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  بسم اهللا الرمحن الرجيم
 

 

  

     احلمد هللا عىل إحسانه، والشكر له عىل توفيقه وامتنانه، وأشـهد 
ًأن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممـدا عبـده ورسـوله 

ًوسلم تسليام كثرياصىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه  ً.  

  أما بعد؛

 بكتاب  واملعروف»ح واإلبانةَّالرش«فهذه هي الطبعة الثالثة من كتاب 
ُّاإلبانة الصغرى«   .) هـ٣٨٧(البن بطة العكربي  »ِ

ٍوقد أعدت النظر فيه عىل عجالة، فأصلحت مـا وفقنـي اهللا تعـاىل  ُ
وغريها إلصالحه، وأضفت بعض التعليقات املهمة يف مسائل اإليامن، 

  .من املسائل العلمية

كتب «من سلسلتي يف إخراج ) الثالث(اب عد الكتُوهذا الكتاب ي
 لعبـداهللا بـن أمحـد، »نةُّالـس«: ، والتـي صـدر منهـا»نة واالعتقـادُّالس

اجلـامع يف «و  البن بطـة،»اإلبانة الكربى«و حلرب الكرماين، »ُّالسنة«و
عقيـدة مـن ) ٦٠(ل عىل ، وقد اشتم»نة واألثرُّعقائد ورسائل أهل الس

إثبـات احلـد هللا « البن البناء، و»الرد عىل املبتدعة«وعقائد أهل السنة، 
االحتجـاج باآلثـار « للدشـتي، و» وأنه جالس وقاعد عىل عرشهتعاىل
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هة ِّشبـُمـضـة والِّالسلفية عىل إثبات الصفات اإلهليـة والـرد عـىل املفو
  .»واجلهمية

  .تيسريها وإمتامها وغريها من الكتب التي أسأل اهللا 

ُّ أن يثبتنا وإياكم عىل اإلسالم والسنة حتى نلقـاه غـري واهللا أسأل   
ُّمبدلني وال مغريين، وأن جيعلنا ممن حتيا هبم السنن، ومتوت هبم البدع،  ُ ُِّ

  .وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن

  . وعىل آله وصحبه وسلم☺وصىل اهللا عىل حممد 
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  بسم اهللا الرمحن الرجيم

 

ُنه ونـستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن رش نحمده ونستعيَإن احلمد هللا ِور َ

ِأنفسن ُ اهللا فال مضل له، ومن يضلل فـالِا ومن سيئات أعاملنا، من هيدهُ َّ ُ 
ُيك له، وأشـهد أنرش ال َ إال اهللا وحدههُهادي له، وأشهد أن ال إل  ً حممـداَ

  .عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 :أما بعد

ِ الـسنةِصـولُ عـىل أِ واإلبانةِحَّالرش« ُفهذا كتاب ِ والديانـةُّ ِ، وجمانبـةِّ ُ 
ِاملخالفني، ومباينة ُ ِهل األهواء املارق أُ َّبن بطة اُ، أليب عبداهللا عبيد اهللا »َنيِ َ

ُّب أهـل الـسنِ، وهـو مـن كتـ) هــ٣٨٧( :نةَ ساملتوىفُالعكربي   ِةِ
ُّاملخترصة يف أبواب السن ِ ِة واالعتقادُ    .ِ والعبادات واآلداب،ِ

ِ عند كثري من أهل العلم بـكتابٌوهو معروف ِ ِ ِ ، »ُّاإلبانة الصغرى«: ٍ
ِمتييزا بينه وبني كتابه اآلخر ُ وجمانبـة ِاجيةَّ النِرقةِ الفِاإلبانة عن رشيعة«: ً

  .» الُكربىِاإلبانة«:  بـِ العلمِ، وهو املعروف عند أهل» املذمومةِقَرِالف

 اإلبانة«غني عنه كتابه ُال ي ؛هِصار عىل اخت»ىُّ الصغرِاإلبانة«وكتاب 
ًه ليس خمترصأن، والذي يظهر »الُكربى  فـإن  ؛-  ه بعـضهمُّكام يظن -  منه اُ

ُاملصنف لـم يـرش إىل ذلـك، َ ديـث واآلثـار ٌري مـن األحا وهنـاك كثـ بـلِّ
   . التي بني أيدينا»ِاإلبانة الُكربى« املهمة التي ليس هلا ذكر يف واألبواب



الدیانة السنة والشرح واإلبانة على أصول  
  ٦ 

ُ القدر، كثريُ جليلٌ كتابٍّ بحقهوف ِ النفعِ ً عناية بهِ العلمُ، اعتنى أهلَّ ِ 
ِبـار ِ عىل الكتـاب لكِدونةُ املِاعاتـَّ السمُثرةَ ك: عىل ذلكَّلَدمما فائقة، و

ُّ العلم والسنِأهل   .ةِ

َأى بعده ملا رأن ؛ هلذا الكتاب تأليفهَببس  َةَّ بطُ ابنَّوقد بني  ِاس النُ
َّ عــن الــسنِيف وقتــه ا، َ واستحــساهنِ البــدعَا، وانتــشار هبــِ واالستمــساكِةُّ

ُهم للجهال واملَواختاذ َّ ًني أربابا وأئمةِّضلُ ِ يف الدينً َ ذلك بأن يصنف اهد، حِّ ِّ ُ
ِّهلم كتابا خمترصا يذك ًُ ان عليـه ا كـا، ومـ هبـِاكَمـسِ واالستِةُّ فيه بالـسنهمُرً

ِ األمةُسلف ِن البدعة واألهواءِرهم فيه مِّذُ، وحي األثرُاءـلم وعُ   .ِةَّلِضُمـ الِ

ٍه هذا إىل أربعة أقسامَتاب كُفِّ املصنَمَّسوقد ق ِ:  

َ النبويـة، واآلثـارَ األحاديـثَد فيه رس: األولُالقسم ِ الـسلفية اآلمـَّ  َرةَّ
ِبلزوم ِ اجلامعة، ومباينة أهل الزيغ والتفرقُ ُّ َُّ ِ َّ ِ ِ   .ِاعةَّ والشنِ

َّ السنِ أهلَ ذكر فيه اعتقاد: الثاينُالقسم  ُ علـامء عليـهَ مما أمجـعِ واجلامعةِةُّ
ُعذر اهللاُ تباركَ، وال يُهلهُ مماال يسع املسلمني جِةُّماأل َ اسمه من أضاعهُ َ ُ.  

ِ كثـريا مـ فيهَ ذكر:ث الثالُالقسم
ِ، والـسننِواجبـاتن الً ، ِ، واألخـالقُّ

ُتكثر امم ِواآلداب   .ن أبواب الفقهِم ِّفرقةُ متِا يف أبوابإليه ُةاجاحل ُ

ِ كثري مِكرِ يف ذَوقد اختار َّ الـسنُ هبا أهلَزَّ ما متيِن هذه األحكامٍ  عـن ِةُّ
ِ الرأيِن أهلِغريهم م  فنيِّاملصن ِشأن نِم(:  تيمية ُ كام قال ابنِ والبدعَّ
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 ُزَّيتميـ مـا يذكروا أن ِواجلامعة ِنةُّالس ِأهل ِمذهب عىل ِاملخترصة ِالعقائد يف
 .)١() بتدعنيُمـوال ِارَّفالُك عن ِنةُّالس ُأهل به

ِثريا من البدعَ ذكر فيه ك:ُ الرابعُالقسم ِ
 امم ِه يف وقتُاس التي أحدثها النً

  . َّ الصالحِفَّ عن السلٌأثر هافي َجاء وال هللا،ا ِكتاب يف اهل َأصل ال

ُلك ابنوقد س  ْ وحذفِ مسلك االختصارِيف هذا الكتاب َّ بطة َ
ِدوال عن اإلطالـة واإلكثـار؛ ِتصار، وعًلبا لالخط: (، كام قالِاألسانيد ِ ً

َل عىل من قرأهُهليس َ، وال يمل مَ   ).عاهَن استمع إليه ووَّ

 يف القسمني األولـني مـن هـذاومن أراد اإلطالة والتقرير للمسائل 
َّسلف األمة فلريجع إىل ِة وأقوال ُّب والسنِمن الكتا ِبذكر األدلة الكتاب َُ ِ

  .»اإلبانة الكربى« الكبري كتابه

ُوافقا لسنُه، مِهً عميل هذا خالصا لوجَواهللا أسأل أن جيعل  َّه صىلِّ نبيِةً
 ام عليهَه الثباتُسأل، وأِةُّ والسنِ اهللا عىل اإلسالمُ، واحلمدَمَّ عليه وسلاُهللا

  .اتـحتى املم
   :كتبه                                                   

 

 

 )٢١٣٢٣( الرمز ،)١٣٩٤٦٤ ( :جدة/ص ب                           
                          adelalhmdan@gmail.com     

                                         
 ).٣١ص(» العقيدة األصفهانية«   )١(
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  ترجمة المصنف
  

  إبراهيم بن عيسى بن عمر بن محدان بن حممد بن حممد بن بيداهللاُع :االسم

 . اهللا رسول صاحب فرقد بن عتبة بن سعد بن                 ا

 . كربيُالع عبداهللا أبو :الكُنية

 ].نسبة إىل عكربا، بليدة عىل دجلة فوق بغداد بخمسة فراسخ[

 .اء املشددة، نسبة إىل أحد أجدادهبفتح الباء والط. طةَب  ابن:اللَّقب

 ).هـ٣٠٤( :المولد

  .مكانته العلمية
ِة يف بيت علم وسنة، فقد كان أبوه من أهل العلم واحلـديث، نشأ ابن بط ِ ُ

ِّه وأسمعه احلديث وهو صـغري ، وأذن لـه بالرحلـة إىل بغـداد يف فاعتنى ب َ ِ َ

ُطلب العلم ومل يتجاوز العارشة من عمره ِ ِ. 

 أليب كـان :ةّبطـ بـن اهللا عبـد أبـو قـال: البرسى بن محدأ بن عيلقال  - 
 بغـداد ىلإ ابعـث :أليب فقال ،بكر يبأب يعرف رجل وفيهم ،كاءُرش ببغداد

 فحملنـى .يمعـ محلهأ ناأ :فقال .صغري يابن :فقال ،احلديث ليسمع ابنك
 :بعـضهم يل فقـال .احلديث عليه يقرأ وهو منيع ابن ىلإ فجئت ،بغداد ىلإ

 يريـد نـهإ :فقال ،بنته ابن او ،ابنه فسألت .همعجم ليكإ خيرج يخَّالش سل
 ةّدُمـ ىف خـاص ٍنفـر يف» املعجـم كتـاب «عليه قرأنا ثم ،فأعطيناه ،دراهم
 .عرشة ست وأ ،عرشة مخس سنة يف وذلك ،كثرأ وأ لقأ وأ ،يامأ عرشة
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 ،مكة إىل اًكثري سافر يف طلب العلم يف كربه؛ فثم استمرت رحلته 
 .لدانالب نِم ذلك وغري ،والبرصة ،والثغور

 .اسثم عاد إىل بالده واعتزل الن

 بنا عبداهللا أبو رجع ملا: الدلوي حممد بن أمحد حامد أبو القايضقال 
 وال ،سـوق يف منهـا اًيوم َرـُي فلم نةَس أربعني بيته الزم حلةِّالر من ةّبط
 ومل ،بـاملعروف اًأمـار وكـان ،والفطـر األضحى يوم يف َّإال اًفطرُم ئيُر

َغري َّإال ٍنكرُم ُخرب يبلغه  .هَّ

 بن عبداهللا أيب عىل دخلت: يقول البزار الفرج بن نرص وسمعت: قال
 طوابق عىل صدره وضع وقد رأيتهف ،ِّاحلر شديد يوم يف صائم وهو ةَّبط

 .بذلك دَّيترب مغسولة

  : شيوخه
َسمع العلم واحلديث من ِ ، وأيب الفضل )هـ٣٦٨(أيب بكر أمحد القطيعي : َ

) هــ٣٣٤(، وأيب بكر أمحد بن سليامن النجـاد )هـ٣٢٥(جعفر القافالين 
) هــ٣٢٤(سـامعييل النيـسابوري شـيخ احلنابلـة بـالعراق، وأيب بكـر اإل

، )هـ٣١٢(، وأيب بكر الباغندي )هـ٣١٧(، وأيب القاسم البغوي افعيالش
، وابــن خملــد )هـــ٣١٨(، وابــن صــاعد )هـــ٣٦٠(وأيب بكــر اآلجــري 

 ).  هـ٣٦٣(ُ، وأيب بكر عبدالعزيز غالم اخلالل )هـ٣٣١(

  : تالميذه
 : أخذ عنه كثري من أهل العلم، ومنهم

، )هـ٣٨٧(، وأبو حفص العكربي )هـ٤٢٨(ُابن شهاب العكربي    
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، وأبـو إســحاق )هـــ٤١١(اهـد املعــروف بالروشـناين َّوأبـو بكــر الز
ــي  ـــ٣٦١(الربمك ــروف )ه ــرض املع ــن اخل ــداهللا ب ــن عب ــد ب ، وأمح

 .وغريهم. بن حامد البغدادياوأبو عبداهللا بالسوسنجردي، 

  :آثاره العلمية
 .  َّف التصانيف املفيدةكان من فقهاء احلنابلة، صنَّ: َّقال السمعاين

 .العلوم من فنون يف احلافلة الكثرية صانيفَّالت له: ابن كثريوقال 

ِومما ذكـر مـن َِ  ،»غريةُّالـص اإلبانـة«و ،»بـريةُالك اإلبانـة«: ِِهصنفاتُمـ ُ
 قـرص مـن عىل اإلنكار«و ،»ضامن اإلمام«و ،»املناسك«و ،»ننُّالس«و

 ،»صحفامل من القرآن أخذ من عىل اإلنكار«و ،»األوىل الصحف بكتب
 ،»ميمةالنَّ حتريم«و ،»الفجر وبعد العرص بعد افلةالنَّ صالة عن هيالنَّ«و
 ،»حاجـة لغـري واإلقامة األذان بعد اخلروج منع«، و»اجلامعة صالة«و
 قـال مـن عـىل ّدَّالـر«و ،»املؤمن فضل«و ،»باخللوة الصداق إجياب«و

 ،»املكتوبة بعد رمضان ِشهر يف افلةالنَّ صالة«و ،»يقع ال الثالث القَّالط
 التفرد«و ،»إليه واالستامع الغناء ذم«، و»اخلمر حتريم«و ،»خلُالب ذم«و

، »حتـريم النَّبيـذ«، و»أحكـام النِّـساء«و، »إبطـال احليـل«و ،»زلةُوالع
، »احلامم«، و»ِجوابات مسائل ابن شاقالء«و، »حتريم حرمة اإلسالم«و
 نداء األمر  عىل من فعلالرد«و، »َّجواز اختاذ الساقية يف رحبة املسجد«و

 .ذلك وغري، »مسألة فسخ احلج إىل العمرة«، و»الطرقات«و، »بعد األذان

 .صنفُم مائة عىل تزيد إهنا :وقيل
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  : عقيدته

ُكان صاحب سن ًة واعتقاد صحيح، معظام للسَ ًلف، متبعاُِّ ّ  آلثـارهم، ُ
ُّ هو ظاهر من تصانيفه يف السنكام  .ة واالعتقادَ

 .ةُّلسن يف اًكان إماما: هبيقال الذ

  :أقوال أهل العلم فيه
 .عوةَّالد ستجابُم اًاحلَص اًيخَش كان: العتيقي قال

 .احلنابلة اءـعلم أحد: قال ابن كثري

 شـيخ ث،ِّحـدُامل الفقيـه العابـد القـدوة ماماإل بطة ابن: قال الذهبي
 .العراق

ُكبار األئمة ذا زهد، وفقه، وسنَّكان ابن بطة من : وقال  اهـ.. ة، واتباعُ

ة ّبـن بطـا ذكـرت أليب سـعيد اإلسـامعييل :اسّقال أبو الفتح القـوو
 .ف هو فوق الوص: فلام عاد قال يل،ليهإ فخرج ، وزهده،وعلمه

ُقهاء احلنابلة، صنَّف التصانيف املفيدةِكان من ف: َّوقال السمعاين َّ  . 

   : ابن بطةاتهام
َّبالرغم من إمامة ابن بطة، وجاللته، وزهده، وورعه، وتد« ينه، فإنـه ُّ

ُّمل يسلم من النقد والطعن يف روايته وحفظـه وأمانتـه، فقـد اهتـم بأنـه 
َّضعيف يف الرواية، وأن له أوهاما، بـل أنـه يتعمـد كـشط الـسامعات  ّ ً
ّوالتغيري فيها، وأول من ذكر هذه االهتامات ونرشها وروج هلا اخلطيب 

 . »تاريخ بغداد«: َّالبغدادي يف ترمجة ابن بطة يف كتابه 
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َّلكن تصدى له ابن اجلوزي يف كتابه  ّ، ورد عليه كل ما قالـه »املنتظم«َ
َّبل إنه قد أفرد كتابا يف الدفاع عن ابن بطـة ضـد اهتامـات ، يف ابن بطة ِّ ً

 .  »االنتصار البن بطة«: َاخلطيب سامه

، )٣٤٧-١/٣٤٠ (»التنكيل«ّوكذلك تعرض هلذا املسألة املعلمي يف 
 . بعدل وإنصافوناقش اخلطيب فيام قاله

قـسم  (»اإلبانة الكـربى«واستوعب ذلك كله وزاد عليه حمقق كتاب 
ً، البن بطة، فإنه انتدب لذلك وأفرد له فصال خاصا، واسـتوىف )القدر َّ

ًالشبه ورد عليها ردا علميا ّ. 

وحسبي هذه اإلشارة، ومن أراد التفصيل فلريجع إىل ما كتبه هـؤالء 
 .»واهللا املستعان. فيالثالثة، ففيه ما يشفي ويك

 ].     ُالعمري:  البن بطة حتقيق»إبطال احليل«نقال من مقدمة كتاب [

 . )  سنة٨٣: (، وله من العمر)هـ٣٨٧( :الوفاة

  :راجمالت
 »السري«  و،)١٠/٣٧١ (»تاريخ بغداد«، و)٣/٢٥٦ (»طبقات احلنابلة«

 البدايـة«، و)٣/١٣٣ (»امليـزان«، و)٣/٣٥( للذهبي »العرب«، و)١٦/٥٢٩(
 للسمعاين »األنساب«، و)٣/١٢٢ (»َّالشذرات«و ،)١١/٣٤٣ (»والنهاية

، )٢/٣٥١(، )١/١٦٠ (»اللباب«، و)١٤/٣٩٠ (»املنتظم«، و)٢/٢٤٣(
 ).  ٤/١١٢ (»لسان امليزان«و
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  :وصف المخطوط

ُم أقف هلذا الكتاب إال عىل نسخةـل  واحدة من حمفوظات دار الكتب ّ
 . اهرية بدمشقالظ

ّة واضحة كاملة، وفيها كثري من السامعات، مما يـدل عـىل ُوهي نسخ َ َّ ِ

: »فهرست املكتبـة الظاهريـة«اعتناء أهل العلم هبا، كام قال األلباين يف 
 اهـ). هـ٥٦٠: (ُوهي نسخة قيمة، عليها سامعات أقدمها سنة

 . ) هـ٦٠٠ ( املتوىفِّوقد كتبت بخط احلافظ عبدالغني املقديس

ّورقة، يف كل ورقة وجهان، مع اختالف ) ٣١(ع يف ِّوهي جيدة اخلط؛ تق ُ
 ). صفحة٢٢صفحة إىل ١٧: (بني عدد األسطر يف كل صفحة ما بني

ًوفيها بياض يسري جدا يف بعض الكلامت ٌ. 

ح واإلبانة عـىل أصـول الرش«: وقد كتب يف أوهلا اسم الكتاب، وهو
ُنة، وجمانبة املخالفني، ومباينُّالسنة والديا ُ  .»اء املارقنية أهل األهوُ

َّتم كتـاب: (بينام اخترص هذا االسم يف آخر الكتاب، فقال َّرشح الـ«: َ
ِّواإلبانة عىل أصول السنة والديان ُّ  ).»ةِ

ِّوقد اشتهر اسم هذا الكتاب عند كثري من املتأخرين باسـم اإلبانـة «: ٍ
القـايض أبـو يعـىل، وابـن تيميـة، : ، كام ذكر هـذه التـسمية»ُّالصغرى

 .  ابن بدران، وغريهموالذهبي، و

 : وسند الكتاب املثبت يف أول املخطوط

 ُن احلسن بن عيل بن شهاب العكـربيرواية أيب عيل احلسن بن شهاب ب
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بن أخـي نـرص اعنه، رواية أيب احلسن عيل بن أمحد بن الفرج املعروف 
ُالعكربي عنه، رواية أيب طاهر حممد بن أمحد بن حممد بـن عبـداهللا بـن 

ي، رواية أيب غالب املبارك بن عبدالوهاب بن حممـد بـن احلبيب الرحب
 منصور القزاز، رواية الشيخ اإلمام أيب العباس أمحد بن احلسني بن حممـد
 ابن أمحد العراقي، وقف عىل مجيع املـسلمني مـن كتـاب الفقيـه النجيـب

 .  نةُّ والسعبدالغني بن عبدالواحد بن عيل املقديس نفعنا اهللا به وبسائر العلوم

أخربنا الشيخ اإلمام أبو العباس أمحد بن حممد بن احلـسني بـن أمحـد 
أخربنا الشيخ أبو غالب املبارك بن عبدالوهاب بن حممد : العراقي، قال

أنا أبو طاهر حممد بن أمحد بن حممد ابـن  :، قالابن منصور القزاز 
أنا أبو احلسن عيل بن أمحـد ابـن : عبدالوهاب بن احلبيب الرحبي، قال

أنا أبو عيل احلسن ابـن : رج املعروف بابن أخي نرص العكربي، قالالف
أنا أبو عبداهللا عبيداهللا ابـن : شهاب بن احلسن بن عيل بن شهاب، قال
ُحممد بن حممد بن محدان بن بطة العكربي  َّ. 

 .ّثم كتبت بعض األسانيد بخط دقيق

ا َّثبت فيها كثـري مـن الـسامعات ممـُويف آخر صفحتني من املخطوط أ
يدل داللة واضحة عىل اعتناء أهل العلم هبذا الكتـاب، وقـد صـورهتا 

 .  وجعلتها يف آخر الكتاب ملن أراد الوقوف عليها

 :وقد كان الفراغ من نسخها: (ُوقد كتب يف آخرها سنة نسخها، فقال
 ومخـسني ومخـسامئة مـن  سنة تسع، الرابع من شهر صفر،يوم األربعاء

 ).نبويةاهلجرة ال
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  :حقيقمنهج الت

 . ترمجة خمترصةملؤلفارمجة ت -١

، أو مل يـتمكن يل َّممـا ال بـد منـه]    [   بـنيحتقيق املتن، والزيادة -٢

قراءته يف املخطوط للطمس الذي يف بعض الكلامت، وقد أثبتها 

 . من طبعة رضا نعسان وهي قليلة جدا

ً التي وقفت عليها خترجيا خمترصاختريج األحاديث واآلثار -٣ ً. 

 .املسائلالتعليق عىل  -٤

 :الفهارس -٥

 .فهرس اآليات  - أ

 . فهرس األحاديث-ب

 . فهرس اآلثار-ج

 .ُّ فهرس أبواب السنة واالعتقاد-د

 . فهرس األبواب الفقهية-هـ

 . فهرس الفرق واملذاهب-ز

 . فهرس عقائد العلامء وغريهم-ح

 .  الفهارس العامة للكتاب-ط
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  :صورة المخطوط
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    الكتابنص
  محققـال
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 بسم اهللا الرمحن الرجيم

 ّرب يرس وأعن ولك احلمد

ُقال الشيخ اإلمام أبو عبد ُ َّاهللا بن حممد بن حممد بن محدان بن بطة ُاهللا عبيدَّ َ
 :ُالعكربي 

َاحلمد اهللا الذي أسبغ ِر لدينا منناه، وظهِ علينا نعمُ ِّ، وجعـل مـن أجلهـا هَ َِ

ِ، وجعلنا مـن ِربوبيتهِار بواإلقر، ِها ملعرفتدانأن ه: )١(ًرا ًقدرا، وأعظمها خط

، وأشياعِ دين احلِأتباع ِّة الصدقَّل مِقِّ ِ.  

ُفله احلمد نحمده ، َّلمنـاهوع ،ِمدانا لإلسـال أن هـنـدنا عبام اصطنعليه ثني عُ ونُ
  .ًبرياُضل اهللا علينا ك فعلم، وكانن نا ما مل نكَّلمن، وأهلمناها، وعِةُّا للسنَّقنَّووف

ِة َ إلقامـهى، أرسـلصطفُ املـِولهرسـىض، ورتـُ املِهِّبيـٍمد نحم عىل ّىل اهللاُوص
ِحجته َّ ِاء إليه باحلكمة واملوعظُّ، والدعهِ، وإثبات وحدانيتُ   .ِةسن احلِةِ

ِواحلمد هللا عىل الرشائع الظاهرة، والسنن الزاكية َِّ َِّ ُّ َّ ِ ، ِاضـلةِ، واألخـالق الفُ
 .ا تسليمـًَّوسلم

ُمل، ونسألهِ، وصالح العِولِواب القص لونستوفُق اهللاَ نا رضـَل غعـ أن جيِ
ِتكلفه من ا نـيمف ُ ِ ابتغاء وجههلكذَّ  كون سعينا عنده؛ ليِتهَّب وحماهَ، وإيثار رضَ
 .ًوراُوف ما لديهًورا، وثوابنشكم

 :ُعد أما ب

ُأل اهللا أن حيرض فإين أس ُوفيقا يفتح لن تاكَّنا وإيُ ِ بـه أبـواب الـصدق، كلـا وً ِّ َ
ِة من هِالعصم ا بهُض لنيُويق ِات اآلراء، إنـَلتـ، وفإِات اخلطـفوَ ٌود، دٌيم وحـه رِ

                                         
َاخلطر   )١(  ).١/١٠٥٤ (»هتذيب اللغة«.    َّارتفاع املكانة، واملنزلة، واملال، والرشف: َ
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ُال ملا يَّعف  .ريدٌ

ِ مـن ؛حـسنوه علـيهم فاستَ، وغلـبوهَاس وأظهرَّم النا قد عُأيت مإين ملا ر

ِظائع األهواء، وقذائف ِ ُريف سنَّتِاء، وحتاآلر )١(ِعِ َار صى ت حهم؛ينِيل دبدم، وتهِ
ِبا لفرقتبذلك س ُ ُيت ألفـشت وتـِمى عىل أفئدهتم،ِة والعَّ البليِباب َتحهم، وفً هم، ِتِ

َّ والضالَالَُّهوا اجلذَّهـم، واختِهورَاء ظَبذوا الكتاب ورهم، فنِاعت مجِفريقوت َل ُّ
ُابا يف أأرب ِم العلم من را جاءه مِهم من بعدِورمً  .ِّهبمُ

َّصومات فيام يد اخلاستعملوا ِون، نُّالظِات عليهـا بـَّطعوا الشهاد، وقعونِ

َهتان فيام يُوا بالبُّجتواح  َرهانُ ب ال يعلمون فيام الَينم الذُهوا دينََّلد، وقَلونِحنتِ
َال حجة عِ يف الكتاب، وهلم به َّ ِم فيه من اإلمجاعهندُ  . فيهِ

ِوايم اهللا لكثري مما ألقت
ٌ ِني عىل أفواهِياط الشُ ِمـن ] ب/٢[ يندِلحـُم املِ إخـواهنُ

ُيل الضالل، وزأقاو َِّ ُال من حمِف املقُخرِ ِ ُع بالقول املِدثات البدِ ِ  :عخرتِ

َع تبد ِول، وفق عىل العِهبشتٌ َتن تِ ُّ يف الصدور، فـال يقـوم لتعر)٢( ُجَتلجلٌ ُ ِ ا ضـهُّ
ِلجلج لتُُتثبٌبرش، وال ي َ إال مـ؛ٌما قـدهـُ ِت ُّثبـ بالتدهَّ وأيـِلم، اهللاُ بـالعَن عـصمَّ

 .لمواحل

ِالدينِة َّ عن أئماه نقلنَّامـًال مُ، ومجعناهمًفا مما سِ هذا الكتاب طرُمجعت يف ِّ، 
ن َ مـَّ حض عليـهااملني مم العِّب رِولن رس لنا عوهل نقامـِوأعالم املسلمني، م

ِمـسك بـسنتهَّ الت:ِ مـنَر بـها أمـ، ومـِمن املؤمنني َبعهَّات َِّ ُ ، هِريقتـِوك طل، وسـُّ
ِاء ألثرهَِف، واالقتديهِداء هبواالقت ِ. 

                                         
 ).١/١٤٨(» العني«   . سوء القول من الفحش ونحوه:القذع   )١(
ُاللجلج   )٢( َْ  ).٤/٣٢٣٧ (»هتذيب اللغة«.   ُاملختلط الذي ليس بمستقيم: َّ
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ُوقدمت بني    ُّحذير من الشالت : يدي ذلكَّ ِ ُّذوذ، والتخويف من النَ َِّ    )١(ِ دودَِ

ِاعة، ومباينـة أهـلـِوم اجلمـزُلـ: ِ من☺سوله  وربه  َا أمر اهللاُوم   ِ ِ الزيـغ ُِ َّ
ِوالتفرق والش ُّ  .ةاعنَّ

ُّزم أهل السنا يلوم ِة مـن ُُ ُة، والــمانبجُالــم: ِ َملـن خـالف عقـدِة نبايِ هم، َ
َونكث عهدهم، و ِقدح يف دينَ   .مِتهِيق مجاعتفرَد لهم، وقصَ

  : كِثر ذلإىل  عثم

ُّح السنرش َّة من إمجاع األئمُ ِ ِ ِّة، واتِ ِاق األمة، وتفِ َّ ُ ِبق أهلاطِ ِلةِمـ الِ َّ . 

ِعت من ذجمف  ه اسـمباركُر اهللاُ تُعذَ، وال يُهله جمنيُسع املسلال ي ما :كلُ
َمن أضاع َنظر إىل من خ، وال يهَ ُ حجتحضتَن دليه مم عَن، وطعهَالفُ َّ ا ـَّـمـل هُ

ِالدين، وز بأاستهز َمةَب أئا ثلـَّـم لُمهد قَّلتِّ ِ عن رشـدهَيمسلمني، وعمـ الَّ ُ 
  .ينيهدمـ الينَّصطفى والراشد الـمةُ سنََّفني خالح

َمنتخـ الـِهحابىل أصـ، وعـَّ الطيبـنيَينرَّه الطاهِ وآلهِّبي عىل ن اهللاَّىلص ، بنيُ
َّ أمِهِاجوأزو ِمـن  ؛ابعنيابعي التـٍان، وتـإحـس ب، وعىل التابعنينني املؤمِهاتُ

ِوم الدينرين إىل يِ واآلخَّاألولني ِّ  .ستعنيوباهللا ن. ِ

  :- ِل به، والعمِهقبول ل اهللاُقكَّا أخي وف ي-تايب هذا ُم إين أثبت يف كث  

ُصار، وعًلبا لالختا طيدهانُكت أسًتونا ترم   ِوال عن اإلطالةدِ  ِار؛  واإلكثً

َسهل عىل من قَلي    َ َ من استمع إليهَّلمَ، وال يأهرُ  . اهَ ووعِ

ُذ بأيدينا، وهو حسبِا، واآلخ توفيقنُّيل و  واهللاُ ْا ونعنُ  .يل الوكَمِ
   

                                         
 ).٩/٢١٥(» تاج العروس«.  ُّ  أي النُّفور والرشود )١(
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ُفأول            : لكِمن ذ هِكرذُأ ببد ما نَّ

 - أ/٣[ اهللاُ َا أمرم[  ١(ِاعة ـمـِوم اجلزُلـ  :ِ مـنهِ يف كتابـَرهكـ وذ،بـه( ،
آل [ : M F  E  D  C  B  AL فقـال ؛ِةُن الفرقوالنَّهي ع

 ].١٠٣ :عمران

َيد من فَد بالوعَّدُثم هت M  x  w   v :  فقـال؛ املـسلمنيَ مجاعـةَقَارِ
   ¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z  y L ] ١٠٥: عمرانآل[  

َر اهللاُ تباركفأم   .ِاعته وط،ِينهِاع عىل دـاالجتم وتعاىل بَ

ــــال         : Ml  k  j  i  h    m    n      o       p      q      r      sوق
    x   w  v  utL ]٥:البينة[.     

                                         
 أهل :مه العلم أهل عند )اجلامعة( وتفسري ):٤/٤٦٦ (»ُّالسنن« يف الرتمذي  قال   )١(

 اهـ .. واحلديث ،والعلم ،الفقه
 هـم ،اجلامعـة عليـه ىنُتب الذي ُواألساس): ٣ (»ُّرشح السنة« يف     قال الربهباري 

 فقـد عنهم يأخذ مل فمن ،واجلامعة نةُّالس أهل وهم ،أمجعني رمحهمو ، مدحم أصحاب
 اهـ. ارالنَّ يف وأهله اللَّوالض ،ضاللة بدعة ّلُوك، وابتدع َّضل

 فاملراد ،اجلامعة بلزوم األمر جاء حيث): ٩١ص (»الباعث عىل إنكار البدع«   ويف كتاب 
 الذي هو احلقَّ ألن ؛اًكثري واملخالف ،ًقليال به مسكتامل كان وإن ،باعهِّوات احلقِّ ُلزوم :به

 ِالبـدع ِأهل ِكثرة إىل نظر وال ، وأصحابه  النبي ِهدَع من األوىل ُاجلامعة عليه كانت
: محـاد بـن عـيمُن قـال. وحـدك َنتُك وإن احلق وافَق ما ُاجلامعة: .. ُقال معاذ  .. بعدهم

 كّفإنـ وحـدك كنـت وإن ،َتفسد أن قبل اجلامعة هعلي كانت بام فعليك اجلامعة فسدت إذا :يعني
 اهـ.حينئذ اجلامعة أنت

 ؟ واد األعظم َّال من السّهُ لو سألت اجل: بن راهويهقال إسحاق) ٩/٢٣٩(» ليةاحل« ويف 
 فمـن ، وطريقهتمسك بأثر النبي ُن اجلامعة عامل مأ وال يعلمون ، مجاعة الناس:قالوا  

 .من خالفه فيه ترك اجلامعة و،كان معه وتبعه فهو اجلامعة
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~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §        ¨    M : وقال تعـاىل
©L ]١( ]٤:الصف(.  

 - َا أمر به املؤمنني من مباينة من خالوم ُ َِ َن م، وطعـهَهـدَم، ونكث عقدهَف عِ
ــن ــنِِهيف دي ــان :ِم م ــِبتُجم ــسهم، وت ُرك جمال ــتامع ألِتهِ ــِم، واالس هم ِائخط

¸  M  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹ :  وتعاىلتباركفقال  ؛)٢(م ِاهبطِوخ
  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å    Ä  Ã  Â  Á  À

ÒÑ   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   L ]٣ (]النساء(. 

-  ُوأمر رسول اهللا ُاهنم، ومبـاينَجرهب: نهَّ ختلفوا عِالثة الذين يف الث☺َ ، همِتِ
 .)٤(َوبتهم ت َى أنزل اهللاُ م حتهَساءوا نِعتزلَم أن يهَروأم

                                         
ِباب ذكر ما نطق بـه الكتـاب نـصا يف حمكـم : (»اإلبانة الكربى« يف كتابه عقد املصنِّف   ) ١( ُ

ِوبابا آخر فيام ورد يف السنة من األمر بذلك). ُالتنزيل بلزوم اجلامعة، والنهي عن الفرقة ِ ُّ ً. 
َّعلمـوا إخـواين أين فكـرت يف الـسبب ا): ٣٠٢ (»اإلبانة الكربى« يف ّقال ابن بطة   ) ٢( ُ

َّالذي أخرج أقواما من السنة واجلامعة، واضـطرهم إىل البدعـة والـشناعة  ُّ ًِ ُفوجـدت .. ِ
ُّ البحث والتنقـري، وكثـرة الـسؤال عـام ال يعنـي، وال يـرض :أحدمها :ِذلك من وجهني ِ ُّ

 . العاقل جهله، وال ينفع املؤمن فهمه
َ جمالسة من ال تؤ:والثاين  ُمن فتنته، وتفسد القلوب صحبتهُ ُ  اهـ . ُِ

   .ِما سيورده املصنف من اآلثار يف القسم األول من هذا الكتاب يدور عىل هذين األمرين: قلت
هـي  ويف هذه اآلية الداللة الواضحة عىل النّ):٥/٣٣٠(» تفسريه« يف  الطربيقال   ) ٣(

 اهـ . الفسقة عند خوضهم يف باطلهمن املبتدعة وِ مٍن كل نوعِ أهل الباطل مِالسةُعن جم
ِّقصة الثالثة الذين خلفوا؛ رواها البخاري    (٤) ُ  ).   ٧١١٦(، ومسلم )٤٤١٨(ّ

 ).وبغضهم األهواء أهل انبةُجم باب): (ُّكتاب السنة(يف ) ٤٦٠٠( ورواها أبو داود    
ينة حني خاف  عن كالم الثالثة الذين ختلفوا باملد هني النبي :    قال اإلمام أمحد 

  =).                 ١/٢٤٨(» اآلداب الرشعية «. وهكذا كل من خفنا عليه،عليهم النفاق
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-  َأول ما دخل الن«: ☺وقال ُ ُ الرجل ي كان:ائيلُقص عىل بني إرسّ  خاهى أَلقَّ
ْ ودع،ِا  اتق اهللاَا هذي: ُفيقول َا تصن مَ ِه ال حي فإن؛ُعَ  . ُّل لكَ

ُال يمنعه ذ ف؛ِدِ من الغثم يلقاه َ ، َيـدهِع وق،َيبهِ ورش،َيلهِ أكَلك أن يكونَ
َ رض:وا ذلكُعلا فـَّفلم ِوب بعضلَب اهللاُ قَ َ  . »ٍبعضم بهَ

 ;  >  =  <  ?  @  M:  9    C   B  A  :الق ثم   
 DL قولهإىل  : M{  z  y  xL ]١( » ]٨١-  ٧٨:املائدة(. 

                                         
 ِالبـدع أهـل هجران أن عىل ٌدليل وفيه): ١/٢٢٦ (»ُّرشح السنة« يف   قال البغوي 

 عـن فـواّختل نيِحـ فـاقالنِّ وأصـحابه ٍكعب عىل خاف  اهللا رسول وكان ،ِالتأبيد عىل
 بـراءهتم،  اهللا رسول وعرف توبتهم،  اهللا َأنزل أن إىل هبجراهنم فأمر عه،م ِاخلروج

 عـىل تفقـنيُم معـنيُجم هذا عىل نةُّالس لامءُوع وأتباعهم، ابعونَّوالت حابةَّالص مضت وقد
ـ .مِومهاجرهت ،ِالبدعة أهل ِمعاداة   ).٥/٢٥٤١ (»الرشيعة« يف  ونحوه قال اآلجري  اه

ٍالنهي عن اهلجر فوق ثالث فاملراد به هجره ألمور الدنياِوما جاء من :    قلت ِ. 
 بعـد أن ذكـر أحاديـث النهـي) ٢/٢٦٩(» جامع العلوم واحلكم« يف    قال ابن رجب 

 ؛ِينِّ الـدِا ألجـلّ فأم،وكل هذا يف التقاطع لألمور الدنيوية: عن اهلجر فوق ثالث، قال
 ،فـواِّلُ الثالثة الذين خِةَّ بقصَّ واستدل،محد عليه اإلمام أَّ نص،الزيادة عىل الثالثةفتجوز 

  اهـ  ..فاق منهم النِّ هبجراهنم ملا خاَف وأمر النبي
 ).٦(  وسيأيت كذلك نحوه من قول البغوي حتت أثر 

: ، وقـال)٣٠٤٧(، والرتمذي )٤٣٣٦(، وأبو داود )٣٧١٣(احلديث بنحوه رواه أمحد  )  (١
ُيق أيب عبيدة، عن أبيه عبـداهللا بـن مـسعود ، من طر)٤٠٠٦(وابن ماجه . حسن غريب

 .ُوإسناده صحيح لوال أن أبا عبيدة لـم يسمع من أبيه . 
ً مرسـال، ُعن أيب عبيدة عـن النبـي ) ٤٠٠٦(، وابن ماجه )٣٠٤٨(  ورواه الرتمذي 

ُوهذا الذي رجحه أبو حاتم كام يف  َ َّ  ).   ٥/٢٥٢ (»العلل«، والدارقطني يف )٢٧٩٧ (»العلل«َ
ًويف تفسري هذه اآلية آثار عن السلف بنحو هذا احلديث تشهد أن له أصال: تقل  . واهللا أعلم. َّ

ِ للمروذي »أخبار الشيوخ«، و)٦/٣١٨ (»تفسري الطربي«:    انظر ُّ)٧ .( 
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 - ِالقائم ُثلِم«: ☺ وقال ِهنادُمـوالـ ،اهللاِ ودُحـد عـىل ِ  ٍومقـ ِكمثـل ؛فيهـا ِ
ٍفينةَس ىلع ُموااسته ُبعـضه َفأصـاب ،ِحـرالب يف ِ  همُعـضوب، هاَأسـفل مَ

َالـذين كانو ،اَأعاله ُرجـخي هاِلَأسـف يف ِ ُّيـصبونو ،َاءاملـ ونقَيـستو ونُ ُ َ 
َأعاله عىل نيالذ عىل] ب/٣[  ُّرونمـتـ مُعكدنـ ال :َوهنم، فقـالواُؤذُفي اَ

ُتؤذوننافا لينع َأسف يف ينالذ فقال ،ُ ُ منعتْإذ اَأم :هاِلَ َننقب الـسفينة  ف؛انوُمَ ُِ َّ ُ
 .يفنستق اِلهَأسف ِمن

 ؛موهكـتر ِإنو ،ًعـايمج وانجـ ؛معـوهفمن مِيـدهيأ عىل واأخذ نإف :قال
  .)١( »ًيعامج واهلك

 -َو إرسائيلنَ بتافرتق«: ☺ ُّبي وقال الن ٍني فرقـة، وسـِبعِني وسَىل ثنت عِ ِتفرتَِ ُق َ
َّأم َالث وستي عىل ثُ َ فرق:ًةِ فرقنيبعٍ  .)٢( »ِار يف الننيبعِني وس، وثنتٍةياج نٍةِ

                                         
 . مع اختالف يف ألفاظهمن حديث النُّعامن بن بشري ) ٢٤٩٣( رواه البخاري   )١(
ُمن عدة طرق عن مجع من الصحابة ) ٢٨٥و١ (»انةاإلب«رواه ابن بطة يف      )٢( ِ . 

 ).١٥( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«وقد خرجته يف التعليق عىل .  وهو حديث صحيح
حـديث عزيـز حـسن مـشهور، ): ١/٣٠٢ (»األباطيل واملنـاكري«   قال اجلوزجاين يف 

 . جياد أسانيدها: العراقي قالاهـ  و. رواته كلهم ثقات أثبات كأهنم بدور وأقامر
 : حـديثفقـال يف؟  من الناجية :َلِئُثم إنه س): ١/٣٠٢(» الرشيعة« يف   قال اآلجري 

واحـدة  «: ويف حديث قال،»واد األعظمَّالس« : ويف حديث قال،» وأصحايبِما أنا عليه«
 اهـ . ومعانيها واحدة إن شاء اهللا تعاىل):اآلجري (قلت أنا. »ة وهي اجلامعةَّيف اجلن

 ،عن افـرتاق هـذه األمـة  قد أخرب النبي): ١/٢٢٤(» نةُّرشح الس«   قال البغوي يف 
 فعىل املرء ؛ نة أصحابهُنته وسُ وحكم بالنجاة ملن اتبع س،وظهور األهواء والبدع فيهم

 أو يتهـاون بـيشء مـن ،اًعتقـدُ م،ا من األهواء والبدعً يتعاطى شيئًاملسلم إذا رأى رجال
يبه إذا ابتدأ ُ وال جي،سلم عليه إذا لقيهُ فال ي؛اًا وميت ويرتكه حي،ويتربأ منه، ُهَنن أن هيجرُّالس

 =   والنهي عن اهلجران فوق الثالث فيام يقع بني الـرجلني. إىل أن يرتك بدعته ويراجع احلقَّ
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 -  ِعليكم بسنتي وسنة اخل«: ☺وقال َّ َُّ ِلفاء الراشدين من بعدُ ُّ؛ عضيَِّ ليهـا وا عَ
ِالنواجذب َّ« )١(.  

 -  ُلقد جئتك«: ☺وقال ًقيةَاء نم هبا بيضِ َّ ِختلفـال ت؛ فِ  .)٢( »يَوا بعدَ
 -  ُقد تركتك« :☺وقال َاضحم عىل الوَ ِذهبوا يمِة؛ فال تِ ُ َال شمًينا، وَ  .)٣(»ًاالـِ

                                         
 فإن هجرة أهل ،ينِّ الدرشة دون ما كان ذلك يف حقِِّحبة والعُّمن التقصري يف حقوق الص

 .ففيه زيادة بيان) ٣٢( وانظر التعليق عىل حديث  اهـ. واء والبدع دائمة إىل أن يتوبوااأله
ِ باب ذكر افرتاق األمم يف دينهم، وعىل كم تفـرتق هـذه -٧ (»اإلبانة الكربى «:  وانظر

 ). لنا بذلكاألمة وإخبار النبي 
 .حسن صحيح: ال، وق)٢٦٧٦(، والرتمذي )٤٦٠٧(داود ، وأبو )١٧١٤٢(رواه أمحد    )١(
 أن:   جـابر، وغريمهـا عـن )٥٠ (»ُّالـسنة«، وابن أيب عاصم يف )١٥١٥٦(رواه أمحد    )٢(

 ،فغـضب  النبـي  عـىلفقرأه ،باالكت أهل ِبعض نِم هَأصاب ٍبكتاب  النبي أتى  عمر
    .»..ةَّينق َبيضاء هبا كمُئتِج لقد ِهِبيد نفيس والذي ،ابَّاخلط ابن يا فيها كونِّتهوُأم «:فقال

ًوللحديث طرق كثرية تدل بمجموعها عىل أن له أصال ُّ  ).     ١٣/٢٥٢ (»الفتح«: انظر. ُُ
، والعرباض بـن ِشاهد من حديث أيب الدرداء  »ّةنقي َبيضاء هبا كمُئتِج لقد«:   ولقوله 

تـركتكم عـىل : باب ذكر قول النبـي /١/٦٦( البن أيب عاصم »ُّالسنة«: انظر. سارية 
  ).ل البيضاءمث

َفال ختتلفوا بعدي.. «:   وأما زيادة ِ  .واهللا أعلم. َّ يف هذا احلديث فلم أقف عىل من خرجها»َ
 يف قـال: ً موقوفـا، ولفظـهنحـوه مـن قـول عمـر ) ٢٣٨٣ (»املوطأ«روى مالك يف  )  ٣(

 الواضحة عىل وتركتم ،الفرائض لكم وفرضت ،ننُّالس لكم ُنتُس قد ُالناس أهيا :ُخطبته
 .األثر .. خرىُاأل عىل يديه بإحدى َورضب ،ًامالِوش ايمينً ِبالناس تضلوا نأ َّالإ

 اهـ. سناد هذا حديث صحيح اإل):٤٨٨/ ٧ (» االستذكار«    قال ابن عبدالرب يف 
َّمن حديث أيب الدرداء ريض اهللا عنه، قال) ٥: رقم(    وثبت عند ابن ماجه  قال النبي : ِ

 :».. ٌواءَها سُها وهنارُ ليل،ِ البيضاءِثلِم عىل مُكُ تركت اهللا لقدُيماو«.   
 استقيموا ، يا معرش القراء: قال ن حذيفةع) ٧٢٨٢ (»صحيحه«   وروى البخاري يف 

   =.                    اً بعيدً لقد ضللتم ضالالًاالـا وشم فإن أخذتم يمينً،اًا بعيدًفقد سبقتم سبق
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 - اهللاَ ليدخل العنإ«: ☺ وقال ُ ِ ُ يتمسك هبِةُّالسنَة بَبد اجلنُ  .)١( »اَّ
 -  ِيانى ح موسى وعيسن لو أواهللا«: ☺وقال َّ حل هلامَامـ ل؛َّ َّ إال أن يَ  )٢(»اينعبَّتِ
 -ِا أمأهبذ«: ِر، فقال يف القدتنازعونم ي وه☺ َ وخرج ن َيس عـَ أو لـ!ُرتم ؟ُ

ُذا هنيتم ؟ه  .)٣( »ِينهمم يف دِهيـارتمم بَ قبلكَ من كانَا هلكـم إن!ُ

                                         
 .عن عبدامللك بن مسلم اللخمي بلغه عن النبي ) ٢٢٧ (»بانة الكربىاإل«رواه ابن بطة يف    )١(

 »ذم الكـالم«، واهلـروي يف )٦١٤٦ (»أطراف الغرائب واألفراد«   وروى الدارقطني كام يف 
قـال :  قالـتمن حـديث عائـشة ) ٣١٣ (»العلل املتناهية«، وابن اجلوزي يف )١٤٩٦(

 . َّوقد ضعفه الدارقطني. احلديث. ». .اجلنة َدخل ِنةُّبالس َكَّمسـَت نَم« :النبي 
ومعناه صحيح، واآليـات واألحاديـث التـي تـشهد ملعنـاه كثـرية، ومنهـا مـا رواه :   قلت

 .» ..َ اجلنةَ دخلين أطاعنَم..  «: قال النبي من حديث أيب هريرة ) ٧٢٨٠(البخاري 
قـال :  قـالِديث جابر وغريه من ح) ١٤٦٣١(وروى أمحد . مل أقف عليه هبذا اللفظ   )٢(

ِأظهركم َبني حيا موسى كان لو..  «:النبي  ُ َّحل اَم َ ِيتبعني َأن َّإال له َ َّ َ« . 
ِ   وهذا احلديث جزء من حديث جابر بن عبداهللا  ِ ٌ ُ٨: ( املتقدم رقم .( 

 سـقعُمن حديث أيب أمامة، وأنس، وواثلة بـن األ) ٥٥٧ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ٣(
ً ونحن نتامرى يف يشء من الدين، فغضب غضبا شديدا، خرج علينا رسول اهللا  :قالوا ًِّ ِ ٍ

ٍمه يا أمة حممد «: ِمل يغضب كمثله، ثم انتهرنا، فقال ّ َُ ِال هتيجوا عىل أنفسكم وهج النار!! ْ ِ ُ ّ .
ُأهبذا أمرتم، أوليس عن هذا هنيتم ؟ أوليس إنمـا هلك من قبلكم  :ثم قال ََّ َ ُ ُُ َ  .» ؟هبذاُ

وابـن ، )٦٨٤٥و٦٦٦٨(، رواه أمحـد   وروي نحوه من حديث عبداهللا بـن عمـرو 
 .إسناده حسن: ، وقال)٣٥٦و ٣٥٥ (»القضاء والقدر«، والبيهقي يف )٨٥(ماجه 

 القـدر يف واخلـصومة واجلـدل والكالم): ٦٧ (»ُّرشح السنة« يف    قال الربهباري 
ُّرس القدر نأل ؛ِرقِالف مجيع عند عنه منهي ةَّخاص

 الكالم عن األنبياء  ُّالرب وهنى ،اهللا ِ
 عن وهنوا ،الورع وأهل العلامء وكرهه ،القدر يف اخلصومة عن  النبي وهنى ،ِالقدر يف

 مجلـة يف  النبـي قـال ما واعتقاد واإليامن واإلقرار بالتسليم فعليك ،القدر يف اجلدال
 اهـ . ذلك سوى عام واسكت ،األشياء
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 -ِأمل يقل: م يقولونِابه وهً يوما عىل أصح☺ َج وخر ُّرد يـا ؟ اهللاُ كـذا وكـذ ُ
ِا فقـمٍعض، فكأنم عىل بُبعضه ُّب الرمان حِ يف وجههئُ َد  أفسامإن«: ، فقالُّ

ِعىل األمم هذ َ َوا كتاب اهللا بعضهِرضبَ تا، فالُ َ ِ يوقـلـك ذإنـٍ ببعض؛ فـَ ُع ُ
 .)١( »مِلوبكَّك يف قـَّالش

 -َسوا أجالـُال ت«: ☺  وقال ِات اهللا  آيـ يفنووضخـَ يينم الذإهنِر؛ فَهل القدُ

« )٢(. 
                                         

 :بألفاظ خمتلفة، ومنها) ٨٤٣و٥٥٢ (»اإلبانة الكربى«ه ابن بطة يف روا  ) ١(
 القرآن ينزع هذا بآية، وهـذا بينا نحن نتذاكر عند رسول اهللا :  قالُ  عن أيب أمامة 

ّ كأنام صب عىل وجهه اخلل، فقالبآية، فخرج علينا رسول اهللا  َّ َيا هؤالء، ال ترضبوا «: ُ ِ

ٍكتاب اهللا بعضه ببعض؛  ُ ََ ُفإنه يوقع الشك يف قلوبكم، فإنه لن تضل أمة إال أوتوا اجلدلِ َُّ ّ ّ ِ َ ّ َِّ َّ«. 
، واهلروي يف )٢٥/٨٨ (»التفسري« يف الطربي، و)١٤٥ (»الرشيعة«  ورواه اآلجري يف 

                   ). ٤٤ (»ذم الكالم«
 .من حديث أيب سعيد وأنس ) ١٨٠و١٧٩ (»كشف األستار«َّ   ورواه البزار كام يف 

 ). ٣٤(ًوسيأيت احلديث خمترصا برقم . واحلديث حسن بشواهده ومتابعاته  
مـن حـديث عمـر ) ٣٩٦ (»اإلبانة الكربى«وروى ابن بطة يف . مل أقف عليه هبذا اللفظ)   ٢(

قال النبي :  قال :»مُوهِفاحتُ تال و،ِ القدرَوا أهلُِسجالـُ تال«.  
ــداهللا يف)٤٧٢٠و٤٧١٠(أبــو داود ، و)٢٠٦(رواه أمحــد :     واحلــديث هبــذا اللفــظ  ، وعب

، )٧٩ (»صـحيحه«، وابـن حبـان يف )٥٤٣ (»الرشيعة«، واآلجري يف )٨١٦ (»ُّالسنة«
 حكـيم بـن رشيـك اهلـذيل، قـال الـذهبي يف: ويف إسـناده). ٣٠١ (»املختـارة«والضياء يف 

 اهـ  .جمهول: ّقواه ابن حبان، وقال أبو حاتم): ١/٥٨٦ (»امليزان«
 :َّل السلف يف معنى هذا احلديث متواترة، ومنهاوأقوا:   قلت

 إن مل :عن ابن سـريين قـال) ١١٢٥(، والاللكائي )٩٣٣ (»ُّالسنة«   ما رواه عبداهللا يف 
 .مُن هَيكن أهل القدر من الذين خيوضون يف آيات اهللا فال أدري م

.   =   اآليـة : MÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  ÕLقـال اهللا :    قلت
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 -  ١( »فرِرآن كُراء يف القِمـال«: ☺وقال( .  

                                         
  ]٦٨ :األنعام[

  . يكذبون بآياتنا:قال M  Î      Í    ÌL   :جماهدقال ) ٧/٢٢٩( »تفسري الطربي«   ويف 
ال جتالـسوا أهـل القـدر، وال : عـن عـون بـن عبـداهللا) ٤٦٨ (»الكـربىإلبانة ا«  ويف 

 .ّختاصموهم، فإهنم يرضبون القرآن بعضه ببعض
 ؛ ال جتالـسوا أهـل اخلـصومات: قـالعن أيب جعفر) ٧/٢٢٩(» تفسري الطربي«ويف   

 .فإهنم الذين خيوضون يف آيات اهللا
ًمالكـا عـن جمالـسة القدريـة سألت : قال أشهب)  ١٦٧( البن عبداحلكم »اجلامع«   ويف 

ّال جتالسوهم، وال تكلموهم، إال أن جتلس إليهم تغلظ علـيهم:  فقال؟ وكالمهم  : فقيـل. ّ
ـإن اهللا : قال.  ، وال أخاصمهمأجالسهم، وال أكلمهمًإن لنا جريانا  ال جتالسهم، عادهم يف اهللا، ف

فال ]  ٢٢:املجادلة[ M  "  !  ,  +  *   )  (    '  &  %  $  #L  : يقول
 .توادوهم، وال تزوروهم

ة عن الرسول َّسأزيد من بيان احلج): .. ٢١٢٥ (»اإلبانة الكربى« يف    قال ابن بطة 
،ومواضـعتهم ،الـسة القدريـةُقهاء املسلمني يف تـرك جم وعن التابعني وف،ِ وصحابته 

م ِصُ وتأدب به ع، املؤمن نفسهُ واإلعراض عنهم ما إذا أخذ به العاقل، ومناظرهتم،القول
 فـإن املجالـسة هلـم ؛ وانغلق عنه باب البليـة مـن جهـتهم،إن شاء اهللا من فتنة القدرية

 ، وتفـسد اإليـامن،وتدنس األديان ، ومترض القلوب،ُّ وترض،ُرقفُ وتي،ِومناظرهتم تعد
جل العامل َّورة عند احلاجة من الرّ عىل سبيل الرضَّ إال؛ وتسخط الرمحن،وتريض الشيطان

 فذلك الذي ال بأس بكالمه ، ودقت فطنته .. وعلت فيه رتبته،العارف الذي كثر علمه
 وتعـريفهم ، وهتجيـنهم، وتبكيـتهم،ة عليهم لتقـريعهمّجُهلم عند احلاجة إىل إقامة احل

  .. حريص عليـه يف طلب احلقِّّدُ جم  أو ملسرتشد،فساد االعتقاد.. وحشة ما هم فيه من 
 حتى يكـشف ؛ والصرب عىل تبصريه، فذلك ال بأس بإرشاده وتوقيفه ..يلتمس الرشاد

ل ذلك برمحة اهللا ُ وك، ويلزم طريق االستقامة إىل ربه، وخيرج من أكنته،األغطية عن قلبه
 .اهـ ثم ساق األحاديث واآلثار يف النهي عن جمالسة القدرية. وتوفيقه

    =    ). باب النهي عن املراء يف القرآن (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف   ) ١(
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 -  َء أفضِون إىل اهللا بيشِجعَ ترم الكإن«: ☺وقال َ ِل ممٍ  . »نهَج ما خرَ

  .-  )١( رآنالق: يعني - 
                                         

 .، وهو حديث صحيح)٩٠ (»ُّالسنة«   واحلديث رواه أمحد، وأبو داود، وعبداهللا يف 
 .محد  لعبداهللا بن أ»ُّالسنة«   وانظر خترجيي له يف 

املراء يف القرآن املكروه الذي هنى عنـه ): ٨٤٧ (»اإلبانة الكربى« يف    قال ابن بطة 
ِّ، ويتخوف عىل صاحبه الكفر واملروق عن الدين ينرصُف عىل وجهنيرسول اهللا  َّ  : 

 قد كان، وزال وكفي املؤمنون مئونته، وذلك بفضل اهللا ورمحتـه، ثـم بجمـع :ُأحدمها   
ٍ الناس كلهم عىل إمام واحد باللغات املشهورة املعروفة، وذلـك أن ان عثامن ابن عف ٍ

ٍأقرئ أمتك عىل سبعة أحرف، وكلها «:  يف القرآن، فقال له قد كان سأل اهللا النبي  ّ ُ

ٍفكان يقرئ كل رجل .. عىل سبع لغات العرب، كلها صحيحة وفصيحة : ، يعني»ّسيان
ٍإذا التقى الرجالن فسمع أحدمها يقرأ بحرف ال فكان .. ٍمن أصحابه بحرف يوافق لغته 

ٌقراءيت خري من قراءتك، فنهوا عن ذلـك، وقيـل : أنكر عىل صاحبه، وربام قال.. يعرفه 
ٍوال يرد بعضكم عىل بعض، .. ليقرأ كل واحد منكم كام علم، وال متاروا يف القرآن : هلم

، ويرد الصواب الذي جـاء عـن اهللا  َفيكذب باحلقِّ َّ َّ َ ِّكتـاب اهللا والتكـذيب َّ، فـإن رد 
ٌبحرف منه كفر ٌفهذا أحد الوجهني من املراء الذي هو كفر قـد ارتفـع ذلـك ، ٍ وبقـي .. ُ

َّاملراء الذي حيذره املؤمنون، ويوقاه العاقلون، وهو املراء بني أصحاب األهـواء، وأهـل 
الفتنة، نه ابتغاء املذاهب، والبدع؛ وهم الذين خيوضون يف آيات اهللا، ويتبعون ما تشابه م

َّوابتغــاء تأويلــه الــذي ال يعلمــه إال اهللا والراســخون يف العلــم، يتأولونــه بــأهوائهم،  َّ
ُّويفرسونه بأهوائهم، وحيملونه عىل ما حتمله عقوهلم، فيـضلون بـذلك، ويـضلون مـن  ِّ ِّ ُ

، وذكــر غريهــا مــن )٣٣( وقــد تقــدم -حــديث عائـشة : ثــم ذكــر. اتـبعهم عليــه
املراء يف القـرآن واخلـصومة فيـه والتعـاطي لتأويلـه بـاآلراء واألهـواء : الاألحاديث، ثم ق

َإلقامة دولة البدع وابتغاء الفتنة بغري علم كفر وضالل، نسأل اهللا العصمة من سيئ ِ  . املقالُ
ُ، عن جبري بن نفري )٢١٥١ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف     )١( ُ عن النبي ،. 

 اهـ . ُمرسل: ، وقال)٢٩١٢(، والرتمذي )٥٣٨ (»املراسيل«    ورواه أبو داود يف
 =. ّهذا اخلرب ال يصح؛ إلرساله، وانقطاعه): ٥٣٣ (»خلق أفعال العباد«  وقال البخاري يف 
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 -  َعتني أن أبلغ كًريشا منإن ق«: ☺وقال ِّ ُ ِّالم ريبَ َ َ« )١(. 

 -  َكلم فَاك أبا اهللاَ أحيَمت أنِعلأ«: ٍ جلابر☺وقال   .)٢( »!؟ ًاحاِ كفهَّ
 - ِيكون بعدي ف«: ☺ وقال َ ُتنة يصبح الرجل فيهُ ٌَّ ُؤمنا، ويميس كـا مُُ ًفرا، اً

ُؤمنا ويصبح ك مُويميس ُ ًافراً َ إال من ؛ِ  .)٣( »لمالع اهللاُ باهأحي ]أ/٤[َّ

                                         
 : وأما معناه فهو صحيح، وشواهده كثرية، ومنها:  قلت

ب َّتقر:  قالبإسناد صحيح عن خباب بن األرت ) ٩٣ (»ُّالسنة«   ما رواه عبداهللا يف 
 .  القرآن: يعني.ِهِن كالمِ إليه مَّحبَ أٍ إليه بيشءَبَّك لن تقرَّ فإن،َما استطعت إىل اهللا 

 من ّ فيه إالّن اهللا فال يشكِا خروجه مّفأم): ٤٠٨ص (»قضالن« يف    قال الدرامي 
 اهـ. م ال حمالةِّن املتكلِ الكالم خيرج مّ ألن؛أنكر كالمه

، وأبـو داود )١٥١٩٢(ورواه أمحـد ). ٢١٥٠ (»اإلبانة الكربى«طة يف رواه ابن ب  ) ١(
 .غريب صحيح: ، وقال)٢٩٢٥(، والرتمذي )٤٧٣٤(

 ّإال ّقط اًأحد اهللاُ َمَّكل ما«: ، ولفظهم)١٩٠(، وابن ماجه )٣٠١٠(رواه الرتمذي )   ٢(
 خزيمـة يف ابـن: صـححه.  احلـديث»..اًاحَِفك ُهَمَّفكل أباك وأحيا ،ٍجابِح ِاءَور نِم
 .   ، ووافقه الذهبي)٣/٢٠٣(، واحلاكم )٧٠٢٢(، وابن حبان )٥٩٩ (»التوحيد«

قـال أهـل ): ١١٩(» احلجة يف بيان املحجة« يف ُّ   قال األصبهاين قوام السنة 
  مواجهة ليس بينـه:ا أيًفاحِ ك:»بنيي الغرُبِصاح« قال . أي مقابلة:اًفاحِ ك:غةُّالل

 اهـ.  احلجابوبينه
، )٣٥٠ (»ُّالــسنن«ورواه الــدارمي يف ). ٢٧٧ (»اإلبانــة الكــربى« رواه ابــن بطــة يف  ) ٣(

 .           ُمن حديث أيب أمامة ) ١٤٨٢ (»ذم الكالم«، واهلروي يف )٣٩٥٤(وابن ماجه  
 :ويشهد له.  من حديث أيب موسى) ٧٨٤ (»اإلبانة الكربى«ورواه ابن بطة يف   

 ًفتنـا ِبـاألعامل ِبـادروا«: ، قال النبي يث أيب هريرة من حد) ٧٥٠٨(  ما رواه مسلم 
ُيصبح ،ِظلمامل ِالليل كقطِع ُالرجل ُ ًكافرا ُويميس ًمؤمنا َّ ُيـصبحو ًمؤمنـا ُيمـيس أو، ِ ًكـافرا ُ ِ 

ُدينه ُيبيع ٍبعرض َ     =            . »الدنيا من َ
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- ِين من بعدذَّاقتدوا بالل« :☺  وقال َ أيب بكر وعمر:يِ ُ ٍ«  )١(.  

- ًائيــل معتــدال حرسُ أمــر بنــي إم يــزلـلــ« :☺ وقــال ِ ُ م ِيه فــأى نــشتــَ
َّمولدـالــ َاء سبنــَأ )٢(ونُ ِا األمــمــــايبَ وا ركــــ، وتَّالرأيوا بــأخــذ، فُ

                                         
ُإال من أحياه«: وليس عندهم). ٢١٩٥(، والرتمذي )٨٠٣٠(  ورواه أمحد  َ ِ اهللاُ بالعلمَّ ِ« 

ّزمـان قـل فإنا قد أصـبحنا يف ): ١/٩٥ (»اإلبانة الكربى« يف    قال ابن بطة  ٍ

ُمن يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة إال من عصمه اهللاُ وأحياه بالعلم ُ ّ ٌ ُُ  اهـ . ُُ
 .  ثم ذكر احلديث بإسناده

ّورضوب شـتى قـد مـىض ٍفالفتن العظيمة عىل وجوه كثرية، ): ٢/٥١(ً   وقال أيضا  ُ
ٌمنها يف صدر هذه األمة فتن عظيمة، نجا منها خلق كثري عصمهم اهللا فيهـا بـالتقوى،  ٌ ٌ ّ ِ

َّومجيع الفتن   املضلة املهلكة املرضة  َّ ّبالدين والدنيا فقد حلت بأهل عرصناِ ، واجتمـع ّ
ُعليهم مع الفتن التي هم فيها التي أرضموا نارهـا، وتقلـدوا عارهـا، الفـتن  َ ُاملاضـية ّ

ٍوالسابقة يف القرون السالفة، فقد هلك أكثر من ترى بفتن سالفة، وفـتن آنفـة، اتبعـوا  َ َّ َُّ
ً، فعالمة من أراد اهللا به خريا، وكان ممـن سـبقت لـه مـن فيها اهلوى، آثروا فيها الدنيا

ِأن يفتح له باب الـدعاء باللجـاء واالفتقـار إىل اهللا : مواله الكريم عناية ِ ّ ُِّالمة َّ بالـس

َّوالنجاة، وهيب له الصمت إال بام هللا فيـه رىض ولدينـه صـالح،  ُ َّ َ ًوأن يكـون حافظـا ّ
ًللسانه، عارفا بأهل زمانه، مقبال عىل شأنه، قد ترك اخلـوض والكـالم ُ ً  فـيام ال يعنيـه، ِ

َّواملسألة واإلخبار بام لعله أن يكون فيه هالكه، ال حيب إال هللا، وال يبغض إال هللا، َّ إن فـ ُّّ
ًهذه الفتن واألهواء قد فضحت خلقا كثريا، وكشفت أستارهم عـن أحـوال قبيحـة،  ً

 اهـ . ُفإن أصون الناس لنفسه أحفظهم للسانه، وأشغلهم بدينه، وأتركهم ملا ال يعينه
: ، وغريهم من حديث)٩٧(، وابن ماجه )٣٦٦٢(، والرتمذي )٢٣٢٤٥(رواه أمحد    )١(

 . واحلديث صحيح.  الدرداء وابن مسعود، وأنس، وأيبحذيفة، 
 ). ٦ (»الرد عىل املبتدعة«: انظر     
 =    العـريب غـري:ِجـالِّن الرِم..  ومنه املولدون ،ٍءيش ِّ املحدث من كل):دّاملول (   )٢(
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َالسنن ُّ« )١(.  
                                         

املعجم «   اهـ. ب بآداهبمَّ وتأد،همِ ونشأ مع أوالد،ولد عند العرب  ومن،املحض
 ).٢/١٠٥٦( »الوسيط

 .                       نحوهمن حديث واثلة بن األسقع ) ٨٦٣ (»اإلبانة«بطة يف روى ابن   ) ١(
، من حـديث عبـداهللا )٢٤٢٤ (»مسنده«، والبزار يف )٥٦( واحلديث رواه ابن ماجه 

 »بيـان الـوهم واإلهيـام يف كتـاب األحكـام« قال ابـن القطـان يف .بن عمرو 
 . هذا إسناد حسن):٢/٣٤٨(

 .  من حديث أيب هريرة ) ٤٢٨١ (»ُّ السنن«ني يف   ورواه الدارقط
ً مرسال )٢٠/ ٣ (»والتاريخ املعرفة «يف الفسويما رواه : وله شواهد، منها:   قلت

ًبإسناد صحيح عن عروة بن الزبري مرفوعا ُّ ُ. 
 . ً موقوفا بن عمرو عن عبداهللا) ١٥/١٧٧ (»املصنف«  ورواه ابن أيب شيبة يف 

.  مـن قولـهُعـن عـروة ) ٦٤ (»ذم الكالم«اهلروي يف ، و)١٢٢(  والدارمي 
 .وإسناده صحيح

      . عن عمر بن عبدالعزيز ) ٦٥ (»ذم الكالم«  واهلروي يف 
فيان إذا رأى ُكـان سـ:  قـال الفريـايب)١٠٧٢( » وفضلهجامع بيان العلم«    ويف 

اك إذا رأيـت  نـر، يا أبا عبـداهللا: فقلت له. وجههَّهؤالء النبط يكتبون العلم يتغري
 ةادـ ويف سـ،ربـم يف العــ كان العلـ:الـفق!  ؟ عليكّهؤالء يكتبون العلم يشتد

 .ينِّ الدّريُ غ- فلةَّ النبط والس:يعني -ار إىل هؤالء ـ وص،إذا خرج عنهمـ ف،اسّالن
ما فشت القدرية بالبرصة حتى : قال ابن أيب هند) ١٩١٥ (»اإلبانة الكربى«  ويف 

 .نصارىفشا من أسلم من ال
ًمن كان أبوه هيوديا أيش تـراه : - وذكر املرييس -قال أمحد ) ٢٣٨٣(ً  وفيه أيضا 

 يكون ؟
 مل يـزل أمـر أهـل :يينة قالُعن ابن ع) ٢١٠٤( »جامع بيان العلم وفضله«   ويف     

 =؛ وهو من أبناء سبايا األمم:  قال موسى. حتى نشأ فيهم أبو حنيفةًعتدالُالكوفة م
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-ِلم انتُع العِنز اهللاَ ال يإن«: ☺  وقال ِزاعا من صَ ِر الرجال؛ ولكن دوً ِّ ُيقبض ِ َ
ِم بقبض العلالع ُاس رؤسـَخذ النـَّ؛ اتٌـمِال عَقْبَم يـا لِء، فإذاملَ َّاء جهـُ ُ ًاال َ

ِسئف ِ فأفتوا بغري ع؛لواُ ٍلم؛ِ ُّلوا وأضلوا فضْ ُّ«) ١(.  

-ِثرةكِال، وـمـِاعة الض، وإَال وقَقيل:  عن☺ى  وهن   .)٢( ُّ السؤالَ
                                         

 وكلهـم مـن أبنـاء سـبايا ،أي ثالثـةّوالذين ابتدعوا الـر .وأبوه نبطي ،ه سنديةّمُأ
اهــ   .  وأبـو حنيفـة بالكوفـة،ي بالبـرصةِّثامن البتـُ وعـ،وهو ربيعة باملدينة؛ األمم
 .للمروذي) ٢٧٨ (»أخبار الشيوخ«: وانظر
 أو ،ولعلك إذا استقريت أهل البدع من املتكلمني): ٣/١٠٢ (»االعتصام«  ويف 

 ،صـالة يف اللـسان العـريبأن ليس لـه مم و،جدهتم من أبناء سبايا األممأكثرهم و
 كام أن من مل يتفقه يف مقاصد الـرشيعة ،فعام قريب يفهم كتاب اهللا عىل غري وجهه

 اهـ.فهمها عىل غري وجهها
 . من حديث عبداهللا بن عمرو ) ٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠( رواه البخاري   ) ١(

ين ِّرأيت أعالم الد] إين[ ):١/٣ (»ُّرشح السنة«يف  ) هـ٥١٦(   قال البغوي   
  ينِّن الـدِ مـَ فلم يبق،فوسُّمان هوى النَّ وغلب عىل أهل الز،روسُّ إىل الدعادت

مـان َّأهـل الز ر الباطل عند أكثـرّى تصوّ حت، االسمَّ وال من العلم إال،سمَّ الرّإال
إن اهللاَ «:  الرسول  قولُ وظهر فيهم حتقيق،ِ واجلهل بصورة العلم،ِّبصورة احلق

 اهـ. احلديث  » ..ال يقبض العلم
 ما عالمة هالك :بريُقيل لسعيد بن ج): ١/٣١٧ (»ُّرشح السنة«وذكر البغوي يف   

  . إذا هلك علامؤهم:قال؟  الناس 
ها ّلمة يف اإلسالم ال يسدُ موت العامل ث:  قال عبداهللا بن مسعود:وقال احلسن  

 اهـ . ل والنهاريشء ما اختلف اللي
 .ُمن حديث املغرية بن شعبة ) ٣١٧ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )٢(

 .     =من حديث املغرية ) ١١٥(، ومسلم )١٤٧٧( واحلديث رواه البخاري 
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-  ١( ِئلاسمـَة الَثر ككرهي ☺وكان(.   

                                         
  : وجهان»قيل وقال «:قيل يف قوله): ١/٢٠٣ (»ُّرشح السنة« يف   قال البغوي 

 ، قال فالن كذا:اس وأحاديثهم والبحث عنها فيقولّ حكاية أقاويل الن:أحدمها  
  .س املنهي عنهّجسّوهو من باب التكذا، وقيل لفالن 

 قـال : يقول،االختالف ين وذكر ما وقع فيه منِّ الدِ هو فيام يرجع إىل أمر:وقيل  
 وال حيتـاط ،ويقني لكي يقلد مـا سـمعه  من غري ثبت، وقال فالن كذا،فالن كذا

  .من تلك األقاويلملوضع اختياره 
  ..ف الذي هنى اهللا عنهَّوهو الرس ، هو اإلنفاق يف املعايص:قيل» وإضاعة املال «:وقوله  

 وترك االقتصار فيـه ،ِهَّاس أمواهلم بالرشّا مسألة النّ فإهن:»ؤالُّوكثرة الس «:وقوله
ال  كام ق، وكثرة البحث عنها،ؤال عن األمورُّ وقد يكون من الس.عىل قدر احلاجة

ـــدة[ M  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  L :اهللا تعـــاىل ـــال  ،]١٠٤:املائ -   :  Mوق
.L ]١٢: احلجرات.[      

M  u : وقد يكون من املتشابه الذي أمر باإليامن بظاهره يف قوله سـبحانه وتعـاىل  

  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  w  v
      ±  °  ¯  ®    ¬»  º   ¹     ¸  ¶  µ´  ³  ² L ]اهـ]. ٧:آل عمران 

 .اَوعاهب َِلاملسائ َهِرَك  اهللا رسول ن أعن سهل بن سعد ) ٤٤٦٨(روى البخاري    )١(
 عن   أما هني رسول اهللا:قال مالك) ٢١/٢٩٠(البن عبد الرب » التمهيد«   ويف 

 فقد كـره رسـول ،سائل أهو الذي أهناكم عنه من كثرة امل،كثرة السؤال فال أدري
   ؟ أم هو مسألة الناس، املسائل وعاهبااهللا 
 الظاهر يف لفظ هذا احلديث كراهة السؤال عـن املـسائل إذا : ابن عبد الربقال     

 ألن الـسؤال يف مـسألة ؛كان ذلك عىل اإلكثار ال عىل احلاجة عند نـزول النازلـة
 بل اآلثار يف ذلك آثار عمـوم ال ،تهّالناس إذا مل جيز فليس ينهى عن كثرته دون قل

 اهـ. تفرق بني القلة والكثرة ملن كره له ذلك
   =َّ ما تعلمت العلم إال: قال بعضهم:مالك بن أنسقال  )٣٠٩ (»املدخل «   ويف
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- ْعن األغ ☺ى وهن    .)١( اتُلوطُ
-٢(ا ُاهبِ وصعِلائمسـ الُادِ شدهي: ل وقي(.   

                                         
 وكذلك كان النـاس مل يكونـوا :قال مالك،  وما تعلمته ليحتاج الناس إيل،لنفيس

 والعلم احلكمة ونور هيـدي بـه :قال مالك. وال يسألون عنهايتكلفون هذه األشياء 
 . وليس بكثرة املسائل،اهللا من يشاء

 أدركـت : عن مالـك:قال ابن وهب): ٢٤٧ص(» جامع العلوم واحلكم«    ويف 
 وقـال . يريـد املـسائل،وإهنم ليكرهون اإلكثار الذي فيه الناس اليـومهذه البلدة 

 يـتكلم كأنـه : ثم قال،رة الفتيا وكث، وهو يعيب كثرة الكالما سمعت مالًك:اًأيض
ا يكـره  سـمعت مالًكـ: وقال. هيدر يف كالمه، هو كذا، يقول هو كذا،مجل مغتلم

 ). ٢٧(اهـ   وسيأيت زيادة بيان حتت أثر . اجلواب يف كثرة املسائل
 .ُمن حديث معاوية ) ٣٢١ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف   ) ١(

، )٨٢٠٤ (»األوسـط«، والطرباين يف )٣٦٥٦(وأبو داود ، )٢٣٦٨٧(  واحلديث رواه أمحد 
 )١٥٠٢ (»الوهم واإلهيام«واحلديث ضعفه ابن القطان يف ). ُهنى عن الغلوطات: (ولفظهم

ــة يف     ــن بط ــرج اب ــربى«وأخ ــة الك ــال) ٣٠٤ (»اإلبان ــونس ق ــن ي ــسى ب ــن عي : ع
       .ما ال حيتاج إليه من كيف ؟ وكيف ؟ ): ُاألغلوطات(

 ؛ إذا أراد اهللا أن حيـرم عبـده بركـة العلـم:قال األوزاعي) ٢٠٨٣(» بيان العلمجامع «   ويف 
 . ًفلقد رأيتهم أقل الناس علام.  األغاليطِألقى عىل لسانه

 ). ١/٢٤٧ (»جامع العلوم«:   وانظر
 . عن األوزاعي ) ٣٢٢ (»اإلبانة الكربى«أخرج هذا القول ابن بطة يف    )٢(

 ).٥٣٨ (»ذم الكالم«واهلروي يف . اين كام يف التخريج السابق وأخرجه كذلك أمحد والطرب
 أن يقابل العامل بصعاب املـسائل :فمعناه): ١/٣٠٨(» نةُّرشح الس«    قال البغوي 

  وروي عن عبد اهللا بن مـسعود. زل ويستسقط فيها رأيهن ليست،التي يكثر فيها الغلط
ام هنـى عنهـا ّ وإنـ،قاق والغـوامضِّلد املسائل ا:يريد.  أنذرتكم صعاب املنطق:أنه قال

  اهـ. اًا ال يقع أبدـ فيمّ وال يكاد يكون إال،ينِّألهنا غري نافعة يف الد



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
  ٣٧ 

 -  ١( »مُا تركتكوين مُأترك«: ☺وقال(.  
 - ُم املَأعظ«: ☺ وقال ْ جرمنيِسلُ يف املمنيسلُ م ـٍن أمـر لـَسـأل عـ َمـن: ًما ُ

                                         
  .  من حديث أيب هريرة ) ٣٠٢ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف   ) ١(

 مـا ُدعوين«: قال النبي :  قالمن حديث أيب هريرة ) ٧٢٨٨( واحلديث رواه البخاري 
َّإنام ،كمُتركت ِبسؤاهلم قبلكم كان َمن َهلك ِ ِواختالفهم ،ُ  . احلديث» ..ِأنبيائهم عىل ِ

 .».. سؤاهلمِةَن كان قبلكم بكثرَ مَام هلكنفإ، ُتركتكم ما ُذروين«): ٣٢٣٦(  وعند مسلم 
 وهـو يـدل عـىل كراهـة املـسائل ):١/٢٤٣(» جامع العلوم« يف قال ابن رجب     

 من حينئذ خيشى ملا  النبي بزمن اخمتص كان ذلك أن ُيزعم ساالنّ بعض ولكنا؛ وذمه
 هذا ليس ولكن . وفاته بعد َنِمُأ قد وهذا ،به القيام يشّق ما إجياب أو ،رمُحي مل ما حتريم
 ..  عباس ابن إليه أشار الذي وهو ،آخر ٌسبب له بل ،املسائل كراهة سبب هو وحده
 .تبيانـه وجـدتم ّإال ٍيشء عـن تـسألون ال فإنكم آنالقر نزل فإذا ،انتظروا ولكن :بقوله

 ،العزيز كتابه يف اهللا نهّبيُي أن ّدُب ال دينهم يف املسلمون إليه ُحيتاج ما مجيع أن :هذا ومعنى
ُفالـذي يتعـني .. ؤالُّالس يف ألحد هذا بعد حاجة فال ،عنه  رسوله ذلك ويبلغ  عـىل َّ

 يف فهـم ُ ثـم جيتهـد،  عام جاء عن اهللا ورسـوله أن يبحثُ به واالهتاممُاالعتناء املسلم
 وإن ، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من األمور العلمية، والوقوف عىل معانيه،ذلك

 ،ه يف االجتهـاد يف فعـل مـا يـستطيعه مـن األوامـرَعْ بذل وس؛كان من األمور العملية
 وهكـذا كـان . ال إىل غريه بالكلية إىل ذلكًه مرصوفةُتّ فيكون مه،نهى عنهُواجتناب ما ي

. نةُّ والتابعني هلم بإحسان يف طلب العلم النافع من الكتاب والسحال أصحاب النبي 
َّانتهى، ثم ذم طريقة أهل الرأي الذين توسعوا يف توليد املسائل واإلكثار منها، فقال َّ  من: َ

 ال وما ،منها العادة يف يقع ما ،وقوعها قبل املسائل توليد يف عّتوس من أيّالر أهل فقهاء
 حتـى عليـه واجلدال ،فيه اخلصومات وكثرة ،ذلك عن اجلواب بتكلف واشتغلوا ،يقع

 والعـداوة والـشحناء األهـواء بـسببه فيهـا ويـستقر ،القلـوب ُافـرتاق ذلك من َيتولد
 ،الناس وجوه ورصف ،واملباهاة العلو وطلب ،املغالبة بنية اًكثري ذلك ويقرتن ،والبغضاء

اهـ ثم ذكر طريقة أهل . وحتريمه بحهُق عىل نةُّالس تّودل ،الربانيون العلامء ذمه مما وهذا
 ).٣٢٩(احلديث ، وسيأيت ذكرها عند أثر 
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ِ فحرم من أجل مَّـحرم،ُي ِ َ ِّ    .)١( »ِسألتهُ

 -َمن أحد«:  وقال ًدثا، أو آَث حـَ ًى حمـدثا فوَ ِ ّهللا، ولعنـة الالعُة اَعنـ ليـهعلُ نـني، ُ
ًقبل اهللاُ منه رصفا وال ع، ال يِاس أمجعني، والنِكةِواملالئ َ    .)٢( »ًدالُ

  ؟  دثا احلم: ِسنا للحوفقال 
ِأصحاب الفتن ك: فقال  ُم حمدثون، وأهل األهواء كلهم حمدهُّلُ ُُّ   .)٣(ثون ُِ

                                         
 ).٣٠٧ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف   ) ١(

 .من حديث سعد بن أيب وقاص ) ٢٣٥٨(، ومسلم )٧٢٨٩( واحلديث رواه البخاري 
 ما كان عـىل : أحدمها: املسألة وجهان):١/٣١٠(» نةُّلسرشح ا« يف    قال البغوي 

:   قـال اهللا، مـأمور بـه، فهو جائز؛ِينِّ الدِ والتعلم فيام حيتاج إليه من أمرُِّنيـَبّوجه الت
M0  /   .  -   ,   +  *L .. وقد سألت الصحابة رسول اهللا   مسائل فأنزل

  ..وتعاىل بياهنا يف كتابه اهللا سبحانه
فسكوت صاحب الرشع عـن .  فهو مكروه، ما كان عىل وجه التكلف:ه اآلخروالوج  

  .اًفإذا وقع اجلواب كان عقوبة وتغليظ، ائلَّاجلواب يف مثل هذا زجر وردع للس
 بنو إرسائيل عىل أنفسهم بالسؤال ّ وقد شدد،واملراد من احلديث هذا النوع من السؤال  

 اهـ.  فشدد اهللا عليهم،املتقدم ياننية عنه بالبُعن وصف البقرة مع وقوع الغ
 .، واحلديث صحيح)٦٩٢١و٦٩١١(، والنسائي )٤٥٣٠(، وأبو داود )٩٩٣(رواه أمحد   ) ٢(

مـن حـديث عـيل ) ٣٧٨٦و٣٣٠٦(، ومـسلم )١٨٧٠(   وأصل احلديث يف البخاري 
؛ ولكن فيه زيادة ختصيص اإلحداث باملدينة. 

َ   وقد بوب البخاري    َّالعلـم يف والتنـازع التعمـق من يكره ما باب: (ال هلذا احلديث فق 
ًفلم خيصصه باملدينة بل جعله عاما كام يف الروايات األخرى) والبدع ينِّالد يف والغلو ِّ      . 

َولعن.. «:قال النبي  ّمن حديث عيل ) ٥١٦٦( وعند مسلم    ًحمدثا َآوى َمن اهللا َ ِ ْ ُ ..«. 
 ).١٣٥٧ (»ذم الكالم«   )٣(

:  نحوه، وفيـهعن احلسن البرصي عن النبي ) ٥٣٥ (»املراسيل«أبو داود يف    وروى 
ُبدعة بغري سنة، مثلة بغري حد، هنبة بغري«: وما احلدث يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا ٍَّ َ ٌُ    =. »ٍّ حقُ
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 - ِكالب النار أهل البدع«: ☺ وقال َ َِّ ُ ِ ُ ِ« )١(.  

                                         
 وما احلدث ؟ : قالوا يا رسول اهللا: عن زيد بن أسلم) ٢١١ (»اإلبانة«   وروى ابن بطة يف 

ًبدعة تغري سنة، أو مثلة تغري قودا«:   فقال َ َ َّ ُ ُ ُّ ّ َ، أو هنبة تغري حقاُِ َّ  .  وإسناده منقطع.»ُ
ومـا يـا رسـول اهللا، : قال عبـدالرمحن بـن عـوف ) ٧١( البن وضاح »البدع«  ويف 

ٍأن يقتل يف غري حد، أو يسن سنة سوء لـم تكن«: اإلحداث فيها ؟ قال ُ ُ ُ َ َّ ٍَّ ِ َ«  . 
اس َّهنبـة يرفـع هلـا النـمـن انتهـب «: قال: ، ولفظه)١٨٨٤٦(الرزاق   ونحوه عند عبد    

 . »ٍّ حقِ  بغريَأو قتل، م تكنـة لَّنُ سَّنَ أو س،ٍّدَ حِ بغريَلَّثَ أو م،أبصارهم إليه
: ، وفيهُمن حديث أيب سعيد اخلدري ) ٣٦٠/ ٣ (» أخبار مكة«   ورواه الفاكهي يف 

م ي أو يصيب الذنب العظ،جل يقتل القتيلّحلدث الر ا:قال؟  يا أبا سعيد ما احلدث :قيل
 وال ،يطعم  أن ال نبي اهللا َ فأمر،احلرم ّينجيه منه إال ه الّالذي أنزل اهللا تبارك وتعاىل أن

اس  والنـَّ، واملالئكـة،ا فعليـه لعنـة اهللاً فمن فعل من ذلك شـيئ؛يه أحدويؤ  وال،يسقى
 .ن احلرم فيؤخذ بحدثهِى خيرجه مّ حت،ٌدلَع  والٌفَيقبل منه رص  ال،أمجعني
أما آوى بفـتح اهلمـزة » اًدثُمن آوى حم« :قوله): ١/٣٦٧(» تيسري العزيز احلميد«   ويف 

ال َّيـروى بكـرس الـد:  فقال أبو السعادات:»دثاُحم«وأما  .. ومحى  إليهّ ضم:ممدودة أي
 ،ن خصمهِاره موأج ا وآواهً من نرص جاني: فمعنى الكرس،وفتحها عىل الفاعل واملفعول

 :ويكون معنى اإليواء فيه، ُهُ هو األمر املبتدع نفس:والفتح.  منهَّوحال بينه وبني أن يقتص
ال ق. ُ فقد آواهِومل ينكر عليه،  فاعلهاَّ فإنه إذا ريض بالبدعة وأقر، والصرب عليه، بهاضِّالر

ًالشيخ سليامن معلقا عليه ُ : 
 أو ،ٍبجنايـة ن أن يكونِ مُّث أعمِ ألن املحد؛ املعنينيُّمُالظاهر أنه عىل الرواية األوىل يع   

 فـإيواؤه أعظـم ،ِ باجلنايةِثِ من املحدٌّرشين ِّث بالبدعة يف الدِ بل املحد،ِينِّ يف الدٍببدعة
 ِها باختالفُِب مرات هذه الكبرية ختتلُف: وقال،»الكبائر«ه ابن القيم يف كتاب ّ وهلذا عد،ًإثام

  اهـ.  كانت الكبرية أعظم،َان احلدث يف نفسه أكربـا كمّ فكل،ِفسه يف نِ احلدثِمراتب
الـرد «، وابـن البنـاء يف )١٠٩٤( »كنز العامل«كام يف  »جزئه«أبو حاتم اخلزاعي يف رواه    )١(

 .   ُمن حديث أيب أمامة ) بتحقيقي/١٢ (»عىل املبتدعة
ُاخلوارج كالب ا«:   وإنام املحفوظ من هذا احلديث بلفظ                      =    .»لنارُِ
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- َقرَمن و« :☺ وقال َ صاحب بَّ ِىل هدم اإلسالَد أعان ع فق؛ٍةَدعِ  .)١( »ِمَ

 - ٍوقال ابن مسعود  ُيلبسـ اهـذ« :قـالا، فطخًيوما  ☺ اهللا ُولرس الن َّطخ :ُ
ِ اخلط ويسارِنييم نع ًوطاُخط َّطخ ثم .»اهللا ٌسبل ههذ« :ه، وقالِّ ُ  ِّلك ىل ع،ُ
  M  JK  ON  M  L : التـ ثـم .» إليهودعي ٌانشيط منها ٍيلسب

 V  U  T  S   R  Q  PL ]١٥٣:األنعام[ .  

   .)٢( هِار ويسِه التي عن يمينَطوطاخل: يعني  
                                         

، )١٩٤١٥ و٢٢١٥١و٢٢٢٠٨( رواه أمحـد. ُ روي من حديث أيب أمامة، وابن أيب أوىف 
 ). ١٤٩٤ (»ُّالسنة«، وعبداهللا يف )٩٣٦(، وابن أيب عاصم )٣٠٠٠(والرتمذي 

 .، ووافقه الذهبي)١٥٠-٢/١٤٩(احلاكم : وصححه. حديث حسن:    قال الرتمذي
ي أصحاب ّسمي كان أيوب : سالم بن أيب مطيع قالعن) ٣٧٥(لفريايب ل» القدر«  ويف 

 . يفّ واجتمعوا عىل الس، إن اخلوارج اختلفوا يف االسم: ويقول،البدع كلهم خوارج
 ). ١١٨ و ١١٦: (  وسيأيت زيادة بيان يف تسمية أهل البدع كلهم خوارج عند رقم

 ).١٣ (»الرد عىل املبتدعة«ىل حديث حسن، وشواهد كثرية ذكرهتا يف تعليقي ع )  ١(
بإسناده عن معـاذ بـن جبـل ) ٣٦ص ( البن عبداهلادي »َّمجع اجليوش والدساكر«ويف  
قال النبي : ، قال :» ِمـن مـشى إىل صـاحب بدعـة ليـوقره فقـد أعـان عـىل هـدم َ ََ ّ ُ ٍَ ِ

ًإسناد جيد، وروي من طرق عديدة مرسال : قال يوسف بن عبداهلادي . »اإلسالم ُ
 اهـ. ُراهيم ابن ميرسة، وحممد بن مسلم، وابن عيينة، وغريهمإبعن 

 ).١٩٢(َّ وهذا القول مروي عن مجع من الصحابة والتابعني وغريهم كام سيأيت 
ُ من عدة طرق »اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف  )  ٢( ُ ّ  .عن ابن مسعود ) ١٣٥(ِ

 »ُّالـسنة«، واملـروزي يف )١٧ (»ةُّالـسن«، وابن أيب عاصـم يف )٤١٤٢(  واحلديث رواه أمحد 
 . للحديث شاهد من حديث ابن عباس، وجابر بن عبداهللا ). ٥و٤(

 ) ٩٥(، والاللكائي )٦( للمروزي »ُّالسنة«، و)٢٤١(، والطياليس )١٥٢٧٧ (»أمحد:   انظر
 الـذهبي ، ووافقـه)٢/٣١٨(، واحلـاكم )٧و٦(ابـن حبـان :    واحلديث صحيح، صححه

 =                    .وغريهم
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 -عائــشة  وقالــت  اهللا ســولال رتــ: ارضــاهوأ ☺:  » Mg       h  j  i
  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  v  u ]ب/٤[     x  w

¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  yL ]٧:آل عمران[ 
م ه ف، فيهادلونُ الذين جيُأيتما رإذ«:  يقول☺ اهللا ولس سمعت ر:قالت

  .)١( »ُروهم فاحذ؛ى اهللاُ عنينالذ

                                         
 لنا رسول ّط خ حديث عبداهللا بن مسعود:   قال اإلمام حممد بن أسلم الطويس 

ن بني إرسائيـل افرتقـوا عـىل إ «:وحديث عبداهللا بن عمرو عن النبي .. ا  خط اهللا
 والسبيل الذي قـال يف حـديث ابـن ،فرجع احلديث إىل واحد،  »..اثنتني وسبعني ملة 

 أعمله  فكل عمل، فدين اهللا يف سبيل واحد،» عليه وأصحايبما أنا «: والذي قال،مسعود
 ولو أن أهـل العلـم ، وما خالفهام تركته، فام وافقهام عملته،أعرضه عىل هذين احلديثني

 ولـو كـان يف ، ولكنهم فتنهم حب الـدنيا وشـهوة املـال؛ فعلوا لكانوا عىل أثر النبي
 َّ كلهـا يف اجلنـة إال: قال،» واحدةَّ إالكلها يف النار «:حديث عبداهللا بن عمرو الذي قال

ا أن ً لكان ينبغي أن يكون قد تبني علينـا يف خـشوعنا ومهومنـا ومجيـع أمورنـا خوفـ،واحدة
 ).٩/٢٤٣(» لية احل «.» واحدةَّكلها يف النار إال «: فكيف وقد قال،من تلك الواحدة تكون

 ). ٦٨٦٩(، ومسلم )٤٥٤٧(ورواه البخاري ). ٧٨٦ (»اإلبانة«رواه ابن بطة يف    )١(
 . يف بيان معنى اآليات املتشاهبات التي يتتبعها أهل األهواء والبدع:»فائدة«  

  Ms  rL :بري يف قوله تعاىلُعن سعيد بن ج) ٤٤ (»الرشيعة« يف اآلجري   روى 

 ذلـك ِ إذا قرءوهن من أجـلِ آي يف القرآن يتشاهبن عىل الناسَّفهن  أما املتشاهبات:قال
 ويزعمون أهنا هلم ،ون آية من القرآنؤ فرقة يقرّ كل،عى هذه الكلمةَّدا ممن َّضل نَ مّضلَي

 M  x  w   v  u  t : ومما يتبع احلرورية من املتشابه قول اهللا تعاىل.أصابوا هبا اهلدى
|  {  z  yL ]معها ونؤويقر، ]٤٤:املائدة : M/  .       -  ,  +L 

 ، أرشك فقـدِهِّ بربَ عدلَن كفرَ وم، قد كفر: قالواكم بغري احلقِّفإذا رأوا اإلمام حي] ١:األنعـام[
 اهـ. لون هذه اآليةَّ ألهنم يتأو؛ فيخرجون فيفعلون ما رأيت،فهذه األمة مرشكون

َّما أعلم أحدا من أهل األهواء إال خياصم باملتشابه: قال أيوب) ٨٣٥ (»اإلبانة«  ويف  ً .= 
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 - ًهدى عدٌوم ب قَّلما ض«: ☺ وقال ُ إال أليهوا عان كُ   ،»َلُوتوا اجلدَّ

  .)١(] ٥٨ :الزخرف[ M    Á    À  ¿  ¾  ½¼     »  º  ¹  ¸  L: رأم قُث 
 -  ُتمسكُامل«: ☺وقال َّنتي عند فساد أمتيُس بِّ ُ ِ  .)٢( »ًهيدا شنيسُر مخ أجه لَّ

                                         
 ألمته من قوم يتجادلون  باب حتذير النبي -١٤(قي  بتحقي»اإلبانة الكربى«:   وانظر

 ).     بمتشابه القرآن وما جيب عىل الناس من احلذر منهم
ُ من عدة طرق »اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف   ) ١( ُ ّ  .ُعن أيب أمامة ) ٥٤٥ و٥٤٤(ِ

 )٤٨(، وابن ماجه )٢٦٣٠(، والرتمذي )٢٢٢٠٤و٢٢١٦٤( واحلديث رواه أمحد 
 .، ووافقه الذهبي)٢/٤٤٨(الرتمذي، واحلاكم : ديث صححه  واحل

ُمن حديث عمر ) ٢٢٨ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف   ) ٢( ِ  . 
ٍله أجر مائة شهيد..«: بإسناد منقطع، ولفظه) ١٥٥(ً  ورواه أيضا  ُ« . 

 »جواهبـاُفتيا و«َّ، وابن العطار يف )٢/٣٢٧ (»الكامل«    وهبذا اللفظ رواه ابن عدي يف 
 ).٢٠٧ (»الزهد الكبري«، والبيهقي يف )٢٧(

عن  )١٠٣٩٤/١٠/١٨٢(» الكبري«، والطرباين يف )١٧٧٦(َّ  ويشهد له ما رواه البزار 
 مخسني ُ فيه أجرِكِّتمسُ للم،ٍكم زمان صربِائَن ورِ مَّإن «: قال عن النبي ، بن مسعودا

 .  »منكم «: قال ؟ منا أو منهم، يا رسول اهللا: فقال عمر.»اًشهيد
 ورجـال .. والطرباين بنحـوه ،ارَّرواه البز): ٧/٢٨٢(» جممع الزوائد«   قال اهليثمي يف 

  اهـ. ه ابن حبانَّقَار رجال الصحيح غري سهل بن عامر البجيل وثَّالبز
ُفتيـا «َّابـن العطـار يف ، رواه  شاهد من حـديث أيب هريـرة   وحلديث ابن مسعود 

  .سناد صحيحبإ) ٢٧ (»وجواهبا
من حـديث أيب ) ٤٠١٤(، وابن ماجه )٣٠٥٤(، والرتمذي )٤٣٤١(   وروى أبو داود 

ِالصرب َأيام ورائكم ِمن.. «: ، عن النبي ُثعلبة اخلشني  ُالصرب ،َّ ُمثل فيه َّ  عـىل ٍقـبض ِ
ِللعامل ِرماجل ُمثل فيهم ِ َمثل ُيعملونً رجال ِمخسني ِأجر ِ  .»عمله ِ
ُمنهم مخسني ُأجر اهللا َرسول يا :قال                 .»ُمنكم مخسني ُأجر« :قال  ؟ِ

  =).       ٣٨٥ (»صحيحه«وصححه ابن حبان يف . حديث حسن غريب:    قال الرتمذي



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
  ٤٣ 

 -  ُتمسك بُمـال«: ☺وقال  .)١( »ِمرِض عىل اجلابِاس كالقلنِاد ا فسند عِهدينِّ

 -  ُسك بدينمُمتـال«: ☺وقال َّاجر إيلهُمـالك )٢( رِج يف اهلهِّ ِ ِ« )٣(. 

 -  ُدأ اإلسالم غب«: ☺وقال   .»ُ للغرباءُطوبى ف؛أبدًيبا كام رُود غيعًريبا، وسَ

من الغرباء ؟ ، اهللاَيا رسول: قالوا ُ َ 

                                         
 ،هبـا وعمـل،  اهللا رسـول نةُبـس كَّمتـس مـن): ١٨١ (»عقيدته« يف    قال الصابوين 

 يف اجلملـة هـذه عـىل جـرى من أجر من وأكثر ،أوفر أجره كان ،إليها ودعا عليها، واستقام
 مـنهم؟ مخسني: فقيل ،»مخسني أجر«: له قال  املصطفى الرسول إذ ة،ّواملل اإلسالم أوائل

  اهـ.تهّمُأ فساد عند نتهُبس يعمل ملن ذلك  قال إنام. »منكم بل«: قال
 .من حديث أنس بن مالك ) ٣٣ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ١(

 .الوجه هذا من غريب حديث  هذا:، وقال)٢٢٦٠(يث رواه الرتمذي   واحلد
عـن أيب ) ٩٠٧٣(مـا رواه أمحـد : منهـا.   وللحديث شاهد يرتقي هبا إىل درجة احلسن

ِللعرب ٌويل «:قال النبي :  قالهريرة  ٍّرش ِمن َ َاقرتب قد َ ِالليل كقطِع ًفتنا ،َ ِظلـمامل َّ ِ ْ، 
ُيصبح ِ ُالرجل ُ ًكافرا ُويميس ًمؤمنا َّ ٍبعرض ِدينهم ٌقوم ُيبيع ،ِ َ ُتمـسكامل ،ٍقليـل ُّالـدنيا ِمـن َ ِّ 

ِينهدب ٍئذومي ِكالقابض ِ ِالشوك عىل :قال أو ،ِرماجل عىل ِ َّ«. 
 . ، وقد تقدم ذكره يف احلديث السابقُ  ومنها حديث أيب ثعلبة اخلشني 

 املتبـع :مّبن سالبيد القاسم ُ عوأبقال ) ٩٣( للصابوين »عقيدة أصحاب احلديث«  ويف 
 . يف يف سبيل اهللا َّ وهو اليوم عندي أفضل من رضب الس،نة كالقابض عىل اجلمرُّللس

 كأنـه ؛فهاّ فحر،فقال هكذا بيده؟ رسول اهللا وما اهلرج يا  : قيل): (٨٤ ( البخاريعند    )٢(
 ،»اعة هـرجَّبني يدي الس« :ويف احلديث): ٦/٢٧٥( »تاج العروس«ويف ).  يريد القتل

 اهـ.  القتل: بلسان احلبشة)اهلرج( : وقال أبو موسى. واختالط،ٌتالِ ق:أي
ُاملتمـسك «: قال النبـي : ، قالعن عيل ) ١٥٥ (»اإلبانة الكربى«روى ابن بطة يف   ) ٣( ّ

ٍبسنتي يف دينه يف اهلرج له أجر مائة شهيد ِ ِ ُِ ُِ َّ«.  
:  عـن النبـي ،ن يـسار من حديث معقـل بـ) ٨١٧ (»اإلبانة«   وروى ابن بطة يف 

 ).٧٥١٠(  واحلديث هبذا اللفظ رواه مسلم .»َّإيل ِكهجرة ِاهلرج يف ُبادةِالع«
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 .)١( »واُاس صلحَا فسد الن إذينالذ «:قال      

 - ًوهم غرضا ِخذّتايب، ال تاهللاَ اهللاَ يف أصح«: ☺ وقال َ م َّ فمـن أحـبه؛بعدي )٢(َ
َم، ومن أبغضَّي أحبهِّبُبحف َين، ومـن اد آذ فقماهَم، ومن آذَغضه أبُبغيضبم فهَ

ُ فيوشك أن ين آذى اهللاََى اهللاَ، وماين فقد آذآذ  .)٣( »َذهأخِ

 - َثل ِ ممُ أحدكَق لو أنفِيدهفيس بي نالذفو ،يبُّبوا أصحاال تس«: ☺ وقال
ٍأحد ذه ُ َّغ مدا بلًبا مُ ِدهمحَأ )٤( َُ َ وال نصيفه،ِ ِ َ« )٥(. 

 -ِعاذ، أطيا م«: ☺ ُّقال يل النبي: ٌعاذ وقال م َلـف ِّل خصـٍأمـري، و َّ ككعُ
َّسبال تٍام، و إمِّلك ِدا من أصحَّن أحُ  .  )٦( »ايبً

                                         
 .َّعن مجع من الصحابة ) ٥٥٦و٣٤ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )١(
ــىل يف      ــو يع ــسنده« ورواه أب ــرباين يف )٧٥٦ (»م ــط«، والط ــري يف )٢٩٠ (»األوس ، واآلج

 .   ، وهو حديث صحيح)٢٨٨(» نن الواردة يف الفتنُّالس«، والداين يف )١(» الغرباء«
 .  بنحوه من حديث سعد بن أيب وقاص ) ١٦٦٩٠و١٦٠٤(  واحلديث رواه أمحد 

ُذين إذا فسد الناس صلحواال«:  دون قولهعن أيب هريرة ) ٢٨٩(  ورواه مسلم  َ ُ َ« . 
ُالغرض(   )٢( َ ُاليشء ينصب فريمى فيه، ): َ ُ  ).٣/٢٦٥٤ (»هتذيب اللغة«.   وهو اهلدفَّ
َّ، عـن عبـداهللا بـن مغفـل )٣٨٦٢(، والرتمـذي )٢٠٥٤٩و١٦٨٠٣(  رواه أمحد ) ٣( ُ . قـال

 .  من هذا الوجهَّهذا حديث غريب ال نعرفه إال: الرتمذي
 ). ٣٥٢( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«تعليقي عىل : وانظر  

 . ًثريا من األحاديث الصحيحة يف هذا املعنى ومعناه صحيح، وسيورد املصنف ك
ُّاملـد(   )٤(  ). ٣/٩٩ (»الصحاح«.  ِمكيال، وهو رطل وثلث عند أهل احلجاز: َّبالضم) ُ
 .ُمن حديث أيب سعيد اخلدري ) ٦٥٨٠(، ومسلم )٣٦٧٣(رواه البخاري    )٥(
، )٢/٢٧٩( »الكامـل«ي يف ، وابن عد)٩ (»زوائد فضائل الصحابة«رواه عبداهللا بن أمحد يف    )٦(

 اهـ            .   وهذا منقطع بني مكحول ومعاذ:وقال) ٨/١٨٥(» الكربى«يف البيهقي و
َّ    ومعناه صحيح، وسيورد املصنف كثريا من األحاديث الصحيحة يف هذا املعنى ً . 
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 -َعىل حلية عمر ه يد☺ُسول اهللا  رَعض وو ُ ا يـ«:  قـالمُ ثـ، ِابَّطـ اخلبن ِ
 . »وناجع را إليه، إنا هللا وإنُمرع
ِّ وأمي يا رسولبأيب أنت -نعم : ُلتق: ُرمقال ع    ا إليه، إنا هللا وإن-  اهللاُ
 ! ؟اكا ذـ، فمعوناجر
ًربيل أتاين آنفا، فقال جإن«: قال    ون، إنعاج را إليه إنا هللا وإن،ُيا حممد: َ

َّأم ِك بقليل غريعد بٌةَفتونَ مَتكُ  . ٍثري كٍ
ُالل، أم فتنة كُة ضَتنِ أف،ُربيليا ج: ُلتق    ِ  ٍفر؟ ٍ
 . يكونٌّل سك: قال   
ٌون، وأنا ُخملفركف أو يونُّضل يكيف:ُقلت     ؟ َم كتاب اهللاُ أظهره بنيِّ
َكتاب اهللا يب: قال    ُتأوله يون؛ُّلِضِ  .)١( »ون بهُّلَِضوون فيَ ما هيٍوم عىل قُّل كَّ

                                         
سوي يف ، والفـ)٢٧٩ (»البدع«، وابن وضاح يف )٣١١ (»ُّالسنة«رواه ابن أيب عاصم يف    )١(

 مـن ذلـك فأول ،يضلون  اهللا ِبكتاب«: قال :وزاد فيه) ٢/٣٠٨ (»املعرفة والتاريخ«
 ويقتتلوا، فيغشوا ،يعطوها فال حقوقهم الناس ويسأل ،احلقوق األمراء متنع وقرائهم، أمرائهم

 َِملَس َِمفب ،جربيل يا :فقلت. ونِقرصُي ال مُث الغي يف فيمدوهنم األمراء أهواء القراء ويتبع
 .»تركوه نعواُم وإن ،أخذوه هلم الذي أعطوا إن ؛ِربَّوالص ِّبالكف : قال ؟ منهم َِملَس من

 بـالقوي، لـيس محـيص هذا محري بن حممد: ّقد أعل الفسوي هذا احلديث، فقال:   قلت
 وهـو ،اهلمـذاين غـري هأظنّـ هـذا ّرَذ بـن وعمر احلديث، ضعيف دمشقي عيل بنا ومسلمة

 ). ١٤٢٤ (»العلل املتناهية«:  اهـ   وانظر.احلديث هذا ّيصح وال ،جمهول شيخ عندي
 حـذف :احّوضـ بـنا قـال، »همائوأمر ائهمَّرُق ِبلِق نِم« :وزاد:    وقال ابن وضاح 

 بيَّالـس فيهـا حيـل ؛دةِّالـر هـي فـرُالك فتنـة إن» ؟ضاللة فتنة أم ،فرُك فتنة «:قوله بريُج
 فتنـة فيـه نحـن الذي وهذا األموال، وال ،بيَّالس هافي ّحيل ال اللةَّالض وفتنة ،واألموال

        اهـ. األموال وال ،بيَّالس فيها ّلَحي ال اللةَض
 = مـصنف  ١١/٢١٧ (»جامعـه«  وهذا احلديث معناه صـحيح، فقـد روى معمـر يف 



الدیانة السنة والشرح واإلبانة على أصول  
  ٤٦ 

 - َّملِح يف الطعــُل الـايب مثحُل أصمث«: ☺ ُّقال النبي: ُوقال احلسن ثـم . ِامِ
ْهب ملذ ]أ/٥[ ،َاتَيه ه:قال ِ   .)١( »ِومُح القَ

                                         
 َمِدَ ق: قالبن عباس ا بإسناد صحيح عن) ٢٠١٣ (»ُّالسنة«، واخلالل يف )عبدالرزاق

 قد ، يا أمري املؤمنني: فقال،ِ عمر يسأله عن الناسَ فجعل،ٌرجل خلطاب  ا بنَ عمرعىل
م هذا ُهَ أن يتسارعوا يومُّحبُا أَ واهللا م: فقلت:قال ابن عباس. م كذا وكذاُنهِقرأ القرآن م

ا ًكتئبُ إىل منزيل مُ فانطلقت !!ْهَ م: ثم قال،مر ُين عَرب فز:قال. سارعةُيف القرآن هذه امل
      .  املؤمننيَب أمريِجَ أ: فقال،ٌلُجَ إذ أتاين ر،بينا أنا كذلك ف،احزينً

 مما قال َ ما الذي كرهت:فقال،  بيدي فخال يبَ فأخذ،ينُِرنتظَ فإذا هو بالباب ي،ُفخرجت  
مـا  ومتـى ،واُّسارعة حيتقـُ متى يتسارعوا هـذه املـ، يا أمري املؤمنني:فقلت ؟ اً آنفُجلَّالر

 إن ،وكُ هللا أب:قال.  يقتتلوا؛ خيتلفوا ما ومتى،فواِخيتل؛ مواِ خيتص مامتى و،مواِ خيتص؛واُّحيتق
ّأي كل يدعي أن احلقَّ معه: ُّ ومعنى حيتقوااهـ .  هباَئتِها الناس حتى جُمُكت ألُكنت ُ. 

ّ  وهناك كثري من األحاديث واآلثار تشهد ملعنى هذا احلديث بالصحة؛ فام ضل اخلوارج  ِ ِّ
ِّ، واستحلوا دمائهم إال باتباعهم ما تشابه من القرآن صحاب النبي الذين خرجوا عىل أ ّ

ِّابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وترك السنة واآلثار املحكمة البينة التي تفرس القرآن وتوضحه ُُّ. 
ٌلقينـي نـاس مـن أهـل :  قـالعن عبداهللا بن الزبري ) ٨٢٢ (»اإلبانة الكربى«  ويف 

ُقرآن، فو اهللا ما استطعت بعض الرد عليهم، وهبت املراجعة يف العراق؛ فخاصموين يف ال ِ َّ
ُّالقرآن، فشكوت ذلك إىل أيب الزبري، فقال الزبري َّإن القرآن قد قرأه كل قـوم، وتـأولوه : ُّ ٍ َّ َّ

ٍعىل أهوائهم، وأخطأوا مواضعه، فإن رجعوا إليك فخاصمهم بسنَن أيب بكر وعمر  ِ ُ ِ ِ ِ 
ّفإهنم ال جيحدون أهنام َفلمـا رجعوا فخاصمتهم بسنن أيب بكر وعمر . ِ أعلم بالقرآن منهمَّ ُِ ُ

فواهللا ما قاموا معي وال قعدوا ، . 
، وإسـناده )١٧٣٠و١٦ (»فـضائل الـصحابة«، وأمحـد يف )٢٠٣٧٧( رواه عبدالرزاق   ) ١(

  .منقطع
 )١١٥٧( »الـرشيعة« واآلجري يف ،)٦٦٩٨ (»مسنده«َّ، والبزار يف )٢٧٦٢ (يعىل   ورواه أبو 

 .      فقد ذهب ملحنا فكيف نصلح:قال احلسن.  عن النبي عن احلسن عن أنس 
 =اهـ       . فيه إسامعيل بن مسلم وهو ضعيف..  ):١٠/١٨(» جممع الزوائد «   قال يف
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 -فقـالهِسار عـن يـُرُ، وعمـِمينـهن يٍبكر ع أبو هعَ املسجد وم☺ ل ودخ ، :
ِث يوم القيامة، وهُا نبعذكه« َ ُكذا ندخل اجلنُ ُ   .)١( »ةَ

 - ِان من أهل السيرِ وزَّ إال ولهبيِما من ن«: ☺ وقال ِ ِيران مـن أهـل ِوزِامء، وِ ِ ِ

َّاألرض؛ فأما  َّاي من أهل السميرِزوِ ِ ِ ُائيل،يكُيل ومجربف: ِاءـَ ِ  
ِمن أهل األرضَاي يرِزا ووأم   ِ َفأبو بكر وعم: ِ ُ ٍ   .)٢(ريض اهللا عنهام  »رِ

 - ُّستقر مال ت«: ☺ وقال َّة إال يف قُة األربعـَّحبـِ ٍكـر، أيب ب: يٍن تقـِلـب مـؤمِ

َوعم ُر، وعثمُ    .)٣( منهريض اهللاُ ع .»ٍّيل، وعانـَ

                                         
 جندب بن سمرة حديث من شاهد وله): ٧/٣٤١ (»إحتاف املهرة«  قال البوصريي يف 

                 اهـ  .والطرباين ،َّالبزار رواه
  ).٧٠٩٨ (»الكبري«، والطرباين يف )٤٦٣٠ (»مسنده«َّرواه البزار يف :   قلت

 اهـ. حسن الطرباين وإسناد ،والطرباين ارَّالبز رواه): ١٠/١٨(» جممع الزوائد« قال يف 
.. «:  وفيه قوله ُ يف خطبة النبي ِمن حديث ابن عباس ) ٣٦٢٨( وروى البخاري 

ُّويقل كثروني َالناس فإن ُاألنصار ِ َ ِبمنزلة ِالناس يف يكونوا حتى ْ َ ِالطعام يف ِلحامل ِ َّ..«. 
زوائـد «، وعبـداهللا يف )١٤٥٥ (»ُّالـسنة«، وابن أيب عاصـم يف )٣٦٦٩(رواه الرتمذي     )١(

. ُمن حديث ابـن عمـر ) ١٣٧٧ (»الرشيعة«، واآلجري يف )٧٧ (»فضائل الصحابة
َضعفه الدارقطني يف و. حديث غريب: قال الرتمذي َّ ميـزان « كـام يف »غرائـب مالـك«َ

 ).٨/٧٣(» االعتدال
 »الرشيعة«واآلجري يف  ،)١٠٥(» فضائل الصحابة«، وأمحد يف )٣٦٨٠(رواه الرتمذي     )٢(

 . غريب حسن حديث هذا: قال الرتمذي. من حديث أيب سعيد اخلدري ) ١٣٢٦(
، )مـن رسـول اهللا يب بكر وعمر باب ذكر منزلة أ/٤/١٨٥١ (»الرشيعة«:  وانظر

 ).وزيراه وأميناه من أهل األرض  أن أبا بكر وعمر  باب إخبار النبي/٤/١٨٥٨(و
، والقطيعـي يف زوائـده عـىل )١٤٦٥(» سنداملنتخـب مـن املـ « كام يفيدُعبد بن محرواه    )٣(

 =، )٢٣٣٢(، والاللكائي )١٢٢٤ (»الرشيعة«، واآلجري يف )٦٧٥(» فضائل الصحابة«
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 -َّم حبليكَض ع اهللاَ افرتإن«: ☺  وقال َكر، وعم أيب ب :ُ ُ َر، وعـثامن، ٍ ُ ٍّيل عـوَ
ِّالصالة، والـص: م ليكَفرتض عام ا ك،- م عنهريض اهللا - َّج، واحلـ َيام،ََّ
ًمن أبغض واحدا منهف ِ   .)١( »َار اهللاُ النَلهَ أدخ؛مَ

 - َة اهللا، ولعنَعن لحايب فعليهَّب أصَمن س«: ☺ وقال ّة الالعُ ِكـة، ، واملالئَنـنيُ

                                         
 أيب هريـرة  ، من طريق عطاء اخلرساين عن)٢٣٠ (»فضائل اخللفاء األربعة«وأبو نعيم يف 

ٍال جيتمع حب هؤالء األربعة إال يف قلب مؤمن «:ًمرفوعا، ولفظهم ِ َّ ّ ُ ُ  .        وذكرهم. »..أبو بكر و: َ
          اهـ  .هذا منقطع): ٣٩٩٤ (»املطالب العالية«  قال يف 

 . وإسناده ضعيفمن حديث أنس ) ٢٣١٢ (»مسند الشاميني«اين يف   ورواه الطرب
 ال ّ عـثامن وعـيلَّبُ إن حـ: قـالوا: قال أنـس بـن مالـك) ١٢٢٦(» الرشيعة«   ويف 

 .لوبناُهام بحمد اهللا يف قّبُ قد مجع اهللا عز وجل ح؛ وكذبوا !ٍجيتمعان يف قلب مؤمن
 َ وعـثامنَمـرُ أيب بكـر وعّبُال جيتمع ح :ُّ الزهري شهابقال أبو) ١٢٢٨(ً   وفيه أيضا 

 .مةُ أتقياء هذه األِلوبُ يف قَّ ريض اهللا عنهم إالٍّوعيل
 ،ينّ الـدَأقـام  فقـدٍ أبا بكرَّن أحبَ م:ختياينِّقال أيوب الس) ١٨٩ (»ُّأصول السنة« ويف 

 َّن أحـبَ وم، اهللا ِبنور َثامن استنارُ عَّن أحبَ وم،بيلَّ فقد أوضح السَمرُ عَّن أحبَوم
 فقد بـرئ   رسول اهللاِن أحسن الثناء عىل أصحابَ وم، الوثقىِا فقد أخذ بالعروةليَع
 نةُّالف للـسُبتـدع خمـُء كان منه فهو مّا منهم أو بغضه ليشًينتقص أحد نَ وم،فاقن النِّم

كون ا ويًى حيبهم مجيعّحت ِامءَّ واخلوف عليه أن ال يرفع له عمل إىل الس،الحَّلف الصَّوالس
 . ًقلبه هلم سليام

 باب ذكر ثبوت حمبة أيب بكر وعمر وعـثامن وعـيل /٤/١٧٦٩ (»الرشيعة«:    وانظر
 .يف وجوب حمبتهم) ٥/٢٣١٢( »الرشيعة«وانظر كذلك  ).يف قلوب املؤمنني

.. «  : بنحـوه، وزاد يف آخـره عـن ابـن عمـر) ٣٩/١٢٧ (»تارخيه«رواه ابن عساكر يف     )١(
 يوم ُرشُ وحي، لهَ وال زكاة، لهَّ وال حج، لهَ وال صيام، لهَفال صالةا منهم ًدِ واحَفمن أبغض

» يــزانامل«قــال يف . أمحـد بــن نــرص الـذارع: ويف إســناده. »ِن قـربه إىل النــارِ مــِالقيامـة
 . أبا بكر: ُ، يكنّىالّ دج: قال الدارقطني.ه ليس بثقةّ عىل أنّ أتى بمناكري تدل):١/٣٠٨(
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  .)١( »ِاس أمجعنيوالن
 - َّوم يف آخـر الزمـُ جيـيء قـهإنـيب؛ فاُّبوا أصحال تس«: ☺ وقال ِ ُّسبون ِان يـٌ ُ

َم، وال تـصِلـيهوا عُّلُال تـصحايب؛ فـأص ِم، وال تنـاكحوا معهـُّلُ  م، والوهُ
ُجالسوهـُت ِم، وإن مرِ    .)٢( »مُودوهَال تعوا فضَ

                                         
ــد    )١( ــىل رواه عب ــده ع ــصحابة«اهللا يف زوائ ــضائل ال ــدي يف )٨ (»َّف ــن ع ــل«، واب  »الكام

 . من حديث أنس ) ١٩٤٤(، واآلجري )٨٣٣ (»ُّالسنة«، واخلالل يف )٥/٢١٢(
 »التاريخ الكبري«أبو شيبة اجلوهري، يوسف بن إبراهيم، قال البخاري يف : ويف إسناده  
 عنده عجائب ): ٣٣٨٨(

 »اجلـرح والتعـديل«.  ضعيف احلديث منكر احلـديث عنـده عجائـب: ي   وقال أبو حاتم الراز   
)٩/٢١٨( 
ابن عباس، وابن عمـر، وأيب هريـرة، وجـابر ريض اهللا :    واحلديث مروي من حديث  

 ).١٠/٢١ (»جممع الزوائد«: انظر. َّعنهم؛ ولكن ال ختلو أسانيدها من الضعف
، عـن عطـاء بـن )١٠٠١(يب عاصم ، وابن أ)١١و١٠ (»فضائل الصحابة«   وروى أمحد يف   

وإسـناده صـحيح، ولكنـه . »اهللا ُلعنـة فعليـه أصحايب َّبَس نَم.. «: أيب رباح، عن النبي 
 .  مرسل

 أصـحاب َّبَن سَباب ذكر اللعنة عىل م/٥/٢٥٠٧ (»الرشيعة« يف    قال اآلجري     
 لف اهللا ألنـه خـا؛  أصـحاب رسـول اهللاَّن سبَ مَ وخرسَلقد خاب):  رسول اهللا

 ، ومـن مجيـع املـؤمنني، ومن املالئكة، ومن رسوله،ن اهللا ِ وحلقته اللعنة م،ورسوله
 وضـيع ، وهو ذليل يف الـدنيا،اً وال تطوعًال فريضةو ،ًا وال عدالً رصفُوال يقبل اهللا منه

 اهـ. ورُّ وأخىل منهم الد، هبم القبورر اهللاُـَّكث ،القدر
 نحوه من حديث أنس ) ١٠٣(» الكفاية«، واخلطيب يف )٧٦٩ (»ُّالسنة«رواه اخلالل يف    )٢(

 .متفق عليه. »..ال تسبوا أصحايب«: ويف إسناده ضعف، وقد ثبت منه قول النبي 
ّ   وأما بقية األحكام من ترك الصالة معهم، وعلـيهم، وغريهـا مـن األحكـام املتعلقـة  َّ ِ

 .  سيأيت تقريره يف ثنايا هذا الكتابُّهبجر أهل البدع فهو مما أمجع عليه أهل السنة كام 
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 -ٍاس عب وقال ابن  :َسبوا أصـحاب حمَال تـ ٍمـد ُّ
د أمرنـا  اهللاَ قـ؛ فـإن☺

   .)١( ونِلتَيقتَم سُم أهنعلم، وهو يِار هلباالستغف
 -  ُوقالت عائشة:٢(ُّبوهم ٍد فسمِحاب حمصِغفار ألوا باالستُ أمر(.   
 - ِّوقال أبو بكر الصديُق ٍ  :ُء تظامُّأي س ُّلني، وأيٍ ُّ تقلنٍ أرضُّ ِ ُلت ا قي إذُ

  . )٣(  ؟م أعلا ال مِتاب اهللايف ك

                                         
 ). ٢٣٣٩(، والاللكائي )١٩٧٩ (»الرشيعة«، واآلجري يف )١٨ (»فضائلال« رواه أمحد يف   ) ١(

وروى ابن بطـة باإلسـناد الـصحيح ): ٢/٢٢ (»ُّمنهاج السنة« يف    قال ابن تيمية 
 عـن ابـن ، عـن جماهـد، حدثنا رجاء، حدثنا معاوية، حدثني أيب: قال،بن أمحدعن عبداهللا 

 .فذكره:.. قال عباس 
 ).٧٦٤٢(رواه مسلم    )٢(
ّمن طريق ابن بطة بإسناده عـن ابـن ) ٣/٢٦٣ (»طبقات احلنابلة«رواه ابن أيب يعىل يف     )٣(

َّسئل أبو بكر الصديق : أيب بكر، قال ُنيُّقلُت ٍرضأ ُةّأي: ِ عن آية من كتاب اهللا ؟ فقال، 
 اهللا بغـري ِن كتـابِ مٍ يف آيةُإذا أنا قلت؟  ُ أو كيف أصنع ؟ُ وأين أذهب،نيُّلِظُ تٍة سامءّوأي

 .  ما أراد اهللا هبا
، والطـربي يف )١٠١٥٦(، وابـن أيب شـيبة )٣٩(» سـننه« يف سعيد بن منـصوررواه   و

  MÂ ÁL : وعند بعضهم أنه سئل عـن تفـسري قولـه تعـاىل). ١/٣٥(» التفسري«
 ).١٣/٢٧١ (»الفتح«بعضها بعضا كمـا يف ، وأسانيدها يقوي ]٣١:عبس[
 ، وأصـحاب عـيل، أدركت أصحاب عبداهللا:عبيش القال) ١٠/٥١٢ ( ابن أيب شيبةوعند  

 .   فذكره: ..  وكان أبو بكر يقول: قال،ن العلم أكره منهم لتفسري القرآنِ مٍوليس هم ليشء
  عن أنس بن مالكِمن طريق ابن بطة ) ٣/٢٦٤ (»الطبقات«وروى ابن أيب يعىل يف    

 ، هذه الفاكهة قد عرفناهـا:فقال MÂ ÁL  : قرأ عىل املنرب أن عمر بن اخلطاب
   .ف يا عمرُّكلَّ هذا هلو التَّ لعمرك إن: فقال، ثم رجع إىل نفسه: قال ؟ّفام األب

ِ   قال القايض معلقا عىل هذين األثـرين ً ّ  =،   وإمـامي اهلـدى، اإلسـالمِّشيخيبـ َُك حـسب:ُ
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 - ِّكر الصديُق أبو بوقال ٍ  :فقـد؛اهـركن تمـ، فُ املتـنيُبـل اهللاحُة ُّالسن  
َقطع حبل    .)١(ِ من اهللا هَ

 -وقال عم َ َّر بن اخلطُ َّاب الـرأيحأصـ:  ِابُ م  أعيـته؛ِنُّالـسنُ أعـداء ُ
ِ فقـالوا بـالرأي؛عوهـاَ ينهم فلـم مـتتَّوها، وتفلحفظـ أن يُيثاألحاد ؛ َّ

ُّلوا وأضلوا فض ُّ)٢(.   

                                         
 من كتاب ٍ آيةِام عن تفسريُفهام وإحجامهُّ وتوق،اشدينَّ اهلاديني الر، رسول اهللا فتيوخلي

 ؛ وبكتـاب اهللا وتأويلـه، وبرسـوله، بعد رسول اهللا  اخللق باهللا ُ ومها أعلم،اهللا 
 يف تأويـل ،النيَّ وبقية املتكلمني الض، املعتزلة واألشاعرةِةَعسى أن نقول يف جسار فامذا

 اهـ .  ؟ والعلامء الثقات، ونقلها األئمة األثبات، التي نطق هبا القرآنمحن صفات الر
 . لـم أقف عليه   )١(

ا ًا شـيئً لست تارك:ُّ يف التمسك بالسنة، قالٍعن أيب بكر ) ٣٠٩٣(وروى البخاري   
 .ه أن أزيغِن أمرِا مً فإين أخشى إن تركت شيئ، عملت بهَّ يعمل به إالكان رسول اهللا 

ِّ  وقد فرس       ]  ١٠٣:آل عمـران[ MF  E  D  C  B  AL : يف قوله تعـاىل) احلبل(ُ
ِبعدة تفاسري، ومنها الذي القرآن والعهد : ومنها. بب الذي يوصل به إىل البغية واحلاجةَّالس: َّ

 )٤/٣٠( الطربي »تفسري «:انظر. اإلسالم: ومنها .  إخالص التوحيد هللا:ومنها. عهد فيه
 ينـرصف العرب كالم يف احلبل أصل ):٤/١٠٢ (»غريب احلديث« يف  عبيد    قال أبو  

 اجلاهلية يف اًبعض بعضها ُخييف كان العرب أن وذلك األمان وهو ،العهد :فمنها ،وجوه عىل
 حتـى القبيلـة تلـك يف دام ما به فيأمن ،القبيلة سيد من اًعهد أخذ اًسفر أراد إذا الرجل فكان

» اهللا كتـاب فإنه اهللا بحبل ليكمع «:احلديث فمعنى :عبيد أبو لقا .. األخرى إىل ينتهي
 .وعقابه اهللا عذاب من وعهد لكم أمان فإنه ،الفرقة وترك اهللا بكتاب عليكم: يقول أن

 )٢٦٨ (»ذم الكالم«، واهلروي يف )٢٠١(، والاللكائي )٤٢٨٠ (»ُّالسنن«رواه الدارقطني يف     )٢(
 .حةِّالص غاية يف عمر عن اآلثار هذه وأسانيد): ١/٥٥ (»ملوقعنيإعالم ا«   قال ابن القيم يف 

 . َّأهل الرأي هم أهل البدع: قال أبو بكر بن أيب داود) ٢٠٠٥ (»جامع بيان العلم«  ويف 
 =أصـحاب   ): هـ٢٤١(قال حممد بن عبدالعزيز ) ٢/٦٢٩ (»الرسالة الواضحة« ويف 
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 - وقال عمر ُ :ُالم اهللاُرآن كالق ١( ِريه إىل غِّحرفوهـُ تال؛ ف(.  
 -وقال عمر ُ  :اهللاَ إن  َأمر عبادهم يـل م هَنهم يـُعهم، ولا ينفـمَّ إال بِ

ُّ يرضهامَّإال ع  .مَ

 -ثامن وقال ع  :هللا أيت أنََق النَّفس وإن رُل فيام وافِاطالب ٢(ًةاعط  فيه(  
 -عيل  وقال ٌّ :ُّاهلوى يصد عن ال ُ   .)٣(قِّ حـَ

                                         
ٌّوالقياس يف الدين مبتدعة ضاللَّالرأي  ُ ّ، خوارج عن ملة األمـة؛ ألن أصـحاب الـرأي ِّ َّ ُ ّ ِ

ُوالقياس يف الدين يريدون بذلك تعطيل الكتاب والسنة، وتبطيل العلم واألثر، والتفرد  ُّ ُ ِّ
 . برأهيم وقياسهم

): َّأصحاب الرأي: ( يف عقيدته التي أدرك عليها أهل العلم  وقال حرب الكرماين 
ُّوهم مبتدعة ضالل، أعداء السنة و ًاألثر، يرون الدين رأيا وقياسـا واستحـسانا، وهـم ُُ ًِّ ً

َّخيالفون اآلثار، ويبطلون احلديث، ويردون عىل الرسول، ويتخذون أبا حنيفة ومن قال  ُ
ٍبقوله إماما يدينون بدينهم، ويقولون بقوهلم، فأي ضالل أبني ممن قال هبذا، أو كان عىل  ّ ً

رأي أيب حنيفة وأصحابه، فكفـى هبـذا مثل هذا ؟ يرتك قول الرسول وأصحابه، ويتبع 
 اهـ . ًغيا وطغيانا وردا

 ). ٣٢٩(، وسيأيت زيادة بيان يف ذم الرأي حتت رقم ]بتحقيقي) ١٠٩(حلرب  »ُّالسنة«  [
ّإن هذا القرآن إنـام هـو كـالم اهللا، فـضعوه : ُعن عمر ) ٢١٦٠ (»اإلبانة الكربى«يف    )١(

 .َّفال أعرفن ما عطفتموه عىل أهوائكم .. :قال) ٢١٦١(ويف لفظ . عىل مواضعه
، وإسناده )١٥٥ (»الرشيعة«نحوه، واآلجري يف ) ٩٩ و٩٨ (»ُّالسنة«  ورواه عبداهللا يف 

 .فوه عىل آرائكمِرصَ اهللا فال تُ كالمُالقرآن: ولفظهصحيح، 
 رانإذا أشكل عليك أم: ا يقولً سمعت أعرابي: األصمعيقال) ١٥( »فتيا وجواهبا«  ويف ) ٢(

 .  أكثر ما يكون اخلطأ مع متابعة اهلوىّ فإن، فخالف أقرهبام إىل هواك،ال تدري أهيام أرشد
 .ً  وسيأيت قريبا كثري يف اآلثار يف ذم اهلوى واألمر بمخالفته

فــضائل «، وأمحــد يف )٣٥٦٣٦(، وابــن أيب شــيبة )٨٦ (»الزهــد«رواه ابــن املبــارك يف  )  ٣(
  =، وقد أخرج بعضه     وهو قطعة من قول عيل . ح، وإسناده صحي)٨٨١ (»الصحابة
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  ٥٣ 

 -َّال عيل كرم وق َند من خى عاهلو: ]ب/٥[ )١(هجه اهللا وٌّ وإن  قٌّ حَةُّالَف السنَ
ْرضبت ِ ُ عنقه فيهُ ُ )٢(.   

 -عباسُ وقال ابن ٍ  :٣(ٍبعض  بَعضه بَتاب اهللاِرضبوا كال ت(.  
-ُرمَ وجلد ع صبيغا الت ً ِوف من القُ يف حرِتهَلاءسُميمي يف مَ   .)٤(رآنٍ

                                         
ًمعلقا جمزوما به) ١١/٢٣٥ (»صحيحه«البخاري يف  ًُ. 

 ]٢٦: ص[ M   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL :    وقد قال اهللا تعاىل
ِوالغالب أن هذا من فعل النساخ، ومل أقف للسلف األوائل يف ختصيص ! كذا يف األصل  )  ١( ِ َّ ِ

ُ دون سائر الصحابة ريض اهللا عنهم، وحرشنا اهللا يف زمرهتم لعيل هذه اللفظة وغريها َّ ِ َ. 
ّ   وملا خصت الرافضة عيل بن أيب طالب  ّ هبذا الدعاء، وبالصالة وبالسالم عليه دون َّ َّ

ُّ، حتى صار هذا شعارا هلم؛ منع منه كثري من أهل السنةسائر الصحابة  ًِ
ٌ َ . 

 أن تـبُللك ِاخَّسالنـَّ من كثري عبارة يف هذا َغلب قد): ٦/٤٧٨ (»التفسري«   قال ابن كثري يف 
 وإن وهـذا ،)وجهـه اهللا َمَّكـر(: أو حابة،َّالـص سائر دون من )(: يقال بأن  عيل يفرد
 التعظـيم باب من هذا فإن ذلك؛ يف الصحابة بني ُيساوى أن ينبغي لكن ؛اًصحيح معناه كان

  اهـ.أمجعني عنهم اهللا ريض منه، بذلك أوىل امنعث املؤمنني وأمري فالشيخان والتكريم،
ُمل أقف عليه، ومعناه صحيح، وشواهده ال يمكن حرصها، فاخلوارج يقاتلون ويقتلون    )٢(

ًعىل باايطلهم وهو حيسبون أهنم حيسنون صنعا ُ ُ ِّوهكذا غريهم من أهـل البـدع يف كـل . ّ
 .مكان وزمان

 ).   ١٩٥٣ (»ُّالسنة«، واخلالل يف )٣٠٧٩٤ (»املصنف«رواه ابن أيب شيبة يف    )٣(
ٍال ترضبوا كتاب اهللا بعضه ببعض«:   قال النبي ُعن أيب أمامة ) ١٣( وقد تقدم  َ َ«. 

َّوالقصة). ٣٥٦و٣٥٤ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )٤( ، )١٥٠ و١٤٦(رواها الـدارمي : ِ
  ).١١٣٦(لاللكائي ، وا)١/٤٧٩ (»الرشيعة«، و)١٥٩ (»البدع«وابن وضاح يف 
 عن  قدم املدينة فجعل يسأل، صبيغ: يقال لهًليامن بن يسار أن رجالُعن س:   ولفظ الدارمي

نـا أ : قـال ؟ مـن أنـت: فقـال، له عراجني النخـلّ فأرسل إليه عمر وقد أعد،تشابه القرآنُم
 فجعل . عمرنا عبداهللاأ : وقال،ن تلك العراجني فرضبهِا مًمر عرجونُ فأخذ ع. عبداهللا صبيغ

 =    . يا أمري املؤمنني حسبك قد ذهب الذي كنت أجد يف رأيس: فقال.ا حتى دمي رأسهًله رضب
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 -مـسعودُ وقال ابـن  ٍ:اهللاَ َ إذا سـمعت  ِغ هلـا فأصـ ا؛ُقـول كـذا وكـذي
    .)١( نهى عُ تنهٌّ، أو رشُمر بهؤٌ هو خري تامإنف؛ سمعك

                                         
وهذا النكري واألدب ): هـ٢٦٩(قال الفرغاين ) ٥٢٦ (»خمترص احلجة عىل بيان املحجة«  ويف 

َّ فعل ذلك بمحرض من الصحابة، وبلغ ذلك َّواهلجران إمجاع من الصحابة؛ ألن عمر 
 .ًمن مل حيرض منهم، فلم ينكر عليه أحد، ومل يعارضه يف ذلك معارض فصار إمجاعا

ُ   وانظر طرق هذه القصة وتصحيحها يف   ).٣/٤٥٩ (»َّاإلصابة يف متييز الصحابة«ُ
ِ معلقا عىل هذه القصة   قال ابن بطة  َّ ً ّ ُوعسى الضعيُف القلب، القليل العلـم مـن : ُ ِ َّ

ِ أن يتداخله من ذلك ما ال يعـرُف ، وما فيه من صنيع عمر الناس إذا سمع هذا اخلرب ُ َ
ِوجه املخرج منه، فيكثر هذا من فعل اإلمام اهلادي العاقل رمحة اهللا عليه، فيقول ِّ كـان : ُ

ِجزاء من سأل عن معاين آيات من كتاب اهللا  ٍ ،أحب أن يعلم تأويلها أن يوجع رضبا ً ََّ
ر كام ظن من ال علم عنده؛ ولكن الوجه فيه غـري   وليس األم! َوينفى، وهيجر، ويشهر ؟

 يف حياته، ويفـدون ما  ذهب إليه الذاهب؛ وذلك أن الناس كانوا هياجرون إىل النبي 
ِإىل خلفائه من بعد وفاته رمحة اهللا عليهم ليتفقهوا يف دينهم، ويزدادوا بصرية يف إيامهنم،  َّ

 قـدوم هـذا الرجـل َم، فلام بلغ عمـر َّويتعلموا علم الفرائض التي فرضها اهللا عليه
ُاملدينة، وعرف أنه سأل عن متشابه القرآن، وعن غري ما يلزمه طلبه مما ال يـرضه جهلـه، وال  ُّ ُ ُ َِ

ِيعود عليه نفعه، وإنام كان الواجب عليه حني وفـد عـىل إمامـه أن يـشتغل بعلـم ُ  الفـرائض ُ
ِّوالواجبات، والتفقه يف الدين من احلالل واحلرام،  أن مسائله غري هـذا   فلام بلغ عمر ُّ

َّعلم من قبل أن يلقاه أنه رجل بطال القلب، خايل اهلمة عام افرتضه اهللا عليه، مـرصوُف  ََّ ُ
ال هيتـدي  إىل ما ال ينفعه، فلم يأمن عليه أن يشتغل بمتشابه القرآن، والتنقري عام العناية

َّ أن يكـرسه عـن ذلـك، ويذلـه، ِعقله عليه إىل فهمه، فيزيغ قلبـه فيهلـك، فـأراد عمـر  َ
باب حتـذير /١/٤٧٩(  لآلجري»الرشيعة«: اهـ   وانظر. ِويشغله عن املعاودة إىل مثل ذلك

 ).  جيادل فيه  وعقوبة اإلمام ملن،مته الذين جيادلون بمتشابه القرآنُأ النبي 
من طريق مسعر ) ٣٦ (»الزهد«، وابن املبارك يف )٥٠ (»ُسننه«يف  رواه سعيد بن منصور   )١(

 M  Ä   Ã  ÂL :  يقـولإذا سـمعت اهللا : ، قـالابن كدام، عن ابن مسعود 
 . وإسناده منقطع. وذكره... فأصغ هلا سمعك 
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  ٥٥ 

-مسعودُ وقال ابن ٍ  :ُرآن كالم اهللاُالق ُ ، ا ـمـإنً شـيئا فيه فن قالفم
   .)١(   عىل اهللاُلهَّيتقو

-عمرُ وقال ابن ُ  :ُّمن ترك السن   .)٢( رَة كفََ
                                         

 . ، وإسناده حسن)خمطوط(ِّ أليب طاهر السلفي »اجلزء الثاين عرش من املشيخة البغدادية«   )١(
ُالقـرآن كـالم :  قـالهللا بن مـسعود عن عبدا) ١٠٠( لعبداهللا بن أمحد »ُّالسنة«   ويف 

ّ، فمن رد منه شيئا فإنمـا يرد عىل اهللا تعاىلاهللا  ًَّ َ . 
ُّقال الشعبي) ٤/٣٢١ (»احللية«  ويف   .هِّبَر عن يرويه إنام برأيه القرآن ِّفرسُي الذي إن: َّ

 ،)٥٩٢٩(َّ، والبزار )٨٣٠ (»املنتخب«ُ، وعبد بن محيد يف )٤٣٨١(رواه عبدالرزاق    )٢(
 ؟  فرَّالس يف الةَّالص عن عمر بنا ئلُس: قال العجيل قِّرَوُم عن:    ولفظهم

 . ُّمن ترك السنة كفر: ويف بعض األلفاظ. َكفر َنةُّالس خالَف نَم ،ركعتني ركعتني :فقال   
 اهـ. إسناده صحيح): ٧٣٦ (»املطالب العالية«   قال يف 

 . عن ابن عباس ريض اهللا عنهام) ٤٩٧ (»ذم الكالم«   وروى اهلروي نحوه يف 
 نةُّ الـس:عن مكحـول قـال) ١٠٨ (»الكربى«، وابن بطة يف )٦٠٩ (»املسند«وروى الدارمي يف    
 .ٍ حرجِها إىل غريُ وترك،نة األخذ هبا فضيلةُوس، فرُ وتركها ك،نة األخذ هبا فريضةُ س:نتانُس

ً   قال ابن بطة معلقا عىل ذلك ّ ا من معنى كالم مكحول، خيـصكم ًوأنا أرشح لكم طرف: ُ
 . ُّويدعوكم إىل طلب السنن التي طلبها والعمل هبا فرض، والرتك هلا والتهاون هبا كفر

ُّ   فاعلموا رمحكم اهللا أن السنن التي لزم اخلاصـة والعامـة علمهـا والبحـث واملـسألة عنهـا 
ًالسنن التي وردت تفسريا جلملة فرض القرآن مما ال: والعمل هبا هي  بـه  يعرف وجه العملُّ

ِّ ثم ذكر آيات الصالة، واحلج، والصيام، واجلهاد، والبيع- ... ّإال بلفظ ذي بيان وترمجة َّ - . 
َّفليس أحد جيد السبيل إىل العمل بام اشتملت عليه هذه اجلمل من فرائض اهللا :    ثم قال
 دون تفسري رسول اهللا مـة علـم  بالتوقيف والتحديد والرتتيب، ففـرض عـىل األ

ّ يف تفسري هذه اجلمل من فرائض الكتاب فإهنا أحد ُّالسنن التي جاءت عن رسول اهللا 
ِّاألصلني الذين أكمل اهللا هبمـا الدين للمسلمني، ومجع هلم هبام ما يـأتون ومـا يتقـون، 

ًفلذلك صار األخذ هبام فرضا، وتركها كفرا  اهـ . ً
   =سـننت :يقـال .الطريقة هي :نةُّوالس): ٢٩٧ص (»حتفة املودود« يف   قال ابن القيم 
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 -َلم ما جاءَنَّها من عام سإنُة ُّالسن:  بن عبدالعزيزرُ عم وقال َ ِا مـن ِالفهـِ يف خِ

  .)١(م نكِ مَرِل أقددِة واجلعنازُمـوا عىل الهم كانـِل، ولَّالزل
-ٍاسب عٌل البنج وقال ر  :مواكىل ها عَل هوانعي جُاحلمد اهللا الذ . 

ٍ  فقال ابن عباس ِيئا من اخلري؛ ِء شا األهوعل يف هذهم جيـ اهللاَ لإن: ُ ِ ً 
ِّا سميـم   وإن   .)٢(ِار  يف النِبهِاحي بصوَه هي ألن؛ًوى هُ

-َّام سمإن: يةالٌد، وأبو العاهُ وقال احلسن، وجم  ِصاحبهبـ ويه هي؛ ألنًوىي هُ
   .)٣(ِار يف الن

-من هَّدٍاء أشِما من د: ُن وقال احلس َ   .)٤(ًلبا  قَ خالطىًوِ

                                         
 عـن َبِغـَر نَمـ «:لقوله اًواستحباب اًوجوب ،املتبعة ريقةَّالط هي .. رشعت :أي ؛كذا له

 . »بعدي من اشدينَّالر اخللفاء نةُوس نتيُبس عليكم «:وقوله، »يِّنِم َفليس سنتي
  .كفر نةُّالس خالف من : ريض اهللا عنهامعباس ابن وقال  
  اهللا رسـول سـنه مـا نةُّفالـس َّوإال ،حادث اصطالح تركه جيوز بام نةُّالس ختصيصو  

 اهـ. بيلَّوالس واملنهاج الرشيعة وهي الطريقة هي نةُّفالس ،ومستحب ٍواجب نِم تهُّمأل
، )٥٢٩ (»الـرشيعة«، و)١٦٤١(ويف سنن أيب داود ). ١٧٤ (»اإلبانة الكربى«نحوه يف   ) ١(

 . بأطول منه) ٧٤(ح  البن وضا»البدع«و
 ).اهلوى كله ضاللة: ( قالٍولفظ جواب ابن عباس ) ٢٤٩ (»اإلبانة«رواه ابن بطة يف    )٢(

، والاللكائي )١٢٦ (»الرشيعة«، واآلجري يف )٢٠١٠٢(  وهبذا اللفظ رواه عبدالرزاق 
 . ، وأما باللفظ الذي ساقه املصنِّف فلم أقف عليه)٢٢٥(

  هذه األهـواء أعجـبّ يا أبا عمران أي:ال أبو محزة إلبراهيم ق)١٢٥(» الرشيعة«  ويف 
ثقـال ِ منهـا مٍ يف يشء اهللاَُ ما جعل: قال. واقتدي بك،فإين أحب أن آخذ برأيك  ؟إليك

    . األمر األولَّ وما األمر إال، زينة الشيطانَّ وما هي إال،ٍن خريِ مٍةَّذر
 . وغريمها نحوه عن الشعبي ) ٢٢٩(ئي ، والاللكا)٤١٦ و٤٠٩( الدارمي »سنن«يف    ) ٣(
    =    ).١٥٤٣ (»ُّالسنة«، واخلالل يف )٢٦٤ص (»الزهد«رواه أمحد يف    )٤(



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
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-م وك يغمسُ ال آمن أنإين فِومات؛خصـ الَم وأصحاباكَّإي: َالبةِ أبو ق وقال
ُ ضاللتهم، أو يلبيف ِ   .)١( فونعرَم بعض ما تُسوا عليكِ

-والشعبيٌاهدُ، وجمٌاووسٌاء، وطط عَهِ وكر ،ُّ ُ أن يفتـوا يف ُ، وإبراهيمَّ
ُيشء من اخلص ُ ِ ُاخلصوم: ِات، وقالواومٍ ِ الدين)٢(حُق ـُات مُ ِّ . 

ِم وراصما خ: وا  وقال ّع قطَ َ ٌ )٣(.  

- ُوقال عمران بن احلصني ُ ِياء من اإليماحل«: ِ   .»ِانـُ

َياء ضِ من احلَّإن: ٌكتوبِة مَكميف احل: ندهٌل عجفقال ر     .ًارا وقًعفا، ومنهِ

ُ عمرانالـفق   ِّ، وحتد☺ِسول اهللا  عن رُثكِّحدُأ: ِ َفكـُحـُ صني عـنُثُ  ال !؟ِ
  .)٤(ً أبدا ُمكِّكلُأ

                                         
 ]٥٠:القصص[ MÊ  É  È         Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ÂL : وقد قال اهللا تعاىل

 ).٢٤ (»الرد عىل املبتدعة«وقد خرجته يف ). ٦٣٦و٣٩٩و٣٤٩ (»اإلبانة الكربى«  ) ١(
   اهـ.وحماه أبطله أي ):اًحمق يمحقه قهَحم( ):٥/٢٣٩ (»ِّالصحاح«يف    )٢(
 متحـق فإهنـا واخلـصومة إياكم: عن أيب جعفر الباقر) ١٥ (»ذم الغيبة«روى ابن أيب الدنيا يف     )٣(

 .ينِّالد
ّما خاصم ورع قط: ُعن عبدالكريم بن أمية اجلزري قال) ٦٥٩ (»اإلبانة الكربى«ويف  َ ٌ ِ َ. 

 .بلفظ أتم من هذا) ٩٩ (»اإلبانة الكربى«وى هذا األثر ابن بطة يف ر  ) ٤(
 . »ّه كلٌ خريُاحلياء«: ولفظ حديث عمران ) ٦٦(، ومسلم )٦١١٧(واحلديث رواه البخاري  

ِاحليـاء مـن اإليـامن«   وأما ما ذكره املصنف من حديث  ِ ، رواه  فهـو حـديث ابـن عمـر »ُ
 ٌ خـريُاحليـاء«: ظهـر أن املـصنف أراد حـديثوالـذي ي) ٦٣(، ومسلم )٢٤(البخاري 

 .واهللا أعلم. »هّكل
، والتحـذير ُّباب ما جاءت به السنة من طاعة رسول اهللا  (»اإلبانة الكربى«: وانظر   

 .)١/٤١٠(» الرشيعة«ونحوه يف  ،) بالقرآنمن طوائف يعارضون سنن رسول اهللا 
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 - َوذكر ِ ِ عمران بن احلصني عندُ ُ ِل من القوم رج فقال؛ُ احلديثِ ِ ُرأتم قـو لـ: ٌ
ِة من كورس ِ كان أفضل مـن حـ اهللاِتابً َ ُ فقـال عمـران. مِديثكَ  كإنـ  :ِ

َد الصالة يف كألمحٌق؛ أجت ُتاب اهللا مفَُّ َّرسا، أجتد الزكِ ُ ً  ًَّرساُ اهللا مفِتابَاة يف كَّ
ُرستهَة فنُّ الس، وإنَمهحك]أ[َرآن  الق، إن]أ/٦[ َّ )١(.  

-ٍربَي كِعدَ مُقدام بنِ وقال امل ِ  :ُرم رسول اهللا ح َ ؛  أشـياءٍيـربَ يوم خ☺َّ
ِجل عىل أرُوشك ري« :فقال ٌ : ُيـت، فيقـولُت أو هنمـرَا أ مـيـه، يأتِيكتهُ

َّن ِعـرف]أ[ال ِاب اهللا، فـُلـيكم بكتـذا، عا هـي مـِا من هذا، ما ندرونعد
  .)٢( »نكمَل مجَّالر

                                         
 ).٥ (»الرد عىل املبتدعة«: وانظر. تم من هذابلفظ أ) ٧٤-٧٢ (»اإلبانة«رواه ابن بطة يف   ) ١(

  .ا يف القرآنـ بمّ ال حتدثونا إال:ف بن عبداهللاِّطرُ قال رجل عند م:عن أيوب قال   
 . انِّ مِريد من هو أعلم بالقرآنُ ولكنا ن؛ًريد بالقرآن بدالُ إنا واهللا ما ن:فِّطرُفقال م   
 ).١٣٨ (»ُّ يف االعتصام بالسنةةمفتاح اجلنَّ«، و)٩٨( البن أيب خيثمة »العلم«

 إذا حـدثت الرجـل :البة قالِ عن أيب قعن أيوب) ٧/١٨٤(» الطبقات الكربى«  ويف 
 .ٌّالَ فاعلم أنه ض؛) وهات كتاب اهللا،دعنا من هذا( :نة فقالُّبالس

 فـال بـاألثر تأتيـه الرجـل سـمعت إذا): ١٣٥ (»ُّرشح السنة« يف    قال الربهباري 
 .ودعه عنده من مُقَف ِالزندقة عىل احتوى قد ٌرجل أنه َّكُتش فال ،القرآن دويري ،يريده

ُباب إقامة الدليل عىل بطالن قول من زعم أن القرآن يستغنى به  (»ذم الكالم«:    وانظر
 ). ُّعن السنة

 ).٦٨و ٦٧ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف  )  ٢(
) ٤٦٠٦(وأبـو داود ) ٢٦٦٤(الرتمـذي ، و)١٧١٩٤و١٧١٧٤(  واحلديث رواه أمحد     

ُيوشك«: وعندهم زيادة، قال). ٦٠٦(والدارمي  َيكذبني أن ُأحدكم ِ ِّ ٌمتكـئ وهو ُ  عـىل َُّ
ُحيدث ِأريكته َّ  ٍحـالل ِمـن فيـه وجـدنا فـام ،اهللا ُكتـاب مكوبيـن بيننـا :فيقـول ،بحديثي ُ

َحرم ما وإن َأال َّحرمناه ٍحرام ِمن فيه وجدنا وما ،َاستحللناه ُمثل رسول اهللا  َّ َحرم ما ِ   .»اهللا َّ
 ).  = ١٠/٢٨٥ (»ُّهتذيب السنن«، وابن القيم يف )١٢ (»صحيحه«ابن حبان يف :   صححه
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-عمٌ رجل البن وقال َ   ؟َأيت أر ؟َأيتأر: َرُ
ُ السنن ا هيـمَّ إن؛ِاليمنَأيت بل أرَاجع: فقال  ُّ

)١(.  

-الشعبي وقال ُّ ّأيا قطُيت يل را قضم: َّ ً )١( .  

                                         
َّوليس عند أحد ممن خرجه قوله :    قلت ٍ :»ِفال أعرفن الرجل منكم َ ّ َّ ِ«. 

ِ  وهذا اللفظ مروي من حديث أيب رافع  ِ عـن النبـي ، :»يأتيـهَجـلَّ الرَّفنِال أعـر ِ 
 اهللا ُتابِ عندنا ك،ي ما هذاِ ما ندر: فيقول، عنهُيتَا هنَّ وإم، بهُ إما أمرت،ن أمريِ مُاألمر

   ).١/١٠٨ (»مستدركه«، واحلاكم يف )١٣ (»صحيحه«رواه ابن حبان يف . »ليس هذا فيه
 :فةِّ الـص وأراد هبذه ..يرَّ الرس):واألريكة): (١/٢٠١(» نةُّرشح الس« يف قال البغوي    

  . وقعدوا عن طلب العلم،ة الذين لزموا البيوتَعَّه والدُّأصحاب الرتف
 وأنـه مهـام ثبـت ،عرض عىل الكتابُ عىل أنه ال حاجة باحلديث إىل أن يٌ دليل:ويف احلديث  

 .»أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه «:  وقد قال النبي.ِجة بنفسهُ كان ح عن رسول اهللا
َعمر َابن سأل ًأن رجال: ، ولفظه)١٦١١(لبخاري رواه ا    )١( ِاحلجـر اسـتالم عن ُ  :الـفقـ .َ

ِّويقبله ِيستلمه  اهللا َرسول ُرأيت ُزمحت إن أرأيت :قال .ُ ُغلبـت إن أرأيـت ؟ِ  :قـال  ؟ِ
 .باليمن أرأيت اجعل

 ).ُّاجعل أرأيت عند الثريا: (ولفظه) ٦٣٢ (»اإلبانة الكربى«  ورواه ابن بطة يف 
 ). ٢٩٠( للهروي »ذم الكالم«، و)١٤٤٣( للبغوي »َّمعجم الصحابة« كذلك يف    وهو

 عمر أن ال يكون ُومراد ابن): ١/٢٤٤(»  واحلكمجامع العلوم« يف قال ابن رجب    
ه قبل ُّ أو تعرس، فرض العجز عن ذلكىل وال حاجة إ، بالنبي ِ يف االقتداءّ إالٌّ هم لك

ؤال عـن ُّ والـس،ينِّفقه يف الـدُّ فإن الت،ىل التصميم عن املتابعة عُ العزمُه يفُرتّ فإن؛وقوعه
    اهـ   . دالِمد إذا كان للعمل ال للمراء واجلُالعلم إنام حي

 : فقـال، إىل مالك بن أنس فـسألهٌجلَجاء ر: ابن الطباعقال ) ٢٩٤(  وعند الاللكائي 
 [  ^    _  `  M :قال مالك؟   أرأيت لو كان كذا : فقال. كذا قال رسول اهللا

   h  g      f  e  d  c  b   aL ]٦٣: النور.[ 
 . أرأيت أرأيت: إياكم وهؤالء الذين يقولون:عمران القصريقال ) ١١٩(» الرشيعة«  ويف 
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-ُأي منذ ثرِم أفت بـل: ُةتاد ق وقال ُ   .)٢( َ سنَةَنيالثٍ
 -ُرشار ع: ُ وقال احلسن َ رشار البعونَّت يينِباد اهللا الذِ ُّ ليعمـ؛ِمـسائلـِ  هبـا واُ

  .)٣(َباد اهللا ع
 -ــال م ــونَ وق ــن مُيم ــه ِ ب ــران يف قول  : M  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Òه

ÙL ]ِوالـرد إىل الرسـول، ِتابه كإىل: ُّد إىل اهللاَّالر:  قال،]٥٩: النساء َّ َُّّ. 
  .)٤( ِتهُإىل سنَّ: َضُإذا قبو

 -ُكرمة وقال ع:  MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê L ]قال ،]٥٩ :النساء :
                                         

 ٍئل عن يشءُعبي سَّا الشًن عامرإ :حممد بن جحادةقال  )٦/٢٥٠(» الطبقات الكربى« يف  ) ١(
 .ل عىل رأييُ ب! ؟ وما تصنع برأيي: قال. قل برأيك: فقيل له.فلم يكن عنده فيه يشء

ٍسئل عطاء عن يشء) ٣٤٧ (»اإلبانة الكربى«  ويف  ُقل فيهـا : فقيل له. ال أدري: فقال. ُ
ِإين ألستحي من اهللا أن يدان يف أرضه برأيي: قال. برأيك ُ . 

 ).٧/٢٢٩( البن سعد »الطبقات الكربى«، و)١٠٥٨ (»اجلعديات«   )٢(
 . ال أدري: فقـال، قتـادة عـن مـسألةُ سألت:قال أبو هالل): ٥/٢٧٣ (»ريِّسال«   ويف 
 وكان يومئـذ لـه نحـو مـن .نذ أربعني سنةُ برأي مُ ما قلت: قال. قل فيها برأيك:فقلت

  .مخسني سنة
 اهـ. ا برأيهً شيئِ عىل أنه ما قال يف العلمَّلَ فد:ُقلت   

َّقول املصنف يف ذم الرأي ) ٣٢٩(وسيأيت  َّيف الدين، والتحذير منهِّ  ).٥٤(وانظر ما تقدم . ِِّ
جامع «، و)٥٣٩ (»ذم الكالم«، و)١٠٦( الدارمي »مسند«، و)٣٢٤ (»اإلبانة الكربى«   )٣(

 ). ُيعنِّتون هبا عباد اهللا: (.. ، ولفظه)٢٠٨٤ (»بيان العلم وفضله
: النبـي ، قـال بإسناد ضـعيف عـن ثوبـان ) ١٤٣١ (»الكبري«  وعند الطرباين يف 

ِّيغلطون تيّمُأ من أقوام ُسيكون«   .»تيّمُأ ُارِرش أولئك ،املسائل لَضُعب همءفقها ُ
 ).٧٦(، والاللكائي )٥/١٥١(والطربي ). ٦٣و٦٢ (»اإلبانة الكربى«)   ٤(

 .  نحوه عن عطاء بن أيب رباح »اإلبانة الكربى«  وروى ابن بطة يف 
 ). ضه اهللا نصا يف التنزيل من طاعة الرسول باب ما افرت (»اإلبانة الكربى«:   وانظر
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ُأبو بكر وعمر ريض اهللا عنهم   .)١(ا ـٍ
-ِية عـىل الكتـاب، ولـيسُة قاضـُّالسن: ٍ وقال حييى بن أيب كثري ُاب  الكتـٌ

ُّاضيا عىل السنةق ً ِ )٢(.   
 -ُربيل كان ج: َّيةُان بن عطَّس ح وقال ِنزل عىل رسـولي ُ ِة ُّ بالـسن☺  اهللاِ

ِّ، ويعل بالقرآنُل عليهكام ينز ُ يعلمهاها كامَّ إيُمهُ ِّ   .)٣(رآن  القُ

                                         
 ). ٥٥٧٣( ابن أيب حاتم »تفسري«، و)٥/١٤٩( الطربي »تفسري«و). ٦١ (»اإلبانة الكربى«   )١(

 .هذا القول عن ابن عباس ) ٢/٩٠٢ (»ِّالرسالة الواضحة«وذكر ابن احلنبيل يف 
  ).٢٢١ (»م الكالمذ«و ،)٦٠٧(والدارمي ).  ٩١و٩٠ (»اإلبانة الكربى«  ) ٢(

ُ  قال ابن قتيبة   عـام نبئـةُم ِللكتـاب بينةُم اّأهن أراد): ١٩٩ص (»تأويل خمتلف احلديث«ُ
  .فيه اهللا أراد

ئل عـن ُ سمعت أمحد بن حنبل وسـ: الفضل بن زياد قالعن) ٢٢١ (»ذم الكالم«  ويف 
نة ُّولكن الس؛  هذاما أجرس عىل:  فقال)نة قاضية عىل القرآنُّأن الس: ( الذي روي احلديث

 .هنبيُ القرآن وتّفرسُت
 .القرآن إىل نةُّالس نِم نةُّالس إىل أحوج القرآن :مكحولقال ): ٩٣( للمروزي »ُّالسنة«ويف 

 ).  ٢٣٢و٩٧ (»اإلبانة الكربى« )  ٣(
، )٩١ (»ُّالسنة«، واملروزي يف )٥٣٦ (»املراسيل«، وأبو داود يف )٦٠٨(ورواه الدارمي   

 ).١٣/٢٩١ (»الفتح«وإسناده صحيح كام يف ). ٩٩ (والاللكائي
 .    ) هـ١٢٠: (َّ  وحسان بن عطية أحد التابعني، تويف سنة

 . نحوهعن عبداهللا بن املبارك ) ١٠١( للمروزي »ُّالسنة«  ويف 
وهذا احلـديث ): ٢/٣٧٨ (»احلجة عىل تارك املحجة«   قال حممد بن طاهر املقديس يف 

+  ,   -  .  /  M  :َّان، فإن نص الكتاب يؤيده، وهو قوله تعاىلَّوإن كان من قول حس
4   3    2  1  0L  وقد كان رسول اهللا يسأل عن اليشء فيتوقف حتى يأتيه الوحي ثم َّ ُ

 اهـ. َّجييب السائل
 ).٢١-١/٩ (»خمترص احلجة عىل بيان املحجة«: ويف الباب آيات وأحاديث انظرها يف  
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 - وقال سعيد بن جبري يف قوله ٍ ُ: Mm  l  k  j  L ]قال ،]٨٢: طه :
ُّزوم السنل   .)١( ِةـاعِة واجلمُ

 -أمحـد بـن نـا : َّنا أبو عيل إسامعيل بن حممد الصفار، قـال: اهللا، قالُ حدثنا عبيد
ِمنصور الرماد  هعـن قتـادة يف قولـأنا معمر، : َّنا عبدالرزاق، قال: ي، قالَّ

ــاىل ــزاب[ M j  i  h   g    f  e   d  c  bL  :تع  األح

ُّ القرآن والسن:قال ]٣٤:   .)٢(ة ُ
 -نا عبدالوهاب : حدثنا أبو عبداهللا أمحد بن عيل بن عالء اجلوزجاين، قال:  قال

، ٍداهُ األعمش، عن جمُنا أبو معاوية، عن: الح، قالَّالوراق الشيخ الص
َّحسن الرأي: ِةبادُأفضل الع: لقا ُ  ]ب/٦[. )٣(ة ُّالسن: ييعن. ُ

 - ٍك بن أنس ي مالمعتس: ى بن عيسوقال إسحاق ِالدين،   يفالدُيب اجلعَ ِّ
َل هو أجدجنا رمـا جاءَّلك: ويقول ِل من رٌ َرتكأن ن) ٤(ا نٍل أرادجُ اء  ما جُ

☺ ِّبيُربيل إىل النبه ج
 )٥( . 

                                         
 وروي عـن ابـن عبـاس : قـال) ٢/١٠٩٨( البن احلنـبيل »ضحةالرسالة الوا« ويف 
 . ُّ بالسنن كام ينزل بالفرائض عىل النبي ُكان ينزل جربيل : قال

 .    وانظر تعليق ابن احلنبيل عليه هناك
 ).  ٧٢(، والاللكائي )١٧٦و ١٦١ و ٩٤ و ٨٥ (»اإلبانة الكربى«   )١(
، والبخـاري )٣/١١٦ (»التفسري« عبدالرزاق يف ورواه). ٢٢١و٩٣ (»اإلبانة الكربى«   )٢(

ّمعلقا  ̄  °  ±  M باب(ُ        ®  ¬L.( 
 ).٥٢ (»اإليامن«ورواه ابن أيب شيبة يف ).  ٢٣٥ (»اإلبانة الكربى«  ) ٣(
 . »اإلبانة الكربى«والصواب ما أثبته كام يف ). أردنا: (يف األصل  ) ٤(
 ). ٦٠٨( »اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف   ) ٥(

 ).  ٢٩٣(، والاللكائي )١٥٨٥ (»العلل ومعرفة الرجال«   ورواه أمحد يف 
 =:      فقـال)٢٢٠ (»خمترص احلجة عـىل تـارك املحجـة«َّ   وعلَق عليه نرص املقديس يف 
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-ٌذ رجل بخا أم: ريين سُ وقال ابن    .)١( ةُ سنَعَاجًة فردعَ

 -ينكـرهامًدا بَّ إال أتى غ؛ًةدعٌل بجَع رما ابتد:  بن عبداهللاُامر ع وقال ُ ِ   عليهـاُ
   .)٢(اليوم 

 -َّن الرجـحـسِى عىل القلـب استَإذا غلب اهلو: ٍ عونُ وقال ابن   كـاناُل مـَ
ُستقبحهي ِ )٣(.  

                                         
وهذه قاعدة أصحاب الكالم، وقوام دينهم اجلدال واخلصومات مما لـم يـرد بـه رشع، 

 اهـ  . ِّدين، فعلم بطالنه وفسادهِوال سبق إليه أحد من أئمة ال
 . زيادة بيان) ١٣١(    وسيأيت عند أثر 

 ). ٢١٤ (»املسند« الدارمي يف   )١(
مرو َن عإ ، يا أبا بكر: أليوبٌ قال رجل:طيعُم بن أيب مَّسالقال ) ٢٨٦(لاللكائي ا  وعند 

    .ه قد رجعَّنإبا بكر أ بىل يا :قال. م يرجعـنه لإ : قال.يهأ عن رَبيد قد رجعُبن عا
 : أمـا سـمعت إىل قولـه،نـه مل يرجـعإأمـا  -ثـالث مـرات  -نه مل يرجع إ :قال أيوب  
 ُهمَّون فيه حتـى يرجـع الـسُعودَ ثم ال ي،ِميةَّن الرِ مُهمَّمرق السَ كام يِينِّمرقون من الدَي«

 .»ِهقْوُإىل ف
مرقـون َي «:أولـه من ليهمع ّأشد ِاحلديث آخر نإ ،لَّوحيت ما إىل انظروا: ٍ  ويف لفظ قال

 ). ١٥٤ (»البدع والنهي عنها«رواه ابن وضاح يف .  »عودون فيهَ ال يَّمُ ثِسالمن اإلِم
 عنـه أنـه إن الرشاك بلغني: قلت أليب عبداهللا: قال الفضل بن زياد) ٢٤٥٠ (»اإلبانة«  ويف 

 .مل يعد فيهإذا مرق أحدهم : كذب، ال يتوب هؤالء، كام قال أيوب: َقد تاب ورجع، قال
وكذلك قال األوزاعي لبعض أهل البدع ): ١/٤٣٣ (»النقض« يف    قال الدارمي 

 ّخرى هـي أرضُ تعلقتم بـأَّ إالٍإنكم ال ترجعون عن بدعة( :ٍ إىل رأيٍن رأيِإذا انتقلوا م
 اهـ).عليكم منها

 ). ١٥٤و١١٠: (وسيأيت زيادة بيان عن توبة املبتدع حتت أثر:    قلت
ِّكانوا يكرهون التلون يف الدين: قال إبراهيم ) ٦٠٠ (»اإلبانة الكربى« ويف   )٢( َُّّ. 
 =    إذا أحب أحـدكم أن يعلـم: قالذيفة ُن حع) ٤/٥١٤(» املستدرك«روى احلاكم يف    )٣(



الدیانة السنة والشرح واإلبانة على أصول  
  ٦٤ 

 -سنًا حَيحهِبرى قتى يحًستورا ُبد مُال العال يز: ُيلضل الف وقا. 

 -ُا أشـدمها عـىل الـذين يـِاب اهللا متِآيتان يف ك: الية أبو الع وقال لون يف جادـَّ
ــــرآن ــــافر[ MU  T  S  R  Q  P  O  NL  :ِالق M  Ï  Î  ، ]٤:غ

 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL ]١( ]١٧٦:البقرة(.  
 -ِقا من الفساق أاسن يكون ابني فأل: ُ وقال أرطاة بن املنذر َّ ُ ِحب إيل مـن أن ًِ َّ ُّ

َاحب ه صَكوني   .)٢(ىًوِ
 -ُّأحـب )٣(مهِعَيِارى يف بـصَس إىل النِن أجلأل: اريز وقال أبو إسحاق الف 

ِإيل من اجل َلقة يِوس يف حلَّ ٍ َ  .همُاس يف دينيها النُم فخاصتْ

 -وقال سعيد بن جبري ُ ًب ابني فاسقا شصحألن ي: ُ ِ ًاطرا َ ِ
َّ إيل ُّ أحب؛ايـُ سنِّ)٤(

                                         
 وإن كـان ،ا فقد أصابته الفتنةً كان يراه حرامً فلينظر فإن كان رأى حالال ؟أصابته الفتنة أم ال

 . صحيح اإلسناد عىل رشط الشيخني:قال احلاكم.  فقد أصابتهًا كان يراه حالالًيرى حرام
علم ا: ..  قالُعن حذيفة ) ١٢٠( ، والاللكائي)٢٠٤٥٤( عبدالرزاق »مصنف«   ويف 

اك َّ وإيـ، تعـرفَ مـا كنـتَرِنكُ وأن ت،نكرُ تَ ما كنترَفع أن ت؛اللةَّاللة حق الضَّن الضأ
 .  اهللا واحدَينِ دّ فإن،تعاىل اهللا ِينِلون يف دَّوالت

 ). ٢٥ (»الرد عىل املبتدعة«، وابن البناء يف )٥٦٦ و٥٦٥ (»اإلبانة الكربى«   )١(
 وال ،فـرُك وال ّ قـط،ٌزندقـة تكـن مل أهنا واعلم): ٨٠ (»ُّرشح السنة« يف قال الربهباري 

 ،الكـالم لوأهـ ،الكـالم :مـن ّإال ينِّالـد يف حـرية وال ،ضـاللة وال ،بدعة وال ،ّشك
 واخلـصومة املـراء عـىل جـلَّالر ُجيـرتئ كيـف ،ُوالعجب ،واخلصومة واملراء ،لاواجلد

 اضــِّوالر بالتــسليم فعليــك، MU  T  S  R  Q  P  O  NL  :يقــول واهللا واجلــدال
 اهـ. كوتُّوالس والكفِّ ،باآلثار

 . )٣٠١ (»ُخمترص احلجة يف بيان املحجة«، و)٩٢٩( للهروي »ذم الكالم«  ) ٢(
 ).١/٢٦١ (»هتذيب اللغة«.  ِبيع: كنيسة النصارى، ومجعه): البيعة(   )٣(
ِالشاطر(   )٤( ًهو الذي أعيا أهله ومؤدبه خبثا): َّ ُ ّ  ). ٢/١٨٧٦ (»هتذيب اللغة«.  ُ
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ُدا مبتدابَب عصحِمن أن ي   .)١(ًعا ً
-ٍالك بن مغول مليل وق ْ ِ ِالطيور ُب بَلع يَا ابنكرأين: ِ ِّ ! 

ُة مبتدُ عن صحبتهَغلذا إن شَّحب:  فقال  .ٍعِ

 - َابن ش وقال ِّعمة اهللا عـىل الـشاب واألعجمـيِمن ن: ٍوذبُ ِّ َّ ا أن َّسكنـَ إذا تِ
َّيوفق ِاحب سنة حيملا لصُ ٍ ُِ َّاب واألعجميَّ الشنألليها؛ ام عهِ ا ـُذ فيهم يأخَّ

  .)٢(ا ـ إليهمَقَبَا سم
-وقال عمرو بن قيس ٍ َ الشاب أولأيتإذا ر: الئيُمـ الَ َّ َّ ِ مـع أهـل ُأينـشا  مَّ

ِالسنة واجلم ْاعة فارـُّ ْ مع أهل البدع فايأسه، وإذا رأيتهُجِ ِ َّ الـشاب فإن، نه مِ َّ
ُعىل أول ن ِ   .)٣(ِئه وشَّ

-أن جيالُينشأ؛ فإن آثرَّاب ل الشإن: ٍ بن قيسَ وقال عمرو ِ  َادِلم كـ العَس أهلُ
  )٥( .)٤(ب َطعَ يَ، وإن مال إىل غريهم كادُسلمي

                                         
 .عن العوام بن حوشب ) ١٣٣( البن وضاح »البدع والنهي عنها« نحوه يف   )١(
 ).٤٧ (»الرد عىل املبتدعة«، و)٣١(والاللكائي ، )٥٤٢ و٤٧ (»اإلبانة الكربى«  ) ٢(

ن سعادة احلـدث ِ إن م: عن أيوب قال،عن عبداهللا بن شوذب) ٣٠(   وعند الاللكائي 
       .نةُّلسان أهل ِم مـا اهللا لعالـواألعجمي أن يوفقهم

َمن نعمة اهللا عىل الشاب إذا نسك أن :  يوسف بن أسباطقال) ٣٢ (»خمترص احلجة«   ويف  َّ ِ

ُؤاخي صاحب سنة حيمله عليها،ي  .سفيانب ]اهللا [ فأنقذينة، رافضيت وأخو،ا كان أيب قدريَ
ِ وقد مجعت كثريا من اآلثار يف تأثر الصبيان باملعلمني يف اخلري والـرش يف كتـاب  ِّ اجلـامع يف «ً

 ). باب اختيار اآلباء معلمي األبناء/٨٨- ٨٠ص) (كتاب العلم (»أحكام وآداب الصبيان
 ). ٤٨( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«، و)٥٤٣ و٤٨ (»اإلبانة الكربى«  ) ٣(
 ).٣/٢٤٧٨ (»هتذيب اللغة«.  هالك اليشء، واملال: العطب )  ٤(
 = مـن   – رمحكم اهللا -فانظروا : ، وقال)٥٤٣ و٤٨ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف   ) ٥(
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-وقال محاد بن زيد ٍ َّى الـشاب عـىلر أل إين،يا محاد: ُونسقال يل ي: ُ ِّل  كـَّ
َحالة منكر ُ ِس من خريال آيٍة فٍ ِ ِب صـاحِاحص يـى أراه، حتـهُ  ؛ٍدعـةَب بُ

    ]أ/٧[ .)١( َِبطَه قد ع أنُها أعلمعندف
 - َة إال ازدادٍدعة عبادُب بِ صاحَادما ازد: ُوقال احلسن ِّ ً من اهللا بعداً ُ ِ )٢(.  

 -َل جِصَّت ي؛ِبادة مع اهلوىُد يف العجتهُمـال: ٍ عونُنـ وقال اب ِ بعذاب هُهدُ

  .)٣(ِرة اآلخ
 -ِقال إبليس ألوليائ: ُّ وقال األوزاعي  َني آدم ؟ ب ون تأتأينِمن : هُ

                                         
ٍتصحبون، وإىل من جتلسون، واعرفوا كل إنسان  ّ ِبخدنه، وكل أحد بصاحبهُ ِ ٍ  اهـ. ُ

 ).٤٩( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«  ) ١(
  وإن بـدا- اًتهـدُجم الرجـل رأيـت إذا): ١٣٩ (»ُّرشح السنة« يف     قال الربهباري 

 ،كالمـه تسمع  تقعد معه، والوال ه،لساُجت فال ،هوى صاحب - بالعبادة اًقرتُحم اًفِّتقشُم
 بـن ونسُيـ رأىو. معـه فتهلك ُهتطريق تستحيل أن آمن ال فإين ،طريق يف معه متش وال

 عند من :قال جئت ؟ َأين من ،نيُب يا :فقال ،هوى صاحب عند نِم َخرج وقد ابنه ٍبيدُع
 رجختـ أراك أن نِم إيل ُّأحب ُخنثى ِبيت نِم رجخت أراك ألن نيُب يا :قال ،بيدُع بن مروَع

 أهـل بقول ُتلقاه أن نِم َّإيل أحب اخائنً اًسارق اًزاني ي يا بناهللا تلقى وألن ن،فال ِبيت من
ُنس بن عبيديو أن  ترىالأ. األهواء  َبِصـاح وأن ،دينه عن ابنه ّلِضُي ال نثىاخل أن علم َ
 اهـ. هَرِّيكف حتى هّلِيض ِالبدعة

 ).٤٧٧( للهروي »ذم الكالم«، و)٦٦( البن وضاح »البدع«   )٢(
 .عن أيوب السختياين ) ٣/٩ (»احللية«و، )٦٧( ونحوه عند ابن وضاح 

ُنقل اتفاق السلف عىل أن املبتدع ال يقبل منه عمل) ١٢٩(  وسيأيت  َّ. 
M  r    q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c :    كام قال تعـاىل)٣(

  t  sL   ]وقوله، ]الكهف : M    >    =   <  ;  :  9  8   7  6  5  4
    A  @  ?  C  B L ]الغاشية[ 
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 .ٍّلِمن ك:   فقالوا

َم من قبَأتوهنل تفه:   قال ِ ِل االستغفار ؟ ِ ِ 

ُا نطيقٌيشء م ل ذلكإن:   قالوا  . َّ بالتوحيدُّرونِقُمـم ل إهن؛هُ

 . رون اهللا منهِفستغٍاب ال يِم من بهآلتينَّ:   قال

َث فيهم األهواء والبدعفب:   قال َّ )١(.  

 -َة إال غـدعـٌل بَع رجـا ابتـدمـ: َةَسَنبـَبـن ع ُعيد وقال سـ َّ ُل صـدرهً َ  عـىل َّ
َسلمني، واختلجامل ِ   .)٣( انة األم منه)٢( تُ

                                         
 ).  ٩٥٥ (»ذم الكالم«و ،)٢٣٧و٢٣٦(، والاللكائي )٢٣٦و٣١٦(الدارمي    )١(

مـن حـديث أيب ) ١٣٦ (»مسنده«، وأبو يعىل يف )٧ (»ُّالسنة«  وروى ابن أيب عاصم يف   
 ،ِ وأهلكوين باالسـتغفار،ِ أهلكتهم بالذنوب:ُقال إبليس«: قال النبي : ، قالبكر 

 .»رونِستغفَهتدون فال يُ فهم حيسبون أهنم م،ِلك منهم أهلكتهم باألهواء ذُفلام رأيت
 وهـو ، عـثامن بـن مطـر: وفيـه،بـو يعـىلأرواه ): ١٠/٢٠٧(» جممع الزوائد«   قال يف 

 .ضعيف
  . نحو قول األوزاعي عن إبراهيم ) ٢٣٢(  وعند الاللكائي 

 ،تـاب منهـاُ املعصية ي؛ن املعصيةِ مَ إىل إبليسُّبَ أحُ البدعة: فيان الثوريُس  وقال 
 ).  ٩٢٨ (»ذم الكالم«، واهلروي يف )٢٣٨(رواه الاللكائي .   تاب منهاُ ال يُوالبدعة

ُ  وقد بني ابن القيم  َّ بـدائع الفوائـد«ِ سبب كون البدعة رشا من املعصية، فقال يف« 
ِّاملرتبة الثانية من الرش): ٢/٧٩٩(  مـن ]إبلـيس: يعنـي [ه إليّ وهي أحب: وهي البدعةَّ

 ُتـابُ وهي ذنـب ال ي،ٍّتعدُ وهو رضر م،ينِّ ألن رضرها يف نفس الد؛الفسوق واملعايص
 وهـي بـاب الكفـر ، مـا جـاءوا بـهِ إىل خـالفء ودعا،لُسُّالفة لدعوة الرُ وهي خم،منه

 ـاه. ِهِتا من دعاًا نائبه وداعيً فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيض،كِّوالرش
 ).  ١/١٠٧٨ (»هتذيب اللغة«.  ُأي نزعت وأخذت:  اختلجت ) ٢(
َّاحلجة يف بيان املحجة«، و)٩٣٣ (»ذم الكالم«   )٣(  ).٤٧/١٣ (»تاريخ دمشق«و، )١/٣٣٠ (»ُ
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 -ٌع رجل بما ابتد: ُّ وقال األوزاعي ُ َ إال سلب ور؛ًةَدعَ َُ ِ   .)١( ُعهَّ
 -٢( ُان منهـَأ اإليمَّربَّ إال ت؛ًةدعٌل بَع رجما ابتد: ُ وقال احلسن(.  
 -ٌع رجل بدعـما ابتد: ٍونُن ع اب وقال َاء، يـنـه احلَخـذ اُهللا مَّ إال أ؛ًةَ

  .فاء اجلفيهَب َّكَرو
 -ٍارض بـن حـثامن عـ وقال ِدخلـت عـىل ابـن:  األزديِ ُاس، فقلـت عبـُ ٍ :

ْة، اتبعام باالستقعليك: فقال.  نيأوص ّ    .)٣(ِبتدع  وال تِ
 -ُوا فقد كفيتمبتدعوا وال تبعَّات: ُن مسعودـ وقال اب ُ، وكل مـُ ٍثة بدعـة،دحـُّ ٍ َ 

   .)٤(لة ٍة ضال بدعُّلوك
 -ُة بنَ وقال طلح ِّ مرصُ َ كـون الـذي َّ؛ إال أن يعتا سمِّل مكِّدث بُال حت: فُ

ُّدثك عىل السنح    .)٥( ِةَّ
                                         

ي نّـِم  فـسمعه:عـيمُقـال ن: وفيـه) ٤٧/١٣ (»تـاريخ دمـشق«، و)٩٣٣ (»ذم الكالم«  ) ١(
  .نعم: قلت؟ ت سمعته من عنبسة  أن: فقال،]كالم عنبسة: يعني [األوزاعي

َسلب ورعه َّ رجل بدعة إال لقد كنا نتحدث أنه ما ابتدع،َ صدق:قال    ِ  اهـ   . ُ
ِهذه عقوبة من عقوبات املبتدع يف نفسه، ومن تلك العقوبات كذلك:    قلت ِ ُ  : 

 ٌبتدعُيا مليس يف الدن: القطان قالأمحد بن سنان عن ) ٢٣٧ (»ذم الكالم«  ما رواه اهلروي يف 
 .    ِن قلبهِ مِزعت حالوة احلديثُ وإذا ابتدع الرجل بدعة ن،بغض أهل احلديثُ وهو يّإال

فإذا كانـت هـذه عقوبـة .  احلديث » ..َّال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن«:   قد قال النبي ) ٢(
ًالزاين، وشارب اخلمر وغريها من املعايص فصاحب البدعة أعظم إثام كام تق ِ  ).١٠١ (دمّ

 ).٣٤١ (»ذم الكالم«، و)٢٤٤و٢١٨و٢١٢و١٦٩و١٦٨ (»اإلبانة الكربى«   )٣(
 ).٨ (»الرد عىل املبتدعة«وهو صحيح، وقد خرجته يف تعليقي عىل ). ١٨٥ (»اإلبانة الكربى«   )٤(
 ،ٌيـنِ إن هـذا العلـم د:قال  عن حممد بن سريين »صحيحه« روى مسلم يف مقدمة   )٥(

 . ذون دينكمفانظروا عمن تأخ
وا ُّمُ سـ: فلام وقعت الفتنة قـالوا، مل يكونوا يسألون عن اإلسناد:ريين قالِبن ساعن ً  وروى أيضا 
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 -َد نارا تِسجَـمن أرى يف الأل:  وقال أبو إدريس اخلوالين ً ِطرْضِ  ُّأحب ؛ُمَ
ِإيل من أن أر َّري ُ تغًة الدع بيهى فَّ

)١(.   
-ُكاد اهللاُ يأذن لما ي: ُاءط ع وقال    .)٢( ةتوبٍة بدعبِب احصُ
-ِن أقر باسم من هذهَم: ٍاس عبُ وقال ابن ٍ ِاء املحدثة؛ فقـ األسمَّ ُ َع د خلـِ

ْرب ِ من عنُقهاإلسالم )٣(َة َقـِ ُِ )٤(.  

                                         
 . وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم،نة فيؤخذ حديثهمُّ فينظر إىل أهل الس،لنا رجالكم

 ممن ُ ويؤخذ،ٍربعة من أُ العلمُؤخذُ ال ي:مالك بن أنسقال ) ٣٣(لعقييل ل» ضعفاءال« ويف 
 مـن ُ وال يؤخـذ،اس وإن كـان أروى النـَّ؛فهَّعلن بالسُ مٍ من سفيهُ ال يؤخذ؛سوى ذلك

هم أن يكذب عـىل ّتُن كان ال يإ و؛ ذلك عليهَبِّرُ إذا جِ يف أحاديث الناسُ يكذبٍابَّكذ
 ٌ لـه فـضلٍن شـيخِ وال مـ،اس إىل هـواهب هوى يدعو النَِّ وال من صاح، رسول اهللا

 .  احلديثادة إذا كان ال يعرُفوعب
 ).٨٨( للمروزي »ُّالسنة«، و)٨٧( البن وضاح »البدع«، و)٦٢٥ (»اإلبانة الكربى«  ) ١(
 .عن عطاء اخلرساين) ٢٨٣(، والاللكائي )٧٩٤ (»ذم الكالم«، و)٥/١٩٨ (»احللية«   )٢(

 .نحوه عن احلسن البرصي ) ٢٨٥( وعند الاللكائي 
ٍإن اهللا احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة«:  قوله وثبت عن النبي  َ ِ ِّ َِ َّ َ َ ، ومعناه كام قال »َّ

ُييرس وال ُقَّال يوف : بن حنبل أمحد َّ  ).٤/١٣٨٧ (»بدائع الفوائد« . صاحب بدعة لتوبةُ
 ألنـه ؛أنـه ال يتـوب منهـا: معنـاه) ١١/٦٨٤(» جمموع الفتاوى«  وقال ابن تيمية 

  ه ال يقبـلّ إن: ومن قال، عليه كام يتوب عىل الكافر ولو تاب لتاب،نه عىل هدىأحيسب 
 اهـ. اًنكرُا مًا فقد غلط غلطًطلقُبتدع مُتوبة م

 البـن أيب عاصـم »ُّالـسنة«: وانظـر). ٨٦(  وقد تقدم بعض اآلثار يف هذا الباب حتت رقـم 
 البـن »البـدع«، و)ال يقبل اهللا عمل صاحب بدعـة:  أنه قالباب ما ذكر عن النبي (

 .البن البناء) ٣٥ص  (»الرد عىل املبتدعة«، و)باب هل لصاحب بدعة توبة (وضاح
َّما جيعل يف عنق الدابة كالطوق يمسكها لئال ترشد: ِّالربقة  ) ٣( َّ  ).٢/٤٨١( »مقاييس اللغة«انظر .  ُ
 ).٧٣١ (»ذم الكالم«، و) ٢٩٩و٢٤٥ (»اإلبانة الكربى«   )٤(
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-اسم يسَّلم وكاكَّإي: هرانِ بن مُ وقال ميمون ُ ِمى بغري اإلٍ  .)١( سالمَّ
-وقال مالك بن أنس ٍ ِ من هذه األهواء]ٌيشء[ مل يكن: ُ ِّد النبـي عىل عهِ ِ 

َ، وال أيب بكر، وال عم☺ ُ  .)٢(ان ـثمَر، وال عٍ
-ْالك بن مغ م وقال ُّالرجل بغري اإلسالم والسنَّسمى إذا ت: ٍلوُِ َِّ ِ  ِفأحلقهِة؛ ُ

ِ دين شِّبأي  . ئتٍ
- ىوسم ىلع وتعاىل ك تباراهللاُ َزلأن اميف إن: ٌعطاء وقال : سالُجت ال 

 .)٣( نيك مـل ما َِكقلب يف واِدثُفيح ؛ِاألهواء  ]ب/٧ [َأهل
                                         

 ).٤/٩٢ (»احللية«، و)٣٠٠و٢٤٧و٢٢٣ (»اإلبانة الكربى«  ) ١(
 . منهام[  ] وما بني ) ٨٧٨ (»ذم الكالم«، و)٣٨٧(  للفريايب»القدر«  ) ٢(

فقـد ذكـر البـدع التـي ) ٢/١٣٢ (»جامع العلوم واحلكـم«يف وانظر رشح هذا األثر    
 . وبعدهظهرت قبل زمن اإلمام مالك 

 ). ٧٩٥ (»ذم الكالم«، و)٣٩٣ (»اإلبانة الكربى« )  ٣(
  ]١٦:طه[    : MG  F  E  D  C  B  A  @   ?  >L ملوسى تاب اهللا قوله  ويف ك

ُال جتالـسوا أهـل األهـواء فـإن :  قالعن ابن عباس ) ٤٠٢ (»اإلبانة الكربى«ويف   
 . ُجمالستهم ممرضة للقلوب

 ).   اإليامنٍ باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون- ٩ (»اإلبانة«   وانظر 
َّآثار الـسلف يف اخلـوف ) ٢٣( حتت أثر »الرد عىل املبتدعة« ذكرت يف تعليقي عىل   وقد

َمن سمـاع كالم الـمبتدعة لرسعة تأثر القلب به  :ومنها. ُ
ّإمـا : ًال جتالس مفتونا فإنه لن خيطئك منه إحدى اثنتني:  عن مصعب بن سعد قال-    

ُأن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه  ).٤١٦ (»اإلبانة الكربى« .ّ
ّلو كان صاحب بدعـة إذا جلـست إليـه حيـدثك ببدعتـه، :  قال مفضل بن مهلهل-    

ُّحذرته، وفررت منه؛ ولكنه حيدثك بأحاديث السنة يف بدو جملـسه، ثـم يـدخل عليـك 
 ).  ٤٢٥ (»اإلبانة الكربى«.   بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى خترج من قلبك

ًسمعت من مبتـدع قـوال أجتهـد يف إخراجـه مـن قلبـي   : َّسلف وقال بعض ال-     ُ= 
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 -١(يفَّ الس فيهاواُّ استحلَّ إال؛ً بدعةٌ قومَما ابتدع :َالبةِ قو أب وقال(. 

                                         
 ).٢٣٤ص  (»رسالة السجزي يف احلرف والصوت«.   وسمعي وال يتم يل ذلك

َّ قال هشام بن حسان-     َ ّقال رجل البن سريين إن فالنا يريد أن يأتيـك، وال يـتكلم : ِ ًٌ ِ

َقل لفالن ال يأتيني، فإن قلب ابن آدم: ٍبيشء، قال ٍ ُ ِ ضعيف، وإين أخاف أن أسـمع منـه ُ َ ّ َ
               ).  ٤٣٠ (»اإلبانة الكربى«.     ًكلمة فال يرجع قلبي إىل ما كان

فام رجـع : قوموا بنا إىل املرجئة نسمع كالمهم، قال:  قال حممد بن السائب الكلبي-    
ِحتى علقه  ).٤٧٧ (»اإلبانة الكربى«.   َ

ن َمـ: ُيف بيـان خطـورة املخالطـة) ٢/٨٢٣ (»لفوائـدبـدائع ا« يف    قال ابن القيم 
  فأحسن اهللاُّ وإال،ٌكله ترياقفق آلَّ فإن ات؛ِّمُّالطته بمنزلة أكل السُ وخم،هُّ كلُكُْلالطته اهلُخم

 البـدع ُ وهـم أهـل،- ال كثـرهم اهللا - ِاسب يف النـََّّ ومـا أكثـر هـذا الـرض،فيه العزاء
ون عـن ُّدُ الذين يـص، الداعون إىل خالفها، ل اهللانة رسوُادون عن سَّ الص،اللةَّوالض

 ،اًنكـرُ واملعـروف م،نة بدعـةُّ والـس،نةُ فيجعلون البدعـة سـ،اًسبيل اهللا ويبغوهنا عوج
 ،احلنيَّصت جناب األوليـاء والـصَّ تنق: قالوا،دت التوحيد بينهمّا إن جرًواملنكر معروف

وإن وصفت اهللا بام ،  األئمة املتبوعني أهدرت: قالوا،املتابعة لرسول اهللا دت َّوإن جر
 أنـت مـن : قـالوا،ٍ وال تقـصريٍلـوُ من غـري غ  وبام وصفه به رسوله،نفسه وصف به

 ، واتبعت أهواءهم فأنت عند اهللا تعاىل من اخلارسين،وإن تركت ما أنت عليه .. هنيِّاملشب
   .وعندهم من املنافقني

 ، بإعتاهبمَ وأن ال تشتغل، تعاىل ورسوله بإغضاهبم مرضاة اهللاُ احلزم التامسُّ كلُفاحلزم  
  : املتنبي كاملك كام قالُ عنيه فإن،غضهمُهم وال بِّ وال تبايل بذم،وال باستعتاهبم

 اهـ. ُ يل بأين كاملُادةَهَّفهي الش..  ٍن ناقصِتي مَّمَ مذَوإذا أتتك           
 ). ٣٦٨( للفريايب »القدر«، و)١٨٦٦٠(ق ، وتفسري عبدالرزا)١٠٠ (»ُّالسنن«الدارمي يف    )١(

كـل صـاحب بدعـة : بإسناده عـن احلـسن قـال) ٢١٠( للداين »ِّالرسالة الوافية« ويف   
 .حروري

ّكـل أهـل األهـواء فـإهنم يـرون : ُقال سفيان الثـوري) ٣٦( البن شاهني »ُّالسنة« ويف   
 . َّالسيف عىل أهل القبلة
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 -َقالبـة ل أبوقا و ِ: Ma  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y        b
 h  g  f   ed  c  i L ]األعراف[.  

ٍمفرت ِّلـك ُجزاء هيو :َالبةِق أبو لاق         .)١(ِيامة  الق إىل يومُ
 -َّهم إالَمـصري وال أرى ٍة، ضاللُ أهلِ األهواءَ إن أهل:َةالبِ قو أب وقال 

 - ًقـوال : قـال أو-ا، ًأيـ رُلِ ينتحـمنه مـٌهبم فليس أحدِّ فجر،ِارإىل النَّ
  M  e  d  c :  تالمث ،اًبوُفاق كان رضن النِّ وإ،ِيفَّفيتناهى دون الس

  fL ]٧٥: التوبة[،  M    O  N      M   L  KL ]٥٨:التوبـة [  M   «
¯  ®  ¬L ]٦١:التوبة[،  

  . والتكذيبِّكَّيف الش واجتمعوا ،مُ قوهلواختلَف  

 َّم إالهَريص، وال أرى مـِيفَّم واجتمعوا يف الـسُ قوهل اختلَفِ هؤالءنوإ  
  .)٢( ار النإىل

 -وقال ابن عباس ٍ ُ  :ِاإلسـالم َقـةْبِ رَلـعَ فقد خ؛اًربِ شَ اجلامعةَن فارقَم 
  .)٣( هِقنُُن عِم

                                         
 ).٢٨٨(، والاللكائي )٩٠٠٤(بن أيب حاتم ، وتفسري ا)٩/٧٠( تفسري الطربي   )١(
 ). ٨٣٩ (»ذم الكالم«، و)٣٦٧( للفريايب »القدر«، و)١٠١( الدارمي  ) ٢(

 فإن اهللا تعاىل ذكر ، مثل أهل األهواء مثل املنافقني:البةِ قو أبقال )٢/٢٨٧ (»ليةاحل«  ويف 
يف  هل األهواء اختلفوا وإن أ،اللَّ الض: ومجاع ذلك،تلفُ وعمل خم،تلفُاملنافقني بقول خم

 .  يفَّ واجتمعوا عىل الس،األهواء
 ). ٤٧٦٠(، وأبو داود )٢١٥٦١(رواه أمحد . ثبت هذا اللفظ من قول النبي   ) ٣(

 َدْقـَ ع: اإلسـالمِ أراد بربقة: قال حييى بن آدم:قال شمر) ٢/١٣٥٣(» هتذيب اللغة«  ويف 
 اهـ . ِ واتباع البدعة،نةُّ السُ ترك): اجلامعةَفارقةُم( ومعنى :قال. اإلسالم

 ).١١١(ِّ  وقد تقدم معنى الربقة كذلك حتت أثر 
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- ِاس يف ُة النَوم خصَى تكونُة حتَاعُال تقوم الس: َةَّبن احلنفيا ُمدوقال حم

  .)١(م ِّهبر
 - ُبـن ُ سـليامنا أوثـَقَّ ممُ شياطنيَظهرَ أن تُكِ يوش:وٍمرَ عبداهللا بن عوقال 

  .)٢( ن الناسفتنوي َّ السالمام عليهَداود
- ًعاأرب نِّيع ْاحفظ ،ُوبيأ يا :َبةالق أبو يل قال :ختياينالس ُأيوب وقال : 

- كأيبر ِرآنقلا يف ْتقل ال.  

- َوإياك   .َروالقد َّ

- َذكر اوإذ ِ   .ِفأمسك ☺اهللا  ِولرس ُابحأص ُ

- َمعكس نم ِاءاألهو َابحصأ ِّكنُمت وال  )٣( ُاءواش ام فيه واذُفينف ؛ِ

 - ـــي ـــراهيم النَّخع ـــال إب ـــه ُّوق  :   MÕ  Ô  ÓÖ     L يف قول
 .)٤(ِاء  األهوُهم أصحاب: قال ] ٦٤:املائدة[

                                         
 ).٦١٨و٦١٧ (»ذم الكالم«و ،)٢١٣(، والاللكائي )٦٤٣ و٦٤٢ (»اإلبانة الكربى«  ) ١(

 . ًمرفوعا عن النبي ) ٢٧٢٧ (»اإلبانة الكربى« وذكره املصنف يف 
) ١٧٨٣ (»جامع بيـان العلـم«ن عبدالرب يف ، واب)٦١٦ (»ذم الكالم«   ووصله اهلروي يف 

أنـه ال يـصح ) ١٩٥٩ (»العلـل«َّورجـح الـدارقطني يف .   عن النبـي عن أيب هريرة 
 . ًمرفوعا؛ وإنام هو من قول حممد ابن احلنفية 

، »صــحيحه«ومــسلم يف مقدمــة  ،)٤٤٢(، والــدارمي )٢٠٨٠٧( عبــدالرزاق »مــصنف«   )٢(
 .ًارآنُق الناس عىل فتقرأ خترج أن يوشك ليامنُس أوثقها مسجونة شياطني ِالبحر يف إن :ولفظه

 ).٨٣٢و٥٦٣ (»ذم الكالم«، و)٢٤٦(، والاللكائي )٤٢٨ (»اإلبانة الكربى«  ) ٣(
 ). ٢٧٦( أليب الفتح املقديس »ُخمترص احلجة عىل بيان املحجة«   )٤(

    -  .  /M : قال إبراهيم النخعي يف قولـه تعـاىل) ٨٣٤ (»ذم الكالم« ويف 
  0L ]ِّما أرى اإلغراء يف هذه األمة إال األهواء املتفرقة: قال] ١٤:املائدة َّ  . والبغضاءُ
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- َّعاوية بن قرةوقال م ُ ُاخلصوم: ُ ِات يف الدينُ ِّ  .)١(ال ـُق األعمَحْمـ تُ

 - ٍب بدعةِاحُظر إىل صالنَّ: ٍوقال يوسُف بن أسباط ِ احلـقِّ مـن َور نئُ يطف؛ِ

  .)٢(ِلب الق
 - ؛ٍدعـةِب باحعـىل صـ] أ/٨[ ُريقـك طإذا كـان: ِثُ برش بن احلـاروقال 

َبلغ إليهَبل أن ت قَيكين عْضِّغمف ُ )٣(. 

                                         
 ).٢٢١(، والاللكائي )١٢١ (»الرشيعة«، و)٦٣٥ و٥٩٠-٥٨٨ (»اإلبانة الكربى«  ) ١(

ُوعن معاوية بـن عمـرو، ). ٢١١( كام عند الاللكائي ٍّ   وهذا القول مروي عن عيل 
 ). ١٧٧٣و١٧٨٠ (»جامع بيان العلم وفضله« بن حوشب رمحهام اهللا كام يف والعوام

كثـرة النظـر إىل الباطـل تـذهب بمعرفـة : قال إبراهيم بن أدهم) ٨/٢٢(» ليةاحل«ويف    )٢(
 .ن القلبِ ماحلقِّ

ِقال رجل لألسود بن سامل: قال عبدالوهاب الوراق): ١٠٩٨ (»ذم الكالم« ويف   )٣( ُ كيف : َ
ٍبرش؛ وقعت عيني اليوم عىل مبتدع: قالأصبحت ؟  ُ  ). ٧/٣٦ (»تاريخ بغداد« ونحوه يف. ٍّ

ِهذه اآلثار يف التحذير من النَّظـر إىل أهـل البـدع، فـام ظنـك بـسامع كالمهـم، :    قلت
َّفتنبه، وكن عىل حذر عىل دينك من أهـل البـدع، وفـر . واجللوس إليهم، ومصاحبتهم ِ ِ ٍ َ َ ُّ

َّ يف الدجالقال النبي منهم، وابتعد عنهم، كام  َّمن سمع منكم بخروج الدجال فلينـأ «: َّ ََّ َ
ُاستطاع؛ فإن الرجل يأتيه وهو حيسب أنه مؤمن، فمـا يزال به حتى يتبعه ملا يرى من عنه ما 

 .»ُّالشبهات
ًمعلقا عىل هذا احلديث) ٥٠٢ (»اإلبانة الكربى« يف    قال ابن بطة  ُ : 

ًادق املصدوق، فاهللا اهللا معرش املسلمني، ال حيملن أحدا َّ وهو الص  هذا قول الرسول  َّ
ِمنكم حسن ظنَّه بنفسه، وما عهده من معرفته بصحة مذهبـه، عـىل املخـاطرة بدينـه يف  ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ

ِجمالسة بعض أهل هذه األهواء، فيقول َأداخله ألناظره، أو ألستخرج منه مذهبه؛ فإهنم : ِِ ُ ُ
ِأشد فتنة من الدجال،  َّ َّ ِوكالمهم ألصُق من اجلرب، وأحرق للقلوب من اللهب، ولقـد ًُّ ِ َِّ ُِ ِ ُ ُ

ِّرأيت مجاعة من النَّاس كانوا يلعنوهنم، ويسبوهنم، فجالسوهم عىل سبيل اإلنكار والرد  َُّّ ُِ ِ ُ
َّاملباسطة وخفي املكر، ودقيُق الكفر حتى صبوا إليهم عليهم، فام زالت هبم ِ ُِ ُّ  =اهـ         . ُ
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 - ِرجت من بيتإذا خ: ابَّط اخلاسوقال أبو العب ِ ُ صاحبَلقيك ف؛َكَ ٍ بدعة ِ

  .)١( ٌة بهحيطـُ منيطياَّع؛ فإن الشِفارج

 - ِمـ العالـِ جهـلُا سـاعةهنـ فإَدال؛ِجـاكم والــَّ إي:ٍ بن يسارُقال مسلمو، 
  .)٢( هَتَّ زلُيطانَّها يبتغي الشفيو

 - وال ،ٌةالَصـ وال ،ٌومَصـ  اللـه ُلُيقبـ ال ٍةبدع َبِصاح نإ: ُاحلسن وقال 
َعمر وال ،ٌّجَح  .)٣( ٌدلَع وال ،ٌفَرص وال ،ٌادهِج وال ،ٌدقةَص وال ،ٌةُ

                                         
ن إ أرأيـت : كان ابن غانم يقول يف كراهيـة جمالـسة أهـل األهـواء: قال سحنون  

 ؟ ا أن ينالـه فيهـاً أما كان حيرتز هبـا منـه خوفـ، بضاعةِهِّمُ ويف كٍقِأحدكم قعد إىل سار
 ).٣٠٥ص( البن أيب زمنني »ُّأصول السنة«.  فظوا بهَوه وحتُرزُفدينكم أوىل بأن حت

َّ  وقال مفضل بن مهلهل ِحب البدعـة إذا جلـست إليـه حيـدثك ببدعتـه َلو كـان صـا: ُ ِ ِِّ ُ َ ُ
ُحذرته، وفررت منه، ولكنَّه حيدثك بأحاديث السنة يف بدو جملـسه، ثـم يـدخل عليـك  ِ ُّ َ

ُبدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتى خترج من قلبك ؟ ُ  ).    ٤٢٥ (»اإلبانة الكربى«!.   َّ
 أن علمـت أما ،نفسك من نهمِّكُمت الو): ١٤٤ (»ُّرشح السنة« يف    قال الربهباري 

 منـه سمع وال ،ٍواحدة ٍمسألة يف البدع أهل من ًالُرج بُجي مل فضله مع سريين بن حممد
 اهـ. ٌيشء قلبي يف َفيقع فهاِّرُحي أن أخاُف :فقال ،له فقيل ،جل و عز اهللا ِكتاب نِم ًآية
هنم يف  يـدفنون رؤوسـهم وأبـدا؛ مثـل أصـحاب البـدع مثـل العقـارب:ًأيضاوقال    

تفـون بـني ُ وكذلك أهـل البـدع هـم خم،نوا لدغواَّكَ فإذا مت، وخيرجون أذناهبم، الرتاب
 ). ٣/٧٧(» طبقات احلنابلة «.  ريدونُغوا ما يَّنوا بلَّمتك  فإذا،ِالناس

إذا لقيـت : عـن حييـى بـن أيب كثـري قـال) ٥١٧ (»اإلبانـة الكـربى«وروى ابن بطة يف    )١(
ٍريق فخذ يف طريق آخرصاحب بدعة قد أخذ يف ط ٍ. 

ِعن الفضيل بن عياض ) ٤٩٨(ً  وفيه أيضا  ُ نحو قول حييى . 
 ).٤١٠ (»ُّالسنن«، والدارمي يف )٥٥٧ و٥٧٣ و٥٧٢ (»اإلبانة الكربى«   )٢(
     =      . ، وغريهم)١٣٧ (»الرشيعة«، و)٣٧٦( للفريايب »القدر«  ) ٣(
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-اًا رسيعـً قبـضُقبضُ يُ والعلم،ٌجاةَ نِنةُّ بالسُصامِاالعت: هريُّ الز وقال، 
 )١(لامء  العُ ذهاب:ِّله ك ذلكُ وذهاب، والدنياِينِّ الدُ ثبات:ِ العلمُشْعفنَ

-أكثـر؛ِاتومُا للخـصًرضـ غينَـهَل دعـَمن ج: العزيز بن عبدرمُ وقال ع َ 
 .)٢(  لُّقَّالتنـ

-وقال حممد بن عيل ٍّ م الـذين  فـإهن؛ِصوماتُخـَاب الحسوا أصجالـُال ت: ُ

                                         
ُّ  وهذا القول متفق عليه بني أهل السنة، ف األوزاعي، والفـضيل، وأسـد بـن : هو مروي عنُ

 .وغريهم. موسى، وأيوب، وابن عون، وهشام بن حسان، وسفيان الثوري، واآلجري
 مما يشهد هلذا ما ثبت عن النبي ) ٤٢ (»الرد عىل املبتدعة«  وقد ذكرت يف التعليق عىل 

ُّالسنة واملنقول األدلة من الكتاب و) ١١١-١٠٩ (»َّالصالة«القول، وذكر ابن القيم يف 
ُأن السيئات حتبط احلسنات: عن الصحابة  َّوال خيفى أن البدعة أعظم السيئات، وهي . َّ

 .   من الكبائر
 . التطوع: والعدل، الفرض:فَّ الرص: ويقال):٥/٢٤٩٥ (»الرشيعة« قال اآلجري يف 

كـان مـن :  لفظه، و)١٣٧و١٣٦(، والاللكائي )٩٧(، والدارمي )١٧١ (»اإلبانة الكربى«    )١(
 .َّإقامته وتداركه من الضياع): نعش العلم: (وقوله. فذكره: .. مىض من علامئنا يقولون

 ).٥٩٥- ٥٩١ (»اإلبانة الكربى«   )٢(
 .ٍأيَ إىل رٍأيَن رِ مُلِ ينتق: أي):نقلهَ تَُرثَك( :قال، و)١/٣٤٣ (»املسند«والدارمي يف 

ا مـن ً انـرصف مالـك بـن أنـس يومـ:سىمعن بن عيقال ) ٢٠٤٩و١١٧ (»الرشيعة«  ويف 
 .هم باإلرجاءّتُكان ي-  أبو اجلويرية : فلحقه رجل يقال له: قال،املسجد وهو متكئ عىل يدي

  . وأخربك برأيي،كّ وأحاج،ا أكلمك بهًي شيئ اسمع منّ، يا أبا عبداهللا:فقال   
جل آخر فكلمنا  فإن جاء ر: قال. إن غلبتك اتبعتني: قال ؟ فإن غلبتني:قال له مالك   

 وأراك تنتقل ،ٍواحد ا بدينً حممد يا عبداهللا بعث اهللا : فقال مالك. نتبعه: قال ؟فغلبنا
 .فذكره.. من جعل  : قال عمر بن عبد العزيز.من دين إىل دين

ُالداء العضال: قال مالك) ٦٠٢ (»اإلبانة الكربى«   ويف   .  ِّالتنقل يف الدين: َّ
 .  ففيه زيادة بيان) ١٩( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«اب تعليقي عىل كت:    وانظر
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 .)١(ِون يف آيات اهللا خوضـَي
- غضيُف بن احلالـوق َ َّدعة إالُال تظهر ب: ِثارُ ُّـلها من السنث مَكِرـُ تٌ ِ  .)٢( ةُ
-٣( هو عىل الطريقِ األثر فُل معَّ الرجا كانم: ريينُ ابن س وقال(. 
-َالـصحابة:  يعنـي-لو بلغني عـنهم : ُ وقال إبراهيم َّ  -م ـم لـ أهنـ

ُالوضوء ظفـُجياوزوا ب ُ ْ عـىل قـوم إزىفـ وك، بـهُا جـاوزتًرا مـِ ًاء أن َرٍ
َختالَف أعامهل ِ   .)٤(م ُ

                                         
 ).٤١٤و٢٢١(، والدارمي )٥٦٨و٤١٥و٤١٤ (»اإلبانة الكربى«  ) ١(

ال جتادلوا أهل اخلصومات فـإهنم خيوضـون يف :ُقال الفضيل) ٢٢٣(  وعند الاللكائي 
 .آيات اهللا

، والاللكـائي )٢٣٦و١٠ (»انـةاإلب«، وابـن بطـة يف )١٦٩٧٠ (»املسند«روى أمحد يف   ) ٢(
َأحدث ما«: قال النبي :  قالعن غضيف بن احلارث ) ١٢١( َرفـع َّإال ًبدعـة ٌقوم َ ِ ُ 

ُمثلها ِالسنة ِمن ِ ٌفتمسك ُّ ٍبسنة ُّ ِإحـداث ِمـن ٌخري ُ ٍبدعـة َ » جممـع الزوائـد«قـال اهليثمـي يف . »َ
 اهـ.نكر احلديثُ وهو م؛أيب مريم أبو بكر بن عبداهللا بن : وفيه،ارَّرواه أمحد والبز ):١/١٨٨(

َّعن حـسان بـن ) ٢٣١( البن بطة »اإلبانة الكربى«، و)٩٠( البن وضاح »البدع«  ويف 
ِما ابتدع قوم بدعة إال نزع اهللا من سنتهم مثلها ال يعيدها عليهم إىل يوم القيامة: عطية َ َُّ ِ َ. 
 .نحوه عن ابن عمر ) ٦٩( للمروزي »ُّالسنة«  ويف 
 . نحوهعن أيب إدريس اخلوالين ) ٨٧( البن وضاح »بدع والنهي عنهاال«  ويف 

 ّم يبتـدعوا بدعـة قـطـواعلم أن الناس ل): ٤ (»نةُّرشح الس« يف   وقال الربهباري 
 اهـ. ثلهاِنة مُّن السِحتى تركوا م

 ).٣٣٨ (»ذم الكالم«، و)١٤٣و١٤٢(، والدارمي )٢٤٥و٢٤٤ (»اإلبانة الكربى«   )٣(
 ليس طريق أقصد إىل اجلنة من طريـق مـن :شاذ بن حييىقال ) ١١٢(اللكائي   وعند ال

 .سلك اآلثار
 »احلليــة«، و)٢٢٣(منــه، والــدارمي [ ] ، ومــا بــني )٢٥٨و٢٥٧ (»اإلبانــة الكــربى«    )٤(

)٤/٢٢٧.( 
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 -وقال رشيح ٌ  .)١( كم بهُبقني إليه حدثتد س قُجدت و فام؛َام أقتفي األثرإن: ُ
-ُولدت ق: ِءلامُعض الع ب وقال  .الزبل االعتِ

-َال رفض يف الدُنت وك: ُّعبي وقال الش  .نياَ

-وذكر القدر ع ِ ُِ َ  .)٢( َبلهُدت قٍين ولدُت بفرك:  فقال؛ٍداهند جمُ
-ِل عند املوت لرجَقيل: ٍ بن أنسالك م وقال ُين متوت ؟ ِّعىل أي د: ٍ ٍ 

َين أيب عامعىل د: فقال َّال يتـوالوكان رجـ - ،ةَرِ ِ مـن بعـض أهـل هً ِ ِ

 .- ِاألهواء
ِاسم أيب القينُع ددي: ٌك ال مفقال: قال ِيـن أيب ُوت عـىل دم، ويِ

  .)٣(  !ةَارـَعم
                                         

 يتوضؤون   لو رأيت الصحابة: النخعيقال) ١١٨ص (بن أيب زيد ال»اجلامع«  ويف 
تهمون يف تـرك ُهنم ال يأل ؛ وأنا أقرأها إىل املرفقني؛ وذلك كذلكإىل الكوعني لتوضأت

 فال يظن ذلك   اهللا تعاىل عىل اتباع رسول اهللاِ خلقُ وأحرص، وهم أرباب العلم،ننُّالس
 .  َّهبم أحد إال ذو ريبة يف دينه

َّالـصدر األول : يعنـي-فـام وجـدت قـد سـبقني : ولفظـه) ٢٦٣ (»اإلبانة الكربى«  ) ١( َّ- 
 .ّحدثتكم به

 .القدرية: يعني. لعن اهللا دينًا أنا أكرب منه: قال أبو حازم) ٢٥٨( للفريايب »القدر«ويف    )٢(
ٍّقال سعيد بن جبري لذر وكان من املرجئة) ١٣٦٥(  وعند اخلالل  أال تستحي من رأي : ُ

 .أنت أكرب منه
 .وذكر نحوه..)  القاسميدع املشؤوم دين أيب: قال: (وفيه زيادة) ٢٥٠ (»اإلبانة«   )٣(

 ٌّ قال عـيل:أو قال - ا  سمعت علي: قال،ة بن جوينّعن حب) ٣١٨( الدارمي »مسند« ويف 
 حلرشه اهللا ،كن واملقامُّ بني الرَلِتُ ثم ق، كلهَ وقام الدهر،هّ كلَهرَّ صام الدًن رجالأ لو  :- 

 . نه كان عىل هدىأن يرى َيوم القيامة مع م
 =:  فقال جاء رجل إىل رسول اهللا : قال بن مسعودعن ا) ٦١٦٩(  وروى البخاري 
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- بـن ُّنـا عـيل: ي، قـالِّاجيان الكفَّعيب بن حممد بن الرُ حدثنا أبو الفضل ش:قال 
ٍنا سفيان بن عينية، عن ابن طاووس: ، قالٍحرب ِ ُ  عـن أبيـه، عـن ابـن] ب/٨[، ُ

ٍّة عـيل َّلأنت عىل م: رمحة اهللا عليه ُعاويةقال يل م:  قال، ٍعباس
 ُرمحـةِ

  اهللا عليه ؟
 .)١( ☺ِول اهللا سِة رَّلا عىل م أن؛نِة عثامَّلال، وال عىل م: ُ  قلت 

- عباسُوقال ابن ٍ  :ِاصامن يف الدينتخَ يِالنَع رجما اجتم ِّ ا قـ فافرت،ِ
 .)٢( فرتيا عىل اهللا ى يحت

- ٣( ّطُمت قَاصما خ: ُّخعي النُيماهوقال إبر(. 

- ومن شذ مل يبال اهللاُ بشذِ اجلامعة،وقُيد اهللا ف: ٌعاذُوقال م ِ ُ َّ  .)٤(هِوذَ

                                         
   ؟ا ومل يلحق هبمً قومَّ أحبٍ كيف تقول يف رجل،يا رسول اهللا

 .»َّاملرء مع من أحب «:فقال رسول اهللا   
 . من طريقني ولفظني) ٢٤٨٢٤٩و (»اإلبانة الكربى«   )١(

 ). ١/٣٢٩ (»ليةاحل«، و)١٣٣و١٣٢(، والاللكائي )٢٠٩٨٣(وعبدالرزاق   
 .بلفظ قريب منه) ١٨١ ( »ذم الكالم«، و)٦٣٩ (»اإلبانة الكربى«   )٢(
 ). ٢/٦٠٤ (»املعرفة والتاريخ«، و)٦/٢٧٣ (»طبقات ابن سعد«و). ٦٥٦ (»اإلبانة«   )٣(
 ). من لزوم اجلامعة والتحذير من الفرقةباب ذكر ما أمر به النبي () ٢٧٢ (»اإلبانة«   )٤(

 ،النـاس خيطب املنرب عىل ي النب رأيت :قال ،ي األشجع رشيح بن جةعرفوروى   
َالشيطان فإن ،ِاعةـاجلم عىل اهللا يد ..«: فقال ُيركض َاجلامعة َفارق َمن مع َّ ُ« .  

وهو صـحيح، وأصـل ). ٤٥٧٧ (»صحيحه«، وابن حبان يف )٤٠٣٧(   رواه النسائي 
 ).٤٨٢٤(احلديث يف صحيح مسلم 

 ،من حديث ابن عمـر ) ٨٠ (»ُّالسنة«، وابن أيب عاصم )٢١٦٧(وروى الرتمذي    
حـديث : قـال الرتمـذي. »ِ إىل النارَّ شذَّن شذَ وم،ِامعة اهللا مع اجلُويد.. «: قال النبي 

 =              . ويف الباب أحاديث كثرية تشهد لصحة هذه األحاديث: اهـ  قلت. غريب
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 - ِال جتال: ٌصعبُوقال م َّه لن خيطئك إال بإحدى اثنًفتونا فإنَ مْسُ   :ِتنيُ

ِل أن تفارب قكَؤذي، أو يَعهُ فتتابكنَِفتَا أن يإم     ُ   .)١( َقهَ
 - َّوقال عيل كرم اهللا َق اجلامعةَمن فار: )٢( هَهجو ٌّ ْع ربقد خل ف؛َ ِقة اإلسالم َِ َ َ

ِ عنُقهِمن ُ )٣(.  
 - ُوقال أبو الزبري ٍدخلت مع طاووس: ُّ : ٌ، فقال له طاووسٍاسَّ عبِ عىل ابنُ

   القدر ؟ ُّدونير )٥( ُا تقول يف الذين م،ٍعباس )٤( يا ابن
  . مَبعضهوين ُأر: قال   
  اذا ؟  مٌِعانص: النق   

ُإذا أجعل يد: قال    َم أدق عنُقه حت ث،ِأسهي يف رً ُُّ َى أقتلهُ ُ) ٦(. 
                                         

 مـن أمـره بلـزوم باب ما ذكر عن النبي /١/٨٦( البن أيب عاصم »ُّالسنة«:    وانظر
 ).اجلامعة، وإخباره أن يد اهللا عىل اجلامعة

 .هو ابن سعد بن أيب وقاص: ومصعب) ٧٣٩ (»ذم الكالم«، و)٤٢٤و٤١٦ (»اإلبانة«   )١(
 هوى؛ صاحب جتالس ال:  البرصي احلسنقال ) ١٢٦( البن وضاح »البدع«  ويف 

 . قلبك فيمرض ختالفه أو فتهلك، عليه تتبعه ما قلبك يف فيقذف
 إحـدى نِمـ يـسلم مل ٍبدعـة صـاحب َجـالس نَمـ : قالالثوري سفيان عن) ١٢٧(ً  وفيه أيضا 

: يقـول أن وإمـا النار، اهللا فيدخله به ّفيزل يشء ِقلبه يف يقع أن وإما لغريه، فتنة يكون أن اّإم: ثالث
 .اهَّإي هَسلب ٍعني ةَطرف ِينهِد عىل اهللا َنِمأ فمن بنفيس، واثق وإين موا،ّتكل ما أبايل ما واهللا

 ).٥٩(تقدم التنبيه عىل هذه العبارة حتت أثر رقم   ) ٢(
 .ًوقد تقدم مرفوعا من قول النبي ). ٢٧٤ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )٣(

 ).١٣٠ (»اإلبانة الكربى«كام يف  . وهذا القول مروي كذلك عن حذيفة   
 .، وما أثبته هو الصواب)يابا عباس: (صل يف األ ) ٤(
 .، وما أثبته هو الصواب)اللذين: (يف األصل   )٥(
 =           ). ١٧٣٠ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )٦(
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 - ٍوقال ابن عباس  .)١( ةَّاهليًة جَيتَات م م؛َامتَامعة فَق اجلارَمن ف: ُ

 - ــال جم ــوق ــهِاه ــام[ :  M  Î     Í  ÌL ٌد يف قول ــال، ]٦٨: األنع  :ق
 .)٢( اياتنآ بِّيكذبون

 - ُواهللا ال يقبل اهللاُ من مبتد: ُوقال احلسن ِ ً أبـدا؛ ال  إليـهُب بـهَّتقرًال يمٍع عُ
ْال عمــًادا، وهــال جًاة، وال حجــا، وكــًاما، وال زيًالة، وال صــصــ ًة، وال رُ
ِّ أنواعا من الربركى ذ حت.ًدقةص ِ ً. 

َل رجل أراد سـمثم كده أحُلَثام مإن: وقال    ٍ ُهنـا اَ فأخـذ ها،ُاهنـًفرا هِ
ِفهل يزداد من وج ً إال بعدا ؟َاده الذي أرِههُ ُ  ُزدادُع إذ ال يكذلك املبتد ف!َّ

ُرب به إىل اهللا َتقا يـبم َّ  ًإال بعدا ُ َّ)٣(. 

                                         
 .وانظر بقية خترجيي له هناك. ، وإسناده صحيح)٨٨٧ (»ُّالسنة«ورواه عبداهللا بن أمحد يف 

ًمن فارق اجلامعة شربا فامت فميتة جاهلية: (ًموقوفا، ولفظه) ٢٢ (»ُّالسنة« رواه اخلالل يف   )١( َِ َ( 
  عـن النبـي من حديث ابن عباس ) ٤٨١٨(، ومسلم )٧٠٥٤(  ورواه البخاري 

ِأمريه ِمن رأى َمن« :قال ُيكرهه ًشيئا ِ ُ ِفليصرب َ ُفإنه ؛ِعليه َ ًشربا َاجلامعة َفارق َمن َّ
 َّإال َتامفـ ِ

ًميتة َمات َ َّجاهلي ِ   .»ًةِ
َسئل اإلمام أمحد) ١٠(للخالل » نةُّالس«  ويف  ِ من مات وليس له «:  عن حديث النبي ُ

 اإلمام الذي جيمع  ؟ تدري ما اإلمام:قال أبو عبداهللا ؟ ما معناه» إمام مات ميتة جاهلية
اهـ وسيأيت كذلك قول اإلمام أمحد  . فهذا معناه، هذا إمام: كلهم يقول،املسلمون عليه

 ).٣٣٢(عند 
 املـسلمني ِأئمـة مـن إمام عىل خرج ومن): ٢٩ (»ُّرشح السنة« يف    قال الربهباري 

 اهـ. جاهلية ميتة وميتته ،اآلثار وخالف ،املسلمني عصا شقَّ قدو ،خارجي فهو
 ). ٥٧٦ و ٤٣٧ (»اإلبانة الكربى«   )٢(
 =           .فانظره) ١٢٩(، وقد تقدم نحوه )٦٠٥ (»ذم الكالم«  ) ٣(
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- َّوقال مر ِة الطيبُ َّ : قـال ]٤٣:إبـراهيم[ M*   ) L :  يف قوله تعاىلُ
ٌخرقة ُمن ِ)١(،  .)٢( ًيئاي شع ال ت عن احلقِّ

- ُا أعجـب َّ أهيـِ عن هذه األهـواءيمُألت إبراهس: ]أ/٩[ َوقال أبو محزة
َ أحب أن آخذ ب؟ فإينليكإ ُ ُّ ِ   . رأيكُ
ِء منها مَل اهللاُ يف يشما جع: فقال     ِة من خَّرَ ذَثقالٍ ٌ إال زينـةا هيٍري؛ ومٍ ِ َّ 

َّمن الشيط َّا األمر إالِان، ومِ َّ األمر األوُ   .)٣( لُ

                                         
 : قال-   وذكر له اخلوارج واجتهادهم وصالهتم-ابن عباس عن ) ٤٦ (»الرشيعة«ويف    

 . والنصارى وهم عىل ضاللةِا من اليهودً اجتهادّليس هم بأشد
َأنه ذكر األعراف وأهله فتوجـع واسـرتجع، ثـم ) هـ٢٣٤(  وعن حييى بن حييى الليثي    َّ َ

ِقوم أرادوا وجها من اخلري فلم يصيبوه: قال ً يا أبا حممد أفريجى هلم مع ذلـك : قيل لهف. ٌ
َليس يف خالف السنة رجاء ثواب: لسعيهم ثواب ؟ قال ُّ ِ  ). ١/١٩٩ (»االعتصام«.   ِ

 . وبان منه،ما انخرق من اليشء): واخلرق): (٢٥/٢٣٢(» تاج العروس«  يف ) ١(
 ).١٣/٢٤٠(الطربي ، و)١٢٣٠٢( ابن أيب حاتم تفسري، و)١٣/٤٠٨(ابن أيب شيبة  )  ٢(

 اهـ . ا من اخلوفًتخرقة ال تعي شيئُأي م: L (   *M ):٦/٢٦٠(» هتذيب اللغة« ويف 
!  "  M     وهذه اآلية تصف حال الكافرين يوم القيامة وما يصيبهم فيه من اخلوف

*   )  ('  &  %  $  #L.  تفــسريه«قــال ابــن كثــري يف«) ٥/٤١٤:( M  %  $
'  &L لكثـرة حلظـة يطرفون ال النظر يديمون شاخصة، طائرة أبصارهم بل: أي 

: أي M*   )  L: قـال وهلـذا .. هبـم حيل ملا واملخافة والفكرة اهلول من فيه هم ما
 قتـادة قـال وهلـذا. واخلوف والوجل الفزع لكثرة يشء فيها ليس خالية خاوية وقلوهبم
 نهـاأماك مـن خرجـت قد احلناجر لدى القلوب ألن ؛خالية أفئدهتم أمكنة إن: ومجاعة

  اهـ .اًشيئ تعي ال خراب :M*     L :بعضهم وقال. اخلوف ِةَّدِش نِم
 ).٤/٢٢٢ (»احللية«، و)٢٣٠( البن أيب زمنني »ُّأصول السنة«، و)١٢٥ (»الرشيعة«   )٣(

 .ُهَ عابَّ إالِى يف القرآنً هو اهللاَُكرَ ما ذ:وس قالو عن طا)٢٢٨(وعند الاللكائي 
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 - قـال  أو-  ُلا أفـضـمـي أهيَّ عـيل ال أدر]هللا[ِتـان عمِن: يةال أبو العوقال :
ُ؛ أن هداين  لإلسـالم، واألخـر- ُم َأعظ ِة، َّ الرافـضِصمني مـنأن عـ: ىِ
ُة، واملَّوريُرَواحل َّرجئة، والقدريِ ِة، واألهواء ِ ِ)١(. 

 - ٍوقال احلسن بن شقيق  أنت : لهٌل، فقال رجاءه إذ جِباركُ املِ ابنا عندكن: ُ
  . نعم:  ؟  قالُّ اجلهميكذا

ِجت من عإذا خر: قال      َّعد إيلال تي فندَ   .ٌبائا تفأن: ُلَّقال الرج. ُ

ِر من بدعي ظه الذُثلِك مِتَوبِ من تَظهرَى يت حال: قال       .)٢( ِكتَ

                                         
 .  ومل جيعلني حروريا:.. ، ولفظهام)٨٠٦ (»ذم الكالم«، و)٧/١١٣(» الطبقات الكربى« يف   )١(

عصمني يف اإلسالم أن يكون يل فيـه : قال) ٨٠٦ (»ذم الكالم«، و)٢٣٠( وعند الاللكائي 
  .ًهوى

 ّن اإلسـالم أشـدِ مـٍ ما فرحـت بـيشء:قال  مرُعن ابن ع) ٢٣٠(  وعند الاللكائي 
 .األهواءن هذه ِا بأن قلبي مل يدخله يشء مًفرح

 أي دريأ ما:  قالُعن جماهد ) ٧٨٦ (»ذم الكالم«، و)٣١٧( الدارمي »ُسنن«  ويف 
 . األهواء هذه نِم عافاين أو ،لإلسالم هداين نأ :أعظم َّعيل النعمتني

ٍيسأل عن أول نعمة ): ٧٨ص (»ُّامتحان السني من البدعي«ِّ قال الشريازي يف :»فائدة«    ّ ُُ
 .إدراك اللذات، ونيل الشهوات؛ فهو أشعري: ِد، ما هي ؟ فإن قالَأنعم اهللا عىل العبا

ِأول نعمة أنعم اهللا عىل العباد:    وإن قال ٍَ ُاهلداية، واإلسالم والسنة؛ فهو سنِّي: ّ  اهـ. ُّ
َالكالم عن هذه الفرق والتعريف هبا) ٥٤٣(   وسيأيت عند فقرة  ِ. 

 أخبث من زنادقة عندنا فاجلهمية): ١٨١ص (»الرد عىل اجلهمية« يف قال الدارمي   ) ٢(
 ُقتلوا، يظهروها مل وإن ،كواِرُت التوبة أظهروا فإن ،فرهمُك من ستتابواُي أن نرى ،نادقةَّالز

 أنـه  عـيل عن بلغنا كذلك ،تلواُق يتوبوا ومل فأنكروا هودُش بذلك عليهم شهدت وإن
 اهـ . نادقةَّالز يف نَس
 =    أهـل مـن ٌرجـل حنبـل بن ألمحد ذكر ولقد:  إدريس بن حممد حاتم أبو قال  
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 التوبـة َظهـرُي حتـى منـه ذلـك اهللا ُيقبـل ال: فقال .تهَّزل من تاب وأنه ،ٌةَّزل له كانت العلم،

 مـن تعـاىل اهللا إىل تـاب وأنه وكيت، كيت مقالته قال أنه َّوليعلمن مقالته، عن والرجوع
̈  ©    §M  :اهللا عبـد أبـو تـال ثـم .ُقبلُت حينئذ منه ذلك ظهر فإذا عنه، ورجع مقالته،     

 «  ªL ]١/٣٠٠ (»ذيل الطبقات«].   [البقرة[( 
 الذين ِ أهل البدعِ كفسقاالعتقاد؛  وفسُق):١/٣٦٢(» املدارج« يف    قال ابن القيم 

 ؛ ويوجبون مـا أوجـب اهللا،م اهللاّمون ما حرِّرُ وحي، واليوم اآلخر، ورسوله،يؤمنون باهللا
 ويثبتـون مـا مل ،يوخّا للشً وتقليد،ً وتأويالًا مما أثبت اهللا ورسوله جهالًون كثريولكن ينف

 ،فالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثبته اهللا لنفسه ورسـوله .. يثبته اهللا ورسوله كذلك
 الفاسدة بمحض االعتقاداتاق من جهة َّسُفتوبة هؤالء الف ..  وال متثيل،من غري تشبيه

 إذ ،ن البدعـةِنوا فساد ما كانوا عليه مّبيُا حتى يً منهم بذلك أيضي وال يكتف،نةُّاتباع الس
 الكامتني مـا أنـزل اهللا مـن ِ وهلذا رشط اهللا تعاىل يف توبة،هّن ذنب هي بفعل ضدِالتوبة م
 قـال اهللا . كانت توبتهم منه بالبيـان، ألن ذنبهم ملا كان بالكتامن؛ البيان: واهلدىالبينات
    �  ¡           ~  M  p  u  t  s  r   q{  z  y  x  w  v    |              }  :تعــاىل

  ¥  ¤  £  ¢ ¦     §    ©  ¨    ª¯    ®  ¬  «    ²  ±  °  
    ³L ]وهذا كتمه ودعا ، ألن ذاك كتم احلّق؛وذنب املبتدع فوق ذنب الكاتم] البقرة 

 اهـ.  وال ينعكس،بتدع كاتمُ مّلُ فك،ِإىل خالفه
لبـسوه أ :مـرُفقال ع:  له، وفيهاّيف قصة صبيغ ورضب عمر ) ١١٣٦(    وعند الاللكائي

إن :  ثـم يقـول،اً لـيقم خطيبـّ ثم، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بالده، وامحلوه عىل قتب،اًثياب
 .  وكان سيد قومه،ا يف قومه حتى هلكًعيض فلم يزل و.فأخطأها ابتغى العلم ًغصبي
 ُلَّيؤج وإذا تاب املبتدع:  املروذي أمحد يف روايةقال) ١/١٠٩(» لرشعيةاآلداب ا«يف     و

ة،  يف صبيغ بعد سننازلوه بحديث إبراهيم التيمي أن القوم َواحتج.  توبتهّسنة حتى تصح
    اهـ.ٍر وكونوا منه عىل حذ، جالسوه:فقال

َ ذكر -محد بن حنبل  أ-إن أبا عبداهللا : ُّقال املروذي) ١/١٥٠ (»طبقات احلنابلة«    ويف 
ُحارثا املحاسبي ّليس للحارث توبة، يشهد عليه وجيحد، إنام التوبة ملن اعرتف:.. ، وفيهً ُ َُ َ ُ ِ. 

   =     عبداهللا: أتيت آدم العسقالين فقلت له:قال أبو بكر األعني) ٢/٣٩٦(ً   وفيه أيضا 
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- ٍالك مُأدركت أنس بن:  بن عجالنُقال يل ثابت: ُة بن الوليدَّقي بوقال، 
ِعيد بن املسيبوس َّ الشعبي]ا[ًوعامر، َ َعيد بـن ، وسـَّ النخعيَ، وإبراهيمَّ

ٍجبري ًطـاء، وطاووسـا، ُ بـن أيب سـليامن، وعَاد، ومحبةيُعت بن َ، واحلكمُ ً
ًوجماهد ُ وابن أيب مليك،]ا[ُ َوال، وسليامن بنكحة، ومَ ُ ، َوسى، واحلسن مً

 ، مـع ِّ الصديقٍأبا بكر:  أدركٍرام وأبو ع-. ٍامرين، وأبا عري سَوابن
َهم يأمرين بالـصالة يف مجاعـة، ويُّلك ف-م؛ هَّامم قد سهريغ ٍَّ نهـاين عـن ِ

ِاألهواء والبدع؛ حت ٍء ِمل يشِواهللا ما من ع، يا أبا حممد: وقال يل: ى قالِ
َّشيتي إىل هذا املسجد، ولرب مِ منأوثُق يف نفيس ُ ا ـا كان عليه الوايل كمـمِ

َ الصالة خُاه، فال ندع اهللاُ أن يكون قد عرفنا ذلك منه ورأينَشاء   .)١( َلفهَّ

 -  م ِهـِ عـن كالمأيكـفُّ: ِ القـدرِ عـن أهـلٌالـكل مُسـئ: ٍ وهب]ُابن[وقال
  ُل ؟ م أفضِِهومتُصُخو

ًارفا بمان ع إذا كنعم،: قال      .  ا هو عليهـِ

ُنكـر، وتـُ عـن املِه بـاملعروف، وتنهـاهُوتأمر: قال    م، وال ِالفهـِ بخهمُخربـِ

                                         
   ؟ مل: فقلت له.المَّلس ال تقرئه مني ا: قال.المَّبن صالح كاتب الليث بن سعد يقرئك السا
اس  وأخـرب النّـ، وأنه أظهر الندامة،هِذرُ فأخربته بع: قال. ألنه قال القرآن خملوق:قال  

 .   المَّ فأقرئه مني الس:فقال.  بالرجوع
َّللكرجي القصاب،) ١/١٥٤(» نكت القرآن «:   وانظر َ / ١/١٠٩ (»اآلداب الـرشعية« وِ

 ).واملكفرة وما اشرتط فيهافصل يف التوبة من البدعة املفسقة 
 ).٣/٣٧٥(» املعرفة والتاريخ«، و)٢٢٥٧(» مسند الشاميني«و ،)٢٣٩( الاللكائي  ) ١(

 أصـحاب عليهـا مخـس كـان: كان يقـال: قال األوزاعي ) ٤٨(وعند الاللكائي   
 وتـالوة ،املساجد وعامرة ،نةُّالس ِّواتباع ،اجلامعة لزوم: بإحسان والتابعون  اهللا رسول
 .اهللا سبيل يف واجلهاد ،القرآن
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  .همَ خلفِّيلصُ، وال تلقول ا)١(تواضعوا 

ُى أن يناكحوا وال أر: ٌالك  قال م  ]ب/٩ [. )٢(ُ

 - َوسئل م: قال ِ ِّزويج القدريٌك عن تالُ ِ .  

 .)٣( ]٢٢١:البقرة[ M  Z  Y    X  W  VL  : فقال

 - ذلك الرجـل إذا جـاءهكان: ًكا يقولالُعت موسم: قال َ ِؤالء  هـُ بعـضَُّ

ِعىل بينة من را أنا فأم: ِاء، قال األهوُأصحاب ٍ ٌّشاكف ا أنت، وأمِّيبِّ  فاذهـب َّ
ْاصمه فخكثل مٍّاكىل شإ ِ .  
ِّيلبس: ٌكال موقال: قال    ِون عىل أنفسهمُ ُ من يعرفهمون ويطلب؛ِ ِّ َُ)٤(. 

                                         
   .ًأن تواضع صاحبك أمرا تناظره فيه: املواضعة): ٤/٣٩٠٦ (»هتذيب اللغة«يف    )١(
 .  البن أيب زمنني»ُّأصول السنة«، و)١٩٨٢ و٢١٣٤ (»اإلبانة الكربى«   )٢(

 . عن جمالسة أهل القدر، وترك كالمهمهني اإلمام مالك ) ١٤/أثر( وقد تقدم   
 ).١٣٥٢(، والاللكائي )١٩٨( البن أيب عاصم »ُّالسنة«، و)١٩٨٠ (»اإلبانة الكربى«   )٣(

يـا أبـا عبـداهللا، : ُقلت لسفيان: ُقال شعيب بن حرب) ١٩٩٧ (»اإلبانة الكربى«   ويف 
ِّتسبب يل قدري، أزوجه ؟ قال  . ال، وال كرامة: َُّ

 ،وأال نناظرهم، لسة القدريةاُ جمِمرنا برتكُأ): ٢/٩٣٤(» الرشيعة« يف   قال اآلجري 
 خلف واحـد ّصىلُ وال ي،ونّذلُ وي، وهيانون،جرونُ بل هي،وال نفاحتهم عىل سبيل اجلدل

 ومل ،رض جنازتـهُ وإن مات مل حتـ،عدُ وإن مرض مل ي،زوجُ وال ي،قبل شهادتهُ وال ت،منهم
 فإن ،لنصيحة له عىل معنى اَدِرشُا أًسرتشدُ فإن جاء م، إن كانت لهٍب دعوته يف وليمةُجت

 ومل ، منـهَرِّذُ وطرد وح،لتفت إليهُم يـ لِ واملراءِ اجلدلِ وإن عاد إىل باب،رجع فاحلمد هللا
 اهـ. م عليهّ ومل يسل،مّكلُي

 »ُّأصول السنة«، و)٦١٣ و٣٢٧ (»اإلبانة الكربى«و، )١٦٦( البن عبداحلكم »اجلامع« )  ٤(
 =.  نحوه عن اإلمام مالك ) ١٣١ ( وتقدم يف التعليق عىل).٢٣١(البن أيب زمنني 
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 - ًيئا َ فلـم أر شـ؛ِّلهـاِان ك األديُلقد دخلت يف هذه: ٌلجقال ر: ٌكالوقال م
  .اـًقيمُمست

ِجل من أ   فقال ر ُهل املدينة من املٌ ِ ِ ُا أخربك فأن: )١( ِّتكلمنيِ ِ   .كل ذمـلُ
ِك مـن أمـرك َل ل جلع؛تقي اهللا تي اهللاَ، ولو كنتتق ت الكألن: ُلتق:  قال  

  .)٢(ًخرجا ـَم

- عبدالعزيزُمر بناورين عش: -  ]بن أنس[ ِ مالكُّم ع- ٍلـُوقال أبو سهي ِ 
   .ةيف القدري

                                         
 ،با سعيدأ يا : أتاه فقالً عن احلسن أن رجال: قال حوشبعن) ٢١٥(  وعند الاللكائي 

 وإنام خياصـمك ، فإين قد عرفت ديني، إليك عني: فقال احلسن.إين أريد أن أخاصمك
 .ِه يف دينّاكَّالش

 من القلب َزائغ نّكُمت ال: اليق كان: مالك قال )١٢٠ص( البن أيب زيد »اجلامع«ويف    
 املدينـة أهـل مـن األنـصار من رجل سمع ولقد .ذلك من يعلقك ما تدري ال كّفإن ؛أذنك

: قال ،هنوه فإذا يستنصحهم، الذين إخوانه يأيت فكان قلبه، فعلق القدر، أهل بعض من ًاشيئ
 .فعلت نارةامل هذه فوق من نفيسب ألقي أن يرىض اهللا أن علمت لوو قلبي علق بام فكيف

ّخمترص احلجة«ويف     ال ختاصم أهل البدع؛ فإهنم يبغضون إليـك : ُقال سفيان) ٣٢٣ (»ُ
ّما أنت فيه، ويلبسون عليك دينك ُ . 

 .حتذير السلف من االستامع إىل أهل البدع والنظر إليهم) ١٢٦( وقد تقدم يف التعليق عىل أثر 
 . اب وجييدهمن حيسن اخلط: املراد باملتكلمني هاهنا    )١(
 ). ١٢٠ص( البن أيب زيد »اجلامع«، و)٣٣٣ (»اإلبانة الكربى«  ) ٢(

 ].٢:الطالق[ M    o    n  m  l    k  jL  : يشري إىل قوله تعاىل
̈  ©M  :وقد قال تعاىل   §  ¦  ¥   ¤£  ¢   ¡  �  ~  }L ]٢٣:األنفال  [ 

  .              ًدا وفقه لعمل صالحَّإذا أحب اهللاُ عب: قال الفضيل) ٢٨٢(وعند الاللكائي  
كـر عنـده أهـل ُوقـد ذ -احلـسن البـرصي عـن ) ١٦/٣٣٢(» ذيل تاريخ بغداد«ويف  

 .وا عليه لعصمهمُّ ولو عز، هانوا عىل اهللا فعصوه: فقال- املعايص
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ِهم بالسيفَبتَرض َّابوا وإال فإن ت؛مهَستتيبى أن تأر: ُفقلت     َّ .  
َفقال عم       .أيي رذلك: ُرُ

ٍك بن أنسِوكذلك كان يرى مال       . )١(ُ، واحلسن فيهم ُ
 - ٢(ذلك اخلوارجوك ،م مسلمنيراهَ ال يٍّ بن عيلِمدُوكان احلسن بن حم(.  

                                         
، )٨٧٦( للخـالل »ُّالـسنة«، و)٢٧٣( للفريـايب »القدر«، و)١٩٥٥ (»اإلبانة الكربى«   )١(

 ).واحلسن فيهم: (د منهم قولهوليس عند أح
  ؟ يستتاب القدري عن أمحد بن حنبل تسأل :قال حممد) ٨٧٥(  وعند اخلالل 

    ؟عنقه رضبت َّوإال تاب فإن ،يستتيبوه أن يرون عبدالعزيز بن وعمر اًمالك إن :وقلت  
 ؟  اهللا علم جيحد وكيف :قلت.  اهللا َلمِع َجحد إذا أستتيبه أن ىَأر :قال  
  .عنقه رضبت َّوإال تاب فإن ،أستتيبه اهللا ِعلم يف هذا يكن مـل اإذ :قال  
 اهـ. باملعصية يأمرك مـل ولكن ؛ٍعلم يف كان :يقول من منهم إن :قال  

، ال توجد هذه الكلمة يف مصادر ختريج )واحلسن فيهم: (ِوقوله يف آخر هذا األثر:   قلت
ملصنف لريد هبا عىل أهل القدر يف ادعائهم زيادة من ا هذا األثر، والذي يظهر يل أن هذه

): ٢/٧٩٦ (»اإلبانـة« كام قـال يف أن إمامهم يف بدعة القدرية هو احلسن البرصي 
َّمن إمامك فيام تنتحله من هذا املذهب الرجس : -القدرية :  يعني-وربام قيل لبعضهم 

 النجس ؟ 
ُىل قبيح كفـره وزندقتـه ، فيضيف إ   فيدعي أن إمامه يف ذلك احلسن بن أيب احلسن 

ّأن يرمي إماما من أئمة املسلمني  ًوعاملا من علامئهم بالكفر، ويفرتي عليـه بالبهتـان، .. ً
ّويرميه باإلثم والعدوان ليحسن بذلك بدعته عند من قد خصمه وأخزاه، وأنا أذكر من  َ ُ

 ُ يف القـدر، ورده عـىل القدريـة مـا يـسخن اهللا بـه عيـوهنم، ويظهـركالم احلـسن 
 اهـ . للسامعني قبيح كذهبم

  باب مذهب عمر بن عبدالعزيز يف القدر وسـريته- ٥١( بتحقيقي »اإلبانة الكربى«: وانظر  
 ).   باب فيام روي عن مجاعة من فقهاء املسلمني ومذهبهم يف القدر-٤٧(، و)يف القدرية

ِأهل السنة يكفرون من القدرية    )٢( ِ ِّ ُ ِنفاة علم اهللا تعاىل: ُّ ُ.           =  
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- َمن ت: ِاركبُمـ الُوقال ابن َالم تى الكَاطعَ   .)١( ندقزَ

                                         
وسأله عيل بـن اجلهـم  سمعت أيب ): ٨٣٥ (»ُّالسنة« يف   قال عبداهللا بن أمحد  

 مل يكن َّ وجلَّ عز اهللاََّ إن: إذا قال، العلمَ إذا جحد: قال ؟اً يكون كافر،ن قال بالقدرَعن م
 .  فهو كافر؛ اهللا َ فجحد علم، فعلمًلامِا حتى خلق عًعامل

ّسنة من يكفر طائفة  وأما اخلوارج فمن أهل ال ُ ّمنهم، الذين يكفرون عثامن ) ِّاملحكمة: (ُّ
َيف تكفـري مـن كفـر ) ١٩٨(ُ، وسيأيت قول املصنِّف َّ وغريمها من الصحابة وعليا  َّ َ

ٌ بأنه مكذب لرسول عثامن وعليا  ِّ ُ؛ ألنه شهد هلام وبرشمها باجلنة . 
 .  ي ِ   وأما بقية اخلوارج فهم مارقة كام قال النب

  .ا منهما رشً ال أعلم يف األرض قوم،ٍوءُ قوم سُ اخلوارج: اإلمام أمحد قال   
     . وجوهِ من عرشة احلديث فيهم عن النبي ّ صح:وقال  

 . قةِارَ هم م:قال ؟  اخلوارجَ أكفر:ن أبا عبداهللا قيل لهإ : يوسف بن موسى  قال
 .  ينِّرقوا من الد م،قةِارَ هم م:قال؟  هم ٌارَّفُ أك:قيل   

عفنـي مـن أ :قـال ؟ رونَّكفُئل عن احلرورية واملارقة يُ أن أبا عبد اهللا س:ن إسحاق  وع
 .   وقل كام جاء فيهم احلديث،هذا

 »ُّمنهـاج الـسنة«و ،)١٨٨٤( ابـن هـانئ »مـسائل«، و)١/١٤٥( للخـالل »ُّالسنة«:    انظر
 ).٢٩٠ (»د عىل املبتدعةالر«وتعليقي عىل ). ١٩٨(، وانظر هنا )٢٤٨- ٥/٢٤١(

ّخمترص احلجة«ويف    )١( َّمن طلب الكالم فآخر أمره الزندقة: قال عبدالرمحن بن مهدي): ٢٣٦ (»ُ ِ َ ََ. 
ِمن طلب الدين بالكالم تزندق: عن مالك قال) ٨٧٣ (»ذم الكالم«ويف    ِّ َ َ َ. 

 صـاحب الكـالم ال:  قـالعـن أمحـد ) بتحقيقي/٢٤٤٩ (»اإلبانة الكربى«  ويف 
َيفلح، من تعاطى الكالم مل خيل من أن يتجهم َ ُ.             

ِ  وقد مجعت آثار السلف واتفاقهم عىل التحذير من علم الكالم يف كتايب االحتجـاج «: ِ
ِّباآلثار السلفية عىل إثبات الصفات اإلهليـة والـرد عـىل املفوضـة واملـشبهة واجلهميـة ِ َّ« 

 )  ٢٢٤-١٨٢ص(
 ؛اًمي الزنـديق زنـديقُسّإنام : عبداهللا بن سهل التسرتيقال ) ١٣/٣٣٢ (»السري«  ويف 

 =     وتـرك األثـر واالقتـداء، وقياس هوى طبعـه،ِهِنه وزن دق الكالم بمخبول عقلأل
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 - َمـن ع مـرُ فـانظ،ِكرِّ الذلَقِ يطلبون حً إن هللا مالئكة:ِكبارُمـ الابن لقاو 
 . إلـيهمُرُنظـَ فـإن اهللا ال ي؛ٍةَعد بِبِمع صاح )١( نُ ال يك،َكُجلسـ مُيكون

 .)٢(  بدعةِ مع صاحبَدُ ويقعُجلَّ الرَيقوم أن :ِ النفاقُةَوعالم

 - َّْمن أص:  احلارثيِرضُوقال حممد بن الن  :ٍدعـةبِب ِاح إىل صـِبـسمعهى َغَ
ِنزعت َ العصم منهُ َكل إىل نُ، ووُةِ   .)٣( ِفسهِ

 - بن عياضيلُوقال الفض ٍ ُأصحاب سنهم ُّل ك- ِاس َار النيُأدركت خ: ِ  - ٍة ُ
َ عن أصحاب البدنهونَي ُاحب سنِع، وصِ ُ  ِّإينـ فـُملـهع ]أ/١٠[َّل  قـٍة وإنِ

ُاحب به، وصأرجو ل   .)٤( َرـُث كًال وإنُع اهللاُ له عمرفٍدعة ال يِ

                                         
 . فسبحان من ال تكيفه األوهام،ل القرآن باهلوىّ وتأوة،نُّبالس

ِّالزنـديق لفظ ): ١٣٣ص) (املجموعة الرابعة (»جامع املسائل« يف    قال ابن تيمية 
ٌلفظ معرب مل ينطق به رسـول اهللا  َّ ُوال أصـحابه؛ ولكـن نطقـت بـه الفـرس، فأخذتـه ،ُ ُ 

ِّومعنى الزنديق الذي تنازع الفقهاء يف قبول توبته هو معنى املنافق الذي . َّالعرب فعربته
ُيظهر اإلسالم ويبطن الكفر، وهلذا قال الفقهاء  .إلخ.. ِّإن الزنديق هو املنافق : ُِ

 ).ال تكن: (يف األصل   )١(
   .ُعن الفضيل ) ٢٥٨ (»الطيوريات«، و)٢٦٥(، والاللكائي )٤٦٩ (»اإلبانة الكربى«   )٢(

ومـا ُاألرواح جنود جمنَّدة، فام تعارف منها ائتلف، : قال الفضيل) ٤٦١ (»اإلبانة«  ويف   
ّتناكر منها اختلف، وال يمكن أن يكون صاحب سنة ياملئ صاحب بدعة إال ٍ  .ِ النفاق منٍُ

ُصدق الفضيل : ُ  قال ابن بطة ُ َ َاهـ. ً عليه فإنا نرى ذلك عيانا 
 ).٩٤٨ (»ذم الكالم«، و)٢٥٢(، والاللكائي )٤٧٠ و٤٦٦ (»اإلبانة الكربى«   )٣(

 . ُعن سفيان ) ٤٧٢ (»اإلبانة الكربى«   ويف 
 .  عن كثري بن سعد ) ١٢٩( البن وضاح »البدع«   ويف 

 »خمتـرص احلجـة يف بيـان املحجـة«، و)٨/١٠٤ (»احلليـة«، و)٢٧٢و٢٦٧(لكائي الال )  ٤(
)١٣٣.(                   = 



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
  ٩١ 

 - ِعلـم احلـزن َّ الرسخـيسُ عمـرُوقـال عبـداهللا بـن ِ ابـن ُصـاحب -  )١( ُ

ْدعة أكِب بِاح صُلت عندأك: -  ِباركُمـال ُ ابن املَبلغًة، فَلٍ    .كاربُ

ُال أكلمك: فقال    ًوما ني ي ثالثُ
)٢(.   

                                         
ٌاقتـصاد يف الـسنة، خـري :  قالعن عبداهللا بن مسعود ) ٧٧( للمروزي »ُّالسنة«  ويف  ُّ

 .ٍمن االجتهاد يف بدعة
 .َّأقوال السلف أن صاحب البدعة ال يقبل له عمل) ١٥٠و١٢٩( وقد تقدم 

 ).صاحب احلزن): (٨/٣٥٠(» الثقات«ويف . كذا يف األصل، وهو كذلك عند الاللكائي   )١(
 ).٨/١٦٨ (»احللية«، و)٢٧٤(، والاللكائي )١٣٨٢٤( البن حبان »الثقات«   )٢(

 أخـربه رجـل عن البرصي، ديسع بن سامعيلقال إ) ١٤١( البن وضاح »البدع«   ويف 
 .شهرين عني فأعرض عون ابن فرآين بيد،ُع بن عمرو مع أميش كنت: قال

َقد يامشيه لعدم علمه ببدعته؛ فمثل هذا ال هيجر حتـى خيـرب ويعلـم أن الـذي :     قلت َ ُّ ُ ُُ ّ ِ ِ ِ ِ
َيامشيه صاحب بدعة، فإن أبى إال مماشاته بعد علمه ببدعته هجر ِ ُ ِ ِ ِ ٍ ُِ َّ ُ. 

 ٍرجل مع نةُّالس أهل من ًرجال أرى :حنبل بن ألمحد ُقلت:  السجستاين داود وأب    قال 
 صـاحب معـه رأيتـه الذي جلّالر أن تعلمه أو ،ال: قال  ؟كالمه أترك ،البدعة أهل نِم

 .بخدنه املرء : مسعود ابن قال ،به فأحلقه َّوإال ؛مهّفكل كالمه ترك فإن ؛بدعة
 . التحذيرّ أشد]املحاسبي: يعني [روا عن حارثّحذ:    وقال اإلمام أمحد 

 فـإن ؛ نتقدم إليهم لعلهم ال يعرفون بدعتـه: قال.ا خيتلفون إليهًم إن قو:   قال املروذي
 ).  ٢٦ (»الرد عىل املبتدعة«، و)٤٢٩و١/١٥٠ (»طبقات احلنابلة«.    رواِجُ هّقبلوا وإال

 ِأهـل مـع اًسجالـ َالرجل رأيت وإذا): ١١٣ (»ُّرشح السنة« يف     وقال الربهباري 
 اهـ   . هوى صاحب فإنه ؛هِقّفات َمِلَع بعدما معه جلس فإن ؛ُفهِّوعر ،فاحذره ،األهواء

: فقـال بريُج بن سعيد لقيني: ّ السختياينأيوب قال) ١٤١( البن وضاح »البدع«   ويف 
 . مرجئ فإنه جتالسه؛ ال: قال ؟ له اـفم بىل، : قلت ؟ طلق مع أرك أمل

 اًشـيئ أخيـه نِمـ أىر إذا املسلم ِللرجل حيّق ولكن ذلك، يف شاورته وما: أيوب قال     
 ).٢٠١: (وانظر فقرة.   ينصحه أن يكرهه



الدیانة السنة والشرح واإلبانة على أصول  
  ٩٢ 

- ُّاعيل الطويسـوقال إسم ُّ ُقال يل ابن امل: ُ ُجلـسك مـع ـُكون مي: ِباركُ ِ

ُجلسكـَ مَ أن يكوناكَّ، وإيِاكنياملس ى ش أخـِّ فـإينٍة؛دعـِب بِاح ص معِ
َ مقت اهللا َليكع َ )١(.  

- ُوقال الفضيل ى شأخـ إين فـ؛ٍدعـةِب بِاح صـَس مـعِجلـ أن تـَّإياك: ُ
َ مقت اهللا ليكع َ )٢(.  

 - َعث اهللاُ آدم ب: ُ املعتمرُوقال منصور بن َ ِبالرشيعة ُاس عـىل لن فكان ا،َّ
َيعة آدم حترش ُى ظهرت الزندقة، فذهبتِ َيعة آدم، ثم بعـث اهللاُ ن رشَّ ًوحـا َُ
 َّيعة نوح، فام أذهبها إال الزندقـُاس عىل رش النِيعة، فكانبالرش َّ ٍ  ُة، ثـمِ

َيعة إبراهيم ُ الناس عىل رش فكانَّ عليه السالم،َ إبراهيمَبعث اهللاُ ِ ى حت
ُ الزندقة، فذهبت رشيِظهرت َعة إبـراهيم َّ ُبعـث اهللاُ ، ثـم َ موسـى 
،ِاس عىل رش الن فكان ُ الزندقـةِرتهـى ظِة موسـى حتـَيعُ ، فـذهبت َّ

  عيـسىِيعـةُفكان النـاس عـىل رش،   اهللاُ عيسىث بعمث، وسىمُة َيعَِرش
ُ الزندقة، فذهبِهرتى ظتح  ☺ًمـدا  حم اهللاُ ى، ثم بعـثُيعة عيست رشَّ

ِبالرشيعة َّاب هذا الدين إال بالزند ذه عىلخاُفـُال يف، َّ َّ ِ    .)٣( قةِِّ

                                         
 ).٨/١٦٨ (»احللية«، و)٢٦٠(، والاللكائي )٤٧٩ (»اإلبانة الكربى«   )١(
 ).٤٥٦ (»اإلبانة الكربى«   )٢(
ما : ًخمترصا، ولفظه عن احلجاج بن دينار، عن منصور قال) ٦٢ (»ذم الكالم« نحوه يف   ) ٣(

ّهلك أهل دين قط حت ٍ ّى خيلف فيهم املنانيةَ  . َّالزنادقة: وما املنانية ؟ قال: ُقلت. ُ
 . عن زيد بن رفيع نحوه) ٦١ (»ذم الكالم«ويف   

ِّسيأيت أهنم يزعمون أن للخلق إهلني؛ خالق للرش، وخالق للخري، كقول القدرية:     واملنانية َّ  . 
 ُآفـة: أو قـال - كان قـبلكم ٍ دينّ آفة كلّ إن: إبراهيمقال) ٧٨٢( لعبداهللا »ُّالسنة«ويف    

  =                  . القدر: - ٍ دينِّكل



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
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 - ٍّوقال حممد بن عيل ِّخ الدَنسُينيا فَؤساء الدُوا رُال تطيع: ُ   . مِلوبكِ من قُينُ

- ُاس سلطَإذا أطاع الن: ُّعبيوقال الش ُبتـدع هلـم؛ ا يـفيمـ] ب/١٠[م َاهنُ ِ

ِج اهللاُ من قأخر ْان، وأسكنَها الرعـِلوهبم اإليمَ ُّ   .بَ

- ُفتطـيعه ؛ِةُّالـسن ِةفُخمال إىل َاسالن ونيدع ُمراءُأ يأيتس: ُنوقال احلس  مُ
ُالرعية َّ  مهوأورث، َانـيماإل اهللاُ مَبهسل ندهافع ؛منياهد ِذهاب ىلع ًخوفا َّ

َالصرب منهم َونزع ،َقرالف ْأجري مـول ،َّ     .هيلع مهُ
- يونس بن عوقال ُ ُّالَف السلطان السنا خإذ: ٍبيدُ ِة، وقالتُُّ َّ الرعيَ  قـد :ُةَّ

ِأم َّم الشك، وأورَلوهبَ؛ أسكن اهللاُ قِا بطاعتهرنُ ُهم التطاعَثَّ   . نَّ

- ِدين املـرء عـ«: ☺ ُّوقال النبي ِىل ديـن خُِ َر أحـدكم مـن ُنظـَ فلي،ِليلـهِ ُْ
ِخيال   .)١( »لـُ

                                         
 ).١٦٢(    وقد تقدم معنى الزنديق يف التعليق عىل أثر 

  بعض أهل عبداهللا بـن مـسعود، عـنعن) ٢/٢٣٥(  للبخاري»التاريخ الكبري«   ويف 
 ،ٌّ فنبـيٌّثـم نبـي ، الزنادقـةّالإتـه ّمُا أهلـك أـا فمًنوح  بعث اهللا :قال  بن مسعودا

 .   الزنادقةّالإواهللا ال هيلك هذه األمة 
رشيعـة  كـانوا عـىل إرسائيـل إن بنـي : قـال  ابن عباسعن) ١١٣٣(   وعند الاللكائي 

 ، وتباغـضوا، فلام تنـازعوا اختلفـوا،ومنهاج ظاهرين عىل من ناوأهم حتى تنازعوا يف القدر
 .ٍزقُ ممّ عليهم عدوهم فمزقهم كلطّ فسل؛ بعضهم حرمات بعضَّ واستحل،وتالعنوا

 . من حديث أيب هريرة ) ٣٨٥ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )١(
: ، وقــال)٢٣٧٨(، والرتمــذي )٤٨٣٣(، وأبــو داود )٨٠٢٨(  واحلــديث رواه أمحــد 

 .»لِخالـُن يَكم مُ أحدُْر فلينظ، خليلهِينِ عىل دُلُجَّالر«: ولفظهم. حديث حسن غريب
 ).٢/١٦٨ (»ختريج اإلحياء«، والعراقي يف )٤/١٧١(احلاكم : حه   وصح

اعتربوا الناس بأخداهنم، فإن املرء : قال ابن مسعود ) ٣٨١ (»اإلبانة الكربى«   ويف 
ُال خيادن إال من يعجبه َ ّ ُ . 



الدیانة السنة والشرح واإلبانة على أصول  
  ٩٤ 

 - َوقال سليامن بن داود ُ ُ  :ٍد بـيشء حتـَوا عىل أحمحكـَال ت ى تنظـروا ٍ
  .)١(ِخادن ـُن يَم

- ى اهللاَُوأوح  َكِفـسلن ِ، وارتـدًانـاقظ يُوسـى كـنيـا م: وسىإىل م 
ُ خدن ال يواتُّلًانا، وكإخو ٍ ا ٌّدو، وأنـ عك ل فإنه؛هْيت فاحذرَّرسيك عىل مِ

  .)٢( يءرَ بنهم
 ُلينا ألفتهَف عَ ختمل ،هُتَلينا بدعع ْيتِفِمن خ: ِباركُ املوقال ابن ُ )٣(.  

                                         
 ). ٤٨٧  (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )١(
 ). ٣٩٢ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف  )  ٢(

بلغنـي أن : عن حممد بن النرض احلارثي قـال) ١٦٤ (»ُّالشكر«   ورواه ابن أيب الدنيا يف 
 ،ّعـدو ذلـك ّفـإن ،تـصحبه  فال: ..وزاد فيه. فذكره .. اهللا تعاىل أوحى إىل موسى 

 .املزيد وتستكمل ،كرُّالش تستوجب ىَّحت ذكري نِم وأكثر ،قلبك يقيس وهو
 . عن األوزاعي ) ٢٥٧(، والاللكائي )٥١٣ و٤٢٥ (»اإلبانة الكربى«يف  )  ٣(

 .     من طريق ابن املبارك عن األوزاعي نحوه) ٤٠ (»اإلخوان«     ورواه ابن أيب الدنيا يف 
يتكاتم    أهل : كان يقال: قال حممد بن عبيداهللا الغاليب) ٥٣٧ (»اإلبانة الكربى«    ويف 

ُّاألهواء كل يشء إال التآلف والصحبة ّ ٍ.   
ُبألفته، ويعـرف : ّيعرف الرجل يف ثالثة مواطن: قال األوزاعي) أ /٥٣٩(ً   وفيه أيضا  ِ ِ َ ُ

ُّوقدم موسى بـن عقبـة الـصوري بغـداد، : قال أبو حاتم. ِيف جملسه، ويعرف يف منطقه ُ
 . انظروا عىل من ينزل، وإىل من يأوي: فذكر ألمحد بن حنبل، فقال

ملا قدم سـفيان الثـوري البـرصة :  حييى القطان قالعن) ٤٥٢ (»اإلبانة الكربى«   ويف 
ُّأي يشء هـو ؟ :  وقدره عنـد النـاس، سـأل-ُابن صبيح :  يعني-جعل ينظر إىل الربيع 

ُّما مذهبه إال السنة: قالوا  .هو قدري: قال. أهل القدر: من بطانته ؟ قالوا: قال. ّ
ً   قال ابن بطة معلقا عىل هذا األثر يان الثوري، لقـد نطـق باحلكمـة، ُرمحة اهللا عىل سف: ُ

ُفصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه احلكمة، ويدرك العيان، ويعرفـه  َُّ
 =           MW  V  U  T  S  R  Q     P  O : ِأهل البصرية والبيان، قـال اهللا تعـاىل



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
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 - ِوس دُجان للمه كإن: يلوق ِك مـنهم عـىل أختـه، ِلَ مٌتاب، فوقعٌين وكِ ُ ٌ - 
 مُثـ .ٌاللُنعت حـ الذي صـإن: ، فقالَتهَّيِعَ، فخاَف ر- اَهيِوَ قد هوكان

ُ يف املجوس نكاحَقيى بتم ح عليهَهرظك، فلىل ذـم عهَقتل ِ األخـوات ِ

ِواألمهات، وبطلت رش ُِ    .)١(م األوىل ُيعتهّ

- َال الدين مال يز: ُسن احلوقال ُ ِّ ِ األهواء يف السلطان،ِقعم تـا لتينًا مُ ُّ م  هُ
ُن يدينهم ؟َم فمَقع فيه، فإذا وَاسدينون النُ يالذين ُ! )٢(.  

                                         
  \  [  Z   Y  XL. 

 بدعـة صـاحب مـع يمـيش رأيته إذا :األوزاعي قال) ٨/٤٣٢( البن حبان »الثقات«   ويف 
 ). ٤٦ (»الرد عىل املبتدعة«وانظر تعليقي عىل .    قهّصدُت فال دأبه غري عىل أنه لك وحلف

 كـان : ّ وغريمهـا بإسـناد حـسن عـن عـيل)١٠٠٢٩ ( وعبد الرزاق،روى الشافعي    )١(
 ،ختـه فوقع عىل أ، فرشب أمريهم اخلمر، وعلم يدرسونه،املجوس أهل كتاب يقرؤونه

 ، فأطـاعوه. آدم كان ينكح أوالده بناتـهَّنإ : وقال،فلام أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم
.  فلم يبق عندهم منـه يشء، عىل كتاهبم وعىل ما يف قلوهبم منهي فأرس،وقتل من خالفه

 ). ٦/٢٦١(» فتحال«ًاهـ نقال من 
، عـن )٢٨٦( للـداين »يف الفـتنُّالسنن الواردة «، و)٨/١٦٣ (لبيهقي ل» نن الكربىُّسال«يف    )٢(

 مـا مل تقـع هـذه ٍ يزال الناس بخريال :قال أبو حازم :»نن الكربىُّسال«ولفظ . أيب حازم 
 .  عنهمّبُ فإذا وقعت فيهم فمن يذ،اسون عن النَّّبُذَ هم الذين ي،لطانُّاألهواء يف الس

 ،زمـانكم سـلطانكمام ّ إنـ:عن القاسم بن خميمرة قال) ٨/١٦٣(» نن الكربىُّسال«  ويف 
 .  وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم،فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم

 دخل أبو بكر عىل امـرأة مـن أمحـس :عن قيس بن أيب حازم قال) ٣٨٣٤(   وعند البخاري 
الح الذي جاء اهللا بـه بعـد َّ ما بقاؤنا عىل هذا األمر الص: قالت:وفيه األثر، ..  زينب:يقال هلا
 أمـا كـان :قـال؟  وما األئمة : قالت. بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم:ل قا ؟اجلاهلية

 . فهم أولئك عىل الناس: قال. بىل: قالت ؟لقومك رؤوس وأرشاف يأمروهنم فيطيعوهنم
: - القرآن خملوق :  فيمن قال-قال أمحد بن يونس ) ٣٨١( حلرب الكرماين »ُّالسنة«ويف    
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 - ٍوقال ابن مسعود ُ  :ِّاس يف الرش، فقَقع النإذا و َّ ِّالـرش  يل يفَةوُال أس: لُ َّ، 
ِيوطنل ِّ َ املرء نفسه عىل أنُ  ]أ/١١[ .)١(ُكفرم مل يهُّل كُاسَر النه إن كفُ

 - اباخلط بن ُعمر وقال  َلةَفَغ نب ِيدوُلس  ؛يعدب َّلَفُخت أن َّلعلك كإن: َ
ِفأطع ًدعاُجم ًعبدا انك وإن ؛امماإل ِ ْفاصـرب كَظلم نإ :)٢( َّ  َمـكحر وإن ،ِ

ْفاصرب ُنقضي ٍأمر عىل كَادأر وإن ،ِ   .)٣( يدين وند يِمَد :لفق ،كينَِد ُ

 - َمـن بـ: اهللا بن عبـدِّرُفُ مطوقال َالـه؛ أورثـه دون مينَـه دَلَذَ َ الفقـر،  اهللاُِ
َمل الراية بني يدي إبليسَ حيِة فيمنيامَوم الق يهَرشوح َ   .مهنَ إىل جَُّ

                                         
ِعو الناس إىل الكفر ٌخليفة يد: هذا الكفر، ثم قال ُإن هذا هلو البالء العظيم! َ َّ. 

 .نحوه) ١/١٣٧ (»احللية«، و)٨٧٦٥ (»املعجم الكبري«يف    )١(
َّأي مقطع األنف، واألذن، والشفة   )٢( ُ َّ َ  ). ١/٥٥٨ (»هتذيب اللغة«.  ُ
 .حيح، وهو ص)٧١و٧٠ (»الرشيعة«، و)٥٤( للخالل »ُّالسنة«، و)١٢/٥٤٤(ابن أيب شيبة    )٣(

  ريض اهللا عنهٍ أيب ذرعن) ٤٧٨٣(ما رواه مسلم : ُّ   وجاءت السنة بام يشهد هلذا؛ ومنها
  .دع األطرافُا جمً وإن كان عبد، إن خلييل أوصاين أن أسمع وأطيع:قال

أيـش الـذي حيتمـل عنـدك : فإن قال قائـل): ١/٣٨١ (»الرشيعة« يف     قال اآلجري 
 عليـك مـن عـريب أو َرِّمـن أمـ:  حيتمل واهللا أعلم أن نقـول: فيام قاله ؟ قيل له قول عمر

ا لـك، عجمي، فأطعه فيام ليس هللا فيه معصية، وإن حرمك حقـأ أو ، أو أبيض،غريه، أسود
 لك، أو انتهك عرضك، أو أخذ مالك، فال حيملك ذلك عىل أن خترج عليـه ًلامُأو رضبك ظ

ض غـريك عـىل اخلـروج عليـه، ّرُال حتبسيفك حتى تقاتله، وال خترج مع خارجي يقاتله، و
  . ولكن اصرب عليه

 وحيتمل أن يأمرك بقتـل ينك من غري هذه اجلهة،ِوقد حيتمل أن يدعوك إىل منقصة يف د  
 . طيعهُك أن تُ، فال يسعّال حيل له ولك ظلمه أو بظلم من.. من ال يستحق القتل 

دمي دون ديني؛ لقـول :  فقل.ُكو رضبتك أُ قتلتّرك به وإالُلئن مل تفعل ما آم: فإن قال لك   
 .»اعة يف املعروفَّإنام الط«:  ولقوله .» ِ اخلالقِ يف معصيةٍ ملخلوقَال طاعة«: النبي 
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 - ُِق عرى اإلسالمَأوث: ٍياض بن عضيلُوقال الف ُّاحلب يف اهللا،: ُ ُ والـبغض يف ُ ُ
  .)١(اهللا 

 - ُوقال الفضيل ُاحب ص: ُ ِ أمر يفهْرِوشاال تو ،ِك عىل ديننهأم ال ت:ٍةبدعِ  ،كَ
َ من جلسه إليه؛ فإنْ جتلسوال   .)٢( مى اهللاُ العَّثهٍة ورِب بدعِ إىل صاحَ

- ُوقال الفضيل ُالء القلب، ونظرِؤمن جِؤمن إىل املُر املنظ: ُ ِ الرجـل إىل ُِ ُ َّ
ُب البدعة يورثهِاحص ُ ِ   .)٣( - ِهيف قلب: يعني -. ىَمَ العِ

                                         
) ٤٠٠ (»تعظيم قدر الصالة«، وحممد بن نرص يف)١١١ (»اإليامن«ابن أيب شيبة يف   رواه  )١(

ُب يف اهللا، والبغض يف اهللاحل: ُأوثُق عرى اإليامن: ولفظه. نحوه من قول جماهد  ُّ. 
:  قـال عن النبـي    وقد ثبت هذا اللفظ من حديث أيب ذر، والرباء بن عازب وغريمها 

َعرى ُأوثق« ُالـبغض، واهللا يف ُّاحلب ؛اإليامن ُ ، )١٨٥٢٤ و ٢١٣٠٣( رواه أمحـد .»اهللا يف ُ
 . ، وغريهم مع اختالف يف ألفاظهم )٧٨٣(، والطياليس )٤٦٠١(وأبو داود 

   ؟اهللا يف ّاحلب ما :اهللا عبد أليب قيل :املروذيقال ) ١/١٣٩ (»طبقات احلنابلة«    ويف 
   .نياهُد ِلطمع ُهَّبُحت ال أن هو: قال   

 ثـم أحـدث ، إذا أحببـت الرجـل يف اهللا:فيان الثـوريُسقال ) ٧/٣٤( »ليةاحل«    ويف 
 . فلم حتبه يف اهللا؛ا يف اإلسالم فلم تبغضه عليهًحدث

وأما الـبغض يف اهللا فهـو مـن ): ٢/٢٦٦(»  واحلكمجامع العلوم«    قال ابن رجب يف 
 ، فأبغضه عليـهٌّ ولو ظهر لرجل من أخيه رش، يف النهيً وليس داخالن، اإليامُ عرىأوثق

 كـام قـال ، وإن عـذر أخـوه، لـهُ أثيب املبغض،ا فيه يف نفس األمرًجل معذورَّوكان الر
 ،ا ومـن أظهـر مـنكم رش، وأحببناه عليه،اًا ظننا به خريًنا خري من أظهر منكم ل.. :عمر

 لو :مث وقال الربيع بن خث.  رسائركم بينكم وبني ربكم،وأبغضناه عليه ،اظننا به رش
 ولو رأيـت ،ك اخلريِّبُك اهللا عىل حَ آجر؛ا أحببته عليه رشُّرسُ وي،اً يظهر خريًرأيت رجال

َّغضك الرشُ آجرك اهللا عىل ب؛بغضته عليهأا ًرس خريُ وي،اظهر رشُ يًرجال  اهـ. َّ
 ).٣٧( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«، و)٢٦٤(، والاللكائي )٤٤٢ (»اإلبانة الكربى«   )٢(
 =). ١٢٧و١٢٦و١٢٥: (وقد تقدم نحوه).  ٢٨٠ (»الطيوريات«، و)٨/١٠٣ (»احللية«   )٣(
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- ُوكان الفضيل   .)١( ُّ والسنةَاإلسالم: ًبةَّيًاة ط حيُاسلك:  يقولُ

 - ِاهد يف قـول اهللاوقال جم ُ  :  M  d  c  bL ]قـال ،]٩٧:النحـل :
ْحس ِن الرأيُ َّ    .)٢( -ة ُّالسن:  يعني-. ُ

- ُوقال الفضيل ُم مبتدُشال ي: ُ   .)٣(ة نَة اجلائحٌع رُّ

- ُوقال الفضيل ُّم والسنة عىل اإلسالَن ماتمـُطوبى ل: ُ ِ.  
 ؛ كـذلككلـان ذ كـاُة، فـإذَ البدعـ فيهُظهرٍان تمُيل عىل زُكى الفض بثم   

ِوا من قولفأكثر َاء اهللا ما ش: ِ
)٤(.  

                                         
   بتدع بعينـه فقـد أعـانُ إىل مَ من نظر:تَّقال زكريا بن الصل) ١٠/٤٠٠ (»احللية«ويف 

 . اض عن نظر املبتدعنيـ أال فجنبوا أشفار العيون باإلغم؛النظر عىل العمى
 ).٨/٩٩ (»احللية«، و)١٠٥١ (»ذم الكالم«   )١(
ّم أقف عليه يف مظانه من كتب التفاسريـل   )٢( َ.       

    :ة الطيبة عىل ثالثة أقوال اختلفوا أين تكون هذه احليا):٤/٤٨٨ (»زاد املسري«  ويف 
  . رواه العويف عن ابن عباس، أهنا يف الدنيا:أحدها  
 ..  وقتادة ، وسعيد بن جبري، وجماهد، قاله احلسن، أهنا يف اآلخرة:والثاين  

 .أهنا يف القرب:   والثالث
  !وقد ساقها ومل يذكر هذا القول عن جماهد.  للمفرسين فيها تسعة أقوال ذكرثم:   قلت
 ، اآلخرة:قال M  d  c  bL  :عن جماهد) ١٤/١٧١(الطربي » تفسري«  ويف 

 . حيييهم حياة طيبة يف اآلخرة
 ).أو يتوب: (.. ، وزاد فيه)١٠٥٢ (»ذم الكالم«  ) ٣(
، وزاد )٤٨/٣٩٨ (»تـاريخ دمـشق«، و)٩٤٧٤(» شعب اإليامن«، و)٢٦٨(الاللكائي    )٤(

 .  اهللاِ ألمرَمَّ فقد سل؛)ء اهللاما شا( :ن قالَ م:ضيلُوقال الف: فيه
إن عمر بن عبدالعزيز كـان يـدعو يف : قال حممد بن أيب برزة) ٨٢٥ (»ذم الكالم«   ويف 

  =            .ُّاللهم متعني باإلسالم والسنة، وبارك يل فيهمـا: املوقف
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 - ِمن جلس مع صاح: ُيلُوقال الفض َ ِم يعط احلكمةـٍدعة لِب بَ َ ُ )١(.  

- َب بدعـاح صـعـْس مـِلَال جت: ُضيلُوقال الف  أخـشى عليـك ِّ فـإين؛ٍةِ
  .)٢(ةعنَّالل

- َقرَمن و: ُيلُ الفضوقال َاحب  صَّ ِ هـدم  عىل فقد أعان؛ٍةَدعب] ب/١١[ِ َ
  .)٣(ِاإلسالم 

                                         
 كوبُ ركويبُ وافق ر:يطلحة بن عبيداهللا البغدادقال  ):٩/٣٤٩(» تاريخ بغداد«  ويف 

متنا عىل اإلسالم أ اللهم : قالَمَّ فإذا تكل،كوتُّ السُطيلُ فكان ي،ِفينةَّمحد بن حنبل يف السأ
 . نةُّوالس

 وقيل أمحد بن حنبل سمعت: قال احلسن بن أيوب) ١/٣٥١ (»طبقات احلنابلة«   ويف 
 .نةُّوالس: قال .اإلسالم عىل عبداهللا أبا يا اهللا أحياك :له

نة ُّسـالم والـس من مات عىل اإل:يب عبداهللا ألُ قلت:يذاملرو  قال)٦٦٤ (»الورع«   ويف 
 . كلهِ عىل اخلريَنة ماتُّسالم والس من مات عىل اإل، اسكت: فقال يل ؟ٍمات عىل خري

  . خريِّنة فله بشري بكلُّ عىل اإلسالم والسَن ماتَ م: عونقال )٦٠(   وعند الاللكائي 
 ).١٣٦ص (»ُّسنةال«، والربهباري يف )١١٤٩(الاللكائي و ،)ب/٤٦٩ (»اإلبانة الكربى«   )١(
ــربى«   )٢( ــة الك ــة«، و)د/٤٦٩ (»اإلبان ــىل املبتدع ــرد ع ــاريخ دمــشق«، و)٣٦ (»ال  »ت

)٤٨/٣٩٨.( 
               ).١٣٧ص( للربهباري »ُّرشح السنة«   )٣(

 .اإلسالم هدم عىل أعان فقد بدعة صاحب أعان من: عن الفضيل) ٨/١٠٣ (»احللية« ويف 
 ؛ٍ صـاحب بدعـةَرَّن وقـَ مـ:ُعن الفـضيل قـال )١١٣ (»املجالسة وجواهر العلم« ويف   

 . أورثه اهللا تبارك وتعاىل العمى قبل موته
، ومن التـابعني ُ   وقول الفضيل الذي أخرجه املصنف مروي عن مجع من الصحابة 

هيم بـن إبـراو. ُكابن عمـر، وابـن عبـاس ريض اهللا عـنهم: وغريهم من أئمة املسلمني
 احلـسن، و إسـحاق اهلمـداينأيبُ، واألوزاعي، وابن عيينة، وإبراهيم بن أدهم، وميرسة

  =      .، وحممد بن مسلم، وأمحد بن حنبل وغريهم  حنيفة اليامميأيبالبرصي، و
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 - ُالد، وهم أصحابم البًبادا حتيا هب هللا عإن: ُيلُوقال الفض َمن كان ِة؛ ُّ السنُ
ُعقل ممنهم ي َل جوفُا يدخِ ِ حزب اهللا  كان يفكذلَ، ومن كان كهُ ِ )١( .  

 - ُوقال الفضيل َبع جن تَم: ُ َمبتدع مل يَنازة ِ ٍ   .)٢(عِرجَ يىتِط اهللا حَخَيف س لزُ
- ُوقال سفيان ٍجل لرَيينةُ بن عُ َ جئت ؟ َنـِمن أي: ُ ِ 

ُة فنازِمن ج:    قال   . ٍالنُ بن فِنالِ
ُحدثتك ال:    قال ْعـدَت وال ،اهللا ِرغفاست ؛ٍبحديث َّ ٍرجـل إىل َنظـرت، ُ ُ َ 

ُبغضُي   .)٣( ! َتهازنج َعتَّفاتب ؛ ☺هللا ا ِولرس َابأصح ِ
 - ٍوقال هارون بن زياد ُل يسأله ورجريايبِسمعت الف: ُ َتم أبـا ن شـَن مـ عٌ

 . رافك:  قال   ؟ٍبكر
  ؟   عليهِّصيلنُف: قال  

                                         
 . من قولهًنحوه مرفوعا عن النبي ) ٣١(  وقد تقدم 

           ).٨/١٠٤(» ليةاحل«، و)٥١( الاللكائي   )١(
 لُنبَ مل ي، يا شقيق:قال يل إبراهيم بن أدهم: قال شقيق البلخي) ٧/٣٦٩(» ليةاحل«  ويف

 مـا يـدخل ُلِن كـان يعقـَ مَلـُن نبَ عندنا مَلـُام نبّ وإن؛ِ وال باجلهاد،ِّمن نبل باحلجعندنا 
 .ِهِّلِني من حَغيفّ الر:يعني  .جوفه

 ).٣٩( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«، و)٩٥٣ (»ذم الكالم«، و)١٣٧( للربهباري »ُّالسنة«   )٢(
ُنحوه عن سفيان بن عيينة ) ٩٥٣( للهروي »ذم الكالم«ويف     ُ. 
 ). ٣٢٤ (»خمترص احلجة عىل بيان املحجة«، و)٢٨١٦( الاللكائي   )٣(

 هو مـن - )هـ٣٣٩(ُيف ترمجة أيب حفص العكربي ) ٣/١٠٣ (»طبقات احلنابلة«   ويف 
ّشيوخ ابن بطة   إذا كـان جـاءَر ابـن أن :أصـحابنا ِتبُك ِبعض يف قرأت: ل القايض قا-َ

 ًالِحـام أو ،هَلَّغـس ًالِغاسـ أو ،اكفنً له باع اًازَّبز أن فبلغه افضةَّالر من ٌرجل اكربُبع َمات
 .ذلك عىل ُهَهجر ؛محله
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 . ال: قال  
 َّ إال اهللا ؟ َال إله: ه وهو يقولُع بصنَ ن كيَف:ُفسألته  

  .)١( ِتهرُ حف يفوهتى توارِب حش باخلوهعم، ادف بأيديكُّسوهال مت: قال

 - ٍشارُمد بن بوقال حم َ مـن َنـازةُأحـرض ج:  بن مهـديِ لعبدالرمحنلتق: َّ
 ؟  ☺ اهللا ِولَ أصحاب رسُّبُسي
   .)٢( هـُثتِا ورَبتي مصِلو كان من ع:   فقال 

                                         
 ).٧٩٤( للخالل »ُّالسنة«   )١(

من صـغار  [قيل البن أبزى : قال األعمش) ٢/٦٨٨ (»احلجة عىل تارك املحجة«   ويف 
 .ال، ولكني ضارب عنقه: ُأجتيز شهادة من يشتم أبا بكر وعمر ؟ قال]: الصحابة 

 قلـت :أبزى بن عبدالرمحن بن سعيد قال) ٢٣٧٨(، والاللكائي )٣٠٣(  وعند خلالل 
 .أقتله :قال  ؟فعمر :قلت .أقتله :قال  ؟به اًصانع كنت ما بكر أبا يسب ًرجال رأيت لو :أليب

  -  الة خلف أصـحاب األهـواءَّئل عن الصُوس - قال عبدالرمحن بن مهدي ) ٩/٧(» ليةاحل«ويف   ) ٢(
 ، اجلهميـة:نفنيِّ هـذين الـصّ إال؛ هبـاًىل بدعته جمـادالإكن داعية ي خلفهم ما مل ّصىلُ ي:فقال

 اهـ.  افضة ينتقصون أصحاب رسول اهللاَّوالر، فار بكتاب اهللا ُ فان اجلهمية ك؛والرافضة
ِّسب الصحابة ريض اهللا عنهم فيه تفصيل خيتلف باختالف نوع السب:    قلت َّ َُّّ َ. 
 إن شـتم :قيـلُسئل سحنون : قال العتبي) ٢٤٥( البن أيب زمنني »ُّأصول السنة«  ففي 

 أو عمرو بـن ، أو معاويةا، أو علي، أو عثامن، وعمر،أبا بكر أصحاب النبي  نِا مًأحد
 وإن شتمهم .تلُ ق؛ٍ وكفرٍ إهنم كانوا عىل ضالل:ا إذا شتمهم فقالّ أم:فقال يل ؟ العاص

 .اً شديدًل نكاالَّنكُ أن يُ رأيت؛َ الناسُمُبغري هذا كام يشت
ن أما من اقرتن بسبه دعوى أ ):٣/١١٠٨(» الصارم املسلول« يف    وقال ابن تيمية 

 بـل ، يف كفـرهَّ فهذا الشـك،الرسالة جربيل يف َام غلطّنإنه كان هو النبي وأو أ ،لهإا علي
 ،ٌيـاتآ منه َصِقُن نآ القرّنأ وكذلك من زعم منهم .فر من توقف يف تكفريهُ يف كَّالشك

 ، ونحو ذلك وهـؤالء، املرشوعةاألعاملة تسقط ين له تأويالت باطنأزعم  وأ ،تمتُوك
ُوهؤالء ال خالف يف كفرهم..  والباطنية ، القرامطة:ونّيسم ِ.          = 
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 - َافـيض، وال حـِّيل عـىل رُال أصـ: بـن عيـاش ٍ أبو بكروقال ٍّ
ٍّوري؛ُرِ  ألن ِ

َّالرافيض ُعل عم جيَّ َوري جيا، واحلرًراف كرُ   .)١(ًرا افيا كلُل ععَّ

                                         
و ، أِ وصف بعضهم بالبخل: مثل،ينهمِ وال يف د،ا ال يقدح يف عدالتهمن سبهم سبَما مأو 

 ،ديـبأ ونحو ذلـك فهـذا هـو الـذي يـستحق الت،هدُّو عدم الزأ ،ة العلمّو قلأ ،بنُاجل
  .ن العلامءِرهم مّكفُ وعىل هذا حيمل كالم من مل ي،فره بمجرد ذلكُكم بكُ وال حي،والتعزير

 ولعن ،مر بني لعن الغيظ لرتدد األ، فيهمِ اخلالفِا فهذا حملًطلقُ مَحَّ لعن وقبنَما مأو   
 ال ًا قلـيالً نفـرّالإ هنم ارتدوا بعـد رسـول اهللا أن زعم أىل إ ذلك َن جاوزَما مأو. االعتقاد

ملا  ٌبِّكذُ منهإ ف؛ِهِفرُا يف كًيضأ فهذا ال ريب ؛م فسقوا عامتهمّهنأو أ ،اًيبلغون بضعة عرش نفس
ن إثل هذا فِ مِ يف كفرُّكُن يشَ بل م، والثناء عليهم، عنهماضَّن الرِ م: موضعِن يف غريآه القرَّنص

 .إلخ .. اقَّو فسأ ،ٌارَّنة كفُّ الكتاب والسَةَن نقلأن مضمون هذه املقالة إ فُ متعني،كفره
 وال ،جلهميـة ال أشـهد ا: قال أمحد)فصل( ):٢/٢١٩(» ياملغن « يفُقال ابن قدامة    )١(

 ،لولُ والغ،ينَّ الد:ن هذاِالة عىل أقل مَّ الص  قد ترك النبي؛ ويشهده من شاء،الرافضة
  .ِيضافَّ عىل الرَّصىلُ ال ي: وقال.وقاتل نفسه

  .روريَ وال ح،افيضَ عىل رّيلَصُ ال أ:اشَّوقال أبو بكر بن عي    
 . هعن) ١٩٦(ثم ذكر األثر املتقدم  .. ريايبِوقال الف   
 وهذا قول .شهد جنائزهم إن ماتواُ وال ت، إن مرضواَعادونُ أهل البدع ال ي:وقال أمحد   

      اهـ . مالك
ِفيلزم من طعن يف خالفة أيب بكـر، ): ١/٥٨٥ (»اإلبانة الكربى« يف    قال ابن بطة   

هم إن اهللا أثنـى علـي: .. وعمر، وعثامن، وعيل، أو طعن فيمن بايعهم واتبعهم، أن يقول
َبام جهله من أمر عاقبتهم، وذلـك أنـه قـدم الوعـد هلـم وهـو ال يعلـم أهنـم ينكثـون،  َّ َ

وبعد : إىل أن قال.. وجيورون، فيكفرون، وأنه رفع السكينة من قلوهبم لكفر يف قلوهبم 
َّ مـن الـسابقني األولـني مـن املهـاجرين فإنه ال خيلو ما ألزموه أصحاب رسـول اهللا 

َّعوهم بإحسان الذين قدم اهللا فيهم الوعد، وأخربهم بام أعـد هلـم واألنصار، والذين اتب َّ
ِّمن جنات جتري من حتتها األهنار، فال خيلو أن يكون فرض اهللا الرضا وإعـداد اجلنـات 

  =وهو يعلم أهنم يكفرون، أو ال يعلم أهنم يكفرون ؟ فإن كـان يعلـم أهنـم يكفـرون  
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 - ِّوقال طلحة بن مرص ُ ُة ال تنكَّالرافض: ٍفُ ُبائحه ذُلكؤم، وال تهُاؤِسنُح ُ  ؛مِ
   .)١( ةَّدُم أهل رألهن

- َا غسل رجًالنإن ف: سنوقيل للح ِال من أهل األهوَّ ِ  . ِاءً

ِّم نصل عليهـ لَات إن موه أنهِّرفع: فقال    َ ُ )٢(.   
- ابن سَونظر ِ ِ إىل رجل من أصحابهريينُ ِ َ يف بعض حمٍ َ   فقـال ِة،ِّال البرصِ

 ا ؟ ا هنُع هصنا ت م،ُالنا في: له

ٍت فالنا من علة دُع:   فقال ِ َِّ ً ِال من أهل األهواء رج:  يعني- ُ ِ ِ ً - . 

ُعدك، وإن منم ـَضت لرإن م: ريينِ سُ له ابن  فقال َ ِّم نـصل عـَّت لُ  َّ؛ إالليـكُ
ُت، تبُت: قال  .وبتَأن ت  .)٣(ُبت ُ

 - ُوقال الفضيل ِّعام اليهوديُل طآك: ُ ِب ِاح صـَعـامُل ط، وال آكـِّرصاين والنَّـَ
   .)٤( ةدعب

                                         
ِّببيعتهم أبا بكر، فقد قدم الرضا عن َ َّ قوم، وأعد هلم جنات جتري من حتتها األهنار، وهو َّ ٍ

َّعامل أهنم يكفرون، أو يكون قدم هلم هذا الوعد وهو ال يعلم بـام هـم عـاملون، فكفـى 
ًبقائل هذه املقالة جحدا وكفرا ُ  اهـ   . ً

 ). ١٦١(َّ   وقد تقدم الكالم عن مسألة تكفري اخلوارج عند أثر 
كـل ذبيحـة رجـل رافـيض فإنـه آنـا ال أ :أمحد بن يونسقال ) ٢٨١٧(وعند الاللكائي    )١(

 .رتدُعندي م
ِعن أيوب السختياين أنه دعي إىل غسل ميت، فخرج  مع ) ٥٢٥ (»اإلبانة الكربى«ويف    )٢( ِ ُ

ِالقوم، فلام كشَف عن وجه امليت عرفه، فقال ِّأقبلوا قبـل صـاحبكم فلـست أغـسله، : ِ ُ َ ِ

ٍرأيته ياميش صاحب بدعة َ  . 
 ).  ١٦٦(ُتقدم الكالم عىل ضابط هجر من يمـايش املبتدع حتت    )٣(
 =، وزاد فيه زيادة  )٨/١٠٣ (»احللية«، و)١٠٤٨ (»ذم الكالم«، و)١١٤٩(الاللكائي    )٤(
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 - ِجعل لصاحب بـَ ت الاللهم: ]أ/١٢[ ُ يقولوكان َّيحبـ فًدا؛ـَنـدي يـٍة عدعـِ  هُِ
  .)١(يقلب

 - ُقال الفضيلو ٍا علم اهللاُ من رجل أنإذ: ُ ِ َ ِ مبغض لصاحب بهِ ٌ ِ ُوت  رج؛ٍدعةُ
َغفر اهللاُ له،أن ي   .)٢( ُله عمَّ وإن قلِ

                                         
 ٍب بدعةِاحَ عند صُ وإذا أكلت،قتدى يبُإذا أكلت عندمها ال ي: قال. ّمهمة تبني املراد منه

 . يبياقتد
ّهل السنة هبجرهم وهنوا عن توليتهم املناصب وغريها حتى ال يغرت وهلذا أمر أ:    قلت ُّ

 .هبم العامة
 يبـاليهود ستعانُأيـ :املـروذي أمحد بن حممد قال) ١/٢٥٦ (»اآلداب الرشعية«   ففي 

  !؟ باجلهمي ستعانُي وال كان،ِرشُم ومها والنصارى
     .املسلمون هبم ّيغرت ال وأولئك ،املسلمون هبم ُّيغرت ،نيُب يا:  اإلمام أمحدقال   

 ُكنت أنا وإسحاق بن أيب عمـر: قال أبو ثابت اخلطاب) ١٧٠٤( للخالل »ُّالسنة«  ويف 
َّجالسني، فمر بنا رجل جهمي، وأنـا أعلـم أنـه جهمـي، فـسلم علينـا، فـرددت عليـه  ٌ َ َّ َ

! م ؟َّترد عىل جهمي الـسال: َّالسالم، ومل يرد عليه إسحاق بن أيب عمر، فقال يل إسحاق
: يعنـي[تـرىض  بـأيب عبـداهللا : َأليس أرد عىل اليهودي والنرصاين ؟ قـال: فقلت: قال

ُسبحان : فغدوت إىل أيب عبداهللا، فأخربته باخلرب، فقال: قال. نعم: ؟ قلت] اإلمام أمحد
اليهـودي : أليس أرد عىل اليهـودي والنـرصاين ؟ فقـال: فقلت! اهللا، ترد عىل جهمي ؟

 . أمرمهاّوالنرصاين قد تبني
 فقـام ،املعتزلـة مـن رجل لقيني :عبيد بن حييىقال  )١٤٦( البن وضاح »البدع«  ويف 

 أن مـن َّإيل ُّأحب نرصاين مع أميش أن ينإف ،أميض أن ماإو ،متيض أن ماإ :فقلت ،فقمت
 ).   ما قالوا يف طعام اليهودي والنرصاين( ابن أيب شيبة »مصنف«: وانظر .  معك أميش

 ). ٢٧٥(كائي   الالل) ١(
ه ُ أبغـضَ إين أللقى الرجل:فيان الثوريُسقال ) ٢١١(ُّ للمروذي »ُّأخبار الشيوخ«  ويف 

 .  بساطهمئِطَ وو،ريدهمَ ثَكلَ فكيف بمن أ، له قلبيُ فيلني ؟ كيف أصبحت:فيقول يل
 ).٨/١٠٣ (»تاريخ دمشق«، و)٤٣٨ (»الطيوريات«، و)١٣٨( للربهباري »ُّرشح السنة«   )٢(
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- ُا بكـر، وعمـ أبـَمَن شـتَّمـاهللا عُألت أبـا عبـدسـ: ُّيوذُّروقـال املـ ، َرٍ
  ريض اهللا عنهم ؟ َ، وعائشةَانـثموع

  .  )١( ِ عىل اإلسالماهر أام:    فقال

 - سـهيس لهل ☺  اهللاِولس رابُشتم أصحالذي ي: ٍ أنسُلك بن ماوقال ْ  ٌمَ
  .)٢( م  يف اإلسال-  ٌيبِصن: أو قال - 

 - ِوقال برش بن احلارث
ٌر، وإن  فهو كـاف☺  اهللاِسولَ أصحاب رَمَمن شت: ُ
َصام، وص   .ِه من املسلمني أنمع، وزَّىلَ

 - ديقصٍ أبا بكر الَمَتَمن ش: ُّيوقال األوزاع فقد ارتد عن دينه؛ ِ َّ  َ، وأباحَ
                                         

 .وليس عنده ذكر لعثامن ) ٧٨٢و٧٧٩( للخالل »ُّالسنة«   )١(
  .الروافض مثل ؛الكفر عليه أخاف َشتم من: عن اإلمام أمحد ) ٧٨٠(  وعند اخلالل 

 .ينِّالد عن َقَرَم قد يكون أن نأمن ال  النبي أصحاب َشتم نَم :قال ثم  
 ). ٧٧٩( للخالل »ُّالسنة«   )٢(

 مـن: يقول أنس بن مالك سمعت: قال عيسى بن معن عن )١٩٥٦(  وعند الاللكائي 
¢  £  ¤  :  M اهللا يقـول ؛حـّق الفـيء يف له فليس النبي  أصحاب َّبَس

  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥L أصـحاب هـؤالء ،]٨: احلرش[ اآلية 
 ثـم ،األنـصار هؤالء M  »  º  ¹  ¸L  :قال ثم معه، هاجروا الذين النبي 
، M#  "  !  ,  +  *  )     (      '  &  %  $  L : قــال

 وال الثالثـة، هؤالء نِم فليس  اهللا رسول أصحاب َّبَس فمن الثالثة؛ هلؤالء فالفيء
 .الفيء يف له حقَّ

 اآلية هذه من مالك اإلمام استنبط ما أحسن وما): ٨/٧٣ (»تفسريه«   قال ابن كثري يف 
 اتـصافه لعدم نصيب الفيء مال يف له سلي الصحابة ّيسب الذي الرافيض أن: الكريمة

&  '      )     (  *  +  ,  -  .  /  M  :قوهلم يف هؤالء به اهللا مدح بام
 3  2  1    0L . 
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 .َمهد

 - ُأبو عبيد القاسم وقال  ِلقـول؛ ِنيمةوالغ، ِءييف الفَّللرافيض  َّظح ال :ٍمَّال بن سُ
  .)١(] ١٠:احلرش[اآلية  :  M%  $  #  "  !L اهللا

 - هبـم َّمـر ، فٍ عـونِ، وابنَ، ويونسَ مع أيوبكنت: ُوقال محاد بن زيد
ُعمرو بن ع ِلم عليه فسٍبيدَ َ ا ـ فمـ،َ جـازثـم، ُّردوا عليـه، فلم يـم، ووقَفَّ

  .)٢( هذكرو
 - الفضيلوقال ُ  .ٍةَدعِب بِاحُنظر اهللاُ إىل ص، وال يِامعةُيد اهللا عىل اجل: ُ

- ٍقلت ملنصور: ةَوقال زائد  ،ُ أحدنايهُصوم في ي الذَاب، اليومَّتا عيا أب: ُ
َكر وعمر  ب أباِ ينتقصونين الذيهُص فِنتقي ٍ ٣( عمن:   قال؟(.  

                                         
 .نحوه عن اإلمام مالك ) ٢٠٦(وقد تقدم ). ٧٩٢(اخلالل   ) ١(
 ).٥/٩٨ (»اءالكامل يف الضعف«و ،)٩٤٢( لعبداهللا »ُّالسنة«، و)١٩٨٤ (»اإلبانة الكربى«  ) ٢(

ّعمرو بن عبيد إمام املعتزلة، وقد كفره السلف، وحذروا منه:     قلت ََّّ َ َ ٍ ُ َ . 
 ).  ٨٥ص (»الرد عىل املبتدعة«، وتعليقي عىل )٣/٢٦٢ (»اإلبانة الكربى«:     انظر
ّسئل مالك عن أهل األهواء أيـسلم : قال ابن وهب) ١٧٠( البن عبداحلكم »اجلامع«   ويف  ُ ِ ُ

َّأهل األهواء بئس القوم، ال يسلم عليهم، واعتزاهلم أحب إيل: قال مالكعليهم ؟  ُ. 
 مرض سليامن التيمي فبكى يف مرضه :سعيد بن عامر قالعن ) ٣/٣٢(» ليةاحل«   ويف 

 ولكن مررت عىل قـدري ؛ ال:قال؟   ما يبكيك أجتزع من املوت : فقيل له،اًبكاء شديد
   ).١٠٧ص : (وانظر حاشية.  عليه  فأخاف أن حياسبني ريب ،فسلمت عليه

هو : ، وزائدة)هـ١٢٣(هو ابن املعتمر : ومنصور). ٢٣٩٠(، والاللكائي )٧٨٩(اخلالل    )٣(
ُّ، وكان ال حيدث إال أهل السنة،  ) هـ١٦٠(ُقدامة   ابن َّّ  رأيت :يونس بن محدأ قالُ

 ما :قال؟  هو نةُّالس أهل من :فقال، حيدثه ٍلُجَر يف فكلمه زائدة إىل جاء معاوية بن زهري
 = ؟  هكذا الناس كان متى :هريُز فقال  ؟هو نةُّالس أهل نِمأ هيهات،: فقال .ببدعة أعرفه
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- ١(يبة ِع غدِاب الب ألصحيسل: ُوكان احلسن يقول(.  

- َما أذن اُهللا لصاح: ٌاءط عوقال   .)٢( وبةٍة يف تدعِب بِ
- ٍوقال أبو عبيد َمت أهل الكَّلَاس، وكُت النارشع: ُ ُالم؛ فام رأيت قُ ًوما ِ

َخا، وال أقـذ وسـَأوسخ ً حجـة، وال أمحـَقَفضـعً قـذرا، وال أَرً َّ ِ مـن ُ

  .)٣(ضة َّرافـال
- َوذكر ِ ُت األهواء عندُ ْة بن مصَبـَقَ رِ َ  : فقال،َةَقلَ

َا الرافض  أم َّوا البهتان حجُخذـَّم اتفإهن: ُةَّ ُ  .ةُ
  .لوكُمـِين الفعىل د: ُئةِرجُا الـم  وأم

                                         
 ).٧٤٨ (»اجلامع ألخالق الراوي«.  وعمر بكر أبا شتمونَي الناس كان متى :زائدة فقال

  .صدق لقوم اًإذ مّإهن :قال  ؟افضةَّالر غيبته عن :ثارِد بن حمارب ُسئل) ٧٨٨( وعند اخلالل 
 ). ٢٨٠(، والاللكائي )٦٩٩ (»ذم الكالم«   )١(

 .  نحوه عن ابن أيب كثري ) ٧٠٠ (»ذم الكالم«ويف 
 .نحوه عن إبراهيم ) ٢٧٦(، والاللكائي )٤٠٨(  وعند الدارمي 

 ومل ):باب النهي عن جمالسة أهـل األهـواء (»ُّأصول السنة« يف   قال ابن أيب زمنني 
 ،فـون فتنـتهمِّوُ وخي،الستهمُنهون عن جمَ وي، األهواء املضلةَنة يعيبون أهلُّ السيزل أهل

 اهـ. ا عليهمعنًط وال ،ذلك غيبة هلم وال يرون ،همفربون بخالخيو
 . بتحقيقي) باب يف غيبة أهل البدع( حلرب الكرماين »ُّالسنة«امللحق من كتاب :   وانظر

 ).١١٠(تقدم خترجيه برقم    )٢(
   ).٧٩٥(، واخلالل )٤٩٩٢(  للدوري»تاريخ ابن معني«، و)٤٩١( لعبداهللا »ُّالسنة«   )٣(

 أو ،ا ورافـضي،نيّ جهميـ:اً قاضيِغرَّ بالثُ إذ كنتٍ رجالَثالثة ُولقد نفيت: (وتتمة األثر   
 ). غورُّ أهل الثُاورُكم ال جيُ مثل:ُ وقلت،ارافضيني وجهمي

ِوقـد حـذَف منـه كلمـة) ١٠/٥٠٤ (»الـسري«ر يف ومن الغريب أن هذا األثـ: قلت    ُ :
 !! بياض ( ... ) ، ووضع مكانه )الرافضة(
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َّا الزيدي  وأم  . أهيم امرأةم رَضع هلي وُب أن الذَفأحس: ُةَّ
ُع ِ أرجـُت أينننـ فظ،تيعيإىل ضـ] ب/١٢[ُرجت  اهللا ما خفو: ُعتزلةُمـا الأم  و
   .)١(م أهيوا عن رعَجَم قد ر وهَّإال

                                         
  واإلرجاء،ين النبطِفض دَّ والر، القدر دين اخلوز:املأمونقال ) ٢٨١٨(وعند الاللكائي     )١(

 .ين امللوكِد
  دخلت عىل املأمون فقال: ميلُ النرض بن شقال) ٣٣/٣٠١(» تاريخ دمشق«ويف    
 : قلـت: قال ؟ تدري ما اإلرجاء: قال ..ٍ بخري: قلت:قال؟  كيف أصبحت يا نرض :يل
   .. صدقت: قال يل. وينقص من دينهم،نياهمُن دِصيبون به مُ ي، يوافق امللوكٌينِد

َّالكـذب للرافـضة، وسـوء : عن ابن املبارك ) ١٠١٩( للهروي »ذم الكالم«   ويف 
ِة للمعتزلة، والزهد للخـوارج، واالسـتحالل ألهـل ُالتدبري آلل أيب طالب، واخلصوم ُّ

ُالرأي، والدين ألهل احلديث ِّ َّ  . 
ا أشهد بـالزور مـن ً ما رأيت يف األهواء قوم:الشافعيقال ) ٢٨١١(   وعند الاللكائي 

 .افضةَّالر
ّما خرجت إىل ضيعتي فظننت أين أرجع إال وهم قد : (وقول مصقلة يف املعتزلة:   قلت ُ ُ ُ َ

ً؛ ألهنم أصحاب جدال وخصومات، وقد جعلوا عقوهلم إمامـا هلـم ) عن رأهيمرجعوا ِ

ِمن جعـل دينَـه : قول عمر بن عبدالعزيز) ١٣١(وقد تقدم يف األثر . هيتدون هبا فضلوا َ َ
ُغرضا للخصومات أكثر التنقل َّ َ ِ ً َ. 

أال تـرى أنـك لـو جالـست املعتـزيل : قال املاجشون) ٢٦٢٢(» اإلبانة الكربى«   ويف 
 ، ويف صفاته، باخلصومة واجلدل يف اهللاَّعمره كله ما قطع جملسه وال أفنى ليلة وهناره إال

 وأهلاه اجلدل عن النظر ، قد وهلته اخلصومة، ويف نفي الصفات، ويف جحد العلم،وقدره
 والعمـل بالـذي ، وفرض عليه العمل هبـام،الذين تعبده اهللا بعلمهام يف احلالل واحلرام

 اهـ . لم ذلكفرضه اهللا من ع
نن ال ُّ إن الس:قال أبو الزناد عبداهللا بن ذكوان) ١/٣٠٥( »حجةاملاحلجة يف بيان «  ويف 

  انتقلوا منَّ ولو فعل الناس ذلك مل يمض يوم إال،وال ينبغي هلا أن تتبع بالرأي ،ختاصم
  =، فهنن أن تلزم ويتمسك هبا عىل ما وافق الرأي أو خالُّ ولكنه ينبغي للس؛دين إىل دين
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 - ُة بنَوقال طلح ِّ مرصُ ُقـول  تاـُخـربتكم بمـ ألٍ عىل وضـوء أينلوال: ٍفُ
ِالرافضة  َّ

)١(.  
- ُوقال مغرية ِرير بن عبـدرج جخ: ُ ِي بـن حـاتِداهللا، وعـُ  ُةَنظلـ، وحٍمُّ

ِلـوا قرقزَى نت حِوفةِ من الكُِباتالك ْ ِال نقـ: واـوقالـ ،)٢(ِيـسياءَ ٍة بلـدب ُيمُ
  .)٣(ان ف عُثامن بنُم فيها عُيشت

                                         
 .اًا بعيدًا عىل خالف الرأي وجمانبته خالفًنن لتأيت كثريُّولعمري إن الس

 ).٥/١٥(» ليةاحل«، و)٢٤٠١(، والاللكائي )٧٣٠ (»اإلبانة الكربى«   )١(
ُوقد تكلم ابن بطة    َ َّ َ عن بعض خمازي الرافـضة، وضـالالهتم، »اإلبانة الكربى« يف َّ

ِوكفرهم، ثم ذكر هذا األثر، واست ُدل به عىل ترك ذكر أقواهلم لبشاعتها وخبثهاُ ِ ّ . 
 ) املسلم وأذى والغيبة الكذب من الوضوء ذكر/٢/٣٣٤( البن املنذر »األوسط«:   وانظر

 مـن أحـسب وال: ً  وذكر فيه آثارا عن السلف يف الوضوء من الكالم اخلبيث، ثم قـال
 اهـ . ديثهمَح ِألفاظ يف ذلك ٌّنيَب ،اًاستحسان َّإال ذلك من بالوضوء أمر

 قـرب رحبـة مالـك بـن ، بلد عىل هنر اخلـابور):ياءِقيسْرَق(): ٤/٣٢٨(» معجم البلدان«يف    )٢(
 . فهي يف مثلث بني اخلابور والفرات، اخلابور يف الفراتّ وعندها مصب، عىل ستة فراسخ،طوق

   ،)٢/٢٩٣/٢٢١٧( للطرباين »املعجم الكبري«، و)٣/٣٦(  للبخاري»التاريخ الكبري«   )٣(
الصحيح  ورجاله رجال ):٩/٩٨(» جممع الزوائد «قال اهليثمي يف). ٢٣٧١(والاللكائي 

 اهـ  .   أن مغرية مل يسمع من الصحابةَّالإ
جريـر، وحنظلـة : يف ترمجة) ٢/١٣٤(، و)١/٤٧٥ (»َّاإلصابة يف متييز الصحابة«  ويف   
 :يسياء وماتا فيهاأهنام اعتزال الفتنة، وتركا الكوفة حتى قدما قرق. 

ال ينبغي اإلقامة بأرض يعمل فيهـا : قال مالك) ١٤٥( البن عبداحلكم »اجلامع«   ويف 
ِّبغري احلقِّ والسب للسلف َّ ملا عورض بالرأي يف ترك ثم استشهد بقول أيب الدرداء . َّ

ُال أسـاكنك بـأرض أنـت ! وختربين عن رأيك  ُأخربك عن رسول اهللا : ُسنة، قال 

ِالناس كانوا خيرجون من الكلمة، وهذا يقيم عىل العمـل بغـري : قال مالك. ، فخرج عنهفيها ُ ِ

ِاحلقِّ والسب للسلف  َّ ́  M ¶        µ : وقد قال اهللا تعاىل! َِّّ   ³  ²  ±L ]١٠٠: النساء[ 
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- ُوقال أمحد بن عبداهللا بن يونس ، هَدار ُّيمي بن عبدالعزيز التُ حممدباع: ُ

ُة يشتَلد بِ بالكوفة؛ُقيمال أ: وقال ِم فيها أصحاب رسول اهللا ٌ ُ ُ☺ )١(.  
 - َأدركت مـن أدر: ٍبُام بن حوشَّوقال العو ِكـت مـن صـُ ِ األمـة ِدر هـذهُ ّ ُ

ِحاسن أصحابـروا ماذك: ٍعضُم يقول لبُعضهوب َ َف ِلَ لتـأت ☺ِسـول اهللا  رِ
ِّتحرش ف؛م بينهَروا ما شجرال تذكُلوب، وِعليه الق    .)٢(ليهم َاس عوا النُ

- ُوقال سفيان ُل قلـبِغال ي: ُ بن عيينةُ ِد مـن أصـٍ أحـد عـىل أحـُّ ِحاب ٍ

 .َّلغَ عىل املسلمني أُلبهَّإال كان ق ☺ِرسول اهللا 

 - ُفيانس وقال :MÍ  Ì     Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ Ð  Ï  Î   L  ]قال  ،]١٣٤:البقرة :
ٍأصحاب حممد ُ ☺

 )٣(.   
- َلمت أهلها، فلم أر قِاء، وكُرت يف األهونظ: ُّعبي الشوقال َ  َّلًومـا أقـَُّ

ِقال مع   .)٤(ة َّبين اخلشً

                                         
 ).٨/٦(» اجلرح والتعديل«، و)٨١٤() رواية عثامن الدارمي(» تاريخ ابن معني«   )١(
  ).٤/٣٤(» الكامل«، و)١٨٩١ (»الرشيعة«، و)٤٦٦( حلرب »ُّالسنة«، و)٨٢٩(الل اخل   ) ٢(

 ).٣٢٣(ُّ  وانظر التعليق عليه فيام سيورده املصنف يف أبواب السنة واالعتقاد 
 دهـموالأإبراهيم وإسـامعيل وإسـحاق ويعقـوب و:    يف كتب التفاسري املراد هبذه اآلية)٣(

 ). ١/٣٣٧(» الدر املنثور«، و)١/٥٦٣(الطربي » تفسري«: انظر.  َّعليهم السالم
 حرضت أمحد بن حنبـل وسـأله :قال إبراهيم بن آزر الفقيه): ٦/٤٤(» تاريخ بغداد«   ويف 
 له يا أبا عبـداهللا هـو رجـل مـن بنـي : فقيل، فأعرض عنه، ومعاويةٍّجرى بني عيل  عامٌرجل

 ).٧٦٨( للخالل »ُّالسنة«: انظرو. اآلية MÉ  È  Ç  ÆL : اقرأ: فقال،قبل عليهأ ف.هاشم
 . نحوه محزة الزياتعن ) ٢/١١٠(» طبقات املحدثني بأصبهان«   ويف 
  اهـ . ؤالُّوهذا جواب حسن يف مثل هذا الس): ١/١٤٨(معاين َّالس »تفسري«  ويف 

  =      ).٢٨٢٣(، والاللكائي )٧٩١(، واخلالل )١٢٥٢( لعبداهللا بن أمحد »ُّالسنة«  ) ٤(
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 - ْم بن ضمِوقال عاص ٍّ للحسن بن عيلُلتق: َةَرَُ   أنزعمـونَة ييع الـشإن: ِ
 ! ؟رجع ليا يع

َك ما تزوج نلا ذمنلوا، لو عكذب: فقال    .)١(ه َال، وال قسمنا ماؤهسَّ
 -ُّفيان الثوري س وقال َضل َمن ف: ُ َكر وعمرعليا عىل أيب بَّ ُ ا، ـمـُاهب ع؛ فقد ٍ

  .)٢(ا مـليه عَلهَّن فضَاب معو

                                         
 هـل القبلـةأن ِ مـٍحـدألـو كنـت مـستحل دم : إبراهيم قال) ٤/٢٢٣(» ليةاحل«    ويف

 .الستحللت دم اخلشبية
: وقيـل. قاتلوا مـرة باخلـشبهم رضب من الرافضة، سموا بذلك ألهنم ): اخلشبية   (

 فمـع غـريه يقـاتلون ، مع اإلمـام املعـصومَّيف إالَّيزعمون أهنم ال يقاتلون بالسألهنم 
 املختار بن :أصحابوهم  .لبُ حني صالذين حفظوا خشبة زيد بن عيل :وقيل. باخلشب

، )٣/١٢٠(» توضيح املشتبه«، و)٢/٥٤٥(للحريب » غريب احلديث«: انظر .بيدُ عأيب
 ).١٦٤ص(وامللطي 

 )٣/٣٩ (»الطبقات الكربى «، وابن سعد يف)١٢٢٦ (»زوائد فضائل الصحابة«عبداهللا يف    )١(
 ). ٤٧٢ (»نةُّالس«وحرب الكرماين يف   

 . نحوه عن ابن عباس ) ٤٧٣(   وأخرج كذلك حرب 
 ومـن ،العظـيم باهللا كفر هي ظهرت وبدعة): ١٤٩ (»ُّرشح السنة« يف    قال الربهباري 

 وسـريجع ٌّحي طالب أيب بن عيل :ويقول ،جعةَّبالر يؤمن نَم :فيه ّشك ال ،كافر فهو هبا قال
 ،اإلمامـة يف اوتكلمو ،جعفر بن وموسى ،حممد بن روجعف ،عيل بن وحممد ،القيامة يوم قبل

 اهـ. ، ومن قال هبذا القولالعظيم باهللا ٌارّفُك فإهنم ؛فاحذرهم ،الغيب يعلمون وأهنم
 ). ٢٦١٧( الاللكائي  ) ٢(

مـر ُا عـىل أيب بكـر وع عليَلَّ من فض: فيانُسقال  )٢٩٧٥ (»اإلبانة الكربى«  ويف 
 . ، وأخاف أن ال يرفع له عملصارفقد أزرى باملهاجرين واألن

 ..).ا من أصحاب حممد ًفقد أزرى عىل اثني عرش ألف): (..٥١٥(   وعند اخلالل
 =   ؟التفضيل عن وسئل أمحد سمعت :احلميص عوف بن حممدقال ) ٥١٤(ً   وفيه أيضا 
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 -ُابر بن يزيد اجلعفي ج وقال أن ي لغنـ، بُيا جابر: ٍّ بن عيلُقال يل حممد: )١( ُ
َّأقواما بالعراق يتول ِ َأبا بكر وعم] أ/١٣[تناولون َ، ياونً ُ م زعمون أهن وي،َرٍ

، ٌنهم بـريءهم أين إىل اهللا مغِأبلف!! ك م بذلُ أمرهتون أينزعما، ويونُّبحي
ُربت بـ لتقُيتِّلُو و لِيده بي نفيسوالذ َ أعـداء اهللا  إن،م إىل اهللا ِائهمدَّ
َّ بقلام عنهونِلغافل ٍ حراء)٢( ِةُ   .)٣( ☺ اهللا ِ مع رسولِ

- ِجاء نفر من الن: ٌابر جوقال ُيل بن احلسنيِاس إىل عٌ  .أثنوا عليه ف،ٍّ
ِي قومنـا، احلِمـن صـنحن !  م عىل اهللا أكم وأجرَبكا أكذم: فقال   

ِ من صاحلي قونك نا أنوبحسبن    .)٤(ا نومِ

 - سليامن بن قرم الضوقال َّ ٍ ْ َُ   عبداهللا بن احلسن بن احلسن، فقـالنت عندك: ُّيِّبُ
ِك اهللاُ، من أهل قأصلح: ٌلج رله ِ  ٍك ؟ ِرش بليهَشهد عي أن ننبغٌد ي أحاِبلتنَ

                                         
 عمـر ىلعـ مـهَّدَق ومن ، اهللا رسول عىل طعن فقد ،بكر أيب عىل اعلي َمَّدَق من :فقال   

 أيب عـىل طعـن فقـد عـثامن عـىل مـهَّدَق ومن ،بكر أيب وعىل  اهللا رسول  عىلطعن فقد
 .واألنصار املهاجرين وعىل ورىُّالش أهل وعىل عمر وعىل بكر

وأما الرافضة فقـد أمجـع مـن : قال اإلمام أمحد ) ٢/٤٢٩( »طبقات احلنابلة«  ويف 
 ،أيب طالـب أفـضل مـن أيب بكـر الـصديق إن عيل بن :أدركنا من أهل العلم أهنم قالوا

 فمن زعم أن عـيل بـن أيب طالـب أفـضل ، كان أقدم من إسالم أيب بكرّإسالم عيل وأن
 إلخ .. نةُّمن أيب بكر فقد رد الكتاب والس

:    ، وكتـب يف اهلـامش صـوابه)عبـداهللا(، ورضب عـىل )جابر بن عبـداهللا: (يف األصل    )١(
 ).جابر بن يزيد اجلعفي(

  اهـ .أعاله: ٍءيش ِّكل ُةَّلُوق. اجلبل أعىل: ُةَّلُوالق): ٦/٨٢ (»ِّالصحاح«يف    )٢(
 ). ٥٤/٢٨٦(» تاريخ دمشق«، و)٣/١٨٥(» ليةاحل«   )٣(

َبقلة حراء : (   وقوله  . ، ليست عند من خرج هذا األثر..)ِ
 ).٢٠/٣٩٤ (»هتذيب الكامل«و ،)٥/٢١٤( البن سعد »الطبقات الكربى«   )٤(
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ُنعم، الرافضة، أشه: قال     ؛كنيرش من ال يكونوفيـ وك؛م ملرشكونُد أهنَّ
ُّأذنب النبي: ألتهمولو س  . نعم:  لقالوا  ؟☺ َ

ِ اهللاُ له ما تقدم من ذنبهَوقد غفر    ِ َ َأخر وما تَّ َّ . 

  .رفد ك فق؛ك ذلالن قَموال؛ : لقالوا  ٌّيل ؟ عَأذنب:  هلمَلتولو ق        

 - عباس ا ن: ي، قالِروزَمـحدثنا أبو القاسم عبداهللا بن حممد بن إسحاق ال
َا جعفر بن عون، عن فضيل بن مرزوق،ـن: ُّالدوري، قال ُسـمعت :  قـالُ
َّل من الرافضج يقول لرنسَسن بن حَعبداهللا بن ح ِ ْقر ل قتلكواهللا إن: ِةٍ  ٌةَبُ

  .)١( قُّ اجلوار حلوال
 - ُابر بن جوقال َسألت جعفر بن حم: اعةِ رفُ   ؟ ُ وعمر ٍعن أيب بكر مد ُ

ْربم أتقـن لٍمد إَة حمَفاعي اهللاُ شلناال أن: فقال     ِّحبهام،ىل اهللا ب إَّ ِ والـصالة ُ ِّ
 .)٢(ليهام ع

 - ُوقال احلسن بن َألت جعفرس:  صالحُ َ وعمٍعن أيب بكر: مدُ بن حمُ   ؟َرُ

ِأ من كأبر: فقال    َل من ذُ  .خريَّا إال بَرمهكِّ

                                         
، )٢٨٠٣(و) ٢٨٠٤(، والاللكــائي )١١٦٢() روايــة الــدوري(» تــاريخ ابــن معــني«   )١(

   ! واهللا إن قتلك لقربة إىل اهللا: لرجل منهمقال: ولفظه
  .مزحـا تقول هذا تـ قد عرفت أنك إنم، رمحك اهللا:قال  
  . جلواريّ وما أتركك لو تركتك إال،ّدِ ولكنه اجل؛مزحـ ال واهللا ما هو بال:قال  
 .   لئن أمكننا اهللا منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم:وقال  
سمعت حسن بـن حـسن يقـول لرجـل : ُقال فضيل بن مرزوق) ١٨٦١ (»الرشيعة«ويف      

َّمن الرافضة  . وال نقبل منكم توبة، أيديكم وأرجلكمّأمكن اهللا منكم لنقطعنواهللا لئن : ِ
 ).٢٤٦٦(، والاللكائي )١٢٨١(داهللا بن أمحد  لعب»ُّالسنة«، و)١٧٦( ألمحد »فضائل الصحابة«  ) ٢(
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ُلعلك تقول ذ: ُقلت     ًة ؟ ـَّيـِقَ تاكَّ

ِذا من املرشكا إأن:   فقال ِ ٍمد ُة حمَفاعي شالتنال نني، وً
ْقرب ـم أت إن ل☺ إىل َّ

َّاهللا عز وجل ِحبهام؛ بَّ ِّ َّ ولكن قوما يتأكلون بنُ  .)١(اس ا النً

 - ن ريض اهللا َسَسن بـن حـَاهللا بـن حـ ُسألت عبد:  األمحرٍوقال أبو خالد
َعنهام عن أيب بكر وعم ُ   عنهام ؟  اهللاُيض ررٍ

ًدا ُام، ونحن غـِّيل عليهُ يصَ عىل من الَّ، وال صىلاـليهم ع اهللاَُّصىل:    فقال
ُبراء م  .)٢( َمتهْعُعلنا طن جَّمـُ

 -  ُوقال حممد بن عيل بن احلسني َعمروٍلنا عىل أيب بكر َّضَمن ف: ]ب/١٣[ُ د  فقـُ
ُ من سنئبر   .)٣(   اهللاندًدا ع غصامؤه خحنون ،☺نا ِّدِة جِ

 - طالب ُّوقال عيل بن أيب ٍ :ْهم نبـٌيأيت قوم لس«: ☺ ُّبيقال يل الن  يقالٌز َ

                                         
 ). بتحقيقي/١٢٨٠( لعبداهللا »ُّالسنة«   )١(
ِّالنهي عن سب األصحاب«، و)٥٩( للدارقطني »فضائل الصحابة«  ) ٢(  ).٢٥( للضياء املقديس »َ
ّالنهي عن سب األصحاب«: انظر   )٣( ِما ذكر من قول أيب جعفـر حممـد ( للضياء املقديس »َ َِ ُ

ُيل بن احلسنيبن ع ّ.( 
 ؟  ما تقول يف أيب بكر وعمر :قيل ملحمد بن يوسف الفريايب) ٢٨١٢(  وعند الاللكائي 

 وقد أخربين رجل من قـريش أن بعـض اخللفـاء أخـذ ،  قد فضلهام رسول اهللا:قال  
ص أيب بكـر ّن مل خترباين بالذي حيملكام عـىل تـنقئ واهللا ل: فقال هلام،افضةَّرجلني من الر

ن مل ختـربين ئ واهللا ل: ثم قال لآلخر،نقهُ أحدمها فرضب عَمَّقدَ ف، فأبيا.اـ ألقتلنكموعمر
  . نعم: قال له ؟نينفتؤم: قال .بصاحبك ألحلقنك

 ، فقصدنا قصد هذين الـرجلني، ال يتابعنا الناس عليه: فقلنا،  فإنا أردنا النبي:قال   
  .فتابعنا الناس عىل ذلك

 .نادقةَ زَّافضة واجلهمية إالّ ما أرى الر:فريايب القال حممد بن يوسف   
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ِالراف: همـل  .»ونكُإهنم مرشم؛ فهلُم فاقتَقيتهَ، أين لُةَضَّ

 يهم ؟ُة فَالما الع اهللا، ومَيا رسول: ُ  قلت

َيقرظونك«:   قال ُ ِّ   .)١( »َّون عىل السلفنطعيك، ويا ليس فـم بُ

 - ٌّوقال عيل  :ُتفرتق هذه األ ُ ُمة عىل نِ ُّفرقة، رشهـا نيِبعٍيف وسَّ ً َ ٌفرقـة : ِ ِ

َّحل حبنتنت ُ ُ   .)٢(ا َُف أمرنالخـُا، وتِ
                                         

ــم يف    )١( ــن أيب عاص ــسنة«رواه اب ــرباين يف )١٠١٤و١٠١٣ (»ُّال ــط«، والط ، )٦٦٠٥ (»األوس
، وللحديث طـرق كثـرية ال )٢٥٩ (»العلل املتناهي«، وابن اجلوزي يف )٢٠٠٨(واآلجري 

 .بوصريي، واهليثمي، وغريهمابن اجلوزي، وال: وممن ضعفه. َّختلو أسانيدها من الضعف
 . روي يف معناه من أوجه أخر كلها ضعيفة): ٦/٥٤٨(» دالئل النبوة«  قال البيهقي يف    

 .ً موقوفاعن عيل ) ٢٨٠٧و٢٨٠٦(، والاللكائي )٢٠١١و١٠٠٨ (»الرشيعة«  ويف 
 فهـذا املوقـوف عـىل عـيل ): ٣/١٠٩٨ (»الصارم املسلول« يف    قال ابن تيمية 

 اهـ.  املعنى لذلك املرفوعشاهد يف
   فقد رويت عن عـيل:فإن قال قائل): ٥/٢٥١٩ (»الرشيعة« يف    قال اآلجري 

  ؟ أو أحد من بعده، فهل قتلهم عيل )م مرشكونّفاقتلوهم فإهن( :أنه قال
 ،اً ونفـى قومـ،ا يف األرضً هلـم أخـدودَّ وخـد، بالنـار قهم عيلَّرَ قد ح، نعم:قيل   

 اهـ.  وبرئ ممن تربأ من أيب بكر وعمر ، وما قرص ،َفَّ وأنذر وخو،اًر قومَّذَوح
 .  يف مبدأ تسميتهم بالرافضة) ١/٣٤(» نةُّمنهاج الس«:    وانظر

، )٢٠١١ (»الـرشيعة«بتحقيقي، واآلجري يف ) ٤٧٠ (»ُّالسنة«رواه حرب الكرماين يف    )٢(
 ). ١٣/١٠٤ (»غدادتاريخ ب«، واخلطيب يف )٥/٨(» ليةاحل«وأبو نعيم يف 

وإن مـن أضـلها وأخبثهـا مـن : ..، ولفظـه)١٠٢٩ (»ُّالسنة«  ورواه ابن أيب عاصم يف 
 . يتشيع، أو الشيعة

َّالداعيـة : ّوأضلها فرقة ورشها: .. ولفظه) ٢٩١ (»اإلبانة الكربى«   ورواه ابن بطة يف 
 .  هامإلينا أهل البيت، وآية ذلك أهنم يشتمون أبا بكر وعمر ريض اهللا عن

 . عن ابن عباس ) ٢٢٨٠ (»اإلبانة الكربى«  ونحو هذا األخري رواه ابن بطة يف   
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- ٌّوقال عيل  :َّك يفِلَهي ِب مفرط، ومبغُِحم: ِن رجالُ ُ ٌُ ِ ٍض مفَرتٌّ ُ ٌ)١(.  
 - ملك ـعبدالنا :  عبداهللا بن حممد بن زياد النيسابوري، قالثنا أبو بكرحد: قال

يا أبـا : هلي بن حنبل رمحة اهللا عُقال يل أمحد  :قال ،وينُيمَمـلبن عبداحلميد ا
ُال يذكـر رجَأيـت إذا ر،ِسنَاحل ُ ِ رجال من أصحاب رً ِ ٍسوءب ☺ اهللا ِسولً

ُ 
ِفاهت   .)٢(مه عىل اإلسالم َّ

- بن أيب طالبُّوقال عيل ٍ  :َّْج قبـَخرـَيـ«: ☺ ُّبـيقـال يل الن ِل قَُ ِام َيـَ
ِالساعة  َ ُرافضةـال: همـُل لاقٌوم يقَّ ِاء من اإل بر؛َّ    .)٣( »ِمسالٌ

- َحدثنا القايض بن مط: قال : حدثنا حممد بن أمحد بن حممد، قال: ف، قالِّرُ
املعروف بابن  -ب ِّحدثني أبو عبداهللا املؤد: نا حممد بن أمحد بن خالد، قال

ير، ِدَبن س )٤(ان َنَنا ح: حدثني يزيد بن حممد الثقفي، قال: الـ، ق-ايلَخَش

                                         
 .، وهو أثر صحيح)بتحقيقي/ ١٢٤٠( لعبداهللا بن أمحد »ُّالسنة«  ) ١(
 : ولفظه) ٢/٣٩٧(» احلجة يف بيان املحجة«و ،)٢٣٥٩(الاللكائي    )٢(

 . فذكره ..  يا أبا احلسن: وقال يل، العافية أسأل اهللا،وملعاوية  ما هلم:  قال اإلمام أمحد 
ا مـن ً أحـدُنـتقصَ الرجـل يَ إذا رأيت:ةَرعُ زوأبقال ) ١٩/٩٦(» هتذيب الكامل«  ويف 

 والقـرآن ، عنـدنا حـّق  وذلك أن الرسـول؛ فاعلم أنه زنديقأصحاب رسول اهللا 
وإنـام يريـدون أن  ، نن أصـحاب رسـول اهللاُّى إلينا هـذا القـرآن والـسّام أدّ وإن،حقٌّ

 .  وهم زنادقة، واجلرح أوىل هبم،نةُّجيرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والس
 .والذهبي، والبوصريي، وغريهم ُالعقييل،: ، وضعفه)١٢٤٦ (»ُّالسنة«رواه عبداهللا يف   ) ٣(

 هذه األحاديث): ٢/٧٠٧ (»احلجة عىل تارك املحجة«يف ) هـ٥٠٧(قال ابن طاهر املقديس   
ة يف هذا املعنى مع ما مل نذكره منها، وإن كان يف أسانيدها بعض املقال فإن القرآن الوارد

إىل   M'  &  %  $#  "  !  )  (L  :قال اهللا تعاىل. يدل عىل صحة معناها بذلك
 .فمن أغاظه أحد من أصحاب رسول اهللا فهو كافر، ]٢٩: الفتح[ MQ   P   OL: قوله

 =        . صحيف، وما أثبته كام هو يف األصلوهو ت) حسان: (يف املطبوع   )٤(
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 - ِّايلَِك البٍلنوف ٌّ عيل قال : قالِير، عن حممد بن عيل، عن آبائه،ِدَعن س
ِه يف السطحعوهو م   ؟ تي يعن شَي مدروُف، تا ني: ]ب/١٤[ - َّ

 . ال واهللا: قال

ُ الذبل:يعتيش: قال      ْ الشفاه، اخلمُّ ُ ِ البطونُصِّ َ والربانيةَانيةَّ الرهبُفِعر، تُ َّ 
ّان باللبُم، رهِهوهيف وج ٌيل، أسد بالنٌ ُ ُ الليـل ائتـزرُنَّهم، إذا جـِهـارِ وا عـىل ُ

ِاطهأوس َم، وارتدوا عىل أطرافهم، ُخيـِ  ِكـاك يف فُريانِّ الثـُور ختـ كـام)١( ورونِ
 .مِهباقِر

َّيزوجم ـوا لبطوإذا خفوا، َعرُم يـدوا لِهَ شذا إ الذين:شيعتي     ذاوإ ،واُ
 .فتقدواُم يـغابوا ل ذاوإ، واُعادُم يـضوا لِرَم

ٌم ودرهمِدره: لون يتباذ، ويف اهللاتواسونَم يِ يف أمواهل الذين:يعتي  ش ٌِ ،
ْ وفلٌسِْلوف  . فالَّ، وإالٌ وثوبٌ، وثوبٌسِ

 ُ يسألال، ِرابُ الغَم يطمع طمعـ، ولِ الكلب)٢( َيرِرَ هَّم هيرـن لَم :   شيعتي
  .هَا هجرًقِه، وإن رأى فاسَمَا أكرؤمنًُا، إن رأى مًوعُ جَ وإن ماتَالناس

ِ شـيعتهؤالء واهللا يا نوُف    ُرشور ؛يِ ُونـة، وقلـوهبم حمزونـأمهـم مُ َ ُ ، ٌةٌ
ُيفة، وأنفسهِفهم خُوائجوح ُ  مل ختتلف ُم البلدان هبْتاختلفٌة، إن ِفيفم عٌ

  .مُقلوهب

                                         
 . روى عن أبيه وغريه. حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب الكندي الصرييف:   وهو

    ).٨/٢١٩(» الثقات«وذكره ابن حبان يف ). ٣/٢٩٩ (»اجلرح والتعديل«  ترمجته يف 
 اهـ. يعةِّ من شيوخ الش):٨٠٨ (»العلل«قال الدارقطني يف    

 .صاح: اًخوار خيور الثور خار): ٣/٢١٤ (»الصحاح«يف    )١(
 .الربد عىل صربه قلة من نباحه دون صوته: الكلب هرير): ٣/٤١٩  (»الصحاح« يف    )٢(
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َفرتشون جباهَدامهم، يـأق ُّافونصف: ُا الليل   أم ِ ُ ُي دمـوعِجرـَهم، تِ هم ُ
 .مِاهبِاك رقكرون يف فأهم، جيِدود خعىل

ُ، نجباءُاءـلمُ، عُاءـُفحلم: ُهارا الن   وأم ٌ، كرام، أبرار، أتقياءُ ٌ ِ.  
ِذوا األرض بـَّ الذين اختـ:يعتي، ش   يانوُف ًاطا، واملـاء طيبـا، والقـرآن سَ ِ َ ً

َعارا، والدعاءش ُثارا، قرضِ دًُّ َضا قْرَنيا قوا الدً ِ منهاج عًضا، عىلْرً  ِابـنى َيسِِ
 .  )١(  َمريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
، وابـن عـساكر )٦/٥٣(، و)١/٧٩(، واحللية )٢٦٩ (»جزئه«رواه ابن خملد البزار يف     )١(

                  ).٦٢/٣٠٦ (»تارخيه«يف 
 أوحى اهللا إن ،نوف يا ،مريم بنا املسيح منهاج ىلع): .. ٧/١٦٢ (»دتاريخ بغدا«  ويف 

 ،طـاهرة بقلـوب ّإال بيـويت مـن اًبيتـ تدخلوا ال :إرسائيل لبني قل أن :املسيح عبده إىل
 .نقية وأكف ،خاشعة وأبصار
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َلم، واسـتعمَّنا وإياك بالع، ونفعك اهللامح ر-ينا يا أخي تقد أ  ،نا بـهَلِ
ِ بجمـل مـن أق-ليها نا عِة، وأماتُّنا للسنقَّوفو ٍ ِلـامء، وأخبـار ِيـل العِاوُ ِ

ِمـن ] ب/١٤[ِار ِ واإلعذار واإلنذ،ِيفِخوِحذير والت يف الت☺املصطفى 
ِا أمِة، ومِالوقوع يف البدع ِمـسكِ من التوا بهرُ ِظ هلـا، ُّحفِة، والـتُّ بالـسنُّ
َنة من خرُا، ومبايهَالفَ من خِجانبةـُومِواإلقبال عليها،  َّج عنها بام اتِ  هَجـَ

ُرسمها لن َ، وسهل عَ ُلينا ذكرهُ ِية وغِ كفاِ يف بعضهَّامـِ مِ  َّ ملن أحب اهللاُنىٌ
 .ياةى حن أدِه، وكان بقلبَريهخ 

ُّح السن رشِاكرون ذَ اآلنحنون َة، ووصفهَ ومـا ا، ِفـسه يف نا هيا، ومِ
َ سمي هب؛ به اهللاَُبد ودان به العَّسكالذي إذا مت ِّ ِول يف مجلة ُّ الدخحقَّا، واستُ ُ َ

 .هاِأهل
ُل يف مجلخ د؛نه مً أو شيئاَن خالفها إوم نا َّ، وحـذرناه، وذكراهبن عا مِةَ

ِمنه من أهل الب ِ والزيغ ِعدِ ِ أهل اإلسالم، وسـائها لِحنَا أمجع عىل رشممَّ ِ ُر ُ
َّاألم  .ا هذاِ إىل وقتن☺ه َّبي اهللاُ نثذ بعِة مـُ

  :كلِ من ذِكرهذُأ ببدُل ما نَّفأو

- ُذكر م  يـهَل ف، وأنـز☺ َسـوله ر به، وبعثِبادهعىل ع َا افرتض اهللاُ ِ
 .)١( ُ؛ وهو اإليامن باهللا َتابهك

                                         
 :أعنـي – املـسائل وهـذه):  ١/١١٤ (»جامع العلوم واحلكـم« يف قال ابن رجب    )١(

 هبـذه قَّعلـ اهللا فإن ،اجد عظيمة ُمسائل - والنفاق ،فرُوالك ،واإليامن ،اإلسالم مسائل
 ُلَّأو ياهتاَّمـسم يف واالخـتالُف ،اروالنـَّ ةاجلنـَّ َواسـتحقاق ،قاوةَّوالش ،عادةَّالس األسامء

 =  عـصاة أخرجـوا حيث ،حابةَّللص اخلوارج خالُف وهو ،ةَُّماأل هذه يف وقع ٍاختالف
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ا ِّل مـِ من ك،نه ع، وهنىَضه، وافرتَ، وأمر بهالهصديُق بام قالت: عناهوم
ِل من عندهُّ الرس بهجاءت ُ، ونزلت فيه الكتُ ُ  .)١( بِ

  !  "  #  $  %  &  ' : M، فقــال رســلني املَل أرســكوبــذل
 /   .  -        ,   +   *   )  (L ]٢٥: األنبياء[. 

- ِصديُق بذلكوالت : 

ٌقول باللسان، وتصديٌق باجلنان، وعمل باأل ِّ ٌِ  .)٢( ركانِ
                                         

 ،ارّالكفـ معاملة وعاملوهم ،الكفر دائرة يف وأدخلوهم ،يةّلُبالك سالماإل من دينِّاملوح
 وقـوهلم ،باملنزلـة خـالٌف بعـدهم حدث ثم ،وأمواهلم املسلمني دماء بذلك واُّواستحل

 كامـل ٌمـؤمن الفاسـق إن :وقـوهلم ِاملرجئـة خـالُف َحـدث ثـم ،املنـزلتني بني باملنزلة
 اهـ .. تعددةُم تصانيف مسائلـال هذه يف اًوحديث اـًقديم اءـالعلم َفنََّص وقد .انـاإليم

 ). ٢٤٩: (انظر فقرة. ًسيأيت قريبا قول املصنف يف معنى اإليامن يف اللغة    )١(
َّخالفا للمرجئة ومن وافقهم ممن ال يشرتطون لصحة اإليامن اإلتيان بالعمل الصالح   )٢( َِّ ِِ َ ُِ ً . 

َّ   أما أهل السنة من السلف الصالح  َّ ِومن اتبعهم إىل وقتنا هذا فـإهنم جممعـون عـىل أن ُّ ُ َّ
 . ّلإليامن ثالثة أركان، وال يقبل إيامن العبد إال باجتامع هذه األركان الثالثة

ن ممـحابة والتـابعني مـن بعـدهم َّاإلمجـاع مـن الـصوكـان : ..    قال اإلمام الشافعي 
 .  باآلخرَّ إالة واحد من الثالث ال جيزئ، ونية، وعمل، قول:اإليامنإن : أدركناهم يقولون

      ).١٩٧ص( البن تيمية »اإليامن«، و)١٥٩٣(الاللكائي :    انظر
باب بيان اإليامن وفرضه، وأنه تصديق بالقلب، -٢٦ (»اإلبانة« يف    وقال ابن بطة 

ّال يكون العبد مؤمنا إال هبذه الثالثِّوإقرار باللسان، وعمل باجلوارح واحلركات،  ً ُ.( 
ّال جتزئ واحدة من هذه إال بصاحبتها، وال يكون العبد مؤمنا إال بـصاحبتها: .. وقال    ًَّ ُ ِ 

ِّاإليامن قول بال عمل فليس هو مـن أهـل ديـن احلـق: ومن قال: وقال..  ، وال مـؤمن، وال   ِ
ِبدين احلّق، وال قابل له؛ ألن اهللا عامل   وال مهتد، َ قد أعلمنا أن كامل الـدين بـإكامل ِ ِ ِّ

  إلخ ..لفرائضا
 =   وإقـرار،ِ تـصديق بالقلـب:باب القول بأن اإليـامن/٢/٦١١ (»الرشيعة«:    وانظر
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- والقول باإلحسان، وينق،ِملُة العثرك: ُيزيده ِ ُِ  . صيانالع: ُصهِ

  .)١(ِال هناية ٌة بياد وزٌقاءٌة، ثم ارتٌل وبدايَّوله أو

                                         
 ). بأن جتتمع فيه هذه اخلصال الثالثَّا إالًال يكون مؤمن ،باجلوارح  وعمل،ِسانِّبالل

ُويف هذه األقوال وغريها دليل عىل خطأ مرجئة عرصنا وغريهم ممن ينتسب إىل أهل :    قلت
ٍإن العمـل رشط كـامل يف اإليـامن : نة يف قوهلمُّالس ُ واألدهـى مـن ذلـك مـن جيعـل القـول ! َ

ِباشرتاط العمل يف صحة اإليامن من أقوال اخلوارج املارقة  ِ ِ  . ُسبحانك هذا هبتان عظيم!! َِّ
َغلت املرجئـة حتـى صـار مـن قـوهلم:   قال اإلمام إسحاق بن راهويه  ّ ُ ًإن قومـا : ِ ّ

َّ الـصلوات املكتوبـات، وصـوم رمـضان، والزكـاة، واحلـج، وعامـة َمن ترك: يقولون َّّ َ َ
ٌّال نكفره، يرجأ أمـره إىل اهللا بعـد؛ إذ هـو مقـر، فهـؤالء : ُالفرائض، من غري جحود هلا ُ ُ ّ ُ

فـتح «، و)١٨٩( حلرب الكرمـاين »ُّالسنة«.  يف أهنم مرجئة: يعني. ّالذين ال شك فيهم
 ).١/٢٣( البن رجب »الباري

 الواجـب  اإليـامنِومن قـال بحـصول): ٧/٦٢١(» جمموع الفتاوى«  ابن تيمية    قال
 أعظـم يرجاء التـوهذه بدعة اإل ،انًّ بيأا خطًطئُكان خم ..  من الواجباتٍبدون فعل يشء

 ، وقالوا فيها مـن املقـاالت الغليظـة مـا هـو معـروف،لف واألئمة الكالم يف أهلهاَّالس
 اهـ  . هاّ وأجل،وأوهلا ، وأعمها،الة هي أعظمهاَّوالص

ًنقل اإلمجاع عىل تكفري تارك الصالة هتاونا وكسال) ١٣٣ص(   وسيأيت  ً َّ  . 
 . ، ففيه زيادة بيان)١٩٧ص (»الرد عىل املبتدعة«  وانظر تعليقي عىل 

 ،-  وزاعـي األ:يعنـي -  أبا عمـرو ُسمعت: ٍسلمُالوليد بن مقال ) ٦٦٥( لعبداهللا »ُّالسنة« يف   )١(
، اً أبـدٍ هـو يف زيـادة،نتهـىُ مِيـامن لإلَ لـيس: يقولـون، وسعيد بن عبـدالعزيز،اًِكالَوم
 . جربيل ِانـكإيم ُهَانـ وأن إيم،ِانـيم اإلُلِستكمُه مَّنإ :رون عىل من يقولِنكُوي

 حتـى ىنتهُم إليامنل هل :إلسحاق قلت :قال الكوسج) ٩٧٣( للخالل »ُّالسنة«  ويف 
، فـال اإليـامن مـن اعةّالط مجيع ألن ؛ال :قال  ؟اإليامن ستكملُم املرء :نقول أن نستطيع

َّيمكن أن نشهد باستكمـال اإليامن ألحد إال األنبياء، أو من شهد له األنبياء باجلنَّة؛ ألن 
ُاألنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل أن خيلقوا ُ. 

  =:يعنـي،  عن زيادته ونقصانهدسأل رجل اإلمام أمح): ٢١٠(» طبقات احلنابلة«   ويف 
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         : MÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÒقــال اهللاُ 
  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL ]١٧٣:آل عمران[  

 ]أ/١٥[.  ]٣١:املدثر[  :M o  n  m  l  Lوقال 

 .]٤:الفتح[ MF  E   D  CL : وقال تبارك وتعاىل

- ٍوقال معاذ بن جبل ُ ُ ١( ةن ساعا نؤمن بِْساجل: ٍلج لر( . 
 .ًاناـُزداد إيم، فنُذكر اهللاَن: يعني 
ٍل يشء يوك  ُنقصُيد فهو يزُّ ُ)٢(. 

- ِثناء يف اإليامن؛  االستثم َّوهو أن يقول الرجُ َن إن شاء اهللاا مؤمأن :ُلَ ٌ. 

- ٍسعوداهللا بن م ُ عبدقول يا كانذك  )٣( . 

                                         
ويـنقص حتـى يـصري إىل أسـفل ، بعَّموات السَّ يزيد حتى يبلغ أعىل الس: فقال؟يامناإل

 .بعَّافلني السَّالس
ًوالبخـاري معلقـا ). ١٢١٨ (»اإلبانة الكربى«  ) ١( ، )٧٧٣ (»ُّالـسنة«، وعبـداهللا يف )١/٩(ُ

 . ، وإسناده صحيح)١٠٥ (»اإليامن« ، وابن أيب شيبة يف)٢٠ (»اإليامن«ُوأبو عبيد يف 
ِ  خالفا للمرجئة واألشاعرة الذين يقولون  )٢( ُ ً   .ُإن اإليمـان ال يزيد، وال ينقص: ِ

ّبـاب زيـادة اإليـامن، ومـا دل عـىل ): (١/٥٢٦ (»اإلبانـة الكـربى« يف   قال ابن بطـة 
 أمجع العقالء مـن ُّوبذلك نزل الكتاب، وبه مضت السنة، وعليه): ..الفاضل فيه واملفضول

ُوال خيالفه إال مرجئ خبيث، قد مرض قلبه، وزاغ برصهّأئمة األمة، وال ينكر ذلك  َّ  اهـ. ُ
ًعن احلسن أن رجال قال عند ابـن مـسعود : ، ولفظه)١٢٦٩ (»اإلبانة«رواه ابن بطة يف    )٣(

 :نة هو فاسألوه أيف اجل: فقال! إن هذا يزعم أنه مؤمن: فقيل البن مسعود. إين مؤمن
فهـال وكلـت األوىل كـام وكلـت : فقال له عبداهللا. اهللا أعلم: أو يف النار؟ فسألوه؛ فقال

 .اآلخرة
 =، وقد ذكرت ذلك يف تعليقي    والقول باالستثناء يف اإليامن ثابت عن ابن مسعود 
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ِلامء من بعده العِ أخذتوبه ِ ُ، مثـلُ ِلقمـة، واألسـود، وأيب وائـع: ِ ِ ٍل، َ
ُور، ومغريٍوق، ومنصومرس ن ِاد بومحِ، واألعمش، ِّعيَيم النَّخَة، وإبراهٍ

َزيد، ويزيد ب ٍن زريعٍ ُ، وبرش بن املُ َوسـفيان بـ، ٍعاذِاذ بن مع، ومِلَّفضِ ن ـُ
ُبيب، وسفيح ُوري، وابن املَّ الثَانـٍ ِ، والفضيل بـنِباركِ ٍ عيـاض يف مجُ ٍاعـة ِ

  .)١( مهكرُتاب بذُول الكطم يواهس
¨  ©   :  M  ®  ¬  «  ª  قـال اهللاُ؛قنيىل ي عٌاءثنِوهذا است

  ¯L ]٢(] ٢٧:الفتح(. 
                                         

 ).  ٢٥٢( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«، و)٦٣٤( لعبداهللا بن أمحد »ُّالسنة«عىل 
 عـن أمحـد بـن حنبـلسألت : قال حممد بن احلسن) ٢/٢٨٢(» طبقات احلنابلة«   ويف    

 ، وهو قول الثـوري،وغريه   ابن مسعودى نعم قد استثن:فقال؟ االستثناء يف اإليامن 
 اهـ. ا للعملًياطِ واحتً خمافة؛ٍّاستثناء عىل غري شك

 املطلـق يف كتـاب اهللا وهـو املـؤمن ): ..٧/٤١٦(» جممـوع الفتـاوى«   قال ابـن تيميـة يف 
لف َّبـن مـسعود وغـريه مـن الـسا وهلذا كـان ،املوعود باجلنة بال نار إذا مات عىل إيامنه

 فإنـه قـد ، عـىل ذلـكَ إذا مـات: يعنون؛لنفسه باإليامن أن يشهد هلا باجلنة َدِهَيلزمون من ش
 وأنـا ،اً مـؤمن قطعـ أنـا:قال اإلنـسانفإذا  ،ان مات مؤمنًَ مّإالن اجلنة ال يدخلها أف ِرُع

 فإن ، عىل هذا احلالّ إذا متٍ فاقطع بأنك تدخل اجلنة بال عذاب: قيل له.مؤمن عند اهللا
 اهـ. يف اجلنةاهللا أخرب أن املؤمنني

   ).باب االستثناء يف اإليامن) (١/٥٥٠ (»اإلبانة الكربى«ُذكر ابن بطة أقواهلم مسندة يف   ) ١(
 ). ٣/٦٥٦ (»الرشيعة«، و)لرد عىل املرجئة يف االستثناءباب ا( للخالل »ُّالسنة«: وانظر  

َ   واعلم أن السلف كانوا يكرهون أن يسأل الرجل الرجل ُ  أمؤمن أنت ؟: َّ
بـاب سـؤال الرجـل لغـريه أمـؤمن أنـت ؟ وكيـف /١/٥٦٣ (»اإلبانـة الكـربى«:    انظر

نحـوه يف ، و)َّوكراهيـة العلـامء هـذا الـسؤال، وتبـديع الـسائل عـن ذلـكاجلواب له، 
 ). ٢/٦٦٧(» الرشيعة«

 ).٢/١٨١ (»طبقات احلنابلة«.  واستثنى،لونِ أهنم داخَمِلَفقد ع: قال اإلمام أمحد    ) ٢(
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 - م هللااك أتقونُ أك أنوجَ ألرإين«: ☺ ُّوقال النبي « )١(.  

- ُحقونال مكب اهللاُ َاءش إن َّناوإ«: فقال - َيعالبق َاجتاز وقد - وقال ِ«)٢(.  
 .نيقي عىل ٌاءنثاست ُّلهك فهذا

َل مـن يـستثني عىل كُبجي نولك  ِّيألو  ؟ييـستثن كيـف :َمعلـي أن ِّ
ُّظني َّاللئ  ؟ُاءنثالستا َعوق ٍببس ِّالشك ِلقب ِمن َاءهاستثن أن ُفالخُملا ُ َّ)٣( 

-ُوري، وابن املُفيان الث فقد كان س ُ ندنا مؤمنـون  عُاسالن: ِ يقوالنِباركُّ
ِيف املواريث واألحكام، وال ندر ِ ٍعىل أي دين ، و  اهللاَي كيف هم عندِ ِّ

  .)٤(وتون مي
                                         

 ئشةعا من حديث) ٢٥٦٢(ورواه مسلم ). ٤٤٢٧ (»مسنده«رواه هبذا اللفظ أبو يعىل يف   ) ١(
 النبي  أن يَّأتق بام َمكمَوأعل هللا أخشاكم أكون أن ألرجو ِّإين واهللا« :قال«. 

  )٢٢١٥(واحلديث رواه مسلم .  ُمن حديث بريدة ) ١٢٦٣ (»الكربى«رواه ابن بطة يف    )٢(
  ).٢/١٨١ (»طبقات احلنابلة«.  هبم واستثنىٌقِأنه الح فقد علم النبي : اإلمام أمحدقال   

   :ِمن وجهنيّاالستثناء يصح ): بترصف/١/٥٥٢ (»اإلبانة الكربى« يف ة قال ابن بط   ) ٣(
 نفي التزكية لئال يشهد اإلنسان عىل نفسه بحقائق اإليامن وكوامله، فإن مـن قطـع -١  

ِعىل نفسه باإليامن شهد هلا باجلنة والرضوان، وإن من قطع عىل نفسه هبذه الشهادة كـان 

  .ًخليقا بضدها
ًويصح االستثناء أيضا من وجه آخر يقـع عـىل مـستقبل األعـامل، وعـىل اخل -٢   امتـة، ُّ

ًإين مؤمن إن ختم اهللا يل بأعامل املؤمنني، وإن كنت عند اهللا مثبتا يف ديـوان أهـل : ويريد ُ
ّاإليامن، وإن كان ما أنا عليه من أفعال املؤمنني أمرا يدوم يل، ويبقى عيل حتى ألقـى اهللا  ً

  به، وال أدري أصبح وأميس عىل اإليامن أم ال ؟ 
 ).٢٠٨ص( البن البناء »املبتدعةالرد عىل «تعليقي عىل :    وانظر

  ).٢/٨١٤ (»الرسالة الواضحة«يف ابن احلنبيل   ذكر هذا األثر عن الثوري وابن املبارك  ) ٤(
 =الناس عندنا : ، ولفظهُعن سفيان ) ١١٩٧ (»اإلبانة الكربى«  وروى ابن بطة يف 



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
  ١٢٥ 

ِألن االستثناء واق َّستقبل؛ ألنُ عىل ما يٌعَ  اءٌؤمن إن شا مأن: ِ العبدَول قُ
َإن قبل اهللاُ إيمــاين، وأمـ:  اهللا، معناه ٍنزلـة رجـل صـ، بمليـهني عاتِ  َّىلِ

 .ُيت، وعىل اهللا القبولَّلد صق: ًالة، فقالص

  فيهاؤه استثنُعَام يقًمال، فإنمل عَام، أو علك إذا صُّوكذلك احلج، وكذ
َمله وعد قالها قـميٌّ شاك فه؛ ال أنَّياه اهللا إِ وقبول،ِةِعىل اخلامت ِ . 

ِّ   وقد يرى الرجل يصيل ُ ُُ  َيت ؟ َّصل:  له]ب/١٥[ُقال  في،َّ

ِ إن قب؛نعم:    فيقول  .لتُ

- ؛ِانـاإليم ُغري اهمعن َاإلسالم أن َمعلت نأ : لكذ بعد مث  

ُلةِـمال :اهومعن ،ٌاسم  :)ُمفاإلسال( َّ. 

 .يُقصدالت :اهومعن ،ٌاسم  :)ُانـماإلي(و

ٍدقُبمص :ُيدري ]١٧:يوسف[  :MH  G     F  EL قال اهللاُ   .)١( الن ِّ
                                         

  .نا عند اهللاُمؤمنون يف األحكام واملواريث، ونرجو أن يكون ذلك، وال ندري ما حال
  ).٩٦٩(، واخلالل )٥٩٦ (»ُّالسنة«، وعبداهللا يف )١٧٠٠(» مسائل صالح«وهو هبذا اللفظ يف 

  .  نحوه عن األوزاعي ) ١٧٩٧(   وعند الاللكائي 
 من طريـق األحكـام  أنا مؤمن عند نفيس: سألت أمحد عمن قال:ي قال الشالنج   

     ؟ وال أعلم ما أنا عند اهللا،واملواريث
 ).٥٨٥(» تعظيم قدر الصالة«.    بمرجئ هذا ليس:قال    

َّ   قال أبو عبيد القاسم بن سالم  ُ وأمـا عـىل أحكـام الـدنيا ): ٦٨ص (»اإليامن« يف
ًفإهنم يسمون أهل امللة مجيعا مؤمنني؛ ألن واليتهم وذبائحهم وشهاداهتم ومناكحتهم،  َّ

  اهـ. ومجيع سننهم إنام هي عىل اإليامن
ُّريا ما يفرس أهل السنة واجلامعة األوائل اإليامن بمعناه يف اللغة، فيقولونكث   )١( ُ اإليامن هـو : ً

  . التصديق
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اتفـق أهـل العلـم مـن ): ١٥/٣٦٨(» هتـذيب اللغـة« يف ) هــ٣٧٠(  قال األزهري 

وقال اهللا تعاىل حكايـة عـن إخـوة يوسـف  ..  التصديق:اللغويني وغريهم أن اإليامن معناه
  اهـ.  وما أنت بمصدق لنا:مل خيتلف أهل التفسري أن معناه M   H  G     F  EL :ألبيهم

  .هذا تعريف اإليامن يف اللغة:     قلت
ً   أما معناه يف الرشع فهو أخص من معناه يف اللغة، فقد أضاف إليه الشارع أمورا ال يتحقـق 

َّلام إال باجتامعها فيهَّإال هبا، فجعله بالقلب، واللسان، واجلوارح، ال يكون مؤمنًا مس ً   .  
وهو ) ٢/٦٩٥ (»تعظيم قدر الصالة« يف )  هـ٢٩٤(    قال حممد بن نرص املروزي 

 :قـالوا: (ُّيذكر االختالف الواقع بني أهل السنة يف مسألة الفرق بني اإليـامن واإلسـالم
 هـو ناإليـام فأصـل ،اخلضوع هو :اللغة يف واإلسالم ،التصديق هو :اللغة يف واإليامن

 ،»بـاهللا تـؤمن أن اإليـامن «:بقوله  النبي أراد وإياه ،عنده من جاء وما ،باهللا التصديق
 عن فاخلضوع ،أطاع خضع وإذا ،له خضع باهللا قَّصد إذا ألنه ؛هللا اخلضوع يكون وعنه

 لـه واالعـرتاف ،بـاهللا املعرفـة هـو :التـصديق ومعنـى ،اإلسـالم أصل وهو التصديق
 ،والعمـل القـول مـن بـه صـدق مـا وحتقيق ،حقه وواجب ،يدهووع بوعده ،بالربوبية

 وعـن ،هللا اخلـضوع يكـون بـاهللا التـصديق فمـن ،األصل تصديق :اللغة يف والتحقيق
 التـصديق أوجبه الذي هللا القلب خضوع عن يكون ما فأول. الطاعات تكون اخلضوع

 العبوديـة لـذلك خضع ربه اهللا بأن صدق ملا ألنه ؛باللسان اإلقرار:  اجلوارح عمل من
M   po  :إلبراهيم  اهللا قال كام اًخملص بالعبودية َّفأقر ،باللسان اخلضوع ابتدأ ثم ،اًخملص

   t  s  r  qL ]اهـ. لك باخلضوع أخلصت أي] ١٣١:البقرة  
بعـد أن ذكـر ) ١٩٠ص (»معـامل الـدين« يف ) هــ٣١٠(   وقال ابن جرير الطربي 

لصواب مـن القـول يف ذلـك عنـدنا أن اإليـامن اسـم وا: اخلالف يف معنى اإليامن، قال
ًللتصديق كام قالته العرب، وجاء به كتاب اهللا تعاىل ذكره خربا عن إخـوة يوسـف مـن 

ٍما أنت بمصدق لنا : بمعنى MJ  I  H  G     F  E     K  L  :قيلهم ألبيهم يعقوب َّ
، هو اجلامع ملعاين اإليامن، ِغري أن املعنى الذي يستحقُّ به اسم مؤمن باإلطالق. ِعىل قيلنا

ٍوذلك أداء مجيع فرائض اهللا تعاىل ذكره من معرفة وإقرار وعمل ٍ   اهـ. ُ
 =ُّ   وهبذا يتبني أن تفسري علامء أهل السنة اإليامن بالتصديق ال يريدون به ما أراده أكثر  
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 . املرجئة واألشاعرة عند تفسريهم اإليامن بالتصديق

نة ُّمن قال من أهل الس): ٢/٥٩٤ (»معارج القبول« يف ي    قال الشيخ حافظ احلكم
 التصديق اإلذعاين املـستلزم : أهنم إنام عنوا، عىل ظاهر اللغة)التصديق( :يف اإليامن هو

 فإن إبليس مل يكذب يف أمـر اهللا ، مل يعنوا جمرد التصديق،ا بال شكا وباطنًًنقياد ظاهرلإل
  اهـ.. ا ًا واستكبارًقياد كفر وإنام أبى عن االن،تعاىل له بالسجود

ُّ    وهذا الفرق يف تعريف اإليامن بني قول أهل الـسنة وبـني قـول أكثـر املرجئـة واألشـاعرة 
ُّوغريهم قد خلص علمه إىل صغار  طلبة علم السنة واألثر فضال عن أئمة أهل السنة  الكبار ًُّ

  . ُّ وغريه من أئمة السنةالذين خربوا أقوال أهل البدع وردوا عليهم أقواهلم كابن بطة 
َّ وبه يفرس ما أمجله هاهنا من أن اإليـامن هـو -ً    وقد تقدم قريبا قول ابن بطة يف اإليامن  ُ

َالتـصديُق بـام قالـه، وأمـر بـه، : ، ومعناهاإليامن باهللا ): (.. ٢٤٠( فقال -التصديق  َّ
ِوافرتضه، وهنى عنه، من كل ما جـاءت بـه الرسـل مـن عنـده،  ُِ ُِّّ . ِونزلـت فيـه الكتـبَ

ِوالتصديُق بذلك ِقول باللسان، وتصديٌق باجلنان، وعمل باألركان: َّ ِ ِ ٌِ ِّ ٌ .(  
ِّإنـه تـصديق بالقلـب، وإقـرار باللـسان، وعمـل : (»اإلبانـة الكـربى«  وقال يف كتابه 

: ومـن قـال: (، وقولـه)ّباجلوارح واحلركات، ال يكون العبد مؤمنًـا إال هبـذه الـثالث
، وال مؤمن، وال مهتد، وال عامـل )  بال عملٌاإليامن قول( ٍفليس هو من أهل دين احلقِّ ُ ِ

ِبدين احلق، وال قابل له؛ ألن اهللا  َقد أعلمنا أن كامل الدين بإكامل الفرائض ِ ِ   اهـ). ِّ
َّ    فليس اإليامن عند أهل السنة جمرد التصديق كـام هـو عنـد أهـل البـدع مـن املرجئـة  ُُّ

 اإليـامن لـيس جمـرد ):٧١ص (»الـصالة« يف ل ابـن القـيم بجميع فرقهم، كام قـا
  اهـ.  وإنام هو التصديق املستلزم للطاعة واالنقياد،التصديق كام تقدم بيانه

ُّ وافق أهل السنة يف تفسري اإليامن بالتـصديق اإلذعـاين    فاتضح بذلك أن ابن بطة 
َّاملستلزم لإلنقياد ظاهرا وباطنًا مع اعتقاده كام نص عىل   .  ذلك كام تقدمً

ُّ  وأما الفرق بني قول أهل السنة وبني قول األشاعرة يف اإليامن بأنه التصديق فقط، فقد 
َّاحلجـة يف بيـان املحجـة« يف ُّقال فيه أبو القاسم األصبهاين امللقـب بقـوام الـسنة  َّ ُ« 

لـت وقا .رةِبارة عـن مجيـع الطاعـات الباطنـة والظـاهِ عِاإليامن يف الرشع): ١/٤٠٣(
      . من نفس اإليامن، العهِن رشائِ واألفعال واألقوال م، اإليامن هو التصديق:األشعرية

 =   وارتكب املنهيات ال يتناوله اسم، باألفعالَّ أن من أخل:وفائدة هذا االختالف:   قال
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ِصحة يف ُيآلوا َّ   [  ^  _`  M  c  b  a :ومنـه ؛ٌريكثـ اهقلنـ ما ِ
  f  e   dL ]١( ]١٤:احلجرات(.  

                                         
تناولـه َ وعنـدهم ي،هِ ببعـضَّ ألنـه قـد أخـل؛ هو ناقص اإليـامن: فيقال،مؤمن عىل اإلطالق

  .اهـ ثم ذكر األدلة عىل ما قرره.  وقد أتى به،صديقَّ ألنه عبارة عن الت؛ِ عىل اإلطالقاالسم
 تعريف اإليامن بالتصديق، وبني أن مع التسليم بـذلك فـال    وقد ناقش ابن تيمية 

ًأن التصديق ليس بالقلب فقط، بل بالقول والعمل أيضا، : األول: اثننيخيرج عن أمرين 
  . »والفرج يصدق ذلك ويكذبه.. «: عنه ويف احلديث الصحيح 

َّأن اإليامن وإن كان هو التصديق فهو تصديق خمصوص، كالصالة يف اللغة : والثاين  
  . َّالدعاء، إال أهنا يف لغة الشارع دعاء وعمل خمصوص

نه لو فرض أن إ: ًموضحا ذلك) ٧/١٢٧(» جمموع الفتاوى « يف  ويقول ابن تيمية 
 بـل بـيشء ،يامن ليس هو التصديق بكـل يشء فمعلوم أن اإل،تصديقيامن يف اللغة الاإل

يامن يف كالم الشارع أخص من  وحينئذ فيكون اإل،ل  وهو ما أخرب به الرسو،خمصوص
  اهـ  . يامن يف اللغةاإل

 يأبى تفسري اإليامن بالتصديق لعدة أمور ذكرها وناقشها عىل أن ابن تيمية :     قلت
 . للزهراين) ١٢٢ص(وانظر كذلك مقدمة حتقيقه . »اإليامن األوسط«يف كتابه املشهور بـ 

 فقلت . نعم:فقال يل؟ يامن سالم واإل تفرق بني اإل: قلت ألمحد: امليموين قال    )١(
ال يزين الـزاين «: ثم قال، عامة األحاديث تدل عىل هذا: قال  ؟ يشء حتتجّي بأ:له

̂  _ M  :اهللا تعاىلقال و، »..حني يزين وهو مؤمن   ]  L .. اآلية  ومحاد بن زيد
ًهم يصريون هـذا كلـه واحـدا، : وقال عن املرجئة.. يفرق بني اإلسالم واإليامن 

ًوجيعلون مسلام ومؤمنا واحدا، عىل إيامن جربيل مستكمل اإليامن ً ً . 
 ).٢/٩٣ (» احلنابلةطبقات«  

  .يامناإلسالم غري اإل: عن حنبل، عن أمحد قال) ١٠٧٤(  وعند اخلالل 
، والاللكـائي ..)التفريق بني اإليـامن واإلسـالم، واحلجـة يف ذلـك (اخلالل :     وانظر

احلجـة يف بيـان «، و..) أعـم مـن اإليـامن اإلسـالم يف أن  سياق ما روي عن النبـي(
= ،   ) احلـديث الثـاين١١١-١/١٠٤ (»جامع العلوم واحلكم«، و)١/٤٠٦ (»املحجة
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 - ِاإلسـالم ِمـن ُجـهخير وال ،)١( ِسالماإل إىل ِانـاإليم نِم ُلَّالرج ُجوخير 
  ،)٢( باهللا ُكِّلرشا: َّإال

                                         
  ). ٧/٣٧١(البن تيمية » جمموع الفتاوى«، و)١/١٢٩( البن رجب »فتح الباري«و
  ).٨١٦- ٢/٨١٣( البن احلنبيل »الرسالة الواضحة«نحوها يف ) ٢٤٩- ٢٤٥(من فقرة   

  ): ٢٥ص (»ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن« يف رشح حديث قال ابن تيمية   ) ١(
ُسالم؛ كام يروى عن خرج من اإليامن إىل اإل:    منهم من ينفي عنه إطالق االسم، ويقول

ُّأيب جعفر الباقر وغريه، وهو قول كثري من أهل السنة من أصحاب أمحد وغريهم، وقال 
 محاد بن سلمة، وعبدالرمحن بن مهدي، وأمحد بن حنبل، وسهل بـن: بمعنى هذا القول

  اهـ  . ُّعبداهللا التسرتي، وغريهم من أئمة السنة
     ؟ يزايله إيامنهَقَ أو رس،اًا من زنًنبَاب الرجل ذ إذا أص:قلت أليب عبداهللا:     قال حنبل

 فإذا تاب وراجع ،ن قميصهِجل مَّ كام خيلع الر اإليامن منهَعِلُخَ ف، اإليامنُ هو ناقص:قال    
                                  ).١٠٨٠(للخالل » نةُّالس«.  انهـعاد إليه إيم

باب ذكر الذنوب التي من ارتكبها ) (١/٤٣٦ (»اإلبانة الكربى« يف    قال ابن بطة 
ّكلها تـدل عـىل نقـص اإليـامن، .. فهذه األخبار : ، قال)فارقه اإليامن، فإن تاب راجعه

ّوعىل خروج املرء منه عند مواقعة الذنوب واخلطايا التي جاءت بـذكرها الـسنة، وكـل  ُّ
ًنـاس جرمـا، إن أعظـم ال: ّذلك خمالف ملذاهب املرجئة التي ادعـت البهتـان، وقالـت

ًوأكثرهم ظلام وإثام، إذا قال َّال إله إال اهللا، فهو وجربيل وميكائيل وإبراهيم اخلليـل يف : ً
  اهـ . ًتعاىل اهللا عام يقول الظاملون علوا كبريا!! اإليامن سواء 

 وبـني الرجل بني إن «:، فقالترك الصالة، كام أخرب بذلك النبي :    ومن الرشك األكرب)٢(
    .من حديث جابر ريض اهللا عنه) ١٣٤(رواه مسلم .  »الصالة ترك الكفرو الرشك

 الكفـر هـو الـصالة يف الـوارد الكفـر): ٤/٨٤ (»رشح العمدة« يف   قال ابن تيمية 
  : لوجوه األعظم

 إنـام و ،إليه اإلطالق فينرصف امللة عن املخرج األعظم الكفر هو املطلق الكفر إن :أحدها   
 كـل سـياق تأمـل ومـن ،الكـالم إىل انـضمت لقرائن ذلك غري إىل ضعاملوا تلك يف فُرص

   .الظاهر عىل تقرره ما هنا بل ،ظاهره عن رصفه يوجب يشء هنا وليس ،معه وجده حديث
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 :وقولـه ،»كفـر هبـم مها«، »كفر وقتاله «:قوله مثل ،مبهم ٌرَّمنك الكفر ذلك إن :الثاين   
 :قـال أو ،»الكفر وبني العبد بني ليس «:بقوله بالالم عرف وهنا ،ذلك وشبه» باهللا كفر«
   .امللة عن املخرج وهو ،املعروف الكفر إىل ينرصف املعروف ،»والكفر الرشك«
 ،»اإليامن بني و بينه «:بعضها ويف ،»امللة عن خرج فقد «:األحاديث بعض يف إن :الثالث   

 إن اإليـامن إىل تدخلـه حد الصالة إن يقتيض كله وهذا ،»الكفر وبني بينه «:بعضها ويف
   .تركه إن عنه وخترجه ،فعله

 حممد أصحاب كان( :وقوله ،»الصالة ترك َّإال الكفر وبني العبد بني ليس «:قوله إن :الرابع    
 األعظم الكفر َّإال به يراد إن جيوز ال ،)الصالة َّإال كفر تركه األعامل من ًاشيئ يرون ال..   

 يف غريهـا عـىل مرتبتها وبيان ،الصالة ختصيص خمرج المالك هذا خرج أنه :اخلامس    
  .الفرائض عامة ذلك يف لشاركها اًفسق الكفر ذلك كان ولو ،اجلملة

   .كله ذهب آخره ذهب فإذا الدين آخر أهنا بني أنه :السادس    
 عـن خـارجون وهـم ،الكفـار وبـني بيننا الذي العهد هي الصالة أن َّبني أنه :السابع    

 مـن أن كـام ،كفـر فقـد العهـد هـذا ترك من أن ذلك واقتىض ،فيها داخلني ليسوا ،امللة
   .امللة عن املخرج الكفر يف َّإال هذا يكون وال ،الدين يف دخل فقد به أتى

 يف يشء أرصح ،)الـصالة تـرك ملـن اإلسـالم يف َّحـظ ال( : عمـر قول إن :الثامن   
 عـن إخراجهـا إن َّبـني أنـه مـع ، وغريه مسعود ابن قول وكذلك ،امللة عن خروجه
   .امللة عن خيرج فيام َّإال يكون ال وهذا ،بالكلية الرتك هو وإنام ،الكفر هو ليس الوقت

 كـذلك ،يقـوم ال عمـود غري عىل اًفسطاط فإن : معاذ حديث من تقدم ما :التاسع   
 ،اًجاحد تركها من عىل محلها من قول يبطل الوجوه هذه ويف ،بالصالة َّإال يقوم ال الدين

 بني و العبد بني ليس «:وقوله ،)كفر تركه األعامل من اًشيئ يرون ال كانوا( :قوله اًأيض و
 بـني فيه فرق ال اجلحود وترك ،بذلك الصالة اختصاص يوجب مما ذلك وغري ،»الكفر

 مل ذلـك مع فعلها لو حتى ،ترك غري من الكفر هو نفسه اجلحود وألن ؛وغريها الصالة
 مـن يف عـام وهـو ،الـرتك هو املذكور وألن ؛يذكر مل ما عىل احلكم قَّعلُي فكيف ،ينفعه
 فـال موجـب غـري مـن الكـالم حقيقة عن عدول هذا وألن؛ ًتكاسال أو اًجحود تركها

 اهـ.إليه يلتفت
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ٍفريضة ِّدَِرب أو ًاحداج  هللا ِِضفرائ نِم َ   ،)١( هبا ِ
                                         

 ِاإلسالم نِم ِالقبلة ِأهل نِم اًأحد خرجُن وال): ٤١ (»ُّرشح السنة« يف قال الربهباري    )١(
 أو ،اهللا ِلغري يصيل أو ، اهللا رسول ِآثار من اًشيئ ّدُير أو ، اهللا ِكتاب نِم ًآية َّدُير ىّحت

 مل إذاو ،اإلسـالم من رجهُخت أن عليك َوجب فقد ذلك من اًشيئ َفعل إذاف ،اهللا لغري يذبح
 اهـ .باحلقيقة ال باالسم ٌسلمُوم ٌمؤمن فهو ذلك نِم ًاشيئ يفعل

 هـذا عـىل أنـه ال يـرى تكفـري تـارك ة بقول الربهباري حيتج بعض املرجئ: قلت    
وهـذا مـن ! الصالة؛ وذلك ألنه مل يذكره هاهنا مع ما خيرج به املسلم من دين اإلسالم 

إذا وقع ) أهل القبلة( إنام يتكلم عن ُّفرط جهلهم بكالم أئمة السنة، فإن الربهباري 
 ِالقبلـة ِأهـل نِم اًأحد خرجُن وال: (منهم ناقض من نواقض اإلسالم التي ذكرها، فهو يقول

كام ال خيفى عىل كل ذي بـصرية، ) َّأهل التوحيد والصالة(هم ) أهل القبلة(، و)من اإلسالم
َّفمن مل يصل، ومل يستقبل القبلة فهو كافر ابتداء سواء أقر هبذه األشياء أم مل يقر هبا َّ ٌ ِّ  .  

 ).١٤١( للخالل »السنة«  كام يف    وقد جاء ذلك رصحيا عن اإلمام أمحد 
) التوحيـدأهل القبلة، أو أهل (وهلذا من مل ينص من أئمة السنة يف عقيدته عىل ترك تكفري     

 شـيخ   )هــ٢٤٠(، كام صنع اإلمـام قتيبـة بـن سـعيد )تكفري تارك الصالة(فهو ينص عىل 
  ).   مل بالكبائرع وإن ،الةَّص ترك الَّ إالٍا بذنبً أحدُرِّوال نكف: (اإلمام البخاري يف عقيدته، فقال

  :  يف قصيدته يف السنة   وقال ابن أيب داود 
  . فكلهم يعىص وذو العرش يصفح...وال تكفرن أهل الصالة وإن عصوا 

وأهنـم ال : (ُّ عىل السائل ملا ذكر معتقـد أهـل الـسنة فقـال   وهلذا أنكر اإلمام أمحد 
ًيكفرون أحدا بذنب  ِّ أهـل التوحيـد، وال أهـل القبلـة، وال (تكفري ومل خيص برتك ال) ! ُ

ً منكـرا عليـه، فقال اإلمام أمحد )َّأهل الصالة  فقـد َّالـصالة َتـرك مـن. سـكتا: (ُ
 )].١٨٧٣( ابن هانئ »مسائل« [.)كفر

ًال يكفر أحد بذنب إال تارك الصالة عمدا:     وقال اإلمام أمحد   »تعظيم قدر الصالة«. َّ
)٩٨٢.(   

 ال واجلامعـة نةُّالـس أهـل): ٢٧/٢٤٢ (»الفتـاوى«ة الدائمة لإلفتاء يف    وقالت اللجن
 عدا ما واملعتزلة، اخلوارج تفعله كام يستحله مل ما ٍبذنب )القبلة أهل( من اًأحد يكفرون

 =   العلامء، قويل من الصحيح عىل وجوهبا ينكر مل ولو ،يكفر فإنه اًمتعمد الصالة ترك من
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 : اهللا ِةِمشيئ يف كان  ؛ًالَوكسأ ًنااوَهت هاكَرَت فإن

َعذبه َاءش إن  .)١( له َرغف َشاء وإن ،َّ
                                         

 عملـه ملـن ذنب اإليامن مع يرض ال :يقولون وال الة،َّالص تارك ركف يف األدلة يف جاء ملا
 صـالتنا، صـىل مـن«:  النبـي فيهم قال الذين هم ):القبلة وأهل ( ،املرجئة تفعله كام

 البخـاري أخرجه .»علينا ما وعليه لنا ما له املسلم، فهو ذبيحتنا، وأكل قبلتنا، واستقبل
   اهـ. أنس حديث من وغريه

  .  يف االعتقاد وهي من طريق املصنف»رسالة مسدد« يف  قول اإلمام أمحد نحوه   )١(
 سياق ما روي عن النبي/٦/١٠٥٩(، والاللكائي )٢/٤٢٨ (»طبقات احلنابلة«:    انظر 
  وال،رصارإيف أن املسلمني ال ترضهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن توبة من غري  

 وإن شاء ، إن شاء عذهبم:  عن غري توبة فأمرهم إىل اهللاوإن ماتوا هبا، يوجب التكفري
  ). غفر هلم

َّ   وهذا القول من أهل السنة يف سـائر األعـامل إال الـصالة؛ فـإن إمجـاع الـصحابة  ّ ُّ 
ًوالتابعني قد انعقد عىل تكفري تاركها، سواء كـان تركهـا جاحـدا هلـا، أو تركهـا هتاونـا  ً

  .ًوتكاسال
ًبابا يف تكفـري تـارك الـصالة، ) ١/٤٠٦ (»اإلبانة الكربى« يف َ   وقد عقد ابن بطة 

َّباب كفر تارك الصالة، ومانع الزكاة، وإباحة قتاهلم، وقتلهم إذا فعلوا ذلك: (فقال َّ  .(  
َّليس بني العبد والكفر إال ترك الصالة«:  ، عن النبي   وأسند حديث جابر  ََّ«.  

َّظ المرئ يف اإلسالم أضاع الصالةال ح: ُ ملا طعن، قالُ   وقول عمر  ّ    .      
ّما كـان يفـرق بـني الكفـر واإليـامن عنـدكم مـن :  ملا سئل   وقول جابر بن عبداهللا  ُ

  .َّالصالة:  ؟ فقالاألعامل يف عهد رسول اهللا 
ِمن لـم يصل فال دين له: ًوقال أيضا.   تركها الكفر:    وقول ابن مسعود  ُ .  

 غريها من األحاديث واآلثار الدالة داللـة واضـحة عـىل تكفـري ّ   وأسند ابن بطة 
  والـصحابة، نن عـن النبـيُّفهذه األخبار واآلثار والس: (ًتارك الصالة كفرا أكرب، ثم قال

،الة، وجاحد َّ عىل تكفري تارك الصة العقالء ومن كان بقلبه أدنى حياُّ والتابعني كلها تدل
  =!: M قـال اهللا ، ك من ذلك ما نزل به الكتابُ، وحسبةَِّلالفرائض، وإخراجه من امل
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 %  $  #  "L ]فقـال ثم وصف احلنفاء والذين هم غري مـرشكني بـه،، ]٣١: احلج : 

Mi  hx   w  v  ut  s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  L ]البينة :
 :لقـيم هـوأن احلنيف املسلم هو عىل الدين القـيم، وأن الـدين اه جل ثناؤ فأخربنا ،]٥

َ، وأن التارك هلام هو املرشك الذي افرتض علينا قتاله وقتلـه بإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة ُ
{  |  M: فقـال تعـاىل َّحتى يتوب، وال توبة له إال بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة،

¬     «  ª  ©  ̈   §¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  ®  
°  ¯L ،وقال تعاىل : Mm  l  k  j  i  hp  o   n  L. 

، وأن ٌ وعمـلٌ عىل أن اإليامن قـولٍ وأي دليل ؟يكون أبني من هذا - رمحكم اهللا  -  بيان ُّفأي  
، وإمجـاع علـامء   رسـول اهللاِةنَُّ من كتـاب اهللا، وسـَّالة والزكاة من اإليامن يكون أدلَّالص

باعهم، واقتفاء  من ذكرهم، بل تطمئن إىل اتُاملسلمني وفقهائهم الذين ال تستوحش القلوب
  . آثارهم رمحة اهللا عليهم، وجعلنا من إخواهنم

  أن العمل الذين يصح به اإليامن وهو عمل خمصوص وهـو الـصالة، فقـالَّ  وبني 
 بـه وأمـر، املرسـلني بـه أرسـل الـذي الدين وهو، العمل هو الصالة وإقام): ١٢٥٧(

، M  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  È ÉL  :يقول  واهللا..  املؤمنني
 حتذير للمؤمنني اخلطاب هذا ألن ؛اإليامن من اًخارج اًرشكُم الصالة ترك من اهللا فجعل

   اهـ.كاملرشكني ويكونوا، اإليامن من فيخرجوا، الصالة يرتكوا هلم
ِتارك الصالة، وجاحد الفرائض: (وتأمل قوله:    قلت َ ُ، فقد فرق بينهام، وأطلق الكفـر )َّ َ َّ

َّعىل جمرد ترك الص ِ َّ   . الة، وأما سائر الفرائض فجعل الكفر فيها عىل اجلحود هلاُ
 باب ذكر الذنوب التي تصري بصاحبها -٢٢ (»اإلبانة الكربى« يف    وقال ابن بطة 

َّ، ثم ذكر تلك األعامل ومل يذكر منهـا الـصالة التـي أخـرب )إىل كفر غري خارج عن امللة
  . أن من تركها فقد كفرالنبي 

ال خيالف مـا تقـدم نقلـه ..)  باهللا ُكِّالرش: َّإال ِاإلسالم ِمن ُخيرجه وال: (ه هذا  وقوله يف كتاب
  .ً من تكفري تارك الصالة؛ ألن ترك الصالة رشك كام تقدم بيانه قريبا»الكربى«عنه من كتابه 

 مـن تكفـري تـارك الـصالة »الكـربى«   وعليه؛ فقول املصنف هاهنا موافق ملا قرره يف 
ًيق بني التارك هلا جحودا أو هتاونا وكسالًعموما دون تفر ً ً.          =  
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ٍ غري واحد من أهل العلم القـول بعـدم     أقول ذلك وإن كان قد نقل عن ابن بطة 

َّتكفري تارك الصالة كفرا أكرب، فاهللا أعلم بصحة هذا النقل، والعـربة بـام كتبـه وسـطره  ً
 عن أهل العلم وال تصح نسبتها إليهم ُبيده ال بام نقل عنه، فكم من النقوالت التي تنقل

  . بعد التحقيق مع شهرهتا عنهم
ُّ  وأما مسألة تكفري تارك الصالة قد حكى غري واحد من أهل العلم والسنة من املتقدمني  ٍ

ًواملتأخرين إمجاع الصحابة والتابعني عليهـا دون تفريـق بـني تاركـه جحـودا أو هتاونـا  ً
 : ًوكسال، ومن ذلك

ً، وقد تقدم ذكره قريبا، وهو أثر صحيح، وقد استدل به ابر بن عبداهللا  قول ج-١    
  . عىل تكفري تارك الصالةابن بطة 

ا مـن األعـامل ً يـرون شـيئأصحاب النبـي   مل يكن: عبداهللا بن شقيق  قال-٢    
تعظـيم قـدر «، وحممـد بـن نـرص يف )٢٦٢٢( رواه الرتمـذي  .الةَّتركه كفر غري الـص

  . ، وهو أثر ثابت صحيح عنه)٩٤٨ (»الصالة
 شـقيق بـن عبـداهللا ذكر): ١٠/٢٤٠ (»جمموع الفتاوى« يف       قال الشيخ ابن باز 

 غـري كفـر تركـه اًشيئ يرون ال كانوا أهنم:  النبي أصحاب عن اجلليل التابعي العقييل
        اهـ. عنهم اهللا ريض الصحابة بإمجاع أكرب كفر تركها أن عىل يدل فهذا. الصالة

بـني العبـد :  كانوا يقولـونبلغني أن أصحاب حممد :  قال احلسن البرصي -٣  
ــذر ــري ع ــن غ ــصالة م ــرتك ال ــر أن ب ــرشك فيكف ــني أن ي ــد يف . وب ــامن«رواه أمح  »اإلي

  .  ، وإسناده صحيح)٩٣٥( »اإلبانة الكربى«، وابن بطة يف )بتحقيقي/٢١٠(
، وقوله ركوا الكثري من الصحابة  من كبار التابعني الذين أد    واحلسن البرصي 

هذا حكاية من عامل أدرك من نقل عنهم هذا القول، ومل يسمع من أحـدهم مـا خيـالف 
ٍذلك، فنقله معترب، وقد قبل أهل العلم يف حكاية اإلمجاع يف كثري من املـسائل ممـن هـو  ُ

ًأقل علام وحفظا وصدقا من احلسن البرصي  ً ً.    
  .  وريض به، واعتمدهه ملا نقله عن أصحاب النبي ثم لو كان هذا غري صحيح عند

  .ً كام سيأيت قريبا قول أيوب السختياين -٤  
  .ً كام سيأيت قريبا قول إسحاق بن راهويه -٥  
 =  ذكرنـا): ٢/٩٢٥(» تعظيم قـدر الـصالة« يف  قال حممد بن نرص املروزي -٦  
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 وإباحـة قتـال مـن ،ه إياه من امللة يف إكفار تاركها وإخراجاألخبار املروية عن النبي 

 ومل جيئنا عـن أحـد ، اهللا عنهم مثل ذلك ثم جاءنا عن الصحابة ريض،امتنع من إقامتها
 .إلخ .. منهم خالف ذلك

  ). ٤/٧٤ (»رشح العمدة« يف  وابن تيمية -٧  
َّ    وهذه النقول صحيحة وال يطعـن فيهـا إال املرجئـة الـذين ال يـشرتطون العمـل يف 

  ! ن، وأن الناطق بالشهادة عندهم سينال الشفاعة وإن مل يعلم هللا عمال اإليام
ً   ولو استعرضنا شواهد هذا اإلمجاع لطـال الكتـاب، ولكـن يكفـي أن نـذكر شـاهدا 
َّواحدا لبيان صحة هذا اإلمجاع، ولو مل يكن يف الباب إال هذا القول لكان يكفـي لرفـع  ً

  .عظيمةاملنازعة واللجاجة يف هذه املسألة ال
). َّال حظ يف اإلسالم ملن تـرك الـصالة: (   وهو قول أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

، )٨١ (»املوطـأ«رواه مالـك يف .   وهو أثر صحيح ثابت عنه وال جيادل يف ذلـك أحـد
  .، وغريهم)٢٢٦ و ٢١٩ و ٢٠٩ (»اإليامن«، وأمحد يف )١٠٣(وابن أيب شيبة 

 ،املليح أيب عنمن طريق رشيك، عن عبدامللك بن عمري، ) ٩٣٠ (»تعظيم قدر الصالة«  ويف 
  .نعم :قال ؟املنرب عىل :لرشيك قيل .يصل مل ملن إسالم ال :يقول  عمر سمعت :قال

 أرصح   -  ثم ذكره - أما قول عمر ): ٤/٨٣ (»رشح العمدة« يف   قال ابن تيمية 
  اهـ. يشء يف خروجه عن امللة

 خـرج وقد له قيل ملا  عمر قال ،الصحابة إمجاع اهذ وألن): ٤/٧٤(ًوقال أيضا 
 رواية ويف ،الصحيح يف قصتهو .الصالة ترك ملن اإلسالم يف َّحظ وال ،نعم :الصالة إىل

  اهـ . الصحابة من بمحرض قاله وهذا .النجاد رواه .يصل مل ملن إسالم ال :قال عنه
   مـن الـصحابةهذا بمحـرضفقال  ):٦٧ص (»الصالة« يف وكذا قال ابن القيم 

يب أ و، وعبدالرمحن بـن عـوف، وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل،ومل ينكروه عليه
       اهـ..  وال يعلم عن صحايب خالفهم،هريرة

       .    فمن كان صادقا يف إبطال هذا اإلمجاع فليأتنا بقول صحايب خيالف ذلك
َورحم اهللا اإلمام األوزاعي ملا قال  ، عنـكَّكَّا جتلو الـشهن فإ،ٍةوأنا أوصيك بواحد: َِ

 إىل مـا كـان عليـه ُ تنظـر:-  إن شـاء اهللا تعـاىل- ِشـدُّ باالعتصام هبا سبيل الرُوتصيب
 =    َّ مل يشذٍ واحدٍإن كانوا اجتمعوا منه عىل أمر .. ِ من هذا األمرأصحاب رسول اهللا 



الدیانة السنة والشرح واإلبانة على أصول  
  ١٣٦ 

                                         
 ءم مل جيتمعوا عـىل يش وأهن،مِهِ يف خالفَ فإن اهللكة، عنهمُفأين املذهب؛ ٌعنه منهم أحد

   )]١٨٧٠ (»اإلبانة الكربى«[اهـ .  فكان اهلدى يف غريهُّقط
 أنه سئل : عن ابن املسيب، األوزاعيروى): ١٤٢٣(» جامع بيان العلم وفضله«   ويف 

  . ً وال أرى يل معهم قوال، اختلف فيه أصحاب رسول اهللا : فقال،ٍعن يشء
   ؟ أقاويلهم عن خيرج هل اختلفوا ذاإ  الصحابة  عن   وقد سئل أمحد 

 أقاويـل مـن خيـرج أن ٍحـدأل ينبغـي  ال! البـدع أهـل قـول!  خبيث قول هذا:    فقال
  ]آلل تيمية) ٢٨٢ص(» املسودة«   [اهـ. اختلفوا ذاإ  الصحابة

  !فكيف خيرج عن إمجاعهم من يدعي اتباعهم ؟: ُ   قلت 
  :ك الصالة   وأما من نقل إمجاع التابعني عىل تكفري تار

َّترك الـصالة كفـر ال : -  وهو من كبار التابعني -  ) هـ١٣١( قال أيوب السختياين - ١  
  . ، وإسناده صحيح عنه)٩٧٨ (»تعظيم قدر الصالة«رواه حممد بن نرص يف . ُخيتلف فيه

ن تـارك أ   عـن رسـول اهللاَّحَ قـد صـ:) هـ٢٣٨( بن راهويه  إسحاق قال-٢    
 أن تـارك : إىل يومنـا هـذا ن النبـيُدَن لِهل العلم مأ يك كان رأ وكذل،الة كافرَّالص
            .  ى يذهب وقتها كافرَّ حتٍذرُن غري عِا مًمدَالة عَّالص

 ).٩٩٠(» تعظيم قدر الصالة«  رواه عنه حممد بن نرص يف 
 يف عقيدته التي حكى فيهـا إمجـاع أهـل  وقول حرب بن إسامعيل الكرماين -٣    

  ). ٣٣(حلرب  »ُّالسنة«انظر . ين أدركهمالعلم الذ
ُّ   والقول بتكفري تارك الصالة يوافق ما أمجع عليـه أهـل الـسنة مـن أن اإليـامن اعتقـاد 

    . وقول وعمل، وأن من مل يأت هبذه الثالث فليس بمسلم وال مؤمن
 :عـةواجلام نةُّالـس أهـل عنـد اإليـامن نإ): ٤/٨٦ (»رشح العمدة« يف     قال ابن تيمية 

 .الرسـول تصديق :فالقول  ..السلف عليه مجعأو ،نةُّالس و الكتاب عليه دل كام وعمل قول
 الـذي والقـول ،امؤمنًـ يكـن مل بالكليـة العمل عن العبد خال فإذا ،القول تصديق :والعمل

  اهـ    . الصالة هو :العمل فكذلك ،الشهادتان وهو ،خمصوص قول :امؤمنً به يصري
ُّريا ما خيص أهل السنة يف كتب وهلذا كث:    قلت  أبـواب ) اإليـامن والـرد عـىل املرجئـة(ً

تكفري تارك الصالة بالذكر دون سائر أركان اإلسالم الثالثة ملا وقع فيها من اخلالف يف 
  =                :تكفري تاركها، ومن ذلك
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وذكـر فيـه )  اإلرجـاءِّ يف ردٌبـاب) (٤/٢١٩ (»ُّالـسنن« يف قال أبـو داود  -١

  .»بني العبد وبني الكفر ترك الصالة«: بر حديث جا
يف كتـاب اإليــامن والـرد عــىل ) ٢/٦٤٤ (»الــرشيعة« يف وقـال اآلجـري  -٢

 ). ذكر كفر من ترك الصالة: (املرجئة
باب كفر تـارك الـصالة، ): (١/٤٠٦ (»اإلبانة الكربى« يف وقال ابن بطة  -٣

 ).ومانع الزكاة
:  الـصالةكلم عن مسألة تكفـري تـاركوهو يت) ١/٢١ (»الفتح« يف قال ابن رجب 

 بـرتك يكفـر ال: قـال من قول جعل إنه حتى ،منهم اًإمجاع راهويه بن إسحاق وحكاه(
   .املرجئة أقوال من هبا اإلقرار مع األركان هذه
 ركـوب بمنزلـة اًذنبـ الفـرائض تـرك سـموا املرجئـة: ةيينُع بن سفيان قال وكذلك     

 وتـرك معـصية،: اسـتحالل غري من اًمتعمد املحارم ركوب ألن ؛سواء وليسا املحارم،
 وعلـامء وإبلـيس آدم أمـر يف ذلـك وبيـان. كفر هو: ذرُع وال ،جهل غري من الفرائض

   .برشائعه يعملوا ومل ، النبي ببعث واُّأقر الذين اليهود
 وال فريـضة الـصالة: قـال عمـن الِئُسـ أهنـام عمـر ابن موىل ونافع عطاء عن وروي    

   . كافر هو :قاالف .أصيل
ِحتـى صـار مـن  املرجئة غلت: قال إسحاق عن حرب ونقل  .أمحد اإلمام قال وكذا     َ

َّمن ترك املكتوبات، وصوم رمضان، والزكـاة، واحلـج، وعامـة : ًقوهلم أن قوما يقولون َ ََّ
ٌّالفرائض من غري جحود هبا أنا ال نكفره، يرجى أمره إىل اهللا، بعد إذ هـو مقـر ُِ ٍ ُِ ِّ ُ ِ فهـؤالء .ِ

َّاملرجئة الذين ال شك فيهم ُ   اهـ ). ُ
 ميـديُاحلعن شيخ احلرم أيب بكـر ) ١٥٩٥و١٥٩٤(، والاللكائي )١٠٢٧(   وعند اخلالل 

 يفعل مـن  بالصالة والزكاة والصوم واحلج وملَّ من أقر:ا يقولونً أن أناسُتِخربُ وأ:قال
مل يكـن  فهـو مـؤمن مـا ، أو يصيل مستدبر القبلة حتـى يمـوت،ا حتى يموتًذلك شيئ

   .           إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة يف إيامنه،ا إذا علم أن تركه ذلكًجاحد
 قـال اهللا ، وفعـل املـسلمني، وسنة رسوله، وخالف كتاب اهللا، هذا الكفر الرصاح:فقلت   
:  M    x   w  v  ut  s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  hL.  

 =   وعىل الرسول ما، عىل اهللا أمرهَّ ورد، من قال هذا فقد كفر باهللا:محد بن حنبلأ  وقال 
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  .جاء به
ُّو قد جعل أئمة السنة القول بعدم تكفري تارك الصالة مع احلكم باستكامل إيامنه :    قلت

  .من أقوال املرجئة املبتدعة
 :ل لعبداهللا بـن املبـارك قي:حييى بن معني قالعن ): ٢/٩٢٦(» تعظيم قدر الصالة«    ففي 

   . ومل يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكمل اإليامن، من مل يصم:إن هؤالء يقولون
ا ًمن ترك الصالة متعمد -املرجئة :  يعني -  ال نقول نحن كام يقول هؤالء:قال عبداهللا   

  . ا يف وقت فهو كافرًة حتى أدخل وقتَّ علمن غري
  :ة كذلك من تعظيم دين اهللا وإجالله يف القلوب    وجعلوا تكفري تارك الصال

:  عن عبيداهللا بن عبداهللا الكالعـي، قـال)١٢٩ (»اإليامن« يف     فروى ابن أيب شيبة 
ًصالة مكتوبة متعمدا يا أبا وهب، كيف تقول يف رجل ترك: أخذ بيدي مكحول، فقال   ؟ ُ

بـا وهـب؛ لـيعظم شـأن اإليـامن يف يا أ: َّفشد بقبضته عىل يدي، ثم قال ! ٍمؤمن عاص: فقلت  
 .ًنفسك؛ من ترك صالة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة اهللا، ومن برئت منه ذمة اهللا فقد كفر

 بإرجـاء »الرد عىل املبتدعـة« قد كنت علقت عىل هذا األثر يف حتقيقي لكتاب ):تنبيه(   
ُّمن مل يكفر تارك الصالة متعمدا عند بعض أهل السنة بدون قيد مع احلكم باستكامل : (ً

  .    ، فأضفتها هنا لذكرها يف كالم حييى بن معني )إيامنه
ُّفهذه أقوال علامء السلف وأئمة الـسنة يف الـرد عـىل املرجئـة الـذين ال يكفـرون تـارك  ُّ

ًالصالة خصوصا، و تارك العمل عموما ً .  
ِّوال يلزم من كالمي أن أصف من لـم يكفر تارك الصالة باإلرجاء   فـإين أبـرأ إىل -ُ

ٍّ؛ ألن اخلالف يف هذه املسألة بني أهل العلم قد وقع بال شك، وقد قال به -اهللا من ذلك 
ِّطوائف من أهل السنة، ولكن اختالف املتأخر ال ينقض إمجاع املتقـدم، وهـذه املـسألة     ِّ ُّ

ن ِقد أمجع عليها الصحابة ريض اهللا عنهم فالواجب لزوم غرزهم، وعدم التهـوين مـ= 
 إذا كان ال يدخل -  ملن قال بعدم كفر تارك الصالة -خمالفة إمجاعهم، وإنام يلزم اإلرجاء 

ٍإن اإليامن يصح من العبد وإن مل يعمـل بـيشء مـن : العمل يف مسمى اإليامن، أو يقول

أركان اإلسالم حال القدرة، وأنه سينال شفاعة أرحم الرامحني يوم القيامة فيـدخل هبـا 
 »الرشيعة« يف مل يعمله يصدق به نطقه للشهادة، كام قال اآلجري اجلنة من غري ع

 =،  واللسان ِ باجلوارح تصديق عن اإليامن بالقلب- رمحكم اهللا -فاألعامل ): ٢/٦١٤(
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- ٍّغري شك، والَعلم بأن ت ك ذلعدِم من بث ٍقوفال وٍة، وِ مريِ ُ: 

ُ القرآن كالم اهللا وأن ه، ِتـفومعر ،ِتوحيـده معاين فيه، ُيله، وتنزهُحيوَ
ٌعلم وهو ،ِئهوأسام ،ِهفاتَوص ،ِوآالئه ِعلمـه نِمـ ِ  وكيـف ،ٍوقلـخم ُغـري ِ

َقرئ َ كتب، وحوكيف ،ُ ِ َامء وجد، يف السانٍع كِوض مِّ، ويف أيُ تيليثُ ِ ُ  أو ِ
َ حفــظ،ِيف األرض ِ ــوح يف ُ ِالل ــوظحامل َّ ــ ويف ،ِف ِصاحفَامل ــأ ويف ،ِ  ِواحل

ٍجرَح يف أو ،ًومارسَم ِانيِّصبال  ِّلكـ ويف ،ِتالااحلـ ِّلكـ وعىل ،اًوشنقَم َ
 .ٍخملوق ُغري اهللا ُكالم هوف  :ِاتهِجلا

- ٌخملوق: قال نوم.  

- ١( َّكش أو ،ووقَف اهللا ُكالم :قال أو(.  

                                         
 ، والـصيام، والزكـاة، والـصالة، الطهـارة:ق اإليامن بعمله بجوارحه مثلِّصدُفمن مل ي

 ومل تنفعـه ،اه باملعرفة والقول مل يكن مؤمنً وريض من نفس، وأشباه هذه، واجلهادواحلج
ا منـه ً وكان العمل بام ذكرناه تـصديق،ا إليامنهً وكان تركه للعمل تكذيب،املعرفة والقول

، ٍ بعمـلَّ أن اإليـامن ال يكـون إالٍ يف غري موضـعَّنيَ وب، وقد قال تعاىل يف كتابه ..إليامنه
   اهـ.  لعب هبم الشيطان خالف ما قالت املرجئة الذين نه النبيَّوبي

ومن املمتنع أن يكون الرجل ): ٧/٦١١ (»جمموع الفتاوى«      وكام قال ابن تيمية      
 قلبه بأن اهللا فرض عليه الـصالة والزكـاة والـصيام واحلـج ويعـيش ا يفًا ثابتًا إيامنمؤمنً

 ،ىل بيتهإ وال حيج ، وال يؤدي هللا زكاة، وال يصوم من رمضان،دهره ال يسجد هللا سجدة
  اهـ.  القلب وزندقة ال مع إيامن صحيح مع نفاق يفَّ وال يصدر هذا إال،فهذا ممتنع

 وهـم ):الواقفـة: (  يف عقيدته التي نقل فيها إمجاع أهل العلمقال حرب الكرماين    )١(
ّ نقول غري خملوق، وهم رش األصناف وأخبثها وال، القرآن كالم اهللا:ا نقوليزعمون أن َ.  

  ).٩٧ (»نةُّالس«
 : قـالواٌرقـةِ ف:ٍفرقِثالث افرتقت اجلهمية عىل :  قالعن أمحد ) ١٧٧٩(    وعند اخلالل 

  = .        خملوقِا بالقرآننَُ لفظ:قالوا ٌرقةِ وفوا،كتَ اهللا وسُ كالم: قالواٌرقةِوف،  خملوقُالقرآن
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ن بعض النّاس إ: سألت أمحد بن حنبل، قلت: أن أبا احلارث قال) ١٧٩٩(ً  وفيه أيضا 

ِهؤالء الواقفة رش من اجلهمية ؟ إن : يقول
ٌّ  

ِّهم أشد عىل الناس تزيينًا من اجلهمية، هم يشككون الناس، وذلـك أن اجلهميـة قـد :    قال ُ ُّ
  . إنا ال نتكلم، استاملوا العامة، إنام يصري إىل قول اجلهمية: بان أمرهم، وهؤالء إذا قالوا

َّهؤالء الواقفة، هؤالء الشاكة: ال تقل: قال اإلمام أمحد) ٢٢٠٠ (»اإلبانة الكربى«  ويف  َّ .  
 أقف أنا :يقول عمنأمحد  سألت: قال شاهني بن السميدع) ١/٤٦٠ (»الطبقات«  ويف 

 أن عـىل منيِّاملتقـد واألئمـة العلـامء إمجـاع ،ينِّالـد يف ّشاك ذاك :قال. اًعُّتور القرآن يف
ُ الشيوخوأدرك ،يوخُّالش عليه ُأدركت الذي ينِّالد اهذ ،ٍخملوق ُغري اهللا كالم القرآن  من ُّ

  . هذا عىل قبلهم كان
غـري : سألت أمحـد عمـن وقـف، ال يقـول: عن املروذي قال) ١٧٨٤(   وعند اخلالل 

غري خملوق؛ فإن أبى : إن العلامء يقولون: ُيقال له: كالم اهللا ؟ قال: أنا أقول: خملوق،  قال
 .فهو جهمي
ُهلـم رخـصة أن : ُسمعت أمحد بـن حنبـل سـئل): ١٧٠٥ (»مسائله«اود يف    قال أبو د

لوال ما وقع فيه النَّاس كان ! َولـم يسكت ؟: َكالم اهللا ثم يسكت ؟ فقال: يقول الرجل
ٍيسعه السكوت؛ ولكن حيث تكلموا ألي يشء ال يتكلمون ِّ ُّ  .  

  ؟ اقفة  عن الوَلِئُ وس أيب ُسمعت) ٢٠٩( لعبداهللا »ُّالسنة«   ويف 
 عـرُفُ ي يكـنومـن مل،  فهو جهمـي؛ِ بالكالمعرُفُ ويُمِاصُ خي منهمن كانَ م:فقال أيب   

  .ّ، ويتعلم يسألٌلمِم يكن له عـن لَوم، ى يرجعَّانب حتُ جي؛ِبالكالم
ّالبقالني، : من وقف فيه؛ فإن كان ممن ال يعقل مثل: ) هـ٢٤٤(   قال أمحد بن منيع 

ُوالنساء، والصبيان س َكت عنه وعلم، وإن كان ممن يفهم فأجره يف وادي اجلهميةِّ ِّ ُ ِ.  
العلـامء أدركنـا :  يف عقيدهتامُقال أبو حاتم وأبو زرعة ) ٣٢١(   وعند الاللكائي 

 يف ومن وقَف: ..  فكان من مذهبهم، ويمنًا،اًامَوش، اًراقِ وع،اًجازِ ح:يف مجيع األمصار
               اهـ . رّكفُ يمـع ولِّدُ وب،َمِّلُ ع؛ًالقرآن جاهال

ً باب اإليامن بأن القرآن كالم اهللا غري خملوق، خالفا عىل -٥٨ (»اإلبانة الكربى«:    وانظر
،  )خملـوق، وال غـري خملـوق: ال نقـول: ّالطائفة الواقفة التي وقفت وشـكت، وقالـت

  .)٢/٣٢٣(، والاللكائي )١/٥٢٦ (»الرشيعة«، و)٢/٢٠٤(واخلالل 
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- َوأضمره ،ِانهسبل قال أو  ؛)١( ِنفسه يف َ
ٌكافر باهللا فهو ِالدم ُحالل، ِ ٌبريء ،َّ  . )٢( ٌيءبر منه واهللاُ ،اهللا ِمن ِ

                                         
ُّفقد عده أئمة أهل السنة يف عداد اجلهمية) لفظي بالقرآن خملوق: (وكذا من قال   )١( َّ َ.  

ِ  وقد تقدم قول اإلمام أمحد أنه عد من فرق اجلهمية من قال ِ ّ   . خملوقِا بالقرآننَُ لفظ:َّ
ّضـال  ؛ فهـو)لفظـي بـالقرآن خملـوق: (من قال): ٢٢٥٩ (»اإلبانة«قال ابن بطة يف 

ّمضل  ّ؛ فهو مبتدع، ال يكلم حتى يرجع عن )قرآن غري خملوقلفظي بال: (ومن قال. جهميُ ُ ُ
 ويتوب عن مقالته، فهذا مذهبنا، اتبعنا فيه أئمتنا، واقتدينا بشيوخنا، وهـو قـول بدعته،
 .فانظرها .اهـ ثم ذكر أقوال اإلمام أمحد يف هذه املسألة. أمحد بن حنبل : إمامنا

ِوهذا الكفر كفر أكرب خمرج مـن ملة   )٢( َِّ ٌ ِ ُ   . اإلسالمٌ
إن القـرآن : تكفـري مـن قـال..  بـاب -٦١ (»اإلبانـة الكـربى« يف     قال ابن بطة 

ِخملوق، وبيان ردته وزندقته ِ َّ  باب بيـان كفـرهم وضـالهلم وخـروجهم -٦٢: (وقال). ِ
ِفزعموا أن القرآن خملوق، والقرآن مـن علـم اهللا، وفيـه : وقال). َّعن امللة وإباحة قتلهم ِ

 وأسامؤه احلسنى، فمن زعم أن القرآن خملـوق فقـد زعـم أن اهللا كـان وال صفاته العليا
ُعلم، ومن زعم أن أسامء اهللا وصفاته خملوقة، فقد زعـم أن اهللا خملـوق حمـدث، وأنـه مل 

ًيكن ثم كان تعاىل اهللا عام تقوله اجلهمية امللحدة علوا كبريا   اهـ  . ً
سـألت أبـا القاسـم : عفـر الفقيـهقـال ج) ٢/٤٨٥ (»احلجة عىل تارك املحجـة«   ويف 

: َّإن أهل التوحيد خيرجون من النار إال من يقول: قولك رمحك اهللا فيمن يقولما : الطرباين
من قال القرآن خملوق فهو كافر باهللا العظيم بال اختالف : فكتب يف جوابه. القرآن خملوق

ّبني أهل العلم والسنة؛ ألنه زعم أن اهللا خملوق؛ ألن القرآن ك  تكلم به، وكلم الم اهللا ُّ
ّإنه خملوق فهو كافر رش من اليهود والنصارى وعبدة : من قال.. به جربيل الروح األمني  َ

األوثان، وليس من أهل التوحيد املخلصني الذين أدخلهم اهللا النار عقوبة منـه ألعـامل 
شـفاعة  ، واستوجبوا هبا النار، فيخرجهم اهللا من النـار برمحتـه وشـفاعة نبيـه حممـد 

إن القرآن خملوق خيرج من النار فهو كمـن زعـم أن : يقول الشافعني، ومن زعم أن من
  اهـ   . ِاليهود والنصارى خيرجون من النار

  .ففيه زيادة بيان) ١١٤ص (»الرد عىل املبتدعة «   وراجع كذلك تعليقي عىل
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ِكفره يف َّكش َومن ٌكافر فهو :ِريهتكف عن َفووق ،ُ  :اهللا  ِلقـوب )١( ِ
 M   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  ÀL ]الربوج[  

  ]٦: التوبة[ M     Á  À   ¿ ¾L  :وقال
 ]٥: الطالق[ MÐ   Ï  Î  Í  ÌL  : هوقول
ًواحدا ًرفاح أن زعم فمن  .َةالحـَم ال َرفك فقد  :ٌوقخمل نهم ِ

ُجةحلوا، ِقرآنال ِمن ذلك يف ُفاآلي  أن ِمـن ُرأكثـ ☺ ىصطفاملـ عن َّ
 .ىفخـَت أن ِمن ُروأظه ،ىصحـُت

 - تبارك وتعاىل اهللا ِفاتِبص ُانـاإليم ثم:    

َّالـرس ُميعل ،ٌريصب  ٌيعمس ،)٢( ٌقِاطن ،ٌّحي اهللاَ َّبأن    ِضراأل يف ومـا ،ىوأخفـ ِّ
 ،ٌقدير ٌعزيز ،ٌعليم ٌيمِحك نهأو] أ/١٦[ ،ىرالث َحتت وما ،َظهر وما ،ِامءوالس

ِنظربامل وهو ،ويرى ُعسمي، ٌيمرح رؤوٌف ٌودود ُبسطوي ُضويقب ،األعىل َ ُ، 
 ُرُويفقـ ،ييُوحي ُميتي، ِخلقه ِمن ٌنائب ،ِعرشه عىل وهو ،يُويعط ُذويأخ
 M |  {�  ~  } L     ،ُضحكيو ،ُمَّتكليو ،رىضوي ُبويغض ،يُويغن

  MÑ  ÐÏ  Î Í  Ì Ò         ×  Ö  Õ  Ô     Ó    ،]٢٥٥:البقرة[

                                         
ّتكفري من شك يف كفر من قال بخلق القرآن، حمل إمجاع بني   )١( َ ِ ُ   . العلمـاءَّ

 ،اًراقِ وع،اًجازِ ح:العلامء يف مجيع األمصارأدركنا : ُ   قال أبو حاتم وأبو زرعة يف عقيدهتام
 ،ومن زعم أن القرآن خملوق فهو كافر باهللا العظيم: ..  فكان من مذهبهم؛امنًَ وي،اًوشام

  ).٣٢١(لكائي اهـ    الال.  ممن يفهم فهو كافرِهِفرُ يف كَّ ومن شك،ا ينقل عن امللةًفرُك
  ).٢٣٤٥ (»اإلبانة الكربى«و ،)٣٠٤( ألمحد »الورع«، و)٢٥( لعبداهللا »ُّالسنة«:   انظر

ِإطالقها عىل اهللا تعاىل من باب اإلخبار جائز): ناطق  ( )٢( وهو يريد بذلك إثبات كالم اهللا . ِ
 .تعاىل
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 Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  ØL ]١( ]٥٩ :األنعام( .  

 - ذلك عدب ويعلم :   

ِيامـةالق َيـوم نيؤمنامل ِلعباده َّىلتجي هأن ُويكلمهـ ،مويـراه َونـهفري َ ِّ  مُ
ِّويكلم ُلمسُويـ ،هـونُ  ال ،ضحكون إليـهَيـو، مإلـيه ُكضحَويـ ،معلـيه ِّ

ُّيشكون وال ،ونرتابي وال ،ذلك يف ُّامونُيض ُ )٢(.  

َذبك نفم  َأعظـم فقد ؛هراوي عىل َنطع أو ،فيه َّكش أو ،َّدهر أو ،ذاهب َّ
 ،ِانيئـبر نـهم ُولهسـور واهللاُ ،ِولهسـور اهللا ِمـن ِبرئ وقد ، اهللا عىل َةيرلفا

  )٤( .)٣( مُبعضه ليهع َفَلوح ،ُلامءالع ِقالت ككذل

                                         
 ،لهـاُك فاتِّالـص هـذه يدفع واجلهمي ):٢٦٦٧ (»اإلبانة الكربى« يف ة   قال ابن بط )١(

 ،يرىض وال ،يغضب ال تعاىل اهللا َّأن ويزعم ،نةُّالس وصحيح ،التنزيل ّصَن ّويرد ،وينكرها
ِحي وال  تعاىل واهللا ،هبا املوصوف جحد ؛وإنكارها فاتِّالص بدفع يريد امّوإن ،كرهَي وال ،ّبُ
  .وأقصاه اهلداية طريق من وباعده ،وأخزاه اجلهمي أكذب قد

 وال ،ُسمعَ وال يـ،مَّتكلَال يـ  ن اهللاَأن زعـم َمـ: ُول أيب معمر اهلذيل    ثم أسند ق
 ، بـاهللا ٌ فهو كافر؛- فاتِّه الصِن هذِ مَشياءأ َ وذكر-  وال يرىض،ُغضبَ وال ي،ُبرصُي

  اهـ.  باهللا تعاىلٌألهنم كفار؛   اهللاَُدينأ هبذا ،لقوه فيهاأ ف؛اًفِ واقٍئرِوه عىل بُإن رأيتم
َبعـد ُّربنـا يأتينـا َّثـم.. «:  وفيـهري إىل حديث جابر يش  ) ٢( ُتنظـرون َمـن ُفيقـول ذلـك َ ُ ؟  َ

ُننظر :فيقولون َننظـر حتـى :فيقولـون. ُّربكـم أنـا :فيقـول. َّربنـا ُ  مهلـ َّفيـتجىل. إليـك ُ
ُيضحك   ).٣٨٨(، ومسلم )١٤٧٢١(رواه أمحد .   احلديث »..َ

 أسـود قال: ، قال)باب إثبات الرؤية(يف ) ٢٦١٨ (»اإلبانة الكربى«يشري إىل ما رواه يف    )٣(
  .القَّبالط عليها حلفَن ،قٌَّح واهللا األحاديث هذه :مـسال بنا

   يف إن اهللا تعاىل ال يـرى( :قال  أنهٍلُجَ وبلغه عن ر-أمحد   سمعت:الفضل بن زيادقال   ) ٤(
 فقد ؛ يرى يف اآلخرةإن اهللا تعاىل ال:  من قال:م قالُ ث-ا ًا شديدً فغضب غضب،)اآلخرة

    =     (  *    +M :  قـال أليس اهللا ، وغضبه من كان من الناس، عليه لعنة اهللا،َرَفَك



الدیانة السنة والشرح واإلبانة على أصول  
  ١٤٤ 

 - كذل بعد نم ثم :   
ِّومره ِلوهوح ،ِّورشه ِخريه ِردبالق ُاإليامن     ٌقدور واقع ؛ مِ وكثريهِهليلوق ،ُ ِ ٌ ُ

ُقـت، ُم الوَّتقـد، ال يَقعاد أن يِقت الذي أر يف الو،ِبادىل العع  ِمن اهللا
ُأخر، عىل ما ستوال ي   .ُم اهللاْلِك ع بذلَقبَّ

، َيبهصم يكن ليــ لِخطئه، وما أخطأهُن ليم يكـ لَبدَاب العا أصَّوأن م
َم يكن ليتأخر، وما تـَم لَّقدوما ت َأخرَّ  .َّدمم يكن ليتقـ لَّ

ِحةص ِمن اهذ ويف ِجةُاحل ِوتبوث ،ِلئالَّالد َّ  ِاروأخبـ ،ِرآنالق ِعيمج يف َّ
ُيمكن ال ما ☺ ىطفُصامل  اهللا عىل ِاءاالفرتب َّإال ِّرده عىل ُقدرُي الو ،ُفعهد ُِ
، ١( ِتهدرُق يف ِعتهزاُومن( . 

 ُأهـل َّاتفـَق ليـهوع ،ُبالكتـ ِتنزلـُوأ ،ُلُّالرس ِتدع اوصفن ما وإىل
ِوديـةبالعب ِنفـسه وعـىل ِة،ُّبالربوبيـ هللا َّأقـر نَّمـم ِيدوحالت  ٍملـك ِمـن ،َّ

ٍمقرب َّ ٍمرسل ٍّبيون ،ُ ُمنذ ُ ِانقضائه ىلإ ُقخللا كان ُ ِ ِ : 
ِالـسموات يف  ]ب/١٦[ ُونيك ٌءيش وال ،كان ٌيشء ليس أنه  عىلونعِمُجم َّ، 

                                         
   , .      -   /L، وقال تعاىل:  M  Y    X  W  V       U   TL  دليل عىل أن املـؤمنني هذا

  ).٥٧٧(» الرشيعة«   .يرون اهللا تعاىل
ؤية كانت من ُّومسألة الر): .. ٢/٣٩٢ (»ن تلبيس اجلهميةبيا« يف     قال ابن تيمية 

نة ُّ كان علامء أهل احلديث والسى حت، وبني اجلهمية،نة املثبتةُّأكرب املسائل الفارقة بني الس
  وكـذلك األحاديـث،»د عىل اجلهميـةَّالر وؤيةُّالر «: ويقولون كتاباإلثبات،فون الكتب يف صنُِّي

    اهـ. ًالِّعطُؤية مُّون من أنكر الرُّ ويعد،ؤية وما يتبعهاُّحاديث الرالتي تنكرها اجلهمية من أ
  ..). باب اإليمـان بأن املؤمنني يرون رهبم يوم القيامة-٧٥ (»اإلبانة الكربى«:   وانظر

 ؛ِب بالقـدرَّذَ فمـن كـ،درة اهللاُق:  القدر:  زيد بن أسلمقال) ٤٨٢ (»الرشيعة«   يف )١(
 .درة اهللاُحد قَفقد ج
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ــا َّالإ ؛ِاألرض يف وال ــاءه  اهللاُ َأراده م ــم اهوقــض َوش ــُق كله ُّ، واخلل ُ
ِم من أن حيدثِسهنف يف أُجزِهتم، وأعَّوُف يف قَأضع ِوا يف سـلطان اهللا ُِ ُ 

َمراد فيه ونالفُخي ًيئاش َشيئتهم ونِويغلب ،هُ ُّويردون ،ِ  .)١( َقضاءه ُ

ٌالزم حقٌّ اهبذ ُناـفاإليم   .ِلقهخ ىلع هللا ا ِمن ٌةفريض ،ِ

ِيثبت مـول ،فيه َطعن أو ،نهع َجرخ أو ،كذل َخالف نَفم  هللا َيرقـادملا ُ
، َيئةشمـلا ُفيضُوي ،اضفهُوي ُأول فهو ؛ليهإ َ ِالزندقة َّ  ؛ َّ

 .)٢( ةَّالزندق)  ِجاد وأب(  َردالق أن:  ُاألخبار ِتجاء ألنه

                                         
بل الكتاب ِ قد ذكرنا أن سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من ق:معاينَّقال أبو املظفر الس   )١(

 ّ فمن عدل عن التوقيف يف هذا الباب ضـل، وجمرد املعقول،نة دون حمض القياسُّوالس
 وذلـك ؛ وال وصل إىل ما يطمئن بـه القلـب، ومل يبلغ شفاء النفس،وتاه يف بحار احلرية

ُّألن القدر رس
ِّن رسِ مِ

 اهللا بـه ّواخـتص .. بت دونـه األسـتارُ رض،ِهِ وعلم من علم، اهللاِ
 وسـبيلنا أن ،ن احلكمـةِمـ  ملـا علـم؛جبه عن عقول البرش ومعارفهمَ ح.عالم الغيوب

 واالقتحـام ،فّكلـَفالبحث عنه ت، وأن ال نتجاوز إىل ما وراءه،  لنا فيهّننتهي إىل ما حد
لـم مـا ِ أن يعلم أن اهللا تعاىل طوى عن العامل ع:ع هذا الباب ومجا:قال. رّفيه تعمق وهتو

 ألنـه خلقهـم ؛اًقربـُا مًلكـَ وال م،ًرسـالُا م فلم يطلع عليـه نبيـ،ره عىل عبادهّدَقضاه وق
وقد نقلنا عن ، M   H  G  F  E  D   CL :  ويمتحنهم قال اهللا تعاىل،ليتعبدهم

ِّكشف هلم عن رسفلو .  أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة: ٍّعيل
ر هلم وعليهم ّدَ وقيضُ ما قِ

 واتكلوا عـىل مـصري األمـر يف العاقبـة ، وفرتوا عن العمل،يف عواقب أمورهم الفتتنوا
 وسـقوط اخلـوف ، ويف ذلك بطالن العبـادة، أو قنوط،فيكون قصاراهم عند ذلك أمن

بـني  وعلقهـم ،والقـدر  وحجب عـنهم علـم القـضاء، بعباده فلطف اهللا ،والرجاء
اهللا اخلبيث مـن   وليميز، سعيهم واجتهادهما ليبلو؛ والطمع والوجل،اخلوف والرجاء

 ). ٣١-٢/٣٠(» احلجة يف بيان املحجة«اهـ   . ة البالغةّجُ وهللا احل.الطيب
  =: عن موسـى بـن أيب كثـري) ١٩٢٠ (»اإلبانة الكربى«ِومن ذلك ما رواه املصنِّف يف    )٢(
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 - ِعنــتُل« :☺ الوقــ ُريــةالقد َِ َّ َبعنيســ ِانلــس عــىل ُةَئــِرجُ واملِ  اوأنــ ،ِنبيــا ِ
ُآخره  .)١(»مِ

                                         
  اهـ . َّد الزندقةِالكالم يف القدر أبو جا

ّأن أول الطرق إىل تعلم الزندقة والكفر هو الكـالم يف القـدر، كـام أن أول : واملراد به     ُ َّ ّ ّ
  .. ). أبجد هوز : (ُطرق تعلم اللغة العربية، تعلم احلروف األبجدية

  . فيه مهلجَ فمن دخل،ندقةَّياض الزِ القدر ر:هري قالُّعن الز): ١٣١٤(   وعند الاللكائي 
اشتق قول القدرية من الزندقة، : قال داود بن أيب هند) ٢٠٧٦ (»اإلبانة الكربى«   ويف 

َّوهم أرسع الناس ردة ِ .  
  .   هم واهللا الزنادقة: عن عبداهللا بن جعفر أنه قال يف القدرية) ٢٠٧٩(   وفيه 

هـم الـذين يزعمـون أن إلـيهم ): ّالقدريـة: (»عقيدته« يف    وقال حرب الكرماين 
َّالستطاعة، واملشيئة والقدرة، وأهنم يملكون ألنفسهم اخلري والـرش، والـرض والنفـع، ا ّّ ّ

ِواهلدى والضالل، وأن العباد يعملون بدءا مـن أنفـسهم مـن غـري  َّوالطاعة واملعصية، ً َّ
ُأن يكون سبَق هلم ذلك يف علم اهللا، وقوهلم يضارع قول املجوسـية والنـرصانية، وهـو  َِ َ

  ).٩٣ (»ُّالسنة«اهـ    .َّأصل الزندقة
ِ كتابا كبريا تكلم فيه عن القدر والقدريـة، »اإلبانة الكربى« يف َ  وقد عقد املصنّف  َ َ ً ً

ًوذكر حتته كثريا من األبواب واملسائل املتعلقة هبذا املبحث العظيم َ.  
ِّ  وقد تقدم معنى الزنديق حتت أثر  ّ، وتقدم كذلك ذكر األحاديث واآلثار يف ذم )١٦٢(ّ

 ).             ١٦٠و١٥٧و١٥٦و١٤٧و١٢٢و١٤و١٢: (القدرية، وجمادلتهم، واستتابتهم
مـن ) ٣٠٨(» الـرشيعة«، واآلجري يف )١٣٦٥ و١٣٠٤ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )١(

  . الدارقطني، وابن اجلوزي، والذهبي، وابن حجر، وغريهم: ضعفه. حديث أيب هريرة 
 ، جبـل بـن معـاذ حـديث نِمـ َدَور وقد): ٤٥ص (»امليزانذيل «  وقال العراقي يف 

       اهـ . أعلم واهللا .رقهُط مجيع من يصح وال ؛ مامةُأ أيب حديث ومن
ُ  وروي موقوفا عن معاذ وابن عمر  ُ ً٧١٦٢ ( للطـرباين»األوسـط«: انظـر.   وال يصح (

  ).٧/٢٠٥ (»جممع الزوائد«، و)١٨٠٢(، والاللكائي )٢٤٦و١٨٩( حلرب »ُّالسنة«
ُسئل سفيان الثوري عن تفسري هذا احلديث، فقال) ١١٧١(   وعند الاللكائي   = هم( :ُِ
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 - هللاُ ا َبكت«: وقال َظهاح ٍسَنف ِّلك ىلع  .)١( »ِّالزنا ِمن َّ

- ٢( ٍريونك ٍرُوبمنك ،ِالقرب ِابذبع ُانـاإليم ثم( . 

 -  َروى فيام ☺ قال ِاستع« :ُاءالرب عنه َ ِالقرب ِعذاب ِمن باهللا وايذَ َ« )٣(. 

   .]١٢٤:طه[  : MÌ  Ë   Ê  ÉL اهللاُ وقال     
 -ُيقعد ال«: ☺ُّ النبي  وقال َ  .)٤( »ِربهُت يف قِّيَمـُ

                                         
 ). وقوم يزعمون أن ال قدر، اإليامن قول:الذين يقولون

 ). ٦٨٤٧(، ومسلم )٦٢٤٣(رواه البخاري    )١(
 كمُ أحد: قالأو - ُ امليتَِربُإذا ق« :  قال رسول اهللا: قال،  أيب هريرة  يشري إىل حديث )٢(

 . احلديث. » .. واآلخر النكري، املنكر: ألحدمهاُ يقالِ أزرقانِانَ أسودِلكانَ أتاه م-
 ). ٣١١٧(وصححه ابن حبان . حديث حسن غريب: ، وقال)١٠٧١(رواه الرتمذي    

 أمحد بـن -  أبا عبداهللا يا:قلت: قال أمحد بن القاسم) ١/١٣٥(» طبقات احلنابلة«  ويف 
 ُّرِقـُ ن ! نعـم سـبحان اهللا: فقال ؟روى من عذاب القربُ وما ي،ونكري ٍنكرُ بمُّرقُ ت-حنبل 

    ؟ أو تقول ملكني ؟ هذاُ تقول)ٌكريَ ون،ٌنكرُم: (ُ هذه اللفظة: قلت،بذلك ونقوله
  اهـ.  القربُ وعذاب، ومها ملكان،ريِكَ ونٌرَنكُم:  نقول:قال   

ِّأما املعتزلة فهم يكذبون بعذاب القرب: ن الثوريُقال سفيا) ٣٦( البن شاهني »ُّالسنة«  ويف  ُ  .  
العـذاب والنعـيم عـىل الـنفس ): ٤/٢٨٢ (»جمموع الفتـاوى« يف   قال ابن تيمية 

 ،نفـردة عـن البـدنُب مّعـذُنعم الـنفس وتُ تـ،نة واجلامعةُّا باتفاق أهل السًوالبدن مجيع
م والعذاب عليهام يف هذه احلال عي فيكون النَّ،تصل هباُ والبدن م،تصلة بالبدنُوتعذب م

   اهـ  .نفردة عن البدنُ كام يكون للروح م،تمعنيُجم
ــر ــرشيعة«:   وانظ ــائي)١٢٨٨و٣/١٢٧٢ (»ال ــىل «، و)٦/٤٣٦( ، والاللك ــرد ع ال
 ). باب اإليامن بعذاب القرب، وسؤال منكر ونكري/١٧١ص (»املبتدعة

َوصـححه). ١٤١٨ (»ُّالسنة« يف ، وعبداهللا)٤٧٥٣(، وأبو داود )١٨٥٣٤(رواه أمحد    )٣( َّ ابـن : َ
  .     لعبداهللا»ُّالسنة«تعليقي عىل : انظر. منده، واحلاكم، وابن تيمية، وابن القيم، وغريهم

   =َاملـؤمنإن « : قال عن النبي من حديث أسامء ) ٣١٨٢ (»األوسط«رواه الطرباين يف    )٤(
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 - ٌأحد اجَن ول«: الوق ِمةض ِمن َ ِغطة الق أو ض-  ِربالق َّ ُسـعد النجـ - ِرب َ  ُبـن َ
    .)١( »عاذم

  - اهللا وقــال : MÌ  Ë   Ê  ÉL ]ِفــسريالت ُابأصــح قــال، ]١٢٤:طــه :
   .)٢( ِربالق ُابعذ

-  كذل بعد نم ثم : 

ِللنُّشور ِةَّبالصيح ُانـاإليم َافيلرسإ ِوتبص ُ     .)٣(ِورالقب ِمن ِاميللق ِ

ٌيـتم كأن لبالق ُلزميف ٌاءلُومـس ،ِربالقـ يف ٌوطغَومـض ،ِّ  ،كِقـرب يف َ

                                         
 .» ..؟ ما هو  ؟ حممد: لهُ يقالٌلُجَ ما ر:ال فيق،ن يشهدهَنكفئ عنه مَه حني يِ يف قربُقعدُي

 . عن النبي نحوه من حديث أنس ) ٧٣١٨(، ومسلم )١٣٧٤( وروى البخاري 
َ وصححه .، من حديث عائشة )١٣٩٠ (»ُّالسنة«، وابنه عبداهللا يف )٢٤٢٨٣(رواه أمحد    )١( َّ

  ).٢٠٨ (» عىل املبتدعةالرد«التعليق : وانظر). ٤/١٤٦ (»والنهايةالبداية «ابن كثري يف 
َّروي هذا القول عن مجع من السلف، ذكرهتم يف التعليق عىل    )٢(   ). ٢٠٦ (»الرد عىل املبتدعة«ِ

، وتفـسري )١٤٣٤ و١٤١٠( لعبداهللا »ُّالسنة«و ،)١٦/٢٢٨(تفسري الطربي :   وانظر   
 ).٥/٣٢٢(ابن كثري 

:  M  É، قال النبي أيب هريرة عن ) ٥/٣٢٤(َّ   وروى البزار كام يف تفسري ابن كثري 
Ì  Ë   ÊL ،جيد إسناد : قال ابن كثري.»القرب عذاب«: قال   .  

النوادر «، و)١٣٢٩(، و)٦٦٤٤( أيب يعىل »مسند «:   وللحديث متابعات وشواهد، انظر
-١/٣٨٠( احلـاكم »مـستدرك«، و)٣١١٩(، وصحيح ابن حبـان )٧١٩ (»واألصول

  ).٢/٣٨١(، و)٣٨١
َّ يف عقيدته التي أدرك عليها أهل العلم بـالعراق والـشام ) هـ٢٨٠(ب الكرماين قال حر  ) ٣(

َوالصور حقٌّ ينفخ فيه إرسافيل فيموت اخللق، ثم ينفخ : .. واحلجاز وغريها من البلدان ُّ
ِفيه فيقومون لرب العاملني للحساب والقضاء ِّ   ).       بتحقيقي/٤١( حلرب »ُّالسنة«اهـ   . َ

  ).ُّ يف الصور، واحلرش، والنرشسياق ما روي عن النبي /٦/٤٧٧(لكائي الال:  وانظر
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ًافراك به كان كذل َأنكر َمن ؛ًةمِالز ًةيضفر ِوتامل ِبعد ِمن ٌوثبعَوم ِ. 

- ًعراة ًاةُحف مِبوركُق ِمن َونُحترش مكإن «:☺ ُّبيالن قال ْغر ُ  .)١(»ًالُ

  ].٤٣:املعارج[ M ?   >      =    <  ;L: ك وتعاىلبار اهللاُ توقال

َكذب َمنف  اهللا ُولسر هب َاءج اَّمم ًشيئا َّدَر أو ،ِرآنالق نِم ٍحرفب أو ،ٍبآية َّ
ٌافرك فهو: ☺ ِ. 

- ِّسلم ِّلمَس: ٍومئذي نيؤمنامل ُارعِوش ،ِاطِّوالرص ،ِالبعثـب ُناماإلي مث َ
)٢(. 

 - ِأحـد مـن الـسيف، وأدق مـن «:  أنـهِيثداحل يف َجاء] أ/١٧[ ُاطِّوالرص ِ ُِّ َّ ُّ َ
  .)٣( »َّالشعرة

- وتعـاىل تبـارك هللا قال كام؛ ينوازبامل ُاإليامن ثم:  M  <      ;  :
  >      =L ]٤٧:بياءاألن.[ 

                                         
ًقلف أي): ُغرال(و).  ٧٣٠٣(، ومسلم )٣٣٤٩(رواه البخاري    )١( ْ  .، غري خمتوننياُ
ِّشعار املسلمني عىل الـرصاط«: قال النبي :  قاليشري إىل حديث املغرية بن شعبة    )٢( ُ ِ: 

ّسلم سلم َّ َ، وصـححه )٢/٣٧٥(، واحلـاكم )٢٠/٤٢٥ (»الكبـري« يف رواه الطرباين .»َ َّ َ
 . ووافقه الذهبي

َّاللهم :ويقولون.. «:  وفيهعن أيب سعيد ) ٣٧٣(  ويشهد له ما رواه مسلم  ِّسلم ُ ِّسلم َ َ« . 
 ودعـاء ..«: مـن حـديث أيب هريـرة ) ٣٧٠(، ومـسلم )٨٠٦(  وما رواه البخاري 

 . »مِّلَس مِّلَس اللهم :يومئذ ِسلُّالر
ٌجرس َّهنموجل.. «:  قال عن النبي  يشري إىل حديث عائشة  )  ٣( ُّأدق ِ ِالـشعر ِمن َ ُّوأحـد َّ َ 

ِالسيف ِمن ُكالليب ِعليه َّ  ).٢٤٧٩٣( رواه أمحد .»..اهللا َشاء َمن يأخذون ٌكَسَوح ِ
ُّأدق َاجلرس أن:  أنه بلغهعن أيب سعيد ) ٣٧٤(وعند مسلم  َمن َ ِالشعرة ِ َمن ُّدَوأح ،َّ ِالسيف ِ َّ . 

 ).٢١٤ص( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«، وتعليقي عىل )٦/٤٩٥(الاللكائي :   وانظر
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 - ٍودمسع بن اهللابدع وقال : ونفيتجـادل ؛ِانيـزامل إىل ِاسبالن ىيؤت 
 .)١( الداجل َّدأش ندهع

- ِالرمحن ِدبي ُانيزامل« :☺ ُّيلنبا وقال ُخفضهـَي ،َّ ُرفعهوي ِ َ« )٢(.  

َكذب أو ،َذلك يف َّكش َفمن   .َاداإلحل َمأعظ فقد؛ هب َّ

ُوالزهـاد ُاءـلموالع ِبارباألخ ِلمالع ُأهل فَقات ِوقد َّ ُوالعبـاد ُّ َّ  ِمجيـع يف ُ
ٌالزم ٌبِواج َكبذل َانـاإليم أن:  ِاراألمص ِ )٣(.  

- ِفاعةوالش ،ِضْوَحـبال ُانـمياإل مُث َ )٤(. 

                                         
 البـن نـارص »َّمنهاج الـسالمة« كام يف »الزهد«، وأمحد يف )١٦٠٤٣(رواه ابن أيب شيبة   ) ١(

 . ، وإسناده صحيح)١٠ (»املجالسة«، والدينوري يف )٩٧ص( ِّالدين
مـن ) ١٢٠٢ (»ُّالـسنة«، وعبـداهللا بـن أمحـد يف )١٩٩(، وابن ماجـه )١٧٦٣٠( أمحد رواه    )٢(

 النـواس حديث): ٦٩ (»الرد عىل اجلهمية«قال ابن منده يف . حديث النواس بن سمعان 
 اهـ  . منهم واحد عىل الطعن يمكن ال ممن املشاهري األئمة رواه ،ثابت حديث سمعان بنا

ُوبيـده امليـزان خيفـض .. «:  قـال النبـي يب هريرة عن أ) ٤٦٨٤(  وعند البخاري  ِ

 . »َويرفع
 يوزن العبد يوم ،يامن بامليزان كام جاءاإل..  :نةُّومن الس:  يف عقيدتهقال اإلمام أمحد    )٣(

يـامن بـه  واإل،وتـوزن أعـامل العبـاد كـام جـاء يف األثـر، ن جناح بعوضةزالقيامة فال ي
 ). ٣١٧(رواه الاللكائي .    ادلتهُ وترك جم، ذلكَّعراض عمن رد واإل،والتصديق به

ن أعـامل أ و،ِنة عىل اإليامن بـامليزانُّمجع أهل السأ ):هـ٣١١ (جاجَّقال أبو إسحاق الز   
 اهـ. الـ ويميل باألعم،ن امليزان له لسان وكفتانأ و،العباد توزن يوم القيامة

َّمنهـاج الـسالمة يف ميـزان «، )٦/٤٨٩(والاللكائي  ،)٣/١٣٢٨ (»الرشيعة«:     انظر
 ..).باب اإليامن بامليزان/١٤ (»الرد عىل املبتدعة«، و»القيامة

ِّأما املعتزلة فهم يكذبون : ُ  قال سفيان الثوري  )٤(  الـصالة ِباحلوض والشفاعة، وال يرون.. ُ
َّخلَف أحد من أهل القبلة إال من كان عىل هواهم ِ ِ   =           ).٣٦( البن شاهني »ُّالسنة«.  ٍ
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 -  َلةـْيـَأ َنيَبـ ما ًحوضا يل إن«: ☺ُّوقال النبي  أن: يريـد - )١( »نَوعـد َ
َيلةَأ نيب ما َقدره ُاريقهَأب« - َندوع َ  .)٢( »ِاءـَّلسما ِومُنجِ دبعد ِ

 - َذبك َمن: ٍكلام ُبن ُأنس وقال َكذب فقد ِضوباحل َّ  .)٣( قِّباحل َّ

 - َكذب َمن«: ِيثداحل يف َوجاء  .)٤( »نهم َرشبي مـل ِضْوحـبال َّ

- ِساءلةُمـبال ُانـاإليم مث  ٍريوكثـ ٍيلقل ِّلك نع َبادالع ُسألي  اهللاَ أن؛ َ

                                         
» الـرشيعة«، و)٥٢١- ١/٤٧٣( البـن أيب عاصـم »ُّالـسنة«: انظر الكالم عن احلوض يف   
 ).      ١٦٨ص (»الرد عىل املبتدعة«، وتعليقي عىل )٦/٤٢٢(، والاللكائي )٣/١٢٥٣(

، )٣/١١٩٨(» الـرشيعة«، و)١/٥٢٦( البن أيب عاصم »ُّالسنة«:   والكالم عن الشفاعة يف
 ).١٨١ص (»الرد عىل املبتدعة«وتعليقي عىل  ،)٦/٣٨٧(والاللكائي 

َأيلة( )  ١(  ).١/٢٩٢ (»معجم البلدان«. ّبالفتح، مدينة عىل ساحل بحر القلزم مما ييل الشام): َ
 ).ما بني أيلة وصنعاء من اليمن: (ويف رواية البخاري. مدينة مشهورة باليمن) عدن(و      
 .من حديث أيب هريرة ) ٥٠٢(ومسلم . أنس من حديث ) ٦٥٨٠(رواه البخاري    )٢(
يهـا ف لـه َ فلـيسِفاعةَّ بالـشَبَّذَن كـَ م: قال  عن أنس)١٨٩ (»هدُّالز«يف  روى هنّاد   )٣(

 . وإسناده صحيح. ٌيبَ له فيه نصَ فليسِ باحلوضَبَّذَن كَ وم،ٌصيبَن
 ).١١/٤٢٦ (»الفتح«وصححه يف . ًمقترصا عىل الشفاعة) ٧٧٧ (»الرشيعة«  ورواه اآلجري يف 

َّمن كذب بعـذاب القـرب عذبـه اهللاُ،    «: قال النبي :  قال لعله يشري إىل حديث أنس   )٤( ََّ َِ ِ ِ َ
ُومن كذب باحلوض فال سقاه اهللاُ منه، ومن كذب بشفاعتي فال أدخله اهللاُ فيها ََ َّ ََّ َِ«.   

احلكم بـن سـنان، : ، ويف إسناده)٢/٣٠٢ (»أمايل الشجري«، و)٦١ (»فوائد احلريب«  
 ). ٣٢/٦٤(و) ٧/٩٦ (»هتذيب الكامل«: انظر. َّويزيد الرقايش وكالمها ضعيفان

 بريـدة بـن عبـداهللا عـن) ٧٢٠ (»ُّالـسنة«، وابن أيب عاصم يف )١٩٧٦٣(  وروى أمحد 
 فقال ،فأتاه األسلمي برزة أيب إىل فأرسل احلوض يف زياد بن بيداهللاُع شك :قال األسلمي

 اهللا رسـول من سمعت هل ِاحلوض عن ليسألك األمري إليك َأرسل إنام :يداهللابُع جلساء له
 اهللا رسول سمعت .نعم :قال  ؟اًشيئ فيه  منـه اهللا سـقاه فال به َبَّكذ فمن يذكره .

 .وإسناده صحيح
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ِوقفامل يف   .واماجرت ما ِّلك نوع ،ِ

      M7  6  5  4L ]٨:األحزاب[   

 ]احلجر[ : M   (   '  &)  ,           +  *  -  L هللاُا الوق

َومنيلــظللم ُذويأخــ ــ ِ َّجمــِلل ىحتــ ،نياملَّالظــ نِم ــن ِاءـَ ــالق ِم  ،ِاءرن
ِلضعيفلو ِّويقال ِمن َّ ِ )١(.   

- اهللاَ بأن ُانـاإليم مث  ٢( قلخلا ِلقخ َقبل َاروالن َةنجلا خلَق(.  
   .)٣( ِيموالنَّع ِةرْظالنَّ يف ًداأب ٌمدائ ُوليز ال ِةجلنا ُيمعون

                                         
َّلتؤدن« : قال النبي حلديث أيب هريرة    )١( ُّ َأهلها إىل َقوقاحل ُ ِالقيامة َيوم ِ َّيقـتص حتـى َ ُ 

ِاجلامء ِللشاة
َتنطحها ِالقرناء ِالشاة ِمن َّ ُ َ«. 

 .صحيح حسن: وقال) ٢٤٢٠(، والرتمذي )٧٢٠٤(رواه أمحد    
إن اهللا : ُّومن قول أهـل الـسنة): ١١٧ص (»ُّأصول السنة« يف قال ابن أيب زمنني    
تم وأسند حديث عدي بن حا. ُ حياسب عباده يوم القيامة ويسأهلم مشافهة منه إليهم
 قال النبي  :»ُما منكم من أحـد إال سـيكلمه اهللا لـيس بينـه وبينـه ترمجـان ُ َ َُ ُ َ ُ َّ ٍ اهــ . »ِ

 . ُواحلديث متفق عليه
 . فهو كافر] اجلنة والنار: يعني[ُلـم خيلقا : من قال:  قال اإلمام أمحد   )٢(

ُفمن زعم أهنمـا لـم تـخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول اهللا : وقال ُ . 
 .والتعليق عليه) ٢٢٨ص (»الرد عىل املبتدعة«:    انظر

ٍ بن مصعب ُخارجةقال    )٣( ُ:اهللا ِن كتابِ مٍعِوضَ كفرت اجلهمية يف غري م ،ن إ( :م قـوهل
 فقـد ؛ُا تنفـدَّهنإ :فمن قال] ٥٤:ص[ :   M¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �L اهللا ، وقال)اجلنة تفنى

.. َركفـ فقـد ؛)ُدومَال يـ( :فمـن قـال] ٣٥:دالرع[  :M/  .  - Lوقال . َكفر
 ).٨٠( لعبداهللا »ُّالسنة«

وهو يـتكلم عـن اجلهـم بـن ) ٥/١٨٢ (»بيان تلبيس اجلهمية« يف   قال ابن تيمية    
ِوال خالَف أنه أول من قال بفناء اجلنة والنار: صفوان، قال ِِ َ  اهـ . َّ
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َيمـتن ال ؛ِنيالعـ ِوراحلـ ِمن ُاجواألزو ْينقـص وال ،ُ ْرمهيـ وال ،َنُ  وال، َنَ
ُنقطعي ُونعيمها ُامرهاث ِ   ]٣٥:الرعد [ : M/  .  -L  اهللاُقال كام؛ ِ

:  خالـدوندونَّلـُ خمفيهاُوأهلها  اهللا، ِبدوام ٌمفدائ  :ِارالن ُابذع اوأم
ِج من الدر خَمن ِنيا غري معتقَ ُ ُوحيد، وال متمٍد للتَ ُّك بالسنِّسِ  . ِةٍ

 .)١( ِةفاعبالش منها خرجونـَي مفإهن:  ونِّوحدمـلا افأم

 - ِائرالكب ِهلأل يتاعفش« :☺ ُّبينلا وقال   .)٢( »َّمتيُأ ِمن ِ

- ُأمني َيلربج وأن ،ِةالئكبامل ُناماإلي مث   .ِلُّالرس إىل اهللا] ب/١٧[ ِ

  .)٣(ٌضُمفرت ٌبِواج:  ِكةالئبامل ُانـواإليم

                                         
ِوقد خلقت اجلنة ومـا :  أهل العلم يف عقيدته التي أدرك عليهاقال حرب الكرماين    )١( ُ

ِفيها، وخلقت النَّار وما فيها، خلقهام اهللا، ثم خلق اخللق هلام ال يفنيان، وال يفنى من فيهام  ُ
ُأبدا، فإن احتج مبتدع زنديق بقول اهللا تعاىل ً:  Mj  i  h  g    fL وبنحو هذا     . 

ُهالـك، واجلنـة والنـار خلقتـا للبقـاء ال كل يشء مما كتب اهللا عليه الفناء واهلالك :   فقل له
 للفناء وال للهالك، ومها من اآلخرة ال من الدنيا، واحلور العني ال يمتن عند قيام الساعة، وال

 خلقهن للبقاء ال للفناء، ومل يكتب علـيهن املـوت، فمـن ًعند النفخة، وال أبدا؛ ألن اهللا 
َّقال بخالف ذلك فهو مبتدع خمالف وقد ضل عن س ُ  ).٤٨( حلرب »ُّالسنة«اهـ . َّواء السبيلُ

 وأن ،كتاب اإليامن والتصديق بـأن اجلنـة والنـار خملوقتـان/٣/١٣٤٣( »الرشيعة«:    انظر
 ).اً ال ينقطـع عـن أهلهـا الكفـار أبـدِار وأن عـذاب النـَّ،اًنعيم اجلنة ال ينقطع عن أهلها أبد

 ).٦/٥٠٤(والاللكائي 
ــو داود  )  ٢( ــذي وا ،)٤٧٣٩(رواه أب ــححه).  ٢٤٣٧(لرتم ــديث ص َواحل ــة، : َّ ــن خزيم اب

 ).٢١٩ (»الرد عىل املبتدعة«وانظر تعليقي عىل . َّواحلاكم، والصابوين، وابن كثري
ِ  وهو ركن من أركان اإليامن الستة، وقد أنكرها قوم من الفالسفة، وتابعهم عـىل ذلـك ) ٣( ِِّ ُ

 ).٢/٢٦١ (»ثة اللهفانإغا«: انظر!! . طوائف من العقالنيني يف هذا العرص 
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 - ندع ِمن ُلُّالرس به تاءج ما ِبجميع ِصديقوالت ِانـماإلي ُوبوج ككذل 
ٌالزم قٌّح فهو  اهللاُ قال ام ِيعموبج ،اهللا ِ. 

ًواحدا ًيئاش َّإال ُلُّرسال به َجاءت ام ِيعبجم َآمن ًالرج أن وفل   ؛ِ

ًكافرا ِءاليش ذلك ِّدرـب كان    .ِاءـلمالع ِيعمج عند ِ

 - اهللاَ بأن ُانـاإليم ثم  مهـَخلق ،اهللا ِلـقخ ِمـن خلٌق موهَّن، ِاجل خلَق 
 ،ُابتـالك طـَقن وبذلك ،ونِروكاف ونمؤمن ميهوف ،َشاء اومل ،َشاء اـكم
 .ُلُّالرس ِبه تاءوج

َنــي آدم، ي بِوْ يغــوهــو ،ِنيَّالــشياطِ ودجنــ ُرأس ووهــ َيسإبلــ لــَقوخ
َم، وحيسن عندهم القبيح، ويـدعهفتنُهم، ويورُ يف صدُوسوسوي ُ ِّ م إىل وهُ
ِخالفةـُم ِرى الـدمَم جمـري مـنهَم، جيهُّوُد، وهو عم ِّهب رَ ُّرض ال يـ، )١( َّ ُ

  .ُمني باهللا كيدهِاملعتص

 . ُحتىص نأ ِمن ُرأكث ِارهأخبو ِكرهبذ ِتاب اهللا  يف كُواآلي

ِدةروامل ِنيَّوالشياط َإبليس َونوك ،ِّناجل َأمر َأنكر نفم  يبنـ مَاءهوإغو ،َ
ٌكافر وفه : َمآد ٌاحدج اهللا،ب ِ ٌمكذب ،ِبآياته ِ ِّ   .)٢( ِهتاببك ُ

                                         
ِالـدم َجمـرى ِاإلنـسان ِمـن ِجيري يطانشال إن«:ول النبي قيشري إىل    )١( رواه البخـاري .  »َّ

)٣٢٨١.( 
ِ يكــذبون بحقيقــة إبلــيس، ويقولــونةالباطنيــة اإلســامعيلي  ) ٢( ِّ ــالقوة دون : (ُ إن إبلــيس ب

الرسـالة « مـن ًاهــ نقـال). ُالشخص يكون يف كل شخص يعادي اإلمـام فهـو إبليـسه
 )٢/٤٨٨( البن احلنبيل »الواضحة

 باب اإليامن بأن الشيطان خملوق مسلط عـىل بنـي آدم -٤٤ (»اإلبانة الكربى«:    وانظر
   =).    ّجيري منهم جمرى الدم إال من عصم اهللا منه، ومن أنكر ذلك فهو من الفرق اهلالكة
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 - ُالثقـات َونقله ،ُءاملالع تهرو ما ِّلبك يُقصدتوال ُوالقبول ُانـاإليم مث ِّ 
 .ِولبالقب هايِّلقتو ،☺اهللا  ِولرس عن ِارثاآل ُأهل

ِعاريضمـبال ُّدُتر ال   .)١(  ؟يفوك َـم ؟ِل :ُقالي وال ،ِ

ِعقولامل عىل ُلمحـُت وال َترض الو ،ُ ْ   ،ُيسايقمـال هاـل ُبُ

  ،☺ اهللا ُولرس ََّرسهف ام َّإال؛ )٢(  ُريفاسلتا هاـل ُلُيعم وال

ِاألمة ِاءـلمع ِمن ٌلرج وأ ٌجةُوح ٌاءِشف هقول َّمنـم َّ َّ. 

ُمثل ِوالرؤية ،ِاتِّالصف ِيثادأح  :ِ ُّ )٣(. 

                                         
 خلق مـن خلـق  واجلن همإبليس يف أن  سياق ما روى عن النبي/٧/١٨(لاللكائي ا   و

 وأن إبليس كـل رجـل ، أن اجلن ال حقيقة هلم:دعةتاهللا يرون من يرهيم اهللا ال كام زعمت املب
 ). ١٤٩- ١٤٨(، والصابوين )١/٤٨٤(ُّ لقوام السنة »احلجة يف بيان املحجة«، و)وءُس

ّوال يقول يف صفات الرب): ١٢ (»ُّرشح السنة« يف قال الربهباري    )١( كيف ؟ ولـم ؟ : َّ
ٌّإال شاك يف اهللا َّ . 

  ؟مل :فـأدخلوا ، ِّبَّالـر يف رواَّفك أهنم من اجلهمية هالك جاء إنام أنه واعلم): ٩٥(  وقال 
 اًعيان بالكفر واؤفجا ،رأهيم عىل الدين وقاسوا ،القياس ووضعوا ،األثر وتركوا؟  وكيف

 اهـ. بالتعطيل قالوا أن إىل ُاألمر همَّواضطر اخللق كفرواأو ،ٌكفر ى أنهخيف ال
 .ًأي بتفاسري اجلهمية وأفراخهم من األشاعرة وغريهم من املعطلة مما يسمونه تأويال   )٢(

َّإال ما فرسه : (  وقوله َ َّرد ظاهر عىل املفوضة اجلهـال الـذين يزعمـون أن نـصوص ..) ّ ٌُّ
 .ّلرد عىل املفوضةيف ا) ١٦٧ص (وسيأيت زيادة بيان . ِّالصفات ليس هلا معاين معروفة

 اإليـامن فـإن ،هبـواك هـذه من اًشيئ ِّفرسُت وال): ٤٢ (»ُّرشح السنة«   قال الربهباري يف 
َفرس فمن ،ٌواجب هبذا  اهـ. جهمي فهو هَّرد وأ ،هبواه هذا من اًشيئ َّ

  ).١/١٤٣ (»الطبقات« .كافر فهو اآلخرة يف رىُي ال اهللا أن زعم نَم: أمحد بن حنبل قال    )٣(
 ).٣٢(» خلق أفعال العباد«.   فاحذروه،جهميُّ الرؤية فهو ب بحديثّ من كذ:قال وكيع 

ُّ  تقدم نقل بعض أقوال السلف يف تكفري من أنكر الصفات والرؤية، رقم َِّّ) :٢٥٣.( 
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َروي ما ُثلِوم ِ ُ: 

 - »اهللاَأن   ُيضع َ ٍبعْصُأ عىل ِضنيواألر ،ٍعُبْصُأ عىل ِاتَّالسمو َ ُ« )١(. 
- اهللا أن«و  ُيضع َ ْقط :ُفتقول ،ِارالن يف َدمهَق َ ْقط َ َ« )٢(.  
- ِصابعَأ ِمن ِنيُبعْصُأ َنيبِ ادِالعب ُوبلق«و ِالرمحن ِ َ َّ« )٣(. 
- اهللاَ أن«و  ِالعرش عىل ِوللعرش، َ ٌأطيط َ ِكأطيط ِ ْالرح ِ   .)٤( »يدداجل ِلَّ

 - »اهللا وأن  َلذريةا َذأخ َّ ِّ َوكلتا ،ىُاليمن ِدهبي َمآد ِهرظ ِمن ُّ ٌيمني يهيد ِ ِ َ 
ٌكةُمبار   ]أ/١٨[  .)٥( »ايلُأب وال ذههل هذه :فقال، َ

                                         
 باب التصديق بـام روي أن اهللا يـضع - ٨٥( بتحقيقي » الكربىإلبانةا«رواه ابن بطة يف    )١(

ٍمن عدة طرق عن ابن مسعود ). صبع، واألرضني عىل إصبعالسموات عىل إ ُ ّ ِ. 
 ).٢٧٨٦(، ومسلم )٤٨١١(  واحلديث رواه البخاري 

 .من حديث أيب هريرة ) ٢٨٤٥ (» الكربىإلبانةا«رواه املصنف يف    )٢(
 .من حديث أنس ) ٧٢٧٩(، ومسلم )٨٤٨٤(  واحلديث رواه البخاري      
 باب اإليامن بأن قلوب العباد بني أصبعني مـن -٨٤ (» الكربىانةإلبا«رواه املصنف يف    )٣(

 .عن مجع من أصحاب النبي ) أصابع الرب تعاىل بال كيف
 .من حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص ) ٦٨٤٤( واحلديث رواه مسلم       

  .)٢٧١٦ (» الكربىإلبانةا«ة يف ّبط، رواه ابن ُهذا احلديث قطعة من حديث عمر    )٤(
 . وغريهم) ٥٨٦(» ُّالسنة«ابن أيب عاصم يف ، و)٥٧٠ (»ُّالسنة« ورواه عبداهللا يف 

 . َّ، وأمحد، والدارمي، والضياء املقديس، والدشتي، واهليثمي وغريهموكيع:  واحلديث صححه
 اهـ. ة قبلوهنُّأكثر أهل السو .. ):١٦/٤٣٤ (»الفتاوىجمموع  «  قال ابن تيمية يف
 ).٣٧( للدشتي »إثبات احلد هللا تعاىل«لتعليق عىل كتاب   وقد خرجته يف ا

 -   رجل من أصحاب النبي -حديث أيب عبداهللا :   احلديث مروي بألفاظ كثرية، ومنها) ٥(
ِبيمين َقبض اهللا َّإن «: قالأن النبي  ًقبضة هَ  ذه،هلـ ذههـ :وقال ،األخرى ِباليد وأخرى ،َ

 =           ).١٧٥٩٣(رواه أمحد  .»ُأبايل وال هلذه وهذه
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- َّيقب ال«و َ ِصورته عىل َمآد َقخل اهللاَ فإن ؛هْجالو ُحُ َ ُ« )١(.  

                                         
 َِرمنـاب عـىل اهللا َندِع طنيِاملقس نإ«:  أنه قال عن النبي    وحديث عبداهللا بن عمرو 

 ).٤٧٤٨(رواه مسلم .    »منيَي ِيديه لتاِوك  ِمحنَّالر ِيمني عن ٍنور نِم
ُ أخـذ ذريـة آدم مـن   يف اإليامن بـأن اهللا -٣٨( للمصنف » الكربىإلبانةا«:    وانظر

ًفجعلهم فريقني؛ فريقا للجنة، وفريقا للسعريظهورهم  ً.( 
ِباب اإليامن بأن اهللا خلق آدم عىل صورته (، )٢٧٧٠ (»اإلبانة الكربى«رواه املصنف يف    )١(

وهكذا . »محنَّ الرِ عىل صورةَ آدمَ خلق  فإن اهللا،حوا الوجهِّقبُال ت«: ولفظه). بال كيف
 ).بتحقيقي/ ٤٨٢ (»ُّالسنة«رواه عبداهللا بن أمحد يف 

َ   وقد صححه  .  للدشتي»إثبات احلد هللا «وانظر تعليقي عىل . أمحد وإسحاق رمحهام اهللا: َّ
 :قـال النبـي :  قـالعن أيب هريرة ) ٧٢٦٥(، ومسلم )٦٢٢٨(وروى البخاري    
 . »ِهتَ عىل صورَآدم  اهللاُ َخلق«

َّ يكـن بـني الـسلف مـن مل): ٦/٣٧٣ (»بيان تلبـيس اجلهميـة« يف    قال ابن تيمية 
ُالقرون الثالثة نزاع يف أن يقال ِّإن الضمري عائد إىل اهللا، فإنه مستفيض من طرق متعددة    : ِ ُ ُ ُُ ٌ

ُّ عدد من الصحابة، وسياق األحاديث كلها تـدل عـىل ذلـكعن ملـا ): ٦/٣٧٦(وقـال ). َّ
ًانترشت اجلهمية يف املائة الثالثة، جعل طائفة الضمري فيه عائدا َّ  اهـ. ِ إىل غري اهللا تعاىلَّ

 أليب ُقلـت :يِوذُّاملـر بكـر أبـو قال) ٢٧٨١ (»اإلبانة الكربى«   وقد روى املصنف يف 
 ؟» صورته عىل آدم اهللا خلق «: النبي حديث يف تقول كيف :عبداهللا

 عـن ، عمر ابن عن ،عطاء عن ،ثابت أيب بن حبيب عن :فيقول األعمش أما :قال   
 . احلديث جاء كام فنقول ،»محنَّالر صورة عىل آدم َخلق  اهللاَ إن «: النبي

 عـىل :قـال ،صـورته عـىل خلقـه :قـال ،املحدثني بعض له وذكر عبداهللا أبا وسمعت   
 .اجلهمية كالم هذا :فقال .الطني صورة

إن اهللا خلـَق : َمن قـال: ُسمعت أبا عبداهللا يقول: قال أبو طالب) ١٩٨(ً   وروى أيضا 
ٍوأي صورة كانت آلدم قبل أن خيلقه ؟. ورة آدم؛ فهو جهميَآدم عىل ص ُّ! 

 . للدشتي) ٥٤ (»إثبات احلد هللا تعاىل«وقد تكلمت عن هذه املسألة يف تعليقي عىل :    قلت
 = خلـق آدم عـىل صـورته بـال   باب اإليامن بأن اهللا ) (٣/٢٤٤ (»اإلبانة«:    وانظر
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 - ِصورة يف ِّيبر ُيترأ« :☺ ُّبيالن الوق َ    .)١( كذا ».. ُ

                                         
 ).كيف

 .، للتوجيري »خلق آدم عىل صورة الرمحنعقيدة أهل اإليامن يف حديث «   و
َّدفاع أهل السنة واإليامن عن حديث خلق آدم عىل صورة الرمحن«  و  . للدويش »ُّ

و ١٠٩٣ (»ُّالسنة«، وعبداهللا يف )٤٤٩ (»ُّالسنة«، وابن أيب عاصم يف )٢٥٨٠(رواه أمحد  )  ١(
ً خمترصا» ريبرأيت «:  عن النبي عن ابن عباس ) ٨٩٧(، والاللكائي )١٠٩٤ ُ . 

بيان « كام يف »ُّالرؤية«، والدارقطني يف »ُّالسنة«، والطرباين يف »ُّالسنة«   ورواه اخلالل يف 
، والقايض أبو )٤٠و٣٩ (»ُّالسنة«ُ، وغالم اخلالل يف )١٩٧و٧/١٩٦ (»تلبيس اجلهمية

 )٩٤٧ (»تِّاألسامء والصفا«، والبيهقي يف )١٢٧- ١٢٥و١٢٢ (»إبطال التأويالت«يعىل يف 
   كلهم من طريق األسود بن شاذان، عن محاد بن سلمة، عن قتادة، عـن عكرمـة، عـن 

ٌرأيت ريب يف صورة شاب أمرد، له وفـرة، « :ويف بعض ألفاظه. ، عن النبي ابن عباس  َُ ٍ ٍِّ
ٍجعد قطط، يف حلة خرضا َّ َُ ٌ ٍرأيت ريب يف صورة شاب أمرد جعد«: ، ويف بعضها»ءٌ ٍَ ٍّ ُ«. 

ًاحلديث من أهل السنة من يرويه خمترصا، ومنهم من يرويه بتاممه كام يف خترجيه    وهذا  ُ ُّ      . 
 ). ًثم ذكر كالما: (.. ً بعد روايته هلذا احلديث خمترصا    قال ابن أيب عاصم 

ًمعلقـا عليـه) ٧/٣٠٦ (»بيان تلبـيس اجلهميـة« يف    قال ابن تيمية  ِّ أراد ابـن أيب : ُ
: وهذا هو الكالم الذي تقدمت اإلشارة إليه أنه قـال. يه كالم آخرعاصم أن احلديث ف

ِرآه دونه سرت من لؤلؤ« ، كام ذكرنا، فإن هذه الزيادة كانوا يرووهنا، وتارة يرتكوهنا، كـام »ِ
 اهـ. تركها ابن خزيمة، والرتمذي، وابن أيب عاصم

ّهذا احلديث صحيح، تلقاه أهل السنة بالقبول، وحدثوا :    قلت ُّ به كام يـشري إىل ذلـك ّ
 :ومن ذلك. كالم املصنف فيام سيأيت

: سـمعت شـاذان يقـول: حدثني عبدالصمد بن حييى الـدهقان، قـال:     قال املروذي
أستأذنه يف أن أحدث بحـديث قتـادة، عـن ] اإلمام أمحد: يعني[أرسلت إىل أيب عبداهللا 

َبه، فقد حدث بهِّحدث : ، قال»رأيت ريب«: عكرمة، عن ابن عباس قال النبي   . العلامءَّ
  حـديث:رعة الرازي يقـولُ سمعت أبا ز: سمعت أبا بكر بن صدقة يقول:قال الطرباينو

 = الـصمدوعبد  رواه شاذان، صحيح: يف الرؤية  عن ابن عباس، عن عكرمة،قتادة



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
  ١٥٩ 

 ِمـن ُاتَّوالـساد ،ِةَّالـصحاب نِمـ ُاتِّالثقـ َيـثحاداأل هـذه ىرو قد
ُمثـل ؛معدهب ِمن ِاءـلمالع َعمـر ِابـن :ِ  ِوابـن ،َةيـرهر يبوأ ،َةائـشوع ،ُ

ٍعباس  .مريهوغ  ٍكالم ِبن ِسوأن اهللا،عبد ِبن ِريوجر ،َّ

- ُينزل وتعاىل باركت هللاَا نإ«و ِ ٍليلة ِّلك يف َ  .)١( »نياالد ِاءـمس ىلإ َ
                                         

 ).١/٣٣(»  املصنوعةئالآلل«اهـ  . عتزيلُ مَّ ال ينكره إال؛ وإبراهيم بن أيب سويد،بن كيسانا
 يف الرؤية؛ ، عن النبي حديث قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس : قال الطرباين
ّمن زعم أين رجعت عن هذا احلديث بعد ما حدثت به فقد كذب: صحيح، وقال َ .. 

                 ).  ١٤٤ (»إبطال التأويالت«
 »نةُّالـس«رواه ابـن أيب عاصـم يف . ُّوللحديث شاهد من حديث أم الطفيل :     قلت

، والدارقطني يف »ُّالسنة«ُ، وغالم اخلالل يف )٢٥/١٤٣(» الكبري«، والطرباين يف )٤٨٠(
ًأنه رأى ربه يف املنام يف أحسن صورة، شابا«: ، ولفظه)٢٣١ (»الرؤية« ٍَّ َ ِ ًموفرا  ِ َّ..«. 

: ، وقـال)٥/رقم( له حديثي »جزء«ُوقد مجع طرق هذا احلديث أبو نرص الغازي يف 
ُة الغر وافقوا وتابعوا نعيم بن محاد، ومل ينقم أحد مـنهم يف هـذا احلـديث، فهؤالء األئم ُّ

ُوكلهم قبلوه، وتابعوه، ومل ينكر هذا احلديث إال معتزيل، أو مبتدع ضال ُ  اهـ   . َّ
َوممن صحح هذا احلديث: قلت ُاإلمام أمحد، واإلمام أبو زرعة، وشيخ اإلسالم ابن : َّ

 . وغريهم ) ٧/٣٥٦ (»ةبيان تلبيس اجلهمي«تيمية يف 
ُّوقد تكلمت عىل حديث ابن عبـاس، وأم الطفيـل ريض اهللا عـنهم يف التعليـق عـىل  ِّ ُ

 .  لغالم اخلالل، وذكرت كالم أهل العلم يف تصحيح هذا احلديث»ُّالسنة«كتاب 
 بعـضها يف معروفة اًطرق احلديث هلذا نإ): ١/٣٩٧ (»التنكيل« يف قال املعلمي 

 االسـتنكار اندفع كذلك كان فإن بذلك، حِّرصُي ما بعضها ويف منام، ؤياُر اّبأهن يشعر ما
 اهـ. معروف كالم األحاديث تلك يف العلم فألهل ّوإال ا،ًرأس

َللسامري، فقد صـحح ) ٢٣٥ (»نقض الدارمي عىل املرييس«كذلك حتقيق كتاب : وانظر َّ َ
َّهذه األحاديث، وذكر طرقها، ومن صححها من أهل العلم  . هللا أعلموا. َ

 باب اإليامن والتصديق بأن اهللا تعاىل ينزل يف كل -٨٢ (»اإلبانة الكربى«رواه املصنف يف    )١(
 =                        . عن مجع من الصحابة ) ليلة إىل سامء الدنيا من غري زوال وال كيف
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 ًوإيامنـا ،ِةدرللقـ ًيامتـسل لبـ  ؟َمـِلـ وال  ؟كيـف :ِّلـهك اذهلـ ُقالي ال
 :فيه ِةداياهل ُنيوع ،به ُلمفالع ،ِفتهمعر نع ُقولالع ِتجزع امكل، ِيببالغ

 ُصـلَأ هـو، الـهق فيام ☺اهللا  ِسولر يُقصدوت ،له ُيمسلوالت ،به ُاإليامن
ُترضب ال، ِةايداهل ُوعني ،ِلمالع َ  ،ُيسقـايامل شاكلها وما ِيثاألحاد ذههل ُ

 .)١( ِرائَّوالنظ ِالباألمث ُضارُتع وال

- مـريم َابن يسىع بأن ُاإليامن مث  ُينـزل  ؛ِاألرض إىل ِامءالـس ِمـن ِ
ُفيكرس

ُالدعوة ُكونتو ،َيرنزاخل ُقتلَوي ،َيبَّالصل ِ ًاحدةو َّ ِ )٢(. 
- ُوالدجال َّ ِاألمة هذه ِرِآخ يف ٌجِخار َّ  اكأهنـ يـهينع )٣(ىَحدإ ،َالةحـم ال َّ

 .)٤( َينةدوامل َةمك َّإال َاألرض ُيطأ ،ٌةافيط ٌبةِعن

                                         
 ).١٧٢١(، ومسلم )٧٤٩٤(   واحلديث رواه البخاري 

 حني ٍليلة كل  ربنا ينزل«: قلت ألمحد بن حنبل): ٣٣٣٢ (»ائلهمس«   قال الكوسج يف 
 كل: أمحد قال..  ؟األحاديث هبذه تقول أليس ،»الدنيا ِسامء إىل األخري الليل ثلث يبقى
 .أيَّالر ضعيف أو ،بتدعُم ّإال هيدع وال صحيح، هذا كل: إسحاق قال  .صحيح هذا

   ال يزال هبـم املـراء واملقـاييس حتـى جيحـدوا أصحاب املراء واملقاييس:  طاووسقال   )١(
 ).٨٦٨(رواه الاللكائي .   نةُّالفوا السُ وخي،ؤيةُّالر

ُالساعة ُتقوم ال«: قال النبي :  قالحلديث أيب هريرة    )٢( َ َينزل حتى َّ  ًحكام مريم ُابن فيكم ِ
ًمقسطا ِ َفيكرس ،ُ

َالصليب، ِ َاخلنزير َويقتل َِّ  ).٣٠٨(، ومسلم )٢٤٧٦( رواه البخاري .»..ِ
 )الّجَّ ويقتل الد، فيقيم احلقً عدالًعيسى حكام اإليامن بنزول/٣/١٣٢٠ (»الرشيعة «: وانظر

 . ، وما أثبته هو الصواب)أحد : ( يف األصل  ) ٣(
َّأحاديث الدجال صحيحة متواترة يف الصحيحني  ) ٤( َّ َوغريها، وقد كذب هبا بعض أهل البدع َّ َّ. 

وقـد أنكـرت طوائـف كثـرية مـن ): ١٩/١٩٠ (»البدايـة والنهايـة« يف   قال ابن كثري
ُّواجلهمية وبعض املعتزلة خروج الدجال بالكلية، وردوا األحاديـث الـواردة فيـه، اخلوارج  َّ َُّ َّ

ِّشيئا وخرجوا بذلك عن حيز العلامء، لردهم مـا تـواترت بـه األخبـار  يصنعوا  فلم ّ ً  = 
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ٍّلد ِابـبب  َممري ُنـاب ىيسع ُلهقتوي ِّالرشقي ُ  عـىل ،َفلـسطني ِبأرض َّ
ْالرم ِمن ٍميل ِةسريَم ِقدر ِلةَّ َ )٢ (.)١(  

- ُقبضي أنه: ☺ ِوتملا ِكبمل ُاإليامن مث  يفِ اداألجس يف ُّدَرُت مث ،َاحاألرو ِ
   .)٣( ِورالقب

- ُنفخي ٌنْرق :ُوروالص ؛ِورالص يف ِفخبالن ُنواإليام  .)٤( ُيلإرساف يهف ُ

                                         
 اهـ.. الصحيحة

ِّقال مطرف ) ٧٨٤ (»مذم الكال«  ويف  ُ :أكثر أتباع الدجال اليهود، وأهل البدع. 
سـياق مـا /٧/٢٢(، والاللكـائي )التصديق بالدجال/ ٣/١٣٠١ (»الرشيعة«:   انظر

ال كل َّجَّإن الد: دعةتال واإليامن به خالف ما قالت املبَّجَّ يف خروج الد روي عن النبي
 ). خبيثٍرجل

 قـد ،قـصبتها وكانـت ،بفلـسطني عظيمة مدينة :َّالرملة): ٣/٦٩ (»معجم البلدان«يف    )١(
 اهـ. للمسلمني اًرباط وكانت اآلن خربت

 قريـة ، وهو مجع ألد واأللد الشديد اخلصومة، بالضم والتشديد)ّدُل): (٥/١٥( ً  وفيه أيضا
   اهـ. بن مريم الدجال فيقتلها بباهبا يدرك عيسى ،قرب بيت املقدس من نواحي فلسطني

َّ والـدجال يف ذكر عيسى ، قال النبي حلديث النواس بن سمعان    )٢(  ُفينـزل.. «: َّ
 إذا طأطأ ِلكنيَ مِ عىل أجنحةِّهفيَا كً واضع، بني مهرودتني،مشقِ البيضاء رشقي دَ املنارةَندِع

 ،َ مـاتّه إالِس نفـَيـحِ رُدَ جيٍِر لكافِّل فال حي،ِ كاللؤلؤٌانُ منه مجَرَّدَه حتَ وإذا رفع،َه قطرَرأس
 )٧٤٨٣(رواه مسلم  .»..هُ فيقتلٍُّد لِكه ببابِدرُه حتى يُبُ فيطل،هُرفَونفسه ينتهي حيث ينتهي ط

 ،ِ يف املـاءُ امللـحُذوبَ كام يَفإذا رآه عدو اهللا ذاب.. «:  قال النبي   ويف حديث أيب هريرة 
 )٧٣٨١(رواه مسلم .»ِهه يف حربتَم دمِهيُه فريِ بيده اهللاَُُل ولكن يقت؛ِكلَ حتى هيَه النذابَفلو ترك

، )باب يف اإليامن بقـبض ملـك املـوت األنفـس/١٤( البن أيب زمنني »ُّأصول السنة«:    انظر)٣(
 ).   فصل يف الرد عىل من أنكر ملك املوت/١/٣١٤ (»احلجة يف بيان املحجة«و

ُينفخ ٌقرن ُورُّالص«:  قال عن النبي يشري إىل حديث عبداهللا بن عمرو     )٤( َ   .»فيه ُ
 ).٢٦٢ (اهـ  وانظر ما تقدم.حديث حسن: وقال ) ٣٢٤٤(، والرتمذي )٦٥٠٧(رواه أمحد 
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- َُكلم واهللا  .)٢( ًخليال َيمإبراه َذخـَّوات ،)١( اـًيمكلت وسىم َّ

                                         
 ML   K  J  IL ): ١/٢٧٩ (»نكـت القـرآن«  يف     قال الكرجي القـصاب )١(

ّحجة عىل اجلهمية وهي من كبار احلجج عليهم]: ١٦٤: النساء[ وحيتجون بأن الكالم منـه . ُ
 . إلخ.. ّجاز، واملجاز ال يؤكد باملصدر، وقد أكده جل وعال كام ترى، فجاء بالتكليم عىل امل

 بن موسى مَّلَك الذي هو اهللاَ ّبأن ُ واإليامن):٧٣ (»ُّرشح السنة« يف    قال الربهباري 
 مـن ال ،منـه مـسامعه يف وقع ٍبصوت الكالم اهللا من يسمع وموسى ،ورُّالط يوم عمران

 اهـ . العظيم باهللا َرَكف فقد ؛هذا غري قال فمن ،هِغري
  مل يكلم موسى ردفمن زعم أن اهللا ): ٣/١١٠٩(» الرشيعة« يف   وقال اآلجري 

ا يف الشجرة ً كالم إن اهللا تعاىل خلَق: فإن قال منهم قائل. وكفر باهللا العظيم، القرآنّنص
 عـن خملوق تعـاىل اهللا  ألنه يزعم أن الكالم ؛ هذا هو الكفر: قيل له.م به موسىَّفكل

 يـا : وقيـل لـه. القول وأسـمجهِ وهذا من أقبح.بوبيةِّعي الرّا يدً ويزعم أن خملوق،ذلك
 هذا ،ً نعوذ باهللا أن يكون قائل هذا مسلام)إين أنا اهللا( :لحد هل جيوز لغري اهللا أن يقولُم

 ومل ، اإلمامهن مل يقتل فإ. قتله اإلمامّوء وإالُّ فإن تاب ورجع عن مذهبه الس،ستتابُ ي،كافر
 ومل ، خلفـهّصلُ ومل ي، ومل يسلم عليه،مَّكلُ ومل ي،َرِجُ ه؛ منه أن هذا مذهبهَمِلُ وع،يستتبه

 اهـ .جه املسلم كريمتهِّزوُ ومل ي،قبل شهادتهُت
) ٢٤٣٨ (»اإلبانـة الكـربى«، وابن بطة يف )٣ (»خلق أفعال العباد«أخرج البخاري يف     )٢(

 خطبنا خالد بن عبـداهللا القـرسي بواسـط يـوم :ب بن أيب حبيب قالحبيوغريمها عن 
 بن ِ باجلعدّضحُا ومنكم فإين منِّ تقبل اهللا م،اس ارجعوا فضحوا أهيا النَّ:فقال، األضحى

ً  تكليام، تعـاىل اهللا علـوا م موسىّكلُ ومل ي،ًه زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليالّ إن،درهم ُ ً
 .َثم نزل فذبحه. بن درهمًكبريا عام يقول اجلعد 

 M  q          p  o  nL  ):١/٢٧٤ (»نكت القرآن« يف ّ   قال الكرجي القصاب 
ّحجة عىل اجلهمية، وبلغني أهنم جيعلون اخلليل يف هذا املوضع] ١٢٥: النساء[ الفقري، : ُ

) ُاخللـة(يف ًبفتح اخلـاء فـرارا ممـا يلـزمهم ) َاخللة(ًاختذه فقريا إليه، يذهبون به إىل : كأنه
ًوإعدادهم إياه هاهنا فقريا من اإلفراط يف اجلهل، والنقيصة يف العقل؛ إذ هـو ..بضمها

 =، فكيف يمدح إبراهيم بيشء يشاركه فيه مجيع   موضوع موضع الفضيلة إلبراهيم 
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- ُروح :َريممـ ُابن ىوعيس ُمتـهوكل ،اهللا ُ  أَروأبـ ،ىوتملـا اأحيـ دقـ، )١( َ
ِالطني ِمن وخلَق، َصواألبر َهمْاألك ًطائرا ِّ ِدرةقـب ذلـك ُّلكـ ،ِ  ،هللا ا َ

 .ِتهوإراد ،ِتهيئشوم

- اهللاَبأن ُواإليامن   ٢( ِدهبي ِوسدرِالف َةجن َسروغ ،ِدهبي َمآد َقلخ(. 

                                         
ًإذ ال نعلم أحدا من هؤالء إال فقريا إىل اهللا، وهل أتى عىل إبراهيم وقـت .. الناس قبله  ّ ً

وال أعلـم املـساكني .. ًثـم اختـذه فقـريا إليـه ! ًكن فقريا إىل اهللا قبل النبوة وبعدها ؟مل ي
ُّيفزعون إىل اللغة يف وقت إال غلطوا طريقها وجاءوا بأفظع مما يفرون منه َ  اهـ.َّ

 النـصارى واجلهميـة توكذب): ٢٥١ص(» الرد عىل اجلهمية« يف    قال اإلمام أمحد )١(
  . خملوقةته أن كلمَّ؛ إال اهللا وكلمتهُعيسى روح:  وذلك أن اجلهمية قالوا؛ى عيسِعىل اهللا يف أمر

 إن :قالُ كأن ي، من ذات اهللاة اهللا وكلم، اهللا من ذات اهللاُوحُ عيسى ر:وقالت النصارى  
 ولـيس عيـسى هـو ، إن عيـسى بالكلمـة كـان:ُوقلنا نحن.  من هذا الثوبَرقةِهذه اخل
 ، فيـهُوحُّه كان الـرِ من أمر: يقول]١٧١: النساء[ M9:  L  : وأما قول اهللا؛الكلمة
 .ِهِ مـن أمـر:يقـول، ]١٣: اجلاثيـة[ M ß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  ÖL  :كقوله

 ، عبـد اهللا:قـالُ كـام ي، خلقهـا اهللا، اهللاِ بكلمةٌوحُا رّ أهن:ام معناهاّ إن)روح اهللا( :وتفسري
  اهـ.  وأرض اهللا،وسامء اهللا

 َ خلـق:ِهِيـدِ أشياء بَ ثالثةَخلق إن اهللا «: قال النبي :  قالديث عبداهللا بن احلارث حل   )٢(
 »ِّالـصفات« رواه الـدارقطني يف .»هِ بيـدَردوسِ الفـَ وغـرس،ِهِ بيـدَ التـوراةَ وكتب،ِهِ بيدَآدم

 .، ويف إسناده ضعف؛ ولكن ملتنه شواهد)٤١ (»صفة اجلنة«، وابن أيب الدنيا يف )٢٨(
) ٧٣٠و ٧٢٩(، والاللكائي )٧٥٦(، واآلجري )٤٤ (»النقض« ما رواه الدارمي يف :ها ومن

 ، وعـدن، والقلـم، العرش:خلق اهللا أربعة أشياء بيده: بإسناد صحيح عن ابن عمر 
 .ومثله ال يقال برأي فله حكم الرفع:  قلت. كن فكان: ثم قال لسائر اخللق،وآدم

 »ُّالسنة«هبذا املعنى قد خرجتها يف التعليق عىل كتاب َّ  ويف الباب آثار كثرية عن السلف 
بــاب ): (٣/١١٧٧(» الــرشيعة«: وانظــر).  ٥٥٩ و٥٥٨ و ٥٥٣(لعبــداهللا بــن أمحــد 

 ).هِ بيدٍنة عدنَ وخلق ج، التوراة ملوسى بيدهّ وخط،بيده خلق آدم  اإليامن بأن 
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 - َروي اومـ ِ ْاذكــر ،َمآد َابــن «:ُ ْأذكــر ،ِفــسكن يف ينُ ْاذكــرو ،ِنفــيس يف كُ  ينُ
ْأذكر، ٍألَم يف ]ب/١٨[ ُذكرت ِالذي إلامل ِمن ٍريخ ٍإلَم يف كُ  .)١( »يهف ينُ

- َروي اوم ِ َتقرب َمن«: ُ ًشربا َّإيل َّ
ُتقربت ِ َربتقـ َومـن ،ًاعـاِذر إليـه َّ  َّإيل َّ

ُتقربت اًاعِذر  .)٢( »ًةَهرول ُتيتهأ ميشَي ينجاء َومن ،ًاعاب إليه َّ
 - َجبَع«و َصبوة له َليس ٍّابش ِمن ُّبكر ِ َ« )٣(. 
 - َحكض«: وقوله ُّرب ِ ِقربو ِادهِعب ِوطُقن ِمن ناَ  .»هَِريِغ ُ

ْنع نل :وقوله ٍّرب ِمن َمِدَ ُضحكي َ  .)٤( اًريخ َ
                                         

 . حديث أيب هريرة من) ٨١٠(، وابن حبان )٦١٨٩ (»مسنده«رواه أبو يعىل يف     )١(
قـال :  ولفظـه، من حديث أيب هريرة )٦٩٢٨(، ومسلم )٧٤٠٥(  ورواه البخاري 

َعند َأنا : اهللا يقول«: النبي  ُيذكرين حني معه أناو ،يب يِعبد ِّظن ِ  ِنفسه  يفذكرين إن ،ُ
َربقـت وإن ،ِمـنهم ٌخري ُهم ٍإلَم يف ُذكرته ٍإلَم يف ذكرين وإن ،نفيس يف ُذكرته ِّمنـ َّ  ًشـربا يِ

ُتقربت َتقرب وإن ًذراعا إليه َّ ُتقربت ًذراعا َّإيل َّ   .»ًهرولة ُأتيته يميش َأتاين وإن ،ًباعا منه َّ
 .   انظر ما قبله)٢(
قــال ). ١٧٤٩(، وأبــو يعــىل )٥٨٣ (»ُّالــسنة«، وابــن أيب عاصــم يف )١٧٣٧١(رواه أمحــد    ) ٣(

 .أمحد، وأبو يعىل، والطرباين، وإسناده حسنرواه ): ١٠/٢٧٠ (»جممع الزوائد«اهليثمي يف 
 ). يضحكباب اإليامن بأن اهللا ) (٢٦٣٥ (»الكربى«رواه املصنف يف     )٤(

 قـال رسـول:  قـال ينِزَأيب ر، من حديث )١٨١(، وابن ماجه )١٦١٨٧(    ورواه أمحد 
 َ يـا رسـول اهللا أو: قلـت:قال. »هَِريِ غِربُ وق،هِبادِ عِنوطُن قِم نا ُّبَ رُضحكي «:اهللا 

 . اً خريُ يضحكِّبَن رِ مَمِعدَ لن ن:لتق. »نعم «:قال ؟  ُّبَّ الرُيضحك
 ).٤٣٣( لعبداهللا »ُّالسنة«   واحلديث صحيح كام بينته يف التعليق عىل كتاب 

 -  أبا عمر حممد بن عبدالواحد ُلتأ س):٢٦٥٢ (»اإلبانة الكربى« يف     قال ابن بطة 
 : فقال ؟»هَِريِرب غُه وقِبادِ عِنوطُن قِنا مُّ ربَكِحَض «: ن قول النبيع -صاحب اللغة 

 فّكلـَ وتفسري الـضحك ت، عليه بدعةِعنَّ بالطواالعرتاض ،نةُ وروايته س،احلديث معروف
ٍّن رضِ وتغيري ما بكم م،عة رمحته لكمُ فرس:»هَِريِب غِرُوق «:ا قولهّ فأم،وإحلاد  =اهـ        .ُ
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 - ُّسبوات ال «:وقوله َالدهر ُ ُالدهر هو اهللاَ فإن ؛َّ َّ« )١(. 

                                         
 رواه أهل العدالة، ومن يلزم املؤمنني فكان مما صح عن النبي ): ٣/٩١(ا ً   وقال أيض

ُأن اهللا تعاىل يضحك، فال ينكر ذلك، وال جيحده إال مبتـدع : قبول روايته وترك خمالفته َّ
مذموم احلال عند العلامء، داخل يف الفرق املذمومة، وأهل املذاهب املهجورة، عـصمنا 

 .اهـ ثم ذكر حديث لقيط . اللة برمحتهّاهللا وإياكم من كل بدعة وض
 .من حديث أيب هريرة ) ٥٩٢٨(رواه مسلم   ) ١(

 حدثني: اعلم أن أبا بكر اخلالل قال): ٣٧٥- ٢/٣٧٤ (»إبطال التأويالت« قال القايض يف 
 .َّسألت أمحد بن حنبل عن الدهر، فلم جيبني فيه بيشء: برش بن موسى األسدي، قال

:  توقف عن األخذ بظاهر هذا احلديث، وامتنع من إطالق تسميةأن أمحد:   وظاهر هذا
 .   عىل اهللا سبحانه) َّالدهر(

ُكنا عند سفيان بن عيينة بمكـة، : ّسمعت هارون احلامل يقول أليب عبداهللا:    قال حنبل
ّال تسبوا الدهر«:  قالفحدثنا أن النبي  َّ : يا أبا حممد، تقول: ، فقام فتح بن سهل فقال»ُ

ُدهر ارزقنا ؟ فسمعت سفيان يقوليا       . خذوه فهو جهمي، وهرب: ُْ
 . قولهونحن نؤمن هبا وال نرد عىل رسول اهللا ، القوم يردون اآلثار عن رسول اهللا:   فقال أمحد

، راجـع )نحن نؤمن هبا: (  وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر احلديث، وحيتمل أن يكون قوله
ُإىل أخبار الصفات يف اجلملة، و  .مل يرجع إىل هذا احلديث خاصةِّ

ال جيـوز : هذا احلديث يف كتابه، وقـال] ابن حامد: يعني [   وقد ذكر شيخنا أبو عبداهللا 
ًأن يسمى اهللا دهرا ّ  واألمر عىل ما قاله؛ ألنه روي يف بعض ألفاظ هذا احلديث مـا منـع مـن .ُ

ّمحله عىل ظاهره، ومل يرد يف غريه من أخبار الصفات ما دل عىل  رصفـه عـن ظـاهره، فلهـذا ِّ
ُيؤذيني ابن آدم يـسب الـدهر، وأنـا الـدهر، «: أنه روي فيهوذلك  وجب محلها عىل ظاهرها، َ ُ ََّ َّ ُّ

َّ فبني أن الدهر الذي هو الليل والنهار خلق له وبيـده،  ..»ِبيدي األمر أقلب الليل والنهار َّ
ًوأنه جيدده، ويبليه فامتنع أن يكون اسام له  ال: ُ عبيد نحـو مـا ذكرنـا، فقـالوذكر أبو .. ُ

 عـىل به حيتجون التعطيل َأهل أن وذلك ،وجهه جيهل أن اإلسالم أهل من ٍألحد ينبغي
، وتأويلـه أن »َّفـإن اهللاَ هـو الـدهر«: أال تراه يقـول: ّ، واحتج به بعضهم فقالاملسلمني

َّالعرب كان شأهنم أن تذم الدهر، وتسبه عند املصائب التي تنزل هبم؛ م ُ  =ن موت، أو هـرم، ّ
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 - ُمسرية ِواألرض ِاءـَّالسم بني نأ«و َ
ِ ُسـمك ،ٍعـام ِئةاـسممخ َ  ٍاءـمـَس ِّلكـ ُ

 .)١( »كذلك ٍاءـمس ِّل كنيوب ،ككذل
َتعار ال ،تجاء كام ُّرَمـُت: اهشاكل اوم ِيث،اداألح هذه ُّفكل      ،ُضُ

َ ترضوال ْ  .لها القوفي )٢(ُواضع ُها األمثال، وال يـُب لُ

َّاء، وتلقاهـملا العاهوفقد ر َة  املـسألواركا، وتِبول هلبالقم نهُر مِا األكابُ
 .)٣( يهاِعانِم يف مُك الكالْرَت: َلم هبا  العها، ورأوا أنِريعن تفس

                                         
ٍأو تلف، فيقولون َ َّأصابتهم قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، وأتى علـيهم الـدهر، فيجعلونـه : َ َّ ُ

ُالذي يفعل ذلك فيذمونه عليه،  ال تسبوا الذي يفعل بكـم هـذه األشـياء،  فقال النبي ُ
ُّوتصيبكم هذه املصائب، فإنكم إذا سببتم فاعلها فـإنام يقـع الـسب عـىل اهللا َّ ُ  إذ هـو 

  اهـ  . َّالفاعل هلا ال الدهر
 َبـني كم ُتدرون هل «: قال وفيه أن النبي ُيشري إىل حديث العباس بن عبداملطلب    )١(

ِالسامء  ،ٍسـنة ِمائـة ِمخـس مـسرية بينهام «:لقا .أعلم ورسوله اهللا :قلنا :قال» ؟واألرض َّ
ُثفِوك ،ٍسنة ِمائة مخس مسرية ٍسامء إىل ٍسامء ِّكل ِومن  ،ٍسـنة مائـة ِس مخمسرية ٍسامء ِّكل َ

ِالسامء َوفوق ِأسفله بني ٌبحر السابعة َّ .  احلـديث » ..ِواألرض ِاءـَّالـسم بـني كام وأعاله َ
، والرتمـذي )٤٧٢٣(، وأبـو داود )١٧٧٠(  رواه أمحـد .وهو حديث األوعـال املـشهور

قـال اجلوزقـاين يف ). ١٤٤(، وابـن خزيمـة )٥٨٩ (»ُّالـسنة«، وابن أيب عاصم يف )٣٣٢٠(
 .  حديث صحيح): ٧٢ (»األباطيل«

 اهـ . رواه أبو داود بإسناد حسن، وفوق احلسن): ٢٤ (»العرش«    قال الذهبي يف 
ّ   ورد ابن تيمية يف  َّعىل من ضعف هذا احلديث) ٣/١٩٣ (»جمموع الفتاوى«َ َ . 

ًموقوفا، قال الذهبي  عن ابن مسعود ) ٢٧٠٩ (»اإلبانة الكربى«وروى ابن بطة يف    
 . صحيح وإسناده): ١٥٧ (»العلو«يف 

 ).١٥٦(وقد تقدم . ًأن تواضع صاحبك أمرا تناظره فيه: املواضعة   )٢(
ّونحن نؤمن باألحاديث يف هذا، ونقرها، ونمرها ): ٢٦١٣ (»الكربى«وقال ابن بطة يف    )٣( ُّ ُ

 =                        اهـ . ه تعاىلَّكام جاءت، بال كيف، وال معنى إال عىل ما وصَف به نفس
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ِّ ومقصود املصنف من النهي عن الكالم عن معـاين نـصوص الـصفات؛ أي بتلـك املعـاين  ِ

 .  َّوالتفسريات املحدثة التي أحدثها أهل التعطيل والتحريف من اجلهمية واألشاعرة وغريهم
ّ   وليس مقصوده أن نصوص الصفات ليس هلا معاين تفرس هبا  َ ُ كام يدعيه أهل التفويض ِّ

 . والتجهيل
ِّ   فكالمه هاهنا جممل يفرسه ما تقدم من كالمه عىل نصوص الصفات، وهو قولـه َُّ ُ..) : 

ُيعمل وال َفرسه ما َّإال ؛ُلتفاسريا هلا ُ ِاألمة ِاءـعلم ِمن ٌرجل وأ ، اهللا ُرسول َّ  قولـه ممـن َّ
َّوحجة ٌشفاء ُ.(..  

ُتفسريا ومعنى يفهـم منهـا بـرشط أن يكـون هـذا ِّ لنصوص الصفات    فقد جعل  ً
ُ، أو عن غريه من أهل العلم ممن كالمه معترب، بخالف أقـوال التفسري من رسول اهللا  ِ ِ

؛ ألنـه يف ِأهل التعطيل والتأويل الفاسد فال عـربة بكالمهـم يف تفـسري صـفات اهللا 
) هــ٤٧١(ل ابن منده احلقيقة إنام هو حتريف للكالم عن مواضعه، وتكذيب هلا، كام قا

 ِّالرد عىل اجلهمية« يف كتابه ِالتأويل عند أصحاب احلديث: »َّ ِ ِنوع من التكذيب: ُ اهـ    . ٌ
 ).١/٦٤ (»ذيل طبقات احلنابلة«

 :  ميلء برشح وتفسري معاين نصوص الصفات، ومن ذلك»اإلبانة الكربى«وكتابه 
وقد أكذهبم . معنى برصه: معهإن معنى س: وقالت اجلهمية): ٢٨٣٨( قال ابن بطة -١  

.. ، ففـصل بيـنهام ]٤٦:طه[ Mµ  ´  ³  ²  ±°   ¯  ®L  : اهللا يف كتابه، فقال
َ حني فرق بني العلم والبرصالعلم؛ فقد أكذهبم اهللا : إن البرص بمعنى: وأما قوهلم  إلخ                      .. َّ

ّإنام ] ٢٣: القيامة[ M         /  .      -L: إنام معنى قوله: وقال اجلهمية): ٢٦٢٣( وقال -٢  
ثم أطال يف بيان    . أراد بذلك االنتظار؛ فخالفت يف ذلك هبذا التأويل مجيع لغات العرب

    . النَّظر إىل وجه اهللا تعاىل ال غري: الفرق بني النظر واالنتظار، وأن املراد هبذه اآلية
َما أذن«: يف قول النبي ) ٢٦٦١( وقال - ٣    ِ ٍّ اهللاُ ليشء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن جيهر بهَ ِ ٍَ«  

َما أذن«معنى :    قال ِ َيريد ما استمع اهللا، واألذن ها هنا االستامع: »َ َ  اهـ. ُ
 .  يف بيان معاين نصوص الصفات تركتها خشية اإلطالة  وهناك كثري من أقواله 

ِ  وهذه األقوال من ابن بطة تدل داللة واضحة عـىل كـذب ِ َِ  املفوضـة يف نـسبة مـذهبهم إىل ّ
 =ُّ السنة، وأهنم إنام يستدلون ببعض كالمهـم دون بعـض ابتغـاء الفتنـة    َّالسلف وأئمة
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 -بأن القرآنُانـ ثم اإليم َ َوظ يف صدور الرجفَ حمَّ ُِّ ِ ُ   .)١( ِالٌ
َسمي َرآنالق َراستظه نَوم      ِّ  .)٢(  اهللا ِكتاب َلِماح :ُ

 - ِيـتكالب ِرآنالقـ ِمـن ٌءيش ِجوفـه يف َلـيس يذلا«: ☺ ُول اهللاسر وقال 
ِربَـخال ِ« )٣(. 

 - َّتغرنك ال« :☺ القو ُاحفَصَمـال مَُّ َعلقُامل ِ ُذبُيعـ ال اهللاَ  فـإن ؛ُةَّ  ًقلبـا ِّ
  .)٤( »مَِغب َرآنالق َوعى

                                         
 .وابتغاء تأويله

ً   وقد عقدت مبحثا كامال يف كتايب ً ِّاالحتجاج باآلثار السلفية عىل إثبات الصفات«: ّ  يف »َّ
ِّالرد عىل املفوضة، وفساد مذهبهم، وأنه ِّ َّقول أهـل التفـويض : ( كام قال ابن تيمية فيهمَّ

َّالذين يزعمون أهنم متبعون للسنة والسلف  ِّمن رش أقوال أهل البدع واإلحلادُّ
ِ.( 

َّ وبينت كذلك خطأ من ينسب تفويض الصفات إىل مذهب السلف الصالح، وما يرتتب  َِّّ
 ).  ٣٠٣-٢٦٣ص : (ِفانظره هناك من. عىل هذه النسبة من املفاسد الكثرية

القرآن  باب بيان كفر طائفة من اجلهمية زعموا أن -٦٠ (»اإلبانة الكربى«قال ابن بطة يف   ) ١(
ِّليس يف صدور الرجال ِ :  قالمن حديث ابن مسعود ) ٥٠٣٢(وذكر ما رواه البخاري ). ُ

 .»عمَّن النِ مِجالِّ الرِدورُن صِا م تفصيّه أشدّ فإن،َوا القرآنُِرواستذك ..«: قال النبي 
ًحديثا مرفوعا عـن النبـي ) ٢/٧١٩ (»الرسالة الواضحة«ذكر ابن احلنبيل يف   ) ٢( ً :» مـن

َاستظهر القرآن سمي حامل القرآن ِ ُ  .واهللا أعلم. ومل أقف عىل من خرجه. »ََ
 .من حديث ابن عباس ) ٢٢٧٠ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )٣(

ــد  ــديث رواه أمح ــذي )١٩٤٧(   واحل ــدارمي )٢٩١٣(، والرتم ــاكم )٣٣٤٩(، وال ، واحل
 .حديث حسن صحيح: وقال الرتمذي.  وصححه)١/٥٥٤(

 .ًمرفوعا) ١٦٩٠ (»الفوائد«، ومتام يف )١٣٣٤ (»النوادر واألصول«رواه احلكيم الرتمذي يف   ) ٤(
 . ً مرفوعاُعن عقبة بن عامر ) ٧٧٩٨ (»مسند الفردوس«  وأخرجه الديلمي يف 

 .ً موقوفا عليهُمن قول أيب أمامة ) ٢٢٧٥ (»اإلبانة الكربى«ه ابن بطة يف   وروا
 =،    )٨٧ص (»الزهــد«، وأمحــد يف )٣٠٧٠٢(ً  ورواه موقوفــا كــذلك ابــن أيب شــيبة 



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
  ١٦٩ 

 - ىموس ِيثبحد ُارواإلقر  ١( َمهَلط هوأن ،ِاملوت ِِكلَم مع(. 
ُّيرد وال ِينك وال ،فيه َّياملرو َاحلديث ُ ِمبتد َّإال ُرهُ  . َّالرأي ِضعيُف ٌعُ

 .)٢( نهع َّوتوقَف ،َّدهر نَفيم ُاءـلمالع ِقالت هكذا

 - ٌأحد ام« ]أ/١٩[ :☺ ِّيالنب ُوقول َوكل َقدو َّإال َ ِّ ُقرينه به ُ ِ   .»ِّناجل ِمن َ

   ؟اهللا رسول يا وأنت :واقال         

ُيأمرين )٣( َليسف ؛َفأسلم ليهع ينَأعان اهللاَ أن َّإال وأنا« :قال          .)٤(»ٍريبخ َّالإ ُ

                                         
 .  ُ، وإسناده صحيح من قول أيب أمامة )٣٣٦٣ و ٣٣٦٢(والدارمي 

ٍ يف آخر احلديث مل أقف عليها يف يشء من»بغم«:   وقوله ِ مصادر التخريج، وهي يف أصل ِ

 .املخطوط غري منقوطة، فاهللا أعلم بحقيقة ضبطها
ُملك َجاء«:  قال، أن النبي يشري إىل حديث أيب هريرة   ) ١( َ  :له فقال ،َموسى إىل ِتوامل َ

ْأجب َفلطم :قال .َّربك ِ   .احلديث. »..َففقأها ِتوامل ِملك َعني موسى َ
 .   ، واللفظ له)٦٢٥٢(سلم ، وم)٣٤٠٧(   رواه البخاري 

: ، ومنهـا..ُسئل اإلمام أمحد عن بعـض األحاديـث ): ٣٢٩٠( الكوسج »مسائل«ويف   ) ٢(
 . صحيح هذا ُّكل: أمحد قالف  ؟»ِتاملو َلكَم َلطم موسى وإن«
 اهـ. أيَّالر ضعيف أو ،ٌمبتدع َّإال ينكره وال صحيح، هذا ّكل:  بن راهويهُإسحاق قال  

ُنحن نقر به ونصدقه عىل ما جاء يف األحاديث، : م أمحد يف رواية ابن القاسم  وقال اإلما ُُّ ِ

َّوإنام  يتكلم يف هذا ويدفعه أهل الزيغ  ).٢/٤٣٩ (»إبطال التأويالت«.    َ
 للبغـوي »ُّرشح الـسنة«، و)٥٢٠ص (»تأويل خمتلف احلديث«وانظر رشح احلديث يف 

)١٤٥١.( 
  ).فليس: (َرضب عليها، وكتب يف اهلامشُ، ثم )فال: ( كتب يف األصل  )٣(
 ). ١٥٨٣ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )٤(

 ِبـه َلِّوك وقد..«: ، وزاد فيهمن حديث ابن مسعود ) ٧٢١٠(واحلديث رواه مسلم   
 =            .احلديث. » ..املالئكة نِم رينهَوق ،ِّنِاجل نِم قرينه
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- ُأول )١( َّنبينا وأن ُوآخره ،ًقاْخل ِاألنبياء َّ  .)٢( ًعثاَب مِ

َّأمه وأن   ًنورا تأَر هْتَعَوض َنيِح ُ  .)٣( ِامالش ُورُقص له َاءتأض ُ
                                         

 سمعت أبا عمر حممد بن عبدالواحد :)١٤٧٦ (»ىاإلبانة الكرب« يف    وقال ابن بطة
َسئل ثعلب عن معنى قول النبي : النحوي يقول ِ ُ :»فأسـلم عليـه أعانني اهللا أن َّإال« ،

َّ يسلم من الشيطان ؟ قال َّالشيطان أسلم، أو النبي ِ  اهـ. َّالشيطان أسلم: َ
 سفيان عن) ٣/٤٧٥( »سننه« يف ُّ  وألهل السنة تفسري آخر للحديث ذكره الرتمذي 

 اهـ. سلمُيطان ال يَّ والش:فيانُ قال س. أسلم أنا منه: يعني:، قال بن عيينةا
 أو ،منه يسلم هو أدري ال :عبداهللا أبو قال: عن املروذي) ٢٠٣( للخالل »ُّالسنة«  ويف 

 .أدري ال :قال .منه يسلم النبي إن :يقولون اًقوم ّإن :قلت  ؟أسلم إبليس
ِ يف كتـب سبب ذكر أبواب فضائل نبينا ) ٣/١٣٨٤ (»الرشيعة« يف آلجري َّبني ا   )١(

 التي ندهبم  احلقِِّن رشيعةِنه للمسلمني مّه مما ينبغي لنا أن نبيّفإن: ُّالسنة واالعتقاد، فقال
هم ّليعلموا قدر ما خـص؛  هلم فضل نبيهم ّبنيُفإين أ .. مسك هباَّ وأمرهم بالت، إليهااهللا 
 باملـسلمني أن جيهلـوا ٌقبـيح: قـال  .. ليشكروا اهللا عـىل ذلـك،ِتهّمُ إذ جعلهم من أ بهاهللا 

  اهـف يف الدنيا واآلخرة رش به من الكرامات واله اهللا ّا خصَوم،  معرفة فضائل نبيهم
!  "  #  $  %  M  : يف قولـه تعـاىل عن النبي يشري إىل حديث أيب هريرة   ) ٢(

(  '  &L ]هم يف البعثُخرآ و،ِ يف اخللقَبينيَّ النُ أولُكنت«:قال ] ٧:األحزاب«. 
 ).١٠٠٣ (»الفوائد«، ومتام يف )٣٦٦٢( »مسند الشاميني«   رواه الطرباين يف 
 .ُأن الصحيح فيه أنه مرسل عن قتادة) ٢/٣٢١ (»البداية والنهاية«َّ   وبني ابن كثري يف 

!  M  اًخلق :يعني النبيني أول :أمحد يل قال :الفضل قال) ١٩٩( للخالل »ُّالسنة«   ويف 
(  '  &  %  $  #  "L به فبدأ . 

 ،راهويـه بـن إلسـحاق قلـت :قـال ):بتحقيقي/٤٥٥( حلرب الكرماين »ُّالسنة«ويف   
 بـني وآدم«:  ؟ قـالانبيـ كنت متى ،اهللا رسول يا :قلت :قال ، الفجر ميرسة  حديث

  .َقِلُخ وقد ،وحُّالر فيه َخَنفُت أن قبل :قال  ؟معناه ما ،»واجلسدح وّالر
 ). ؟  باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي/٣/١٤٠٥( »الرشيعة«: وانظر

ِالعرباض يشري إىل حديث  ) ٣( ِّأم   يف اهللا ُعبد ِّإين« :قال النبي  :قال  ُّالسلمي َسارية ِبن ِ ُ  =
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 -ومن زعم َ ِين قومهِه كان عىل د أنَ َ أن يبعث؛ فلب قِ َ الفريـةَد أعظـمقُ  عـىل ِ
ُلمُيك وال، ☺ِسول اهللا ر  .)١( السُجي وال ،ذاهب قال َمن َّ

                                         
َالنبيني ُاتمخل ِالكتاب ِتـهينط يف ٌدلجنـمل َآدم َّوإن ،ِّ ُسـأنبئو ،ِ  أيب دعـوة ؛ذلـك ِبتأويـل كمِ
ُقومه عيسى وبشارة ،ِإبراهيم ِّأمي ُورؤيا ،َ ٌنور منها َخرج أنه َرأت التي ُ ُقصور له َأضاءت ُ ُ 

ِالشام  ).٢/٦٠٠(، واحلاكم )٦٤٠٤(ابن حبان : وصححه). ١٧١٦٣(رواه أمحد .   »..َّ
  ).٦/٥٨٣ (»الفتح«، و)٨/٢٢٢ (»جممع الزوائد«: انظر.    وشواهده كثرية

 أمحـد بـن -  عبـداهللا أليب ُقلـت :قال إسحاق بن حنبل عن )٢١٣ (»ُّالسنة«روى اخلالل يف    )١(
 ،ٍوءُسـ ُقـول هـذا :فقـال  ؟َبعـثُي أن قبـل ِهِقوم ِدين عىل كان  النبي أن زعم نَم - حنبل
 لعبـاسا اأبـ الناقـد جارنا إن :له قلت .السُجي وال ،كالمه ذرُحي املقالة هذه لصاحب ينبغي
 ِديـن عـىل كان  اهللا رسول أن َزعم إذا أبقى ٍيشء أيو  !اهللا لهتقا :فقال  ؟املقالة هذه يقول
 :لـه قلت .M8  7L  :فقال ،عيسى به وبرش ، اهللا وقال  ؟األصنام يعبدون وهم قومه

 فـال خدجيـة اّأم :فقال  ؟اجلاهلية يف  النبي جهاَّزوَت حني ذلك عىل كانت خدجية أن وزعم
 هـؤالء ! ؟الكالم من الناس حيدث ماذا ثم ،النساء من به آمن نَم أول كانت قد ،ًاشيئ قولأ

  !.القـول هلـذا اهللا سـبحان  !اهللا سـبحان ،يفلـح مل الكـالم َّأحـب مـن ؛الكـالم أصحاب
 أفلـيس ،اًنور رأت ولدت حيث هّمُأ وذكر ،أحفظه مل ٍبكالم ذلك يف ّواحتج ،ذلك واستعظم

 ال كان ليس أو ،األوثان نِم اًهرّطُم اًطاهر كان بعثُي أن وقبل  ؟هذا رأت ولدت عندما هذا
 اهـ. خري إىل أمرهم يؤول ال ،الكالم أصحاب احذروا :قال ثم  ؟صبالنُّ عىل َِحبُذ ما يأكل

وا رمحنـا اهللا مـ اعل:قـال )بـاب ذكـر مبعثـه): (٣/١٤٣٣( »الـرشيعة«   وقال اآلجري يف 
 وأبنـاء ، يتقلب يف أصـالب األنبيـاء،مل يزل نبيا من قبل خلق آدم ا ًوإياكم أن نبينا حممد

 ويكلؤه ، حيفظه مواله الكريم، حتى أخرجه اهللا تعاىل من بطن أمه،الصحيح األنبياء بالنكاح
مـه ّعلُ ومل ي، وما كانوا عليه مـن الكفـر، إليه أوثان قريشض اهللا ّ وبغ.وحيوطه إىل أن بلغ

 ليس ، ال رشيك له، بل أهلمه مواله عبادته وحده،ن أخالق اجلاهليةِا مً وال شيئ،عرَّمواله الش
 اهـ. سالةَّمر بالرُ وأ،ا حتى نزل عليه الوحيً يتعبد ملواله الكريم خالص،للشيطان عليه سبيل

 كان يف صباه إىل أن أوحي الدليل عىل النبي ): ١/١٦١( أيب عوانة »مسند«:     وانظر
 =  أن زعم من قول املدحض اخلرب ذكر/ ١٤/١٦٩( ابن حبان ، وصحيح)ًمؤمنًا مهتديا
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 - ١( ًوراَمرس ًوناتَخم انك ☺نا َّينب نإ :ُولونق(.  

- ٢( يهيد ِبني نِم ىرَي اـكم هِفْخل نِم رىَي وكان(. 
                                         

 ).إليه وحىُي أن قبل قومه ِدين عىل كان  النبي
 فأعجـب : قـال،اًرسورَا مً خمتونولد رسول اهللا : يشري إىل قول العباس بن عبداملطلب    )١(

 . م، وابن كثريابن القي: وضعفه). ١/١١٤( »دالئل النبوة« رواه البيهقي يف. جده عبداملطلب
 .  » ومل ير سوأيت أحد،اً خمتونُلدتُتي عىل اهللا أين وَرامَن كِم«:    ويف حديث أنس 

 . وضعفه) ٢٦٤ (»العلل املتناهية«، وابن اجلوزي يف )٦١٤٨( »األوسط«  رواه الطرباين يف 
 تـواترت وقـد): ٢/٦٠٢ (»املستدرك«   ويف الباب أحاديث كثرية حتى قال احلاكم يف 

 اهـ  !! .اًمرسور اًخمتون ولد  اهللا رسول أن األخبار
ًما أعلم صحة ذلك، فكيف متواترا: َّ   وتعقبه الذهبي فقال  اهـ. ِ

 من له ورد ملا صحته بعضهم عىّاد وقد): ٢/٢٦٥( »البداية والنهاية«   قال ابن كثري يف 
  .نظر هّكل هذا ويف ! متواتر أنه بعضهم زعم حتى ،الطرق

َّالرس مقطوع أي :اًومرسور اخلتان، مقطوع أي :اًخمتون :ىومعن      اهـ .هّمُأ بطن من ةُّ
 - عبـداهللا أبو ئلُس :قال املروذي بكر أبو أخربنا): ٢٠٢ (»ُّالسنة« يف   قال اخلالل 

 اهـ. أدري ال :قال ثم .أعلم اهللا :قال  ؟اًخمتون  النبي ولد هل -أمحد ابن حنبل 
 فيه اختلف وقد):  ِهِختان يف: صلف): (١/٨١ (»زاد املعاد« يف    وقال ابن القيم 

ه ذكـر ّيصح ال حديث ذلك يف وروي ا،ًرسورَم اًخمتون ُولد أنه: أحدها :أقوال ثالثة عىل
 فـإن ه،ِّخواصـ نِم هذا وليس ثابت، حديث فيه وليس ،»املوضوعات« يف اجلوزي ابن

 إلخ . . اًخمتون يولد ِالناس من اًكثري
 ).٦٢٧٠ (»الضعيفة«، و)١/٣٤٧ (»سبل اهلدى والرشاد«: الباب أحاديث كثرية، انظرويف 

 فـىَخي مـا واهللا ،ناُهاه بلتيِق رونَت هل« :قال النبي :  قاليشري إىل حديث أيب هريرة   ) ٢(
 ).٧٤٢(رواه البخاري . »ظهري َوراء مُألراك وإين ،كمُشوعُخ وال وعكمُكُر َّعيل

 أراكـم إين« :النبـي قـول :عبداهللا أليب قلت :األثرمقال ) ٢١٧(لخالل  ل»ُّالسنة«  ويف 
  .ِيديه بني من يرى كام هِخلف من يرى كان :فقال ،»ظهري وراء من

 =  إىل اإلمام ينظر كام يراهم كان امّإن ،غريه مثل هذا يف هو :يل قال اًإنسان إن :له فقلت   
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 - َلرباقا َِبكَر هوأن ِاملقدس َتبي ىأتو ،ُ ِعر مث ،ِتهيلل نِم ِ  ،ِاءـمالـس إىل هب َجُ
 .)١( ىنأد أو ِوسنيق َابق فكان ،َّىلَدفت ِّبهر نِم اند ىحت

                                         
 . اًشديد اًإنكار ذلك فأنكر .املهِش وعن مينهَي عن من

 ).  وما بعدها٣٣٠ (، ومسلم)املعراج باب) (٣٦٧٤ (أحاديث املعراج رواها البخاري  ) ١(
َّباب ذكر ما خص اهللا /٣/١٥٢٦ (»الرشيعة« يف وقد ذكر اآلجري    َ به النبـي 
وبني أن هذا اإلرساء كان يقظة ال مناما، فقـال)ُ أنه أرسي به إليه ،ً  أرسى ن اهللا إ :ََّ

لـو قـال أليب جهـل   فـالنبي  ..اً كان منامـاءن اإلرسأ ال ، بجسده وعقله بمحمد
 ومل ، رأيت يف املنام كأين ببيت املقدس عىل وجـه املنـام لقبلـوا منـه ذلـك:ولسائر قومه

ا بأنـه ً نبيـه حممـدّ خص علم أن اهللا َزَّيَ كل هذا دليل ملن عقل وم ..يتعجبوا من قوله
َ وقـرص، فقد أخطأ يف قوله: أنه منامَن زعم فم..أرسى به بجسده وعقله  ، نبيـه يف حـقَِّّ

  اهـ.  وباهللا التوفيق،ض لعظيمَّنة وتعرُّ القرآن والسَّدَور
َعرج ثم: (   وقول ابن بطة ِ  أو ِقوسـني َقـاب فكان ،َّفتدىل ِّربه من دنا حتى ،ِالسامء إىل ه بُ

ِيك بن عبداهللا بـن أيبَن رشع) ٧٥١٧ (»صحيحه«يرش إىل ما رواه البخاري يف ). أدنى ِِ ِ 
ٍنمر ِ ٍعت أنس بن مالكمس:  قال،َ َ ُ ليلـة أرس-ول قـ ي ُ ِ مـن مـسجد  ِي برسـول اهللاَ ِ

َّثم عال به فوق ذلك بام ال يعلمه إال .. « :  فذكر حديث اإلرساء بطوله، وفيه-.. ِالكعبة  ِ ُ َ
َّاهللا، حتى جاء سدرة املنتهى، ودنا اجلبار رب العز َُّ َُّ َُ ِ ِة فتدىل، حتى كان منه قاب قوسني أو َ َ َّ َ ِ

ِأدنى، فأوحى اهللا فيام أوحى إليه َ َ ٍمخسني صالة عىل أمتك، كل يوم وليلة: َ ٍ َّ َّ ُ  . احلديث. » ..ً
، وهـو غـري الـدنو التـديل الواقـع يف سـورة   وهذ الدنو والتديل من صفات الـرب 

، ك كـام يف حـديث عائـشة  بـذلَّالنجم فهو جلربيل عليه السالم كام فـرسه النبـي 
 . يف تقرير هذا القول وبيانه) ٣/٣١٩ (»املدارج« يف وقد أطال ابن القيم 

  وبيـان أن،أبواب يف الـرد عـىل اجلهميـة): ١/١٣٢(» همسند« يف     قال أبو عوانة 
 ، وأن الـسدرة املنتهـى فوقهـا، وأهنا فوق السموات، دخلهابي  وأن الن،اجلنة خملوقة

 وأنه دنا من رب العزة ورب العزة دنا منه قـاب ، انتهى إليهافوقها وأن النبي وأن اهللا 
 اهـ  ..  وأن ما غيش السدرة من األلوان كان من نوره تبارك وتعاىل،قوسني أو أدنى

 =            ):١/١٩٤ (»النونية« يف     وقال ابن القيم 
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 - اهللاَ وأن  ْعلـ َمِفعلـ ؛َدييـهَث نيبـ هـاَردَب َفوجد ،يهَِفتَك نيب هَيد َعوض  َمِ
 .)١( واآلخرين نيَّاألول

 - ًانـامك مهـوأعال ،ًامـاَقَم ☺ ِاءاألنبيـ َأرشُف وهو ِةمياالق َيوم يأيت هوأن، 
ُوأقرهب ُفيشفع ؛إليه مهُّبَوأح ، اهللا ىلإ مَ ُفعشُفي َ  .)٢( ىُفيعط ُسألَيو ،َّ

  - ُجلسـَوي ِّربه مع ِ ٍألحد هذا َوليس ،ِالعرش عىل َ   ؛   هِغري َ

ٌنافع ىرو كذا   َعمر ِابن عن ،ِ َ  M V   U  T  S  W :☺ ِّيالنبـ نع ،ُ
XL ،ِيقعده :قال   .)٣(  العرش عىل معه ُ

                                         
           انـوسـق هــرب نـم ربهـُق نـم     درتـفق الرسول عرج قد هـوإلي                 

                  ):٢/٤٤٦(ً    وقال أيضا 
 البهتانـب  معراجـال  كرواـتن ال     ةـقـحقي ولــالرس عرج قد هـليإو               
 االحسان ذو الرب  هــليإ اـودن     هـاللـج  لـج  جبارـال  نـم اـودن               

 املسألة يف التفريق الدنو والتديل يف حديث اإلرساء واملعـراج وبـني    وقد أطلت يف بيان هذه
 ).الطبعة الثانية. ( للدشتي »إثبات احلد هللا«وسورة النجم يف تعليقي عىل كتاب 

فـصل يف اعـرتاض املبتدعـة /١/٤٩٧(ُّ لقـوام الـسنة »احلجـة يف بيـان املحجـة«:    وانظر
 . بني سورة النجم حديث املعراج) ٣/٣٨( »زاد املعاد«، و)وغريهم عىل حديث املعراج

، وابـن خزيمـة )٣٢٣٥(، والرتمذي )٢٢١٠٩و ٢٣٢١٠(ٍهذا لفظ حديث رواه أمحد    )١(
 ). ١٠٩٨( لعبداهللا »ُّالسنة«، وقد خرجته يف كتاب )٣٢١ (»التوحيد«يف 

 . أمحد، والبخاري، والرتمذي:     واحلديث صححه
 »بيـان تلبـيس اجلهميـة«الرد عىل من طعن فيه يف كتابـه   وأطال ابن تيمية يف بيان صحته، و

ُ، وبني أن هذه رؤيا منامية أرهيا النبي )٧/٢٠٨( ََّيف منامه، ورؤيا األنبياء حّق . 
َرأسك ارفع ،حممد يا :يل ُفيقال.. «: َّ الطويل يف الشفاعة، وفيهيشري إىل حديث أنس     )٢( َ، 

َيسمع ُوقل َتعطه َوسل ،لك ُ َّتشفع عَواشف ،ُ َ  ).٣٩٨(، ومسلم )٧٥١٠(رواه البخاري . » .. ُ
 =             ). ٤١٥٩ (»الفردوس«رواه الديلمي يف     )٣(
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  - َفرسه اذوهك ٍفضيل ُبن ُدحمم رواه فيام ٌداهُجم َّ  .)١( نهع ٍيثل عن ،ُ

                                         
 . ُعمر، وابن مسعود، وأنس، وأيب هريرة، وابن عباس : روي نحوه من حديث    و

 .  يرس اهللا إمتامه»املقام املحمود«   وقد خرجتها وبينت ضعفها يف جزء يل يف 
ُسألت أبا حممد بن صاعد عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عمر، عـن نـافع، : أبو بكر النجاد   قال 

 . هذا حديث موضوع ال أصل له: فذكر احلديث، فقال ..  عن النبي عن ابن عمر 
ّكل هذه األحاديث باطلة ليست بمحفوظة، غري : سألت أبا بكر الباغندي، فقال:    وقال ُ

 ).   ٢/٤٩٠ (»تأويالتإبطال ال«.   ُحديث جماهد
 كثـرية ٍقُُر رواه بعض الناس من ط): ..٥/٢٣٧(» درء التعارض« يف   وقال ابن تيمية 

 اهـ ... لفَّن السِاهد وغريه مُوإنام الثابت أنه عن جم ، وهي كلها موضوعة،مرفوعة
 . من طريق ابن بطة ) ٣/١٩ (»طبقات احلنابلة«رواه ابن أيب يعىل يف    )١(

ٍ من عدة طرق عن جماهد»ُّالسنة«، واخلالل يف )١٥/١٤٥ (»تفسريه« الطربي يف   ورواه ُ ُ ّ ِ. 
َ  وقد صحح أثر جماهد  َّ أهل العلم والتحقيق مـن املتقـدمني واملتـأخرين، وتلقـوه ِّ ّ

َبالقبول، بل وطعنوا يف كل من رده أو طعن فيه، ووصفوه بأقبح األوصاف َّ َ ِّ   . 
 ومائة ستني منذ العلامء به ثّحد ،بتاث صحيح احلديث هذا :األصبهاين إبراهيم قال   

 ). ٢٩٣( للخالل »ُّالسنة«.   البدع أهل َّإال هّيرد ال ،سنة
وإنام الثابت أنه عـن جماهـد وغـريه مـن ): ٥/٢٣٧(» درء التعارض«   وقال ابن تيمية 

 .لفَّالس
ورفعـه : وقـال. هـذا حـديث ثابـت عـن جماهـد): ٢/٢١٤(» العرش« يف الذهبي   وقال 

ّوإسناده ال يثبت، وأما عن جماهد فال شك يف ثبوته بعضهم من حديث ابن عمر    اهـ.ُ
   وأما نقل أقوال العلامء يف تلقي هذا األثر بالقبول والتسليم فال يمكن حـرصها هنـا، 

 :   ومن ذلك
 يف اجلهميـة هـاّترد التـي ِاألحاديـث عـن أمحـد بـن حنبـل سألت : ُّيِوذَّاملر  قال 

 تهـاّتلق قد :وقال ،عبداهللا أبو حهاّفصح .العرش ةَّوقص ،رساءواإل ،ؤيةُّوالر ،فاتِّالص
 ).٢٨٣( للخالل »ُّالسنة«.    جاءت كام األخبار مِّسلُن ،ِبالقبول لامءُالع

َّوال علمـت أحـدا رد حـديث جماهـد : ..     وقال أبو بكر حيي بن أيب طالب  ً  ..= 
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ّات، وحدثوا به عىل رؤوس األشهاد، ال يدفعون ذلك، يتلقونـه ّواحتمله املحدثون الثق ُ ّ

 ).٢٦٨( للخالل »ُّالسنة«اهـ       .. ُّبالقبول والرسور بذلك
ُّفقد تلقاه الشيوخ .. ّوأما حديث جماهد ): ٣/٣٦٧ (»الرشيعة« يف     وقال اآلجري  ّ

َ تلقوها بأحسن تلقٍّمن أهل العلم والنَّقل حلديث رسول اهللا  ، وقبلوها بأحسن قبول، ّ
 اهـ . ومل ينكروها

َإذا تبني هذا فقـد ): .. ٤/٣٧٤ (»جمموع الفتاوى« يف ) هـ٧٢٨(   وقال ابن تيمية  َّ
ُ جيلـسه ربـه عـىل ًأن حممـدا رسـول اهللا : َّحدث العلامء املرضيون وأولياؤه املقبولون

 اهـ. العرش
 . واألئمة يروونه ويتلقونه بالقبولَّوكان السلف): ٥/٢٣٧ (»درء التعارض«  وقال يف 

ّومل يظهر إنكار هذا األثر والطعن يف ثبوته إال مع ظهور اجلهمية املعطلة املنكرة :    قلت
َّلعلو الرب عز وجل واستوائه عىل عرشه َّ ِّ َّ   . 

ّمازال الناس حيدثون هبذا يريدون مغايظة اجلهمية، : ُّ  قال أبو داود صاحب السنن  ُ
ُّوما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة : وقال. ًجلهمية ينكرون أن عىل العرش شيئاوذلك أن ا ُ ً

 ).٢٤٤(، )١٩٤( للذهبي »العرش «.    ّيتكلم يف هذا احلديث
ُ أحدا من املحدثني ينكره، وكان عندنا تما رأي:    وقال عبداهللا بن أمحد بن حنبل  ً

 اهـ . ةِوقت ما سمعناه من املشايخ أنه إنمـا ينكره اجلهمي
ُهذا احلديث حدث به العلمـاء منذ ستني ومائة سنة، وال :    قال إبراهيم األصبهاين َّ

َّيرده إال أهل البدع  ).٢٧٩) (٢٥٠( للخالل »ُّالسنة«هذه اآلثار يف .    ّ
قول ابـن جريـر يف إثبـات أثـر ) ٤/٣٧٤ (»جمموع الفتاوى« يف     ونقل ابن تيمية 

ًنكره بعض اجلهمية، وال ذكره يف تفسري اآلية منكراوإنمـا أ:.. جماهد، فقال ُ ُ  اهـ. ِ
تتبع كالم أهل العلم يف تصحيح أثر جماهد وقبوله واالحتجاج به والطعن فيمن :     قلت

ّرده يطول جدا، وقد مجعت أقوال من وقفت عليه ممن صحح هذا األثر وقال به من أهل 
ِّالعلم من املتقدمني واملتأخرين وأفردت  هذه املسألة بجزء فكان عددهم قد جتاوز املائة، ِّ

َّالقاسم بن سالو ،)هـ١٤٤(ريري ُ اجل:ومنهم أبو و ،)هـ٢٢٧(برش احلايف و ،)هـ٢٢٤(م َ
، )هــ٢٣٩(عثامن بن حممد بن أيب شيبة ، و)هـ٢٣٥(بن حممد بن أيب شيبة ابكر عبداهللا 

    =محد بـن حنبـلأ، و)هـ٢٣٨(إسحاق بن  راهويه ، و)هـ٢٣١(معروف هارون بن و
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  أبـو بكـر، و)هــ٢٦٦(حممـد الـدقيقي ، و)هـ٢٥١(َّعبدالوهاب الوراق ، و)هـ٢٤١(

ِأبو بكر املروذي ، و)هـ٢٦٧(املقرئ   ُّ صاحب الـسننِّأبو داود السجستاين،و)هـ٢٧٥(ُّ
ابـن أيب عاصـم  ، و)هـ٢٨٥(احلريب ، وإبراهيم )هـ٢٨٠(حرب الكرماين و ،)هـ٢٧٥(
َّالـرساج الـشافعي  أبـو العبـاسو ،)هــ٢٩٠(حنبل   بنبن أمحدا  عبداهللا، و) هـ٢٨٧( َّ
، واحلسني بن عيل بن خريان الفقيه الـشافعي ) هـ٣٠٧(، وأبو يعىل املوصيل )هـ ٣٠٦(
أبو بكر ، و)هـ ٣١١(بن خزيمة اأبو بكر ، و)هـ ٣١٠(أبو جعفر الطربي ، و)هـ٣١٠( 

، )هـــ٣١٧(و القاســم البغــوي أبــ، و)هـــ٣١٦(، وابــن أيب داود )هـــ ٣١١(ل َّاخلــال
َّالطـرباين و ،)هــ٣٦٠(اآلجري ، و)هـ ٣٤٨(جاد أبو بكر الن، و) هـ٣٢٩(الربهباري و
، وابن بطة، وابن تيمية، وابـن )هـ٣٨٥(الدارقطني َّالقصاب، والكرجي ، و)هـ ٣٦٠(

 .  وأضعافهم ممن يطول الكتاب بذكرهمالقيم، وابن سحامن، وحممد بن إبراهيم 
 . ، وتكلمت عىل أسانيدها، وبينت صحتهاعت يف هذا اجلزء طرق أثر جماهد   وقد مج

 :  ثم أتيت بام يشهد هلذا األثر من األحاديث واآلثار مما يدل عىل صحته وقبوله، ومن ذلك
 ِّلَ اللهم صـ: قالنم «: قال رسول اهللا : قال ويفع بن ثابت األنصاريُعن ر -١  

        .  » وجبت له شفاعتي،ِيامةِ القَب عندك يومّقرُ وأنزله املقعد امل،عىل حممد
 »الكبـري«، والطـرباين يف )٨٤٩ (»ُّالـسنة«، وابـن أيب عاصـم يف )١٦٩٩١(  رواه أمحد 

 ).  ١١٠٦ (»الرشيعة«، واآلجري يف )٣١٥ (»ُّالسنة«، واخلالل يف )٤٤٨١ و٤٤٨٠(
 »جممع الزوائـد«يثمي يف ، واهل)٢٥٨٧(» الرتغيب والرتهيب«َّ   وقد حسنه املنذري يف 

 ).   ٨/٤٧٠ (»التفسري«، وابن كثري يف )١٠/١٦٣(
  بعد أثر جماهد كالشاهد له، ثم ذكر بعده قول»الرشيعة«  وهذا احلديث ذكره اآلجري يف 

 اهـ .قارب األحاديث يف معنى يقعده عىل العرشُوهذا احلديث ي: )هـ ٣١٨( ابن صاعد
 إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم فأقعـد : قال،  سالم عبداهللا بنَّ قول الصحايب-٢   

  .عىل كرسيه  بني يدي اهللا
   ! يا أبا سعيد إذا كان عىل كرسيه فهو معه:ريريُفقال رجل أليب سعيد اجل    
 .  حديث يف الدنيا لعينيّويلكم هذا أقر: قال    

،  )١٥/١٤٨ (»تفــسريال«، وابــن جريــر يف )٨٠٥ (»ُّالــسنة«   رواه ابــن أيب عاصــم يف 
  =     ). ٤٤٤ (»إبطال التأويالت«، والقايض يف )١٠٧٩ (»الرشيعة«واآلجري يف 
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َ   وإسناده صحيح، رجاله معروفون إال سيف السدويس، وهو شيخ اجلريري، وقد قبل  َِ ُ َّ َّ
ُّروايته هلذا األثر، واحتج هبا، واحـتج هبـا كـذلك أهـل الـسنة يف مـصنفاهتم يف الـسنة  ُ ُّ َّ ّ

 . االعتقادو
 َّدَر مـن عـىل نكـرُم وأنا ،ٌّقط سمعته ٍحديث أرشف هذا :ال احلافظ العباس العنربيق   

 .   اهللا رسول عىل تهمُم ٍسوء ُرجل عندي وهو ،احلديث هذا
 . الدنيا يف لعيني ٍحديث ّأقر هذا ، ويلكم:  وقال اجلريري

 سعيد مسعود، أبو قة،ّالث ث،ّحدُامل ماماإل :هو) ٦/١٥٣ (»السري«  واجلريري هذا كام يف 
. البـرصة ثّدُحمـ هو: حنبل بن أمحد  قال.العلامء كبار من البرصي، ريري،ُاجل إياس بن

 ).هـ١٤٤: (تويف
-٤/٥٦٨ (»املـستدرك«َّ متابعة يتقوى هبا عنـد احلـاكم يف   وألثر عبداهللا بن سالم 

 . م ٍبسياق أطول منه، عن برش الشغاف، عن عبداهللا بن سال) ٥٦٩
ُهذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه، وليس بموقوف، فإن عبداهللا بن :    قال احلاكم

اهـ ووافقه .  يف غري موضعَّسالم عىل تقدمه من مجلة الصحابة، وقد أسنده بذكر النبي 
 .  الذهبي

ُّ تزيده قوة، وتبني أن له أصال يف السنة  فهذه بعض الشواهد لقول جماهد  ًّ ُ ّ. 
؛ وهو من هو يف علمه وفضله وورعه، فال يمكـن أن  قائل هذا األثر هو جماهد   ثم

           .ّيقول هذا القول يف تفسري آية من كتاب اهللا تعاىل إال بتوقيف
عرضت القرآن ثالث عرضات عىل ابن عباس، أقفه عند كل آيـة، أسـأله :  جماهد  قال

 .فيم نزلت، وكيف كانت
 عـن تفـسري القـرآن  ا سأل ابـن عبـاسًرأيت جماهد: ال ق ليكةُ موعن ابن أيب  

 . هّلُى سأله عن التفسري كَّاكتب، حت: ومعه ألواحه، فقال ابن عباس
 .وأنا أريد أن أخدمه فكان خيدمني صحبت ابن عمر :  جماهد  وقال

ُأمجعـت األمـة عـىل إمامـة جماهـد واالحتجـاج :  ترمجة جماهديف» امليزان «يف الذهبيقال   و
 اهـ.هب

ً وقد رصح كثري من أهل العلم أن جماهدا  ُ ّ تلقى هذا األثر عن ابن عباس ّ . 
   =فنظـرت ،ذلك أنكر ِالَّهُاجل من اًمسلوب أن بلغني : معروف بن هارون قال -١  
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 ).٢٧٥( للخالل »ُّالسنة«.  قصد عباس َفابن اًاهدُجم َقصد كان فإن ؛ِهِإنكار يف
 ):١٠٣ص (»نونيته«  يف قال ابن القيم -٢  

       انـبحُ يف س لكِ وتَالةَّأقم الص         ِِهقول  يف  ٍجاهدـُ مَ كالم ْرُواذك                    
      ِسبانُأي واحلَّبالر ذا   َلـ قي اـم         ٍمدـألح  ِاملقام  ِتفسري  ِكرِ ذ يف                    
 اينَه الفوقُهم بل شيخُهو شيخ        ا ًجاهدـُم  ّ فإنًجسيامـإن كان ت                    

 .يريد ابن عباس ريض اهللا عنهام) : شيخه الفوقاين: (وقوله  
 فإنه ؛ بتوقيفَّويبعد أن يقول جماهد ذلك إال): ٢/١١٨٠ (»العلو« قال الذهبي يف -٣ 

 آيـة ّعنـد كـلأقفه  س له إىل آخره ثالث مرات عىل ابن عباّ قرأت القرآن من أو:قال
 اهـ.  وأجل املقرئني، املفرسين يف زمانهّ فمجاهد أجل.أسأله

ِّ   ومن العجب أن يتتابع كثري من املشتغلني بتحقيق وختريج الكتب من املتأخرين يف رد  ِّ ِ

َّ، والطعن يف ثبوهتا مع اتفاق السلف الصالح عىل تلقيها بالقبول هذه الفضيلة لنبينا  َّ!! 
 حمقق كتاب - ) رضا نعسان(وقفت من الطعن يف هذا األثر؛ ما ختم به    ومن أعجب ما 

ِّ كالمـه يف رد أثـر جماهـد، إذ يقـول- َّ الطبعـة الـسابقة »ُّاإلبانة الـصغرى« فـات الـشيخ : (َ
ِأن يذكر قول جماهد هذا يف تفسري املقام املحمود يف كتابه!! الغامري َ  .    اهـ).»بدع التفاسري«: ُ
َّ ألحد أن يقول عن قول أو مسألة تلقاها السلف الصالح وتـابعهم فهل يمكن:    قلت َّ

 !!   ُّعليها أهل السنة يف كل مكان وزمان بالقبول والتسليم أهنا من البدع املحدثة 
ُّوأختم كالمي هبذا النقل عن علم من أعالم أهل الـسنة وإمـام مـن أئمـتهم وهـو اإلمـام       ِ ٍ َ َ

 ا حديث جماهد يف فضيلة النبيّ وأم:إذ يقول) ٤/١٦١٢(» الرشيعة« من كتابه اآلجري 
 ،قل ن أهل العلم والنِّيوخ مُّاها الشّ فقد تلق؛عىل العرش  أنه يقعده:وتفسريه هلذه اآلية

 وأنكروا ،نكروهاُ ومل ي، وقبلوها بأحسن قبول،ٍ تلقِوها بأحسنّ تلق حلديث رسول اهللا
  .وءُ س لُجَ حديث جماهد فهو رَّدَن رَ م: وقالوا،اًا شديدً حديث جماهد إنكارَّدَعىل من ر

 ،فمذهبنا واحلمد هللا قبول ما رسمناه يف هذه املسألة مما تقدم ذكرنا له): اآلجري (قلت   
 واملعـني ،ٍشادَ رِّ واهللا املوفق لكل،ِهِّدَ وترك املعارضة واملناظرة يف ر،وقبول حديث جماهد

 اهـ. عليه
 فارض لنفسك ما ريض به : ..املؤمنني عمر بن عبدالعزيز إذ يقول   ورمحة اهللا عىل أمري 

 =  وهلم عىل كشف األمور كانوا،واّ وببرص نافذ كف، فإهنم عىل علم وقفوا؛القوم ألنفسهم
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 -َنزل مَأعظمهمَلهم، وَأفضِق وْلَ خري اخلُة بأنَمعرفـُ اإليامن والم ث   اهللا ًة عندِ
ِّالنبيني عدب ] ب/١٩[ ٍبكـر وأبـ  :☺هللا ا ِولسـر ِبخالفـة مهـَّوأحق ،لنيرسوامل َّ

ُالصديق ِّ ُعتيق وهو ،انـعثم بن هللاُعبدا؛ )١( ِّ َبن أيب قحافة  ِ ُ )٢(.  

ٌ األرض أحـدجـهم يكـن عـىل وـ ل☺ اهللا ُسول رَه يوم مات أنُوتعلم ِ 
  .)٣( ُ رمحة اهللا عليههُ غريَكرهمنا ذَّدِف الذي قبالوص

ت هذا عىل هِعدب ِمن مث    ُعمر ٍحفص أبو  :ِةِّوالصف ِيبالرتَّ َ ِطاباخل بن ُ َّ 
، ٤( ُالفاروق وهو(. 

ِوالنعت ِيبترتال اهذ عىل مهاعدب ِمن مث  ؛ َّعفـان ُبـن ُثامنع :َّ
ِالنورين وذ َعمرو ووأب ،اهللا ِعبد وأب ووه ُّ )٥(. 

                                         
. األثـر ..  فإن كان اهلدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليـه،وبفضل ما كانوا فيه أوىل، أقوى

 ). ٤٦١٢ (»سنن أيب داود«
ففيه زيـادة ) ١٥٢ص( للدشتي »إثبات احلد هللا «كذلك تعليقي عىل كتاب :  وانظر      

 ).   ذكر املقام املحمود( للخالل »ُّالسنة«: وانظر كذلك.  بيان
ِّ باب ذكر السبب الذي سمي به أبو بكر الصديق- ١٠٣  (»اإلبانة الكربى«: انظر  ) ١( ُ َّ( 
ن ِأنت عتيق اهللا م «: فقال دخل عىل رسول اهللا ن أبا بكر أ  عائشةُيشري إىل حديث   )٢(

) ٦٨٦٤(ورواه ابـن حبـان ). ٣٦٧٩( رواه الرتمـذي  .اً عتيقـ:يّمُفيومئـذ سـ .»ِالنار
   ).٢٦٥ (»األحاديث املختارة«وصححه، والضياء يف 

 بعد رسول اهللا ديق ِّباب ذكر بيان خالفة أيب بكر الص/٤/١٧١٠(» الرشيعة«: انظر  ) ٣(
(لكائي ،والال)سياق ما روي عن النبي/٧/٩٣ ديق ِّ يف فضائل أيب بكر الص.( 

 ).ب باب ذكر خالفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطا/٤/١٧٣٥( »الرشيعة«: انظر  ) ٤(
 ). يف فضائل أمري املؤمنني عمر  سياق ما روي عن النبي/٧/١٤٤(والاللكائي 

ُّوما كان قط من دو الـدنيا إىل انقـضائها رجـل ): ٢/٥٤١ (»اإلبانة الكربى«قال ابن بطة يف   ) ٥(
ُصاهر نبيا عىل ابنتيه، وتزوج بابنتي نبي إال عثامن، وبذلك سمي ذا النورين ّ  =     اهـ           . ً
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 أيب بـن ُّعـيل ِنساحلـ وأبـ  :مهِبعـد ِمن ِةِّوالصف ِالنَّعت هذا عىل مث
ُاألنزع وهو ، ٍبطال ْصه ،)١(ُنيطالب َ ِخـاتم ِّمع ُوابن، ☺  اهللاِولرس ُرِ َ 
  .نيالنبي

                                         
ُ ال نعدل بعد النبي  رسول اهللا ِ زمن يفكنا:    قال ابن عمر  ِ َ :َمرُ ثم ع،ٍ بكربأيب، 

ُنرتك فال ن ، ثمثم عثامن َفاضل بينهمَ  ).٣٦٩٧و٣٦٥٥ (رواه البخاري.  ِ
 مـن زعـم أن مـن :بـن عبـداهللارشيـك قـال ) ١٠٤٤( البن أيب عاصـم »ُّالسنة«   ويف 

 .ن أصحاب حممد َّثامن فقد خوُثامن أفضل من عُويع عُأصحاب الشورى يوم ب
 .   نحوهعن محاد بن زيد ) ٢٦٢٠(   وعند الاللكائي 

 . نحوهبن عيسى عن حممد ) ٥٦٠(  واخلالل 
 نأخـذ بـاجتامع : قـالعن عبـداهللا بـن املبـارك) ١٩٧( البن أيب زمنني »ُّأصول السنة«   ويف 

فعـثامن خـري هـذه ،  وقد اجتمعوا عىل أن عـثامن خـريهم،وندع ما سواه أصحاب النبي 
 ثم خري هذه األمـة بعـد هـؤالء األربعـة أصـحاب ، وبعدهم عيل،األمة بعد أيب بكر وعمر

 . فاعرف حق سابقهم،  من سائر أصحاب النبي  ثم األول فاألول، ثم أهل بدر،ىالشور
، ) باب ذكر خالفة أمري املؤمنني عـثامن بـن عفـان/٤/١٧٤٦(» الرشيعة«:    وانظر    

 ). يف ترتيب خالفة أمري املؤمنني عثامنسياق ما روي /٧/١١٩١(والاللكائي 
 ، أي العظيم الـبطن):البطني( :يف صفة عيل و): ٣٤/٢٦٢( »تاج العروس«جاء يف   ) ١(

 ،ن جـانبي اجلبهـةِعر مَّ وهو انحسار الش):األنزع): (٢٢/٢٤٥( ًوفيه أيضا. مدحوهو 
 ويف صـفة ،اً وقد نزع كفرح نزعـ، كأنه نزع عنه الشعر ففارق،وهو أنزع براق النزعتني

 وتتشاءم ،ذم الغمم وت، وتتيمن باألنزع، والعرب حتب النزع،)البطني األنزع( :عيل 
 اهـ. ً لئيامَّ وتزعم أن أغم القفا واجلبني ال يكون إال،باألغم

 .)١/٤٠٢ (»املرفوعة الرشيعة تنزيه« .»البطني األنزع فإنك أبرش ..«:    ويف املوضوعات
َّ حني وىل الستة األمر، فلام قول عمر ) ٢٩١٥ (»اإلبانة الكربى«وروى ابن بطة يف     ّ

 لريكـبن هبـم -عليـا :  يعني-ّلئن ولوها األجيلح : أتبعهم برصه، وقالولوا من عنده 
ذهـاب : تصغري أجلح، واجللـح: واألجيلح). ّإن ولوها األصيلع: (ويف رواية. الطريق

ِالشعر من مقدمة الرأس َّ ُّ ِ ِ  ).٢/٤٢٤ (»لسان العرب«: انظر.  َّ
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 .)١( ِأمجعني مليهع ُوبركاته ُورمحته اهللا ُاتصلو   
ِبهمفبح          ِعرفةوم ِّ ُالدين َقام :مِهضلف ِ ِومتت ،ِّ َّاحلجة ِوعدلت ،ُّالسنة َّ ُ )٢(. 

  - الثوري ُفيانس قال : ِوادخل ؛َفَّالسل ِشتمَت ال    .)٣( ٍمالَبس َةاجلن ُ
                                         

  ..).ني عيل بن أيب طالب باب ذكر خالفة أمري املؤمن/٤/١٧٥٦( »الرشيعة«: انظر   )١(
 ).  أمري املؤمنني عيل سياق ما روي عن النبي /٧/٢٣٧(  والاللكائي 

َيف ذم من قدم عليا عىل أيب بكر وعمر ) ٢٢٥(َّ  وتقدم أقوال السلف  َّ. 
 ، لقرابتـهٍّع بعـيلَّبـَ وال نعيب من ر، وعثامن، وعمر،بكر  أبو: يف التفضيلقال أمحد    )٢(

 ). ٥٩٢( للخالل »ُّالسنة «.  وعدله، القديمه وإسالم،هرهِوص
بأيب : هذا مذهبنا يف التفضيل واخلالفة): ٢٩٤٢ (»اإلبانة الكربى« يف   قال ابن بطة 

، ومذهب سلفنا وأئمتنا، وهو طريق أهل العلـم، ومـن بكر، وعمر، وعثامن، وعيل 
ّسلمه اهللا من اتباع اهلوى  . ن شيوخنا وعلامئنا رمحة اهللا عليهموعليه أدركنا من لقيناه م..َ

: سمعت الشافعي يقول يف اخلالفة والتفـضيل:    ثم ذكر بإسناده عن الربيع بن سليامن
ِاهـ ثم أطال الكالم يف ذم من طعن يف خالفتهم. ّبأيب بكر، وعمر، وعثامن، وعيل  ِّ َ. 

 فمن: لفاء األربعةوهو يتكلم عن اخل) ١٤٠ (»عقيدته«  وقال أبو إسامعيل الصابوين يف 
 أبغـضهم ومن الفائزين، يف َفاز فضلهم وعرف هم،ّحق ورعى هلم، ودعا وتوالهم، ،أحبهم

  اهـ.اهلالكني يف هلك فقد اهللا لعنهم واخلوارج ِضوافَّالر تنسبهم ما إىل ونسبهم هم،ّوسب
ّحمبـة ّ   وقد تقدم كثري من األحاديث واآلثار يف القسم األول من هذا الكتاب يف فرض 

 .َّ، وتقديمهم عىل سائر الصحابة اخللفاء األربعة 
  وعيل،ثامنع و، وعمر، أبو بكر:التبعة عىل من قال/٢/٤٠٤( للخالل »ُّالسنة«:    وانظر

). ثامن بإمجاع أصحاب حممـد ُا أفضل من بقي بعد عليَجة فيه أن عُ واحل التفضيل،يف
لف يف التفـضيل واخلالفـة يف تعليقـي َّوقد نقلت أقوال الس). ٤/١٧٦٩ (»الرشيعة«و

 ). ٢٤٦ص (»الرد عىل املبتدعة«عىل 
، والاللكـائي  )٢/٣٥٦( البن أيب حاتم »العلل«، و)٤٦٥( حلرب الكرماين »ُّالسنة«يف   ) ٣(

لف َّ ال تشتم الس، يا ميمون: قال يل ابن عباس: عن ميمون بن مهران قال) ٢٣٥٥(
 .   ٍوادخل اجلنة بسالم
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 - ٍحراء ُابأصح مهو ؛ءااستثن وال ،ٍّكَش بال ِةنجلبا ِةللعرش ُدشهتو
َ ُّبي الن :ِ

َكر، وعمـ، وأبو ب☺ ُ َيل، وطلحـُثامن، وعـُر، وعـٍ ُ، والـزبري، ُةٌّ ٌوسـعد،  ُّ
ُ بن عوف، وأبو عبيدة بن اجلِالرمحنُ، وعبدٌعيدوس    .َّراحٍ

ِم أحد يف الفضل واخلُمهَّد ال يتقفهؤالء    .)١(ِري ٌ
-َل من شهد ل لكُدشه وت    .ِةباجلن ☺ُّبي  النهِّ

ُسيد  :محزة وأن ِالشهداء ِّ ُّ )٢(.  
ُالطيار ٌروجعف َّ   .)٣( ِةناجل يف  :َّ
   .)٤( ِةنجلا ِأهل ِشباب ِّسيدا:  ُنيُواحلس ُنواحلس

- ِوالرضــوان ِةنــباجل ِواألنــصار يناجرهــامل ِميــعجل ُدهتـشو  وبــةوالت ،ِّ
 .)٥(هم ـهللا لا ِمن ةمحَّوالر

                                         
 ،راءِكـان عـىل جبـل حـ أن رسـول اهللا  من حـديث أيب هريـرة ) ٣٦٢٧(روى مسلم    )١(

 :وعليـه، »يدِ أو شه،يقّدِ أو ص، نبيَّ عليك إالام فَراءِن حُاسك«:   فقال رسول اهللا،َكَّفتحر
 .عد بن أيب وقاص َ وس،بريُّ والز،لحةَ وط، وعيل،ثامنُ وع،مرُ وع،وأبو بكر، النبي 

 »ُّالـسنة«، و)هادة للعـرشة املبـرشين باجلنـةَّباب ذكر الـش/٤/١٦٩٥ (»يعةالرش«:   وانظر
 .، وفيه إنكار اإلمام أمحد عىل من مل يشهد هلؤالء باجلنة)الشهادة للعرشة باجلنة(للخالل 

  .»املطلب عبد بن محزة هداءُّالش سيد« : قال النبي حلديث عيل   ) ٢(
 ).٧/٣٦٨(» تحفال«، وصححه يف )٢٩٥٨(رواه الطرباين  

 يف ِبجناحيـه ُيطـري اًملكـ اًجعفـر ُأريـت«: النبي  قال: قال  يشري إىل حديث أيب هريرة    )٣(
) ٢١٢و٣/٢٠٩(، واحلــاكم )٧٠٤٧(، وابــن حبــان )٣٧٦٣(رواه الرتمــذي . »اجلنــة

 )٩/٢٧٢ (»جممع الزوائد«ويف الباب أحاديث كثرية انظرها يف . وصححه، ووافقه الذهبي
 .»اجلنـة أهـل ِشـباب دايس واحلسني ُاحلسن« : اهللا رسول قال: قال  سعيد أيب يثحلد  ) ٤(

  ).١٢٤ (»منتخب العلل«وصححه أمحد كام يف . حسن صحيح: وقال) ٣٧٦٨(رواه الرتمذي 
 =    قلت :أخرج أبو الشيخ عن أيب صخر محيد بن زياد قال): ٤/٢٧٢(» الدر املنثور«يف    )٥(
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 - ُّقرستَوي  َوآمن ،َدهاهوش ☺ َّبيالن رأى ًالجر أن : ِكبقلب ُنوقوت ،ُلمكع ِ
َواتبع ،به ِيـشاه مـول ،هَير مـل َّمنـم ]أ/٢٠ [ُلأفض ٍهنار ِمن ًةاعس وول هَّ  هْدُ
  .)١( نيأمجع ِلقاخل ِالـبأعم أتى وول

                                         
  . وإنام أريد الفتن أخربين عن أصحاب رسول اهللا :يرظُبن كعب القاملحمد 

 وأوجب هلـم اجلنـة يف كتابـه حمـسنهم ،ميع أصحاب النبي  إن اهللا قد غفر جل:فقال  
   ؟ موضع أوجب اهللا هلم اجلنة يف كتابهّ ويف أي:قلت له. ومسيئهم

!  "  #  $  %  &   '  )  (  *  M   : أال تقرأ:قال  
  /    .  -  ,  +  ;  :  9  8   76  5  4          3  2  1  0L 

ا مل ً ورشط عـىل التـابعني رشطـ،اجلنة والرضـوان  أوجب جلميع أصحاب النبي ]التوبة[
  . اشرتط عليهم أن يتبعوهم بإحسان:قال؟  وما اشرتط عليهم : قلت.يشرتطه فيهم

 ).تابه مما أكرمهم اهللا به به املهاجرين واألنصار يف ك ذكر ما مدح اهللا/٤/١٦٣٤(» الرشيعة«
،  ورأوه وسـمعوا منـه،كان هؤالء الذين صحبوا النبي :  يف رسالة عبدوس قال أمحد   )١(

  . وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعني ولو عملوا كل أعامل اخلري،ومن رآه بعينه
 ،] أمحداإلمام: يعني [عبداهللا أبا يا :قال جعفر بن الفضلعن ) ٦٦٦( للخالل »ُّالسنة«  ويف 
 ،بكـر أبـو :مخـسة العـدل أئمـة :فيانُس عن ،امكَّالس عباد عن ،قبيصة حديث يف تقول أيش

  .فيانُس عىل ادعى ما :يعني .باطل هذا :فقال  ؟العزيز عبد بن وعمر ،وعيل ،وعثامن ،وعمر
 .حدأ قارهبمُي ال اهللا رسول أصحاب ،أحد يدانيهم ال اهللا رسول أصحاب :قال ثم  
 : قلت. وعثامن، وعمر، أبو بكر: فقالالنبي  وسألت أبا معمر الكرخي عن أصحاب   

 ، ما قال هبـذا أحـد: أبو معمر: فقال. وعمر بن عبدالعزيز، وعيل:ا يقولًإن عندنا إنسان
 خـري  أصـحاب حممـد ؟  مل خيطأ معاوية ؟مل تصحبون مثل هذا؟  من هذا ،وحيك

 ؛اء من بعدهم بأمثال اجلبال من األعامل لكانوا أفضل منـه لو ج،الناس بعد رسول اهللا
 ولو ،»هيفِ أحدهم وال نصّدُا ما بلغ مً ذهبٍحدُلو أن أحدكم أنفق مثل أ«  :لقول النبي 

 M  G  F : يقول  ألن اهللا؛اً لكان كافر عىل أصحاب حممد  غيظ يف قلبهًأن رجال
Q   P   O  N  M  L  K   J  I  HL ]فمــن كــان يف  ،]٢٩: الفـتح

 =                  . يظ فهو كافرَقلبه غ
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- ُحمرتلـا ثم  مِهلـَّوأو ،مِوكبـريه مِريهغصـ: ☺ هابأصـح ِمجيـع ىلعـ ُّ
ُتفاءقالوا ،مهبدهي ُاءواالقتد ،مِائلهفض ُرشَون ،مِنهاسحم ُوذكر ،مهرِوآخ ِ 

َوالصواب ،وهالق ما ِّلك يف قَّحلا وأن ،مِثارهآل  .)١( لوهعم اـفيم َّ
                                         

 ]سلمةمحاد بن  [ سألت أبا أسامة:براهيم اجلوهري قالقال إ) ٢٣١٩(» جامع بيان العلم«ويف 
 .اً أحد ال نعدل بأصحاب حممد : فقال ؟ أو عمر بن عبد العزيز،معاوية: أيام كان أفضل

 فإن ،ا فليستن بمن قد ماتستنًُمن كان منكم م ، أهيا الناس:عبد اهللا بن مسعود قال    )١(
هـا ّ أبر؛ كانوا أفـضل هـذه األمـة،  أولئك أصحاب حممد،ؤمن عليه الفتنةُ ال تّاحلي
 فاعرفوا ؛ وإقامة دينه، اختارهم اهللا لصحبة نبيهٌ قوم،اًفّ وأقلها تكل،ً وأعمقها علام،اًقلوب

م ّ فـإهن،ستطعتم من أخالقهم وديـنهمكوا بام اَّ ومتس، واتبعوهم يف آثارهم،هلم فضلهم
 ).  ٦/٨١(» ُّلسنةمنهاج ا«.   كانوا عىل اهلدى املستقيم

 عـن  أنه سئل:ّب عن ابن املسي، األوزاعيروى): ١٤٢٣(» جامع بيان العلم وفضله«   ويف 
  .ً وال أرى يل معهم قوال، اختلف فيه أصحاب رسول اهللا : فقال،ٍيشء

 .  معناه ليس له أن يأيت بقول خيالفهم به:ابن عبدالربقال  .حلّق هذا هو ا:ابن وضاحقال   
 بلغـه عـن ٍ مـا رأي امـرئ يف أمـر: األوزاعـيقـال) ٢/٦٦٩(»  عىل املرييسنقضال«   ويف 

 وقال فيه أصحابه من بعـده كـانوا  ولو مل يكن فيه عن رسول اهللا ،باعهَّ اتّ إال رسول اهللا
&   M  : فقـال،تعـاىل أثنـى عـىل مـن بعـدهم باتبـاعهم إيـاهم ألن اهللا ؛اأوىل فيه باحلق منّ

  (  'L ]فام وافقه منهـا ، بل نعرضها عىل رأينا يف الكتاب:وقلتم أنتم ،]١٠٠: التوبة 
 .نةُّ ما خالف رأيه من السّ رد:دث يف اإلسالمُ وتلك غاية كل حم، وما خالفه تركناه،صدقناه

 العلم ، يا بقية: يل األوزاعيقال:  بن الوليد بقيةقال): ٣٥/٢٠١( »تاريخ دمشق«  ويف 
 . فليس بعلم ء عن أصحاب حممديم جيـ وما ل، ما جاء عن أصحاب حممد

ا كـان عليـه ـمسك بمـَّنة عندنا التُّأصول الس: قال أمحد ) ٣١٧(الاللكائي وعند    
              . واالقتداء هبم،أصحاب رسول اهللا 

 ملن اًغد الفوز  النبي أصحاب عليه َمِلَس ملن أرجو :د أمحقال) ٧٦٨(    وعند اخلالل 
 ،وأنـصاره ، اهللا رسـول وأعـوان ،لإلسـالم وقادة ،ينِّللد اًعامد كانوا مّألهن ؛أحبهم

 =،  ٍبخري َّإال يذكرون وال ،نةُّالس هي  اهللا رسول أصحاب وأتباع ،احلقِّ عىل هووزراء
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 - هأن مَبينه َفالِخ ال ُاءـلمالع ِتأمجعقد و:   

ُفرُيك ال ُخرجـهُن الو ،ٍنببـذ )١( ِةِالقبلـ ِأهـل ِمـن ٌأحد َّ  ِاإلسـالم ِمـن ِ
ٍعصيةبم   .ِءيسُمـلا ىلع اُفخون ،ِنحسُللم ونرج ؛ِ

ًواحـدا اًنبذ أتى َمن: قولت افإهن ؛ِةلعتزُمـال ِولبق كذليف  ُولنق الو  يف ِ
ِعمره ْ ٍبحبة َلمظ أو ،ُ ِعمره يف ِّ ْ    .فرك فقد ؛ُ

 هَنفـس هبـ َفصـو امم َّوبرأه ،َة عىل اهللا َريَم الففقد أعظ :كذل قال َفمن
                                         

 . وآخرهم أوهلم عىل مَّويرتح
  فهم  اهللا ما أصحاب الرسولأف): ١/٧(» اجلرح والتعديل« يف  حاتم   وقال أبو

  وهم الذين اختارهم اهللا ، وعرفوا التفسري والتأويل،دوا الوحي والتنزيلِهَالذين ش
 وجعلهـم لنـا ة، فرضيهم له صحاب،ِهّ وإظهار حق، دينهوإقامة ، ونرصتهلصحبه نبيه 

 ورشع وحكـم وقـىض ّنَ ومـا سـ،هم عن اهللا  ما بلغ فحفظوا عنه ة،دوُا وقًعالمأ
 وعلمـوا أمـر اهللا ،ِينِّ ففقهـوا يف الـد،تقنوهأ ووعوه و،بّدأمر وهنى وحظر وأوندب و

 وتلقفهم ، وتأويله، ومشاهدهتم منه تفسري الكتاب، رسول اهللا ةوهنيه ومراده بمعاين
 بـه مـن وضـعه إيـاهم كرمهمأ و، عليهمَّنَ بام مفهم اهللا َّ فرش، واستنباطهم عنه،منه

امهم عـدول َ وسـ، والغمـزوالريبة والكذب والغلط َّكَّعنهم الش فنفى القدوة،موضع 
 M A  @  ?    >  =  <  ;  :L  :كم كتابهُ فقال عز ذكره يف حم،مةُاأل

 فكـانوا ،)ًعدال( : قال،M  =L  : ذكره قولهَّعن اهللا عز   النبيَّففرس، ]١٤٣: البقرة[
ىل إ  ونـدب اهللا ة،نُّ ونقله الكتـاب والـس،ينّ وحجج الد، اهلدىئمةوأ ،مةعدول األ

<   M:  فقال، واالقتداء هبم،لوك لسبيلهمُّ والس، واجلري عىل منهاجهم،مسك هبدهيمّالت
   Q  PO  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

  S  RL ]النبيسياق ما روي عن/٧/٥٠(الاللكائي :  وانظر].النساء  يف احلث ِّ 
 ..). ذكر حماسنهم، ونرش الصحابةِّعىل حب

ِّأي أهل التوحيد والصالة، فمن مل يصل فليس من أهل القبلة؛ ألن تركها كفر كام تقدم    )١( َّ
)٢٥٠ .( 
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ِالرأفة :ِمن ِوالتجاوز ،ِةَّوالرمح ،َّ ِوالغفران ،ِانحسإلوا ،َّ ِالتوبة ِولوقب ،ُ َّ.  

ًفاراك واكان هوند َومن ،َمآد ِمن َاءاألنبي أن مزع دوق َّ.  

 .]١٢١:طه[ :  M    ¥  ¤  £  ¢L اهللاُ قال

  .ِرآنالق ِمن ٍريثك يف معليه هللا ِصلوات ِياءبناأل َوبذن َفوص دوق

 ؛ممواله واصوع ،ماهأب ُّوعقوا ،ماهأخ وامظل قدف ،َفيوس ُوةوإخ
 .)١( ةنجلا ِأهل ِمنم وه ،ٌارأبر ٌارأخي  :ذلك عم همو

ِيهلنب اهللاُ  قال دوق     M)  (  '  /  .   -  ,  +  *L  :☺ ٍدمحم ِّ
    ].٢:الفتح[

                                         
وهـي مـن (ُّ يف رسالته يف السنة التي كتبها إىل مسدد بن مـرسهد، قال اإلمام أمحد   ) ١(

املعتزلة امللعونة فقد أمجع من أدركنا من أهل العلم أهنم يكفـرون وأما ): طريق املصنف
 وأن إخـوة يوسـف حـني ،اً ومن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم كان كـافر،بالذنب

 منـه ُبنيَ ت، فهو كافرًةّ حبَ وأمجعت املعتزلة أن من رسق،اًارَّفُبوا أباهم يعقوب كانوا كَّكذ
 ال ،ارّفـُ فهـؤالء الـذين يقولـون هبـذه املقالـة ك،جَ إن كـان حيـّ ويستأنف احلج،امرأته

 )٢/٤٢٨(» طبقات احلنابلة«. قبل شهادهتمُناكحون وال تُي
: ًقوله إخبارا عـن إخـوة يوسـف): ١/٦٠٩ (»نكت القرآن« يف    وقال الكرجي 

M d  c  b  a    `  _  ^  ]  \          [  Z  Y  X  W  VL  ِّمع كل ما ذكرهم
ٌّأخيهم، وإلقائه يف اجلب، وكذهبم بعد رجوعهم إىل أبيهم رد عىل الـرشاة به من الغدر ب ُّ

، فيام يزعمون أن الذنوب كفر؛ إذ ليس يقـدرون أن يكفـروهم وهـم ]اخلوارج: يعني[
M   7 : ُّأنبياء، وقد فعلوا األفاعيل كلها، قد أخرب عنهم يف آخـر الـسورة بعـد نـدامتهم

  ;  :  9  8L اهـ. ّوال رد اهللا عليهم، وال أبوهم قوهلم. كفرنا: ولـم يقولوا  
  هل كانوا أنبياء، أم رجال صاحلني ؟اختلف أهل العلم يف إخوة يوسف :   قلت

 .بسنده عن ابن زيد أهنم أنبياء) ١٢/١٥٢ (»تفسريه«   روى الطربي يف 
 . بأنبياءبعد ذكر اخلالف أهنم ليسوا) ١/٢٢٨ (»البداية والنهاية«َّ    ورجح ابن كثري يف 
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 .)١( ]٤٣:التوبة[ :  M    P  O  N  M  L  KL  اهللاُقالو   
- ِومن بعد ذلك ِ :  

 َداهشاملـ واشـهد دفقـ ؛☺ِسـول اهللا ِحاب ر أصنيَر ب شجَّام عفُّكن
 هلـم، ِغفارستالبا َوأمرك ،مهل اهللاُ َرَفَغ دفق؛ ِضلبالف َالنَّاس واوسبق ،معه
ِقربوالت ِمحبتهب إليه ُّ  امـ ُيعلـم وهـو؛ ِّيـهنب ِانسلـ ىلع ذلك َوفرض ،مَّ
ِسـائر عـىل واِّفـضل امنـإو ،ونسيقتتل ]موأهن[ ،نهمِم ُونيك  نأل ؛ِاخللـق ِ

َوضع دق َمدوالع اخلطأ   .)٢(هم ـل ٌورمغف مبينه َرجش ما ِّلكِمن  معنه ُِ

ِالدار ِةووقع] ب/٢٠[ ،ِلواجلم ،ِّفنيص :ِتابِك يف ْرُينظ وال ِوسـائر ،َّ ِ 
   .مهبين تجر يلتا ِنازعاتُمـال

ْتكتب وال ُ  عـىل َقـرأهت الو ،ٍدأحـ عـن ِوهتـر الو ،ِلغـريك وال ،َكِفسلن هَ
ْسمعت الو ،كِريغ   . رويهي نَّمم هَ

ِمةُاأل هذه ِاءـلمع ُسادات َّاتفَق لكذ فعىل    ؛ فناهوص َّعام النَّهي ِمن َّ
                                         

األنبيـاء صـلوات اهللا علـيهم ): ١٠/٢٨٩(» جممـوع الفتـاوى« يف  قال ابن تيميـة   )١(
 اهـ  .  وىف تبليغ رساالته باتفاق األمة،معصومون فيام خيربون به عن اهللا سبحانه

 »ُّالـدرر الـسنية« يف   وأما صغائر الذنوب فقد قال الشيخ عبـدالرمحن بـن حـسن 
 عليهـا، ونَّقرُي ال لكن ؛الصغائر منهم تقع قد أنه: ونِّاملحقق هعلي فالذي): ١١/٥١٠(

 قـال كـام ،حـقٌّ فهـو عنه ثبت مما  اهللا رسول قال ما وكل منهم؛ تقع فال الكبائر وأما
  اهـ.حقٌّ تقريراته كذلك ]النجم[ M  +    4   3    2  1  0  /  .  -   ,L   :تعاىل

مع اختالف يسري ) ٢/١٠٠٤ (»الرسالة الواضحة«ذكرها ابن احلنبيل يف ) ٣٢٢(  فقرة 
 . يف ألفاظها

 .معنه موضوع  حممد أصحاب خطأ :احلارث بن برشقال ) ٧٦٥(للخالل » نةُّالس« يف  )  ٢(
 ). ٢/١٠٠٤ (»الرسالة الواضحة«ذكرها ابن احلنبيل يف ) ٣٢٣(   فقرة 
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ُمحاد :منهم      ُبـن ُفيانوس ،يورالث ُفيانوس ،ُعبيد ُبن ُونسُوي ،ٍزيد ُبن َّ
 ُوابـن ،ٍئـبِذ أيب ُوابـن ،ٍأنـس بـن ُكالـوم ،َدريـسإ ُبـن اهللاوعبد ،عيينة

 ُفوسـوي ،ُّاريزفـال َسحاقإ ووأب ،ٍربح ُبن ُيبوشع ،ِكارُبامل ُ، وابنِرِنكدُامل
ِالوهاب وعبد ،ِثاحلار ُبن ُرشوب ،ٍلحنب ُبن ُوأمحد ،ٍاطأسب ُبنا ُراقوال َّ َّ.  

 واَّوحذر ،اهإلي َامعستالوا ،فيها َروالنَّظ ،اهعن النَّهي رأوا قد ِالءهؤ ُّكل
 .)١( ِجمعهاب ِامـهتمالوا ،هاِطلب ِمن

                                         
 : يقولـونماألمة وهـن صدور هذه ِ أدركت من أدركت م:قال العوام بن حوشب    (١)

 وال تـذكروا الـذي ، ما تأتلف عليه القلـوباذكروا من حماسن أصحاب رسول اهللا 
 )٢٢٠(َّ وقد تقدم  .اسشوا عليهم النَِّّحرُشجر بينهم فت

ُّيف عقيدته التي نقل فيها إمجاع أهل السنة الذين أدركهـم يف ) هـ٢٨٠(   قال حرب الكرماين 
ذكر حماسن أصحاب النبـي : نة الواضحة البينة الثابتة املعروفةُّومن الس: مجيع األمصار، قال

 كلهم أمجعني، والكّف عن ذكر مساوئهم، والذي شـجر بيـنهم، فمـن سـب أصـحاب َّ
ً، أو واحدا منهم، أو طعن علـيهم، أو عـرض بعيـبهم، أو عـاب أحـدا مـنهم رسول اهللا  ًَّ

ّبقليل أو كثري، أو دق أو جل مما يتطـرق إىل الوق ّ ُمبتـدع، رافـيض، : ٍيعـة يف أحـد مـنهم فهـوٍ
ُخبيث، خمالف، ال قبل اهللا رصفه وال عدله، بل حبهم سنة، والـدعاء هلـم قربـة، واالقتـداء  ُّ ُ

 ).بتحقيقي /٧٥ (»املسائل« من كتاب »ُّالسنة«اهـ  . ِهبم وسيلة، واألخذ بآثارهم فضيلة
 هـذه يكتبون اًقوم إن : يقولأمحد سمعت: قال املروذي) ٧٩٩( للخالل »ُّالسنة«   ويف 

 أن أنكر ال أنا :قلت أنك عنك حكوا وقد ، اهللا رسول أصحاب يف الرديئة األحاديث
 ،اًشـديد اًإنكـار وأنكره ،فغضب .يعرفها األحاديث هذه يكتب حديث صاحب يكون
 يف فكيف ،ألنكرته اسالنَّ أفناء يف هذا كان لو ! ؟هذا أنكر ال أنا ،اهللا معاذ ،باطل :وقال

  ! ؟ حممد أصحاب
 األحاديـث هـذه يكتـب عرفته فمن :عبداهللا أليب قلت .األحاديث هذه أكتب مل أنا :وقال   

 .جمَّالر ديئةَّالر األحاديث هذه صاحب هلأيست ،نعم :قال؟  جرُأهي وجيمعها ديئةَّالر
 =  ذكر فيها التي األحاديث هذه يكتب أن ٍألحد ّأحب ال :قال أمحد) ٨١١(ً  وفيه أيضا 
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َّمتف ،ٍةُخمتلفـ ٍظلفـاَبأ ةكثـري ُاءأشـي لكذ ل فعنفيم معنه َيُرو دوق  ِقـةُ
 .)١( إليها َعواستم واهار َمن عىل ِارواإلنك ،ذلك ِةيِكراه ىلع عاينامل

- كذل بعد ِمن ثم :  
ِّالصديق ٍكرب أيب ِبنت عائشةل ُديشه    ِّ  ِّالصديق اأهن  ُأةَُّربامل ُرة،َّ الطاه،ُةِّ

ِالسامء ِمن
 ،هِكتابـ يف وامتلـ ،هللا ا عن ًاراإخب ، ربيلج ِلسان عىل َّ

َّ األمِورصد يف اًثبتُم ِاحفها إىل يصِة ومُ ِم القيامة؛ أهنوِ  اهللا ِسولُا زوجة رِ
ٌمربأة ،☺ َّ ٌلةاضف ،ٌةِّخري ،ٌةاهرط ،ُ ُوصـاحبته، ُتـهزوج اوأهن ،َ  ،ِةنـجلا يف ِ

 .)٢( ِرةواآلخ نياالد يف ؤمننيامل ُّأم وهي
                                         

 ،فيها تنظر ال :قال؟  كتبهاأ :ال حنبلق .ننُس وال ،حرام وال ،حالل ال  النبي أصحاب
 .ينفعكم وما ،والفقه ،ننُّبالس عليكم ! ؟ِالعلم من تلك يف ٍيشء ّوأي

َذكر صفني واجلمـل وذكـر مـن شـهد ذلـك ومـن مل يـشهد( للخالل »ُّالسنة«:  انظر  )١( ِ َ( ،
 »الـرشيعة«، و)ألحاديث التي فيها عىل أصـحاب رسـول التغليظ عىل من كتب ا(و
، ) عام شجر بني أصـحاب رسـول اهللا ورمحـة اهللا علـيهمباب ذكر الكّف/٥/٢٤٨٥(
 ).١٢٤( للربهباري »ُّالسنة«و

َبني اآلجري    )٢( َّ َ ُسبب ختصص أم املؤمنني عائشة ) ٥/٢٣٩٣ (»الرشيعة« يف بذكر 
 ٌ ملا أن حسدها قـوم:د دون سائر أمهات املؤمنني، فقالُّفضائلها يف كتب السنة واالعتقا

 ، وأنزل فيه القرآن،أها اهللا تعاىل منهّ فرموها بام قد بر؛ ن املنافقني عىل عهد رسول اهللاِم
 ، بـه أعـني املـؤمننيّ وأقـر،  فسرت اهللا الكريم به رسوله،ماها بباطلهَن رِوأكذب فيه م

عني العلامء بذكر فـضائلها ريض اهللا عنهـا زوجـة عند ذلك ، وأسخن به أعني املنافقني
 .                   لهّ إنك لست بأم: قالً أن رجال:روي أنه قيل لعائشة .  يف الدنيا واآلخرة النبي

 اهـ .  ولست أم املنافقني، أنا أم املؤمنني؛ صدق:فقالت  
روا الطعن يف أم املؤمنني ثم جاء من بعدهم الرافضة فحملوا راية املنافقني، وأظه:   قلت  

، ووصفوها بـأقبح األوصـاف، وقـالوا مـا مل يقلـه أسـالفهم، فقـبحهم اهللا عائشة 
 .وأخزاهم، وكثر اهللا هبم القبور، وأخىل منهم الدور
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َكذب دفق ؛نهع َّتوقف أو ،يهف َنطع أو ،ذلك يف َّكش نفم  ،اهللا ِبكتاب َّ
هللاُ ا قال ،هللا ا ِغري ندع نم هأن َعموز ،☺ هللا ُولسر به َجاء اـفيم َّوشك
:  Mº     ¹       ̧   ¶      µ  ́   ³  ²  ±L ]١٧: النور[.  

 .)١( ِانـإليمِمن ا َئِرَب فقد:  اهذ َأنكر َفمن

 -ِومنازهل ،همِِبراتَم  عىل☺ اهللا ِ رسولِ أصحابَ مجيعُّبِحـُ وي ًم أوالِ ًفـأوال َّ َّ: 
َواحلديبية ،ٍبدر ِهلَأ ِمن   . ٍدُحُوأ ،ِانِّالرضو ِةوبيع ،ُ

 الـذين ،ِةفنيُمـلـا ِلِازنَمـوالـ ،ِيفةَّالـرش ]أ/٢١ [ ِلضائالفـ ُأهل ِءالفهؤ
   .نيأمجع هللا ُهمرمح ،ُقَّالسواب ُهمـل تبقس

 - ُرتحموت َحبيبة ِّأم أخي ،ُسفيان أيب بن َةُمعاوي ِنَّعبدالرمح أيب عىل َّ  ِةوجـز َ
   .حيالو ِباتوك ،أمجعني )٢( نيؤمنملا ِخال هللا،ا ِولرس

                                         
ن َ وم،َِدلُمر جُ أبا بكر وعَّن سبَ م: سمعت مالك بن أنس يقول: هشام بن عامرقال   ) ١(

 :  ألن اهللا تعـاىل يقـول يف عائـشة: قال ؟قتل يف عائشةُمل ي : قيل له.تلُ عائشة قَّبَس
M  º    ¹       ¸  ¶      µ  ´  ³  ²  ±L ]فمن رماهـا فقـد :مالك قال ] ١٧:النور 

 :بإسناده، وقـال) ١١/٤١٥ (»املحىل«رواه يف . لِتُ ومن خالف القرآن ق،خالف القرآن
 اهـ.  تعاىل يف قطعه برباءهتا وتكذيب هللا،ة تامةّدِ وهي ر،هنا صحيحاقول مالك ه

ن َ مـ:بـو يعـىلأالقايض قال ): ٣/١٠٥٠(» الصارم املسلول« يف  ابن تيمية قال   و
مجـاع عـىل هـذا غـري  وقـد حكـى اإل.ٍ بال خالفَها اهللا منه كفرأّبام بر  قذف عائشة

َّ ورص،ٍواحد  اهـ . ئمة هبذا احلكمن األِ مٍ غري واحدَحَ
 ونزل عذرها ، اخللق إليهّوكانت أحب): ١/١٠٦ (»زاد املعاد« يف    قال ابن القيم 

  وهي أفقه نسائه وأعلمهن بل أفقه نساء األمة، قاذفهاِفرُ واتفقت األمة عىل ك،من السامء
 اهـ   ..وأعلمهن

   =  ؟ أقول معاوية خـال املـؤمنني:اإلمام أمحد سأل أن أبا طالب) ٦٥٧ (للخالل» نةُّالس«يف    )٢(
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َروي ما ِوتروي ،َلهفضائ ُروتذك       ِ   ؛ فقد☺هللا ا ِولرس عن فيه ُ

- ُدخلي «:فقال ☺  اهللاولرس مع نَّاك :َرُعم ُبنا قال  هـذا نِمـ ميكلـع ُ
ِّالفج ٌرجل َ ُ ِاجلنة ِأهل ِمن َ ُمعاوية ا .»َّ ِ ُ  )١(.  

ُوضعم هذا أن ُمتعلف   .)٢(   هِ

                                         
  ؟ مر خال املؤمننيُوابن ع

 وابن عمر أخو ،  ورمحهامعاوية أخو أم حبيبة بنت أيب سفيان زوج النبي ُ م، نعم:قال   
 . نعم: قال ؟عاوية خال املؤمننيُ م: أقول: قلت. ورمحهام حفصة زوج النبي

 أمحـد بـن -  وجهنـا رقعـة إىل أيب عبـداهللا: احلـارث قـال أيبعن): ٦٥٩(ً   وفيه أيضا 
 وال ،)إن معاويـة كاتـب الـوحي( : ال أقـول: رمحك اهللا فـيمن قـالكقول ما ،-حنبل
 هذا قول سـوء : قال أبو عبداهللا ؟اً غصبِيفّه أخذها بالسّ فإن؛)نه خال املؤمننيإ( :أقول

 . أمرهم لالسّبنيُ ون،السونُ وال جي،انبون هؤالء القومجي ،رديء
ٌعـىل مـن هـو أخ ) خال املـؤمنني: (ِالقُّ   وذكر غري واحد اخلالف بني أهل السنة يف إط

 ).  ٦/٣٨١( ابن كثري »تفسري«، و)٤/٣٦٩ (»ُّمنهاج السنة«: انظر. ألمهات املؤمنني
، )١٩٢٤(، واآلجـــري )٧٠٤(، واخلـــالل )٢/٣٣٠ (»الكامـــل« رواه ابـــن عـــدي يف   ) ١(

 .رقهُط مجيع من يصح ال ):٤٥١-٤٤٩ (»العلل املتناهية«قال يف ). ٢٧٧٩(والاللكائي 
، فأوردوا يف هذا الباب كل مـا روي ُّاعتنى أهل السنة وغريهم بذكر فضائل معاوية    )٢(

ّعىل الرافضة واخلوارج ممـن فيه، وأفردوا يف الثناء عليه املصنفات الكثرية، كل ذلك ردا 
َّأعلن الطعن عىل هذا الصحايب اجلليل، ونصبوا العداء له، واختذوه بابا يلجون منه للط ً عن َّ

 .       يف الصحابة 
ُمعاوية بن أيب سـفيان سـرت أصـحاب رسـول اهللا : ّ   قال الربيع بن نافع  ُِ فـإذا ،

 ).١/٢٠٩ (»تاريخ بغداد«.  ِّكشف الرجل السرت اجرتأ عىل ما وراءه
؛    اً فمن رأينـاه ينظـر إىل معاويـة شـزر،عاوية عندنا حمنةُ م: عبداهللا بن املبارك   قال 
 ).٥٩/٢٠٩ (»تاريخ دمشق«.     عىل أصحاب حممد : أعني،ه عىل القوماهتمنا

  =ّوهو يتكلم عمن نـص عـىل فـضائل ) ٤/٣٧٢(» نةُّمنهاج الس« يف    قال ابن تيمية 
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 - يف كُمـراد َفالوخـ ،نـكم ًيـداعَب انكـ وإن ،هاعـأط َمن هللا يف ُّبُِحت مُث 
  .نياالد

ُوتبغض    ِ  َقوواف ،منك ًيبارق انك نإو ،َاءهأعد وواىل ،صاهَع َمن اهللا يف ُ
ُصلوت ،ياكند يف اكهو ُقطعوت ،كذل عىل ِ   .)١( ليهع َ

- ـــ الو ــ ِدثحُت ــصغ وال ،اـًرأي ـــق ىلإ يُت ــ فــإن ؛ِلهـائ ــ َّرأيـال  ُئـُخيط
 .)٢(ُيبصُوي

                                         
: ّ يف كتب االعتقاد، وخصه بذكره أنه خـال للمـؤمنني، وكاتـب للـوحي، فقـالمعاوية 

 جيعلونه  وصار أقوام، واالتصال برسول اهللا حبةُّمن الص ا ملا كان له نصيبًومعاوية أيض
 احتاج أهل العلم أن يذكروا ما لـه مـن ،ونحو ذلك  ويستحلون لعنته،اً أو فاسق،اًكافر

 اهـ .  بحسب درجاهتم املتصلني برسول اهللا  لريعى بذلك حقَّ،االتصال برسول اهللا 
، وقـد خرجتهـا ُ معاوية  بعض األحاديث يف فضل»   وقد أورد ابن البناء يف املبتدعة

ذكر أيب عبدالرمحن معاوية وخالفته /١/٣٣٥( للخالل »ُّالسنة«: وانظر. هناك فانظرها
 ). ٧/٣١٩(والاللكائي  ،)٥/٢٤٣١(» الرشيعة«، و)رضوان اهللا عليه

ُأوثق«:  تقدم قول النبي   )١( َعـرى َ ُالـبغض، واهللا يف ُّاحلـب :ِانـاإليمـ ُ  أثـر رقـم .»اهللا يف ُ
 .، وانظر التعليق عليه هناك)١٨٣(

َّ أمجع أهل السنة عىل ذم الرأي، وأهله، واإلنكار عليهم)  ٢(          : ومن ذلك. َُّ
ُإياكم والرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنَن، أعيتهم : ُقال عمر     ُِ ُّ ُ ُاألحاديـث أن َِّ

ُّحيفظوها، وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرأي؛ فضلوا و َُّ ِ  ).٥٤(تقدم .   ُّأضلواَ
 عىل ّ فإن اهللا رد؛أيَّ إياكم والر:قالالرد عىل « عن ابن عباس) ٢٧٥(» ذم الكالم«ويف    

 :M  ª  وقـال لنبيـه،]٣٠:البقرة[ M  >  =  <  ;  :  9L  : قال،أيَّاملالئكة الر
 °  ¯   ®  ¬  «L ]ا رأيتـ ومل يقل بم،]٤٩:املائدة   . 
 . ويف قلبه دغلَّأي إالَّا نظر يف الرً ال تكاد ترى أحد:  وقال اإلمام أمحد 

 مـر هذا األَّمَ وقد تبض رسول اهللا ُ ق: يعيب الرأي، ويقول  مالك  وكان اإلمام
 =  َعِبـُ فإنـه متـى ات،أيَّتبع الرن وال ، تبع آثار رسول اهللانا ينبغي أن ـ فإنم؛واستكمل
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 أرى ، فأنت كلام جـاء رجـل اتبعتـه،هت فاتبعأي منكّأي جاء رجل آخر أقوى يف الرَّالر

 .   تمُهذا ال ي
 ).١٥/٥٤٥ (»تاريخ بغداد«، و)٢/٧٨٩(» املعرفة والتاريخ«   

 ومعرفـة ،اس اتبـاع اآلثـار عـن رسـول اهللا  إنـام عـىل النّـ:   قال اإلمـام أمحـد 
 إذا مل يكـن قـول ، ثم بعد ذلـك قـول أصـحاب رسـول اهللا ،صحيحها من سقيمها

 قوهلم كان أشبه بالكتـاب أخـذ ّ فإن اختلف نظر يف الكتاب فأي،اًهم لبعض خمالفبعض
صـحاب أ وال عن أحد من ،ذا مل يأت عن النبي إ ف،خذ بهأ  أو بقول رسول اهللا ،به

 وتـرك مـا ،نة أخذ بهُّ قوهلم كان أشبه بالكتاب والسّ فأي، نظر يف قول التابعنيالنبي 
 ).٥/١٤٢٨(» ع الفوائدبدائ «.س بعدهماحدث النَّأ

أما كالمـه عـن أهـل .  ووصفه ألهل الرأينقل كالم ابن رجب ) ٢٧(َّ  وقد تقدم 
ا فقهاء أهل احلديث العـاملون موأ): ١/٢٤٩ (»جامع العلوم واحلكم«احلديث، فقال 

ُفرسُ وما ي،  مههم البحث عن معاين كتاب اهللاَ فإن معظم،به  ،حيحةَّنن الصُّه من السِّ
 ومعرفـة صـحيحها ،نة رسـول اهللا ُ وعن سـ،ابعني هلم بإحسانَّحابة والتَّالصوكالم 

حابة َّ ثـم معرفـة كـالم الـص، والوقـوف عـىل معانيهـا،فهمهـاتالتفقه فيها و ثم ،وسقيمها
هذا هو طريق اإلمام أمحد ومن وافقه من علامء ..  بإحسان يف أنواع العلوم ابعني هلمَّوالت

أي مـا ال َّعرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بام أحدث من الر ويف م،احلديث الربانيني
 وكثـرة القيـل ، وإنام يورث التجادل فيه كثرة اخلـصومات واجلـدال، وال يقع،نتفع بهُي

 يف األمر فـإذا هـو احلـديث ُ نظرت:طيَقَّليامن السُأحسن ما قاله يونس بن س وما  ..والقال
 ، وذكر العرش، وربوبيته وإجالله وعظمتهب َّ يف احلديث ذكر الرُ فوجدت،أيَّوالر

 واحلـث عـىل صـلة ، واحلـالل واحلـرام، وذكر النبيـني واملرسـلني،وصفة اجلنة والنار
 وقطيعـة ،ُ واحليـل،ُ والغـدر،ُأي فإذا فيه املكرَّ ونظرت يف الر، ومجاع اخلري فيه،األرحام
ّ ومجاع الرش،األرحام  ومـن ، القرب فعليه باآلثار من أراد علم:شبويه وقال أمحد بن . فيهَّ

                اهـ. أيَّ فعليه بالربز،ُأراد علم اخل
ّ   وانظر آثار السلف يف ذم الرأي فيام تقدم   ).  ٣٢٥ و ٧٦ و ٧٥ و ٧٤ و ٥٤(َّ

 . القيم البن»إعالم املوقعني«، و)٢/١٠٣٧( البن عبدالرب »جامع بيان العلم«:    وانظر
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 - ١(هللا ِآيات يف ونوضَخي مَّفإهن ؛ِاتصومُخلا َابحأص سُجتال الو(. 

- ِدينال يف َالدِواجل َراءِمـوال َّوإياك َّالغـل ُثوريـ كذلـ فإن ؛ِّ  ُجِرُوخيـ ،ِ
َأول ألن  ؛ِةعدالب إىل - ياُسن كان وإن - َبهِاحص ُدخلَي ما َّ  ِمن ِّيُّالسن عىل ُ

   :َعتدبُامل َمَاصخ إذا ِينهد يف ِالنَّقص

 ِدعبتللم هُتالسُجم   .َّإياه هُتُومناظر ،ِ

  ِيدخ أن ُنأمت ال مث    .هنُفتَي ما ِالقول ِيثبَوخ ،ِمالالك ِيققد ِمن ليهع َلُ

  ُّيـرد امـ هأير ِمن له َّتكلَفَي أن ُاجحتفي ؛ِفتنُهي ال أو  امـ هَولـق ليـهع ُ
 ِأخبـار ِمـن ٌأثـر وال ،ِيـلنزالت يف ٌانيـب الو ،ِيـلأوالت يف ٌأصـل له يسل

☺ ولَّالرس
)٢(. 

                                         
 ).١٣٢و١٣١و١٢٤ و٧٠و٦٩: (انظر. لتحذير من أهل اخلصوماتتقدمت اآلثار يف ا   )١(
نـاظرة ُ إىل أيب يسأله عـن مٌجلَكتب ر): ٥٨٨ (»مسائله«ح ابن اإلمام أمحد يف صال قال )  ٢(

 ودفـع عنـك كـل ، أحسن اهللا عاقبتك: جوابهّ فأمىل عيل، واجللوس معهم،أهل الكالم
م كـانوا هنـ أ؛ِ العلـمِن أهلِن أدركنا مِ وأدركنا عليه م، الذي كنا نسمع؛ٍ وحمذورٍمكروه

سليم واالنتهـاء إىل مـا يف َّ وإنـام األمـر يف التـ،ِيغَّ الزِيكرهون الكالم واخلوض مع أهل
 .  ال يعد ذلك، اهللا ِكتاب

بتدع ليورد عليـه ُ أو جلوس مع م،ن وضع كتابِدث مُ حمّاس يكرهون كلومل يزل النَّ   
 واخلوض معهم يف ، جمالستهمِركَ اهللا يف تَالمة إن شاءَّالس ف،ينهِبعض ما يلبس عليه يف د

  ٍ صـالحٍن عمـلِا مـً نفعه غـدِ وليرص إىل ما يعود عليه،ٌ فليتق اهللا رجل،بدعتهم وضاللتهم
 فيحمـل ،ة لـهّجـُ منـه أراد احلَا فـإذا هـو خـرجً وال يكون ممن حيدث أمر،ِهِيقدمه لنفس

ن بـه بدعتـه ومـا ّزيُ ليـ؛ أو باطـلا خـرج منـه بحـقٍّة ملـُّج وطلب احل، فيهالعىل املحه َنفس
 ريد يزين ذلك باحلقُِّ فهو ي، عنهَذِخُ فأ،ٍ ذلك أن يكون قد وضعه يف كتابّوأشد ،أحدث

  =.الم عليكَّ والس..نسأل اهللا التوفيق لنا ولك.  يف غريه وإن وضح له احلّق،والباطل
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ًمعت مالكا وسئل عمـن قـوي عـىل س: قال أشهب) ١٦٦( البن عبداحلكم »اجلامع«  ويف 

ال يكلمهم، : الزنادقة، والقدرية، واإلباضية، وأصحاب األهواء أيكلمهم ؟ قال مالك
 . وإن الذين كانوا خيرجون إنام عابوا املعايص هللا، فإن هؤالء تكلموا يف أمر اهللا تعاىل

َ  وقد فصل ابن بطة  ََّ ة وخماصـمة الكالم عن جمادلـ) ١/٣٨٨ (»اإلبانة الكربى« يف
َّأهل البدع، أو من تأثر هبم، واغرت بكالمهم، فمام قاله  ّبيشء من االختصار ٍ: 

قد حذرتنا اخلصومة، واملراء، واجلدال، واملناظرة، وقد علمنا أن هذا هو :    فإن قال قائل
فإن جاءين رجل يسألني عن يشء من هذه األهواء التي ظهرت،  وخياطبني منها .. احلّق 

ًيلتمس مني اجلواب عليها، وأنا ممن قد وهب اهللا الكـريم يل هبـا علـام، أفأتركـه بأشياء 
 ّيتكلم بمـا يريد، وال أجيبه، وأخليه وهواه وبدعته، وال أرد عليه قبيح مقالته ؟

 : ًاعلم أن الذي تبىل به من هذا الشأن لن خيلو أن يكون واحدا من ثالثة:  فإين أقول له
وقصده طريق االستقامة، وإنام قد طرق سمعه .. سن طريقته  إما رجل قد عرفت ح-١  

من كالم هؤالء، وليس يعرف وجه املخرج مما قد بيل به، فسؤاله سؤال مسرتشد يلتمس 
مما بيل به، فهذا الذي قد افرتض عليك إرشاده من حبائل كيد الشياطني، وليكن مـا املخرج 

 ار الصحيحة من علامء األمة مـن الـصحابةُّبه، وتوقفه عليه من الكتاب والسن واآلث ترشده
وكل ذلك باحلكمة واملوعظة احلسنة، وإياك والتكلف ملـا ال تعرفـه، ومتحـل والتابعني، 

ُّدقيق الكالم، فإن ذلك من فعلك بدعة، وإن كنت تريد السنة، فإن  َّالرأي والغوص عىل
ِإرادتك للحقِّ من غري ُّن غري السنة بدعـة، وال ُّطريق احلقِّ باطل، وكالمك عىل السنة م ِ ِ

ّنفسك، وال تطلب صـالحه بفـسادك، فإنـه ال ينـصح  ّتلتمس لصاحبك الشفاء بسقم
ًسمعت ابن سريين ينهى عن اجلدال إال رجال إن : َّالناس من غش نفسه، قال ابن عون َّ

 .     كلمته طمعت يف رجوعه
ك، ويكثر نارصوك ٌ ورجل آخر حيرض يف جملس أنت فيه حارض، تأمن فيه عىل نفس-٢  

َّومعينوك، فيتكلم بكالم فيه فتنة وبلية عىل قلوب مستمعيه، ليوقع الشك يف القلـوب؛ ألنـه ٍَّ ُ ِ ّ ِ 
فإن سكت عنه مل تأمن فتنته بـأن ..ِهو ممن يف قلبه زيغ يتبع املتشابه ابتغاء الفتنة والبدعة

ّيفسد هبا قلوب املستمعني، وإدخال الشك عىل املستبرصين، فهذا أ ًيضا ترد عليه بدعته، َّ
ِوخبيث مقالته، وتنرش ما علمك اهللا من العلم واحلكمة، وال يكـن قـصدك يف الكـالم  َِ ِ ّ َ َ

 =قـال   . ُخصومته، وال مناظرته؛ وليكن قصدك بكالمك خالص إخوانك من شبكته
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 - كـذل دـعـب نـِم ثم  :  
  ،)١( ِةـتنِفـال يـف ُودـقعـوال ُّفكـال

                                         
برش بن احلارث عن الرجل يكـون مـع هـؤالء أهـل األهـواء يف سئل  : مثنى بن شداد

إن كـان :  مقربة، فيتكلمون، ويعرضون، فرتى لنا أن نجيـبهم ؟ فقـالموضع جنازة أو
َمعك من ال يعلم، فرد عليه، لئال يرى أولئك أن القـول كـام يقولـون، وإن كنـتم أنـت  َّ ُ َ

 . ّوهم فال تكلموهم، وال جتيبوهم
ِّ وثالث مشئوم قد زاغ قلبه، واستحكمت للبدعـة نـرصته، جيهـده أن يـشكك يف -٣    ُ َ

فجميع الذي رويناه، وكل ما حكيناه يف هذا الباب . يفسد عليك صحيح الديناليقني و
أبلغ من اإلمساك عن جوابه، واإلعـراض عـن .. ألجله وبسببه، فإنك لن تأيت يف باب 

َّخطابه؛ ألن غرضه من مناظرتك أن يفتنك فتتبعه، فيملك وييأس منك فيـشفي غيظـه 
 . اك عنه، وأذله بالقطيعة لهأن يسمعك يف دينك ما تكرهه، فأخسئه باإلمس

َيـا أبـا سـعيد، تعـال حتـى :  حني قال له القائـل   أليس قد أخربتك بقول احلسن 
أما أنا فقد أبرصت ديني، فإن كنت قـد أضـللت : فقال له احلسن. ِّأخاصمك يف الدين

أمـا أنـا : وأخربتك بقول مالك حني جاءه بعض أهل األهواء، فقال له. دينك فالتمسه
ٍّبينة من ريب، وأما أنت فشاك، فاذهب إىل شاك مثلك فخاصمهفعىل  ٌّ ٍ. 

ّ  فهل يأيت يف جواب املخالف من مجيع احلجج حجة هي أسخن لعينه، وال أغيظ لقلبـه  ُ ُ
 . ُمن مثل هذه احلجة واجلواب

: ًال جتالس مفتونا فإنه لن خيطئك منه إحدى اثنتني: ُ   أما سمعت قول مصعب بن سعد
ُك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقهّإما أن يفتن ّ. 

وال نـصف : ّأكلمك بكلمة، فوىل عنه، وأشار بيـده: ِّ  وأيوب السختياين حني قال له الرجل
 اهـ.   ِّالقلب ضعيف، وليس الدين ملن غلب: وعبدالرزاق حني قال البن حييى. كلمة

  عن حديث النبي اإلمام أمحدسأل َّأن أبا الصقر الوراق) ٢/٥٤٢(» طبقات احلنابلة«يف    )١(
هـل عـىل » عابِّن الـشِ مـٍعبِ يف شـٌعتزلُ مٌ مؤمنِ الناسُخري «: ثم قال، وذكر الفتن

قـيم ُ ي،ٍىل مـاءإ ٍ مـن مـاءُ له ينتقلٍنيمةُ مع أهله وولده يف غٍ أن يلحق بجبلٌ بأسِالرجل
 =؟    وهو عىل ذلـك  يعبد اهللا حتى يأتيه املوت ، الناسُ ويعتزل،ؤدي زكاتهُ وي،صالته
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ْرجخـت الو             ِبالسيف ُ ِمةاألئ عىل َّ   .)١( والمظ وإن ،َّ

 - ب ااخلط بن ُعمر وقال: ْفاصرب َكَملظ إن   .)٢( ِربْفاصـ َكَحرمـ نوإ ،ِ
 ]ب/٢١[

 -ْاصرب«: ٍّرذ أليب ☺ُّبي  الن وقال  .)٣( »ِشياحب ًبداع كان نوإ ،ِ

 - ِوالنُّـساك ،ِقـهالفو ،ِلـمالع ِأهـل نِم ُاءـلمالع ِتمعـجأ دوق  ،ِادوالعبـ ،َّ

                                         
 ويف العزلة من ، ويف الناس ما قد علمت، من األمصارٍبمرص قيمُ أو ي،هذا عندك أفضل

   ؟المة ما قد علمتَّالس
 ٌا إذا مل تكـن فتنـةّ وأمـ، حيـث شـاءُ الرجـلَ فال بأس أن يعتزلُ إذا كانت الفتنة:فقال  

 . خريُفاألمصار
ة َّومن خرج عـىل إمـام مـن أئمـ: .. ُّ يف أصول السنة يف رسالة عبدوسقال اإلمام أمحد   ) ١(

 وأضـا ِّ كـان بالرٍ وجـهِّ بأي،وا له باخلالفةُّ وأقر،اس اجتمعوا عليه وقد كان النّاملسلمني
 فـإن ؛  وخـالف اآلثـار عـن رسـول اهللا، هذا اخلارج عصا املسلمني فقد شّق:الغلبة
 ٍ وال اخلـروج عليـه ألحـد،لطانُّل الس قتّلَ وال حي،يتة جاهليةِ اخلارج عليه مات مَمات

 )٣١٧(اهـ  رواه الاللكائي . نة والطريقُّبتدع عىل غري السُ فمن فعل ذلك فهو م؛ن الناسِم
     ).١٨١(تقدم خترجيه برقم     )٢(
 .وقد تقدم) ٤٧٨٣(  رواه مسلم  )٣(

 ،جـار وإن ،عليـه وجاخلـر وال ،لطانُّالـس قتال ُّحيل وال): ٣٠ (»ُّالسنة«   قال الربهباري يف 
 وقولــه .»ًاحبـشي اًعبـد كــان وإن ،اصـرب« :الغفـاري ذر أليب  اهللا رســول لقـول وذلـك

 فيه فإن ؛لطانُّالس قتال نةُّالس نِم وليس .»احلوض عىل تلقوين حتى اصربوا« :لألنصار
 اهـ . والدين نيادال فساد

 يف عبـداهللا أيب إىل ادبغـد فقهـاء اجتمع :حنبل قال) ١/٣٨٧ (»طبقات احلنابلة«ويف    
 يف ِكرةبـالنُّ علـيكم :هلـم فقال .لطانهُوس بإمرته ضاِّالر ترك يف وهُوشاور ،الواثق والية

 ،دمـاءكم واُكِتـسف وال ،املـسلمني عـصا واُّقُتش وال ،ٍطاعة من اًيد ختلعوا وال ،قلوبكم
   .ربَّبالص أمر ،»فاصرب رضبك إن «: النبي عن احلديث وذكر ،املسلمني ودماء
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ِوالزهاد َّ ِأول ذمن ُّ ِاألمة هذه َّ َّ   :هذا ناوقت إىل ُ

، َّجواحلـ، َزو، والغـٍاتفـروع، نًىوم ،)١(ِيدينوالع ِمعةاجل َالةص أن
ٍل أمـري بـع ك م :واهلدي َر، وإعطـاءاجٍّر وفــِّ ِ والـصدقاتَاج،م اخلـرهٍ َّ ،

  .)٣( ٌجائز:  )٢( َواألعشار

                                         
 وخلف ، وصالة اجلمعة خلفه:ُّ يف رسالة عبدوس يف أصول السنةقال اإلمام أمحد   ) ١(

 ليس له ،نةُّالف للسُ خم،ثاربتدع تارك لآلُعادمها فهو مأ من ، تامة ركعتني،ٌ جائزةَّمن وىل
نة ُّ فالس،هم وفاجرهمّئمة من كانوا برالة خلف األَّ إذا مل ير الص،من فضل اجلمعة يشء

 وال يكن يف صـدرك ،دين بأهنا تامةي و،عادمها فهو مبتدعأ من ،صيل معهم ركعتنييأن 
  اهـ .ّمن ذلك شك

 يف الفـرائض يتعاهـد الرجـل رأيت وإذا): ١٢٩ (»ُّرشح السنة«   وقال الربهباري 
 الرجـل رأيت وإذا ،تعاىل اهللا شاء إن ةنَُّس صاحب أنه فاعلم ،وغريه لطانُّالس مع مجاعة
    اهـ. هوى صاحب أنه فاعلم لطانُّالس مع كان وإن مجاعة يف بالفرائض ُنيتهاو

 .  ًويشهد اجلمعة واجلامعة، وإن كان اإلمام جهميا فيشهدها معه ويعيدها:    قلت
 َّصىلُ ال يـ؛-   القـرآن خملـوق:يعنـي -  ن قال ذلك القـولَ م:قال أمحد) ٤( لعبداهللا »ُّالسنة«ففي   

َ خلفه اجلمعةَّن صىلإ ف،تياهناإ ُا ال ندعَّنأ َّالإ ؛ريهاوال غ، عةُُمخلفه اجل  . َالةَّ الصَ أعادٌجلَ رَُ
 ،اًجهميـ اجلمعـة يوم مامكإ كان وإن): ١١٤ (»ُّرشح السنة« يف   وقال الربهباري 

 اهـ . صالتك دِوأع ،خلفه ِّفصل لطانُس وهو
 . ت املالما وضع عىل األرض من حقوق تؤدى عنها إىل بي:   اخلراج )٢(

ُ والصلة بني اخلراج والعرش  .أن كال منهام جيب عىل غري املسلم، ويرصف يف مصارف الفيء: ِّ
 .ُأن اخلراج يوضع عىل رقبة األرض، أما العرش فعىل األموال التجارية:   والفرق بينهام

 .   ّواخلراج والعرش يبقى مع اإلسالم والكفر، بخالف اجلزية فإهنا تسقط بعد اإلسالم
 ). ٢/٢٠ (»معجم املصطلحات الفقهية«  

 ودفع الصدقات إليهم جـائزة :ُّيف رسالة عبدوس يف أصول السنة    قال اإلمام أمحد )٣(
 ).٣١٧(الاللكائي .  اًا كان أو فاجرمن دفعها إليهم أحزأت عنه بر ،ةذوناف
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ِور واجلس )١(ِر عىل القناط وامليش،نوهاِظام التي بِد العَّلصالة يف املساجوا   

هـا ِّلِائع كنَّ والص،ِاعةِّ والزر،ِةجار التائرس، واءِّ والرشيعوها، والبُدالتي عق
ٍل عرص، وميف ك ٍل أمريع كِّ ِ عىل حكم الكٌائز ج :ِّ ُّتاب والسنُ   .ةِ

ُّ يرضال ُ  ٍم،ـالـظ ُلـمظ ؛☺ هِّبي نِةُسنَّ بَكِّسمتمـ، والِهدينل َاطحتُمـ الَ
ِحكم عىل هو يهأتي ما كان اإذ ؛ٍرجائ ُورج وال  نـهأ اـكم، ِةُّوالسن ِالكتاب ُ

 مل َةُّوالـسن َابالكتـ ُفالُخيـ ًيعاـب ِلادلع اِمااإلم ِنمز يف ىواشرت َاعـب وـل
   .ِاإلمام ُعدل هْعينف

 ِوقاحلق اعوانتز ،اصقصوال ِ،وداحلد فعور ،ماهتُقض إىل ةاكمحُمـلوا
  .)٢( مِطهورش ،مهائمرُبأ ِةالظلم يأيد نِم

                                         
ِمرتادفان اومه ِاجلرس،: ُالقنطرة): ١٣/٤٨٤ (»تاج العروس«يف   ) ١( ِ  ُصـاحب بينهـا َّوفرق ُ

ّاألزهري قال. وغريه ،»ِاملصباح« ٌأزج هو: َ َ ُيعـرب ِاملـاء عـىل باحلجـارة َأو ُبـاآلجر ُيبنَـى َ َ ُ 
 .عليه

ِخالفا للخوارج ومن وافقهم من أهل الرأي وغريهم من طوائف أهل البدع  ) ٢( ِ ِ ِ َِّ ً. 
ا من مجيع الفـرائض؛ وذلـك َّإن واطينا أهل الرأي يوشك أن خيرجون:    قال أرطاة بن املنذر

ال : ّمـا بقـي إال أن يقولـوا! ال جهاد مع إمام جائر، وال صالة مجعـة، وال زكـاة : أهنم قالوا
ّحج، َوال صيام شهر رمضان معهم َ  ). ٢/٥٨١( البن طاهر »احلجة عىل تارك املحجة«.   ِ

: بـو إسـحاق أقـال) بتحقيقي/٢٦٦ (»املسائل«حلرب الكرماين من كتابه  »السنة«ويف    
 .  سألت هشام بن عروة عن الغزو مع هؤالء األئمة، وذكرت له ما طعن يف الغزو معهم

وعلـيهم لك أجـره، وذخـره، ورشفـه، وفـضيلته، : كان احلسن وابن سريين يقوالن: فقال
ِّليؤيدن اهللا هذا الـدين بـأقوام ال «:  يقولبلغني أن النبي : وكان احلسن يقول: قال. أثمهم

ُّأربع من أمر اإلسالم إىل السلطان: وكان احلسن يقول.  »خالق هلم احلكـم، والفـيء، : ِ
 .ّوإن بروا أو فجروا: ّوإن بروا أو فجروا ؟ قال: لت هلشام.  واجلمعةواجلهاد،
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اهللا  َِةمعصي يف َّإال -  ياشبح ًعبدا كان وإن - وهَّول نمل ةَّوالطاع َّوالسمع   
 ٍفليس ملخلوق   .)١(َاعة  فيها طَ

- ذلك ِبعد نم ثم:   
ِمةلألئ ِةبالنَّصيح ِةِّالديان ُقاداعت    ِمةُاأل ِرئاوس ،َّ ِالدين يف َّ ُوحمبة ،نياوالد ِّ َّ 

ُّحبـُت؛ سلمنيامل ِرائسل ِرياخل  مـا هلـم هَوتكـر، َكِلنفس ُّبحـُت ما همـل ِ
 .)٢( كِلنفس َكرهت

                                         
 =   قد ويل اخلالفة بعد أيب بكـر وعمـر): ٤/١٧٠٨( »الرشيعة« يف    قال اآلجري    

 فيام جيـب ََّرصَ ومنهم من ق، فأجره عىل اهللا؛عدل فمنهم من ،كثري خلق وعثامن وعيل 
 وقـد أمرنـا نحـن . وهو أحكم احلـاكمني وقد ورد اجلميع إىل اهللا .عليه وأرسف    هللا

 مـع  معهمّ وباحلج، وباجلهاد معهم،الة خلفهمَّ وبالص،مع والطاعة هلم يف غري معصيةَّبالس
 . حتى يفرج اهللا ربَّ والص،نخرج عليهم وال ، والعدل منهم واجلائر، منهم والفاجرِّالرب

مـا عـسى أن :  فقـال احلـسن ؟ ما تقول يف أمرائنا هـؤالء، يا أبا سعيد:قال رجل للحسن   
 واهللا إن طاعتهم ، وهم إلقامة حدودنا، وهم لقسم فيئنا، وهم لغزونا،ناَِّج هم حل ؟أقول فيهم

 إن ، يا أبـا سـعيد: وقيل للحسن.فسدُي  وما يصلح اهللا هبم أكثر مما، وإن فرقتهم لكفر،لغيظ
 اهـ.  فوقع فيام هو أنكر منه؛ا فأنكرهً املسكني رأى منكر: فقال.ريبةُا خرج باخلخارجي

  يف طاعة األئمة واألمراء ومنع اخلروجسياق ما روي عن النبي /٧/٢٦(الاللكائي : انظر
بـاب يف (، و) والطاعـةَّبـاب وجـوب الـسمع( البـن أيب زمنـني »ُّأصول السنة«، و)عليهم

 ).ِّباب يف احلج واجلهاد مع الوالة(، و)َّباب دفع الزكاة إىل الوالة(، و)َّالصالة خلف الوالة
 َهِوكـر َّأحب َيامِف ِاملسلم ِاملرء عىل ُاعةَّوالط ُمعَّالس«:  النبي قال: قال،  عمر ابن عن   )١(

 . »طاعة وال ِعليه َمعَس فال ٍيةِمعصِب َمرُأ فإن ،ٍيةِبمعص ؤمرُي مـل ما
 .حسن صحيح: وقال) ١٧٠٧(  رواه الرتمذي 

، هللا« :قـال؟  ملـن : قلنـا»ُصيحةَّ النـُينِّالـد«: قال النبي :  قالحلديث متيم الداري    )٢(
 ). ١٠٦(رواه مسلم .   »همِتّ املسلمني وعامِةّ والئم،ِه ولرسول،ِهولكتاب

ِكم حتى حيُ أحدُنال يؤم «:قال النبي    أنس   وحلديث ِا حيـَ ألخيه مـُّبُ . »هِ لنفـسُّبُ
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 - ِتشاو الو ِترافقه الو، كنيد يف ِعالبد ِأهل نِم ًأحدا رُ َركفَس يف ُ  وإن ،ِ
 .)١( كِجوار يف هبِارُتق ال أن َكأمكن

                                         
 =                    .متفق عليه

 =  وأما النصيحة ألئمـة): ٤٦٣ص (»تعظيم قدر الصالة« يف   قال حممد بن نرص 
 وكراهيـة ،لهـمك اجـتامع األمـة ، وحب وعدهلم، ورشدهمطاعتهم، فحب :املسلمني

،  اخلروج علـيهمرأى والبغض ملن ،ة اهللا والتدين بطاعتهم يف طاع،افرتاق األمة عليهم
  .وحب إعزازهم يف طاعة اهللا

ِ فأن حي:وأما النصيحة للمسلمني    ، ويكره هلـم مـا يكـره لنفـسه، لنفسهّبُ هلم ما حيَّبُ
، وإن فرحهمل ويفرح ،زهنمحل وحيزن ، ويوقر كبريهم، ويرحم صغريهم،ويشفق عليهم

 ودوام الـنعم ،لفـتهمأ و،ب صـالحهم وحيـ..رضه ذلك يف دنياه، كرخص أسـعارهم 
 اهـ. ، ودفع كل أذى ومكروه عنهمعىل عدوهمم   ونرصه،عليهم

 همَّبـر ،للمـسلمني تكـتم أن ّحيـل وال): ٧٤ (»ُّرشح الـسنة« يف    قال الربهباري 
 َّغـش فقـد املـسلمني َّغش نَوم ،املسلمني َّغش فقد كتم فمن ،ينِّالد أمر يف وفاجرهم

 اهـ. واملؤمنني ورسوله اهللا خان فقد ينِّالد َّغش ومن ،ينِّالد
، )ِباب ما جيب عىل الرعية من النَّصح لـوالهتم) (١/٧٣١( البن أيب عاصم »ُّالسنة«: وانظر

 ).احلديث السابع (»جامع العلوم واحلكم«، و)َّباب كيفية نصيحة الرعية للوالة(و
 . نحوهقول الفضيل بن عياض ) ١٨٤(تقدم    )١(

 ). ٢/٤٣١ (»طبقات احلنابلة«: انظر.  ُّذا قال اإلمام أمحد يف رسالة مسدد يف السنة   وهب  
 عـن ،»أمحد مناقب «يف البيهقي وروى) ١/٢٥٦( البن مفلح »اآلداب الرشعية«   ويف 
 أربعـة فجـاء ،فـأذن حنبل، بن أمحد عىل استأذن هّأن ،املروذي منصور بنا أمحد بن حممد

 وكثريها قليلها لطانُّالس أمور عىل هبم ستعانُي اجلهمية: قالواف ،يسألونه لمتوكلل سلُر
 ؟ والنصارى اليهود أم أوىل

 اليهود وأما وكثريها، قليلها لطانُّالس أمور عىل هبم ستعانُي فال اجلهمية أما: أمحد فقال   
 املسلمني عىل فيها يسلطون ال التي األمور بعض يف هبم ستعانُي أن بأس فال صارىوالنَّ

  .لفَّالس هبم استعان قد ؛أيدهيم حتت يكونوا ال حتى
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 -  :  

 ،هلـ ُقتَمـوالـ ،هُجرانـِوه ،اهرنـذك اـَّمــِم ًشـيئا َداعتق َمن ِّلك ُانبةُجم
ُاعلالف كان وإن ،هَبَاحوص ،نهع َّبَذو ،هََرصَون هَواال َمن ُانجرِوه ِ 

ِيظه لذلك   .)١( ةُّالسن ُرُ

                                         
 =   يستعان وال مرشكان، ومها والنصارى باليهود أيستعان :املروذي أمحد بن حممد قال   

  .املسلمون هبم ّيغرت ال وأولئك ،املسلمون هبم ُّيغرت ّنيُب يا:  اإلمام أمحدقال !باجلهمي؟
َآكل طعام اليهود: ُ     قال الفضيل ٍي والنرصاين، وال آكل طعام صاحب بدعةُ ِ َ إذا : قال. ُ

 ).٢٠٢(تقدم برقم .  يبيدُ اقتٍب بدعةِ عند صاحُ وإذا أكلت،قتدى يبُأكلت عندمها ال ي
ألن جيـاورين صـاحب طنبـور : عن أمحد بن سنان قال) ٤٧٨ (»اإلبانة الكربى«    ويف 

ّأحب إيل من أن جياورين صاحب بدعة؛ ألن صاحب الطنبو ُر أهنـاه، وأكـرس الطنبـور، ّ ُ
 .ُواملبتدع يفسد الناس، واجلريان، واألحداث

ٍإذا جاور الرجل صاحب بدعة أرى أن يبيع داره : عن أمحد بن سنان قال) ٤٧٩(   وفيه 

ّإن أمكنه، وليتحول، وإال هلك ولده وجريانه مـن «:  ونزع ابن سنان بحديث النبي. َّ
َّ منكم بالدجال فلينأ عنهسمع ّفإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه كاذب فيتبعه ملا . ًقاهلا ثالثا »َّ

 .ُّيرى من الشبهات
ًألن أجاور هيوديا، ونرصانيا، وقردة، وخنـازير : عن أيب موسى قال) ٤٧٤(ًوفيه أيضا    ً

ِأحب إيل من أن جياورين صاحب هوى يمرض قلبي ّ ّ . 
ًإن رجال : قيل لألوزاعي: احلبيل قالعن مبرش ) ٤٣٥ (»اإلبانة الكربى«روى ابن بطة يف  )  ١( َّ

ِأنا أجالس أهل السنة، وأجالس أهل البدع: ُيقول ُ ُُ ِ ُّ  . 
ِهذا رجل يريد أن يساوي بني احلقِّ والباطل:    فقال األوزاعي  ُ ٌ . 

إن هذا ال يعرف احلـقَّ مـن الباطـل، وال : صدق األوزاعي، أقول:    قال ابن بطة 
، قـال اهللا ُّمثل هذا نزل القرآن، ووردت السنة عن املـصطفى ُالكفر من اإليامن، ويف 

  ]١٤:البقرة[ M  ¹         ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬  «L   :تعاىل
ُملا قدم سفيان الثوري البرصة جعل : عن حييى القطان قال) ٤٢٦(ً    وروى ابن بطة أيضا 
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 =    ما: نّاس، سأل أي يشء هو ؟ قالوا ال وقدره عند-ابن صبيح :  يعني-ينظر إىل الربيع 

ُّمذهبه إال السنة           .هو قدري: قال. أهل القدر: من بطانته ؟ قالوا: قال. ّ
ُرمحة اهللا عىل سفيان الثوري، لقد نطق باحلكمة، فصدق، وقال بعلم :    قال ابن بطة 

أهل البصرية والبيان، ُّفوافق الكتاب والسنة، وما توجبه احلكمة، ويدركه العيان، ويعرفه 
آل M     \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q     P  OL ]  :تعـاىلقال اهللا 

 ].١١٨: عمران
 .من جلس مع صاحب بدعة فاحذره: قال الفضيل) ١١٤٩(  وعند الاللكائي 

باب ذكر هجرة أهل البـدع /٥/٢٥٤٠(» الرشيعة« يف ) هـ٣٦٠(    قال اآلجري 
 لكل من متسك بام رسمناه يف كتابنا هذا أن هيجر مجيع أهل األهواء من ينبغي): واألهواء

 ومجيـع ،كل مـن ينتـسب إىل املعتزلـةو ، واجلهمية، واملرجئة، والقدرية، اخلوارج:مثل
 ّ وصح،بتدع بدعة ضاللةُ وكل من نسبه أئمة املسلمني أنه م، ومجيع النواصب،الروافض
 ،جّوَُز وال ي،صىل خلفهُ وال ي،السُ وال جي،م عليهّسلُ وال ي،مّكلُ فال ينبغي أن ي،عنه ذلك

 بـل يذلـه ؛ وال جيادلـه، وال ينـاظره، وال يعامله، وال يشاركه،يتزوج إليه من عرفه وال
 اهـ.  وإذا لقيته يف طريق أخذت يف غريها إن أمكنك،باهلوان له

 أهل ضونويبغ): ١٦١ (»عقيدة أصحاب احلديث«يف  ) هـ٤٤٩(َّ   قال الصابوين  
 يـسمعون وال يصحبوهنم، وال ،حيبوهنم وال منه، ليس ما ينِّالد يف أحدثوا الذين البدع

 آذاهنم صون ويرون ،ناظروهنمُي وال ين،ِّالد يف جيادلوهنم وال ،السوهنمُجي وال كالمهم،
 إليهــا تَّوجـر ت،َرض ِالقلــوب يف تَّوقـر بــاآلذان مـرت إذا التــي أبـاطيلهم ســامع عـن

M  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  :قولـه  اهللا أنـزل وفيه ،الفاسدة خلطراتوا الوساوس
   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL ]٦٨: األنعام .[ 

 ،وإخـزائهم ،وإذالهلـم البـدع، أهل بقهر القول عىل ذلك مع واتفقوا): ١٧٥(ً  وقال أيضا 
  اهللا إىل والتقـرب ومعـارشهتم، مـصاحبتهم ومن منهم والتباعد قصائهم،إو ،بعادهمإو

 . ومهاجرهتم بمجانبتهم
 هذه إخواين واَّتوقَف): ٣٦٥ص (»ِّأحوال الرجال« يف ) هـ٢٥٩(  وقال اجلوزجاين 

 رائحـة مـن تـأذى األلباب ذوو هاَّاشتم إذا تبدو ًرائحة للبدعة فإن ؛يِّالتوق أشد الطبقة
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 =                   .فهاْرَع
 وهـ التـي لبدعته دعاؤه عليه دمردو العوام، عند عليكم لتهمته ظنني ببدعته واملرصح 

 عنـد واُّفازور ،اًجرح وأبلغ شوكة فيكم أعظم امركمُغ يف كساه واملعرف .إليها منسوب
 ببـسط تلقوهم وال ،خالفهم إياهم منكم اًإعالم وجوههم يف سواّوعب ،عنهم مالقاهتم

!  "  #   M : قال فإنه اهللا كتاب عن منكم اًإعراض واملصافحة املعانقة عن ًفضال الوجوه
3  2   1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (    '  &  %  $  4  

5L ]معنيني عىل منهم فاحرتسوا، ]٢٢: املجادلة:  
  .اًآخر ملذهبكم يانةِوص -٢       .  ًأوال ديانة -١   
M  d   c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  سوء بطانة فإهنم  

eL ]عليكم تغيل قلوهبم فإن اًرضع إليكم استخذاؤهم كمُّرُغَي فال] ١١٨: آل عمـران 
 عـن غـابوا كلام ،قومهم ويأمنوا يأمنوكم أن ريدونُي أهنم غري ،فار قد الذي املرجل غيل

 اهـ. ًآجال هلم َّدِعُأ ما إىل ،ًعاجال اًزيِخ هبذا وحسبهم .فيها أشتاهتم واُّدُفر ،أعينكم
عـن  قـد أخـرب النبـي ): ١/٢٢٤(» نةُّرشح الس« يف ) هـ٥١٦(  وقال البغوي  

     ته وسـنة وحكم بالنجاة ملـن اتبـع سـنّ، وظهور األهواء والبدع فيهم،افرتاق هذه األمة
 ،اًعتقدُا من األهواء والبدع مً يتعاطى شيئًالُجَ فعىل املرء املسلم إذا رأى ر،أصحابه  =

عليـه إذا   فال يسلم،اًا وميتكه حي ويرت،أ منهّ ويترب،نن أن هيجرهُّ من السٍأو يتهاون بيشء
والنهـي عـن اهلجـران فـوق ،  ويراجع احلّق، وال جييبه إذا ابتدأ إىل أن يرتك بدعته،لقيه

حبة والعرشة دون ما كان ذلك ُّالثالث فيام يقع بني الرجلني من التقصري يف حقوق الص
 اهـ . وبوا فإن هجرة أهل األهواء والبدع دائمة إىل أن يت،ينِّ الديف حقِّ

 ): ٢/٥٠٩ (»احلجة يف بيان املحجة« يف ) هـ٥٣٥(ُّ   وقال قوام السنة األصبهاين 
ُ  وترك جمالسة أهل البدعة، ومعارشهتم سنة لـئال تعلـق بقلـوب ضـعفاء املـسلمني بعـض  ُ

  .بدعتهمُبدعتهم، وحتى يعلم الناس أهنم أهل البدعة، ولئال تكون جمالستهم ذريعة إىل ظهور 
َّوأصحاب احلديث ال يرون الصالة خلف أهـل البـدع، لـئال يـراه ): ٥/٥٠٨ (  وقال

 اهـ    . العامة فيفسدون بذلك
 والـصحابة والتـابعني يف ، سياق ما روي عن النبـي/٤/٣٦٤(الاللكائي :    وانظر
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- ِالصالة يف ِنياليد ُعرف ِفتتاحها :دـنع َّ     َعـرف وإذا، َعـكرذا وإ، اِ
  .)١( ِوعُّالرك نِم هَرأس] أ/٢٢[       

                                         
 ).جمانبة أهل القدر وسائر أهل األهواء

 ).٧٩٠(، ومسلم )٧٠٢(رواه البخاري .  ُحلديث ابن عمر    )١(
ّ  وخالف يف هذه املسألة أهل الرأي األحناف فال يرون رفع اليـدين يف الـصالة إال مـع  َّ َ َّ

 .َتكبرية اإلحرام
َّبلغنا أن من السنة ما اجتمع عليه أهل احلجاز والبرصة والشام:   قال األوزاعي  ُّ أن : ِ

ّ يرفع يديه حذو منكبيه حني يكرب ويركع؛ إال أهل الكورسول اهللا  فـإن : قيـل لـه. فةِ
ًنقص من ذلك شيئا ؟ قال ِينقص من صالته: ِ  ). ٣/٢٨١( البن كثري »األحكام الكبري«. ِ

 أهـل ّأمجع علامء األمـصار عـىل مـرشوعية ذلـك إال:   قال حممد بن نرص املروزي 
 ).٢/٢٢٠(» فتحال«.   الكوفة
بـن  أبـو حنيفـة ال قـال: يـعِقـال وك) ٥٠٣( لعبداهللا بن أمحد »ُّكتاب السنة«   ويف 
 !  ؟َريد أن تطريُ كأنك تٍ تكبريةِّ يف كلك يديُ ترفع:املبارك

 . واهاِا سـ فيمُ أطريّ فإين؛ يف األوىلُ أنت تطريَنتُ إن ك:فقال له ابن املبارك  
    . ابن املباركُهُّاجحي ما َ جاد:قال وكيع  

سـئل : »كتاب العلـم«َّخلالل يف قال ا): ٢٧٦ص( البن القيم »َّرفع اليدين يف الصالة«  ويف 
: فقـال. رفـع اليـدين:  مثلًأمحد عن رجل يؤم قوما خيالف يف صالته أحاديث عن النبي 

 .     فلم يقبل، فاهجرهإن أخربته عن النبي : قال. إن أخربته فلم يتنبه: قيل. ّأخربه وعلمه
 .  ينهوننا عنهاَّعندنا قوم يأمرونا برفع اليدين يف الصالة، وقوم:   وقيل ألمحد

ُال ينهاك إال مبتدع، فعل ذلك النبي :    فقال َّاهـ.  ُ، وكان ابن عمر حيصب من ال يرفع 
ورفـع اليـدين يف ): ٢/٤٩٨ (»احلجة يف بيان املحجـة«ُّ   قال قوام السنة األصبهاين يف 

ُّسنَّة مسنونة، وهي من عالمات أهل السنة.. َّالصالة   اهـ  . َُ
َّ يف الـرد عـىل أهـل الـرأي كتـاب البخاري َصنََّف :  قلت . »رفـع اليـدين يف الـصالة«َّّ

 .»َّرفع اليدين يف الصالة«:  وانظر كذلك كتاب ابن القيم .فانظره
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  .)١( ِسناتحلا يف ٌزيادة وهو    
- ٢( »َنةحسٍ ةارشإ ِّلكب ىُيعط «:☺ُّبي قال النو(. 

 

 - ِفنيُاخل عىل ُسحامل َلبس انكقد و، َثحدأ ملن َّ َّخفيه ِ ُكامل وهو ُ   :ِةَّالطهار ِ
ًافراُمس كان إن   .ًةَوليل ًيوما :ًيامُمق كان وإن .ـهاِوليال ٍامأي ةثالث :ِ

َّسن اذهك    .ُابهحوأص هو َلهعوف ،☺اهللا  ُولرس َ
ْضتم لكذ وعىل ِالدين ُلامءع به وأخذ، نيسلمامل نيلَّاألو ُةُسن َ ِّ.  

ُّردي وال ذلك ُرُينك ال  ، ☺ اهللا ِوللرسـ ٌفِخالـمـ ،ِاسالنـ ِمن ٌعُمبتد َّإال هُ
 .)٣( ِولهلق ٌّراد ،ِتهنُس نع ٌبراغ

                                         
 يف عقيدته التـي كتبهـا إىل مـسدد بـن مـرسهد، وهـي ذكر هذا القول اإلمام أمحد   ) ١(

 ). ٢/٤٣١ (»طبقات احلنابلة«: انظر. مروية من طريق ابن بطة 
َّهو من متام الصالة: قال ابن سريين عن رفع اليدين يف الصالة) ٤١ (»جزء رفع اليدين«ويف  ِ  . 

 .  ُهو يشء تزين به صالتك: قال سعيد بن جبري) ٣٩(ًوفيه أيضا 
هو تعظـيم ألمـر : فقال. ُ وسئل عن معنى رفع اليدين يف الصالة ؟َّ  قال الشافعي 

ُّاتباع للسنةَّاهللا، وزينة للصالة، و  ).١٣٤ص( البن القيم »رفع اليدين يف الصالة«. َّ
ُ، وإنام هو عن عقبة بن ًمل أقف عليه مرفوعا إىل النبي   ) ٢(  يف ُكتبُ ي:قال اجلهني عامر ّ

 .  أو درجة، أصبع حسنةِّالة بكلَّه يف الصِجل بيدَّ يشريها الرٍ إشارةِّكل
 ).١٧/٢٩٧ (»الكبري«، والطرباين يف )١٥٧٥ (»املسائل«  رواه صالح بن أمحد يف 

 اهـ.  رواه الطرباين وإسناده حسن):٢/١٠٣(» جممع الزوائد« قال اهليثمي يف 
 وقـد روى غـري - اإلمام أمحد:  يعني-  قال أبو عبداهللا): ٩/٢٢٥(البن عبد الرب » التمهيد«  ويف 

. فـذكره.. قبة بـن عـامر ُ عن ع، عن مرشح  بن هاعان،بريةُ عن عبداهللا بن ه،واحد عن ابن هليعة
 اهـ. - أصحاب أيب حنيفة:يعني - . هؤالء يكرهون ذلك كاملغتاظ:ثم قال أبو عبداهللا

ُّأحاديث املسح عىل اخلفني متواترة، رواها أهل الصحاح والسنن   )٣( َّ .        = 
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- ُتعجيل   .ِورحُّالس ُريوتأخ ،ِاإلفطار ِ

- ُحاجــب َغــاب إذا ِبغــرملا ِةبــصال ُةبــادرُاملو  ِورُظهــ َقبــل ِمسالــش ِ
  .)١(ِومالنُّج

 - َّأمتـي ُالتـز ال« :☺ هللا ُولرسـ قـال دفق ِلـتَّعج امـ ٍخـريب ُ  ،َاإلفطـار َ

                                         
 ). تانطاهر ومها رجليه أدخل إذا باب(، و)اخلفني عىل املسح باب(صحيح البخاري :   انظر

 ثالثـة جعل رسـول اهللا :  قالٍّعن عيل ) ٥٦٠(ما رواه مسلم :   ويف توقيت املسح
ُأيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم ًً ِ َّ ٍ . 

ُّ   وقد أنكرت اخلوارج والرافضة هذه السنة الثابتة عن النبي    َّ وهلذا أدخل كثـري مـن ،ِ
ٌ

 . ُّ مسائل السنّة واالعتقادُّأهل السنة مسألة املسح عىل اخلفني يف
 .بإسناد صحيح عنه) ٣١٤(رواه الاللكائي . ُ  وممن ذكرها يف عقيدته سفيان الثوري 

 ).٢/٤٣٢ (»طبقات احلنابلة«.  يف عقيدته التي كتبها إىل مسدد بن مرسهد   وأمحد 
 . عىل اخلفني: يعني. ٌقوم ال يرون املسح: َوسمعت أبا عبداهللا وقيل له:    وقال املروذي  

ِهؤالء خوارج قوم من اإلباضية:    فقال  ).  ٢/٤٢١ (»املسائل والرسائل«.   ٌ
 والبـدع األهواء أهل من طوائف أنكر وقد ):٦٤٩ص (»ُّالسنة« يف املروزي  قال  

 ومـن ،اهللا لكتـاب الٌفِخ ذلك أن وزعموا ،اخلفني عىل املسح وافضَّوالر اخلوارج من
 من خروج وذلك ،نذكر مل مما ذلك وغري ننُّالس من ذكرنا ما مجيع إنكار لزمه ذلك أنكر

 اهـ. اإلسالم أهل مجاعة
 ).  كتاب الرد عىل أيب حنيفة/ ١٣/٥٠٥ (»املصنف«  وذكر هذه املسألة ابن أيب شيبة يف 

ً  خالفا للرافضة الذين تشبهوا باليهود يف تأخري صالة املغرب حتى اشتباك النجوم )١( ِ. 
ّ يف ذكره مشاهبة الرافضة لليهودقال الشعبي ) ٧٩١( للخالل »ُّلسنةا«   ففي  ُ : 

ِّيؤخرون صالة املغرب حتى تشتبك : اليهود.. َّ   وآية ذلك أن حمنة الرافضة حمنة اليهود     
َّال تزال أمتي عىل الفطرة مـا مل «: َّالنجوم، وكذلك الرافضة، واحلديث عن رسول اهللا  ُ

 اهـ.  » حتى تشتبك النجوميؤخروا صالة املغرب
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َوأخر   .)١( »ورحُّالس ِتَّ
 -ِغربمـلـا َصـالة واِّيؤخر مـل ام ٍريبخ ُاسالن ُزالي ال«: ☺ قال و  ىحتـ ِ

  .)٢( »ومجالن َشتبكت

- ٍطالـب أيب بن ِّعيل مع ِّصيلُأ ُنتك: ُّيدْواأل داود ُبن نُسليام وقال  
َغربملا ِبتغر دريأ ال وأنا ِ ُالشمس َ   .)٣( ال أم ،َّ

-   

ِّيطلقه ال أن      ِيـصبها مـولـ ،ِيضاحل ِمن ترُطه إذا ،ًةدواح ًةتطليق َّإال اُ ُ 
ُعدهت نقيضَت ىحت هاُرتكي ثم ،ِهرالط ذلك يف   .)٤( اَّ

                                         
ويـشهد لـه مـا رواه البخـاري . من حـديث أيب ذر ) ٢١٥٠٧و٢١٣١٢(رواه أمحد  )  ١(

 ٍبخـري ُاسَّالن ُيزال ال« : عن النبي  سعد بن سهل عن) ٢٥٢٢(، ومسلم )١٨٥٦(
 .»َطرِالف لواَّعج ما

 .ُّحاح والسننِّ، وعىل ذلك تبويب أهل العلم يف الص   ويشهد لتأخري السحور فعله 
 .َّالرافضة، فال يفطرون حتى تظهر النّجوم موافقة لليهود:    وخالف يف تعجيل اإلفطار  

 عـن) ٨٣٠٤ (»صـحيحه«، وابن حبـان يف )٢٠٦١ (»صحيحه«   وقد روى ابن خزيمة يف 
   .»جومُّالن اَهِفطرِب ِرنتظَت مل ما تيّنُس عىل تيّمُأ ُتزال ال« : النبي قال: قال  سعد بن سهل

 .، من حديث أيب أيوب )٤١٨(، وأبو داود )١٧٣٢٩( رواه أمحد   )٢(
 .  ، ووافقه الذهبي)١/١٩١(، واحلاكم )٣٣٩(ابن خزيمة :   صححه

ُ يصيل املغرب إذا سقط القرصكان عيل ): ٣٣٤٤( ابن أيب شيبة »مصنف«يف   ) ٣( ُ. 
ّمن كان يرى أن يعجل املغ/ ٢/٢٢٦ (»املصنف«:   وانظر  ).ربُ

 ُرهُمـ« : فقـال، النبـي  مرُ فسأل ع،ِأنه طلق امرأته يف احليض ُحلديث ابن عمر    )٤(
، )١١٧٦(، والرتمذي )٣٦٥٠(رواه مسلم  .»ًالِ أو حام،اًم ليطلقها طاهرُ ث،فلرياجعها

نة ُّ وغريهم أن طالق الس،والعمل عىل هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي : وقال
 = ا وهي طاهر فإنه يكـونً إن طلقها ثالث: وقال بعضهم،ا من غري مجاعًرأن يطلقها طاه
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ٍطهـر يف ٍدواحـ ٍفـظل يف ًثالثـا َّطلقها فإن  هـي أو ،فيـه ااهبأصـ ٍدواحـ ُ
ٌحائض ِدعةالب َطالق َّطلقها دفق ؛ِ َ )١(.   

َنكحت َّحتى ًداـأب له ُّلِحـَت ال هـعلي ٌرامَح وهي  َوتفيمـ )٢(  َغريه اًزوج ِ

                                         
 ّنة إالُّا للسً ال تكون ثالث: وقال بعضهم. وأمحد بن حنبل، وهو قول الشافعي،اًنة أيضُّللس

 : وقالوا يف طالق احلامل. وهو قول سفيان الثوري وإسحاق،أن يطلقها واحدة واحدة
 اهـ ..  وإسحاق، وأمحد،فعي وهو قول الشا،يطلقها متى شاء

ي للنب  عمر ذلك فذكر ،حائض يوه امرأيت طلقت :قال  عمر بن عبداهللا حلديث  )١(
، اهللا رسول ظَّيَفتغ ُمره«: قال و ِفلرياجعها ُ َحتـيض َّحتى ،ُ ًحيـضة ِ ًمـستقبلة َخـرىُأ َ َ َ ُ 

ِحيضتها ِسوى َ َبدا فإن ،فيها َّطلقها تيال َ َيطلقها أن له َ ِّ ِّطلقهاُفلي ُ ًطاهرا َ َحيضتها ِمن ِ ِ َقبـل َ َ 
َيمسها نأ َّ َ ُالطالق َلكذف ،َ ِللعدة َّ  ).٥٢٥١(   رواه مسلم .»اهللا َأمر اـكم َِّ

ٌفيه دليل عـىل أن الطـالق يف حـال احلـيض ): ٩/٢٠٤ (»ُّرشح السنة«  قال البغوي يف 
َ طلـق قبـل أن َوإن شاء«:  قالُّبدعة، وكذلك يف الطهر الذي جامعها فيه؛ ألن النبي  َ َّ َ

َّيمس  اهـ. »َ
 ُّاختلف أهل العلم يف مجع طالق الثالث هل هو من طالق البدعة، أم السنة ؟ :    قلت
 ).١٠/٣٣٠ (»املغني«، و)٦/٣٥٢ (»األم« :    انظر

َّألنه طلقها ثالث تطليقات وقد وقع الطالق هبـا واعتـرب ثالثـا، وهـو قـول الـصحابة   ) ٢( ً ّ
  النـاس وهو الذي مجع أمـري املـؤمنني عمـر . هم من أهل العلموالتابعني ومن بعد

 . عليه، ومل خيالفه أحد
بن عباس فجـاء رجـل ا كنت عند :اهد قالُعن جم) ٢١٩٧ (»ُسننه«   روى أبو داود يف 

 ينطلـق :م قـالُ ثـ،ها إليـهّ فسكت حتى ظننت أنه راد: قال،اًه طلق امرأته ثالثَّ إن:فقال
M     k  j : قال  وإن اهللا،بن عباسا يا ،بن عباسا يا : ثم يقول،أحدكم فريكب احلموقة

 o    n  m  lL ]عـصيت ربـك،اً فلم أجد لك خمرجـ، اهللاِوإنك مل تتق] ٢:الطالق ، 
ل ُبـُيا أهيا النبي إذا طلقـتم النـساء فطلقـوهن يف ق( : وإن اهللا قال،وبانت منك امرأتك

 =            ).٩/٣٦٢ (»الفتح«وصححه يف ). دهتنِع
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 .   ويف الباب أحاديث وآثار كثرية يف إمضاء الثالث تطليقات واعتبارها

ّ للـشافعي، وقـد احـتج هبـا »األم«، و)٢/٤١٩ (»املدونة«، و)٢/٥٩ (»املوطأ«  انظرها يف 
ً عىل إيقاع الطالق بالثالث، ومل يذكروا يف املسألة خالفااإلمام مالك واإلمام الشافعي  ِ. 

 فـام مجـع عمـر عليـه ،ٍ حالِّلُوبك): ٢/١٢٥ (»جامع العلوم واحلكم«يف     قال ابن رجب 
  .. ولو خالفه من بعد ذلك من خالفـه، أنه احلّقَّكَ فال شِهِرصَحابة فاجتمعوا عليه يف عَّالص

 اهـ. ونحو ذلك .. ساءتعة النُّ ويف حتريم م،الق الثالثّمثل ما مجع عليه الناس يف الط
ُال يعلـم مـن : » األحاديث الواردة يف أن طالق الثالث واحـدةمشكل«ً  وقال أيضا يف 

ًاألمة أحد خالف يف هذه املسألة خمالفة ظاهرة، ال حكام، وال قضاء، وال علام، وال إفتاء،  ًِ

ًومل يقع ذلك إال يف نفر يسري جدا، وقد أنكره عليهم من عارصهم غاية اإلنكار، وكـان  ٍ َّ
ِكيف يكون إمجاع األمة عىل إخفاء دين اهللا الـذي أكثرهم يستخفي بذلك وال يظهره، ف

مل يقل هبذا : -  وهو يرد عىل من مل يوقع هذا الطالق -وقال .. رشعه عىل لسان رسوله 
َّالقول أحد من الصحابة، وال التابعني، وال من السلف  »سـري احلـاث«ًاهـ نقـال مـن . َّ

 .البن املربد) ١٠٩ص(
 ، الثّ وقـع الـث؛ٍ واحـدةٍا بكلمـةًق ثالثـّوإن طلـ): ١٠/٣٣٤( »املغني«ُ   قال ابن قدامة يف 

 روي ذلك عن ابـن . وبعدهِخولُّ الدَ ال فرق بني قبل،ا غريهًمت عليه حتى تنكح زوجُرَوح
 وهـو قـول أكثـر ، وأنـس، وابن مسعود، وعبداهللا بن عمرو، وابن عمر، وأيب هريرة،عباس

 كان الطـالق :س عن ابن عباس قالو طاووروى .. أهل العلم من التابعني واألئمة بعدهم
  . الثالث واحدةُ طالق مرُالفة عِوسنتني من خ  وأيب بكر عىل عهد رسول اهللا 

 ومالك بن احلـارث ، وجماهد، وعمرو بن دينار،بريُ وروى سعيد بن ج،أبو داود رواه   
  س وأفتى ابن عبا،ا أبو داودً أخرجه أيض،وسوخالف رواية طا عن ابن عباس 

  .. سو طاوه ما رواه عنِبخالف
  .ا بخالفهً وأفتى أيضه،ِت الرواية عنه بخالفّ فقد صح فأما حديث ابن عباس:   وقال

   ؟ تدفعهٍ يشءِّ بأي  سألت أبا عبد اهللا عن حديث ابن عباس:قال األثرم   
 عـن ٍدةِ ثم ذكر عن ع. خالفهٍمن وجوه  عن ابن عباس ِ أدفعه برواية الناس:فقال   

        . أهنا ثالثٍابن عباس من وجوه
 =   طلقون واحدة عىل عهد رسول اهللاُ أن الناس كانوا ي:  حديث ابن عباس:وقيل معنى   
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َيطلق أو ، عنها ِّ   .)١( اهب َودخل اَأصاهب دوق هاُ
 

                                         
وأيب بكر  ،الف عمرُ أن خيُ فال جيوزّ وإال  ما كان يف عهـد رسـول اهللا وأيب بكـر  
،البن عباسُوغُ وال يس   أن يروي هذا عن رسول اهللا  اهـ. هِفتي بخالفُوي 

 ).١١٤٩( الكوسج »مسائل« يف  حلديث ابن عباس   وانظر إعالل اإلمام أمحد 
 .»يقع ال الثالث الطالق قال من عىل ّدَّالر«ُ مصنَّف يف والبن بطة 

 أو يف ،اً وهو أن يطلقها حائض؛ِق للبدعةّلَ فإن ط):١٠/٣٢٧( »املغني«ُ قال ابن قدامة يف )  ١(
 : قال ابن املنذر وابن عبد الرب. ووقع طالقه يف قول عامة أهل العلم، أثم؛ا فيههر أصاهبُط

شام بـن ِ وهـ،ةّليـُ وحكاه أبو نرص عن ابن ع.اللَّ أهل البدع والضَّف يف ذلك إالِالُمل خي
أنه طلق امرأته وهي  ثم استدل عىل إبطال قوهلم بحديث ابن عمر  . والشيعة،احلكم

 ، يـا رسـول اهللا: فقلـت: ويف رواية الدارقطني قال،أن يراجعها حائض فأمره النبي 
 وتكون ، كانت تبني منك، ال:قال؟  يل أن أراجعها ّا أكان حيلًأفرأيت لو أين طلقتها ثالث

 اهـ . وكلها أحاديث صحاح ..معصية
ويف أمره بمراجعتها دليـل عـىل أن الطـالق ): ٩/٢٠٤ (»ُّرشح السنة«  قال البغوي يف 

:  كونه بدعيا، ولواله مل حيتج إىل املراجعة، قال يونس بن جبري يف هـذا احلـديثوقع مع
ًفهل عد ذلك طالقـا ؟ قـال: قلت البن عمر ! فمـه ؟ أرأيـت إن عجـز واسـتحمق ؟: ّ

ُأرأيت  إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطالق محقـه، أو يبطلـه عجـزه ؟ فهـذا : معناه ُ ِ ُ
 اهـ  . بالفحوىمن باب حمذوف اجلواب املدلول عليه 

لـامء ُ هو الذي عليـه العُ الوقوع:بيدُقال أبو ع) ١/١٩٠ (»جامع العلوم واحلكم«  ويف 
 ، وعــراقهم،مهما وشــ، ويمــنهم،همت وهتـام،جــازهمِ ح:جممعـون يف مجيــع األمــصار

ا مـن ً ناسـّ من حيفظ قوله من أهل العلـم إالّ وحكى ابن املنذر ذلك عن كل.ومرصهم
 .   هبمّعتدُأهل البدع ال ي

  يف اإلمـام أمحـد : ُّوممن ذكر هـذه املـسألة يف رسـالته يف الـسنة واالعتقـاد:   قلت
ُرسالته يف السنة إىل مسدد، قال مـت ُرَ وح،َلِهـَ فقـد جٍ واحـدٍ لفظيفا ً ثالثَقّلَومن ط: ُّ

 ). ٢/٤٣١ (»الطبقات«: انظر.    ا غريهً زوجَحِنكَى تَّا حتً له أبدُّلَ وال حت،عليه زوجته
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-١( ٍرياتكبت َعأرب ِنائزاجل عىل ُكبري الت(.   

                                         
َمات اليوم عبد هللا صالح، أصحمة، فكرب«:  قال  أن النبيحلديث جابر    )١( ّ ٌ َِ ٌ ً عليه أربعاََ َ ِ« . 

 ).٩٥١(، ومسلم )ًباب التكبري عىل اجلنازة أربعا) (١٣٣٤(  رواه البخاري 
ُّ  وممن نص عىل  هذه املسألة يف كتب السنة واالعتقاد      ِ ُ ّ: 

  .وسيأيت قوله يف التعليق القادم) ٢/٤٣١ (»طبقات احلنابلة«. مسدد اإلمام أمحد يف رسالة - ١  
 بـن مالـك قول وهو أربع اجلنائز عىل والتكبري: فقال) ٥٩ (»ُّرشح السنة« الربهباري يف - ٢  

  اهـ . اهللا رسول قال وهكذا ،والفقهاء ،وأمحد ،صالح بن واحلسن ،الثوري فيانُوس ،أنس
 يف عدد التكبريات عىل اجلنائز، فيف االختال) ٥/٤٧٢ (»طاألوس«   قال ابن املنذر يف 

 بـن عمر: به قال وممن ،العلم أهل أكثر قول هذاًوهو يكرب أربعا، : وفيه قول ثان: (قال
 عـازب، بـن والـرباء عيل، بن واحلسن عمر، وابن أوىف، أيب وابن ثابت، بن وزيد اخلطاب،

 الثـوري، وسـفيان ربـاح، أيب بـن وعطـاء ة،احلنفيـ بـنا وحممـد عـامر، بـن وعقبة هريرة، وأبو
: ثم روى بإسناده. أيَّالر وأصحاب وإسحاق، حنبل، بن وأمحد والشافعي، واألوزاعي،

 َفـأمر ا،ًومخس ،اًأربع كربُن ؛نفعل كنا قد ذلك ّكل: قال عمر، عن املسيب، بن سعيد عن
 .اجلنازة عىل ٍبأربع اسالنّ

    ا،ًتِوس ،اًومخس ،اًبعَس  اهللا رسول عهد عىل ونّكربُي واـكان: قال وائل أيب عن   وبإسناده 
 ِأربـع عـىل فجمعهـم أى،َر بـام ٍواحـد كل َفأخرب  اهللا رسول أصحاب اخلطاب بن مرُع ومجع

 ).٣/٢٤١ (»الفتح«أثر سعيد صححه يف : اهـ  قلت. اجلنازة عىل التكبري :يعني تكبريات،
  عـىلِ التكبـريِلف يف عـددَّ اختلـف الـس):٦/٣٣٤(» التمهيـد«   وقال ابن عبدالرب يف 

 ..  وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة واحلـدث، تكبرياتِ ثم اتفقوا عىل أربع،اجلنازة
 َ أيب مسعود فأمجعوا عىل أن التكبريِ يف بيت اجتمع أصحاب حممد :عن إبراهيم قالو

ه ّ فإنـ، ابـن أيب لـيىل وحـدهّ إال؛ة الفقهاءّوالتكبري عىل اجلنائز أربع هو قول عام .. ٌأربع
 ، وحذيفة، وقد اختلف عنه يف ذلك، زيد بن أرقمّا إالًلفَوال أعلم له يف ذلك س.  اً مخس:قال

 . وسائر أهل احلديث التكبري أربع ..  بهّتجُا من ال حيـ ويف اإلسناد عنهم،وأبو ذر
 النبي ّربَم من يقول ك فمنه؛تلفونُاس خم والنَّبض رسول اهللا ُ ق:قال إبراهيم النخعي    
حابةَّمر مجع الـصُ فلام كان ع،اً سبع: وآخر يقول،اً مخس: ومنهم من يقول،اً أربع    ،= 
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- َكرب فإن َفمن ؛َرأكث ُامكمإ َّ  اأهنـ أنت ىرت أن عدب َعهَّتتب نأ ًأيضا ِةُّالسن ِ
ْكرب:  ٍودسعم ُابن قال دق ف.ٌعأرب َكرب ما ِّ    . )١( ُامكإم َّ

                                         
    اهـ.  فأمجع أمرهم عىل أربع تكبريات،ا جتتمعون عليهً انظروا أمر:فقال هلم

ُمشكل األحاديث الواردة يف أن طالق الـثالث  « يف كتابهقال ابن رجب : »فائدة«  
 فيه  ما روي عن النبي :وذكر منها:  عىل قسمنيُاعلم أن ما قىض به عمر : »واحدة
 أنـه ّما صـح عـن النبـي : الثالث..: ُبخالف قضاء عمر، وهو عىل أربعة أنواعقضاء 

ُرخص يف أنواع من جنس العبادات، فيختار عمر  َ َّ َ ،للنَّاس ما هو األفضل واألصلح ِ

 اهـ . العمل بغري ما اختارهويلزمهم به، فهذا يمنع من 
مـا /٣/٣٤٢(ُسـنن الرتمـذي :  وانظـر.البن املربد) ١٠٧ص (»سري احلاث«ً   نقال من 

 ).٥/٣٣٩ (»ُّرشح السنة«، و)جاء يف التكبري عىل اجلنازة
رواه الطرباين ): ٣/٣٥(» جممع الزوائد «قال يف ). ٤٠١٩ (»األوسط«رواه الطرباين يف    )١(

 اهـ.  وهو حسن احلديث،ائب وفيه كالمَّ عطاء بن الس وفيه،»األوسط«يف 
 ِّكـربَ ف؛اً مخـسّربَ فإن ك،والتكبري عىل اجلنائز أربع:   قال اإلمام أمحد يف رسالته إىل مسدد

 َ إن زاد: وقالي، الشافعخالفني :قال أمحد.  إمامكّا كربَ مّربَ ك: قال ابن مسعود. معه
َ فكـربالنجـايش عـىل ّصىلالنبي  ّ بأنَّ عيلّواحتج. الةَّ أعاد الصٍتكبرياتعىل أربع   عليـه ّ

 اهـ.أربع تكبريات
اخلالف يف مـسألة متابعـة ) ٣/١٦٢ (»احلنابلةطبقات «وذكر القايض ابن أيب يعىل يف    

يتـابع : َّويف الرواية الثانية وهي الصحيحة: اإلمام عىل الزيادة عىل مخس تكبريات، فقال
بـن ا ملا روى عـن  .. وأبو حفص العكربي،ةّوابن بط،  أبو بكر اختارها،اإلمام إىل سبع

 فـام ،اًبعَ وسً، ومخسا،اً أربعّربَ قد ك،كبري عن رسول اهللا َّ ما حفظنا الت: قال مسعود
َكرب   اهـ. ِّك فكربُ إمامَّ

   فـروى عـن؛اً اإلمام مخسّواختلفوا إذا كرب): ٦/٣٤١ (»تمهيدال«قال ابن عبدالرب يف    
 عـن : قال ابن القاسم وابن وهـب ..نةُّ وقفت السُ قف حيث:والثوري أهنام قاالمالك 

 ّ إالّكـربُ ال ي:افعيّوقال الـش ..  بسالمهَّم إالّلَسُه ال ي ولكنّ؛ معه اخلامسةّكربُمالك ال ي
 =    وإن شـاء انتظـر،م وقطـعَّلَ إن شاء س؛ فاملأموم باخليار؛اً اإلمام مخسّ فإن كرب،اًأربع
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- ـ  ب َجهرـَت ال أن M!   $  #  " L )١(. 

                                         
 .ةّلبتا خامسة ِّ وال يكرب،م بسالمهّ فسل، اإلمامتسليم

 قـال . نعـم: قـال ؟ أكرب معه،اً اإلمام مخسّ ألمحد بن حنبل فإن كربُ قلت:وقال األثرم   
:  فقال ؟ اخلامسةِّ أفال ننرصف إذا كرب: قيل أليب عبداهللا. ما كرب إمامكِّ كرب:ابن مسعود

عجـب الكـوفيني أ مـا :ثـم قـال.  بن أرقم رواه زيد ،اً كرب مخسسبحان اهللا النبي 
 ّا كـربَ مـ: يقول  وابن مسعود ! اخلامسةّ ينرصف إذا كرب:سفيان رمحنا اهللا وإياه يقول

نـا َّا كربً اإلمام مخسَّ فإن كرب،اً الذي نختاره يكرب أربع:وقال أبو عبداهللا. إمامكم فكربوا
 ؟اً أو ثامني،اً أو سبع،اتِ سّ فإن كرب:ه قيل ل. ولقول ابن مسعود، ملا رواه زيد بن أرقم،معه
 اهـ .   عن النبييا مخس فقد روّ وأم،ا هذا فالَّ أم:قال

   ).٤٤٧ (»املغني«، و)٥/٤٧٧ (»األوسط«ابن املنذر يف :   وذكر نحو هذا اخلالف
 ـب يستفتحون فكانوا وعثامن ،مرُوع ،بكر وأيب ، النبي خلف صليت: حلديث أنس   ) ١(

M '  &)  ( L يذكرون ال) ٨٢٢(رواه مسلم . آخرها يف وال ،قراءة أول يف ..)اهللا بسم(  
 يشء لـيس فيهـا عـن النبـي : ُ  قال الدارقطني وقد سئل عن أحاديث اجلهـر، فقـال

 ).  ١/٣٥٨ (»نصب الراية«. صحيح
 ).٢/٢٣٩ (»االنتصار«.   أكره أن جيهر هبا:  يف رواية مهنا  قال اإلمام أمحد 

يا شعيب بن حرب، ال : .. ، فقالُ ذكر هذه املسألة يف اعتقاده سفيان الثوري  وممن
َّيف الصالة أفضل عندك من ) بسم اهللا الرمحن الرحيم(ّينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء 

 .   بإسناد صحيح) ٣١٤(اهـ     رواه الاللكائي . أن جتهر هبا
ُّبواب االعتقاد والسنّة مـا ذكـره ابـن تيميـة يف ُّسبب ذكر أهل السنة هلذه املسألة يف أ:    قلت

َّمن أن املعروف يف العراق أن اجلهر هبا كان من شعار الرافضة) ٤/١٥٠ (»ُّمنهاج السنة« ِ ِ. 
الـصالة : قلـت أمحـد): ١/٤٣١) (قـسم الـصالة( يف مـسائله    قال حرب الكرماين 

  .كن صاحب بدعةال بأس إذا كان مل ي: ؟ قال M)  (  '  &Lخلف من جيهر بـ 
 »املغنـي«و ،)٣/٢٨٦( البـن املنـذر »األوسـط«:   وانظر ذكـر اخلـالف يف املـسألة يف

 =وقـد أطـال يف مجـع آثـار  ) ٩٣-٣/٢٤( البن كثري »األحكام الكبري«، و)٢/١٤٩(
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 - ِّدوهعـ ِمن ٌأمر سلمنيمـال َهمادُي أن َّإال ؛ِجرالف يف ْتقنُت وال  َقنُـتفي ،مُ
 .)١( هَِعـبَّفتت ؛ُاإلمام

- ٌفصولةم ٌةكعَر ُوالوتر   .)٢(َّن الصالة ِ مهاَقبل اـَّمـِم] ب/٢٢[ ُ
                                         

 .   يف هذه املسألةَّالسلف
اه ابـن ماجـه رو.  عن القنوت يف الفجر هنى النبي ِّلعله يشري إىل حديث أم سلمة   ) ١(

 .الدارقطني، والبوصريي: وضعفه). ٢/٣٨ (»ُّالسنن«، والدارقطني يف )١٢٤٢(
ِ وقد ذكر بعض أهل السنة هـذه املـسألة يف أبـواب االعتقـاد؛ ألن القنـوت يف الفجـر كـان ُّ 

ِشعارا للقدرية والرافضة يف العراق كام ذكر ذلك ابن تيمية يف  َّ  ). ٤/١٥٠ (»ُّمنهاج السنة«ً
ِألة القنوت يف صالة الفجر حمل خالف كبري بني السلف واخللف، وقـد أفـردت    ومس ُ َّ ٍ ِ ُ

َهذه املسألة بالتصنيف، وممن صنََّف فيها  .  ابن منده، واحلاكم، واخلطيب وغريهم: ّ
نـوت يف صـالة ُواختلف أهل العلم يف الق): ٢/٢٥١ (»ُسننه« يف    قال الرتمذي 

 ، وغريهم القنوت يف صالة الفجر صحاب النبي فرأى بعض أهل العلم من أ؛الفجر
 تنزل ٍ عند نازلةّ ال يقنت يف الفجر إال: وقال أمحد وإسحاق.افعيَّوهو قول مالك والش

 اهـ.  فإذا نزلت نازلة فلإلمام أن يدعو جليوش املسلمني،باملسلمني
 ا يـدعو عـىلً شـهرَ قنت أن رسول اهللا   أنسّ  واستدل من ال يرى القنوت للنوازل بحديث

  .واللفظ له) ١٤٩٩(، ومسلم )٤٠٨٩(رواه البخاري . م تركهُ العرب ثِ من أحياءٍأحياء
 اهللا نك قد صليت خلف رسـولإ ِت يا أب: قلت أليب:قال   عن أيب مالك األشجعي  و
،سننيِا من مخسً وعيل بن أيب طالب ها هنا بالكوفة نحو، وعثامن،مرُ وع، وأيب بكر ، 

 هـذا حـديث :، وقـال)٢/٢٥٢(الرتمـذي رواه . ٌثَدُ حمَّنيُ أي ب: قال ؟تونأكانوا يقنُ
 اهـ. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: وقال .حسن صحيح

 ٍقنت لسبب  ي أن النب:والقول الثالث): ٢٣/١٠٨(» الفتاوىجمموع «   قال ابن تيمية يف 
 وهـذا ،وازلا عند النًُّلقنوت مسنون فيكون ا،بب النازل بهَّ به ثم تركه عند عدم ذلك السَنزل

  إلخ ..  اشدينَّلفاء الرُ وهو املأثور عن اخل، عليه فقهاء أهل احلديثيالقول هو الذ
 )٧٨( البن سحنون فقرة »آداب املعلمني« وقد تكلمت عن هذه املسألة يف التعليق عىل كتاب 

   =). ١٧٠٦(  رواه مسلم .»ِ الليلِرِن آخِ مٌكعةَ رُترِالو«:  قال النبي حلديث ابن عمر  )  ٢(
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- ١( ِوعُّالرك َبعد فيها ُوتنقلوا( .  

                                         
، ِيروى عن أربعة من أصحاب النبـي : قال أمحد ) ٢٣٨( عبداهللا »مسائل«  ويف 

 .ابن عباس، وعائشة، وابن عمر، وزيد بن خالد: أنه أوتر بركعة عن النبي 
 وزعـم :)٢٩٦ص (»الـوتر«املـروزي يف  قـال. َّ  وخالف يف هذه املـسألة أهـل الـرأي

 وال ذلـك عـىل يـزاد أن جيـوز ال ركعـات، بـثالث الوتر أن ]أبـا حنيفة: يعني [امنعالنُّ
 بـثالث فيوتر ،الوتر عيدُي أن عليه والواجب فاسد، فوتره بواحدة أوتر فمن منه، ينقص

وقوله هذا خالف لألخبـار  .. وتره بطل الركعتني يف مّسل فإن ،ّآخرهن يف ّإال يسلم ال
ِوإنام أيت مـن قلـة أصحابه، وخالف ملا أمجع عليه أهل العلم،  والثابتة عن رسول اهللا  ِ ِّ ُ

ِمعرفته باألخبار، وقلة جمالسته للعلامء ِ ُِ ّ. 
 ).٢/٥٧٨ (»املغني«، و) كتاب الرد عىل أيب حنيفة١٣/١٦٥(ابن أيب شيبة :    وانظر

 . يما بعد الركوع يدعو عىل أحياء من بني سلً  قنت شهر أن النبي حلديث أنس    )١(
 ).٦٧٧(، ومسلم )٣١٧٠(رواه البخاري    

 بعـد القنـوت اختـار :يبأ قـال ):٣٢٣ (»مسائله«     قال عبداهللا بن أمحد رمحهام اهللا يف        
 مـن رأسـه رفع ملا الفجر يف هو إنام القنوت يف  النبي عن يثبت يشء كل ألن ؛الركعة
 قنت نهأ  عيل عن روي وقد :أيب الق. الركوع بعد اختاره اًيضأ الوتر وقنوت..  الركعة

 .  يشء بعد وأ قبل الوتر قنوت يف نبي ال عن يصح ومل ،الركوع بعد الوتر يف
  )١/١١٠ (»الفتاوى اهلندية«.خالف األحناف فأوجبوا القنوت يف الوتر قبل الركوع:   قلت

 قنـت أنـه بلغنا: أيَّالر أصحاب وقال): ٥/٢١١ (»األوسط« يف    قال ابن املنذر 
 قنوت لواتَّالص يف وليس يركع، أن قبل القراءة من فرغ بعدما -  النبي :يعني - ،فيها
 بكـر، أيب :عن القول هذا روي .الركوع بعد القنوت أن وهو :ثان قول وفيه  .الوتر ّإال

 . وبعد ،قبل :نفعل كنا ذلك كل:  مالك بن أنس وقال.  وعيل وعثامن، وعمر،
 القول هذا وروي حنبل، بن وأمحد السختياين، أيوب :الركوع بعد يقنت أن رأى وممن  

 اهـ . إسحاق وأيب ومحاد، واحلكم، ،احلسن عن
، لقنوت يف الفجر بعـد الركـوعا: ل أمحدقا) ١/٥٣٣(» تنقيح حتقيق أحاديث التعليق« ويف 

 =  .فهمحابة واختالَّ ومن قنت قبل الركوع فال بأس لفعل الص،ويف الوتر خيتار بعد الركوع
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- ١( َاإلقامة ُادإفر(.  

 
- َجدسامل َلتدخ إذا ِكعتنير َعترك أن َجلسـَتـ أن َبلق ِ  عـىل َنـتك نإ ،ِ

ٍوضوء ُخطبـَي ُواإلمام ِةاجلمع ُومي كان ن وإ،ُ ُ )٢(.  

 
- ٣( اإليه ُاعـستمواال ،ِةُللخطب ُاتاإلنص(.  

                                         
ــل القنــوت يف(ابــن أيب شــيبة :   وانظــر  للمــروزي »الــوتر«، و)بعــده أو الركــوع، قب

 ).٣/١٢٦ (»ُّرشح السنة«، و)باب القنوت بعد الركوع، وقبله) (٣١٧ص(
َّخالفا ألهل الرأي فإهنم يرون أن إفراد اإلقامة منسوخ )  ١( ً ِ. 

وذكـر  )٥٨٢) (الةَّت الـص قولـه قـد قامـَّبـاب اإلقامـة واحـدة إال: (قال البخـاري  
 .ر اإلقامةِوتُ وأن ي، األذانَشفعَ أن يٌ باللَرِمُأ :عن أنس قالبإسناده 

 وهذا من ،باب الرتجيع يف األذان مع تثنية اإلقامة: ( يف صحيحه  قال ابن خزيمة 
 ،ي يف اإلقامـةثنّـُ وي، يف األذانَعِّ فمبـاح أن يـؤذن املـؤذن فريجـ،نس اختالف املباحِج

  فأما تثنيـة األذان،  كال األمرين من النبيَّ إذ قد صح،فرد اإلقامةُيثني األذان وياح أن بُوم
 ).٣/١٤٩( البن املنذر »األوسط«: اهـ وانظر).  األمر هبامواإلقامة فلم يثبت عن النبي 

 ْعَكفلري ُخيطب ُواإلمام ِاجلمعة َيوم مُكُأحد َجاء إذا «:قال النبي :  قال جابر  حلديث ) ٢(
 .واللفظ له) ١٩٧٩(، ومسلم )٨٨٩( رواه البخاري .»اـفيهم ْزَّتجوَولي ،ِركعتني

فيه دليل ): ٤/٢٦٦ (»ُّرشح السنة« يف قال البغوي . َّخالف يف ذلك أهل الرأي:   قلت
ُعىل أن من دخل واإلمام خيطب ال جيلس حتى يصيل ركعتني، وهو قول كثري من أهل العلم  َّ

َّجيلس وال يصيل، وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: وقال بعضهم..  ُ ّ  اهـ . ُ
ّكتاب الرد عىل أيب حنيفة، مسألة حتيـة املـسجد أثنـاء /١٣/١٨٣(ابن أيب شيبة :    انظر َّ
 ).٣/٢٩٦(، وصحيح ابن خزيمة )٢/٢٤ (»االستذكار«، و)اخلطبة

    =َ ثم أتى اجلمعة،وءُ الوضَأ فأحسنَّمن توض«:  قال النبي:  قالحلديث أيب هريرة   ) ٣(
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 - ــايعُت ُبحيــث َنــتك إن ِبـيــطاخل عــىل َكوجهــب ُواإلقبــال  ال أو ،هـنُ
  .)١( اتنصفاإل ؛هـنُُتعاي

-  ْصه  (:لاق َمن« :☺ ُّالنَّبي لاقفقد ُخطبـَي ُواإلمام ، )َ  ،لغـا قـدف ؛ُ
َمجعة الف اغل َومن َ  .)٢( »له ُ

                                         
 ).١٩٤٣( رواه مسلم .».. ٍامّ أيِ ثالثةُيادةِ وز،ِه وبني اجلمعةَينَ له ما بَرِفُغ؛ َ وأنصتَفاستمع

  .بوجوهنا استقبلناه املنرب عىل استوى إذا  اهللا رسول كان:  مسعود بنلقول ا   )١(
. يشء  النبـي عـن البـاب اهـذ يف يصح وال: َّوضعفه، وقال) ٥٠٩(  رواه الرتمذي 

 يـستحبون ،وغـريهم  النبـي أصـحاب مـن ملالع أهل عند هذا عىل والعمل: وقال
 اهـ . خطب إذا اإلمام استقبال

  واسـتقبال النـاس،باب يـستقبل اإلمـام القـوم: (»صحيحه« يف    وقال البخاري 

 ).   مر وأنس ريض اهللا عنهم اإلمامُبن عا واستقبل ،اإلمام إذا خطب
ـتقبال اإلمـام ): ٤/٨٢ (»األوسط«  وقال ابن املنذر يف  َكل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى اس ُ

ـ ثم ذكرها. ُابن عمر، وأنس، ورشيح، وعطاء: يوم اجلمعة إذا خطب، فممن رأى ذلك  .     اه
 ).٣/١٧٢ (»املغني«، و)من كان يستقبل اإلمام يوم اجلمعة/٢/٥٦٣(ابن أيب شيبة : وانظر

  .من حديث ابن عباس ) ١٢٥ص(» تاريخ واسط«رواه أسلم بن سهل الواسطي يف   ) ٢(
 :ِهاحبَِصمعة لُ اجلَن قال يومَوم..«:  ولفظهٍّمن حديث عيل ) ١٥٠٣(   ورواه أبو داود 

  . »ه تلك يشءِعتُن لغا فليس له يف مجَ وم، فقد لغا،هَص
 ،صـه :قـال ومن.. «: نبي عن حييى بن أيب كثري عن ال) ٥٤٢٠(   وروى عبدالرزاق 

 .وهو منقطع.  »له َيشء فال :قال أو ،له مجعة فال لغا ومن ،لغا فقد خيطب واإلمام
 ٍمرسـلة، ٍمتعـددة حاديثأ يف روي وقد): ٨/٢٨١ (»فتح الباري«   قال ابن رجب يف 

  .منها هُّظَح ذلك وأن ،»له عةُمج ال لغا نَم أن «:ضعف وفيها األسانيد، تصلةُم وبعضها
َفرس وبذلك اجلمعة، ثواب يفوته أنه: واملراد     .مالك صاحب ٍوهب وابن ،عطاء :هَّ
             اهـ.األجر فوات عليه خيشى : إسحاق وقال  

 =   ، قـال النبـيمن حديث أيب هريرة ) ١٩١٨(، ومسلم )٩٣٤(  وروى البخاري 
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 - َتكلم نَم« :وقال ُخيطب ُواإلمام َّ ُملحي ِركاحلام انك ؛ُ  .)١( »ًارافأس ِ
 - َلمتك َمن«: وقال ُطبخي ُامواإلم َّ ُّحظه ناك ؛ُ   .)٢(»ابُتر َّفك :ِةعماجل ِمن َ

 

- َلمُتـس أن َلمسوتــ، ِريهغــ أو ،ٍدمــسج يف عليـه َلــتدخ نَمــ عــىل ِّ  إذا ِّ
  .)٣( جترخ

- هللاُا َّأحله امم ًشيئا ِّحرمـُت وال ٍمفـَرت ذلك َلاعف إن؛ ف  ٌّادر ،اهللا عـىل ُ
ِولهلق ٍمعتد ،ِ   .مـِظال ُ

ــــــ    : Mv  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l اهللا لاق
z  y  x  w  ¡   �  ~    }  |{  ¢  L ]يونس.[ 

                                         
 :»لغوت دفق ُبُخيط واإلمام اجلمعة يوم )أنصت( :بكِصاحِل َلتُق إذا«. 

+  ,  -  .      M  : قـال اهللا، اإلثـم:واللغـو): ٣/٢٠١ (»املغنـي«ُ   قال ابن قدامة يف 
    /L 

 .من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام) ٢٠٣٣(، وأمحد )٥٣٤٥(رواه ابن أيب شيبة   ) ١(
 والطــرباين ار،َّوالبـز وأمحـد، شـيبة، أيب بــنا رواه): ١٥٣٣ (»إحتـاف املهـرة«  قـال يف 

  اهـ   .كثرية شواهد له املتن لكن ؛الدُجم حديث من لهمك
  اهـ.بإسناده بأس ال: )٤٥٤ (»املرام بلوغ « يفقال  و

 .، وإسناده حسن)٢/١٠٥(» معجم الصحابة«رواه ابن قانع يف   ) ٢(
 َا أرادَ فإذ،سلمُ فليِإذا انتهى أحدكم إىل املجلس«: قال النبي :  قال حلديث أيب هريرة  ) ٣(

 . »ن اآلخرةِ مَّ بأحق فليست األوىل،سلمُ فليَأن يقوم
 اهـ . حديث حسن: وقال) ٢٧٠٦(، والرتمذي )٥١٠٨(  رواه أبو داود 

َّهل يبدأ بالسالم عىل من يف املسجد، أو يبدأ :   واختلف أهل العلم فيمن دخل املسجد
 ).٢/٤١٣(» زاد املعاد«: َّبتحية املسجد قبل السالم ؟   انظر
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ٍضعمو يف لقاو M  j  i  h  g  f  e   d   c  b  a : َرآخـ ِ
  s  r  q  p   o   n  ml  kL ]املائدة.[ 

- ِبتحريم َودهالي َوعاب ِاجلزور ِ  .ِاخللق ِرائوس ،مهل َّأحلها التي ُ

ـــف  : M  >  =    <  ;  :  9  8      7  6  5   4  3ال ق
@  ?  L   K    J  I  H  G  F  E  DC         B  A  L ]آل عمران[  

َّثم    )١( :  M   W  V   U  T  S  R  Q  P  O    N  ML الق ُ

 - اهللا عـىل ُّدواور هللاُ،ا َّأحـل اـم ِيمرَحت يفِ ودباليه تَّبهتش َضافَّلروا نإ مث 
 َّاجلـري واَّوحرمـ ،انُالبهتـ عليـه واوافـرت ،َقوله ِّ ، )٢( ِكَّالـسم نِمـ ِ

                                         
  M    <  ;  :  9  : يف قولـه تعـاىلقـال   ابن عباسعنالطربي بسند صحيح روى    )١(

 C         B  A  @  ?  >  =L:لئن شفاه اهللا منه ِ فجعل عىل نفسه،ساء النُِّرقِ كان به ع 
 M           J  I  H  G  F  E : وتــال. فحرمتــه اليهــود: قــال،ال يأكــل حلــوم اإلبــل

     KL،٢/٧١٦(» العجاب يف بيان األسباب«.  قبل التوراة أي أن هذا كان.( 
 ).٤/١(الطربي » تفسري«:   وانظر

 بـالراءو ،اجلـيم بكـرس: يـثّرِاجل): ١/١٨٧(ُّ للـدمريي »حياة احليوان«جاء يف كتاب   ) ٢(
 لـه ويقـال. جراثي :ومجعه. الثعبان يشبه الذي مكّالس هذا وهو ثة،ّاملثل اءَّوالث ،املهملة

 :بالفارسية ويسمى ،ةّاحلي يشبه مكَّالس نِم نوع وهو ،والتشديد بالكرس )يّرِاجل( :اًأيض
  اهـ. احلل: وحكمه .املاء ةّحي وهو ،اجلرذان يأكل إنه: اجلاحظ قال. ) ..مارماهي(
 ونحن ، إنام حترمه اليهود، ال بأس به: فقالّي ؟بن عباس عن اجلرا سألت :عن عكرمة قال  

 . وهذا عىل رشط الصحيح): ٩/٦١٥ (»الفتح«قال يف ). ٢٤٩٥٦(يبة رواه ابن أيب ش. نأكله
  M $  #  "  !L : تعـاىل اهللا قـول بـاب (»صـحيحه«ّعلقـه البخـاري يف :   قلت

 ال واجلـري ،منهـا قـذرت مـا ّإال ميتتـه :M %L  عباس ابن وقال. ..] ٩٦:املائدة[
 اهـ  ). نأكله ونحن اليهود تأكله
َّأنفسها، وتابعتهم الرافضة يف حتريمه كعادهتم يف التشبه باليهودحرمته اليهود عىل :  قلت َّ.= 
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 .ِوراجلز َحمـول

 - َّحلأ ما ُمِّرُحملا «:☺  اهللاولرس الـق دوق ِللُحاملك ،اهللاُ َ َرمَح ام ِّ   )١(» اهللا َّ
ُحيرم َّممن هممن َراألكث َّلولع     ِّ  ،َاخلمر ُبرشوي ،يزين :َأكله ُيبعَوي هذا ُ

 .ًلامُظ ِاسالن َالأمو ُذويأخ

ُصغرستوي ِلآكملا هذه همِحريمتل ُنييسته َمن ِاسالن ويف     . معلهف ِمن هِ

ِيمةظالع ِالكبائر ]أ/٢٣[ نِم ِلامءالع عند وهذا    ِاحشووالف ،َ  ؛ِةعـيظفال ِ
َّيق مـا وسـعهيْ، وتـضهَّلا أح مِيمرحت يف ِهولق ِّدور ،اهللا ِةبارزمل ا ِر مـظـ، وحِ

                                         
 لنا وكيف واهللا، ال: قال ؟ َّاجلري تكره: )٢٨٤٨( ألمحد »مسائله« يف  الكوسج لاق  

 .يِّباجلر
ّحرم أبو حنيفـة مجيـع حيوانـات البحـر ): ١١/٢٥٠ (»ُّرشح السنة« يف    قال البغوي 

ّوالمها بالصواب؛ وهو أن الكل حالل؛ ألهنـا كلهـا سـمك وإن َّالسمك، واألول أّإال 
حية املاء، وهو عـىل شـكل احليـة، وأكلـه حـالل : ِصورهتا كاجلريث، يقال له اختلفت

باب يف ) (٨/٢٤١(ابن أيب شيبة : اهـ وانظر. ُّباالتفاق، وهو األشبه بظاهر القرآن والسنة
ِيف حل أكله عن سائر أهل العلمُّفقد نقل الرخصة ) ١٣/٣٤٦ (»املغني«، و)اجلري ِ َ ِّ ِ . 

 .              من حديث ابن مسعود ) ٤١٦ (»املعجم الكبري«رواه الطرباين يف    )١(
 اهـ. م أر من ذكر أكثرهمـ وإسناده ل):١/١٧٦ (»جممع الزوائد«  قال اهليثمي يف 

، )٩٨٠ (»شهابمـسند الـ«، والقـضاعي يف )٦/٣٤(» التاريخ الكبري«  ورواه البخاري يف 
 ).١٤٣٩ (»العلل«. حديث منكر: قال عن أبو حاتم. من حديث ابن عمر 

قـول  مـن) ٢٨٢(مسند عمر » اآلثارهتذيب «، والطربي يف )املصنف /٢٠٥٧٣(  ورواه معمر 
 ).١/١٧٧ (»املجمع«، واهليثمي يف )٥٢ص (»امعّالس«صححه ابن طاهر يف . ابن مسعود 

  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  § ̈   }M :   وقد قال اهللا تعاىل
    ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©L ]١١٦: النحل.[ 

 )نةُّ أو يرتك الس، أو حيرم احلالل،باب فيمن يستحل احلرام/ ١/١٧٦ (»جممع الزوائد«:   وانظر
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َد عدد ع، ولقَأطلقه ِ نعمِلينا منَّ ِ، وأحىص لدينا من مهِ »  M: هِيف قولـ ِنهنَِ
  ³  ²  ±  °  ̄   ®   ¬L ]١٤:النحل.[   

- ُّحلـال ،ماؤه ُورالطه هو«:  ِحرالب يف ☺ وقال ُيتتهم ِ َ« )١(.  
َلمع دوق   َّاجلري َّأن هللاُا ِ    !َخلقه وهو  ُميعل ال وكيف ،ِرحالب يف ِّ

َّرياجل أن ☺ اهللا ُسولر َمِلَوع    . ِحرالب يف ِّ

ِّاجلري ِيمتحرل ياستثنَي نأ اُأعيامه ىَرتَأف   ِّ   !؟ ِ

َتقرب ام ِمأعظ ِمن ِوراجلز َحرن َلجع دولق ِّ  ِيهدل ُوزالف به ُوابتغي ،إليه به ُ
     .)٢( ]٣٦ :احلج[ : M}  |  {  z   y  x  w  v  uLل فقا

ِبأعظم َّجهَح كانته نِم َاءجز َلوجع ِارمحَمـلـا َ  أن :ُطءَالـو وهـو، ِ
     .)٣( ُالبدن َرنحَي

-َلت سمح: سحاق أيب إُائيل بن إرس وقال ِمكا جريُ بـن ا ِزيـدِنزل َا إىل مً
 دولقـ، ُكَّالـسم ذلك ينأعجب دلق: يل فقال ِد،الغ ِمن ُيتهلق مث ٍّيل ع

ِّحيرم ًقوما أن يبلغن َريمهحت َّويدعون ،هَونُ  أو ،ذلـك قال َمنف الأ ؛اعلين ِ

                                         
 )١١١(وصححه ابن خزيمة . حسن صحيح: وقال) ٦٩(، والرتمذي )٨٣(رواه أبو داود    )١(
  .اإلبل من دنُالب اـإنم:  اهدُجم قال    )٢(

َالبدنة  إطالق):٥/٤٢٥ (»تفسريه« يف    قال ابن كثري   عليـه، فـقّتُفم البعـري عـىل َ
 ذلـك عليهـا يطلق أنه أصحهام قولني عىل البقرة، عىل البدنة إطالق ةّحِص يف واختلفوا

  اهـ .احلديث يف َّصح كام اًرشع
 . ، وعطاء، وطاووس، وجماهد، والشافعي، وأيب ثور، وابن عباس ذكر هذا عن عيل   )٣(

 »اإلرشاف«، و)كم عليهام هدي واحـد أو اثنـان ؟/٥/١٩٢( ابن أيب شيبة »مصنف«: انظر  
 ).٥/١٦٧ (»املغني«، و)باب اهلدي الذي جيب عىل املجامع/٣/٢٠٤(البن املنذر 
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  .)١( ننيَّالالع ُةعنول ،اهللا ُةلعن فعليه:  َفعله
- ٍدحمم ِبن َعفرجل ُقلت: ٍحصال بن ُناحلس وقال : اهللا، ِولسـر ابن يا 

ِّاجلري يف ُرأيك كيف ِّ    ؟ِ

ُيعجبن ٌعاملط إنه: فقال  .ُوتنييف ٌوقت َّيلع أتى ام َّولقل ي،ُ

- َوماليـ ُأكلـت: فقال ،ٍيوم َذات ُشاألعم علينا َجخر: َةامُأس أبو وقال 
ًطيبا ًاماطع َرمهفح ،َتهيبِط ُانَّالشيط َفَرَع ِّ    .)٢(ى َكْالنَّو عىل َّ

   ؟ٍدحمم أبا يا وه ام: انلق :قال

َقر ُتْأكل: قال ٍّجري َيصُ ِّ ِ )٣(.  

 

 - َلمعت أن ُدقواوص ،☺ َّيبلنا واداهش ينذال أن َّ ُأئمـته بـه تأتـ بـام َّ َّ    :مِ
ِتهمُلرؤي ؛ِيلبجوالت ،ِيمظعوالت ، اهللا ِمن ِوفاخل يف ونلتفاضَي َاهدوالش ِ ِ 

 .لَّوالدالئ
  .)٤( ًبعضا مُعضهب علوي ؛ِيقصدالت يف ِانـاإليم ُأهل كوكذل

                                         
ِّ اجلريباب يف/ ٨/٢٤١ (»مصنفه«روى ابن أيب شيبة يف    )١( ِ، وآل البيـت، عـن عـيل ) ِ

ًوغريهم من السلف آثارا يف جواز أكله َِّ.   
 ).٤/٣٦٨١ (»هتذيب اللغة«.  النَّوكى: األمحق، ومجعه: األنوك  ) ٢(
  .ِّال بأس باجلريث: عن األعمش، عن إبراهيم قال) ٢٤٩٦٥(وعند ابن أيب شيبة   )٣(
 يف - اإلمام أمحد-  قلت أليب عبداهللا: بكر املروذي أبوقال )١٠٠٤( للخالل »ُّالسنة«يف    )٤(

 .   نعم: قال ؟ُ ويزيد:ُ قلت. نعم:قال؟ يف القلب يتفاضل فيه  معرفة اهللا 
 مىض عليه سلف األمة وأئمتها أن يوالذ): ٦/٤٧٩(» الفتاوى« يف    قال ابن تيمية 

    =ن كان يف قلبهَ مِلنارأخرجوا من ا «: كام قال ، يف القلوب يتفاضلييامن الذنفس اإل
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 ِمـن ِورُّالصد يف ]ب /٢٣[ َنِوطُأ ام ِقدر عىل ِلاألعام ُودجو كلذوك
  .ِانـواإليم باهللا ِالعلم

 

- ١( امةالقي ِومي إىل ٌامرح َةتعُـمال أنب َمعلت أن(.  

                                         
 اهـ.»يامنإ من ٍةَّمثقال ذر

 ِبالقلوب القائم التصديق):.. ١/١١٤ (»جامع العلوم واحلكم«يف    قال ابن رجب 
 الذين يقنيِّدِّالص إيامن فإن ؛أمحد عن وايتنيِّالر ّأصح وهو ،حيحَّالص هو وهذا ،يتفاضل

 ليس ،واالرتياب شكيكَّالت ُيقبل ال بحيث ،شهادة هّكأن يصري َّ حتىلقلوهبم ُالغيب يتجىل
 النبي جعل وهلذا ،ُّكَّالش لدخله َّكِّشك لو بحيث رجةَّالد هذه يبلغ ال ممن غريهم كإيامن
 وهنا قال املؤمنني لعموم حيصل ال وهذا ،ُيراه كأنه هّرب ُالعبد يعبد أن :اإلحسان مرتبة ،

ٍما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم وال صال: بعضهم ِة، ولكن بيشء وقر يف صدره ِ ِ َ َ َ  .الخ.. ٍ
 ) .١/٩( البن رجب »فتح الباري«، و)٧/٥٦٣(، و)٦/٤٧٩ (»جمموع الفتاوى«:  وانظر

 . ساء يوم خيربتعة النُِّ هنى عن م: أن رسول اهللا  عيل بن أيب طالب حلديث   )١(
 ). ٣٤١٤(، ومسلم )٥١١٥(رواه البخاري 

 أن : مثل،ًةّ املرأة مدَجَّ أن يتزو:معنى نكاح املتعة): ١٠/٤٦ (»املغني«ُ  قال ابن قدامة يف 
 سواء ،ِهِبهِ وشّ أو قدوم احلاج، أو إىل انقضاء املوسم،ً أو سنة،اًك ابنتي شهرُجتَّوَ ز:يقول

 اهـ . نكاح املتعة حرام: فقال، عليه أمحدَّ نص، فهذا نكاح باطل.ً أو جمهولة، معلومةُةّكانت املد
ّاملتعة الزنا الرصيح، وال أحدا يعمل هبا إال رمجته: ُّ الزبري    قال ابن ً َّ ِّ .    

َّوال أعلم أحدا جييز نكاح املتعة إال بعض الرافضة): ٨/٤٤٢ (»األوسط« قال ابن املنذر يف  َّ ُ ً. 
 والعمل عىل هذا عند أهل العلـم مـن أصـحاب النبـي ): ٣/٤٢٩(   قال الرتمذي 

 ثم رجع عـن قولـه ،تعةُمـخصة يف الُّبن عباس يشء من الرا عن يوُا رـ وإنم،وغريهم
 اهـ. خرب عن النبي ُحيث أ

 »طبقات احلنابلة«.  هذه املسألة يف عقيدته التي كتبها إىل مسدد  وقد ذكر اإلمام أمحد 
 ).٩١ (»ُّرشح السنة« يف وذكرها كذلك الربهباري ). ٢/٤٣١(
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 -وقد قال عمر بن اخلط َّ َح متعاكنُيت بِال أوت:  ِابُ ُ َّا إال هـِيمِحرَبتَم ٍة قد علِ
ُا، أو جلدته إن كـًبِّي ث إن كانُتهَمجر ًكرا ِ بانُ

)١(.   

-وأيت عيل بن أيب ط ُّ ًح متعـةٍل قـد نكـبرج  ٍلباُ ُ  ُنـتلـو ك: فقـال ،َ
  .)٢( ُرمجته لُمتَّقدت

- ُاطبواخل .ِينداهوش ٍّبويل َّإال َاحنك وال ُوجتزامل هو :ِ ِّ )٣(.  
                                         

 »صـحيحه«، وابـن حبـان يف )٤/٢٩٤ (»املـصنف« شيبة يف ، وابن أيب)١٩٦٣(رواه ابن ماجه    ) ١(
 ).٤٨٢٧ (»التلخيص احلبري«. ، وإسناده صحيح)٢٢٥ (»املختارة«، والضياء يف )٣٤٩٠(

 فلـن ،ِساءالنِّ هذه َنكاح واُّتِوأب: .. عن عمر ) ٢٩١٩ (»صحيحه«   وروى مسلم يف 
    .ِةَجارِباحل ُهُرمجت َّإال ٍأجل إىل ًامرأة َكحَن ٍلُرجِب ىوتُأ

 . مل أقف عليه ) ٢(
َال نكـاح إال بـويل، وشـاهدي عـدل«: حلديث النبـي    )٣( َّ َ ، )٣٥٢١(رواه الـدارقطني . »ِ

 ).  ٧/١٢٥ (»ُّالسنن«، والبيهقي يف )١٨/١٤٢ (»املعجم الكبري«والطرباين يف 
  .وك وهو مرت؛ويف إسناده عبداهللا بن حمرز): ٥/٢٢٧٤(» تلخيص احلبريال«  قال يف 

ا فـإن ًنقطعـُ وهذا وإن كـان م: وقال،ًورواه الشافعي من وجه آخر عن احلسن مرسال  
 اهـ. أكثر أهل العلم يقولون به

 .»َّال نكاح إال بويل«: قال النبي :  قال  وحلديث أيب موسى 
بـن ا و، ويف البـاب عـن عائـشة:، وقـال)١١٠١(، والرتمذي )٢٠٨٥(  رواه أبو داود 

والعمـل يف هـذا البـاب عـىل : قـال ..  وأنس، وعمران بن حصني،يرة وأيب هر،عباس
 . إلخ ..  عند أهل العلم من أصحاب النبي»  بويلّال نكاح إال« :حديث النبي 

ّوقد صحح هذا احلديث:    قلت  .ابن املنذر، واحلاكم، وابن حبان وغريهم: َ
بإسناد صـحيح، وعـن ابـن ولكنه يروى عن عمر :    وضعفه اإلمام أمحد الضطرابه، وقال

 ). ٢١٢٠( حرب »مسائل«. فأنا أذهب إليه: َّأنه ال جيوز النكاح إال بويل، قال: عباس
َ   وهذا خالفا ألهل الرأي، فإهنم ال يشرتطون الويل يف النِّكاح، فاملرأة هلا أن تزوج نفسها  ّ َّ ً  ! 

 = ُّفمخـالف للـسنة،   ما قالـه الـنُّعامن ): ٨/٢٦٧ (»األوسط«يف     قال ابن املنذر 
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- ُدةِوالع ٍمطلقة: ِّللك ٌةمِزال هللا ا ِمن ٌفرض َّ َّ  .)١( هبا ٍولمدخ ٍعةُوخمتل ُ

َّمتوىف ِّلوك  .اهب ٍولمدخ ِريغ أو  هبا،ٍولَمدخ ؛ُزوجها عنها ُ

َدةِالع ُرُينك ال ، املقـوهل ٌّراد ،ِولهسولر هللا ٌفلاخم ٌعدُمبت َّإال ِالنِّساء عىل َّ
 .)٢( هللا ا ِاببكت ٌكافر

 

 - ُاتباع ُواالقتداء ،ِألمره ُفاءِواالقت ،☺ هللا ِولرس ِّ  ،ِالهأفعب ُواألخذ ،ههبدي ِ
ِرهـأم إىل ُاءِهواالنت ِالرواية ُاروإكث ،ِ  ،َحـسنَهواست نَّهَسـ مـا ِّلك ]يف[ عنه ِّ

  ؛هب َّأدبوايتل ،يهلع َّأمته َضَّروح ،إليه َبدون

َحسنفت َعظموي ،مُآداهب نياالد يف لكبذ ُ  . مُدرهق اهللا عند ُ

 * 

ِاطنوامل يف هللا ا ِركذ ُالـعماست ُمثل ؛ِاتاحلرك وعند ،ِ ِ  : 

                                         
 ). وما بعدها٩/٣٤٤ ( »املغني«: اهـ   وانظر. خارج عن قول عوام أهل العلم

 ).كتاب الرد عىل أيب حنيفة / ١٣/٩٧ (»مصنفه«   وذكر هذه املسألة ابن أيب شيبة يف 
 »الطبقـات«.  يف كتابـه إىل مـسدداإلمام أمحـد :    وممن ذكر هذه املسألة يف اعتقاده

 ).٤٧ (»ُّرشح السنة« يف  والربهباري .)٢/٤٣١(
ّوأمجعوا عىل أن املطلقة قبل املسيس ال عدة عليها ): ١١/١٩٤ (»املغني«ُقال ابن قدامة يف   ) ١( ِ ِ

̂  _   : MU  T  S  R  Qلقوله    ]  \  [  Z  Y      X  W  V  
    a  `bL] .٤٩ :األحزاب[ 

ُّواألصل يف وجوب العدة الكتاب والسنة واإلمجاع): ١١/١٩٣ (»املغني«ُقال ابن قدامة يف    )٢( ّ ِ . 
َّقـال الـشعبي ) ٧٩١( للخـالل »ُّالـسنة«ففي . َّالرافضة: ِوممن أنكر عدة النِّساء:   قلت
 :ِّافضةَّ وكذلك الر،ةّدِساء عواليهود ال يرون عىل الن  . 
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- ِأول عند ِةِسميالت ِضوءالو َّ ُ )١(.  

- ٢( اقنشاالست يف ةالغبُمـوال(. 

- ٣( ِاءاألعض ِغسل عند عنه َيُرو اـبم اءُّوالدع(. 

- ِثيابه ِبسلو ،ِائهأعض ِغسل يف ُلَّالرج بدأي وأن َّوخف ،ِ  ِّلوكـ ،ِعلهون ،يهُ

                                         
: قـال أبيهـا عـن ،جدتـه عـن ،ويطـبُح بن سفيان أيب بن  بن عبدالرمحنرباح حلديث )  ١(

   .»عليه اهللا اسم يذكر مـل ملن وضوء ال «:يقول  اهللا رسول سمعت
 ،سـعيد وأيب ،عائشة عن :الباب ويف :، وقال)٢٥(، والرتمذي )١٦٦٥١(   رواه أمحد 

 اًحـديث الباب هذا يف أعلم ال :حنبل بن أمحد قال .وأنس ،سعد بن وسهل ،هريرة وأيب
 أو ،اًناسـي كان وإن ،الوضوء أعاد اًعامد التسمية ترك إن :قاإسح وقال .جيد سنادإ له

 البـاب هـذا يف يشء أحـسن ]:البخـاري: يعنـي [لإسامعي بن حممد قال .أجزأه ًمتأوال
 ).٣/٤٧ (»تفسريه«ّاهـ  وقوى طرقه ابن كثري يف . الرمحن عبد بنا رباح حديث

ة ّوُاديث حيدث منها قـوالظاهر أن جمموع األح): ١/٧٥(»  احلبريتلخيصال«  وقال يف 
 اهـ.  قاله  ثبت لنا أن النبي: وقال أبو بكر بن أيب شيبة.ً أن له أصال عىلّتدل

 ). ١/١٤٥ (»املغني«، و)التسمية يف الوضوء/١/٧(، وابن أيب شيبة )٢/١٠ (»األوسط«: وانظر
 . »ًصائام تكون نأ ّإال ِاالستنشاق يف وبالغ..«: قال النبي :  قالَحلديث لقيط بن صربة    )٢(

 .  حديث حسن صحيح: ، وقال)٧٨٨( رواه الرتمذي 
ُ يف أدعيـة تقـال عنـد ًحديثا عن أنس ) ٥٥٤ (»العلل املتناهية«روى ابن اجلوزي يف   ) ٣(

ٍغسل كل عضو من أعضاء الوضوء، وهو حديث باطل كام نص عىل ذلك أهل العلم ّ ُ. 
 وضـوئه عـىل يقـول كـان أنـه عنه حيفظ ومل ):١/١٩٥ (»زاد املعاد«   قال ابن القيم يف 

ٌفكـذب عليـه، يقال الذي الوضوء أذكار يف حديث ُّوكل سمية،ّالت َغري اًشيئ  مل ُخمتلـق، ِ
    :وقولـه أوله يف التسمية غري عنه ثبت وال ألمته، َّعلمه وال منه، اًشيئ  اهللا ُرسول يقل

ُأشهد« ُوأشـهد لـه، َِرشيك ال َوحده اهللاُ ّإال إله ال أن َ َّأن َ َّاللهـم ُورسـوله، ُعبـده اًحممـد َ ُ 
ِاجعلني َمن َ َّالتوابني، ِ َمن يواجعلن َّ  اهـ  . ِآخره يف» ِّتطهرينُ املِ
 ).١١٠رقم/١/٢٦٠ (»التلخيص احلبري«يف بعض ما روي يف هذا الباب يف :    وانظر



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
  ٢٢٩ 

 .)١( ِبيسارهِيف اخللع  أيبد و ،ِينهمبي  :ِسهبمال

-ُوالرشب كذل، ]ِهنيبيم[ُ األكل ك وكذل ِّ وتركهام بالشامل،كُّ ُ)٢(. 

- ٣( ِنيمبالي ُركهوت ،ِالـِّبالشم ُاءستنجواال(. 

- َاسـم هِكـرذ بعـد هـُوقول ،ِالءاخل ِولـخد ندع ىرسُالي ِهجلِر ُالوإدخ 
ُأعوذ إين اللهم «:اهللا ُ ِخبثـلا ِمن بك َ ُ  .)٤( »ِخبائثـوال ُ

- ِالرجـل ُاجوإخر  يالـذ هللا ُمدـحــال«: وقولـه ؛َتجـخر إذا ىُاليمنـ ِّ
َأذهب   .)٥( »افاينوع األذى ِّعني ]أ/٢٤[ َ

                                         
 ،هـورهَوط ،لـهُّوترج ،هِلـُتنع يف نّيمَّالتـ عجبـهُي  النبي كان :قالت حلديث عائشة    )١(

 ). ٥٣٨ و ٥٣٧(، ومسلم )١٦٨(رواه البخاري .  هِّكل هِشأن ويف
 َرشب وإذا ،هِبيمينـ فليأكـل كمُأحد َأكل إذا« :قال  اهللا رسول أن  عمر ابنحلديث  )٢(

 ).٥٣١٣(  رواه مسلم .»ِهالـبشم ُويرشب ،ِهالـبشم ُيأكل َيطانَّالش فإن ،ِهبيمين فليرشب
ِوال يتمسح بيمنه .. «: قال النبي :  قالأيب قتادة حلديث   ) ٣( ّ َ  ).١٥٣( رواه البخاري .»َ
 َبـني مـا ُرتِسـ«: قال النبي :  قالٍّأما ذكر التسمية قبل دخول اخلالء فلحديث عيل    )٤(

 . »اهللا بسم :يقول أن اخلالء أحدهم َدخل إذا ؛آدم بني وعورات ِّنِاجل ِأعني
الرتمذي، والـدارقطني : واحلديث ضعفه). ٢٩٧(، وابن ماجه )٦٠٦(  رواه الرتمذي 

 ).٥٣ (»الدعوات الكبري«، والبيهقي يف )١٢/١٠١ (»العلل«يف 
 . من حديث أنس ) ١٤٢(، فرواه البخاري ».. ُأعوذ ِّإين اللهم «:  وأما قوله

ها  ُ  وأما تقديم اليرسى يف دخول اخلالء فلم أقف فيـه عـىل يشء يـؤثر، وإنـام استحـسن
 ). ١/٢٢٨ (»املغني«: انظر. أهل العلم من باب تكريم اليمني، واهللا أعلم

 ).١٢٢ (»مصباح الزجاجة«َّ وضعفه البوصريي يف .من حديث أنس ) ٣٠١(رواه ابن ماجه   ) ٥(
 .ً مرفوعامن حديث أيب ذر ) ٢٣ (»عمل اليوم والليلة«ُّ ورواه ابن السني يف 
َّ، وصحح وقفه عىل أيب ذر )١٠٩٦ (»العلل«َّضعفه الدارقطني يف  َ  . 

ُعن أيب ذر، وأيب الدرداء، وحذيفة ) ١٣-١٠(ورواه ابن أيب شيبة  َّ.      = 
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- َيماهإبر أبينا ُةُسن وهي ،ِةطرِالف ِمن َّإهنا  :يلق يلتا ِرشالع ُالـواستعم 
ِالرأس يف ٌمخس وهي ؛   .ِداجلس يف ٌومخس ،َّ

ِالرأس يف َّاللوايت افأم ُوالسواك ،ُاقواالستنش ،ُةضمضفامل :َّ  ُّصوق ،ِّ
 .ُقْرَوالف ،ِبرَّالشا

 ُيمقلـوت ِة،لُق العانَ، وحُانِواخلت ،ُاءنجفاالست :ِنَدَالب يف َّاللوايت اوأم
 .)١( نيِطفالع تُفون ،ِراألظاف

 

- ِالرجل ُيمتقد   .)٢( َخرج إذا ُريهاوتأخ ،ِدسجملا ِخولد عند ىُاليمن ِّ

                                         
 . »ُغفرانك«:  عند اخلروج قوله عن عائشة ) ٣٠(  وثبت عند أيب داود 

 ). ٣/٢٤٨١ (»هتذيب اللغة«.  أي اإلبطني: العطفني   )١(
 ، عن أبيه،سو عن ابن طاو، معمرأخربنا :قال) ١/٥٧(» هتفسري«  روى عبدالرزاق يف 

 ابتاله :قال ،]١٢٤:البقرة[ M z   y   x    w   v  u  L :يف قوله  عن ابن عباس
 ، واالستنـشاق،واكُّ الـس:أسَّ يف الـر؛ ومخـس يف اجلـسد،أسَّاهللا بالطهارة مخس يف الر

 وحلـق ، تقلـيم األظـافر: ويف اجلسد مخس.ِأسَّ وفرق الر، الشاربَّ وقص،واملضمضة
 .  وإسناده صحيح.  ونتف اإلبط، والبول، واالستنجاء عند الغائط، واخلتان،العانة

ٌعـرش«: قال النبي :  قالتعن عائشة ) ٥٢٥(   وروى مسلم  ِالفطـرة مـن َ  ُّقـص :َ
ِالشارب ِاللحية ُوإعفاء ،َّ ُوالسواك ،ِّ ِاجمالـرب ُوغسل ،ِاألظفار ُّوقص ،ِاءامل ُواستنشاق ،ِّ ِ، 

ِالعانة ُوحلق ،ِاإلبط ُفتون ٌمـصعبقـال . »ِاءاملـ ُوانتقـاص ،َ ُونـسيت :ُ ِ  َأن َّإال َالعـارشة َ
َضمضةامل تكون َ َاالستنجاء :ييعن )ِاءامل ُانتقاص( :عيوك  قال.َ   اهـ  .ِ

َّفرس أكثر ): ١/٣٩٨ (»ُّرشح السنة«قال البغوي يف . هي مفاصل األصابع): الرباجم(  و
ُأن هذه اخلصال من سنن األنبياء : ُّلفطرة يف هذا احلديث أهنا السنة، وتأويلهأهل العلم ا

 اهـ. صلوات اهللا عليهم الذين أمرنا أن نقتدي هبم
 =    وإذا خرجـت أن،نة إذا دخلت املسجد أن تبـدأ برجلـك اليمنـىُّمن الس:  لقول أنس   )٢(
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ْواغفـر م،ِّلوسـ ِّالنبـي ٍدحمم عىل ِّصل اللهم: ِولُّالدخ عند وقوله  يل ِ
ْوافتح ،ويبنذ   .ِتكرمح َابأبو يل َ

 .)١( ِلكفض َابأبو يل حافتو: وليق أنه َّإال ؛ذلك َمثل َجخر وإذا

 

- ِالصالة إىل يشامل عند ُينةَّوالسك ،يشملا يف ُارالوق َّ )٢(. 

- َيف ال وأن َرقعُ َأصابع ُلَّالرج ِ  .)٣( ةَّالصال َأراد إذا هِ

                                         
 . مسلمحديث صحيح عىل رشط هذا :وقال) ١/٢١٨(رواه احلاكم .  رسىُتبدأ برجلك الي

 يبـدأ  عمـر ابن وكان، وغريه املسجد دخول يف التيمن باب: (   قال البخاري 
 ). رسىُالي برجله بدأ خرج فإذا ،منىُالي برجله

ّ حيب التيامن  كان : عائشة ) ٤١٦(وذكر حديث   .ويف شأنه كله.. ُ
ــد    )١( ــذي )٢٦٤١٩(رواه أمح ــه )٣١٤(، والرتم ــن ماج ــة يف )٧٧١(، واب ــن خزيم ، واب

 ). ٤٥٢ (»صحيحه«
 .بمتصل إسناده وليس ،حسن حديث فاطمة حديث: ّ وأعله الرتمذي، فقال

 سجداملـ ُأحـدكم َدخـل إذا«:  أنه قـالالنبي  عن) ١٥٩٩(  ويشهد له ما رواه مسلم 
ِرمحتك َأبواب يل َافتح هملال :فليقل ُأسألك ِّإين للهما :فليقل َخرج وإذا. َ  .»كِفضل نِم َ

 .»..كينةَّالة فعليكم السَّإذا أتيتم الص«: قال النبي :  قالحلديث أيب قتادة    )٢(
 ).١٣٠٤(، ومسلم )٦٣٥(   رواه البخاري 

  .»الةَّالص يف وأنت كَِعأصاب قعَفُت ال« :قال  اهللا رسول أن  ٍّعيل حلديث  ) ٣(
 ).٣/٤٢٦ (»الفتح«َّ، وضعفه ابن رجب يف )٩٦٥(  رواه ابن ماجه 

 ابن موىل شعبة عن) ٢/٣٤٤(ة شيب أيب ابن  كام عند   لكن ثبت النهي عن ابن عباس
 ُّمأ ال: قال ،الةَّالص قضيت فلام أصابعي ففقعت عباس ابن جنب إىل صليت: قال عباس

 ).٢/٩٩ (»اإلرواء« كام يف حسن وسنده!. ؟ الةَّالص يف وأنت أصابعك تفقع !لك
 ).  ١/٢٧١(، وعبدالرزاق )َّباب تفرقع اليد يف الصالة/٣/٣١٦(ابن أيب شيبة :   وانظر
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- ١( افيه يهيد كِّبُيش وال(. 

- ٢( اتِوااللتف ،ايهف َثالعب ُكرتوي(. 

- ٣( ةِّواللحي ،ِاتمخلبا ِثالعب ُكروت(.  

                                         
 ثـم وضـوءه َسنحفأ ُأحدكم َّتوضأ إذا« :قال النبي :  قالُحلديث كعب بن عجرة    )١(

ًعامدا َخرج ِالصالة إىل ِ ِّيشبك فال َّ  . »َّالصالة يف فإنه َيديه بني ُ
 ). ٢٠٣٦(ن حبان ، واب)٤٤١(ابن خزيمة : وصححه).  ١٨١٠٣(  رواه أمحد 

َّيشبكن فال ُأحدكم َّصىل إذا«: قال النبي : قال   وحلديث أيب سعيد  ِّ ِأصـابعه بني ُ ِ َ، 
ُأحدكم فإن ،ِالشيطان ِمن ِالتشبيك فإن ِسجداملـ يف َدام مـا ٍصالة يف ُيزال ال َ َرجخيـ حتـى ِ ُ 
 ). ١١٥١٢(رواه أمحد .    »منه

َتفرد به أمحد، وال بأس بإسناده): ٢/١١٧ (»األحكام الكبري«   قال ابن كثري يف  َ َّ  اهـ. َ
ّمـن كـره أن يـشبك األصـابع يف /٢/٤٩٣(، وابن أيب شـيبة )١/٢٧١ (عبدالرزاق:   انظر َ

 ).الةَّالص يف األصابع تشبيك كراهة عىل الدليل باب: (، وابن خزيمة)َّالصالة يف املسجد
  ؟ الةَّالص يف لتفاتاال عن  اهللا رسول ُسألت: قالت  عائشة حلديث   )٢(

 ).٣٢٩١و٧٥١ (رواه البخاري.  »ِالعبد الةَص نِم ُالشيطان هُِسخيتل ٌاختالس هو «:فقال
 أو الة،َّالــص يف ينتــاب الرجــل يف:  األوزاعــي القــ) ٣/٢٤٧ (»األوســط«   ويف 

 أو باحلـىص، أو بلحيتـه، يعبث أو أصابعه، يفقع أو خارصته، عىل يده يضع أو يتمطى،
 .   صالته مضت وقد يئ،س ذلك ّكل: قال .يلتفت

االلتفـات يف ): باب كراهية االلتفـات/٣/٢٥٤ (»ُّرشح السنة« يف    قال البغوي 
ٍالصالة مكروه، فإن كان ألمر حيدث فال بأس               اهـ  . َّ

َّذكر اخلشوع يف الصالة والنهي عن االلتفـات /٣/٢٤٤(البن املنذر »األوسط«:   انظر
 ).٢/٣١٠ (»االستذكار«، و)١/٢٥٨(، وعبدالرزاق )٢/٤٣٩(بن أيب شيبة ، وا)فيها

النهي عـن العبـث باللحيـة يف ) (٧٤١( رواية ابنه صالح   اإلمام أمحد»مسائل«يف    )٣(
 نظـر سـعيد إىل رجـل وهـو قـائم يف :بري قـالُ عن سعيد بن ج، وذكر بإسناده)الةَّالص
  =.   لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه:عيد فقال س. وهو يعبث بلحيته: قال،الةَّالص
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- ِضعوَم ىلإ ُوالنَّظر ،)١( ِوعخشـال ُامودو  .)٢( ودُّالسج ِ

                                         
 ). ّباب مس اللحية يف الصالة/٣/٢٢٤(هو ابن املسيب كام عند ابن أيب شيبة :   وسعيد

  من حـديث أيب هريـرة ) ١٣٠٥ (»النوادر«   وروى نحوه احلكيم الرتمذي يف كتابه 
 ). ٤٠١( »املغني عن محل األسفار«. وهو ضعيف. ًمرفوعا

 . من قولهُنحوه عن حذيفة ) ١٥٠ (»تعظيم قدر الصالة«ن نرص يف   وروى حممد ب
 ). َّ باب التحرك، وباب العبث يف الصالة١/٢٦٢( عبدالرزاق »مصنف«: وانظر

 .     سكون املرء يف صالته:قال L%  &  '  )  (: M  الزهريقال   )١(
 ).١٨/٢ (»التفسري«  رواه الطربي يف 

أهل العلم جمتمعـون ): .. ١١٩ص( »الةَّعظيم قدر الصت« يف    قال حممد بن نرص 
 وشغل قلبه ، أو بفكر،الةَّ من جوارحه بعمل من غري عمل الصةعىل أنه إذا شغل جارح
ا من متـام ًا جزءً تارك، أنه منقوص من ثواب من مل يفعل ذلك؛الةَّبالنظر يف غري أمر الص

 اهـ    .صالته وكامهلا
:  قـالعـن ابـن عبـاس ): باب اخلشوع يف الـصالة/٣/٢٦١ (»ُّرشح السنة«   ويف 

ٍركعتان مقتصدتان يف تفكر خري من قيام ليلة والقلب ساه َِ ٌُ ٍ ُّ . 
َّالصالة مكيال، فمن أوىف أويف له، ومن طفَف فقد علمتم ما قال اهللا :    وقال سلامن  َ َ ّ

  ..).الةّ الصباب األمر باخلشوع يف: (صحيح ابن خزيمة: اهـ    وانظر. ّيف املطففني
 !  "  #  $  M  : كانوا يلتفتون يف صالهتم حتى نزلـت: ريينِعن حممد بن س   )٢(

)  (  '  &  %L فكان أحدهم ينظر إىل موضع سجوده،فغضوا أبصارهم . 
،     )١٣٦ (»تعظيم قدر الـصالة« يف  حممد بن نرص، و)١٨/٢ (»التفسري«  رواه الطربي 

 ).٢/٢٨٣ (»الكربى«، والبيهقي يف )٣/٤٦٠ (»األوسط«املنذر يف وابن 
ّ  وروي مرفوعا من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه؛ لكن صحح البيهقي إرساله ً. 

 أن يـستحبون كانوا :سريين ابن قال) ١٤٥ (»تعظيم قدر الصالة«  وروى حممد بن نرص يف 
ّز برصه مصالهال جياو: كانوا يقولون: ويف لفظ. سجوده موضوع إىل صالته يف الرجل ينظر ُ. 

    .. :)بـاب ذكـر اخلـشوع يف الـصالة/٣/٤٦١ (»األوسـط« يف ابـن املنـذر  قال  
  =  عن يشغله ما إىل ظربالنَّ املصيل يلهو ال أن وأحرى أسلم جودُّالس موضع إىل والنظر
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- ِالرسة تحت ِالـِّالشم عىل ِنياليم ُعْضوو
َّ  ، ٍ بن أيب طالـبِّيلع ِكفعل ؛ُّ

 .)١( لكبذ هِوأمر
- ِاممإلا ِقول عند نيبآم ُهرواجل: MC  BL، ِالصوت ُّدَوم  .)٢( هبا َّ

                                         
 .إلخ .. العلم أهل عوام قول وهذا صالته،

 ).١/٥٣٤ (»االستذكار«، و)٢/٣٩٠ (»املغني«، و)٣/١٧٧(ابن أيب شيبة :  وانظر
َّ حتـت الـرسِالةَّ يف الص عىل الكفِّنة وضع الكفُِّّالسِمن : ٍّيشري إىل قول عيل    )١( رواه . ةُّ

َّوضعفه البيهقي، وابن القطان). ٧٥٦(، وأبو داود )٨٧٥ (»زوائد املسند«عبداهللا يف  َّ . 
 .  َّوضعفه) ٧٥٨(، رواه أبو داود ونحوه عن أيب هريرة 

 ).  ٦٨ص( البن تيمية »َّصفة الصالة من رشح العمدة« ورواه ابن بطة كام يف كتاب  
 . وإسناده ضعيف كسابقه) ٧٥٧(، فقد رواه أبو داود ٍّ  وأما فعل عيل 

 بعـضهم ورأى :َّوهو حيكي خالف الصحابة والتابعني) ٢/٣٢ (»ُّالسنن«قال الرتمذي يف   
َّالرس فوق يضعهام أن َّالرس حتت يضعهام أن مبعضه ورأى ،ةُّ  .عندهم واسع ذلك ُّوكل ،ةُّ

 من اليد عليه توضع الذي املكان يف واختلفوا): ٣/٢٤٢ (»األوسط«  وقال ابن املنذر يف 
َّالرس َّالرس فوق تكونان: طائفة فقالت. ةُّ . صـدره عـىل وضـعهام هَّأنـ ٍّعـيل عن ويُور .ةُّ

َّالرس فوق: قال أنه بريُج بن سعيد عن   ويُور َّالرس فوق: حنبل بن أمحد وقال .ةُّ  ،ًقليال ةُّ
َّالرس حتت كانت وإن َّالـرس حتت األيدي عىل األيدي وضع: آخرون وقال .بأس فال ةُّ  .ةُّ

  وبه ..جملز وأيب النخعي، وإبراهيم هريرة، وأيب طالب، أيب بن عيل :عن القول هذا روي
َّالرس حتت: إسحاق وقال وإسحاق، الثوري، سفيان قال  إىل وأقرب احلديث، يف أقوى ةُّ

 فإن ، النبي عن ُيثبت خرب اليد عليه يضع الذي املكان يف ليس: قائل وقال .التواضع
َّالرس حتت وضعهام شاء  اهـ . فوقها شاء وإن ة،ُّ
 .)٣/٦٠٠ (»بدائع الفوائد«و ،)٢/١٤١ (»املغني« و،)٢٢١( الكوسج »مسائل«: انظر

 :فقال M    C  B   A  @  ?L : قرأ  سمعت النبي: قال جرُ وائل بن ححلديث   )٢(
 ..وبه يقول غري واحد من أهل العلم، حديث حسن: الرتمذي قال .وتهَ هبا صَّدَ وم،»آمني«

 ). باب جهر املأموم بالتأمني(، و)باب جهر اإلمام بالتأمني(صحيح البخاري :   وانظر
 =).  ٣/٩٨٦ (»بدائع الفوائد«.   ت من الناسُاجهر هبا فإهنا سنة ذهب:   قال اإلمام أمحد 
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- ُثرةوك  ،ِولضوالف ،ِوضاخل ُوترك ،ِدجسامل يف ِلمالع ُكروذ ،هللا ا ِرذك َ
 .)١( مكروه ذلك فإن ؛يهف نياالد ِيثوحد
ِروي دوق ُأحاديث فيه تُ ٌعبةَص ٌةغليظ ِ ٍبطرق َ ُ  ٍالِورجـ ،ٍاحِصح ٍاديج ُ

 : انهم ؛اتقث

- ٍودمسع بن ُعبداهللا واهر ما ، ِآخـر يف ُيكون« :قال أنه ☺ِّبي الن نع ِ 
ِالزمان ِاجدسَمــال يف ونِجلـسـَي ٌقوم َّ ُجالـسوهـُت ال ،نياالـد مهُاممـِإ ،ِ  ،مِ
 .)٢( »َحاجة ميهف هللا فليس

- ىحتـ ُةَّالـساع ُقـومت ال: قـال هنـأ مـروَع ُن باهللاعبد ىور ام : انهوم 
 .)٣( اينالد  يفمهُحديث ،ٌنمؤم مفيه ليس ِدساجامل يف ُاسالن َسجيل

                                         
ٍ   قال احلافظ عبداهللا بن حممد بن الوليد يف مصنَّف مجعه يف التأمني سائر العلامء مـن : .. ُ

ّكلهم قالوا.. ُأهل خرسان، والشام، والعراق، ومرص، واحلجاز   جيهر اإلمام واملأموم بـ: ُ
 اهـ. لون باألحاديث واآلثارَّ، وخيالفون أهل الرأي يف ذلك، ويستد)آمني(

ــر ــري «:انظ ــام الكب ــري »األحك ــن كث ــط«، و)٣/٩٨( الب ــي«، و)٣/٢٩٣ (»األوس  »املغن
 ). ١/٤١٨)) (آمني(باب اجلهر بـ ) (قسم الصالة(ومسائل حرب الكرماين ، )٢/١٦٠(
ّخمففـة املـيم، وجيـوز ) آمـني(و): ٣/٦٣ (»ُّرشح السنة« يف قال البغوي : »فائدة«  ُ

 . إلخ.. ِاللهم اسمع واستجب : ًومقصورا عىل وزن فعيل، ومعناهاًممدودا 
 املنـع مـن الكـالم عن ابـن بطـة ) ٣/٣٤٤ (»فتح الباري« يف نقل ابن رجب    )١(

ِّاملباح يف املسجد إال ما كان من مصلحة الدين َّ.   
 ). ٦٧٦١ (»صحيحه«، وابن حبان يف )١٠٤٥٢ (»الكبري«رواه الطرباين يف   ) ٢(

  .  ، وصححه، ووافقه الذهبيمن حديث أنس ) ٤/٣٢٣ (»املستدرك«رواه احلاكم يف  و
 »ُّالــسنة«، واخلــالل يف )٤/٤٤٢(، واحلــاكم )١٠١ (»اإليــامن«ابــن أيب شــيبة يف  رواه )  ٣(

 .، وإسناده صحيح)١٣٠٨(
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 - ِداجسمــال يف ونسجلـي ٌزمان ِاسالن عىل يأيتس: ُنحلسا هالق ما : نهاوم 
ُحـديثه ،ًقاَلِح ًقاَلِح] ب/٢٤[  دقـ هللا ا فـإن ؛موهسجالــُت ال ،نياالـد مِ

 .)١( هِدي ِمن مهَترك
ِاجدسمـلا يف اَهِوأهل نياالد ِيثحد ِمن ُّكله اهذف ِ )٢(.  

- ــو ــرشاءو عالبي ــِّال ــ دالِ باجل ــ، و)٣( ُصومة، واخل ــضوال ادشإن ِّال َّ)٤(، 
ــش ــشع ادــوإن ـــالغ رــِّال ــ ، )٥( ِلزـ ــص عـورف ـــسو، )٦( ِوتــَّال  ّلـ

                                         
 . ويف ألفاظه اختالف. عن سفيان، عن رجل، عن احلسن) ١٩٠( ألمحد »الورع«  ) ١(
 ). وما كره من عمل الدنيا فيها،باب تعظيم املساجد) (٤٧ص( ألمحد »الورع«:  انظر  )٢(
رواه أمحد . احلديث .. ِ يف املسجدِ والبيعِاءِّعن الرش هنى : حلديث عبداهللا بن عمرو    )٣(

 ).١٣٠٦(وصححه ابن خزيمة . َّوحسنه) ٣٢٢(، والرتمذي )١٠٨١(، وأبو داود )٦٦٧٦(
 : فقولـواِ ويشرتي يف املـسجدُل يبيعُجَّإذا رأيتم الر« : النبي قال  ةعن أيب هرير   و

 . َّوحسنه) ١٣٢١(رواه الرتمذي  . » جتارتك اهللاَُال أربح
 ). ١٦٥٠(، وابن حبان )١٣٠٥(ابن خزيمة :    وصححه

َسمع َمن« :ال النبي ق : قال هريرة حلديث أيب   )٤( ِ ًرجال َ ُينشد ُ ُ ًضالة َ ُفليقل ِدِجملسا يف ّ َ: 
َساجدامل َّفإن عليك اهللا َّردها ال  ). ١١٩٧(   رواه مسلم .»ذاهل ُتبن مـل ِ

 .. ِاملـسجد يف األشـعار دُتناشـ عـن  النبـي ىهنـ : قالحلديث عبداهللا بن عمرو     )٥(
 .ِّاحلديث وقد تقدم يف النهي عن البيع والرشاء يف املسجد

 عـن هنى إنام  النبي أن عىل ّالدال اخلرب ذكر باب: ( يف صحيحه  قال ابن خزيمة 
 أن ثابت بن انَّحلس أباح قد  النبي إذ؛ مجيعها عن ال املساجد يف األشعار بعض   تناشد
 ). النبي عن اًيبُجم دام ما القدس بروح يؤيد أن له ودعا ،املسجد يف املرشكني هيجو

 ).ِّ الشعر يف املسجدباب) (٤٥٣(  وهذا احلديث الذي أشار إليه رواه البخاري 
 .. البالء هبا َّلَح خصلة عرشة مخس متيُأ فعلت ذاإ«: قال النبي :  قالحلديث عيل    )٦(

 .َّ وضعفه)٢٢١٠(رواه الرتمذي . احلديث. »ِاملساجد يف ُاألصوات وارتفعت: منهاوذكر 
 = ،  )٣/٣٩٥(، ورشحـه البـن رجـب )باب رفع الصوت يف املـسجد(البخاري :   وانظر
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 ،)٣(ِءـاســنِّوال ،)٢( ِانــِّصبيلـا ولـخود، ِطــَّاللغ ةرـوكث ،)١( ِوفـُّالسي

                                         
/ ٤(، وابن حبان )باب اللفظ ورفع الصوت/١/٤٣٧(، وعبدالرزاق )٣/٤٣٧(وابن أيب شيبة 

  ).الفانية الدنيا هذه أسباب من يشء ألجل املساجد يف األصوات رفع عن الزجر ذكر/٥٢٩
 . ّ أن يسل السيف يف املسجدهنى رسول اهللا : حلديث عمرو بن شعيب قال   )١(

 . وهو حديث مرسل) ٢/٢٢٩ (»بيان الوهم واإلهيام«  رواه عبدالرزاق كام يف 
ِّ  وفتوى السلف عىل املنع من سل السيوف يف املسجد يف  /٣/٤٦٦(ابن أيب شيبة : انظر. َّ

َّسل السيف يف املسجد  ).  املسجدِّباب السالح يدخل به/١/٤٤٣(، وعبدالرزاق )ِّ
  فقـال لـه، ومعه سهام رجل يف املسجدّرَم:  قالعن جابر ) ٤٥١(وعند البخاري    

 .  »هاـأمسك بنصال« : النبي
 .»ًسلامُ مِهِّعقر بكفَا ال يِاهلَِصفليأخذ عىل ن.. «: عن أيب موسى ) ٤٥٢(  ويف حديث 

 . ِّاحلديث الوارد يف منع إدخال الصبيان من دخول املساجد ضعيف، وسيأيت خترجيه  ) ٢(
فإذا كان صبيا مل يبلغ سـبع : يه قال إسحاق بن راهو) ٢٤٣ص (»قيام الليل«  ويف 

ُسنني فمنع دخول املسجد مل يكن بذلك بأس، وأما الصّف األول فيمنعـون، وال جيـوز  ِ ُ
َإخراج صبي بلغ سبعا من املسجد وقد أمره رسول اهللا  ً ّ ُأن يصيل. 

ً   وأما جمانبة الصبيان املساجد إذا كانوا يف غري صالة، فسنة مسنونة بلغوا سبعا ُِّ ٍ َّ، أو أقـل ُ
 اهـ. ُفأما إذا جاؤوا بحضور الصالة فال يمنعوا، ُأو أكثر، ملا خيشى من لغطهم ولعبهم

ــاري :    انظــر ــاب(البخ ــوء ب ــص وض ــى ،بيانِّال ــب ومت ــيهم جي ــسل عل ــور ،الغ   ؟والطه
 ). وصفوفهم ،واجلنائز ،والعيدين ،اجلامعة وحضورهم

  ).٩٢ص  (»ل بأحكام وآداب الصبياناالحتفا «:   وقد تكلمت عن هذه املسألة يف كتايب
  ..هنى النساء عن اخلروج إىل املساجد يف مجاعة الرجال: لعله يشري إىل حديث   )٣(

 اهـ. ال أصل له): ٦٤٤ (»التلخيص احلبري«  قال يف 
  املنع من منعهن من اخلروج إىل املساجد، كام يف حديث ابن عمـر  وقد ثبت عن النبي 

َمساجد اهللا َاءمإ متنعوا ال« :قال النبي : قال   ).     ٩٢١(، ومسلم )٥٢٣٨(رواه البخاري  .»اهللا ِ
 هـذا إىل العلـم أهـل بعـض ذهـب وقـد): ٢/٤٣٣ (»ُّالـسنن« يف   قال الرتمذي 

 =     عـن يورو ،بعـضهم وكرهـه ،العيـدين إىل اخلـروج يف للنساء َصَّخَور ،احلديث
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ِجنبـوالـ ،ِنيــِانجــموال ُ ِسجدمــبال اقفـِترواال ،)١( ُ  هخاذِّتــوا ،ِ

                                         
 أن ّإال املرأة أبت فإن ،العيدين يف ساءللنِّ اخلروج يومال أكره :قال أنه املبارك بنا  عبداهللا

 ختـرج أن أبـت فـإن ،تتـزين وال ،اخللقـان أطامرها يف خترج أن زوجها هلا فليأذن خترج
 رسـول رأى لـو :قالـت ، عائشة عن ىويرو .اخلروج نم يمنعها أن فللزوج كذلك

 فيانُس عن ىويرو. إرسائيل يبن نساء نعتُم كام املسجد ملنعهن ساءالنِّ أحدث ما  اهللا
  اهـ   .العيد إىل للنساء اخلروج اليوم َهِكر أنه الثوري
 ). ٨٦٩ (»صحيحه« الذي ذكره؛ أخرجه البخاري يف أثر عائشة :    قلت

ِباب ذكر بعض أحداث نساء بني إرسائيل الذي من أجله /٣/١٨٥( وانظر ابن خزيمة  ِ ِ

ِمنعن املساجد َ ِ ُ. 
 مـا بعـض يف صّرخُي كان  النبي أن إىل  ُعائشة تشري): ٨/٤١ (»الفتح«    قال ابن رجب يف

 حدث ما أدرك فلو بعده، وحدث الفساد طرأ ثم ٌفساد، زمنه يف يكن مل حيث فيه صِّرخُي
  .الفساد عن وينهى الح،َّبالص ُيأمر إنام فإنه عنه؛ هنى بل ،ُّالرخصة عىل َّاستمر ملا بعده
 فمنهم: الرجال مع الةَّللص اجلامعات مساجد النساء حضور يف ءالعلام اختلف فقد:   قال

 كانت خصةُّالر بأن استدلت وقد ، ةعائش عن املروي ظاهر وهو ٍحال، ِّبكل ُهَهِكر من
 .املعنى ذلك زال وقد ملعنى فكانت ظهر، ما منهن يظهر مل حيث هلن

 . اهـ ثم ذكر األقوال األخرى.ٌفتنة نألهن ؛ مانَّالز  هذايف روجهنُخ أكره : أمحد اإلمام قال   
 النِّساء ِخروج باب(، والبخاري )أبواب صالة النساء مجاعة/٤/٢٥٨ (»األوسط«:    وانظر

ساء ِخـروج يف جاء ما باب( ، وسنن أيب داود)والغلس ِبالليل ِساجدامل إىل ِسجداملـ إىل ِالنـِّ ِ( ،
 للطرطـويش »وادث والبـدعاحلـ«، و)٢٣/٤٠١ (»التمهيـد«، و)وباب التشديد يف ذلـك(
 .وذكر فيه بعض املفاسد التي حدثت يف زمانه من خروج النساء إىل املساجد) ٤٥ص(

M  }  |  {  z  y    x  w  v  u  t  s  :لعموم قولـه تعـاىل )  ١(
¦  ¥  ¤    £       ¢  ¡  �  ~L ]٤٣: النساء.[ 

 ّلِحـُ ال أّ فـإين،ِن املـسجدهـوا هـذه البيـوت عـِّوج« : قال أن النبي   وحلديث عائشة 
 . وصححه) ١٣٢٧(، وابن خزيمة )٢٣٢(رواه أبو داود . »بُنُ وال جٍ حلائضَاملسجد

َورخص اإلمام أمحد وغريه للجنب املكث يف املسجد إذا توضأ  =).٨٦ (»مسائل الكوسج«. َّ
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ِللصنعة َ ِوالتجارة ،َّ َ ِحانوتـكال ِّ  لنهـي ٌمآثـ هلـ ُلِوالفاعـ ،ُّلهك ٌوهكر م :ُ
  .)١( ِلهاعف عىل ِيظهغلوت، ☺ هللا ِولسر

☺ 

- َيبارش أن
ِ َالرجل ُلَّرجال ُ ُ  .)٢( غريه اـمنهيب ليس ٍدِاحو ٍثوب يف َّ

 - ٣( ٍارِإز يف نيِّردتجُمـال ًأيضا َنعول(.  

- َّتعرىي أن: وهو ؛ِةكامعُامل نع ىوهن ٍاحدو ٍثوب يف ِالنَّالرج َ ِ )٤(. 

                                         
َّرأيت رجاال من الصحابة جيلسون يف املسجد :    واستدل بقول عطاء اخلرساين  ً وهم ِ

رواه ): ٣١٥ص (»َّإعالم الساجد«قال الزركيش يف .  َّجنب إذا توضؤوا وضوء الصالة
ذكر دخول اجلنب ) (٥/١٢٠ (»األوسط«: انظر. أمحد وإسناده حسن عىل رشط مسلم

  ).٢/٤٥ (»ُّرشح السنة«، و)املسجد واحلائض
 ،ِصـبيانكم اجدكممـس ِّجنبـوا«:  قال أن النبي يشري إىل حديث واثلة بن األسقع    )١(

َوإقامة ،أصواتكم َورفع ،ِوخصوماتكم ،وبيعكم ،ِورشاركم ،َوجمانينكم ِحدودكم َ  َّوسل ،ُ
َطاهرامل ِأبواهبا عىل َّواختذوا ،ِيوفكمُس ُومجروها ،ِ  ). ٧٩٩( رواه ابن ماجه .»َمِعُاجل يف ِّ

 ).٦٧٧ (»اهيةالعلل املتن«: وانظر. إسناده ضعيف): ٢/٥٥٨ (»الفتح«   قال ابن رجب يف 
 .  »كمِدِاجَمس كمَاعَّنُص جنبوا«: قال النبي :  قال   وحلديث عثامن 

 اهـ.ابَّكذ جميب بن حممد :حييى قال: وقال) ٦٧٨ (»العلل املتناهية«  رواه يف 
ِيفيض وال..«  :حلديث أيب سعيد   ) ٢( ُالرجل ُ ُ ِالرجل إىل َّ ُ ٍواحد ٍثوب يف َّ   ).٦٩٤( رواه مسلم .»..ِ

ال جيوز مـضاجعة الرجـل الرجـل، وال ): ٩/٢٢ (»ُّرشح السنة« يف  قال البغوي  
ِّمضاجعة املرأة املرأة، وإن كان من حمارمه، ويفرق بني الصبيان يف املضاجع بعد ما بلغوا  ُّ

ّعرش سنني، ألهنا سن حيتمل فيها البلوغ  اهـ  . ِ
عن عمرو موىل املطلب أن رسول ) ٤٧٣ (»املراسيل«لعله يشري إىل ما روى أبو داود يف    )٣(

          . وهو حديث مرسل.  لعن الناظر واملنظور إليهاهللا 
َكره أنه  عن النبي حلديث أيب رحيانه    )٤( ِ ٍخصال َعرش َ َومكامعة : ..- وذكر منها - ِ َ ُ  = 
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- ١( ِغريه أو ،ٍيتب يف ُلَّالرج َّرىعتَي أن ىهنو(. 

- َنظري أو ِعورة إىل ُ  .)٢( هِريغ ٍدأح َ
                                         

ِالرجـل َالرجـل َّ داود ، وأبــو )١٧٢٠٩( رواه أمحـد .ٌثــوب امبيـنه لــيس َرأةاملـ ِرأةواملــ ،َّ
 ).١/١١٢( »اطِّاقتضاء الرص«، وصححه ابن تيمية يف )٢٦٩٠(، والدارمي )٤٠٥١(

 ُالرجـل يضاجع أن فهو :ملكامعةا): ١/١٧٢ (»غريب احلديث« يف ُ  قال أبو عبيد 
ِالكميع :من أخذه .ٍواحد ٍثوب يف صاحبه ْوالكمع ،َ  اهـ. الضجيع وهو :ِ

ُياكمإ«:  قال أن النبي حلديث ابن عمر  )  ١( ِّوالتعري َّ ُيفـارقكم ال نَمـ ُمعكم َّفإن َّ ِ  َّإال ؛ُ
ُالرجل ُيفيض ِوحني ،ِالغائط عند ُفاستحيوهم ،أهله إىل َّ ُ  . »ِوأكرموهم ،َ

 ). ٤٠٢ص) (الطهارة (»رشحه لعمدة الفقه«رواه ابن بطة كام قال ابن تيمية يف   
 .َّوضعفه) ٢٨٠٠(  ورواه الرتمذي 

 ومـا منهـا نـأيت ما ُعوراتنا ،اهللا رسول يا :قلت :قال ِّ، عن جده،عن أبيه ،ٍزهب   وحلديث
 أن ُّأحـق وتعاىل تبارك فاهللا« :قال؟  ًخاليا ُأحدنا كان فإذا :قلت: احلديث، وفيه ..؟ُنذر

. حـديث حــسن: ، وقـال)٢٧٦٩(، والرتمــذي )٢٠٠٣٤(رواه أمحـد . »منـه ُيـستحيا
ِوعلقه البخاري يف صحيحه بصيغة اجلزم َّ.            

 ّيـدل أصـحابنا من بطة ابن كالم وظاهر): ١/٣٣٨ (»فتح الباري« يف   قال ابن رجب 
 .استطاع ما يتضام أن وجب ِبه، يتسرت ما جيد مل فإن اخللوة، يف سلُالغ يف التسرت وجوب عىل

ّويكره للرجل كشف عورته لغري حاجة، ): ٩/٢٤ (»ُّرشح السنة« يف   قال البغوي 
 اهـ. »منه ُيستحيا أن ُّأحق فاهللا«:  قالإن النبي ًوإن كان خاليا، ف

خالف أهل العلـم فيمــا إذا كـان ) ٤٩ص (»أحكام دخول احلامم«  وذكر ابن كثري يف 
باب  (صحيح البخاري : ًالشخص خاليا وحده، هل جيب عليه أن يسترت أم ال ؟  وانظر

 ).فضل أُ فالتسرتَّسَرتَ ومن ت،ا وحده يف اخللوةًريانُمن اغتسل ع
ُينظر ال«: قال النبي  حلديث أيب سعيد    )٢( ُالرجل َُ ُ ِعورة إىل َّ ِالرجل َ ُ  ).٦٩٤( رواه مسلم »..َّ

ال جيــوز للرجــل أن ينظــر إىل عــورة ): ٩/٢٠ (»ُّرشح الــسنة« يف   قــال البغــوي 
ُالرجل، وعورته ما بني الرسة والركبة، وكذلك املـرأة مـع املـرأة، وال بـأس بـالنَّ ُّ ظر إىل ُّّ

 =            اهـ   . سائر البدن إذا مل يكن خوف فتنة، أو شهوة
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- َحدثـُي وأن    .)١( ِتهامرأ عم به وخلـَي اـبم ُلَّالرج ِّ

 - ٤(ِاراألمص يف )٣(ِردبامل يرموي ،ِرجاحلب ُلَّالرج )٢(ِذَفَخي وأن( . 

- ٥( ِةبِاذالك ِنيمَالي نع ىوهن(.  

- َزهوي ىتح ُمرَّتال َباعُي وأن  .ُرارهُاره، وامحفرْاص: ؛ وزهوه)٦( ُ

                                         
ُمن كره أن ترى عورته/١/١٩٤( ابن أيب شيبة »مصنف«:     وانظر َ ِ َ.( 

ًمنزلة اهللا عند ِالناس ِّأرش ِمن َّإن«: قال النبي :  قالحلديث أيب سعيد    )١(  ِالقيامـة َيـوم َ
َالرجل ِامرأته إىل ُيفيض َّ ُينرش ثم ،ِإليه يضُوتف ،ِ َّرسها ُ

 ).٣٥٣٢(   رواه مسلم .»ِ
 ). بزوجها املرأة أو بامرأته، الرجل يصنع امب اإلخبار يف /٤/٣٩٠(ابن أيب شيبة :   وانظر

ْالرم باخلاء :ّاخلذف  ) ٢(   ).١/٧٦٩ (»هتذيب اللغة«. األصابع بأطراف َّالصغار باحلىص يَّ
 ).٤/٣٣٦٢ (»يب اللغةهتذ«. قطع الطني اليابس: املدر   )٣(
 ،َيدَّالص يقتل ال إنه« :وقال .ِاخلذف عن  النبي هنى: قال  مغفل بن عبداهللا حلديث  ) ٤(

َويكرس ،العنيُ يفقأ وإنه ،ّالعدو ينكأ وال
 ).٥٠٩١(، ومسلم )٥٤٧٩(رواه البخاري . »َّنِّالس ِ

صـيد باب (يحه  يف صحَّ  وختصيصه النهي بالرمي يف األمصار ملا أخرج البخاري 
 اهـ). ا فيام سواهً وال يرى بأس،رى واألمصارُ احلسن رمي البندقة يف القَهِ وكر ..املعراض

 ).النهي عن الـخذف/ ١٠/٢٦٨( للبغوي »ُّرشح السنة« :  وانظر
ُاليمني«: قال النبي  حلديث أيب هريرة    )٥( ُالكاذبة ِ ٌمنفقة ِ َ َ ِللسلعة َ ٌحقةمم ِّ  . »للكسب َ

 ).٧٢٠٧( أمحد رواه  
 ).٦٨٧١(رواه البخاري . » ..الغموس واليمني، باهللا ُاإلرشاك :ُالكبائر« : النبي قالو

 . تزهو حتى النخل ثمرة تباع أن هنى النبي  أن  أنس حلديث    )٦(
 اهـ  . ّمرَحت حتى :يعني: ، وقال)٢٠٨٣( رواه البخاري 
  هل العلـم مـن أصـحاب النبـي والعمل عىل هذا عند أ):٣/٥٢٩(    قال الرتمذي

 .  وإسحاق، وأمحد، وهو قول الشافعي،وغريهم كرهوا بيع الثامر قبل أن يبدو صالحها
كتاب الـرد عـىل /١٣/١١٨(َّخالف فيها أهل الرأي كام رد عليهم ابن أيب شيبة :  قلت

 ). ٧٩-٨/٩٦( للبغوي »ُّرشح السنة«: وانظر.   »مصنفه«يف ) أيب حنيفة
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- ١( خنزيرـلوا ،ِردوالق ،ِلبالك ِيعَب نعو(. 

- ٢( ِنجَّوالشطر ،ِالنَّرد ِبِعَول(. 
                                         

البخاري رواه . الكلب ثمن عن هنى  اهللا رسول أن  األنصاري مسعود أيب حلديث   )١(
 . »ثمن الكلب خبيث.. «: قال النبي :  قالوحلديث رافع بن خديج ). ٥٤٢٨(

 والعمل عىل هذا عند أكثر أهل .حديث حسن صحيح: وقال) ١٢٧٥(  رواه الرتمذي 
ص بعـض َّ وقد رخـ،وإسحاق ، وأمحد، وهو قول الشافعي، كرهوا ثمن الكلب،العلم

 اهـ. يدَّأهل العلم يف ثمن كلب الص
.. ثمن الكلب حرام عند أكثر أهـل العلـم ): ٨/٢٣ (»ُّرشح السنة« يف     قال البغوي 

 اهـ  !! .. َّقوم إىل أن بيع الكلب جائز، ويضمن متلفه، وهو قول أصحاب الرأي وذهب 
من رخـص يف ثمـن كلـب (، و) الكلب ما جاء يف ثمن٧/٣٠٨(ابن أيب شيبة :   وانظر
جـامع «، و)٦/٣٥٢ (»املغنـي«، و) كتاب الـرد عـىل أيب حنيفـة١٣/١٢٦(، و)الصيد
 ).٢/٤٥١ (»العلوم

اهللا إن « : يقول عام الفتح وهو بمكـةأنه سمع النبي  جابر حلديث :  وحتريم بيع اخلنزير
 ).٤٢٢٦(رواه البخاري .  احلديث» .. واألصنام، واخلنزير، وامليتة،ِ اخلمرَ بيعَمَّورسوله حر

 أعلـم بـني علـامء  ال):١/١٥٧ (»التمهيـد«فقد قال ابـن عبـدالرب يف :   وأما بيع القرد
 اهـ .  فيهة ألنه مما ال منفع؛جيوز بيعه  وال،ا أن القرد ال يؤكلًاملسلمني خالف

        !! فقد ذكر اخلالف يف بيعه ) ٦/٣٦١(ُالبن قدامة  »املغني«: وانظر   
بعـد أن نقـل كـالم ابـن ) ٢/٤٥٤( »جامع العلـوم واحلكـم« يف   قال ابن رحب 

  إن كان ينتفع بـه يف موضـع حلفـظ املتـاع فهـو:»املجرد«قال القايض يف : عبدالرب، قال
 وهذه املنفعة ،اًطلقُحيح املنع مَّ والص. فهو كاألسد ال جيوز بيعهّ وإال،قر والبازيَّكالص
 اهـ. بيح البيع كمنافع امليتةت فال ،دة منه وليست هي املقصو،يسرية

َمن لعب بالنرد فقد عىص اهللاَ ورسوله« :، قال النبي حلديث أيب موسى    )٢( َِ َِّ َ َ« . 
 ). ٤٩٣٨(، وأبو داود )١٩٥٢١(   رواه أمحد 
َعـبل َمـن« :قـال النبـي :  قـالُعن بريـدة ) ٥٩٥٨(ما رواه مسلم :    ويشهد له ِ 

ِبالنردشري ِ ٍخنزير محل يف َيده َصبغ كأنامف َّ  =             .»ِودمه ِ
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- ٍمرأةاب ُلَّالرج َوخلـَي نوأ ٍرمْحـَم ِذات ِغري َ َ )١(. 

- َبقيت ام ٍبخري ُالنز ال: ُلَّالرج َقولي وأن  .)٢( لنا ِ
                                         

ّعبارة عن قطع صغرية من العاج، أو العظم، أو اخلشب، وله أوجه ستة، ولكل: النرد هو«و ِ 
ِّوجه من األوجه الستة نقاط مرتبة من الواحد إىل الستة ُ : أن النـرد باالختـصار: واحلاصـل. ِّّ

ِهو ما يسمونه يف العرص احلارض بلعبة ّ َ  ). ٢١ص (»ِكتاب حتريم النَّرد«ُمقدمة .  »َّ الطاولةُ
ِ  أما النهي عن اللعب بالشطرنج، فلم يثبت فيه حديث عن النبي  َّ ؛ ولكـن قـد ثبـت

 . َّالنهي عنها عن الصحابة ريض اهللا عنهم
  اهـ.َّوإنام يثبت فيه املنع عن الصحابة): ١٣٠ص (»املنار املنيف« يف   قال ابن القيم 

ٌّرش هي: فقال طرنج،ّالش عن  عمر ُابن َئلُس: ومنها:   قلت   .النرد من َ
 .  ، وإسناده صحيح)٢٦ (»حتريم النرد والشطرنج«رواه اآلجري يف 

أتـرى بلعـب : قيـل لإلمـام أمحـد): ٢/٩٦٨ (»مـسائله حـرب« يف    قال حرب 
 . البأس كله: ًالشطرنج بأسا ؟ قال

 .    هو فجور: ا للحرب ؟ قالفإن أهل الثغور يلعبون هب:     قيل
ولنـا قـول اهللا : اخلالف يف الشطرنج ثم قال) ١٠/١٧٢( »املغني«ُ  وذكر ابن قدامة يف 

  ] ٩٠:املائدة [M-  ,  +  *   )  (  '  &       %  $L: تعاىل
  . الشطرنج من امليرس:  ٌّقال عيل   
 M  }  |  {  £  ¢  ¡  �           ~  L : بون بالشطرنج فقـالع عىل قوم يل  عيلّرَوم 
 اهـ.  ٍّ ما يف الشطرنج قول عيلّ أصح:  أمحدقال] ٥٢:األنبياء[

ألهنا تشغل أصحاهبا عن ): ٢/٤٥٨ (»جامع العلوم واحلكم« يف    قال ابن رجب 
ِذكر اهللا، وعن الصالة أكثر من النَّرد  اهـ. َّ

ٍال يـخلون رجل بامرأة «:  لقول النبي   )١( ٌ ُُ َ ٍإال مع ذي مـحرمَّ َ َْ َِ  ).٥٢٣٣(رواه البخاري . »..َّ
 سمعت : قال، عن أيب الوازع النهدي، أنا سفيان):٥٤( البن املبارك »الزهدزوائد «يف     )٢(

ين ألحـسبك إ : وقـال، فغـضب.  ما عشتٍ ال يزال الناس بخري:مر قال له رجلُابن ع
 .وإسناده حسن!     ؟ك عليه بابهّمُ وهل تدري ما يغلق ابن أ.اعراقي

 =يا أبا أيوب،   : قال رجل مليمون بن مهران: قال أبو مليح) ٣٩ (»تاريخ الرقة«     ويف   
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- ١( ِشئتو اهللاُ َاءش اوم(. 

- ُجلَّالر ِحلَفـَي وأن  . )٢( اهللا ِريبغ ُ

- يـحدوأن َّ ِ ُوالشاة َةَّالشفر ُ ُتنظر َّ  . )٣( إليه ُ

- َعلمُي َّحتى َرياألج َلِعمستَي وأن ُأجرت كم َ َ  .)٤( هُ

- أ/٢٥[ ِشْالنَّج نوع[.  

                                         
ٍما يزال الناس بخري ما أبقاك اهللا هلم ُ. 

 .ٍأقبل عىل شأنك أهيا الرجل؛ فام يزال الناس بخري ما أتقوا رهبم:     فقال له ميمون
ثامن حممد بن حممد بن إدريـس الـشافعي  قال أبو ع)٢/٣٥١ (»طبقات احلنابلة«    ويف 

   .اًا من هذا النحو كثريً وكالم، عليهم ببقائك اهللاَُّنَال يزال الناس بخري ما م: لإلمام أمحد
 .ل هذا يا أبا عثامنُ ال تق: أمحدفقال     

 :النبـي  فقـال .َئتِوشـ اهللاُ َشاء ما اهللا رسول يا :قال ًرجال أن  عباس ابن حلديث   )١(
 ). ٢٥٦١(رواه أمحد .   »هَوحد اهللاُ َشاء ما بل ،ًعدال هللا نيَجعلت«

 ).وشئت اهللا شاء ما :يقول ال باب(صحيح البخاري :   وانظر
 أو - ،َرَفـَك فقـد اهللا ِبغري َحلف نَم« : يقولسمعت النبي :  قالحلديث ابن عمر   ) ٢(

 .ث حسنحدي: وقال) ١٥٣٥(رواه الرتمذي .    »- كَأرش
ّ فيمن حد شفرته أمام ذبيحته النبيلقول    )٣( ددت َ حـّالَ هـ! ؟ها موتـاتَيتُ أن متُريدُتَأ« :َ

 .وصححه، ووافقه الذهبي) ٤/٢٣١(  رواه احلاكم .»عهاِضجُ قبل أن تَشفرتك
ِاستئجار عن هنى  أن النبي حلديث أيب سعيد اخلدري    )٤( َ ِاألجري ِ َّيبني حتى ِ   . ُأجره له ُ

جممــع «، وقــال اهليثمــي يف )١٨١ (»املراســيل«، وأبــو داود يف )١١٦٥٦(  رواه أمحــد 
 ورجال أمحد رجال الصحيح ،اً وقد رواه النسائي موقوف، رواه أمحد):٤/٩٧ (»الزوائد

 اهـ . براهيم النخعي مل يسمع من أيب سعيد فيام أحسبإ أن ّإال
َّالـصحيح املوقـوف عـن أيب : ة الـرازيُقال أبو زرع. ًموقوفا) ٣٨٥٧(  ورواه النسائي 

 ). ١١١٨( ابن أيب حاتم »العلل«  .سعيد 
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َيزيد أن :وهو    ُالرجل ِ ُ  .)١( ِتهحاج ِمن توليس ِةِّالسلع يف َّ
- ِلةَّالَجـال ِومحـل ِأكل نوع  ،ِوالبقر ،ِاإلبل :ِمن ؛اِوبيضه ،اِاهنوألب ،)٢( َ

  .)٣( َّوالدجاج ،ِموالغن
- َةبعس ُالغنمو ،ًوماـي نيثالث ُوالبقر ،ًوماي نيأربع ُلاإلب ُسَحبـُت :وقيل 

ُوالدجاج ،ٍامأي  .)٤( ٍامأي َةثالث َّ
- ِررالغ ِيعب عن ىوهن َ

)٥(. 
                                         

 ).٢١٤٢(رواه البخاري .     جش عن النَّ هنى النبي :بن عمر عبداهللا  لقول   )١(
َأي تأكل العذرة: َّإبل جاللة: ُيقال): ١٤٧ص (»العني«يف كتاب    )٢(  اهـ. َ
 .  هاِومُحل وأكل ،وهباُكُر وعن ،لةَّاجلال عن  النبي هنى امحلديث ابن عباس ريض اهللا عنه   )٣(

 .وهو حديث صحيح) ٧٠٣٩(  رواه أمحد 
). ٣٧٨٦(رواه أبـو داود . لةّ عن لبن اجلالهنى رسول اهللا :  قال وعن ابن عباس 

 .إسناده صحيح): ٣١٦٦ (»تنقيح التحقيق«قال ابن عبداهلادي يف 
 ألن ؛ام هنـى عـن ألباهنـاّوإن): ١/١١٥ (»غريب احلديث«  يفقال إبراهيم احلريب    )٤(

 ُ فتوجـدُا تعـرقهن أل؛كوهباُ وهنى عن ر، وكذلك يف حلومها.أكلت  فيه طعم ماُ جيدُهَآكل
ظ مـن ذلـك ّ رائحته فإن حتفـَ أو جيد،صيبه ذلكُاكبها ال خيلو أن يَ ور،هاِ يف عرقُهُرائحت
   .هاُزيلُ أن يصنع هبا ما يّها إالِ حلومُ أكل وال، ألباهناُبُكوهبا ومل جيز رشُجاز ر

  .ًربعني ليلةأفت ِلُ فيها إذا عَنِأنه أذ  عن عبد اهللا بن عمرو   وذكر بإسناده 
 ٍسمع فيـه بوقـتأ ومل ل،طوهنا فكُا فطاب بً إذا علفتها أيام:لة الغنمّعن عطاء يف جال  و

بس عـن ُ فإن حـ، ما رعىُيضه رائحةوجد يف حلمه وبُجاج فإنه يّلة الدّوأما جال. معلوم
 دجاجـة َكان إذا أراد ذبـح   ابن عمروذكر بإسناده عن ..  ومقدار ذلك،رعيه طاب

ُ الرخصة يف جاللة اإلبل أن حيمل عليها احلطب ثم أسند عن عمر . حبسها ثالثة أيام َ َُّّ
 .ُوغريه دون ركوهبا

 ).٢٥٢ (»ُّرشح السنة«، و)١٣/٣٤٨ (»املغني«، و)٤/٥٢١(عبدالرزاق :   وانظر
 =).          ٣٨٠٠(رواه مسلم .    ِ الغررِ عن بيع..   هنى رسول اهللا:  هريرةلقول أيب )  ٥(
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- ُمتلك ال ما ِيعبو ٍبيع يف ِنيرشط نوع ،ندكع ليس ام ِوبيع ،ِ َ )١(. 

- ِالدابة وجه ِرضب نوع َّ ِالسمة نوع ،َّ َ  .)٢(  فيه ِّ

- ٣( ٍإنسان جهو يف ُبصَقَت نوأ(. 

- ٤( ِالفراش هاجزو ُرأةامل َعمنـَت وأن(. 

- َيعـد نوأ ، ُلفعـي ال اـم ُلَّالرج َولـقي وأن ِ ِفيخلـ َ َحدثـُيـ وأن، َفُ ِّ 

                                         
 ).٢/٩ (»معجم املصطلحات«. اجلهل به، أو بثمنه، أو بأجله: ِاملراد به يف البيع: وبيع الغرر

ُّحيل ال« :لقول النبي    )١( ٌوبيع ٌسلف ِ  ما ُبيع الو ،َيضمن مل ام ُربح وال ،بيٍع يف ِرشطان وال ،َ
 .حديث حسن صحيح: وقال) ١٢٣٤(، والرتمذي )٦٦٧١( رواه أمحد .»كدعن َليس

 فأنـا بعتـه مـا متى َأن عىل الغالم هذا أبيعك: »بيع يف رشطان«:  أمحد  اإلمامقال   
 ).  ١٧٨٣ (»مسائل الكوسج«  .نةَس ِخيدمني أن وعىل ،به أحقُّ

رواه مسلم . ِالوجه يف ِالوسم وعن ،الوجه يف الرضب عن  هنى :قال جابر ثحلدي   )٢(
)٥٦٠٢.( 

ٍأثر كية، تقول العرب: والوسم هو ّ ُقد وسم بسمة يعـرف هبـا، إمـا : بعري موسوم، أي: ُ ُِ

 ).٤/٣٨٩٢ (»هتذيب اللغة«.. ّكية، أو قطع يف أذنه 
 . عن تقبيحه وعن رضبهلعله يشري إىل عموم األمر بإكرام الوجه والنهي  ) ٣(

 أن   عن أيب سعيدٍبإسناد حسن) ١٢١( »تعظيم قدر الصالة«وروى حممد بن نرص يف   
 َ إن أحدكم إذا قام ؟ فيبزق يف وجههٌجلَه رَ أحدكم أن يستقبلُّأحيب« : قالرسول اهللا 

 . »ِهوال عن يمين ، يديهَ فال يبزق بني،ِِه وامللك عن يمين،هَّبَا يستقبل رـمّ فإنِالةَّإىل الص
 . عن لطم ورضب الوجه من باب التكريم له  وقد هنى النبي 

ّ يف ذكره للدجال أنه قال ثبت عن النبي :فائدة  َّ ِ  َلـيس   ربكمَّ وإن،ُرَوإنه أعو.. «: ِ
  ).٩٨٥( لعبداهللا »ُّالسنة«وهو حديث صحيح وقد خرجته يف . »هِل يف وجهُه فليتفَيِن لقَ م،َبأعور

 أن فأبـت ؛ِهِراشـِف إىل هَامرأتـ ُجـلَّالر دعا إذا« :قال النبي :  قالحلديث أيب هريرة    )٤(
 ).٥١٩٣(رواه البخاري .   »ِحصبُت حتى ُاملالئكة اَلعنته ؛جتيء
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ِّرسب
   .)١( يهأخ ِ

- ٢( ارواإلقت ،ِافاإلرس نوع(.  
- ٣( هاـل َحَفرَوي ،ُّللدنيا َنزَحي وأن(.  

 - ــعُيط وأن ــهِع َي ــر يف )٤(  َرس ُالعر إىل ِوجاخل ــاتُ ــات ،)٥( ِس  ،)٦( ِوالنِّياح
 .هواها يف اهيعُيط وأن، )٧( ِاتَامـَّمحـوال

                                         
ِنافقامل ُآية«:  قال رسول اهللا حلديث أيب هريرة    )١( َحدث إذا :ٌثالث ِ َكذب َّ َوعـد وإذا ،َ َ 

َاؤمتن وإذا ،َأخلف ِ  ).١٠٧(، ومسلم )٣٣(رواه البخاري .  »خان ُ
  ]٦٧: الفرقان[ MÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  ÉL  :لقوله تعاىل    )٢(

 :واب من القول يف ذلك قول من قالَّوالص): ١٩/٣٨( »تفسريال« يف   قال الطربي 
ذي أباحه اهللا لعباده إىل  الّ ما جاوز احلد:اإلرساف يف النفقة الذي عناه اهللا يف هذا املوضع

 اهـ.  بني ذلك: والقوام،ا أمر اهللا بهـ عمَّرصَ ما ق: واإلقتار،ما فوقه
 هَفقـر َوجعـل ،هَأمـر عليه اهللاُ َقَّفر هَّمه الدنيا كانت نَم«: قال النبي :  قال أنس حلديث   )٣(

  )٤١٠٥ (، وابن ماجه)٢٤٦٥(ذي رواه الرتم. ».. له َِبتُك ما َّإال الدنيا نِم يأته ومل ،ِعينيه بني
 اهـ . هذا إسناد صحيح رجاله ثقات): ٤/٢١٢( »مصباح الزجاجة«  قال يف 
 ).الرتهيب من االهتامم بالدنيا واالهنامك عليها/٤/١١٧ (»الرتغيب والرتهيب«:   وانظر

 ).٣/٢٣٩٠ (»هتذيب اللغة«.  امرأته: ِعرس الرجل   )٤(
ُاألعراس والعرسات:  واجلمع،..طعام الوليمة : ُالعرس )  ٥(  ).٤/٨٦ (»الصحاح«.   ُ

 . ملا فيها من كثري من املنكرات التي ال ختفى عىل أحد:  وسبب منع النساء من حضورها
. األنواح عىل وجتمع ،مناحة يف جيتمعن النساء عىل يقع اسم): ٤/٣٤٧٨( »هتذيب اللغة«يف   ) ٦(

 . ن أمر اجلاهليةحتريم النياحة، وأهنا م) ٤٩٣(وسيأيت برقم 
وهي األماكن املخصصة لالستحامم، التي يقصدها الناس للتنظف، أو التطهر، وليس    ) ٧(

 .ُاملقصود هبا بيوت اخلالء والكنف وأماكن قضاء احلاجة
ُيؤمن كان َومن.. «: قال النبي :  قال ويمنع أهله من دخول احلاممات حلديث جابر  ِ 

ِخرآلا ِواليوم باهللا ُحليلتـه ِدخلُيـ فال ِ َ  =، والرتمـذي  )١٤٦٥١(رواه أمحـد . »..َمحلـاما ِ
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 - ُريدُت اـم ِّلـك يف َأتهامر َاعطأ َومن« :الـق   .)١( »ِارالن يف هِجهو عىل هـَّبتأك ؛ ِ
ِمحَر ِطعَوق ،يهَدوال ِوقعق يف ُيطيعها نوأ      .اهللا يف أخيه ِاةاسووم ،هِ

- ِيبارو ،وادُرشت َّنفوهِالخ «:وقال   .)٢( »ملك َكُ

- َّارهنرض نع ىوهن ِ   .)٣( َّنعليه ِداءواالعت ،ِ

                                         
 . وصححه، ووافقه الذهبي)٤/٢٨٨(، واحلاكم )١٩٢٥ (»مسنده«، وأبو يعىل يف )٢٨٠١(

 ،عائـشة عـىل دخلـن الـشام أهـل مـن أو ،محـص أهل من نساء أن: اهلذيل املليح أيب عن  و
 ضعَتـ امرأة نِم ما« :يقول  النبي عتسم ؟ احلاممات نساؤكن يدخلن الاليت أنتن :فقالت

وهو حـديث صـحيح، وسـيأيت . »اِّهبَر وبني بينها رتِّالس تكتَه َّإال هاِزوج ِبيت ِغري يف ثياهبا
- ٣٦ص( للحـسيني »اإلمـام بـآداب دخـول احلـامم«: وانظر كتـاب). ٤٦٣(خترجيه رقم  

 ).   ٢٦ص(بن كثري  ال»أحكام احلامم«و). فيام ورد من إباحته للرجال دون النساء/٧٠
مـن ) ٦٢٧( للـسيوطي »اتاملوضـوع ذيل« كام يف »مسند الفردوس«َّ روى الديلمي يف  ) ١(

َّمن أطاع امرأته كبه اهللاُ«: ً مرفوعاحديث عيل  ََ َ  ِيف النار عىل وجهه ِ  .وهو موضوع. »َّ
 .»ةَّطاعة النساء ندام«: من حديث عائشة) ١٢٨١( البن اجلوزي »املوضوعات«  ويف 
 واهللا ما أصـبح اليـوم رجـل يطيـع :، قال  احلسنعن) ١/٣٠١( »الزواجر«  ويف 

 .   ه اهللا يف النارَّ كبّا هتوى إالـامرأته فيم
 واّولـ قال ملا أخرب عن العدو أهنم أن النبي    عن أيب بكرة)٢٠٤٥٥(  وروى أمحد     

 ُجـالِّ هلكـت الر،ساءِّت النجال إذا أطاعِّاآلن هلكت الر« : قال النبي ،أمرهم امرأة
 .اً ثالث»ساءِّإذا أطاعت الن

 مـن : ومـن طريقـه الـديلمي،أخرجـه ابـن الل) ٤٠٠ص( »املقاصد احلسنة«جاء يف    )٢(
 ضـعيف  بن إبراهيم اهلاشميوعيسى: فذكره، وقال.. بن الوليد الفحام اأمحد حديث 

 اهـ. ا مع انقطاع فيهًجد
 . الربكةَّهنِالفِ يف خّساء فإن خالفوا النِّ: قال مرُععن  )٣٠٨١ (»اجلعديات«  ويف 

 ].٦: الطالق[ L '     )  (     *M :قال تعاىل   )٣(
ِبالنساء استوصوا«:  وقال النبي   ).٥١٨٦(رواه البخاري .  احلديث».. ًخريا ِّ
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- ِيةَّوالتسو ،ِدلالعب َمروأ َّهنبين ِةمسِالق يف َ ُ )١(. 

- ٢( ارجـال ىَذأ عن وهنى(. 

- ِالتطاول نوع ُ ِوالطعن ،َّ ْ  . )٣( ِمزوالغ ،ِمزَهـلوا ،ِاألنساب يف َّ

- ٤( ِِهبمَورض ،ِيكِالـَمَمـال ِتمَوش(. 

- َيطعمه أن وأمر ِ  ِلالعم ِمن واَّلفُيك وال ،ُسلبي امم موهُكسيو ،ُليأك امم مُ
 .)٦( ًذنبا سبعني ِومالي يف وابأذن وول ،معنه ىعفُي وأن ،)٥(ونقُيطي ال ما

                                         
ِالقيامـة َيـوم َجاء ُإحدامها إىل فامل ِامرأتان له كانت َمن«: لقوله    )١( ُّوشـق َ ٌمائـل هِ  رواه .»ِ

 ).٨/٣٧( »البدر املنري«: انظر. احلديث صحيحو )٢١٣٥(، وأبو داود )١١٤١(الرتمذي 
 هَجار ِؤذُي فال ِرِاآلخ ِواليوم باهللا ؤمنُي كان نَم «:قال النبي :  قالحلديث أيب هريرة    )٢(

 ).٨٢(، ومسلم )٦١٣٦(رواه البخاري . »..
ٌكفر هبم مها ِالناس يف ِاثنتان«: لقول النبي   (٣)  ُالطعن :ُ ِالنسب يف َّ  ).١٣٩( رواه مسلم .» ..َّ

. الغيـب يف املغتـابون: ازـاهلم: األعرايب ابن قال) اهلمز(و. املراد به الكرب): التطاول(و
ّواللم ْاحلرضة يف مغتابونـال: ازـُّ  َشريُيـ أن): ١٥/٢٦٣ (»تاج العروس« جاء يف :)الغمز(و .َ

ِبأعينهم ٍبعض إىل ُبعضهم ٌمعاب فيه ما إىل اًطلب باليد، أو..  ُ  اهـ. ٌونقص َ
ُمملوكه َلطم َمن« :لقول النبي    )٤( َ َرضبه أو ،ُ ُفكفارته َ َ َيعتقه أن َّ ِ  ).٤٣١١(   رواه مسلم .»ُ
 حتـت أخـوه كـان َفمـن أيـديكم تحتـ اهللا ُجعلهم ،ُخولكم ُوانكمإخ«:  لقول النبي   )٥(

ِفليطعمه يديه ُيلبس مما ِلبسهُولي ،ُلُيأك امم ُ ُتكلفوهم وال َ ِ ُكلفتموهم فإن ُيغلبهم ما ُ  فـأعينوهم َّ
 ).٣٠(  رواه البخاري .»عليه

 يل إن ،اهللا رسـول يـا :فقـال  اهللا رسـول أتى ًرجال أن   يشري إىل حديث ابن عمر  )٦(
ًخادما ُييسء ِ ًمرة سبعني ٍيوم َّكل عنه تعفو« :قال؟  أفأرضبه ويظلم ُ َّ« .  

حـديث حـسن : وقال) ١٩٤٩(، والرتمذي )٥١٦٤(، وأبو داود )٥٦٣٥(  رواه أمحد 
 حـسن :النـسخ بعـض ويف): ٣٤٥٨ (»الرتغيب والرتهيـب«وقال املنذري يف . غريب

 اهـ . هعن جيد بإسناد يعىل أبو وروى .صحيح
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- َنقرَي أن ىوهن ُالرجل ُ ُ  .)١( ِّالديك ِقرنك ِالتهَص يف َّ

- َسجدَي وأن َمن هَأسر َعرفَي أن َبلق ُ  .)٢( وعُّالرك ِ

- َكافرت ِودُّالسج يف يهَراعِذ َشِفرتَي نوأ  .)٣( ِلبالك ِاشِ

- ِالقرد ِاءعكإق َيِقعُي نوأ ِ )٤(. 

                                         
ِالديك ِكنقر ٍرقَون.. ٍهناين خلييل عن ثالث : حلديث أيب هريرة    )١( ِّ   . 

 »جممع الزوائد«قال يف ). ٢٦١٩(، وأبو يعىل )٢٧١٦(، والطياليس )٧٥٩٥(  رواه أمحد  
 اهـ .  وإسناد أمحد حسن،»األوسط« والطرباين يف ، وأبو يعىل،رواه أمحد): ٢/٨٠(

ًراكعا َّتطمئن َّحتى اركع ثم ..«:  للميسء يف صالتهلقول النبي    )٢( َتعتدل َّحتى َارفع ثم ،ِ ِ َ 
َّتطمئن َّحتى ُاسجد ُثم ،ًقائام ِ ًساجدا َ  ).٨١٤(، ومسلم )٧٥٧(رواه البخاري .   احلديث».. ِ

 فيهـا ُ ال يقـيمٌ صالةُال جتزئ«   قال رسول اهللا: قال  أيب مسعود البدري  وحلديث
 .»ِجودُّ والسكوِعُّيف الر -  لبهُص: يعني -  ُالرجل

 . صحيححديث حسن: ، وقال)٢٦٤(   رواه الرتمذي 
كـوع ُّ الرّ ال يـتمً رجـال  رأى حذيفـة:زيد بن وهـب قـالعن ) ٧٩١(وى البخاري   ور

 . عليها اً الفطرة التي فطر اهللا حممدِ عىل غريَّتُ م؛َّتُ ولو م، ما صليت: قال،جودُّوالس
ُّيف احلديث دليل عىل وجوب إقامة الصلب يف ): ٣/٩٨ (»ُّرشح السنة«  قال البغوي يف  ٌ
ُّالركوع والسجو ِلو ترك إقامة الصلب : د، وإليه ذهب الشافعي، وأمحد، وإسحاق، وقالواُّ ُّ

ُّيف الركوع والسجود والطمأنينة فيهام ويف االعتـدال عـن الركـوع والـسجود فـصالته  ُّ ُّ ُِّ َّ
ِّارجع فصل فإنك مل تصل«:  لألعرايب يف حديث أيب هريرة فاسدة؛ لقول النبي  ُِّ« .. 

ِن الطمأنينة غري واجبة، وكذا االعتدال عن الركوع والقعود َّوذهب أصحاب الرأي إىل أ ٍُ ُُّ ُ
 اهـ. َّبني السجدتني

ُاعتدلوا« :قال النبي :  قالحلديث أنس بن مالك   ) ٣( ِ ِالسجود يف َ ُيبـسط وال ُّ ُأحـدكم َ ُ 
ِذراعيه  ).١٠٣٧(، ومسلم )٨٢٢(رواه البخاري .   »الكلب انبساط ِ

ِالقرد ِكإقعاء ٍوإقعاء: .. ٍاين خلييل عن ثالثهن: حلديث أيب هريرة    )٤(  ).٤٣٧(وقد تقدم  . ِ
 =            ). ٍوإقعاء كإقعاء الكلب: (  ويف بعض ألفاظه
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 - َيشاركه أو ]ب/٢٥[ ِاإلمام َقبل َعهويض هَرأس َرفعَي وأن ِ  .)١(ِعلهف يف ُ

 - َحولـُيـ أن ؛ِاإلمام َلـْبَق هرأس ُعَيرف الذي ىَخشـَي أما«: وقال  هَأسـر اهللاُ ِّ
 .)٢( »ٍارِمح َأسر

- ٣( »هل َةالَص فال ؛هـِإمام َبلَق َعَضَو أو َعَفَر َمن«: وقال(. 

                                         
:  قال .الةَّالص يف اإلقعاء عن هنى): ١/٢١٠ (»غريب احلديث« يف ُأبو عبيد  قال  
   . بعَّوالس لبالك إقعاء مثل ،فخذيه اًناصب أليتيه عىل الرجل جلوس ):اإلقعاء(
 عـىل أليتيه يضع أن اإلقعاء جيعلون فإهنم :احلديث أصحاب تفسري وأما: بيدُع أبو قال  

َعقبيه ِ  اهـ  .. جدتنيَّالس بني َ
ُاملراد بالنهي يف احلديث املعنى األول الذي ذكره أبو عبيد، أما املعنى اآلخر فليس  :    قلت

 سـمع أنهُّعن أيب الزبري ) ١١٣٥(يح مسلم هو من اإلقعاء املنهي عنه، فقد ثبت يف صح
  .نةُّالس هي :فقال ،القدمني عىل اإلقعاء يف عباس البن لناُق :يقول اًوسوطا
   !بالرجل جفاء لنراه إنا  :له فقلنا   
   . نبيك نةُس هي بل :عباس ابن فقال   

 ).الةباب اإلقعاء املكروه يف الص/ ٢/١٢٠ (لبيهقيل »سنن الكربىال«:   وانظر
َجعل إنام«: قال النبي :  قال  حلديث أيب هريرة ) ١( ِ َّليؤتم ُاإلمام ُ   .»..ُ فال ختتلفوا عليهبه ُ

 ). ٨٥١(، ومسلم )٧٢٢(  رواه البخاري 
ِبالسجود وال ،ُّبالركوِع تسبقوين فال ُإمامكم ِّإين ُالناس ُّأهيا يا«:      ولقوله  ُّ.. «.  

  ).٨٩٢(ومسلم ، )١١٩٩٧(     رواه أمحد 
 ). ٨٩٤(، ومسلم )٦٩١(   رواه البخاري )٢(
 »إحتـاف املهـرة«، وقـال البوصـريي يف )٤١٥ (»املطالـب العاليـة«  ذكره ابن حجـر يف  )٣(

  اهـ.جابر بن حممد لضعف ضعيف إسناد هذا): ١٠٦٤(
ً موقوفا ومرفوعا، قال  وروي عن أيب هريرة   ،ِمه قبل اإلماُ رأسه وخيفضُالذي يرفع: ً

 .   شيطانِفإنام ناصيته بيد
  =).٧/٣٤٨( »ألوسطا«، والطرباين يف )٣/٤٥٢ (»الضعفاء«ُالعقييل يف : ً  رواه مرفوعا
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  ٢٥٢ 

- ِالصالة يف ِاكِكاالحت ِعن ىوهن َّ )١(. 

- َغسلي أن ىوهن َباطن ِ ِبباطن ِمهدق ِ ًرةَم ىُاليمن ِّفهك ِ ٍرةَم َعدب َّ َّ )٢(. 

                                         
ــا ــدالرزاق ، و)٢٤٥ (»وطــأامل«مالــك يف : ًورواه موقوف ــيبة )٣٧٥٣(عب ــن أيب ش ، واب

)٧٢١٦ .( 
، وابـن )١٣٨٠( »العلـل«ُالعقـييل، والـدارقطني يف :   وأكثر احلفاظ عىل وقفه، ومنهم

 .، وغريهم)١٣/٥٩( »التمهيد«عبدالرب يف 
 .  ومل أقف عىل حديث يف النهي عنه. َّ لـم يتبني يل ما املراد باالحتكاك ها هنا  )١(

ّ  فإن كان املراد به حك الذكر ومسه من غري حائل؛ فهو عند أكثر أهل العلم من نواقض  ّ
ّمن مس ذكره فليتوضأ«: قال ُالطهارة، حلديث برسة بنت صفوان أن النبي  َ ََّ«  . 

 .حديث حسن صحيح: وقال) ٨٢(، والرتمذي )١٨١(   رواه أبو داود 
صعب بن سعد بن أيب وقاص أنه ُعن مبإسناد صحيح ) ٩٠( »وطأامل«  وروى مالك يف 

 لعلـك : فقـال سـعد، أمسك املصحف عىل سعد بن أيب وقاص فاحتككـتُ كنت:قال
 .    فقمت فتوضأت ثم رجعت، قم فتوضأ: فقال.م نع: فقلت: قال؟مسست ذكرك

 ،ًأن رجـال - وكان مـن أصـحاب النبـي  - عصمة بن مالك اخلطمي   وأما حديث  
  . يا رسول اهللا إين احتككت يف الصالة فأصابت يدي فرجي:قال

 . »وأنا أفعل ذلك« : فقال النبي   
 ).١/١٥٨( »تحقيقالتنقيح «، و)٦/١٥( البن عدي »الكامل«: انظر.    فهو حديث ضعيف

َّ   وإن أراد باالحتكاك احلركة يف الصالة من غري حاجة فهي من احلركـة والعبـث التـي 
 ، واالحتكـاك، االلتفـات:الةَّن الصِنقص مت ٌ مخس:بريُسعيد بن جقال . جيتنبها املصيل

 »َّتعظـيم قـدر الـصالة«.  قليب احلـىصت و، والوسوسة،الةَّوتفقيعك أصابعك يف الص
)١٥٠.( 

أ أحـدكم فـال يغـسل قدميـه بيـده َّإذا توضـ«:  قـالأن النبـي    هريرةأيبحلديث    )٢(
بيـان «وهو حديث موضـوع كـام يف ). ٣/٢٥٤ (»الكامل«رواه ابن عدي يف . »اليمنى

 .البن القطان) ٩٠٠ (»الوهم واإلهيام
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  ٢٥٣ 

- ِثاؤبالت ِنوع  .)٢( ِفخوالن ،)١( ُ

- ٣( ايهف َىصَحـلا ِيبقلَوت(. 
                                         

 َتثـاءب فـإذا ،ِيطانَّالـش مـنِ الةَّالـص يف ُالتثـاؤب«: قال النبي :  قالحلديث أيب هريرة    )١(
 وقد :قال. صحيح حسن حديث: وقال) ٣٧٠(رواه الرتمذي . »َاستطاع ما ِمفليكظ مُكُأحد
 اهـ. بالتنحنح التثاؤب ُّألرد إين :إبراهيم قال. ِالةَّالص يف التثاؤب ِالعلم أهل من ٌقوم كره

َّأصل احلديث يف الصحيحني من غري ذكر الصالة:    قلت َّ. 
ِأربع من اجلفـاء«:  قال أن النبي حلديث أيب موسى    )٢( ِ  يف ُوالـنفخ «:، وذكـر منهـا»..ٌ

  اهـ.  هذا حديث منكر يضطربون فيه: البخاريقال: قالو ).٢/٢٨٥( رواه البيهقي. »الةَّالص
      .  وثبتت كراهة النفخ عن ابن عباس .   وروي يف الباب أحاديث أخرى ال تثبت

ِالنّفخ يف الصالة ؟ قـال: ُقلت ألمحد بن حنبل) ١٥٩ (»مسائله«   قال الكوسج يف إي : َّ
َّواهللا، أكرهه شديدا، إال إين ال أقول يقطع الصالة؛ ليس هو كالم ّ  . كام قال: قال إسحاق. ً

ن إ : فقال بعـضهم،الةَّاختلف أهل العلم يف النفخ يف الص): ٢/٢٢١(   قال الرتمذي 
 : وقال بعضهم. وأهل الكوفة،فيان الثوريُ وهو قول س،الةَّنفخ يف الصالة استقبل الص

 اهـ.  وإسحاق، وهو قول أمحد،الة وإن نفخ يف صالته مل تفسد صالتهَّ يف الصُيكره النفخ
 ابـن أيب »مـصنف«، و)َّباب ما جيوز من البصاق والنفخ يف الـصالة(البخاري :   وانظر

 ).٢/٨٥ (»الفتح«، و)١/١٨٨(، وعبدالرزاق ) النفخ يف الصالةباب/٣/١٨٣ شيبة
ِالصالة إىل ُأحدكم قام إذا«: قال النبي :  قالحلديث أيب ذر    )٣( َالرمحة فإن َّ ُتواجهه َّ  فال ،ِ

َيمسح : ، وقـال)٣٧٩(، والرتمذي )٩٤٥(، وأبو داود )٢١٣٣٠( رواه أمحد  .»احلىص َ
 ). ٩١٣(وصححه ابن خزيمة . حسن حديث

 العلم أهل عامة وكره. حسن حديث وهذا): ٣/١٥٩ (»ُّسنةرشح ال«   وقال البغوي يف 
 اهـ. سجوده ملكان تسوية واحدة ٍةَّبمر خصةُّالر جاءت وقد الة،َّالص يف احلصاة مسح

ِسجداملـ يف َسحامل  يالنب َذكر :قال  ُمعيقيبيشري إىل حديث :    قلت  احلـىص :ييعنـ -  ِ
َكنت إن« :قال -  وهو يصيل َّبد ال ُ ًفاعال ُ َفواحدة ِ  .)١١٥٦(، ومسلم )١٢٠٧( رواه البخاري .»ِ

 يف احلـىص بّقلُأ وإين عمر بنا ِجنب إىل ُصليت :قال األنصاري الرمحن عبد بن عيل عن   و
 =عبدالرزاق رواه. األثر ... يطانَّالش نِم ِالةَّالص يف احلىص َتقليب َّإن :قال ،فرغ فلام ،ِالةَّالص
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  ٢٥٤ 

- اب ِمن َتهبهَج َحَمسَي وأن َلمَسُي أن َقبل ِالرتُّ ِّ )١(. 

- ِالصالة يف ِاءـَّالسم إىل هَرصَب َعرفَي وأن َّ )٢(. 

- َيغمض نوأ ِ  .)٣( ِودُّالسج يف يهينَع ُ

                                         
 .، وإسناده صحيح)٥٧٦٧(، وأبو يعىل )١١٩٠( »الكربى«، والنسائي يف )٣٠٤٨(

 )٢/٢٨٦ (»االستذكار«و) ٩/٣٢٢( البن رجب »الفتح«و) ٣/٤٢٢(ابن أيب شيبة : وانظر
 َبلَه قِ جبهتَجل مسحَّ الرَِركثُ أن يِفاءن اجلِإن م« : قالالنبي  أن  عن أيب هريرةروي    )١(

 .البوصريي، واهليثمي، وابن رجب: وضعفه). ٩٦٤( ابن ماجه رواه .»ِهالتَن صِالفراغ م
 مـسحَي أو  ..:ِفـاءاجل نِمـ ٌثالث«: قال  النبي أن  أبيه عن ريدةُب بن اهللا عبد عن  و

 ). ٤٤٦(َّ وقد ضعفه البخاري كام تقدم .» ..ِهصالت نِم َفرغَي أن قبل َهجبهت
 ).٧/٣٥٩ (»الفتح« كام قال ابن رجب يف ّ  وقد صح هذا اخلرب من قول ابن مسعود 

َّاتفقوا عىل أن تركـه يف الـصالة أفـضل، ): ٧/٣٥٧ (»الفتح« يف     قال ابن رجب 
 . فإنه يشبه العبث

الرجـل يمـسح /٢/٤٧١(، وابن أيب شيبة )٢/٤٢(، و)٢/٣٨(عبدالرزاق :     وانظر
مـسح /٢/٨٣( »جممع الزوائـد«و ،)٢/٢٨٥( »نن الكربىُّسال«و ،)َّجبهته يف الصالة

 ).الةَّاجلبهة يف الص
ُأبـصارهم ُيرفعـون ٍأقـوام ُبـال مـا«: قال النبي :  قالحلديث أنس    )٢( ِالـسامء إىل َ  يف َّ

ِصالهتم َّواشتد ،»ِ َّلينتهن «:قال حتى ذلك يف قوله َ ُ َّلتخطفن أو ذلك عن َ َ  . »ُأبصارهم ُ
 ).٤٢٩(، ومسلم )٧٥٠(رواه البخاري   

 ِن فعـلِنـه مـإ فِجودُّم يف الـسُنكُعيـَوا أُغمـضُتال « :قال النبي :  قال حلديث أنس   )٣(
وهو حديث موضوع، يف إسناده أبـو ). ٧٣١٧ (»الفردوس« يف واه الديلمي ر.»اليهود

 ). ٥٤٢٨( »عفاءُّاملغني يف الض«.   بكر النقاش متهم بالكذب
 . »يه عينغمضَ فال يِالةَّ أحدكم يف الصَقامإذا «: قال النبي :  قال  وحلديث ابن عباس 

 . هذا حديث منكر:بن أيب حاتمقال ا). ٢٢١٨ (»األوسط«  رواه الطرباين يف 
    =وروينا عن جماهد وقتـادة أهنـام كـان): ٢/٢٨٤( »نن الكربىُّسال«  قال البيهقي يف 
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  ٢٥٥ 

- ١( وعُّالرك يف َأقرَوي(. 
-٢( ًوباَث أو ،ًعراَش ُيكفَّ و أ(. 
- ٣( َّالسدل ِنوع(. 

                                         
   اهـ. وي فيه حديث مسند وليس بيشءُ ور،الةَّيكرهان تغميض العينني يف الص

 يكره أن يغمض الرجـل عينيـه : جماهدقال   )٣٣٢٩ (»مصنف عبدالرزاق«  ويف 
 .    الة كام يغمض اليهودَّيف الص

سـمعت إسـحاق ): ١/٤٤٦) (قسم الصالة (»مسائله« يف   قال حرب الكرماين 
 .ُال تغمض عينك وأنت تصيل، فإنه يكره، ألن اليهود يفعلون ذلك: ابن راهويه يقول

 .  ُّأشد يشء:  ؟ قالُاملصيل يصيل فيغمض عينه: قلت:   وسألت إسحاق
 الة،َّالـص يف العـني تغمـيض بعضهم هِرَوك): ٣/٤٦٢ (»األوسط« يف    قال ابن املنذر 

 .الةَّالص هدي من ذلك ليس :األوزاعي وقال .وإسحاق وأمحد، جماهد، :ذلك َهِرَك وممن
 ). ١/٢٩٥ (»زاد املعاد«، و)١/٢٧١(، وعبدالرزاق )٣/١٧٧(ابن أيب شيبة :   وانظر

ُهنيـت ِّوإين.. «: قـال النبـي :  قالحلديث ابن عباس  )  ١( ِ َالقـرآن َأقـرأ أن ُ ًراكعـا ُ ِ  أو ،َ
ًساجدا  ).١٠٠٧(رواه مسلم . »ِ

 ،اً شعرُّفُ وال أك،ٍ عىل سبعةَدُ أن أسجُمرتُأ«: قال النبي :  قال  حلديث ابن عباس  )٢(
 ).١٠٣١(، ومسلم )٨١٦(رواه البخاري .    »اًوال ثوب

 . الةَّالص يف ِدلَّالس عن ىهن النبي  أن  حلديث أيب هريرة   )٣(
 ).٢٢٨٩(، وابن حبان )٧٧٢(ابن خزيمة : وصححه). ٣٧٩(، والرتمذي )٦٤٣(رواه أبو داود  

 من َثوبه الرجل إسبال هو :َّالسدل): ٣/٤٨٢ (»غريب احلديث« يف ُ  قال أبو عبيد 
ّيضم أن غري  اهـ  . بسدل فليس هَّضم فإن ،يديه بني جانبيه ُ

 بعـضهم َهِرَفكـ ،ِالةَّالـص يف ِدلَّالـس يف العلـم أهـل اختلف وقد:   قال الرتمذي 
  .اليهود ُتصنع هكذا :وقالوا، ِالةَّالص يف َدلَّالس

 إذا فأمـا ،واحـد ثـوب َّإال عليـه يكن مل إذا ؛ِالةَّالص يف دلَّالس َهِرُك إنام :بعضهم وقال  
 اهـ. الةَّالص يف دلّالس املبارك ابن وكره. أمحد قول وهو ،بأس فال القميص عىل سدل

 ).٢/٢٤٢ (»ُّالسنن الكربى«، و)٢/٤٢٦ (»ُّرشح السنة«، و)١/٣٦٢(عبدالرزاق :  وانظر



الدیانة السنة والشرح واإلبانة على أصول  
  ٢٥٦ 

- َاشتمو  .)١( ِاءـَّمَّالص ِالـِ
- ِّيصيل وأن َحلولـم ُ ٌرداء ِيصهقم عىل نيك مـل إذا ِارَرْزاأل ُ  ِهحتـَت نِوم ،ِ

 .)٢( ٌزارإ
                                         

 ).٣٦٧(رواه البخاري . اءـمَّ هنى عن اشتامل الصن النبي إ :أيب سعيد  لقول  ) ١(
 امءَّالـص اشـتامل: األصمعي قال ):٢/١١٧ (»غريب احلديث« يف  بيدُع أبو قال   

 فيخرج ،اًجانب منه يرفع وال ،هّكل  جسده به فيجلل بثوبه الرجل يشتمل أن :العرب عند
 االحـرتاس يريد ءَيش يصيبه لعله ييدر ال أنه إىل يذهب كأنه: بيدُع أبو قال .. هَيد منه
  .العرب كالم فهذا ،ابهثي يف إيامها إلدخاله ذلك عىل يقدر فال بيديه يقيه وأن ،منه

 ثـم ،غـريه عليـه لـيس ٍواحد بثوب يشتمل أن هو: يقولون فإهنم :الفقهاء تفسري اّوأم  
 يف بالتأويـل أعلـم والفقهـاء ،فرجه منه فيبدو منكبيه عىل فيضعه جانبيه أحد من يرفعه

  اهـ.أعلم واهللا ،الكالم معنى ّأصح وذاك ،هذا
ُأصـيد ٌرجـل ِّإين يا رسـول اهللا، :قلت :لقا ،حلديث سلمة بن األكوع  )  ٢(  يف ِّفأصـيلأ ،ِ

ِالقميص ِالواحد ِ ُوازرره ،نعم« :قال  ؟ِ   ).٦٣٢( رواه أبو داود .»َبشوكة ولو ُ
    ).١/٢٤٩(، واحلاكم )٢٢٩٤(، وابن حبان )٧٧٧(ابن خزيمة :    وصححه

ة إذا ّبُيص واجل القمّباب األمر بزر: ( يف صحيحه فقالّ   وقد بوب عليه ابن خزيمة 
 ). صىل املصيل يف أحدمها ال ثوب عليه غريه

 ثبـت أما إن كان حتته ثوب بحيث ال تنكشف عورته فله أن يصيل حملول األزرار كام:    قلت
 :زيـد بـن أسـلم قـالعـن ) ٧٧٩ (»صحيحه«فقد روى ابن خزيمة يف . ذلك عن النبي 

 . يفعله  رأيت النبي:ك فقال فسألته عن ذلأزراره، يصيل حملول  بن عمرارأيت 
 إذا األزرارالة حملـول َّخـصة يف الـصُّباب الر: ( فقالّ  وقد بوب عليه ابن خزيمة 

 ). واحدٍكان عىل املصيل أكثر من ثوب
 ٍقميص يف صيلُي الرجل عن سئل أمحد سمعت: )٢٧٧ (»مسائله« يف  داود أبو قال  

  . عورته يرى فال ِهِصدرب ُيلزم كان إن: قال ؟ رداء وعليه ِاألزرار، ِحملول
 . وغريهاالةَّ ورأيت أمحد حملول األزرار يف الص):٤٢٤( »همسائل«يف    قال الكوسج 

  =  من كـان يلـبس( ابن أيب شيبة »مصنف«، و) األزرارّباب يف حل(سنن أيب داود  :   وانظر
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- َيص وأن ٍميصَق يف َِّيلُ ٍقيقر ِ  .)١( ُغريه َحتهـَت َليس ِ

- ِالصالة يف َاسالن َّطىخَتَي وأن َّ )٢(. 

- ِاألول َّالصفِّ يف هول َّالثاين َّالصفِّ يف ُلَّالرج َومقي وأن  .)٣( ٌةُفرج َّ

                                         
، ومسائل )األزرارباب إطالق ) (١٢/١٥( للبغوي »ُّرشح السنة«، و)القميص ال يزر عليه

 ). باب الصالة يف قميص حملول اإلزرار) (١/٥٧٢) (قسم الصالة(حرب الكرماين 
 ّا يـشفً يف القميص الواحـد إذا مل يكـن رقيقـِّصل «: كان يقول أن النبي  جابرحلديث    )١(

حـرام : ، وهو ضـعيف، يف إسـناده)٢/٤٤٦( »الكامل«رواه ابن عدي يف  .»رهر واز،عنك
.  حـرامٍوايـة عـن حـرامِّ الر:افعيَّوقـال الـش. ترك الناس حديثـه: أمحدن، قال بن عثاما
 )١/٤٦٨ (»امليزان«

ِجتزه مـل عنه ِيشفُّ ٍقميص يف صىل وإن): ١/٩٠ (»األم« قال الشافعي يف  ِ  اهـ . َّالصالة ُ
 ؟ غريه عليه ليس القميص يف ُيصيل الرجل: اإلمام أمحد) ٢٨٤(  وسأل الكوسج 

 اهـ. قال كام: ُإسحاق لاق. العورة ِمنه ُترى يشف ليس ا،ًصفيق ًقميصا كان إذا: قال 
 فإن كـان ،رت بام يسرت لون البرشةِّوالواجب الس): ٢/٢٨٦ (»املغني«ُ  قال ابن قدامة يف 

رت ال ِّألن الـس؛ الة فيـهَّ لون اجللد من ورائه فيعلم بياضه أو محرته مل جتز الصّبنيُا يًخفيف
 ألن هـذا ال يمكـن ؛الةَّن كان يسرت لوهنا ويصف اخللقة جازت الـص وإ،حيصل بذلك

 .اًاتر صفيقَّ وإن كان الس،التحرز منه
 ،ِى رقاب الناس يوم اجلمعةّ يتخطٌ جاء رجل:قال ُلعله يريد حديث عبداهللا بن برس   ) ٢(

   . » وآنيتاجلس فقد آذيت «:  فقال له النبي،ُ خيطبوالنبي 
 . وغريه، وهو حديث صحيح) ١١١٨(  رواه أبو داود 

َّ   وال خيفى أن الرجل يف الصالة ما انتظر الصالة كمـا قال النبي َّ  .واهللا أعلم. 
ُأقيموا «:قال النبي :  قالحلديث ابن عمر     )٣( ُالصفوف ِ ُّتصفون فإنام ُّ  ،ِالئكـةامل ِبـصفوف ُ

ِناكبامل بني وحاذوا ُّوسدوا ،ِ  َقطع َومن ،وتعاىل تبارك اهللا وصله اصف وصل َومن  ..اخللل ُ
ُقطعه صفا  .، وهو حديث صحيح)٦٦٦(، وأبو داود )٥٧٢٤(رواه أمحد . »اهللا َ

  ..).ف الثاين حتى يتم األولَّباب ال يقف يف الص/١/٥٥(مصنف عبدالرزاق :   وانظر
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- ِحائطـلا عىل ُلَّالرج َدمعتَي وأن ِالصالة يف ِ َّ )١(. 
- ِّيصيل وأن ِاممَحـلـا يف ُلَّالرجـ ُ ِعـاطنَوم ،َّ  ،ِيـقَّالطر ِعـةِوقار ،ِاإلبـل ِ

 .)٢( اماحلر هللا ِيتب ِهرَظ َوقوف ،ِةلَزبوامل ،ِةرَجزوامل ،ِةقربوامل
                                         

ن اعـتامد املـصيل    َّمل أقف عىل حديث يف هذا الباب؛ ولكن للسلف آثار كثرية يف النَّهي ع   )١(
ّاحلائط يف صالته إال من علةعىل  ِ الرجـل /٢/٥٠١ (ابـن أيب شـيبة »مـصنف«: انظر. ّ

 ).١/٢٧٧( عبدالرزاق »مصنف«، و)يعتمد عىل احلائط وهو يصيل
 عـىل فيتكـئسألت عبدالوهاب عن الرجل يصيل فيعيا : قال املروذي) ٣١٥( »الورع«  ويف 

 . يقعد قعدة ثم يقوم:قال؟  كيف يعمل : قلت.عىل احلائط يتكئ ال ،يفعل  ال: قال؟احلائط
ِالـصالة عـن النبـي  هنـى:  قـالحلديث ابن عمر   ) ٢( ، ِاملزبلـة يف :مـواطن ِسـبعة يف َّ

ِوقارعة، ِواملقربة، ِواملجزرة ِالطريق ِ ِواحلامم، َّ ِومعاطن، َّ  .اهللا ِبيت وفوق، ِاإلبل ِ
الرتمذي، والبوصريي، : ، واحلديث ضعفه)٧٤٦(، وابن ماجه )٣٤٦( رواه الرتمذي 

 .والبيهقي، وابن اجلوزي وغريهم
ِ النهي عن الصالة يف بعض هذا املواطن؛ ومن ذلكّ  ولكن قد صح عن النبي  َّ : 

ُّكلها ُاألرض «:    املقربة، واحلامم؛ لقوله  ٌمسجد ُ َواحلامم ،َاملقربة َّإال ِ َّ« . 
، )٧٩١(ابـن خزيمـة : واحلـديث صـححه). ٣١٧(والرتمذي ) ١١٧٨٤(  رواه أمحد 
ُلـه طـرق ): ٧٦ص (»احلـامم«وقال ابن كثري يف كتاب . ، واحلاكم)٢٣٢١(وابن حبان 

 .وذكر عن شيخه املزي تصحيحه. جيدة
أن املحفـوظ فيـه ) ٢/٣٢١(، والبيهقـي )٧٦ (»العلل«   وذهب الرتمذي ، والدارقطني يف 

 .اإلرسال
ّاحلامم هو بيت الشياطني، ومأواهم، وال شـك يف كراهـة  والغرض أن :    وقال ابن كثري

أن املـراد باحلاممـات أمـاكن االغتـسال، ) ٤٢٨(ّاهـ  وقـد تقـدم . َّالصالة يف مثل ذلك
 .ُوليست الكنف أماكن قضاء احلاجة

َّ  وصح النهي عن الصالة يف معاطن اإلبل؛ قال  ّ :»ِمرابض يف ُّصلوا ُّتـصلوا وال ،ِالغنم ِ َ  يف ُ
ِطنمعا   ).١٣٨٤ (، وابن حبان)٧٩٥(ابن خزيمة : وصححه). ١٠٦١١(رواه أمحد .  »ِاإلبل ِ

  =   )٢/٤٧١ (»املغني«.ُهي التي تقيم فيها اإلبل وتأوي إليها: ، قال أمحد»معاطن اإلبل«و
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- ِالصالة ِمن ُلَّالرج َفِنرصَي وأن  . )١( فيها ٌّاكَش وهو َّ

- َنولعــ  َالواشــمة َ َواملــست ،ِ َوشمةُ َ ُرضبَتــ التــي :وهــي ؛ِ ، َةرضُخلــا ِ
                                         

ِّ  وانظر يف بيان العلة من النهي عن    ). ١/٣٠١( البن رجب »األحكام الكبري«: الصالة فيهاِ
مـن حـديث ) ٣٢٨( عن الصالة يف قارعة الطريق يشهد له ما رواه ابن ماجـه   والنهي
 .احلديث.. ُ هنى أن يصىل عىل قارعة الطريق  أن النبي بن عمر عبداهللا 

إسناده ضعيف لضعف ابن هليعة وشيخه، لكـن ): ١٣٤ (»مصباح الزجاجة«    قال يف 
 اهـ.للمتن  شواهد صحيحة
 ):٣٠١ /١ (»األحكـام الكبـري« ظهر البيت، فقد قال ابـن رجـب يف َّ  أما النهي عن الصالة عىل

ّ مع هذه املواطن ليس من باب ما عللت به، بـل الـذي ُ فذكره»ظهر الكعبة«: لفظ ابن ماجه ُ
ِذكره كثري من األئمة

ِّأن العلة يف ذلك: ٌ َّأنه ال يكون بني يديه يشء يتوجه إليه: ِ  اهـ. ٌ
 ، التي تقرعها األقـدام:يعني): قارعة الطريق): (٢/٤٧٢ (»املغني«ُ  قال ابن قدامة يف 

  ...فرَّ واجلادة للس، واملشارع، األسواق: مثل،فاعلة بمعنى مفعولة
   .ادَعُ معروف بذلك م،ابون فيه البهائم وشبههمَّ املوضع الذي يذبح القص):املجزرة(و  
 اهـ.  املوضع الذي جيمع فيه الزبل)املزبلة(و  

ّيف بيان جواز الصالة يف هـذه املواضـع إال مـا ثبـت الـنص بـالنهي عـن ) ٢/٤٧٢(  وقال  َّ
 ،»اًجعلت يل األرض مـسجد «: لعموم قوله ؛وهو قول أكثر أهل العلم: َّالصالة فيه، قال

 ومعاطن اإلبل بأحاديـث صـحيحة ، واحلامم، املقربة:واستثنى منه، وهو صحيح متفق عليه
وزيد بن ، وحديث عمر وابنه يروهيام العمري،  العمومففيام عدا ذلك يبقى عىل، خاصة

 اهـ . حيح بحديثهامَّفال يرتك احلديث الص، م فيهام من قبل حفظهامَّجبري وقد تكل
 »األحكام الكبري«، و)٢/٤٦٨ (»املغني«، و)٢/٤١١( للبغوي »ُّرشح السنة«:   وانظر

 ).  ١/٣٠١(البن كثري 
َإغرار ال «:ي  قال النب  حلديث أيب هريرة  )١( َ  . »ٍالةَص يف ْ

 :فقـال .هـذا احلـديث عن الشيباين عمرو أبا سألت: ، وقال أمحد)٩٩٣٧(رواه أمحد   
 بقـي قـد أنـه يظـن وهـو منها خيرج ال :يقول رارِغ :ومعنى ،الةِّالص يف غرار ال هو إنام

 اهـ. والكامل اليقني عىل يكون حتى يشء منها عليه
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  .هاـل ُبُوترض
َاصلةلووا َ َوصلةستوامل ِ َ َاملالقر ُّدُشَت التي :وهي ؛ِ  .هلا ُّشدُوت ،)١( ِ

َمصةتنُوامل ،َصةِوالنَّام َ َالشعر ِنتُفَت التي :وهي ؛ِّ   .هاـل ُفُوينت ،َّ

َارشوالو
َؤترشةُوامل ،َةِ َ

  .)٢( اهل ُجَّفلُيو ،اناألسن ُجِّلُتف التي :وهي ؛ِ

                                         
 وهي ضـفائر مـن ،ه املرأة يف شعرهاّ ما تشد):ُلِمْرِالق) (٣٠/٢٤٨( »تاج العروس«  يف ) ١(

 اهـ.  والقراميل،لِ واجلمع القرام،م تصل به املرأة شعرهاَيسَ وإبر، وصوف،ٍعرَش
 ،وقد رخصت الفقهاء يف القرامل): ١/١٦٧( »غريب احلديث« يف  ُ   قال أبو عبيد

  اهـ  .اًعر ما مل يكن الوصل شعرَّفكل يشء وصل به الش
 قـال أبـو . ال بـأس بالقرامـل: عن سعيد بن جبري قـال)٤١٧١( أيب داود »سنن«  ويف 
  .ساء كأنه يذهب إىل أن املنهي عنه شعور النِّ:داود

 . كان أمحد يقول القرامل ليس به بأس: قال أبو داود   
  ؟ل يشء تـصل املـرأة بـشعرها ُكره كُ ت: قلت ألمحد)٣٣٦٧( الكوسج »مسائل«  ويف 

  .اً إذا مل يكن كثري، به شعرها فليس به بأسّ بقدر ما تشدً غري الشعر إذا كان قرامل قليال:قال
 َّ إال،اًعرَوف وما أشبهه ما مل يكن شُّ من القرامل من الصٍ ال بأس بكل يشء:قال إسحاق   

 ).١/١٣٠( »املغني«اهـ   وانظر . أن تكثر وتريد بذلك املباهاة
َالواصلة َلعن«: ولفظهام) ٥٦٢٢(، ومسلم )٥٩٤٧(البخاري  احلديث رواه )  ٢( َ َستوصلةواملـ ،ِ َ ِ، 

َوالواشمة َ َستوشمةوامل ،ِ َ  ِسنُللح جاتِواملتفل ،واملتنمصات ،الواشامت لعن«: ٍويف لفظ .»ِ
 ).٥٦٢٤(، ومسلم )٤٨٨٦(رواه البخاري .     »اهللا خلق املغريات

 عـن ىهن النبي  معتس: ، قال من حديث ابن مسعود) ٣٩٤٥(  ويف مسند أمحد 
ِصةِالنَّام َوالوارش ،َ

ِلةِوالواص ،ِةِ ِمةِوالواش ،َ  .ٍداء ِمن َّإال ،َ
وهي أن تغـرز املـرأة : من الوشم) الواشمة): (١٢/١٠٤ (»ُّرشح السنة«  قال البغوي 

): املستوشمة(و.. َّظهر كفها، أو معصمها بإبرة حتى تدميه، ثم حتشوه بالكحل فيخرض 
التي تصل شعرها بشعر غريها، ): الواصلة(و. ُلتي تسأل وتطلب أن يفعل هبا ذلكهي ا

َّتريد بذلك أن يظن هبا طول الشعر، أو يكون شعرها أصهب، فتصله بشعر أسـود،     ّ ُ= 
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- ْعتوضـٍ أةامـر اـمُّأي« :☺ وقال َزوجهـا ِيـتب ِغـري يف اوهبـَث َ  دقـف ؛ِ
َهتك َستورمـال َرتهاِس ْتَ  .)١( »ِّرهبا َنيوب اهبين ُ

☺
]أ/٢٦[ 

- َأكلي أن ☺ ُيههن   .)٢( يهأخ يدي نيب ا مامم ُلَّالرج ُ

- َأكلي وأن ِروةِذ ِمن ُ ُتنزل َةكالرب َّإن«: وقال، ِةَعْصَالق َ ِ  .)٣( »ِطهاَوس يف َ
- ِالطعام لقب ِاليد ِسلبغ َوأمر  .)٤( َبعدهو َّ

                                         
 .. َّوهو نتف الشعر من الوجه : من النَّمص) ِّاملتنمصة(و.. فهذا من باب الزور 

ٌن أسناهنن بعدما رشعن يف السن حتى يكون له حتـدد ُهن اللوايت يعاجل): املتفلجات(و ُِّّ ِّ
َّورقة وأرش، فيتشبهن بالشواب  َ ٌ ٌ  اهـ . ّهي التي ترش أسناهنا وحتددها): الوارشة(و.. ِ

، مـن حـديث عائـشة )٢٨٠٣(، والرتمذي )٤٠١٠(، وأبو داود )٢٤١٤٠(رواه أمحد    )١(
.َّوصححه احلاكم. حسن حديث هذا : الرتمذي قال  .، ووافقه الذهبي)٤/٢٨٨ (َ

 وكانت يـدي تطـيش النبي جر ِا يف حًكنت غالم:  قال  حلديث عمر بن أيب سلمة ) ٢(
ِوكل مما يليك.. «:  لهفقال النبي  ،ةَفْحَّيف الص   ).٥٣١٧(، ومسلم )٥٣٧٦(رواه البخاري . »ُ

يث حديث حـسن صـحيح، مـن حـد: وقال) ١٨٠٥(، والرتمذي )٢٤٣٩(رواه أمحد   ) ٣(
ِعةْصَالق يف لواك«:قال :   قالابن عباس  َوسطها ِمن تأكلوا ، والِجوانبها ِمن َ ِ  فـإن ؛َ

ُتنزل الربكة ِوسطها يف ِ َ«. 
 ِمـن لـواُك« : قال أن النبي ُمن حديث عبداهللا بن برس ) ٣٧٧٥(وروى أبو داود    

 ].ي أعالهاه: ّبكرس الذال: ِذروهتا [.»هايف كرباُي ِذروهتا ُودعوا ،َحواليها
ِبركة الطعام«: قال النبي :  قالُلعله يشري إىل حديث سلامن    )٤( َّ ُ َالوضوء قبله، وبعده: َ َ َ« . 

 . أمحد، وأبو داود، والرتمذي: َّ، واحلديث ضعفه)١٨٤٦(، والرتمذي )٣٧٦١( رواه أبو داود 
 .َّغسل اليدين قبل الطعام وبعده حمل خالف بني أهل العلم:  ومسألة

 =  العلم ألهل قوالن املسألة هذه يف): ١٠/٢٣٤ (»ُّهتذيب السنن« يف  قال ابن القيم   
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  .)١( »َقرَالف يَينف إنه«: وقال      
- َضوءالو واَأدمن ٍومق اـُّأيم«: ًأيضا وقال  َبأذه َّالإ ؛هعدوب ِامَّالطع َقبل ُ

  .)٢( »َقرَالف نهمع لكذب اهللاُ
                                         

 أمحـد مذهب يف  ومها.يستحب ال :والثاين، الطعام قبل اليدين غسل ستحبُي :أحدمها
 غـسل تـرك بـاب( »الكبري« كتابه يف النسائي وقال ،ستحبُي ال أنه: حيحَّوالص ؛وغريه
 ابـن عـن ،احلويرث بن سعيد عن ،جريج ابن حديث من ذكر ثم ،)الطعام قبل اليدين
 ثـم. صـحيح وإسـناده .ماء ّيمس ومل فطعم َخرج ثم ،َزَّربَت  اهللا رسول أن  عباس

 وابَّالـص هـو املـسألة يف والتفصيل التبويب وهذا) .. طعم إذا يده اجلنب غسل باب( :قال
 غـسل يكره سفيان كان :قال أنه دسعي بن حييى عن بلغني :قلت أمحد ُسألت :مهنا وقال.. 

   اهـ. العجم ِّزي نِم ألنه :قال  ؟ذلك فيانُس َهِرَك مـل :قلت .عامَّالط عند اليد
ًسمعت مالكا وسئل عن وضوء اليـدين : قال ابن وهب) ٧( البن عبداحلكم »اجلامع«  ويف 

 . نعم: فقالترى يف ذلك من فعل األعاجم ؟ : فقيل.. إين ألكره ذلك : قبل األكل ؟ فقال
فصل اسـتحباب غـسل اليـدين قبـل الطعـام /٣/٢٢١ (»اآلداب الرشعية«:    وانظر

الرتغيب يف غسل اليد /٣/١٥٠ (»الرتغيب والرتهيب«، و)٢١١ (»املغني«، و)وبعده
َّقبل الطعام إن صح اخلرب وبعده َّ .( 

َّالوضـوء قبـل الط«: يشري إىل حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام لعله  ) ١( َ َعـام وبعـده ينفـي ُ َ ِ
ِالفقر، وهو من سنن املرسلني ُ  ). ٧١٦٦ (»األوسط«رواه الطرباين يف . »َِ

 .اهـ وانظر ما بعده. مرتوك وهو ،سعيد بن هنشل :وفيه): ٥/٢٤( »جممع الزوائد«  قال يف 
الوضوء قبل الطعام ينفـي الفقـر، : قال احلسن) ١/٣٥٠( للبغوي »ُّرشح السنة«  ويف 

 اهـ . من غسل يديه فقد توضأ: قال قتادة. غسل اليدين: واملراد منه. اللمموبعده ينفي 
 عـن النبـي من حديث أنس ) ٣٢٦٠(مل أقف عليه هبذا اللفظ؛ لكن روى ابن ماجه    )٢(

َِعفُر وإذا غداؤه ََرضَح إذا فليتوضأ ؛ِهيتَب َريَخ اهللا كثرُي أن َّأحب نَم« : قال«.  
 ).١٥٠٥(  البن أيب حاتم»علل احلديث«. منكر ديثح هذا: رعةُز أبو قال   

 .       ُ  ويف الباب أحاديث أخر يف فضل غسل اليدين قبل الطعام وبعده ال يثبت منها يشء
 =).                ١/٣٤٧( »املغني عن محل األسفار«، و)٢/٦٥١ (»العلل املتناهية«:    انظر



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
  ٢٦٣ 

- َأكلي أن َوأمر ُالرجل ُ ُنتثرَي َّمما َّ ِ  َأكـل نَمـ«: ، وقال)١( ِانَوِخـال َحتـَت َ
َنفي:  كذل    .)٢( »ُقْمُحـلا ِدهلو نوع ،ُقرَالف عنه ُ

- ُمرْغَأ وهو ُلَّالرج َنامَي أن ىوهن    .)٣( دالي َ

- ٤( نُبُج وهو َنامَوي َمعطَي وأن(.   
 - ُّحبـُي وكان َيأكل أو ،َنامي نأ َادأر منلـ ِ ٌجنُـب وهـو ُ َضـأتوي أن ُ  هَوءوضـ َّ

                                         
 ). ٦٤٠ (»املجالسة«، و)٣/١٠٢١( للدواليب »نىُالك«: َّ  ويف الباب آثار عن السلف، انظر

َفتات: )ثارالنُّ ( ) ١(  »هتذيب اللغة«.يشء ِّكل نِم ذلك ونحو اخلبز من ِوانِاخل حوايل َيتناثر ما ُ
)٤/٣٥٠٧.( 

َّمعرب. ُالذي يؤكل عليه: بالكرس): ِاخلوان  (  ).٣/٣٨٨( للجوهري »الصحاح«.  َُ
 هِولـد عـن يونفـ ،ُالفقـر عنه َفيُن ِوانِاخل نِم طُسقَي مما َكلأ نَم«: يشري إىل حديث   لعله )٢(

، )١١١١ (»العلل املتناهية«، وابن اجلوزي يف )٤/٩١ (»تاريخ بغداد«رواه اخلطيب يف .  »مقُاحل
 ).  ١٥/٢٥٢ (»كنز العامل«، و)٦٦٦ (»ذيل الآللئ املصنوعة«: انظر. وهو حديث موضوع

ِيده ويف َنام َمن«: ي  عن النبحلديث أيب هريرة    )٣( ٌغمر ِ َ ُيغـسله ومل َ ِ ُفأصـابه َ  فـال ٌيشء َ
َّيلومن َ رشح «البغـوي يف  َّحـسنة). ٣٨٥٤(وأبـو داود ) ٧٥٦٩( رواه أمحـد .»َنفسه َّإال ُ
 ):٩/٥٧٩ (»الفـتح«، وقـال يف )١٣٥٤(َّ، وصححه ابـن حبـان )٣١٧/ ١١ (»ُّالسنة

 .صحيح عىل رشط مسلم
ِيده ويف«:   وقوله َغم ِ َالزهومة :َأي »ٌرَ ُ  ). ١٣/٢٥٨ (»تاج العروس«: انظر.، ورحيهَّاللحم من ُّ

َّإن الشيطان حيرض الدسم: عن إبراهيم قال) ٢٦٦٢٠( ابن أيب شيبة »مصنف«  ويف  َّ . 
 ).الرتهيب أن ينام ويف يده ريح الطعام ال يغسلها/٣/١٥٠ (»الرتغيب والرتهيب«:  وانظر  

 . ح يف النهي للجنب عن األكل والرشب قبل أن يغتسللـم أقف عىل حديث رصي   )٤(
َرخــص  أن النبــي    ويف حــديث عــامر بــن يــارس  ِللجنُــب َّ  إذا أراد أن يأكــل، أو ُ

َيتوضأ أن يرشب، أو ينام  .  َّ وضوءه للصالةَّ
 .وانظر ما بعده. حسن صحيح: وقال) ٦١٣(، والرتمذي )٢٢٥(  رواه أبو داود 

  ).١/٣٥٧( البن رجب »فتح الباري«: نب بالوضوء عند النوم  وانظر فيمن أمر اجل
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   .)١( َّللصالة
- َالتمر نيب ِانرِالق ِعن ☺ ىوهن  ِلِعاف عىل ُلدخَي اـَمـل وذلك ؛)٢( ِنيتَّ

ِسوء ِمن ذلك
 .)٣( ةـَِلؤاكامل ُ

- َنظرَي نوأ ُالرجل ُ ِمؤاكله ِةَمُلق إىل َّ ِ ُ )٤(.  

                                         
ًجنُبـا كان إذا  اهللا ُرسول كان :قالت  عائشة عن   )١( َيأكـل أن َفـأراد ُ  َّتوضـأ َينـام أو ،ُ

ِللصالة وضوءه  ).٦٢٦(   رواه مسلم .َّ
ُأيرقد ،اهللا رسول يا :قال عمر أن ر ُعم ابن عن  و ٌجنُب وهو ُأحدنا ُ    ؟ُ

 ). ٦٢٨(، ومسلم )٢٨٩(   رواه البخاري .»َّتوضأ إذا عمن« :قال  
إذا : قـال أصـحاب الـرأي يف اجلنـب): ٢/٢١١ (»األوسط« يف    قال ابن املنذر 

أراد أن ينام، أو يعاود أهله قبل أن يتوضأ، فال بأس بذلك؛ إن شاء توضـأ، وإن شـاء مل 
        .يتوضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه ومتضمض ثم يأكل

َّ الدالة عـىل ذلـك، وبالقول األول أقول؛ وذلك لألخبار الثابتة عنه :    قال ابن املنذر
، دليل عىل أن الوضوء الذي يتوضؤه من أراد النوم »َّيتوضأ وضوءه للصالة«: ويف قوله

 اهـ  . ًوهو جنب، وضوء كامل تام، وضوء لو مل يكن جنبا كان له أن يصيل به
 ).١/٣٠٣ (»املغني«، و)١/١١٢(بن أيب شيبة  ا»مصنف«:    وانظر

َيقرن أن النبي  ىهن  ُعمر ابن حلديث  ) ٢( ُالرجل ِ ِالتمرتني نيب َّ َيستأذن حتى َّ   .َأصحابه ِ
 ).  ٥١٠٤(، ومسلم )٢٤٨٩(   رواه البخاري 

بـن اار مـن طريـق َّ البـز»مـسند« وهـو يف »الناسخ واملنـسوخ«بن شاهني يف اأخرج    (
 علــيكم َعَّ وسـاهللا َّنإ و،ِمـرَّ يف التِنارِكنـت هنيـتكم عـن القـ« :ن أبيـه رفعـه عـ،بريـدة

َ، وضعفه)٩/٥٧١( »فتحال«ًانتهى نقال من ). »نواِفاقر َّ َ. 
ن ملا فيـه ارِاستقباح الق   عن عائشة وجابر»ذيل الغريبني«ذكر أبو موسى املديني يف (   )٣(

َن الرشِم  ).٩/٥٧٢ (»حفتال«ًنقال من ). ِعَمَّه والطَّ
 هَبرص أحدكم َّيتبعن ال« : النبي  قال :قال  اخلطاب بن عمر موىل عمر أيبحلديث    )٤(

 =، وإسـناده ضـعيف، يف    )٦٩٠٦ (»َّمعرفة الـصحابة«رواه أبو نعيم يف . »أخيه قمةُل
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- ُّحيب ☺ وكان ِ َّيغطى أن ُ ُالثريد ُ ِ ُتنزل َةالربك إن«: وقال ؛)١( َّ ِ   .)٢(»يهف َ

- ٣( حارا ِلهْأك عن ىوهن(. 
                                         

. وفيه كذلك تدليس بقية بن الوليد. شيخ جمهول: أبو حاتمقال. حييى بن مسلم: إسناده
 . من حديث أيب هريرة »الفردوس«وذكره الديلمي يف ). ٣١/٥٣٧( »يب الكاملهتذ«

الروايـات املختلفـة عـن الثريـد ): ٤٣ص (»األطعمة يف عرص النبي «جاء يف كتاب   ) ١(
ًهو اخلبز املبلول بامء القدر، أو املرق، وأحيانا يكون خبزا وحلام وبعـض أنـواع : ُتبني أنه ً ً

 . ًاخلضار كالقرع مثال
 ،حواليهـا نِمـ اهللا ِبسم كلوا« :فقال ،الثريد برأس النبي  أخذ :قال  واثلة حلديث  ) ٢(

 . »اَِهفوق نِم تأتيها َالربكة فإن ،أسهاَر واعفوا
ما باب (وهو حديث صحيح، ويشهد له ما رواه أبو داود يف ) ٣٢٧٦(   رواه ابن ماجه 

 . اهللا بن برس، وابن عباس ، من حديث عبد)ةَفْحَّجاء يف األكل من أعىل الص
 . حتى يربدّعام احلارَّ هنى عن الط عبدالواحد بن معاوية بن خديج أن النبي  حلديث ) ٣(

 .وهذا منقطع: وقال) ٥٩١١( »شعب اإليامن«   رواه البيهقي يف
 ).٥٢٣٠ (»الضعيفة«. ًوإسناده ضعيف جدا. ُمن حديث صهيب ) ٥٩١٢(  وروى نحوه 

 أن عن ابن شهاب) ٢٠٩ (»معجمه«ما رواه ابن األعرايب يف :  منهاوللحديث شواهد  
 . وإسناده صحيح لوال إرساله. ّعام احلارَّ هنى عن الطالنبي 

 غـري ّاحلـار عامَّالط فإن عامَّبالط بردواأ«: قال النبي : قال   ومنها حديث أيب هريرة 
 ). ٦٢٠٩ (»األوسط«رواه الطرباين يف .  »بركة ذي

 بـصحفة أيت  اهللا رسـول نإ: ، قـالمن حديث أيب هريرة ) ٩٣٤(ده كذلك    وعن
 .»اًنار يطعمنا مـل اهللا إن« :فقال ،يده رفع ثم ،فيها يده فأرسع ،تفور

 ).٥/١٤ (»جممع الزوائد«، و)١/٦٤٦( »ختريج اإلحياء«   وكالمها ضعيفان كام يف 
 »الكـربى«  يف البيهقـيرواه. رهال يؤكل طعام حتى يـذهب بخـا:  قال   وعن أيب هريرة 

 ).١٩٧٨ (»اإلرواء«، و)٣/٢١٥ (»اآلداب الرشعية«: ، وهو صحيح، انظر)٧/٢٨٠(
ٍبثريـد أتيت إذا كانت أهنا  ٍبكر أيب بنت امءسأ عن    وثبت    ِّفغطـ بـه أمـرت ِ    حتـى يُ

ُفورة يذهب ِدخانه َ  =   اه رو.»للربكـة ُأعظـم هـو« :يقـول هللا رسول سمعت إين :وتقول ،ُ



الدیانة السنة والشرح واإلبانة على أصول  
  ٢٦٦ 

- ِالرشب عن ☺ ىوهن ِالسقاء ِمف ِمن ُّ
َالشارب نأل وذلك ؛)١( ِّ ِ  يـهف نِم َّ

َداخله ما ُمعلي ال ِ.  

ٌيةَح فيها وكان ،ٍةَحيطَس ٍقاءِس ِمن َبرش ًرجال نإ: وقيل  معلَي فلم ،َّ
  .)٢( َقهْحل تلخد ىحت هبا

ُيغري ِاءِّالسق ِمَف ِمن َبرشال نإ :- ًأيضا - يلوق ِّ  .)٣( هَحـِري ُ

                                         
 .، ووافقه الذهبي)٤/١١٨(، واحلاكم )٥١٠٧(ابن حبان : وصححه). ٢٦٩٥٨(أمحد 

 ]ابـن أسـلم الطـويس: يعنـي [أكلت عند حممد: قال حممد بن نرص) ٩/٢٤٣( »ليةاحل«   و
 :قـال؟  هكذا تأكله ، مالك تأتبني بثريد بارد، يا أبا احلسن: فقلت له،ا يف بريدًذات يوم ثريد

 .»ليس يف احلار بركة« : وقد روي عن النبي ، إين إنام طلبت العلم ألعمل به،يا أبا عبداهللا
] ابن أسلم الطـويس: يعني[أكلت عند حممد : قال حممد بن نرص) ٩/٢٤٣( »ليةاحل«    ويف 

 يا :قال ؟  هكذا تأكله،ٍني بثريد باردي مالك تأت، يا أبا احلسن: فقلت له،ا يف بريدًذات يوم ثريد
 .»ليس يف احلار بركة«  وقد روي عن النبي ، إين إنام طلبت العلم ألعمل به،أبا عبداهللا

 ). ٥٦٢٨(رواه البخاري .   قاءِّالس ِيف نِم َيرشب أن  النبي هنى: حلديث أيب هريرة    )١(
 يف ِمـن َيـرشب أن هنـى  أن النبـي عن أيب هريـرة ) ٧١٥٣(يشري إىل ما رواه أمحد  )  ٢(

ٌحيـة فخرجـت ِّالـسقاء يف ِمن َرشب ًرجال َّأن ُفأنبئت :أيوب قال .ِّالسقاء روى هـذه . َّ
ووهـم : فقال) ١٠/٩١ (»الفتح«ّوتعقبه يف ). ٤/١٤٠( »املستدرك« الزيادة احلاكم يف

 والزيـادة املـذكورة ليـست عـىل رشط ، بزيادتـه»املستدرك«احلاكم فأخرج احلديث يف 
 من رواية سلمة هبن ماجا لكن أخرجها ؛ولة وليست موص، ألن راوهيا مل يسم؛حيحَّالص

هي إىل  بعد النَِّ قام من الليلً وأن رجال: ويف آخره، عن عكرمة بنحو املرفوع،بن وهراما
 بخالف ، يف أن ذلك وقع بعد النهيٌ وهذا رصيح.ةّ فخرجت عليه منه حي،قاء فاختنثهِس

مكن اجلمع بـأن يكـون ُوي ،بن أيب ذئب يف أن ذلك كان سبب النهيان رواية ِما تقدم م
 اهـ. اًا بعد النهي تأكيدً ثم وقع أيض، فكان من أسباب النهي،ذلك وقع قبل النهي

:      قـال، عـن النبـي من حـديث عائـشة ) ٧٣٦٩ (»الفردوس«روى الديلمي يف   ) ٣(
َال  ترشبوا من فم السقاء فإنه ينتن الفم« ُ ِّ َ  =   حممد بن: وهو حديث ضعيف، يف إسناده. »ِ
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- َرسُيع أن ☺ يهَهن ِومن ِّ
ِارعةق ىلع ُاسالن )١(    ؛)٢( ِيقرالط ِ

ُجةدرَم ِريقالط َةِارعق ألن ذلك اموإن   ؛ِّنجلوا ،ِّاموهلوا ،ِاسالن َ

ِّيضي كذل وألن ِارةامل عىل ُقُ ُطرقهَي ما يدري ال َمائالن نإ مث ،َّ  .فيه ُ

- َوطغتُي نأ ىوهن ِقارعة عىل َّ َ ِالطريق ِ ِ َالعنامل واَّاتق«: لوقا، َّ ِ«.  

ُالعنامل اوم :واقال ُّالتغو« :قال؟  ِ   .)٣( »ِاتُّالطرق عىل ُطَّ

َرةِذَوالع َاراألقذ نإ :قالوي    َثرتك إذا َ ِالطرقات عىل ُ ُ   ]ب/٢٦[ .ُطرالق َسباحت ؛ُّ

- َوطتغَي نأ ىوهن ُالرجل َّ ُ ٍرةشج َتحت َّ ٍمثمرة َ َِ ًرةثم أن كوذل؛ )٤( ُ َّربمـ َ  اـُ
ِرةِذَالع عىل تطقَس   .تفضاع ُالنَّفس ُافهاعَفت ؛اِرهبُبق أو ،َ

- ٥( ٍةُمثمر ٍةشجر تحت ُلَّالرج َعِجامـُي أن ىوهن(.  
-َدثتحَي أن و  .)١( ِالءخلا يف ووه َلَّالرج َمِّلكُي وأن ،ِنِّوطاَغَتُامل َّ

                                         
 اهـ. ّنيَ عىل حديثه بوالضعُف): ٦/٣٠١( »الكامل« عبدة، قال ابن عدي يف

 ).٤/٨٦ (»ِّالصحاح «. ليسرتحيوا ثم يرحتلواالليل ِآخر نِم ِفرَّالس يف القوم نزول: التعريس   )١(
 ُقُرُا طـّ فإهن؛َريقَّم فاجتنبوا الطُستّرَوإذا ع ..«: قال النبي :  قالحلديث أيب هريرة  )  ٢(

 ).٤٩٩٩(رواه مسلم . »ِ بالليلِّأوى اهلوامَ وم،ِّوابَّالد
ِاللعانني َّاتقوا« :قال  أن النبي من حديث أيب هريرة ) ٥٣٩(روى مسلم    )٣( َّ َّ« . 

ِاللعانان وما :قالوا َّ َّيتخىل يالذ« :قال ؟اهللا رسول يا َّ ِالناس ِطريق يف َ ِظلهم يف أو ،َّ ِّ«. 
ِاللعانني َّاتقوا«) ١/٣٨٢ (»ُّح السنةرش«قال البغوي يف     َّ األمـرين اجلـالبني : معنـاه ،»َّ

ُللعن، وذلك أن من فعلهام لعن وشتم َ ِ  اهـ. ُ
 . ِرةِثمُم ٍشجرة حتت الرجل َّيتخىل أن ى النبي هن :قال  عمر بنا عن )  ٤(

 ).٩٣ (»بلوغ املرام«وضعف إسناده يف ). ٢٣٩٢ (»األوسط« رواه الطرباين يف 
 .     لـم أقف عىل حديث يف النهي عن ذلك)٥(
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 -ُجامعـُي وهو َمَّلتكَي و أ َنظرَي أو، ِ َتنظر أو ، ِعامِاجل عند هرأتام ِرجف إىل ُ  هي ُ
ِمثل إىل  .)٢( نهِم لكذ ِ

- ٣( ٍةدِاحو ٍةِبخرق ًيعامج اَّسحتمَي أو(.  
                                         

ِالـرجالن ُخيرج ال«: قال النبي :  قالحلديث أيب سعيد    )١( ِيـرضبان َّ  ِكاشـفان َالغـائط ِ
ُعورهتام ِيتحدثان َ ُيمقت اهللا فإن ؛َّ ُ ، )١٥(، وأبـو داود )١١٣١٠( رواه أمحـد .»ذلك عىل َ

 ). ٣/٢٣٨ (»العلل«، والدارقطني يف »ُّالسنن«َّوأعله أبو داود يف ). ٣٦٦(وابن ماجه 
ّصححه ابن السكن، وابن القطان، وهو): ٩٤ (»بلوغ املرام« وقال يف  َّ  اهـ .  معلولَّ

 ذلـك نفـإ ؛هـاِفرج إىل نظـرَي فال جاريته أو َهزوجت أحدكم َجامع ذاإ«: ُلعله يشري إىل حديث  ) ٢(
 وال العمـى، ورثُيـ فإنـه ؛ِالفـرج إىل ينظر فال أحدكم َجامع إذا«:  وحديث.»العمى ورثُي
 .  وغريها، وهذه األحاديث ضعيفة ال يثبت منها يشء.»اخلرس ورثُي فإنه َالكالم كثرُي

 ).وما بعدها١٩٥ (»َّالضعيفة«، و)٢/٢٧١( البن اجلوزي »املوضوعات«:   انظر
ـأل عموسـى بـن سليامن أن) ٥٥٧٧ (»صحيحه«   وهي خمالفة ملا ثبت عند ابن حبان يف   طـاء س

 يّبـِوح اَأن أغتسل ُكنت: فقالت ،عائشة عنها ُسألت: فقال ؟ امرأته فرج إىل ينظر ِالرجل عن
 أقساط ستة قدر البيت يف إناء إىل وأشارت ،ناّفُأك فيه ختتلف ،الواحد اإلناء نِم. 

ويف قـول : قال إسحاق بـن راهويـه) ١/٢١٥) (قسم الطهارة( حرب »مسائل«   ويف 
، »احفظ عورتك إال من زوجتك، أو ما ملكت يمينـك«: بن حيدة  ملعاوية النبي 

 .  ُّداللة ملا وصفنا من الرخصة
هل جيـامع الرجـل امرأتـه لـيس بينـه : قيل ملالك) ٢١١( البن أيب زيد »اجلامع«   ويف 

ِألغ ما يتحدثون به، قـد كـان : إهنم يروون كراهيته ؟ قال: قيل. نعم: ِوبينها سرت ؟ قال
ّ يغتسالن عريانني، فاجلامع أوىل بالتجردائشة  وعالنبي  وال بـأس أن ينظـر : قال. ّ

 .إىل الفرج يف اجلمـاع
وذكـر عـن ) ١/٣٣٧ (»رشحه للبخاري«وذكر اخلالف يف هذه املسألة ابن رجب يف    

 .أكثر أهل العلم أنه ال حيرم نظر الرجل إىل فرج زوجته
 ). باب النظر إىل عورة امرأته( )١/٢١٤) (قسم الطهارة( حرب »مسائل«ويف    

 =   »التبرصة« قال احللواين يف ):٥/١٩٤( »كشاف القناع«مل أقف عىل دليل ذلك، ويف    )٣(
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 - ِالرجل أو ،أبيه إىل َّإال ؛ِلَّللرج ُلَّالرج َومقي أن ☺ هيهن ِومن  أو ،ِمـالَالع َّ
  .)١( لِالعاد ِاماإلم إىل

                                         
 اهـ . يكره أن يمسح ذكره باخلرقة التي متسح هبا فرجها

ينبغـي للمـرأة إذا : ا قالـت أهنـ  ولكن هذا خمالف ملا روي عن أم املؤمنني عائـشة 
 .  ثم متسح عنها، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه،رقةِتتخذ خكانت عاقلة أن 

      .  وال يصحً، وقد روي مرفوعا إىل النبي )٢/٤١١ (»الكربى«   رواه البيهقي يف 
 ). ١٢٤٥ (»العلل«  .ًموقوفا  عائشة عن هو اـإنم:    قال أبو حاتم

 .من حديث أيب هريرة ) ١١٦٢ (»الفردوس«الرواية املرفوعة عند الديلمي يف :    قلت
 مل رأوه إذا وكـانوا :قـال ، اهللا ِرسـول ِمـن إلـيهم َّأحب ٌشخص كني مل :لاق  ٍأنس عن   )١(

ِكراهيته ِمن يعلمون ملا يقوموا  .ٌيبرغ ٌصحيح ٌحسن :وقال )٢٩٧٨( رواه الرتمذي .لذلك ِ
 يقـوم أن ِجـلَّلرل تـرى :ألمحـد قلـت :حنبل قال) ١/٤٠٩ (»اآلداب الرشعية«  ويف 

 الوالدين لغري اَّفأم ه،ُّمأل أو ،لوالده الولد ّإال ؛ٍألحد ٌأحد يقوم ال: قال؟  رآه إذا جلَّللر
 يف ذلـك إنـام، »تـروين حتـى تقومـوا ال«:  النبـي وقال ،ذلك عن  النبي هنى فال،
 أن َّأحـب نَمـ« : النبـي وقال ،الةَّللص قاموا ي النب قام إذا ،الةَّالص حلرمة الةَّالص

 اهـ. »النار نِم مقعده فليتبوأ اًقيام لاجِّالر له مثلتي
 ِينِّالـد ألهـل القيـام بـني قـواَّفر تبعهام ومن ،والقايض ،بكر فأبو:  ابن تيمية قال  

 .نظر فيه فاتِّبالص هذا مثل يف والتفريق ألخرى، وكرهوه ،لطائفة فاستحبوه ،وغريهم
 يكونـوا ومل ،ةَّاألئمـ سـيد  النبي فإن ،الوالدين لغري اًطلقُم منه فمنع أمحد وأما: قال  

 مـع ذئـب أيب ابـن ةِّوقـص ،خطـأ اًطلقـُم العـادل لإلمام ذلك فاستحباب ،له يقومون
 فإنـه ،ٍفرَس من القادم لغري ّإال - أعلم واهللا - عبداهللا أبو أراد وما ،ذلك تقتيض املنصور

 .بـه بـأس فـال وعـانقهم ،إلـيهم فقـام إخوانه تاهأ إذا فرَّالس من القادم أن عىل َّنص قد
 لكـن ؛قىّتلُي القادم فإن ،األحاديث وسائر ،هذا عىل جَّخير  ريض اهللا عنهسعد وحديث

 طالـت قـد الذي املرص يف احلارض اَّوأم ،ِبالقيام ّإال تكون ال واملعانقة فعانقهم، قام هذا
  .نظر فمحل إليه املجيء عادته من ليس والذي ،غيبته

 =    أو جملـسه، يف لطانُّالس أو املسجد، ِكإمام األيام يف جميئه رَّيتكر الذي احلارض فأما   
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- َثـليتم نأ َّبحأ َمن«: وقال ؛إليه َامقُي أن ُلَّالرج َّبِحـُي أن ىوهن  لـه َّ
َمقعده َّوأتبفلي ؛ًياماق ُجالِّرال َ  .)١( »ِارالن ِمن َ

-ِم ينظر اهللاُ إـ؛ لهُاس لقيامَوم النيقَام لَمن ق«:  وقال  .)٢( »ليهَ
- َظمع نَم«: ☺ وقال َاحبص َّ َظمعُي امفكأن ؛انيد ِ  .)٣( »اماألصن ّ
- ُمن وقر صاحب دن«: ☺ وقال َ َِ َ ًث حدثايا؛ فقد أحدََّ ََ َ« )٤(. 

                                         
 .وابَّالص هو عبداهللا أيب عن املنصوص بل ،خطأ له القيام فاستحباب ؛مقعده يف العامل

َّرس نَمـ«:  النبي قال ،قيام وهم اًقاعد يكون أن جيوز ال: اًأيض وقال     لـه لَّتمثـَي أن هَ
  .»ِالنار نِم هَقعدَم فليتبوأ اًقيام ُجالِّالر

 األعـاجم ّمعظُي اـكم تعظموين ال«:  قال،الةَّالص يف خلفه قاموا ملا أهنم حيحَّالص ويف  
  .»اًعضَب عضهمَب

          ).١/٤٠٦ (»اآلداب الرشعية«ً نقال من كالمه انتهى     
ّسئل مالك عن الرجـل يقـوم : هبقال ابن و) ١٤٧( البن عبداحلكم »اجلامع«    ويف  ٌُ َ

ِللرجل الذي له الفقه والفضل فيجلسه يف جملسه ؟  َّ 
َإن ذلك مما يكره؛ ولكن ال بأس أن يوسع له:    قال ُ ُِّ  . 

 ).    يف الرجل يقوم للرجل٨/٤٢١(ابن أيب شيبة :     وانظر 
حـديث : وقال) ٢٧٥٥(، والرتمذي )٩٧٧ (»األدب«، والبخاري يف )١٦٨٣٠(رواه أمحد    )١(

 ).٢٧١٧ (»الرتغيب«واملنذري يف  ،)١٤/١٢٧ (»ُّهتذيب السنن« وصححه ابن القيم يف. حسن
 . لـم أقف عليه  )٢(
 . لـم أقف عليه هبذا اللفظ   )٣(

نيـا ُ دَ صاحبَمَّن عظَم« : قالمن حديث أيب هريرة ) ٣/١٨١( »املوضوعات«  ويف 
 . » ..  األسفل مع قارونِركَّ وكان يف الد،ِ عليه اهللاَهطَّ الدنيا سخطمِعِ لُهَفمدح

 . لـم أقف عليه من قول النبي    )٤(
  فقد؛نياُ دَ صاحبَمَّن عظَ م:اشَّ قال أبو بكر بن عي)١٨(للبيهقي  » الكبريالزهد« ويف 

 .ا يف اإلسالمً حدثَأحدث
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- ِاحبص عىل َلخد َمن« :☺ لوقا َعضعفتض ُدنيا ِ ُثلثـ َبذهـ ؛له )١( َ  اُ
 .)٢( »ِينهد

 

- َنفخي أن هُيهن   .)٣( ِابهرش أو ،ِامهطع يف ُلَّالرج ُ

 - ِسقطت َمن« :☺ وقال َ َ ُاللقمة َ ْأكلليو ،ُأخذهاليف ِدهَي ِمن َُّ ُلي أو ،اهُ ْطعمِ  اهِ
ْرتكَي وال ،هَغري   .)٤( »نايطلشل اهُ

- َالتمر ُليأك ☺ وكان   .)٥( طنُووي َّ

                                         
 .  والتذلل اخلضوع ):الضعضعة( )  ١(
 .   موضوع، وهومن حديث ابن مسعود ) ٣/١٣٣ (»وضوعاتامل«  رواه ابن اجلوزي يف  )٢(

 ٍّومـن تضعـضع لغنـي.. «: من حديث أنـس ) ٧٢٦ (»الصغري«   وعند الطرباين يف 
فيـه وهـب بـن ): ١٠/٢٤٨( »جممع الزوائد«قال يف . »  اهللاَلينال مما يف يديه أسخط

  اهـ. راشد البرصي صاحب ثابت وهو مرتوك
 ).١٥٣(رواه البخاري .  احلديث»..اإلناء يف يتنفس فال كمُأحد َرشب إذا«: لقول النبي   ) ٣(

ِالطعام يف النَّفخ عن  اهللا رسول ىهن وعن ابن عباس  ِوالرشاب َّ َّ . 
 .، وإسناده صحيح)٢٨١٧(رواه أمحد 

ُلقمة َوقعت إذا«:  ولفظهمن حديث جابر ) ٥٣٤٩(رواه مسلم    )٤(  ،ُفليأخـذها ِأحدكم َُ
ِفليم ِللشيطان َيدعها وال ،ُوليأكلها ،أذى ِمن هبا كان ما طُ َّ«. 

ٍبرس بن عبداهللا  يشري إىل حديث  )٥( ُ اهللا ُرسول نزل : قال  إليـه اَّفقربنـ :قـال يبأ عـىل 
ًووطبة ًاماعط ٍبتمـر يتُأ ثـم ،منهـا فأكل ،َ وى يُويلقـ ،ُيأكلـه فكـان ،ِ ِإصـبعيه بـني النـَّ ِ ،
ُجمعـوي َالسبابة َ َّ ُشعبة قال - سطىوالو َّ  نيب النَّوى ُإلقاء اهللا شاء إن فيه وهو .يظنِّ هو :ُ

ِاإلصبعني  ).٥٣٧٨(رواه مسلم .  ُ ثم أيت برشاب فرشبه، ثم ناوله الذي عن يمينه- ِ
ْ   وكتبت يف األصل  . ، وما أثبته هو الصواب)ويطنوا: (ُ
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 : ذلك ىومعن    

ِاطنِبب َةَّلتمرا َاوليتن أن    َأخذوي ،ِدهي ِ  .هِأصابع ِربظاه َالنَّواة ُ


 

ٌاجبو ُواالتبـاع ،انهـع ُحـثوالب ،اهـُالـعماست ِةقياخلل ىلع ِ  ،افيهـ لـه ِّ
ُصريمـوال

ُواألخذ ،ِتهطاع إىل ِ ِسنَّتهب َ   ؛ُ

ُّدلت َقولعلا َّألن ِاقلالع ُفسون ،اعليه ُ ُتنازع ِ ِ  .اإليه ُ

ٌظافةنو ٌبأد] ب/٢٧[ ِّلهك ذلك ويف ٌايةقِوو ،َ  . ِارهكمـال ِمن َ

 ِغنَـى ال اـَّمــِم ِذكـره ِمن َبُقر وما ،احرضن ما لكذ ِمن ارنذك وقد
َّبد الو ،ِعلمه ِمن عنه ِاسالنـب ُتكثـر اـَّمــِوم ،ِلهعاماست ِمن همـل ُ  ُةاحلاجـ ُ

َيعذ وال ،إليه َوقرص ،ِهلهَج َمن ُرُ   .ِبهلَط عن َّ
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 يف َجـاء وال هللا،ا ِكتاب يف له َأصل ال َّامـِم وهوأحدث ُاسالن هَعابتد ام
ُالفاعـل كـان وإن ،ٍرأث ِللـدين ٍنايُمبـ َغـري لـه ِ ٍخـارج وال ،ِّ ِمجلـة نعـ ِ ُ 
  .)١( يهف اهللا ِيأذنم ـل ام ِاثهبإحد اـً عظيمأتى دق فإنه ،سلمنيمـلا

 

- ِّ٣( »َّيةِاهلاجل ِعمل ِمن اَّإهن«: وقال، اإليه ُستامعواال ،)٢( ُةياحالن(. 

- ٤( »ُّالسحت ِمن ِةحئاالن ُسبك«: وقال(.  

                                         
ُّدة يف الكتـاب والـسنة  يف هذا الفصل عىل كثري من املحرمات الوار  أطلق املصنف ) ١(

 .اسم البدعة من باب أهنا غري مرشوعة وال مأذون فيها
ُّجزء التمسك بالسنن«  ويف  ُهـي الـرشعة : ُّالسنة التـي يف مقابلـة البدعـة): ١٦ص (»ُّ ِّ

ُّاملأثورة من واجب ومندوب، وصنََّف خالئق من املحدثني كتبا يف السنة والعقائـد عـىل  ً ُ ِّ ٍ ٍ

 .»الرشيعة«: َّوسمى اآلجري كتابهطرائق أهل األثر، 
، ولـم يأذن فيـه وال يف أصـله؛ فعـىل   فالبدعة عىل هذا ما ال يأمر اهللا به، وال رسوله 

ًهذا كل ما هنى اهللا ورسوله عنه فهو من البدعة، أما املباح املسكوت عنه فـال يعـد سـنة  ُُّ ّ َ ُ ِ

 اهـ. ًوال بدعة، بل هو مما عفا اهللاُ عنه
ساء يف اجلاهليـة  :النياحة  ) ٢( َّمأخوذة من النوح، وهو رفع الصوت بالبكـاء، كـام كـان النـِّ

 . ُيصحن، ويبكني، وحيثني عىل رؤوسهن الرتاب حزنا عىل امليتجيتمعن 
َّأمت يف ٌأربع« :لقوله    )٣( ِأمر ِمن يُ ِاجلاهلية َ َّيرتكوهنن ال َّ  )٢١١٦(رواه مسلم . »ِّالنياحةو.. :ُ
 :حتُّن الـسِمـ«: ً مرفوعـامـن حـديث أيب هريـرة ) ٣/٨٢ ( »در املنثورال«ذكر يف   ) ٤(

ِ احلجامُكسب  .»تارخيه«وعزاه إىل اخلطيب يف . »ائحةَّ وأجر الن.. َّ
 وأجـر ،ائحـةأجر النَّ..  :ُحتُّ الس:قال  بن عباسعن ا) ٦/١٢ (»ُّالسنن الكربى«  ويف 

 =اهـ     . وهو موقوف،بن عباسا و،ن صالحنقطع بني حبيب بُهذا م: قال البيهقي.. يةاملغنِّ
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- ١( رآخ ٍعوضَم يف َحةائالن َولعن(. 
- َعمر ُابن وقال َ ُياحةالن: ُ    .)٢( ةدعب اُاعهـواستم ،ٌامحر َ
- ِالسحت ِمن ِةوالنِّياح ِاءنالغ ُكسب :ُيمإبراه قال دقو ُّ )٣(. 
- اباخلط نب ُعمر ُوأيت  َعتعتفت ،ٍةنائحب  يـا :له يلقف ،ُعرهاَش اَدَفب ،َ

  !ُعرهاَش ادَب قد إنه ،ؤمننيامل َأمري

  .هاـل َةُحرم ال إنه ،اهللاُ اأبعده :فقال

  ؟َمـِول :يلق

ُتأمر األهن :قال ِالصرب نع ىنهَوت، عنه  اهللاُ ىهن قدو ،ِعباجلز ُ  دوق ،َّ
ُوتأخذ ،به  هللاُا َأمر َالدراهم ُ ِ ُزنُحتو ،هاِغري ِوجَبش ِيبكَوت ،ِتهادمع عىل َّ ِ 
َيتمـلا ِؤذيوت ،ََّياحل ِّ )٤(.   

                                         
 اهـ  .  واملغنية،ائحة وأمجعوا عىل إبطال أجرة النَّ):٥٥٧ (»اإلمجاع«  قال ابن املنذر يف 

 ).والنائحة املغنية أجر يف) (٧/٥٥١(ابن أيب شيبة :   وانظر
َستمعةوامل َالنَّائحة النبي  لعن :قال ري ُدخلا سعيد َأيب حلديث )  ١( ِ. 

 عن العويف، عطية بن احلسن بن حممد إسناده يف: املنذري قال، )٣١٣٠(  رواه أبو داود 
  اهـ.ضعفاء وثالثتهم جده، عن أبيه،

  .واملمسكة ائحةالنَّ عنتُل :الشعبيقال ): ٣/٣٩٠( ابن أيب شيبة »مصنف«   ويف 
 .ةَّ والشاق،قةِل واحلا،قةِبرئ من الصال  أن النبي عن أيب موسى ) ١٢٩٦(وعند البخاري 

  عن عبـداهللا، عن جماهد، عن أيب حييى،قال ابن جريج) ٣١٠٩( للدارقطني »العلل«يف    )٢(
،هنى رسول اهللا  ى النوحَّها حتّ عن البدع كل  . 

 .والكاهن ،واملغنية ،النائحة أجر َهِرَك عن إبراهيم أنه) ٢٢٤٧٨(روى ابن أيب شيبة   ) ٣(
 .)كسب البغي واإلماء( يف باب »حهصحي«ّ وعلقه البخاري يف 

 =). ١/٥٠٠ (»املدارج«، وابن القيم يف )٣٢/٢٥١ (»جمموع الفتاوى«ذكره ابن تيمية يف    ) ٤(
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- ِيـقرالط عـىل ونبُنـدَي ًاالجـِر ُفرأيت ،َةالكوف ُيتأت: ٍنوع ُابن لوقا، 
  . َسنيُحلا ونيندب :يلفق ! ؟ذلك نع فسألت

ُفأخربته يماهرإب ُيتتفأ     ِةكوفـلا ُأهـل ِهـؤالء ُزاليـ ال :فقـال ،كبذل َ
 .ةبدع مفيه احلقُّ َريصي ىحت ٍعام ِّلك يف ِعالبد ِاثبإحد

 
- ٢( اءنِالغ ُاعـم واست،]ب/٢٧ [)١(ِاتالقين ُالـعماست(.   
- ُينبـت اـكم ]ِلبالق يف َالنِّفاق ُِتنبُي[ ُاءِالغن :ٍودسعم نـاب وقال ِ  ُاءاملـ[ ُ

 .)٣( ]َلْقَالب

                                         
 :قـال ،عبـدالكريم عـن ،حممـد بـن إبراهيم عن) ٦٦٨٢( الرزاق عبد »مصنف«  ويف 

 عليهـا فـأتى ،ًلـيال باملدينة احةّنو سمع  اخلطاب بن عمر أن عاصم بن نرص حدثني
 :فقـالوا ،مخارهـا فوقـع ،ةَّرِّبالـد يـرضهبا فجعـل النائحة فأدرك ،ساءالنّ قَّرفف ،فدخل
 . هلا رمةُح فال جلأ :فقال !املؤمنني مريأ يا شعرها

 .هن اإلماء املغنيات: القينات   )١(
ُحلديث عمران بن حصني    )٢( ِقال النبي :  قال :»ِاألمة هذه يف ُيكون ٌخـسف َّ  ٌومـسخ َ

ِظهـرت إذا«: القـ ؟ اهللا رسـول يـا ذلـك ومتـى: قيـل ،»ٌوقذف ُعـازف،وامل ُالقينـات َ ِ 
ِواستحلت َِّ ُاخلمور ُ ُ«.  

 . ّاهـ وللحديث شواهد يتقوى هبا. حديث غريب: وقال) ٢٣٥٩(  رواه الرتمذي 
 ). ٦٧٥٨(، وصحيح ابن حبان )٤٥٢(ُ، وعبد بن محيد )٤٠٦٢- ٤٠٥٩(ابن ماجه :  انظر

  ).١٤/٥٦( القرطبي »تفسري«.  فقد أمجع علامء األمصار عىل كراهة الغناء واملنع منه:قال الطربي  

ال جيـوز، : ُسئل مالك عن سامع الغنـاء ؟ فقـال): ٤٠( البن عبداحلكم »اجلامع«  ويف 
 ].٣٢:يونس[ MÖ  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  ÏL : قال اهللا تعاىل

َّإنمـا يسمع ذلك عندنا الفساق: لفقا. إن أهل املدينة يسمعونه: ُإنه يقال:   فقيل له ُ  . 
 =    »ذم املالهـي«ورواه ابـن أيب الـدنيا يف ). ٩٤٨ (»اإلبانة الكـربى« رواه ابن بطة يف   )٣(



الدیانة السنة والشرح واإلبانة على أصول  
  ٢٧٦ 

 

- ١( هبا] ُامِواالعتص[ ،هافي ُوالنَّظر ،ُومالنُّج(. 
                                         

 ).١٦٥٠-١٦٤٦ (»ُّالسنة«، واخلالل يف )٣٤ و٣١ و٣٠(
 ).١/٢٤٨ (»اللهفان إغاثة«، وابن القيم يف )٤٧٤٥ (»الشعب«البيهقي يف :   وصححه

 .الغناء عن يبأ سألت: قال) ١١٧٥ (»ئل عبداهللامسا«ويف 
 .عجبنيُي ال ،ِالقلب يف النفاق ثبتُي :فقال   

 فإنه ؛وهذا كالم عارف بأثر الغناء وثمرته): ١/٤٨٧( »دارجامل« يف   قال ابن القيم 
فاق وغايتـه ألبـرصه يف  ولو عرف حقيقة النّ، نافق قلبه وهو ال يشعرَّ إالٌما اعتاده أحد

 طـردت إحـدامها َّ حمبـة الغنـاء وحمبـة القـرآن إالّ قـطٍ عبدِه ما اجتمع يف قلبّ فإن؛قلبه
 ، وتـربمهم بـه،ناء وسـامعهِقل القرآن عىل أهل الغِ وقد شاهدنا نحن وغرينا ث،األخرى

 وال ، فـال تتحـرك، وعدم انتفاع قلوهبم بـام يقـرأه،ل عليهمَّو إذا طئوصياحهم بالقار
 اهللا كيـف َّ فإذا جاء قـرآن الـشيطان فـال إلـه إال،لبَّاعث الط وال هتيج منها بو،تطرب

 وتطمـئن ويقـع البكـاء ، وتـسكن القلـوب، وهتـدأ احلركـات،ختشع منهم األصوات
 ومتنـي ،هرَّامحة باألثامن والثياب وطيـب الـسّ والس،والوجد واحلركة الظاهرة والباطنة

 اهـ. ساسها فهو آخية النفاق وأً فإن مل يكن هذا نفاق،طول الليل
 .علم التأثري، وهو االستدالل باألحوال الفلكية عىل احلوادث األرضية: املنهي من علم النجوم   )١(

ِأمر النُّجـوم عـىل وجهـني ): ١٣٧٧ (»اإلبانة الكربى« يف   قال ابن بطة   :فأحـدمها.. ُ
ّواجب علمه والعمل به، فأما ما جيب علمه والعمل به؛ فهو أن يتعلم مـن النُّ جـوم مـا ُ

ُّهيتدي به يف ظلامت الرب والبحر، ويعرُف به القبلة، والصالة والطرقـات؛ فبهـذا العلـم  ُِ ِّ َ
ُوأما مـا ال جيـوز النظـر فيـه، والتـصديُق بـه، . ُّمن النُّجوم نطق الكتاب ومضت السنة

ُوجيب علينا اإلمساك عنه من علم النُّجوم، فهو ا أن ال حيكم للنُّجوم بفعـل، وال يقـيض هلـ: ُ
َّبحدوث أمره، كام يدعي اجلاهلون من علم الغيوب بعلم النجوم، وال قوة إال باهللا ُ   اهـ .ُ

 بـام َّإال جـومالنُّ يف النظـر نِمـ َّوأقـل): ١٠٦ (»ُّرشح الـسنة« يف وقال الربهباري   
  اهـ .الزندقة إىل يدعو فإنه ؛ذلك وىِس اـمَع ُهْوال ،الةَّالص واقيتَم عىل به تستعني

 ). ١٢/١٨٣( للبغوي »ُّرشح السنة«: نظر  وا
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ِالرشك ِمن ٌفطر هو بل ٌوادعاء ،ِّ   .ِالغيب ِلمِعل ِّ

ِهنَّوالتك ،ِةيافِعوال، ِومالنُّج: ُلـِمث ،عنه ٌّينهم كذل ُّلـوك ِالزجرو ،ُّ َّ ،
ُِّريـَّالتطو

)١(. 
- ًاهناك ىأت َمن«: ☺ قال دوق ًعرافا أو ،ِ َفـصدقه )٢( َّ َّ َكفـر فقـد ؛َ َ  اـمـب َ

ٍحممد ِقلب عىل هللاُا َلَأنز َّ   .)٣( »َّلمليه وسَّ صىل اهللاُ عُ

- ِمن« :وقال ًشعبة َسبتاق َ َ َاقتبس دفق ،ِومُّالنج ِمن ُ َ ِالـرشك ِمـن ًةُشـعب َ ِّ، 
 .)٤( »ادز َادز نَمو

-ٍالب  طُّ عيل بن أيب وقال :يف به دىُهيت ام َّإال ؛ِومالنُّج َعلم مكرِّذُأح 
َنجمُمـالـ َّفـإن ؛ِحـروالب ِّالـرب ِاتـملظ ِكالـساحر ِّ ِ ُوالـساحر ،َّ ٌكـاهن َِّ ِ، 

                                         
  .»ِبتِن اجلِ مُرقَّ والط،ُةَريِّ والط،ُيافةِالع«: النبي  قال:  قالحلديث قبيصة بن املخارق    )١(

 ). ٦١٣١(، وابن حبان )٣١١٩(، وابن خزيمة )٣٩٠٧(، وأبو داود )٢٠٦٠٤(رواه أمحد 
  . زجر الطري):ُيافةِالع( :قال عوف:   وعند أمحد، وأيب داود

 اهـ. ه الشيطانّ إن: قال احلسن)اجلبت( و. يف األرضّ خيطّ اخلط):رقّالط(و  
ُالتكهن(  و     .وهي ادعاء علم الغيب: ِمن الكهانة): ّ
َّ وهو ما يسمى:)َّالزجر( و   ،بأسـامئها والتفـاؤل هتييجه أي الطري، ُجرَز وهي يافة،ِالعب :ُ

 .فاؤلَّوالت شاؤمَّالت ِباب من ذلك تفعل العرب كانت وقد وممرها، ،وأصواهتا
 .املسموع أو املرئي، ءَّاليش نِم التشاؤم هي: )الطرية(و .واحد بمعنى والتطري الطرية و

ً تقدم معنى الكاهن قريبا ) ٢(  عيّيد الذي ):افَّالعر(:  البغوي قالَّوأما العراُف، فقد . َّ
 اهـ. ذلك ونحو الةَّالض ومكان املرسوق عىل هبا ّيستدل بمقدمات األمور معرفة

) ١/٨(، واحلاكم )٩٥٣٦(ورواه أمحد ). ١٠٠٥- ١٠٠٣ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )٣(
  ).٢٦٧ (»الكبائر«وإسناده صحيح كام كتاب . وصححه من حديث أيب هريرة 

 ). ٣٧٢٦(، وابن ماجه )٣٩٠٥(، وأبو داود )٢٨٤٠(رواه أمحد    )٤(
 .  صحيحهسنادإ): ٣٥/١٩٣( »جمموع الفتاوى« ة يفقال ابن تيمي   
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ُاهنوالك ٌكافر ِ  .)١( ِارالن يف ُِروالكاف ،ِ

 

- ٢( َّالسوادب َأسهور هَتحيـل ُلَّالرج َبِضخـي أن(. 

- َعارض ِمن َذأخي أو  .)٣( يهِ
                                         

بأطول من هذا، يف قصة خروج ) ٥٦٤() اهليثمي زوائد (كام يف »همسند« رواه احلارث يف   )١(
مـا :  إىل النهروان، وهني املنجم له عن اخلروج يف تلك الساعة، فقال له عيل عيل 

ا الناس إياكم وتعلم هذه النجوم يا أهي: وقال .. لناس بعدهل وال ،نجمُ م كان ملحمد
 واهللا لـئن ،ار والكافر يف النَّ،نام املنجم كالكافرإ ، هبا يف ظلامت الرب والبحرى ما هيتدّالإ

 وألحرمنـك ،جوم وتعمل هبا ألخلدنك احلبس ما بقيت وبقيتبلغني أنك تنظر يف النُّ
 .لطانُالعطاء ما كان يل س

  هذهمن مواّتعل:  قالمر بن اخلطاب  عن ع)٢٦٠٤١( ابن أيب شيبة »مصنف«   ويف 
 .    اأمسكو مُث ،والبحر ِّالرب ةلمُظ يف به هتتدون ما جومالنُّ

 :عن ميمـون بـن مهـران قـال) ٢٠٠١( »الرشيعة«، و)٢٠٠٧ (»اإلبانة الكربى«  ويف 
 .ا تدعو إىل الكهانةَّ فإهن؛جوم إياك والنُّ: قال. أوصني:قلت البن عباس

  .اًبياض ِةَغامَّكالث هُوحليت هُورأس ،مكة فتح يوم حافةُق بأيب يتُأ :قال  جابر عن   )٢(
 ).  ٥٥٦٠(رواه مسلم .  »وادَّالس واجتنبوا ،ٍبيشء هذا واِّغري «: اهللا رسول فقال  

 .إي واهللا مكروه: َّيكره اخلضاب بالسواد ؟ قال): ٣٤٩٦( ألمحد »مسائله« قال الكوسج  يف 
َّمـن كـره اخلـضاب بالـسواد /٨/٣٢١(ن أيب شـيبة  اب»مصنف «:وانظر َ  »املغنـي«، و)ِ

جل«، و)١/١٢٧(  ). َّباب كراهية اخلضاب بالسواد/١٣٨ص( للخالل »ُّالوقف والرتَّ
 .ِ من األمر بإعفاء اللحى، والنهي عن أخذها كمـا سيأيتٍألنه مناف ملا ثبت عن النبي    )٣(

يأخـذ  كـان أن النبي : َ عبداهللا بن عمرو من حديث) ٢٧٦٢(   وأما ما روى الرتمذي 
 .ُالبخاري، والرتمذي، والعقييل، وغريهم: فال يصح؛ ضعفه. اِوهلُا وطِن عرضهِ مِِهمن حليت

األخذ من طوهلا ملا ثبت عن بعض الصحابة ريض : ِ من البدع   ومل جيعل املصنف 
 =        :ومن ذلك. اهللا عنهم األخذ مما زاد وفضل عن القبضة يف احلج والعمرة
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- َولُيط أو َشاربه ِّ ِ )١(. 

- ُأول: قيل دوق  .)٢( ونرعف ِادَّبالسو َبَضَخ َمن َّ

- ١( ِارالن ِأهل ُابضِخ إنه: وقيل(.  

                                         
 َ أو اعتمـرَّكان إذا حـج نه عن ابن عمر ) ٥٨٩٢ (»صحيحه«  ما روى البخاري يف 

 .ا فضل أخذهـه فمِ عىل حليتَقبض
 أو ٍّ يف حـجّبال إالّعفي الـسُ كنا ن: قال عن جابر) ٤٢٠١( »هننُس«   وملا روى أبو داود يف 

 .مرةُ أو عٍّ يف حجّ نأخذ من طوهلا إال ال:قال) ٢٥٩٩٨(ويف لفظ عند ابن أيب شيبة  .مرةُع
 ٍّ يف حجّ كانوا حيبون أن يعفوا اللحية إال:عطاء بن أيب رباح قالعن ) ٢٥٩٩٣(  وروى 
 .أو عمرة

 »املوطـأ«اإلمـام مالـك يف : ّ   وممن رخص يف األخذ من طول اللحية يف احلج والعمرة
، واإلمام أمحـد )فا واملروةَّد الصما يفعل املرء بع (»األم«، والشافعي يف )باب التقصري(

جل«كام يف  : سألت أمحد عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال: وفيه) ١١٤( للخالل »ُّالرتَّ
َّأحفـوا الـشوارب، «: فحـديث النبـي : ُقلت. ِيأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة

َيأخذ من طوهلا، ومن حتت حلقه:  ؟ قال»وأعفوا اللحى يأخـذ مـن ورأيت أبا عبداهللا . ُ
 .طوهلا، ومن حتت حلقه

 سـئل أمحـد عـن): ١/٢١٩) (قسم الطهارة والـصالة (   ويف مسائل حرب الكرماين 
 .  إليهوكأنه قد ذهب. كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد عىل القبضة: األخذ من اللحية ؟ قال

 . كان هذه عنده إعفاء:  ؟ قالفاإلعفاء يروى عن النبي :     قيل له
،  ويف )مـا قـالوا يف األخـذ مـن اللحيـةبـاب (الباب آثار كثرية عند ابن أيب شيبة    ويف 

 .، فانظرها)باب إعفاء اللحى) (قسم الطهارة( حرب »مسائل«
ُيأخـذ مـلـ َمن«: قال النبي :  قالحلديث زيد بن أرقم    )١( َّمنـا فلـيس ِشـاربه نِمـ ْ  رواه. »ِ

 ).اربُّالسنة يف أخذ الش( للخالل »الرتجل«:وانظر. حسن صحيح: ، وقال)٢٧٦١(الرتمذي 
 .وال يصح. ًحديثا نحوه عن أنس ريض اهللا عنه) ٤٧ (»الفردوس«روى الديلمي يف    )٢(

 .نحوه عن جماهد ) ٣٣ (»األوائل«، وأبو عروة يف )٢٥٤١٣( وروى ابن أيب شيبة 
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 - ِالشوارب ِحفاءوإ ،ىحِّالل ِبإعفاء ☺ َروأم ِ َّ )٢(. 

 

- َعفرزتَي أن   .)٣( ِنَّاءِاحلب َيده َبِخضـَي أو ،ُلَّالرج َ

                                         
 ،»اد خضاب أهل النـاروَّاخلضاب بالس «: حديث)٣٥٠ (»املغني عن محل األسفار«جاء يف   ) ١(

 .»فراالك «: بلفظ  واحلاكم من حديث ابن عمر، الطرباين،»خضاب الكفار «:ويف لفظ
 اهـ. نكرُ م:قال ابن أيب حاتم

 .ُمن حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام) ٤٢١(، ومسلم )٥٨٩٢(رواه البخاري    )٢(
َا أن حلق اللحية مثلة ال جتوزواتفقو: »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع« قال أبو احلسن القطان يف  ُ. 

فأما حلقها فمثل حلق املرأة رأسها فأشد؛ ): ١/٢٣٦ (»رشح العمدة«وقال ابن تيمية يف    
ُألنه من املثلة املنهي عنها  اهـ. ِ

ِّ   وأما الشارب فالسنة فيه تكون بني القص واإلحفـاء كـام يف حـديث الفطـرة  ّقـص«: ُّ
َّاحفوا الش«: ، وحديث»َّالشارب  .وعىل ذلك عمل الصحابة . »واربُ

 أم كيف ،فيهُ أو حي، ترى الرجل يأخذ شاربه]اإلمام أمحد [ قيل أليب عبداهللا:قال حنبل   
 ).١/١٧٩(» زاد املعاد«. ا فال بأس وإن أخذه قص، إن أحفاه فال بأس:قال؟ يأخذه 
؛ أصـحابه ، وال عـن أما حلقه باملوسى فلم أقف فيه عىل دليل عن النبـي :   قلت

 بن عبداحلكم عنا ذكر ):٨/٣٣٥ (»االستذكار«ففي . وهلذا كرهه كثري من أهل العلم
  . شاربهب من حلَقّؤدُ وأرى أن ي،ارب حلقهَّ ليس إحفاء الش: مالك أنه قالاإلمام

  حلـُق:بن القاسـم عـن مالـكا وقال .ِن البدعِ حلقه م:وروى أشهب عن مالك قال   
 اجـد شـاربه حيلق أن ٍألحد ّأحب ال :قال سعد بن الليث عنو.  .ثلةُندي مِ عِالشارب

 اهـ.. وأكرهه اجللد يبدو حتى
قلـت إلسـحاق : )١/٢٢٠) (قسم الطهارة (»مسائل« يف    وقال حرب الكرماين 

ُّاحفاء الشارب أحب إليك أو قصه ؟ قال: بن راهويها  .   ُحيفيه، وال يستأصله: ُّ
 .  الرجل يتزعفر أن  اهللا ولرس هنى :قال  أنس عن   )٣(
 =    ومعنــى: )٢٨١٥(الرتمــذي  قــال). ٥٥٥٨(، ومــسلم )٥٨٤٦(   رواه البخـاري     
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- ُالرساويل وهو - ،َزارهِإ ُلَّالرج َِلبُيس أن ِ  .)١( يهِقبَع عىل - َّ

 - ُنظرَي ال« :☺ ُّالنبي وقال ِسبلُامل إىل اهللاُ  ُ  .)٢( »ُاخليالء ِمن َارهِإز ِ

 

 - ِكتب يف ُرظلنا ُ ِزائمَالع ُ ِّالم اجلنكُعاء ِّا، وادُل هبعموال ،)٣( ِ ِ ُخدامهم، ِ واست،ِ

                                         
   اهـ .به يتطيب أن :يعني ،جلَّالر يتزعفر أن :جالِّللر التزعفر كراهية

 اهـ.  وهو من الطيب،  الزعفران صبغ):٢/١٥٣١( »هتذيب اللغة«  قال األزهري يف 
النهي عن التزعفر للرجال يتنـاول الكثـري منـه، ): ١٢/٧٨ (»ُّرشح السنة« يف   قال البغوي

  اهـ.أما النساء فمباح هلن التزعفر: قال.. ُّأما القليل منه، فقد وردت يف الرخصة للمتزوج 
جل«   ويف كتاب   ما يكره للرجل من الطيب ؟ : ُسئل أمحد) ١٨ (»ُّالرتَّ

 .  اخللوق وما أشبههكل يشء أصفر، أو أمحر، مثل:   قال
 .ِوهنيه عن اخلضاب باحلنَّاء يف اليد للرجال ألنه من فعل النّساء:    قلت
 أو ،حناء أثر يدها يف ليس املرأة يرى أن يكره  اهللا رسول كان: قالت  عائشة   عن 

 يف باب(داود أيب سنن :انظرو). ٧/٣١١ (»ُّالسنن الكربى«  رواه البيهقي .خضاب أثر
ِاخلضاب َ هني الرجـال / ٧٨ /١٢ (»ُّرشح السنة«، و)١/٣١٨(، وعبدالرزاق )ِللنِّساء ِ

 ).ِباب خضاب النساء، وما يكره فيه( للمروي »الورع«، و)عن التزعفر
 . »ِ ففي النارِن اإلزارِ مِن الكعبنيِ مَما أسفل «: النبي قال:  قالحلديث أيب هريرة    )١(

 ). يالءُ خِن غريِ إزاره مَّباب من جر) (٥٧٨٧(   رواه البخاري 
 اإلزار  ألن أكثر النـاس يف عهـده كـانوا يلبـسون؛ إنام ورد اخلرب بلفظ اإلزار:قال الطربي   

 اهــ. ا لبس الناس القميص والدراريع كان حكمهـا حكـم اإلزار يف النهـيـ فلم،واألردية
 ).١٠/٢٦٢(» فتحال«ًنقال من 

 .نحوه من حديث ابن عمر ) ٥٥٠٤(، ومسلم )٥٧٨٨(روى البخاري    )٢(
ِّالرقى البدعية الرشكية: واملقصود هبا هنا. ُّهي الرقى: العزائم  ) ٣( ُّ. 
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ِوقتل بعضهم  ُ)١(. 

 

- َّعل أو ،ٍةَحاج ِغري ِمن ِيذعاووالت ِمئامالت يُقتعل ُدثَحت ٍةِ ِبصاحبه ُ  .)٢( اِ

                                         
ِّمن مسائل الربزاطي بخط القايض، انتقـاه مـن خـط ): ٤/١٣٩٩(» بدائع الفوائد«  يف ) ١( ِّ ُ

نـون مـن عـالج املجُه يَّ أنـُ يزعمٍ عن رجل]اإلمام أمحد: يعني [وسألته: قال.. ّبطة ابن 
 فـرتى ،هُثـِّ وفيهم من حيد،مهمِّ ويكل،َّ اجلنُاطبُ أنه خيُ ويزعم،قى والعزائمُّع بالرَّالرص

 مـا سـمعت يف هـذا  !! مـا أدري مـا هـذا: قال ؟ إليه الرجل املجنون ليعاجلهُأنه يدفع
  اهـ. َّ إيلُّحبَ أُهُ وترك،ُهَ أن يفعلٍ ألحدُّحبُأ وال ،اًشيئ

 . َّ السلفٍ حمل خالف بنيُ، وسنة النبي والتعاويذ املكتوبة من كالم اهللا تعليق التامئم    )٢(
َّ  وقد رخص طائفة من السلف يف تعليق التامئم املكتوبة من القرآن، والتعاويذ الرشعية،  َّ َ َّ

ُبرشط أن يكون تعليقه هلا بعد نزول البالء ووقوعه، ال قبله لدفع املرض والعني ِ . 
ّالتميمة ليست مما تعلق بعد البالء، إنام التميمـة مـا علـق : اهللا عنها  قالت عائشة ريض  َّ

              . قبل البالء لدفع املقادير
 .وصححه، ووافقه الذهبي) ٤/٢٤٢(، واحلاكم )٥٥٩ (»ُّالسنة«  رواه حرب الكرماين يف 

ِ  وممن رخص يف هذه التامئم من السلف َِّ َ ب، ، وسـعيد بـن املـسيعبداهللا بن عمـرو : َّ
َّوحييى بن سعيد، وسعيد بن جبـري، وجماهـد، والـضحاك، ومالـك، وأمحـد يف روايـة،  ُ ُ

 . ِّوإسحاق بن راهويه رمحهم اهللا، وتبعهم عليه غريهم من املتأخرين
ِ  ومنع منه طائفة أخرى من السلف َّ ُ:   

 ه ؟تعليق التعويذ فيه القرآن وغري: قلت ألمحد بن حنبل): ٥٥٨ (»ُّالسنة«  قال حرب يف 
 . يكرهه كراهة شديدةكان ابن مسعود :   قال

ًهل يعلق شيئا من القرآن ؟ قال: قال الكوسج ألمحد ّالتعليق كلها مكروه: ُ ُ . 
 - أصحاب عبداهللا بن مـسعود :  يعني-كانوا يكرهون :  قال إبراهيم النخعي 

        ).٢٣٨١٤(رواه ابن أيب شيبة .    ِالتامئم من القرآن، وغري القرآن
ِّ  وعىل املنع من تعليق التامئم أكثر أهل السنة من املتأخرين، وذلك لعدة أسباب، ومنها ُّ ِ: 
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- ُاتباع  ]أ/٢٨[ .)١( ِزنائلجل ِالنِّساء ِّ

- ِدوداخل ُمولط َمنس ًاةُحف ِالِّلرجا ُيشوم ،)٢( فيها ُ  .اهيأيد نيب ِلبنيُ

 

 - ِالـذكر ِامعسـتا ندع ِابِّلثيا يُقشقتو ِ،ودُدخلا ُولطم ،ُاخُّالرص  ؛ِوالقـرآن ِّ
 .وهابتدعو ُاسلنا هأحدث َّامـم افهذ

- َوجلـت ًةظـوعم ☺هللا ا ُسـولر اظنـوع: ٍكمال بن ُنسأ وقال  نهـام ِ
ِسجدامل ِبانَج ِمن ٌخِارَص َخفرص، ُونيالع منها َفتوذر ،ُوبالقل ِ.  

ُيلبس يالذ اذه نَم« :☺ ُّيلنبا قالف ِّ َدين اينعل ُ ًادقاصـ انكـ ِإن ! ؟انِ ِ 
                                         

 . عموم النهي الوارد يف حتريم اختاذ التامئم-١   
ً سد الذريعة املفضية إىل الرشك، فإن يف القول بجواز اختاذ التامئم الرشعية فتحـا لبـاب -٢    َّ ِّ ُّ

َّكية عىل أهنا متائم رشعية، فيتعذر حينئذ اإلنكار لشدة االشتباه بينهامالرشك باختاذ التامئم الرش َّ ّ . 
 يكـره ُّ النَّخعـي  إبـراهيم ألن فيها استهانة بالقرآن بإدخاله اخلالء، كـام كـان-٣   

 ). ٢٣٨٢٣(رواه ابن أيب شيبة .   م يدخلون به اخلالءَّهنإ : ويقول،بيانِّاملعاذة للص
مـن /٨/٣١(، و)يف تعليق الـتامئم والرقـى/٨/١٣(ابن أيب شيبة  »مصنف«:     وانظر

َرخص يف تعليق التعاويذ ّ بـاب مـا جـاء يف الـتامئم والرقيـة ( حلـرب »ُّالـسنة« وتتمة ،)َ
 ).بالقرآن

ِاتباع عن ُننهى كنا : َّعطية ُّأملقول    )١( َيعزم ملـو ِئزجلناا ِّ   .علينا ُ
  ).٢١٢٢(، ومسلم )١٢١٩( رواه البخاري 

 ).١٧٦ص( فيام أحدثه الناس يف هذا من البدع »احلوادث والبدع«: وانظر
، َيـوبُاجل َّقَوش ،َدودُاخل َملط نَم اَّنِم ليس«: قال النبي :  قالحلديث ابن مسعود    ) ٢(

ُودعا بدعوى اجلاهلية  ).١٩٨(، ومسلم )١٢٩٤(رواه البخاري . »َ
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َهرَش دفق ًكاذبا كان وإن ،َنفسه َّ َحقهَفم ِ  .)١( »اهللا َ

 - ُالفضيل وقال  ٌرجل قَّفش ،َقومه ☺ َعمران ُبن ىموس َظوع: ٍياضِع بن ُ
ًصـادقا كـان إن :له لق ،☺ ىموس ىلإ عاىلوت باركت اهللاُ ىأوحف ؛هَوبث ِ 

 .)٢( ِقلبه عن يل ُشقَّفلي

 - ِالذكر ِاعـِاستم َندِع ونصعقَي الذين ِءالؤه: كبارامل ُابن وقال ُقعدهُن ِّ  عـىل مِ
ُنظرنو ،ميهلع ُأقرنو ،ِالعالية ِاندرُجـلا  . )٣( ونَّدَيرت لـه ُ

                                         
 . وهو حديث موضوع، )٥/٣٤٦(» الكامل«رواه ابن عدي يف    )١(

 ).١/٢٨٣ (»لسان امليزان«، و)٧/٣٠١ (»امليزان«:    انظر
 موعظة بليغة،   وعظنا رسول اهللا :  أنه قال   وثبت من حديث العرباض بن سارية 

  ).٢٦٧٦(والرتمذي ) ٤٥٩٩(رواه أبو داود .احلديث..ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب
ِّميزوا هذا الكالم؛ مل يقل): ١٠٨ص (»األربعني« يف    قال اآلجري  رصخنا مـن : َ

َموعظته، وال زعقنا، وال طرقنا رؤوسنا، وال رضبنا عىل صدورنا، وال زفنّا، وال رقصنا  َ
ّكام يفعل كثري من اجلهال؛ يرصخون عند املوعظة، ويزعقون، ويتغاشون، هذا كله مـن  َّ ُ

 اعلـم أن النبـي : ملن فعل هـذاويقال . الشيطان يلعب هبم، وهذا كله بدعة وضاللة
ًأصدق النَّاس موعظة، وأنصح النَّاس أل ُمته، وأرق النَّاس قلبا، وأصـحابه أرق النـاس  ّ َّ ُ

ّقلوبا، وخري النَّاس ممن جـاء بعـدهم، وال يـشك يف هـذا عاقـل  ، مـا رصخـوا عنـد -ً
ًموعظته، وال زعقوا، وال رقصوا، وال زفنُوا، ولو كان هذا صحيحا لكانوا  َ أحّق النَّاس َ

اهــ  . ُ، ولكنه بدعة وباطـل ومنكـر فـاعلم ذلـكهبذا أن يفعلوه بني يدي رسول اهللا 
 ).٢/١٣٠ (»االعتصام«والتصويب من 

 ).١٠٦ص (»كتابه األربعني«يف ) هـ٥٥٥(   ونحو هذا الكالم قاله أبو الفتح الطائي 
 يبأ نحــوه عــن) ٢/٣١٥ (»احلليــة«، وأبــو نعــيم يف )٨٧ص(» الزهــد«روى أمحـد يف   ) ٢(

 .عمران اجلوين
 =    عـنُ سـئل عن ابـن سرييـن ) ٢٧٣٦ (»اإلبانة الكربى«روى املصنف هذا يف )   ٣(
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  ؟ فيصعق القرآن يسمع الذي

 فـإن ،آخـره إىل لـهّأو من القرآن عليه ويقرأ ،حائط عىل جيلس أن بيننا ما ميعاد :فقال    
 . يقول كام فهو سقط

  .فيصعقون القرآن يستمعون القوم عن  أنس سئل ):١٥٣(ً    وذكر أيضا 
  . اخلوارج أولئك :قال   

   .الشيطان نِم ِاصَّصُالق عند عقةَّالص :بريُج بن قيس قال) ١٥٥(ً   وفيه أيضا 
 قلـت :عن عبداهللا بن عروة بن الزبري قـال) ٩٥ (»ُسننه«يف  سعيد بن منصور    وأخرج

 ؟ ن آوا القرؤ إذا قر  رسول اهللايصنع أصحاب  كيف كان:جلديت أسامء
  . وتقشعر جلودهم، تدمع أعينهم كانوا كام نعتهم اهللا :قالت   
  ! أعوذ باهللا من الشيطان: فقالت.يةشهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غاا هًن ناسإ ف:قلت  

 القـرآن قـراءة عند يصعق القارئ باب/٢/١٥ (»فضائل القرآن«ُ   وأخرج أبو عبيد يف 
 ِالعـراق أهـل مـن برجل  عمر ابن ّرَم: حازم بإسناده عن أيب) وعابه ذلك كره ومن

  ؟ هذا ما: فقال حوله، والناس ا،ًساقط
  . اهللا خشية نِم ّخر يذكر اهللا سمع أو ،القرآن عليه قرئ إذا: فقالوا   
 .نسقط وما اهللا لنخشى إنا واهللا: عمر ابن فقال   

  ؟ اخلوف من عليه يغشى لفَّالس من ٌأحد كان هل سامءأ ئلتُس: قال كرمةِع عن   و
 .يبكون كانوا ولكنهم ال،: فقالت   

ام هو عـن َّ من املبالغة يف هذا الباب إن):١١/٧(» جمموع الفتاوى«   قال ابن تيمية 
  وكان فيهم طوائـف.. عليه يف سامع القرآن ُغيش مثل حكاية من مات أو ،اد أهل البرصةَّبُع

 فلـام ظهـر ذلـك أنكـر ، ومل يكن يف الصحابة من هذا حاله،ند سامع القرآنيصعقون ع
 وحممد بن ، وعبداهللا بن الزبري، بكريبأ كأسامء بنت ؛ذلك طائفة من الصحابة والتابعني

    .. اًا وتصنعً ذلك تكلفّ منهم من ظن:واملنكرون هلم مأخذان، سريين ونحوهم
ا عليـه مل ينكـر ًلواحد من هـؤالء إذا كـان مغلوبـن اأوالذي عليه مجهور العلامء :    قال
 قـرئ : فقـال،مام أمحد عن هذا وهلذا ملا سئل اإل،ن كان حال الثابت أكمل منهإ و،عليه

 ولو قدر أحد أن يدفع هـذا عـن نفـسه ، عليهفغيش ،القرآن عىل حييى بن سعيد القطان
 =   أنـهالـشافعين  وقد نقـل عـ. ونحو هذا. فام رأيت أعقل منه،لدفعه حييى بن سعيد
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- ِائدصالقـ ىلإ َعستاماال واُذختا ،ُّقشَفالت ونرُيظه  :ِاسالن ِمن ِصنٌفو ِ 
 ،مَقلـوهب واِطربيو ،مهَسأنف بذلك اوُيلهل ؛مهل ًةُسن ذلك عىل َامعجتالوا

ِّويصفُق ،ُصُرقَي نَم موفيه : مقـيله يف ويقولـون ،هَابـثي ُقِروخي ،يهبيد ُ
 ).  ُّيلالو وقال ( ،) اءوراحل تلوقا ( ،)  اهللا قال(

ُتقلـ مـول ،ٍةُسن  يفالو ،ٍرـأث يف َاءج وال، اهللاُ هليق مـل ٌءيش      ،اءورَحـ هَ
ٌذبك ٌعتدُمب اوهذ ؛ٌّويل قاله وال  .)١( ورزو ِ

 - ِيظهر:  ُآخر ِوصنٌف َكاسبامل ونِّرموحي ،َةبادِوالع َهدالز ونُ  ،َةعيـشَوامل ،ِ

                                         
ملـة فهـذا كثـري ممـن ال ُ وباجل،ته مـشهورةَّالفضيل بن عيـاض قـص بن  وعيل،صابه ذلكأ

 وهـي ،حابة هي املذكورة يف القرآنَّ كانت يف الصالتي األحوال  لكن؛يسرتاب يف صدقه
   اهـ ..  واقشعرار اجللود، ودموع العني،وجل القلوب

 ؛احللولية هؤالء - اهللا رمحكم - فاحذروا): ٢٧٣٦ (»اإلبانة الكربى«وقال املصنف يف  )  ١(
 عونّويد ،والتقشف ،الزهد ويظهرون ،وفيةُّبالص يتشبهون وهم ،اهللا عباد ِارِرش نِم فإهنم

 ومبـارش ،فينـا وحال ،معنا اهللا أن ويزعمون ،والرجاء اخلوف بإسقاط ،واملحبة الرشف
 مـن الغنـاء ويـستمعون ،والقـصائد التغبري جمالس حيرضون ،لَّضال مبتدعة ،لنا بذاته

 عليهم اهللا مَّرَح قد من إىل ظربالنَّ ذونَّويتلذ ،ويرقصون ،فيزفنون ؛النساءو املرد األحداث
 ،ويتاموتون ،ويتغاشون ،قونِّويصف ،فيطربون ،اعهـاستم جيوز ال ما اعـواستم ،إليه النظر

 ،بأبصارها تشاهده لوهبمق وأن ،إليه شوقهم ةَّوشد ،لرهبم حبهم من ذلك أن ويزعمون
 ،األول لفَّالـس عليـه كان وما ،نبيه نةُوس ،لكتابه ًوخمالفة ،اهللا عىل ًافرتاء بتخيلها وتراه
  .عباده من احلونَّوالص

 نِم تعاىل اهللا كالم يسمعون. يفعلون فيام العلامء من إمام وال ،يدعون فيام ةَّجُح هلم ليس  
 ،نفوسهم لذلك هتش فال ،احلكامء وكالم ،الرسول ارأخب ويسمعون ،الديانة وأهل الشيوخ

 والقصائد الغناء استامع عند يظهرون ما بعض منهم يظهر وال، أسامعهم إليه تصغى وال
 اهـ  .تبعةُم ورشيعة اًومذهب ادينً جعلوه قد وما ،األحداث جمالس يف والرباعيات
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ِوالكدية ِسألةامل يف اإلحلاَف رونَوي َ َبـةحملوا َوقالش ونَّيدع ،)١( ُ  ِوطقُسبـ َّ
 .)٢( َّوالرجاء ِوفاخل

َمبتد اوهذ    ٌقيتَم :هل يَّدعُوامل ،ُّلهك ٌعُ  ؛ِةعرفوامل ِلمالع ِأهل ندع ٌقوتمم ِ
ِحكم عىل َةارجوالت ،َةاعنوالص] ب/٢٨[ ،َالكسب َأباح قد  اهللا ألن ُ 
َرموح ،ُةاعالس َومقتن أ إىل ِةُّوالسن ِابالكت َوالكدية َةسألملا َّ َ  ىنـِالغ مـع ُ
  .)٣( امعنه

                                         
َوقطـع العطيـة عن أمسك: ىأكد: الفراء قال   )١( َأكـدى: ويقـال. .َ  .املـسألة يف َّألـح: أي ْ

 ).٤/٣١٠٩ (»هتذيب اللغة«
ُوهم قوم من الصوفية اخلرافية الذين يقولون   ) ٢(  يف رغبـة وال نـارك، مـن اًخوفـ عبـدتك ما( :ُّ

 عليـه ومـا نةُّوالس الكتاب خالف الكالم وهذا. )فيك ةَّبَوحم لوجهك كرامة بل تك،جنَّ
فإن اهللا تعـاىل أثنـى عـىل أنبيائـه بعـد . ف األمةسل من بعدهم ومن نوواملرسل األنبياء

ـــه ـــرهم بقول ¸   M  Â  Á  À¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹  :ذك
ÃL  ،)مـن كثري يف الزندقة أدخل الذي هو والرجاء اخلوف من املجرد والعمل 

 ملحبـتهم اهللا يعبدون امَّوإن ،ارالنَّ أو ةللجنَّ االلتفات عن جتردهم زعموا الذين فةِّاملتصو
 بعـض قـال وهلـذا ونعيمهـا، ةباجلنـَّ ويتهاونون ،وناره اهللا عذاب حيتقرون فصاروا ه،ل

 فهـو وحـده ِبـاخلوف اهللاَ َعبـد نَومـ زنـديق، فهـو وحـده ِّباحلـب اهللاَ َعبد نَم :العلامء
 ِواخلـوف ِّبُباحلـ اهللا َعبـد نَومـ رجـئ،ُم فهـو وحـده ِجاءَّبالر اهللا َعبد نَوم حروري،

 ).١٤٧ص (»ماإلعالم بمخالفات املوافقات واالعتصا«  . )دِّوحُم نمؤم فهو جاءَّوالر
 إىل يـدعو مـن مع َجتلس أن واحذر): ١٠٩ (»ُّرشح السنة« يف      وقال الربهباري     

 اهـ. اللةَّضال يف همّلُك هؤالء فإن ،املذهب وطريق ِساءالنِّ مع وخيلو ،واملحبة وقَّالش
َسأل َمن« :النبي  قال: عنه قالحلديث أيب هريرة ريض اهللا    )٣( ًتكثرا أمواهلم َالناس َ  امفإن ؛ُّ

َّفليستقل ،ًمجرا ُيسأل ِ       ).٢٣٦٣(   رواه مسلم .»ِليستكثر أو ،َ
ُّحتل ال«: قال النبي :  قال   وحلديث عبداهللا بن عمرو  ُالصدقة َ َ ٍّلغني َّ ِ ٍرةِم ِلذي وال ،َ َّ 

ٍّسوي ِ  =.                          حديث حسن: وقال) ٦٥٢(مذي ، والرت)٦٥٣٠(رواه أمحد .  »َ
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 - مبينه َالفِخ ال ُاءـلمالع ِتوأمجع:  

َوالرج وَفاخل :ِلقَاخل عىل َضافرت دق  اهللاَ أن    ِإليه هِعباد اَعد هوأن ،َاءَّ
  .)١( ِةَّوالرهب ِةَّبالرغب


 

 - ِعاضدالت عىل مبينه ُحالُفوالت مهُعاماجت ِنارصوالت ،ُ ُ. 

ُيةاجلاهل ِتوكان ،ٌوهكرم ٌعُمبتد اوهذ  ،ِمباإلسال  اهللاُ َبهفأذه ؛ُلهفعت َّ

                                         
ٌ مطلقةُواملكاسب): ١١٣ (»ُّرشح السنة« يف     قال الربهباري  هُحتِصـ لـك بـان ما ُ

 :ُتقول وال ،نفسه َكةيِسَم داالفس نِم ُيأخذ اًفاسد كان فإن ،هُفساد ظهر ما َّإال طلٌقُم فهو
  .هذا زماننا إىل اءـالعلم وال ،حابةَّالص هذا يفعل مل ،أعطوين ما ُوآخذ َبِاملكاس ُتركَأ

 اهـ .الناس إىل ِاحلاجة نِم ٌخري ةَّنيَّالد ُبعض فيه ٌكسب : اخلطاب بن مرُع قال   
َومـن حـرم :    وقال حرب الكرماين يف عقيدته التي نقل فيها إمجاع من لقيهم من أهل العلم َّ َ

هها؛ فقد أخطـأ وخـالف، بـل املكاسـب مـن املكاسب والتجارات، وطلب املال من وجو
 ).بتحقيقي/٨٥ (»ُّالسنة«اهـ   . َّوجوهها حالل قد أحله اهللا، ورسوله، والعلامء من األمة

 ).واالستغناء هبا عن الطلب.. مجاع أبواب املكاسب املباحة /١٠/٦٣٥ (»األوسط«:    وانظر
ـال    ) ١(   :  MÂ  Á  À¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹   ̧Ã  L  قـــــــ

¶  ¸     M  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   :، وقال]٩٠:األنبياء[
  É          È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  ÂL ]٥٧:اإلرساء.[ 

 هَتـصحب أن للعبد ينبغي أنه  رمحك اهللاواعلم): ٨٨ (»ُّرشح السنة« يف    قال الربهباري 
 اهللا يلقى ما وعىل ،له تمُخي وبم ،يموت ما عىل يدري ال ألنه ؛الدنيا صحب ما اًأبد الشفقة
، رجاءه يقطع ال أن نفسه عىل املرسف للرجل وينبغي ،اخلري من ٍعمل ّكل َعمل وإن 

 اهـ. فبذنب بهَّعذ وإن ،ٍفبفضل  فإن ،ذنوبه وخياف ،باهللا هظنَّ َسنُوحي ،املوت عند
َذم السلف فيمن عبد اهللا باخلوف وحده أو) ٥٢٤(  وانظر التعليق عىل فقرة   . بالرجاء وحدهَّ
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☺ ِّيهنب ِسانل عىل نهع ىوهن
 )١(.  

 - ْحل ال« :☺ ُّيبالن وقال ٌحلف اـُّوأيم ،ِماإلسال يف َفِ ْ ِيـةهلااجل يف كـان ِ َّ 
ًتأكيدا َّإال ُماإلسال َزاده اـفم ِ« )٢(.  

- ُاءةوالرب ،ٌةبدع ُةوالشهاد ٌبدعة َ ُاليةَوالو ،َ ٌبدعة َ   ؛)٣( َ

 . ِارالن أو ِةناجل يف هأن ٌخرب فيه ِيأت مل َّممن ٍدَألح َديشه أن:  ُةهادوالش

  .رينَآخ ِمن أَّويترب ،ًقوما َّىلتوَي أن:  ُةِوالوالي

                                         
ِّقال مطرُف بن عبداهللا بن الشخري) ٢/٢٠٤ (»احللية«  يف  )١( ِّ ُكنَّا نأيت زيد بن صـوحان، وكـان : ُ

ِيا عباد اهللا أكرموا، وامحلوا، فإنام وسيلة العباد إىل اهللا بخصلتني: يقول  .ّاخلوف، والطمع: ّ
ً فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا، فنسقوا كالما من هـذا ا ًإن اهللا ربنـا، وحممـدا نبينـا، : لنحـوً

ا ا وكنـَّ ُوالقرآن إمامنا، ومن كان معنا؛ كنَّا وكنَّا، ومن خالفنا؛ كانت يـدنا عليـه وكنـَّ ُ ُ : قـال. ُ
ًالكتاب عليهم رجال رجال، فيقولـونفجعل يعرض  . َّأقـررت يـا فـالن، حتـى انتهـوا إيل: ً

 غالم ؟ أأقررت يا: فقالوا
             لوا عىل الغالم، ما تقول يا غالم ؟ ال تعج: قال. ال:    قلت
ًإن اهللا قد أخذ عيل عهدا يف كتابه، فلن أحدث عهدا سـوى العهـد الـذي : قلت:    قال ً َّ

 .ّفرجع القوم من عند آخرهم ما أقر به أحد منهم: َّ عيل ؟ قالأخذه اهللا 
ٍقلت ملطرف:    قال قتادة  ُكم كنتم ؟ : ِّ

 . ًالزهاء ثالثني رج:    قال
َّلـم يزده اإلسالم إال شدة .. «: وعنده) ٢٤٣٠(رواه مسلم     )٢( ِ َّ«   . 
 اجتمعنـا يف : قـال،ٍهيـلُلمة بـن كَعن سـ) ١٢٧٧ (»اإلبانة الكربى« روى املصنف يف   )٣(

 : فأمجعوا؛ائيَّ الطٌكريُ وب،اك املرشقيَّ وضح، أبو صالحُةَ وميرس، أبو البخرتي:ِمِاجلامج
  .ٌ بدعةُةَ والشهاد،ٌةَ بدعُ والرباءة،ٌ بدعةُ والوالية،ٌاء بدعةرجعىل أن اإل

  و٦٢٢و٦٢١( لعبـداهللا  »ُّالـسنة«َّ  وهذا القول مروي عن غري واحد من السلف كام خرجتـه يف 
٦٤٧.( 
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ُاءةوالرب ِوالسنة ِاإلسالم ِينِد عىل مه ٍومق ِمن أربَي أن  :َ ُّ )١(.  

 

- َيأخذ أن  :فيقول ،َبهُويعاق ،َبهرضفي َجلَّالر ُانُّالسلط ُ

َيسقطه ىتح  ؟اكذ َنعتأص  ؟كذا َلتأفع ِ ُ )٢(. 
                                         

 :- أمحـد بـن حنبـل -  سألت أبا عبـداهللا:أبو طالبقال ) ٧٦٣(للخالل » نةُّالس«ويف   ) ١(
 مـن ٍأ مـن أحـدّ أن تتـرب: الرباءة: قال؟) هادة بدعةَّ والش،الية بدعة والو،الرباءة بدعة(

 عىل َ أن تشهد:هادةّ والش،اًا وترتك بعضً بعضّ أن تتوىل: والوالية.أصحاب رسول اهللا 
 .ِ أنه يف النارٍأحد

): ١١٠ (»ُّالـسنة« يف عقيدته التي ذكر فيهـا إمجـاع العلـامء  وقال حرب الكرماين 
َّنتوىل فالنا، ونتربأ من فالن، وهذا القـول : ، والرباءة بدعة؛ وهم يقولونوالوالية بدعة ً َّ

 . بدعة فاحذروه
ِّالكالعينيً  حلديث أزهر بن عبداهللا احلرازي، أن قوما من  )٢( َرسق ِ ِ  ًأناسـا َّفاهتموا ،ٌمتاع مهل ُ

َمن ُفحبسهم النبي  صاحب ٍبشري بن النُّعامن فأتوا ،ِاحلاكة ِ ًأياما َ  فأتوا ،سبيلهم َّخىل مث ،َّ
َخليت :فقالوا ،النُّعامن ُسبيلهم َّ  إن  ؟ُشـئتم مـا :فقال النعامن! ِامتحان وال ،ٍرضب بغري َ

ُشئتم ُأرضهبم أن ِ ُمتاعكم َخرج فإن ،َ  ِمن ُأخذت ما َمثل ظهوركم من ُأخذت َّوإال ،اكفذ ُ
ُظهورهم َحكمك هذا :اوفقال. ُ ُ ُحكم هذا :فقال  ؟ُ ُحكمو ،اهللا ُ     .له رسو ُ

 ،القـول هبـذا ُأرهبهم اـَّإنم :، وقال)باب االمتحان بالرضب/٤٣٨٢(    رواه أبو داود 
ُالرضب ُجيب ال :يأ   اهـ.ِاالعرتاف بعد َّإال َّ

 اهـ. ق جيدةيوهلذا احلديث طر): ٣/٥٩٥(» الوهم واإلهيام«بيان ّ  قال ابن القطان يف 
َسـئل:  ألمحـدقلـت): ٢٦٢٩ (»مسائله«قال الكوسج يف     َيأخـذ أن: املحنـة عـن ُسـفيان ِ

   ؟َيسقطه حتى به يزال فال ،كذا وفعلت ،كذا فعلت: فيقول فيمتحنه، الرجل ُلطانُّالس
 . يفعلوا أن هلم ينبغي وليس ،به أخذ اعرتف فإذا عندي، ًشيئا ذاك ليس نعم: قال  
َّأقر إذا: ُأمحد قال    قال كام: إسحاق قال. يحُرشو ، مرُع حديث عىل ؤخذُي فال ًخوفا َ

 =                     .أمحد
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- ِساجدَمـال يف ُريغبالت ِ )١(.  
                                         

  يتُأ  اخلطاب بن مرُع أن): ١٨٧٩٣(يشري اإلمام أمحد إىل ما رواه عبدالرزاق : ُ  قلت
 ؛ٍبسارق أنا ما واهللا: ُجلَّالر فقال .ٍسارق ِبيد هي ما ٍرجل يد أرى: قال .فاعرتف، ٍبسارق

 ).٨/١٩٦ (»املغني«: هـ   وانظر ا.يقطعه ومل سبيله، ّفخىل .هتددوين ولكنهم
ِطريـب مـن الـشعر يف ذكـر اهللا تعـاىلتقـرأ بالُسمى ما يُ ي:»هتذيب اللغة«قال األزهري يف     )١( ِِ ِ: 

ًموا مغربة هبذا املعنىُ وأرهجوا فس، فرقصوا، طربواِم إذا تناشدوها باألحلانّ كأهن؛)اًتغبري( ِّ ُ ُّ . 
 :ّ غرب،ِ بالقضيبُبَّ هو الرض:غبريَّ والت):١/٢٣٨(» االستقامة« يف   وقال ابن تيمية 

 اهـ   . ناءِ الغِ بتلحنيُقرنُ التي تِ وهو آلة من اآلالت،اًبارُأي أثار غ
 ،ِ من اجللـودٍ عىل جلدِ بالقضيبُبَّهو الرض): ١١/٥٧٦(» جمموع الفتاوى«  وقال يف 

صفيق َّنـسان إمـا التـ اإلِضم إىل صوتُ فقد ي،لحنيَّنسان عىل التوهو ما يغرب صوت اإل
 ِب باليـدَّ وإما الرض،ٍ وجلدٍ عىل فخذٍب بقضيبَّ وإما الرض،خرىُ عىل األِ اليدينِبأحد
 ، كبـوق اليهـودٍ يف صفارةُ والنفخ، النصارىِ كناقوسٍ أو طبل،فٍُّختها أو غريها عىل دُعىل أ
 وأما إذا .جهالته والتقرب فال ريب يف ضاللته وِيانةِّ عىل وجه الديفعل هذه املالهفمن 

  اهـ.  أن آالت اللهو كلها حرام األربعة فمذهب األئمة؛بُّمتع والتلعّفعلها عىل وجه الت
لة ال َّ فاعلم أنـه مل يكـن يف عنفـوان القـرون الثالثـة املفـض):١١/٥٦٩( ً   وقال أيضا

 من ،سانراُ وال خ، وال العراق، وال املغرب، وال مرص، وال باليمن،امَّ وال بالش،باحلجاز
 ال ،صديةَّكاء والتـُ والعبادة من جيتمع عىل مثل سامع امل، والزهد،ين والصالحِّأهل الد

 فلام رآه ،واخر املائة الثانيةأ هذا بعد ذلك يف َثِحدُام أّ وإن،ٍ وال بقضيب، وال بكفٍّ،فٍُّبد
  .األئمة أنكروه

ون به النـاس عـن ُّدُونه التغبري يصّ يسم،نادقةَّا أحدثته الزًفت ببغداد شيئّ خل:الشافعيفقال  
 .القرآن

 !  ؟غبريَّ ومتى كان الت، الفاسقّ إالِّغربُ ما ي:وقال يزيد بن هارون
   . ال: قال ؟ أنجلس معهم: قيل.ٌثَدُ أكرهه هو حم:محد فقالأئل عنه ُوس 
 اهـ . ين كرهوهِّ أئمة الدُوكذلك سائر 
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- َالرسوج ِاءسالنِّ ُوبكُور ُ ُّ )١(.  

- َرسوج ِالِّالرج ُوبُورك ُ  .)٢( ِورالنُّم ُ

- ِالذهب ِآنية ُخاذـِّوات ِضةوالف َّ  .)٣( ِاجِّوالديب ِيرراحل ُبسول، َّ

 

- ُجصيصهـَوت ،ِوربالق عىل ُاءالبن  .)٤( اِ

- َالرح ُّدوش  .)٥( اِهتِزيار إىل ِالِّ
                                         

 . َّوهلذا كرهه السلف للنِّساء. ِّه الرجال دون النِّساءويركب علي. َّهو رحل الدابة: َّالرسج   )١(
حاك َّالـضعن ): وجُّساء الرسكوب النُِّيف رباب /٨/٣٦٤( ابن أيب شيبة »مصنف« ويف 

  .وجُّساء الرسكوب النُِّ أنه كره ر مِزاحُبن ما
 .  ومركب املرأة للرجل، للمرأةِجلَّ كانوا يكرهون مركب الر:عن عاصم قال  و

ٍلنفر قال  معاوية عن   )٢(  ِجلـود عـن هنـى اهللا رسـول أن أتعلمـون: ي النبـ ِأصحاب من ِ
ِالنُّمور َيركب َأن ُ  ).١٧٩٦(، وأبو داود )١٧٣٢٧(  رواه أمحد .نعم للهما :قالوا  ؟عليها ُ
 ).كتاب الرد عىل أيب حنيفة /١٣/١٦٧(و) يف ركوب النُّمور /٨/٣٦٢(ابن أيب شيبة : وانظر

ُتلبسوا ال« :قال النبي :  قالث حذيفة حلدي  ) ٣(  يف ُتـرشبوا وال ،ِّالـديباج وال ،َاحلريـر َ
ِآنية ِالذهب َ َ ِوالفضة ،َّ ِصحافها يف ُتأكلوا وال ،َِّ  . »ُّالدنيا يف همـل َّفإهنا ؛ِ

 ).٥٤٥٠(، ومسلم )٥٤٢٦(   رواه البخاري 
َمطلقا حرم اختاذه عـىل هيئـة    ما حرم استعامله ): ١/١٠٣ (»املغني«ُقال ابن قدامة يف     ُ ًُ

 ). ١٢/٥٢٠(اهـ   وانظر كذلك . ِاالستعامل كالطنبور
ُرضب من الثياب سداه وحلمته حرير، فاريس معرب: الديباج  )١/٢٦٨ (»املعجم الوسيط«.ُ

َجيصص أن النبي  ىهن  ٍجابر  حلديث  )٤( َّ َيقعد وأن ،ُالقرب ُ    .عليه ُيبنى وأن ،عليه ُ
 ). ٢٢٠٥(سلم    رواه م
َاجلص واجلص): ١٦٤ص (»ِّالصحاح«  قال يف  ّ  اهـ. ُما يبنى به، وهو معرب: ِ

ُّتشد ال«: قال النبي :  قالحلديث أيب هريرة    )٥( ُالرحال ُ َمساجد ِثالثة إىل َّإال ِّ   =يَمـسجد ؛ِ
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 - ِالثياب يُقخرـَوت ،ِوتامل ُامإعظ  ُّزوجـ ،ِاباألبـو ُيدسوَوتـ ،ِولـهزن ندع ِّ
ِيتمـال ِباب عىل ُوسلجـوال ،النَّوايص ِالدفن عدب ِّ  ًامـاعط ِأهلـه ُخاذـِّتـاو ،َّ

 .)١( مهعند ِالنَّاس ُيتبَوم ،ماهأت نـمل

                                         
 ).٣٣٦٤(، ومسلم )١١٨٩(  رواه البخاري .»َاألقىص ومسجد ،ِاحلرام ومسجد ،هذا

]:   ُّأهـل الـسنة: يعنـي [قـالوا): ٣٠ص (»الرد عىل األخنـائي« يف قال ابن تيمية    
 ،التابعني وال ،الصحابة من أحد يفعلها مل ،بدعة والصاحلني األنبياء قبور إىل فرَّالس ألن
 ذلـك اعتقـد فمن ،املسلمني ئمةأ من ٌأحد ذلك استحب وال ، اهللا رسول هبا أمر وال

 يف بطـة بنا عبداهللا أبو ذكره مما وهذا ،األئمة وإلمجاع نةُّللس خمالف فهو ؛وفعلها ،عبادة
            اهـ. نةُّللس املخالفة البدع نِم »غرىُّالص اإلبانة«

 يـذكر التـي »غرىُّالص اإلبانة« يف ذلك ذكر هّنإف بطة ابن وأما): ١٤٨ص(ً   وقال أيضا 
 ِّدَوشـ ،وجتصيـصها ،القبور عىل بناء :البدع من خالفها وما ،نةُّالس أهل أقوال ّلُج فيها
 َّبـنيُي ،)زيارهتـا ىلإ حالِّالر ّدَوش( :وقوله ،اًعموم اًأيض ذلك فذكر ،زيارهتا ىلإ حالِّالر
 أن كـام ،»مـساجد ِثالثـة إىل َّإال حـالِّالر ّشدُتـ ال« : قوله يف عنده داخل ّدَّالش هذا ّأن

 اهـ. القبور جتصيص عن  هنيه يف داخل جتصيصها
ُّنعد كنا :قال  جيللبا اهللاعبد بن جرير عن   )١( َوصنيعة ِتيامل ِلهأ إىل َعاماالجت ُ ِالطعام َ  بعد َّ

 .، وصحح إسناده البوصريي)١٦١٢(، وابن ماجه )٦٩٠٥(رواه أمحد . النِّياحة ِمن ِدفنه
 : عمر  وقال،امليت عىل النياحة من يكره ما باب: (»صحيحه« يف    قال البخاري 

 .ِأسَّالـر عـىل الـرتاب :والنقـع .لقلقـة أو ،نقـع يكن مل ما ليامنُس أيب عىل يبكني هندع
 اهـ).وتَّالص :واللقلقة

 أهل عىل الطعام كرهُي: ُقلت ):٨٣٦ ( لإلمام أمحد »مسائله« يف    قال الكوسج 
 جمعـيـ نأ اوأم ،ِامليت َألهل الطعام يكون:  أمحدلاق ؟ امليت أهل عند والبيتوتة ،امليت

ِالعرس مثل عليهم  اهـ. لقا اـكم: إسحاق قال. فأكرهه املبيت اموأ. فال ُ
  =  .       فأما املآتم؛ فممنوع بإمجاع العلمـاء: قال) ١٧٥ص (»احلوادث والبدع«   ويف 
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- ُقراءة  . )١( ]اءِبالغن اُوتشبيهه ،ِباألحلان[ ]أ/٢٩ [ُواألذان ،ِرآنالق َ
                                         

 .وأكره املآتم؛ وهو اجتامع الرجال والنساء، ملا فيه من جتديد احلزن:    قال الشافعي
ُع يف الصبحة وهو بدعة منكرة لـم ينقل فيه يشءهو االجتام: واملأتم  اهـ  . ُُّ

ما ينهـى عنـه ممـا يـصنع عـىل امليـت مـن /٣/٤٧٦( ابن أيب شيبة »مصنف«:    وانظر
 ). باب ما قالوا يف اإلطعام عليه، والنياحة/ ٣/٤٧٨(و). الصياح وشق اجليوب

ِكره السلف قراءة القرآن باألحلان املحدثة كأهل الغ )  ١( ِ َ ِ  :َّناء والتطريب، ومن ذلكَ
 ، يف قراءتـهَبَّ الناس فطـرُّأنه سمع عمر بن عبدالعزيز يؤم  عن سعيد بن املسيب  

 َ التطريـبر فـرتك عمـ. ال تقرأ هكذاَ إن األئمة، اهللاَ أصلحك: إليه سعيد يقولَفأرسل
 ).١/٥٢ (»املدخل«. بعد

  .عجبنيُ ال ي:فقال ؟ الةَّ الص يفِ عن األحلانَلِئُ أنه سٍ مالك عن،ابن القاسمعن و  
 ).١/٢٢٣( »املدونة«  .راهمَّتغنون به ليأخذوا عليه الدي ٌا هو غناءـ إنم:وقال  

  ؟ ِمحد بن حنبل عن القراءة باألحلانأ سمعت أيب سأل:   وقال هارون بن يعقوب
 كام ،ٍ من طبع ما كانّ إال، نعم: قال ؟ يا أبا عبداهللاُتكرهه:  قلت.ٌ وحمدثةٌ هو بدعة:قال 

 .   ٌكروهةم ٌ فأحلان:هَمَّا من تعلَّمأ ف، ُّموسى األشعري كان أبو
 ).٢/٥١٤( »طبقات احلنابلة«  

ُ    وقال أيضا ملا سئل عن القراءة باألحلان فقال اختـذوه أغانيـا، : وقـال. بدعة، بدعـة: ً
         ).   ٨٠-٢/٩٧ (»طبقات احلنابلة«.  اختذوه أغانيا
 ِ بـأحوالٌ وكل مـن لـه علـم): ..٤٩٣-١/٤٩٢( »زاد املعاد« يف قيم     قال ابن ال

 التي هـي إيقاعـات ،فةَّتكلُ بأحلان املوسيقى املِرآء من القراءةُم بّا أهنً يعلم قطع،ِالسلف
 إلخ  .. غوهاِّسوُ وي،م أتقى هللا من أن يقرؤوا هباّ وأهن،وحركات موزونة معدودة حمدودة

.. ُفأما أصحاب األحلان؛ فإنام حدثوا يف القرن الرابع ): ٨٥ص (»احلوادث والبدع«  ويف 
َفكانوا مهجورين عند العلامء، فنقلوا القراءة إىل أوضاع حلون األغاين، فمدوا املقصور،  ُّ ُ
ِّوقرصوا املمدود، وحركوا الساكن، وسكنوا املتحرك، وزادوا يف احلرف، ونقصوا منـه،  َّ َّّ

َّوجزموا املتحرك، وحركوا امل  =   جزوم، الستيفاء نغامت األغاين املطربة، ثم اشتقوا هلـاّ
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- ١( ِمصاحفـال ُةحليـت(. 
                                         

 .إلخ.. أسامء 
 !!    ثم ذكرها، وهي تلك املقامات املحدثة التي أخذوها عن أهل الغناء والفسق 

فهذه األسامء ابتدعوها يف كتاب اهللا ما أنزل اهللا هبا من سلطان، فالتـايل مـنهم :   ثم قال
ٍاين؛ من أمـر، أو هنـي، أو وعـد، أو وعيـد، أو وعـظ، أو َّوالسامع ال يقصدون فهم مع ٍ ٍ ٍ

ّختويف، أو رضب مثل، أو اقتضاء حكم، أو غري ذلك مما أنزل به القرآن، وإنام هو للذة  ُ َ ٍ

 يـذم َّوالطرب، والنغامت واألحلان، كنَقر األوتار، وأصوات املـزامري، كـام قـال اهللا 
 إلخ] .. ٣٥: األنفال[ M  >  =  <  ;   :          9  8?L : ًقريشا

َ وأما ما روي عن السلف يف كراهة التطريب واألحلان يف *  ِ ُ ًفكثري أيضا، ومـن ) األذان(َ
 فقال له عمر ،ن فطرب يف أذانهّا أذًمر بن سعد بن أيب حسني املكي أن مؤذنُعن ع :ذلك

ّ، وعلقـه )١/٢٢٩(ابـن أيب شـيبة   رواه . فاعتزلناَّا وإالًا سمحً أذن أذان:بن عبدالعزيزا
 ) .باب رفع الصوت بالنداء (»صحيحه«البخاري يف 

 ابن حديث من اًمرفوع هذا الدارقطني وخرج): ٣/٤٢٩ (»الفتح«   قال ابن رجب يف 
 إنـك اهللا؛ يف أبغضك إين: ملؤذن قال أنه مرُع ابن عن وروي. يصح ال وإسناده عباس،

: روايـة ويف .فيه والتطريب ،بتمطيطه وعاملرش ّاحلد يتجاوز أنه إىل يشري .أذانك يف تبغي
  اهـ.والتكرب والتشادق ،صوته يف التفخيم إىل يشري هَّ كأن.أذانك يف ختتال كّإن: قال أنه

 التطريب يف األذان ؟ : قلت ألمحد): ١٧٧ (»املسائل«   قال الكوسج يف 
ُكل يشء حمدث، كأنه لـم يعجبه:    قال  .عةكمـا قال؛ ألنه بد: قال إسحاق. ُ
، ولقد كره التطريب يف األذانأل وإين: قال مالك) ١١٠(  البن عبداحلكم»اجلامع«  ويف 

 .مهمت أن أكلم أمري املؤمنني يف ذلك، ألين كنت أسمعهم يؤذنون
 باب البغـي     ١/٤٨١(، وعبدالرزاق )التطريب يف األذان/٢/٥٠(ابن أيب شيبة :وانظر

 ).باب التطريب يف األذان) (قسم الصالة (»مسائل حرب« و،)يف األذان
ُعـن أيب بـن ) حتلية املصاحف بالذهب) (٥٨٤ص (»املصاحف«أخرج ابن أيب داود يف  )  ١(

 =ّإذا حليـتم مـصاحفكم، وزخـرفتم    :  قـوهلمَّكعب، وأيب الـدرداء، وأيب هريـرة 
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- ١( ِمساجدـال ُةفَخرزو(. 

- ِنابرَمـال ُيلطوَوت ِ )٢(. 
                                         

ًوألفاظهم متقاربة، وأسانيدها تقوي بعضها بعضا. َّمساجدكم، فعليكم الدبار ُ  . 
 مـصاحفها زينـت ّإال ؛العمـل ةّمـُأ أساءت ما: قال سنان بن ردُب عن) ٤٦٣(وأخرج   

 .ومساجدها
 .كراهتها عن ابن مسعود وابن عباس ) ٤٧١ و ٤٦٤(ً وأخرج أيضا 

بــاب تــزيني املــصاحف وحليتهــا /٢/٢٣٤(ُ أليب عبيــد »فــضائل القــرآن«:    وانظــر
ّصحف حيىليف امل/٣/٦٢٣(، وابن أيب شيبة ) والفضةَّبالذهب  ).١٠/٢٦٨(، و)ُ

 يف ُ حتـى يتبـاهى النـاسَ الـساعةُال تقـوم«  : قـال رسـول اهللا : قال  أنس  حلديث )١(
 ).            ١٦١٤(، وابن حبان )١٣٢٢(ابن خزيمة : وصححه). ٤٤٩(رواه أبو داود . »املساجد

 .»ِدِ املساجِ بتشييدُمرتُما أ« :قال رسول اهللا :  قال عن ابن عباس   و
 ).٤٤٨(رواه أبو داود    

إذا حليـتم مـصاحفكم، : ُ   وقد تقدم قول أيب بن كعب، وأيب الدرداء، وأيب هريـرة 
 .  َّوزخرفتم مساجدكم، فعليكم الدبار

 كان سـقف : وقال أبو سعيد،باب بنيان املسجد( :»صحيحه« يف    وقال البخاري 
 ، النـاس مـن املطـرَّ أكـن: وقال،سجد ببناء امل مرُ وأمر ع،املسجد من جريد النخل

 ّ يتباهون هبا ثم ال يعمروهنـا إال:  وقال أنس.ر فتفتن الناسّصفُ أو ت،رّمُوإياك أن حت
 ). لتزخرفنها كام زخرفت اليهود والنصارى: ريض اهللا عنهامبن عباسا وقال .ًقليال

حاق بن سألت إس): ١/٥٥٤) (قسم الصالة (»مسائله« يف   وقال حرب الكرماين 
ِّأن تزين إال بالصالة والربُّأرش، املساجد ال ينبغي . جتصيص املساجد : راهويه قلت َّ ُ  . 

، وعبـدالرزاق )بـاب يف زينـة املـساجد ومـا جـاء فيهـا/٢/١٩٢(ابـن أيب شـيبة :   وانظر
 ).١٠٩-١٠٤ص( للطرطويش »احلوادث والبدع«، و)٣/١٥٢(

 يـزل ومل مـراق، ثـالث كان املنرب أن حيحَّلصوا): ٥/٤٧١ (»الفتح«قال ابن رجب يف    )٢(
 مـن املنـابر تطويـل: العلـامء مـن ٌطائفة َّعد وقد .. اشدينَّالر خلفائه عهد يف ذلك عىل

 =             .وغريه أصحابنا من بطة ابن : منهم ؛املحدثة ِالبدع
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 - ِغسيلَوت ،ِرآنالق ِيمعلَوت، ِةواإلمام، ِاألذان : عىل ِةرُاألج ُأخذ  .)١(وتىامل ِ

                                         
 اهـ .  .إسناده يثبت وال ،ِاعةَّالس أرشاط من ذلك أن: مرفوع حديث يف روي وقد  

ُألن األصل يف القـرب احتـساب األجـر والثـواب فيهـا إىل اهللا تعـاىل، وهلـذا جـاءت   ) ١(
 :َّاألحاديث وآثار السلف الكثرية بالكراهة، ومن ذلك

 .  أخذ األجر عىل األذان-١   
  ما عهدِن آخرِ إن م:قال عن عثامن بن أيب العاص وغريه ) ٢٠٩(   فقد روى الرتمذي 

  .اً أجرِهِا ال يأخذ عىل أذانً أن اختذ مؤذن: رسول اهللا َّإيل
 والعمل عىل هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ املؤذن ، حسن صحيح:الرتمذيقال    

 اهـ.  واستحبوا للمؤذن أن حيتسب يف أذانه،اًعىل األذان أجر
 ال جيوز للمؤذن أخذ األجر عىل أذانه حلديث: )٣/٢٠١ (»األوسط«ابن املنذر يف  قال  و

    اهـ. ً، فإن أخذ مؤذن عىل أذانه أجرا لـم يسعه ذلكعثامن 
       ). ٥/٧٠ (»املغني«، و)١/٤٨١(، وعبدالرزاق )٢/٥٠ (ابن أيب شيبة:    وانظر

 .  أخذ األجر عىل اإلمامة-٢
َّ  شدد السلف يف أخذ األجر عىل اإلمامة يف صالة النافلة فكيف بصالة الفريضة ؟ َ َّ ! 

 يف اإلمامة عىل األجر أخذ باب) (٢٤٦ص (»قيام رمضان«مد بن نرص يف   فقد أخرج  حم
 إليه أرسل الفطر يوم كان فلام رمضان، يف هبم ّصىل معقل بن اهللا عبد أن بإسناده) رمضان
 .اًأجر اهللا كتاب عىل نأخذ ال إنا: وقال ،فردها ،ةّلُوح درهم مائة بخمس زياد بن عبيداهللا

  .هلم وال ،صالة له ليس: قال  ؟هبم فيصيل األجري ستأجروني القوم عن احلسن ئلُوس  
       .اإلعادة عليهم جتب أن أخشى: وقال بأجر، يصىل أن أكره: املبارك ابن وعن  
  ؟ درمها وكذا بكذا رمضان بكم صيلُأ :لقوم قال إمام عن :أمحد وسئل  
  اهـ؟ هذا خلف صيلُي من ،العافية اهللا أسأل: قال  

 شـهر يف للنـاس ]يقـدم[ الـذي العطـاء: قلـت): ٧٢٠ (»مسائله«وسج يف   وقال الك
 أن يـسعه ال: إسحاق قال .اًأجر اخلري من ٍيشء عىل يأخذ أن يعجبني ما: قال رمضان؟

 =      .كذل جاز أكرم أو فأعطي ذلك من اًشيئ ينو مـول َّأم وإن أخذه، نية عىل يؤم
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- ِاألمة ِاعمجإ نع َجروخ ،َةُّالسن لَفاخ ٍاسم ِّلك ِمن ُةاءَالرب َّ ُ،  

ُوالتقرب، َدهاعتق نَم ُةُوجمانب ،ِأهله ُةنايُومب ُّ   ؛ِخالفتهُبم  اهللا إىل َّ

                                         
 ٍجرةُ بـأّىلَومن ص: »امليش يف الصالةآداب «  يف وقال الشيخ حممد بن عبدالوهاب 

 خلـف ّصيلُي من العافية اهللا أسأل: ّثم استدل بقول اإلمام أمحد املتقدم .. مل يصل خلفه
 ).  ٣٠/٢٠٧(، و)٢٤/٣١٦ (»جمموع الفتاوى«:   وانظر! ؟هذا

 . أخذ األجر عىل تعليم القرآن-٣  
ِالصامت بن عبادة نأ) ٢٢٦٨٩(فقد روى أمحد  َّ  ُعلمـت :لاق  ِأهـل ِمـن ًناسـا َّ

ِالصفة َّ ٌرجل ّإيل فأهدى ،والقرآن ،الكتابة ُّ  يف عنهـا وأرمي ،ٍالـبم يل ليست ًقوسا منهم ُ
َرسك إن« :الفق ي النَّب ُفسألت .اهللا سبيل َتطوق أن َّ َّ   .»فاقبلها ٍنار ِمن ًطوقا هبا ُ

  بني أهل العلم، قد ذكـرتِمسألة أخذ األجر عىل تعليم كتاب اهللا تعاىل حمل خالف:    قلت
 ). ١٧٧- ١٧١ص) (كتاب العلم (»اجلامع يف أحكام وآداب الصبيان«اختالفهم يف كتاب 

 .  هو كراهة أخذ األجر عىل تعليم كتاب اهللا تعاىلواعلم أن الذي عليه أصحاب النبي 
م  وتعلي، يكرهون بيع املصاحف  النبي كان أصحاب:ُ العقييل عبداهللا بن شقيق    قال

 ). ٨٨٥(، وابن أيب شيبة )١٤٥٣٤(رواه عبد الرزاق . مون ذلكِّ ويعظ،الغلامن باألجر
 .    عىل تعليم الغلامنَ كانوا يكرهون أن يأخذوا األجر: قال النخعيعن إبراهيم  و

           ).٨٨٧(، وابن أيب شيبة )١٤٥٣٣(رواه عبد الرزاق 
ٍ أما تعليم القرآن والعلم بغري أجـرة ):٣٠/٢٠٤ (»جمموع الفتاوى«قال ابن تيمية يف     ُ

ُفهو أفضل األعامل وأحبها إىل اهللا، وهذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسـالم، لـيس  ّ
َّهذا مما خيفى عىل أحد ممن نشأ بديار اإلسالم، والـصحابة والتـابعون وتـابعو التـابعني  َّ َّ ٍ

ِّام كـانوا يعلمـون يث والفقه إنـّمة بالقرآن واحلدُوغريهم من العلامء املشهورين عند األ
ًبغري أجرة، ومل يكن فيهم من يعلم بأجرة أصال ِّ ٍ ) ١١/١٤٩ (»األوسـط«: انظرواهـ   . ُ

ُذكـر اخـتالف أهـل العلـم يف أجـور (، و)ذكر إباحة أخذ األجر عـىل تعلـيم القـرآن(

 )٨/١١٤(، وعبدالرزاق )من كره أجر املعلم/٧/٢٩٣(، وابن أيب شيبة )املتعلمني



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
  ٢٩٩ 

  :ِِقوهلم ُثلِم كوذل

ُيـةهمواجل ،ُةيعِّوالـش ،ُةَّالرافض  ،ُةلـعتزُوامل ،ُةَّيـورُرَواحل، ُةجئـرُاملو ،َّ
ُيـةَّوالزيد ُيـةواإلمام ،َّ ُيـةريُغوامل، َّ ُيةِضـاواإلب ،َّ ُيةيـسانَوالك، َّ ُيةِرُّوالــصف ،َّ َّ، 

َوالــرش ُيــةردوالق ،ُاةُّ ُقــةِارواألز ،ُةَّيــاننَوامل ،َّ ُيــةِولحللاو ،َ ُيةِنــصورملوا، َّ َّ، 
ُفةِاقوالو  .)١( َةُّوالرؤي ِاتِّالصف َعفد َومن ،َ

                                         
الكالم عىل هذه الفرق يطول؛ ولكن يمكن تصنيفها إىل فرق عامة، وإدخال كـل فرقـة  )  ١(

 .حتت أصلها
املعتزلة، والواقفة، ومن :  ومن الفرق التي تدخل حتتها مما ذكرها املصنف. اجلهمية-١  

ُّأنكر الصفات، والرؤية، ُحللوليةا وِّ ِّ، وهم نفاة علو الرب َّ َّبطة  عىل خلقه، كام قال ابن 
 من بائن سمواته فوق عرشه عىل  اهللا أن .. املسلمون  وأمجع):٢٦٧٨ (»الكربى«يف 

 .احللولية مذاهب انتحل نَم َّإال ينكره وال ذلك يأبى ال خلقه بجميع يطُحم وعلمه ،خلقه
ّذكر اجلهمية ومقالتهم أعداء اهللا الكفار/٢/٢٠٠( للخالل »ُّالسنة«:  وانظر ُ.( 

 بـن أمحـد مـنهم - العلـامء بعـض قـال): ٩٥ (»ُّرشح الـسنة« يف   قال الربهباري 
 :قال هّألن ؛يورث وال ُيرث ال ،ِمِّالد ُحالل ،ِالقبلة أهل من ليس ،كافر اجلهمي :-حنبل

 فهـو خملوق القرآن :يقل مل منإن  :وقالوا ،صدقة وال ،عيدين وال ،مجاعة وال ،مجعة ال
 النـاس وامتحنـوا ،قـبلهم كان من وخالفوا ، حممد ةّمُأ عىل يفَّالس واستحلوا ،كافر

 املـساجد َتعطيـل وأرادوا ،أصـحابه مـن ٌأحـد وال ، اهللا رسـول فيـه يـتكلم مل بيشء
 ،اآلثـار وخـالفوا ،ِرقـةُالف يف وعملـوا ،اجلهـاد وعطلـوا ،اإلسالم وأوهنوا ،واجلوامع
 ،رهبم يف واختصموا ،مأدياهن يف اسالنَّ كواُّفشك باملتشابه واُّواحتج ،باملنسوخ وتكلموا

 وأنكـروا ،لقـاُخي مـلـ والنـار واجلنة ،شفاعة وال ،ٌحوض وال ،قرب عذاب ليس :وقالوا
 ،الوجـه هـذا مـن همءودما تكفريهم ّاستحل من َّفاستحل ، اهللا رسول قال مما اًكثري
 ؛ اهللا رسـول عـن اًحـديث َّرد ومن ،هّلُك الكتاب َّرد فقد ؛اهللا كتاب من آية ّدَر من ألنه
 اهـ. العظيم باهللا كافر وهو ،كله األثر ّرد فقد

ِ ومن فرقها.َّ الرافضة-٢ ُوالزيديةِّالشيعة، : ِ َّ ِ ُواإلمامية ،َّ   =.  ةَّمغرييـال، ومنصوريةـال، وَّ
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   ؟افضةَّن الرَ م: قلت أليب: عبداهللا بن أمحد    قال 

 ).٧٧٧(اخلالل » نةُّالس«.   وعمر ، أبا بكر:ُّ ويسبُ الذي يشتم:قال    
ًوأما الرافضة فأشـد النـاس اختالفـا ): ٧٢٩ (»اإلبانة الكربى« يف     قال ابن بطة  ُّ َّ

ُوتباينًا وتطاعنًا، فكل واحد منهم خيتار مذهبا لنفسه يلعن من خالفه عليه، ويكفر من مل  ُّ ُّ ًِ ٍ

 عيـدين، وال إنه ال صالة، وال صيام، وال جهاد، وال مجعـة، وال: يتابعه، وكلهم يقول
ّنكاح، وال طالق، وال بيع، وال رشاء إال بإمام، وأنه من ال إمام له فال دين لـه، ومـن مل  ّ َ

ُيعرف إمامه فال دين له، ثم خيتلفون يف األئمة، فاإلمامية هلا إمام تسوده، وتلعن من قال ُ ُ :
ّإن اإلمـام غـريه، وتكفـره، وكــذلك الزيديـة هلـا إمـام غــري إمـام اإلماميـة،  وكــذلك َّ

ًاإلسامعيلية، وكذلك الكيسانية، والبرتية، وكل طائفة تنتحل مذهبا وإماما، وتلعن من  ً ّ ٍّ ُّ ُ
َّخالفها عليه، وتكفره، ولوال ما نؤثره من صيانة العلـم الـذي أعـىل اهللا أمـره، ورشف 

ُقدره، ونزهه أن خيلط به نجاسات أهل الزيغ وقبيح أقواهلم ومذاهبهم  ُّ َُ لذكرت مـن .. َ
 اهـ  . ٌ ما فيه عربة للمعتربينذلك

 .  املرجئة-٣
 :قال؟  ن هم َ املرجئة م: سمعت أمحد وقيل له):١٨٦ (»ُّالسنة« يف  الكرماين   قال حرب

 .ان قولـن زعم أن اإليمَم
 باب القول يف  املرجئة، وما روي فـيهم، وإنكـار - ٣١ (»اإلبانة« يف وقد عقد ابن بطة  

 ).    ٢٤٠(قد تقدم الكالم عن مسائل اإليامن التي خالفوا فيها ، و)العلامء لسوء مذاهبهم
 . املعتزلة، واملنانية:  القدرية، ومنها فرقة -٤  

سأل اإلمـام : يعني [سأله عيل بن اجلهم): ٨٣٥ (»ُّالسنة« يف   قال عبداهللا بن أمحد 
َّ عز وجل اهللاَّ إن: إذا قال؛ إذا جحد العلم: قال ؟اً يكون كافر، عمن قال بالقدر]أمحد  مل َّ

َّ عز وجل؛ اهللاَ فجحد علم، فعلمًى خلق علامَّا حتًاملَيكن ع  . فهو كافرَّ
 يزعمون ):املانوية):  (١٠٦ص (»التنبيه والرد عىل أهل األهواء« يف      قال امللطي 

ِّللرش وخالق ،والضياء والنور للخري خالق ؛وخالقني إهلني أن  إنامو  ..والبالء لمةُّوالظ َّ
 األكـارسة زمـن يف وكان ،نبيهم أنه زعموا )ماين( :له يقال كان ًرجال ألن ؛مانية سموا
 =                               اهـ . بعضهم فقتله
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ٍخمرتع ٍأيَور ،ٍعبتدُم ٍقول ِّلك ِومن    ٍمتبع ىًوهو ،ُ َّ ُ )١( . 

َرعتف وما ،اشاكله وما اهُّكل فهذه      ؛اَهبقار أو ،امنه َّ

ُذاهبوم ،ٌةيئِدَر ٌالأقو   ٌسيئة ِ ُخترج ،ِّ ِ ِالدين نع أهلها ُ  نع اهَدَاعتق َومن ،ِّ
 .سلمنيُملا ِةُمجل

 - ِالضالل ِةَّ أئمِمن ُؤساءر ِبذاهوامل ِقاالتامل وهلذه ِّومتقدم ،َّ  ِفـرالك يف ونُ
ِوسوء

 ،ونيأت اـفيم احلقِّ َأهل ونيبويع ،يعلمون ال ما هللا عىل ونيقول ،ِالقامل ُ

                                         
 .  اخلوارج-٥  

ُاحلرورية:     ومنها  ّ، والصفريةإباض بن عبداهللا: أتباع ، واإلباضيةُواألزارقة ،ُاةُّ والرش،َّ
 . راألصف بن عبيد :أتباع

ًاخلوارج قوم سوء، ال أعلم يف األرض قوما رشا : قال أمحد ) ١١٠(      وعند اخلالل  ُ
اخلـوارج «: يعنـي قولـه.  من عرشة أوجهَّصح احلديث فيهم عن النبي : منهم، وقال
 .»كالب النار

ا أن اخلوارج ً وحديثًمل خيتلف العلامء قديام): ١/٣٢٥(» الرشيعة« يف     قال اآلجري 
 ، واجتهـدوا يف العبـادة، وصـاموا، وإن صـلوا  ولرسوله،صاة اهللا تعاىلُ ع،قوم سوء

 وليس ذلك بنافع ، والنهي عن املنكر، ويظهرون األمر باملعروف،فليس ذلك بنافع هلم
واخلوارج هم  ..  ويموهون عىل املسلمني، ألهنم قوم يتأولون القرآن عىل ما هيوون؛هلم

سـائر اخلـوارج يتوارثـون هـذا   ومن كان عىل مذهبهم من،األنجاس األرجاس الرشاة
 اهـ. واألمراء ويستحلون قتل املسلمني،  وحديثا وخيرجون عىل األئمةًاملذهب قديام

مجاعـة اإلخـوان املـسلمني، : َّومن تلك األسامء املحدثة والفرق الضالة يف زماننـا هـذا   )١(
 . ِ من الفرق املحدثة املبتدعةومجاعة التبليغ، ومجاعة التكفري واهلجرة وغريها

 :نظر يف حقيقة هذه الفرق إىل    وا
 .  للشيخ التوجيري »القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ«  كتاب-١   
 .  لفريد آل الثبيت»دعوة اإلخوان املسلمني يف ميزان اإلسالم«كتاب  -٢   
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ِالثقات ونمَّويته   .ِيلأوالت يف مهَآراء ونمَّتهي وال ،ِقلالن يف ِّ

َسوق واوأقام ،ِعالبد َةَيِألو واُعقد قد ِيـةالبل َبـاب واحـوفت ،ِةتنـِلفا ُ َّ .
 ]ب/٢٩[

ِبالكذب ِكتابه يف َّتقولونوي ،انُالبهت اهللا عىل ونفرتي   .ِاندوُوالع ِ

ــو ــش ُانإخ ــد ،ِنيياطال ــ ُاءوأع ــُفوك ،ؤمننيامل ــاغني ه ــَوم ،ِالب  ُألج
ُوقبائل ٌوبعش مه ،يندِاساحل   .ِائُفطوو وٌفُوصنُ ،ِ

ِصفاهت ِمن ًيئاوش، مِائهـأسم ِمن ًطرفا ُرأذك أنا  ؛)١( مِ

                                         
ُّأمجع عليه أهل السنة واجلامعة، ومل يعدوا التحذير من أهل البدع بأسامئهم وأوصافهم مما   ) ١( ُّ

 .  َّمن الغيبة املحرمة، بل يعدونه من النَّصيحة الواجبة ذلك
.  ونال منه،بيد فوقع فيهُمرو بن عَ إىل قتادة فذكر عُ جلست:ل قال عاصم األحو  

 ! ؟ٍ بعضهم يف بعضُلامء يقعُ أرى العَ أال،ابَّ أبا اخلط:فقلت له
  ؟  ذرُحتى َّ حتَذكرُن تأ فينبغي هلا ،ًذا ابتدع بدعةإ َجلَّال تدري أن الرو أ،ول يا أح:فقال  
 ).٥/٩٧( البن عدي »ُّالكامل يف الضعفاء«، )١٤/٧٨(» تاريخ بغداد«   

 :أعنـي - القـدر يف مَّيـتكل هـذا إن :يينـةُع بـن لـسفيان قلت :اءَّاحلذ جعفر أبو وقال
العلل ومعرفـة «. العافية ربكم وسلوا ،بدعته الناس افوِّعر :قال - حييى أيب بن إبراهيم
 )٢٢٩١ (»الرجال

ّ وقـد تكلـم يف املعـىل بـن هـالل-ُّوقال بعض الصوفية لعبداهللا بن املبارك  يـا أبـا : -ّ
ّاسـكت إذا مل نبـني كيـف نعـرف احلـقَّ مـن الباطـل؟: فقال لـه! عبدالرمحن تغتب ؟ ُ   .

 )٢/١٤٢ (»اآلداب الرشعية«
، فجعـل أيب  إىل أيب راب النخـشبيُ أبـو تـجـاء:  بن أمحد بن حنبل وقال عبداهللا

فالتفـت أيب إليـه،  .لـامءُ العَبا ال تغتـ:فقال أبو تراب. ُفالن ضعيف، فالن ثقة: يقول
 ).٢/١٨٣(» طبقات احلنابلة«.    ليس هذا غيبة، هذا نصيحة، وحيك:وقال له
 =،    ا من أمر الفـتنً وكيع شيئ ليوسف بن أسباط عنُ حكيت:اءَّرف أبو صالح الوقال
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ُّرِلغـا اُفهـعرَي ال ،ترَهَظ دق ٍتاالقوم ،تانترش قد باُكتم هل ألن
 ِمـن )١(

ُالنشء وال، ِاسالن  ؛هايقرؤ َمن ِرأكث عىل يهاِانعم ىفَخت ،ِاثاألحد ِمن َّ

 أابتد دق ؛ِقاالتامل ذهه ِأهل ِمن ٍللرج ُابالكت إليه ُيقع َثداحل َّفلعل
 ثم ، ِّيبلنا عىل ِةَّالصال يف ِطنابواإل ،عليه ِناءوالث ،اهللا ِمدحب َابالكت
ِكفره ِيقبدق ذلكب َأتبع ِ ُّظنيف ،هِّورش ِاعهاخرت ِّيفخو ،ُ  ال يذلا -  ُثاحلد ُ
َعلم   :ِاسالن ِمن )٢( ُرْمُوالغ ،ُّيمواألعج ، - له ِ

  ،ِاءقهالف ِمن ٌيهقف أو ،ِءلامالع ِمنٌ عامل ِابالكت لكلذ َعاضالو أن

                                         
  .- ّ احلسن بن حي:ييعن - . أستاذهُ ذاك يشبه:فقال
   ؟ً أن تكون هذه غيبة أما ختاُف: قلت ليوسف:قال

 النـاس أن يعملـوا بـام ى أنا أهنـ، هلؤالء من أمهاهتم وآبائهمٌ أنا خري ؟ مل يا أمحق:فقال
 ). ١/٢٣٢(لعقييل ل» ضعفاءال «. مِ عليهَّ ومن أطراهم كان أرض،همُهم أوزارَبعتأحدثوا فت

ومثل أئمـة البـدع مـن أهـل ): ٢٨/٢٣١( »جمموع الفتاوى« يف  وقال ابن تيمية
ن بيـان إ فـ،نةُّو العبادات املخالفـة للكتـاب والـسأ ،نةُّاملخالفة للكتاب والس  املقاالت

 الرجـل :ن حنبلمحد بى قيل ألّحت ؛ واجب باتفاق املسلمنية منهمُّم وحتذير األ،حاهلم
 ،ّ وصـىل،ذا قامإ : فقال ؟ أو يتكلم يف أهل البدع،ليكإ ّ ويعتكف أحب، ويصيل،يصوم

  . هذا أفضل،ام هو للمسلمنيّنإم يف أهل البدع فّذا تكلإ و،ام هو لنفسهّنإواعتكف ف
ذ تطهري سبيل إيف سبيل اهللا   أن نفع هذا عام للمسلمني يف دينهم من جنس اجلهادّنيَفب   

 هؤالء وعـدواهنم عـىل ذلـك واجـب عـىل ي ودفع بغ، ورشعته، ومنهاجه، ودينه،اهللا
 وكان فساده ، ولوال من يقيمه اهللا لدفع رضر هؤالء لفسد الدين،الكفاية باتفاق املسلمني

ذا استولوا مل يفسدوا القلوب إن هؤالء إ ف؛أعظم من فساد استيالء العدو من أهل احلرب
  اهـ. وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء،اً تبعّالإين ّن الدِوما فيها م

ٌّرجل غر بالكرس، وغرير   )١( ِ ّأي غري جمرب: ٌ  ).٣/٣٣٢ (»الصحاح«.   ُ
َرجل غمر  ) ٢( ٌ ُ ّلـم جيرب األمور: َ  ).٣/٣٣٦ (»الصحاح«.    ُ
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ُيعتقد َّولعله ِ ِمةُاأل هذه يف َ ُعبدة فيها اهري ام َّ  ،اهللاَ َارزَبـ َومن ،ِاألوثان َ
  .)١( انيطَّالش وواىل

                                         
، ومن نظـر يف كثـري مـن التفاسـري ورشوح األحاديـث املنتـرشة يف هـذه   وصدق  )١(

فقد سلكوا فيها مـسالك ! ِّاملتأخرة وجد ذلك جليا يف ثنايا كتبهم ورشوحاهتم األزمان 
َّاجلهمية، واألشاعرة، والقدرية، واملرجئة، والصوفية، والرافضة: أهل البدع من ُفكـن . ُّ
 !!      ٍعىل حذر منها 

 أن الذي جرينا - أرشدك اهللا -واعلم : .. ) هـ١٣٠١(   قال الشيخ محد بن عتيق 
ــصنفات يف ع ــن امل ــا يشء م ــل إلين ــه إذا وص ــه أن ٌلي ــسري(ّ ــديث(، أو )ِالتف ، )ِرشح احل

ِاختربنـاه، واعتربنـا معتقـده فـي العلو، والصفات، واألفعال،  ِ ِّ ّ فـوجدنا الغالـب عـىل ُ
ّكثري مـن املتأخرين، أو أكثرهم، مذهب األشاعرة الذي حاصله ُ ِّنفـي العلـو، وتأويـل : ٍ

ِ بالتأويالت املوروثة عن برش املرييس، وأرضابـه مـن أهـل البـدع اآليات يف هذا الباب َّ
ِوالضالل،  ِومن نظر يف رشوح البخاري ومسلم ونحومها،َّ ُ ّ وجـد ذلـك فيهـا، وأمـا مـا َ

ًصنّف يف األصول والعقائد فاألمر فيه ظاهر لـذوي األلبـاب، فمـن رزقـه اهللا بـصرية  ٌ ُ ِ ِ َ
َونورا، وأمعن النَّظر فيام قالوه، وع ً ، وما عليه أهل َرضه عىل ما جاء عن اهللا، ورسوله ُ

ُالسنَّة املحضة، تبني له املنافاة بينهام، وعرف ذلك كام يعرف الفرق بـني الليـل والنَّهـار َ ّ ُّ .
َّفأعرض عام قالوه، وأقبل عىل الكتاب والسنَّة، وما عليـه سـلف األمـة وأئمتهـا، ففيـه  ُّ

ْالشفاء واملقنَع َ  ).١٦٩ص (»لطريقهداية ا«اهـ    . ِّ
ٍ   وإذا أردت الوقوف عىل كثري من تلك املخالفات العقدية املنترشة يف كثـري مـن كتـب 

االحتجـاج باآلثـار «: التفاسري ورشوح األحاديث املتداولة بـني النـاس فـانظر كتـايب
ِّالسلفية عىل إثبات الصفات اإلهلية والرد عىل املفوضة واملشبهة واجلهمية َّ« . 

َ   ورحم  ُاهللا السلف الصالح إذ نصحوا لألمة فنهوا عن النَّظر يف كتب أهل البـدع، بـل َِ ِ َّ َّ
 .ِأمروا بإتالفها وإحراقها لعظيم رضرها وفسادها

ُالطرق احلكمية« يف      قال ابن القيم ّال ضامن يف حتريق الكتب املضلة ): ٢/٧١٠ (»ُّ َ
 .وإتالفها

  =ترى أن أخرقه، أو أحرقه ؟، َا فيه أشياء رديئةًاستعرت كتاب: قلت ألمحد: ُّ   قال املروذي
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- ِالضالل يف َنيِّتقدمُمـال مِؤسائهر ِفمن   :ممنه ،َّ

ُّالضال صفوان ُبن ُهماجل   .)١( ُّلِضُ الـمَّ

- ؟ يدرت أين: ِامبالش وهو هل يلق دوق 

ُأعبده ارب ُبأطل :فقال ُ )٢(. 
                                         

 . نعم، فأحرقه: قال
ِ كتابا اكتتبه من التوراةُ بيد عمر رأى النبي :    وقد َفتمعر . وأعجبه موافقته للقرآن، ً ََّ َ

ُ حتى ذهب به عمر إىل التنور فألقاه فيهوجه النبي  َ. 
ِ ما صنَِّف بعده من الَ  فكيف لو رأى النبي  ُّكتب التي يعارض هبا ما يف القرآن والسنة؟ ُ ِ ُ

 . واهللا املستعان
ُّ    وكل هذه الكتب املتضمنة ملخالفة الـسنة بـل مـأذون يف حمقهـا ، غـري مـأذون فيهـا: ّ

َّوقد حرق الـصحابة . وإتالفها، وما عىل األمة أرض منها َ َّ مجيـع املـصاحف املخالفـة 
ّملا خافوا عىل األمة من، ملصحف عثامن فكيف لـو رأوا هـذه الكتـب التـي .  االختالفُ

 ..ّأوقعت اخلالف والتفرق  بني األمة ؟ 
 .الكالم عىل وأقبلوا ، رسول آثار تركوا ،الكتب وضع أهلكهم:    قال أمحد

ّهذه الكتب تضل، يا محاد: قال يل ابن عون:    قال محاد بن زيد ُ ُ. 
َّمـا أحذر عنها أشد التحذيريضعون  البدع يف كتبهم، إن:    قال أبو عبد اهللا ّ . 

ِأن هذه الكتب املشتملة عىل الكـذب والبدعـة جيـب إتالفهـا وإعـدامها، : واملقصود..  ِ َ
وإتـالف آنيـة اخلمـر، فـإن رضرهـا ، وهي أوىل بذلك من إتالف آالت اللهو واملعازف

 اهـ. أعظم من رضر هذه، وال ضامن فيها
ُبـاب مـا روي يف /٤٦: ( عن اجلهـم، فقـال»لكربىاإلبانة ا«ً بابا يف  عقد املصنف  ) ١(

ِجهم وشيعته الضالل وما كانوا عليه من قبيح املقال  :وفيه) ُّ
ًإن جهام واهللا ما حج البيت، وال جـالس العلمــاء وإنـام كـان :  قال عباد بن كثري 
ًرجال أعطي لسانا ُ ً.  

 ).بتحقيقي/ ٨٩( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«   )٢(
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ُائفطو هَمقالت َّتقلد  ف َّالضال ِمن ِ  .لُّ

- َالـصالة ٌهـمج َتـرك :بوذش ُابن لاق دوق  جـهو عـىل ًومـاي نيعـأرب َّ
ِّالشك َّ )١(. 

- ِأتباعه ِومن   : ِياعهشوأ ِ

  بـنُيمإبـراه، و)٣( ُّماألصـ ٍكـرب وأبـو ،ُردارـُمـوال ،)٢( ُّييسِرامل ٌرشب
َعلية ُبنا َيلعإسام َّ  ،ُّيَواألرمنـ ،هيُالوورب ،ُوثوبرغ ،)٤( ٍؤادد أيب ُوابن ،ُ

ُحلذاءا ٌروجعف ٍشعيبأبو و ،َّ ُاحلجام ُ ُالعطار ُوحسن ،َّ  ،ُزاَّراخلـ ٌهلوس ، َّ
ُالكافر َنقامل ووأب ّالضال ِمن مواهس ٍةمجاع يف ،ِ  .لُّ

 :- َّسميناه َفيمن - يقولون ِاءـلمالع ُّلوك

ُأئمة مإهن  َورؤس ،]أ/٣٠[ ِفرالك َّ َالضالل ُاءُ   .)٥( ةَّ
                                         

 ). ١٩ (»خلق أفعال العباد«ورواه البخاري يف ). ٢٣٨٧ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )١(
 .ا ال يصيلً فقام أربعني يومَّكَّ فش،منيةُّ خالفه بعض الس: ..وزاد) ٦٣٠( والاللكائي 

 .نحوه عن يزيد بن هارون) ١٧٤( لعبداهللا »ُّالسنة«، و)٢٣٤٦ (»اإلبانة الكربى« ويف 
 )ذكر برش املرييس/٢/١٨٩( للخالل »ُّالسنة«ُّأقوال أهل السنة يف تكفريه يف كتاب : ر انظ  )٢(
برش املرييس، وأبو بكر األصم : قال يزيد بن هارون ) ٢٣٦١ (»اإلبانة الكربى«يف    )٣(

 ).٢٣٦١ (»اإلبانة الكربى«.  كافران، حالال الدم
ّدؤاد وأصحابه الفساقذكر ابن أيب /٢/١٨٩( للخالل »ُّالسنة«: انظر   )٤(  :، ومنها)ُ

 . ًحشا اهللا قربه نارا: وقال. كافر باهللا العظيم:  يف ابن أيب دؤادقال اإلمام أمحد   
ونظرائهم مـن رؤسـاء الكفـر، : وقال) ٤/١١ (»اإلبانة الكربى«وذكرهم املصنف يف   ) ٥(

ّوأئمة الضالل الذين جحدوا القرآن، وأنكروا السنة، وردوا كتاب  ُّ ، ُاهللا، وسنَّة رسول اهللاَّ
ِوكفروا هبام جهارا وعمدا، وعنادا وحسدا، وبغيا وكفرا، وسأبثك من أخبارهم، وسوء  ً ًً ًً ً

 اهـ . ُمناهجهم وأقواهلم ما فيه معترب ملن غفل
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- ِالقدر ُابحأص موه - ًأيضا مؤسائهُر ِومن -:  

ُوثاممة ،ُّيردالق ُنيالَوغ ،ِّيهنُجـال ٌدعبَم ُوعمر ،َسرشَأ بن ُ ٍعبيد ُبن وَ ُ، 
ِهذيلـال ووأب ُالنَّظام ُيموإبراه ،َّالُفَالع ُ ِعتمرُمـال ُبن ُِرشوب ،َّ ِ. 

 .)١( ُعمَي ٍاللَوض ٍفرك ُلـأه مواهُس ٍعةامج يف

ِهابالوِبدع ُبن ُنساحل :ممنهو  َّاجلبائ َّ ُّريميَّالص ِسالعنب ووأب ،ُّيُ ِ )٢(. 

- ِالراف نِوم   :ِةضَّ

 ،ِسَّوَالكـر ووأبـ ،ُّيوطالفـ ٌشاموه، ٍأبَس ُبن اهللا وعبد ،ٍيدسع ُبن ُةغريُـمال    
َّقبة ُصالحو ،ُّيرضمحـلا ٍكالَم وأبو ،ُّايشَّالرق ٌيلُوفض ُ. 

 .)٣( ٍابطِبخ واَحوـُي أو ،ٍكتاب يف واحصـُي أن ِمن ُرأكث مه بل

- له َلمِع ال َومن ،ُثَدَحـال َجنَّبتيل ؛َّمتهمأئ ِمن ًفاَرَط ُرتكذ:   

ُشهدستَي نَم َةسجالـُوم ،مَكرهِذ ُويناظر ،مـهِقولب ِ  .مهبُتبك ُِ
                                         

 ذكر األئمة املضلني الذين أحدثوا الكـالم بالقـدر، وأول -٥٤ (»اإلبانة الكربى«انظر    )١(
 ..)يف ذكر أسامء أئمة القدرية /٢/٩٥٧ (»الرشيعة«و ). ودعا إليهمن ابتدعه، وأنشأه،

 ).٢/١٣٥ (»الوايف يف الوفيات«ترمجته يف . َّ، وما أثبته هو الصواب)الصمريي:(يف األصل    )٢(
َّمات أهل البدع، ومات ذكرهم، ومل يبق لبعضهم إال الـذكر الـيسء، والـذم مـن أئمـة    )٣(

 بكـر قيـل أليب): ١٦/٥٢٨( »جمموع الفتـاوى« يف تيمية ُّأهل السنة، كام قال ابن 
 للنـاس َ مـن جلـس: فقـال ؟ إلـيهمُلـسُ وجي،ا جيلـسونً إن باملسجد قومـ:بن عياشا

 يموتـون ِ وأهـل البدعـة، ذكـرهمانة يموتـون وحييـُّ ولكن أهل الس؛س إليهاجلس الن
م نـصيب مـن  فكـان هلـنة أحيوا ما جاء بـه الرسـول ُّ أهل السّ ألن.ويموت ذكرهم

 فكـان هلـم نـصيب ،ا ما جاء به الرسـول و وأهل البدعة شنؤ،M ¥  ¤  £L :قوله
  اهـ. M    a  `  _     ^L   :من قوله
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- َّلذبا هِكالم يف ُرِهظُي َومن ،مائهُخبث ِومن َوالنرصة ،ِةُّالسن نع َّ َ  ،هاـلـ ُّ
 : )١( ِولالق ُثأخب هُولوق

ٍكالب ُابن َّ ُجارالن ٌنيُوحس ،ُ َّ عليُ، وابنُّماألص ٍكرب ووأب ،َّ  .َةُ

ِأعاذنا اهللاُ وإياك من مق ُ من رشوَّم، وعافانا وإياكِهالتَّ  م،ِهذاهبومهم ِرِ
ِ عىل اإلسالم والسنةَّ وإياكايانوأح ُّ ليـه، ا عرشن، وحا عىل ذلك، وأماتنِ

َدل ما ال بو ِك من نبنا وبَّ ِعمهِ ِا مـن حـسنأخالنـ، وال ِنهِ منِلِواض، وفَ ُ ِ 
ِظني حلدوده احلافِ منَّا وإياك، وجعلنِه، ومجيل فوائدهِعوائد  ائمني، القـُ

                                         
بعـد أن ذكـر التحـذير مـن ) ٢٢٠ص (»رسالته إىل أهل زبيـد« يف ِّقال السجزي    )١(

 ،تبـاعاال أهل من أهنم يدعون بقوم هؤالء بعد نةُّالس أهل بيل مُث: املعتزلة وأئمتهم، قال
 العبـاس وأبـو ،بَّالُكـ بـنا حممـد أبـو :وهـم ،وغريهم ،املعتزلة رضر من أكثر ورضرهم
 اهللا عبـد وأبو ،بسجستان تريد أيب بن حممد :وبعدهم. األشعري احلسن وأبو ،القالنيس

، ياإلسـفرايين إسـحاق وأبـو ،ببغداد الباقالين بنا بكر أبو :وقتنا ويف .بالبرصة جماهد بنا
 دونرويـ ،أقـاويلهم بعـض املعتزلـة عىل يردون  فهؤالء ،بخراسان فورك بنا بكر وأبو
 اهـ. املعتزلة عىل ردوه مما أكثر األثر أهل عىل

   ).٢/٤٥٢ (»الرسالة الواضحة«  وانظر نحوه قول ابن احلنبيل يف 
 ظهـرت): ٢/٥١٠ (»احلجـة يف بيـان املحجـة« األصـبهاين يف  ُّ   وقال قوام السنة

 ،  وقدحت يف أحاديـث رسـول اهللا، وقالت بخلق القرآن،فقدحت يف كتاب اهللاملعتزلة 
 ،م يتم هلم ما قـصدوهـ فلام ل) ..حشوية( : وسموا أصحاب احلديث، ال تصح:وقالت

 ال أقـول القـرآن : وقـال، وباطنـه موبـق،ا ظاهره موافـقً فوضع كالم،يبَّالُتبعهم الك
 ،هِ عـن كالمـٌبـارةِ ولكنـه ع؛فنا ليس كالم اهللاِ مصاحيف  إن الذي: ولكن أقول؛خملوق

 وال أنفـي ، استوى بذاتـه: ولكن ال أقول؛ وال أنفي االستواء،هِ بذاتٌ قائمٌوكالمه قديم
  حابةَّ ذهــب عــام كــان عليــه الــصً فتــأوهلام تــأويال. ولكــن أتأوهلــا؛ والوجــهَاليــد

  اهـ.والتابعون
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ِوقهُبحق َّاحلا متقـبً عمـال صـا بـها، واستعملنمنَّلَّا وإياك بام ع، ونفعنِ ُ  ًالً
ِمرض َة نُنا وإياك يف زمررشيا، وحَ ى، ُـا يرجيم فُلَّ املؤمه إن،ابه وأصحهِّبيِ

ِوالصاح َّب يف الشدَّ ِّ ِة والرخاءُ
َّ ِ هللا أوال وآخُ، واحلمدِ َّرا، وصىلً  اهللا عـىل ً

ًاهرانًا وظِاط بهَّبين ِ. 

  
  
  

َّمت    :ُ كتاب َ
َّالشرح 

ّالسنة ِ واإلبانة على أصول ]ب/٣٠[   .ِّالديانةوُّ
  املني،َ العَِّب هللا رُواحلمد

ّ األمي وآلهّبيَّمد النُلى حمَ عُ اهللاىّلَصو ُ )١(.  
  
  
  

                                         
 عبدالواحد عبدالغني بن: سخه صاحبه الفقري إىل عفو اهللافرغ من ن: (كتب يف آخر املخطوط  ) ١(

 ).ابن عيل املقديس يوم األربعاء الرابع من صفر سنة تسع ومخسني ومخسامئة
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  مساعات الكتاب
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  : ديثاحأل افهرس -٢
 ت٤٧٥ بركة ذي غري راحلا مالطعا نإف مالطعاب ابردوأ
 ١٩٥ .. نفيس يف ذكركأ نفسك يف ذكرينا دمآ بنا
 ١٢  .. من هلك نام ؟ إهنيتما هذ عن ليس و ؟ أمرتمُا أهبذأ

 ٢٧   »تركتكما م اتركوين
 ت٤١٥ اتضجعه ن أقبل شفرتك حددت هال ! ؟تاموتا متيته ن أتريدأ
 ٤٧٨ ..عنالملا اتقوا
 ت٤٣٤  .. لنسبا يف لطعنا :كفر هبم امه سالنا يف ناثنتا
 ت٤٥٧ . نيتآو ذيت آفقد جلسا
 ٢٦٥ لشعرة امن دقأو، لسيف امن حدأ

 ٣٢١ قوال معهم يلى ر أوال ، هللا ارسول باصح أفيه اختلف
 ت٤٣٦  .يديكمأ تحت هللا جعلهم ،خولكم نكماوخإ
 ت٣٨١ . بيمينه فليرشب رشب اذإو ،بيمينه كلأفلي حدكمأ كلأ اذإ
 ٣٨٩ ...  امداع خرج ثم وضوءه سنحأف حدكمأ أتوض اذإ
 ت٣٨٧ ... لسكينة افعليكم ةلصال اتيتما أذإ
 ت٤٨٢ .افرجه ىلإ ينظر فال ريتهاج وأ زوجته حدكمأ معاج اذإ
 ت ٤٨٢  ..وال ى،لعما يورث نهإف ؛لفرجا ىلإ ينظر فال حدكمأ معاج اذإ
 ت٣٨٦  .رمحتك بابوأ يل فتحا همللا :فليقل سجدملا حدكمأ دخل اذإ
 ت٤٢٤ ...  العنته ؛جتيء نأ بتأف ؛شهافر ىلإ تهأمرا لرجلا ادع اذإ
 ٣٣ .حذروهماف هللاى اعن لذين افهم فيه دلوناجي لذين ايتمأرا ذإ
 ت٣٩٩ .. ربح أال :افقولو ملسجد ايف ويشرتي يبيع لرجل ايتمأرا ذإ
 ت٣٨٩ ..من شبيكلتا نإف ،بعهاصَأ بني يشبكن فال حدكمأ صىل اذإ
 ت٤٩٠  ...  ءانإلا يف يتنفس فال حدكمأ رشب اذإ
 ت٤٥٠ .. عينيه يغمض فال ةلصال ايف حدكم أماقا ذإ
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 ت٤٩١ ..ىذأ من اهب ناك ام فليمط ،اخذهأفلي حدكمأ لقمة وقعت اذإ
 ت٤٩٣  . يرتكوهنن ال هليةاجلا مرَأ من يمتُأ يف ربعأ
 ت٤٤٦ ..ءاجلف امن ربعأ
 ت٤٦٠ . محلاماو ،ملقربةا الإ مسجد اكله رضألا
 ٢٥٨ .لقربا باعذ من هللااب اويذستعا
 ت٤٣١ ... اخري ءالنساب استوصوا
 ت٣٣٥  مل ام وكره حبأ فيام ملسلما ملرءا عىل عةالطاو لسمعا
 ت٣٧٩  ..شهدأو ،له رشيك ال وحده هللا الإ لهإ ال نأ شهدأ
 ٣٣٤ .  احبشي اعبد ناك ِنإو ،صربا
 ت٤٣٩ .لكلبا طانبسا عيهاذر حدكمأ يبسط وال لسجودا يف اعتدلوا
 ٢٨ .. عن لأس منا جرم ملسلمني ايف ملسلمني اعظمأ
 ١٨ .احاكف فكلمه كابا أحي أهللا ان أعلمتَأ
 ت٤٣٩ .عيهاذر حدكمأ يبسط وال لسجودا يف اعتدلوا
 ٦ ..  وستفرتق، فرقة وسبعني ثنتني عىل يلِائرس إبنو فرتقتا
 ٢٠ .عنهام هللا اريض وعمر بكر يب أبعدي من للذينابا قتدوا
 ت٤٥٨ .اذواوح ،كةئالملا بصفوف تصفون نامإف لصفوفا اقيموأ
 ت٧٣ معه ومثله بالكت اوتيت أين إالأ
 ٤٤٢  .هللا حيول نأ مامإلا قبل سهأر يرفع لذيا ىخيش امأ
 ت٨ ...  بيده نفيس لذياو ،باخلطا بنا اي افيه متهوكونأ
 ت٤٥٢ . اثوب والا شعر كف أوال ،سبعة عىل سجد أنأ مرتُأ
 ٤٦٥ .اوسطه يف تنزل لربكةا نإ
 ٤٧٤ فيه تنزل لربكةا نإ
 ٣٥٣ .  لركوع اقبل لوتر ايف يعني قنت  هللا ارسول نأ
 ت٢٤ .  اهباوع ِلائملسا كره  هللا رسول نإ
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 ت٤٠٩ . لكلبا ثمن عن ىهن  هللا رسول نأ
 ت٤٠١ .ليه إملنظوراو ظرالنا لعن  هللا ارسول نأ
 ت٤٩٢ .  اباورش ،اماوطع ،وطبة افذكرو نزل  هللا رسول نَأ
 ت٥٤٢ . اقبلهاف ران من اطوق اهب تطوق نأ رسك نإ
 ١٧ .ريب مكال بلغُ أن أمنعتنيا قريش نإ
 ت٤٤٧ .حدةافو عالاف بد ال كنت ِنإ
 ٢٧٠ .  وعدن يلةأ بني ام احوض يل نإ
 ت١١٠ .  بدعة كل حباص عن لتوبة احتجز اهللا انإ
 ٢٨٤ ..اوكلت ،ىليمنا بيده دمآ ظهر من لذريةَا خذَأ هللا نإ
 ٤٧  ..نوعثام، وعمر، بكر يب أحب عليكم فرتض اهللا انإ
 ٢٨٣  .. طيطأك طيطأ وللعرش، لعرشا عىل هللا نأ
 ٣١٩  لنبي اباصح أميعجل غفر قد هللا انإ
 ٢٢ ..لالرج اصدور من اعانتز العلم اينزع ال هللا انإ
 ت٤٧٥ اران ايطعمن مل هللا نإ
 ١٠ .اهب يتمسك لسنةاب جلنة العبد اليدخل هللا انإ
 ت٤٠٩ . خلنزيراو ،مليتةاو ،خلمر ابيع حرم ورسوله هللا انإ
 ٢٨٠ ..صبعُأ عىل رضنيألاو ،صبعُأ عىل تالسموا يضع هللا انَأ
 ٢٨١ .قط قط :فتقول رالنا يف قدمه يضع هللا نإ
 ٢٨٧ .الدنيا ءسام ِىلإ ليلة كل يف ينزل هللا نإ
 ت٤٠٥ .يفيض لرجلا مةالقيا يوم منزلة هللا عند سالنا رشأ من نإ
 ت٤٤٨  .تهصال من غالفر اقبل جبهته مسح لرجل ايكثر ن أءاجلف امن نإ
 ت٣٥ ..  اشهيد مخسني جر أفيه للمتمسك ،صرب نازم كمِائور من نإ
 ت٤٧٠ . كلأي ن أدارا أذ إللجنب رخص  لنبي انأ
 ت٥٠٦ .  اوطوهلا عرضه من حليته من خذأي ناك  لنبي انأ
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 ت٤٧٦ ءالسقا يف من يرشب نأ ىهن  لنبي انأ
 ت٤٥٤ . ءلصام الشتام اعنى هن  لنبي انإ
 ت٤٥٣ . ةلصالا يف لسدلا عن ىهن  لنبيا نأ
 ٤٧٥ . يربدى حت راحل امالطع اعنى هن  لنبي انأ
 ت٤٠٨  .تزهو ىحت لنخلا ثمرة عاتب نأ ىهن  نبيلا نأ

 ت٢٩ . تكن مل سوء سنة يسن و، أحد غري يف يقتل أن
 ٢٦٣ .غرال ،ةاعر ،ةاحف قبوركم من حترشون إنكم

 ١٦ ..منه خرجا مم فضل أبيشء هللا اىل إترجعون ال نكمإ
 ٤  .هاخى أيلق لرجل اناك يلائرس إبني عىل لنقص ادخلا م ولأ
 ١٣ ..ببعض بعضه هللا اباكتا ترضبو فالا، هذ ممُأل اعىل سدف أنامإ
 ت٤٤١ .. عليها ختتلفو فال به تمؤلي مامإلا جعل نامإ
 ت١٨١ .ملعروف ايف عةالط انامإ
 ٤٦٦ ..لفقرا ينفي نهإ
 ت٤٠٢ . لاخص عرش كره نهأ
 ٣٩٣ .هليةاجلا عمل من اهنإ
 ٢٤٦ . هللا كماتق أكون أن أرجوأل ينإ
 ت١٨٣  .هللا يف لبغضاو، هللا يف حلبا ؛نيامإلا ىعر وثقأ
 ت٤٠٣ .رقكمايف ال من معكم نإف لتعرياو كمايإ
 ت٤٢٣   ؟وجهه يف فيبزق رجل يستقبله ن أحدكم أحيبأ
 ٤٦٣ .. فقد ؛ازوجه بيت غري يف اثوهب وضعت ةأمرا اميأ
 ٤٦٧ .. هللا ذهبأ الإ هدعوب ،مالطعا قبل وءضلوا ادمنوأ قوم يامأ
 ت٤٢٥ . خلفأ وعد اذإو ،كذب حدث اذإ :ثثال فقانملا يةآ
 ٣٢١ فليستنا مستن منكم ناك من ،سالنا اهيأ
 ت١٩  امنؤم لرجلا يصبح ،ظلمملا لليلا كقطع افتن لعامألاب ادرواب
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 ٣٨ .ءاللغربى َوسيعود غريبا كام بدأ فطوبا، غريب مسالإلَأ ابد
 ت٢٩ احق تغري بةهن وا، أقود تغري مثلة و، أسنة تغري بدعة
 ت٤٦٦ . وبعده، قبله لوضوءا: مالطع ابركة

 ٣٠٠ .ءسام كل سمك ،ماع ةئمخسام مسرية رضألاو ءلساما بني
 ت٤٤٦ .عاستطا ام فلريده حدكمأ ءباتث اذإف ،نالشيطا من بُاؤلتثا

 ت٤٤٨ . .قبل جبهته يمسح وأ ،امائق لرجلا يبول نأ: ءاجلفا من ثثال
 ت٤٣٨ ِامائق تعتدل ىحت رفعا ثم ،اكعار نئمتط ىحت ركعا ثم.. 

 ت٤٣٦ .مرة سبعني يوم كل عنه تعفو
 ت٤٦٠ .  امسجد رضأل ايل جعلت

 ت٤١٣ .وحده هللا ءاش ام بل ،عدال هللا جعلتني
 ت٣٩٩ . جدكمامس عكماصن اجنبو
 ت٣٩٩ ..وبيعكم ،ركماورش ،نينكماوجم ،نكماصبي جدكمامس اجنبو

 ٣٨٤ .ينافاوع ىذألا نيع ذهبأ لذيا هللا حلمدا
 ٧١ .نيامإل امن ءاحليا
 ت٥١٠  .رالن اهل أباخض دالسواب باخلضا
 ت٣٠ .  رالن ابكال رجاخلوا

 ١٧٤ .للاخي من حدكم أفلينظر خليله دين عىل ملرء ادين
 ت٢٧ .هلمؤابس قبلكم ناك من هلك نامِإ ،تركتكم ام دعوين
 ت٢٧  ...  تركتكم ام ذروين

 ٣٠٢ .خلربا لبيتاك نآلقرا من يشء جوفه يف ليس ذيلا
 ت٤٤٣ .  ناشيط بيد صيتهان نامإف ،مامإل اقبل وخيفضه سهأر يرفع لذيا

 ٢٨٦ . اكذ صورة يف ريب يتَأر
 ت١٧٤ . للاخي من حدكم أفلينظر ،خليله دين عىل لرجلا

 ت٣٨٣ .  دخل اذإ دمآ بني تاوعور جلنا عنيأ بني ام سرت
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 ٢٣٤  ...فاقتلهم لقيتهم ين، أفضةالرا: هلم لاقي نبز هلم قوم يتأسي
 ت٧٧  لائملسا عضلب همءفقها يغلطون متيُأ من ماقوأ سيكون

 ٢٧٥ .متيُأ من رِائلكبا هلأل عتياشف
 ٤٥٦ عنك يشفا رقيق يكن ملا ذ إحدالو القميص ايف صل
 ت٤٦٠ .  بلإلا طنامع يف اتصلو وال ،لغنما بضامر يف اصلو

 ٢٩٨ .غريه وقرب دهاعب وطقن من انرب ضحك
 ت٣٧ .  يلإ كهجرة هلرجا يف دةالعبا

 ٢٩٧ .صبوة له ليس باش من ربك عجب
 ٧  ..بعدي من شدينالر اءاخللف اوسنة بسنتي عليكم

 ت٥٠٦ .  دالسوا اجتنبواو ،بيشء اهذ اغريو
 ٤٦١ت ...فليسجد –ا ربع أوا أثثال - صىل كم حدكم أيدر ملا ذإف

 ت٤٣ .بمنزل سالنا يف ايكونو ىحت رانصألا ويقل كثروني سالنا نإف.. 
 ٣٢١ لتنزيلاو لوحيا اشهدو لذين افهم  هللا الرسول اباصحا أمأف
 ت٤٠٣ . منه ايستحي نأ حقأ ىلاوتع ركاتب هللااف
 ت١٠١ . راستغفالاب هلكوينأو ،لذنوباب هلكتهم أ:بليس إلاق

 ٩ .الشام والا، يمينا تذهبو فال؛ ضحةالو اعىل تركتكم قد
 ٢٨٢ .لرمحنا بعاصَأ من صبعنيُأ بني دالعبا قلوب

 ت٧٣ ..به مرتا أم إ،مري أمن مرأل اتيهأي لرجل اعرفن أال
 ٤٦١ .ةصال يف راغرِإ ال
 ١٤ .هللا اتاي آيف خيوضون لذين اهنمإف لقدر اهلا ألسواجت ال
 ت١٤ .  حتوهماتف الو ،لقدر اهلا ألسواجت ال
 ت٥٢٥ . سوي مرة لذي وال ،يلغن لصدقةا حتل ال
 ٣٤٤ .لسحورا خرتأو ،رافطإلا عجلت ام بخري متيُأ لاتز ال
 ٤٩ .يسبون نالزم اخر آيف قوم جييء نهإف؛ يباصحا أتسبو ال
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 ٤٠ .نفق أ لو بيده نفيس لذيافو ،يباصحا أتسبو ال
 ٢٩٩ .لدهرا هو هللا نإف ؛لدهرا اتسبو ال
 ٤٦ ..بكر يبأ: تقي منؤم لبق يف ال إربعةأل احمبة تستقر ال
 ت٥٣٥ .اهذ ىمسجد ؛جدامس ثةثال ىلإ الإ لالرحا تشد ال
 ت٤٧٦   لفم اينتن نهإف ءالسق افم منا ترشبو ال
 ٣٠٣ .نآلقرا ىوع اقلب يعذب ال هللا نإف ؛ملعلقةا حفاملصا تغرنكم ال
 ٤٥٠    ليهود افعل من نهإف لسجود ايف عينكما أتغمضو ال
 ٥٢٧ .هليةاجلا يف ناك حلف يامأو ،مسالإلا يف حلف ال
 ت٣٨٨ .  ةلصالا يف نتأو بعكاصأ تفقع ال
 ت٥٤٠ .جداملس ايف سالنى اهايتبى حت عةالس اتقوم ال
 ت٥٣٣ لذهبا نيةآ يف اترشبو وال ،جالديبا وال ،حلريرا اتلبسو ال
 ت٣٩٩ .. هللا جدامس هللا ءاِمإ امتنعو ال
 ت١٨١ . لقاخلا معصية يف ملخلوق عةاط ال
 ت٣٢٠ .احد أ حممد باصحأب نعدل ال
 ت٣٧٤ . عدل هدياوش، بويل ال إحانك ال
 ت٣٧٤ ..بويل ال إحانك ال
   .عليه هللا سما يذكر مل ملن وضوء ال
 .. عورهتام ناشفاك طائلغا نايرضب نلرجالا خيرج ال

 ت٣٧٧
 ت٤٨١

 ت٤٦ ..و كرب بوأ: منؤم قلب يف ال إربعةأل اءالؤه حب جيتمع ال
 ت٤٢١ ..يضمن مل ام ربح وال ،بيع يف نارشط وال ،وبيع سلف حيل ال
 ت٤١١ ..حمرم ذي مع ال إةأمراب رجل خيلون ال
 ٣٤٥ ..  تشتبك ىحت غربملا ةصال اخروَؤي مل ام بخري الناس يزال ال
 ت١٠٤   منؤم وهو يزين حني ينالز ايزين ال
 ٢٨٥ . صورته عىل دمآ خلق هللا نإف ؛لوجها يقبح ال
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 ت٤٠٤ ..لرجلا عورة ىلإ لرجلا ينظر ال
 ٥١٤ .ءخليالا من رهاِزإ سبلملا ىلإ هللا ينظر ال

 ت٤٩٥  .ستمعةملاو حةائلنا  لنبيا لعن
 ت٤٦٢ . .ستوشمةملاو ،شمةالواو ،ستوصلةملاو ،صلةالوا لعن

 ٢٥٥ .خرهمآ انأو انبي سبعني نالس عىل ةئملرجاو لقدريةا لعنت
 ٨ .بعديا ختتلفو فال نقية ءابيضا هب تكمئج لقد

 ٢١ فيهمأ نشى حت معتدال يلائرس إبني مر أيزل مل
 ت٤٨٤ ..اذإ انواوك :لاق ، هللا رسول من ليهمإ حبأ شخص كني مل

 ١١ .يتبعني نَأ ِالإ له حل ام ظهركمَأ بني احي ىموس ناك لو
 ٢٦٠ .دسع النج -لقرب اضغطة و أ- لقربا ضمة من حدأ انج لو

 ٣٩ اغرض تتخذوهم ال، يباصح أيف هللا اهللا
 ٣٨٣ ِثائخلباو بثخلا من بك عوذأ ينإ للهما

 ت٥١٩  .. جليوبا وشق ،خلدودا ملط من امن ليس
 ت٤٧١  أتوض ماين وأ ،كلأي نأ دارأف اجنب ناك اذإ  هللا رسول ناك
 ت٥١٢ ءاحن ثرأ ايده يف ليس ةأملرا ىير نأ يكره  هللا رسول ناك
 ت٣٨٠ .نهأش ويف ،وطهوره ،وترجله ،تنعله يف لتيمنا يعجبه  لنبيا ناك
 ٢٤ .ِلائملس اكثرة يكره  لنبي اناك
 ت٤٠٧  ... لغموسا ليمنياو، هللااب كارشإلا :رائلكبا

 ٢٥٦ .الزنا من احظه نفس كل ىلع هللا كتب
 ٤٩٤ .لسحتا من حةِائلنا كسب

 ٣٠ لبدع اهل أرالن ابكال
 ت٤٧٤ .اتيهأت لربكةا نإف ،اسهأر اعفوأو ،اليهاحو من هللا بسم اكلو
 ت٤٦٥ . اوسطه من اكلوأت وال، انبهاجو من لقصعةا يف اكلو
 ت٤٦٥ .اهيف كرايب اذروهت اودعو اليهاحو من اكلو
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  .اكفنأ فيه ختتلف ،حدالوا ءانإلا من  وحبي انأ غتسلأ كنت
  وسع عليكمكنت هنيتكم عن القران يف التمر وإن اهللا

 ت٤٨٢
 ت٤٧٢

 ٣٠٥ .جلنا من قرينه به وكل وقد الإ حدأ ام
 ت١٣٣ .بسنة فتمسك لسنةا من امثله رفع الإ بدعة قوم حدثأ ام
 ت٥١٣ . رالن اففي رازإل امن لكعبني امن سفلا أم
 ت٥٤٠ .جداملس ابتشييد مرتُا أم
 ت٤٤٩ . هتمصال يف ءلساما ىلإ رهمابصأ يرفعون ماقوأ لاب ام
 ت٤٢٨ ... هتكت الإ ازوجه بيت غري يف اهباثي تضع ةأمرا من ام
 ٣٤ .جلدلا اوتو أال إعليها نواكًى هد بعد قوم ضلا م
 ٤٥ .ناووزير، ءلسام اهل أمن ناوزير وله ال إنبي منا م
 ٣٦ .جلمر اعىل بضالقاك سالن ادافس عند بدينه ملتمسكا
 ت٣٧ . شهيد ةائم جر أله هلرج ايف دينه يف بسنتي ملتمسكا
 ٣٥ .اشهيد مخسني جر أله متيُ أدافس عند بسنتي ملتمسكا
 ٣٧ .هلرج ايف بدينه ملتمسكا

 ٤٣   ..ثم، مالطع ايف مللح امثل يباصح أمثل
 ٥ .قوم كمثل ؛افيه هنادملاو ،هللا حدود عىل مِائلقا مثل

 ٣٦٥ .هللا حرم ام للملحاك هللا حلَأ ام رمملحا
 ١٥ .كفر نآلقر ايف ءاملرا
 ت١٤٠ .   حب أمن مع ملرءا

 ٥٠٣  .. هللا نزلَأ بام كفر فقد فصدقه افاعر وأ اهناك ىتأ من
 ٤٨٥ .رالنا من مقعده أفليتبو ،اماقي لارجلا له يتمثل نَأ حبَأ من
 ت٤٦٧ .   حرض اذإ أفليتوض ؛بيته خري هللا يكثر نأ حبأ من
 ٢٩ .هللا العنة فعليها حمدثى و آوا، أحدث حدث أمن
 ٤٢٩ .رالنا يف جههو عىل كبتهأ ؛تريد ام كل يف تهأمرا عاطَأ من
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 ت٤٢٩ . وجهه عىل رالن ايف  هللا اكبه تهأمر اعاط أمن
 ٥٠٤  ..لرشكا من شعبة قتبسا فقد ،لنجوما من شعبة بستقا من
 ٤٦٨ .مقحلا ولده وعن ،لفقرا عنه نفي ذلك كلأ من
 ت٤٦٨ ...  عن يونف ،لفقرا عنه نفي ناخلوا من يسقط امم كلأ من
 ت٢٩ ...   بغري مثل و أ،رهمابصأ ليه إسالنا اهل يرفع هنبة نتهب امن
 ٣٥٩ اراسفأ حيمل رحلاماك ناك خيطب مامإلاو تكلم من
 ٣٦٠ باتر كف عةمجلا من حظه ناك ؛خيطب مامإلاو تكلم من
 ت١٠ ..جلنةا دخل لسنةاب متسك من
 ت٤١٤ . رشكأ وأ ،كفر فقد هللا بغري حلف من
 ٤٨٩ دينه اثلث ذهب ؛له فتضعضع ادني حباص عىل دخل من
 ت١٤٨  .. نهإف ؛عليه فليصرب يكرهه ًئاشي مريهأ من أىر من
 ٤٤٣ له ةصال فال مهامإ قبل وضع وأ ،رفع من
 ت٥٢٥  .ليستكثر وأ فليستقل امجر لأيس نامِإف اتكثر هلماموأ سالنا لَأس من
 ٤٨ .. عننيلال اولعنة، هللا العنة فعليه يباصح أسب من
 ت٤٩٤ .حةائلن اجرأو .. ماحلج اكسب لسحت امن
 ٤٩١ ..اكلهأولي ،اخذهأفلي يده من للقمةا سقطت من
 ت٣٩٩  .عليك هللا ارده ال :فليقل جدملسا يف لةاض ينشد رجال سمع من
 ت١٢٦ .عاستطا ام عنهأ فلين لالدج ابخروج منكم سمع من
 ٤٨٧ .ماصنألا عظمي نامأفك ؛ايدن حباص عظم من
 ت٤٨٧ ... عليه هللا اسخطها لدني الطمع فمدحها دني حباص عظم من
 ٣٥٨ .له مجعة فال الغ ومن ،الغ فقد خيطب مامإلاو صه :لاق من
 ٤٨٦ ليهِ إهللا اينظر مل؛ مهالقي سالن اليقوم ماق من
 ت٤٣٣    ..رهاج ذؤي فال خرآلا ليوماو هللااب منؤي ناك من

 ت٤٢٧ .عينيه بني فقره وجعل ،مرهأ عليه هللا فرق مهه الدنيا نتاك نم
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 ت٤٣٢ . مةالقيا يوم ءاج امهاحدِإ ىلإ لفام ناتأمرا له نتاك من
 ٢٧٢ .منه يرشب مل وضحلاب كذب من
 ت٤٣٥ يعتقه نأ رتهافكف رضبه وأ ،مملوكه لطم من
 ت٤١٠ ودمه خنزير محل يف يده صبغ نامأفك لنردشرياب عبل من
 ت٤١٠ ورسوله هللا اعىص فقد لنرداب لعب من
 ت٥٠٨ .امن فليس ربهاش نم خذْأي مل من
 ت٣١ .  مسالإل اهدم عىل ناع أفقد ليوقره بدعة حباص ىلى إمش من
 ت٤٦٩ نفسه الَإ يلومن فال يشء بهاصأف يغسله ومل غمر يده ويف مان من
 ٥٢١ .ادقاص ناك ِنإ ،ادينن اعلين يلبس لذيا اهذ من
 ت٣٥ رمجلا عىل قبض مثل فيه لصربا ،الصرب مايأ كمائور من

 ٣١ . مسالإل اهدم عىل ناع أفقد بدعة حباص من وقر
 ٤٨٨ .احدث حدث أفقدا؛ دني حباص من وقر

 ت١١ .  رالن اوهج نفسكم أعىلا هتيجو ال، حممد مةا أي مه
 ٢٦٨ . ويرفعه خيفضه لرمحنا بيد نايزملا

 ت٤٧١ . أتوض اذإ نعم
 ت٤٥٥ .بشوكة ولو زررهاو ،نعم

 ت٥١٢ .  لرجلا يتزعفر نأ  هللا رسول ىهن
 ت٤٢٠ . لغرر ابيع عن ..  هللا ارسولى هن
 ت٤٩٦ .  لنوحى احتا كله لبدع اعن هللا ارسولى هن
 ت٤١٦ . جرهأ له يبني ىحت جريألا راجئستا عن ىهن
 ت٥٣٢   ؟اعليه يركب نَأ لنمورا جلود عن ىهن
 ت٤٧٩ . مثمرة شجرة حتت لرجلا يتخىل نأ  بيلنى اهن
 ت٥٣٥   .عليه ىيبن نأو ،عليه يقعد نأو لقربا جيصص نأ  لنبيا ىهن
 ت٤٧٦ .   ءالسقا يف من يرشب نأ  لنبيا ىهن
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 ت٤٧٢  .بهاصحأ ذنأيست ىحت لتمرتنيا نيب لرجلا يقرن نأ  لنبيا ىهن
 ٢٥ . تاغلوطُأل اعن  لنبيى اهن
 ت٤١٨ .  اومهحل كلأو ،اركوهب وعن ،لةجلالا عن  لنبي اىهن
 ت٤٠٦  .خلذفا عن  لنبيا ىهن
 ت٣٩٩  . ملسجد ايف لبيعاو ءالرش اعن  لنبيى اهن
 ت٤٦٠ ، ملزبلةا يف :طنامو سبعة يف ةلصالا عن  لنبيا ىهن
 ت٤٢٢ لوجها يف لوسما وعن ،لوجها يف لرضبا عن  لنبي اىهن
 ٢٣ لامل اعةاضإو، لاوق قيل: عن  لنبيى اهن
 ت٤١٧ . لنجش اعن  لنبيى اهن
 ت٤٤٠و ت٤٣٧ث                                                                     ثال عن خلييل يناهن

 ت٣٩٠ .  لعبدا ةصال من نالشيطا خيتلسه سختالا هو
 ت٤٧٥  .للربكة عظمأ هو
 ٣٢ .رهاويس خلط انييم عن اخطوط خط ثم ،هللا سبيل اهذ

 ٤٤ .جلنة اندخلا وهكذ، مةالقي ايوم نبعثا هكذ
 ٣٦٦ ميتته حللا ،هُاؤم لطهورا هو

 ت٤٧٧ ..لطريقا رعةاق عىل اتعرسو فال عرستم اذإو
 ٢٤٧ حقونال بكم هللا ءاش نإ اِنإو.. 
 ت٤٥١ .اجداس وأ ،اكعار نآلقرا أقرأ نأ هنيت ينإو
 ت٤٦٦ .ملرسلني اسنن من وهو، لفقر افيين وبعده مالطع اقبل لوضوءا

 ت٤٦٤ . يليكا مم وكل.. 
 ت٣٨٢ .بيمنه يتمسح وال.. 
 ت٤٠٠    ... حداو ثوب يف لرجلا ىلإ لرجلا يفيض وال.. 
 ١١ ينايتبع ن أال إهلام حلا مل ناحيى وعيسى موس ن ألو هللاو

 ت٤٢٨  ...محلاما حليلته يدخل فال خرآلا ليوماو هللااب منؤي ناك ومن
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 ت١٤٤ .رالن اىل إشذ شذ ومن ،عةجلام امع هللا اويد
 ت٣٦ ..ظلمملا لليلا كقطع افتن ،قرتبا قد رش من للعرب ويل

 ت٤٤١  ...لسجوداب وال ،لركوعاب تسبقوين فال مكمامإ ينإ سالنا اهيأ اي
 ٣٢١  حممد باصح أعن ءاجا م لعلم ابقيةا ي
 ٤١  ..مام إكل خلف وصل، مري أكل طع، أذامعا ي
 ٤٢ جعونار ليها إنإو هللاا ن، إعمرا ي
 ت٣٦ جلمر اعىل بضالقاك دينه عىل فيهم برالص انازم سالن اعىل يتأي
 ت١٣ ببعض بعضه هللا اباكتا ترضبو ال، ءالؤها ي

 ٢٣٨ ..فضةالر اهلم لايق قوم عةالس اماقي قبل خيرج
 ت١٤٤ يركض عةامجلا رقاف من مع نالشيطا ِنإف ،عةجلاما عىل هللا يد ..

 ٣٢٧ .جلنةا هلأ من رجل لفجا اهذ من يكملع يدخل
 ٣٤٠ حسنة رةاِشإ بكل ىيعط

 ٢٥٩ قربه يف مليت ايقعد
 ٣١٣ لعرشا عىل معه يقعده
 ١٩ ..ويميسا، منؤما فيه لرجل ايصبح فتنة بعدي يكون
 ٣٩٦  الدنيا مهمامإ ،جداسملا يف جيلسون قوم نالزما خرآ يف يكون
 ت٥٠٠ وقذف ومسخ خسف مةألا هذه يف يكون

 ت٦٨ فيه يعودون ال ثم مسالإل امن يمرقون
 ت٤٠٧ للكسب حقةمم للسلعة منفقة ذبةالكا ليمنيا

 ت٧٣ بحديثي حيدث ريكتهأ عىل ٌئمتك وهو يكذبني نأ حدكمأ يوشك
 ٧٣  ..هنيت و أمرتا أم تيهأي، ريكته أعىل رجل يوشك
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  : رـــــاثآل ارســــفه -٣
 

 ت٥٤٣ لحوأل اصماع       بعض يف بعضهم يقع ءلعلامى ار أال أ،باخلطا ابأ
 ٧٩                               عكرمة.       عنهام هللا اريض وعمر بكر بوأ
 ١٠٧  مسعود بنا                              .         كفيتم فقدا تبتدعو والا تبعوا
 ٤٩٩   نعو بنا           لطريقا عىل يندبون الارج يتأفر ،لكوفةا تيتأ
 ٥٢٨  سلمة بن كهيل ..              وميرسة ،لبخرتي ابو أ:جمجلام ايفا جتمعنا
 ٧٤   عمر  بنا                                            .        ليمناب يتأر أجعلا
 ت٣٩٤ محد بن حنبلأ                          .  ساجهر هبا فإهنا سنة ذهبت من النا

 ٥٠٥        عيل.  تظلام يف به ىهيتد ام الإ ؛لنجوما علم ُأحذركم
 ت٥٤٢                                       ابن املباركدةاعإلا عليهم جتب نأ ىخشأ
 ١٦٥ لفضيلا.. كلهم أصحاب سنة ينهون عن  سالن اراخي دركتأ
 ٢٢٠ مالعو   ا..ُر هذه األمة بعضهم يقولصد من دركت أمن دركتأ
 ت٨٨     حذيفة ..  فلينظر ال م ألفتنة ابتهاص أيعلم ن أحدكم أحبا أذإ
 ت١٥٩  لفضيل بن عياضا.                          حب اهللا عبدا وفقه لعمل صالحا أذإ
 ت١٨٣   الثوريناسفي   ..مسالإل ايفا حدث حدث أثم ،هللا ايف لرجل احببتا أذإ
 ت٢٦  عياوزألا    .. نهالس عىلى لق ألعلما بركة عبده حيرم ن أهللا ادارأ اذإ
 ت٥٧ أعرايب ..   لفافخ ،رشد أهيام أتدري ال نامر أعليك شكلا أذإ
 ٥٤٣و ت١٦١                       أمحد     ا ملاع يكن مل هللا ان إ:لاقا ذ إلعلم اجحدا ذإ
 ت٧٢  أبو قالبة ..                 اهذ منا دعن :لافق لسنةاب لرجل احدثتا ذإ
 ٥٣٩ أيب وأبو الدرداء...               جدكم امس وزخرفتم، حفكمامص حليتما ذإ
 ١٧٣ ابن عبيد.. ُلرعية قد أمرنا بطاعته  التاوق، لسنة انالسلط الفاخا ذإ
 ١٢٧ ساأبو العب... حب بدعة فارجع فإن اص فلقيك بيتك من خرجتا ذإ
 ١١٤  مغول بن لكام.. دين يأب حلقهأف لسنةاو مسالإل ابغري لرجلى اتسما ذإ
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 ت٢٣٧ أبو زرعة..     علماف لنبي اباصح أمنا حد أينتقص لرجل ايتأرا ذإ
 ٩٦ قيس بن عمرو..     مع أهل السنة واجلامعة ُأينشا م ول أبالش ايتأرا ذإ
 ت١٧٧ عياوزألا        ..ىلع نهأ لك وحلف بدعة حباص مع يميش يتهأر اذإ
 ٦٢  مسعود  بنا      ..    سمعكا هل صغأفا وكذا كذ يقول هللا اسمعتا ذإ
 ٢٠٤    الفضيل..بدعة رجوت  حبالص مبغض ذا علم اهللا من رجل أنهإ
 ٨٨ عون بن ا         ..ستحسن الرجل ما كان القلب اعىلى هلو اغلبا ذإ
 ت١  بن محادنعيم     ..   قبل عةجلاما عليه تناك بام فعليك عةجلاما فسدت اذإ 
 ت١٢٧  ى  حيي .. خر آطريق يف فخذ طريق يف خذ أقد بدعة حباص لقيتا ذإ
 ت١٨٠   مسعود بنا           .. لرش ايف يل سوة أال: فقل، لرش ايف سالن اوقعا ذإ
 ت٥٣٧ لعزيز اعبد بن عمر                                     . اعتزلناف الإوا سمحا ناذ أذنأ
 ت١٦٦ محد بن حنبلأ      ..لبدعةا هلأ من رجل مع لسنةا هلأ من رجال ىرأ
 ت٥٢٩  باخلطا بن عمر                            ..    رقاس بيد هي ام رجل يد ىرأ
 ت٣٢١ محد بن حنبلأ         .   .اغد لفوزا  لنبيا باصحأ عليه سلم ملن رجوأ
 ت١٦٣ لفضيل ا   ..كراتنا وم، تلفا ائمنه رفاتع فام، جمندة جنود حاروألا
 ت٥٤٢                                أمحد بن حنبل اهذ خلف يصيل من فيةالعا هللا لأسأ
 ت٥٤٣ ابن املبارك                  طلالب امن حلق انعرف كيف نبني ملا ذ إسكتا
 ت١٨٩ محد بن حنبلأ.   كله خلري اعىل تام لسنةاو مسالإل اعىل تام من سكتا
 ١٨٦  لفضيلا                                  .    لسنةاو مسالإلا: طيبة ةاحي سلكا
 ت٤١٠        بن حنبل                      أمحد.عنه هللا اريض عيل قول لشطرنج ايفا م صحأ
 ٥٤   باخلط ابن عمر     ديثاحأل اعيتهم، ألسنن اءاعد أيألر اباصحأ
 ٢٢٢ ن الثوريا                                                    سفي.       حممد باصحأ
 ٥٤٥ صفون بن جلهما                                                           .عبدهأ ارب طلبأ
 ت١٧٤  مسعود  بنا        .   . ال إدناخي ال ملرء انإف، هنماخدأب سالنا اعتربوا
 ت٨٨    حذيفة    تنكر كنتا م تعرف ن ألةلضال احق لةلضال ان أعلما
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 ١٣٠ لزهريا                                                   ..ةانج لسنةاب ماعتصالا
 ٨٤   هداحسن الرأي                                             جم: لعبادة افضلأ
 ت٢٠٠            أيوب السختياين.. يشيام يتهأر، غسله أفلست حبكماص قبلا قبلوأ
 ت١٦٥  مسعود بن ا            .      بدعة يف داجتهال امن خري، لسنة ايف داقتصا
 ت٥٤٢                                                        ابن املبارك   جرأب يصىل نأ كرهأ
 ت٣٩٩ بن حنبل محدأ                     .فتنة هننأل ؛ نالزما اهذ يف خروجهن كرهأ
 ت٥٣١  بن حنبلمحدأ                          .       ناحلألاب ءةالقرا. حمدث هو كرههأ
 ٢٣١ حممد بن                 جعفر.      بخري الا إذكرمه من كل منُأ برا أم أكلآ
 ٢٠٢ لفضيلا          .. وال آكل طعامليهودي والنرصاين،  اماطع كلآ
 ١٦٦           عبداهللا الرسخيس..بدعة أكلة، فبلغ ابن املبارك حباص عند كلتأ
 ت١٣٩ جبري بن سعيد                         .       منه كرب أنت أيأر من تستحي الأ

 ١٥٨ سلك بن أنام     .. بينة من ريب، وأما أنت فشاك فاذهب  أما أنا فعىل
 ٢١٦ مسقلة بن                   رقبة ..    حجة نالبهتا اختذو اهنمإف: فضةالرا امأ
 ت٣٣ جبري بن سعيد  .. سالن اعىل هبنايتش نآلقر ايف ي آفهن تاهباملتشا امأ
 ٥١  شة ريض اهللا عنهاائ          ع         فسبوهم حممد باصحأل راستغفالابا مروُأ
 ت١٦١ ىموس بن يوسف  .رقةام هم :لاق ؟ رجاخلو اكفر أ:له يلق هللاعبدا ب أنإ
 ت٥١١  بن حنبلأمحد.               سأب فالا قص خذه أنإو ،سأب فال هاحف أنإ
 ت١٦٩   النخعيهيمابرإ                              . لقدر اقبلكم ناك دين كل فة آنإ
 ١١٨ ةبقال وب أ  رالن اىل إال إمصريهمى ر أوال ،ةلضال هل أءاهوأل اهل أنإ
 ت١٦٩  ساعب بنا ..  هريناظ جاومنه رشيعة عىلا نواك يلائرسإ بني نإ
 ١٨١  باخلطا بن عمر .   اجمدع اعبد كان نإو مريألا طعأف، بعدي ختلف نأ
 ٤٤٧  عمر بن ا              ...نالشيطا من ةلصالا يف حلىصا تقليب نإ
 ت٥٤٥ كثري بن دا       عب ..يت، وال جالس العلامءلب احجا م هللاو جهام نإ
 ٤٦  نسأ   .. اوكذبو  ! منؤم قلب يف ناجيتمع ال وعيل نعثام حب نإ
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 ت١٨١  ذر وبأ    ..  جمدعا عبد ناك نإو ،طيعأو سمع أن أيناوص أخلييل نإ
 ت٦١ رايس بن نسليام        ..  لأيس فجعل ملدينة اقدم ،صبيغ :له لايق رجال نأ
 ت٦٣ لشعبيا                     .      ربه عن يرويه نامإ يهأبر نآلقرا يفرس لذيا نإ
 ٩٧  قيس بن عمرو..  يسلم داك لعلم اهل ألساجي ن أثر آنإفُأ؛ لينش بالش انإ
 ت٤٦٩  هيمابرإ                                                  .       لدسم احيرض نالشيط انإ
 ١٢٩ حلسنا      ..   حج وال ،ةصال وال ،صوم له يقبل ال بدعة حباص ِنإ
 ت٤٩٨ صماع بن نرص                   .  ليال ملدينةاب حةانو سمع باخلطا بن عمر نأ
 ١١٥   عطاء                    ءاهوألا هلأ لساجت ال :ىموس ىلع هللا زلنأ فيام نإ
 ت١٦٦ أمحد ..       ال يعرفون لعلهم ليهم إقدمنت :لاق .ليه إخيتلفونا قوم نإ
 ١٩٣ الفضيل..                    ب السنةاصح أوهم، دلبال اهبما حتيا داعب هللا نإ
 ١٦٣ ركاملب ابنا                   .   عما نظرواف ،لذكر احلق يطلبون كةئمال هللا نإ
 ٥٦                                   عمر       .     يأمر عباده إال بام ينفعهم مل هللا انإ
 ٦٦  ساعب                 ابن...   خلري امنًئا شي ءاهوأل اهذه يف جيعل مل هللا انإ
 ت١٤    سريين بنا..   فال هللا اتاي آيف خيوضون لذين امن لقدر اهل أيكن مل نإ
 ت٥٤٢    عثامن  خذأي الا ذنؤم ختذ ان أ هللا ارسول يلإ عهدا م خر آمن نإ
 ٩٥ يوب  أ هل أمن ملالع هللا ايوفقهام ن أعجميألاو حلدث ادةاسع من نإ
 ١٠٨  سريين بن ا            .      دينكم خذونأت عمنا نظرواف ،دين لعلما اهذ نإ
 ت٥٤٢ معقل بن هللا عبد                                        اجرأ هللا باكت عىل خذأن ال انإ 
 ت١٩٩ يونس بن محدأ          .    مرتد عندي نهإف فيضار رجل ذبيحة كلأن الا نإ
 ٢٦  مسعود بنا                                              .        ملنطق اباصع نذرتكمأ
 ت١٣١ ىعيس بن معن    ..  يدي عىلئ متك وهو ملسجد امنا يوم لكام نرصفا
 ت١٧٧ حنبل بن محد أ                            .    ىوأي من ىلإو، ينزل من عىلا نظروا
 ٧٢ ناعمر.                        كتاب اهللا مفرسة يف ةلصال اجتد؛ أمحقأل نكإ
 ١٢٦  سالعب ابوأ    .. فغمض بدعة حباص عىل طريقك ناكا ذإ لعلك نكإ
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 ت٨٦ عياوزألا..   رض أهيى خرُأب تعلقتم ال إبدعة عن ترجعون ال نكمإ
 ١٣٦ رشيح         . به حدثتكم ليه إسبقني قد وجدت فام ثرأل اقتفي أنامإ
 ت٣٦٦ هداجم                                                              . بلإلا من لبدنا نامإ
 ت١٧٩ خميمرة بن سمالقا     ..صلح نكماسلط صلحا ذإف ،نكماسلط نكمازم نامإ

 ٦٧ ليةالع ابوأو، هداوجم، احلسن.    هيوي بصاحبه يف النار  هوى؛ ألنهإنام سمي
 ٤٩٧ هيمابر إ                                  .هنالكاو ،ملغنيةاو ،حةائلنا جرأ كره نهأ
 ت٢٠٣ لثوريا         فيلني ؟صبحت أكيف يل فيقول بغضه ألرجلى القأل ينإ
 ٢١٠  لكام.  ليهم، واعتزاهلم أحب إيليسلم ع ال، لقوم اسئب ءاهوأل اهلأ
 ١٧٦ ..    يا موسى كن يقظانا :  إىل موسى هللاى اوحأ
 ت١٨٣ هداجم                  .    هللا ايف لبغضاو، هللا ايف حلبا: نيامإلى اعر وثقأ

 ١٨٣ لفضيل   ا                . هللا ايف لبغضاو، هللا ايف حلبا: نيامإلى اعر وثقأ
 ت٥٢٢  نس أ                                                            .          رجاخلوا كئولأ
 ٥٢  بكر بو أ.     تقلني إذا قلت يف كتاب اهللا  رض أيأو، تظلني ءسام يأ
 ت٤٤٦ حنبل بن محد أ           ).  ةلصال ايف لنفخا (ين إالا، إشديد كرهه، أهللاو يإ
 ١٥٨ حلسنا        ..  كالش اصمكاخي نامإو ،ديني عرفت قد ينإف ،عني ليكإ
 ١٦٨ لفضيلا.  هللا امقت عليكى خش أبدعة، فإين حباص مع جتلس ن أكايإ
 ت٥٠٥  س اعب بن  ا                              .    نةالكه اىل إتدعوا هنإف لنجوماو كايإ

 ٦٩ بةقال بو      أ           ن        أمن آال ينإف، تاإياكم وأصحاب اخلصوم
 ت  ٧٠ قرالب اجعفر بو    أ                          .     لدينا متحق اهنإف خلصومةاو كمايإ
 ١٢٨            مسلم بن يسار يبتغيا هفيو ،ملالع اجهل عةاسا هنإف ؛لادجلاو كمايإ
 ١١٢ نامهر بن ميمون                           .    مسالإل ابغريى يسم سم اوكل كمايإ
 ت٧٤ لقصري اناعمر                     .يتأر أيتأر أ:يقولون لذين اءالؤوه كمايإ
 ٩٠  ليةالع ابو   أدلون             اجي لذين اعىلا شدمها أم هللا اباكت يف نايتآ
 ت٢٠٢ محدأ  . .نايستع وال ،نامرشك اومه ىرالنصاو يليهوداب نايستعأ
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 ت٩  عمر    ..  ضائلفرا لكم وفرضت ،لسننا لكم سنت قد سانلا اهيأ
 ت٥٢   بكر بو أ                     ؟  ذهب أينأو ،تظلني ءسام يةأو ،قلنيت رضأية أ
 ٥٧ ن        عثام.    عةاط فيه  هللا ن أيتأر نإو لنفس افقاو فيام طلالبا

 ت٥٣٧ حنبل بن محدأ                            .            انياغ أختذوها: لاوق. بدعة، بدعة
 ت١٠١ لثوري اناسفي                 ..  ملعصيةاو ؛ملعصية امن بليس إىل إحب ألبدعةا
 ت٥٢٨ حنبل بن محدأ               .  رسول باصح أمن حد أمنأ تترب ن أ:ءةالربا

 ت٥٤٨ روناه بن يزيد             .لدم ايلحال، نافراك صمأل ابكر بوأو ملرييس ابرش
 ت١٦٩ ملعتمر ابن        منصور..     رشيعة عىل سالن انافك لرشيعةاب دم آهللا ابعث
 ت١٦٩  مسعود بنا                     دقةالزن االإ متهُ أهلك أفاما نوح  هللا ابعث

 ت١٧٩  بكر بو أ                    .          متكم أئبكم متاستقا ام عليه كماؤبق
 ٥٤٦ شوذب بنا                   .لشكا وجه عىل ايوم ربعنيأ ةلصالا جهم ترك

 ت٥٠٥            عمر..    لربا ةظلم يف به هتتدون ام لنجوما هذه من اتعلمو
 ت٥١٦ حنبل بن محد أ           .                                                مكروها كله لتعليقا

 ٢٣٥           عيل...   ا رشه، فرقة وسبعني نيف عىل مةُأل اهذه تفرتق
 ت٧٤  عالطب ابنا                                    ..لهأفس نس أبن لكام ىل إرجل ءاج
 ٢٢٧ جلعفي ابرا        ج.       عليها ثنوأف حلسني ابن عيل ىل إسالن امن نفر ءاج

 ت١  ذا                    مع.          وحدك كنت نإو حلقا فقاو ام عةجلاما
 ت٩٤   مغول بن لكام                          .            مبتدع صحبة عن شغلته نا إحبذ

 ٢٩ حلسن   ايم    لعظ الذنب ايصيب و أ،لقتيل ايقتل لرجل ا:حلدثا
 ت١٦٦ حنبل بن محدأ                .                       لتحذير اشدأ رثاح عنا حذرو
 ١٨٧  هدا             جم.                                    لسنةا: يعني.  يألر احسن

 ت٢٢٢  إبراهيم بن آزر     ويةاومع عيل بنيى جر عام رجل لهأوس محد أحرضت
 ت٥١١ مالك بن أنس                                                   مثلة عندي ربالش احلق
 ت٥١١ مالك بن أنس).                                                الشارب. (لبدع امن حلقه
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 ت٤٣٠                             عمر.      لربكة افهنخال يف نإف ءالنسا الفواخ
 ١٢٤ قرة بن ويةامع                     .              لعامأل امتحق لدين ايف تاخلصوما
 ٧٠         عطاء، وطاووس، وجماهد، والشعبي.              لدين احمق تاخلصوما

 ت٥٣٠ فعيالشا          لتغبري ايسمونه ،دقةالزن احدثتها أًئشي داببغد خلفت
 ت٥٤٣ ت و١٦١ محد   أ   .منهما رشا قوم رضأل ايف علم أال ،سوء قوم رجاخلوا

 ت٢١٦ شميل لنرضبنا            .نرضا ي صبحت أكيف يل لافق مونأمل اعىل دخلت
 ١٤٧  لزبري ابو  أ                                 ساعب بن اعىل ووساط مع دخلت
 ت٥٣٧  عمر         لقلقة وأ ،نقع يكن مل ام نسليام يبأ عىل يبكني دعهن

 ٢٠٦ نس أبن لكا          م      ليس له سهم هللا ارسول باصح أيشتم لذيا
 ت٥٤٣ شاعي ابن بكر بوأ    .         هللا ارمحهام عمر و، بكرا بأ : ويسب يشتم لذيا

 ت٩٨ ىهو حباص عند من خرج وقد بنها عبيد بن يونس أىر
 ٤٥٥ .. لتهأفس ،رهازرأبن عمر يصيل حملول ا يتأر
 ٧٤  عمر بن   ا   احلجر األسود (.ويقبله يستلمه  هللا رسول يتأر
 ١٩٩ مرصف بن           طلحة..  حهمِائذب كلأت وال، هماؤنس تنكح ال فضةالرا
 ٧٨   نامهر بن                       ميمون.                                      بهاكت: هللا اىل إلردا

 ت٦٤ عمر  بن     ا              .        كفر لسنةا لفاخ من ،ركعتني ركعتني
 ٣٩٢ س اعب بنا              . .ليلة ماقي من خري تفكر يف نامقتصدت ناتركع

 ت١٩٧ لعتبي ؟     ا لنبي اباصحأ منا حد أشتم ن إ:قيل سحنون لئس
 ت٢١٢ رادث بن رباحم      .صدق لقوم اذإ هنمإ :لاق  ؟فضةالرا غيبته عن لئس
 ١٥٦ وهب بن ا               مهمكال عن يكف ألقدر اهل أعن لكام لئس
 ١٥٧                                       مالك .  لقدري اتزويج عن لكام ِلئس
 ت٥٢٢ ؟ خلوفا من عليه ىيغش لسلفا من حدأ ناك هل ءسامأ لتئس

 ٤٩٤   ساعب بنا..                             ملغنية اجرأو ،حةائلن اجرأ..  لسحتا
 ت٣٩٢ لزهري ا                                                         .   تهصال يف ملرء اسكون
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 ت١٨٩      احلسن .مسالإلا عىل هللاعبد ابأ اي هللا كاحيأ :له وقيل محدأ سمعت
 ١٩٦      هارون.  فراك: يسأله عن شتم أيب بكر ؟ قال ورجل يبالفري اسمعت

 ٦٥  لعزيزاعبد بن عمر  .       لزللا منا فهخال يف ءاجام علم منا سنه نام إلسنةا
 ٥٣   بكر بوأ        .   هللا امن حبله قطع فقدا تركه فمن ملتني اهللا احبل لسنةا
 ٦٤     مكحول ...  وسنة كفرا وتركه ،فريضةا هب خذأل اسنة :ناسنت لسنةا
 ٨٠ كثري يب أبنى حيي...    عىلاضياق بالكت اوليس بالكت اعىل ضيةاق لسنةا

 ١٧٢ حلسنا..   لرعيةا فتطيعهم لسنةا ةفلاخم ىلإ سالنا يدعون ءامرُأ يتأسي
 ٣٩٨ حلسنا         .  احلق احلق جداسمل ايف جيلسون نازم سالنا عىل يتأسي
 ١٦٠ سهيل بوأ                                  .لقدرية ايف لعزيزاعبد بن عمر وريناش

 ٢٠٨ عياوزألا     .   دمه حابأو، دينه عن رتد افقد  لصديق ابكرا ب أشتم
 ت٤١٠  عمر بنا                                                      )لشطرنجا (.لنردا من رش
 ٧٧ حلسنا.  هللا اداعبا هبا ليعمو لائملس ارارش يتبعون لذين اهللا اداعب رارش

 ت٤١٠  عيل                                                            .  مليرس امن لشطرنجا
 ١٨٤ لفضيلا    .. مركَ أيف روهاتش وال، دينك عىل منهأت ال بدعة حباص
 حنبل بن محدأ         ..   خيل مل ملكالى اطاتع من يفلح ال ملكال احباص

 أمحد بن حنبل).                        اخلوراج. (صح احلديث فيهم عن النبي 
١٦٢ 

 ت١٦١
 ت٥٢٢ جبري بن قيس                                 .   نالشيطا من صالقصا عند لصعقةا

 ٢٣٢ حسن بن هللا     عبد..    عليهام يصيل ال من عىل صىل وال، عليهم هللا اصىل
 ت٣٩٢  نسلام                                   ..  له ويف أوىف أفمن، لامكي ةلصالا

 ١٨٩ لفضيلا                              .     لسنةاو مسالإل اعىل تام نملى طوب
 ٢١٥   أبو عبيد. وسخا أقوم يتأر فام ملكال اهل أوكلمت سالن ارشتاع

 ت٥٤٣                             ابن عيينة فيةالعا ربكم اوسلو ،بدعته سالنا اعرفو
 ٢٠٠  لبرصي احلسنا                                      .   عليه نصل مل تام ن إعرفوه أه

 ١٠٦  ساعب بنا                                 .    تبتدع وال تبع، امةاستقالاب عليك
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 ٥٠١  مسعود بنا                                   .          لقلبا يف قالنفا ينبت الغناء
 ت٤٧٦ وبيأ    .       حية فخرجت ءالسقا يف من رشب رجال نأ تئنبأف

 ت٣٩٣ محدأ..       كابذ ليسا هذ كل، سعاوا هذ كل، وحتته لرسة افوق
 ت٥٠٠ لطربيا      .      منه ملنعاو ءالغن اهةاكر عىل رامصأل اءعلام مجع أفقد

 ١٠١  عياوزألا                     ؟    دم آبني تونأت ين أمن: هائوليأل بليس إلاق
 ٧٢ يوبأ.  نآلقر ايف بام الا إحتدثون ال :هللاعبد بن مطرف عند رجل لاق
 ١٥٩ لكام.          ًديان كلها فلم أر شيئاأل اهذه يف دخلت لقد رجل لاق
 ت١٢٦  قالور ابالوها      عبد؟        صبحت أكيف: ملاس بن سودلأل رجل لاق
 ت٨٦ مطيع يب أبنا..     رجع قد عبيد بن عمرو نإ ،بكرا با أي:يوبأل رجل لاق
 ١٦٧ لطويس اعيلسامإ    ..      كنياملس امع جملسك يكون: ركاملب ابن ايل لاق
 ١٢٢ ينالسختيا يوبأ ..يف تقل ال:اأربع عني حفظا وبياأي:بةالق بوأ يل لاق
 ١٥٥ بقية..    أنساوسعيد بن املسيب  دركت أنعجال بن بتاث يل لاق
 ٢٢٦  عيل بن حممد..     بكرا ب أولونايتن قالعرابا ماقو أن أبلغني براجا ي يل لاق
 ت٢١٦ مونأملا    .مللوك ادين ءارجإلاو ،لنبط ادين لرفضاو ،خلوز ادين لقدرا
 ت٨٠ مكحول                         .  نآلقرا ىلإ لسنةا من لسنةا ىلإ حوجأ نآلقرا
 ت٥٥                               عمر  .    كمائر آعىل ترصفوه فال هللا امكال نآلقرا

 ٦٣   مسعود بنا ..   هللا اعىل يتقوله نامإفًئا شي فيه لاق فمن هللا امكال القرآن
 ٥٥  عمر                            .      غريه ىل إحترفوه فال  هللا امكال القرآن

 ت٦٣  مسعود بنا        . هللا اعىل يرد نامإفًئا شي منه رد فمن،  هللا امكال نآلقرا
 ٨٣ دةا          قت                                                        .     لسنةاو، نآلقرا

 ت١٩٦ ىبزأ بن سعيد   ؟ بهانعاص كنت ام بكر ابأ يسبرجال يتأر لو :يبأل قلت
 ت١٥٧ حرب بن شعيب       ؟ زوجه أقدري يل تسبب هللاعبدا با أي: نالسفي قلت
 ٢٢٤ ضمرة بن صماع ..يرجعا إن الشيعة يزعمون أن علي: عيل بن للحسن قلت
 ٢١٢  دةائز.. فيه ينتقصا حدن أفيه يصوم لذي اليوم اباعتا با أي:ملنصور قلت
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ت١٥٠ لليثيى ا                                   حيي. يصيبوه فلم خلري امنا وجها دوار أقوم  
 عمشألا          . ؟وعمر بكرا ب أيشتم من دةاشه جتيزأ: ىزب أبنال قيل

 محد أ .    اران قربه هللاا احش: لاوق) دؤاد يب أبنا. (لعظيم اهللااب فراك
 ت١٩٦
 ت٥٤٧

ت٥٤٢           عبداهللا بن شقيق حفاملص ابيع يكرهون  هللا ارسول باصح أناك  
 ت١٢٦  سحنون               ءاهوأل اهل ألسةاجم هيةاكر يف يقول نماغ بن اناك
 ت٥١٦ )مئلتام اتعليق(..  يكرهه كراهة شديدة مسعود بن اناك
 ت٣٠ مطيع يب أبن مسال     .   رجاخو كلهم لبدع اباصح أيسمي يوب أناك
 ت٢١ ناسفي..    راوص عنهم خرجا ذإف سالن اةداس ويف لعرب ايف لعلم اناك
ت٥٣٧                    مالك. شديدة هيةاكر ناذأل ايف لتطريب ايكره لكام ناك  
ت١٥٥ عياوزأل ا        ..     هللا رسول باصحأ اعليه ناك مخس: لايق ناك  
ت١٥٨ لكام             .. ال نكإف ؛ذنكأ من لقلبا غائز متكن ال: لايق ناك  
ت١٧٧ يبلغال ا     حممد ...    لفآلت اال إيشء كل ءاهوأل اهل أتمايتك:لايق ناك  
ت٨١ س اعب بنا .  ضائلفراب ينزل كام لسنناب ملسال اعليه جربيل ينزل ناك  
 ٥٠٧ ءا               عط        عمرة و أحج يف ال إللحيةا ايعفو ن أحيبونا نواك
 ت٥٤٢ لنخعي اهيمابرإ       .   نلغلام اتعليم عىل جرألا اخذوأي ن أيكرهونا نواك
 ت٨٧ هيمابرإ                      .                         لدين ايف لتلون ايكرهونا نواك
 ت٥١٦ لنخعيا                    .  نآلقر اوغري، نآلقر امن مئلتام ايكرهونا نواك
 ت٥٣٢ صماع  .للرجل ةأملر اومركب ،ةأللمر لرجل امركب يكرهونا نواك
 ت٣٩٢ سريين بن ا                                                    ..هتمصال يف يلتفتونا نواك

 ت٨٦   محدأ      ...  حدهم أمرقا ذإ: يوب ألاق كام ءالؤه يتوب ال كذب
 ت٢١٦ ركاملب ابنا                  ..  لباط يب ألآل لتدبري اوسوء، فضةاللر لكذبا

 ت١٢٥ دهم أبن هيمابر  إ    .لقلب امن حلق ابمعرفة تذهب طلالب اىل إلنظر اكثرة
 ت٥٣١ حمامز بن كالضح ا                                          .لرسوج اءالنس اركوب كره

 ٤٩٧ إبراهيم                                       .لسحتا من حةالنياو ءالغنا كسب
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 ٥٢٥  باخلطا بن عمر   .    سالنا ىلإ جةاحلا من خري لدنيةا بعض فيه كسب
 ت١١٦ لثوري اناسفي          . لقبلة اهل أعىل لسيف ايرون هنمإف ءاهوأل اهل أكل
 ت٣٩٠ عياوزألا                           .            تهصال مضت وقد ئسي ذلك كل
 ت٥٣٧ محد   أ        .   ناذأل ايف لتطريبا.. يعجبه مل نهأك، حمدث يشء كل
 ت١١٦ حلسن ا                                               .     حروري بدعة حباص كل

 ١٥٤ جلهمي اكاذ نتأ: له لافق رجل ءهاج ذ إركاملب ابن اكنا عند
 ت٥٢٦  مطرف   ..  ا كرمو أهللا اداعبا ي: يقول ناوك ناصوح بن زيد يتأكنا ن

 ت٥٣٧ ّىلجلبا جرير         .. بعد مالطعا وصنيعة تيملا لهأ ىلإ عجتامالا نعد اكن
 ٥٠٧                                    جابر .عمرة و أحج يف ال إلالسب انعفيا كن
 ت٥١٧    عطية أم                              .اعلين يعزم ومل ِزئاجلنا عاتبا عن ىنهن انك

 ت١٦٦ ديسع بن عيلسام إ       ..   عون بنا ينآفر ،عبيد بن عمرو مع ميشأ كنت
 ت٢٠٢  بتاث بوأ.   جهمي رجلا بن فمر ت أنا وإسحاق بن أيب عمر جالسنيكن

 ت٢١٠ زيد بن دا       مح      ..    هبم فمر، عون بناو، ويونس، يوب أمع كنت
 ت٥٢٢  عروة بنا     ..نآلقرا اوأقرا ذ إ هللا ارسول باصح أيصنع ناك كيف

 ٧٤   ءا                                            عط                             .        دري أال
 شاعي بن  ا                                     حروري وال، فيضار عىل صيلُ أال
 لعزيزاعبد بن   حممد. هللا ارسول باصحا أفيه يشتم بلدة، لكوفةاب قيمُ أال
 حممد بن جعفر..   .حممد أن مل أتقرب إىل اهللا بحبهام عةاشف هللا النيان أال

١٩٨ 
٢١٩ 
٢٣٠ 

 ب اخلط ابن عمر    . رمجته الا إبتحريمه علم قد متعة كحابن وتيت أال
  مسال بن سمالقا        .. هللا القول؛ لغنيمةاو لفيء ايف فيضاللر حظ ال

٣٧٢ 
٢٠٩ 

 ت١٤٥ لبرصيا حلسنا     ..تتبعه ام قلبك يف فيقذف ى؛هو حباص لساجت ال
 ١٤٥  مصعب           ثنتنيى احدإب ال إكئخيط لن نهإفا نمفتو لساجت ال
 ١٣٢ عيل بن          حممد ..    لذين اهنمإف، تاخلصوم اباصحا ألسواجت ال
 ت١١٥  ساعب بنا.  للقلوب ممرضة لستهماجم نإف ءاهوأل اهلا ألسواجت ال
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 ت١٤ هللاعبد بن ون              ع  ..  هنمإف، صموهماخت وال، لقدر اهلا ألسواجت ال
 ت١٣٢ لفضيلا.   هللا اتاي آيف خيوضون هنمإف ؛تاخلصوم اهلا أدلواجت ال
 ١٠٨ مرصف بن طلحة     . حدثك لذي ايكون ن أال إسمعتا م بكل حتدث ال
 ١٧٥ وداد بن نسليام        .   دناخي منا تنظروى حت بيشء حد أعىلا حتكمو ال
 ت١٥٨  ناسفي...    فيه نتا أم ليك إونيبغض هنمإف؛ لبدع اهل أصماخت ال

 ٥٠ ساعب بنا ..هلم راستغفالابا مرن أقد هللا ا فإن ال تسبوا أصحاب حممد
 ٦٠                                 ابن عباس .      ببعض بعضه هللا اباكتا ترضبو ال
 ١٧٠ عيل بن      حممد.          قلوبكم من لدين افينسخا لدني اءاسؤرا تطيعو ال
 ١٣٣ رثاحل ابن غضيف                        .إال ترك  مثلها من السنة بدعة تظهر ال
 ١٢٠ حلنفية ابن حممد         ..رهبم يف سالن اخصومة تكونى حت عةالس اتقوم ال
 ٣٩٧ عمرو نب هللاعبد   .فيهم ليس جداسملا يف سالنا جيلس ىحت عةالسا تقوم ال
 ٥٠٧                                    جابر عمرة و أحج يف الا إطوهل من خذأن ال
 ٢١٨ ن                         جرير وعدي وحنظلةاعف بن نعثاما فيه يشتم ببلدة نقيم ال
 ت١٠٨ لكام                ..ذلكى سو ممن خذؤوي ،ربعة أمن لعلم اخذؤي ال
 ت٤٧٥  هريرة بو  أ                               .  رهابخ يذهبى حت ماطع كلؤي ال
 ت٤٦  باشه بو   أ قلوب يف ال إ وعيل نوعثام وعمر بكر يب أحب جيتمع ال
 ت٥٠٠  لكام                                                            .  ءالغن اعسام، جيوز ال
 ١٧٩ حلسنا.   لذين اهم نالسلط ايف ءاهوأل اتقع ملا ما مثبت لدين الايز ال
 ٨٩    لفضيل ا                     .  احسن قبيحهى يرى حتا مستور لعبد الايز ال
 ت١٧٩ زماح بوأ       .. نالسلط ايف ءاهوأل اهذه تقع ملا م بخري سالن الايز ال

 ١٨٨ لفضيل  ا                                                   . ال يشم مبتدع رائحة اجلنة
 ت٥٣٧ لكام   .همالدر اعليها خذوألي به يتغنون ءاغن هو نام إ:لاوق ،يعجبني ال
 ٢٢١ عيينة ابن...   صحاب رسول اهللا إال كان  أمن حد أعىل حد أقلب يغل ال
 ت٢١٨ لكام      للسلف لسباو حلق ابغريا فيه يعمل رضأب مةاقإل اينبغي ال
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 ٩٢  ريالفز اقاسح إبوأ      ..من يل إحب أعهمبي يفى رالنص اىل إجلس أنأل
 ١٠٩   ينخلوال ادريس إبو أ       .   من يل إحب أتضطرما ران ملسجد ايفى ر أَنأل
 ٩٣   جبري بن سعيد.    ن أمن يل إحبا أسنيا طراشا سقاف بني ايصحب نأل
 ٩١   ملنذر ابن ةارط أ            .      يل إحب أقالفس امنا سقاف بني ايكون نأل

 ٨٢   جبري بن سعيد                                                .        عةجلاماو لسنة الزوم
 ت٥٣  بكر بوأ.. به عملت ال إبه يعمل  هللا ارسول ناكا ًئشيا ركات لست

 ١٣٩ زماح بوأ                      .     لقدريةا: يعني، منه كربا أنا أدين هللا العن
 ٢٠٢ عبيد بن ىحيي      :..           فقلت ،فقمت مافق ،ملعتزلةا من رجل لقيني
 ت١٦٦ ينالسختي ايوبأ                  .  ؟ طلق مع ركأ ملأ: لافق جبري بن سعيد لقيني

 ٢٠٣ لفضيل    ا  . قلبي فيحبها يد عندي بدعة حبالص جتعل ال للهما
 ت١٨٩  لعزيزاعبد بن عمر                                      .لسنةاو مسالإلاب متعني للهما

 ٧٦  دةاقت                                         .  سنة ثنيثال منذ يأبر فت أمل
 ٢١ عيينة بنا  .حنيفة بو أفيهمأ نشى حت معتدال لكوفة اهل أمر أيزل مل
 ١١٣ نس أبن لكام... بكر يب أوال،  لنبي اعهد عىل ءاهوأل اهذه من يكن مل
 ١٠٨ سريين بنا: ..   الواق لفتنة اوقعت فلام ،داسنإل اعن لونأيسا يكونو مل
 ١٧٧ نالقطى احيي .. وقدره لربيع اىل إينظر جعل لبرصة الثوري اناسفي قدما مل

 ١٤٠        عيل..  قتل ثم ،كله لدهر اماوق ،كله لدهر اماص رجال نأ لو
 ١٣٥ هيمابرإ.  لوضوءابا وزواجي مل هنم أ-  بةالصحا: يعني -  عنهم بلغني لو
 ت٣٩٩ شةائع  ..منعت كام ملسجدا ملنعهن ءالنسا حدثأ ام  هللا رسول أىر لو
 ١٨٣ يمثالربيع بن خ     ..  عليه حببتها أرش ويرس ،اخري يظهر رجال يتأر لو
 ٣٩١  بن املسيبسعيد                    .         رحهاجو خلشعتا هذ قلب خشع لو
 ت١٢٦ مهلهل بن مفضل  ..ببدعته حيدثك ليه إجلستا ذ إلبدعة احباص ناك لو
 ت١٩٧ مهدي بن لرمحنا                    عبد                 .   ورثتها م عصبتي من ناك لو
 ٢٢٣ هيمابرإ  . خلشبية ادم ستحللتال لقبلة اهلأ من حدأ دم مستحال كنت لو
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 ٢١٧  مرصف بن   طلحة.   فضةالر اتقول بام  أين عىل وضوء ألخربتكملوال
 ١٠٣ نالقطا ناسن بن محد أ   ..حلديث اهل أيبغض وهو ال إمبتدعا لدني ايف ليس
 ت١٥٤ محد بن حنبلأ                     وجيحد عليه يشهد، توبة رثاللح ليس
 ٢١٣  حلسن ا                                     .     غيبة لبدعة اباصحأل ليس
 ت٥٤٢                                                    احلسن  هلم وال ةصال له ليس
 ت١٥٠ ساعب بنا. لةضال عىل وهمى رالنصاو ليهود امنا داجته اشدأب هم ليس

 ١٠٥ عون بنا.   ءاجلف افيه وركب، ءاحلي امنه هللا اخذَ أال إبدعة رجل بتدعا ام
 ١١٦ بةقال وبأ                  .     لسيف اافيه استحلو اال إبدعة قوم بتدعا ام
 ٨٧ هللاعبد بن مراع               .  ليوم اينكره باما غدى ت أال إبدعة رجل بتدعا ام
 ١٠٤ حلسن   ا           .                منه نيامإلَأ اترب ال إبدعة رجل بتدعا ام
 ١٠٣ عياوزأل   ا            .                  ورعه سلب ال إبدعة رجل بتدعا ام
 ١٠٢ عنبسة بن سعيد         ،    ملسلمني اعىل صدره غل ال إبدعة رجل بتدعا ام
 ت١٣٣ عطية بن ناحس.. ا يعيده الا مثله سنتهم من هللا انزع ال إبدعة قوم بتدعا ام
 ١٤٢ س اعب بن  ا                    ا فرتقاف لدين ايف نصامايتخ نرجال جتمعا ام
 ت٨٠            أمحد.  وتبينه نآلقر اتفرس لسنة اولكن؛ اهذ عىل جرسا أم
 ٨٦   سريين بن ا                                       .    سنة جعافر بدعة رجل خذا أم
 ت١٥٣ هداجم  ...    مساللإل يناهد نأ :عظمأ عيل لنعمتنيا يأ دريأ ام
 ت١٢٣ لنخعي اهيمابر إ       ..     ملتفرقة اءاهوأل اال إمةأل اهذه يف ءاغرإلى ارا أم
 ٢٠٥ حنبل بن محد  أ                                            .           مسالإل اعىل هارَا أم
 ٩٩     حلسنا.        ابعد هللا امن دازد اال إدةاعب بدعة حباص دازدا ام
 ٢١٤ ءاعط .                                   توبة يف بدعة حبالص هللا اذنَا أم
 ت٥٣٩ ناسن بن برد. اجدهاومس احفهامص زينت الإ لعملا مةُأ ءتاسأ ام
 ت٣٣ يوب أ        .بهاملتشاب صماخي ال إءاهوأل اهل أمنا حد أعلما أم
 ت٢٣٣ يباحممد بن يوسف الفري               ..           ؟  وعمر بكر يب أيف تقولا م
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 ١٥٢  النخعي هيمابر إ                .    خري من ذرة لامثقا منه يشء يف هللا اجعلا م
 ت٦٦  هيمابرإ..    زينة ال إهيا وم ،خري من ذرة لامثقا منه يشء يف هللا اجعلا م
 ١٤٣ لنخعي اهيمابر   إ                                            .               قط صمتاخا م

 ت٧٠ جلزري اميةُ أبن لكريما                                    عبد    .         ما خاصم ورع قط
 ت٣٢١ عياوزألا      عهاتب اال إ هللا ارسول عن بلغه مر أيفئ مر ايأرا م
 ت٢١٦ فعيالشا      .   فضةالر امن لزوراب شهدا أقوم ءاهوأل ايف يتأرا م
 ت٥٢٩      النعامن كافذ متاعكم خرج فإن ،رضهبمأ نأ تمْئش نإ  ؟تمئش ام
 ت١٥٣  عمر بن ا       ..   قلبي نأبا فرح شد أمسالإل امن بيشء فرحتا م
 ت٢١ هند يب أبن وداد         .. من سلم أمنا فشى حت لبرصةاب لقدرية افشتا م
 ٧٥            الشعبي                                           .   قطا يأر يل قضيتا م
 ١٣٤                         ابن سريين. لطريق اعىل فهو ثرأل امع لرجل اناكا م
 ت٥٠٥       علي              بعده سالنل وال منجم  ملحمد ناكا م
 ت٢٣٧ محد بن حنبل أ                    .             ،فيةالع اهللا الأس أ،ويةاوملع هلما م
 ٦٨ البرصي حلسن     ا                .      اقلب لطاخًى هو من شد أءاد منا م
 ت٥٤٢              أمحد بن حنبل  اجرأ خلريا من يشء عىل خذأي نأ يعجبني ام
 ت٥٣٠ روناه نب يزيد                      !. ؟لتغبري اناكى ومت سقالف اال إيغربا م

 ١١٠                      عطاء.     بتوبة بدعة حباما يكاد اهللا يأذن لص
 ت٣٦ مسال بن سمالقا..  عندي ليوم اوهو ،جلمر اعىل بضالقاك للسنة ملتبعا

 ت١١٨ ةبقال وب أ       .   ذكر ىلاتع هللا انإف ،فقنياملن امثل ءاهوأل اهل أمثل
 ١٠٠ عون بنا.    خرةآل ابابعذ جهده يتصلى وهل امع دةالعب ايف ملجتهدا

 ت٥٢٢ زماح وبأ  ..حوله سالناو ا،قطاس قالعرا هلأ من برجل عمر بنا مر
 ت٢١٠ مراع بن سعيد.. له فقيل ،اشديد ءابك مرضه يفى فبك لتيمي انسليام مرض

 ت٤٦ ينالسختي ايوب أ     ..  عمر حب أومن ،لدين اماقأ فقد بكرا ب أحب أمن
 ت١٩٢ لفضيلا.                مسالإلا هدم عىل ناعأ فقد بدعة حباص ناعأ نم
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 ١٦٤  لنرض ابن حممد    لعصمة امنه نزعت بدعة حباص ىل إبسمعهى صغ أمن
 ١٨٣            عمر       عليه هاحببنأو ،اخري بها ظننا خريا لن منكم ظهر أمن
 ١١١  ساعب بن   امسالإل اربقة لعخ فقد؛ ملحدثة اءسامأل اهذه من سماب قر أمن
 ت٢١٢ دةائز                                          ؟                          هو لسنةا هلأ من
 ١٩٥  عيينة بن ناسفي                                                ؟                  تئج ين أمن

 ١٨٢ هللاعبد بن   مطرف       يوم وحرشه، لفقر اهللا اورثه؛ ألهام دون من بذل دينه
 ٦٤ عمر  بنا                                                         .    كفر لسنة اترك من

 ١٩٤ لفضيلا.          مل يزل يف سخط اهللا حتى يرجع مبتدع من تبع جنازة
 ١٦٢ ركاملب ابن  ا                                                   من تعاطى الكالم تزندق

 ت١٤٥ لثوريا ناسفي         ثثال ىحدإ من يسلم مل بدعة حباص لساج من
 ١٩٠ لفضيلا.                      حلكمة ايعط مل بدعة حباص مع جلس من
 ١٣١ لعزيزاعبد بن عمر .         لتنقل اكثر أتاللخصوما غرض دينه جعل من
 ١٧٧ ركاملب ابن      ا         .         لفتهُا أعلين ختف مل بدعتها علين تخفي من
 ت٥٤٣  بن حنبلمحد أ                 .                                  قول نيامإل ان أزعم من
 ت٢٠٦ نسأ بن لكام.    لفيءا ؛حق لفيءا يف له فليس  لنبيا باصحأ سب من
 ت٣٩٣       أبو هريرة .   لرسة احتت ةلصال ايفى ليمن ايده يضع ن ألسنة امن
 ت٣٩٣  عيل.         لرسة احتت ةلصال ايف لكف اعىل لكف اوضع لسنةا من
 ت٢٠٥ حنبل بن محدأ.. شتم من :لاق ثم فضالروا مثل لكفرا عليه فاخأ شتم من
 ٢٠٧ رثاحل ابن برش.             ، فراك فهو  هللا ارسول باصح أشتم من
 ت١٦٢ مهدي بن لرمحناعبد.                      لزندقة امره أخرآف ملكال اطلب من
 ت١٦٢ بن أنس لكام.                                        تزندق ملكالاب لدين اطلب من
 ت٤٨٨ شاعي بنا بكر بوأ.      مسالإل ايفا حدث حدث أفقدا دني حباص عظم من
 ت٤٦٦ دةاقت                                         .              أتوض فقد يديه غسل من
 ١١٩  ساعب بنا.     عنقه من مسالإلا ربقة خلع فقد اشرب عةجلام ارقاف من
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 ١٤٦   عيل.              عنقة من مسالإل اربقة خلع فقد عةجلام ارقاف من
 ١٤٨  ساعب بن              ا.     هليةاج ميتة تام تفام عةجلام ارقاف من
 ت٢٢٥ ناسفي.    رانصألاو جريناملهابى زر أفقد وعمر بكر يب أعىلا علي فضل من
 ٢٢٥ لثوري اناسفي              .    هباماع فقد وعمر بكر يب أعىلا علي فضل من
 ٢٣٣ عيل بن حممد    ..اجدن سنة منئ بر فقد وعمر بكر يب أعىلا فضلن من
 ت٢٢٥ بن حنبل محدأ.   . ومن ،هللا رسول عىل طعن فقد ،بكر يبأ عىل اليع قدم من
 ت٢١  محد بن حنبلأ؟ املرييس                        يكون هاتر يشا أهيودي بوه أناك من
 ٢٧١  لكام بن نسأ         .                    قحلاب كذب فقد ضوحلاب كذب من
 ت١٨٩ عون              .      خري بكل بشري هفل لسنةاو مسالإل اعىل تام من
 ت٩٥ طاسب أبن يوسف  .. حباص خيؤاي ن أنسكا ذ إبالش اعىل هللا انعمة من
 ٩٥ شوذب بنا       ايوفق نا إتنسكا ذ إعجميألاو بالش اعىل هللا انعمة من
 ت١٨٥ لصلت ابنا   زكري      ىلعم اعىل لنظر اناع أفقد بعينه مبتدع ىل إنظر من
 ت١٩٢ لفضيلا.      موته قبلى لعم اىلاوتع ركاتب هللا اورثه أبدعة حباص وقر من

 ١٩٢ لفضيل ا       .      مسالإل اهدم عىل ناع أفقد بدعة حباص من وقر
 ١٥١   لطيب ا      مرة                                   - . ًئاشي منخرقة عن احلق ال تعي

 ت٥٢٢ سريين بنا     ..  نآلقرا عليه أويقر ،طائح عىل جيلس نأ ابينن ام داميع
 ١٨٥  لفضيلا . حباص ىل إلرجل اونظر، لقلب اءجال منؤمل اىل إمنؤمل انظر

 ٢٢٣  لشعبيا. خلشبية امن عقال قلا أقوم ر أفلما هله أوكلمت ءاهوأل ايف نظرت
 ١٢٥ طاسب أبن يوسف.    لقلب امن حلق انور يطفيء بدعة حباص ىل إلنظرا

 ٢٢٨  حلسن ابن حلسني ابن هللاعبد          ..  ملرشكون هنم أشهد أفضةالر، انعم
 ت٥٢٩  محد بن حنبل أ        ...به خذأ عرتفا اذإف ،عندي ًئاشي كاذ ليس نعم

 ١٥٣  ليةالع ابوأ  .. يناهد ن؛ أعظمأ: لاق و، أفضل أهيام أدري أال عيل هللا نانعمت
 ٤٩٦  عمر بنا                                    . بدعة اعهستاماو ،ماحر حةالنيا

 ٥٢٢ ركابملا بنا      ...قعدهمن لذكرا عستاما عند يصعقون لذينا ءالُؤه
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 ت١٥٩ لبرصي احلسنا    .   لعصمهم عليها عزو ولو ،فعصوه هللا اعىلا نواه
 ت٥٢  عمر                   ؟             بأل افام ،اهاعرفن قد كهةالف اهذه
 ١٢٣    لنخعي اهيمابر       إ                                .       ءاهوأل اباصح أهم
 ت٥٣٧ حنبل بن محد  أ                     )      ناحلألاب ءةالقرا. (وحمدثة بدعة هو
 ١٨٣ محد أ                                                     .هادني لطمع حتبه ال نأ هو

 ٥٩  عيل.      عنقه فيه رضبت نإو حق لسنة الفاخ من عندى هلوا
 ٥٨                                                      عيل .     حلق اعن يصدى هلوا

 ت٤٤٠  ساعب بن ا                                  لسجدتني ابني ءاقعإلا .لسنةا هي
 ٤٩٨ باخلطا بن عمر                     ..      اشعره افبد ،فتعتعت حةِائبن يتُأو
 ت١٨٩ . لسكوت ايطيل نافك ،لسفينة ايف حنبل بن محدأ ركوب ركويب فقاو
 ت٤٦٦ . حلسن ا             .للمم اينفي وبعده، لفقر اينفي مالطع اقبل لوضوءا

 ٥٢١                   العرباض بن سارية بليغة             موعظة  هللا ارسولا وعظن
 ١٣٧                                                     بعض العلامء. لاعتزال اقبل ولدت

 ٢٢٩ حسني بن حسن بن هللا عبد. راجلو احق لوال لقربة قتلك ن إهللاو
 ١٥٠ حلسنا..  ةصال الا؛ بد أليه إبه يتقرب عمال مبتدع من هللا ايقبل ال هللاو
 ٢٢٩  حسن بن حسن..  رجلكمأو يديكم ألنقطعن منكم هللا امكنأ نئل هللاو

 ت٧٤   لشعبيا                                     .     ييأر عىل بل  ؟ييأبر تصنعا وم
 ت١١٧ بةقال بوأ                                    . مةالقي ايوم ىل إمفرت كل ءاجز هيو

 ت٥٤٣ بن حنبل                                    أمحد    غيبةا هذ ليس ،نصيحةا هذ ، وحيك
 ٢٣٧ محد      أهللا ارسول باصح أمن ًحلسن إذا رأيت رجال يذكر رجالا ابا أي
 ٩٨                 يونس  فال د إين ألرى الشاب عىل كل حالة منكرةامحا ي
 ٢٠١  سريين بن ا                                               ا ؟      هناه تصنعا م نفالا ي
 ٢٣٩                             عيل هللاو ال: لاق ؟  شيعتي من تدري، نوفا ي
 ت٩   حذيفة                 ،ابعيدا سبق سبقتم فقدا ستقيمو اءالقر امعرشا ي
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 ت٥١٧ بن حنبل أمحد                                     لقبضة اعن فضلا م للحية امن خذأي
 ت٥٠١ بن حنبل أمحد                                    .    يعجبني ال ،لقلبا يف قالنفا يثبت

 ٢١١  لفضيل      ا      .  بدعة حباص ىل إهللا اينظر وال، عةجلام اعىل هللا ايد
 نس أبن لكا         م    .   ةرعام يب أدين عىل ويموت، سمالق ايب أدين يدع

  ذا              مع   بشذوذه    هللا الايب مل شذ ومن، عةجلام افوق هللا ايد
١٤٠ 
١٤٤ 

 ت١٩٧ مهدي بن لرمحناعبد ..اهب دالاجم ،بدعته ىلإ عيةاد كني ملا م خلفهم يصىل
 ت١٧٧ عياوزألا  .. جملسه يف ويعرف، لفتهُأب: طنامو ثةثال يف لرجل ايعرف

 ت٤٥٠ هداجم    ..ليهود ايغمض كام ةلصال ايف عينيه لرجل ايغمض ن أيكره
 ت٥١٦  هيمابرإ         .   ءخلال ابه يدخلون هنمإ :ويقول ناللصبي ذةاملع ايكره

 ت١٤٩    هداجم                                                                        . اتنايآب يكذبون
 ت٥٣٧ محدأ           ...  مثل عليهم جيمع نَأ امأو مليتا هلَأل مالطعا يكون

 ١٥٨ لكا                 م .           يعرفهم من ويطلبون نفسهم أعىل يلبسون
 ت٢٣٦                      عيل .     مفرت ومبغض، مفرط حمب: نرجال يف هيلك

 ١٢١ عمرو بن هللاعبد. نفتنوي وداد  بننسليام وثقا أمم طنياشي تظهر ن أيوشك
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  ٣٥٢ 

  فهرس أبواب السنة واالعتقاد -٤
  رقم األثر                                                                                              

مسالإلا   
 ١٥٣      مسالإل اىل إيةاهلد انانسإل اعىل هللا انعم عظم أمن

 ١٨٦       لسنةاو مسالإل اهي: لطيبة اةاحليا
ت١٨٩     لسنةاو مسالإل اعىل هللا اهايتوف نأب ملسلم اءادع  

   حممدا نبين لائوفض لرسلاو ءانبيألا
 ٢٩٢     ملسال اعليهى ملوس ىلاتع هللا اتكليم

 ١٧٦ هللااب يذكرونها باصح أله راخيت وصية اهللا تعاىل ملوسى أن
 ٢٩٢      خليال هيمابرإل ىلاتع هللا اذاختا

 ٢٩٣  تهامعجز بعض وذكر، منه وروح هللا اكلمة نهأبى عيس صفة
 ٢٨٨   .. لصليب افيكرس ءلسام امن ينزلى عيس نأب نيامإلا

 ٢٩٤     بيده دم آىلاتع هللا اخلق
 ٣٠٤     ملوت املك عني لطم ملسال اعليهى موس نأب نيامإلا

 ٣٢٢     مساللاو ةلصال اعليهم ءانبيأل امن لذنوب اوقوع
ت٣٢٢  ؟  ءانبيا أنواك يوسف خوة إهل  

 ٣٠٦      ا نبين هوا بعث خرهمآوا خلق ءانبيأل اول أنأب نيامإلا
 ٣٠٧      قومه دين عىل ناك ا نبي ن أزعم من عىل لردا
 ٣٠٨ ا     مرسورا خمتون ولدا نبين نأب نيامإلا
 ٣٠٦      ا نبين هوا بعث خرهمآوا خلق ءانبيأل اول أنأب نيامإلا
 ٣٠٩     خلفه منى ير ناك  لنبي انأب نيامإلا
 ٣١٠     جلسداو لروحاب نهأو جاملعراو ءارسإلاب نيامإلا
 ٣١١    ا نبين كتفي بني يده وضع هللا انأب نيامإلا

 ٣١٢  لعرش اعىل وجيلس يشفع نهأو ءانبيأل ارشف أا نبين
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  ٣٥٣ 

ناميإلا   
 ٢٤٠    نيامإلى امعن
 ٢٤١ ا    عهجتاماب ال إعبد نيام إيصح ال نارك أثةثال نياملإل

 ٢٤٢   ذلك عىل دلةألاو وينقص يزيد نيامإلا
 ٢٤٢     ءانته الإليامن بداية وزيادة بال

 ٢٤٤      نيامإل ايف ءاستثنالا
ت٢٤٥  ؟   نت أمنؤمأ: لؤالس اءلعلام اهةاكر  

 ٢٤٩       نيامإلاو مسالإل ابني لفرقا
 ٢٥٠    مسالإل اىل إنيامإل امن خيرجون لفسقا هلأ
 ٢٥٠ .    ىلاتع هللا اةئمشي حتت رائلكب اهلأ

 ١٠٤      للمبتدع نيام إال
 ١٦٤       لبدع اهل أمع جللوسا: قالنف اتامعال من

 ٣٢٨و ٢٠٤و ٢٠٣و ١٨٣       حلب يف اهللا والبغض يف اهللا  ا: نيامإلى اعر وثقأ
 ٢٠٤ نيامإل امن لبدع اهل أبغض

ت٢٤١      ةئملرجاو لسنة اهل أبني فخلالا  
 ٢٤٣     عةاس منؤنا بن جلسا:  ذامع قولى معن

 ٣٢٢       بذنب حد أيكفر ال
ت٢٤٠ لسنة اهل أمن نيامإل الائمس يف صنف من  

دةالعب اتوحيد   
 ٣٦٩  هللا امن خلوف ايف وتوناويتف خيتلفون سالنا
 ٤١٢  تئوش هللا اءاشا م: قول عن لنهيا
 ٤١٣  هللا ابغري حللف اعن لنهيا
 ٥٠٥ لنجوم اعلم من تعلمه جيوزا م
 ٥٠٢  لنجوم ايف لنظر اعن لنهيا
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 ٥٠٢   لتطرياو، لزجراو ،لتكهناو ،فةاعيلا عن لنهيا
 ٥١٥  جلن اماستخداوا، هب لعملاو مائلعز اكتب يف لنظر اعن لنهيا
 ٥٣٥    لقبور ارةازي ىل إلالرح اشد عن لنهيا
 ٥٢٥  ءالرجاو خلوفاب مرألا

عةاجلماو لسنةاب لتمسكا   
  ٨٤و  ٨٣و ٨٢و ٥٣و ٣٧و ٣٦و ٣٥و ١٠و ٧       لسنة                      اب لتمسكا

١٣٠و ١٠٦ و١٨٩و ١٨٧و ١٤١و١٣٤                                                                   
 ١٤٠و١٣٣و٦٤                                                                    لسنة االتحذير من ترك

٢١١و١٤٨ و١٤٦ و ١٤٤ و١١٩و ٨٢و ١                                      عةجلام الزوم  
ت١  ؟   عةجلام اهي من  

ت٢  . لبدعة ايف ودخوهلم لسنة اعن سالن اخروج باسبأ  
 ٣٤ .   شهيد مخسني جر أله لسنةاب التمسك

 ٣٦ .    جلمر اعىل بضالقاك لسنةاب ملتمسكا
 ٣٧ .   لنبي اىل إهلجرةاك لفتن ايف لسنةاب ملتمسكا

 ٣٨   لسنةاب فضل الغرباء املتمسكني
 ٥٣ .                        ىلاتع هللا احبل لسنةا

 ٦٤        كفر لسنة اترك من
 ٥٤     .لللضال سبب يألراب خذألاو لسنة اترك

ت٦٤ .    افعله ىل إومندوب، فرض، قسمني ىل إلسنة اتقسيم  
ت٦٤ .   دثاح حصطال اتركه جيوز بام لسنة اختصيص  

٨٥و ٦٥ .    افيه دلةاملج اوترك لسنة اعاتبا  
 ٧١ .    وهجره لسنة ارضاع من عىل رانكإلا
٧٣و ٧٢    نآلقرا النا وؤقراو، لسنةاب حتدث ال: لاق من عىل رانكإلا  
 ٧٢ .   فرسته لسنةاو، مرأل احكم أنآلقرا
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 ٧٤ . يتأر أيتأرأ: وترك لسنةاب خذألا
 ٧٨     فختالالاو زعالتن اعند لسنة اىل إلردا
 ٨٠ . بالكت اعىل ضيةاق لسنةا

 ٨١     نآلقراب ينزل كام لسنةاب ينزل جربيل
 ٨٤     لسنة اعاتبا: دةالعب افضلأ
 ١٠٦    لسنةاب لتمسكاب لوصيةا
 ١٠٧     عابتدال اعن لنهياو عاتبالاب مرألا
ت١٨٩    لسنةاو مسالإل اعىل تام من جرأ  

ت١٨٩ لسنةاو مسالإل اعىل يميتك نأب ىلاتع هللا اءادع  
 ١٩٣ الذي يعرف ما يدخل جوفه      : السني

 ١٣٦ و١٣٥و ١٣٤                                                                          سلف من راث آعاتبا
 ١٥٣ هدايته للسنة وجمانبته للبدعة   : من نعمة اهللا عىل اإلنسان
٩٧و ٩٥ مماشاة أهل السنة نجاة     

 ١٨٦ اإلسالم والسنة : احلياة الطيبة
 ٧١ هجر من عارض السنة    
 ١٩٣ فضل أصحاب السنة     

 ١٤٤      عةجلام اعن لشذوذ اعن لنهيا
ت٢١٢ ان الناس ملعرفة السني من البدعي امتح  

يألر اذم   
 ٣٢٩و ٣٢٥و ٧٦ و ٧٥ و  ٧٤و ٥٤ و ٢٢و ٢١                              وتركه يألر اذم

 ٧٦ و ٧٥ و ٧٤.                                                              يألراب لقول اعىل لسلف اهني
 ٥٤ .   ننلس اءاعد أيألر اباصحأ

 ٥٤    للضال اسبب يألراب خذألاو لسنة اترك
ت٢٣٩     لعلماو لتفقه ايف يألر اهل ألاح وصف  
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ت٢١      املولدين أبناء سبايا األمم دخول الرأي ظهور سبب  

ىهلو  اذم  
١٠٠و ٨٩ و  ٨٩و  ٨٨  و ٦٨ و ٦٧ و ٦٦ و  ٥٩  و ٥٨ و  ٥٧                      اهلوى ذم 

 ٦٦ .    لةضال كلهى هلوا
٦٧و ٦٦     رالن ايف حبهابص هيوي نهألى؛ هو تسميته سبب  
 ٦٨ .    لقلوب اعىلى هلو اخطر

٨٨و  ٨٧     يستقبحه ناكا م ستحسنى اهلو ااتبعا ذإ  
 ١٠٠ ى    هلو امع دةالعب ايف دملجتهاعاقبة 

ملصنفا امنه حذر ليت البدع اوذكر لبدع اذم   
                                                                                   لةضال بدعة كل ١١٣و ١٠٧  

١٠١ و ٩٤ و ٩٣و ٩١                                             لبدعة امنا رضر خف ألفسقا 

 ١٠٧     عابتدال اعن لنهيا
 ١٠٩      لبدع اتغيري

 ١٠٩     جداملس ايف لبدع اوجود خطورة
 ١٣٣      لسنن اءاوخف لبدع اظهور

 ٣٤١   مبتدع فهو خلفني اعىل ملسح انكر أمن
 ٣٧٤  مبتدع ال إءالنس اعدة ينكر ال

 ٥٢٦ عاضدلبدع قيام األحزاب والفرق بدعوى التحالف والت امن
٥٢٨و ٤٩٣  مليت اعىل حةالنيا  
 ٥٠٠  تالقين اذاختاو ءالغن اعستاما
 ٥٠٢ ا هب ماعتصالاو لنجوم ايف لنظرا
 ٥٠٦  دالسواب باخلضا
 ٥٠٧  للحية امن خذألا

 ٥٠٨ ربالش اتطويل
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ت٥١١  بةالصح افعل من ليس ربالش احلق  
 ٥١٢  ءاحلناب ليد اوخضب لاللرج لتزعفرا
 ٥١٣ ثوبه رجلل الاسبإ
 ٥١٥ ا هب لعملاو مائلعز اكتب يف لنظرا
 ٥١٥  هلمستعاماو جلن امكال ءادعا

 ٥١٦  جةاح غري من ويذالتعاو مئلتام اتعليق
 ٥١٧  خلدود اولطم زائللجن ءالنس اعاتبا
 ٥٢١  نآلقر اعوسام لذكر اعند لصعقاو خالرصا
 ٥٢٤ ا دهعن لتصفيقاو لرقصاو دائلقص اعستاماو لتقشف اراظهإ
 ٥٢٨  ءةالرباو يةلوالاو دةالشها

 ٥٢٩  نفسه عىل يعرتفى حت للرجل نالسلط ارضب
 ٥٣٠  جداملس ايف لتغبريا

 ٥٣١  لرسوج اءالنس اركوب
 ٥٣٢  لنمور ارسوج لالرج اركوب

 ٥٣٣  جالديباو حلرير اولبس لفضةاو لذهب انية آذاختا
 ٥٣٤ ا وجتصيصه لقبور اعىل ءالبنا

 ٥٣٥  لقبور اىل إلالرح اشد
 ٥٣٧  نزوله عند بالثي اوختريق ملوت اماعظإ

 ٥٣٧  ناحلألاب ناذألاو نآلقر اءةاقر
 ٥٣٩  حفاملص احتلية

 ٥٤٠  جداملس ازخرفة
 ٥٤١  براملن اتطويل

 ٥٤٢ ى ملوت اوتغسيل نآلقر اوتعليم، مةامإلاو ناذأل اعىل جرةأل اخذأ
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طنيالشياو جلنا  
 ٢٧٨     ىلاتع هللا اخلق من هنمأو جلن ابجود نيامإلا
 ٢٧٨    فرالكاو منؤمل اجلن امن نأب نيامإلا
 ٢٧٨     ساللن يوسوس نهأو طنيالشي اجنود سأر بليس إنأب نيامإلا

 ٢٧٨       فراك فهو دم آنيـب يغوون هنمأو جلن اوجود نكر أمن
 ٢٧٨      لدمى اجمر دم آبني يف جيرون طنيالشي انأب نيامإلا

 ٣٠٥      جلن امن قرينه به موكل نانس إلكل
 ٣٠٥  ؟    به ملوكل ا لنبي اقرين سلم أهل

ت٣٨١    لهبشام ويرشب كلأي نالشيطا  
 ٥١٥ ملرىض اجعال يف ويستخدمهم جلن ايكلم من

رالناو جلنةا   
 ٢٩٤    بيده لفردوس اجنة غرس هللا انأب نيامإلا
 ٢٧٤  ناتخملوق رالناو جلنة انأب نيامإلا
 ٢٧٤ ا فهاوص أوبعض جلنة ايف لعني احلورا

 ٢٧٤  رالن امن ملوحدين اخروج
 ١٨٨و ١١٨ و ٣٠                                                                            رالن ايف لبدع اهلأ
 ٢٧٤   ناتفني ال رالناو جلنةا
 ٣٠                         رالن ابكال لبدع اهلأ

رةامإلاو فةخلالا  
 ٣٣٥و ٣٣٤و ٣٣٣و ت١١٩و ٤١             .        مري ألكل عةاوط لسمعاب مرألا

 ١٤٨ و١٤٦و ١١٩                                                                  عةجلام ارقاف من وعيد
 ٢١١و ١٤٤                                                                                      عةجلام اعىل هللا ايد
 ١٧٣و ١٧٢و ١٧١و ١٧٠                     لبدعاو ماحلراو لحلال ايف نالسلط اعةاط

 ١٧٩ ا                           هب مرهأو لبدعة ايف نالسلط اوقوع: ءلبال امن
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 ١٨١     ىلاتع هللا امعصية يف ناللسلط عةاط ال
 ٢٠٢      جلهميةاب يستعني ال نالسلطا

 ٢١٦ اإلرجاء دين امللوك واملرتفني
 ٣٣٢       مةئأل اعىل خلروج اعن لنهيا

 ٣٣٥  جراوف بر مام إكل مع لغزواو حلجاو لعيديناو جلمعة اةصال
 ٣٣٦  ملسلمني امةئة ألالنصيح

١٨١و٤١  نالسلط اعةابط مرألا  
 ١٨٢و١٨١ و١٧٩و١٧٢و١٧١  ملعصية                             ايف ناللسلط عةاط ال

 ١٨١و١٧٩  و١٧٢ و١٧١                                         لبدعة اىل إنالسلطا ادعا ذإ
                                               ٣٣٥و١٥٥و٤١                                                               مام إكل خلف ةلصالا
 ١٧٩                                                                    نالزم اصلح نالسلط اصلحا ذإ
 ١٧٣و١٧٢و١٧١و١٧٠                           ا               لدني اهل أءاسؤر عةاط ذم  

قبهماومن بةالصح       ا   
 ١٩٨-١٩٥  و١٢٢و٥٠و٤٩و٤٨و ٤١و ٤٠و٣٩     النهي عن سب الصحابة 

                                                                       ٢٣٧و٢٢١و ٢١٩و٢١٨و٢١٢و٢٠٩و٢٠٨و٢٠٧و٢٠٦و٢٠٥و                       
 ٣٩    للنبي بغض: بةالصح اوبغض،  للنبي حب: بةاصحل احب

 ٤٣  .     مالطع ايف مللح امثل  لنبي اباصحأ
 ٤٦ .    منؤم قلب يف ال إربعةأل اءاخللف احب جيتمع ال

 ٤٧      فريضة حب اخللفاء األربعة
 ٦٠ ). وجهه هللا اكرم (و، أ)ملسال اعليه: (بقوهلم  عيل ختصيص

 ١٩٥      بةالصح ايبغض من زةاجن شهد من عىل رانكإلا
 ١٣٦و١٣٥و٣٢١و٢٠                                                                بةالصح اراث آعاتبا

 ١٩٦   تكفري من شتم أبا بكر وعمر ريض اهللا عنهام 
ت١٩٨    تكفري من أنكر خالفة اخللفاء األربعة  
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٢١٩و٢١٨       بةالصحا افيه يشتم لتي ادلبال امن هلجرةا  
 ٢٢٠        بةالصح اسناحم ذكر

٣٢٣و٢٢٠       بةالصح ابني شجر عام لكفا  
 ٢٣٤و ٢٢٥                                      عنهم هللا اريض وعمر بكر يب أعىلا علي فضل من

٢٣١و٢٣٠ وعمر ريض اهللا عنهام بكر يب أبحب ىلاتع هللا اىل إلتقربا  
 ٢٣٧    بةالصح اشتم من تكفري

 ٣١٥       لصديق ابكر بو أا نبيه بعد مةأل افضلأ
 ٣١٥       لعتيقاو لصديقاب  بكر يب أتسمية سبب

 ٣١٥       عنهام هللا اريض عمر : بكر يب أبعد بةالصح افضلأ
 ٣١٥       عنهم هللا اريض نعثام: لشيخني ابعد بةالصح افضلأ

 ٣١٥        لنورين ابذي  نامعث تسمية سبب
ت٣١٥ .     نوعثام، وعمر، بكر بوأ: بةالصح افضل أن أعىل عامجإلا  
 ٣١٥         عنهم هللا اريض عيل: ثةلثال ابعد بةالصح افضلأ

 ٣١٥          لبطني انزعألاب :  عيل وصف
ت٣١٥  لتفضيل ايف عنه هللا اريض بعيل ربع من  

 ٣١٧      جلنةاب هلم دةالشها و جلنةاب ملبرشين العرشة اذكر
 ٣١٨      ءالشهد اسيد  محزة

 ٣١٩      جلنة ايف رالطي ا جعفر
 ٣١٨      جلنة اهل أباشبا سيد  حلسنياو  حلسنا

 ٢١٨        نعثام فضل
 ٣١٩      جلنةا ب رانصألاو جرينامله اجلميع دةالشها

 ٣٢٠   عةاس ولو  لنبيأى ار من كل فضل
 ٣٢١    وكبريهم صغريهم  بةالصح امجيع عىل لرتحما

 ٣٢٣  لنفسك تكتبه وال، وصفني جلمل اذكرا فيه لتي الكتبأ اتقر ال
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 ٢٣٤  شةائع لائفض بعض ذكر
 ٢٣٤     داعتقال اكتب يف شة ريض اهللا عنهاائع لائفض ذكر سبب

ت٢٣٤     ةلرداو لقتلاب هللاا اهأبرا مم عائشة يف طعن من عىل حلكما  
 ٢٣٥      فضليةأل ايف بة الصح ازلامن ترتيب ذكر

 ٢٣٦     لهائفض بعض وذكر عنهام هللا اريضن اسفي يب أبن ويةامع عىل لرتحما
 ٢٣٦       مننيؤمل الاخ  ويةامع نأب لاق من

 ٢٣٧      داعتقال اكتب يف  ويةامع لائفض ذكر سبب
٥١و٥٠    بة اللصح راستغفالا  
 ٣١٩ جلنة  ايف هنمأ  بةالصح اجلميع دةاشهلا

  و٢٠٨و٢٠٥و١٩٨و١٩٦و٧٩و٤٥و٢٠        أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام  فضل
٢٣٣و٢٣٢و٢٣١و٢٣٠و٢٢٦و٢٢٥و٢١٢                                                           

٤٧و٤٦          ربعةأل اءاخللف افضل  

ءتاجا كم ارهامرإو ىلاتع هللا اتاصف  
١٨و١٧ إثبات كالم اهللا تعاىل       

 ١٢٠ ال تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس يف رهبم     
 ٢٥٢ إثبات كثري من صفات اهللا تعاىل   
 ت٢٥٢ اجلهمية تنكر صفات اهللا تعاىل    

 ت٢٥٢ تكفري من أنكر الصفات    
 ت٣٠٠ و ٢٧٩ و٢٥٣                                          إثبات الرؤية                                     

 ٢٨٠       بعاصأل اتاثبإ
 ٢٨١      ىلاتع هللا لقدم اتاثبإ
 ٢٨٢    لعرش اعىل ءاستوالا
 ٢٨٤         ليمنياو ليدين اتاثبإ
٢٨٦و٢٨٥    ىلاتع هللا لصورةاو لوجه اتاثبإ  
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 ٢٨٧  ا    لدني اءلسام اىل إهللا انزول تاثبإ
٣٠٠ و٢٨٧     تالصف اديثاح أمن لسنة اهل أموقف  

 ٢٩٢   بصوت ىلاتع هللا امكال
 ٢٩٢    ىلاتع هللا خللة اتاثبإ
 ٢٩٤        بيده ىلاتع هللاا اخلقه لتي اءاشيألا
 ٢٩٥      ىلاتع هللا لنفس اتاثبإ
 ٢٩٦     ىلاتع هللا هلرولة اتاثبإ
 ٢٩٧ ىلاتع هللا لعجب اصفة تاثبإ
 ٢٩٨          ىلاتع هللا لضحك اتابثإ
 ٢٩٩    ىلاتع هللا اءسام أمن ليس لدهرا
 ٣٠٠ لتفويض اهل أعىل رانكإلا
ت٣٠٠       مننيؤللم ىلاتع هللا اءالق تاثبإ  
ت٣٠٠     نايرامتغ هنامأو لبرص هللا او لسمع اتاثبإ  

ت٣٠٠    رانتظالاب M        /  .      -L : فرس من عىل لردا  

  ىلاتع هللا عستامال اتابثإ
     إثبات الدنو والتديل هللا تعاىل

ت٣٠٠  
ت٣١٠  

لقربا   
 ٢٥٧      لقرب ابابعذ نيامإلا

 ٢٥٧ اإليامن بمنكر ونكري وتسميتهام
ت٢٥٧     لقدراب يكذبون  دقةالزناو ملعتزلةا  
ت٢٥٧     لروحاو لبدن اعىل يكون لقرب ايف بالعذا  
 ٢٥٨      لقرب اباعذ من ذةاستعالاب مرألا

٢٦٢و٢٦٠    حدا أمنه اإليامن بأن للقرب ضغطة ال ينجو  
 ٢٦١       لقرب اباعذ تاثب إعىل هللا اباكت من دلةألا
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لقدرا   
 ٢٥٤      لسنة اهل أعند لقدراب نيامإلا
 ت١٥٧و ١٢٢و١٢                                                       لقدر ايف ملكال اعن لنهيا
١٥٦و١٤ .  دلتهماوجم، لقدر اهل ألسةاجم عن لنهيا  
 ١٤     ببعضا بعضه هللا اتاي آيرضبون لقدر اهلأ

 ١٤٧      لقدراب ملكذبني اقبةامع
                                             ت١٥٧و١٥٦                                                                       لقدري  اخلف ال يصىل

١٥٧و١٥٦       لقدري ايزوج ال  
ت١٥٧  مرضا ذ إدايع وال لقدري اعىل يصىل ال  

 ١٦٠    لقدراب ملكذبني ابةاستتا
 ١٦٠    لقدراب هارم ممن لبرصي  احلسن اةئترب

 ١٦١    ىلاتع هللا اعلم ةانف لقدرية اتكفري
 ٢٥٤     لزندقة اطرق ول ألقدراب لتكذيبا

ت١٦٩ آفة كل دين القدرية       
 ٢٥٥ لعنت القدرية عىل لسان سبعني نبيا   

 ٢٥٦ كتب اهللا عىل الناس كل يشء حتى املعايص  

خملوق غري هللا امكال نآلقرا   
 ٢٥١      وحفظ وكتب ترصف تحي ىلاتع هللا امكال نآلقرا

 ٢٥١        مللة امن خمرجاا كفر خملوق نآلقر الاق من تكفري
 ٢٥١        نآلقر ايف وقف من تكفري

ت٢٥١     ملالع اوبني هالاج نآلقر ايف وقف من بني حلكم ايف لتفريقا  
ت٢٥١     خملوق نآلقراب لفظي : لاق من تكفري  
 ٢٥١        خملوق نآلقرا لاق من كفر يف شك من تكفري

 ٣٠١         لالرج اصدور يف حمفوظ نآلقر ان أتاثبإ
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   عةالس اطاشرأو حمملالاو لفنتا
 ٣٢٢  لفتنة ايف لقعوداو لكفا
 ٢٦٢     للنشور لصيحةاب نيامإلا

 ٢٦٤    طالرصاو، اإليامن بالبعث
 ٢٦٤ سلم سلم للهما: طالرص اعىل مننيؤمل اراشع

 ٢٦٥     لسنة ايف ردةالو اطالرص افاوص أبعض
 ٢٦٦ مةالقي ايوم زيناملواب نيامإلا

 ٢٦٧    زيناملو اعند سالن ادلةاجم
 ٢٦٨     لرمحن ابيد نامليزا

 ٢٦٨     زيناملواب نيامإل اعىل قاتفال انقل
 ٢٦٩     عةالشفاو حلوضاب نيامإلا
 ٢٦٩     عةالشفاو حلوضاب يكذبون ملعتزلةا

 ٢٧٠       نبيل احوض وصف
 ٢٧٢    منه يرشب مل حلوض اكذب من

 ٢٧٣     هلمعام أعن دهالعب هللا الةأبمس نيامإلا
 ٢٧٣     تاناحليو ابني لعدل امةاقإ
 ٢٧٤     ناخملوقتا هنأو رالناو جلنةاب نيامإلا
٢٧٥و٢٧٤     عةالشفاب نيامإلا  
 ٢٩١     لصور ايف لنفخاب نيامإلا
 ٢٨٩ لالدجاب نيامإلا

 ٢٨٩ لاللدج ملسال اعليهى عيس قتل
ت٤٢٣ لقيه ملن لالدج اوجه يف لتفلاب مرألا  

لبدع اهل أملةامع   
 ١٢٢    لقدر ايف ملكال اعن لنهيا
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 ٣٢٤و٢٠٤و٢٠٣و١٨٣                                              هللا ايف لبغضاو هللا ايف حلبا
 ١٨٩ البكاء عىل ظهور البدع  

  ١٦٦و ٧١و ٧٠و ٤٩و ٣و ٢              لتحذير منهم                 او لبدع اهل أهجر
 ٥٤٣و  ٣٣٨ و ٢٠٤ و٢٠٢                                                                                         

 ١٣٢و ١١٥و ٩٢و ٤٩و ٣٤و ٣٣و ١٤                    ترك جمالسة أهل البدع          
 ١٩١و١٩٠و١٨٤ و١٦٨ و١٦٦و١٦٣و                                                                  

 ١٦٤ و ١٢٢و ١١٥ و ٦٩ و ٢                                                                هلم عستامالا
 ١٩٢ و ٣١                                                                                            لبدع اهل أتوقري

 ٢٠١ و ٤٩                                                                                           لبدع اهل أدةاعي
 ٢٠١ و ٢٠٠ و ١٩٨ و ١٩٦و ٤٩                     عىل أهل البدع                  ةلصالا

 ١٢٨و ١٢٤ و ٩٣ و ٩٠و ٦٥ و ٣٤و ٣٣ و١٢                           لبدع اهل أدلةاجم
 ٣٢١ و١٥٦  و ١٤٢ و ١٣٢و١٣١                                                                           

 ١٣١ و ١٢٤ و ١٢٠و ٧٠ و ٦٩ و ٣٣                                 تاخلصوم اعن لنهيا
 ١٥٨ و١٥٦ و ١٤٣و١٤٢و١٣٢و                                                                             

 ١٥٦ و ٤٩                                                                                           خلفهم ةلصالا
 ١٩٩ و١٦٧ و ١٥٦و ٤٩                                                         لبدع اهل أمن جالزوا

 ٢٢٩ و ٢٢٦ و ١٦٠و ١٤٧و ٦١                                                  لبدع اهل أعقوبة
 ٩٤ و ٩٣و ٩١                    عىل أن ال يكون مبتدعا      اسقاف بنه ايكون ن أحب أمن

 ٨٧                                                                        بدعة ىل إبدعة من لبدعا هل أتنقل
 ت٢٢٩و٢١٤و ٢٠١و ١٥٤و ١١٠و  ٨٦                                            ملبتدع اتوبة

 ١٥٤                                                                                             ملبتدع اتوبة تقبلى مت
 ٩٨و ٩٧و ٩٦                                                                     مفسدة لبدع اهل أةاشامم
 ١٦٥و ١٥٠و١٢٩ و ٩٩و ٢٩                                       منهم عبادة     يقبل اهللا  ال

 ١٠٥و ١٠٤و ١٠٣و١٠٢و٧٠              ورع وال نةام أوال نيام إمهل ليس لبدع اهلأ
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 ١١٨و١١٦                                                                           رجاخو كلهم لبدع اهلأ
 ١٨٥و ١٢٧و١٢٦ و١٢٥                                                                       ليهم إلنظرا

 ١٢٧                                            طريق يف معهم يميش ال
 ٣٣٨                                     لبدع اهل أعن يذب من ناهجر

 ٥٤٥ و٥٤٣                                                              همئسامأب لبدع اهل أمن لتحذيرا
 ٢٠٠و ١٩٧و ١٩٥و ١٩٤                                                                  زهمائجن عاتبا

 ٢٠٩و ٢٠٨و ٢٠٧و ١٩٧و ١٩٦                                                        ملعني اتكفري
 ١٩٧                                                                    رثهم إخذأ
 ١٩٩                                                                   حهمائذب كلأ

 ٢٠٠ ا                                                            تواما ذ إتغسيلهم
 ٢٠٢         مهماطع كلأ
 ١٦٦  و ٤                                                            معهم كلألا

 ٢٠٣ ا              معروف عليه بدعة حبالص جيعل ال ن أهللاا ادع من
 ٢١٠                                             ملسال اعليهم يرد ال
 ٢١١و١٦٣                                                                          لبدع اهل أىل إهللا اينظر ال

 ٥٤٣و ٢١٣و ٢١٢                                                                                      ملبتدع اغيبة
٢١٩ و ٢١٨                                                  لبدعا افيه تظهر لتي ادلبال امن هلجرةا  

   ٢٣٣و٢٣٢ و٢٣١ و ٢٢٦                                                      لبدع اهل أمن ءةالربا
 ٣٣٧                                                  لسفر ايف ملبتدع افقاير ال
 ٣٣٧                                                                ملسكن ايف ورهتماجم
 ١٨٤                                                           دينك يف ملبتدع امنأت ال

 ٣٣٧و ١٨٤                                                                                  لبدع اهل أورةامش
 ١٠١و ٩٣ و ٩١                                                                     ملعصية امن رش لبدعةا
 ١٦٥و ١٥٥ و ١١٣ و ١٠٩ و١٠٧ و ١٠٦                              لبدع اهل أعن لنهيا
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 ١٥٤                                              لس                               املج امن لبدع اهل أطرد
 ١٦٦                                                                                        ملبتدع ايشيام من هجر

 ت٢٠٢و٣٣٨و ٢٠١و١٧٧و١٧٦و١٧٥و١٧٤و٤       هتماشاومم ملبتدعة اصحبة
 ١٨٨و ١١٨ و ٣٠                                                                         رالن ايف لبدع اهلأ
 ٣٠                                                                                        رالن ابكال لبدع اهلأ
 ١٨١و١٧٩  و١٧٢ و١٧١                                           لبدعة اىل إنالسلطا ادعا ذإ

 ٤٨ و  ٢٩                                                                                               لبدع اهل ألعن
  ١٥٢و  ٦٦                                                                               خري لبدع اهل أيف ليس

 ١٤١و ١٤٠و ١١٢و ١١١                                          ملحدثة اءسامألاب راقرإل اذم
 ١٥٣و ١٥٢و١٢٣                                                                   ءاهوأل اباصح أذم

 ت٦١و ت٣                    هل البدع عىل التأبيد               أناهجر عىل عامجإل انقل
 ٤      .                          كلتهمآوم هتماشامم ال جيتمع هني أهل البدع والفسق مع

 ٥٤٣فيها من الرضر والفساد                                          حرق كتب أهل البدع ملا 

كةئملال ا   
 ٢٥٧      ونكري منكر: كةئملال امن

 ٢٦٢ لصور ايف ينفخ لذي اهو فيلارسإ
 ٢٧٦     لوحي امني أجربيل نأب نيامإلا
 ٢٧٦     مفرتض جباو كةئملالاب نيامإلا
 ٢٩٠     حارولأل وقبضه ملوت ابملك نيامإلا
 ٣٠٤     ملوت املك عني لطم ملسال اعليهى موس نأب نيامإلا

مسالإل اقضانو                                                                         
 ٢٣٧و ٢٠٨و ٢٠٧و ١٩٧و ١٩٦و٢٠٦و ٢٠٥                            سب الصحابة

 ٢٥٠           هللا اب لرشكا
 ٢٥٠ ا     هبا حداج ىلاتع هللا اضائفر من فريضة در
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 ٢٦٣و، ت٢٥٠                                                      لنبي اسنة و، أىلاتع هللا اباكت رد
ت٢٥٠     ىلاتع هللا الغري ةلصالا  
ت٢٥       ىلاتع هللا الغري لذبحا  

ت٢٥٠ ا      وناوهت كسال ةلصال اترك  
 ٢٥١      خملوق نآلقرا لاق من
 ٢٥١     خملوق نآلقر الاق من كفر يف شك من

ت٢٥٢     ىلاتع هللا اتاصف رانكإ  
ت٢٥٢      مةالقي ايوم ىلاتع هللا ايةؤر نكر أمن  

 ٢٥٤      لقدراب لتكذيبا
 ٢٦٢  مةالقي اإنكار يوم

٥٤٣و٢٦٣     هللا اباكت من بحرف و أيةآب كذب من  
 ٢٧٤    ناخملوقت رالناو جلنة ان أنكر أمن
ت٢٧٤     رالناو جلنة اءابفن لاق من  
 ٢٧٧     لرسل ابه ءتاجا مما حداوئا شي رد من
 ٢٧٨ عليه السالم دم آنيـب يغوون هنمأو جلن اوجود نكر أمن

 ٢٣٤     منه هللاا اهأبرا مما عنه هللا اريض شةائع ماهتا
 ١٩٦    ريض اهللا عنهام وعمر بكر تكفري من شتم أبا

ت١٩٨ من كفر واحدا من العرشة املبرشين باجلنة  تكفري  
ت١٩٧  ..لةالرس ايف  إله، أو نبي، أو غلط جربيلأن عليا  ءادعا  

ت١٩٧  قصان نآلقر الاق من  
ت١٩٧ ملرشوعة العامأل اتسقط طنيةاب تويالأت نآللقر ن أزعم من  
ت١٩٧ افسقو وا أرتدوا  بةالصح ان ألاق من كفر يف شك من  

ت٢٢٨ يذنب  الا علي ن أمن يدعي  
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  .فهرس األبواب  الفقهية واآلداب الشرعية -٥
  ثرأل ارقم                                                                                                                                                                           

بادآلاو لصلةاو قخالألا  
 ١٤٠  متةاخل اسوء

 ٣٦٢ .   دليل بغري لتحريماو لتحليل احتريم
 ٤٠٦ .    خلذف اعن لنهيا
 ٤٠٧ .    ليمني ايف لكذب اعن لنهيا
.    لنابقيت ام بخري لانز ال: لرجلا يقول ن أعن لنهيا ٤١٢ 

 ٤١١ .   رماملح اتاذ بغري لرجل اخيلو ن أعن لنهيا
 ٤٢٣ .    لوجه ايف بالدو اوسم عن هني

 ٤٢٣ .    لوجه ايف لبصق اعن لنهيا
 ٤٢٦ .    راقتإلاو فارسإل اعن لنهيا
 ٤٢٧ . اهل لفرحاوا لدني امورأل حلزن اعن لنهيا

 ٤٢٨ .. و تاحالنياو تالعرس ايف خلروج ايف زوجته لرجل ايطيع ال
 ٤٣٣ .               راللج ناحسإلاب مرألا
 ٤٣٤ .  بانسأل ايف  لطعن اعن لنهيا
 ٤٣٥ . ورضهبم  ليكملام اشتم عن لنهيا
 ٤٣٦ .   همائكسإو مهماطعإو ليكللمام ناحسإلا
 ٤٦٢ .. و مصةالناو شمةالو اعن لنهيا
 ٤٧٧   لطريق ارعةاق يف لنوم اعن لنهيا
 ٤٨٤ ..  ال إدماللق مالقي اعن لنهيا
 ٤٨٥  سالن اله يقوم ن أحب أفيمن لوعيدا
١٥٦و٥ و ٤                                            ملنكر اعن لنهياو ملعروفاب مرألا  

 ١٠٢  نةامأل امنه نزعت بتدع امن
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 ١٠٣  ورعه سلب بتدع امن
 ١٠٥  لبدع اهل أمن ءاحلي ايرفع

٩٨و٩٣  ملبتدع اصحبة من خري سقالف اصحبة  
 ١٧٦  عدو هو عةالط اعىل يعينك ال لذي الصديقا
١٧٧     و  ١٧٥   و ١٧٤                                                   خليله دين عىل ملرءا  

 ٢٠٢  ملبتدع اعىل ملسال ايرد ال
 ٢٠٣  كان يدعو اهللا أن ال جيعل ملبتدع عليه معروفا من
 ٢١٣  ملبتدع غيبة ال

 ٣٣٦  لنفسك حتبا م هلم حتب نأو للمسلمني لنصيحةا
 ٣٣٧  دينك يف ورهاتش وال لبدع اهل أمنا حد أوراجت ال

 ٤١٨  لةجلال ابلإل االنهي عن ركوب
ت١٨٣  لرشاو خلري امن يظهرونها م حسب عىل سالن املةامع  

ةلصال او  ناذألا   
٣٥٤                             ناذأل ادافرإ 

 ٥٣٧      ناحلألاب ناذألا: لبدع امن
 ٥٤١      ناذأل اعىل أخذ األجر: من البدع

 ١٥٥                             جداملس اىل إمليشا
 ١٥٥      عةجلام اةصال
 ٣٥٥                         ملسجد احتية ةصال
 ٣٣٩      ةلصال ايف ليدين ارفع

 ٣٤٠      ليدين ارفع عىل ملرتتب اجرألا
 ٣٤٢     لوقت اول أيف ملغرب اةلصالاب لتعجيلا
 ٤١                     مام إكل خلف ةلصالا
 ٣٥٠ . ةلصال ايف) لرحيم الرمحن اهللا ابسم(ـ ب جلهرا
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 ٣٥١    لفجر اةصال يف يقنت ال
 ٣٥١ . لفريضة اةصال يف زلالنو اقنوت مرشوعية

 ٣٥٣    لركوع ابعد لوتر ايف لقنوتا
 ٣٨٨ .             ةلصال ايف بعاصأل افرقعة

 ٣٨٩       ةلصال ايف بعاصأل اتشبيك
 ٣٩٠ العبث وااللتفات يف الصالة ترك
 ٣٩١ تم واللحية يف الصالة اخلاب لعبث اترك

 ٣٩٢     النظر إىل موضع السجود يف الصالة
 ٣٩٣  لرسة احتت ليرس اعىلى ليمن اوضع

 ٣٩٤                                  منيآب جلهرا
 ٤٣٦ الة كنقر الديك وبطالن صالتهنقر الص عن لنهيا
 ٤٣٧             ةلصال ايف نانئطمالا
 ٤٣٨     لسجود ايف عيةاذر يفرتش عن لنهيا
 ٤٤١ . لسجوداو لركوعاب مامإل ابقةامس عن لنهيا
 ٤٤٣            ةلصال ايف كاحتكال اعن لنهيا
 ٤٤٦ .يف الصالة لنفخاو باؤلتث اعن لنهيا
 ٤٤٧             ةلصال ايف حلىصا تقليب عن لنهيا
 ٤٥٣ . لسدل يف الصالة اعن لنهيا
 ٤٤٨     يسلم نأ قبل بالرتا من جبهته يمسح نأ لنهيا
 ٤٤٩       ةلصالا يف ءلساما ىلإ برصه يرفع ن أعن لنهيا
 ٤٥٠     لسجودا يف عينيه يغمض ن أعن لنهيا
 ٤٥١          لركوع ايف نآلقر اءةاقر عن لنهيا

 ٤٥٤ النهي عن اشتامل الصامء يف الصالة
 ٤٥٢  يف الصالةاثوب وأ ،اشعر يكف النهي أن
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 ٤٥٥  رارزإلا حملول يصيل النهي أن
 ٤٥٦       رقيق قميص يف يصيل  النهي أن
 ٤٥٧      ةلصالا يف سالنا ىيتخط  النهي أن

 ٤٥٨      فرجة ولأل اصف يف وله ينالثا لصفا يف لرجلا يقوم نأ لنهيا
 ٤٥٩        ةلصالا يف طِائحلا عىل لرجلا يعتمد ن ألنهيا
 ،لطريـقا رعـةاوق ،بلإلا طناومع ،مامحلا يف لرجلا يصيل نأ لنهيا

      ماحلرا هللا بيت ظهر وفوق ،زبلةملاو ،جزرةملاو ،قربةملاو
 

٤٦٠ 
 ٤٦١      افيه كاش وهو ةلصالا من لرجلا ينرصف نأ لنهيا
 ٥٤٢ ألجر عىل اإلمامة  لنهي عن أخذ اا
 ت١٩٧ و ١٥٦و ٤٩                        لبدع                                 اهل أخلف ةلصالا

    لسفر ايف ركعتني ةصال
              خيطب مامإلاو ملسجد احتية

ت٦٤  
٣٥٤ 

 ٣٥٦    للخطبة عستامالاو تانصإلا
 ٣٥٧     لوجهاب خلطيب اعىل لاقبإل السنة امن

 ٣٣٥     ملسلمني امة أئمن مام إكل خلف جلمعة اةصال
 ٣٣٥ ادهتاع إثم جلهمية اخلف جلمعة اةلصالا

 . تاتكبري ربع أعىل دةالزي ايف مامإل ابعةامت
                   بركعة لوتر اةصال زاجو

٣٤٩ 
٣٥٢ 

حائلذباو حياضألاو شربةألاو طعمةألا   
 ٣٦٦ رلبقاو بلإل البدناب ملقصودا

 ٣٦٤ ، خالفا للرافضة)جلريا (لبحر اتاحي كل أزاجو
 ٣٦٤ بلإل احلم كل أفضةالر احتريم

 ٤١٥        لذبيحة امام ألسكني احد عن لنهيا
 ٣٨١ للشام اكل باليدألاالنهي عن 
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ت٢٠٣و٢٠٢                                                               لبدع اهل أماطع كلأ  
١٦٦ و ٤    األكل مع أهل البدع  

 ١٩٩  فيضالر اذبيحة كلأت ال
 ٢٠٢ ىرالنصاو ليهود اماطع كلأ
 ٣٨١ ليمنياب لرشباو كلألاب مرألا
 ٤٣٦ .   همائكسإو مهماطعإو ليكللمام ناحسإلا
 ٤١٨ اهنالب أورشب لةجلال احلم كلأ

 ٤١٩ احلمه يطيبى حت حتبس كم
 ٤٦٤  النهي عن األكل مما ييل أخاه

 ٤٦٥ اووسطه لقصعة اذروة من كلأل اعن لنهيا
 ٤٦٦ فضله يف وردا وم وبعده مالطع اقبل ليد اغسل

 ٤٦٨ مالطع امن ثرايتنا م كلأ
 ٤٦٩ ماطعا يابق ليد اويف لنوم اعن لنهيا
 ٤٧٠  بةاجن عىل وهو كلألا
 ٤٧٢  لتمرتني ابني لقران اعن لنهيا

 ٤٧٣  ال ينظر إىل لقمة من يأكل معه
 ٤٧٤  لثريد اتغطية

 ٤٧٥ اراح مالطع اكل أعن لنهيا
 ٤٧٦  ءالسق افم من لرشب اعن لنهيا
 ٤٩٠ مالطع ايف لنفخ اعن لنهيا
 ٤٩١ ا كلهأو تسقط لتي اللقمة اخذأ

 ٤٩٢ رميه ثم بعهاص أظهر عىل لتمرى انو وضع
 ٤٠٩ كلؤي ال لقرد ان أعىل قاتفال انقل
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سباملكاو لبيوعا  
 ٣٣٥ نالسلط امع ءالرشاو لبيعا

 ١٨٢   لهام دون دينه بذل من عقوبة
 ٤٠٨ .يزهوى حت لتمر ابيع عن لنهيا
 ٤٠٩ . سدألاو، لقرداو، خلنزيراو، لكلب ابيع عن لنهيا

 ٤١٦ . افيه لبدء اقبل جرةأل احتديد
 ٤١٧ . لنجش اعن لنهيا
 ٤٢٠ . لغرر ابيع عن لنهيا

 ٤٩٧ . ءالغن اكسب حتريم
 ٤٩٧ .حةائلن اكسب حتريم

 ٥٢٤ . تارالتجاو سباملك احرم من عىل لردا
 ٣٣٩ . ملسجد ايف ءالرشاو لبيع اعن لنهيا
 ٣٣٥ مري أكل ومع نازم كل يف ملسلمني اقاسو أيف ءالرشاو لبيعا

 ٤٢١ بيع يف رشطني وعن ،عندك ليس ام وبيع ،متلك ال ام بيع

حلجا   

 ٣٦٦ .    بدنة فعليه حلج ايف وطء من
ت٧٤     سودأل احلجر اتقبيل  

 ٣٣٥ ا     جراف و أناك احلج مع كل إمام برا

حلدودا   
 ٥٢٩ . فعله عىل ليعرتف لرجل ارضب عن لنهيا

 ٣٣٥ ا جراف و أناكا بر نالسلط اىل إحلدود ارفع
 حد الزاين، رجم البكر، وجلد الثيب 

 ال تكون العقوبة والتعزير قبل إخبار الناس بذلك األمر
٣٧٢ 
٣٧٣ 
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داجلها  
ت١١٩  داجلهاب مرألا  

 ٢٠٩و ٢٠٦                                                    لفيء امن نصيب بةالصح اشتم ملن ليس
 ٣٣٥ ا جراف و أناكا بر مري أكل مع داجلها
 ٢٠٦ لفيء امن نصيب هلم ليس فضةالرا

ت٢١٥ مسالإل اهل أثغور من جلهميةاو فضةالر انفي  

لذكرا   
 ٣٧٧ الذكر الوارد قبل الوضوء

 ٣٨٣ منه خلروجاو ءخلال ادخول عند ردالو الذكرا
 ٣٨٦ منه خلروجاو ملسجد ادخول عن ردالو الذكرا
 ٣٧٩ لوضوء ايف عضو كل مع لذكرا

تالصدقاو ةالزكا   
 ٣٣٥ عطاء السلطان الزكاة والصدقاتإ

تادالشها   
بةالصح اشتم من دةاشه تقبل ال ت١٩٦  

لصوما   
 ٣٤٣ .تعجيل اإلفطار وتأخري السحور

 ٢١٢ مائلص اترض ال فضةالر اغيبة

ىلرقاو لطبا   
 ٥١٦ . علة و أجةاح لغري مئلتام اتعليق عن لنهيا

لوضوءاو رةالطها   
 ٣٤١       ملسح، التوقيت املسح للمسافر واملقيم اورشط خلفني، اعىل ملسحا

 ٣٧٧             .       لوضوء اعند لتسميةا
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 ٣٧٨       قاستنشال ايف لغةاملبا
 ٣٧٩ . لوضوء ايف عضو كل غسل عند ءالدعا
 ٣٨٠                          لوضوء ايف ليمنياب لبدءا
 ٣٨١       للشاماب ءاستنجالا

 ٣٨٢                                للشاماب ءخلال ادخول
 ٢٨٥ سنن الفطرة العرش

 ٣٨٣     منه خلروجاو ءخلال ادخول عند ردالو الذكرا
 ٤٠٠      حدالو الثوب ايف لرجل الرجل ارشايب ن أعن لنهيا

 ٤٠١              رازإل ايف ملتجردين العن
 ٤٠٣     لبيت ايف بالثي امن لتجرد اعن لنهيا

 ٤٠٢ حداو راز إيف نلرجالى ايتعر ن أوهو يف النهى عن املكامعة
 ٤٠٤       لرجل اعورة ىل إلنظرا عن لنهيا
 ٢١٧   خلبيث املكال امن لوضوءا
 ٤٤٥ . ىليمنا كفه طنابب قدمه طناب يغسل نأ لنهيا
 ٤٧٨  لطريق ارعةاق يف لتغوط اعن لنهيا
 ٤٧٩  مثمرة شجرة حتت لتغوط اعن لنهيا
 ٤٨١ جةاحل اءاقض ءاثن أحلديث اعن لنهيا
 ٤٨٣ حدةاو بخرقة ةأملراو لرجل ايتمسح ن أعن لنهيا

لعلما   
 ٢٢  سالن الضال يف سبب ءلعلام اموت
 ٢٢  علم بغريى لفتو ارضر

 ٢٣  لائملس اكثرة عن لنهيا
 ٢٥  لعلم ايف تاغلوطأل اعن لنهيا
 ١٢٢و ٦٣و ٦١و ٦٠و ٥٥و ٥٢       علم            بغري هللا اباكت يف ملكال اعن لنهيا
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 ٧٧ . هللا اداعبا هبا ليعمو لائملسا رارش يتبعون لذين ادالعب ارارش
 ٩٨ و٩٧ و٩٦ و٩٥                                        لبدعةاو لسنة ايف بشيخهم ملتعلمني اثرأت

 ١٢١ سالن اوثقهم سليامن عليه السالم يفتنون أممن طنياشي ظهور
 ١٣٠  ءلعلام ابموت لعلم اقبض

 ١٣٠ ا لدنياو لدين اتاثب يكون لعلماب
 ٥٤ . لنبي احديث فظح

 ٧٥ و ٧٣ و ٥٤                                                .                                               يألر اترك
 ٧٢و ٨٠و ٧٢                                              .                                   نآلقر اتفرس لسنةا
 ٧٢ . لسنة اوترك، نآلقراب خذألا
 ٧٠ . تاخلصوم ايف يفتون ال لسلفا
 ٧٧ . لائملس ارارش عاتب اعن لنهيا
 ٧٨ . لسنةاو بالكت اىل إزعالتن اعند لردا
 ٨٠ . بالكت اعىل ضيةاق لسنةا

 ١٠٨ . لسنة اهل أمن سمعته ممن ال إسمعتا م بكل حتدث ال
 ١٢٢ . ملبتدعة امن لعلم اال يؤخذ

١٣٠و٢٢ .                                                                            ءلعلام اموت  
 ٥٤٠ . نآلقر اتعليم عىل جرأل اخذ ألبدع امن

  ٥٥٠ و٥٤٣ .                                                لبدع اهل أكتب من لتحذيرا
ت٢١٢            لبدع اهل أحيدث ال  

 ١٦٢  لتجهماو لزندقة اىل إيدعو ملكال اعلمت
 ١٢٢ و٦٣ و٦١ و٦٠و ٥٥و ٥٢علم                    بغري هللا اباكت يف ملكال اعن لنهيا
 ٥٠٤   لنجوم اعلم من تعلمه جيوزا م
 ٥١٤ جلن اماستخداوا، هب لعملاو مائلعز اكتب يف لنظر اعن لنهيا
 ٥٤٣ عرةاشأل اطريقة عىل ديثاحأل اورشوح سريالتف اكتب كثرأ
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لتفسرياو نآلقرا   
  و ١٤٩ و ١٢٣ و١١٧ و ٨٣و ٨٢ و ٧٩ و ٧٨تفسري اآليات           

 ٢٢٢و ١٨٧ و ٣١٣، ت٣١٠و١٥١                                    
ت١٥٤ و  

ت٦١ لصبيغ ألنه سأل عن متشابه القرآن  عمر قبةامع  
٦٠و١٣ . ببعض بعضه هللا اباكت رضب عن لنهيا  
 ١٥ كفر نآلقر ايف ءاملرا

 ١٦ لعامأل افضل أنآلقر اءةاقر
ت١٥  حرف أسبعة عىل نآلقر انزولى معن  

ت١٢١ . أوثق سليامن تقرأ عىل الناس القرآنا مم طنياشي خروج  
 ٥١٩ نآلقر اعستام اعن خلدود اولطم خالرص البدع امن
 ٥٣٧ . ناحلألاب نآلقر اءةاقر لبدع امن
 ٥٣٨ . حفاملصا حتلية لبدع امن

 ٥٤١ . نآلقر اتعليم عىل جرأل امن البدع أخذ
 ١٣٢  ملبتدعة امةعال من هللا اتاي آيف خلوضا

 ٣٠١  ىلاتع هللا اباكت ملاح : سمي نآلقر احفظ من
 ٣٠٢  خلرب البيتاب نآلقر امن يشء جوفه يف ليس من تشبيه

 ٣٠٣  نآلقرى اوعا قلب هللا ايعذب ال
  ]داعتقال ابابو أرسافه يفا ذكره تقدم ديةاقعتال انآلقر الائمس[

لزينةاو ساللبا   
 ٣٨٠ اخلعه عند راليساب لبدءاو، ثوبه لبس عن ليمنياب لبدء السنة امن

 ٥٠٦ . دالسواب باخلض اعن لنهيا
 ٥٠٧ .  للحية اعرض من خذأل اعن لنهيا
 ٥٠٨ . ربالش اتطويل عن لنهيا

 ٥١١ النهي عن حلق الشارب
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 ٥١١  الشارب القص أو اإلحفاءالسنة يف
 ٥٠٩ . فرعون دالسواب خضب من ولأ

 ٥١٠ . رالن اهل أباخض: دالسو اباخض ن إلاق من
 ٥١١ . ربالش اوقص للحية اءاعفإب مرألا
 ٥١٢ .  ءاحلناب يده خيضب نأو لاللرج لتزعفر اعن لنهيا

 ٥١٣ . ءاللنس ليد اباخض
 ٥١٤ . ويلالرساو بالثي ايف لاللرج لاسبإل اعن لنهيا
 ٥٣٢ . لنمور اجلود عىل جللوسا
 ٥٣٣ . لفضةاو لذهب انية آذاخت اعن لنهيا
 ٥٣٣ . جالديباو حلرير البس عن لنهيا

 ٣٥٨  ربالشو اقص لفطرة امن
 ٣٥٨  للحية اءاعف إلفطرة امن

 ٤٥٥ ارجهاوخ ةلصال ايف رازرإل احل

جداملسا   
 ٣٦١ .    فيه للدخو اعند ملسجد ايف من عىل ملسالا

 ٣٨٦ خلروج اعند وعكسه ملسجد ادخول عندى ليمن الرجل اتقديم
 ٣٨٦ .   خلروج اوعند ملسجد ادخول عند ردالو الذكرا
 ٣٨٧ .    ملسجد اىل إبالذه اعند لسكينةاو رالوقا
 ٣٩٤ .    ملسجد ايف الدني امور أيف ملكال اعن لنهيا
 ٣٩٩    . ملسجد ايف ءالرشاو لبيع اعن لنهيا
 ٣٩٩ .    ملسجد ايف لالضو ادانش إعن لنهيا
 ٣٩٩ .    لغزل اشعر دانش إعن لنهيا
 ٣٩٩ ..و ننياملجاو نالصبياو ءالنس الادخإو لصوت ارفع عن لنهيا

 ٥٣٩ .    براملن اوتطويل، جداملس ازخرفة: لبدع امن



الدیانة السنة والشرح واإلبانة على أصول  
  ٣٨٠ 

 ٣٣٥    نالسلط اهاابن لتي امالعظ اجداملس ايف ةلصالا

لقبوراو زائجلناو ملرضا   
 ٣٤٨ .بأربع تكبريات وال يزاد عليها، وحكم الزيادة زائجلن اعىل لتكبريا
 ٤٩٣ ا         هل عستامالاو حةالني اعن لنهيا
 ٥٣٤     لقبور اعىل ءالبن اعن لنهيا
 ٥١٧           ءاللنس زائجلن اعاتب اعن لنهيا
 ٥١٨ خلدود الطم عن لنهيا
 ٥٣٥ . لقبور اىل إلالرح اشد عن لنهيا

 ٥٣٦ و مليت اعند عجتامالاك ملوت اعندا يفعلوهن لتي البدع امن حتذير
 ٥٤١ . ىملوت اتغسيل عىل جرأل اخذأ: لبدع امن
  ١٩٨و ١٩٧و ١٩٦و ١٩٥                                 بةالصح اشتم من زةاجن حيرض ال

 ٢٠٠و ١٩٧و ١٩٥و ١٩٤                                                          لبدع اهل أزائجن عاتبا
  ٢٠١و ٢٠٠و ١٩٨و ١٩٦و ٤٩                                               لبدع اهل أعىل ةلصالا
 ٢٠٠   ملبتدع اغسل من عىل رانكالا

٢٠١و٤٩  مرضا ذ إملبتدع ادايع ال  
ت١٩٧ لالغاو لدين احباص عىل ةلصال اترك  

هيالملا   
 ٤١٠ . لشطرنجاو لنرد العب عن لنهيا

 ٥٠٠ . تالقين اعحتريم الغناء واستام
 ٥٣٠ .  جداملس ايف لتغبري اعن لنهيا
 ٥٢١ . للرسج ءالنس اركوب عن لنهيا

لعشرةاو قلطالاو حالنكا   
 ١٧٨ ملجوس ادين يف رماملح احانك

 ٣٤٧ .  لبدعي اقلطالاو، لسني اقلطالا



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
  ٣٨١ 

 ٣٤٧ بدعيا فقد وقع الطالقإذا طلق طالقا 
 ٣٤٧  من طلق ثالثا فقد وقعت ثالث طلقات

 ٣٧١ . ملتعة احانك حتريم
 ٣٧٤ .   الويل، والشاهدان: من رشوط النكاح

 ٣٧٥ .    ءالنس اعدة
 ٤٠٥ .   زوجته وبني بينه حيدث بام لرجل اخيرب ن ألنهيا
 ٤٢٥ . النهي عن منع املرأة نفسها عن زوجها
 ٤٣١ . عليهن داعتدالاو ءالنساب رارضإل انع لنهيا
 ٤٢٨    ساعرأل اىل إبالذه ايف ةأملر اعةاط عن لنهيا

 ٤٢٩ النهي عن طاعة النساء فيام هيوينه ويريدنه
 ٤٣٠ ءالنس الفةابمخ مرألا
 ٤٣٢ .     تالزوج ابني لقسمةاو لعدلاب مرألا
 ٤٦٣ .   ازوجه بيت غري يفا هباثي ةأملر اوضع عن لنهيا
 ٤٨٠ .   مثمرة شجرة حتت لرجلا معاجي نأ يهلنا
 ٤٨١ .   عجلاما عند تهأمرا فرج ىلإ ينظر وأ، معاجي وهو يتكلم ن ألنهيا

 ٤٨٣ . حدةاو بخرقة امجيع  الرجل واملرأةيتمسح النهي أن
 ١٩٩     فضةالر اءانس تنكح ال

 ١٩٩ و١٦٧ و ١٥٦و ٤٩                                                             لبدع اهل أمن جالزوا
 
 
 
 
 
 



الدیانة السنة والشرح واإلبانة على أصول  
  ٣٨٢ 

  هبالمذاو لفرقا -٦
                                                                                                  

٢٣٥و ٦          فرقة وسبعني اثنتني عىل  حممد مة أقافرتا  
 ١١٤و١١٢ و ١١١                       .    ملحدثة اءسامأل اهذه من سماب يقر من خطورة

 ١١٨و ١١٦                                                                              رجاخو كلهم لبدع اهلأ
 ١٥٢                                                               خلري امن ًمل جيعل اهللا يف هذه الفرق شيئا

 ١٥٣                                                 لفرق اهذه جنبه ن أالعبد عىل هللا انعم عظم أمن
  ١٥٩                                                                   لفرق اهذه جنبها خري فيه هللا اعلم من

 ٥٤٢و١٦١و١٦٠و١٥٧و١٥٣و١٤٧و١٣٩و١٤                                         القدرية
 ١٦١و١٦٠و١٥٧                                                                                    لقدرية اتكفري

 ١٥٧                     القدري                                                                                      تزويج 
 ت١٩٧اجلهمية                                                                                                        تكفري

ت٢٤٠                                                                         رجاخلو ابدعةا ظهور لبدع اولأ  
٥٤١و١٩٨و١٦١و٣٠                                                                                رجاخلو امذ  

١٩٨و١٦١                                                                                              رجاخلو اتكفري  
ت٢١٦و ٥٤و٢١                                                                                         يألر اهلأ  
٥٤٢و ٣٢٢و٢١٦و١٣٧                                                                                  ملعتزلةا  
 ٢١٦و  ٢١٥و١٩٩و١٩٨و١٩٧و١٩٥و١٩٤و١٥٣و١٣٩               :     فضةالرا

 ٥٤٢و ٢٣٨و٢٣٥و ٢٣٥و٢٢٩و٢٢٨و٢٢٤و٢٢٤و٢٢٣و٢١٧و                        
                

  ٢٠٩و٢٠٧و٢٠٦و٢٠٥و١٩٩و١٩٧و١٩٦                                   فضةالر اتكفري
 ٢٣٧و٢٢٩و٢٢٨             و                                                                       

 ٢٣٤و ٢٢٩و ٢٢٦                                                                                      فضةالر اقتل
  ت٢٣٤                                                                                        فضةاللر  عيل حتريق



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
  ٣٨٣ 

 ت٢٣٥                                 عنهام هللا اريض وعمر بكر يبأل شتمهم فضةالر امةعال
 ٢٣٣                                                                   لبيت الآل فضةالر اةالامو سبب

 ٥٤٢  و٢١٦ و ١٥٣                                                                                    ةئملرجا
 ت٢٤٠                                                                    رجاخلو ابعد  ظهرت املرجئة

  ١٦٩ و ١٦٢ و ١٥٩                                                                                 دقةالزنا
  ١٧٨                                                                                                         ملجوسا
 ٥٢٤                                                                 لصوفية                      امن لتحذيرا
 ١٧٨                                                                                                        ملجوسيةا

  ت٥٤٢مجاعة اإلخوان املسلمني                                                                            
  ت٥٤٢مجاعة التبليغ                                                                                               
  ت٥٤٢التكفري واهلجرة                                                                                         

 ٢٢٣                                    خلشبيةا ٥٤٢و٢١٦                                 لزيديةا
 ٥٤٢           لشيعة                           ا ٥٤٢                                          جلهميةا

 ٥٤٢                                     غرييةملا ٥٤٢                                          اإلمامية
 ٥٤٢                                 نيةالكيسا             ٥٤٢                                         ضيةابإلا

 ٥٤٢                                      الرشاة ٥٤٢                                         ةالصفري
   ٥٤٢                                   زارقةألا ٥٤٢                                            نيةانملا
 ٥٤٢                                نصوريةملا ٥٤٢                                          حللوليةا

 ٢٥١للفظية                                    ا ٥٤٢                                           الواقفة
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  ٣٨٤ 

  املشاهري واملتكلم فيهم فهرس - ٧
                                                                      

 ٥٤٨               القدري غيالن ٥٤٧                                          األرمني
 ٥٤٩              الرقايش فضيل ٥٥٧إبراهيم بن إسامعيل ابن علية      

 ٥٤٨                  اجلهني معبد ٥٤٨                              النظام براهيمإ
 ٥٤٩            سعيد بن غريةامل  ت٥٥١                                    الباقالين
 ت١٦٦املحاسبي                        ٥٤٧                                        برغوث

 ٥٤٧                              راردملا ٥٤٨                             عتمرملا بن برش
 ٥٥٠                 لفوطيا ماهش ٥٤٧                                 رييسملا برش

 ٥٤٧                   دؤاد يبأ بنا ٥٤٨                       رشسألا بن ثاممة
 ٥٥١                     بكال ابن   ٥٤٧                               ءاحلذا جعفر

 ٥٥١ و ٥٤٧         األصم بكر أبو ٥٤٤و ٥٤٢              ناصفو بن جلهما
 ، ت٣٣٩، ت٥٤،ت٢١ حنيفة بوأ ٥٤٧                             رالعطا حسن

 ت٣٥٢                                            ٥٤٨                           اجلبائي حلسنا
 ٥٤٧             ماحلجا شعيب بوأ ٥٥١                            رالنجا حسني

 ٥٤٨       ريمالصي لعنبسا أبو ٥٤٧                                        لويةارب
 ٥٤٩                       لكروسا أبو ت١٧٧                        صبيح بن لربيعا

 ٥٤٧                              نلقام أبو  ٥٤٧                               راحلرا سهل
 ٥٤٩            رضميحلا مالك بوأ ٥٤٩                                  قبة لحاص

 ٥٤٨              فلعالا هلذيلا أبو ت١٦٦ حبيب                          بن طلق
 ت٥٢٢               ركفو بن بكر بوأ ٥٤٩                           أسب بن هللاعبد

  ٥٤٨و، ت١٦٦و٢١٠ عبيد بن عمرو ت٥٢٢         شعريألا حلسنا بوأ
 ت٥٢٢    يينياسفرإلا قاسحإ بوأ ت٩٨                                                    و



الشرح واإلبانة على أصول السنة والدیانة   
  ٣٨٥ 

  فهارس الكتاب العامة
       الصفحة                                                               

 ٥ ...........................................................مقدمة التحقيق 
 ٨ ............................................................ترمجة املصنف 

 ١٣ ..................وصف املخطوط وأسباب إعادة حتقيق الكتاب 
 ١٩   ...........................ليفه لهمقدمة ابن بطة للكتاب وسبب تأ

 ٢٢  ..ذكر اآلثار يف لزوم السنة والتحذير من البدعة: القسم األول
 ١١٩  ...................جممل اعتقاد أهل السنة واجلامعة:  القسم الثاين

 ٢٠٦ .................  املسائل الفقيه، واآلداب الرشعية :القسم الثالث
 ٢٧٣ .......................البدع التي حذر منها املصنف : بعالقسم الرا

 ٣١٠ .........................................................سامعات الكتاب 
 ٣١٥ ..........................................................فهارس الكتاب 
 ٣١٩ ...........................................................فهارس اآليات 

 ٣٢٠ ..............................................فهارس األحاديث النبوية 
 ٣٣٣ ............................................................. فهارس اآلثار

 ٣٥٢ ....................................... فهارس أبواب السنة واالعتقاد
 ٣٦٩ ................................................ فهارس األبواب الفقهية
 ٣٨٢ ................................................ فهارس الفرق واملذاهب

 ٣٨٤ ..................................... .املشاهري واملتكلم عليهمفهارس 
 ٣٨٥ ..........................................................الفهارس العامة 
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  ٣٨٦ 

ر للمحققصد  

 عقيدة ) ٦٠(وقد اشتمل عىل . »ُّاجلامع يف عقائد ورسائل أهل السنة واألثر« - ١
  ).لؤلؤةالدار (. من عقائد أهل السنة        

 ).لؤلؤةالدار () ٢/ط(  . لعبداهللا بن اإلمام أمحد »ُّالسنة« حتقيق -٢
 ).لؤلؤةالدار  ()٢ /ط(    . حلرب الكرماين »ُّالسنة« حتقيق -٣
 ).هـ١٤٣٧(دار املنهج األول .  البن بطة»اإلبانة الكربى«حتقيق  - ٤
  . البن بطة »اإلبانة الصغرى« املعروف بـ. »الرشح واإلبانة« حتقيق -٥

  ).دار احلجاز( )٤/ط(        
 ).دار األمر األول (.لبناء احلنبيل  البن ا»الرد عىل املبتدعة« حتقيق - ٦
 .  للدشتي » وأنه جالس وقاعد عىل عرشهإثبات احلد هللا« حتقيق - ٧
  املفوضة االحتجاج باآلثار السلفية عىل إثبات الصفات اإلهلية والرد عىل« - ٨

 ).لؤلؤةالدار (، )٢/ط( .»واملشبهة واجلهمية       
  وعون حتفة األحوذي: لعقدية يف كتايبالتنبيهات اجللية عىل املخالفات ا« - ٩

 ). دار لؤلؤة) (٢ /ط(  .»املعبود        
 ليموهو عبارة عن ست كتب يف التع.»املعلمنياجلامع يف كتب آداب « -١٠
 ).لؤلؤةالدار ( )٢/ط( . البن سحنون »آداب املعلمني« حتقيق -١٠
 ). األسديةكتبةامل). (كتاب العلم (.»اجلامع يف أحكام وآداب الصبيان« - ١٢
 ).دار احلجاز() ٢/ط( .»االحتفال بأحكام وآداب األطفال« -١٣
 ).دار احلجاز( )٢ط ( .»اإلفادة بام يرشع فعله أيام الوالدة« -١٤
 إحتاف املصلني بتتبع الفضائل واألجور من حني االستعداد للصالة « -١٥
 ).مدار الوطن ()٣ط().   ُوقد ترجم باألردية. (»إىل الفراغ منه        


