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ِ نحمده ونستعينه ونـستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن رشور َإن احلمد هللا ُ ُ َ
ِأنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال  ِ ِ َِ ُمضل له، ومن يضلل فـالُ َّ ُ 

ً إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا هُهادي له، وأشهد أن ال إل ُ ََّ َ ُ
 .عبده ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم

 :أما بعد
ِ الـسنةِصـولُ عـىل أِ واإلبانـةِحَّالـرش« ُفهذا كتاب ِ والديانـةُّ ِ، وجمانبـةِّ ُ 

ِاملخالفني، ومباينة ُ ِألهواء املارقهل ا أُ َّ، أليب عبداهللا عبيـد اهللا بـن بطـة »َنيِ َ ُ
َّرمحـه اهللا، وهـو مـن كتـب أهـل الـسن) هـ٣٨٧( :نةَاملتوىف سُالعكربي  ُّ ِ ُ ُ  ِ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
ُأنه ليس خم، والذي يظهر »الُكربى  فإن  ؛- !!ه بعضهم ُّكام يظن -ترص منه َّ

ُاملصنف لـم يـرش إىل ذلـك، َ ٌري مـن األحاديـث واآلثـار  وهنـاك كثـ بـلِّ
   !! التي بني أيدينا »ِاإلبانة الُكربى« املهمة التي ليس هلا ذكر يف واألبواب
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ُ القدر، كثريُ جليلٌ كتابٍّ بحقهوف ِ النفعِ ٌ عناية بهِ العلمُ، اعتنى أهلَّ ِ 
ِبـار ِ عىل الكتـاب لكِدونةُ املِاعاتـَّ السمُثرةَ ك: عىل ذلكَّلَدمما ، وفائقة
َّ العلم والسنِأهل ُّ  .ةِ

ِ تأليفه هلذا الكتـابَبب س اهللاُُ رمحهَةَّطَ بُ ابنَّوقد بني َأى بعـدّأنـه ملـا ر ؛ِ ُ 
ِالناس َّ عن السنِ يف وقتهَّ ا، ِ واستحـساهنِ البـدعِا، وانتشار هبِ واالستمساكِةُّ
ُهم للجهال واملِختاذوا َّ ًني أربابا وأئمةِّضلُ ِ يف الدينً َاه ذلك بأن يصنف د، حِّ ِّ ُ ُ

ِّهلم كتابا خمترصا يذك ًُ َّهم فيه بالـسنُرً  ِان عليـها كـا، ومـ هبـِاكَمـسِ واالستِةُّ
ِ األمةَسلف ِن البدعة واألهواءِرهم فيه مِّذُ، وحيَاء األثرـُ وعلمُ  .ِةَّلِضُمـ الِ

ٍ هذا إىل أربعة أقسامُهَتاب كُفِّن املصَمَّسوقد ق ِ: 
ِ النبويةَ األحاديثَد فيه رس:ُ األولُسمِالق ِ الـسلفيةَ، واآلثارَّ  َرةِ اآلمـَّ

ِبلزوم اجلم ِاعة، ومباينة أهل الزيغ والتفرقـُ ُّ َُّ ِ َّ ِ ِ  .ِاعةَّ والشنِ
َّ السنِ أهلَذكر فيه اعتقاد:  الثاينُالقسم  ُامء علـ عليـهَ مما أمجـعِ واجلامعةِةُّ

َهله، وال يُ مماال يسع املسلمني جِةُّماأل ُ ُعذر اهللاُ تباركُ ُ اسمه من أضاعهُ َُ َ ُ. 
ِ كثـريا مـ فيهَذكر:  ُالثَّ الثُالقسم ِ، والـسننِن الواجبـاتً ، ِ، 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  ِشـأن نِمـ(: رمحـه اهللا ِةَّتيميـ ُ كام قـال ابـنِ والبدعَّ
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 يـذكروا أن ِواجلامعة ِةَّنُّالس ِأهل ِمذهب عىل ِاملخترصة ِالعقائد يف فنيِّاملصن
 .)١() تدعنيبُمـوال ِارَّفالُك عن ِةَّنُّالس ُأهل به ُزَّيتمي ما

ُثريا من البدع التي أحدثها الناسَذكر فيه ك: ُابعَّ الرُالقسم َّ ِ ِ  َّمما ِِه يف وقتً
ِ عن السلفٌأثر هافي َجاء وال هللا،ا ِكتاب يف اهل َأصل ال  . َّ الصالحَّ

ُلك ابنوقد س ِ بطـة رمحـه اهللا يف هـذا الكتـابَ  ِ االختـصارِكَسلَ مـَّ
ِوحذف األسانيد ُ ِبا لالختـصار، وعـلط: (، كام قالْ ِ ِدوال عـن اإلطالـة ً ً

َواإلكثار؛ ليسهل عىل من قرأه، وال يمل من استمع إليه وو ُ ُِ ّ ََ َ  ).ُعاهِ
يف القسمني األولـني مـن هـذا ومن أراد اإلطالة والتقرير للمسائل 

َّمن الكتاب والسنة وأقوال سلف األمة فلريجع إىل  ِبذكر األدلة الكتاب َ ُُّ ِ ِ َِّ
 .»اإلبانة الكربى«ِكتابه الكبري 

َّوافقا لسنُ، مِهِهً عميل هذا خالصا لوجَ أن جيعلُ أسألواُهللا ُ  َّىلَ صِهِّ نبيِةً
َّ والسنِ اهللا عىل اإلسالمُ، واحلمدَمَّ عليه وسلاُهللا  عليها َباتَّ الثُهُ، ونسألِةُّ
 .اتـى املمَّحت

  كتبه                                                   
 

 
 )٢١٥٢٣( الرمز ،)٥٠١٧٢ ( :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[
 .َّبفتح الباء والطاء املشددة، نسبة إىل أحد أجداده. ةّطَب  ابن:اللَّقب

 ).هـ٣٠٤(: المولد
  .مكانته العلمية

ِنشأ ابن بطة يف بيت علم وسنة، فقد كان أبوه من أهل العلم واحلـديث،  ِّ ُ
ِّفاعتنى به وأسمعه احلديث وهو صـغري ، وأذن لـه بالرحلـة إىل بغـداد يف  َ ِ َ

ُ يتجاوز العارشة من عمرهِطلب العلم ومل ِ. 
 ببغداد أليب كان :ةّبط بن اهللا عبد أبو قال: البرسى بن محدأ بن عيلقال  -
 ابنـك بغـداد ىلإ ابعـث :أليب فقال ،بكر يبأب يعرف رجل وفيهم ،كاءُرش

 ىلإ فحملنـى .يمعـ محلـهأ نـاأ :فقال .صغري يابن :فقال ،احلديث ليسمع
 سـل بعضهم :يل فقال .احلديث عليه رأيق وهو منيع ابن ىلإ فجئت ،بغداد
 ،دراهم يريد نهإ :فقال ،بنته ابن او ،ابنه فسألت .معجمة ليكإ خيرج يخَّالش

 وأ ،يامأ عرشة ةّدُم ىف خاص ٍنفر يف» املعجم كتاب «عليه قرأنا مُث ،فأعطيناه
 .عرشة ست وأ ،عرشة مخس سنة يف وذلك ،كثرأ وأ قلأ
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 إىل اًكثـري سافرطلب العلـم يف كـربه؛ فـثم استمرت رحلته رمحه اهللا يف 
 .لدانالب نِم ذلك وغري ،والبرصة ،والثغور ،مكة

 .ثم عاد إىل بالده واعتزل النَّاس
 بنا عبداهللا أبو رجع ملا: الدلوي حممد بن أمحد حامد أبو القايضقال 
 ئيُر وال ،ٍوقُس يف منها اًيوم َرُي فلم نةَس أربعني بيته الزم حلةِّالر من ةّبط
 يبلغـه ومل ،بـاملعروف اًأمـار وكان ،والفطر األضحى يوم يف َّإال اًفطرُم

َغري َّإال اًنكرُم اًخرب  .هَّ
 بـن عبـداهللا أيب عىل دخلت: يقول البزار الفرج بن نرص وسمعت: قال
 طوابـق عـىل صـدره وضع وقد فرأيته ،ِّاحلر شديد يوم يف صائم وهو ةَّبط

 .بذلك دَّيترب مغسولة
  : شيوخه
َمع العلم واحلـديث مـنَس ، وأيب )هــ٣٦٨(أيب بكـر أمحـد القطيعـي : ِ

، وأيب بكـر أمحـد بـن سـليامن النجـاد )هـ٣٢٥(الفضل جعفر القافالين 
شـيخ احلنابلـة بـالعراق، وأيب بكـر اإلسـامعييل النيـسابوري ) هــ٣٣٤(
، وأيب بكر الباغنـدي )هـ٣١٧(َّالشافعي، وأيب القاسم البغوي ) هـ٣٢٤(
، وابـن )هـ٣١٨(، وابن صاعد )هـ٣٦٠(يب بكر اآلجري ، وأ)هـ٣١٢(

 ).  هـ٣٦٣(ُ، وأيب بكر عبدالعزيز غالم اخلالل )هـ٣٣١(خملد 
 : تالميذه

، )هــ٤٢٨(ُابن شهاب العكربي : أخذ عنه كثري من أهل العلم، ومنهم
اهد املعـروف بالروشـناين َّ، وأبو بكر الز)هـ٣٨٧(وأبو حفص العكربي 
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، وأمحد بن عبداهللا بن اخلرض )هـ٣٦١(ق الربمكي ، وأبو إسحا)هـ٤١١(
 .وغريهم. وأبو عبداهللا بن حامد البغدادياملعروف بالسوسنجردي، 

  :آثاره العلمية
 .  َّف التصانيف املفيدةكان من فقهاء احلنابلة، صنَّ: َّقال السمعاين
 .العلوم من فنون يف احلافلة الكثرية صانيفَّالت له: وقال ابن كثري

ِذكــر مــنوممــا  َِ ــ ُ ــة«: ِِهصنفاتُم ــريةُالك اإلبان ــة«و ،»ب ــص اإلبان  ،»غريةُّال
 بكتب قرص من عىل اإلنكار«و ،»ضامن اإلمام«و ،»املناسك«و ،»ننُّالس«و

 هيالنَّ«و ،»صحفامل من القرآن أخذ من عىل اإلنكار«و ،»األوىل الصحف
 صـالة«و ،»ميمـةالنَّ حتريم«و ،»الفجر وبعد العرص بعد افلةالنَّ صالة عن

 إجيـاب«و ،»حاجـة لغـري واإلقامـة األذان بعـد اخلروج منع«، و»اجلامعة
 ال الثَّالث القَّالط قال من عىل ّدَّالر«و ،»املؤمن فضل«و ،»باخللوة داقّالص
 ،»خـلُالب ذم«و ،»املكتوبـة بعـد رمـضان ِشـهر يف افلةالنَّ صالة«و ،»يقع
إبطال «و ،»زلةُوالع التفرد«و ،»إليه واالستامع الغناء ذم«، و»اخلمر حتريم«و

، »حتـريم حرمـة اإلسـالم«و، »حتريم النَّبيذ«، و»أحكام النِّساء«و، »احليل
َّجـواز اختـاذ الـساقية يف «، و»احلـامم«، و»ِجوابات مسائل ابن شـاقالء«و

ّالرد عىل من فعل نداء األمر بعد األذان«و، »رحبة املسجد ، »الطرقات«و، »َّ
 .ذلك وغري، »العمرةمسألة فسخ احلج إىل «و

 .صنفُم مائة عىل تزيد إهنا :وقيل
  : عقيدته

ُكان صاحب سنَّ ًة واعتقاد صحيح، معظام للسلف، متبعاَ ّ ُ َّ ً كام  آلثارهم، ُِّ
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ُّهو ظاهر من تصانيفه يف السنَّ  .ة واالعتقادَ
ُّكان إمام يف السنَّة: َّقال الذهبي ٌ. 

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

 .احلنابلة اءـعلم أحد: قال ابن كثري
 شـيخ املحـدث، الفقيـه العابـد القـدوة، ،ماماإل ،بطة ابن: قال الذهبي

 .العراق
ُكان ابن بطة من كبار األئمة ذا زهد، وفقه، وسنَّ: وقال ُ  اهـ.. ة، واتباعَّ

 ،ة وعلمهّبن بطا  ذكرت أليب سعيد اإلسامعييل:اسّوقال أبو الفتح القو
 .ف هو فوق الوص: فلام عاد قال يل،ليهإ فخرج ،وزهده

ُكان من فقهاء احلنابلة، صنَّف التصانيف املفيدة: َّوقال السمعاين َُّ ِ  . 
  :إتهام ابن بطة

َّبالرغم من إمامة ابن بطة، وجاللته، وزهده، وورعـه، وتدينـه، فإنـه مل « ُّ
ُّه وأمانته، فقد اهتم بأنه ضعيف يف يسلم من النقد والطعن يف روايته وحفظ

َّالرواية، وأن له أوهاما، بل أنه يتعمد كشط السامعات والتغيري فيها، وأول  ّ ً
ّمن ذكر هذه االهتامات ونرشها وروج هلا اخلطيب البغدادي يف ترمجة ابن 

 . »تاريخ بغداد«: َّبطة يف كتابه 
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َّلكن تصدى له ابن اجلوزي يف كتابه  ّرد عليه كل مـا قالـه يف ، و»املنتظم«َ
َّبل إنه قد أفرد كتابا يف الدفاع عن ابن بطة ضد اهتامات اخلطيـب ، ابن بطة ِّ ً
 .  »االنتصار البن بطة«: َسامه

، )٣٤٧-١/٣٤٠ (»التنكيـل«ّوكذلك تعرض هلذا املسألة املعلمـي يف 
 .وناقش اخلطيب فيام قاله بعدل وإنصاف

قـسم  (»اإلبانـة الكـربى«ب واستوعب ذلك كله وزاد عليه حمقق كتـا
ً ، البن بطة، فإنه انتدب لذلك وأفرد له فصال خاصا، واستوىف الشبه )القدر َّ

ًورد عليها ردا علميا  ّ. 
وحسبي هذه اإلشارة، ومن أراد التفصيل فلريجـع إىل مـا كتبـه هـؤالء 

 .»واهللا املستعان. الثالثة، ففيه ما يشفي ويكفي
 ].     ُالعمري:  البن بطة حتقيق»احليلإبطال «نقال من مقدمة كتاب [
 . رمحه اهللا)  سنة٨٣: (، وله من العمر)هـ٣٨٧(: الوفاة

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

، )٣/١٣٣ (»امليـــزان«، و)٣/٣٥( للـــذهبي »العـــرب«، و)١٦/٥٢٩(
 »األنساب«، و)٣/١٢٢ (»تَّالشذرا«و ،)١١/٣٤٣ (»البداية والنهاية«و

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

ُمل أقف هلذا الكتاب إال عىل نسخة واحدة من حمفوظات دار الكتـب  ّ
 . ّالظاهرية بدمشق

َّوهي نسخة واضحة كاملة، وفيها كثري من السامع ِ ّات، مما يـدل عـىل ُ َ
: »فهرست املكتبـة الظاهريـة«اعتناء أهل العلم هبا، كام قال األلباين يف 

 اهـ). هـ٥٦٠: (ُوهي نسخة قيمة، عليها سامعات أقدمها سنة
 . رمحه اهللا) هـ٦٠٠ ( املتوىفِّوقد كتبت بخط احلافظ عبدالغني املقديس

ّورقة، يف كل ورقة و) ٣١(ِّوهي جيدة اخلط؛ تقع يف  جهان، مع اختالف ُ
 ). صفحة٢٢صفحة إىل ١٧: (بني عدد األسطر يف كل صفحة ما بني

ًوفيها بياض يسري جدا يف بعض الكلامت ٌ. 
ّالرشح واإلبانة عـىل أصـول «: وقد كتب يف أوهلا اسم الكتاب، وهو

ُالسنة والديانة، وجمانبة املخالفني، ومبايتة أهل األهواء املارقني ُُّ ُ«. 
َّتم كتـاب: ( االسم يف آخر الكتاب، فقالبينام اخترص هذا َّالـرشح «: َ

َواإلبانة عىل أصول السنّة والديانة ِّ ُّ ِ«.( 
ِّوقد اشتهر اسم هذا الكتاب عند كثري من املتأخرين باسـم اإلبانـة «: ٍ

القـايض أبـو يعـىل، وابـن تيميـة، : ، كام ذكر هـذه التـسمية»ُّالصغرى
 .  والذهبي، وابن بدران، وغريهم

 : لكتاب املثبت يف أول املخطوطوسند ا
ُرواية أيب عيل احلسن بن شهاب بن احلسن بن عيل بن شهاب العكربي، 
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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 

بن عبدالوهاب بن حممـد بـن احلبيب الرحبي، رواية أيب غالب املبارك 
 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
عباس أمحد بن حممد بن احلـسني بـن أمحـد أخربنا الشيخ اإلمام أبو ال

أخربنا الشيخ أبو غالب املبارك بن عبدالوهاب بن حممد : العراقي، قال
أنا أبو طاهر حممد بن أمحد بن حممـد  :ابن منصور القزاز رمحه اهللا، قال

أنا أبو احلسن عيل بـن أمحـد : ابن عبدالوهاب بن احلبيب الرحبي، قال
أنا أبو عيل احلـسن : ي نرص العكربي، قالابن الفرج املعروف بابن أخ

أنا أبو عبداهللا عبيـداهللا : ابن شهاب بن احلسن بن عيل بن شهاب، قال
ُابن حممد بن حممد بن محدان بن بطة العكربي  َّ. 

 .ّثم كتبت بعض األسانيد بخط دقيق
َّويف آخر صفحتني من املخطوط أثبت فيها كثـري مـن الـسامعات ممـا 

ىل اعتناء أهل العلم هبذا الكتـاب، وقـد صـورهتا يدل داللة واضحة ع
 .  وجعلتها يف آخر الكتاب ملن أراد الوقوف عليها

 :وقد كان الفراغ من نسخها: (ُوقد كتب يف آخرها سنة نسخها، فقال
 سنة تسعة ومخسني ومخـسامئة مـن ، الرابع من شهر صفر،يوم األربعاء
 ).    اهلجرة النبوية
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  .تابسبب إعادة تحقيق الك*  

، ويف ختـريج )١(َّكان لرضا نعسان فضل السبق يف إخراج هـذا الكتـاب 
ّكثري من آثاره، وخاصة يف ذلك الوقت الذي عمل فيه عىل إخراجه، فقـد 
ُّكانت كثري من كتب السنَّة واالعتقاد مل تنرش بعد، مما جعله يرجع يف كثـري 

 .َّقةَمن األحيان إىل خمطوطاهتا، وال خيفى ما يف ذلك من املش
وليس االستدراك عليه يف ترك التخريج وكثرة الرجوع إىل املـصادر، 
ِوإنام االستدراك فيام أخل به من ضبط الـنَّص، وإخـراج الكتـاب كـام  َ ّ

 !!أراده مصنفه من غري زيادة وال نقصان 
َّوعند مقابلتي عمل رضا نعسان بمخطوطة الظاهرية وهي التي اعتمدها  ُ

                                         
 بتحقيقـات  الكتـاب  كـذلكثـم نـرش). هــ١٤٠٤( عام »مكتبة الفيصلية« الكتاب يف تم نرشوقد )    ١(

  ! عىل ما فيها من األخطاء والنقص »مكتبة الفيصلية« أخرى، وقد كان عمدهتم يف حتقيقه طبعة 
وهـي . عـيل احللبـي: هاِّخراجها وضبط نصإ وقد اعتنى ب»الدار األثرية« طبعة  عىل   ثم وقفت

 ما  عبارة عن متن جمرد عن التخريج، قد اعتمد فيها عىل النسخة الظاهرية، وهلذا كانت من أجود
 : ذلكومن !!  من طبعات هذا الكتاب، ومع ذلك مل ختلو من الزيادة والنقصان والتصحيف َِرشُن

مـن أهـل اجلنـة أو ) (١٧٧ص: ( ومنهـا،)أبـو شـعيب: (، والصواب)شعيب احلجام() ١٨١ص(   
محلـت : (والـصواب ،)محلـت جريـا( )١٤٤ص: (، ومنهـا) احلنة أو النارأنه يف: (، والصواب)النار

: ، ومنهـا)حملـول األزرار: ( والـصواب،)ال يـصيل حملـول اإلزار ( ):١٥٦ص(، ومنهـا )سمكا جريا
ِوال يبدأ بيساره) (١٤٧ص( ، )منحرفـة) (٥٥ص : (، ومنهـا)ِويبدأ يف اخللع بيساره: (، والصواب)ِ

ص (، و)حنان بـن سـدير: (والصواب، )ّحبان بن سدير( )٧٣ص  (:، ومنها)ُمنخرقة: (والصواب
). خلق اجلن: (، والصواب)خلق اخللق) (١٠٢ص(و، ) حياةأدنى: (، والصواب)إذ أحياة) (٧٦

 .  ها هنايمكن حرصه مما ال وغريها
وكان نصيب أوراق البياض ) !!  صفحه١٨٨(وقد أخرج متن هذا  الكتاب عىل اختصاره يف   

 .واهللا أعلم) !! .  صفحة ٢٠(واألوراق التي مل يكتب فيها إال أسطر يسريه )  صفحة٢٠(منها 
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ّاألم  ( :يف األصل، ووسمها بأهنـا َّ، رأيـت عجبـا مـن كثـرة الـسقط )ُ ِ ً َ !!
خاصة وأن الكتاب صغري !! والتصحيف واخلطأ حتى يف اآليات القرآنية 
 !!احلجم، والعمل عليه كان لنيل شهادة علمية 

 : وإليك بعض تلك االستدراكات
 – سقط يف اآلثار. 

ُّيـشم ال : ُوقـال الفـضيل): (١٨٨( سقط من املطبوع أثـر رقـم -١
َمبتدع رائحة اجلنَّة ََ ٌُ.( 

ُمن وقر صاحب دنيـا؛ فقـد «: وقال ): ٤٨٤( وسقط أثر رقم -٢ َ َ َِ َ ََّ
ًأحدث حدثا ََ ََ«. 

- ّالكلامت الساقطة. 
َّكان عدد الكلامت الساقطة من األصل املعتمد وهو نسخة الظاهرية مـا 

 :ومن ذلك. كلمة) ٤٠(يقارب 
ً جرمايف املسلمني نيُأعظم املسلم«): ٢٤( حديث -١ ُ.. « . 
ِّكل ىلع..« ):٢٨(حديث  -٢ ٍسبيل ُ ِ ُيدعو ٌانيطش نهاِم َ  .» إليهَ
ٍإنام مثل أحدهم كمثل رجل أراد س ():١٤٦( أثر -٣ ُِ َ ِ ُفرا ها هنا، ّ َفأخـذ ً

ِّوال يمكن  فهم األثر إال هبذه الزيادة: قلت ..). ُها هنا ّ. 
َّصمني مـن الرافـأن عـ): ( ١٤٩( أثر -٤ واحلروريـة، واملرجئـة، ضة، ِ

 ).والقدرية، واألهواء
 ).ّ، وال تصيل خلفهمَ القولوال تواضعوا): (.. ١٥٢( أثر - ٥
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ِ، وفلس وفلس ودرهمدرهم : لونيتباذ..): (٢٣٣( أثر -٦ ِ.(.. 
ِّعىل كل من يستثني ُبجي نولك(): ٢٣٦( أثر -٧ َيعلم أن ُ َ.(..  

ُويضحك): (١٩٣( ص -٨  َ ُويضحك، مإليه َ   ..).ليهون إَ
ِلعنَت «: وقال): (٢٣٨( أثر -٩ ِ ُريةالقد ُ َّ   ..).ِانلس عىل ُواملرجئة ِ
 ..).، ويستقر علمك هلموالتوبة والرمحة من اهللا): (٢٦٤ص  (-١٠
ً جرياًسمكامحلت ): (٣١٤( أثر -١١ ّ .( 
 ). استعامل ذكر اهللا عنه فيهوصحت به الروايات ): (٣٢٣( أثر -١٢
ُمرةتال َباعُي وأن ): ٣٥٦ (-١٣ َزهوي َّتىح َ ُاصفراره، وامحرار: وزهوه. ُ َ  .هِ
ّشعيب احلجامأبو ): (٤٨٥ص  (-١٤ َ.( 

 !!َّ    فهذه بعض الكلامت الساقطة من األصل الذي اعتمد عليه 
- ّالكلامت املصحفة، واملحرفة، واملبدلة ّ. 

 :ومنها!!  كلمة )٧٠(           أما الكلامت املحرفة أو املصحفة فقد جتاوزت 
 ).ملا رأيت: (وصوابه)  ما قدرأيهأين ملا ): (١٠٢ص (-١
 )خلق اجلن: ( والصواب،)اخللقثم اإليامن بأن اهللا خلق ): (٢١١ص (-٢
 ).صبيغا: (، والصواب)بيغا): (٥٧( أثر -٣
 ).أفضل العبادة: (َّ، والصواب)َّأفضل السعادة): (٨٠( أثر -٤
 ).َّخيطئك إال بإحدى: (َّ والصواب،)خيطئك إحدى): (١٤١( أثر -٥
  ).متخرقة: (، والصواب)منحرفة): (١٤٨( أثر -٦
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 ).أنس بن مالك: (َّ، والصواب) بن أنسمالكأدركت ):(١٥١( أثر -٧
 ). ُألفته: (َّ، والصواب)أسلفته): (١٧٣( أثر -٨
 ).فإذا كان كذلك: (َّ، والصواب)ذلكفإذا كان ): (١٨٤( أثر -٩
ّقال املروذي: (َّ، والصواب)املروزيقال ): (٢٠٠( أثر -١٠ ِ ُّ.( 
 ).خرج عنها: (َّ، والصواب)عليهامن خرج ): (١٧٥ص ( -١١
 ). باملنظر: (َّ، والصواب)األعىل املنظر يسمع ويرى وهو): (١٨٨ص (-١٢
ِيف قدرته: (َّ، الصواب)قدرهومنازعته يف ) (١٩٥ص (-١٣ ِ َ ُ.( 
 ).استعيذوا: (َّ، الصواب) القرب باهللا من عذاباستعينوا) (٢٤٠( أثر -١٤
 ).تذكرين فيه: (َّ، الصواب) فيهتذكرالذي ): (٢٦٢( أثر -١٥
ّال يكفر: (َّ، الصواب) أحد من أهل القبلةُ ال يفكرأنه):(٢٦٥ص (-١٦ َ ُ.( 
 ).أفرتى أعيامها: (َّ، والصواب)أفرتامها): (٣١٢( أثر -١٧
 ).عىل اخلليقة: (َّ، والصواب ) اخلليفةواجب عىل): (٣٢٧ص (-١٨
 ).حنان بن سدير: (َّ، والصواب) بت سديرحسان: ()٢٣٩(أثر  -١٩
 ).واستامع الغناء: (َّ، والصواب) الغناءواستعامل):(٤٤٨( أثر -٢٠

ًفهذه بعض التصحيفات، وقد تركـت كثـريا مـن تـصحيفات الطباعـة 
 .وغريها مما هو ظاهر لكل أحد!! كالتصحيف يف اآليات القرآنية 

َ الذي دعاين إلعـادة إخـراج هـذا الكتـاب، واهللا مـن وراء فهذا بعض
 .القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل
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  :منهج التحقيق

 . 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 
 . نعسان وهي قليلة جدامن طبعة رضا 

ً التي وقفت عليها خترجيا خمترصاختريج األحاديث واآلثار -٣ ً. 
 .التعليق عىل املسائل -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
 .امء وغريهم فهرس عقائد العل-ح
 .  الفهارس العامة للكتاب-ط
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  :صورة المخطوط
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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 ُاهللا عبيدَّ
ُبطة العكربي رمحه اهللا ََّ: 
َاحلمد اهللا الذي أسبغ ِر لـدينا مننـاهُه، وظـعمِ علينا نُ ِه، وجعـل مـن َ َ ُ

ًأجلها قدرا، وأعظمها خط ِربوبيتـه، ِار بِه، واإلقـرِا ملعرفتدانأن ه: )١(ًرا ِّ ِ
ِوجعلنا من أتباع ِق، وأشياعِ دين احلِ ِّة الصدقَّل مِّ ِ.  

ُفله احلمد نحمده ون ُ ُلمناهوع ،ِمدانا لإلسال أن هندنا عبام اصطنعليه ثني عُُ َّ ،
َّللسنا قنَّووف   .ًبرياُضل اهللا علينا ك فعلم، وكانن نا ما مل نكَّلمن، وأهلمناها، وعِةُّ

ِولهرسىض، ورتُ املِهِّبيٍمد ن عىل حمّىل اُهللاوص َه إلقامـى، أرسلصطفُ املِ ِة ُ
ِحجته، وإثبات وحدانيت ِ ِ َّ ُّه، والدعُ ِاء إليه باحلكمة واملوعظِ   .ِةسن احلِةِ

ِواحلمــد هللا عــىل الــرشائع ا َّ ــةُ ِلظــاهرة، والــسنن الزاكي َِّ ِ ُّ ِ، واألخــالق َّ
 .ا تسليمـًَّ، وسلمِاضلةالف

ِول، وصـالح العِواب القـص لـُونستوفق اهللاَ ُمـل، ونـسألهِ ُ َل عـ أن جيِ
ُتكلفها نـيمنا فرضغ ُ َ ابتغاء وجهه، وإيثار رضلكذِ من َّ َِ ِته؛ ليَّبُاه، وحمِ كون ِ

 .ًوراُوفِا لديه مًورا، وثوابنشك مسعينا عنده
 :ُعد أما ب

                                         
ُ اخلطر)  ١( َ  ).١/١٠٥٤ (»للغةهتذيب ا«     . َّارتفاع املكانة، واملنزلة، واملال، والرشف: َ
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ُأل اهللا أن حيرض فإين أس ُوفيقا يفتح لن تاكَّنا وإيُ ِ به أبواب الصدق، كلا وً ِّ َ 
ِا به العصمُض لنيُويق ِة من هِ َّات اآلراء، إنـه رَلتـ، وفإِات اخلطـفوَ ِ ٌيم حـِ
ُال ملا يَّعٌود، فدو  .ريدٌ

َم الناس وأظهرا قد عُأيت م ملا رِّإين َّ َوه، وغلبَّ ِ من ؛وهُحسن عليهم فاستُ
ِظائع األهواء، وقذائف ِ َّريف سنتِاء، وحتاآلر) ١(ِعِ ُ ى َّت حهم؛ينِيل دبدم، وتهِ
ِبا لفرقتبَار ذلك سص ُ ِيت شت وتِمى عىل أفئدهتم،ِة والعَّ البليباب َتحهم، وفً
وا ذَّـم، واختـِهـِهورَاء ظَوا الكتـاب ورُبـذهم، فنِاعت مجِفريقهم، وتِتُألف
َّ والضالَالَُّهاجل ُابا يف أربَل أُّ ِم العلم من را جاءه مِم من بعدِهِورمً  .ِّهبمُ

َّومات فيام يدُُص اخلاستعملوا ِون، ُّالظنِات عليها بَّطعوا الشهاد، وقعونِ
َهتان فيام يُوا بالبُّجتواح   ال يعلمون فيام الَينم الذَُهوا دينَّلد، وقَلونِحنتِ
َال حجة عِ يف الكتاب، و هلم بهَرهانُب َّ ِ من اإلمجاعم فيههندُ  . فيهِ

ِوايم اهللا لكثري مما ألقت ٌ ِ الشياطُ ِني عىل أفواهَّ ] ب/٢[ين دِلحـُم املِ إخواهنُ
ُيل الضالل، وزِمن أقاو َِّ ُال من حمِف املقُخرِ ِ ُع بالقول املِدثات البدِ ِ  :عخرتِ
َع تبد ُه عىل العِبشتٌ ِول، وفـقـُ َتن تـِ ُ يف الـصدور، فـال يقـوم )٢(ُج َتلجلٌ ِ ُّ
ِلجلج لتُُتثبٌا برش، وال يضهُّلتعر َ إال م؛ٌما قدهُ  دهَّ وأيِلم، اهللاُ بالعَن عصمَّ
ُّبالتثب  .ِلمِت واحلَّ

ُعناه، ومجًفا مما سمِ هذا الكتاب طرُمجعت يف ِة َّ عـن أئمـُاهَ نقلنـَّامـًال مُ
                                         

 ).١/١٤٨( »العني«   . سوء القول من الفحش ونحوه:القذع   )١(
ُاللجلج)   ٢( َْ  ).٤/٣٢٣٧ (»هتذيب اللغة«.   ُاملختلط الذي ليس بمستقيم: َّ
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ِالدين َّ حض ااملني مم العِّب رِولن رس لنا عوهل نقامـِ وأعالم املسلمني، م،ِّ
ُبعه َّتن اَ معليه ُ التمـسك بـسنته، وسـل:ِ منَر بها أم، ومِمن املؤمننيَ ُ ُِّ ِ َِّ ِوك َّ

ِاء ألثرهَِف، واالقتِديهِداء هبِه، واالقتِريقتط ِِ . 
ُوقدمت بني يدي ذلك    ُّالتحذير من الش :َّ ِ َ ُّذوذ، والتخويف من النَّ َِّ   )١ِ(دودَِ
َّا أمر اُهللا عز ووم    ِاعة، ومباينة أهلـِم اجلموزُل: ِ من سوله  ورَّجل بهَ ِ ُِ 

َّالزيغ والتفرق والشن ِِ ُّ َّ  .ةاعَّ
َّزم أهل السنا يلوم ُّ ِة من ُُ ُة، والـمانبجُالـم: ِ َملن خالف عقـدِة نبايِ م، ُهَ

ُونكث عهده َ ِم، وقدح يف دينَ ِتهمِيق مجاعتفرَد لم، وقصِهَ ِ . 
  : كِثر ذلإىل  عمُث

َّح السنة من إمجاع األئمرش    ُِّ ِ ِ َّ ِّة، واتُ ِاق األمة، وتفِ َّ ُ ِبق أهلاطِ ِلةِمـ الِ َّ . 
ِعت من ذجمف ُهله، وال ي جمنيُسع املسلماال ي :كلُ ُ اسمه باركُر اهللاُ تعذُ ُ

َمن أضاع َر إىل من خُنظ، وال يُهَ َه، وطعنَالفُ َ حجتحضتُن دـم مِليه عُ َّ ُه ُ
ِالدين، وز بأا استهزـَّـمل ُمه لد قَّلتِّ َمةَب أئا ثلـَّـمُ  عن َيمسلمني، وعُمـ الَّ

ِرشده ح ِ ِ َّ سنَفني خالُ   .ينيهدمـ الينَّصطفى والراشدُ الـمةُ
ِه وآلِّبي عىل ن اهللاَّىلص َ الطيبنيَينرَّ الطاهِهِ َمنتخـ الـِِهحابىل أصـ، وعـَّ ، َبنيُ
َّ أمِهِاجوأزو ِمـن  ؛َّابعي التـابعنيٍان، وتإحس بَعنيِ، وعىل التابنني املؤمِهاتُ

ِوم الدينرين إىل يِآلخ واَّاألولني ِّ  .ستعنيوباهللا ن. ِ
                                         

 ).٩/٢١٥(» تاج العروس«.  ودُّفور والرش   أي النُّ)١(
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  :- ِل به، والعمِِهقبول ل اُهللاَكَقَّا أخي وف ي-تايب هذا ُم إين أثبت يف كُث  
ًمتونا تر   ُصار، وعًلبا لالختا طيدهانُكت أسُ  ِار؛  واإلكثِ اإلطالةًوال عندِ
َسهل عىل من قَلي        َ َأه، وال يرُ ِ من استمع إليهَّلمُ  . ُاهَ ووعَِ

ُذ بأيدينا، وهو حسبِا، واآلخ توفيقنُّيل و  واُهللا ْا ونعَنُ  .يل الوكَمِ
ُفأول              : لكِ من ذِهِكرذُأ ببد ما نَّ

َّ عز وجل به]أ/٣[ اُهللا َا أمرم -١  ُره يفك وذ،َّ  : ِ منِهِ كتابَ
َّ فقال عز وجـل؛ِةُن الفرقَّ، والنهي ع)١(ِاعة ـمِوم اجلزُل   َّ: M  A

 F  E  D  C  BL ]١٠٣ :آل عمران.[ 

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

 اهـ.  .واحلديث ،والعلم ،الفقه
 هـم ،اجلامعـة عليه ىنبُت الذي ُواألساس): ٣ (»ةُّرشح السن«    قال الربهباري رمحه اهللا يف 

 فقـد عـنهم يأخـذ مل فمـن ،واجلامعة نةُّالس أهل وهم ،أمجعني رمحهمو ، حممد أصحاب
  اهـ.ارالنَّ يف وأهله اللَّالضو ،ضاللة بدعة ّلُوك، وابتدع َّضل

 :به فاملراد ،اجلامعة بلزوم األمر جاء حيث): ٩١ص (»الباعث عىل إنكار البدع«ويف كتاب    
 كانت الذي هو َّاحلق ألن ؛اًكثري واملخالف ،ًقليال به مسكتامل كان وإن ،باعهِّوات ِّاحلق ُلزوم
 .. بعدهم ِالبدع ِأهل ِكثرة إىل نظر وال ، وأصحابه  النبي ِهدَع من األوىل ُاجلامعة عليه
 فـسدت إذا :يعنـي: محـاد بن عيمُن قال. وحدك َنتُك وإن احلق َوافق ما ُاجلامعة.. : عاذ ُقال م
 اهـ.حينئذ اجلامعة أنت ّكفإن وحدك كنت وإن ،َتفسد أن قبل اجلامعة عليه كانت بام فعليك اجلامعة
 ؟ واد األعظم َّال من السّهُ لو سألت اجل: راهويه بنقال إسحاق) ٩/٢٣٨( »ليةاحل«   ويف 

 فمن كان ، وطريقه بأثر النبي تمسكُن اجلامعة عامل مأ وال يعلمون ،اس مجاعة النّ:قالوا  
 . ومن خالفه فيه ترك اجلامعة،معه وتبعه فهو اجلامعة
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َيد من فَد بالوعَّدُثم هت M   x  w   v:  فقال؛ املسلمنيَ مجاعةَقَارِ
    ¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z  yL ] ١٠٥: عمرانآل[ 

َر اهللاُ تباركفأم ِينهِاع عىل دـاالجتم وتعاىل بَ ِاعته وط،ِ ِ.  
َّعـز وجـلوقال  َّ : Ml  k  j  i  h    m    n      o       p      q      r      

  s        x   w  v  utL ]٥:البينة[    
ـــاىل ـــال تع ~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §        M : وق

©    ¨L ]١( ]٤:الصف(.  

ِا أمر به املؤمنني من وم-٢ َ مباينة من خالَ ُهم، َهـدَم، ونكـث عقـدهَف عُِ
ِن يف دينوطع  :ِم منِهَ

ُرك جمالسم، وتِِهبتُجمان ِتهمِ ِاهبطِم وخِهِائخطِ، واالستامع أل ِ   ؛)٢(م ِ
¸  M  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹ :  وتعـاىلتبـاركفقال 

  Ó   ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å    Ä  Ã  Â

                                         
ُبه الكتاب نصا يف حمباب ذكر ما نطق  (:»اإلبانة الكربى«ف رمحه اهللا يف كتابه عقد املصنِّ)   ١(  ِكم 

ِوبابا آخر فيام ورد يف السنة). ُالتنزيل بلزوم اجلامعة، والنهي عن الفرقة ُّ  . بذلكِ من األمرً
َّ أين فكرت يف السبب اعلموا إخواين): ١/٢٦١ (»اإلبانة الكربى«ة رمحه اهللا يف ّقال ابن بط   )٢( ُ

ِ أقواما مالذي أخرج ِن السنةً ُفوجـدت ذلـك .. هم إىل البدعة والشناعة َّ واجلامعة، واضطرُّ
ُّرض العاقل جهله، ِؤال عام ال يعني، وال يُّ الس البحث والتنقري، وكثرة: أحدمها:ن وجهنيِم

 .  املؤمن فهمهوال ينفع
ِفتنته، وتفسن ال تؤمن َ مُ جمالسة:والثاين  ُ  اهـ . حبتهُ صُد القلوبُ

 .  م األول من هذا الكتاب يدور عىل هذين األمرين القس يفن اآلثارِما سيورده املصنف م: قلت
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 Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Û  Ú  Ù L ]١ (]النساء(. 
ُ وأمر رسول اهللا -٣ َيف الثالثة الذين ِ  : نهَّ ختلفوا عَّ

ِهب َاهنم، ومباينجرِ ُ َم حتـى أنـزل ُهَساءوا نـِعتزلَم أن يُهَرهم ، وأمِتِ َّ
َّعز وجلاُهللا  ُوبته تَّ  .)٢(م َ

َأول ما دخل الن«:  وقال -٤ ُ ُ الرجل ي كان:ائيلُقص عىل بني إرسّ ى َلقَّ
ُخاه فيقولأ ْ ودع،ِا  اتق اهللاَا هذي: ُ َا تصن مَ ِ ال حيُهَّ فإن؛ُعَ  . ُّل لكَ

َّثم ِ يلقاه من الغُ ُال يمنعـه ف؛ِدُ ُ َ ُيلـهِ أكَلـك أن يكـون ذَ ُيبـهِ ورش،َ َ، 
َّيده، فلمِعوق ُ َ رض:وا ذلكُعلا فـَ ُب اهللاُ قَ ِوب بعضلَ َ  . »ٍعضَِبم بِهَ

                                         
هـي  ويف هذه اآلية الداللة الواضحة عىل النّ):٥/٣٣٠(» تفسريه« رمحه اهللا يف الطربيقال    )١(

 اهـ . ن املبتدعة والفسقة عند خوضهم يف باطلهمِ مٍن كل نوعِ أهل الباطل مِالسةُعن جم
ِّخلفوا؛ّقصة الثالثة الذين    (٢)  ).   ٧١١٦(، ومسلم )٤٤١٨(ها البخاري  رواُ

 ).وبغضهم األهواء أهل انبةُجم باب (:)ُّكتاب السنّة(يف ) ٤٦٠٠(ورواها أبو داود    
 ِالبـدع أهل هجران أن عىل ٌدليل وفيه): ١/٢٢٦ (»ةُّرشح السن«   قال البغوي رمحه اهللا يف 

 ِاخلروج عن فواّختل نيِح فاقلنِّا وأصحابه ٍكعب عىل خاف  اهللا رسول وكان ،ِأبيدَّالت عىل
 مضت وقد براءهتم،  اهللا رسول وعرف توبتهم،  اهللا َأنزل أن إىل هبجراهنم فأمر معه،
 أهـل ِمعـاداة عـىل تفقـنيُم معـنيُجم هـذا عىل نةُّالس لامءُوع وأتباعهم، ابعونَّوالت حابةَّالص

 ).٥/٢٥٤١ (»الرشيعة«  ونحوه قال اآلجري رمحه اهللا يف  اهـ.مِومهاجرهت ،ِالبدعة
ٍن النهي عن اهلجر فوق ثالث فاملراد به هجره ألمور الدنياِوما جاء م: قلت    ِ. 
بعد أن ذكـر أحاديـث النهـي عـن ) ٢/٢٦٩(» جامع العلوم واحلكم«قال ابن رجب يف    

 فتجـوز ؛ِينِّ الـدِا ألجلّ فأم،وكل هذا يف التقاطع لألمور الدنيوية: اهلجر فوق ثالث، قال
   وأمر النبي،فواِّلُ الثالثة الذين خِةَّ بقصَّ واستدل، عليه اإلمام أمحدَّ نص،الزيادة عىل الثالثة
 ).٦( وسيأيت كذلك نحوه من قول البغوي حتت أثر  اهـ. .فاق منهم النَِّهبجراهنم ملا خاف
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ــم ــ ث M:  9    A  @  ?  >  =  <  ;    B  :الق
 D  CL إىل قولـــه : M{  z  y  xL ]٧٨:  املائـــدة -

١( » ]٨١(. 
ِالقائم ُثلِم«:  وقال -٥ ِهنادُمـوال ،اهللا ِودُحد عىل ِ  ٍومقـ ِكمثل ؛فيها ِ

ٍفينةَس ىلع ُموااسته ُبعضهم َفأصاب ،ِحرالب يف ِ ُ  مُهُعـضوب، هاَأسفل َ
َالذين كانو ،اَأعاله ُرجخي هاِلَأسف يف ِ َيـصبونو ،َاءملا ُقونَيستو ونُ ُّ ُ َ 

َأعالهــ عــىل نيالــذ عــىل] ب/٣[ ُوهنُؤذُفيــ اَ ُعكمدنــ ال :م، فقــالواَ ُ 
ُتؤذوننافا لين عُّرونمـت َأسـف يف ينالذ فقال ،ُ ُ منعتْإذ اَأمـ :هاِلَ  ؛انـوُمَ
َننقب السفينة ف ُِ َّ  .يفنستق اِلهَأسف ِمنُ

ِيدهيمأ عىل واأخذ نإف :قال ُعوهمفمن ِ  ؛ُوهمُكتر ِإنو ،ًعايمج وانج ؛ُ
  .)٢( »ًيعامج ُهلكوا

َافرتقت«:  ُّبي وقال الن-٦ َو إرسائيلُنَ بَ ٍني فرقـة، ِبعِني وسـَنتـِىل ث عـِ َِ
ِتفرتوس َّق أمَ ُ َالث وسـَتي عىل ثـُ ً فرقـةنيِبعٍ َ َ فرقـ:ِ َاجيـ نٌةِ  ِنيَنتـِ، وثٌةِ

                                         
 :ل، وقـا)٣٠٤٧(، والرتمـذي )٤٣٣٦(، وأبـو داود )٣٧١٣(احلديث بنحـوه رواه أمحـد )   (١

ُ، من طريق أيب عبيدة، عن أبيه عبداهللا بن مسعود ريض )٤٠٠٦(وابن ماجه . حسن غريب
 . م يسمع من أبيهـبيدة لُوإسناده صحيح لوال أن أبا ع. اهللا عنه

ًرسال، وهذا ُ مُعن أيب عبيدة عن النبي ) ٤٠٠٦(، وابن ماجه )٣٠٤٨(  ورواه الرتمذي 
ُالذي رجحه َ َّ    ). ٥/٢٥٢ (»العلل«، والدارقطني يف )٢٧٩٧ (»للالع« أبو حاتم كام يف َ

ًويف تفسري هذه اآلية آثار عن السلف بنحو هذا احلديث تشهد أن له أصال: قلت     . واهللا أعلم. َّ
ِ للمروذ»أخبار الشيوخ«، و)٦/٣١٨ (»تفسري الطربي«:    انظر  ). ٧(ي ُّ

 . مع اختالف يف ألفاظهيض اهللا عنهرعامن بن بشري من حديث النُّ) ٢٤٩٣( رواه البخاري )  ٢(



  

   
٢٨ 

ِ يف النارنيِبعوس َّ« )١( . 
َّم بسنتي وسنة اخللفاء الرُعليك«:  وقال -٧ ُ ُِ ُِ َّ ُّ؛ عـضيِاشدين من بعـدَّ وا َ

ِالنواجذليها بع ِ َّ« )٢(.  
ُلقد جئتكم هبا بيض«:  وقال -٨ ُ ًقيةَاء نِ َّ ِختلفـال ت؛ فِ ِوا بعديَ َ« )٣(. 

                                         
ُمن عدة طرق عن مجع من الصحابة ريض اهللا) ٢٧٦-٢٦٦و١ (»اإلبانة«   رواه ابن بطة يف )١(  . عنهم ِ

 ).١٥( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«وقد خرجته يف التعليق عىل .     وهو حديث صحيح
حديث عزيز حسن مـشهور، رواتـه ): ١/٣٠٢ (»األباطيل واملناكري«   قال اجلوزجاين يف 

 . جياد أسانيدها: العراقي قالاهـ  و. كلهم ثقات أثبات كأهنم بدور وأقامر
 : حـديثفقـال يف؟ اجية  من النَّ:َِلئُثم إنه س): ١/٣٠٢(» الرشيعة«  قال اآلجري رمحه اهللا يف 

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

 ،عـن افـرتاق هـذه األمـة  قد أخـرب النبـي): ١/٢٢٤( »نةُّرشح الس«   قال البغوي يف 
 فعـىل املـرء ؛ نة أصحابهُنته وسُ وحكم بالنجاة ملن اتبع س،وظهور األهواء والبدع فيهم

نن ُّ أو يتهاون بيشء من الس،اًعتقدُ م،ا من األهواء والبدعً يتعاطى شيئًذا رأى رجالاملسلم إ
يبـه إذا ابتـدأ إىل أن ُ وال جي،سلم عليه إذا لقيهُ فال ي؛ًاا وميت  ويرتكه حي،ويتربأ منه، ُهَأن هيجر

مـن والنهي عن اهلجران فوق الثالث فيام يقـع بـني الـرجلني . َّ ويراجع احلق،يرتك بدعته
 فـإن هجـرة أهـل ،ينِّ الـدِّرشة دون ما كان ذلـك يف حـقِحبة والعُّالتقصري يف حقوق الص

  اهـ. األهواء والبدع دائمة إىل أن يتوبوا
ِباب ذكر افرتاق األمم يف دينهم، وعـىل كـم تفـرتق /١/٢٤٤ (»اإلبانة الكربى «:وانظر  

 ). لنا بذلكهذه األمة وأخبار النبي 
 .حسن صحيح: ، وقال)٢٦٧٦(، والرتمذي )٤٦٠٧(، وأبو داود )١٧١٤٢(  رواه أمحد ) ٢(
 بـن عمر أن  جابر، وغريمها عن )٥٠ (»ةنُّّالس«، وابن أيب عاصم يف )١٥١٥٦(رواه أمحد )   ٣(

 ،فغـضب  النبي عىل فقرأه ،باالكت أهل ِبعض نِم ُهَأصاب ٍبكتاب  النبي أتى اخلطاب
    .»..ةَّنقي َبيضاء هبا مُكُئتِج لقد ِهِبيد نفيس والذي ،ابَّاخلط ابن يا فيها ونُكِّتهوُأم «:فقال

      =).١٣/٢٥٢ (»الفتح«: انظر. ً بمجموعها عىل أن له أصالُّق كثرية تدلُرُوللحديث ط
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ُقد تركتكم عىل الو« : وقال -٩ ُ َاضحَ ِذهبوا يمِة؛ فال تِ ُ َال شمًينا، وَ  .)١(»ًاالـِ
ُن اهللاَ ليدخل العإ«:  وقال -١٠ ِ ُ َبد اجلنة َّ َّ َّالسنبَ ُ يتمسك هبِةُّ  .)٢ (»اَّ
ِيانى حَّ لو أن موسى وعيسواهللا«:  وقال -١١ َا حل لـَمـ ل؛َّ َّ َّـا إال َمُهـَ ِ

 .)٣( »اينعبَّتأن ي
                                         

 .  والعرباض بن سارية،  ن حديث أيب الدرداءِشاهد م »ّةنقي َبيضاء هبا مُُكئتِج لقد«: ولقوله 
 ).تركتكم عىل مثل البيضاء: باب ذكر قول النبي /١/٦٦( البن أيب عاصم »ةنُّالس«: انظر  
ِ ختتلففال.. «: وأما زيادة   ِوا بعديَ  . واهللا أعلم.جهاَّ يف هذا احلديث فلم أقف عىل من خر»َ

ِ يف خطبتـهقـال: ً موقوفا، ولفظهنحوه من قول عمر ) ٢٣٨٣ (»املوطأ«روى مالك يف    )١( ُ: 
 نأ َّالإ الواضـحة عـىل وتـركتم ،الفرائض لكم وفرضت ،ننُّالس لكم ُنتُس قد ُاسالنَّ أهيا

 .ثراأل..  خرىُاأل عىل يديه بإحدى َورضب ،ًامالِوش ايمينً ِاسبالنَّ تضلوا
 اهـ. سنادإل هذا حديث صحيح ا):٤٨٨/ ٧ (» االستذكار«    قال ابن عبدالرب يف 

: قال النبي :  قالرداء ريض اهللا عنه،َّيب الدِمن حديث أ) ٥: رقم(وثبت عند ابن ماجه     
   .»ٌواءَها سُها وهنارُ ليل،ِ البيضاءِثلِم عىل مُكُ اهللا لقد تركتُيما و..«

 اسـتقيموا ، يا معرش القراء: قال ن حذيفةع) ٧٢٨٢ (»صحيحه«   وروى البخاري يف 
   .اً بعيدًالال لقد ضللتم ضًاالـا وشم فإن أخذتم يمينً،اًا بعيدًفقد سبقتم سبق

 .عن عبدامللك بن مسلم اللخمي بلغه عن النبي ) ٢١٨ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ٢(
 »ذم الكـالم«، واهلـروي يف )٦١٤٦ (»أطـراف الغرائـب واألفـراد«   وروى الدارقطني كام يف 

:  قالـتعنهـامن حديث عائشة ريض اهللا ) ٣١٣ (»العلل املتناهية«، وابن اجلوزي يف )١٤٩٦(
 .  الدارقطنيَّوقد ضعفه. احلديث. ».. ةَّاجلن َدخل ِنةُّبالس َكَّمسـَت نَم« :قال النبي 
، واآليات واألحاديـث التـي تـشهد ملعنـاه كثـرية، ومنهـا مـا رواه ومعناه صحيح:   قلت

 .» ..َةَّ اجلنَ دخلين أطاعنَم..  «: قال النبي من حديث أيب هريرة ) ٧٢٨٠(البخاري 
قال النبي :  قال جابر ِوغريه من حديث) ١٤٦٣١( أمحد وروى. مل أقف عليه هبذا اللفظ)   ٣(

:»  ..ُأظهركم َبني  ياح ىموس كان لو ِ ُ َّحل اَم َ َّإال له َ ِيتبعن َأن ِ َّ  . »يَ
 ). ٨: (رقمبن عبداهللا ريض اهللا عنهام املتقدم  جابر ِن حديثِ مٌزءُوهذا احلديث ج   
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ِا أمأهبذ«: ِر، فقال يف القدتنازعونَم يُ وه َ وخرج-١٢ َيس َ أو لـ!ُرتم ؟ُ
ُذا هنيتم ؟ن هع َ من كانَا هلكـَّ إنم!ُ ُ قبلكم بَ ِم يف دينهِهيـارتمَ ِ  .)١( »مِ
ِأمل يقل: م يقولونِابه وهً يوما عىل أصح َج وخر-١٣ ا ؟  اهللاُ كـذا وكـذُ
ُرد بعضهي َّعض، فكأنمم عىل بُُّ ِا فقـٍ ِ يف وجهه حئُ َّب الرمِ ُّ  : ِان، فقالُّ

ِد عىل األمم هذا أفسـَّإنم« َ ُ ُرضبَ تا، فالَ ِوا كتاب اهللا بعضه بِ ُ َ ٍبعض؛ ََ
ِ يوقلكَّإن ذـف ُك يف قـَّ الشُعُ ُلوبكمَّ ِ«)٢(. 

                                         
ُمن حديث أيب أمامة، وأنس، وواثلة بن األسـقع      ) ٥٣٧ (»اإلبانة الكربى«ابن بطة يف رواه )   ١(

ً ونحن نتامرى يف يشء من الدين، فغضب غضبا شديدا، مل خرج علينا رسول اهللا  :قالوا ًِّ ِ ٍ
ْمه«: ِيغضب كمثله، ثم انتهرنا، فقال ٍة حممدّمُ يا أَ َّ ال هتيجوا عىل أنفسكم وهج النا !!ُ ِ ُ  :ثم قـال .ِرّ

ُأهبذا أمرتم، أوليس عن هذا هنيتم ؟ أوليس إنمـا هلك من قبلكم هبذ ََّ َ ُ ُُ َ  .»؟ اُ
،  )٦٨٤٥و٦٦٦٨(  وروي نحوه من حديث عبداهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام، رواه أمحـد 

 .إسناده حسن:  وقال،)٣٥٦و ٣٥٥ (»القضاء والقدر«، والبيهقي يف )٨٥(وابن ماجه 
 منهـي ةَّخاصـ القـدر يف واخلـصومة واجلدل والكالم): ٦٧ (»ةُّرشح السن« يف    قال الربهباري

ُّرس القدر ألن ؛ِرقِالف مجيع عند عنه  وهنـى ،ِالقـدر يف الكـالم عـن األنبياء  ُّالرب وهنى ،اهللا ِ
 فعليك ،القدر يف اجلدال عن وهنوا الورع وأهل العلامء وكرهه ،القدر يف اخلصومة عن  النبي

ـ .ذلك سوى عام واسكت ،األشياء مجلة يف  النبي قال ما واعتقاد واإليامن واإلقرار بالتسليم  اه
 :بألفاظ خمتلفة، ومنها) ٨٠٧و ٥٤٤ و٥٤٣و٥٣٣ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ٢(

 القرآن ينزع هذا بآية، وهذا بآية، بينا نحن نتذاكر عند رسول اهللا :  قالمامة ُ  عن أيب أ
ّ كأنام صب عىل وجهه اخلل، فقالعلينا رسول اهللا فخرج  َّ َيا هؤالء، ال ترضبوا كتاب «: ُ ِ َِ

ُاهللا بعضه ب ّبعض؛ فإنه يوقع الشك يف قلوبكم، فإنه َ ُ َّ ِّ ُ َّ ُ ُلن تضل أمة إال أتوا اجلدلٍ َُّ ّ ّ ِ َ«. 
م ذ«، واهلـروي يف )٢٥/٨٨ (»التفـسري« يف الطـربي، و)١٤٥ (»الرشيعة«  يفورواه اآلجري  

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

 ). ٣٤(ًوسيأيت احلديث خمترصا برقم . تابعاتهُواحلديث حسن بشواهده وم  
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َسوا أجالـُال ت«:   وقال-١٤ ِات  آي يفُوضونُخـَ يينَّإهنم الذِر؛ فَهل القدُ
َّاهللا عز وجل َّ« )١(. 

                                         
 مـن حـديث عمـر) ٣٧٠ (»اإلبانـة الكـربى«وروى ابن بطـة يف . مل أقف عليه هبذا اللفظ)   ١(

  .»مُوهِفاحتُ تال و،ِ القدرَوا أهلُِسجالـُ تال«: قال النبي :  قالهللا عنهريص ا
، وعبــداهللا يف )٤٧٢٠و٤٧١٠(، وأبـو داود )٢٠٦(رواه أمحـد : واحلـديث هبـذا اللفــظ    
، )٧٩ (»صــحيحه«، وابــن حبــان يف )٥٤٣ (»الــرشيعة«، واآلجــري يف )٨١٦ (»ُّالــسنة«

قـال الـذهبي يف  حكـيم بـن رشيـك اهلـذيل، :سنادهيف إو). ٣٠١ (»املختارة«والضياء يف 
 اهـ  .جمهول: قال أبو حاتمّقواه ابن حبان، و): ١/٥٨٦ (»امليزان«

 :َّوأقوال السلف يف معنى هذا احلديث متواترة، ومنها:   قلت
 إن مل يكن :عن ابن سريين قال) ١١٢٥(الاللكائي و ،)٩٣٣ (»ُّالسنة«   ما رواه عبداهللا يف 

 .مُن هَمن الذين خيوضون يف آيات اهللا فال أدري مأهل القدر 
 ]٦٨:األنعام[.   اآلية : MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉLقال اهللا  :قلت  

  . يكذبون بآياتنا:قال M  Î     Í  ÌL  :جماهدقال ) ٧/٢٢٩( »تفسري الطربي«   ويف 
وا أهل القدر، وال ختاصموهم، سالال جت: عن عون بن عبداهللا) ٤٦٨ (»الكربىإلبانة ا«ويف   

 .ّفإهنم يرضبون القرآن بعضه ببعض
 فـإهنم ؛ ال جتالسوا أهل اخلصومات:عن أيب جعفر قال) ٧/٢٢٩( »تفسري الطربي«ويف   

 .الذين خيوضون يف آيات اهللا
 م؟ ً سألت مالكا عن جمالسة القدرية وكالمه: قال أشهب )١٦٧( البن عبداحلكم »اجلامع«  ويف 
ّتكلموهم، إال أن جتلس إليهم تغلـال جتالسوهم، وال :   فقال ًإن لنـا جريانـا : فقيـل. ظ علـيهمّ

!   M : ال جتالسهم، عادهم يف اهللا، فـإن اهللا يقـول: قال.  أجالسهم، وال أكلمهم، وال أخاصمهم
  ,  +  *   )  (    '  &  %  $  #  "L ]فال توادهم، وال تزورهم ] ٢٢:املجادلة. 

 ،ة عـن الرسـول َّسـأزيد مـن بيـان احلجـ): .. ٢/٣١٠ (»اإلبانة الكربى«قال ابن بطة يف    
 ، ومواضـعتهم القـول،الـسة القدريـةُ وعـن التـابعني وفقهـاء املـسلمني يف تـرك جم،ِوصحابته
م إن شـاء اهللا ِصُ وتأدب بـه عـ، املؤمن نفسهُ واإلعراض عنهم ما إذا أخذ به العاقل،ومناظرهتم
 ي،ِعـدُ فـإن املجالـسة هلـم ومنـاظرهتم ت؛ وانغلق عنه باب البلية مـن جهـتهم، القدريةمن فتنة

   = وتسخط، وتريض الشيطان، وتفسد اإليامن، وتدنس األديان، ومترض القلوب،ُّ وترض،ُرقفُوت
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ٌراء يف القرآن كفرِمـال«: َّ وسلمَّىل اهللا عليهص وقال -١٥ ُ ِ ُ ُ« )١( .  
                                         

 وعلـت ،جل العامل العارف الذي كثر علمـهَّورة عند احلاجة من الرّ عىل سبيل الرضَّ إال؛الرمحن
ة علـيهم ّجـُ فذلك الذي ال بأس بكالمه هلم عند احلاجة إىل إقامـة احل، ودقت فطنته ..بتهفيه رت

   أو ملسرتشد،فساد االعتقاد..  وتعريفهم وحشة ما هم فيه من ، وهتجينهم، وتبكيتهم،لتقريعهم
 والـصرب ، فذلك ال بأس بإرشاده وتوقيفـه .. يلتمس الرشاد..  حريص عليهِّ يف طلب احلقّدُجم
 ، ويلزم طريق االسـتقامة إىل ربـه، وخيرج من أكنته، حتى يكشف األغطية عن قلبه؛ تبصريهعىل
 .ثم ساق األحاديث واآلثار يف النهي عن جمالسة القدرية  اهـ.ل ذلك برمحة اهللا وتوفيقهُوك

 . )راء يف القرآنباب النهي عن امل) (٢/٦٧ (»لكربىنة اااإلب«رواه ابن بطة يف )   ١(
 . وهو حديث صحيح،)٩٠ (»نةُّالس«ث رواه أمحد، وأبو داود، وعبداهللا يف واحلدي   

املراء يف القرآن املكروه الذي هنى عنه ): ٢/٧٠ (»اإلبانة الكربى«   قال ابن بطة رمحه اهللا يف 
ُ، ويتخوف عىل صاحبه الكفر واملروق عن الدين ينرصف عىل وجهنيرسول اهللا  ِّ َّ  : 

 بـن  املؤمنني مئونته، وذلك بفضل اهللا ورمحته، ثم بجمع عـثامنزال وكفي قد كان، و:ُ أحدمها  
ٍ الناس كلهم عىل إمام واحد باللغات املشهورة املعروفة، وذلك أن النبي عفان  ٍ قد كان 

ّأقرئ أمتك عىل سبعة أحرف، وكلها سيان«:  يف القرآن، فقال لهسأل اهللا  ٍّ عىل : ، يعني»ُ
ٍفكان يقرئ كل رجل من أصحابه بحـرف .. حيحة وفصيحة سبع لغات العرب، كلها ص ٍ

أنكـر عـىل .. ٍفكان إذا التقى الرجالن فسمع أحدمها يقرأ بحـرف ال يعرفـه .. يوافق لغته 
ليقـرأ كـل واحـد : ٌقراءيت خري من قراءتك، فنهوا عن ذلك، وقيل هلم: صاحبه، وربام قال

َّعـضكم عـىل بعـض، فيكـذب بـاحلق، ويـرد وال يـرد ب.. منكم كام علم، وال متاروا يف القـرآن  َِّ ِّ ٍ
َالصواب الذي جاء عن اهللا  َّبحـرف منـه كفـرَّ، فـإن رد كتـاب اهللا والتكـذيب ٌ ُفهـذا أحـد ، ٍ

َّوبقي املـراء الـذي حيـذره املؤمنـون، ويوقـاه .. ٌالوجهني من املراء الذي هو كفر قد ارتفع ذلك 
ل املذاهب، والبدع؛ وهـم الـذين خيوضـون يف العاقلون، وهو املراء بني أصحاب األهواء، وأه

َّآيات اهللا، ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله الذي ال يعلمـه إال اهللا والراسـخون 
ِّيف العلم، يتأولونه بأهوائهم، ويفرسونه بأهوائهم، وحيم ُ ون ِّلونه عىل مـا حتملـه عقـوهلم، فيـضلَّ

، )٣٣(وقـد تقـدم  - حديث عائـشة ريض اهللا عنهـا:  ذكرثم. هون من اتبعهم عليُّبذلك، ويضل
ة فيـه والتعـاطي لتأويلـه بـاآلراء ملراء يف القرآن واخلصوما: وذكر غريها من األحاديث، ثم قال

 .املقال يئَن سِ نسأل اهللا العصمة م،ُواألهواء إلقامة دولة البدع وابتغاء الفتنة بغري علم كفر وضالل
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ُإنك«:  وقال -١٦ ِجعون إىل اهللا بيشَ ترم الَّ ُ َء أفضِ َ ِل ممٍ ِج منها خرَ َ« . 
 . - )١ (رآنالق: يعني -
ًإن قريشا من«:  وقال -١٧ ُ َعتني أن أبلغ كَّ ِّ ُ ِّالم ريبَ َ َ« )٢(. 
َّمت أن اهللاَ أحيِعلأ«: ٍ جلابروقال  -١٨ َكلم فَاك أبىَ ِه كفَّ   .)٣(»!؟ًاحاُ
ُيكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيهـ«:  وقال -١٩ ٌَّ ُُ َِ ِ ُا مؤمنـا، ويمـيس ُ ًُ

ُ مؤمنــا ويــصبح كــُ ويمــيسًفرا،اكــ ُ ًافراًُ َ إال مــن ؛ِ ُاه اهللاُ أحيــ ]أ/٤[َّ
 .)٤( »ِلمالعب

                                         
ُ، عن جبري بن ن)٢٠٤١ (»اإلبانة الكربى« يف رواه ابن بطة)    ١(  .فري، عن النبي ُ

 اهـ . ُمرسل: ، وقال)٢٩١٢(، والرتمذي )٥٣٨ (»املراسيل«   ورواه أبو داود يف 
 اهـ . ّهذا اخلرب ال يصح؛ إلرساله، وانقطاعه): ٥٣٣ (»خلق أفعال العباد«  وقال البخاري يف 

 : كثرية، ومنها هوأما معناه فهو صحيح، وشواهد:  قلت
ب إىل َّتقر:  قالاب بن األرت بإسناد صحيح عن خب) ٩٣ (»ُّالسنة«   ما رواه عبداهللا يف 

 .  القرآن: يعني.ِهِن كالمِ إليه مَّحبَ أٍ إليه بيشءَبَّك لن تقرَّ فإن،َما استطعت اهللا 
 من ّ فيه إالّيشكن اهللا فال ِا خروجه مّفأم): ٤٠٨ص (»قضالن«قال الدرامي رمحه اهللا يف    

 اهـ. م ال حمالةِّن املتكلِ الكالم خيرج مّ ألن؛أنكر كالمه
 ).  ٢٠٤٠ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )٢(

 .حسن صحيح: وقال) ٢٩٢٥(، والرتمذي )٤٧٣٤(، وأبو داود )١٥١٩٢(ورواه أمحد 
 ِاءَور نِمـ ّإال ّقـط اًأحد اهللاُ َمَّكل ما«: ولفظهم ،)١٩٠(، وابن ماجه )٣٠١٠(رواه الرتمذي )   ٣(

 »التوحيـد«ابـن خزيمـة يف : صـححه.  احلـديث»..اًاحـَِفك ُهَمـَّفكل أبـاك وأحيا ،ٍجابِح
  .  ، ووافقه الذهبي)٣/٢٠٣(، واحلاكم )٧٠٢٢(ابن حبان ، و)٥٩٩(

 :غـةُّقال أهل الل): ١١٩(» احلجة يف بيان املحجة«ُّ   قال األصبهاين قوام السنة رمحه اهللا يف 
  اهـ. احلجاب وبينه مواجهة ليس بينه:ا أيًفاحِ ك:»بنيي الغرُبِصاح« قال . أي مقابلة:اًفاحِك

=  وابـن     ،)٣٥٠ (»ننُّالـس«ورواه الـدارمي يف . )٢٦٥ (»الكربىاإلبانة « رواه ابن بطة يف )  ٤(
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ِين من بعدذَّوا باللُاقتد« :  وقال -٢٠ َ أيب بكر وعمر:يِ ُ  .)١( امنه ع اهللاُ ريض»ٍ
ِ أمر بني إرسمل يزل« : وقال -٢١ ًائيل معتدال حُ ِ ُ َّاملولد مِيه فأَّتى نشَ  )٢( ونُ

                                         
            .ُمن حديث أيب أمامة ) ١٤٨٢ (»ذم الكالم«، واهلروي يف )٣٩٥٤(ماجه  

 :ويشهد له. من حديث أيب موسى ) ٧٥٢ (»اإلبانة الكربى«  ورواه ابن بطة يف 
ـا ِلباألعام واِبادر«:  قال النبي ،من حديث أيب هريرة ) ٧٥٠٨(رواه مسلم   ما   ِالليـل كقطـِع ًفتن
ًكافرا ُيميسو ًنامؤم ُلَّالرج ُحُيصب ،ِمظلامل ُيصبحو ًؤمنام ُيميس أو، ِ ًكافرا ُ ُدينه ُيعيب ِ ٍعرضب َ   »ُّالدنيا من َ

ِإال من أحياه اهللاُ بالعلم«: وليس عندهم). ٢١٩٥(، والرتمذي )٨٠٣٠(  ورواه أمحد  ِ ُ َ َّ«. 
ّزمان قل مافإنا قد أصبحنا يف ): ١/٢٤٤ (»اإلبانة الكربى«   قال ابن بطة رمحه اهللا يف  ُ يسلم له ٍ

ُفيه دينه، والنجاة فيه متعذرة إال من عصمه  ُّ ٌ ُُ  . اهـ ثم ذكر احلديث بإسناده. ُاهللاُ وأحياه بالعلمُ
ّفالفتن العظيمة عىل وجوه كثرية، ورضوب شتى قد مىض منهـا يف ): ٢/٥١(ً   وقال أيضا  ُ ٍ

ِصدر هذه األمة فتن عظيمة، نجا منها خلق كثري عصمهم اهللا فيها بالتقوى، ومجيـع الفـتن ٌ ٌ ٌ ّ ِ   
َّاملضلة املهلكة املرضة  ، واجتمـع علـيهم مـع الفـتن ّدنيا فقد حلت بأهل عرصناّبالدين والَّ

ُالتي هم فيها التي أرضموا نارهـا، وتقلـدوا عارهـا، الفـتن املاضـية والـسابقة يف القـرون  ُ َّّ َُ
ٍالسالفة، فقد هلك أكثر من ترى بفتن سالفة، وفتن آنفة، اتبعـوا فيهـا اهلـوى، آثـروا فيهـا  َ َّ

أن يفـتح : ا، وكان ممن سبقت له من مواله الكـريم عنايـةً، فعالمة من أراد اهللا به خريالدنيا
ِله باب الدعاء باللجاء واالفتقار إىل اهللا  ِ ّ ُّبالسالمة والنّجاة، وهيـب َ ِ َّ لـه الـصمت إال بـام َّ ُ َّ

ًوأن يكـون حافظـا للـسانه، عارفـا بأهـل زمانـه، مقـبال عـىل هللا فيه رىض ولدينه صالح،  ُ ً ِ ً
ّ، واملـسألة واإلخبـار بـام لعلـه أن يكـون فيـه  فيام ال يعنيـه، قد ترك اخلوض والكالمشأنه

ًهالكه، ال حيب إال هللا، وال يبغض إال هللا، فإن هـذه الفـتن واألهـواء قـد فـضحت خلقـا َّ َّ ُّ 
اس لنفـسه أحفظهـم للـسانه، ًكثريا، وكشفت أستارهم عن أحوال قبيحة ، فإن أصون النـَّ

  ـاه. ُوأشغلهم بدينه، وأتركهم ملا ال يعينه
ذيفـة، ُح: ، وغريهم مـن حـديث)٩٧(، وابن ماجه )٣٦٦٢(، والرتمذي )٢٣٢٤٥(رواه أمحد )   ١(

  ).٦ (»الرد عىل املبتدعة«: انظر. واحلديث صحيح. وابن مسعود، وأنس، وأيب الدرداء 
ولد  ن وم، العريب غري املحض:ِجالِّن الرِم..  ومنه املولدون ،ٍءيش ِّلُ املحدث من ك):دّاملول( )  ٢(

 ).٢/١٠٥٦( »املعجم الوسيط«   اهـ. ب بآداهبمَّ وتأد،همِ ونشأ مع أوالد،عند العرب
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َاء سبنَأ َركوا السنن، وتَّالرأيُأخذوا ب، فِممُا األايبَ َ ُُّ« )١(. 
ِلم انتُع العِنزَّإن اهللاَ ال ي«:  وقال -٢٢ ُزاعا من صَ ِر الرجـال؛ ولكـن دوًِ ِّ ِ

ُيقبض الع ُم بقبض العللَ ِ ُخذ الناس رؤسـَّ؛ اتٌـمِال عَقْبَم يـا لِء، فإذامَ ُ َّ َاء َ
                                         

                       . ريض اهللا عنه نحوهمن حديث واثلة بن األسقع) ٨٢٥ (»اإلبانة«روى ابن بطة يف )   ١(
 .هللا بن عمرو، من حديث عبدا)٢٤٢٤ (»مسنده«ار يف َّ، والبز)٥٦(واحلديث رواه ابن ماجه  

 . هذا إسناد حسن):٢/٣٤٨( »بيان الوهم واإلهيام يف كتاب األحكام«   قال ابن القطان يف 
  . ريض اهللا عنهمن حديث أيب هريرة ) ٤٢٨١ (»ننُّ الس«   ورواه الدارقطني يف

 بإسـناد ً مرسال)٢٠/ ٣ (»والتاريخ املعرفة «يف الفسويما رواه : وله شواهد، منها:   قلت
ً عن عروة بن الزبري مرفوعاصحيح ُّ ُ. 

 . ًفاو موق عن عبداهللا بن عمرو) ١٥/١٧٧ (»املصنف«  ورواه ابن أيب شيبة يف 
 .وإسناده صحيح. ُعن عروة من قوله) ٦٤ (»ذم الكالم«، واهلروي يف )١٢٢(  والدارمي 

      . عن عمر بن عبدالعزيز رمحه اهللا) ٦٥ (»ذم الكالم«  واهلروي يف 
 العلم فيان إذا رأى هؤالء النبط يكتبونُكان س:  قال الفريايب)١٠٧٢( »جامع بيان العلم«    ويف 
  ! ؟ عليكّ نراك إذا رأيت هؤالء يكتبون العلم يشتد، يا أبا عبداهللا: فقلت له. وجههَّيتغري

ار إىل هـؤالء ـ وصـ،إذا خرج عنهمـ ف،اس النّةادـ ويف س،ربـم يف العـ كان العل:الـفق    
 .ينِّ الدّريُ غ- فلةَّ النبط والس:نييع -

 .ما فشت القدرية بالبرصة حتى فشا من أسلم من النصارى: قال ابن أيب هند) ١٩٧٩( »اإلبانة«  ويف 
 ًن أبوه هيوديا أيش تراه يكون ؟من كا: - وذكر املرييس - قال أمحد) ٢٣٨٣(ً  وفيه أيضا 

 ًعتدالُ مل يزل أمر أهل الكوفة م:بن عيينة قالعن ا) ٢١٠٤( »جامع بيان العلم وفضله«   ويف     
 . وأبوه نبطي،ه سنديةّمُ أ؛وهو من أبناء سبايا األمم:  قال موسى.حتى نشأ فيهم أبو حنيفة

ي ِّثامن البتُ وع،وهو ربيعة باملدينة؛  وكلهم من أبناء سبايا األمم،أي ثالثةّوالذين ابتدعوا الر
 .للمروذي) ٢٧٨ (»أخبار الشيوخ«: وانظر  اهـ  . وأبو حنيفة بالكوفة،بالبرصة

 أو أكثـرهم ،ولعلك إذا استقريت أهل البدع من املتكلمـني): ٣/١٠٢ (»االعتصام«  ويف 
 فعـام قريـب يفهـم ،صالة يف اللـسان العـريبأن ليس له مم و،وجدهتم من أبناء سبايا األمم

 اهـ. فهمها عىل غري وجهها كام أن من مل يتفقه يف مقاصد الرشيعة،كتاب اهللا عىل غري وجهه
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َّجه ِسئًاال فُ ِ فأفتوا بغري ع؛واُلُ ٍلم؛ِ  .)١ (»ُّا وأضلواُّلو فضْ
ِثرةكِال، وـمـِاعة الض، وإَال وقَقيل:  عنى   وهن-٢٣ ِ السؤالَ ُّ )٢(. 

                                         
  .من حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص ) ٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠(رواه البخاري     )١(

 إىل ين عادتِّرأيت أعالم الد] إين[ ):١/٣ (»نةُّرشح الس«رمحه اهللا يف ) ٥١٦(   قال البغوي   
 وال مـن ،سـمَّ الرّ إال نيِّن الدِ مَ فلم يبق،فوسمان هوى النَُّّ وغلب عىل أهل الز،روسُّالد

 واجلهل بـصورة ،ِّمان بصورة احلقَّأهل الز ر الباطل عند أكثرّى تصوّ حت، االسمَّالعلم إال
 اهـ. احلديث » .. ال يقبض العلم  اهللاََّإن«:  الرسول  قولُ وظهر فيهم حتقيق،ِالعلم

 ؟ المة هالك الناس  ما ع:بريُقيل لسعيد بن ج): ١/٣١٧ (»نةُّرشح الس«البغوي يف  وذكر  
  . إذا هلك علامؤهم:قال  
لمـة يف اإلسـالم ال ُ مـوت العـامل ث: ريض اهللا عنـهاهللا بن مـسعود قال عبد:وقال احلسن  

 اهـ . ها يشء ما اختلف الليل والنهارّيسد
 .ريض اهللا عنهُمن حديث املغرية بن شعبة ) ٣٠٣و٣٠٢ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )٢(

 . ريض اهللا عنهمن حديث املغرية ) ١١٥(، ومسلم )١٤٧٧(ديث رواه البخاري واحل 
  : وجهان»قيل وقال« :قيل يف قوله): ١/٢٠٣( »نةُّرشح الس«  قال البغوي يف 

 وقيـل ، قـال فـالن كـذا:اس وأحاديثهم والبحث عنها فيقول حكاية أقاويل النّ:أحدمها  
  .عنهس املنهي ّجسّوهو من باب التكذا، لفالن 

 ، قال فالن كذا: يقول،االختالف ين وذكر ما وقع فيه منِّ الدِ هو فيام يرجع إىل أمر:وقيل  
 وال حيتـاط ملوضـع اختيـاره مـن ،ويقني لكي يقلد ما سمعه  من غري ثبت،وقال فالن كذا
  .تلك األقاويل

  .. اهللا عنهف الذي هنىَّ وهو الرس، هو اإلنفاق يف املعايص: قيل»وإضاعة املال« :وقوله 
 وترك االقتصار فيه عـىل قـدر ،ِهَّاس أمواهلم بالرشا مسألة النّّ فإهن:»ؤالُّوكثرة الس« :وقوله
  ¢  M : كـام قـال اهللا تعـاىل، وكثرة البحث عنهـا،ؤال عن األمورُّ وقد يكون من الس.احلاجة
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M  x  w  v  u : وقد يكون من املتشابه الذي أمر باإليامن بظاهره يف قوله سبحانه وتعاىل  

  ²       ±  °   ̄ ®    ¬  «  ª   ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y
»  º   ¹     ¸  ¶  µ  ́ ³L ]اهـ]. ٧:آل عمران 
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ِئلاسمـَة الَثرُكره ك يَّلم وسليهَّ وكان صىل اُهللا ع-٢٤ ِ )١( . 
ْ عن األغَّ وسلمَّصىل اُهللا عليهى  وهن-٢٥  . )٢(ِات ُلوطُ
  .)٣(ا ُاهبِ وصعِلائمسـ الُادِ شدهي:  وقيل-٢٦
ُأتركوين م«: َّلم وسَّصىل اُهللا عليهقال  و-٢٧ ُا تركتكمُ ُ« )٤(. 

                                         
 . اَوعاهب َلِمسائـال َهِرَك  اهللا رسول نأ عن سهل بن سعد ) ٤٤٦٨( البخاري روى   )١(
 .ُمن حديث معاوية ريض اهللا عنه) ٣٠٦- ٣٠٤ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ٢(

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

 . عن األوزاعي رمحه اهللا) ٣٠٦ (»اإلبانة الكربى«أخرج هذا القول ابن بطة يف )    ٣(
 ).٥٣٨ (»ذم الكالم«واهلروي يف . وأخرجه كذلك أمحد والطرباين كام يف التخريج السابق 

اب املـسائل  أن يقابل العامل بصع:فمعناه): ١/٣٠٨( »نةُّرشح الس«   قال البغوي رمحه اهللا 
 أنه  وروي عن عبد اهللا بن مسعود. زل ويستسقط فيها رأيهن ليست،التي يكثر فيها الغلط

ام هنى عنها ألهنا غـري ّ وإن،قاق والغوامضِّ املسائل الد:يريد.  أنذرتكم صعاب املنطق:قال
 اهـ. اًا ال يقع أبدـ فيمّ وال يكاد يكون إال،ينِّنافعة يف الد

): ُاألغلوطـات: (عن عيسى بن يونس قال) ٣٠٤ (»اإلبانة الكربى« وأخرج ابن بطة يف   
 .؟ وكيف ؟ ما ال حيتاج إليه من كيف 

ألقـى  ؛ إذا أراد اهللا أن حيرم عبده بركة العلـم:قال األوزاعي) ٢٠٨٣(» جامع بيان العلم«ويف    
 ). ١/٢٤٧ (»جامع العلوم«: وانظر.  ًفلقد رأيتهم أقل النّاس علام.  األغاليطِعىل لسانه

   . ريض اهللا عنهمن حديث أيب هريرة ) ٢٩٠-٢٨٧ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ٤(
 ام ُدعوين«: قال النبي :  قالمن حديث أيب هريرة ) ٧٢٨٨( واحلديث رواه البخاري 

ُكتكمتر َّإنام ،ُ ِِسؤاهلمب ُقبلكم كان َمن َكهل ِ ِاختالفهمو ،ُ ِ ِائهمأنبي عىل ِ  .حلديث ا »..ِ
ُتكمترك ام ُذروين«: )٣٢٣٦(  وعند مسلم   .»..ؤاهلمُ سِةَن كان قبلكم بكثرَ مَام هلكّفإن، ُ

 ولكـنا؛  وهو يدل عىل كراهـة املـسائل وذمهـ):١/٢٤٣(» جامع العلوم«قال ابن رجب يف     
=   أو ،رمُحي مل ما حتريم من حينئذ خيشى ملا  النبي بزمن ا خمتص كان ذلك أن ُيزعم اسالنّ بعض
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ُم املـَأعظ«: َّلم وسَّصىل اُهللا عليه وقال -٢٨ ْ جرمنيِسلُ يف املـمنيسلُ : ًمـا ُ
َمن سأل ع ِ فحرم من أجل مَّـحرم،ُيم ـٍن أمر لَ ِ َ ِّ ِسألتهُ ِ« )١(.  

                                         
 كراهـة سـبب هـو وحـده هذا ليس ولكن . وفاته بعد َنِمُأ قد وهذا ،به القيام ّيشق ما إجياب
 نـزل فـإذا ،انتظـروا ولكـن :بقوله .. عباس ابن إليه أشار الذي وهو ،آخر ٌسبب له بل ،املسائل
 إليـه ُجحيتـا مـا مجيـع أن :هـذا ومعنـى .تبيانـه وجـدتم ّإال ٍيشء عـن تسألون ال فإنكم القرآن

 بعـد حاجة فال ،عنه  رسوله ذلك ويبلغ ،العزيز كتابه يف اهللا نهّبيُي أن ّدُب ال دينهم يف املسلمون
ُفالذي يتعني .. ؤالُّالس يف ألحد هذا  أن يبحث عـام جـاء عـن ُ واالهتامم، بهُاالعتناء  عىل املسلمَّ

 يـشتغل بالتـصديق بـذلك إن  ثم، والوقوف عىل معانيه، يف فهم ذلكُ ثم جيتهد، اهللا ورسوله
ه يف االجتهـاد يف فعـل مـا َعْ بـذل وسـ؛ وإن كان مـن األمـور العمليـة،كان من األمور العلمية
 . بالكلية إىل ذلك ال إىل غريهً مرصوفةُهُتّ فيكون مه،نهى عنهُ واجتناب ما ي،يستطيعه من األوامر

العلـم النـافع مـن الكتـاب  والتابعني هلم بإحسان يف طلب وهكذا كان حال أصحاب النبي 
َّانتهى، ثم ذم طريقة أهل الرأي الذين توسعوا يف توليد املسائل واإلكثار منها، فقال. نةُّوالس ّ َّ َ : 

 ال ومـا ،منهـا العـادة يف يقع ما ،وقوعها قبل املسائل توليد يف عّتوس من أيّالر أهل فقهاء من    
 مـن َيتولد حتى عليه واجلدال ،فيه صوماتاخل وكثرة ،ذلك عن اجلواب بتكلف واشتغلوا ،يقع
 ذلـك ويقـرتن ،والبغـضاء والعداوة والشحناء األهواء بسببه فيها ويستقر ،القلوب ُافرتاق ذلك
 ،الربـانيون العلامء ذمه مما وهذا ،الناس وجوه ورصف ،واملباهاة العلو وطلب ،املغالبة بنية اًكثري
 ).٣٢٩(عند ، وسيأيت ذكرها ذكر طريقة أهل احلديث اهـ ثم . وحتريمه بحهُق عىل نةُّالس تّودل

 ).٢٩٥-٢٩١ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ١(
 .من حديث سعد بن أيب وقاص ) ٢٣٥٨(، ومسلم )٧٢٨٩(واحلديث رواه البخاري 

 ُِّنيـَبـّ ما كان عـىل وجـه الت: أحدمها: املسألة وجهان):١/٣١٠(» نةُّرشح الس«   قال البغوي يف 
*  +   ,   -  .   :  M  قـال اهللا، مأمور به، فهو جائز؛ِينِّ الدِوالتعلم فيام حيتاج إليه من أمر

0  /L..وقد سألت الصحابة رسول اهللا  وتعاىل بياهنا يف كتابه مسائل فأنزل اهللا سبحانه.. 
فـسكوت صـاحب الـرشع عـن .  فهو مكـروه، ما كان عىل وجه التكلف:والوجه اآلخر  

  .اًفإذا وقع اجلواب كان عقوبة وتغليظ، ائلَّ يف مثل هذا زجر وردع للساجلواب
 بنو إرسائيل عـىل أنفـسهم بالـسؤال ّ وقد شدد،ؤالُّواملراد من احلديث هذا النوع من الس  

 اهـ.  فشدد اهللا عليهم،املتقدم نية عنه بالبيانُعن وصف البقرة مع وقوع الغ
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َمن أحد«:  وقال-٢٩ ًدثا، أو آَث حَ ًى حمدثا فوَ ِ ِة اهللا، ولعنة الالعنني، َعنِيه لعلُ ّ ُ ُ
ِ، والناس أمجعنيِةَكِواملالئ ُقبل اهللاُ منه، ال يَّ ِ ً رصفا وال عدالُ َ ً َ« )١(.  

 ُدث ؟  ا احلم: ِسنوا للحُفقال 
ُّأصحاب الفتن كل: فقال  ُ ِ ِ ِم حمدُهُ ُثون، وأهل األهواء كلهُ ُّ ُُ ِم حمدثون ِ ُ)٢(. 

                                         
 . واحلديث صحيح،)٦٩٢١و٦٩١١(، والنسائي )٤٥٣٠(، وأبو داود )٩٩٣(رواه أمحد )   ١(

ريض من حديث عـيل ) ٣٧٨٦و٣٣٠٦(، ومسلم )١٨٧٠(   وأصل احلديث يف البخاري 
 . ختصيص اإلحداث باملدينة زيادة؛ ولكن فيهاهللا عنه

َوقد بوب       يف والتنـازع التعمـق مـن يكره ما باب (:احلديث فقال  هلذا البخاري رمحه اهللاَّ
ًفلم خيصصه باملدينة بل جعله عاما كام يف الروايات األخرى )والبدع ينِّالد يف غلووال العلم ِّ. 

َولعن.. «: قال النبي  ّمن حديث عيل) ٥١٦٦( مسلم   وعند   ًحمدثا َآوى َمن اهللا َ ِ ْ ُ .. «. 
 ).١٣٥٧ (»ذم الكالم«)   ٢(

:  نحـوه، وفيـه عن احلسن البـرصي عـن النبـي) ٥٣٥ (»املراسيل«   روى أبو داود يف 
ُبدعة بغري س«: وما احلدث يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا  .  »ٍّبة بغري حقُ، هنٍّدَة بغري حَثلُنة، مٌ
 وما احلدث ؟ : قالوا يا رسول اهللا: عن زيد بن أسلم) ٢٠٢ (»اإلبانة«روى ابن بطة يف    و

ُ سنة، أو مّريِغُبدعة ت«:   فقال َدا، أو هنَوَ قّغريُة تَثلُّ   . وإسناده منقطع.»َ  حقاّغريُ تبةً
 ،يـا رسـول اهللا: ريض اهللا عنـهقال عبدالرمحن بن عوف ) ٧١( البن وضاح »البدع«  ويف 

ٍن يقتل يف غري حد، أو يسن سنة سوء لأ«: وما اإلحداث فيها ؟ قال ُ ُ ُ َ َّ ٍَّ ِ  .  »م تكنـَ
 اس إليـهَّع هلـا النـهنبـة يرفـمن انتهـب «: ولفظه قال) ١٨٨٤٦(  ونحوه عند عبدالرزاق     

 . »ٍّ حقِ  بغريَأو قتل، م تكنـة لَّنُ سَّنَ أو س،ٍّدَ حِ بغريَلَّثَ أو م،أبصارهم
 ريض اهللا عنه،دري ُمن حديث أيب سعيد اخل) ٣٦٠/ ٣ (» أخبار مكة«   ورواه الفاكهي يف 

لـذنب  أو يـصيب ا،جل يقتل القتيـلّ احلدث الر:قال؟  يا أبا سعيد ما احلدث :قيل : وفيه
 ،يطعم  أن ال نبي اهللا َ فأمر،احلرم ّينجيه منه إال ه الّم الذي أنزل اهللا تبارك وتعاىل أنيالعظ

اس  والنـَّ، واملالئكـة،ا فعليـه لعنـة اهللاً فمن فعل من ذلـك شـيئ؛يؤيه أحد  وال،وال يسقى
 .ن احلرم فيؤخذ بحدثهِى خيرجه مّ حت،ٌدلَع  والٌفَيقبل منه رص ال ،أمجعني
   =أما آوى بفتح اهلمزة ممدودة» اًدثُمن آوى حم« :قوله): ١/٣٦٧(» تيسري العزيز احلميد«يف    و
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َكالب النار أهل البد«:  وقال -٣٠ َِّ ُ ِ ُ  .)١( »ِعِ
َقرَمن و«:  وقال -٣١ َ صاحب بَّ ِىل هدم اإلسالَد أعان ع فق؛ٍةَدعِ  .)٢( »ِمَ

                                         
ال وفتحهـا عـىل َّيـروى بكـرس الـد:  فقال أبـو الـسعادات:»دثاُحم«وأما  .. ومحى  إليهّ ضم:أي

  وحال بينه وبـني أن،ن خصمهِوأجاره م ُا وآواهً من نرص جاني: فمعنى الكرس،الفاعل واملفعول
 ،ِ والـصرب عليـه، بهاضِّ الر:ويكون معنى اإليواء فيه، ُهُ هو األمر املبتدع نفس:والفتح.  منهَّيقتص

ًال الشيخ سليامن معلقا عليهق. ُ فقد آواهِومل ينكر عليه،  فاعلهاَّفإنه إذا ريض بالبدعة وأقر ُ : 
 أو ،ٍبجنايـة ن أن يكـونِ مـُّث أعـمِ ألن املحد؛ املعنينيُّمُالظاهر أنه عىل الرواية األوىل يع   

 ،ً فإيواؤه أعظم إثام، ِ باجلنايةِثِ من املحدٌّرشين ِّث بالبدعة يف الدِ بل املحد،ِينِّ يف الدٍببدعة
 ِهـا بـاختالفُبِ مراتُ هـذه الكبـرية ختتلـف: وقـال،»الكبائر« ابن القيم يف كتاب ُهّوهلذا عد
  اهـ.  كانت الكبرية أعظم،َفسه أكربان احلدث يف نـا كمّ فكل،ِ يف نفسهِ احلدثِمراتب

الـرد عـىل «ابن البناء يف ، و)١٠٩٤( »كنز العامل«كام يف  »جزئه«أبو حاتم اخلزاعي يف  رواه)   ١(
 .   ريض اهللا عنهُمن حديث أيب أمامة ) بتحقيقي/١٢ (»املبتدعة

َّاخلوارج كالب النار«: املحفوظ من هذا احلديث بلفظإنام و   ُ ُِ« . 
 ٢٢١٥١و٢٢٢٠٨( رواه أمحد. ُن حديث أيب أمامة، وابن أيب أوىف ريض اهللا عنهام  روي م

 ). ١٤٩٤ (»ةُّالسن«، وعبداهللا يف )٩٣٦(، وابن أيب عاصم )٣٠٠٠(، والرتمذي )١٩٤١٥و
 .، ووافقه الذهبي)١٥٠-٢/١٤٩( احلاكم : وصححه .حديث حسن: قال الرتمذي   

ي أصـحاب ّسميـ كـان أيـوب :بن أيب مطيع قال سالم عن) ٣٧٥(للفريايب  »القدر«  ويف 
 . يفّ واجتمعوا عىل الس،م إن اخلوارج اختلفوا يف االس: ويقول،البدع كلهم خوارج

 ). ١١٨ و ١١٦: (  وسيأيت زيادة بيان يف تسمية أهل البدع كلهم خوارج عند رقم
 ).١٣ (»بتدعةالرد عىل امل« عىل يتعليقوللحديث شواهد كثرية ذكرهتا يف حديث حسن، )   ٢(

 بإسناده عن معاذ بـن جبـل ) ٣٦ص ( البن عبداهلادي »َّمجع اجليوش والدساكر«ويف  
ِمن مشى إىل صاحب بدعة ليوقره فقد أعان عىل هدم اإلسالم«: قال النبي : قال َ ُ ََ ّ ُ ٍَ ِ« . 

ًرسـال عـن ُإسناد جيـد، وروي مـن طـرق عديـدة م:   قال يوسف بن عبداهلادي رمحه اهللا
 اهـ. يينة، وغريهمُم بن ميرسة، وحممد بن مسلم، وابن عإبراهي

 . بعضهم ذكر)١٩٢ (َّوهذا القول مروي عن مجع من الصحابة والتابعني وغريهم كام سيأيت 
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ٍ وقال ابن مسعود-٣٢  اهـذ« :قـالا، ف طـخًيومـا   اهللا ُولرس الن َّطخ :ُ
ِ اخلـط ويـسارِنييم نع ًوطاُخط َّطخ مُث .»اهللا ُيلبس  ههـذ« :، وقـالِهِّ

ٌسبل ُ ِّكل ىل ع،ُ   MK  J  L : الت مُث .» إليهوعدي ٌانشيط منها ٍيلسب ُ
 V  U  T  S   R  Q  P  ON  ML ]١٥٣:األنعام[ . 

 . )١( ِهِار ويسِِه التي عن يمينَطوطاخل:  يعني 
:  » Mg       h اهللا سولال رت: ارضاهيض اهللا عنها وأ عائشة ر وقالت-٣٣

  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i  v  u ]ب/٤[   
 {  z  y  x  w¢  ¡  �  ~  }   | L ]٧:آل عمران[ 

َادلون فيـهُ الذين جيُأيتما رإذ«:  يقول اهللا ولسسمعت ر: قالت ُ، 
ُروه فاحذ؛ى اهللاُ عنينُهم الذف  .)٢( »مُ

                                         
ُ من عدة طرق »اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ١( ُ ّ  . عن عائشة ريض اهللا عنها)١٣٢-١٢٨(ِ

 ).  ٥و٤ (»ةُّالسن«، واملروزي يف )١٧ (»ةُّالسن« عاصم يف ، وابن أيب)٤١٤٢(  واحلديث رواه أمحد 
 . وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، وجابر بن عبداهللا ريض اهللا عنهم

 ).٩٥(، والاللكائي )٧و٦( للمروزي »ةُّالسن«، و)٢٤١(، والطياليس )١٥٢٧٧(أمحد :   انظر
 .ووافقه الذهبي وغريهم، )٢/٣١٨(، واحلاكم )٧و٦(ابن حبان : واحلديث صحيح، صححه

 ). ٦٨٦٩(، ومسلم )٤٥٤٧(ورواه البخاري ). ٧٨٦ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ٢(
 .التي يتتبعها أهل األهواء والبدع يف بيان معنى اآليات املتشاهبات :»فائدة«   

  Ms  rL :بري يف قولـه تعـاىلُعن سعيد بن ج) ٤٤ (»الرشيعة« يف اآلجري   روى 
 ّضلَ ذلك يِ إذا قرءوهن من أجلِاس آي يف القرآن يتشاهبن عىل النَّّفهن  أما املتشاهبات:قال
 ويزعمون أهنا هلم أصابوا ،ون آية من القرآنؤ فرقة يقرّلُ ك،عى هذه الكلمةَّ ممن أدَّلَض نَم

 M  z  y  x  w   v  u  t : ومما يتبع احلرورية من املتشابه قول اهللا تعاىل.هبا اهلدى
{|  L ]٤٤:املائدة[، معها ونؤويقر : M/  .       -  ,  +L ]١:األنعام[ =  



  

   
٤٢ 

ًهدى عدٌوم ب قَّلما ض«:  وقال -٣٤ ُليه إال أوا عان كُ َّ   ،»َلُوتوا اجلدِ
 .)١(] ٥٨ :الزخرف[ M    Á    À  ¿  ¾  ½¼     »  º  ¹  ¸  L: رأم قُث 
ُتمسك بُامل«:  وقال -٣٥ َّنتي عند فساد أمتيُسِّ ُ ِ  .)٢(»ًهيدا شنيسُر مخ أجه لَّ

                                         
 فهذه األمة ، فقد أرشكِهِّ بربَ عدلَن كفرَ وم، قد كفر: قالواِّفإذا رأوا اإلمام حيكم بغري احلق

 اهـ. لون هذه اآليةَّ ألهنم يتأو؛ فيخرجون فيفعلون ما رأيت،مرشكون
َّما أعلم أحدا من أهل األهواء إال:  قال أيوب)٧٩٩ (»اإلبانة الكربى«   ويف   . باملتشابه خياصمً
 ألمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن وما حتذير النبي باب  (»اإلبانة الكربى«:   وانظر

 ).     جيب عىل الناس من احلذر منهم
ُ من عدة طر»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ١( ُ ّ  .مامة ُ أيب أعن) ٥٣٩ و٥٣٤ و٥٣٢(ق ِ

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

ُمن حديث عمر ) ٢١٩ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ٢(   . ريض اهللا عنهِ
 . »ٍهيدُله أجر مائة ش..«: بإسناد منقطع، ولفظه) ٢١٥(ًورواه أيضا   

، )٢٧ (»تيا وجواهبـاُف«ار يف َّ، وابن العط)٢/٣٢٧ (»الكامل«    وهبذا اللفظ رواه ابن عدي يف 
 .)٢٠٧ (»الزهد الكبري«والبيهقي يف 

بن عن ا )١٠٣٩٤/١٠/١٨٢(» الكبري«، والطرباين يف )١٧٧٦(ار َّيشهد له ما رواه البز  و
 ُ أجـرِ فيـهِكِّتمسُ للم،ٍكم زمان صربِائَن ورِ مَّإن «: قال  عن النبيريض اهللا عنه، مسعود

  . »مُنكِم «: قال ؟ أو منهم،انَِّ م، يا رسول اهللا: فقال عمر.»اًمخسني شهيد
 ورجـال .. والطـرباين بنحـوه ،ارَّرواه البـز): ٧/٢٨٢(» جممع الزوائـد«   قال اهليثمي يف 

  اهـ. ه ابن حبانَّقَجيل وثار رجال الصحيح غري سهل بن عامر البَّالبز
ابـن ، رواه ريض اهللا عنـه شاهد من حديث أيب هريـرة ريض اهللا عنه  وحلديث ابن مسعود 

  .بإسناد صحيح) ٢٧ (»تيا وجواهباُف«ار يف َّالعط
مـن حـديث أيب ) ٤٠١٤(، وابـن ماجـه )٣٠٥٤(، والرتمذي )٤٣٤١(   وروى أبو داود 

َأيـام ُورائكم ِمن.. «: نبي  عن ال،ريض اهللا عنهُثعلبة اخلشني  ِالـصرب َّ ُالـصرب ،َّ ُمثـل ِفيـه َّ ِ 
ِاملللع ِرماجل عىل ٍبضق ُمثل ِفيهم ِ                    =  .»عمله َلِمث ُيعملون ًالرج ِمخسني ِأجر ِ



  

   
٤٣ 

ُتمسك بُامل«:  وقال -٣٦ ِلناس كالقِاد ا فسند عِِهدينِّ  .)١(»ِمرِض عىل اجلابَّ
ِسك بدينمُاملت«:  وقال -٣٧ ُ َّاجر إيلهُمـال ك)٢(رِج ِه يف اهلِّ ِ ِ« )٣(. 
ُدأ اإلسالم غب«:  وقال -٣٨  ُطـوبى ف؛أًيبـا كـام بـدِرُود غُيعًريبا، وسَ

                                         
ُمنهم مخسني ُأجر اهللا َولرس اي :قال                      .»ُنكمم مخسني ُأجر« :قال  ؟ِ

 ).  ٣٨٥ (»صحيحه«وصححه ابن حبان يف . ديث حسن غريبح:    قال الرتمذي
 واسـتقام ،هبـا وعمل،  اهللا رسول ةنُّبس كَّمتس من): ١٨١ (»عقيدته«   قال الصابوين يف 

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

 اهـ .تهّمُأ فساد عند تهنُّبس يعمل ملن ذلك  قال امَّإن. »منكم بل«
 .من حديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه) ٣١ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ١(

 .الوجه هذا من غريب حديث  هذا:، وقال)٢٢٦٠(  واحلديث رواه الرتمذي 
 : منها. هد يرتقي هبا إىل درجة احلسنا  وللحديث ش

ِلعربل ٌويل «: قال النبي :عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال) ٩٠٧٣(ما رواه أمحد     ٍّرش ِمن َ َ 
َاقرتب قد ِالليل طِعكق ًنافت ،َ ِظلمامل َّ ِ ُيصبح ،ْ ِ ُالرجل ُ ُ ًكـافرا ُويميس ًؤمنام َّ ُديـنهم ٌقـوم ُيـعيب ،ِ ِ 

ٍبعرض َ ُسكتمامل ،ٍيلقل ُّالدنيا ِمن َ ِينهدب ٍذئموي ِّ ِكالقابض ِ  .»ِكَّالشو عىل :قال أو ،ِرماجل عىل ِ
 .  وقد تقدم ذكره يف احلديث السابقشني ريض اهللا عنه،ُومنها حديث أيب ثعلبة اخل  

نة ُّ املتبع للس:مّبيد القاسم بن سالُ عوأب قال )٩٣(  للصابوين»عقيدة أصحاب احلديث«  ويف 
 . يف يف سبيل اهللا عز وجلَّ وهو اليوم عندي أفضل من رضب الس،كالقابض عىل اجلمر

 .)ه يريد القتلّ كأن؛فهاّ فحر،فقال هكذا بيده؟رسول اهللا وما اهلرج يا  : قيل( :)٨٤ ( البخاريعند)    ٢(
 ،ٌتـالِ ق: أي،»اعة هـرجَّبـني يـدي الـس« :ويف احلـديث): ٦/٢٧٥( »تاج العـروس«  ويف 

 اهـ.  القتل: بلسان احلبشة)اهلرج( :ى وقال أبو موس،واختالط
ِاملتمسك بسنتي «: قال النبي :  قال،عن عيل ريض اهللا عنه) ١٤٨ (»اإلبانة«روى ابن بطة )   ٣( َّ ُ ُّ

ِينهيف د ُ يف اهلرج له أجر مائة شِ   .»ٍهيدِ
 عن ريض اهللا عنه،من حديث معقل بن يسار ) ٧٨١ (» الكربىاإلبانة«وروى ابن بطة يف    
 ).٧٥١٠(  واحلديث هبذا اللفظ رواه مسلم .»َّإيل ِكهجرة ِاهلرج يف ُبادةِالع«: ي النب



  

   
٤٤ 

ُ من الغرباء، اهللاَيا رسول:  قالوا.»ُلغرباءِل   ؟ َُ
ُا فسد الناس صلح إذينالذ «:    قال َّ  .)١( »واَ

ًم غرضـا ُوهِخذِّتايب، ال تاهللاَ اهللاَ يف أصح«:  وقال - ٣٩ َ  فمـن ؛يِ بعـد)٢(َ
ُأحبهم ف ُي أحبهمِّبُبحَّ َ، ومن أبغضَّ َ أبغضهم، ومن آذُبغيضبُهم فَ ُ د  فقُاهمَ

ُ فيوشك أن ين آذى اهللاََى اهللاَ، وماين فقد آذَاين، ومن آذآذ ُذهأخِ َ« )٣(. 
ِيـدهفـيس بي نا الـذفـو ،يبُّبوا أصـحاال تس«:  وقال -٤٠  َق لـو أنفـِ

ُأحدكم ٍثل أحد ذهِ مُ ُ ُ َّغ مدا بلًبا مَ ِدهمحَأ )٤( َُ ُ وال نصيفه،ِ َ ِ َ« )٥(. 
ِعـاذ، أطـيا م«:  ُّقال يل النبي: ٌعاذ وقال م-٤١ ٍ كـل أمـري، وعُ َّ ِّل صـُ

ِّلف كلخ ُ َّسبال تٍام، و إمَ ِدا من أصحَّن أحُ  .  )٦( »ايبً
                                         

 .َّعن مجع من الصحابة ريض اهللا عنهم) ٥٣٦و٣٢ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ١(
، واآلجــري يف )٢٩٠ (»األوســط«، والطــرباين يف )٧٥٦ (»مــسنده« ورواه أبــو يعــىل يف     

 .   ، وهو حديث صحيح)٢٨٨(» نن الواردة يف الفتنُّالس«لداين يف ، وا)١(» الغرباء«
 .  اص بنحوه من حديث سعد بن أيب وق) ١٦٦٩٠و ١٦٠٤(واحلديث رواه أمحد 

ُد الناس صلحواالذين إذا فس«:  دون قولهمن حديث أيب هريرة ) ٢٨٩(  ورواه مسلم  َ ُ َّ َ« . 
ُء ينصب فريمى فيه،َّاليش): ُضَرَالغ()   ٢(  ).٣/٢٦٥٤ (»للغةذيب اهت«.    وهو اهلدفُ
: قال الرتمذي. َّفل ُ، عن عبداهللا بن مغ)٣٨٦٢(رتمذي ، وال)٢٠٥٤٩و١٦٨٠٣(رواه أمحد )   ٣(

 البـن »الـرد عـىل املبتدعـة« عىل يتعليق: وانظر.  من هذا الوجهَّهذا حديث غريب ال نعرفه إال
 . ا من األحاديث الصحيحة يف هذا املعنىًومعناه صحيح، وسيورد املصنف كثري). ٣٥٢(البناء 

 ). ٣/٩٩ (»الصحاح«.  ِمكيال، وهو رطل وثلث عند أهل احلجاز: َّ بالضم)ُّدـُمـال()   ٤(
 .ريض اهللا عنهدري ُمن حديث أيب سعيد اخل) ٦٥٨٠(، ومسلم )٣٦٧٣(رواه البخاري )   ٥(
، )٢/٢٧٩ (»الكامـل«، وابـن عـدي يف )٩ (»زوائد فضائل الصحابة«رواه عبداهللا بن أمحد يف    )  ٦(

           =اهـ  .   وهذا منقطع بني مكحول ومعاذ:وقال) ٨/١٨٥(» الكربى«يف البيهقي و



  

   
٤٥ 

َعىل حلية عمر ُه يدُسول اهللا  رَعض وو-٤٢ ُ  ،نـه عريض اهللا ِابَّط اخلبن ِ
َّ، إنا هللا وإنا إليهُمرا عي«:  قالمُث  . »وناجع رَّ
ِّ وأمي يا رسولبأيب أنت -نعم : ُلتق: ُرمل عقا   َّا هللا وإنا َّ، إن-  اهللاُ

 ! ؟اكا ذـعون، فماج رإليه
ًربيل أتـاين آنفـا، فقـالَّإن ج«: قال    َّا هللا وإنـا إليـهَّ إنـ،ُيـا حممـد: َ
َّون، إن أمِاجعر ُ ِك بقليل غريعد بٌةَفتونَ مَتكَّ  . ٍثري كٍ
ٍالل، أم فتنة كفر؟ ُة ضَتنِ أف،ُربيليا ج: ُلت         ق ُ ُ ِ ٍ 
ٌّكل س: قال           . ُيكونُ

ٌون، وأنا خملفُرُكف أو يونُّضل يَكيف:ُقلت            ِّ َ أظهرهم كتاب اهللا بنيُ ِ  ؟ ُ
َكتاب اهللا يب:  قال ُتأوله يون؛ُّلِضِ ُّ كلَُّ  .)١(»ون بهُّلَِضوون فيَ ما هيٍوم عىل قُ

                                         
َّمعناه صحيح، وسيورد املصنف كثريا من األحاديث الص  و     .حيحة يف هذا املعنىً

، والفـسوي يف )٢٧٩( »البـدع«، وابـن وضـاح يف )٣١١ (»نةُّالس«رواه ابن أيب عاصم يف )   ١(
 أمـرائهم مـن ذلك فأول ،يضلون  اهللا ِبكتاب«: قال :وزاد فيه) ٢/٣٠٨ (»املعرفة والتاريخ«

 ويتبع ويقتتلوا، فيغشوا ،يعطوها فال حقوقهم اسَّالن ويسأل ،احلقوق األمراء متنع وقرائهم،
 َِملَس من َِملَس فبام ،لجربي يا :فقلت. ونِقرصُي ال مُث الغي يف فيمدوهنم األمراء أهواء القراء
 .»تركوه نعواُم وإن ،أخذوه هلم الذي أعطوا إن ؛ِربَّوالص ِّبالكف : الق ؟ منهم

 ومسلمة بالقوي، ليس محيص هذا محري بن حممد:  فقال،ّقد أعل الفسوي هذا احلديث: قلت  
 يخشـ عنـدي وهـو ،اهلمـذاين غـري هأظنّـ هـذا ّرَذ بن وعمر احلديث، ضعيف دمشقي عيل بنا

  ).١٤٢٤ (»العلل املتناهية« : وانظر اهـ  .احلديث هذا ّيصح وال ،جمهول
 :قوله بريُج حذف :احّوض بنا قال، »همائوأمر ائهمَّرُق ِبلِق نِم« :وزاد:    وقال ابن وضاح

 وفتنـة ،واألمـوال بيَّالـس فيهـا حيـل ؛دةِّالر هي فرُالك فتنة إن» ؟ضاللة فتنة أم ،فرُك فتنة«
    =فيها ّلَحي ال اللةَض فتنة فيه نحن الذي وهذا األموال، وال ،بيَّالس فيها ّحيل ال اللةَّالض



  

   
٤٦ 

َّملِح يف الطعــُل الايب مثحُل أصمث«:  ُّقال النبي: ُ وقال احلسن– ٤٣ . ِامِ
ْهب ملذ ]أ/٥[ ،َاتَيه ه:م قالُث ِ  .)١( »ِومُح القَ

                                         
               اهـ. األموال وال ،بيَّالس

، ) عبـدالرزاق مصنف١١/٢١٧ (»جامعه«  وهذا احلديث معناه صحيح، فقد روى معمر يف 
  عىلَمِدَ ق:ام قالبن عباس ريض اهللا عنها بإسناد صحيح عن) ٢٠١٣ (»ُّالسنة«واخلالل يف 

 ، يا أمري املؤمنني: فقال،ِاس يسأله عن النَُّمرُ عَ فجعل،ٌ رجلريض اهللا عنه اخلطاب  بنَعمر
م ُهَ أن يتـسارعوا يـومُّحبُا أَ واهللا م: فقلت:قال ابن عباس. م كذا وكذاُنهِقد قرأ القرآن م

 إىل ُ فانطلقـت !!ْهَ مـ: ثم قال،مر ريض اهللا عنهُين عَرب فز:قال. سارعةُهذا يف القرآن هذه امل
  . املؤمننيَب أمريِجَ أ: فقال،ٌلُجَ إذ أتاين ر، فبينا أنا كذلك،اا حزينًًكتئبُمنزيل م

 ممـا قـال َ ما الذي كرهت:فقال ، بيدي فخال يبَ فأخذ،ينُِرنتظَ فإذا هو بالباب ي،ُفخرجت  
 ؛واُّحيتقما  ومتى ،واُّسارعة حيتقُه امل متى يتسارعوا هذ، يا أمري املؤمنني:فقلت ؟ اً آنفُجلَّالر

 ُ إن كنـت،وكُـ هللا أب:قـال . يقتتلوا؛ خيتلفوا ما ومتى،فواِخيتل؛ مواِ خيتص ما ومتى،مواِخيتص
َّأي كل يدعي أن احلق معه: ُّاهـ  ومعنى حيتقوا.  هباَئتِى جَّاس حتها النَُّمُكتأل ّ ُ. 

ّهذا احلديث بالصحة؛ فام ضـل اخلـوارج   وهناك كثري من األحاديث واآلثار تشهد ملعنى  ِ ِّ
ِّ، واستحلوا دمائهم إال باتباعهم ما تشابه من القـرآنالذين خرجوا عىل أصحاب النبي  ّ 

ُابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وترك السنة واآلثار املحكمة البينة التي ت  . القرآن وتوضحهِّفرسُّ
ٌلقيني ناس من أهل العـراق؛ فخاصـموين :  قال عن عبداهللا بن الزبري) ٨٢٢ (»اإلبانة«ويف   

ُيف القرآن، فو اهللا ما استطعت بعض الرد عليهم، وهبت املراجعة يف القرآن، فـشكوت ذلـك إىل  ِ َّ
ُّأيب الزبري، فقال الزبري َّإن القرآن قد قرأه كل قوم، وتأو: ُّ ٍ َّ ِطـأوا مواضـعه، ِلوه عىل أهـوائهم، وأخَُّ
ٍنَن أيب بكـرُ بسِاصمهمفإن رجعوا إليك فخ ام أعلـم هنـّم ال جيحـدون أَّفـإهن وعمـر رمحهـام اهللا ِ

ِ فخاصمتهم بسننفلمـا رجعوا.  منهمِبالقرآن ُ  . معي وال قعدوا، فواهللا ما قاموا َ أيب بكر وعمرُ
  .وإسناده منقطع) ١٧٣٠و١٦ (»فضائل الصحابة«، وأمحد يف  )٢٠٣٧٧( رواه عبدالرزاق  )  ١(

) ١١٥٧ (»الـرشيعة«واآلجـري يف ، )٦٦٩٨ (»مـسنده«ار يف َّ، والبز)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
   =جندب بن سمرة حديث من هدشا وله): ٧/٣٤١ (»إحتاف املهرة«  قال البوصريي يف 



  

   
٤٧ 

ٍه أبو بكر ععَ املسجد وم ل ودخ-٤٤ ُمينه، وعمن يُ ِ  : ، فقالِهِسار عن يُرِ
ِث يوم القيامة، وهُا نبعذكه«     َ َّكذا ندخل اجلنةُ ُُ َ« )١(. 
ِان من أهل السامء، ويرِوز َّ إال ولهبيِما من ن«:  وقال -٤٥ َِّ ِ ِيـران مـن ِوزِ ِ

َّأهل األرض؛ فأما  ِ َّاي من أهل السميرِزوِ ِ ِ ُائيل،يكُيل ومجربف: ِاءـَ ِ  
ِاي من أهل األرضيرِزَّوأما و   ِ ِ َفأبو بكر وعم: َ ُ ٍ  .)٢(ريض اهللا عنهام  »ُرِ
ُّستقر مال ت«:  وقال -٤٦ َّة إال يف قُة األربعَّحبـِ ٍكر،  أيب ب:يٍن تقِلب مؤمِ

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

                 اهـ  .والطرباين ،َّزارالب رواه
  ).٧٠٩٨ (»الكبري«، والطرباين يف )٤٦٣٠ (»مسنده«َّرواه البزار يف : قلت  
 اهـ. حسن الطرباين وإسناد ،والطرباين ارَّالبز رواه): ١٠/١٨(» جممع الزوائد«  يفقال 

 وفيه قوله طبة النبي ُباس ريض اهللا عنهام يف خ ابن عِمن حديث) ٣٦٢٨( وروى البخاري 
 :» ..َالناس َّفإن ُّويقل ونُيكثر َّ ُاألنصار ِ َ ِالناس يف وايكون َّحتى ْ ِبمنزلة َّ َ  .»..ِامَّالطع يف ِلحامل ِ

زوائـد فـضائل «، وعبـداهللا يف )١٤٥٥ (»نةُّالـس«، وابـن أيب عاصـم يف )٣٦٦٩(رواه الرتمذي )   ١(
: قـال الرتمـذي. مـر ُمن حديث ابن ع) ١٣٧٧ (»الرشيعة«واآلجري يف ، )٧٧ (»الصحابة

َوضعفه الدارقطني يف . حديث غريب َّ  ).٨/٧٣(» ميزان االعتدال« كام يف »غرائب مالك«َ
 »الـرشيعة«واآلجـري يف  ،)١٠٥(» فضائل الـصحابة«، وأمحد يف )٣٦٨٠(رواه الرتمذي     )٢(

 . غريب حسن حديث هذا: ال الرتمذيق. من حديث أيب سعيد اخلدري ) ١٣٢٦(
، )باب ذكر منزلة أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام من رسول اهللا/٤/١٨٥١( »الرشيعة«: وانظر 
 ). من أهل األرضريض اهللا عنهام وزيراه وأميناه أبا بكر وعمر أن  النبيباب إخبار /٤/١٨٥٨(و

فـضائل «، والقطيعي يف زوائـده عـىل )١٤٦٥(» سنداملنتخب من امل « يفيدُعبد بن محرواه )   ٣(
، وأبو نعيم يف )٢٣٣٢(، والاللكائي )١٢٢٤ (»الرشيعة«، واآلجري يف )٦٧٥(» الصحابة

ً مرفوعـا، أيب هريـرة  ، من طريق عطاء اخلرساين عـن)٢٣٠ (»فضائل اخللفاء األربعة«
ٍال جيتمع حب هؤالء األربعة إال يف قلب مؤمن «:ولفظهم َُّ ِ ّ ُ ُ           =. وذكرهم.»..وأبو بكر : َ



  

   
٤٨ 

َّم حبليكَض عَّإن اهللاَ افرت«:   وقال-٤٧ َكر، وعمـ أيب ب :ُ ُ َر، وعـثامن، ٍ ُ َ
ِّالصالة، والص: ُليكم َفرتض عام ا ك،- م عنهريض اهللا -ٍّيل وع  َيام،ََّ
ُمن أبغض واحدا منهمَّج، فواحل ِ ًِ ُله اهللاُ الَ أدخ؛َ َنارَ َّ« )١(. 

َة اهللا، ولعنـَعنـِحايب فعليـه لَّب أصـَمـن سـ«:  وقال -٤٨ ّة الالعُ ، َنـنيُ
ِكة، والناس أمجعنيِواملالئ َّ ِ«) ٢(. 

                                         
            اهـ  .هذا منقطع): ٣٩٩٤ (»املطالب العالية«   قال يف

 . وإسناده ضعيفمن حديث أنس ) ٢٣١٢ (»مسند الشاميني«  ورواه الطرباين يف 
 ال جيتمعـان ّ عثامن وعيلَّبُ إن ح: قالوا: قال أنس بن مالك) ١٢٢٦(» الرشيعة«   ويف 

 .لوبناُهام بحمد اهللا يف قّبُ قد مجع اهللا عز وجل ح؛ا وكذبو !ٍيف قلب مؤمن
 ٍّ وعـيلَ وعثامنَمرُ أيب بكر وعّبُ ال جيتمع ح:ُّ الزهري شهابقال أبو) ١٢٢٨(ً   وفيه أيضا 

 .مةُ أتقياء هذه األِلوبُ يف قَّريض اهللا عنهم إال
ن َ وم،ينّ الدَأقام فقد ٍ أبا بكرَّن أحبَ م:ختياينِّقال أيوب الس )١٨٩ (»نةُّأصول الس«ويف  

ا فقد  ليَ عَّن أحبَ وم، اهللا ِبنور َثامن استنارُ عَّن أحبَ وم،بيلَّ فقد أوضح السَمرُ عَّأحب
 ،فـاقن النِّ فقد برئ م  رسول اهللاِن أحسن الثناء عىل أصحابَ وم، الوثقىِروةُأخذ بالع

 ،الحَّلف الصَّوالس نةُّالف للسُبتدع خمُء كان منه فهو مّا منهم أو بغضه ليشًينتقص أحد نَوم
 . ًا ويكون قلبه هلم سليامًى حيبهم مجيعّحت ِامءَّواخلوف عليه أن ال يرفع له عمل إىل الس

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

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

 أتـى ):١/٣٠٨(» يـزانامل« قـال يف. أمحد بن نرص الـذارع: ويف إسناده. »ِارَّ إىل النِن قربهِم
  اهـ   . أبا بكر: ُ، يكنّىالّ دج: قال الدارقطني.ه ليس بثقةّ عىل أنّبمناكري تدل

، )٥/٢١٢ (»الكامـل«، وابن عدي يف )٨ (»َّفضائل الصحابة«رواه عبداهللا يف زوائده عىل  )   ٢(
أبو شيبة : دهويف إسنا. من حديث أنس ) ١٩٤٤(، واآلجري )٨٣٣ (»ُّالسنة«واخلالل يف 

  =.عنده عجائب): ٣٣٨٨ (»التاريخ الكبري«اجلوهري، يوسف بن إبراهيم، قال البخاري يف 



  

   
٤٩ 

َّوم يف آخر الزمـُ جييء قّإنهايب؛ فُّبوا أصحال تس«:  وقال -٤٩ ِ ُّسبون ِان يـٌ ُ
َم، وال تصِليهوا عُّلُال تصحايب؛ فأص ِوا معهم، وال تنـاكحُّلُ ُ ُ  ُوهم، والَ
ُجالسوهـُت ِم، وإن مرِ  . )١( »مُودوهَال تعوا فضَ
ٍ عباس وقال ابن-٥٠ َسبوا أصحاب حمَال ت: َّ ؛ َّلم وسـعليـه َّىل اهللاصـٍمد ُّ

ُم أهنعلم، وهو يِار هلد أمرنا باالستغف اهللاَ قفإن َّ  . )٢( ونِلتَيقتَم سُ
ٍد مـِب حمحاصـِغفار ألوا باالسـتُ أمر:نها عُ وقالت عائشة ريض اهللا-٥١

                                         
 )٩/٢١٨ (»اجلرح والتعديل«.ضعيف احلديث منكر احلديث عنده عجائب: وقال أبو حاتم الرازي   

ابن عباس، وابن عمر، وأيب هريرة، وجابر ريض اهللا عـنهم : حديث   واحلديث مروي من   
 ).١٠/٢١ (»جممع الزوائد«: انظر. َّ من الضعفوا أسانيدهاللكن ال ختو

، عن عطـاء بـن أيب )١٠٠١(، وابن أيب عاصم )١١و١٠ (»زوائد الفضائل«   وروى عبداهللا يف   
 .  وإسناده صحيح، ولكنه مرسل. »اهللا ُعنةَل ِفعليه أصحايب َّبَس نَم.. «: رباح، عن النبي 

 أصحاب َّبَن سَباب ذكر اللعنة عىل م/٥/٢٥٠٧ (»الرشيعة«اهللا يف    قال اآلجري رمحه     
 ه خـالف اهللاّ ألنـ؛  أصـحاب رسـول اهللاَّن سـبَ مـَ وخـرسَلقد خـاب):  رسول اهللا
 وال ، ومـن مجيـع املـؤمنني، ومن املالئكة، ومن رسوله،ن اهللا ِ وحلقته اللعنة م،ورسوله

 ، وضـيع القـدر، وهو ذليل يف الدنيا،اً وال تطوعًةال فريضو ،ًا وال عدالً رصفُيقبل اهللا منه
  اهـ.ورُّ وأخىل منهم الد،بورُ هبم القر اهللاُـَّكث

 . من حديث أنس  نحوه)١٠٣(» الكفاية«، واخلطيب يف )٧٦٩ (»ةُّالسن«رواه اخلالل يف )   ١(
 . متفق عليه.»..ال تسبوا أصحايب«: ويف إسناده ضعف، وقد ثبت منه قول النبي 

قـة هبجـر ّالة معهم، وعليهم، وغريها من األحكام املتعلَّن ترك الصِ وأما بقية األحكام م  
 .  ة واجلامعة كام سيأيت تقريره يف ثنايا هذا الكتابُّدع فهو مما أمجع عليه أهل السنأهل الب

  ).٢٣٣٩(كائي ، والالل)١٩٧٩ (»الرشيعة«، واآلجري يف )١٨ (»فضائلال«رواه أمحد يف  )   ٢(
حيح عن عبداهللا َّوروى ابن بطة باإلسناد الص): ٢/٢٢ (»ُّمنهاج السنة«   قال ابن تيمية يف 

 عن ابن عباس ريض اهللا ، عن جماهد، حدثنا رجاء، حدثنا معاوية، حدثني أيب: قال،بن أمحدا
 .فذكره:.. عنهام قال



  

   
٥٠ 

 . )١(ُّبوهم فس
ُ وقال أبو بكر الصديق-٥٢ ِّ َأي س:  اهللا عنهيض رٍ ُء تظامُّ ُّلني، وأيٍ  ٍ أرضُّ

ُّتقلن ِ  . )٢(  ؟ُم أعلا ال مِتاب اهللاُلت يف كا قي إذُ
ُكر الصديق أبو بوقال -٥٣ ِّ ُبل اهللا املتنيحُة ُّالسن:  اهللا عنهيض رٍ ن مـ، فُ
َ قطع حبل فقد؛اهركت ِه من اهللاَ ُ )٣(.  

                                         
 ).٧٦٤٢(رواه مسلم )   ١(
أيب بكر ة بإسناده عن ابن ّمن طريق ابن بط) ٣/٢٦٣ (»لةطبقات احلناب« يعىل يف رواه ابن أيب)    ٢(

 ٍة سـامءّ وأيـ،نـيُّقلُت ٍ ارضُةّأي: ِ عن آية من كتاب اهللا ؟ فقالَّئل أبو بكر الصديق ُس: قال
 .   اهللا بغري ما أراد اهللا هباِن كتابِ مٍ يف آيةُإذا أنا قلت؟  ُ أو كيف أصنع ؟ُ وأين أذهب،نيُِّلظُت
، والطــربي يف )١٠١٥٦(، وابــن أيب شــيبة )٣٩(» ســننه« يف بــن منــصورســعيد رواه   و
  MÂ ÁL :  عــن تفــسري قولــه تعــاىلل وعنــد بعــضهم أنــه ســئ.)١/٣٥(» التفــسري«
 .)١٣/٢٧١ (»الفتح«وأسانيدها يقوي بعضها بعضا كمـا يف  ،]٣١:عبس[
 وأصـحاب ، أدركت أصحاب عبـداهللا:عبيَّ الشقال) ١٠/٥١٢ ( ابن أيب شيبة»مصنف«ويف   

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

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

ِ معلقا عـىل هـذين األثـرين   قال القايض ً ّ  ، وإمـامي اهلـدى، اإلسـالمِّشيخيبـ َكُ حـسب:ُ
 من كتـاب ٍ آيةِام عن تفسريُفهام وإحجامهُّ وتوق،اشدينَّ اهلاديني الر،وخليفتي رسول اهللا 

  فـامذا؛ وبكتاب اهللا وتأويله، وبرسوله، بعد رسول اهللا  اخللق باهللا ُ ومها أعلم،اهللا 
 يف تأويـل صـفات ،النيَّ وبقية املتكلمني الض، املعتزلة واألشاعرةِةَعسى أن نقول يف جسار

 اهـ .  ؟ والعلامء الثقات، ونقلها األئمة األثبات، التي نطق هبا القرآنالرمحن 
ُّ يف التمسك بالسن ٍ عن أيب بكر)٣٠٩٣(خاري وروى الب.  أقف عليهمل)   ٣( ا ً لـست تاركـ:ة، قـالَّ

 =. أن أزيغِهِن أمرِا مً فإين أخشى إن تركت شيئ، عملت بهَّ يعمل به إالا كان رسول اهللا ًشيئ



  

   
٥١ 

َ وقال عم-٥٤ َّر بن اخلطـُ َّاب الـرأيحأصـ:  ريض اهللا عنـهِابُ ُ أعـداء ُ
 ؛عوهـاَ ينهم فلم متتَّوها، وتفلحفظـ أن يُيثُ أعيتهم األحاد؛ِنُّالسن

ِفقالوا بالرأي ُّلوا وأضلوا ؛ فضَّ ُّ)١( . 
ِريه إىل غِّحرفوهـُال ت؛ ف ُالم اهللاُرآن كالق: ُ وقال عمر -٥٥ ِ )٢(. 
َّإن اهللاَ عز وج:  ريض اهللا عنهُقال عمر و-٥٦ َّأمر عباده إال بم يـَّل لَّ ُ َ ا ـمِ

                                         
ِّ فرس   وقد       ِةَّعدِب]  ١٠٣:آل عمران[ MF  E  D  C  B  AL  : يف قوله تعاىل)احلبل(ُ

عهد القرآن والعهد الذي :  ومنها.بب الذي يوصل به إىل البغية واحلاجةَّسال: تفاسري، ومنها
 ). ٤/٣٠( الطربي »تفسري «:انظر. اإلسالم:  ومنها . إخالص التوحيد هللا:ومنها. فيه

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

  .دعَّأهل الرأي هم أهل الب: قال أبو بكر بن أيب داود )٢٠٠٥ (»جامع بيان العلم«  ويف 
َّأصـحاب الـرأي ): هــ٢٤١( قال حممد بن عبـدالعزيز )٢/٦٢٩ (»الرسالة الواضحة«ويف  

ُوالقياس يف الدين مبتدعة ض ِالل، خوارج عن مِّ ّلة األمة؛ ألن أصحاب الرأيٌّ َّ ُ  والقياس يف ّ
ُالدين يريدون بذلك تعطيل   . ُة، وتبطيل العلم واألثر، والتفرد برأهيم وقياسهمُّالكتاب والسنِّ

): َّأصحاب الرأي: (  وقال حرب الكرماين رمحه اهللا يف عقيدته التي أدرك عليها أهل العلم
ُوهم مبتدعة ضالل، أع ُداء السنة واألثر، يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا، وهم خيالفون ُ ً ًِّ ًُّ

ًاآلثار، ويبطلون احلديث، ويردون عىل الرسول، ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إمامـا  َّ
ٍيدينون بدينهم، ويقولون بقوهلم، فأي ضالل أبني ممن قال هبذا، أو كان عىل مثل هذا ؟ يرتك  ّ

 اهـ . ً  صحابه، ويتبع رأي أيب حنيفة وأصحابه، فكفى هبذا غيا وطغيانا ورداقول الرسول وأ
  ).٣٢٩(وسيأيت زيادة بيان يف ذم الرأي حتت رقم ] بتحقيقي) ١٠٩(حلرب  »ُّالسنة«   [

ام هـو كـالم اهللا، ّإن هـذا القـرآن إنـ:  ريض اهللا عنهمرُعن ع) ٢٠٥٠ (»اإلبانة الكربى«يف )   ٢(
 .َّفألعرفن ما عطفتموه عىل أهوائكم. : .قال) ٢٠٥١( ويف لفظ .فضعوه مواضعه
، وإسـناده )١٥٥ (»الـرشيعة«نحوه، واآلجـري يف ) ٩٩ و٩٨ (»نةُّالس«  يف  ورواه عبداهللا

 .مُفوه عىل آرائكِرصَ اهللا فال تُ كالمُالقرآن: ولفظهصحيح، 



  

   
٥٢ 

ُعهينف َّهم إال عَنهم يـم، ولُ ُّـا يرضهمُ  .مَ
َق النفس وإن را وافـُل فيمِاطالب:  ريض اهللا عنهثامن وقال ع-٥٧ َّ َّأيـت أن َ

َّهللا عز وجل فيه  .)١(ًة اعط َّ
ُّيصد عن الاهلوى : يض اهللا عنهٌّ عيل ر وقال-٥٨ ُ  .)٢(ِّق حـَ
َّ وقال عيل كرم-٥٩ َند مـن خـى عاهلو: ]ب/٥ [)٣( هجه اهللا وٌّ َّالف الـسنَ  َةَُّ

ْق وإن رضبتح ُِ ُ فيه عنقه ٌّ ُ ُ ِ)٤( . 
                                         

ال  إذا أشكل عليك أمران: لا يقوً سمعت أعرابي: األصمعيقال) ١٥( »فتيا وجواهبا«  ويف ) ١(
 .  أكثر ما يكون اخلطأ مع متابعة اهلوىّ فإن،ا إىل هواكـ فخالف أقرهبم،ا أرشدـتدري أهيم

 .ً  وسيأيت قريبا كثري يف اآلثار يف ذم اهلوى واألمر بمخالفته
 »ةفضائل الصحاب«، وأمحد يف )٣٥٦٣٦(، وابن أيب شيبة )٨٦ (»الزهد«رواه ابن املبارك يف    )٢(

، وقـد أخـرج بعـضه وهو قطعة مـن قـول عـيل ريض اهللا عنـه. سناده صحيح، وإ)٨٨١(
ًعلقا جمزومُم) ١١/٢٣٥ (»صحيحه«البخاري يف   . بهاً

 ]٢٦: ص[ M   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL :    وقد قال اهللا تعاىل
ِ، ومل أقف للسلفِاخَّس والغالب أن هذا من فعل النُّ!كذا يف األصل)   ٣(  هذه ِ يف ختصيص األوائلَّ

 .ُ عنهم، وحرشنا اهللا يف زمرهتمَّ الصحابة ريض اهللاِائرَ دون ساللفظة وغريها لعيل 
َّبالسالم عليه دون سائر َّبالصالة وو هبذا الدعاء،   بن أيب طالبّت الرافضة عيلّوملا خص   

 . ةُّلسنأهل ان ِ مٌ منه كثريَ منعً عنهم، حتى صار هذا شعارا هلم؛الصحابة ريض اهللا
 يفرد أن تبُللك ِاخَّسالنَّ من كثري عبارة يف هذا َغلب قد): ٦/٤٧٨ (»التفسري«   قال ابن كثري يف 

 كـان وإن وهذا ،)وجهه اهللا َمَّكر(: أو حابة،َّالص سائر دون من )المَّالس عليه(: يقال بأن  عيل
 التعظـيم بـاب مـن هـذا فـإن ذلـك؛ يف الـصحابة بـني اوىُيـس أن ينبغي لكن ؛اًصحيح معناه

  اهـ.أمجعني عنهم اهللا ريض منه، بذلك أوىل عثامن املؤمنني وأمري فالشيخان والتكريم،
ُها، فاخلوارج يقاتلون ويقتلون عىل معناه صحيح، وشواهده ال يمكن حرصمل أقف عليه، و)   ٤(

ًون أهنم حيسنون صنعبباطلهم وهو حيس ُ ُ  .كان وزمانِّ وهكذا غريهم من أهل البدع يف كل م.اّ



  

   
٥٣ 

ُعضه ب بَتاب اهللاِرضبوا كال ت:  ٍاسَّ عبُ وقال ابن-٦٠  .)١(ٍبعض َ
َّ صبيغا الت ُرمَ وجلد ع-٦١ ً ُته يف حرَلاءسُميمي يف مَ ُ ِ ِوف من القِ  .)٢(رآنٍ

                                         
 ).   ١٩٥٣ (»نةُّالس«، واخلالل يف )٣٠٧٩٤ (»املصنف«رواه ابن أيب شيبة يف )   ١(

ُال ترضبوا كتاب اهللا بعضه ب«:   قال النبي  أيب أمامه حديث) ١٣( وقد تقدم   .»ٍبعضََ
 ١٤٦ (رواهــا الــدارمي: ةَّصِوالقــ). ٨٠٠و٣٣٥و٣٣٤ (»اإلبانــة الكــربى«رواه ابــن بطــة يف )   ٢(

 ). ١١٣٦(، والاللكائي )١/٤٧٩ (»الرشيعة«، و)١٥٩ (»البدع«، وابن وضاح يف )١٥٠و
 قدم املدينة فجعل يسأل عن ، صبيغ: يقال لهًليامن بن يسار أن رجالُعن س:    ولفظ الدارمي

نـا أ : قـال ؟ مـن أنـت: فقال، له عراجني النخلّ فأرسل إليه عمر وقد أعد،تشابه القرآنُم
 فجعل .اهللا عمرنا عبدأ : وقال،ن تلك العراجني فرضبهِا مًمر عرجونُأخذ ع ف. عبداهللا صبيغ

 . يا أمري املؤمنني حسبك قد ذهب الذي كنت أجد يف رأيس: فقال.ا حتى دمي رأسهًله رضب
وهـذا النكـري : )هــ٢٦٩(قـال الفرغـاين ) ٥٢٦ (»خمترص احلجة عىل بيان املحجة«   ويف 

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

 .)٣/٤٥٩ (»حابةَّاإلصابة يف متييز الص«ة وتصحيحها يف ق هذه القصُرُوانظر ط   
َّ   قال ابن بطة رمحه اهللا معلقا عىل هذه القص ً ّ ِعيف القلبَّسى الضوع: ِةُ ُ، القليل العلـم مـن ُ

ِ أن يتداخله مـن ذلـك مـاالنَّاس إذا سمع هذا اخلرب، وما فيه من صنيع عمر  ُ ُ ال يعـرف َ
كـان : ِر هذا من فعل اإلمام اهلادي العاقـل رمحـة اهللا عليـه، فيقـولوجه املخرج منه، فيكث

ِجزاء من سأل عن معاين آيات من كتاب اهللا  ًٍجـع رضبـا، هـا أن يوَلم تأويلَّ أحب أن يع
ه فيه غري مـا  األمر كام ظن من ال علم عنده؛ ولكن الوجوليس! َوينفى، وهيجر، ويشهر ؟

 يف حياتـه، ويفـدون إىل  وذلك أن النَّاس كانوا هيـاجرون إىل النبـي ذهب إليه الذاهب؛
ِخلفائه من بعد وفاته رمحـة اهللا علـيهم ليتفقهـوا يف د رية يف إيامهنـم، يـنهم، ويـزدادوا بـصَّ

 قدوم هذا الرجل املدينة،  عمر َموا علم الفرائض التي فرضها اهللا عليهم، فلام بلغَّويتعل
ه، وال يعـود ِتشابه القرآن، وعن غريُأل عن مَوعرف أنه س ُ ما يلزمه طلبه مما ال يرضه جهل ُ ُـُ ُّ ُ

ُعليه نفعه، وإنـام كـان الواجـب ع علـم الفـرائض  بِليـه حـني وفـد عـىل إمامـه أن يـشتغلُ
ِّوالواجبات، والتفقه يف الدين من احلالل واحلرام، فلام بلغ عمر  ُّأن مسائله غري هذا   =    



  

   
٥٤ 

َّ اهللاَ عز وجل يَإذا سمعت: ٍ مسعودُ وقال ابن-٦٢ ِغ هلـا فأص ا؛ُقول كذا وكذَّ
 .  )١( نهى عُ تنهٌّ، أو رشُمر بهؤٌـا هو خري تمَّإن؛ فسمعك

ُرآن كالم اُهللالق: ٍ مسعودُ وقال ابن-٦٣ َّ عز وجل، فمُ ً شـيئا يـه فن قالَّ
َّله عىل اهللا عزَّا يتقوـمَّإنف ُ  . )٢(َّ وجل ُ
َّمن ترك السن: ُ عمرُ وقال ابن-٦٤ ُّ  .)٣( َرَة كفََ

                                         
ُعلم من قبل أن يلقاه أنه رجل ُ اهللا عليـه، مـرصوف َّ القلب، خايل اهلمة عـام افرتضـهَّ بطالَ

نقـري عـام ال هيتـدي العناية إىل ما ال ينفعه، فلم يأمن عليه أن يشتغل بمتشابه القـرآن، والت
ُ، فأراد عمر رمحه اهللا أن يكرسه عـن ذلـك، ويذلـه، ِليه إىل فهمه، فيزيغ قلبه فيهلكعقله ع َُّ َ
باب حتذير /١/٤٧٩(  لآلجري»الرشيعة« : وانظراهـ  . ِ عن املعاودة إىل مثل ذلكويشغله

 ).  ه وعقوبة اإلمام ملن جيادل في،مته الذين جيادلون بمتشابه القرآنُأ النبي 
من طريـق ابـن أيب ) ٣٦ (»الزهد«، وابن املبارك يف )٥٠ (»ننهُس«يف  رواه سعيد بن منصور   )١(

  .وإسناده منقطع، ليكة، عن ابن مسعود ريض اهللا عنهُم
 . ، وإسناده حسن)خمطوط(ِّ أليب طاهر السلفي »اجلز الثاين عرش من املشيخة البغدادية«)   ٢(

ُالقرآن كالم : عن عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال) ١٠٠( بن أمحد  لعبداهللا»ُّالسنة«  ويف   
ّ، فمن رد منه شيئا فإنمـا يرد عىل اهللا تعاىلاهللا  ًَّ َ . 

 .هِّبَر عن يرويه إنام برأيه القرآن ِّفرسُي الذي إن: ُّعبيَّقال الش )٤/٣٢١ (»احللية«يف و  
 ،)٥٩٢٩(َّزار ، والب)٨٣٠ (»املنتخب«يف ُ، وعبد بن محيد )٤٣٨١(رواه عبدالرزاق )   ٣(

 ؟  فرَّالس يف الةَّالص عن عمر بنا ئلُس: قال العجيل قِّرَوُم عن:    ولفظهم
 . ة كفرُّمن ترك السن:  ويف بعض األلفاظ.َكفر َنةُّالس َخالف نَم ،ركعتني ركعتني :فقال   

 اهـ. إسناده صحيح): ٧٣٦ (»املطالب العالية«   قال يف 
 . عن ابن عباس ريض اهللا عنهام) ٤٩٧ (»ذم الكالم«وى اهلروي نحوه يف    ور

نة ُّ الـس:عن مكحول قـال) ١٠٣ (»الكربى«، وابن بطة يف )٦٠٩ (»ننهُس«   وروى الدارمي يف 
 .ٍ حرجِها إىل غريُ وترك،نة األخذ هبا فضيلةُوس، فرُ وتركها ك،نة األخذ هبا فريضةُس :نتانُس

ّ   قال ابن بطة معل      = خيصكم،ًوأنا أرشح لكم طرفا من معنى كالم مكحول: ًقا عىل ذلكُ



  

   
٥٥ 

َّالسن:  بن عبدالعزيزرُ وقال عم-٦٥ َنها من عام سَّإنُة ُّ َلم ما جاءَّ َ ا ِالفهِ يف خِ
َّمن الزل  .)١(م نُكِ مَرِل أقددِة واجلعنازُمـوا عىل الهم كانـِل، ولِ

 . ُواكمىل ها عَل هوانعي جالذُاحلمد اهللا : ٍاسَّب عٌل البنج وقال ر- ٦٦
َّ  فقال ابن عب ِيئا من اخلري؛ ِاء ش األهوعل يف هذهم جيـَّإن اهللاَ ل: ٍاسُ ِ ً 

ِّا سميـَّ   وإنم َ ألنه هي؛ًوى هُ ِبهِاحي بصوَّ ِ يف النار ِ َّ)٢(. 
                                         

 . ُّويدعوكم إىل طلب السنن التي طلبها والعمل هبا فرض، والرتك هلا والتهاون هبا كفر
ُّفاعلموا رمحكم اهللا أن السنن التي لزم اخلاصة والعامة علمهـا والبحـث واملـسألة عنهـا    

ًي وردت تفسريا جلملة فرض القرآن مما ال يعرف وجه العمل به ُّالسنن الت: والعمل هبا هي
ِّ ثم ذكر آيات الصالة، واحلج، والصيام، واجلهاد، والبيع -... ذي بيان وترمجةّإال بلفظ  َّ- . 
  َّفليس أحد جيد السبيل إىل العمل بام اشتملت عليه هذه اجلمل من فرائض اهللا:    ثم قال

ُّلتوقيف والتحديد والرتتيب، ففرض عـىل األمـة علـم الـسنن  بادون تفسري رسول اهللا 
األصلني ّجلمل من فرائض الكتاب فإهنا أحد  يف تفسري هذه االتي جاءت عن رسول اهللا 

ِّا الدين للمسلمني، ومجع هلم هبام ما يأتون وما يتقون، فلـذلك صـار ـاللذين أكمل اهللا هبم
ً فرضا، وتركها كفرااألخذ هبام  اهـ . ً

 :أي ؛كذا له سننت :يقال .الطريقة هي :نةُّوالس): ٢٩٧ص (»حتفة املولود«قال ابن القيم يف   
، »يِّنِم َفليس سنتي عن َبِغَر نَم «:لقوله اًواستحباب اًوجوب ،املتبعة ريقةَّالط هي .. رشعت
 خـالف مـن :عباس ابن وقال .»بعدي من اشدينَّالر اخللفاء نةُوس نتيُبس عليكم «:وقوله

 اهللا رسول سنه ما نةُّفالس َّوإال ،حادث اصطالح تركه جيوز بام نةُّالس وختصيص .كفر نةُّسال
 اهـ. بيلَّوالس واملنهاج يعةَّالرش وهي ريقةَّالط هي نةُّفالس ،ستحبُوم ٍواجب نِم تهُّمأل 

 . بأطول منه) ٧٤ (البن وضاح »البدع«ويف ). ١٦٦ (»اإلبانة الكربى«نحوه يف )   ١(
ّاهلوى كله ضاللة: ( قال ٍولفظ جواب ابن عباس) ٢٤١ (»اإلبانة«رواه ابن بطة يف   ) ٢( ُ.( 

، وأمـا )٢٢٥(، والاللكـائي )١٢٦(، واآلجري )٢٠١٠٢(وهبذا اللفظ عند عبدالرزاق   
 . ف فلم أقف عليهباللفظ الذي ساقه املصنِّ

 =      هذه األهواء أعجـبّأي يا أبا عمران : قال أبو محزة إلبراهيم)١٢٥(» الرشيعة«  ويف 



  

   
٥٦ 

َّام سـمإن: يةالٌد، وأبو العاهُ وقال احلسن، وجم-٦٧  ويَ هيـُهَّ؛ ألنـًوىي هـُ
ِصاحبه يف الب ِنار ِ َّ)١( . 
َ من هَّدٍاء أشِما من د: ُن وقال احلس-٦٨  .)٢(ًلبا  قَ خالطىًوِ
 ُ ال آمـن أنِّإين فـِومات؛ُصُخــُم وأصـحاب الاكَّإي: َالبةِ أبو ق وقال-٦٩

ُ ضاللتهم، أو يلبُوكم يفيغمس ِ  .)٣( ِعرفونَم بعض ما تُسوا عليكِ
ُّ، والشعبيٌاهدُ، وجمٌاووسٌاء، وطط عَهِ وكر-٧٠ ُ أن يفتوا يف ُ وإبراهيم،َّ

ُيشء من اخلص ُ ِ ُاخلصوم: ِات، وقالواومٍ ِ الدين)٤(ُحق ـُات مُ ِّ . 
ِاصم ورما خ: وا  وقال ّع قطَ َ ٌ )٥(. 

ُ وقال عمران بن احلصني-٧١ ُ ِياء من اإليماحل«: ِ   .»ِانـُ
َياء ضِ من احلَّإن: ٌكتوبِة مَكميف احل: ندهٌل عج فقال ر ُعفا، ومنه وقِ ِ  .ًاراً

ُ عمرانالـفق َثكِّحدُأ: ِ َفكـُحُ صني عنُثِّحدـُ، وتِسول اهللا  عن رُ  !؟ِ
                                         

 ٍةَّثقـال ذرِ منها مٍ يف يشء اهللاَُ ما جعل: قال. واقتدي بك،فإين أحب أن آخذ برأيك  ؟إليك
    . األمر األولَّ وما األمر إال،يطانَّينة الشِ زَّ وما هي إال،ٍن خريِم

 . شعبي رمحه اهللا نحوه عن الاوغريمه) ٢٢٩(، والاللكائي )٤١٦ و٤٠٩( الدارمي »سنن«يف )   ١(
 ).١٥٤٣ (»نةُّالس«، واخلالل يف )٢٦٤ص (»الزهد«رواه أمحد يف )   ٢(

 ]٥٠:القصص[ MÊ  É  È         Ç  Æ   Å  Ä  Ã  ÂL  :وقد قال اهللا تعاىل
 ).٢٤ (»الرد عىل املبتدعة« ي عليه يفتعليقوانظر ). ٦١٦و٣٧٤و٣٦٨ (»اإلبانة الكربى«)   ٣(
   اهـ.وحماه أبطله أي :)اًحمق يمحقه قهَحم( ):٥/٢٣٩ (»حاحِّالص«يف )   ٤(
 .ينِّالد متحق فإهنا واخلصومة إياكم: عن أيب جعفر الباقر) ١٥ (»ذم الغيبة«روى ابن أيب الدنيا يف )    ٥(

ّم ورع قطما خاص: ُلكريم بن أمية اجلزري قالعن عبدا) ٦٤٠ (»اإلبانة الكربى«ويف  َ ٌ ِ َ. 
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 .)١(ً أبدا ُمكِّكلُال أ
َ وذكر عند-٧٢ ِ ِ عمران بن احلصنيُ ُ ِل مـن القـوم رج فقال؛ُ احلديثِ ِ و لـ: ٌ
ُرأتم سق ِة من كورُ ِ كان أفضل من ح اهللاِتابً َ ُ فقال عمران. ِديثُكمَ ِ : 
َصالة يف كُد الـٌ ألمحق؛ أجتكَّإن   ُتـاب اهللا مفـَّ َّرسا، أجتـد الزكـِ ُ ً َاة يف َّ
َّمه، وإنحك]أ[َرآن  القَّ، إن]أ/٦[ًَّرسا ُ اهللا مفِتابك ُ َّ السنَ ُرسته َة فُّ ُ َّ)٢(. 
ٍربَي كِعدَ مُقدام بنِ وقال امل-٧٣ ُرم رسول اهللا ح: ِ َ َّ؛  أشـياءٍيربَ يوم خ

ُيوشك ر« :فقال ِجل عىل أرُ ٌ ِيكته، يأتُ : ُيت، فيقولُت أو هنمرَأا ِيه مِ
َّن ِعـرف]أ[ال ِاب اهللا، فُليكم بكتذا، عا هي مِا من هذا، ما ندرونعد

                                         
 .بلفظ أتم من هذا) ٩٤ (» الكربىاإلبانة«بطة يف روى هذا األثر ابن )   ١(

  .»هّلُ كٌ خريُاحلياء«: ولفظ حديث عمران ) ٦٦(، ومسلم )٦١١٧(واحلديث رواه البخاري  
ِاحلياء من اإليامن«وأما ما ذكره املصنف من حديث     ِ ، رواه البخـاري  فهو حديث ابن عمر »ُ
 . واهللا أعلم.»هّلُ كٌ خريُاحلياء«: اد حديثملصنف أروالذي يظهر أن ا) ٦٣(، ومسلم )٢٤(
، والتحذير من ة من طاعة رسول اهللا ُّباب ما جاءت به السن (»اإلبانة الكربى«: وانظر   

 .)١/٤١٠(» الرشيعة«نحوه يف و ،) بالقرآنطوائف يعارضون سنن رسول اهللا 
 ).٥ (»الرد عىل املبتدعة«: انظرو. بلفظ أتم من هذا) ٦٨و٦٧و٦٦ (»اإلبانة«رواه ابن بطة يف )   ٢(

  .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 (»ةُّصام بالسن يف االعتةمفتاح اجلنَّ«، و)٩٨( البن أيب خيثمة »العلم«
 إذا حـدثت الرجـل :البـة قـالِ عـن أيب قعن أيـوب) ٧/١٨٤(» الطبقات الكربى«ويف   

 .ٌّالَ فاعلم أنه ض؛) وهات كتاب اهللا،دعنا من هذا( :نة فقالُّبالس
 ويريد ،يريده فال باألثر تأتيه الرجل سمعت إذا): ١٣٥ (»ةُّرشح السن«   قال الربهباري يف 

 اهـ. ودعه عنده من مُقَف ِالزندقة عىل احتوى قد ٌرجل أنه َّكُتش فال ،القرآن
ُّ أن القرآن يستغنى به عن السنباب إقامة الدليل عىل بطالن قول من زعم (»ذم الكالم«:    وانظر  ). ةُ
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 .)١( »نكمَل مجَّالر
َ عمٌ وقال رجل البن-٧٤   ؟َأيت أر ؟َأيتأر: َرُ

ُ السنن ا هيـمَّ إن؛ِاليمنَأيت بل أرَاجع: فقال  ُّ)٢(. 
                                         

 ).٦٤و٦٣ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ١(
ــو داود ) ٢٦٦٤(، والرتمــذي )١٧١٩٤و١٧١٧٤(   واحلــديث رواه أمحــد      ) ٤٦٠٦(وأب

ُيوشـك«: وعندهم زيادة، قال). ٦٠٦(والدارمي  ِ ُأحـدكم ُ َيكـذبن أن ُ ِّ ٌمتكـئ وهـو يُ  عـىل َُّ
ُحيدث ِتهأريك َّ  ،ُاهَاستحللن ٍاللح ِمن فيه دناوج فام ،اهللا ُكتاب مكوبين بيننا :فيقول ،يبحديث ُ
َحرم ما َّنوإ َأال ُاهَّحرمن ٍحرام ِمن فيه اوجدن وما ُمثل ول اهللا رس َّ َرمح ما ِ  .»اهللا َّ

  ).١٠/٢٨٥ (»ننُّهتذيب الس«، وابن القيم يف )١٢ (»صحيحه«ابن حبان يف :     صححه
َّوليس عند أحد ممن خرجه قوله :    قلت ٍ :»ِن الرجل منكمِفال أعرف َ ّ َّ«. 

ِ  وهذا اللفظ مروي من حديث أيب رافع  ِ، عن النبي  :»األمـرِأتيـه يَجلَّ الرَّفنِال أعر ُ 
 اهللا ليس هذا ُتابِ عندنا ك،ي ما هذاِ ما ندر: فيقول، عنهُيتَا هنَّ وإم، بهُ إما أمرت،ن أمريِم

   ).١/١٠٨ (»مستدركه« يف ، واحلاكم)١٣ (»صحيحه«رواه ابن حبان يف . »فيه
ذه  وأراد هبـ ..يرَّ الـرس):واألريكـة): (١/٢٠١( »نةُّرشح الـس«ي رمحه اهللا يف قال البغو   

  . وقعدوا عن طلب العلم،ة الذين لزموا البيوتَعَّه والدُّ أصحاب الرتف:فةِّالص
ه مهام ثبت عن ّ وأن،عرض عىل الكتابُه ال حاجة باحلديث إىل أن يّ عىل أنٌ دليل:ويف احلديث  

 اهـ. »أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه «:  وقد قال النبي.ِجة بنفسهُرسول اهللا كان ح
َعمر َابن ألس ًأن رجال:  ولفظه،)١٦١١(رواه البخاري  )   ٢( ِاحلجر استالم عن ُ  َولرس ُأيتر :فقال .َ

ُيستلمه  اهللا ُ ِّويقبله ِ ُزمحت إن أرأيت :قال .ُ ُغلبت إن أرأيت  ؟ِ  .باليمن أرأيت لاجع :قال  ؟ِ
 ).ُّاجعل أرأيت عند الثريا: (ولفظه) ٦١٢ (»اإلبانة الكربى«  ورواه ابن بطة يف 

 ). ٢٩٠ ( للهروي»ذم الكالم«، و)١٤٤٣( للبغوي »حابةَّمعجم الص«وهو كذلك يف    
   عمر أن ال يكـون لـكُومراد ابن): ١/٢٤٤(»  واحلكمجامع العلوم«قال ابن رجب يف    
 ؛ه قبل وقوعهُّ أو تعرس، فرض العجز عن ذلكىل وال حاجة إ، بالنبي ِ يف االقتداءّ إالٌّهم
مد ُؤال عن العلم إنام حيُّ والس،ينِّفقه يف الدُّ فإن الت، عىل التصميم عن املتابعةُلعزم اُه يفُرتّفإن

    =             اهـ. دالِإذا كان للعمل ال للمراء واجل
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ُّ الشعبي وقال-٧٥ ّأيا قطُيت يل را قضم: َّ ً )١(.  
ُأي منذ ثرِم أفت بـل: ُةتاد ق وقال-٧٦ ُ َ سنةَنيالثٍ َ )٢(. 
ُرشار ع: ُ وقال احلسن-٧٧ َ رشار البعونَّت يينِباد اهللا الذِ ُّ ليعمـ؛ِمسائلـِ  واُ

 .)٣(َباد اهللا هبا ع
َّهران يف قوله عز وجـلِ بن مُيمونَ وقال م-٧٨ َّ : M       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò

  ØÙL ]ــساء ــال،]٥٩: الن ــرا:  ق ــه كإىل: ُّد إىل اهللاَّل ِتاب ــرد إىل ، ِ ُّوال َّ
                                         

 قـال : فقال، إىل مالك بن أنس فسألهٌجلَجاء ر: ابن الطباع قال )٢٩٤(  وعند الاللكائي 
̀  M  b   a :قـال مالـك  ؟ا  أرأيت لو كان كذ: فقال. كذا رسول اهللا   _    ̂   ] 

   h  g      f  e  d  cL ]٦٣: النور.[ 
 . أرأيت أرأيت: إياكم وهؤالء الذين يقولون:عمران القصريقال ) ١١٩(» الرشيعة«  ويف 

 فلم ٍ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.ه يشءيكن عنده في

ل فيهـا ـُق:  فقيـل لـه.ال أدري: فقال. ٍئل عطاء عن يشءُس) ٣٤٧ (»اإلبانة الكربى«ويف   
ِإين ألستحي من اهللا أن يدان يف أرضه برأيي: قال. برأيك ُ . 

 ).٧/٢٢٩( البن سعد »طبقات الكربى«، و)١٠٥٨ (»اجلعديات«)   ٢(
 : فقلت. ال أدري: فقال، قتادة عن مسألةُ سألت:قال أبو هالل): ٥/٢٧٣ (»ريِّسال«   ويف 

  . وكان يومئذ له نحو من مخسني سنة.نذ أربعني سنةُ برأي مُ ما قلت: قال.قل فيها برأيك
 اهـ. ِا برأيهً شيئِه ما قال يف العلمّ عىل أنَّلَ فد:ُقلت   

َّ ذم الرأي يف الدين، والتحذير منهقول املصنف يف )٣٢٩(وسيأيت  ِِّ َّ  ).٥٤(وانظر ما تقدم . ِّ
جـامع « و،)٥٣٩ (»ذم الكـالم«، و)١٠٦( الدارمي »سنن«، و)٣٠٩و٣٠٨ (»اإلبانة الكربى«)   ٣(

  ).ُيعنِّتون هبا عباد اهللا: (.. ، ولفظه)٢٠٨٤ (» وفضلهالعلمبيان 
 ُسيكون«:  قال النبي ، عن ثوبان بإسناد ضعيف) ١٤٣١ (»الكبري«  وعند الطرباين يف 

ِّيغلطون تيّمُأ من أقوام  .»تيّمُأ ُارِرش أولئك ،املسائل لَضُعب فقهاؤهم ُ



  

   
٦٠ 

ِالرسول َّإىل سن: َضُإذا قبو .َّ ِته ُ ِ)١(. 
: قال ،]٥٩ :النساء[ MÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê L :ُكرمة وقال ع-٧٩

ُأبو بكر وعمر ريض اهللا عنهم  .)٢(ا ـٍ
َّالسن: ٍ وقال حييى بن أيب كثري-٨٠ ِية عىل الكتاب، وليسُة قاضُّ ُاب  الكتٌ
َّاضيا عىل السنق ُّ ً   .)٣(ِة ِ
ِنزل عىل رسولَّ السالم يُربيل عليهكان ج: َّيةُان بن عطَّس ح وقال-٨١ ُ   اهللاِ

بالسن َّ َّ، ويعلمه إي بالقرآنُل عليهِة كام ينزُّ ُ ُُ ُـا يعلمه القاها كمِّ ُُ  .)٤(رآن ِّ
                                         

 ).٧٦(، والاللكائي )٥/١٥١(والطربي ). ٨٦و٦٠و٥٩ (»اإلبانة الكربى«)   ١(
  . نحوه عن عطاء بن أيب رباح رمحه اهللا»اإلبانة الكربى«وروى ابن بطة   
 ).  باب ما افرتضه اهللا نصا يف التنزيل من طاعة الرسول  (»بانة الكربىاإل«: وانظر  

 ). ٥٥٧٣( ابن أيب حاتم »تفسري«، و)٥/١٤٩( الطربي »تفسري«و). ٥٨ (»اإلبانة الكربى«)   ٢(
 . عنهامهذا القول عن ابن عباس ريض اهللا) ٢/٩٠٢ (»سالة الواضحةِّالر«وذكر ابن احلنبيل يف 

  ).٢٢١ (»ذم الكالم«و ،)٦٠٧(والدارمي  ). ٩١و٩٠ (» الكربىاإلبانة«)   ٣(
  .فيه اهللا أراد عام نبئةُم ِللكتاب بينةُم اّأهن أراد): ١٩٩ص( »تأويل خمتلف احلديث«تيبة ُ قُابنقال 

  ئل عن احلـديثُ سمعت أمحد بن حنبل وس: الفضل بن زياد قالعن) ٢٢١ (»ذم الكالم«ويف   
 .هنبيُ وت القرآنّفرسُنة تُّولكن الس؛ ما أجرس عىل هذا:  فقال) قاضية عىل القرآننةُّأن الس: (الذي روي

 .القرآن إىل ةنَُّّالس نِم ةنَُّّالس إىل أحوج القرآن :مكحولقال ): ٩٣( للمروزي »ةُّالسن«ويف 
، )٥٣٦ (»املراسيل«، وأبو داود يف )٦٠٨(ورواه الدارمي ).  ٢٢٣و٩٢ (»اإلبانة الكربى«   )٤(

 ).١٣/٢٩١ (»الفتح«وإسناده صحيح كام يف ). ٩٩(، والاللكائي )٩١ (»ةُّالسن«املروزي يف و
 .   رمحه اهللا) هـ١٢٠: ( تويف سنة، أحد التابعنيةَّسان بن عطي  وح

 .عن عبداهللا بن املبارك رمحه اهللا نحوه) ١٠١( للمروزي »ةُّالسن«  ويف 
 كان وهذا احلديث وإن): ٢/٣٧٨ (»تارك املحجةاحلجة عىل «   قال حممد بن طاهر املقديس يف 

ـاىلمن  َّقول حسان، فإن نص الكتاب يؤيده، وهو قوله تع َّ:  M3    2  1  0  /  .  -   ,  +4   L 
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َّ وقال سعيد بن جبري يف قوله عز وجل-٨٢ َّ ٍ ُ: Mm  l  k  j  L ]طـه :
َّزوم السنل: قال ]٨٢ ُّ  .)١( ِةـاعِة واجلمُ

نـا : َّنا أبو عيل إسامعيل بن حممد الصفار، قـال: اهللا، قالُ حدثنا عبيد-٨٣
ِأمحد بن منصور الرماد  قتـادة أنا معمر، عن: َّنا عبدالرزاق، قال: ي، قالَّ

 Mj  i  h   g    f  e   d  c  b L  : تعـاىلهيف قول
ُّن والسنالقرآ:  قال ] ٣٤: األحزاب[  .)٢(ة ُ
نـا : حدثنا أبو عبداهللا أمحد بن عـيل بـن عـالء اجلوزجـاين، قـال:  قال-٨٤

َّعبدالوهاب الوراق الشيخ الصالح، قال َّ  األعمـش، ُنا أبو معاوية، عن: َّ
َّحسن الرأي: ِةبادُأفضل الع: ، قالٍداهُعن جم ُ َّالسن: يعني. ُ  ]ب/٦[. )٣(ة ُّ

ٍك بن أنس يمال معتس: ى بن عيسوقال إسحاق -٨٥   يفالدُيـب اجلـعَ
ِالدين، ويقول َل هو أجدجنا رمـا جاءَّلُك: ِّ ِل مـن رٌ أن ) ٤(ا نـٍل أرادجـُ

                                         
ُ يسأل عن اليشء فيتوقف حتى يأتيه الوحي ثم جيوقد كان رسول اهللا  َّ  اهـ. َّيب السائلُ

 ).٢١-١/٩ (» احلجة عىل بيان املحجةخمترص«: ويف الباب آيات وأحاديث انظرها يف  
ي عن ابـن عبـاس ريض اهللا و ور: قال)٢/١٠٩٨( البن احلنبيل »الرسالة الواضحة«ويف  

َّكان ينزل جربيل عليه السالم عىل النبي : عنهام قال ُبالسنن كام ينزل بالفرائض ُّ . 
 .   هناكوانظر تعليق ابن احلنبيل عليه  

 ).  ٧٢(، والاللكائي )١٦٨ و١٥٣ و ٨٨ و ٧٩ (»اإلبانة الكربى«)   ١(
والبخـاري ، )٣/١١٦ (»التفـسري«عبـدالرزاق يف ورواه ). ٢٢١و٩٣ (»اإلبانـة الكـربى«)   ٢(

ّمعلقا  ̄  °  ±  M باب(ُ        ®  ¬L.( 
 ).٥٢ (»اإليامن«ورواه ابن أيب شيبة يف ).  ٢٢٦ (»اإلبانة الكربى«)   ٣(
  .»اإلبانة الكربى«  كام يفواب ما أثبته والص.)أردنا: (يف األصل   )٤(
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َرتكن  . )١( َّلم وسَّ صىل اهللا عليهِّبيُربيل إىل الناء به ج ما جُ
ٌذ رجل با أخم: ريينِ سُ وقال ابن-٨٦ َّ سنَعَاجًة فردعَ   .)٢( ةُ
ُ ينكـره امًدا بـَّ إال أتى غ؛ًةدعٌل بجَع ر ابتدما:  بن عبداهللاُامر ع وقال-٨٧ ُُ ِ

  .)٣( اليوم عليها
َّن الرجحسِى عىل القلب استَإذا غلب اهلو: ٍ عونُ وقال ابن-٨٨   كاناُل مَ

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

   ).٢٩٣(، والاللكائي )١٥٨٥ (»العلل ومعرفة الرجال«   ورواه أمحد يف 
َعلق عليه نرص  و   وهـذه قاعـدة : فقـال)  ٢٢٠ (» املحجـة عىل تاركاحلجةخمترص «  يفاملقديسَّ

ِسبق إليه أحد من وال  دال واخلصومات مما لـم يرد به رشع،م دينهم اجلأصحاب الكالم، وقوا
 اهـ   .ِّأئمة الدين، فعلم بطالنه وفساده

  .زيادة بيان) ١٣١(وسيأيت عند أثر     
 ). ٢١٤ (»ننُّالس« الدارمي يف )  ٢(

مرو بن َن عإ ، يا أبا بكر: أليوبٌ قال رجل:طيعُم بن أيب مَّسالقال ) ٢٨٦(لاللكائي اوعند   
  .ه قد رجعَّنإبا بكر أ بىل يا :قال. م يرجعـنه لإ : قال.يهأ عن رَبيد قد رجعُع
 َونُمرقـَي «: أما سمعت إىل قوله،نه مل يرجعإأما  -ثالث مرات  -نه مل يرجع إ :قال أيوب  

 .»ِهِقْوُ إىل فَهمَّى يرجع السَّ حتِون فيهُعودَم ال يُ ث،ِميةَّن الرِ مُهمَّمرق السَا يـ كمِينِّمن الد
ن ِون مـُمرقـَي «:أوله من عليهم ّأشد ِاحلديث آخر نإ ،لَّوحيت ما إىل انظروا: ٍويف لفظ قال  

 ). ١٥٤ (»البدع والنهي عنها«رواه ابن وضاح يف .  »ون فيهُعودَ ال يَّمُ ثِسالماإل
 عنـه ن الرشاك بلغنيإ: قلت أليب عبداهللا: قال الفضل بن زياد) ٢٤١٣ (»اإلبانة الكربى«  ويف 

 .إذا مرق أحدهم مل يعد فيه: كذب، ال يتوب هؤالء، كام قال أيوب : ورجع، قالَأنه قد تاب
وكذلك قال األوزاعي لبعض أهل البـدع إذا ): ١/٤٣٣ (»النقض«   قال الدارمي رمحه اهللا يف 

 ). منها عليكمّ هي أرضخرىُ تعلقتم بأَّ إالٍإنكم ال ترجعون عن بدعة( :ٍ إىل رأيٍن رأيِانتقلوا م
  ).١٥٤و١١٠: (وسيأيت زيادة بيان عن توبة املبتدع حتت أثر: قلت   

ُّكانوا يكرهون التلو: قال إبراهيم رمحه اهللا )٥٧٩ (»اإلبانة الكربى«ويف  )  ٣(  .ينِّن يف الدَّ
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ُستقبحه ي ُ ِ)١(. 
ُيحه حِبرى قى يَّتًستورا حُبد مُال العال يز: ُيلضل الف وقا-٨٩  .ًسناَ
ُا أشدمهِب اهللا ماتِآيتان يف ك: الية أبو الع وقال-٩٠ ِجادلون ـُا عىل الذين يَّ

M   Ï  Î ، ]٤:غــافر[ MU  T  S  R  Q  P  O  NL  :ِيف القــرآن
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL ]٢( ]١٧٦:البقرة(. 

َّاسقا من الفـساق أحـب إيل ن يكون ابني فأل: ُ وقال أرطاة بن املنذر-٩١ َُّّ ِ ُ ًِ ِ
َاحب ه صَكونِمن أن ي  .)٣(ىًوِ

َّس إىل النـصِن أجلـأل: اريزحاق الف وقال أبو إس-٩٢  )٤(ِهمِعَيِارى يف بـَ
ِ إيل من اجلُّأحب َلقة يِوس يف حلَّ ٍ َ ِيها الناس يف دينُم فخاصتْ ُ  .مِهَّ

                                         
 إذا أحـب أحـدكم أن يعلـم : قـالذيفـة ُن حع) ٤/٥١٤(» املستدرك« روى احلاكم يف   )١(

 وإن ،ا فقـد أصـابته الفتنـةً كان يراه حرامً فلينظر فإن كان رأى حالال ؟صابته الفتنة أم الأ
 . الشيخني صحيح اإلسناد عىل رشط:قال احلاكم.  فقد أصابتهًا كان يراه حالالًكان يرى حرام

 .. :ُعن حذيفة ريض اهللا عنه قـال) ١٢٠( ، والاللكائي)٢٠٤٥٤( عبدالرزاق »ُمصنف«ويف    
اك َّ وإيـ، تعـرفَ ما كنتَِرنكُ وأن ت،نكرُ تَ ما كنتَرفع أن ت؛اللةَّاللة حق الضَّن الضأم علا

 .  اهللا واحدَينِ دّ فإن، اهللا تعاىلِينِلون يف دَّوالت
  ).٢٥ (»الرد عىل املبتدعة«، وابن البناء يف )٥٤٦ و٥٤٤ (»اإلبانة الكربى«)   ٢(

 ،ّشك وال ،فرُك وال ّ قط،ٌزندقة تكن مل أهنا واعلم: )٨٠ (»نةُّرشح الس«قال الربهباري يف    
 واملراء ،لاواجلد ،الكالم وأهل ،الكالم :من ّإال ينِّالد يف حرية وال ،ضاللة وال ،بدعة وال

M  N  :يقول واهللا واجلدال واخلصومة املراء عىل جلَّالر ُجيرتئ كيف ،ُوالعجب ،واخلصومة
U  T  S  R  Q  P  OL ،اهـ. كوتُّوالس ِّوالكف ،باآلثار اضِّوالر يمبالتسل فعليك 

 ). ٣٠١ (»جة يف بيان املحجةُخمترص احل«، و)٩٢٩( للهروي »ذم الكالم«)   ٣(
 )١/٢٦١ (»هتذيب اللغة« . يعِب: كنيسة النصارى، ومجعه): البيعة()   ٤(
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ُ وقال سعيد بن جبري-٩٣ ًب ابنـي فاسـقا شـصحألن ي: ُ ِ ًاطرا َ ِّ سنـ)١(ِ  ؛ا يـُ
ِ إيل من أن يُّأحب ًدا مبتدعا ابَب عصحَّ ِ ُ ً)٢(. 

ٍك بن مغولال مليل وق-٩٤ ْ ِ ِالطيور ُب بَلع يَا ابنكرأين: ِ ِّ ! 
ُته عن صحبَغلذا إن شَّبَح:  فقال ُة مبتدُ  .ٍعِ

َابن ش وقال -٩٥ ِّمن نعمة اهللا عىل الشاب واألعجمـي: ٍوذبُ ِّ َّ ِ ِ ا َّسكنـَ إذا تِ
َّأن يوفق َّاحب سنا لصُ ُ ِ ُة حيملهمـِ ُ ِ َّألن الـشليهـا؛ ا عـٍ َّاب واألعجمـيَّ َّ 
 .)٣(ا ـمِ إليهَقَبَا سَما ـُذ فيهميأخ

ُ وقال عمر-٩٦ َ الشاب أولأيتإذا ر: الئيُمـ الٍو بن قيسَ َّ َّ  مـع ُأينـشا  مـَّ
َّأهل السن ُّ ْاعة فارـِة واجلمِ ْ مع أهل البـدع فايـأسه، وإذا رأيتْهُجِ ِ ، نـه مِ

ُ الشاب عىل أول نَّفإن ِ َّ َّ ِئهوُشَّ ِ )٤(. 
ٍ وقال عمرو بن قيس-٩٧ َّ الشاب لَّإن: َ ِ أن جيالُنشأ؛ فإن آثريَّ ِلم  العَس أهلُ

                                         
ِالشاطر()   ١( ًا أهله ومؤدبه خبثاهو الذي أعي): َّ ُ ّ  ). ٢/١٨٧٦ (»هتذيب اللغة«.  ُ
 .عن العوام بن حوشب رمحه اهللا) ١٣٣( البن وضاح »البدع والنهي عنها« نحوه يف )  ٢(
 ).٤٧ (»الرد عىل املبتدعة«، و)٣١(، والاللكائي )٥٢٢و ٤٤ (»اإلبانة الكربى«)   ٣(

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

َمـن نعمـة اهللا عـىل الـشاب إذا نـسك أن :  يوسف بن أسـباطقال) ٣٢ (»خمترص احلجة« ويف    َّ ِ
ُيؤاخي صاحب سن  .سفيانب ]اهللا[  فأنقذينة، رافضيت وأخو،ا  كان أيب قدرية حيمله عليها،َ

ِ اخلري والرش يف كتاب ِّ الصبيان باملعلمني يفًد مجعت كثريا من اآلثار يف تأثر  وق ِّ اجلـامع يف    «َّ
 ). باب اختيار اآلباء معلمي األبناء/ ٨٨-٨٠ص) (كتاب العلم (»أحكام وآداب الصبيان

 ). ٤٨ ( البن البناء»الرد عىل املبتدعة«، و)٥٢٣ و٤٥ (»اإلبانة الكربى«)   ٤(
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 )٢(. )١( ُبَطعَ يَ، وإن مال إىل غريهم كادُسلم يَادك
ٍ وقال محاد بن زيد-٩٨ َّى الشاب عىلر أل إين،ُيا محاد: ُونسقال يل ي: ُ ِّ كل َّ ُ

ُحالة منَك ِس من خريال آيٍة فَرٍ ِ ِب صـاحِاحُ يصَّ، حتى أراهِهُ  ؛ٍدعـةَب بُ
   ]أ/٧[. )٣( َِبطَقد عَّ أنه ُها أعلمعندف
َة إال ازدادٍدعة عبادُب بِ صاحَادما ازد: ُ وقال احلسن-٩٩ ِّ ً من اهللا بعداً ُ ِ )٤(. 

َل جِصَّتـ ي؛ِبادة مع اهلوىُد يف العجتهُمـال: ٍ عونُنـ وقال اب-١٠٠  ُهُهـدُ
 .)٥(ِرة ِبعذاب اآلخ

                                         
 ).٣/٢٤٧٨ (»هتذيب اللغة«.  ، واملالءهالك اليش: العطب)   ١(
فانظروا رمحكم اهللا من تـصحبون، :  وقال،)٥٢٣و ٤٦ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف  )  ٢(

ٍل إنسان بخدنه، وكل أحد بصُوإىل من جتلسون، واعرفوا ك ٍُ ِاحبهّ  اهـ. ِ
 ).٤٩( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«)   ٣(

 اًفِّتقـشُم وإن بدا - اًتهدُجم جلالر رأيت إذا): ١٣٩ (»ُّرشح السنة«يف      قال الربهباري رمحه اهللا
 معه متش وال ،كالمه تسمع  تقعد معه، والوال ،هلساُجت فال ،هوى صاحب - بالعبادة اًقرتُحم
 َخرج وقد ابنه ٍبيدُع بن ونسُي رأىو. معه فتهلك ُهتطريق تستحيل أن آمن ال فإين ،طريق يف
 يا :قال ،بيدُع بن مروَع عند نم :قال جئت ؟ َأين من ،نيُب يا :فقال ،هوى صاحب عند نِم
 تلقـى وألن ن،فال ِبيت من رجخت أراك أن نِم إيل ُّأحب ُخنثى ِبيت نِم رجخت أراك ألن نيُب
َنس بن يو أن  ترىالأ. األهواء أهل بقول ُتلقاه أن نِم إيل أحب اخائنً اًسارق ًازاني  يا بنياهللا
 اهـ. ُهَرِّيكف حتى هّلِضُي ِالبدعة َبِصاح وأن ،دينه عن ابنه ّلِضُي ال نثىاخل أن علم ُعبيد

 ).٤٧٧( للهروي »ذم الكالم«، و)٦٦( البن وضاح »البدع«)   ٤(
 .عن أيوب السختياين رمحه اهللا) ٣/٩ (»احللية«، و)٦٧ ( ونحوه عند ابن وضاح

ُنقل اتفاق السلف عىل أن املبتدع ال يقبل منه عمل) ١٢٩(  وسيأيت  َّ. 
 ] الكهف[M  t  s  r    q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  cL  :كام قال تعاىل)   ٥(

 ]الغاشية[ M  C  B     A  @  ?    >    =   <  ;  :  9  8   7  6  5  4L : وقوله  
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ِقال إبليس ألوليائ: ُّ وقال األوزاعي-١٠١  َني آدم ؟ ب ون تأتِمن أين: ِهُ
ٍّمن كل:   فقالوا ُ ِ. 
ُأتوهنل تفه:   قال َم من قبَ ِ ِل االستغفار ؟ ِ ِ 
ُا نطيقٌيشء م ل ذلكَّإن:   قالوا ُ إهن؛هُ ِ بالتوحيدُّرونِقُمـم لَّ َّ . 
 .  اهللا منهَرونِفستغٍاب ال يِم من بهَّآلتين:   قال
َث فيهم األهواء والبدعفب:   قال َّ )١(. 

َة إال غـدعٌل بَع رجا ابتدم: َةََسنبَ ع بنُعيد وقال س-١٠٢ َّ ُل صـدره عـىل ً َُ َّ
                                         

 ).  ٩٥٥ (»ذم الكالم«و ،)٢٣٧و٢٣٦(، والاللكائي )٢٣٦و٣١٦(الدارمي )   ١(
 من حديث أيب بكـر) ١٣٦ (»مسنده«، وأبو يعىل يف )٧ (»نةُّالس«  وروى ابن أيب عاصم يف   

 ،ِ أهلكـتهم بالـذنوب:ُقـال إبلـيس«: قال النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم: ريض اهللا عنه قال
هتدون ُم مّ فهم حيسبون أهن،ِ ذلك منهم أهلكتهم باألهواءُ فلام رأيت،ِوأهلكوين باالستغفار

 .»رونِستغفَفال ي
 وهـو ، عثامن بن مطـر: وفيه،بو يعىلأرواه ): ١٠/٢٠٧( »ئدجممع الزوا«   قال اهليثمي يف 

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

 ،تـاب منهـاُاملعصية ي ؛ن املعصيةِ مَ إىل إبليسُّبَ أحُ البدعة: رمحه اهللافيان الثوريُس  وقال 
  ). ٩٢٨ (»ذم الكالم«، و)٢٣٨(اللكائي ال.    تاب منهاُ ال يُوالبدعة
ّ  وقد بني  »بـدائع الفوائـد«ن املعصية، فقال يف ِ مقيم رمحه اهللا سبب كون البدعة رشُ ابن الَ

ِّاملرتبة الثانية من الرش): ٢/٧٩٩(  مـن ]إبلـيس: يعنـي [ إليـهّ وهـي أحـب: وهي البدعةَّ
 ، منهُتابُ وهي ذنب ال ي،ٍّتعدُم وهو رضر ،ينِّ ألن رضرها يف نفس الد؛الفسوق واملعايص

 فـإذا ،كِّ وهي باب الكفر والرش، ما جاءوا بهِ إىل خالفء ودعا،لُسُّالفة لدعوة الرُوهي خم
 اهـ. ِِهتا من دعاًا نائبه وداعيًنال منه البدعة وجعله من أهلها بقي أيض
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َسلمني، واختلجامل ِ  .)٢(ُانة  األم منه)١( تُ
ٌع رجل بما ابتد: ُّ وقال األوزاعي-١٠٣ ُ َ إال سلب ور؛ًةَدعَ َُ ِ ُعهَّ ُ )٣(. 
 .)٤( ُان منهـَأ اإليمَّربَّ إال ت؛ًةدعٌل بَع رجما ابتد: ُ وقال احلسن-١٠٤
ٌع رجل بدعما ابتد: ٍونُبن ع ا وقال-١٠٥ َاء، يـنـه احلَخـذ اُهللا مَّ إال أ؛ًةَ
 .َفاء اجلفيهَب َّكَرو
ٍارض بن حثامن ع وقال-١٠٦ ِدخلت عىل ابن: يِ األزدِ ُاس، فقلـتَّ عبـُ ٍ :

 . نيأوص
ْة، اتبعام باالستقعليك: فقال      ّ  . )٥(ِبتدع  وال تِ
ُقد كفيتم، وكـوا فبتدعوا وال تبعَّات: ُن مسعودـ وقال اب-١٠٧ ُل مـُُ ٍثة دحـُّ َ

ُّبدعة، وكل ُ  . )٦(لة ٍة ضال بدعٍ
                                         

 ).  ١/١٠٧٨ (»هتذيب اللغة«.  زعت وأخذتُأي ن: أختلجت)   ١(
 ).٤٧/١٣ (»تاريخ دمشق«، و)١/٣٣٠ (»ة يف بيان املحجةَّجُاحل«، و)٩٣٣ (»لكالمذم ا«)   ٢(
 ي األوزاعينِّم  فسمعه:عيمُقال ن: وفيه) ٤٧/١٣ (»تاريخ دمشق«، و)٩٣٣ (»ذم الكالم«)   ٣(

  .نعم: قلت؟  أنت سمعته من عنبسة : فقال،]كالم عنبسة: يعني[
َسلب ورع َّ رجل بدعة إالدعا نتحدث أنه ما ابتنُّ لقد ك،َ صدق:قال    ِ  اهـ   . هُ

ِهذه عقوبة من عقوبات املبتدع يف نفسه، ومن تلك العقوبات كذلك:    قلت ِ ُ  : 
 ٌبتدعُ مليس يف الدنيا: القطان قالأمحد بن سنان عن ) ٢٣٧ (»ذم الكالم«  ما رواه اهلروي يف 

 .    ِن قلبهِ مِوة احلديثزعت حالُ وإذا ابتدع الرجل بدعة ن،بغض أهل احلديثُ وهو يّإال
 فإذا كانت هذه عقوبـة . احلديث» ..ؤمن ُاين حني يزين وهو مَّال يزين الز«:  قد قال النبي   )٤(

ِالزاين، وشارب اخلمر وغريها من املعايص فصاحب البدعة أعظم إثمـًا كام تقدم  ّ)١٠١.( 
 ).٣٤١ (»مذم الكال«، و)٢٣٦و٢٠٩و٢٠٣و١٦١و١٦٠ (»اإلبانة الكربى«)   ٥(
 ).٨ (»الرد عىل املبتدعة«ه يف تعليقي عىل ، وقد خرجتوهو صحيح). ١٧٨ (»اإلبانة الكربى«)   ٦(
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ُة بنَ وقال طلح-١٠٨ ِّ مرصُ َ كـون َّ؛ إال أن يعتا سمُِّكل مِّدث بُال حت: فُ
َّدثك عىل السنالذي ح ُّ   .)١( ِةَّ

َد نارا تِسجَـمن أرى يف الأل:  وقال أبو إدريس اخلوالين-١٠٩ ً ِطرْضِ  ؛ُمَ
ِ إيل من أن أُّأحب   .)٢(َّري ُ تغًة الدعِيه بى فرَّ

ُكاد اُهللا يأذن لما ي: ُاءط ع وقال-١١٠   .)٣( ةتوبٍة بدعبِب احصُ
                                         

 ،ٌيـنِ إن هـذا العلـم د: قال رمحه اهللاعن حممد بن سريين »صحيحه«روى مسلم يف مقدمة )   ١(
 . فانظروا عمن تأخذون دينكم

وا ُّمُ س: فلام وقعت الفتنة قالوا،ون عن اإلسناد مل يكونوا يسأل:ريين قالِبن ساعن ًوروى أيضا   
 . وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهم،نة فيؤخذ حديثهمُّ فينظر إىل أهل الس،لنا رجالكم

 ممن سـوى ُ ويؤخذ،ٍ من أربعةُ العلمُؤخذُ ال ي:مالك بن أنسقال ) ٣٣(لعقييل ل» ضعفاءال«ويف  
 يف ُ يكـذبٍابَّ من كذُ وال يؤخذ،اس وإن كان أروى النَّ؛هفَّعلن بالسُ مٍ من سفيهُ ال يؤخذ؛ذلك

 وال مـن ، هم أن يكـذب عـىل رسـول اهللاّتُ وان كان ال ي؛ ذلك عليهَبِّرُ إذا جِاسأحاديث النَّ
 .  احلديثُ وعبادة إذا كان ال يعرفٌ له فضلٍن شيخِ وال م،اس إىل هواه النَّب هوى يدعوِصاح

 ).٨٨( للمروزي »ةُّالسن«، و)٨٧( البن وضاح »البدع«، و)٦٠٥ (»اإلبانة الكربى«)   ٢(
 .عن عطاء اخلرساين) ٢٨٣(، والاللكائي )٧٩٤ (»ذم الكالم«، و)٥/١٩٨ (»احللية« )  ٣(

 .نحوه عن احلسن البرصي رمحه اهللا) ٢٨٥( الاللكائي  وعند
َإن اهللا احتجز التوبة عن ص«:  قولهوثبت عن النبي   َّ َ َ ِاحب كل بَّ ِّ ُ ٍدعةِ  ومعنـاه كـام قـال ،»َ

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

  ه ال يقبـلّ إنـ: قـال ومـن، ولو تاب لتاب عليه كام يتوب عىل الكافر،ه عىل هدىّنأحيسب 
 اهـ. اًنكرُا مًا فقد غلط غلطًطلقُبتدع مُتوبة م

 البـن أيب عاصـم »ةُّالـسن«: وانظر ).٨٦(وقد تقدم بعض اآلثار يف هذا الباب حتت رقم   
 البـن »البـدع«، و)ال يقبـل اهللا عمـل صـاحب بدعـة:  أنه قـالباب ما ذكر عن النبي (

 . البن البناء)٣٥ص  (»لرد عىل املبتدعةا«، و)باب هل لصاحب بدعة توبة(وضاح 
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ِن أقر باسم من هـذهَم: ٍاسَّ عبُ وقال ابن-١١١ ٍ ِاء املحدثـة؛ فقــ األسمـَّ ُ د ِ
ْع ربخل ِ من عنقه  اإلسالم)١(َة َقـَِ ِ ُِ ُ)٢(. 
َّم وكلاكَّإي: هرانِ بن مُ وقال ميمون-١١٢ ُسم يس اُ ِمى بغري اإلسالمٍ َّ )٣(. 
ٍ وقال مالك بن أنس-١١٣ ِ من هـذه األهـواء]ٌيشء[ مل يكن: ُ ِد  عـىل عهـِ

َ، وال أيب بكر، وال عم ِّالنبي ُ ُر، وال عثمٍ  .)٤(ان ـَ
ْالك بن مغـ م وقال-١١٤ َّسمى الرجـل بغـري اإلسـالم والـسنإذا تـ: ٍلوُِ ُّ َّ َِّ ِ  ِة؛ُ

ِّفأحلقه بأي ُ ِ دين شِ  . َئتٍ
ُالسالم عليه ىوسم ىلع وتعاىل ك تباراهللاُ َزلأن اميف َّإن: ٌعطاء وقال -١١٥ َّ:  

 .)٥( يُكن مـل ما َِكقلب يف واِدثُفيح ؛ِاألهواء  ]ب/٧ [َأهل سالُجت ال    
                                         

َّ جيعل يف عنق الدابة كالطوق يمسكها لئال تما: ِّالربقة)   ١( َّ  ).٢/٤٨١( »مقاييس اللغة« انظر.  رشدُ
 .)٧٣١ (»ذم الكالم«، و) ٢٨٤و٢٣٧ (» الكربىاإلبانة«)   ٢(
 ).٤/٩٢ (»احللية«، و)٢٨٥و٢٣٩ و٢٣٨و٢١٤ (»اإلبانة الكربى« )  ٣(
وانظر رشح هذا األثـر  .منهام[  ] وما بني ) ٨٧٨ (»ذم الكالم«، و)٣٨٧(  للفريايب»القدر«  ) ٤(

 .فقد ذكر البدع التي ظهرت قبل زمن اإلمام مالك رمحه اهللا وبعده) ٢/١٣٢ (»جامع العلوم«يف 
 ). ٧٩٥ (»ذم الكالم«، و)٣٦٨ و٣٦٤ و٣٦٣ (»اإلبانة الكربى« )  ٥(

 ]١٦:طه[   :  MG  F  E  D  C  B  A  @   ?  >Lوسى ملويف كتاب اهللا قوله   
ُال جتالسوا أهل األهواء : عن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال) ٣٧٦ (»اإلبانة الكربى«ويف   

 . ُفإن جمالستهم ممرضة للقلوب
 ).   اإليامن ويفسدونٍم يمرضون القلوبباب التحذير من صحبة قو (»اإلبانة الكربى«   وانظر 
َّآثار السلف يف اخلوف مـن ) ٢٣( حتت أثر » عىل املبتدعةالرد« عىل يتعليقكرت يف   وقد ذ
َم الـمبتدعة لرسعة تأثر القلب بهاع كالـسم  :وأزيد هاهنا. ُ

        =    :ُيف بيان خطورة املخالطة) ٢/٨٢٣ (»بدائع الفوائد«قال ابن القيم رمحه اهللا يف    
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 . )١( َيفَّ الس فيهاواُّ استحلَّ إال؛ً بدعةٌ قومَما ابتدع  :َالبةِ قو أب وقال-١١٦
َقالبة ل أبوقا و-١١٧ ِ : MY      a  `  _  ^  ]  \   [  Z  

  i  h  g  f   ed  c  bL ]األعراف[ 
ِّكل ُجزاء هيو :َالبةِق أبو لاق        ٍمفرت ُ  .)٢(ِيامة  الق إىل يومُ
ــال-١١٨ ــ وق ــِ قو أب ــلَّ إن:َةالب ــلِ األهــواءَ أه  وال أرى ٍة، ضــاللُ أه

  أو-ًأيـا،  رُلِتح ينُنهمِ مٌم فليس أحدُهبِّ فجر،ِارَّ إىل النَّم إالُهَمصري
ُفاق كان رضِّ النَّ وإن،ِيفَّ فيتناهى دون الس- ًقوال :قال  :  تالمُث ،اًبوُ

                                         
 فأحـسن ّ وإال،ٌكله تريـاقفق آلَّ فإن ات؛ِّمُّالطته بمنزلة أكل السُخم و،هُّلُ كُكُْلالطته اهلُن خمَم 

 البـدع ُ وهـم أهـل،- ال كثـرهم اهللا - ِاسب يف النـََّّ ومـا أكثـر هـذا الـرض، فيه العزاءاهللاُ
ون عـن ُّدُ الـذين يـص، الـداعون إىل خالفهـا، نة رسول اهللاُادون عن سَّ الص،اللةَّوالض

 واملنكـر ،اًنكـرُ واملعروف م،نة بدعةُّ والس،نةُ فيجعلون البدعة س،اًسبيل اهللا ويبغوهنا عوج
دت َّ وإن جر،احلنيَّصت جناب األولياء والصَّ تنق: قالوا،دت التوحيد بينهمّا إن جرًمعروف

 ،نفسه وإن وصفت اهللا بام وصف به،  أهدرت األئمة املتبوعني: قالوا،املتابعة لرسول اهللا 
وإن تركت ما  .. هنيِّ أنت من املشب: قالوا،ٍ وال تقصريٍلوُمن غري غ  وبام وصفه به رسوله

   . وعندهم من املنافقني، واتبعت أهواءهم فأنت عند اهللا تعاىل من اخلارسين،أنت عليه
 ، بإعتـاهبمَ وأن ال تـشتغل، مرضاة اهللا تعاىل ورسوله بإغـضاهبمُ احلزم التامسُّ كلُفاحلزم  

  : املتنبي كاملك كام قالُ عنيه فإن،غضهمُهم وال بِّيل بذم وال تبا،وال باستعتاهبم
 اهـ. ُ يل بأين كاملُادةَهَّفهي الش..  ٍن ناقصِتي مَّمَ مذَ أتتكوإذا           

 ). ٣٦٨( للفريايب »القدر«، و)١٨٦٦٠(، وتفسري عبدالرزاق )١٠٠ (»ُّالسنن« يف الدارمي)   ١(
 .كل صاحب بدعة حروري: بإسناده عن احلسن قال) ٢١٠( للداين »سالة الوافيةِّالر«ويف    
َّكل أهل األهواء فإهنم يرون الـسيف : فيان الثوريُقال س) ٣٦( البن شاهني »نةُّالس«ويف     ّ

  .عىل أهل القبلة
 ).٢٨٨(، والاللكائي )٩٠٠٤(، وتفسري ابن أيب حاتم )٩/٧٠( تفسري الطربي )  ٢(
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M  f  e  d  c  L ]ــــــة  M    O  N      M   L  KL  ،]٧٥: التوب
  ،]٦١:التوبة[ M¯  ®  ¬   «L  ] ٥٨:التوبة[
  .ِكذيبَّ والتِّكَّيف الش واجتمعوا ،مُ قوهلَواختلف  
ُهم َريص، وال أرى مِيفَّ السم واجتمعوا يفُ قوهلَ اختلفِ هؤالءنوإ  

ِإال إىل النار َّ َّ)١(.  
َّ وقال ابن عب-١١٩  ِاإلسـالم َقةْبِ رَلعَ فقد خ؛اًربِ شَ اجلامعةَن فارقَم: ٍاسُ
 . )٢( ِهُِقنُن عِم
َال تقوم الساع: َةَّبن احلنفيا ُمد حمَ وقال-١٢٠ َّ َة حتى تكونُ َ خصومَُّ ُ ِس اَّ النُةُ

ِهبيف ر  . )٣(م ِّ
                                         

  ).٨٣٩ (»ذم الكالم«، و)٣٦٧(ريايب  للف»القدر«، و)١٠١( الدارمي )  ١(
 فإن اهللا تعاىل ذكر ، مثل أهل األهواء مثل املنافقني:البةِ قو أبقال )٢/٢٨٧ (»ليةاحل«  ويف 

يف   وإن أهل األهواء اختلفوا،اللَّ الض: ومجاع ذلك،تلفُ وعمل خم،تلفُاملنافقني بقول خم
  . يفَّ واجتمعوا عىل الس،األهواء

 ). ٤٧٦٠(، وأبو داود )٢١٥٦١(رواه أمحد . لفظ من قول النبي ثبت هذا ال   )٢(
 َ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( حتت أثر  كذلكبقةِّتقدم معنى الرقد و  

 ).٦١٨و٦١٧ (»ذم الكالم«و ،)٢١٣(، والاللكائي )٦٢٣ و٦٢٢ (»اإلبانة الكربى«)   ٣(
 . ً مرفوعاعن النبي ) ١٤٦) (تتمة الرد عىل اجلهمية(»اإلبانة الكربى« وذكره املصنف يف 
) ١٧٨٣ (»جامع بيـان العلـم«، وابن عبدالرب يف )٦١٦ (»ذم الكالم«يف    ووصله اهلروي 

أنـه ال يـصح ) ١٩٥٩ (»العلـل«َّورجـح الـدارقطني يف  .  عن النبـي ة عن أيب هرير
 . ًمرفوعا؛ وإنام هو من قول حممد ابن احلنفية رمحه اهللا
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 ُ سـليامنَا أوثقَّ ممٌ شياطنيَظهرَ أن تُكِ يوش:وٍ عبداهللا بن عمر وقال-١٢١
 . )١( َاسَّن النفتنوي َّ داود عليه السالمُابن
ُّالسختياين ُأيوب وقال -١٢٢  ِّنـيع ْاحفـظ ،ُوبيـأ يـا :َبةالق أبو يل قال :ّ

ِقرآنلا يف ْلُتق ال: ًعاأرب َوإياك ،َكأيبر ُ َذكر اوإذ، َروالقد َّ ِ  ُابحأصـ ُ
ِرسول  ِاءاألهـو َابحصأ كِّنَمـُت وال ،ِفأمسك َّ وسلمليهَّىل اهللاُ عصاهللا  ُ

َمعكس نم   .)٢( ُاءواش ام فيه واذُفينف ؛ِ
ُّوقال إبراهيم النخعي -١٢٣ َّ يف قوله عز وجلَّ َّ:  M Õ  Ô  ÓÖ     L 
 .)٣(ِاء  األهوُم أصحابُه: قال ] ٦٤:املائدة[
َّعاوية بن قرة وقال م-١٢٤ ُ ُاخلصوم: ُ ِات يف الدينُ ِّ  .)٤(ال ـُق األعمَحْمـ تُ
ٍ وقال يوسف بن أسباط-١٢٥ ٍب بدعةِاحُظر إىل صَّالن: ُ ِّ احلق َور نئُ يطف؛ِ

 . )٥(ِلب ِمن الق
                                         

، »صــحيحه«مــسلم يف مقدمــة و ،)٤٤٢(، والــدارمي )٢٠٨٠٧( عبــدالرزاق »مــصنف«)   ١(
 .ًارآنُق اسالنَّ عىل فتقرأ خترج أن يوشك ليامنُس أوثقها مسجونة شياطني ِالبحر يف إن :ولفظه

 ).٨٣٢و٥٦٣ (»ذم الكالم«، و)٢٤٦(، والاللكائي )٤٠٢ (»الكربىاإلبانة «)   ٢(
 ). ٢٧٦ ( أليب الفتح املقديس»جة عىل بيان املحجةُخمترص احل«)   ٣(

ــاىل) ٨٣٤ (»ذم الكــالم«ويف     ــه تع ــي يف قول ــراهيم النخع ــال إب -  .  /    M  :ق
    0L ]ِّمة إال األهواء املتفرُا أرى اإلغراء يف هذه األم: قال] ١٤:املائدة  .قة والبغضاءَّ

 ).٢٢١(، والاللكائي )١٢١ (»الرشيعة«، و)٦٢٧ و٥٦٩-٥٦٧ (»اإلبانة الكربى«)   ٤(
ُوعـن معاويـة بـن عمـرو، ). ٢١١( كام عنـد الاللكـائي  ٍّوهذا القول مروي عن عيل   

 ). ١٧٧٣و١٧٨٠ (»يان العلم وفضلهجامع ب« كام يف  رمحهام اهللاوالعوام بن حوشب
 ِّظر إىل الباطل تـذهب بمعرفـة احلـقكثرة النَّ: قال إبراهيم بن أدهم) ٨/٢٢(» ليةاحل«ويف )   ٥(

 .ن القلبِم
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َريقك  طإذا كان: ِثُ برش بن احلار وقال-١٢٦  ؛ٍدعـةِب باحعىل ص] أ/٨[ُ
َبلغَبل أن ت قَيكين عْضِّغمف   .)١(  إليهُ

                                         
ِقال رجل لألسـود بـن سـامل: قال عبدالوهاب الوراق): ١٠٩٨ (»ذم الكالم« ويف )  ١( ُ كيـف : َ

 ). ٧/٣٦ (»تاريخ بغداد«ونحوه يف . ٍبتدعُيني اليوم عىل م؛ وقعت عٍّبرش: أصبحت؟ قال
، واجللوس ، فام ظنك بسامع كالمهمِهذه اآلثار يف التحذير من النَّظر إىل أهل البدع:    قلت

َّن عىل حذر عىل دينك من أهل البدع، وفـر مـنهم، وابتعـد ُه، وكّفتنب. إليهم، ومصاحبتهم ِ ِ ٍ َ َ
َّ يف الدجالعنهم، كام قال النبي  َّع منكم بخروج الدَمن سم«: َّ اسـتطاع؛ ال فلينأ عنـه مـا َّجَ

 .»بهاتُّى يتبعه ملا يرى من الشَّا يزال به حتـ أنه مؤمن، فمُفإن الرجل يأتيه وهو حيسب
ًمعلقا عىل هذا احلديث) ١/٣٢٦ (»اإلبانة الكربى«   قال ابن بطة رمحه اهللا يف  ُ : 

ً ال حيملـن أحـدا هللا معرش املـسلمني،صدوق، فاهللا اادق املَّ وهو الصسول   هذا قول الر َّ
ُم حسن ظنَّه بنفسه، وما عهده منك َّمن معرفته بصحُِ ِة مذهبه، عىل املخاطرة بدينه يف ِ ِ ِ ِجمالسة ِ

ِبعض أهل هذه األهواء ُأداخله ألناظره، أو أل: ، فيقولِ َّستخرج منه مذهبه؛ فإهنُ ُ ًم أشد فتنة َ ُّ
ِمن الدجال، وكال َّ ِمهم ألصق منَّ ُ ُ ُب، وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت اجلرُ ِ ِ َِّ  مجاعـة ُِ

ُم، ويسبوهنم، فجالسوهم عىل سبيل اإلِمن النَّاس كانوا يلعنوهن ِّنكار والرد عليهم، فام زالتُّ َّ ِ 
َّاملباسطة وخفي املكر، ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم هبم ِ ُِ ُ ُّ  اهـ. ُ

ن إ أرأيـت :يف كراهيـة جمالـسة أهـل األهـواء كان ابن غانم يقول : رمحه اهللاقال سحنون  
فـدينكم  ؟ ا أن يناله فيهاً أما كان حيرتز هبا منه خوف، بضاعةِهِّمُ ويف كٍقِأحدكم قعد إىل سار

 ).٣٠٥ص( البن أيب زمنني »ةُّأصول السن«.  فظوا بهَوه وحتُرزُأوىل بأن حت
َلو كان صاحب البدعة إذا جلست: َّفضل بن مهلهلُوقال م   ِ ُ ِ إليه حيدثك ببدعته حذرَ ِِّ تـه، ُ

ُوففرت منه، ولكنَّه حيدثك بأحاديث السنة يف بدو جملسه، ثم يدخل عليك ِ ُّ ّ َّ بدعته، فلعلهـا َُ
ُزم قلبك، فمتى خترج من قلبك ؟تل  ).    ٣٩٩ (»اإلبانة الكربى«   !.ُ
 أن علمـت أما ،كنفس من نهمِّكُمت الو): ١٤٤ (»ةُّلسنرشح ا«قال الربهباري رمحه اهللا يف    

 ًآيـة منه سمع وال ،ٍواحدة ٍمسألة يف البدع أهل من ًالُرج بُجي مل فضله مع سريين بن حممد
 اهـ. ٌيشء قلبي يف َفيقع فهاِّرُحي أن ُأخاف :فقال ،له فقيل ،جل و عز اهللا ِكتاب نِم

 ، اب يدفنون رؤوسهم وأبـداهنم يف الـرت؛ مثل أصحاب البدع مثل العقارب:ًأيضاوقال    
  =  فـإذا ،ِاستفون بني النـَُّ وكذلك أهل البدع هم خم،نوا لدغواَّكَ فإذا مت،وخيرجون أذناهبم
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ِرجت من بيتإذا خ: ابَّط اخلاسَّ وقال أبو العب-١٢٧ ِ ُ صاحبَلقيك ف؛َكَ ِ 
ِبدعة فارج َّع؛ فإن الشياطٍ  . )١( ٌة بهحيطـُ منيَّ

 ،ِمـ العالِ جهلُا ساعةَّ فإهنَدال؛ِجـاكم والَّ إي:ٍ بن يسارُقال مسلم و-١٢٨
  .)٢( ُهَتَّ زلُيطانَّها يبتغي الشفيو
 وال ،ٌةالَص وال ،ٌومَص  الله ُلُيقب ال ٍةبدع َبِصاح َّنإ: ُسناحل وقال -١٢٩
َعمر وال ،ٌّجَح  .)٣( ٌدلَع وال ،ٌفَرص وال ،ٌادهِج وال ،ٌدقةَص وال ،ٌةُ
ا ً قبـضُقـبضُ يُ والعلـم،ٌجـاةَ نِةَّنُّ بالسُصامِاالعت: هريُّ الز وقال-١٣٠

ِ كلـه ذلـكُهـاب وذ،نياُّ والـدِينِّ الـدُ ثبات:ِ العلمُشَْعفن ،اًرسيع ِّ ُ: 
 .)٤(اء ـلم العُذهاب

                                         
 ). ٣/٧٧(» طبقات احلنابلة «.  ريدونُغوا ما يَّنوا بلمتكَّ

إذا لقيـت صـاحب : عن حييى بن أيب كثري قال) ٤٩٥ (»ة الكربىاإلبان«وروى ابن بطة يف )   ١(
 .ٍفخذ يف طريق آخرٍد أخذ يف طريق بدعة ق

 .ياض رمحه اهللا نحو قول حييى رمحه اهللاِضيل بن عُعن الف) ٤٩٨ (ً  وفيه أيضا
 ).٤١٠ (»ننُّالس«، والدارمي يف )٥٣٣و ٥٥٢و ٥٤٧ (»اإلبانة الكربى«)   ٢(
 . ، وغريهم)١٣٧ (»الرشيعة«، و)٣٧٦( للفريايب »القدر«)   ٣(

ُّالقول متفق عليه بني أهل السن  وهذا  األوزاعي، والفضيل، وأسـد بـن : ، فهو مروي عنةُ
 .وغريهم. موسى، وأيوب، وابن عون، وهشام بن حسان، وسفيان الثوري، واآلجري

 .   مما يشهد هلذا القولما ثبت عن النبي ) ٤٢ (»الرد عىل املبتدعة«وقد ذكرت يف التعليق عىل   
 ُّن الكتـاب والـسنة واملنقـول عـناألدلـة مـ) ١١١-١٠٩ (»َّالـصالة«وقد ذكر ابن القـيم يف   

    .، وهي من الكبائرَّوال خيفى أن البدعة أعظم السيئات. بط احلسناتُيئات حتَّأن الس: الصحابة
 اهـ. التطوع: والعدل، الفرض:فَّ الرص: ويقال):٥/٢٤٩٥ (»الرشيعة«قال اآلجري يف  

كـان :  ، ولفظـه)١٣٧و١٣٦(ي ، والاللكـائ)٩٧(، والـدارمي )١٦٣و١٦٢ (»اإلبانة الكربى«)   ٤(
 .َّإقامته وتداركه من الضياع): نعش العلم: (وقوله. فذكره: .. من مىض من علامئنا يقولون
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ُينه غَل دعَمن ج: العزيز بن عبدرمُ وقال ع-١٣١ ُا للخصومًرضَ  َ أكثر؛ِاتُ
 .)١( َلُّقَّالتنـ
ٍّ وقال حممد بن عيل-١٣٢ م َّ فـإهن؛ِصوماتُخــَاب الحسوا أصجالـُال ت: ُ

 .)٢(ِون يف آيات اهللا خوضـَالذين ي
ُ غضيف بـن احلـ وقال-١٣٣ َ َّدعـة إالُ ال تظهـر ب:ِثارُ ِ تـرٌ ِ مثلهـا مـن َكُ ُِ

َّالسن  .)٣(ِةُّ
                                         

 ).٥٨٦ و٥٨٥ و٥٨٤ و٥٨٣و٥٦٥و٥٧٤و٥٧٣و٥٧١ و٥٧٠ (»اإلبانة الكربى«)   ١(
 .ٍأيَ إىل رٍأيَن رِ مُلِ ينتق: أي:)نقلهَ تَرُثَك( :قالو ،)١/٣٤٣ (»ننُّالس«والدارمي يف 

ا من املـسجد ً انرصف مالك بن أنس يوم:معن بن عيسى قال )٢٠٤٩و١١٧ (»ّالرشيعة«ويف   
  .- هم باإلرجاءّتُكان ي - أبو اجلويرية :قال لهُ فلحقه رجل ي: قال،وهو متكئ عىل يدي

  . وأخربك برأيي،كّ وأحاج،ا أكلمك بهًي شيئ اسمع منّ، يا أبا عبداهللا:فقال   
 فإن جـاء رجـل آخـر فكلمنـا : قال. إن غلبتك اتبعتني: قال ؟ فإن غلبتني:قال له مالك   

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

 .  ِّالتنقل يف الدين: ضالُلعَّالداء ا: قال مالك) ٥٨٠ (»اإلبانة الكربى«   ويف 
 .  ففيه زيادة بيان) ١٩( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«تعليقي عىل كتاب : وانظر

 ).٤١٤و٢٢١(، والدارمي )٥٤٨و٤١٠و٣٨٩و٣٨٨ (»اإلبانة الكربى«)   ٢(
 .ال جتادلوا أهل اخلصومات فإهنم خيوضون يف آيات اهللا:ضيلُقال الف) ٢٢٣(وعند الاللكائي   

، والاللكائي )٢٢٧و١٠ (»اإلبانة الكربى«، وابن بطة يف )١٦٩٧٠ (»املسند«روى أمحد يف )   ٣(
َأحدث ما«: قال النبي :  قالعن غضيف بن احلارث ) ١٢١( َرفع َّإال ًبدعة ٌقوم َ ِ ُمثله ُ  اِ

ِالسنة ِمن َّ ٌفتمسك ُّ ٍبسنة ُّ َّ ِإحداث ِمن ٌريخ ُ ٍبدعة َ ): ١/١٨٨(» ائدجممع الزو« يف  اهليثميقال. »َ
 اهـ. نكر احلديثُ وهو م؛ أبو بكر بن عبداهللا بن أيب مريم: وفيه،ارَّرواه أمحد والبز

َّعـن حـسان بـن ) ٢٣١( البـن بطـة » الكربىاإلبانة«، و)٩٠( البن وضاح »البدع«  ويف 
ِما ابتدع قوم بدعة إال نزع اهللا من سنتهم مثلها ال يعيدها عليهم إىل يوم ال: عطية َ َُّ ِ     =.قيامةَ



  

   
٧٦ 

ِهو عىل الطريق ِ األثر فُل معَّ الرجا كانم: ريينُ ابن س وقال-١٣٤ َّ)١(. 
َالـصحابة:  يعني-لو بلغني عنهم : ُيمِ وقال إبراه-١٣٥ م ـم لـَّ أهنـ- َّ
ُالوضوء ظفـجاوزوا بـُي ُ ْ عىل قوم إزىف وك. بهُا جاوزتًرا مِ ًء أن اَرٍ
َخالف أعمـُت  . )٢(م َاهلـِ
ٌ وقال رشيح-١٣٦  ِبقني إليـهد سـ قـُجدتا وـ فم؛َا أقتفي األثرـَّإنم: ُ

 .)٣( كم بهُثتّحد
ُولدت ق: ِـاءلمُعض الع ب وقال-١٣٧  .الِبل االعتزِ
ُّ وقال الشعبي-١٣٨ ُّال رفض يف الدنياُنت وك: َّ َ َ. 
ِ وذكر القدر ع-١٣٩ ُِ َ ُبله ُدت قٍين ولد بُتفرك:  فقال؛ٍداهند جمُ َ)٤(. 

                                         
 .نحوه عن ابن عمر ريض اهللا عنهام) ٦٩( للمروزي »نةُّالس«  ويف 
 .عن أيب إدريس اخلوالين رمحه اهللا نحوه) ٨٧( البن وضاح »البدع والنهي عنها«  ويف 

 ّم يبتـدعوا بدعـة قـطـاس لواعلم أن النَّ): ٤ (»نةُّرشح الس«  وقال الربهباري رمحه اهللا يف 
 اهـ .ثلهاِنة مُّن السِحتى تركوا م

 ).٣٣٨ (»ذم الكالم«، و)١٤٣و١٤٢(، والدارمي )٢٤٥و٢٤٤ (»اإلبانة الكربى«)   ١(
 . ليس طريق أقصد إىل اجلنة من طريق من سلك اآلثار:شاذ بن حييىقال ) ١١٢(عند الاللكائيو   
 ).٤/٢٢٧ (»احللية«، و)٢٢٣(منه، والدارمي [ ] ، وما بني )٢٥٨و٢٥٧ (»اإلبانة الكربى«)    ٢(

 لـو رأيـت الـصحابة يتوضـؤون إىل : النخعيقال) ١١٨ص (بن أيب زيد ال»اجلامع«  ويف 
 ،ننُّتهمون يف ترك السُهنم ال يأل ؛ وأنا أقرأها إىل املرفقني؛ وذلكالكوعني لتوضأت كذلك

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

 .بهّ حدثتكم - لَّدر األوَّالص: يعني-فام وجدت قد سبقني : ظهولف) ٢٥٥ (»اإلبانة الكربى«)   ٣(
           =.القدرية:  يعني.لعن اهللا دينًا أنا أكرب منه: قال أبو حازم) ٢٥٨( للفريايب »القدر«ويف )   ٤(
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ِل عند املوت لرجَقيل: ٍ بن أنسالك م وقال- ١٤٠ ُين متوت ؟ ِّعىل أي د: ٍ ٍ 
َين أيب عمعىل د: فقال          َّال يتوالهوكان رج - ،ةَارـِ ِ من بعـض أهـل ً ِ ِ

 .- ِاألهواء
ِاسـم أيب القينُع ددي:  اهللاٌك رمحهال مفقال: قال        ُوت عـىل مـ، ويِ
 .)١(  !ةَارـَأيب عمِين د
ي، ِّاجيـان الكفـَّعيب بن حممد بـن الرُ حدثنا أبو الفضل ش:قال -١٤١

ٍنا سفيان بن عينية، عن ابن طاووس: ، قالٍ بن حربُّنا عيل: قال ِ ُ ُ ،
ُقـال يل معاويـة:  قـال،ٍاسَّ، عن ابن عبـِعن أبيه] ب/٨[  رمحـة اهللا ُ

ُة عيل رمحةَّلأنت عىل م: عليه ٍّ   اهللا عليه ؟ ِ
ُة عثمَّلِال، وال عىل م: ُ  قلت   .)٢( ِول اهللا سِة رَّلِا عىل م أن؛انـِ
ِاصامن يف الدينتخَ يِالنَع رجما اجتم: ٍاسَّ عبُ وقال ابن-١٤٢ ِّ ا ق فافرت،ِ

                                         
 .أال تستحي من رأي أنت أكرب منه:وكان من املرجئة ٍّبري لذرُقال سعيد بن ج) ١٣٦٥(وعند اخلالل   

 . وذكر نحوه..)يدع املشؤوم دين أيب القاسم: قال: (وفيه زيادة) ٢٤٢ (»اإلبانة الكربى«   )١(
 : - ٌّ قـال عـيل:أو قال -ا   سمعت علي:ة بن جوين قالّعن حب) ٣١٨( الدارمي »ننُس«ويف  

 حلـرشه اهللا يـوم ،كن واملقـامُّ بني الـرَلِتُ ثم ق،هّلُ كَهرَّالد وقام ،هّلُ كَهرَّ صام الدًن رجالألو 
 . ه كان عىل هدىَّنأن يرى َالقيامة مع م

  رسول اهللا  جاء رجل إىل: ريض اهللا عنه قالبن مسعودعن ا) ٦١٦٩(  وروى البخاري 
   ؟ا ومل يلحق هبمً قومَّ أحبٍ كيف تقول يف رجل، يا رسول اهللا:فقال

 .»َّاملرء مع من أحب« :هللا ل رسول افقا  
 . من طريقني ولفظني) ٢٤١و٢٤٩ (»اإلبانة الكربى«)   ٢(

 ). ١/٣٢٩ (»احللية«، و)١٣٣و١٣٢(، والاللكائي )٢٠٩٨٣(وعبدالرزاق   
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 .)١ (َّ وجلَّفرتيا عىل اهللا عزَّحتى ي
 .)٢( ّطُمت قَاصما خ: ُّخعي النُيماه وقال إبر-١٤٣
ِ ومن شذ مل يبال اُهللا بشذِ اجلامعة،وقهللا فُيد ا: ٌعاذُ وقال م-١٤٤ ُ َّ  .)٣(ِهِوذَ
ِال جتال: ٌصعبُ وقال م-١٤٥ َّفتونا فإنَ مْسُ َّه لن خيطئك إال بإحدى اثنً  :ِتنيُ
َإما أن ي     ِعه، أو يؤذُ فتتابَكَنِفتَّ ُ ُ ِل أن تفارب قَكَيَ ُ ُقه َ َ)٤(.  

                                         
 .بلفظ قريب منه) ١٨١ ( »ذم الكالم«، و)٦١٩ (»اإلبانة الكربى«)   ١(
 ). ٢/٦٠٤ (»املعرفة والتاريخ«، و)٦/٢٧٣( ابن سعد »طبقات«و). ٦٣٧ (»اإلبانة الكربى«)   ٢(
 ). من لزوم اجلامعة والتحذير من الفرقةباب ذكر ما أمر به النبي () ١٢١ (»اإلبانة الكربى« )    ٣(

 خيطـب املنـرب عـىل ي النب رأيت :قال ي ريض اهللا عنهاألشجع رشيح بن عرفجةوروى   
ُركضي َاجلامعة َقفار َمن مع َانَّالشيط َّنفإ ،ِةاعـاجلم عىل اهللا يد ..«: فقال ،اسالنَّ ُ« .  
وهو صحيح، وأصل احلديث ). ٤٥٧٧ (»صحيحه«وابن حبان يف ، )٤٠٣٧(رواه النسائي    

 ).٤٨٢٤ (يف صحيح مسلم
من حديث ابن عمر ريض اهللا ) ٨٠ (»ةُّالسن«، وابن أيب عاصم )٢١٦٧(وروى الرتمذي    

حديث : قال الرتمذي. »ِارَّ إىل النَّ شذَّن شذَ وم،ِامعةجلع ا اهللا مُويد.. «: عنهام، قال النبي 
 .  تشهد لصحة هذه األحاديثةويف الباب أحاديث كثري:  قلتاهـ . غريب

 مـن أمـره بلـزوم باب ما ذكـر عـن النبـي /١/٨٦( عاصم  أيب البن»ةُّالسن«: وانظر   
 ). وإخباره أن يد اهللا عىل اجلامعة،اجلامعة

 .هو ابن سعد بن أيب وقاص: ومصعب) ٧٣٩ (»ذم الكالم«و) ٤٣٨و٣٩٨و٣٩٠ (»اإلبانة«)   ٤(
 يف فيقذف هوى؛ صاحب جتالس ال: البرصي احلسنقال ) ١٢٦( البن وضاح »البدع«  ويف 
 . قلبك فيمرض ختالفه أو فتهلك، عليه تتبعه ما قلبك

 إحـدى نِم يسلم مل ٍبدعة صاحب َجالس نَم : قالالثوري سفيان عن) ١٢٧(ً  وفيه أيضا 
 أن وإمـا ار،النَّ اهللا فيدخله به ّفيزل يشء ِقلبه يف يقع أن وإما لغريه، فتنة يكون أن اّإم: ثالث
 .ُاهَّإي َُهسلب ٍعني ةَطرف ِينهِد عىل اهللا َنِأم فمن بنفيس، واثق وإين موا،ّتكل ما أبايل ما واهللا: يقول
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َّ وقال عيل كرم اهللا-١٤٦ ْع ربلـَقد خ ف؛َاعةـاجلمَق َمن فار: )١( ُهَهج وٌّ َقـة َِ َ
ِاإلسالم من عنقة  ِ ُِ ُ ِ)٢( . 

ُ وقال أبو الزبري-١٤٧ ٍدخلت مع طاووس: ُّ ، فقـال لـه ٍاسَّ عبـِ عىل ابـنُ
  ؟ َ القدرُّدون ير)٤(ُا تقول يف الذين  م،ٍاسَّ عب)٣( يا ابن: ٌطاووس

ُأروين بعضهم: قال    َ ُ . 
 اذا ؟  مٌِعانص: النق   
ِأسهي يف رُجعل يدًإذا أ: قال    ُم أدق عنقه حتى أقتلهُ ث،ِ ُ َُ َ ُُّ َّ ُ ُ) ٥(. 
َّ وقال ابن عب-١٤٨  .)٦(ةَّاهليًة جَيتَات م م؛َامتَامعة فَق اجلارَمن ف: ٍاسُ

                                         
 ).٥٩(تقدم التنبيه عىل هذه العبارة حتت أثر )   ١(
 .ًوقد تقدم مرفوعا من قول النبي ). ١٢٣و ١٢٢ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ٢(

 ).١٥٥٦ (»نةُّالس«رواه اخلالل يف  . وهذا القول مروي كذلك عن حذيفة   
 . وما أثبته هو الصواب،)يابا عباس: ( يف األصل)  ٣(
 . وما أثبته هو الصواب،)اللذين (:يف األصل)   ٤(
 .، وإسناده صحيح)٨٨٧( لعبداهللا »نةُّالس«، و)١٦٣٦و١٦١٨ (»اإلبانة«واه ابن بطة يف ر)   ٥(
 ).ًربا فامت فميتة جاهليةِ اجلامعة شَن فارقَم: (ولفظهًموقوفا، ) ٢٢ (»نةُّالس«رواه اخلالل يف  )  ٦(

 رأى َمن« : قالمن حديث ابن عباس عن النبي ) ٤٨١٨(، ومسلم )٧٠٥٤(  ورواه البخاري 
ِأمريه ِمن ُيكرهه ًشيئا ِ ُ ِفليصرب َ ُفإنه ؛ِعليه َ ًشربا َةاجلامع َقفار َمن َّ ًميتة َمات َّإال َتامف ِ َ ًجاهلية ِ َّ ِ«.  

من مات وليس له إمام « : عن حديث النبي  اإلمام أمحدَلِئُس) ١٠(للخالل » نةُّالس«  ويف 
 اإلمام الذي جيمع املسلمون  ؟مام تدري ما اإل:قال أبو عبداهللا ؟ ما معناه» مات ميتة جاهلية

 ).٣٣٢( وسيأيت كذلك قول اإلمام أمحد عند اهـ . فهذا معناه، هذا إمام: يقول،عليه كلهم
 فهـو املـسلمني ِأئمـة مـن إمـام عـىل خـرج ومن): ٢٩ (»ُّرشح السنة«   قال الربهباري يف 

 اهـ. جاهلية ميتة وميتته ،اآلثار وخالف ،املسلمني عصا َّشق قدو ،خارجي
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َّد يف قوله عز وجـلِاه وقال جم-١٤٩ َّ ٌ:  M  Î     Í  ÌL ]٦٨: األنعـام[ ،
 .)١(ا آياتن بِّيكذبون: قال
ُ يقبل اهللاُ من مبتدواهللا ال: ُ وقال احلسن-١٥٠ ِ ً أبدا؛  إليهُب بهَّتقرًال يمٍع عُ

ْال عمـًادا، وهـال جً اة، وال حجـا، وكًاما، وال زيًالة، وال صال ص ًة، رُ
ِّ أنواعا من الربركَّ حتى ذ.ًدقةوال ص ِ ً. 

َل رجل أراد سمثم كده أحُلَثام مَّإن: وقال    ٍ ُهنا اَا، فأخذ هُاهنًفرا هِ
ِفهل يزداد من وج ًاده إال بعدا ؟ِه الذي أرِهُ ُ ُ ُع إذ ال كذلك املبتـد ف!ََّ

ًرب به إىل اهللا عز وجل إال بعدا َتقا يـُزداد بمي ُ َّ َُّ َّ َّ)٢(. 
َّ وقال مر-١٥١ ِة الطيبُ َّ  ]٤٣:إبـراهيم[ M *   ) L:  يف قولـه تعـاىلُ

ٌخرقة ُمن: قال  .)٤(ًيئا ي شع ال تِّ عن احلق،)٣(ِ
                                         

 ).٥٥٦ و ٤١٢ (»اإلبانة الكربى«)   ١(
  . فانظره)١٢٩ (، وقد تقدم نحوه)٦٠٥ (»ذم الكالم«)   ٢(

 : قـال-  وذكر له اخلوارج واجتهادهم وصـالهتم-ابن عباس   عن)٤٦ (»الرشيعة«ويف    
 . والنصارى وهم عىل ضاللةِا من اليهودً اجتهادّليس هم بأشد

َّأنه ذكر األعراف وأهله فتوج) هـ٢٣٤ (  وعن حييى بن حييى الليثي    :َع واسرتجع، ثم قـالَ
ِ أرادوا وجها من اخلري فلم ٌقوم يا أبا حممد أفريجى هلم مع ذلك لـسعيهم : فقيل له. بوهييصً

ُّالف السنِليس يف خ: ثواب ؟ قال  ). ١/١٩٩ (»االعتصام«.   َة رجاء ثوابِ
 . وبان منه،ا انخرق من اليشءم): واخلرق): (٢٥/٢٣٢( »تاج العروس«يف )   ٣(
 ).١٣/٢٤٠(الطربي ، و)١٢٣٠٢( ابن أيب حاتم تفسري، و)١٣/٤٠٨(ابن أيب شيبة  )  ٤(

 اهـ. ا من اخلوفًتخرقة ال تعي شيئُأي م: L (   *M ):٦/٢٦٠(» هتذيب اللغة« ويف 
!  M بهم فيـه مـن اخلـوف ي   وهذه اآلية تصف حال الكافرين يوم القيامة ومـا يـص

#  "*   )  ('  &  %  $  L.  تفـسريه«قال ابن كثري يف«) ٥/٤١٤:( M  %  $  
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ُ أعجـب اَّ أهيِ عن هذه األهواءيمُألت إبراه س:]أ/٩[ َ وقال أبو محزة-١٥٢
َ أحب أن آخذ بَّ ؟ فإينليكإ ُ ُّ ِ  . رأيكُ

ِء منها مَل اُهللا يف يشما جع:   فقال ِة من خَّرَ ذَثقالٍ َّ إال ا هـيٍري؛ ومـٍ
َّزينة من الشيط ِ ٌ َّا األمر إالِان، ومِ َّ األمر األوُ  .)١( لُ

ُي أهيَّيل ال أدر عـ]هللا[ِتـان عمِن: الية أبو الع وقال-١٥٣   أو- ُلا أفـضـمـَّ
ُ؛ أن هـداين  لإلسـالم، واألخـر-ُم َأعظـ: قال  ِصمني مـنأن عـ: ىِ

َة، واحلَّالرافض ُة، واملَّوريُرِ َّرجئة، والقدريِ ِة، واألهواء ِ ِ)٢(. 
                                         

'  &L مـا لكثـرة حلظـة يطرفـون ال النظر يديمون شاخصة، طائرة أبصارهم بل: أي 
 وقلـوهبم: أي M*   )  L: قال وهلذا .. هبم حيل ملا واملخافة والفكرة اهلول من فيه هم

 إن: ومجاعـة قتـادة قـال وهلذا. واخلوف الوجلو الفزع لكثرة يشء فيها ليس خالية خاوية
. اخلـوف ِةَّدِشـ نِم أماكنها من خرجت قد احلناجر لدى القلوب ألن ؛خالية أفئدهتم أمكنة
  اهـ .اًشيئ تعي ال خراب :M*     L: بعضهم وقال

 ).٤/٢٢٢ (»احللية«، و)٢٣٠( البن أيب زمنني »ُّأصول السنّة«، و)١٢٥ (»الرشيعة«)   ١(
 .ُهَ عابَّ إالِى يف القرآنً هو اهللاَُكرَ ما ذ:وس قالو عن طا)٢٢٨(لاللكائي وعند ا

 .   حرورياومل جيعلني : .. ، ولفظهام)٨٠٦ (»ذم الكالم«، و)٧/١١٣(» الطبقات الكربى«يف  )  ٢(
 .ًعصمني يف اإلسالم أن يكون يل فيه هوى: قال) ٨٠٦  (»ذم الكالم«و )٢٣٠( وعند الاللكائي 

ن اإلسـالم ِ مـٍ ما فرحت بيشء: قال ريض اهللا عنهاممرُعن ابن ع) ٢٣٠(لاللكائي   وعند ا
 .ن هذه األهواءِا بأن قلبي مل يدخله يشء مً فرحّأشد

 ّأي دريأ ما: اهد رمحه اهللا قالُعن جم) ٧٨٦ (»ذم الكالم«، و)٣١٧( الدارمي »ننُس«ويف   
 . األهواء هذه نِم عافاين أو ،لإلسالم هداين نأ :أعظم َّعيل النعمتني

ٍيسأل عن أول نعمـة ): ٧٨ص (»ُّامتحان السني من البدعي« يف ِّقال الشريازي: »فائدة«    ِ ّ ُُ
ِأنعم اهللا عىل العباد، ما هي ؟ فإن قال  .  فهو أشعري؛َّإدراك اللذات، ونيل الشهوات: َ

َأول نعمة أنعم اهللا عىل ال: وإن قال    ٍ  اهـ. يُ فهو سنِّة؛ُّسن وال، واإلسالم، اهلداية:ِعبادّ
َالكالم عن هذه الفرق، والتعريف هبا) ٥٤٣(   وسيأيت عند فقرة  ِ. 
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ٍ وقال احلسن بن شقيق-١٥٤ َّكن: ُ  :  لهٌل، فقال رجاءه إذ جِباركُ املِ ابنا عندُ
 . نعم:  ؟  قالُّ اجلهمي ذاكأنت     
ِجت من عإذا خر: قال      َّعد إيلال تي فندَ  .ٌبائا تفأن: ُلَّقال الرج. ُ
َتى ي حال: قال      ِر من بدعي ظه الذُثلِ مَِكتَوبِ من تَظهرَّ  .)١( َِكتَ

                                         
 ،نادقـةَّالز أخبـث مـن زنادقـة عنـدنا فاجلهمية): ١٨١ص (»الرد عىل اجلهمية«قال الدارمي يف )   ١(

 شهدت وإن ُقتلوا، يظهروها مل وإن ،كواِرُت التوبة أظهروا فإن ،فرهمُك من ستتابواُي أن نرى
  اهـ.نادقةَّالز يف نَس أنه  عيل عن بلغنا كذلك ،تلواُق يتوبوا ومل فأنكروا هودُش بذلك عليهم

 ،ٌةَّزل له كانت العلم، أهل من ٌرجل حنبل بن ألمحد ذكر ولقد: إدريس بن حممد حاتم أبو قال  
 أنـه َّوليعلمن مقالته، عن رجوعوال التوبة َظهرُي حتى منه ذلك اهللا ُيقبل ال: فقال .تهَّزل من تاب هَّوأن
 منـه ذلـك ظهـر فـإذا عنـه، ورجع مقالته، من تعاىل اهللا إىل تاب وأنه وكيت، كيت مقالته قال
̈  ©    §M  :اهللا عبد أبو تال ثم .ُقبلُت حينئذ      «  ªL ]١/٣٠٠ (»ذيل الطبقات«] [البقرة[( 

 الذين يؤمنون ِ أهل البدعِ كفسق؛االعتقاد ُ وفسق):١/٣٦٢(» املدارج«   قال ابن القيم يف 
 ولكن ينفون ؛ ويوجبون ما أوجب اهللا،م اهللاّمون ما حرِّرُ وحي، واليوم اآلخر، ورسوله،باهللا
 ويثبتون ما مل يثبته اهللا ورسوله ،يوخّا للشً وتقليد،ً وتأويالًا مما أثبت اهللا ورسوله جهالًكثري
 وال ، من غـري تـشبيه،ته اهللا لنفسه ورسولهفالتوبة من هذا الفسوق بإثبات ما أثب .. كذلك
 ي وال يكتف،نةُّ الفاسدة بمحض اتباع الساالعتقاداتاق من جهة َّسُفتوبة هؤالء الف .. متثيل

ن ذنب هـي بفعـل ِ إذ التوبة م،ن البدعةِنوا فساد ما كانوا عليه مّبيُا حتى يًمنهم بذلك أيض
 ألن ؛ البيـان: واهلـدىالبينـات ما أنزل اهللا من  الكامتنيِ وهلذا رشط اهللا تعاىل يف توبة،هّضد

M  u  t  s  r   q  p  : قال اهللا تعـاىل. كانت توبتهم منه بالبيان،ذنبهم ملا كان بالكتامن
{  z  y  x  w  v    |              }  ~           ¡  �     ¥  ¤  £  ¢  ¦     §  ©  ̈         ª
¯    ®  ¬  «     ³  ²  ±  °L،]ألن ذاك ؛وذنب املبتدع فوق ذنب الكاتم] لبقرةا 

 اهـ.  وال ينعكس،بتدع كاتمُ مّلُ فك،ِ وهذا كتمه ودعا إىل خالفه،ّكتم احلق
لبـسوه أ :مرُفقال ع:  له، وفيهاّيف قصة صبيغ ورضب عمر ) ١١٣٦(  وعند الاللكائي  

إن :  ثـم يقـول،ًاقم خطيب ليّ 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



  

   
٨٣ 

 ُأدركت أنس بن:  بن عجالنُقال يل ثابت: ُة بن الوليدَّقي ب وقال-١٥٥
ِعيد بن املسيب، وسٍالكم َّ الشعبي]ا[ًر، وعامَ ، َّ النخعـيَ، وإبراهيمَّ
ٍعيد بن جبريوس ُ ًطـاء، ُ بن أيب سليامن، وعَادُ بن عتبة، ومحَ، واحلكمَ

ًوطاووســا، وجماهــد ُ ُ وابــن أيب مليكــ،]ا[ً َوال، وســليامن بــنكحــة، ومَ ًُ 
ٍامر وأبو ع-. ٍامرين، وأبا عري سَ، وابنَوسى، واحلسنم  ٍأبا بكر:  أدركِ

 ينُرـُهـم يأمـُُّكل ف-م؛ ُاهـَّمـم قـد سهري، مـع غـنهع ريض اهللا ِّالصديق
َّبالصالة يف مجاعة، وينهاين عن األهواء والبدع؛ حتى قال ِ ِ َ ٍَّ ِ : 

ُء أوثـق يف نفـيسِمـل يشِواهللا مـا مـن ع، يا أبا حممد: وقال يل     ِ مـنٍ
َّولرب ِشيتي إىل هذا املسجد،م  اُهللا أن َا شـاءـا كان عليه الوايل كمــمُ

َ الصالة خُ، فال ندعُعرفنا ذلك منه ورأيناهيكون قد  ُلفه َّ َ)١(. 
                                         

 ُلَّيؤجـ وإذا تاب املبتدع:  املروذي أمحد يف رواية قال)١/١٠٩(» اآلداب الرشعية«يف و    
ة، سـن يف صبيغ بعد ازلوهنيث إبراهيم التيمي أن القوم  بحدَواحتج.  توبتهّى تصحَّسنة حت
    اهـ.ٍر وكونوا منه عىل حذ، جالسوه:فقال

ًذكر حارثـا  - أمحد بن حنبل -إن أبا عبداهللا : ُّقال املروذي) ١/١٥٠ (»طبقات احلنابلة«ويف      َ
ّليس للحارث توبة، يشهد عليه وجيحد، إنام التوبة ملن اعرتف..  :، وفيهُاملحاسبي ُ َ ُ َ ُ ِ. 

 عبـداهللا بـن : أتيت آدم العسقالين فقلـت لـه:قال أبو بكر األعني) ٢/٣٩٦(ً   وفيه أيضا 
   ؟مـ ل: فقلت له.المَّ ال تقرئه مني الس: قال.المَّصالح كاتب الليث بن سعد يقرئك الس

  . بالرجوعاس وأخرب النّ،دامة وأنه أظهر النَّ،هِذرُ فأخربته بع: قال. ألنه قال القرآن خملوق:قال  
َّللكرجـي القـصاب، و) ١/١٥٤(» نكت القرآن «:وانظر.   المَّئه مني الس فأقر:فقال   َ اآلداب «ِ

 ).فصل يف التوبة من البدعة املفسقة واملكفرة وما اشرتط فيها/١/١٠٩ (»الرشعية
 ).٣/٣٧٥(» املعرفة والتاريخ«، و)٢٢٥٧(» مسند الشاميني«و ،)٢٣٩( الاللكائي )   ١(

 والتـابعون  اهللا رسول أصحاب عليها مخس كان: كان يقال: زاعيقال األو) ٤٨ (وعند الاللكائي  
 .اهللا سبيل يف واجلهاد ،القرآن وتالوة ،املساجد وعامرة ،نةُّالس وإتباع ،اجلامعة لزوم: بإحسان



  

   
٨٤ 

م ِهـِ عـن كالمُّأيكف: ِ القدرِ عن أهلٌالكل مُسئ: ٍ وهب]ُابن[ وقال -١٥٦
 ُل ؟ م أفضِِهومتُصُخو
ًارفا بمان ع إذا كنعم،: قال     .  ا هو عليهـِ
ُه باملعروف، وتنهاه عن املُرُوتأم: قال    ُ ُنكر، وتـُِ ِالفهـم، وال ِ بخمُهُخربـِ ِ
 .مُهَ خلفِّيلصُ، وال ت القول)١(وا ُواضعُت

ُى أن يناكحوا وال أر: ٌالك  قال م  ]ب/٩ [. )٢(ُ
َوسئل م:  قال-١٥٧ ِ ِّزويج القدريٌك عن تالُ ِ . 

 .)٣( ]٢٢١:البقرة[ M  Z  Y    X  W  VL  : فقال
ُ ذلـك الرجـل إذا جـاءه بعـضكـان: ًكا يقولالُعت موسم:  قال-١٥٨ ُ َ َُّ 
ُؤالء أصحابه ِعىل بينـة مـن رَّأما أنا ف: ِاء، قال األهوِ ٍ  َّ، وأمـا أنـتِّيبِّ

                                         
   .ًأن تواضع صاحبك أمرا تناظره فيه:  املواضعة):٤/٣٩٠٦ (»هتذيب اللغة«يف   )  ١(
 .  البن أيب زمنني»ةُّأصول السن«، و)٢٠٢٥و١٨٧٥ (»اإلبانة الكربى«)   ٢(

 .هني  اإلمام مالك رمحه اهللا عن جمالسة أهل القدر، وترك كالمهم) ١٤/أثر( وقد تقدم   
 ).١٣٥٢(، والاللكائي )١٩٨( البن أيب عاصم »ةُّالسن«، و)١٨٧٥ (»اإلبانة الكربى«)   ٣(

َّيا أبا عبداهللا تسبب يل : فيانُ لسقلت: عيب بن حربُقال ش) ١٨٩١ (»اإلبانة الكربى«   ويف 
 . ال، وال كرامة: جه ؟ قالِّزوُقدري، أ

 وال ،وأال ننـاظرهم، الـسة القدريـةُ جمِمرنا برتكُأ): ٢/٩٣٤(» الرشيعة«  قال اآلجري يف 
 وال ، خلف واحد منهمّصىلُ وال ي،ونّذلُ وي، وهيانون،جرونُ بل هي،نفاحتهم عىل سبيل اجلدل

ب دعوتـه يف ُ ومل جت،رض جنازتهُ وإن مات مل حت،عدُ وإن مرض مل ي،زوجُال ي و،قبل شهادتهُت
 ، فإن رجع فاحلمـد هللا، عىل معنى النصيحة لهَدِرشُا أًسرتشدُ فإن جاء م، إن كانت لهٍوليمة

 اهـ. م عليهّ ومل يسل،مّكلُ ومل ي، منهَرِّذُ وطرد وح،ِلتفت إليهُ مل يِ واملراءِ اجلدلِوإن عاد إىل باب



  

   
٨٥ 

ٌّشاكف ْاصمه فخكثل مٍّاكىل ش فاذهب إَّ ِ . 
ِّيلبس: ٌكال موقال: قال ِون عىل أنفسهمُ ُ من يعرفهون ويطلب؛ِ ُُ ِّ  .)١(مَ
ِّان كلها األديُلقد دخلت يف هذه: ٌلجقال ر: ٌكال وقال م-١٥٩ ُ َ فلـم أر ؛ِ
 .اـًقيمُا مستًيئش

ُجل من أهل املدينة من امل   فقال ر ٌِ ِ ُا أخربك فأن: )٢(ِّتكلمنيِِ ِ  .كل ذمـلُ
ِك مـن َل لـ جلعـ؛تقي اهللا تي اهللاَ، ولو كنتتق ت الكَّألن: ُلتق:  قال  

 .)٣(ًخرجا ـَأمرك م
                                         

 »ةُّأصـول الـسن«، و)٥٩٣ و٣١١ (»اإلبانة الكـربى«و، )١٦٦( البن عبداحلكم »اجلامع«)   ١(
 .عن اإلمام مالك رمحه اهللانحوه ) ١٣١( وتقدم يف التعليق عىل ).٢٣١(البن أيب زمنني 

 أريد با سعيد إينأ يا : أتاه فقالً عن احلسن أن رجال: قال حوشبعن) ٢١٥( الاللكائي   وعند
 .ِِه يف دينّاكَّام خياصمك الشّ وإن، فإين قد عرفت ديني، إليك عني: فقال احلسن.مكأن أخاص

 مـن القلـب َزائـغ نّكُمت ال: يقال كان: مالك قال )١٢٠ص( البن أيب زيد »اجلامع«ويف    
 ًاشيئ املدينة أهل من األنصار من رجل سمع ولقد .ذلك من يعلقك ما تدري ال كّفإن ؛أذنك
: قـال ،هنـوه فـإذا يستنـصحهم، الذين إخوانه يأيت فكان قلبه، فعلق در،الق أهل بعض من

 .فعلت املنارة 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 مـا : ُقال سفيان) ٣٢٣ (»ُ

ّأنت فيه، ويلبسون عليك دينك ُ . 
 .حتذير السلف من االستامع إىل أهل البدع والنظر إليهم) ١٢٦( وقد تقدم يف التعليق عىل أثر 

  .يدهجيمن حيسن اخلطاب و: املراد باملتكلمني هاهنا )   ٢(
 ).١٢٠ص( البن أيب زيد »اجلامع«، و)٥٩٤و٣١٧ (»اإلبانة الكربى«)   ٣(

 .]٢:الطالق[ M  o    n  m  l    k  j  L  :  يشري إىل قوله تعاىل  
̈  ©    M  :وقد قال تعاىل   §  ¦  ¥   ¤£  ¢   ¡  �  ~  }L]٢٣:األنفال[   

ًإذا أحب اهللاُ عبد: قال الفضيل )٢٨٢(الاللكائي وعند                    = .ا وفقه لعمل صالحَّ



  

   
٨٦ 

َاورين عمـشـ: - ]بن أنس[ ِ مالكُّم ع- ٍلـُوقال أبو سهي -١٦٠  ُ بـنُرُ
  .ِةَّالقدري يف ِعبدالعزيز

ِم بالسيفُهَبتَرض َّابوا وإال فإن تم؛ُهَستتيبى أن تأر: ُفقلت    َّ . 
َ فقال عم    .أيي رذلك: ُرُ

ٍك بن أنسِ   وكذلك كان يرى مال  . )١(ُ، واحلسن فيهم ُ
                                         

 -كر عنده أهل املعايصُوقد ذ -احلسن البرصي عن ) ١٦/٣٣٢( »ذيل تاريخ بغداد« ويف  
 .وا عليه لعصمهمُّ ولو عز، هانوا عىل اهللا فعصوه:الفق

، ولـيس )٨٧٦( اخلالل »ةُّالسن«، و)٢٧٣( للفريايب »القدر«، و)١٨٥٠ (»اإلبانة الكربى« )  ١(
 ).واحلسن فيهم: (عند أحد منهم قوله

؟  يستتاب القدري عن  أمحد بن حنبلعبداهللا أبا 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 هذا )واحلسن فيهم: (ِوقوله يف آخر هذا األثر:   قلت
 هبـا عـىل أهـل القـدر يف ادعـائهم أن زيادة من املصنف لريد  أن هذه يلاألثر، والذي يظهر

وربام ): ٣/١٤٩ (»اإلبانة«إمامهم يف بدعة القدرية هو احلسن البرصي رمحه اهللا كام قال يف 
 َّمن إمامك فيام تنتحله من هذا املذهب الرجس النَّجس؟: -القدرية :  يعني-قيل لبعضهم 

فـره وزندقتـه أن ُ فيـضيف إىل قبـيح ك، فيدعي أن إمامه يف ذلك احلسن بن أيب احلسن رمحه اهللا
ّيرمي إماما من أئمة املسلمني  ي عليه بالبهتان، ويرميه بـاإلثم ا من علامئهم بالكفر، ويفرتًوعامل.. ً

ّوالعدوان ليحسن بذلك بدعته عند من قد خصمه وأخزاه، وأنا أذكر من كالم احلسن رمحه  َ ُ
 اهـ . ُيف القدر، ورده عىل القدرية ما يسخن اهللا به عيوهنم، ويظهر للسامعني قبيح كذهبم اهللا

عزيز يف القدر وسـريته عبدال بن الباب الثاين مذهب عمر/ ٣/٢٠٣ (»اإلبانة الكربى«:   وانظر
 ).  باب فيام روي عن مجاعة من فقهاء املسلمني ومذهبهم يف القدر/ ٣/٢٢١(، و)يف القدرية



  

   
٨٧ 

 . )١(ُذلك اخلوارجوك،سلمنيُم مُراهَ ال يٍّ بن عيلِمدُوكان احلسن بن حم-١٦١
َمن ت: ِاركبُمـ الُ وقال ابن-١٦٢ َالم تى الكَاطعَ  .)٢( َندقزَ

                                         
ِّأهل السنة يكف   )١( ُ ِرون من القدرية ُّ ِنفاة علم اهللا تعاىل: ِ ُ.           

ن َ بن اجلهم عن مسمعت أيب رمحه اهللا وسأله عيل): ٨٣٥ (»ةُّالسن«  قال عبداهللا بن أمحد يف  
ى َّا حتً مل يكن عاملَّ وجلَّ عز اهللاََّ إن: إذا قال، العلمَ إذا جحد: قال ؟اً يكون كافر،قال بالقدر
 . فهو كافر؛َّ وجلَّ اهللا عزَ فجحد علم، فعلمًلامِخلق ع

ّة من يكفر منهمُّ   وأما اخلوارج فمن أهل السن  ّالذين يكفرون عثامن وعيل ريض) ِّاملحكمة: (ُ
يف تكفري من ) ١٩٨ (املصنفَّمها من الصحابة ريض اهللا عنهم، وسيأيت قول اهللا عنهام وغري

ّكفر عثامن وعيل ريض اهللا عنهام بأنه مكذب لرسول  َُّ َّ َ؛ ألنه شهد هلام وبرشمها باجلنّة . 
 . ِارقة كام قال النبي    وأما بقية اخلوارج فهم م

  .ا منهم ا رشً ال أعلم يف األرض قوم،ٍوءُ قوم سُوارج اخل: اإلمام أمحد رمحه اهللاقال   
           . وجوهِ من عرشة احلديث فيهم عن النبي ّ صح:وقال  

 ٌارَّفُ أك:قيل. قةِارَ هم م:قال  ؟ اخلوارجَ أكفر:ن أبا عبداهللا قيل لهإ : يوسف بن موسى  قال
 .  ينِّ مرقوا من الد،قةِارَ هم م:قال؟ م ُه
ل ُ وقـ، اعفني من هذا:قال ؟ ونُرَّكفُئل عن احلرورية واملارقة يُ أن أبا عبد اهللا س:ن إسحاقوع  

 ،)١٨٨٤( ابـن هـانئ »مـسائل«، و)١/١٤٥( للخـالل »ُّالسنة«: انظر.  كام جاء فيهم احلديث
 ).٢٩٠( »الرد عىل املبتدعة«تعليقي عىل  و.)١٩٨(وانظر هنا ، )٢٤٨-٥/٢٤١ (»ُّمنهاج السنة«و

ّخمترص احلجة«ويف )   ٢( َمن طلب الكالم: قال عبدالرمحن بن مهدي): ٢٣٦ (»ُ  .َّه الزندقةِ فآخر أمرََ
ِلب الدين بالكالم تزندقَن طَم: عن مالك قال) ٨٧٣ (»ذم الكالم«ويف    ِّ َ. 

ُصاحب الكالم ال يفلح، : عن أمحد قال) ٤٠٣) (الرد عىل اجلهمية (»اإلبانة الكربى«  ويف 
 . مل خيل من أن يتجهمَ تعاطى الكالمَمن

 باآلثـار االحتجـاج«: ِالم يف كتابِاتفاقهم عىل التحذير من علم الك  وقد مجعت آثار السلف و
ِّالسلفية عىل إثبات الصفات اإلهلية والرد عىل املفوضة واملشبهة واجلهمية ِ  )  ٢٢٤-١٨٢ص (»َّ

نـه  أل؛اً الزنديق زنديقميُسّإنام : قال عبداهللا بن سهل التسرتي) ١٣/٣٣٢ (»السري«  ويف 
 =ة،      نُّ وترك األثـر واالقتـداء بالـس، وقياس هوى طبعه،ِِهوزن دق الكالم بمخبول عقل
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 ع مـُر فانظ،ِكرِّ الذَلقِ يطلبون حً هللا مالئكةَّ إن:ِكبارُمـ الابن لقاو -١٦٣
 ُُرنظَ اهللا ال يَّ فإن؛ٍةَعد بِبِ مع صاح)١( ُ ال يكون،َكُجلسـ مُ يكونَمن
 .)٢( ٍ بدعةِ مع صاحبَدُ ويقعُجلَّ الرَ أن يقوم:ِفاقِّ النُةَ وعالم.إليهم

َّ وقال حممد بن الن-١٦٤ ْمـن أصـ:  احلارثيِرضُ ِى بـسمعه إىل صـَغَ  ِبِاحِ
ِنزعت: ٍدعةب َ العصم منهُ َكل إىل نُ، ووُةِ ِفسه ِ ِ)٣(. 
ٍ بن عياضيلُ وقال الفض-١٦٥ ِار الناس يُأدركت خ: ِ َّ ُّ كل-َ ُأصـحاب  همُ

ٍسنة  َّ َاب البدَ عن أصحَنهونَي -ُ َع، وصِ َّاحب سـنِ ُ ُ ] أ/١٠[َّل ـَ قـٍة وإنِ
ُمله فع ُاحب بُ أرجو لـه، وصِّإينـُ َدعة ال يـِ  ًال وإنمـَه عــُع اهللاُ لـَرفـٍ
َثرَك ُ )٤(. 

                                         
 .فه األوهام فسبحان من ال تكي،ل القرآن باهلوىّوتأو

ِّلفظ الزنديق ): ١٣٣ص) (املجموعة الرابعة (»جامع املسائل«قال ابن تيمية رمحه اهللا يف    
ٌلفظ معرب مل َّ ُ، وال أصحابه؛ ولكن نطقت به الفـرس، فأخذتـه ينطق به رسول اهللا ُ  العـرب ُ

ِومعنى الزنديق الذي تنازع الفقهاء يف قبول توبته هـو معنـى املنـافق الـذي يظهـر . َّفعربته ُ ِّ
 .الخ..  ِّإن الزنديق هو املنافق: ُاإلسالم ويبطن الكفر، وهلذا قال الفقهاء

 ).ال تكن: (يف األصل)   ١(
   .ضيل رمحه اهللاُعن الف) ٢٥٨ (»الطيوريات«، و)٢٦٥(، والاللكائي )٤٤٣ (»اإلبانة الكربى«)   ٢(

ُاألرواح جنود جمنّدة، فام تعارف منها ائتلف، : قال الفضيل) ٤٣٤ (»اإلبانة الكربى«  ويف   
ٍوما تناكر منها اختلف، وال يمكن أن يكون صاحب سنة ياملئ صاحب بدعة  .ِفاقّ إال من النٍُِّ

ً الفضيل رمحة اهللا عليه فإنا نرى ذلك عياناَدقَص:  بطةُقال ابن   َ ُ  اهـ. ُ
 ).٩٤٨ (»ذم الكالم«، و)٢٥٢(، والاللكائي )٤٤٨و٤٤٧ و٤٣٩ (»اإلبانة الكربى« )  ٣(

 .  رمحه اهللاُعن سفيان) ٤٤٩ (» الكربىاإلبانة«ويف 
 .  رمحه اهللاعن كثري بن سعد) ١٢٩( البن وضاح »البدع«ويف 

   =).١٣٣ (»خمترص احلجة يف بيان املحجة«، و)٨/١٠٤ (»احللية«، و)٢٧٢و٢٦٧(الاللكائي )   ٤(
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ِعلـم احلـزن َّ الرسخيسُ عمرُ وقال عبداهللا بن-١٦٦ ِ ابـن ُصـاحب - )١( ُ
ْدعة أكِب بِاح صُلت عندأك: -  ِباركُمـال ُ ابن املَبلغًة، فَلٍ    .ِكاربُ
َال أكلمك: فقال    ُ   . )٢(ًوما  يَنيالثَ ثُ
ُّاعيل الطويسـ وقال إسم-١٦٧ ُّ ُجلسكـُكون مي: ِباركُمـُقال يل ابن ال: ُ  مع ِ

                                         
ة، ُّاقتـصاد يف الـسن: عن عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال )٧٧(وزي رللم »ُّالسنة«  ويف 

ٍخري من االجتهاد يف بدعة ٌ. 
 . يقبل له عمل البدعة الَبِلف أن صاحَّأقوال الس) ١٥٠و١٢٩(م ّ وقد تقد

 .)صاحب احلزن(): ٨/٣٥٠(» الثقات«ويف . كذا يف األصل، وهو كذلك يف الاللكائي)   ١(
 ).٨/١٦٨ (»احللية«، و)٢٧٤(، والاللكائي )١٣٨٢٤( البن حبان »الثقات«)   ٢(

: قال أخربه رجل عن البرصي، ديسع بن سامعيلقال إ) ١٤١( البن وضاح »البدع«   ويف 
 .شهرين عني فأعرض عون ابن فرآين بيد،ُع بن روعم مع أميش كنت

ُ فمثل هذا ال هيجر حتى خي؛ِِه ببدعتِ علمهِامشيه لعدمُقد ي: قلت     ّ َ ويعلمَربُ ّ يه ِامشُ أن الذي يُ
ُب بدعة، فإن أبى إال مماشاته بعدصاح َّ ٍ َ هجرِِهلمه ببدعتِ عَ ِ ُ. 

 مـع نةُّالـس أهـل مـن ًرجـال أرى حنبل بن أمحد عبداهللا أليب: ُقلت السجستاين داود وأب    قال 
 صاحب معه رأيته الذي جلّالر أن تعلمه أو ،ال: قال  ؟كالمه أترك ،البدعة أهل نِم ٍرجل
 .بخدنه املرء :مسعود ابن قال ،به فأحلقه َّوإال ؛مهّفكل كالمه ترك فإن ؛بدعة

 . التحذيرّشد أ]املحاسبي: يعني [روا عن حارثّحذ:    وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا
 فإن قبلوا ؛ نتقدم إليهم لعلهم ال يعرفون بدعته: قال.ا خيتلفون إليهً إن قوم:قال املروذي   

  . )٢٦ (»الرد عىل املبتدعة«، و)٤٢٩و١/١٥٠ (»طبقات احلنابلة«   . رواِجُ هّوإال
 ِأهـل مـع اًسجالـ َالرجل رأيت وإذا ):١١٣ (»ةُّرشح السن«قال الربهباري رمحه اهللا يف و    

 اهـ. هوى صاحب فإنه ؛ِهِقّفات َمِلَع بعدما معه جلس فإن ؛ُفهِّوعر ،فاحذره ،األهواء
 أمل: فقـال بـريُج بن سعيد لقيني: ّ السختياينأيوب قال) ١٤١( البن وضاح »البدع«   ويف 
 شـاورته وما: أيوب قال. مرجئ فإنه جتالسه؛ ال: قال ؟ له اـفم بىل، : قلت ؟ طلق مع أرك
 ).٢٠١: (وانظر .ينصحه أن يكرهه ًاشيئ أخيه نِم رأى إذا املسلم ِللرجل ّحيق ولكن ذلك، يف
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َجلسكـَ مَ أن يكوناكَّ، وإيِاكنياملس ُ ى ش أخـِّ فإينٍة؛دعِب بِاح ص معِ
َّ مقت اهللا عز وجل َليكع َّ َ َ)١(. 
ُ وقال الفضيل-١٦٨  ىشأخ ِّإين ف؛ٍدعةِب بِاح صَس معِجلـ أن تَّإياك: ُ
َّ مقت اهللا عزليكع َ  .)٢(َّ وجل  َ
ِعث اهللاُ آدم عليه السالم بالرشيعةب: ُ املعتمرُ وقال منصور بن-١٦٩ َّ َّ َ  فكان ،َ

ُالناس عىل رش ُيعة آدم حتى ظهرت الزندقة، فذهبتَّ َّ َّ َ ُيعة آدم، ثـ رشِ م َُ
ِوحا عليه السالم بالرشيعة، فكانَبعث اهللاُ ن َّ َّ ُ الناس عىل رشً ٍيعة نـوحَّ ِ ،

َّفام أذهبها إال الزندق ُة، ثَّ ُ الناس  فكانَّ عليه السالم،َ إبراهيمَ بعث اهللاُمُ َّ
ِعىل رشيعة إبراهيم عليـه الـسالم حتـى ظهـرت َِّ َّ ُ الزندقـة، فـذهبت َ َّ

َرشيعة إبراهيم عليه ُ السالم، ثُ  َّ الـسالم،ِ موسـى عليـهَ بعث اهللاُ مَّ
ِ الناس عىل رشفكان ُ َّة موسى حتى ظَيعَّ ُ الزندقةِرتهِ ِ، فذهبت رشَّ ُة َيعَ
َموس ُفكان الناس عىل رش، َّ اهللاُ عيسى عليه السالمث بعمُث، ىُ   عيسىِيعةَّ
ُ الزندقة، فذهبِهرتَّتى ظح ًمـدا  حم اهللاُ م بعثُى، ثُيعة عيست رشَّ
بالرشيعة ِ َّاب هذا الدين إال بالزند عىل ذهَخافـُال يف، َّ َّ ِ ِّ  . )٣(ِقة ِ

                                         
 ).٨/١٦٨ (»احللية«، و)٢٦٠(، والاللكائي )٤٥٧ (»اإلبانة الكربى«)   ١(
 ).٤٥٦ (»اإلبانة الكربى« )  ٢(
مـا : الار، عـن منـصور قـًخمترصا، ولفظه عن احلجاج بن دين) 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 َّ  . 
  =                        . القدر: - ٍ دينِّلُ كُآفة: أو قال -م ُ كان قبلكٍين دّلُ آفة كّ إن: إبراهيم   قال
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ٍّمد بن عيل وقال حم-١٧٠ ُّؤسـاء الـدنيا فُوا رُال تطيع: ُ ِّخ الـدَنـسُيَ ِ مـن ُينُ
 . ِلوبُكمق
ُّ وقال الشعبي-١٧١ ُإذا أطاع الناس سلط: َّ ُ ُاهنََّ ُبتدع لا يـفيم] ب/١٠[م َ  م؛ُهـِ

ِج اُهللا من قأخر ْان، وأسكنها الرعـِلوهبم اإليمَ ُّ َ  .َبَ
ِالـسنة ِةفـُخمال إىل َسَّالنـا ُيـدعون ُمـراءُأ يأيتسـ: ُن وقال احلس-١٧٢ َّ  ؛ُّ

ُفتطيعهم ُ ُالرعية ُ َّ ُبهمسـل نـدهافع ؛ُنيـاهمُد ِذهـاب ىلعـ ًخوفـا َّ  اُهللا َ
َالصرب ُنهمم َونزع ،َقرالف ُهموأورث، َانـيماإل ْأجري مـول ،َّ    .ِهيلع ُهمُ
ُ يونس بن ع وقال-١٧٣ ِالف السلطان السنة، وقالتا خإذ: ٍبيدُ َ ُّ َُّ َّ الرعيـُّ  :ُةَّ

َّا بطاعته؛ أسكن اُهللا قلوهبم الشك، وأوررنِمُقد أ َّ ُ َ ُ َ ِ ُم التطاعُهَثِ  . نَّ
ِدين املرء ع«:  ُّبيَّ وقال الن-١٧٤ ِىل دين خُِ َليله فليِ ِ ُر أحدكُنظِ ُ ِم من خيالْ ُ  )١(»لَ

                                         
 ).١٦٢( أثر وقد تقدم معنى الزنديق يف التعليق عىل). ٧٨٢ ( لعبداهللا»نةُّالس«  

بـن ا  عـن، بعض أهل عبداهللا بن مـسعودعن )٢/٢٣٥(  للبخاري»التاريخ الكبري«   ويف 
 ٌّ ثـم نبـي، الزنادقـةّالإته ّمُا أهلك أـا فمً نوحَّ وجلَّث اهللا عز بع: قالريض اهللا عنه مسعود
 .   الزنادقةّالإ واهللا ال هيلك هذه األمة ،ٌّفنبي

 كـانوا عـىل إرسائيـل إن بنـي :قـال ريض اهللا عنهام  ابن عباسعن) ١١٣٣( وعند الاللكائي   
 ، وتباغضوا، تنازعوا اختلفوا فلام،رشيعة ومنهاج ظاهرين عىل من ناوأهم حتى تنازعوا يف القدر

 .ٍزقُ ممّلُط عليهم عدوهم فمزقهم كّ فسل؛ بعضهم حرمات بعضَّ واستحل،وتالعنوا
 . من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه) ٣٥٩ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ١(

حـديث : وقـال) ٢٣٧٨(، والرتمذي )٤٨٣٣(، وأبو داود )٨٠٢٨(  واحلديث رواه أمحد 
 .»ِلخالـُن يَم مُكُ أحدْرُ فلينظ،ِ خليلهِينِ عىل دُلُجَّالر«: ولفظهم.  غريبحسن

 ).٢/١٦٨ (»اإلحياءختريج «، والعراقي يف )٤/١٧١(وصححه احلاكم    
   =اس بأخداهنم،اعتربوا الن: مسعود ريض اهللا عنهقال ابن ) ٣٨١ (»اإلبانة الكربى«   ويف 
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َ وقال سليامن بن داود-١٧٥ ُ ٍد بـيشء َوا عىل أحـمحُكـَال ت: َّ عليه السالمُ ٍ
ُحتى تنظ ُروا من يَّ  .)١(ن ِخادـَ

 ِ، وارتـدًانـاقظ يُوسـى كـنيـا م:  وسى إىل مَّل وجَّ عزى اهللاَُ وأوح-١٧٦
ُّانا، وكل إخوَكِفسلن ُ ُ خدن ال يواتً ٍ ُ فإنه لـ؛ُهْيت فاحذرَّرسيك عىل مِ  كَّ
 .)٢(ٌيء ِرَ بِا منهٌّو، وأنُدع
َمن خ: ِباركُ امل وقال ابن-١٧٧ ُلينا ألفتهَف عَ ختمل ،ُهُتَلينا بدعع ْيتِفِ ُ ُ )٣(. 

                                         
َفإن املرء ال خيادن إال م ّ  . بهعجُن يُ

 ). ٤٦٥  (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ١(
 ). ٣٦٦ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ٢(

 بلغنـي أن اهللا: عن حممد بن النرض احلارثي قال) ١٦٤ (»كرُّالش«ابن أيب الدنيا يف رواه و   
 يقـيس وهـو ،ّعـدو ذلـك ّفـإن ،تصحبه  فال: ..فيهزاد  و.فذكره.. تعاىل أوحى إىل موسى 

 .املزيد وتستكمل ،كرُّالش تستوجب ىَّحت ذكري نِم وأكثر ،قلبك
 . عن األوزاعي رمحه اهللا) ٢٥٧(، والاللكائي )٥١٣ و٤٢٥ (»اإلبانة الكربى«يف )   ٣(

 .   من طريق ابن املبارك عن األوزاعي نحوه) ٤٠ (»اإلخوان«   ورواه ابن أيب الدنيا يف كتابه 
يتكـاتم أهـل : كـان يقـال: قال حممد بن عبيـداهللا الغـاليب) ٥١٥ (»ىاإلبانة الكرب«   ويف 

ُّاألهواء كل يشء إال التآلف والصحبة ّ ٍّ  . 
ِيعرف الرجل يف ثـالث مـواطن: قال األوزاعي) ٥١٩(ا ً   وفيه أيض ُ ُبألفتـه، ويعـرف يف : ّ ِ ِ َ ُ

َجملسه، ويعرف يف منطقيه بغـداد، فـذكر ُّقبـه الـصوري ُوقدم موسى بن ع: قال أبو حاتم. ِ
 . نظروا عىل من ينزل، وإىل من يأويا: ألمحد بن حنبل، فقال

ملا قدم سفيان الثوري البرصة جعـل : عن حييى القطان قال) ٤٢٦ (»اإلبانة الكربى«   ويف 
مـا : و ؟ قـالوا يشء هـُّ أي:اس، سأل وقدره عند النَّ-بيح ُابن ص:  يعني-ينظر إىل الربيع 
ُّمذهبه إال السن  .هو قدري: قال. أهل القدر: من بطانته ؟ قالوا: لقا. ةّ

ً   قال ابن بطة معلقا عىل هذا األثر ُ اهللا عىل سفيان الثوري، لقد نطق باحلكمة، فصدق، ُرمحة: ُ
ُّوقال بعلم فوافق الكتاب والسن ِة، وما توجبه احلكمة، ويدرك العيان، ويعرفه أهل البـصريةَ ُ ُُ=     



  

   
٩٣ 

ِوس دُجان للم كُهَّإن:  وقيل-١٧٨ ِك مـِلـَ مٌتـاب، فوقـعٌين وكِ م عـىل ُنهٌ
ِأخته،  ِ َ، فخاف ر- اَهيِوَ قد هوكان -ُ ُته، فقـالَّيِعَ ُنعت َّإن الـذي صـ: َ
ِ يف املجوس نـَقيَّتى بم ح عليهَهرظك، فلىل ذـم عُهَ قتلمُث .ٌاللح  ُكاحـِ

ِاألخوات واألمهات، وبطلت رش ِ ِّ ُيعتهمُ  . )١( األوىل ُ
َال الدين مال يز: ُسن احل وقال-١٧٩ ُ ِّ ِ األهواء يف الـسلطان،ِقعم تـا لًتينا مُ ُّ ُ 
َدينون الناسُ يم الذينه ُن يدينهَم فمَقع فيه، فإذا وَّ  .)٢( !م ؟ُُ

                                         
 .M  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q     P  OL  :والبيان، قال اهللا تعاىل

 بدعـة صـاحب مع يميش رأيته إذا :األوزاعي قال) ٨/٤٣٢(البن حبان  »الثقات«ويف    
 ). ٤٦ (»الرد عىل املبتدعة«   وانظر تعليقي عىل . قهّصدُت فال ِدأبه غري عىل هَّأن لك وحلف

 كان املجوس أهل : ّ وغريمها بإسناد حسن عن عيل)١٠٠٢٩ ( وعبد الرزاق،افعيَّروى الش    )١(
 فلام أصـبح دعـا أهـل ، فوقع عىل أخته، فرشب أمريهم اخلمر، وعلم يدرسونه،كتاب يقرؤونه
 فأرسى عـىل ، وقتل من خالفه، فأطاعوه. آدم كان ينكح أوالده بناتهَّنإ : وقال،الطمع فأعطاهم

 ). ٦/٢٦١(» فتحال«ًنقال من اهـ . م منه يشء فلم يبق عنده،كتاهبم وعىل ما يف قلوهبم منه
، عـن )٢٨٦( للداين »ُّالسنن الواردة يف الفتن«، و)٨/١٦٣ ( لبيهقيل» نن الكربىُّسال«يف )   ٢(

 ما مل تقـع هـذه ٍاس بخري يزال النَّال :قال أبو حازم :»نن الكربىُّسال« ولفظ .أيب حازم رمحه اهللا
 .  عنهمّبُ فإذا وقعت فيهم فمن يذ،اسون عن النَّّبُذَ هم الذين ي،لطانُّاألهواء يف الس

 فـإذا ،ام زمانكم سلطانكمّ إن:عن القاسم بن خميمرة قال )٨/١٦٣(» نن الكربىُّسال«ويف   
 .  وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم،صلح سلطانكم صلح زمانكم

ة من أمحـس  دخل أبو بكر عىل امرأ:عن قيس بن أيب حازم قال) ٣٨٣٤(وعند البخاري    
الح الذي جاء اهللا به بعد َّ ما بقاؤنا عىل هذا األمر الص: قالت:وفيه األثر، ..  زينب:يقال هلا
 أمـا كـان :قال؟  وما األئمة : قالت. بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم: قال ؟اجلاهلية

 .اس فهم أولئك عىل النَّ: قال. بىل: قالت ؟لقومك رؤوس وأرشاف يأمروهنم فيطيعوهنم
: - القرآن خملـوق : فيمن قال-قال أمحد بن يونس ) ٣٨١( حلرب الكرماين »ُّالسنة«ويف    

ِخليفة يدعو النَّاس إىل الكفر : هذا الكفر، ثم قال َ ُإن هذا هلو البالء العظيم! ٌ َّ. 
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ٍ وقال ابن مسعود-١٨٠ ِّقع الناس يف الرش، فقإذا و: ُ َّ ُ ِّ يل يف الـرشَةوُال أس: لََّ َّ، 
ِليوطن ِّ ُ َّملرء نفسه عىل أنه إن كف اِ ُ َ ُّر الناس كلُ ُ ُ َّ  ]أ/١١[. )١(ُكفر ُهم مل يَ

َلةَفَغ نب ِيدوُلس  ريض اهللا عنهَّاخلطاب بن ُعمر وقال -١٨١  َّلعلـك َّإنك: َ
َلفُخت أن ِفأطع ؛يعدب َّ ًدعاُجمـ ًعبـدا انك وإن ؛امماإل ِ  َكَظلمـ نإ :)٢( َّ

ْفاصرب َمكحر وإن ،ِ ْفاصرب َ ُنقضيـ ٍأمـر عـىل َكَادأر وإن ،ِ  ،َكَينـِد ُ
 .)٣( ِيينِد َونُد يِمَد :لُفق
ُرفُ وقال مط-١٨٢ َمن ب: اهللا بن عبدِّ َينه دون دَلَذَ ُ ُاله؛ أورثه اهللاُ مَ َ ِ َ الفقـر، ِ

َمل الراية بني يدي إبليسَ حيِة فيمنيامَوم الق يُهَرشوح َ  .مَّهنَ إىل جَُّ
ٍ بـن عيـاضضيلُ وقال الفـ-١٨٣ ُق عـرى اإلَأوثـ: ِ ُّاحلـب يف اهللا،: ِسـالمُ ُ 

                                         
 .نحوه) ١/١٣٧ (»احللية«، و)٨٧٦٥ (»املعجم الكبري«يف )   ١(
َّأي مقط)   ٢( َ  ). ١/٥٥٨ (»هتذيب اللغة«.  َّذن، والشفةُع األنف، واألُ
  .وهو صحيح). ٧١و٧٠ (»الرشيعة«، و)٥٤( للخالل »ةُّالسن«، و)١٢/٥٤٤(ابن أيب شيبة )   ٣(

  ريض اهللا عنـهٍ أيب ذرعـن) ٤٧٨٣(ما رواه مـسلم : ة بام يشهد هلذا؛ ومنهاُّ   وجاءت السن
  .دع األطرافُ جماً وإن كان عبد، إن خلييل أوصاين أن أسمع وأطيع:قال

أيش الذي حيتمل عندك قـول : فإن قال قائل :)١/٣٨١ (»الرشيعة«    قال اآلجري رمحه اهللا يف 
 ، عليك من عريب أو غـريه، أسـودَرِّمن أم: حيتمل واهللا أعلم أن نقول:  فيام قاله ؟ قيل له عمر

 ًلـامُلـك، أو رضبـك ظا  عجمي، فأطعه فيام ليس هللا فيه معصية، وإن حرمك حقـأ أو ،أو أبيض
لك، أو انتهك عرضك، أو أخذ مالك، فال حيملـك ذلـك عـىل أن ختـرج عليـه بـسيفك حتـى 

 . ض غريك عىل اخلروج عليه، ولكن اصرب عليهّرُتقاتله، وال خترج مع خارجي يقاتله، وال حت
ن حيتمل أن يأمرك بقتل مو ينك من غري هذه اجلهة،ِوقد حيتمل أن يدعوك إىل منقصة يف د  

 . طيعهُك أن تُ، فال يسع له ولك ظلمهّال حيل أو بظلم من.. ال يستحق القتل 
دمـي دون دينـي؛ لقـول :  فقـل.كُك أو رضبتـُ قتلتّرك به وإالُلئن مل تفعل ما آم: فإن قال لك   

  اهـ. »اعة يف املعروفَّام الطّإن«:  ولقوله .» ِ اخلالقِ يف معصيةٍ ملخلوقَال طاعة«: النبي 
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ُوالبغض يف اهللا  ُ)١(. 
ُ وقال الفضيل-١٨٤ ُاحب بدعص: ُ ِنه عىل دينأم ال ت:ٍةِ ِ أمر يفُهْرِوُال تشاو ،َكُ  ،َكَ

َ من جلسَّ إليه؛ فإنهْ جتلسوال ُثه اهللاُ العٍة ورِب بدعِ إىل صاحَ  .)٢( مىَّ
ُ وقال الفضيل-١٨٥ ُقلب، ونظرُالء الِؤمن جِؤمن إىل املُر املنظ: ُ ِ الرجل ِ ُ َّ

ُب البدعة يورثهِاحإىل ص ُُ ِ  .)٣( - ِهِيف قلب: يعني -. ىَمَ العِ
                                         

 مـن  نحـوه)٤٠٠( للمـروزي »تعظيم قدر الصالة«، و)١١١( البن أيب شيبة »اإليامن«يف )   ١(
ُأوثق عرى اإليامن: ولفظه. قول جماهد رمحه اهللا ُاحلب يف اهللا، والبغض: ُ  . يف اهللاُّ

 عـن ء بن عازب وغريمها ريض اهللا عـنهم حديث أيب ذر، والربا   وقد ثبت هذا اللفظ من
َعرى ُقأوث« : قالالنبي  ُالـبغض، واهللا يف ُّاحلب ؛اإليامن ُ   و٢١٣٠٣( رواه أمحـد .»اهللا يف ُ

 . ، وغريهم مع اختالف يف ألفاظهم )٧٨٣(، والطياليس )٤٦٠١(، وأبو داود )١٨٥٢٤
   ؟اهللا يف ّاحلب ما :اهللا عبد أليب قيل :املروذيقال ) ١/١٣٩ (»طبقات احلنابلة«  ويف 

   .نياهُد ِطمعل ُهَّبُحت ال أن هو: قال   
ا يف ً ثم أحدث حـدث، إذا أحببت الرجل يف اهللا:فيان الثوريُسقال ) ٧/٣٤( »ليةاحل«  ويف 

 . فلم حتبه يف اهللا؛اإلسالم فلم تبغضه عليه
 وأما البغض يف اهللا فهو من أوثق): ٢/٢٦٦(»  واحلكمجامع العلوم«قال ابن رجب يف     

 وكـان ، فأبغـضه عليـهٌّولو ظهر لرجل من أخيه رش ، يف النهيً وليس داخالن، اإليامُعرى
 مـن .. : كام قال عمـر، وإن عذر أخوه، لهُ أثيب املبغض،ا فيه يف نفس األمرًجل معذورَّالر

 ،ا  ظننـا بـه رش،ا  ومـن أظهـر مـنكم رش، وأحببناه عليـه،اًا ظننا به خريًأظهر منكم لنا خري
 ً لـو رأيـت رجـال:وقال الربيع بن خيـثم .  رسائركم بينكم وبني ربكم،وأبغضناه عليه

ظهـر ُ يً ولـو رأيـت رجـال،ك اخلـريِّبُك اهللا عىل حَ آجر؛ا أحببته عليه  رشُّرسُ وي،اًيظهر خري
َّغضك الرشُ آجرك اهللا عىل ب؛بغضته عليهأا ًرس خريُ وي،ا رش  اهـ. َّ

 ).٣٧( البن البناء »ةالرد عىل املبتدع«، و)٢٦٤(، والاللكائي )٤٤٢ (»اإلبانة الكربى«)   ٢(
 ).١٢٧و١٢٦و١٢٥: (قدم نحوهوقد ت).  ٢٨٠ (»الطيوريات«، و)٨/١٠٣ (»احللية«)   ٣(

=       بتدع بعينه فقـد أعـانُ إىل مَ من نظر:لتَّقال زكريا بن الص) ١٠/٤٠٠ (»احللية«ويف 



  

   
٩٦ 

ُ وكان الفضيل-١٨٦ َاإلسالم والسنة : ًبةَّيًاة ط حيُاسلك:  يقولُ ّ ُّ َ)١(. 
َّاهد يف قول اهللا عز وجل وقال جم-١٨٧ َّ ِ ُ:  M  d  c  bL]٩٧:النحل[ 

ْحس: قال ِن الرأيُ َّ َّالسن:  يعني-. ُ  . )٢( -ة ُّ
ُ وقال الفضيل-١٨٨ ُم مبتدُشال ي: ُ  .)٣(َّنة َة اجلائحٌع رُّ
ُ وقال الفضيل-١٨٩ َّم والسن عىل اإلسالَن ماتمـُطوبى ل: ُ ُّ  .ِةِ
 ؛ كـذلككلان ذ كاُة، فإذَ البدع فيهُظهرٍان تمُيل عىل زُكى الفض بمُ   ث

ِوا من قولفأكثر  .)٤(َاء اهللا ما ش: ِ
                                         

 . اض عن نظر املبتدعنيـ أال فجنبوا أشفار العيون باإلغم؛النظر عىل العمى
 ).٨/٩٩ (»احللية«، و)١٠٥١ (»ذم الكالم«  ) ١(
       . التفاسريه من كتبّظانَم عليه يف مل أقف)   ٢(

 : اختلفوا أين تكون هـذه احليـاة الطيبـة عـىل ثالثـة أقـوال):٤/٤٨٨ (»زاد املسري«ويف   
  . رواه العويف عن ابن عباس، أهنا يف الدنيا:أحدها
 !وقد ساقها ومل يذكر هذا القول عن جماهد  . للمفرسين فيها تسعة أقوال ذكرثم:   قلت
 .أهنا يف القرب: والثالث..  وقتادة ، وسعيد بن جبري، وجماهد، قاله احلسن، أهنا يف اآلخرة:والثاين
 حيييهم ، اآلخرة:قال M  d  c  bL  عن جماهد) ١٤/١٧١(الطربي » تفسري«  ويف 

 . حياة طيبة يف اآلخرة
 ).أو يتوب : (..زاد فيه، و)١٠٥٢ (»ذم الكالم«)   ٣(
: فيـه وزاد ،)٤٨/٣٩٨ (»تاريخ دمشق«، و)٩٤٧٤(» شعب اإليامن«، و)٢٦٨(الاللكائي )   ٤(

 .  اهللاِ ألمرَمَّ فقد سل؛)ما شاء اهللا( :ن قالَ م:ضيلُوقال الف
العزيز كـان يـدعو يف عبـدإن عمـر بـن : قال حممد بن أيب برزة) ٨٢٥ (»ذم الكالم«ويف    

 . اـة، وبارك يل فيهمُّم متعني باإلسالم والسنالله: فاملوق
محد أكوب ُ ركويبُ وافق ر:يطلحة بن عبيداهللا البغدادقال  ):٩/٣٤٩(» تاريخ بغداد«ويف   
   =.نةُّ والسمتنا عىل اإلسالمأ اللهم : قالَمَّ فإذا تكل،كوتُّ السُطيلُ فكان ي،ِفينةَّبن حنبل يف السا
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ِ من جلس مع صاح:ُيلُ وقال الفض-١٩٠ َ َم يعط احلكمة ـٍدعة لِب بَ َِ ُ)١(. 
ُ وقال الفضيل-١٩١ َب بدعاح صعـْس مِجلـَال ت: ُ  أخشى عليك ِّ فإين؛ٍةِ
 .)٢(ة عنَّالل
َقرَمن و: ُيلُ الفض وقال-١٩٢ َاحب  صَّ ِ هدم  عىل فقد أعان؛ٍةَدعب] ب/١١[ِ َ

 .)٣(ِاإلسالم 
ُالد، وهم أصحابم البا هبًبادا حتيَّإن هللا ع: ُيلُ وقال الفض-١٩٣ َّ الـسنُ ِة؛ ُّ

ُعقل مَمن كان منهم ي َل جوفُا يدخِ َه، ومن كان كُ ِ حـزب  كان يفكذلُ ِ

                                         
 :له وقيل أمحد بن حنبل سمعت: قال احلسن بن أيوب) ١/٣٥١ (»طبقات احلنابلة«   ويف 
 .ةنَُّّوالس: قال .اإلسالم عىل عبداهللا أبا يا اهللا أحياك
نة مات ُّسالم والس من مات عىل اإل:يب عبداهللا ألُ قلت:يذاملرو  قال)٦٦٤ (»الورع«   ويف 

 .هّلُ كِ اخلري عىلَة ماتنَُّّسالم والس من مات عىل اإل، اسكت: فقال يل ؟ٍعىل خري
  . خريِّلُة فله بشري بكنَُّّ عىل اإلسالم والسَن ماتَ م: عونقال )٦٠( الاللكائي    وعند

 ).١٣٦ص (»ُّسنةال«  يف ، والربهباري)١١٤٩(والاللكائي  ،)٤٤٤ (»اإلبانة الكربى«)   ١(
 ).٤٨/٣٩٨ (»تاريخ دمشق«، و)٣٦ (»الرد عىل املبتدعة«، و)٤٤٦ (»اإلبانة الكربى«)   ٢(
               ).١٣٧ص( للربهباري »ةُّرشح السن«)   ٣(

 .اإلسالم هدم عىل أعان فقد بدعة صاحب أعان من: عن الفضيل) ٨/١٠٣ (»احللية«ويف  
 أورثـه ؛ٍ صـاحب بدعـةَرَّن وقَ م:ضيل قالُعن الف )١١٣ (»املجالسة وجواهر العلم«ويف    

 . اهللا تبارك وتعاىل العمى قبل موته
مـن  و ريض اهللا عنهم، مروي عن مجع من الصحابةُالفضيل الذي أخرجه املصنف قول   و

إبراهيم بـن و. مر، وابن عباس ريض اهللا عنهمُابن عك: التابعني وغريهم من أئمة املسلمني
 احلـسن، و إسـحاق اهلمـداينوأبـُ، واألوزاعي، وابن عيينة، وإبراهيم بـن أدهـم، وميرسة

 .  رمحهم اهللا حممد بن مسلم، وأمحد بن حنبل وغريهم، وأبو حنيفة اليامميالبرصي، و
 . من قوله النبي ًنحوه مرفوعا عن) ٣١(  وقد تقدم 
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 . )١( َّ وجلَّاهللا عز
ُ وقال الفضيل-١٩٤ َبع جن تَم: ُ ٍنازة مبتدع لِ ُ َّتـى ِط اهللا حَخَل يف سـزَم يـَ
 .)٢( عِرجَي
ُ وقال سفيان-١٩٥ ٍ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، ُ ُ َ 
ُيبغض ِ ُتهازنج َعتَّفاتب ؛ هللا ا ِولرس َابأصح ُ َ ! )٣(. 

ٍ وقال هارون بن زياد-١٩٦ ُل يسأله ع ورجَّريايبِسمعت الف: ُ ُ َتم ن شَن مٌ
ٌافرك:  قال  ؟ ٍأبا بكر ِ . 

  ؟   عليهِّصيلُنف: قال  
 . ال: قال  

                                         
           ).٨/١٠٤(» ليةاحل«، و)٥١( الاللكائي )  ١(

عندنا  لُنبَ مل ي، يا شقيق:قال يل إبراهيم بن أدهم: قال شقيق البلخي) ٧/٣٦٩(» ليةاحل« ويف 
  .ا يدخل جوفهَ مُلِن كان يعقَ مَلـُن نبَ عندنا مَلـُام نبّ وإن؛ِهاد وال باجل،ِّمن نبل باحلج

 .ِهِّلِني من حَغيفّ الر:يعني  
 ).٣٩( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«، و)٩٥٣ (»ذم الكالم«، و)١٣٧ص ( للربهباري »ةُّالسن«)   ٢(
ُنحوه عن سفيان بن ع) ٩٥٣( للهروي »ذم الكالم«ويف      .يينة رمحه اهللاُ
 ). ٣٢٤ (»خمترص احلجة عىل بيان املحجة«و، )٢٨١٦( الاللكائي )  ٣(

هو مـن شـيوخ  - )هـ٣٣٩(كربي ُيف ترمجة أيب حفص الع) ٣/١٠٣ (»طبقات احلنابلة«ويف    
ّابن بطة  ٌرجل اكربُبع َمات إذا كان جاءَر ابن أن :أصحابنا ِبُتُك ِبعض يف قرأت:  قال القايض- َ
 .ذلك عىل ُهَهجر ؛ُمحله ًالِحام أو ،هَلَّغس ًالِغاس أو ،اكفنً له باع اًازَّبز أن فبلغه افضةَّالر من
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ُفسألته    َّ إال اهللا ؟ َال إله: ه وهو يقولُع بَصن نَ كيف:ُ
ُسوه بأيديُكال مت: قال ُتى تواروه يفِب حش باخلُوهعم، ادفُّ ُ ُ ِته رُ حفَّ ِ)١(. 
ٍشارُمد بن ب وقال حم-١٩٧ َ من َنازةُأحرض ج:  بن مهديِمحنَّ لعبدالرلتق: َّ
  ؟ َّلمليه وسَّصىل اهللاُ ع اهللا ِولَ أصحاب رسُّبُسي
 . )٢(ُه ـُثتِا ورَبتي مصِلو كان من ع:   فقال 

                                         
 ).٧٩٤( للخالل »ةُّالسن«)   ١(

  مـن صـغار[قيل البـن أبـزى : قال األعمش) ٢/٦٨٨ (»احلجة عىل تارك املحجة«ويف    
 .قهال، ولكني ضارب عن: ُأجتيز شهادة من يشتم أبا بكر وعمر ؟ قال]:  الصحابة

 قلـت :أبزى بن عبدالرمحن بن سعيد قال) ٢٣٧٨(، والاللكائي )٣٠٣( للخالل »ةُّالسن«ويف   
 .أقتله :قال  ؟ فعمر :قلت .أقتله :قال  ؟به اًصانع كنت ما بكر أبا يسب ًرجال رأيت لو أليب

  - اءالة خلف أصحاب األهـوَّئل عن الصُوس -قال عبدالرمحن بن مهدي ) ٩/٧(» ليةاحل«ويف )   ٢(
 ؛افضةَّوالر ، اجلهمية:نفنيِّ هذين الصّ إال؛ هباًىل بدعته جمادالإكن داعية ي خلفهم ما مل ّصىلُ ي:فقال

 اهـ.  افضة ينتقصون أصحاب رسول اهللاَّوالر، فار بكتاب اهللا ُفان اجلهمية ك
ِّسب الصحابة ريض اهللا عنهم فيه تفصيل خيتلف باختالف نوع السب:    قلت َّ َُّّ َ. 
ا ً إن شتم أحد:قيلئل سحنون ُس: قال العتبي )٢٤٥( البن أيب زمنني »ُّأصول السنة«  ففي 

   ؟ أو عمرو بن العاص،عاويةُ أو م، أو عيل، أو عثامن، وعمر،أبا بكر أصحاب النبي  نِم
 وإن شتمهم بغـري هـذا .تلُ ق؛ٍفرُ وكٍم كانوا عىل ضاللّ إهن:ا إذا شتمهم فقالّ أم:فقال يل   
 .اً شديدًل نكاالَّنكُ أن يُ رأيت؛َاس النَُّمُ يشتكام
ا   عليـّنأا من اقرتن بـسبه دعـوى ّمأ ):٣/١١٠٨(» الصارم املسلول«قال ابن تيمية يف    و
 يف َّ بل الشـك، يف كفرهَّ فهذا الشك، جربيل يف الرسالةَام غلطّنإه كان هو النبي وّنأو أ ،لهإ
 وأ ،تمـتُ وك،ٌياتآ منه َصِقُن نآ القرّنأ زعم منهم  وكذلك من.فر من توقف يف تكفريهُك

 :ونّ يـسم، ونحو ذلـك وهـؤالء، املرشوعةاألعاملة تسقط ين له تأويالت باطنأزعم 
 .فرهمُالف يف كِ وهؤالء ال خ.. والباطنية ،القرامطة

=    ،ِ وصف بعضهم بالبخل: مثل،ينهمِ وال يف د،ا ال يقدح يف عدالتهم ن سبهم سبَا مَّمأو 
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َافيض، وال حِّيل عىل رُال أص: اشَّبن عي ٍ أبو بكر وقال-١٩٨ ٍّ ٍّوري؛ُرِ ِ 
َّ الرافيضألن ُعل عم جيَّ َوري جيُرَا، واحلًراف كرُ ًافرا  يا كلُل ععَّ ِ)١(. 

                                         
 ،ديـبأّ ونحـو ذلـك فهـذا هـو الـذي يـستحق الت،هدُّو عدم الزأ ،ة العلمّو قلأ ،بنُو اجلأ

  .ن العلامءِرهم مّكفُ وعىل هذا حيمل كالم من مل ي،فره بمجرد ذلكُكم بكُ وال حي،والتعزير
  . االعتقاد ولعن،مر بني لعن الغيظ لرتدد األ، فيهمِ اخلالفِا فهذا حملًطلقُ مَحَّن لعن وقبَما مأو   
 ال يبلغـون ًا قلـيالً نفـرّالإ هنم ارتدوا بعد رسول اهللا أن زعم أىل إ ذلك َن جاوزَما مأو   

 ُهَّ ملا نـصٌبِّكذُنه مإ ف؛ِهِفرُا يف كًيضأ فهذا ال ريب ؛م فسقوا عامتهمّهنأو أ ،اًبضعة عرش نفس
ن إثل هذا فـِ مِفرُ يف كُّكُ يشنَ بل م، والثناء عليهم، عنهماَضَّن الرِ م: موضعِن يف غريآالقر
 .الخ .. اقَّسُو فأ ،ٌارَّفُنة كُّ الكتاب والسَةَن نقلأن مضمون هذه املقالة إ ف،ُ متعنيُفرهُك

 وال ، ال أشـهد اجلهميـة: قال أمحد)فصل( ):٢/٢١٩(» ياملغن «دامة رمحه اهللا يفُقال ابن ق)   ١(
 ،لـولُ والغ،ينَّ الـد:ن هذاِة عىل أقل مالَّ الص  قد ترك النبي؛ ويشهده من شاء،الرافضة

 ،افـيضَ عىل رّيلَصُ ال أ:اشَّ وقال أبو بكر بن عي.ِيضافَّ عىل الرَّصىلُ ال ي: وقال.وقاتل نفسه
 أهل البدع ال :وقال أمحد. عنه) ١٩٦ (ثم ذكر األثر املتقدم .. ريايبِ وقال الف.روريَوال ح

      اهـ .  وهذا قول مالك.ن ماتواشهد جنائزهم إُ وال ت، إن مرضواَونُعادُي
ِفيلزم من طعن يف خالفة أيب بكر، ): ١/٣٥٢ (»اإلبانة الكربى«   قال ابن بطة رمحه اهللا يف   

إن اهللا أثنى عليهم بـام : .. وعمر، وعثامن، وعيل، أو طعن يف من بايعهم واتبعهم، أن يقول
َجهله من أمر عاقبتهم، وذلك أنه قدم الوعد هلم وهو ال َّ  وجيـورون،  يعلـم أهنـم ينكثـون،َ

ه ال خيلو ما وبعد فإن: إىل أن قال..  قلوهبم كينة من قلوهبم لكفر يففيكفرون، وأنه رفع الس
َّ من السابقني األولـني مـن املهـاجرين واألنـصار، والـذين ألزموه أصحاب رسول اهللا 
م من جنـات جتـري مـن  هلَّم اهللا فيهم الوعد، وأخربهم بام أعدَّاتبعوهم بإحسان الذين قد

كفـرون، ضا وإعداد اجلنات وهو يعلم أهنم يِّحتتها األهنار، فال خيلو أن يكون فرض اهللا الر
ضا عن ِّ الرَمَّ فإن كان يعلم أهنم يكفرون ببيعتهم أبا بكر، فقد قدأو ال يعلم أهنم يكفرون ؟

م هلـم َّون، أو يكـون قـد هلم جنات جتري من حتتها األهنار، وهو عامل أهنم يكفرَّ، وأعدٍقوم
ً يعلم بام هم عاملون، فكفى بقائل هذه املقالة جحدا وكفراهذا الوعد وهو ال ُ  اهـ   . ً

 ). ١٦١( تكفري اخلوارج عند أثر  مسألةم الكالم عنَّ   وقد تقد
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ِّقال طلحة بن مرص و-١٩٩ ُ ُة ال تـنكَّالرافض: ٍفُ ُهم، وال تُاؤسِنـُح ُ  ُلكـؤُ
ُبائحهمذ ُ ِم أهل رَّ ألهن؛ِ   .)١(ٍة َّدُ
َا غسل رجًالنإن ف : ِسن وقيل للح-٢٠٠ ِال من أهل األهوَّ ِ  . ِاءً

ُوه أنه إن مِّعرف: فقال    ِّم نصل عليهـ لَاتَّ َ ُ )٢( . 
ِ ابن سَ ونظر-٢٠١ ِ إىل رجل مريينُ َن أصحابه يف بعض حمٍ َ ِ ِ   ِة،ِّال البـرصِ

 ا ؟ ا هنُع هصنا تُالن ما في: فقال له
ُت فدُع:   فقال ٍالنا من علة ُ ِ َِّ ِال من أهل األهواء رج:  يعني-ً ِ ِ ً- . 
ُعدك، وإن مم نـَضت لرإن م: ريينِ سُ له ابن  فقال َ ِّم نصل عـَّت لُ ؛ ليكُ
ُت، تبُت: قال  .َوبُتَ أن تَّإال  .)٣(ُبت ُ
ُ وقال الفـضيل-٢٠٢ ِّعـام اليهـوديُل طآكـ: ُ  َعـامُل ط، وال آكـِّرصاينَّ والنـَ
 . )٤(ٍة َدعِب بِاحص

                                         
 .رتدُكل ذبيحة رجل رافيض فإنه عندي مآنا ال أ :أمحد بن يونسقال  )٢٨١٧(وعند الاللكائي )   ١(
ِتياين أنه دععن أيوب السخ) ٥٠٣ (»اإلبانة الكربى«ويف )   ٢( ِ ميت، فخرج مع القوم، فلام ِي إىل غسلُ

ٍأقبلوا قبل صاحبكم فلست أغسله، رأيته ياميش صاحب بدعة:  امليت عرفه، فقالِ عن وجهَكشف َِ ُ ِّ ُ َ.   
 ).  ١٦٦(ايش املبتدع حتت ـمُتقدم الكالم عىل ضابط هجر من ي)   ٣(
 ، وزاد فيه زيادة مهمـة)٨/١٠٣ (»احللية«، و)١٠٤٨ (»ذم الكالم«، و)١١٤٩(الاللكائي  )  ٤(

 . يبي اقتدٍب بدعةِاحَ عند صُ وإذا أكلت،قتدى يبُإذا أكلت عندمها ال ي:  قال.ّتبني املراد منه
 .امةّوغريها حتى ال يغرت هبم العة هبجرهم وهنوا عن توليتهم املناصب ُّوهلذا أمر أهل السن: قلت

 والنـصارى باليهود ستعانُأي :املروذي أمحد بن حممد قال )١/٢٥٦ (»اآلداب الرشعية«في ف   
  !؟ باجلهمي ستعانُي وال كان،ِرشُم ومها

     =   .املسلمون هبم ّيغرت ال وأولئك ،املسلمون هبم ُّيغرت ،نيُب يا:  اإلمام أمحدقال   
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َّاللهم: ]أ/١٢[ ُ يقول وكان-٢٠٣ ِجعل لـصاحب بـَ ت الُ  ًدا؛ـَنـدي يـٍة عدعـِ
َّيحبف  .)١(يُه قلبُِ
ُ وقال الفضيل-٢٠٤ َّا علم اهللاُ من رجل أنهإذ: ُ ٍ ِ َ ِ مبغض لـصاحب بِ ٌ ِ  ؛ٍدعـةُ

َغفر اهللاُ له،ُوت أن يرج ُله  عمَّ وإن قلِ ُ)٢(. 
ُا بكـر، وعمـ أبـَمَن شـتَّماهللا عُألت أبا عبدس: ُّيوذُّر وقال امل-٢٠٥ ، َرٍ
  ريض اهللا عنهم ؟ َ، وعائشةَانـثموع

ِاه عىل اإلسالمرُ أام:    فقال ُ )٣(  . 
                                         

ُكنت أنـا وإسـحاق بـن أيب عمـر : بت اخلطابقال أبو ثا) ١٧٠٤( للخالل »ةُّالسن«  ويف 
 الم،َّم علينا، فرددت عليـه الـسَّ، فسل جهمي، وأنا أعلم أنه جهميٌجلَ بنا رَّ فمر،َجالسني

: فقلت: قال! َّ عىل جهمي السالم ؟ترد:  بن أيب عمر، فقال يل إسحاقومل يرد عليه إسحاق
:  ؟ قلت]اإلمام أمحد: يعني [عبداهللاترىض  بأيب :  عىل اليهودي والنرصاين ؟ قال أردَأليس
!  عـىل جهمـي ؟بحان اهللا، تردُس:  فغدوت إىل أيب عبداهللا، فأخربته باخلرب، فقال:قال. نعم
 .ّبني أمرمها قد تاليهودي والنرصاين:  عىل اليهودي والنرصاين ؟ فقالأليس أرد: فقلت
 ،فقمت فقام ،املعتزلة من رجل لقيني :عبيد بن حييىقال  )١٤٦( البن وضاح »البدع«  ويف 
 .معك أميش أن من َّإيل ُّأحب نرصاين مع أمش أن ينإف ،أميض أن ماإو ،متيض أن ماإ :فقلت

    ).ما قالوا يف طعام اليهودي والنرصاين( ابن أيب شيبة »مصنف«:    وانظر 
 ). ٢٧٥(   الاللكائي )١(

ه ُ أبغـضَ إين أللقـى الرجـل:لثـوريفيان اُسقال ) ٢١١(ي ذوُّ للمر»يوخُّأخبار الش«ويف    
 .  بساطهمئِطَ وو،ريدهمَ ثَكلَ فكيف بمن أ، له قلبيُ فيلني ؟ كيف أصبحت:فيقول يل

 ).٨/١٠٣ (»تاريخ دمشق«، و)٤٣٨ (»الطيوريات«، و)١٣٨ص( للربهباري »ُّرشح السنة« )  ٢(
 .وليس عنده ذكر لعثامن ريض اهللا عنه) ٧٨٢و٧٧٩ ( للخالل»ُّالسنة« )  ٣(

  .الروافض مثل ؛الكفر عليه أخاف َشتم من: عن اإلمام أمحد رمحه اهللا) ٧٨٠(وعند اخلالل   
 .ينِّالد عن َقَرَم قد يكون أن نأمن ال  النبي أصحاب َشتم نَم :قال ثم  



  

   
١٠٣ 

 َّ صـىل اهللاُ اهللاِولسـ رابُشتم أصـحالذي ي: ٍ أنسُلك بن ما وقال-٢٠٦
ْ سهيس له لَّلمِعليه وس  .)١( م  يف اإلسال- ٌيبِصن: أو قال - ٌمَ

ِ وقال برش بن احلارث-٢٠٧ َّصـىل اهللاُ   اهللاِسـولَ أصـحاب رَمَمن شـت: ُ
َ فهو كافر، وإن صام، وصَّلمِعليه وس َ ٌ ِ أنه من املسلمنيَمع، وزَّىلِ َّ. 

َّ أبا بكـر الـصديقَمَتَمن ش: ُّي وقال األوزاع-٢٠٨  فقـد ؛ عنـهيض اهللا رٍ
َارتد عن دينه، وأباح ِ ِ َّ ُمه دَ َ. 

ُأبو عبيد القاسم وقال -٢٠٩ ؛ ِنيمةوالغ، ِءييف الفَّللرافيض  َّظَح ال :ٍمَّال بن سُ
 .)٢(] ١٠:احلرش[ اآلية :  M%  $  #  "  !L  اهللاِلقول

َّمـر ، فٍ عـونِ، وابنَ، ويونسَ مع أيوبكنت: ُ وقال محاد بن زيد-٢١٠
ٍعبيدَهبم عمرو بن  ِلم عليه فسُ َ ِردوا عليه، ، فلم يَم، ووقفَّ  ،َ جـازمُثـُّ

                                         
 ).٧٧٩( للخالل »ُّالسنة«)   ١(

ـال عيسى بن معنعن ) ١٩٥٦( الاللكائي وعند    َّبَسـ نمـ: يقـول أنـس بـن مالـك سـمعت: ق
¢  £  ¤  ¥  ¦  :  M اهللا يقـول ؛ّحـق الفيء يف له فليس النبي  أصحاب

  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §L النبي  أصحاب هؤالء ،]٨: احلرش[ اآلية الذين 
!  "  #  M  :قال ثم ،األنصار هؤالء M   »  º  ¹  ¸L :قال ثم معه، هاجروا

  ,  +  *  )     (      '  &  %  $L ،َّبَس فمن الثالثة؛ هلؤالء فالفيء 
 .الفيء يف له َّحق وال الثالثة، هؤالء نِم فليس  اهللا رسول أصحاب

: الكريمة اآلية هذه من مالك اإلمام استنبط ما أحسن وما): ٨/٧٣ (»تفسريه«   قال ابن كثري يف 
 بـه اهللا مـدح بـام اتـصافه لعـدم نـصيب الفيء مال يف له ليس الصحابة ّيسب الذي الرافيض أن

 . M 3  2  1    0  /  .  -  ,  +  *  )     (      '  &L  :قوهلم يف هؤالء
 .نحوه عن اإلمام مالك رمحه اهللا) ٢٠٦( وقد تقدم ).٧٩٢(اخلالل )   ٢(
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 .)١( ها ذكروـفم
ُ الفضيل وقال-٢١١  .ٍةَدعِب بِاحُنظر اهللاُ إىل ص، وال يِامعةُيد اهللا عىل اجل: ُ
ٍقلت ملنصور: ُةَ وقال زائد-٢١٢  يـهُصوم في يـ الذَاب، اليومَّتا عيا أب: ُ

َكر وعمر ريض اهللا أبا بنِ ينتقصوين الذيهُص فِنتق ي،ُأحدنا  ام ؟نه عٍ
 .)٢( عمن:    قال

 .)٣( ٌيبةِع غدِاب الب ألصحيسل: ُ وكان احلسن يقول-٢١٣
                                         

 ).٥/٩٨ (»الكامل يف الضعفاء«و ،)٩٤٢( لعبداهللا »نةُّالس«، و)١٩٨٤ (»اإلبانة الكربى«)   ١(
ٍعمرو بن عبيد:     قلت ُ َّ كفره السلف،إمام املعتزلة، وقد َ َ َّ  . وا منهّحذرو َ

 .  )٨٥ص (»الرد عىل املبتدعة«، وتعليقي عىل )٣/٢٦٢ (»اإلبانة الكربى«: انظر    
م ّسلُل مالك عن أهل األهواء أيِئُس: قال ابن وهب) ١٧٠( البن عبداحلكم »اجلامع«   ويف 

 .َّسلم عليهم، واعتزاهلم أحب إيلُأهل األهواء بئس القوم، ال ي: عليهم ؟ قال مالك
 مرض سـليامن التيمـي فبكـى يف مرضـه :سعيد بن عامر قالعن ) ٣/٣٢(» ليةاحل«   ويف 

 ولكـن مـررت عـىل قـدري ؛ ال:قـال ؟  ما يبكيك أجتزع من املوت : فقيل له،اًبكاء شديد
   .)١٠٢ص : (وانظر حاشية.   عليهَّ وجلَّ فأخاف أن حياسبني ريب عز،فسلمت عليه

   هو ابن:، وزائدة)هـ١٢٣(هو ابن املعتمر : ومنصور). ٢٣٩٠(، والاللكائي )٧٨٩(اخلالل )   ٢(
ُّوكان ال حيدث إال أهل السنرمحهام اهللا تعاىل، ) هـ١٦٠(ُقدامة  َّّ  رأيت :يونس بن محدأ قالة، ُ
 مـا :قـال؟  وه نةُّالس أهل من :فقال، حيدثه ٍلُجَر يف فكلمه زائدة إىل جاء معاوية بن زهري
؟  هكـذا اسالنـَّ كـان متـى :هريُز فقال  ؟هو نةُّالس أهل نِمأ هيهات،: فقال .ببدعة أعرفه
 ).٧٤٨ (»اجلامع ألخالق الراوي«   .وعمر بكر أبا شتمونَي اسالنَّ كان متى :زائدة فقال

  .صدق قومل اًإذ مّإهن :قال  ؟افضةَّالر غيبته عن :ثارِد بن حمارب ُ سئل)٧٨٨(  وعند اخلالل 
 .  نحوه عن ابن أيب كثري) ٧٠٠ (»ذم الكالم«ويف ). ٢٨٠(، والاللكائي )٦٩٩ (»ذم الكالم« )  ٣(

 .نحوه عن إبراهيم رمحه اهللا) ٢٧٦(، والاللكائي )٤٠٨(ويف الدارمي   
    = ومل يزل أهل:)باب النهي عن جمالسة أهل األهواء (»ةُّأصول السن«  قال ابن أيب زمنني يف 
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َما أذن اُهللا لصاح: ٌاءط ع وقال-٢١٤ ٍوبة ٍة يف تدعِب بِ َ)١(. 
ٍ وقال أبو عبيد-٢١٥ َت الناس، وكارشع: ُ َّ َمت أهل الكَّلُ ُا رأيت ـِالم؛ فمُ
َوما أوسخق َف حجة، وال أمحقضعً قذرا، وال أَرَوال أقذًخا،  وسً ًَ َّ ِ من ُ
 .)٢( ِضةَّرافـال
َ وذكر-٢١٦ ِ ُت األهواء عندُ ْة بن مصَبـَقَ رِ َ  : فقال،َةَقلَ

َ  أما الرافض َّ َّوا البهتان حجُخذـَّم اتَّفإهن: ُةَّ ُ  .ًةُ
ُ  وأما الـم   .ِلوكُمـِين الفعىل د: ُئةِرجّ
َّ  وأما الزيدي َّ  . أهيم امرأةم رَضع هلي و أن الذُبَفأحس: ُةَّ

َّت أينننـ فظ،تيعيإىل ضـ] ب/١٢[ُرجـت  اهللا مـا خفو: ُعتزلةُمـّ  وأما ال ُ 
َّع إالِأرج  . )٣(م أهيوا عن رعَجَم قد رُ وهُ

                                         
ربون خيـ و،فـون فتنـتهمِّوُ وخي،الـستهمُنهـون عـن جمَ وي، األهواء املضلةُة يعيبون أهلنُّّالس
 اهـ. ا عليهمعنًط وال ،ذلك غيبة هلم وال يرون ،همفبخال
 . بتحقيقي) باب يف غيبة أهل البدع ( حلرب الكرماين»ُّالسنة«امللحق من كتاب :   وانظر

 ).١١٠(تقدم خترجيه )   ١(
   ).٧٩٥(، واخلالل )٤٩٩٢(  للدوري»تاريخ ابن معني«، و)٤٩١( لعبداهللا »ةنُّالس« )  ٢(

 أو ،ا  ورافـضي،نيّ جهميـ:ًا قاضـيِغرَّ بـالثُ إذ كنـتٍ رجـالَثالثة ُولقد نفيت: (وتتمة األثر   
 ). غورُّ أهل الثُاورُكم ال جيُ مثل:ُ وقلت،ا رافضيني وجهمي

ذف منـه كلمـة) ١٠/٥٠٤ (»سريالـ«ومـن الغريـب أن هـذا األثـر يف : قلـت    َوقـد ح ِ : ُـ
 !! ًبياضا ( ... ) ، ووضع مكانه )الرافضة(

 .ين امللوكِ واإلرجاء د،ين النبطِفض دَّ والر،ين اخلوزِ القدر د:املأمونقال ) ٢٨١٨(وعند الاللكائي )    ٣(
 : دخلـت عـىل املـأمون فقـال يل:ميلُـ النرض بن شقال) ٣٣/٣٠١(» تاريخ دمشق«ويف    
     =ُينِ د: قلت: قال ؟ تدري ما اإلرجاء: قال ..ٍ بخري: قلت:قال؟ ف أصبحت يا نرض كي
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ُة بنَ وقال طلح-٢١٧ ِّ مرصُ ُ أين عىل وضلوال: ٍفُ ُقول  تاـم بمُخربتُك ألٍوءّ
ِالرافضة  َّ)١(. 

ُ وقال مغرية-٢١٨ ِرير بن عبدرج جخ: ُ ِي بن حـاتِداهللا، وعُ  ُةَنظلـ، وحٍمُّ
َتى ن حِوفةِ من الكُِباتالك ِلوا قرقزَّ ْ ِال نقـ: واـ، وقالـ)٢(ِيسياء َ ٍة َبلـدب ُيمُ
ُثامن بنُم فيها عُيشت  .)٣(ان َّف عُ

                                         
  .. صدقت: قال يل. وينقص من دينهم،نياهمُن دِصيبون به مُ ي،يوافق امللوك

افـضة، وسـوء َّالكـذب للر: عن ابن املبارك رمحه اهللا) ١٠١٩( للهروي »ذم الكالم«ويف    
أي، َّ الرِهد للخوارج، واالستحالل ألهلُّصومة للمعتزلة، والزُالتدبري آلل أيب طالب، واخل

ُوالدين ألهل احلديث ِّ  . 
 .افضةَّا أشهد بالزور من الرً ما رأيت يف األهواء قوم:افعيَّالش قال )٢٨١١(   وعند الاللكائي 

ّما خرجت إىل ضيعتي فظننت أين أرجـع إال وهـم : (وقول مصقلة يف املعتزلة:   قلت ُ ّ ُ ُ قـد َ
ً وقـد جعلـوا عقـوهلم إمامـا هلـم ،دال وخصوماتِ؛ ألهنم أصحاب ج)رجعوا عن رأهيم
ُمـن جعـل دينَـه : قول عمر بـن عبـدالعزيز) ١٣٠(وقد تقدم يف األثر . هيتدون هبا فضلوا ِ َ َ

ُغرضا للخصومات أكثر التنقل َّ ًَ ِ َ . 
 .)٥/١٥(» ليةاحل«، و)٢٤٠١(، والاللكائي )٢/٩ (»اإلبانة الكربى«)   ١(

 ، وضـالالهتم،افـضةَّ عن بعض خمازي الر»اإلبانة الكربى« بطة رمحه اهللا يف ُ ابنَمَّكلَوقد ت  
 . بثهاُكر أقواهلم لبشاعتها وخِ به عىل ترك ذّ واستدل، ثم ذكر هذا األثر،همِفرُوك

 ) املسلم وأذى والغيبة الكذب من الوضوء ذكر/٢/٣٣٤( البن املنذر »األوسط«:   وانظر
 أمـر مـن أحسب وال: َّ عن السلف يف الوضوء من الكالم اخلبيث، ثم قالًيه آثاراف  وذكر 
 اهـ . ديثهمَح ِألفاظ يف ذلك ٌّنيَب ،اًاستحسان َّإال ذلك من بالوضوء

 ، قرب رحبة مالك بـن طـوق، بلد عىل هنر اخلابور):ياءِقيسْرَق(): ٤/٣٢٨(» معجم البلدان«يف )   ٢(
 اهـ . فهي يف مثلث بني اخلابور والفرات، اخلابور يف الفراتّ وعندها مصب،عىل ستة فراسخ

   ،)٢/٢٩٣/٢٢١٧( للطـرباين »املعجـم الكبـري«، و)٣/٣٦(  للبخـاري»التاريخ الكبري«)   ٣(
  = ورجاله رجال الصحيح):٩/٩٨(» جممع الزوائد «قال اهليتمي يف). ٢٣٧١(والاللكائي 
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ُ وقال أمحد بن عبداهللا بن يونس-٢١٩ ، ُهَدار ُّيميَّ بن عبدالعزيز التُ حممدباع: ُ
ُة يشتَلد بِ بالكوفة؛ُمقيال أ: وقال َم فيها أصحاب رٌ  .)١( ِول اهللا ُسُُ

َأدركت من أدر: ٍبُام بن حوشَّ وقال العو-٢٢٠ ِكت من صُ ِ األمة ِدر هذهُ ّ ُ
ُعضهم يقول لبوب ُ ِحاسن أصحابـروا مُاذك: ٍعضُ َ  اهللاُ َّىلصـِسول اهللا  رِ

ِف عليـه القِلَ لتـأتَّلم وسعليه  ؛منه بيـَروا مـا شـجرال تـذكُلـوب، وَ
ِّتحرشف َوا الناس عُ   .)٢(ليهم َّ
ُ وقال سفيان-٢٢١ ٍل قلب أحد عىل أحِغال ي: ُ بن عيينةُ ُ ِد من أصُّ ِحاب ٍ

َّصىل اهللاُ عليهِرسول اهللا  َلبه عىل املسلمني أَّ إال كان قَّلم وسَ ُ  .َّلَغُ
  ]١٣٤:البقـرة[MÍ  Ì     Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ Ð  Ï  Î   L: ُفيان سـ وقال-٢٢٢

ٍحاب حممدأص: قال َلم وسَّصىل اهللاُ عليه ُ َّ )٣(.  
                                         
  اهـ . أال أن مغرية مل يسمع من الصحابة

جريـر، وحنظلـة : يف ترمجـة) ٢/١٣٤(، و)١/٤٧٥ (»حابةَّاإلصابة يف متييـز الـص«ويف     
 .أهنام اعتزال الفتنة، وتركا الكوفة حتى قدما قرقيسياء وماتا فيها: عنهام ريض اهللا

ال ينبغي اإلقامة بأرض يعمل فيها بغري : قال مالك) ١٤٥( البن عبداحلكم »اجلامع«   ويف 
ِّاحلق والسب َّ َّثم استشهد بقول أيب الدرداء ريض اهللا عنه ملـا عـورض بـالرأي يف . َّ للسلفِّ

ُال أساكنك بأرض أنـت !  وختربين عن رأيك ُأخربك عن رسول اهللا : ُترك سنة، قال 
ِالنّاس كانوا خيرجون من الكلمة، وهذا يقيم عىل العمل بغري : قال مالك. فيها، فخرج عنه ُ ِ
َّاحلق والسب للسل َِّّ  ]١٠٠: النساء[ M ¶        µ  ´  ³  ²  ±L : وقد قال اهللا تعاىل! ِف ِّ

 ).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(اخلالل )    ٢(

 ).٣٢٣(ة واالعتقاد ُّه املصنف يف أبواب السن سيوردوانظر التعليق عليه فيام  
      = دهـموالأإبراهيم وإسامعيل وإسحاق ويعقـوب و: اآليةذه  املراد هباسريالتف   يف كتب )٣(
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ُّ الشعبي وقال-٢٢٣ َلمت أهلها، فلم أر قِاء، وكُرت يف األهونظ: َّ َ ًومـا َُّ
ِقال م عَّلأق  .)١( ِةَّبيَّن اخلشً
ْم بن ضمِ وقال عاص-٢٢٤ ٍّ للحسن بن عيلُلتق: َةَرَُ  زعمونَة يِّ الشيعإن: ِ

ُليا يرجعَّأن ع َ  ! ؟  
َك ما تزوج نلا ذمنلا، لو عُكذبو: فقال    .)٢(ه َالَا مَمنَ، وال قساؤهسَّ

                                         
 ). ١/٣٣٧(» الدر املنثور«، و)١/٥٦٣(الطربي » تفسري«: انظر  .َّعليهم السالم

 حرضت أمحد بن حنبل وسأله :يهر الفققال إبراهيم بن آز): ٦/٤٤(» تاريخ بغداد«ويف    
 له يا أبا عبداهللا هو رجـل مـن بنـي : فقيل، فأعرض عنه، ومعاويةٍّجرى بني عيل  عامٌرجل
 ).٧٦٨( للخالل »نةُّالس«: وانظر. اآلية MÉ    È    Ç    ÆL : اقرأ: فقال، فاقبل عليه.هاشم
 .حوهن  رمحه اهللامحزة 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 ( بن أمحد لعبداهللا»نةُّالس«)   ١(
 هــل القبلــةأن ِ مــٍحــدألــو كنــت مــستحل دم : إبــراهيم  قــال)٤/٢٢٣(» ليــةاحل«ويف    

 .الستحللت دم اخلشبية
ألهنـم : وقيـل. قـاتلوا مـرة باخلـشبهم رضب من الرافضة، سموا بذلك ألهنم ): خلشبيةا   (

 :وقيـل . فمع غريه يقـاتلون باخلـشب، مع اإلمام املعصومَّيف إالَّيزعمون أهنم ال يقاتلون بالس
: انظـر .بيـدُ ع املختـار بـن أيب:أصـحابوهـم  .لبُ حني صـبن عيلالذين حفظوا خشبة زيد 

 ).١٦٤ص(، وامللطي )٣/١٢٠(» توضيح املشتبه«، و)٢/٥٤٥(حريب لل» غريب احلديث«
 ). ٣/٣٩(  البن سعد»الطبقات الكربى«، و)١٢٢٦ (»زوائد فضائل الصحابة«عبداهللا يف )   ٢(

 . نحوه عن ابن عباس) ٤٧٣(وأخرج كذلك ). ٤٧٢ (»ُّالسنة« يف وحرب الكرماين  
 ،العظـيم بـاهللا كفر هي ظهرت وبدعة): ١٤٩ (»ُّرشح السنة«   قال الربهباري رمحه اهللا يف 

 ٌّحـي طالـب أيب بـن عـيل :ويقول ،جعةَّبالر يؤمن نَم :فيه ّشك ال ،كافر فهو هبا قال ومن
 يف اوتكلمو ،جعفر بن وموسى ،حممد بن وجعفر ،عيل بن وحممد ،القيامة يوم قبل وسريجع
 اهـ. ، ومن قال هبذا القولالعظيم باهللا ٌارّفُك فإهنم ؛فاحذرهم ،الغيب يعلمون وأهنم ،اإلمامة
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َّفيان الث س وقال-٢٢٥ َضل َمن ف: ُّوريُ َكـر وعمـر عليـا عـىل أيب بَّ ُ  ؛ فقـد ٍ
ُله عَّن فضَاب ما، وعـُماهبع  .)١(ا مـليهَ
ُابر بن يزيد اجلعفي ج وقال-٢٢٦ ، ُيـا جـابر: ٍّ بـن عـيلُقال يل حممـد: )٢(ُ
َّا بالعراق يتولًأن أقوامي لغنب َأبـا بكـر وعمـ] أ/١٣[تنـاولون َ، ياونـِ ُ  ،َرٍ
ّم أين إىل ُهِغأبلف !! َكم بذلُ أمرهتون أينزعما، ويونُّبم حيَّزعمون أهنوي

ِاهللا منهم بر ِيده ل بي نفيس، والذٌيءِ ُربـت بـ لتقُيتِّلُو وِ ِائهم إىل اهللا مدَّ ِ
،أعداء اهللا لغافلَّ إن ِ َّ بقلام عنهونَ ٍحراء )٣( ِةُ  .)٤(  اهللا ِ مع رسولِ

                                         
 ). ٢٦١٧(   الاللكائي )١(

ا عـىل أيب بكـر   عليـَلَّ من فـض:فيانُسقال  ،)٩٢) (قسم الصحابة (»اإلبانة الكربى«  ويف 
 . ، وأخاف أن ال يرفع له عملمر فقد أزرى باملهاجرين واألنصارُوع

 ..).ا من أصحاب حممد ًرش ألففقد أزرى عىل اثني ع): (..٥١٥(  للخالل»ةُّالسن«  ويف 
  ؟التفضيل عن وسئل حنبل بن أمحد سمعت :احلميص عوف بن حممدقال ) ٥١٤(ً   وفيه أيضا 

 فقـد عمـر عىل مهَّدَق ومن ، اهللا رسول عىل طعن فقد ،بكر أيب عىل ا علي َمَّدَق من :فقال   
 وعـىل بكـر أيب عـىل طعن دفق عثامن عىل مهَّدَق ومن ،بكر أيب وعىل  اهللا رسول عىل طعن
 .واألنصار املهاجرين وعىل ورىُّالش أهل وعىل عمر

وأما الرافضة فقـد أمجـع مـن أدركنـا : قال اإلمام أمحد) ٢/٤٢٩( »طبقات احلنابلة«  ويف 
إسـالم   وأن، إن عيل بن أيب طالب أفضل مـن أيب بكـر الـصديق:من أهل العلم أهنم قالوا

 فمن زعم أن عيل بن أيب طالب أفضل مـن أيب بكـر فقـد ،كر كان أقدم من إسالم أيب بّعيل
 الخ..  نةُّرد الكتاب والس

جـابر بـن : ( صوابه: وكتب يف اهلامش،)عبداهللا: ( ورضب عىل،)جابر بن عبداهللا: (يف األصل)    ٢(
 ).يزيد اجلعفي

  اهـ .هأعال: ٍءيش ِّلُك ُةَّلُوق. اجلبل أعىل: ُةَّلُوالق): ٦/٨٢ (»حاحِّالص«يف )   ٣(
 ). ٥٤/٢٨٦(» تاريخ دمشق«، و)٣/١٨٥(» ليةاحل« )  ٤(

 .  ليست عند من خرج هذا األثر،..)اء َرِبقلة ح: (وقوله   
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ِجاء نفر من الناس إىل ع: ٌابر ج وقال-٢٢٧ َّ ِ ُيل بن احلسنيٌ  .ِأثنوا عليه ف،ٍّ
َأكم عىل اهللا عز وجَبُكم وأجرا أكذم:    فقال َّ ِنحن من صـ! َّل ُ ي ِاحلُ

ِقومنا، وبحسبن ِ من صاحلي قونك نا أنِ   .)١(ا ِومنِ
َّان بن قرم الضـُ سليم وقال-٢٢٨ ٍ ْ َ  ني بـنِسُحـ عبداهللا بن النت عندك: ُّيِّبُ

ٌجل راحلسن، فقال له ِك اهللاُ، من أهل قأصلح: ُ ِ َبلتنـاَ ي أن نبغـٌد ي أحـِ
 ٍك ؟ ِرش بليهَشهد عن
ُعم، الرافضة، أشهـن: قال    َّد أنـَّ   ال يكونـوافيــ وك؛مرشكونـهم لُ

ِمرش َّأذنب الن: ألتهم ولو س؛كنيُ  . نعم:  لقالوا  ؟ ُّبيَ
ِقد غفر اُهللا له ما تقدم من ذنبه وما تو    ِِ َ َأخرََّ َّ . 

   ٌّيل ؟ عَأذنب:  هلمَلتولو ق        
 . ال: لقالوا     
َفرد ك فق؛ك ذلالن قَم   و َ. 
نا : ي، قالِروزَمـ حدثنا أبو القاسم عبداهللا بن حممد بن إسحاق ال-٢٢٩
َا جعفر بن عون، عن فضيل بن مـن: ُّاس الدوري، قالَّعب :  قالرزوق،ُ

َسمعت عبداهللا بن ح َّل من الرافضج يقول لرنسَسن بن حُ ِ واهللا : ِةٍ
ْقر لَّإن قتلك ِق اجلوار  حٌة لوالَبُ ِ ُّ)٢(. 

                                         
 ).٢٠/٣٩٤ (»هتذيب الكامل«و ،)٥/٢١٤( البن سعد »الطبقات الكربى« )  ١(
: فظـه ول،)٢٨٠٣(و) ٢٨٠٤(، والاللكـائي )١١٦٢() رواية الدوري(» تاريخ ابن معني«)   ٢(

     =          ! واهللا إن قتلك لقربة إىل اهللا: لرجل منهمقال
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ُابر بن ج وقال-٢٣٠ َسألت جعفر بن حم: اعةِ رفُ  اهللا عنه عـن مد ريضُ
   ؟ُ وعمر ريض اهللا عنهامٍأيب بكر

ْربم أتقــن لـٍمـد إَة حمَفاعي اهللاُ شـالنال أن: فقال     ِّحـبهام،ىل اهللا ب إَّ ُ 
ِوالصالة ع  .)١(ليهام ِّ

ُوقال احلسن بن -٢٣١ َألت جعفرس:  صالحُ َ وعمٍعن أيب بكر: مدُ بن حمُ   ؟َرُ
َأ من كل من ذأبر: فقال    ِّ ُ ِ َّرمها إال بكُ ُ  .ٍخريَ
ُلعلك تقول ذ: ُقلت     ًة ؟ ـَّيـِقَ تاكَّ

ِا إذا من املرشكأن:   فقال ِ ْقرب ـم أت إن لٍمد ُة حمَفاعي شالتن نالني، وً َّ
َّإىل اهللا عز وجل ِحبهام؛ بَّ ِّ َّ ولكن قوما يتأكلون بنُ  .)٢(َّا الناس ً

ُسألت عبد:  األمحرٍ وقال أبو خالد-٢٣٢ ن ريض َسَسن بـن حـَاهللا بن حُ
َاهللا عنهام عن أيب بكر وعم ُ   عنهام ؟  اهللاُيض ررٍ

ُام، ونحـن ِّيل عليهُ يصَ عىل من الَّ صىل، والاـليهم ع اهللاَُّصىل:    فقال

                                         
  .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 بن حـسن يقـول لرجـل : ُقال فضيل بن مرزوق) ١٨٦١ (»لرشيعةا«   ويف   

َّمن الرافضة  . وال نقبل منكم توبة، أيديكم وأرجلكمّأمكن اهللا منكم لنقطعنواهللا لئن : ِ
 ).٢٤٦٦(، والاللكائي )١٢٨١( لعبداهللا بن أمحد »ُّالسنة«، و)١٧٦( ألمحد »فضائل الصحابة«)   ١(
  ).بتخرجيي/١٢٨٠(هللا  لعبدا»ةُّالسن«)   ٢(
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ُدا براء مغ ُ ُمته ُْععلنا طن جَّمـً َ)١(. 
ُ وقال حممد بن عيل بـن احلـسني -٢٣٣ ٍلنا عـىل أيب بكـر َّضَمـن فـ: ]ب/١٣[ُ
ُعمر فقو ِ من سنة جئد برُ َِّ ُ خصامؤهحن، وننا ِّدُ  .)٢(  َند اهللاًدا ع غُ
ٍ وقال عيل بن أيب طالب -٢٣٤ ُّ : ُّبييل النقال  :»ْم نبُهـٌيأيت قوم لس ٌز َ

ِالراف: همـ ليقال ُقيتهم فاقتَ، أين لُةَضَّ ُهم؛ فإهنم مرشكونلَُ ِ ُ َّ ُ«. 
 يهم ؟ُة فَالما الع اهللا، ومَيا رسول: ُ  قلت
َيقرظونك ب«:   قال َ ُ ِّ ِا ليس فيك، ويـمُ ِون عىل السلفنطعَ َّ« )٣(. 

                                         
ِّالنهي عن سب األصحاب«، و)٥٩( للدارقطني »فضائل الصحابة«)   ١(  ).٢٥( للضياء املقديس »َ
ّالنهي عن سب األصحاب«: انظر)   ٢( ن قول أيب جعفـر حممـد بـن ِ مَِركُما ذ( للضياء املقديس »َ

 ).سنيُ بن احلّعيل
 ؟  ما تقول يف أيب بكر وعمر :رييايبقيل ملحمد بن يوسف الف) ٢٨١٢(  وعند الاللكائي 

 وقد أخربين رجل من قريش أن بعض اخللفاء أخذ رجلني ،  قد فضلهام رسول اهللا:قال  
ص أيب بكـر وعمـر ّن مل ختـرباين بالـذي حيملكـام عـىل تـنقئ واهللا لـ: فقال هلام،افضةَّمن الر

 ن مل ختربين ألحلقنـكئ واهللا ل: ثم قال لآلخر،نقهُ أحدمها فرضب عَمَّقدَ ف، فأبيا.اـألقتلنكم
  . نعم: قال له ؟نينفتؤم: قال .بصاحبك

 ، فقـصدنا قـصد هـذين الـرجلني، ال يتابعنا الناس عليـه: فقلنا،  فإنا أردنا النبي:قال   
  .فتابعنا الناس عىل ذلك

 .نادقةَ زَّافضة واجلهمية إالّ ما أرى الر: الفريايبقال حممد بن يوسف   
، )٦٦٠٥ (»األوســط«، والطــرباين يف )١٠١٤و١٠١٣ (»ةُّالــسن«ن أيب عاصــم يف رواه ابــ)   ٣(

، وللحديث طرق كثرية ال )٢٥٩ (»العلل املتناهي«، وابن اجلوزي يف )٢٠٠٨(واآلجري 
 .ابن اجلوزي، والبوصريي، واهليثمي، وغريهم: وممن ضعفه. َّختلوا 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   
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ُتفرتق:  اهللا عنه ريضٌّ وقال عيل- ٢٣٥ ُ هـذه األمـة عـىل نِ َّ  نيِبعٍيـف وسـُ
ُّفرقة، رشها ً َ ٌفرقة تنت: ِ َّحل حبنِ ُ ُ َف أمرنالخـُا، وتِ  .)١(ا ُ

َّك يفِلَهي: نه ع ريض اهللاٌّ وقال عيل-٢٣٦  : ِنالُ رجُ
ِب مفرط، ومبغُِحم         ُ ٌُ ِ ٍض مفرتٌّ َ ُ ٌ)٢(. 
نـا : ل عبداهللا بن حممد بن زياد النيسابوري، قاثنا أبو بكرحد:  قال-٢٣٧

 :قال ،وينُيمَمـك بن عبداحلميد الِلَمـعبدال
ًال  رجـَأيـت إذا ر،ِسنَيا أبا احل: هلي بن حنبل رمحة اهللا عُقال يل أمحد   

ُيذكـر ِ رجال من أصحاب رُ ِ َلمَّصىل اهللا عليـه وسـ اهللا ِسولً ٍسوء بـَّ ُ 
                                         

  ريض اهللا عنـهفهذا املوقوف عىل عـيل): ٣/١٠٩٨ (»الصارم املسلول«قال ابن تيمية يف    
 اهـ. شاهد يف املعنى لذلك املرفوع

   فقد رويت عن عيل:فإن قال قائل): ٥/٢٥١٩ (»الرشيعة« يف  قال اآلجري رمحه اهللا  
  ؟ أو أحد من بعده،ريض اهللا عنه فهل قتلهم عيل )م مرشكونّفاقتلوهم فإهن( :أنه قال

ر َّذَ وحـ،اً ونفى قومـ،ا يف األرضً هلم أخدودَّ وخد،ار بالنَّ قهم عيلَّرَ قد ح، نعم:قيل   
 اهـ.  وبرئ ممن تربأ من أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام، وما قرص ،َفَّ وأنذر وخو،اًقوم

 .   يف مبدأ تسميتهم بالرافضة)١/٣٤(» نةُّمنهاج الس«:    وانظر
 »الـرشيعة«  بتحقيقي ، واآلجري يف»املسائل«من كتابه  )٤٧٠ (»ُّالسنة«رواه حرب الكرماين يف )   ١(

   ). ١٣/١٠٤ (»تاريخ بغداد«، واخلطيب يف )٥/٨( »ليةاحل«، وأبو نعيم يف )٢٠١١(
 .  الشيعةوإن من أضلها وأخبثها من يتشيع، أو.. :ولفظه) ١٠٢٩ (»نةُّالس«  ورواه ابن أيب عاصم يف 

َّالداعية إلينا : ّوأضلها فرقة ورشها: .. ولفظه) ٢٢٢ (»اإلبانة الكربى«ورواه ابن بطة يف    
 .  اهللا عنهامأهل البيت، وآية ذلك أهنم يشتمون أبا بكر وعمر ريض 

 . عن ابن عباس ريض اهللا عنهام) ٢٢٨٠ (»اإلبانة الكربى«  ونحو هذا األخري رواه ابن بطة يف   
 .، وهو أثر صحيح)بتحقيقي/ ١٢٤٠( لعبداهللا بن أمحد »ُّالسنّة«  ) ٢(
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ِفاهت  .)١( ِ عىل اإلسالمُمهَّ
 : َّلمليه وسَّصىل اهللاُ ع ُّبيَّلنقال يل ا: ٍ بن أيب طالبُّ وقال عيل-٢٣٨
ْج قبَخرـَي«   ِل قَُ ِام الساعة َيَ َ َّ ُوم يقـقِ ُرافـضةـال: مُهـُال لـٌ ِاء مـن  بـر؛َّ ٌ

 . )٢( »ِمسالاإل
َحدثنا القايض بن مط:  قال-٢٣٩ حدثنا حممد بن أمحـد بـن : ف، قالِّرُ

حـدثني أبـو عبـداهللا : نا حممد بن أمحد بن خالد، قـال: حممد، قال
حدثني يزيـد بـن حممـد : الـ، ق-ايلَخَاملعروف بابن ش -ب ِّؤدامل

ير، عن حممد بن عـيل، ِدَير، عن سِدَ بن س)٣(ان َنَنا ح: الثقفي، قال
                                         

 : ولفظه) ٢/٣٩٧(» احلجة يف بيان املحجة«و ،)٢٣٥٩(الاللكائي )   ١(
    .فذكره ..  يا أبا احلسن: وقال يل، أسأل اهللا العافية،وملعاوية  ما هلم:قال اإلمام أمحد  

ا مـن ً أحـدُنـتقصَ الرجـل يَ إذا رأيـت:ةَرعـُ زوأبـقال ) ١٩/٩٦(» هتذيب الكامل«  ويف 
 ،ٌّ والقـرآن حـق،ّ عندنا حق  وذلك أن الرسول؛ فاعلم أنه زنديقأصحاب رسول اهللا 

ام يريـدون أن جيرحـوا ّ وإنـ،  أصـحاب رسـول اهللاننُّى إلينا هـذا القـرآن والـسّام أدّوإن
 . نادقةَ وهم ز، واجلرح أوىل هبم،نةُّشهودنا ليبطلوا الكتاب والس

 .والذهبي، والبوصريي، وغريهم ُالعقييل،: ، وضعفه)١٢٤٦ (»ةُّالسن«رواه عبداهللا يف )   ٢(
 ):٢/٧٠٧ (»حجةاحلجة عىل تارك امل«رمحه اهللا يف ) هـ٥٠٧(   قال ابن طاهر املقديس 

    هذه األحاديث الواردة يف هذا املعنى مع ما مل نذكره منها، وإن كان يف أسـانيدها بعـض 
!  "  #$  %  &  '  M  :قال اهللا تعـاىل. املقال فإن القرآن يدل عىل صحة معناها بذلك

)  (L  إىل قوله :MQ   P   OL ]اهللافمن أغاظه أحد من أصـحاب رسـول، ]٢٩: الفتح   
 اهـ  . و كافرفه

 . بته كام هو يف األصلوهو تصحيف، وما أث) حسان: (يف املطبوع)   ٣(
 . 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 



  

   
١١٥ 

ِعن آبائه،    : قالِ

ِه يف الـسطحعـ وهـو م- ِّايلَكِ البٍ لنوفنه عيض اهللاٌّ عيل رقال    َّ - 
  ؟ تي ِن شيعَي مدرُوف، تا ني: ]ب/١٤[

 . ال واهللا: قال 
ُ الذبل:ِشيعتي: قال     ِ الـشفاهُّ ْ، اخلمـِّ ِ البطـونُصُ  َانيـةَّ الرهبُفِعـر، تُ

َوالربانية ُهم، رهوه يف وجَّ ّان باللبِ َّيل، أسد بالنٌ ٌ ُ ُنه، إذا جـِهـارِ ُيـل ّ اللُمَّ
ِاطهوا عىل أوسـُائتزر ُم، وارتـدوا عـىل أطـرافهم، خيـِ َ ا ـ كمـ)١( ونُورِ
ِ يف فكاكُريانِّ الثُخورـَت ِهباقِ رِ  .مِ

ُطبوإذا خفوا، َعرُم يـوا لُدِهَ شذا إ الذين:يعتيِش    َّيزوجم ـوا لَ  ذاوإ ،واُ
 .واُفتقدُم يـوا لُ غابذاوإ، واُعادُم يـوا لُضِرَم

ٌم ودرهمِدره: لون يتباذ، ويف اهللاتواسونَم يِ يف أمواهل الذين:ِ  شيعتي ٌِ، 
ْ وفلٌسِْلوف  . فالَّ، وإالٌ وثوبٌ، وثوبٌسِ

 ال، ِرابُ الغـَم يطمع طمعـ، ولِ الكلب)٢(َيرِرَ هَّم هيرـن لَم : شيعتي  
ا ًقِ، وإن رأى فاسـُهَمَا أكرًؤمنُا، إن رأى مًوعُ جَ وإن ماتَاسَّ النُيسأل
  .ُهَهجر

ِ شيعتُ    هؤالء واهللا يا نوف  ؛يِ
                                         

  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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ُونة، وقلوهبم حمزونُأمهم مُورُُرش     َ ُ ُيفة، وأنفـسهِفهم خُوائج، وحٌةٌ ُ ُ م ٌ
ُم ختتلف قلوهبـ لُلدانُم البِ هبْتاختلفٌة، إن ِفيفع   .مُ

ُ   أما الليل َفرتشون جباهَدامهم، يـأق ُّافونصف: ّ ِ ُ ُي دموعِجرـَم، تُهِ هم ُ
ِعىل خدود ِاك رِرون يف فكَهم، يـجأُ  .مِاهبقِ
َّ   وأما الن ُ، نجباءُاءـلمُ، عُاءـُفحلم: ُهارّ ٌ، كرام، أبرار، أتقياءُ ٌ ٌ ِ.  

ِذوا األرض بَّ الذين اخت:ِ، شيعتيُنوف   يا َاطا، واملاء طيبا، والقـرآنسَ ًً ِ َ 
َشعارا، والدعاء ًُّ ُثارا، قرضِ دِ َوا الدنيا قً َضا قْرُّ ِ منهاج عًضا، عىلْرً ى َيـسِِ

 .   )١(َّ السالم ِ عليهَ مريمِابن
 

 

 

 

 

 

 

                                         
، وابـن عـساكر يف )٦/٥٣(، و)١/٧٩(، واحلليـة )٢٦٩ (»جزئه«رواه ابن خملد البزار يف     )١(

    ).٦٢/٣٠٦ (»تارخيه«
 إىل أوحـى اهللا إن نـوف يـا ،مـريم بنا املسيح منهاج ىلع): ٧/١٦٢ (»تاريخ بغداد«  ويف 
 وأبـصار ،طـاهرة بقلـوب ّإال بيويت من ًابيت تدخلوا ال :إرسائيل لبني قل أن :املسيح عبده

 .نقية وأكف ،خاشعة
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ُقال الشيخ َّ :  
َلم، واستعمَّنا وإياك بالع، ونفعك اهللامح ر-ينا يا أخي تقد أ  ،نا بهَلِ

ِنا للسنة، وأماتقَّوفو َّ ِ بجمل من أق-ليها نا عُّ ٍ ِلامء، وأخبـار ِيل العِاوُ ِ
ِ يف التحذير والتخواملصطفى  َّ ] ب/١٤[ِار ِ واإلعذار واإلنـذ،ِيفَِّ

ِمن الوقوع يف البدع ِا أمِة، ومِ ِن التمسكِ موا بهُرُ ُّ َّ بالسنة، والتَّ ِ َّ ِظ ُّحفُّ
َنة من خرُا، ومبايهَالفَ من خِجانبةـُومِواإلقبال عليها، هلا،  َج عنهـا ِ
ُرسمها َه لنَجـَّبام ات ُ َ، وسهل عَ ِلينا ذكره مُ ُِ ِ يف بعضه كفاية وغَّامـُ ِ ٌِ  ملن نىِ

َّأحب اُهللا عز وجل َّ ِريه، وكان بقلب خَّ ُ  .ياةى حنِه أدَ
َاكرون ذَاآلنُونـحن  َح السنة، ووصفه رشِ َ ِ َّ ُّ َفسها،  يف نا هيا، ومَ ِ 

َسكوما الذي إذا مت َ سـمي هبـ؛ بـه اهللاَُبـد ودان العِ بـهَّ ِّ  َّحقا، واسـتُ
ِالدخول يف مجلة أهل ِ ُ َ ُ  .هاُّ

ًن خالفه أو شيئاا إوم ُ ُل يف مجلـخـ د؛ُنه مَ ْاه، وذكرِ عبنـا مـِةَ ُنـاه، ُ َ
ْوحذر ِ من أهل الُنهِنا مَّ ِ والزيغ ِعدبِ َحنـا لـَ أمجع عىل رشّامـِمَّ ُ أهـل هِ

ِاإلسالم، وسائ َّر األمِ ُة مذ بعـُُ  .ا هذاِ إىل وقتن ُهَّبيَث اهللاُ نِ
ِكره من ذذُأ بَبدُل ما نَّفأو ِ   :كلِ

ُ ذكر م-٢٤٠ َّا افرتض اُهللا عز وجلِ َّ َباده، وبعث بـه عىل عَ ِ ُسـوله  رِ َ ،
ُتابه؛ وهو اإليمِيه كَل فوأنز َّان باهللا عز وجلـَ َُّ)١(. 

                                         
 =،   اإلسالم مسائل :يأعن - املسائل وهذه):  ١/١١٤ (»جامع العلوم«قال ابن رجب يف    )١(
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ُالتصديق بم: ُعناهوم ُضه، وهنى، وافرتَ، وأمر بهالها قـَّ ِ مـن ،نـه عَ
ِّكل م ِل من عندهُّ الرس بها جاءتُ ُ، ونزلت فيه الُكتُ  .بِ
َّعـز وجـل، فقـال رسلني املَل أرسكوبذل َّ : M  %  $  #  "  !

'  & /   .  -        ,   +   *   )  (  L ]٢٥: األنبياء[. 
ُ والتصديق بذلك-٢٤١ ِ َّ : 

ِقول باللسان، وتصد ِ ِّ ٌيق باجلنان، وعمل باألٌ ِ  .)١(ِركان ٌ
                                         

 ،عادةَّالـس األسـامء هبـذه قَّعلـ اهللا فـإن ،ا جد عظيمة ُمسائل - والنفاق ،فرُوالك ،واإليامن
 هـذه يف وقـع ٍاخـتالف ُلَّأو ياهتاَّمـسم يف ُواالختالف ،اروالنَّ ةاجلنَّ َواستحقاق ،قاوةَّوالش
 ،يةّلُبالك اإلسالم من دينِّاملوح ةصاُع أخرجوا ُحيث ،حابةَّللص اخلوارج ُخالف وهو ،ةَُّماأل

 املـسلمني دمـاء بـذلك واُّواسـتحل ،ارّفُالك معاملة وعاملوهم ،فرُالك دائرة يف وأدخلوهم
 ُخالف َحدث ثم ،املنزلتني بني باملنزلة وقوهلم ،باملنزلة ٌخالف بعدهم حدث ثم ،وأمواهلم
 يف ًاوحـديث اـًقديمـ اءـالعلم َفنََّص وقد .انـاإليم كامل ٌمؤمن الفاسق إن :وقوهلم ِاملرجئة
 اهـ.  .تعددةُم تصانيف مسائلـال هذه

 . الحَّالعمل الصب  اإلتيانانـ اإليمِةَّحِصن وافقهم ممن ال يشرتطون لَئة ومِرجُا للمًالفِخ)   ١(
ِنة من السلف الصالح ومن اتـبعهم إىل وقتنـا هـذا فـإهنم جممعـون عـىل أُّا أهل السَّأم    ُ َّ َّ ن َّ
 .  باجتامع هذه األركان الثالثةّيامن ثالثة أركان، وال يقبل إيامن العبد إاللإل

ن ممـحابة والتـابعني مـن بعـدهم َّاإلمجاع من الصوكان .. :    قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
 .  باآلخرَّ إالة ال جيزئ واحد من الثالث، ونية، وعمل، قول:اإليامنإن : أدركناهم يقولون

          ).١٩٧ص( البن تيمية »اإليامن«، و)١٥٩٣(لكائي الال: انظر   
ّبـاب بيـان اإليـامن وفرضـه، وأنـه تـصديق ): (٢/١٩٣ (»اإلبانة«   وقال ابن بطة رمحه اهللا يف 

ّمنا إال هبذه الثالثُال يكون العبد مؤِّبالقلب، وإقرار باللسان، وعمل باجلوارح واحلركات،  ً( 
ّهذه إال بصاحبتها، وال يكون العبد مؤمنا إال بـصاحبتهاِال جتزئ واحدة من : ..    وقال ًَّ ُ .. 
ِّاإليامن قول بال عمل فليس هو من أهل دين احلق: ومن قال: وقال  وال ، وال مؤمن، وال مهتـد،ِ

ِبدين احلق، وال قابل له؛ ألن اهللا عامل  َ ّالخ .. الفرائضِ بإكاملِينِّ قد أعلمنا أن كامل الد = 
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ُيزيده -٢٤٢ ِ والقول باإلحسان، وينق،ِملُة العثرك: ُ ُ ِ ُصهِ  . ُصيانالع: ُ
َال هنايٌة بياد وزٌقاءٌة، ثم ارتٌل وبدايَّوله أو  . )١(ة ِ

                                         
 ،ِسانِّ وإقرار باللـ،ِ تصديق بالقلب:باب القول بأن اإليامن/٢/٦١١ (»يعةالرش«:    وانظر
 ). بأن جتتمع فيه هذه اخلصال الثالثَّا إالًال يكون مؤمن ،باجلوارح وعمل
رجئة عـرصنا وغـريهم ممـن ينتـسب إىل ُويف هذه األقوال وغريها دليل عىل خطأ م:    قلت

واألدهى من ذلك من جيعـل القـول ! ٍل يف اإليامن ُ رشط كامَإن العمل: ُّأهل السنة يف قوهلم
ِباشرتاط العمل يف صحة اإليامن من أقوال اخلوارج املارقة  ِ ِ  . ُسبحانك هذا هبتان عظيم!! َِّ

ّغلت املرجئة حتـى صـ:  إسحاق بن راهويه رمحه اهللا  قال اإلمام ُ ًإن قومـا : َار مـن قـوهلمِ ّ
َّن ترك الصلوات املكتوبات، وم: يقولون َّوم رمضان، والزكاة، واحلج، وعامة الفرائض، صَ ّ َ َ

ّال نكفره، يرجأ أمره إىل اهللا بعد؛ إذ هو مقر، فهؤالء الذين ال شك فيهم: ُمن غري جحود هلا ٌّ ُ ُ ّ ُ .
 ).١/٢٣( البن رجب »فتح الباري«، و)١٨٩( الكرماين  حلرب»ُّالسنة«  .يف أهنم مرجئة: يعني

 اإليامن الواجب ِومن قال بحصول): ٧/٦٢١(» موع الفتاوىجم«قال ابن تيمية رمحه اهللا    
 أعظـم يرجـاء التـوهذه بدعـة اإل ،انًّطئا خطئا بيُكان خم  .. من الواجباتٍبدون فعل يشء

الة َّ والص، وقالوا فيها من املقاالت الغليظة ما هو معروف،لف واألئمة الكالم يف أهلهاَّالس
   اهـ .هاّ وأجل، وأوهلا، وأعمها،هي أعظمها

ًنقل اإلمجاع عىل تكفري تارك الصالة هتاونا وكسال) ١٢٥ص(   وسيأيت  ً َّ  . 
 . ففيه زيادة بيان) ١٩٧ص (»الرد عىل املبتدعة«  وانظر تعليقي عىل 

 ،- وزاعـي األ:يعني - أبا عمرو ُسمعت: ٍسلمُالوليد بن مقال ) ٦٦٥( لعبداهللا »ةُّالسن«يف    )١(
رون ِنكـُوي ،اً أبـدٍ هو يف زيادة،نتهىُ مِيامن لإلَ ليس: يقولون،العزيز وسعيد بن عبد،اًِكالَوم

 .المَّ جربيل عليه السِانـكإيم ُهَانـ وأن إيم،ِانـيم اإلُلِستكمُه مَّنإ :عىل من يقول
 حتـى ىنتهـُم اإليـامن هـل :إلسـحاق قلت :قال الكوسج) ٩٧٣( للخالل »نةُّالس«  ويف 

، فال يمكن اإليامن من اعةّالط مجيع ألن ؛ال :قال  ؟اإليامن ستكملُم املرء :نقول أن نستطيع
ة؛ ألن األنبيـاء وإن  َّأن نشهد باستكمـال ألحد إال األنبياء، أو من شـهد لـه األنبيـاء باجلنـَّ

ُكانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل أن خيلقوا ُ. 
  ؟يـامن اإل:يعنـي، نقصانه عن زيادته وسأل رجل اإلمام أمحد): ٢١٠(» طبقات احلنابلة«   ويف 
 .بعَّافلني السَّوينقص حتى يصري إىل أسفل الس، بعَّموات السَّ يزيد حتى يبلغ أعىل الس:فقال



  

   
١٢٠ 

        MÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÑ  Ð  Ï : َّ وجـلَّعـزقال اهللاُ 
  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒL ]١٧٣:آل عمران[ 

َّوقال عز وجل َّ :M o  n  m  l  L ]أ/١٥[.  ]٣١:املدثر[ 
 .]٤:الفتح[ MF  E   D  CL : وقال تبارك وتعاىل

ٍ وقال معاذ بن جبل-٢٤٣ ُ  . )١(ًة َن ساعا نؤمن بْسِاجل: ٍلج لرُ
 . ًاناـُزداد إيم، فنُذكر اهللاَن: يعني 
ٍل يشء يُوك  ُنقصُيد فهو يزُّ ُ)٢(. 
َّوهو أن يقول الرجِان؛ ـُثناء يف اإليم االستُ ثم-٢٤٤ ٌن إن ا مـؤمأنـ :ُلَ

 .َشاء اهللا
 .)٣(ٍسعود اهللا بن م ُ عبدقول يا كانذ ك-٢٤٥

                                         
ًوالبخاري معلقا ). ١١٤٢ (»اإلبانة الكربى«  ) ١( ّ أبـو  و،)٧٧٣ (»ةنَُّّالـس«، وعبـداهللا يف )١/٩(ُ

  .، وإسناده صحيح)١٠٥( »اإليامن« يف ابن أيب شيبة، و)٢٠ (»اإليامن«ُعبيد يف 
ِا للمرجئة واألشاعرة الذين يقولونًالفِخ   ) ٢( ُإن اإليمـان ال يزيد، وال ينقص: ُ ُ ُ.  

ّباب زيادة اإليـامن، ومـا دل عـىل ): (٢/٢٤٣ (»اإلبانة الكربى«  قال ابن بطة رمحه اهللا يف 
أمجع العقالء من ة، وعليه ُّبذلك نزل الكتاب، وبه مضت السنو): ..الفاضل فيه واملفضول

ُوال خيالفه إال مرجئّأئمة األمة، وال ينكر ذلك  َّ  اهـ.  خبيث، قد مرض قلبه، وزاغ برصهُ
ًعن احلسن أن رجال قال عند ابن : ، ولفظه)١١٩١و١١٨٩و١١٨٨ (»اإلبانة«رواه ابن بطة يف  )   ٣(

ة هو لوه أيف اجلنَّفاسأ: فقال! إن هذا يزعم أنه مؤمن: فقيل البن مسعود. إين مؤمن: مسعود 
 .فهال وكلت األوىل كام وكلت اآلخرة: فقال له عبداهللا. اهللا أعلم: ار ؟ فسألوه؛ فقالأو يف النَّ

 وقد ذكرت ذلك يف تعليقي عـىل،     والقول باالستثناء يف اإليامن ثابت عن ابن مسعود 
 ).  ٢٥٢ (اء البن البن»الرد عىل املبتدعة«، و)٦٣٤( لعبداهللا بن أمحد »نةُّالس«
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ُلامء من بعده، مثل العِ أخذتوبه ِ ِ ِ ِ ِلقمة، واألسود، وأيب وائع: ُ ِ ٍل، َ
ُور، ومغـريٍوق، ومنـصومرس َّيم النخهَة، وإبـراٍ ِ، واألعمـش، ِّعـيَ
َن زيد، ويزيد بِاد بومح ٍن زريعٍ ُ، وبرش بن املُ ، ٍعاذِاذ بن مع، ومِلَّفضِ

َوسفيان ب ُبيب، وسفين حـُ ُوري، وابن املَّ الثَانـٍ ِ، والفـضيل بـنِبـاركِ ُ 
ٍعياض يف مج   .)١( ِهمكرُتاب بذُول الكطم يُواهٍاعة سِ

َّز وجـلعـ  قال اهللاُ؛قنيىل ي عٌاءثنِوهذا است َّ:  M  ª   ©  ¨
  ¯  ®  ¬  «L ]٢(] ٢٧:الفتح(. 

َإين ألر«:  ُّ وقال النبي-٢٤٦ َّعز وجل ُاكم هللا أتقونُ أك أنوجّ َّ«)٣(. 
                                         

 عن االستثناء أمحد بن حنبلسألت : قال حممد بن احلسن) ٢/٢٨٢(» طبقات احلنابلة«   ويف    
 ، وهـو قـول الثـوري، وغـريه ريض اهللا عنه ابن مسعودى نعم قد استثن:فقال؟ يف اإليامن 

 اهـ. ا للعملًياطِ واحتً خمافة؛ٍّاستثناء عىل غري شك
 املـؤمن املطلـق يف كتـاب اهللا وهـو ): ..٧/٤١٦(» تـاوىجممـوع الف«قال ابن تيميـة يف    

لف يلزمـون َّبن مسعود وغريه من السا وهلذا كان ،ة بال نار إذا مات عىل إيامنهاملوعود باجلنَّ
ة ن اجلنـَّأف ِرُ فإنه قد عـ، عىل ذلكَ إذا مات: يعنون؛لنفسه باإليامن أن يشهد هلا باجلنة َدِهَمن ش

 : قيـل لـه. وأنا مؤمن عنـد اهللا،اً أنا مؤمن قطع:قال اإلنسانفإذا  ،امؤمنًن مات َ مّال يدخلها إال
 اهـ. اجلنة يف فإن اهللا أخرب أن املؤمنني، عىل هذا احلالّ إذا متٍة بال عذابك تدخل اجلنَّّفاقطع بأن

   ).باب االستثناء يف اإليامن) (٢/٢٦٩ (»اإلبانة الكربى«سندة يف ُذكر ابن بطة أقواهلم م   )١(
 ). ٣/٦٥٦ (»الرشيعة«، و)باب الرد عىل املرجئة يف االستثناء( للخالل »نةُّالس«: انظرو  

َ   واعلم أن السلف كانوا يكرهون أن يسأل الرجل الرجل ُ  أمؤمن أنت ؟: َّ
 وكيف اجلواب له، باب سؤال الرجل لغريه أمؤمن أنت ؟/٢/٢٨١ (»اإلبانة الكربى«:    انظر

 ). ٢/٦٦٧(» الرشيعة«نحوه يف ، و)ائل عن ذلكَّسؤال، وتبديع السوكراهية العلامء هذا ال
 ).٢/١٨١ (»طبقات احلنابلة«.  واستثنى،لونِ أهنم داخَمِلَفقد ع: قال اإلمام أمحد رمحه اهللا)    ٢(
 =   ئشةعا من حديث) ٢٥٦٢(ورواه مسلم ). ٤٤٢٧ (»مسنده«رواه هبذا اللفظ أبو يعىل يف )   ٣(
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ُحقونال ُكمِب اهللاُ َاءش إن َّناوإ«: فقال -َيعالبق َاجتاز وقد- وقال -٢٤٧ ِ«)١(  
ُّكله فهذا  .نيقي عىل ٌاءنثاست ُ
َ عىل كل مُبجـي نولك ِّ   :َمعلي أن ن يستثنيُ
  ؟ُاءنثاالست َعوق ٍببس ِّيألو  ؟يستثنَي كيف
ُّظني َّاللئ ُاءهاستثن أن ُفالخُمـلا ُ ِّالشك ِلقب ِمن َ َّ )٢(. 
ُ فقد كان سفيان الثوري، وابن امل-٢٤٨ َّ ُُ ُّ ُالنـاس: ِ يقـوالنِباركُ نـدنا  عَّ
ِؤمنون يف املواريث واألحكام، وال ندرُم ِ َّ عـز اهللا َم عنـدُ هَي كيفِ

ٍعىل أي دين ي، وَّوجل  .)٣(وتون مِّ
                                         

ُوأعلمكم هللا ُاكمأخش ُأكون أن ُألرجو ِّينإ واهللا« :قال النبي  َّأن ريض اهللا عنها َ  .»َّأتقى بام َ
 ).٢٢١٥(مسلم واحلديث رواه .  ريدة ُمن حديث ب) ١١٨٤ (»الكربى«رواه ابن بطة يف )   ١(

 .)٢/١٨١ (»طبقات احلنابلة« . هبم واستثنىٌقِأنه الح  فقد علم النبي: قال اإلمام أمحد  
 : ن وجهنيِ مّاالستثناء يصح): بترصف٢/٢٧٠ (»اإلبانة الكربى«ة رمحه اهللا يف ّطَل ابن بقا)   ٢(

 نفـسه  لئال يشهد اإلنسان عىل نفسه بحقائق اإليامن وكوامله، فإن من قطع عىل نفي التزكية-١  
ً وإن من قطع عىل نفسه هبذه الشهادة كان خليقا بضدهااإليامن شهد هلا باجلنة والرضوان،ب ِ. 
: ً االستثناء أيضا من وجه آخر يقع عىل مستقبل األعامل، وعىل اخلامتة، ويريـدُّ ويصح-٢  

ًإين مؤمن إن ختم اهللا يل بأعامل املؤمنني، وإن كنت عند اهللا مثبتا يف ديوان أهـل اإليمـ ان، ـُ
ّوإن كان ما أنا عليه من أفعال املؤمنني أمرا يـدوم يل، ويبقـى عـيل حتـى ألقـى اهللا بـه،  وال ً

 أدري أصبح وأميس عىل اإليامن أم ال ؟ 
 ).٢٠٨ص( البن البناء »الرد عىل املبتدعة« عىل يتعليق:    وانظر

 ).٢/٨١٤ (»الرسالة الواضحة«ذكر هذا األثر عن الثوري وابن املبارك رمحهام اهللا ابن احلنبيل يف )   ٣(
النـاس عنـدنا : اهللا، ولفظهفيان رمحه ُ عن س)١١٩٧ (»اإلبانة الكربى« ابن بطة يف   وروى

    =  .ُمؤمنون يف األحكام واملواريث، ونرجو أن يكون ذلك، وال ندري ما حالنا عند اهللا
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ِألن االستثناء واق َّ عىل ما يستقبل؛ ألنٌعَ ُ ٌؤمن إن ا مأن: ِ العبدَول قُ
َإن قبل اُهللا إيمـاين، وأم:   اهللا، معناهاءش ٍنزلـة رجـل ِليـه، بمني عاتِ ِ
 .ُيت، وعىل اهللا القبولَّلد صق: ًالة، فقال صَّىلص

َمال، فإنام يقمل عَام، أو عا صلك إذُّوكذلك احلج، وكذ  اؤه استثنُعًَّ
َمله وعد قالها قـميٌّ شاك فهَّ؛ ال أنَّ اهللا إياهِ وقبول،ِةِ عىل اخلامتفيه ِ . 

ِّ   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 ُثم -٢٤٩
ُلةِـمال :اهومعن ،ٌاسم  :)ُمفاإلسال( َّ. 
 .)١( ُيقَّالتصد :اهومعن ،ٌاسم  :)ُانـماإلي(و

                                         
 .)٩٦٩ (، واخلالل)٥٩٦ (»ةُّالسن«، وعبداهللا يف )١٧٠٠(» مسائل صالح«وهو هبذا اللفظ يف 
  . عن األوزاعي رمحه اهللا نحوه) ١٧٩٧(   وعند الاللكائي 

 مـن طريـق األحكـام  أنـا مـؤمن عنـد نفـيس: سألت أمحـد عمـن قـال:يلنجقال الشا   
 .)٥٨٥(» تعظيم قدر الصالة«  .  بمرجئ هذا ليس: قال ؟ وال أعلم ما أنا عند اهللا،واملواريث

َّوأما عىل أحكام الـدنيا فـإهنم يـسمون أهـل امللـ): ٦٨ص (»اإليامن«ُ   قال أبو عبيد يف  ُ ًة مجيعـا ّ
 اهـ .ومجيع سننهم إنام هي عىل اإليامن وذبائحهم وشهاداهتم ومناكحتهم، مؤمنني؛ ألن واليتهم

  بيـانة يفَّجـُاحل« يف نة رمحـه اهللاُّ قال قوام السأما يف الرشع فقد. التصديق: للغةاإليامن يف ا    )١(
  .رةِاهَّبارة عن مجيع الطاعات الباطنة والظِ عِعَّاإليامن يف الرش): ١/٤٠٣ (»ةَّحجامل
    . من نفس اإليامن، العهِن رشائِ واألفعال واألقوال م، اإليامن هو التصديق:ت األشعريةوقال 

 باألفعال وارتكب املنهيات ال يتناوله اسم مؤمن عىل َّ أن من أخل:وفائدة هذا االختالف  
    =تناوله االسم عـىلَ وعندهم ي،ِهِ ببعضَّه قد أخلّ ألن؛ هو ناقص اإليامن: فيقال،اإلطالق
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ٍدقُبمص :ُيدُير ]١٧:يوسف[ :MH  G     F  EL قال اُهللا  .الن ِّ
ِصحة يف ُيآلوا َّ   :ومنه ؛ٌريكث اهلنُق ما ِ
M  f  e   d  c  b  a  `_  ^  ]  L ]١( ]١٤:احلجرات(.  

ُجهخير وال ،)٢(ِسالماإل إىل ِاإليامن نِم ُلَّالرج ُجوخير -٢٥٠  ِاإلسالم ِمن ُ
                                         

 .اهـ ثم ذكر األدلة عىل ما قرره.  وقد أتى به،صديقَّه عبارة عن التَّ ألن؛ِاإلطالق
 يشء ّي بـأ: فقلت له. نعم:فقال يل؟ يامن سالم واإل تفرق بني اإل: قلت ألمحد: امليموينقال)   ١(

ال يـزين الـزاين حـني يـزين وهـو «: ثـم قـال، عامة األحاديث تدل عـىل هـذا: قال  ؟حتتج
يفـرق بـني اإلسـالم  اآلية  ومحاد بن زيـد.. M   _   ̂ ]L  :اهللا تعاىلقال و، »..مؤمن

ًهم يصريون هذا كله واحدا، وجيعلون مسلام ومؤمنًا واحدا، : وقال عن املرجئة. . واإليامن ًً
 ).٢/٩٣ (»طبقات احلنابلة«.     ُعىل إيامن جربيل مستكمل اإليامن

 .اإلسالم غري اإليامن: قال عن حنبل، عن أمحد) ١٠٧٤(  وعند اخلالل 
سياق ما (، والاللكائي ..)التفريق بني اإليامن واإلسالم، واحلجة يف ذلك (اخلالل :     وانظر

، )١/٤٠٦ (»احلجة يف بيان املحجة«، و..) أعم من اإليامن اإلسالم يف أن  روي عن النبي
 البـن رجـب »يفتح البـار«، و) احلديث الثاين١١١-١/١٠٤ (»جامع العلوم واحلكم«و
 ). ٧/٣٧١(» جمموع الفتاوى«، و)١/١٢٩(
 ).٨١٦-٢/٨١٣( البن احلنبيل »الرسالة الواضحة«نحوها يف ) ٢٤٩-٢٤٥(من فقرة   

 ): ٢٥ص (»ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن«قال ابن تيمية رمحه اهللا يف رشح حديث )   ٢(
ُيامن إىل اإلسالم؛ كام يروى عـن خرج من اإل: منهم من ينفي عنه إطالق االسم، ويقول   

ُّأيب جعفر الباقر وغريه، وهو قول كثري من أهل السنة من أصحاب أمحـد وغـريهم، وقـال 
محاد بن سلمة، وعبدالرمحن بن مهدي، وأمحد بـن حنبـل، وسـهل بـن : بمعنى هذا القول
 اهـ  . ُّ وغريهم من أئمة السنةعبداهللا التسرتي،

    ؟انهـ يزايله إيمَقَ أو رس،اًا من زنًنبَ إذا أصاب الرجل ذ:قلت أليب عبداهللا: قال حنبل  
 فإذا تاب وراجع عـاد ،ن قميصهِجل مَّ كام خيلع الر اإليامن منهَِعلُخَ ف، اإليامنُ هو ناقص:قال    

                          =        ).١٠٨٠(للخالل » نةُّالس« . انهـإليه إيم
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 ، باهللا ُكِّالرش :َّالِإ
ٍفريضة ِّدَِرب أو َّعز وجل هللا ِِضفرائ نِم َ ًاحداج َّ  ،)١( هبا ِ
ِمشيئة يف كان  ؛ًالَسَوكأ ًنااوَهت هاَركَت فإن َّ عز وجلاهللا َِ َّ : 
ُعذبه َاءش إن َ  .)٢( له َرغف َاءش وإن ،َّ

                                         
ها باب ذكر الذنوب التي من ارتكب) (٢/١٤٩ (»اإلبانة الكربى« رمحه اهللا يف   قال ابن بطة 

 عىل نقص اإليامن، وعـىل ّكلها تدل..  األخبار فهذه: ، قال)فارقه اإليامن، فإن تاب راجعه
 ذلك خمالف ّنة، وكلُّخروج املرء منه عند مواقعة الذنوب واخلطايا التي جاءت بذكرها الس

ًإن أعظم الناس جرما، وأكثرهم ظلام وإثام: ّي ادعت البهتان، وقالتملذاهب املرجئة الت ً  إذا ،ً
 تعاىل اهللا عام  !! اهللا، فهو وجربيل وميكائيل وإبراهيم اخلليل يف اإليامن سواءَّ إالال إله: قال

ًيقول الظاملون علوا كبريا   اهـ.  
 ِاإلسالم نِم ِالقبلة ِأهل نِم اًأحد خرجُن وال): ٤١ (»ةُّرشح السن«قال الربهباري رمحه اهللا يف )   ١(

 أو ،اهللا ِلغري يصيل أو ، اهللا رسول ِآثار من ًاشيئ ّدُير أو ،َّوجل َّعز اهللا ِكتاب نِم ًآية َّدُير ىّحت
 يفعل مل إذاو ،اإلسالم من رجهُخت أن عليك َوجب فقد ذلك من ًاشيئ َفعل إذاف ،اهللا لغري يذبح
 اهـ .باحلقيقة ال باالسم ٌسلمُوم ٌمؤمن فهو ذلك نِم ًاشيئ

 .  وهي من طريق املصنف يف االعتقاد»رسالة مسدد« يف  رمحه اهللانحوه قول اإلمام أمحد)   ٢(
 يف  سياق ما روي عـن النبـي/٦/١٠٥٩(والاللكائي ). ٢/٤٢٨ (»طبقات احلنابلة«: انظر 

 وال يوجـب ،رصارإوبة من غري أن املسلمني ال ترضهم الذنوب التي هي الكبائر إذا ماتوا عن ت
 ).  وإن شاء غفر هلم، إن شاء عذهبم: وإن ماتوا عن غري توبة فأمرهم إىل اهللا هبا، التكفري

َّة يف سائر األعامل إال الـصُّ   وهذا القول من أهل السن ِ فإنـه ال خـ؛الةّ ِالف بيـنهم يف كفـر ّ ُ َ
ً سواء كان تركها جاحدا هلا، أو تركها هتاونا،تاركها  .ًالُ وتكاسً

الة َّ يف تكفـري تـارك الـصاًبابـ) ٢/١١٧ (»اإلبانة الكربى« ابن بطة رمحه اهللا يف َ   وقد عقد
 ).  كاة، وإباحة قتاهلم، وقتلهم إذا فعلوا ذلكَّالة، ومانع الزَّباب كفر تارك الص (:فقال

 .»الةَّ ترك الصَّ بني العبد والكفر إالَليس«:  عن النبي    وأسند حديث جابر 
َّال حظ المرئ يف اإلسالم أضاع الص: مر ريض اهللا عنه ملا طعن، قالُ   وقول ع     =     .الةّ



  

   
١٢٦ 

     

        ...............................................................................................  

                                         
ّما كان يفرق بني الكفر واإليـامن عنـدكم :    وقول جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنهام ملا سئل ُ

            .َّالصالة:  ؟ فقالمن األعامل يف عهد رسول اهللا 
 . ين لهِصل فال دُم يـمن ل: ًوقال أيضا.    تركها الكفر:   وقول ابن مسعود 

ِ أن يدع الصالة م:بني العبد وبني أن يرشك فيكفر:    وقول احلسن البرصي  .ذرُن غري عَّ
 . فهو عندي أكفر من احلامر. ًأصيل غدا: إذا قال:    وقول ابن املبارك
 : ، ثم قال غريها من األحاديث واآلثار رمحه اهللاةّ   وأسند ابن بط

قالء، ومن ُ العّها تدلّابعني، كلَّحابة والتَّ والصنن عن النبي ُّ   فهذه األخبار واآلثار والس
 .. ِةَّالة، وجاحـد الفـرائض، وإخراجـه مـن امللـَّ الصِ عىل تكفري تارككان بقلبه أدنى حياة

 .ثم ذكر األدلة من كتاب اهللا تعاىل عىل ذلك. الخ
 فـر عـىلُ بينهام، وأطلق الكَقَّ، ففر)د الفرائضِاحَالة، وجَّتارك الص: (وتأمل قوله:    قلت
ِجمرد ت َّ  .  هلا اجلحودالفرائض فجعل الكفر فيها عىلالة، وأما سائر َّرك الصُ

بـاب ذكـر الـذنوب التـي تـصري /٢/١٦٢ (»اإلبانة الكربى«   وقال ابن بطة رمحه اهللا يف 
َّ ذكر تلك األعامل ومل يـذكر منهـا الـصالة التـي ، ثم)بصاحبها إىل كفر غري خارج عن امللة

 . أن من تركها فقد كفرأخرب النبي 
 البـن »الـرد عـىل املبتدعـة« عىل يتعليقالة قد تكلمت عنها يف َّ   ومسألة تكفري تارك الص

َّ، وذكرت هنالك أن هـذه املـسألة حمـل إمجـاع بـني الـص)٢٣٨: (البناء حتت حديث حابة، َ
ً تفريق عندهم بني مـن تركهـا جحـودا، أو هتاونـا وكـسالِوالتابعني من غري ً ً وذكـرت أن . ُ

ُربة به، وإنام يذكر إلنكاره وبيان ضعفهِ؛ فال عحابة َّاخلالف إنام وقع بعد عرص الص ّ. 
ا من األعامل تركه ً يرون شيئأصحاب النبي   مل يكن: اهللا قالمحهعن عبداهللا بن شقيق ر  

 ).٩٤٨ (»تعظيم قدر الصالة«، واملروزي يف )٢٦٢٢(لرتمذي  رواه ا .الةَّكفر غري الص
 عن رسـول َّحَ قد ص: بن راهويه رمحه اهللا إسحاققال) ٩٩٠(» تعظيم قدر الصالة«   ويف 
 : إىل يومنا هذا ن النبيُدَن لِهل العلم مأ ي وكذلك كان رأ،الة كافرَّن تارك الصأ  اهللا
     . ى يذهب وقتها كافرَّ حتٍذرُن غري عِا مًمدَالة عَّ تارك الصَّأن

» تعظـيم قـدر الـصالة« يف  رمحـه اهللاحممد بـن نـرص املـروزي:   وممن نقل اإلمجاع كذلك
 ). ٢/٧٥ (»رشح العمدة« يف  رمحه اهللا، وابن تيمية)٢/٩٢٥(
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ِثم من ب - ٢٥١ َغري شَعلم بأن ت:  ك ذلعدُ ٍال وقوفٍة، وِ مريٍّك، والِ ُ ُ: 
ُأن القرآن كالم اهللا وو َ ُيله، ُه، وتنزُحيَّ ِه، ِتـفومعر ،ِهِتوحيد معاين فيهُ

ِوآالئه، ِفاتهَوص ِ ِائهـوأسم ،ِ ٌعلم وهو ،ِ ِعلمه نِم ِ ِ  َوكيـف ،ٍوقلخم ُغري ِ
َقرئ َ كتب، وحَوكيف ،ُ ِ ُيث تيلُ َاء وجدـَّ، يف السمانٍع كِوض مِّ، ويف أيُ ِ ُ ِ 

َ حفظ،ِأو يف األرض ِ ِاللوح يف ُ ِفوظحامل َّ ِاحفَصَمـال ويف ،ُ  ِواحلأ ويف ،ِ
ًرسومَم ِانيِّالصب ٍجرَح يف أو ،اُ ِّكل وعىل ،اًوشنقَم َ ِّكـل ويف ،ِتالااحلـ ُ ُ 
 .ٍخملوق ُغري اهللا ُكالم هوف  :ِاتهِجلا

  ،ٌخملوق: قال نوم
  ،)١( َّكَش أو ،َووقف اهللا ُكالم :قال أو

                                         
عمون  وهم يز):الواقفة: (لتي نقل فيها أمجاع أهل العلم يف عقيدته ا  الكرماين رمحه اهللا حربقال)   ١(

ّ نقول غري خملوق، وهم رش األصناف وأخبثها وال، القرآن كالم اهللا:ا نقولأن  .)٩٧ (»ُّالسنة«  .َ
 ٌرقـةِ ف:ٍفـرقِثـالث افرتقت اجلهمية عـىل :  قال أمحد رمحه اهللاعن) ١٧٧٩(اخلالل   وعند 
 . خملوقِا بالقرآننَُ لفظ:قالوا ٌرقةِ وفوا،كتَ اهللا وسُ كالم: قالواٌرقةِوف،  خملوقُ القرآن:قالوا

إن بعـض النّـاس :  قلـت بن حنبـل،سألت أمحد: أن أبا احلارث قال) ١٧٩٩(ً  وفيه أيضا 
ِهؤالء الواقفة رش مإن : يقول   ن اجلهمية ؟ٌّ

ِّ يشككون النَّاس، وذلك أن اجلهمية قـد ُّهم أشد عىل النَّاس تزيينًا من اجلهمية، هم: قال    ُ
 . إنام يصري إىل قول اجلهمية إنا ال نتكلم، استاملوا العامة، :بان أمرهم، وهؤالء إذا قالوا

َّهؤالء الواقفة، هؤالء الشاكة: ال تقل: قال اإلمام أمحد) ٢٠٩٧ (»اإلبانة الكربى«يف   و َّ . 
 القرآن يف أقف أنا :يقول عمنأمحد  سألت: قال شاهني بن السميدع )١/٤٦٠ (»الطبقات«يف   و
 ُغري اهللا كالم القرآن أن عىل منيِّاملتقد ةّواألئم العلامء إمجاع ،ينِّالد يف ّشاك ذاك :قال. اًعُّتور

ُ الشيوخوأدرك ،يوخُّالش عليه ُأدركت الذي ينِّالد هذا ،ٍخملوق  . هذا عىل قبلهم كان من ُّ
:  قال غري خملوق،: سألت أمحد عمن وقف، ال يقول: عن املروذي قال) ١٧٨٤(   وعند اخلالل 

 =   . فهو جهميخملوق؛ فإن أبىغري : إن العلامء يقولون: ُيقال له: كالم اهللا ؟ قال: أنا أقول
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ِانهَسلِب قال وَأ ُوأضمره ،ِ َ ِفسهَن يف َ  ؛)١( ِ
ٌكافر باهللا فهو ِالدم ُحالل، ِ ٌبريء ،َّ  . )٢( ٌيءبر منه واهللاُ ،اهللا ِمن ِ

                                         
خـصة أن يقـول ُهلم ر: ُ سئل بن حنبلسمعت أمحد): ١٧٠٥ (»مسائله«قال أبو داود يف    

اس كـان يـسعه لوال ما وقع فيـه النـَّ!  يسكت ؟َمـول: سكت ؟ فقالَكالم اهللا ثم ي: الرجل
ٍ تكلموا ألي يشء ال يتكلمونحيثُّالسكوت؛ ولكن  ِّ  . 

 ؟  عن الواقفة َلِئُ أيب رمحه اهللا وسُسمعت) ٢٠٩( لعبداهللا »ةُّالسن«يف    و
 ُعـرفُ ين يكـومـن مل،  فهـو جهمـي؛ِ بـالكالمُعـرفُ ويُمِاصُ خي منهمن كانَ م:فقال أيب   

 .ّتعلم، وي يسألٌلمِم يكن له عـن لَوم، ى يرجعَّانب حتُ جي؛ِبالكالم
ّالبقالني، :  فإن كان ممن ال يعقل مثل؛من وقف فيه: رمحه اهللا) هـ٢٤٤(قال أمحد بن منيع    

َبيان سكت عنه وعلم، وإن كان ممن يفهم فأجره يف وادي اجلهميةِّوالنساء، والص ُِّ ُ ِ. 
العلـامء أدركنـا : ُقال أبو حاتم وأبو زرعة رمحهام اهللا يف عقيدهتام) ٣٢١(   وعند الاللكائي 

 يف َومـن وقـف: ..  فكان مـن مـذهبهم، ويمنًا،اًامَوش، اًراقِ وع،اًجازِ ح:مجيع األمصاريف 
 اهـ . رّكفُم يـع ولِّدُ وب،َمِّلُ ع؛ًالقرآن جاهال

ىل ًباب اإليامن بأن القرآن كالم اهللا غري خملوق، خالفـا عـ): (٣/٣١٩ (»اإلبانة«:    وانظر
  .)خملوق، وال غري خملوق: ال نقول: ّكت، وقالتالطائفة الواقفة التي وقفت وش

 ).٢/٣٢٣(، والاللكائي )١/٥٢٦ (»الرشيعة«، و)٢/٢٠٤(  واخلالل 
ُّ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 ِ ّ  .خملوق ِا بالقرآننَُ لفظ:َّ
ّضال مضل   فهو؛)لفظي بالقرآن خملوق: (من قال): ٣/٣٤٧ (»اإلبانة« يف قال ابن بطة ُّ

ّ؛ فهـو مبتـدع، ال يكلـم حتـى يرجـع عـن )لفظي بالقرآن غري خملوق: (ومن قال. جهمي ُ ُ
 بـشيوخنا، وهـو قـول بدعته، ويتوب عن مقالته، فهذا مذهبنا، اتبعنا فيه أئمتنا، واقتـدينا

 .فانظرها .اهـ ثم ذكر أقوال اإلمام أمحد يف هذه املسألة. ن حنبل رمحه اهللابأمحد : إمامنا
ِوهذا الكفر كفر أكرب مـخرج مـن ملة اإلسالم)   ٢( ِ َِّ ٌ ِ ُ ٌ ُ. 

إن القرآن خملوق، : تكفري من قال.. باب ): (٣/٣٦٠ (»اإلبانة الكربى«ة يف ّ   قال ابن بط
 ).ة وإباحة قتلهمَّن كفرهم وضالهلم وخروجهم عن امللباب بيا (:وقال).  وزندقتهِِهتَّدِوبيان ر
ِفزعموا أن القرآن خملوق، والقرآن من علم اهللا، وفيه صفاته العليا وأسامؤه احلـسنى،: وقال      = فمـنِ
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ِكفره يف َّكش َومن ِ ِريهتكف عن َفووق ،ُ ٌكـافر فهو :ِ اهللا  ِلقـوب )١( ِ
َّعز وجل َّ : M   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  ÀL ]الربوج[  
  ]٦: التوبة[ M     Á  À   ¿ ¾L  :وقال
 ]٥: الطالق[ M Ð   Ï  Î  Í  ÌL : هوقول
َزعم فمن ًواحدا ًرفاح َّأن َ  .َةالحـَم ال َرفك فقد  :ٌوقخمل نهم ِ
ُجةحلوا، ِقرآنال ِمن ذلك يف ُفاآلي ليـه َّ صىل اُهللا عىصطفامل عن َّ
 .ىفخـَت أن ِمن ُروأظه ،ىصحـُت أن ِمن ُرأكث َّوسلم

                                         
 فقـد زعم أن القرآن خملوق فقد زعم أن اهللا كان وال علم، ومن زعم أن أسـامء اهللا وصـفاته خملوقـة،

ًدث، وأنه مل يكن ثم كان تعاىل اهللا عام تقوله اجلهمية امللحدة علوا كبرياُزعم أن اهللا خملوق حم   اهـ  .ً
مـا : سألت أبا القاسـم الطـرباين: قال جعفر الفقيه) ٢/٤٨٥ (»احلجة عىل تارك املحجة«   ويف 

. القرآن خملـوق : َّار إال من يقولإن أهل التوحيد خيرجون من الن: لقولك رمحك اهللا فيمن يقو
ال اخـتالف بـني أهـل العلـم من قال القرآن خملوق فهو كافر بـاهللا العظـيم بـ: ب يف جوابهفكت
 تكلـم بـه، وكلـم بـه جربيـل الـروح ّة؛ ألنه زعم أن اهللا خملوق؛ ألن القرآن كالم اهللا ُّوالسن
ّإنه خملوق فهو كافر رش من اليهود والنصارى وعبـدة األوثـان، ولـيس مـن : من قال..  األمني َ
ار، أهل ال توحيد املخلـصني الـذين أدخلهـم اهللا النـار عقوبـة منـه ألعـامل اسـتوجبوا هبـا النـَّ

َّ، وشـفاعة الـشافعني، ومـن زعـم أن مـن فيخرجهم اهللا من النار برمحته وشفاعة نبيه حممـد 
    اهـ .ِإن القرآن خملوق خيرج من النَّار فهو كمن زعم أن اليهود والنصارى خيرجون من النَّار: يقول

 .ففيه زيادة بيان) ١١٤ص (»الرد عىل املبتدعة «   وراجع كذلك تعليقي عىل
ِتكفري من شك يف كفر م)   ١( ُ ّن قال بخلق القرآن، حمل إمجاع بنيََّ  .اءـ العلمَ

 ،اًراقـِ وع،اًجازِ ح:العلامء يف مجيع األمصارأدركنا : ة يف عقيدهتامُ   قال أبو حاتم وأبو زرع
 ،ومن زعم أن القرآن خملوق فهو كـافر بـاهللا العظـيم: .. ن من مذهبهم فكا؛امنًَ وي،اًوشام
 ).٣٢١(اهـ الاللكائي .  ممن يفهم فهو كافرِهِفرُ يف كَّ ومن شك،ا ينقل عن امللةًفرُك

 ).٢٢٧٨ (»اإلبانة الكربى«و ،)٣٠٤( ألمحد »الورع«، و)٢٥( لعبداهللا »نةُّالس«: انظر    
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َّثم -٢٥٢    :تبارك وتعاىل اهللا ِفاتِبص ُانـاإليم ُ
ُيعلم ،ٌريصب  ٌيعمس ،)١(ٌِقاطن ،ٌّحي اهللاَ َّبأن   َّالرس َ  ِضراأل يف وما ،ىوأخف ِّ

ِوالسامء ُنهأو] أ/١٦[ ،ىرَّالث َحتت وما ،َظهر وما ،َّ  ٌعزيـز ،ٌعلـيم ٌيمِحك َّ
ٌودود ،ٌقــدير ِنظربــامل وهــو ،ويــرى ُعسميــ، ٌيمرحــ ٌرؤوف ُ  ،األعــىل َ
ُبسطوي ُضويقب ُويأخذ ،ُ ِعرشه عىل وهو ،يُويعط ُ ِخلقـه ِمـن ٌنائبـ ،ِ ِ ،
ُيميت      ،ُضحكَويـ ،ُمَّتكليـو ،رىضويـ ُبويغـض ،يُويغن ُرُويفق ،ييُوحي ُ

M�  ~  }  |  {L ]٢٥٥:البقـــــرة[ ،           MÑ   ÐÏ   Î  Í   Ì Ò          
Û   Ú   Ù   Ø   ×   Ö   Õ   Ô      Ó Þ   Ý  Ü  L ]٢( ]٥٩ :األنعام( .  

ِلعباده َّىلتجي َّأنه : ذلك عدب ُويعلم -٢٥٣ ِيامـةالق َيوم نيؤمنامل ِ ُونـهفري َ َ 
ُويكلم ،مُراهَوي ِّ ِّويكلم مهُ ُلمسُوي ،هـونُ ، مإلـيه ُكضحَويـ ،ِعليهم ِّ
ون وال ،ونرتابي وال ،ذلك يف ُّامونُيض ال ،ِضحكون إليهَوي   .)٣( ُيشكُّ

                                         
 .وهو يريد بذلك إثبات كالم اهللا تعاىل.  جائزِ اإلخبارِ تعاىل من بابقها عىل اهللاإطال): ناطق(  ) ١(
 واجلهمـي ):١٢٧ص) (تتمة الرد عىل اجلهميـة (»اإلبانة الكربى«ة رمحه اهللا يف ّ بطُقال ابن   )٢(

 تعاىل اهللا َّأن ويزعم ،نةُّالس وصحيح ،التنزيل ّصَن ّويرد ،وينكرها ،لهاُك فاتِّالص هذه يدفع
ِحي وال ،يرىض وال ،بيغض ال  جحـد ؛وإنكارهـا فاتِّالـص بـدفع يريد امّوإن ،كرهَي وال ،ّبُ

 .وأقصاه اهلداية طريق من وباعده ،وأخزاه اجلهمي أكذب قد تعاىل واهللا ،هبا املوصوف
 وال ،ُسمعَ وال يـ،مَّتكلَال يـ   اهللاََّنأ َن زعـمَم: ذيل رمحه اهللاُ قول أيب معمر اهل   ثم أسند

 إن ، بـاهللا ٌ فهو كـافر؛- فاتِّه الصِن هذِ مَشياءأ َ وذكر-  وال يرىض،ُغضبَ وال ي،ُبرصُي
 اهـ.  باهللا تعاىلٌارّفُم كَّألهن؛   اهللاَُدينأ هبذا ،لقوه فيهاأ ف؛اًفِ واقٍئرِوه عىل بُرأيتم

َبعد اُّربن ينايأت َّثم.. «:  وفيهيشري إىل حديث جابر )   ٣( ُتنظـ َمن ُولفيق ذلك َ  :فيقولـون؟  ُرونَ
ُننظر ُربكم أنا :فيقول. اَّربن ُ َننظر َّحتى  :فيقولون. ُّ     .  احلديث »..ُكَيضح مهل َّىلفيتج. إليك ُ

 ).٣٨٨(، ومسلم )١٤٧٢١(رواه أمحد    
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َذبك نفم ُدهر أو ،ذاهب َّ  ِه؛راوي عىل َنطع أو ،فيه َّكش أو ،َّ
َّ عز وجل،اهللا عىل َةيرلفا َأعظم فقد َ َبرئ وقد َّ ِولهسور اهللا ِمن ِ  واهللاُ ،ِ
ُولهسور ُبعضه ِليهع َفَلَوح ،ُلامءالع ِقالت ككذل ،ِانِبريئ ُنهم ُ   )٢ (.)١( مُ
 :  كذل بعد ِمن مُث -٢٥٤

ِخريه ِردبالق ُاإليامن     ِورشه ِ ِلوهُوح ،ِّ ِومره ِ ِّ ِ وكثريه؛ مِهِليلوق ،ُ ٌقدور ِ ُ
ِواقع من اهللا َّ عز وجلٌِ  ، الَقـعاد أن يِقت الذي أر يف الو،ِبادىل الع عَّ

ُأخر، عىل ما ستُقت، وال يُم الوَّتقدي   .ُم اهللاْلِك ع بذلَقبَّ
ُخطئه، وما أخطأه لُن ليم يكـ لَبدَاب العا أصَّوأن م ُ ُيبه، ُص ليم يكنـِ َ
َم يكن ليتأخر، وما تـَم لَّقدوما ت َأخرَّ  .َّدمم يكن ليتقـ لَّ
ِحةص ِمن اهذ ويف ِجةُاحل ِوتبوث ،ِلئالَّالد َّ  ِاروأخب ،ِآنرالق ِعيمج يف َّ

                                         
 قـال: ، قـال)بـاب إثبـات الرؤيـة(يف ) ٥٧) (التتمة (»اإلبانة الكربى«يشري إىل ما رواه يف )   ١(

 .القَّبالط عليها حلفَن ،ٌّقَح واهللا األحاديث ههذ :سامل بن أسود
 ،)إن اهللا تعاىل ال يرى يف اآلخرة( :قال  أنهٍلُجَ وبلغه عن ر-أمحد   سمعت:الفضل بن زيادقال )    ٢(

 ، عليه لعنة اهللا،َرَفَ فقد ك؛إن اهللا تعاىل ال يرى يف اآلخرة:  من قال:م قالُ ث-ا ًا شديدًفغضب غضب
M   T  :وقال تعاىل ،M   ,    +    *  )  /  .      -L :  قال أليس اهللا ،اس النّوغضبه من كان من

  Y    X  W  V       UL  ٥٧٧(» الرشيعة«   .اهللا تعاىلدليل عىل أن املؤمنني يرون هذا.( 
ؤيـة كانـت مـن أكـرب ُّومسألة الر): .. ٢/٣٩٢ (»بيان تلبيس اجلهمية«    قال ابن تيمية يف 

فون صنُِّنة يُّى كان علامء أهل احلديث والسّ حت، وبني اجلهمية،نة املثبتةُّلفارقة بني الساملسائل ا
 التـي  وكـذلك األحاديـث،» عـىل اجلهميـةّدَّالرو ؤيةُّالر «: ويقولون كتاباإلثبات،الكتب يف 

   هـا. ًالِّعطُؤية مُّون من أنكر الرُّ ويعد،ؤية وما يتبعهاُّتنكرها اجلهمية من أحاديث الر
 )...رهبم يوم القيامةان بأن املؤمنني يرون ـباب اإليم/٣/١) (التتمة (»اإلبانة«:   وانظر
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ِ صىل اهللا عليه وسىطفُصامل ُيمكن ال ما َّلمَّ ُفعهد ُِ ِرده عـىل ُقـدرُي الو ،ُ ِّ 
َّ عز وجلاهللا عىل ِاءاالفرتب َّإال ِعتهزاُومن ،َّ ِته درُق يف ِ ِ)١( . 

َاتفق ليهوع ،ُبالكت ِتنزلُوأ ،ُلُّالرس ِتدع اوصفن ما وإىل  ُأهـل َّ
ِنفسه وعىل ِة،بوبيُّبالر هللا َّأقر نَّمـم ِيدَّالتوح ِوديـةبالعب ِ  ٍملـك ِمـن ،َّ
ٍمقرب َّ ٍمرسل ٍّبيون ،ُ ُمنذ ُ ِانقضائه ىلإ ُقخللا كان ُ ِ ِ : 
ُأنــه  عــىلونعــِمُجم ــيس َّ  يف ]ب/١٦[ ُونيكــ ٌءيش وال ،كــان ٌيشء ل

ِالسموات ُأراده ما َّالإ ؛ِاألرض يف وال ،َّ ُوشاءه  اهللاُ َ ُ واخللـق ُاه،وقض َ
َكلهم أضع ُّ ُف يف قُ ِسهنف يف أُجزِهتم، وأعَّوُ ِم من أن حيدثِ ِوا يف سلطانُِ  اهللا ُ

 َمراد ِفيه ونالفُخي ًيئاش ُويغلبون ،ُهُ ُشيئتهم ِ َ ُّويردون ،ِ ُقضاءه ُ َ )٢(. 
                                         

 )٤٨٢ (»الرشيعة«.درة اهللاُحد قَ فقد ج؛ِب بالقدرَّذَ فمن ك،درة اهللاُق : القدر: زيد بن أسلمقال)     ١(
بـل الكتـاب ِالتوقيف مـن ق قد ذكرنا أن سبيل معرفة هذا الباب :معاينَّقال أبو املظفر الس)   ٢(

 وتاه ّ فمن عدل عن التوقيف يف هذا الباب ضل، وجمرد املعقول،نة دون حمض القياسُّوالس
 وذلك ألن القدر ؛ وال وصل إىل ما يطمئن به القلب، ومل يبلغ شفاء النفس،يف بحار احلرية

ُّرس ِّن رسِ مِ  . بـه عـالم الغيـوب اهللاّواختص .. بت دونه األستارُ رض،ِهِ وعلم من علم، اهللاِ
،  لنا فيهّ وسبيلنا أن ننتهي إىل ما حد،ن احلكمةِم  ملا علم؛جبه عن عقول البرش ومعارفهمَح

 ومجاع :قال. رّ واالقتحام فيه تعمق وهتو،فّكلَفالبحث عنه ت، وأن ال نتجاوز إىل ما وراءه
 فلم يطلع ،ره عىل عبادهّدَلم ما قضاه وقِ أن يعلم أن اهللا تعاىل طوى عن العامل ع:هذا الباب
M   C :  ويمتحنهم قال اهللا تعـاىل، ألنه خلقهم ليتعبدهم؛اًقربُا مًلكَ وال م،ًرسالُا م عليه نبي

   H  G  F  E  DL ،ٍّوقد نقلنا عن عيل :فلو كشف . ه خلقهم ليأمرهم بالعبادةّ أن
ِّهلم عن رس  ، وفـرتوا عـن العمـل،ار هلم وعليهم يف عواقب أمورهم الفتتنـوّدَ وقيضُ ما قِ

 ويف ذلـك ، أو قنـوط،واتكلوا عىل مصري األمر يف العاقبة فيكون قصاراهم عند ذلك أمـن
  وحجب عنهم علم القضاء، بعباده فلطف اهللا ، وسقوط اخلوف والرجاء،بطالن العبادة

  =   وليميز، سعيهم واجتهادهما ليبلو؛ والطمع والوجل، وعلقهم بني اخلوف والرجاء،والقدر
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ٌالزم ٌّحق اهبذ ُانـفاإليم َّهللا عز وجلا ِمن ٌةفريض ،ِ ِلقهخ ىلع َّ ِ.  
َقـاديرملا ِِتبُيث ومل ،ِفيه َطعن أو ،نهع َجرخ أو ،كذل َخالف نَفم ِ 
َّ عز وجل،هللا َيئةشملا ُفيِضُوي ،اضفهُوي َّ ُأول فهو ؛ليهإ َ ِالزندقة َّ  ؛ َّ

ُألنه  .)١( ِةَّالزندق)  ِجاد وأب(  َردالق َّأن:  ُاألخبار ِتجاء َّ
ِلعنت« :َّ عليه وسلمَّ صىل اهللاُالوق -٢٥٥ َِ ُريةالقد ُ َّ ِلـسان عـىل ُةَئـِرجُ واملِ َ ِ 
َبعنيس ُآخرهم اأنو ،ِ نبيا ِ ُ ِ« )٢(. 

                                         
 ). ٣١-٢/٣٠(» احلجة يف بيان املحجة«اهـ   . ة البالغةّجُ وهللا احل.اهللا اخلبيث من الطيب

الكـالم : عن موسى بن أيب كثـري) ١٨١٢ (»اإلبانة الكربى« املصنِّف يف ن ذلك ما رواهِوم)   ١(
فر هو الكالم ُالكندقة وَّرق إىل تعلم الزُّ أول الطّأن:  واملراد به اهـ.ندقةَّ أبو جاد الزِيف القدر

 .. ). أبجد هوز : (رق تعلم اللغة العربية، تعلم احلروف األبجديةُطل ّيف القدر، كام أن أو
 . فيه مهلجَ فمن دخل،ندقةَّياض الزِ القدر ر:هري قالُّعن الز): ١٣١٤(   وعند الاللكائي   

ة مـن الزندقـة، وهـم اشتق قول القدريـ: قال داود بن أيب هند) ١٩٦٨ (»اإلبانة الكربى«   ويف 
َّأرسع الناس ردة  .   هم واهللا الزنادقة: عن عبداهللا بن جعفر أنه قال يف القدرية) ١٩٧١(وفيه . ِ

هـم الـذين يزعمـون أن إلـيهم االسـتطاعة، ): ةّالقدريـ: (»عقيدته« يف وقال حرب الكرماين   
َّواملشيئة والقدرة، وأهنم يملكون ألنفسهم اخلري والـرش، والـرض و ّّ  َّالنفـع، والطاعـة واملعـصية،ّ

ِواهلدى والضالل، وأن العباد يعملون بدئا من أنفسهم من غري أن يكون سبق هلم ذلك يف علـم  َ َ َ ِ ً َّ
َّاهللا، وقوهلم يضارع قول املجوسية والنرصانية، وهو أصل الزندقة ـ   .ُ  .)٩٣ (»ُّالسنة« اه

ِبا كبريا تكلم فيه عن القدر والقدريـة،  كتا»اإلبانة الكربى«َ  وقد عقد املصنّف رمحه اهللا يف  َ َ ً ً
ًوذكر حتته كثريا من األبواب واملسائل املتعلقة هبذا املبحث العظيم َ. 

ِّقد تقدم معنى الزنديق حتت أثر و   ّ، وتقدم كـذلك ذكـر األحاديـث واآلثـار يف ذم )١٦٢(ّ
 )١٦٠و١٥٧و١٥٦و١٤٧و١٢٢و١٤و١٢: (القدرية، وجمادلتهم، واستتابتهم

مـن ) ٣٠٨(» الـرشيعة«، واآلجري يف )١٥٣٥و١٢٢٧ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ٢(
 .  والذهبي، وابن حجر، وغريهمالدارقطني، وابن اجلوزي،: ضعفه. حديث أيب هريرة 

     =ومـن ،جبـل بن معاذ حديث نِم َدَور وقد): ٤٥ص (»ذيل امليزان«قال العراقي يف   و
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َّهللاُ عز وجل ا َبكت«: وقال -٢٥٦ ِّكل ىلعَّ َظهاح ٍسَنف ُ  .)١ (»ِّالزنا ِمن َّ
 . )٢( ٍريونك ٍرُوبمنك ،ِالقرب ِابذبع ُانـاإليم مُث -٢٥٧
َروى فيام  قال  -٢٥٨ ِاستع« :ُاءالرب عنه َ ِالقرب ِعذاب ِمن باهللا وايذَ َ«)٣(. 

                                         
            اهـ. أعلم واهللا .رقهُط مجيع من يصح وال ؛مامةُأ أيب حديث

ُ  وروي موقوفا عن معاذ وابـن عمـر وال يـصح ُ  )٧١٦٢ (للطـرباين »األوسـط«: انظـر  .ً
 .)٧/٢٠٥ (»جممع الزوائد«و ،)١٨٠٢(، والاللكائي )٢٤٦و١٨٩(  حلرب»ُّالسنة«
ُسئل سفيان الثوري عـن تفـسري هـذا احلـديث، فقـال) ١١٧١(   وعند الاللكائي    هـم ( :ُِ

 ). وقوم يزعمون أن ال قدر، اإليامن قول:الذين يقولون
 ). ٦٨٤٧(، ومسلم )٦٢٤٣(رواه البخاري )   ١(
 ُاهَ أتـ- مُكُ أحـد:أو قـال - ُ امليتَِربُإذا ق« :  قال رسول اهللا: قال  أيب هريرة   يشري إىل حديث)٢(

رواه الرتمـذي . احلديث. » ..لنكري واآلخر ا، املنكر: ألحدمهاُقالُ يِ أزرقانِانَ أسودِلكانَم
 ). ٣١١٧ (»صحيحه«وصححه ابن حبان يف . حديث حسن غريب:  وقال،)١٠٧١(

 أمحـد بـن -  أبـا عبـداهللا يا:قلت: قال أمحد بن القاسم) ١/١٣٥(» طبقات احلنابلة«  ويف 
 بذلك ُّرِقُ ن ! نعم سبحان اهللا: فقال ؟روى من عذاب القربُ وما ي،ونكري ٍنكرُ بمُّقرُ ت-حنبل 
   ؟ أو تقول ملكني ؟ هذاُ تقول)ٌكريَ ون،ٌنكرُم: (ُ هذه اللفظة: قلت،ونقوله

 اهـ . القربُ وعذاب، ومها ملكان،ريِكَ ونٌرَنكُم:  نقول:قال   
ِّأما املعتزلة فهم يكذبون بعذاب القرب: ُقال سفيان الثوري) ٣٦( البن شاهني »ُّالسنة«  ويف  ُ  . 

فس عـيم عـىل الـنّالعـذاب والنّ): ٤/٢٨٢ (»جمموع الفتـاوى«محه اهللا يف   قال ابن تيمية ر
وتعذب  ،نفردة عن البدنُب مّعذُنعم النفس وتُ ت،نة واجلامعةُّا باتفاق أهل السًوالبدن مجيع

 ،تمعـنيُعيم والعذاب عليهام يف هذه احلـال جم فيكون النَّ،تصل هباُ والبدن م،تصلة بالبدنُم
   اهـ .ردة عن البدننفُكام يكون للروح م

 »الرد عـىل املبتدعـة«، و)٦/٤٣٦( ، والاللكائي)١٢٨٨و٣/١٢٧٢ (»الرشيعة«: وانظر  
 ). باب اإليامن بعذاب القرب، وسؤال منكر ونكري/١٧١ص(

ابــن : هَحَّحَ وصـ.)١٤١٨ (»نةُّالـس«، وعبــداهللا يف )٤٧٥٣(، وأبـو داود )١٨٥٣٤(رواه أمحـد )   ٣(
 .     لعبداهللا»ُّالسنة« عىل يتعليق: انظر. ية، وابن القيم، وغريهممنده، واحلاكم، وابن تيم
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َّ عز وجلاهللاُ وقال      َّ : MÌ  Ë   Ê  ÉL ]١٢٤:طه[.   

َّ النبي صىل اهللا عليه وقال-٢٥٩ ُيقعد ال«: َّلم وسُّ َ ِربهُت يف قِّيَمـُ ِ« )١(. 
ٌأحد اجَن ول«: الوق -٢٦٠ ِمةض ِمن َ ِغطة القرب  أو ض- ِربالق َّ َ ِ ُسعد النج -َ َ 
   .)٢( »ٍعاذم ُبنا
ِتفـسريال ُابأصح قال ،]١٢٤:طـه[ MÌ  Ë   Ê  ÉL : اهللاُ وقال - ٢٦١ َّ :

  .)٣( ِربالق ُابعذ
 : كذل بعد ِمن مُث  -٢٦٢

ِللنشور ِةَّبالصيح ُانـاإليم ُ َافيلرسإ ِوتبص ُّ  .  )٤(ِورالقب ِمن ِاميللق ِ
                                         

 َّإن«:  قـالمن حديث أسامء ريض اهللا عنها عـن النبـي ) ٣١٨٢ (»األوسط«رواه الطرباين يف   ) ١(
 .»..؟  ما هو  ؟ حممد: لهُ يقالٌلُجَ ما ر: فيقال،ن يشهدهَنكفئ عنه مَ حني يِهِ يف قربُقعدُ يَاملؤمن

 . النبي عن  أنس نحوه من حديث) ٧٣١٨(سلم ، وم)١٣٧٤(البخاري وى ور 
.  مـن حـديث عائـشة ريض اهللا عنهـا،)١٣٩٠ (»ةُّالسن«، وابنه عبداهللا يف )٢٤٢٨٣(رواه أمحد )   ٢(

ُصححه َ  ).٢٠٨ (»الرد عىل املبتدعة« التعليق: وانظر .)٤/١٤٦( »والنهايةالبداية « ابن كثري يف َّ
:  وانظـر).  ٢٠٦ (»الـرد عـىل املبتدعـة«ذكرهتم يف التعليق عىل . لفَّن السِ القول عن مجع مروي هذا)   ٣(

 ).٥/٣٢٢(، وتفسري ابن كثري )١٤٣٤و ١٤١٠( لعبداهللا »ُّالسنة«و ،)١٦/٢٢٨(تفسري الطربي 
:  M   Ê  Éقال النبي ، عن أيب هريرة ) ٥/٣٢٤(َّ   وروى البزار كام يف تفسري ابن كثري 

Ì  ËL جيد إسناد : قال ابن كثري.»القرب عذاب«: قال   . 
 »النـوادر واألصـول«، و)١٣٢٩(، و)٦٦٤٤( أيب يعىل »مسند «:وللحديث متابعات وشواهد، انظر

 ).٢/٣٨١(، و)٣٨١-١/٣٨٠( احلاكم »مستدرك«، و)٣١١٩(، وصحيح ابن حبان )٧١٩(
 أهـل العلـم بـالعراق ا أدرك عليهـ رمحه اهللا يف عقيدته التي)هـ٢٨٠ (قال حرب الكرماين)   ٤(

 ينفخ فيه إرسافيل فيموت اخللق، ثم ٌّقَور حُّوالص: .. ام واحلجاز وغريها من البلدانَّوالش
 ).       بتحقيقي/٤١ ( حلرب»ُّالسنة«   اهـ.  والقضاءِ العلمني للحسابِّبَينفخ فيه فيقومون لر

 ).ُّ يف الصور، واحلرش، والنرشسياق ما روي عن النبي /٦/٤٧٧(الاللكائي : وانظر  



  

   
١٣٦ 

ٌيتم َّأنك ُلبالق ُلزميف ٌاءلُومـس ،ِربالقـ يف ٌوطغَومض ،ِّ  ،َكِقـرب يف َ
ًافراك ِهب كان كذل َأنكر َمن ؛ًةمِالز ًةيضفر ِوتامل ِبعد ِمن ٌوثبعَوم ِ. 
ُإنكم «: ُّبيالن قال -٢٦٣ ُحترش َّ ُبوركمُق ِمن َونُ ًعراة ًاةُحف ِ ْغر ُ  )١(»ًالُ

  ].٤٣:املعارج[ M ?   >      =    <  ;L :ك وتعاىلبار اهللاُ توقال

َفمن َكذب َ  ِهبـ َاءجـ اَّممـ ًشـيئا َّدَر أو ،ِرآنالقـ نِمـ ٍحـرفب أو ،ٍبآية َّ
ٌافرك فهو: مَّسل وِ عليه اُهللاَّ صىلاهللا ُولسر ِ. 
ِّسلم ِّلمَس :ٍومئذي َنيؤمنامل ُارَعِوش ،ِاطِّوالرص ،ِبالبعث ُناماإلي مُث -٢٦٤ َ)٢(. 
َوالرص -٢٦٥ ُ أنه ِيثداحل يف َجاء] أ/١٧[ ُاطِّ ُّأحد مـن الـسيف، وأدق «: َّ ِ َِّ ُّ َ

ِمن الشعرة َِّ« )٣(.  
ِوازينبامل ُانـاإليم مُث -٢٦٦ :  ;      M  :اىلوتعـ تبـارك هللا قال كام؛ ِ

  >      =  <L ]٤٧:األنبياء.[ 

                                         
ًقلف أي): ُغرال(  و).٧٣٠٣(، ومسلم )٣٣٤٩(رواه البخاري )   ١( ْ  .، غري خمتوننياُ
ِّشعار املـسلمني عـىل الـرصاط«: قال النبي :  قاليشري إىل حديث املغرية بن شعبة )   ٢( ُ ّسـلم : ِ َ

ّسلم   .ه ووافقه الذهبيَحَّحَ، وص)٢/٣٧٥(، واحلاكم )٢٠/٤٢٥ (»الكبري«رواه الطرباين يف . »َ
َّاللهم :ونويقول.. «:  وفيه)٣٧٣( مسلم  عند  أيب سعيد  ويشهد له حديث ِّسلم ُ ِّسلم َ َ« . 

  .»مِّلَس مِّلَس اللهم :يومئذ ِسلُّالر ودعاء ..«: )٣٧٠(، ومسلم )٨٠٦(وعند البخاري   
ٌجرس مَّهنوجل.. «: ال قيض اهللا عنها، عن النبي يشري إىل حديث عائشة ر)    ٣( ُّأدق ِ ِالشعر ِمن َ َّ 

ُّوأحد ِالسيف ِمن َ ُليبكال ِعليه َّ َيأخذون ٌكَسَوح ِ ُ  ).٢٤٧٩٣(أمحد رواه  .»..اهللا َشاء َمن ُ
ُّأدق َاجلرس َّأن:  أنه بلغهعن أيب سعيد ) ٣٧٤(  وعند مسلم  َمن َ ِالشعرة ِ ُّوأحد ،َّ َمن َ ِالسيف ِ َّ . 

 ).٢١٤ص( البن البناء »الرد عىل املبتدعة« عىل ، وتعليقي)٦/٤٩٥(الاللكائي :   وانظر
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ِبالنـاس ىؤتُيـ :ٍودمسع بن اهللابدع وقال -٢٦٧  ونفيتجـادل ؛ِانيـزامل إىل َّ
ُندهِع  .)١( ِالدِاجل َّدأش َ
ِالرمحن ِدبي ُانيزامل« : ُّيلنبا وقال -٢٦٨ ُخفضهـَي ،َّ ُ ُرفعهوي ِ ُ َ« )٢(.  

َكذب أو ،َذلك يف َّكش َفمن   .َاداإلحل َمأعظ فقد؛ ِهب َّ
َاتفق ِوقد ُوالزهاد ،ُلامءوالع ،ِباألخبار ِلمالع ُأهل َّ َّ ُوالعباد ،ُّ َّ  ِمجيـع يف ُ
ٌالزم ٌبِواج َكبذل َانـاإليم َّأن:  ِاراألمص ِ )٣(.  

ِوالشفاعة ،ِضْوَحـبال ُانـمياإل مُث -٢٦٩ َ َّ )٤(. 
                                         

 ِّ البن نارص الدين»َّمنهاج السالمة« كام يف »الزهد«، وأمحد يف )١٦٠٤٣(رواه ابن أيب شيبة )   ١(
 . ، وإسناده صحيح)١٠ (»املجالسة«، والدنيوري يف )٩٧ص(

مـن ) ١٢٠٢ (»نةُّالـس«بـن أمحـد يف ، وعبـداهللا )١٩٩(، وابن ماجه )١٧٦٣٠(رواه أمحد )    ٢(
 النواس حديث): ٦٩ (»الرد عىل اجلهمية«قال ابن منده يف . معان َحديث النواس بن س

   اهـ. منهم واحد عىل الطعن يمكن ال ممن املشاهري األئمة رواه ،ثابت حديث معانَس بنا
ِوبيده املي.. «:  قال النبي عن أيب هريرة ) ٤٦٨٤( البخاري  وعند ُزان خيفض ويرفعِ َ ُ ِ« . 

 يوزن العبد يوم ،يامن بامليزان كام جاءاإل .. :نةُّومن الس: قال اإلمام أمحد رمحه اهللا يف عقيدته)   ٣(
يامن به والتصديق  واإل،وتوزن أعامل العباد كام جاء يف األثر، ن جناح بعوضةزالقيامة فال ي

 ). ٣١٧(الاللكائي  رواه    .ادلتهُ وترك جم، ذلكَّدَن رَعراض عن م واإل،به
ن أعـامل أ و،ِة عـىل اإليـامن بـامليزاننَُّّمجع أهل الـسأ ):هـ٣١١ (جاجَّقال أبو إسحاق الز   

 اهـ. الـ ويميل باألعم،ن امليزان له لسان وكفتانأ و،العباد توزن يوم القيامة
يــزان َّمنهــاج الــسالمة يف م«، )٦/٤٨٩(والاللكــائي  ،)٣/١٣٢٨( »الــرشيعة«: انظــر    

 ..).باب اإليامن بامليزان/١٤ (»الرد عىل املبتدعة«، و»القيامة
َّ والـشفاعة، وال يـرون ِبـاحلوض.. بون ِّكـذُأما املعتزلة فهم ي:  الثوري رمحه اهللاُفيانُ  قال س) ٤(

َالصالة خلف َّ أحد من أهل القبلة إال من كان عىل هواهمَّ ِ ِ  ). ٣٦( البن شاهني »ُّالسنة«.  ٍ
   =»الرشيعة«و ،)٥٢١-١/٤٧٣( البن أيب عاصم »ُّالسنة«: لكالم عن احلوض يف  اانظر  
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َلةْيَأ َنيَب ما ًحوضا يل ّإن«: ُّوقال النبي  - ٢٧٠ َّأن: يريد - »)١(نَعدو َ َ 
ُقدره َيلةَأ نيب ما َ ُاريقهَأب« - َندوع َ ُ ُنج ِدبعد ِ  .)٢( »ِاءـَّلسما ِومُ

َذبك َمن: ٍكلام ُبن ُأنس وقال -٢٧١ َكذب فقد ِضوباحل َّ  .)٣( ِّقحـبال َّ
َكذب َمن«: ِيثداحل يف َوجاء -٢٧٢  .)٤( »ِمنه َرشبي مـل ِضْوحـبال َّ
ِساءلةُمـبال ُانـاإليم مُث -٢٧٣ َّ عز وجلاهللاَ َّأن؛ َ  ِّلكـ نع َبادالع ُسألي َّ
ِوقفامل يف ٍريوكث ٍيلقل ِّكل نوع ،ِ   .ُموااجرت ما ُ

                                         
 ).      ١٦٨ص (»الرد عىل املبتدعة«وتعليقي عىل ، )٦/٤٢٢(الاللكائي ، و)٣/١٢٥٣(

، )٣/١١٩٨(» الرشيعة«، و)١/٥٢٦( البن أيب عاصم »ةُّالسن«: َّ  والكالم عن الشفاعة يف
 ).١٨١ص (»الرد عىل املبتدعة«عىل  يتعليقو ،)٦/٣٨٧(والاللكائي 

َأيلة(   )١(  ).١/٢٩٢ (»معجم البلدان«. ّ مدينة عىل ساحل بحر القلزم مما ييل الشامبالفتح،): َ
 ).ما بني أيلة وصنعاء من اليمن: (ويف رواية البخاري.  مشهورة باليمنمدينة) عدن(و  

 . حديث أيب هريرة من) ٥٠٢(مسلم و .من حديث أنس ) ٦٥٨٠( البخاري رواه)   ٢(
 ،ٌصيبَيها نف له َ فليسِفاعةَّ بالشَبَّذَن كَ م: قال  عن أنس)١٨٩ (»هدُّالز«يف  هنّادروى )   ٣(

  .وإسناده صحيح. ٌيبَ له فيه نصَ فليسِ باحلوضَبَّذَن كَوم
َّمقترصا عىل الشفاعة) ٧٧٧ (»الرشيعة«ورواه اآلجري يف     ).١١/٤٢٦ (»الفتح«وصححه يف . ً

ِمـن كـذب بعـذاب القـ«: قـال النبـي :  قال لعله يشري إىل حديث أنس )  ٤( ِ َ َّ ُعذبـه اُهللا، ِرب َ ََّ
ُومن كذب باحلوض فال سقاه اهللاُ منه َ َِ ُمن كذب بشفاعتي فال أدخله اهللاُ ف، وَّ ََ َّ    .»يهاَ

احلكـم بـن سـنان، : ويف إسـناده ،)٢/٣٠٢ (»أمـايل الـشجري«، و)٦١ (»فوائد احلريب«  
 ). ٣٢/٦٤(و) ٧/٩٦ (»هتذيب الكامل«: انظر. َّزيد الرقايش وكالمها ضعيفانوي
 األسـلمي بريـدة بـن عبداهللا عن) ٧٢٠ (»نةُّالس«، وابن أيب عاصم يف )١٩٧٦٣(وروى أمحد   

 جلـساء لـه فقـال ،فأتـاه األسـلمي بـرزة أيب إىل فأرسل احلوض يف زياد بن بيداهللاُع ّشك :قال
 ؟ ًاشـيئ فيه  اهللا رسول من سمعت هل ِاحلوض عن ليسألك األمري إليك َأرسل امّإن :بيداهللاُع
 .وإسناده صحيح. منه اهللا ُاهَسق فال به َبَّكذ فمن يذكره  اهللا رسول سمعت .نعم :قال



  

   
١٣٩ 

      M7  6  5  4L ]٨:األحزاب[  
 ]احلجر[ : M   (   '  &)  ,           +  *  -  L هللاُا الوق

َومنيلظللم ُذويأخ َّجمـِلل َّحتـى ،نياملَّالظـ نِم ِ  ،ِاءرنـلقا ِمـن ِاءـَ
ِلضعيفلو ِّويقال ِمن َّ ِ )١(.  
َوالنار َةَّجلنا َخلق  اهللاَ َّبأن ُانـاإليم مُث -٢٧٤  .)٢( َقلخلا ِلقخ َقبل َّ

ُعيمون   .)٣( ِيمَّوالنع ِةرْظَّالن يف ًداأب ٌمدائ ُوليز ال ِةَّجلنا ِ
َيمتن ال ؛ِنيالع ِوراحل ِمن ُاجواألزو ْينقص وال ،ُ ْرمهي وال ،َنُ  ، َنَ
ُنقطعي وال ُونعيمها ُامرهاث ِ   : M/  .  -L  اُهللاقال كام؛ ِ

 ]٣٥:الرعد[
                                         

َّدنُلتؤ« : قال النبي حلديث أيب هريرة )   ١( َأهلهـا إىل َوققاحل ُّ ِيامـةالق َيـوم ِ ِللـشاة َّصُيقـت َّحتـى َ َّ 
ِجلامءا ِالشاة ِمن َّ َتنطحهاِ القرناء َّ ُ  .صحيح حسن: وقال) ٢٤٢٠(، والرتمذي )٧٢٠٤(رواه أمحد .»َ
ُ حياسـب إن : ُّومن قول أهل الـسنة): ١١٧ص (»ُّأصول السنة«   قال ابن أيب زمنني يف   

 قال النبـي وأسند حديث عدي بن حاتم . عباده يوم القيامة ويسأهلم مشافهة منه إليهم
 :»َّن أحد إالِما منكم م َ سيكلمه اهللا ليسٍ  . ُاهـ واحلديث متفق عليه. »انُرمجُ تُهَ وبينُهَ بينُ

 .  فهو كافر]اجلنة والنار: يعني[ُم خيلقا ـل: من قال:  قال اإلمام أمحد رمحه اهللا)  ٢(
 . ُخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول اهللا ـُم تـا لـفمن زعم أهنم: وقال
 .تعليق عليهوال) ٢٢٨ص (»الرد عىل املبتدعة« :   انظر

 ّنإ( :م قـوهل، اهللا ِن كتـابِ مـٍعِوضَ كفرت اجلهمية يف غري م: رمحه اهللاٍصعبُ بن مُخارجةقال    )٣(
وقال . َ فقد كفر؛ُا تنفدَّهنإ :فمن قال] ٥٤:ص[ :   M¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �L اهللا ، وقال)ة تفنىاجلنَّ
 :M/  .  - L ]٨٠( لعبداهللا »نةُّالس«.. َركف فقد ؛)ُدومَال ي( :فمن قال ]٣٥:دالرع.( 

 وهو يـتكلم عـن اجلهـم بـن )٥/١٨٢ (»بيان تلبيس اجلهمية«قال ابن تيمية رمحه اهللا يف      
ِن قال بفناء اجلنَّة والنَّارَل مَّ أوُهَّ أنَالفِوال خ: صفوان، قال  اهـ . ِ
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ِالنار ُابذع َّوأما  .  اهللاِبدوام ٌمفدائ  :َّ
ِج من الـدنيا غـري معتقـر خَمن:  خالدوندونَّلُ خمفيهاُوأهلها  ُِ َ ُّ ٍد َ

ُوحيد، وال متمَّللت َّك بالسنِّسِ ُّ  . ِةٍ
 .)١( ِةَّبالشفاع منها ونخرجـَي َّفإهنم:  ونِّوحدملا َّفأما

ِائرالكب ِهلأل يتاعفش« : ُّبينلا وقال -٢٧٥  .)٢( »َّمتيُأ ِمن ِ
ُأمني َيلربج َّوأن ،ِةالئكبامل ُناماإلي مُث -٢٧٦   .ِلُّالرس إىل اهللا] ب/١٧[ ِ

 .)٣(ٌضُمفرت ٌبِواج:  ِكةالئبامل ُانـواإليم
ِوالتصديق ِانـماإلي ُوبوج ككذل -٢٧٧  ُلُّالرسـ بـه تاءج ما ِبجميع َّ
َّ عز وجلاُهللا قال ام ِيعموبج ،اهللا ندع ِمن ٌالزم ٌّقَح فهو َّ ِ. 

                                         
ِوقد خلقت اجلنة والنَّار :  عقيدته التي أدرك عليها أهل العلمكرماين رمحه اهللا يفقال حرب ال)   ١( ُ

ِوما فيها، وخلقت ا  خلق اخللق هلام ال يفنيان، وال يفنى من فيهام لنَّار وما فيها، خلقهام اهللا، ثمُ
ُأبدا، فإن احتج م      . وبنحو هذا Mj  i  h  g    fL : تعاىلبتدع زنديق بقول اهللا ً

ّكل يشء: فقل له   َّمم ُ ُار خلقتا للبقاء ال للفناء ا كتب اهللا عليه الفناء واهلالك هالك، واجلنة والن
َّوال للهالك، ومها من اآلخرة ال من الدنيا، واحلور العني ال يمتن عند قيام الساعة، وال عند 

 خلقهن للبقاء ال للفناء، ومل يكتب عليهن املوت، فمـن قـال ًالنفخة، وال أبدا؛ ألن اهللا 
 ).٤٨ ( حلرب»ُّالسنة«اهـ . بيلَّ عن سواء السَّالف وقد ضلُبتدع خمُف ذلك فهو مبخال
ـانّكتاب اإليامن والتصديق بأن/٣/١٣٤٣( »الرشيعة«:    انظر  اجلنـة  وأن نعـيم، اجلنة والنار خملوقت

 ).٦/٥٠٤(والاللكائي  ).اً ال ينقطع عن أهلها الكفار أبدِار وأن عذاب النَّ،اًال ينقطع عن أهلها أبد
، واحلـاكم، ابن خزيمـة: ُهَحَّواحلديث صح).  ٢٤٣٧(والرتمذي  ،)٤٧٣٩(رواه أبو داود )   ٢(

 ).٢١٩ (»الرد عىل املبتدعة« عىل يتعليقوانظر . ابوين، وابن كثريَّوالص
ِ، وقد أنكرها قوم من الفالسفة، وتابعهم عىل ذلك طوائف تةِّ اإليامن السِكن من أركانُ   وهو ر)٣(

 ).٢/٢٦١ (»إغاثة اللهفان«: انظر!! .  العقالنيني يف هذا العرص من
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ًواحدا ًيئاش َّإال ُلُّالرس به َجاءت ام ِيعبجم َآمن ًالرج َّأن وفل   ؛ِ
ًكافرا ِءَّاليش ذلك ِّدَرِب كان    .ِاءـلمالع ِيعمج َعند ِ

َّعز وجل اهللاَ َّبأن ُانـاإليم مُث -٢٧٨  ،اهللا ِلقخ ِمن ٌخلق موهَّن، ِاجل َخلق َّ
 وبـذلك ،ونِروكـاف ونمؤمنـ ِيهموفـ ،َشاء اومل ،َشاء اـكم مهَخلق
  . ُلُّالرس ِبه تاءوج ،ُابتالك َطقن

َنـي آدم، ي بِوْ يغـوهـو ،ِنيَّالـشياط ِودجن ُرأس وهو َيسإبل َلقوخ
ُهم، وحيسن عندهم القبيح، ويدعوهم ُفتنهم، ويورُ يف صدُوسوسوي َ ُ ُِّ ُ
ِخالفةـُ مإىل َّعز وجلم ِّهب رَ ُوهُد، وهو عَّ ِرى الدمَم جمري منهَم، جيَّ َّ )١( ،
ِرض املعتصال ي ُّ ُمني باهللا كيدهُ ُ. 

َّتاب اهللا عز وجل  يف كُواآلي َّ ِكرهبذِ ِارهأخبو ِ  . ُحتىص نأ ِمن ُأكثر ِ
ِدةروامل ِنيَّوالشياط َإبليس َونوك ،ِّناجل َأمر َأنكر نفم ُاءهموإغـو ،َ َ 
ٌكافر وفه : َمآد يبن ٌاحدج اهللا،ب ِ ِبآياته ِ ٌمكذب ،ِ ِّ  .)٢( ِِهتاببك ُ

                                         
َّإن«:ول النبي قيشري إىل  )    ١( ِالدم َجمرى ِاناإلنس ِمن ِريجي َّالشيطان ِ  ).٣٢٨١(رواه البخاري   .»َّ
ِذبون بحقيقة إبليس، ويقولونُ يكة   الباطنية اإلسامعيلي)٢( إن إبليس دون الشخص يكون يف : (ِّ

ـ نقال من ). ُص يعادي اإلمام فهو إبليسهكل شخ  )٢/٤٨٨( البن احلنبيل »الرسالة الواضحة«اه
باب اإليامن بأن الشيطان خملوق مسلط عىل بني آدم جيـري /٣ (»اإلبانة الكربى«:    وانظر

 ).  ّمنهم جمرى الدم إال من عصم اهللا منه، ومن أنكر ذلك فهو من الفرق اهلالكة
 خلق من خلق  واجلن هم يف أن إبليس سياق ما روى عن النبي/٧/١٨(لاللكائي او   

 وأن إبليس كل رجل ، ال حقيقة هلمّ أن اجلن:دعةتبن من يرهيم اهللا ال كام زعمت املاهللا يرو
 ). ١٤٩-١٤٨(ابوين َّ، والص)١/٤٨٤(ة ُّ لقوام السن»احلجة يف بيان املحجة«، و)وءُس
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ُونقلـه ،ُاءـملالع ُتهرو ما ِّبُكل ُيقَّوالتصد ُوالقبول ُانـاإليم مُث - ٢٧٩ َ 
ُالثقات  .ِ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
ُرسهف ام َّإال؛ )٢( ُريَّلتفاسا هاـل ُلُيعم وال َ   ، اهللا ُولرس َّ
ِاألمة ِاءـلمع ِمن ٌلرج وأ ٌوحجة ٌاءِشف ُهقول َّمنـم َّ َّ ُ. 

ُمثل ِوالرؤية ،ِاتِّالصف ِيثادأح  :ِ ُّ )٣(. 
َروي ما ُثلِوم ِ ُ: 

                                         
ّوال يقول يف صفات الرب): ١٢ (»ةُّح السنرش«قال الربهباري رمحه اهللا يف )   ١( ـم ؟ كيف ؟ ول: َّ

 . ٌّاك يف اهللاَّإال ش
  ؟مل :فأدخلوا ، ِّبَّالر يف رواَّفك أهنم من اجلهمية هالك جاء إنام أنه واعلم): ٩٥(  وقال 
 اًعيانـ بـالكفر واؤفجا ،رأهيم عىل الدين وقاسوا ،القياس ووضعوا ،األثر وتركوا؟  وكيف

 اهـ. بالتعطيل قالوا أن إىل ُاألمر همَّواضطر َاخللق كفرواأو ،ٌرْفُك  أنهىخيف ال
 .ًمونه تأويالأي بتفاسري اجلهمية وأفراخهم من األشاعرة وغريهم من املعطلة مما يس   )٢(

َّا فـرسه ّإال م: (  وقوله ُرد ظـاهر عـىل املفوضـة اجل..) َ ال الـذين يزعمـون أن نـصوص َّهـٌّ
 .ّ يف الرد عىل املفوضة)١٥٣ص (زيادة بيان وسيأيت . معاين معروفةِّالصفات ليس هلا 

 هبـذا اإليـامن فإن ،هبواك هذه من ًاشيئ ِّفرسُت وال): ٤٢ (»ُّرشح السنة«   قال الربهباري يف 
َفرس فمن ،ٌواجب  اهـ. جهمي فهو ُهَّرد وأ ،ُهبواه هذا من ًاشيئ َّ

 ).١/١٤٣ (»الطبقات« .كافر فهو اآلخرة يف رىُي ال اهللا أن زعم نَم: قال أمحد بن حنبل   )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  ).٢٥٤و٢٥٣: (َِّّ
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َّأن« -٢٨٠ ُيضع   اهللاََ َ َضنيواألر ،ٍعُبْصُأ عىل ِاتَّالسمو َ ٍبعْصُأ عىل ِ ُ« )١(. 
َّ عز وجلاهللاَ َّأن«و -٢٨١ ُيضع َّ َ ُدمهَق َ ِالنار يف َ ْقط :ُفتقول ،َّ ْقط َ َ«) ٢(.  
ِصابعَأ ِمن ِنيُبعْصُأ َنيب ِادِالعب ُوبُقل«و -٢٨٢ ِالرمحن ِ َ َّ« )٣(. 
ِالعرش عىل  اهللاَ َّأن«و -٢٨٣ ِللعرشو، َ ٌأطيط َ ِكأطيط ِ ْالرح ِ ِديداجل ِلَّ ِ«)٤(  

َلذريةا َذأخ َّلَوج َّزَع اهللا َّوأن« -٢٨٤ َّ ِّ ِدهبيـ َمآد ِهرظ ِمن ُّ َوكلتـا ،ىُاليمنـ ِ ِ 
ٌيمني ِيهيد ِ ٌكةُمبار َ ِهذه :فقال، َ ِذههل ِ  ]أ/١٨[  .)٥( »ايلُأب وال ِ

                                         
باب التصديق بام روي /٢١٥-٢١١) (عىل اجلهميةتتمة الرد  (» الكربىإلبانةا«رواه ابن بطة يف )   ١(

 . عن ابن مسعود ٍرقُة طّدِمن ع). أن اهللا يضع السموات عىل إصبع، واألرضني عىل إصبع
 ).٢٧٨٦(، ومسلم )٤٨١١(خاري الب  واحلديث رواه 

 .من حديث أيب هريرة ) ٢٥٧-٢٥٤) (تتمة الرد عىل اجلهمية (»إلبانةا«رواه املصنف يف )   ٢(
 . من حديث أنس) ٧٢٧٩(، ومسلم )٨٤٨٤(  واحلديث رواه البخاري      
باب اإليامن بأن قلـوب العبـاد / ٢٠٢) (تتمة الرد عىل اجلهمية (»إلبانةا«رواه املصنف يف )   ٣(

 .عن مجع من أصحاب النبي ) بني أصبعني من أصابع الرب تعاىل بال كيف
 .داهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهاممن حديث عب) ٦٨٤٤( واحلديث رواه مسلم       

  .)١٧٨/١٣٥ /٣ (» الكربىإلبانةا«ة يف ّبط  ابن رواه،ُهذا احلديث قطعة من حديث عمر )    ٤(
 . وغريهم) ٥٨٦(» ُّالسنَّة«ابن أيب عاصم يف ، و)٥٧٠ (»ُّالسنَّة«ورواه عبداهللا يف              
 . ، واهليثمي وغريهمَّياء املقديس، والدشتي، والض، وأمحد، والدارميوكيع: صححهواحلديث  

 اهـ. ة قبلوهنُّأكثر أهل السو .. ):١٦/٤٣٤ (»الفتاوىجمموع  «قال ابن تيمية يف  
 ).٣٧( للدشتي »إثبات احلد هللا تعاىل«وقد خرجته يف التعليق عىل كتاب   

 : احلديث مروي بألفاظ كثرية، ومنها    )٥(
ِبيمين َقبض اهللا َّإن «: قالأن النبي  - رجل من أصحاب النبي  -   حديث أيب عبداهللا   هَ

ًقبضة  ).١٧٥٩٣(رواه أمحد  .»ُأبايل وال هلذه وهذه ،ذههل ذهه :وقال ،األخرى ِباليد وأخرى ،َ
    =  نِم َِرمناب عىل اهللا َندِع طنيِاملقس َّنإ«:  أنه قال   وحديث عبداهللا بن عمرو عن النبي 
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ُيقبح ال« و -٢٨٥ َّ َ ِصورته عىل َمآد َقخل اهللاَ َّفإن ؛ُهْجالو ُ ِ َ ُ« )١(.  
                                         

 ).٤٧٤٨(رواه مسلم    . »منيَي ِيديه لتاِوك  عز وجلِمحنَّالر ِنييم عن ٍورُن
 أخذ ادس يف اإليامن بأن اهللا َّالباب الس) (٣/٣٧١( للمصنف » الكربىإلبانةا«:    وانظر

ًرية آدم من ظهورهم فجعلهم فريقني؛ فريقا للجنة، وفريقا للسعريُذ ً.( 
باب اإليامن بـأن اهللا (، )١٩٣و١٨٥) ( الرد عىل اجلهميةتتمة (»اإلبانة الكربى«رواه املصنف يف )   ١(

ِخلق آدم عىل صورته بال كيف ِ ورةُ عـىل صـَ آدمَ خلـق  فإن اهللا،وا الوجهُحِّقبُال ت«: ولفظه). ِ
 ).بتحقيقي/ ٤٨٢( »نةُّالس«وهكذا رواه عبداهللا بن أمحد يف . »محنَّالر

 .  للدشتي»إثبات احلد هللا «  عىليتعليق روانظ. أمحد وإسحاق رمحهام اهللا: ُهَحَّ   وقد صح
: قـال النبـي :  قـالعـن أيب هريـرة ) ٧٢٦٥(، ومـسلم )٦٢٢٨(وروى البخاري    
 . »ِِهتَورُىل صَ عَ آدمَّ وجلَّ عز اهللاَُخلق«

َّمل يكـن بـني الـسلف مـن ): ٦/٣٧٣ (»بيان تلبيس اجلهميـة«ة رمحه اهللا يف    قال ابن تيمي
ِّإن الضمري عائد إىل اهللا، فإنه مستفيض من طـرق متعـددة: ُزاع يف أن يقالِالقرون الثالثة ن ٌ َُّ ُ  عـن ُُ

ملـا انتـرشت ): ٦/٣٧٦(قـال و). ُّاديث كلها تدل عىل ذلـكَّعدد من الصحابة، وسياق األح
ِاجلهمية يف املائة الثالثة، جعل طائفة الضمري فيه عائدا إىل غري اهللا تعاىل ً َّ  اهـ. َّ

 بكـر أبـو قـال) ١٩٦) (تتمة الرد عـىل اجلهميـة (»اإلبانة الكربى«صنف يف    وقد روى امل
 ؟» ورتهُص عىل آدم اهللا خلق «: النبي حديث يف تقول كيف :عبداهللا أليب ُقلت :يِوذُّاملر

 النبـي عـن ،عمـر ابن عن ،عطاء عن ،ثابت أيب بن حبيب عن :فيقول األعمش أما :قال  
:» احلديث جاء كام فنقول ،»محنَّالر صورة عىل آدم َلقخ َّجل و َّعز اهللاَ َّإن . 

 صـورة عـىل :قال ،صورته عىل خلقه :قال ،املحدثني بعض له وذكر عبداهللا أبا وسمعت   
 .اجلهمية كالم هذا :فقال .الطني

َإن اهللا خلـق آدم : َمن قـال: عبداهللا يقولُسمعت أبا : قال أبو طالب) ١٩٨(ً   وروى أيضا  َ ّ
ٍ صورة كانت آلدم قبل أن خيُّوأي. دم؛ فهو جهميعىل صورة آ  !لقه ؟ُ
 ). خلق آدم عىل صورته بال كيفباب اإليامن بأن اهللا ) (٣/٢٤٤ (»اإلبانة«:    وانظر
  .للدشتي) ٥٤ (»إثبات احلد هللا تعاىل«  عىل تكلمت عن هذه املسألة يف تعليقيقدو:    قلت

 .، للتوجيري رمحه اهللا»ق آدم عىل صورة الرمحنعقيدة أهل اإليامن يف حديث خل«: وانظر   
 . للدويش رمحه اهللا»َّة واإليامن عن حديث خلق آدم عىل صورة الرمحنُّدفاع أهل السن«  و
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ِصورة يف ِّيبر ُيترأ« : ُّبيالن الوق -٢٨٦ َ    .)١( كذا ».. ُ
                                         

ــن أيب عاصــم يف )٢٥٨٠(رواه أمحــد )   ١( ــس«، واب ــداهللا يف )٤٤٩ (»نةُّال ــس«، وعب  و١٠٩٣ (»نةُّال
 . ًترصاُ خم» رأيت ريب«: لنبي  عن اعن ابن عباس ) ٨٩٧(، والاللكائي )١٠٩٤

بيـان تلبـيس « كام يف »ؤيةُّالر«، والدارقطني يف »نةُّالس«، والطرباين يف »نةُّالس«   ورواه اخلالل يف 
، والقــايض أبــو يعــىل يف )٤٠و٣٩ (»نةُّالــس«الم اخلــالل يف ُ، وغــ)١٩٧و٧/١٩٦ (»اجلهميــة

 ).٩٤٧ (»فاتِّاألسامء والص« ، والبيهقي يف)١٢٧-١٢٥و١٢٣و١٢٢ (»إبطال التأويالت«
كلهم من طريق األسود بن شاذان، عن محاد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عـن ابـن    

ِ صورة شـيب يفُرأيت ر« :ويف بعض ألفاظه. ، عن النبي  عباس ٌ أمـرد، لـه وفـرة، ٍّابُ َ ُ ٍ
ٍجعد قطط، يف حلة خرض َّ َُ ٌ  .»ٍعدَ جٍمرد أٍّورة شابُ ريب يف صُرأيت«: ، ويف بعضها»اءٌ

ً خمترصانة من يرويهُّاحلديث من أهل الس    وهذا        . ، ومنهم من يرويه بتاممه كام يف خترجيهُ
 ). ًثم ذكر كالما(.. : ً بعد روايته هلذا احلديث خمترصاقال ابن أيب عاصم    
ً معلقا عليـه)٧/٣٠٦ (»بيان تلبيس اجلهمية«قال ابن تيمية يف     ِّ  عاصـم أن أراد ابـن أيب: ُ

رت ِونه سُرآه د«: وهذا هو الكالم الذي تقدمت اإلشارة إليه أنه قال. احلديث فيه كالم آخر
، كام ذكرنا، فإن هذه الزيادة كانوا يرووهنا، وتارة يرتكوهنا، كام تركها ابن خزيمة، »ِمن لؤلؤ

 اهـ. والرتمذي، وابن أيب عاصم
كالم ثوا به كام يشري إىل ذلك ّ وحد،نة بالقبولُّ أهل السُاهّ تلق،هذا احلديث صحيح:    قلت

 :ومن ذلك. املصنف فيام سيأيت
أرسلت إىل : سمعت شاذان يقول: حدثني عبدالصمد بن حيي الدهقان، قال: قال املروذي    

 عن ابـن ، عن عكرمة، أستأذنه يف أن أحدث بحديث قتادة]اإلمام أمحد: يعني [أيب عبداهللا
 . به العلامءَثَّث به، فقد حدِّحد: ، قال»ت ريبرأي« :عباس قال النبي 

 حـديث :رعـة الـرازي يقـولُ سمعت أبـا ز: سمعت أبا بكر بن صدقة يقول:قال الطرباينو
 ،الـصمد بـن كيـسان  وعبد، رواه شاذان، صحيح: عن ابن عباس يف الرؤية، عن عكرمة،قتادة

 ).١/٣٣(»  املصنوعةئلالآل«اهـ   . عتزيلُ مَّ ال ينكره إال؛وإبراهيم بن أيب سويد
 يف الرؤيـة؛ حديث قتادة، عن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس، عـن النبـي : قال الطرباين
 ..  به فقد كذبّأين رجعت عن هذا احلديث بعد ما حدثتَمن زعم : صحيح، وقال

    =            ).  ١٤٤ (»إبطال التأويالت«



  

   
١٤٦ 

 ِمـن ُاتَّوالـساد ،ِةَّالـصحاب نِم ُاتِّالثق َيثَاألحاد هذه ىرو قد
ِعدهمب ِمن ِاءـلمالع ُمثل ؛ِ َعمر ِابن :ِ  ِوابـن ،َةيـرهر يبوأ ،َةائشوع ،ُ

ٍعباس  .مريهوغ ٍكالم ِبن ِسوأن اهللا،عبد ِبن ِيروجر ،َّ
ُينزل وتعاىل باركت هللاَا َّنإ«و -٢٨٧ ِ ِّكل يف َ ٍليلة ُ  .)١( »ُّالدنيا ِاءـمس ىلإ َ

                                         
ـافيـلُّوللحديث شاهد من حـديث أم الط: قلت      »نةُّالـس« رواه ابـن أيب عاصـم يف . ريض اهللا عنه
 والـدارقطني يف ،»ُّالـسنة«اخلـالل يف الم ُ، وغـ)٢٥/١٤٣/٣٤٦(» الكبـري«والطرباين يف  ،)٤٨٠(
ٍأنه رأى ربه يف املنام يف أحسن صورة، ش«: ولفظه، )٢٣١ (»الرؤية« َ ُ ُ َِّ ًابا موفرا ِ َُّ ً..«. 

: ، وقـال)٥/رقـم( حـديثي  لـه»جـزء«ُوقد مجع طرق هذا احلديث أبو نرص الغازي يف 
ُفهؤالء األئمة الغر وافقوا وتابعوا نعيم بن محـاد، ومل يـنقم أحـد مـنهم يف هـذا احلـديث،  ُّ

ُوكلهم قبلوه، وتابعوه، ومل ينكر هذا احلديث إال معتزيل، أو مبتدع ضال ُ    اهـ . َّ
َوممن صحح هذا : قلت م ابـن ُ زرعة، وشـيخ اإلسـالاإلمام أمحد، واإلمام أبو: احلديثَّ

 . وغريهم رمحهم اهللا) ٧/٣٥٦ (»بيان تلبيس اجلهمية«تيمية يف 
ُّوقد تكلمت عىل حديث ابن عباس، وأم الطفيل ريض اهللا عنهم يف التعليق عـىل كتـاب  ِّ ُ

 .  لغالم اخلالل، وذكرت كالم أهل العلم يف تصحيح هذا احلديث»ةُّالسن«
 بعـضها يف معروفة اًطرق احلديث هلذا نإ): ١/٣٩٧ (»التنكيل« رمحه اهللا يف قال املعلمي

 االسـتنكار انـدفع كـذلك كـان فإن بذلك، حِّرصُي ما بعضها ويف منام، ؤياُر اّبأهن يشعر ما
 اهـ. معروف كالم األحاديث تلك يف العلم فألهل ّوإال ا،ًرأس

َلسامري، فقد صـحح ل) ٢٣٥ (»نقض الدارمي عىل املرييس« كذلك حتقيق كتاب :وانظر َّ َ
  . واهللا أعلم. من أهل العلماحهَّحَ ومن صا، وذكر طرقهاألحاديث،هذه 

باب اإليامن والتصديق بأن اهللا ) (تتمة الرد عىل اجلهمية (»اإلبانة الكربى«رواه املصنف يف )   ١(
 .  عن مجع من الصحابة )تعاىل ينزل يف كل ليلة إىل سامء الدنيا من غري زوال وال كيف

 ).١٧٢١(، ومسلم )٧٤٩٤(اري ه البخروا   واحلديث 
 يبقى حني ٍليلة كل  ربنا ينزل«: قلت ألمحد بن حنبل): ٣٣٣٢ (»مسائله«قال الكوسج يف    

    .صحيح هذا كل: أمحد قال. . ؟األحاديث هبذه تقول أليس ،»الدنيا ِسامء إىل األخري الليل ثلث
 .أيَّالر ضعيف أو ،بتدعُم ّإال هيدع وال صحيح، هذا كل: إسحاق قال  



  

   
١٤٧ 

ُيقال ال ِكله اذهل ُ ِّ ، ِيببالغ ًوإيامنا ،ِةُللقدر ًيامتسل لب  ؟َمـِل وال  ؟كيف :ُ
َّكلام ِفتهمعر نع ُقولالع ِتجزع ُ  ُاإليـامن :فيـه ِةداياهل ُنيوع ،به ُلمفالع ،ِ
 ،ِلـمالع ُصـلَأ هـو، الـهق فيام اهللا  ِسولر ُيقصدوت ،له ُيمسلَّوالت ،به

ُترضب ال، ِةايداهل ُوعني َ  وال ،ُيسقـايامل شاكلها وما ِيثاألحاد هذهـل ُ
 .)١( ِرائوالنَّظ ِالباألمث ُضارُتع
ُينزل  مريم َابن يسىع َّبأن ُاإليامن مُث -٢٨٨ ِالـسامء ِمن ِ  ؛ِاألرض إىل َّ

ُفيكرس ُالدعوة ُكونتو ،َيرنزاخل ُقتلَوي ،َيبَّالصل ِ ًاحدةو َّ ِ )٢(. 
ُوالدجال -٢٨٩ َّ ِاألمة هذه ِرِآخ يف ٌجِخار َّ  ِيـهينَع )٣(ىَحدإ ،َالةحـم ال َّ

ة َّإال َاألرض ُطأَي ،ٌةافيط ٌبةِعن َّكأهنا  .)٤( َينةدوامل َمكَّ
ُلهقتوي ُالـسالم ليـهع َممري ُابن ىيسع ُ ٍّلـد ِببـاب َّ ِّالـرشقي ُ  ِضبـأر َّ

                                         
 ،ؤيـةُّ الر  أصحاب املراء واملقاييس ال يزال هبم املراء واملقاييس حتى جيحدوا: رمحه اهللا طاووسقال)   ١(

 ).٨٦٨(رواه الاللكائي .   نةُّالفوا السُوخي
ُالساعة ُومتق ال«: قال النبي :  قالحلديث أيب هريرة )   ٢( َ َينزل َّحتى َّ  ًامحكـ ممري ُابن ُفيكم ِ

ِمقس َفيكرس ،ًطاُ َالصليب، ِ َويقتل َِّ َاخلنزير ُ  ) .٣٠٨(، ومسلم )٢٤٧٦( رواه البخاري .»..ِ
 .)الّجَّ ويقتل الد،اإليامن بنزول عيسى حكام عدال فيقيم احلق/٣/١٣٢٠( »الرشيعة« :وانظر  

 . ، وما أثبته هو الصواب) أحد : (يف األصل)   ٣(
ُأحاديث الدجال صحيحة متواترة يف)    ٤( َّ َذب هبا بعض أهل البدعوغريها، وقد ك َّ الصحيحنيَّ َّ. 

وقد أنكرت طوائف كثرية من اخلـوارج ): ١٩/١٩٠ (»البداية والنهاية«يف قال ابن كثري   
وا األحاديـث الـواردة فيـه، فلـم ُّة، وردَّال بالكليـَّجَّواجلهمية وبعض املعتزلة خـروج الـد

ّيصنعوا شيئا وخرجوا بذلك عن حيز العلامء، َّ لردهم ما تواترت به األخبار الصحيحةً  اهـ.. ِّ
ِّقال مطرف رمحه اهللا) ٧٨٤ (»ذم الكالم«ويف   . أكثر أتباع الدجال اليهود، وأهل البدع: ُ
عـن سياق ما روي /٧/٢٢(، والاللكائي ) التصديق بالدجال/٣/١٣٠١ (»الرشيعة« :  انظر
 ). خبيثٍلُجَ رّلُال كَّجَّإن الد :دعةتبلت املال واإليامن به خالف ما قاَّجَّ يف خروج الد النبي
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ْالرم ِمن ٍميل ِةسريَم ِقدر عىل ،َفلسطني ِلةَّ َ )٢ (.)١(  
ُأنــه:   ِوتملــا ِكبملــ ُانـاإليمــ مُثــ -٢٩٠ ُقــبضي َّ  يف ُّدَرُتــ مُثــ ،َاحاألرو ِ

  .)٣( ِورالقب يف ِاداألجس
ِبالنفخ ُنواإليام -٢٩١ ِالصور يف َّ ُوالصور ؛ُّ ُنفخي ٌنْرق :ُّ  .)٤( ُيلإرساف يهف ُ
   ، )٥( اـًيمكلت وسىم َمَّكل واُهللا -٢٩٢

                                         
 خربت قد ،قصبتها وكانت ،بفلسطني عظيمة مدينة :َّالرملة): ٣/٦٩ (»معجم البلدان«يف )   ١(

 اهـ. للمسلمني اًرباط وكانت اآلن
َّ يف ذكـر عيـسى عليـه الـسالم والـدج قال النبي حلديث النواس بن سمعان )   ٢( َّ .. «: الَّ

 إذا ِلكنيَ مِ عىل أجنحةِهّفيَا كً واضع، بني مهرودتني،مشقِ البيضاء رشقي دَ املنارةَندِ عُفينزل
ّ مجُنهِ مَرَّدَ حتُهَ وإذا رفع،َ قطرُهَطأطأ رأس  ،َ ماتّ إالِهِ نفسَيحِ رُدَ جيٍِر لكافِّل فال حي،ِ كاللؤلؤٌانُ

 ).    ٧٤٨٣(رواه مسلم . »..ُهُ فيقتلٍُّد لِبكه بباِدرُى يَّ حتُُهبُ فيطل،ُهَرفَ ينتهي طُونفسه ينتهي حيث
 فلـو ،ِ يف املاءُ امللحُذوبَ كام يَ اهللا ذابّ عدوُفإذا رآه.. «:  قال النبي    ويف حديث أيب هريرة   

 ).٧٣٨١( رواه مسلم .»ِِه يف حربتُهَم دمِهيُ فريِهِ بيد اهللاُُهَُل ولكن يقت؛ِكلَى هيَّ حتَ النذابُهَترك
 ، )باب يف اإليامن بقبض ملك املوت األنفس/١٤( البن أيب زمنني »ُّأصول السنة«:    انظر)٣(

   ). فصل يف الرد عىل من أنكر ملك املوت/١/٣١٤ (»احلجة يف بيان املحجة« و
ُالصور«:  قاليشري إىل حديث عبداهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام عن النبي  )   ٤( ُينفخ ٌرنق ُّ َ   .»ِيهف ُ

 ).٢٦٢( وانظر ما تقدم اهـ .حديث حسن: وقال ) ٣٢٤٤(، والرتمذي )٦٥٠٧(د   رواه أمح
: ]١٦٤ :النساء[ ML   K  J  IL ): ١/٢٧٤ (»نكت القرآن«     قال الكرجي القصاب  يف  )٥(

ّحجة عىل اجلهمية وهي من كبار احلجج عليهم وحيتجون بأن الكـالم منـه عـىل املجـاز، . ُ
  .الخ..  ه جل وعال كام ترى، فجاء بالتكليمّد أكدواملجاز ال يؤكد باملصدر، وق
 بن موسى مَّلَك الذي هو اهللاَ َّبأن ُ واإليامن):٧٣ (»ةُّرشح السن«   قال الربهباري رمحه اهللا يف 

 ،ِهِغري من ال ،منه مسامعه يف وقع ٍبصوت الكالم اهللا من يسمع وموسى ،ورُّالط يوم عمران
 اهـ . العظيم هللابا َرَكف فقد ؛هذا غري قال فمن

   =ّدَ مل يكلم موسـى رفمن زعم أن اهللا ): ٣/١١٠٩(» الرشيعة«وقال اآلجري رمحه اهللا يف   
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 .)١( ًخليال َيمإبراه َذخـَّوات   
ُروح :َريمم ُابن ىوعيس -٢٩٣ ُمتهوكل ،اهللا ُ ُ  أَروأبـ ،ىوتملا اأحي دق، )٢( َ

                                         
م َّجرة فكلـَّا يف الـشً كالمَ إن اهللا تعاىل خلق: فإن قال منهم قائل. وكفر باهللا العظيم، القرآنّنص

 ويـزعم ، عـن ذلـكعاىل اهللا  ألنه يزعم أن الكالم خملوق ت؛ هذا هو الكفر: قيل له.به موسى
لحد هل جيـوز لغـري اهللا ُ يا م: وقيل له. القول وأسمجهِ وهذا من أقبح.بوبيةِّعي الرّا يدًأن خملوق
 فإن تـاب ورجـع ،ستتابُ ي، هذا كافر،ً نعوذ باهللا أن يكون قائل هذا مسلام)إين أنا اهللا( :أن يقول

 ،َرِجُ ه؛ منه أن هذا مذهبهَِملُ وع، ومل يستتبه، اإلمامهتل فإن مل يق. قتله اإلمامّوء وإالُّعن مذهبه الس
 اهـ .جه املسلم كريمتهِّزوُ ومل ي،قبل شهادتهُ ومل ت، خلفهّصلُ ومل ي، عليهُمّسلُ ومل ي،مَّكلُومل ي

حبيب وغريمها عن ) ٢٣٩٨ (»اإلبانة«، وابن بطة يف )٣ (»خلق أفعال العباد«أخرج البخاري يف  )   ١(
اس  أهيـا النـَّ:فقـال، اهللا القرسي بواسط يوم األضحىخطبنا خالد بن عبد :بيب قالبن أيب حا

ه زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم ّ إن، بن درهمِ باجلعدّضحُا ومنكم فإين منِّ تقبل اهللا م،ارجعوا فضحوا
ً  تكليام، تعاىل اهللا علوا كبريم موسىّكلُ ومل ي،ًخليال ً ُ ُذبحهم نزل فث. ا عام يقول اجلعد بن درهمً َ. 

: النساء[ M  q          p  o  nL  ):١/٢٧٤ (»نكت القرآن«اب رمحه اهللا يف ّقال الكرجي القص   
ّحجة عىل اجلهمية، وبلغني أهنم جيعلون اخلليل يف هذا املوضع] ١٢٥ ًاختذه فقـريا : الفقري، كأنه: ُ

وإعدادهم إياه هاهنـا ..بضمها )ُاخللة( ً بفتح اخلاء فرارا مما يلزمهم يف)َاخللة(إليه، يذهبون به إىل 
، ًفقريا من اإلفراط يف اجلهل، والنقيصة يف العقل؛ إذ هو موضوع موضع الفضيلة إلبـراهيم 

ًإذ ال نعلم أحدا من هؤالء إال فقـريا .. فكيف يمدح إبراهيم بيشء يشاركه فيه مجيع الناس قبله  ّ ً
 .. ًثم اختذه فقريا إليه! ًريا إىل اهللا قبل النبوة وبعدها ؟إىل اهللا، وهل أتى عىل إبراهيم وقت مل يكن فق

ُّوجاءوا بأفظع مما يفرون منه َّاللغة يف وقت إال غلطوا طريقهاوال أعلم املساكني يفزعون إىل   اهـ.َ
 النـصارى واجلهميـة عـىل توكذب): ٢٥١ص(» الرد عىل اجلهمية«قال اإلمام أمحد رمحه اهللا يف )   ٢(

  . خملوقةته أن كلمَّ؛ إال اهللا وكلمتهُوحُ عيسى ر: وذلك أن اجلهمية قالوا؛عيسى ِاهللا يف أمر
 إن :قـالُ كـأن ي، مـن ذات اهللاة اهللا وكلم، اهللا من ذات اهللاُوحُ عيسى ر:صارىوقالت النَّ  

 ؛ وليس عيسى هو الكلمة، إن عيسى بالكلمة كان:ُوقلنا نحن.  من هذا الثوبَرقةِهذه اخل
M    ×  Ö  : كقوله، فيهُوحُّه كان الرِ من أمر: يقول]١٧١: النساء[ M:  9L  :وأما قول اهللا

 ß  Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  ØL ]معناها امّ إن)روح اهللا( : وتفسري.ِهِ من أمر:يقول، ]١٣: اجلاثية: 
  اهـ.  وأرض اهللا، وسامء اهللا، عبد اهللا:قالُ كام ي، خلقها اهللا، اهللاِ بكلمةٌوحُا رّأهن
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ِالطني ِمن َوخلق، َصواألبر َهمْاألك ًطائرا ِّ ُّكل ،ِ ِقدرةب ذلك ُ َ َّعـز هللا ا ُ
ِتهيئشوم ،َّوجل ِتهوإراد ،ِ ِ. 

ِدهبي َمآد َقلخ   اهللاََّبأن ُواإليامن -٢٩٤ َجنة َسروغ ،ِ ِدهبي ِوسردِالف َّ ِ)١(. 
َروي اوم -٢٩٥ ِ ْاذكر ،َمآد َابن «:ُ َفسكن يف ينُ ْأذكر ،ِ ْاذكرو ،ِنفيس يف كُ  ينُ
ْأذكر، ٍألَم يف ]ب/١٨[ ُذكرت ِالذي إلامل ِمن ٍريخ ٍإلَم يف كُ  .)٢( »ِيهف ينُ
َروي اوم -٢٩٦ ِ َتقرب َمن«: ُ ًشرب َّإيل َّ ُتقربت اِ َربتق َومن ،ًاعاِذر ِإليه َّ  َّإيل َّ

ُتقربت ًاعاِذر ُتيتهأ ميشَي ينجاء َومن ،ًاعاب ِإليه َّ  .)٣( »ًةَهرول ُ
                                         

 :ِهِيدِ أشياء بَ ثالثةَ خلقَّ وجلَّإن اهللا عز«: قال النبي :  قالحلديث عبداهللا بن احلارث )   ١(
 »فاتِّالص« رواه الدارقطني يف .»ِهِ بيدَردوسِ الفَ وغرس،ِهِ بيدَ التوراةَ وكتب،ِهِ بيدَ آدمَخلق

 .تنه شواهديف إسناده ضعف؛ ولكن مل، و)٤١ (»صفة اجلنة«، وابن أيب الدنيا يف )٢٨(
 )٧٣٠و ٧٢٩(، والاللكـائي )٧٥٦(، واآلجري )٤٤ (»النقض«ما رواه الدارمي يف  :ومنها      

 ، والقلـم، العرش:خلق اهللا أربعة أشياء بيده:  عن ابن عمر ريض اهللا عنهامبإسناد صحيح
 .ومثله ال يقال برأي فله حكم الرفع: قلت . كن فكان: ثم قال لسائر اخللق، وآدم،وعدن

 »نةُّالـس« كتـاب َّ ويف الباب آثار كثرية عن السلف هبذا املعنى قد خرجتها يف التعليق عـىل 
  ).٥٥٩و ٥٥٨ و ٥٥٣(لعبداهللا بن أمحد 

 َّ وخـط،الم بيدهَّخلق آدم عليه الس باب اإليامن بأن ): (٣/١١٧٧(» الرشيعة« :انظر  و
 ).ِهِ بيدٍة عدننََّ وخلق ج،التوراة ملوسى بيده

 .من حديث أيب هريرة ) ٨١٠(، وابن حبان )٦١٨٩ (»مسنده«و يعىل يف رواه أب    )٢(
 ، من حديث أيب هريـرة )٦٩٣٠-٦٩٢٨(، ومسلم )٧٥٣٧و٧٤٠٥(رواه البخاري   و

َعند اَأن : اهللا يقول«: قال النبي : ولفظه ُمعه اأنو ،يب يِعبد ِّنظ ِ ُيـذكرين نيِحـ َ  رينذكـ إن ،ُ
ِنفسه يف ُرتهذك ِ ُذكرته ٍإلَم يف ينذكر وإن ،يسنف يف ُ ُمـنهم ٌخـري ُهم ٍإلَم يف ُ َربقـت نوإ ،ِ ِّمنـ َّ  يِ
ُربتتق ًرباش َربتق نوإ ًاعاِذر ِإليه َّ ُربتتق ًاعاِذر َّإيل َّ ُمنه َّ ُأتيته يميش اينَأت نوإ ،ًباعا ِ   .»ًلةهرو ُ

 .انظر ما قبله)   ٣(
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َجبَع«و -٢٩٧ َصبوة ُله َليس ٍّابش ِمن ُّبكر ِ َ« )١(. 
َحكض«: وقوله -٢٩٨ ُّرب ِ ِقنوط ِمن ناَ ُ ِادهِعب ُ ِقربو ِ  .»ِهَِريِغ ُ

ْنع نل :وقوله         ٍّرب ِمن َمِدَ ُضحكي َ  .)٢( اًريخ َ
ُّسبوات ال «:وقوله -٢٩٩ َالدهر ُ ُالدهر هو اهللاَ َّفإن ؛َّ َّ« )٣(. 

                                         
 قـال .)١٧٤٩(، وأبـو يعـىل )٥٨٣ (»ةُّالـسن«، وابـن أيب عاصـم يف )١٧٣٧١(رواه أمحد )   ١(

 .عىل، والطرباين، وإسناده حسنرواه أمحد، وأبو ي): ١٠/٢٧٠ (»جممع الزوائد«اهليثمي يف 
 ). يضحكباب اإليامن بأن اهللا () ٦٧ ()تتمة الرد عىل اجلهمية (»الكربى«رواه املصنف يف  )   ٢(

 اهللا قـال رسـول:  قـال ينِزَ رأيب، من حديث )١٨١(، وابن ماجه )١٦١٨٧(    ورواه أمحد 
:» نا ُّبَ رُضحكي يضحكَ يا رسول اهللا أو:ُ قلت:قال. »ِهَِريِ غِربُ وق،ِهِبادِ عِنوطُن قِم ُ 
 . اً خريُ يضحكِّبَن رِ مَمِعدَ لن ن:لتق. »نعم «:قال ؟  ُّبَّالر

 ).٤٣٣ ( لعبداهللا»نةُّالس« كتاب  واحلديث صحيح كام بينته يف التعليق عىل  
 أبـا عمـر ُلتأ سـ):٣/١١٢ (»الرد عـىل اجلهميـة« »اإلبانة الكربى«    قال ابن بطة رمحه اهللا يف 

رب ُ وقِِهبادِ عِنوطُن قِنا مُّ ربَكِحَض «: عن قول النبي -صاحب اللغة  -حممد بن عبدالواحد 
 وتفـسري ،دعـة عليـه بِعنَّ بـالطواالعـرتاض ،ةنَُّ وروايتـه سـ، احلديث معـروف: فقال ؟»ِهَِريِغ

ٍّ رضنِ وتغيري ما بكم م،عة رمحته لكمُرسَ ف:»ِهَِريِب غِرُوق «:ا قولهّ فأم،ف وإحلادّكلَحك تّالض  اهـ.ُ
ؤمنني  رواه أهل العدالة، ومن يلـزم املـفكان مما صح عن النبي ): ٣/٩١ (ً   وقال أيضا

بتـدع ُ مَّ جيحـده إالأن اهللا تعاىل يضحك، فـال ينكـر ذلـك، وال: قبول روايته وترك خمالفته
مذموم احلال عند العلامء، داخل يف الفرق املذمومة، وأهل املذاهب املهجورة، عـصمنا اهللا 

 .اهـ ثم ذكر حديث لقيط ريض اهللا عنه. لة برمحته بدعة وضالّلُوإياكم من ك
 .من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه) ٥٩٢٨(رواه مسلم )   ٣(

حـدثني : اعلم أن أبا بكر اخلالل قـال): ٣٧٥-٢/٣٧٤ (»أويالتإبطال الت«   قال القايض يف   
 .َّسألت أبا عبداهللا أمحد بن حنبل عن الدهر، فلم جيبني فيه بيشء: برش بن موسى األسدي، قال

: أن أمحد توقف عن األخذ بظاهر هذا احلديث، وامتنع مـن إطـالق تـسمية:   وظاهر هذا
    =            . عىل اهللا سبحانه) َّالدهر(
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ُمسرية ِواألرض ِاءـَّالسم َبني َّنأ« و -٣٠٠ َ ِ ُسـمك ،ٍعـام ِئةاـسممخ َ ِّكـل ُ ُ 
ِّ كلنيوب ،ككذل ٍاءـمَس  .)١( »كذلك ٍاءـمس ُ

                                         
ُكنّا عند سـفيان بـن ع: ل يقول أليب عبداهللاّسمعت هارون احلام: ل حنبل   قا يينـة بمكـة، ُ

يا دهر : يا أبا حممد تقول: ، فقام فتح بن سهل فقال»هرّوا الدّبُسَال ت«:  قالفحدثنا أن النبي 
ُارزقنا ؟ فسمعت س  . ُخذوه فهو جهمي، وهرب: فيان يقولُْ

 . قولهثار عن رسول اهللا، ونحن نؤمن هبا وال نرد عىل رسول اهللا القوم يردون اآل: فقال أمحد   
، راجـع إىل )نحن نؤمن هبا: (  وظاهر هذا أنه أخذ بظاهر احلديث، وحيتمل أن يكون قوله

 .ملة، ومل يرجع إىل هذا احلديث خاصةُفات يف اجلِّأخبار الص
ال جيـوز : هذا احلديث يف كتابه، وقـال ]ابن حامد: يعني [   وقد ذكر شيخنا أبو عبداهللا رمحه اهللا

ًأن يسمى اهللا دهرا ّ  واألمر عىل ما قاله؛ ألنه روي يف بعض ألفاظ هذا احلديث ما منع مـن محلـه .ُ
ّفات ما دل عىل رصفه عن ظاهره، فلهذا وجب محلها ِّعىل ظاهره، ومل يرد يف غريه من أخبار الص

ِم يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي األمـر أقلـب يؤذيني ابن آد«: أنه روي فيهوذلك  عىل ظاهرها، ُ َ ُ ََّ َّ ُّ
ُدده، ويبليـه ليل والنهار خلق له وبيده، وأنـه جيـهر الذي هو الَّأن الد َّفبني .. »الليل والنهار

 أهـل مـن ٍألحـد ينبغـي ال: ُ وذكر أبو عبيد نحو ما ذكرنا، فقال ..ًفامتنع أن يكون اسام له
 بـه ّ، واحـتجاملـسلمني عـىل بـه حيتجـون التعطيل َأهل نأ وذلك ،وجهه جيهل أن اإلسالم

 ّ، وتأويله أن العرب كـان شـأهنم أن تـذم»هرَّ هو الدفإن اهللاَ«: أال تراه يقول: بعضهم فقال
ٍالدهر، وتسبه عند املصائب التـي تنـزل هبـم؛ مـن مـوت، أو هـرم، أو تلـف، فيقولـون َ َ َّ ُ :

َّأصابتهم قوارع الدهر، وأبادهم الد ُهر، فيجعلونه الـذي يفعـل ذلـك َّى عليهم الدهر، وأتُ
 ال تسبوا الـذي يفعـل بكـم هـذه األشـياء، وتـصيبكم هـذه ُفيذمونه عليه، فقال النبي 

ُّاملصائب، فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنام يقع السب عىل اهللا  َّ ُاهـ  . َّ إذ هو الفاعل هلا ال الدهر  
ِالسامء َبني كم ُتدرون له «: قال وفيه أن النبي  شري إىل حديث العباس بن عبداملطلبُي)   ١( َّ 

ُبينهام «:لقا .أعلم ورسوله اهللا :اقلن :قال »؟واألرض ُمسرية َ ِمائة ِمخس َ ِّكل ِومن ،ٍنةس ِ  ٍسامء ُ
ُمسرية ٍسامء إىل َ ِ ُثفِوك ،ٍنةس ِائةم مخس َ ُمسرية ٍسامء ِّكل َ َ ِ ِالسامء َوفوق ،ٍنةس ِمائة ِسمخ َ  ٌبحر َّالسابعة َّ
ِأسفله بني ِ  .وهو حديث األوعال املشهور. ديثاحل  ».. ِواألرض ِاءـَّالسم بني كام ُوأعاله َ

 »نةُّالـس«، وابـن أيب عاصـم يف )٣٣٢٠(، والرتمذي )٤٧٢٣(، وأبو داود )١٧٧٠( رواه أمحد  
   =.حديث صحيح): ٧٢ (»األباطيل«قال اجلوزقاين يف ). ١٤٤(، وابن خزيمة )٥٨٩(
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َتعار ال ،تجاء كام ُّرَمـُت: اهشاكل اوم ِيث،اداألح هذه ُّلفُك      ،ُضُ
َ ترضوال ْ ُها األمثال، وال يواضع ـُب لُ ُ  .ل فيها القو)١(ُ
َّاء، وتلقاهـملا العاهوفقد ر  واركـا، وتِبول هلـبـالقم نهُر مـِا األكابُ
 .)٢( يهاِعانِم يف مُك الكالْرَت: َلم هبا َّها، ورأوا أن العِريَة عن تفساملسأل

                                         
 اهـ . رواه أبو داود بإسناد حسن، وفوق احلسن): ٢٤ (»العرش«الذهبي يف     قال 

ّ   ورد ابن تيمية يف  َّعىل من ضعف هذا احلديث) ٣/١٩٣( »جمموع الفتاوى«َ َ . 
ً موقوفا، عن ابن مسعود ) ١٢٨) (تتمة الرد عىل اجلهمية (»الكربى«وروى ابن بطة يف    

 . صحيح دهوإسنا): ١٥٧ (»العلو«قال الذهبي يف 
 ).١٥٦(  وقد تقدم.ًأن تواضع صاحبك أمرا تناظره فيه: املواضعة)   ١(
ونحن نؤمن باألحاديث يف ): ٣/٥٨) (تتمة الرد عىل اجلهمية (»الكربى« يف وقال ابن بطة   )٢(

ّهذا، ونقرها، ونمرها كام جاءت ُّ  اهـ .  به نفسه تعاىلَا وصفَّ، بال كيف، وال معنى إال عىل مُ
ملعـاين  أي بتلـك ا؛فاتِّ معاين نصوص الـص عنِف من النهي عن الكالمقصود املصنّ   وم

 .   وغريهم واألشاعرةحريف من اجلهميةَّعطيل والتَّ أهل التوالتفسريات املحدثة التي أحدثها
ّفات ليس هلا معاين تفرس هبا كام يدعيه أهل التفويض والتجهيلِّ   وليس مقصوده أن نصوص الص َ ُ . 

 هلا ُلُيعم وال : (..فات، وهو قولهِّم من كالمه عىل نصوص الصَّفرسه ما تقدُمل يُهنا جمهاه فكالم
ُرسهف ام َّإال ؛ُريَّلتفاسا َ ٌجلر وأ ، اهللا ُولرس َّ ِاألمة ِاءـلمع ِمن ُ ٌوحجة ٌاءشف قوله نمم َّ َّ ُ.(..  

ُفات تفسريا ومعنى يفهم منهاِّ   فقد جعل رمحه اهللا لنصوص الص ط أن يكون هذا التفـسري  برشً
الف أقـوال أهـل التعطيـل ُن أهل العلم ممن كالمه معترب، بخِه مِ، أو عن غريمن رسول اهللا 

للكـالم  ؛ ألنه يف احلقيقة إنام هو حتريـفِوالتأويل الفاسد فال عربة بكالمهم يف تفسري صفات اهللا 
ِّالرد عـىل اجلهميـة« يف كتابه رمحه اهللا) هـ٤٧١(عن مواضعه، وتكذيب هلا، كام قال ابن منده  َّ« :

ِلتأويل عند أصحاب احلديثا ِ ُ َّنوع من التكذيب: َّ ِ  ).١/٦٤ (»ذيل طبقات احلنابلة«    اهـ. ٌ
 :  ميلء برشح وتفسري معاين نصوص الصفات، ومن ذلك»اإلبانة الكربى«وكتابه 

قد أكذهبم اهللا و. معنى برصه: إن معنى سمعه: وقالت اجلهمية): ٣/٣٢١(قال ابن بطة  -١
: وأما قوهلم. . ففصل بينهام ،]٤٦:طه[ Mµ  ´  ³  ²  ±°   ¯  ®L  :يف كتابه، فقال
َرق بني ال حني فالعلم؛ فقد أكذهبم اهللا : إن البرص بمعنى  =                     الخ. .علم والبرصَّ



  

   
١٥٤ 

َوظ يف صدور الرجفَ حمَقرآنَّ بأن الُانـم اإليمُ ث-٣٠١ ُِّ ِ ُ   .)١( ِالٌ
َسمي َرآنالق َراستظه نَوم      ِّ َّ اهللا عز وجلِكتاب َلِماح :ُ َّ )٢(. 
ِجوفـه يف َليس يذلا«: َّلمَّ صىل اهللاُ عليه وسُول اهللاسر وقال -٣٠٢  ٌءيش ِ

ِربَـخال ِيتكالب ِرآنالق ِمن ِ« )٣(. 
                                         

ّإنـام أراد  ]٢٣: القيامة[ M        /  .      -L : إنام معنى قوله: وقال اجلهمية): ٣/٧٢(وقال  -٢
ثم أطال يف بيان الفـرق . بذلك االنتظار؛ فخالفت يف ذلك هبذا التأويل مجيع لغات العرب

        .ظر إىل وجه اهللا تعاىل ال غريالنَّ:  النظر واالنتظار، وأن املراد هبذه اآليةنيب
  » يتغنى بالقرآن جيهر بهٍّ لنبيِِهنَ كأذٍ ليشء اهللاَُِنذَما أ«: يف قول النبي ) ٣/١٢٣(وقال  -٣ 

 اهـ. هللا، واألذن ها هنا االستامع ما استمع اُيريد: »َِنذَا أَم«معنى : قال   
 .   وهناك كثري من أقواله رمحه اهللا يف بيان معاين نصوص الصفات تركتها خشية اإلطالة

ِ داللة واضحة عىل كذب املفوضة يف ّن ابن بطة تدلِ   وهذه األقوال م ِ َّنسبة مذهبهم إىل السلف َ
َّوأئمة السنة، وأهن  .وا ببعض كالمهم دون بعض ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلهّام يستدلَّم إنُّ

ًت مبحثا كامالّ   وقد عقد  »فات اإلهليةِّلفية عىل إثبات الصَّاالحتجاج باآلثار الس«:  يف كتايبً
َّقـول أهـل التفـويض ( : قال ابن تيمية فيهمّهم، وأنه كامضة، وفساد مذهبِّ عىل املفوِّدَّيف الر
ُّن يزعمون أهنم متبعون للسنالذي ُ ِّن رشِمَّة والسلف َّّ  ). أقوال أهل البدع واإلحلادَ

َّفات إىل مذهب السلف الصالح، ومِّ خطأ من ينسب تفويض الص كذلك وبينت ا يرتتب عىل َّ
   ).٣٠٣-٢٦٣ص : (ِفانظره هناك من. هذه النسبة من املفاسد الكثرية

ا أن فر طائفـة مـن اجلهميـة زعمـوُباب بيان ك/٣/٣٥٣ (»اإلبانة الكربى«قال ابن بطة يف    )١(
ِّالقرآن ليس يف صدور الرجال ِ   مـسعود من حديث ابـن )٥٠٣٢( ما رواه البخاري وذكر). ُ

 .»عمَّن النِ مِجالِّ الرِدورُن صِا م  تفصيّه أشدّ فإن،َوا القرآنُِرواستذك ..«: قال النبي : قال
ًحديثا مرفوعا) ٢/٧١٩ (»الرسالة الواضحة«ذكر ابن احلنبيل يف   ) ٢(  َمن استظهر«:  عن النبي ً

ِالقرآن سمي حام ُ  .واهللا أعلم. ومل أقف عىل من خرجه. »َ القرآنَلَ
 .من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام) ٢١٨٦ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف )   ٣(

) ١/٥٥٤ (، واحلاكم)٣٣٤٩(، والدارمي )٢٩١٣(، والرتمذي )١٩٤٧(يث رواه أمحد    واحلد
 .حسن صحيححديث : قال الرتمذيو. وصححه



  

   
١٥٥ 

ُتغرنكم ال« :َّلمَّصىل اهللاُ عليه وس القو  -٣٠٣ َّ ُاحفَصَمـال َُّ َعلقُامل ِ  َّفإن ؛ُةَّ
َّاهللاَ عز وجل ُذبُيع ال َّ   .)١( »مَِغب َرآنالق َوعى ًقلبا ِّ

ُمهَلط َّوأنه ،ِاملوت ِكِلَم مع  ىموس ِيثبحد ُارواإلقر -٣٠٤ َ )٢(. 
ُّيرد وال ِينك وال ،ِفيه َّياملرو َاحلديث ُ ُرهُ ِمبتد َّإال ُ ُضعيف ٌعُ  . َّالرأي ِ
ُدهر نَفيم ُاءـلمالع ِقالت هكذا َوتوقف ،َّ  .)٣( نهع َّ

ٌأحد ام« ]أ/١٩[ : ِّيالنب ُوقول -٣٠٥ َوكل َقدو َّإال َ ِّ ُقرينه به ُ ُ ِ ِّاجلن ِمن َ ِ«.  
   ؟اهللا رسول يا وأنت :واقال     

                                         
 .ً مرفوعا)١٦٩٠ (»الفوائد«، ومتام يف )١٣٣٤ (»النوادر واألصول«رواه احلكيم الرتمذي يف )   ١(

 . ً مرفوعاُعن عقبة بن عامر ) ٧٧٩٨ (»مسند الفردوس«  وأخرجه الديلمي يف 
 .ً موقوفا عليهُمن قول أيب أمامة ) ٢١٩٢ (»اإلبانة الكربى«  ورواه ابن بطة يف 

 والـدارمي ،)٨٧ص (»الزهـد« وأمحـد يف ،)٣٠٧٠٢( ابن أيب شيبة ً  ورواه موقوفا كذلك
   .ُ، وإسناده صحيح من قول أيب أمامة ريض اهللا عنه)٣٣٦٣ و ٣٣٦٢(

ِ مل أقف عليها يف يشء من مصادر التخريج، وهي يف أصـل ِ يف آخر احلديث»بغم«:   وقوله ٍ
 .املخطوط غري منقوطة، فاهللا أعلم بحقيقة ضبطها

ُملك َجاء«:  قال أن النبي ،يشري إىل حديث أيب هريرة )   ٢( َ َموسى إىل ِتوامل َ ْأجب :له فقال ،ُ ِ 
َطمفل :قال .َّربك   . احلديث.»..اَففقأه ِتوامل ِكمل َعني ىُموس َ

 .    واللفظ له،)٦٢٥٢(، ومسلم )٣٤٠٧ (رواه البخاري   
 وإن«: ، ومنهـا ..ُسئل اإلمام أمحد عن بعض األحاديث: )٣٢٩٠( الكوسج »مسائل«ويف    )٣(

 هـذا ّلُك:  بن راهويهُإسحاق قال. ٌصحيح هذا ُّكل: أمحد قالف  ؟»ِتاملو َلكَم َلطم موسى
  اهـ.أيَّالر ضعيف أو ،ٌمبتدع َّإال ينكره وال صحيح،

ُنحن نقر به ونصدقه عىل ما جاء يف األحاديث، وإنام  :  يف رواية ابن القاسم  وقال اإلمام أمحد ُُّ ِ
 ).٢/٤٣٩ (»إبطال التأويالت«    .م يف هذا ويدفعه أهل الزيغَّتكلَي
 ).١٤٥١( للبغوي »نةُّرشح الس«، و)٥٢٠ص (»تأويل خمتلف احلديث«: وانظر يف رشح احلديث  



  

   
١٥٦ 

ُيأمرين )١(َليسف ؛َفأسلم ِليهع ينَأعان اهللاَ َّأن َّإال وأنا« :قال        َّإال ُ  .)٢(»ٍريخب ِ
ُأول )٣( َّنبينا َّوأن -٣٠٦ ُوآخرهم ،ًقاْخل ِاألنبياء َّ ُ  .)٤( ًعثاَب ِ

                                         
  ).فليس: ( عليها، وكتب يف اهلامشَم رضبُ ث،)فال: (كتب يف األصل   )١(
 من حديث ابن )٧٢١٠(واحلديث رواه مسلم ).  ١٤٧٤ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )٢(

 .احلديث. » ..املالئكة نِم رينهَوق ،ِّنِاجل نِم قرينه ِبه َلِّوك وقد..«: ، وزاد فيهمسعود 
سمعت أبا عمر حممد بن عبدالواحد النحوي ) ١٤٧٦ (»اإلبانة الكربى« وقال ابن بطة يف  

َسئل ثعلب عن معنى قول النبي : يقول ِ ُ :»الشيطان أسلم، ،»فأسلم ِليهع يأعانن اهللا َّأن َّإال َّ
َّ يسلم من الشيطان ؟ قال ّأو النبي ِ  اهـ. َّالشيطان أسلم: َ

ًوألهل السنة تفسريا آخر للحديث ذكره     عـن) ٣/٤٧٥ (»سـننه«الرتمـذي رمحـه اهللا يف ُّ
 اهـ. سلمُيطان ال يَّ والش:فيانُ قال س. أسلم أنا منه: يعني: رمحه اهللا، قالسفيان بن عيينة

 أو ،منـه يـسلم هـو أدري ال :عبـداهللا أبو قال: عن املروذي) ٢٠٣( للخالل »ةُّالسن«ويف   
 .أدري ال :قال .منه لميس النبي إن :يقولون اًقوم ّإن :قلت  ؟أسلم إبليس

ِ يف كتـب سبب ذكر أبواب فضائل نبينا ) ٣/١٣٨٤ (»َّالرشيعة« اآلجري رمحه اهللا يف َّبني   )٣(
 التي ندهبم اهللا ِّ احلقِن رشيعةِنه للمسلمني مّه مما ينبغي لنا أن نبيّفإن: االعتقاد، فقالُّالسنة و
م فضل نبيهم  هلّبنيُفإين أ .. مسك هباَّ وأمرهم بالت، إليها هم اهللا ّليعلموا قدر ما خص؛
باملسلمني أن جيهلوا معرفـة ٌقبيح: قال  .. ليشكروا اهللا عىل ذلك،ِتهّمُ به إذ جعلهم من أ 

  اهـف يف الدنيا واآلخرة َّ به من الكرامات والرشه اهللا ّا خصَوم،  فضائل نبيهم
!  "  #  $  %  &  M  :ه تعاىل يف قول عن النبي  يشري إىل حديث أيب هريرة   )٤(

(  'L ]ِعثَم يف البُهُ وأخر،ِ يف اخللقَبينيَّ النُ أولُكنت«:قال ] ٧:األحزاب«. 
 ).١٠٠٣ (»الفوائد«، ومتام يف )٣٦٦٢( »مسند الشاميني«رواه الطرباين يف    
ُأن الصحيح فيه أنه مرسل عن ) ٢/٣٢١ (»البداية والنهاية«ّني ابن كثري يف وب    ّ  .قتادةَّ
َّ أول :أمحد يل قال :الفضل قال) ١٩٩( للخالل »ةُّالسن«ويف     !  "  M  اًخلق :يعني بينيالن

(  '  &  %  $  #L ِبه فبدأ.  
  حـديث ،راهويـه بـن إلسـحاق قلـت :قال ):بتخرجيي/٤٥٥( حلرب الكرماين »ُّالسنة«ويف   

    =  وحّالـر بـني وآدم«:  قـال ؟ا نبيـ كنـت متى اهللا رسول يا :قلت :قال ، الفجر ميرسة



  

   
١٥٧ 

ُأمه َّوأن             َّ ًنورا تأَر ُهْتَعَوض َنيِح ُ ِالشام ُورُقص له َاءتأض ُ َّ )١(. 
َ ومن زعم-٣٠٧ ِ أنه كان عىل دَ ِين قومه قَّ ِ َ أن يبعث؛ فلبِ َ الفريةَد أعظمقُ ِ 

ُلمُيك وال، ِسول اهللا عىل ر  .)٢( السُجي وال ،ذاهب قال َمن َّ
                                         

  .َِقلُخ وقد ،وحُّالر فيه َخَنفُت أن قبل :قال  ؟معناه ما ،»واجلسد
 ). ؟  باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي/٣/١٤٠٥( »الرشيعة«: وانظر

ِالعرباض يشري إىل حديث)   ١( ِّأم يف اهللا ُعبـد ِّإين« :قـال النبـي  :قـال  ُّالـسلمي َسارية ِبن ِ ُ 
َالنبيني ُماتخل ِتابالك ِتهينط يف ٌلدجنمل َمآد َّوإن ،ِّ ُوسأنبئ ،ِ  ،ِإبراهيم أيب ةدعو ؛ذلك ِيلبتأو ُكمِ

ُقومه يسىع وبشارة ِّأمي ُورؤيا ،َ ٌنور منها َجخر َّأنه َرأت التي ُ ِالشام ُورُقص له َأضاءت ُ َّ..«. 
 .)٢/٦٠٠(، واحلاكم )٦٤٠٤(ابن حبان :  وصححه.)١٧١٦٣(رواه أمحد    
  ).٦/٥٨٣ (»الفتح«، و)٨/٢٢٢ (»جممع الزوائد«:  انظر.هده كثريةاوشو   

 أمحـد بـن - عبداهللا أليب ُقلت :قال إسحاق بن حنبل عن )٢١٣ (»نةُّالس«روى اخلالل يف   ) ٢(
 ينبغي ،ٍوءُس ُقول هذا :فقال ؟ َبعثُي أن قبل ِهِقوم ِدين عىل كان  النبي أن زعم نَم -حنبل

 هذه يقول العباس اأب الناقد جارنا إن :له قلت .السُجي وال ،كالمه ذرُحي قالةامل هذه لصاحب
 وهم قومه ِدين عىل كان  اهللا رسول أن َزعم إذا أبقى ٍيشء أيو  !اهللا لهتقا :فقال  ؟املقالة
 أن وزعـم :لـه قلت .M8  7L  :فقال ،عيسى به وبرش ، اهللا وقال  ؟األصنام يعبدون
 ،ًاشيئ أقول فال خدجية اّأم :فقال  ؟اجلاهلية يف  النبي جهاَّزوَت حني كذل عىل كانت خدجية
 أصـحاب هؤالء ! ؟الكالم من الناس حيدث ماذا ثم ،النساء من به آمن نَم أول كانت قد

 ،ذلـك واستعظم  !.القول هلذا اهللا سبحان  !اهللا سبحان ،يفلح مل الكالم َّأحب من ؛الكالم
 ولدت عندما هذا أفليس ،اًنور رأت ولدت حيث هّمُأ وذكر ،أحفظه مل ٍبكالم ذلك يف ّواحتج
 عىل َِحبُذ ما يأكل ال كان ليس أو ،األوثان نِم اًهرّطُم اًطاهر كان بعثُي أن وقبل  ؟هذا رأت
 اهـ. خري إىل أمرهم يؤول ال ،الكالم أصحاب احذروا :قال ثم  ؟صبالنُّ
أن  اعملوا رمحنا اهللا وإيـاكم :قال )اب ذكر مبعثهب): (٣/١٤٣٣( »الرشيعة«وقال اآلجري يف    

 األنبيـاء  وأبنـاء، يتقلب يف أصالب األنبياء،المَّا مل يزل نبيا من قبل خلق آدم عليه السًنبينا حممد
 ويكلـؤه وحيوطـه ، حيفظه مواله الكريم، حتى أخرجه اهللا تعاىل من بطن أمه،الصحيح بالنكاح

     =مه موالهّعلُ ومل ي، وما كانوا عليه من الكفر،أوثان قريش إليه ض اهللا ّ وبغ.إىل أن بلغ
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٣٠٨-١( ًوراَمرس ًوناتَخم انك َمَّ عليه وسل اهللاَُّصىلنا َّينب َّنإ :ُولونق(. 
 .)٢( ِيهيد ِبني نِم ىرَي اـكم ِهِفْخل نِم رىَي وكان -٣٠٩

                                         
 لـيس ، ال رشيـك لـه، بل أهلمه مواله عبادته وحده،ن أخالق اجلاهليةِا مً وال شيئ،عرَّالش

 اهـ. سالةَّمر بالرُ وأ،ا حتى نزل عليه الوحيً يتعبد ملواله الكريم خالص،للشيطان عليه سبيل
 عىل كان  النبي أن زعم من قول املدحض اخلرب ذكر/ ١٤/١٦٩(صحيح ابن حبان : وانظر    
 ).إليه وحىُي أن قبل قومه ِدين

 فأعجـب : قال،اًرسورَا مً خمتونولد رسول اهللا  :يشري إىل قول العباس بن عبداملطلب )   ١(
  . ابن القيم، وابن كثري: وضعفه).١/١١٤( »دالئل النبوة« رواه البيهقي يف. جده عبداملطلب

  . » ومل ير سوأيت أحد،اً خمتونُلدتُ وّتي عىل اهللا أينَرامَن كِم«: ويف حديث أنس    
 . وضعفه) ٢٦٤ (»العلل املتناهية«، وابن اجلوزي يف )٦١٤٨( »األوسط«يف   الطرباين  رواه

 تـواترت وقـد): ٢/٦٠٢ (»املـستدرك«   ويف الباب أحاديث كثرية حتى قـال احلـاكم يف 
 اهـ . !! اًمرسور اًخمتون ولد  اهللا سولر أن األخبار

ُما أعلم صحة ذلك، فكيف م: َّ   وتعقبه الذهبي فقال  اهـ. ًتواتراِ
 مـن لـه ورد ملا صحته بعضهم عىّاد وقد ):٢/٢٦٥( »البداية والنهاية«   قال ابن كثري يف 

  .نظر هّلُك هذا ويف ! متواتر أنه بعضهم زعم حتى ،قُرُّالط
َّالرس مقطوع أي :اًومرسور اخلتان، مقطوع أي :اًنخمتو :ومعنى      اهـ .هّمُأ بطن من ةُّ

أمحد بـن  - عبداهللا أبو ئلُس :قال املروذي بكر أبو أخربنا): ٢٠٢ (»نةُّالس«  قال اخلالل يف 
  اهـ.أدري ال :قال ثم .أعلم اهللا :قال  ؟اًخمتون  النبي ولد هل - حنبل

 عـىل فيـه اختلـف وقـد):  ِِهتانخ يف: صلف): (١/٨١ (»عادزاد امل«وقال ابن القيم يف    
 اجلوزي ابنه ذكر ّيصح ال حديث ذلك يف وروي ا،ًرسورَم ًاخمتون ُولد أنه: أحدها :أقوال ثالثة
 ِالنّـاس من اًكثري فإن ه،ِّخواص نِم هذا وليس ثابت، حديث فيه وليس ،»املوضوعات« يف

 الخ . . اًخمتون ُيولد
 ).٦٢٧٠ (»الضعيفة«، و)١/٣٤٧ (»سبل اهلدى والرشاد«: يث كثرية، انظرويف الباب أحاد

 َّعـيل فىَخي ما واهللا ،ناُهاه بلتيِق رونَت هل« : النبي قال:  قاليشري إىل حديث أيب هريرة )   ٢(
 ).٧٤٢(رواه البخاري . »ظهري َوراء مُألراك وإين ،كمُشوعُخ وال وعكمُكُر

 =       أراكم إين« :النبي قول :عبداهللا أليب قلت :األثرمقال ) ٢١٧( للخالل »ةُّالسن«  ويف 
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َالرباق َبِكَر َّوأنه -٣١٠ ِاملقدس َتبي ىأتو ،ُ ِتهيلل نِم ِ ِعـر ُثـم ،ِ  إىل هبـ َجُ
ِبهر نِم اند َّحتى ،ِاءـَّالسم  .)١( ىنأد أو ِوسنيق َابق فكان ،َّىلَدفت ِّ

َّ عز وجل اهللاَ َّوأن -٣١١ ِدييـهَث نيبـ هـاَردَب َفوجد ،ِيهَِفتَك نيب ُهَيد َعوضَّ  ؛َ
                                         

  .ِيديه بني من يرى كام ِهِخلف من يرى كان :فقال ،»ظهري وراء من
 مـن إىل اإلمـام ينظر كام يراهم كان امّإن ،غريه مثل هذا يف هو :يل قال اًإنسان إن :له فقلت   
 . اًيدشد اًإنكار ذلك فأنكر .املهِش وعن مينهَي عن

 ).وما بعدها  ٣٣٠(، ومسلم )املعراج باب) (٣٦٧٤( البخاري اج رواهارأحاديث املع)   ١(
َّباب ذكر ما خص اهللا /٣/١٥٢٦ (»الرشيعة«وقد ذكر اآلجري رمحه اهللا يف    َ به النبـي 
ن اهللا إ :ًنامـا، فقـال أن هذا اإلرساء كـان يقظـة ال مََّني وب،)ُ أنه أرسي به إليه أرسى 
لو قال أليب جهل ولسائر   فالنبي .. اً كان مناماء ال إن اإلرس، بجسده وعقله محمدب

 ومل يتعجبـوا مـن ، رأيت يف املنام كأين ببيت املقدس عىل وجه املنام لقبلوا منه ذلـك:قومه
ا بأنه أرسى به بجـسده ً نبيه حممدّ خص علم أن اهللا َزَّيَ كل هذا دليل ملن عقل وم. .قوله
َ وقـرص، فقد أخطأ يف قوله: أنه منامَ فمن زعم..وعقله نة ُّ القـرآن والـسَّدَ ور، نبيـهِّ يف حـقَّ
 اهـ.  وباهللا التوفيق،ض لعظيمَّوتعر

َعرج ثم: (   وقول ابن بطة ِ ِبهر من ادن َّحتى ،ِءَّالسام إىل ه بُ  ).ىأدن أو ِوسنيق َابق فكان ،َّىلفتد ِّ
به عىل اهلروي يف استدالله هبذه اآلية عىل ما ذهب إليه ابـن ُّ   قال ابن القيم رمحه اهللا يف تعق

 : قوسني أو أدنىَ قاب ٍن حممدِ فكان مّ أن الذي دنى فتدىل:ن اآليةِ مَمِ فههّكأن: بطة، قال
 أن ذلـك هـو جربيـل عليـه :حيحَّ فالـص؛ينِّ وهذا وإن قاله مجاعة مـن املفـرس،هو اهللا 
  M`  _    ^  ]a :ورة إىل قولـهُّل السّ من أوَِركُبام ذ فهو املوصوف ،المَّالة والسَّالص
b d  c  L َهكذا فرس :  قالت عائشة ريض اهللا عنهـا؛حيحَّ يف احلديث الص ه النبيَّ

 َّ عليهـا إالَقِلـُ التـي خِِهورتُ يف صُرهَجربيل مل أ «: فقال،عن هذه اآلية سألت رسول اهللا 
َّرها حتى أوصـلها َ أطال يف ذكُثم.. ه  من وجوذلك  عىل غريّولفظ القرآن ال يدل .»تنيَّمر

 ]. بترصف يسري) ٣/٣١٩ (»املدارج«. [ًجهاإىل ستة عرش و
فصل يف اعرتاض املبتدعة وغريهم /١/٤٩٧(ُّ لقوام السنة »احلجة يف بيان املحجة«:   وانظر

 ).عىل حديث املعراج
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ْعل َمِفعل  .)١( واآلخرين نيَّاألول َمِ
ُأرشف وهو ِةيامالق َيوم يأيت َّوأنه -٣١٢  ّلمِهللاُ عليـه وسـَّ صـىل اِاءاألنبيـ َ
ُوأقـرهب ،ًاناكَم ُهموأعال ،ًاماَقَم ُ َّ عـز وجـلاهللا ىلإ مَ  ؛ِإليـه ُهمُّبَوأحـ ،َّ

ُفيشفع ُفعُشفي َ  .)٢( ىُفيعط ُسألَيو ،َّ
ُجلسـَوي - ٣١٣ ِربه مع ِ ِّ ٍألحد هذا َوليس ،ِالعرش عىل َ  ؛   هِغري َ
ٌنافع ىرو كذا   َعمـر ِابن عن ،ِ َ    : MU  T  S  V ِّيالنبـ نعـ ،ُ

X  WL ،ُيقعده :قال   .)٣( ِالعرش عىل ُمعه ُِ
                                         

، وابـن خزيمـة يف )٣٢٣٥(ي ، والرتمـذ)٢٢١٠٩و ٢٣٢١٠(ٍهذا لفظ حديث رواه أمحد )   ١(
 ). ١٠٩٨( لعبداهللا »ُّالسنة«، وقد خرجته يف كتاب )٣٢١ (»التوحيد«

 . أمحد، والبخاري، والرتمذي:   واحلديث صححه
 »بيان تلبـيس اجلهميـة«  كتابه طعن فيه يف من  وأطال ابن تيمية يف بيان صحته، والرد عىل

ُني أن هذه رؤيا منامية أرهيا، وب)٧/٢٠٨(  .ّ يف منامه، ورؤيا األنبياء حق النبي ََّ
َرأسـك ارفـع ،حممد يا :يل ُقالفي.. «:  وفيه،فاعةَّ الطويل يف الشيشري إىل حديث أنس )    ٢( َ، 

َيسمع ُوقل َتعطه َوسل ،لك ُ َّتشفع َواشفع ،ُ َ  ).٣٩٨(، ومسلم )٧٥١٠(رواه البخاري . »  ..ُ
 ). ٤١٥٩ (»الفردوس«رواه الديلمي يف  )   ٣(

 . ُ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 

اهللا بن عبداهللا بن عمر، عن نافع، ُعن عبيدبن صاعد  سألت أبا حممد: قال أبو بكر النجاد   
 .  ال أصل لههذا حديث موضوع: فقال فذكر احلديث،.  .عن ابن عمر عن النبي 

ّكل هذه األحاديث باطلة ليست بمحفوظة، غـري :  فقال، أبا بكر الباغنديسألت: وقال    ُ
    ).٢/٤٩٠ (»إبطال التأويالت«.   اهدُحديث جم

كثـرية  ٍقُرُاس من ط رواه بعض النَّ): ..٥/٢٣٧(» درء التعارض«  وقال ابن تيمية رمحه اهللا يف 
 اهـ . ..لفَّن السِاهد وغريه مُه عن جمَّابت أنَّوإنام الث ، وهي كلها موضوعة،مرفوعة
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ُفرسه اذوهك - ٣١٤ َ ٍفضيل ُبن ُدحمم رواه فيام ٌداهُجم َّ  .)١( نهع ٍيثل عن ،ُ
                                         

 . من طريق ابن بطة رمحه اهللا) ٣/١٩ (»طبقات احلنابلة«رواه ابن أيب يعىل يف )   ١(
ٍ من عدة طرق عن جماهد»نةُّالس«، واخلالل يف )١٥/١٤٥ (»تفسريه«رواه الطربي يف   و ُ ُ ّ ِ. 

َ صحح أثر  وقد ، وتلقـوه رينِّمني واملتـأخّ جماهد رمحه اهللا أهل العلم والتحقيق مـن املتقـدَّ
َبالقبول، بل وطعنوا يف كل من رده أو طعن فيه، ووصفوه بأقبح األوصاف َّ َ ِّ   . 

 ،سنة ومائة ستني نذُم العلامء به ثّحد ،بتاث صحيح احلديث هذا :األصبهاين إبراهيم قال   
  ).٢٩٣( للخالل »نةُّالس«.   البدع أهل َّإال هّيرد ال
 .لفَّه عن جماهد وغريه من السَّ أنابتَّوإنام الث ):٥/٢٣٧(» درء التعارض«وقال ابن تيمية    

 بعضهم ورفعه: وقال. هذا حديث ثابت عن جماهد): ٢/٢١٤(» العرش« يف الذهبي   وقال 
  اهـ.ّال شك يف ثبوتهُوإسناده ال يثبت، وأما عن جماهد ف من حديث ابن عمر 

 :     وأما نقل أقوال العلامء يف تلقي هذا األثر بالقبول والتسليم فال يمكن حرصها هنا، ومن ذلك
 ،فاتِّالـص يف اجلهميـة هـاّترد التـي ِاألحاديـث عـن أمحد بن حنبل سألت :ُّيِوذَّاملرقال   

 ،ِبالقبول لامءُالع تهاّتلق قد :لوقا ،عبداهللا أبو حهاّفصح .العرش ةَّوقص ،رساءواإل ،ؤيةُّوالر
 ).٢٨٣( للخالل »نةُّالس«.    جاءت كام األخبار مِّسلُن

َّوال علمـت أحـدا رد: .. وقال أبو بكر حيي بن أيب طالـب     واحتملـه ..  حـديث جماهـد ً
ّاملحدثون الثقات، وحدثوا به عىل رؤوس األشـهاد، ال يـدفعون ذلـك، يتلقونـه بـالقبول  ُِّ ّ ّ

 ).٢٦٨( للخالل »ةُّالسن«      اهـ ..  بذلكُّوالرسور
ُّفقد تلقـاه الـشيوخ مـن أهـل ..  ّوأما حديث جماهد): ٣/٣٦٧ (»الرشيعة«    وقال اآلجري يف  ّ

ٍّلق، وقبلوها بأحسن قبول، ومل ينكروهاّ تلقوها بأحسن تالعلم والنَّقل حلديث رسول اهللا   اهـ  .َ
َّإذا تبني هذا فقد حـد)]: .. ٤/٣٧٤ (»الفتاوىجمموع « يف )هـ٧٢٨(قال ابن تيمية و    َ ث َّ

 اهـ. ُ جيلسه ربه عىل العرشًأن حممدا رسول اهللا : العلامء املرضيون وأولياؤه املقبولون
 اهـ. ئمة يروونه ويتلقونه بالقبولَّوكان السلف واأل): ٥/٢٣٧ (»درء التعارض«وقال يف   

ة املعطلة املنكرة لعلو ّيف ثبوته إال مع ظهور اجلهميومل يظهر إنكار هذا األثر والطعن : قلت   
َّالرب عز وجل َّ ِّ  .    واستوائه عىل عرشهَّ

ّمازال النَّاس حيدثون هبذا يريدون مغايظة اجلهمية، : ُّقال أبو داود صاحب السنن رمحه اهللا   ُ
ُوما ظننت أن أحدا يذكر : وقال. ًوذلك أن اجلهمية ينكرون أن عىل العرش شيئا      =ةُّبالسنً
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 ).٢٤٤(، )١٩٤( للذهبي »العرش «.    ّيتكلم يف هذا احلديث

ُثني ينكره، وكان عندنا ً أحدا من املحدتما رأي: اهللا بن أمحد بن حنبل رمحهام اهللا   وقال عبد
َّوقت ما سمعناه من املشايخ أنه إنم َّ  اهـ . ا ينكره اجلهميةـِ

َّاء منذ ستني ومائة سنة، وال يرده إالـث به العلمَّحدهذا احلديث : يم األصبهاينقال إبراه    ّ ُ 
 .)٢٧٩) (٢٥٠( للخالل »ُّالسنة«هذه اآلثار يف .    أهل البدع

قول ابن جريـر يف إثبـات أثـر ) ٤/٣٧٤ (»جمموع الفتاوى« يف     ونقل ابن تيمية رمحه اهللا
ُوإنمـا أنكره بعض اجلهمية، وال ذكره يف تفسري:.. جماهد، فقال ِ ً اآلية منكراّ  اهـ. ُ

ّ والطعن فيمن رده  بهتتبع كالم أهل العلم يف تصحيح أثر جماهد وقبوله واالحتجاج: قلت    
 يطول جدا، وقد مجعت أقوال من وقفت عليه ممن صحح هذا األثر وقال به من أهل العلم 

 :املائة، ومـنهمبجزء فكان عددهم قد جتاوز ِّمني واملتأخرين وأفردت هذه املسألة ِّمن املتقد
َّالقاسم بن سالم و ،)هـ١٤٤(ريري ُاجل أبو بكر عبداهللا و ،)هـ٢٢٧(برش احلايف و ،)هـ٢٢٤(َ
هـارون بـن ، و)هــ٢٣٩(عثامن بن حممد بن أيب شـيبة ، و)هـ٢٣٥(بن أيب شيبة بن حممد ا

ــ٢٤١(أمحد بـن حنبـل ، و)هـ٢٣٨(بن  راهويه إسحاق ، و)هـ٢٣١(معروف   عبـدالوهاب و،)ه
أبـو بكـر ، و)هــ٢٦٧(أبـو بكـر املقـرئ ، و)هـ٢٦٦(الدقيقي حممد ، و)هـ٢٥١(اق َّالور

ِاملروذي حـرب الكرمـاين و ،)هــ٢٧٥ (ننُّ صاحب الـسِّأبو داود السجستاين،و)هـ٢٧٥ (ُّ
 بـن أمحـدعبداهللا  بـن ، و) هـ٢٨٧(ابن أيب عاصم  و، )هـ٢٨٥(احلريب ، وإبراهيم )هـ٢٨٠(

َّالرس أبو العباسو ،)هـ٢٩٠(حنبل  ، )هــ ٣٠٧(، وأبـو يعـىل املوصـيل )هـ ٣٠٦(افعي اج الشَّ
أبـو ، و)هــ ٣١٠(ربي أبو جعفر الطـ، و)هـ٣١٠ (افعي قيه الشواحلسني بن عيل بن خريان الف

 القاسم أبو، و)هـ٣١٦(، وابن أيب داود )هـ ٣١١(ل َّأبو بكر اخلال، و)هـ ٣١١(بكر بن خزيمة 
 ،)هـ٣٦٠(اآلجري ، و)هـ ٣٤٨(أبو بكر النّجاد ، و) هـ٣٢٩(الربهباري ، و)هـ٣١٧(البغوي 

 وابـن بطـة، وابـن تيميـة، ،)هـ٣٨٥(الدارقطني َّالقصاب، والكرجي ، و)هـ ٣٦٠(َّالطرباين و
 .  يطول الكتاب بذكرهم ممنوأضعافهم.  بن إبراهيموابن القيم، وابن سحامن، وحممد

 .  وبينت صحتها، أسانيدهالمت عىلق أثر جماهد رمحه اهللا، وتكوقد مجعت يف هذا اجلزء طر  
 :  يدل عىل صحته وقبوله، ومن ذلكثم أتيت بام يشهد هلذا األثر من األحاديث واآلثار مما 

 عىل ِّلَ اللهم ص: قالنم« :قال رسول اهللا  : قال ويفع بن ثابت األنصاريُعن ر -١  
     =    .  »فاعتي وجبت له ش،ِيامةِ القَب عندك يومّقرُ وأنزله املقعد امل،حممد
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 ٤٤٨٠ (»الكبري«، والطرباين يف )٨٤٩ (»ُّالسنة«، وابن أيب عاصم يف )١٦٩٩١(  رواه أمحد 

 ).  ١١٠٦ (»الرشيعة«، واآلجري يف )٣١٥ (»ُّالسنة«، واخلالل يف )٤٤٨١و
ــذري يف  ــسنه املن ــد ح ــب«َّ   وق ــب والرتهي ــي يف )٢٥٨٧(» الرتغي ــع«، واهليثم  »املجم

 ).   ٨/٤٧٠ (»التفسري«ثري يف ، وابن ك)١٠/١٦٣(
 ابن  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( صاعد
ة جيء بنبـيكم يام إذا كان يوم الق: قال،ريض اهللا عنه  عبداهللا بن سالمَّ قول الصحايب-٢   

َّ عز وجلفأقعد بني يدي اهللا   . عىل كرسيهَّ
   ! يا أبا سعيد إذا كان عىل كرسيه فهو معه:ريريُفقال رجل أليب سعيد اجل    
 .  حديث يف الدنيا لعينيّويلكم هذا أقر: قال    

ــم يف  ــن أيب عاص ــسنة«   رواه اب ــر يف )٨٠٥ (»ُّال ــن جري ــسري«، واب ، )١٥/١٤٨ (»التف
 ). ٤٤٤ (»إبطال التأويالت«، والقايض يف )١٠٧٩ (»َّالرشيعة«جري يف واآل

َّ   وإسناده صحيح، رجاله معروفون إال سيف الس َدويس، وهو شيخ اجلريـري، وقـد قبـل َّ َِ ُ
ُّروايته هلذا األثر، واحتج هبا، واحتج هبا كذلك أهل السنة يف مصنفاهتم يف السنة واالعتقاد ُ ُّ َّ ّ . 

 هـذا َّدَر من عىل نكرُم وأنا ،ٌّقط سمعته ٍحديث أرشف هذا :العباس العنربيال احلافظ ق   
   . اهللا رسول عىل تهمُم ٍوءُس ُرجل عندي وهو ،احلديث

 . نياُّالد يف لعيني ٍحديث ّأقر هذا ، ويلكم:  وقال اجلريري
 إياس بن سعيد ود،مسع أبو قة،ّالث ث،ّحدُامل ماماإل :هو) ٦/١٥٣ (»السري« هذا كام يف ي  واجلرير

 ).هـ١٤٤: (تويف. البرصة ثّدُحم هو: حنبل بن أمحد  قال.العلامء كبار من البرصي، ريري،ُاجل
) ٥٦٩-٤/٥٦٨ (»املستدرك«احلاكم يف َّ متابعة يتقوى هبا عند وألثر عبداهللا بن سالم   

 . عن عبداهللا بن سالم ريض اهللا عنهٍبسياق أطول منه، عن برش الشغاف، 
ُهذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه، وليس بموقوف، فإن عبداهللا بن سـالم : ل احلاكم   قا

 .  اهـ ووافقه الذهبي.  يف غري موضعَّعىل تقدمه من مجلة الصحابة، وقد أسنده بذكر النبي 
ُّ أن له أصال يف السنةّبنيُة، وتّ قو تزيدهقول جماهد رمحه اهللالشواهد ال  بعض  فهذه ً. 
ئل هذا األثر هو جماهد رمحه اهللا؛ وهو من هو يف علمه وفضله وورعه، فال يمكن أن   ثم قا

     =      .ّيقول هذا القول يف تفسري آية من كتاب اهللا تعاىل إال بتوقف
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عرضت القرآن ثالث عرضات عىل ابن عباس، أقفه عند كل آية، أسأله فـيم :  جماهد  قال

 .نزلت، وكيف كانت
ا سأل ابن عباس عن تفسري القرآن ومعـه ألواحـه، ًرأيت جماهد: ة قالليكُ موعن ابن أيب  

 . هّلُى سأله عن التفسري كَّاكتب، حت: فقال ابن عباس
 .صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان خيدمني:  جماهد  وقال
 اهـ.ُأمجعت األمة عىل إمامة جماهد واالحتجاج به:  ترمجة جماهديف» امليزان «يف الذهبيقال   و

ّعلم أن جماهدا رمحه اهللا تلقى هذا األثر عن ابن عباس ّوقد رصح كثري من أهل ال  ً ُ . 
 ؛ِهِإنكـار يف فنظرت ،ذلك أنكر ِالَّهُاجل من اًمسلوب أن بلغني :معروف بن هارون قال -١  

 ).٢٧٥( للخالل »ُّالسنة«.  قصد عباس فابن اًاهدُجم َقصد كان فإن
 ):١٠٣ص (»نونيته«ه اهللا يف  قال ابن القيم رمح-٢  

 انـبحُ يف س لكِ وتَالةَّأقم الص        ِِهقول  يف  ٍجاهدـُ مَ كالم ْرُواذك                    
    ِسبانُأي واحلَّبالر ذا   َلـ قي اـم         ٍمدـألح  ِاملقام  ِ تفسريِكرِ ذ يف                    

 اينَ الفوقُهُهم بل شيخُهو شيخ        ا ًجاهدـُ مّ فإنًجسيامـإن كان ت                    
 .يريد ابن عباس ريض اهللا عنهام) : شيخه الفوقاين: (وقوله  

 : فإنه قال؛ بتوقيفَّويبعد أن يقول جماهد ذلك إال: )٢/١١٨٠ (»العلو« قال الذهبي يف -٣ 
 آية ّلُ أقفه عند ك عنهامس ريض اهللامرات عىل ابن عباله إىل آخره ثالث ّقرأت القرآن من أو

 اهـ.  وأجل املقرئني، املفرسين يف زمانهّ فمجاهد أجل.أسأله
ِّ الكتب من املتأخرين يف رد هذه بع كثري من املشتغلني بتحقيق وختريج   ومن العجب أن يتتا ِّ ِ

 !!الح عىل تلقيها بالقبول َّلف الصَّ، والطعن يف ثبوهتا مع اتفاق السالفضيلة لنبينا 
 حمقـق كتـاب -) نعسانرضا ( ما ختم به ؛ الطعن يف هذا األثر  ومن أعجب ما وقفت من 
ِّ كالمه يف رد - ابقةَّ الطبعة الس»غرىُّاإلبانة الص« !! فات الشيخ الغامري: (ثر جماهد، إذ يقولأَ

ِأن يذكر قول جماهد هذا يف تفسري املقام املحمود يف كتابه َ  .   اهـ). »بدع التفاسري«: ُ
َّفهل يمكن ألحد أن يقول عن قول أو مسألة تلقاه السلف الصالح وتابعهم عليها :  قلت   َّ

ّأهل السنة يف كل مكان وزمان بالقبول والتسليم أهنا من البدع املحدثة  ُ ُّ   !! 
ُّ عن علم من أعالم أهل السن  واختم كالمي هبذا النقل    ِ ٍ َ  اآلجري ة وإمام من أئمتهم وهو اإلمامَ

  =،النبي ا حديث جماهد يف فضيلة ّ وأم:إذ يقول) ٤/١٦١٢(» الرشيعة«هللا من كتابه رمحه ا
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َنزل مَأعظمهمَلهم، وَأفضِق وْلَ خري اخلُة بأنَمعرفـُان والـ اإليممُ ث-٣١٥ ًة ِ
ِّالنبيني عدب  اهللا عند    :هللا ا ِولسر ِبخالفة مهَّوأحق ،لنيرسوامل َّ

ُالصديق] ب/١٩[ ٍبكر وأب     ِّ ُعتيق وهو ،انـعثم بن هللاُعبدا؛ )١( ِّ بن أيب  ِ
َقحافة ريض اهللا عنه  ُ)٢(. 

ٌجه األرض أحـدم يكن عىل وـ ل اهللا ُسول رَه يوم ماتَّ أنُوتعلم     ِ ِ 
ُكره غريمنا ذَّدِف الذي قبالوص ُ ِه رمحة اهللا عليه َ ُ ُ)٣(.  

   :ِةِّوالصف ِيبَّالرتت هذا عىل ِهِدعب ِمن مُث    
                                         

قـل ن أهـل العلـم والنِّيوخ مـُّاهـا الـشّ فقد تلق؛عىل العرش  أنه يقعده:وتفسريه هلذه اآلية
 وأنكـروا ،نكروهـاُ ومل ي، وقبلوها بأحسن قبول،ٍ تلقِوها بأحسنّ تلق حلديث رسول اهللا

  .وءُ س لُجَ حديث جماهد فهو رَّدَن رَ م: وقالوا،اًا شديدًحديث جماهد إنكار َّدَعىل من ر
 وقبـول ،فمذهبنا واحلمد هللا قبول ما رسمناه يف هذه املسألة مما تقدم ذكرنا له): اآلجري (قلت   

 هـا.  واملعني عليهٍ،شادَ رِّلُ واهللا املوفق لك،ِهِّدَ وترك املعارضة واملناظرة يف ر،حديث جماهد
 ؛ فارض لنفـسك مـا ريض بـه القـوم ألنفـسهم: ..   ورمحة اهللا عىل عمر بن عبدالعزيز إذ يقول

وبفضل ما كـانوا ،  وهلم عىل كشف األمور كانوا أقوى،واّ وببرص نافذ كف،م عىل علم وقفواّفإهن
  ).٤٦١٢ (»سنن أيب داود«. األثر  ..  فإن كان اهلدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه،فيه أوىل

 . ففيه زيادة بيان)١٥٢ص( للدشتي »إثبات احلد هللا « كتاب تعليقي عىلكذلك : وانظر       
 ).   ذكر املقام املحمود( للخالل »ُّالسنة«:   وانظر كذلك

ِّباب ذكر السبب الذي سمي به أبو بكر الصديق/٢/٥٧٣) (َّالصحابة (»اإلبانة الكربى«:   انظر)    ١( ُ َّ( 
أنت عتيق  «: فقال أن أبا بكر دخل عىل رسول اهللا  ريض اهللا عنها عائشةإىل حديثشري ُي  ) ٢(

 )٦٨٦٤(ابـن حبـان رواه  و).٣٦٧٩( رواه الرتمذي  .اً عتيق:يّمُفيومئذ س .»ِارَّن النِاهللا م
  ).٢٦٥ (»املختارةاألحاديث «، والضياء يف وصححه

 ،) بعد رسول اهللا ديق ِّ أيب بكر الصباب ذكر بيان خالفة/٤/١٧١٠( »الرشيعة«: انظر  ) ٣(
 ).ديق ِّ يف فضائل أيب بكر الص سياق ما روي عن النبي/٧/٩٣(الاللكائي و
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ُعمر ٍحفص أبو        َ ِطاباخل بن ُ  .)١( ُالفاروق وهو ،عنه اُهللا يضر َّ
ِوالنعت ِيبَّالرتت اهذ عىل مهاعدب ِمن مُث    َّ : 

ِالنورين ُذو َعمرو ووأب ،اهللا ِعبد وأب ووه ؛ َّعفان ُبن ُثامنُع        ُّ )٢(. 
ِالنعت هذا عىل مُث      : مِهِبعد ِمن ِةِّوالصف َّ

ُاألنزع وهو ، اهللا عنهريض ٍبطال أيب بن ُّعيل ِنساحل وأب         ُطنيالب َ ِ)٣(، 
                                         

 ).ب  عمر بن اخلطاباب ذكر خالفة أمري املؤمنني/٤/١٧٣٥( »الرشيعة«: انظر   )١(
 ).ضائل أمري املؤمنني عمر  يف ف سياق ما روي عن النبي/٧/١٤٤(الاللكائي و

 مـن بـدو الـدنيا إىل ُّوما كان قط): ١/٥٤) (فضائل الصحابة (»اإلبانة الكربى«قال ابن بطة يف    )٢(
ُنبي إال عثامن، وبذلك سمي ذا النًانقضائها رجل صاهر نبيا عىل ابنتيه، وتزوج بابنتي   اهـ. ورينّ

ُ ال نعدل بعد رسول اهللا ِ زمن يفانُّك:    قال ابن عمر ريض اهللا عنهام ِ  ،ٍ بكربأيب:  النبي َ
ُنرتك فال نفاضل بينهم ، ثمثامنُ ثم ع،َمرُم عُث َ ِ ُ  ).٣٦٩٧و٣٦٥٥(رواه البخاري .  َُ

 من زعم أن من أصـحاب :بن عبداهللارشيك قال ) ١٠٤٤( البن أيب عاصم »ُّالسنة«   ويف 
 .ن أصحاب حممد َّثامن فقد خوُثامن أفضل من عُويع عُالشورى يوم ب
 .عن حممد بن عيسى نحوه) ٥٦٠(واخلالل .  عن محاد بن زيد نحوه) ٢٦٢٠(ائي    وعند الاللك

 نأخـذ بـاجتامع : قـالعن عبداهللا بن املبـارك) ١٩٧( البن أيب زمنني »ُّأصول السنة«   ويف 
فعثامن خري هذه األمة ،  وقد اجتمعوا عىل أن عثامن خريهم،وندع ما سواه أصحاب النبي 

 ، ثم خري هذه األمة بعد هؤالء األربعة أصحاب الشورى،م عيل وبعده،بعد أيب بكر وعمر
 . فاعرف حق سابقهم،  من سائر أصحاب النبي  ثم األول فاألول،ثم أهل بدر

، ) باب ذكر خالفـة أمـري املـؤمنني عـثامن بـن عفـان/٤/١٧٤٦(» الرشيعة«:    وانظر    
 ). منني عثامنيف ترتيب خالفة أمري املؤسياق ما روي ٧/١١٩١(والاللكائي 

 وهو ، أي العظيم البطن):البطني( :ويف صفة عيل ): ٣٤/٢٦٢( »تاج العروس«جاء يف    )٣(
 وهو أنزع ،ن جانبي اجلبهةِعر مَّ وهو انحسار الش):األنزع): (٢٢/٢٤٥( ًوفيه أيضا. مدح

 : ويف صـفة عـيل ،اً وقـد نـزع كفـرح نزعـ،عر ففـارقَّه نزع عنه الشّ كأن،براق النزعتني
    =، وتتشاءم باألغم، وتذم الغمم، وتتيمن باألنزع، والعرب حتب النزع،)البطني األنزع(
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ْصه ِخاتم ِّمع ُوابن ، ّلم وس صىل اهللاُ عليه اهللاِولرس ُرِ ِّالنبيني َ َّ. 
ُورمحته اهللا ُاتصلو    ُوبركاته ُ  .)١( ِأمجعني مليهع ُ
ِبهمفبح  ِعرفةوم ِّ ُالدين َقام :مِهضلف ِ ِومتت ،ِّ ُالسنة َّ َّ ُاحلجة ِوعدلت ،ُّ َّ ُ)٢(. 

                                         
 اهـ. ً لئيامَّوتزعم أن أغم القفا واجلبني ال يكون إال

 .)١/٤٠٢ (»املرفوعة الرشيعة تنزيه« .»البطني األنزع كّفإن أبرش ..«: اتاملوضوع   ويف 
ّ حـني وىل قـول عمـر ) ٤٤) (فـضائل الـصحابة (»اإلبانة الكربى«وروى ابن بطة يف    
 - ا عليـ:  يعني-ّلوها األجيلح لئن و:  وقال،تة األمر، فلام ولوا من عنده أتبعهم برصهَّالس

: تصغري أجلح، واجللح: واألجيلح). وها األصيلعّإن ول: (ويف رواية.  هبم الطريقلريكبن
 ).٢/٤٢٤ (»ان العربلس«: انظر.  ِأسَّمة الرّقدُن مِ مِعرَّذهاب الش

  ..).باب ذكر خالفة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب /٤/١٧٥٦( »يعةَّالرش«: انظر   )١(
 ).  ريض اهللا عنه أمري املؤمنني عيلسياق ما روي عن النبي /٧/٢٣٧(الاللكائي   و

َيف ذم من قدم ع) ٢٢٥(َّ أقوال السلف   وتقدم  .عنهم ليا عىل أيب بكر وعمر ريض اهللا َّ
 ، لقرابتـهٍّع بعـيلَّبـَ وال نعيب من ر،ثامنُ وع،مرُ وع،بكر  أبو:فضيلّ يف التقال أمحد رمحه اهللا)   ٢(

  ).٥٩٢( للخالل »نةُّالس «.  وعدله، القديمه وإسالم،هرهِوص
 هـذا مـذهبنا يف التفـضيل): ١/٣٢١) (قـسم الـصحابة (»اإلبانـة الكـربى«قال ابن بطـة يف   

، ومذهب سلفنا وأئمتنا، وهو طريق أهـل العلـم، كر، وعمر، وعثامن، وعيل بأيب ب: واخلالفة
 . وعليه أدركنا من لقيناه من شيوخنا وعلامئنا رمحة اهللا عليهم..مه اهللا من اتباع اهلوىّلَومن س

بأيب : سمعت الشافعي يقول يف اخلالفة والتفضيل:  الربيع بن سليامن  ثم ذكر بإسناده عن 
ِ ثم أطال الكالم يف ذم من طعن يف خالفتهماهـ . رمحهم اهللاّامن، وعيلبكر، وعمر، وعث ِّ َ. 

 فمـن: وهو يتكلم عن اخللفاء األربعـة) ١٤٠ (»عقيدته«  وقال أبو إسامعيل الصابوين يف 
 أبغضهم ومن الفائزين، يف َفاز فضلهم وعرف هم،ّحق ورعى هلم، ودعا وتوالهم، ،أحبهم
  اهـ.اهلالكني يف هلك فقد اهللا لعنهم واخلوارج ِضوافَّالر متنسبه ما إىل ونسبهم هم،ّوسب

ّ األول من هـذا الكتـاب يف فـرض حمبـة م كثري من األحاديث واآلثار يف القسمّ   وقد تقد
 .َّاخللفاء األربعة ريض اهللا عنهم، وتقديمهم عىل سائر الصحابة ريض اهللا عنهم

     =يف ّ وعيل،ثامنُ وع،مرُ وع، أبو بكر: من قالالتبعة عىل/٢/٤٠٤( للخالل »ُّالسنة«:    وانظر
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ِوادخـل ؛َفَّالـسل ِشتمَتـ ال :اهللا رمحـه الثوري ُفيانس قال - ٣١٦ َاجلنـة ُ َّ 
   .)١( ٍمالَبس
ِنةجلبا ِةللعرش ُدشهتو -٣١٧ ٍحراء ُابأصح مُهو ؛ءااستثن وال ،ٍّكَش بال َّ َ ِ : 
َكر، وعم، وأبو بُّبي الن   ُ َيل، وطلحـُثامن، وعـُر، وعـٍ ُ، والـزبري، ُةٌّ ُّ 

ُ بن عوف، وأبو عبيدة بن اجلِالرمحنُ، وعبدٌعيدٌوسعد، وس   .َّراحٍ
ُمهَّدِفهؤالء ال يتق ِم أحد يف الفضل واخلُ   . )٢(ِري ٌ

َ لُكل من شهد لُدشه وت-٣١٨ ِباجلنة ُّبي  النهِّ َّ.  
ُسيد  :محزة َّوأن ِالشهداء ِّ ُّ )٣(. 

                                         
). ثامن بإمجـاع أصـحاب حممـد ُـا أفضل مـن بقـي بعـد ع ليَة فيه أن عّجُ واحلالتفضيل،

 ). ٤/١٧٦٩ (»الرشيعة«و
 ). ٢٤٦ص( »الرد عىل املبتدعة« عىل يتعليق يف التفضيل واخلالفة يف َّالسلفوقد نقلت أقوال  

، والاللكـائي )٢/٣٥٦( البـن أيب حـاتم »العلـل«، و)٤٦٥(رب الكرمـاين  حل»ُّالسنة«يف )   ١(
    :عن ميمون بن مهران قال »هتذيب الكامل«، و)٦١/٣٤٩(» تاريخ دمشق«، و)٢٣٥٥(

 .   ٍة بسالملف وادخل اجلنََّّ ال تشتم الس، يا ميمون: ريض اهللا عنهامقال يل ابن عباس   
 ،راءِكـان عـىل جبـل حـ أن رسـول اهللا  هريـرة من حديث أيب ) ٣٦٢٧(روى مسلم )   ٢(

، »يدِ أو شـه،يقّدِ أو صـ، نبـيَّ عليـك إالام فـَراءِن حـُاسـك«:  فقال رسول اهللا ،َكَّفتحر
عد بن أيب وقاص َ وس،بريُّ والز،لحةَ وط، وعيل،ثامنُ وع،مرُ وع،وأبو بكر،  النبي :وعليه

 ريض اهللا عنهم
 »ةُّالـسن«، و)هادة للعـرشة املبـرشين باجلنـةَّب ذكر الشبا/٤/١٦٩٥ (»َّالرشيعة«: وانظر  

 .ِإنكار اإلمام أمحد عىل من مل يشهد هلؤالء باجلنَّة، وفيه )الشهادة للعرشة باجلنة(للخالل 
، )٢٩٥٨( رواه الطـرباين .»املطلـب عبـد بـن محزة هداءُّالش ُّدسي« : قال النبي حلديث عيل )   ٣(

 .من حديث جابر ) ٣/١٩٥( وصححه احلاكم ).٧/٣٦٨(» فتحال«وصححه يف 
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َّالطي ٌروجعف ِنةاجل يف  :ُارَّ َّ )١(. 
ِنةجلا ِأهل ِشباب ِّسيدا:  ُنيُواحلس ُنواحلس َّ )٢(.  

ِنةباجل ِواألنصار يناجرهامل ِميعجل ُدهتشو -٣١٩ ِوالرضوان َّ  َّوالتوبـة ،ِّ
 .)٣(هم ـهللا لا ِمن ةمحَّوالر
ُّقرستَوي -٣٢٠ ُدهاهوش  َّبيالن رأى ًالجر أن : َِكبقلب ُنوقُوت ،ُلمكع ِ َ، 

َواتبع ،به َوآمن  مـول ،ُهَير مـل َّمنـم ]أ/٢٠ [ُلأفض ٍهنار ِمن ًةاعس وول ُهَّ
ِيشاه   .)٤( نيأمجع ِلقاخل ِالـبأعم أتى وول ُهْدُ

                                         
 . »ِةَّاجلن يف ِبجناحيه ُيطري اًملك اًجعفر ُأريت« :النبي  قال: قال  يشري إىل حديث أيب هريرة )   ١(

  وصـححه، ) ٢١٢و٣/٢٠٩(، واحلـاكم )٧٠٤٧(، وابن حبـان )٣٧٦٣(  رواه الرتمذي 
 .ووافقه الذهبي

 ).٩/٢٧٢ (»جممع الزوائد«يف  انظرها  كثريةويف الباب أحاديث  
 .»ةَّاجلنـ أهـل ِشباب دايس واحلسني ُاحلسن« : اهللا رسول قال: قال  سعيد أيب حلديث)   ٢(

 ).١٢٤ (»منتخب العلل«. وصححه أمحد.  حسن صحيح:وقال) ٣٧٦٨(رواه الرتمذي 
 قلت ملحمد :لأخرج أبو الشيخ عن أيب صخر محيد بن زياد قا): ٤/٢٧٢(» الدر املنثور«يف    )٣(

  .ا أريد الفتنـ وإنم أخربين عن أصحاب رسول اهللا :رظيُبن كعب القا
  . ومسيئهم وأوجب هلم اجلنة يف كتابه حمسنهم،ميع أصحاب النبي  إن اهللا قد غفر جل:فقال  
  ؟  موضع أوجب اهللا هلم اجلنة يف كتابهّ ويف أي:قلت له  
  '  )  (  *  !  "  #  $  %  &  M  : أال تقـرأ:قال  

  ;  :  9  8   76  5  4          3  2  1  0  /    .  -  ,  +L 
ا مل ً ورشط عىل التـابعني رشطـ،اجلنة والرضوان  أصحاب النبيأوجب جلميع  ]التوبة[

 . اشرتط عليهم أن يتبعوهم بإحسان:قال؟  وما اشرتط عليهم : قلت.يشرتطه فيهم
 ). به املهاجرين واألنصار يف كتابه مما أكرمهم اهللا به ذكر ما مدح اهللا/٤/١٦٣٤(» الرشيعة«

   =،     ورأوه وسمعوا منه،كان هؤالء الذين صحبوا النبي :  قال اإلمام أمحد يف رسالة عبدوس)  ٤(
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ُرحمـَّتلا مُث -٣٢١ ِريهمغصـ:  ِهابأصح ِمجيع ىلع ُّ ِوكبـريهم ِ  مِهلـَّوأو ،ِ
ِنهماسحم ُوذكر ،ِهمرِوآخ ِائلهمفض ُرشَون ،ِ ُتفـاءقالوا ،ِهبدهيم ُاءواالقتد ،ِ ِ 
ِثارهمآل ِّكل يف َّقحلا َّوأن ،ِ َوالصواب ،ُوهالق ما ُ  .)١( لوهِعم اـفيم َّ

                                         
 .  أعامل اخلريّلُ وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعني ولو عملوا ك،ومن رآه بعينه

 ،]اإلمام أمحد: يعني [عبداهللا أبا يا :قال جعفر بن الفضلعن ) ٦٦٦(ل  للخال»ُّالسنة«  ويف 
 ،بكـر أبـو :مخـسة العدل أئمة :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

 .أحد قارهبمُي ال اهللا رسول أصحاب ،أحد يدانيهم ال اهللا رسول أصحاب :قال ثم  
 إن : قلت. وعثامن، وعمر، أبو بكر: فقالالنبي  وسألت أبا معمر الكرخي عن أصحاب   

 ، وحيك، ما قال هبذا أحد: أبو معمر: فقال. وعمر بن عبدالعزيز، وعيل:ا يقولًعندنا إنسان
 خـري النـاس بعـد  أصحاب حممد ؟  مل خيطأ معاوية ؟مل تصحبون مثل هذا؟ من هذا 
 : لقول النبي ؛ لو جاء من بعدمهم بأمثال اجلبال من األعامل لكانوا أفضل منه،رسول اهللا

  غيظ يف قلبهً ولو أن رجال،»هيفِ أحدهم وال نصّدُا ما بلغ مً ذهبٍحدُلو أن أحدكم أنفق مثل أ«
M  F    J  I  H  G : يقـول  ألن اهللا؛اً لكان كافرعىل أصحاب حممد 

  RQ   P   O  N  M  L  KL ]يظ فهو كافرَفمن كان يف قلبه غ ،]٢٩: الفتح . 
محـاد بـن  [ سـألت أبـا أسـامة:براهيم اجلـوهري قـالقال إ) ٢٣١٩(» جامع بيان العلم«  ويف 
 . اً أحد ال نعدل بأصحاب حممد : فقال ؟مر بن عبد العزيزُ أو ع، معاوية: أيام كان أفضل]سلمة

 فـإن ،ا فليستن بمن قـد مـاتستنًُ من كان منكم م،اس أهيا النَّ:عبد اهللا بن مسعود قال    )١(
 ،اًها قلوبـّ أبر؛ كانوا أفضل هذه األمة،  أولئك أصحاب حممد،ؤمن عليه الفتنةُ ال تّاحلي

 فـاعرفوا هلـم ؛ وإقامـة دينـه، اختارهم اهللا لـصحبة نبيـهٌ قوم،اًفّ وأقلها تكل،ًوأعمقها علام
م كانوا عىل ّ فإهن،كوا بام استطعتم من أخالقهم ودينهمَّ ومتس، واتبعوهم يف آثارهم،فضلهم

 ).  ٦/٨١( »ُّلسنةمنهاج ا«  . اهلدى املستقيم
 عـن ه سـئلّ أنـ:ّب عن ابن املـسي، األوزاعيروى): ١٤٢٣(» جامع بيان العلم وفضله«   ويف 
  .ًرى يل معهم قوال وال أ، اختلف فيه أصحاب رسول اهللا : فقال،ٍيشء

 . = معناه ليس له أن يأيت بقول خيالفهم به:ابن عبدالرب قال .ّ هذا هو احلق:قال ابن وضاح  
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 بلغه عن رسول ٍ ما رأي امرئ يف أمر: األوزاعيقال) ٢/٦٦٩(»  عىل املرييسنقضال«ويف    
من بعده كانوا أوىل فيه  وقال فيه أصحابه  ولو مل يكن فيه عن رسول اهللا ،باعهَّ اتّ إال اهللا

 M(  '   &  L  : فقـال، ألن اهللا تعاىل أثنى عىل من بعدهم باتباعهم إياهم؛اباحلق منّ
 ومـا ، فام وافقه منها صـدقناه، بل نعرضها عىل رأينا يف الكتاب:وقلتم أنتم ،]١٠٠: التوبة[

 .نةُّس ما خالف رأيه من الّ رد:دث يف اإلسالمُ وتلك غاية كل حم،خالفه تركناه
 العلم ما ، يا بقية: يل األوزاعيقال:  بقية بن الوليدقال): ٣٥/٢٠١( »تاريخ دمشق«  ويف 

 . فليس بعلم ء عن أصحاب حممديم جيـ وما ل، جاء عن أصحاب حممد
ا كـان عليـه ـمسك بمـَّنة عندنا التُّأصول الس : رمحه اهللاقال أمحد) ٣١٧(الاللكائي وعند    

 . واالقتداء هبم،أصحاب رسول اهللا 
 ؛أحـبهم ملـن اًغـد الفـوز  النبـي أصحاب عليه َِملَس ملن أرجو : أمحدقال) ٧٦٨(    وعند اخلالل 

 ،ِّاحلـق عـىل هووزراء ،وأنصاره ، اهللا رسول وأعوان ،لإلسالم وقادة ،ينِّللد اًعامد كانوا مّألهن
  .وآخرهم أوهلم عىل مَّويرتح ،ٍبخري َّإال يذكرون وال ،نةُّالس هي  اهللا رسول أصحاب وأتباع

  فهم  اهللا ما أصحاب الرسولأف): ١/٧(» اجلرح والتعديل«  وقال أبو حاتم رمحه اهللا يف 
  وهـم الـذين اختـارهم اهللا ، وعرفوا التفسري والتأويـل،دوا الوحي والتنزيلِهَالذين ش

ا ًعالمأ وجعلهم لنا ة، فرضيهم له صحاب،ِهّ وإظهار حق، دينهوإقامة ، ونرصتهلصحبه نبيه 
مـر أ ورشع وحكم وقىض ونـدب وّنَ وما س، ما بلغهم عن اهللا  فحفظوا عنه ،ةدوُوق

 ةوا أمر اهللا وهنيه ومراده بمعاين وعلم،ِينِّ ففقهوا يف الد،تقنوهأ ووعوه و،بّدأوهنى وحظر و
 ،طهم عنـه واسـتنبا، وتلقفهم منه، وتأويله، ومشاهدهتم منه تفسري الكتاب،رسول اهللا 

 فنفـى عـنهم القـدوة،كرمهم به من وضعه إياهم موضع أ و، عليهمَّنَ بام مفهم اهللا َّفرش
كـم ُ فقـال عـز ذكـره يف حم،مةُامهم عدول األَ وس، والغمزوالريبة والكذب والغلط َّكَّالش
  النبي َّففرس، ]١٤٣: البقرة[ M A  @  ?    >  =  <  ;  :L  :كتابه

 وحجج ، اهلدىوأئمة ،مة فكانوا عدول األ،)ًعدال( : قال،M  =L  :قوله ذكره َّعن اهللا عز
 ، واجلري عىل منهـاجهم،مسك هبدهيمّىل التإ  وندب اهللا ة،نُّ ونقله الكتاب والس،ينّالد
<   ?  @  M  G  F  E  D  C  B  A : فقال، واالقتداء هبم،لوك لسبيلهمُّوالس

  S  R   Q  PO  N  M  L  K  J  I   HL ]الاللكـائي: وانظر]. النـساء 
 )... ذكر حماسنهم، ونرشحابةَّ الصِّ عىل حبِّ يف احلث سياق ما روي عن النبي/٧/٥٠(
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ُبينهم َفالِخ ال ُاءـلمالع ِتأمجعقد و -٣٢٢   :َّأنه َ
ُفرُيك ال ُخرجهُن الو ،ٍنببذ )١ (ِةِالقبل ِأهل ِمن ٌأحد َّ ُ  ِاإلسـالم ِمـن ِ
ٍعصيةبم  .ِءيسُمـلا ىلع ُافخون ،ِنحسُللم ونرج ؛ِ
ًواحدا اًنبذ أتى َمن: قولت َّفإهنا ؛ِةلعتزُمـال ِولبق كذليف  ُولنق الو ِ 
ِعمره يف ِ ْ ٍبحبة َلمظ أو ،ُ ِعمره ِيف ِّ ِ ْ َفرك فقد ؛ُ َ. 
ُوبرأه ، َة عىل اهللاَريَم الففقد أعظ :كذل قال َفمن      ُهَنفس هب َفصو امم َّ
ِالرأفة :ِمن ِوالتجاوز ،ِةَّوالرمح ،َّ ِوالغفران ،ِانحسإلوا ،َّ ِالتوبة ِولوقب ،ُ َّ. 

ًكفارا واكان ُهُدون َومن ،َمآد ِمن َاءاألنبي َّأن َمزع دوق َّ ُ. 
َّز وجل عاُهللا قال َّ:  M    ¥  ¤  £  ¢L ]١٢١:طه[ 

َذنوب َفوص دوق ُ  .ِرآنالق ِمن ٍريثك يف ِعليهم هللا ِصلوات ِياءبناأل ُ
ــ ُّوعقــوا ،مُاهأخــ وامــظل قــدف ،َفيوســ ُوةوإخــ  واصوعــ ،مُاهأب
ِنةجلا ِأهل ِمنم ُوه ،ٌارأبر ٌارأخي  :ذلك عم مُهو ؛مُمواله َّ )٢(. 

                                         
 ). ٢٥٠(فمن مل يصل فليس من أهل القبلة ألن تركها كفر كام تقدم . الةَّأي أهل التوحيد والص   )١(
 طريـق وهي مـن(لتي كتبها إىل مسدد بن مرسهد، ُّقال اإلمام أمحد رمحه اهللا يف رسالته يف السنة ا )  ٢(

 ،وأما املعتزلة امللعونة فقد أمجع من أدركنا من أهل العلم أهنم يكفرون بالـذنب): املصنف
بوا أبـاهم َّ وأن إخوة يوسـف حـني كـذ،اًومن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم كان كافر

 ، منـه امرأتـهُبـنيَ ت، فهـو كـافرًةّ حبـَ وأمجعـت املعتزلـة أن مـن رسق،اًارَّفُيعقوب كانوا ك
قبل ُناكحون وال تُ ال ي،ارّفُ فهؤالء الذين يقولون هبذه املقالة ك،جَ إن كان حيّويستأنف احلج

 )٢/٤٢٨(» طبقات احلنابلة«. شهادهتم
: ًقوله إخبارا عـن إخـوة يوسـف): ١/٦٠٩ (»نكت القرآن« يف  رمحه اهللاقال الكرجي   و
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َّاهللاُ عز وجل قال دوق    ِيهلنب َّ '  )  (  M  :َّلمَّصىل اهللاُ عليه وسـ ٍدمحم ِّ

-  ,  +  */  .   L ]٢:الفتح.[   
 .)١(]٤٣:التوبة[ M    P  O  N  M  L  KL  :َّوجل َّعز  اُهللاقالو   
ِومن بعد ذلك -٣٢٣  ؛ِسول اهللا ِحاب ر أصنيَر ب شجَّام عُُّكفن:  ِ

َالناس واوسبق ،ُمعه َداهشامل واشهد دفق  اهللاُ َرَفـَغ دفق؛ ِضلبالف َّ
ِوالتقرب هلم، ِغفارستالبا َوأمرك ،ُمهل ُّ ِمحبتهمب إليه َّ ِ  ذلـك َوفـرض ،َّ
ِيهنب ِانسل ىلع  َّنامإو ،ونقتتلسي ]مَّوأهن[ ،نهمِم ُونيك ام ُيعلم وهو؛ ِّ

ِسائر عىل واِّفضل َوضع دق َمدوالع اخلطأ َّنأل ؛ِاخللق ِ ِّكلِمن  معنه ُِ  ما ُ
                                         

M      [  Z  Y  X  W  V d  c  b  a    `  _  ^  ]  \    L  ِّمع كل ما ذكرهم ُ
ّم بعـد رجـوعهم إىل أبـيهم رد عـىل الـرش، وكذهبُّ وإلقائه يف اجلب،به من الغدر بأخيهم اة ٌّ

، فيام يزعمون أن الذنوب كفر؛ إذ ليس يقدرون أن يكفروهم وهم أنبياء، ]اخلوارج: يعني[
M  9  8   7 : متهمادُّ آخر السورة بعد نـأخرب عنهم يفوقد فعلوا األفاعيل كلها، قد 

  ;  :L اهـ. ّ وال رد اهللا عليهم، وال أبوهم قوهلم.كفرنا: م يقولواـول  
 َّاختلف أهل العلم يف إخوة يوسف عليه السالم هل كانوا أنبياء، أم رجال صاحلون ؟:   قلت

 .ءبسنده عن ابن زيد أهنم أنبيا) ١٢/١٥٢ (»تفسريه«   روى الطربي يف 
 . بعد ذكر اخلالف أهنم ليسوا بأنبياء)١/٢٢٨ (»البداية والنهاية« ابن كثري يف َّورجح    

األنبيـاء صـلوات اهللا علـيهم ): ١٠/٢٨٩(» جممـوع الفتـاوى« قال ابن تيمية رمحه اهللا يف )  ١(
   اهـ.  وىف تبليغ رساالته باتفاق األمة،معصومون فيام خيربون به عن اهللا سبحانه

ّالـدرر الـسنية« صغائر الذنوب فقد قال الشيخ عبدالرمحن بن حـسن رمحـه اهللا يف   وأما ُّ« 
 اَّوأم عليها، ونَّرَقُي ال لكن ؛الصغائر منهم تقع قد أنه: َونِّاملحقق عليه فالذي): ١١/٥١٠(

+  M : تعاىل قال كام ،ٌّحق فهو عنه ثبت مما  اهللا رسول قال ما وكل منهم؛ تقع فال الكبائر

  ,  5  4   3    2  1  0  /  .  - L ]اهـ.ٌّحق تقريراته كذلك ]النجم  
  .مع اختالف يسري يف ألفاظها) ٢/١٠٠٤ (»الرسالة الواضحة«ذكرها ابن احلنبيل يف ) ٣٢٢(فقرة   
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 .)١(هم ـل ٌورمغف مبينه َرجش
ِالـدار ِةووقعـ] ب/٢٠[ ،ِلواجلمـ ،ِّفنيِصـ :ِتابِك يف ْرُينظ وال َّ، 
ِوسائر ُبينهم تجر يلتا ِنازعاتُمـال ِ َ.  
ْتكتب وال ُ َلغريك وال ،َكِفسلن ُهَ ُقرأهت الو ،ٍدأح عن ِوهتر الو ،ِ  عـىل َ

ْسمعت الو ،كِريغ  . رويهي نَّمم ُهَ
َاتفق لكذ فعىل ِمةُاأل هذه ِاءـلمُع ُسادات َّ ِالنهي ِمن َّ   ؛ فناهوص َّعام َّ
ُمحاد :مِمنه  ُفيانوس ،يَّالثور ُفيانوس ،ُعبيد ُبن ُونسُوي ،ٍزيد ُبن َّ

ٍذئـب أيب ُوابـن ،ٍأنس بن ُكالوم ،َدريسإ ُبن اهللاوعبد ،عيينة ُبنا ِ، 
 َسـحاقإ ووأبـ ،ٍربحـ ُبـن ُيبُوشـع ،ِكاربـُامل ُ، وابـنِرِنكـدُ املُوابن
 ،ِثاحلار ُبن ُرشوب ،ٍلحنب ُبن ُوأمحد ،ٍاطأسب ُبن ُفوسوي ،ُّاريزفال

ِوعبدالوهاب َّ ُراقوال ُ َّ. 
 ،اهـإلي َامعسـتالوا ،فيهـا َرَّوالنظـ ،اهـعن َّالنهي رأوا قد ِالءهؤ ُّلُك
 .)٢( ِجمعهاب ِامـالهتموا ،هاِطلب ِمن واَّحذرو

                                         
 .معنه موضوع  حممد أصحاب خطأ :احلارث بن برشقال ) ٧٦٥(للخالل » نةُّالس«يف   )  ١(

 ). ٢/١٠٠٤ (»الرسالة الواضحة«بن احلنبيل يف ذكرها ا) ٣٢٣(   فقرة 
 : يقولـونمن صدور هذه األمة وهـِ أدركت من أدركت م:العوام بن حوشب رمحه اهللاقال    (٢)

 وال تذكروا الذي شجر ، ما تأتلف عليه القلوباذكروا من حماسن أصحاب رسول اهللا 
 )٢٢٠(َّقد تقدم  و .اسشوا عليهم النَِّّحرُبينهم فت

نة الـذين أدركهـم يف ُّ يف عقيدته التي نقل فيها إمجاع أهـل الـس)هـ٢٨٠ (ل حرب الكرماينقا   
 =حماسن أصحاب النبي  ذكر : ُّومن السنة الواضحة البينة الثابتة املعروفة: مجيع األمصار، قال
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َّمتف ،ٍةُخمتلف ٍظلفاَبأ ةكثري ُاءأشي لكذ ل فعنفيم معنه َيُرو دوق  ِقةُ
 .)١( إليها َعواستم واهار َمن عىل ِارواإلنك ،ذلك ِةيِكراه ىلع عاينامل
 : كذل بعد ِمن مُث -٣٢٤
ِّالصديق ٍكرب أيب ِبنت عائشةل ُديشه    ِّالـصديق اَّأهنـ انهـع اهللا يضر ِّ  ،ُةِّ

ِالسامء ِمن ُأةَُّربامل ُرة،َّالطاه ُالسالم ليهع ربيلج ِلسان عىل َّ  عن ًاراإخب ،َّ
َّ األمـِورصـد يف اًثبتـُم ،ِِهكتاب يف  وامتل ،هللا ا ِاحفها إىل يـصِة ومـُ ِوم ِ

َّالقيامة؛ أهن ٌمربأة ، اهللا ِسولُا زوجة رِ َّ ٌلةاضف ،ٌةِّخري ،ٌةاهرط ،ُ  َّوأهنا ،َ
                                         

،َّجر بيـنهم، فمـن سـب أصـحاب ّ والكف عن ذكر مساوئهم، والذي شـ كلهم أمجعني
َّواحدا منهم، أو طعن عليهم، أو عر، أو رسول اهللا  ًض بعيـبهم، أو عـاب أحـدا مـنهم ً

ٍبقليل أو كثري، أو دق أو جل مما يتطرق إىل الوقيعة يف أحـد ّ ّ  ، رافـيض،بتـدعُم:  مـنهم فهـوٍ
ربـة، واالقتـداء ُعاء هلم قُّنة، والدُخبيث، خمالف، ال قبل اهللا رصفه وال عدله، بل حبهم س

 .)بتحقيقي/ ٧٥ (»املسائل«  من كتاب»نةُّالس«  اهـ. هم فضيلةيلة، واألخذ بآثارِهبم وس
 هـذه يكتبـون اًقومـ إن : يقـولأمحـد سـمعت:  املـروذيقـال) ٧٩٩( للخـالل »نةُّالس«   ويف 

 يكـون أن أنكـر ال أنا :قلت ّكأن عنك حكوا وقد ، اهللا رسول أصحاب يف الرديئة األحاديث
 ،باطـل :وقـال ،اًشـديد اًإنكار وأنكره ،غضبف .يعرفها األحاديث هذه يكتب حديث صاحب
  !؟ حممد أصحاب يف فكيف ،ألنكرته اسالنَّ أفناء يف هذا كان لو ! ؟هذا أنكر ال أنا ،اهللا معاذ

 األحاديـث هـذه يكتـب عرفتـه فمـن :عبـداهللا أليب قلـت .األحاديث هذه أكتب مل أنا :وقال  
 .جمَّالر ديئةَّالر األحاديث هذه احبص هلأيست ،نعم :قال؟  جرُأهي وجيمعها ديئةَّالر

 ذكـر فيهـا التـي األحاديـث هـذه يكتـب أن ٍألحد ّأحب ال :قال أمحد) ٨١١ (ًوفيه أيضا  
 ،فيهـا تنظر ال :قال؟  اكتبها :ال حنبلق .ننُس وال ،حرام وال ،حالل ال  النبي أصحاب

 .عكمينف وما ،والفقه ،ننُّبالس عليكم ! ؟ِالعلم من تلك يف ٍيشء ّوأي
َذكر صفني واجلمل وذكر من شهد ذلك ومن مل يشهد( للخالل »نةُّالس«: انظر   )١( ِ التغليظ عـىل (، و)َ

ذكـر بـاب /٥/٢٤٨٥ (»الـرشيعة«، و)من كتب األحاديث التي فيها عىل أصحاب رسـول 
 ).١٢٤( للربهباري »ةُّالسن«، و) عام شجر بني أصحاب رسول اهللا ورمحة اهللا عليهمّالكف
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ُتهزوج ُوصاحبته، ُ ُ ِنةجلا يف ِ  .)١( ِرةواآلخ ُّالدنيا يف ؤمننيامل ُّأم وهي ،َّ
  ؛نهع َّتوقف أو ،يهف َنطع أو ،ذلك يف َّكش ِفمن
َكذب دفق   ،اهللا ِبكتاب َّ

 ،هللا ا ِغري ندع ِمن َّأنه َعموز ،هللا ا ُولسر به َجاء اـفيم َّوشك
́  :  M   µهللاُ ا قال   ³  ²  ±º     ¹       ̧   ¶   L ]١٧: النور[. 
 .)٢( ِانـِمن اإليم َئِرَب فقد:  اهذ َأنكر َفمن

                                         
 املؤمنني عائشة ريض اهللا ُسبب ختصص أم) ٥/٢٣٩٣ (»الرشيعة« اآلجري رمحه اهللا يف ََّنيَب   )١(

 ملا أن حسدها : فقال،نة واالعتقاد دون سائر أمهات املؤمننيُّعنها بذكر فضائلها يف كتب الس
 ،يه القرآن وأنزل ف،أها اهللا تعاىل منهّ فرموها بام قد بر؛ ن املنافقني عىل عهد رسول اهللاِ مٌقوم

 وأسخن ، به أعني املؤمننيّ وأقر،  اهللا الكريم به رسولهفسرت ،ماها بباطلهَن رِوأكذب فيه م
 يف الدنيا  عند ذلك عني العلامء بذكر فضائلها ريض اهللا عنها زوجة النبي، به أعني املنافقني

 .                   لهّ إنك لست بأم: قالً أن رجال:روي أنه قيل لعائشة ريض اهللا عنها. واآلخرة
 اهـ .  ولست أم املنافقني، أنا أم املؤمنني؛ صدق:فقالت   

 راية املنافقني، وأظهروا الطعـن يف أم املـؤمنني فحملواثم جاء من بعدهم الرافضة : قلت    
    .عائشة ريض اهللا عنها، ووصفوها بأقبح األوصاف، وقالوا ما مل يقله أسالفهم، فقبحهم اهللا

 َّبَن سـَ وم،َدِلُمر جُ أبا بكر وعَّن سبَ م: سمعت مالك بن أنس يقول:هشام بن عامرقال  )  ٢(
 : اهللا تعاىل يقول يف عائشة ريض اهللا عنهـاَّ ألن: قال ؟قتل يف عائشةُ مل ي: قيل له.تلُعائشة ق

M  º    ¹       ¸  ¶      µ  ´  ³  ²  ±L ]فمن رماها فقد خالف:مالك قال ] ١٧:النور  
 قول مالك :بإسناده، وقال) ١١/٤١٥ (»املحىل« يف رواه. لِتُ ومن خالف القرآن ق،القرآن

 اهـ.  وتكذيب هللا تعاىل يف قطعه برباءهتا،ة تامةّدِ وهي ر،هنا صحيحاه
 ن قذف عائشةَ م:بو يعىلأالقايض قال ): ٣/١٠٥٠(» ارم املسلولَّالص« ابن تيمية يف قال   و

 ،ٍمجاع عـىل هـذا غـري واحـد وقد حكى اإل.ٍ بال خالفَها اهللا منه كفرأّ بام برريض اهللا عنها
َّورص     =         اهـ. ئمة هبذا احلكمن األِ مٍ غري واحدَحَ
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ًومنـازهلم أوال ،همِِبراتَمـ  عىل اهللا ِ رسولِ أصحابَ مجيعُّبِحـُ وي-٣٢٥ َّ ِِ ِ 
ًفأوال َواحلديبية ،ٍبدر ِهلَأ ِمن :َّ  . ٍدُحُوأ ،ِانِّالرضو ِةوبيع ،ُ
 الذين ،ِةفنيُمـلا ِلِازنَمـوال ،ِيفةَّالرش ]أ/٢١ [ ِلضائالف ُأهل ِءالفهؤ

  .نيأمجع هللا ُرمحهم ،ُقَّالسواب ُهمـل تبقس
ُرتحموت -٣٢٦ َحبيبـة ِّأم أخي ،ُسفيان أيب بن َةُمعاوي ِنَّعبدالرمح أيب عىل َّ َ 
  .حيالو ِباتوك ،أمجعني )١( نيؤمنملا ِخال هللا،ا ِولرس ِةوجز

ُلهفضائ ُروتذك       َروي ام ِوتروي ،َ ِ  ؛ فقدهللا ا ِولرس عن فيه ُ
ُدخلي «:فقال  اهللا ولرس مع َّناك :َرُعم ُبنا قال -٣٢٧  نِمـ ُيكملـع ُ

ِّالفج هذا ٌرجل َ ُ ِاجلنة ِأهل ِمن َ ُمعاوية فدخل .»َّ ِ  .)٢(هللا ا ُرمحه ُ
                                         

 ،امءَّ ونزل عذرها مـن الـس، اخللق إليهّوكانت أحب): ١/١٠٦ (»زاد املعاد«   قال ابن القيم يف 
 اهـ .. وأعلمهن لمهن بل أفقه نساء األمة وهي أفقه نسائه وأع، قاذفهاِفرُواتفقت األمة عىل ك

   ؟ عاويـة خـال املـؤمننيُ أقـول م:اإلمام أمحد سأل أن أبا طالب) ٦٥٧ (للخالل» نةُّالس«يف )   ١(
 ،  ورمحهامعاوية أخو أم حبيبة بنت أيب سفيان زوج النبي ُ م، نعم:قال  ؟مر خال املؤمننيُوابن ع

 . نعم: قال ؟عاوية خال املؤمننيُ م: أقول: قلت.هام ورمحوابن عمر أخو حفصة زوج النبي 
، - أمحد بن حنبـل-  وجهنا رقعة إىل أيب عبداهللا: احلارث قال أيبعن): ٦٥٩(ً   وفيه أيضا 

نـه خـال إ( : وال أقول،)عاوية كاتب الوحيُإن م( : ال أقول: رمحك اهللا فيمن قالكقولما 
انبون جيـ ، هـذا قـول سـوء رديء:ل أبو عبـداهللا قا ؟ًا غصبِيفّه أخذها بالسّ فإن؛)املؤمنني

 .اس أمرهم للنّّبنيُ ون،السونُ وال جي،هؤالء القوم
ِ   وذكر غري واحد اخلالف بني أهل الـسنة يف إطـالق ٌعـىل مـن هـو أخ ) خـال املـؤمنني: (ُّ

 ).  ٦/٣٨١( ابن كثري »تفسري«، و)٤/٣٦٩ (»ُّمنهاج السنة«: انظر. ألمهات املؤمنني
، والاللكـائي )١٩٢٤(، واآلجـري )٧٠٤(، واخلـالل )٢/٣٣٠ (»الكامل«اه ابن عدي يف رو )   ٢(

 اهـ  .رقهُط مجيع من يصح ال :)٤٥١-٤٤٩ (»العلل املتناهية«قال يف ). ٢٧٧٩(
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ُوضعم هذا َّأن ُمتعلف  ُنزلتوم ُهِ  .)١( ُهِ
 كُمراد َفالوخ ،نكم ًيداعَب انك وإن ،ُهاعأط َمن هللا يف ُّبِحـُت مُث -٣٢٨
 .ُّالدنيا يف
ُوتبغض    ِ ُاءهأعد وواىل ،ُصاهَع َمن اهللا يف ُ َووافق ،منك ًيبارق انك نإو ،َ َ 
ُصلوت ،ياكُدن يف اكهو ُقطعوت ،كذل عىل ِ  .)٢( ليهع َ
ِقائله ىلإ يُتصغ وال ،ًرأيا ِدثُحت الو -٣٢٩  .)٣(ُيبصُوي ُئُخيط َّالرأي َّفإن ؛ِِ

                                         
، بـاب كـل مـا روي فيـه، فأوردوا يف هـذا الُّأهل السنة وغريهم بذكر فضائل معاوية اعتنى  )   ١(

ّ ذلك ردا عىل الرافضة املصنفات الكثرية، كلثناء عليهوأفردوا يف ال  ممن أعلن الطعـن  واخلوارج 
 .َّلطعن يف الصحابة ً واختذوه بابا يلجون منه لله،َّعىل هذا الصحايب اجلليل، ونصبوا العداء 

ُمعاوية بن أيب سفيان سرت أصحاب رسول اهللا : ّقال الربيع بن نافع رمحه اهللا    ُِ فإذا كشف ،
 ).١/٢٠٩ (»تاريخ بغداد«.  ِّسرت اجرتأ عىل ما وراءهالرجل ال

    ؛اً فمن رأيناه ينظـر إىل معاويـة شـزر،عاوية عندنا حمنةُ م: رمحه اهللاعبداهللا بن املبارك   قال 
 ).٥٩/٢٠٩ (»تاريخ دمشق«.     عىل أصحاب حممد : أعني،اهتمناه عىل القوم

 ّ وهو يتكلم عمن نص عىل فضائل معاوية )٤/٣٧٢(» نةُّمنهاج الس«   قال ابن تيمية يف 
ا ًومعاوية أيـض: ّيف كتب االعتقاد، وخصه بذكره أنه خال للمؤمنني، وكاتب للوحي، فقال

 أو ،اً وصـار أقـوام جيعلونـه كـافر،حبة واالتصال برسول اهللا ُّمن الص ملا كان له نصيب
ا مـا لـه مـن االتـصال  احتاج أهل العلـم أن يـذكرو،ونحو ذلك  ويستحلون لعنته،اًفاسق

    اهـ .  بحسب درجاهتم املتصلني برسول اهللا َّ لريعى بذلك حق،برسول اهللا 
 وقـد ،عاويـة ُ بعض األحاديـث يف فـضل م»الرد عىل املبتدعة«   وقد أورد ابن البناء يف 

ذكـر أيب عبـدالرمحن معاويـة /١/٣٣٥( للخالل »ُّالسنة«:  وانظر.نظرهافاخرجتها هناك 
 ). ٧/٣١٩(والاللكائي  ،)٥/٢٤٣١( »الرشيعة«، و)ه رضوان اهللا عليهوخالفت

ُأوثق«: قول النبي تقدم   ) ٢( َعرى َ ُالبغض و،اهللا يف ُّاحلب :ِانـاإليم ُ  ).١٨٣( أثر رقم .»اهللا يف ُ
َّة عىل ذم الرأي، وُّ أمجع أهل السن  )٣(      =     : ومن ذلك.، واإلنكار عليهمأهلهَ
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ُإياكم والرأي، فإن أصـحاب الـرأي أعـداء الـسنَن، أعيـتهم : ّطاب اخلُقال عمر بن     ُِ ُّ ُ َِّ

ِ أن حيفظوها، وتفلتت منهمُاألحاديث ُ ُّلوا وأضلواَّ فلم يعوها فقالوا بالرأي؛ فضَ  ).٥٤( تقدم   .ُّ
 ّ فـإن اهللا رد؛أيَّ إياكم والـر: ريض اهللا عنهام قالعن ابن عباس) ٢٧٥(» ذم الكالم«ويف    

 : M  ª وقال لنبيـه ،]٣٠:البقرة[ M  >  =  <  ;  :  9L  : قال،أيَّاملالئكة الرعىل 
 °  ¯   ®  ¬  «L ]ا رأيتـومل يقل بم ،]٤٩:املائدة  . 

 . ويف قلبه دغلَّأي إالَّا نظر يف الرً ال تكاد ترى أحد: رمحه اهللاقال اإلمام أمحد  و
 ؛ واستكملمر هذا األَّمَ وقد تسول اهللا بض رُ ق: يعيب الرأي، ويقول مالك  وكان اإلمام

أي جـاء رجـل َّ الـرَعِبـُ فإنه متى ات،أيَّتبع الرن وال ،تبع آثار رسول اهللا نا ينبغي أن ـفإنم
 .   تمُ أرى هذا ال ي، فأنت كلام جاء رجل اتبعته،هتأي منك فاتبعّآخر أقوى يف الر

 ).١٥/٥٤٥ (»تاريخ بغداد«، و)٢/٧٨٩(» املعرفة والتاريخ«   
 ومعرفـة ،اس اتبـاع اآلثـار عـن رسـول اهللا  إنـام عـىل النّـ:   قال اإلمام أمحد رمحـه اهللا

 إذا مل يكن قول بعـضهم ، ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول اهللا ،صحيحها من سقيمها
 أو بقـول ، قوهلم كان أشبه بالكتاب أخذ بهّ فإن اختلف نظر يف الكتاب فأي،اًلبعض خمالف

 نظر يف صحاب النبي أ وال عن أحد من ،ذا مل يأيت عن النبي إ ف،خذ بهأ رسول اهللا 
س احـدث النـَّأ وتـرك مـا ،نة أخـذ بـهُّ قوهلم كان أشبه بالكتاب والـسّ فأي،قول التابعني

 ).٥/١٤٢٨(» بدائع الفوائد« .بعدهم
يث، أما كالمه عن أهل احلـد. صفه ألهل الرأيونقل كالم ابن رجب و) ٢٧(م َّ  وقد تقد

 مههـم َ فإن معظـم،قهاء أهل احلديث العاملون بهُا فّوأم :)١/٢٤٩ (»جامع العلوم« فقال
ُفـرسُ ومـا ي، البحث عن معاين كتـاب اهللا حابة َّ وكـالم الـص،حيحةَّنن الـصُّ مـن الـسُهِّ

 ثـم التفقـه ، ومعرفة صحيحها وسـقيمها،نة رسول اهللا ُ وعن س،ابعني هلم بإحسانَّوالت
ابعني هلـم بإحـسان يف َّحابة والتـَّ ثم معرفة كالم الص، والوقوف عىل معانيها،فهمهاتفيها و

 ويف ،هذا هو طريق اإلمام أمحد ومن وافقـه مـن علـامء احلـديث الربـانيني.. أنواع العلوم 
 وإنـام ، وال يقـع،نتفع بـهُأي ما ال يَّمعرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بام أحدث من الر

 وما أحـسن مـا قالـه  .. وكثرة القيل والقال،ة اخلصومات واجلداليورث التجادل فيه كثر
 يف احلديث ُ فوجدت،أيَّ يف األمر فإذا هو احلديث والرُ نظرت:طيَقَّليامن السُيونس بن س

      = وذكـر، وصفة اجلنة والنـار، وذكر العرش، وربوبيته وإجالله وعظمتهب َّذكر الر
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 .)١(هللا ِآيات يف ونوضَخي مَّفإهن ؛ِاتصومُخلا َابحأص سُجتال الو -٣٣٠
ِالدين يف َالدِواجل َراءِمـوال َّوإياك -٣٣١ َّالغل ُثُيور كذل َّفإن ؛ِّ  ُجِرُوخي ،ِ
ُبهِاحص ِّسن كان وإن - َ    ؛ِةعدالب إىل -  ياـُ

َأول َّألن ُدخلَي ما َّ ِّالسني عىل ُ ِالنقص ِمن ُِّّ ِينهد يف َّ   :َعتدُبامل َمَاصخ اإذ ِ
ِدعُللمبت ُهُتالسُجم ُإياه ُهُتُومناظر ،ِ َّ،  

ِيدخ أن ُنأمت ال ُثم      .ُُهنفتَي ما ِالقول ِيثبَوخ ،ِمالالك ِيققَد ِمن ِليهع َلُ
ُفتنهي ال أو    ُ َتكلفَي أن ُاجحتفي ؛ِ ُّيرد ام ِهأير ِمن له َّ  يسل ام ُهَولق ليهع ُ
 ولَّالرس ِأخبار ِمن ٌأثر وال ،ِيلَّالتنز يف ٌانيب الو ،ِيلَّالتأو يف ٌأصل له

 .)٢(  اهللا عليه وسلمَّصىل
                                         

 ونظرت يف ، ومجاع اخلري فيه، واحلث عىل صلة األرحام،م واحلالل واحلرا،النبيني واملرسلني
ّ ومجاع الرش، وقطيعة األرحام،ُ واحليل،ُ والغدر،ُأي فإذا فيه املكرَّالر  وقـال أمحـد بـن . فيهَّ

 اهـ. أيَّ فعليه بالربز،ُ ومن أراد علم اخل، من أراد علم القرب فعليه باآلثار:شبويه
 .  )٣٢٥ و ٧٦ و ٧٥ و ٧٤ و ٥٤( فيام تقدم أيّلف يف ذم الرَّوانظر آثار الس   

 .البن القيم »إعالم املوقعني« و،)٢/١٠٣٧ ( البن عبدالرب» بيان العلمجامع«:    وانظر
 ).١٣٢و١٣١و١٢٤ و٧٠و٦٩(: انظر.  التحذير من أهل اخلصوماتتقدمت اآلثار يف  ) ١(
ناظرة أهل ُ إىل أيب يسأله عن مٌجلَكتب ر): ٥٨٨ (»مسائله«ح ابن اإلمام أمحد يف صال   قال )٢(

 ٍكـروهَ مّلُ ودفـع عنـك كـ، أحـسن اهللا عاقبتـك: جوابـهّ فأمىل عـيل، واجللوس معهم،الكالم
م كانوا يكرهـون الكـالم ّ أهن؛ِ العلمِن أهلِن أدركنا مِ وأدركنا عليه م،ا نسمعنُّ الذي ك؛ٍوحمذور

 .  ذلكُعدَ ال ي، اهللا ِالنتهاء إىل ما يف كتابسليم واَّ وإنام األمر يف الت،ِيغَّ الزِواخلوض مع أهل
بتـدع ليـورد عليـه ُ أو جلوس مـع م،ن وضع كتابِدث مُ حمّلُاس يكرهون كومل يزل النَّ   

 واخلـوض معهـم يف ، جمالـستهمِركَ اهللا يف تَالمة إن شاءَّ فالس،ينهِبعض ما يلبس عليه يف د
  =   ٍ صـالحٍن عمـلِا مـً نفعه غـدِما يعود عليه وليرص إىل ،ٌ فليتق اهللا رجل،بدعتهم وضاللتهم
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 ُهَ فيحمـل نفـس،ة لـهّجـُ منه أراد احلَا فإذا هو خرجً وال يكون ممن حيدث أمر،ِهِيقدمه لنفس
 ّوأشـد ،ن به بدعته ومـا أحـدثّزيُ لي؛ أو باطلٍّة ملا خرج منه بحقّجُ وطلب احل، فيهالعىل املح

 وإن ، والباطـلِّريد يزين ذلـك بـاحلقُ فهو ي، عنهَذِخُ فأ،ٍذلك أن يكون قد وضعه يف كتاب
 اهـ. الم عليكَّ والس..نسأل اهللا التوفيق لنا ولك.  يف غريهّوضح له احلق

ًسمعت مالكا وسئل عمن قـوي عـىل : قال أشهب) ١٦٦( البن عبداحلكم »اجلامع«  ويف 
ال يكلمهـم، : الزنادقة، والقدرية، واإلباضية، وأصحاب األهواء أيكلمهـم ؟ قـال مالـك

 . وإن الذين كانوا خيرجون إنام عابوا املعايص هللا، فإن هؤالء تكلموا يف أمر اهللا تعاىل
 عن جمادلة وخماصـمة الكالم) ١/٣٨٨ (»اإلبانة الكربى« ابن بطة رمحه اهللا يف َلَّصَوقد ف  

 :ختصارٍ رمحه اهللا بيشء من االَّر هبم، واغرت بكالمهم، فمام قالهّأهل البدع، أو من تأث
 أن هذا هـو اد علمن واملراء، واجلدال، واملناظرة، وققد حذرتنا اخلصومة،: فإن قال قائل   

 وخيـاطبني منهـا  ،عن يشء من هذه األهواء التي ظهرتفإن جاءين رجل يسألني  .. ّاحلق
م تركه يتكلأًب اهللا الكريم يل هبا علام، أفن قد وه اجلواب عليها، وأنا مميبأشياء يلتمس من

 ته ؟لّا يريد، وال أجيبه، وأخليه وهواه وبدعته، وال أرد عليه قبيح مقاـبم
 : ً 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 من .. قد عرفت حسن طريقته إما رجل -١  
وجه املخرج مما قد بيل به، فسؤاله سؤال مسرتشد يلتمس املخرج كالم هؤالء، وليس يعرف 

بـه،  مما بيل به، فهذا الذي قد افرتض عليك إرشاده من حبائل كيد الشياطني، وليكن ما ترشـده
والتـابعني،  ُّوتوقفه عليه من الكتاب والسن واآلثار الصحيحة من علـامء األمـة مـن الـصحابة

والغوص  َّة، وإياك والتكلف ملا ال تعرفه، ومتحل الرأيوكل ذلك باحلكمة واملوعظة احلسن
ِللحق مـن  ة، فإن إرادتكُّ فعلك بدعة، وإن كنت تريد السندقيق الكالم، فإن ذلك من عىل ِّ
ُّطريق احلق باطل، وكالمك عىل السنة من غـري الـسنة بدعـة، وال تلـتمس ِغري ُِّ لـصاحبك  ِّ

َّ، فإنه ال ينصح النَّاس من غش نفسه، قال نفسك، وال تطلب صالحه بفسادك ّالشفاء بسقم ّ
ًسمعت ابن سريين ينهى عن اجلدال إال رجال: ابن عون  .      إن كلمته طمعت يف رجوعهَّ

 تأمن فيه عىل نفـسك، ويكثـر نـارصوك ، آخر حيرض يف جملس أنت فيه حارضٌ ورجل-٢  
ِومعينوك، فيتكلم بكالم فيه فتنة وبل ُة عىل قلوب مستمعيه، ّيٍ َّليوقع الشك يف القلوب؛ ألنـهِ  هـو َّ

      =فإن سكت عنه مل تأمن فتنته بأن يفسد.. املتشابه ابتغاء الفتنة والبدعة زيغ يتبعِممن يف قلبه
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  ،)١( ِةـتنِفـال يـف ُودـقعـوال ُّفكـال:  كـذل ِدـعـب نـِم مـُث -٣٣٢
                                         
ً عىل املستبرصين، فهذا أيضا ترد عليه بدعته، وخبيث ّكَّهبا قلوب املستمعني، وإدخال الش

صومته، وال ُ خِ، وال يكن قصدك يف الكالمِحلكمة واِ اهللا من العلمَمكّلَا عَمقالته، وتنرش م
  سـئل: قال مثنى بن شداد. مناظرته؛ وليكن قصدك بكالمك خالص إخوانك من شبكته

برش بن احلارث عن الرجل يكون مع هـؤالء أهـل األهـواء يف موضـع جنـازة أو مقـربة، 
 عليـه، َّدُلم، فرن ال يعَإن كان معك م: فيتكلمون، ويعرضون، فرتى لنا أن نجيبهم ؟ فقال

 . موهم، وال جتيبوهمّ وهم فال تكلَن، وإن كنتم أنتولئال يرى أولئك أن القول كام يقول
ك يف اليقـني ِّشكُشئوم قد زاغ قلبه، واستحكمت للبدعة نرصته، جيهده أن يَ وثالث م-٣   
 رويناه، وكل ما حكيناه يف هـذا البـاب ألجلـه فجميع الذي. فسد عليك صحيح الدينوي

 ألن ؛أبلغ من اإلمساك عن جوابه، واإلعراض عن خطابه.. وبسببه، فإنك لن تأيت يف باب 
َّغرضه من مناظرتك أن يفتنك فتتبعه، فيملك وييأس منك فيـشفي غيظـه أن يـسمعك يف 

 . لهدينك ما تكرهه، فأخسئه باإلمساك عنه، وأذله بالقطيعة 
ى تـَيـا أبـا سـعيد، تعـال ح:  له القائل   أليس قد أخربتك بقول احلسن رمحه اهللا حني قال

أما أنا فقد أبرصت ديني، فإن كنت قد أضللت دينك : فقال له احلسن. ِّخاصمك يف الدينأ
ٍأما أنا فعىل بينة من : وأخربتك بقول مالك حني جاءه بعض أهل األهواء، فقال له. فالتمسه

ٍّريب، وأما أنت فشاك، فاذهب إىل شاك  . مثلك فخاصمهٌّ
ة هي أسخن لعينه، وال أغيظ لقلبه من ّجُجج حُيأيت يف جواب املخالف من مجيع احل  فهل 

  .جة واجلوابُمثل هذه احل
ّإما : ًال جتالس مفتونا فإنه لن خيطئك منه إحدى اثنتني: صعب بن سعدُأما سمعت قول م   

ُأن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه ّ. 
وال نصف : ّأكلمك بكلمة، فوىل عنه، وأشار بيده: قال له الرجلختياين حني ِّ  وأيوب الس

 اهـ.   ِّالقلب ضعيف، وليس الدين ملن غلب:  وعبدالرزاق حني قال البن حييى.كلمة
   عن حديث النبي اإلمام أمحد سألَّأن أبا الصقر الوراق) ٢/٥٤٢(» طبقات احلنابلة«يف )   ١(

 ٌ بأسِهل عىل الرجل» عابِّن الشِ مٍعبِ يف شٌعتزلُ مٌؤمن مِ الناسُخري «: ثم قال،وذكر الفتن
 ،ؤدي زكاتهُ وي،قيم صالتهُ ي،ٍىل ماءإ ٍ من ماءُ له ينتقلٍنيمةُ مع أهله وولده يف غٍأن يلحق بجبل

      =قيمُ أو ي،هذا عندك أفضل؟ ى يأتيه املوت وهو عىل ذلك َّ يعبد اهللا حت،اس النَُّويعتزل
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ْرجخـت الو             ِبالسيف ُ ِمةاألئ عىل َّ  .)١( والمظ وإن ،َّ
ْفاصـرب َكَمـلظ إن :ب ريض اهللا عنـهَّاخلطـا بن ُعمر وقال -٣٣٣  نوإ ،ِ

 ]ب/٢١[  .)٢( ِربْفاص َكَحرم
ْاصرب«: ٍّرذ أليب ُّبي  الن وقال-٣٣٤  .)٣( »ِ شياحب ًبداع كان نوإ ،ِ
ِوالنساك ،ِقهالفو ،ِلمالع ِأهل نِم ُاءـلمالع ِتمعـجأ دوق -٣٣٥ َّ  ،ِادَّبُوالع ،ُّ

ِوالزهاد َّ ِأول ُذمن ُّ ِاألمة هذه َّ َّ  :هذا ناوقت إىل ُ
                                         

   ؟المة ما قد علمتَّ ويف العزلة من الس،اس ما قد علمتويف النّ ، من األمصارٍبمرص
 ٌا إذا مل تكـن فتنـةّ وأمـ، حيـث شـاءُ الرجـلَ فـال بـأس أن يعتـزلُ إذا كانت الفتنـة:فقال  

 . خريُفاألمصار
ومن خـرج عـىل إمـام مـن : .. ةُّ يف رسالة عبدوس يف أصول السن رمحه اهللاقال اإلمام أمحد)   ١(

 وأضـا ِّ كان بالرٍ وجهِّ بأي،وا له باخلالفةُّ وأقر،اس اجتمعوا عليهلمني وقد كان النّة املسَّأئم
 َ فـإن مـات؛  وخالف اآلثار عن رسـول اهللا، هذا اخلارج عصا املسلمنيّ فقد شق:الغلبة

 ؛اسن النِّ مٍ وال اخلروج عليه ألحد،لطانُّ قتل السّلَ وال حي،يتة جاهليةِاخلارج عليه مات م
 ).٣١٧( اهـ    رواه الاللكائي .نة والطريقُّبتدع عىل غري السُعل ذلك فهو مفمن ف

                   ).١٨١(تقدم خترجيه  )   ٢(
 .وقد تقدم) ٤٧٨٣(   رواه مسلم )٣(

 وذلـك ،جار وإن ،عليه اخلروج وال ،لطانُّالس قتال ُّحيل وال): ٣٠ (»ةُّالسن«   قال الربهباري يف 
 اصربوا «:لألنصار وقوله .»ًاحبشي اًعبد كان وإن ،اصرب« :الغفاري ذر أليب  اهللا رسول لقول
 اهـ . ينِّوالد نياُّالد فساد فيه فإن ؛لطانُّالس قتال نةُّالس نِم وليس .»احلوض عىل تلقوين حتى

 والية يف عبداهللا أيب إىل بغداد فقهاء اجتمع :حنبل قال) ١/٣٨٧ (»طبقات احلنابلة«ويف    
 ،قلـوبكم يف ِكرةبـالنُّ علـيكم :هلم فقال .لطانهُوس بإمرته ضاِّالر ترك يف وهُروشاو ،الواثق
 ،املسلمني ودماء ،دماءكم واُكِتسف وال ،املسلمني عصا واُّقُتش وال ،ٍطاعة من اًيد ختلعوا وال
   .ربَّبالص أمر ،»فاصرب رضبك إن «: النبي عن احلديث وذكر
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، َّجواحل، َزو، والغٍاتفروع، ًنىوم ،)١(ِيدينوالع ِمعةاجل َةالص َّأن
ٍل أمري بُع ك م :واهلدي َر، وإعطاءاجٍّر وفـِّ ِ والـصدقاتَاج،م اخلـرُهٍ َّ ،

  .)٣( ٌجائز:  )٢( َواألعشار
ِور واجلس) ٤(ِر عىل القناط وامليش،نوهاِظام التي بِد العَّوالصالة يف املساج   

                                         
 َّ وخلف مـن وىل، وصالة اجلمعة خلفه:ةُّوس يف أصول السند يف رسالة عبدقال اإلمام أمح)   ١(

 ليس له من فـضل ،نةُّالف للسُ خم،ثاربتدع تارك لآلُعادمها فهو مأ من ، تامة ركعتني،ٌجائزة
صيل معهم ينة أن ُّ فالس،هم وفاجرهمّئمة من كانوا برالة خلف األَّ إذا مل ير الص،اجلمعة يشء

   اهـ.ّ وال يكن يف صدرك من ذلك شك،دين بأهنا تامةي و،عادمها فهو مبتدعأ من ،ركعتني
 يف الفـرائض يتعاهـد الرجـل رأيت وإذا): ١٢٩ (»ةُّرشح السن«  وقال الربهباري رمحه اهللا 

 الرجـل رأيـت وإذا ،تعـاىل اهللا شـاء إن ةنَُّس صاحب أنه فاعلم ،وغريه لطانُّالس مع مجاعة
    اهـ. هوى صاحب أنه فاعلم لطانُّسال مع كان وإن مجاعة يف بالفرائض ُيتهاون
 .  ًويشهد اجلمعة واجلامعة وإن كان اإلمام جهميا، فيشهدها معه ويعيدها:    قلت
 َّصىلُ ال ي؛-  القرآن خملوق:يعني - ن قال ذلك القولَ م:قال أمحد )٤( لعبداهللا »ةُّالسن«  ففي 

ُ خلفه اجلَّن صىلإ ف،تياهناإ ُا ال ندعَّنأ َّالإ ؛وال غريها، عةُمُخلفه اجل  . َالةَّ الصَ أعادٌجلَ رَمعةَ
 ،اًجهميـ اجلمعـة يوم مامكإ كان وإن): ١١٤ (»ةُّرشح السن«  وقال الربهباري رمحه اهللا يف 

  اهـ. صالتك دِوأع ،خلفه ِّفصل لطانُس وهو
 . ما وضع عىل األرض من حقوق تؤدى عنها إىل بيت املال: اخلراج)   ٢(

 .أن كال منهام جيب عىل غري املسلم، ويرصف يف مصارف الفيء: ُراج والعرشِّ والصلة بني اخل
 .عىل األموال التجاريةفُأن اخلراج يوضع عىل رقبة األرض، أما العرش :   والفرق بينهام

 .   ّواخلراج والعرش يبقى مع اإلسالم والكفر، بخالف اجلزية فإهنا تسقط بعد اإلسالم
 ). ٢/٢٠ (»معجم املصطلحات الفقهية«  

 ، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافـدة:ةُّد يف رسالة عبدوس يف أصول السنقال اإلمام أمح)   ٣(
 ).٣١٧(الاللكائي .  اًا كان أو فاجر من دفعها إليهم أحزأت عنه بر

ِمرتادفـان اومهـ ِاجلـرس،: ُالقنطرة): ١٣/٤٨٤ (»تاج العروس«يف )   ٤( ِ  ُصـاحب بينهـا َّرقوفـ ُ
ٌأزج هو: ّهريَاألز قال. هوغري ،»حِاملصبا« َ   اهـ.عليه َُربُيع ِاءامل عىل ةباحلجار َأو ُباآلجر نَىُيب َ



  

   
١٨٥ 

ِائع نَّ والـص،ِاعةِّ والزر،ِةَّ التجارائرس، واءِّ والرشيعوها، والبُدالتي عق
ِّكل ٍها يف كل عرص، ومُ ِّ ٍع كل أمريُ ِّ ِ عىل حكم الكٌائز ج :ُ َّتاب والسنُ ُّ  .ةِ

ُّ يرضال ُ ُسكِه، واملتمِدينلُاط حتُ املَ َّسن بِّ َّه صىل اهللا عليه وسِّبي نِةُ  ؛َّلمِ
ُظلم ِحكم عىل هو ِيهأتي ما كان اإذ ؛ٍرجائ ُورج وال ٍم،ـالظ ُ  ِالكتاب ُ
ِوالسنة َّ ُنهأ اـكم، ُّ  ُفخالـُي ًيعاـب ِلادلع اِمااإلم ِنمز يف ىواشرت َاعب لو َّ
َوالسنة َابالكت َّ  .ِاإلمام ُعدل ُهْعينفم ـ لُّ

 ِوقاحلق اعوانتز ،اصقصوال ،ِوداحلد فعور ،ِماهتُقض إىل ةاكمُحملوا   
ِالظلمة يأيد نِم َ ِطهمورش ،ِهمائمرُبأ َّ ِ)١(. 

                                         
ِخالفا للخوارج ومن وافقهم من أهل الرأي وغريهم من طوائف أهل البدع)   ١( ِ ِ ِ َِّ ً. 

ك أي يوشك أن خيرجونا من مجيع الفرائض؛ وذلَّإن واطينا أهل الر:    قال أرطاة بن املنذر
ّما بقي إال أن يقولوا! ائر، وال صالة مجعة، وال زكاة ال جهاد مع إمام ج: أهنم قالوا ّال حج،: َ َ 

َوال صيام شهر رمضان معهم  ). ٢/٥٨١( البن طاهر »احلجة عىل تارك املحجة«.   ِ
سألت :  أبو إسحاققال) قيقيحبت/٢٦٦ (»املسائل«حلرب الكرماين من كتابه  »السنة«ويف    

  .  يف الغزو معهموذكرت له ما طعنعروة عن الغزو مع هؤالء األئمة، هشام بن 
. وعليهم أثمهـملك أجره، وذخره، ورشفه، وفضيلته، : كان احلسن وابن سريين يقوالن: فقال
 . »ِّليؤيدن اهللا هذا الدين بأقوام ال خالق هلم«:  يقولبلغني أن النبي : وكان احلسن يقول: قال

ُّبع من أمر اإلسالم إىل السلطانأر: وكان احلسن يقول  .  واجلمعةاحلكم، والفيء، واجلهاد،: ِ
 .ّوإن بروا أو فجروا: ّوإن بروا أو فجروا ؟ قال:   قلت هلشام

قد ويل اخلالفة بعد أيب بكر وعمر وعثامن وعـيل ): ٤/١٧٠٨( »الرشيعة«قال اآلجري يف       
   فيام جيب هللاََّرصَ ومنهم من ق، اهللا فأجره عىل؛ فمنهم من عدل،كثري ريض اهللا عنهم خلق

مع َّ وقد أمرنا نحـن بالـس. وهو أحكم احلاكمنيوقد ورد اجلميع إىل اهللا  .عليه وأرسف
 منهم ِّ معهم مع الربّ وباحلج، وباجلهاد معهم،الة خلفهمَّ وبالص،والطاعة هلم يف غري معصية

َّ عز وجلحتى يفرج اهللا ربَّص وال، وال نخرج عليهم، والعدل منهم واجلائر،والفاجر َّ. =   
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 ِةَمعـصي يف َّإال - ِ شيابح ًعبدا كان وإن - ُوهَّول نمل ةَّوالطاع َّوالسمع   
َاهللا عز وجل فليس ل َّ   .)١(َاعة  فيها طٍمخلوقـَّ

   :ذلك ِبعد ِمن َّثم -٣٣٦
ِبالنص ِةِّالديان ُقاداعت    ِمةلألئ ِةيحَّ ِمـةُاأل ِرئاوسـ ،َّ ِالـدين يف َّ  ،نياوالـد ِّ

ُوحمبة ُّحبـُت؛ سلمنيُمـال ِرائسل ِريخلا َّ  ُهَوتكـر، َكِلنفـس ُّبحـُت ما همـل ِ
ُكرهت ما همـل  .)٢( َكِلنفس َ

                                         
ما عسى أن أقول :  فقال احلسن ؟ ما تقول يف أمرائنا هؤالء، يا أبا سعيد:قال رجل للحسن   

 واهللا إن طـاعتهم ، وهم إلقامة حـدودنا، وهم لقسم فيئنا، وهم لغزونا،ناِّجَ هم حل ؟فيهم
 إن ، يا أبا سعيد: 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 باخل خارجي
 يف طاعة األئمـة واألمـراء ومنـع سياق ما روي عن النبي /٧/٢٦(الاللكائي :     انظر

باب يف (، و)مع والطاعةَّباب وجوب الس( البن أيب زمنني »ةُّأصول السن«، و)اخلروج عليهم
 ).ِّباب يف احلج واجلهاد مع الوالة(، و)َّباب دفع الزكاة إىل الوالة(، و)َّالصالة خلف الوالة

 َّأحب َيامِف ِاملسلم ِاملرء عىل ُاعةَّوالط ُمعَّالس«:  النبي قال: قال  ريض اهللا عنهامعمر ابن عن)   ١(
  .»طاعة وال ِعليه َمعَس فال ٍيةِمعصِب َمرُأ فإن ،ٍيةِبمعص ؤمرُي مـل ما َهِوكر

 .حسن صحيح: وقال) ١٧٠٧(  رواه الرتمذي 
 ،ِِهولكتاب ،هللا« :قال؟  ملن :لناُ ق»ُصيحةَّ النُينِّالد«: قال النبي : قال حلديث متيم الداري   ) ٢(

 ). ١٠٦(رواه مسلم   . »مِِهتّ املسلمني وعامِةّ والئم،ِِهسولَِرول
ِى حيَّم حتُكُ أحدُال يؤمن «: النبي لقا   أنسوحلديث  ِا حيَ مِ ألخيهُّبُ  .متفق عليه. »ِهِ لنفسُّبُ

 :وأمـا النـصيحة ألئمـة املـسلمني): ٤٦٣ص (»تعظيم قدر الصالة«  قال املروزي رمحه اهللا يف 
 ، وكراهية افرتاق األمـة علـيهم،لهمك اجتامع األمة ، وحب وعدهلم، ورشدهمطاعتهم،فحب 

  .، وحب إعزازهم يف طاعة اهللا اخلروج عليهمرأى والبغض ملن ،عتهم يف طاعة اهللاوالتدين بطا
ِ فأن حي:وأما النصيحة للمسلمني    ويشفق ، ويكره هلم ما يكره لنفسه، لنفسهّبُ هلم ما حيَّبُ

= ، وإن رضه     فرحهملويفرح  ،زهنمحلوحيزن  ، ويوقر كبريهم، ويرحم صغريهم،عليهم
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ِتشاو الو -٣٣٧ ُترافقـه الو، َِكنيد يف ِعالبد ِأهل نِم ًأحدا رُ ِ َركفَسـ يف ُ ِ، 
 .)١( َكِجوار يف ُهبِارُتق ال أن ََكأمكن وإن

                                         
  م ونرصه، ودوام النعم عليهم،لفتهمأ و، وحيب صالحهم..خص أسعارهم يف دنياه، كرذلك 

 اهـ. ، ودفع كل أذى ومكروه عنهمعىل عدوهم
 همَّبـر ،للمـسلمني تكـتم أن ّحيـل وال): ٧٤ (»نةُّرشح الـس« يف  رمحـه اهللاقال الربهباري   

 ،ينِّالد َّغش فقد املسلمني َّغش نَوم ،املسلمني َّغش فقد كتم فمن ،ينِّالد أمر يف وفاجرهم
 اهـ. واملؤمنني ورسوله اهللا خان فقد ينِّالد َّغش ومن

صح) (١/٧٣١( البن أيب عاصم »ُّالسنة«:    وانظر ، ) لـوالهتمِباب ما جيب عىل الرعية من النـَّ
 ).احلديث السابع (»جامع العلوم واحلكم«، و)َّباب كيفية نصيحة الرعية للوالة(و

 .فضيل بن عياض رمحه اهللا نحوهقول ال )١٨٤(تقدم )   ١(
  ).٢/٤٣١ (»طبقات احلنابلة«:  انظر. ُّ يف السنةوهبذا قال اإلمام أمحد يف رسالة مسدد     

 أمحـد بـن حممد عن ،أمحد مناقب يف البيهقي وروى) ١/٢٥٦( البن مفلح »اآلداب الرشعية«ويف    
 ،يسألونه لمتوكلل سلُر أربعة فجاء ،فأذن حنبل، بن أمحد عىل استأذن ّهأن ،املروذي منصور بنا

 ؟ والنصارى اليهود أم أوىل وكثريها قليلها لطانُّالس أمور عىل هبم ستعانُي اجلهمية: فقالوا
 اليهـود وأمـا وكثريها، قليلها لطانُّالس أمور عىل هبم ستعانُي فال اجلهمية أما: أمحد فقال      

 املـسلمني عـىل فيهـا يسلطون ال التي موراأل بعض يف هبم ستعانُي أن بأس فال صارىوالنَّ
  .لفَّالس هبم استعان قد ؛أيدهيم حتت يكونوا ال حتى

 يـستعان وال مـرشكان، ومهـا والنـصارى بـاليهود أيـستعان :املروذي أمحد بن حممد قال   
  .املسلمون هبم ّيغرت ال وأولئك ،املسلمون هبم ُّيغرت ّنيُب يا:  اإلمام أمحدقال !باجلهمي؟

َالنرصاين، وال آكل طعام صـاحبَعام اليهودي وُآكل ط: ُالفضيلقال       ٍ بدعـةُ إذا :  قـال.ِ
 ).٢٠٢( تقدم برقم . اقتدى يبٍب بدعةِ عند صاحُ وإذا أكلت،قتدى يبُأكلت عندمها ال ي

ّ طنبور أحب صاحبألن جياورين : عن أمحد بن سنان قال) ٤٧٨ (» الكربىاإلبانة«    ويف 
ُورين صاحب بدعة؛ ألن صاحب الطنبور أهنـاه، وأكـرس الطنبـور، واملبتـدع ّإيل من أن جيا ُ ّ

 .ُفسد الناس، واجلريان، واألحداثي
 أمكنه، ٍإذا جاور الرجل صاحب بدعة أرى أن يبيع داره إن: عن أمحد بن سنان قال) ٤٧٩(   وفيه 

ّوليتحول، وإال هلك ولده وجريانه َّبالـدج  مـنكمسمعمن «:  ونزع ابن سنان بحديث النبي. َّ  =الَّ
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٣٣٨-   : 
ِّكل ُانبةُجم  ،هلـ ُقتَمـوالـ ،ُهُجرانـِوه ،ُاهَرنـذك اـَّمــِم ًشـيئا َداعتق نَم ُ
ُاعلالف كان وإن ،ُهَبَاحوص ،نهع َّبَذو ،ُهََرصَون ُهَواال َمن ُانجرِوه ِ 

ِيظه لذلك َالسنة ُرُ َّ ُّ )١(.  
                                         

ُّفإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه كاذب فيتبعه ملا يرى من الشبهات. ً قاهلا ثالثا»فلينأ عنه ّ. 
ًألن أجاور هيوديا، ونرصانيا، وقر: عن أيب موسى قال) ٤٧٤(ًوفيه أيضا    ّب ، وخنازير أحدةً

ِإيل من أن جياورين صاحب هوى  .  يمرض قلبيّ
ًإن رجـال : قيل لألوزاعي: عن مبرش احلبيل قال) ٤٣٥( » الكربىاإلبانة« روى ابن بطة يف)   ١( َّ

ُّأنا أجالس أهل السن: ُيقول ِة، وأجالس أهل البدعُ ُ ُ ِ  . 
ِّهذا رجل يريد أن يساوي بني احلق والب:  رمحه اهللافقال األوزاعي    ُ  . ِاطلٌ
َّيعرف احلـق مـن الباطـل، وال ّإن هذا ال : صدق األوزاعي، أقول:  رمحه اهللاقال ابن بطة   

  :تعاىل ، قال اهللاة عن املصطفى ُّثل هذا نزل القرآن، ووردت السنُالكفر من اإليامن، ويف م
 M  ¹         ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬  «L ]١٤:البقرة[  

عـل ُملا قدم سفيان الثوري البرصة ج: عن حييى القطان قال) ٤٢٦(ً أيضا  ابن بطة    وروى
مـا : و ؟ قـالوااس، سـأل أي يشء هـ وقدره عند النّـ- ابن صبيح :يعني -ينظر إىل الربيع 
ُّمذهبه إال السن   .هو قدري: قال. أهل القدر: من بطانته ؟ قالوا: قال. ةّ
فيان الثوري، لقد نطق باحلكمة، فصدق، وقال بعلم فوافق ُرمحة اهللا عىل س:    قال ابن بطة
 توجبه احلكمة، ويدركه العيان، ويعرفه أهل البصرية والبيان، قال اهللا نة، وماُّالكتاب والس

 .]١١٨: آل عمرانM     \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q     P  OL ]  :تعاىل
 . فاحذره من جلس مع صاحب بدعة:قال الفضيل) ١١٤٩(  وعند الاللكائي 

باب ذكر هجرة أهل البـدع /٥/٢٥٤٠( »الرشيعة« رمحه اهللا يف )هـ٣٦٠ (قال اآلجري    
 أن هيجر مجيع أهل األهواء مـن  كتابنا هذاينبغي لكل من متسك بام رسمناه يف ):واألهواء

 ومجيـع ،كـل مـن ينتـسب إىل املعتزلـةو ، واجلهميـة، واملرجئـة، والقدريـة، اخلوارج:مثل
 عنه ّ وصح،لةبتدع بدعة ضالُ وكل من نسبه أئمة املسلمني أنه م، ومجيع النواصب،الروافض

     = وال،جّوَزُ وال ي،صىل خلفهُ وال ي،السُ وال جي،م عليهّسلُ وال ي،مّكلُ فال ينبغي أن ي،ذلك
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 ، بل يذله باهلوان له؛ وال جيادله، وال يناظره، وال يعامله، وال يشاركه،يتزوج إليه من عرفه

 اهـ. وإذا لقيته يف طريق أخذت يف غريها إن أمكنك
 البـدع أهـل ويبغضون): ١٦١ (»عقيدة أصحاب احلديث«يف ) هـ٤٤٩(بوين َّقال الصا    

 كالمهم، يسمعون وال يصحبوهنم، وال ،حيبوهنم وال منه، ليس ما ينِّالد يف أحدثوا الذين
 سـامع عـن آذاهنـم صون ويرون ،ناظروهنمُي وال ين،ِّالد يف جيادلوهنم وال ،السوهنمُجي وال

 الوسـاوس إليهـا تَّوجـر ت،َرض ِالقلـوب يف وقـرت بـاآلذان مـرت إذا التـي أباطيلهم
M  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É :قولـه  اهللا أنزل وفيه ،الفاسدة واخلطرات

   Õ  Ô  Ó  ÒL ]٦٨: األنعام[.  
 ،وإخـزائهم ،وإذالهلـم البدع، أهل بقهر القول عىل ذلك مع واتفقوا): ١٧٥(ً  وقال أيضا 

 عـز اهللا إىل والتقـرب ومعارشهتم، مصاحبتهم ومن منهم والتباعد قصائهم،إو ،بعادهمإو
 . ومهاجرهتم بمجانبتهم وجل

 هذه إخواين واَّتوقَف): ٣٦٥ص (»ِّأحوال الرجال«رمحه اهللا يف ) هـ٢٥٩(  وقال اجلوزجاين 
 .عرفها رائحة من تأذى األلباب ذووا هاَّاشتم إذا تبدو ًرائحة للبدعة فإن ؛يِّالتوق أشد الطبقة

 هـو التـي لبدعتـه دعـاؤه عليـه مـردود العوام، عند عليكم لتهمته ظنني ببدعته رصحوامل 
 عنـد واُّفـازور ،اًجرحـ وأبلـغ شوكة فيكم أعظم امركمُغ يف كساه واملعرف .إليها منسوب
 الوجـوه ببسط تلقوهم وال ،خالفهم إياهم منكم اًإعالم وجوههم يف سواّوعب ،عنهم مالقاهتم
  $  %  !  "  # M : قـال فإنه اهللا كتاب عن منكم اًإعراض صافحةوامل املعانقة عن ًفضال

4  3  2   1  0  /  .  -  ,  +  *   )  (    '  &5  L 
  :معنيني عىل منهم فاحرتسوا، ]٢٢: املجادلة[

  .اًآخر ملذهبكم يانةِوص -٢.    ًأوال ديانة -١     
`  M   _  ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  d   c  b  a  سوء بطانة فإهنم  

eL ]غيل عليكم تغيل قلوهبم فإن اًرضع إليكم استخذاؤهم كمُّرُغَي فال] ١١٨: آل عمران 
 ،أعينكم عن غابوا كلام ،قومهم ويأمنوا يأمنوكم أن ريدونُي أهنم غري ،فار قد الذي املرجل

 اهـ. ًآجال هلم َّدِعُأ ما إىل ،ًعاجال اًزيِخ هبذا وحسبهم .فيها أشتاهتم واُّدُفر
عـن  قـد أخـرب النبـي ): ١/٢٢٤(» نةُّرشح الس« يف  رمحه اهللا)هـ٥١٦(قال البغوي   و 

      =ته وسـنة وحكم بالنجاة ملن اتبع سـنّ، وظهور األهواء والبدع فيهم،افرتاق هذه األمة
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ِالصالة يف ِنياليد ُعرف -٣٣٩ ِفتتاحهـا :ندع َّ   َعرفـ وإذا، َعكـرذا وإ، اِ

 .)١( ِوعُّالرك نِم ُهَرأس] أ/٢٢[
                                         

ا من األهواء والبـدع ً يتعاطى شيئًالُجَ فعىل املرء املسلم إذا رأى ر،أصحابه ريض اهللا عنهم
عليه   فال يسلم،ًاا وميت  ويرتكه حي،أ منهّ ويترب،نن أن هيجرهُّ من السٍ أو يتهاون بيشء،اًعتقدُم

والنهـي عـن اهلجـران فـوق ، ّ ويراجع احلق، وال جييبه إذا ابتدأ إىل أن يرتك بدعته،إذا لقيه
ك يف حبة والعرشة دون ما كان ذلـُّالثالث فيام يقع بني الرجلني من التقصري يف حقوق الص

 اهـ .  فإن هجرة أهل األهواء والبدع دائمة إىل أن يتوبوا،ينِّ الدِّحق
 ): ٢/٥٠٩ (»احلجة يف بيان املحجة«رمحه اهللا يف ) هـ٥٣٥(ة األصبهاين ُّ   وقال قوام السن

ُ  وترك جمالسة أهل البدعة، ومعارشهتم سنة لئال تعلق بقلوب ضعفاء املسلمني بعض بدعتهم،  ُ
 اهـ. الستهم ذريعة إىل ظهور بدعتهمُكون جماس أهنم أهل البدعة، ولئال تالنَّوحتى يعلم 

َّوأصحاب احلديث ال يرون الصالة خلف أهل البدع، لئال يراه العامـة ): ٥/٥٠٨(  وقال 
 اهـ    . فيفسدون بذلك

 والصحابة والتابعني يف جمانبة ، سياق ما روي عن النبي/٤/٣٦٤(الاللكائي :    وانظر
 ).لقدر وسائر أهل األهواءأهل ا

 ).٧٩٠(، ومسلم )٧٠٢( رواه البخاري . مر ريض اهللا عنهامُحلديث ابن ع)   ١(
َ  وخالف يف هذه املسألة أهل الرأي فال يرون رفع اليدين يف الصالة إال مع تكبرية اإلحرام َ َّّ َّ. 

ُّبلغنا أن من السنة ما اجتمع عليه أهل احل:   قال األوزاعي رمحه اهللا : امَّجاز والبرصة والـشِ
ّأن رسول اهللا يرفع يديه حذو منكبيه حني يكرب ويركع؛ إال أهل الكوفة فإن نقص : قيل له. ِ

  ).٣/٢٨١( البن كثري »األحكام الكبري«. ِهالتِينقص من ص: ا ؟ قالًن ذلك شيئِم
 أهـل ّأمجع علامء األمصار عـىل مـرشوعية ذلـك إال:   قال حممد بن نرص املروزي رمحه اهللا

 ).٢/٢٢٠( »فتحال«  . الكوفة
بـن  قـال أبـو حنيفـة ال: رمحـه اهللايعِقال وك) ٥٠٣( بن أمحد  لعبداهللا»نةُّالسكتاب «ويف    

 !  ؟َريد أن تطريُك تَّ كأنٍ تكبريةِّلُ يف كك يديُ ترفع:املبارك
     =    .اهاوِا سـ فيمُ أطريّ فإين؛ يف األوىلُ أنت تطريَنتُ إن ك:فقال له ابن املبارك  
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  .)١( ِسناتحلا يف ٌةَيادِز وهو    
ِّكلب ىُيعط «:ُّبي قال النو -٣٤٠ ٍارةشإ ُ ًنةحس َ َ« )٢(. 

                                         
    . ابن املباركُهُّاجحي ما َ جاد:ٌقال وكيع  

سئل : »كتاب العلم« يف لَّقال اخلال): ٢٧٦ص( البن القيم »الةَّرفع اليدين يف الص«  ويف 
:  فقـال.رفع اليـدين:  مثلا خيالف يف صالته أحاديث عن النبي ًأمحد عن رجل يؤم قوم

    .  فلم يقبل، فاهجرهأخربته عن النبي إن : قال. بهإن أخربته فلم يتن: ل قي.ّه وعلمهأخرب
  .الة، وقوم ينهوننا عنهَّعندنا قوم يأمرونا برفع اليدين يف الص: وقيل ألمحد  

   اهـ.مر حيصب من ال يرفعُ، وكان ابن عبتدع، فعل ذلك النبي ُ مَّال ينهاك إال: فقال   
ورفـع اليـدين يف ): ٢/٤٩٨ (»بيـان املحجـةاحلجـة يف «ُّم السنة األصـبهاين يف اقال قو   

 اهـ  . ةُّالمات أهل السنَة مسنونة، وهي من عنَُّس.. الة َّالص
َصنَّف : قلت  َّ رمحه اهللا يف الرد عىل أهل الرأي كتاب البخاريَ  .فانظره. »رفع اليدين يف الصالة«َّّ

 .»الةَّرفع اليدين يف الص« : كتاب ابن القيم رمحه اهللاكذلكوانظر 
ذكر هذا القول اإلمام أمحد رمحه اهللا يف عقيدته التـي كتبهـا إىل مـسدد بـن مـرسهد، وهـي )   ١(

  ).٢/٤٣١ (»طبقات احلنابلة«: انظر. مروية من طريق ابن بطة رمحه اهللا
َّهو من متام الص: َّقال ابن سريين عن رفع اليدين يف الصالة) ٤١ (»جزء رفع اليدين«ويف      .الةِ

 .  ُهو يشء تزين به صالتك: قال سعيد بن جبري) ٣٩(ًوفيه أيضا 
هـو تعظـيم :  فقال.-  ؟ئل عن معنى رفع اليدين يف الصالةُوس -افعي رمحه اهللا َّقال الش  

ُّالة، واتباع للسَّألمر اهللا، وزينة للص  ).١٣٤ص( البن القيم »رفع اليدين يف الصالة«. ةنَّ
ُ وإنام هو عن عقبة بن ،ًمل أقف عليه مرفوعا إىل النبي )   ٢(  ِّلُ يف كُكتبُ ي:قال اجلهني عامر ّ

 .  أو درجة، أصبع حسنةِّلُالة بكَّ يف الصِهِجل بيدَّ يشريها الرٍإشارة
 ).١٧/٢٩٧ (»الكبري«، والطرباين يف )١٥٧٥ (»املسائل« أمحد يف   رواه صالح بن
 اهـ. سناده حسن رواه الطرباين وإ):٢/١٠٣(» جممع الزوائد« قال اهليثمي يف 

 وقد روى غري -اإلمام أمحد:  يعني- قال أبو عبداهللا): ٩/٢٢٥(البن عبد الرب » التمهيد«  ويف 
. فـذكره..قبة بن عامر ُ عن ع، عن مرشح  بن هاعان،بريةُ عن عبداهللا بن ه،واحد عن ابن هليعة
 اهـ. -يفة أصحاب أيب حن:يعني - . هؤالء يكرهون ذلك كاملغتاظ:ثم قال أبو عبداهللا



  

   
١٩٢ 

 
ِفنيُخـال عىل ُسحمـال -٣٤١ ِخفيـه َِسلـب انكقد و، َثحدأ منـل َّ َّ  وهـو ُ

ُكامل   :ِةَّالطهار ِ
ًافراُمس كان إن ٍأيام ةثالث :ِ  .ًةَوليل ًيوما :ًيامُمق كان وإن .ـهاِوليال َّ
َّسن اذهك ُلهعوف ،اهللا  ُولرس َ ُابهحوأص هو َ ُ.  
ْضتم لكذ وعىل ُسنة َ َّ ِالدين ُلامءع به وأخذ، نيسلمامل نيلَّاألو ُ ِّ. 
ُردهي وال ذلك ُرُينك ال ُّ ِمبتد َّالإ ُ ِالناس ِمن ٌعُ َّصىل  اهللا ِوللرس ٌِفخالـم ،َّ
َلمليه وساهللاُ ع ِتهنُس نع ٌبراغ ،َّ ِولهلق ٌّراد ،ِ ِ )١(. 

                                         
ُّأحاديث املسح عىل اخلفني متواترة، رواها أهل الصحاح والسنن)   ١( َّ . 

  ).طاهرتان ومها رجليه أدخل إذا باب(، و)اخلفني عىل املسح باب(صحيح البخاري :   انظر
 جعل رسول اهللا :  قالٍّعن عيل ريض اهللا عنه) ٥٦٠(ما رواه مسلم :  املسحتوقيتويف   

ُافر، ويوما وليلة للمقيمَّياليهن للمسلٍام وثالثة أي ًً ِ . 
ُّ   وقد أنكرت اخلوارج والرافضة هذه السنة الثابتة عن النبي    َّ وهلذا أدخل كثري من أهل ،ِ ٌ

ُّالسنّة مسألة املسح عىل اخلفني يف مسائل السنّة واالعتقاد ُّ . 
 .بإسناد صحيح عنه) ٣١٤(ائي رواه الاللك.  ُ   وممن ذكرها يف عقيدته سفيان الثوري رمحه اهللا

 ).٢/٤٣٢ (»طبقات احلنابلة«.       وأمحد رمحه اهللا يف عقيدته التي كتبها إىل مسدد بن مرسهد
 . عىل اخلفني: يعني. ٌقوم ال يرون املسح: َوسمعت أبا عبداهللا وقيل له:    وقال املروذي  

ِهؤالء خوارج قوم من اإلباضية:    فقال   ). ٢/٤٢١ (»ائلاملسائل والرس«.   ٌ
 مـن والبـدع األهواء أهل من طوائف أنكر وقد ):٦٤٩ص (»ُّالسنّة«املروزي رمحه اهللا يف  قال  

 لزمـه ذلـك أنكـر ومن ،اهللا لكتاب ٌالفِخ ذلك أن وزعموا ،اخلفني عىل املسح وافضَّوالر اخلوارج
 اهـ. اإلسالم أهل مجاعة من خروج وذلك ،نذكر مل مما ذلك وغري ننُّالس من ذكرنا ما مجيع إنكار

 ).   كتاب الرد عىل أيب حنيفة١٣/٥٠٥ (»املصنف«وذكر هذه املسألة ابن أيب شيبة يف   



  

   
١٩٣ 

 
ُتعجيل -٣٤٢  .ِورحُّالس ُريوتأخ ،ِاإلفطار ِ
ُحاجب َغاب إذا ِبغرمـلا ِةالَبص ُةبادرُمـالو -٣٤٣ ِالشمس ِ  ِورُظه َقبل َّ

 .)١(ِومُّالنج
َلم وسليهَّصىل اهللاُ عهللا ا ُولرس قال دفق -٣٤٤ َّأمتي ُالتز ال «:َّ  اـمـ ٍخريب ُ

ِلتَّعج َوأخر ،َاإلفطار َ َحورُّالس ِتَّ ُ« )٢(. 
ُيزال ال«: َّلم وسَّىل اهللا عليهص قال و-٣٤٥ ُالناس َ ٍبخري َّ َ ُيـؤخروا مـلـ ام ِ ُِّ َ 

ِغربَمـلا َصالة ُالنجوم َشتبكت َّحتى ِ ُ ُّ« )٣(. 
ُّديْواأل داود ُبن ُانـُسليم وقال -٣٤٦  ٍطالب أيب ِبن ِّعيل مع ِّصيلُأ ُنتك: ِ

                                         
ً  خالفا للرافضة الذين تشبهوا ) ١(  . يف تأخري صالة املغرب حتى اشتباك النجومباليهودِ

  :ّلرافضة لليهودُيف ذكره مشاهبة اُّقال الشعبي رمحه اهللا ) ٧٩١( للخالل »ةُّالسن«   ففي 
ّيؤخرون صالة املغـرب حتـى: اليهود.. َّوآية ذلك أن حمنة الرافضة حمنة اليهود          تـشتبك ِّ

تـي عـىل الفطـرة مـا مل َّمُال تزال أ«: َّالنجوم، وكذلك الرافضة، واحلديث عن رسول اهللا 
   اهـ.»يؤخروا صالة املغرب حتى تشتبك النجوم

 ،)١٨٥٦(ويشهد له مـا رواه البخـاري . من حديث أيب ذر ) ٢١٥٠٧و٢١٣١٢(رواه أمحد )   ٢(
 .»َطرِالف لواَّعج ما ٍبخري ُاسَّالن ُيزال ال« : عن النبي  سعد بن سهل عن) ٢٥٢٢(ومسلم 

 .ننُّحاح والسِّ، وعىل ذلك تبويب أهل العلم يف الصويشهد لتأخري السحور فعله    
 .ى تظهر النّجوم موافقة لليهود، فال يفطرون حتضةَّ الراف:   وخالف يف تعجيل اإلفطار  

 عـن) ٨٣٠٤ (»صحيحه«، وابن حبان يف )٢٠٦١ (»صحيحه«   وقد روى ابن خزيمة يف 
   .»جومُّالن اَهِفطرِب ِرنتظَت مل ما تيّنُس عىل تيّمُأ ُتزال ال« :  النبيقال: قال  سعد بن سهل

 .من حديث أيب أيوب ، )٤١٨(، وأبو داود )١٧٣٢٩( رواه أمحد   )٣(
   .، ووافقه الذهبي)١/١٩١(، واحلاكم )٣٣٩(ابن خزيمة : صححه  



  

   
١٩٤ 

َغربمـلا ِبتغر أدري ال وأنا ِ ُالشمس َ  .)١( ال أم ،َّ
٣٤٧-   

ِّيطلقه ال أن       مـولـ ،ِيضاحلـ ِمـن ترُطهـ إذا ،ًةدواح ًةتطليق َّإال اُ
ِيصبها ِالطهر ذلك يف ُ ُعدهت نقيضَت َّحتى هاُرتكي مُث ،ُّ  .)٢( اَّ
ٍطهر يف ٍدواح ٍفظل يف ًثالثا َّطلقها فإن  هـي أو ،فيـه اأصـاهب ٍدواحـ ُ
ٌحائض ِدعةالب َطالق َّطلقها دفق  ؛ِ َ )٣(.  

                                         
 .ُ القرصُ يصيل املغرب إذا سقط كان عيل :)٣٣٤٤( ابن أيب شيبة »مصنف«يف )   ١(

 ).ل املغربّعجُمن كان يرى أن ي/ ٢/٢٢٦ (»املصنف«: وانظر  
 : فقال، النبي  مرُ فسأل ع،ِمرأته يف احليضأنه طلق اُ حلديث ابن عمر ريض اهللا عنهام )  ٢(

ــ« ، والرتمــذي )٣٦٥٠(رواه مــسلم  .»ًالِ أو حــام،اًم ليطلقهــا طــاهرُ ثــ، فلرياجعهــاُرهُم
 وغـريهم أن ،والعمل عىل هذا عند أهل العلـم مـن أصـحاب النبـي : ، وقال)١١٧٦(

ا وهي طاهر فإنه ً ثالث إن طلقها: وقال بعضهم،ا من غري مجاعًنة أن يطلقها طاهرُّطالق الس
ا ً ال تكـون ثالثـ: وقـال بعـضهم. وأمحد بن حنبـل، وهو قول الشافعي،اًنة أيضُّيكون للس

 وقـالوا يف طـالق .فيان الثوري وإسحاقُ وهو قول س، أن يطلقها واحدة واحدةّنة إالُّللس
 اهـ ..  وإسحاق، وأمحد، وهو قول الشافعي، يطلقها متى شاء:احلامل

ي للنبـ  عمـر ذلـك فـذكر ،حائض يوه امرأيت طلقت :قال  عمر بن بداهللاع حلديث  )٣(
، اهللا رسول ظَّيَفتغ ُمره«: قال و ِفلرياجعها ُ َحتيض َّحتى ،ُ ًحيضة ِ ًمستقبلة َخرىُأ َ َ َ  ِسوى ُ

ِحيضته َ َبدا فإن ،فيها َّطلقها تيال اَ َيطلقهـا أن لـه َ ِّ ِّفليطلقهـا ُ َ ًطـاهرا ُ َحيـضتها ِمـن ِ ِ َقبـل َ  نأ َ
َيمسها َّ َ ُالطالق َلكذف ،َ ِللعدة َّ  ).٥٢٥١(   رواه مسلم .»اهللا َأمر اـكم َِّ

الق يف حال احليض بدعة، ّ عىل أن الطٌفيه دليل): ٩/٢٠٤ (»ُّرشح السنة«  قال البغوي يف 
َلقَ طَوإن شاء«:  قالُّوكذلك يف الطهر الذي جامعها فيه؛ ألن النبي   اهـ. »َّمسَ أن يَبلَ قّ

 ُّ يف مجع طالق الثالث هل هو من طالق البدعة، أم السنة ؟ اختلف أهل العلم:  قلت  
 ).١٠/٣٣٠ (»املغني«و ،)٦/٣٥٢( »األم« :  انظر



  

   
١٩٥ 

َنكحتـ َّحتـى ًداـأبـ له ُّلِحـَت ال ِهـعلي ٌرامَح وهي ُغـريه اًزوجـ ِ َ  )١( 
                                         

َّالق هبا واعترب ثالثـا، وهـو قـول الـصّقها ثالث تطليقات وقد وقع الطألنه طل)   ١( لتـابعني حابة واً
 .  أحدلفه النَّاس عليه، ومل خيا ني عمر نموهو الذي مجع أمري املؤ.  أهل العلمومن بعدهم من

ه َّ إنـ:بن عباس فجاء رجل فقالا كنت عند :اهد قالُعن جم) ٢١٩٧ (»ننهُس«   روى أبو داود يف 
 ينطلـق أحـدكم فريكـب :م قـالُ ثـ،ها إليـهّى ظننت أنه رادَّ فسكت حت: قال،اًطلق امرأته ثالث

 M  o    n  m  l    k  jL :قـال  وإن اهللا،بـن عبـاسا يـا ،بـن عبـاسا يـا : ثـم يقـول،احلموقة
 وإن اهللا ، وبانت منك امرأتـك، عصيت ربك،اً فلم أجد لك خمرج، اهللاِك مل تتقّوإن ]٢:الطالق[

 ).٩/٣٦٢ (»الفتح«وصححه يف ). دهتنِل عُبُيا أهيا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن يف ق(  :قال
 .  الثالث تطليقات واعتبارها يف إمضاءةر كثريا  ويف الباب أحاديث وآث

ّ للشافعي، وقد احتج هبا اإلمام »ماأل«، و)٢/٤١٩ (»املدونة«، و)٢/٥٩ (»املوطأ« يفانظرها    َّ
 . ًالفاِطالق بالثالث، ومل يذكروا يف املسألة خالقاع ي عىل إالشافعي رمحهام اهللامالك واإلمام 

 فـام مجـع عمـر عليـه ،ٍ حالِّلُبكو): ٢/١٢٥ (»جامع العلوم واحلكم«  قال ابن رجب يف 
  .. ولو خالفه من بعد ذلك من خالفه،ّه احلقّ أنَّكَ فال شِهِرصَحابة فاجتمعوا عليه يف عَّالص

 اهـ. ونحو ذلك .. ساءتعة النُّ ويف حتريم م،الثّالق الثَّاس يف الطمثل ما مجع عليه النَّ
ُال يعلم من األمة : »الثالث واحدةمشكل األحاديث الواردة يف أن طالق «ً  وقال أيضا يف 

ِال حكام، وال قضاء، وال عف يف هذه املسألة خمالفة ظاهرة، أحد خال ًلام، وال إفتاء، ومل يقع ً
ًذلك إال يف نفر يسري جدا، وقد أنكره عليهم من عارصهم غايـة اإلنكـار، وكـان أكثـرهم  ٍ َّ

ِء دين اهللا الذي رشعـه عـىل يستخفي بذلك وال يظهره، فكيف يكون إمجاع األمة عىل إخفا
مل يقل هبذا القول أحد : - وهو يرد عىل من مل يوقع هذا الطالق -وقال .. لسان رسوله 

َّمن الصحابة، وال التابعني، وال من السلف  .البن املربد) ١٠٩ص (»ثسري احلا« من ًنقال اهـ .َّ
 ،الثّ وقـع الـث؛ٍ واحـدةٍةا بكلمـًق ثالثّوإن طل): ١٠/٣٣٤( »املغني«ُقال ابن قدامة يف    
 روي ذلك عن ابن . وبعدهِخولُّ الدَال فرق بني قبل ،ا غريهًى تنكح زوجَّمت عليه حتُرَوح

 وهو قـول أكثـر ، وأنس، وابن مسعود،اهللا بن عمرو وعبد، وابن عمر، وأيب هريرة،عباس
الطالق  كان :س عن ابن عباس قالووروى طاو .. أهل العلم من التابعني واألئمة بعدهم

أبـو   رواه. الثالث واحـدةُمر طالقُالفة عِ وأيب بكر وسنتني من خد رسول اهللا عىل عه
   = ومالك بن احلارث عن ابن عباس خالف، وجماهد، وعمرو بن دينار،بريُ وروى سعيد بن ج،داود



  

   
١٩٦ 

َيطلق أو ، عنها ُوتفيم ِّ  .)١( اهب َودخل اَأصاهب دوق هاُ
                                         

  .. سو طاوه ما رواه عنِ وأفتى ابن عباس بخالف،ا أبو داودً أخرجه أيض،وسورواية طا
  .ا بخالفهً وأفتى أيض،ِهت الرواية عنه بخالفّفأما حديث ابن عباس فقد صح :الوق  

   ؟ تدفعهٍ يشءِّ سألت أبا عبد اهللا عن حديث ابن عباس بأي:قال األثرم   
 عـن ابـن ٍدةِ ثم ذكـر عـن عـ. خالفهٍ عن ابن عباس من وجوهِ أدفعه برواية الناس:فقال   

  . أهنا ثالثٍعباس من وجوه
 ل اهللا طلقون واحدة عىل عهد رسـوُ أن الناس كانوا ي: حديث ابن عباس:ل معنىوقي   

 ُوغُ وال يس، وأيب بكرد رسول اهللا الف عمر ما كان يف عهُ أن خيُ فال جيوزّ وإال،وأيب بكر
 اهـ. ِهفتي بخالفُ وين رسول اهللا البن عباس أن يروي هذا ع

 ).١١٤٩( الكوسج »مسائل« يف ث ابن عباس  حلدي رمحه اهللاإعالل اإلمام أمحدظر   وان
ًالبن بطة رمحه اهللا مصنّفا يف و  .»يقع ال الثَّالث القَّالط قال من عىل ّدَّالر«ُ

هـر ُ أو يف ط،اً وهو أن يطلقهـا حائـض؛ِق للبدعةَّل فإن ط:)١٠/٣٢٧( »املغني« ُقال ابن قدامة يف  ) ١(
ف ِالُ مل خيـ: قال ابن املنذر وابن عبد الـرب. العلم ووقع طالقه يف قول عامة أهل، أثم؛أصاهبا فيه
 . والـشيعة،شام بن احلكـمِ وه،ّةليُ وحكاه أبو نرص عن ابن ع.اللَّ أهل البدع والضَّيف ذلك إال

 أن أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي  ثم استدل عىل إبطال قوهلم بحديث ابن عمر 
 ّا أكان حيـلً أفرأيت لو أين طلقتها ثالث، يا رسول اهللا:لت فق: ويف رواية الدارقطني قال،يراجعها

 اهـ . وكلها أحاديث صحاح..  وتكون معصية، كانت تبني منك، ال:قال؟ يل أن أراجعها 
ويف أمره بمراجعتها دليل عىل أن الطالق وقـع ): ٩/٢٠٤ (»ُّرشح السنة«قال البغوي يف   

قلـت : جعة، قال يونس بن جبـري يف هـذا احلـديث مع كونه بدعيا، ولواله مل حيتج إىل املرا
ًفهل عد ذلك طالقا ؟ قال: البن عمر أرأيـت : معناه! فمه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق ؟: ّ

ُإن عجز واستحمق أيسقط عنه  ِ ؟ فهـذا مـن بـاب حمـذوف  ُ محقه، أو يبطله عجـزهالطالقُ
 اهـ  . اجلواب املدلول عليه بالفحوى

 جممعـون لامءُ هو الذي عليه العُ الوقوع:بيدُقال أبو ع) ١/١٩٠ (»جامع العلوم واحلكم«  ويف 
 وحكـى . ومرصهم، وعراقهم،مهما وش، ويمنهم،همت وهتام،جازهمِ ح:يف مجيع األمصار

 .   هبمّعتدُا من أهل البدع ال يً ناسّ من حيفظ قوله من أهل العلم إالّابن املنذر ذلك عن كل
   = اإلمـام أمحـد رمحـه اهللا يف : ة واالعتقادُّرسالته يف السنهذه املسألة يف وممن ذكر :   قلت
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ُ التكبري-٣٤٨   .)١( ٍرياتكبت َعأرب ِنائزاجل عىل َّ

                                         
ُرسالته يف السنة إىل مسدد، قال مـت عليـه ُرَ وح،َلِهَ فقد جٍ واحدٍ لفظيفا ً ثالثَقّلَومن ط: ُّ

 ). ٢/٤٣١ (»الطبقات«:    انظر. ا غريهً زوجَحِنكَى تَّا حتً له أبدُّلَ وال حت،زوجته
ًمات اليوم عبد هللا صالح، أصحمة، فكرب عليه أربعا«:  قاللنبي  أن احلديث جابر )    ١( َ ّ ٌ َِ َِ ٌ ََ«.  

 ).٩٥١(، ومسلم )ًباب التكبري عىل اجلنازة أربعا) (١٣٣٤(رواه البخاري   
ُّىل  هذه املسألة يف كتب السنّ  وممن نص ع      ِ  :ة واالعتقادُ

 .وسيأيت قوله يف التعليق القادم) ٢/٤٣١ (»طبقات احلنابلة«.  اإلمام أمحد يف رسالة مسدد-١  
 بن مالك قول وهو أربع اجلنائز عىل والتكبري: فقال) ٥٩ (»ةُّرشح السن« الربهباري يف -٢  

   اهـ. اهللا رسول قال وهكذا ،والفقهاء ،وأمحد ،صالح بن واحلسن ،الثوري فيانُوس ،أنس
: دد التكبريات عىل اجلنائز، قال يف عفيف االختال) ٥/٤٧٢ (»األوسط«قال ابن املنذر يف    
 اخلطاب، بن عمر: به قال وممن ،العلم أهل أكثر قول هذاًوهو يكرب أربعا، : وفيه قول ثان(

 هريـرة، وأبـو عـازب، بـن والـرباء عيل، بن واحلسن عمر، وابن أوىف، أيب وابن ثابت، بن وزيد
 واألوزاعـي، الثـوري، وسـفيان ربـاح، أيب بـن وعطـاء احلنفيـة، بـن وحممـد عامر، بن وعقبة

 بـن سـعيد عـن: م روى بإسـنادهثـ. أيَّالـر وأصحاب وإسحاق، حنبل، بن وأمحد والشافعي،
 .اجلنازة عىل ٍبأربع اسالنّ َفأمر ا،ًومخس ،اًأربع كربُن ؛نفعل انَُّك قد ذلك ّلُك: قال مر،ُع عن املسيب،

    ا،ًتِوسـ ،اًومخس ،اًبعَس  اهللا رسول عهد عىل ونّكربُي واـكان: قال وائل أيب عن   وبإسناده 
 ِأربع عىل فجمعهم أى،َر بام ٍواحد ّلُك َفأخرب  اهللا رسول أصحاب اخلطاب بن مرُع ومجع

 ).٣/٢٤١( »الفتح«أثر سعيد صححه يف :  قلتاهـ . اجلنازة عىل التكبري :يعني تكبريات،
 ، عىل اجلنازةِ التكبريِعددلف يف َّ اختلف الس):٦/٣٣٤(» التمهيد«وقال ابن عبدالرب يف    

عـن و ..  وما خـالف ذلـك شـذوذ يـشبه البدعـة واحلـدث، تكبرياتِثم اتفقوا عىل أربع
 .. ٌ أربـعَ أيب مسعود فأمجعوا عىل أن التكبريِ يف بيت اجتمع أصحاب حممد :إبراهيم قال

. اً مخـس:ه قـالّإنـ ف، ابن أيب ليىل وحدهّ إال؛ة الفقهاءّوالتكبري عىل اجلنائز أربع هو قول عام
 ، وأبـو ذر، وحذيفـة، وقد اختلف عنه يف ذلك، زيد بن أرقمّا إالًلفَوال أعلم له يف ذلك س

 . وسائر أهل احلديث التكبري أربع ..  بهّتجُا من ال حيـويف اإلسناد عنهم
    =  النبيّربَ فمنهم من يقول ك؛تلفونُاس خم والنَّبض رسول اهللا ُ ق:قال إبراهيم النخعي    
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َكرب فإن -٣٤٩ َامكمإ َّ َفمن ؛َرأكث ُ ِالسنة ِ َّ ُعـهَّتتب نأ ًأيـضا ُّ  ىرتـ أن عـدب َ
ْكرب: ٍودسعم ُابن قال دق ف.ٌعأرب َّأهنا أنت َكرب ما ِّ   . )١( ُامكإم َّ

                                         
فقال هلم،حابةَّمر مجع الصُ فلام كان ع،اً سبع: وآخر يقول،اً مخس: ومنهم من يقول،اً أربع : 

           اهـ. فأمجع أمرهم عىل أربع تكبريات،ا جتتمعون عليهًانظروا أمر
 : »ُمشكل األحاديث الواردة يف أن طالق الثالث واحدة «قال ابن رجب يف كتابه: »فائدة«  

 فيـه قـضاء  مـا روي عـن النبـي :وذكر منها:  عىل قسمنيُا قىض به عمر    اعلم أن م
َ أنـه رخـص يف ّما صح عن النبي : الثالث: ..ُاء عمر، وهو عىل أربعة أنواعبخالف قض َّ َ

ِ للنَّاس ما هو األفضل واألصلح، ويلزمهم به، ُأنواع من جنس العبادات، فيختار عمر 
 .  البن املربد) ١٠٧ص (»ثسري احلا« ًاهـ نقال من. ارهفهذا يمنع من العمل بغري ما اخت

 ).٥/٣٣٩ (»نةُّرشح الس«، و)ما جاء يف التكبري عىل اجلنازة/٣/٣٤٢(ُسنن الرتمذي  :وانظر  
رواه الطرباين يف ): ٣/٣٥(» جممع الزوائد «قال يف ). ٤٠١٩ (»األوسط«رواه الطرباين يف )   ١(

 اهـ.  وهو حسن احلديث، وفيه كالمائبَّ وفيه عطاء بن الس،»األوسط«
.  معهِّكربَ ف؛اً مخسّربَ فإن ك،والتكبري عىل اجلنائز أربع:   قال اإلمام أمحد يف رسالته إىل مسدد

 عىل أربع َ إن زاد: وقالي،افعّ الشخالفني :قال أمحد.  إمامكّا كربَ مّربَ ك: قال ابن مسعود
َ فكربالنجايش عىل ّصىلالنبي  ّ بأنَّ عيلّواحتج. الةَّ أعاد الصٍتكبريات  اهـ. عليه أربع تكبرياتّ

 مسألة متابعة اإلمام  يفاخلالف) ٣/١٦٢ (»طبقات احلنابلة«وذكر القايض ابن أيب يعىل يف    
يتابع اإلمـام إىل  :حيحةَّويف الرواية الثانية وهي الص: عىل الزيادة عىل مخس تكبريات، فقال

 : قال بن مسعودا ملا روى عن  .. وأبو حفص العكربي،ةّطوابن ب،  اختارها أبو بكر،سبع
َ فام كرب،اًبعَ وسً، ومخسا،اً أربعّربَ قد ك،كبري عن رسول اهللا َّما حفظنا الت   اهـ. ِّك فكربُ إمامَّ

 فـروى عـن ؛اً اإلمـام مخـسّواختلفوا إذا كـرب): ٦/٣٤١ (»تمهيدال«قال ابن عبدالرب يف    
 عـن : قال ابـن القاسـم وابـن وهـب.. نةُّ وقفت السُ قف حيث:مالك والثوري أهنام قاال

 ّ إالّكـربُ ال ي:افعيّوقـال الـش.  . بـسالمهَّم إالّلَسُـه ال ي ولكنّـ؛ معه اخلامسةّكربُمالك ال ي
 وإن شـاء انتظـر تـسليم ،م وقطعَّلَ إن شاء س؛ فاملأموم باخليار؛اً اإلمام مخسّ فإن كرب،اًأربع
 .ّةلبتا خامسة ِّ وال يكرب،م بسالمهّ فسل،اإلمام

 قـال ابـن . نعم: قال ؟ أكرب معه،اً اإلمام مخسّ ألمحد بن حنبل فإن كربُ قلت:وقال األثرم   
=     : فقـال ؟ اخلامـسةِّ أفال ننرصف إذا كـرب: قيل أليب عبداهللا. ما كرب إمامكِّ كرب:مسعود
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 .)١( M!   $  #  " L ـ  ب َجهرـَت ال أن -٣٥٠
ْتقنت وال -٣٥١ ِدوهمعـ ِمـن ٌأمر سلمنيمـال َمِهادُي أن َّإال ؛ِجرالف يف ُ ِّ ُ، 
َقنتفي  .)٢( ُهَِعـبَّفتت ؛ُاإلمام ُ

                                         
عجب الكوفيني سـفيان أ ما :لثم قا.   رواه زيد بن أرقم،اً كرب مخسسبحان اهللا النبي 

 إمـامكم ّا كـربَ مـ: يقـول  وابن مسعود ! اخلامسةّ ينرصف إذا كرب:رمحنا اهللا وإياه يقول
 ملا رواه ،نا معهَّا كربً اإلمام مخسَّ فإن كرب،اً الذي نختاره يكرب أربع:وقال أبو عبداهللا .فكربوا

 ،ا هذا فالَّ أم: قال ؟ًا أو ثامني،اً أو سبع،ا تِ سّ فإن كرب: قيل له. ولقول ابن مسعود،زيد بن أرقم
 اهـ .  عن النبي يا مخس فقد روّوأم

   ).٤٤٧ (»املغني«، و)٥/٤٧٧ (»األوسط«ابن املنذر يف :   وذكر نحو هذا اخلالف
&  M ـب يستفتحون فكانوا وعثامن ،مرُوع ،بكر وأيب ، النبي خلف صليت: حلديث أنس   ) ١(

)    (    'L نيذكرو ال) ٨٢٢ (رواه مسلم. آخرها يف وال ،قراءة أول يف ..) اهللا بسم   .( 
.  يشء صحيحليس فيها عن النبي : ، فقالئل عن أحاديث اجلهرُقال الدارقطني وقد س  
 ).  ١/٣٥٨ (»نصب الراية«
 ).٢/٢٣٩ (»االنتصار«  . أكره أن جيهر هبا: قال اإلمام أمحد رمحه اهللا يف رواية مهنا  

يا شعيب بن حرب، ال : .. فيان الثوري رمحه اهللا، فقالُكر هذه املسألة يف اعتقاده س وممن ذ
َّيف الصالة أفضل عندك من أن ) بسم اهللا الرمحن الرحيم(ّينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء 

 .  بإسناد صحيح) ٣١٤( الاللكائي اهـ     رواه. اجتهر هب
  يفُّ يف أبواب االعتقاد والسنّة ما ذكره ابـن تيميـةذه املسألةهلُّسبب ذكر أهل السنة : قلت   
َّر هبا كان من شعار الرافضةمن أن املعروف يف العراق أن اجله )٤/١٥٠ (»نةُّمنهاج الس« ِ ِ. 

،  )٢/١٤٩ (»املغني«و ،)٣/٢٨٦( البن املنذر »األوسط«  وانظر ذكر اخلالف يف املسألة يف 
 .  لف يف هذه املسألةَّ وقد أطال يف مجع آثار الس)٩٣-٣/٢٤( البن كثري »األحكام الكبري«و

رواه ابن .  عن القنوت يف الفجرِّلعله يشري إىل حديث أم سلمة ريض اهللا عنها هنى النبي )   ٢(
 .الدارقطني، والبوصريي: وضعفه). ٢/٣٨ (»ُّالسنن«، والدارقطني يف )١٢٤٢(ماجه 

   =ً شعاراِب االعتقاد؛ ألن القنوت يف الفجر كانُّ وقد ذكر بعض أهل السنة هذه املسألة يف أبوا
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ٌفصولةم ٌةكعَر ُترِوالو -٣٥٢  .)١(َّن الصالة ِ ماَهَقبل اـَّمـِم] ب/٢٢[ ُ
                                         

      ).٤/١٥٠ (»نةُّمنهاج الس«راق كام ذكر ذلك ابن تيمية يف ِافضة يف العَّللقدرية والر
ِنوت يف صالة الفجر حمل خالف كبري بني السلف واخللف، وقد أفرُ   ومسألة الق ُ َّ ٍ دت هذه ِ
َصنيف، وممن صنَّف فيهاّاملسألة بالت  .   منده، واحلاكم، واخلطيب وغريهمابن: َ

نـوت يف صـالة ُواختلف أهل العلم يف الق): ٢/٢٥١ (»ننهُس«   قال الرتمذي رمحه اهللا يف 
 ، وغريهم القنـوت يف صـالة الفجـر  فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي؛الفجر

 تنـزل ٍنازلـة عنـد ّ ال يقنت يف الفجـر إال: وقال أمحد وإسحاق.افعيَّوهو قول مالك والش
 اهـ.  فإذا نزلت نازلة فلإلمام أن يدعو جليوش املسلمني،باملسلمني
ا يدعو ً شهرَ قنت أن رسول اهللا   أنس من ال يرى القنوت للنوازل بحديثّ   واستدل
  .واللفظ له) ١٤٩٩(، ومسلم )٤٠٨٩(رواه البخاري .  م تركهُ العرب ثِ من أحياءٍعىل أحياء

 اهللا ك قد صليت خلـف رسـولّنإ ِت يا أب: قلت أليب: قال رمحه اهللاشجعيعن أيب مالك األ  و
،سـننيِا مـن مخـسً وعيل بن أيب طالب ها هنا بالكوفة نحو، وعثامن،مرُ وع، وأيب بكر ، 

 هذا حديث حـسن : وقال،)٢/٢٥٢(الرتمذي رواه . ٌثَدُ حمَّنيُ أي ب: قال ؟تونأكانوا يقنُ
 اهـ. كثر أهل العلموالعمل عليه عند أ: وقال .صحيح

 ٍ قنـت لـسبب ي أن النبـ:والقول الثالـث): ٢٣/١٠٨(» الفتاوىجمموع «   قال ابن تيمية يف 
 وهـذا ،وازلا عنـد النـًُّ فيكون القنـوت مـسنون،ازل بهبب النََّّ به ثم تركه عند عدم ذلك السَنزل

  الخ .. اشدين َّلفاء الرُ وهو املأثور عن اخل، عليه فقهاء أهل احلديثيالقول هو الذ
 ).١٢٠ص ( البن سحنون»آداب املعلمني«  وقد تكلمت عن هذه املسألة يف التعليق عىل كتاب 

 ).  ١٧٠٦(  رواه مسلم .»ِ الليلِرِن آخِ مٌكعةَ رُترِالو«:  قال النبي حلديث ابن عمر )   ١(
، ِصحاب النبـي يروى عن أربعة من أ: قال أمحد رمحه اهللا) ٢٣٨( عبداهللا »مسائل«  ويف 

 .عائشة، وابن عمر، وزيد بن خالدابن عباس، و: ّ أنه أوتر بركعةعن النبي 
 :يعني[ عامنالنُّ وزعم :)٢٩٦ص (»الوتر«املروزي يف  قال. َّ  وخالف يف هذه املسألة أهل الرأي

 أوتـر فمـن منه، ينقص وال ذلك عىل يزاد أن جيوز ال ركعات، بثالث الوتر أن ]حنيفةأبـا 
 فإن ،ّآخرهن يف ّإال يسلم ال بثالث فيوتر ،الوتر عيدُي أن عليه والواجب فاسد، فوتره واحدةب
 وأصحابه، وقوله هذا خالف لألخبار الثابتة عن رسول اهللا  .. وتره بطل الركعتني يف مّسل

ِوإنام أيت من قلة معرفته باألخبار، وقلة جمالست، وخالف ملا أمجع عليه أهل العلم ِ ِ ِ ُِ ّ ّ ُه للعلامءُ ِ.=  



  

   
٢٠١ 

 . )١( ِوعُّالرك َبعد افيه ُوتُقنلوا -٣٥٣
 

ِاإلقامة ُادإفر -٣٥٤ َ )٢(. 
                                         

 ).٢/٥٧٨ (»املغني«، و) كتاب الرد عىل أيب حنيفة١٣/١٦٥(ابن أيب شيبة : وانظر   
 .  يف الوتر قبل الركوع: يعني، قنتن رسول اهللا  أ يب بن كعبُ أحلديث )  ١(

 . َّوضعفه) ١٤٢٧(  رواه أبو داود 
 كـانوا أصحاب النبي و  بن مسعودان أعلقمة عن ) ٦٩٨٣(   وملا رواه ابن أيب شيبة 

 ).٢/١٦٦ (»اإلرواء«وسنده صحيح كام يف .    يقنتون يف الوتر قبل الركوع
 )١/١١٠ (»الفتاوى اهلندية« . خالف األحناف فأوجبوا القنوت يف الوتر قبل الركوع:   قلت

 :يعنـي - ،فيها قنت أنه بلغنا: أيَّالر أصحاب وقال): ٥/٢١١ (»األوسط«   قال ابن املنذر يف 
  .الوتر ّإال قنوت لواتَّالص يف وليس يركع، أن قبل القراءة من فرغ بعدما -  النبي

 وعمـر، بكـر، أيب :عـن القـول هـذا روي .الركـوع بعـد القنوت أن وهو :ثان قول وفيه  
 . وبعد ،قبل :نفعل انُّك ذلك ّكل:  مالك بن أنس وقال.  وعيل وعثامن،

 القـول هـذا وروي حنبـل، بن وأمحد السختياين، أيوب :الركوع بعد يقنت أن رأى وممن  
 اهـ . إسحاق وأيب ومحاد، واحلكم، ،احلسن عن

 ،لقنوت يف الفجر بعد الركوعا: ل أمحدقا )١/٥٣٣( »تنقيح حتقيق أحاديث التعليق« ويف 
 .حابة واختالفهمَّ ومن قنت قبل الركوع فال بأس لفعل الص،ويف الوتر خيتار بعد الركوع

) ٣١٧ص( للمـروزي »الوتر«، و)بعده أو الركوع، قبل القنوت يف( ابن أيب شيبة :وانظر  
 ).٣/١٢٦ (»ُّرشح السنة«، و)، وقبلهباب القنوت بعد الركوع(

ًخالفا ألهل الرأي فإهنم يرون أن إفراد اإلقامة منسوخا)   ٢( َّ ً ِ. 
عن وذكر بإسناده  )٥٨٢) (الةَّ قوله قد قامت الصَّباب اإلقامة واحدة إال (:قال البخاري  

 .ر اإلقامةِوتُ وأن ي، األذانَشفعَ أن يٌ باللَرِمُأ :أنس قال
 وهذا من ،باب الرتجيع يف األذان مع تثنية اإلقامة: (  قال ابن خزيمة رمحه اهللا يف صحيحه

 باح أنُ وم،ي يف اإلقامةثنُّ وي، يف األذانَعِّ فمباح أن يؤذن املؤذن فريج،نس اختالف املباحِج
=     فأمـا تثنيـة األذان، رين مـن النبـي كـال األمـَّ إذ قد صح،فرد اإلقامةُيثني األذان وي



  

   
٢٠٢ 

 
َسجدامل َلتدخ إذا ِكعتني رَعترك أن -٣٥٥ َجلسـَت أن َبلق ِ َكنـت نإ ،ِ ُ 
ٍوضوء عىل ُخطبـَي ُواإلمام ِةاجلمع ُومي كان ن وإ،ُ ُ )١(.  

 
 .)٢( اإليه ُاعـستمواال ،ِةُللخطب ُاتاإلنص -٣٥٦
َوجهكب ُواإلقبال -٣٥٧  ال أو ،ُهـُنـايعُت ُبحيـث َنـتك إن ِبـيـخطـال عىل ِ

 .)٣( ُاتنصفاإل ؛ُهـُنُتعاي
                                         

 ).٣/١٤٩( البن املنذر »األوسط« :وانظراهـ ).  األمر هبامبت عن النبي واإلقامة فلم يث
 ْعَفلريكـ ُخيطـب ُواإلمـام ِاجلمعة َيوم مُكُأحد َجاء إذا «: قال النبي : قال جابر حلديث)  ١(

 .واللفظ له) ١٩٧٩(، ومسلم )٨٨٩( رواه البخاري .»اـفيهم ْزَّتجوَولي ،ِركعتني
فيـه ): ٤/٢٦٦ (»ُّرشح السنة«قال البغوي رمحه اهللا يف . َّخالف يف ذلك أهل الرأي:   قلت

ُدليل عىل أن من دخل واإلمام خيطب ال جيلس حتى يصيل ركعتني، وهو قول كثري من أهل  َّ
َّجيلس وال يصيل، وهو قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: عضهموقال ب.. العلم  ُ ّ  اهـ . ُ

، ) عىل أيب حنيفة، مسألة حتية املسجد أثناء اخلطبةّدَّ كتاب الر١٣/١٨٣(ابن أيب شيبة : انظر   
 ).٣/٢٩٦(، وصحيح ابن خزيمة )٢/٢٤ (»االستذكار«و

 َم أتـى اجلمعـةُ ثـ،وءُ الوضـَأ فأحـسنَّمن توضـ«: قال النبي :  قالحلديث أيب هريرة )    ٢(
 ).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)    ٣(
 والعمل: وقال. يشء  النبي عن الباب هذا يف حيص وال: وقال، َّوضعفه) ٥٠٩(  رواه الرتمذي 

 اهـ . خطب إذا اإلمام استقبال يستحبون ،وغريهم  النبي أصحاب من ملالع أهل عند هذا عىل
اس  واسـتقبال النّـ،باب يستقبل اإلمـام القـوم: (»صحيحه«وقال البخاري رمحه اهللا يف    

 ).   نهم اإلماممر وأنس ريض اهللا عُبن عا واستقبل ،اإلمام إذا خطب
    =َ من أحفظ عنه من أهل العلم يرى استقبال اإلمامُكل): ٤/٨٢ (»األوسط«وقال ابن املنذر يف   



  

   
٢٠٣ 

ُّالنبي القفقد  -٣٥٨ َلم وسليهَّصىل اهللاُ ع َّ ْصه  (:لاق َمن« :َّ  ُواإلمام ، )َ
ُخطبـَي َمجعة الف اغل َومن ،لغا قدف ؛ُ َ  .)١( »له ُ
َتكلم نَم« :وقال -٣٥٩ ُخيطب ُواإلمام َّ ُملحي ِركاحلام انك ؛ُ  .)٢( »ًارافأس ِ
َلمتك َمن«: وقال -٣٦٠ ُخطبـي ُامواإلم َّ ُحظه ناك ؛ُ  َّفك :ِةعماجل ِمن َُّ
 .)٣( »ٍابُتر

                                         
     . اهـ ثم ذكرها. يح، وعطاءُابن عمر، وأنس، ورش: يوم اجلمعة إذا خطب، فممن رأى ذلك

 ).٣/١٧٢ (»غنيامل«، 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 )   ١(

 :ِِهاحبَصِمعـة لـُ اجلَن قال يومَوم..«:  ولفظه ٍّمن حديث عيل) ١٥٠٣( أبو داود    ورواه
 . »لك يشءِ تِِهعتُن لغا فليس له يف مجَ وم، فقد لغا،هَص

 واإلمام ،صه :قال ومن.. : حييى بن أيب كثري عن النبي عن ) ٥٤٢٠(   وروى عبدالرزاق 
 . وهو منقطع. له َيشء فال :قال أو ،له مجعة فال لغا ومن ،لغا فقد خيطب

 ٍمرسـلة، ٍمتعـددة حاديـثأ يف روي وقـد): ٨/٢٨١ (»فـتح البـاري«   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  

 إذا«:  قال النبـي ،من حديث أيب هريرة ) ١٩١٨(، ومسلم )٩٣٤(  وروى البخاري 
 .»لغوت فقد ُُبخيط مامواإل اجلمعة يوم )أنصت( :بكِصاحِل َلتُق

 M/      .  -  ,  +    L  : قال اهللا، اإلثم:واللغو): ٣/٢٠١ (»املغني«ُ قال ابن قدامة يف 
 .من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهام) ٢٠٣٣(، وأمحد )٥٣٤٥(رواه ابن أيب شيبة )   ٢(

 كلهـم والطـرباين ار،َّوالبـز وأمحـد، شـيبة، أيب بنا رواه): ١٥٣٣ (»إحتاف املهرة«  قال يف 
  اهـ   .كثرية شواهد له املتن لكن ؛الدُجم حديث من
 اهـ .بإسناده بأس ال: )٤٥٤ (»املرام بلوغ « يفقال  و

 .، وإسناده حسن)٢/١٠٥(» معجم الصحابة«رواه ابن قانع يف )   ٣(
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َلمُتس أن -٣٦١ ِريهغـ أو ،ٍدمـسج يف ِعليـه َلتدخ نَم عىل ِّ َلمُوتـس، ِ  إذا ِّ
 . )١( َجترخ
ُأحله َّمما ًشيئا ِّحرمـُت وال -٣٦٢ َّ عز وجل؛ فُهللا َّ ٍمفـرت ذلـك َلاعـف َّإنَّ َ ُ 

ِولهلق ٌّادر ،اهللا عىل ٍمعتد ،ِ  .مـِظال ُ
ـــ  : M  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l اهللا لاق

  ¡   �  ~    }  |{  z  y  x  w¢  L ]يونس.[ 
ٍضــعمو يف لقــاو M  g  f  e   d   c  b  a  i  h : َرآخــ ِ

  r  q  p   o   n  ml  k  js  L ]املائدة.[ 
ِبتحريم َودهالي َوعاب -٣٦٣ ِاجلزور ِ  .ِاخللق ِرائوس ،مهل َّأحلها التي ُ
 : M  >  =    <  ;  :  9  8      7  6  5   4  3ال قــف

   K    J  I  H  G  F  E  DC         B  A  @  ?L  L ]آل عمران[  

َّثم    )٢( :  M  N  M   W  V   U  T  S  R  Q  P  O  L الق ُ

                                         
 أن َا أرادَفـإذ ،سلمُ فليـِإذا انتهى أحـدكم إىل املجلـس«: قال النبي :  قالحلديث أيب هريرة )    ١(

  .»ن اآلخرةِ مَّ بأحق فليست األوىل،سلمُ فليَيقوم
 اهـ . حديث حسن: وقال) ٢٧٠٦( ، والرتمذي)٥١٠٨(رواه أبو داود   
 يبـدأ َّهل يبدأ بالسالم عـىل مـن يف املـسجد، أو: اختلف أهل العلم فيمن دخل املسجد  و

 ).٢/٤١٣(» زاد املعاد«:  انظر  َّبتحية املسجد قبل السالم ؟
  M  ;  :  9  : يف قوله تعـاىل قال ريض اهللا عنهام ابن عباسعنالطربي بسند صحيح روى     )٢(

 C         B  A  @  ?  >  =    <L:لئن شفاهِ فجعل عىل نفسه،ساء النُِّرقِ كان به ع =  
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 ُّدواور هللاُ،ا َّأحـل اـمـ ِيمحرـَت يف ِودباليه تَّبهتش َضافَّلروا َّنإ مُث -٣٦٤
ُقوله َّوجلَّعز  اهللا عىل ُوحرم ،انُالبهت ِعليه واوافرت ،َ َّاجلـري واَّ ِّ  ِمـن ِ
ِاجلزور َحمـول، )١( ِكَّالسم ُ. 
َّحـلأ مـا ُمِّرُلـمحا «:مَّ وسلِ عليهُهللا اَّ صىل اهللاولرس الـق دوق -٣٦٥ َ 

ِللحُمـالك ،اهللاُ َرمَح ام ِّ  .)٢( » اهللاُ َّ
                                         

       M     J  I  H  G  F  E : وتـال. فحرمته اليهـود: قال،اهللا منه ال يأكل حلوم اإلبل
     KL،٢/٧١٦(» العجاب يف بيان األسباب«   . أي أن هذا كان قبل التوراة.( 
 ).٤/١( الطربي »تفسري«:   وانظر

 ،املهملـة بالراءو ،اجليم بكرس: يثّرِاجل): ١/١٨٧(مريي ُّ للد»حياة احليوان«جاء يف كتاب    )١(
 :اًأيـض لـه ويقـال. جراثـي :عـهومج. الثعبـان يـشبه الـذي مكّالس هذا وهو ثة،ّاملثل اءَّوالث

 :بالفارسـية ويـسمى ،ةّاحليـ يـشبه مكَّالـس نِمـ نـوع وهـو ،شديدَّوالتـ بالكرس )يّرِاجل(
   اهـ.احلل: وحكمه .املاء ّةحي وهو ،اجلرذان يأكل إنه: اجلاحظ قال. .. )مارماهي(

 ونحن ،ليهود إنام حترمه ا، ال بأس به: فقال ؟ّبن عباس عن اجلرىا سألت :عن عكرمة قال   
 . وهذا عىل رشط الصحيح): ٩/٦١٥ (»الفتح«قال يف ) ٢٤٩٥٦(رواه ابن أيب شيبة . نأكله
.  ..]٩٦:املائـدة[ M $  #  "  !L : تعـاىل اهللا قـول باب(قه البخاري يف صحيحه ّعل:   قلت
 هـ ا. )نأكله ونحن اليهود تأكله ال واجلري ،منها قذرت ما ّإال ميتته M %L  عباس ابن وقال

َّحرمته اليهود عىل أنفسها، وتابعتهم الرافضة يف حتريمه كعادهتم يف التشبه باليهود: قلت   َّ. 
 .يِّباجلر لنا وكيف واهللا، ال: قال ؟ َّاجلري تكره: )٢٨٤٨( ألمحد »مسائله« الكوسج يف لاق  

ّ إال ّحرم أبو حنيفـة مجيـع حيوانـات البحـر): ١١/٢٥٠ (»ُّرشح السنة«   قال البغوي يف 
ّالسمك، واألول أوالمها بالصواب؛ وهو أن الكل حالل؛ ألهنا كلها سمك وإن اختلفـت  َّ

حية املاء، وهو عىل شكل احلية، وأكله حالل باالتفـاق، وهـو : ِصورهتا كاجلريث، يقال له
 ،)بـاب يف اجلـري) (٨/٢٤١( ابـن أيب شـيبة :وانظـراهــ . ُّاألشبه بظاهر القرآن والـسنة

ِفقد نقل الرخصة يف حل أكله عن سائر أهل العلم) ١٣/٣٤٦ (»املغني«و ِ َ ُِّّ ِ . 
 = ريض اهللا عنه              من حديث ابن مسعود) ٤١٦ (»الكبرياملعجم «رواه الطرباين يف    )٢(
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ُحيرم َّممن هممن َراألكث َّلولع     ِّ ُأكلـه ُيـبعَوي هذا ُ  ُبرشويـ ،يـزين :َ
ِالناس َالأمو ُذويأخ ،َاخلمر  .اـًلمُظ َّ

ِالناس ويف  ُصغرستوي ِلآكملا هذه مِهِحريملت ُنييسته َمن َّ  . معلهف ِمن ُهِ
ِيمــةظالع ِالكبــائر ]أ/٢٣[ نِمـ ِلــامءالع عنــد وهـذا    ِاحشووالفــ ،َ ِ 
ْه، وتضَّلا أح مِيمرحت يف ِهولق ِّدور ،اهللا ِةبارزمل ؛ِةعيظفال ُيق ما وسـعه، يُ َّ ِ
ُا أطلقه، ولقِر مظوح َد عدد عَ ِ نعمِلينا منَّ ِ، وأحىص لدينا من مِهِ ِنه يف َنِ ِ
̄ M: ِِهقول   ®   ¬  «  ³  ²  ±  ° L ]١٤:النحل.[  
ُالطهور هو«:  ِحرالب يف  وقال -٣٦٦ ُ ُماؤه َّ ُّحلـال ،ُ ُيتتهم ِ ُ َ« )١(. 

َلمع دوق   َّاجلري َّأن ُهللا ِ ُخلقه وهو  ُميعل ال وكيف ،ِرحالب يف ِّ َ!   
ِصىل اهللاُ عليه وس اهللا ُسولر َمِلَوع   َلمَّ َّرياجل َّأن َّ  . ِحرالب يف ِّ
ِّاجلري ِيمتحرل ياستثنَي أن اُيامهأع ىأفرت   ِّ   !؟ ِ

َتقرب ام ِمأعظ ِمن ِوراجلز َحرن َلجع دولق ِّ  بـه ُوابتغـي ،إليـه به ُ
                                         

 اهـ. م أر من ذكر أكثرهمـ وإسناده ل):١/١٧٦ (»جممع الزوائد«قال اهليثمي يف   
، )٩٨٠ (»مسند الـشهاب«، والقضاعي يف )٦/٣٤(» كبريالتاريخ ال«ورواه البخاري يف   

 ).١٤٣٩ (»العلل«. حديث منكر:  قال عن أبو حاتم.ر ريض اهللا عنهاممن حديث ابن عم
 من قـول )٢٨٢(مسند عمر » اآلثارهتذيب «، والطربي يف )املصنف /٢٠٥٧٣( ورواه معمر   

 .)١/١٧٧ (»املجمع« يف واهليثمي) ٥٢ص (»امعّالس« صححه ابن طاهر يف .ابن مسعود 
̈  ©M   ª : وقد قال اهللا تعاىل     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~    }  |  {

    ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «L ]١١٦: النحل.[ 
 )نةُّ أو يرتك الس، أو حيرم احلالل،باب فيمن يستحل احلرام/ ١/١٧٦( »جممع الزوائد«: وانظر  

 ).١١١(وصححه ابن خزيمة . حسن صحيح: وقال) ٦٩(لرتمذي ، وا)٨٣(رواه أبو داود    )١(
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َّل عـز وجـلفقا ،ِيهدل َوزالف َّ: M  |  {  z   y  x  w  v  u
}L ]١( ]٣٦:احلج(.    

ُجهَح كانته نِم َاءجز َلوجع ِبأعظم َّ ِارمحَمـلا َ  أن :ُطءَالو وهو، ِ
    .)٢( ُالبدن َرنحَي
َلت سمح: سحاق أيب إُائيل بن إرس وقال-٣٦٧  ِزيدِنزل َا إىل مِ مًكا جريُ
ُيتهلق ُثم ٍّيل بن عا ، ُكَّالسم ذلك ينأعجب دلق: يل فقال ِد،الغ ِمن ُ

ِّحيرم ًقوما َّأن يبلغن دولق ُريمهحت َّويدعون ،ُهَونُ َ  قال َمنف الأ ؛اعلين ِ
ُفعله أو ،ذلك  .)٣( َّالالعنني ُةعنول ،اهللا ُةلعن ِفعليه:  َ
 يا :عنه ريض اهللا ٍدحمم ِبن َعفرجل ُقلت: ٍحصال بن ُناحلس وقال -٣٦٨
ِّاجلري يف ُرأيك كيف اهللا، ِولسر ابن ِّ    ؟ِ

ُإنه: فقال ُيعجبن ٌعاملط َّ  .ُوتنييف ٌوقت َّيلع أتى ام َّولقل ي،ُ
 ُأكلـت: فقال ،ٍومي َذات ُشاألعم علينا َجخر: َةامُأس أبو وقال -٣٦٩

                                         
  .اإلبل من دنُالب اـإنم:  رمحه اهللااهدُجم قال)    ١(

َالبدنة  إطالق):٥/٤٢٥ (»تفسريه«قال ابن كثري يف      يف واختلفوا عليه، فقّتُفم البعري عىل َ
 يف َّصح كام اًرشع ذلك عليها يطلق هّأن أصحهام قولني عىل البقرة، عىل البدنة إطالق ةّحِص

  اهـ .احلديث
 .  ثور، وطاووس، وجماهد، والشافعي، وأيب، وعطاءذكر هذا عن عيل، وابن عباس    )٢(

 »اإلرشاف«، و) ؟كم عليهام هدي واحد أو اثنان/٥/١٩٢( ابن أيب شيبة »مصنف«: انظر  
 ).٥/١٦٧ (»املغني«، و)جامعباب اهلدي الذي جيب عىل امل/٣/٢٠٤(البن املنذر 

ّباب يف اجلري/ ٨/٢٤١ (»مصنفه«روى ابن أيب شيبة يف )   ٣( ِّ ِ وآل البيت وغريهم عن عيل ) ِ
ًمن السلف آثار    . يف جواز أكلهاَِّ
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ًطيبا ًاماطع َومالي ُتهيبِط ُانَّالشيط َفَرَع ِّ ُرمهفح ،َ َ ْالنو عىل َّ   .)١(ى َكَّ
َقر ُتْأكل: قال  ؟ٍدحمم أبا يا ُهو ام: انلُق :قال ٍّجري َيصُ ِّ ِ) ٢(. 
 

َلمعت أن -٣٧٠ ُدقواوص ، َّيبلنا واداهش ينذال َّأن َّ َّأئم به تأت بام َّ ُتهمِ ُ:  
َّ عـز وجـل،اهللا ِمـن ِوفاخلـ يف ونلَتفاضَي     ؛ِيـلَّوالتبج ،ِيمَّوالتعظـ َّ

ِتهمُلرؤي َاهدَّالشو ِ َوالدالئل ِ ِ َّ. 
ُعضهمب علوي ؛ِيقَّالتصد يف ِانـاإليم ُأهل كوكذل  .)٣( ًبعضا ُ
 ِورُّالـصد يف ]ب /٢٣[ َِنوطُأ ام ِقدر عىل ِلاألعام ُودجو كلذوك
  .ِانـاإليمو باهللا ِالعلم ِمن

                                         
 ).٤/٣٦٨١ (»هتذيب اللغة«.  النَّوكى: األمحق، ومجعه: األنوك   )١(
  .ِّس باجلريثال بأ: عن األعمش، عن إبراهيم قال) ٢٤٩٦٥(وعند ابن أيب شيبة   )٢(
 يف - اإلمـام أمحـد- يب عبـداهللا قلت أل: أبو بكر املروذيقال )١٠٠٤( للخالل »ُّالسنة«يف )   ٣(

 .   نعم: قال ؟ُ ويزيد:ُ قلت. نعم:قال؟  يف القلب يتفاضل فيه معرفة اهللا 
يامن  مىض عليه سلف األمة وأئمتها أن نفس اإليوالذ): ٦/٤٧٩(» الفتاوى«قال ابن تيمية يف    
 اهـ.»يامنإ من ٍةَّن كان يف قلبه مثقال ذرَ مِارَّأخرجوا من الن «: كام قال ، يف القلوب يتفاضليالذ

 ِبـالقلوب القـائم التـصديق.. ): ١/١١٤ (»جـامع العلـوم واحلكـم«قال ابن رجب يف   
 الـذين يقنيِّدِّالـص إيـامن فإن ؛أمحد عن وايتنيِّالر ّأصح وهو ،حيحَّالص هو وهذا ،يتفاضل
 لـيس ،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
نـا قـال ، وهاملـؤمنني لعمـوم حيصل ال وهذا ،ُيراه كأنه هّرب ُالعبد يعبد أن :اإلحسان مرتبة

ِما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم وال صالة، ولكن بيشء وقر يف صدره : بعضهم ِِ َ َ َ ٍ  .الخ.. ٍ
 .) ١/٩( البن رجب »فتح الباري«، و)٧/٥٦٣(، و)٦/٤٧٩ (»جمموع الفتاوى«: انظر   و
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ِامةالقي ِيوم إىل ٌامرح َةتعُـمال َّأنب َمعلت أن -٣٧١ َ )١(. 
َّ وقد قال عمر بن اخلط-٣٧٢ َح متعـاكنـُيت بِال أوت:  ريض اهللا عنهِابُ ُ ٍة قـد ِ
ُته إن كانَمجَّا إال رهِيمِحرَبتَم عل ُا، أو جلدته إن كـًبِّي ثُ  . )٢(ًكرا ِ بانُ
ًح متعةٍل قد نك برج ريض اهللا عنهٍلباُّيل بن أيب طُ وأيت ع-٣٧٣ ُ َ،  
ُرمجته لُمتَّقد تُنتلو ك: فقال   ُ )٣(. 

                                         
 . ساء يوم خيربتعة النُِّ هنى عن م: أن رسول اهللا  عيل بن أيب طالب حلديث)   ١(

 ). ٣٤١٤(، ومسلم )٥١١٥ (رواه البخاري
 أن : مثـل،ًةّ املرأة مـدَجَّ أن يتزو:معنى نكاح املتعة): ١٠/٤٦ (»املغني«ُ  قال ابن قدامة يف 

 سـواء ،ِهِبهِ وشـّ 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:  ريض اهللا عنهُّ   قال ابن الزبري ً َِّّ .    
َّوال أعلم أحدا جييز نكاح املتعة إال بعض الرافضة): ٨/٤٤٢ (»األوسط«قال ابن املنذر يف     َّ ُ ً. 
 مل عىل هـذا عنـد أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي والع): ٣/٤٢٩(قال الرتمذي    

 ثـم رجـع عـن قولـه ،تعةُمـخصة يف الـُّبن عباس يشء من الرا عن يوُا رـ وإنم،وغريهم
 اهـ. خرب عن النبي ُحيث أ

 »طبقات احلنابلة«. وقد ذكر اإلمام أمحد رمحه اهللا هذه املسألة يف عقيدته التي كتبها إىل مسدد  
 ).٩١ (»نةُّرشح الس« يف  رمحه اهللا الربهباريوذكرها كذلك ).٢/٤٣١(

 »صحيحه«، وابن حبان يف )٤/٢٩٤ (»املصنف«، وابن أيب شيبة يف )١٩٦٣(رواه ابن ماجه )    ٢(
 ).٤٨٢٧ (»التلخيص احلبري«. ، وإسناده صحيح)٢٢٥ (»املختارة«، والضياء يف )٣٤٩٠(

 هـذه َنكـاح واُّتـِوأب .. :عـن عمـر ريض اهللا عنـه) ٢٩١٩ (»صـحيحه«   وروى مسلم يف 
    .ِةَجارِباحل ُهُرمجت َّإال ٍأجل إىل ًامرأة َكحَن ٍلُرجِب ىوتُأ فلن ،ِساءالنِّ

 .  مل أقف عليه )٣(
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ُاطبواخل .ِيندِاهوش ٍّويلِب َّإال َاحِكن وال -٣٧٤ ُوجتزامل هو :ِ ِّ )١(. 
ُدةِوالع -٣٧٥ ٍمطلقة: ِّلُكل ٌةمِزال هللا ا ِمن ٌفرض َّ َّ  )٢(هبا ٍولمدخ ٍعةُوخمتل ُ

ِّوكل َزوجه عنها َّوىفُمت ُ  .اهب ٍولدخَم ِريغ أو  هبا،ٍولَمدخ ؛اُ
َدةِالع ُرُينك ال ِالنساء عىل َّ ِولهسولر هللا ٌفالُخم ٌعدُمبت َّإال ِّ ، املقوهل ٌّراد ،ِ

                                         
َال نكاح إال بويل، وشاهدي عدل«: حلديث النبي )   ١( َّ َ ، والطرباين )٣٥٢١(رواه الدارقطني . »ِ

 ).  ٧/١٢٥ (»ننُّالس«، والبيهقي يف )١٨/١٤٢ (»الكبرياملعجم «يف 
  . وهو مرتوك؛ويف إسناده عبداهللا بن حمرز): ٥/٢٢٧٤(» تلخيص احلبريال«  قال يف 

ا فإن أكثـر ًنقطعُ وهذا وإن كان م: وقال،ًورواه الشافعي من وجه آخر عن احلسن مرسال  
 اهـ. أهل العلم يقولون به
 .»بويلَّال نكاح إال «: قال النبي :  قال  وحلديث أيب موسى 

 ،بن عباسا و، ويف الباب عن عائشة: وقال،)١١٠١(، والرتمذي )٢٠٨٥(رواه أبو داود   
والعمل يف هذا الباب عـىل حـديث النبـي : قال ..  وأنس، وعمران بن حصني،وأيب هريرة

: »عند أهل العلم من أصحاب النبي»  بويلّال نكاح إال  .. الخ . 
 .احلاكم، وابن حبان وغريهمون املنذر،  اب:ح هذا احلديثّحَوقد ص: قلت   

ولكنه يروى عن عمر بإسناد صحيح، وعـن ابـن :    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 تزوجً     ! نفسهاّ
ُّعامن فمخالف للسنة، خارج عن قول ما قاله النُّ): ٨/٢٦٧ (»األوسط«قال ابن املنذر يف    

 ). وما بعدها٩/٣٤٤ ( »املغني«: اهـ   وانظر. عوام أهل العلم
 ).كتاب الرد عىل أيب حنيفة/  ١٣/٩٧ (»صنفهُم«   وذكر هذه املسألة ابن أيب شيبة يف 

 »الطبقـات«. اإلمام أمحد رمحـه اهللا يف كتابـه إىل مـسدد: وممن ذكر هذه املسألة يف اعتقاده   
 ).٤٧ (»نةُّرشح الس« يف  رمحه اهللاوالربهباري ).٢/٤٣١(

ّ ال عدة عليهِوا عىل أن املطلقة قبل املسيسوأمجع): ١١/١٩٤ (»املغني«ُقال ابن قدامة يف    )٢(  :ا لقوله ِ
 M  T  S  R  QU    a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  

bL. ]٤٩:األحزاب[ 
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 .)١( َّ وجلَّهللا عزا ِاببكت ٌِركاف
 

ُاتباع -٣٧٦ ِألمره ُفاءِواالقت ،هللا ا ِولرس ِّ ُواالقتـداء ،ِ  ُواألخـذ ،ِهديـهب ِ
ِالهأفعب ِرهـأم إىل ُاءِهواالنت ،ِ ِالرواية ُاروإكث ،ِ ُنهَسـ مـا ِّلـُك ]يف[ عنه ِّ َّ 

ُحسنهواست َ َرضوح ،ِإليه َبدون ،َ ُأمته َّ   ؛هب َّأدبوايتل ،يهلع َّ
َحسنفت ُآداهبم ُّالدنيا يف لكبذ ُ َعظموي ،ُ ُدرهمق اهللا عند ُ ُ . 

 
َّهللا عز وجلا ِركذ ُالـعماست ِاطنوامل يف َّ ُمثل ؛ِاتاحلرك وعند ،ِ ِ  : 

ِالتسمي -٣٧٧ ِأول عند ِةَّ ِضوءالو َّ ُ )٢(.  
                                         

 . ُّة الكتاب والسنة واإلمجاعّدِواألصل يف وجوب الع): ١١/١٩٣ (»املغني«ُقال ابن قدامة يف    )١(
: عبي رمحه اهللاَّقال الش )٧٩١( للخالل »ُّالسنة«ففي . َّالرافضة: ِوممن أنكر عدة النِّساء: قلت  

   .افضةَّ وكذلك الر،ةّدِساء ع ال يرون عىل النِّواليهود
 سـمعت: قال أبيها عن ،جدته عن ،ويطبُح بن سفيان أيب بن  بن عبدالرمحنرباح حلديث)   ٢(

   .»عليه اهللا اسم يذكر مـل ملن وضوء ال «:يقول  اهللا رسول
 ،سـعيد وأيب ،عائـشة عـن :البـاب ويف :، وقـال)٢٥(، والرتمذي )١٦٦٥١(   رواه أمحد 

 لـه ًاحـديث الباب هذا يف أعلم ال :حنبل بن أمحد قال .وأنس ،سعد بن وسهل ،هريرة وأيب
 ًمتأوال أو ،ًاناسي كان وإن ،الوضوء عادأ اًعامد التسمية ترك إن :قاإسح وقال .جيد سنادإ

 ربـاح حديث الباب هذا يف يشء أحسن ]:البخاري: يعني [لإسامعي بن حممد قال .أجزأه
 ).٣/٤٧ (»تفسريه«ى طرقه ابن كثري يف ّاهـ  وقو. الرمحن عبد بنا

 ّة تدلّوُوالظاهر أن جمموع األحاديث حيدث منها ق): ١/٧٥(»  احلبريتلخيصال«يف   وقال 
 اهـ.  قاله  ثبت لنا أن النبي: وقال أبو بكر بن أيب شيبة.ً أن له أصالعىل
 ). ١/١٤٥ (»املغني« و،)ة يف الوضوءالتسمي/١/٧(ابن أيب شيبة ، و)٢/١٠ (»األوسط«: وانظر
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 .)١( ِاقنشاالست يف ةالغبُمـوال -٣٧٨
 .)٢( ِاءاألعض ِغسل عند عنه َيُرو اـبم اءُّوالدع -٣٧٩
ِائهأعض ِغسل يف ُلَّالرج بدأي وأن -٣٨٠ ِثيابه ِبسلو ،ِ َّوخف ،ِ ِعلهون ِيه،ُ ِ، 

ِّوكل ِسهبمال ُ ِينهمبي  :ِ ِبيسارهِيف اخللع  أيبد و ،ِ ِ )٣(. 
ُوالرشب كذل، ]ِِهنيبيم[ُ األكل ك وكذل-٣٨١ ُ، وتركهكُّ  .)٤(ِّام بالشاملُ
ُركهوت ،ِالـِّبالشم ُاءستنجواال -٣٨٢  .)٥( ِنيمبالي ُ
 َاسم ِهِكرذ بعد ُهـُوقول، ِالءاخل ِولـُدخ ندع ىُرسالي ِهِجلِر ُالوإدخ -٣٨٣

                                         
  .»ًصائام تكون أن ّإال ِاالستنشاق يف وبالغ..«: قال النبي :  قالَحلديث لقيط بن صربة )   ١(

 .  حديث حسن صحيح: ، وقال)٧٨٨( رواه الرتمذي 
 ُ يف أدعية تقال عند غسلًحديثا عن أنس ) ٥٥٤ (»العلل املتناهية« ابن اجلوزي يف روى )  ٢(

ٍكل عضو من أعضاء الوضوء، وهو حديث باطل كام نص ّ  . عىل ذلك أهل العلمُ
 ًاشـيئ وضـوئه عـىل يقول كان أنه عنه حيفظ ومل): ١/١٩٥ (»زاد املعاد«   قال ابن القيم يف 

ُّوكل سمية،ّالت َغري ٌذبفكـ عليـه، يقـال الـذي الوضـوء أذكار يف حديث ُ  ليقـ مل ق،ُخمتلـ ِ
ُأشـهد«: وقوله أوله يف التسمية غري عنه ثبت وال ألمته، َّلمهع وال منه، ًاشيئ  اهللا ُرسول َ 

ُوحده اهللاُ ّإال إله ال أن ُوأشهد ُله، َِرشيك ال َ َّأن َ ُعبده اًدحمم َ ُوله،ورسـ ُ َّاللهـم ُ ِاجعلنـي ُ َمـن َ ِ 
َّالتوابني َمن يواجعلن ،َّ    اهـ. ِآخره يف» ِّهرينتطُ املِ
 ).١١٠رقم/١/٢٦٠ (»التلخيص احلبري«ا الباب يف يف بعض ما روي يف هذ:    وانظر

 ،ِلـهُّوترج ،ِهِلـُتنع يف نّيمَّالتـ عجبـهُي  النبـي كـان :قالـت ريض اهللا عنهـاحلديث عائشة )   ٣(
 ). ٥٣٨ و ٥٣٧(، ومسلم )١٦٨(رواه البخاري .  ِهِّلُك ِِهشأن ويف ،هورهَوط

 َرشب وإذا ،ِهِبيمينـ لُفليأكـ مُكُحـدأ َأكـل إذا« :قـال  اهللا رسـول أن  عمر ابنحلديث ) ٤(
 ).٥٣١٣(رواه مسلم   .»ِِهالـبشم ُويرشب ،ِِهالـبشم ُيأكل َيطانَّالش فإن ،ِِهبيمين فليرشب

ِوال يتمسح بيمنه .. «:  قال النبي : قالحلديث أيب قتادة )   ٥( ِ ّ َ  ).١٥٣( رواه البخاري .»َ
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ُأعوذ ِّإين مُالله «:اهللا ُ ِخبثـلا ِمن َِكب َ ُ ِخبائثـوال ُ ِ« )١(. 
ِالرجل ُاجوإخر -٣٨٤  يالذ هللا ُمدـحـال«: وقوله ؛َتجخر إذا ىُاليمن ِّ

َأذهب   .)٢( »افاينوع األذى ِّعني ]أ/٢٤[ َ
ُسنة وهي ،ِةطرِالف ِمن اَّإهن  :يلق يلتا ِرشالع ُالـواستعم -٣٨٥ َّ َاهيمإبر أبينا ُ ِ 

ِالرأس يف ٌمخس وهي ؛َّ السالمِعليه   .ِداجلس يف ٌومخس ،َّ
ِالرأس يف َّاللوايت َّفأما             َّ : 
ُوالسواك ،ُاقواالستنش ،ُةضمضفامل     .ُقْرَوالف ،ِبَّالشار ُّصوق ،ِّ
 : ِنَدَالب يف َّاللوايت َّوأما  
 ُتـفون ،ِراألظـاف ُيمقلـوت ِة،ُلـق العانـَ، وحُانِواخلت ،ُاءنجفاالست   

                                         
 ما ُرتِس«: قال النبي : قال  ريض اهللا عنهٍّ عيلأما ذكر التسمية قبل دخول اخلالء فلحديث)   ١(

 . »اهللا بسم :يقول أن اخلالء أحدهم َدخل إذا ؛آدم بني وعورات ِّنِاجل ِأعني َبني
الرتمذي، والـدارقطني يف : ضعفهواحلديث ). ٢٩٧(، وابن ماجه )٦٠٦(رواه الرتمذي   
 ).٥٣ (» الكبريالدعوات«، والبيهقي يف )١٢/١٠١ (»العلل«
 . من حديث أنس ريض اهللا عنه) ١٤٢(، فرواه البخاري ».. ُوذأع ِّإين اللهم «: وأما قوله 

 دخول اخلالء فلم أقف فيه عىل يشء يؤثر، وإنام استحـسنها  أهـل ُوأما تقديم اليرسى يف  
 ). ١/٢٢٨ (»املغني«: انظر. العلم من باب تكريم اليمني، واهللا أعلم

 ).١٢٢ (»مصباح الزجاجة«فه البوصريي يف َّوضع. ن حديث أنس م) ٣٠١(رواه ابن ماجه )   ٢(
 .ًريض اهللا عنه مرفوعامن حديث أيب ذر ) ٢٣ (»عمل واليوم الليل«ُّ ورواه ابن السني يف 

َّ، وصح)١٠٩٦ (»العلل«فه الدارقطني يف َّضع   . ريض اهللا عنهح وقفه عىل أيب ذر َ
 .ذيفة ريض اهللا عنهمُرداء، وحَّيب الدعن أيب ذر، وأ) ١٣-١٠(ورواه ابن أيب شيبة 

 . »ُغفرانك«:  عند اخلروجعن عائشة ريض اهللا عنها قوله ) ٣٠(  وثبت عند أيب داود 
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 .)١(نيِطفالع
 

ِالرجل ُيمتقد -٣٨٦    ،)٢( َخرج إذا ُريهاوتأخ ،ِدسجملا ِخولد عند ىُاليمن ِّ
ْواغفـر م،ِّلوس ِّالنبي ٍدحمم عىل ِّصل اللهم: ِولُّالدخ عند وقوله ِ 

ْوافتح ،ِويبُذن يل   .ِتكرمح َباأبو يل َ
ُأنه َّإال ؛ذلك َمثل َجخر وإذا  .)٣( ِلكفض َابأبو يل حافتو: وليق َّ

                                         
 ). ٣/٢٤٨١ (»هتذيب اللغة«.  أي اإلبطني: العطفني)   ١(

 عن ، عن أبيه،سو عن ابن طاو، معمرأخربنا :قال) ١/٥٧(» هتفسري«  روى عبدالرزاق يف 
 ابتاله اهللا بالطهارة :قال ،]١٢٤:البقرة[ M z   y   x    w   v  u  L : يف قولهابن عباس
 َّ وقـص، واملضمضة، واالستنشاق،واكُّ الس:أسَّ يف الر؛ ومخس يف اجلسد،أسَّمخس يف الر

 ، واخلتـان، وحلـق العانـة، تقلـيم األظـافر: ويف اجلـسد مخـس.ِأسَّ وفـرق الـر،اربَّالش
  . وإسناده صحيح.  ونتف اإلبط، والبول،واالستنجاء عند الغائط

ٌعرش«: قال النبي : عن عائشة ريض اهللا عنها قالت) ٥٢٥(   وروى مسلم  ِالفطرة من َ  ُّقـص :َ
ِالشارب ِاللحية ُاءوإعف ،َّ ُوالسواك ،ِّ ِالرباجم ُسلوغ ،ِاراألظف ُّصوق ،ِاءامل ُاقواستنش ،ِّ  ُفتون ،ِ

ِالعانة ُلقوح ،ِاإلبط ُونسيت :ٌبُمصعقال . »ِاءامل ُاصوانتق ،َ َضمضةامل ونتك َأن َّإال َالعارشة َِ َ َ. 
 .هي مفاصل األصابع: )الرباجم(و اهـ  .َاءِاالستنج :ييعن )ِاءامل ُاصانتق( :عيوك قال

نة، ُّ السَّفرس أكثر أهل العلم الفطرة يف هذا احلديث أهنا): ١/٣٩٨ (»نةُّرشح الس«قال البغوي يف   
  اهـ.ُه اخلصال من سنن األنبياء صلوات اهللا عليهم الذين أمرنا أن نقتدي هبمأن هذ: وتأويله

 وإذا خرجت أن تبدأ برجلك ،نة إذا دخلت املسجد أن تبدأ برجلك اليمنىُّمن الس:  لقول أنس )  ٢(
 . هذا حديث صحيح عىل رشط مسلم:وقال )١/٢١٨ (»املستدرك«رواه احلاكم يف  . رسىُالي

 فإذا ،منىُالي برجله يبدأ  عمر ابن وكان ،وغريه املسجد دخول يف التيمن باب (:   قال البخاري
ّ حيب التيامن  كان : عائشة ريض اهللا عنها) ٤١٦(وذكر حديث ). رسىُالي برجله بدأ خرج ُ.. 

 = »صحيحه«، وابن خزيمة يف )٧٧١(، وابن ماجه )٣١٤(، والرتمذي )٢٦٤١٩(رواه أمحد )   ٣(
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ِالصالة إىل يشامل عند ُينةَّوالسك ،يشملا يف ُارالوق -٣٨٧ َّ )١(. 
َيف ال وأن -٣٨٨ َرقعُ َأصابع ُلَّالرج ِ  .)٢( َةَّالصال َأراد إذا ُهِ
 .)٣( افيه ِيهيد كِّبُيش وال -٣٨٩

                                         
 اهـ . بمتصل إسناده وليس ،حسن حديث فاطمة حديث:  فقال، الرتمذيّوأعله. )٤٥٢(
ُأحدكم َلدخ إذا«:  أنه قالالنبي  عن) ١٥٩٩(ويشهد له ما رواه مسلم     :ُفليقل سجدامل ُ
ِرمحتك َأبواب يل َافتح هملال ُأسألك ِّإين للهما :ُفليقل َجخر اوإذ. َ  .»ِفضلك نِم َ

 .»..كينةَّالة فعليكم السَّإذا أتيتم الص«: ال النبي ق:  قالحلديث أيب قتادة )   ١(
 ).١٣٠٤(، ومسلم )٦٣٥( رواه البخاري   

  .»الةَّالص يف وأنت كَِعأصاب قعَفُت ال« :قال  اهللا رسول أن  ّعيل حلديث)   ٢(
 ).٣/٤٢٦ (»الفتح«فه ابن رجب يف َّ، وضع)٩٦٥(  رواه ابن ماجه 

 شعبة عن) ٢/٣٤٤ (شيبه أيب ابن ريض اهللا عنهام كام عند  لكن ثبت النهي عن ابن عباس 
: قال الةَّالص قضيت فلام أصابعي ففقعت عباس ابن جنب إىل صليت: قال عباس ابن موىل
 ).٢/٩٩ (»اإلرواء« كام يف حسن وسنده!. ؟ الةَّالص يف وأنت أصابعك تفقع !لك ّمُأ ال
 ).  ١/٢٧١(، وعبدالرزاق )الةَّ الص تفرقع اليد يفباب/٣/٣١٦(ابن أيب شيبة : وانظر  

ُأحـدكم َّتوضـأ إذا« :قال النبي :  قالُحلديث كعب بن عجرة )   ٣( ُوضـوءه َسنحـفأ ُ َ  مثـ ُ
ًعامدا َخرج ِالصالة إىل ِ ِّيشبك فال َّ ِيديه بني ُ ِالصالة يف هَّفإن َ َّ« . 

  ).٢٠٣٦(حبان ، وابن )٤٤١ (ابن خزيمة:  وصححه). ١٨١٠٣(رواه أمحد   
ُأحدكم َّىلص إذا«:  النبي قال: قال   وحلديث أيب سعيد  َّيشبكن فال ُ ِّ ِأصابعه بني ُ ِ  َّفإن ،َ

ِالتشبيك ِالشيطان ِمن َّ ُأحدكم َّفإن ،َّ ِسجدامل يف َدام ما ٍصالة يف ُيزال ال َ َرجخي َّحتى ِ  . »منه ُ
 ). ١١٥١٢(   رواه أمحد 

  اهـ. بإسنادهَ به أمحد، وال بأسَدَّفرَت): ٢/١١٧ (»األحكام الكبري«قال ابن كثري يف    
ّشبك األصـابع يف من كـره أن يـ/٢/٤٩٣(وابن أيب شيبة ، )١/٢٧١ (عبدالرزاق: انظر   َ

 .)الةَّالص يف األصابع تشبيك كراهة عىل الدليل باب (:ابن خزيمةو ،)الة يف املسجدَّالص
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 .)١( َاتِوااللتف ،ايهف َثالعب ُكرتوي -٣٩٠
 . )٢( ِةِّواللحي ،ِاتمخلبا ِثالعب ُكروت -٣٩١
ِخشوعـال ُامودو -٣٩٢ ُ ُ )٣( ، 

                                         
  ؟ الةَّالص يف االلتفات عن  اهللا رسول ُسألت: قالت عنها ريض اهللا عائشة حلديث)   ١(

 ).٣٢٩١و٧٥١ (رواه البخاري.  »ِالعبد الةَص نِم ُيطانَّالش ُهُِسخيتل ٌاختالس هو «:فقال
 أو الة،َّالـص يف ينتـاب الرجـل يف: رمحـه اهللا األوزاعـي القـ) ٣/٢٤٧ (»األوسط«   ويف 
 أو باحلـىص، وأ بلحيتـه، يعبـث أو أصـابعه، يفقـع أو خارصتـه، عىل يده يضع أو يتمطى،
 .   صالته مضت وقد ،يئس ذلك ّلُك: قال .يلتفت

االلتفـات يف ): باب كراهية االلتفـات/٣/٢٥٤ (»ُّرشح السنة«   قال البغوي رمحه اهللا يف 
ٍالصالة مكروه، فإن كان ألمر حيدث فال بأس  اهـ  . َّ

، ) االلتفات فيهاَّاخلشوع يف الصالة والنهي عنذكر /٣/٢٤٤(البن املنذر »األوسط«: انظر  
 .)٢/٣١٠ (»االستذكار«، و)١/٢٥٨(، وعبدالرزاق )٢/٤٣٩(ابن أيب شيبة و

، )الةَّالنهي عن العبث باللحيـة يف الـص) (٧٤١( اإلمام أمحد رواية ابنه صالح »مسائل«يف )   ٢(
 وهو : قال،الةَّ نظر سعيد إىل رجل وهو قائم يف الص:بري قالُ عن سعيد بن جوذكر بإسناده

 .  لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه: فقال سعيد.بث بلحيتهيع
 ). ّباب مس اللحية يف الصالة/٣/٢٢٤( ابن أيب شيبة هو ابن املسيب كام عند:  وسعيد 

ريض اهللا من حديث أيب هريرة ) ١٣٠٥( »النوادر«   وروى نحوه احلكيم الرتمذي يف كتابه 
  ).٤٠١( »راملغني عن محل األسفا«. وهو ضعيف. ًعنه مرفوعا

 . من قولهريض اهللا عنهذيفة ُنحوه عن ح) ١٥٠ (»تعظيم قدر الصالة«  وروى املروزي يف 
 ). الةَّ باب التحرك، وباب العبث يف الص١/٢٦٢( عبدالرزاق »مصنف«: وانظر

 .     سكون املرء يف صالته:قال L%  &  '  )  (M : رمحه اهللا الزهريقال)   ٣(
 ).١٨/٢ (»سريالتف«رواه الطربي يف   

لم جمتمعون عىل أنه إذا شغل أهل الع ): ..١١٩ص( »الةَّتعظيم قدر الص«قال املروزي يف    
 وشغل قلبه بالنظر يف غري أمـر ، أو بفكر،الةَّ من جوارحه بعمل من غري عمل الصةجارح
    =اهـ .ا من متام صالته وكامهلاًا جزءً تارك، أنه منقوص من ثواب من مل يفعل ذلك؛الةَّالص
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ُوالنظر    ِضعوَم ىلإ َّ  .)١( ِودُّالسج ِ
ِالرسة َتحت ِالـِّالشم عىل ِنياليم ُعْضوو -٣٩٣ َّ  ٍ بن أيب طالبِّيلع ِكفعل ؛ُّ

 .)٢( لكبذ ِهِوأمر ،ريض اهللا عنه
                                         

عن ابن عبـاس ريض اهللا عـنهام ): باب اخلشوع يف الصالة/٣/٢٦١ (»ُّرشح السنة«   ويف 
ٍركعتان مقتصدتان يف تفكر خري من قيام ليلة والقلب ساه: قال َِ ٌُ ٍ ُّ . 

َ له، ومن طفف فقد علمتم مـا قـال اهللا يف َفمن أوىف أويفّالصالة مكيال، :  وقال سلامن َّ َ
  ..).الةّباب األمر باخلشوع يف الص: (صحيح ابن خزيمة: وانظراهـ    . فنيّاملطف

%  &  '     !  "  #  $M  : كانوا يلتفتون يف صالهتم حتى نزلت:ريينِعن حممد بن س)   ١(
)  (L فكان أحدهم ينظر إىل موضع سجوده،فغضوا أبصارهم . 
، وابـن )١٣٦ (»تعظـيم قـدر الـصالة«، واملـروزي يف )١٨/٢ (»التفسري«  رواه الطربي 

 ).٢/٢٨٣ (»الكربى«، والبيهقي يف )٣/٤٦٠ (»األوسط«املنذر يف 
ّ  وروي مرفوعا من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه؛ لكن صحح البيهقي إرساله ً. 

 ينظر أن يستحبون كانوا :سريين ابن قال) ١٤٥ (»تعظيم قدر الصالة«  وروى املروزي يف 
 .هّصالُال جياوز برصه م: كانوا يقولون: يف لفظو. سجوده موضوع إىل صالته يف الرجل

 إىل والنظـر .. :)بـاب ذكـر اخلـشوع يف الـصالة/٣/٤٦١ (»األوسط«ابن املنذر يف  قال  
 وهـذا صـالته، عـن يـشغله ما إىل ظربالنَّ املصيل يلهو ال أن وأحرى أسلم جودُّالس موضع
 .الخ .. العلم أهل عوام قول

 ).١/٥٣٤ (»االستذكار«، و)٢/٣٩٠ (»املغني«، و)٣/١٧٧(ابن أيب شيبة : وانظر   
َّ حتت الرسِالةَّ يف الصِّ عىل الكفِّنة وضع الكفُّالسِمن : ريض اهللا عنه ٍّيشري إىل قول عيل)   ٢(  .ةُّ

َّوضعفه البيهقي، وابن القطان). ٧٥٦(ود ، وأبو دا)٨٧٥ (»ائد املسندوز« رواه عبداهللا يف  َّ.  
 .  فهَّوضع) ٧٥٨(رواه أبو داود  يض اهللا عنه،ونحوه عن أيب هريرة ر

 ).  ٦٨ص( البن تيمية »َّصفة الصالة من رشح العمدة«  ورواه ابن بطة كام يف كتاب 
 . وإسناده ضعيف كسابقه) ٧٥٧(، فقد رواه أبو داود ريض اهللا عنه ٍّ  وأما فعل عيل

 بعضهم ورأى :والتابعنيَّف الصحابة وهو حيكي خال) ٢/٣٢( »ننُّالس«  قال الرتمذي يف 
َّالرس فوق يضعهام أن َّالرس حتت يضعهام أن بعضهم ورأى ،ةُّ     =.عندهم واسع ذلك ُّوكل ،ةُّ
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ِالصوت ُّدَوم ،MC  BL :ِاممإلا ِقول َعند َنيبآم ُهرواجل -٣٩٤  .)١(هبا َّ
ُثرةوك -٣٩٥ َّهللا عز وجل،ا ِرذك َ  ،ِوضاخلـ ُوترك ،ِدجمسـال يف ِلمالع ُكروذ َّ

ٌمكروه ذلك َّفإن ؛يهف ُّالدنيا ِيثوحد ،ِولُوالفض ُ )٢(. 
                                         

 مـن اليد عليه توضع الذي املكان يف واختلفوا): ٣/٢٤٢ (»األوسط«  وقال ابن املنذر يف 
َّالرس َّالرس فوق تكونان: طائفة فقالت. ةُّ    ويُور .صـدره عىل وضعهام هَّأن ٍّعيل عن ويُور .ةُّ
َّالرس فوق: قال أنه بريُج بن سعيد عن َّالرس فوق: حنبل بن أمحد وقال .ةُّ  كانت وإن ،ًقليال ةُّ
َّالرس حتت َّالـرس حتـت األيـدي عـىل األيدي وضع: آخرون وقال .بأس فال ةُّ  هـذا روي .ةُّ
 سفيان قال  وبه ..جملز وأيب النخعي، وإبراهيم هريرة، وأيب طالب، أيب بن عيل :عن القول

َّالرس حتت: إسحاق وقال وإسحاق، الثوري،   .التواضع إىل وأقرب احلديث، يف أقوى ةُّ
 شـاء فـإن ، النبـي عـن ُيثبـت خـرب اليـد عليـه يضع الذي املكان يف ليس: قائل وقال   

َّالرس حتت وضعهام  اهـ . فوقها شاء وإن ة،ُّ
 .درَّ عند الص-وضع اليدين: يعني-يكره أن يكون : قال أمحد) ٢٢١( أيب داود »مسائل«ويف 

 .)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)   ١(

 .. غري واحد من أهل العلموبه يقول ، حديث حسن: الرتمذي قال .وتهَ هبا صَّدَ وم،»آمني«
 ). هر املأموم بالتأمنيباب ج(، و)باب جهر اإلمام بالتأمني(صحيح البخاري :   وانظر

 ).٣/٩٨٦ (»بدائع الفوائد«.   ُاجهر هبا فإهنا سنة ذهبت من النَّاس:   قال اإلمام أمحد
سـائر العلـامء مـن أهـل : .. َّمجعه يف التأمنيٍصنَّف ُ   قال احلافظ عبداهللا بن حممد بن الوليد يف م

َّخرسان، والشام، والعراق، ومرص، واحلجاز  ّكلهم قالوا.. ُ ، )آمني (جيهر اإلمام واملأموم بـ: ُ
 اهـ. َّوخيالفون أهل الرأي يف ذلك، ويستدلون باألحاديث واآلثار

 .)٢/١٦٠ (»املغني«، و)٣/٢٩٣ (»األوسط«و ،)٣/٩٨(البن كثري  »األحكام الكبري «:انظر
ّخمففـة املـيم، وجيـوز ) آمـني(و): ٣/٦٣ (»نةُّرشح الس«قال البغوي رمحه اهللا يف : »فائدة«  ُ

ًممدودا ومقصورا عىل وزن فعيل، ومعناها   .الخ.. ِاللهم اسمع واستجب : ً
الكـالم   رمحه اهللا املنع منةّ ابن بطعن) ٣/٣٤٤ (» الباريفتح« يف  رمحه اهللانقل ابن رجب   )٢(

   .ِّ مصلحة الدينَّجد إال ما كان مناملباح يف املس
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ِروي دوق ُأحاديث فيه تُ ٌعبةَص ٌةغليظ ِ ُبطر َ  ٍالِورجـ ،ٍاحِصـح ٍاديِج ٍقُ
 : انهم ؛ٍاتقِث
ُأنه ِّبي الن نع ،ٍودمسع بن ُعبداهللا ُواهر ما -٣٩٦  :  قال َّ
ِآخر يف ُيكون«    ِالزمان ِ ُجلسونـَي ٌقوم َّ ِاجدسَمـال يف ِ  ،ُّالـدنيا ُهمُامِمإ ،ِ
ُجالسوهمـُت ال ُ  .)١( »َحاجة ميهف هللا فليس ،ِ
 َّحتى ُةَّالساع ُقومت ال: قال َّأنه مروَع ُنب اهللاعبد ىور ام : انهوم -٣٩٧
ُالناس َسجيل  .)٢( ايُّالدن  يفمُُهحديث ،ٌنمؤم مفيه ليس ِدساجامل يف َّ
ِالنـاس عـىل يأيتسـ: ُنحلسا هالق ما : نهاوم -٣٩٨  يف ونسجلــي ٌزمـان َّ
ِاجدسمـال ُحديثهم ،ًقاَلِح ًقاَلِح] ب/٢٤[ ِ ُ  َّفإن ؛ُوهمسجالـُت ال ،ُّالدنيا ِ
َّهللا عز وجلا  .)٣(ِه ِدي ِمن ُهمَترك دق َّ

ِاجدسمـلا يف اَهِوأهل ُّالدنيا ِيثحد ِمن ُّلهُك اهذف ِ )٤(.  
ــو -٣٩٩ ــرشاء عالبي ـــ بِّو ال ـــال ، و ِجدالـال ــإن، و )٥( ُصومةخ  ادشـ

                                         
 . )٦٧٦١ (»صحيحه«، وابن حبان يف )١٠٤٥٢ (»الكبري«رواه الطرباين يف )   ١(

   . ، وصححه، ووافقه الذهبي من حديث أنس )٤/٣٢٣( »املستدرك« يف احلاكم ورواه 
، )١٣٠٨ (»نةُّالـس« يف ، واخلـالل)٤/٤٤٢( ، واحلاكم)١٠١ (»اإليامن«ابن أيب شيبة رواه )   ٢(

 .وإسناده صحيح
 . ويف ألفاظه اختالف.  عن احلسن، عن رجل،عن سفيان) ١٩٠( ألمحد »الورع« )  ٣(
 ). وما كره من عمل الدنيا فيها،باب تعظيم املساجد) (٤٧ص( ألمحد »الورع«: انظر   )٤(
رواه أمحـد . حلـديثا  ..ِ يف املـسجدِ والبيعِاءِّعن الرش هنى : حلديث عبداهللا بن عمرو )   ٥(

 ).١٣٠٦ (وصححه ابن خزيمة. نهَّوحس) ٣٢٢(، والرتمذي )١٠٨١(، وأبو داود )٦٦٧٦(
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ِّالضوال ِالصوت ورفع ، )٢( ِلزالغ رـِّالشع ادوإنش ، )١( َّ  ّلَوسـ،  )٣( َّ
ـــسي ـــ ،)٤( ِوفـُّال ـــصبي ولـخـــود، ِطـَّاللغـــ ةرـوكث  ، )٥( ِانــِّال

                                         
 ِ ويـشرتي يف املـسجدُل يبيـعُجَّإذا رأيتم الر« : النبي  قالريض اهللا عنه عن أيب هريرةو   

 . نهَّوحس) ١٣٢١(رواه الرتمذي  . » جتارتك اهللاَُ ال أربح:فقولوا
  ).١٦٥٠(، وابن حبان )١٣٠٥(زيمة ابن خ: وصححه   

َسمع َمن« :ال النبي ق :قال ريض اهللا عنه هريرة حلديث أيب)   ١( ِ ًرجال َ ُينشد ُ ُ ًضالة َ ِجدملـسا يف ّ ِ 
ُفليقل َساجدامل َّفإن عليك اهللا اَّرده ال :َ  ). ١١٩٧(   رواه مسلم .»اذهل ُتبن مـل ِ

 ِاملـسجد يف األشعار دُتناش عن  النبي ىهن : قالريض اهللا عنهامحلديث عبداهللا بن عمرو )    ٢(
 .ِّ يف النهي عن البيع والرشاء يف املسجداحلديث وقد تقدم ..
 تناشـد عـن هنـى امّإن  النبي أن عىل ّالدال اخلرب ذكر باب: (قال ابن خزيمة يف صحيحه  

 هيجـو أن بـتثا بـن انَّحلـس أباح قد  النبي إذ ؛مجيعها عن ال املساجد يف األشعار بعض
 ). النبي عن ًايبُجم دام ما القدس بروح يؤيد أن له ودعا ،املسجد يف املرشكني

 ).عر يف املسجدِّباب الش) (٤٥٣(وهذا احلديث الذي أشار إليه رواه البخاري   
 .. الـبالء هبـا َّلَحـ خصلة عرشة مخس متيُأ فعلت ذاإ«: قال النبي :  قالحلديث عيل )   ٣(

 .َّوضعفه) ٢٢١٠(رواه الرتمذي . احلديث. »ِاملساجد يف ُاألصوات وارتفعت: منهاوذكر 
 وابن أيب ،)٣/٣٩٥( البن رجب ورشحه، )باب رفع الصوت يف املسجد(البخاري : انظر  و

/ ٤(، وابـن حبـان )باب اللفظ ورفع الصوت/ ١/٤٣٧(ق عبدالرزاو ،)٣/٤٣٧(شيبة 
 )الفانية الدنيا هذه أسباب من يشء جلأل املساجد يف األصوات رفع عن الزجر ذكر/٥٢٩

 . ّهنى رسول اهللا أن يسل السيف يف املسجد: حلديث عمرو بن شعيب قال )  ٤(
 . وهو حديث مرسل) ٢/٢٢٩ (»بيان الوهم واإلهيام«  رواه عبدالرزاق كام يف 

 ٣/٤٦٦(ابـن أيب شـيبة :  انظـر. الـسيوف يف املـسجدِّلف عىل املنع من سـلَّ  وفتوى الس
  ).ِّباب السالح يدخل به املسجد/١/٤٤٣(، وعبدالرزاق )يف يف املسجدَّ السِّيف سل/
 ، رجـل يف املـسجد ومعـه سـهامّرَم:  قالريض اهللا عنهعن جابر ) ٤٥١(وعند البخاري    

  . »هاـأمسك بنصال« :  النبيفقال له
 .»ًسلامُ مِهِّ بكفعقرَا ال يِاهلَِصفليأخذ عىل ن.. «: عن أيب موسى ) ٤٥٢(  ويف حديث 

 =       . بيان من دخول املساجد ضعيف، وسيأيت خترجيهِّاحلديث الوارد يف منع إدخال الص   )٥(
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 ............................................... ،ِنيــِانجــموال  ،)١(ِءـاسـِّوالن
                                         

ا مل يبلغ سبع  فإذا كان صبي: قال إسحاق بن راهويه رمحه اهللا )٢٤٣ص (»قيام الليل«  ويف 
ُسنني فمنع دخول املسجد مل يكن بذلك بـأس، وأمـا الـصف األول فيمنعـ ّ ِ ون، وال جيـوز ُ

ًإخراج صبي بلغ سبع  .ُ أن يصيلَا من املسجد وقد أمره رسول اهللا ّ
ِّ   وأما جمانبة الص َّ أو أقـل أو ،اًة مسنونة بلغوا سبعُ، فسنٍبيان املساجد إذا كانوا يف غري صالةُ

  اهـ.ُفأما إذا جاؤوا بحضور الصالة فال يمنعوا، ُ ملا خيشى من لغطهم ولعبهم،أكثر
 وحـضورهم  ؟والطهـور ،الغـسل عليهم جيب ومتى ،بيانِّالص وضوء باب(البخاري : ر   انظ

  ).وصفوفهم ،واجلنائز ،والعيدين ،اجلامعة
  ).٩٢ص  (»االحتفال بأحكام وآداب الصبيان «:وقد تكلمت عن هذه املسألة يف كتايب   

  ..اعة الرجالساء عن اخلروج إىل املساجد يف مجهنى النَّ: لعله يشري إىل حديث)   ١(
 اهـ. ال أصل له): ٦٤٤ (»التلخيص احلبري«  قال يف 

:  قال املنع من منعهن من اخلروج إىل املساجد، كام يف حديث ابن عمر  وقد ثبت عن النبي 
َاجدمس اهللا َاءمإ وامتنع ال«: قال النبي   ).     ٩٢١(، ومسلم )٥٢٣٨( رواه البخاري .»اهللا ِ

 هـذا إىل العلـم أهـل بعـض ذهـب وقـد): ٢/٤٣٣ (»ننُّالس« يف اهللا رمحه   قال الرتمذي
 بـن عبـداهللا عن يورو ،بعضهم وكرهه ،العيدين إىل اخلروج يف للنساء َصَّخَور ،احلديث
 فليـأذن ختـرج أن ّإال املرأة أبت فإن ،العيدين يف ساءللنِّ اخلروج اليوم أكره :قال أنه املبارك
 أن فللـزوج كـذلك ختـرج أن أبت فإن ،تتزين وال ،اخللقان أطامرها يف خترج أن زوجها هلا

 مـا  اهللا رسـول رأى لـو :قالـت ،عنها اهللا ريض عائشة عن ىويرو .اخلروج نم يمنعها
 أنـه الثوري فيانُس عن ىويرو. إرسائيل بني نساء نعتُم كام املسجد ملنعهن ساءالنِّ أحدث

   اهـ  .العيد إىل للنساء اخلروج اليوم َهِكر
 ). ٨٦٩ (»صحيحه« يف  أخرجه البخاري الذي ذكره؛أثر عائشة ريض اهللا عنها:  قلت  
ِباب ذكر بعض أحداث نساء بني إرسائيل الذي من أجله منعن املساجد/٣/١٨٥(وانظر ابن خزيمة   َ ِ ِ ُِ ِ ِ. 

 كـان  النبـي أن إىل عنهـا اهللا ريض ُعائـشة تشري): ٨/٤١ (»الفتح«   قال ابن رجب يف 
 بعـده، وحدث الفساد طرأ ثم ٌفساد، زمنه يف يكن مل حيث فيه صِّرخُي ما بعض يف صّرخُي

 وينهى الح،َّبالص ُيأمر إنام فإنه عنه؛ هنى بل ،خصةُّالر عىل َّاستمر ملا بعده حدث ما أدرك فلو
     =مـع الةَّللص اجلامعات مساجد النساء حضور يف العلامء اختلف فقد:  قال.الفساد عن
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ِجنبـوال          ُ ِسجدمـبال اقفِترواال ،)١( ُ ِللصنعة هخاذِّتـوا ،ِ َ ِوالتجارة ،َّ َ ِّ 
ِحانوتـكال ُّكله ٌوهكر م :ُ   اهللاَّىل صهللا ِولسر نهيل ٌمآث هل ُلِوالفاع ،ُ
ِيظهغلوت، َّلم وسعليه ِلهاعف عىل ِ ِ)٢(.  

                                         
 وقـد عنهـا، اهللا ريض ةعائـش عـن املـروي ظـاهر وهـو ٍحـال، ِّلُبك ُهَهِكر من مفمنه: الرجال
 .املعنى ذلك زال وقد ملعنى فكانت ظهر، ما منهن يظهر مل حيث هلن كانت خصةُّالر بأن استدلت

ـ ثم ذكر األقوال األخرى.ٌفتنة ألهنن ؛ مانَّالز  هذايف روجهنُخ أكره : أمحد اإلمام قال     . اه
 ِوجخـر بـاب(، والبخـاري )أبواب صالة النـساء مجاعـة/٤/٢٥٨ (»األوسط«: وانظر   

ِسجدامل إىل ِاءالنِّس ِوجخر يف جاء ام باب( ، وسنن أيب داود)والغلس ِلباللي ِدساجامل إىل النِّساء ِ( ،
 للطرطـويش »احلـوادث والبـدع«، و)٢٣/٤٠١ (»التمهيـد«، و)وباب التشديد يف ذلك(
 . يف زمانه من خروج النساء إىل املساجدتفاسد التي حدث بعض املهوذكر في) ٤٥ص(

ــاىل   )١( ــه تع M  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u  t  s  :لعمــوم قول
¦  ¥  ¤    £       ¢  ¡L ]٤٣: النساء.[ 

 ال ّ فـإين،ِهوا هـذه البيـوت عـن املـسجدِّوج« : قال  وحلديث عائشة ريض اهللا عنها أن النبي 
 . وصححه) ١٣٢٧(، وابن خزيمة )٢٣٢(رواه أبو داود . »ُبنُ وال جٍ حلائضَداملسج ّلِحُأ

َ   ورخص اإلمام أمحد وغريه للجنب املكث يف املسجد إذا توضأ  ).٨٦ (»مسائل الكوسج«. َّ
َّرأيت رجاال من الصحابة جيلسون يف املسجد وهم :    واستدل بقول عطاء اخلرساين رمحه اهللا ً ِ

 .  َّ الصالةجنب إذا توضؤا وضوء
 .   رواه أمحد وإسناده حسن عىل رشط مسلم): ٣١٥ص (»اجدَّإعالم الس«قال الزركيش يف  

  .)٢/٤٥ (»ُّرشح السنة«، و)ذكر دخول اجلنب املسجد واحلائض) (٥/١٢٠ (»األوسط« : انظر
ُصـبيانكم ممـساجدك ِّجنبـوا«:  قـال أن النبـي يشري إىل حديث واثلة بـن األسـقع )   ٢( ِ، 

ُورشاركم ،مَوجمانينك ُاتكموخصوم ،ُيعكموب ،ِ َامةوإق ،ُاتكمأصو َفعور ،ِ ُحدودكم َ ِ ُ  َّوسـل ،ُ
ُوفكميُس ُواختذوا ،ِ َاهرطامل اِأبواهب عىل َّ ُومجروه ،ِ  ). ٧٩٩( رواه ابن ماجه .»َمِعُاجل يف اِّ

 ). ٦٧٧ (»العلل املتناهية«: وانظر   . إسناده ضعيف جدا: »الفتح«   قال ابن رجب يف 
 .  »مُكِدِاجَمس كمَاعَّنُص جنبوا«: قال النبي :  قال   وحلديث عثامن 

 اهـ.ابَّكذ جميب بن حممد :حييى قال: وقال) ٦٧٨ (»العلل املتناهية«رواه يف   
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َيبارش أن -٤٠٠ ِ َالرجل ُلَّالرج ُ ُ  .)١( غريه اـمنهيب ليس ٍدِاحو ٍثوب يف َّ
ِردتجُمـال ًأيضا َنعول - ٤٠١   .)٢(ٍارِإز يف ينِّ
َّتعرىي نأ:  وهو ؛ِةكامعُامل نع ىوهن  -٤٠٢ ٍاحدو ٍثوب يف ِالنَّالرج َ ِ )٣(. 
ِغريه أو ،ٍيتب يف ُلَّالرج َّرىعتَي أن ىهنو -٤٠٣ ِ )٤(. 

                                         
ِيفيض وال..«  :حلديث أيب سعيد )   ١( ُالرجل ُ ُ ِالرجل إىل َّ ُ ٍواحد ٍثوب يف َّ  ).٦٩٤(  رواه مسلم .» .. ِ

ال جيوز مضاجعة الرجل الرجل، وال مـضاجعة ): ٩/٢٢ (»ُّرشح السنة«ل البغوي يف   قا
ِّاملرأة املرأة، وإن كان من حمارمه، ويفرق بني الصبيان يف املضاجع بعد ما بلغوا عرش سنني،  ُّ

ّسن حيتمل فيها البلوغألهنا    اهـ . ِ
ن عمرو موىل املطلب أن رسـول اهللا ع) ٤٧٣ (»املراسيل«روى أبو داود يف لعله يشري إىل ما )   ٢(

وهو حديث مرسل.  لعن الناظر واملنظور إليه . 
ُأنه  عن النبي حلديث أيب رحيانه  )  ٣( َكره َّ ِ َعةُومكام : ..- وذكر منها - ٍالِخص َرشع َ  ِلَّالرج َ

، )٤٠٥١(، وأبــو داود )١٧٢٠٩( رواه أمحــد .ٌوبثــ امُبيــنه لــيس َةرأاملــ ِرأةاملــو ،َلَّالرجـ
 ).١/١١٢( »اطِّاقتضاء الرص«، وصححه ابن تيمية يف )٢٦٩٠(والدارمي 

 يف صاحبه ُالرجل يضاجع أن فهو :ملكامعةا): ١/١٧٢ (»غريب احلديث«ُ  قال أبو عبيد يف 
ِالكميع :من أخذه .ٍواحد ٍثوب ْوالكمع ،َ  اهـ. الضجيع وهو :ِ

ُإياكم«:  قال أن النبي حلديث ابن عمر )   ٤( ُيفارقكم ال نَم ُمعكم َّفإن ِّعريَّوالت َّ ِ  نـدع َّإال ؛ُ
ُالرجل ُيفيض ِوحني ،ِالغائط ُفاستحيوهم ،أهله إىل َّ ُ رواه ابن بطة كام قال ابـن . »مِوأكرموه ،َ

 .َّوضعفه) ٢٨٠٠( ورواه الرتمذي .)٤٠٢ص) (الطهارة (»رشحه لعمدة الفقه«تيمية يف 
 .. ؟ُرنذ اوم امنه نأيت ما اُعوراتن اهللا رسول اي :تقل :قال ه،ِّعن أبيه، عن جد ،ٍزهب   وحلديث

 . »منه اُيستحي أن ُّقأح وتعاىل كتبار فاهللا« :قال؟  ًياخال اُأحدن كان فإذا :قلت: احلديث، وفيه
 البخـاري يف قـهَّوعل. حديث حـسن:  وقال،)٢٧٦٩(، والرتمذي )٢٠٠٣٤( رواه أمحد  

    =              .ِصحيحه بصيغة اجلزم
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َنظري أو -٤٠٤ ِعورة إىل ُ  .)١( ِهِريغ ٍدَأح َ
َحدثـُي وأن -٤٠٥ ِتهامرأ عم ِبه وخلـَي اـبم ُلَّالرج ِّ ِ )٢(.   
َذفخـَي وأن -٤٠٦  . )٥(ِاراألمص يف )٤(ِردبامل يرموي ،ِرجاحلب ُلَّالرج )٣(ِ

                                         
 عـىل ّيدل أصحابنا من بطة ابن كالم وظاهر): ١/٣٣٨ (»فتح الباري«ن رجب يف   قال اب
 اهـ.استطاع ما يتضام أن وجب ِبه، يتسرت ما جيد مل فإن اخللوة، يف سلُالغ يف التسرت وجوب

ّويكره للرجل كشف عورته لغري حاجة، وإن كان ): ٩/٢٤ (»ُّرشح السنة«  قال البغوي يف 
  اهـ.»منه اُيستحي أن ُّقأح فاهللا«: ال قًخاليا، فإن النبي 

ا إذا كـان ـخـالف أهـل العلـم فيمـ) ٤٩ص (»أحكام دخـول احلـامم«وذكر ابن كثري يف   
 ؟ ًالشخص خاليا وحده، هل جيب عليه أن يسترت أم ال

 ُ فالتـسرتَّسَرتَ ومـن تـ،ا وحده يف اخللوةًريانُباب من اغتسل ع (صحيح البخاري : وانظر  
 ).أفضل

ُينظر ال«: قال النبي  :حلديث أيب سعيد  )  ١( ُالرجل َُ ُ ِعورة إىل َّ ِالرجل َ ُ  ).٦٩٤( رواه مسلم »..َّ
ال جيوز للرجل أن ينظر إىل عورة الرجل، وعورته ): ٩/٢٠ (»ُّرشح السنة«  قال البغوي يف 

ُما بني الرسة والركبة، وكذلك املرأة مع املرأة، وال بأس بالنَّظر إىل سـائر  ُّ البـدن إذا مل يكـن ُّّ
 ).ُ أن ترى عورتهَهِرَمن ك/١/١٩٤( ابن أيب شيبة »مصنف«:    وانظراهـ. خوف فتنة، أو شهوة

ِالناس ِّأرش ِمن َّإن«:  قال النبي : قالحلديث أيب سعيد )   ٢(  َلَّالرج ِيامةالق َيوم ًةَمنزل اهللا عند َّ
ِأتهامر إىل ُيفيض ُينرش ثم ،ِإليه ُوتفيض ،ِ َّرس ُ  .)٣٥٣٢(   رواه مسلم .»هاِ

 ). بزوجها املرأة أو بامرأته، الرجل يصنع امب اإلخبار يف /٤/٣٩٠(ابن أيب شيبة : وانظر  
ْالرم باخلاء :ّاخلذف)   ٣(   ).١/٧٦٩ (»هتذيب اللغة«. األصابع بأطراف َّالصغار باحلىص يَّ
 ).٤/٣٣٦٢ (»هتذيب اللغة«. قطع الطني اليابس: املدر)   ٤(
 وال ،َيدَّالص يقتل ال هَّإن« :وقال .ِاخلذف عن  النبي هنى: قال  مغفل بن عبداهللا حلديث  ) ٥(

َويكرس ،العني ُيفقأ هَّوإن ،ّالعدو ينكأ  ).٥٠٩١(، ومسلم )٥٤٧٩(رواه البخاري . »َّنِّالس ِ
 صـيدباب (َّ  وختصيصه النهي بالرمي يف األمصار ملا أخرج البخاري رمحه اهللا يف صحيحه 

 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  
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 .)١( ِةبِاذالك ِنيمَالي نع ىوهن -٤٠٧
َزهوي َّتىح ُمرَّتال َباعُي وأن -٤٠٨  .ُرارهُاره، وامحفرْاص: ؛ وزهوه)٢( ُ
ِوالقرد ،ِلبالك ِيعَب نعو -٤٠٩ ِخنزيرـلوا ،ِ ِ ِ )٣(. 

                                         
ُاليمني«:  قال النبي  حلديث أيب هريرة)   ١( ٌمنفقة ُةِالكاذب ِ َ َ ٌحقةمم ِةِّللسلع َ  )٧٢٠٧(رواه أمحد  »للكسب َ

 ).٦٨٧١(رواه البخاري . » ..الغموس واليمني، باهللا ُاإلرشاك :ُالكبائر« : النبي لقاو
 . تزهو ىَّحت النخل ثمرة تباع أن هنى النبي  أن  أنس حلديث)    ٢(

 اهـ  . ّمرَحت حتى :يعني: ، وقال)٢٠٨٣( رواه البخاري 
 وغريهم  اب النبيأصح والعمل عىل هذا عند أهل العلم من ):٣/٥٢٩(    قال الرتمذي

 اهـ.  وإسحاق، وأمحد، وهو قول الشافعي،كرهوا بيع الثامر قبل أن يبدو صالحها
كتاب الرد عـىل أيب /١٣/١١٨(َّخالف فيها أهل الرأي كام رد عليهم ابن أيب شيبة :  قلت
 ). ٧٩-٨/٩٦( للبغوي »ُّرشح السنة«:  وانظر.»مصنفه« يف )حنيفة

 ).٥٤٢٨(رواه البخاري . الكلب ثمن عن هنى  اهللا رسول أن  نصارياأل مسعود أيب حلديث)    ٣(
 . »ثمن الكلب خبيث.. «: قال النبي :  قالوحلديث رافع بن خديج   

 والعمل عىل هذا عنـد أكثـر أهـل .حديث حسن صحيح: وقال) ١٢٧٥(  رواه الرتمذي 
ص بعض أهل َّقد رخ و، وإسحاق، وأمحد،افعيَّ وهو قول الش، كرهوا ثمن الكلب،العلم

  اهـ.يدَّالعلم يف ثمن كلب الص
وذهب ..  ثمن الكلب حرام عند أكثر أهل العلم ):٨/٢٣ (»نةُّرشح الس«قال البغوي يف   

  اهـ !! .. َّقوم إىل أن بيع الكلب جائز، ويضمن متلفه، وهو قول أصحاب الرأي 
، ) رخص يف ثمن كلـب الـصيدمن(، و) ما جاء يف ثمن الكلب٧/٣٠٨(ابن أيب شيبة : وانظر  
 .)٢/٤٥١ (»جامع العلوم«، و)٦/٣٥٢ (»املغني«، و) كتاب الرد عىل أيب حنيفة١٣/١٢٦(و

 اهللا َّإن« : يقول عام الفتح وهو بمكةأنه سمع النبي  جابر حلديث :    وحتريم بيع اخلنزير
 ).٤٢٢٦( رواه البخاري . احلديث» .. واألصنام، واخلنزير، وامليتة،ِ اخلمرَ بيعَمَّورسوله حر

 أعلـم بـني علـامء  ال):١/١٥٧ (»التمهيـد«فقـد قـال ابـن عبـدالرب يف :    وأما بيع القـرد
 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   
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ِالنرد ِبِعَول -٤١٠  .)١( ِنجَّوالشطر ،َّ
ٍمرأةاب ُلَّالرج َوخلـَي نوأ -٤١١ ٍرمْحـَم ِذات ِغري َ َ )٢(. 

                                         
 : بعد أن نقل كالم ابن عبدالرب، قال) ٢/٤٥٤( »جامع العلوم واحلكم«ابن رحب يف   قال 

 ،قر والبـازيَّكالـص  إن كان ينتفع به يف موضع حلفظ املتاع فهـو:»املجرد«قال القايض يف   
 وليـست هـي ، وهذه املنفعة يسرية،اًطلقُحيح املنع مَّ والص. فهو كاألسد ال جيوز بيعهّوإال

 اهـ. بيح البيع كمنافع امليتةت فال ،املقصودة منه
ِمن لعب بالنرد فقد عىص اهللاَ ورس« : قال النبي حلديث أيب موسى    )١( َِّ َ َ ُولهَ َ« . 

عـن ) ٥٩٥٨(رواه مـسلم مـا : ، ويـشهد لـه)٤٩٣٨(، وأبو داود )١٩٥٢١(   رواه أمحد 
َعبل َمن« :قال النبي : قال ريدة ُب ِشريَّبالنرد ِ ُيده َغصب َّفكأنام ِ ٍخنزير محل يف َ ِودمه ِ ِ«.  
ة، ولكل ّتِ أو اخلشب، وله أوجه س، أو العظم،ن قطع صغرية من العاجععبارة : والنرد هو«  

هو : أن النرد باالختصار: واحلاصل. ِّ إىل الستةدلواحبة من اّرتُقاط مِة نّتِّوجه من األوجه الس
 ). ٢١ص (»ِردكتاب حتريم النَّ«قدمة ُم.  »اولةَّ احلارض بلعبة الطِونه يف العرصّمَسُما ي

؛ ولكن قد ثبت النهي ، فلم يثبت فيه حديث عن النبي ِطرنجَّ  أما النهي عن اللعب بالش
 . َّعنها عن الصحابة ريض اهللا عنهم

 اهـ. حابةَّوإنام يثبت فيه املنع عن الص: )١٣٠ص (»املنار املنيف«  يف رمحه اهللاقال ابن القيم  
ٌّرش هي: فقال طرنج،ّالش عن  ريض اهللا عنهامعمر ُابن َئلُس: منهاو:   قلت   .ردالنَّ من َ

 .  ، وإسناده صحيح)٢٦ (»حتريم النرد والشطرنج«رواه اآلجري يف 
فإن أهل : قيل. البأس كله: ًأترى بلعب الشطرنج بأسا ؟ قال: قيل لإلمام أمحد:    قال حرب

 ). ٢/٩٦٨ (»مسائل حرب«.    جورهو ف: الثغور يلعبون هبا للحرب ؟ قال
$  M :ولنا قول اهللا تعاىل :اخلالف يف الشطرنج ثم قال) ١٠/١٧٢( »املغني«دامة يف ُ  وذكر ابن ق

-  ,  +  *   )  (  '  &       %L]ٌّقال عيل] ٩٠:املائدة : الشطرنج من امليرس .  
] األنبياء[ M~    }  |  {  £  ¢  ¡  �           L  :بون بالشطرنج فقالع عىل قوم يل  عيلّرَوم 

 اهـ.  ريض اهللا عنهٍّ ما يف الشطرنج قول عيلّ أصح: أمحدقال
ألهنا تشغل أصحاهبا عن ذكر اهللا، ): ٢/٤٥٨ (»جامع العلوم واحلكم«   قال ابن رجب يف 

ِوعن الصالة أكثر من النَّرد  اهـ. َّ
ٍخلون رجل بامرأةال يـ«:  لقول النبي   )٢( ٌ ُُ َ َ إال مع ذي مَّ ِ َ ٍرمْحـَّ  ).٥٢٣٣(رواه البخاري . »..َ



  

   
٢٢٧ 

َبقيت ام ٍبخري ُالنز ال: ُلَّالرج َقولي وأن -٤١٢  .)١( لنا ِ
َشئتو اُهللا َاءش اوم -٤١٣ ِ )٢(. 
َحلفـَي وأن -٤١٤ ُالرجل ِ ُ  . )٣( اهللا ِريبغ َّ
َّ يـحدوأن -٤١٥ ِ ُوالشاة َةَّالشفر ُ ُتنظر َّ  . )٤( ِإليه ُ
ُأجرت كم َمَعلُي َّحتى َرياألج َلِعمستَي وأن -٤١٦ َ  .)٥( ُهُ

                                         
 سمعت ابن : قال، عن أيب الوازع النهدي، أنا سفيان):٥٤( البن املبارك »الزهدزوائد «يف     )١(

 .ا ين ألحـسبك عراقيـإ : وقال، فغضب . ما عشتٍاس بخري ال يزال النَّ:مر قال له رجلُع
 .    وإسناده حسن! ؟هك عليه بابّمُوهل تدري ما يغلق ابن أ

ُقال أبو عثامن حممد بـن حممـد بـن إدريـس الـشافعي ) ٢/٣٥١ (»طبقات احلنابلة«   ويف 
  .اًا من هذا النحـو كثـريً وكالم، عليهم ببقائك اهللاَُّنَال يزال الناس بخري ما م: لإلمام أمحد

 .ل هذا يا أبا عثامنُال تق : أمحدفقال
 : النبـي فقـال .َئتِوشـ اهللاُ َشـاء مـا اهللا رسـول يـا :قال ًرجال أن  عباس ابن حلديث   )٢(

 ). ٢٥٦١(رواه أمحد   . »ُهَوحد اهللاُ َشاء ما بل ،ًعدال هللا نيَجعلت«
 ).وشئت اهللا شاء ما :يقول ال باب(البخاري صحيح : وانظر  

 ،َرَفَك فقد اهللا ِبغري َحلف نَم« : يقولسمعت النبي : حلديث ابن عمر ريض اهللا عنهام قال   )٣(
 .حسنحديث : وقال) ١٥٣٥(رواه الرتمذي    . »- كَأرش أو -

ّ فيمن حد شفرته أمام ذبيحته النبيلقول )   ٤(  َددت شفرتكَ حّالَ ه! ؟ها موتاتَيتُ أن متُريدُتَأ« :َ
 .وصححه، ووافقه الذهبي) ٤/٢٣١(رواه احلاكم   .»عهاِضجُقبل أن ت

ِاستئجار عن ىهن  أن النبي حلديث أيب سعيد اخلدري )   ٥( َ ِاألجري ِ َيبني َّحتى ِ َّ ُأجره له ُ ُ .  
 »جممع الزوائد«، وقال اهليثمي يف )١٨١ (»املراسيل«، وأبو داود يف )١١٦٥٦(  رواه أمحد 

براهيم إ أن ّ ورجال أمحد رجال الصحيح إال،اً وقد رواه النسائي موقوف، رواه أمحد):٤/٩٧(
 اهـ . سعيد فيام أحسبالنخعي مل يسمع من أيب 

 .وقوف عن أيب سعيداملحيح َّالص: ُ قال أبو زرعة الرازي.ًموقوفا) ٣٨٥٧(  ورواه النسائي 
  ).١١١٨( ابن أيب حاتم »العلل«  



  

   
٢٢٨ 

ْالنج نوع -٤١٧   .]أ/٢٥[ ِشَّ
َيزيد أن :وهو    ُالرجل ِ ُ ِتهحاج ِمن توليس ِةِّالسلع يف َّ ِ )١(. 
ِاللةَجـال ِومُحـل ِأكل نوع -٤١٨ َ  ،ِاإلبـل :ِمـن ؛اِوبيضه ،اِاهنوألب ،)٢( َّ

ِوالدجاج ،ِموالغن ،ِوالبقر َّ )٣(.  
 ُالغـنمو ،ًوماـيـ َنيثالثـ ُوالبقر ،ًوماي َنيأربع ُلاإلب ُسَحبـُت :وقيل -٤١٩
ٍأيام َةبعس ُوالدجاج ،َّ ٍأيام َةثالث َّ َّ )٤(. 

                                         
 ).٢١٤٢(رواه البخاري .     جش عن النَّ هنى النبي :بن عمر ريض اهللا عنهاما لقول)   ١(
َأي تأكل العذرة: َّإبل جاللة: ُيقال): ١٤٧ص (»العني«يف كتاب )   ٢(  اهـ. َ
 .  هاِومُحل وأكل ،وهباُكُر وعن ،لةَّاجلال عن  النبي هنى ريض اهللا عنهامحلديث ابن عباس )   ٣(

 .وهو حديث صحيح) ٧٠٣٩(  رواه أمحد 
 .لةّاجلالعن لبن  هنى رسول اهللا : وعن ابن عباس ريض اهللا عنهام قال 
 .إسناده صحيح): ٣١٦٦ (»تنقيح التحقيق« ابن عبداهلادي يف قال) ٣٧٨٦(رواه أبو داود  

 ألن ؛ام هنـى عـن ألباهنـاّوإنـ): ١/١١٥ (»غريب احلديث«قال إبراهيم احلريب رمحه اهللا يف    )٤(
 ُ فتوجـدُا تعـرقهنـ أل؛كوهبـاُ وهنى عـن ر، وكذلك يف حلومها.أكلت  فيه طعم ماُ جيدُهَآكل

ظ من ذلك جـاز ّ رائحته فإن حتفَ أو جيد، ذلكُصيبهُ خيلو أن ياكبها الَ ور،هاِ يف عرقُهُرائحت
   .هاُزيلُ أن يصنع هبا ما يّها إالِ حلومُ وال أكل، ألباهناُبُكوهبا ومل جيز رشُر

  .ًربعني ليلةأفت ِلُ فيها إذا عَنِعن عبد اهللا بن عمرو أنه أذ   وذكر بإسناده 
  . معلومٍسمع فيه بوقتأ ومل ل،طوهنا فكُا فطاب بًام إذا علفتها أي:لة الغنمّعن عطاء يف جال  و
 ، طابِبس عن رعيهُ فإن ح، ما رعىُوجد يف حلمه وبيضه رائحةُجاج فإنه يّلة الدّا جالّوأم   

 .  دجاجة حبسها ثالثة أيامَ ابن عمر كان إذا أراد ذبحوذكر بإسناده عن .. ومقدار ذلك
َّ الرخصة يف جالثم أسند عن عمر  ُإلبل أن حيمل عليها احلطب وغريه دون ركوهبالة اُّ َُ. 

 ).٢٥٢ (»ُّرشح السنة«، و)١٣/٣٤٨ (»املغني«، و)٤/٥٢١(عبدالرزاق : وانظر  
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ِررالغ ِيعب عن ىَوهن -٤٢٠ َ)١(. 
ُمتلك ال ما ِيعبو -٤٢١ ٍبيع يف ِنيِطَرش نوع ،ندكع َليس ما ِوبيع ،ِ َ )٢(. 
ِالدابة ِوجه ِرضب نوع -٤٢٢ َّ ِالسمة نوع ،َّ َ  .)٣( فيه ِّ
َبصقَت َوأن -٤٢٣  .)٤( ٍانَإنس ِجهو يف ُ
َالفر هاَجوَز ُرأةامل َعمنـَت وأن -٤٢٤  .)٥( َاشِ

                                         
 ).٣٨٠٠(رواه مسلم .    ِ الغررِ عن بيع..   هنى رسول اهللا:  هريرةلقول أيب   )١(

 ).٢/٩ (»معجم املصطلحات«.   ه اجلهل به، أو بثمنه، أو بأجل:ِاملراد به يف البيع: روبيع الغر
ٌوبيع ٌفسل ُِّلحي ال« :لقول النبي    )٢(  َليس ما ُيعب الو ،َيضمن مل ام ُربح وال ،يٍعب يف ِانرشط وال ،َ

 .حديث حسن صحيح: وقال) ١٢٣٤(، والرتمذي )٦٦٧١( رواه أمحد .»كدعن
 ُّأحق فأنا بعته ما ىمت َأن عىل الغالم هذا أبيعك: »بيع يف رشطان«: رمحه اهللا أمحد  اإلمامقال   
  ). ١٧٨٣ (»مسائل الكوسج«  .نةَس ِخيدمني أن وعىل ،به

 ).٥٦٠٢(رواه مسلم . ِالوجه يف ِالوسم وعن ،الوجه يف الرضب عن  هنى :قال جابر حلديث      )٣(
ٍ أثر كية، تقول العرب:والوسم هو ّ ّقد وسم بسمة يعرف هبا، إما كيـة: بعري موسوم، أي: ُ ُ ُِ ،

 ).٤/٣٨٩٢ (»هتذيب اللغة«.. أو قطع يف أذنه 
 .لوجه والنهي عن تقبيحه وعن رضبهلعله يشري إىل عموم األمر بإكرام ا   )٤(

  ريض اهللا عنه عن أيب سعيد حسنٍبإسناد) ١٢١( »تعظيم قدر الصالة«وروى املروزي يف   
 َ إن أحدكم إذا قام؟  وجهه فيبزق يفٌجلَ رُهَ أحدكم أن يستقبلُّأحيب« : قالأن رسول اهللا 

 . »ِِه وال عن يمين،ِ يديهَ فال يبزق بني،ِِهن وامللك عن يمي،ُهَّبَا يستقبل رـمّ فإنِالةَّإىل الص
 . الوجه من باب التكريم له ورضب عن لطموقد هنى النبي   
ّ يف ذكره للدجال أنه قالثبت عن النبي : فائدة  َّ ِ  ،َ بأعورَليس  كم ربَّ وإن،ُرَه أعوَّوإن.. «: ِ
 ).٩٨٥( لعبداهللا »نةُّالس«وهو حديث صحيح وقد خرجته يف . »ِهِل يف وجهُ فليتفُهَيِن لقَم

 ؛جتيء أن فأبت ؛ِهِراشِف إىل ُهَامرأت ُجلَّالر دعا إذا« :قال النبي :  قالحلديث أيب هريرة    )٥(
 ).٥١٩٣(رواه البخاري   . »َِحصبُت ىَّحت ُاملالئكة اَلعنته



  

   
٢٣٠ 

َيعـد نوأ ، ُلفعـي ال اـم ُلَّالرج َولـقي وأن -٤٢٥ ِ ِفيخلـ َ َحدثـُيـ وأن، َفُ ِّ 
ِّرسب    .)١( ِيهأخ ِ
  .)٢( ِارَواإلقت ،ِافاإلرس نوع -٤٢٦
  .)٣( هاـل َحَفرَوي ،ُّللدنيا َنزَحي وأن -٤٢٧
ُرسهِع َيعُيط وأن -٤٢٨ ُالعر إىل ِوجاخلر يف )٤(  َ َوالنياحـ ،)٥( ِساتُ  ،)٦( ِاتِّ
 .هواها يف اهيعُيط وأن، )٧( ِاتَامـَّمحـوال

                                         
ِنافقامل ُآية«: لقوله    )١( َحدث اإذ :ٌثالث ِ َكذب َّ َوعد اوإذ ،َ َاؤمتن وإذا ،َفأخل َ ِ  .البخاري.  »انخ ُ
 ]. ٦٧: الفرقان[ M Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  ÉL :لقوله تعاىل    )٢(

اإلرساف  :واب من القول يف ذلك قول من قالَّوالص): ١٩/٣٨( »تفسريال«  قال الطربي يف 
 ، الذي أباحه اهللا لعباده إىل مـا فوقـهّ ما جاوز احلد:يف النفقة الذي عناه اهللا يف هذا املوضع

 اهـ.  بني ذلك: والقوام،ا أمر اهللا بهـ عمَّرصَ ما ق:واإلقتار
 ُهَفقـر َوجعـل ،ُهَأمر عليه اهللاُ َقَّفر ُهَّمه نياُّالد كانت نَم«: ل النبي قا:  قالحلديث أنس    )٣(

 ).٤١٠٥ (، وابن ماجه)٢٤٦٥(رواه الرتمذي . ».. له َِبتُك ما َّإال نياُّالد 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: رس الرجلِع   )٤(
ُاألعراس والعرسات:  واجلمع،..طعام الوليمة : رسُالع   )٥(  ).٤/٨٦ (»الصحاح«.   ُ

 .  أحد من املنكرات التي ال ختفى عىل ملا فيها من كثري:وسبب منع النساء من حضورها  
. األنـواح عـىل مـعوجت ،مناحة يف معنجيت النساء عىل يقع اسم): ٤/٣٤٧٨( »هتذيب اللغة«يف )   ٦(

 . حتريم النياحة، وأهنا من أمر اجلاهلية) ٤٩٣(وسيأيت 
اس للتنظـوهي األماكن املخصصة لالستحامم،     )٧( ف، أو التطهـر، ولـيس التي يقـصدها النـَّ

 .أماكن قضاء احلاجة بيوت اخلالء و هبااملقصود
ُؤمني كان َومن.. «:  قال النبي : قالويمنع أهله من دخول احلاممات حلديث جابر   ِ  =  
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ُأتهامر َاعطأ َومن« :الـق -٤٢٩ ُتريـد اـمـ ِّلـُكـ يف َ  يف ِهِجهـو عـىل ُهـَّبتـأك ؛ُِ
ِالنار َّ« )١(.  

ِمحَر ِطعَوق ،ِيهَدوال ِوققُع يف ُيطيعها نوأ      .اهللا يف ِأخيه ِاةَاسُومو ،ِهِ
َّفوهنِالخ «:وقال -٤٣٠ ُ ِيبارو ،وادُرشت ُ   .)٢( »ُلكم َكُ
َّارهنرض نع ىوهن -٤٣١ ِ   .)٣( َّنعليه ِداءواالعت ،ِ

                                         
ِخرآلا ِوموالي باهللا ِيدخل فال ِ ُتهِحليل ُ ، )٢٨٠١(، والرتمذي )١٤٦٥١(رواه أمحد . »..َمحلاما َ

 .، ووافقه الذهبي وصححه)٤/٢٨٨(، واحلاكم )١٩٢٥ (»مسنده«وأبو يعىل يف 
 :فقالـت ،عائـشة عىل دخلن مالشا أهل من أو ،محص أهل من نساء أن: اهلذيل املليح أيب عنو  

 ِغري يف ثياهبا ضعَت امرأة نِم ما« :يقول  النبي سمعت ؟ احلاممات نساؤكن يدخلن الاليت أنتن
 ).٤٦٣(وهو حديث صحيح، وسيأيت خترجيه . »اِّهبَر وبني بينها رتِّالس تكتَه َّإال هاِزوج ِبيت

فيام ورد مـن إباحتـه /٧٠-٣٦ص( للحسيني »اإلمام بآداب دخول احلامم«: انظر كتاب  
 ).   ٢٦ص( البن كثري »أحكام احلامم«و). للرجال دون النساء

مـن ) ٦٢٧(ُّ للـسيوطي »اتاملوضـوع ذيـل« كـام يف »مـسند الفـردوس«َّ روى الديلمي يف   )١(
ُمن أطاع امرأته كبه اهللاُ«: ً مرفوعاحديث عيل  َّ ُ ََ َ  ِيف النار عىل وجهه ِ ِ  .وهو حديث موضوع. »َّ

 .»َّطاعة النساء ندامة«: من حديث عائشة) ١٢٨١( البن اجلوزي »املوضوعات«ويف   
 واهللا مـا أصـبح اليـوم رجـل يطيـع : رمحه اهللا قال احلسنعن) ١/٣٠١( »الزواجر«  ويف 

    .اره اهللا يف النََّّ كبّا هتوى إالـامرأته فيم
 ،امـرأة  أمرهمواّولخرب عن العدو أهنم  قال ملا أأن النبي    عن أيب بكرة)٢٠٤٥٥(وروى أمحد       

 .اً ثالث»ساءِّ إذا أطاعت النُجالِّ هلكت الر،ساءِّجال إذا أطاعت النِّاآلن هلكت الر« :قال النبي 
 من حديث أمحـد : ومن طريقه الديلمي،أخرجه ابن الل): ٤٠٠ص( »املقاصد احلسنة«جاء يف )   ٢(

  اهـ.ا مع انقطاع فيهً ضعيف جد بن إبراهيم اهلاشميىوعيس: ذكره، وقالف.. بن الوليد الفحام ا
 . الربكةَّهنِالفِ يف خّساء فإن خالفوا النِّ: قال مرُععن  )٣٠٨١ (»اجلعديات«ويف   

 ].٦: الطالق[ L '     )  (     *M :قال تعاىل)   ٣(
 ).٥١٨٦(رواه البخاري .  احلديث».. ًرياخ ِاءِّبالنس وااستوص«:  وقال النبي 
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ِيةَّوالتسو ،ِدلالعب َمروأ -٤٣٢ َّهنبين ِةمسِالق يف َ ُ )١(. 
 .)٢( ِارجـال ىَذأ عن وهنى -٤٣٣
ِالتطاول نوع -٤٣٤ ُ ِلطعنوا ،َّ ْ  . )٣( ِمزَوالغ ،ِمزَهـلوا ،ِاألنساب يف َّ
ِهبمَورض ،ِيكِالـَمَمـال ِتمَوش -٤٣٥ ِ )٤(. 
ُيطعمهم أن وأمر -٤٣٦ َُ ُيأكل اـَّمـم ِ  واَّلفـُيك وال ،ُسلـبي اـَّمـِم مُهَوُكسيو ،ُ
ُيطيقون ال اـم ِلالعم ِمن  ِوماليـ يف وابـأذن وولـ ،معنه ىعفُي وأن ،)٥( ُ

 .)٦( ًذنبا سبعني
                                         

ِامةالقي َيوم َجاء اُإحدامه إىل فامل ِانامرأت له تكان َمن«: لقوله    )١( ُوشقه َ ُّ ٌمائل ِ  رواه الرتمذي .»ِ
 ).٨/٣٧( »البدر املنري«: انظر. احلديث صحيحو )٢١٣٥(، وأبو داود )١١٤١(

. » ..ُهَجارِ ؤذُي فال ِرِاآلخ ِواليوم باهللا ؤمنُي كان نَم «:قال النبي :  قالحلديث أيب هريرة    )٢(
 .)٨٢(، ومسلم )٦١٣٦(رواه البخاري 

ِالناس يف ِاناثنت«: لقول النبي   (٣)  ٌكفر مهب امه َّ ُالطعن :ُ ِالنسب يف َّ  ).١٣٩( رواه مسلم .» ..َّ
. الغيـب يف املغتـابون: ازـاهلمـ: األعـرايب ابـن قـال) اهلمز(و. املراد به الكرب): التطاول(و

ّواللامز ْاحلرضة يف ناملغتابو: ُّ شري أن): ١٥/٢٦٣ (»تـاج العـروس«  يف جاء:)الغمز(و .َ َي  ُـ
ِعينهمبأ ٍبعض إىل ُضهمبع ٌمعاب فيه ما إىل ًاطلب باليد، أو..  ُ  اهـ. ٌقصون َ

ُلوكهمم َملط َمن« : لقول النبي   )٤( َ ُرضبه أو ،ُ َ ُفكفارته َ ُ َ ُيعتقه أن َّ َ ِ  ).٤٣١١(   رواه مسلم .»ُ
ُوانكمإخ«:  لقول النبي )  ٥( ُلكمخو ُ ُهمجعل ،ُ ُفليطعمهِ يهيد حتت ُوهأخ كان َفمن ُيكمأيد تحت اهللا ُ ِ  امم ُ

ُيأكل ُلبسهُولي ،ُ ُيلبس امم ِ ِتكل وال َ ُفوهمُ ُبهميغل ما ُ ُكلفتموه فإن ُ ُ  .)٣٠ (رواه البخاري. ِ»يهعل مفأعينوه مَّ
 إن اهللا ولرس يا :فقال  اهللا سولر أتى ًالرج أنيشري إىل حديث ابن عمر ريض اهللا عنهام    )٦(

ًخادما يل َّكل عنه وتعف« :قال؟  أفأرضبه ويظلم ُءُييس ِ ًرةم سبعني ٍيوم ُ َّ«.   
حـديث حـسن : وقـال) ١٩٤٩(، والرتمـذي )٥١٦٤(، وأبـو داود )٥٦٣٥(  رواه أمحد 

 حـسن :النـسخ بعـض ويف): ٣٤٥٨ (»الرتغيـب والرتهيـب«وقـال املنـذري يف . غريب
 اهـ . هعن جيد بإسناد يعىل أبو ىورو .صحيح
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َنقرَي أن ىوهن -٤٣٧ ُالرجل ُ ُ ِالتهَص يف َّ ِالديك ِقرنك ِ ِّ )١(. 
َسجدَي وأن -٤٣٨ َمن ُهَأسر َعرفَي أن َبلق ُ  .)٢( ِوعُّالرك ِ
َكافرت ِودُّالسج يف ِيهَراعِذ َشِفرتَي نوأ -٤٣٩  .)٣( ِلبالك ِاشِ
ِالقرد ِاءعكإق َيِقعُي نوأ -٤٤٠ ِ )٤(. 

                                         
ِالديك ِقركن ٍرقَون .. ٍاين خلييل عن ثالثهن: حلديث أيب هريرة )   ١( ِّ   . 

 »جممع الزوائـد« قال يف .)٢٦١٩(، وأبو يعىل )٢٧١٦(، والطياليس )٧٥٩٥(رواه أمحد    
 اهـ  . وإسناد أمحد حسن،»األوسط« والطرباين يف ، وأبو يعىل،رواه أمحد): ٢/٨٠(

ًاكعار َّئنتطم َّحتى عارك ثم ..«:  للميسء يف صالتهلقول النبي )   ٢( َعتدلت َّحتى َارفع ثم ،ِ ِ  ،ًامقائ َ
َّطمئنت َّحتى ُاسجد ُثم ِ ًساجدا َ  ).٨١٤(، ومسلم )٧٥٧(  رواه البخاري . احلديث» ..ِ

 ُ فيها الرجلُيقيم ال ٌ صالةُال جتزئ«  ل رسول اهللا قا: قال  البدري أيب مسعود  وحلديث
 . صحيححديث حسن: ، وقال)٢٦٤(رواه الرتمذي . ِ»جودُّ والسكوِعُّيف الر - لبهُص: يعني -

 ،جودُّكوع والسُّ الرّتمُ ال يً رأى حذيفة رجال:زيد بن وهب قالعن ) ٧٩١(  ويف البخاري 
 . اًمدُ الفطرة التي فطر اهللا حمِغري عىل َّتُ م؛َّتُ ولو م، ما صليت:قال

لب يف ُّإقامـة الـصعىل وجـوب  ٌيف احلديث دليل): ٣/٩٨ (»نةُّرشح الس«  قال البغوي يف 
 يف ِلبُّلو ترك إقامة الص:  وإسحاق، وقالوا، وأمحد،افعيَّجود، وإليه ذهب الشُّكوع والسُّالر
 لقول ؛جود فصالته فاسدةُّكوع والسُّ عن الرِمأنينة فيهام ويف االعتدالَّجود والطُّكوع والسُّالر

ِّ فإنك مل تصلِّارجع فصل«:  لألعرايب يف حديث أيب هريرة النبي  وذهب أصحاب  .. »ُ
 اهـ. جدتنيَّ بني السِعودُكوع والقُّ عن الرُ، وكذا االعتدالٍ واجبةُة غرينأي إىل أن الطمأنيَّالر

ُاعتـدلوا« :قـال النبـي :  قالحلديث أنس بن مالك )   ٣( ِ ُأحـدكم ُبـسطَي وال ِودُّالـسج يف َ ُ 
 .)١٠٣٧(، ومسلم )٨٢٢(خاري  رواه الب  .»الكلب انبساط ِيهِذراع

ِالقرد ِاءكإقع ٍاءوإقع: .. ٍالثهناين خلييل عن ث: حلديث أيب هريرة )   ٤(  .)٤٣٧(وقد تقدم  . ِ
  ).ٍوإقعاء كإقعاء الكلب: (  ويف بعض ألفاظه

:  قال .الةَّالص يف اإلقعاء عن هنى: )١/٢١٠ (»غريب احلديث« يف  رمحه اهللابيدُ عأبو قال  
     =  . بعَّوالس الكلب إقعاء مثل ،فخذيه ًاناصب أليتيه عىل الرجل جلوس ):اإلقعاء(
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ُعهويض ُهَرأس َرفعَي وأن -٤٤١ ُيشاركه أو ]ب/٢٥[ ِاإلمام َقبل َ َُ ِعلهف يف ِ ِ)١(. 
َحولـُيـ أن ؛ِاإلمـام َلـْبَق ُهرأس ُعَيرف الذي ىَخشـَي أما«: وقال -٤٤٢  اهللاُ ِّ
 .)٢( »ٍارِمح َأسر ُهَأسر
 .)٣( »هل َةالَص فال ؛ِهـِإمام َبلَق َعَضَو أو َعَفَر َمن«: وقال -٤٤٣

                                         
 عـىل أليتيـه يـضع أن اإلقعـاء جيعلون فإهنم :احلديث أصحاب تفسري وأما: بيدُع أبو قال  

َعقبيه ِ  اهـ  .. جدتنيَّالس بني َ
ُ احلديث املعنى األول الذي ذكره أبو عبيد، أما املعنى اآلخر فليس  املراد بالنهي يف:    قلت

 سـمع هّأنـُّعـن أيب الـزبري ) ١١٣٥(هو من اإلقعاء املنهي عنه، فقد ثبت يف صحيح مسلم 
 لنراه إنا  :له فقلنا .نةُّالس هي :فقال ،القدمني عىل اإلقعاء يف عباس البن لناُق :يقول اًوسوطا

  . نبيك نةُس هي بل :عباس ابن فقال  !بالرجل جفاء
 ).باب اإلقعاء املكروه يف الصالة/ ٢/١٢٠ ( البيهقي»سنن الكربى« :  وانظر

َجعل َّإنام«: قال النبي :  قال   حلديث أيب هريرة )١( ِ َّليؤتم ُاإلمام ُ ِ فال ختتلفوا عليهبه ُ ُ..«.  
 ). ٨٥١(، ومسلم )٧٢٢(  رواه البخاري 

ُالناس ُّأهيا اي«: ولقوله          ُامكمإم ِّإين َّ   .» ..ِودُّبالسج وال ،وِعُّبالرك تسبقوين فال ُ
  .)٨٩٢(، ومسلم )١١٩٩٧(رواه أمحد   

 ). ٨٩٤(، ومسلم )٦٩١(رواه البخاري    )٢(
 ):١٠٦٤ (»إحتاف املهرة«، وقال البوصريي يف )٤١٥ (»املطالب العالية«   ذكره ابن حجر يف )٣(

  اهـ.جابر بن حممد عفلض ضعيف إسناد هذا
ً موقوفا ومرفوعا قالريرة ريض اهللا عنه  وري عن أيب ه  قبـل ُهُ وخيفـضُ رأسـهُالذي يرفع: ً

 .  ٍ شيطانِ بيدُا ناصيتهـ فإنم،ِاإلمام
 ).٧/٣٤٨( »ألوسطا«، والطرباين يف )٣/٤٥٢ (»الضعفاء«ُالعقييل يف : ً  رواه مرفوعا
 ). ٧٢١٦(، وابن أيب شيبة )٣٧٥٣(عبد الرزاق ، و)٢٤٥ (»وطأامل«مالك يف : ًورواه موقوفا

، وابن عبدالرب )١٣٨٠ (»العلل«قييل، والدارقطني يف ُالع:   وأكثر احلفاظ عىل وقفه، ومنهم
 .، وغريهم)١٣/٥٩( »التمهيد« يف
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 .)١( ِةَّالصال يف ِاكِكاالحت ِعن ىوهن -٤٤٤
َغسلي أن ىوهن -٤٤٥ َباطن ِ ِمهدق ِ ِبباطن ِ ِفهك ِ ًرةَم ىُاليمن ِّ ٍرةَم َعدب َّ َّ )٢(. 
ِالتثاؤب ِنوع -٤٤٦ ُ ِوالنفخ ،)٣( َّ َّ )٤(. 

                                         
 .  مل أقف عىل حديث يف النهي عنهو.  يل ما املراد باالحتكاك ها هناَّ مل يتبني  )١(

ّراد به حك الذكر ومسه   فإن كان امل أهل العلم مـن نـواقض أكثر  فهو عند ؛من غري حائلّ
َّمن مس«:  قالُ حلديث برسة بنت صفوان أن النبي ،الطهارة ّكره فليتوضأ ذَ ُ َ«  . 

 .حديث حسن صحيح: وقال) ٨٢(، والرتمذي )١٨١(رواه أبو داود    
 :ه قالّن سعد بن أيب وقاص أنصعب بُعن مبإسناد صحيح ) ٩٠( »وطأامل« مالك يف   وروى
 لعلـك مسـست : فقـال سـعد، أمسك املصحف عىل سعد بن أيب وقاص فاحتككتُكنت
   .  فقمت فتوضأت ثم رجعت، قم فتوضأ: فقال. نعم: فقلت: قال؟ذكرك

 يا : قال،ًأن رجال - أصحاب النبي وكان من  - عصمة بن مالك اخلطمي   وأما حديث  
  . وأنا أفعل ذلك:  النبي فقال.الة فأصابت يدي فرجيَّ الصرسول اهللا إين احتككت يف

 ).١/١٥٨( »تحقيقالتنقيح «و، )٦/١٥( البن عدي »الكامل«: انظر.      فهو حديث ضعيف
الة من غري حاجة فهي من احلركة والعبث التي جيتنبها َّ   وإن أراد باالحتكاك احلركة يف الص

 وتفقيعـك ، واالحتكـاك، االلتفات:الةَّن الصِقص منت ٌ مخس:بريُسعيد بن جقال . املصيل
 ).١٥٠ (»الةَّتعظيم قدر الص«.  قليب احلىصت و، والوسوسة،الةَّأصابعك يف الص

 عدي يف رواه ابن. »أ أحدكم فال يغسل قدميه بيده اليمنىَّإذا توض«: قال   هريرةأيب حلديث)   ٢(
 .البن القطان) ٩٠٠ (»الوهم واإلهيامبيان « كام يف عوهو حديث موضو).٣/٢٥٤ (»لماالك«

 َتثـاءب فـإذا ،ِيطانَّالـش مـن ِالةَّالـص يف ُالتثاؤب«: قال النبي :  قالحلديث أيب هريرة )   ٣(
 وقد :قال. صحيح حسن حديث: وقال) ٣٧٠(رواه الرتمذي . »َاستطاع ما ِمفليكظ مُكُأحد
 اهـ. بالتنحنح التثاؤب ُّألرد إين :راهيمإب قال. ِالةَّالص يف التثاؤب ِالعلم أهل من ٌقوم كره

َّأصل احلديث يف الصحيحني من غري ذكر الصالة:    قلت َّ. 
ِأربع من اجلفاء«:  قال أن النبي حلديث أيب موسى )   ٤( ِ   .»الةَّ يف الصُوالنفخ« : وذكر منها،»..ُ

 اهـ. فيه هذا حديث منكر يضطربون : البخاريقال: قالو ).٢/٢٨٥(   رواه البيهقي
 =       .   كراهة النفخ عن ابن عباس توثبت.   وروي يف الباب أحاديث أخرى ال تثبت
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 .)١( ايهف َىصَحـلا ِيبقلَوت -٤٤٧
ُتهبهَج َحَمسَي وأن -٤٤٨ ِالرتاب ِمن َ َيس أن َقبل ُّ َلمُ ِّ )٢(. 

                                         
ِالنّفخ يف الصالة ؟ قال: ُ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 نفخ إ : فقال بعضهم،الةَّاختلف أهل العلم يف النفخ يف الص): ٢/٢٢١(   قال الرتمذي 

 يكـره : وقال بعضهم. وأهل الكوفة،فيان الثوريُ وهو قول س،الةَّالة استقبل الصَّيف الص
 اهـ.  وإسحاق، وهو قول أمحد،الة وإن نفخ يف صالته مل تفسد صالتهَّ يف الصُالنفخ

  ابن أيب شيبة»مصنف«، و)َّباب ما جيوز من البصاق والنفخ يف الصالة (البخاري: وانظر  
 ).٢/٨٥ (»الفتح«، و)١/١٨٨(، وعبدالرزاق ) النفخ يف الصالةباب/٣/١٨٣

ُأحدكم قام اإذ«: قال النبي :  قالحلديث أيب ذر )   ١( ُاجهـهتو َةَّالرمح َّنفإ ِةَّالصال إىل ُ ُ  فـال ،ِ
َيمسح : ، وقـال)٣٧٩(، والرتمـذي )٩٤٥(، وأبـو داود )٢١٣٣٠(د  أمحـه روا .»احلىص َ
 ). ٩١٣(وصححه ابن خزيمة . حسن حديث

 العلـم أهـل عامة وكره. حسن حديث وهذا): ٣/١٥٩ (»ُّرشح السنة«   وقال البغوي يف 
 اهـ. سجوده ملكان تسوية واحدة ٍةَّبمر خصةُّالر جاءت وقد الة،َّالص يف احلصاة مسح
ِسجدامل يف َسحامل  يالنَّب َرذك :قال  ُمعيقيبحديث يشري إىل :    قلت  وهـو احلـىص :ييعن - ِ
َكنت نإ« :قال - يصيل َّبد ال ُ ًفاعال ُ ًاحدةفو ِ َ  .)١١٥٦(، ومسلم )١٢٠٧( رواه البخاري .»ِ

 يف احلـىص بّقلـُأ ّوإين مـرُع بـنا ِجنب إىل ُصليت :قال األنصاري الرمحن عبد بن عيل عنو   
الرزاق رواه عبـد. األثـر ... يطانَّالـش نِمـ ِالةَّالص يف احلىص َتقليب َّإن :قال ،فرغ امفل ،ِالةَّالص

 .، وإسناده صحيح)٥٧٦٧(، وأبو يعىل )١١٩٠ (»الكربى«، والنسائي يف )٣٠٤٨(
 ).٢/٢٨٦ (»االستذكار«و، )٩/٣٢٢( البن رجب »الفتح« و،)٣/٤٢٢(ن أيب شيبة اب:   وانظر

 َبـلَ قِهِ جبهتـَجل مـسحَّ الرَِركثُ أن يِفاءن اجلِ مَّإن« : قالالنبي  أن  عن أيب هريرةروي )   ٢(
 .البوصريي، واهليثمي، وابن رجب: وضعفه). ٩٦٤( ابن ماجه رواه .»ِِهالتَن صِالفراغ م

 ُهَجبهتـ مـسحَي أو  ..:ِفـاءاجل نِم ٌثالث«: قال  النبي أن أبيه عن ريدةُب بن اهللا عبد عن  و
 . )٤٤٦ (فه البخاري كام تقدمَّ وقد ضع.» ..ِِهصالت نِم َفرغَي أن قبل

   =).٧/٣٥٩ (»الفتح« كام قال ابن رجب يف  هذا اخلرب من قول ابن مسعود ّوقد صح  
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ِالصالة يف ِاءـَّالسم إىل ُهَرصَب َعرفَي وأن -٤٤٩ َّ )١(. 
َيغمض نوأ -٤٥٠ ِ  .)٢( ِودُّالسج يف ِيهينَع ُ
 .)٣( ِوعُّالرك يف َأقرَوي -٤٥١
 .)٤( ًوباَث أو ،ًعراَش َُّكفَي و أ-٤٥٢

                                         
 .  العبثَّاتفقوا عىل أن تركه يف الصالة أفضل، فإنه يشبه): ٧/٣٥٧ (»الفتح« قال ابن رجب يف 

الرجل يمسح جبهته يف /٢/٤٧١(، وابن أيب شيبة )٢/٤٢(، و)٢/٣٨(عبدالرزاق :  وانظر   
 ).الةَّمسح اجلبهة يف الص/٢/٨٣( »جممع الزوائد«و ،)٢/٢٨٥( »نن الكربىُّسال«و ،)َّالصالة

ُارهمأبص ُيرفعون ٍامأقو ُالب ام«: قال النبي :  قالحلديث أنس )   ١( ِالسامء إىل َ ِالهتمص يف َّ ِ«، 
َّواشتد َّنتهنلي «:قال َّحتى ذلك يف قوله َ ُ َّفنُلتخط أو ذلك نع َ ُارهمأبص َ  ).٧٥٠(البخاري . »ُ

    .ِ» اليهودِن فعلِه مّنإ فِجودُّم يف السُنكُعيَوا أُغمضُال ت« :قال النبي :  قال حلديث أنس   )٢(
وهو حديث موضوع، يف إسناده أبو بكر النقاش ). ٧٣١٧ (»الفردوس« يف واه الديلمي  ر

 ). ٥٤٢٨( »عفاءُّملغني يف الضا«.   متهم بالكذب
 . »غمض عينيهَ فال يِالةَّ أحدكم يف الصَإذا قام«:  قال النبي : قالحلديث ابن عباس   و

 . هذا حديث منكر:بن أيب حاتم قال ا).٢٢١٨ (»األوسط«  رواه الطرباين يف 
 كان يكرهـان امّوروينا عن جماهد وقتادة أهن): ٢/٢٨٤( »نن الكربىُّسال«  قال البيهقي يف 

 اهـ. ٍسند وليس بيشءُوي فيه حديث مُ ور،الةَّتغميض العينني يف الص
   )٣٣٢٩(عبدالرزاق .   الة كام يغمض اليهودَّ يكره أن يغمض الرجل عينيه يف الص:جماهدقال   

 وممـن الة،َّالـص يف العني تغميض بعضهم هِرَوك): ٣/٤٦٢ (»األوسط«  قال ابن املنذر يف 
 اهـ. الةَّالص هدي من ذلك ليس: األوزاعي وقال .وإسحاق وأمحد، جماهد، :ذلك َهِرَك

 ). ١/٢٩٥ (»زاد املعاد«، و)١/٢٧١(، وعبدالرزاق )٣/١٧٧(ابن أيب شيبة :   وانظر
ُهنيـت ِّوإين.. «: قـال النبـي : حلديث ابن عبـاس ريض اهللا عـنهام قـال)   ٣( ِ َالقـرآن َأقـرأ أن ُ ُ 

ًراكعا ِ ًساجدا أو ،َ ِ  ).١٠٠٧( رواه مسلم .»َ
 ُّفُ وال أك،ٍ عىل سبعةَدُ أن أسجُمرتُأ«:  النبي قال:  حلديث ابن عباس ريض اهللا عنهام قال)  ٤(

 .)١٠٣١(، ومسلم )٨١٦ (رواه البخاري   . »اً وال ثوب،اًشعر
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ِالسدل ِنوع -٤٥٣ َّ )١(. 
َاشتمو -٤٥٤  .)٢( ِاءـَّمَّالص ِالـِ
ِّيصيل وأن -٤٥٥ َحلولـم ُ ِيـصهمق عىل نيك مـل إذا ِارَرْزاأل ُ ٌرداء ِ  نِومـ ،ِ
ٌإزار ِهِحتـَت ِ )٣(. 

                                         
، )٦٤٣(رواه أبـو داود . الةَّالـص يف ِدلَّالـس عـن ىهنـ النبـي  أن  حلديث أيب هريـرة )  ١(

 ).٢٢٨٩(، وابن حبان )٧٧٢(ابن خزيمة : وصححه   .)٣٧٩(لرتمذي وا
 من َثوبه الرجل إسبال هو :َّالسدل): ٣/٤٨٢ (»غريب احلديث« يف  رمحه اهللابيدُ  قال أبو ع

ّيضم أن غري  اهـ  . لبسد فليس هَّضم فإن ،يديه بني جانبيه ُ
 بعـضهم َهِرَفكـ ،ِالةَّالـص يف ِدلَّالـس يف العلـم أهـل اختلـف وقد:  رمحه اهللالرتمذي  قال 
  .اليهود ُتصنع هكذا :وقالوا، ِالةَّالص يف َدلَّالس

 سـدل إذا اّفأم ،واحد ثوب َّإال عليه يكن مل إذا ؛ِالةَّالص يف دلَّالس َهِرُك امّإن :بعضهم وقال  
 اهـ. الةَّالص يف دلّالس املبارك ابن وكره. أمحد قول وهو ،بأس فال القميص عىل

 ).٢/٢٤٢ (»نن الكربىُّالس«، و)٢/٤٢٦ (»ُّرشح السنة«، و)١/٣٦٢(ق عبدالرزا: وانظر 
 ).٣٦٧(رواه البخاري . اءـمَّ هنى عن اشتامل الصن النبي إ :أيب سعيد   لقول ) ٢(

 عنـد امءَّالـص اشـتامل: األصـمعي قـال ):٢/١١٧ (»غريـب احلـديث«يف  بيدُع أبو قال   
 هَيد منه فيخرج ،ًاجانب منه يرفع وال ،هّلُك  جسده به يجللف بثوبه الرجل يشتمل أن :العرب

 وأن ،منـه االحـرتاس يريـد ءَيش يصيبه لعله ييدر ال هّأن إىل يذهب هّكأن: بيدُع أبو قال ..
  .العرب كالم فهذا ،ثيابه يف إيامها إلدخاله ذلك عىل يقدر فال بيديه يقيه

 يرفعـه ثم ،غريه عليه ليس ٍواحد بثوب يشتمل أن هو: يقولون فإهنم :الفقهاء تفسري اّوأم  
 وذاك ،هـذا يف بالتأويل أعلم والفقهاء ،فرجه منه فيبدو منكبيه عىل فيضعه جانبيه أحد من

  اهـ.أعلم واهللا ،الكالم معنى ّأصح
ُأصيد ٌلرج ِّإين يا رسول اهللا، :قلت :قال حلديث سلمة بن األكوع ريض اهللا عنه،)   ٣(  ِّيلفأصأ ،ِ

ِقميصال يف ِالواحد ِ ُوازرره ،منع« :قال  ؟ِ   ).٦٣٢( رواه أبو داود .»َوكةبش ولو ُ
     =  ).١/٢٤٩(، واحلاكم )٢٢٩٤(، وابن حبان )٧٧٧(ابن خزيمة : وصححه   
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َيص وأن -٤٥٦ ٍميصَق يف َِّيلُ ٍقيقَر ِ ُحتهـَت َليس ِ ُغريه َ ُ )١(. 
َالناس َّطىخَتَي وأن -٤٥٧ ِالصالة يف َّ َّ )٢(. 

                                         
ة إذا صـىل ّبـُ القميص واجلّباب األمر بزر: (ّبوب عليه ابن خزيمة يف صحيحه فقال   وقد 

 ). هاملصيل يف أحدمها ال ثوب عليه غري
 ثبـت صيل حملـول األزرار كـاموب بحيث ال تنكشف عورته فله أن يـأما إن كان حتته ث:    قلت

 رأيـت :زيد بن أسلم قـالعن ) ٧٧٩ (»صحيحه«فقد روى ابن خزيمة يف . ذلك عن النبي 
 . يفعله  رأيت النبي: فسألته عن ذلك فقالأزراره،بن عمر يصيل حملول ا

 إذا كـان عـىل األزرارالة حملـول َّخصة يف الصُّباب الر: (فقالّ  وقد بوب عليه ابن خزيمة 
 ). واحدٍاملصيل أكثر من ثوب

 ِحملـول ٍقميص يف صيلُي الرجل عن سئل أمحد سمعت: )٢٧٧ (»مسائله« يف داود أبو قال  
  . عورته يرى فال ِهِصدرب ُيلزم كان إن: قال ؟ رداء وعليه ،ِارراألز

 .الة وغريهاَّ ورأيت أمحد حملول األزرار يف الص):٤٢٤( »همسائل«  قال الكوسج يف 
من كـان يلـبس ( ابن أيب شيبة »مصنف«، و) األزرارّباب يف حل(سنن أيب داود  :   وانظر

 ).باب إطالق األزرار) (١٢/١٥( للبغوي »ُّرشح السنة«، و)القميص ال يزر عليه
 ، عنـكّا يشفًص الواحد إذا مل يكن رقيق يف القميِّصل «: كان يقول أن النبي  جابرحلديث )   ١(

 حـرام بـن عـثامن، :، وهو ضعيف، يف إسناده)٢/٤٤٦( »الكامل«رواه ابن عدي يف  .»رهرواز
 )١/٤٦٨ (»امليزان«.  حرامٍواية عن حرامِّ الر:افعيَّوقال الش. ترك الناس حديثه: أمحدقال 

ُّشفي ٍيصقم يف صىل وإن): ١/٩٠ (»األم«قال الشافعي يف   ِجتزه مـل عنه ِ ِ  اهـ . َّالصالة ُ
 ؟ غريه عليه ليس القميص يف ُيصيل الرجل:  اإلمام أمحد)٢٨٤( الكوسج   وسأل

 اهـ. قال كام: ُإسحاق لاق. العورة هِمن ُترى يشف ليس ا،ًصفيق ًقميصا كان إذا: قال 
 ّبنيُ يًا فإن كان خفيف،رت بام يسرت لون البرشةِّوالواجب الس): ٢/٢٨٦ (»املغني«ُ  قال ابن قدامة يف 

 كان  وإن،رت ال حيصل بذلكِّألن الس؛ الة فيهَّلون اجللد من ورائه فيعلم بياضه أو محرته مل جتز الص
 .اًاتر صفيقَّ وإن كان الس، ألن هذا ال يمكن التحرز منه؛الةَّيسرت لوهنا ويصف اخللقة جازت الص

اس يـوم ى رقـاب النّـّ يتخطٌ جاء رجل: قالعنهُلعله يريد حديث عبداهللا بن برس ريض اهللا )   ٢(
 =         .» وآنيتاجلس فقد آذيت «:  فقال له النبي،ُ خيطب والنبي ،ِاجلمعة
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ِّالصف يف ُلَّالرج َومقي وأن -٤٥٨ ِّالصف يف هول َّالثاين َّ ِاألول َّ  .)١(ٌةُفرج َّ
ِحائطـلا عىل ُلَّالرج َدمعتَي وأن -٤٥٩ ِالصالة يف ِ َّ )٢(. 
ِّيصيل وأن -٤٦٠ ِاممَحـلا يف ُلَّالرج ُ ِعاطنَوم ،َّ  ،ِيقَّالطر ِعةِوقار ،ِاإلبل ِ
 .)٣( ِاماحلر هللا ِيتب ِهرَظ َوقوف ،ِةلَزبوامل ،ِةرَجزوامل ،ِةقربوامل

                                         
 . وغريه، وهو حديث صحيح) ١١١٨(  رواه أبو داود 

َّ   وال خيفى أن الرجل يف الصالة ما انتظر الص  .واهللا أعلم. ا قال النبي ـالة كمَّ
ُأقيموا «: النبي قال:  قالن عمر حلديث اب)    ١( ُالصفوف ِ ُّتصفون َّفإنام ُّ  ،ِالئكـةامل ِوفبصف ُ

ِناكبامل بني اذواوح ُّوسدوا ،ِ  َعقطـ َومن ،وتعاىل تبارك اهللا ُلهوص  صفا وصل َومن  ..اخللل ُ
ُعهقط  صفا  .حديث صحيح ، وهو)٦٦٦(، وأبو داود )٥٧٢٤(رواه أمحد . »اهللا َ

  ..).ف الثاين حتى يتم األولَّباب ال يقف يف الص/١/٥٥(بدالرزاق مصنف ع: وانظر  
هي عن اعتامد املصيل عـىل َّمل أقف عىل حديث يف هذا الباب؛ ولكن للسلف آثار كثرية يف النَّ)   ٢(

ّاحلائط يف صالته إال من علة الرجل يعتمد عىل احلائط وهو /٢/٥٠١ (ابن أيب شيبة: انظر .ِّ
 ).١/٢٧٧(، وعبدالرزاق )يصيل
 عىل فيتكئالوهاب عن الرجل يصيل فيعيا سألت عبد: قال املروذي) ٣١٥( »الورع«  ويف 
 . يقعد قعدة ثم يقوم:قال؟  كيف يعمل : قلت. عىل احلائطيتكئ ال ،يفعل  ال: قال؟احلائط

ِالصالة عن النبي  ىهن:  قالحلديث ابن عمر )   ٣( ، ِةواملقـرب ،ِةرواملجـز، ِةاملزبلـ يف :مواطن ِةسبع يف َّ
ِالطريق ِةِوقارع ِواحلامم، َّ ِاطنومع، َّ ، وابـن ماجـه )٣٤٦(رواه الرتمـذي . اهللا ِبيت وفوق، ِاإلبل ِ

 .الرتمذي، والبوصريي، والبيهقي، وابن اجلوزي وغريهم: ، واحلديث ضعفه)٧٤٦(
ِ النهي عن الصالة يف بعض هذا املواطن؛ ومن ذلكّولكن قد صح عن النبي    َّ : 

ُّكلها ُاألرض «:    املقربة، واحلامم؛ لقوله  ٌسجدم ُ َواحلـامم ،َةاملقرب َّإال ِ ) ١١٧٨٤(رواه أمحـد . »َّ
 .، واحلاكم)٢٣٢١(، وابن حبان )٧٩١(ابن خزيمة :  واحلديث صححه.)٣١٧(والرتمذي 

 .وذكر عن شيخه املزي تصحيحه. رق جيدةُله ط): ٧٦ص (»احلامم«وقال ابن كثري يف كتاب    
 .أن املحفوظ فيه اإلرسال) ٢/٣٢١( والبيهقي ،)٧٦ (»العلل«يف وذهب الرتمذي ، والدارقطني  

 =       يف كراهـةّوالغرض أن احلامم هو بيـت الـشياطني، ومـأواهم، وال شـك: وقال ابن كثري   
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ِالصالة ِمن ُلَّالرج َفِنرصَي وأن -٤٦١  . )١( فيها ٌّاكَش وهو َّ
                                         

   اهـ. الة يف مثل ذلكَّالص
 . أماكن قضاء احلاجةأن املراد باحلاممات أماكن االغتسال وليست) ٤٢٨(م ّوقد تقد  

ِابضمـر يف ُّصـلوا«: َّ عن الصالة يف معاطن اإلبل؛ قال ّ  وصح النهي ُّتـصلوا وال ،ِنمالغـ ِ َ  يف ُ
ِاطنمع   ).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
َّوانظر يف بيان العلة من النهي عن الصالة فيها   ِّ   ). ١/٣٠١( البن رجب »األحكام الكبري« :ِ

عمر من حديث ابن ) ٣٢٨(َّ  والنهي عن الصالة يف قارعة الطريق يشهد له ما رواه ابن ماجه 
مـصباح «قـال يف . يثاحلـد..   عـىل قارعـة الطريـقُ هنـى أن يـصىلريض اهللا عنهام أن النبي 

 اهـ .ة وشيخه، لكن للمتن شواهد صحيحةإسناده ضعيف لضعف ابن هليع): ١٣٤( »الزجاجة
 :)٣٠١ /١ (»األحكام الكبـري«الة عىل ظهر البيت، فقد قال ابن رجب يف َّأما النهي عن الص  

ُفذكره »ظهر الكعبة«: لفظ ابن ماجه ّ املواطن ليس من باب ما عللت به، ب مع هذهُ ل الذي ُ
ِّأن العل: ِ من األئمةٌذكره كثري ُ يتوجهٌه ال يكون بني يديه يشءَّأن: ة يف ذلكِ  اهـ . إليهَّ

 ، التـي تقرعهـا األقـدام:يعنـي): قارعة الطريـق): (٢/٤٧٢ (»املغني«ُقال ابن قدامة يف   
 ... فرَّ واجلادة للس، واملشارع، األسواق: مثل،فاعلة بمعنى مفعولة

   .ا دَعُ معروف بذلك م،ابون فيه البهائم وشبههمَّاملوضع الذي يذبح القص ):املجزرة(و  
  اهـ. املوضع الذي جيمع فيه الزبل)املزبلة(و  
الة َّ ما ثبت النص بالنهي عن الصّالة يف هذه املواضع إالَّيف بيان جواز الص) ٢/٤٧٢(وقال   

 وهـو ،»اًت يل األرض مـسجدجعل «: لعموم قوله ؛وهو قول أكثر أهل العلم: فيه، قال
،  ومعاطن اإلبل بأحاديث صحيحة خاصة، واحلامم، املقربة:واستثنى منه، صحيح متفق عليه

وقـد وزيد بن جبـري ، وحديث عمر وابنه يروهيام العمري، ففيام عدا ذلك يبقى عىل العموم
 »ُّرشح الـسنة«: اهــ وانظـر. حيح بحديثهامَّفال يرتك احلديث الص، م فيهام من قبل حفظهامَّتكل

 ).  ١/٣٠١( البن كثري »األحكام الكبري«، و)٢/٤٦٨ (»املغني«، و)٢/٤١١(للبغوي 
َغرارإ ال «: قال النبي حلديث أيب هريرة )    ١( َ :  وقال أمحد،)٩٩٣٧( رواه أمحد .ٍ»ةالَص يف ْ

 :يقول رارِغ :معنىو ،الةِّالص يف غرار ال هو إنام :فقال .هذا احلديث عن الشيباين عمرو أبا سألت
  اهـ.والكامل اليقني عىل يكون حتى يشء منها عليه بقي قد أنه يظن وهو منها خيرج ال



  

   
٢٤٢ 

َالواشـمة َّلمَّىل اهللاُ عليـه وسـَ صَنولع -٤٦٢ َ َواملـست ،ِ َوشمةُ َ  التـي :وهـي ؛ِ
ُرضبَت   .هاـل ُبُوترض، َةُرضخلا ِ

َاصلةلووا َ َوصلةستوامل ِ َ َاملالقر ُّدُشَت التي :وهي ؛ِ  .هلا ُّشدوت ،)١(ِ
ِوالنام َمصةتنُوامل ،َصةَّ َ ُنتفَت التي :وهي ؛ِّ َالشعر ِ   .هاـل ُفُوينت ،َّ
َارشةوالو َ َؤترشةُوامل ،ِ َ  . )٢( اهل ُجَّفلُيو ،اناألسن ُجِّلُتف التي :وهي ؛ِ

                                         
 وهـي ضـفائر مـن ،ه املـرأة يف شـعرهاّ ما تشد:)ُلِمْرِالق() ٣٠/٢٤٨( »تاج العروس«يف )   ١(

 اهـ.  والقراميل،لِ واجلمع القرام،م تصل به املرأة شعرهاَيسَ وإبر، وصوف،ٍعرَش
 فكـل ،وقد رخصت الفقهـاء يف القرامـل): ١/١٦٧( »غريب احلديث«ُقال أبو عبيد يف    

 اهـ  . اًعر ما مل يكن الوصل شعرَّيشء وصل به الش
 كأنـه : قال أبـو داود. ال بأس بالقرامل: عن سعيد بن جبري قال)٤١٧١( أيب داود »سنن«  ويف 

 . كان أمحد يقول القرامل ليس به بأس:داود قال أبو .ساءيذهب إىل أن املنهي عنه شعور النِّ
 ؟ ل يشء تصل املرأة بشعرها ُكره كُ ت: قلت ألمحد)٣٣٦٧( الكوسج »مسائل«  ويف 

  .اً إذا مل يكن كثري، به شعرها فليس به بأسّ بقدر ما تشدًعر إذا كان قرامل قليالّ غري الش:قال  
 َّ إال،اًعرَوف وما أشبهه ما مل يكن شـُّ من القرامل من الصٍ ال بأس بكل يشء:قال إسحاق  

 ).١/١٣٠( »املغني«اهـ   وانظر . أن تكثر وتريد بذلك املباهاة
َاصـلةالو َنلعـ«: ولفظهـام) ٥٦٢٢(، ومسلم )٥٩٤٧(احلديث رواه البخاري )   ٢( َ َوصلةستاملـو ،ِ َ ِ، 

َاشمةوالو َ َوشمةستوامل ،ِ َ  ِسنُللحـ جـاتِفلواملت ،واملتنمصات ،الواشامت لعن«: ٍويف لفظ .»ِ
 ).٥٦٢٤(، ومسلم )٤٨٨٦(رواه البخاري     . »اهللا خلق املغريات

 ىهن النبي  معتس :من حديث ابن مسعود ريض اهللا عنه قال) ٣٩٤٥(  ويف مسند أمحد 
ِصةِالنَّام عن َوالوارش ،َ ِلةِوالواص ،ِةِ ِمةِوالواش ،َ  .ٍداء ِمن َّإال ،َ

وهي أن تغرز املرأة ظهر :  من الوشم)الواشمة(): ١٢/١٠٤ (»ةُّرشح السن«  قال البغوي 
هـي : )املـستوشمة(و..  َّ أو معصمها بإبرة حتى تدميه، ثم حتشوه بالكحـل فيخـرض،كفها

التي تصل شعرها بشعر غريهـا، تريـد ): الواصلة(و. فعل هبا ذلكُالتي تسأل وتطلب أن ي
 =    ه بشعر أسود، فهذا منعر، أو يكون شعرها أصهب، فتصلَّ هبا طول الشّظنُبذلك أن ي
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ْعتوض ٍأةامر اـمُّأي« : وقال -٤٦٣ َزوجها ِيتب ِغري يف اوهبَث َ  دقـف ؛ِ
َهتك َستورامل َرتهاِس ْتَ  .)١( »ِّرهبا َنيوب اهبين ُ

]أ/٢٦[ 
ُيههن -٤٦٤ ُ  َأكلي أن   .)٢( ِيهأخ يدي نيب ا مَّمما ُلَّالرج ُ
َأكلي وأن -٤٦٥ ِروةِذ ِمن ُ ُتنزل َةكالرب َّإن«: وقال، ِةَعْصَالق َ ِ  .)٣(»ِطهاَوس يف َ
ِالطعام لقب ِاليد ِسلبغ َوأمر -٤٦٦ ُبعدهو َّ َ )٤(. 

                                         
 .. َّوهو نتف الشعر من الوجه : من النَّمص) ِّاملتنمصة(و.. باب الزور 

ٌهن اللوايت يعاجلن أسناهنن بعدما رشعن يف الـسن حتـى يكـون لـه حتـدد ): املتفلجات(و ِّ ُُّ ِّ
َّورقة وأرش، فيتشبهن بالشواب  َ ٌ ٌ   اهـ. ّي التي ترش أسناهنا وحتددهاه): الوارشة(و.. ِ

، مـن حـديث عائـشة ريض )٢٨٠٣(، والرتمـذي )٤٠١٠( داود ، وأبو)٢٤١٤٠(رواه أمحد    )١(
 . ووافقه الذهبي،)٤/٢٨٨(ه احلاكم حَّحَوص .حسن حديث هذا : الرتمذي قال.اهللا عنها

 وكانـت يـدي تطـيش يف النبـي جـر ِا يف حًكنـت غالمـ : قال  حلديث عمرو بن أيب سلمة ) ٢(
ِوكل مما ي.. «:  لهال النبي فق ،ةَفْحَّالص  ).٥٣١٧(، ومسلم )٥٣٧٦(رواه البخاري . »ليكُ

  من حديث ابن عباس حديث حسن صحيح،: وقال) ١٨٠٥(والرتمذي ، )٢٤٣٩(رواه أمحد   )  ٣(
ِعةْصَالق يف واُكل«:قال : قال َوسطها ِمن واتأكل ، والِانبهاجو ِمن َ ِ ُنزلت الربكة َّفإن ؛َ ِوسطه يف ِ  .»اَ

 والـُك« : قـال أن النبـي ُمن حديث عبداهللا بن برس ريض اهللا عنـه) ٣٧٧٥ (وروى أبو داود   
 ].هي أعالها: الّبكرس الذ: روهتاِذ [.»هايف كرباُي هتاِذرو ُودعوا ،َواليهاح ِمن

َّبركة الط«:  قال النبي : قاللامن شري إىل حديث سُلعله ي   )٤( ُ ُبله، وبعدهالوضوء ق: ِعامَ َ َُ َ« . 
 . أمحد، وأبو داود، والرتمذي: فهَّ، واحلديث ضع)١٨٤٦(، والرتمذي )٣٧٦١(رواه أبو داود  
 .م وبعده حمل خالف بني أهل العلمعاَّغسل اليدين قبل الط: ومسألة 

 :أحدمها :العلم ألهل قوالن املسألة هذه يف): ١٠/٢٣٤ (»ننُّهتذيب الس«قال ابن القيم يف    
 =    ؛وغـريه أمحد مذهب يف  ومها.يستحب ال :والثاين، الطعام قبل اليدين غسل ستحبُي 
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ُإنه«: وقال         .)١( »َقرَالف يَينف َّ
َضوءالو واَأدمن ٍومق اـُّأيم«: ًأيضا وقال -٤٦٧ ُعـدهَوب ِامَّالطع َقبل ُ  َّالإ ؛َ

  .)٢( »َقرَالف نهمع لكذب اهللاُ َبأذه
                                         

 قبـل اليـدين غسل ترك باب( »الكبري« كتابه يف النسائي وقال ،ستحبُي ال أنه: حيحَّوالص
 أن  عبـاس ابـن عـن ،احلـويرث بن سعيد عن ،جريج ابن حديث من ذكر ثم ،)الطعام
 غـسل بـاب( :قال ثم .صحيح وإسناده .ماء ّيمس ومل فطعم َخرج ثم ،َزَّربَت  اهللا رسول
 :مهنـا وقـال .. وابَّالـص هـو املسألة يف والتفصيل التبويب وهذا) .. طعم إذا يده اجلنب
 عنـد اليـد غـسل يكـره سـفيان كـان :قال أنه سعيد بن حييى عن بلغني :قلت أمحد ُسألت
 اهـ. مالعج ِّزي نِم ألنه :قال  ؟ذلك فيانُس َهِرَك مـل :قلت .عامَّالط

إين ألكـره : سمعت مالك وسئل عن وضوء اليدين قبـل األكـل ؟ فقـال:   قال ابن وهب 
 ).٧( البن عبداحلكم»اجلامع«. نعم: ترى يف ذلك من فعل األعاجم ؟ فقال: فقيل.. ذلك 

، )فصل استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده/٣/٢٢١ (»اآلداب الرشعية«: وانظر   
عـام َّالرتغيب يف غسل اليد قبل الط/٣/١٥٠ (»الرتهيبولرتغيب ا«، و)٢١١ (»املغني«و

  ). اخلرب وبعدهَّإن صح
َالوضوء قبل الطعام وبعده ينفـي الفقـر، «: يشري إىل حديث ابن عباس ريض اهللا عنهاملعله )   ١( َ ُ َ ِ َّ َ ُ

ِوهو من سنن املرسلني ُ  ). ٧١٦٦ (»األوسط«رواه الطرباين يف . »ِ
 .اهـ وانظر ما بعده. مرتوك وهو ،سعيد بن هنشل :وفيه): ٥/٢٤( »ئدجممع الزوا«  يفقال  

الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده : قال احلسن) ١/٣٥٠( للبغوي »ُّرشح السنة«  ويف 
 اهـ . من غسل يديه فقد توضأ: قال قتادة. غسل اليدين: واملراد منه. ينفي اللمم

  عـن النبـي من حديث أنس ) ٣٢٦٠( ابن ماجه  لكن روىمل أقف عليه هبذا اللفظ؛)   ٢(
  .»َِعفُر وإذا غداؤه ََرضَح إذا فليتوضأ ؛ِِهيتَب َريَخ اهللا كثرُي أن َّأحب نَم« :قال

 ).١٥٠٥(  البن أيب حاتم»علل احلديث«. منكر حديث هذا: رعةُز أبو قال   
     .    يثبت منها يشء يف فضل غسل اليدين قبل الطعام وبعده الُ  ويف الباب أحاديث أخر

 ). ١/٣٤٧( »املغني عن محل األسفار«، و)٢/٦٥١ (»العلل املتناهية«: انظر   
 ). ٦٤٠ (»املجالسة«، و)٣/١٠٢١( للدواليب »نىُالك«: ، انظرلفَّ  ويف الباب آثار عن الس
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َأكلي أن َوأمر -٤٦٨ ُالرجل ُ ُنتثرَي َّمما َّ ِ     :، وقال)١( ِانَوِخـال َحتـَت َ
َنفي:  كذل َأكل نَم«     ِدهلو نوع ،ُقرَالف عنه ُ    .)٢( »ُقْمُحـلا ِ
ُمرْغَأ وهو ُلَّالرج َنامَي أن ىوهن -٤٦٩    .)٣( ِدالي َ
ٌنبُج وهو َنامَوي َمعطَي وأن -٤٧٠ ُ )٤(.   
ُّحبـُيـ وكان -٤٧١ َيأكـل أو ،َنـامَي نأ َادأر منلــ ِ ٌجنـب وهـو ُ َضـأتوَي أن ُُ َّ 

ِللصالة ُهَوءوض َّ )٥(.   
                                         

َفتات: )ثارالنُّ(   )١(  )٤/٣٥٠٧ (»هتذيب اللغة«.ءيش ِّكل نِم ذلك ونحو اخلبز من ِوانِاخل حوايل َناثريت ما ُ
َّمعرب. ُالذي يؤكل عليه: بالكرس): ِاخلوان(    ).٣/٣٨٨( للجوهري »الصحاح«.  َُ

  . »مقُاحل ِهِولد عن يونف ،َالفقر عنه َفيُن ِوانِاخل نِم طُسقَي مما َكلأ نَم«: يشري إىل حديثلعله )   ٢(
وهو ، )١١١١ (»العلل املتناهية«زي يف اجلوابن ، و)٤/٩١ (»تاريخ بغداد« اخلطيب يف رواه      

   .)١٥/٢٥٢ (»كنز العامل«، و)٦٦٦ (»ذيل الآللئ املصنوعة«:  انظر.حديث موضوع
ِدهي ويف َنام َمن«:  عن النبي حلديث أيب هريرة )   ٣( ٌغمر ِ َ ُيغسله ومل َ ِ ُفأصابه َ َّيلومن فال ٌءيش َ َ ُ 

ُنفسه َّإال / ١١ (»نةُّرشح الس«البغوي يف  نةَّحس). ٣٨٥٤(وأبو داود ) ٧٥٦٩( رواه أمحد .»َ
 . صحيح عىل رشط مسلم):٩/٥٧٩ (»الفتح«، وقال يف )١٣٥٤(حه ابن حبان َّ، وصح)٣١٧

ِدهي ويف«: وقوله   ٌغمر ِ َ َالزهومة :َأي »َ ُ  ). ١٣/٢٥٨ (»تاج العروس«: انظر.، ورحيهمَّاللح من ُّ
 . َّيطان حيرض الدسمَّإن الش: قالعن إبراهيم ) ٢٦٦٢٠( ابن أيب شيبة »مصنف«ويف   
 ).الرتهيب أن ينام ويف يده ريح الطعام ال يغسلها/٣/١٥٠ (»الرتغيب والرتهيب«:  وانظر   

 . مل أقف عىل حديث رصيح يف النهي للجنب عن األكل والرشب قبل أن يغتسل)   ٤(
َرخص    ويف حديث عامر بن يارس ريض اهللا عنه أن النبي  ِللجنُب َّ ا أراد أن يأكـل، أو  إذُ

َ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« :ن أمر اجلنب بالوضوء عند النوم فيم  وانظر
ًجنُبا كان إذا  اهللا ُولرس كان :قالت  ريض اهللا عنهاعائشة عن)   ٥( َيأكل أن َفأراد ُ  =    َينام أو ،ُ
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َالتمر نيب ِانرِالق ِعن  ىوهن -٤٧٢   ؛)١( ِنيتَّ
ِسوء ِمن ذلك ِلِعاف عىل ُلدخَي اـَمـل وذلك    .)٢( ِةـَلِؤاكامل ُ
َنظرَي نوأ -٤٧٣ ُالرجل ُ ِمؤاكله ِةَمُلق إىل َّ ِِ ُ )٣( . 

                                         
 ).٦٢٦(   رواه مسلم .ِةَّللصال وضوءه َّتوضأ
ُأيرقد ،اهللا رسول يا :قال عمر ّأن ر ريض اهللا عنهامُعم ابن عن  و ٌجنُب وهو اُأحدن ُ    ؟ُ

 ). ٦٢٨(، ومسلم )٢٨٩(رواه البخاري    .»َّتوضأ إذا عمن« :قال  
إذا أراد أن : قـال أصـحاب الـرأي يف اجلنـب): ٢/٢١١ (»األوسـط« يف    قال ابن املنذر

ينام، أو يعاود أهله قبل أن يتوضأ، فال بأس بـذلك؛ إن شـاء توضـأ، وإن شـاء مل يتوضـأ، 
 . وإذا أراد أن يأكل غسل يديه ومتضمض ثم يأكل

ة عىل ذلك، ويف الَّ الد هوبالقول األول أقول؛ وذلك لألخبار الثابتة عن: قال ابن املنذر   
ه من أراد النـوم وهـو ، دليل عىل أن الوضوء الذي يتوضؤ»الةَّ للصيتوضأ وضوءه«: قوله

 اهـ  . ًجنب، وضوء كامل تام، وضوء لو مل يكن جنبا كان له أن يصيل به
 ).١/٣٠٣ (»املغني« و،)١/١١٢( ابن أيب شيبة »مصنف«: وانظر   

َيقرن أن النبي  ىهن  ُعمر ابن حلديث )  ١( ِالتمرتني نيب ُلَّالرج ِ َستأذني ىحت َّ ُابهأصح ِ َ.  
   ).٥١٠٤(مسلم ، و)٢٤٨٩(   رواه البخاري 

 ،بـن بريـدةاار من طريق َّ البز»مسند« وهو يف »الناسخ واملنسوخ«بن شاهني يف اأخرج    (
  انتهـى.)»نواِر علـيكم فـاقَعَّ وساهللا َّنإ و،ِمرَّ يف التِنارِكنت هنيتكم عن الق« :عن أبيه رفعه

َ، وضعفه)٩/٥٧١( »فتحال« ًنقال من َّ َ. 
 اسـتقباح  ريض اهللا عـنهام عـن عائـشة وجـابر»ذيل الغـريبني«ذكر أبو موسى املديني يف (   )٢(

َن الرشِن ملا فيه مارِالق  .)٩/٥٧٢( »فتحال«ًنقال من . )ِعَمَّه والطَّ
 قمـةُل ُهَبـرص أحـدكم َّيتـبعن ال« : نبي ال قال :قال  اخلطاب بن عمر موىل عمر أيبحلديث )   ٣(

. حييى بن مسلم: وإسناده ضعيف، يف إسناده) ٦٩٠٦ (»َّمعرفة الصحابة« رواه أبو نعيم يف .»أخيه
 ). ٣١/٥٣٧( »هتذيب الكامل«. وفيه كذلك تدليس بقية بن الوليد. شيخ جمهول: أبو حاتمقال

 . ريض اهللا عنه من حديث أيب هريرة»الفردوس«   وذكره الديلمي يف 
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ُّحبـُي َّلمَّىل اهللاُ عليه وسص وكان -٤٧٤ َّيغطى أن ِ ُالثريد ُ ِ  ؛)١( َّ
ُتنزل َةالربك َّإن«: وقال     ِ   .)٢( »ِيهف َ
ِلهْأك عن ىوهن -٤٧٥  .)٣(  رااَح ِ

                                         
ُملختلفة عـن الثريـد تبـني الروايات ا): ٤٣ص (»األطعمة يف عرص النبي « جاء يف كتاب )  ١(

ً أو املرق، وأحيانا يكون خبزا وحلام وبعض أنواع اخلضار ،اء القدرـ اخلبز املبلول بمهو: أنه ً ً
  اهـ .ًكالقرع مثال

 نِمـ اهللا ِبـسم كلـوا« :فقـال ،الثريـد بـرأس النبي  أخذ :قال ريض اهللا عنه واثلة حلديث)   ٢(
 . »اَِهفوق نِم تأتيها َالربكة فإن ،أسهاَر واعفوا ،حواليها

مـا بـاب (وهو حديث صحيح، ويشهد له ما رواه أبـو داود يف ) ٣٢٧٦(رواه ابن ماجه    
 . من حديث عبداهللا بن برس، وابن عباس ريض اهللا عنهم) ةَفْحَّجاء يف األكل من أعىل الص

 . حتى يربدّعام احلارَّ هنى عن الطيج أن النبي الواحد بن معاوية بن خد عبد حلديث)  ٣(
 .وهذا منقطع: وقال) ٥٩١١( »شعب اإليامن«   رواه البيهقي يف

 ).٥٢٣٠ (»الضعيفة«. اًوإسناد ضعيف جد. هيب ُمن حديث ص) ٥٩١٢(  وروى نحوه 
أن  عـن ابـن شـهاب) ٢٠٩ (»معجمـه«يف ما رواه ابن األعرايب : وللحديث شواهد منها  

 . وإسناده صحيح لوال إرساله. ّعام احلارَّ هنى عن الطالنبي 
 عـامَّالط فـإن عـامَّبالط ابـردوا«:   النبـي قال: قالريض اهللا عنه  ومنها حديث أيب هريرة 

 ). ٦٢٠٩ (»األوسط«  رواه الطرباين يف .»بركة ذي غري ّاحلار
 أيت  اهللا رسـول نإ: حديث أيب هريـرة ريض اهللا عنـه، قـالمن ) ٩٣٤(   وعنده كذلك 

 .  »اًنار يطعمنا مـل اهللا إن« :فقال ،يده رفع ثم ،فيها يده فأرسع ،تفور بصحفة
 ).١٤-٥/١٣ (»جممع الزوائد«، و)١/٦٤٦( »ختريج اإلحياء« كام يف    وكالمها ضعيفان

 »الكـربى«  يف البيهقـيرواه. رهى يذهب بخاّال يؤكل طعام حت:  قالوعن أيب هريرة    
 ).١٩٧٨ (»اإلرواء«، و)٣/٢١٥ (»اآلداب الرشعية«: هو صحيح، انظر و،)٧/٢٨٠(
ٍثريدب تأتي إذا كانت أهنا  ريض اهللا عنهاٍكرب أيب بنت امءسأ عن    وثبت    ِّغطـف بـه أمـرت ِ  يُ

ُفورة بيذه َّحتى ِدخانه َ ِ ِكةللرب ُمظأع هو« :يقول هللا ولرس سمعت ِّإين :وتقول ،ُ َ«.  
 .، ووافقه الذهبي)٤/١١٨(، واحلاكم )٥١٠٧(ابن حبان :  وصححه.)٢٦٩٥٨(رواه أمحد    
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ِالرشب عن َّلمَّصىل اهللاُ عليه وس ىوهن -٤٧٦ ِالسقاء ِمف ِمن ُّ  ؛ )١(ِّ
َالشارب ّنأل وذلك     ِ ُداخله ما ُمعلي ال ِيهِف نِم َّ َ ِ.   

ٌيـةَح فيها وكان ،ٍةَحيطَس ٍاءَقِس ِمن َبرش ُالُرج َّنإ: وقيل  فلـم ،َّ
ُقهْحل تلخد َّحتى هبا معلَي َ )٢(.  

َالرشب َّنإ :- ًأيضا - يلوق ُيغري ِاءِّالسق ِمَف ِمن ُّ ِّ  .)٣( ُهَحـِري ُ
َرسُيع أن  ِيهَهن ِومن -٤٧٧ ُالناس )٤(ِّ ِارعةق عىل َّ    ؛)٥( ِيقَّالطر ِ

ِالطريق َةِارعق َّألن ذلك اـَّوإنم ُجةدرَم َّ ِالناس َ   ؛ِّنجلوا ،ِّاموهلوا ،َّ
                                         

 ). ٥٦٢٨(رواه البخاري .   قاءِّالس ِيف نِم َيرشب أن  النبي هنى: حلديث أيب هريرة )   ١(
 .ِّالسقاء يف ِمن َبيرش أن ىهن  أن النبي عن أيب هريرة ) ٧١٥٣(يشري إىل ما رواه أمحد )   ٢(

ٌيةح تفخرج ِّالسقاء يف ِمن َبرش ًجالر َّأن ُئتفأنب :أيوب قال روى هذه الزيادة احلـاكم . َّ
ووهـم احلـاكم فـأخرج : فقـال) ١٠/٩١ (»الفتح«ّ وتعقبه يف .)٤/١٤٠( »املستدرك« يف

هيا مل  ألن راو؛حيحَّ والزيادة املذكورة ليست عىل رشط الص، بزيادته»املستدرك«احلديث يف 
 عـن عكرمـة ، من رواية سلمة بن وهـرامهبن ماجا لكن أخرجها ؛ وليست موصولة،يسم

 فخرجـت ،قاء فاختنثـهِهي إىل س بعد النَِّ قام من الليلً وأن رجال: ويف آخره،بنحو املرفوع
بـن أيب ان رواية ِ بخالف ما تقدم م، يف أن ذلك وقع بعد النهيٌ وهذا رصيح.ّةعليه منه حي
 فكـان ،مكن اجلمع بأن يكون ذلك وقع قبـل النهـيُ وي، ذلك كان سبب النهيذئب يف أن

 اهـ. اًا بعد النهي تأكيدً ثم وقع أيض،من أسباب النهي
  عـن النبـي ،من حديث عائـشة ريض اهللا عنهـا) ٧٣٦٩ (»الفردوس«روى الديلمي يف )   ٣(

َرشبوا من فال ت«: قال َه ينتن الفمِّم السقاء فإنِ  حممد بـن : يف إسناده، ضعيف حديثوهو. »ُ
  اهـ.ّنيَ عىل حديثه بُوالضعف): ٦/٣٠١( »الكامل« عبدة، قال ابن عدي يف

 ).٤/٨٦ (»حاحِّالص «. ثم يرحتلوا ليسرتحيوالاللي ِآخر نِم ِفرَّالس يف القوم نزول: التعريس  ) ٤(
ا ّ فإهن؛َريقَّم فاجتنبوا الطُستّرَوإذا ع ..«: قال النبي : حلديث أيب هريرة ريض اهللا عنه قال)   ٥(

 ).٤٩٩٩(رواه مسلم . »ِ بالليلِّأوى اهلوامَ وم،ِّوابَّ الدُقُرُط
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ِّيضي كذل َّوألن ِارةامل عىل ُقُ ُطرقهَي ما يدري ال َمئَّالنا َّنإ مُث ،َّ ُ  .فيه ُ
َوطغتُي نأ ىوهن -٤٧٨ ِقارعة عىل َّ َ ِالطريق ِ ِ َالعنامل واَّاتق«: لوقا، َّ ِ«.  

ُالعنامل اوم :واقال  ؟  ِ
ُّالتغو« :قال   .)١( »ِاتُّالطرق عىل ُطَّ

َرةِذَوالع َاراألقذ َّنإ :قالوي    َثرتك إذا َ ِالطرقات عىل ُ ُ  .ُطرالق َسباحت ؛ُّ
 ]ب/٢٦[
َوطتغَي نأ ىوهن -٤٧٩ ُالرجل َّ ُ ٍرةشج َتحت َّ ٍمثمرة َ َِ ًرةثمـ َّأن كوذل؛ )٢( ُ َ 

َّربم ِرةِذَالع عىل تطقَس اـُ ُالنفس ُعافهاَفت ؛اِرهبُبق أو ،َ   .تفضاع َّ
  .)٣( ٍةُمثمر ٍةشجر تحت ُلَّالرج َعِجامـُي أن ىوهن -٤٨٠
َدثتحَي أن و-٤٨١  .)٤(ِالءخلا يف ووه َلجَّالر َمِّلكُي وأن ،ِنِّوطاَغَُتامل َّ

                                         
َّاللعان واَّاتق« :الق  أن النبي من حديث أيب هريرة ) ٥٣٩(روى مسلم )   ١(  اوم :واقال. »ِنيَّ

َّاللعان َّتخىلي يالذ« :قال ؟اهللا ولرس اي ِانَّ ِالناس ِيقطر يف َ ِلهمظ يف أو ،َّ ِّ«. 
َّاللعان واَّاتق«) ١/٣٨٢ (»نةُّرشح الس«بغوي يف لقال ا    األمرين اجلالبني للعن، : معناه ،»ِنيَّ

ُوذلك أن من فعلهام لعن وشتم َ ِ  اهـ. ُ
 . ِرةِثمُم ٍشجرة حتت الرجل َّيتخىل أن ى النبي هن :قال  ريض اهللا عنهاعمر بنا عن)   ٢(

 .)٩٣ (»بلوغ املرام«وضعف إسناده يف ). ٢٣٩٢( »األوسط« رواه الطرباين يف 
   .   مل أقف عىل حديث يف النهي عن ذلك)٣(
ُعورهتام ِانكاشف َطالغائ ِانِيرضب ِنَّالرجال ُخيرج ال«:  النبي قال:  قالحلديث أيب سعيد    )٤( َ 

ُقتَيم اهللا َّنفإ ؛ِانَّيتحدث  وابـن ماجـه ،)١٥(، وأبو داود )١١٣١٠( رواه أمحد .»ذلك ىلع ُ
 ). ٣/٢٣٨ (»العلل«، والدارقطني يف »ُّالسنن«َّ وأعله أبو داود يف .)٣٦٦(

ّحه ابن السكن، وابن القطَّصح): ٩٤ (»بلوغ املرام« وقال يف    اهـ.  معلولان، وهوَّ
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ُجامعـُي وهو َمَّلتكَي و أ-٤٨٢ َنظرَي أو، ِ  أو ، ِاعـمـِاجل عنـد ِهرأتام ِرجف إىل ُ
َتنظر ِمثل إىل هي ُ  .)١( نهِم ذلك ِ
  .)٢( ٍةدِاحو ٍةِبخرق ًيعامج اَّسحتمَي أو -٤٨٣
 ؛ِلَّللرج ُلَّالرج َومقي أن َّ وسلمَّىل اهللاُ عليهص ِهيهن ِومن -٤٨٤

                                         
 ذلـك ّفـإن ؛هاِفرج إىل نظرَي فال جاريته أو ُهَزوجت أحدكم َجامع إذا«: شري إىل حديثُلعله ي)   ١(

 وال العمـى، ورثُيـ فإنه ؛ِالفرج إىل ينظر فال أحدكم َجامع إذا«: وحديث .»العمى رثوُي
 .  ال يثبت منها يشءضعيفة وغريها، وهذه األحاديث .»اخلرس ورثُي هَّفإن َالكالم كثرُي
 ).وما بعدها١٩٥ (»عيفةَّالض«، و)٢/٢٧١( البن اجلوزي »املوضوعات«: انظر  

  سأل عطاءموسى بن ليامنُس أن) ٥٥٧٧ (»صحيحه«ابن حبان يف    وهي خمالفة ملا ثبت عند 
 يّبِوح 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. 

هل جيامع الرجل امرأته ليس بينـه وبينهـا : ل ملالكقي) ٢١١( البن أيب زيد »اجلامع«  ويف 
 ِألغ ما يتحدثون به، قـد كـان النبـي :  قالهيته ؟إهنم يروون كرا: قيل. نعم: قال ِسرت ؟

ّوعائشة ريض اهللا عنها يغتسالن عريانني، فاجلامع أوىل بالتجرد وال بأس أن ينظر إىل : قال. ّ
  .    اعـالفرج يف اجلم

وذكر عن أكثـر ) ١/٣٣٧ (»رشحه للبخاري« هذه املسألة ابن رجب يف   وذكر اخلالف يف
 .ه ال حيرم نظر الرجل إىل فرج زوجتهَّأهل العلم أن

 يكره أن :»التبرصة« قال احللواين يف ):٥/١٩٤( »كشاف القناع«مل أقف عىل دليل ذلك، ويف )   ٢(
 اهـ . يمسح ذكره باخلرقة التي متسح هبا فرجها

ينبغي للمرأة إذا : ا قالتَّ روي عن أم املؤمنني عائشة ريض اهللا عنها أهنالف مل  ولكن هذا خما
 .  ثم متسح عنها، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه،رقةِكانت عاقلة أن تتخذ خ

 .  وال يصحً، وقد روي مرفوعا إىل النبي )٢/٤١١ (»الكربى« يف    رواه البيهقي
 ). ١٢٤٥ (»العلل«  .ًموقوفا شةعائ عن وه اـمإن:    قال أبو حاتم

 .من حديث أيب هريرة ) ١١٦٢ (»الفردوس«الرواية املرفوعة عند الديلمي يف :    قلت
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ِالرجل أو ،ِأبيه إىل َّإال                  . )١( ِلِالعاد ِاماإلم إىل أو ،ِمـالَالع َّ
                                         

 وايقومـ مل رأوه إذا واوكان :قال ، اهللا ِولرس ِمن مإليه َّبأح ٌخصش كني مل :لاق  ٍأنس عن)   ١(
 .ٌيبرغ ٌيحصح ٌسنح :وقال )٢٩٧٨( رواه الرتمذي .كلذل ِتهِكراهي ِمن يعلمون ملا
 جـلَّللر يقوم أن ِجلَّللر ترى :ألمحد قلت :حنبل قال) ١/٤٠٩ (»اآلداب الرشعية«ويف   
 هنـى فال، الوالدين لغري اَّفأم ه،ُّمأل أو ،لوالده الولد ّإال ؛ٍألحد ٌأحد يقوم ال: قال؟  رآه إذا

 حلرمـة الةَّالـص يف ذلـك إنـام ،»تروين ىَّحت تقوموا ال«:  النبي وقال ،ذلك عن  النبي
 لاجـِّالر لـه مثـلتي أن َّأحـب نَم« : النبي وقال ،الةَّللص قاموا ي النب قام إذا ،الةَّالص
 اهـ. »ارَّالن نِم مقعده فليتبوأ اًقيام

 ،وغـريهم ِينِّالـد ألهـل القيام بني قواَّفر تبعهام ومن ،والقايض ،بكر فأبو: ابن تيمية قال  
 .نظر فيه فاتِّبالص هذا مثل يف والتفريق ألخرى، وكرهوه ،ةلطائف فاستحبوه

 يكونـوا ومل ،ةَّاألئمـ سـيد  النبـي فـإن ،الوالـدين لغري اًطلقُم منه فمنع أمحد اَّوأم: قال  
 املنـصور مـع ذئب أيب ابن ةِّوقص ،خطأ اًطلقُم العادل لإلمام ذلك فاستحباب ،له يقومون
 عىل َّنص قد هَّفإن ،ٍفرَس من القادم لغري ّإال - أعلم واهللا - عبداهللا أبو أراد وما ،ذلك تقتيض
 ريض سـعد وحديث .به بأس فال وعانقهم ،إليهم فقام إخوانه أتاه إذا فرَّالس من القادم أن

 فعـانقهم، قـام هـذا لكـن ؛قـىّتلُي القـادم فـإن ،األحاديـث وسائر ،هذا عىل جَّخير اهللا عنه
 من ليس والذي ،غيبته طالت قد الذي املرص يف احلارض اَّوأم ،ِمبالقيا ّإال تكون ال واملعانقة
  .نظر فمحل إليه املجيء عادته

 يف العامل أو جملسه، يف لطانُّالس أو املسجد، ِكإمام األيام يف جميئه رَّيتكر الذي احلارض فأما   
 .وابَّالص هو عبداهللا أيب عن املنصوص بل ،خطأ له القيام فاستحباب ؛مقعده

َّرس نَمـ«:  النبـي قـال ،قيـام وهم اًقاعد يكون أن جيوز ال: اًأيض وقال     لـه لَّتمثـَي أن هَ
:  قـال،الةَّالـص يف خلفه قاموا ملا أهنم حيحَّالص  ويف.»ِارَّالن نِم هَقعدَم فليتبوأ اًقيام ُجالِّالر
  .»اًعضَب عضهمَب األعاجم ّمعظُي اـكم تعظموين ال«

 ).١/٤٠٦ (»اآلداب الرشعية« من ً نقالكالمه انتهى     
ِسئل مالك عن الرجـل يقـول للرجـل : قال ابن وهب) ١٤٧( البن عبداحلكم »اجلامع«   ويف  َّ ّ ٌُ َ

َإن ذلك مما يكره؛ ولكن ال بأس أن يوسع له: الذي له الفقه والفضل فيجلسه يف جملسه ؟ قال ُ ُِّ  . 
    ).جل يف الرجل يقول للر٨/٤٢١(ة ابن أيب شيب:     وانظر 



  

   
٢٥٢ 

 ؛ِإليه َامقُي أن ُلَّالرج َّبِحـُي أن ىوهن -٤٨٥
َثليتم نأ َّبحأ َمن«: وقال    ُرجالال له َّ ًقياما ِّ ُمقعـده َّوأبَتَفلي ؛ِ ََ  ِمـن َ

ِالنار َّ« )١(. 
ِام ليقَمن ق«:  وقال-٤٨٦ ِالناس لقيامه؛ لَوم َ َِ ُ ِم ينظر اهللاُ إـَّ  .)٢( »ليهَ
َظمع نَم«:  وقال -٤٨٧ َاحبص َّ َظمعُي اـَّفكأنم ؛اُدني ِ  .)٣( »َاماألصن ّ
ُمن وقر صاحب دن«:  وقال -٤٨٨ َ َِ َ ًث حدثايا؛ فقد أحدََّ ََ َ« )٤(. 
ِاحبص عىل َلخد َمن« : لوقا -٤٨٩ َعضعفتض ُدنيا ِ ُثلث َبذه ؛له )٥( َ  اُ
   .)٦( »ِِهيند

                                         
حديث : وقال) ٢٧٥٥(، والرتمذي )٩٧٧ (»األدب«، والبخاري يف )١٦٨٣٠(رواه أمحد )   ١(

 ).٢٧١٧ (»الرتغيب«، واملنذري يف )١٤/١٢٧ (»ُّهتذيب السنن«وصححه ابن القيم يف . حسن
 . مل أقف عليه)   ٢(
 . مل أقف عليه هبذا اللفظ)    ٣(

 َمَّن عظـَمـ« : هريـرة ريض اهللا عنـه قـالمـن حـديث أيب) ٣/١٨١( »املوضوعات«ويف   
 . » ..  األسفل مع قارونِركَّ وكان يف الد،ِ اهللا عليهُهَطَّسخ الدنيا طمِعِ لُهَنيا فمدحُ دَصاحب

  .مل أقف عليه من قول النبي )    ٤(
 فقـد ؛نيـاُ دَ صاحبَمَّن عظَ م:اشَّ قال أبو بكر بن عي)١٨(للبيهقي  » الكبريالزهد«ويف    
 .ا يف اإلسالمً حدثَدثأح

 .  والتذلل اخلضوع ):الضعضعة(   )٥(
  . موضوع، وهومن حديث ابن مسعود ) ٣/١٣٣ (»املوضوعات«رواه ابن اجلوزي يف   ) ٦(

ومـن تضعـضع .. «: عن حديث أنس ريض اهللا عنه) ٧٢٦ (»الصغري«   وعند الطرباين يف 
فيه وهب بـن ): ١٠/٢٤٨( »جممع الزوائد« قال يف. »  اهللاَ لينال مما يف يديه أسخطٍّلغني

 اهـ . راشد البرصي صاحب ثابت وهو مرتوك



  

   
٢٥٣ 

 
َنفخي أن ُهُيهن -٤٩٠ ِامهطع يف ُلَّالرج ُ ِابهرش أو ،ِ ِ )١(.  
َّصــىل اهللا عليــه وســلم وقــال -٤٩١ ِســقطت َمــن« :َّ َ َ ُاللقمــة َ ــ ِمــن َُّ ِدهَي ِ 
ْأكلليو ،ُأخذهاليف ُلي أو ،اهُ ْطعمِ ْرتكَي وال ،ُهَغري اهِ   .)٢( »ناَّلشيطل اهُ
ُيأكل َّلم وسَّصىل اهللا عليه وكان -٤٩٢ َالتمر ُ   .)٣( ُطنووي َّ

 : ذلك ىومعن    
ِاطنِبب َةَّلتمرا َاولنَتَي أن    ِدهي ِ َأخذوي ،ِ َالنواة ُ  .ِهِأصابع ِربظاه َّ

 
ٌاجبو ُواالتباع ،انهع ُحثوالب ،اهـُالـعماست ِةقيخللا ىلع ِ  ،افيهـ له ِّ

                                         
 ).١٥٣(رواه البخاري .   احلديث » ..اإلناء يف يتنفس فال مُكُأحد َرشب إذا«: لقول النبي )   ١(

 . ِابَّوالرش ِامَّطعال يف النَّفخ عن  اهللا ولرس ىهن  ريض اهللا عنهاموعن ابن عباس
 .، وإسناده صحيح)٢٨١٧(د رواه أمح

ُلقمـة َعـتوق إذا«:  ولفظـهمن حديث جابر ) ٥٣٤٩(رواه مسلم    )٢( ُدكمأحـ َُ  ،ُأخـذهافلي ِ
ِفليمط ِللشيطان اَيدعه وال ،ُأكلهاولي ،أذى ِمن اهب كان ما ُ َّ«. 

ٍبرس قال بن اهللاعبد يشري إىل حديث )  ٣(  ًامـاعط ِإليـه َّفقربنَـا :قـال يبأ عـىل  اهللا ُولرس نزل :ُ
ًووطبة ٍبتمر يتُأ ثم ،امنه فأكل ،َ ُيأكله فكان ،ِ ُ ُجمعـويـ، ِيهِإصبع بني ىالنَّو يُويلق ،ُ َالـسبابة َ َّ َّ 
ُ ثـم أيت - ِعنيِاإلصب نيب ىالنَّو ُاءإلق اهللا شاء نإ فيه وهو .ينِّظ هو :ُةُشعب قال - ىوالوسط

 ).٥٣٧٨( رواه مسلم  .برشاب فرشبه، ثم ناوله الذي عن يمينه
 . ، وما أثبته هو الصواب)ويطنوا: (   وكتبت يف األصل



  

   
٢٥٤ 

ُصريمـوال ِتهطاع إىل ِ ُواألخذ ،ِ ِسنتهب َ ِ َّ   ؛ُ
ُّدلت َقولعلا َّألن ِاقلالع ُفسون ،اعليه ُ ُتنازع ِ ِ  .اإليه ُ
ِكله ذلك ويف ِّ ٌظافةنو ٌبأد] ب/٢٧[ ُ ٌايةقِوو ،َ ِارهكمـال ِمن َ ِ . 
ِذكره ِمن َبُقر ماو ،احرضن ما لكذ ِمن ارنذك وقد َغنى ال اـَّمـِم ِ ِ 

ِالناسـب ِعلمه ِمن عنه َّ َّبد الو ،ِ ِلهعاماست ِمن همـل ُ ُتكثر اـَّمـِوم ،ِ  ُةاحلاج ُ
َيعذ وال ،إليه ُهلهَج َمن ُرُ َوقرص ،ِ ِبهلَط عن َّ ِ.  
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ُعهابتد ام ُالناس َ  َجاء وال هللا،ا ِكتاب يف له َأصل ال َّامـِم ُوهوأحدث َّ
ُالفاعل كان وإن ،ٍرأث يف ِللدين ٍنايُمب َغري له ِ ٍخارج وال ،ِّ ِمجلـة نعـ ِ ُ 
ُفإنه ،سلمنيمـلا ِاثهبإحد اـً عظيمأتى دق َّ   .)١ (ِيهف اهللا ِيأذنم ـل ام ِ

 
ِيةِاهلاجل ِعمل ِمن اَّإهن«: وقال، اإليه ُستامعواال ،)٢( ُةِّالنياح -٤٩٣ َّ« )٣(. 
ِالنائح ُسبك«: وقال -٤٩٤ ِالسحت ِمن ِةَّ ُّ« )٤(.  

                                         
ة نُّأطلق املصنف رمحه اهللا يف هذا الفصل عىل كثري من املحرمات الواردة يف الكتـاب والـس   )١(

 .أهنا غري مرشوعة وال مأذون فيها من باب دعةباسم ال
ُهي الرشعة املـأثورة : دعةنة التي يف مقابلة البُّالس): ١٦ص (»ننُّك بالسُّجزء التمس«يف   و ِّ

ُّمن واجب ومندوب، وصنَّف خالئق من املحدثني كتبا يف السنة والعقائد عىل طرائق أهل  ً ُ ِّ َ ٍ ٍ
 .»الرشيعة«: َّاألثر، وسمى اآلجري كتابه

، ولـم يأذن فيه وال يف أصله؛ فعـىل هـذا   فالبدعة عىل هذا ما ال يأمر اهللا به، وال رسوله 
ً ورسوله عنه فهو من البدعة، أما املباح املسكوت عنه فال يعد سنة وال بدعة، ُّكل ما هنى اهللا ً ُ ّ َ ُ ِ

 اهـ. بل هو مما عفا اهللاُ عنه
َّمأخوذة من النوح، وهو رفع الصوت بالبكاء، كام كان النِّساء يف اجلاهلية جيـتمعن  :النياحة  ) ٢(

  .زنا عىل امليتُ ويبكني، وحيثني عىل رؤوسهن الرتاب حيصحن،
َّأمت يف ٌعأرب« :لقوله    )٣( ِأمر ِمن يُ ِيةاجلاهل َ ُيرتكوهن ال َّ ُ  ).٢١١٦(رواه مسلم . »ُةِّالنياحو .. :َّنُ
 :حتُّن السِم«: ً مرفوعاريض اهللا عنهمن حديث أيب هريرة ) ٣/٨٢ ( » املنثورالدر«ذكر يف    )٤(

ِجام احلُكسب  .»تارخيه«وعزاه إىل اخلطيب يف . »ائحةَّ وأجر الن.. َّ
 ،ائحـةأجر النَّ..  :ُحتُّ الس: قال ريض اهللا عنهامبن عباسعن ا) ٦/١٢ (»ُّالسنن الكربى«  ويف 

 =اهـ . وهو موقوف،بن عباسا و،نقطع بني حبيب بن صالحُهذا م: قال البيهقي.. يةوأجر املغنِّ
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 .)١( َرآخ ٍعوضَم يف َحةَّالنائ َولعن -٤٩٥
َعمر ُابن وقال -٤٩٦ َ ُالنياحة: ُ َ   . )٢( ةدعب اُاعهـواستم ،ٌامحر ِّ
ِالسحت ِمن ِةِّوالنياح ِاءنالغ ُكسب :ُيمإبراه قال دقو -٤٩٧ ُّ )٣(. 
َعتعـتفت ،ٍةنائحـب  اهللا عنـهيضر َّاخلطـاب نب ُعمر ُوأيت -٤٩٨  اَدَفبـ ،َ
ُإنه ،ؤمننيمـال َأمري يا :له يلقف ،ُعرهاَش   !ُعرهاَش ادَب قد َّ

ُإنه ،اُهللا اأبعده :فقال   .هاـل َةُحرم ال َّ
  ؟َمـِول :يلق

ُتأمر اَّألهن :قال َّ عز وجلاُهللا ىهن قدو ،ِعباجلز ُ  ،عنه َّ
ِالصرب نع ىنهَوت    َّ عز وجلُهللا َأمر دوق ،َّ  ،به َّ
ُوتأخذ    َالدراهم ُ ِ ُزنُحتو ،اَهِغري ِوجَبش يِبكَوت ،ِتهادمع عىل َّ  ،َّيَاحل ِ

                                         
 اهـ. واملغنية ،ائحة وأمجعوا عىل إبطال أجرة النَّ):٥٥٧( »اإلمجاع«  قال ابن املنذر يف 

 .)والنائحة املغنية أجر يف) (٧/٥٥١(ابن أيب شيبة :   وانظر
َستمعةاملو َةالنَّائح النبي  لعن :قال  يردُخلا سعيد َأيب حلديث)   ١( ِ. 

 عـن العـويف، عطيـة بن احلسن بن حممد إسناده يف: املنذري قال ،)٣١٣٠ (اودرواه أبو د  
 ـ اه.ضعفاء وثالثتهم جده، عن أبيه،

  .واملمسكة ائحةالنَّ عنتُل :الشعبيقال ): ٣/٣٩٠( ابن أيب شيبة »مصنف«ويف    
 .ةَّاقَّ والش،قةِ واحلال،قةِالَّبرئ من الص  أن النبي عن أيب موسى ) ١٢٩٦(  ويف البخاري 

 اهللا عـن عبـد، عـن جماهـد، عن أيب حييى،قال ابن جريج) ٣١٠٩( للدارقطني »العلل«يف    )٢(
  . ى النوحَّها حتّ عن البدع كل  هنى رسول اهللا عنه،ريض اهللا

 .والكاهن ،واملغنية ،النائحة أجر َهِرَك عن إبراهيم أنه) ٢٢٤٧٨( ابن أيب شيبة روى)   ٣(
 .)كسب البغي واإلماء( يف باب »صحيحه«ّ وعلقه البخاري يف 
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ِوتؤذي َيتمـلا ُ ِّ )١(.   
 ،ِيقَّالطر عىل ونبُندَي ًاالجِر ُفرأيت ،َةالكوف ُيتأت: ٍنوع ُابن لوقا -٤٩٩

  . ريض اهللا عنهَسنيُحلا ونيندب :يلفق ! ؟ذلك نع فسألت
ُفأخربته يماهإبر ُيتتفأ    ُ  ِةكوفلا ُأهل ِهؤالء ُزالي ال :فقال ،كبذل َ

ِّكل يف ِعالبد ِاثبإحد  .ةبدع ِفيهم ُّاحلق َريصي َّحتى ٍعام ُ
 

   .)٣(ِاءنِالغ ُاعـم واست،]ب/٢٧ [)٢(ِاتالقين ُالـعماست -٥٠٠
َالنفاق ُِتنبُي[ ُاءِالغن :ٍودسعم نـاب وقال -٥٠١ ُينبـت اـكم ]ِلبالق يف ِّ ِ ُ 

                                         
 ).١/٥٠٠ (»املدارج«، وابن القيم يف )٣٢/٢٥١ (»جمموع الفتاوى«ذكره ابن تيمية يف )   ١(

 حدثني :قال ،عبدالكريم عن ،حممد بن إبراهيم عن) ٦٦٨٢( الرزاق عبد »مصنف«ويف   
 قَّرفـف ،فـدخل عليهـا فأتى ،ًليال باملدينة احةّنو سمع اخلطاب بن عمر أن عاصم بن نرص
 !املؤمنني مريأ يا شعرها :فقالوا ،مخارها فوقع ،ةَّرِّبالد يرضهبا فجعل النائحة فأدرك ،ساءالنّ

 . هلا رمةُح فال جلأ :فقال
 .هن اإلماء املغنيات: القينات   )٢(
ِاألمة هذه يف ُونيك«: قال النبي :  قالصني ُمران بن حِحلديث ع)   ٣( ٌخسف َّ  ،»ٌوقـذف ٌسخوم َ

ِظهرت إذا«: الق ؟ اهللا ولرس يا ذلك ومتى: قيل ُعازف،وامل ُاتالقين َ ِواستحلت ِ َِّ   .»ُورُاخلم ُ
 . ّ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  
، قـال ال جيـوز:  فقالئل مالك عن سامع الغناء ؟ُس): ٤٠(كم داحل البن عب»اجلامع«ويف   

 ].٣٢:يونس[ MÖ  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  ÏL  :اهللا تعاىل
 .  قاَّسُا يسمع ذلك عندنا الفـإنم: فقال. ن أهل املدينة يسمعونهإ: قالُإنه ي: فقيل له  
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 .)١( ]َلْقَالب ُاءامل[
 

ُوالنظر ،ُومُّالنج -٥٠٢  .)٢( هبا] ُامِواالعتص[ ،هافي َّ
                                         

 ٣١و ٣٠ (»ذم املالهي«يا يف ورواه ابن أيب الدن). ٩٤٨ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )١(
 ).١٦٥٠-١٦٤٦ (»نةُّالس«، واخلالل يف )٣٤و
 ).١/٢٤٨ (»اللهفان إغاثة«، وابن القيم يف )٤٧٤٥ (»الشعب«البيهقي يف : وصححه  
 .عجبنيُي ال ،ِالقلب يف النفاق ثبتُي :فقال .الغناء عن يبأ سألت: قال )١١٧٥( »مسائل عبداهللا« ويف

ه مـا ّ فإنـ؛وهذا كالم عارف بـأثر الغنـاء وثمرتـه): ١/٤٨٧( »دارجامل«  قال ابن القيم يف 
 ؛فاق وغايتـه ألبـرصه يف قلبـه ولو عرف حقيقة النّ، نافق قلبه وهو ال يشعرَّ إالٌاعتاده أحد

 وقـد ، طردت إحدامها األخرىَّ حمبة الغناء وحمبة القرآن إالّ قطٍ عبدِه ما اجتمع يف قلبّفإن
 ئ وصياحهم بالقـار، وتربمهم به،ناء وسامعهِقل القرآن عىل أهل الغِشاهدنا نحن وغرينا ث

 وال هتيج منهـا بواعـث ، وال تطرب، فال تتحرك، وعدم انتفاع قلوهبم بام يقرأه،ل عليهمَّوإذا ط
 ، وهتـدأ احلركـات، اهللا كيف ختشع منهم األصـواتَّيطان فال إله إالّ فإذا جاء قرآن الش،لبَّالط

امحة بـاألثامن ّ والـس،مئن ويقع البكاء والوجد واحلركة الظاهرة والباطنة وتط،وتسكن القلوب
 اهـ. ا فهو آخية النفاق وأساسهً فإن مل يكن هذا نفاق، ومتني طول الليل،هرَّوالثياب وطيب الس

 .وهو االستدالل باألحوال الفلكية عىل احلوادث األرضية، علم التأثري :املنهي من علم النجوم)   ٢(
ِأمـر النُّجـوم عـىل وجهـني ): ٢/٣١٦ (»اإلبانـة الكـربى« يف  رمحـه اهللابـن بطـة  قال  ُ ..

ّ فهـو أن يـتعلم مـن ُبه، فأما ما جيـب علمـه والعمـل بـه؛واجب علمه والعمل : فأحدمها
ّالنُّجوم ما هيتدي به يف ظلامت الرب والبحر، ويعرف به القبلة، والصالة وال ُ ِ ِّ بهـذا ُّطرقات؛ فَُ

ُ والتـصديق بـه، ،ُوأما ما ال جيوز النظر فيـه. ُّجوم نطق الكتاب ومضت السنةالعلم من النُّ
ُوجيب علينا اإلمساك عنه من علم النُّجوم  حيكم للنُّجوم بفعل، وال يقيض هلـا أن ال: ، فهوُ

َّبحدوث أمره، كام يدعي اجلاهلون من علم الغيوب بعلم النجوم، وال قوة إال ُ  اهـ .  باهللاُ
 بـام َّإال جـومالنُّ يف النظـر نِمـ َّوأقـل): ١٠٦ (»نةُّرشح الـس« يف  رمحه اهللااريقال الربهبو  

  اهـ .الزندقة إىل يدعو هّفإن ؛ذلك وىِس اـمَع ُهْوال ،الةَّالص واقيتَم عىل به تستعني
 ). ١٢/١٨٣( للبغوي »ةُّرشح السن«: وانظر  



  

   
٢٥٩ 

ِالرشك ِمن ٌفطر هو بل ٌوادعاء ،ِّ   .ِالغيب ِلمِعل ِّ
ِهنَّوالتك ،ِةيافِعوال، ِومُّالنج: ُلـِمث ،عنه ٌّينهم كلذ ُّلـوك ِالزجرو ،ُّ َّ ،
 .)١(ُِّريـَّالتطو
ًاهناك ىأت َمن«:  قال دوق -٥٠٣ ًعرافا أو ،ِ ُفـصدقه )٢( َّ ََ َكفـر فقـد ؛َّ َ َ 
ٍحممد ِقلب عىل هللاُا َلَأنز اـمب َّ   .)٣( »َّلمليه وسَّ صىل اهللاُ عُ

ِمن« :وقال -٥٠٤ َشعب َسبتاق َ َاقتـبس دفقـ ،ِومُّالنجـ ِمن ًةُ َ  ِمـن ًةُشـعب َ
ِالرشك  .)٤( »ادز َادز نَمو ،ِّ

 ؛ِومُّالنجـ َعلم ُكمرِّذُأح: اهللا عنه ٍالب ريضُّ عيل بن أيب ط وقال-٥٠٥
َنجمُمـالـ َّفـإن ؛ِحـروالب ِّالرب ِاتـملُظ يف به دىُهيت ام َّإال ِكالـساحر ِّ ِ َّ، 

                                         
  .»ِ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  
ُلتكهنا(  و     . علم الغيبوهي إدعاء: ِمن الكهانة): ّ
َّ وهو ما يسم:)َّالزجر( و   ،بأسـامئها والتفـاؤل هتييجـه أي الطـري، ُجـرَز وهي يافة،ِالعب :ىُ

 .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

 عيّيد الذي ):افَّالعر(:  رمحه اهللالبغوي قال، فقد ُافَّوأما العر. ًم معنى الكاهن قريباَّ تقد)  ٢(
 اهـ. ذلك ونحو الةَّالض ومكان املرسوق عىل هبا ّيستدل بمقدمات األمور معرفة

) ١/٨(، واحلـاكم )٩٥٣٦(رواه أمحـد و). ١٠٠٥-١٠٠٣ (»اإلبانة الكـربى«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« قال ابن تيمية يف   
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ُوالساحر ٌكاهن َِّ ُاهنوالك ،ِ ٌكافر ِ ِالنار يف ُِروالكاف ،ِ َّ )١(. 
 

ُأسهور ُهَتحيـل ُلَّالرج َبِضخـي أن -٥٠٦ ِالسوادب َ َّ )٢(. 
َعارض ِمن َذأخي أو -٥٠٧  .)٣( ِيهِ

                                         
بأطول من هذا، يف قصة خروج عيل ) ٥٦٤() اهليثمي زوائد (كام يف »همسند«رواه احلارث يف    )١(

 إىل النهروان، وهني املنجم له عن اخلروج يف تلك الساعة، فقال له عيل  :ا كان ملحمدم 
هبا ى ما هيتدّالإاس إياكم وتعلم هذه النجوم ا النَّيا أهي: وقال .. اس بعدهلنَّل وال ،نجمُ م 

 واهللا لئن بلغني أنك تنظـر يف ،ار والكافر يف النَّ،نجم كالكافرنام املإ ،يف ظلامت الرب والبحر
 .لطانُ وألحرمنك العطاء ما كان يل س،جوم وتعمل هبا ألخلدنك احلبس ما بقيت وبقيتالنُّ
 من مواّتعل : بن اخلطاب ريض اهللا عنه قالمرُعن ع) ٢٦٠٤١( ابن أيب شيبة »مصنف«ويف    

   .  اأمسكو مُث ،والبحر ِّالرب ةلمُظ يف به هتتدون ما جومالنُّ هذه
 قلـت :عن ميمون بن مهران قـال) ٢٠٠١( »الرشيعة«، و)٢٠٠٧ (»اإلبانة الكربى«  ويف 

 .ا تدعو إىل الكهانةَّ فإهن؛جوم إياك والنُّ: قال. أوصني:البن عباس
  ،اًبياض ِةَغامَّكالث ُهُوحليت ُهُورأس ،مكة فتح يوم حافةُق بأيب يتُأ :قال  ريض اهللا عنهجابر عن)   ٢(

  ). ٥٥٦٠(رواه مسلم .  »وادَّالس واجتنبوا ،ٍبيشء هذا واِّغري «: اهللا رسول فقال  
 . مكروهإي واهللا: َّخلضاب بالسواد ؟ قاليكره ا): ٣٤٩٦( ألمحد »مسائله«قال الكوسج  يف  

 »نــياملغ«، و)وادَّ اخلــضاب بالــسَهِمــن كــر/ ٨/٣٢١( ابــن أيب شــيبة »مــصنف «:وانظـر
جل«، و)١/١٢٧(  . )َّباب كراهية اخلضاب بالسواد/١٣٨ص( للخالل »ُّالوقف والرتَّ

 .ا سيأيتـ اللحى، والنهي عن أخذها كمِ من األمر بإعفاءألنه منايف ملا ثبت عن النبي )   ٣(
 مـن يأخـذ كان أن النبي : مرو َمن حديث عبداهللا بن ع) ٢٧٦٢( وأما ما روى الرتمذي   

 .قييل، وغريهمُالبخاري، والرتمذي، والع: ضعفهفال يصح؛ . اِوهلُا وطِن عرضهِ مِِهحليت
األخذ من طوهلا ملا ثبت عن بعض الصحابة ريض : ِ   ومل جيعل املصنف رمحه اهللا من البدع

 :ومن ذلك. اهللا عنهم األخذ مما زاد وفضل عن القبضة يف احلج والعمرة
 =  َّ إذا حجكانن ابن عمر ريض اهللا عنهام أنه ع) ٥٨٩٢ (»صحيحه«  ما روى البخاري يف 
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َولُيط أو -٥٠٨ ُشاربه ِّ َ ِ )١(. 
َقيل دوق -٥٠٩ ُأول: ِ  .)٢( ُونرعف ِادَّبالسو َبَضَخ َمن َّ
ُإنه: وقيل -٥١٠ ِالنار ِأهل ُابضِخ َّ َّ )٣(.  
ِالشوارب ِحفاءوإ ،ىحِّالل ِبإعفاء َّلمليه وس عَّصىل اهللا َروأم -٥١١ ِ َّ )٤(. 

                                         
 .ا فضل أخذهـ فمِِه عىل حليتَ قبضَاعتمرأو 

 أو ٍّ يف حجّبال إالّعفي السُنا نُ ك: قال عن جابر) ٤٢٠١( »هننُس«   وملا روى أبو داود يف 
 .مرةُ أو عٍّ يف حجّ ال نأخذ من طوهلا إال:قال) ٢٥٩٩٨(ويف لفظ عند ابن أيب شيبة  .مرةُع
 . أو عمرةٍّ يف حجّ كانوا حيبون أن يعفوا اللحية إال:عطاء بن أيب رباح قالعن ) ٢٥٩٩٣(وروى    

باب  (»املوطأ«اإلمام مالك يف : ّ   وممن رخص يف األخذ من طول اللحية يف احلج والعمرة
 كـام يف ، واإلمـام أمحـد)فا واملـروةَّما يفعل املرء بعد الـص (»األم«، والشافعي يف )التقصري

يأخذ من : سألت أمحد عن الرجل يأخذ من عارضيه ؟ قال: وفيه) ١١٤( للخالل »لُّجالرتَّ«
 ؟ »وارب، وأعفوا اللحىَّأحفوا الش«: فحديث النبي : ُقلت. ِاللحية ما فضل عن القبضة

 .ورأيت أبا عبداهللا يأخذ من طوهلا، ومن حتت حلقه. لقهَومن حتت ح وهلا،ُيأخذ من ط: قال
 .فانظرها) ما قالوا يف األخذ من اللحيةباب ( الباب آثار كثرية عند ابن أيب شيبة  ويف

ُيأخذ مل َمن«: قال النبي :  قالحلديث زيد بن أرقم )   ١( ِبهشار نِم ْ َّمنـا َيسفل ِ الرتمـذي  رواه. »ِ
 ).اربَّنة يف أخذ الشُّالس( للخالل »الرتجل«:وانظر. حسن صحيح: ، وقال)٢٧٦١(

 .وال يصح.  نحوه عن أنس ريض اهللا عنهًحديثا) ٤٧ (»الفردوس«روى الديلمي يف  )  ٢(
 .نحوه عن جماهد رمحه اهللا) ٣٣ (»األوائل«، وأبو عروة يف )٢٥٤١٣( وروى ابن أيب شيبة 

 ،»ارَّواد خضاب أهل النـَّاخلضاب بالس «: حديث)٣٥٠ (»املغني عن محل األسفار«جاء يف )   ٣(
 .»رفاالكـ« : بلفظ  واحلاكم من حديث ابن عمر، الطرباين،»لكفارخضاب ا «:ويف لفظ

  اهـ.نكرُ م:قال ابن أيب حاتم
 .مر ريض اهللا عنهامُمن حديث ابن ع) ٤٢١(، ومسلم )٥٨٩٢(رواه البخاري )   ٤(

َواتفقوا أن حلق اللحية مثلة ال جتوز: »اإلقناع يف مسائل اإلمجاع« قال أبو احلسن القطان يف  ُ. 
= فأما حلقها فمثل حلق املرأة رأسها فأشد؛    ): ١/٢٣٦ (»رشح العمدة«ال ابن تيمية يف وق   
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َعفرزتَي أن -٥١٢ ُيده َبِخضـَي أو ،ُلَّالرج َ ِناءِاحلب َ َّ )١(.  

                                         
ُألنه من املثلة املنهي عنها  اهـ. ِ

ِّ   وأما الشارب فالسنة فيه تكـون بـني القـص واإلحفـاء كـام يف حـديث الفطـرة ُّ  ّقـص«: َّّ
َّاحفوا الش«: ، وحديث»اربَّالش  .ريض اهللا عنهموعىل ذلك عمل الصحابة . »واربُ

 أم كيـف ،فيـهُ 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 
؛ وهلذا ، وال عن أصحابه أما حلقه باملوسى فلم أقف فيه عىل دليل عن النبي :   قلت

  اإلمـاماحلكم عـنبن عبدا ذكر ):٨/٣٣٥ (»االستذكار«ففي . كرهه كثري من أهل العلم
 وروى أشهب . شاربهَب من حلقّؤدُ وأرى أن ي،ارب حلقهَّ ليس إحفاء الش:مالك أنه قال
 .. ثلةُندي مِ عِاربَّ الشُ حلق:بن القاسم عن مالكا وقال .ِن البدعِ حلقه م:عن مالك قال

 اهـ.. وأكرهه اجللد يبدو حتى ا جد شاربه حيلق أن ٍألحد ّأحب ال :قال سعد بن الليث عنو
 .  جلّالر يتزعفر أن  اهللا رسول هنى :قال  أنس عن)   ١(
 كراهيــة ومعنــى: )٢٨١٥(الرتمــذي  قــال). ٥٥٥٨(، ومــسلم )٥٨٤٦(رواه البخــاري      

   اهـ .به يتطيب أن :يعني ،جلَّالر يتزعفر أن :جالِّللر التزعفر
 اهـ.  وهو من الطيب، الزعفران صبغ ):٢/١٥٣١( »هتذيب اللغة«  قال األزهري يف 

النهي عن التزعفر للرجال يتناول الكثري منه، أما ): ١٢/٧٨ (»ُّرشح السنة«  قال البغوي يف 
 اهـ. ساء فمباح هلن التزعفرأما الن: قال.. ُّلرخصة للمتزوج القليل منه، فقد وردت يف ا

 ما يكره للرجل من الطيب ؟ : ئل أمحدُس) ١٨ (»لُّجالرتَّ«    ويف كتاب
 . محر، مثل اخللوق وما أشبههأكل يشء أصفر، أو :   قال

 .ِاء يف اليد للرجال ألنه من فعل النّساءوهنيه عن اخلضاب باحلنَّ: قلت   
 أثـر ايـده يف ليس املرأة يرى أن يكره  اهللا رسول كان:  قالتعنها اهللا ريض عائشة   عن 
 ).  ٧/٣١١ (»ُّالسنن الكربى«  رواه البيهقي .خضاب أثر أو ،حناء

ِاخلضاب يف باب(سنن أيب داود :وانظر    َ  ١٢ (»ةُّرشح السن«، و)١/٣١٨(، وعبدالرزاق )ِاءللنِّس ِ
 ).يكره فيه ضاب النساء، وماِباب خ( للمروزي »الورع«، و)هني الرجال عن التزعفر/ ٧٨/



  

   
٢٦٣ 

 
ُزارهِإ ُلَّالرج َِلبُيس أن -٥١٣ ُالرساويل وهو - ،َ ِ  .)١( ِيهِقبَع عىل - َّ
ُنظرَي ال« : ُّالنبي وقال -٥١٤ ِسبلُامل إىل اهللاُ  ُ ُارهِإز ِ ِاخليالء ِمن َ ُ« )٢(. 

 
ِكتــب يف ُرَّلنظــا -٥١٥ ُ ــ ُ ِزائمَالع ــ ،)٣( ِ ــاء ِّا، وادُل هبــوالعم ــُع ِّالم اجلــنك ِ ِ، 

ِخدامهم، وقتل بعضهِواست ِ ُ  .)٤(م ُ
 

َّعل أو ،ٍةَاجَح ِغري ِمن ِيذَّوالتعاو ِمئَّالتام ُيقعلَت -٥١٧ ُدثَحت ٍةِ ِبصاحبه ُ  .)٥(اِ
                                         

 . »ِارَّ ففي النِن اإلزارِ مِن الكعبنيِ مَما أسفل« : النبي قال:  قاليرة حلديث أيب هر)   ١(
 ). يالءُ خِن غريِ إزاره مَّباب من جر) (٥٧٨٧(رواه البخاري    

اس يف عهده كـانوا يلبـسون اإلزار  ألن أكثر النَّ؛ام ورد اخلرب بلفظ اإلزارَّ إن:قال الطربي   
اهــ . هـيقميص والدراريع كان حكمها حكم اإلزار يف النَّاس الا لبس النَّـ فلم،واألردية
 ).١٠/٢٦٢( »فتحال«ًنقال من 

 .ن حديث ابن عمر ريض اهللا عنهمـانحوه م) ٥٥٠٤(مسلم و ،)٥٧٨٨(روى البخاري )   ٢(
 .ِّقى البدعية الرشكيةُّالر: واملقصود هبا هنا. ُّهي الرقى: العزائم)   ٣(
ِّمن مسائل الربزاطي بخط): ٤/١٣٩٩(» بدائع الفوائد«يف )   ٤(  ابـن ِّ انتقاه مـن خـط، القايضُ

ع َّعـالج املجنـون مـن الـرصُه يَّ أنُ يزعمٍ عن رجل]اإلمام أمحد: يعني [وسألته: قال.. ّبطة 
 إليه ُ فرتى أنه يدفع،هُثِّ وفيهم من حيد،مهمِّ ويكل،َّ اجلنُاطبُ أنه خيُ ويزعم،قى والعزائمُّبالر

 ٍ ألحدُّحبُأ وال ،ًا ما سمعت يف هذا شيئ !! ما أدري ما هذا: قال ؟يعاجلهالرجل املجنون ل
 اهـ. َّ إيلُّحبَ أُهُ وترك،ُهَأن يفعل

 . َّ السلفٍ حمل خالف بنية النبي ُامئم والتعاويذ املكتوبة من كالم اهللا تعاىل، وسنتعليق الت)   ٥(
َوقد رخص طائفة   َّ    =ة،يعَّوبة من القرآن، والتعاويذ الرشكت تعليق التامئم امل يفَّ السلف منَ



  

   
٢٦٤ 

 
ُاتباع -٥١٨ ِالنساء ِّ  ]أ/٢٨[ .)١( ِزنائلجل ِّ

                                         
 . عه، ال قبله لدفع املرض والعنيُ أن يكون تعليقه هلا بعد نزول البالء ووقوِبرشط

ّام التميمة ما علـق قبـل َّالبالء، إن  بعدالتميمة ليست مما تعلق: هللا عنها  قالت عائشة ريض ا
                  . البالء لدفع املقادير

 . ووافقه الذهبي،وصححه) ٤/٢٤٢( واحلاكم ،)٥٥٩ (»نةُّالس«لكرماين يف ا   رواه حرب  
َ  وممن رخص يف هذه التامئم ِ من السلفَّ عبداهللا بن عمـرو ريض اهللا عـنهام، وسـعيد بـن : َِّ

َّاهد، والضحاك، ومالك، وأمحد يف رواية، ُبري، وجمُاملسيب، وحييى بن سعيد، وسعيد بن ج
 . ِّهللا، وتبعهم عليه غريهم من املتأخرينوإسحاق بن راهويه رمحهم ا

ِومنع منه طائفة أخرى من السلف   َّ ُ:   
 َّتعليق التعويذ فيه القرآن وغريه ؟: قلت ألمحد بن حنبل: )٥٥٨ (»ُّالسنة« يف قال حرب  

 .ريض اهللا عنه يكرهه كراهة شديدةكان ابن مسعود :   قال
ًهل يعلق شيئا من الق: قال الكوسج ألمحد ّالتعليق كلها مكروه:  ؟ قالرآنُ ُ.  

 - أصحاب عبداهللا بن مـسعود :  يعني-كانوا يكرهون :  رمحه اهللاُّ قال إبراهيم النَّخعي
 ).٢٣٨١٤(رواه ابن أيب شيبة .    ِائم من القرآن، وغري القرآنـَّالتم

ُّ تعليق التامئم أكثر أهل السن   وعىل املنع من  :سباب، ومنهاِّة من املتأخرين، وذلك لعدة أِ
 . عموم النهي الوارد يف حتريم اختاذ التامئم-١   
ِّ سد الذريعة املفضية إىل الرش-٢     ا لبابًعية فتحَّك، فإن يف القول بجواز اختاذ التامئم الرشُّ

ّالرشكية عىل أهنا متائم رشعية، فيتامئم ال باختاذ ِّالرشك  . ة االشتباه بينهامَّ حينئذ اإلنكار لشدرَّتعذِّ
 يكـره  رمحـه اهللاُّ النَّخعـي إبـراهيم ألن فيها استهانة بالقرآن بإدخاله اخلالء، كام كـان-٣   

 ). ٢٣٨٢٣(رواه ابن أيب شيبة .   م يدخلون به اخلالءَّهنإ : ويقول،بيانِّاملعاذة للص
مـن /٨/٣١(، و)يف تعليـق الـتامئم والرقـى/٨/١٣( ابـن أيب شـيبة »مصنف«:     وانظر

َرخص يف  ّ  ).باب ما جاء يف التامئم والرقية بالقرآن( حلرب »ُّالسنة«وتتمة ). تعليق التعاويذَ
ِاتباع عن ُننهى ُكنَّا : ريض اهللا عنهاَّعطية ُّأملقول )   ١( َيعزم ملـو ِزئجلناا ِّ   .اعلين ُ

 ). ٢١٢٢(، ومسلم )١٢١٩(رواه البخاري  
 ).١٧٦ص (من البدع فيام أحدثه الناس يف هذا »احلوادث والبدع«: وانظر



  

   
٢٦٥ 

ِدوداخل ُمولط -٥١٩ َمنس ًاةُحف ِالِّلرجا ُيشوم ،)١( فيها ُ  .اهيأيد نيب ِلبنيُ
 

ِالـذكر ِاعـمـستا نـدع ِابِّلثيـا ُيقشقتـو ،ِودُدخلا ُولطم ،ُاخُّالرص -٥٢٠ ِّ 
ُلناسا ُهأحدث َّامـم افهذ ؛ِوالقرآن  .وهابتدعو َّ

ًظةوعم هللا ا ُسولر اظنوع: ٍكمال بن ُنسأ وقال -٥٢١ َوجلت َ  نهام ِ
ِسجدامل ِبانَج ِمن ٌخِارَص َخفرص، ُونيالع منها َفتوذر ،ُوبالقل ِ.  
ُيلـبس يالـذ اذهـ نَم« : ُّيلنبا قالف ِّ َدين َينـالع ُ  َانكـ ِإن ! ؟َنـاِ
ًادقاَص َهرَش دفق ِ ُنفسه َّ ًكاذبا كان وإن ،َ ُحقهَفم ِ  .)٢( »اهللاُ ََ

                                         
 َّقَوشـ ،َدودُاخلـ َملطـ نَمـ اَّنِم ليس«:  قال النبي :حلديث ابن مسعود ريض اهللا عنه قال)    ١(

ُ، ودعا بدعوى اجلاهليةَيوبُاجل  ).١٩٨(مسلم ، و)١٢٩٤(رواه البخاري . »َ
  .، وهو حديث موضوع)٥/٣٤٦(» الكامل«رواه ابن عدي يف )   ٢(

 ).١/٢٨٣ (»لسان امليزان«و ،)٧/٣٠١ (»امليزان« :   انظر
 موعظة بليغة، ذرفـت وعظنا رسول اهللا :  أنه قالض بن سارية اوثبت من حديث العرب   

 ).٢٦٧٦ (والرتمذي) ٤٥٩٩(رواه أبو داود . احلديث.. منها العيون، ووجلت منها القلوب 
ِّميزوا هذا الكالم): ١٠٨ص (»األربعني«   قال اآلجري رمحه اهللا يف  رصخنا مـن : ؛ مل يقلَ

َموعظته، وال زعقنا، وال طرقنا رؤوسنا، وال رضبنا عىل صدورنا، وال زفنّا، وال رقصنا كام  َ
َّيفعل كثري من اجله ه من الشيطان ّال؛ يرصخون عند املوعظة، ويزعقون، ويتغاشون، هذا كلُ

اس  أاعلم أن النبي : ويقال ملن فعل هذا .يلعب هبم، وهذا كله بدعة وضاللة صدق النـَّ
ًموعظة، وأنصح النَّاس أل ُمته، وأرق النَّاس قلبا، وأصحابه أرق الناس قلوبا، وخري النَّاس  ً ّ َّ ُ

 رقـصوا، ، ما رصخوا عند موعظته، وال زعقوا، وال-ّممن جاء بعدهم، وال يشك يف هذا عاقل 
ّوال زفنُوا، ولو كان هذا صحيحا لكانوا أحق النَّ ً َ ،  يدي رسول اهللا اس هبذا أن يفعلوه بنيَ

 ).٢/١٣٠ (»االعتصام«والتصويب من    اهـ.ُولكنه بدعة وباطل ومنكر فاعلم ذلك
 ).١٠٦ص (»كتابه األربعني« يف )هـ٥٥٥ (   ونحو هذا الكالم قاله أبو الفتح الطائي



  

   
٢٦٦ 

ُالفضيل وقال -٥٢٢ ُقومه  َعمران ُبن ىموس َظوع: ٍياضِع بن ُ  َّقفش ،َ
 كان إن :له لق ، ىموس ىلإ عاىلوت باركت اُهللا ىأوحف ؛ُهَوبث ٌرجل
ًصادقا َّشقفلي ِ ِقلبه عن يل ُ ِ )١(. 

ِالـذكر ِاعـِاستمـ َنـدِع ونصعقَيـ الـذين ِءالؤهـ: كبـارامل ُابن وقال -٥٢٣ ِّ 
ُقعدهُن ُنظرنو ،ِيهملع ُأقرنو ،ِالعالية ِاندرُجـلا عىل مِ  . )٢( ونَّدََرتَي لـه ُ

                                         
 . عمران اجلوينيبأ نحوه عن) ٢/٣١٥ (»احللية«، وأبو نعيم يف )٨٧ص(» الزهد«روى أمحد يف       ) ١(
عن ابــن سرييــن ) ١٥٤) (عىل اجلهميةتتمة الرد  (»اإلبانة الكربى« يف روى املصنف هذا)   ٢(

 ،حـائط عىل جيلس أن بيننا ما ميعاد :فقال ؟ فيصعق القرآن يسمع الذي عنئل ُ سرمحه اهللا
 . يقول كام فهو سقط فإن ،آخره إىل لهّأو من القرآن عليه ويقرأ

  .فيصعقون القرآن يستمعون القوم عن  ريض اهللا عنهنسأ سئل ):١٥٣(ً  وذكر أيضا   
  .اخلوارج أولئك :قال   
 .يطانَّالش نِم ِاصَّصُالق عند عقةَّالص :بريُج بن قيس قال) ١٥٥(ًوفيه أيضا    

 قلـت :عن عبداهللا بن عـروة بـن الـزبري قـال) ٩٥ (»ُسننه«يف  سعيد بن منصور    وأخرج
 ؟ ن آوا القرؤ إذا قر صحاب رسول اهللايصنع أ  كيف كان:اءـجلديت أسم

  . وتقشعر جلودهم، تدمع أعينهما نعتهم اهللا ـ كانوا كم:قالت   
  ! أعوذ باهللا من الشيطان: فقالت.يةشهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غاا هًن ناسإ ف:قلت  

 كـره ومن رآنالق قراءة عند يصعق القارئ باب/٢/١٥ (»فضائل القرآن«بيد يف ُ  وأخرج أبو ع
 اسوالنـَّ ا،ًسـاقط ِالعـراق أهـل مـن برجل  عمر ابن ّرَم: حازم بإسناده عن أيب) وعابه ذلك
  . اهللا خشية نِم ّخر يذكر اهللا سمع أو ،القرآن عليه قرئ إذا: فقالوا ؟ هذا ما: فقال حوله،

 .نسقط وما اهللا لنخشى إنا واهللا: عمر ابن فقال   
  ؟ اخلوف من عليه يغشى لفَّالس من ٌأحد كان هل اءـأسم 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 رمحه اهللا   
 =   ئـف وكان فيهم طوا.. عليه يف سامع القرآن يشُغ مثل حكاية من مات أو ،اد أهل البرصةَّبُع



  

   
٢٦٧ 

ٌصنفو -٥٢٤ ِالناس ِمن ِ َالتقشف ونرُيظه  :َّ ُّ  ىلإ َاعـَِمستاال واُذخـَّتا ،َّ
ِائدصالق ًسنة لكذ عىل َامعجتالوا ِ َّ َأنفس بذلك اوُيلهل ؛مهل ُ ِيطربو ،مهُ  واُ

ُقلوهبم ُويصفق ،ُصُرقَي نَم موفيه ،َ ِّ  ويقولـون ،ُهَابثي ُقِخرـَوي ،ِيهبيد ُ
 ).  ُّيلالو وقال ( ،) ُاءوراحل تلوقا ( ،)  اهللا قال (: مِيلهِق يف
ُيقل مـلٌء يش     ٍسنة  يفالو ،ٍرـأث يف َاءج وال، اهللاُ ُهَ َّ ُتقل مـول ،ُ  ،ُاءورَح ُهَ
ٌذبك ٌعتدُمب اوهذ ؛ٌّويل قاله وال  .)١( ُزورو ِ

                                         
 فلام ظهر ذلك أنكـر ذلـك ،حابة من هذا حالهَّ ومل يكن يف الص،يصعقون عند سامع القرآن

 وحممد بن سـريين ، وعبداهللا بن الزبري، بكريبأ كأسامء بنت ؛حابة والتابعنيَّطائفة من الص
      .. اًا وتصنعً ذلك تكلفّ منهم من ظن:واملنكرون هلم مأخذان، ونحوهم
 ،ا عليه مل ينكـر عليـهًن الواحد من هؤالء إذا كان مغلوبأه مجهور العلامء والذي علي:    قال
 قرئ القرآن عىل : فقال،مام أمحد عن هذا وهلذا ملا سئل اإل،ابت أكمل منهَّن كان حال الثإو

 ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه لدفعـه حييـى بـن ، عليهفغيش ،حييى بن سعيد القطان
 بـن  وعـيل،صابه ذلـكأ أنه افعيَّالش وقد نقل عن . ونحو هذا.ه فام رأيت أعقل من،سعيد

  لكـن؛ملـة فهـذا كثـري ممـن ال يـسرتاب يف صـدقهُ وباجل،ته مـشهورةَّصِالفضيل بن عياض قـ
 ودمـوع ، وهـي وجـل القلـوب،حابة هي املذكورة يف القـرآنَّ كانت يف الصالتياألحوال 
 اهـ ..  واقشعرار اجللود،العني

 رمحكـم فاحـذروا): ٣/١٩٨) (تتمة الرد عىل اجلهمية (»اإلبانة الكربى«نف يف وقال املص)   ١(
 ،هـدُّالز ويظهـرون ،وفيةُّبالص يتشبهون وهم ،اهللا عباد ِارِرش نِم مّفإهن ؛احللولية هؤالء اهللا

 ،معنـا اهللا أن ويزعمـون ،جـاءَّوالر اخلـوف بإسقاط ،واملحبة فَّالرش عونّويد ،والتقشف
 ،والقـصائد التغبـري جمـالس حيـرضون ،لَّضـال مبتدعـة ،لنـا بذاتـه رشومبـا ،فينـا وحال

 إىل ظربـالنَّ ذونَّويتلـذ ،ويرقصون ،فيزفنون ؛النساءو املرد األحداث من الغناء ويستمعون
 ،قونِّويـصف ،فيطربـون ،اعهـاستم جيوز ال ما اعـواستم ،إليه النظر عليهم اهللا مَّرَح قد من

 وأن ،إليـه شـوقهم ةَّوشـد ،لـرهبم حـبهم مـن ذلك أن ونويزعم ،ويتاموتون ،ويتغاشون
    =وما ،نبيه َةنُّوس ،لكتابه ًوخمالفة ،اهللا عىل ًافرتاء بتخيلها وتراه ،بأبصارها تشاهده قلوهبم
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ٌوصنف -٥٢٥ ِيظهر:  ُآخر ِ َالزهد ونُ َكاسبمـال ونِّرمحـُوي ،َةبادِوالع ُّ ِ، 
ِوالُكدية ِسألةَمـال يف َاإلحلاف رونَوي ،َةَيشِعَمـوال َالشوق ونَّيدع ،)١( َ َّ 
َبةحَمـوال ِوالرجاء ِوفاخل ِوطقُسب َّ َّ )٢(. 

َمبتد اوهذ    ُّكله ٌعُ ٌقيتَم :هل يَّدعُمـوال ،ُ  ِلـمالع ِأهـل نـدع ٌقوتمـَم ِ
َّ عز وجلاهللا َّألن ؛ِةعرفوامل  ،َةاعِّوالـصن] ب/٢٨[ ،َالكـسب َأبـاح قـد َّ

ِحكـم عىل َةارِّوالتج ِوالـسنة ِابالكتـ ُ َّ َرموحـ ،ُةَّالـساع َومقـتن أ إىل ُّ َّ 
                                         

  .عباده من احلونَّوالص ،األول لفَّالس عليه كان
 نِمـ تعاىل اهللا كالم ونيسمع .يفعلون فيام العلامء من إمام وال ،يدعون فيام ةَّجُح هلم ليس  

 لـذلك هتـش فـال ،احلكـامء وكـالم ،الرسـول أخبـار ويـسمعون ،الديانـة وأهل الشيوخ
 الغنـاء اسـتامع عنـد يظهرون ما بعض منهم يظهر وال، أسامعهم إليه تصغى وال ،نفوسهم
 اهـ  .تبعةُم ورشيعة ًاومذهب ادينً جعلوه قد وما ،األحداث جمالس يف والرباعيات والقصائد

 إىل يـدعو مـن مـع َجتلـس أن واحذر): ١٠٩ (»ُّرشح السنة«  وقال الربهباري رمحه اهللا يف 
 اهـ. اللةَّضال يف همّلُك هؤالء فإن ،املذهب وطريق ِساءالنِّ مع وخيلو ،واملحبة وقَّالش

َوقطع العطية عن أمسك: ىأكد: الفراء قال)   ١( َأكدى: ويقال. .َ  هتـذيب« .املـسألة يف َّألح: أي ْ
 .)٤/٣١٠٩ (»اللغة

 تـك،جنَّ يف رغبة وال نارك، من اًخوف عبدتك ما( :رافية الذين يقولونُوفية اخلُّوهم قوم من الص)    ٢(
 واملرسلني األنبياء عليه وما نةُّوالس الكتاب خالف الكالم وهذا. )فيك ةَّبَوحم لوجهك كرامة بل
̧   M  ¹ : ه بعـد ذكـرهم بقولـهنبيائعاىل أثناء عىل أفإن اهللا ت. سلف األمة من بعدهم ومن

Â  Á  À¿  ¾  ½      ¼  »  ºÃ  L ، )اخلـوف مـن املجـرد والعمل 
 االلتفـات عـن جتـردهم زعمـوا الـذين فةِّاملتـصو من كثري يف الزندقة أدخل الذي هو والرجاء
 ةباجلنَّ ويتهاونون ،وناره اهللا عذاب حيتقرون فصاروا له، ملحبتهم اهللا يعبدون امَّوإن ،ارالنَّ أو ةللجنَّ

 ِبـاخلوف اهللاَ َعبـد نَوم زنديق، فهو وحده ِّباحلب اهللاَ َعبد نَم :العلامء بعض قال وهلذا ونعيمها،
 ِواخلـوف ِّبُباحلـ اهللا َعبـد نَومـ رجئ،ُم فهو وحده ِجاءَّبالر اهللا َعبد نَوم حروري، فهو وحده
 ).١٤٧ص (»موافقات واالعتصااإلعالم بمخالفات امل«  . )دِّوحُم مؤمن فهو جاءَّوالر
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َوالُكدية َةسألَمـلا   .)١( اـمهعن ىنِالغ مع َ
  :مبينه َالفِخ ال ُاءـلمالع ِتوأمجع -٥٢٦
َّ عز وجلاهللاَ َّأن   َوالرج َوفاخل :ِلقَاخل عىل َضافرت دق َّ  اَعد َّوأنه ،َاءَّ

  .)٢( ِةَّوالرهب ِةَّبالرغب ِإليه ُهِعباد
                                         

َسأل َمن« :النبي  قال: حلديث أيب هريرة ريض اهللا عنه قال   ) ١( َالناس َ ًتكثرا مأمواهل َّ  امــَّفإن ؛ُّ
َّستقلفلي ،ًرامج ُيسأل ِ         .)٢٣٦٣(مسلم رواه    .»ِكثرليست أو ،َ

ُالصدقة ُّلَحت ال«: قال النبي :  قال   وحلديث عبداهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام َ ٍّلغني َّ ِ  وال ،َ
ٍرةِم ِلذي ٍّسوي َّ ِ  . حديث حسن:وقال) ٦٥٢(، والرتمذي )٦٥٣٠(رواه أمحد    . »َ

ٌ مطلقةُواملكاسب): ١١٣ (»ةُّرشح السن«   قال الربهباري يف   ٌطلقُم فهو ُهُحتِص لك بان ما ُ
 ُتـركَأ :ُتقـول وال ،نفـسه َكةيِسَمـ داالفـس نِمـ ُيأخـذ اًفاسـد كـان فإن ،ُهُفساد ظهر ما َّإال

  .هذا زماننا إىل اءـالعلم وال ،حابةَّالص هذا يفعل مل ،أعطوين ما ُوآخذ َبِاملكاس
 اهـ .اسالنَّ إىل ِاحلاجة نِم ٌخري ةَّنيَّالد ُبعض فيه ٌكسب : اخلطاب بن مرُع قال   

َومن حرم : العلم   وقال حرب الكرماين يف عقيدته التي نقل فيها إمجاع من لقيهم من أهل  َّ َ
؛ فقد أخطأ وخـالف، بـل املكاسـب مـن وجوههااملكاسب والتجارات، وطلب املال من 

 ).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

  ]٩٠:األنبياء[:   MÃ  Â  Á  À¿  ¾  ½      ¼  »  º  ¹   ̧Lقال   )    ٢(
¶  ¸     M  ÄÃ  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   :وقال 

  É          È  Ç  Æ   ÅL ]٥٧:اإلرساء.[ 
 َُهصحبتـ أن للعبد ينبغي هَّأن  رمحك اهللاواعلم): ٨٨ (»ةنُّرشح الس«قال الربهباري رمحه اهللا يف    
 اهللا يلقـى ما وعىل ،له تمُخي وبم ،يموت ما عىل يدري ال ألنه ؛الدنيا صحب ما اًأبد فقةَّالش
، عند رجاءه يقطع ال أن نفسه عىل املرسف للرجل وينبغي ،اخلري من ٍعمل ّلُك َعمل وإن 

  اهـ.فبذنب بهَّعذ وإن ،ٍفبفضل اهللا هرمح فإن ،ذنوبه وخياف ،باهللا هظنَّ َسنُوحي ،املوت
َذم السلف فيمن عبد اهللا باخلوف وحده أو بالرجاء وحده) ٥٢٥(  وانظر التعليق عىل فقرة  َّ. 
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ُوالتحالف مهُاعـماجت -٥٢٧ ُ ِالتعاضد عىل مبينه َّ ُ ِوالتنارص ،َّ ُ َّ. 

ُيةاجلاهل ِتوكان ،ٌوهكرم ٌعُمبتد اوهذ ُبهفأذه ؛ُلهفعت َّ َّوجل  َّ عزاُهللا َ
ِيهنب ِسانل عىل نهع ىوهن ،ِمباإلسال  . )١( َّلمس وَّىل اهللا عليه صِّ

ْحلـ ال« :َّلمليه وس عَّصىل اهللا ُّيبالن وقال -٥٢٨  اـُّوأيمـ ،ِماإلسـال يف َفِ
ٌحلف ْ ِيةاهلاجل يف كان ِ ُزاده اـفم َّ ًتأكيدا َّإال ُماإلسال َ ِ« )٢(.  

ُاءةوالرب ،ٌةبدع ُةَّوالشهاد -٥٢٩ ٌبدعة َ ُاليةَوالو ،َ ٌبدعة َ   ؛)٣( َ
                                         

ِّقال مطر) ٢/٢٠٤ (»احللية«يف    )١( أيت زيـد بـن صـوحان، وكـان ا نـُكنـَّ: خريِّ بن عبداهللا بن الشُفُ
ِيا عباد اهللا أكرموا، وامحلوا، فإنام وسيلة العباد إىل اهللا بخصل: يقول  .ّاخلوف، والطمع: تنيّ

 نبينا، والقرآن اً اهللا ربنا، وحممدإن: ً فنسقوا كالما من هذا النحوًفأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا، 
ُ كنَّا وكنَّا، ومن خالفنا؛من كان معناإمامنا، و ُ كانت يدنا عليه وكنَّا وكنَّ؛ُ فجعـل يعـرض : قـال .اُ

ًالكتاب عليهم رجال رجال  ؟ُ غالمأأقررت يا: فقالوا. َّ حتى انتهوا إيلت يا فالن،أقرر:  فيقولون،ً
 الم ؟ ُال تعجلوا عىل الغالم، ما تقول يا غ: قال .ال:    قلت
ً اهللا قد أخذ عيل عهدا يف كتابه، فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه إن: تقل:    قال ً َّ

 . منهمّفرجع القوم من عند آخرهم ما أقر به أحد:  قالَّ عيل ؟اهللا 
 . ًزهاء ثالثني رجال: ُكنتم ؟ قال كم :ٍفِّ ملطرقلت:  قتادة   قال

َّم يزده اإلسالم إال شدةـل .. «: وعنده) ٢٤٣٠(رواه مسلم     )٢( ِ َّ ُ«   . 
 :ِمِ اجتمعنا يف اجلامج: قال،ٍهيلُلمة بن كَعن س) ١٢٧٧ (»اإلبانة الكربى« يف ملصنفروى ا )  ٣(

 عـىل أن : فـأمجعوا؛ائيَّ الطـٌكـريُ وب،اك املـرشقيَّ وضـح،أبو صالح ُةَ وميرس،أبو البخرتي
  .ٌ بدعةُةَهادَّ والش،ٌةَ بدعُ والرباءة،ٌ بدعةُ والوالية،ٌرجاء بدعةاإل

 ).٦٤٧  و٦٢٢و٦٢١(  لعبداهللا »نةُّالس«لف كام خرجته يف َّوهذا القول مروي عن غري واحد من الس  
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ِنةاجل يف َّأنه ٌخرب فيه ِيأت مل َّممن ٍدَألح َديشه أن:  ُةَّوالشهاد ِالنار وأ َّ َّ . 
  .رينَآخ ِمن أَّويترب ،ًقوما َّىلتوَي أن:  ُةِوالوالي
ُاءةوالرب ِوالسنة ِاإلسالم ِينِد عىل مُه ٍومق ِمن أربَي أن  :َ َّ ُّ )١(.  
 

َيأخذ أن -٥٣٠ ُبهرضفي َجلَّالر ُانُّالسلط ُ ُبهُويعاق ،َ  :فيقول ،َ
ُقطهُيس َّتىح  ؟اكذ َنعتأص  ؟كذا َلتأفع َ ِ )٢(. 

                                         
الرباءة ( :- أمحد بن حنبل -  سألت أبا عبداهللا:أبو طالبقال  )٧٦٣(للخالل » نةُّالس«ويف )   ١(

 من أصحاب رسول ٍأ من أحدّ أن تترب: الرباءة: قال ؟)هادة بدعةَّ والش، والوالية بدعة،بدعة
 .ِاره يف النَّّ أنٍ عىل أحدَ أن تشهد:هادةّ والش،اًا وترتك بعضً بعضّ أن تتوىل: والوالية.اهللا 

والوالية بدعة، ): ١١٠ (»ُّالسنة«ء  يف عقيدته التي ذكر فيها إمجاع العلاموقال حرب الكرماين 
َّ فالنا، ونتربَّنتوىل: وهم يقولون والرباءة بدعة؛  . أ من فالن، وهذا القول بدعة فاحذروهً

ِّالكالعينيا من ً أن قوم،حلديث أزهر بن عبداهللا احلرازي   )٢( َرسق ِ ِ  َنِم ًأناسا واَّفاهتم ،ٌمتاع مهل ُ
ُسهمفحب النبي  صاحب ٍريبش بن النُّعامن فأتوا ،ِةاحلاك ًأياما َ  ،الـنُّعامن فـأتوا ،مسبيله َّخىل مث ،َّ
َخليت :فقالوا ُسبيلهم َّ ُشئتم إن  ؟ُشئتم ما : فقال النعامن!ِامتحان وال ،ٍرضب بغري َ ُأرضهبم أن ِ َ، 
ُمتاعكم َجخر فإن ُظهورهم ِمن ُأخذت ام َمثل ظهوركم من ُأخذت َّوإال ،اكفذ ُ  هذا :اوفقال. ُ

َحكمك ُ ُحكم هذا :فقال  ؟ُ ُحكمو ،اهللا ُ باب االمتحـان /٤٣٨٢(رواه أبو داود    . لهورس ُ
ُالرضب ُجيب ال :يأ ،القول هبذا ُأرهبهم اـَّإنم :، وقال)بالرضب   اهـ.ِاالعرتاف بعد َّإال َّ

 اهـ. ق جيدةيوهلذا احلديث طر): ٣/٥٩٥(» الوهم واإلهيام«بيان ّقال ابن القطان يف   
َئلس:  ألمحدقلت :)٢٦٢٩ (»مسائله«قال الكوسج يف     ُلطانُّالـس َيأخـذ أن: املحنة عن ُسفيان ِ

   ؟َيسقطه َّحتى به يزال فال ،كذا وفعلت ،كذا فعلت: فيقول فيمتحنه، الرجل
 . فعلواي أن هلم ينبغي وليس ،به أخذ اعرتف فإذا عندي، ًشيئا ذاك ليس نعم: قال  
َّأقر إذا: ُأمحد قال     .أمحد قال كام: إسحاق قال. يحُورش ، مرُع حديث عىل ؤخذُي فال ًخوفا َ
=     يتُأ  اخلطاب بن مرُع أن): ١٨٧٩٣(يشري اإلمام أمحد إىل ما رواه عبدالرزاق : ُقلت  
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ِساجدَمـال يف ُريَّالتغب -٥٣١ ِ )١(.  
َالرسوج ِاءِّالنس ُوبكُور -٥٣٢ ُ ُّ )٢(.  

                                         
 ؛ٍبـسارق أنا ما واهللا: ُجلَّالر فقال .ٍسارق ِبيد هي ما ٍرجل يد أرى: قال .فاعرتف ،ٍبسارق
 ).٨/١٩٦ (»املغني«:  وانظر اهـ  .يقطعه ومل سبيله، ّفخىل .هتددوين ولكنهم

ِقرأ بالتطريب من الشعر يف ذكر اهللا تعاىلُسمى ما يُ ي:»هتذيب اللغة«قال األزهري يف   )  ١( ِِ ِّ ِ  ؛)اًريتغب( :ّ
ًمغربة هبذا املعنىُّموا ُ وأرهجوا فس، فرقصوا، طربواِم إذا تناشدوها باألحلانّكأهن ِّ ُ . 
 أي أثار :ّ غرب،ِ بالقضيبُبَّ هو الرض:غبريَّ والت):١/٢٣٨(» االستقامة«قال ابن تيمية يف   و
 اهـ   . ناءِ الغِ بتلحنيُقرنُ التي تِ وهو آلة من اآلالت،اًبارُغ

هو  وِ، من اجللودٍ عىل جلدِ بالقضيبُبَّهو الرض): ١١/٥٧٦(» جمموع الفتاوى«  وقال يف 
 ِ اليدينِصفيق بأحدَّنسان إما الت اإلِضم إىل صوتُ فقد ي،لحنيَّنسان عىل التما يغرب صوت اإل

ختها أو غريها ُ عىل أِب باليدَّ وإما الرض،ٍ وجلدٍ عىل فخذٍب بقضيبَّ وإما الرض،خرىُعىل األ
 يل هذه املاله فمن فع، كبوق اليهودٍ يف صفارةُ والنفخ،صارى النَِّ كناقوسٍ أو طبل،ٍّفُعىل د

متـع ّ وأما إذا فعلها عـىل وجـه الت. والتقرب فال ريب يف ضاللته وجهالتهِيانةِّعىل وجه الد
 اهـ. ها حرامَّلُ  أن آالت اللهو ك األربعة فمذهب األئمة؛بُّلعَّوالت

 ،لة ال باحلجازَّالثة املفضَّه مل يكن يف عنفوان القرون الثّ فاعلم أن):١١/٥٦٩( ً   وقال أيضا
ين ِّ من أهل الد،راسانُ وال خ، وال العراق، وال املغرب، وال مرص، وال باليمن،امَّوال بالش
 ،ٍّ وال بكف،ٍّفُ ال بد،صديةَّكاء والتُ والعبادة من جيتمع عىل مثل سامع امل،هدُّ والز،الحَّوالص

  .ألئمة أنكروه فلام رآه ا،واخر املائة الثانيةأ هذا بعد ذلك يف َثِحدُام أّ وإن،ٍوال بقضيب
 .اس عن القرآنون به النَُّّدُغبري يصَّونه التّسمُ ي،نادقةَّا أحدثته الزًفت ببغداد شيئّ خل:الشافعيفقال  

 !  ؟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 الدُكذلك سائرو 

 . َّوهلذا كرهه السلف للنِّساء. ساءجال دون النِِّّويركب عليه الر. ابةَّهو رحل الد: جَّالرس   )٢(
      =حاكَّالضعن ): وجُّساء الرسكوب النُِّيف رباب /٨/٣٦٤( ابن أيب شيبة »مصنف«يف  و



  

   
٢٧٣ 

َرسوج ِالِّالرج ُوبُورك -٥٣٣ ُ ِالنمور ُ ُ ُّ )١(. 
ِالذهب ِآنية ُخاذـِّوات -٥٣٤ ِضةوالف َّ  .)٢ (ِاجِّوالديب ِيرراحل ُبسول، َّ

 
َجصيصهاـَوت ،ِورُالقب عىل ُاءالبن -٥٣٥ ُ ِ )٣(. 
َالرح ُّدوش -٥٣٦  .)٤( اِهتِزيار إىل ِالِّ

                                         
  .وجُّساء الرسكوب النُِّ أنه كره ر رمحه اهللامِزاحُبن ما
  . ومركب املرأة للرجل، للمرأةِجلَّ كانوا يكرهون مركب الر:عن عاصم قالو  

ٍلنفر قال  ريض اهللا عنهمعاوية عن)   ١(  ِودُجل عن هنى اهللا رسول أن أتعلمون: ي النب ِأصحاب من ِ
ِالنُّمور  ).١٧٩٦(ود ، وأبو دا)١٧٣٢٧(  رواه أمحد .نعم للهما :واقال  ؟اعليه َبُيرك َأن ُ
 ).كتاب الرد عىل أيب حنيفة/ ١٣/١٦٧(و) يف ركوب النُّمور/ ٨/٣٦٢(ابن أيب شيبة : وانظر

ُلبسوات ال« :قال النبي :  قالريض اهللا عنهحلديث حذيفة )   ٢(  ُبواترش وال ،ِّالديباج وال ،َيراحلر َ
ِآنية يف ِالذهب َ َ ِوالفضة ،َّ ِصحافها يف ُتأكلوا وال ،َِّ  . »ُّالدنيا يف همـل َّفإهنا ؛ِ
 ).٥٤٥٠(، ومسلم )٥٤٢٦(ه البخاري روا   
ُاله مطلقا حـرـما حرم استعم): ١/١٠٣ (»املغني«دامة يف ُقال ابن ق    َم اختـاذه عـىل هيئـة ًُ

 ). ١٢/٥٢٠ ( كذلكوانظراهـ   . ِراالستعمـال كالطنبو
ُرضب من الثياب سداه وحلمته حرير، فاريس معرب: الديباج    ). ١/٢٦٨ (»عجم الوسيطامل« .ُ

َصصُجي أن النبي  ىهن  ٍجابر حلديث )    ٣(   ).٢٢٠٥(مسلم   .عليه ىُيبن وأن ،عليه َدُيقع وأن ،ُربلقا َّ
ّاجلص): ١٦٤ص (»حاحِّالص« يف قال  اهـ. بنى به، وهو معربُما ي: َ واجلصِ

ُّتشد ال«:  النبي قال:  قالحلديث أيب هريرة )   ٤( ُالرحال ُ َمـساجد ِثالثة إىل َّإال ِّ  يَمـسجد ؛ِ
 ).٣٣٦٤(، ومسلم )١١٨٩(  رواه البخاري .»َاألقىص دومسج ،ِاماحلر ومسجد ،هذا

   :]ُّأهـل الـسنة: يعنـي [قـالوا): ٣٠ص (»خنـائيالرد عىل األ«   قال ابن تيمية رمحه اهللا يف 
 ،التـابعني وال ،حابةَّالـص مـن أحد يفعلها مل ،بدعة احلنيَّوالص األنبياء قبور إىل فرَّالس ألن
    =ذلـك اعتقد فمن ،املسلمني ئمةأ من ٌأحد ذلك استحب وال ، اهللا رسول هبا أمر وال
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ِالثياب ُيقخرـَوت ،ِوتامل ُامإعظ -٥٣٧ ِولهزـُن ندع ِّ  ،ِاباألبـو ُيدسوَوتـ ،ِ
ِيتمـال ِباب عىل ُوسلُجـوال ،َّالنوايص ُّزوج ِالدفن عدب ِّ ِأهلـه ُخاذـِّتاو ،َّ ِ 
ِالناس ُيتبَوم ،مُاهأت نـمل ًاماعط  .)١( مهعند َّ
 

                                         
 يف ةّبطـ بـن عبـداهللا أبـو ذكـره مما وهذا ،األئمة وإلمجاع نةُّللس خمالف فهو ؛وفعلها ،عبادة
             اهـ.نةُّللس املخالفة البدع نِم »غرىُّالص اإلبانة«

 فيهـا يذكر التي »غرىُّالص اإلبانة« يف ذلك ذكر هّنإف ةّبط ابن وأما): ١٤٨ص(ًضا    وقال أي
 حـالِّالر ِّدَوشـ ،وجتصيصها ،القبور عىل بناء :البدع من خالفها وما ،نةُّالس أهل أقوال ّلُج
 ّدَّشال هذا ّأن َّبنيُي ،)زيارهتا ىلإ حالِّالر ّدَوش( :وقوله ،اًعموم اًأيض ذلك فذكر ،زيارهتا ىلإ

 داخـل جتصيـصها أن اـكم ،»مساجد ِثالثة إىل َّإال حالِّالر ّشدُت ال« : قوله يف عنده داخل
 اهـ. القبور جتصيص عن  هنيه يف

ُّعدن ُكنَّا :قال  جيللبا اهللاعبد بن جرير عن)   ١( َيعةوصن ِتيامل ِلهأ إىل َعاماالجت ُ ِالطعام َ ِفنهد بعد َّ ِ 
 .، وصحح إسناده البوصريي)١٦١٢(، وابن ماجه )٦٩٠٥(د رواه أمح.  ةالنِّياح ِمن

 يبكـني دعهن : عمر  وقال،امليت عىل النياحة من يكره ما باب: (   قال البخاري يف صحيحه
 اهـ).وتَّالص :واللقلقة .ِأسَّالر عىل الرتاب :والنقع .لقلقة أو ،نقع يكن مل ما ليامنُس أيب عىل

 ،امليـت أهـل عـىل الطعـام كـرهُي: ُقلـت ):٨٣٦(ام أمحد  لإلم»مسائله«   قال الكوسج يف 
 مثل عليهم جمعـي َأن َّوأما ،ِامليت َألهل الطعام يكون:  أمحدلاق ؟ امليت أهل عند والبيتوتة
ِالعرس  اهـ. لقا اـكم: إسحاق قال. فأكرهه املبيت اّوأم. فال ُ

  .اءـاع العلمفأما اآلتم؛ فممنوع بإمج: قال) ١٧٥ص (»احلوادث والبدع«   ويف 
 . وهو اجتامع الرجال والنساء، ملا فيه من جتديد احلزن؛وأكره املآتم: افعيَّقال الش   

 اهـ  . ُم ينقل فيه يشءـنكرة لُبحة وهو بدعة مُّهو االجتامع يف الص: واملأتم
ما ينهى عنه مما يصنع عىل امليت مـن الـصياح /٣/٤٧٦( ابن أيب شيبة »مصنف«:    وانظر
 ). باب ما قالوا يف اإلطعام عليه، والنياحة/ ٣/٤٧٨(و). يوبوشق اجل
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ُقراءة -٥٣٨  . )١(]ِاءِبالغن اُوتشبيهه ،ِباألحلان[ ]أ/٢٩ [ُواألذان ،ِرآنالق َ
                                         

َّكره الس)   ١( َ ِ َّأهل الغناء والتطريب، ومن ذلكِراءة القرآن باألحلان املحدثة كلف قَ ِ: 
 إليـه َ فأرسـل، يف قراءتـهَبَّاس فطـر النَُّّه سمع عمر بن عبدالعزيز يؤمّأن بعن سعيد بن املسي  

 ).١/٥٢ (»املدخل«.  بعدَطريبَّ الترمُ فرتك ع. ال تقرأ هكذاَ إن األئمة، اهللاَ أصلحك:سعيد يقول
  .عجبنيُ ال ي:فقال  ؟الةَّ يف الصِ عن األحلانَلِئُه سّ أنٍ مالك عن،ابن القاسمعن و  
 ).١/٢٢٣( »املدونة«  .راهمَّتغنون به ليأخذوا عليه الدي ٌناءِا هو غـمَّ إن:وقال  
  ؟ ِمحد بن حنبل عن القراءة باألحلانأ  سمعت أيب سأل:ل هارون بن يعقوبوقا  
 كام كان ،ٍ ما كان من طبعّ إال، نعم: قال ؟ يا أبا عبداهللاُتكرهه:  قلت.ٌ وحمدثةٌ هو بدعة:قال 

 ).٢/٥١٤( »طبقات احلنابلة«.   ٌكروهةم ٌ فأحلان:ُهَمَّا من تعلَّمأ ف، ُّموسى األشعري أبو
اختذوه أغانيا، اختـذوه : لوقا. بدعة، بدعة: ن القراءة باألحلان فقالئل عُا ملا سً    وقال أيض

 ).   ٨٠-٢/٩٧ (»طبقات احلنابلة«.  اأغاني
 ،ِلفَّ الـسِ بـأحوالٌ من له علـمُّلُ وك.. ):٤٩٣-١/٤٩٢( »زاد املعاد«قال ابن القيم يف     

لتـي هـي إيقاعـات وحركـات  ا،فةَّتكلُ بأحلان املوسيقى املِرآء من القراءةُم بّا أهنًيعلم قطع
 الخ .  .غوهاِّسوُ وي،م أتقى هللا من أن يقرؤوا هباّ وأهن،موزونة معدودة حمدودة

.. ن الرابـع  األحلـان؛ فـإنام حـدثوا يف القـرُفأما أصـحاب): ٨٥ص (»احلوادث والبدع«  ويف 
، َاملقـصوروا ُّون األغـاين، فمـدُفكانوا مهجورين عند العلـامء، فنقلـوا القـراءة إىل أوضـاع حلـ

ك، وزادوا يف احلـرف، ونقــصوا منــه، ِّنوا املتحــرّكـوا الــساكن، وسـكَّوا املمــدود، وحرَّوقـرص
  الخ.. فاء نغامت األغاين املطربة، ثم اشتقوا هلا أسامءيكوا املجزوم، الستَّك، وحرّوجزموا املتحر

  !!    ثم ذكرها، وهي تلك املقامات املحدثة التي أخذوها عن أهل الغناء والفسق
فهذه األسامء ابتدعوها يف كتاب اهللا ما أنزل اهللا هبـا مـن سـلطان، فالتـايل مـنهم :   ثم قال

ٍوالسامع ال يقصدون فهم معاين؛ من أمر، أو هني، أو وعد، أو وعيد، أو وعظ، أو ختويف،  ٍ ٍ ٍ ٍ َّ
ّأو رضب مثل، أو اقتضاء حكم، أو غري ذلك مما أنزل به القرآن، وإنام هو للـذة وال ُ َّطـرب، َ

M          9  8 : ً يذم قريـشاوالنغامت واألحلان، كنَقر األوتار، وأصوات املزامري، كام قال اهللا 
?  >  =  <  ;   :L ]الخ] .. ٣٥: األنفال 

ِوي عن السلفُا رَا مَّوأم*    :ً أيضا، ومن ذلك فكثري)األذان(راهة التطريب واألحلان يف َ يف كَّ
     =مر بـنُ فقال له ع،ن فطرب يف أذانهّا أذً حسني املكي أن مؤذنمر بن سعد بن أيبُعن ع  
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ِمصاحفـال ُةحليـَت -٥٣٩ ِ )١(. 
ِاجدَسَمـال ُةفَخرَزو -٥٤٠ ِ)٢(. 

                                         
   .   فاعتزلناَّا وإالًا سمحً أذن أذان:عبد العزيز

 .) باب رفع الصوت بالنداء (»صحيحه«ّ، وعلقه البخاري يف )١/٢٢٩(ابن أيب شيبة   رواه 
 ابـن حـديث مـن اًمرفوع هذا الدارقطني وخرج): ٣/٤٢٩ (»الفتح«   قال ابن رجب يف 

 تبغي إنك اهللا؛ يف أبغضك إين: ملؤذن قال أنه مرُع ابن عن وروي. يصح ال وإسناده عباس،
: قـال أنه: رواية ويف .فيه والتطريب ،بتمطيطه املرشوع ّاحلد يتجاوز أنه إىل يشري .أذانك يف
    اهـ.والتكرب والتشادق ،صوته يف التفخيم إىل يشري هَّ كأن.أذانك يف ختتال كّإن
 التطريب يف األذان ؟ : قلت ألمحد): ١٧٧ (»املسائل«قال الكوسج يف    
 . ألنه بدعةـا قال؛كم: قال إسحاق. عجبهُم يـدث، كأنه لُكل يشء حم: قال   
، ولقـد كره التطريـب يف األذانأل  وإين: قال مالك)١١٠(  البن عبداحلكم»اجلامع«ويف   

 .ين كنت أسمعهم يؤذنونمهمت أن أكلم أمري املؤمنني يف ذلك، أل
 ) باب البغي يف األذان١/٤٨١( وعبدالرزاق ،)التطريب يف األذان/٢/٥٠(ابن أيب شيبة :وانظر

يب بن كعب، ُعن أ) حتلية املصاحف بالذهب) (٥٨٤ص (»املصاحف«أخرج ابن أيب داود يف  )  ١(
ــوهلم ــرة ريض اهللا عــنهم ق ــدرداء، وأيب هري ــصاحفكم،: َّوأيب ال ــتم م  وزخــرفتم ّإذا حلي

 .  ً، وأسانيدها تقوي بعضها بعضاُوألفاظهم متقاربة. َّليكم الدبارمساجدكم، فع
 .ومساجدها مصاحفها زينت ّإال ؛العمل ةّمُأ أساءت ما: قال سنان بن ردُب عن )٤٦٣ (جوأخر   

 .مسعود وابن عباس ريض اهللا عنهامابن كراهتها عن ) ٤٧١ و ٤٦٤(ًأيضا  وأخرج 
َّباب تزيني املـصاحف وحليتهـا بالـذهب /٢/٢٣٤(بيد ُ أليب ع»ئل القرآنفضا« :وانظر   

ّيف املصحف حيىل/٣/٦٢٣(، وابن أيب شيبة )والفضة  ).١٠/٢٦٨( و،)ُ
 . » يف املساجدُاسَّى يتباهى النَّ حتَاعةَّ السُال تقوم«  : قال رسول اهللا : قال  أنسحلديث)   ٢(

             ).١٦١٤(، وابن حبان )١٣٢٢(زيمة ابن خ: وصححه). ٤٤٩(  رواه أبو داود 
 ).٤٤٨ (رواه أبو داود.»ِدِ املساجِ بتشييدُمرتُما أ« :قال رسول اهللا :  قال عن ابن عباس   و

     =حليـتما إذ: يب بن كعب، وأيب الدرداء، وأيب هريـرة ريض اهللا عـنهمُ أ   وقد تقدم قول
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ِنابرَمـال ُيلطوَوت -٥٤١ ِ )١(. 
 

ِغــسيلَوت ،ِرآنالقــ ِيمعلــَوت، ِةواإلمامـ، ِاألذان : عــىل ِةرُاألجــ ُأخـذ -٥٤٢ ِ 
 .)٢(وتىمـال

                                         
  . بارَّمصاحفكم، وزخرفتم مساجدكم، فعليكم الد

 كان سقف : وقال أبو سعيد،باب بنيان املسجد( :»صحيحه«   وقال البخاري رمحه اهللا يف 
 وإيـاك ،اس من املطر النَّّ أكن: وقال، ببناء املسجد مرُ وأمر ع،املسجد من جريد النخل

 .ً قلـيالّ يتبـاهون هبـا ثـم ال يعمروهنـا إال:  وقال أنس.ر فتفتن الناسّصفُ أو ت،رّمُأن حت
 ). لتزخرفنها كام زخرفت اليهود والنصارى: ريض اهللا عنهامبن عباساوقال 
ــن أيب :   وانظــر ــا/٢/١٩٢(ه بيشــاب ــا جــاء فيه ــة املــساجد وم ــاب يف زين ــدالرزاق )ب ، وعب

 ).١٠٩-١٠٤ص( للطرطويش »احلوادث والبدع«، و)٣/١٥٢(
 عـىل يـزل ومل مراق، ثثال كان املنرب أن حيحَّوالص): ٥/٤٧١ (»الفتح«قال ابن رجب يف )   ١(

 ِالبـدع مـن املنـابر تطويـل: العلـامء مـن ٌطائفـة َّعد وقد .. اشدينَّالر خلفائه عهد يف ذلك
  .وغريه أصحابنا من بطة ابن : منهم ؛املحدثة

  اهـ.  .إسناده يثبت وال ،ِاعةَّالس أرشاط من ذلك أن: مرفوع حديث يف روي وقد  
األجر والثواب فيها إىل اهللا تعاىل، وهلذا جاءت األحاديـث ُألن األصل يف القرب احتساب )   ٢(

 : يف هذا الباب كثرية، ومن ذلك بالكراهةَّوآثار السلف
 .  أخذ األجر عىل األذان-١   

 َّإيل  ما عهدِن آخرِ إن م:قال عن عثامن بن أيب العاص وغريه ) ٢٠٩(فقد روى الرتمذي    
  .اً أجرِِه عىل أذانا ال يأخذً أن اختذ مؤذن:رسول اهللا 

 والعمل عىل هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ املؤذن عىل ، حسن صحيح:الرتمذيقال    
 اهـ.  واستحبوا للمؤذن أن حيتسب يف أذانه،اًاألذان أجر

أخذ األجر عىل أذانه حلـديث ال جيوز للمؤذن : )٣/٢٠١ (»األوسط«ابن املنذر يف  قال  و
    اهـ. م يسعه ذلكـًن أخذ مؤذن عىل أذانه أجرا ل، فإعثامن ريض اهللا عنه

     =   .)٥/٧٠ (»املغني«، و)١/٤٨١(، وعبدالرزاق )٢/٥٠ (ابن أيب شيبة:    وانظر
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 .  أخذ األجر عىل اإلمامة-٢

 ! لف يف أخذ األجر عىل اإلمامة يف صالة النافلة فكيف بصالة الفريضة ؟َّ السَدَّ  شد
) رمضان يف اإلمامة عىل األجر أخذ باب ()٢٤٦ص (»ام رمضانقي«  فقد أخرج املروزي يف 

 بن عبيداهللا إليه أرسل الفطر يوم كان فلام رمضان، يف هبم ّصىل معقل بن اهللا عبد أن بإسناده
 .اًأجر اهللا كتاب عىل نأخذ ال إنا :وقال ،فردها ،ةّلُوح درهم مائة بخمس زياد

  .هلم وال ،صالة له ليس :قال  ؟هبم يصيلف األجري يستأجرون 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  

 رمضان؟ شهر يف اسللنَّ ]يقدم[ الذي العطاء: قلت :)٧٢٠ (»مسائله«  وقال الكوسج يف 
 نيـة عـىل يـؤم أن يسعه ال: إسحاق قال .اًأجر اخلري من ٍيشء عىل يأخذ أن يعجبني ما: قال

  .كذل جاز أكرم أو فأعطي ذلك من ًاشيئ ينو مـول َّأم وإن أخذه،
 مل ٍجرةُ بأّىلَومن ص: »آداب امليش يف الصالة«  وقال الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا يف

 ! ؟هذا خلف ّصيلُي من العافية اهللا أسأل: ّثم استدل بقول اإلمام أمحد املتقدم .. يصل خلفه
 ).  ٣٠/٢٠٧(، و)٢٤/٣١٦ (»جمموع الفتاوى«: وانظر

 . أخذ األجر عىل تعليم القرآن-٣  
ِالصامت بن عبادة نأ) ٢٢٦٨٩(فقد روى أمحد  ُعلمت :لاق َّ ِالـصفة ِهـلأ ِمـن ًناسـا َّ َّ ُّ 

ٌرجل ّإيل ىفأهد ،والقرآن ،الكتابة  .اهللا سـبيل يف اعنه يوأرم ،ٍالـبم يل تليس ًوساق ممنه ُ
َوقُتط أن َكَّرس إن« :الفق ي النَّب ُتفسأل   .»افاقبله ٍنار ِمن ًوقاط هبا َّ
ذكرت ِمسألة أخذ األجر عىل تعليم كتاب اهللا تعاىل حمل خالف بني أهل العلم، قد :    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 

 وتعلـيم ، يكرهون بيع املـصاحف  النبي كان أصحاب:قييلُ الع عبداهللا بن شقيق    قال
 ). ٨٨٥(، وابن أيب شيبة )١٤٥٣٤(رواه عبد الرزاق . مون ذلكِّيعظ و،الغلامن باألجر

 .    عىل تعليم الغلامنَ كانوا يكرهون أن يأخذوا األجر: قال النخعيعن إبراهيم  و
    =        ).٨٨٧(، وابن أيب شيبة )١٤٥٣٣(رواه عبد الرزاق 
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َالسنة َلفاخ ٍاسم ِّلك ِمن ُةاءَالرب -٥٤٣ َّ ِاألمة ِاعمجإ نع َجروخ ،ُّ َّ ُ،  

ِأهله ُةنايُومب ُدهاعتق نَم ُةُوجمانب ،ِ ُقربَّوالت، َ ِخالفتهُبم  اهللا إىل ُّ   ؛ِ
  :ِِقوهلم ُثلِم كوذل

ُيةهمواجل ،ُةيعِّوالش ،ُةَّالرافض ُيـةورَُرواحل، ُةجئُراملو ،َّ  ،ُةلـعتزُوامل ،َّ
ُيةَّوالزيد ُيةواإلمام ،َّ ُيةريُغوامل، َّ ُيةِضاواإلب ،َّ ُيةانَيسوالَك، َّ ُيةِرُّوالـصف ،َّ َّ، 
َوالرش ُيةردوالق ،ُاةُّ ُقةِارواألز ،ُةَِّيانَنَوامل ،َّ ُيـةِولُُلحلاو ،َ ُيةِورُنـصملوا، َّ َّ، 
ُفةِاقوالو  .)١( َةُّوالرؤي ِاتِّالصف َعفد َومن ،َ

                                         
ٍوالعلم بغري أجرة فهو أما تعليم القرآن ): ٣٠/٢٠٤ (»جمموع الفتاوى«قال ابن تيمية يف     ُ

ُأفضل األعامل وأحبها إىل اهللا، وهذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم، لـيس هـذا ممـا  ّ
َّخيفى عىل أحد ممن نشأ بديار اإلسالم، والصحابة والتابعون وتابعوا التابعني وغريهم مـن  َّ َّ ٍ

ّالعلامء املشهورين عند األمة بالقرآن واحلديث والفقه إنام كـ ّ ٍانوا يعلمـون بغـري أجـرة، ومل ُ ُ ِّ
ًيكن فيهم من يعلم بأجرة أصال ذكـر إباحـة أخـذ ) (١١/١٤٩ (»األوسط«: انظرواهـ   . ِّ

 وابـن أيب شـيبة ،)ُذكر اختالف أهل العلم يف أجور املتعلمني(، و)األجر عىل تعليم القرآن
 )٨/١١٤(، وعبدالرزاق )من كره أجر املعلم/٧/٢٩٣(

 .ذه الفرق يطول؛ ولكن يمكن تصنيفها إىل فرق عامة، وإدخال كل فرقة حتت أصلها هالكالم عىل)   ١(
املعتزلة، والواقفـة، ومـن أنكـر :  ومن الفرق التي تدخل حتتها مما ذكرها املصنف. اجلهمية-١  

ُّالصفات، والرؤية، ُوليةحللا وِّ ِّ الرب ، وهم نفاة علوَّ َّ الكربى« عىل خلقه، كام قال ابن بطة يف« 
 بائن واتهسم فوق عرشه عىل  اهللا أن .. املسلمون  وأمجع):٣/١٣٦) (تتمة الرد عىل اجلهمية(
 اهـ .. احللولية مذاهب انتحل نَم َّإال ينكره وال ذلك يأبى ال خلقه بجميع يطُحم وعلمه ،خلقه من

 ).ارّفُذكر اجلهمية ومقالتهم أعداء اهللا الك/٢/٢٠٠( للخالل »نةُّالس«: وانظر 
 :-حنبل بن أمحد منهم - العلامء بعض قال): ٩٥ (»ُّرشح السنة«قال الربهباري رمحه اهللا يف   
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 وال ،مجعة ال :قال ّهألن ؛يورث وال ُيرث ال ،ِمِّالد ُحالل ،ِالقبلة أهل من ليس ،كافر اجلهمي
 واسـتحلوا ،كافر فهو خملوق القرآن :يقل مل منإن  :وقالوا ،صدقة وال ،عيدين وال ،مجاعة
 فيـه يـتكلم مل بـيشء النـاس وامتحنـوا ،قبلهم كان من وخالفوا ، حممد ةّمُأ عىل يفَّالس

 ،اإلسالم وأوهنوا ،واجلوامع املساجد َتعطيل وأرادوا ،أصحابه من ٌأحد وال ، اهللا رسول
 باملتشابه واُّواحتج ،باملنسوخ وتكلموا ،اآلثار وخالفوا ،ِرقةُالف يف وعملوا ،اجلهاد وعطلوا

 وال ،ٌحوض وال ،قرب عذاب ليس :وقالوا ،رهبم يف واختصموا ،أدياهنم يف اسالنَّ كواُّكفش
 ّاستحل من َّفاستحل ، اهللا رسول قال مما اًكثري وأنكروا ،لقاُخي مـل اروالنَّ ةواجلنَّ ،شفاعة

 ومن ،هّلُك الكتاب َّرد فقد ؛اهللا كتاب من آية ّدَر من هّألن ،الوجه هذا من ودمائهم تكفريهم
 اهـ. العظيم باهللا كافر وهو ،كله األثر ّرد فقد ؛ اهللا رسول عن ًاحديث َّرد
ِ ومن ف.َّ الرافضة-٢ ُوالزيديةِّالشيعة، : رقهاِ َّ ِ ُيةامواإلم ،َّ  . ةَّاملغريي، واملنصورية، وَّ
   ؟افضةَّن الرَ م: قلت أليب: رمحهام اهللاعبداهللا بن أمحد قال    

 ).٧٧٧(اخلالل » نةُّالس«.   اهللا وعمر رمحهام، أبا بكر:ُّ ويسبُ الذي يشتم:قال    
ًافضة فأشـد النـاس اختالفـا َّوأما الر): ٢/٨ (»اإلبانة الكربى«   قال ابن بطة رمحه اهللا يف  ُّ

ُ منهم خيتار مذهبا لنفسه يلعن من خالفه عليـه، ويكفـر مـن مل ٍ واحدّلُوتباينًا وتطاعنًا، فك ُّ ُ ًِ
ّإنه ال صالة، وال صيام، وال جهاد، وال مجعة، وال عيدين، وال نكاح، : يقوليتابعه، وكلهم 

ّوال طالق، وال بيع، وال رشاء إال بإمام، وأن ّ ه من ال إمام له فال دين له، ومن مل يعرف إمامه َ
ُفال دين له، ثم خيتلفون يف األئمة، فاإلمامية هلا إمام تسوده، وتلعن من قال ُ إن اإلمام غريه، : ُ

ّتكفره، وكـذلك الزيديـة هلـا إمـام غـري إمـام اإلماميـة، وكـذلك اإلسـامعلية، وكـذلك و َّ
ًالكيسانية، والبرتية، وكل طائفة تنتحل مذهبا وإماما، وتلعن من خالفهـا عليـه، وتكفـره،  ً ّ ٍّ ُّ ُ
ُولوال ما نؤثرة من صيانة العلم الذي أعـىل اهللا أمـره، ورشف قـدره، ونزهـه أن خيلـط بـه  ُّ َُ َ َّ

  اهـ  .ٌلذكرت من ذلك ما فيه عربة للمعتربين.. ات أهل الزيغ وقبيح أقواهلم ومذاهبهم نجاس
  . املرجئة-٣

 سمعت أمحد وقيل :)بتحقيقي/ ١٨٦ (»املسائل« من كتابه »ُّالسنة« يف  الكرماين   قال حرب
 .ان قولـن زعم أن اإليمَ م:قال ؟ م ُن هَ املرجئة م:له

باب القـول يف  املرجئـة، ومـا /٢/٢٨٧ (»اإلبانة الكربى« يف ابن بطة رمحه اهللا   وقد عقد
 ).    =٢٥٤( وقد تقدم الكالم عنهم حتت رقم ،)روي فيهم، وإنكار العلامء لسوء مذهبهم
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ٍخمرتع ٍأيَور ،ٍعبتدُم ٍقول ِّلُك ِومن          ٍمتبع ىًوهو ،ُ َّ ُ )١( . 
َرعفَت وما ،اهَلَشاك وما اهُّكل فهذه            ؛اَهبقار أو ،امنه َّ
ُذاهبوم ،ٌةيئِدَر ٌالأقو   ٌسيئة ِ ُخترج ،ِّ ِ ِالدين نع أهلها ُ  اهَدَاعتقـ َومن ،ِّ

                                         
  .املعتزلة، واملنانية:  القدرية، ومنها فرقة -٤
سأل اإلمـام : عنيي [سأله عيل بن اجلهم): ٨٣٥ (»ةُّالسن«قال عبداهللا بن أمحد رمحه اهللا يف   

َّ عز وجـل اهللاَّ إن: إذا قال؛ إذا جحد العلم: قال ؟اً يكون كافر،ن قال بالقدرَ عن م]أمحد  مل َّ
َّ عز وجل اهللاَ فجحد علم، فعلمًى خلق علامَّا حتًاملَيكن ع  . فهو كافر؛َّ

 إهلني أن نيزعمو ):املانوية):  (١٠٦ص (»رد عىل أهل األهواءالتنبيه وال«     قال امللطي يف 
ِّللرش وخالق ،والضياء والنور للخري خالق ؛وخالقني  ؛مانية سموا وإنام  ..والبالء لمةُّوالظ َّ

 اهـ. بعضهم فقتله األكارسة زمن يف وكان ،نبيهم أنه زعموا )ماين( :له يقال كان ًرجال ألن
 .  اخلوارج-٥  

ُيةاحلرور:     ومنها  ّ، والـصفريةإبـاض بـن عبداهللا: اتباع ية، واإلباضُةواألزارق ،ُاةُّ والرش،َّ
 . األصفر بن عبيد :اتباع

ً وء، ال أعلم يف األرض قوما رشا منهم، ُاخلوارج قوم س: قال أمحد) ١١٠(   وعند اخلالل    
 »ارَّاخلوارج كالب الن«:  يعني قوله.من عرشة أوجه َّصح احلديث فيهم عن النبي : وقال

ا أن ً وحــديثًمل خيتلــف العلــامء قــديام): ١/٣٢٥(» الــرشيعة«     قــال اآلجــري رمحــه اهللا يف
 ، العبـادة واجتهـدوا يف، وصـاموا، وإن صلوا  ولرسوله،صاة اهللا تعاىلُ ع،اخلوارج قوم سوء

 ولـيس ذلـك بنـافع ، والنهي عن املنكـر، ويظهرون األمر باملعروف،فليس ذلك بنافع هلم
واخلـوارج هـم  ..  ويموهون عـىل املـسلمني،وون ألهنم قوم يتأولون القرآن عىل ما هي؛هلم

سـائر اخلـوارج يتوارثـون هـذا   ومن كان عـىل مـذهبهم مـن،األنجاس األرجاس الرشاة
 اهـ. واألمراء ويستحلون قتل املسلمني،  وحديثا وخيرجون عىل األئمةًاملذهب قديام

 اإلخوان املسلمني، ومجاعـة مجاعة: َّلك األسامء املحدثة والفرق الضالة يف زماننا هذاومن ت   )١(
 . ِالتبليغ، ومجاعة التكفري واهلجرة وغريها من الفرق املحدثة املبتدعة

 للشيخ »القول البليغ يف التحذير من مجاعة التبليغ«:    وانظر يف حقيقة هذه الفرق إىل كتاب
 . ثبيتال  لفريد آل»دعوة اإلخوان املسلمني يف ميزان اإلسالم«وكتاب . التوجيري رمحه اهللا
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 .سلمنيُملا ِةُمجل نع
ِالضالل ِةَّ أئمِمن ُؤساءُر ِبذاهوامل ِقاالتامل وهلذه -٥٤٤ ِّومتقدم ،َّ  يف ونُ

ِوسوء ِالُكفر  ِّاحلـق َأهـل ونيبعَوي ،يعلمون ال ما هللا عىل ونيقول ،ِالقامل ُ
ِالثقات ونمَّويته ،ونيأت اـفيم ِالنقل يف ِّ   .ِيلأوَّالت يف ُهمَآراء ونمَّتهي وال ،َّ
َسوق واوأقام ،ِعَِدالب َةَيِألو واُعقد قد ِيةالبل َباب واحوفت ،ِةتنِلفا ُ َّ .

 ]ب/٢٩[
ِكتابه يف َّتقولونوي ،انُالبهت اهللا عىل ونفرتي ِبالكذب ِ   .ِاندوُوالع ِ
 ُألجــَوم ،ِالبــاغني ُهــفوك ،ؤمننياملــ ُاءوأعــد ،ِنيَّالــشياط ُانخــوِإ
ُوقبائل ٌوبعُش مُه ،يندِاساحل ُوصن ،ِ ُائفطوو ٌوفُ ِ.  
ِصفاهت ِمن ًيئاوش، مِائهـأسم ِمن ًطرفا ُرأذك أنا  ؛)١( مِ

                                         
ُّالتحذير من أهل البدع بأسامئهم وأوصافهم مما أمجع عليه أهل السنة واجلامعـة، ومل يعـدوا    )١( ُّ

   .صيحة الواجبة يعدونه من النَّمة، بلَّمن الغيبة املحر ذلك
.  ونال منه،بيد فوقع فيهُمرو بن عَ إىل قتادة فذكر عُ جلست:ل رمحه اهللاقال عاصم األحو  

 ! ؟ٍ بعضهم يف بعضُلامء يقعُ أرى العَ أال،ابَّأبا اخلط :فقلت له
  ؟  ذرُحتى َّ حتَذكرُن تأ فينبغي هلا ،ًذا ابتدع بدعةإ َجلَّال تدري أن الرو أ، يا أحول:فقال  
 ).٥/٩٧( البن عدي »ُّالكامل يف الضعفاء«، )١٤/٧٨(» تاريخ بغداد«   

 بن إبراهيم :أعني - القدر يف مَّيتكل هذا إن :ةيينُع بن لسفيان ُقلت :اءَّاحلذ جعفر أبو قالو
 )٢٢٩١ (»العلل ومعرفة الرجال«.العافية ربكم وسلوا ،بدعته اسالنَّ فواِّعر :قال - حييى أيب

عبـدالرمحن يـا أبـا : -ّ يف املعىل بن هـاللّوقد تكلم -ُّالصوفية لعبداهللا بن املبارك وقال بعض 
 )٢/١٤٢ (»اآلداب الرشعية«   .؟َّ كيف نعرف احلق من الباطلّبنيُاسكت إذا مل ن:  فقال له! ؟تغتاب

 إىل أيب رمحـه اهللا، فجعـل أيب راب النخـشبيُـ أبـو تجاء:  وقال عبداهللا بن أمحد بن حنبل
      =فالتفـت أيب إليـه، .لـامءُ العَبا ال تغت:فقال أبو تراب. ُفالن ضعيف، فالن ثقة: يقول



  

   
٢٨٣ 

 )١(ُّرِلغـا اُفهـعرَي ال ،ترَهَظ دق ٍتاالقوم ،تانترش قد باُكتم هل َّألن
ِالناس ِمن ُالنشء وال، َّ  ؛هايقرؤ َمن ِرأكث عىل اَيهِانعم ىفَخت ،ِاثاألحد ِمن َّ

 دقـ ؛ِقـاالتامل ذههـ ِأهل ِمن ٍللرج ُابالكت إليه ُيقع َثداحل َّفلعل
ِوالثناء ،اهللا ِمدحب َابالكت أابتد ِالصالة يف ِطنابواإل ،ِعليه َّ  ِّيبلنا عىل َّ
، ِكفره ِيقبدق ذلكب َأتبع مُث ِ ِاعهاخرت ِّيفخو ،ُ ُّظنيف ،ِهِّورش ِ  ُثاحلد ُ
َعلم ال يذلا - ِالناس ِمن )٢( ُرْمُوالغ ،ُّيمواألعج ، - له ِ َّ:  

  ،ِاءقهُالف ِمن ٌيهقف أو ،ِءلامُالع ِمنٌ عامل ِابالكت لكلذ َعاضالو َّأن
                                         

 ).٢/١٨٣(» طبقات احلنابلة«.   ذا غيبة ليس ه، هذا نصيحة، وحيك:وقال له
 ذاك : فقال،ا من أمر الفتنً ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئُ حكيت:اءَّرف أبو صالح القالو
  ؟ً أن تكـون هـذه غيبـةُ أما ختاف: قلت ليوسف: قال.ّ احلسن بن حي:ي يعن. أستاذهُيشبه
اس أن يعملوا بام أحدثوا نا أهني النَّ أ، هلؤالء من أمهاهتم وآبائهمٌ أنا خري ؟ مل يا أمحق:فقال
 ). ١/٢٣٢(لعقييل ل »ضعفاء«  .مِ عليهَّم كان أرضُ ومن أطراه،مُهُم أوزارُهَبعتفت

ومثل أئمة البدع مـن أهـل املقـاالت ): ٢٨/٢٣١( »جمموع الفتاوى«وقال ابن تيمية يف 
 وحتـذير ،ن بيـان حـاهلمإ ف،نةُّو العبادات املخالفة للكتاب والسأ ،نةُّاملخالفة للكتاب والس

 ، ويـصيل، الرجـل يـصوم:محد بن حنبـل قيل ألىّحت ؛ واجب باتفاق املسلمنية منهمُّماأل
ام هـو ّنإ واعتكف فـ،ّ وصىل،ذا قامإ : فقال ؟ أو يتكلم يف أهل البدع،ليكإ ّويعتكف أحب

  . هذا أفضل،ام هو للمسلمنيّنإم يف أهل البدع فّذا تكلإ و،لنفسه
 ،ذ تطهري سبيل اهللاإيف سبيل اهللا  نفع هذا عام للمسلمني يف دينهم من جنس اجلهاد أن َّنيفب   

 هؤالء وعدواهنم عىل ذلك واجب عىل الكفاية باتفاق ي ودفع بغ، ورشعته، ومنهاجه،ودينه
 وكان فساده أعظم من فساد ، ولوال من يقيمه اهللا لدفع رضر هؤالء لفسد الدين،املسلمني

ين ّن الدِذا استولوا مل يفسدوا القلوب وما فيها مإ هؤالء نإ ف؛هل احلرباستيالء العدو من أ
  اهـ. وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء،اً تبعّالإ

ٌّ غر بالكرسٌرجل   )١(  ).٣/٣٣٢ (»الصحاح«  . بّرُأي غري جم:  وغرير،ِ
ّم جيرب األمورـل: مرَ غٌلُجَر   )٢(  ).٣/٣٣٦ (»الصحاح«  .  ُ



  

   
٢٨٤ 

ُولعله ُيعتقد َّ ِ ِمةُاأل هذه يف َ ُعبدة فيها ُراهي ام َّ  َارزَبـ َومـن ،ِاألوثان َ
  .)١ (َانيطَّالش وواىل ،اهللاَ

                                         
صدق رمحه اهللا، ومن نظر يف كثري من التفاسري ورشوح األحاديث املنترشة يف هذه األزمان و    )١(

فقد سلكوا فيها مسالك أهـل البـدع ! ِّ املتأخرة وجد ذلك جليا يف ثنايا كتبهم ورشوحاهتم 
َّاجلهمية، واألشاعرة، والقدرية، واملرجئة، والصوفية، والرافضة: من ٍفكن عىل حذر منها . ُّ ُ!! 

 أن الذي جرينا - أرشدك اهللا -واعلم : .. محه اهللار) هـ١٣٠١(َّقال الشيخ محد بن عتيق    
ٌعليه أنه إذا وصل إلينا يشء من املصنفات يف  ، اختربنــاه، )ِرشح حـديث(، أو )ِالتفـسري(ّ

ِواعتربنـا معتقـده فـي العلو، والصفات، واألفعال،  ِ ِّ ّ ّأخرين، ُ املتـٍفـوجدنا الغالب عىل كثري مـنُ
ِّنفي العلـو، وتأويـل اآليـات يف هـذا البـاب : أو أكثرهم، مذهب األشاعرة الذي حاصله

ِرييس، وأرضابه من أهل البدع والضالل، َّالتأويالت املوروثة عن برش املب َّ ِ يف رشوح َومن نظرِ ُ
ُ وجد ذلك فيها، وأما ما صنّف يف األصول والعقائد فاألمرالبخاري ومسلم ونحومها، ِّ ِ يه  فَ

ًه اهللا بصرية ونورا، وأمعن اٌظاهر لذوي األلباب، فمن رزق ُ ا َلنَّظر فيام قالوه، وعرضه عىل مً
َيه أهل السنَّة املحضة، تبني ، وما علَجاء عن اهللا، ورسوله  ّ ُاملنافاة بينهام، وعرف ذلـك له ُّ

ُّ والـسنَّة، ومـا فأعرض عام قالوه، وأقبل عـىل الكتـاب. كام يعرف الفرق بني الليل والنَّهار
ْعليه سلف األمة وأئمتها، ففيه الشفاء واملقنَع َ ِّ  ).١٦٩ص (»هداية الطريق«    اهـ. َّ

ٍ   وإذا أردت الوقوف عىل كثري من تلك املخالفات العقدية املنترشة يف كثري من كتب التفاسري 
لفية عىل إثبات َّاالحتجاج باآلثار الس«: ورشوح األحاديث املتداولة بني الناس فانظر كتايب

 . »ِّالصفات اإلهلية والرد عىل املفوضة واملشبهة واجلهمية
ُ   ورحم اهللا السلف الصالح إذ نصحوا لألمة فنهوا عن النَّظر يف كتب أهل البدع، بل أمروا  ِ َّ َّ َ َِ

 .ِبإتالفها وإحراقها لعظيم رضرها وفسادها
ُالطرق احلكمية«قال ابن القيم يف      ّ يف حتريق الكتب املضلة وإتالفهاال ضامن): ٢/٧١٠ (»ُّ َ. 

 ؟  ترى أن أخرقه، أو أحرقه، َ رديئةًاستعرت كتابا فيه أشياء:  ألمحدقلت: ُّ   قال املروذي
 . نعم، فاحرقه: قال

ِ بيد عمر ريض اهللا عنه كتابا اكتتبه من الترأى النبي : وقد    ً . وأعجبه موافقته للقرآن، وراةُ
َفتمعر وجه ا ََّ ُ حتى ذهب به عمر إىل التلنبي َ  .نور فألقاه فيهََّ

ِا صنِّف بعده من الكتب التي مَفكيف لو رأى النبي    ُ ِ َ    =ة ؟ُّ يعارض هبا ما يف القرآن والسنُ



  

   
٢٨٥ 

ِرؤسائ ِفمن -٥٤٥ ِالضالل يف َنيِّتقدمُمـال مِهُ   :ممنه ،َّ
ُّالضال صفوان ُبن ُهماجل   .)١( ُّلِضُ الـمَّ

ِبالشام وهو هل يلق دوق -٥٤٦  ؟ ُيدرت أين: َّ
ُأعبده ا رب ُبأطل :فقال ُُ )٢(. 

ُطوائف ُهَمقالت َّتقلد  ف ِالضالل ِمن ِ َّ ُّ. 
َالصالة ٌهمج َترك :بوذش ُابن لاق دوق -٥٤٧  ِجـهو عـىل ًومـاي َنيعأرب َّ

ِّالشك َّ)٣(. 
                                         

ّوكل هذ. واهللا املستعان ا أذون يف حمقهبل م، غري مأذون فيها: ُّه الكتب املتضمنة ملخالفة السنةُ
َّرق الصحابة مجيع املصاوقد ح. ة أرض منهاوإتالفها، وما عىل األم َ حف املخالفة ملـصحف َّ

ّا عىل األمة من االختالفافوملا خ، ُعثامن  لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت اخلالف فكيف. ُ
 ..ّوالتفرق بني األمة ؟ 

 .الكالم عىل وأقبلوا ، رسول آثار تركوا ،الكتب وضع أهلكهم: قال أمحد   
ّهذه الكتب تضل، يا محاد: قال يل ابن عون: دقال محاد بن زي    ُ ُ. 
َّا أحذر عنها أشد التحذيرـميضعون  البدع يف كتبهم، إن: اهللاقال أبو عبد     ّ . 

ِأن هذه الكتب املشتملة عىل الكذب والبدعة جيب إتالفهـا وإعـدامها، وهـي : واملقصود..  ِ َ
 اخلمر، فإن رضرهـا أعظـم مـن وإتالف آنية، أوىل بذلك من إتالف آالت اللهو واملعازف

 اهـ. رضر هذه، وال ضامن فيها
وي يف ُباب ما ر: ( فقال،عن اجلهم) ٤/١٢ (»اإلبانة الكربى«ً رمحه اهللا بابا يف املصنفعقد    )١(

ِجهم وشيعته الضالل وما كانوا عليه من قبيح املقال  :وفيه) ُّ
  .ً وإنام كان رجال أعطي لساناالس العلامءًهام واهللا ما حج البيت، وال جإن ج: اد بن كثري قال عب

 .)بتحقيقي/ ٨٩( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«)   ٢(
 ). ١٩ (»خلق أفعال العباد«ورواه البخاري يف ). ٢٣٣٩ (»اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف    )٣(

     =.ا ال يصيلً فقام أربعني يومَّكَّ فش،منيةُّ خالفه بعض الس: ..وزاد) ٦٣٠( والاللكائي 



  

   
٢٨٦ 

ِأتباعه ِومن -٥٤٨ ِياعهشوأ ِ ِ :  
  بـنُيمإبـراه، و)٢( ُّماألص ٍكرب وأبو ،ُردارـُمـوال ،)١(ُّييسِرامل ٌرشب

ــ ــنا َيلاعـإسم ــة ُب َعلي َّ ــن ،ُ ــ ،)٣( ٍؤادد أيب ُواب ــُالوورب ،ُوثوبرغ  ،هي
ُحلذاءا ٌروجعف ،ُّيَواألرمن ٍشعيبأبو و ،َّ ُاحلجام ُ ُلعطـارا ُوحسن ،َّ َّ ، 
ُالكافر َنقامل ووأب ،ُزاَّراخل ٌهلوس ّالضال ِمن مواهس ٍةمجاع يف ،ِ  .ِلُّ

ُسـميناه َفـيمن - يقولـون ِاءـلمالع ُّلوك ُإهنـ :- َّ ُأئمـة مَّ ِالكفـر َّ ُ 
َورؤس ،]أ/٣٠[ َالضالل ُاءُ   .)٤( ِةَّ
  :-ِالقدر ُابحأص موه - ًأيضا ِؤسائهمُر ِومن -٥٤٩

ُوعمر ،َسَرشَأ ُبن ُامةـُوثم ،ُّيردالق ُنيالَوغ ،ِّيهنُجـال ٌدعبَم  ُبـن وَ
ٍعبيد ِهذيلـال ووأب ،ُ ُالفَالع ُ ُالنظام ُيموإبراه ،َّ َّ ِعتمرُمـال ُبن ُِرشوب ،َّ ِ. 
ٍكفر ُلـأه مُواهُس ٍعةاَمج يف ُّعمَي ٍاللَوض ُ ُ )٥(. 

                                         
 .نحوه عن يزيد بن هارون) ١٧٤( لعبداهللا »ُّالسنة«و، )٢٣٤٦ (»اإلبانة الكربى«ويف  

 ).ذكر برش املرييس/٢/١٨٩( للخالل »نةُّالس« ُّ أقوال أهل السنة يف تكفريه يف كتاب: انظر)  ١(
 ).٢٣٦١( »اإلبانة«  .برش املرييس وأبو بكر األصم كافران، حاليل الدم: قال يزيد بن هارون  ) ٢(
ّيب دؤاد وأصحابه الفساقذكر ابن أ/٢/١٨٩( للخالل »نةُّالس«: انظر  ) ٣(  :، ومنها)ُ

 . ًحشا اهللا قربه نارا: وقال. كافر باهللا العظيم:  أمحد رمحه اهللا يف ابن أيب دؤاد اإلمامقال  
ؤساء الكفر، وأئمـة ونظرائهم من ر: وقال) ٤/١١ (»اإلبانة الكربى«وذكرهم املصنف يف )   ٤(

ُالضالل الذين جحدوا القرآن، وأنكروا السنة، وردوا كتاب اهللا، وس ُّّ ة رسول اهللا، وكفروا نََّّ
ِهبام جهارا وعمدا، وعنادا وحسدا، وبغيا وكفرا، وسأبثك من أخبارهم، وسوء منـاهجهم  ً ًً ًً ً

  اهـ .ُوأقواهلم ما فيه معترب ملن غفل
 =وأوللني الذين أحدثوا الكالم بالقدر، ذكر األئمة املض/٣/٢٦٢(»اإلبانة الكربى« انظر)   ٥(



  

   
٢٨٧ 

ِهابالوِبدع ُبن ُناحلس :ممنهو  َّاجلبائ َّ ُّريميَّالص ِسالعنب ووأب ،ُّيُ ِ)١(. 
ِالراف نِوم -٥٥٠  :ِةضَّ

 ووأبـ ،ُّيوطـُالفـ ٌامـَشِوهـ، ٍأبَسـ ُبـن ُوعبـداهللا ،ٍيدسـع ُبـن ُةغريُـمال    
َّقبة ُصالحو ،ُّيرضمحـلا ٍكالَم وأبو ،ُّايشَّالرق ٌيلُوفض ،ِسَّوَرالَك ُ. 
 .)٢( ٍابطِبخ واَحوـُي أو ،ٍكتاب يف واحصـُي أن ِمن ُرأكث مُه بل

َجنبتيل ؛َّمتهمأئ ِمن اًفَرَط ُرتكذ -٥٥١    :له َلمِع ال َومن ،ُثَدَحـال َّ
ُكرهِذ ُشهدستَي نَم َةسجالـُوم ،مَ ُويناظر ،مِـهِقولب ِ ُبكت ُِ  .ِهمبُ
َّلذبا ِهِكالم يف ُرِهظُي َومن ،مائهُخبث ِومن -٥٥٢ ِالسنة نع َّ َّ َوالنـرصة ،ُّ َُّ 
 : )٣( ِولالق ُثأخب ُهُولوق ،هاـل

                                         
 ..).يف ذكر أسامء أئمة القدرية /٢/٩٥٧ (»الرشيعة«و). من ابتدعه، وأنشأه، ودعا إليه

 ).٢/١٣٥ (»الوايف يف الوفيات«ترمجته يف . وابَّ، وما أثبته هو الص)الصمريي:(يف األصل )   ١(
َّكرهم، ومل يبق لبعضهم إال الذكر السيئ، والـذم مـن أئمـة أهـل مات أهل البدع، ومات ذ)   ٢(

 بكـر بـن قيـل أليب): ١٦/٥٢٨( »جممـوع الفتـاوى« يف  رمحه اهللا ابن تيميةُّالسنة، كام قال
اس اس جلـس النـَّ للنََّ من جلس: فقال ؟ إليهمُلسُ وجي،ا جيلسونً إن باملسجد قوم:عياش
 ّ ألن. يموتون ويموت ذكرهمِ وأهل البدعة، ذكرهمنة يموتون وحييىُّ ولكن أهل الس؛إليه

 البدعة  وأهل،M ¥  ¤  £L  : فكان هلم نصيب من قولهنة أحيوا ما جاء به الرسول ُّأهل الس
  اهـ. M     a  `  _     ^L : فكان هلم نصيب من قوله،شنؤا ما جاء به الرسول 

كـر التحـذير مـن املعتزلـة بعد أن ذ) ٢٢٠ص (»يدرسالته إىل أهل زب«ِّقال السجزي رمحه اهللا يف )   ٣(
 أكثـر ورضرهم ،تباعاال أهل من أهنم يدعون بقوم هؤالء بعد نةُّالس أهل بيل مُث: قالوأئمتهم، 

 احلـسن وأبـو ،القالنـيس العبـاس وأبو ،بَّالُك بن حممد أبو :وهم ،وغريهم ،املعتزلة رضر من
: وقتنـا ويف .بالبـرصة جماهد بن اهللا عبد وأبو ،بسجستان تريد أيب بن حممد :وبعدهم. األشعري

  =فهؤالء ،بخراسان فورك بن بكر وأبو ،اإلسفراييني إسحاق وأبو ،ببغداد الباقالين بن بكر أبو
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ٍكالب ُابن َّ ُالنجار ٌنيسُوح ،ُ َّ َّ عليُ، وابنُّماألص ٍكرب ووأب ،َّ  .َةُ
ِأعاذنــا اهللاُ وإيــاك مــن مقــ ُ مــن رشوَّا وإيــاكَم، وعافانــِِهالتَّ م ِهــِرِ

َّ عىل اإلسالم والسنَّ وإياكايان وأحم،ِِهذاهبوم ُّ ، ا عىل ذلك، وأماتنِةِ
َال بدل ما بنا وبليه، وا عرشنوح َّ ِك من نَ ِعمه، وفِ ِ ِنـهِ منِلِواضـَ ، وال ِ
ِا من حسنأخالن ُ ِه، ومجيل فوائده، وجعلنِ عوائدِ ظني  احلافِ منَّا وإياكِِ

ِحلدوده، الق ِ ِوقهُ بحقائمنيُ ِا به ا، واستعملنمنَّلا عـَّا وإياك بم، ونفعنِ
َّاحلا متقبًعمال ص ُ ِال مرضً َ َة نُنا وإياك يف زمررش يا، وحً  ،ابه وأصحِهِّبيِ

ِى، والصاحُـا يرجيم فُلَّؤمُمـ الَّإنه َّب يف الشدَّ ِّ ِة والرخاءُ َّ  هللا ُ، واحلمدِ
ِأوال وآخ َّرا، وصىلً ًاهراًنا وظِاط بِهَّبي اهللا عىل نً ِ. 

َّمت ّالسنة ِ واإلبانة على أصول ]ب/٣٠[َّالشرح  :ُ كتاب َ   .ِّالديانةوُّ
ّ األمي وآلهّبيَّمد النُلى حمَ عُ اهللاّىَلص واملني،َ العَِّب اهللا رُواحلمد ُ)١(.  

                                         
 اهـ. املعتزلة عىل ردوه مما أكثر األثر أهل عىل دونروي ،أقاويلهم بعض املعتزلة عىل يردون

 ).٢/٤٥٢ (»لة الواضحةالرسا«  وانظر نحوه قول ابن احلنبيل يف 
ظهـرت املعتزلـة ): ٢/٥١٠ (»احلجـة يف بيـان املحجـة«ُّ   وقال قوم السنة األصـبهاين يف 

 : وقالـت،  وقدحت يف أحاديث رسول اهللا، وقالت بخلق القرآن،فقدحت يف كتاب اهللا
 تـبعهم ، فلـام مل يـتم هلـم مـا قـصدوه ..)حـشوية( : وسموا أصـحاب احلـديث،تصح ال
 ولكـن ؛ ال أقول القرآن خملوق: وقال، وباطنه موبق،ا ظاهره موافقً فوضع كالم،يبَّالُالك
 ٌ قـائمٌ وكالمـه قـديم،ِهِ عن كالمـٌبارةِ ولكنه ع؛فنا ليس كالم اهللاِيف مصاح  إن الذي:أقول
 ولكـن ؛ والوجـهَ وال أنفـي اليـد،ِ استوى بذاته: ولكن ال أقول؛ وال أنفي االستواء،ِِهبذات

 اهـ. حابة والتابعونَّ الصِ ذهب عام كان عليهًوهلام تأويال فتأ.أتأوهلا
عبـدالغني بـن : فـرغ مـن نـسخه صـاحبه الفقـري إىل عفـو اهللا: (كتب يف آخـر املخطـوط)   ١(

 ).عبدالواحد ابن عيل املقديس يوم األربعاء الرابع من صفر سنة تسع ومخسني ومخسامئة
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  : فهرس األحاديث -٢

 ألثر                 رقم ا      
 ت٤٧٥ بركة ذي غري ّاحلار الطعام فإن بالطعام ابردوا
َآدم ابن ِاذكرين َ َنفسك يف ُ ِ َأذكرك َ ِنفيس ِيف ُ َ .. ١٩٥ 

َأهبذا أمرتم ؟ أو ليس عن هذا هنيتم ؟ إنام هلك من  َُ َ ََ ََّ ُ َُ َ َ ُ .. ١٢ 
ُأتركوين ما تركتُكم َ ُُ«   ٢٧ 

 ت٤١٥ هاَعَضجَبل أن تَ قَكَفرتَددت شَ حّالَ ه! ؟وتاتَها مَيتُ أن متُأتريد
َالعنامل اتقوا ِ.. ٤٧٨ 
ِاثنتان َ ِالناس يف َ ِهبم مها َّ ٌكفر ِ ُالطعن :ُ ِالنسب يف َّ  ت٤٣٤  .. َّ

 ت٤٥٧ .  وآنيتاجلس فقد آذيت
ِأحد من السيف، وأدق من الشعرة ِ َِّ ٢٦٥ 

 ٣٢١ ً وال أرى يل معهم قوال،اختلفت فيه أصحاب رسول اهللا 
ُوخولُكم مُوانُكإخ َ ُجعلهم ،َ ُ  ت٤٣٦  .ِأيديُكم َتحت اهللا َ
 ت٣٨١ . ِِهبيمين فليرشب َبَِرش وإذا ،ِِهبيمين فليأكل أحدكم أكل إذا
ِالرجالن َّغوطَت إذا ُ َليتوارَف َّ َ ِاحبهَص عن نهامِم ٍاحدَو َّكل َ  ت٤٨١ .. ِ
ُأحدكم َّتوضأ إذا ُوضوءه َسنحفأ ُ َ َّثم ُ ًعامدا َخرج ُ ِ  ... ٣٨٩ 

 ت٣٨٧ ... كينةَّليكم السَالة فعَّإذا أتيتم الص
 ت٤٨٢ .هاِرجَف إىل نظرَي الَف اريتهَج أو ُهَزوجت أحدكم َامعَج إذا
  ت٤٨٢  ..وال العمى، ورثُي هّفإن ؛ِرجَالف إىل ينظر الَف أحدكم َجامع إذا
َدخل إذا َ ُأحدكم َ ُ ُ َسجدامل َ ِفليقل ِ ُ َرمحتك َأبواب يل َافتح هملال :َ ِ  ت٣٨٦  .َ
 ت٤٢٤ ...  اَنتهَعَل ؛يءَجت أن أبتَف ؛ِهِراشِف إىل ُهَامرأت ُلُجَّالر اَعَد اَإذ

ُإذا رأيتم الذين جيادلون فيه فهم الذين عنى اهللاُ فاحذروهم َُ َ َ ُ ََ َ َُ ُ ِ ِ ِ ُ. ٣٣ 
 ت٣٩٩ .. َ ال أربح: فقولواِشرتي يف املسجدَ ويُل يبيعُجَّإذا رأيتم الر

ُأحدكم َصىل إذا َّيشبكن فال ُ ِّ ِأصابعه بني ُ ِ  ت٣٨٩ ..ِمن َالتشبيك فإن ،َ
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 ت٤٩٠  ...  اإلناء يف سَتنفَي الَف مُكُأحد َبَِرش إذا
 ت٤٥٠ .. غمض عينيهَ فال يِالةَّ أحدكم يف الصَإذا قام
َوقعت إذا ُلقمة ََ ُأحدكم َُ ِ ُفليأخذها َ ِفليمط ،َ  ت٤٩١ ..أذى ِمن َهبا كان ما ُ
ٌأربع َّأمت يف َ ِأمر ِمن يُ ِاجلاهلية َ َّ ِ ِ َّيرتكوهنن ال َ َُ َ  ت٤٩٣  . ُُ

ِأربع من اجلفاء ِ  ت٤٤٦ ..ُ
ُّكلها ُاألرض ٌمسجد ُ ِ َاملقربة َّإال َ َ َواحلامم ،َ  ت٤٦٠ . َّ
ِاستع ِالقرب ِابَذَع ِمن باهللا واُيذَ َ. ٢٥٨ 

ُاستوصوا ْ ِبالنساء َ َ ِّ ًخريا ِ  ت٤٣١ ... َ
 ت٣٣٥ ة مل اَم َهِرَكَو َّأحب َيامِف ِاملسلم ِاملرء عىل ُاعةَّوالط ُمعَّالس
ُأشهد ُوحده اهللاُ ّإال إله ال أن َ َرشيك ال َ ِ ُوأشهد ُله، َ  ت٣٧٩  ..َ
ًعبدا َكان ِوإن ،ِاصرب َ حبشيا َ َِ  . ٣٣٤ 
ُاعتدلوا ِ ِالسجود يف َ ُ ُيبسط وال ُّ ُأحدكم َ ِذراعيه ُ َِ َانبساط َ  ت٤٣٩ .ِالكلب َ

َأعظم املسلمني يف امل َسلمني جرما من سأل عنُ ََ َ َ ً ُ .. ٢٨ 
ًأعلمت أن اهللاَ أحيا أباك فكلمه كفاحا ُ ََ َّ َ َِّ َ َ َ. ١٨ 

ُاعتدلوا ِ ِالسجود يف َ ُ ُيبسط وال ُّ ُأحدكم َ ِذراعيه ُ َِ  ت٤٣٩ .َ
ُافرتقت بنو إرسائيل عىل ثنتني وسبعني فرقة، وستفرتق َ ََ َ َ َِ َِ َ َ  .. ٦ 

ِاقتدوا باللذين من بعدي أيب بك َِ ِ َ ُر وعمر ريض اهللاُ عنهامّ َ َُ ِ َ َ ٍ. ٢٠ 
ُأقيموا َالصفوف ِ ُ ُّتصفون َّفإنام ُّ ِبصفوف ُ ُ ُ  ت٤٥٨ .َوحاذوا ،ِالئكةامل ِ

 ت٧٣ أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه
ُيرفع يِالذ َشىَخي اَأم ُرأسه ََ َ َحيول أن ِامَاإلم َبلَق َ ِّ  ٤٤٢ . اهللا ُ

 ت٨ ...  ِهِبيد نفيس والذي ،اخلطاب ابن يا فيها ونُكِّأمتهو
 ت٤٥٢ . اًا وال ثوبًرَعَ شُّفُ وال أك،ٍبعةَ عىل سَدُ أن أسجُمرتُأ
َالربكة َّإن ُتنزل َ ِ  ٤٦٥ .ِوسطها يف َ
ِتنزل َالربكة إن ِفيه َ ِ ٤٧٤ 



  

   
٣٠١ 

 ٣٥٣ .   قنت يعني يف الوتر قبل الركوعأن رسول اهللا 
 ت٢٤ .  اَاهبَوع ِلائَاملس َهِرَك  اهللا رسول إن
 ت٤٠٩ . الكلب ثمن عن هنى  اهللا رسول نأ

 ت٤٠١ . لعن الناظر واملنظور إليهأن رسول اهللا 
َّأن ُفذكروا َنزل  اهللا رسول َ ًوطبة َ َ ًوطعاما ،َ َ  ت٤٩٢ .  ًورشابا ،َ
َرسك إن َّ َتطوق أن َ ََّ ًطوقا هبا ُ َفاقبلها ٍنار ِمن َ  ت٥٤٢ . َ

َإن قريشا منعتني أن أبلغ كال ًَ ِّ ُ ََّ َُ َ ّم ريبَ َ. ١٧ 
َكنت ِإن َّبد ال ُ ًفاعال ُ ًفواحدة ِ َ ِ َ  ت٤٤٧ .َ
َأيلة َنيَب اَم ًوضاَح يل ّإن  ٢٧٠ .  نَعدَو َ

ٍإن اهللاَ احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة َ َ َِ ِّ َ َُّ ِ َ َّ  ت١١٠ .  َ
َأخذ اهللا َّنإ َ َالذرية َ ُّ ََّ ِظهر ِمن ِّ َآدم َ ِبيده َ ِ َاليمنى َ َوكلتا ،ُ ِ.. ٢٨٤ 

َهللاَ افرتض عليُكم حب أيب بكر، وعمر، وعثامن َّإن ا ُ ُ َ ََ ٍ َ َّ ُ.. ٤٧ 
ِالعرش ىلَع اهللا َّأن ِوللعرش، َ ٌأطيط َ ِأطيطَك ِ ِ ..  ٢٨٣ 

 ٣١٩ ميع أصحاب النبيإن اهللا قد غفر جل
ِإن اهللاَ ال ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال َ ُ ُ َِّ َِ ِ ًِ َّ.. ٢٢ 

 ت٤٧٥ نارا يطعمنا مل اهللا إن
َ اهللاَ ليدخل العبد اجلنة بالسنة يتمسك هباَّإن َّ َ ُّ َِ ُِ َ َ ُّ ََّ ُ ََ ِ. ١٠ 
 ت٤٠٩ .  واخلنزير، وامليتة،ِ اخلمرَ بيعَمَّرَ اهللا ورسوله حَّإن
َّأن ُيضع  اهللاَ ِالسموات ََ َ َ َواألرضني ،ٍعُصبُأ عىل َّ ِ ٍصبعُأ عىل َ ُ.. ٢٨٠ 
ُيضع اهللاَ َّنإ ُدمهَق ََ ِالنار يف َ  ٢٨١ .َقط َقط :ُفتقول َّ
ُينزل هللا َّنإ ِ ِّكل يف َ ٍليلة ُ ِسامء ِإىل َ َ  ٢٨٧ .ُّالدنيا َ
ِّأرش ِمن َّإن ِالناس َ ًمنزلة اهللا َعند َّ َ ِ ِالقيامة َيوم َ َالرجل ِ ُ  ت٤٠٥ .ُيفيض َّ
 ت٤٤٨  .ِِهالتَن صِ الفراغ مَبلَ قِِهبهتَ جَسحَجل مَّ الرَِركثُ أن يِفاءَن اجلِ مَّإن
 ت٣٥ ..  اًهيدَ شَسنيَ مخُ أجرِ فيهِكِّتمسُ للم،ٍربَمان صَكم زِائَن ورِ مَّإن



  

   
٣٠٢ 

َرخص أن النبي  ِللجنب َّ ُ  ت٤٧٠ .  إذا أراد أن يأكلُ
 ت٥٠٦ .  اِوهلُا وطِرضهَن عِ مِِهيأخذ من حليت كان أن النبي 
َهنى أن النبي  َيرشب أن َ  ت٤٧٦ ،ِّالسقاء يف ِمن َُ

 ت٤٥٤ . امءَّلص هنى عن اشتامل ابي ّ النّنإ
 ت٤٥٣ . ِالةَّالص يف دلَّالس عن هنى النبي  أن

 ٤٧٥ .  هنى عن الطعام احلار حتى يربدأن النبي 
 ت٤٠٨  .تزهو ىَّحت النخل ثمرة تباع أن هنى النبي  أن

ٍإن يقتل يف غري حد، أو يسن سنة سوء مل تكن ُ ُ ُّ َ َ ٍَّ ِ  ت٢٩ . َ
ُحترشون َّإنُكم َ ُبوركمُق ِمن ُ ًفاةُح ِ َعر ،َ ْغر ،ًاةُ  ٢٦٣ .ًالُ

ُإنكم ال ترجعون إىل اهللا بيشء أفضل مما خرج منه َِ َ َ َ َ ٍَ َ ِ ِ َ َّ.. ١٦ 
ُأول ما دخل النقص عىل بني إرسائيل كان الرجل يلقى أخاه  َ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َُّ ََ ّ. ٤ 
ٍإنام أفسد عىل األمم هذا، فال ترضبوا كتاب اهللا بعضه ببعض َُ ُ َ َِ َِ ِ َ َ ََّ ِ َ َ.. ١٣ 

َجعل َامَّإن ِ َّليؤتم ُاإلمام ُ َ ُ ِ فال ختتلفوا عليهِبه ِ َ ُ  ت٤٤١ .. َ
 ت١٨١ .اعة يف املعروفَّام الطّإن
ُإنه ِينفي َّ َالفقر َ َ.. ٤٦٦ 
ُأنه َكره َّ ِ َعرش َ ٍخصال َ َ  ت٤٠٢ . ِ
َإهنا ِاجلاهلية ِملَع ِمن َّ َّ ِ ِ. ٣٩٣ 

ُإين ألرجوا أن أكون أتقاكم هللا  َ َ َ ُ ّ. ٢٤٦ 
ُأوثق َعر َ ُالبغض، واهللا يف ُّاحلب ؛ِاإليامن ىُ  ت١٨٣  .اهللا يف ُ
ِّوالتعري إياكم ِيفارقُكم ال نَم معُكم َّفإن َّ  ت٤٠٣ .ُ
 ت٤٢٣   ؟ِهِ فيبزق يف وجهٌلُجَ رُهَ أحدكم أن يستقبلُّأحيب
ٍامرأة امأي َوضعت َ َثوهبا َ ِبيت ِغري يف َ َزوجها َ  ٤٦٣ .. َفقد ؛ِ
 ٤٦٧ .. اهللا أذهب َّإال هدعوب ،الطعام قبل وءضالو أدمنوا قوم أيام
ِنافقامل ُآية َكذب َحدث إذا :ثالث ِ َوعد َوإذا ،َ َأخلف َ  ت٤٢٥ . َ



  

   
٣٠٣ 

 ٣٢١ ليستنَا فًستنُ من كان منكم م،اسَّأهيا الن
ُبادروا ِباألعامل ِ ِظلمامل ِالليل ِكقطع ًفتنا َ ُيصبح ،ِ ُالرجل ُِ ُ ًمؤمنا َّ ِ  ت١٩  ُ

ًبدأ اإلسالم غريبا،  ََ ُ ِوسيعود غريبا كام بدأ فطونى للغرباءَ ُ َُ َ َ َ َ ً ُ َ. ٣٨ 
َ بدعة تغري سنة، أو مثلة تغري قودا، أو هنبة تغري حقا ً ّ  ت٢٩ ُ

ُالوضوء قبله، وبعده: َبركة الطعام َ َُ َ  ت٤٦٦ . َ
ِالسامء َبني ُمسرية ِواألرض َّ َ ِ ُسمك ،ٍامَع ِئةَمخسام َ ِّكل ُ ٍامءَس ُ َ. ٣٠٠ 

ُالتثاؤب ُ َتثاءب فإذا ،ِيطانَّالش ِمن َّ ُأحدكم َ ُفلريده ُ َّ ُ َاستطاع ما َ  ت٤٤٦ .َ
 ت٤٤٨ . .َقبل ُهَجبهت مسحَي أو ،ًائامَق َجلَّالر َبولَي أن: ِفاءَاجل نِم ٌثالث

َّثم..  َّتطمئن َّحتى َاركع ُ َ ًراكعا َ ِ َّثم ،َ َتعتدل َّحتى َارفع ُ ِ َ ًقائام َ  ت٤٣٨ ِ
ُتعفو َّكل ُعنه َ َسبعني ٍيوم ُ َّمر ِ  ت٤٣٦ .ًةَ

 ت٤٦٠ .  جعلت يل األرض مسجدا
 ت٤١٣ .ُهَوحد اهللاُ َاءَش اَم بل ،ًدالَع هللا نيَجعلت
 ت٣٩٩ . مساجدكم ناعكمُص جنبوا
ُمساجدكم ِّجنبوا َ ِ َوجمانينُكم ،ِصبيانُكم َ ُورشاركم ،ِ  ت٣٩٩ ..َوبيعُكم ،ِ
ُاحلمد َأذهب ِالذي هللا َ ِوعافاين األذى ِّعني َ َ. ٣٨٤ 
ِ من اإليامنُاحلياء ِ. ٧١ 

 ت٥١٠  .اخلضاب بالسواد خضاب أهل النار
َّاخلوارج كالب النار ُ  ت٣٠ .  ُِ

ُدين املرء عىل دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل ََ ُْ ِ ِ ِِ َ ِ ِ ُ. ١٧٤ 
ِدعوين ُ ُتركتُكم َما َ َإنام ،َ َّ َهلك ِ َ ِِبسؤاهلم قبلُكم كان َمن َ ُ  ت٢٧ .ِ
ِذروين ُ ُتركتُكم َما َ َْ  ت٢٧    ...َ

ِوفهَج ِيف َليس ِذيلا ٌيشء ِ ِالقرآن ِمن َ ِكالبيت ُ ِاخلرب َ ِ َ. ٣٠٢ 
 ت٤٤٣ .  ٍيطانَ شِ بيدُ فإنام ناصيته،ِ قبل اإلمامُهُ وخيفضُهَ رأسُالذي يرفع

ُرأيت ِّريب َ ِصورة يف َ َ  ٢٨٦ . كذا ُ



  

   
٣٠٤ 

 ت١٧٤ . ِلالُن خيَم مُكُ أحدْرُلينظَ ف،ِليلهَ خِينِ عىل دُلُجَّالر
 ت٣٨٣ .  َخلَد إذا آدم بني وعورات ِّنِاجل ِأعني َبني اَم ُرتِس

ُسيأيت قوم هلم نبز يقال هلم ُ ٌ ِ ٌ َالرافضة، أين لقيتهم فقتلهم : َ َ َّ... ٢٣٤ 
ِّيغلطون تيّمُأ من أقوام ُسيكون  ت٧٧  املسائل لَضُعب فقهاؤهم ُ

َشف ِاعتيَ ِألهل َ ِالكبائر ِ ِ  ٢٧٥ .َّمتيُأ ِمن َ
 ٤٥٦  عنكّا يشفًيص الواحد إذا مل يكن رقيق يف القمِّلَص

ِمرابض يف ُّصلوا ِ َ ِالغنم َ ُّتصلوا وال ،َ َ ِمعاطن يف ُ ِ َ  ت٤٦٠ .  ِاإلبل َ
َضحك ِ ُّرب َ ِقنوط ِمن ناَ ُ ِعباده ُ ِ ِوقرب َِ ُ ِغريه َ ِ َ. ٢٩٨ 

 ت٣٧ .  َّإيل ِةَجرِهَك ِرجَاهل يف ُةَبادِالع
َعجب ِ َربك َ ُّ ٍّشاب ِمن َ ٌبوةَص ُله َليس َ َ. ٢٩٧ 

ِعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي  ِ ِ ِ َّ ُ ُُ ِ.. ٧ 
 ت٥٠٦ .  وادَّالس واجتنبوا ،ٍيشءِب هذا واِّريَغ

َّفإذا مل يدر أحدكم كم صىل  َ َُ َ َُ ِ ً ثالثا أو أربعا -َ ُ فليسجد–ً  ٤٦١ت ...َ
َالناس َّفإن..  ُيكثرون َّ ُّويقل ُ ُاألنصار ِ َ ِالناس يف ُيُكونوا َّحتى ْ َبمنزل َّ  ت٤٣ .ِ
 ٣٢١ دوا الوحي والتنزيلِهَ فهم الذين ش اهللا ما أصحاب الرسولأف

ُّأحق وتعاىل َتبارك فاهللا َيستحيا أن َ ُمنه َُ  ت٤٠٣ . ِ
 ت١٠١ . ارَ وأهلكوين باالستغف،ِ أهلكتهم بالذنوب:ُقال إبليس

َقد تركتُكم عىل الواضحة؛ فال تذهبوا يمينا، وال  ُ ًَ َ َ ُ ََ ِ ًشامالِ ِ. ٩ 
ُقلوب ُ ِالعباد ُ َبني َِ ِصبعنيُأ َ َ ِابعَصَأ ِمن ُ ِالرمحن ِ َ َّ. ٢٨٢ 
 ت٧٣ ..ِ بهُا أمرتّ إم،ن أمريِ مُ األمرِأتيهَ يَجلَّ الرَّنَفِال أعر
َإغرار َال َ ْ ٍصالة ِيف ِ َ َ. ٤٦١ 

ِال جتالسوا أهل القدر فإهنم الذين خيوضون يف آيات اهللا َِ ََ َ َ َُ َ َّ ُِ َ َ ُ. ١٤ 
 ت١٤ .  مُوهِاحتَفُ تَالَ و،ِرَدَ القَوا أهلُِسالُ جتَال
ُّحتل ال ُالصدقة َ َ ٍّلغني َّ ِ ٍرةِم ِلذي وال ،َ ٍّسوي َّ ِ  ت٥٢٥ . َ



  

   
٣٠٥ 

ُتزال ال َ َّأمتي َ َبخ ُ ِعجلت َما ٍريِ َ َالسحور َّوأخرت ،َاإلفطار ّ َُّ. ٣٤٤ 
ُّال تسبوا أصحايب؛ فإنه جييء قوم يف آخر الزمان يسبون َ ُّ ٌ ُِ َّ ِ ّ َ. ٤٩ 

َال تسبوا أصح ُّ ُ ِفوا الذي نفيس بيده ،يباَ ِ ِِ َ َ أنفق  لوَ َ. ٤٠ 
ُّتسبوا َال ُ َالدهر َ َهو اهللا َّفإن ؛َّ ُالدهر ُ َّ. ٢٩٩ 

ِال تستقر حمبة األربعة إال يف قلب مؤمن تقي ِ َِ ٍ ُِ َُّ َّ ُ ّ  ٤٦ ..ٍأيب بكر: َ
ُّتشد ال ُالرحال ُ َمساجد ِثالثة إىل َّإال ِّ ِمسجدى ؛ِ ِ  ت٥٣٦ .هذا َ

َال ترشبوا من فم السقاء فإنه ينتن الفم   َُ ّ َِّ ّ  ت٤٧٦ ِ
َّتغرنُكم َال َّ ُاملصاحف ُ ِ ُاملعلقة َ ُيعذب َالاهللاَ  َّفإن ؛َّ َ َالقرآن َوعى ًلباَق ُِّ ُ. ٣٠٣ 

 ٤٥٠ ه من فعل اليهود   ّنإجود فُّال تغمضوا أعينكم يف الس
َحلف َال ِاإلسالم يف ِ ٌحلف ُّأيامَو ،َ ْ ِاجلاهلية يف كان ِ َّ ِ ِ َ. ٥٢٨ 
 ت٣٨٨ .  ِالةَّالص يف َوأنت َكَِعأصاب قعَفُت ال
 ت٥٤٠ . يف املساجدُاسَّتباهى النَى يَّ حتَاعةَّ السُقومَال ت
ُتلبسوا ال َ َاحلرير َ ُترشبوا وال ،ِّالديباج وال ،َِ ِآنية يف َ ِالذهب َ َ  ت٥٣٤ َّ
ُمتنعوا ال َ ْ َإماء َ َ َمساجد اهللا ِ ِ َ  ت٣٩٩ .. اهللا َ

 ت١٨١ .ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق 
 ت٣٢٠ .اً أحدال نعدل بأصحاب حممد 

َال نكاح إال بويل، وشاهدي عدل َّ َ  ت٣٧٤ . ِ
 ت٣٧٤ ..َّال نكاح إال بويل

 ت٣٧٧   .عليه اهللا اسم يذكر مل ملن وضوء ال
ٍال جيتمع حب هؤالء األربعة إال يف قلب مؤمن ُِ َّ ّ ُ ُ  ت٤٦ ..أبو بكر و: َ

ُّحيل َال ِ ٌسلف َ َ ٌوبيع َ ِرشطان الَو ،َ َ ٍبيع ِيف َ  ت٤٢١ ..َيضمن َمل ام ُربح وال ،َ
ٍال خيلون رجل بامرأة إال مع ذي حمرم َ ََ َِ ٍَ َُّ ٌ َّ  ت٤١١ ..ُ

ٍبخري َّالناس َيزال ال َ ُيؤخروا مل َما ِ ِّ َ ِغربملا َالةَص ُ َتشتبك َّحتى ِ َ  .. ٣٤٥ 
 ت١٠٤  مؤمن  ال يزين الزاين حني يزين وهو



  

   
٣٠٦ 

ُيقبح ال َّ ُالوجه َُ َخلق اهللاَ َّفإن ؛َ َ َآدم َ ِصورته عىل َ ِ َ ُ . ٢٨٥ 
ُينظر ال ُ ُالرجل َ ُ ِعورة إىل َّ ِالرجل َ ُ  ت٤٠٤ ..َّ
ُينظر ال ِسبلُامل إىلاهللا  َ ُإزاره ِ َ َ ِاخليالء ِمن ِ ُ. ٥١٤ 
َلعن َالنائحة النبي  َ َ َستمعةَوامل َّ َ ِ  ت٤٩٥  .َ
َلعن َ َالواصل َ ِ َستوصلةَوامل ،َةَ َ ِ َوالواشمة ،َ َ ِ َستوشمةوامل ،َ َ ِ  ت٤٦٢ . .َ
ِلعنت َِ ُالقدرية ُ ََّ ِ ِلسان عىل ُ واملرجئةَ َ َسبعني ِ ِ ُآخرهم َوأنا ِ نبيا َ ُ ِ. ٢٥٥ 

ِلقد جئتُكم هبا بيضاء نقية فال ختتلفوا بعدي َِ َّ َُ َ َ َِ َ َ َُ َ َ ِ ِ. ٨ 
َمل يزل أمر بني إرسائيل معتدال حتى نشأ َ َّ ً َ ُُ َُ  ٢١ ِ فيهمَ

ٌشخص كني مل َّأحب َ ِرسول ِمن ِإليهم َ ُ  ت٤٨٤ ..إذا ُوكانوا :قال ، اهللا َ
َكان لو َموسى َ ُأظهركم َبني َ حيا ُ ِ ُ َّحل ما َ ُله َ َّإال َ ِيتبعني َأن ِ َ َِ َّ. ١١ 
َنجا َلو ٌأحد َ ِضمة ِمن َ َّ ِالقرب َ ِ أو ضغطة القرب- َ َ َلنجا -َ ُسعد َ َ. ٢٦٠ 

ًصحايب، ال تتخذوهم غرضااهللاَ اهللاَ يف أ َ َ ُ ِ َ ٣٩ 
َبك أعوذ ِّإين اللهم ِبثُخلا ِمن ِ ِبائثَواخل ُ ِ ٣٨٣ 
 ت٥١٩  .. َيوبُاجل َّقَوش ،َدودُاخل َم ََطَل نَم اَّنِم َليس
ُرسول كان ًجنبا كان إذا  اهللا ُ َيأكل أن َفأراد ُُ  ت٤٧١  َّتوضأ َينام أو ،ُ
 ت٥١٢ حناء أثر يدها يف يسل املرأة يرى أن يكره  اهللا رسول كان
 ت٣٨٠ .ِِهأنَش ويف ،هورهَوط ،ِِهلُّجَرَوت ،ِِهلُنعَت يف التيمن يعجبه  النبي كان

َ يكره كثرة املسائلكان النبي  ِ َ ََ َ ُ َ. ٢٤ 
 ت٤٠٧  ... الغموس واليمني، باهللا ُاإلرشاك :ُالكبائر
َكتب َ ِّكل ىلعهللاُ ا َ ِنفس ُ ْ َحظها َ  ٢٥٦ .ِّالزنا ِمن ََّ
ُكسب ِالنائحة َ َِ ِالسحت ِمن َّ ُّ. ٤٩٤ 

َكالب النار أهل البدع ِ ِ َّ ُ ِ ٣٠ 
 ت٤٧٤ .تأتيها الربكة فإن ،رأسها واعفوا ،واليهاَح من اهللا بسم كلوا
ُكلوا ِالقصعة يف ُ َ ِجوانبها ِمن َ َ ُتأكلوا ، والَ َوسطها ِمن ُ ِ  ت٤٦٥ . َ



  

   
٣٠٧ 

ُكلوا َحواليها ِمن ُ َذروهتا ُودعوا َ  ت٤٦٥ .اهيف كرُيبا ِ
 ت٤٨٢  .ناّفُأك فيه ختتلف ،الواحد اإلناء نِم  يّبِوح اَأن أغتسل ُنتُك
ٌأحد َما َوقد َّإال َ َوكل َ ِّ ِبه ُ ُقرينه ِ ُ ِ ِّاجلن ِمن َ ِ. ٣٠٥ 
َأحدث ما َرفع َّإال ًبدعة ٌقوم َ ِ َمثلها ُ ُ ِالسنة ِمن ِ َّ ٌفتمسك ُّ ٍبسنة ُّ َّ  ت١٣٣ .ُ
 ت٥١٣ . ِارَّفي النَ فِارَن اإلزِ مِن الكعبنيِا أسفل مَم
 ت٥٤٠ .ِدِاجَ املسِشييدَِت بُمرتُا أَم
ُبال َما ٍأقوام َ ُأبصارهم ُيرفعون َ َ ِالسامء إىل َ ِصالهتم يف َّ ِ  ت٤٤٩ . َ
 ت٤٢٨ ... تكتَه َّإال هاِوجَز ِيتَب ِغري يف أثياهبا ضعَت امرأة نِم اَم

َّما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أ ِّ َ َُ ََ ً َُ َوتوا اجلدلٌ َ َُ. ٣٤ 
ِما من نبي إال وله وزيران من أهل السامء، ووزيران ِِ َِ ُِ َّ ّ َِ ِ َِ َّ َ. ٤٥ 
ِاملتمسك بدينه عند فساد الناس كالقابض عىل اجلمر َ َ ِّ ََ ِ َ ََ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ُ َ. ٣٦ 
ٍاملتمسك بسنتي يف دينه يف اهلرج له أجر مائة شهيد ِ ِ ِ َِ ُِ َ ُ ّ َُ َ َ َّ ِ  ت٣٧ . ُ

َّاملتمسك بسن ُ ِّ َِ ُ ًتي عند فساد أمتي له أجر مخسني شهيداَ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َُ َ َُ. ٣٥ 
ِاملتمسك بدينه يف اهلرج َ ِ ُ ِّ َ ُ. ٣٧ 

ّمثل أصحايب مثل امللح يف الطعام، ثم  َ َُ َّ ُ َ ُ َِ ِ ِ َ..  ٤٣ 
ِائمَالق ُمثل ِحدود ىلَع ِ ُ ِهنَداوامل ،اهللا ُ ٍقوم ِكمثل ؛فيها ِ َ. ٥ 
َّأحل ما ُمِّرملحا َ َحرم َما ِلِّلَاملحك اهللا َ  ٣٦٥ .اهللا َّ

ٌاملراء يف القرآن كفر ُُ ِ ُ. ١٥ 
 ت١٤٠ .   َّاملرء مع من أحب

َكفر فقد َفصدقه َّعرافا أو كاهنا ىَأت من َ َأنزل بام َ َ  ٥٠٣ .. هللا ا َ
َّأحب َمن َ َيتمثل َأن َ َّ َ ُرجالال ُله َ ًقياما ِّ َّفليتبوأ ،ِ َ ُمقعده ََ ََ ِالنار ِمن َ َّ. ٤٨٥ 
 ت٤٦٧ .   ََرضَح إذا ليتوضأَف ؛ِِهيتَب َريَخ اهللا كثرُي نأ َّأحب نَم

ُمن أحدث حدثا، أو آوى حمدثا فعليه لعنة اهللا َ َ ً ً َِ ِ ُ َ ََ َ َ. ٢٩ 
َأطاع َمن َ ُامرأته َ َ ِّكل يف َ ُتريد اَم ُ ُأكبته ؛ُِ َّ ِالنار يف ِجههو عىل َ َّ. ٤٢٩ 



  

   
٣٠٨ 

ُمن أطاع امرأته كبه اهللاُ  َّ ُ ََ َيف النار عىل وجه ِ ِ  ت٤٢٩ . ِهَّ
ِمن َبستاق َ ًشعبة َ َ ِالنجوم ِمن ُ ُ َاقتبس َفقد ،ُّ َ ًشعبة َ َ ِالرشك ِمن ُ ِّ..  ٥٠٤ 
َنفي َذلك َلَأك نَم ِولده َوعن ،َالفقر ُعنه ُ ِ  ٤٦٨ .مقُحلا َ
 ت٤٦٨ ...  نَع يونف ،َالفقر ُعنه َفيُن ِوانَاخل نِم طُسقَي مما َكلأ نَم

 ت٢٩ ...  ل بغري ّثَ أو م،أبصارهم هاس إليّهنبة يرفع هلا النمن انتهب 
َتكلم نَم ُخيطب ُامَواإلم َّ ِكاحلامر َكان ُ َ ُحيمل ِ ِ ًأسفارا َ َ ٣٥٩ 
َتَكلم َمن َّ ُواإلمام َ ُخيطب َ ُ ُحظه َكان ؛َ ِعةمُاجل ِمن َُّ َّكف َ ٍتراب َ َ ُ ٣٦٠ 
 ت١٠ ..ةَّاجلن َدخل ّةنُّبالس َكَّمتس نَم
 ت٤١٤ . َكَأرش أو ،َرَفَك فقد اهللا ِغريِب َفَلَح نَم
َدخل َمن ِصاحب ىلَع َ ِ َفتضعضع ُدنيا َ َ َ ُله َ َذهب ؛َ َثلثا َ ُ ِدينه ُ ِ ِ ٤٨٩ 
ِأمريه ِمن أىَر َمن ُيكرهه ًشيئا ِ ُ ِفليصرب َ ُفإنه ؛ِعليه َ  ت١٤٨  .. َّ
َرف َمن َوضع أو ،َعَ ِامهَإم َبلَق ََ َصالة الَف ِ َ ُله َ َ ٤٤٣ 
َسأل َمن َالناس َ ُأمواهلم َّ َ ًثراتك َ َفإنام ُّ َّ ًمجرا ُيسأل ِ َّفليستقل َ ِ َ ِليستكثر أو َ َِ  ت٥٢٥  .َ

َمن سب أصحايب فعليه لعنة اهللا، ولعنة الالعنني ِ ِّ ُ ُ َ َ َّ َ َ .. ٤٨ 
ِ احلجامُحت كسبُّمن الس َّ  ت٤٩٤ .ائحةَّ وأجر الن.. َ
َسقطت َمن َ ُاللقمة َ ِيده ِمن َُّ َليأخذهاَف ِ ُ َليأكلهاَو ،َ َُ.. ٤٩١ 
ِسم َمن ًرجال َعَ ُينشد ُ ُ ًضالة َ ِجدملسا يف ّ ُفليقل ِ َردها ال :َ  ت٣٩٩  .َعليك اهللا َّ

ّمن سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع ََّ  ت١٢٦ .َ
َعظم نَم َّ َصاحب َ َدنيا َِ َّعظمُي َّفكأنام ؛ُ َاألصنام َ َ. ٤٨٧ 
 ت٤٨٧ ...  عليه اهللاُهَخطَ الدنيا سِطمعِ لُهَحَمدَنيا فُ دَاحبَ صَمَّظَن عَم
َقال َمن ُخيطب ُواإلمام َصه :َ َمجعة َفال َلغا َومن ،اَغَل َفقد ُ َ  ٣٥٨ .ُله ُ

ِمن قام ليقوم الناس لقيامه؛ مل ينظر اهللاُ إليه ِ ِ ِِ ِ َ َُ َ َ ََ ٤٨٦ 
 ت٤٣٣    ..ُهَارَج ِؤذُي الَف ِرِاآلخ ِاليومَو باهللا ؤمنُي َانَك نَم
 ت٤٢٧ .ِينيهَع َبني ُهَقرَف َعلَوج ،ُهَأمر ِعليه اهللاُ قَّفر ُهَّمه نياُّالد كانت نَم



  

   
٣٠٩ 

ُله َكانت َمن ِامرأتان َ َ َإحدامها إىل َفامل َ ُ َ ِالقيامة َيوم َجاء ِ َِ  ت٤٣٢ . َ
َكذب َمن َيرشب مل ِوضاحلِب َّ ُمنه َ ِ. ٢٧٢ 
َلطم َمن َ ُمملوكه َ َ ُرضبه أو ،َ َ ُفكفارته َ ُ َ ُيعتقه أن َّ َُ  ت٤٣٥ ِ
َعبل َمن ِردشريَّبالن ِ ِ َصبغ َّفكأنام َ َ ُيده َ ٍخنزير مَحل يف َ ِودمه ِ  ت٤١٠ ِ

ُمن لعب بالنرد فقد عىص اهللاَ ورسوله ََ َُ َ َ ََ ِ  ت٤١٠ َِّ
ُيأخذ مل َمن ِشاربه نِم ْ ِ ِ َفليس َ َ َّمنا َ  ت٥٠٨ .ِ

َمن مشى إىل صاحب بدعة ليوقره فقد أعان عىل هدم اإلسالم َ ُّ ُ ٍَ ِ  ت٣١ .  َ
ِيده ويف َنام َمن ِ ٌمرَغ َ ُيغسله َومل َ ُفأصابه َِ ٌيشء َ ُنفسه الَإ َّيلومن َفال َ  ت٤٦٩ َ
َهذا ِمن ُيلبس ِالذي َ ِّ َعلينا ُ َديننا َ ِ َكان ِإن ،ِ ًصادقا َ ِ َ. ٥٢١ 
َأيام ورائُكم ِمن ِالصرب َّ ُالصرب َّ ُمثل ِفيه ،َّ ٍقبض ِ  ت٣٥ ِرماجل عىل َ

َمن وقر ِ صاحب بدعة فقد أعان عىل هدم اإلسَ َ َ ََ ٍ ِِ َ ِالمَ َ . ٣١ 
ً صاحب دنيا؛ فقد أحدث حدثاَمن وقر ََ ََ ُ َ َِ. ٤٨٨ 

ِمه يا أمة حممد، ال هتيجوا عىل أنفسكم وهج النار َّ ِ ٍُ ّ ُ  ت١١ .  َ
ُيزانامل ِبيد َ َ ِالرمحن ِ ُخيفضه َّ ُ ُويرفعه َِ ُ ََ . ٢٦٨ 
َنعم  ت٤٧١ . َّتوضأ إذا َ
ُوازرره ،َنعم َبشوكة ولو ُ َ  ت٤٥٥ .ِ
 ت٥١٢ .  جلّالر فرَعَتزَي نأ  اهللا رسول هنى

 ت٤٢٠ . ِرَرَ الغِيعَ عن ب..  هنى رسول اهللا
 ت٤٩٦ .  ى النوحَّها حتّهنى رسول اهللا عن البدع كل

ِاستئجار عن َهنى َ ِاألجري ِ َيبني َّحتى ِ َّ ُأجره ُله ُ  ت٤١٦ . ُ
َهنى ِجلود عن َ ُ ِالنمور ُ ُ َيركب َأن ُّ  ت٥٣٣   ؟َعليها َُ
 ت٤٧٩ . ِرةِثمُم ٍجرةَش َتَحت جلّالر َّىلَتخَي أن ى النبي هن
َجيصص أن النبي  ىَهن َّ َ ُالقرب ُ َيقعد وأن َ َ ِعليه ُ َيبنى وأن ،َ ِعليه ُ  ت٥٣٥   .َ
 ت٤٧٦ .   قاءِّالس ِيف نِم َرشبَي أن  النبي هنى



  

   
٣١٠ 

َهنى َيقرن أن النبي  َ ُالرجل ِ ُ ِالتمرتني َنيب َّ َيستأذن ّحتى َّ ِ ُأصحابه َ َ  ت٤٧٢  .َ
َهنى النبي  َعن األغلوطات ِ َ ُ ُ . ٢٥ 

 ت٤١٨ .  هاِومُحل وأكل ،وهباُكُر نَوع ،لةََّالاجل عن  النبي هنى
 ت٤٠٦  .ِذفَاخل عن  النبي هنى

 ت٣٩٩  . ِ يف املسجدِ والبيعِاءِّعن الرش هنى النبي 
َهنى ِالصالة عن النبي  َ ِسبعة يف َّ َ َمواطن َ ِ ِاملزبلة يف :َ َ  ت٤٦٠ ، َ
 ت٤٢٢ ِجهَالو يف ِسمَالو نَوع ،الوجه يف الرضب عن  النبي هنى

ِقيل وقال، وإضاعة املال:  عنَهنى النبي  َ َ َ َ ِ ٢٣ 
 ت٤١٧ .  عن النجشهنى النبي 

 ت٤٣٧ َهناين خلييل عن ثالث
ٍهناين خلييل عن ثالث َ َ َ  ت٤٤٠ َ

 ت٣٩٠ .  ِبدَالع الةَص نِم ُيطانَّالش ُهُِسخيتل ٌاختالس هو
َهو ُأعظم ُ ِللربكة َ َ َ  ت٤٧٥  .َ
َهذا ُسبيل َ ِ َّثم ،اهللا َ َّخط ُ ًخطوطا َ ُ ِيمني َعن ُ ِ  ٣٢ .ِّ اخلط ويسارهَ

َهكذا نبعث يوم القيامة، وهكذا ندخل اجلنة ُ ُ ََّ َ َُ َ ُِ ِ َ. ٤٤ 
َهو ُالطهور ُ ُ ُماؤه َّ ُّاحلل ،ُ ُميتته ِ َ َ ٣٦٦ 
 ت٤٧٧ ..ِريقَّلطا ِعةِارَق عىل واُسِّرَعُت فال رستمَع وإذا

َّوإنا..  َشاء إن ِ َالحقون ُكمِب اهللاُ َ ُ َِ ٢٤٧ 
ُهنيت ِّوإين ِ َالقرآن َأقرأ أن ُ ًراكعا ُ ِ ًساجدا أو ،َ ِ  ت٤٥١ .َ

َالوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر، وهو من سنن املرسلني َ ُ َ ُِ ِ َ َّ َ ََ ُ ََ  ت٤٦٦ .ِ
َوكل مما يليك..  َِ  ت٤٦٤ . ُ
ِوال يتمسح بيمن..  ّ َ  ت٣٨٢ .ِهَ
ِيفيض وال..  ُالرجل ُ ُ ِالرجل إىل َّ ُ ٍواحد ٍثوب يف َّ ِ ...    

 
 ت٤٠٠



  

   
٣١١ 

َواهللا لو أن موسى وعيسى حيان ملا حل هلام إال أن يتبعاين َ َ َّ ََّ َّ َِّ َ َ َُ ١١ 
ُيؤمن َكان َومن ِواليوم باهللا ُِ ِخرآلا َ ِيدخل فال ِ ُحليلته ُ ََ َ  ت٤٢٨ ... َمحلاما ِ
 ت١٤٤ .ِارَّ إىل النَّذَ شَّذَن شَ وم،ِةامعَع اجلَ اهللا مُويد
ِللعرب ٌويل َ ٍّرش ِمن ِ َاقرتب قد َ ًفتنا ،َ َ ِكقطع ِ ِالليل ِ ِظلمامل َّ  ت٣٦ ..ِْ
ُالناس ُّأهيا يا ُإمامُكم ِّإين َّ ِتسبقوين فال َ ُ ِ ِبالركوع َ ُ ِبالسجود وال ،ُّ ُ  ت٤٤١  ...ُّ

 ٣٢١  يا بقية العلم ما جاء عن أصحاب حممد
ٍاذ، أطع كل أمري، وصل خلف كل إمامُيا مع ََ ّ ِّ َّ ُُ َُ َ ٍ ِ..  ٤١ 

ُيا عمر، إنا هللا وإنا إليه راجعون َِ َ ِ َّ َّ ُ ٤٢ 
 ت٣٦ ِمرَ عىل اجلِابضَالقَ كِينهِ فيهم عىل دُابرَّ الصٌانَمَ زِاسَّيأيت عىل الن

ٍيا هؤالء، ال ترضبوا كتاب اهللا بعضه ببعض ِ ُ ََ ِ َ  ت١٣ ِ
ِخيرج قبل قيام ا ِ َ َ ُ َّلساعة قوم يقال هلم الرافضةَ ٌ َُّ َ َُ ِ َ.. ٢٣٨ 

ِاجلامعة عىل اهللا يد .. َّفإن ،َ َالشيطان ِ َ َفارق َمن َمع َّ ُيركض َاجلامعة َ ُ  ت١٤٤ َ
ُيدخل ُ ِّالفج هذا من يُكملع َ ٌرجل َ ُ ِاجلنة ِأهل ِمن َ َّ. ٣٢٧ 
َيعطى ِّبُكل ُ ٍإشارة ِ َ َ ًحسنة ِ َ َ َ ٣٤٠ 

ِيقعد امليت يف قربه ِ َ ُ ُ ُ ٢٥٩ 
ُيقعده  ٣١٣ ِالعرش عىل ُمعه ُِ

ِيكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا، ويميس ِ ُِ ُ ُ ًَ ُ َُّ ُ.. ١٩ 
ِآخر يف ُيكون ِالزمان ِ َجيلسون ٌقوم َّ ُ ِ ِساجدامل يف َ ِ ُأمامهم ،َ َ  ٣٩٦  ُّالدنيا َ
ُيُكون ِاألمة هذه يف َ ٌخسف َّ ٌومسخ َ َ  ت٥٠٠ ٌوقذف َ

 ت٦٨ ون فيه ال يعودّمُ ثسالميمرقون من اإل
َالكاذبة ِاليمني ٌمنفقة ِ َ َ ِللسلعة َ َ ٌحقةمم ِّ  ت٤٠٧ ِللَكسب َ
ُيوشك ِ ُأحدكم ُ ِيكذبني أن ُ َ ٌمتكئ وهو ُِّ ُحيدث ِأريَكته عىل َُّ َّ ِبحديثي ُ  ت٧٣ ِ

ُيوشك رجل عىل أريكته، يأتيه ما أمرت أو هنيت َُ َ َِ ِ ِ ٌِ ُ ُُ..  ٧٣ 
  



  

   
٣١٢ 

  :  فهــــرس اآلثـــــار-٣
 

 ت٥٤٤ لعاصم األحو      بعضهم يف بعضُلامء يقعُ أرى العَ أال،ابََّطأبا اخل  
َأبو بكر وعمر ريض اهللا عنهام ُ  ٧٩ عكرمة.        ٍ
ُاتبعوا وال تبتدعوا فقد كفي ُ ِ  ١٠٧ ابن مسعود .          تمَ

ُأتيت َالُكوفة َ ًجاالِر ُفرأيت ،َ ُيندبون َ ِالطريق عىل ُ ِ  ٤٩٩ ن  عو ُابن       َّ
َ وميرس،ّيِ أبو البخرت:ِمِامجَا يف اجلَاجتمعن  ٥٢٩ .. اك ّحَ وض، أبو صالحُةَ

ِاجعل أرأيت باليمن ِ  ٧٤ ابن عمر  .        َ
 ت٣٩٤  أمحد   .  َّ الناسُاجهر هبا فإهنا سنة ذهبت من

ُذركمُأح ُ ِالنجوم َلمِع ِ ُ َهيتدى َما َّإال ؛ُّ ِبه ُ ِظلامت يف ِ ُ  ٥٠٥ َعيل بن أيب طالب .  ُ
 ت٥٤٢ اإلعادة عليهم جتب أن أخشى

َأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن  َّ ٍَ َِّ َُّ َُ ِ  ١٦٥ الفضيل..   ُ
ُأدركت من أدركت من صدر هذه األ ِ َ ِ ُ ُمة بعضهم يقولَُ ُ َُ  ٢٢٠ ّالعوام:     ّ

 ت٨٨   حذيفة ..  إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم ال فلينظر 
َإذا أحب اهللاُ عبدا وفقه لعمل صالح  ت١٥٩ الفضيل .      ًَّ

 ت١٨٣  سفيان ... ا يف اإلسالمً ثم أحدث حدث،إذا أحببت الرجل يف اهللا
 ت٢٦  األوزاعي .. ِالعلم ألقى عىل لسانه ه بركةأراد اهللا أن حيرم عبد إذا

 ت٥٧  فخالف أقرهبام ،إذا أشكل عليك أمران ال تدري أهيام أرشد
 ٥٤٣و ت١٦١...      ًلامِا حتى خلق عًاملَ مل يكن ع اهللاََّ إن: العلم إذا قالَدَحَإذا ج

 ت٧٢ .  وهات كتاب اهللا،دعنا من هذا:ة فقالّنُّذا حدثت الرجل بالسإ
َّإذا حليتم مصاحفكم، وزخرفتم مساجدكم، فعليكم الدبار ّ. ٥٣٩ 

َإذا خالف السلطان السنة، وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته  ُ ُ َّ ُّ ُّّ َ  ١٧٣ ٍابن عبيد.. َ
َّإذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع فإن  ٍَ ِ ِ َِ َ َ َ َ  ١٢٧ ّأبو العباس... َ

ِإذا تسمى الرجل بغري اإلسالم ِ ُ َّ َّ ِ والسنة فأحلقه بأي دينَ ِّ ُ ّ  ١١٤ ِمالك بن مغول .. ُّ



  

   
٣١٣ 

 ت٢٣٧  فاعلم أنه زنديق  النبيا من أصحابً أحدُنتقصَ الرجل يَإذا رأيت
َإذا رأيت الشاب أول ما ينش ََّ َّ َّ ِ مع أهل السنة واجلامعة ُأَ ُّ  ٩٦ َعمرو بن قيس.. ِ

 ت١٧٧ ياألوزاع.. ىلع أنه لك وحلف بدعة صاحب مع يميش رأيته إذا
َإذا سمعت اهللاَ يقول كذا وكذا فأصغ هلا سمعك َ ِ َ َ ُ  ٦٢ ابن مسعود ..    َ

ِإذا علم اهللاُ من رجل أنه مبغض لصاحب  ِ ِ ِ َِ ُ ٌُ َُ َ ََّ ٍ ِ ُبدعة رجوت أن َ َ َ ٍ  ٢٠٤ ضيل الف..ِ
ُإذا غلب اهلوى عىل القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه ُ َ ُ َ َِ َ ُ ََ َّ  ٨٨ ابن عون.  ِ

 ت١ نعيم..  تفسد أن قبل اجلامعة عليه كانت بام فعليك جلامعةا فسدت إذا 
ٍإذا لقيت صاحب بدعة قد أخذ يف طريق فخذ يف طريق آخر   ت١٢٧  حييى .. ٍ

ِّإذا وقع الناس يف الرش، فقل ّ ُ َ ِّال أسوة يل يف الرش : َ  ت١٨٠  ابن مسعود .. َّ
 ت٥٣٨  عبد العزيزعمر بن        .  فاعتزلناَّا وإالًا سمحًن أذانِّأذ

 ت١٦٦ أمحد.   كالمه أترك ،البدعة أهل من رجل مع ّةنُّالس أهل من الُجَر أرى
 ت٥٣٠  اخلطاب بن عمر ..    ارقَس بيد هي ما رجل ِيد أرى
 ت٣٢١ أمحد.   أحبهم ملن اًغد الفوز  النبي أصحاب عليه َمِلَس ملن أرجو

ّاألرواح جنود جمندة، فام تعارف منها ا  ت١٦٣ الفضيل.. ئتلف، وما تناكر ُ
 ت٥٤٢       أمحد هذا خلف يصيل من العافية اهللا أسأل

ِاسكت إذا مل نبني كيف نعرف احلق من الباطل    َّ ّ  ت٥٤٤ ابن املباركُ
 ت١٨٩ أمحد.   لهُ كِنة مات عىل اخلريُّسالم والساسكت من مات عىل اإل

ًاسلك حياة طيبة َ ُّ ّاإلسالم والسنة: ًَ  ١٨٦ ُ    الفضيل .ُّ
 ت٤١٠                     أمحد.أصح ما يف الشطرنج قول عيل ريض اهللا عنه

ِأصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم األحاديث     عمر بن اخلطاب  َ ُّ َ َِّ ُ  ٥٤ 
 ٢٢٢ ُسفيان.      أصحاب حممد 

 ٥٤٥    اجلهم بن صفون  .أعبده ا رب ُأطلب
 ابن مسعود.   ّهنم، فإن املرء ال خيادن إال من يعجبهّاعتربوا الناس بأخدا

  
 ت١٧٤
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 ت٨٨ اعلم أن الضاللة حق الضاللة أن تعرف ما كنت تنكر    حذيفة 
 ١٣٠ هريّالز .لمِ فنعش الع،اًا رسيعً قبضُ يقبضُلمِ والع،جاةَ نِنةُّ بالسُاالعتصام

ِأفضل العبادة َِ ُحسن الرأي      جماهد  : ُ َّ ُ ُ ٨٤ 
ٍبلوا قبل صاحبكم فلست أغسله، رأيته ياميش صاحب بدعةأق َ ِّ  ت٢٠٠ .  ُ

ٌاقتصاد يف السنة، خري من االجتهاد يف بدعة  ت١٦٥ ابن مسعود .       ُّ
 ت٥٤٢                   بأجر يصىل أن أكره
 ت٣٩٩           أمحد.فتنة ألهنن ؛ مانَّالز  هذايف خروجهن أكره

 ت٥٣١ محدأ .        لقراءة باألحلانا. ٌثَدُأكرهه هو حم
ٍآكل أما أبرأ من كل من ذكرمها إال بخري ِ َ َ َِّّ ُ ِ  ٢٣١ جعفر بن حممد.      ُ

ٍآكل طعام اليهودي والنرصاين، وال آكل طعام صاحب بدعة  ِ ِ َ َّ ََ ّ  ٢٠٢ ُالفضيل.. ّ
ِأكلت عند صاحب بدعة أكلة، فبلغ ابن املبارك، فقال ٍ ِ َِ ُ َِ ِ َ ِرسخيسعبداهللا ال. ُ َ َّ ١٦٦ 

 ت١٣٩ سعيد بن جبري.        أال تستحي من رأي أنت أكرب منه
ٍّأما أنا فعىل بينة من ريب، وأما أنت فشاك فاذهب إىل شاك  ٌَ َّ َ ََ َّ َ َِّ ٍ َ ّ َ  ١٥٨ مالك.   َ

ّفإهنم اختذوا البهتان حجة : َّأما الرافضة ُ ُ َرقبة بن مسقلة..    ّ َ ٢١٦ 
 ت٣٣ سعيد بن جبري.. اس ّ القرآن يتشاهبن عىل الن آي يفَّفهن أما املتشاهبات

ُّأمروا باالستغفار ألصحاب حممد فسبوهم         عائشة  َ َُ ٍ ِ ُِ ِ ِ ُ ٥١ 
 ت١٦١ يوسف بن موسى  .قةِارَ هم م:قال ؟  اخلوارجَرَفَ أك:ن أبا عبداهللا قيل لهإ
 ت٣٥٣ . . كانوا يقنتون يف الوتر قبل الركوع وأصحاب النبي  بن مسعودان أ

 ت٥١١ أمحد.           ا فال بأس  وإن أخذه قص،إن أحفاه فال بأس
 ت١٦٩  إبراهيم                        . ُرَدَم الق قبلُكَ كانٍينِ دّلُ كَ آفةّإن
 ١١٨ ةالبِ قو أب  ِارَّ إىل النّم إالُهَصريَى مَ أرَ والِة،اللَ أهل ضِاءَ األهوَ أهلَّإن

 ت١٦٩  ابن عباس ..   كانوا عىل رشيعة ومنهاج ظاهرينلإرسائيإن بني 
َختلف أن َّ ِبعدي َ َاألمري ِفأطع، َ ًجمدعا ًعبدا َكان وإن ِ َ  ١٨١  َّاخلطاب بن مرع .   َُّ
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 ٤٤٧  مرُع بنا... يطانَّالش نِم ِالةَّالص يف َىصاحل َقليبَت َّإن
 ت٥٤٥ عباد بن كثري ..إنام كانًإن جهام واهللا ما حج البيت، وال جالس العلامء، و

 ٤٦  أنس ..  وكذبوا ! ٍ عثامن وعيل ال جيتمعان يف قلب مؤمنَّبُإن ح
 ت١٨١   ذروأب.. دع ُ وإن كان عبدا جم،إن خلييل أوصاين أن أسمع وأطيع

 ت٦١ ليامن بن يسارُ س..   املدينة فجعل يسألَمِدَ ق، صبيغ:قال لهُأن رجال ي
 ت٦٣ الشعبي.      هّبَر عن يرويه امّإن َبرأيه َقرآنال ّفرسُي الذي إن

َإن الشاب لينشأ؛ فإن آثر أن جيالس أهل العلم كاد يسلم َ َ َِّ َِ ُ َ ُ  ٩٧ َعمرو بن قيس ..  َّ
 ت٤٦٩ إبراهيم .       َّإن الشيطان حيرض الدسم

َّإن َصاحب ِ ٍبدعة ِ ُيقبل َال َ َ ٌصوم ُله ُ ٌصالة وال ،َ َ ٌّحج وال ،َ  ١٢٩ حلسنا ..   َ
 ت٤٩٨ عاصم بن نرص.   ًليال باملدينة نواحة سمع اخلطاب بن عمر أن
َفيام َّإن َموسى ىلع اهللا َزلأن ِ ِجتالس ال :ُ َ  ١١٥   ٌعطاء    األهواء َأهل ُ

 ت١٦٦ .  نتقدم إليهم لعلهم ال يعرفون بدعته: قال.ا خيتلفون إليهًإن قوم
ِإن هللا عبادا حتيا هبم البالد، ِ َ ًَ ِ ِ وهم أصحاب السنة؛ من كان منهمَّ َ َ ُّّ  ١٩٣ ُالفضيل.. ُ

 ١٦٣ ابن املبارك.   ع فانظروا م،ِكرِّ الذَلقِطلبون حَ يًالئكةَ هللا مِّإن
ُإن اهللاَ مل يأمر عباده إال بام ينفعهم َ ُ َ ََ َّ َِّ  ٥٦ ُعمر .      ِ

ِإن اهللاَ مل جيعل يف هذه األهواء شيئا من اخلري ِ ًِ ََ ِ  ٦٦  عباس ُابن...   َّ
 ت١٤   ابن سريين ..  إن مل يكن أهل القدر من الذين خيوضون يف آيات اهللا فال 

 ت٥٤٢ اً أجرِِهانَىل أذَا ال يأخذ عً أن اختذ مؤذن رسول اهللا ّإيل َدِهَا عَ مِن آخرِ مّإن
 ٩٥   أيوب ..  ن أهلِن سعادة احلدث واألعجمي أن يوفقهام اهللا لعامل مِإن م
 ١٠٨ ابن سريين .        فانظروا عمن تأخذون دينكم،ٌا العلم دين هذّإن

 ت٥٤٢ معقل بن اهللا عبد                 اًأجر اهللا كتاب عىل نأخذ ال إنا 
 ت١٩٩ أمحد بن يونس.    إنا ال نأكل ذبيحة رجل رافيض فإنه عندي مرتد

 ٢٦  بن مسعودا .        أنذرتكم صعاب املنطق
 ت١٣١ معن بن عيسى..   ا من املسجد وهو متكئ عىل يديًيومانرصف مالك 



  

   
٣١٦ 

 ت١٧٧ أمحد بن حنبل.     ِانظروا عىل من ينزل، وإىل من يأوى
َإنك ألمحق؛ أجتد الصالة يف كتاب اهللا مفرسة َّ َُ ِ َ ُ َّّ  ٧٢ ِعمران.         َ

َلعلك َّإنك ّإذا كان طريقك عىل صاحب بدعة فغمض  َّ َ ٍَ ِ ِ َ  ١٢٦ أبو العباس .. َ
 ت٨٦ األوزاعي..   ّخرى هي أرضُ تعلقتم بأَّ إالٍإنكم ال ترجعون عن بدعة

َإنام أقتفي األثر فام وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به َ  ١٣٦ ُرشيح.  َّ
 ت٣٦٦  جماهد    . اإلبل من البدن إنام
 ت١٧٩   القاسم بن خميمرة.. فإذا صلح سلطانكم صلح،ام زمانكم سلطانكمّإن

ِسمي هوى؛ ألنه هيوي بصاحبه يف النارّإنام  َّ ِ ِ َ ًَ ّ َاحلسن، وجماهد، وأبو العالية. ُّ ُ ٦٧ 
 ٤٩٧          إبراهيم.والكاهن ،واملغنية ،النائحة أجر كره أنه

 ت٢٠٣  الثوري... ُ فيلني؟ه فيقول يل كيف أصبحتُ أبغضَإين أللقى الرجل
 ٢١٠ مالك .  َّم أحب إيلُأهل األهواء بئس القوم، ال يسلم عليهم، واعتزاهل

ًيا موسى كن يقظانا، وارتد لنفسك إخوانا: ُ إىل موسىأوحى اهللا  ًَ ِ َ َ َّ ُ ُ. ١٧٦ 
ُأوثق عرى اإليامن  ت١٨٣ جماهد.      ُّاحلب يف اهللا، والبغض يف اهللا: ُ
ُأوثق عرى اإليامن ُاحلب يف اهللا، والبغض يف اهللا: ُ ُ ُّ  ١٨٣ الفضيل.    ُ

 ت٥٢٣   أنس             .اخلوارج أولئك
ِأي سامء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت يف كتاب اهللا  ِِ ِ ُِّ ُُّ ُّ  ٥٢ أبو بكر ... َُّ

ّإي واهللا، أكرهه شديدا، إال إين  َّالنفخ يف الصالة(ً  ت٤٤٦ أمحد بن حنبل).   ّ
 ١٥٨ احلسن..   ّاكَّام خياصمك الشّ وإن، فإين قد عرفت ديني،إليك عني

َاك أن جتلس مع صاحب بدعة، فإين أخشى عليك مقت اهللاَّإي َ َّ َ َ ِ ِ ِ َ  ١٦٨ الفضيل.  َ
 ت٥٠٥  ابن عباس.      ا تدعو إىل الكهانةّإياك والنجوم فإهن

ِإياكم وأصحاب اخلصومات، فإين ال آمن أن      أبو قالبة ّ َ ُ ُ ُّ ٦٩ 
   ت٧٠ أبو جعفر الباقر.         ينِّالد متحق فإهنا واخلصومة إياكم
 ١٢٨ بتغي َها يفي وِ،املَ العِهلَ جُاعةَا سّ فإهندال؛م واجلُإياك

ِإياكم وكل اسم يسمى بغري اإلسالم ِ َّ َ ُ ٍّ ّ ُ  ١١٢ ميمون بن مهران.     ُ
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 ت٧٤ عمران القصري    . أرأيت أرأيت:إياكم وهؤالء الذين يقولون
ِآيتان يف كتاب اهللا ما أشدمها عىل الذين جيادلون   ُِ ّ َ ِ  ٩٠  أبو العالية ِ

 ت٢٠٢ أمحد.   باجلهمي يستعان وال مرشكان، ومها والنصارى باليهود ستعانُأي
 ت٩ عمر  ..   الفرائض لكم وفرضت ،ننُّالس لكم نتُس قد ُاسَّالن اّأهي
 ت٥٢   ؟      أبو بكر  وأين أذهب،نيُِّلظُ تٍة سامءّ وأي،نيُّقلُت ٍ ارضُةّأي

َالباطل فيام وافق  ُ َّالنفس وإن رأيت أن هللا َ َ َ َ َّفيه طاعة َ َ  ٥٧ عثامن.    ِ
 ت٥٣٨ أمحد بن حنبل.                   ًاختذوه أغانيا: وقال. بدعة، بدعة
 ت١٠١  سفيان الثوري..  واملعصية ؛ إىل إبليس من املعصيةُّالبدعة أحب

 ت٥٢٩ .  أ من أحد من أصحاب رسولّ أن تترب:الرباءة
 ت٥٤٨ يزيد بن هارون.   وأبو بكر األصم كافران، حاليل الدمبرش املرييس

ِبعث اهللاُ آدم بالرشيعة فكان الناس عىل رشيعة َِ َُّ َّ َ  ت١٦٩ منصور بن املعتمر..     َ
 ت١٦٩  بن مسعودا       الزنادقةّالإته ُّما فام أهلك أً نوحبعث اهللا 

 ت١٧٩ بو بكر أ.           بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم
ٌجهم َترك َالصالة َ َأربعني َّ ِ ًيوما َ ِوجه عىل َ ِّالشك َ  ٥٤٦ شوذب  ابن     .َّ

 ت٥٠٥ عمر ..    الرب ةظلم يف به هتتدون ما النجوم  هذهمن تعلموا
ٌالتعليق كلها مكروه ّ  ت٥١٧ أمحد .                                                 ُ

ُتفرتق هذه األ ُ ِ َمة عىل نيف وسبعني فرقة، رشها َ ُّ َ ً َ ِ ٍَ َ  ٢٣٥ عيل ...   ََّ
 ت٧٤  ابن الطباع                .. إىل مالك بن أنس فسألهٌجلَ رَجاء

َجاء نفر من الناس إىل عيل بن احلسني فأثنوا عليه ٍّ َ ِ َّ ِ ٌ ََ  ٢٢٧ جابر اجلعفي.       َ
 ت١ عاذ م.           وحدك كنت وإن ّاحلق وافق ما اجلامعة

ٍحبذا إن شغلته عن صحبة مبتدع َِ َِ ُ ُ ُ  ت٩٤ ِمالك بن مغول  .             ََ
 ٢٩ يم         احلسن أو يصيب الذنب العظ،جل يقتل القتيلّ الر:احلدث

 ت١٦٦ أمحد .                         التحذيرّأشد روا عن حارثّذَح
َّحسن الرأي ّالسنة: يعني.  ُ  ١٨٧                        جماهد .             ُّ
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 ت٢٢٢  إبراهيم بن آزار ومعاوية ّ عام جرى بني عيلٌحرضت أمحد وسأله رجل
 ت٥١١ ثلةُندي مِ عِاربَّ الشُحلق
 ت٥١١ ِن البدعِلقه مَح

 ت٤٣٠ عمر .      كةَ الربَّهنِالفِ يف خّساء فإنِّخالفوا الن
ُاخلصومات يف الدين متحق األ َ ِ ِّ ُ َ ُ َّمعاوية بن قرة.                عاملُ ُ ١٢٤ 

ِاخلصومات حمق الدين ِّ ُ َ ّعطاء، وطاووس، وجماهد، والشعبي  .              ُ ُ ٧٠ 
 ت٥٣٢ الشافعي      غبريَّه التَونّسمُ ي،نادقةَّا أحدثته الزًفت ببغداد شيئّخل

 ت١٦١ د  أمح .ا منهم ا رشً ال أعلم يف األرض قوم،ٍوءُ قوم سُاخلوارج
 ت٥٤٣ ً اخلوارج قوم سوء، ال أعلم يف األرض قوما رشا منهم      أمحد 

 ت٢١٦ النرضبن شميل. دخلت عىل املأمون فقال يل كيف أصبحت يا نرض
ُّدخلت مع طاووس عىل ابن عباس               أبو الزبري  ُ ١٤٧ 

 ت٥٣٧  عمر         لقلقة أو ،قعَن يكن مل اَم ليامنُس أيب عىل يبكني دعهن
ُالذي يشتم أصحاب رسول اهللا  َ َُ َليس له سهم     مالك بن أنس َ ُ ََ ٢٠٦ 

 ت٥٤٣ أبو بكر بن عياش.         أبا بكر، و عمر رمحهام اهللا: الذي يشتم ويسب 
 ت٩٨ هوى احبَص عند نِم َجَرَخ وقد ابنه ٍبيدُع بن ونسُي رأى

 ٤٥٥ ..ته  فسأل،بن عمر يصيل حملول إزرارهارأيت 
ُرأيت َرسول َ ُ ُيستلمه  اهللا َ ُ ِّويقبله ِ  ٧٤     ابن عمر  .ُ

ُالرافضة ال تنَكح نساؤهم، وال تأكل ذبائحهم َ ُِ َِ ُُ َ ِّطلحة بن مرصف..  َُّ ُ ١٩٩ 
 ٧٨ ميمون بن مهران  .                                      ِكتابه: ّالرد إىل اهللا
 ت٦٤ ابن عمر.             َفرَك َنةُّالس َخالف نَم ،ركعتني ركعتني

ر خري من قيام ليلة والقلب ساه ٍركعتان مقتصدتان يف تفكُّ َِ ٌُ ٍ َ  ٣٩٢ ابن عباس. َ
 ت١٩٧  ؟     العتبيأصحاب النبي  ا منً إن شتم أحد:قيلسئل سحنون 

 ت٢١٢ ثارِد بن حمارب      .دقِص لقوم اًإذ مّإهن :قال  ؟افضةَّالر غيبته عنسئل 
ِسئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كالمهم      ابن وهب ِ ُّ ِ َ َُ ١٥٦ 
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ِّسئل مالك عن تزويج القدري ِ َ َُ ِ   . ١٥٧ 
 ت٥٢٣ ؟ اخلوف من عليه يغشى لفَّالس من أحد كان هل أسامء سئلت

 ٤٩٤ . بن عباسعن ا..  وأجر املغنية،أجر النائحة.. السحت 
 ت٣٩٢  الزهري                         .   سكون املرء يف صالته

 ت١٨٩ .اإلسالم عىل عبداهللا أبا يا اهللا أحياك :له وقيلأمحد  سمعت
ِسمعت الفريايب ورجل يسأله عن شتم أيب بكر ؟ قال َ َ َ ِكافر: ُ َ    . ١٩٦ 
ِالسنة إنام سنها من علم ماجاء يف خالفها من الزلل ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُِّ َ  ٦٥ عمر بن عبدالعزيز .        ّ

ِالسنة حبل اهللا املتني فمن تركها فقد قطع حبله من اهللا ُ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َُ َ ّ  ٥٣  أبو بكر .   ُّ
 ٦٤ مكحول ...  ّةنُفر وسُ وتركها ك،ريضةَة األخذ هبا فّنُ س:نتانُة سّنُّالس

ًالسنة قاضية عىل الكتاب وليس الكتاب قاضياعىل ُ َ ِ ٌ ُِ  ٨٠ حييى بن أيب كثري...    ُّ
َالناس ُيدعون ُءمراُأ َسيأيت ِالسنة ِةفُخمال إىل َّ َّ ُفتطيعهم ُّ ُ ُالرعية ُ َّ  ١٧٢ احلسن..   َّ
ِالناس عىل ِيأيتَس ُجيلسون ٌانَمَز َّ ِساجد امليف ِ ِ  ٣٩٨ حلسنا .  ًلقاِح ًلقاِح َ

ّشاورين عمر بن عبدالعزيز يف القدرية ُ  ١٦٠     أبو سهيل                .َ
َّشتم أبا بكر الصديق ٍ َ َ فقد ارتد عن دينه، وأباح دمه ُ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َّ  ٢٠٨ األوزاعي.   َ

 ت٤١٠  ريض اهللا عنهامعمر ُابن                         )طرنجّالش (.ردَّالن من َّرش
َرشار عباد اهللا الذين يتبعون رشار املسائل ليعموا هبا عباد اهللا ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ّ  ٧٧ احلسن.  ُ

 ت٤١٠   عيل                                             .  الشطرنج من امليرس
َصاحب بدعة ال تأمنه عىل دينك، وال تشاروه يف أمرك  ِ َ ُ َ ُ ُ َِ ُ ََ ِ ِ  ١٨٤ ُالفضيل.. ِ

َصاحب الكالم ال يفلح من تعاطى الكالم مل خيل  َ  ١٦٢ أمحد بن حنبل..   ُ
 ت٥٢٣ بريُج بن  قيس                   .   يطانَّالش نِم ِاصَّصُالق عند لصعقةا

ُصىل اهللا عليهم، وال صىل عىل من ال يصيل عليهام َ َ ّ  ٢٣٢ عبداهللا بن حسن..    َ
ِالصالة مكيال، فمن أوىف أويف له َ  ت٣٩٢   سلامن                       ..  ّ

ِطوبى ملن مات عىل اإلسالم والسنة ّ ُّ َِ َ  ١٨٩ ُ       الفضيل              .     َُ
ًارشت الناس وكلمت أهل الكالم فام رأيت قوما أوسخَع ََ َ َُ ُ َُ َ  ٢١٥ ُ  أبو عبيد. َّ
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 ت٥٤٤                ابن عيينة العافية ربكم وسلوا ،بدعته اسَّالن فواِّعر
ِعرفوه إنه إن مات مل نصل عليه ِّ َ ُ َّ ََ  ٢٠٠     احلسن البرصي                .   ِّ

ّعليك باالستقامة، ات ِ َ َ َ ِبع وال تبتدعَ  ١٠٦ ّ    ابن عباس ريض اهللا عنهام    .    َ
ُالغناء َ ُينبت ِ ُ َالنفاق َ  ٥٠١  مسعود ابن                 .          َالقلب يف ِّ
َرشب َرجال َّأن ُفأنبئت َّحية فخرجت ِّالسقاء يف ِمن ِ  ت٤٧٦ وبُأي .       َ

ّفوق الرسة وحتته، كل هذا واسع، كل هذا ليس  ت٣٩٣ أمحد..        بذاكُّ
 ت٥٠٠ الطربي.      فقد أمجع علامء األمصار عىل كراهة الغناء واملنع منه

ِقال إبليس ألوليائه َمن أين تأتون بني آدم ؟    : ُ ِ َ َ  ١٠١   األوزاعي            ِ
 ٧٢ أيوب     . بام يف القرآنّ ال حتدثونا إال ف بن عبداهللاّطرُقال رجل عند م

ًجل لقد دخلت يف هذه األديان كلها فلم أر شيئاَقال ر ُّ ٌُ  ١٥٩ َمالك.       ُ
ِقال رجل لألسود بن سامل ُ  ت١٢٦ كيف أصبحت؟        عبدالوهاب الوراق : َ

 ت٨٦ بن أيب مطيعا..     َجعَبيد قد رُن عمرو بن عإ ،يا أبا بكر: أليوبٌجلَقال ر
َيكون جملسك مع ا: قال يل ابن املبارك ُ ِ َ  ١٦٧ إسامعيل الطويس..      َملساكنيُ

ِّعني احفظ ُوبيياأ:البةِق أبو يل قال ًأربعا َ ُتقل ال:َ  ١٢٢ ّالسختياين ُأيوب..    يف َ
َقال يل ثابت بن عجالن أدركت أنس، وسعيد بن املسيب   ١٥٥ ّبقية..    ُ
ٍقال يل يا جابر بلغني أن أقواما بالعراق يتناولون أبا بكر َ َِ ِ  ٢٢٦ ّحممد بن عيل ..     ً

 ت٢١٦ املأمون.  واإلرجاء دين امللوك، والرفض دين النبط،القدر دين اخلوز
 ت٨٠ مكحول                 .  القرآن إىل نةُّالس نِم ّةنُّالس إىل أحوج القرآن

 ت٥٥   عمر                   .      مائُكَوه عىل آرُفِْرصَالقرآن كالم اهللا فال ت
ُالقرآن ُ كالم اهللا فمن قال فيه شيئا فإنام يتقوله عىل اهللا ُ ُّ َ َّ ً َ ِ  ٦٣ ابن مسعود  ..   ُ

ُالقرآن كالم اهللا  َ ُفال حترفوه إىل غريه ِ ِ َ ُ ُ َِّ َ  ٥٥  عمر                  .      ُ
ّ، فمن رد منه شيئا فإنام يرد عىل اهللاالقرآن كالم اهللا   ت٦٣ بن مسعود        ا. ً

ّن، والسنةالقرآ ُّ  ٨٣  قتادة                                                       .     ُ
 ت١٩٦ ىأبز بن سعيد؟ابهًصانع كنت ما بكر أبا ّيسبًرجال رأيت لو :أليب قلت
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 ت١٥٧ َّيا أبا عبداهللا تسبب يل قدري أزوجه ؟  شعيب بن حرب: قلت لسفيان
ّقلت للحسن بن عيل ِ ُ ِّإن الش: ُ َيعة يزعمون أن عليا يرجع ّ ً ََ َّ  ٢٢٤ عاصم بن ضمرة..َ

ُيا أبا عتاب اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص فيه:ُقلت ملنصور َ َِ ُ ّ  ٢١٢ زائدة .. َ
ِقوم أرادوا وجها من اخلري فلم يصبوه  ت١٥٠ حييى بن حييى الليثي               . ً

   األعمش   .عمر ؟ُأجتيز شهادة من يشتم أبا بكر و: قيل البن أبزى
 أمحد.     ًحشا اهللا قربه نارا: وقال) ابن أيب دؤاد. (كافر باهللا العظيم

 ت١٩٦
 ت٥٤٧

 ت٥٤٢  يكرهون بيع املصاحف وتعليم الغلامن  كان أصحاب رسول اهللا
 ت١٢٦   سحنون       كان ابن غانم يقول يف كراهية جمالسة أهل األهواء

 ت٥١٧ )تعليق التامئم..      (شديدة يكرهه كراهة كان ابن مسعود 
 ت٣٠ سالم بن أيب مطيع  .   ي أصحاب البدع كلهم خوارجّسمُكان أيوب ي

 ت٢١ سفيان..    فإذا خرج عنهم وصار اسّ النةكان العلم يف العرب ويف ساد
 ت٥٣٨ . الك يكره التطريب يف األذان كراهية شديدةَكان م

 ت١٥٥ األوزاعي..      اهللا سولر أصحاب عليها مخس كان: كان يقال
 ت١٥٨ مالك       .. ال كّفإن ؛أذنك من القلب زائغ متكن ال: يقال كان

ّيتكاتم أهل األهواء كل يشء إال التآلف :كان يقال  ت١٧٧ حممد الغاليب...    ٍّ
ُّكان ينزل جربيل عليه السالم بالسنن كام ينزل بالفرائض َّ  ت٨١ ابن عباس.  ُ

 ٥٠٧ عطاء                     أو عمرةٍّ يف حجّون أن يعفوا اللحية إالكانوا حيب
 ت٥٤٢  النخعيإبراهيم.    عىل تعليم الغلامنَكانوا يكرهون أن يأخذوا األجر
 ت٨٧     إبراهيم            .                         َّكانوا يكرهون التلون يف الدين
ِكانوا يكرهون التامئم من الق  ت٥١٧ ّ  النخعي            .  رآن، وغري القرآنَّ
 ت٥٣٢ عاصم  . ومركب املرأة للرجل، للمرأةِجلِّكانوا يكرهون مركب الر
 ت٣٩٢ بن سريين ا                                           ..كانوا يلتفتون يف صالهتم

 ت٨٦ أمحد  ...  إذا مرق أحدهم : كذب ال يتوب هؤالء كام قال أيوب
 ت٢١٦  ابن املبارك    ..  الكذب للرافضة، وسوء التدبري آلل أيب طالب  
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 ت١٢٥ إبراهيم بن أدهم.  كثرة النظر إىل الباطل تذهب بمعرفة احلق من القلب
 ت٥٣٢  الضحاك بن مزاحم                          .وجُّساء الرسِّكوب النُ رَهِرَك
ِالغناء ُسبَك َ ِوالنياحة ِ َ ِالسحت ِمن ِّ ُإبراهيم                           .ُّ َِ ٤٩٧ 

 ٥٢٥  اخلطاب بن عمر .    اسَّالن إىل ِاحلاجة نِم ٌخري ّةنيَّالد ُبعض فيه ٌكسب
َّكل أهل األهواء فإهنم يرون السيف عىل أهل القبلة  ت١١٦ سفيان الثوري.    ّ

 ت٣٩٠ األوزاعي                .            صالته مضت وقد سيئ ذلك ّلُك
 ت٥٣٨ أمحد.      التطريب يف األذان.. كل يشء حمدث، كأنه مل يعجبه
 ت١١٦       احلسن                              .     كل صاحب بدعة حروري

ٌكنا عند ابن املبارك إذ جاءه رجل فقال له ُ ََ َ ِ ّ ّأنت ذاك اجلهمي: ُ َ ١٥٤ 
َكنا نأيت زيد بن صوحان وك ّ ّمطرف ..   يا عباد اهللا أكرموا : ان يقولُ  ت٥٢٧ ُ

َاالجتامع نعد ّكنا َوصنيعة ِتيامل ِلهأ إىل ِ َ ِالطعام َِ ِجرير..  بعد َّ ّجىللبا ِ ِ  ت٥٣٧ َ
 ٥٠٧                       جابر .مرةُ أو عٍّ يف حجّبال إالّعفي السُنا نُك
َّكنا ِاتباع عن ُننهى ُ ِئزجلناا ِّ َيعزم َومل ِ َعلينا ُ َعطية ُّأم                 .َ  ت٥١٨    َّ
 ت١٦٦ ديسع بن سامعيلإ..    عون ابن فرآين عبيد، بن عمرو مع أميش كنت

ًكنت أنا وإسحاق بن أيب عمر جالسا فمر بنا رجل جهمي  ت٢٠٢ أبو ثابت .   ُ
َّكنت مع أيوب، ويونس، وابن عون، فمر هبم  َ َ ُ  ت٢١٠  محاد بن زيد    ..    ُ

 ٤٧٢ ). اهللا وسع عليكم فاقرنوا كنت هنيتكم عن القرآن يف التمر وأن
 ت٥٢٣ بن عروة ا ..نآوا القرأ إذا قر يصنع أصحاب رسول اهللا كيف كان
 ٧٤ عطاء                                                         .        ال أدري

ٍّال أصيل عىل رافيض، وال حروري  َِ ُ ٍَّ َ ِّ          ابن عياشُ
ِال أقيم بالكوفة، بلدة يشتم فيها أصحاب رسول اهللا ُ َ ُ ِ  حممد بن عبدالعزيز. ُ
ِّال أنالني اهللاُ شفاعة حممد أن مل أتقرب إىل اهللا بحبهام ُ ِ َّ َ ََ ٍَ ُ  جعفر بن حممد...   َ

١٩٨ 
٢١٩ 
٢٣٠ 

َال أوتيت بناكح متعة قد علم بتحريمها إال رمجته َ َُّ ِ َ ٍ ِ َ   اخلطابعمر بن .   َ
َال حض للرافيض يف الفيء والغنيمة؛ لقول اهللا  َ ّ ِ َّ َّ ّالقاسم بن سالم      .. َ َ 

٣٧٢ 
٢٠٩ 
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 ت١٤٥ البرصي احلسن..  تتبعه ما قلبك يف فيقذف هوى؛ صاحب جتالس ال
َّال جتالس مفتونا فإنه لن خيطئك إال بإحدى اثنتني      ُ ّ ً َ ٌ مصعب    ُ ُ ١٤٥ 

ُال جتالسوا أصحاب اخل ّصومات، فإهنم الذين ِ  ١٣٢ حممد بن عيل..    ِ
ُال جتالسوا أهل األهواء فإن جمالستهم ممرضة للقلوب  ت١١٥ ابن عباس .  ُ

 ت١٤ عون بن عبداهللا     ..  ّال جتالسوا أهل القدر، وال ختاصموهم، فإهنم  
 ت١٣٢ الفضيل.    فإهنم خيوضون يف آيات اهللا؛ال جتادلوا أهل اخلصومات

َّ حتدث بُكل ما سمعت إال أن يكون الذي حدثكال َِّ ََ َّ َِّ ََ ِّطلحة بن مرصف.  ُ َ ُ ُ ١٠٨ 
ِال حتكموا عىل أحد بيشء حتى تنظروا من خيادن ٍُ َ َُّ ٍ  ١٧٥ ُسليامن بن داود.      َ

 ت١٥٨ سفيان ...    ال ختاصم أهل البدع؛ فإهنم يبغضون إليك ما أنت فيه
ٍال تسبوا أصحاب حممد  ُ َ ُّ ُ َفإن اهللاَ قد أمرنا باالستغفار هلم ِ َ َ  ٥٠ ابن عباس ..ّ

ٍال ترضبوا كتاب اهللا بعضه ببعض ِ ُِ َ َ َُ ِ  ٦٠      ابن عباس .      َ
ِال تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الدين من قلوبُكم ُ َِ َ ّ ُّ ُُ  ١٧٠ ّحممد بن عيل.          ُ

ّال تظهر بدعة إال ترك  مثلها من السنة ُّ ِ ِ َ ِ ُ ََّ  ١٣٣ ُ    غضيف بن احلارث. ٌ
ّال تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس يف رهبم َ َّ َُّ ُ ُ َ  ١٢٠ ّحممد بن احلنفية.. َُّ

ُتقوم ال ُالساعة َ َ َجيلس َّحتى َّ ُالناس ِ ِاجدَسامل يف َّ ِفيهم َليس ِ  ٣٩٧ ٍمروَع ن بعبداهللا   .ِ
 ٥٠٧       جابر                        مرةُ أو عٍّ يف حجّال نأخذ من طوهلا إال

ّال نقيم ببلدة يشتم فيها عثامن بن عفان َ ُ ُ َ ُُ ٍ ِ ٢١٨ 
 ت١٠٨  مالك .. ممن سوى ذلكُ ويؤخذ،ٍ من أربعةُ العلمُؤخذُال ي

 ت٤٧٥   أبو هريرة                                .  ال يؤكل طعام حتى يذهب بخاره
 ت٤٦   شهاب   أبو ِ يف قلوبَّ إال  أيب بكر وعمر وعثامن وعيلّبُال جيتمع ح

 ت٥٠٠     مالك                                                               .  ال جيوز، سامع الغناء 
ُّال يزال الدين مثبتا ما مل تقع األهواء يف السلطان هم الذين َ ً  ١٧٩ احلسن.   ُِّ

َال يزال العبد مستورا حتى يرى قبي َُ ّ ًُ َ ًحه حسناَ َ ُ ُ    الفضيل                 .  َ ُ ٨٩ 
 ت١٧٩ أبو حازم .. لطانُّ ما مل تقع هذه األهواء يف السٍاس بخريّ يزال النال



  

   
٣٢٤ 

َال يشم مبتدع رائحة اجلنة ََّ َ ُ  ١٨٨ الفضيل.     ٌُّ
 ت٥٣٨  مالك .راهمَّتغنون به ليأخذوا عليه الدَ يٌناءِام هو غّ إن: وقال،عجبنيُال ي
َّ يغل قلب أحد عىل أحد من أصحاب رسول اهللا إال كان ال ُِّ َ ُ َِ ٍ  ٢٢١ ُا بن عيينة... ٍ

َّال ينبغي اإلقامة بأرض يعمل فيها بغري احلق والسب للسلف   مالك َِّّ  ت٢١٨ ِّ
ِألن أجلس إىل النصارى يف بيعهم أحب إيل من   َِّ ّ َِ  ٩٢ أبو إسحاق الفزاري ..َّ

ًألن أرى يف املسجد نار َ ِ ِا تضطرم أحب إيل من  َ َّ ُّ َ  ١٠٩ أبو إدريس اخلوالين  .    َ
ِألن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إيل من أن ِ ِّ ُ ًّ  َ ً ُسعيد بن جبري  .    َ ُ ٩٣ 

ّألن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إيل َُّّ ِ ُ ً َ َِ ِ  ٩١ ُأرطاة بن املنذر  .       ِ
َلزوم السنة واجلامعة  ِ ّ ُّ  ٨٢ ُ        سعيد بن جبري                              .        ُ

 ت٥٣ أبو بكر ..  عملت بهَّ يعمل به إالا كان رسول اهللا ًا شيئًلست تارك
 ١٣٩      أبو حازم             .     القدرية: ًلعن اهللا دينا أنا أكرب منه، يعني

 ٢٠٢ عبيد بن حييى     :..       فقلت ،فقمت فقام ،املعتزلة من رجل لقيني
 ت١٦٦ ّ السختياينأيوب.  ؟ طلق مع أرك أمل: فقال جبري بن سعيد لقيني

ِاللهم ال جتعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي َِ َ َُ ّ ُ َ ُِ ِ ٍ ِ ًِ ِ َ  ٢٠٣ الفضيل.     ّ
ّاللهم متعني باإلسالم والسنة  ت١٨٩    عمر بن عبدالعزيز                             . ُّ
ًمل أفت برأي منذ ثالثني سنة َ َُ َُ ِ ِ  ٧٦   قتادة                                          .  ِ
 ٢١ ابن عيينة  . حتى نشأ فيهم أبو حنيفةًعتدالُمل يزل أمر أهل الكوفة م

 ١١٣ ُمالك بن أنس... ، وال أيب بكرِمل يكن من هذه األهواء عىل عهد النبي 
 ١٠٨ ابن سريين: ..    فلام وقعت الفتنة قالوا،اإلسنادمل يكونوا يسألون عن 

 ١٧٧ حييى القطان.. ملا قدم سفيان الثوري البرصة جعل ينظر إىل الربيع وقدره 
 ١٤٠ عيل       ..  َِلتُ ثم ق،هّلُ كَهرَّ وقام الد،هّلُ كَهرَّ صام الدًن رجالألو 

ُ أهنم مل جي-َّالصحابة :  يعني-لو بلغني عنهم   ١٣٥ إبراهيم.  ِاوزوا بالوضوءّ
 ت٣٩٩  عائشة ..منعت كام املسجد ملنعهن ساءِّالن أحدث ما  اهللا رسول رأى لو

 ١٨٣ الربيع بن خيثم ..   ا أحببته عليه  رشُّرسُ وي،اً يظهر خريًلو رأيت رجال
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 ٣٩١  بن املسيبسعيد     .         لو خشع قلب هذا خلشعت جوارحه
ُلو كان صاحب ِ البدعة إذا جلست إليه حيدثك ببدعتهَ ِ ِِّ ُ  ت١٢٦ َّمفضل بن مهلهل.. َ

ُلو كان من عصبتي ما ورثته  َ َُ ِ َ ِ َِ  ت١٩٧   عبدالرمحن بن مهدي              .   َ
َلو كنت تقدمت لرمجته  َ َ  ٣٧٣  عيل بن أيب طالب                         .  ُ

 ٢٢٣ إبراهيم. الستحللت دم اخلشبيةهل القبلة أن ِ مٍحدألو كنت مستحل دم 
َلو كنت تقدمت لرمجته  َ َ  ت٣٧٣ عيل بن أيب طالب                         .  ُ

ِلوال أين عىل وضوء الخربتكم بام تقول الرافضة َّ ُ ََ ُ ِّطلحة بن مرصف .   ّ َ ُ ُ ٢١٧ 
 ١٠٣ نالقطا  أمحد بن سنان ..بغض أهل احلديثُ وهو يّبتدع إالُليس يف الدنيا م

ُليس للحارث توبة، يشهد عليه وجيحد َُ َ ُ ٌ  ت١٥٤ أمحد                 ِ
ِليس ألصحاب البدعة غيبة ِ َ ِ ِ  ٢١٣     احلسن                         .     َ

 ت٥٤٢                                         احلسن             هلم وال صالة له ليس
 ت١٥٠ ابن عباس.  والنصارى وهم عىل ضاللةِ اليهودا منً اجتهادّليس هم بأشد

َما ابتدع رجل بدعة إال أخذ اهللاُ منه احلياء، وركب فيه اجلفاء َ َ َ َِ َِ َُ َّ ً ٌَ َ  ١٠٥ ابن عون.   ِ
 ١١٦ البةِ قوأب.            َيفَّ الس فيهاواُّ استحلَّ إالً بدعةٌومَ قَما ابتدع

ًما ابتدع رجل بدعة إال أتى غد َّ ً ٌ ُ  ٨٧ َعامر بن عبداهللا.       ا بام ينكره اليومََ
ُما ابتدع رجل بدعة إال تربأ اإليامن منه ُ َِ ُ َّ ً ٌَ َ ِ  ١٠٤    احلسن     .                َ

ُما ابتدع رجل بدعة إال سلب ورعه  َ َ ُ َُ َ ُ َِ َّ ً  ١٠٣    األوزاعي   .                   ٌِ
ّما ابتدع رجل بدعة إال غل  َّ ً ٌَ ِ ُ ََ ُصدره عىل املسلمني،       سعيد بن عنبسةَ ُ َُ ١٠٢ 

َما ابتدع قوم بدعة إال نزع اهللا من سنتهم مثلها ال يعيدها  َُّ ِ  ت١٣٣ َّحسان بن عطية.. َ
َما اجتمع رجالن يتخاصامن يف الدين فافرتقا  ََ َِ ِّ ِ َِ َ ُ  ١٤٢    ابن عباس           َ

 ت٨٠           أمحد.  نهّبيُالقرآن وت ّرسَفُة تّنُّولكن الس؛ ما أجرس عىل هذا
ًما أخذ رجل بدعة فراجع سنة  َ ً ٌ َّ ُ َ ََ َ  ٨٦ ِ   ابن سريين                               .    ُِ

 ت١٥٣ جماهد ...     لإلسالم هداين نأ :أعظم َّعيل النعمتني أي دريأ ما
 ت١٢٣    إبراهيم النخعي..   َّما أرى اإلغراء يف هذه األمة إال األهواء املتفرقة 
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َما أراه عىل اإلسالم  ٢٠٥           أمحد بن حنبل                           .           َ
ًما ازداد صاحب بدعة عبادة إال ازداد من اهللا بعدا ًُ َ َ ُ َ َِ ِ ٍ ِِّ  ٩٩ ُاحلسن    .        ِ

ٍما أذن اهللا لصاحب بدعة يف توبة  ٍ ِ ِ َِ ََ ِ ِ َ َ  ٢١٤                       عطاء.             َ
 ت٥٣٩ سنان بن ردُب. ومساجدها مصاحفها زينت ّإال العمل ةّمُأ أساءت ما

 ت٣٣   أيوب    .ًما أعلم أحدا من أهل األهواء إال خياصم باملتشابه
 ت٢٣٣ حممد بن يوسف الفرييايب   ..                ؟ ما تقول يف أيب بكر وعمر 

َما جعل اهللاُ َ ٍ يف يشء منها مثقال ذرة من خري َ ِ ِ َِ َ َ ٍ  ١٥٢   إبراهيم     .    َ
 ت٦٦ إبراهيم ..    ِينةِ زَّ وما هي إال،ٍريَن خِ مٍةَّثقال ذرِ منها مٍ يف يشء اهللاَُما جعل

ّما خاصمت قط َ ُ َ  ١٤٣ ّ   إبراهيم النخعي                              .               َ
ٌما خاصم ورع َِ َ ّ قطَ  ت٧٠ ُعبدالكريم بن أمية اجلزري                             .         َ

 ت٣٢١ األوزاعي       اتباعهّ إال  بلغه عن رسول اهللاٍما رأي امرئ يف أمر
 ت٢١٦ الشافعي.         ا أشهد بالزور من الرافضةًما رأيت يف األهواء قوم

ُشئتم ما ْشئتم ْإن  ؟ِ ُ ْ ُأرضهبم أن ِ ْفإن ،َ َخرج َِ َ  ت٥٣٠ اكفذ ُمتاعُكم َ
 ت١٥٣   ابن عمر       ..  ا بأن قلبي ً فرحّن اإلسالم أشدِ مٍما فرحت بيشء

 ت٢١ داود بن أيب هند..  ما فشت القدرية بالبرصة حتى فشا من أسلم من 
ّما قضيت يل رأيا قط َ ً َ ُّالشعبي                                    .                     َُ َّ ٧٥ 

ِما كان الرجل مع األثر فهو عىل الطريق َّ َ َِ ُ َّ  ١٣٤ ِ    ابن سريين          . َ
 ت٥٠٥                علياس بعدهّلنلنجم وال ُ م ما كان ملحمد
 ت٢٣٧         أمحد      .                ، أسأل اهللا العافية،ما هلم وملعاوية

ِما من داء أشد من ِّ ٍ َ ً هوى خالط قلباَ ًَ َ َ  ٦٨      احلسن                  .      َ
 ت٥٤٢              أمحد   اًأجر اخلري من يشء عىل يأخذ أن يعجبني ما
 ت٥٣١  يزيد بن هارون                !. ؟غبريَّ إال الفاسق ومتى كان التِّغربُما ي

َما يكاد اهللاُ يأذن لصاحب بدعة بتوبة ُ َِ ٍ ِ ِِ َ                       عطاء   .  َ
    

١١٠ 



  

   
٣٢٧ 

 ت٣٦ القاسم بن سالم..  وهو اليوم عندي ،ة كالقابض عىل اجلمرّنُّاملتبع للس
 ت١١٨ ة قالبو أب       .    فإن اهللا تعاىل ذكر،مثل أهل األهواء مثل املنافقني

ِاملجتهد يف العبادة مع اهلوى يتصل جهده بعذاب اآلخرة ِ ِ ِّ  ١٠٠ نابن عو.    َُ
 ت٥٢٣ حازم وأب  ..فقال حوله، اسَّوالن ا،ًاقطَس ِالعراق أهل من برجل عمر ابن ّرَم

 ت٢١٠ سعيد بن عامر..  فقيل له،اًمرض سليامن التيمي فبكى يف مرضه بكاء شديد
 ت٤٦ ختياينِّ أيوب الس..    فقد َمرُ عَّن أحبَ وم،ينّ الدَأقام  فقدٍ أبا بكرَّن أحبَم
 ت١٩٢ الفضيل.                اإلسالم هدم عىل أعان فقد بدعة حبصا أعان من

ِمن أصغى بسمعه إىل صاحب بدعة نزعت منه العصم ِ ِ ٍ ِ ُِ َ َُ ِ ِِ َ  ١٦٤ حممد بن النرض ...    َ
 ١٨٣ عمر                   وأحببناه عليه،اًا ظننا به خريًمن أظهر منكم لنا خري

ِمن أقر باسم من هذه األسام ِ ٍ َّ ِء املحدثة؛ فقد خلع ربقة اإلسالم   ابن عباس َ ََ َِ َ ١١١ 
 ت٢١٢       زائدة                    ؟                          هو نةُّالس أهل من

َمن أين جئت ؟                   ِ َ ُ         سفيان بن عيينة                          ِ ُ ١٩٥ 
َمن بذل دينه دون ما ََ َ ََ ُ ََ ِّله؛ أورثه اهللا الفقر، وحرشه يوم       مطرف بن عبداهللاِ ُ َ ََ َ َُ َ َُ ِ ِ ١٨٢ 
َمن ترك السنة كفر ُّ  ٦٤  ُ   ابن عمر                                                 .    ََ

َمن تبع جنازة مبتدع مل يزيل يف سخط اهللا حتى يرجع َ َ ََّ َ َِ َ َ ُ ٍَ  ١٩٤ ُالفضيل.          ِ
َتعاطى الكالم تزندق                                   ابن املباركَمن  َ َ ََ َ َ ١٦٢ 
 ت١٤٥ وريّالث سفيان     ثالث إحدى نِم يسلم مل ٍبدعة صاحب َجالس نَم

َمن جلس مع صاحب بدعة مل يعط احلكمة َ َِ ٍُ َ َ َِ ِ  ١٩٠ ُالفضيل.                      َ
ُمن جعل دينه غرضا للخص ُ َُ ً َ َ ِ َ َومات أكثر التنقل َ  ١٣١ ُعمر بن عبدالعزيز.         َِ

ُمن خفيت علينا بدعته مل ختف علينا ألفته ُُ َُ َ ََ َ  ١٧٧ ُ      ابن املبارك     .          ِ
 ت٥٤٣  أمحد                 .                                   أن اإليامن قولَمَعَن زَم
 ت٢٠٦ أنس بن مالك.    الفيء ؛ّحق الفيء يف له سفلي النبي  أصحاب َّبَس من

ّمن السنة أن يضع يده اليمنى يف الصالة حتت الرسة ُّ َُّّ  ت٣٩٣       أبة هريرة .   ّ
ّ حتت الرسِالةَّ يف الصِّ عىل الكفِّة وضع الكفّنُّالسِمن   ت٣٩٣ عيل .         ةُّ



  

   
٣٢٨ 

 ت٢٠٥ أمحد بن حنبل.. شتم نَم :قال ثم الروافض مثل الكفر عليه أخاف َشتم من
َمن شتم أصحاب رسول اهللا  ََ َ َ ،فهو كافر ٌ ِ  ٢٠٧ ُبرش بن احلارث.             َ

َّمن طلب الكالم فآخر أمره الزندقة َ  ت١٦٢ عبدالرمحن بن مهدي.                      َ
ِمن طلب الدين بالكالم تزندق ِّ  ت١٦٢   مالك .                                      َ

 ت٤٨٨ أبو بكر بن عياش.      ا يف اإلسالمًدثَ حَنيا فقد أحدثُ دَاحبَ صَمَّظَن عَم
 ت٤٦٦            قتادة                              .              من غسل يديه فقد توضأ

 ١١٩ ن عباس اب.     هُِقنُاإلسالم من ع َةَبقِ رَعَلَ فقد خاًربِ شَ اجلامعةَقَارَن فَم
ِمن فارق اجلامعة فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقة ِ ُِ ُ ِ ََ َ َ َ َ َ َِ َ َ  ١٤٦  عيل .              َ

ّمن فارق اجلامعة فامت مات ميتة جاهلية َ َ َ ََ َ َ َ  ١٤٨ ابن عباس .                   َ
 ت٢٢٥ فيانُس.    مر فقد أزرى باملهاجرين واألنصارُا عىل أيب بكر وع ليَ عَلَّمن فض

َمن فضل عليا عىل أيب بكر وعمر فقد عاهبام ُ َ ٍَّ َ ً َ ّ  سفيان الثوري            .    َ ُ ٢٢٥ 
َمن فضلنا عىل أيب بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا َِ َِّ ُ ُ َِ ٍُ  ٢٣٣  حممد بن عيل   ..َ

 ت٢٢٥  أمحد   ... ومن ،اهللا رسول عىل طعن فقد ،بكر أيب عىل ا علي َمَّدَق من
 ت٢١      أمحد  ًمن كان أبوه هيوديا أيش تراه يكون ؟ املرييس                       

َكذب َمن َّ َكذب فقد ِضوباحل َ  ٢٧١  ِمالك بن أنس.                      ِّقباحل َّ
 ت١٨٩  عون     .       خريِّلة فله بشري بُكّنُّمن مات عىل اإلسالم والس

َّمن نعمة اهللا عىل الش َاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب  ِ  ت٩٥ يوسف بن أسباط.. َ
َمن نعمة اهللا عىل الشاب واألعجمي إذا تنسَكا إن يوفقا       ابن شوذب َُّ ُ َِّّ َّ َ ِ ِ ِ ٩٥ 

 ت١٨٥     زكريا بن الصلت  بتدع بعينه فقد أعان النظر عىل العمىُ إىل مَمن نظر
 ت١٩٢ الفضيل.       العمى قبل موته أورثه اهللا تبارك وتعاىلٍن وقر صاحب بدعةَم

َمن وقر َ صاحب بدعة فقد أعان عىل هدم اإلسالمَ َ ٍ َ  ١٩٢ ُ الفضيل       .      َ
ًرفة عن احلق ال تعي شيئاُمنخ َ َ َّ مرة الطيب                                    -. ِّ ّ ُ ١٥١ 
 ت٥٢٣ ابن سريين..  القرآن عليه ويقرأ ،حائط عىل جيلس أن بيننا ما ميعاد

ِنظر املؤمن إىل املؤمن جالء القلب، ونظر الرجل إىل صاحب  ِ ِ ِِ َ ُ َِ َّ ُ  ١٨٥ الفضيل . ُ



  

   
٣٢٩ 

ّنظرت يف األهواء وكلمت أهلها فلم أر قوما أقل عقال من اخلشبية ّ ًَ ّ َ َ ََّ ُ ًُ َ ِ  ٢٢٣ َّالشعبي . َ
ِالنظر إىل صاحب بدعة يطفيء نور احلق من القلب َِ ِ ٍِّ ََّ ُُ  ١٢٥  بن أسباطُيوسف.    َ

ّنعم، الرافضة أشهد أهنم ملرشكون  ٢٢٨    عبداهللا بن احلسني بن احلسن        ..  َّ
 ت٥٣٠   أمحد        ...به أخذ اعرتف فإذا عندي، ًشيئا ذاك ليس نعم

ُنعمتان هللا عيل ال أدري أهيام أفضل، أو قال َّّ َِ َأعظم؛ أن هداين  : ِ  ١٥٣  َأبو العالية.. ُ
ٌحرام َاحةِّالني َ َواستامعها ،َ  ٤٩٦  عمر ابن                                    . دعةِب ُ

ِهؤالء َ َالذين ُ َيصعقون ِ ُ َ َعند ُ ِاستامع ِ َ ِالذكر ِ ُقعدهمن ِّ ُ  ٥٢٣ َباركامل ابن      ...ِ
 ت١٥٩ احلسن البرصي    .   وا عليه لعصمهمُّ ولو عز،هانوا عىل اهللا فعصوه

 ت٥٢  عمر                   ؟              فام األب،قد عرفناهاهذه الفاكهة 
 ١٢٣ َّ       إبراهيم النخعي                                   .       هم أصحاب األهواء

 ت٥٣٨ محد بن حنبل  أ                     )      ِانَ باألحلِالقراءة. (دثةُهو بدعة وحم
 ١٨٣  أمحد                                                     .نياهُد ِلطمع ُهَّبُحت ال أن هو

ُاهلوى عند من خالف السنة حق وإن رضبت فيه عنقه ُِ ٌِّ ّ ََ ُّ ََ  ٥٩ عيل .      َ
ِّاهلوى يصد عن احلق  َ ُّ ُ  ٥٨ ّعيل                                                     .     َ

 ت٤٤٠  ابن عباس                                   اإلقعاء بني السجدتني .ّةنُّالس هي
ٍبنائحة ُوأيت َِ َفتعتعت ِ َ َفبدا ،َ ُشعرها َ ُعمر                     ..      َ  ٤٩٨ اخلطاب بن َ

 ت١٨٩ . كوتُّ فكان يطيل الس،فينةّمحد بن حنبل يف السأ ركوب وافق ركويب
 ت٤٦٦ .  احلسن             .في الفقر، وبعده ينفي اللممالوضوء قبل الطعام ين

 ٥٢١                               العرباض بن سارية  موعظة بليغةوعظنا رسول اهللا 
َولدت قبل االعتزال ُِ َِ َ ُ . ١٣٧ 

ِواهللا إن قتلك لقربة لوال حق اجلوار ِ ّ َ َ ُ َ َ  ٢٢٩ عبداهللا بن حسن بن حسني . ََّ
َقبل اهللاُ من مبتدع عمال يتقرب به إليه أبدا؛ ال صالة واهللا ال ي ُ ًَ ّ ًُ َُ ٍ  ١٥٠ احلسن.. ِ

 ٢٢٩ حسن بن حسن ..   أيديكم وأرجلكمّأمكن اهللا منكم لنقطعنواهللا لئن 
 ت٧٤  عبي َّالش                                         .     ل عىل رأييُ ب ؟وما تصنع برأيي



  

   
٣٣٠ 

ِّكل ُزاءَج هيو ٍفرتُم ُ ِ إىل يوم القيامة َ ِ ِ  ت١١٧ ِقالبة أبو                             . َ
 ت٥٤٤  أمحد                                    ليس هذا غيبة، هذا نصيحة، وحيك

َيا أبا احلسن إذا رأيت رجال يذكر رجال من أصحاب رسول اهللا      أمحد َ َ َِ ً َُ َ ُُ ً َ ٢٣٧ 
َيا محاد إين ألرى ا َ َلشاب عىل كل حالة منَكرة فال  ّ ٍ ٍَ ُ َ َّ  ٩٨ ُ   يونس             َّ

َيا فالن ما تصنع هاهنا ؟         ُ َ ُ ََ  ٢٠١ ِ ابن سريين                                          ُ
َيا نوف، تدري من شيعتي  َِ ِ َ  ٢٣٩                             عيل ال واهللا: َقال ؟ ُ

 ت٩   حذيفة                 ،اًا بعيدًاء استقيموا فقد سبقتم سبقّرُلق اَيا معرش
 ت٥١٧   أمحد                                  يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة 

 ت٥٠١    أمحد                                 .    يعجبني ال ،ِالقلب يف النفاق ثبتُي
ِيد اهللا عىل اجلامعة َ ٍ، وال ينظر اهللا إىل صاحب بدعةُ ِِ ِ َ  ٢١١        الفضيل      .  ُ

ِيدع دين أيب القاسم، ويموت عىل دين أيب عامرة ِ ِ ُِ َ َ ُ َِ  ١٤٠   مالك بن أنس  .   َ
ِيد اهللا فوق اجلامعة، ومن شذ مل يبال اهللا بشذوذه ِ ِ ُ َّ َ  ١٤٤ ُ معاذ          .   َ

 ت١٩٧  عبدالرمحن بن مهدي.. هباًادالُ جم،دعتهىل بإكن داعية ييصىل خلفهم ما مل 
ِيعرف الرجل يف ثالث مواطن ُ ِبألفته، ويعرف يف جملسه: ّ ِ ُِ َ  ت١٧٧ األوزاعي  .. ُ

 ت٤٥٠ جماهد    ..يكره أن يغمض الرجل عينيه يف الصالة كام يغمض اليهود
 ت٥١٧  براهيمإ         .   م يدخلون به اخلالءّهنإ :بيان ويقولِّيكره املعاذة للص
َيَكذبون بآياتنا ِ ِ َ ِّ  ت١٤٩    جماهد                                                                        . ُ

 ت٥٣٧ أمحد           ...  مثل عليهم جيمع َأن َّوأما ِامليت َألهل الطعام يكون
ُيلبسون عىل أنفسهم ويطلبون من يعرفهم  ُ ِّ َُ ُِ  ١٥٨ مالك                    .        ِ

ِهيلك يف رجالن َ َُ َ ّ ُحمب مفرط، ومبغض مفرت: َُ ُ ُِ ٌّ  ت٢٣٦  عيل                     .     ُ
 ١٢١ عبداهللا بن عمرو. نفتنوي ابن داود ليامنُ مما أوثق سٌياطنيَ شَ أن تظهرُكِوشُي
 
 



  

   
٣٣١ 

  : السنة واالعتقاد أبوابفهرس -٤
  رقم األثر                                                                                              

    اإلسالم
 ١٥٣ من أعظم نعم اهللا عىل اإلنسان اهلداية إىل اإلسالم     

 ١٨٦ ُّهي اإلسالم السنة      : احلياة الطيبة
 ت١٨٩ ُّدعاء املسلم بأن يتوفاه اهللا عىل اإلسالم والسنة    

    نبياء والرسل وفضائل نبينا حممد األ
 ٢٩٢ تكليم اهللا تعاىل ملوسى عليه السالم    

 ١٧٦ وصية اهللا تعاىل ملوسى أن ال خيتار له أصحابا يذكرونه باهللا
 ٢٩٢ اختاذ اهللا تعاىل إلبراهيم خليال     

 ٢٩٣ صفة عيسى بأنه كلمة اهللا وروح منه، وذكر بعض معجزاته 
  ٢٨٨  .. سى ينزل من السامء فيكرس الصليب اإليامن بأن عي

 ٢٩٤ خلق اهللا تعاىل آدم بيده    
 ٣٠٤ اإليامن بأن موسى عليه السالم لطم عني ملك املوت    

 ٣٢٢ وقوع الذنوب من األنبياء عليهم الصالة والسالم    
 ت٣٢٢ هل إخوة يوسف كانوا أنبياء ؟  

 ٣٠٦      ً بعثا هو نبينا ًاإليامن بأن أول األنبياء خلقا وآخرهم
 ٣٠٧  كان عىل دين قومه     الرد عىل من زعم أن نبيا 

ًاإليامن بأن نبينا ولد خمتونا مرسورا      ً ٣٠٨ 
ًاإليامن بأن أول األنبياء خلقا وآخرهم بعثا هو نبينا  ً      ٣٠٦ 

 ٣٠٩  كان يرى من خلفه    اإليامن بأن النبي 
 ٣١٠ واملعراج وأنه بالروح واجلسد    اإليامن باإلرساء 

 ٣١١    اإليامن بأن اهللا وضع يده بني كتفي نبينا 
 ٣١٢  أرشف األنبياء وأنه يشفع وجيلس عىل العرش نبينا 



  

   
٣٣٢ 

    اإلميان
 ٢٤٠ معنى اإليامن   

 ٢٤١ لإليامن ثالثة أركان ال يصح إيامن عبد إال باجتامعها    
 ٢٤٢ لة عىل ذلك  اإليامن يزيد وينقص واألد

 ٢٤٢ لإليامن بداية وزيادة باال انتهاء    
 ٢٤٤  يف اإليامن     ءاالستثنا

 ت٢٤٥ أمؤمن أنت ؟   : كراهة العلامء السؤال
 ٢٤٩ الفرق بني اإلسالم واإليامن      

 ٢٥٠ أهل الفسق خيرجون من اإليامن إىل اإلسالم   
 ٢٥٠  .   أهل الكبائر حتت مشيئة اهللا تعاىل

 ١٠٤ ال إيامن للمبتدع     
 ١٦٤ اجللوس مع أهل البدع      : من عالمات النفاق
 ٣٢٨ و٢٠٤ و٢٠٣ و١٨٣       ب يف اهللا والبغض يف اهللا  احل: أوثق عرى اإليامن

 ٢٠٤ بغض أهل البدع من اإليامن
 ت٢٤١ ُّاخلالف بني أهل السنة واملرجئة     

 ٢٤٣ نؤمن ساعة    اجلس بنا : معنى قول معاذ 
ّال يكفر أحد بذنب       ُ ٣٢٢ 

 ت٢٤٠ من صنف يف مسائل اإليامن من أهل السنة
    توحيد العبادة

 ٣٦٩ الناس خيتلفون ويتفاوتون يف اخلوف من اهللا 
 ٤١٢ ما شاء اهللا وشئت : النهي عن قول

 ٤١٣ النهي عن احللف بغري اهللا 
 ٥٠٥ ما جيوز تعلمه من علم النجوم

 ٥٠٢ النهي عن النظر يف النجوم 



  

   
٣٣٣ 

ِوالتَكهن ،ِافةعيالالنهي عن  ُّ ِوالزجر ،َّ  ٥٠٢   َّوالتطري، َّ
 ٥١٥ النهي عن النظر يف كتب العزائم والعمل هبا، واستخدام اجلن 

ّالنهي عن شد الرحال إىل زيارة القبور    ّ ٥٣٥ 
 ٥٢٥ األمر باخلوف والرجاء 

    التمسك بالسنة واجلماعة
  ٨٤  و٨٣ و٨٢ و٥٣ و٣٧ و٣٦ و٣٥ و١٠ و٧       لسنة                      مسك باالت

 ١٣٠ و١٠٦و ١٨٩ و١٨٧ و١٤١و١٣٤                                                                 
 ١٤٠و١٣٣و٦٤                                                                                     ترك السنة      

 ٢١١و١٤٨و ١٤٦ و ١٤٤و ١١٩ و٨٢ و١لزوم اجلامعة                                      
 ت١ من هي اجلامعة ؟   

 ت٢ . أسباب خروج الناس عن السنة ودخوهلم يف البدعة 
 ٣٤ .   املتمسك بالسنة له أجر مخسني شهيد
 ٣٦   .  املتمسك بالسنة كالقابض عىل اجلمر

 ٣٧ .  املتمسك بالسنة يف الفتن كاهلجرة إىل النبي 
 ٣٨ فضل الغرباء املتمسكون بالسنة  

 ٥٣ .                        السنة حبل اهللا تعاىل
 ٦٤ من ترك السنة كفر       

 ٥٤ .   ترك السنة واألخذ بالرأي سبب للضالل 
 ت٦٤ .    لهاتقسيم السنة إىل قسمني، فرض، ومندوب إىل فع
 ت٦٤ .   ختصيص السنة بام جيوز تركه اصطالح حادث

 ٨٥ و٦٥ .    اتباع السنة وترك املجادلة فيها
 ٧١ .    اإلنكار عىل من عارض السنة وهجره

 ٧٣ و٧٢ ال حتدث بالسنة، واقرؤوا لنا القرآن   : اإلنكار عىل من قال
 ٧٢ .   القرآن أحكم األمر، والسنة فرسته



  

   
٣٣٤ 

 ٧٤ . أرأيت أرأيت: ذ بالسنة وتركاألخ
 ٧٨ الرد إىل السنة عند التنازع واالختالف    

 ٨٠ . السنة قاضية عىل الكتاب
 ٨١ جربيل ينزل بالسنة كام ينزل بالقرآن    

 ٨٤ اتباع السنة    : أفضل العبادة
 ١٠٦ الوصية بالتمسك بالسنة   

 ١٠٧ األمر باالتباع والنهي عن االبتداع    
 ت١٨٩ أجر من مات عىل اإلسالم والسنة   

 ت١٨٩ دعاء اهللا تعاىل بأن يميتك عىل اإلسالم والسنة
 ١٩٣ الذي يعرف ما يدخل جوفه      : السني

 ١٣٦و ١٣٥ و١٣٤اتباع آثار من سلف                                                                          
 ١٥٣ هدايته للسنة وجمانبته للبدعة   : إلنسانمن نعمة اهللا عىل ا

 ٩٧ و٩٥ مماشاة أهل السنة نجاة   
 ١٨٦ اإلسالم والسنة : احلياة الطيبة

 ٧١ هجر من عارض السنة    
 ١٩٣ ُّفضل أصحاب السنة     

 ١٤٤ النهي عن الشذوذ عن اجلامعة     
 ت٢١٢ امتحان الناس ملعرفة السني من البدعي 
    ذم الرأي

 ٣٢٩ و٣٢٥ و٧٦ و ٧٥  و ٧٤ و٥٤ و ٢٢ و٢١ذم الرأي وتركه                              
 ٧٦ و ٧٥ و ٧٤.                                                              هني السلف عىل القول بالرأي
َأصحاب الرأي أعداء السنن ُّ ُ َِّ ُ   . ٥٤ 

 ٥٤ الضالل   ترك السنة واألخذ بالرأي سبب 
 ت٢٣٩ وصف حال أهل الرأي يف التفقه والعلم    



  

   
٣٣٥ 

 ت٢١ سبب ظهور الرأي دخول غري العرب يف اإلسالم     
  اهلوى ذم                                                                                        

١٠٠ و٨٩  و ٨٩  و٨٨ و  ٦٨ و ٦٧ و ٦٦  و ٥٩ و  ٥٨  و ٥٧ذم اهلوى                       
 ٦٦ .    اهلوى كله ضاللة

 ٦٧ و٦٦ سبب تسميته هوى؛ ألنه هيوي بصاحبه يف النار    
 ٦٨ .    خطر اهلوى عىل القلوب

 ٨٨  و٨٧ إذا تبع اهلوى استحسن ما كان يستقبحه    
 ١٠٠ املجتهد يف العبادة مع اهلوى    

    حذر منها املصنف ذم البدع وذكر البدع اليت
كل بدعة ضاللة                                                                                    ١١٣ و١٠٧ 

١٠١ و ٩٤ و ٩٣ و٩١الفسق أخف رضرا من البدعة                                              
 ١٠٧ النهي عن االبتداع    

 ١٠٩ تغيري البدع     
 ١٠٩ خطورة وجود البدع يف املساجد    

 ١٣٣ ظهور البدع وخفاء السنن     
 ٣٤١ من أنكر املسح عىل اخلفني فهو مبتدع  

 ٣٧٤ ال ينكر عدة النساء إال مبتدع 
 ٥٢٦ من البدع التحالف والتعاضد والتنارص 

 ٥٢٨ و٤٩٣ النياحة عىل امليت 
 ٥٠٠ استامع الغناء واختاذ القينات 

 ٥٠٢ النظر يف النجوم واالعتصام هبا 
 ٥٠٦ اخلضاب بالسواد 
 ٥٠٧ األخذ من اللحية 
 ٥٠٨ تطويل الشارب



  

   
٣٣٦ 

 ت٥١١ حلق الشارب ليس من فعل الصحابة 
 ٥١٢ التزعفر للرجال وخضب اليد باحلناء 

 ٥١٣ إسبال الرجل ثوبه
 ٥١٥ النظر يف كتب العزائم والعمل هبا 

 ٥١٥ عامهلم ادعاء كالم اجلن واست
 ٥١٧ تعليق التامئم والتعاويذ من غري حاجة 

 ٥١٨ اتباع النساء للجنائز ولطم اخلدود 
 ٥٢١ الرصاخ والصعق عند الذكر وسامع القرآن 

 ٥٢٤ إظهار التقشف واستامع القصائد والرقص والتصفيق عندها 
 ٥٢٩ الشهادة والوالية والرباءة 

 ٥٣٠  نفسه رضب السلطان للرجل حتى يعرتف عىل
 ٥٣١ التغبري يف املساجد 

 ٥٣٢ ركوب النساء الرسوج 
 ٥٣٣ ركوب الرجال رسوج النمور 

 ٥٣٤ اختاذ آنية الذهب والفضة ولبس احلرير والديباج 
 ٥٣٥ البناء عىل القبور وجتصيصها 

 ٥٣٦ شد الرحال إىل القبور 
 ٥٣٧ إعظام املوت وختريق الثياب عند نزوله 

 ٥٣٨ آن واألذان باألحلان قراءة القر
 ٥٣٩ حتلية املصاحف 
 ٥٤٠ زخرفة املساجد 

 ٥٤١ تطويل املنابر 
 ٥٤٢ أخذ األجرة عىل األذان واإلمامة، وتعليم القرآن وتغسيل املوتى 

    



  

   
٣٣٧ 

  اجلن والشياطني
 ٢٧٨ اإليامن بجود اجلن وأهنم من خلق اهللا تعاىل    

 ٢٧٨   اإليامن بأن من اجلن املؤمن والكافر 
 ٢٧٨ اإليامن بأن إبليس رأس جنود الشياطني وأنه يوسوس للناس    

 ٢٧٨ من أنكر وجود اجلن وأهنم يغوون بـني آدم فهو كافر      
 ٢٧٨ اإليامن بأن الشياطني جيرون يف بني آدم جمرى الدم     

 ٣٠٥ لكل إنسان موكل به قرينه من اجلن     
 ٣٠٥  به ؟     املوكلهل أسلم قرين النبي 

 ت٣٨١ الشيطان يأكل ويرشب بشامله   
 ٥١٥ من يكلم اجلن ويستخدمهم يف عالج املرىض

    اجلنة والنار
 ٢٩٤ اإليامن بأن اهللا غرس جنة الفردوس بيده   

 ٢٧٤ اإليامن بأن اجلنة والنار خملوقتان 
 ٢٧٤ احلور العني يف اجلنة وبعض أوصافها 

 ٢٧٤  خروج املوحدين من النار
١٨٨ و١١٨ و ٣٠أهل البدع يف النار                                                                             

 ٢٧٤ اجلنة والنار ال تفنيان  
 ٣٠ أهل البدع كالب النار                        

          اخلالفة واإلمارة                                                              
 ٣٣٥ و٣٣٤ و٣٣٣ت و١١٩ و٤١             .        األمر بالسمع وطاعة لكل أمري

 ١٤٨و ١٤٦ و١١٩وعيد من فارق اجلامعة                                                                  
 ٢١١ و١٤٤                                                   يد اهللا عىل اجلامعة                                   

 ١٧٣ و١٧٢ و١٧١ و١٧٠طاعة السلطان يف احلالل واحلرام والبدع                     
 ١٧٩ وقوع السلطان يف البدعة وأمره هبا                           : من البالء



  

   
٣٣٨ 

 ١٨١ ال طاعة للسلطان يف معصية اهللا تعاىل    
 ٢٠٢ السلطان ال يستعني باجلهمية     

 ٢١٦ اإلرجاء دين امللوك       
 ٣٣٢ النهي عن اخلروج عىل األئمة      

 ٣٣٥ صالة اجلمعة والعيدين واحلج والغزو مع كل إمام بر وفاجر 
 ٣٣٦ النصيحة لألئمة املسلمني 

 ١٨١و٤١ األمر بطاعة السلطان 
 ١٨٢و١٨١و ١٧٩و١٧٢و١٧١                             صية ال طاعة للسلطان يف املع

 ١٨١و١٧٩و  ١٧٢و ١٧١                               إذا دعا السلطان إىل البدعة          
                           ٣٣٥و١٥٥و٤١                                  الصالة خلف كل إمام                             
 ١٧٩                                                      إذا صلح السلطان صلح الزمان              

 ١٧٣و١٧٢و١٧١و١٧٠                           ذم طاعة رؤساء أهل الدنيا                 
           الصحابة ومناقبهم

 ١٩٨-١٩٥و  ١٢٢و٥٠و٤٩و٤٨ و٤١ و٤٠و٣٩     النهي عن سب الصحابة      
                                                                       ٢٣٧و٢٢١ و٢١٩و٢١٨و٢١٢و٢٠٩و٢٠٨و٢٠٧و٢٠٦و٢٠٥                       و
 ٣٩   بغض للنبي :  ، وبغض الصحابةحب للنبي : حب الصحابة

 ٤٣ .      يف الطعام  مثل امللحأصحاب النبي 
 ٤٦ .    ال جيتمع حب اخللفاء األربعة إال يف قلب مؤمن

 ٤٧ فريضة حب اخللفاء األربعة      
 ٦٠ ). كرم اهللا وجهه(، أو )عليه السالم: ( بقوهلمختصيص عيل 

 ١٩٥ اإلنكار عىل من شهد جنازة من يبغض الصحابة     
 ١٣٦و١٣٥و٣٢١و٢٠                                                    اتباع آثار الصحابة                 

 ١٩٦ تكفري من شتم أبا بكر وعمر    
 ت١٩٨ تكفري من أنكر خالفة اخللفاء األربعة    



  

   
٣٣٩ 

 ٢١٩و٢١٨      اهلجرة من البالد التي يشتم فيها الصحابة 
 ٢٢٠       ذكر حماسن الصحابة 

 ٣٢٣و٢٢٠     حابة  الكف عام شجر بني الص
 ٢٣٤ و٢٢٥من فضل عليا عىل أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهم                                      

 ٢٣١و٢٣٠      التقرب إىل اهللا تعاىل بحب أيب بكر وعمر
 ٢٣٧   تكفري من شتم الصحابة 

 ٣١٥       أبو بكر الصديق أفضل األمة بعد نبيها 
 ٣١٥  بالصديق والعتيق      يب بكر سبب تسمية أ

 ٣١٥ عمر ريض اهللا عنهام      : أفضل الصحابة بعد أيب بكر 
 ٣١٥ عثامن ريض اهللا عنهم      : أفضل الصحابة بعد الشيخني

 ٣١٥  بذي النورين       سبب تسمية عثامن 
 ت٣١٥ .    أبو بكر، وعمر، وعثامن : اإلمجاع عىل أن أفضل الصحابة
 ٣١٥ عيل ريض اهللا عنهم        : أفضل الصحابة بعد الثالثة

 ٣١٥ باألنزع البطني          : وصف عيل 
 ت٣١٥ من ربع بعيل ريض اهللا عنه يف التفضيل 

 ٣١٧ ذكر العرشة املبرشين باجلنة والشهادة هلم باجلنة     
 ٣١٨  سيد الشهداء     محزة 

 ٣١٩  الطيار يف اجلنة     جعفر 
 ٣١٨  سيدا شباب أهل اجلنة      واحلسني احلسن 

 ٢١٨       فضل عثامن 
 ٣١٩ الشهادة جلميع املهاجرين واألنصار باجلنة     

 ٣٢٠  ساعة  لو وفضل كل من رأى النبي 
 ٣٢١  صغريهم وكبريهم   الرتحم عىل مجيع الصحابة 

 ٣٢٣  تكتبه لنفسك ال تقرأ الكتب التي فيها ذكر اجلمل وصفني، وال



  

   
٣٤٠ 

 ٢٣٤ ذكر بعض فضائل عائشة ريض اهللا عنها       
 ٢٣٤ سبب ذكر فضائل عائشة يف كتب االعتقاد    

 ت٢٣٤ احلكم عىل من طعن يف عائشة مما برأها اهللا بالقتل والردة    
 ٢٣٥ ذكر ترتيب منازل الصحابة يف األفضلية     
 ٢٣٦  بعض فضائله    الرتحم عىل معاوية بن أيب سفيان وذكر

 ٢٣٦  خال املؤمنني      من قال بأن معاوية 
 ٢٣٧  يف كتب االعتقاد     سبب ذكر فضائل معاوية 

 ٥١و٥٠   االستغفار للصحابة
 ٣١٩ الشهادة جلميع الصحابة أهنم يف اجلنة
 و ٢٠٨و٢٠٥و١٩٨و١٩٦و٧٩و٤٥و٢٠فضل أيب بكر وعمر                           

 ٢٣٣و٢٣٢و٢٣١و٢٣٠و٢٢٦و٢٢٥و٢١٢                                                         
 ٤٧و٤٦ فضل اخللفاء األربعة         

  تعاىل وإمرارها كما جاءت هللاصفات 
 ١٨و١٧ إثبات كالم اهللا تعاىل     

 ١٢٠ ّال تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس يف رهبم     
 ٢٥٢ اهللا تعاىل   إثبات كثري من صفات 

 ت٢٥٢ اجلهمية تنكر صفات اهللا تعاىل    
 ت٢٥٢ تكفري من أنكر الصفات    

 ت٣٠٠ و ٢٧٩ و٢٥٣إثبات الرؤية                                                                                   
 ٢٨٠ إثبات األصابع      

 ٢٨١ إثبات القدم هللا تعاىل     
 ٢٨٢ االستواء عىل العرش   

 ٢٨٤ إثبات اليدين واليمني        
 ٢٨٦و٢٨٥ إثبات الوجه والصورة هللا تعاىل   



  

   
٣٤١ 

 ٢٨٧ إثبات نزول اهللا إىل السامء الدنيا     
 ٣٠٠و ٢٨٧ موقف أهل السنة من أحاديث الصفات    

 ٢٩٢ كالم اهللا تعاىل بصوت  
 ٢٩٢ ُإثبات اخللة هللا تعاىل   

 ٢٩٤ شياء التي خلقها اهللا تعاىل بيده       األ
 ٢٩٥ إثبات النفس هللا تعاىل     
 ٢٩٦ إثبات اهلرولة هللا تعاىل    

 ٢٩٧ إثبات صفة العجب هللا تعاىل    
 ٢٩٨ إثبات الضحك هللا تعاىل         

 ٢٩٩ الدهر ليس من أسامء اهللا تعاىل   
 ٣٠٠ اإلنكار عىل أهل التفويض

 ت٣٠٠ اء اهللا تعاىل للمؤمنني      إثبات لق
 ت٣٠٠ إثبات السمع والبرص وأهنام متغايران    

 ت٣٠٠ باالنتظار    M        /  .      -L : الرد عىل من فرس
 ت٣٠٠ إثبات االستامع هللا تعاىل 

      القرب                                                                                     
 ٢٥٧ اإليامن بعذاب القرب     

 ٢٥٧ اإليامن بمنكر ونكري      
 ت٢٥٧ املعتزلة والزنادقة  يكذبون بالقدر    

 ت٢٥٧ العذاب يف القرب يكون عىل البدن والروح    
 ٢٥٨ األمر باالستعاذة من عذاب القرب     
 ٢٦٢و٢٦٠  منها أحد   اإليامن بأن للقرب ضغطة ال ينجو

 ٢٦١ األدلة من كتاب اهللا عىل إثبات عذاب القرب      
    



  

   
٣٤٢ 

  القدر
 ٢٥٤ اإليامن بالقدر عند أهل السنة     

 ت١٥٧ و١٢٢و١٢النهي عن الكالم يف القدر                                                       
 ١٥٦و١٤ .  النهي عن جمالسة أهل القدر، وجمادلتهم

 ١٤ ن آيات اهللا بعضها ببعض    أهل القدر يرضبو
 ١٤٧ معاقبة املكذبني بالقدر     

ت                                             ١٥٧و١٥٦                                  ال يصيل خلف  القدري                                     
 ١٥٧و١٥٦ ال يزوج القدري      
 ت١٥٧ ي وال يعاد إذا مرض ال يصىل عىل القدر

 ١٦٠  بالقدر   ني املكذبةاستتاب
 ١٦٠ تربئة احلسن البرصي ممن رماه بالقدر   

 ١٦١ تكفري القدرية نفاة علم اهللا تعاىل   
 ٢٥٤ التكذيب بالقدر أول طرق الزندقة    

 ت١٦٩ آفة كل دين القدرية     
 ٢٥٥ لعنت القدرية عىل لسان سبعني نبيا   

 ٢٥٦ ب اهللا عىل الناس كل يشء حتى املعايص  كت
    القرآن كالم اهللا غري خملوق

 ٢٥١ القرآن كالم اهللا تعاىل حيت ترصف وكتب وحفظ     
 ٢٥١ ًتكفري من قال القرآن خملوق كفرا خمرج من امللة       

  ٢٥١  تكفري من وقف يف القرآن       
 ت٢٥١ اهال وبني العامل    التفريق يف احلكم بني من وقف يف القرآن ج

 ت٢٥١ لفظي بالقرآن خملوق    : تكفري من قال 
 ٢٥١ تكفري من شك يف كفر من قال القرآن خملوق       

 ٣٠١ إثبات أن القرآن حمفوظ يف صدور الرجال        



  

   
٣٤٣ 

    الفنت واملالحم وأشراط الساعة 
 ٣٢٢ الكف والقعود يف الفتنة 
 ٢٦٢    اإليامن بالصيحة للنشور 

 ٢٦٤ اإليامن بالعبث، والرصاط   
 ٢٦٤ اللهم سلم سلم: شعار املؤمنني عىل الرصاط

 ٢٦٥ بعض أوصاف الرصاط الواردة يف السنة    
 ٢٦٦ اإليامن باملوازين يوم القيامة
 ٢٦٧ جمادلة الناس عند املوازين   

 ٢٦٨ امليزان بيد الرمحن    
 ٢٦٨ زين    نقل االتفاق عىل اإليامن باملوا
 ٢٦٩ اإليامن باحلوض والشفاعة    

 ٢٦٩ املعتزلة يكذبون باحلوض والشفاعة    
 ٢٧٠      وصف حوض النبي 

 ٢٧٢ من كذب احلوض مل يرشب منه   
 ٢٧٣ اإليامن بمسألة اهللا لعباده عن أعامهلم    

 ٢٧٣ إقامة العدل بني احليوانات    
 ٢٧٤ خملوقتان    اإليامن باجلنة والنار وأهنا 

 ٢٧٥و٢٧٤ اإليامن بالشفاعة    
 ٢٩١ اإليامن بالنفخ يف الصور    

 ٢٨٩ اإليامن بالدجال
 ٢٨٩ قتل عيسى عليه السالم للدجال

 ت٤٢٣ األمر بالتفل يف وجه الدجال ملن لقيه
    معاملة أهل البدع

 ١٢٢ النهي عن الكالم يف القدر   



  

   
٣٤٤ 

 ٣٢٤و٢٠٤و٢٠٣و١٨٣                                              احلب يف اهللا والبغض يف اهللا
 ١٨٩ البكاء عىل ظهور البدع  

  ١٦٦ و٧١ و٧٠ و٤٩ و٣ و٢              تحذير منهم                 هجر أهل البدع وال
 ٥٤٣  و٣٣٨ و ٢٠٤و ٢٠٢                                                                                         

 ١٣٢ و١١٥ و٩٢ و٤٩ و٣٤ و٣٣ و١٤                    ك جمالسة أهل البدع          تر
 ١٩١و١٩٠و١٨٤و ١٦٨و ١٦٦و١٦٣                و                                                  

 ١٦٤ و ١٢٢ و١١٥ و ٦٩ و ٢                              االستامع هلم                                  
 ١٩٢ و ٣١                                                                            توقري أهل البدع                
 ٢٠١ و ٤٩                                                                            عيادة أهل البدع               

 ٢٠١ و ٢٠٠ و ١٩٨ و ١٩٦ و٤٩                     عىل أهل البدع                 الصالة 
 ١٢٨ و١٢٤ و ٩٣ و ٩٠ و٦٥ و ٣٤ و٣٣و ١٢جمادلة أهل البدع                           

 ٣٢١و ١٥٦ و  ١٤٢ و ١٣٢و١٣١                                                                           
 ١٣١ و ١٢٤ و ١٢٠ و٧٠ و ٦٩ و ٣٣النهي عن اخلصومات                                 

 ١٥٨و ١٥٦ و ١٤٣و١٤٢و١٣٢                                                                             و
 ١٥٦ و ٤٩                                                              الصالة خلفهم                             

 ١٩٩و ١٦٧ و ١٥٦ و٤٩الزواج من أهل البدع                                                         
 ٢٢٩ و ٢٢٦ و ١٦٠ و١٤٧ و٦١عقوبة أهل البدع                                                  

ًمن أحب أن يكون ابنه فاسقا وال يكون مبتدعا                                 ٩٤ و ٩٣ و٩١ً
 ٨٧تنقل أهل البدع من بدعة إىل بدعة                                                                        

 ت٢٢٩و٢١٤ و٢٠١ و١٥٤ و١١٠ و ٨٦توبة املبتدع                                            
 ١٥٤متى تقبل توبة املبتدع                                                                                             

 ٩٨ و٩٧ و٩٦مماشاة أهل البدع مفسدة                                                                     
 ١٦٥ و١٥٠و١٢٩ و ٩٩ و٢٩ منهم عبادة                                                 ال يقبل

 ١٠٥ و١٠٤ و١٠٣و١٠٢و٧٠أهل البدع ليس هلم إيامن وال أمانة وال ورع        



  

   
٣٤٥ 

 ١١٨و١١٦أهل البدع كلهم خوارج                                                                           
 ١٨٥ و١٢٧و١٢٦و ١٢٥النظر إليهم                                                                       

 ١٢٧ ال يميش معهم يف طريق                                           
 ٣٣٨ هجران من يذب عن أهل البدع                                    

 ٥٤٥و ٥٤٣بدع بأسامئهم                                                              التحذير من أهل ال
 ٢٠٠ و١٩٧ و١٩٥ و١٩٤اتباع جنائزهم                                                                  

 ٢٠٩ و٢٠٨ و٢٠٧ و١٩٧ و١٩٦تكفري املعني                                                        
 ١٩٧ أخذ إرثهم                                                                   

 ١٩٩ أكل ذبائحهم                                                                  
 ٢٠٠      تغسيلهم إذا ماتوا                                                       

 ٢٠٢ أكل طعامهم        
 ١٦٦ و  ٤ األكل معهم                                                           

 ٢٠٣ ًمن دعا اهللا أن ال جيعل لصاحب بدعة عليه معروفا              
 ٢١٠ َّال يرد عليهم السالم                                            

 ٢١١و١٦٣نظر اهللا إىل أهل البدع                                                                          ال ي
 ٥٤٤ و٢١٣ و٢١٢غيبة املبتدع                                                                                      

 ٢١٩ و ٢١٨                                                 اهلجرة من البالد التي تظهر فيها البدع 
   ٢٣٣و٢٣٢و ٢٣١ و ٢٢٦الرباءة من أهل البدع                                                      

 ٣٣٧ ال يرافق املبتدع يف السفر                                                 
 ٣٣٧                                                              جماورهتم يف املسكن  

 ١٨٤ ال تأمن املبتدع يف دينك                                                          
 ٣٣٧و ١٨٤مشاورة أهل البدع                                                                                  

 ١٠١ و٩٣ و ٩١البدعة رش من املعصية                                                                     
 ١٦٥ و١٥٥ و ١١٣ و ١٠٩و ١٠٧ و ١٠٦النهي عن أهل البدع                         



  

   
٣٤٦ 

 ١٥٤                                                                             طرد أهل البدع من املجالس
 ١٦٦هجر من ياميش املبتدع                                                                                        

 ١١٢ و١١١اإلقرار باألسامء املحدثة                                                                          
 ت٢٠٢و٣٣٨ و٢٠١و١٧٧و١٧٦و١٧٥و١٧٤و٤صحبة املبتدعة ومماشاهتم       

 ١٨٨ و١١٨ و ٣٠أهل البدع يف النار                                                                         
 ٣٠                     أهل البدع كالب النار                                                                   

 ١٨١و١٧٩و  ١٧٢و ١٧١إذا دعا السلطان إىل البدعة                                           
 ٤٨  و ٢٩لعن أهل البدع                                                                                               

  ١٥٢  و٦٦                                                                           ليس يف أهل البدع خري    
 ١٤١ و١٤٠ و١١٢ و١١١ذم اإلقرار باألسامء املحدثة                                          

 ١٥٣ و١٥٢و١٢٣  ذم أصحاب األهواء                                                                 
 ت٦١ت و٣                     البدع عىل التأبيد              نقل اإلمجاع عىل هجران أهل

 ٤      .                           مماشاهتم ومآكلتهمال جيتمع هني أهل البدع والفسق مع
 ٥٤٤                حرق كتب أهل البدع ملا فيها من الرضر والفساد                          

     املالئكة
 ٢٥٧ منكر ونكري     : من املالئكة

 ٢٦٢ إرسافيل هو الذي ينفخ يف الصور
 ٢٧٦ اإليامن بأن جربيل أمني الوحي    

 ٢٧٦ اإليامن باملالئكة واجب مفرتض    
 ٢٩٠ اإليامن بملك املوت وقبضه لألرواح    
 ٣٠٤  ملك املوت    اإليامن بأن موسى عليه السالم لطم عني

          نواقض اإلسالم                                                               
 ٢٣٧ و٢٠٨ و٢٠٧ و١٩٧ و١٩٦و٢٠٦ و٢٠٥ّسب الصحابة                                

 ٢٥٠ الرشك باهللا              



  

   
٣٤٧ 

 ٢٥٠   ًرد فريضة من فرائض اهللا تعاىل جاحدا هبا   
 ٢٦٣ت، و٢٥٠                                                     رد كتاب اهللا تعاىل، أو سنة النبي 

 ت٢٥٠ الصالة لغري اهللا تعاىل    
 ت٢٥ الذبح لغري اهللا تعاىل      

 ت٢٥٠ ترك الصالة كسال وهتاونا      
 ٢٥١ من قال القرآن خملوق     
 ٢٥١ ال القرآن خملوق    من شك يف كفر من ق

 ت٢٥٢ إنكار صفات اهللا تعاىل    
 ت٢٥٢ من أنكر رؤية اهللا تعاىل يوم القيامة     

 ٢٥٤ التكذيب بالقدر     
 ٢٦٢ يوم القيامة إنكار 

 ٥٤٣و٢٦٣ من كذب بآية أو بحرف من كتاب اهللا    
 ٢٧٤ من أنكر أن اجلنة والنار خملوقتان   

 ت٢٧٤ نة والنار    من قال بفناء اجل
 ٢٧٧ ًمن رد شيئا واحدا مما جاءت به الرسل    

 ٢٧٨ من أنكر وجود اجلن وأهنم يغوون بـني آدم 
 ٢٣٤ اهتام عائشة ريض اهللا عنها مما برأها اهللا منه    

 ١٩٦  بكر وعمر    تكفري من شتم أبا
 ت١٩٨  كفر واحدا من العرشة املبرشين باجلنة تكفري من
 ت١٩٧ .. يف الرسالة أن عليا إله، أو نبي، أو غلط جربيل ادعاء

 ت١٩٧ من قال القرآن ناقص 
 ت١٩٧ من زعم أن للقرآن تأويالت باطنية تسقط األعامل املرشوعة

 ت١٩٧ من شك يف كفر من قال أن الصحابة ارتدوا أو فسقوا
 ت٢٢٨  يذنب ال أن عليا من يدعي



  

   
٣٤٨ 

  :اب الشرعية واآلديةهفهرس األبواب  الفق -٥
  رقم األثر                                                                                                                                                                           

  األخالق والصلة واآلداب
 ١٤٠ سوء اخلامتة 

 ٣٦٢ .   م بغري دليلحتريم التحليل والتحري
 ٤٠٦ .    النهي عن اخلذف

 ٤٠٧ .    النهي عن الكذب يف اليمني
َنزال ال: َّالرجل يقول النهي عن أن َبقيت َما ٍبخري َ .    لناِ ٤١٢ 

 ٤١١ .   النهي عن أن خيلو الرجل بغري ذات املحارم
 ٤٢٣ .    هني عن وسم الدواب يف الوجه

 ٤٢٣ .    النهي عن البصق يف الوجه
 ٤٢٦ .    النهي عن اإلرساف واإلقتار

 ٤٢٧ . النهي عن احلزن ألمور الدنيا والفرح هلا
 ٤٢٨ .. ال يطيع الرجل زوجته يف اخلروج يف العرسات والنياحات و

 ٤٣٣ .               األمر باإلحسان للجار
 ٤٣٤ .  النهي عن الطعن  يف األنساب
 ٤٣٥ . هبمالنهي عن شتم املامليك  ورض

 ٤٣٦ .   اإلحسان للمامليك وإطعامهم وإكسائهم
 ٤٦٢ .. النهي عن الواشمة والنامصة و

 ٤٧٧ النهي عن النوم يف قارعة الطريق  
 ٤٨٤ .. النهي عن القيام للقادم إال 

 ٤٨٥ الوعيد فيمن أحب أن يقوم له الناس 
 ١٥٦و٥ و ٤                        األمر باملعروف والنهي عن املنكر                    

 ١٠٢ من ابتدع نزعت منه األمانة 



  

   
٣٤٩ 

 ١٠٣ من ابتدع سلب ورعه 
 ١٠٥ يرفع احلياء من أهل البدع 

 ٩٨و٩٣ صحبة الفاسق خري من صحبة املبتدع 
 ١٧٦ الصديق الذي ال يعينك عىل الطاعة هو عدو 

 ١٧٧و       ١٧٥  و  ١٧٤                     املرء عىل دين خليله                              
 ٢٠٢ ال يرد السالم عىل املبتدع 

 ٢٠٣  ان يدعو اهللا أن ال جيعل ملبتدع عليه معروفامن ك
 ٢١٣ ال غيبة ملبتدع 

 ٣٣٦ النصيحة للمسلمني وأن حتب هلم ما حتب لنفسك 
 ٣٣٧ ال جتاور أحدا من أهل البدع وال تشاوره يف دينك 

 ٤١٨ ركوب اإلبل اجلاللة  عن النهي
 ت١٨٣ معاملة الناس عىل حسب ما يظهروه من اخلري والرش 

    األذان  و الصالة
إفراد األذان                             ٣٥٤ 

 ٥٣٧ األذان باألحلان     : من البدع
 ٥٤١  عىل األذان     أخذ األجر: من البدع

 ١٥٥              امليش إىل املساجد               
 ١٥٥ صالة اجلامعة     

 ٣٥٥ صالة حتية املسجد                        
 ٣٣٩ رفع اليدين يف الصالة     

 ٣٤٠ األجر املرتتب عىل رفع اليدين     
 ٣٤٢ التعجيل بالصالة املغرب يف أول الوقت    

 ٤١ الصالة خلف كل إمام                    
 ٣٥٠ . يف الصالة) بسم اهللا الرمحن الرحيم(اجلهر بـ 



  

   
٣٥٠ 

 ٣٥١ ال يقنت يف صالة الفجر   
 ٣٥١ . مرشوعية قنوت النوازل يف صالة الفريضة

 ٣٥٣ القنوت يف الوتر بعد الركوع   
 ٣٨٨ .             فرقعة األصابع يف الصالة

 ٣٨٩ تشبيك األصابع يف الصالة      
 ٣٩٠ ةالعبث وااللتفات يف الصالترك 

 ٣٩١  واللحية يف الصالة ترك العبث باخلاتم
 ٣٩٢     النظر إىل موضع السجود يف الصالة
ّوضع اليمنى عىل اليرس حتت الرس  ٣٩٣ ة ُّ

 ٣٩٤ اجلهر بآمني                                 
 ٤٣٦ النهي عن نقر الصالة كنقر الديك   

 ٤٣٧ االطمئنان يف الصالة            
 ٤٣٨ النهي عن يفرتش ذراعية يف السجود    

 ٤٤١ . النهي عن مسابقة اإلمام بالركوع والسجود
 ٤٤٣ النهي عن االحتكاك يف الصالة           

 ٤٤٦ .يف الصالةالنهي عن التثاؤب والنفخ 
 ٤٤٧ النهي عن تقليب احلىص يف الصالة            

 ٤٥٣ .  يف الصالةالنهي عن السدل
َيمسح أن النهي ُجبهته ََ ِالرتاب ِمن ََ َيسلم أن َقبل ُّ َِّ ُ     ٤٤٨ 

َيرفع النهي عن أن ُبرصه َ ََ ِالسامء إىل َ  ٤٤٩       َّالصالة يف َّ
َيغمض النهي عن أن ِ ِعينيه ُ ُالسجود يف َ ُّ     ٤٥٠ 

 ٤٥١ النهي عن قراءة القرآن يف الركوع         
 ٤٥٤ النهي عن اشتامل الصامء يف الصالة

ًشعرا َُّكفَي النهي أن  ٤٥٢  يف الصالةثوبا أو ،َ



  

   
٣٥١ 

َيصيل النهي أن ِّ َ َحملول ُ ُ  ٤٥٥  ارراإلز َ
َيصيل  النهي أن ِّ َ ٍقميص يف ُ ِ ٍرقيق َ ِ َ       ٤٥٦ 
َّيتخطى  النهي أن َ َ َالناس َ  ٤٥٧      َّالصالة يف َّ

َيقوم أنالنهي  ُ ُالرجل َ ُ ِّالصف يف َّ ُوله َّالثاين َّ  ٤٥٨ ف األول فرجة     ص يف ََ
َيعتمدالنهي أن  َِ ُالرجل َ ُ ِائطحلا عىل َّ  ٤٥٩        َّالصالة يف ِ

َيصيل أنالنهي  ِّ ُالرجل ُ ُ ِاممَحلا يف َّ ِومعاطن ،َّ ِ ِوقارعـة ،اإلبل َ ِالطريـق ِ ِ َّ، 
ِقربةوامل َ ِجزرةوامل ،َ َ ِزبلةوامل ،َ َوفوق ،َ ِبيت ِظهر َ َاحلرام هللا َ َ      

 
٤٦٠ 

َينرصف أن النهي ِ َ ُالرجل َ  ٤٦١      فيها شاك ُوهو َّالصالة ِمن َّ
 ٥٤٢ لنهي عن أخذ األجر عىل اإلمامة  ا

 ت١٩٧ و ١٥٦ و٤٩                        بدع                                الصالة خلف أهل ال
 َّصالة ركعتني يف السفر   

 حتية املسجد واإلمام خيطب             
 ت٦٤

٣٥٤ 
 ٣٥٦ اإلنصات واالستامع للخطبة   

 ٣٥٧ من السنة اإلقبال عىل اخلطيب بالوجه    
 ٣٣٥ صالة اجلمعة خلف كل إمام من أئمة املسلمني    

 ٣٣٥ الصالة اجلمعة خلف اجلهمية ثم إعادهتا
 . متابعة اإلمام يف الزيادة عىل أربع تكبريات

    جواز صالة الوتر بركعة               
٣٤٩ 
٣٥٢ 

    األطعمة واألشربة واألضاحي والذبائح
 ٣٦٦ املقصود بالبدن اإلبل والبقر

 ٣٦٤ ، خالفا للرافضة)اجلري(جواز أكل حيات البحر 
 ٣٦٤ حتريم الرافضة أكل حلم اإلبل

 ٤١٥ النهي عن حد السكني أمام الذبيحة       
 ٣٨١  الشامل باليداألكلالنهي عن 



  

   
٣٥٢ 

 ت٢٠٣و٢٠٢ بدع                                                              أكل طعام أهل ال
 ١٦٦ و ٤    األكل مع أهل البدع

 ١٩٩ ال تأكل ذبيحة الرافيض 
 ٢٠٢ أكل طعام اليهود والنصارى
 ٣٨١ األمر باألكل والرشب باليمن

 ٤٣٦ .   اإلحسان للمامليك وإطعامهم وإكسائهم
 ٤١٨  ورشب ألباهناأكل حلم اجلاللة

 ٤١٩ كم حتبس حتى يطيب حلمها
 ٤٦٤ النهي عن األكل مما ييل أخيه 

 ٤٦٥ ة ووسطهاعالنهي عن األكل من ذروة القص
 ٤٦٦ غسل اليد قبل الطعام وبعده وما ورد يف فضله

 ٤٦٨ أكل ما يتناثر من الطعام
 ٤٦٩ النهي عن النوم ويف اليد بقايا طعام

 ٤٧٠ بة األكل وهو عىل جنا
 ٤٧٢ النهي عن القرن بني التمرتني 
 ٤٧٣  ال ينظر إىل لقمة من يأكل معه

 ٤٧٤ تغطية الثريد 
 ٤٧٥ ًالنهي عن أكل الطعام حارا

 ٤٧٦ َّالنهي عن الرشب من فم السقاء 
 ٤٩٠ النهي عن النفخ يف الطعام

 ٤٩١ أخذ اللقمة التي تسقط وأكلها 
 ٤٩٢  ثم رميهوضع نوى التمر عىل ظهر أصابعه
 ٤٠٩ نقل االتفاق عىل أن القرد ال يؤكل

    



  

   
٣٥٣ 

  البيوع واملكاسب
  

 ٣٣٥ البيع والرشاء مع السلطان
١٨٢ عقوبة من بذل ماله دون دينه  
٤٠٨ .النهي عن بيع التمر حتى يزهو 

٤٠٩ . النهي عن بيع الكلب، واخلنزير، والقرد، واألسد 
٤١٦ . حتديد األجرة قبل البدء فيها 

٤١٧ . النهي عن النجش 
٤٢٠ . النهي عن بيع الغرر 
٤٩٧ . حتريم كسب الغناء 
٤٩٧ .حتريم كسب النائحة 

٥٢٤ . الرد عىل من حرم املكاسب والتجارات 
٣٣٩ . النهي عن البيع والرشاء يف املسجد 

٣٣٥ البيع والرشاء يف أسواق املسلمني يف كل زمان ومع كل أمري 
ِبيع ُمتلك ال ما َ َعندك َليس اَم وبيع ،ِ  ٤٢١ َبيع يف ِطنيَرش َوعن ،َ

  احلج
  

  

 ٣٦٦ .    من وطء يف احلج فعليه بدنة
 ت٧٤ تقبيل احلجر األسود    
 ٣٣٥ ً كان أو فاجرا     احلج مع كل إمام برا

    احلدود
 ٥٢٩ . النهي عن رضب الرجل ليعرتف عىل فعله
 ٣٣٥ رفع احلدود إىل السلطان برا كان أو فاجرا 

 حد الزاين، رجم البكر، وجلد الثيب 
 ال تكون العقوبة والتعزير قبل إخبار الناس بذلك األمر

٣٧٢ 
٣٧٣ 



  

   
٣٥٤ 

    اجلهاد
األمر باجلهاد  ت١١٩ 

 ٢٠٩ و٢٠٦                                              ليس ملن شتم الصحابة نصيب من الفيء      
 ٣٣٥ ًاجرا اجلهاد مع كل أمري برا كان أو ف

 ٢٠٦ الرافضة ليس هلم نصيب من الفيء
 ت٢١٥ نفي الرافضة واجلهمية من ثغور أهل اإلسالم

    الذكر
 ٣٧٧ الذكر الوارد قبل الوضوء

 ٣٨٣ الذكر الوارد عند دخول اخلالء واخلروج منه
 ٣٨٦ الذكر الوارد عن دخول املسجد واخلروج منه

 ٣٧٩ الذكر مع كل عضو يف الوضوء
    كاة والصدقاتالز

 ٣٣٥ عطاء السلطان الزكاة والصدقاتإ
    الشهادات

ال تقبل شهادة من شتم الصحابة ت١٩٦ 
    الصوم

 ٣٤٣ .تعجيل اإلفطار وتأخري السحور
 ٢١٢ غيبة الرافضة ال ترض الصائم

    الطب والرقى
 ٥١٦ . النهي عن تعليق التامئم لغري حاجة أو علة

    الطهارة والوضوء
 ٣٤١       ، التوقيت املسح للمسافر واملقيم ورشط املسح،ىل اخلفنياملسح ع

 ٣٧٧ .                   التسمية عند الوضوء



  

   
٣٥٥ 

 ٣٧٨ املبالغة يف االستنشاق      
 ٣٧٩ . الدعاء عند غسل كل عضو يف الوضوء

 ٣٨٠ البدء باليمني يف الوضوء                         
 ٣٨١   االستنجاء بالشامل    

 ٣٨٢ دخول اخلالء بالشامل                               
 ٢٨٥ سنن الفطرة العرشة    

 ٣٨٣ الذكر الوارد عند دخول اخلالء واخلروج منه    
 ٤٠٠ النهي عن أن يبارش الرجل الرجل يف الثوب الواحد     

 ٤٠١ لعن املتجردين يف اإلزار             
 ٤٠٣ ن الثياب يف البيت    النهي عن التجرد م

 ٤٠٢ النهى عن املعاكمة يف وهو أن يتعرى الرجالن يف إزار واحد
 ٤٠٤ النهي عن النظر إىل عورة الرجل      

 ٢١٧ الوضوء من الكالم اخلبيث  
َيغسل أن النهي ِ َباطن َ ِقدمه ِ ِ ِبباطن َ ِكفه ِ ِّ َاليمنى َ ُ . ٤٤٥ 

 ٤٧٨ النهي عن التغوط يف قارعة الطريق 
 ٤٧٩ النهي عن التغوط حتت شجرة مثمرة 
 ٤٨١ النهي عن احلديث أثناء قضاء احلاجة

 ٤٨٣ النهي عن أن يتمسح الرجل واملرأة بخرقة واحدة
    العلم
 ٢٢ موت العلامء سبب يف ضالل الناس 

 ٢٢ رضر الفتوى بغري علم 
 ٢٣ رة املسائل ثالنهي عن ك

 ٢٥ النهي عن األغلوطات يف العلم 
 ١٢٢ و٦٣ و٦١ و٦٠ و٥٥ و٥٢                  النهي عن الكالم يف كتاب اهللا بغري علم



  

   
٣٥٦ 

 ٧٧ . رشار العباد الذين يتبعون رشار املسائل ليعموا هبا عباد اهللا
 ٩٨و ٩٧و ٩٦و ٩٥                         تأثر املتعلمني بشيخهم يف السنة والبدعة               

 ١٢١ م سليامن عليه السالم يفتتون الناسه أوثقظهور شياطني ممن
 ١٣٠ قبض العلم بموت العلامء 

 ١٣٠ بالعلم يكون ثبات الدين والدنيا 
 ٥٤ .حفظ حديث النبي 

 ٧٥ و ٧٣ و ٥٤                                                .                                               ترك الرأي
 ٧٢ و٨٠ و٧٢                                              .                                   نة تفرس القرآنُّالس

 ٧٢ . األخذ بالقرآن، وترك السنة
 ٧٠ . السلف ال يفتون يف اخلصومات
 ٧٧ . النهي عن اتباع رشار املسائل

 ٧٨ . الرد عند التنازع إىل الكتاب والسنة
 ٨٠ . اضية عىل الكتابالسنة ق

 ١٠٨ . ال حتدث بكل ما سمعت إال ممن سمعته من أهل السنة
 ١٢٢ . ال يأخذ العلم من املبتدعة

 ١٣٠و٢٢ .                                                                            موت العلامء
 ٥٤٠ . من البدع أخذ األجر عىل تعليم القرآن

  ٥٥٠و ٥٤٣ .                                                 من كتب أهل البدعالتحذير
 ت٢١٢ ال حيدث أهل البدع           

 ١٦٢ تعلم الكالم يدعو إىل الزندقة والتجهم 
 ١٢٢و ٦٣و ٦١و ٦٠ و٥٥ و٥٢                   النهي عن الكالم يف كتاب اهللا بغري علم

 ٥٠٤ م النجوم  ما جيوز تعلمه من عل
 ٥١٤ النهي عن النظر يف كتب العزائم والعمل هبا، واستخدام اجلن
 ٥٤٤ أكثر كتب التفاسري ورشوح األحاديث عىل طريقة األشاعرة



  

   
٣٥٧ 

    القرآن والتفسري
  و ١٤٩ و ١٢٣و ١١٧ و ٨٣ و٨٢ و ٧٩ و ٧٨تفسري اآليات           

 ٢٢٢ و١٨٧ و ٣١٣، ت٣١٠و١٥١                                    
ت١٥٤و  

 ت٦١ غ ألنه سأل عن متشابه القرآن لصبيمعاقبة عمر 
 ٦٠و١٣ . النهي عن رضب كتاب اهللا بعضه ببعض

 ١٥ املراء يف القرآن كفر
 ١٦ قراءة القرآن أفضل األعامل

 ت١٥ معنى نزول القرآن عىل سبعة أحرف 
 ت١٢١ . آنأوثق سليامن تقرأ عىل الناس القرخروج شياطني مما 

 ٥١٩ من البدع الرصاخ ولطم اخلدود عن استامع القرآن
 ٥٣٧ . من البدع قراءة القرآن باألحلان

 ٥٣٨ . من البدع حتلية املصاحف
 ٥٤١ . أخذا األجر عىل تعليم القرآنمن البدع 

 ١٣٢ اخلوض يف آيات اهللا من عالمة املبتدعة 
 ٣٠١  حامل كتاب اهللا تعاىل: من حفظ القرآن سمي 

 ٣٠٢ تشبيه من ليس يف جوفه يشء من القرآن بالبيت اخلرب 
 ٣٠٣ ال يعذب اهللا قلبا وعى القرآن 
   ذكرها يف فهارس أبواب االعتقادممسائل القرآن االعتقادية تقد

    اللباس والزينة
 ٣٨٠ من السنة البدء باليمني عن لبس ثوبه، والبدء باليسار عند خلعها

 ٥٠٦ . بالسوادالنهي عن اخلضاب 
 ٥٠٧ .  النهي عن األخذ من عرض اللحية

 ٥٠٨ . النهي عن تطويل الشارب
 ٥١١ النهي عن حلق الشارب



  

   
٣٥٨ 

 ٥١١ السنة يف الشارب القص أو اإلحفاء
 ٥٠٩ . أول من خضب بالسواد فرعون

 ٥١٠ . خضاب أهل النار: من قال إن خضاب السواد
 ٥١١ . األمر بإعفاء اللحية وقص الشارب

 ٥١٢ .  النهي عن التزعفر للرجال وأن خيضب يده باحلناء
 ٥١٣ . خضاب اليد للنساء

 ٥١٤ . النهي عن اإلسبال للرجال يف الثياب والرساويل
 ٥٣٢ . اجللوس عىل جلود النمور

 ٥٣٣ . النهي عن اختاذ آنية الذهب والفضة
 ٥٣٣ . النهي عن لبس احلرير والديباج

 ٣٥٨  من الفطرة قص الشوارب
 ٣٥٨ من الفطرة إعفاء اللحية 

 ٤٥٥ حل اإلزرار يف الصالة وخارجها
    املساجد

 ٣٦١ .    السالم عىل من يف املسجد عند الدخول فيه
 ٣٨٦ تقديم الرجل اليمنى عند دخول املسجد وعكسه عند اخلروج

 ٣٨٦ .   الذكر الوارد عند دخول املسجد وعند اخلروج
 ٣٨٧ .    الذهاب إىل املسجدالوقار والسكينة عند 

 ٣٩٤ .     يف املسجداالنهي عن الكالم يف أمور الدني
 ٣٩٩ .    النهي عن البيع والرشاء يف املسجد
 ٣٩٩ .    النهي عن إنشاد الضوال يف املسجد

 ٣٩٩ .    النهي عن إنشاد شعر الغزل
 ٣٩٩ ..النهي عن رفع الصوت وإدخال النساء والصبيان واملجانني و

 ٥٣٩ .    زخرفة املساجد، وتطويل املنابر: من البدع



  

   
٣٥٩ 

 ٣٣٥  السلطان   االصالة يف املساجد العظام التي بناه
    املرض واجلنائز والقبور

 ٣٤٨ .أربع تكبريات وال يزاد عليها، وحكم الزيادةالتكبري عىل اجلنائز ب
 ٤٩٣ النهي عن النياحة واالستامع هلا         

 ٥٣٤ بناء عىل القبور    النهي عن ال
 ٥١٧ النهي عن اتباع اجلنائز للنساء          

 ٥١٨ النهي عن لطم اخلدود
 ٥٣٥ . النهي عن شد الرحال إىل القبور

 ٥٣٦ حتذير من البدع التي يفعلوهنا عند املوت كاالجتامع عند امليت و
 ٥٤١ . أخذ األجر عىل تغسيل املوتى: من البدع

  ١٩٨ و١٩٧ و١٩٦ و١٩٥                         من شتم الصحابة             ال حيرض جنازة 
 ٢٠٠ و١٩٧ و١٩٥ و١٩٤                          اتباع جنائز أهل البدع                                

  ٢٠١ و٢٠٠ و١٩٨ و١٩٦ و٤٩             الصالة عىل أهل البدع                                  
 ٢٠٠ االنكار عىل من غسل املبتدع  

 ٢٠١و٤٩ ال يعاد املبتدع إذا مرض 
 ت١٩٧ ترك الصالة عىل صاحب الدين والغال
    املالهي

 ٤١٠ . النهي عن لعب النرد والشطرنج
 ٥٠٠ . امع القيناتحتريم الغناء واست

 ٥٣٠ .  النهي عن التغبري يف املساجد
 ٥٢١ . جالنهي عن ركوب النساء للرس

    النكاح والطالق والعشرة
 ١٧٨ نكاح املحارم يف دين املجوس

 ٣٤٧ .  الطالق السني، والطالق البدعي



  

   
٣٦٠ 

 ٣٤٧ إذا طلق طالقا بدعيا فقد وقع الطالق
 ٣٤٧  من طلق ثالثا فقد وقعت ثالث طالقات

 ٣٧١ . حتريم نكاح املتعة
 ٣٧٤ .   الويل، والشاهدين: من رشوط النكاح

 ٣٧٥ .    نساءعدة ال
 ٤٠٥ .   النهي أن خيرب الرجل بام حيدث بينه وبني زوجته

 ٤٢٥ . النهي عن منع املرأة نفسها عن زوجتها
 ٤٣١ . النهي عن اإلرضار بالنساء واالعتداد عليهن

 ٤٢٨ النهي عن طاعة املرأة يف الذهاب إىل األعراس   
 ٤٢٩ النهي عن طاعة النساء فيام هيوونه ويريدونه

 ٤٣٠ األمر بمخالفة النساء
 ٤٣٢ .     األمر بالعدل والقسمة بني الزوجات

 ٤٦٣ .   النهي عن وضع املرأة ثياهبا يف غري بيت زوجها
ِمثمرة شجرة حتت َّالرجل جيامع أن يهالن ُ   . ٤٨٠ 

َيتكلم النهي أن ُجيامع وهو َّ ِامرأته ِفرج إىل َينظر أو، ِ  ٤٨١ .   اجلامع عند ِ
ًمجيعا  الرجل واملرأةَّيتمسح ي أنالنه ٍبخرقة ِ  ٤٨٣ . واحدة ِ

 ١٩٩ ال تنكح نساء الرافضة    
 ١٩٩و ١٦٧ و ١٥٦ و٤٩                      الزواج من أهل البدع                                       

 
 
 
 
 
 



  

   
٣٦١ 

  الفرق والمذاهب -٦
                                                                                                  

 ٢٣٥ و٦  عىل اثنتني وسبعني فرقة         افرتاق أمة حممد 
 ١١٤و١١٢ و ١١١                  .    خطورة من يقر باسم من هذه األسامء املحدثة

 ١١٨ و١١٦                                       أهل البدع كلهم خوارج                                       
 ١٥٢                                  مل جيعل اهللا يف هذه الفرق يشء من اخلري                             
 ١٥٣                                  من أعظم نعم اهللا عىل العبد أن جنبه هذه الفرق               

  ١٥٩                                   ًعلم اهللا فيه خريا جنبه هذه الفرق                                من 
 ٥٤٣و١٦١و١٦٠و١٥٧و١٥٣و١٤٧و١٣٩و١٤                     القدرية                    

 ١٦١و١٦٠و١٥٧                                                               تكفري القدرية                     
 ١٥٧                                              تزويج القدرية                                                             

 ت١٩٧                                                        تكفري اجلهمية                                               
 ت٢٤٠                                                    أول البدع ظهورا بدعة اخلوارج                     

 ٥٤١و١٩٨و١٦١و٣٠                        ذم اخلوارج                                                        
 ١٩٨و١٦١                                           ج                                                   تكفري اخلوار

 ت٢١٦ و٥٤و٢١                                                           أهل الرأي                              
 ٥٤٣ و٣٢٢و٢١٦و١٣٧                                                 املعتزلة                                 

 ٢١٦  و٢١٥و١٩٩و١٩٨و١٩٧و١٩٥و١٩٤و١٥٣و١٣٩               :     الرافضة
                ٥٤٣ و٢٣٨و٢٣٥ و٢٣٥و٢٢٩و٢٢٨و٢٢٤و٢٢٤و٢٢٣و٢١٧ و                       

  ٢٠٩و٢٠٧و٢٠٦و٢٠٥و١٩٩و١٩٧و١٩٦             تكفري الرافضة                      
 ٢٣٧و٢٢٩و٢٢٨و                                                                                    

 ٢٣٤ و٢٢٩ و٢٢٦                                                         قتل الرافضة                             
 ت ٢٣٤                                                                           للرافضة               حتريق عيل

 ت٢٣٥                           عالمة الرافضة شتمهم أليب بكر وعمر ريض اهللا عنهام      



  

   
٣٦٢ 

 ٢٣٣                                                سبب مواالة الرافضة آلل البيت                   
 ٥٤٣ و ٢١٦ و ١٥٣                                                             املرجئة                       

 ت٢٤٠                                          بعد اخلوارج                            ظهرت املرجئة
  ١٦٩ و ١٦٢ و ١٥٩                                                                             الزنادقة    

  ١٧٨                                                                  املجوس                                       
 ٥٢٤                                                                 لصوفية                     التحذير من ا
 ١٧٨                                                                                                  املجوسية      

  ت٥٤٣                        مجاعة اإلخوان املسلمني                                                    
  ت٥٤٣مجاعة التبليغ                                                                                               
  ت٥٤٣التكفري واهلجرة                                                                                         

 ٢٢٣         اخلشبية                            ٥٤٢و٢١٦        الزيدية                         
 ٥٤٣           شيعة                           ال ٥٤٣     اجلهمية                                     

ُاإلمامية َّ ُغرييةامل ٥٤٣                                          ِ َّ ِ ِ                                     ٥٤٣ 
ُضيةااإلب َّ َّالَكيسانية             ٥٤٣                                         ِ ِ َ                                 ٥٤٣ 

َّالصفرية  ٥٤٣                                      ُاةالرش ٥٤٣                                         ُِّ
َّانيةنامل ُارقةَاألز ٥٤٣                                            ِ َ ِ                                   ٥٤٣   
ُحللوليةا َُّ ُنصوريةملا ٥٤٣                                          ُ َّ ُِ                                ٥٤٣ 

ُاقفةَالو َ  ٢٥١                                    للفظيةا ٥٤٣                                           ِ
  

  
 
 
 
 



  

   
٣٦٣ 

  فهرس عقائد العلماء وغريهم -٧
                                                                      

ِاألرمني ُغيالن ٥٤٨  َ ُّالقدري َ ِ َ    ٥٤٩ 
ّيم بن إسامعيل ابن علية      إبراه ِالرقايش َفضيل ٥٥٢ُ َّ  ٥٥٠ 
ُبراهيمإ َّالنظام ِ َمعبد ٥٤٩    َّ ِاجلهني َ ُ  ٥٤٩ 

ُغريةامل  ت٥٥٢          الباقالين َ  ٥٥٠   ِسعيد ُبن ِ
ُبرغوث  ت١٦٦املحاسبي  ٥٤٨     ُ
 ٥٤٨ ه   ردارامل  ٥٤٩   ِعتمرامل ُبن ُبرش
ِالفوطي شامِه ٥٤٨    ِرييسامل ِبرش ُ  ٥٥٠ 
ُثاممة َرشساأل ُبن ُ  ٥٤٨     ُدؤاد أيب ُابن ٥٤٩   َ
ُحلذاءا َجعفر َّكالب ابن   ٥٤٨     َّ ُ   ٥٥٢ 

ّاألصم َبكر وأب ٥٤٥ و٥٤٢اجلهم بن صفوان       ٥٥٢ و ٥٤٨   َ
ُالعطار حسن  ت، ٣٣٩ت، ٥٤ت،٢١أبو حنيفة  ٥٤٨        َّ
َاحلسن ُّاجلبائي َ ُِ  ت٣٥٢                        ٥٤٩   َّ
َحسني َّالنجار ُ  ٥٤٨   احلجام شعيبأبو  ٥٥٢   َّ
َربالوية ِالعنبس ُأبو ٥٤٨      ُ ُّريميّالص َ ِ  ٥٤٩ 

 ٥٥٠     ِالكروس وأب ت١٧٧الربيع بن صبيح   
 ٥٤٨     َلقامن وأب  ٥٤٨   َاحلرار َسهل
َّقبة ِصالح ِمالك أبو ٥٥٠    ُ ِرضميحلا َ َ   ٥٥٠ 

ُالفَالع ُاهلذيل وأب ت١٦٦لق بن حبيب ط َّ     ٥٤٩ 
 ت٥٢٢   فورك بن بكر أبو ٥٥٠    َسبأ بن ُعبداهللا

  ٥٤٩ت، و١٦٦و٢١٠بيد ُمرو بن عَع ت٥٢٢  األشعري احلسن أبو
 ت٥٢٢اإلسفراييني إسحاق أبو ت٩٨و                               
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  .رس الكتاب العامةافه -٨
 الصفحة                                                                     

 ٣ ...........................................................مقدمة التحقيق 
 ٦ ............................................................ترمجة املصنف 

 ١١ .................. وصف املخطوط وأسباب إعادة حتقيق الكتاب
 ٢١  ........................ ...مقدمة ابن بطة للكتاب وسبب تأليفه له

 ٢٤ .. ذكر اآلثار يف لزوم السنة والتحذير من البدعة: القسم األول
 ١١٧ ................ ...جممل اعتقاد أهل السنة واجلامعة:  القسم الثاين

 ١٩٠ .................آلداب الرشعية   املسائل الفقيه، وا:القسم الثالث
 ٢٥٥ .......................البدع التي حذر منها املصنف : القسم الرابع

 ٢٨٩ .........................................................سامعات الكتاب 
 ٢٩٤ ..........................................................فهارس الكتاب 
 ٢٩٥ ...........................................................فهارس اآليات 

 ٢٩٩ ..............................................فهارس األحاديث النبوية 
 ٣١٣ ............................................................. فهارس اآلثار

 ٣٣١ ....................................... ة واالعتقادُّفهارس أبواب السن
 ٣٤٨ ................................................ فهارس األبواب الفقهية
 ٣٦١ ................................................ فهارس الفرق واملذاهب

 ٣٦٣ ......................................... فهارس عقائد العلامء وغريهم
 ٣٦٤ ..........................................................الفهارس العامة 
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  :صدر من سلسلة  األمر األول                                 
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