرش�ون فق�لوه، ف�ٔ�زل هللا تعاىل: �ن ج�ريٍ 

فانظر ٕاىل هذا ا�رم ا�ي شاق الرسول صىل هللا �لیه وسمل، ، ")فقد ضل ضالال بعیدا: (ٕاىل قو�) به
 .مل یعمل حبمكه، وقع يف الكرب والضیق، وارتد وكفر �� تعاىل، فاكن مصريه �من وساءت مصرياو�انده و
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سمل، و ذ�ر �ٓ�ت ورد فهيا �زول الس�نة �ىل رسول هللا صىل هللا �لیه 
  :ثبات ٔ�ن الس�نة و�إ و 

  

 :تعاىل الق -٢٠

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويـُزَكِّيِهْم  َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى الُمْؤِمِنيَن ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوالً ( مِّْن أَنُفِسِهْم يـَتـْ

  .]١٦٤:عمران  آل[)َويـَُعلُِّمُهُم الِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قـَْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبينٍ 

  :وذ�ر الشافعي يف الرسا� �ٓ�ت �ٔخرى، ومل یذ�رها الس�یوطي هنا  
  

 :تعاىل الق -٢١

َمَت اللَِّه َعَلْيُكْم َوَما أَنَزَل َعَلْيُكم ِمَن الِكَتاِب َواْلِحْكَمِة يَِعُظُكم ِبِه َواتـَُّقوا َواذُْكُروا نِعْ (

  .]٢٣١:البقرة [)اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 

 :تعاىل الق -٢٢

ْم َتُكن تـَْعَلُم وََكاَن َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك أَنَزَل اللَُّه َعَلْيَك الِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما لَ و ( 

  ]١١٣:النساء [)َعِظيماً 

 :تعاىل الق -٢٣

َلى ِفي بـُُيوِتُكنَّ ِمْن آيَاِت اللَِّه َواْلِحْكَمِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيفًا َخِبيراً ( األحزاب [)َواذُْكْرَن َما يـُتـْ

:٣٤[  

، وهام الك�اب واحلمكة؛ فالك�اب صىل هللا �لیه وسمل �ىل ن��ه�ني �ٔن هللا عز و�ل �ٔ�زل ش�ی  ي هذه ا�ٓ�تفف   
احلمكة :؛ فٕان معناها صىل هللا �لیه وسمل ري س�نة النيبمعلوم؛ وهو القر�ٓن الكرمي، و�ٔما احلمكة فال ميكن تفسريها بغ

حاكما �ىل وفق ا جع� یصدر �ٔ مم صىل هللا �لیه وسمل سرية والهدي ا�ي اكن �لیه النيبيف أ�قوال وأ�فعال وال 
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كتاب هللا عز و�ل؛ �س�ت��طها من الك�اب، ٔ�و �رشح هبا الك�اب، و�ري هذا، وهذا �ني ما �سمى �لس�نة النبویة، 
  .وهبذا یتضح �ٔن الس�نة و� مزنل

  ".احلمكة س�نة رسول هللا: ر�ٓن یقولفسمعت من �ٔرىض من �ٔهل العمل �لق):" ١/٧٣(قال الشافعي يف الرسا�  

  
  ن أ�خ�ار ا�ا� �ىل جحیة الس�نةلبهيقي مه ابعض ما مجع

  
  ):هـ٤٥٨-٣٨٤(�رمجة موجزة �لبهيقي رمحه هللا   

هو �ٔمحد �ن احلسني �ن �يل �ن موىس ٔ�بو �كر البهيقي، من �ٔمئة احلدیث، وقد و� يف �هيق بن�سابور،    
ما من : ل ٕامام احلرمنيور�ل ٕاىل بغداد، والكوفة، ومكة، و�ريها، مث �اد ٕاىل ن�سابور ومات فهيا، وقد قا

تصانیفه يف نرصة  شافعي ٕاال و�لشافعي فضل �لیه �ري البهيقي، فٕان � املنة والفضل �ىل الشافعي لكرثة
  .مذهبه و�سط موجزه وت�ٔیید �ٓرائه

السنن الكربى، والصغرى، ومعرفة السنن وا�ٓ�ر، وأ�سامء والصفات، : وقد صنف كتبا كثرية، مهنا   
  ).١٧٠- �١٨/١٦٣لتوسع راجع �رمجته يف السري(.شعب إالميان، و�ريها كثريودالئل النبوة، و 

  
ولوال ثبوت احل�ة �لس�نة ملا قال صىل : قال البهيقي بعد ٕاحاكمه هذا الفصل:( ذ�ر الس�یوطي �م البهيقي، فقال

فرب م�لغ �ٔوعى من �ٔال فلیبلغ الشاهد م�مك الغائب، : "خطبته بعد تعلمي من شهده �ٔمر د�هنم. هللا �لیه وسمل يف
  "...)سامع

  :فذ�ر ٔ��ادیث و�ٓ�ر، مهنا   
 حصیح الب�اري(..."ٔ�ال لیبلغ الشاهد الغائب:" ريض هللا عنه �ٔخر�ه الش�ی�ان من �دیث �ٔيب �كرة ما -١
 .)١٦٧٩:رمق ، وحصیح مسمل١٠٥:رمق

وال ق�ام احل�ة �لس�نة ملا ففي هذا احلدیث �ٔن النيب صىل هللا �لیه وسمل �ٔمر ب��لیغ خطبته يف جحة الوداع، ول   
  .ٔ�مر هبذا، و هذا معىن �م الشافعي يف الرسا�

نرض هللا امر�ٔ مسع م�ا �دیثا، حففظه حىت یبلغه، فرب �امل فقٍه ٕاىل من هو :" ما �ٔخر�ه �ٔبو داود و�ريه  -٢
 ).٣٦٦٠:رمق سنن �ٔيب داودحصیح، (".�ٔفقه م�ه، ورب �امل فقٍه ل�س بفق�هٍ 

ه وس��ه، وتبلیغها ٕاىل الناس، قال یان حث النيب صىل هللا �لیه وسمل �ل حفظ �دیثففي هذا احلدیث ب     
فلام ندب رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ٕاىل اس��ع مقالته وحفظها و�ٔداهئا دل �ىل �ٔنه ال ی�ٔمر �ٔن یؤدى :" الشافعي
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حرام جيت�ب و�د یقام، ومال یؤ�ذ عنه ٕاال ما تقوم به احل�ة �ىل من �ٔدى ٕالیه، ٔ�نه ٕامنا یؤدى عنه �الل یؤىت و 
  ).٤٠١:الرسا�، ص(".ویعطى ونصی�ة يف د�ن ودنیا

  ):وهذا احلدیث م�وا�ر:( قال الس�یوطي   

هو ما بلغ رواته من الكرثة ما حتیل العادة تواطؤمه �ىل الكذب، فقد �اء احلدیث من : معىن املتوا�رو    

  .صىل هللا �لیه وسمل طرق كثرية؛ جتعلنا نقطع بص�ة احلدیث ٕاىل النيب
ال �ٔلفني �ٔ�دمك :" قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: ما �ٔخر�ه ٔ�بو داود واحلامك من �دیث �ٔيب رافع قال -٣

م�ك�ا �ىل �ٔر�ك�ه ی�ٔتیه أ�مر من �ٔمري مما �ٔمرت به ٔ�و هنیت عنه ف�قول ال ندري ما و�د� يف كتاب هللا 
 ).٤٦٠٥:سنن ٔ�يب داود، حصیح"(اتبعناه
رس�ر مز�ن يف ق�ة �ٔو :وأ�ر�كة...ال �ٔرینك ها هنا: و�دته، وهو كقوهلم: �ٔلف�ت اليشء: " ال الطیيبق    

  ).٢/٦٦٤قوت املغتذي �ىل �امع الرتمذي"(ب�ت
حرم النيب : ما �ٔخر�ه احلامك والبهيقي يف س��ه من �دیث املقدام �ن معدي �رب الك�دي ريض هللا عنه قال -٤

یوشك �ٔن : " م خ�رب مهنا امحلار أ�هيل و�ريه، فقال رسول هللا صىل هللا �لیه وسملصىل هللا �لیه وسمل ٔ�ش�یاء یو 
ب�ين وب��مك كتاب هللا، مفا و�د� ف�ه �الال اس�ت�للناه، وما : یقعد الر�ل م�مك �ىل �ٔر�ك�ه حيدث حبدیيث، ف�قول

 عز و�ل و�د� ف�ه حراما حرم�اه، وٕان ما حرم رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل كام حرم هللا
 ).١٦٣:املشاكةحصیح،"(

وهذا �رب من رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل عام �كون بعده من رد املبتد�ة �دیثه فو�د : قال البهيقي   
  .تصدیقه ف� بعده

، وشاهدت �ٔولئك ا��ن جيلسون �ىل �ٔرا�كهم يف �رامج "�ىل �ٔر�ك�ه"ولو ت�ٔملت قو� �لیه الصالة والسالم    
�اكر س�نة النيب صىل هللا �لیه وسمل؛ لعلمت صدق س�نة رسول هللا صىل هللا إ لیخرجوا هبذا الغثاء من فضائیات ال

  .�لیه وسمل؛ ٕاذ �ٔ�رب هبم
ؤ�ن التصحیف ( عن ش�ب�ب �ن ٔ�يب فضا� امليك، و�ٔبو داود بلفظ خمترص عن ح�یب املاليك يما رواه البهيق -٥

� �ٔ� جنید ٕا�مك :  هللا عنه ذ�ر الشفا�ة فقال ر�ل من القوم�ٔن معران �ن حصني ريض" ")من البهيقي، وهللا �ٔ�مل
فهل و�دت : نعم، قال: قر�ٔت القر�ٓن؟ قال: حتدثو� ب�ٔ�ادیث مل جند لها �ٔصال يف القر�ٓن، فغضب معران وقال �لر�ل

فعن من  ،لقا ،ال: عا والعرص �ٔربعا؟ قالف�ه صالة العشاء �ٔربعا وو�دت املغرب ثال� والغداة ر�عتني والظهر �ٔرب
�ٔ�ذمت ذ�، �ٔلس�مت عنا �ٔ�ذمتوه و�ٔ�ذ�ه عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل؟ �ٔو�دمت ف�ه من لك �ٔربعني شاة شاة 

قال فعن من �ٔ�ذمت ذ�؟ �ٔلس�مت عنا �ٔ�ذمتوه و�ٔ�ذ�ه عن  ،ال: قال ؟،كذا وىف لك كذا درهام كذا ويف لك كذا بعريا
�ٔو�دمت ف�ه فطوفوا س�بعا وار�عوا  )وفوا �لب�ت العتیقولیط(:  القر�ٓن�ٔو�دمت يف: وقالالنيب صىل هللا �لیه وسمل؟ 

: عمت هللا قال يف كتابهال �لب وال ج�ب وال شغار يف إالسالم؟ �ٔما مس: ر�عتني �لف املقام، �ٔو و�دمت يف القر�ٓن
 �لیه وسمل ٔ�ش�یاء ل�س فقد �ٔ�ذ� عن رسول هللا صىل هللا: قال معران )ا هنامك عنه فا�هتواوما �ٓ�مك الرسول خفذوه وم(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٢٢ 

 

، ٕاال �ٔنه من ١٥٦١:، رمقضعیف سنن �ٔيب داودحصیح و واحلدیث يف اس�ناده ضعف كام بني أ�لباين يف .(لمك هبا �مل
 ).�ة �س�تدالل العقيل فهو حسن صاحل، وهللا �ٔ�مل

: ش�ی�ني، ا�دهاماجللبة �كون يف " ال �لب: "قو�): "٢٩٣- ٦/٢٩٢(قال البدر العیين يف رشح سنن ٔ�يب داود   
أ�موال يف �ٔماكهنا لی�ٔ�ذ  ٕالیه الزاكة، وهو �ٔن یقدم املصدق �ىل �ٔهل الزاكة ف�زنل موضعا، مث �رسل �كون يف

والثاين �كون يف الس�باق، وهو �ٔن �ر�ب  .لك قوم مبوضعهم �ىل م�اههم صدقهتا، فهن�ى عن ذ�، و�ٔمر �ٔن یصدق
  .ذ� یه، ویصیح ح�ا � �ىل اجلري، فهن�ى عنهو �لف فرسه جيلب �ل  الر�ل فرسه لغريه، و�كون

�لنون وهو �كون يف الس�باق، وهو �ٔن جينب فرسا ٕاىل فرسه ا�ي سابق �لیه، فٕاذا فرت " وال ج�ب : " قو�
  ".ٔ�نه �دیعة ؛لغایة ر�به وهو �اٍم ف�س�بق صاح�هاملر�وب حتول ٕاىل ا�نوب، فٕاذا قارب ا

�ٔال ٕاين �ٔوت�ت : "�رب عن النيب صىل هللا �لیه وسمل �ٔنه قال و�ٔخرج �ٔبو داود عن عن املقدام �ن معدي -٦
 )٤٦٠٤:حصیح، سنن �ٔيب دود(".الك�اب وم�� معه، �ٔال ٕاين �ٔوت�ت القر�ٓن وم��

  .�لمت قدر الس�نة �ل�س�بة لك�اب هللا عز و�ل" م�� " ف�ٔنت ٕاذا ت�ٔملت لفظة   
حيمتل و�ني �ٔ�دهام �ٔنه �ٔويت من الو� الباطن  هذا احلدیث: قال البهيقي):" ١٢/٢٥١(قال يف عون املعبود   

�ري املتلو م�ل ما �ٔويت من الظاهر املتلو، والثاين �ٔن معناه �ٔنه �ٔويت الك�اب وح�ا یتىل، و�ٔويت م�� من البیان �ٔي 
  ...".�ٔذن � �ٔن یبني ما يف الك�اب ف�عم وخيص و�ٔن �زید �لیه ف�رشع ما ل�س يف الك�اب

كتاب : ٕاين قد �لفت ف�مك ش�ی�ني لن تضلوا بعدهام �ٔبدا: "قي �دة طرق حلدیثمث نقل الس�یوطي عن البهي -٧
 ).٢٩٣٧:حصیح اجلامع.(�ٔخر�ه احلامك يف املس�تدرك" هللا وس�يت، ولن یفرتقا حىت �ردا �يل احلوض

 !مفن هذا ا�ي یود �ٔن یفرق بني الك�اب والس�نة؟ ٕاال م�تدع زندیق خ�یث
صىل بنا رسول هللا صىل هللا �لیه ":ريض هللا عنه قال ض �ن ساریةداود و�ريه عن العر� ما �ٔخر�ه �ٔبو -٨

� رسول هللا : وسمل ذات یوم مث �ٔق�ل �لینا فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت مهنا العیون وو�لت مهنا القلوب فقال قائل
عبد ��يش ٔ�ن رٔ�سه �ٔوصیمك بتقوى هللا والسمع والطا�ة، وٕان ت�ٔمر �لیمك : ٔ�هنا موعظة مودع مفاذا تعهد ٕالینا؟ قال

: زب��ة، فٕانه من یعش م�مك بعدي فسريى اخ�الفا كثريا، فعلیمك �س�يت وس�نة اخللفاء الراشد�ن املهدیني متسكوا هبا
، )٩٣٧:الصحی�ةالسلس� "(وٕا�مك وحمد�ت أ�مور، فٕان لك حمدثة بد�ة، ولك بد�ة ضال�: وعضوا �لهيا �لنوا�ذ

�ىل هالك هؤالء الز�دقة،  ، فدل"ضاء لیلها كهنارها ال �زیغ عهنا بعدي ٕاال ها�قد �ركتمك �ىل البی: "ويف روایة
 .یف�د احلث �ىل شدة ا�متسك �لس�نة مكن یعض �ىل اليشء بنابه": عضوا �لهيا �لنوا�ذ:"�لیه السالم وقو�
ٕان للك معل ": قال �لیه وسملصىل هللا �ٔن النيب  ريض هللا عهنام �ٔخر�ه �ٔمحد عن عبد هللا �ن معرو ما -٩

حصیح "(مفن اكنت فرتته ٕاىل س�يت فقد اهتدى، ومن اكنت ٕاىل �ري ذ� فقد ه� ة،رشة وللك رشة فرت 
 ).٢١٥٢:اجلامع
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�ٔي ) ٕان للك معل رشة وللك رشة فرتة مفن اكنت فرتته ٕاىل س�يت):" (٢/٥١٩(قال املناوي يف ف�ض القد�ر   
الهالك ) ومن اكنت ٕاىل �ري ذ� فقد ه�(ضیة حس�نة �ٔي سار سرية مر ) فقد اهتدى(طریقيت اليت رشعهتا 

  ".أ�بدي وشقي الشقاء الرسمدي
الرشة يه احلدة وال�شاط، والفرتة يه الوهن والضعف، ففي هذا احلدیث احلث �ىل لزوم الس�نة يف �ال و    

  .ال�شاط والكسل
  .مث ذ�ر بعد ذ� �دیثني ال یص�ان يف �ٔجر املمتسك �لس�نة، وفضل اح�اهئا   
من �ٔطاعين فقد �ٔطاع هللا، : "قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: و�ٔخرج الش�ی�ان عن �ٔيب هر�رة قال -١٠

 ).١٨٣٥:، وحصیح مسمل٢٩٥٧:حصیح الب�اري(".ومن عصاين فقد عىص هللا
�اءت مال�كة ٕاىل نيب هللا صىل هللا �لیه وسمل وهو �مئ فقال : "و�ٔخرج الب�اري عن �ا�ر �ن عبد هللا قال -١١
ٕان لصاح�مك هذا م�ال فارضبوا � م�ال، فقال : ٕان العني �مئة والقلب یقظان، فقالوا: ٕانه �مئ، وقال بعضهم: همبعض 

م�� مكثل ر�ل بىن دارا وجعل فهيا م�ٔدبة وبعث : ٕانه �مئ، وقال بعضهم ٕان العني �مئة والقلب یقظان، فقالوا: بعضهم
: مل�ٔدبة فقالوا�ٔدبة، ومن مل جيب ا�اعي مل ید�ل ا�ار ومل ی�ٔلك من اداعیا مفن �ٔ�اب ا�اعي د�ل ا�ار ؤ�لك من امل

فا�ار اجلنة، وا�اعي محمد : ٕان العني �مئة والقلب یقظان، فقالوا: ٕانه �مئ وقال بعضهم: یفقهها، فقال بعضهم ٔ�ولوها �
محمدا صىل هللا �لیه وسمل فقد  صىل هللا �لیه وسمل مفن �ٔطاع محمدا صىل هللا �لیه وسمل فقد �ٔطاع هللا ومن عىص

  ).٧٢٨١:حصیح الب�اري(".عىص هللا،ومحمد صىل هللا �لیه وسمل فرق بني الناس
مبعىن �المة ) قر ف( مبعىن مزي الطائع من العايص واملؤمن من الاكفر، ٔ�و امس) فرق(�ىل �ٔهنا فعل) فرق(تقر�ٔ و    

  .   یعرف هبا �ٔهل إالميان و�ٔهل الكفران
  !!�ذ �س��ه؟إالسالم ملن ال ی�ٔ  ف�ٔي نص�ب يف   
لك �ٔميت ید�لون اجلنة ٕاال من : "و�ٔخرج الب�اري عن ٔ�يب هر�رة �ٔن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل قال -١٢

 ).٧٢٨٠:حصیح الب�اري(".من �ٔطاعين د�ل اجلنة ومن عصاين فقد �ٔىب: ٔ�ىب، قالوا � رسول هللا ومن ی�ٔىب؟ قال
س�تة لعهنم هللا تعاىل، ولك :" ا �ٔن النيب صىل هللا �لیه وسمل، قالو�ٔخرج الرتمذي عن �ا�شة ريض هللا عهن -١٣

الزاید يف كتاب هللا، واملكذب بقدر هللا س�ب�انه، وامل�سلط �جلربوت لیذل من �ٔعز هللا، �ٔو : نيب جماب ا�عوة
لتارك لس�يت یعز بذ� من �ٔذل هللا س�ب�انه، واملس�ت�ل حبرم هللا س�ب�انه، واملس�ت�ل من �رتيت ما حرم هللا، وا

 ).٣٢٤٨:ف اجلامعانظر ضعی"(
ال ق مث لعن �رك س��ه �ىل ما روي �ٔنه)" ٥٣:�نتصار ٔ�حصاب احلدیث(ل �ٔبو املظفر السمعاين يف كتابقا   
ملشهورة اليت ا رفو�د� س��ه وعرف�اها هبذه ا�ٓ� وذ�ر يف �ٓخره التارك لس�يت :)لعنهتم ولك نيب جماب ا�عوةس�تة (

  .د الص�اح املتص� اليت نقلها حفاظ العلامء بعضهم عن بعضرویت أ�سانی
مث نظر� فر�ٔینا فرقة �ٔحصاب احلدیث لها �ٔطلب وفهيا �ٔرغب ولها �ٔمجع ولص�ا�ا �ٔتبع فعلمنا یق�نا �ٔهنم �ٔهلها دون    

�ٓالته مث من سوامه من مجیع الفرق فٕان صاحب لك حرفة �ٔو صنا�ة ما مل �كن معه دال� �لیه من صناعته و�ٓ� من 
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ادعى ت� الصنا�ة اكن يف دعواه عند العامة م�طال ويف املعقول عندمه م�جهال فٕاذا اكنت معه �ٓالت الصنا�ة واحلرفة 
 ."شهدت � ت� ا�ٓالت بصناعته بل شهد � لك من �اینه ق�ل �خ�بار

ىل هللا �لیه وسمل �زلنا مع رسول هللا ص: قال: ريض هللا عنه لعر�ض �ن ساریة او�ٔخرج �ٔبو داود عن   -١٤
واكن صاحب خ�رب ر�ال ماردا م�كرا، ف�ٔق�ل ٕاىل النيب صىل هللا �لیه وسمل  -ومعه من معه من �ٔحصابه  - خ�رب 
: � محمد، �ٔلمك �ٔن تذحبوا محر�، وت�ٔلكوا مثر�، وترضبوا �ساء�؟ فغضب رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، وقال: فقال

فاجمتعوا، مث صىل هبم : قال» ٕان اجلنة ال حتل ٕاال ملؤمٍن، وٕان اجمتعوا �لصالة: � ا�ن عوف، ار�ب فرسك، مث �د«
قد یظن �ٔن هللا مل حيرم ش��ا ٕاال ما  -م�ك�ا �ىل �ٔر�ك�ه  -�ٔحيسب �ٔ�دمك  ":النيب صىل هللا �لیه وسمل، مث قام فقال

لقر�ٓن �ٔو ٔ�كرث، وٕان هللا مل حيل لمك يف هذا القر�ٓن؟ �ٔال ٕاين وهللا، لقد وعظت و�ٔمرت وهنیت عن ٔ�ش�یاء، ٕاهنا ملثل ا
قال أ�لباين يف (.وال رضب �ساهئم، وال ٔ�لك مثارمه، ٕاذا �ٔعطوا ا�ي �لهيم ،�ٔن تد�لوا بیوت �ٔهل الك�اب ٕاال ٕ�ذٍن 

 )).١٦٤(هذا س�ند حسن ٕان شاء هللا، وضعفه يف سنن ٔ�يب داود واملشاكة:السلس� الصحی�ة
ة �ىل القر�ٓن، ؤ�نه صىل هللا �لیه وسمل یغضب �ىل خمالف الس�نة ا�ي ويف هذا بیان �ٔن الس�نة ت�ٔيت �لز�د

   .یظن �ٔن القر�ٓن اكف�ه

  بیان وجوه الس�نة
فمل �ٔ�مل : "تقس�مي الس�نة ٕاىل ثالثة �ٔو�ه؛ ح�ث قال) ، وما بعدها١/٩٠(سا�ذ�ر الشافعي رمحه هللا يف الر  

  :، مث ذ�ر أ�و�ه"...عوا مهنا �ىل و�نيمن ٔ�هل العمل خمالفا يف �ٔن سنن النيب من ثالثة وجوه، فاجمت
 :ما �ٔ�زل هللا ف�ه نص كتاب، ف�ني رسول هللا م�ل ما نص الك�اب -١

  :یعين �ٔن هناك �ٔحاكم وردت يف الس�نة يه تطبیق معيل ملا �زل يف القر�ٓن، وذ� م�ل
   :قو� تعاىل

وا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى الَمَراِفِق اأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فَاْغِسلُ ي(

  .]٦:املائدة [)َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى الَكْعبَـْينِ 

، )٤٢:الرتمذيسنن (رة�ٔنه صىل هللا �لیه وسمل توض�ٔ مرة مجفاءت الس�نة لتبني تطبیق هذا؛ فعن ا�ن عباس      
  ).١٥٩:الب�اريحصیح (�یف توض�ٔ النيب صىل هللا �لیه وسملبیان ع�ن ريض هللا عنه ويف �دیث 

  .فهذا حمك ورد يف القر�ٓن والس�نة بیانه
 :ما �ٔ�زل هللا ف�ه مج� كتاب، ف�ني عن هللا معىن ما �ٔراد -٢

، وذ� يف بیان �ٔحاكم الصالة، والزاكة، واحلج، یعين بی�ت الس�نة ما �ٔمجل يف كتاب هللا تعاىل، وذ� كثري �دا
و�ريها، فقد �اءت مجم� يف كتاب هللا، و�اءت الس�نة لتفصل �ٔحاك�ا، وتب�هنا، وتوحضها، وتق�دها، والبیوع، 

  .وختصصها، و�ري هذا، وهذا النوع ملزم ملنكري جحیة الس�نة؛ ٕاذ بدوهنا ال �س�تطیعون عبادة رهبم ق�د �ٔمن�
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  .فهذان الو�ان م�فق �لهيام، كام ذ�ر الشافعي رمحه هللا
 :مل مما ل�س ف�ه نص كتاب صىل هللا �لیه وسما سن رسول هللا -٣

  :یعين �اءت الس�نة �لز�دة �ىل القر�ٓن، والعلامء خمتلفون يف توصیف هذا الو�ه؛ هل هو و� �ٔم ماذا؟
 .�ٔن ما س�نه صىل هللا �لیه وسمل مما ل�س ف�ه نص كتاب؛ ٕامنا هو بتوف�ق هللا �: مفهنم من قال - �ٔ 

عن �ٔصول الك�اب، �بیان �دد الر�عات، ومواق�ت الصالة ال خترج عن  �ٔن ما س�نه ال خيرج: ومهنم من قال -  ب
 ).و�ٔقميوا الصالة(قو� تعاىل

َوَال تَْأُكُلوا ( :وكذ� ما سن من البیوع و�ريها من الرشائع، ٔ�ن هللا قال"): ١/٩٠(قال الشافعي يف الرسا�

َنُكم بِاْلَباِطِل  مفا �ٔ�ل وحرم ، ]٢٧٥:البقرة [)َحلَّ اللَُّه البَـْيَع َوَحرََّم الرِّبَاَوأَ (:، وقال]١٨٨:البقرة [)َأْمَواَلُكم بـَيـْ
  .اهـ".ف�ه عن هللا، كام بني الصالة فٕامنا بني

 .�ٔلقي يف رو�ه لك ما سن: ومهنم من قال -  ج
  :واس�تدلوا ببعض أ�د�، مهنا ، هو و� ورسا� من هللا �زلت �لیه: ومهنم من قال   - د
  

  دة �ىل القر�ٓن و� مزنلٔ�د� �ون الس�نة الزائمن 
 

�س التغریب يف مث قىض �جل� والتغریب، ول " ٔ�قضني ب��مك �ك�اب هللا: "ما رواه الش�ی�ان يف قصة الزاين -١
عن ٔ�يب هر�رة، وزید �ن �اٍ� اجلهين : ، ولفظ الب�اري)١٦٩٧:، وحصیح مسمل٢٦٩٥:حصیح الب�اري(القر�ٓن

صدق، اقض : رسول هللا، اقض بی��ا �ك�اب هللا، فقام خصمه فقال �: �اء �ٔعرايب، فقال: ريض هللا عهنام، قاال
�ىل ابنك الرمج، : �ىل هذا، فزىن �مرٔ�ته، فقالوا يل )�ٔ�ريا(=ٕان ابين اكن عس�یفا: بی��ا �ك�اب هللا، فقال أ�عرايب

ٍة، وتغریب �اٍم، فقال ٕامنا �ىل ابنك �� مائ: ففدیت ابين م�ه مبائٍة من الغمن وولیدٍة، مث س�ٔلت �ٔهل العمل، فقالوا
ٔ�قضني ب��كام �ك�اب هللا، �ٔما الولیدة والغمن فرد �لیك، و�ىل ابنك �� مائٍة، «: النيب صىل هللا �لیه وسمل

 .، فغدا �لهيا �ٔن�س فرمجها»وتغریب �اٍم، و�ٔما �ٔنت � �ٔن�س لر�ٍل فا�د �ىل امر�ٔة هذا، فارمجها
�ٔي القر�ٓن �ىل ) ٔ�قضني ب��كام �ك�اب هللا( "):العلمیة.، ط٤/١٧٣(قال الزرقاين يف رش�ه �ىل املوط�ٔ 

وقد  ،ا�ٓيت الش�یخ والش�ی�ة فارمجوهام البتة فٕا� قد قر�ٔ�ها ویدل � قول معر ،ظاهره امل�سوخ لفظه الثابت حمكه
 �ٔو جيعل(�ٔو ٕاشارة ٕاىل قو� تعاىل  ،س م���ٔمجعوا �ىل �ٔن من القر�ٓن ما �سخ حمكه وث�ت خطه وعكسه يف الق�ا

كتاب هللا (حبمك هللا وقضائه كقو� تعاىل  �ٔو املعىن ،وفرس النيب الس��ل �رمج احملصن رواه مسمل ،)هللا لهن س��ال
طق عن �ٔي حمكه ف�مك وقضاؤه �لیمك وما قىض به صىل هللا تعاىل �لیه و�ىل �ٓ� وسمل هو حمك هللا وما ین)�لیمك

فلام �ٔمر )ول خفذوه وما هنامك عنه فا�هتواوما �ٓ�مك الرس)(ع هللامن یطع الرسول فقد �ٔطا(الهوى ٕان هو ٕاال و� یو�
�تبا�ه وطاعته �از �ٔن یقال للك حمك حمك به حمك هللا وقضاؤه ٕاذ ل�س يف القر�ٓن �ٔن من زىن واف�دى �رد 
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وقد �ٔقسم �ٔن یقيض ب�هنام �ك�اب هللا وهو  ،ن �ىل الث�ب الرمج�ٔ  ال �ٔن �لیه نفي س�نة مع اجل� والو،فداؤه

  ".صادق
موضع قرب مكة يف (= �لیه وسمل اكن �جلعرانة �ٔن النيب صىل هللا: "خر�ه الش�ی�ان عن یعىل �ن �ٔم�ةومبا �ٔ  -٢

� رسول هللا �یف �رى يف ر�ل : وقد �ٔحرم بعمرة فقال ،بطیب) مكرث م�ه(=ه ر�ل �لیه ج�ة م�ضمخجفاء) احلل
اءه الو� ف�ٔ�زل هللا �لیه وسمل سا�ة مث سكت جف�ٔحرم بعمرة يف ج�ة بعدما تضمخ بطیب؟ ف�ظر ٕالیه النيب صىل 

�ٔ�ن ا�ي س�ٔلين عن العمرة �ٓنفا؟ �ٔما الطیب ا�ي بك : "عنه فقال )فرج(=مث رسي ،)والعمرة �و�ٔمتوا احلج (: هللا
 ".فاغس� ثالث مرات، و�ٔما اجلبة فا�زعها مث اصنع يف معرتك ما تصنع يف جحك

لیه وسمل، مما ال یو�د يف كتاب هللا عز و�ل، لكن رسول هللا صىل هللا �لیه فهذا البیان من النيب صىل هللا �    
 .وسمل ٕامنا �ٔفىت السائل به، ف�كون مما ٔ�و� به ٕالیه، �ٔو مما اس�ت��طه من كتاب هللا عز و�ل، وهللا �ٔ�مل

أ�بل يف  ا��ت، ٔ�ن القاتل اكن یعقل یعين �ربط(=�ٔن عنده كتا� من العقول"و �ٔخرج البهيقي عن طاووس  -٣
 ".�زل به الو� وما فرض رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل من صدقة وعقول فٕامنا �زل به الو�) ف�اء �ٔولیاء ا�م

اكن �ربیل �لیه السالم یزنل �ىل رسول هللا صىل هللا �لیه : "و�ٔخرج �س�نده عن حسان ا�ن عطیة قال  -٤
 .�ٔخر�ه ا�اريم" لمه القر�ٓنوسمل �لس�نة كام یزنل �لیه �لقر�ٓن یعلمه ٕا�ها كام یع

ق�ل لرسول هللا : "قال)فضی�:يف املطبو�ة(�ٔخرج �س�نده من طریق القامس ا�ن خمميرة عن طل�ة �ن نضی�  -٥
ال �س�ٔلين هللا عن س�نة �ٔ�د�هتا ف�مك مل : "سعر لنا � رسول هللا، قال )جما�ة(=وسمل يف �ام س�نة صىل هللا �لیه

�ٔن احلدیث )٣٢٠:ص(ذ�ر ا�ن �رص ا��ن ا�مشقي يف اف�تاح القاري"( فض� ی�ٔمرين هبا، ولكن اس�ٔلوا هللا من
 ).مرسل؛ ٔ�ن ا�ن نضی� �ٔو ا�ن نض� خمتلف يف حصبته

؛ "ال �س�ٔلين هللا عن س�نة �ٔ�د�هتا ف�مك مل ی�ٔمرين هبا، ولكن اس�ٔلوا هللا من فض�"ف��ٔمل قو� �لیه السالم    
 .م �ارج عن الو� املزنلیت�ني � �ٔنه ال �س�تطیع �ٔن یتلكم ��

ما �ر�ت ش��ا مما : "و�ٔخرج البهيقي �س�نده عن املطلب �ن ح�طب �ٔن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل قال -٦
ٔ�مرمك هللا به ٕاال وقد �ٔمر�مك به، وال �ر�ت ش��ا مما هنامك هللا عنه ٕاال وقد هنیتمك عنه، و�ٔن الروح أ�مني قد نفث يف 

اجلزء أ��ري وهو اخلاص �لنفث يف ".(�س�تويف رزقها فاتقوا هللا و�ٔمجلوا يف الطلبروعي �ٔنه لن متوت نفس حىت 
 ).حسن حصیح:١٧٠٢:قال ف�ه أ�لباين يف حصیح الرتغیب والرتهیب:الروع
فف�ه �ٔن �ربیل �لیه السالم نفث يف رو�ه؛ وهو من در�ات الو�؛ ش��ا ل�س يف كتاب هللا عز و�ل،    

 .والروع هو النفس
� �ٔهيا الناس ٕان الر�ٔي ٕامنا اكن من رسول هللا : البهيقي �س�نده عن معر �ن اخلطاب �ٔنه قال �ىل املنربو�ٔخرج  -٧

  .صىل هللا �لیه وسمل مصیبا ٔ�ن هللا تعاىل اكن �ریه، وٕامنا هو م�ا الظن والتلكف
بغري ما قىض  و�ٔخرج �س�نده عن الشعيب �ٔن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل اكن یقيض �لقضاء ویزنل القر�ٓن -٨

 .ف�س�تق�ل حمك القر�ٓن وال �رد قضاءه أ�ول
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، وهذا ٔ�ن ا�هتد ٕاذا اجهتد، مث �ٔ�ه دلیل �ٓخر، فقد مىض أ�ول، وال یعين ال ینقض اجهتاده �لیه الصالة والسالم
ذاهب و�لفائدة انظر جزیل املواهب يف اخ�الف امل( يشء �لیه، مكن صىل ٕاىل �ري الق�� بعد �جهتاد فال یعید

  ).٣٨:�لس�یوطي
ول�س تعدو السنن لكها وا�دا من هذه املعاين اليت وضعت �خ�الف من حك�ت عنه من �ٔهل العمل : قال الشافعي

ولك ما سن فقد �ٔلزم�ا هللا تعاىل اتبا�ه، وجعل يف اتبا�ه طاعته، وىف العنود عن اتبا�ه معصیته اليت مل یعذر هبا 
  .اهـ.ه خمر�ا�لقا ومل جيعل � من اتباع سنن ن��

  

  بعض ا�ٓ�ر اليت حيتج هبا �ىل بطالن بعض أ��ادیثالتعلیق �ىل 

  
  :وبني ضعفها، ولكن هيمنا �ٔن نعلق �ىل بعض النقاط، ويه وقد ذ�رها البهيقي رمحه هللا،   
، "ٕان احلدیث س�یفشو عين، مفا �ٔ�مك یوافق القر�ٓن فهو عين، وما �ٔ�مك عين خيالف القر�ٓن فل�س عين:"�دیث -١

 .اهـ.یعين �ٔن الس�نة م�ینة �لقر�ٓن وشار�ة �. ول�س خيالف احلدیث القر�ٓن: وهو �دیث م�قطع، وقد قال الشافعي
 . هذا �طل: قال البهيقي". ما بلغمك عين من �دیث حسن مل �ٔق� ف�ٔ� قلته:" "�دیث -٢

ورد م�سو� ٕالیه صىل  وهبذا �س�ت�ل هؤالء الكذبة �ٔن ت�سب �ٔي مقو� ٕاىل النيب صىل هللا �لیه وسمل، كام   
طعام اجلواد دواء، "، "اجلنة دار أ�خسیاء"، "اطلبوا العمل ولو يف الصني"، "اخ�الف �ٔميت رمحة:"هللا �لیه وسمل

 .و�ري هذا من املوضو�ات واملناكري، "وطعام البخیل داء
م�مك قریب ف�ٔ� �ٔوالمك به، ٕاذا مسعمت احلدیث عين تعرفه قلو�مك وتلني � �ٔشعارمك ؤ��شارمك و�رون �ٔنه :" "�دیث -٣

، قال ف�ه "وٕاذا مسعمت احلدیث عين تنكره قلو�مك وتنفر م�ه �ٔشعارمك و�ٔ�شارمك و�رون �ٔنه م�مك بعید ف�ٔ� �ٔبعدمك م�ه
 ).٧٣٢:وهذا احلدیث يف الصحی�ة(، ..."�ٔم�ل اس�ناد روي: "البهيقي

�دیثا فمل جتدوا تصدیقه يف  - سمل صىل هللا �لیه و  -ٕاذا �دثتمك عن رسول هللا :" وم�� �ٔ�ر ا�ن عباس -٤
هذا :( ١/٢٢٩يف احتاف اخلرية املهرة البوصريي ، قال"كتاب هللا ومل جتدوه يف �ٔ�الق الناس حس�نا ف�ٔ� به اكذب 

  ).ٕاس�ناد ر�ا� ثقات، ٕاال �ٔن �ٔ� ٕاحساق، وامسه معرو �ن عبد هللا مل یذ�ر سام�ا من ٔ�رمق �ن رشح�یلٍ 
الس�نة ال ختالف القر�ٓن يف يشء، وتق�لها أ�ذواق السلمية والفطر  مبتد�ة فهيام؛ ٕاذ �ٔنفهذان احلدیثان ال جحة �ل    

یح مفصداقه يف كتاب هللا عز و�ل، مث �ٔن هذا ملن اكن �املا �ك�اب هللا عز املس�تقمية، وال �ردها، ولك �دیث حص 
د أ��ادیث اليت اتفق �ٔهل و�ل وس�نة ن��ه صىل هللا �لیه وسمل، ول�س للك �ٔ�د من الناس، حىت �ٔن بعضهم �ر 

  .العمل �ىل حصهتا بدعوى �ٔهنا مل ال توافق ذوقه وعق�
و�ىل أ�حوال لكها �دیث رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل الثابت عنه قریب من العقول موافق : قال الس�یوطي   

مل من دینه وما افرتض لٔ�صول ال ینكره عقل من عقل عن هللا املوضع ا�ي وضع به رسول هللا صىل هللا �لیه وس
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�ىل الناس من طاعته، وال ینفر م�ه قلب من اعتقد تصدیقه ف� قال واتبا�ه ف� حمك به، وكام هو مجیل حسن من 
  .اهـ.ح من �ٔلفاظ هذه أ�خ�ارهذا هو املراد مما عىس یص. ح�ث الرشع مجیل يف أ��الق حسن عند �ٔويل أ�لباب

  
  :وهذه مس�ٔ� هامة؛ ويه   

  دیث �ىل العقلعرض احل
  

فٕان بعض هؤالء یعرضون أ��ادیث �ىل عقوهلم، وجيعلون العقل �اكام �ىل النقل، وهبذا ردوا �ٔ�ادیث كثرية،    
  !بل �ٔفىض أ�مر ببعضهم ٕاىل ا�اكر الس�نة مج�

�ت درء تعارض العقل والنقل، ح�ث �ٔث : كتاب نف�س يف هذا الباب، وهو رمحه هللا ولش�یخ إالسالم ا�ن �ميیة   
ف�ه �ٔن النقل الصحیح ال خيالف العقل الرصحي، ومن هنا البد �ٔن یعمل �ٔن العقل مبزن� العني؛ فه�ي �ٔداة لٕالبصار، ال 

�رى ٕاال يف وجود الضوء ا�ي جيعلها تعمل، والعقل كذ�؛ فلوال نور الو� ملا اس�تطاع العقل �ٔن یعي ميكهنا �ٔن 
عقل  مدراك أ�خ�ار ا�ی��ة، ولو اس�تقل لضل، فالیا�نیون م�ال؛ قوم هلش��ا من أ�خ�ار ا�ی��ة، فالعقل ال �س�تقل �ٕ 

غیاب نور الو� عن فٕان ات كثرية تنفع ال�رشیة، ومع ذ� ج�د �ٔوصلهم بفضل هللا عز و�ل �لهيم ٕاىل خمرت�
�ريمه كثري، ومن يف �ٔبواب ا��ن، مفهنم من یعبد أ�مرباطور، ومهنم الوث��ون عباد أ�صنام، و  نضلوی جعلهمعقوهلم؛ 

نه عرف �لو�، ف�ٔسامئه ذ� فساد القا�دة اليت �روج بني الناس �ٔن هللا قد عرف �لعقل، وهذا �طل؛ فٕانه س�ب�ا
ا، وكذا كثري من احلقائق ا�ی��ة، والنيب صىل هللا �لیه وسمل صاحب �ٔرحج ال ميكن �لعقل معرفهت �ل ذ�ره وصفاته

  ).٥٠:س�ب�ٔ )(وٕان اهتدیت ف� یو� ٕايل ريب: (عقل عرف�ه ال�رشیة؛ قال عنه القر�ٓن
ٕاذن فالعقل البد �ٔن حيمك �لنقل، وهذا معىن �نق�اد حلمك هللا ورسو� صىل هللا �لیه وسمل، وكام ذ�ر� فٕان    

كثريا من هؤالء ردوا أ��ادیث الصحی�ة بدعوى م�افهتا لعقوهلم، ��دیث ا��ب، وقد �ٔخر�ه الب�اري يف حصی�ه 
ٕاذا وقع ا��ب يف رشاب �ٔ�دمك فلیغمسه مث ": النيب صىل هللا �لیه وسمل قال �ٔن-هر�رة ريض هللا عنهعن �ٔيب 

و�ٔ�ذوا  ،هذا �رده العقل: ، فقالوا)٣٣٢٠:حصیح الب�اري"(�ه داء وأ�خرى شفاءلیزن�ه، فٕان يف ٕا�دى ج�اح 
�ٔن ا��ب حيمل م�كرو� �ىل ج�اح ويف لكن ملا �ٔثب�ت املعامل أ�ملانیة -�س�ٔل هللا العاف�ة-�سخرون من احلدیث

  !ا�ٓخر حيمل مضادات هذا املیكروب؛ مصت هؤالء الساخرون من احلدیث، فال �سمع هلم ركزا
ولكن ی��غي ان نعمل �ٔن الرشیعة ال ت�ٔيت مب�االت العقول؛ یعين ما �س�تحیل عقال، وٕامنا قد ت�ٔيت مب�ارات العقول؛    

، ویف�ح هللا عز و�ل �ىل بعض العلامء لیدر�وا فهم هذه أ�مور، ف�نبغي ملن مل یعين ما حتار ف�ه عقول بعض الناس
�ٔن �رد أ�مر ٕاىل �امله، بعد ٕا�الن خضو�ه حلدیث رسول ما ث�ت عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل یتق�ل عق� 

  .هللا صىل هللا �لیه وسمل
صىل هللا �لیه وسمل ش��ا فظنوا به ا�ي  فٕاذا �دثمت عن رسول هللا: "و�ٔخرج عن �يل ريض هللا عنه، قال -٥

يف وجوب تعظمي �م رسول هللا صىل هللا هذا أ��ر ، فالفهم الصحیح ل "هو �ٔهدى وا�ي هو �ٔهن�ٔ وا�ي هو �ٔتقى
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، و�ٔن حيمل �مه �لیه وسمل، ؤ�نه ما ی��غي �ٔن نعدل ��مه وقو� وس��ه صىل هللا �لیه وسمل قول �ٔ�د من الناس
عق�، ال كام قد یظنه املبتد�ة ب�ٔنه ، وٕاذا اس�شلك املرء ش��ا من �مه �لیه السالم فلیهتم وه و�ٔهداها�ىل �ري الوج

 .�رشد ٕاىل رد الس�نة ٕاذا مل توافق يف العقول ما هو �ٔتقى، وهللا �ٔ�مل
 
ما ال یفهمه  مث ذ�ر الس�یوطي �ٔن الس�نة رشح �لقر�ٓن ومعضدة �؛ ٔ�ن النيب صىل هللا �لیه وسمل یفهم من القر�ٓن   

�ريه، وذ�ر م�اال الس�ت��اط النيب صىل هللا �لیه وسمل حكام من فهمه الفذ لك�اب هللا عز و�ل، وقد �ٔقره الو� 
  :قالف�ىل ذ�، فمل یزنل خبالفه،

 ما �ٔ�زل �يل فهيا يشء ٕاال هذه ا�ٓیة: " س�ئل رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل عن امحلر، فقالقد قال ملا  و -٦

   ".]٨-٧:الزلزلة[)َوَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َشرا� يـََرُه *َفَمن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخْيراً يـََرُه (فاذة اجلامعة ال

  .اهـ!فانظر �ٔ�ذ حمكها من �ٔ�ن؟: س�یوطيقال ال 

 عز و�ل وهذا مما یعجب � املرء؛ لوفور ذاكء رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، وقوة اس�ت��اطه من كتاب هللا   
  .ب�ٔيب هو و�ٔيم صىل هللا �لیه وسمل

اكه، ما من يشء ٕاال بني لنا يف القر�ٓن ولكن فهمنا یقرص عن ٕادر : "وقال ا�ن مسعود ف� �ٔخر�ه ا�ن �ٔيب �امت -٧
فانظر هذا ال�م من ا�ن مسعود �ٔ�د  : ، قال الس�یوطي رمحه هللا" )ناس ما �زل ٕا�هيملتبني �ل (: ف�� قال تعاىل

  اهـ.�ابة و�ٔقد�م ٕاسالما�ٔ�الء الص
بني �ٔن فهم القر�ٓن البد �ٔن �كون من �الل س�نة النيب صىل هللا �لیه وسمل؛ ٔ�ن  فا�ن مسعود ريض هللا عنه   

فهوم الناس تقرص عن معرفة مراد هللا عز و�ل، فلزم �ٔن ی�ٔ�ذوا عن املبینن وهو النيب صىل هللا �لیه وسمل، ويف 
 ا��ن �ٓم�وا ومل یل�سوا: (ملا �زلت هذه ا�ٓیة: عن ا�ن مسعود ريض هللا عنه قالما �ٔخر�ه الش�ی�ان : هذا املعىن
�ٔینا مل یظمل نفسه؟ فقال : شق ذ� �ىل �ٔحصاب النيب صىل هللا �لیه وسمل، وقالوا) ٨٢: أ�نعام) (ٕامياهنم بظملٍ 

� بين ال �رشك �� ٕان الرشك : (ل�س كام تظنون، ٕامنا هو كام قال لقامن البنه: " رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل
  .)٢٤٢:، وحصیح مسمل٦٩٣٧:حصیح الب�اري(.)"١٣: لقامن) (لظمل عظمي 

فهؤالء �ٔحصاب رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ا��ن �زل القر�ٓن بلساهنم، ومع ذ� مل یفهموا املراد من ا�ٓیة �ىل   
احهبا من أ�من والهدایة يف ا�نیا وأ�خرة؛ ٔ�ن ، بل فهموا م�ه �ٔن �ٔي معصیة مع إالميان حترم صالو�ه الصحیح

  .�كرة تف�د معوم انواع الظمل، فلزم �ٔن یبني هلم النيب صىل هللا �لیه وسمل �ٔن الظمل هو الرشك) بظمل(لفظة
ٕاين ال �ٔ�ل ٕاال ما �ٔ�ل هللا : "ذ�ر الس�یوطي �ٔ�ر طاوس �ن ك�سان ال�ين �ٔن النيب صىل هللا �لیه وسمل قال -٨

وهذا م�قطع، وكذ� صنع صىل هللا �لیه وسمل وبذ� : قال الشافعي" وال �ٔحرم ٕاال ما حرم هللا يف كتابهيف كتابه، 
 .ٔ�مر
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وهذا یعين �ٔن النيب صىل هللا �لیه وسمل ال خيرج عن �ٔحاكم القر�ٓن؛ فالس�نة موافقة �لقر�ٓن ال ختالفه، وحىت ال    
ٕان حصت هذه " يف كتابه"وقو� : ىل القر�ٓن، قال البهيقي�ٔن الس�نة ال ت�ٔيت �ز�دة � - ٕان حص- یفهم من هذا أ��ر

  اهـ.�ٔ�دهام و� یتىل، وا�ٓخر و� ال یتىل: ا�لفظة فٕامنا �ٔراد ف� �ٔو� ٕالیه، مث ما �ٔو� ٕالیه نو�ان
، فهو يف لك �ٔحاكمه صىل هللا �لیه فالو� املتلو هو القر�ٓن الكرمي، و�ري املتلو فهو الس�نة اليت �ٔو� ٕالیه هبا  

  .وسمل ینطلق من قا�دة الو�
  
  :رمحه هللا مث قال البهيقي 

  

  �ابة من الرجوع ٕاىل �ربه�ب ف� ورد عن اخللفاء الراشد�ن و�ريمه من الص
  

يف هذا الباب رد �ىل املبتد�ة ا��ن یقولون ب�ٔن الص�ابة ريض هللا عهنم اكنوا یعملون ب�ٔراهئم، وال �رجعون ٕاىل    
یه وسمل، وهذا من كذهبم وافرتاهئم �ىل هؤالء الصحب النجباء ا��ن �ٔمروا �تبا�ه صىل هللا س�نة النيب صىل هللا �ل 

  :�لیه وسمل ح�ا وم�تا
فقال . �اءت اجلدة ٕاىل �ٔيب �كر الصدیق ريض هللا عنه ل�س�ٔ� مريا�ا: "�ٔخرج ف�ه عن ق�یصة �ن ذؤیب قال -١

نيب هللا صىل هللا �لیه وسمل ش��ا، فارجعي حىت �ٔس�ٔل  ما� يف كتاب هللا يشء وما �ٔ�مل � يف س�نة: لها �ٔبو �كر
حرضت رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �ٔعطاها السدس، فقال ٔ�بو : الناس، فس�ٔل الناس فقال � املغرية �ن شعبة

  ".فقام محمد �ن مسلمة أ�نصاري فقال م�ل ما قال، ف�ٔنفذه لها �ٔبو �كر: هل معك �ريك. �كر
انظر إالصابة يف متیزي الص�ابة ال�ن (من صغار الص�ابة كام ذ�ر ا�ن شاهني ق�یصة �ن ذؤیب هو     
  .و�ا �ٔ�ل هذا أ��ر �ٕالرسال ، وقد و� یوم الف�ح،)٥/٣٩١جحر
، وقد �اءت �س�ٔل مريا�ا من حف�دها، ف�ٔ�اهبا )٦/٧٢(واجلدة هنا �ٔم أ�م كام ذ�ر الشواكين يف نیل أ�وطار    

القر�ٓن ل�س به يشء يف مس�ٔ�هتا، و�ٔن الس�نة كذ�، وهذا یدل �ىل �ٔنه حيمك يف القضا� ٔ�بو �كر ريض هللا عنه �ٔن 
�لقر�ٓن وس�نة النيب صىل هللا �لیه وسمل، مث �ٔ�ربه الص�ابیان اجللیالن املغرية �ن شعبة ومحمد �ن مسلمة ريض هللا 

  .عهنام �ٔن الس�نة قد �ٔعطهتا سدس مرياث حف�دها، ففعل �ٔبو �كر ذ� �ىل الفور
ا�یة �لعاق�، وال �رث املر�ٔة من دیة : "و�ٔخرج عن ا�ن املس�ب �ٔن معر �ن اخلطاب ريض هللا عنه اكن یقول -٢

زو�ا ش��ا حىت �ٔ�ربه الض�اك �ن سف�ان �ٔن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل كتب ٕالیه �ٔن یورث امر�ٔة �ٔش�مي 
 .)٢٩٢٧:داود سنن �ٔيب(" فرجع ٕالیه معر الضبايب من دیته

، ٤٠٨٨، رمق٥/١٣٤(�ارقطين يف س��هيف روایة ا عن ٔ��س �ل �ٔش�مي خط�ٔ، كام ذ�ر ا�ن شهابوقد ق    
، و�كون ا�یة �لعاق� ومه العصبة وأ�قارب من ق�ل أ�ب، ومل �كن یعمل معر �ٔن الس�نة ، ففي ق�� ا�یة)الرسا�.ط

وهو حصايب  -ربه الض�اك �ن سف�ان�ىل صاحهبا �ٔفضل الصالة والسالم �ٔعطت المر�ٔته نصیبا من املرياث، فلام �ٔ�
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�ٔن النيب صىل هللا �لیه وسمل ور�ا، رجع - ، واس�تعم� النيب صىل هللا �لیه وسمل �ىل أ�عراباكن یعد مبائة فارس
  .معر عن قضائه، وهذا واجب �لیه ان �رجع ٕاىل س�نة رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل

ع من النيب صىل هللا �لیه وسمل يف اجلنني ش��ا فقام �ٔذ�ر هللا امرءا مس: "و�ٔخرج عن طاوس �ٔن معر قال -٣
فرضبت ٕا�داهام أ�خرى مبسطح ف�ٔلقت ج�ینا  -یعين رضتني  - محل �ن ما� �ن النابغة قال كنت بني �اریتني يل 

ا، ٕان كد� لو مل �سمع هذا لقضینا ف�ه بغري هذ: م�تا فقىض ف�ه رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل بغرة، فقال معر
 ". ف�ه �ر�ٔینانقيض
، ويف روایة )وهو معود اخلمية( =ما� رضبت �ٔ�داهام أ�خرى مبسطح ففي هذا احلدیث ان امر�ٔتني محلل �ن   

و الغرة (=ف�ه بغرة ، فقىض النيب صىل هللا �لیه وسمل)١٦٨١:رمق(حبجر، وقد ماتت املر�ٔة وج�یهنا كام عند مسمل
  ).بیاض يف الفرس، واملراد عبد �ٔو ٔ�مة

�ٔنغرم دیة من ال ٔ�لك، وال رشب، وال   :د قال ر�ل من عصبة املر�ٔة القات� �لنيب صىل هللا �لیه وسملوق   
، )١٦٨٢:حصیح مسمل(»�ٔجسع �سجع أ�عراب؟«: اس�هتل، مفثل ذ� یطل؟ فقال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل

�ىل ج�ني مل خيرج ٕاىل ا�نیا؟ ف�ني  ، یعين �ٔندفع ا�یة"ٕامنا هذا من ٕاخوان الكهان"):٥٧٥٨(ويف روایة الب�اري
ا�ي ال فائدة من ورائه،  املسجوع النيب صىل هللا �لیه وسمل فساد جحته، و�ٔن الس�نة ال تعارض مبثل هذا القول

  .وقد �ٔ�ذ معر ريض هللا عنه �حلدیث، وهذا فرض �لیه، فال جيوز ان یعمل �ر�ٔیه واحلدیث موجود
�ٔن معر خرج ٕاىل الشام فلام �اء : "عبد هللا ا�ن �امر �ن ربیعة �ٔخرج الش�ی�ان من طریق ا�ن شهاب عن -٤

ٕاذا مسعمت به : "رسغ بلغه �ٔن الو�ء قد وقع �لشام ف�ٔ�ربه عبد الرمحن �ن عوف �ٔن النيب صىل هللا �لیه وسمل قال
و�ٔ�ربين : شهابقال ا�ن ". ، فرجع معر من رسغ"ب�ٔرض فال تقدموا �لیه، وٕاذا وقع ب�ٔرض و�ٔنمت هبا فال خترجوا فرارا

 .سامل �ن عبد هللا �ن معر �ٔن معر ٕامنا انرصف �لناس من �دیث عبد الرمحن ا�ن عوف
ورسغ موضع يف طریق الشام مما یيل احل�از، والو�ء هنا هو الطاعون، ويف روایة الب�اري �ٔن معر ملا �مل    

دخول الشام، وبعضهم �رى العودة، مث �ٔ�ذ بعضهم �رى : بذ� اس�شار املهاجر�ن وأ�نصار يف هذا أ�مر، فاخ�لفوا
نعم، نفر من قدر : ، فقالهللا؟ ر�ٔفرارا من قد: معر �رٔ�ي مش�ی�ة الف�ح وهو الرجوع عن الشام، فقال � �ٔبو عبیدة

هللا ٕاىل قدر هللا، مث �اء عبد الرمحن �ن عوف ف�ٔ�ربه حبدیث رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، فعمل به معر، 
  ).٥٧٢٩:وانظر الروایة ب��ا يف حصیح الب�اري( �س�نة النيب صىل هللا �لیه وسملوارتفع اخلالف 

مل �كن معر �ٔ�ذ اجلزیة من ا�وس حىت شهد عبد الرمحن �ن عوف �ٔن : "و�ٔخرج الب�اري عن �ا�شة قالت -٥
  ".رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �ٔ�ذها من جموس جهر

ويه �ٔخت �ٔيب سعید  - �ٔن الفریعة ب�ت ما� �ن س�نان : "و�ٔخرج البهيقي عن زی�ب ب�ت �عب �ن جعرة -٦
�ٔ�ربهتا �ٔهنا �اءت ٕاىل رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ل�س�ٔ� �ٔن �رجع ٕاىل ٔ�هلها يف بين �درة فٕان زو�ا  - اخلدري 

فس�ٔلت رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �ٔن . خرج يف طلب �ٔعبد � �ٔبقوا حىت ٕاذا اكن بطرف القدوم حلقهم فق�لوه
امكيث يف ب��ك حىت : "رجع ٕاىل �ٔهيل فٕان زو� مل یرتكين يف مسكن ميلكه، فقال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل�ٔ 
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فلام اكن ع�ن �ن عفان �ٔرسل ٕايل فس�ٔلين عن : فاعتددت ف�ه �ٔربعة �ٔشهر وعرشا، قالت: ، قالت"یبلغ الك�اب �ٔ��
  "ذ� ف�ٔ�ربته فاتبعه وقىض به

مع وفور عق�، ودینه، وور�ه، وتقواه؛ ال جيوز � �ٔن یعدل عن قضاء رسول هللا صىل فع�ن ريض هللا عنه     
  !هو دونه من الناس؟ نهللا �لیه وسمل ٕاىل قضائه، مفا �� مب

، واملعىن �ٔن املتوىف عهنا زو�ا متكث العدة يف الب�ت ا�ي بلغها والقدوم موضع �ىل بعد س�تة �ٔم�ال من املدینة    
  .)٦/٤٠٥:عون املعبودوانظر (ف�ه نعي زو�ا

  
كنت ٕاذا مسعت من رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل : "و�ٔخرج عن �يل ا�ن �ٔيب طالب ريض هللا عنه قال -٧

�دیثا نفعين هللا م�ه مبا شاء �ٔن ینفعين، وٕاذا �دثين �ٔ�د من �ٔحصابه اس�ت�لف�ه فٕاذا �لف يل صدق�ه، و�ٔنه �دثين 
ما من عبد موقن یذنب ذنبا ف�تطهر : "سول هللا صىل هللا �لیه وسمل یقول�ٔنه مسع ر  -وصدق �ٔبو �كر  -ٔ�بو �كر 

 ).الرسا�.، واس�ناده حصیح، ط٥٦:رمق �ٔخر�ه �ٔمحد(" ف�حسن الطهور و�س�تغفر هللا ٕاال غفر �
ٔ�تفيت �ٔن تصدر احلائض ق�ل �ٔن �كون �ٓخر : �ٔن زید �ن �بت قال �: "�ٔخرج الش�ی�ان عن ا�ن عباس -٨

�ٔما ال، فس�ٔل فالنة أ�نصاریة، هل �ٔمرها بذ� رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل؟، : ا�ن عباس عهدها �لب�ت؟ فقال
 ".ما �ٔراك ٕاال قد صدقت: فرجع زید �ن �بت یض�ك ویقول

ب�ٔن احلائض والنفساء : واكن ا�ن معر یقول. و�سقط الوداع عن احلائض والنفساء"): ٣/٢٧٣(قال يف ف�ض الباري
  ."�ٔن النيب صىل هللا �لیه وسمل رخص لهن، رجع عنه: �طوف �، فلام بلغه احلدیثت��ظر � حىت تطهر، ف 

ٕان نوفال الباكيل �زمع �ٔن موىس صاحب : قلت ال�ن عباس: "و�ٔخرج الش�ی�ان عن سعید �ن ج�ري قال -٩
 خطبنا رسول هللا صىل هللا: كذب �دو هللا، �ٔ�ربين �ٔيب �ن �عب قال: اخلرض ل�س مبوىس بين ٕارسائیل، فقال

ا�ن عباس مع فقهه وور�ه كذب امر�ٔ من املسلمني و�س�به : ، قال الشافعي"فذ�ر �دیث موىس واخلرض: �لیه وسمل
 .ٕاىل �داوة هللا ملا �ٔ�ربه عن النيب صىل هللا �لیه وسمل من �الف قو�

�ي ونوف الباكيل هو ر�ل من حمديث دمشق، وهو ا�ن زو�ة �عب أ�ح�ار، واكن قصاصا، وزمع �ٔن موىس ا   
قو� ): ١/٢١٩(ورد ذ�ره يف قصة اخلرض ل�س موىس النيب املعروف، ٕامنا هو موىس �ٓخر، قال ا�ن جحر يف الف�ح

كذب �دو هللا قال ا�ن التني مل �رد ا�ن عباٍس ٕاخراج نوٍف عن والیة هللا ولكن قلوب العلامء تنفر ٕاذا مسعت �ري 
م�ه وحق�ق�ه �ري مرادٍة قلت وجيوز �ٔن �كون �ن عباٍس اهتم  احلق ف�طلقون �ٔم�ال هذا ال�م لقصد الزجر والت�ذ�ر

  .اهـ.نوفا يف حصة ٕاسالمه
: اكن طاوس یصيل ر�عتني بعد العرص فقال � ا�ن عباس: "و�ٔخرج البهيقي واحلامك عن هشام �ن ج�ري قال    -١٠
صالة بعد العرص وال �ٔدري  فٕانه قد هن�ى النيب صىل هللا �لیه وسمل عن: فقال ا�ن عباس. ما �ٔدعهام: فقال. ا�ر�هام

قال ) " وما اكن ملؤمٍن وال مؤم�ٍة ٕاذا قىض هللا ورسو� �ٔمرا �ٔن �كون هلم اخلرية: (ٔ�تعذب �ٔم تؤجر؟ ٔ�ن هللا قال
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فر�ٔى ا�ن عباس احل�ة قامئة �ىل طاوس خبربه عن النيب صىل هللا �لیه وسمل ود� بتالوة كتاب هللا عز : الشافعي
 .�ٔن ال �كون � اخلرية ٕاذا قىض هللا ورسو� ٔ�مراو�ل �ىل �ٔن فرضا �لیه 

كنا خنا�ر وال �رى بذ� ب�ٔسا حىت زمع رافع �ٔن رسول هللا صىل هللا : "و�ٔخرج مسمل عن ا�ن معر قال    -١١
فا�ن معر قد اكن ی��فع ��ا�رة و�راها �الال ومل یتوسع : قال الشافعي". �لیه وسمل هن�ى عهنا فرتكناها من �ٔ�ل ذ�

  .ه الثقة عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ٔ�نه هن�ى عهنا �ٔن خيا�ر بعد �ربهٕاذ �ٔ�رب 
املزار�ة لٔ�رض �ىل يشء خيرج مهنا، وقد قال جبوازها طائفة من الص�ابة والتابعني وأ�مئة، : وا�ا�رة يه    

مما یدل �ىل اجلواز معام� و�ٔ�اب بعضهم عن �دیث رافع ب�ٔنه مضطرب، �ٔو �ٔنه حيمل �ىل نوع من ا�ا�رة الظاملة، و 
النيب صىل هللا �لیه وسمل �هيود خ�رب �ىل �ٔهنم �زرعون أ�رض، و�لمسلمني النصف من احملصول، واس�متر هذا حىت 

  .وفاة النيب صىل هللا �لیه وسمل حىت �ٔ�المه معر ريض هللا عنه
ل هللا صىل هللا �لیه وسمل، وذ� واملقصود �ٔن ا�ن معر من ور�ه ا�هت�ى عهنا تعظ� ملا مسعه من �دیث رسو    

  .الظن به ريض هللا عنه
�ٔن معاویة �ن �ٔيب سف�ان �ع سقایة من ذهب �ٔو ورق ب�ٔكرث من وزهنا، : "و�ٔخرج البهيقي عن عطاء �ن �سار -١٢

ما ٔ�رى : مسعت رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل هن�ى عن م�ل هذا ٕاال م�ال مبثل فقال � معاویة: فقال � ٔ�بو ا�رداء
من یعذرين من معاویة؟ �ٔ�ربه عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل وخيربين عن ر�ٔیه، : هبذا ب�ٔسا، فقال �ٔبو ا�رداء
 ).، واس�ناده حصیح٤٥٧٢:ال�سايئسنن ".(ال �ٔساكنك ب�ٔرض �ٔنت هبا

وقد اكن  ،�ٔن ا�هب البد يف بیعه من املثلیة حىت ال جيري ف�ه الر�:ومعىن احلدیث والسقایة يه ٕا�ء �لرشب،   
مل معاویة ريض هللا عنه ال یعمل هذا احلمك، وظن �ٔن �ٔ� ا�رداء ريض هللا عنه خمطىء، فٕان معاویة  وهو حصايب 

ريض هللا عنه، ويف  ، مفا رجع عن ذ� لعدم تث��ه من الص�ة؛ جلواز وقوع اخلط�ٔ من �ٔيب ا�رداء�سمع هذا من ق�ل
حلدیث، فهنا ت�ٔكد عند معاویة حصة أ�مر فعمل به، وهكذا جيب الظن �ٔن معر �ٔمر معاویة � )٣/٢٤٢(روایة املوط�ٔ 

  .يف الص�ابة مجیعا، وال حيمل �ىل الطعن يف معاویة ريض هللا عنه، بل اكن أ�مر عنده �ىل الرباءة أ�صلیة
ند و�ٔما حنن ا��ن مل نعارص الو�، فل�س لنا �ٔن نفعل ما فع� ريض هللا عنه، ف�جب العمل �حلدیث ع    

  .سام�ه، ما مل یعارضه �دیث �ٓخر، وهللا �ٔ�مل
نة رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، وقد رویت هذه والشاهد من أ��ر موقف ٔ�يب ا�رداء مع معاویة ٕاعظاما لس�    

  .القصة من طرق اخرى �ري هذا الطریق، وفهيا عبادة �ن الصامت ول�س �ٔبو ا�رداء ريض هللا عنه
فر�ٔى �ٔبو ا�رداء احل�ة تقوم �ىل معاویة : تعلیقا �ىل اخلرب )احلليب.، ط٤٦٤:ص(ا�قال الشافعي يف الرس   

صىل هللا  ٔ�ن �رك �رب ثقة عن النيب خبربه، وملا مل �ر ذ� معاویة فارق ٔ�بو ا�رداء أ�رض اليت هو هبا، ٕاعظاما
  .�لیه وسمل

سول هللا ش��ا، فذ�ر الر�ل �ربا خيالفه، و�ٔ�رب� �ٔن �ٔ� سعید اخلدري لقي ر�ال، ف�ٔ�ربه عن ر : قال الشافعي -١٣
  .وهللا ال �ٓواين وٕا�ك سقف ب�ت �ٔبدا: فقال ٔ�بو سعید
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  .اهـ.فرٔ�ى �ٔن ضیقا �ىل ا�رب �ٔن ال یق�ل �ربه: قال الشافعي
الص�ابة ريض هللا عهنم اكنوا شدیدي التعظمي حلدیث رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، و�ا اكنوا وذ� �ٔن    

  .دة �ىل من یعارض احلدیث �ر�ٔیه ٔ�و �ريهینكرون �ش
ال متنعوا ال�ساء ��لیل من : "و�ٔخرج الش�ی�ان عن ا�ن معر �ٔن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل قال -١٤

�ٔ�دثك : وهللا ال ندعهن یت�ذنه د�ال، فرضب ا�ن معر صدره وقال: ، فقال بعض بين عبد هللا ا�ن معر"املسا�د
 ".مل ؤ�نت تقول ما تقولعن رسول هللا صىل هللا �لیه وس

  .ا��ل الشجر امللتف رضبه م�ال خبدیعهتن): ٣/٥٣(قال ا�ن العريب يف �ارضة احلوذي":د�ال "قو�    
وذ�ر القرطيب . یعين وس�ی� �لوقوع يف احملرم، وقد ق�ل ان الو� هو واقد �ن عبد هللا �ن معر، ذ�ره ا�ن العريب   

  .اب��ه بالل وواقد، ؤ�نه �ٔدهبام �ٔن أ�مر وقع من :)٢/١٣٢(يف املفهم
ٕان رسول هللا : "هناه، فقالعبد هللا �ن مغفل رٔ�ى ر�ال خيذف فو�ٔخرج الش�ی�ان عن عبد هللا �ن �ریدة �ٔن  -١٥

" ٕانه ال �رد الصید وال ین�ٔ العدو، ولك�ه قد �كرس السن ویفق�ٔ العني: "صىل هللا �لیه وسمل هن�ى عن اخلذف، وقال
 ".�ٔ�دثك عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل مث ختذف وهللا ال ٔ�لكمك �ٔبدا: فقال فر�ٓه بعد ذ� خيذف: وقال
ف�ه من الفقه �ٔن من �الف : قال املهلب): ٥/٣٨٩(ريم احلصاة، وقد ذ�ر ا�ن بطال يف رشح الب�اري:واخلذف   

�ٔ�اه فوق ثالث،  الس�نة �ٔنه ال ب�ٔس هبجرانه وقطع ال�م عنه، ول�س ید�ل جهرانه حتت هن�ى النىب عن �ٔن هيجر
  .یدل �ىل ذ� �ٔمر الرسول بذ� ىف �عب �ن ما� وصاح�یه

" احلیاء �ري لكه: " و�ٔخرج الش�ی�ان عن معران �ن حصني �ٔنه قال، قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل -١٦
ٕا� جند يف بعض الك�اب �ٔن م�ه سك�نة ووقارا وم�ه ضعفا، فغضب معران �ن حصني حىت : فقال �شري �ن �عب

 .وحتدثين عن حصفك: ويف روایة. �ٔ�دثك عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل وتعارض ف�ه: رت عیناه وقالامح
�ٔن معر �ن اخلطاب هن�ى عن الطیب ق�ل ز�رة الب�ت : "�ٔخرج الشافعي يف الرسا� عن سامل �ن عبد هللا -١٧

یدي ٕالحرامه ق�ل �ٔن حيرم وحل� ق�ل طی�ت رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ب : قالت �ا�شة: وبعد امجلرة، قال سامل
و�ٔخر�ه البهيقي يف معرفة السنن  ".�ٔن یطوف �لب�ت، وس�نة رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �ٔحق

 ).٧/١١٢(وا�ٓ�ر
: الطیب �ا�ز، مث قال جام�ة من اهل العمل القائلني ب�ٔن) ٤/٤٢٢(وقد ذ�ر ا�ن بطال يف رشح الب�اري   

صىل (س�نة رسول هللا : �ة الطیب ملن رىم مجرة العق�ة ق�ل طواف إالفاضة، وقالواواح�جوا حبدیث �ا�شة ىف ٕا�
  .جحة �ىل من �الفها) هللا �لیه وسمل

وال �ٔ�مل من الص�ابة وال التابعني �ٔ�دا �ٔ�رب عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ٕاال ق�ل �ربه : قال الشافعي   
  .وا�هت�ى ٕالیه ؤ�ث�ت ذ� س�نة

و�ٔ�مل من �دثه �ٔنه س�نة و�ٔن س�نة رسول هللا . مل قول �ده معر يف ٕامام�ه، ومعل خبرب �ا�شةفرتك سا: وقال   
وضع ذ� ا��ن بعد التابعني، وا��ن لق�نامه لكهم یث�ت : مث قال. صىل هللا �لیه وسمل �ٔحق، وذ� ا�ي جيب �لیه
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هب اكن عند� مفارق س��ل �ٔحصاب أ�خ�ار وجيعلها س�نة حيمد من تبعها ویعاب من �الفها، مفن فارق هذا املذ
  ا�هت�ى.وم، واكن من ٔ�هل اجلها�رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل و�ٔهل العمل بعدمه ٕاىل الی

  

  ز�دات ٔ�خرى �لبهيقي والس�یوطي �ىل �م الشافعي يف الرسا�
  

نب��ا عن دعنا من هذا و�ٔ : الر�ل �س�نة فقال ٕاذا �دثت: "�س�نده عن �ٔیوب السختیاين قال يو�ٔخرج البهيق -١
وذ� �ٔن الس�نة �اءت قاضیة �ىل الك�اب ومل جيىء الك�اب قاضیا �ىل : "، قال أ�وزاعي"لقر�ٓن فا�مل �ٔنه ضالا

 ".الس�نة
ومعىن �ٔن الس�نة قاضیة �ىل الك�اب یعين مفرسة � م�ینة، ال كام قد ی��ادر ٕاىل ذهن املس�متع �ٔن الس�نة مقدمة    

مسعت �ٔ� عبد : وقال الفضل �ن ز�دٍ  ":قال) ٢/١١٩٤(ع بیان العمل وفض��ىل الك�اب، وذ�ر ا�ن عبد الرب يف مج
ما �ٔجرس �ىل هذا : هللا یعين ٔ�محد �ن ح�بٍل، وس�ئل عن احلدیث ا�ي روى �ٔن الس�نة قاضیة �ىل الك�اب، فقال

  ."ٕان الس�نة تفرس الك�اب وتب��ه: �ٔن �ٔقو�، ولكين �ٔقول
ٕا� : فقال مطرف. عبد هللا ال حتدثو� ٕاال مبا يف القر�ٓن قال ر�ل عند مطرف �ن: "و�ٔخرج عن �ٔیوب قال -٢

 ".وهللا ما �رید �لقر�ٓن بدال ولك�ا �رید من هو �ٔ�مل �لقر�ٓن م�ا
  .معناه �ٔ�مك ٕاذا �ٔردمت تفسري القر�ٓن والعمل به فال ی�ٔيت ذ� ٕاال بت��ني رسول هللا صىل هللا �لیه وسملو   
شهدت �لیا وع�ن بني مكة واملدینة، وع�ن �هن�ى عن املتعة ": و�ٔخرج الب�اري عن مروان �ن احلمك قال -٣

�راين �ٔهن�ى الناس عن : لبیك حب�ة ومعرة معا، فقال ع�ن: و�ٔن جيمع ب�هنام، فلام رٔ�ى ذ� �يل �ٔهل هبام مجیعا فقال
 ".ما كنت ٔ�دع س�نة رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل لقول �ٔ�د من الناس: يشء و�ٔنت تفع�، فقال

املقصود �ملتعة هنا امجلع بني احلج والعمرة، وقد اكن السلف یطلقون �ىل القر�ٓن املتعة، یعين هيل ویليب �حلج و   
والعمرة معا، والفرق بني االثنني �ٔن القارن ال حيل من ٕاحرامه ٕاال بعد ا�هتاء �ٔعامل احلج، ب�� املمتتع هيل �لعمرة مث 

  .و الثامن مث هيل �حلجحيل بعدها، وی��ظر حىت یوم الرتویة وه
�ٔن �ٔ� هر�رة وا�ن عباس و�ٔ� سلمة �ن عبد الرمحن �ن عوف تذا�روا : "و�ٔخرج مسمل عن سل�ن �ن �سار -٤

. بل حتل �ني تضع: وقال �ٔبو سلمة. تعتد �ٓخر أ��لني: املتوىف عهنا احلامل تضع عند وفاة زو�ا، فقال ا�ن عباس
قد وضعت س��عة : وا ٕاىل �ٔم سلمة زوج النيب صىل هللا �لیه وسمل فقالت�ٔ� مع ا�ن �ٔ�، ف�ٔرسل: قال �ٔبو هر�رة

  "أ�سلمیة بعد وفاة زو�ا ب�سري فاس�تف�ت رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ف�ٔمرها �ٔن تزتوج
ف�جملت �لخطاب بعد �ٔن وضعت محلها، فهناها وذ� �ٔن س��عة أ�سلمیة �ني تويف عهنا زو�ا اكنت �امال،    

بل، فذهبت ٕاىل رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ف�ٔف�اها ٔ�هنا قد �للت �ني وضعت محلها، و�ٔمرها �لزتوج ٔ�بو الس�نا
ٕان بدا لها، واكن ا�ن عباس ريض هللا عنه قد �ٔفىت ب�ٔن املر�ٔة احلامل ٕاذا تويف عهنا زو�ا فٕاهنا تعتد ب�ٔبعد أ��لني 
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و�ٔوالت أ�حامل ( ،)یرتبصن ب�ٔنفسهن �ٔربعة �ٔشهٍر وعرشا وا��ن یتوفون م�مك ویذرون �ٔزوا�ا:( مجعا بني ا�ٓیتني
، ولكن هذه الف�یا �الف الثابت عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، فلزم املصري ٕاىل )�ٔ�لهن �ٔن یضعن محلهن

  .الس�نة
سن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ووالة : اكن معر �ن عبد العز�ز یقول: "و�ٔخرج البهيقي عن ما� قال -٥
ر من بعده س��ا أ��ذ هبا تصدیق لك�اب هللا واس�تك�ار لطا�ة هللا وقوة �ىل د�ن هللا، من اهتدى هبا فهو أ�م

 نو� ما توىل ونص�(: �ني، وهللا تعاىل یقول�تد، ومن اس��رص هبا فهو م�صور، ومن �الفها اتبع �ري س��ل املؤم 
 .)�من وساءت مصريا

ريض هللا عنه يف �الف�ه تصدیقا لقو�، ٕاذ �ٔمر جبمع السنن وتدو�هنا، و�ٔرسل و�ا اكن معل معر �ن عبد العز�ز    
س�تكرث من هبا يف دفا�ر ٕاىل ا�ٓفاق �لعمل �س�نة النيب صىل هللا �لیه وسمل، فصدق بذ� كتاب هللا تعاىل، وا

  .دینه ودولته، فريض هللا عنه طاعته س�ب�انه، وبذا قوي
كنا یوما عند الشافعي ٕاذ �اء ش�یخ �لیه ج�ة صوف وعاممة صوف : و�ٔخرج �س�نده عن املزين �ٔو الربیع قال -٦

وٕازار صوف ويف یده عاكز، فقام الشافعي وسوى �لیه ثیابه واس�توى �السا وسمل الش�یخ و�لس، و�ٔ�ذ الشافعي 
 وماذا؟،: كتاب هللا، قال: ٕا�ش احل�ة يف د�ن هللا، قال: سل؟، قال: ینظر ٕاىل الش�یخ هیبة �، ٕاذ قال � الش�یخ

اتفاق أ�مة : من �ٔ�ن؟، قلت: اتفاق أ�مة، قال: وماذا؟، قال: قال وس�نة رسول هللا محمد صىل هللا �لیه وسمل، قال
قد �ٔ�لتك ثالثة �ٔ�م ولیا�هيا فٕان ج�ت حب�ة من كتاب : من كتاب هللا، قال ف�د�ر الشافعي سا�ة، فقال �لشافعي

خفرج : افعي، مث �ٔنه ذهب فمل خيرج ٕاال بعد ثالثة �ٔ�م ولیا�هين، قالهللا يف االتفاق وٕاال تب ٕاىل هللا، ف�غري لون الش
یعين سقمي كثري السقم من كرثة ما بذل يف معرفة (= ٕالینا من الیوم الثالث وقد انتفخ و�ه ویداه ور�اله وهو مسقام

عوذ �� من نعم، �ٔ : �اجيت، فقال الشافعي: ، جفلس فمل �كن ب�ٔرسع ٕاذ �اء الش�یخ وسمل و�لس فقال)اجلواب
ومن �شاقق الرسول من بعد ما تبني � الهدى وی��ع �ري : (لرحمي، قال هللا تعاىلالش�یطان الرجمي، �سم هللا الرمحن ا
: ال یصلیه �ىل �الف املؤم�ني ٕاال وهو فرض فقال ) �من وساءت مصرياس��ل املؤم�ني نو� ما توىل ونص�

 ".قر�ٔت القر�ٓن لك یوم ولی� ثالث مرات حىت وقعت �لیه: افعيصدقت، وقام فذهب، فلام ذهب الر�ل قال الش
فل� در الشافعي ريض هللا عنه؛ ٕاذ �د الس�ت��اط ا�لیل من الك�اب �ىل جحیة إالجامع، وقد مر يف صدر هذا    

د قال ا�ن كثري ، وقد مر معنا ذ�ر ا�ٓیة الكرمية، وقأ��ر �ٔن احل�ة يف د�ن هللا تعاىل القر�ٓن والس�نة، وهذا هو الشاهد
د ما تبني � ومن �شاقق الرسول من بع(: وقو� ):"دار طیبة.،ط٤١٣- ٢/٤١٢(يف تفسريه لهذه ا�ٓیة املباركة

ومن س� �ري طریق الرشیعة اليت �اء هبا الرسول صىل هللا �لیه وسمل، فصار يف شق والرشع يف : �ٔي )الهدى
هذا مالزم �لصفة  )�ري س��ل املؤم�ني وی��ع(: وقو�. واتضح � شق، وذ� عن معد م�ه بعدما ظهر � احلق وتبني �

�لیه أ�مة احملمدیة، ف� �مل اتفاقهم �لیه حتق�قا،  الشارع، وقد �كون ملا �ٔمجعت ا�الفة لنصوىل، ولكن قد �كون ا�ٔ 
وقد وردت يف ذ�  وسمل  �لیهصىل هللا فٕانه قد مضنت هلم العصمة يف اج�عهم من اخلط�ٔ، �رشیفا هلم وتعظ� لن�هيم

، ومن العلامء من ادعى توا�ر معناها، "�ٔ�ادیث أ�صول"�ٔ�ادیث حصی�ة كثرية، قد ذ�ر� مهنا طرفا صاحلا يف كتاب 
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وا�ي عول �لیه الشافعي، رمحه هللا، يف �ح��اج �ىل �ون إالجامع جحة حترم خمالف�ه هذه ا�ٓیة الكرمية، بعد الرتوي 
ال� مهنا �ىل ن �ٔحسن �س�ت��اطات و�ٔقواها، وٕان اكن بعضهم قد اس�شلك ذ� واس��عد ا�وهو م. والفكر الطویل

  . "ذ�
: ملا بعثين رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ٕاىل ا�مين قال يل: " و�ٔخرج البهيقي وا�اريم عن معاذ �ن ج�ل قال -٧

�ٔقيض مبا :  �كن يف كتاب هللا، قلتفٕان مل: �ٔقيض مبا يف كتاب هللا، قال: �یف تقيض ٕان عرض �لیك قضاء؟، قلت
یعين ال (=�ٔجهتد رٔ�يي وال �ٓلو: فٕان مل �كن قىض به الرسول، قلت: قىض به رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، قال

امحلد � ا�ي وفق رسول رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ملا �ريض رسول هللا . ، فرضب صدري وقال)�ٔقرص
 ".صىل هللا �لیه وسمل

، مهنم الب�اري والرتمذي وا�ارقطين وا�ن حزم جام�ات من �ٔهل احلدیث الواقع فٕان هذا أ��ر قد ضعفهيف   
، واعمتدوا �ىل �ٔن ، وقد ذ�ره الفقهاء و�ٔهل أ�صول يف كتهبم؛ ٔ�ن معناه حصیحوعبد احلق أ�ش��يل و�ريمه كثري

، والبدر املنري ال�ن امللقن ٤/٣٣٧احلبري ال�ن جحر راجع التلخیص�لفائدة (تلقي الفقهاء � �لق�ول یغين عن الروایة
٩/٥٣٤.(  

  

  :معىن هذا أ��ر ذ�ر الس�یوطيويف    
  
ر�ٔیت ا�ن عباس ٕاذا س�ئل عن اليشء، فٕاذا اكن يف : "و�ٔخر�ا �ٔیضا واحلامك عن عبید هللا �ن �ٔيب �زید قال -٨

 �لیه وسمل قال به، فٕان مل �كن يف كتاب هللا قال به، فٕان مل �كن يف كتاب هللا واكن عن رسول هللا صىل هللا
كتاب هللا وال عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل واكن عن ٔ�يب �كر ومعر قال به، وٕان مل �كن يف كتاب هللا وال 

 ".عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل وال عن ٔ�يب �كر معر اجهتد ر�ٔیه
ٕاذا حرضك �ٔمر البد م�ه : "اخلطاب ٕاىل رشحيكتب معر �ن : و�ٔخرج البهيقي وا�اريم عن الشعيب قال: قال -٩

فانظر ما يف كتاب هللا فاقض به، فٕان مل �كن ف� قىض به الرسول صىل هللا �لیه وسمل فٕان مل �كن ف� قىض به 
 ".و�ٔمئة العدل، فٕان مل �كن فاجهتد ر�ٔیك. الصاحلون

يف كتاب هللا فٕان مل �كن يف كتاب  من ابتيل م�مك بقضاء فلیقض مبا: "و�ٔخر�ا �ٔیضا عن ا�ن مسعود �ٔنه قال  -١٠
هللا فلیقض مبا قىض به رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، فٕان مل �كن يف كتاب هللا وال يف قضاء رسول هللا صىل 

 ".هللا �لیه وسمل فلیقض مبا قىض به الصاحلون، فٕان مل �كن فلیجهتد ر�ٔیه
ه �ىل ن��ه صىل هللا �لیه وسمل و�رك ف�ه موضعا �ٔ�زل هللا كتاب: "قال ربیعة: و�ٔخرج البهيقي عن ما� قال -١١

 ".لس�نة ن��ه صىل هللا �لیه وسمل وسن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل س��ا و�رك فهيا موضعا �لر�ٔي
مث ذ�ر الس�یوطي �ٔ�را عن معر ريض هللا عنه، ف�ه قا�دة عظمية ی��غي �ٔن یعمل العلامء �لهيا، وفهيا �ٔیضا؛ �ٔن لك    

 :لنيب صىل هللا �لیه وسمل فهو من اجلها�؛ قالما �الف س�نة ا
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 ."�رد الناس من اجلهاالت ٕاىل الس�نة: "قال معر ريض هللا عنه: و�ٔخرج عن مرسوق قال -١٢
 :مث �بع ذ�ر ا�ٓ�ر، فقال   
�ٔن ر�ال من ثق�ف �ٔىت معر �ن اخلطاب فس�ٔل عن امر�ٔة : "و�ٔخرج البهيقي عن هشام �ن حيىي ا�زويم -١٣

ٕان رسول هللا صىل هللا �لیه : ال، فقال � الثقفي: رت الب�ت �ٔلها �ٔن تنفر ق�ل �ٔن تطهر؟ فقال�اضت وقد اكنت زا

مل �س�تف�وين يف يشء �ٔفىت ف�ه : وسمل �ٔف�اين يف م�ل هذه املر�ٔة بغري ما �ٔف�یت، فقام ٕالیه معر فرضبه ��رة ویقول

 ".رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل

و�ٔخرج عن ". �د قول مع رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ٕاذا حص اخلربل�س �ٔ : "و�ٔخرج عن ا�ن خزمية قال -١٤
ال حيتاج مع قول النيب صىل هللا �لیه وسمل ٕاىل قول �ٔ�د ٕامنا اكن یقال س�نة النيب صىل هللا �لیه : "حيىي �ن �ٓدم قال

 ".وسمل، و�ٔيب �كر، ومعر، لیعمل �ٔن النيب صىل هللا �لیه وسمل مات وهو �لهيا
 ".ل�س �ٔ�د ٕاال یؤ�ذ من قو� ویرتك من قو� ٕاال النيب صىل هللا �لیه وسمل: "اهد قالو�ٔخرج عن جم -١٥
ٕاذا �اء عن النيب صىل هللا �لیه وسمل فعىل الر�ٔس : "مسعت �ٔ� ح�یفة یقول: و�ٔخرج عن ا�ن املبارك قال -١٦

 .تابعني زامحنامهوالعني، وٕاذا �اء عن �ٔحصاب النيب صىل هللا �لیه وسمل خنتار من قوهلم، وٕاذا �اء عن ال 
یؤم القوم �ٔقرؤمه لك�اب : "قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: و�ٔخرج مسمل عن ٔ�يب مسعود أ�نصاري قال -١٧

 ".هللا، فٕان اكنوا يف القر�ٓن سواء ف�ٔ�لمهم �لس�نة، فٕان اكنوا يف الس�نة سواء ف�ٔقد�م جهرة
�مل القر�ٓن : "�ٔ�رب� عن ا�ن مسعود قال: هق�ل لعيل �ن �ٔيب طالب ريض هللا عن: �ٔخرج عن �ٔيب الب�رتي قال -١٨

 ".والس�نة مث ا�هت�ى وكفى به �لام
�ام �ٔوت�مت من كتاب هللا فالعمل به ال : "قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: و�ٔخرج عن ا�ن عباس قال -١٩

يب، ٕان �ٔحصايب �ذر ٔ��د يف �ركه، فٕان مل �كن يف كتاب هللا فس�نة نيب ماضیة، فٕان مل �كن س�نة نيب مفا قال �ٔحصا
 ".مبزن� النجوم يف السامء، ف�ٔميا �ٔ�ذمت به اهتدیمت، واخ�الف �ٔحصايب لمك رمحة

�ٔن اس�ناده م�قطع، وف�ه جویرب؛ وهو ) ١/٦٩(ال یصح، فقد ذ�ر الس�اوي يف املقاصد احلس�نة وهذا أ��ر -٢٠
  .ضعیف �دا
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  الس�نة رشح كتاب هللا عز و�ل
  
ل�س �لیمك ج�اح �ٔن تقرصوا من الصالة : قلت لعمر �ن اخلطاب: "الو�ٔخرج الش�ی�ان عن �يل �ن �ٔم�ة ق -١

جعبت مما جعبت م�ه فس�ٔلت رسول هللا صىل هللا �لیه : ٕان خفمت �ٔن یف�نمك ا��ن كفروا وقد �ٔمن الناس، فقال معر
وف اكن أ�مر يف فهموا من ا�ٓیة ٔ�نه ٕاذا �دم اخل: قال العلامء" صدقة تصدق هبا هللا �لیمك فاق�لوا صدق�ه: "وسمل قال

 .القرص خبالفه، حىت �ٔ�ربمه النيب صىل هللا �لیه وسمل �لرخصة يف احلالني معا
فانظر �یف �ٔن الس�نة بی�ت �ٔن قرص الصالة ال �شرتط ف�ه اخلوف، بل هذا يف السفر ا�ٓمن �ٔیضا، وهذا مما   

  .ل�س يف القر�ٓن
ٕا� جند صالة احلرض وصالة اخلوف : "د هللا �ن معرو�ٔخرج البهيقي عن �ٔم�ة �ن عبد هللا �ن �ا� �ٔنه قال لعب -٢

� ا�ن �ٔ� ٕان هللا بعث ٕالینا محمدا صىل هللا �لیه وسمل : يف القر�ٓن وال جند صالة السفر يف القر�ٓن، فقال ا�ن معر
 ".وال نعمل ش��ا فٕامنا نفعل كام ر�ٔینا رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل یفعل

ٕان �ٔ�ادیيث ی�سخ بعضها بعضا ك�سخ : " ول هللا صىل هللا �لیه وسمل قالو�ٔخرج البهيقي عن ا�ن معر �ٔن رس -٣
 ."القر�ٓن بعضه بعضا

وال�سخ هو رفع حمك م�قدم حبمك مرتاخ  ،)٢/١١(يف الناف� حفظه هللا كام قال احلویينهذا �دیث موضوع و     
العمل، وقد قال �جلواز طائفة مهنم  فهيا �الف بني �ٔهلفمس�ٔ� �سخ الس�نة �لقر�ٓن �ٔما و  عنه، وهو يف معىن إاللغاء،

�ٔما  واح�ج بعموم وجوب طا�ة الرسول صىل هللا �لیه وسمل، و، )٤/٥٠٥(ا�ن حزم يف إالحاكم يف �ٔصول أ�حاكم
  .ٔ�ن القر�ٓن �ٔ�ىل رتبة �ملنع؛قالوا ف ؛ ومه امجلهورناملانعو

القول مث یلبث ح�نا مث ی�س�ه بقول  �ٔن النيب صىل هللا �لیه وسمل اكن یقول: "و�ٔخرج عن الزبري �ن العوام -٤
 ".�ٓخر كام ی�سخ القر�ٓن بعضه بعضا

، وقد ث�ت �سخ الس�نة لبعضها، وم�ه �ٔنه )٤٢٧٩:رمق(  كتاب النوادر من س��ه�ٔخر�ه ا�ارقطين يف وهذا أ��ر   
ن �بت عن زید �) ٣٥١:رمق(يف صدر إالسالم اكن جيب الوضوء مما مست النار، ففي احلدیث ا�ي �ٔخر�ه مسمل

ش��ا مس�ته النار �ٔن یتوض�ٔ ٕاذا  ، فاكن یلزم لك من توض�ٔ مث ٔ�لك"الوضوء مما مست النار:"ريض هللا عنه، مرفو�ا
عن ا�ن ) ٣٥٤:رمق(راد الصالة؛ ٔ�ن ٔ�لك ما مس�ته النار �قض �لوضوء، مث �سخ هذا احلمك و�ٔزیل، فقد �ٔخرج مسمل�ٔ 

�ٔن النيب صىل هللا �لیه وسمل ٔ�لك كتف شاة مث صىل  النار عباس ريض هللا عهنام يف �ب �سخ الوضوء مما مست
): ١٨٨:رمق(، ویؤید القول �ل�سخ �دیث �ا�ر �ن عبد هللا ريض هللا عنه عند ال�سايئ يف السنن الكربىومل یتوض�ٔ 

 ."اكن �ٓخر أ�مر�ن من رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �رك الوضوء مما مست النار"
و�ٔخرج . �ٔخر�ه سعید �ن م�صور". قر�ٓن �ٔحوج ٕاىل الس�نة من الس�نة ٕاىل القر�ٓنال: "و�ٔخرج عن مكحول قال -٥

�ٔخر�ه ا�اريم وسعید  ".الس�نة قاضیة �ىل الك�اب ول�س الك�اب قاضیا �ىل الس�نة: "عن حيىي �ن �ٔيب كثري قال
  . ا�ن م�صور
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و�ٔ�زلنا ٕالیك ا��ر لتبني : (ال هللاومعىن ذ� �ٔن الس�نة مع الك�اب �ٔقميت مقام البیان عن هللا كام ق: قال البهيقي   
واحلاصل �ٔن معىن اح�یاج القر�ٓن ٕاىل ): الس�یوطي(قلت. ال �ٔن ش��ا من السنن خيالف الك�اب} �لناس ما �زل ٕا�هيم

الس�نة ٔ�هنا م�ینة � ومفص� �مالته، ٔ�ن ف�ه لو �ازته كنوزا حتتاج ٕاىل من یعرف خفا� خ�ا�ها ف�ربرها وذ� هو 
صىل هللا �لیه وسمل، وهو معىن �ون الس�نة قاضیة �لیه ول�س القر�ٓن م�ینا �لس�نة وال قاضیا �لهيا ٔ�هنا  املزنل �لیه

ب��ة بنفسها، ٕاذ مل تصل ٕاىل �د القر�ٓن يف إالجعاز وإالجياز ٔ�هنا رشح �، وش�ٔن الرشح �ٔن �كون ٔ�وحض و�ٔبني و�ٔ�سط 
 .من املرشوح، وهللا �ٔ�مل

معىن �ون الس�نة قاضیة �ىل الك�اب، و�ٔزید هنا هذا املوضوع بیا� ببعض ا�الئل قد بني الس�یوطي  وهبذا �كون  
  :�ىل �ون الس�نة قاضیة �ىل كتاب هللا من رسا� كت�هتا يف الرد �ىل م�كري الس�نة

�سمى ب�ٔد� إالس�تقراء، و يه �ٔد� كثرية �دا، تدل �ىل لزوم إالح��اج �لس�نة قد ذ�رت فهيا بعض أ�د� اليت و   

  :ةدامغة تبني �ا�ة القر�ٓن ٕاىل الس�نامة العبادات، و جواز املعامالت، و يه �ٔد� ٕالق

 .]٧٧:النساء [)َوَأِقيُموا الصَّالة(:ٕاذا ت�ٔملت قول هللا تعاىل  -٦

ما يه رشوطها، و ما يه م�طالهتا، و ما �ددها؟ما يه مواق�ت الصلوات، و و فك�ف �س�تطیع �ٔن تصيل؟

 ...و�ٔراكهنا؟

د ٕاىل ذ� س��ال ٕاال س�نة النيب صىل هللا �لیه و سمل؛ ففي �دیث ما� �ن احلو�رث ال تتعب نفسك، لن جت  

  .)٦٠٠٣:حصیح الب�اري، رمق"(لوا كام ر�ٔ�متوين �ٔصيلص:"مرفو�ا

  .ف�غري الس�نة لن ت��ع القر�ٓن ،اءت طائفة من أ��ادیث لتبني �یف�ة الصالةو�   

مر أل�ٔراد املسمل ام�ثال هذا ا فٕاذا  ،]٧٧:النساء [)زََّكاةَ آتُوا الو ( :و �ٔیضا ٕاذا ما ت�ٔملت قول هللا تعاىل  -٧

 الر�ين، فك�ف ميك�ه ام�ثا� دون الرجوع ٕاىل الس�نة اليت يه بیان القر�ٓن؟

اليت معل هبا املسلمون حاكم اليت ختصها، و ألءت الس�نة لتبني �ٔصناف الز�وات، ومقاد�رها، وكثريا من افقد �ا   

  .قدميا و�دیثا

  .]١٨٣:البقرة [ )ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّيامُ ( :عاىلو �ٔیضا قو� ت -٨

م صیامه؛ من مفطرات، فٕان كثريا من �ٔحاكم الصیام مل تذ�ر يف كتاب هللا عز و �ل، مفن �ٔ�ن یعرف املسمل �ٔحاك   

حاكم ألكثريا من ا�ذار اكحلامل و املرضع، و ألحصاب االتفرقة بني �ٔ وكفارات، واعتبارات الشهور و احلساب، و 
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 .صة، اليت لو �ٔمهلت ملا صام مسلامن صیاما وا�دااخلا

  .]١٩٦:البقرة [)َوأَِتمُّوا الَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَّهِ ( :و �ٔیضا قو� تعاىل -٩

سمل، و قد قال صىل ا�ي ذ�ره النيب صىل هللا �لیه و فال �متكن �ٔ�د� �ٔبدا من ٕامتام احلج و العمرة ٕاال �لتفصیل   

  ).٣١٠:رمق رواه مسمل عن �ا�ر"( ، فٕاين ال �ٔدري لعيل ال �ٔجح بعد جحيت هذهم�اسكمك لت�ٔ�ذوا:" سمللیه و هللا � 

�ادیث اليت ألفهذه مجل خمترصة، و من ٔ�راد الز�دة فلريجع ٕاىل كتب الس�نة و الفقه؛ لیتعرف �ىل م�ات ا      

  .بغريها لن �س�تطیع �ٔن یقمي � عبادة �ٔبدا

 :قال هللا تعاىل -١٠

الَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاعًا لَُّكْم َوِللسَّيَّارَِة َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد البَـرِّ َما ُدْمُتْم  ُأِحلَّ َلُكْم َصْيدُ (

  .]٩٦:املائدة [)ُحُرماً َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي ِإلَْيِه ُتْحَشُرونَ 

، وهبذا �كون طعامه یة، فٕان صید البحر هو لك ما یصطاد من البحرآلختتلف �ٔنظار املت�ٔملني يف معىن هذه ا   

 �ري مفهوم املعىن، هل هو مما یصطاد؟هل هو ما ملح م�ه و بقي؟هل هو امللح املنعقد من املاء؟

 .ما �س�تطیع �ٔن تعمل

 :مهألو السؤال ا

ما هو حمك السمك ا�ي یقذف به البحر م�تا؟بل ما حمك السمك بعد اصطیاده، مث خيرج يف الهواء    

س�ئ� تطرح �س�ب اخ�الف ألهكذا عرشات او ، ! عز و �ل قد حرم املیتة؟�ميوت؟�ٔل�س هذا م�تة؟�ٔل�س هللا

  .دال� القر�ٓن، ٔ�نه حامل ذو �ٔو�ه

 .ٕاذن �رید من یبني لنا، و ینقذ� من احلرية و الضالل، فال جتد �ٔمامك ٕاال من و صفه هللا ب�ٔنه رمحة �لعاملني   

السلس� ("هو الطهور ماؤه احلل م�تته :" ي قال عن البحرك�اب هللا، و ا�سمل املبني ل ٕانه النيب صىل هللا �لیه و 

 .)٤٨٠:الصحی�ة

ومن ا�م الك�د ، من املیتة احلوت واجلراد ، �ٔ�ل لنا من ا�م دمان ومن املیتة م�تتان" :ويف �دیث ا�ن معر   
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  .)١١١٨:السلس� الصحی�ة:سنن ا�ارقطين("والط�ال

 ).٢٤٨٣:حصیح الب�اري(يب عبیدة و �ٔحصابهألا قذفه البحر قد ٔ�لك النيب صىل هللا �لیه و سمل ممو    

فهذه �ٔد� الس�نة اليت تعمل مهنا �ٔن طعام البحر هو السمك املیت، و اليت بدوهنا ما �ٔلك �ٔ�د م�تة يف البحر، و    

  .مر �ىل الناسأللضاق ا

 :�لیة املباركة، یقول هللا عز و آل ت�ٔمل هذه امث-  -١١

َم َوَلْحَم الِخنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِلغَْيِر اللَِّه بِهِ ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم ال(   ]١١٥:النحل [)َمْيَتَة َوالدَّ

ت یة حرص آلا هذه لكنو ، یة و �ٔش�باهها جيب العمل مبق�ضاها، و ٕاال ف�كون املرء �ري م�بع �لرشعآلفهذه ا   

و �ل و هو ید�ل يف هذه  من املعلوم �ٔن هناك من املطعومات ما �ٔ�� هللا عزو نواع، ألاحملرمات يف بعض ا

 .مكثل الك�د و هو دمسمك املیت، و قد ذ�ر�ه سالفا، و مكثل ال  ؛یةآلا

ت�ٔمل هذا احلدیث املطابق �لواقع العميل؛ لتعمل �ٔن الس�نة قد ت�ٔيت ب�رشیع مس�تقل، و �ٔهنا تفصل و ختصص و       

ى مرفو�ا ٕاىل النيب صىل هللا �لیه و سمل، و �رو( عن ا�ن معر ريض هللا عهنامف، تبني و تق�د، فٕاهنا الو� الثاين

فالسمك و : �ٔ�لت لنا م�تتان و دمان، ف�ٔما املی��ان: " قال) و موقوفا �ىل ا�ن معر و املوقوف يف حمك املرفوع

  .)١١١٨:السلس� الصحی�ة." ( فالك�د و الط�ال: اجلراد، و �ٔما ا�مان

 !!!هللا ٔ�كرب     

هام، و �ٔ�لت دم الك�د و الط�ال لتحمل املطلق مي ر حتیة آلجلراد �رمغ �ٔن مق�ىض ا�ٔ�لت الس�نة م�تة السمك و ا      

 .�تآل�ىل املق�د يف �يق ا

 !!ا�اب و خرس من �رك الس�نة و ٔ��كره حقا لقد

 :ذ�ر القر�ٓن الكرمي مج� احملرمات من املطعومات يف قو� تعاىل  -١٢

َلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا مَّْسُفوحاً ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّمًا عَ (

َر بَاٍغ َوَال َعاٍد فَإِ  نَّ رَبََّك َأْو َلْحَم ِخنزِيٍر فَِإنَُّه رِْجٌس َأْو ِفْسقًا ُأِهلَّ ِلغَْيِر اللَِّه ِبِه َفَمِن اْضطُرَّ َغيـْ
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  .]١٤٥:األنعام [)َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

  :، فعىل س��ل املثالقد �لمناه من الس�نةو  ،مل حيرم ا�ي یةآلام ذ�ر� فهناك املس�ت�ىن من هذه الكن كو      

�س�یة اليت �ر�هبا الناس، و ذ� ملا ث�ت يف احلدیث عن �ا�ر �ن عبد هللا ريض هللا عهنام إلهلیة ٔ�و األامحلر ا - ١

. ( ، و �ٔذن يف حلوم اخلیلهلیةأل�ٔن رسول هللا صىل هللا �لیه و سمل هن�ى یوم خ�رب عن حلوم امحلر ا

 ). ١٩٤١:، و مسمل٤٢١٩:الب�اري

ٕان هللا و رسو� �هنیامك عن حلوم : عن ٔ��س �ن ما� �ٔن رسول هللا صىل هللا �لیه و سمل �ٔمر م�اد� ف�ادىو      

 ١٩٤٠:مسمل حصیح، و ٥٥٢٨:الب�اري حصیح. (هلیة فٕاهنا رجس، ف�ٔكف�ت القدور، و ٕاهنا لتفور ��لحمألامحلر ا

 .لفاظألید�ل يف ا�هن�ي ٔ�یضا البغال؛ لورودها يف بعض او ).

 :لك ذي خملب من الطريحترمي لك ذي �ب من الس�باع، و  - ٢

 .وهاحنالقرد، و اللكب، والفهد، وا�منر، وا�ب، و سد، و ألا�ئب، وا: ل لك ذي �ب من الس�باعم�او     

الشاهني، والباشق، احلد�ٔة، و و  صقر،الالبازي، و العقاب، و : م�ال لك ذي خملب من الطري مما یصید بهو      

 .ال�رسوالعقعق، والبومة، و 

هن�ى رسول : " عن ا�ن عباس ريض هللا عهنام قال: لك هذه احملرمات وردت يف الس�نة، و هذا نص احلدیث       

 ). ١٩٣٤:مسملحصیح ." ( هللا صىل هللا �لیه و سمل عن لك ذي �ب من الس�باع، و لك ذي خملب من الطري

 .ويه اليت تعتاد ٔ�لك اجلیف و الن�اسات من �ٔي ح�وان �ىل �الف بني العلامء: �اجلال  - ٣

� و هن�ى رسول هللا صىل هللا �لیه و سمل عن ٔ�لك اجلال:" قد ورد ا�هن�ي عن ٔ�لكها؛ ففي �دیث ا�ن معرو        

  .هناك تفصیالت �ٔخرى �س�تغين عهنا لطول املقامو ،) ٦٨٥٥(:حصیح اجلامع. ( �ٔلباهنا
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  .هذه �ٓیة احملرمات من ال�ساء، و اليت ال جيوز �لر�ل �اك�ن -١٣

  :قال تعاىل     

ْخِت ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاالُتُكْم َوبـََناُت اَألِخ َوبـََناُت األُ (

اُتُكم مَِّن الرََّضاَعِة َوُأمََّهاُت ِنَساِئُكْم َورَبَائُِبُكُم الالَِّتي ِفي َوُأمََّهاُتُكُم الالَِّتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخوَ 

الِئُل ُحُجورُِكم مِّن نَِّساِئُكُم الالَِّتي َدَخْلُتم ِبِهنَّ فَِإن لَّْم َتُكونُوا َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم َوحَ 

َناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصالِبُكْم  َوَأن َتْجَمُعوْا بـَْيَن اُألْختَـْيِن ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفوراً أَبـْ

َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت أَْيَماُنُكْم ِكَتاَب اللَِّه َعَلْيُكْم َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاَء *رَِّحيماً 

ُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجورَُهنَّ َذِلُكْم َأن تـَْبتَـُغوا بَِأْمَوا َر ُمَساِفِحيَن َفَما اْسَتْمتَـْعُتم ِبِه ِمنـْ ِلُكم مُّْحِصِنيَن َغيـْ

 :٢٣النساء[)َفرِيَضًة َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تـََراَضْيُتم ِبِه ِمْن بـَْعِد الَفرِيَضِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليماً َحِكيماً 

٢٤[.  

هذا ل�س بصحیح فٕان الس�نة ٔ�تت مبحرمات �ٔخرى  لكنو ، یتني �الل �لر�لآلن �ري ما ذ�ر يف اهذا معناه �ٔ و       

 :وجب مرا�اهتا؛ ف��ٔمل معي هذا احلدیث الرشیف

ال جيمع بني املر�ٔة و معهتا، و بني : " فعن �ٔيب هر�رة ريض هللا عنه �ٔن رسول هللا صىل هللا �لیه و سمل قال      

 ). ١٤٠٨:مسمل حصیح، و ٥١٠٨:لب�اريا حصیح" (املر�ٔة و �ا�هتا 

  :ت�ٔمل معي قو� تعاىل -١٣

َوِديٌَة َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن يـَْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخطَئًا َوَمن قـََتَل ُمْؤِمنًا َخطَئًا فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة مُّْؤِمَنٍة ( 

قـَْوٍم َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََتْحرِيُر رَقـََبٍة  مَُّسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه ِإالَّ َأن َيصَّدَُّقوا فَِإن َكاَن ِمن

نَـُهم مِّيثَاٌق َفِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإَلى َأْهِلِه َوَتْحرِيُر رَقـََبةٍ  َنُكْم َوبـَيـْ مُّْؤِمَنٍة  مُّْؤِمَنٍة َوِإن َكاَن ِمن قـَْوٍم بـَيـْ

  ]٩٢:النساء [)ْوبًَة مَِّن اللَِّه وََكاَن اللَُّه َعِليماً َحِكيماً َفَمن لَّْم َيِجْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن تَـ 
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س�ئ� أللن جتد ٕا�ابة لهذه او ، �ٔنت �رید العمل �لقر�ٓن�ٔس�ئ� البد �ٔن �راودك و ...ما هو مقدار ا�یة؟ما نوعها؟     

 �لیه و سمل �ٔن رسول هللا صىل هللا:" ففي �دیث معرو �ن حزم، ٕاال بواسطة احلب�ب صىل هللا �لیه و سمل

و يف ، ) رواه ال�سايئ و �ريه، و هو ٔ�ش�به املتوا�ر" ( كتب ٕاىل ٔ�هل ا�مين كتا� ف�ه الفرائض و السنن و ا��ت 

من ق�ل خط�ٔ فدیته مائة : " سمل قالده �ٔن رسول هللا صىل هللا �لیه و �دیث معرو �ن شعیب عن �ٔبیه عن �

�ادیث اخلاصة �لقصاص وا��ت، ألهذا من إاىل �ري ، ، �س�ند حسن٤٥٤١:رواه �ٔبو داود..." ( بلألمن ا

 .تعاىلعت الس�نة البیان لك�اب هللا هواء الناس، جلاروا �ىل الضعفاء، فوضإلمر ألولو �رك ا، اليت یطول ذ�رهاو 

  !!فهل بق�ت �لمنكر من جحة؟

   :مث ت�ٔمل قو� تعاىل -١٤

َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر إ( النساء [)َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َونُْدِخْلُكم مُّْدَخًال َكرِيماً ن َتْجَتِنُبوا َكَبائَِر َما تـُنـْ

:٣١[  

هواء الناس؟�ٔم البد ألمر ألما يه الك�ا�ر؟من حيدد �ٔن هذه من الك�ا�ر وهذه من الصغا�ر؟�ٔیرتك ا: السؤالو      

�ٔرسل به ن��ه و�ل، و  من حتدید الو� �؛ حىت ال خيتلف الناس رمحة هبم؟وهذا ما رمحنا به رب العاملني عز

ه، �ٔن رسول هللا صىل ففي �دیث �ٔ�س ريض هللا عن، صىل هللا �لیه و سمل؛ فقد �اءت الس�نة ب��ان الك�ا�ر

رواه " ( قول الزورقوق الوا��ن، وق�ل النفس، و عالرشك ��، و : " الك�ا�ر فقال سمل ذ�رهللا �لیه و 

 .هد هو �ٔن الس�نة بیان القر�ٓن�اء بیاهنا �ٔیضا يف  �ٔ�ادیث �ٔخر، و لكن الشاو ، )٨٨:مسمل

  :س�ب�انه ، فقال�ريهاو  ،طعمة، مهنا املیتةألذ�ر هللا تعاىل يف كتابه املبارك بعض احملرمات من ا -١٥

ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم الَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم الِخنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِلغَْيِر اللَِّه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة (

ْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َواْلَمْوُقوَذُة َوالْ  ُمتَـَردِّيَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ

َوَأن َتْستَـْقِسُموا بِاَألْزالِم َذِلُكْم ِفْسٌق اليَـْوَم يَِئَس الَِّذيَن َكَفُروا ِمن ِديِنُكْم َفَال َتْخَشْوُهْم 

ُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسالَم َواْخَشْوِن اليَـْوَم َأْكَمْلُت لَ 

َر ُمَتَجاِنٍف ِإلْثٍم فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ    ]٣:املائدة [)ِديناً َفَمِن اْضطُرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغيـْ
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 الرشعیة؟هل دلنا �لهيا القر�ٓن؟ ما يه �یف�ة التذ�یة:لسؤال هنااو ، ذحب بطریقة رشعیةیعين ما ذيك و      

" ذ�ر امس هللا �لیه فلك ما �ٔهنر ا�م، و : " فقال صىل هللا �لیه وسمل؛ لكن ٔ�تت الس�نة ب��ان ذ�ال، و      

�ا اتفق العلامء �ٔن ا�حب الاكمل �كون بقطع احللقوم، و ، ) ١٩٦٨:مسمل حصیح، و ٥٥٤٣:الب�اري حصیح(

 .املريء، و الود�ني

 !!ذا لو ذ�ینا بقرة فو�د� يف بطهنا ج�ینا م�تا؟�ٔل�س هو م�تة؟ما العمل؟ماولكن      

 :ال تتعب نفسك لقد �اءت الس�نة �لبیان الشايف املس�تقل     

لكوه : " سمل عن اجلنني؟ فقالس�ٔلت رسول هللا صىل هللا �لیه و  :عن �ٔيب سعید اخلدري ريض هللا عنه قال     

حاكم املتعلقة ألٕاىل �ري ذ� من �ٔنواع ا، )٣٥٣٩:ٕارواء الغلیل" ( اكته ذاكة �ٔمهفٕان ذ: " ، و يف روایة"ٕان ش�مت 

 .��حب وا�اكة

ٕا��ة �ت؛ لتعمل �ٔحاكم امجلاع والوقاع، واليت تضمنت اج�ناب احملیض، و آلهذه ات�ٔمل  -١٦

  :ماكنهالناكح مطلقا ٕاال يف زمن احلیض و 

اْعَتزُِلوا النَِّساَء ِفي الَمِحيِض َوَال تـَْقَربُوُهنَّ َحتَّى َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى فَ (

َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ التـَّوَّابِيَن َوُيِحبُّ 

  .]٢٢٢:البقرة [)الُمَتَطهِّرِينَ 

 !!!لكن هناك ٔ�مر رضوريو      

ا�ي �ل، ٕاكتیان املر�ٔة يف ا��ر، و نة البد �ٔن حيل ما حرم هللا عز و ن یعمتد �ىل الك�اب و�ده دون الس� ٕان م     

ة �ن �امر ريض هللا عنه فعن عق�، ال س��ل لتحرميه ٕاال �لس�نة اليت �ٔو� هللا هبا ٕاىل ن��ه صىل هللا �لیه و سمل

لباين يف �ٓداب ألحس�نه ا( "یعين �ٔد�رهن-يف حماشهن ال�ساء ملعون من ی�ٔيت: "سمل قالصىل هللا �لیه و  عن النيب

  وٕاذا اكن ال؛ ف�ٔ�ن دلی�؟، !!هناك �ٔ�ادیث �ٓخر يف الباب، فهل ی�ٔيت املنكر �لس�نة املر�ٔة يف ا��ر؟و ، )٣٣:الزفاف
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  :بني �� ا�هن�ي يف كتابه، فقالهن�ى هللا عز و�ل عن امخلر، و  -١٧

َنُكُم الَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاَء ِفي الَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعن ِذْكِر ِإنََّما يُرِيُد الشَّْيطَاُن َأن يُوِقَع بَـ ( يـْ

  ]٩١:املائدة [)اللَِّه َوَعِن الصَّالِة فـََهْل أَنُتم مُّنتَـُهونَ 

 فهل جيوز تناول يشء �سري مهنا حبیث ال �سكر إال�سان؟، غیبهمخلر ما �امر العقل، یعين غطاه و هذا ٔ�ن او     

حصیح ،و ١٨٦٥:سنن الرتمذي" ( ما ٔ�سكر كثريه فقلی� حرام":، فقد قال صىل هللا �لیه وسملال ٕا�ابة ٕاال يف الس�نة

  ).  ٥٥٣٠:اجلامع

و�كون قد �ٔمسك الصید  ،لك مما صاد اجلارح �رشط �ٔن �كون معلامألیة اليت ت��ح اآلت�ٔمل هذه ا -١٨

  :، قال تعاىلهذا واحضٔ�نه ما صاد ٕاال لنفسه، و ٕاذ  ؛فال حيل صیده ،�ٔما ٕاذا مل �كن اجلارح معلام�لیك، و 

َيْسأَُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم ُقْل ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتم مَِّن الَجَوارِِح ُمَكلِِّبيَن (

ا اْسَم اللَِّه َعَلْيِه َواتـَُّقوا اللََّه تـَُعلُِّمونـَُهنَّ ِممَّا َعلََّمُكُم اللَُّه َفُكُلوا ِممَّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُرو 

  .]٤:املائدة [)ِإنَّ اللََّه َسرِيُع الِحَسابِ 

 !!لك�ه ٔ�لكو ، ما حمك اجلارح املعمل ا�ي ٔ�لك من الصید؟فقد �ٔمسك �لیك ٔ�نه معمل:لكن السؤال   

ٔ�ن القر�ٓن حيتاج ٕاىل البیان  ف�بني �ٔن هناك تعارض بني �ٔصلني، مفا العمل؟ال یذ�ر القر�ٓن �ال لهذه املس�ٔ�؛   

فٕان ٔ�لك فال ت�ٔلك؛ : " �ٔن رسول هللا صىل هللا �لیه و سمل قال: عن �دي �ن �امت ريض هللا عنه:النبوي، ف��ٔمل

 ). ١٩٢٩:مسمل حصیح، و ١٧٣:الب�اريحصیح ("ف �ٔن �كون ٕامنا �ٔمسكه �ىل نفسه فٕاين �ٔ�ا

ٓ �لیه هذا یوحض احلمك السابق ذ�ره، و و      .سملن من بیان شاف، �ٔال وهو س�نة النيب صىل هللا �لیه و فالبد �لقر�

یة املباركة يف تبدیل بين ٕارسائیل ملا �ٔمرمه هللا به، فقد �ٔمرمه �ٔن یقولوا حطة، فقالوا آلت�ٔمل هذه ا -١٩

  :، قال عز و�لقوال �ٓخر

َها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغداً وَ ( اْدُخُلوا الَباَب ُسجَّداً َوُقوُلوا ِحطٌَّة َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا َهِذِه الَقْريََة َفُكُلوا ِمنـْ
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َر الَِّذي ِقيَل َلُهْم فَأَنَزْلَنا  *نـَّْغِفْر َلُكْم َخطَايَاُكْم َوَسَنزِيُد الُمْحِسِنينَ  فـََبدََّل الَِّذيَن ظََلُموا قـَْوًال َغيـْ

  .]٥٩: ٥٨البقرة [)َعَلى الَِّذيَن ظََلُموا رِْجزاً مَِّن السََّماِء ِبَما َكانُوا يـَْفُسُقونَ 

ٕانه : ال بل جيب �ٔن نذهب ٕاىل صاحب الو� الثاين!!جنیل؟إلرى ما هذا القول؟�ٔف�ذهب ٕاىل التوراة؟�ٔم ٕاىل ا�    

حطة، ح�ة : بدلوا، وقالواهنم د�لوا �زحفون �ىل �ٔس�تاههم، و كام يف �دیث �ٔيب هر�رة �ٔ ؛ ىل هللا �لیه و سملصالنيب 

 ). ٣٤٠٣ :الب�اريحصیح ( يف شعرة 

ما حمك الزواج ا�ي �الف  ولكن، معروفهذا �بت و م� ا�ميني، و حرم هللا الزىن، و�ٔ�ل الناكح و  -٢١

 املرشوع؟

 هل یرتتب �لیه يشء؟،  زىن حمض، فهو دا�ر بني الطرفنيالیعين ال هو �اكح حمض، و

 :حاكم القر�ٓن والز�دة �لهياألت�ٔمل هذا احلدیث؛ لتعمل قمية الس�نة يف تفصیلها    

�ٔميا امر�ٔة �كحت بغري ٕاذن و�هيا ف�اك�ا �طل، : " سمل قاله و �ٔن النيب صىل هللا �لی: عن �ا�شة ريض هللا عهنا   

حص�ه ، و ٤٠٧٤:ا�ن ح�ان حصیح" (ف�اك�ا �طل، ف�اك�ا �طل، فٕان د�ل هبا فلها املهر مبا اس�ت�ل مهنا 

  ). لباينألا

 .هذا مجع بني الطرفني�ال� فر�ا، و فظ املهر لها �س�تف��ٔمل ٕابطال الناكح، مع ح   

  :ت�ٔمل قو� تعاىل -٢١

ْغَن الَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواجًا يـَتَـَربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َأرْبـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا فَِإَذا بـَلَ و ( 

البقرة [)بِاْلَمْعروِف َواللَُّه ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيرٌ َأَجَلُهنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما فـََعْلَن ِفي أَنُفِسِهنَّ 

:٢٣٤[.  

 .فهذه �دة املتوىف عهنا زو�ا، 

  : یةآلت�ٔمل �ٔیضا هذه او      

  .]٤:الطالق [)َوُأْوالُت اَألْحَماِل َأَجُلُهنَّ َأن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ َوَمن يـَتَِّق اللََّه َيْجَعل لَُّه ِمْن َأْمرِِه ُيْسراً (
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هنا زو�ا ويه �امل؟ٔ�ربعة �ٔشهر مفا حمك �دة املر�ٔة اليت تويف ع، �ٔ�هتت العدة �لوضع فاملطلقة ٕان اكنت �امال      

 عرشا كام يف �ٓیة البقرة؟�ٔم ت�هت�ي �لوضع كام يف �ٓیة الطالق؟و 

�دیث س��عة كام يف ، شاكلإلوهنا ت�ٔيت الس�نة املباركة حلل ا، یتني لهاآلاحلا� ملت�سة لشمول افهذه        

سلمیة، ٕاذ و�ت بعد وفاة زو�ا بنصف شهر ٔ�و قریبا من عرش لیال، ف�ٔ�ربها النيب صىل هللا �لیه و سمل �ٔهنا ألا

 ). ٣٩٩١رمق:، وانظر حصیح الب�اريرواه الس�تة ٕاال �ٔ� داود. (قد �لت

فالس�نة ختصص ، ایة العدةربعة �ٔشهر و عرش يف �ري احلامل، فٕان وضع امحلل هو هنألف�ی�ت الس�نة �ٔن �دة ا        

  .، وقد س�بق معنا بیان هذه ا�ٓیة، لكن �س�یاق خمتلف�ام القر�ٓن كام ب��ا

  : قال هللا عز و �ل -٢٢

  .]٢٣:النساء [)َوُأمََّهاُتُكُم الالَِّتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مَِّن الرََّضاَعةِ (

 :د م�ه ملنكر الس�نةكن السؤال ا�ي البله من مج� احملرمات يف الناكح، و فهذ   

 !هل ميكن �ٔن تنكح معتك من الرضا�ة؟

 !ٔ�و �التك من الرضا�ة؟

 �ٔو �ٔش�باه ذ�؟!خت من الرضا�ة؟ألخ، و األٔ�و بنات ا

 .س�یجیب بال، وٕاال س�ی�الف ما تعارف �لیه الناس من احملرمات وقد �ٔ�ذوه من الرشع: طبعا

 !!ف�ٔ�ن ذ� يف القر�ٓن؟

  ...ال س��ل ٕاال الس�نة

ن الرضا�ة ما حرم من ٕان هللا حرم م: " �ٔن النيب صىل هللا �لیه و سمل قال: �ا�شة ريض هللا عهنافعن        

 ). ، و هو يف الب�اري عن هدبة �ن �ا�١١٤٧:رواه الرتمذي" ( من ال�سب : "  روایةيفو" الوالدة 

فلح �ٔ� �ٔيب القع�س �ٔن ألسمل و  ؛ فقد �ٔذن النيب صىل هللا �لیه�ث ٕاذ ا�لنب �لف�لإل�ٔحلقت الس�نة ا��ور �و       

 ، قع�س �ٔرضعهتا، ف�كون �ٔفلح معهانه معها من الرضا�ة، فٕان �ٔمر�ٔة �ٔيب ال ألید�ل �ىل �ا�شة ريض هللا عهنا، 
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  ).١٤٤٥:، و مسمل٥١٠٣:واه الب�ارير (یثاحلدو 

 !!!ف�ا م�كري الس�نة   

  !ٔ��ن ذ� يف كتاب هللا؟

ا�ب عن الس�نة : یقول –یعين �ٔ� ز�ر� ا�متميي الن�سابوري  –حيىي مسعت حيىي �ن " :قال محمد �ن حيىي ا�هيل   

الر�ل ینفق ما�، ویتعب نفسه وجياهد، فهذا �ٔفضل : قلت لیحىي ":قال محمد   ."�ٔفضل من اجلهاد يف س��ل هللا

  .)١٠/٥١٨:سري �ٔ�الم النبالء(".نعم، �ك�ري: قال! م�ه؟

ا مسع نص رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �ارضه بق�اسه �ٔو ذوقه �ٔو هل اكن يف الص�ابة من ٕاذ" :قال ا�ن القمي   

وهل اكن قط �ٔ�د مهنم یقدم �ىل نص رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل عقال �ٔو .. و�ده �ٔو عق� �ٔو س�یاس�ته؟

�كون يف فلقد ٔ��رم هللا �ٔعیهنم وصاهنا �ٔن تنظر ٕاىل و�ه من هذا �ا� �ٔو . ق�اسا �ٔو ذوقا �ٔو س�یاسة �ٔو تقلید مق�؟

هذا حمكي : ولقد حمك معر �ن اخلطاب ريض هللا عنه �ىل من قدم حمكه �ىل نص الرسول �لس�یف، وقال، زماهنم

�یف لو ر�ٔى ما ر�ٔینا؟ وشاهد ما بلینا به من تقدمي رٔ�ي لك فالن وفالن �ىل قول املعصوم صىل  !ف�ا هللا،  ..ف�ه

  هيا قول املعصوم؟هللا �لیه وسمل ، ومعاداة من اطرح �ٓراءمه وقدم �ل

  .)١/٣٣٤مدارج السالكني (.وٕالیه املرجع.. وهو املو�د .. فا� املس�تعان 

   :�لاملواریث، ففهيا یقول هللا عز و  يه تت�دث عنیة، وآلت�ٔمل ا -٢٣

َنتَـيْ ( ِن فـََلُهنَّ يُوِصيُكُم اللَُّه ِفي َأْوالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـَيَـْيِن فَِإن ُكنَّ ِنَساًء فـَْوَق اثـْ

ُهَما السُُّدُس ِممَّا تـََركَ   ثـُلُثَا َما تـََرَك َوِإن َكاَنْت َواِحَدًة فـََلَها النِّْصُف َوألَبـََوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد مِّنـْ

َوٌة َفألُمِِّه ِإن َكاَن َلُه َوَلٌد فَِإن لَّْم َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَورِثَُه أَبـََواُه َفألُمِِّه الثـُُّلُث فَِإن َكاَن َلُه ِإخْ 

َناؤُُكْم َال َتْدُروَن أَيـُُّهْم َأقْـَرُب َلُكْم  السُُّدُس ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِبَها َأْو َدْيٍن آبَاؤُُكْم َوأَبـْ

  ]١١:النساء [)نـَْفعاً َفرِيَضًة مَِّن اللَِّه ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليماً َحِكيماً 
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 :و السؤال

 ...یةآل؟ٕانه مل یذ�ر يف اما هو مرياث البن�ني   

فعن �ا�ر ريض هللا ، اخ�لف الفقهاء تبعا �الالت ا�لغة، ف��ٔيت الس�نة لتفصل يف املس�ٔ�؛ فالس�نة مفرسة �لقر�ٓن   

� رسول : �اءت امر�ٔة سعد �ن الربیع ٕاىل رسول هللا صىل هللا �لیه و سمل �بن�هيا من سعد، فقالت: " عنه قال

الربیع، ق�ل �ٔبوهام معك يف �ٔ�د شهیدا، و ٕان معهام �ٔ�ذ ماهلام فمل یدع هلام ماال، و ال  هللا، ها�ن اب��ا سعد �ن

�ٔعط اب�يت سعد : یقيض هللا يف ذ�، فزنلت �ٓیة املرياث، ف�ٔرسل رسول هللا ٕاىل معهام، فقال: تنك�ان ٕاال مبال، فقال

 ).٢٠٩٢:حس�نه الرتمذيو  ،رواه امخلسة ٕاال ال�سايئ" ( الثلثني، و �ٔ�ام ا�مثن، وما بقي فهو � 

 .ختبطت الفهوم�ٔنه لوال الس�نة حلارت العقول، و  شاكل، و�یفإلف��ٔمل �رمحك هللا �ل هذا ا   

مل یذ�ر مرياث العصبة ا��ن �ل بعض �ٔمور املرياث يف كتابه، وذ�ر الفرائض املقدرة، وذ�ر هللا عز و  -٢٤

  :يه�رثون بال تقد�ر ٕاال يف �االت، و

ْستَـْفُتوَنَك ُقِل اللَُّه ي( :�ٔیضا، و  .]١١:النساء [ )َوَلٌد َوَورِثَُه أَبـََواُه َفألُمِِّه الثـُُّلثُ  َيُكن لَّهُ  مْ فإن ل(

يـُْفِتيُكْم ِفي الَكالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت فـََلَها ِنْصُف َما تـََرَك َوُهَو 

َنتَـْيِن فـََلُهَما الثـُّلُثَاِن ِممَّا تـََرَك َوِإن َكانُوا ِإْخَوًة يَرِثـَُها ِإن لَّْم َيُكن لََّها َوَلٌد  فَِإن َكانـََتا اثـْ

رَِّجاًال َوِنَساًء فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـَيَـْيِن يـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكْم َأن َتِضلُّوا َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء 

  .]١٧٦:النساء [)َعِليٌم 

 .ن الفرائض فهو �لعصبةمفعىن هذا �ٔن ما بقي م

 ف�ٔ�ن مرياث اجلد، و العم، و ا�ن العم، و �ٔش�باههم؟

 :اجلواب يف الس�نة

، ٦٣٥١:الب�اريحصیح " ( وىل ر�ل ذ�ر أل�ٔحلقوا الفرائض ب�ٔهلها، مفا بقي فهو : " قال صىل هللا �لیه و سمل

   ). ١٦١٥:مسمل حصیحو 
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 .ةبنالا�ن و القرب بعد األب هو األٔ�ي ٔ�قرب ر�ل من املیت، وا

 .ن قمية الس�نةآلف��ٔمل ا

البقرة [)َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة الُوْسَطى َوُقوُموا ِللَِّه قَانِِتينَ ( :قال هللا تعاىل-٢٦

:٢٣٨[  

  مفا يه الصالة الوسطى؟   

هر، ومن دت روا�ت عن جام�ة من الص�ابة والتابعني ٔ�هنا صالة العرص، وروا�ت �ٔخرى �ٔهنا صالة الظ فقد ور   

 .�ٓخر ٔ�هنا صالة املغربقائل �ٔهنا صالة الصبح، و 

لكن ا�ي یقطع ، قد �كون للك وا�د مهنم دلی� من ا�لغة ٔ�و �ريهاوهكذا تدور العقول، وختتلف الفهوم، و    

 .سمل�م رسول هللا صىل هللا �لیه و  اخلالف هو

 صالة الوسطى صالة العرص: " سمل قاله و  عنه �ٔن النيب صىل هللا �لیففي �دیث مسرة �ن ج�دب ريض هللا   

 ).ححسن حصی:قال، و ١٨١:، رمقالرتمذيسنن " ( 

ا�لهم امٔ� ق�ورمه و بیوهتم �را كام : " حزابألسمل قال یوم ا�ٔن النيب صىل هللا �لیه و :عن �يل رىض هللا عنهو    

  ). ٣٨٨٥:، رمقالب�اريحصیح " (شغلو� عن صالة الوسطى حىت �ابت الشمس 

 .هكذا ینقمع اخلالف �س�نة النيب صىل هللا �لیه و سملو    

 :قال الشواكين عن جام�ة من الناس یفرسون الك�اب بغري رجوع �لسنن   

و� � العجب من قوٍم مل �ك�فوا بتقصريمه يف �مل الس�نة وٕاعراضهم عن �ري العلوم ؤ�نفعها، حىت لكفوا �ٔنفسهم "

سري كتاب هللا بغري �ٍمل وال هدى، جفاؤوا مبا یض�ك م�ه �رة ویبىك م�ه التلكم �ىل �ٔحاكم هللا، والتجرؤ �ىل تف 

  )١/٢٩٦ف�ح القد�ر ("�ٔخرى

النبویة والص�ابة وقال يف موضع �ٓخر، وهو �رد �ىل م�كري خروج �ٔهل الك�ا�ر من النار، مفص�ا عن ماكنة الس�نة 
رسول هللا صىل  -� مسكني - ، فالقائل بذ��ٔما الطعن �ىل من قال خبروج �ٔهل الك�ا�ر من النار: و�ٔقول :"الكرام

هللا �لیه وسمل كام حص عنه يف دواو�ن إالسالم اليت يه دفا�ر الس�نة املطهرة، وكام حص عنه يف �ريها من طریق 
جام�ٍة من الص�ابة یبلغون �دد التوا�ر مفا� والطعن �ىل قوٍم عرفوا ما �لته ومعلوا مبا ٔ�نت عنه يف مسافٍة بعیدٍة 
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مانعٍ من محل �س�ت��اء �ىل هذا ا�ي �اءت به أ�د� الصحی�ة الك�رية كام ذهب ٕاىل ذ� وقال به مجهور و�ٔي 
العلامء من السلف واخللف و�ٔما ما ظن��ه من �ٔن �س�ت��اء الثاين ینادي �ىل �كذ�هبم و�س�ل �فرتاهئم فال م�اداة 

فاالس�ت��اء أ�ول حيمل �ىل معىن .  العصاة من هذه أ�مةوال خمالفة، و�ٔي مانعٍ من محل �س�ت��اء يف املوضعني �ىل
ٕاال ما شاء ربك من : ٕاال ما شاء ربك من خروج العصاة من هذه أ�مة من النار، و�س�ت��اء الثاين حيمل �ىل معىن

قد قال هبذا من �دم �لودمه يف اجلنة كام خي� �ريمه، وذ� لت�ٔخر �لودمه ٕا�هيا مقدار املدة اليت لبثوا فهيا يف النار و 
و�ٔما الطعن �ىل صاحب رسول هللا و�افظ س��ه و�ابد . وبه قال ا�ن عباٍس �رب أ�مة. ٔ�هل العمل من قدم�ا ذ�ره

الص�ابة عبد هللا �ن معٍرو ريض هللا عنه، فٕاىل �ٔ�ن � محمود، �ٔتدري ما صنعت، ويف ٔ�ي واٍد وقعت، و�ىل �ٔي 
ن وت��اول جنوم السامء بیدك القصرية ور�� العر�اء، �ٔما اكن ج�ٍب سقطت؟ ومن �ٔنت حىت تصعد ٕاىل هذا املاك

� يف مكرسي طلبتك من ٔ�هل النحو وا�لغة ما �ردك عن ا�خول ف� ال تعرف والتلكم مبا ال تدري، ف�ا � العجب 
ه وال �ٔوقفها ما یفعل القصور يف �مل الروایة والبعد عن معرفهتا ٕاىل �ٔبعد ماكٍن من الفضی�ة ملن مل یعرف قدر نفس

  ).٢/٥٩٨ف�ح القد�ر (."ح�ث �ٔوقفها هللا س�ب�انه
 :ت�ٔمل �یف �ٔن الس�نة مفرسة �لقر�ٓن ال حما�؛ ٕاذ يه و� یفرس وح�ا -٢٧

  : قال تعاىل

البقرة [)وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً (

:١٤٣[.  

 �یف �كون املسلمون شهداء �ىل الناس؟         

 !!ٕاال فلی�ٔتنا �ٔولو العقول هبإا�ابة قاطعة ٕاال بتفسري الو�، و ال    

نعم، : هل بلغت؟ ف�قول: یدعى نوح ف�قال: " سمل قال عنه عن النيب صىل هللا �لیه و عن �ٔيب سعید ريض هللا   

محمد و : من شهودك؟ ف�قول: ف�قال. ما �ٔ�� من نذ�ر و ما �ٔ�� من �ٔ�د: قولونهل بلغمك؟ ف�: ف�دعى قومه ف�قال

  ). ٦٩١٧:الب�اريحصیح " ( ٔ�م�ه، ف�ؤىت �مك �شهدون �ٔنه قد بلغ 

  .ف�بني رمحمك هللا شدة �ا�ة القر�ٓن �لس�نة   

  : ت�ٔمل قو� تعاىل -٢٨

  ]١٦٩:عمران  آل[)َأْمَواتاً َبْل َأْحَياٌء ِعنَد رَبِِّهْم يـُْرزَُقونَ  َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَّهِ (
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 ما طبیعهتا؟و �یف يه ح�اة الشهداء؟   

 .ٕان هذا �ٔمر �ٔخروي غیيب ال یعلمه �ٔ�د �ٔبدا؛ �ا البد من و� �ٓخر یفرسه لنا   

 �رسح يف اجلنة ح�ث ري خرضٕان ٔ�روا�م يف حواصل ط: " فعن عبد هللا �ن مسعود ريض هللا عنه مرفو�ا   

   ). ١٥٥٨:حصیح اجلامعالباز، و .، ط١٨٢٩٩:السنن الكربى �لبهيقي..." (ت�ٔوي ٕاىل ق�ادیل معلقة �لعرششاءت و 

  .سمل من طربق النيب صىل هللا �لیه و فال س��ل ٕاىل اطالع �ٔ�د �ىل �ٔمرمه ٕاال   

  :قال هللا تعاىل-٢٩

ظُُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أَلْسُت َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن بَِني آَدَم ِمن ( 

  .]١٧٢:األعراف [)ِبَربُِّكْم قَاُلوا بـََلى َشِهْدنَا َأن تـَُقوُلوا يـَْوَم الِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلينَ 

  �یف �ٔ�ذ هللا هذا املیثاق؟   

�ٔ�ذ هللا املیثاق : " فعن ا�ن عباس عن النيب صىل هللا �لیه و سمل قال ٕان هذا �ٔمر غیيب ال یعمل ٕاال �لو�؛   

�ٔلست : من ظهر �ٓدم بنعامن یعين عرفة ف�ٔخرج من صلبه لك ذریة ذر�ٔها ف�رثمه بني یدیه اك�ر مث لكمهم ق�ال قال

 ). ١٦٣٢:السلس� الصحی�ة" ( بىل شهد�     �ر�مك قالوا 

   :قال تعاىل-٣٠

ِبيُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّتِِهنَّ َوَأْحُصوا الِعدََّة َواتـَُّقوا اللََّه رَبَُّكْم الَ يَاأَيـَُّها النَّ (

َنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َومَ  ن ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن بـُُيوتِِهنَّ َوَال َيْخُرْجَن ِإالَّ َأن يَْأتِيَن ِبَفاِحَشٍة مُّبَـيـِّ

  .]١:الطالق [)ُحُدوَد اللَِّه فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه َال َتْدِري َلَعلَّ اللََّه ُيْحِدُث بـَْعَد َذِلَك َأْمراً  يـَتَـَعدَّ 

 و�یف �كون الطالق �لعدة؟   

 :�كون املعىن�ٔن املعىن ا�ي دلت �لیه الالم خمتلف ف�ه عند العرب؛ فٕاما ف   

 ...فالالم مبعىن يف، ٔ�و دا� �ىل التوق�ت، ٔ�و يف �دهتن، �دهتن �ٔو لق�ل، �ٔو يف ق�ل �دهتن، مس�تق�الت �دهتن   
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 .الت�لص من اخلالفبیان القر�ٓن و  وهنا دور الس�نة    

: هللا �ن معر هذا ما ث�ت عن عبدو ، مث یرت�ن حىت انقضاء العدة ،ه�هر مل جيامعهن ف �ٔن یطلقوهن يف ط  :املرادو     

 هللا �لیه و سمل �ٔن �راجعها مث ميسكها حىت تطهر مث حتیض مث تطهر، يه �ائض ف�ٔمره النيب صىل�ٔنه طلق امرٔ�ته و"

 حصیح" (فٕان بدا � �ٔن یطلقها فلیطلقها طاهرا ق�ل �ٔن ميسها، ف�� العدة اليت �ٔمر هللا �ٔن یطلق لها ال�ساء 

  ). ١٤٧١:مسملحصیح ، و ٤٩٠٨:الب�اري

من سامع احلدیث و روایته  اد و ال �ٔبغض ٕا�هيمل�س يشء �ٔثقل �ىل �ٔهل إالحل:قال �ٔبو نرص �ن سالم الفق�ه   

  ).١٣٧:حصاب احلدیث �لخطیب البغداديف �ٔ رش (هٕ�س�ناد

  .مساك عن املفطرات عند الصیامالیة املباركة، و اليت تبني مو�د اآلت�ٔمل هذه ا -٣١

  :قال هللا عز و�ل   

َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَساِئُكْم ُهنَّ ( ُتْم لَِباٌس لَُّهنَّ َعِلَم اللَُّه  ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنـْ

تَـُغوا َما َكَتَب  أَنَُّكْم ُكنُتْم َتْخَتانُوَن أَنـُْفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم فَاآلَن بَاِشُروُهنَّ َوابـْ

ألَبـَْيُض ِمَن الَخْيِط اَألْسَوِد ِمَن الَفْجِر ثُمَّ اللَُّه َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يـََتبَـيََّن َلُكُم الَخْيُط ا

ُتْم َعاِكُفوَن ِفي الَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفالَ   أَِتمُّوا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيِل َوَال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـْ

  .]١٨٧:البقرة [)ُقونَ تـَْقَربُوَها َكَذِلَك يـُبَـيُِّن اللَُّه آيَاتِِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتـَّ 

بعض �ٔحصاب النيب سود اش��ه �ىل ألبیض واألذ� �ٔن معىن اخلیط ابغري لكمة الفجر، و  واكنت قد �زلت �ٔوال   

بعضهم جعلهام مساك، و �ٓخر �ٔسود لیعمل مو�د االٕ  سمل، جفعل بعضهم �ربط يف ر�لیه خ�طا ٔ�بیض وصىل هللا �لیه و 

:" �ٔهام خ�طان؟ فقال �: سمل عهنام س�ٔل رسول هللا صىل هللا �لیه و مثحتت الوسادة، وهو �دي �ن �امت الطايئ، 

، ١٩١٦:الب�اريحصیح  انظر"(من الفجر:"بیاض ا�هنار، مث �زلتادتك لعریض، بل هام سواد ا�لیل و ٕان وس

 .)١٠٩٠:مسملحصیح و 

ال سؤاهلم النيب صىل و لو مر،ألف��ٔمل �رمحك هللا ٕاىل هؤالء الص�ابة الكرام من �ٔهل العربیة �یف الت�س �لهيم ا   

 .سمل ملا �لموا احلق؛ لتعمل شدة �ا�ة القر�ٓن ٕاىل الس�نةهللا �لیه و 
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 :م�� یذ�ره العلامءألو هذا م�ال من �ٔبني ا -٣٢

   :قال هللا تعاىل   

  .]٨٢:األنعام [)الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم يـَْلِبُسوا ِإيَمانـَُهم ِبظُْلٍم ُأْولَِئَك َلُهُم اَألْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ (

�ٔحصاب رسول هللا صىل هللا �لیه یة، شق ذ� �ىل آلملا �زلت هذه ا: عن ا�ن مسعود ريض هللا عنه قال   

: ل�س هو كام تظنون، ٕامنا هو كام قال لقامن: " سملفقال رسول هللا صىل هللا �لیه و  قالوا �ٔینا مل یظمل نفسه؟و وسمل، 

 .)١٢٤:مسملحصیح و  ،٦٩٣٧:الب�اريحصیح "(عظمي  � بين ال �رشك �� ٕان الرشك لظمل"

ال یتفق املطهرة؛ لفهم لك �ٔ�د كام �رید و�یف لو �ر�ت الفهوم �رجع �لغة بغري رجوع �لس�نة : ف��ٔملوا � عباد هللا   

 .هواء م�فرقةألالناس �ىل يشء؛ ٕاذ ا

  !!هذا مع درایة الص�ابة ��لغة، فك�ف بنا؟   

   :یقول ربنا تبارك و تعاىل -٣٣

َرا بـَْيِتَي و ( َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأن َطهِّ اتَِّخُذوا ِمن مََّقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصل�ى َوَعِهْدنَا ِإَلى ِإبـْ

  .]١٢٥:البقرة [)ِللطَّائِِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّكَِّع السُُّجودِ 

 ،�زیل �شاكلو  ،بني كتاب هللا تعاىلك الس�نة لت �ٔتیت�یف �كون هذه الصالة؟و یة املباركة؟آلماذا تعين هذه ا   

 .�خ�الفو

واختذوا من (: قدم مكة طاف �لب�ت س�بعا فقر�ٔ �ٔن النيب صىل هللا �لیه و سمل �ني : عن �ا�ر ريض هللا عنهف   

 :(�ٔ قر ، و "نبد�ٔ مبا بد�ٔ هللا به:" قال فصىل �لف املقام، مث ٔ�ىت احلجر فاس�تلمه، مث. )١٢٥:البقرة )(مقام ٕا�راهمي مصىل

  .)لباينألحص�ه ا، و ٨٦٢:الرتمذيسنن ()١٥٨:البقرة)(املروة من شعا�ر هللاو   ٕان الصفا 

 .فلن �س�تطیع �ٔن تقوم ب�ٔمر هللا ٕاال ب�ٔمر رسول هللا صىل هللا �لیه و سمل   

  :يف قو� تعاىل ما يه الس�بع املثاين؟ -٣٤

َناَك َسْبعاً مَِّن الَمثَاِني َواْلُقْرآَن العَ (   .]٨٧:احلجر [)ِظيمَ َوَلَقْد آتـَيـْ
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 ...سملوراء رسول هللا صىل هللا �لیه و  �ٔىن لنا �ٔن نفرسها ٕاال منو    

امحلد � �ٔم القر�ٓن و�ٔم الك�اب : " قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: عن �ٔيب هر�رة ريض هللا عنه قال   

 .)٣١٢٤:الرتمذي، و ٤٧٠٤:الب�اريحصیح "(الس�بع املثاين و 

  .�لس�بع املثاين؛ ٔ�هنا س�بع �ٓ�ت ت�ىن يف لك ر�عة، �ٔو ٔ�هنا ی�ىن هبا �ىل هللا عز و �لمسیت الفاحتة و    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٥٨ 

 

  ريض هللا عهنم، ؤ�هنم ال �كذبون  بیان يشء من �دا� الص�ابةيف

ل�س لكنا اكن �سمع �دیث النيب صىل هللا �لیه وسمل، اكنت لنا ضیعة : "و�ٔخرج البهيقي عن الرباء قال   -١
  ".ولكن اكن الناس مل �كونوا �كذبون ف��دث الشاهد الغائب و�ٔشغال

�يشء  دثه حصايب �ٓخر�اب عن �ٓ�ادمه �ٔش�یاء، فٕاذا � ، بل جيمعها وا�د من الص�ابةوهذا یبني �ٔن الس�نة مل    
  .من الس�نة ق��؛ ٔ�ن الص�ابة �دول ال �كذبون

ن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �ٔن ٕا�سا� �دث حبدیث فقال � ر�ل مسعت هذا م: "و�ٔخرج عن ق�ادة -٢
  "نعم �ٔو �دثين من مل �كذب، وهللا ما كنا �كذب، والكنا ندري ما الكذب: قال

حفظت عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل سك�تني سك�ة ٕاذا كرب : "و�ٔخرج عن احلسن عن مسرة قال -٣
: �عب فك�ب بصدق مسرة، ویقولوسك�ة ٕاذا فرغ من قراءة السورة، فك�ب معران �ن حصني يف ذ� ٕاىل �ٔيب �ن 

 .ٕان مسرة حفظ احلدیث من رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل
، وذ� ٔ�نه حصايب، وقد شاهد �ٔحوال النيب صىل هللا نئ قلبهموٕامنا فعل معران ريض هللا عنه ذ� لیت�ٔكد ویط   

ذ�، فٕانه جيوز الومه �ىل �لیه وسمل، ف�ٔراد �ٔن یطمنئ، خفاطب �ٔيب �ن �عب ا�ي هو �ٔ�مل مهنام، وال حرج يف 
 .الص�ايب ال الكذب، ف��ٔمل

�ٔما : �ٔن ا�ن عباس ملا �ٔمر �زاكة الفطر �ٔ�كر الناس ذ� �لیه، ف�ٔرسل ٕاىل مسرة: "و�ٔخرج عن محمد �ن سري�ن -٤
فا�ن : قال البهيقي". مفا م�عك �ٔن تعمل ٔ�هل الب�؟ : بىل، قال: �لمت �ٔن النيب صىل هللا �لیه وسمل ٔ�مر هبا؟ فقال

 .باس �اتب مسرة �ىل �رك ٕا�الم �ٔهل الب� �ٔمر النيب صىل هللا �لیه وسمل �زاكة الفطرع 
وهذا یبني حرص الص�ابة ريض هللا عهنم �ىل �رش س�نة النيب صىل هللا �لیه وسمل، و�ٔهنم اكن یعاتب بعضهم     

م لبعضهم؛ فٕان عتاب ا�ن بعضا �ىل التقصري يف ٕابالغ الس�نة، وهذا یدل �ٔیضا �ىل تعدیل الص�ابة ريض هللا عهن
عباس لسمرة ريض هللا عهنام یدل �ىل ماكنة مسرة عنده، ولو مل �كن �دال ملا �اتبه، قال صالح ا��ن العاليئ يف 

فلو مل �كن مسرة عند ا�ن عباس �حملل أ��ىل،  ):"٩٢:ث�ت � رشیف الصحبة،ص نحتق�ق م�یف الرتبة مل(كتابه 
 .احض بفضل هللا تعاىل، وهذا و "ملا س�ٔ� واس�شهد به

 - یعين الر�ٔي  -ٕاين مسعت هذه الك�ب : "س�ٔل �ٔبو عصمة �ٔ� ح�یفة فقال: و�ٔخرج البهيقي عن ا�ن املبارك قال -٥
مفمن اكن �دال يف هواه ٕاال الش�یعة، فٕان �ٔصل عقدمه تضلیل �ٔحصاب محمد صىل : مفمن ت�ٔمرين �ٔن �ٔمسع ا�ٓ�ر؟ قال

 ".ن طائعا حىت انقادت � العامة فهذا ال ی��غي �ٔن �كون من �ٔمئة املسلمنيومن �ٔىت السلطا: هللا �لیه وسمل، قال
�ٔ�د  "):٤/٧٥٧(و�ٔبو عصمة هذا هو نوح �ن �ٔيب مرمي امللقب بنوح اجلامع، قال عنه ا�هيب يف �رخي إالسالم  

دیث عن جحاج �ن �ٔيب أ��الم، ویلقب بنوحٍ اجلامع ملعىن، وهو �ٔنه �ٔ�ذ الفقه عن ٔ�يب ح�یفة، وا�ن �ٔيب لیىل، واحل
  ".ملغازي عن ا�ن ٕاحساق�ٔرط�ٔة، والتفسري عن اللكيب ومقاتٍل، وا
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: وقال ف�ه ا�ن ح�ان �ٔنه قد مجع لك يشء ٕاال الصدق، وقال احلامك ٔ�نه وضع �دیث فضائل القر�ٓن، وقال مسمل   
  ).راجع املصدر السابق.(مرتوك احلدیث

 خيافوا السلطان �ىل د�هنم، وا��ن ميكن هلم يف قلوب العوام مبا ويف هذا أ��ر ذم لعلامء السلطان ا��ن مل    
  .�لسلطان من سطوة �لهيم، ف�ٔم�ال هؤالء ال ی�ٔمن املرء �ىل دینه مهنم، وهللا املس�تعان

الص�ابة ريض هللا عهنم �دول ال �كذبون �ىل رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، ومن هنا �ٔ�ذت وا�مل �ٔن    
ا�ي نطق به كتاب هللا تعاىل يف �ري ما موضع،  اردا عن ا�لیل، وٕامنا هذجمن طریقهم، وهذا ل�س الرشیعة �رمهتا م

  :مهنا

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل ( :قو� تعاىل     - �ٔ 

  .]١٤٣:البقرة [)َعَلْيُكْم َشِهيداً 

َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن الُمْؤِمِنيَن ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة فـََعِلَم َما ِفي قـُُلوِبِهْم ( :ىلقو� تعا - ب

  .]١٨:الفتح [)َوأَثَابـَُهْم فـَْتحاً َقرِيباً  فَأَنَزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهمْ 

َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهم بِِإْحَساٍن َوالسَّاِبُقوَن اَألوَُّلوَن ِمَن الُمَهاِجرِيَن (:قو� تعاىل - ج

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحتَـَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً  رَِّضَي اللَُّه َعنـْ

  .]١٠٠:التوبة [)َذِلَك الَفْوُز الَعِظيُم 

  .]٦٤:األنفال [)ْسُبَك اللَُّه َوَمِن اتـَّبَـَعَك ِمَن الُمْؤِمِنيَن يَاأَيـَُّها النَِّبيُّ حَ (: قو� تعاىل - د

ِلْلُفَقَراِء الُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم َوَأْمَواِلِهْم يـَْبتَـُغوَن َفْضًال مَِّن ( :قو� تعاىل  - ه

  .]٨:احلشر [)ُهُم الصَّاِدُقونَ  اللَِّه َوِرْضَواناً َويَنُصُروَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأْولَِئكَ 

  ."تعدیل �ٔ�ٍد من اخللقوال حيتاج �ٔ�د مهنم مع تعدیل هللا � ٕاىل  "):٤/٩٤(قال الس�اوي يف ف�ح املغیث   
وا�مل �ٔنه ال یطعن يف �ٔحصاب رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ٕاال ر�ل �س�بح يف حبر من النفاق، و�ٔنه لفي شك    

  .العاف�ة من ٔ�مر دینه، �س�ٔل هللا
�ىل �ٔنه لو مل �رد من هللا ورسو� فهيم يشء مما ذ�ر�ه، ٔ�وج�ت احلال اليت اكنوا ): ٤/٩٥(مث قال الس�اوي   

�لهيا من الهجرة، واجلهاد، ونرصة إالسالم، وبذل املهج وأ�موال، وق�ل ا�ٓ�ء وأ�بناء، واملناحصة يف ا��ن، وقوة 
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، و�عتقاد لزناههتم، و�ٔهنم �ٔفضل من مجیع اخلالفني بعدمه، واملعدلني ا��ن إالميان والیقني، القطع �ىل تعدیلهم
  .هذا مذهب اكفة العلامء ومن یعمتد قو�. جيیئون من بعدمه

صىل هللا �لیه  -ذا رٔ�یت الر�ل ی��قص �ٔ�دا من �ٔحصاب رسول هللا إ : مث ٔ�س�ند عن �ٔيب زر�ة الرازي �ٔنه قال
حق، والقر�ٓن حق، وما �اء به حق، وٕامنا �ٔدى  - صىل هللا �لیه وسمل  - وذ� �ٔن الرسول ؛ فا�مل �ٔنه زندیق  - وسمل 

. ىل، ومه ز�دقةواجلرح هبم �ٔو. لیبطلوا الك�اب والس�نة؛ ٕالینا ذ� لكه الص�ابة، وهؤالء �ریدون �ٔن جيرحوا شهود� 
  ).یعين ا�ن جحر.(وهو كام قال ش�یخنا فصل حسن. ا�هت�ى
و�ٔخرج من طریق ما� �ٔن ر�اء �دثه �ٔن عبد هللا �ن معر اكن ی��ع �ٔمر رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل  -٦

 .و�ٓ�ره و�ا� وهيمت به حىت اكن قد خ�ف �ىل عق� من اه�مه بذ�
ا �مل �س�نة رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل معل هبا، فال یعدلها يشء فريض هللا عن ا�ن معر ا�ي اكن ٕاذ   

�ٔن ا�ن معر اكن یصفر حىت مئ� :عنده، وم�ه ما رواه ا�ن سعد يف الطبقات، ونق� ا�هيب يف السري عن زید �ن �ٔسمل
 .ٕاين ر�ٔیت رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل  یصبغ هبا: تصبغ �لصفرة؟ فقال: فق�ل �.ثیابه مهنا

وعن �فع . هذا جمنون: لقلت معر ٕاذا اتبع رسول هللا صىل هللا �لیه وسمللو نظرت ٕاىل ا�ن :وعن �فع، قال   
لك ماكن صىل ف�ه، حىت ٕان النيب صىل هللا �لیه  �ٔن ا�ن معر اكن ی��ع �ٓ�ر رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: �ٔیضا
وعن �فع عن ا�ن ، تی�س، ف�صب يف �ٔصلها املاء لك�ال �زل حتت جشرة، فاكن ا�ن معر یتعاهد ت� الشجرة وسمل

فمل ید�ل م�ه ا�ن معر حىت : قال �فع."لو �ركنا هذا الباب �ل�ساء": رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل قال:، قالرمع
  ).٣/٢١٣راجع السري ��هيب.(مات

  :وقد قال الس�یوطي يف موضع �ٓخر من هذا الك�اب
كنت مع ا�ن معر بعرفات فلام �ٔفاض �ٔفضت معه حىت ا�هت�ى ٕاىل : "ن قالو�ٔخرج �ٔمحد عن محمد �ن سري�  -٧

املضیق دون امل�ٔزمني ف�ٔ�خ ف�ٔخننا وحنن حنسب �ٔنه �رید �ٔن یصيل، فقال �المه ا�ي ميسك را�لته ٕانه ل�س 
یقيض �رید الصالة ولك�ه ذ�ر �ٔن النيب صىل هللا �لیه وسمل ملا ا�هت�ى ٕاىل هذا املاكن قىض �اج�ه فهو حيب �ٔن 

 .)الرسا�.، واس�ناده حصیح كام يف ط٦١٥١:املس�ند("�اج�ه
�ٔنه اكن ی�ٔيت جشرة بني مكة واملدینة ف�قمي حتهتا وخيرب �ٔن النيب صىل هللا �لیه : "و�ٔخرج الزبار عن ا�ن معر  -٨

 رواه ٔ�بو یعىل، وف�ه ا�ن ٕاحساق وهو مدلس ثقة، وبق�ة ر�ا�: قال الهیمثي يف ا�مع("وسمل اكن یفعل ذ�
 .)ر�ال الصحیح ٕان اكن موىل �ٔم سلمة �عام وهو الصحیح، وٕان اكن نع� فمل �ٔعرفه

ر�ٔیت النيب صىل هللا �لیه : رٔ�یت ا�ن معر حملول أ�زرار، وقال: "و�ٔخرج هو و�ٔبو یعىل عن زید �ن �ٔسمل قال  -٩
  )ضعیف، و�شهد � �دیث معاویة �ن قرة عن �ٔبیه يف املس�ند(".وسمل حملول أ�زرار

  :هتن��
�ٔن معر ريض هللا عنه هن�ى ) ٢٧٦- ٢/٢٧٤(ذ�ر ش�یخ إالسالم ا�ن �ميیة يف كتابه اق�ضاء الرصاط املس�تقمي   

الناس عن قصد �ٔما�ن العبادة اليت قصدها النيب صىل هللا �لیه وسمل بغري �ٔمر م�ه، و�ٔمر بقطع جشرة الرضوان اليت 
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ام ه� �ٔهل الك�اب، و�ٔن ما ورد من فعل ا�ن معر ريض متت البیعة عندها؛ حىت ال یت�ذها الناس عیدا فهيلكوا ك
هللا عهنام؛ ٕامنا هو خمالف لفعل مجهور الص�ابة ريض هللا عهنم، و�ٔن ما� و�ٔهل املدینة �رهوا اتیان هذه املشاهد، 

، ب�ٔن والصواب مع مجهور الص�ابة؛ ٔ�ن م�ابعة النيب صىل هللا �لیه وسمل �كون بطا�ة �ٔمره، و�كون يف فع�: مث قال
یفعل م�ل ما فعل �ىل الو�ه ا�ي فع�، فٕاذا قصد العبادة يف ماكن اكن قصد العبادة ف�ه م�ابعة �، كقصد املشاعر 

و�ٔما ٕاذا �زل يف ماكن حبمك االتفاق لكونه صادف وقت الزنول، �ٔو �ري ذ�، مما یعمل �ٔنه مل یتحر ذ� . واملسا�د
  اهـ.بعني �، فٕان أ�عامل �لنیاتاملاكن، فٕاذا حترینا ذ� املاكن مل �كن م� 

  يشء من صدق أ�مئة رواة أ��ادیثذ�ر 
  

ما كذبت وال ٔ�كذب وٕان : كذبت، قال عروة: ق�ل لعروة �ن الزبري يف قصة ذ�رها: "�ٔخرج عن الزهري قالو  -١
 ".ٔ�كذب الاكذبني ملن كذب الصادقني

� : ن �ن �ساٍر �ىل هشام فقال �د�ل سل� :"، قال)٢٤٦-٨/٢٤٥(ذ�ر ا�هيب يف �رخي إالسالم وقد   
� �ن شهاٍب : كذبت بل هو �يل، فد�ل ا�ن شهاب فقال: ا�ن سلوٍل، قال: سل�ن من ا�ي توىل كربه مهنم؟ فقال

�ٔ� ٔ�كذب ال �ٔ� � فو هللا لو �دى م�اٍد من : كذبت بل هو �يل، قال: ا�ن �ٔيب فقال �: من ا�ي توىل كربه؟ قال
قد �ٔ�ل الكذب ما كذبت، �دثين سعید وعروة وعبید هللا و�لقمة �ن وقاٍص عن �ا�شة �ٔن ا�ي السامء ٕان هللا 

  ...".توىل كربه عبد هللا �ن �ٔيب
كنت : "�ٔنه قد ورد عند ا�ن مردویه من و�ه �ٓخر عن الزهري قال )٧/٤٣٧(يف الف�ح وذ�ر احلافظ ا�ن جحر    

ٔ�فك ٕان ا��ن �اءوا �(ور مس�تلق�ا فلام بلغ هذه ا�ٓیة یقر�ٔ سورة النعند الولید �ن عبد امل� لی� من ا�لیايل، وهو 
� �ٔ� �كر من توىل كربه مهنم؟ �ٔل�س �يل �ن �ٔيب طالب؟ : ، �لس مث قال)وا�ي توىل كربه(حىت بلغ  )عصبة م�مك

�ت ب�ٔمر نعم، لقد ج : ال لقد خش�ت �ٔن �ٔلقى م�ه رشا، ولنئ قلت: ماذا �ٔقول؟ لنئ قلت: فقلت يف نفيس: قال
مفن : فرضب بقضیبه �ىل الرس�ر مث قال: ال، قال: لقد عودين هللا �ىل الصدق �ريا، قلت: عظمي، قلت يف نفيس

  ".لك�ه عبد هللا �ن �ٔيب: ا، وقلتمفن؟ حىت ردد ذ� مرار 
  .وهذا یبني عظمي جر�ٔة الزهري �ىل اخللفاء، وتعظميه ٔ�حصاب النيب صىل هللا �لیه وسمل 

 
ٕان فال� یتلكم يف و�یع و��ىس ا�ن یو�س وا�ن : قلت ٔ�محد �ن ح�بل: "قال: ن �ن نف�لو�ٔخرج عن ع� -٢

 ".من كذب �ٔهل الصدق فهو الكذاب: املبارك، فقال
لقد �ٔىت �ىل الناس زمان وما �س�ٔل عن ٕاس�ناد �دیث، فلام وقعت الف�نة : "و�ٔخرج مسمل عن ا�ن سري�ن قال -٣

 ".ل الس�نة �ٔ�ذ من �دیثه، ومن اكن من �ٔهل البدع �رك �دیثهس�ئل عن ٕاس�ناد احلدیث، ف�ظر من اكن من �ٔه
  ).١/٤٠راجع املفهم ٔ�يب العباس القرطيب(مق�ل ع�ن ريض هللا عنه، وخروج اخلوارج بعدف�نة : واملراد �لف�نة   
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  حلفظ الس�نة النبویة لرواةوا ل الص�ابةطلب الس�نة، وبیان بذ ٔ�خ�ار يف الر�� يف
  

بلغين �دیث عن ر�ل من �ٔحصاب النيب صىل هللا �لیه وسمل عن : "قال" عبد هللاو�ٔخرج عن �ا�ر �ن  -١
رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل مل �ٔمسعه م�ه، فابتعت بعريا فشددت �لیه ر�يل مث رست ٕالیه شهرا حىت 

 �دیث بلغين عنك ٔ�نك مسعته من رسول هللا: قدمت الشام فٕاذا هو عبد هللا �ن �ٔن�س أ�نصاري ف�ٔت��ه فقلت
مسعت رسول هللا : صىل هللا �لیه وسمل يف املظامل مل �ٔمسعه خفش�ت �ٔن �ٔموت �ٔو متوت ق�ل �ٔن �ٔمسعه، فقال

ل�س معهم : وما ا�هبم؟ قال: قلنا. هبام) �ري خمتونني(=حيرش الناس عراة غرال: " صىل هللا �لیه وسمل یقول
�، �ٔ� ا��ن، ال ی��غي ٔ��د من �ٔهل النار �ٔ� امل: يشء، ف�نادهيم نداء �سمعه من بعد كام �سمعه من قرب

وال ی��غي ٔ��د من ٔ�هل اجلنة �ٔن ید�ل . �ٔن ید�ل النار، ؤ��د من �ٔهل اجلنة عنده مظلمة حىت �ٔقصه م�ه
�یف وٕامنا ن�ٔيت هللا عراة غرال هبام؟ : اجلنة و�ٔ�د من �ٔهل النار یطلبه مبظلمة حىت �ٔقصه م�ه، حىت ا�لطمة، قلنا

  .، �ٔخر�ه ٔ�محد والطرباين"والس��اتقال �حلس�نات 
خرج �ٔبو �ٔیوب ٕاىل عق�ة �ن �امر �س�ٔ� عن �دیث مسعه من : "و�ٔخرج البهيقي عن عطاء �ن �ٔيب ر�ح قال -٢

وهو �ٔمري  -رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل مل یبق �ٔ�د مسعه م�ه �ريه، فلام قدم �ٔىت مزنل مسلمة �ن خم� أ�نصاري 
�دیث مسعته من رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل : ما �اء بك � �ٔ� ٔ�یوب؟ قال:  قال �خفرج ٕالیه فعانقه مث - مرص 

من سرت مؤم�ا يف ا�نیا �ىل �ربته سرته : "مسعت رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل یقول. نعم: يف سرت املؤمن، فقال
 ".ة مفا �ٔدركته �ا�زة مسلمة ٕاال بعر�ش مرصمث انرصف �ٔبو �ٔیوب ٕاىل را�لته فر�هبا راجعا ٕاىل املدین" هللا یوم الق�امة

روایة مجم� لكن فهيا مزید بیان ملا فع� ٔ�بو ) ٢/٢٢٦(وقد ذ�ر اخلطیب يف اجلامع �ٔ�الق الراوي و�ٓداب السامع    
�ٔن ر�ال، ر�ل ٕاىل مرص يف هذا احلدیث : " �ٔیوب ريض هللا عنه بعد سام�ه احلدیث، فروى عن جر�ر �ن ح�ان

  ."من سرت �ىل �ٔخ�ه يف ا�نیا سرت هللا �لیه يف ا�ٓخرة :  رجع ٕاىل ب��همل حيل ر�� حىت
ٕا� : كنت عند الشعيب، فقال � ر�ل من �ٔهل خراسان: "و�ٔخرج الش�ی�ان من طریق صاحل �ن � قال -٣

ٔ�بو �ردة �ٔ�ربين : قال الشعيب. نقول خبراسان ٕان الر�ل ٕاذا ٔ�عتق �ٔم و�ه مث �زو�ا فهو اك�ي هيدي البدنة مث �ر�هبا
ر�ل اكنت : ثالثة یؤتون �ٔجرمه مرتني: "�ن ٔ�يب موىس أ�شعري عن ٔ�بیه عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل قال

� �ٔمة فعلمها ف�ٔحسن تعلميها، و�ٔدهبا ف�ٔحسن ت�ٔد�هبا، و�ٔعتقها فزتو�ا ف� �ٔجران، والعبد یؤدي حق هللا وحق س�یده 
 ".قد �ٔعطینا�ها بغري يشء وقد اكن الر�ل �ر�ل ف� دوهنا ٕاىل املدینة: مث قال الشعيب �لر�ل" وهو من �ٔهل الك�اب

انظر .(و�ٔم الو� يه اجلاریة اليت و�ت من س�یدها يف ملكه، ولها ولو�ها �ٔحاكم �اصة خبالف �يق الرق�ق  
  ).٤/١٦٤:املوسو�ة الفقهیة الكوی��ة

 ".أ��م وا�لیايل يف احلدیث الوا�د ٕان كنت ٔ�سافر مسرية: "و�ٔخرج البهيقي عن سعید �ن املس�ب قال -٤
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، مما یدل �ىل مههتم يف �لخطیب البغدادي رمحه هللا طلب احلدیث الر�� يف من كتابوهذه بعض �ٓ�ر �ٔسوقها  
  :طلب احلدیث

  .لقد �ٔمقت �ملدینة ثال� مايل �ا�ة ٕاال ر�ل یقدم عنده �دیث، ف�ٔمسعه م�ه: عن �ٔیوب، قال قال �ٔبو قالبة -١
خرجت من الكوفة ٕالیك ٕاىل البرصة يف �دیٍث " �ن �ٔيب عیاٍش، قال قال يل �ٔبو معٍرش الكويف عن �ٔ�ن  -٢

 ."حفدثته به : بلغين عنك قال
 ثنا ٕارسائیل عن: قلتكنا قعودا �ىل �ب شعبة نتذا�ر، ف: قال  �ن حامٍد الوراق،نرصروى عن : وهذا جعیب -٣

كنا ن��اوب رعیة إالبل �ىل عهد رسول هللا صىل : قال ٔ�يب ٕاحساق عن عبد هللا �ن عطاٍء عن عق�ة �ن �امٍر،
من توض�ٔ ف�ٔحسن الوضوء، مث صىل ": ه یقولهللا �لیه وسمل، جفئت ذات یوٍم والنيب حو� �ٔحصابه، فسمعت

: ٍخب ٍخب، جفذبين ر�ل من �لفي، فالتفت فٕاذا معر �ن اخلطاب، فقال: فقلت "ر هللا ٕاال غفر �ر�عتني فاس�تغف
من شهد �ٔن ال ٕا� ٕاال هللا، و�ٔن محمدا رسول هللا ق�ل � اد�ل : قال: وما قال؟ قال: ، فقلتا�ي ق�ل �ٔحسن

خفرج شعبة، فلطمين مث رجع، فد�ل ف�نحیت من �ح�ٍة، قال مث خرج، : قال" من ٔ�ي �ٔبواب اجلنة ش�ت 
ا حتدث ٕان �ٔ� ٕاحساق انظر م: ٕانك �ٔس�ٔت ٕالیه، فقال شعبة: ما� یبيك بعد، فقال � عبد هللا �ن ٕادر�س: فقال

فقلت ٔ�يب ٕاحساق من عبد هللا �ن : �دثين هبذا احلدیث عن عبد هللا �ن عطاٍء عن عق�ة �ن �امٍر قال
لتصححن يل هذا �ٔو ٔ�خرقن ما كت�ت عنك، : فقلت �: فغضب، ومسعر �ن كداٍم �ارض، قال: عطاٍء؟ قال

ٕاىل مكة، مل �ٔرد احلج �ٔردت احلدیث، فلق�ت عبد هللا �ن عطاٍء مبكة، قال شعبة، فر�لت : فقال يل مسعر
سعد �ملدینة مل حيج : ، فقال يل ما� �ن �ٔ�ٍس د �ن ٕا�راهمي �دثينسع: عبد هللا �ن عطاٍء، فس�ٔلته، فقال

احلدیث من عندمك، ز�د �ن : فر�لت ٕاىل املدینة فلق�ت سعد �ن ٕا�راهمي، فس�ٔلته فقال: العام، قال شعبة
�ٔي يشٍء هذا احلدیث ب�� هو �ويف ٕاذ صار مدنیا ٕاذ صار : فلام ذ�ر ز�دا، قلت: خمراٍق �دثين، قال شعبة

�دثين : ل�س هو من �بتك، قلت: فر�لت ٕاىل البرصة، فلق�ت ز�د �ن خمراٍق، فس�ٔلته، فقال: برص�، قال
عن النيب  �دثين شهر �ن حوشٍب، عن �ٔيب رحيانة عن عق�ة �ن �امرٍ : �دثين به، قال: ال �رده، قلت: به، قال

دمر �يل هذا احلدیث لو حص يل م�ل هذا : فلام ذ�ر شهر �ن حوشٍب، قلت: صىل هللا �لیه وسمل قال شعبة
 .عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل اكن �ٔحب ٕايل من �ٔهيل ومايل والناس �ٔمجعني

، جفاء ٕايل، ملباركقدم �يل ا�ن ا: قال هارون ،ال �شرت مودة �ٔلف ر�ٍل بعداوة ر�ٍل وا�دٍ : عن احلسن، قال -٤
  .ما وضعت ر�يل من مرو ٕاال لهذا احلدیث: الر�ل فس�ٔلين عن هذا احلدیث حفدثته، فقال وهو �ىل

 ،)٩: الف�ح( )وتعزروه(ملا �زلت �ىل رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل هذه ا�ٓیة : عن �ا�ر �ن عبد هللا، قال -٥
ت قال �ٔبو محمد �ن �ٔيب سف�ان مسع ،"تنرصوهل ": ل�ٔ�مل، قاهللا ورسو� : قال لنا رسول هللا ما ذاك؟ قلنا

�ن سعیٍد ببغداد، مث ذ�ر يل هذا احلدیث �لشام، وقد د�ل ٕاىل الثغر فرصت ٕالیه ٕاىل  احلدیث من ٕا�راهمي
�ني زربة، واكن قد سكهنا يف س�نة ثالٍث ومخسني يف ر�ليت الثانیة ٕاىل الثغر، فس�ٔلته عن هذا احلدیث 
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ول�س هذا احلدیث : به لفظا كام قدمت من ذ�ره، ومات يف هذه الس�نة، قال �ٔبو محمدٍ فرددين مرارا مث �دثين 
 .الیوم عند �ٔ�ٍد ف� �ٔ�مل

  
  رضورة العمل �لناخس وامل�سوخ، ؤ�نه یعمل من الس�نة �البابیان يف 

 :قال الس�یوطي
ال، : امل�سوخ؟ قال �ٔتعرف الناخس من: �ٔخرج عن �يل �ن �ٔيب طالب ريض هللا عنه �ٔنه مر �ىل قاص یقص قالو  -١

، وال �س�تدل �ىل الناخس :قال الشافعي: و�ٔخرج م�� عن ا�ن عباس، قال البهيقي". هلكت و�ٔهلكت: فقال �يل
وامل�سوخ يف القر�ٓن ٕاال خبرب عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �ٔو بوقت یدل �ىل �ٔن �ٔ�دهام بعد ا�ٓخر ف�عمل �ٔن 

ؤ�كرث الناخس يف كتاب هللا ٕامنا عرف بدال� سنن : یث �ٔو إالجامع، قالا�ٓخر هو الناخس، ٔ�و بقول من مسع احلد
 .رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل

، وهذا یعين �ٔن هو رفع حمك م�قدم حبمك مرتاخ عنه: وال�سخ هو إالزا� يف لغة العرب، ويف اصطالح العلامء
هلكت :"يل ريض هللا عنه لهذا القاصحكام رشعیا اكن �بتا، مث �زل حمك �ٓخر ف�ٔزا� ورفعه، و�ا فقول �

 .؛ ٔ�نه قد حيدث الناس �مل�سوخ؛ ف�عملون مبا توقف العمل به يف الرشع، ف�كون هبذا ٔ�هلكهم"و�ٔهلكت
ملا �زلت �ىل : عن �ٔيب هر�رة ريض هللا قال) ١١٩:رمق(د رواه مسملقما رواه الش�ی�ان، ولفظه  ال�سخوم�ال     

� ما يف الساموات وما يف أ�رض وٕان تبدوا ما يف �ٔنفسمك �ٔو ختفوه حياس�بمك به (ىل هللا �لیه وسمل رسول هللا ص
فاش�تد ذ� �ىل �ٔحصاب : ، قال)٢٨٤: البقرة)( �ىل لك يشٍء قد�رهللا ف�غفر ملن �شاء ویعذب من �شاء وهللا

�ٔي رسول هللا، : ، فقالوارسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، ف�ٔتوا رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل مث �ر�وا �ىل الر�ب
لكف�ا من أ�عامل ما نطیق، الصالة والصیام واجلهاد والصدقة، وقد ا�زلت �لیك هذه ا�ٓیة وال نطیقها، قال رسول 

مسعنا : �ٔ�ریدون �ٔن تقولوا كام قال ٔ�هل الك�ابني من ق�لمك مسعنا وعصینا؟ بل قولوا: " هللا صىل هللا �لیه وسمل
مسعنا و�ٔطعنا غفرانك ربنا وٕالیك املصري، فلام اقرت�ٔها القوم، ذلت هبا : ، قالوا"ك املصري و�ٔطعنا غفرانك ربنا وٕالی

�ٓمن الرسول مبا �ٔ�زل ٕالیه من ربه واملؤم�ون لك �ٓمن �� ومال�ك�ه وكتبه ورس� ال (: �ٔ�زل هللا يف ٕا�رها�ٔلس�هتم، ف
، فلام فعلوا ذ� �سخها هللا )٢٨٥: البقرة)(املصريربنا وٕالیك  نفرق بني �ٔ�ٍد من رس� وقالوا مسعنا و�ٔطعنا غفرانك

ٕان ال �لكف هللا نفسا ٕاال وسعها لها ما �س�ت و�لهيا ما اك�س�ت ربنا ال تؤا�ذ� (: تعاىل، ف�ٔ�زل هللا عز و�ل
: البقرة)(ربنا وال حتمل �لینا ٕارصا كام محلته �ىل ا��ن من ق�لنا(نعم : قال) " ٢٨٦: البقرة()�س��ا �ٔو �ٔخط�ٔ�

واعف عنا واغفر لنا وارمحنا �ٔنت (نعم : قال) " ٢٨٦: البقرة)(نا بهربنا وال حتملنا ما ال طاقة ل (نعم : قال )٢٨٦
  ".نعم : قال )٢٨٦: البقرة) ( �ىل القوم الاكفر�نموال� فانرص�
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  الس�نة املباركة ٕاىليف مدح ا�ٓ�ر ، وذم أ�راء اليت ال �س��د 
  
 ".ٕاذا اكن �املا �ٔ��ر بصريا �لر�ٔي: "ق�ل � مىت یفيت الر�ل؟ فقال و�ٔخرج عن ا�ن املبارك �ٔنه -١

  .وهكذا ال حيل لعامل �ٔن یفيت ٕاال �لك�اب والس�نة معا، مث یعمل ر�ٔیه مق�د� هبام، وٕاال فالضالل واخلبال    

یه ف�ٔصاب من قال يف القر�ٓن �ر�ٔ : "قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: و�ٔخرج عن ج�دب �ن عبد هللا قال -٢

 ".فقد �ٔخط�ٔ 

، واملعىن �ٔن اخلط�ٔ يف �ونه مل �رجع ٕاىل الس�نة عند التفسري؛ فٕان )٢٣٥:رمق(هذا �دیث ضعیف كام يف املشاكةو    

  .الس�نة رشح القر�ٓن كام تقدم

�یف ختتلف هذه أ�مة وكتاهبا : �ٔرسل معر �ن اخلطاب ٕاىل ا�ن عباس فقال: "و�ٔخرج عن ٕا�راهمي التميي قال -٣
� ٔ�مري املؤم�ني ٕا� �ٔ�زل �لینا القر�ٓن فقر�ٔ�ه و�لمنا ف� �زل وٕانه : ا وا�د وق�لهتا وا�دة؟ فقال ا�ن عباسوا�د ون�هي

س�یكون بعد� �ٔقوم یقرؤون القر�ٓن وال یعرفون ف� �زل ف�كون للك قوم ف�ه رٔ�ي فٕاذا اكن للك قوم ف�ه ر�ٔي اخ�لفوا، 
فعرف من هذا وجوب اح�یاج الناظر يف :  س��ه، قال الس�یوطي�ٔخر�ه سعید �ن م�صور يف". فٕاذا اخ�لفوا اق�تلوا

 .القر�ٓن ٕاىل معرفة �ٔس�باب �زو�، �ٔس�باب الزنول ٕامنا تؤ�ذ من أ��ادیث، وهللا �ٔ�مل
وهذا بیان ج�د من الس�یوطي رمحه هللا تعاىل؛ فٕان �ٔس�باب الزنول ٕامنا تؤ�ذ من أ��ادیث، وهبا �س�تطیع املرء     

�ٔس�باب  من كتاب هللا عز و�ل، وقد قال الوا�دي رمحه هللا تعاىل يف كتابهٔ��لها ا�ٓیة  فهم الع� اليت وردت
ذ يه �ٔوىف ما جيب الوقوف �لهيا و�ٔوىل ما ترصف العنایة ٕا�هيا الم�ناع معرفة تفسري ا�ٓیة وقصد إ ):" ٣:ص(الزنول

  ".س��لها دون الوقوف �ىل قصهتا وبیان �زلها
س�ٔلت �ا�شة : عن عروة قال) ١٢٧٧:، ومسمل١٦٤٣:رمق( ي رمحه هللا يف الصحیحوم�ال ذ� ما رواه الب�ار     

ٕان الصفا واملروة من شعا�ر هللا مفن جح الب�ت �ٔو اعمتر فال ج�اح (: یت قول هللا تعاىل�ٔر�ٔ : ريض هللا عهنا فقلت لها
ب�س ما قلت � : روة، قالت، فوهللا ما �ىل �ٔ�ٍد ج�اح �ٔن ال یطوف �لصفا وامل)١٥٨: قرةالب)(لیه �ٔن یطوف هبام� 

ال ج�اح �لیه �ٔن ال یتطوف هبام، ولكهنا �ٔ�زلت يف أ�نصار، اكنوا : ا�ن �ٔخيت، ٕان هذه لو اكنت كام �ٔو�هتا �لیه، اكنت
ق�ل �ٔن �سلموا هيلون ملناة الطاغیة، اليت اكنوا یعبدوهنا عند املشلل، فاكن من �ٔهل یتحرج �ٔن یطوف �لصفا 

� رسول هللا، ٕا� كنا نتحرج �ٔن نطوف : ، س�ٔلوا رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل عن ذ�، قالواواملروة، فلام ٔ�سلموا
ريض هللا  ا�ٓیة قالت �ا�شة. )١٥٨: البقرة)(روة من شعا�ر هللإان الصفا وامل(: ، ف�ٔ�زل هللا تعاىلبني الصفا واملروة

، مث �ٔ�ربت �ٔ� "یرتك الطواف ب�هنامفل�س ٔ��ٍد �ٔن وقد سن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل الطواف ب�هنام، ": عهنا
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ٕاال  - �ٔن الناس، : ٕان هذا لعمل ما كنت مسعته، ولقد مسعت ر�اال من �ٔهل العمل یذ�رون: �كر �ن عبد الرمحن فقال
مل ممن اكن هيل مبناة، اكنوا یطوفون لكهم �لصفا واملروة، فلام ذ�ر هللا تعاىل الطواف �لب�ت، و -من ذ�رت �ا�شة 

� رسول هللا، كنا نطوف �لصفا واملروة وٕان هللا �ٔ�زل الطواف �لب�ت فمل یذ�ر : یذ�ر الصفا واملروة يف القر�ٓن، قالوا
: البقرة)(ٕان الصفا واملروة من شعا�ر هللا(: ؟ ف�ٔ�زل هللا تعاىلالصفا، فهل �لینا من حرجٍ �ٔن نطوف �لصفا واملروة

ذه ا�ٓیة �زلت يف الفریقني لكهيام، يف ا��ن اكنوا یتحرجون �ٔن یطوفوا �جلاهلیة ف�ٔمسع ه": ا�ٓیة قال �ٔبو �كرٍ  )١٥٨
�لصفا واملروة، وا��ن یطوفون مث حترجوا �ٔن یطوفوا هبام يف إالسالم، من �ٔ�ل �ٔن هللا تعاىل ٔ�مر �لطواف �لب�ت، 

  ".ا ذ�ر الطواف �لب�تومل یذ�ر الصفا، حىت ذ�ر ذ�، بعد م
  .؛ لتعمل �ٔن أ�راء اليت ال �س��د ٕاىل العمل �لس�نة مذمومة"ب�س ما قلت" �شة ريض هللا عهناوت�ٔمل قول �ا   
من �ٔ�دث رٔ�� ل�س يف كتاب هللا ومل متض به س�نة عن رسول هللا صىل : "�ٔیضا عن ا�ن عباس قال و�ٔخرج -٤

 ".هللا �لیه وسمل مل یدر �ىل ما هو م�ه ٕاذا لقي هللا

 .اددا هللا ورسو� صىل هللا �لیه وسمل، ف��س احلال وامل�ٓلفقد یلقى هللا عز و�ل حم     

لن �س�تمكل مؤمن ٕاميانه : "قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: و�ٔخرج البهيقي عن عبد هللا �ن معرو قال -٥

 ).، وذ�ر النووي يف أ�ربعني �ٔن اس�ناده حصیح١٦٧:ضعفه يف املشاكة".(حىت �كون هواه تبعا ملا ج�ت به

ناه �ٔن املرء یصري اكمل إالميان ٕاذا اكنت مواضع هواه تتفق مع مواضع الرشع، ف��د راح�ه وسعادته بطا�ة ومع       

هللا عز و�ل، وال �شعر بتعب وال عناء، وال �كون هذا ٕاال بعد جماهدة مع النفس، وم�ا� ما ورد عن �بت �ن 

عرش�ن �ٔخرى، فها هو بعد املاكبدة وا�اهدة اكبدت ق�ام ا�لیل عرش�ن س�نة، واس�متتعت به : ٔ�سمل البناين، قال

  .صار ق�ام ا�لیل � �ة وهوى �متتع به، وهذا یدل �ىل اس�تكامل مراتب إالميان، وهللا �ٔ�مل

ٕا�مك و�ٔحصاب الر�ٔي فٕاهنم : "و�ٔخرج البهيقي والاللاكيئ يف الس�نة عن معر �ن اخلطاب ريض هللا عنه قال -٦

 ". صىل هللا �لیه وسمل �ٔن حيفظوها فقالوا �لر�ٔي فضلوا و�ٔضلوا�ٔ�داء السنن �ٔعیهتم �ٔ�ادیث رسول هللا

اهتموا الر�ٔي : ملا قدم سهل �ن ح�یف من صفني �ٔت��اه ل�س�ت�ربه فقال: "و�ٔخرج الب�اري عن �ٔيب وائل قال -٧
 �ىل ا��ن فلقد ر�ٔی�ين یوم �ٔيب ج�دل ولو �ٔس�تطیع �ٔن �ٔرد �ىل رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �ٔمره لرددت وهللا

ورسو� �ٔ�مل وما وضعنا ٔ�س�یاف�ا �ىل عواتف�ا يف �ٔمر یفظعنا ٕاال سهل بنا ٕاىل �ٔمر نعرفه ق�ل هذا أ�مر ما سدد� عنه 
 ".خصام ٕاال انفجر �لینا خصم ما ندري �یف ن�ٔيت ٕالیه

 یوم صفني، ف�ٔرشد �رید سهل �ن ح�یف ريض هللا عنه �ٔن یدفع عن نفسه ا�هتمة �لتقصري يف الق�ال، وذ�  
سالم، ورضب هلم م�اال بیوم خواهنم يف االٕ إ الش�یطان لصاح�ه، فٕاهنم یقاتلون  الناس ٕاىل اهتام الر�ٔي ا�ي قد �زینه

احلدی��ة یوم ا�رتضوا �ىل رد ٕايب ج�دل ا�ي �ٔىت من مكة هار� من املرشكني، فرده النيب صىل هللا �لیه وسمل، 
سالم، واكنت يف رد �ٔيب ج�دل، حىت مييض �مل مبصل�ة االٕ هل �ٔن هللا وسو� �ٔ غتاظ الص�ابة ��، ف�قول س اف
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صلح احلدی��ة، وا�ي اكن ف�ه لك اخلري �لمسلمني، والرش �ىل الاكفر�ن، فٕان محل الس�یوف يف س��ل هللا یفيض 
فا�ا�ل يف هذه الفنت بال ٔ��ر من  ٕاىل �ٔمر سهل، �ٔما يف الف�نة فٕان ذ� سوء؛ ٔ�نه ق�ال املسلمني بعضهم بعضا،

راجع رشح القسطالين �ىل (هذا معىن �مه ريض هللا عنه ى، ما �اكد خيرج من ف�نة ٕاال د�ل يف �ريها،هد
  ).٦/٣٥٦الب�اري

� �ٔهيا الناس اهتموا الر�ٔي �ىل ا��ن : "و�ٔخرج البیقه�ي و�ٔبو یعىل عن معر �ن اخلطاب ريض هللا عنه �ٔنه قال -٨

 �رٔ�يي اجهتادا فوهللا ما �ٓلو عن احلق وذ� یوم ٔ�يب ج�دل فلقد ر�ٔی�ين �ٔرد �ٔمر رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل

�را� قد : �سم هللا الرمحن الرحمي فقالوا: اكتبوا: والك�اب بني یدي رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل و�ٔهل مكة فقال

�ت �لهيم فريض رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل و�ٔب . �مسك ا�لهم: صدق�اك مبا تقول، ولك�ك �ك�ب كام كنت �ك�ب

 .، فرض�ت"�راين ٔ�رىض وت�ٔىب �ٔنت: " حىت قال يل رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل

 .وهذا �ٔیضا یوم احلدی��ة عند كتابة الصحیفة، ورفض سهیل �ن معرو �ٔن �ك�ب ٕاال �مسك ا�لهم      

ملسح من لواكن ا��ن �لر�ٔي لاكن �طن اخلفني �ٔحق �: " و�ٔخرج البهيقي عن �يل ريض هللا عنه قال -٩

 ".ظاهرهام ولكن ر�ٔیت رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ميسح �ىل ظاهرهام

 ."الطریق ما اتبعوا أ��ر ال�زال الناس �ىل: "و�ٔخرج عن ا�ن معر قال -١٠
 ."اتباع السنن قوام ا��ن" :و�ٔخرج عن عروة قال  -١١
 ".ٕامنا هلكمت يف �ني �ركمت ا�ٓ�ر: "و�ٔخرج عن �امر قال  -١٢
 ."فهو �ىل الطریق ما دام �ىل أ��ر: اكنوا یقولون: "�ن قالو�ٔخرج عن ا�ن سري   -١٣
 .صىل هللا �لیه وسمل. ، یعين �ٓ�ر النيب"�ٔ� �ٔق�فى أ��ر: "و�ٔخرج عن رشحي قال  -١٤
ٕاذا بلغك عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �دیث فٕا�ك �ٔن تقول بغريه، : "و�ٔخرج عن أ�وزاعي قال  -١٥

 ." اكن م�لغا عن هللا تعاىلفٕان رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل
 ".ٕامنا العمل لكه العمل ��ٓ�ر: "و�ٔخرج عن سف�ان الثوري قال  -١٦
قال رسول هللا صىل هللا : �اء ر�ل ٕاىل ما� فس�ٔ� عن مس�ٔ� فقال �: "و�ٔخرج عن ع�ن �ن معر قال -١٧

مره �ٔن تصیهبم ف�نة �ٔو یصیهبم فلی�ذر ا��ن خيالفون عن �ٔ : (�ٔر�ٔیت، فقال ما�: �لیه وسمل كذا وكذا، فقال الر�ل
 )".�ذاب �ٔلمي

مل قلت هذا؟ اكنوا �ك�فون : مل �كن من ف�یا الناس �ٔن یقال هلم: "قال ما�: و�ٔخرج عن ا�ن وهب قال -١٨
 ".�لروایة و�رضون هبا

لكام �اء� ر�ل : "مسعت ما� �ن �ٔ�س یعیب اجلدال يف ا��ن ویقول: و�ٔخرج عن ٕاحساق �ن ��ىس قال -١٩
 ".�ٔرد� �ٔن �رد ما �اء به �ربیل �لیه السالم ٕاىل النيب صىل هللا �لیه وسمل �ٔ�دل من ر�ل

  ".لیكن ا�ي تعمتد �لیه أ��ر و�ذ من الرٔ�ي ما یفرس � احلدیث: "و�ٔخرج عن ا�ن املبارك قال -٢٠
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وما� قد : ح�یفة؟ قال. ما تنقم �ىل �ٔيب: شهدت سف�ان و�ٔ�ه ر�ل فقال: و�ٔخرج عن حيىي �ن رض�س قال -٢١
�ٓ�ذ �ك�اب هللا فٕان مل �ٔ�د ف�س�نة رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، فٕان مل �ٔ�د يف كتاب هللا وال : ه یقولمسعت

س�نة رسو� �ٔ�ذت بقول �ٔحصابه، �ٓ�ذ بقول من ش�ت مهنم و�ٔدع قول من ش�ت مهنم وال �ٔخرج من قوهلم ٕاىل قول 
فقوم  - و�دد ر�اال  -سن وعطاء وا�ن املس�ب �ريمه، ف�ٔما ٕاذا ا�هت�ى أ�مر ٕاىل ٕا�راهمي والشعيب وا�ن سري�ن واحل 

 ".اجهتدوا ف�ٔجهتد كام اجهتدوا
وا�مل �ٔن �الب ما �ٔش�یع عن �ٔيب ح�یفة ريض هللا عنه من �ركه ل�ٓ�ر؛ فهو حمض افرتاء، فٕانه اكن جمال �لك�اب      

حلدیث �ىل و�ه �ٓخر �ٔصاب �ٔو والس�نة وأ��ر، و�الب املسائل اليت �الف فهيا؛ ٕامنا ٔ�ن احلدیث مل یص�، ٔ�و ت�ٔول ا
قدمت الشام �ىل : حاكیة عن عبد هللا �ن املبارك، یقول) ١٥/٤٥٩(�ر اخلطیب يف �رخي بغداد�ٔخط�ٔ، وقد ذ

�ٔ� ح�یفة، فرجعت ٕاىل : � خراساين، من هذا املبتدع ا�ي خرج �لكوفة، �كىن: أ�وزاعي فر�ٔیته ببريوت، فقال يل
ف�ٔخرجت مهنا مسائل من ج�اد املسائل، وبق�ت يف ذ� ثالثة ٔ��م، جفئت یوم  ب�يت ف�ٔق�لت �ىل كتب �ٔيب ح�یفة،

�ٔي يشء هذا الك�اب؟ ف�اولته، ف�ظر يف مس�ٔ� : الثالث، وهو مؤذن مس�دمه وٕاما�م، والك�اب يف یدي، فقال يل
، مث وضع الك�اب يف النعامن �ن �بت، مفا زال قامئا بعد ما �ٔذن حىت قر�ٔ صدرا من الك�اب: مهنا وقعت �لهيا، قال

ش�یخ : � خراساين، من النعامن �ن �بت هذا؟ قلت: مكه، مث �ٔقام وصىل، مث �ٔخرج الك�اب حىت �ٔىت �لهيا، فقال يل
  .هذا �ٔبو ح�یفة ا�ي هنیت عنه: هذا ن��ل من املشاخي، اذهب فاس�تكرث م�ه، قلت: لق�ته �لعراق، فقال

 
مىت ما : �ٔت�ٔ�ذ هبذا � �ٔ� عبد هللا؟، فقال: �دیثا فقال � ر�لروى الشافعي یوما : "و�ٔخرج عن الربیع قال -٢٢

 ".رویت عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �دیثا حصی�ا فمل �ٓ�ذ به، ف�ٔشهدمك �ٔن عقيل قد ذهب
ٕاذا و�دمت يف كتايب �الف س�نة رسول هللا صىل هللا �لیه : مسعت الشافعي یقول: "و�ٔخرج عن الربیع قال -٢٣

 ."رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ودعوا ما قلت وسمل فقولوا �س�نة
  "�عتصام �لس�نة جناة: اكن من مىض من �لامئنا یقولون: "و�ٔخر�ا �ٔیضا عن الزهري قال -٢٤
 

  �رش السنن وا�ٓ�ر يف بیان احلث �ىل
 

مر �ٔمر� رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �ٔن ال نغلب �ىل �ٔن ن�ٔ : "�ٔخرج البهيقي وا�اريم عن �ٔيب ذر قالو  -١
 ).، واس�ناده ضعیف، فف�ه مهبم٢١٤٦٠:رواه �ٔمحد(".�ملعروف و�هن�ى عن املنكر ونعمل الناس السنن

 ".تعلموا السنن والفرائض وا�لحن كام تعلمون القر�ٓن: "و�ٔخرج عن معر �ن اخلطاب قال -٢
ابه، وٕا�مك �ٔهيا الناس �لیمك �لعمل ق�ل �ٔن �رفع فٕان من رفعه �ٔن یق�ض �ٔحص: "و�ٔخرج عن ا�ن مسعود �ٔنه قال -٣

والتبدع والتنطع، و�لیمك �لعتیق فٕانه س�یكون يف �ٓخر هذه أ�مة �ٔقوام �زمعون �ٔهنم یدعون ٕاىل كتاب هللا وقد �ر�وه 
 ".وراء ظهورمه
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ويف هذا ٕاخ�ار عن ظهور ت� الطائفة الضا� اليت �رید �كتفاء �لقر�ٓن دون السنن وا�ٓ�ر، وهؤالء لعمر       
لقر�ٓن �ٔیضا، ولكن یل�سون �ىل �� املسلمني، وٕامنا �ریدون �ق�صار �ىل القر�ٓن حىت تتقاذفه هللا ما �ریدون ا

ٔ�هواؤمه، ویفرسونه حس�� �ریدون، ف�خرجون عن مراد هللا عز و�ل ا�ي بني يف س�نة رسو� صىل هللا �لیه 
لس�نة من العلامء العاملني به، وذ� وسمل، واخلروج من هذه الورطات؛ ٕامنا �كون بتعمل العمل النافع �مل الك�اب وا

 .ق�ل �ٔن �رفع هذا العمل بق�ض العلامء كام يف �دیث عبد هللا �ن معرو ريض هللا عهنام يف الصحیح
كنت �ٔ� و�ٔبو ع�ن و�ٔبو نرضة و�ٔبو جملز و�ا� أ�جش نتذا�ر احلدیث : "و�ٔخرج عن سل�ن التميي قال -٤

اكن �ٔبو سعید اخلدري ريض هللا عنه : لقر�ٓن اكن �ٔفضل، فقال �ٔبو نرضةلو قر�ٔ� سورة من ا: والس�نة، فقال بعضهم
طلب العمل : "وهذا كام، قال الشافعي ريض هللا عنه: ، قال الس�یوطي"مذا�رة احلدیث �ٔفضل من قراءة القر�ٓن: یقول

  .، وهللا �ٔ�مل"�ٔفضل من صالة الناف�، ٔ�ن قراءة القر�ٓن �ف�، وحفظ احلدیث فرض كفایة
 ".ال �ٔ�مل ش��ا من أ�عامل �ٔفضل من طلب احلدیث ملن حس�ت ف�ه ن��ه: "ن سف�ان الثوري قالو�ٔخرج ع -٥
 ".ما �ٔ�مل ش��ا �ٔفضل من طلب احلدیث ملن �ٔراد به هللا عز و�ل: "و�ٔخرج عن ا�ن املبارك قال -٦

  :ومن ا�ٓ�ر ا�ا� �ىل نفس املعىن، �زیدها بفضل هللا تعاىل      
 ز�ر� �ن �دي، قالعن ) �ٔح�اء الس�نة.، ط٨٢:رشف �ٔحصاب احلدیث(يف كتابه�ٔخرج اخلطیب البغدادي    -٧

 ".من ال�س��ح ما �دثتلوال �ٔن احلدیث �ٔفضل عندي " :مسعت و�یعا، یقول
ٕاذا �ٔنت «: اكن موىس �ن �ساٍر معنا، حيدث، فقال � ا�ن معٍرو: و�ٔخرج عن محمد �ن معٍرو �ن عطاٍء قال -٨

  »ةٍ فرغت من �دیثك فسمل، فٕانك يف صال
� �ٔ� معران �ٔي : س�ٔل معر �ن سهیٍل ر�ل من �ٔحصاب احلدیث املعاىف �ن معران، فقال �: و قال اخلطیب -٩

 .»كتاب �دیٍث وا�ٍد �ٔحب ٕايل من صالة لی�ٍ «: يشٍء �ٔحب ٕالیك؟ ٔ�صيل �ٔو ٔ�كتب احلدیث؟ فقال
� �ٔ� عبد : بٍل، قلتس�ٔلت �ٔمحد �ن ح� : �دثين �دي، قال: �ن �ٔمحد �ن �ٔيب الثلج، قال محمدو�ٔخرج عن   -١٠

مفن �ٔ�ن فضلت : قلت. �ك�ب احلدیث: الر�ل �ك�ب احلدیث �ٔو یصوم ویصيل؟ قال: هللا �ٔهيام �ٔحب ٕالیك
قال ". ٕاين رٔ�یت قوما �ىل يشٍء فاتبعهتم : لئال یقول قائل: " كتاب احلدیث �ىل الصوم والصالة؟ قال

واع التطوع ٔ��ل دروس السنن ومخولها، طلب احلدیث يف هذا الزمان �ٔفضل من سا�ر �ٔن: اخلطیب قلت
  اهـ.وظهور البدع واس�تعالء �ٔهلها

ويف هذا لكه بیان ٔ�مهیة تعمل السنن؛ فٕان هبا حفظ كتاب هللا عز و�ل، �اصة ٕاذا ظهر �ٔهل البدع ا��ن    
ض الناس ٕاذ یعادون السنن، ف�لزم وقهتا �رش السنن وا�ٓ�ر، فٕان يف هذا  �ٔبلغ الرد �ىل الطاعنني، وقد صدق بع

ٕان من �ٔعظم العلامء ردا �ىل العلامنیني الطاعنني �ىل الس�نة؛ الش�یخ أ�لباين رمحه هللا تعاىل؛ فٕانه �رش الس�نة :" قال
، وهذا �م يف �ایة النفاسة؛ فٕان �رش "وأ��ر، و�رش حمبهتا بني املسلمني، فاكن يف هذا رد �ىل ش�هبات هؤالء

 �ٔن جامهري املسلمني جيهلون الس�نة النبویة �ىل صاحهبا �ٔفضل الصالة السنن متوت به البدع، �اصة ٕاذا �مل
  .والسالم، وقد یت�ٔ�رون �لبدع املن�رشة جلهلهم �لس�نة؛ فوجب طلب احلدیث وأ��ر، ووجب �رشه بني املسلمني
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  يف بیان يشء من تعظمي السلف �لس�نة واحلدیث
  

، قال "صىل هللا �لیه وسمل �حرمة كتاب هللا حرمة �ٔ�ادیث رسول هللا: "و�ٔخرج عن �ا� �ن �زید قال -١
 .وٕامنا ٔ�راد يف معرفة حقها وتعظمي حرمهتا وفرض اتباعها: البهيقي

لكام ر�ٔیت ر�ال من �ٔحصاب احلدیث ف�ٔمنا ر�ٔیت ر�ال من �ٔحصاب النيب صىل هللا : و�ٔخرج عن الشافعي قال -٢
  .�لیه وسمل

�ٔراد �ٔن حيدث توض�ٔ و�لس �ىل صدر فراشه  اكن ما� ٕاذا: "و�ٔخرج عن ٕاسامعیل �ن �ٔيب ٔ�و�س قال -٣
�ٔحب �ٔن ٔ�عظم �دیث رسول هللا : ورسح حلیته ومتكن من �لوسه بوقار وهیبة و�دث، فق�ل � يف ذ� فقال

صىل هللا �لیه وسمل، وال �ٔ�دث ٕاال �ىل طهارة ممتك�ا، واكن �كره �ٔن حيدث يف الطریق ٔ�و وهو قامئ �ٔو مس�تع�ل، 
  ".دث به عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل�ٔحب �ٔن �ٔتفهم ما �ٔ�: وقال
�ٔن ر�ال �اء ٕاىل سعید �ن املس�ب وهو مریض فس�ٔ� عن �دیث وهو مضطجع، جفلس : "و�ٔخرج عن ما� -٤

ٕاين �رهت �ٔن �ٔ�دثك عن رسول هللا صىل هللا �لیه : وددت �ٔنك مل تتعن، فقال �: حفدثه، فقال � الر�ل
  ".وسمل و�ٔ� مضطجع

اكنوا : وقال أ�معش عن رضار �ن مرة قال. ه اكن ٕاذا �ٔراد �ٔن حيدث �ىل �ري طهر �ميمو�ٔخرج عن أ�معش �ٔن -٥
  .�كرهون �ٔن حيدثوا �ىل �ري طهر

لقد اكن �س�تحب �ٔن ال نقر�ٔ أ��ادیث اليت عن النيب صىل هللا �لیه وسمل ٕاال �ىل : "و�ٔخرج عن ق�ادة قال -٦
 ".طهارة

ل�س هذا من توقري : بارك عن �دیث وهو مييش، فقالس�ٔل ر�ل ا�ن امل : "و�ٔخرج عن �رش �ن احلارث قال -٧
  ".العمل
كنت عند ما� وهو حيدث جفاءت عقرب ف�غته ست عرشة مرة وما� : "و�ٔخرج عن ا�ن املبارك قال -٨

یتغري لونه ویتصرب وال یقطع �دیث رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، فلام فرغ من ا�لس وتفرق الناس قلت � لقد 
 ".نعم ٕامنا صربت ٕا�الال حلدیث رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: ا، قالر�ٔیت م�ك جعب

، فصال عن تعظمي وقد ذ�ر القايض عیاض يف كتابه الشفا بتعریف حقوق املصطفى صىل هللا �لیه وسمل     
  :هللا �لیه وسمل، �ٔنقل م�ه بعضهالسلف رمحهم هللا حلدیث رسول هللا صىل 

مسعوٍد س�نة مفا مسعته یقول قال رسول هللا صىل هللا �لیه  �لفت ٕاىل ا�ناخ  :عن معرو �ن مميون قالروى  -٩
وسمل ٕاال �ٔنه �دث یوما جفرى �ىل لسانه قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل مث �اله �رب حىت ر�ٔیت العرق 

فرتبد و�ه  یت�در عن جهبته مث قال هكذا ٕان شاء هللا �ٔو فوق ذا �ٔو ما دون ذا �ٔو ما هو قریب من ذا، ويف روایة
 .ويف روایة وقد تغرغرت عیناه وانفخت �ٔودا�ه

  وي عن محمد �ن سري�ن ٔ�نه قد �كون یض�ك فٕاذا ذ�ر عنده �دیث النيب صىل هللا �لیه وسمل خشعرو  -١٠
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اكن ٕاذا �ٔىت الناس مالاك خرجت ٕا�هيم اجلاریة ف�قول هلم یقول لمك الش�یخ �ریدون  :قال مطرفوروى عن  -١١
طیب ول�س ثیا� ت ث د�ل مغ�س� وا��سل و قالوا املسائل خرج ٕا�هيم وٕان قالوا احلدی احلدیث �ٔو املسائل؟ فٕان

�ددا ول�س سا�ه وتعمم ووضع �ىل ر�ٔسه رداءه وتلقى � م�صة ف�خرج ف��لس �لهيا و�لیه اخلشوع وال �زال یبخر 
ت� املنصة ٕاال ٕاذا �دث ه ومل �كن جيلس �ىل  �لیه وسمل قال �ري �لعود حىت یفرغ من �دیث رسول هللا صىل هللا

  ).دار الفكر.، ط٤٧-٢/٤٣راجع الشفا (.عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل

  

  
  

  يف بیان ٔ�ن الس�نة بدٔ�ت كتا�هتا م�ذ عهد النيب صىل هللا �لیه وسمل
  

ویة �زمع بعض الناس �ٔن الس�نة مل �ك�ب ٕاال يف القرن الثاين من الهجرة، وهذا خيدم القائلني ب�ٔن الس�نة النب   
ل�ست �بتة عن النيب صىل هللا �لیه وسمل، فٕان معىن �ٔن �ك�ب يف القرن الثاين �ٔن هناك انقطا�ا �بريا بني النيب 
صىل هللا �لیه وسمل، وبني هذه الك�ب، مما یضعف الثقة يف هذه الك�ب احلدی��ة، واس�تدلوا مبا ورد �ٔن �ٔول من 

هـ، وقد دون ب�ٔمر معر �ن عبد  ١٢٤زهري املتويف س�نة دون العمل ا�ن شهاب، وهو إالمام محمد �ن شهاب ال
  .العز�ز
؛ ٔ�ن الس�نة كت�ت يف عهد النيب صىل هللا �لیه وسمل، ومجعت ودونت ق�ل مس�تقمي وهذا ال�م �م �ري   

  :القرن الثاين، وق�ل �ٔن ند�ل �ىل هذا ف�حسن بنا �ٔن نفرق بني الك�ابة، وامجلع، والتدو�ن، و�ريمه

  .جر�ن القمل �خلط �ىل الورق: فالك�ابة   

  .معل دیوان یعين دفا�ر وحصف: والتدو�ن   

  .مجع املواد املتفرقة، والت�ٔلیف ب�هنا لتصبح كتا� وا�دا: والت�ٔلیف   

  .�رت�ب املك�وب �ىل �ٔبواب: والتصنیف   
ا�ر وحصف، ال �ٔنه �ٔول من وهذا التفریق �م لفهم �ٔن قوهلم �ٔول من دون العمل ا�ن شهاب، یعين من مجعه يف دف   

  .كتب، وهذا هام
ويف كتاب تدو�ن الس�نة ��كتور �امك املطريي حفظه هللا، هناك تقس�مي �لمرا�ل اليت مرت هبا كتابة الس�نة    

دراسات يف الس�نة النبویة لٔ�عظمي، وأ�نوار : وقد اعمتد �ىل كتب من ٔ�شهرهاوقد اس�تفدت كثريا م�ه، النبویة، 
  .ال�ين، و�ري هذا الاكشفة �لمعلمي
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  مرا�ل تدو�ن الس�نة
  :جهریة٧٣-١املر�� أ�وىل من 

  
  :ريض هللا عنه ويه س�نة وفاة �ٓخر �لیفة من الص�ابة، وهو عبد هللا �ن الزبري   
  : ومما یدل �ىل ذ� ما �ٔورده الس�یوطي عن البهيقي، قال   

سول هللا صىل هللا �لیه وسمل و�ٔرید حفظه كنت ٔ�كتب لك يشء مسعته من ر : و�ٔخرج عن عبد هللا �ن معرو قال -١
�ك�ب لك يشء مسعته من رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ورسول هللا صىل هللا �لیه وسمل : فهنتين قر�ش وقالوا

اكتب : ف�ٔمسكت فذ�رت ذ� لرسول هللا صىل هللا �لیه وسمل فقال: �رش یتلكم يف الرىض والغضب، قال
، واس�ناده حصیح، ٦٥١٠:�ٔخر�ه �ٔمحد(".ٕاال حق، و�ٔشار بیده ٕاىل مفه فوا�ي نفيس بیده ما خرج م�ه

  ).الرسا�.ط
  .، وهذا من ٔ�بلغ الردود �ىل هذه الش�هبة املفرتاةىل هللا �لیه وسمل ٔ�مره �لك�ابةففي هذا بیان �ٔن النيب ص   

 �دیثا عنه مين، ٕاال ما ما من �ٔحصاب النيب صىل هللا �لیه وسمل �ٔ�د ٔ�كرث:" وعن �ٔيب هر�رة ريض هللا عنه، قال  -٢
  ).١١٣:حصیح الب�اري"(اكن من عبد هللا �ن معٍرو، فٕانه اكن �ك�ب وال ٔ�كتب

ٕاين �ٔمسع م�ك احلدیث وال : و�ٔخرج عن �ٔيب هر�رة �ٔن ر�ال من أ�نصار شاك ٕاىل النيب صىل هللا �لیه وسمل فقال -٣
هذا احلدیث اس�ناده ل�س : الرتمذي قال.(، �ٔخر�ه الرتمذي"اس�تعن �ميینك و�ٔوم�ٔ بیده �لخط: �ٔحفظه، فقال

 ).بذاك القامئ
  :وميكن �ٔن �س�تدل �ٔیضا حبدیث �ٓخر، مل یورده الس�یوطي رمحه هللا

ملا ف�ح هللا �ىل رسو� صىل هللا �لیه وسمل مكة قام يف :"عن ٔ�يب هر�رة ريض هللا عنه، قال�ٔخرج الش�ی�ان   -٤
مكة الف�ل، وسلط �لهيا رسو� واملؤم�ني، فٕاهنا ال حتل ٕان هللا ��س عن «: الناس حفمد هللا و�ٔثىن �لیه، مث قال

ٔ��ٍد اكن ق�يل، وٕاهنا �ٔ�لت يل سا�ة من هناٍر، وٕاهنا ال حتل ٔ��ٍد بعدي، فال ینفر صیدها، وال خيتىل شو�ها، 
ٕاال  :، فقال العباس»وال حتل ساقطهتا ٕاال مل�شٍد، ومن ق�ل � ق�یل فهو خبري النظر�ن، ٕاما �ٔن یفدى وٕاما �ٔن یق�د

ر�ل من  - فقام �ٔبو شاٍه » ٕاال إالذخر«: إالذخر، فٕا� جنع� لق�ور� وبیوتنا، فقال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل
، قلت »اكتبوا ٔ�يب شاهٍ «: اكتبوا يل � رسول هللا، فقال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: فقال -ٔ�هل ا�مين 
هذه اخلطبة اليت مسعها من رسول هللا صىل هللا �لیه : الما قو� اكتبوا يل � رسول هللا؟ ق: لٔ�وزاعي

  ).١٣٥٥:، وحصیح مسمل٢٤٣٤:حصیح الب�اري.(وسمل
  :ف�ت�ني بذ� �ٔن الك�ابة �لس�نة اكنت موجودة يف عهد النيب صىل هللا �لیه وسمل، وهناك دالئل �ٔخرى، مهنا   
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يه يف كتاب ( �وثیقة املدینة :ورسائل ،مواثیق وعهودما �ٔمر الرسول صىل هللا �لیه وسمل �ك�ابته من  - �ٔ 

، ٢٤٦-٢٤٤:ص يف كتاب أ�موال ٔ�يب عبید(ووثیقة نصارى جنران، )٢٦٠:ص ،أ�موال ٔ�يب عبید

، وهذه الك�ب )٢٩٠-١/٢٥٨، ا�ن سعد يف الطبقات(ومعاهدات الق�ائل، )واخلراج ٔ�يب یوسف القايض
هللا صىل هللا �لیه وسمل اليت فهيا س��ه و�ٔ�ادیثه اليت  الثالثة و�ريها حتتوي �ىل الك�ري من كتب ورسائل رسول

 .�رشها بني العاملني، ويه كثرية بفضل هللا عز و�ل

رمق :الب�اريحصیح (، وهو كتاب طویل اكن عند �ٔيب �كر ريض هللا عنهكتاب الصدقات ومقاد�ر الزاكة -  ب
، مث صار بعد ذ� ٕاىل معر ، و�سخ م�ه �س�ا، واكن �لیه �امت النيب صىل هللا �لیه وسمل)١٤٥٣،١٤٥٥
، مث �س�ه ا�ن شهاب، ومعل به معر �ن عبد العز�ز، ووز�ه هشام )١٥٦٨رمق :�ٔيب داودسنن (ريض هللا عنه

�ن عبد امل� �ىل أ�قالمي، واكن عند �ٔ�س �س�ة م�ه، وور�ا حف�ده مثامة �ن عبد هللا �ن ٔ��س، و�ٔ�ذه عنه 
 ).١٥٦٧:سنن �ٔيب داود(حامد �ن سلمة

، )٦٥٥٩:حصیح ا�ن ح�ان(ا�ي بعثه النيب صىل هللا �لیه وسمل ٕاىل �ٔهل ا�مين معرو �ن حزم حصیفة -  ج
سنن (وف�ه �رشیعات كثرية، ولها شواهد من أ��ادیث الصحی�ة، واكنت هذه الصحیفة �ىل رقعة من ��

  ).٤٨٥٨:،مهنا احلدیث رمق٦٠-٨/٥٨:ال�سايئ

، ورواها عبد الرزاق ١٩٧٨:رمق:مسملحصیح و ، ١١١:رمق:الب�اريحصیح (حصیفة �يل �ن ٔ�يب طالب -  د
  ).٧- ٤/٥اكم� يف املصنف

وصلت ٕاىل حف�ده معرو �ن و ، )٥١٣:،رمقسنن ا�اريم(اليت �سمى الصادقة حصیفة عبد هللا �ن معرو  -  ه
  .شعیب، واكن حيفظها يف صندوق �بري

واس�متر يف كتابة  ،)٤٩٧:رمق:ا�اريمسنن (، واكن حيث �ٔبنائه �ىل كتابة الس�نةحصیفة ٔ��س �ن ما�  - و
  .)٣٣:رمق:مسملحصیح (احلدیث ا�ي �سمعه من الص�ابة

  ).٧/١١٥:يف الطبقات ا�ن سعد(، واكن احلسن البرصي حيدث مهناوصیة مسرة �ن ج�دب  - ز

 ).٧:رمق:مسملحصیح (كتاب �يل �ن ٔ�يب طالب يف القضاء -  ح

  ).١/٤٣:تذ�رة احلفاظ(كتاب �ا�ر �ن عبد هللا يف م�اسك احلج  -  ط
  . هذا كثريو�ري       
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  :جریةهـ١٢٠- ٧٠: املر�� الثانیة
  

  :ويه مر�� مجع السنن املتفرقة يف الصحف واجللود، وتدو�هنا يف الك�ب   

 .يش �ٔن ی�شغل الناس هبا عن القر�ٓنيف ذ� معر، لكن خ ٔ�ول من فكرفاكن   - �ٔ 

 ، وربیعة �ن عبد)هـ١٢٤ت(، والزهري)هـ١١٣ت(�ىل ید مكحول الشايمبدٔ� التدو�ن و  -  ب
 .لت�ٔلیف بد�ٔ يف �ٔواخر القرن أ�ول، فا)هـ١٣٦ت(الرمحن

 .)٢٨/٢٢١هتذیب الكامل(يف أ�سواق ت�سخ وتباع كتب الزهريوقد اكنت   -  ج

 ).١٥٥/:١وفض� ال�ن عبد الرب �امع بیان العمل(ر �ن عبد العز�زالس�نة ب�ٔمر مع الزهري دونواكن قد   -  ح
  :رمحه هللا قال الس�یوطي 
عن عبد هللا �ن دینار �ٔن معر �ن عبد العز�زكتب ٕاىل �ٔيب �كر �ن محمد �ن معرو �ن و�ٔخرج البهيقي وا�اريم  -٥

انظر ما اكن من �دیث رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �ٔو س�نة ماضیة فاكتبه فٕاين قد خفت درس : "حزم
 ."العمل وذهاب �ٔه�

من �ٔحصاب رسول هللا صىل  وقد �ٔرسل معر �ن عبد العز�ز ٕاىل كثري �ن مرة احلرضيم �ٔن اكتب يل مبا مسعت -  ط
  ).٧/٣١١طبقات ا�ن سعد(هللا �لیه وسمل من �ٔ�اد�هثم ٕاال �دیث �ٔيب هر�رة فٕانه عند�

د العز�ز ريض هللا عنه، ومسعها ابنه عب كتب مروان �ن احلمك ٔ��ادیث ٔ�يب هر�رةوقد  - ي
 .)٥١٠- ٣/٥٠٩املس�تدرك(م�ه

طبقات ا�ن (حتفظ يف خزانة ا�و� فا�را�وقد اهمت �مجلع ٔ�یضا هشام �ن عبد امل�، واكنت هذه   -  ك
 ).٥/٣٥٣سعد

ريض �ك�ب � س�نة �ده معر من �ا� سامل �ن عبد هللا �ن معر �ٔن قد طلب معر �ن عبد العز�ز و   - ل
  ).٥/١٢٧السري (هللا عنه يف ج�ایة الزاكة

ادة حيفظها ريض هللا عنه اليت كتهبا سل�ن �ن ق�س ال�شكري، واكن ق� حصیفة �ا�ر �ن عبد هللاوهناك  -  م
  .)٧/١٨٦ريالتارخي الك�(بقرة�سورة ال 

 كام ذ�ر الصفدي يف الوايف )هـ٩٣ت (عروة �ن الزبري ٔ�ول من ٔ�لف يف الغزواتواكن   -  ن
  ).١/٢٨(لوف�ات�

،ومكحول )هـ١١٠ت(، ومحمد �ن سري�ن)هـ١٠٣ت(�امر الشعيب:للك من كتبظهرت   -  س
 .)هـ١١٣ت(الشايم
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 .، و�ريمه)هـ١٠٥ت(عن �ٔيب هر�رة، والض�اك �ن مزامح) هـ١٣٢ت(حصیفة هامم �ن م�بهوهناك   -  ف
  

  ):مر�� التصنیف(هـ١٥٠-١٢٠: املر�� الثالثة
  

  ).هـ١٥٠ت(�ن جرجيال كتاب اجلامع - �ٔ 

  ).هـ١٥٦ت(لسعید �ن �ٔيب عروبة كتاب السنن  -  ب

  ).هـ١٥٨ت(ال�ن �ٔيب ذئب كتاب املوط�ٔ    - ج

  ).هـ١٥٦ت(لٔ�وزاعي كتاب السنن   - د

، وهو �ٔقدم ما وصل ٕالینا، وهو مطبوع يف �ٓخر مصنف عبد )هـ١٥٢ت(ن راشدملعمر � كتاب اجلامع -  ه
  .الرزاق

  ).هـ٢١١ت(مصنف عبد الرزاق - و

  ).هـ١٦١ت(�لثوري كتاب اجلامع    -ز

  ).هـ١٦٠ت(مصنف زائدة �ن قدامة    - ح

  ).هـ١٦٧ت(مصنف حامد �ن سلمة   - ط

  ).هـ١٧٥ت(كتب ا�لیث �ن سعد  - ي

  ).هـ١٧٩ت(موط�ٔ إالمام ما� �ن ٔ��س    - ك
  

  ):مر�� املوسو�ات احلدی��ة(هـ٢٠٠- ١٥٠:املر�� الرابعة
  

ح�ث كرث الت�ٔلیف اع�دا �ىل كتب املر�� السابقة، وما كتب ق�لها، وظهرت فهيا املسانید والسنن، والص�اح،   
  .وكتب التوارخي واجلرح والتعدیل، و�ري هذا

املباركة؛ �ٔن الش�هبة املفرتاة، واليت تقول ب�ٔن الس�نة كت�ت يف ویت�ني من هذا العرض ملرا�ل كتابة وتدو�ن الس�نة   
القرن الثاين؛ فٕامنا يه ش�هبة داحضة، و�� فٕان حصیح الب�اري قد ظهر يف املر�� الرابعة، وقد س�بق�ه ثالث 
ا مرا�ل من اجلهود املضنیة املتواص� لك�ابة وتدو�ن الس�نة، وعن كتب هذه الثالث �ٔ�ذ الب�اري و�ريه، وٕامن

یتلخص معل الب�اري يف انتقائه �ٔفضل و�ٔ�ىل أ�سانید واملتون اليت �ٔ�ذها عن العلامء السابقني من �ابذة احلدیث 
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، وهو خيرج �ٔ�ادیث كتابه من بني س��ئة �ٔلف ورواته أ�فذاذ، وقد عكف �ىل هذا �نتقاء ست عرشة س�نة
  .�دیث

ولكن ین��ه ٕاىل ٔ�نه لهذه املرا�ل، وجعل ف�ه ز�دات،  وقد ذ�ر ا�ن جحر يف مقدمة ف�ح الباري عرضا رسیعا   
مث �دث يف �ٔواخر عرص التابعني تدو�ن :" مقدمة الف�ح، فقال رمحه هللا يف یتلكم عن التدو�ن ال بدء الك�ابة

من  ا�ٓ�ر وتبویب أ�خ�ار ملا ان�رش العلامء يف أ�مصار وكرث �بتداع من اخلوارج والروافض وم�كرى �قدار ف�ٔول
و�ريهام واكنوا یصنفون لك �ب �ىل �دة ٕاىل �ٔن قام �بار ٔ�هل مجع ذ� الربیع �ن صبیح وسعید �ن �ٔيب عروبة 

الطبقة الثالثة فدونوا أ�حاكم فصنف إالمام ما� املوط�ٔ وتو� ف�ه القوي من �دیث �ٔهل احل�از ومز�ه ب�ٔقوال 
امل� �ن عبد العز�ز �ن جرٍجي مبكة ؤ�بو معر وعبد الرمحن الص�ابة وف�اوى التابعني ومن بعدمه وصنف �ٔبو محمد عبد 

�ن معر وأ�وزاعي �لشام ؤ�بو عبد هللا سف�ان �ن سعید الثوري �لكوفة و�ٔبو سلمة حامد �ن سلمة �ن دینار 
�لبرصة مث تالمه كثري من �ٔهل عرصمه يف ال�سج �ىل م�واهلم ٕاىل �ٔن رٔ�ى بعض أ�مئة مهنم �ٔن یفرد �دیث النيب 
صىل هللا �لیه وسمل �اصة وذ� �ىل ر�ٔس املائتني فصنف عبید هللا �ن موىس الع�يس الكويف مس�ندا وصنف 
مسدد �ن مرسهد البرصي مس�ندا وصنف �ٔسد �ن موىس أ�موي مس�ندا وصنف نعمي �ن حامد اخلزاعي �زیل مرص 

�ىل املسانید اكالمام �ٔمحد �ن ح�بل مس�ندا مث اق�فى أ�مئة بعد ذ� ا�رمه فقل ٕامام من احلفاظ � وصنف �دیثه 
وٕاحساق �ن راهویه وع�ن �ن ٔ�يب ش��ة و�ريمه من النبالء ومهنم من صنف �ىل أ�بواب و�ىل املسانید معا ٔ�يب �كر 
�ن �ٔيب ش��ة فلام رٔ�ي الب�اري ريض هللا عنه هذه التصانیف ورواها وان�شق ر�ها واس�ت�ىل حمیاها و�دها حبسب 

ما ید�ل حتت التصحیح والتحسني والك�ري مهنا �شم� التضعیف فال یقال لغثه مسني حفرك مهته  الوضع �امعة بني
مجلع احلدیث الصحیح ا�ي ال �ر�ب ف�ه �ٔمني وقوى عزمه �ىل ذ� ما مسعه من �ٔس�تاذه �ٔمري املؤم�ني يف احلدیث 

  "والفقه ٕاحساق �ن ٕا�راهمي احلنظيل املعروف ��ن راهویه
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 يف وجوب �عتصام �لس�نة، ذ�رها الس�یوطي مل تقع يف كتاب البهيقي�ٓ�ر ی
  والرتهیب من خمالفهتا

  
  )الضعیفةاملرفو�ة وسوف نرضب صف�ا عن أ��ادیث (
من رغب عن س�يت فل�س : "قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: �ٔخرج الش�ی�ان عن �ٔ�س وا�ن معر قال -١
 ".مين
ما �ٔ�ادیث : بعث ٕايل عبید هللا �ن ز�د ف�ٔت��ه فقال: "زید �ن �ٔرمق قال و�ٔخرج �ٔمحد والزبار والطرباين عن -٢

حتدث هبا و�روهيا عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ال جندها يف كتاب هللا؟ حتدث �ٔن � حوضا يف اجلنة؟، 
 ".قد �دثناه رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل وو�د�ه: قال

�ث قاتل احلسني ريض هللا عنه، و�ٔما �ٔ�ادیث احلوض، فه�ي �ٔ�ادیث وعبید هللا �ن ز�د هذا، هو اخلب     
م�وا�رة یلزم الق�ول لها، ويه من عق�دة �ٔهل الس�نة وامجلا�ة، وقد ذ�ر العلامء طرقا كثرية لها عن �ري وا�د من 

بعض ):" ٣٧٥-١/٣٧٤(كتابه ا�هنایة يف الفنت واملالمح�ٔحصاب النيب صىل هللا �لیه وسمل، قال ا�ن كثري يف 
  الص�ابة الكرام ا��ن صدقوا �حلوض و�ٓم�وا �كونه یوم الق�امة ورووا أ��ادیث ف�ه

روي ذ� عن جام�ة من الص�ابة ريض هللا تعاىل عهنم، مهنم �ٔيب �ن �عب، و�ا�ر �ن مسرة، و�ا�ر �ن عبد هللا، 
ذیفة �ن �ٔس�یٍد، و�ذیفة �ن وج�دب �ن عبد هللا الب�يل، وزید �ن �ٔرمق، وسلامن الفاريس، و�ارثة �ن وهٍب، و�

ال�ن، ومسرة �ن ج�دب، وسهل �ن سعد، وعبد هللا �ن زید �ن �اٍمص، وعبد هللا �ن عباٍس، وعبد هللا �ن معر، 
وعبد هللا �ن معرو �ن العاص، وعبد هللا �ن مسعوٍد، وعتبة �ن عبٍد السلمي، وعق�ة �ن �امر اجلهمي، والنواس �ن 

ؤ�بو �رزة أ�سلمي، ؤ�بو �كرة، ؤ�بو ذر الغفاري، و�ٔبو سعید اخلدري، ؤ�بو هر�رة  مسعان، و�ٔبو �ٔمامة الباهيل،
ا�ويس، و�ٔسامء ب�ت �ٔيب �كٍر، و�ا�شة، و�ٔم سلمة ريض هللا تعاىل عهنم �ٔمجعني و�اد �لینا من �راكهتم، وامر�ٔة محزة 

وا�ت، ومن هذا املثال یت�ني �ٔن ، مث رشع يف ذ�ر الر ."مع رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، ومه من بين الن�ار
  .؛ ٕاال �ٔن الس�نة �ٔتت به، فلزم إالميان به والتصدیقاحلوض وٕان مل �رد ذ�ره يف القر�ٓن

مث ذ�ر الس�یوطي طرقا حلدیث الر�ل املتكئ �ىل �ٔر�ك�ه ا�ي �رد الس�نة، وا�ي تقدمت طرقه عن �ٔيب رافع    
رة ريض هللا عهنم، فذ�ر طریقا جلا�ر �ن عبد هللا أ�نصاري، واملقدام �ن معدي �رب والعر�ض �ن ساریة و�ٔيب هر�

تقوي  ا�ٔهنظهور وكذا عن �ا� �ن الولید، وعن �ٔيب سعید اخلدري ريض هللا عهنم، وفائدة ذ�ر الطرق املتعددة 
د بل �زی طرق الشدیدة الضعف ال تقوي بعضها،بعضها بعضا، فزيداد احلدیث قوة �ىل قوته، ولكن ین��ه ٕاىل �ٔن ال

  .احلدیث وهنا �ىل وهن، ول�س احلدیث ا�ي معنا من هذا، وهللا �ٔ�مل
و�ٔخرج الطرباين عن �ٔيب �ازم عن سهل �ن سعد السا�دي ٔ�نه اكن يف جملس قومه وهو حيد�م عن رسول  -٣

انظر ٕا�هيم �ٔ�د�م عن رسول هللا : "هللا صىل هللا �لیه وسمل وبعضهم یق�ل �ىل بعض یت�دثون، فغضب مث قال
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�ٔ�ن : هللا �لیه وسمل وبعضهم یق�ل �ىل بعض، �ٔما وهللا ٔ�خرجن من بني �ٔظهرمك وال �ٔرجع ٕالیمك �ٔبدا، قلت �صىل 
 ".�ٔذهب ف�ٔ�اهد يف س��ل هللا: تذهب؟، قال

 ).٥٦٥٦:معجم الطرباين الك�ري(وقد ذهب ريض هللا عنه، مفا رجع ٕاال مطعو� 
 ".تاب �طق، وس�نة ماضیة، وال �ٔدريك : العمل ثالثة: "و�ٔخرج يف أ�وسط عن ا�ن معر قال -٤

فٕان العمل البد �ٔن �كون م�بثقا عن القر�ٓن والس�نة، وٕاال فل�س هذا بعمل، بل هو اجلهل ! ا �ٔ�ل هذا ال�ممف     
نصف العمل، كام قال الشعيب ) ال �ٔدري( �ٔدري؛ فٕان والضالل، ومن مل �كن عنده يف املس�ٔ� �مل �لوح�ني، فلیقل ال

  .رمحه هللا
حصبت ا�ن معر �ٔربعة : عن عق�ة �ن مسٍمل قال) ٢/٨٤١(روى ا�ن عبد الرب يف �امع بیان العمل وفض� قد و      

تدري ما �رید هؤالء؟ �ریدون �ٔن «: مث یلتفت ٕايل ف�قول» ال �ٔدري«: وثالثني شهرا فك�ريا ما اكن �س�ٔل ف�قول
  ".ال �ٔ�مل نصف العمل: ول الر�ل ف� ال یعملق:" ، وذ�ر عن ٔ�يب داود قال»جيعلوا ظهور� جرسا هلم ٕاىل �من

: �زل القر�ٓن وسن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل السنن مث قال: "و�ٔخرج �ٔمحد عن معران �ن حصني قال -٥
 ".اتبعو� فوهللا ٕان مل تفعلوا تضلوا

ومن �شاقق ( :ففي هذا بیان لوجوب اتباع الص�ابة يف فهمهم �لك�اب والس�نة، وهو م�ٔخوذ من قو� تعاىل    
) الرسول من بعد ما تبني � الهدى وی��ع �ري س��ل املؤم�ني نو� ما توىل ونص� �من وساءت مصريا

دال �ىل وجوب اتباعهم ريض هللا عهنم؛ فهم �ٔول ) وی��ع �ري س��ل املؤم�ني:( ، فقو� تعاىل)١١٥:ال�ساء(
  .املوصوفني �ٕالميان

  .ن معر، وقد قدمت ذ�رها �ٓنفا؛ فانظرها هناك، وهللا یتوالكمث ذ�ر الس�یوطي �ٓ�را يف اتباع ا�   
ما �ٔىت �ىل الناس �ام ٕاال �ٔ�دثوا ف�ه بد�ة و�ٔماتوا : "و�ٔخرج الب�اري يف �رخيه والطرباين عن ا�ن عباس قال -٦

 ".ف�ه س�نة حىت حتیا البدع ومتوت السنن
قرئني يف رمضان بعد صالة العشاء لیقر�ٔوا وهذا �ٔمر معلوم مشاهد ملن ت�ٔمل واقع الناس؛ ف�عضهم جيلب امل     

القر�ٓن، وال یصلون صالة الرتاوحي، واكن هذا د�ٔب الناس حىت �ٔح�ا هللا الس�نة، و�اد الك�ريون ٕاىل صالة الرتاوحي 
  .يف املسا�د حبمد هللا تعاىل

س�بعني تفرتق �ٔميت �ىل ثالث و : "قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: و�ٔخرج يف الصغري عن ٔ��س قال -٧
احلدیث اس�ناده ضعیف، هذا "(ما �ٔ� �لیه الیوم و�ٔحصايب: وما ت� الفرقة؟ قال: فرقة لكهم يف النار ٕاال وا�دة، قالوا

، و�ٔن ا�لفظ ٢٠٤، و٢٠٣ولكن ذ�ر أ�لباين رمحه هللا شواهد حصة احلدیث يف السلس� الصحی�ة عند �دیث 
 ...).احملفوظ عن �ٔ�س هو افرتقت ا�هيود

�دیث �لیل ید� �ىل ٔ�صل الن�اة يف هذا ا��ن العظمي، وهو �ٔن �عتصام مبا اكن �لیه السلف  هذاف       
، وكام "ما �لیه الیوم �ٔ� و�ٔحصايب:"ريض هللا عهنم هو الن�اة لك الن�اة، وذ� واحض يف قو� �لیه الصالة والسالم

  ".دینا كن یوم�ذ دینا مل �كن الیوممفا مل �": قال إالمام ما� رمحه هللا
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، عن عبد هللا �ن معرو ريض هللا عهنام )٤٤٤:�دیث(مث ذ�ر الس�یوطي رمحه هللا �ٔن احلامك �ٔخرج م��     
لی�ٔتني �ىل �ٔميت ما �ٔىت �ىل بين ٕارسائیل م�ال مبثٍل �ذو النعل �لنعل ، حىت لو اكن فهيم من �كح �ٔمه : " ولفظه

ا �ىل ٕا�دى وس�بعني م� ، وتفرتق ٔ�ميت �ىل ثالٍث وس�بعني م� �النیة اكن يف �ٔميت م�� ، ٕان بين ٕارسائیل افرتقو 
  ".ما �ٔ� �لیه الیوم و�ٔحصايب : " ما الوا�دة ؟ قال: فق�ل �" لكها يف النار ٕاال م� وا�دة 

  
 ".بلغين �ٔن ٔ�ول ا��ن �راك الس�نة: و�ٔخرج ا�اريم يف مس�نده عن عبد هللا �ن ا�یلمي قال -٨
ما س�ٔ�متو� عن يشء من كتاب هللا نعلمه �ٔ�رب�مك به ٔ�و س�نة من نيب هللا : "و�ٔخرج عن ا�ن مسعود �ٔنه قال  -٩

 ".صىل هللا �لیه وسمل �ٔ�رب�مك به وال طاقة لنا مما �ٔ�ذمت
س�ی�ٔيت �س جيادلو�مك �ش�هبات القر�ٓن : "و�ٔخرج ا�اريم والاللاكيئ يف الس�نة عن معر �ن اخلطاب قال -١٠

 ".ك�اب هللاخفذومه �لسنن، فٕان �ٔحصاب السنن �ٔ�مل � 
وذ� ٔ�ن الس�نة حتمل أ�و�ه املتعددة يف كتاب هللا عز و�ل �ىل و�ه وا�د هو مراد هللا عز و�ل، وهذه      

 .أ�و�ه تتعدد لتعدد �ٔو�ه ال�م يف لغة العرب فال یعرف املراد من ب�هنا ٕاال ب��ان رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل
  .مث ذ�ر عن �يل م��

 الطبقات من طریق عكرمة عن ا�ن عباس �ٔن �يل �ن �ٔيب طالب �ٔرس� ٕاىل اخلوارج، و�ٔخرج ا�ن سعد يف -١١
، و�ٔخرج من و�ه �ٓخر �ٔن ا�ن "اذهب ٕا�هيم خفامصهم وال حتا�م �لقر�ٓن فٕانه ذو وجوه، ولكن �امصهم �لس�نة: "فقال

ولكن القر�ٓن حامل ذو وجوه،  صدقت: � �ٔمري املؤم�ني ف�ٔ� �ٔ�مل �ك�اب هللا مهنم يف بیوتنا �زل، قال: "عباس قال
 .، خفرج ٕا�هيم حفا�م �لسنن فمل یبق ب�ٔیدهيم جحة"نقول ویقولون، ولكن �ا�م �لسنن فٕاهنم لن جيدوا عهنا حمیصا

ف�اظرمه فرجع مهنم �ٔربعة  وقد بعث �يل ريض هللا عنه ا�ن عباس ملناظرة اخلوارج ا��ن خرجوا �لیه ؤ�كفروه،    
  .�لیا ريض هللا عنه �ٓالف، وقاتل الباقون
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بعض ا�ٓ�ر من سنن ا�اريم يف املقدمة، ويه هامة يف �ب لزوم الس�نة وذم 
  الرٔ�ي والنكري �ىل ا�الفني

  
  ):ه٢٥٥-١٨١(رمحه هللا �رمجة موجزة ��اريم

، �ٔ�د السمرق�دي عبد هللا �ن عبد الرمحن �ن الفضل ا�اريم �ٔبو محمد املفرس القد�ر الك�ري احلافظ هو إالمام    
حفاظ ا�نیا، وقد �دث عنه مسمل، وروى الرتمذي عن الب�اري عنه، وقد ر�ه الب�اري ب�ٔبیات س�بقت معنا، وقد 
وصفه إالمام �ٔمحد �ٕالمامة والس�یادة، وهذا من �ٔمحد یدل �ىل عظمي قدر ا�اريم رمحه هللا، واكن ممن �ٔظهر الس�نة 

؛ ٕاذ عرض �لیه قضاء �ٔراكن ا��ن رمحه هللا، وقد �ٔتته ا�نیا ف�ٔعرض عهنا بب�ه، ومقع من �الفها، فاكن ركنا من
، و� مس�ند هو املعروف �سنن ا�اريم، وهو �ٔ�د الك�ب ال�سعة الك�ار فقىض قضیة وا�دة مث اس�تعفىمسرق�د 
  ).٢٣٢-�١٢/٢٢٤لتوسع تنظر �رمجته يف السري(.املقدمة

  
نوا ٕاذا �زلت هبم القضیة اليت ل�س فهيا من رسول هللا صىل اك: "و�ٔخرج ا�اريم عن املس�ب �ن رافع قال  -١

  ".هللا �لیه وسمل �ٔ�ر اجمتعوا لها و�ٔمجعوا فاحلق ف� ر�ٔوا، فاحلق ف� ر�ٔوا
و�ٔخرج ا�اريم عن مميون �ن �ران قال اكن ٔ�بو �كر ريض هللا عنه ٕاذا ورد �لیه اخلصم نظر يف كتاب هللا  -٢

ىض به، وٕان مل �كن يف الك�اب و�مل من رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل يف ذ� فٕان و�د ف�ه ما یقيض به ب�هنم ق
أ�مر س�نة قىض هبا، فٕان �ٔعیاه خرج فس�ٔل املسلمني وقال �ٔ�يف كذا وكذا فهل �لممت �ٔن رسول هللا صىل هللا �لیه 

ه وسمل ف�ه قضاء ف�قول �ٔبو وسمل قىض يف ذ� بقضاء فرمبا اجمتع ٕالیه النفر لكهم یذ�ر عن رسول هللا صىل هللا �لی
 ".امحلد � ا�ي جعل ف�نا من حيفظ �لینا دی��ا: "�كر
�ٔنت احلسن، بلغين �ٔنك : ملا قدم �ٔبو سلمة البرصة �ٔت��ه �ٔ� واحلسن فقال �لحسن: "و�ٔخرج عن ٔ�يب نرضة قال -٣

  ".ب مزنلتفيت �ر�ٔیك، فال تفت �رٔ�یك ٕاال �ٔن �كون س�نة عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل �ٔو كتا
� �ٔ� الشعثاء ٕانك من فقهاء البرصة فال تفت : "و�ٔخرج عن �ا�ر �ن زید �ٔن ا�ن معر لق�ه يف الطواف فقال � -٤

 ".ٕاال بقر�ٓن �طق �ٔو س�نة ماضیة، فٕانك ٕان فعلت �ري ذ� هلكت ؤ�هلكت
 ".ٕانك لن تضل ما �ٔ�ذت �ٔ��ر: "و�ٔخرج عن رشحي قال -٥

ا��ن مل  ،نوا �ٔقل الناس ف� مىض، ومه �ٔقل الناس ف� بقىٕان �ٔهل الس�نة اك: "و�ٔخرج عن احلسن قال -٦

 ".یذهبوا مع �ٔهل أ��راف يف �ٔ�رافهم وال مع �ٔهل البدع يف بدعهم وصربوا �ىل س�هتم حىت لقوا رهبم
 .، �ٔخر�ه احلامك"�ق�صاد يف الس�نة �ري من �جهتاد يف البد�ة: "و�ٔخرج عن ا�ن مسعود قال -٧
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�ٔولو العمل : "، قال)�ٔطیعوا هللا و�ٔطیعوا الرسول و�ٔويل أ�مر م�مك: (يف قو� تعاىل و�ٔخرج ا�اريم عن عطاء -٨
 ".والفقه، فطا�ة الرسول اتباع الك�اب والس�نة

ثلث �ٔ�م، وثلث �ٔقوم، وثلث �ٔتذ�ر �ٔ�ادیث : ٕاين ٔ�جزئ ا�لیل ثالثة �ٔجزاء: "واخرج عن ٔ�يب هر�رة قال -٩
 ".رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل

تضیفت �ٔ� هر�رة س�بعا، فاكن هو وامر�ٔته : عن ٔ�يب ع�ن ا�هندي، قال )٢/٦٠٩(روى ا�هيب يف السريوقد      
  .وقظ هذا، ویصيل هذا، مث یوقظ هذاو�ادمه یعتق�ون ا�لیل �ٔثال�، یصيل هذا، مث ی

  .ی��اوبون: ومعىن یعتق�ون   
ولوا قال رسول هللا صىل هللا �لیه �ٔما ختافون �ٔن تعذبوا وخيسف �مك، �ٔن تق: "و�ٔخرج عن ا�ن عباس قال -١٠

 ".وسمل وقال فالن
، �ٔقول ''یوشك �ٔن تزنل �لیمك جحارة من السامء:"وقد ذ�ر جام�ة من �ٔهل العمل هذا أ��ر بصیغة مش�هترة، ويه     

یة رمحه هللا يف ، وقد ذ�ره ا�ن �مي "قال �ٔبو �كٍر ومعر ؟: قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ، وتقولون : 
  .، وقد ذ�ر بعضهم �دم ثبوت هذا ا�لفظ عن ا�ن عباس ريض هللا عهنام)٢٠/٢١٥(�موعا

ال ر�ٔي ٔ��د يف كتاب هللا وال يف س�نة س�هنا رسول هللا صىل : "و�ٔخرج عن معر �ن عبد العز�ز �ٔنه كتب -١١
 ".هللا �لیه وسملهللا �لیه وسمل، وٕامنا ر�ٔي أ�مة ف� مل یزنل ف�ه كتاب، ومل متض به س�نة عن رسول هللا صىل 

� �ٔ� محمد �ٔیعذبين هللا �ىل : و�ٔخرج عن سعید �ن املس�ب �ٔنه رٔ�ى ر�ال یصيل بعد الر�عتني �كرث فقال � -١٢
 ".یعذبك هللا خبالف الس�نة: "الصالة؟ قال

ال ختذف، فٕاين مسعت : ر�ٔیت يف املس�د فىت خيذف، فقال � ش�یخ: "و�ٔخرج عن خراش �ن ج�ري قال -١٣
�ٔ�دثك عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل مث : یه وسمل هن�ى عن اخلذف، خفذف فقال � الش�یخالنيب صىل هللا �ل 

 ".ختذف وهللا ال �ٔشهد � ج�ازة وال �ٔعودك يف مرض وال ٔ�لكمك ٔ�بدا
قال : �دث ا�ن سري�ن ر�ال حبدیث عن النيب صىل هللا �لیه وسمل، فقال ر�ل: "و�ٔخرج عن ق�ادة قال -١٤

 ".�ٔ�دثك عن النيب صىل هللا �لیه وسمل وتقول قال فالن، وهللا ال ٔ�لكمك �ٔبدا: ن سري�نفالن كذا وكذا، فقال ا�
 

�ب تعجیل عقوبة من بلغه عن النيب صىل هللا �لیه وسمل �دیث فمل یعظمه : مث قال ا�اريم: قال الس�یوطي     
  :ومل یوقره

ب�� ر�ل : " صىل هللا �لیه وسملقال رسول هللا: و�ٔخرج ف�ه من طریق الع�الين عن �ٔيب هر�رة �ٔنه قال  -١٥
� �ٔ� هر�رة : ، فقال � فىت وهو يف �� �"ی���رت يف �رد�ن خسف هللا به أ�رض فهو یت�ل�ل فهيا ٕاىل یوم الق�امة

مييش ذ� الفىت ا�ي خسف به، مث رضب بیده فعرث �رثة اكد ینكرس مهنا، فقال ٔ�بو هر�رة �لمنخر�ن . ٔ�هكذا اكن
 )".�ناك املس�هتزئنيٕا� كف : (والفم
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ال : �اء ر�ل ٕاىل سعید �ن املس�ب یود�ه حلج �ٔو معرة فقال �: "و�ٔخرج عن عبد الرمحن �ن حرم� قال -١٦
ٕان : فقال" ال خيرج بعد النداء من املس�د ٕاال م�افق: "خترج حىت تصيل فٕان رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل قال

  ".ه حىت �ٔ�رب �ٔنه وقع من را�لته فا�كرس خفذه�ٔحصايب �حلرة، خفرج فمل �زل سعید مولعا بذ�ر 
: عن �ٔيب الشعثاء احملاريب، قال):٢٥٨:�رمق(وقد ورد ا�هن�ي عن اخلروج من املس�د بعد النداء يف حصیح مسمل    

كنا قعودا يف املس�د مع �ٔيب هر�رة، ف�ٔذن املؤذن، فقام ر�ل من املس�د مييش ف�ٔتبعه �ٔبو هر�رة برصه حىت خرج من 
  .»�ٔما هذا، فقد عىص �ٔ� القامس صىل هللا �لیه وسمل«: فقال ٔ�بو هر�رة املس�د،

عن سعید �ن املس�ب عن �ٔيب هر�رة ٢٥١٨:�ٔخرج الطرباين يف أ�وسط، وذ�ره أ�لباين يف الصحی�ة �رمققد و    
  ".فق مث ال �رجع ٕاال م�ا - ٕاال حلا�ة  -ال �سمع النداء �ٔ�د يف مس�دي هذا، مث خيرج م�ه : ريض هللا عنه

مث ظن�ت �ٔىن �ٔنفذ  -و�ٔشار ٕاىل قفاه  -لو وضعمت الصمصامة �ىل هذه : "و�ٔخرج الب�اري عن �ٔيب ذر ٔ�نه قال -١٧
 ).٥٦٢:وقد �ٔخر�ه ا�اريم �رمق(".لكمة مسعهتا من رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل ق�ل �ٔن جتزيوا �يل ٔ�نفذهتا

جشا�ة �ٔيب ذر يف ٕابالغ س�نة رسول هللا صىل هللا امس �لس�یف القاطع، ويف هذا بیان عظمي : والصمصامة     
 .�لیه وسمل

ٕان كنت ٔ�ر�ب ٕاىل مرص من أ�مصار يف احلدیث الوا�د : "و�ٔخرج ا�اريم عن �رش �ن عبد هللا قال -١٨
 ".ٔ�مسعه
يف كتاب : و�ٔخرج عن سعید �ن ج�ري ٔ�نه �دث یوما حبدیث عن النيب صىل هللا �لیه وسمل فقال � ر�ل -١٩

ال �ٔراين �ٔ�دثك عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل وتعرض ف�ه �ك�اب هللا، اكن رسول : هذا، فقال هللا ما خيالف
 ".هللا صىل هللا �لیه وسمل �ٔ�مل �ك�اب هللا م�ك
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  مج� م�تقاة من كتاب الس�نة لاللاكيئ
  

  :)ه٤١٨- ٠٠٠(�رمجة موجزة لاللاكيئ رمحه هللا
 هبة هللا �ن احلسن الطربي الشافعي، تفقه �ىل �ٔيب �امد إالسفرائ�ين هو إالمام احلافظ الك�ري �ٔبو القامس

ریث�يث، وقد صنف كتا� يف الس�نة، ؤ�سامء من يف الشافعي، ومسع م�ه اخلطیب البغدادي، وابنه محمد، والطُ 
انظر (.هـ٤١٨الصحی�ني، و�ري ذ�، والاللاكيئ �س�بة ٕاىل بیع ا�لوا� اليت تل�س يف أ�ر�ل، وقد تويف س�نة 

  ).٤٢٠-١٧/٤١٩السري 
، وهو سفر عظمي يف بیان عق�دة وا�ٓ�ر اليت یوردها الس�یوطي هنا من كتاب رشح �ٔصول اعتقاد ٔ�هل الس�نة

  .السلف ريض هللا عهنم
وا�مل �ٔن معىن الس�نة يف هذه ا�ٓ�ر یقصد به ما یقابل البد�ة، و�ٔن الس�نة هنا �ٔیضا؛ يه عقائد السلف ريض    

اليت اكن هو و�ٔحصابه �لهيا،  طریقة النيب صىل هللا �لیه وسمل: الء أ�مئة �لس�نةومراد هؤ:" �ن رجبهللا عهنم، قال ا
  ).١/٣١٩:انظر مجموع رسائل ا�ن رجب."(الساملة من الش�هبات والشهوات

 ".اق�صاد يف س�نة �ري من اجهتاد يف �الف س�نة: "�ٔخرج �س�نده عن �ٔيب �ن �عب قال -١
مئ �ىل الس�نة وٕان اكن قلیال؛ �ري من العمل املبتدع وٕان اكن كثريا، وقد ورد يف صفة واملعىن �ٔن العمل القا     

خيرج ف�مك قوم حتقرون صال�مك مع صالهتم، وصیاممك مع صیا�م، ومعلمك : "اخلوارج قول النيب صىل هللا �لیه وسمل
من الرم�ة، ینظر يف النصل فال �رى  مع معلهم، ویقرءون القر�ٓن ال جياوز ح�اجرمه، ميرقون من ا��ن كام ميرق السهم

وقد رواه الب�اري عن "(ش��ا، وینظر يف القدح فال �رى ش��ا، وینظر يف الر�ش فال �رى ش��ا، وی�رى يف الفوق
  )٥٠٥٨:اخلدري ريض هللا عنه �رمق ٔ�يب سعید

 صىل هللا �لیه وسمل قال أ�خفش ش�به رسول هللا):" ٢/٥٠٠(بد الرب يف كتاب �س�تذاكرقال ا�ن ع              
مروقهم من ا��ن �رم�ة الرايم الشدید السا�د ا�ي رىم الرم�ة ف�ٔنفذها سهمه وقع يف �انب مهنا وخرج من اجلانب 
ا�ٓخر لشدة رم�ته فمل یتعلق �لسهم دم وال فرث ؤ�ن الرايم �ٔ�ذ السهم ف�ظر يف نص� وهو احلدیدة اليت يف السهم 

وقو� ، مث نظر يف القدح والقدح عود السهم فمل �ر ش��ا ونظر يف الر�ش فمل �ر ش��ا فمل �ر ش��ا من دم وال فرث
والفوق هو اليشء ا�ي ید�ل ف�ه الو�ر قال یقول فكام ؟ی�رى يف الفوق �ٔي �شك ٕان اكن ٔ�صاب ا�م الفوق �ٔم ال

  ".اخلوارجخيرج السهم نق�ا من ا�م مل یتعلق به م�ه يشء فكذ� خيرج هؤالء من ا��ن یعين 
قال البا� �ٔمجع العلامء �ٔن املراد هبذا احلدیث ):" دار الك�ب العلمیة.، ط٢/٢٦(ملوط�ٔ قال الزرقاين يف رشح ا              

اخلوارج ا��ن قاتلهم �يل ويف ا�متهید ی�رى يف الفوق �ٔي �شك وذ� یوجب �ٔن ال یقطع �ىل اخلوارج وال �ىل 
� التوقف ف�ه دون القطع �إالسالم و�ٔن �شك يف �ٔمرمه ولك يشء �شك ف�ه فس�  �ريمه من ٔ�هل البدع �خلروج من

وقد قال فهيم رسول هللا خيرج قوم من �ٔميت فٕان حصت هذه ا�لفظة فقد جعلهم من �ٔم�ه وقال قوم معناه من �ٔميت 
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ق�ل مفنافقون قال ٕان  وقال �يل مل نقاتل �ٔهل ا�هنروان �ىل الرشك وس�ئل عهنم ٔ�كفار مه قال من الكفر فروا ،بدعوامه
املنافقني ال یذ�رون هللا ٕاال قلیال ق�ل مفا مه قال قوم �ٔصا�هتم ف�نة فعموا فهيا ومصوا وبغوا �لینا و�اربو� وقاتلو� 

   ".فق�لنامه
 ."النظر ٕاىل الر�ل من �ٔهل الس�نة یدعو ٕا�هيا، �هن�ى عن البد�ة عبادة: "و�ٔخرج عن ا�ن عباس قال -٢

ف العامل �لس�نة ا�اعي ٕا�هيا، واملرء ٕاذا نوى �لنظر ٕاىل هؤالء و�ه هللا تعاىل؛ فٕانه یؤجر وهذا ف�ه بیان رش      
ٕان شاء هللا، وقد �كون النظر مبعىن الت��ع ٔ�حواهلم بقصد �هتداء هبم، كام ذ�ر اخلطیب البغدادي يف 

ىل مسته وٕاىل صالته وٕاىل �ا�، مث اكنوا ٕاذا �ٔتوا الر�ل لی�ٔ�ذوا عنه نظروا إ «: عن ٕا�راهمي، قال) ١/١٢٨(اجلامع
  .، وهللا �ٔ�مل»ی�ٔ�ذون عنه

، "وهللا ما �ٔظن �ىل و�ه أ�رض الیوم �ٔ�د �ٔحب ٕاىل الش�یطان هالاك مين: "و�ٔخرج عن ا�ن عباس قال -٣
ٕانه لت�دث البد�ة يف مرشق ٔ�و مغرب ف�حملها الر�ل ٕايل، فٕاذا ا�هتت ٕايل مقعهتا �لس�نة فرتد ٕالیه : "ومل؟ قال: ق�ل
 ". �ٔخر�اكام

، و�یف اكن یقمع البد�ة �لس�نة، مفا �ٔحوج�ا ٕاىل �امل حنر�ر ريض هللا عنه فانظر ٕاىل احلرب اجللیل ا�ن عباس     
وقد رشف �رخينا مبن ینفون عن �رد البد�ة ویقمعها، ف�خس�ٔ �ٔهلها ویذلوا؛ ٔ�ن يف بیان العامل �ٔنقاذ ٔ�مة من الضالل، 

طیل والبدع، ومهنم ش�یخ إالسالم ا�ن �ميیة قدس هللا رو�ه، فقد رد �ىل �ٔهل الرشیعة اجلهل وا�ٔاكذیب وأ��
  .البدع والكفر من سا�ر امللل، فرمحه هللا تعاىل

 ".�لیمك �س�نة ن��مك وا�ي اكن �لیه �ٔحصابه: "و�ٔخرج عن �ٔيب العالیة قال -٤
وال یصلح قول ومعل ونیة ال یصلح قول ٕاال بعمل، وال یصلح قول ومعل ٕاال ب��ة، : "و�ٔخرج عن احلسن قال -٥

  ".ٕاال �لس�نة
ال یق�ل قول ٕاال بعمل وال یق�ل قول ومعل ٕاال ب��ة، وال یق�ل قول ومعل : "و�ٔخرج عن سعید ا�ن ج�ري قال -٦

 ".ونیة ٕاال مبوافقة الس�نة
  ".� ٔ�هل الس�نة �رفقوا فٕا�مك من �ٔقل الناس: "و�ٔخرج عن احلسن قال -٧
 ".یعرفها ن الس�نة، و�ٔغرب مهنا منغرب مل�س يشء �ٔ : "و�ٔخرج عن یو�س �ن عبید قال -٨

قال : عن �ٔيب هر�رة، قال) ٢٣٢:رمق(و�ٔه�، وقد روى مسمل يف حصی�هوهذا لكه يف بیان غربة إالسالم      
  ."ریبا، فطوىب �لغر�ءبد�ٔ إالسالم غریبا، وس�یعود كام بد�ٔ غ": ىل هللا �لیه وسملرسول هللا ص

  .ٕالسالم، ولكن یذهب �ٔهل الس�نة حىت ما یبقى يف الب� مهنم ٕاال ر�ل وا�د�ٔما ٕانه ما یذهب ا: قال أ�وزاعي    
خوة وا��ن، وال ینفر ببعض، حىت �كمتل ب��مك �ٔوارص ا�ٔ  �رفقوا؛ �ٔي �رفق بعضمك: و�ا یقول احلسن رمحه هللا    

ب النفضوا من حو� ف� رمحٍة من هللا لنت هلم ولو كنت فظا �لیظ القل:( بعضمك من بعض، وهذا من قو� تعاىل
، )١٥٩:�ٓل معران)(فاعف عهنم واس�تغفر هلم وشاورمه يف أ�مر فٕاذا عزمت ف�ولك �ىل هللا ٕان هللا حيب املتولكني

اس�توصوا ": عن سف�ان الثوري ٔ�نه قال، وروي )٥٤:ملائدةا)(�ٔذٍ� �ىل املؤم�ني �ٔعزٍة �ىل الاكفر�ن:( وقو� تعاىل
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ومن �ٔراد �ٓ�را �ٔخرى يف معىن غربة الس�نة؛ فعلیه �رسا� �شف الكربة ال�ن رجب ، "ب�ٔهل الس�نة �ريا، فٕاهنم غر�ء
  .رمحه هللا

 ".ٕاين �ٔ�رب مبوت الر�ل من �ٔهل الس�نة ف�ٔين �ٔفقد بعض �ٔعضايئ: "و�ٔخرج عن �ٔیوب قال -٩
 (ي �ٔخر�ه الب�اريوذ� لقلهتم، فلكام مات وا�د مهنم، مات جزء من العمل والس�نة، ويف احلدیث ا�      

ٕان هللا ال یق�ض : "مسعت رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل یقول: عن عبد هللا �ن معرو �ن العاص قال) ١٠٠:رمق
العمل انزتا�ا ینزت�ه من العباد، ولكن یق�ض العمل بق�ض العلامء، حىت ٕاذا مل یبق �املا اختذ الناس رءوسا �اال، فس�ئلوا 

  ".ف�ٔف�وا بغري �ٍمل، فضلوا و�ٔضلوا
  :عبد هللا �ن عبد الرمحن ا�اريم، �ىك، وقالبلغ الب�اري موت وملا    

  .�ٔجفع –ال �ٔ� �  - وف�اء نفسك  ...........................ٕان تبق تفجع �ٔ�ح�ة لكهم 
  .واكن ا�اريم من �ٔوعیة العمل   
 ."ن یوفقهام هللا �لعمل �لس�نةٕان من سعادة احلدث وأ�جعمي �ٔ : "و�ٔخرج عنه قال -١٠
 ."�ٔول نعمة هللا �ىل الشاب ٕاذا �سك �ٔن یؤا� صاحب س�نة حيم� �لهيا: "عن ا�ن شوذب قالو�ٔخرج   -١١
اكن �ٔیوب یبلغه موت الفىت من �ٔحصاب احلدیث فريى ذ� ف�ه، ویبلغه : "واخرج عن حامد �ن زید قال -١٢

 ".موت الر�ل یذ�ر بعبادة مفا �رى ذ� ف�ه
ابد؛ فٕان العابد ٕامنا ینفع نفسه، والعامل ینفع نفسه والناس ٔ�ن موت صاحب احلدیث �ٔشد من موت الع وذ�      

وفضل العامل �ىل :" من �دیث �ٔيب ا�رداء ريض هللا عنه مرفو�ا) ٢١٧١٥:رمق (مجیعا، ويف مس�ند إالمام �ٔمحد 
  ".العابد كفضل القمر �ىل سا�ر الكوا�ب

  ".�وا نور هللا ب�ٔفواههمٕان ا��ن �متنون موت �ٔهل الس�نة �ریدون �ٔن یطف : "و�ٔخرج عن �ٔیوب قال -١٣
قراءة القر�ٓن، والس�نة، ور�ل �ٔق�ل �ىل نفسه : ثالث �ٔحهبن لنفيس ؤ�حصايب: "و�ٔخرج عن ا�ن عون قال -١٤

 ".وله�ى عن الناس ٕاال من �ري
: ثالث �ٔحهبن لنفيس وٕالخواين:" �س�ند معلق عن ا�ن عون قال )٩/١١٣(يف حصیح الب�اريوقد ورد مبعناه      

  ."موها و�س�ٔلوا عهنا، والقر�ٓن �ٔن یتفهموه و�س�ٔلوا الناس عنه، ویدعوا الناس ٕاال من �ريٍ هذه الس�نة �ٔن یتعل
 ".ندور مع الس�نة ح�� دارت: "و�ٔخرج عن أ�وزاعي -١٥
: مخس اكن �لهيا �ٔحصاب رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل والتابعون ٕ�حسان: اكن یقال: "و�ٔخرج عنه قال -١٦

  ".ة املسا�د، وتالوة القر�ٓن، واجلهاد يف س��ل هللالزوم امجلا�ة واتباع الس�نة، وعامر 
  ".اس�توصوا ب�ٔهل الس�نة �ريا فٕاهنم غر�ء: "و�ٔخرج عن سف�ان الثوري قال -١٧
 ".ب الس�نةٕان � عبادا حتي هبم البالد ومه �ٔحصا: "و�ٔخرج عن الفضیل �ن عیاض قال -١٨
 ".د�ن سا�ر ا�ٔ الس�نة يف إالسالم �ٔعز من إالسالم يف: "و�ٔخرج عن �ٔيب �كر �ن عیاش قال  -١٩
 ". �ريمن مات �ىل إالسالم والس�نة ف� �شري �لك: "و�ٔخرج عن ا�ن عون قال  -٢٠
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ه فاكن �المة حهبم ٕا�: "قال) بعوين حيببمك هللاقل ٕان كنمت حتبون هللا فات : (و�ٔخرج عن احلسن يف قو�  -٢١
 ".اتباع س�نة رسول هللا

وجوه �ٔهل : قال )و�سود وجوه(وه �ٔهل الس�نة وج: "قال) یوم ت��ض وجوه: (و�ٔخرج عن ا�ن عباس يف قو� -٢٢
 ".البدع
ٕا� نق�دي وال ن��دي ون��ع وال ن��دع، ولن نضل : "قال عبد هللا: و�ٔخرج عن العالء �ن املس�ب عن �ٔبیه قال -٢٣

 ".ما متسك�ا �ٔ��ر
 ".ریق من س� ا�ٓ�رل�س طریق �ٔقصد ٕاىل اجلنة من ط: "و�ٔخرج عن شاذ �ن حيي قال  -٢٤
كرث من طوىب ملن مات �ىل إالسالم والس�نة، وٕاذا اكن كذ� فلی: "ل �ن عیاض قالعن الفضی و�ٔخرج  -٢٥

  ".قول ما شاء هللا
اسكت، بل : من مات �ىل إالسالم والس�نة، مات �ىل �ري؟ فقال: قلت ٔ�يب عبد هللا:وقد قال املروذي     

  .)١١/٢٩٦ذ�ره ا�هيب يف السري.(مات �ىل اخلري لكه
الس�نة عند� �ٓ�ر رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل، والس�نة تفسري القر�ٓن : "قالو�ٔخرج عن �ٔمحد �ن ح�بل  -٢٦

  ".ويه دالئل القر�ٓن
  :و�ٔخرج عن بعض �ٔحصاب احلدیث �ٔنه �ٔ�شد -٢٧

  نعم املطیة �لفىت �ٓ�ر.. ............................................د�ن النيب محمد �ٔخ�ار 
  فالر�ٔي لیل واحلدیث هنار .................................ال تعدلن عن احلدیث و�ٔه� 

  .والشمس �ز�ة لها �ٔنوار .......................................ولرمبا �لط الفىت �ٔ�ر الهدى 
وذ�ر �ٔن فىت من �ٔحصاب احلدیث �ٔ�شد يف جملس ايب زر�ة الرازي ريض :" نص عبارة الاللاكيئ يف الس�نةو     

  ".تحس�نه وكت�ت عنههللا عنه هذه أ�بیات فاس� 
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  .�لش�یخ نرص املقديس" احل�ة �ىل �رك احمل�ة"مج� م�تقاة من كتاب 
  

  :)ه٤٩٠-٠٠٠(رمحه هللا �رمجة موجزة �لش�یخ نرص املقديس
وقد اكن زاهدا هو �ٔبو الف�ح نرص �ن ٕا�راهمي �ن نرص �ن ٕا�راهمي �ن داود النابليس، املقديس، الفق�ه، الشافعي،    

�ىل طریقة وا�دة من الزهد والتزنه عن ا�نیا والتقشف،  اكن رمحه هللا : افظ ا�ن عسا�ر تعاىل، قال احلرمحه هللا
حصبت ٕامام احلرمني خبراسان، والش�یخ �ٔ� ٕاحساق ببغداد، فاكن طریقه عندي ":حىك يل بعض ٔ�هل العمل، قال

لف�ح، فاكنت طریق�ه �ٔحسن من �ٔفضل من طریقة ٕامام احلرمني، مث قدمت الشام، فر�ٔیت الفق�ه �ٔ� ا
  ).١٩/١٤٠السري ��هيب .("طریق�هيام

  .هـ٤٩٠، وتويف س�نةیدیه، وقد اكن ینفق �ىل تالم�ذهوقد تفقه الغزايل �ىل    
�لتوسع، انظر السري ().هـ٥٧٠ت(والك�اب يف �ٔصول إالسالم، وهو �ري كتاب احل�ة ال�ن طاهر املقديس  
١٤٧- ١٩/١٣٦.(  

  .)، ٕاال لفائدةاملرفو�ات شدیدة الضعف ٕان شاء هللاوحنن نعرض عن (    
  
 ".ٕاظهار الس�نة: ما ٕاظهار العمل؟ قال: "ق�ل �لولید �ن مسمل -١
من حفظ �ىل ٔ�ميت �ٔربعني �دیثا ف� : "قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: عن �ٔيب هر�رة قال و�ٔخرج -٢

 .هذا احلدیث � طرق كثرية: )يالس�یوط(قلت" ینفعهم يف �ٔمر د�هنم بعث یوم الق�امة من العلامء
من حفظ �ىل �ٔميت �ٔربعني �دیثا بعث : �دیث):" ١١١٥:�دیث رمق(قال الس�اوي يف املقاصد احلس�نة وقد    

یوم الق�امة فقهيا، �ٔبو نعمي يف احللیة بنحوه عن ا�ن مسعود وا�ن عباس، ويف الباب عن ٔ��س و�يل ومعاذ و�ٔيب هر�رة 
: طرقه لكها ضعیفة، ول�س بثابت، وكذا قال ش�یخنا: يف العلل املتناهیة، قال النوويو�ٓخر�ن، �ٔخر�ا ا�ن اجلوزي 

مجعت طرقه يف جزء ل�س فهيا طریق �سمل من �� قاد�ة، وقد قال �ٔمحد ف� حاكه البهيقي يف الشعب عنه عقب 
لت هذا عن الس�اوي وٕامنا نق". هذا منت مشهور ف� بني الناس ول�س � ٕاس�ناد حصیح: �دیث �ٔيب ا�رداء مهنا

  .ٔ�بني ضعف احلدیث، حىت ال یغرت �ٔ�د بقول الس�یوطي �ٔن � طرقا كثرية، وهللا �ٔ�مل
ٕان إالسالم بد�ٔ : "قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: و�ٔخرج عن كثري �ن عبد هللا عن �ٔبیه عن �ده قال -٣

ا��ن حيیون س�يت من بعدي : "قال � رسول هللا ومن الغر�ء؟: ق�ل" غریبا وس�یعود غریبا، فطوىب �لغر�ء
، وقد قال إالمام �ٔمحد )٢٣٢:رمق( �ٔصل احلدیث �ٔخر�ه مسمل عن �ٔيب هر�رة ريض هللا عنه.("ویعلموهنا عباد هللا

 .)ال تصح..."ا��ن حيیون س�يت"؛ �ا فز�دةم�كر احلدیث: يف كثري �ن عبد هللا املزين
اكن النيب صىل هللا �لیه وسمل یدعو ٕالیه و�ده يف وسط �امل ميوج ومراد احلدیث �ٔن إالسالم بد�ٔ غریبا یوم     

�لكفر والرشك، مث اس�ت�اب الوا�د بعد الوا�د فد�لوا يف إالسالم، مث عز إالسالم وساد، ف�ٔد�ل الش�یطان �ىل 
فال زال  املسلمني الفنت، حىت احنرفت ف�ام مهنم عن الهدي أ�ول ا�ي اكن �لیه رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل،
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كذ� حىت ظهرت الفرق، و�ٔصبح �ٔهل احلق والس�نة ق� يف وسط �ٔهل البدع والضالل، فعاد إالسالم غریبا كام 
  .بدٔ�، فطوىب �لغر�ء

 
 ".ما من يشء ٕاال و�لمه يف القر�ٓن ولكن ر�ٔي الر�ال یعجز عنه: "و�ٔخرج عن �يل ريض هللا عنه قال -٤
  .� �لوم القر�ٓن، وٕاال ضللت يف الفهم عن هللا عز و�ل �ٔي وی��غي الرجوع ٕاىل الس�نة حىت تفرس      
الطریق مسدود �ىل �لق هللا ٕاال �ىل املتبعني �ٔخ�ار رسول هللا صىل هللا �لیه : "و�ٔخرج عن اجلنید قال -٥

 ) ".لقد اكن لمك يف رسول هللا �ٔسوة حس�نة: (وسمل املق�د�ن ب�ٓ�ره، قال هللا تعاىل
صاحب �م ج�د يف �مل القلوب، نید �ن محمد القوار�ري الصويف الزاهد، واكن واجلنید هو �ٔبو القامس اجل       

  ).٨/١٦٨(ویقول �ٔن هذا العمل مق�د �لك�اب والس�نة، وانظر �رمجته يف �رخي بغداد
الر�ل ٕاىل احلدیث �ٔحوج م�ه ٕاىل ا�ٔلك والرشب، ٔ�ن احلدیث : "و�ٔخرج عن عبد الرمحن �ن �دي قال -٦

 ".یفرس القر�ٓن

  مدح ٔ�هل الس�نة واحلدیثيف     
 

ٕان مل �كن : من مه؟ قال: نعم، ق�ل: هل � �ٔبدال يف أ�رض؟، قال: "و�ٔخرج عن �ٔمحد �ن ح�بل �ٔنه ق�ل � -٧
 ".�ٔحصاب احلدیث مه أ�بدال فال �ٔعرف � �ٔبد�

، و�ٔن من مات مصطلح ورد يف �رامج كثري من العباد والزهاد، ویعنون به �ٔنه من أ�ولیاء وأ�تق�اء بدالا�ٔ و    

مهنم �لفه �ريه، وحصح ا�ن �ميیة �ٔن املعىن �ٔهنم �ٔبدال أ�ن��اء یعين یقومون مقا�م اكخللفاء هلم، ولكن الصوف�ة توسعوا 
يف املصطلح حىت جعلوا هؤالء أ�بدال هلم صور�ن؛ ف�سافر الوا�د مهنم لیرتك ش�ب�ا م�ه يف ماكنه، و�� یقال 

نفس الوقت مبكة، وجعلوا هلم ترصفا يف الكون، ویعتقدون �ٔهنم س�بعة، و�ا ی��غي  رؤي يف مرص م�ال واكن حيج يف
احلذر من هذا املصطلح، ووضعه يف موضعه الصحیح بعیدا عن شط�ات الصوف�ة، وقد قال ش�یخ إالسالم ا�ن 

�د لكها اء وأ�و�ٔ�ادیث أ�بدال وأ�قطاب وأ�غواث والنق�اء والنجب):"١٣٦:ص(القمي رمحه هللا يف املنار املنیف
ال �س�بوا �ٔهل الشام، فٕان فهيم البدالء، لكام مات ر�ل : "و�ٔقرب ما فهيا ، هللا �لیه وسملصىل �ط� �ىل رسول هللا

  ".ذ�ره �ٔمحد، وال یصح �ٔیضا، فٕانه م�قطع". مهنم �ٔبدل هللا ماكنه ر�ال �ٓخر
لیه وسمل؛ ٔ�هنم یبلغون س��ه ٕاىل الناس، ومعىن �م إالمام �ٔمحد �ٔن �ٔهل احلدیث مه �ٔبدال النيب صىل هللا � 

  .، وهللا �ٔ�مل"والعلامء ورثة أ�ن��اء:" وهذا م�ٔخوذ من احلدیث
ال �زال طائفة من �ٔميت ظاهر�ن �ىل احلق ال یرضمه من �و�ٔمه : "و�ٔخرج عن ا�ن املبارك �ٔنه ذ�ر �دیث -٨

 ."مه عندي �ٔحصاب احلدیث: قال ا�ن املبارك" حىت تقوم السا�ة
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مه �ٔهل احلدیث وا��ن یتعاهدون مذهب ": "ال �زال طائفة: "ن ا�ن املدیين �ٔنه قال يف �دیثو�ٔخرج ع -٩
الرسول صىل هللا �لیه وسمل ویذبون عن العمل، لوالمه ٔ�ه� الناس املعزت� والرافضة واجلهمیة و�ٔهل إالر�اء 

 ".والر�ٔي

، وقد بد�ٔ ظهوروها �ىل ید واصل �ن �ن، وا�زتلت طریقهتم يف ا�فرقة ضا� �الفت �ٔهل الس�نة: واملعزت�  

ا�زتلنا واصل، فسموا املعزت� ��، ومدار مذههبم : عطاء الغزال ا�ي فارق جملس احلسن البرصي، فقال احلسن
ا�اكر : ا�اكر السنن وا�ٓ�ر، وال�م يف الرشع �لعقل والر�ٔي، وهلم �ٔصول بنوها �ىل مذههبم الفاسد، ومن ضالهلم

لرهبم یوم الق�امة، وا�اكر حوض النيب صىل هللا �لیه وسمل، وا�اكر الشفا�ة، و�ري هذا من املتوا�ر يف  رؤیة املؤم�ني
  ).٤٧٦- ٤٠١: راجع �ٔصول و�رخي الفرق إالسالم�ة(.الرشع؛ ٔ�نه ال یتفق وعقوهلم الضا�

هو املعرفة، ویلزم  انف��س�بون ٕاىل اجلهم �ن صفوان، ومه ینكرون لك ماس�بق، ویقولون إالمي :اجلهمیةو�ٔما    

بل�س مؤمن، ٔ�نه اكن یعرف احلق دا��، ومن املعلوم �ٔن مذهب �ٔهل الس�نة �ٔن إالميان قول ومعل، إ من قوهلم �ٔن 
ول�س جمرد املعرفة، ومن م�كراهتم �ٔهنم ینفون �م هللا ملوىس �لیه السالم، و�ري هذا من الضالل والكفر عیاذا 

  ).٥٠٠- ٤٧٧: إالسالم�ة راجع �ٔصول و�رخي الفرق (.��

فهم ا��ن �زمعون �ٔن إالميان هو التصدیق، وهذا �طل ٔ�ن إالميان كام س�بق قول ومعل، وال  :املرج�ة او�ٔم   

ومع ذ� مل �سمه هللا مؤم�ا، وإالر�اء يف ا�لغة هو الت�ٔ�ري،  �، ففرعون اكن مصدقا ب��وة موس��كفي جمرد التصدیق
العلامء يف كتب  الئقة به، فهذا �م خمترص �دا عن هذه الفرق الضا�، وقد ذ�رها�ٔخروا العمل عن رت��ه الوقد 

  ).٥٣٣- ٥٠١:راجع �ٔصول و�رخي الفرق إالسالم�ة(العقائد والفرق
من ورا�مك �ٔ�م صرب فاملمتسك : " قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: و�ٔخرج عن ا�ن مسعود و�ٔيب ذر قاال -١٠

ذ�ره أ�لباين يف السلس� الصحی�ة ".(م�مك: � رسول هللا م�ا �ٔو مهنم، قال: ، قالوامبا �ٔنمت �لیه � �ٔجر مخسني
 ).٤٩٤:�رمق

ويف هذا بیان عظمي �ٔجر املمتسك �لس�نة؛ فٕان �ٔجره یصل ٕاىل �ٔجر مخسني من حصابة النيب صىل هللا �لیه      
�لیه وسمل رشف ال یعد� رشف  وسمل، ولكن ل�س معىن هذا ٔ�نه �ٔفضل من الص�ابة؛ فصحبة النيب صىل هللا

  .ٔ�بدا، ولكن قد �كون هذا العامل املمتسك �ٔفضل من و�ه، وال یعين �ٔنه �ٔفضل من لك الوجوه
�رسل �ىل الناس �ىل ر�ٔس لك �ٔربعني س�نة ش�یطان یقال � القمقم ف�بتدع هلم : "و�ٔخرج عن �ٔيب اجل� قال -١١
 ".بد�ة
ٕان الش�یطان : "قال عبد هللا: یح عن عن �امر �ن عبدة، قالو�ٔفضل من هذا ما ذ�ره مسمل يف مقدمة الصح      

مسعت ر�ال : لیمتثل يف صورة الر�ل، ف��ٔيت القوم، ف��د�م �حلدیث من الكذب، ف�تفرقون، ف�قول الر�ل مهنم
ٕان يف البحر ش�یاطني : "، وعن عبد هللا �ن معرو �ن العاص، قال"ٔ�عرف و�ه، وال �ٔدري ما امسه حيدث

- ٤/٢٥٢(الهروي يف ذم ال�م واه��ٔخرج ، و "ها سل�ن، یوشك �ٔن خترج، ف�قر�ٔ �ىل الناس قر�ٓ�مسجونة، �ٔوثق 
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ٕاذا اكنت مخس وثالثني ومائة س�نٍة خرج ش�یاطني من البحر اكن سل�ن :"عن جماهٍد عن ا�ن عباٍس قال) ٢٥٣
 ".��سها يف �ٔشعار الناس و�ٔ�شارمه حيدثون الناس لیف�نومه فا�ذرومه

ٕاين ٔ�رجو �ٔن ت�ٔویل هذا : كنا ثالثة �ٔو �ٔربعة �ىل �ب ا�ن عبد هللا فقال: "ٕالمام الب�اري قالو�ٔخرج عن ا -١٢
�ٔنمت ٔ�ن الت�ار قد شغلوا �ٔنفسهم " ال �زال طائفة من �ٔميت ظاهر�ن �ىل احلق ال یرضمه من �ذهلم: "احلدیث

سهم �ململكة، ؤ�نمت حتیون س�نة النيب �لت�ارات و�ٔهل الصنعة قد شغلوا ٔ�نفسهم �لصنا�ات، وامللوك قد شغلوا �ٔنف 
 ."صىل هللا �لیه وسمل

 ".ال تعارضوا الس�نة وسلموا لها: "قال ىل ما� �ن �ٔ�س: و�ٔخرج عن ا�ن وهب قال -١٣
من مل یتحقق �ٔن �ٔهل الس�نة حفظة ا��ن فٕانه یعد يف ضعفاء املساكني : "و�ٔخرج عن �همس اهلمداين قال -١٤

ویقول رسول هللا صىل ) هللا �زل �ٔحسن احلدیث: ( لن��ه صىل هللا �لیه وسملا��ن ال یدینون هللا بد�ن، یقول هللا
 ".�دثين �ربیل عن هللا: هللا �لیه وسمل

 ".رضاملال�كة حراس السامء و�ٔحصاب احلدیث حراس ا�ٔ : "و�ٔخرج عن سف�ان الثوري قال -١٥
 ."ن الهوى اكن قد �ٔصاب ف�هلو �ٔن الر�ل مل یصب يف احلدیث ش��ا ٕاال �ٔنه مينعه م: "و�ٔخرج عن و�یع قال  -١٦

  
  يف خسارة املتلكمني

 
تعلمون �ٔ�دا �ٔ�مل : اكن الولید الكراب�يس �ايل، فلام حرضته الوفاة قال لب��ه: "و�ٔخرج عن �ٔمحد �ن س�نان قال -١٧

یه �لیمك مبا �ل : نعم، قال: فٕاين �ٔوصیمك ٔ�تق�لون؟، قالوا: ال، قال: ف�هتموين؟، قالوا: ال، قال: �ل�م مين؟، قالوا
 ".�ٔحصاب احلدیث فٕاين ر�ٔیت احلق معهم

، ومه ا��ن یتلكمون يف ا��ن بغري الس�نة )هـ٢٣٠ت(والكراب�يس هذا هو الولید �ن �ٔ�ن من �ٔمئة املتلكمني    
- ١/١٧٧(يف رشح الط�اویةل عن بعضهم تو�هتم يف �ٓخر ح�اهتم، فقد قال ا�ن �ٔيب العز احلنفي وأ��ر، وقد نق

وكذ� الغزايل رمحه هللا، ا�هت�ى �ٓخر . ، �ٔفضل ٔ�هل زمانه، واقف يف املسائل الك�ار �ا�روكذ� ا�ٓمدي):" ١٧٨
ٔ�مره ٕاىل الوقف واحلرية يف املسائل ال�م�ة، مث �ٔعرض عن ت� الطرق و�ٔق�ل �ىل �ٔ�ادیث الرسول صىل هللا 

 تابه ا�ي صنفه يفل يف ك وكذ� �ٔبو عبد هللا محمد �ن معر الرازي، قا. �لیه وسمل، مفات والب�اري �ىل صدره
  :ا��ات قسام�ٔ 

  و�ایة سعي العاملني ضالل.. ......................هنایة ٕاقدام العقول عقال     
  و�اصل دنیا� �ٔذى وو�ل. .............ؤ�رواح�ا يف وحشٍة من جسوم�ا          
  وقالوا ق�ل: سوى �ٔن مجعنا ف�ه.. ......ومل �س�تفد من حبثنا طول معر�          
  ف�ادوا مجیعا مرس�ني وزالوا. ...............فمك قد ر�ٔینا من ر�اٍل ودوٍ�          
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  ر�ال، فزالوا واجلبال ج�ال.. .............ومك من ج�اٍل قد �لت رشفاهتا          
  

�ٔیت �ٔقرب الطرق لقد ت�ٔملت الطرق ال�م�ة، واملناجه الفلسف�ة، مفا ر�ٔ�هتا �شفي �لیال، وال �روي �لیال، ور
وكذ� قال الش�یخ �ٔبو عبد هللا محمد �ن عبد ، "يت عرف م�ل معرفيتومن جرب م�ل جترب: "طریقة القر�ٓن، مث قال

� �ٔحصابنا : وكذ� قال ٔ�بو املعايل اجلویين ،الكرمي الشهرس�تاين، ٕانه مل جيد عند الفالسفة واملتلكمني ٕاال احلرية والندم
لقد خضت البحر : وقال عند موته. فت �ٔن ال�م یبلغ يب ٕاىل ما بلغ ما اش�تغلت بهال �ش�تغلوا �ل�م، فلو عر 

اخلضم، و�لیت �ٔهل إالسالم و�لو�م، ود�لت يف ا�ي هنوين عنه، وا�ٓن فٕان مل یتداركين ريب �رمحته فالویل ال�ن 
 قال مشس ا��ن وكذ�. �ىل عق�دة جعا�ز ن�سابور: اجلویين، وها �ٔ� ذا �ٔموت �ىل عق�دة �ٔيم، �ٔو قال

: ما تعتقد؟ قال: اخلرسوشايه، واكن من �ٔ�ل تالمذة خفر ا��ن الرازي، لبعض الفضالء، وقد د�ل �لیه یوما، فقال
�ٔشكر هللا �ىل : نعم، فقال: و�ٔنت م�رشح الصدر �� مس��قن به؟ ٔ�و كام قال، فقال: ما یعتقده املسلمون، فقال

�ٔدري ما �ٔعتقد، وهللا ما �ٔدري ما �ٔعتقد، و�ىك حىت �ٔخضل  عتقد، وهللا ماهذه النعمة، لكين وهللا ما �ٔدري ما �ٔ 
�ف�قار وصف : ما عرفت مما حصلته ش��ا سوى �ٔن املمكن یف�قر ٕاىل املرحج، مث قال: وقال اخلوجفي عند موته حلیته

 جحج هؤالء �ٔضطجع �ىل فرايش و�ٔضع امللحفة �ىل و��ي، و�ٔقابل بني: سليب، �ٔموت وما عرفت ش��ا وقال �ٓخر
ومن یصل ٕاىل م�ل هذه احلال ٕان مل یتداركه هللا �رمحته وٕاال ، حج عندي مهنا يشءوهؤالء حىت یطلع الفجر، ومل یرت

  ).بترصف(".�زندق
وهللا ما رغب �ٔ�د عن س�نة ن��ه صىل هللا �لیه وسمل ٕاال ه� : "و�ٔخرج �ٔمحد يف الزهد عن ق�ادة قال -١٨

 ".یمك �لفقه وٕا�مك والش�هبةفعلیمك �لس�نة وٕا�مك والبد�ة و�ل 
ما : ملا وقع الناس يف ع�ن قلت ٔ�يب �ن �عب: "و�ٔخرج احلامك يف املس�تدرك عن عبد الرمحن �ن �ٔ�زى قال -١٩

 ".كتاب هللا وس�نة ن��ه، ما اس��ان لمك فامعلوا به وما �ٔشلك �لیمك فلكوه ٕاىل �امله: ا�رج من هذا؟، قال
�ٔقول ف�ه ما قالوا : "طالب �ٔن �ٔ�سا ٔ�توه ف�ٔثنوا �ىل ا�ن مسعود فقالو�ٔخرج احلامك ٔ�یضا عن �يل �ن ٔ�يب  -٢٠

  ".قر�ٔ القر�ٓن و�ٔ�ل �ال� وحرم حرامه، فق�ه يف ا��ن، �امل �لس�نة: و�ٔفضل
غفار غفر هللا لها، و�ٔسمل ساملها هللا، �ٔما : "قال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: و�ٔخرج عن �ٔيب هر�رة قال -٢١

 ". قا�ٔ�ين مل �ٔق� ولكن هللا
، وف�ه دال� �ٔن الس�نة و� من ق�ل هللا عز بلفظ قریب )٢٥١٦:رمق(وهذا احلدیث �ٔخر�ه مسمل يف حصی�ه     
  .و�ل

  
  
  
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٩٢ 

 

  �م ٔ�هل الطریق يف ذ� مج� م�تقاة من رسا� القشريي من
  

  ):ه ٤٦٥ - ٣٧٦( رمحه هللا �رمجة موجزة �لقشريي
، و� كتاب لطائف )هـ٤٦٥ت(هوازن الن�سابوري القشريي هو �ٔبو القامس عبد الكرمي �ن: والقشريي   

، وقد ا�هتت ٕالیه رئاسة التصوف يف زمانه، وقد قال عنه س�یوطيإالشارات، والرسا� القشريیة اليت نقل مهنا ال 
مل �ر م�ل نفسه يف زمانه،وقد وثقه اخلطیب وكتب عنه، واكن �ىل مذهب أ�شاعرة، ويف الفروع �ىل : السمعاين
لشافعیة،وقد �دثت � حمنة دامت حنو مخس عرشة س�نة، وم�ع مهنا من احلدیث، ولعن �ىل املنا�ر، حىت مذهب ا

�لمزید ینظر �خي إالسالم (.فرج هللا مهه �لسلطان �ٔلب �ٔرسالن، فمل �زل معظام حىت مات رمحه هللا
  ).١٠/٢١٧هيب��

  :تن��ه

وتظهر يف دفا�ه عن بعض القضا� اليت ء من مصنفاته، �لس�یوطي �ز�ة صوف�ة فهيا بعض ا�الفات تظهر يف يش    
وال یعين هذا ف�نبغي الت��ه لها، یدندن حولها الصوف�ة، وتصنیفه لرسائل وكتب حشاها �ٔ��ادیث الضعیفة والواهیة،

 ولیعمل املرء �ٔن احلق ال یعرف �لر�ال، ولكن تعرف الر�ال �حلق،�ٔن نبخس الر�ل حقه، فقد اكن �املا خضام، 
  .و�س�ٔل هللا عز و�ل �ٔن یغفر لنا ولعلامء املسلمني، �ٓمني

فقد قال فهيم ش�یخ إالسالم ا�ن �ميیة رمحه هللا بعد �ٔن ذ�ر �ٔن من العلامء من ذ�م ، ومهنم من  :الصوف�ةو�ٔما    

سابق املقرب الصواب  �ٔهنم جمهتدون يف طا�ة هللا كام اجهتد �ريمه من �ٔهل طا�ة هللا ففهيم ال " و :" �ال فهيم، قال
حبسب اجهتاده وفهيم املق�صد ا�ي هو من �ٔهل ا�ميني ويف لك من الصنفني من قد جيهتد ف�خطئ وفهيم من یذنب 

وقد ان�سب ٕا�هيم طوائف من �ٔهل البدع . ومن املن�س�بني ٕا�هيم من هو ظامل لنفسه �اٍص لربه. ف�توب �ٔو ال یتوب
اكحلالج م�ال؛ فٕان ٔ�كرث مشاخي الطریق �ٔ�كروه و�ٔخرجوه : سوا مهنموالزندقة؛ ولكن عند احملققني من �ٔهل التصوف ل� 

  ).١١/١٨مجموع الف�اوى."(اجلنید �ن محمٍد س�ید الطائفة و�ريه: م�ل. عن الطریق
وا�مل �ٔن صوف�ة الیوم �ٔكرثمه م�ل�سون ببدع يف العقائد والفروع، فلی�ذرمه املرء �ىل دینه، فل�سوا اكلصوف�ة    

  .مه العلامء �ملدح يف مصنفاهتم، ٕاك�راهمي �ن ادمه، وذي النون، واجلنید، و�ريمهأ�وائل ا��ن ذ�ر
  
من �المة احملب � م�ابعة ح�یب هللا صىل هللا �لیه وسمل يف �ٔ�القه و�ٔفعا�، : "قال ذو النون املرصي -١

 ".و�ٔوامره وس��ه
یث و�ريهام، وقد محل ٕاىل املتولك روى عن ما� وا�ل  رصي هو ثو�ن �ن ٕا�راهمي الزاهد،ذو النون املو      

  .هـ٢٤٦ٕاذا ذ�ر الصاحلون حفي هال بذي النون، مات �جلزية س�نة  :لیعظه، واكن یقول ف�ه
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یل هللا �ٔفضل من قو� ح�یب هللا؛ ٔ�ن وذ�ر النيب صىل هللا �لیه وسمل �خل� �ٔفضل من ذ�ره �حملبة، ف�قال �ل    
  ).٢٣٨٣:حصیح مسمل("لكن صاح�مك �لیل هللا عز و�ل:" ثكام يف احلدیاخل� �ٔ�ىل در�ات احملبة، 

: رمبا یقع يف قليب النك�ة من �كت القوم �ٔ�ما فال �ٔق�ل م�ه ٕاال �شاهد�ن �دلني: "قال �ٔبو سل�ن ا�اراين -٢
 ".الك�اب والس�نة

ق ٕاىل هللا عز و�ل، و�ٔبو سل�ن ا�اراين هو إالمام الزاهد الك�ري، و� �م يف �ایة النفاسة يف سلوك الطری     
  .من تالمذته ٔ�محد �ن �ٔيب احلوارىوقد روى عن سف�ان الثوري، و 

�ىل الك�اب  او�ٔما مراده �ٔن النك�ة ويه الفائدة اليت �سمعها يف �م املتلكمني عن الرشع؛ ال یق�لها ٕاال بعرضه     
السري ("مل به حىت �سمعه من أ��رل�س ملن �ٔهلم ش��ا من اخلريات �ٔن یع": ومن �م �ٔيب سل�ن �ٔیضاوالس�نة، 
، ، وف�ه �ٔن إال�سان ال یفعل ما یتومه �ٔنه یقرب ٕاىل هللا عز و�ل ٕاال �ٔن جييء يف الرشع م�ا�)��١٠/١٨٣هيب 

  .وهللا �ٔ�مل
  ".من معل معال بال اتباع س�نة ف�اطل مع�: "وقال ٔ�محد �ن �ٔيب احلواري -٣
فعا� و�ٔحوا� يف لك وقت �لك�اب والس�نة ومل �هتم من مل �زن �ٔ : "قال ٔ�بو حفص معر �ن سامل احلداد -٤

 ".خواطره، فال تعدوه يف دیوان الر�ال
لس�نة، وهكذا �ال �ٔحصاب النيب صىل هللا �لیه وسمل، اكنوا ر�اال، كام لك�اب وافٕان الرجو� يه �لزتام �      

ف�ه ر�ال حيبون �ٔن :( ، وقال)٢٣:أ�حزاب)(من املؤم�ني ر�ال صدقوا:( وصفهم رهبم عز و�ل؛ فقال
، فوصف الرجو� مرتبط )٣٧:النور)(ر�ال ال تلههيم جتارة وال بیع عن ذ�ر هللا:(، وقال)١٠٨:التوبة)(یتطهروا

  .لس�نةلك�اب وا�لق�ام �لرشع، وال ق�ام �لرشع ٕاال �
 ".لیه وسملالطرق لكها مسدودة �ىل اخللق ٕاال �ىل من اق�فى �ٔ�ر رسول هللا صىل هللا � : "وقال اجلنید -٥
من مل حيفظ القر�ٓن ومل �ك�ب احلدیث ال یق�دى به يف هذا أ�مر ٔ�ن �لمنا هذا مق�د �لك�اب : وقال -٦

 ".والس�نة
 ".مذهبنا هذا مش�ید حبدیث رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل: "وقال �ٔیضا -٧
بة مع الرسول صىل هللا الصحبة مع هللا حبسن أ�دب ودوام الهیبة واملراق�ة، والصح : "وقال �ٔبو ع�ن احلريي -٨

من �ٔمر الس�نة �ىل نفسه قوال وفعال نطق �حلمكة، ومن �ٔمر : �لیه وسمل �تباع س��ه ولزوم ظاهر العمل، وقال
 ) ".وٕان تطیعوه هتتدوا: (الهوى �ىل نفسه نطق �لبد�ة، قال هللا تعاىل

ف�حسن أ�دب مع هللا عز و�ل، وهكذا البد �ٔن �كون املؤمن، ف�رتىق يف مدارج العبادة � عز و�ل،     
ویداوم �ىل �س�تحیاء م�ه عز و�ل، و�راقب هللا يف لك �ٔفعا�، حىت يف خطرات نفسه، و�ٔما لزوم ظاهر 

ومه مع ذ�  ،خيالفون به ظاهر النصوص الرشعیة العمل؛فف�ه بیان لفساد قول �الة الصوف�ة �لعمل �لباطن ا�ي
وسمل، ف�قولون �ٔن �لرشیعة ظاهرا و�طنا، وال یوفق �لباطن ا�ي هو مراد  �زمعون حمبهتم �لنيب صىل هللا �لیه

عندمه ٕاال من اكن �ىل طریقهتم، وهذا ظاهر الفساد والبطالن؛ فٕان القر�ٓن �زل بلسان عريب م�ني، ال حيتاج ٕاىل 
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ا من ق�د اقوا� و�ٔفعا� م�ل هذه الت�ٔویالت الباطنیة اخلب��ة، بل حيتاج ٕاىل بیان الرسول صىل هللا �لیه وسمل، وهكذ
�لس�نة، نطق �حلمكة؛ ٔ�ن هللا عز و�ل یغرس يف قلب الس�ين نور احلمكة ف�ن�ت �ىل لسانه، وٕاذا �اد عن الس�نة 

  .واتبع هواه نطق �لبد�ة والضالل
 �الف الس�نة � بين يف: "مزق ابنه �ٔبو �كر مقیصه فف�ح �ٔبو ع�ن عینه وقال)احلريي(وملا اح�رض �ٔبو ع�ن  -٩

 ".الظاهر �المة ر�ء يف الباطن
عن ) ١٠٣:رمق(، ففي حصیح مسملوهذا ٔ�ن متزیق الثیاب مهن�ي عنه يف الس�نة؛ ٔ�نه من معل �ٔهل اجلاهلیة      

  ".ل�س م�ا من رضب اخلدود، �ٔو شق اجلیوب، �ٔو د�ا بدعوى اجلاهلیة:" سعود مرفو�اعبد هللا �ن م 
من غض برصه عن احملارم و�ٔمسك نفسه عن الشهوات ومعر " :قال �ٔبو الفوارس شاه ا�ن جشاع الكرماين -١٠

 ".�طنه بدوام املراق�ة وظاهره �تباع الس�نة وعود نفسه ٔ�لك احلالل مل ختطئ � فراسة
ٕان يف :(والفراسة نور یقذفه هللا يف قلب املؤمن �رى به أ�ش�یاء �ىل حق�قهتا، وقد قال جماهد يف قو� تعاىل     

  .قال �لمتفرسني): ٧٥:احلجر)(نيذ� �ٓ�ٍت �لمتومس
�ٔهيم هذا؟ : د�ل قوم من مذجح �ىل الفاروق معر فهيم أ�شرت النخعي، فصعد ف�ه معر النظر وصوبه، وقالو      

فاكن كام تفرس ريض هللا عنه . ما � قات� هللا، ٕاين ٔ�رى �لمسلمني م�ه یوما عصیبا: ما� �ن احلارث، فقال: قالوا
ما اكن، وما� هذا ممن �ٔجج الف�نة �ىل ع�ن ريض هللا عنه، وهذا �ىل قول طائفة من اهل  فاكن م�ه يف الف�نة

  .، وهللا �ٔ�ملعنه العمل، وقد ال یث�ت هذا
من �ٔلزم نفسه �ٓداب الس�نة نور هللا قلبه بنور املعرفة، وال : "وقال �ٔبو العباس �ٔمحد �ن سهل �ن عطاء أ�ديم -١١

  ".وامره و�ٔفعا� و�ٔ�القهمقام �ٔرشف من م�ابعة احلب�ب يف �ٔ 
من �مل طریق احلق سهل سلوكه �لیه، وال دلیل �ىل الطریق ٕاىل هللا ٕاال مبتابعة : "وقال �ٔبو محزة البغدادي -١٢

  ".الرسول صىل هللا �لیه وسمل يف �ٔحوا� و�ٔفعا� و�ٔقوا�
  ".صىل هللا �لیه وسمل �المة حمبة هللا ٕایثار طاعته وم�ابعة ن��ه: "وقال ٔ�بو ٕاحساق ٕا�راهمي �ن داود ا�يق -١٣
الطریق واحض والك�اب والس�نة قامئ بني �ٔظهر� وفضل الص�ابة معلوم لس�بقهم : "وقال �ٔبو �كر الطمس�تاين -١٤

ٕاىل الهجرة ولصحبهتم، مفن حصب هذا الك�اب والس�نة ورضب عن نفسه واخللق وهاجر بقلبه ٕاىل هللا فهو الصادق 
  ".املص�ب

التصوف مالزمة الك�اب والس�نة و�رك أ�هواء والبدع وتعظمي حرمات  �ٔصل: "وقال �ٔبو القامس النرصا�دى -١٥
 ".املشاخي ورؤیة �ٔ�ذار اخللق واملداومة �ىل أ�وراد و�رك ار�اكب الرخص والت�ٔویالت

وتعظمي حرمات املشاخي من تعظمي حرمات ا��ن، ولكن دون �لو فهيم، وقد �لب �ىل الصوف�ة الس�� صوف�ة      
، قال الش�یخ �كر �ن عبد هللا �ٔبو زید يف مشاخيهم، وا�متسح هبم، وهذا مما �ره السلف ريض هللا عهنمالیوم الغلو يف 

�ٔعیذك �� من صنیع أ��امج، والطرق�ة، واملبتد�ة اخللف�ة، من اخلضوع اخلارج عن ):" ١٦٣:ص(�لیة طالب العمل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٩٥ 

 

��ميني والشامل عند السالم، ��ال تودد  �ٓداب الرشع، من حلس أ�یدي، وتق�یل ا�ٔكتاف، والق�ض �ىل ا�ميني
  ...".الك�ار لٔ�طفال، و�حنناء عند السالم

ومعىن رؤیة �ٔ�ذار اخللق، �ٔن ینظر ٕاىل معايص الناس ویعذرمه يف ذ�، وحيمد هللا �ىل العاف�ة، ال �ٔن یتكرب      
  .�لهيم، وینظر ٕا�هيم بعني النقص و�زدراء

�لهيا فه�ي أ�وراد اليت ال خترج عن �د الرشع، ودع عنك أ�وراد الصوف�ة املبتد�ة و�ٔما أ�وراد اليت یداوم      
ویقدموهنا �ىل الثابت من الس�نة النبویة املطهرة، وخيالفون هبا رمس السلف  ، یلزتم هبا �ٔر�ب الطرق الصوف�ةاليت

  !أ�وائل من �ٔهل االتباع، نعوذ �� من اخلذالن
 ".�ىل �ٔحاكم الك�اب والس�نة الصرب الثبات: "وقال اخلواص -١٦
 ."الف�وة اتباع الس�نة: "وقال سهل �ن عبد هللا -١٧
قصد ٔ�بو �زید ال�سطايم بعض من یوصف �لوالیة، فلام واىف مس�ده قعد ی��ظر : "قال ٔ�بو �يل ا�قاق -١٨

�ٔدب من هذا الر�ل �ري م�ٔمون �ىل : خرو�ه خفرج الر�ل وتنخم يف املس�د، فانرصف �ٔبو �زید ومل �سمل �لیه وقال
  ".�ٓداب رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل فك�ف �كون ٔ�م�نا �ىل �ٔرسار احلق

عن ) ٤٠٨:رمق(حصیح الب�اريٕامنا �ركه �ٔبو �زید؛ ٔ�نه �الف الس�نة عندما تنخم يف املس�د، وقد ث�ت يف      
ر�ٔى خنامة يف �دار  محید �ن عبد الرمحن، �ٔن �ٔ� هر�رة، و�ٔ� سعیٍد �د�ه، �ٔن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل

ٕاذا تنخم �ٔ�دمك فال ی��خمن ق�ل و�ه، وال عن ميینه ولیبصق عن �ساره، �ٔو : "املس�د، ف�ناول حصاة حفكها، فقال
عن عبد الرمحن �ن �ٔيب �درٍد أ�سلمي، مسعت �ٔ� ) ٤٧٧:رمق( ، وعند ٔ�يب داود يف س��ه"حتت قدمه ال�رسى

من د�ل هذا املس�د فزبق ف�ه، ٔ�و تنخم فلیحفر فلیدف�ه، فٕان : "ه وسملقال رسول هللا صىل هللا �لی: هر�رة، یقول
  ".مل یفعل فلیزبق يف ثوبه مث لیخرج به

  .وهذا یذ�ره العلامء يف �ب �راهیة الن�امة ٔ�و الن�ا�ة يف املس�د، وهذا ینايف أ�دب يف ب�ت هللا تعاىل   
الفقر ٕالیه �ىل مجیع أ�حوال ومالزمة الس�نة يف �ٔحسن ما یتوسل به العبد ٕاىل مواله دوام : "قال �ٔبو حفص -١٨

 ."مجیع أ�فعال وطلب القوت من و�ه احلالل

  :من �لیة أ�ولیاء ٔ�يب نعمي أ�صهباين، وال یو�د يف رسا� القشريي امث یذ�ر الس�یوطي ٔ��ر    

  
  ):ه٤٣٠- ٣٣٦(�رمجة موجزة ٔ�يب نعمي أ�صهباين رمحه هللا

وهو �ٔ�د أ��الم الك�ار احلفاظ، ا��ن یقل محد �ن ٕاحساق �ن موىس �ن �ران، هو �ٔمحد �ن عبد هللا �ن �ٔ     
�ٔبو نعمي أ�صفهاين، ؤ�بو �ازم : مل �ٔر �ٔ�دا �ٔطلق �لیه �ٔمس احلفظ �ري ر�لني: نظريمه، قال ف�ه اخلطیب البغدادي

ة، واملس�تخرج �ىل الب�اري، �لیة أ�ولیاء، ودالئل النبوة، ومعرفة الص�اب: وقد صنف كتبا كثرية، مهنا .العبدويي
  ).�٩/٤٦٨لمزید راجع �رخي إالسالم ��هيب (واملس�تخرج �ىل مسمل، و�رخي �ٔصهبان، وفضائل الص�ابة، و�ريها
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ا�متسك �ك�اب هللا، : �ٔصولنا س�تة ٔ�ش�یاء: "و�ٔخرج ٔ�بو نعمي يف احللیة عن سهل �ن عبد هللا قال    -١٩
من : "، و�ٔخرج عنه قال"أ�ذى واج�ناب ا�ٓ�م، و�ٔداء احلقوق و�ق�داء �س�نة رسول هللا ؤ�لك احلالل، وكف

  ".اكن اق�داؤه �لنيب صىل هللا �لیه وسمل مل �كن يف قلبه اخ�یار ليشء من أ�ش�یاء
وهذه أ��ر اليت ذ�رها الس�یوطي ال یعمل هبا �ل صوف�ة الیوم، وال حول وال قوة ٕاال ��؛ فٕاهنم قد د�لت    

�حتاد، ف�حول التصوف الس�ين ا�ي مد�ه العلامء ٕاىل تصوف فلسفي بعید عن الك�اب �لهيم بدع احللول و
ال �ٔحسن من اتباع مهنج السلف ريض هللا عهنم من الص�ابة والتابعني هلم ٕ�حسان ٕاىل یوم والس�نة، ويف امجل� ف
ٕ�حساٍن ريض هللا عهنم ورضوا  والسابقون أ�ولون من املهاجر�ن وأ�نصار وا��ن اتبعومه: (ا��ن، قال هللا تعاىل

  ).١٠٠:التوبة)(عنه و�ٔ�د هلم ج�اٍت جتري حتهتا أ�هنار �ا��ن فهيا �ٔبدا ذ� الفوز العظمي
  .�س�ٔل هللا عز و�ل حسن االتباع لهؤالء الكرام ريض هللا عهنم   
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  اخلامتة
    
اكن بدء الرافضة �ٔن قوما من الز�دقة : " اخلريق قال�ٔخرج ا�ینوري يف ا�السة عن عبد الرمحن �ن عبد هللا -١

�ش�مت �ٔح�اءه، فٕانه یقال ٕاذا ٔ�ردت �ٔن تؤذي �ارك فارضب : ٕاذا نق�ل، فقالوا: �ش�مت ن�هيم، فقال �بريمه: اجمتعوا فقالوا
 ".�ربیلاكن �يل هو النيب ف�ٔخط�ٔ : الص�ابة لكهم يف النار ٕاال �يل، مث قال: فقالوا. لكبه، مث نعزتل ف�كفرمه

، واكن قد سكن ٔ�سوان مبرص، و� )هـ٣٣٣ت(ا�ینوري هو ٔ�بو �كر �ٔمحد �ن مروان ا�ینوري املاليك و      
كتاب ا�السة وجواهر العمل، وهو ا�ي نقل م�ه الس�یوطي رمحه هللا هذا أ��ر، ول�س يف ا�طوطات اليت طبع 

  .ب يف �س�تدرااكتمهنا الش�یخ مشهور �ن حسن الك�اب، بل وضعه يف �ٓخر الك�ا
وٕامنا سعى الرافضة لعهنم هللا ٕاىل هدم إالسالم �لطعن يف �ٔحصاب النيب صىل هللا �لیه وسمل، كام قال �ٔبو زر�ة    

ٕاذا ر�ٔیت الر�ل ی��قص �ٔ�دا من �ٔحصاب رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل فا�مل �ٔنه زندیق، :" الرازي رمحه هللا
حق، وٕامنا �ٔدى ٕالینا هذا القر�ٓن والسنن �ٔحصاب رسول هللا صىل هللا �لیه  وذ� �ٔن الرسول عند� حق والقر�ٓن

هتذیب "(وسمل، وٕامنا �ریدون �ٔن جيرحوا شهود� لیبطلوا الك�اب والس�نة، واجلرح �ٔوىل هبم، ومه ز�دقة
  ).١٩/٩٦الكامل

قة مث نيب ف�يب، وهللا ال بعث هللا نو�ا مفا �ٔه� �ٔم�ه ٕاال الز�د: "قال الب�اري يف �رخيه عن ا�ن مسعود قال -٢
 ".هي� هذه أ�مة ٕاال الز�دقة

یعملون �جهتاد �ىل هدم الرشائع  موهذا یدل �ىل �ٔن الز�دقة حمريف الرشائع قد و�دوا يف لك عرص، و�ٔهن     
( :وا��ن، فهم حبق �ٔولیاء الش�یطان، یتلقفون البدع من الش�یطان، وی�رشوهنا بني الناس، وكام قال هللا عز و�ل

وكذ� جعلنا للك نيب �دوا ش�یاطني إال�س واجلن یو� بعضهم ٕاىل بعٍض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما 
وٕان الش�یاطني لیوحون ٕاىل �ٔولیاهئم لی�ادلومك وٕان �ٔطعمتومه :  ( ، وقال تعاىل)١١٢:أ�نعام)(فعلوه فذرمه وما یفرتون 

  ).١٢١:أ�نعام)(ٕا�مك ملرش�ون 
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  :یوطي يفمث رشع الس� 
  

  ذ�ر فرق الرافضة 
  )من مصنف لبعض العلامء هانقل  وقد(
ر�ٔیت بعض من صنف يف امللل والن�ل قسم فرق الرافضة ٕاىل اثين عرشة فرقة، فسمى : قال الس�یوطي -١

�ٔن  الفرقة أ�وىل القائ� ب��وة �يل العلویة، وذ�ر ٔ�هنم یقولون �يل النيب صىل هللا �لیه وسمل، ویقولون يف �ٔذاهنم ٔ�شهد
  .�لیا رسول هللا

وسمل �لرسا�، وقد ذ�ر د صىل هللا �لیه وهؤالء من ٔ�كفر فرق الروافض؛ فٕاهنم ال �شهدون لنب��ا محم    
  :العلبائیة):" ١/١٧٢(الشهرس�تاين يف كتابه امللل والن�ل
وزمع . لیه وسملواكن یفضل �لیا �ىل النيب صىل هللا � . هو أ�سدي: وقال قوم. �ٔحصاب العلباء �ن ذراع ا�ويس

واكن یقول بذم محمد صىل هللا �لیه وسمل، وزمع ٔ�نه بعث لیدعو ٕاىل �يل فد�ا . ٔ�نه بعث محمدا؛ یعين �لیا، وسامه ٕالها
  ".و�سمون هذه الفرقة ا�م�ة . ٕاىل نفسه

  .ٕان �لیا رشیك النيب صىل هللا �لیه وسمل يف النبوة: والثانیة أ�مویة، قالوا: قال الس�یوطي -٢
ٕان �لیا ويص رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل وولیه من بعده، و�ٔن : والثالثة الشاعیة قالوا: یوطيقال الس�  -٣

الص�ابة هز�ٔت به وردت ٔ�مر هللا ورسو� �ني �ر�وا وصیته و�یعوا �ريه، كذب هؤالء لعهنم هللا وريض هللا عن 
يف �ٔثناء الك�اب �م �ٔيب ح�یفة ريض هللا عنه، الص�ابة، وهذه يه الفرقة الثانیة اليت �ٔرشت ٕا�هيا يف اخلطبة ونقلنا 

والعجب من هؤالء ح�ث ضللوا الص�ابة وردوا أ��ادیث ٔ�هنا من روا�هتم وذ� یلز�م يف القر�ٓن �ٔیضا ٔ�ن 
 .الص�ابة ا��ن رووا لنا احلدیث مه ا��ن رووا لنا القر�ٓن فٕان ق�لوه لز�م ق�ول أ��ادیث ٕاذ الناقل وا�د

�ٔخ�ث ح�ل الروافض لعهنم هللا، فٕاهنم �ریدون �ٔن یصلوا ٕاىل هدم القر�ٓن عن طریق هدم الس�نة  وهذه من     
  !ا��ن نقلوا الس�نة، ملاذا ال یق�ل هدم القر�ٓن، ومه نقلته �ٔیضا؟ ٔ�وال؛ ٔ�ن العقل ا�ي یق�ل الطعون �ل الص�ابة

 یوم الق�امة ومن یعمل �مل �ٔهل الب�ت والرابعة إالحساق�ة، قالوا النبوة م�ص� من �ن �ٓدم ٕاىل: قال الس�یوطي -٤
 .والك�اب فهو نيب

یقولون ب�ٔن هللا عز و�ل یظهر يف صورة �ٔمئة �ٔهل الب�ت؛ كام ظهر ) ١/١٨٨(وهؤالء كام ذ�ر الشهرس�تاين     
  .�ربیل يف صورة أ�عرايب، تعاىل هللا عام یقولون �لوا �بريا

 .معر �ىل �يل فقد كفرمن فضل �ٔ� �كر و : واخلامسة الناوس�یة قالوا: قال -٥
ومه �ٔتباع ر�ل من �ٔهل البرصة اكن ):" ٣٧:ص(قال �ٔبو املظفر �سفرائ�ين يف كتابه التبصري يف ا��ن      

ی�سب ٕاىل �ووس اكن هناك ومه �سوقون إالمامة يف ٔ�والد �يل ٕاىل جعفر �ن محمد الصادق و�زمعون ٔ�نه مل ميت و�ٔنه 
  ".املهدي املنتظر
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ٕالمام�ة، قالوا ال ختلو أ�رض من ٕامام من و� احلسني، ٕاما ظاهر مكشوف �ٔو �طن والسادسة ا: قال -٦
 .موصوف، وال یتعمل العمل من �ٔ�د بل یعلمه �ربیل، فٕاذا مات بدل ماكنه م��

مه أ�ثىن عرشیة ا��ن مه اكرث الش�یعة ا�ٓن، ومه القائلون �كفر الص�ابة ٕاال ٔ�شهر فرق كثرية وهؤالء إالمام�ة     
یال، والقائلون �لرجعة، و�ٔن أ�مئة یترصفون يف الكون، و�ري هذا من ضال�هتم، ؤ�كرثمه يف ٕا�ران والعراق ولبنان، قل 

  .طهر هللا أ�رض من رجسهم
  

  :و�رت�ب أ�مئة عندمه، اك�ٓيت
  

  .�يل �ن �ٔيب طالب ريض هللا عنه -١
  .احلسن �ن �يل ريض هللا عنه -٢
  .احلسني �ن �يل ريض هللا عنه -٣
  .، وهو ز�ن العابد�نحلسني�يل �ن ا -٤
  .محمد �ن �يل �ن احلسني الباقر -٥
  .ن احلسني الصادقجعفر �ن محمد � -٦
  .موىس �ن جعفر الاكظم -٧
  .�يل �ن موىس الريض -٨
  .محمد �ن �يل اجلواد -٩

 .�يل �ن محمد الهادي  -١٠
 .احلسن �ن �يل العسكري  -١١
  .محمد �ن احلسن العسكري الغائب املوهوم  -١٢

ا و� احلسني لكهم �ٔمئة يف الصلوات مفا دام یو�د مهنم �ٔ�د مل جتز الصالة �لف والسابعة الزیدیة، قالو : قال -٧
 .�ريمه
�ٔتباع زید �ن �يل �ن احلسني �ن �يل �ن �ٔيب ): "، وما بعدها١/١٥٤(قال الشهرس�تاين يف امللل والن�ل     

، مث "ت إالمامة يف �ريمهطالب ريض هللا عهنم، ساقوا إالمامة يف �ٔوالد فاطمة ريض هللا عهنا، ومل جيوزوا ثبو 
اكن �يل �ن �ٔيب طالب ريض هللا عنه �ٔفضل : فقال. واكن من مذهبه جواز ٕامامة املفضول مع ق�ام أ�فضل:" قال

وملا مسعت ش�یعة :" ، مث قال"الص�ابة، ٕاال �ٔن اخلالفة فوضت ٕاىل �ٔيب �كر ملصل�ة ر�ٔوها، وقا�دة دی��ة راعوها
  ".نه ال یترب�ٔ من الش�ی�ني رفضوه حىت �ٔىت قدره �لیه، فسمیت رافضةالكوفة هذه املقا� م�ه، وعرفوا �ٔ 

والثام�ة الرجعیة، قالوا ٕان �لیا و�ٔحصابه لكهم �رجعون ٕاىل ا�نیا، وی��قمون من �ٔ�دائه، و�سوى هلم امل� : قال -٨
 .يف ا�نیا ما مل �سو ٔ��د، ومئ� أ�رض �دال كام ملئت جورا
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  .ابة من ق�ورمه لق�لهم، ویق�لون �ٔتباعهم؛ یعنون �ٔهل الس�نةومه یقولون �ٔهنم خيرجون الص�    
والتاسعة الالعنة، یتدینون بلعن الص�ابة، لعن هللا هذه الفرقة، وريض هللا عن �ٔحصاب رسول هللا : قال -٩

  .صىل هللا �لیه وسمل
 .العارشة السائبة، قالوا ٕ�لهیة �يل، تعاىل هللا عام یقول املفرتون �لوا �بريا: قال -١٠
وهؤالء مه الس�ب��ة ٔ�تباع عبد هللا �ن س�ب�ٔ ا�لعني، ا�ي اكن � ٔ�كرب دور يف الفنت اليت دارت من �ن عهد       

  .ع�ن ريض هللا عنه، وقد قال ب�ٔلوهیة �يل ريض هللا عنه، فاس�ت�اب � جام�ة، ف�ٔحرقهم �يل ريض هللا عنه
  .واحلادیة عرشة الناخسة، قالوا ب��اخس أ�رواح: قال -١١
لثانیة عرشة املرتبصة، یقميون هلم يف لك عرص ر�ال ی�س�بون � أ�مر و�زمعونه املهدي، و�ٔن من �الفه وا: قال -١٢
  .كفر
  .وقد مجع رافضة ٕا�ران وحوزات مق ٔ�كرث هذا الرش والضالل، �لهيم من هللا ما �س�تحقون      
  
  

  والن�ل ا�ي نقل م�ه فرق الرافضةذ�ر الس�یوطي �ٓ�را من كتاب امللل 
  
. م�ل �ٔحصاب رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل م�ل العیون: "ف�ه �س�نده عن �ٔيب سعید اخلدري قالوروى  -١

 ".ودواء العیون �رك مسها
الس�نة سف�نة نوح من : كنا عند ما� �ن �ٔ�س نتذا�ر الس�نة، فقال ما�: "و�ٔخرج �س�نده عن ا�ن وهب قال -٢

 ".ر�هبا جنا ومن ختلف عهنا غرق
مفا : س�ٔل ر�ل الشافعي عن �دیث فقال هو حصیح، فقال � الر�ل: "ن قالو�ٔخرج عن الربیع �ن سل� -٣

ٔ�ي سامء تظلين ؤ�ي �ٔرض تقلين ٕاذا رویت عن النيب صىل هللا �لیه وسمل وقلت : تقول؟، فارتعد وانتفض، وقال
 ".بغريه
هللا �لیه  ٕاذا حص احلدیث عن رسول هللا صىل: قال الشافعي: "و�ٔخرج عن ا�ن الولید �ن �ٔيب اجلارود قال -٤

 ."وسمل وقلت قوال ف�ٔ� راجع عن قويل وقائل بذ�
ٕاذا و�دمت لرسول هللا صىل هللا �لیه وسمل س�نة فاتبعوها وال تلتف�وا ٕاىل قول : "و�ٔخرج عن الزعفراين قال -٥
  ."�ٔ�د
 

  .مت الرشح بفضل هللا
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  املراجع

  القر�ٓن الكرمي

  

  :كتب م�ون احلدیث

  

، �ٔبو �امت محمد �ن ح�ان �ن �ٔمحد �ن ح�ان �ن معاذ �ن معبد، إالحسان يف تقریب حصیح ا�ن ح�ان - ١
 ٧٣٩:ت(أ�مري �الء ا��ن �يل �ن بلبان الفاريس : ، �رت�ب)هـ٣٥٤:ت(ا�متميي ا�اريم ال�س�يت 

 .م١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨، شعیب أ�رنؤوط، مؤسسة الرسا�، بريوت، الطبعة أ�وىل، )هـ
، �لیل محمد هراس، )هـ٢٢٤:ت(د هللا الهروي البغدادي أ�موال، �ٔبو عبید القامس �ن سالم �ن عب - ٢

  .بريوت - دار الفكر
حصیح = اجلامع املس�ند الصحیح ا�ترص من �ٔمور رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل وس��ه و�ٔ�مه  - ٣

، محمد زهري �ن �رص النارص، دار طوق )هـ٢٥٦:ت(الب�اري، ٔ�بو عبد هللا محمد �ن ٕاسامعیل الب�اري
 .هـ١٤٢٢، الطبعة أ�وىل )عن السلطانیة، مع �رقمي محمد فؤاد عبد البايق مصورة(الن�اة

سنن الرتمذي، �ٔبو ��ىس محمد �ن ��ىس �ن سورة �ن موىس �ن الض�اك، = اجلامع الك�ري  - ٤
  .م�١٩٩٨شار عواد معروف، دار الغرب إالساليم .، د)هـ٢٧٩:ت(الرتمذي

، )هـ١٨٢:ت(�ن سعد �ن ح�تة أ�نصاري  كتاب اخلراج، ٔ�بو یوسف یعقوب �ن ٕا�راهمي �ن ح�یب - ٥
 .املك�بة أ�زهریة �لرتاث، طه عبد الرءوف سعد ، سعد حسن محمد

سنن �ٔيب داود، ٔ�بو داود سل�ن �ن أ�شعث �ن ٕاحساق �ن �شري �ن شداد �ن معرو أ�زدي  - ٦
 .بريوت –، محمد حميي ا��ن عبد امحلید، املك�بة العرصیة، صیدا )هـ٢٧٥:ت(السجس�تاين 

مكة  - نن البهيقي الكربى، ٔ�بو �كر �ٔمحد �ن احلسني �ن �يل �ن موىس البهيقي، مك�بة دار الباز س - ٧
 .م١٩٩٤ – ١٤١٤الهندیة، محمد عبد القادر عطا، =املكرمة، 
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سنن ا�ارقطين، ٔ�بو احلسن �يل �ن معر �ن �ٔمحد �ن �دي �ن مسعود �ن النعامن �ن دینار البغدادي   - ٨
یب �رنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد ا�لطیف حرز هللا، �ٔمحد ، شع )هـ٣٨٥:ت(ا�ارقطين 

 .م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة أ�وىل،  –�رهوم، مؤسسة الرسا�، بريوت 
السنن الصغرى �ل�سايئ، �ٔبو عبد الرمحن �ٔمحد �ن شعیب �ن �يل اخلراساين، = ا�تىب من السنن  - ٩

�لب، الطبعة الثانیة،  –مك�ب املطبو�ات إالسالم�ة ، عبد الف�اح �ٔبو �دة، )هـ٣٠٣:ت(ال�سايئ 
  .م١٩٨٦ –ه١٤٠٦

 –، دار املعرفة )هـ ٤٠٥:ت(املس�تدرك �ىل الصحی�ني، إالمام احلافظ �ٔبو عبد هللا احلامك الن�سابوري  - ١٠
  .یوسف املرعشيل، مصورة عن الهندیة. د: بريوت، ٕ�رشاف

د �ن ح�بل �ن هالل �ن ٔ�سد الش��اين مس�ند إالمام �ٔمحد �ن ح�بل، �ٔبو عبد هللا �ٔمحد �ن محم - ١١
عبد احملسن الرتيك، مؤسسة .�ادل مرشد، و�ٓخرون، ٕارشاف د -، شعیب أ�رنؤوط )هـ٢٤١:ت(

  .م٢٠٠١هـ،١٤٢١الرسا�، الطبعة أ�وىل 
، �ٔبو محمد عبد هللا �ن عبد الرمحن �ن الفضل �ن هبرام �ن )سنن ا�اريم(مس�ند ا�اريم املعروف بـ  - ١٢

، حسني سلمي ٔ�سد ا�اراين، دار املغين �ل�رش )هـ٢٥٥:ت(اريم ا�متميي السمرق�دي عبد الصمد ا�
  .م٢٠٠٠ - هـ  ١٤١٢والتوزیع، اململكة العربیة السعودیة، الطبعة أ�وىل، 

حصیح مسمل، �ٔبو =املس�ند الصحیح ا�ترص بنقل العدل عن العدل ٕاىل رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل - ١٣
، محمد فؤاد عبد البايق، دار ٕاح�اء الرتاث )هـ٢٦١:ت(لقشريي الن�سابوري احلسني مسمل �ن احل�اج ا

  .بريوت- العريب
، ح�یب الرمحن )ه٢١١:ت(املصنف، �ٔبو �كر عبد الرزاق �ن هامم �ن �فع امحلريي ال�ين الصنعاين  - ١٤

  .ه١٤٠٣بريوت، الطبعة الثانیة،  –الهند، املك�ب إالساليم  - أ�عظمي، ا�لس العلمي
، )هـ٣٦٠:ت(م الك�ري، �ٔبو القامس سل�ن �ن �ٔمحد �ن �ٔیوب �ن مطري ا�لخمي الشايم الطرباين املعج - ١٥

 .القاهرة، الطبعة الثانیة –محدي �ن عبد ا�ید السلفي، مك�بة ا�ن �ميیة 
معرفة السنن وا�ٓ�ر، �ٔبو �كر �ٔمحد �ن احلسني �ن �يل �ن موىس اخلرسوجردي اخلراساين البهيقي  - ١٦

، دار ق�یبة )��س�تان - �را�يش (بد املعطي ٔ�مني قلعجي، �امعة ا�راسات إالسالم�ة ، ع )هـ٤٥٨:ت(
، الطبعة أ�وىل، )القاهرة - املنصورة (، دار الوفاء )دمشق - �لب (، دار الوعي )بريوت- دمشق (

  .م١٩٩١ - هـ ١٤١٢
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دمشق،  –لقمل موط�ٔ إالمام ما� روایة محمد �ن احلسن، ما� �ن �ٔ�س ٔ�بو عبدهللا أ�صبحي، دار ا - ١٧
تقي ا��ن الندوي �ٔس�تاذ احلدیث الرشیف جبامعة . م،  د ١٩٩١ - هـ  ١٤١٣الطبعة  أ�وىل 

 .إالمارات العربیة املت�دة
  
  

  :كتب التخرجي والر�ال والتوارخي

  

ٕاحتاف اخلرية املهرة �زوائد املسانید العرشة، �ٔبو العباس شهاب ا��ن �ٔمحد �ن ٔ�يب �كر �ن ٕاسامعیل �ن  - ١
، فضی� الش�یخ ا�كتور �ٔمحد معبد )هـ٨٤٠:ت(ن قامياز �ن ع�ن البوصريي الك�اين الشافعي سلمي �

دار الوطن �ل�رش، : عبد الكرمي، دار املشاكة �لبحث العلمي ٕ�رشاف �ٔبو متمي �رس �ن ٕا�راهمي، �رش
 .م١٩٩٩ - هـ  ١٤٢٠الر�ض، الطبعة أ�وىل، 

، املك�ب )هـ١٤٢٠:ت(ا��ن أ�شقودري أ�لباين �ٓداب الزفاف يف الس�نة املطهرة، محمد �رص  - ٢
  .ه١٤٠٩بريوت،  –إالساليم 

، )هـ١٤٢٠:ت(ٕارواء الغلیل يف خترجي �ٔ�ادیث م�ار الس��ل، محمد �رص ا��ن أ�شقودري أ�لباين - ٣
  .م١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥بريوت، الطبعة الثانیة،  –زهري الشاو�ش، املك�ب إالساليم : ٕارشاف

، )هـ٨٥٢:ت(�ابة، �ٔبو الفضل �ٔمحد �ن �يل �ن محمد �ن �ٔمحد �ن جحر العسقالين إالصابة يف متیزي الص - ٤
 .هـ ١٤١٥بريوت، الطبعة أ�وىل،  –�ادل �ٔمحد عبد املوجود و�ىل محمد معوض، دار الك�ب العلمیة 

البدر املنري يف خترجي أ��ادیث وأ��ر الواقعة يف الرشح الك�ري،  ا�ن امللقن رساج ا��ن �ٔبو حفص  - ٥
، مصطفى ٔ�بو الغیط وعبد هللا �ن سل�ن و�رس )هـ٨٠٤:ت(معر �ن �يل �ن �ٔمحد الشافعي املرصي 

 .م٢٠٠٤- هـ١٤٢٥السعودیة، الطبعة �وىل، - الر�ض - �ن كامل، دار الهجرة �ل�رش والتوزیع 
يب طبقات احلفاظ، مشس ا��ن ٔ�بو عبد هللا محمد �ن �ٔمحد �ن ع�ن �ن قامياز ا�ه=تذ�رة احلفاظ - ٦

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩لبنان، الطبعة أ�وىل، - ، دار الك�ب العلمیة بريوت)هـ٧٤٨:ت(
�رخي إالسالم ووف�ات املشاهري وأ��الم، مشس ا��ن ٔ�بو عبد هللا محمد �ن �ٔمحد �ن ع�ن �ن قامياز  - ٧

 .م٢٠٠٣، ا�كتور �شار عواد معروف، دار الغرب إالساليم، الطبعة أ�وىل، )هـ٧٤٨:ت(ا�هيب 
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، )هـ٤٦٣:ت(رخي بغداد، ٔ�بو �كر �ٔمحد �ن �يل �ن �بت �ن �ٔمحد �ن �دي اخلطیب البغدادي � - ٨
 .م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢بريوت، الطبعة أ�وىل،  –ا�كتور �شار عواد معروف، دار الغرب إالساليم 

�رة ، دا)هـ٢٥٦:ت(التارخي الك�ري، �ٔبو عبد هللا محمد �ن ٕاسامعیل �ن ٕا�راهمي �ن املغرية الب�اري،  - ٩
  .ا��ن –املعارف الع�نیة، ح�در �ٓ�د 

، �ٔمحد أ�ر�ؤوط )هـ٧٦٤:ت(الوايف �لوف�ات، صالح ا��ن �لیل �ن ٔ�یبك �ن عبد هللا الصفدي  - ١٠
  .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠بريوت،  –و�ريك مصطفى، دار ٕاح�اء الرتاث 

، دا�رة )هـ٢٥٦:ت(، التارخي الك�ري، �ٔبو عبد هللا محمد �ن ٕاسامعیل �ن ٕا�راهمي �ن املغرية الب�اري - ١١
  .ا��ن –املعارف الع�نیة، ح�در �ٓ�د 

حتق�ق م�یف الرتبة ملن ث�ت � رشیف الصحبة، صالح ا��ن �ٔبو سعید �لیل �ن �یلكدي �ن عبد هللا  - ١٢
، عبد الرحمي محمد �ٔمحد القشقري، دار العامصة، الر�ض، اململكة )هـ٧٦١:ت(ا�مشقي العاليئ 

  .هـ١٤١٠أ�وىل،  العربیة السعودیة، الطبعة
التلخیص احلبري يف خترجي �ٔ�ادیث الرافعي الك�ري، ٔ�بو الفضل �ٔمحد �ن �يل �ن محمد �ن �ٔمحد �ن جحر  - ١٣

: مرص، الطبعة –، �ٔبو �امص حسن �ن عباس �ن قطب، مؤسسة قرطبة )هـ٨٥٢:ت(العسقالين 
  .م١٩٩٥- هـ١٤١٦أ�وىل، 

�ة، نور ا��ن �يل �ن محمد �ن �يل �ن عبد الرمحن تزنیه الرشیعة املرفو�ة عن أ�خ�ار الش��عة املوضو  - ١٤
عبد هللا محمد الصدیق الغامري، دار ، ،  عبد الوهاب عبد ا�لطیف )هـ٩٦٣:ت(ا�ن عراق الك�اين 

 .هـ ١٣٩٩بريوت، الطبعة أ�وىل،  –الك�ب العلمیة 
دي اخلطیب اجلامع ٔ��الق الراوي و�ٓداب السامع، �ٔبو �كر �ٔمحد �ن �يل �ن �بت �ن �ٔمحد �ن � - ١٥

  .الر�ض –محمود الط�ان، مك�بة املعارف. ، د)هـ٤٦٣:ت(البغدادي 
�امع بیان العمل وفض�، �ٔبو معر یوسف �ن عبد هللا �ن محمد �ن عبد الرب �ن �امص ا�منري القرطيب  - ١٦

، �ٔبو أ�ش�بال الزهريي، دار ا�ن اجلوزي، اململكة العربیة السعودیة، الطبعة أ�وىل، )ه٤٦٣:ت(
  .م ١٩٩٤ - ـ ه ١٤١٤

حسن احملارضة يف �رخي مرص والقاهرة،  �الل ا��ن عبد الرمحن �ن �ٔيب �كر الس�یوطي  - ١٧
 –��ىس البايب احلليب ورشاكه  - ، محمد �ٔبو الفضل ٕا�راهمي، دار ٕاح�اء الك�ب العربیة )هـ٩١١:ت(

 .م ١٩٦٧ - هـ  ١٣٨٧مرص، الطبعة  أ�وىل 
يل �ن �بت �ن �ٔمحد �ن �دي اخلطیب البغدادي الر�� يف طلب احلدیث، �ٔبو �كر �ٔمحد �ن � - ١٨

  .ه١٣٩٥بريوت، الطبعة أ�وىل،  –، نور ا��ن �رت، دار الك�ب العلمیة )هـ٤٦٣:ت(
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دالئل النبوة ومعرفة �ٔحوال صاحب الرشیعة، ٔ�بو �كر �ٔمحد �ن احلسني �ن �يل �ن موىس  - ١٩
بريوت، الطبعة أ�وىل،  –، دار الك�ب العلمیة )هـ٤٥٨:ت(اخلرسوجردي اخلراساين البهيقي 

  .ه١٤٠٥
سلس� أ��ادیث الصحی�ة ويشء من فقهها وفوائدها، ٔ�بو عبد الرمحن محمد �رص ا��ن، �ن احلاج  - ٢٠

، مك�بة املعارف �ل�رش والتوزیع، الر�ض، )هـ١٤٢٠:ت(نوح �ن جنايت �ن �ٓدم، أ�شقودري أ�لباين 
  ).ملك�بة املعارف(الطبعة أ�وىل، 

، )هـ٧٤٨:ت(ء، مشس ا��ن ٔ�بو عبد هللا محمد �ن �ٔمحد �ن ع�ن �ن قامياز ا�هيب سري ٔ��الم النبال - ٢١
 - هـ  ١٤٠٥مجمو�ة من احملققني ٕ�رشاف الش�یخ شعیب أ�ر�ؤوط، مؤسسة الرسا�، الطبعة الثالثة ، 

  .م ١٩٨٥
مك�بة  ،)هـ١٤٢٠:ت(حصیح الرتغیب والرتهیب، محمد �رص ا��ن �ن نوح جنايت أ�شقودري أ�لباين  - ٢٢

 .الر�ض، الطبعة اخلامسة –املعارف 
حصیح اجلامع الصغري وز�داته، �ٔبو عبد الرمحن محمد �رص ا��ن، �ن احلاج نوح �ن جنايت �ن �ٓدم،  - ٢٣

  .، املك�ب إالساليم)هـ١٤٢٠:ت(أ�شقودري أ�لباين 
 ).هـ١٤٢٠:ت(حصیح وضعیف سنن �ٔيب داود، محمد �رص ا��ن أ�لباين  - ٢٤
، �ٔبو عبد هللا محمد �ن سعد �ن م�یع الهامشي �لوالء، البرصي، البغدادي املعروف ��ن الطبقات الكربى - ٢٥

  .م١٩٦٨بريوت، الطبعة أ�وىل،  –، ٕاحسان عباس، دار صادر )هـ٢٣٠:ت(سعد 
ف�ح املغیث �رشح الف�ة احلدیث �لعرايق، مشس ا��ن ٔ�بو اخلري محمد �ن عبد الرمحن �ن محمد �ن �ٔيب �كر  - ٢٦

أ�وىل، : مرص، الطبعة –، �يل حسني �يل، مك�بة الس�نة )هـ٩٠٢:ت(محمد الس�اوي  �ن ع�ن �ن
  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤

�يل - ،  �ادل �ٔمحد عبد املوجود)هـ٣٦٥:ت(الاكمل يف ضعفاء الر�ال، �ٔبو �ٔمحد �ن �دي اجلر�اين  - ٢٧
- هـ١٤١٨لبنان، الطبعة أ�وىل، - بريوت - محمد معوض، عبد الف�اح �ٔبو س�نة،  الك�ب العلمیة 

  .م١٩٩٧
كتاب ا�رو�ني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني، �ٔبو �امت محمد �ن ح�ان �ن �ٔمحد �ن ح�ان �ن معاذ  - ٢٨

�لب، الطبعة  –، محمود ٕا�راهمي زاید، دار الوعي )هـ٣٥٤:ت(�ن معبد، ا�متميي، ا�اريم، ال�س�يت 
 .هـ١٣٩٦أ�وىل، 

، )هـ٧٤١:ت(عبد هللا اخلطیب العمري الترب�زي  مشاكة املصابیح، ٔ�بو عبد هللا ويل ا��ن محمد �ن - ٢٩
  .م١٩٨٥بريوت، الطبعة الثالثة،  –محمد �رص ا��ن أ�لباين، املك�ب إالساليم 
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املقاصد احلس�نة يف بیان كثري من أ��ادیث املش�هترة �ىل أ�لس�نة، مشس ا��ن �ٔبو اخلري محمد �ن عبد  - ٣٠
بريوت، الطبعة  –اخلشت، دار الك�اب العريب  ، محمد ع�ن)هـ٩٠٢:ت(الرمحن �ن محمد الس�اوي 

  .م١٩٨٥ - هـ  ١٤٠٥أ�وىل، 
الناف� يف أ��ادیث الضعیفة والباط�، �ٔبو ٕاحساق جحازي محمد رشیف احلویين أ��ري ، دار الص�ابة  - ٣١

  .م١٩٨٨ - هـ  �١٤٠٨لرتاث، الطبعة أ�وىل، 
كر �ن ٔ�یوب �ن سعد ا�ن قمي اجلوزیة املنار املنیف يف الصحیح والضعیف، مشس ا��ن محمد �ن ٔ�يب � - ٣٢

- هـ١٣٩٠، عبد الف�اح �ٔبو �دة، مك�بة املطبو�ات إالسالم�ة، �لب، الطبعة أ�وىل، )هـ٧٥١:ت(
 .م١٩٧٠

، �ٔمحد أ�ر�ؤوط )هـ٧٦٤:ت(الوايف �لوف�ات، صالح ا��ن �لیل �ن ٔ�یبك �ن عبد هللا الصفدي  - ٣٣
  .م٢٠٠٠ - ـه١٤٢٠بريوت،  –و�ريك مصطفى، دار ٕاح�اء الرتاث 

  
  

  : ، وا�لغةكتب رشوح احلدیث
  
  
ٕارشاد الساري لرشح حصیح الب�اري، �ٔبو العباس شهاب ا��ن �ٔمحد �ن محمد �ن ٔ�ىب �كر �ن عبد امل�  - ١

  .ه١٣٢٣، املطبعة الكربى أ�مريیة، مرص، الطبعة السابعة، )هـ٩٢٣:ت(القسطالين الق�یيب املرصي 
، )هـ٤٦٣:ت(�ن محمد �ن عبد الرب �ن �امص ا�منري القرطيب �س�تذاكر، ٔ�بو معر یوسف �ن عبد هللا  - ٢

 – ١٤٢١بريوت، الطبعة أ�وىل،  –سامل محمد عطا، محمد �يل معوض، دار الك�ب العلمیة 
  .م٢٠٠٠

�ن محمد �ن �ٔمحد �ن جماهد ) �ٔيب �كر(اف�تاح القاري لصحیح الب�اري، مشس ا��ن محمد �ن عبد هللا  - ٣
، ٔ�بو عبد هللا مشعل �ن �ين )هـ٨٤٢:ت(لشهري ��ن �رص ا��ن الق�يس ا�مشقي الشافعي، ا
 .هـ ١٤٢٢الطبعة أ�وىل / اجلرب�ن املطريي، دار ا�ن حزم

  .، دار الرث� �ل�رش)هـ١٤٢١:ت(رشح أ�ربعني النوویة، الش�یخ محمد �ن صاحل �ن محمد العثميني  - ٤
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�ن حسني الغیتاىب احلنفى بدر ا��ن  رشح سنن �ٔيب داود، �ٔبو محمد محمود �ن �ٔمحد �ن موىس �ن �ٔمحد - ٥
الر�ض، الطبعة أ�وىل،  –، �ٔبو املنذر �ا� �ن ٕا�راهمي املرصي، مك�بة الرشد )هـ٨٥٥:ت(العیىن 
  .م ١٩٩٩- هـ  ١٤٢٠

، دار )١١٢٢:ت(رشح الزرقاين �ىل موط�ٔ إالمام ما�، محمد �ن عبد البايق �ن یوسف الزرقاين  - ٦
 .هـ١٤١١الك�ب العلمیة، بريوت، 

، ٔ�بو )هـ٤٤٩:ت(رشح حصیح الب�ارى ال�ن بطال، ا�ن بطال �ٔبو احلسن �يل �ن �لف �ن عبد امل�  - ٧
  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣السعودیة، الر�ض، الطبعة الثانیة،  - متمي �رس �ن ٕا�راهمي، مك�بة الرشد 

، )هـ٥٤٣:ت(�ارضة أ�حوذي، القايض ٔ�بو �كر محمد �ن عبد هللا �ن العريب املعافري �ش��يل املاليك  - ٨
  .بريوت- دار الك�ب العلمیة

عون املعبود رشح سنن �ٔيب داود، �ٔبو الطیب محمد مشس احلق العظمي �ٓ�دي، عبد الرمحن محمد ع�ن،  - ٩
  .م١٩٦٨هـ، ١٣٨٨املك�بة السلف�ة، املدینة املنورة، الطبعة الثانیة، 

، )هـ٨٥٢:ت(ين الشافعيف�ح الباري رشح حصیح الب�اري، �ٔمحد �ن �يل �ن جحر �ٔبو الفضل العسقال - ١٠
: ، محمد فؤاد عبد البايق، قام ٕ�خرا�ه وحص�ه و�ٔرشف �ىل طبعه١٣٧٩_بريوت، ه - دار املعرفة 

  .عبد العز�ز �ن عبد هللا �ن �ز: حمب ا��ن اخلطیب، �لیه تعلیقات العالمة
مث  محمد �ٔنور شاه �ن معظم شاه الكشمريي الهندي) �ٔمايل(ف�ض الباري �ىل حصیح الب�اري،  - ١١

مجع (، محمد بدر �امل املريهت�ي، �ٔس�تاذ احلدیث �جلامعة إالسالم�ة بداهبیل )هـ١٣٥٣:ت(ا�یوبندي 
لبنان،  –، دار الك�ب العلمیة بريوت )أ�مايل وحررها ووضع �اش�یة البدر الساري ٕاىل ف�ض الباري

  . م ٢٠٠٥ - هـ  ١٤٢٦الطبعة أ�وىل، 

ن محمد املدعو بعبد الرؤوف �ن �ج العارفني �ن �يل �ن ز�ن ف�ض القد�ر رشح اجلامع الصغري، ز�ن ا�� - ١٢

مرص، الطبعة  –،  املك�بة الت�اریة الكربى )هـ١٠٣١:ت(العابد�ن احلدادي مث املناوي القاهري 

  .هـ١٣٥٦أ�وىل، 

، �رص )هـ٩١١:ت(قوت املغتذي �ىل �امع الرتمذي، �الل ا��ن عبد الرمحن �ن �ٔيب �كر الس�یوطي  - ١٣
�امعة  - سعدي الهامشي، رسا� ا�كتوراة / فضی� أ�س�تاذ ا�كتور: �امد الغریيب، ٕارشاف �ن محمد �ن

 .هـ ١٤٢٤لكیة ا�عوة و�ٔصول ا��ن، قسم الك�اب والس�نة،  - ٔ�م القرى، مكة املكرمة 
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مجموع رسائل احلافظ ا�ن رجب احلنبيل، ز�ن ا��ن عبد الرمحن �ن �ٔمحد �ن رجب �ن احلسن،  - ١٤
، �ٔبو مصعب طلعت �ن فؤاد احللواين، )هـ٧٩٥:ت(ادي، مث ا�مشقي، احلنبيل الساليم، البغد

  .م٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤الثانیة، / ٢، ١الفاروق احلدیثة �لطبا�ة وال�رش، الطبعة جـ 
  ).هـ٦٥٦:ت(املفهم ملا �ٔشلك من تلخیص كتاب مسمل، �ٔبو العباس �ٔمحد �ن معر أ�نصاري القرطيب  - ١٥
 .م١٩٧٩- هـ١٣٩٩، دار الفكر، )هـ:٣٩٥ت(ني �ٔمحد �ن فارس الرازيمعجم مقای�س ا�لغة، �ٔبو احلس - ١٦

  :والردود تب العقائد والفرقك 

  

ٔ�صول و�رخي الفرق إالسالم�ة، فضی� الش�یخ مصطفى �ن محمد �ن مصطفى، دار الكو�ر، الطبعة  - ١
  .م٢٠١١الثانیة، 

د �ن عبد احللمي �ن عبد اق�ضاء الرصاط املس�تقمي �الفة �ٔحصاب اجلحمي، تقي ا��ن �ٔبو العباس �ٔمح - ٢
، �رص )هـ٧٢٨:ت(السالم �ن عبد هللا �ن �ٔيب القامس �ن محمد ا�ن �ميیة احلراين احلنبيل ا�مشقي 

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩عبد الكرمي العقل، دار �امل الك�ب، بريوت، لبنان، الطبعة السابعة، 
ر ا�ن �ٔمحد املروزى السمعاين �نتصار ٔ�حصاب احلدیث، �ٔبو املظفر، م�صور �ن محمد �ن عبد اجلبا - ٣

 –، محمد �ن حسني �ن حسن اجلزياين، مك�بة �ٔضواء املنار )هـ٤٨٩:ت(ا�متميي احلنفي مث الشافعي 
  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧السعودیة، الطبعة أ�وىل، 

كتاب التوح�د وٕاثبات صفات الرب عز و�ل، �ٔبو �كر محمد �ن ٕاحساق �ن خزمية �ن املغرية �ن صاحل �ن  - ٤
 –السعودیة  - ، عبد العز�ز �ن ٕا�راهمي الشهوان، مك�بة الرشد )هـ٣١١:ت(مي الن�سابوري �كر السل

 .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤اخلامسة، : الر�ض، الطبعة
التبصري يف ا��ن ومتیزي الفرقة الناج�ة عن الفرق الهالكني، �ٔبو املظفر طاهر �ن محمد أ�سفرای�ين  - ٥

  .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة أ�وىل،  –، كامل یوسف احلوت، �امل الك�ب )هـ٤٧١:ت(
 .�امك املطريي.تدو�ن الس�نة وش�هبات املس�رشقني، د - ٦
درء تعارض العقل والنقل، تقي ا��ن ٔ�بو العباس �ٔمحد �ن عبد احللمي �ن عبد السالم �ن عبد هللا �ن  - ٧

رشاد سامل، �امعة ، ا�كتور محمد )هـ٧٢٨:ت(ٔ�يب القامس �ن محمد ا�ن �ميیة احلراين احلنبيل ا�مشقي 
 .م ١٩٩١ - هـ  ١٤١١إالمام محمد �ن سعود إالسالم�ة، اململكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة، 
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رشح �ٔصول اعتقاد �ٔهل الس�نة وامجلا�ة من الك�اب والس�نة وٕاجامع الص�ابة، �ٔبو القامس هبة هللا �ن  - ٨
  .ه١٤٠٢محدان،  �ٔمحد سعد. الر�ض، د –احلسن �ن م�صور الاللاكيئ ، دار طیبة 

رشح العق�دة الط�اویة، صدر ا��ن محمد �ن �الء ا��ن �يل �ن محمد ا�ن ٔ�يب العز احلنفي أ�ذرعي  - ٩
، �ٔمحد شا�ر، وزارة الشؤون إالسالم�ة، وأ�وقاف وا�عوة وإالرشاد، )هـ٧٩٢:ت(الصاحلي ا�مشقي 

  .هـ ١٤١٨الطبعة أ�وىل، 
�ن �بت �ن �ٔمحد �ن �دي اخلطیب البغدادي  رشف �ٔحصاب احلدیث، �ٔبو �كر �ٔمحد �ن �يل - ١٠

  .�ٔنقرة –محمد سعید خطي او�يل، دار ٕاح�اء الس�نة النبویة . ، د)هـ٤٦٣:ت(
الصارم املسلول �ىل شامت الرسول، تقي ا��ن ٔ�بو العباس �ٔمحد �ن عبد احللمي �ن عبد السالم �ن عبد  - ١١

، محمد حمي ا��ن عبد )هـ٧٢٨:ت(�مشقي هللا �ن �ٔيب القامس �ن محمد ا�ن �ميیة احلراين احلنبيل ا
 .امحلید، احلرس الوطين السعودي، اململكة العربیة السعودیة

  .عق�دة املسمل يف ضوء الك�اب والس�نة، سعید �ن وهف القحطاين، مطبعة سفري، الر�ض - ١٢

لظاهري الفصل يف امللل وأ�هواء والن�ل، �ٔبو محمد �يل �ن ٔ�محد �ن سعید �ن حزم أ�ندليس القرطيب ا - ١٣
  .القاهرة –، مك�بة اخلاجني )هـ٤٥٦:ت(

، )هـ٩١١:ت(مف�اح اجلنة يف �ح��اج �لس�نة، �الل ا��ن عبد الرمحن �ن �ٔيب �كر الس�یوطي  - ١٤
  .م١٩٨٩- هـ١٤٠٩اجلامعة إالسالم�ة، املدینة املنورة، الطبعة الثالثة، 

بريوت، محمد س�ید  - ر املعرفة امللل والن�ل، محمد �ن عبد الكرمي �ن ٔ�يب �كر �ٔمحد الشهرس�تاين، دا - ١٥
  .ه�١٤٠٤یالين، 

ا�هنایة يف الفنت واملالمح، �ٔبو الفداء ٕاسامعیل �ن معر �ن كثري القريش البرصي مث ا�مشقي  - ١٦
  .م١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨: لبنان، الطبعة –، محمد �ٔمحد عبد العز�ز، دار اجلیل، بريوت )هـ٧٧٤:ت(

  :كتب التفاسري

  

�ن �ٔمحد �ن محمد �ن �يل الوا�دي، الن�سابوري، الشافعي ٔ�س�باب الزنول، �ٔبو احلسن �يل  - ١
، مؤسسة احلليب ورشاكه �ل�رش والتوزیع، توزیع دار الباز �ل�رش والتوزیع عباس �ٔمحد )هـ٤٦٨:ت(

  .م١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨الباز مكه املكرمة، 
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، )هـ٧٧٤:ت(تفسري القر�ٓن العظمي، �ٔبو الفداء ٕاسامعیل �ن معر �ن كثري القريش البرصي مث ا�مشقي  - ٢
 .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠سايم �ن محمد سالمة، دار طیبة �ل�رش والتوزیع، الطبعة الثانیة 

�امع البیان يف ت�ٔویل القر�ٓن، �ٔبو جعفر محمد �ن جر�ر �ن �زید �ن كثري �ن �الب ا�ٓميل،  - ٣
  .م ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠، �ٔمحد محمد شا�ر، مؤسسة الرسا�، الطبعة أ�وىل، )هـ٣١٠:ت(

تفسري القرطيب، ٔ�بو عبد هللا محمد �ن �ٔمحد �ن �ٔيب �كر �ن فرح أ�نصاري = م القر�ٓن اجلامع ٔ�حاك - ٤
 –، �ٔمحد الربدوين وٕا�راهمي ٔ�طف�ش، دار الك�ب املرصیة )هـ٦٧١:ت(اخلزر� مشس ا��ن القرطيب 

  .م ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة الثانیة، 
، دار ا�ن كثري، دار )هـ١٢٥٠:ت(واكين ا�ميين ف�ح القد�ر، محمد �ن �يل �ن محمد �ن عبد هللا الش - ٥

  .ه١٤١٤دمشق، بريوت، الطبعة أ�وىل،  - اللكم الطیب 
  
  

  :كتب الفقه ؤ�صو�

  

إالحاكم يف �ٔصول أ�حاكم،  �ٔبو محمد �يل �ن �ٔمحد �ن سعید �ن حزم أ�ندليس القرطيب الظاهري  - ١
  .ه١٤٠٤القاهرة، الطبعة أ�وىل ،  –، دار احلدیث )هـ٤٥٦:ت(

�ٔفعال الرسول صىل هللا �لیه وسمل، ودال�هتا �ىل أ�حاكم الرشعیة، محمد �ن سل�ن أ�شقر  - ٢

 .م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤لبنان، الطبعة السادسة،- بريوت- ، مؤسسة الرسا�)هـ١٤٣٠:ت(العت�يب

، )هـ٩١١:ت(جزیل املواهب يف ٕاخ�الف املذاهب، �الل ا��ن عبد الرمحن �ن �ٔيب �كر الس�یوطي  - ٣
  .د شف�ع ال�س�توي، دار أ�عتصامعبد الق�وم محم

الرسا�، الشافعي �ٔبو عبد هللا محمد �ن ٕادر�س �ن العباس �ن ع�ن �ن شافع �ن عبد املطلب �ن عبد  - ٤
، �ٔمحد شا�ر،  مك�به احلليب، مرص، الطبعة أ�وىل، )هـ٢٠٤:ت(م�اف املطليب القريش امليك 

 .م١٩٤٠/هـ١٣٥٨
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، عبد الرمحن )هـ٧٢٨:ت(�ٔمحد �ن عبد احللمي �ن �ميیة احلراين  مجموع الف�اوى، تقي ا��ن �ٔبو العباس - ٥
�ن محمد �ن قامس، مجمع امل� فهد لطبا�ة املصحف الرشیف، املدینة النبویة، اململكة العربیة السعودیة، 

  .م١٩٩٥- هـ١٤١٦
الكویت، الطبعة الثانیة،  –املوسو�ة الفقهیة الكوی��ة، وزارة أ�وقاف والش�ئون إالسالم�ة  - ٦

  .٢٣- ١الكویت، لٔ�جزاء من  –ارالسالسل د
، عصام ا��ن )هـ١٢٥٠:ت(نیل أ�وطار، محمد �ن �يل �ن محمد �ن عبد هللا الشواكين ا�ميين  - ٧

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الصبابطي، دار احلدیث، مرص، الطبعة أ�وىل، 
  
  

  :كتب الزهد وا�ٓداب والرقائق
  
، �كر �ن عبد هللا ٔ�بو زید �ن محمد �ن عبد )لعلمیةوهو مطبوع مضن كتاب ا�مو�ة ا(�لیة طالب العمل  - ١

، دار العامصة �ل�رش والتوزیع، )هـ١٤٢٩:ت(هللا �ن �كر �ن ع�ن �ن حيىي �ن غهيب �ن محمد 
 .ه ١٤١٦الر�ض، الطبعة أ�وىل، 

، ا�كتور عبد احللمي )هـ٤٦٥:ت(الرسا� القشريیة، عبد الكرمي �ن هوازن �ن عبد امل� القشريي  - ٢
 .ود، ا�كتور محمود �ن الرشیف، دار املعارف، القاهرةمحم

، �ٔبو عبیدة مشهور �ن )هـ٣٣٣:ت(ا�السة وجواهر العمل،  �ٔبو �كر �ٔمحد �ن مروان ا�ینوري املاليك  - ٣
، )لبنان - بريوت (، دار ا�ن حزم ) �ٔم احلصم  - البحر�ن (حسن �ٓل سلامن، مجعیة الرتبیة إالسالم�ة 

  .هـ١٤١٩
 بني م�ازل ٕا�ك نعبد وٕا�ك �س�تعني، محمد �ن ٔ�يب �كر �ن �ٔیوب �ن سعد مشس ا��ن مدارج السالكني - ٤

بريوت، الطبعة  –، محمد املعتصم �� البغدادي، دار الك�اب العريب )هـ٧٥١:ت(ا�ن قمي اجلوزیة 
 .م١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦الثالثة، 
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  لفهرسا

  ٢  ........................................................................................................املقدمة

  ٤.........................................................................................معيل يف هذا الك�اب

  ٥..................................................................................مقدمة يف الس�نة وإالس�ناد

 ٥................................................................................................ما يه الس�نة؟
 ٦....................................................................................:�یف�ة وصول الس�نة ٕالینا

 ٧..........................................................:د، وبیان حراسة العلامء �لس�نةما هیة إالس�نا
 ٨............................................................)هـ ٩١١-٨٤٩: (�رمجة موجزة �لس�یوطي

  ١٠.....................................................................................:س�ب ت�ٔلیف الك�اب
  ١٠......................................................................................................الرافضة
  ١٠......................................................................................................الز�دقة

  ١١................................................................................ٔ�صل هذه البد�ة الكفریة
  ١٢.....................................................................ذ�ر �م الشافعي ريض هللا عنه

  ١٢.................................................................�رمجة موجزة �لشافعي ريض هللا عنه
  ١٢.....................بعض أ�د� �ىل �ون النيب صىل هللا �لیه وسمل � مزن� �الیة يف الرشع

  ١٩....................................................ذ�ر �ٓ�ت ورد فهيا �زول الس�نة �ىل رسول هللا
  ٢٠........................................قي من أ�خ�ار ا�ا� �ىل جحیة الس�نةبعض ما مجعه البهي

  ٢٠.........................................................................�رمجة موجزة �لبهيقي رمحه هللا

  ٢٤.........................................................................................بیان وجوه الس�نة

  ٢٥................................................من �ٔد� �ون الس�نة الزائدة �ىل القر�ٓن و� مزنل
  ٢٧...........................التعلیق �ىل بعض ا�ٓ�ر اليت حيتج هبا �ىل بطالن بعض أ��ادیث

  ٢٨..............................................................................عرض احلدیث �ىل العقل
  ٣٠...............�ب ف� ورد عن اخللفاء الراشد�ن و�ريمه من الص�ابة من الرجوع ٕاىل �ربه

  ٣٥.................................ز�دات �ٔخرى �لبهيقي والس�یوطي �ىل �م الشافعي يف الرسا�

  ٣٩........................................................................اب هللا عز و�لالس�نة رشح كت
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  ٥٨.............................يف بیان يشء من �دا� الص�ابة ريض هللا عهنم، و�ٔهنم ال �كذبون

  ٦٠...........................................................................تن��ه حول قصد �ٔما�ن العبادة

  ٦١...........................................................ذ�ر يشء من صدق أ�مئة رواة أ��ادیث
  ٦٢.........یةص�ابة والرواة حلفظ الس�نة النبو �ٔخ�ار يف الر�� يف طلب الس�نة، وبیان بذل ال

  ٦٤.............................یعمل من الس�نة �البايف بیان رضورة العمل �لناخس وامل�سوخ، و�ٔنه  
  

  ٦٥....................................يف مدح ا�ٓ�ر ، وذم أ�راء اليت ال �س��د ٕاىل الس�نة املباركة

  ٦٨................................................................يف بیان احلث �ىل �رش السنن وا�ٓ�ر
  ٧٠..................................................ان يشء من تعظمي السلف �لس�نة واحلدیثيف بی

  ٧١...........................يف بیان �ٔن الس�نة بد�ٔت كتا�هتا م�ذ عهد النيب صىل هللا �لیه وسمل
  ٧٢.....................................................................................مرا�ل تدو�ن الس�نة

  ٧٢........................................................................:جهریة٧٣- ١املر�� أ�وىل من 
  

  ٧٤.....................................................................:هـجریة١٢٠-٧٠: املر�� الثانیة
  ٧٥..................................................):مر�� التصنیف(هـ١٥٠- ١٢٠: املر�� الثالثة
  ٧٥.....................................):مر�� املوسو�ات احلدی��ة(هـ٢٠٠- ١٥٠:املر�� الرابعة

  �ٓ�ر یذ�رها الس�یوطي مل تقع يف كتاب البهيقي يف وجوب �عتصام �لس�نة، والرتهیب 
  ٧٧................................................................................................من خمالفهتا

  وذم ،بعض ا�ٓ�ر من سنن ا�اريم يف املقدمة، ويه هامة يف �ب لزوم الس�نة
  ٨٠...........................................................................الر�ٔي والنكري �ىل ا�الفني 

  ٨٠.......................................................................�رمجة موجزة ��اريم رمحه هللا
  ٨٣...............................................................مج� م�تقاة من كتاب الس�نة لاللاكيئ

  ٨٣.....................................................................:�رمجة موجزة لاللاكيئ رمحه هللا
  ٨٧.......................�لش�یخ نرص املقديس" احل�ة �ىل �رك احمل�ة"مج� م�تقاة من كتاب 

    ٨٧.................................................................:�رمجة موجزة �لش�یخ نرص املقديس
  ٨٨.......................................................................مدح �ٔهل الس�نة واحلدیث يف
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١١٤ 

 

  ٨٩...................................................................................................اجلهمیة
  ٨٩...................................................................................................املرج�ة

  ٩٠..................................................................................يف خسارة املتلكمني

  ٩٢..............................مج� م�تقاة من رسا� القشريي من �م �ٔهل الطریق يف ذ�
  ٩٢..............................................................................:�رمجة موجزة �لقشريي

  ٩٢.................................................................................................الصوف�ة
  ٩٥.................................................................................ٔ��ر من �لیة أ�ولیاء

  ٩٥......................................................�رمجة موجزة ٔ�يب نعمي أ�صهباين رمحه هللا
  ٩٧...................................................................................................اخلامتة

  ٩٨..........................................................................................فرق الرافضة
  ٩٩....................................................................................�ٔمئة أ�ثين عرشیة

  ١٠٠.......................................................................من كتاب يف امللل والن�ل
  ١٠١................................................................................................املراجع

  ١١٢...............................................................................................الفهرس

  

  �ٔبو ما� عامد �ن عبد امحلید ٔ�محد الس�یوطي....................... ...........مت حبمد هللا تعاىل

  ه١٤٣٨شوال٤القاهرة                                                                 

 م٢٨/٦/٢٠١٧                                                              
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