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هذا الكتاب
نشر إليكرتونيا وأخرج فنِّّيا برعاية وإشراف
شبكة اإلمامني احلسنني

للرتاث والفكر اإلسالمي

ابنتظار أن يوفقنا هللا تعاىل لتصحيح نصه وتقدميه بصورة أفضل يف فرصة أخرى
قريبة إنشاء هللا تعاىل.

2
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
السالم على سيهد املرسلل ،،والا
نعماوه ،واستفاضت َ
احلمد هّلل الذي تواترت َ
آالوه ،والصالة و ه
حممد وآله الطيهب ،الطاهرين ،صالة موصولة ،ال مقطوعة ،إىل يوم الدين.
النبيه ،ه

إ هن السلنهة النبويللة هللر املصللدل اليللاو للعقيللدة وال لريعة ،ولللذلى ععللا املسلللمون علللى ل مللا
من قول أو فعل أو تقرير بنحو ال مييل له يف االُمم السابقة ،وقد اسلتثررت السلنهة
لوي عنه
اّلل وسللنة نبيهلله .هللذا مللن
أبيمهيللة ةلعللة عنللد املسلللم  ،،ىللدت عللم إىل يسلليم علللوم بُعيللة فيللم تللا ه
جانب.
أ فييللا أ ىا يللة يللوة معذوبللة وموضللوعة مللن قبللل أصللحا االَه لوا
ومللن جانللب آاللر قللد ه
ولجال العية والفسا .
وقللد صللال مللا ب للرل سللبباب لوضل ضلوابح لتمييل الصللحيو منيللا عللن السللقيم ،وألهللا البللا ىيون يف
ِ
اّلل مساعييم اجلميلة.
بلى املضمال مصنفات عديدة أرْرت املعتبة االسالمية .شعر ه
وقد هنجوا سبيل النقاش يف مسلانيد احللدية ولجالله ،وارجلوا بنتلارة ةهلرة ،ففلرضوا املوضلوعات
املندسات عن غويمها ،وصال التوفيق  ىليفاب هلم إىل  ى هد.
و ه
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ولعللن للة ريللق آاللر فللا م سلللو ه ،وهللو عللرحل مفللا احلللدية ومضللمونه علللى ض لوابح لصللينة
 ىىت يتمي عا احلق من البا ل والصحيو عن ال ارا ،وهذه الضوابح عبالة عن االَمول التالية:
 .1العتا الع ي .
 .2السنهة املتواترة أو املستفيضة.
 .3العقل احلصيا.
 .4ما اتفق عليه املسلمون.
 .5التاليخ الصحيو.
فيعرحل احلدية عللى هلذه الضلوابح اللي ال يسلييب فييلا أي مسللم وا  ،فللبا خالفيلا الذ
به إبا ان جامعاب لسارر ال رارح ( )1وإبا االفيا نطر ىه وإن ان سنده نقياب.
هللذا هواملقيللاأ لتميي ل الصللحيو عللن السللقيم ،وإن للان ِ
االمعللان يف االَسللانيد أيض لاب ريق لاب آاللر

لنيل تلى العاية.
ولعن احمل هدر ،سلعوا النية االَهول ون الياو.
اّلل سل للبحانه و تعل للاىل نسل لللى الطريل للق اليل للاو ،ونتنل للاول ةلبحل للة لوا ت ألبعل لل،
وحنل للن بفضل للل ه
صحابياب على ضلو الضلوابح السلابقة ،ليعلون اوبجلاب مللا االيله بعيلة فلتو البلا عللى مصلراعيه يف

وجه اآلارين.
نعللم اتللال مللن ل هلل صللحايب قسللماب مللن لوا تلله ال لهيللا ،مللا نللذ ر قسللماب مللن لوارل لوا تلله الللي
لويت عنه.
____________________
 . 1نعم يعفر يف  ىجية احلدية ونه غو خمالا لالَمول القطعية  ،ما سيوافيى بيانه.
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ِ
ِ
الحنمللل ُسللقم الللروا ت علللى عللاتق الصللحايب الللذي لويللت
و للة نعتللة جللديرة ةالشللالة ،وهللر انلهله ه
لوىل ِل ْ ه فيللو أمللر غللو
عنلله أو التللابعر الللذي لو عنلله ،بللل نر ل علللى أ هللروايللة سللقيمة ،و هأمللا مللن تل ه
ااصة.
مطروح يف هذا املقام إاله يف موال ه
ويف اامت للة املط للا أوُ أن أُش للو إىل أنهن للا لاعين للا  -يف لاس للة س للوة الص للحابة واالَ ىا ي للة ال للي
نقلت عنيم  -ترتيب أمساريم  ىسب وفيا م.
و ىيللة إ هن ارفللة بللوة مللن االَ ىا يللة الضللعيفة أو املوضللوعة ُلويللت عللن غللو وا ىللد مللنيم ،فقللد
أوجب بلى تعرالاب يف لاسة بعض الروا ت ،نظو:
ن وله سبحانه إىل السما الدنيا ،ال َوم يف املرأة ،بلول النلق قارملاب ،سللطان إبلليم عللى النلق يف
 ىللال صللالته ،لوا النللق علللى نسللاره يف ليلللة و ا ىللدة ،وض ل الللر ه لجللله يف لل جيللنم ،أو انلهله
سبحانه ليم أبعلول ،إىل غلو بللى ملن االَ ىا يلة .وللذلى بسلطنا العلالم يف ههلل منيلا عنلد تر لة
وا ىد منيم ،وأوج ل العالم عند تر ة اآلارين.
وال ن ل هدعر انهنللا اسللتوفينا البحللة يف أ يللر الللروا ت املوضللوعة ،فض لالب عللن يعيللا ،واهاللا ق ل هدمنا
للقللال َ العللرو أاوبج لاب مللن تلللى الللروا ت الللي ع يللت إىل ألبعلل ،صللحابياب ،عسللى أن تعللون فا للة
او ملسايمهات ال ىقة من قبل البا ىي ،يف هذا املضمال.
اّلل مللن ولا
متيللد السللبيل لفيللم مللا نصللبو إليلله .و ه
ولنللذ ر قبللل الللداول يف املقصللو عللدة أُمللول ه
القصد.
جعفر السبحاو
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 -1مكانة السنّة النبوية
ملن :قلول أو فعلل أو تقريلر.
السنهة يف اللهعة الطريقة ،ويف االصطالح ملا صلدل علن النلق
اّلل
احلجة اليانية بعد العتا الع ي  ،سلوا أ لان منقلوالب ةللفل أم منقلوالب ةملعل  ،وقلد ال ه ه
وهر ه
و هلروا يف نقلله الدقلة،
اهتم املسلمون بنقل ملا أُرلر علن النلق
عا املسلم ،ون سارر االَمم ،و ه

ِ ن
َ َِ ن َ
اََ َ ا *َ ُإنَه ا َ َ
و فلى يف وهنللا مللن مصللا ل العقيللدة والت لري قوللله سلبحانه :وماايَنط ُقااََ ا ُ
ّ
ال َو ِ ٌ
ْحَيناا ى (الللنجم )4 - 3/واآليللة وإن انللت لإللرة إىل الللو ىر القللرآو لعللن قولللهَ :وماايَ
ُإ
َنطِق نََ َ ََ َ
غو قابل للتخصي  ،فير قاعدة لية يف هل ما يصدل منه ويصلد عليله أنهله
ُ
ُ
َ
ِ
ِ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ُ
ِ
 ،قال سبحانهَ :وأن َزلَ هّللَ َ ليكَ ك َ
ْلك َماَ َ
تيب َ
َو ل َماكَمايَ ا ِ َ
النق
مما نطق به
َو ُ
ُ
ه
َ ن ََِن َ َ َ ِ ن
َ َِ َ
اكَ َ ُييمايَ (النسلا  )113/وامللرا ملن الفضلل العظليم ،اللذي
َواكنَفضاَُ هّللَ لي
تكََتعل
َّ
َ
َِ َ ن
ك َِ ََت ِعل .
ب يا ة قولهَ :و لمكَميَ َت
أُشو إليه يف بيل اآلية هو علم النق

إىل غو بلى من اآل ت الي تبعة املسلم ،إىل اقتفا أرر النق
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َ

َ ِ

ن

ن ن َ َ
ن ِ َ
ن
ََطِا ن َفايَتَ ن (احل لر )7/بنلا
َوميَن ايك
 ،ميل قوله سبحانه :ميَآتيك ن َ َّر نس ن لَفخذوه
على أ هن املرا ملن قولله (آات ُ لم)  -بقرينلة (ملا َهنلا ُ ْم عنله) -الال «ملا هنلا م» ،ال ملا آات لم ملن
العنارم.
َ
ِ
ِ
َ
ن َ
َ
ِ
َ نَ َ ّ
يساميَنازلَ
إ هن السنهة هر املبيِهنة للقرآن العرو ،قال سلبحانهَ :وأن َزْليَإَُلِكَ لَكار ُ
َتَاََ ُلط ُ
َ

َ َّ

َ َ َّ

إَُلِ ُ ِ ََول َعل ن ِ َنتَفك نرون (النحل.)44/
اتفقت االُمة ِ
االسالمية على أ هن السنهة ال ريفة هر املصلدل اليلاو بعلد العتلا  ،بلل بهلب أرملة
ه
إىل أ هن ي ما حيتاج إليه الناأ موجو يف العتا والسنهة.
أهل البيت
قال ِ
اّلل تبلال و تعلاىل يلد شليحتاب تلاج إليله االُهملة إاله أن لله يف تابله
االمام الباقر
« :إ هن ه
وبيهنلله لرس لوله وجع للل لع ل هلل ش للر  ى ل هداب ،وجع للل علي لله ل لليالب  ،وجع للل عل للى م للن تع ل هد بل للى احل ل هد
() 1
 ى هداب».
() 2
وقال ِ
« :ما من شر إاله فيه تا أو سنهة».
االمام الصا

إ هن السلنهة النبويللة تعللون اتلة لإللرة إىل القللرآن العللرو فتُبل هل ،مالتلله ال للاة والصللالة والصللوم ،أو
ختص عموماتله ،أو تقيهلد مطلقاتله ،وأُالر تعلون لإلرة إىل بيلان العقيلدة وال لريعة فحسلب ،ويف
اّلل
للال القس للم ،تع للون الص للياغة والتعب للو للرس للول
ولع للن احملت للو واملض للمون و ى للر م للن ه
ِ
لة أُمللول توقيفيهللة ال
سللبحانه ولللذلى تُع ل ُد الس لنهة ع ل ْدالب للقللرآن العللرو ،فالصللالة وال للاة والصللوم واحلل ه
تلُ ْعل ل ل للم إاله م ل ل للن قب ل ل للل الرسل ل ل لول  ،في ل ل للو املب ل ل ل ِهل ،حلقارقي ل ل للا ،وش ل ل للرو يا وموانعي ل ل للا ،وق ل ل للد ص ل ل ل هلل-
وقللال« :ص للهوا مللا لأيتمللوو أُص للهر» وبللذلى لف ل ِ
اال للال عللن ماهيللة الصللالة املللثمول عللا،
احلة وغوها من أبوا الفقه.
وميليا ة ال اة و ه

____________________
 . 1العليين :العايف ،55/1 :ة الر إىل العتا والسنهة ،احلدية 2و.4
 . 2العليين :العايف ،55/1 :ة الر إىل العتا والسنهة ،احلدية 2و.4
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فالسنهة النبوية هر املصدل االَصيل  -القرآن  -للت لري وال غل لفقيله أو حمل هده عنيلا ،و ملن
قال« ىسبنا تا اّلل» فلهاا قالله بلسلانه وأنعلره ننانله ،إب هلو يعللم ا هن تلا اّلل و ىلده غلو وا ه
ه
ه
علللى تفنيللد هللذه امل عمللة بقوللله يف  ىللدية االَليعللة الللذي لواهللا
ةلت لري  ،وقللد أ للد النللق

أصحا الصحاح واملسانيد بصول خمتلفة.
ق للال :يوش للى الرج للل متهعحت لاب عل للى
اّلل
أا للرج اب للن ماج للة بس للنده ع للن املق للدام أ هن لس للول ه
ِ
اّلل عهوجل هلل ،فمللا وجللدل فيلله مللن
أليعتله ،حيل هده ثللدية مللن  ىللديير  ،فيقللول :بيننللا وبيلنعم تللا ه
 ىرمناه.
 ىالل استحللناه،وما وجدل فيه من  ىرام ه
اّلل».
اّلل
 ىرم ه
 ىرم لسول ه
ميل ما ه
أال ،وإ هن ما ه
وقال ابن  ىل م :للو ا هن املرأب قلال :ال الذ إاله ملا وجلدل يف القلرآن لعلان لافراب ع لا االُهملة ...
() 2
وقارل هذا :افر م ر  ىالل الدم واملال.
() 1

إىل غو بلى ملن العلملات اللي أغنلال علن نقليلا وضلوح املوضلو واتفلا املسللم ،عليله و إهالا
ميت إىل السنهة النبوية بصلة.
الالضم رح سارر ما ُ

____________________

والتعللي عللى ملن عالضلهن مسلند أ لد131/4:ن و
اّلل
 . 1سنن ابن ماجة 6/1:بلرقم  ،12ة تعظليم لسلول ه
سللنن أيب او  222/4:بللرقم  ،4624ة يف ل ل وم السللنة ،وفيلله معللان «الرجللل»« :لجللل شللبعان» ن و سللنن اليمللذي:
 37/5برقم  ،2663البا 12ن إىل غو بلى.
 . 2اال ىعام يف أُصول اال ىعام.222/1:
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بتدوين احلديث

 -2اهتمام النيب

هنى علن تلدوين احللدية و تابتله لعللل سليوافيى شلر ىيا
قد اشتير ب ،احمل هدر ،أ هن النق
و ليليللا .ولعللن ال لليرة يف غللو حملهيللا ،وقللد قيللل :للم شلليرة ال أصللل هلللا ،بللل الصللحيو هللو انهلله
مرة بتدوين  ىدييه و تابته ،وإليى اابج منيا:
أمر يف غو ه
 .1ما أارجه البخالي عن أيب هريرة هاا اعة قتلوا لجالب من بين لية عام فلتو معلة بقتيلل ملنيم
اّلل  ىللبم عللن معللة القتللل أو
قتلللوه ،فللثا بللذلى النللق
فر للب لا ىلتلله فخطللب ،فقللال :إ هن ه
ل هلل الَ ىللد قبلللر و ل هلل

اّلل) وس للهح علللييم لسللول اللهيواملل َلومن ،،أال وا ههنللا
الفيللل(شللى أبللو عبللد ه
الَ ىد بعدي  -إىل أن قال  : -فجا لجل من أهل اليمن.
اّلل ،فقل للال :ا تب ل لوا الَيب فل للالن  -إىل أن قل للال - :تل للب لل لله هل للذه
فقل للال :ا تل للب س لسل للول ه
() 1
اخلطبة.

 .2أارج البخالي ةسلنا ه علن وهلب بلن منبله علن أايله قلال :مسعلت أة هريلرة ،يقلول :ملا ملن
اّلل بللن عمللرو فانهلله للان
أصللحا النللق
أ ىللد أ يللر  ىللديياب عنلله مللين إاله مللا للان مللن عبللد ه
() 2
يعتب وال أ تب.
____________________
 . 1صحيو البخالي ،32-25/1 :ة تابة العلم ،احلدية .112
 . 2املصدل نفسه ،32/1 :ة تابة العلم ،احلدية .113
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اّلل ،عن ابن عباأ ،قال:
اّلل بن عبد ه
 .3ما أارجه البخالي عن عبيد ه
وجعه ،قال« :ارتوو بعتا أ تب لعم تاةب ال تضلهوا بعده».
ملا اشت هد ةلنق
ه
اّلل  ىسلبنا ،فلااتلفوا و يلر اللعلح ،قللال:
لا
ت
لدل
ن
وع
ل
ج
الو
ه
ل
ب
غل
لق
ن
ال
ن
إ
:
لر
م
ع
لال
ق
ه
ه

قوموا عين وال ينبعر عندي التناض .
() 1
وب ،تابه.
اّلل
فخرج ابن عباأ ،يقول :إ هن الرضيهة هل الرضيهة ما  ىال ب ،لسول ه
اّلل بللن عمللرو ،قللال :نللت أ تللب ل هلل شللر أمسعلله مللن
 .4أاللرج أبللو او يف سللننه عللن عبللد ه
اّلل
اّلل
أُليللد  ىفظلله فنيتللين قلري وقللالوا :أتعتللب ل هلل شللر تسللمعه ولسللول ه
لسللول ه
فثومللث

اّلل
ب لر يلتعلم يف العضلب و الرضللاس فثمسلعت علن العتلا  ،فللذ رت بللى لرسلول ه
() 2
 ىق».
ةصبعه إىل فيه ،وقال« :ا تب فوالذي نفسر بيده ما خرج منه إاله ه
 .5أا للرج اليم للذي يف س للننه ع للن أيب هري للرة ،ق للال :للان لج للل م للن االَنص للال ل للم إىل الن للق

احلدية فيعجبه وال حيفظه ،ف عا بلى إىل النق ،فقلال :لسلول
فيسم من النق
« :اسللتعن بيمينللى»
اّلل
اّلل ه
إو أمس ل منللى احلللدية فيعجبللين و ال أ ىفظلله ،فقللال لسللول ه
ه
() 3
وأومث بيده للخح.
يوملاب ،وحنلن
اّلل
مر علينلا لسلول ه
 .6أارج اخلطيب البعدا ي عن لاف بن ادية ،قال :ه
نتحده ،فقال« :ما هدرونس».

____________________
 . 1صحيو البخالي ،32/1 :ة تابة العلم.
 . 2سنن أيب او  312/3:برقم  ،3646ة يف تا العللمن ومسلند أ لد162/2:ن سلنن اللدالمر  ،125/1 :ة
لا يف تابة العلم.
من ه
 . 3سنن اليمذي 35/5 :برقم .2666
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اّلل.
فقلنا :نتحده عنى لسول ه
علر مقعداب من جينم».
ليتبوأ من هذ
قال « :هدروا ،و ه
ه
حلاجته ،ونعم القوم َلووسيم ،...فقال« :ما شثنعمس أال هدرونس».
ومضى
اّلل.
قالوا :الذي مسعنا منى ،لسول ه
إو أل بلى ،إهاا أل ت من تعمد بلى» ،قال:فتحدرنا.
قال « :ه
اّلل ،إ هل نسم منى أشيا  ،فنعتبيا.
قال :قلت :لسول ه
() 1
قال« :ا تبوا وال  ىرج».
مثه إنهه
عمالله وغلوهم ُ تبلاب
أعر عن موقفله  ىيلال تابلة احللدية بفعلله  ىيلة تلب إىل ه
تتعلق ةالُمول الدينية ،وقد  ىفظيا التاليخ يف ياته وإليى ِ
االشالة إىل بعضيا:
() 2
 .1تابه إىل عمرو بن  ى م االَنصالي عامله على اليمن.

 .2تابه إىل وارل بن  ىجر احلضرمر وقومه يف  ىضرموت.
() 4
 .3تا يف ال اة والد ت و ان عند أيب بعر.
إىل غو بلى من العتب املتعلقة ةالُمول الدينية ،مضافاب إىل تاةته ومواريقه وعيلو ه مل شليو
القبارل ما سيوافيى بياهنا.
() 3

لعل هذا املقدال يفر عربات االَيمهية الي أوالها الرسول
و ه

بعتابة  ىدييه.

____________________

 . 1تقييد العلم 72 :و.73
 . 2الرل النبوة للبييقر.413/5:
 . 3بقات ابن سعد.227/1 :
وجي لله إىل
 . 4ص للحيو البخ للالي م للا يف ف للتو الب للالي 317/3 :وفي لله :ا هن أة بع للر ت للب ل لله (الَن للم) ه للذا العت للا مل للا ه
اّلل عللى املسللم»...،والظلاهر ا هن العتلا لان
اّلل ال هلر ن ال هلر ىيم هلذه فريضلة الصلدقة اللي فلرحل لسلول ه
البحرين« :بسم ه
وقد ا ىتف به أبو بعر ،فعتب عنه عندما بعة أنم بن مالى إىل البحرين.
للنق
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وبعده ،ن و إىل ارفة منيم:

وقد قام لفيا من الصحابة بعتابة احلدية يف عيده
 .1أنم بن مالى.
لو ي يد الرقاشر ،قال :نها إبا أ يرل عللى أنلم بلن ماللى القلى إلينلا وخلالة أو أاتل وخلال،
اّلل
أو مسعتيلا ملن لسللول ه

اّلل
فثلقاهلا إلينلا ،وقلال :هللذه أ ىا يلة تبتيلا علن لسللول ه
() 1
و تبتيا وعرضتيا.
() 2
اّلل االَنصالي ،له صحيفة م يولة ب رها ابن سعد.
 .2جابر بن عبد ه
() 3
وقد أول مسلم شيحتاب من تلى الصحيفة يف تا احلة من صحيحه.
 .3معاب بن جبل ان لديه تا حيتو على أ ىا ية.
  .4ىنظلة بن لبي العاتب.
() 5
.
قال ال يخ الطوسر :لو تاةب للنق

() 4

 .5أبللو لافل املللدو ،للان ميلللر علللى ابللن عبللاأ احلللدية فيعتبلله ( )6وهللو مصللنا تللا السللنن
()7
واالَ ىعام والقضا .
إىل غو هوال من ال خصيات ِ
االسالمية املعدو ة من الصحابة ،فقلد تبلوا تبلاب و هونلوا صلحفاب
َ
وا ىتفظ لوا عللا يف عيللد الرس لولوبعده ،وإن انللت تلللى الصللحا صللحفاب غللو مرتبللة وال منظمللة ،بللل
انت أشبه ةملسانيد.
هذا لهه من ر أهل السنهة.

____________________
 . 1حماسن االصطالح ،257 :ما يف تدوين السنة ال ريفة.212 :
 . 2الطبقات الع .467/5:
احلة.
 ىجة النق من تا
 . 3صحيو مسلم 43-32/4 :ة
ه
ه
  . 4ىلية االَوليا .242/1:
 . 5الفيرست.51 :
 . 6تقييد العلم.52-51 :
 . 7لجال النجاشر.2 :
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 ،فحللده عنلله وال  ىلرج ،فقللد لللت االَابللال علللى أ هن
أرمللة أهلل البيللت
و هأملا مللا لوي عللن ه
 ،وقللد تللب مللا أمللاله عليلله النللق
عليهلاب للان مللن السللبهاق ،يف تللدوين السلنهة النبويللة يف عصللره
اتلة ،وةجلامع للة أُا للر  ،وقللد وله ه للذه الص للحيفة
يف صللحيفة عرف للت بعت للا علللر
لاوه وا ىلد تللو اآلالر و لانوا يعتمللدون علييلا ويُفتلون عللى ضلو مللا لدون فييلا ،وإليلى بعلض مللا
أبن َ
:
أرر عنيم
 .1قال ِ
الَ ىد أصحابه  -أعين ُ ران بلن أعل - ،وهلو ي لو إىل بيلت بلو:
االمام الباقر
اّلل
ح عللر
« ران إ هن يف هذا البيت صحيفة وهلا سبعون بلاعاب خب ه
وإملال لسلول ه
اّلل لن نعدو ما فييا».
 ،لو ُولهينا الناأ حلعمنا وا أن ل ه
 .2قال ِ
للبعض أصلحابه « :جلابر إ هل للو نهلا حنل هدرعم برأينلا لعنهلا
االمام أبو جعفلر البلاقر
».
اّلل
من اهلالع ،،ولعنها حن هدرعم أب ىا ية نعن ها عن لسول ه
 .3قلال ِ
عنللد ملا سلحتل علن اجلامعللة« :فييلا لهمللا حيتلاج النللاأ إليله ،وللليم
االمللام الصلا
من قضية إالهفييا  ىىت ألش اخلدش».
 .4وقللال ِ
أيض لاب ،وهللو يعللر تللا علل ههلى « :وللله سللبعون بلاع لاب ،إمللال
االمللام الصللا
اّلل ي ما حيتاج إليله النلاأ
اّلل من فلق فيه ،وا ه
ح علر بن أيب الب « » بيده ،فيه و ه
لسول ه
إىل يوم القيامة  ،ىىت أ هن فيه ألش اخلدش واجللدة ونصا اجللدة.
 ،يقللول« :إ هن عنللدل لصللحيفة وهل للا
اّلل
 .5ويقللول سللليمان بللن االللد :مسعللت أة عبللد ه
بيده ،ما من  ىلالل وال  ىلرام إاله وهلو فييلا
علر
اّلل
وا ه
سبعون بلاعاب إمال لسول ه
ح ه

 ىىت ألش اخلدش».

() 1

____________________
 . 1وقد العالهمة اجمللسر ما ول من االَرر  ىول صلحيفة ِ
يف موسلوعته ثلال االَنلوال،66-12/26:
االملام عل هلر
ت عنوان ة «جيات علوميم وما عندهم من العتب» ،فال ى احلدية .32 ،12 ،1 ،12
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 -3املنع الشرعي عن كتابة احلديث؟!
قد جتلهلت احلقيقلة أبجللى مظاهرهلا وإيلر مملا تقلدم أ هن الرسلول أوىل عنايلة فارقلة بعتابلة احللدية
وقام بعتابته عن ريق ُ تهابه ،وتبعه لفيا ملن أصلحابه فلثلهفوا صلحارا ولسلارل يف  ىدييله

وإن انت خمتصرة وغو منظمة ،لعنهيا شعلت اللبنات االَ ُُوىل لتدوين احلدية يف القرن الياو.
ولوا يلُتَخيل انهه ان هنا من شرعر عن تابة احلدية استنا اب إىل االَ ىا ية التالية:
 ىدية أيب سعيد اخلدلي

 .1أاللرج أ للد ،عللن يمهللام بللن حيل  ،عللن ضيللد بللن أسلللم ،عللن عطللا بللن يسلال ،عللن أيب سللعيد،
« :ال تعتبلوا عللين شليحتاب سللو القللرآن ،ومللن تللب شليحتاب سللو القللرآن
اّلل
قللال :قللال لسللول ه
() 1
فليمحه».
« :ال تعتب لوا ع للين
اّلل
 .2وأا للرج أيض لاب ع للذا الس للند ع للن أيب س للعيد ،ق للال :ق للال لس للول ه
شيحتاب ،فمن تب عين شيحتاب فليمحه».
وقد لواه اخلطيب بصول خمتلفة ( )3لهيا تنتير إىل ضيد بن أسلم ،عن
() 2

____________________
 . 1مسند أ د 12/3 :وال ى تقييد العلم25 :و .32
 . 2مسند أ د 12/3 :وال ى تقييد العلم25 :و .32
 . 3تقييد العلم.25:
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عطللا ابللن يسللال ،عللن أيب سللعيد اخلللدلي .وهللو يع للا عللن أ هن احلللدية مضللطر امل ل لوجللو
االاتال يف مضامينه وصوله.
وقد اقتصرل على الصولت ،املاضيت ،اللهت ،لوايمها أ د يف مسنده.

وال ُحيللتة ويللل هللذا احلللدية يف مقابللل االَ ىا يللة السللابقة الدالللة علللى لجحللان العتابللة ،مضللافاب
 ىق «ضيد بن أسللم» قلال :لوي علن لا بلن ضيلد ،قلال :قلدمت املدينلة وهلم
إىل ما لواه الذهق يف ه
يفسللر القللرآن
يتعلهمللون يف ضيللد بللن أسلللم ،فقللال س عبيللد ه
اّلل بللن عمللر :مللا نعلللم بلله أبس لاب إاله أنهلله ه
() 1
برأيه.
 .3وهنللا  ىللدية آاللر الَيب سللعيد ،أارجلله اخلطيللب عللن سللفيان بللن عيينللة ،عللن عبللد الر للان
أن
بن ضيد بلن أسللم ،علن أبيله ،علن عطلا بلن يسلال ،علن أيب سلعيد ،قلال :اسلتثبنت النلق
() 2
أ تب احلدية ،فثىب أن أيبن س.
واحلدية ضعيا بعبد الر ان.
قال حي بن مع :،بنو ضيد بن أسلم ليسوا ب ر .
ولو عيمان الدالمر عن حي  :ضعيا.
علر جداب.
وقال البخالي :عبد الر ان ه
ضعفه ه

وقال النسارر :ضعيا .إىل آار ما ب ر.
() 4
ولواه الدالمر عن نفم ضيد بن أسلم.
وقد ول سفيان بن عيينة يف ي أسانيد احلدية االَاو  ،وهو معرو
() 3

____________________
 . 1مي ان االعتدال 52/2 :برقم .2525
 . 2تقييد العلم.32:
 . 3مي ان االعتدال 564/2 :برقم .4262
 . 4سنن الدالمر ،115/1:ة من ير تابة احلدية.
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ةلتدليم .وأمالة التلدليم يف املقلام واضلحة ،الَنهله لواه اتلة علن ضيلد بلن أسللم وأُالر علن ابنله عبلد
الر ان.
 ىدية أيب هريرة
 .1أارج أ د يف مسنده ،عن عبلد الر لان بلن ضيلد بلن أسللم ،علن أبيله ،علن عطلا بلن يسلال،
فخللرج علينللا ،فقللال« :مللا هللذا
عللن أيب هريللرة ،قللال :نهللا قعللو اب نعتللب مللا نسللم مللن النللق
تعتبونس».
اّللس» فقلنلا ملا نسلم  ،فقلال« :ا تبلوا تلا
فقلنا :ما نسم منى ،فقال« :أ تا م تلا ه

اّلل أو الصللوه» ،قللال :فجمعنللا مللا
اّللس احمضلوا تللا ه
اّلل ،أ تللا غللو تللا ه
اّلل ،احمضلوا تللا ه
ه
تبنا يف صعيد وا ىد مثه أ ىرقناه ةلنال.
اّلل ،أنتح للده عنللىس ق للال« :نع للم ،للدروا ع ل هلين وال  ى للرج ،ومللن للذ عل للر
قلنللا :أي لس للول ه

اّلل أنتحده عن بلين إسلراريلس قلال« :نعلم،
فليتبوأ مقعده من النال» ،قال :فقلنا :لسول ه
متعمداب ه
لدروا عللن بلين إسلراريل وال  ىللرج ،فلانهعم ال ل هدرون عللنيم ب لر إالهوقللد للان فلييم أعجللب منلله».
() 1

 .2وأارج اخلطيب ،عن عبد الر ان بلن ضيلد بلنفم السلند السلابق ،علن أيب هريلرة ،قلال :الرج
وحنن نعتب االَ ىا ية ،فقال« :ما هذا الذي تعتبونس».
اّلل
علينا لسول ه
قلنا :أ ىا ية مسعناها منى.
اّلل تريللدون ،مللا أضللل االُمللم مللن قللبلعم إاله مللا ا تتب لوا مللن العتللب م ل
قللال« :أ تللاةب غو تللا ه
اّلل».
تا ه

____________________
 . 1مسند أ د.12/3:
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اّللس
قال أبو هريرة فقلت :أنتحده عنى لسول ه
() 1
قال «:نعم دروا عين وال  ىرج ،فمن ذ علر متعمداب فليتبوأ مقعده من النال».
» ا هن لسلاب قلد تبلوا
اّلل «
 .3أارج اخلطيب بنفم السند عن أيب هريرة قال :بلغ لسول ه

اّلل وأر عليه ،مثه قلال :ملا هلذه العتلب اللي بلعلين أنهعلم قلد تبلتم إهالا
 ىدييه ،فصعد املن  ،فحمد ه
أل ب للر ،مللن للان عنللده منيللا شللر فليللثت بلله ،فجمعناهللا «فثارجللت»[ للذاج  ،فقلنللا :لسللول
اّلل نتحده عنىس قال :لدروا علين وال  ىلرج ،وملن لذ عللر متعملداب ،فليتب هلوأ مقعلده ملن النلال.
ه
() 2

وهذه االَ ىا ية املنتيية إىل أيب هريرة ال حيتة عا.
هأوالب :لوقو «عبد الر ان بن ضيد بن أسلم» يف ي االَسانيد وقد عرفت  ىاله.
اثنياب :وجو االاتال يف املضام ،ما هو واضو عند املقالنة.

اثلياب :تعالضيا وا سبق من الروا ت املتضافرة الدالة على االفيا.
 ىدية ضيد بن اثبت
اّلل ابلن  ىنطلب ،قلال:
أارج اخلطيب البعدا ي ةسنا ه إىل يو ابلن ضيلد علن املطللب بلن عبلد ه

ال ضيد بن اثبلت عللى معاويلة ،فسلثله علن  ىلدية ،فلثمر إنسلالب يعتبله ،فقلال لله ضيلد :إ هن لسلول
() 3
أمرل أن ال نعتب شيحتاب من  ىدييه ،فمحاه.
اّلل
ه
وقد لواه اخلطيب بسندين ينتييان إىل يو بن ضيد.
قال الذهق :قال أبو ضلعة :صدو  ،فيه ل.،
وقال النسارر :ضعيا.
____________________
 . 1تقييد العلم.35 ،34 ،33 :
 . 2تقييد العلم.35 ،34 ،33 :
 . 3تقييد العلم.35 ،34 ،33 :
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وقال ابن املديين :صاحل ،وليم بقوي.
وق للد أا للرج اخلطي للب لوا ت أُا للر ال تنتي للر إىل الرس للول وإها للا ع للر عم للل بع للض الص للحابة
والتابع ،من حمو العتابة.
() 1

هللذه هللر املناق للات يف سللند الروايللة ومضللامينيا ،وهنللا أمللر آاللر وهللو ا هن هللذه ال للروا ت ال
يساعدها الذ ر احلعيم هأوالب  ،وختالا السنة القولية و الفعلية اثنياب ،والتاليخ الصحيو اثلياب.
َ
ُ
هأملا عللدم مسللاعدة العتللا فالنلهله سللبحانه اهلتم بعتابللة الللدين اهتماملاب ةلعلاب ،وقللال :ياايَين َ اايَ

َ ِ
َ َ ن َّ َ ِ ن ن ن َ ِ َ ِ ن ِ َ ِ َ ن
ّل َ َ ن
اد َ الَيَا َ ِبََ
َ َِن ِ َ ِ
ٌ
ِ
يََآمط َإُذ َتد ينت َبُدي ٍََإُىلَأج ٍَُمسَّمَفيكتب هَوَلكتبَبيطك َاكتُابَبُيلع ُ
ِ
ّ
ِ
َِ ِ
ّ
َ
ٌ ََِ ِ ن َ َ
َكميَ َ ل َم ن َ ُهّللَفليَكتن ِب ََوَلن ِم ُل َُُ ُليَ َ ليِ ُ َ ْل َ ََّ مثه عا وأ ه د على امل َلومن ،أن
ب َ
اكتُبَأَيكت
َ
ََ
َ
َ
َ
ن ِ َ ِ
كتنبن نه َ
َص ُغري َأ ِوَكبري َ ُإىلَأج ُل َُ .
ال يسثموا من العتابة ،فقال سبحانهَ :والَتس م َأنَت

فلبا ان الدين عذه املن لة من االَيمهية ،فعيلا أبقلوال النبيوأفعالله وتقلاليره اللي تعتل اتس القلرآن
العرو  ىجية وبرهالبس
و ة لمة قيمة للخطيب البعدا ي يت ِ
اّلل سلبحانه عبلا ه ويلل بللى
بنصيا ،قال« :وقد أ
ه
ه
ه
َ
َ َ
ن َِ
َن َِ َ ِ
ِ َ
كتنبن نه َ
َص ُغري َأ ِوَك ُبري َ ُإىلَأ َج ُل ُ َ ُذ َُلك ِ َأق َس نطَ ُ طادَ
للَ :والَتس م َأنَت
يف اللدين فقلال عهوج ه
َ َ ِ َ ن َّ َ َ َ ِ َ ّ
الَتَ ِرتيبن
هّللَوأق مَ ُلش يد ُةَوأدىنَأ

() 2

اّلل تعللاىل بعتابللة الللدين  ىفظلاب للله وا ىتيا لاب عليلله وإشللفاقاب مللن اللول الريللب فيلله ،للان
فلملا أمللر ه
لى
العلم الذي  ىفظه أصلعب ملن  ىفل الل هدين أ ىلر أن تبلاح تابتله اوفلاب ملن الول الريلب وال ه
() 3
فيه
____________________
 . 1مي ان االعتدال 424/3 :برقم .6532
 . 2البقرة.222 :
 . 3تقييد العلم 71 - 72 :ولعالمه صلة :فراج .
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و هأما خمالفتيا للسنهة القولية والفعلية ،فعما عرفت ممها مضى من الروا ت.
و هأم للا خمالفتي للا للت للاليخ الص للحيو فلم للا رب للت م للن أ هن اخلليف للة مل للا  ى للاول تاب للة احل للدية است للال
ه
علل للى مل للا يف هل للذه
اّلل
لول
اّلل
 ،فلل للو ل للان هنل للا  ىظل للر مل للن لسل ل ه
أصل للحا لسل للول ه
صو لالَصحا أن ي ووا إىل اخلليفة ةلعتابة.
الروا ت يبق موضو لالست الة ،وملا ه
أاللرج اخلطيللب البعللدا ي ةسللنا ه عللن عللروة بللن ال ل بو  :ا هن عمللر بللن اخلطللا ألا أن يعتللب
 ،فثش للالوا عليلله أن يعتبي للا ،فطفللق عم للر
اّلل
السللنن ،فاست للال يف بلللى أص للحا لسللول ه
إو نللت أل ت أن أ تللب السللنن،
اّلل لله ،فقللال :ه
اّلل فييللا شلليراب ،مثه أصللبو يوملاب وقللد عل م ه
يسللتخو ه
اّلل ال أُللبم تللا
اّلل ،ه
ه
وإو و ه
وإو ب لرت قوملاب لانوا قللبلعم تبلوا تبلاب ،فلث بهوا علييللا وتر لوا تللا ه

اّلل ب ر أبداب.
ه
وأاللرج أيض لاب ةالسللنا عللن القاسللم بللن د :ا هن عمللر بللن اخلطللا بلعلله أنلهله قللد إيللر يف أيللدي
() 1

الناأ تلب ،فاسلتنعرها و رهيلا ،وقلال :أيهيلا النلاأ انهله قلد بلعلين انهله قلد إيلرت يف أيلديعم تلب،
اّلل أعدهلا وأقوميا ،فال يبق ،أ ىد عنده تا إالهأاتو به فثل فيه لأير.
فث ىبيا إىل ه
قال :فظنوا انهه يريد ينظر فييا ويقوميا على أملر ال يعلون فيله االتال  ،فلثتوه بعتلبيم فث ىرقيلا
() 2
ةلنال ،مثه قال :أمنية ثمنية أهل العتا .
للل بلللى يللدل علللى أ هلحلظللر ال للرعر أُسللطولة اتلخيللة صللنعتيا يللد اجلعللل ت يلراب الَعمللال اخللفللا
 ىيللة قللاموا بوجلله تللدوين احلللدية ون للره والتح ل هده بلله مللا سلليوافيى بيانلله ،و مللرت ِ
االشللالة إليلله
ه
آنفاب.
____________________
 . 1تقييد العلم45 :و .52
 . 2تقييد العلم45 :و .52
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 -4العلل املزعومة لقلة االهتمام ابلتدوين
لتم بعتاب للة  ىديي لله ول هغ للب إليي للا ،وا هن لفيف لاب م للن الص للحابة ق للاموا
ق للد عرف للت أ هن الن للق
اه ل ه
بتللدوين صللحا و تللب ولسللارل  ىللول  ىدييلله و ىفظلوا عللا سلنهة الرسللول يف عصللره وبعللده ،فصللالت

النواة لعصر التدوين.
أرمللة أهللل البيللت
وشلليعتيم يعللووا أيمهيللة ملن ل تابللة احلللدية ،وقللد ون لوا تب لاب
مللا أ هن ه
ولسارل يف عصر الرسول وبعده.
ولعن هنا نعتة جديرة ِ
ةالشالة ،وهر ا هن املسلم ،يبذلوا عناية افيلة بتلدوين احللدية ،و لان
 ه للو ب للذل امل ي للد م للن العناي للة ب للذلى يف لهعص للر،امليق للب م للنيم  -بع للد ل ىي للل الرس للول
واالجه ما ش هعلوه يف القرن الياو.
وت عيل  ىلقات الدلاسة واملذا رة يف مسجد النق
تعرحل تدوين احلدية لنعسة عرقلت اطاه.
وبذلى ه
فيق ل العللالم يف بيللان مللا هللو السللبب مللن ولا هللذه النعسللةس فقللد ب للروا هلللا م ل هلات ،وسللنقوم
بدلاستيا على وجه ِ
اال اض.
اّلل تعاىل
االَهول :اال ىياض عن املضاهاة بعتا ه

إ هن ع للدم االهتم للام بت للدوين احل للدية للان لعاي للة مقدس للة وه للر ع للدم اا للتال احل للدية ةلق للرآن
العللرو ،فلللذلى انصللب اهتمللام املسلللم ،علللى تللدوين القللرآن  ،ون تللدوين احلللدية وبلللى ل لحتال
ختلطا.
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قال اخلطيب :قد ربت انهعراهة من ره العتا من الصدل االَهول إهاا هلر للحتال يضلاه َى بعتلا
االسللالم ِ
اّلل تعللاىل غللوه...وُهنللر عللن تللب العلللم يف صللدل ِ
وج هدتلله ،لقلللة الفقيللا يف بلللى الوقللت
ه
واملميل ل ين ب لل ،ال للو ىر وغ للوه ،الَ هن أ ي للر االَعل لرا يعونل لوا فقيل لوا يف ال للدين وال جالسل لوا العلم للا
العللالف ،،فلللم يُل َلومن أن يلُْل ِحقلوا مللا للدون مللن الصللحا ةلقللرآن ويعتقللدوا أهاللا اشللتملت عليلله للالم
() 1
الر ن.
أقللول :هللذا الوجلله خمللدوش جللداب وأشللبه بللدف الفاسللد ةالَفسللد ،وةالعتللذال االَقللبو ،مللن الللذنب
القبلليو ،وبلللى الَ هن القللرآن العللرو أُسلللوبه وبالغتلله يعللاير أُسلللو احلللدية وبالغتلله فللال خللا عليلله

من االاتال ةلقرآن ميملا بللغ غلوه ملن الفصلا ىة وعلان ،فقبلول هلذا الت يلر يلالضم إبطلال إعجلاض
نِ َ
ُ َ َِ
َََِ
تَ َ ِ ن َ
ِاََ َأنَ
ِئَ جتمع ُ ُ
الناَُو ُ
القرآن العرو وهدم أُصوله من القواعلد ،قلال سلبحانه :قَُل ُ ُ
ِ
َ ن
َ
َِن َ ِ َ َ َ َ ِ ن ن ِ َ ِ
َِن
ِ
رآنَالَي ت نَبُ ُمث ُل ُ َوَ َاكنَبعض َُِلع ٍضَظ ُ ريَ (االسرا .)22/
ي ت َبُ ُمث َُُهذ َ لق ُ
ومع هذا االعتذال ا هن الم الرسول ان بنحو لوا ال ُمييه عن الم ل ِه الع ة ،فيتصلوله العلر
االَقحاح  -الذين خا بيم القرآن ةآلية العرمية  -انهه من القرآن العرو.
وبعبالة أُار  :ا هن املرا من املضاهاة  -ما ع ه عا اخلطيب ،أو االاتال ةلقرآن ما عل ه بله
غوه ( - )2هإما هر املضاهاة الصولية ،أو املضاهاة الواقعية اجلوهرية.
هأمللا االُوىل فيعفللر يف فعيللا أن يعتللب ل ،لل علللى  ىللدة ،فيعللون لعل هلل موض ل اللا
سيل.

وهللو أمللر

____________________
 . 1تقييد العلم.57 :
اّلل .ومعناه املن عن تدوين احلدية م القرآن.
 . 2وهو الظاهر من  ىدية أيب هريرة  ىية لو  :احمضوا تا ه
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و هأما اليانية فير غوممعنة وبلى الَ هن للقرآن بالغة ختت به ويتمي عا عن غوه ميما بللغ العلو
من البالغة والفصا ىة وعان ،فال صل املضاهاة ميما ااتلطا.
للان يللتعلم أبُسلللو متعللال بلل ،النللاأ يف مقللام التحللدية ،فلللم يعللن
علللى أ هن النللق

أي ت ابه ب ،احلدية والقرآن  ىىت حيصل االاتال .
ه
الياو :عدم االشتعال عن القرآن
وهلذا هللو العللذل اليللاو ،و ىاصلله انلهله يلُلدون احلللدية النبللوي للحتاله ي للتعل املسلللمون عللن القللرآن
بس لواه أو «خمافللة أن ينصللر النللاأ عللن القللرآن إىل سللنته وس لوته وينظللروا إلييمللا مللا ينظللرون إىل
ِ
اّلل
القللرآن  ،وعلللى مللرول الل من ل هلل حمللله مللا  ىلهللت أقلوال املسلليو وسلوته حمللل اال يللل الللذي أن للله ه
() 1
عليه».
ولعلهلله إىل بلللى الوجلله ي للو قللول عمللر علللى مللا أارجلله اخلطيللب بقوللله :ألا عمللر أن يعتللب
اّلل شلليراب ،مثه أصللبو وقللد ع ل م للله ،فقللال :ب للرت قوم لاب تب لوا تللاةب ،فللثقبلوا عليلله
السللنن ،فاسللتخال ه
() 2
اّلل.
وتر وا تا ه
أقول :إبا ان االشلتعال ةحللدية سلبباب ِ
لالعلراحل علن القلرآن فاالشلتعال بسلارر العللوم الطبيعيلة
والر ضللية واالَ بيللة أوىل أبن تعللون موجبللة ِ
لالع لراحل عنلله ،وبلللى الَ هن الصلللة املوجللو ة بلل ،القللرآن
واحلدية ليست موجو ة بينه وب ،سلارر العللوم ،أفيصلو لعلا وا أن يفلي بتحلرو االشلتعال وطللق
العلوم بذليعة ا هن االشتعال عا موجب ِ
لالعراحل عن القرآنس!

____________________
 . 1انظر تقييد العلم 57 :وال ى علوم احلدية للد تول صبحر الصاحل.22 :
 . 2هاشم معرو احلسين ،املوضوعات يف اآلاثل واالابال .15 :ويظير من المه انهه لضر بذلى العذل.
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اّلل تع للاىل في للو قي للاأ م ل
و هأم للا قي للاأ االش للتعال ةحل للدية ةش للتعال أه للل العت للا بع للو ت للا ه
ويب ،مفاهيمه ،ويوضو أسبا ن ولله ،إىل غلو بللى
الفال  ،الَ هن االشتعال ثدية يُقيهد مطلقاته ،ه
م للن احلق للارق العامن للة يف احل للدية ،اش للتعال  -يف الواقل ل  -ةلق للرآن ،وه للذا خب للال اش للتعال أه للل
العتا بعو التولاة و ِ
اال يل ،فقد اشتعلوا وا ان على ر النقيض ممها ن ل على أنبياريم.
علللى أ هن التجربللة أربتللت اللال بلللى ،الَ هن املس للم ،اشللتعلوا منللذ أوارللل القللرن اليللاو بتللدوين
أي شاغل.
احلدية ند وميابرة ،و يُ عليم عن القرآن و ىفظه ه
اليالة :قلهة من يد القرا ة والعتابة

وهذا الوجه ييد إىل القول أب هن االَ ُُ همية الساردة يف اجل يرة العربية عاقتيم عن تابلة احللدية،
() 1
وأعاهنم على بلى سعة  ىفظيم وسيالن أبهاهنم ،وقد أشال إليه اخلطيب.
قللال ابللن قتيبللة :للان الصللحابة أُميلل ،ال يعتللب مللنيم إالهالوا ىللد واالرنللان وإبا تللب يلُلتقن و

يُصب التيجر.
أقول :إ هن ملا ب لر ملن الفلرحل ة لل جلداب فلل هن االَ ُُميلة متنل ملن تابلة القلرآن العلرو وتدوينله،
فعيا متن عن تابة احللديةس في َلوال ال ُعتهلا اللذين بللغ علد هم حنلواب ملن سلبعة ع لر اتبلاب لان
للان  ىريصلاب علللى
يف وسللعيم القيللام بعتابللة احلللدية النبللوي ،وقللد ربللت يف التللاليخ ا هن النللق
معافحة االُمية الي انت متف ية ب ،العر يف مطل فجر ِ
االسالم ،وقد فرحل
() 2

____________________

لعل مرا ه ما ب رله.
 . 1تقييد العلم57 :ن وع ه عنه بقلهة الفقيا  ،و ه
 . 2يويل خمتلا احلدية.227 :
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علللى هريسللو للان حيسللن الق لرا ة والعتابللة تعللليم ع للرة مللن االَ ُُميلل ،فديللة للله يف مقابللل الفديللة
النقدية الي فرضيا يوم بدل على االَسر يف  ى ،انهله لان أ ىلوج ملا يعلون إىل امللال يف تللى الفلية
() 1
من اتليخ ِ
االسالم.
مثه إ هن الني للر ع للن تاب للة احل للدية ال عل للى إمعاهن للا و ي للرة م للن ميالس لليا ،وإالهلع للا الني للر لعل لواب
والتث يد على املن عبياب.
وةجلملللة هللذه فللروحل بهنيللة ال تنطبللق علللى الواق ل  ،وهنللا فللرحل لاب ل لوللا يعللون هللو السللبب
احلقيقللر مللن ولا عللدم بللذل العنايللة بعتابللة احلللدية ،وقللد أوضللحناه يف موسللوعتنا «ثللوه يف امللللل
والنحل» ( )2ولنثت يف املقام بصولة واضحة مقرونة ةل واهد.
الراب   :ىظر التدوين لداف سياسر
الظلاهر ا هن السلبب اللواقعر لعللدم االهتملام ةلعتابلة ،هللو هنلر اخللفلا عنيللا للداف سياسلر ،وقللد

 ىظللر هللذا الللداف مللن االَيمهيللة وعللان  ىللىت ا هن عمللر ابللن اخلطللا  ،قللال لقرإللة بللن عللب :جل هلر وا
() 3
.
اّلل
القرآن ،وأقلهوا الرواية عن لسول ه
ومللا هنلض عمللر أبعبلا اخلالفللة هنلى عللن تابلة احللدية ،و تللب إىل اآلفلا  :ا هن مللن تلب  ىللديياب
() 5
() 4
.
اّلل
فليمحه مثه هنى عن التح هده في ت عدة من الصحابة احلدية عن لسول ه

____________________
 . 1السوة احللبية ،153/2:ال ا ىيا الياه العريب.

 . 2ثوه يف امللل والنحل.72-62/1:
 . 3احلا م النيسابولي :املستدل .122/1:
 . 4تقييد العلم53:ن و ن العمال 252/12:برقم .25476
 . 5لاج مستدل احلا م.122/1 :
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اّلل
وأغلب الظن ا هن الوجه يف من تدوين احلدية ون ره ومدالسته ومذا رته و تابته بعلد لسلول ه
،
هللو نفللم الوجلله الللذي منل مللن تابللة الصللحيفة يللوم اخلملليم عنللد ا ىتضللال النللق
() 1
فالعاية بداية وهناية وقبل ل ىلته وبعدها تتعو ،وقد مضى  ىدية ابن عباأ يف بلى
ملن تابلة وصليتهس فللو عُللم بللى،
اّلل
سوال يطرح نفسه وهو مابا ان يريد لسول ه
وة َ
لعُلم وجه املن عن تابة وصيته ،ما عُلم أيضاب وجه املن عن تدوين سنته بعد ل ىيله.
إاله عم موقفه من الوصية وتعيل ،اخلليفلة بعلده ،ويعللم هلذا
فنقول :يعن هد النق
مللن مقالنللة هللذا احلللدية الللذي نقللله ابللن عبللاأ مل  ىللدية اليقللل ،املتفللق عليلله بلل ،حمل هدرر الس لنهة

وال يعة.
قللال يف شللثن العتللا الللذي ُمن ل عللن تابتلله :إرت للوو بللدواة وص للحيفة
وبلللى ا هن النللق
أ تب لعم تاةب ال تضلون بعده.

إو اتل فليعم اليقلل ،ملا
وقد جلا ت هلذه العبلالة بعينيلا يف  ىلدية اليقلل ،،إب يقلول فليي  :ه
اّلل وعييت.
إن متسعتم عما لن تضلوا تا ه
عمللا للان ييدفلله النبلليمن ولا لللب الللدواة والصللحيفة،
فالت للابه املوجللو بلل ،احلللديي ،يعللر ه
و للان اهلللد عللم مفللا  ىللدية اليقللل ،وتع يل واليللة ِ
وتعيلل ،اخلليفللة ،فقللد وقللا
االمللام علللر
بع للض احلاض لرين يف اجملل للم عل للى أنهوص للية النبيست ل هعل اط لراب عل للى مص للاحليم ،فمنع لوا ع للن تاب للة
على اليفة وا ىد بعينه.
نصمعتو من النق
احلدية لحتال ير ه
يقول :سفيان بن عيينة :ألا أن ين ه على أسامر اخللفا بعده  ىىت ال يق

____________________
.13
 . 1ال ى
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بينيم االاتال
وهذا الوجه نفسه صال سبباب ملن تلدوين احللدية بعلد ل ىيلله مللا يف أ ىا يلة الرسلول ملن الي يل
من للذ ان صل ل هد ةل للدعوة وأجي للر ع للا ،نل ل عل للى
اّلل
عل للى والي للة عل للر
 ،ف للل هن لس للول ه
() 1

فقدعرفلله يف يللوم الللدال الللذي ضللم فيلله أ للابر بللين هاشللم
فضللارل علللر ومناقبلله يف مناسللبات شللىت،
ه
وشيوايم ،بقوهل « :إ هن هذا أار ووصير واليفي فيعم ،فامسعوا له وأ يعوا».
علر يوم اخلند أفضل من عبا ة اليقل.»،
ويف يوم االَ ى ا بقوهل « :ضربة ه
عرفلله
ويف اليللوم الللذي غللا ل فيلله املدينللة متوجي لاب إىل تبللو  ،وقللد تللر عليهلاب اليفتلله علللى املدينللة ،ه

مين ون لة هالون من موسى إاله أنهه ال نق بعدي».
بقوله« :أما ترضى أن تعون ه
« :م للن ن للت م للواله في للذا عل للر
 ىج للة ال للو ا يف غ للدير ا للم ،بقول لله
عرف لله يف ه
إىل أن ه
مواله».
إىل غو بلى من املناقب والفضارل املتواترة ،وقد مسعيا يومن الصحابة فوعوها.
يف  ىل هلق هأول
اّلل وعناهللا احلقيقلر ،ال تنفللى علن ضللبح ملاأرر عنلله
فعتابلة  ىللدية لسلول ه
املومن ،به ،وأال املناصرين لله يف املواقلا احلامسلة ،ولليم ضلبح ملا أرلر  ،أملراب يالرلم بو اللذين
َ
منعوا عن العتابة.
إ هن هللذا الوجلله هللو الللذي االليله يف سللالا ال مللان ،وقللد ب للر احمل هقللق السلليد د لضللا اجلللالس
اّلل) شواهد اتلخية تدعم املوضو  ،وتيبت ا هن هذا الوجه هو القول الفصل.
( ىفظه ه
____________________
 . 1ابن  ىجر العسقالو :فتو البالي.165/1 :
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ومن لة تلى ال واهد التالخية:
 .1جللا علقمللة بعتللا مللن معللة  -أو اللليمن  -صللحيفة فييللا أ ىا يللة يف أهللل البيللت ،بيللت
اّلل[بن مسعو ] ،فدالنا عليه ،قال :فدفعنا إليه الصحيفة.
النق
فاستثبل على عبد ه

قال :فدعا اجلالية ،مثه عا بطست فييا ما .
فقلنللا للله :أة عبللد الر للان ،أنظللر فييللا ،فللا هن فييللا أ ىا يللة  ىسللالب ،قللال:فجعللل مييييللا فييللا،
ِ
إليى هذا ال ُقلرآن)  .القللو أوعيلة فاشلعلوها
َو ىْينا َ
ويقولَْ ( :حن ُن نق ُ َ
عليى أ ْ
َ ى َس َن الْقص وا أ َ
() 1
ةلقرآن وال ت علوها ما سواه
 ،و للث هن الل لراوي اعتل ل ع للذه النقط للة،
إ هن الص للحيفة املعرض للة ل للالة ة تل لرتبح أبه للل البي للت
اّلل بلن مسلعو إىل أ ههنلم
فاستعمل عطا البيان للتث يلد عللى امللرا أبهلل البيلت ،وليلفلت نظلر عبلد ه
.
أهل بيت النق
اّلل يعر اهتماماب وأة الصحيفة.
ولعن عبد ه
والت يلرات املللذ ولة ملنل التللدوين ال للري شللر منيللا هنللا ،فللال االلتال ملللا يف الصللحيفة ةلقللرآن
اّلل بللن مسللعو أة
وال االشللتعال أب ىا يللة يف صللحيفة ،تليللر عللن القللرآن ،و مل بلللى فللا هن عبللد ه
 ،وان ب ل هلرل عمل لله ة هن االش للتعال
الص للحيفة مل للا فيي للا م للا يرجل ل إىل أه للل البي للت ،بي للت الن للق

ةحلللدية هللو اشللتعال وللا سللو القللرآن ،ولعللن هللذا الت يللر للان واجيللة ملللا التعللب ،ويف الواقل للان
احملتو يسلب ال رعية عن السلطة احلا مة وينايف سياستيا القارمة ،الَ هن االَ ىا يلة النبويلة اللوال ة
وجتعليللم قللرل
وتو للد علللى االفللتيم عللن النللق
يف أهللل البيللت
إهاللا تللدل علللى فضللليم َ
اّلل بن مسعو من اة
للقرآن ليعونوا هم وهو اليفت ،له من بعده .و ان عبد ه

____________________
 . 1تقيي للد العل للم 54 :وق للد لواه أبس للانيد وص للول خمتلف للة ت للي اجلمي ل يف غس للل الص للحيفة ال للي فيي للا أ ىا ي للة الرس للول
.
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السلطة احلا مة إىل عصر اخلليفتل ،االَهولل )1( ،وإن تراجل علن موقفله يف عصلر اخلليفلة الياللة ملا
سيوافيى عند تر ته وسوته.
() 2
اّلل إالهفيما يعمل به.
 .2أارج ابن يو عن عمر انهه قال :أقلهوا الرواية عن لسول ه

اّلل موجباب لالشتعال به عن القرآن أو غو بلى ،فلملابا جلوض
فلبا ان التحدية ثدية لسول ه
التحللدية يف الف لرارض واالَ ىعللام ون غللوهس أو للليم بلللى قرينللة علللى أ هن احلللدية يف االَ ىعللام ال
ميم يان السلطة ،خبال التحدية يف غوها اصوصاب فيما يرج إىل الفضارل واملناقب.
 .3ما لو من هااالد القسري  -أ ىد والة بين أُمية  -لب من أ ىلدهم أن يعتلب لله السلوة،

مير يب ال ر من سو علر بن أيب الب ،فثب رهس
فقال العاتب :فانهه ه
() 3
فقال االد :ال ،إالهأن تراه يف قعر اجلحيم.
فاحلللدية يع للا عللن أ هن هللذا ه للو السللبب الرريسللر ملن ل ت للدوين احلللدية ،فلللم يعللن ت للدوين

علر وأهل بيته من الفضارل.
احلدية منف هعاب عما ول يف هه
 .4لو ال ل بو بللن بعللال بسللنده عللن عبللد الر للان بللن ي يللد ،قللال :قللدم علينللا سللليمان بللن عبللد
فمرةملدينة فدال عليله النلاأ ،فسللهموا عليله ول لب إىل
امللى  ىاجاب ،سنة  22ه -وهو وس عيد ،ه
الللي صل هلل -فييللا ،و ىيللة أُصلليب أصللحابه أبُ ىللد ،ومعلله أةن بللن عيمللان،
لق
م للاهد النل ه
اّلل ،فثتوا به قُبا  ،ومسجد الفضيخ وم ربة أ هُملبراهيم،
وعمرو بن عيمان ،وأبوبعر بن عبد ه

____________________
 . 1انظر تدوين السنة.413 -412 :
 . 2البداية والنياية.112/2 :
 . 3االغاو.15/22 :
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وأُ ىد ،و ل بلى يسثهلمس وخ ونه عما ان.
ومعاضيه.
مثه أمر أةن بن عيمان أن يعتب له ِس َو النق
فقال أةن :هر عندي قد أاذ ا مصححة ممن أرق به.

فللثمر بنسللخيا والقللر فييللا إىل ع للرة مللن ال ُعتهللا  ،فعتبوهللا يف لهه فلمللا صللالت إليلله ،نظللر فلللبا
فييا ب ر االَنصال يف العقبت،،وب ر االَنصال يف بدل.
فثملا أن يعلون أهلل بيلي غمصلوا عللييم ،و هأملا أن
هلوال القوم هذا الفضلل ،ه
فقال :ما نت أل َ
يعونوا ليم هعذا.

ةحلق ،هلم عللى ملا وصلفنا للى
فقال أةن بن عيمان :أيهيا االَمو ال مينعنا ما صنعوا...أن نقول ه
يف تابنا هذا.
قال سلليمان :ملا  ىلاجي إىل أن أنسلخ با  ى هلىت أب لره الَملو امل َلومن ،لعلله خالفله ،فلثمر بلذلى
املومن ،إبا لجعت ،فلن يوافقه فما أيسر نسخه.
العتا ُ
فخر  ،وقال :أسثل أمو َ
فرج سليمان بن عبد امللى فثا أةه ةلذي ان من قول أةن.
فقال عبد امللى  :وما  ىاجتى أن تُقدم بعتا ليم لنا فيه فضلس تُع هِلر أهلل ال لام أُملولاب ال
نريد أن يعرفوها.

قللال سللليمان :فلللذلى  -أمللو املل َلومن - ،أمللرت بتخريللق مللا نللت نسللخته  ىللىت اسللتطل لأي
() 1
املومن ،،فصو لأيه.
أمو َ
____________________
 . 1املوفقيات لل بو بن بعال .223 -222 :
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قللال احملقللق السلليد اجلللالس :فلللبا للانوا ال يتحملللون ب للر فضللل االَنصللال ،فعيللا يتحملللون ب للر
() 1
املومن» « ،س!
فضل أهل البيت ،وسيدهم أمو َ
***
عدم التدوين ومضاعفاته
وعلى أية  ىال فسوا انت العلة ما ب رل أو غوه ،فقد استمر احلظر إىل عيد اخلليفلة االَملوي
فث ىم بضرولة تدوين احلدية ،فعتب إىل أيب بعلر بلن  ىل م
عمر بن عبد الع ي (121-55ه)-
ه
لاو افللت لوأ العلللم وبهللا العلمللا
اّلل فا تبلله ،فل ه
يف املدينللة «انظللر مللا للان مللن  ىللدية لسللول ه
وال تقبللل إاله  ىللدية النللق ،ولتف لوا العلللم ولتجلس لوا  ىللىت يعلللم مللن ال يعلللم ،فللا هن العلللم ال ييلللى
() 2
 ىىت يعون سراب.
وم هذا ِ
االصلرال االَ يلد ملن قبلل اخلليفلة ،أال أ هن لواسلب احلظلر السلابق  ىاللت ون القيلام ولا

 ،إالهصللحارا غللو منظمللة وال مرتبللة ،إىل أن
أمللر بلله ،فلللم يعتللب شللر مللن أ ىا يللة النللق
الت ولة االَموي ،وقامت ولة العباسلي،،وأاذ أبلو جعفلر املنصلول وقاليلد احلعلم ،فقلام احمللدرون
يف سنة 143ه -بتدوين احلدية ويف بلى ،قال الذهق:
«ويف سللنة مارللة ورللاله وألبعلل ،شللر علمللا ِ
االسللالم يف هللذا العصللر يف تللدوين احلللدية والفقلله
والتفسو ،فصنا ابن جرية وعة ،ومالى املو ث
____________________
 . 1د لضا اجلالس ،تدوين السنة ال ريفة.422 :
 . 2صحيو البخالي 27/1:ة يا يقبض العلم من تا العلم.
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ةملدينل ل للة ،واالَوضاعل ل للر ةل ل ل للام ،وابل ل للن أيب عروبل ل للة ،و ل ل للا بل ل للن سل ل لللمة وغويمهل ل للا ةلبصل ل للرة ،ومعمل ل للر
ةليمن،وسفيان اليولي ةلعوفة ،وصنا ابلن إسلحا املعلاضي ،وصلنا أبلو  ىنيفلة الفقله واللرأي إىل
أن قال :وقبل هذا العصر لان االَرملة يتعلملون ملن  ىفظيلم أو يلروون العللم ملن صلحا صلحيحة

غو مرتبة.
إىل هنللا اتضللو ا هللس لنهة النبويللة تسللتثرر ةالهتمللام يف عصللر اخللفللا واالَمللوي ،وأوارللل العص للر
العباس للر إىل االف للة املنص للول  ىي للة أم للر بت للدوين الس للنة وتبويبي للا ،نع للم ق للام احمل للدرون ةلت للدوين يف
منتصللا القللرن اليللاو بعللد مللا بلللغ السلليل ال ل ىب وانللدلأ العلللم وأبيللد الصللحابة ومعظللم التللابع ،،فلللم
يبللق م للنيم إالهصللبابة ص للبابة ِ
االل  ،فعنللد بل للى وقف لوا علللى الرضي للة العظمللى ال للي من لوا ع للا ،فع للا وا
يتدال ون لله بب للذل جي للو  ىييي للة يف تقيي للد شل لوال احل للدية .يق للول اب للن االَر للو :مل للا انت للر ِ
االس للالم ،
وتفرق للت الص للحابة يف االَقط للال ،و ي للرت الفت للوح ،وم للات معظ للم الص للحابة ،وتف ل هلر
واتس للعت ال للبال ه
() 1

أصحاعم وأتباعيم ،وقل الضبح ،ا ىتاج العلما إىل تدوين احلدية وتقييلده ةلعتابلة ،ولعملري ا ههنلا
() 2
االَصل ،فا هن اخلا ر يعفل والذهن يعيب ،والذ ر ييمل ،والقلم حيف وال ينسى.

____________________
 . 1اتليخ اخللفا للسيو ر.261 :
 . 2جام االُصول.42/1 :
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 -5متحيص السنّة النبوية
قد تبيهنت من لة السنهة النبويهة ومعانتيا ،فالب هد من إلفات نظلر القلال َ العلرو إىل أ هن متتعيلا علذه
الدلجة من االَيمهية ،مرهها إىل السنة الواقعية ملن قلول النلق وفعلله وتقريلره ال لل ملا نسلب إليله وأرلر

بصحة تلى النسبة.
عنه من ون العلم ه
ولوللا يقللال :إ هن السللنة النبويللة و ىللر إهلللر ،فمللا مع ل متحللي
ِ
احلق احملضس!
ميح
ه
ه

الللو ىر َأو يصللو لب للر اللا َى أن

وحنللن نوافللق هللذا القارللل يف أ هن السللنة النبويللة الواقعيللة فللو التمحللي  ،ولعللن النقطللة اجلللديرة
ةل للذ ر ه للر ا هن السل لنهة الل لوال ة ،املتبل للولة يف الص للحاح واملس للانيد ،ه للر ثاج للة إىل التمح للي لف للرض
بيقللة،
صللحيحيا عللن سللقيميا ،وواقعيللا عللن ضارفيللا ،فللليم ل هلل مللن ينقللل عللن لسللان النللق
وعلى فرحل ونه رقة فليم وصون عن اخلطث والنسيان.

فتمحللي السللنة للليم لعايللة الت للعيى فييللا ،وإهاللا يُطلللب مللن ولا بلللى ،إ ىقللا احلل هلق وإبطللال
اّلل سلبحانه ،وغلوه  -وإن
البا ل وال ينبعر إضفا لاب القداسلة والصلحة عللى تلا غلو تلا ه
االتقان وعان  -ااض للتمحي و ِ
بلغ من ِ
االمعان والبحة يف السند و امل .
و ل للة ل للالم ق ل لليم ل ِالم ل للام أيب  ىنيف ل للة ب ل ل هل ،في ل لله ا هن تع ل للذيب احل ل للدية ال ي ل للالضم تع ل للذيب الن ل للق
وإهاا يرا به تعذيب الراوي ،قال:
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 ،إها ل للا يع ل للون
أُ ل ل هِذ ه ل ل َلوال وال يع ل للون تع ل للذيق هل ل ل َلوال ولِهي عل ل للييم تع ل للذيباب للن ل للق
 .فثم للا إبا قللال
اّلل
التعللذيب لق للول النللق
أن يق للول الرجللل :أل معللذ لقللول نللق ه
الرجللل :أل مل َلومن بعل هلل شللر تعلهللم بلله النللق  ،غللو ا هن النللق ال يللتعلم ةجلللول وال خللالا القللرآن،
فا ههنذا القول منه هو التصديق ةلنلق وةلقلرآن وتن يله لله ملن اخللال عللى القلرآن ،وللو الالا النلق
() 1
اّلل  ىىت أياذه ةليم ،ويقط منه الوت.،
احلق ،يدعه ه
اّلل بعو ه
وتقول على ه
القرآن ه
 ىجلة بلال لالم ،وللو لان لة
وبعبالة أُار  :اتهفق املسللمون يف العل  ،وهلر ا هن السلنهة النبويلة ه
نقللاش فلهاللا هللو يف الصللعر  ،أي أ هن هللذا احلللدية املنقللول إلين لا هللل هللو مللن للالم الرسللول أو ال،
فالتمحي لإر إىل السنة احلا ية الي تتداوهلا االَلسن الا عن سلا.
أي بي مسللعة يف  ىجيتيللا،
و هأمللا السلنهة الواقعيللة احملعيللة القارمللة بللنفم النللق
فللال يللي ه
فالت عيى فييا إحلا و فر ةلرسالة بال ليب ،وموجب للخروج عن الدين وليم التمحي ةملعل
ه للو ال للذي أال ل ع للن وج للو الع هذاب للة يف عص للره م للا

ال للذي ب للرله أبم للر غري للب ف للا هللنق
سيوافيى.
التمحي  ،ملاباس
إ هن هنللا أسللباةب يللوة تبعللة البا ىللة إىل التمحللي

ونقللد احلللدية النبللوي ةملع ل الللذي مل هلر،

ن و إىل بعضيا.
اّلل
السبب االَهول :لواج العذ على لسول ه
اّلل يف  ىياته وبعد ل ىيله ،وقد تنبهث به
قد لاج العذ على لسان لسول ه

____________________
ِ .1
االمام أبو  ىنيفة ،العا واملتعلم.122 :
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تعمد عليهعذةب فليتبوأ مقعده من النال».
يف  ىدية متضافر أو متواتر وقال« :من ه
وهذا ليم أمراب مستعرةب ،فلبا استقرأ البا ىة اتليخ احلدية وتدوينله وانت لاله يتضلو لله بسليولة
ِ
لتم بعتابتله
وجو ألضية اصبة جلعلل احللدية عللى لسلان لسلول االسلالم  ،وبللى الَ هن  ىلديياب يي ه

وال قرن ونصا ،يلا يعلون  ىالله مل أعدارله اللذين لانوا لله ةملرصلا  ،و لانوا يعلذبون عليله ولا
يقدلون ،وين رون هل غة ومس ،ةسلم اللدين وةسلم الرسلولس! حنلن ال ننعلر ا هن العلملا واحمللدر،
قاموا بواجبيم الديين جتاه السنة النبوية و ابدوا و ملوا امل ا يف متحي السنة الواقعية عما ألصلق
عا ،لعن التمحي احلقيقر من أشق االُمول بعد هذه احليلولة الطويلة.
و لم للا بع للد الن للاأ م للن عص للر الرس للول اض ا ع للد االَ ىا ي للة  ى للىت أ هن ِ
االم للام البخ للالي أا للرج
صحيحه عن ستمارة ألا  ىدية .
وا هن أة او ق للد أول يف س للننه ألبع للة آال و ااار للة  ى للدية وق للال :انتخبت لله م للن  522أل للا
() 1

 ىدية.
مللا ا هن مسلللم أول يف صللحيحه ألبعللة آال  ىللدية م ل  ىللذ املعللرلات انتخبيللا مللن 322
ألا  ىدية )3( .ب ر ِ
االمام أ د بن  ىنبل يف مسنده قرابة رالر ،ألا  ىدية ،وقلد انتخبيلا ملن
أ ير من سبعمارة ألا  ىلدية و لان حيفل أللا أللا  ىلدية )4( .والَجلل بللى نلر أ هن قملة هلرم
() 2

االَ ىا يلة تتصللل ب مللان النللق
د قلة
من عصر النق

 ،وقاعللدة بلللى اهللرم تنتيللر إىل القللرون املتللثارة ،فعلمللا قربنللا

____________________
 . 1إلشا السالي ل رح صحيو البخالي.25/1 :
 . 2سنن أيب او  ،قسم املقدمة.12:
 . 3تذ رة احلفاظ للذهق.525/2 :
 . 4تذ رة احلفاظ 431/2:برقم .432
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احلللدية عنلله والععللم ةلععللم ،وهللذا يعللر عللن أ هلالَ ىا يللة عالللت  ىسللب وض ل الوضللاع،
و ذ العذاب.،
تعن أمراب متثاراب عن عصر الصحابة بل د جذولها يف عصرهم ،ميالب.
إ هن إاهرة التمحي

لآه يف معراج لله
اّلل ،وانهلله
اّلل
مسللثلة إمعللان َلويللة ه
لقللد شللا بعللد ل ىيللل لس للول ه
لنين،
 ىىت ا هن مسروقاب ،سثل عار ة عن هذه املسثلة عنلد ملا مسل قوهللا :رلاله ملن تعلهلم بوا ىلدة م ه
اّلل الفرية.
فقد أعظم على ه
اّلل
قللال مسللرو  :و نللت متعحتلاب فجلسللت ،فقلللت :أ هُم املل َلومن :،انظلريين وال تعجليللين ،أ يقللل ه

ََِ ن
َ
َََ ِ ن نن
يالف ََُ نمبَ (التعوير ،)23/ولقدَرآهَنزلََأخار
وجل :ولقدرآهَبُ َ
عه ه

(اللنجم. )13/
 ،فقللال :إهاللا هللو ج ريللل أله علللى
اّلل
فقالللت :أل هأول هللذه االُهمللة سللثل عللن بلللى لسللول ه
عظم القه ما بل ،السلما
صولته الي ُالق علييا غو هات ،املرت ،،لأيته منيبطاب من السما سا هاب ُ

إىل االَلحل.

َ
َّ ن
ِ
َ َن
نِ ن ن َِ ن َ ن
َوها َ َ لقيا َ
الَبصاير
َوها َ َيناد ُر ن َ ب
البصير
اّلل يقولَ :الَتد ُرك َ َ
فقالت :أو تسم ا هن ه
َِ
َ
ّ
ِ
َ ََ ِ َ ن ُ
َ
َ
نَينكلما َ هّللَ ُإال َوْيايَأوَ
َشَأ َ
اّلل يقلول :وميَاكنَ ُلَ ٍ
خلبريَ (االَنعام )123َ/أو تسلم ا هن ه
َلَع َ
َور ءَُْجيبَأ ِوَين ِرس َُ َ
ُم َِ َ
ىَبإذن ُ َميَي َ ن
َر نس الَفين ُ َ
شيءَ نّ ن َ ٌّ
َْكاي ٌَ (ال لول  ،)51/قاللت:
ُ
ُ ٍ

اّلل يقللول:
اّلل
اّلل الفريللة ،و ه
اّلل ،فقللد أعظللم علللى ه
للتم ش ليحتابمن تللا ه
و مل َلن ضعللم ان لسللول ه
ن
ُ َّ ن ن َ ِ
ِ َ َ ِ َ ِ َ َ َ ِ َ ِ َ ِ َ ِ َ َ َّ ِ َ
تَر َ َ
سيت نَ (املاردة )67/قاللت:
ييَيي يَ َرس لَبلغَميَأن ُزلَ ُإَلكَ ُمََربك ُإنَ َتفعلفميَبلغ ُ
ن
ه
اّلل يقلول :قاَُالَيعلا َماََ َ
اّلل الفريلة ،و ه
ومن ضعلم انهله خل ولا يعلون يف غلد فقلد أعظلم عللى ه
َ
ّ ّ
هّلل (النمل.)65/
الرضَ لغيبَإالَ َ
سميو تَو َ

() 1

____________________
 . 1صحيو مسلم ،112/1:ة
ةآلية يمل واضو.
النق

َََ ِ َ ن َ َ ن
آهَن ِزلََأخر
لل :ولقدر
مع قلول ه
اّلل عله وج ه
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.ويف اسلتنتاج نفلر عللم العيلب علن

يف السلنهة احلا يللة مللن

أ ىللد االَسللبا للل وم إعمللال التمحللي
اّلل
فالعللذ علللى لسللول ه
ون أي نقاش وجدل يف السنة احملعية ،فا هن النقاش فييا فر وإحلا .
السبب الياو :فسو اجملال لالَ ىبال والرهبان
لقللد مللين ِ
االسللالم واملسلللمون مللن جل هلرا  ىظللر تللدوين احلللدية و ن للره خبسللارر فا  ىللة  ،ىيللة
أوجللد احلظللر ألضللية مناسللبة لظيللول بلد ييو يللة وسللخافات مسلليحية وأسللا و وسللية مللن جانللب
الس للذج م للن
علم للاريم ،فق للد افتعل لوا أ ىا ي للة ي للوة وبيهوه للا ب لل ،املس لللم ،حق للارق لاهن للة وتلقاه للا ُ
احملدر ،ةلقبول.
يقل ل ل للول ال يرسل ل ل للتاو :ضا ت امل ل ل ل للبية يف االَابل ل ل للال أ ابيل ل ل للب وضل ل ل للعوها ونسل ل ل للبوها إىل النل ل ل للق
() 1
وأ يرها مقتبسة من الييو  ،فل هن الت بيه فييم با .
يقول ابن الدون عند البحة يف التفسو النقلر وانهه ي تمل عللى العلة والسلم ،وامللر و  :إ هن

السبب يف بلى ا هن العر يعونوا أهل تا وال علم ،وإهاا غلبلت عللييم البلداوة واالَ ُُميلة ،وإبا
لوأ الب لرية يف أسللبا املعل هلولت وبللد اخلليقللة وأسلرال
ت ل هلوقوا إىل معرفللة شللر مملهلا تت للو إليلله النفل ُ
الوجو  ،فلهاا يسثلون عنله أهلل العتلا قلبليم ويسلتفيدون ملنيم وهلم أهلل التلولاة ملن الييلو و ملن
اّلل ب للن س للالم وأمي للاهلم
تب ل ي للنيم م للن النص للال  ...مي للل ع للب االَ ىب للال ووه للب ب للن منب لله وعب للد ه

فامتالَت التفاسو من املنقلوالت عنلدهم  ...وتسلاهل املفسلرون يف ميلل بللى وملالَوا تلب التفسلو
() 2
عذه املنقوالت وأصليا ما قلنا عن أهل التولاة . ...
____________________
 . 1امللل والنحل ،لل يرستاو.126/1 :
 . 2مقدمة ابن الدون.435 :
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يق للول ابللن اجل للوضي :إ هن عبللد العللرو للان لبيب لاب حلمللا بللن سلللمة ،وقللد أ يف تللب للا ب للن
() 1
سلمة.
وال عجللب بعللد بلللى إبا لأينللا ا هن احملل هدر ،يللروون ةسللنا هم عللن للا  ،عللن قتللا ة ،عللن ععرمللة
حمللداب
،عللن ابللن عبللاأ مرفوعلاب« :لأيللت ه
ليب جعللداب أمللر عليلله  ىلهللة اضلرا » و يف لوايللة أُاللر «:اها ه

لأ لبهه يف صولة شا أمر ون سي  ،من َلو َلو قدميه أو لجليه يف اضرة».
وهللذه االَسللا و امل ارفللة مللن مفللتعالت ال ل قللة أميللال ابللن أيب العوجللا  ،فقللد هسللوها يف تللب
احملدر.،
() 2

قال ابن اجلوضي :وملا ُميعن أ ى ،د منيم أن يُدال يف القرآن ملا لليم منله أالذ أقلوام ي يلدون يف
وينقصون ويبدلون ويضعون عليه ما يقل (.)3
اّلل
 ىدية لسول ه
السبب اليالة :التجالة ةحلدية
إ هن يف اتليللخ احلللدية ِ
االسللالمر أُلس لاب عُرف لوا ةلوض ل والعللذ  ،و انللت العايللة مللن بللة هللذه
االَ ىا يللة ،هللو الطم ل ةلللدنيا واالض ال إىل أهليللا و االنتصللال لالَه لوا والعقارللد املداولللة ،وقللد
اّلل هلللذه العايللة أو
ل العالهمللة االَميللين سللبعمارة لجللل مللن هللذه ال مللرة للانوا يعللذبون علللى لسللول ه
لعا ت أُار  )4( .وإليى بعض النمابج:
____________________
 . 1ابن اجلوضي :املوضوعات ،37/1 :ب بووت.
 . 2مي ان االعتدال.553/1 :
 . 3ابن اجلوضي :املوضوعات.31/1 :
 . 4العدير.275/5 :
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 .1أاللرج احلللاف عبللد الر للان بللن اجلللوضي عللن أ للد بللن ضهللو :مسعللت أيب يقللول :قُللدم علللى
امليدي بع رة حمدر ،فييم «غياه بن إبراهيم» و ان امليدي حيب احلمام ،فقلال لعيلات  :ىل هده
لا أو  ى للافر أونص للل ،وضا في لله :أو
أم للو امل ل َلومن ،،فح هدر لله ث للدية أيب هري للرة« :ال س للبق إالهيف ا ل ه
جناح ،فثمر له امليدي بع رة آال لهم.
» ،وإهالا اسلتجلبت
اّلل «
فلما قام  ،قال امليدي :أشيد أ هن قفا قفا هذا على لسلول ه
() 1
بلى أل ،وأمر ةحلمام فذثت.
 .2نقل ابن أيب احلديد عن شيخه أيب جعفر :لوي أهاعاويلة بلذل لسلمرة ابلن جنلد مارلة أللا

َ ن ن
َ ِ نِ
اََنع ُجبناكَقا نَ ُ َ
يسَم
 ىىت يروي ا هن هذه اآليلة ن للت يف عللر بلن أيب اللب َو ُم َََ ّْل ُ
لهم ه
َ
َ
ّ
ِ
َ
َ
ِ
َ
َو نه َ َأ ُدلَ خلصيم*َ َو ذ َتَ ّل َ
نييَوينش ندَ َّهّللَ َ َميَ َقلب ُ َ
ْلَيي ُةَ ُدل َ
فسادَ ُِي ايَ
َسىعَ ُ َ ال ِر ُ َ
ُ
ضَ َُلن ُ
ُ
ُ
ن ُ َ
َ ن َ َ َ َ َّ َ ُ
ابَ لفسايد  ،وا هلآليلة اليانيلة ن للت يف ابلن ملجلم ،وهلر قولله
َالَُي
َو لن ِسَُو هّلل
وي ُلكَ ْلرث
ُ
َ ِ َِ
ّ
َِ َ ن ِ َ َِ
هّلل فلم يقبل ،فبذل لله ملاري أللا لهلم
ضيتَ َ
تعاىلَ :و ُم َََ ّْل ُ
َشيََفس َ ب ُتغيءَمر ُ
يسَمََي ُ

فلم يقبل ،فبذل له رال ارة ألا فلم يقبل ،فبذل له ألبعمارة ألا ،فقبل ولو بلى.
النق
أارج ابن اجلوضي عن إسحا بن إبراهيم
احلنظلر انهه قال :ال يصو عن ه
ه

() 2

يف فضلل

معاوية بن أيب سفيان شر .
اّلل بللن أ للد بللن  ىنبللل انلهله قللال :سللثلت أيب فقلللت :مللا تقللول يف علللر
وأاللرج أيض لاب عللن عبللد ه
لداوه
ومعاويةس فث ر مثه قال« :إي » أقول فييماس ا هن عليهلاب « » لان يلو االَعلدا  ،ففلت أع َ
له عيباب ،فلم دوا فجا وا إىل لجل قد

____________________
 . 1املوضوعات ،72/3:ة السبق ةحلمام.
 . 2ابن أيب احلديد ،شرح هنة البالغة.73/4 :
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 ىالبه وقاتله فث روه يا اب منيم له.
أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن د بللن حيل بللن سللعيد القطللان ،عللن أبيلله ،قللال :نللر الصللاحل،
يف شر أ ذ منيم يف احلدية.
() 1

حمملد بلن حيل بلن سلعيد القطهلان فسلثلته عنله ،فقلال علن أبيله:
قال ابن أيب عتها  :فلقيت أل ه
نر أهل اخلو يف شر أ ذ منيم يف احلدية.
() 2
قال مسلم :يقول ري العذ على لساهنم وال يتعمدون العذ .
و لم يف رنللا التللاليخ والسللو ش لواهد علللى املقللام وقللد اقتصللرل علللى مللا ب للر ،الَ هن العللرحل هللو

التبسح ،ومن ألا التفصيل فلوج إىل مظانه.
االيعاض ،ال ه
السبب الراب  :وض احلدية لنصرة املذهب
اّلل سللبحانه إبا
انت لرت إلاهرة اجلعللل بل ،ارفللة عرفلوا ةل هلد و الللول  ،وصلالوا يتقربللون بله إىل ه
() 3

مر قول حي بن سعيد القطان :ملا لأيلت الصلاحل ،يف شلر
ان يف العذ نصرة للمذهب ،وقد ه
() 4
أ ذ منيم يف احلدية.
وق للال الق للر ق :ال التف للات مل للا وض للعه الواض للعون وااتلق لله املختلق للون م للن االَ ىا ي للة العابب للة
واالَابللال البا لللة يف فضللل سللول القللرآن وغللو بلللى مللن فضللارل االَعمللال وقللد التعبيللا اعللة يللوة

فوضعوا احللدية  ىسلبة ملا ضعملوا ،يلدعون النلاأ إىل فضلارل االَعملال ،ملا لوي علن أيب عصلمة
اّلل اجلويبللالي وغللوهم ،قيللل
نللوح بللن أيب مللرو املللروضي ،ود بللن ععاشللة العرمللاو ،وأ للد بللن عبللد ه
الَيب عصمة :من أين لى عن ععرمة عن ابن عباأ يف فضل
____________________
 . 1املوضوعات.24/2:
 . 2صحيو مسلم ،14-13/1 :املقدمة.
 . 3انظر العدير 372 -222/5 :جتد يف ياته شواهد.
مر مصدله وال ى أيضاب اتليخ بعدا .52/2 :
 .4ه
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إو لأي للت الن للاأ أعرض لوا ع للن الق للرآن واش للتعلوا بفق لله أيب  ىنيف للة
س للول الق للرآن س للولة س للولةس فق للال :ه
() 1
ومعاضي د بن إسحا  ،فوضعت هذا احلدية  ىسبة.
أرمللتيم ،فينللا مناقللب  ىيعللت يف
و لة أُلأ افتعللوا أ ابيللب علللى لسللان لسللول ه
اّلل يف مناقللب ه

 ىق أيب  ىنيفة.
مللا أ هن هنللا اعللة  ى لا وا مناقللب الَرمللة آا لرين ،فللذ روا يف  ىللق ِ
االمللام ال للافعر ا هن لسللول
ه
ه
() 3
ميلى با االَلحل علماب .و لوه على د ابن إ ليم امام ال افعية.
اّلل ،قال :عا قري
ه
َ
» قلال :يعلا النلاأ
اّلل ،قلالوا :انهله «
وأتت املالعية بروا ت موضوعة عللى لسلان لسلول ه
() 4
يضربون أ با ِ
االبل ،فال دون أعلم من عا املدينة ،و بقوه على مالى بن أنم.
() 2

وللحنابلة هنا لوا ت  ىول إماميم أارجيا ابن اجلوضي يف مناقب أ د فال ى .
و للث هللنق تنبللث أب هن االُمللة ِ
االسللالمية سللتفي إىل مللذاهب ألبعللة فقييللة يف اثلللة القللرون وبعللدها،
ه
ِ
فثا للذ بتعل لريفيم وتبج لليليم ،مل ل أ هن يف االُهم للة االس للالمية م للن ه للم ،أعل للم م للنيم وأبص للر ةلعت للا و
السنهة.
ولوللا تللدف العصللبية أصللحاعا إىل وضل  ىللدية يف  ىل هلق إمللام مللذهبيم وإ رارلله واحلللح مللن شللثن
 :يعون يف أ هُمي لجلل يقلال
اّلل
إمام مذهب آار ،فروي عن أيب هريرة انهه قال :قال لسول ه
ِ
أضر على أ هُمي من إبليم ،ويعون يف أ هُمي لجل يقال
له د بن إ ليم (االمام ال افعر) ه
() 5

____________________

 . 1القر ق ،التذ ال.155 :
 . 2انظر اتليخ بعدا .225/2 :
 . 3ابن احلوت ،أس املطالب.14 :
 . 4ابن احلوت ،أس املطالب.14 :
 . 5مناقب أ د.455 :
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له أبو  ىنيفة هو سراج أ هُمي ،هو سراج أ هُمي.
فلنختم املقال بنقل ما ب ره القاضر عياحل  ىول أسبا الوض :
أسبا أُار للوض
() 1

هأما أسبا الوض فعيوة ،وقد ب ر قسمابمنيا النووي يف شرح صحيو مسلم نقله علن القاضلر
عياحل ،وإليى نصه:
وهم أنوا :
اّلل
العذابون ضرةن :أ ىديمها ضر عرفوا ةلعذ يف  ىدية لسول ه
منيم :من يض عليه ما يقله أصالب هإما ترفعاب واستخفافاب ال ل قة وأشباهيم مملن يلرج لللدين
وإما  ىسبة ب عميم وتديناب جيلة املتعبدين الذين وضلعوا االَ ىا يلة يف الفضلارل والرغارلب،
وقالاب ،ه
وإملا
وإملا تعصلباب وا ىتجاجلاب لدعاة املبتدعلة ومتعصلق امللذاهب ،ه
و هاما إغراةب ومسعة فسقة احملل هدر ،،ه
اتهباعلاب هلللو أهللل الللدنيا فيمللا ألا وه و لللب العللذل هلللم فيمللا أتللوه .وقللد تعل هل ،اعللة مللن لهطبقللة مللن

هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجال.
ومنيم :من ال يض م احلدية ،ولعن لوا وض للم الضعيا إسنا اب صحيحاب م يولاب.
ِ
وإمللا لرف ل
وم للنيم :م للن يقلللب االَس للانيد أو ي يللد فيي للا ويعتمللد بل للى هإمللا لالع لرا علللى غ للوه ،ه
اجليالة عن نفسه.

وملنيم :مللن يعللذ فيل هدعر مسللا مللا يسللم  ،ولقللا مللن يلللق ،وحيل هده أب ىللا يييم الصلحيحة
عنيم.
ومنيم :من يعمد إىل الم الصحابة وغوهم ِ
و ى َعم العر واحلعما

____________________
 . 1املوضوعات.42/2:
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.
فينسبيا إىل النق
هلذه االَسلبا االَلبعللة وغوهلا تبعللة البا ىلة إىل إعملال التمحللي والنظلر يف ل هلل ملا لوي عللن
لو العتللب
اّلل
لسللول ه
وع ل ي إليلله ،وعللدم االقتنللا بتسللمية تللا صللحيحاب والتقل هلول أبنلهله أصل ه
بعد القرآن.
فلنقتصر على هذه االَسبا وني سارر االَسبا إىل ال آار.
() 1

 -6طرق التمحيص
اّلل
يف الس لنهة املنسللوبة إىل لسللول ه

 ،فلنللدلأ

إبا وقفللت علللى ضللرولة إعمللال التمحللي
رقه.
إ هن الطري للق الواض للو ال للدالج ب لل ،الب للا ىي ،يف السل لنهة النبوي للة ه للر لاس للتيا عل للى ض للو أس للانيد
لو السللند و للان جامع لاب للض لوابح املقللرلة يف علللم الدلايللة اسللتقبلوه بر ىاب للة ص للدل
احلللدية ،فلللبا صل ه

ويصفونه ةلصحيو.
وقللد اتهفللق احمل ل هدرون علللى أ هن ِ
االمللام البخللالي و مسلللم ألهفللا صللحيحييما علللى بلللى الع لرال ،فلللم
خرجللا إاله احلللدية الصللحيو علللى االلتال فيللا بلل ،البخللالي ومسلللم يف ال للرو الللي هقرلاهللا

للصحة  ،ىعى ابن اجلوضي عن احلا م النيسابولي :ا هن االَ ىا ية على سلتة أقسلام :القسلم االَهول:
ه
ارجة من الصحاح هتبعه مسلم ،و ان
صحته و ان أبو عبد ه
ما اتهفق على ه
اّلل البخالي هأول من [ ه
____________________
 . 1شرح صحيو مسلم للنووي ،نقله عن القاضر عيلاحل ملا يف اتليلخ الت لري ِ
االسلالمر لل ليخ د اخلضلري،122 :
.121
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اّلل ولللذلى الصللحايب لاو ن
مرا يمهللا ،احلللدية الللذي يرويلله الصللحايب امل لليول ةلروايللة عللن لسللول ه
رقتللان عنلله ،مثه يرويلله عنلله التللابعر امل لليول ةلروايللة عللن الصللحابة وللله لاو ن رقتللان عنلله،مثه يرويلله عنلله
مللن أتبللا التللابع ،،احلللاف املللتقن امل لليول ،وللله لواة رقللاة ،مثه يعللون شلليخ البخللالي  ىافظ لاب متقن لاب،
فيذه الدلجة العليا.
لروي عنله وربلوت
ولعن االقتصال يف وصا احللدية ةلص ه
لحة عللى واثقلة اللراوي وتعاصلره مل امل ه
نقله عنله ،ال يعفلر يف الر لون إليله بلل يُ لي فيله ولا عداللة اللراوي واتصلال السلند وضلبح اللراوي
أمر آار وهو عدم ال ذوب ،وإن شحتت قلت عدم االشتمال على العللة القا  ىلة وإالهفلال يسلمن وال
() 1

يعين من جو .
والعج للب ا هن أ ي للر احمل ل ل هدر ،الت م ل لوا ةل للرو اليالر للة االُوىل و يلت م ل لوا ةل للر الراب ل ل م ل ل أ هن
لو السلند .وسليوافيى ا هن امللنية
ال ذوب والعلة يف املضمون َيو ي إىل عدم الورو ةحللدية وإن ص ه

الذي هنجناه يف ال التمحي من ُش َعب هذا ال ر  ،فيبه  ىىت  ى.،
يقللول ِ
قللال« :إبا مسعللتم احلللدية عل هلين ،تعرفلله قلللوبعم وتللل ،للله
االمللام أ للد :إ هن النللق
أشعال م وأب ال م ،وترون انهه منعم قريب ،فثل أوال م بهن وإبا مسعلتم احللدية علين تنعلره قللوبعم،
() 2
وتنفر منه أشعال م وأب ال م ،وترون انهه منعم بعيد ،فثل أبعد م منه.
لحة يف احللدية ،إب االقتصلال عللى عداللة اللراوي
فعلى البا ىلة لعايلة يل ال لرو املقلرلة للص ه
وتعاصللره وضللبطه ال ي للوله اال محتنللان والور للو ةحلللدية إبا للان املضللمون ش للاباب وم للتمالب عل للى
العلة.

يقلول احللاف احللا م النيسللابولي :وإهاللا يُعلهلل احلللدية مللن أوجله للليم للجللرح فييلا مللدال ،فللا هن
 ىدية اجملروح ساقح واه ،وعلهة احلدية ،يعير يف
____________________
 . 1املوضوعات،32/1 :وقد علهق حمقق العتا على املنقول ب ر  ،فال ى .
 . 2مسند أ د.425/5 :
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ِ
احلجلة فيله
أ ىا ية اليقات ان حي هدروا ثدية له علة فيخفى علييم علمله فيصلو احللدية معللوالب ،و ه
() 1
عندل احلف والفيم واملعرفة ال غو.»...
وقال احللاف ابلن اجللوضي يف « فل شلبه الت لبيه» :اعللم ا هن لالَ ىا يلة قلارق وآفلات ال يعرفيلا
إاله العلما الفقيا  ،اتلة يف نظميا واتلة يف ا معناها.
وعلى هل تقدير فقد عت هذه االَسبا ونظاررها يواب من احمل هققل ،إىل متحلي السلنة النبويلة
بطللر ااصللة معيللا لاسللة السللند إلسللاالب واسللنا اب ،صللحة وضللعفاب ،وهنللا أللوان للتللثليا يف هللذا
املضمال:
() 2

أ  .االَابال الضعا واملوضوعات
قد قام غو وا ىد من البا ىي ،ةلتثليا على هذا النمح نذ ر منيم ما يلر:
ملولفلله أيب الفللرج عبللد الر للان بللن علللر بللن د اجل للوضي(557-512ه)-
« .1املوضللوعات» َ

مرت ،يف رالرة أج ا .
ب ه
قللال ابللن احلللوضي :ملللا يللتم هعن أ ىللد أن يللدال يف القللرآن مللا للليم منلله ،أاللذ أق لوام ي يللدون يف
ويوض للحون
اّلل علم للا ي للذبهون ع للن النق للل ،ه
اّلل ،ويض للعون علي لله م للا يق للل ،فثن للث ه
 ى للدية لس للول ه
اّلل ملنيم عصلراب مللن االَعصلال ،غلو ا هن هللذا الضلر قلد قل هلل
الصحيو،ويفضلحون القبليو ،وملا خلللر ه
يف هذا ال مان فصال أع من عنقا معر .
وق ل ل ل ل ل ل ل ل ل للد ل ل ل ل ل ل ل ل ل للانوا إبا عُل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ُدوا قل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لليالب

فقل ل ل ل ل للد صل ل ل ل ل للالوا أع ل ل ل ل ل له مل ل ل ل ل للن القليل ل ل ل ل للل
 .2املقاصد احلسنة يف يو من االَ ىا ية امل تيرة على االَلسنة :لل يخ

____________________
 . 1احلا م النيسابولي ،معرفة علوم احلدية.112 :
 . 2ابن اجلوضي :ف شبه الت بيه.143 :
 . 3ال ى سلسلة االَ ىا ية الضعيفة واملوضوعة.6/1:
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() 3

لوة سل للنة 522ه )-لتهبل لله علل للى  ىل للرو أوارل للل
اّلل د بل للن عبل للد الر ل للان السل للخاوي(املتل ل ه
أيب عبل للد ه
االَ ىا ية.
 .3الآلىل املصنوعة يف االَ ىا ية املوضوعةِ :
لالمام جلالل اللدين عبلد الر لان السليو ر(242
َ
  511ه )-وقد ب يف ج ين.يقللول يف مقدمتلله :إ هن مللن ميمللات الللدين التنبيلله علللى مللا وضل مللن احلللدية وااتلللق علللى سلليهد
املرس لللين وص للحابته أ ع لل ،،إىل أن ق للال :مثه ب للدا س يف ه للذه الس للنة وه للر س للنة  525اسل لتحتنا
() 1
التعقبات على وجه مبسو ،وإحلا موضوعات يوة فاتت أة الفرج فلم يذ رها.

 .4متيي ل الطيللب مللن اخلبيللة ممللا يللدول علللى ألسللنة النللاأ مللن احلللدية :لعبللد الر للان بللن علللر
ال ل لليباو ال ل للافعر(544 - 266ه )-املع ل للرو ةلل ل ل هِديب (بعس ل للر ال ل للدال وس ل للعون الي ل للا و ف ل للتو
البللا )ب للر انلهله لأ املقاصللد تللاةب  ىسللناب لعنهلله ةلللغ يف تطويللله فجل هلر ه و تتبل يف يل مللا ب للره مللن
التصحيو والتمريض وتر من ولا ه وجعله على احلرو أيضاب وضا فيه ض ات ممي ة ،بقلت.
 .5سلسلللة االَ ىا يللة الضللعيفة واملوضللوعة :يليللا د لصللر الللدين االلبللاو املعاصللر يف سللة
أج ل ا  ،للل ج ل ي للتمل علللى سللمارة  ىللدية تعلللم علللى أسللانيدها وحيعللم علييللا ةلضللعا أو
النعل للالة أو الوض ل ل أو الل للبطالن ،وأ ىا يل للة تلل للى االَج ل ل ا هل للر أ ىا يل للة اجلل للام الصل للعو ِ
لالمل للام

السلليو ر قللام بتعيللو ترتيبيللا والعللالم علللى أسللانيدها ونقللل للالم العلمللا يف بلللى ،والعجللب انلهله قللد
تناقض يف المه علييا.
وممهللا َيوس للا ل لله أ هن االلب للاو ل لليم منص للفاب يف قض للاره  ىي للة ميي للل إىل الق للول ةلتجس لليم وإنع للال
فضارل أرمة أهل البيت

ويظير بلى بوضوح من االل تابه هذا.

____________________
الآلىل املصنوعة يف االَ ىا ية املوضوعة ،3-2/1 :ب ال املعرفة ،بووت.
َ .1
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 .ضعا السنن االَلبعة وصحا ىيا:
وهر عبالة عن انية تب ةلنحو التاس:
 .1صحيو سنن اليمذي ( )3لدات.
 .2ضعيا سنن اليمذي لد وا ىد.
 .3صحيو سنن النسارر ( )3لدات.
 .4ضعيا سنن النسارر لد وا ىد.
 .5صحيو سنن أيب او ( )3لدات.
 .6ضعيا سنن أيب او لد وا ىد.
 .7صحيو سنن ابن ماجة لدان.
 .2ضعيا سنن ابن ماجة لد وا ىد.
وعمل االلباو يف هذه العتب انهه جا إىل لل تلا ملن تلب السلنن االَلبعلة امل ليولة و ىصلر
االَ ىا ية الصلحيحة فييلا فثارجيلا يف تلا  ،ملا  ىصلر االَ ىا يلة الضلعيفة بنظلره وأارجيلا يف
تلا مسللتقل آاللر .وحنللن نوافقلله أ هن يف تلللى العتللب أ ىا يللة صللحيحة وأُاللر ضللعيفة ،لعللن ال
نوافقه على تصحيو بعض االَ ىا ية وتضعيا بعضيا اآلار.

ج .خترية أ ىا ية تا اا
و ة اح آار يف التلثليا يف هلذا املضلمال ،وهلو تبيل  ،ىلال االَ ىا يلة اللوال ة يف تلا فقيلر
أو المر أو أاالقر نظو:
 .1ن الراية الَ ىا ية اهلداية :للحاف الذيلعر.
 .2املعين عن ل االَسفال يف االَسفال يف خترية ما يف اال ىيا من االَابال :للحاف العراقر.

49

 .3تلخي اخلو يف رو أ ىا ية الرافعر العبو :للحاف ابن  ىجر العسقالو.
 .4خترية أ ىا ية الع ا  :للعسقالو أيضاب.
هوال االَقطا من اجليو يف متحي السلنة النبويلة ملن
ال ه
شى ا هن هل من وقا على ما بذله َ
ِ
ليمن جي للو هم ويق ل هِدل عملي للم ،وم ل بل للى فل للم حي هِقق لوا العاي للة
املوض للوعات و ه
احملرم للات يُل ه
املندس للات و ه
املن للو ة مللن ولا تلللى التصللانيا ،وقللد اشللتملت الصللحاح واملسللانيد علللى لوا ت ختللالا العتللا
الع يل  ،والسللنة النبويللة ،والتللاليخ الصللحيو ،والعقللل احلصلليا ،وجعلوهللا يف عللدا الصللحاح ُحيللت ُة عللا
يف اس العقيدة و ال ريعة.
والذي عاقيم عن الوصول إىل تلى العاية املن و ة أمران:
لح ُحوا االَسلانيد أو ض هلعفوها،
االَهول :ا ههنم اقتصروا يف مقام التمحي عللى لاسلة االَسلانيد ،فص ه
وارجوا بنتارة ةهرة ووصفوا يواب من الروا ت ةلضعا والوض .

ا ههنم اقتصروا على مناق ة االَسانيد و ييتموا وناق ة املضام ،وتطبيقيا على الضلوابح القطعيلة
اللي ال منلا ملسللم عللن االَالذ علا ،فللو ا ههنللم سللعوا بللى الطريلق منضل هلماب إىل الطريلق اآلالر لنللالوا
العاية املن و ة.
وهذا هو الطريق الذي سلعناه يف هذا العتا ما سيوافيى شر ىه.
الي للاو :ا ههن للم لق لوا االَس للانيد إىل الت للابع ،ن للد و للاأ ،ولع لنهيم جعل لوا عدال للة الص للحايب ه للر
االَص للل ،سل لوا أ للان معل للوم احل للال أم يوهل للا ،فثض للفوا عل للى يل ل الص للحابة هال للة م للن القداس للة
لو التعللرحل هلللم وإن صللدل عللنيم مللا صللدل ،وال يتسللر
وجعلللوهم يف منللث عللن النقللد ثيللة ال يصل ه
ى إلييم ،وال يتس اجملال لتجرحييم.
ال ه
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والعجب ا ههنم م ا عا ِ
اال ا على قداسة الصحابة ،وا ههنم فو مستو اجللرح والتعلديل ،لووا
ه
ع رات االَ ىا ية اللي ااتالهلا أصلحا الصلحاح  ىلول التلدا الصلحابة علن اللدين والتم هلر عللى
أُص لوله ومبا رلله علللى حنللو ال يللد للاالب للريللب يف أ ههنللم للانوا سللارر النللاأ فللييم الصللاحل والطللاحل،
واملنللافق واملل َلومن ،إىل غللو بلللى مللن االَصللنا الللي يقللا علييللا املتتبل آل ت الللذ ر احلعلليم والسلنهة
النبوية ،وهذا أمر عجيب جداب.
وهللذان االَم لران (االقتصللال علللى مناق للة االَسللانيد ون املضللام ،،و ديللدها إىل التللابع ،ون
الصللحابة) صللالا سللبباب ِالضللفا الصللحة علللى يللو مللن ِ
االسلراريليات الللي تسل هلربت إىل الصللحاح عللن
ه
ريللق بعللض الصللحابة الللذين للانوا عيللاالب علللى مارللدة عللب االَ ىبللال ومللن للان علللى م لربه ،ثجللة
انهعلهصللحايب عللا ل ،وا ههنللم ال خضللعون للجللرح والتعللديل ،ولللو ا ههنللم سلللعوا بينللى الط لريق ،م ل مللا
بل للذلوا مل للن اجليل للو يف تصل للحيو االَسل للانيد وتضل للعيفيا والوقل للو علل للى رقل للات الرجل للال وضل للعافيم،

الَصبحت السنهة النبوية ب ،املسلم ،االصة من هل شاربة ونقيهة عن ل ش.،
ومللن املعللاالة يف القللول مللا ب للره ابللن االَرللو  ىيللة قللال :الصللحابة ي للال ون سللارر الللرواة يف يل
اّلل عهوجل هلل ولس لوله
بلللى إاله يف اجلللرح والتعللديل ،فللا ههنم ليللم عللدول ال يتطللر إلللييم اجلللرح ،الَ هن ه
() 1
ضه ياهم وع هدالهم ،وبلى م يول ال حيتاج لذ ره.

أقللول :إنلهله سللبحانه مللدح لفيف لاب مللن الصللحابة يف قسللم مللن آ تلله ويف الوقللت نفسلله امللل علللى
ِ َ ن
ٌ َ َ َ َ َ َّ ن
كِ
قسم منيم ،فقال سلبحانهُ :إنَجيء
ُ
َفيساََبُنبا ٍَِتَيطا (احلجلرات )6/ولليم الفاسلق إاله
َ
َ
َ َِ
أ ىد الصحابة ،وهو الوليد بن عقبة أو صحايب آار ميله ،وقلال سلبحانهَ :وإذ َ
يرةَأ َِو ا َ
َرأو َُِت
ُ
َِ ُ َِ ََ ن
مي (اجلمعة.)11/
يَوت َرك َ َقيئُ َ
َفض َ ُإَل

____________________
 . 1أُسد العابة.3/1:
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َ

ِ

َ

َ

َ

َ

َ
َ ِ ِ َ َ َ ن َ
َالَت ِعل نم ن ِ ََنِ نَ َََ ِعل نم ن َِ (التوبة.)121/
فيق
وقال سبحانه :و ُمََأه ُِل م ُديط ََُمردو َ َ ْل ُ
وهل َلوال املنللافقون للانوا مندسلل ،بلل ،الصللحابة ال يعللر املنللافق مللن املل َلومن ،وم ل بلللى فعيللا
ثجللة انلهله سللبحانه مللدح لفيف لاب مللنيم يف بيعللة الرض لوان قللال سللبحانه:
ميعللن احلعللم بعدالللة اجلمي ل ه
َ

ِ

ِ

َ

نَ َ ن ن َ َ
َ ِ َ َ ُ
تَ َّش َ
كََتِ َ
اج َرة (الفلتو)12/مل أنهله يعلن يتجلاوض
ِضَ هّللَ َ ََُ م َ ُمطََإُذَيبييُع ن
َلق َدَر ُ
عد احلاضرين يف بيعة الرضوان عن أللا و ااارلة ( )1س! فعيلا ميعلن احلعلم عللى عداللة يل ملن
وآملن بله ملن هأول البعيلة إىل أن لقلى لبهله ،ثجلة ا هل هّلل سلبحانه قلد لضلر علن ل
لأ النلق
منيم م أ هن نسبتيم إىل ي الصحابة نسبة االرن ،إىل املارةس!

وأغر ممها ب ره ابن  ىجر ،ما أسنده اخلطيب إىل أيب ضلعة الراضي ،قال:
ف للاعلم انهلله ضن للديق ،وبل للى أ هن
اّلل
إبا لأي للت الرج للل ي للنق أ ى للداب م للن أص للحا لس للول ه
الرسللول  ىل هلق ،والقللرآن  ىللق ،ومللا جللا بلله  ىل هلق ،وإهاللا أ ه إلينللا بلللى لهلله الصللحابة ،وهل َلوال يريللدون

أن ر ىوا شيو ل ليبطلوا العتا والسنة واجلرح عم أوىل وهم ضل قة.
أقول :يال ى عليه أبمرين:
االَهول :ا هن الصللحابة والتللابع ،فيمللا ب للره س لوا والتللابعون الص للحابة يف أ هللعتللا والسللنة ق للد
وصال إلينا عن ريقيما ،فعيا خض التابعون للجرح والتعديل ون الصحابةس!
() 2

اليللاو :ا هن العايللة مللن ولا الفحل عللن عدالللة الصللحابة هللر التعللر علللى الصللاحل ،والطللاحل،
املومن ،واملنلافق ،واملتيبهتل ،يف ريلق اللدين وامل لرف ،عللى االلتلدا (  )3ىلىت يتسل ه لنلا أالذ اللدين
وَ
املومن،
عن الصلحا و َ

____________________
 . 1السوة النبوية325/2 :ن م البيان.222/2:
 . 2االصابة.12/1:
 . 3ال ى آل عمران.154 :

52

واملتيبت ،والتجنب علن غلوهم ،فللو قلام الرجلل بعلب التحقيلق مللا لان عليله للوم فللو قلال أبلو ضلعلة
لتفح عللن أ ىللد مللن أصللحا الرسللول لعايللة العلللم
معللان قوللله اآلنللا الللذ ر«:إبا لأيللت الرجللل يل ه
بصللدقه وتق لواه  ىللىت أياللذ ينلله م لن اخلِل َلوة الصللا ق ،،وحيلليض عللن اآلا لرين ،فللاعلم أنهلله مللن لللة
احملقق ،يف الدين» لعان أ ىسن وأوىل.
وم للن غ للو الص للحيو أن ي للتيم الع للا أ ى للداب ،يري للد التيب للت يف أُم للول ال للدين والتحقي للق يف مطال للب
ال لريعة ،ةل ندقللة ،وانلهله يريللد جللرح شلليو املسلللمِ ،البطللال العتللا والسلنهة ،ومللا شلليو املسلللم،
فللال يضللر ةلعتللا والسلنهة جللرح لفيللا مللنيم وتعللديل قسللم
املولفللة مللن أصللحابه
إالهاآلال َ
منيم ،وليم الدين قارماب عذا الصنا من اجملرو ى« ،ما هعذا تول سعد ِ
االبل».
 -7منهجنا يف متحيص السنّة
قللد عرفللت أ هن مللنية تلللى اليلللة مللن احمل هققلل ،يف احلعللم علللى االَ ىا يللة ةلصللحة أو السللقم هللو
االُصول املسلمة يف علم أُصول احلدية ،ومصلطلحه ،يعتملدون غالبلاب عللى االَسلانيد ون املضلام،
وعلى تنصي علما الرجال واثقة الراوي وضعفه ،ولوا يتعرضون لنعالة امل وغرابته وال خرجون
عن تلى الضوابح والقواعد الرارجة يف خمتلا العصول.
قالاللتفللات إليلله مللن قبللل نقللا احلللدية ،وهللو عبللالة عللن عللرحل
لعل هلن هنللا منيجلاب علميلاب آاللر ه
احلللدية علللى العتللا هأوالب ،والسللنة املت لواترة أو املستفيضللة الللي تل هقاهللا االعللالم وجيابللذة احلللدية
اّلل سبحانه وأنبيا ه والفا ه اثلياب ،والتاليخ الصلحيو
ةلقبول اثنياب ،والعقل احلصيا الذي به عرفنا ه
لابعاب ،واتهفا االُهمة اامساب.
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لدأ أو
فلو وجلدل احللدية خمالفلاب لوا ىلد ملن تللى احلجلة القطعيلةَ ،حلعمنلا عليله ةلوضل أو ال ه
الضعا  ىسب ااتال مراتب املخالفة.
وممها ب إلفات االَنظال إليه هو انهه ال ي ي يف ربوت احلدية ونه موافقاب هللذه الضلوابح بلل
احلجيللة ،و ِاليضللاح احلللال نللذ ر لعل هلل مللن
ي للي عللدم خمالفتلله هلللا ،فباملخالفللة يسللقح احلللدية عللن ه
هذه الضوابح مياالب أو ميال:،
االَهول :عرحل احلدية على العتا
القرآن العرو هلو املرجل االَهول للمسللم ،يف ال لريعة والعقيلدة ،وقلد ع هلر نفسله أب هن فيله تبيلالب
ِ

َ

ن

َ

َ َ َّ َ ِ َ
كَ ك َ
تيبَتَُِيينيَ ُلُك ِ
ََش ٍَء (النحل.)25/
لعل شر  ،قال :ونزْليَ لي
ُ
ه
واملرا من ال ر يف اآلية هإما املع العام ،أو املع اخلا  ،أي العقيدة وال ريعة ،واملعل اليلاو
هللو القللدل املتلليقن ،فيجللب أن يعللون مي ل الب للحل هلق والبا للل فيمللا ينسللب إىل العقيللدة وال لريعة مللن

ر الروا ت.

َََِ ِ
عر هُفلله يف معللان آاللر أبنلهله امليلليمن علللى يل العتللب السللماويهة وأنزْلاايَ
َ مللا انلهله سللبحانه ه
َ َِ
َ
َ
ّ ن َ
ََِ ََِ َ
تيب ََو نم َ يِ ُمطيَ لي (املاردة.)42/
كتيبَبُيْل َ ََُمصدقيَ ُِليَبََيدي ُ َ ُمََ ُ
ُإَلِكَ ُ
ك ُ

فلبا ان القرآن مييمناب على ي العتب السلماوية وميل الب للح هلق والبا لل اللوال ين فييلا ،فلثوىل
احملمدية من صحيو وسقيم.
أن يعون مييمناب على ما ينسب إىل صا ىب ال ريعة ه
وعللى ضلو بلللى فاملعيلال االَهول لتمييل البا لل عللن الصلحيو هللو خمالفلة العتللا وعلدميا ،فلللبا
للان اخل ل املللروي بسللند صللحيو خمالف لاب لللن القللرآن يُضللر بلله عللرحل اجلللدال إالهإبا للان لسللخاب
للحعللم ال للرعر ال لوال يف القللرآن ،ومللن املعلللوم ا هن النسللخ حم ل هد و لوال ااصللة وال يقبللل فيلله إاله إبا
ان اخل متواتراب
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 ىىت يُصبو لسخاب للقرآن وإالهفال يي الو ىر القطعر ةخل الوا ىد.
انلهله قللال :إبا ُلوي لعللم عللين  ىللدية فاعرضللوه علللى
أاللرج ال لراضي يف تفسللوه عللن النللق
() 1
اّلل ،فلن وافقه فثقبلوه ،وإالهفرهوه.
تا ه

لى
وقلد تضللافر علن النللق
أرملة أهللل البيللت لل وم عللرحل احللدية علللى العتلا عنللد ال ل ه
وه
الصحة أو عند تعالحل اخل ين.
يف ه
« :إ هن علللى
اّلل
لو احلل هلر العللاملر يف وسللارله ةسللنا ه عللن السللعوو قللال :قللال لسللول ه
اّلل فدعوه».
اّلل فخذوه ،وما االا تا ه
لهحق  ىقيقة وعلى هل صوا نولاب ،فما وافق تا ه
يقللول « :ل هلل شللر مللر و إىل العتللا

اّلل
ولو أيللو بللن احلل هلر ،قللال :مسعللت أة عبللد ه
() 2
اّلل فيو ضار ».
والسنهة ،و هل شر ال يوافق تا ه
وامل لرا مللن عللرحل احلللدية علللى العتللا هللو إ ى لراض عللدم املخالفللة ال املوافقللة ،إب ليسللت اليانيللة

احلجيللة ،وعلللى بلللى يعللون ال للر عللدم
 ىجيللة احلللدية وإهاللا املخالفللة مسللقطة للله عللن ه
شللر اب يف ه
املخالفة للعتا وليم املرا منيا ،هر املخالفة بنحلو العملوم واخلصلو أو ِ
اال لال والتقييلد فلا هن
مي للل ه للذه املخالف للة أم للر لار للة يف الت ل لري ب للل املل لرا املخالف للة املطلق للة م للا يتض للو ممهللا ن للذ ره م للن
النموبج:،
 .1تعذيب امليت ببعا أهله
أارج مسلم عن عمر عن النق
عليه.

 ،قال :امليت يُعذ يف قل ه ولا نليو

____________________
 . 1التفسو العبو  ، 255/3 :ب سنة  1322ه.-
 . 2وسارل ال يعة ،72/12:تا القضا  ،البا التاس من أبوا صفات القاضر ،احلدية  ،12و .14
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وأاللرج أيضلاب عللن ابللن عمللر انلهله ملللا عللن عمللر أُغمللر عليلله فصلليو عليلله ،فلل هلم-ا أفللا  ،قللال :أمللا
() 1
قال :إ هلمليت ليعذ ببعا احلر.
اّلل
علمتم ا هن لسول ه
هذه الرواية وإن لواها مسلم بطر خمتلفة لعنهيا مرفوضة جداب الَ هن-ها ختالا صريو القرآن.
ن ِ
ٌَ
َ َ ن
خر
َو ِز َرَأ َ
قال سبحانه :والَت ُزرَو ُزرة ُ
نَِ ِ ِ ن َ ٌ ََ
ِ َ ِ ن نَِ َ ٌ
َ ن
َو اا َاكنَذ َقاارى
ىلَِِ ُل اايَالَُيمااَُ ُمطاا ََشء
وقللال سللبحانهَ :و ُإنَتااد َمثقلااََإُ ُ

(االَنعام.)164/

(فا ر.)12/
فعيللا ميعللن أن نقبللل ا هن امليللت ال ل ي  ،يُعللذ بفعللل العللو وهللو شللر يرفضلله العقللل والفطللرة
وقيل:
فع ل ل للثنهن---ي س ل ل للب-اب ل ل للة املل ل ل ل  --هم
غ ل ل ل ل ل ل للوي جل ل ل ل ل ل ل ل وأل املعاق ل ل ل ل ل ل للب ف ل ل ل ل ل ل لليعم
والَجل بلى لهت السيدة عار ة هذه الرواية.
قللح ،إ هن امليللت يعللذ ببعللا
اّلل
اّلل مللا قاللله لسللول ه
أاللرج مسلللم أيضلاب :ا ههنللا قالللت :ال و ه
اّلل هلللو أضللحى و أبعللى ( وال تَل ل
اّلل ببعللا أهللله عللذاةب وا هن ه
أ ىللد ،ولعنهلله قللال :إ هن العللافر ي يللده ه
واضلة وضل أُالر  )...إىل أن قللال :ملللا بلللغ عار لة قللول عمللر وابللن عملر قالللت :إنهعللم لتحللدرونين عللن

خطى.
غو ابب ،وال معذب ،ولعن السم
َ
وهلذه الروايللة وإن فعللت بعللض ِ
االشللعال ولعنهيللا تقلعلله ،الَ هن مقتضللى اآليللة هللو العمللوم وهللو
َ
ا هل ِالنسللان ال يعللذ بفعللل غللوه س لوا أ للان مسلللماب أو للافراب لعموميللة العلللة الَتاازرَو زرةَوزرَ
ن
أخر م سعة  ىعم العقل بقبو عقا ال ي بذنب اآلار.
والصحيو يف بلى ما لواه ا بن ضيد عن ه ام بن عروة عن أبيه
() 2

____________________
 . 1صحيو مسلم ،41/3:ة امليت يعذ ببعا أهله عليه.
 . 2صحيو مسلم ،43/3:ة امليت يعذ ببعا أهله عليه.
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اّلل أة عبللد
قللال :ب للر عنللد عار للة قللول ابللن عمللر  :امليللت يعللذ ببعللا أهللله عليلله ،فقالللت :ل ىللم ه
جنللاضة ييللو ي وهللم يبعللون عليلله،
اّلل
الر للان مس ل ش ليحتاب فلللم حيفظلله إهاللا مل هلرت علللى لسللول ه
فقال :أنتم تبعون وانهه ليعذ  )1( .أي يعذ أبعماله الي اقيفيا يف  ىال  ىياته.
 .2اال ىتجاج ةلقدل
أالرج البخللالي يف أبلوا التيجللد ةلليلل عللن ال هللري قللال :أال و علللر بللن احلسلل ،ا هن احلسلل،
 ،فقلال
رقه وفا مة بنت النلق
اّلل
بن علر أا ه انهعلر بن أيب الب قال :إنهرسول ه
هلم :أال تصلون.
اّلل»فلللبا شللا أن يبعينللا بعينللا ،فانصللر لسللول
اّلل« :أنفسللنا بيللد ه
فقللال علللر :فقلللت لسللول ه
 ىلل ،قللال للله بلللى و يرجل إليلله شليحتاب ،مثه مسعلله وهللو مللدبر يضللر فخللذه ،وهللو يقللول:
اّلل
ه
َ
ن
َ َ
َ
() 2
َواكنَ ُالنسينَأكرثََشءٍَجدالَ .

توىل ه أ ىد من ول يف االسنا وبلى:
أرمة أهل البيت وقد ه
واحلدية موضو على لسان ه
هأوالب :ا هن اال ىتجاج ةلقدل وت ير العقارلد الفاسلدة واالَعملال السليحتة بله ملن سلوة امل لر  ،،وقلد
نقل القرآن العرو عنيم بلى وقال:

ِ َ ِ َ
َ
َ َ َّ
ن َ َ ِ
َشيءَ ُهّللَميَأَ ِ َ
ْش ِك َ
ََشءٍَكاذ ُكَكاذ َبَ
الَْ َّرمطيَ ُمَ
الَآبيونيَو
َ
طيَو
َ ِ ََ
ِ
َ ّ
ِ َ ِ
َّ َ ِ
َ ِ َ َّ
نِ ِ َِ ن
َو ُإنَ
َ
لياَ
َبَ سطيَقل َ ل ُعطدك ِ َ ُم ََِ ُ ل ٍ َِتنخ ُر نج نهَْليَ ُإنَتت ُب نعا نَ ُإال

َ َن ن ّ َ َِ َن
ْشك
سيق لَ ليََأ
َّ َ ِ َ ِ ِ َ ّ ن
ليََ ُمََقب ُل ُ َّْتَذ ق
ُ
َِن ِ ّ َِن ن َ
أَت َ ُإالَترص َن (االَنعام.)142/

____________________
 . 1صحيو مسلم ،44/3:ة امليت يعذ ببعا أهله عليه.
 . 2صللحيو البخللالي ،126/5:ة قوللله تعللاىل واكنَ النسااينَأكاارثََشءَجاادالَ مللن تللا االعتصللام ةلعتللا
والسنهة .واآلية  54من سولة العيا.
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َ
َ
ن َ ِ
َو َجادنيَ َ ليَِ ايَآبيءنايَ
َفيْشََقي
ُ
ّ
َ
َ
ميَالَت ِعل نما ََن (االَعلرا .)22/
لُ

َ ََن
وأشال إلييا يف آية أُار أيضلاب قلال سلبحانه :و ُإذ َِعل
ُ َ
ََ ن ن َ
َِن ن َِ ِ
ن ِ َّ َّ
َ
َو هّللَأ َم َرنيَبُ يَقَُإُنَ هّللَالَي مرَبُيلفحشيءَُأتق نَ َ
َ
وليم مرا هم من قوهلم َ :و ُهّللَأ َم َرنيَبُ ي سو انهه سبحانه ق هدل بلى والضمه االَمر بله فلليم لنلا

احملي عن السو ولا التقدير.
وقللد للان عللر اجلاهليللة علللى تلللى العقيللدة وبقيللت لواسللبه إىل عيللد الرسللالة وبعللده ،لو عبللد
اّلل قل هدل
اّلل بللن عمللر انلهله جللا لجللل إىل أيب بعللر ،فقللال :ألأيللت الل د بقللدلس قللال :نعللم ،قللال :فللل هن ه
ه
() 1
اّلل لو ان عندي إنسان أمرته أن ث أنفى.
علر مثه يعذبين ،قال :نعم بن اللخنا  ،أما و ه
ه
لقد ان استعرا الرجل يف حملله إبا لان التقلدير مالضملاب لسللب االاتيلال علن ِ
االنسلان ،للذلى
قال« :فا هن اّلل قدل علييم يعلذبين» و مللا عجل اخلليفلة علن ِ
االجابلة ونطلق االسلتدالل توسلل ونطلق
ه
هه
القوة وانهه لو ان هنا لجل الَمره أن ث أنفه.
شى ا هن القضا والقدل من تعاليم القرآن ومن العقارد ِ
االسلالمية ،لعلن ال عللى وجله يسللب
ال ه
االاتيال عن ِ
االنسان و عله معتو االَيدي على صعيد احلياة.
ومللا جللا يف الروايللة مللن االجابللة ،إهاللا حيللتة بلله امل للر ال إمللام املسلللم ،والللذي تللرىب يف ا ىضللان
منذ نعومة أإفاله.
النق
اثنياب :لو افيضنا ا هن ِ
االمام وضوجه فاتت عنيما صالة الليل لعلبة النعاأ علييملا ،فعنلدما يطلر
أن يواجي للا أةيمه للا ةل للعر
ةعم للا ننل لاب وتلطفل لاب ،فمقتض للى أ أه للل البي للت
الن للق
املسوولية على عاتق مق هِدل االَقدال.
واالمتنان ال وجا لة و لمة البعة ،وال علقا
َ

____________________
 . 1اتليخ اخللفا للسيو ر.55:
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اثليلاب :يللا ينقللل اللراوي  ىللدية تللر التيجللد والتنفلل بنافلللة الليللل مل أ هن عليهلاب للان أ ىللد عبهللا
ضمانه ،فمنه تعلهم اآلارون التيجد والتجايف عن املضاج آل الليلس!
قللال ابللن أيب احلديللد :و هأمللا العبللا ة فعللان أعبللد النللاأ وأ يللرهم صللالة وصللوماب ،ومنلله تعلهللم النللاأ

صلالة الليلل ،ومالضملة االَولا وقيلام النافللة ،وملا إنهلى برجلل يبللغ ملن حمافظتله عللى ول ه أن يبسللح
الصف ،ليلة اهلرير ،فيصللهر عليله ول ه ،والسليام تقل بل ،يديله ومتلر عللى صلماايه ميينلاب
له نط ب ،ه
ومشللاالب ،فللال يلرات لللذلى ،وال يقللوم  ىللىت يفللر مللن وإيفتلله! ومللا إنهللى برجللل انللت جبيتلله يفنللة
البعو لطول سجو ه.
اّلل سللبحانه وإجالللله،وما
وأنللت إبا يملللت عواتلله ومناجاتلله ،ووقفللت علللى مللا فييللا مللن تعظلليم ه
يتضل ل هلمنه مل للن اخلضل للو هليبتل لله ،و اخل ل للو لع تل لله واالسل للتخذا لل لله ،عرفل للت مل للا ينطل للوي عليل لله مل للن
أي لسان جرت!
االاال  ،وفيمت من أيهقلب ارجت ،وعلى ه

و للان أعبللد أهللل ضمانلله :أيللن عبا تللى مللن عبللا ة َج ل هد س قللال:
وقيللل لعلللر بللن احلسلل،
() 1
.
اّلل
عبا يت عند عبا ة ج هدي ،عبا ة ج هدي عند عبا ة لسول ه
لق للان ميل هلر ببيللت فا مللة سللتة أشللير لهمللا اللرج إىل الصللالة فيقللول:
واحلللق مللا لواه أنللم «ا هن النل
ه
َ
ن َ
َّ ن ن ُ ِ َ َ ِ ن
ِ َ َِ ِ
() 2
ت َ
َو ني َق ُّ َرك ِ َت ِق َُري
الصالة أهل البيت إنميَيريدَ هّللََلنذ ُهبََطك َ رجَُأهَُ َِلي ُ

____________________
 . 1شرح هنة البالغة البن أيب احلديد.27/1:

 . 2ال ى يف الوقو على مصا ل الرواية  :تفسو الط ي ، 7 - 5/22 :والدل املنيول.155 -152/5 :
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الياو :عرحل احلدية على السنهة املتواترة
إ هللس لنهة املت لواترة العتللا الع ي ل اليمهللا قطعيللان بَيل َلد ا هن العتللا و ىللر بلفظلله ومعنللاه ،والس لنهة
و ىر وعناها ال بلفظيلا .فتعلون معيلالاب لتميل احل هلق علن البا لل ،وقلد م هلر يف  ىلدية أيلو بلن احللر

انهه قال :هل شر مر و إىل العتا والسنهة.
عن الصا
ويف لواية عمر بن  ىنظلة عن ِ
يف اخلل ين املتعالضل ،انهله ينظلر إىل ملا وافلق
االمام الصا
فيواذ به.
 ىعمه  ىعم العتا والسنهة َ
ولو ابللن أيب يعفللول عللن ِ
 :قللال :سللثلته عللن االلتال احلللدية يرويلله مللن
االمللام الصللا
اّلل أو ملن
نيق به ومنيم من ال نيلق بله ،قلال :إبا ول علليعم  ىلدية فوجلد لله شلاهداب ملن تلا ه
() 1
اّلل وإاله فالذي جا م به أوىل به.
قول لسول ه
واملرا من عرحل احلدية على السنة املتواترة ليم هو إ ىراض موافقته هللا ،بلل إ ىلراض علدم خمالفتله
هلا لعون املخالفة مسقطة للحجية.
فالسنة املتواترة أو املستفيضلة لالقرآن العلرو فللو ول  ىلدية خالفيلا ال َيوالذ بله ةمللال اللذي
ب رله يف العتا .
نعم ال ت ي املوافقة ،وإليى امليال:
اّلل بلن الل بو يف
أارج أ د يف مسنده عن وهب بن يسلان ملوىل ابلن الل بو ،قلال :مسعلت عبلد ه
يوم العيد يقول  ،ى ،صلهى قبل اخلطبة مثه قام خطب الناأ:
[فيجيب على اعياحل الناأ بتقدو الصالة على اخلطبتينة بقوله :الا
____________________
 . 1وسارل ال يعة ،12:البا التاس من أبوا صفات القاضر ،احلدية 1و.11
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.
اّلل
اّلل وسنة لسول ه
سنهة ه
فل هن السنة املتواترة عند الفريق ،هو تقدمييما علييا ،و يرو عن أ ىد من أ هن الرسول قلدم صلالة
اجلمعة علييما.
() 1

اليالة :عرحل احلدية على العقل احلصيا
لقللد ا ىتللل العقللل معانللة لفيعللة يف ِ
االسللالم وللليم امل لرا مللن العقللل ،االَسللاليب واالسللتدالالت
ه
العقليللة الللي خللت فيميللا أبصللحا الفعللر واحلعمللة ،وإهاللا امل لرا مللا اتهفللق عليلله ي ل العقللال إبا
جتر وا عن ل الن عات والرواسب واخللفيات نظلو  ىعلم العقلل ثاجلة لل إلاهرة إىل عللة ،وامتنلا
ه
الللدول والتسلسللل و ىسللن العللدل وقللبو الظلللم ،وعل للى تلللى االَ ىعللام العقليللة يللدول ل ىللى العقي للدة
وال لريعة فلللو يعللي أ ىللد عللا النس ل هد ة اربللات الصللان علللى وجيلله مللا ينسللد عليلله إربللات
اّلل سبحانه.
ال رار السماوية وا ههنا من جانب ه

َّ َ َ ِ َ ن َ ِ َ َ َ َّ ن َ َ ِ َ َ ن ن
َ ّ َ َ
ََ
َهاد نه َن
ليََيست ُمع نَ لق لَِيت ُبع نَأْسط َأوئلاكَ لياَ
قلال سلبحانه :فََشَ ُ بي َُد*َ ُ
ُ َن َ ن ِ ن ن َِ
الِليب (ال مر.)12 -17/
هّللَوأو ُئلكَه َأو َ َ
َ

فاملرا من القول االَ ىسن ،الواجب االتهبا هو ما يدل له ِ
االنسلان ملن صلميم باتله ونلدا ضلموه
َِ ن
آلييتَلق مٍ َنع ُقلا ن
ووجدانه ،والَجل بلى نر أنهه سبحانه يذ ر يف فواصلل اآل ت ويقلول:
ٍ

ّ
َِ ن
ََ َِ ن
(البقرة )164/ويقول :أفِلَتع ُقل ن (البقلرة44/و )76ويقلولَ :وميَنع ُقل ايَ ُإالَ لعاي ُ نم ن
َ
َّ
َ ِ َ
َّ َ ن
َاكنَ َ نَقَلِ ٌ
اموَوها َ َ
ابَأوَألاََّ س
لكار َ ُماَ
(العنعبوت )43/ويقول أيضلابُ :إنَ َذ ُاكَ ُ
َش ُ يد ( .)37/
____________________
 . 1مسند أ د بن  ىنبل.4/4 :
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إ هن املتعلهمل ،ملن ِ
االماميلة واملعت للة وإن ااتلفلوا مل االَشلاعرة يف مسلثلة سل ،العقلل وتقبيحلله،
لع للن م ل غ للض النظ للر ع للن ه للذا اجل للدال العق لليم ،ن للر أ هن الق للرآن العظ لليم حي للتة ةلعق للل الصل لريو و
َ ن َ َ
َََ ِ َ ن ن ِ َ َ ِن ِ
َّ ِ ن َّ َ ِ َ َ ِ َ ّ
جر َ
يتَ َّ
مََ*َميَلك ِ َكيِا َ
م
َاك
َ
م
ل
س
م
َ
ُ
ع
ج
ط
ِ
أ
*َ
َ
عي
ْل
ط
يقول :إُنَ ُلمتقََ ُ طدَرب ُ َج
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

َ ََ
َ ِ ن ن َ َّ َ ن
َِ ن ن َ َِ َ ن
ك ِ َك ٌ
يََت ّريون (القلم.)32 -34/
ن*َإُنَلَك ِ َفي ُ َِل
تيبَ ُِي ُ َتدرس َ
َتكم نَ*َأمَل
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
ِ
َ
ن
ِ ن
ِ َِن
َ
ّ
َآمطن َ َ
يَ َ
يتَاك نم ِفس َ
ل َ
ال َِرضَأ ِمََن َعاَُ
اديََ ُ َ ب
ايْل
ويف آية أُار  :أمََنعَُ ُ
َو ُملا َ ص ُ
ُ
ن َّ َ َ
قََاك نلف ّجيرَ ( .)22/
مت
َ
َ
ن
ن
ِ
َ
ن
َ
َ ِ
َّ َّ
َ َ ُ
يَو هّللَأ َم َرنايَبُ ايَقاَُإُنَ هّللَالَ
َو َجدنيَ َ لي يَآبيءنا
َفيْشََقي
قلال سلبحانهَ :و ُإذ َِ َعل
ُ
َِن ن َِ ِ
ي مربُيلفحشيء (االَعرا .)22/

وقال سبحانه  ىا ياب عن إبراهيم:

َ
َِن ِ َ ن ّ ن
ك ِ َأَ َِتن
ف َر َج نع َإُىلَأَف ُس َفقي َإُن

َ ِ ن ن ِ ن َِ ن
َ َِ َََن َ ن ن
يسئَل ه ِ َإُنَاكنا َنط ُققا نَ*َ
بريه ِ َهذ َف
قيلَبَُِعل َك
ن َ ليي ُ نم ن (االَنبيا .)64 - 63/

اّلل س للبحانه وعب للا ه ،وه للو
في للذه اآل ت لهي للا ت ل ه
 ىج للة قطعي للة ب لل ،ه
لدل عل للى أ هن منط للق العق للل ه
سللبحانه حيللتة بلله علللييم  ىللىت أ هن عبللدة االَواثن ملللا أ ِ
ُفح ُملوا أمللام منطللق إبلراهيم املتلل ،،أبعنلوا بف للل
ه
لأييم ،ولجعوا إىل وجداهنم ،ووصفوا أنفسيم ةلظلم والتعدي.
فمنطللق العقللل القطعللر يعللد مقياس لاب لتميي ل احلل هلق عللن البا للل ،ولتصللحيو مللا يع ل إىل منطللق
الو ىر وما ال يع إليه.
وعلى ضو بلى فالروا ت الصرحية يف إربات اجلية هّلل تبال وتعلاىل ،ويف إربلات اجلل و سللب
االنسللان فيمللا ينللا بلله ِ
احلريللة واالاتيللال عللن ِ
االميللان والعفللر لهيللا ختللالا العقللل احلصلليا الللذي بلله

أنبياوه ولسله.
عُر ه
اّلل سبحانه و َ
ِ
اّلل
مسوول عن عمله وتصرفاته يف قضا العقلل ،مل أنهله مس َلوول يف تلا ه
فاالنسان ه
املسو غو َ
تبال وتعاىل فال تمعان.
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مللا أ هن املوجللو يف جيللة ،موجللو حمللدو  ،واحملللدو مللن آاثل ِ
االمعللان وهللو سللبحانه من ل ه عنلله
وعن آاثله.
وأإيللر مللن بلللى مللا لواه غللو وا ىللد مللن أصللحا الصللحاح مللن أنلهله سللبحانه يلُلر يف اآلاللرة
الرويللة مسللتحيلة عقلالب ،الَ هن املررللر ال يللر إاله يف جيللة ،وقللد قلنللا
بللنفم العلل ،احلاسللة مل أ هن هللذه َ
ةمتنا اجلية له ،ما املررر منه سبحانه يوم القيامة ال خلو هإما أن يعون بعضه أو له.
فاالَهول ييبت له ج اب والياو يالضم ونه سبحانه حما اب م أنهه حميح.
والعجللب ا هن بعللض املقتص لرين علللى الض لوابح املقللرلة يف علللم احلللدية بعيللة متيي ل الصللحيو عللن
يتبجو عند نقد لوا ت العقل ،و يقول:
السقيم ه
لو منيلا شلر  ،وهلر
ومما حيسن التنبيه عليه ا هن هل ما ول يف فضل العقل ملن االَ ىا يلة ال يص ه
تللدول بلل ،الضللعا والوض ل وقللد تتبعللت مللا أول ه منيللا أبللو بعللر بللن أيب الللدنيا يف تابلله «العقللل

يصو منيا شر  ،مثه نقل عن ابن قيم اجلوضيهلة قولله أ ىا يلة العقلل
وفضله» فوجد ا ما ب رت ال ه
لهيا ذ .
و هأول  ىدية نقده بلى البعض هو  ىدية «الدين هو العقل ،ومن ال ين له ال عقل له».
() 1
وب ر يف موض آار أب هن لواية« :قوام املر عقله ،وال ين ملن ال عقل له» موضوعة.
أق للول :إ هن العايل للة م للن ولا تضل للعيا أ ىا ي للة العقل للل(وإن ان للت  ىجيتل لله مس للتعنية عل للن هل للذه
االَ ىا يللة ،ويعف للر فييللا ا هن ال للذ ر احلع لليم ب للره س لل ،مل هلرة بص لليغ خمتلف للة) هللر التس للاهل أم للام
ِ
مسو  ،والقضا
الروا ت الدالة على أ هن االنسان ه

____________________
 . 1االلباو ،سلسلة االَ ىا ية الضعيفة واملوضوعة،
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والقدل  ىا م على مصوه وتصرفاته ،وليم له أي ااتيال يف انتخا ما ينو به ِ
االميان والعفر.
أو التسللاهل أمللام الللروا ت اهلارلللة املدسوسللة يف االَ ىا يللة ِ
االسللالمية مللن قبللل مستسلللمة أهللل
العتا  ،الدالة على الت بيه والتجسيم وإربات اجلية.
إ هن املتبجح ،برفض العقل ابن تيمية والذهق وابن قيم اجلوضية ومن  ىلذا  ىلذوهم محملد بلن
عب للد الوه للا وأال لواب ال لليخ االلب للاو ،ق للد اختل لذوا الَنفس لليم موقفل لاب مس للبقاب يف للال أا للذ احل للدية
ولفضه ،فاملعيال عندهم هو اتهبا السلا وخمالفة اخللا أاذاب بقول ال اعر:
() 1
و ل ل ل ل هلل ش ل ل ل ل هلر يف ابت ل ل ل للدا م ل ل ل للن ال ل ل ل للا
و ل ل ل ل ل ل هلل ا ل ل ل ل ل للو يف اتهب ل ل ل ل ل للا م ل ل ل ل ل للن س ل ل ل ل ل لللا

َ
ََِ
و الميم هذا نظو ما  ىعاه سبحانه علن امل لر  ،قلالَ... :قي ن َبَ َُِنَتَّب ن
اوَمايَألفيِطايَ َ ليِا ُ َ
ُ
َ
َ ََ َِ َ ن ن ِ َ ِ ن َ َ َ َ ِ
ون (البقرة.)172/
َوالَن تَ ند َ
َآبيوه َالَنع ُقل نَشيئي
آبيءنيَأوَ َاكن َ

ليين بللروا ت مستسلللمة أهللل العتللا ععللب
فلللبا للان هللذا هللو املعيللال فللث ير احملللدر - ،املعل ه
االَ ىب للال ومت لليم ال للدالي ووه للب ب للن منب لله وغ للوهم ممهللن بي ل لوا يف االَوس للا ِ
االس للالمية االس ل لراريليات
أرمتله فلثوىل أن يتلبجو
هوال ه
واملسيحيات  -انوا هم القارل ،ةجل والتجسيم والت بيه ،ومن ان َ
برفض العقل.

____________________
 . 1املصدل السابق.117 :
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الراب  :عرحل احلدية على التاليخ الصحيو
أهاللسللو والتللاليخ أ ىللد املعللايو لتميي ل
إ هن التللاليخ الصللحيو الهللذي اتهفللق عليلله أعال ُماملسلللم ،و ُ
الصحيو عن السقيم ،ولنعرحل اوبج.،
 .1أاللرج البخللالي يف ة ت ل وية الصللعال مللن العبللال مللن تللا النعللاح عللن عللروة ا هن النللق
اّلل
اطب عار ة إىل أيب بعر ،فقال له أبو بعر :إهاا أل أاو  .فقال :أنت أالر يف يلن ه
() 1
و تابه ،وهر س  ىالل.
وأالرج أيضلاب يف ة الفضلارل علن أيب سلعيد اخللدلي (لحل) قلال... :وللو نلت متخلذاب اللليالب
الختلذت أة بعللر ،ولعلن أاللوة ِ
االسلالم وموهتله ال يلَْبل َقلل ،يف املسلجد ة إاله سل هد إالهة
غلو ليب ه
() 2
أيب بعر.
قال :لو نت متخذاب ملن أ هُملي الليالب الختلذت أة
وأارج أيضاب عن ابن عباأ عن النق
بعر ولعن أار و صا ىق.
إ هن التاليخ الصحيو يدل على سقم الرواية االُوىل ،الَنهه ملابا ألا أبلو بعلر ملن المله  -عنلد ملا
عار ة  -وقال« :إهاا أل أاو » س
اّلل
اطب لسول ه
فلن ألا االُاوة النهسبية فير واضحة البطالن.
وإن ألا االُاوة ِ
االسالمية املتجلية يف قوله سبحانهُ :إنّميَ ِل َ مط َنَ ُإ ِخا َ ة (احلجلرات)12/
لحة
فيذه غو مانعة ملن النعلاح ،الَ هن االالوة الدينيلة العاملة ال متنل ملن التل وية ،و إاله يلل م علدم ص ه
نعاح املسلم ،قا بة ما هو واضو.
() 3

فاحنصر املرا منيا ،ةالاوة اخلاصة الوال ة يف الرواية اليالية« :ولعن
____________________
 . 1صحيو البخالي ،5/7 :ة ت وية الصعال والعبال ،من تا النعاح.
 :لو نت متخذاب اليالب.
 . 2صحيو البخالي ،4/5 :ة قول النق
 :لو نت متخذاب اليالب.
 . 3صحيو البخالي ،4/5 :ة قول النق
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أاللر وصللا ىق» ،ومللن الواضللو ا ههنللا تتحقللق إاله يف املدينللة املنللولة ب لليا ة بيللل احلللدية أبنلهله «ال
يبق ،يف املسجد ة إاله س هد ،إاله ة أيب بعر».
عار لة يف معلة املعرملة قبلل اهلجلرة ويعتلذل هلو ةالالوة اخلاصلة
فلباب يا خطب النق

املتحققة يف املدينة ،فالتاليخ ي يد على وض الرواية االُوىل و ذعا ،وليسلت هلذه الروايلة فريلدة ملن
نوعيا ،بل  ىيعت على منواهلا لوايلة أُالر أيضلاب أارجيلا ابلن اجللوضي يف تابله علن أيب صلاحل علن
أيب هريرة ،قال:
املدينللة ميللاجراب مللن معللة أشللعة أغ ل أ يللر عليلله الييللو املسللارل
اّلل
ملللا اللل لسللول ه

اّلل عله وج هلل ،و انلت اد لة قلد
والنلق
يلبيم جلواةب متلدال اب عبن ه
املدينة واستو نيا لب الت وية ،فقال هلم:
ماتت وعة ،فلما ان ال النق
خبرقللة مللن اجلنللة وهلللا بلاعلل ،يف عللرحل ش ل  ،فييللا صللولة يللر
أنعحللوو ،فللرباته ج يللل
اّلل تعللاىل يقللول لللى :أن ت ل وج علللى هللذه
ال لر َاوون أ ىسللن منيللا ،فن للرها ج يللل ،وقللال :د إ هن ه
»  :أل من أين س ميل هذه الصولة ج يلس
الصولة ،فقال له النق «
اّلل يقول لى ت وج ابنة أيب بعر الصديق.
فقال له ج يل :إ هن ه
اّلل أمللرو أن
اّلل
إىل من ل ل أيب بعللر فقللر البللا  ،مثه قللال :أة بعللر إ هن ه
فمضللى لسللول ه
 :إ هن
اّلل
اّلل
 ،فقللال لسللول ه
أُصللاهر  ،و للان للله رللاله بنللات فعرضللين علللى لسللول ه
.
اّلل
اّلل أمرو أن أت وج عذه اجلالية ،وهر عار ة ،فت وجيا لسول ه
ه
قال اخلطيب :لجاله لهيم رقات غو د بن احلسن ونراه مما صنعت يداه.

اّلل
وأعقبه ابن اجلوضي بقوله :ما أبعلد اللذي وضلعه علن العللم ،فلل هن لسلول ه
وهو وعة و يعن الَيب بعر  ىين ه
حتذ
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تل وج عار لة

راله بنات ،ما ان له غو أمسا وعار ة وإهاا جا ته بنت بعد وفاته يقال هلا أ هُم ليوم.
 .2أارج مسلم يف صلحيحه ،يف فضلارل الصلحابة ،علن ابلن عبلاأ :لان املسللمون ال ينظلرون
اعطنيينس
اّلل راله
إىل أيب سفيان وال يقاعدونه ،فقال للنق :نق ه
ه
() 1

قال :نعم.
قال :عندي أ ىسن العر وأ له أ هُحمبيبة بنت أيب سفيان ،أضوجعياس
قال :نعم.
قال :ومعاوية جتعله اتباب ب ،يديىس

قال :نعم.
وتوهمرو  ىىت أُقاتل العفال ما نت أقاتل املسلم،س قال :نعم.
قالَ :
قال أبو ضميل :ولوال انهه لب بلى ملن النلق
ملا أعطلاه بللى ،الَنهله يعلن يسلثل شليحتاب
() 2
إاله قال :نعم.
أقللول :ال ي للى أي ة ىللة متضللل يف التللاليخ ِ
االسللالمر ا هن احلللدية موضللو مللن قبللل مساسللرة
االَهوا وأبل البيت االَموي اللذين لانوا حيمللون ن علات أمويلة ،وبللى التهفلا املسللم ،عللى أ هن
قبلل إسلالمه
النبيت وج أب هُم  ىبيبة قبل فتو معة ،وا هن أة سلفيان الل املدينلة بعيلة لقلا النلق
و انللت أ هُحمبيبللة ضوجتلله ،وإهاللا استسلللم أبللو سللفيان بعللد مللا اجتيللت جللذول ال للر يف ج يللرة العللر
وفتحت معاقله.
إىل املس للو حن للو مع للة يف ش للير
لق
 ىع للى اب للن ه للام يف ب للر االَس للبا ال للي ع للت الن ل ه

لمضان سنة  2ه -وقال :مثه ارج أبو سفيان

____________________
 . 1ابن اجلوضي ،تا املوضوعات.2/2:
 . 2صحيو مسلم ،171/7 :ة فضارل أيب سفيان بن  ىر .
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املدينلة ،فلدال عللى ابنتله أ هُم  ىبيبلة بنلت أيب سلفيان ،فلملا بهلب
اّلل
 ىىت قدم على لسلول ه
اّلل وتلله عنلله  ،فقللال :بُنيللة مللا أ لي ألغبللت يب عللن هللذا الف لراش أم
للليجلم علللى ف لراش لسللول ه
لغبت به عينس
لم و أ ىلب أن جتللم عللى فلراش لسلول

اّلل وأنلت لجلل م لر
قالت :بلل هلو فلراش لسلول ه
() 1
اّلل.
ه
وقللد اتهفللق ُ تهللا السللو علللى أ هن أ هُم  ىبيبللة أسلللمت يف معللة املعرمللة قبللل اهلجللرة ،وهللاجرت م ل
ضوجيا إىل احلب ة ،وب رها ابن ه ام من املياجرات إىل احلب ة.

اّلل بن جح بن لائ االَسدي  ىليلا بلين أُميهلة ابلن عبلد
قال ابن ه ام :ومن بين أُميهة عبيد ه
تنص للر ع للا وف للال
مشللم مع لله امرأت لله أ هُم  ىبيب للة بنللت أيب س للفيان ،فلم للا ق للدم عبيللد ه
اّلل ألحل احلب للة ه
ِ
اّلل على امرأته من بعده أ هُم  ىبيبة بنلت أيب سلفيان بلن
االسالم ومات هنا نصرانياب ،فخلا لسول ه

 ىر .
مثه إ هن ابللن  ىل م مملهلن تنبلله إىل االشللعال يف الروايللة وقللال :واآلفللة فيلله مللن ععرمللة بللن عمللال اللراوي
عن أيب ضميل.
أرملة احللدية نسلب
وأنعر ال يخ أبو عمرو بن صالح على ابن  ى م ،فقال :ال نعلم أ ىداب من ه
() 2

ععرمة بن عمال إىل وض احللدية ،وقلد ورقله و يل وحيل بلن معل ،وغويمهلا ،مثه  ىلاول أن يصلحو
مضللمون احلللدية أب هن أة سللفيان سللثل جتديللد عقللد النعللاح تطييبلاب لقلبلله ،الَنلهله للان لوللا يللر علييللا
غضاضللة م للن ل س للته ونسللبه أن ت ل وج بنت لله بعللو لض للاه ،أو أنهلله إللن ان إس للالم االَ يف مي للل ه للذا
يقتضر جتديد العقد.

() 3

____________________
 . 1سوة ابن ه ام ،356/2:وغوها من املصا ل املتوفهرة.
 . 2سوة ابن ه ام.362/2:
 . 3شرح صحيو مسلم للنووي.256/16 :
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يال ى عليه  :أ هن ععرمة بن عمال خمتلا فيه ،وقد ب ر الذهق أقوال العلما يف  ى هقه.
ولعن العالم يف التثويل الذي التعبه ابن الصلالح بعيلة تصلحيو الروايلة ،وللو التعبله غلوه ُلرملر
ةجليميللة ،وأيللن أبللو سللفيان مللن هللذه الدلجللة مللن التقللو الللي يصل هلولها لنللا ابللن الصللالحس! وهللا حنلن
نذ ر نبذة خمتصرة عن سوته يف أُار ت  ىياته ليتضو مد متسعه ِ
ةالسالم وإميانه به.
() 1

لق ،ا هن أة سللفيان قللال لعيمللان :أبيب أنللت!
قللال أ للد بللن عبللد الع ي ل  :و ىل هدرين املعللوة بللن د امليلل ه
اّلل ملا ملن جنلة وال لل و
أنفق وال تعن ثيب  ىجر ،وتداولوها بين أُمية تداول الوللدان العلرة ،فلو ه
للان الل بو  ىاضلراب ،فقللال عيمللان الَيب سللفيان :اعل فقللال :بللين أهاهنللا أ ىللدس! قللال الل بو :نعللم
() 2
لو وصلفه ولا ب لره
وه
اّلل ال تمتيا عليى ِ .فمن ان منعراب للبعة بعلد ملا أسللم سلن ،،فيلل يص ه
ابن الصالحس!
اخلامم :عرحل احلدية على اتهفا االُهمة

إ هن اتهفللا االُهمللة علللى  ىعللم مللن االَ ىعللام ليللل قطعللر عليلله ون فللر بلل ،املللنية ال لليعر أو
السين.
ه
وعللى ضللو بللى فلللو ول  ىلدية خللالا املتفلق عليلله بل ،االُهمللة فليحعم عليلله ةللدأ والوضل ،
ولنضر مياالب:
أارج الطحاوي يف م عل اآلاثل عن ريق علر بلن ضيلد بلن جلدعان ،علن أنلم ،قلال :مطلرت
السما بر اب ،فقال لنا أبو لحة :لولوو من هذا ال  ،فجعل

____________________
 . 1سو أعالم النبال  134/7:برقم .45
 . 2شرح هنة البالغة البن أيب احلديد.45/2:
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أي للل وهللو صللارم وبل للى يف لمضللان! فقلللت :أي للل وأن للت ص للارمس فقللال :إهاللا ه للو بللر ن ل ل م للن
فثا ته بذلى.
اّلل
السما نطير به بطوننا وانهه ليم بطعام وال ب را ! فثتيت لسول ه
() 1
فقال :اذها عن عمى.
إ هن اتهفا االُمة على أ هن مطلق االَ ل وال ر مبطل للصوم يعفر يف احلعم على هلذا احللدية
ةلوض والدأ.
والَج ل للل بل ل للى ن ل للر أ هن الس ل لليو ر أول ه يف بي ل للل االَ ىا ي ل للة املوض ل للوعة .116 ،وض ل للعفه
() 2
الطحاوي يف م عل اآلاثل بوجو علر بن ضيد يف سنده وانهه ليم من أهل التيبيت
 -8ال كتاب صحيح سوى القرآن الكرمي
مثه إ هن امل للعلة تعم للن يف أ هن احملل ل هدر ،والب للا ىي ،وص للفوا ج للام البخ للالي ومس لللم ةلص للحيح،
لحة ل هلل مللا جللا فييم لا مللن االَ ىا يللة ،فعللا بلللى ي لواب مللن احمل هققلل ،عللن الفح ل
و ىعم لوا بصل ه

والتنقيب وا جا فييما ملن اللروا ت املخالفلة للعتلا والسلنهة والعقلل ،والَجلل بللى بقلر العتلاةن
يف منث عن التحقيق خبال السنن االَلبل الباقيلة ملن االَ ُُصلول السلتة ،فقلد تطلر إلييلا التحقيلق
منذ ضمن بعيد.
يا حيعم أب هن هل ما يف البخالي صحيو م أنهه أول فيه االَ ىا ية

____________________

 . 1م عل اآلاثل 232/2:برقم .1523
 . 2املصدل نفسه.
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املعلهقة ،مرفوعة وموقوفة ،وإن اعتذل عنه ابن  ىجر يف مقدمة فتو البالي.
وقللد ُلمللر للانون لج لالب مملهلن أاللرج عللنيم البخللالي ةلضللعا ،مللا ُلمللر مارللة وسللتون لج لالب ممللن
() 2
أارج منيم مسلم به أيضاب.
نع للم  ى للاول اب للن  ىج للر عق للد فصل لالب ااص ل لاب ( )3يف ال للذ ِه ع للن ض للعفيم ،إال أ هن حماولت لله ة ت
() 1

ةلف ل.
ِ
ا ىتة ويل مروان بن احلعم ،وعمران بن  ىطهان و ىريل بلن عيملان
والعجب ا هن االمام البخالي ،ه
الر ىق وغوهم و يرو عن ِ
االمام الصا « ».
هأمللا االَهول فيللو الللوض ابللن الللوض  ،اللعلل ،ابللن اللعلل ،علللى لسللان لسللول ل العللامل ،،و هأمللا اليللاو
فيو اخلالجر املعرو الذي أر على ابن ملجم ب عره ال ب عوله ،و هأما اليالة فعلان ينلتق عليهلاب
وينال منه ،و م بلى د يف صحيو البخالي لواية عن ِ
االمام الصا ونعم ما قال القارل:
قض ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للية أش ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للبه ةملرضر ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة

هل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للذا البخل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للالي إمل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للام الفحتل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة

لتة يف
الص ل ل ل ل ل ل ل هديق مل ل ل ل ل ل للا ا ىل ل ل ل ل ل ل ه

لتة ةملرجحت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة
ص ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للحيحه وا ى ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ه

م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للعلة بات عل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لوال إىل
ا هن ِ
االم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للام الصل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا اجملتل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للى

 ىل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوة ألة النيل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للى ملجحتل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة

ةلصل ل ل ل ل ل للا

ومي ل ل ل ل ل ل ل ل للل عمل ل ل ل ل ل ل ل ل لران ب ل ل ل ل ل ل ل ل للن  ىط ل ل ل ل ل ل ل ل للان أو

مل ل ل ل ل ل ل ل ل للروان وابل ل ل ل ل ل ل ل ل للن امل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لرأة املخطحتل ل ل ل ل ل ل ل ل للة
بفض ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للله اآلي أت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للت منبحت ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة

أج ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل هلل م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للن يف عص ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للره لتب ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة

____________________
 . 1هدية السالي مقدمة فتو البالي . ،17 ،ال املعرفة.
 . 2املصدل نفسه.11 ،
 . 3املصدل نفسه.464 - 456 ،
 . 4السيد د بن عقيل :النصارو العافية .115 :بووت.
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يقل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للي يف عمل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للره سل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لليهحتة

() 4

وسيتضو مد صحة قوهلم « :ل ما يف الصحيح ،،صحيو».
نعللم هأول مللن جتل هلرأ مللن السلنهة علللى التحقيللق يف الصللحيح ،هللو احلللاف ابللن اجلللوضي  ىيللة ألهللا
تللاةب ةسللم م للعل الصللحيح ،أو م للعل الص لحاح ،و ي ل ل خمطو لاب يف ألبعللة أج ل ا  ،فلللو قللام

ة ىة موضوعر بن ر هذا السفر اجلليل خلدم السنهة النبوية.
و ىع للى العالهم للة احمل هق للق ال لليخ  ىس للن الس للقا ا هن ش لليخه الس لليد ِ
االم للام أة الفض للل العم للالي
صنا تاةب يف هذه املسثلة ومساه «الفوارد املقصو ة يف االَ ىا ية ال ابة املر و ة».
اّلل النماضي االصفياو  -امل يول ب ليخ ال لريعة (-1266
وقد قام شيخ م اخنا ال يخ فتو ه

1335ه )-بنقللد الصللحاح ،فللثلا تللاةب ةسللم «القللول الصلراح يف نقللد الصللحاح» ( ، )1غللو انلهله
يُوفهق ِالمتامه.
ما ألها سيد الطارفة ،شر الدين العاملر (1377 -1252ه )-تاةب ةسلم «أبلو هريلرة»
ثة فيه عن سوته ولوا ته يف الصحيح ،وغويمها ثياب أضا الطريق ملن بعده.
وأا لواب ألهللا ال لليخ اجملاهللد د الع ل اس تابلله «احلللدية النبللوي بلل ،أهللل النقللل والفيللم» وقللد
لجة املتحجلرين مللا اعتلا وه
سلى يف نقلل االَ ىا يلة قريبلاب مملا سللعناه يف هلذا العتلا  ،وقلد أاثل ض ه
من الععو على لهحدية ععا عليه السلا.
مللا قللام غللو وا ىللد مللن علمارنللا بتمحللي
منيم على سبيل امليال:

أرمللة أهللل البيللت مللن االَ ىا يللة نللذ ر
مللا لوي عللن ه

____________________
 . 1حنتف منه بنسخة خمطو ة يف معتبة موسسة ِ
االمام الصا
َ

عسى أن يقوم البا ىيون بن رها.
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.1االَابال الدايلة :يليا احمل هقق د تقر التسيي (1415 -1322ه )-وقد ب وانت ر.
 .2املوضوعات يف اآلاثل واالَابال  :يليا احمل هقق هاشم معرو احلسين.
ولسللنا يف هللذا املقللام بصللد لاسللة أ ىللد الصللحاح واملسللانيد ،أو لاسللة يل لوا ت لاو وا ىللد
فقح ،بل بصد لاسة أ ىا ية رلة من الصحابة تربو على ألبع ،صحابياب ،بعد ب ر نبلذة خمتصلرة
من سوته ،واابج من لوار  ىدييه.
وال نعين بروار االَ ىا ية ،وهنا صلحيحة سلنداب بلل لولا يعلون سلندها غلو نق هلر لعلن مضلمون
احلدية يدعمه العتا أو السنة والقرارن واملفاهيم العامة ِ
االسالمية.
مللا ال تعللين هللذه الدلاسللة القللدح بللذلى الصللحايب ،بللل تعللين وجللو ِ
االشللعال والعلهللة يف الروايللة
َ
سوا أ ان من َوها هو بلى الصحايب أو اللذين لووا عنله وعل وه إليله ،واملطللو هلو نقلد املضلمون
ِ
املسوولية على عاتق أ ىد إاله يف موال شابهة.
واحملتو ون أن ه
حنمل َ
وهذه الدلاسة هر ادمةمتواضعة للحدية النبوي ،نرجو أن تنال القبول وأن ينتفل علا املعنيلون
اّلل تعللاىل أن ييبنللا السللدا يف القللول ،والتوفيللق يف
وأن تعللون فا للة اللو ملسللايمهات ال ىقللة ،ونللدعو ه
العمل ،ويي هَ لنا من أمرل لشداب انهه نعم املوىل و نعم النصو.
ِ
ِ
يمن اجليللو الللي بللذلناها يف
وحنللن علللى رقللة أب هن ل هلل قللال َ وا ينللبض قلبلله  ىبه لاب لالسللالم ،سلليُ ه

سبيل يليا هذا العتا  ،والعنا الذي هملناه يف هذا املضمال.
ِ
لت وإليه أُنيب
ةّلل عليه تو ُ
وما توفيقر إاله ه
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 -1معاذ بن جبل الصحايب
( 22قبل اهلجرة  12 -هجرية)
سوته وأ ىا ييه الرارعة.
أ ىا ييه السقيمة:
 .1التجسيم يف  ىدييه.
 .2اف ا هِ
سر النق بال إبنه.

 .3السذاجة يف فيم ال ريعة.
.
 .4عدم استجابة عا النق
 .5لاسة ليلية  ىول  ىدية اجتيا ه يف القضا .
لدلي ،وللد علام
معاب بن جبل بن عمرو بن أوأ ،أبو عبد الر لان االَنصلالي اخل لجلر امللدوه الب ه

 22قبللل اهلجللرة ،شلليد العقبللة وهللو شللا ه  ،مللا شلليد بللدلاب وامل للاهد ،و لو عللن النللق
أ ىا ية لهل ت  ،122بعيله النلق للقضلا إىل الليمن بعلد ملا علهمله آ ا القضلا  ،وتلويف يف ال لام
عام  12بعد اهلجرة على أ ىد االَقوال.
والسابر يف يات تب الرجال د يف  ى هقه لمات تدل على معانته
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الرفيعة يف القرا ة ومعرفة احلالل و احلرام:
اّلل ،ق للال:
اّلل ب للن عم للر ،ق للال :ألبع للة له للح ال أضال أ ى للبيم بع للدما مسع للت لس للول ه
 .1ع للن عب للد ه
«اللذوا القللرآن مللن ألبعللة ،مللن :ابللن مسللعو  ،و سللا مللوىل أيب  ىذيفللة ،وأُيب بللن عللب ،و معللاب بللن
جبل».
 .2عن أيب قالبة ،عن أنم مرفوعاب :وأعلميم ةحلالل واحلرام معاب بن جبل ،و يلرو علن النلق
مرسالب ومتصالب« :أييت معاب يوم القيامة أمام العلما برتوة».
اّلل و ىرامله )2( .إىل غلو
اّلل« :معاب بن جبل أعلم الناأ ثالل ه
وعن أيب سعيد قال :قال لسول ه
ما ب ر من لمات ِ
وعن الصحابة.
اال را والينا يف  ى هقه املروية عن النق
() 1

وقللد نقللل عنلله أصللحا الصللحاح واملسللانيد انلهله قللال :ملللا بعيللين النللق إىل اللليمن ،قللال س يللا
اّلل فللن يعلن فبملا قضلى بله لسلول
تقضر إن عرحل لى قضا س قال :قلت :أقضر ولا يف تلا ه

اّلل ،قلال :فللن يعلن فبملا قضللى بله الرسلولس قلال :اجتيلد لأيللر وال آللو ،فضلر صلدلي ،وقللال:
ه
() 3
اّلل».
اّلل ملا يرضر لسول ه
«احلمد هّلل الذي وفق لسول لسول ه
____________________

 . 1ذيب التيذيب 127/12 :برقم  347ن سو أعالم النبال  445/1 :بلرقم  26يقلول املعلهلق عللى العتلا االَالو:
أارجلله البخللالي ( )4555يف فضللارل القللرآن ة القل هلرا مللن أصللحا النللق ،ومسلللم ( ) 2464يف الفضللارل ،واليمللذي
( )3212يف املناقب ،وأبو نعيم يف احللية.225/1 :
 . 2للذيب التيللذيب 127/12 :بللرقم  347ن سللو أعللالم النللبال  446/1 :بللرقم . 26و نقللل املعلللق علللى تللا سللو
اعللالم النللبال انهلله أارجلله أ للد 124/3 :و  ،221واليمللذي ( )3753يف املناقللب ،وابللن ماجللة ( )154يف املقدمللة ة
فضارل ابا  ،و أبو نعيم يف احللية.222/1 :
 . 3أارجه من أصلحا املسلانيد :أ لد يف مسلنده242 ،236/5 :ن و ملن أصلحا السلنن :أبلو او بلرقم  3552و
 3553يف االَقضية ،واليمذي ( )1327ميله ( )1322يف االَ ىعام ة ما جا يف القاضر يلا يقضلرس و سليوافيى
نقل أسنا ه مفصالب.
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هللذه نب للذة إ الي للة ع للن س للوة مع للاب ب للن جبللل ،والعلم للة ال للي ب ره للا الن للق عن للد بعي لله إىل ال لليمن
للقضا .
إ هن الوقو على معانة بلى الصحايب لهن لاسة أمرين:
.

النق
أ .لاسة االَ ىا ية الي لواها عن ه
 .لاسللة  ىللدية االجتيللا الللذي بلللغ مللن ال لليرة وعللان  ىللىت اختللذه أصللحا القيللاأ سللنداب
ِالعماله يف استنبا االَ ىعام ال رعية .وقد فسر ِ
االمام ال افعر االجتيا الوال فيله ةلقيلاأ ،ملا
سيوافيى تفصيله.
أ ىا ييه الرارعة
لو أصل للحا الصل للحاح والسل للنن و املسل للانيد لوا ت عنل لله يف شل للىت املوضل للوعاتِ ،
االميل للان و
الطيللالة واجلنللار والصللالة و ال للاة والصلليام والنعللاح والعتللق و الف لرارض واحلللدو والللد ت والقضللا
والطللب واملللرحل واالَ والللذ ر والللدعا و القللرآن والعلللم واجليللا واالَمللالة و املناقللب وال هللد والفل
وأشرا الساعة واجلنة ،ويناه مو ملا نقلل عنله ملن االَ ىا يلة قرابلة  ،122فيلو اتلة ينقلل نل
 ،ويف الوقللت نفسلله فللل هن قسللماب مللن تلللى الللروا ت هللر يف
وأُاللر فعللله
قللول النللق
الواق لواية وا ىدة نقلت بصول خمتلفلة فعلدُوها لوا ت متعلد ة لث ير ملا لواه يف ة ِ
االميلان مليالب

اّلل عللى العبلا » لويلت بصلول تسل مل أ هن-هلا يف احلقيقلة لوايلة وا ىلدة،
 ىدييه املعلرو «ملا  ى هلق ه
يقل عد أ ىا ييه عن العد املذ ول بعيو ،فلنذ ر شيحتاب من لوار أ ىا ييه:
وعلى هذا العرال ُ
اّلل
ملا بعة معاب بلن جبلل إىل الليمن قلال :إنهلى ييت قوملاب
 .1عن ابن عباأ ا هن لسول ه

اّلل ،فلان هلم أ لاعو للذلى فلاعلميم
اّلل و ه
او لسول ه
أهل تا فا عُيم إىل شيا ة أن ال إله إاله ه
اّلل افيحل علييم
ا هن ه
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اّلل افلليحل علللييم صللدقة يف
للم صلللوات يف ل هلل يللوم وليلللة ،فلللن هللم أ للاعوا لللذلى فللاعلميم أ هن ه
أملواهلم َتواللذ ملن أغنيللاريم وتلره يف فقلراريم ،فلللن هلم أ للاعو للذلى فللل ه و لرارم أملواهلم ،و اتللق
() 1
وجل  ىجا .
عوة املظلوم فا ههنا ليم بينيا و ب ،ه
اّلل عه ه
 .2قللال :إ هن النللق قللال سللثنبحتى أبب لوا مللن اخلللو :الصللوم ُجنهللة ،والصللدقة تطفل َلى اخلطيحتللة مللا
نن ن ِ َ
ََ
َ
() 2
ضيج َُو .
يطفى املا النال ،وقيام العبد من الليل مثه قرأ :تتجيىفَجط ب َ ََُ م ُ
َ
إو
 .3للان مع للاب ةل لليمن ف للالتفعوا إلي لله يف يي للو ي م للات ،و ت للر أال لاب مس لللماب ،فق للال مع للاب :ه
يقول:
اّلل
مسعت لسول ه
() 3
ِ
فولره.
«إ هن االسالم ي يد و ال ينق » ه
() 4
قال« :اجليا عمو ِ
االسالم و بلوة سنامه».
اّلل
 .4وقال :إ هن لسول ه
إىل غللو بلللى مللن لوارل االَ ىا يللة الللي يعلللو هامتيللا نللول النبللوة و ي لليد علللو مضللامينيا علللى
صدولها يف بيت الو ىر.
أ ىا ييه السقيمة
وقد لوي عنه لوا ت شابة ال تصو نسبتيا إىل النق
اّلل يف أ ىسن صولة
َ .1لوية ه

 ،وإليى لاسة قسم منيا:

أارج اليمذي يف تا تفسو القرآن عن ريق مالى بن حيامر

____________________
 . 1أارجه ِ
االمام أ د يف مسنده.233/1:
 . 2أارجه ِ
االمام أ د 242/5:واآلية  16من سولة السجدة.
 . 3مسند ِ
االمام أ د 232/5 :و .236
 . 4مسند ِ
االمام أ د.234/5 :
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اّلل بات غللداة عللن صللالة
لعر ،عللن معللاب بللن جبللل (لحل) قللال :ا ىتللبم عنهللا لسللول ه
السعسل ِه
الصبو  ىلىت لدل نليا عل )1( ،ال لمم ،فخلرج سلريعاب فتي هلو ةلصلالة ،فصللهى لسلول اللهيوجتلوض
فلما سلهم عا بصوته ،قال لنا :عللى مصلافهعم ملا أنلتم ،مثه انفتلل ( )2إلينلا ،مثه قلال :أملا
يف صالته ،ه
إو قم للت م للن اللي للل فتوض للثت وص للليت م للا قُل ل هدل س،
إو سل لثُ ىدرعم م للا  ىبس للين ع للنعم الع للداة ،ه
ه
() 3
فنعست يف صاليت  ىىت استيقلت فلبا أل بريب تبال و تعاىل يف أ ىسن صولة .فقلال :حمملد،
قلت :لبيى ليب ،قال :فيم ختصم املالَ االَعلىس قلت :ال أ لي ،قاهلا رالاثب.
لدير ( )4فتجلهللى س للل شللر و
قلال :فرأيتلله وضل فله بلل ،تفل هلر  ىللىت وجلدت بللر ألمللله بلل ،ر ه
عرفت ،فقال :د قلت :لبيى ل ِه قال :فيم ختصلم امللالَ االَعللى قللت :يف العفلالات ،قلال :ملا

هن ،قلت :م ر االَقدام إىل احلسنات ،واجللوأ يف املساجد بعد الصلوات ،وإسبا الوضلو  ىل،
العرييات ( ..)5اخل.
قللال اليمللذي :هللذا  ىللدية  ىسللن صللحيو .سللثلت د بللن إمساعيللل (يريللد البخللالي) عللن هللذا
احلدية ،قال :هذا  ىدية  ىسن صحيو.
() 6
ولواه ِ
االمام أ د يف مسنده يف  ىدية معاب.
وللنظر يف هذه الرواية سا ىة ل ىبة.
هأوالب :ا هن املتبا ل ملن احللدية هلو ا هن الصلحابة لانوا عللى انتظلال بُعيلة َلر النلق
معه ،وما صلهوا  ىىت ارج إلييم لسول
____________________
 . 1يف مسند أ د :قرن ال مم.
 . 2انفتل :أقبل.
 . 3ويف مسند أ د :استيقظت .واالَهول هو الصحيو.
تفر.
 . 4ويف مسند أ د :ب ،ه
 . 5سنن اليمذي ،362/5 :تا تفسو القرآن برقم .3235
 . 6مسند ِ
االمام أ د 243/5 :و ب ،املتن ،ااتال فيا.
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ليصللهوا

اّلل وقد ترا ع ،ال مم ،ومع بلى ا هن الصحابة تر وا الصالة عمداب والنلق فاتلت عنله الصلالة
ه
إل للييم جل للا ب للره يف
لعلبللة النع للاأ علي لله ،ول للو ا هن الص للحابة أ هوا الص للالة قب للل ا للروج الن للق
.
احلدية فيذا ما ال حنتمله يف  ىق الصحابة فضالب عن النق
اثنيل لاب :ا هن «التي ل هلو ةلص للالة» امل للال إلي لله يف احل للدية عب للالة ع للن ق للول امل ل َلوبن يف أبان ص للالة
الصللبو «الصللالة اللو مللن النللوم» و إهاللا يللذ ر هللذ الفصللل مللن االَبان عنللد إقامللة الصللالة أ ا ب ال
قضا ب ،و املفروحل ا هن النق أ ه صالته قضا ب.
»  ،و إهالا أضليا إليله
اّلل «
مضافاب إىل أنهه ييبت وجو التيو ةالَبان يف عيد لسول ه
بعد ل ىيله ،لو ِ
االمام مالى يف مو هحته :ا هلمل َلوبن جلا إىل عملر بلن اخلطلا أيبنله لصلالة الصلبو،
() 1
فوجده لرماب ،فقال :الصالة او من النوم ،فثمر عمر أن عليا يف ندا الصبو.
والع للالم يف التي للو بو ش للجون ،وق للد اس للتوفينا البح للة عن لله يف تابن للا «االعتص للام ةلعت للا

والسنهة».
واثلي لاب :انلهله سللبحانه أجل هلل مللن أن يتجلهللى لنبيلله يف النللوم أب ىسللن صللولة ،و أن يعللون للله للا و
 ،تعاىل عن بلى علواب بواب.
ألمل هلا بر  ،و أن يضعيا ب ،تفر النق
إهاللا ينق للل مللا لآه يف املن للام ون أن حيع للر عللن الواق ل  ،و لعللن ه للل م للن
هللب ا هن الن للق
() 2

أج ل للل م ل للن أن يوص ل للا بتل ل للى
الص ل للحيو أن ي ل للذ ر م ل للا لآه ون أن يعقب ل لله بعلم ل للة وه ل للر :ا هن لبهل لله ه
االَوصا  ،لحتاله يق ال ُسذج من الناأ يف ول ة التجسيم والت بيهس!
وأغلب الظن ا هن الرواية من عوالت مستسلمة أهل العتا الذين

____________________
ِ .1
االمام مالى ،املو ث 72 ،برقم .2
 . 2االعتصام ةلعتا والسنة.62 -42 ،

81

هلوجوا مسثلة الت بيه و التجسيم و هسوها يف أ ىا ية املسلم .،و إن لآها اليمذي  ىلديياب  ىسلناب
صححه البخالي  ىسب ما نقله اليمذي.
صحيحاب ،أو ه
إو وقف للت  -بع للد م للا  ى ل هلرلت بل للى  -عل للى للالم للمح هق للق الس لليد  ىس للن الس للقا  ى للول
مثه ه

احلدية ،فنثيت به موج اب:
يقول :إ هن م احلدية ي تمل على ألفاظ منعرة َتو د وضعه :
العا له  -سبحانه وتعاىل عن بلى  -وإ ههنلا بقلدل
 .1إربات الصولة هّلل تعاىل ،و ذلى إربات ه
.
اّلل
ما ب ،تفر سيدل لسول ه
«أ ل أهللل السللنة علللى اسللتحالة الصللولة علللى اّلل ع ل وجللل ،مللا نقللل بلللى ِ
اال للا ال لليخ
ه ه ه
ِ
االمام عبد القاهر البعدا ي يف الفر ب ،الفر ( .)332
() 1
وقال ال افعر  :و ِ
اال ا أ من احلدية املنفر ».
أي إ هن ِ
يدل بللى عللى وضلعه و انهله
اال ا إبا صا مه  ىدية آ ىا أسقح اال ىتجاج به ،بل ه
ال أصل له ما يقول احلاف اخلطيب البعدا ي يف الفقيه واملتفقه(.)132/1
اّلل ع له وجل هلل
 .2إربللات العللا هنللا إربللات جال ىللة هّلل تعللاىل ويبعللد يويليللا ةلقللدلة ،الَ هن قللدلة ه
اّلل تعاىل عن بللى ،بل ،ردييله
اّلل
ال ريا ،وإربات أنهه وجد بر ه
ا ه
شاملة جلسد لسول ه

ويو للد وضل احلللدية ،ال سلليما أ هن احلفللاظ الللذهق قللالوا عنلله من َعللر
ه
يبعللد التثويللل ةلقللدلةَ ،
الَجل هذه االَلفاظ وأشباهيا.
 ،فيلله تعلهللا ال خفللى،
مللا أ هن يويللل قوللله :يف أ ىسللن صللولة ،أي أ ىسللن صللولة للنللق
واحلدية موضو ال ييبت.

() 2

____________________
 . 1سو اعالم النبال  22/12 :و  ،21واحللية ،125/5:وآ ا ال افعر البن أيب  ىا .231:
 . 2بيل ف شبه الت بيه أب ا التن يه.226 -225 :
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هذا إبا نظرل إىل احلدية من جانب املضمون والتطبيق على االَ ُُصلول القطعيلة ،و هأملا إبا أل ل
لاسللة احلللدية مللن  ىيللة السللند ،فيللو إبن ميللل املضللمون مرفللوحل جللداب وقللد ن ل ه علللى ضللعا
السللند أبطللال احلللدية ،فقللد أول ه ابللن اجلللوضي يف املوضللوعات ( ،)125/1واحلللاف السلليو ر يف
تابلله «الللآلس املصللنوعة يف االَ ىا يللة املوضللوعة» ( )31/1وب للر ا هن يف سللنده للا بللن سلللمة،
وقال ِ
االمام احلاف البييقر يف تابه «االَمسلا والصلفات» ( « :)322وقلد لوي ملن وجله آالر
و لهيا ضعيا».
صححه يف بعض الروا ت عنه.
 ىسن اليمذي احلدية ،بل قد ه
فلن قال قارل قد ه

قلن ل للا :ه ل للذا ال ينفل ل ل  ،الَ هن اليم ل للذي متس ل للاهل يف التص ل للحيو والتحس ل لل ،مض ل للافاب إىل معالض ل للته
بتضللعيا احلفللاظ الللذين تعرفللت علللى أمسللاريم ،فقللد صل هلر ىوا أب هن احلللدية منعللر و موضللو  ،فيللو
مقدم على س ،اليمذي أو تصحيحه.
ول للو أل ل نق للل لم للات احلف للاظ  ى للول احل للدية لط للال بن للا الع للالم وه للو ا للالج ع للن موض للو
() 1
العتا .
 .2إف ا سر النق
أاللرج ِ
االمللام أ لد ،عللن معمللر ،عللن أيب إسللحا  ،عللن عمللرو بللن ميمللون ،عللن معللاب بللن جبللل،
اّلل و لس لوله
اّلل ع له وجل هلل علللى عبللا هس قلللت :ه
قللال :نللت ل النللق فقللال :هللل تللدلي مللا  ىل هلق ه
اّلل إبا فعللوا بللىس
أعلم ،قلال :أن يعبلدوه وال ي لر وا بله شليحتاب .قلال :هلل تلدلي ملا  ى هقالعبلا عللى ه
أن يعفر هلم و ال يعذعم.
____________________
 . 1ال ى ل لسللالة «أق لوال احلفللاظ املنيللولة لبيللان وض ل  ىللدية لأيللت ليب يف أ ىسللن صللولة»  ،يليللا  ىسللن السللقا
املطبو يف بيل ف شبه الت بيه.
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اّلل أال أُب هِر الناأ قال :عيم يعملوا.
قال معمر يف  ىدييه :قال :قلت لسول ه
اّلل :أفال أب ه لر بله النلاأ ،قلال :ال
ولواه البخالي بنفم بلى الن إاله انهه قال :قلت لسول ه
() 2
تب رهم فيتهعلوا.
() 3
ولواه مسلم بنفم املضمون يف ة من لقر اّلل ِ
ةالميان و هو غو شا فيه.
ه
عللن الب للالة بلله
وللنظللر يف هللذا احلللدية احلللدية السللابق للال واسل  ،فلللبا هنللاه النللق
ِ
سر النقس
بقوله «:عيم يعملوا» أو بقوله «:ال تب رهم فيتعلوا» فل َم أف ى ه
أضا إىل بلى ا هن ما جا به النق يعن أمراب مستولاب على املسلم ،بل جا يف اللذ ر احلعليم
() 1

ِ ن َِ نِ َ َ َِ ن ن َ َ
َ
َ
ِ
يف قوله سبحانه :إُ َّنَ َّهّللَالَيغ ُفرَأنَيَش َبُ ُ َنغ ُفرَميَدونَذ ُكَ ُمََيشيء (النسا .)42/

نعم ،ا هن أنم بن مالى هبرل إف ا س هِلر النلق ملن قِبَ ِلل معلاب ،بقولله« :وأال علا معلاباب عنلد موتله
() 4
ي اب».
وقال ابن  ىجر العسقالو يف تفسو قوله ي اب :هو بفتو اهلم ة و ت ديد

____________________
 . 1مسند أ د.222/5 :
 . 2صحيو البخالي 22/4 :ة اسم الفرأ و احلمال من تا فضل اجليا والسو ،و من الطريا ا هن البخلالي نقلل

الرواية يف هذا البا (ة اسم الفرأ و احلمال) و م للبخالي من هذه الطرارا و املتصفو يف صحيحه لد ا هن ارفلة
بللوة مللن الللروا ت أول هللا للت عنللاوين ال متللت هلللا بصلللة ،و أنللت إبا قالنللت بلل ،صللحيو البخللالي مل العللايف للعليللين
لوجدت ا هن الياو قد بلغ العاية يف  ىسن التبويب.

 . 3صحيو مسلم.43/1 :
 . 4صحيو البخالي ،44/1 :تا العلم.
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االمث ،واملرا ِ
امليلية املضمومة ،أي ا ية الوقو يف ِ
ةالمث احلاصل من تمان العلم و هل صلني ُ معلاب
على أنهه عر ا هن النيلر علن التب لو لان عللى التن يله ال عللى التحلرو وإالهمللا لان خل بله أصلالب أو
عللر ا هن النيللر مقيللد ةالتعللال فللثا بلله مللن ال خ للى عليلله بلللى فلللبا ضال القيللد ضال املقيللد ،و

أار بلى إىل وقت موته.
االَهول أوجه لعونه ه
وما بلرل بله أنلم فعلل معلاب ت يلر غلو اتم ،الَ هن هنلر النلق يلدول أملره بل ،ونله رمييلاب أو تن يييلاب،
لالمث ون العتملان ،وعللى اليلاو يعلون ِ
االإيال موجبلاب ل ِ
فعلى االَول يعون ِ
االإيلال والعتملان عللى
ه
 ى هد سوا لعن العتمان ان أوىل من ِ
االإيال فلم يعن هنا أي إمث  ىىت ي ِهل عمله هلذا ةلتلثمث و
يفسر ِ
ةالمث احلاصل من تمان العلم.
() 1

هللذا مللا يرجل إىل للالم أنللم ،و هأمللا مللا ب للره العسللقالو مللن أ هن النيللر للان تن يييلاب ال رمييهلاب ال
يالرمه إاهر احلدية  ىية إ هن االتعال على االميلان القللق ون العملل أملر حمظلول ،فللذلى يعلون

ما يستل مه  -أي االإيال  -منيياب عنه ةلنير التحرمير ال التن يير.
وأضللعا مللن بلللى ت يللره اليللاو  ىيللة قللال :إ هن النيللر للان مقيللداب ةالتعللال ،فللثا بلله مللن ال
خ ى عليه بلى.
وجلله الضللعا ا هن معللاباب للان واقف لاب علللى أ هن السللام سللو يبيهلله بلل ،املسلللم ،وفيلله مللن ُخ للى
عليه من االتعال ،فلِ َم أا ه به و أياذ منه عيداب أن ال خ به أ ىداب إاله ميله.
لرفض احلللدية وتن يلله مقللام معللاب أوىل مللن قبوللله و ت يللره عللذه املل لات الللي ال تُسللمن وال تعللين
فل ُ
من جو .
____________________
 . 1فتو البالي ،123/1 :تا العلم.
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 .3السذاجة يف فيم ال ريعة
أاللرج ِ
االمللام أ للد ،عللن أيب إبيللان ،عللن معللاب بللن جبللل انلهله ملللا لجل مللن اللليمن ،قللال :لسللول
اّلل لأيللت لجللاالب ةللليمن يسللجد بعضلليم لللبعض أفللال نسللجد لللىس قللال :لللو نللت آملراب ب لراب يسللجد
ه
() 1
لب ر الَمرت املرأة أن تسجد ل وجيا.
لق ،و
ويظيللر مملهلا لواه للا االَسللتال عللن ضوارللد الب ل ال ،انهله بعللد مللا لج ل مللن ال للام سللجد للنل ه
نصه:
إليى ه
عل للن أيب ليلل للى ،عل للن معل للاب بل للن جبل للل :انله لله أتل للى ال ل للام ف ل لرأ النصل للال يسل للجدون الَسل للاقفتيم
وبط للالقتيم ولهب للاهنم ،ولأ اليي للو يس للجدون الَ ىب للالهم وعلم للاريم وفقي للاريم ،فق للال :الَي ش للر
فلمللا قللدم علللى
تفعللون هللذاس قللالوا :هلذه يللة االَنبيللا  ،قلنللا :فلنحن أ ىل هلق أن نصللن بنبينلا
 ،ه
إو أتيللت ال للام فرأيللت النصللال يس للجدون
اّلل سللجد للله ،فقللال :مللا هللذا معللابس! فقللال :ه
لق ه
نل ِه

الَساقفتيم (...)2إىل آار ما ب ر.
لدل عللى سلذاجة الرجلل يف فيلم ال لريعة ،وبللى
صو ل ه
إ هن الورو عذا احلدية أمر عسو ،فلو ه
الَ هن السجو و إن يسلاو العبلا ة ،إب ل سلجو ال يعلد عبلا ة سلجو املالرعلة آل م وسلجو
يعقللو وأوال ه ليوسللا ،بيللد ا هن السللجو يف عيللد النللق للان لمل اب للعبللا ة و ِهسللداب هلللا ومظيلراب مللن
مظاهرها ،فعيا افيت تلى احلقيقة على بلى الصحايب و سجد للنق ،يف  ى ،ا هن النلاأ يرونله
س
عبا ة للنق
إ هن هذا العمل يناسب شثن االَعرايب البعيدعن ِ
االسالم وتعاليمه ال مليل
____________________
 . 1مسند أ د 227/5 :و  222و نقله أيضاب على وجه التفصيل يف .321/4
 . 2املسند اجلام  235/15 :برقم  ،11527نقالب عن ا االستال عن ضوارد الب ال 175/2 :برقم .1461
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ترىب يف أ ىضان الرسالة.
معاب بن جبل الذي ه
أارج الدالمر عن ابن بريدة عن أبيه ،قال:
اّلل إرللذن س فالَسللجد لللى ،قللال :لللو نللت آم لراب أ ىللداب
جللا أع لرايب إىل النللق ،فقللال :لسللول ه
() 1
يسجد الَ ىد الَمرت املرأة تسجد ل وجيا.
وملن العجللب ا هن الللدالمر نقللل احلللدية أيضلاب عللن قلليم بللن سللعد انلهله قللال :أتيللت احلللوة فلرأيتيم
او أتيلت
أ ىق أن يُسجد له ،فثتيلت النلق
فقللت :ه
اّلل ه
يسجدون ملرضةن هلم ،فقلت :لسول ه
() 2
احلوة ...إىل آار ما ب ر.
أضا إىل بلى يا أاذ معاب ميل بلى االَمر من النصلال  ىيلة لآهلم يسلجدون لالَسلاقفة
والرهبان واالَ ىبال على الرغم من انهه أعلم االَ ُُمة ةحلالل و احلرام و اقرأ الناأ للقرآنس!
 .4عدم استجابة عا النق
ِ
اّلل بن شدا  ،علن معلاب بلن جبلل ،قلال :وجلدت لسلول
أارج االمام أ د يف مسنده ،عن عبد ه
اّلل لقللد
اّلل قارملاب يصلللر ،فقمللت الفلله فث للال الصللالة ،فلمللا قضللى الصللالة ،قللال :قلللت لسللول ه
ه
اّلل
 :ه
إو ص للليت صللالة لغبللة ولهبللة :سللثلت ه
صللليت صللالة ويلللةس فقللال لسللول ه
اّلل ع له
وج هلل رللالاثب فثعطللاو ارنتل ،ومنعللين وا ىللدة :سلثلته أن ال ييلللى أ هُمللي غرقلاب فثعطانييللا ،وسللثلته أن ال
() 3
علر.
يظير علييم عدواب ليم منيم فثعطانييا ،وسثلته أن ال عل أبسيم بينيم فرهها ه

____________________

 . 1سنن الدالمر ،342/1:ة النير أن يسجد الَ ىد.
 . 2سللنن الللدالمر ،341/1 :ة النيللر أن يسللجد الَ ىللدن وأارجلله أيضلاب أبللو او بللرقم  2142وقللد أسلليب اليللاو يف
نقل احلدية.
 . 3مسند ِ
االمام أ د.242/5 :
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إ هن السللتجابة الللدعا شلرارح ااصللة ب للرت يف تللب االَ عيللة و االَاللال  ،ومللن تلللى ال لرارح
أن ال يعللون الللدعا علللى اللال السللنن السللاردة علللى العللون ،ملليالب مللن عللا ةخللللو لنفسلله فللال
َ
َ َ ِ ِ ََ ِ
َ َ َِ ََ
نَماتَِ ن ا ن َ
َشَ ُم ََِقبِ ُلكَ خلنْلَأف ُإ َ
تستجا عوته ،وبلى الَنهه سلبحانه يقلول :وميَجعلطيَ ُلَ ٍ

ن
خليدلون (االَنبيا  )34/ووا ا هن االاتال يف التفعو أمر بايت للب ر فال يتس ه للنق أن يطللب
ُ
َ
َ
َ َُ َ ََ َ
اَُ ّْل َ
ايسَ
اّلل سبحانه عدم ااتال أ هُمته و و ىدة لمتيم قال سلبحانهَ :و َشيءَربكَِع
نمن ه

َ َ ن َ ن
ّ َ ِ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ن ِ َ َ َّ ِ َ َ ن َ َ َ ِ َ َّ
َُمِتَل َ
اِلَنَ
َالَم َب
َمََر ُْ َربكَو ُل ُكَخلق َوتمتََكماََرباك ب
فََ*َإُال َ
أ ّمََو ْدة
َوالَيز ن ُ
َ ِ
َ
َج َ َّط َ َ ُم َََ ِ َّط َ
ََو ّْل ُيسَأْجعَ (هو .)115 -112/
ُ

فقد تعلقت م يحتته سلبحانه يف االَضل ةالتال النلاأ يف التفعلو والعقيلدة ،وولا ا هن االالتال
َ ّ ن ن
َ
يسَأ ّمََو ُْادةَ
اّلل النبي ،للقضا بينيم ،قال سلبحانه :اكنَ ْل
أمر بيعر لعافهة الب ر ،فبعة ه

َ
َ َ َ َ ُ َّ ّ َ ن َ
َو َ َ َ َ ن
ّ ِ ن َ َِ
َو نمطِذ َ
َ
ريَ َ
ايسَ ُِيمايَ
كتيبَبُيْل َ َََُلَحكا َ َباََ ّْل ُ
أنزلَمع ن َ ُ
َشيَ َ ُ
ِبعثَ هّللَ ْل َُيََمَ ُ
َِ ِ
ن ِ َِ َ
ََ َََِ
ِ َن
ُ
ِ
ّ َّ َ ن ن
َميَجيءت ن ن َ َِليطيت ََبغييَبَيط ن ِ َِ َ د َ هّللَ
يََأوت نهَ ُم َِ ََبع ُد
ل
ختَلف َ ُِي
َوميَ ختل َ ُِي ُ َ ُإالَ ُ
َ َ ّ ِ
ََِن
َ ُ َِ
َّ َ َ ن
ااََي َ
َ
َ
ااديَم ِ
ن
شاايءَ ُإىلَ ُ ٍ َ
ااََبُ ُإذنُاا ُ َوَ هّللَن
ليااََآمطاا َ ماايَ ختلفاا َ ُِياا ُ َ ُمااََ ْل ُ
نم ِستَقي (البقرة.)213/

يللا يطلللب النللق

اّلل سللبحانه أن ال عللل أبسلليم بيللنيم ،و هللو القارللل«افيقللت
مللن ه

الييللو علللى إ ىللد أو ارنتلل ،و سللبع ،فرقللة و افيقللت النصللال علللى إ ىللد أو ارنتلل ،و سللبع،
فرقة و تفي أ هُمي على راله و سبع ،فرقة»س
() 1
لواه احلا م وقال :هذا  ىدية صحيو على شر مسلم.
هذا ما يرج إىل الفقرة اليالية الي ُل فييا عا النق ،و هأما الفقرة اليانية

____________________
 . 1املستدل على الصحيح.122/1 :،
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« :س للثلته أن ال يظي للر عل للييم ع للدواب ل لليم م للنيم فثعطانيي للا» فاقرأه للا مثه اتبل ل
أع للين قول لله
احل لوا ه والللن-واضل الللي أل-مللت ةملسلللم ،ع ل القللرون ،فقللد تسلللح علللييم الورنيللون املعللول ،و
الصللليبيون قرابللة قلرن ،،وفعللوا مللا فعللوا ،و ليسللت اجللرارم الللي اقيفيللا الصللياينة ببعيللدة عللن القللال َ
العرو.
هذه لاسلة إ اليلة للبعض ملا لوي علن بللى الصلحايب اجلليلل ،فلا هن منافلاة تللى االَ ىا يلة مل
االَ ُُص للول املس لللمة تع للين البا ى للة ع للن لاس للة أس للانيدها .وال يص للدل ع للن النق للد ولو احل للدية يف
صحيو البخالي ما هو احلال يف  ىلدية إف لا سلر النلق ،أو ونله مملا صلححه البخلالي  ىسلب

نقل اليمذي ما هو احلال يف  ىدية التجسيم.
اّلل و ىرامله ،فيلو أج هلل ملن أن
فلبا ان معاب أييت أمام العلما برتوة ،أو ان أعلم الناأ ثلالل ه
.
يعون لقالب لتلى الروا ت عن النق

 .5لاسة ليلية  ىول  ىدية اجتيا ه
اّلل بعيلله إىل اللليمن للقضللا فسللثله عللن أُمللول أجللا
لو أصللحا السللنن واملسللانيد ا هن لسللول ه
 ىجيته.
ا ىتة أصحا القياأ عذا احلدية على ه
عنيا معاب ،وقد ه
وهذا احلدية قابل للمناق ة من وجي:،
االَهول :لاسة أسانيده ،و انهه هل ول بسند قابل لال ىتجاج به أو ال س
 ىجية القياأ أو ال س
صحة سنده ،فيل ميعن اال ىتجاج به على ه
الياو :على فرحل ه
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لاسة أسانيد  ىدية االجتيا
لتة غللو وا ىللد مللن أصللحا القيللاأ ثللدية معللاب بللن جبللل ،واال ىتجللاج فللر إتقللان الروايللة
ا ىل ه
سنداب ومتناب ،وإليى بياهنا:

عن احلاله بن عمرو بلن أالر املعلوة بلن شلعبة ،علن لأ ملن أصلحا معلاب ملن أهلل ل ،
عن معاب:
 ى ،بعيه إىل اليمن ،فقال :يا تصن إن عرحل لى قضا س
اّلل
إ هن لسول ه
اّلل.
قال :أقضر وا يف تا ه
اّللس
قال :فلن يعن يف تا ه
اّلل.
قال :فبسنهة لسول ه
اّللس
قال :فلن يعن يف سنهة لسول ه

قال :أجتيد لأير ،ال آلو.
اّلل ملا يرضلى لسلول
اّلل صدلي ،مثه قال :احلمد هّلل الذي وفهق لسول لسول ه
قال :فضر لسول ه
() 1
اّلل .
ه
ِ
 ىجللة فيمللا يعللن يف املللول
وقللد اسل ه
لتدل بلله االمللام ال للافعر ،فقللال بعللدما أفللا  -أ هن القيللاأ ه

ن ه تا أو سنهة  :-فما القياأس أهو االجتيا أم يمها

____________________

 . 1مسلند أ لد ،232/5 :وسلنن اللدالمر ،172:وسلنن أيب او  :بلرقم  ،3553وسلنن اليملذي :بلرقم  ،1322ينتيلر
.
سند اجلمي إىل  ىاله بن عمرو عن لأ من أصحا معاب من أهل
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مفيقانسمثه أجا  :يمها امسان ملع وا ىد.
وقللال يف موض ل آاللر :هأمللا العتللا والس لنهة فيللدالهن علللى بلللى ،الَنلهله إبا أمللر النللق ةالجتيللا
فاالجتيللا أبللداب ال يعللون إاله علللى لللب شللر  ،و لللب ال للر ال يعللون إالهبللدالرل ،والللدالرل هللر
() 2
القياأ.
صل هلوبه يف قوللله :أجتيللد لأيللر
لق
وقللال أبللو احلسلل ،البصللري :وجلله االسللتدالل بلله أ هن النل ه
عنللد االنتقللال مللن العتللا والس لنهة ،فعلمنللا أ هن قوللله :أجتيللد لأيللر ،ينصللر إىل احلعللم ةلعتللا
() 3
والسنهة.
() 1

و هة لمات ممارلة ملا ب رل يف تقريب االستدالل به.
لعن احلدية ضعيا سنداب ،وغو اتم اللة.
ه
هأما السند ،ففيه االُمول التالية:

اّلل اليقفر الوال يف السند ،يول يعر .
 .1إ هن أة عون د بن عبيد ه
 .2إ هن احلاله بن عمرو ،يول ميله ،و يعر سو أنهه ابن أار املعوة بن شعبة.
 .3إ هن احللاله بلن عملرو ،ينقلل علن أُلأ ملن أهللل ل وهلم يوللون فتعلون الروايلة مرسلللة.
أفيصو االستدالل ثدية يرويه يول عن يول عن اهيلس!
وبعد هذه االُمول ،
ه

ح إاله ملن
حيل اال ىتجاج به لسقو ه ،وبلى أنهله يلرو قل ه
قال ابن  ى م :و هأما ا معاب ،فلنهه ال ه
ريق احلاله بن عملرو وهلو يلول ال يلدلي أ ىلد ملن هلو   ،ىل هدرين أ لد بلن د العلذلي  ،ىلدرنا
أبو بل اهلروي  ،ىدرنا ضاهر بن أ د

____________________
 . 1ال افعر :الرسالة 477 :و ،525ب مصر  ،قيق أ د د شا ر.
 . 2ال افعر :الرسالة 477 :و ،525ب مصر  ،قيق أ د د شا ر.
 . 3أبو احلس ،البصري :املعتمد.222/2:

91

الفقي لله  ،ى للدرنا ض ويل لله ب للن د النيسل للابولي  ،ى للدرنا د ب للن إمساعيل للل البخ للالي فل للذ ر س للند هل للذا
احلدية ،وقال :لفعه يف اجتيا الرأي.
لو .هل للذا ن ل ل ه ل للالم البخل للالي يف اتلخل لله
قل للال البخل للالي :وال يعل للر احلل للاله إاله عل للذا وال يصل ل ه

ال يُدل من هم.
االَوسح ،مثه هو عن لجال من أهل
وقللال الللذهق :احلللاله بللن عمللرو ،عللن لجللال ،عللن معللاب ثللدية االجتيللا  ،قللال البخللالي :ال
يصو  ىدييه.
ه
اّلل اليقفر) عن احلاله بلن عملرو اليقفلر ابلن أالر املعلوة
تفر به أبو عون(د بن عبيد ه
قلت :ه
() 1

وما لو عن احلاله ،غو أيب عون و هو يول.
() 2
وقال اليمذي :ليم إسنا ه عندي وتهصل.
وقللال السلليد املرتضللى :إ هن  ىللدية معللاب ا ل وا ىللد ،وويللله ال تيبللت االَ ُُصللول املعلومللة ،ولللو
ل ل ربو للا وي للل ال ل مع للاب ،الَ هن ُلوات لله يول للون.وقي للل :لواه اع للة م للن

ربت للت أباب للال اآل ى للا
() 3
أصحا معاب و يُذ َ روا.
لاسة اللة احلدية
و هأمللا الداللللة ،فيللر مبنيهللة علللى مسللاواة االجتيللا مل القيللاأ أو مشوللله للله ،وهللو غللو اثبللت ،قللال
اّلل تعللاىل يف
املرتضلى :وال يُنعلر أن يعللون معل قولله« :أجتيللد لأيلر» أي أجتيلد  ىللىت أجلد  ىعلم ه
اّلل
احلا رة ،من العتا والسنهة ،إب ان يف أ ىعام ه

____________________
 . 1ابن  ى مِ :
اال ىعام.227/5 :
 . 2الذهق :مي ان االعتدال 435/1:برقم .1635
 . 3املرتضى :الذليعة إىل أُصول ال ريعة.773/2 :
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لاوهم أ هن إحللا الفلرو
فييما ما ال ه
يتوصل إليله إاله ةالجتيلا  ،وال يوجلد يف إلواهر النصلو  ،فا هع َ
ةالُصول يف احلعلم لعلهلة يسلتخرجيا القيلاأ ،هلو االجتيلا اللذي عنلاه يف اخلل  ،ممهلا ال ليلل عليله
() 1
وال سبيل إىل تصحيحه.
علللى أ هن جتللوي القيللاأ يف القضللا ال يعللون للليالب علللى جتللوي ه يف ِ
االفتللا  ،الَ هن القضللا أمللر ال
ِ
ِ
لين
ميعللن ياللوه ،خبللال االفتللا  ،فاالسللتدالل ن لواض القيللاأ يف القضللا علللى ج لواضه يف االفتللا  ،مبل ه
صحة القياأ وهو ول واضو.
على ه
مثه إ هن للة نقطللة جللديرة ةلللذ ر ،وهللر أ هن القضللا منصللب اطللو ال ي للعله إالهالعللال ةلعتللا
الللذي نصللبه للقضللا الب ل هد أن يعلِهملله العتللا
لالنق
والس لنهة واخلبللو يف فصللل اخلصللومات ،فل ه
والسنهة هأوالب ،و يعون واقفاب عللى ملد إ ىا تله عملا اثنيلاب ،مث يبعيله إىل القضلا وفصلل اخلصلومات،
التامللة حلللال القاضللر يعللون السل َلوال بقولله« :فعيللا تصللن إن عللرحل لللى قضللا س قللال:
ومل املعرفللة ه

اّلل» أم لراب لع لواب  ،وهللذا يعللر عللن أ هن احلللدية ينقللل علللى الوجلله الصللحيو،
أقضللر وللا يف تللا ه
وستوافيى الصول االُار للرواية.
عملا بله يقضلر بعلد أن نصلبه للقضلا  ،وبللى
قال الفخلر اللراضي :إ هن احللدية يقتضلر أنهله سلثله ه
ال للوض الَ هن جلواض نصللبه للقضللا م للرو بصللال ىيته للقضللا  ،وهللذه الصللال ىية إهاللا تيبللت لللو ربللت
ونه عاملاب ةل ر الذي ب أن يقضر به ،وال ر الذي ال ب أن يقضر به.
على أ هن الظلاهر ملن سلوة «معلاب» أنهله يعلن تيلد برأيله يف االَ ىعلام و إهالا لان يتوقهلا  ىلىت
.
النق
يسثل ه
() 2

____________________
 . 1الذليعة.776/2:
 . 2الراضي :احملصول.255/2 :
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أُصل هِد أهل َلل اللليمن ،وأمللرو أن آاللذ
اّلل
لو حيل بللن احلعللم أهاعللاباب قللال :بعيللين لسللول ه
مللن البقللر مللن ل ِهلل رالرلل ،تبيعلاب ،و مللن ل هلل ألبعللُ ،م ِسللنةب قللال :فعرضلوا علل هلر أن آاللذ مللن االَلبعلل،
عن بلى.
اّلل
فثبيت با  ،وقلت هلم  :ىىت أسثل لسول ه
() 1
فثمرو أن آاذ من لهيالر ،تبيعاب ،و من هل ألبعُ ،م ِسنةب.
النق
ُ
فقدمت ،فثا ت ه
فلبا انت هذه سوته فعيا يقضر ةلظنون و االعتبالاتس
التمسللى بلله
املتمسللع ،ةحلللدية مللهلا لأوا ضللعا احلللدية سللنداب و اللللة  ،ىللاولوا تصللحيو ه
مثه إ هن ه
() 2
لعن االُهمة تل هقته ةلقبول.
بقوهلم أب هن ا معاب ا م يول ولو ان مرسالب ،ه

ولنا هاهنا وقفة قصوة ،وهلر أ هن اشلتيال احللدية نتيجلة االسلتدالل بله عللى القيلاأ وللوال ونله
مصدلاب ملقالة أهل القياأ ملا لل تلى ال يرة.
يقلول السلليد املرتضللى :هأملا تل هقللر االُهمللة لله ةلقبللول ،فعللو معللوم ،فقللد بيهنللا أ هن قبلول االُهمللة الَميللال
صحته.
ملم الذ ر  ،و ما جر راه ممها ال يُقط به وال يُعلم ه
هذه االَابال قبوهلم ه
وتب ،أ هن احلدية غو صاحل لال ىتجاج به.
إىل هنا متهت مناق ة احلدية سنداب و اللة ،ه
() 3

____________________

 . 1مسند أ د بن  ىنبل242/5:ن املسند اجلام  232/15 :برقم (.)41 -11512
 . 2االَلموي :التحصيل من احملصول.163/2 :
 . 3الذليعة إىل أُصول ال ريعة.774/2 :

93

الصول االُار للحدية
إ هن احلدية قد ول بصول خمتلفة وبينيا ااتال يو يف املضمون ،وإليى هذه الصول:
الصولة االُوىل :ما لواه ابن  ى م قلال  :ىلدرنا لام وأبلو عملر الطلمنعلر ،قلال لام  :ىلدرنا أبلو

اّلل بن يونم ،قال  :ىدرنا بقر  ىدرنا أبو بعر بن أيب شيبة.
د الباجر  ،ىدرنا عبد ه
وقال الطلمنعر  :ىدرنا ابن مفرج  ،ىدرنا إبراهيم بن أ د بن فراأ ،قلال  :ىلدرنا د بلن عللر
بللن ضيللد  ،ىللدرنا سللعيد بللن منصللول ،مثه اتهفللق ابللن أيب شلليبة وسللعيد اليمهللا عللن أيب معاويللة الض لرير.
اّلل
اّلل اليقفللر  -أبللو عللون  -قللال :مللهلا بعللة لسللول ه
 ىللدرنا أبللو إسللحا ال لليباو عللن د بللن عبيللد ه
اّلل ،قلال :فللن جلا أملر لليم
معاب إىل اليمن ،قال :معاب مب تقضرس قال :أقضر ولا يف تلا ه
اّلل و يقض به نبيههس قلال :أقضلر ولا قضلى بله الصلاحلون .قلال :فللن جلا أملر لليم يف
يف تا ه
احلق جيدي.
اّلل و يقض به نبيهه وال قضى به الصاحلونس قال :أوم ه
تا ه
() 1
اّلل.
اّلل
اّلل يقضر وا يُرضر به لسول ه
 :احلمد هّلل الذي جعل لسول لسول ه
فقال لسول ه
تر أهاعاباب يق هدم ما قضى بله الصلاحلون عللى هلل شلر  ،بعلد العتلا والسلنهة ،ولع هلل ملرا ه هلر
مقرل يف حمله.
االَعرا الساردة ب ،اجملتمعات الي تعون مرجعاب للقضا ما هو ه
أوم احلل هلق هلو اعمللال النظللر واالسللتدالل يف االُصللول والقواعللد اللوال ة يف العتللا
مللا أ هن ملرا ه ه
والسنهة.

____________________
 . 1ابن  ى مِ :
اال ىعام.222/5 :
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أضللا إىل بلللى أ هن الروايللة مرسلللة ،الَ هن أة عللون ال يللروي عللن «معللاب» مباشللرة لتللثار بقتلله يف
احلدية عن «معاب» بطبقت.،
اّلل
الصولة اليانية :عن عبد الر ان بن غنم ،قلال  :ىلدرنا معلاب بلن جبلل ،قلال :ملهلا بعيلين لسلول ه
ِ
لن إالهوا تعلم ،وإن أشعل عليى أملر فقلا  ىلىت تبيهنله أو تعتلب
إىل اليمن ،قال :ال تقضينهوال تفص ه
() 1
إس فيه.
وهر :متهصلة السلند  ،ولعلن املل غلو ملا جلا يف احللدية ،بلل يعلايره متاملاب ،وينفلر مقاللة أهلل
القياأ.
الصولة اليالية :ول ت يف العتب االَ ُُصولية صولة اثلية للرواية ،ولعلهيا منقولة ةملع .
 ،أنلهله قللال ملعللاب وأيب موسللى االَشللعري ،وقللد
لق
قللال أبللو احلسلل ،البصل ه
لري  :لوي عللن النل ه
أنفذيمها إىل اليمن :مب تقضيانس
احلق عملنا به.
قاال :إن د احلعم يف السنهة ،قسنا االَمر ةالَمر ،فما ان أقر إىل ه
ما نقلله اللراضي يف احملصلول ،وقلال :لوي أنهله أنفلذ معلاباب وأة موسلى االَشلعري إىل الليمن فقلال
هلما :مب تقضيانس فقاال :إبا د احلعم يف السلنهة نقليم االَملر ةالَملر فملا لان أقلر إىل
احلق عملنا به.
ه
() 2

فقال

 :أصبتما.

() 3

____________________
 . 1أارجه ابن ماجة يف سننه 21/1 :برقم .55
 . 2أبو احلس ،البصري :املعتمد.222/2:
 . 3الفخر الراضي :احملصول.254/2 :
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وتبعه االَلموي يف التحصيل من احملصول.
والظللاهر أ هن احلللدية نقللل ةملع ل  ىسللب فيللم ال لراوي ،و نعيللر علللى هللذا الللن ه يف الصللحاح
واملسانيد.
() 1

نعلم أالرج أ للد ،علن أيب بلر ة ،عللن أيب موسلى أ هن لسلول اللهيبعللة معلاباب وأة موسلى إىل اللليمن
() 2
فثمريمها أن يعلهما الناأ القرآن.

____________________
 . 1التحصيل من احملصول.163/2 :
 . 2مسند أ د بن  ىنبل.357/4 :
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ُيب بن كعب االَنصاري
 -2أ ّ
(  32 - ...ه) -
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1لو ال مم بيضا ال شعا هلا.
 .2ج ا من تع ةجلاهلية.
ُيب بن عب.
 .3آيتان انتا عند أ ِه

 .4نسيان ما ن ل يف أ ىد من اآلية.
احلق عمر.
 .5هأول من يصافحه ه
أُيب بلن علب بلن قليم بلن عبيلد بلن ضيللد بلن لال ،أبلو منلذل االَنصلالي النج ه
لالي امللدوه ،املقللر َ

البدلي ،يع ه أة الطفيل.
شيد العقبلة وبلدلاب ،و ل القلرآن يف  ىيلاة النلق
عنه علماب.

لوي ع للن أن للم ا هن الن للق
لف  :أمرو أن اقررى القرآن.

وعلرحل عليله و ىفل

ق للال الُيب ب للن ع للب :إ هل هّلل أم للرو أن اقل لرأ علي للى الق للرآن ،ويف
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اّلل مساو لىس قال :نعم ،قال :وبُ رت عند هلةلعامل،س قال :نعم ،فذلفت عيناه.
قال :ه
اّلل بن ابا  ،و ابنه الطفيل ابن أُيب.
لو عنه :عبا ة بن الصامت ،و ابن عباأ ،وعبد ه
و للان أُيب يعتللب يف اجلاهليللة قبللل ِ
االسللالم ،و انللت العتابللة يف العللر ل لة ،و للان يعتللب يف

ِ
 ،وعي للده إبا عاه للد ،وص لللحه إبا ص للاحل ،والَ ُُيب يف العت للب
اّلل
االس للالم ال للو ىر لرس للول ه
قر بلن َمْ -الَلد» مارلة و ألبعلة وسلتون  ىلديياب منيلا يف
الستة نيا و ستون  ىديياب ،وله يف مسند «بَ ه
البخالي ومسلم رالرة أ ىا ية ،وانفر البخالي بيالرة ،ومسلم بسبعة.
ويف يف االفة عمر بن اخلطا علام  22ه ،-ومللا
وقد ااتلفوا يف اتليخ وفاته ،فمن قارل أبنهه تُ ه

نُعر إىل عمر ،قال :اليوم مات سيد املسلم.،
ومللنيم مللن يقللول :إنلهله مللات يف االفللة عيمللان سللنة 32ه ،-ويرجحلله ابللن  ىجللر ،ويقللول :هللو
َ ّ َ َ ِ ن َ
ازونَ
،ويويده ما ال بينه و ب ،عيملان ملن احللوال يف قولله سلبحانه :و ُ
ليََيك ُ
أربت االَقاويل َ
َ
َ
َّ
ن
َوالَينطف نق ن يَ َ
ل َه َ
َو ل ُف َّض ََ َ
ب َ
يَُ هّللَفَََشاه ِ َبُ َعاذ ٍبَأَلا
َ
َس
ُ
ُ
ُ
ُ

(التوبلة )34/و لان عيملان
يقلرأه بللال واو «الللذين» االفلاب الَيب فعللان يقلرأه «والللذين» فطللال احللوال بينيمللا ،فقللال أُيب غاضللباب:
لعن سليفر عللى علاتقر ،وهلو يريلد أبنهله البل هد ملن أن تعلو اللواو عا فلة إىل معاهنلا
لتلحقنهيا أو الَض ه
() 2( ) 1
أو ليتوصل إىل بلى ةلقوة .
و بلعت أ ىا ييه يف املسند اجلام   52ىديياب.
يصو ع وه إليه.
ولنذ ر من لوار لوا ته شيحتاب مثه نر فيا وا ال ه
() 3

____________________
 . 1الدل املنيول ،يف تفسو اآلية.
 . 2أُسد العابة45/1 :ن الطبقات الع 452/3 :ن سو اعالم النبال  325/1 :برقم .22
 . 3املسند اجلام  17/1 :برقم .3
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لوار أ ىا ييه
اّلل
اّلل بللن أ للد ،عللن ابللن أيب اجلللوضا ،عللن أُيب بللن عللب ،قللال :قللال لسللول ه
 .1أاللرج عبللد ه
 :بللالل اجع للل بلل ،أبان للى وإقامتللى نلَ َفس لاب يفللر اآل للل مللن عام لله يف َم َيللل ،ويقض للر

املتوضى  ىاجته يف ميل.
َ
 :صللالة
اّلل
 .2أاللرج ابللن ماجللة ،عللن أيب بصللو ،عللن أُيب بللن عللب :قللال :قللال لسللول ه
() 2
الرجل يف اعة ت يد على صالة الرجل و ىده ألبعاب وع رين ،أو ساب وع رين لجة.
لة ،فقللال للله أُيب:
 .3أاللرج أ للد يف مسللنده ،عللن احلسللن ،ا هن عمللر ألا أن ينيللى عللن متعللة احلل ه
() 1

و ينينللا عللن بلللى ،فاضللر عللن بلللى عمللر  ،و
اّلل
للليم بلللى لللى ،قللد متتعنللا مل لسللول ه
ألا أن ينيللى عللن  ىلللل احلل ة ال ههنللا تصللبغ ةلبللول ،فقللال للله أُيب :للليم بلللى لللى قللد لبسللين النللق
() 3
ولبسناهن يف عيده.
 .4أارج ابن ماجة ،عن أيب لاف  ،عن أُيب بن علب ،ا هن النبيعلان يعتعلا الع لر االَواالر ملن
() 4
لمضان ،فسافر عاماب ،فلما ان من العام املقبل اعتعا ع رين يوماب.
 .5أا للرج البخ للالي يف ص للحيحه ع للن س للويد ب للن غفل للة ،ق للال :لقي للت أُيب ب للن ع للب ...فق للال:
 ،فقال :هِ
عرفيا  ىوالب.
فييا مارة ينال ،فثتيت النق
صرة على عيد النق
وجدت ه
فعرفتيا  ىوالب فلم أجد من يعرفيا ،مثه أتيته ،فقال :هِ
عرفيا  ىوالب ،فعرفتيا فلم

____________________

 . 1مسند أ د.143/5 :
 . 2سنن ابن ماجة 255/1 :برقم .752
 . 3مسند أ د.143/5 :
 . 4سنن ابن ماجة 562/1 :برقم .1772
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أجلد ،مثه أتيتله رللالاثب ،فقلال :ا ىفل وعا هللا وعلد ها وو ا هللا ،فللن جلا صللا ىبيا وإاله فاسلتمت عللا
،فاستمتعت.
ق للال ش للعبة :فلقيت لله يع للين س لللمة ب للن يي للل بع للد وع للة ،فق للال :ال أ لي رالر للة أ ىل لوال أو  ى للوالب
وا ىداب.
عللى أنهله يعفلر تعريفيلا  ىلوالب وا ىلداب ،ولع هلل أملر النلق
أرملة أهلل البيلت
وقد اتهفق ه
ةلتعريا رالرة أ ىوال للتث د أو لعون اللقطة بات قيمة مالية ال يستيان عا.
وإليى بعض لوا ته السقيمة الي ع يت إليه:
() 1

 .1لو ال مم بيضا ال شعا هلا
أارج مسللم يف صلحيحه ،علن هضل بلن  ىبلي  ،قلال :مسعلت أُيب بلن علب ،يقلول :وقيلل لله :إ هن
اّلل اللذي ال إلله إاله هللو
اّلل بلن مسلعو  ،يقللول :ملن قلام السللنة أصلا ليللة القلدل ،فقللال أُيب :و ه
عبلد ه
اّلل
اّلل ه
او الَعل ل ل للم أي ليل ل ل للة ه ل ل للر ه ل ل للر الليل ل ل للة ال ل ل للي أم ل ل للرل ع ل ل للا لس ل ل للول ه
ا ههن ل ل للا لف ل ل للر لمض ل ل للان ،و و ه
بقيامي للا ،ه للر ليل للة ص للبيحة  ،27وأمال للا أن تطلل ل ال للمم يف ص للبيحة يومي للا بيض للا ال
() 2
شعا هلا.
أقول :هة اشعاالن على احلدية:
االَهول :ا هن ملن جل هلر لللو ال للمم يف صللبيحة يللوم السللاب والع لرين مللن لمضللان يللر ا هن-هللا
ال ختتلا عن لوعيا يف صبيحة اليوم السابق والال ىق ،وما ب ره ليم له واق ملموأ.

____________________
 . 1صحيو البخالي ،126/3 :تا اللقطة ،احلدية االَهولن صحيو مسلم ،136/5 :تا اللقطة.
 . 2صحيو مسلم ،172/2 :ة اليغيب يف قيام لمضان.
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اّلل تبللال وتعللاىل علللى للون ال للمم بات أشللعة مسللتنوة تبييللا يف العللون و
اليللاو :جللرت سللنة ه
يصل إىل االَلحل مقدال ضحتيل جداب منيا.
و هأمللا َلويتيللا بللال شللعا  ،فيللر اتبعللة لالَوضللا اجلويللة ،فلللبا للان اجلللو صللحواب تلُلر ال للمم وهللر

حممراب.
ترسل أبشعتيا ،خبال ما إبا ان ملبداب ال سيما أوان الطلو فياها قرصاب ه
 .2ج ا من تعه ةجلاهلية
ُىب عللن
أاللرج أ للد يف مسللنده ،عللن أيب عيمللان ،عللن أُيب بللن عللب :ا هن لجلالب اعتل  ،فثعضلله أ ُ
() 1
فحاشاب ،قال :إ هل أمرل بذلى.
أبيه ،فقالوا :ما نت ه

 ،يقللول:

اّلل
ُيب بللن عللب ،قللال :مسعللت لسللول ه
لي بللن ضللمرة ،عللن أ ه
وأاللرج أيضلاب عللن عُل ِه
() 2
فثعضوه وال تعنهوا.
من تعه بع ا اجلاهلية ه
أقللول :إ هن غايللة مللا للان للب علللى أُيب بللن عللب أن أيمللره ةملعللرو وينيللاه عللن املنعللر علللى
َ َ ِ ِ
النحو الذي أمر العتا به  ،قال سبحانهِ :د ن َإ َ
كما َُ َ
َو َم
يْل
َ
ىلَس
يَُربكَبُ ُ
ُ
ُ
ُ
ِن ِ ّ
َن َ َ َِ
َّ
َ
َ َ ِ َ ن َّ َ َّ َ ن َ َ ِ َ ن َ ِ َ
اَ َ
ََ ِ
اَي ُل ُ َوها َأ لا
َس
اُ
َض
يتَِهَأْسََ ُإنَربكَه َأ ل ََبُمَ
َوجي ُد َبُيل ُ
ُ

(النحل )125/ال ما جا يف الرواية من مقابلة املنعر ونعر أب

منه.

املومن فسو .
لهيى ه
عم-ا لوي من ا هن سبا َ
اّلل
وم للا لو ع للن أُس للامة ب للن ضي للد  ىي للة ق للال :مسع للت لس للول ه
()4
لهفا ى متفح .

َ
ُ يا ََُ ْل َ َساط ََُ
ِن َِ
اديَ
ن َبُي م ت ُ

() 3

____________________
 . 1مسند أ د.133/5 :
 . 2مسند أ د.136/5 :
 . 3صحيو مسلم ،52/1:ة قول النق
 . 4مسند أ د.222/5 :

 :سبا املسلم فسو وقتاله فر.
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اّلل ال حي للب
يق للول :إ هن ه

 .3آيتان انتا عند أُيب بن عب فقح
أارج أ د يف مسلنده  ،علن أيب العاليلة ،علن أُيب بلن علب ،ا ههنلم علوا القلرآن يف مصلا ىا يف
االفللة أيب بعللر ،فعللان لجللال يعتبللون و ميلللر علللييم أُيب بللن عللب ،فلمللا انتيلوا إىل هللذه اآليللة مللن

ن
َ ََ ُ نن َن ّن َ ٌ َ َ
فق ا ن فظنلوا أ هن هلذا آالر ملا
َص-رفَ هّللَقل ب َبُ َ َق مَالَي
َ
نص-رف
سلولة بلرا ة ث َّ َ َ َ
أن ل من القرآن.
ٌ
َ
َ ِ َ ن
َر نسا لَم ِ
كِ َ
اََ
أقلرأو بعلدها آيتل ،لقدَجيء
اّلل
ُ
َ فقال هلم أُيب بن عب :إ هن لسلول ه
ِ
َ
ٌ
ِن
ن
يزَ َ لَيِ َميَ َ ط ُت ِ َ
َْ ٌ َ ِ ن ِ
َرْاي إىل َو نها َ َ
َ
نَ َ َ
ك ِ َ َز ٌ
َر ُبَ
أَف ُس
اريصَ لايك َبُاي َم ُمطََر نَووف ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ

َ

ل َع ِر ُشَ ل َع ُيي .
() 1
مثه قال :هذا آار ما أُن ل من القرآن.
ونعلق على احلدية ةلقول:

 ،فعيللا ينسللب اجلم ل إىل
هأوالب :قللد ربللت فيمللا سللبق ا هن القللرآن ل علللى عيللد النللق
.
عيد اخلالفة ،فيذه الرواية تعالحل ما تضافر من أ هن القرآن على عيده
اثنياب :ا هن مع الرواية ا هن بعض آ ت اللذ ر احلعليم وصللت إلينلا علن ريلق اآل ىلا وهلو أُيب بلن
عب ،فلواله يعن هلا أرر.
اثلياب :ما ب ره يعالحل ما لوي عن ضيد بن اثبت.
أاللرج البخللالي :ا هن أة بعللر قللال ل يللد :أنللت لجللل شللا عاقللل النتيمللى ،وقللد نللت تعتللب
فتتب القلرآن وأ عله  -إىل أن قلال :قلال ضيلد :فعنلت أتتبل القلرآن أ عله
اّلل
الو ىر لرسول ه

مللن العسللب واللخللا وصللدول الرجللال  ىللىت وجللدت آاللر سللولة التوبللة مل أيب ا ميللة االَنصللالي
َ
َ ن ِ َن ٌ
ن
ك ِ َ زيزَ ََليا َمايَ ّ
طات  ىلىت اامتلة
نفس
أجلدها مل أ ىلد غلوه
ُ
لقدَجيءك َرس لَمََأ ُ
() 2
برا ة....
____________________
 . 1مسند أ د 134/5 :واآل ت  125 - 127من سولة التوبة.
القرآن.
 . 2صحيو البخالي ،123/6 :ة
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 .4نسيان ما ن ل يف أ ىد من اآلية
ُيب بلن علب أنهله أُصليب يلوم أُ ىلد ملن االَنصلال
أارج أ د يف «مسنده» ،عن أيب العاليلة ،علن أ ه
ألبعة وستون وأُصيب من املياجرين ستة ،فميلوا بقتالهم.
فقالللت االَنصللال :ل لحتن أصللبنا مللنيم يوم لاب مللن الللدهر لن لرب )1( ،علللييم .فلمللا للان يللوم فللتو معللة
ِ َ
 :وإنَاعقبِاتن ِ َ
اّلل عللى نبيله
ل لجل من القلوم ال يعلر  :ال قلري بعلد اليلوم ،فلثن ل ه
ن َ َ
َخٌ -رَ ّ
فَعيقُبن َبمثَُميَ ن قُبتن َب ُ َ
لصيبُريَ .
َص-بَرت ِ َ ن َ َِ
لِئ َ َ
َو ُ
ُ
ُُ ُ
() 2
اّلل :هفوا عن القوم
فقال نق ه

اّلل :نص وال نعاقب ،فوا عن القوم إاله ألبعة (.)3
ويف لواية السيو ر :فقال لسول ه
نعلق على احلدية ،و نقول:
َ
َ
إ هن املفسرين اتهفقوا  -تبعاب للروا ت  -عللى أ هن قولله سلبحانهَ :و ُإ ِنَاعقبِاتن ِ َفعايقُبن  ...نل ل
يف أُ ىللد  .ىيللة إ هن امل للر  ،ميللوا ثمل ة وألا املسلللمون أن مييللوا بسللبع ،مللن العللافرين إبا اسللتولوا
() 4
علييم يف قبال ة فن لت اآلية
ومسعيللا الصللحابة و م ل بلللى يللا يقللول القارللل يللوم فللتو معللة :ال
وقللد تالهللا النللق
قري بعد اليوم ،أو ليم بلى اجتيا اب يف مقابل الن س
اّلل سلبحانه  -و إن لان اال ىتملال بعيلداب جلداب  -فعيلا
ولو افيضنا ا هن القارل يسلم لالم ه
بعد ن ول اآلية
اّلل
يصو لرسول ه
ه

____________________
 . 1لنرب :،لن يدن يف التمييل بقتالهم.
 . 2مسند أ د ،135/5 :سنن اليمذي 255/5 :برقم  ،3125واآلية  126من سولة النحل.
 . 3السيو ر :الدل املنيول.175/5 :
 . 4الدل املنيول.175/5 :
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اثنيلاب يف معللة املعرمللة أن يقللول :نصل وال نعاقللب أو هفلوا عللن القللومس أو للليم معل بلللى ا هن النللق
ان موافقاب لندا املنا ي ولعنهه علدل علن لأيله بعلد نل ول اآليلةس ومعل بللى ا هن النلق نسلر
مضللمون اآليللة وصللمم علللى استحتصللال شللثفة قلري  ىللىت عللدل عللن لأيلله بعللد نل ول اآليللة مللرة أُاللر ،
ا عنيم.
وقال :نص وال نعاقب و ثنهه لوال ن ول اآلية ملا ص و عاقب وملا ه
والرواية على افياحل الصحة نقلت مضطربة اصوصاب ةلنظر إىل سارر صولها.
 .5هأول من يصافحه احلق عمر
أارج ابن ماجة يف سننه ،عن سعيد بن املسيب ،عن أُيب بن عب ،قال:
 :هأول مللن يصللافحه احل ل ُق عمللر ،و هأول مللن يس للهم عليلله ،و هأول مللن أياللذ

اّلل
قللال لسللول ه
() 1
بيده فيداله اجلنهة.
اّلل سبحانه هأول من يصافو عمر بن اخلطا وهو يالضم ونه سلبحانه با يلد
احلدية إاهر ا هن ه
يصافو عا غوه ،تعاىل عن بلى علواب بواب.
وإن ان احلدية ناية عن ن ول الر ة عليه قبل هل أ ىد ففر االُهمة من هو أفضل منه ةتهفلا
الفريق ،فعيا يق هدم املفضول على الفاضلس!

____________________
 . 1سللنن ابللن ماجللة 35/2 :بللرقم  ،124قللال يف ال وارللد :اسللنا ه ضللعيا فيلله او بللن عطللا املللديين وقللد اتهفق لوا علللى
ضعفه وةقر لجاله رقات،وقال السيو ر :قال احلاف عما الدين بن يو يف جلام املسلانيد ،هلذا احللدية منعلر جلداب،
وما هو أبعد من أن يعون موضوعاب.
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 -3العباس بن عبد املطلب اهلامشي
( . 54ه32 - -ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
اّلل فو العرش.
 .1ه
 .2أبو الب يف النال.
 ،ولللد قبللل عللام الفيللل بللياله سللن،،
هللو العبللاأ بللن عبللد املطلللب بللن هاشللم عل هلم النللق
و ان من أ ول الرجال ،وأ ىسنيم صولة ،وأعاهم ،وأجيرهم صواتب مل احلللم اللوافر والس َلو  ،و لان
العباأ يف اجلاهليلة لريسلاب يف قلري  ،وإليله انلت عملالة املسلجد احللرام والسلقاية يف اجلاهليلة .أسللم
قبل اهلجرة و تم إسالمه.
أابال امل ر  ،و ان من وعة ملن املسللم ،يتقلوون بله
اّلل
و ان وعة يعتب إىل لسول ه
:
اّلل
اّلل
 ،فقللال للله لس لول ه
و للان هلللم عللولب علللى إسللالميم ،وألا اهلجللرة إىل لسللول ه
يوم بلدل :ملن لقلر العبلاأ فلال يقتلله ،فانهله أُالرج
اّلل
مقامى وعة او ،فلذلى قال لسول ه
رهاب ،و م بلى أُاذ منه  ى ،االَسر ع رون أوقية بهباب ،وأُ لق سرا ىه.
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َ ُ َّ ُ ن ِ
اَُ َم ِ
اََ َ
ِبَق ُ
اّلل :ه
َ فقال العباأ :لسول ه
إو نت مسلماب ،فنل ل قولله سلبحانه :ييَيني يَ ْل ُ
َ
َ
ن
ن
ُ
َِ
ن
ن ِ َِ نِ ن ِ َِ ّ
َ ِ ن ِ
َو َي ِغف ِ
ارَ
أيِديك ِ َ ُم َََ الرس َإُنَنعل ُ َ َ
هّللَ َقل بُك َخري َي َتُك َخري َ ُممايَأ ُخاذَ ُماطك َ ُ
َ ن
ك َِ (االَنفال.)72/
ل

اّلل معللان
مثه إ هن العبللاأ ملللا يللر ماللله بعللد إسللالمه أاللذ يتفللاار عللذه اآليللة ،ويق للول :أعطللاو ه
ِ
اّلل.
الع رين أوقية يف االسالم ،ع رين عبداب لهيم يف يده مال يضر به م ما ألجو من معفرة ه
وممها يدل على أنهه أسلم قبل اهلجرة هلو انهله  ىضلر بيعلة العقبلة يف أسلفليا ،وقلال مللن  ىضلر فييلا

مللن أهللل ييللر  :مع للر اخلل لج ،قللد عللو داب إىل مللا عومتللوه ،وهللو مللن أعله النللاأ يف ع لوته،
اّلل من ان منها على قوله و من يعن ،وقد أىب د الناأ ليم غلو م ،فللن نلتم أهلل قلوة
مينعه و ه
وجلللد وبصللر ةحلللر  ،واسللتقالل بعللداوة العللر قا بللة ،فا ههنللا سلليميعم عللن قللوأ وا ىللدة ،فللال َتووا
لأيعم وارتمروا أمر م ،فا هن أ ىسن احلدية أصدقه.
تويف سنة  32من اهلجرة وله  26سنة.
() 1
يقول الذهق :وله قبة عظيمة شاهقة على ق ه ةلبقي .
وهو من املقل ،يف الرواية.
() 2
ِ
ت أ ىا ييه يف املسند اجلام  ،فبلعت  21لواية.
ُ َع ْ

____________________
 . 1ومن عجيب ما وقفت عليه يف سو أعالم النبال انهله يقلول :وقلد صلال املللى يف بليلة العبلاأ ،واسلتمر بللى وتداولله
تسعة ورالرون اليفة إىل وقتنا هذا ،وبلى سلتمارة علام ،هأوهللم السلفاح واليفلة ضماننلا ،املسلتعفر لله االسلم املنل ي والعقلد

اّلل (سو اعالم النبال .)122-55/2 :
واحلل بيد السلطان امللى الناصر أيدهم ه
وجه التعجلب هلو ا هن اللذهق تلويف علام  742ه -فعيلا يقلول (إىل وقتنلا هلذا و بللى سلتمارة علام) ولليم يف العبلالة ملا
يفيد انهه ينقل بلى عن غوه ،وقد قضى الورنيون ملن املعلول عللى اخلالفلة العباسلية قبلل أن يوللد اللذهق وبللى علام 656
من اهلجرة فال ى .
 . 2املسند اجلام  137-122/2 :برقم  ،337وقد لاجعنا يف تر ة العباأ سو أعالم النبال  72/2 :بلرقم  11ن أُسلد
العابة.125/3:
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من لوار لوا ته
 .1أارج مسلم يف صحيحه ،عن عامر بن سعد ،عن العباأ بن عبلد املطللب ،أنهله مسل لسلول
() 1
ِ
ِ
وحمد لسوالب ».
اّلل
يقول« :با عم االميان من لضى ه
ه
ةّلل هلةب ،وةالسالم يناب و ه

اّلل بللن احلللاله ،عللن العبللاأ بللن عبللد املطلللب ،قللال :قلللت:
 .2أاللرج اليمللذي ،عللن عبللد ه
وجلس
اّلل ،علهمين شيحتاب أسثله ه
لسول ه
اّلل عه ه
اّلل،
اّلل :علمللين ش ليحتاب أسللثله ه
اّلل العافيللة ،فمعيللت أ م لاب ،هجحتللت ،فقلللت :لسللول ه
قللال :سللل ه
() 2
اّلل العافية يف الدنيا واآلارة.
اّلل :سلوا ه
عم لسول ه
فقال س :عباأ ،ه
هذا بعض ما لوي عنه من لوار أ ىا ييه ،وع يت إليه أ ىا يلة أُالر ال تسلتقيم مل الضلوابح
السالفة الذ ر.
اّلل فو العرش
 .1ه

أاللرج ابللن ماجللة يف سللننه ،عللن االَ ىنللا بللن قلليم ،عللن العبللاأ بللن عبللد املطلللب ،قللال :نللت
فمل هلرت بلله سللحابة فنظللر إلييللا .فقللال مللا تسللمون
اّلل
ةلبطحللا يف عصللابة ،وفللييم لسللول ه
هذهس
قللالوا :السللحا  ،قللال :واملل ن ،قللالوا« :واملل ن» :قللال«:والعنللان» قللال أبللو بعللر :قللالوا :والعنللان،
قال :م ترون بينعم وب ،السما س قالوا :ال ندلي.
قال :فل هن بينعم وبينيا هإما وا ىداب أو ارن ،أو رالاثب وسبع ،سنة ،والسما

____________________
 . 1صحيو مسلم ،46/1:ة من لقر اّلل ِ
ةالميان.
ه
 . 2سنن اليمذي 534/5 :برقم  ،3514البا .25
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فوقيا ذلى  ىىت عد سب مساوات .مثه فو السما السابعة ثر ،ب ،أعاله وأسلفله ملا بل ،مسلا
ه
ول ل لبِين م للا ب لل ،مس للا إىل مس للا  ،مثه عل للى
إىل مس للا  .مث ف للو بل للى اني للة أوع للال .ب لل ،أإالفي ل هلن ُ
() 1
اّلل فو بلى تبال وتعاىل.
إيولهن العرش .ب ،أعاله وأسفله ما ب ،مسا إىل مسا  .ه ه

إ هن احلدية خالا القرآن هأوالب ،والعقل الصريو اثنياب.
يعرفلله سللبحانه موجللو اب من ه لاب مللن أن حيويلله ضمللان أو معللان قللال
هأمللا االَهول ،ا هن َ الللذ ر احلعلليم ه
ِ
َ ِ نَ
َ
ّ
ن َ ّ
ن َنَ ن
ن
ليي ُه نر َ
ال َّو نل َ
كُ ِ
ََشءٍَ َ ُلي إىل أن قال :نعل َمايَ
يطََوه َُب
آلخرَو
سبحانه :ه َ َ َ
َو ِل ُ
َو ُ

َ ن َ َ َ ن ِ َِ
َِ َ َ
نِ
ن
ميءَوَميَيَ ن
َ
َ
ميََيِ نر نجَ ُمطِ َ
عرجَ ُِي يَوه َمعك َأنََمايَكطات َ
يَوميَيزلَ ُم َََ َّس
الرضَو
يَ ُل نجَ َ َ
َ ن
َ ُ
ميَت ِع َمل َنَبَ ُصري (احلديد.)4 -3/
و هّللَبُ
َ ن ن ِ َِ َ َ ّ ن َ ن ن ِ َ َ
ّن
َوالََخس ٍََ ُإاله َ َسي ُد نس ن ِ َوالَ
وقال ع ه من قارلل :ميَيك نَ ُمَََن َثِلث ٍََ ُإالَه َر َبُع
ن
َِ
َِ
ن ن َ
َ َّ َّ
ن
ِ َ َ َ ِ ََ ّ ن
ييم ََُ ُإنَ هّللَبُكَُ
رثَ ُإالَه َََ َم َع ن ِ َأن َََميَاكن َث َّ َيننبئن ن ِ َبُميَ َ ُمل َيَ ِ َمَ ل ُق
ََذ ُكَوالَأك
أدىنَ ُم َ
َ ِ
َشءٍَ َ ُلي (اجملا لة.)7/

وما تلوله عليى من اآل ت وغوها صرحية يف أنهه سبحانه موجلو فلو أن حيو له ضملان ومعلان

الا بللل االَضمنللة واالَمعنللة إليلله سواسللية ،فيللو للارن يف يعيللا وهللذه العينونللة ال تعللين  ىلللول باتلله
يف االَمعنة و االَضمنة تعاىل عن بلى علواب بواب  ،بل املرا  ىضوله يف العون الَجل قيلام االَشليا بله
لو مللا يف
قيللام املعلللول بعلتلله والصللولة الذهنيللة ةلللنفم بللل أ و ألطللا مللن بلللى ،ومعلله يللا يصل ه
اّلل فو العرشس!
الرواية ا هن ه
ومملهلا ال ينقضللر منلله العجللب ا هن إمللام احلنابلللة صللال يل َلوول هللذه اآل ت أب هن امل لرا إ ىا للة علملله
ةالَشيا ال إ ىا ة وجو ه وإاله يل م أن يعون وجو ه يف

____________________
ثهنلا نايلة علن املالرعلة بصلولته ،و
 . 1سنن ابن ماجة 65/1 :برقم  .153و «أوعال» « َو ِعل» وهو تليم اجلبلل و ه
«إإال » « ِ
الظ ْلا» للبقر والعنم ،احملفر للفرأ.
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االَمعنة غو النقية والن يية.
يال ىل عليلله :أ هن مللا ب للره يويللل بللال ليللل ،ولللو قللام أ ىللد مللن املعت لللة أو غللوهم بتفسللو اآل ت
على النحو الذي ب ره إمام احلنابلةُ ،لرمر ةجليمية.
() 1

و هأما الياو فالَنهه سبحانه هو اخلالق للعرش ،فثين ان قبل أن خلق العرشس وإالهيل م قلدم العلرش
قدمه سبحانه و يل م منه تعد القدو ،تعاىل عن بلى علواب بواب.
 .2أبو الب يف النال
اّلل بن احلاله بن نوفلل ،علن العبلاأ ابلن عبلد املطللب ،انهله
أارج مسلم يف صحيحه ،عن عبد ه

نفعت أة الب ب ر فانهه ان حيو ى ويعضب لى.
اّلل ،هل َ
قال :لسول ه
() 2
قال :نعم ،هو يف ضحضاح من لل ولوال أل لعان يف الدل االَسفل من النال.
إ هن احلدية خالا العتا والسنهة اليابتة ،وبللى الَنهله للو افيضلنا ا هن أة اللب ملات م لر اب مللا
قبلت شفاعة النق

شل هف لله فثارجله ملن اللدل االَسلفل إىل

يف  ى هقه ،واملفروحل انهه

ّ َ
نُ َ ِ
َ َ َ ِ َ َ
ِ
َ
َ
الَأصاحيبَ َل ُماَ*َ
َر ُهيطَ*َإُ َ
ضحضاح من لل ،مل أنهله سلبحانه يقلولُ :كََف ٍَُبُميَكسبت
َ َ َِ
َ َ َ ن ِ َ َ
َّ ََ َن َ
ِ ِ
َسقر إىل قوله سبحانه :فمايَتاطف نع ن ِ َ
مَ*َميَسلكك َ
ن*َ َ ََُ نمج ُر ََ
سيء َ
يتَيت
َجط ٍ
ن
َشفي ََ ّشي ُفعَ (املدرر .)42 - 32 /

____________________
 . 1وعلى بلى جر احلنابلة و السطحيون ملن االَشلاعرة .ال ىل تلا السلنة الَ لد  47ن و علون املعبلو يف سلنن أيب
او .34/13:
الَيب الب.
 . 2صحيو مسلم ،135 -134/1 :ة شفاعة النق
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ف للفاعة الن للق

للم ل َلومن ،م للن أ هُمت لله امل للذنب ،م للنيم ال للم للر  ،،ي للا وق للال س للبحانه:

َ
َ ن ِ َ َ َ ِ َ َ َّ ِ ن ن َ ن ُ ِ َ َ
َِ نِ َ َِ
َ َ َّ َ َّ َ ن
ميَك َسابَ ِ
تَ
ييَوذك ِرَبُ ُ َأنَتَ َسََُف ٌُ َُب
يََ َت َذو َ ُديط َل ُعبيَو َوغرت َ ْلييةَ دلن
ل
وذ ُرَ ُ
َ ٌّ َ َ
َِ َ َ ِ ن
الَش ُفيو (االَنعام.)72/
ونَ هّللَو ُِلَو
ليََُليَ ُمََد ُ

عر الناأ به.
فاحلدية موضو على لسان أار أيب الب ليُ ه
ويعفيى يف ون احلدية موضوعاب انهه سبحانه  ىعى ا هن آل فرعون يعرضون على النلال صلبا ىاب
ن
ايَغ ن
ير نَن ِع َر نضا َنَ َ لَيِ
ّْل ن
اد ّو َ
ومسا ب قبل القيامة وبعدها يُدالون أش هد العذا  ،قلال سلبحانه:

َ ِ َ ِ َ َ َ َّ ِ
َ َ ّ َََِ َن ن ّ َن َِ ن
َ
ب (غلافر )46/و املفلروحل ا هن أة
و ُشييَوي مَتق مَ ساي ََأد ُخلا َآلَفُر ا نَأشادَ لعاذ ُ َ

الب انتقل إىل عا ال ض و تقم قيامته بعد ،فعيلا يدالله سلبحانه يف اللدل االَسلفل ملن النلال
و عللل يف ضحضللاح مللن للس! َأو للان هللو أ يللر جرم لاب مللن
مثه خفللا عنلله ب للفاعة النللق
فرعون وآلله مل أنهله لان فليالب للنلق ولصلره يللة  42سلنة وقلد القلى يف سلبيل احملافظلة عللى النلق
ما القى من املصارب واملتاعب ،الي  ىفظيا التاليخس!
أضا إىل بلى ما يف السند  ىية إ هن عبد امللى بن عمو اللخمر العويف اللوال يف السلند هلو
الللذي للال عمللره وسللا  ىفظلله .قللال أبللو  ىللا  :للليم ثللاف تعل هلو  ىفظلله .وقللال أ للد :ضللعيا
يعللح .وقللال ابللن معلل :،خملللح .وقللال ابللن الراش :للان شللعبة ال يرضللاه .وب للر العوسللة عللن أ للد
انهه ضعفه جداب )1( .مثه إ هن الدالرل القا عة تيبت إميان أيب الب ،فالرواية ما هر خمالفة

____________________
 . 1مي ان االعتدال.151/2 :
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للعتا والسنهة ،ختالا أيضاب التاليخ الصحيو .يقول العالهمة االَميين يف هذا الصد  :هأما ملا ل بله
ةل وس للعر م للعول يف نص للرة الن للق
س لليد االَة للو أب للو ال للب س للالم ه
اّلل علي لله م للن عم للل ه
و ال تلله والل هذ عنلله والللدعوة إليلله وإىل ينلله احلنيللا منللذ بللد البعيللة إىل أن لفل أبللو الللب نفسلله
االَاو ،فعلهيا نصو على إسالمه الصحيو وإميانه اخلال واضلوعه للرسلالة ِ
االهليلة )1( .ملا أ هن
قللام عللذه ال للفاعة وهللو يف الللدنيا مل أ هن الظللاهر مللن  ىللدية
لق
الظللاهر مللن احلللدية ا هن النل ه
ب لر عنلده
اّلل
آار انهه سيقوم عا يف اآلارة .أارج مسلم عن أيب سعيد اخللدلي ا هن لسلول ه
عملله أبللو الللب ،فقللال :لعلهلله تنفعلله شللفاعي يللوم القيامللة فيجعللل يف ضحضللاح مللن لل يبلللغ عبيلله
ه
يعلر منه ماغه.

() 2

____________________
 . 1العدير 372/7 :بتلخي .
 . 2صحيو مسلم ،135/1 :ة شفاعة النق الَيب الب.
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اّلل بن مسعود
 -4عبد ّ
( ىدو . 33ه 33 - -ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
سيوجه ملا الق له  .2سبق العتا على االاتيال
 .1ل ه
 .3أُمرل ةلسب  .4اجلما ال يبطل الصوم
 .5ال ع ة أببان بالل  .6ال عدو وال صفر
 .7النسا خل ،اجمللم لعر .2 ...النسا أ ير أهل النال
لدلي
عبللد ه
لاجري البل ه
لذس املعل هلر امليل ه
اّلل بللن مسللعو بللن غافللل بللن  ىبيللب ،أبللو عبللد الر للان اهلل ه
 ىليللا بللين ضهللرة ،للان مللن السللابق ،االَهوللل ،شلليد بللدلاب وهللاجر اهلجلرت  ،،ىللده عنلله أبللو موسللى
وأبو هريرة وابن عباأ وجابر وأنم ولفيا من التابع.،
لدمت معلة مل عموملة س أو ألأ مللن قلومر ،نبتللا منيللا
يلذ ر هللو بلدا ت إسللالمه ،ويقلول :قل ُ
متاع لاب ،و للان يف بعيتن للا ش لرا عطللر ،فثلش للدول علللى العب للاأ فانتيين للا إليلله ،وه للو ج للالم إىل ضم ل م،

فجلسنا إليله ،فبينلا حنلن عنلده إب أقبلل لجلل ملن ة الصلفا ،أبليض تعللوه لرة ،لله وفلرة جعلدة إىل
أشم ،أق  ،أبلا
أنصا ابنيه ،ه
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لة اللحي للة علي لله ر للوةن
أ ع للة العين لل ،،ب ل هلرا الين للا  ،قي للق املسل لربة ،ش للين العف لل ،و الق للدم ،،ل ه
أبيضان ،ثنهه القمر ليلة البدل ،مي ر على ميينه غالم  ىسلن الوجله ،مراهلق أو حملتلم ،تقفلوهم املرأة
ق للد س لليت حماس للنيا  ،ى للىت قص للد حن للو احلج للر ،فاس للتلم مث اس للتلم الع للالم واس للتلمت امل لرأة مثه للا

لب-ل ،وقللام مثه ل ل  ،مثه سللجد مثه
ةلبيللت سللبعاب ،ويمهللا يطوفللان معلله ،مثه اسللتقبل الللر ن ،فرفل يللده و ل ه
قللام فرأينللا شليحتاب أنعللرله نعللن نعرفلله وعللة فثقبلنللا علللى العبللاأ ،فقلنللا :أة الفضللل! إ ههنللذا الللدين
اّلل
اّلل مللا تعرفللون ،هللذا ابللن أاللر د ابللن عبللد ه
 ىل َلده فلليعم أو أمللر نعللن نعرفللهس قللال :أجللل و ه
اّلل مللا علللى وجلله االَلحل أ ىللد
والعللالم علللر بللن أيب الللب ،وامل لرأة اد للة بنلت اويلللد امرأتلله أمللا و ه

هوال اليالرة.
نعلمه يعبد ه
اّلل عذا الدين إاله َ
 ،اجتمل يوملاب أصللحا
اّلل
للان ابللن مسللعو هأول مللن جيللر ةلقللرآن وعللة بعللد لسللول ه
اّلل مللا مسعللت ق لري هللذا القللرآن يللر هلللا بلله ق ل ُ
ح فَ َمل ْلن لجللل يُسللمعه،
اّلل
فقللالوا :و ه
لسللول ه
() 1

اّلل بلن مسللعو  :أل ،فقللالوا :إ هل ا لاهم عليللى إهالا نريللد لجلالب لله ع للوة متنعله مللن القللوم
فقلال عبللد ه
اّلل  ىللىت أتللى املقللام يف الضللحى وقللري يف
اّلل سلليمنعين فعللدا عبللد ه
إن ألا وه ،فقللال :عللوو فللا هن ه
َّ
ن َ
أنديتيا ىىت قام عند املقام ،فقال لافعا صوته :بسم اّلل الر ن الر ىيم َ ّ
َِ*َ َ لا َ َ لق َ
ارآن
ار نَ
ب
ه
ه ه
فاسللتقبليا فقلرأ عللا ،فتللثملوا فجعللوا يقولللون مللا يقللول ابللن أُم عبللد ،مثه قللالوا :إنلهله ليتلللو بعللض مللا جللا
اّلل أن يبلللغ هانصللر
بلله د فقللاموا فجعللوا يضلربون يف وجيلله ،وجعللل يقلرأ  ىللىت بلللغ منيللا مللا شللا ه
اّلل قللح
إىل أصللحابه وقللد أرلهلروا بوجيلله ،فقللالوا  :هللذا الللذي ا للينا عليللى ،فقللال :مللا للان أعللدا ه
() 2
أهون علر منيم اآلن ولحتن شحتتم غا يتيم ويليا غداب ،قالوا  :ىسبى قد أمسعتيم ما يعرهون.
وقد بعيه عمر إىل العوفة ليعلهميم أُمول ينيم وبعة عمالاب أمواب و تب

____________________
 . 1سو اعالم النبال  463/1 :برقم .27
 . 2أُسد العابة.257/3 :
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حمملد ملن أهلل بلدل ،فاقتلدوا عملا ،وامسعلوا ملن قوهلملا ،وقللد
إللييم :ا ههنملا ملن النجبلا ملن أصلحا
ه
() 1
آررتعم بعبد اللهينب مسعو على نفسر.
و ان بينه و ب ،عيمان م لا ىة الَ هن عيملان عل ل سلعد بلن أيب وقلا ونصلب معانله الوليلد بلن

اّلل بلن مسلعو  ،و لان ال أيمتلر ولا أيملره الوليلد بلن عقبلة يف
عقبة ،و لان مفلاتيو بيلت امللال بيلد عبلد ه
التصر يف أموال بيت املال إىل أن اضطر إىل التخلر عن هلذا املنصلب ،وألقلى مفلاتيو بيلت امللال
اّلل عليله ،وملا أل صلا ىبعم
اّلل ملا بله ،وملن بلدل أسلخح ه
غو غ هلو ه
إىل الوليد بن عقبة ،وقال :من ه
لوىل الوليللد و لان يللتعلم بعلالم ال يدعلله وهللو:
إالهوقلد غل هلو وبلدل ،أيُعل ل ميللل سلعد بللن أيب وقلا ويلُ ه
اّلل ،وأورلق العلر لملة التقلو  ،والو املللل ملهلة إبلراهيم ،وأ ىسلن السلنن
ا هن أصد احلدية تا ه
اّلل والو القصل القلرآن،
حممد
 ،واو اهللد هلد االَنبيلا  ،وأشلر احللدية ب لر ه
سنهة ه
واللو االُمللول عواقبيللا ،وشللر االَمللول حمللداث ا  -إىل أن قللال - :وشللر الندامللة ندامللة القيامللة ،وشللر

الضاللة الضاللة بعد اهلد  ،واو الع غ النفم ،واو ال ا التقو .
ابفعت ل للب الولي ل للد إىل عيم ل للان ب ل للذلى ،فعت ل للب إلي ل لله عيم ل للان أيم ل للره عشخاص ل لله ف ل للاجتم الن ل للاأ،
لب أن
فقللالوا:أقللم ،وحنللن انعللى أن يصللل إليللى شللر تعرهلله ،فقللال :إ ههنللا سللتعون أُمللول وفل ال أ ىل ُ
() 3
أ ون هأول من فتحيا ،فره الناأ وارج إىل عيمان.
() 2

وعلى أيهة  ىال ملا مرحل ابن مسعو أوصى أن ال يصلهر عليه عيمان فلدفن ةلبقيل  ،وعيملان ال
يعلللم فلمللا علللم غضللب ،وقللال :سللبقتموو بلله ،فقللال للله عمللال بللن سللر :إنلهله أوصللى أن ال تص للهر
عليه ،فتميل ال بو:

____________________
 . 1االستيعا 315/2 :ن ِ
االصابة 362-362/2 :برقم .4554
  . 2ىلية االَوليا  135 -134/1:برقم .21
 . 3سو اعالم النبال 425/1:ن ِ
االصابة 361 - 362/2 :برقم .4554
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الَلفينهى بعد املوت تندبن--ي ويف  ىيايت ما ضو تين ضا ا
تويف سنة راله ورالر ،و ان عمره يوم تويف بضعاب وست ،سنة.
لدييا ،وانفللر للله البخللالي عالراج 21ىللديياب ،ومسلللم
وأالواب اتهفقللا للله يف الصللحيح ،علللى   64ىل ب
() 1

قر ةملعرل   242ىديياب.
عاراج   35ىديياب .وله عند بَ ه
وقد ُجِ-معت أ ىا ييه يف املسند اجلام فبلعت   426ىديياب.
فلنذ ر شيحتاب من لوار أ ىا ييه:
ِ
اّلل
اّلل ،قلال :قلال لسللول ه
 .1أالرج االملام أ لد يف مسلنده علن أيب االَ ىلو علن عبلد ه

 :سبا املسلم أااه فسو  ،وقتاله فر ،و ىرمة ماله حرمة مه.
اّلل بللن مسللعو ،
 .2أاللرج مسلللم يف صللحيحه عللن سللعد بللن أ أ أيب عمللرو ال لليباو عللن عبللد ه
أيس
اّلل
ق للال :س للثلت لس للول ه
أي العم للل أفض لللس ق للال :الص للالة لوقتي للا ،ق للال :قل للت :مثه ه
 :ه
() 2

أيس ق للال :اجلي للا يف س للبيل ه
ق للال :بُرالوال للدين ،ق للال :قل للت :مثه ه
اّلل فم للا تر للت اس للت يده إاله إلع للا ب
() 3
عليه.
ِ
 :االَيلدي
اّلل
اّلل ،قال :قلال لسلول ه
 .3أارج االمام أ د ،عن أيب االَ ىو  ،عن عبد ه
اّلل العليللا ،ويللد املعطللر الللي تلييللا ،ويللد السللارل السللفلى )4( .ويف مسللند ابللن ا ميللة (هللذه
رالرللة فيللد ه
السوال ما استطعت.
ال ة) إىل يوم القيامة،
ه
فاستعا عن َ

() 5

____________________

 . 1العدير5/5 :ن شرح هنة البالغة البن أيب  ىديد236/1 :ن املستدل 313/3 :ن االستيعا .316/2 :
 . 2مسند أ د446/1:ن ولواه النسارر أيضاب يف  ،121/7ة قتال املسلم خمتصراب إىل قوله وقتاله فر.
ِ
ةّلل تعاىل أفضل االَعمال.
 . 3صحيو مسلم ،63/1 :ة بيان ون االميان ه
 . 4مسند أ د.446/1 :
 . 5ال ى املسند اجلام .526/11 :
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اّلل
اّلل ب للن مس للعو  ،ق للال :ق للال لس للول ه
 .4أا للرج اب للن ماج للة ع للن عم للرو ب للن م للرة ،ع للن عب للد ه
أي بلللد
أي شلير هلذا ،و ه
أي يللوم هلذا ،و ه
وهلو عللى لقتله املخضللرمة بعرفلات ،فقلال :أتلدلون ه
هذاس قالوا :هلذا بللد  ىلرام ،وشلير  ىلرام ،ويلوم  ىلرام ،قلال :أال وإ هن أملوالعم و ملا م علليعم  ىلرام
وإو فللر عم علللى احلللوحل وأ للارر بعللم
حرمللة شللير م هللذا ،يف بلللد م هللذا ،يف يللومعم هللذا .أال ه
ِ
وم ْسلتَلْنل َق ،ذ م ِهلين ألأ ،فلثقول :ل ِه أُصليحايبس
االَمم فال تس هِلو وا وجيلر ،أال ه
وإو ُم ْسلتَلْنق ،ذ ألسلابُ ،
() 1
فيقول :إنهى ال تدلي ما أ ىدروا بعد .
يف ال وارد :اسنا ه صحيو.

ويف هذا احلدية اللة واضحة على أ هن صحبة الرسول ال تالضم العدالة ،وانهله لليم هلل صلحايب
ع للا الب ب للل ا هن بعض لليم أ ى للدروا وابت للدعوا عل للى وج لله ُمنع لوا م للن ال للداول عل للى احل للوحل م ل الرس للول
وللليم هللذا نسللية و ىللده يف هللذا املوضللو  ،بللل لو البخللالي يف تللا الف ل نفللم بلللى
املضمون.
إس لجلال
اّلل ،قال النق
عن أيب وارل ،قال :قال عبد ه
 :أل فر عم على احللوحل للوفعن ه
منعم  ىىت إبا أهويت الَلوهلم ااتلجوا وو ،فلثقول :أي ليب أصلحايب ،يقلول :ال تلدلي ماأ ىلدروا
بعد .
ولو أيضلاب عللن عبللد الر للان بلن أيب  ىللاضم ،قللال :مسعللت سلليل بللن سللعد ،يقللول :مسعللت النللق
يقللول :أل فللر عم علللى احلللوحل ،مللن ول ه شللر منلله ،ومللن شللر منلله يظمللث بعللده أبللداب،
لو علر أقوام أعرفيم ويعرفونين ،مثه ُحيال بيين وبينيم.
قال أبو  ىاضم فسمعين النعمان بن أيب عياش وأل أ ى هِدريم هذا ،فقال:

____________________
 . 1سنن ابن ماجة 1216/2 :برقم .3257
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مسعت سيالب ،فقللت :نعلم ،قلال :وأل أشليد علن أيب سلعيد اخللدلي لسلمعته ي يلد فيله ،قلال:
هعذا َ
() 1
مين ،فيقال :إنهى ال تدلي ما ب هدلوا بعد  ،فثقول :سحقاب سحقاب ملن ب هدل بعدي.
إ ههنم ه
ِ
اّلل
اّلل ب للن مس للعو  ،ق للال :ق للال لس للول ه
 .5أا للرج االم للام أ للد ،ع للن أيب االَ ى للو  ،ع للن عب للد ه
اّلل عهوج ل هلل جع للل  ىس للنة اب للن آ م بع للر أمياهل للا ،إىل س للبعمارة ض للعا ،إالهالص للوم،
 :إ هن ه
والصللوم س ،وأل اج ل ي بلله ،وللصللارم فر ىتللان :فر ىللة عنللد إفطللاله ،وفر ىللة يللوم القيامللة ،وخللللو فللم
() 2
اّلل من ليو املسى.
الصارم أ يب عند ه
اّلل بللن مسللعو  ،عللن ابللن مسللعو  ،قللال :ال لضللا إالهمللا شل هد
 .6أاللرج أبللو او عللن ابللن لعبللد ه

العظم وأنبت اللحم.
ِ
 :ال حيللرم
اّلل
اّلل بللن مسللعو  ،قللال :قللال لسللول ه
ولو االمللام أ للد يف مسللنده عللن عبللد ه
() 4
من الرضا إالهما أنبت اللحم وان ر العظم.
وهللذا احلللدية ي للطب علللى يللو مللن اآللا الللي تُصل هِلول هاامللم لضللعات أو ع للر لضللعات أو
امل واملصتان ين رن احلرمة ،والتفصيل يف حمله.
اّلل ،قللال :الولللد للف لراش
اّلل بللن مسللعو عللن لسللول ه
 .7أاللرج النسللارر عللن أيب وارللل عللن عبللد ه
() 5
وللعاهر احلجر.
ِ
اّلل بن مسعو  ،قال :جا
 .2أارج االمام مسلم عن أيب و ارل عن عبد ه
() 3

____________________

 . 1صحيو البخالي ، 46/5 :تا الف .
 . 2مسند أ د.446/1:
 . 3سنن أيب او  222/2 :برقم .2255
 . 4مسند أ د.432/1 :
 . 5سنن النسارر ،121/6 :ة إحلا الولد ةلفراش إبا ينفه صا ىب الفراش.
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اّلل ،يللا تللر يف لجللل أ ىللب قوم لاب وملللا يلحللق عللم،
اّلل
فقللال :لسللول ه
لجللل إىل لسللول ه
() 1
 :املر م من أ ىب.
اّلل
قال لسول ه
ََِ
إ هن من أ ىبه يحتاب يتبعه و عله أُسوة ،قلال سلبحانه «نقلالب علن أصلحا اجلحليم»  :يايَويلاّتَ
َ

َ َ َّ ِ ن

َِ ن ن ِ َِ
ََ ّ َ َ
اضَ
اذَبعضا ُ
ال ُخاِل نءَي مئُ ٍ
َِلع ٍ

َ
َ ِ
َخ ُليِلَ (الفرقلان )22/وقلال سلبحانه:
َتذَفِلني
َلِت ُِنَ َي ُ
ّ ِ
َ ند ٌّوَإَُالَ نم َّت ُقَ (ال ار .)67/
اّلل
اّلل ،قلال :مسعلت لسلول ه
 .5أارج أبو او  ،عن أيب وارل ،عن عبد ه
() 2
ينبت النفا يف القلب».

يقلول« :العنلا

اّلل
اّلل ،علن أبيله ،قلال :قلال لسلول ه
 .12أارج ابن ماجلة ،علن أيب عبيلدة بلن عبلد ه
() 3
« :التارب من الذنب من ال بنب له».
اّلل :لجلل
 .11أارج اليمذي ،عن لبعر بن اراش ،عن عبد اللهينب مسعو قال :رالرة حيلبيم ه

اّلل ،ولجل تصلد صلدقة بيمينله خفييلا ،ألاه قلال :ملن مشالله ،ولجلل لان
قام من الليل يتلو تا ه
() 4
يف سرية فاهن م أصحابه فاستقبل العدو.
اّلل
اّلل بللن مسللعو  ،قللال :قللال لسللول ه
 .12أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن أيب وارللل ،عللن عبللد ه
 :إ هن الصللد بل هلر ،وإ هن الل ه ييللدي إىل اجلنهللة ،وإ هن العبللد ليتحل هلر الصللد  ىللىت يعتللب عنللد

ليتحر العلذ  ىلىت يعتلب
ه
اّلل ص هديقابن وإ هن العذ فجول ،وإ هللفجول ييدي إىل النال ،وإ هللعبد ه
() 5
ذاةب».

____________________
 . 1صحيو مسلم  ،43/2 :ة املر م من أ ىب ،من تا ال والصلة واآل ا .
 . 2سنن أيب او  222/4 :برقم .4527
 . 3سنن ابن ماجة 1422/2 :برقم .4252
 . 4سنن اليمذي 657/4 :برقم .2567
 . 5صحيو مسلم ،25/2 :ة قبو العذ و ىسن الصد  ،من تا ال والصلة واآل ا .
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لحتيا ،نعللم عُلهِي إليلله
وللله  -لضلوان ه
اّلل عليلله  -أ ىا يللة أُاللر يعللر مشللو مضللموهنا عللن صل ه
أ ىا يلة ال ختلللو علن إشللعال أوإشلعاالت والبل هد مللن لاسلتيا علللى ضلو الضلوابح اللي أملعنللا إلييللا
يف مقدمة العتا  .وإليى البيان:
سيوجه ملا الق له
 .1ل ه
ِ
:
اّلل
اّلل ،قللال لسللول ه
اّلل ،قللال :قللال عبللد ه
أاللرج االمللام أ للد ،عللن أيب عبيللدة بللن عبللد ه
إ هن النطفللة تعللون يف الللر ىم ألبعلل ،يوم لاب علللى  ىاهلللا ال تعللو ،فلللبا مضللت االَلبعللون صللالت علقللة،
اّلل أن يسل هِلوي القلله بعللة إلييللا ملع لاب ،فيقللول امللللى
همضللعة للذلى ،مثه عظام لاب للذلى ،فلللبا ألا ه

لأبب للر أم أُنيللى ،أشللقر أم سللعيد ،أقصللو أم ويللل ،ألق ل أم ضارللد ،قوتلله وأجللله،
الللذي يليلله أي ه
أصحيو أم سقيم ،قال :فيُعتب بلى لهه فقال لجلل ملن القلوم :ففليم العملل إباب وقلد فلر ملن هلذا
() 1
لههس قال :اعملوا فعلهسيوجه ملا الق له.

إ هن مضللمون احلللدية ال يفللي عللن اجل ل قيللد شللعرة ،والَجللل بلللى ملللا مس ل احلاضللر للالم النللق
 ،اسللتعر  ،وقللال« :ففلليم العمللل إباب وقللد فللر مللن هللذا لهلله» أي إبا للان له للر مق ل هدلاب
تق للديراب قطعيل لاب ال يتع للو وال يتب للدل ،ش للا ِ
االنس للان أم ي للث ،فم للا فار للدة العم للل والقي للام ةلفل لرارض
ه
واالجتنا عن احملرماتس

السوال ،أعين قوله« :اعمللوا فعلهسليوجه مللا اللق لله» .جلوا غلو
وما أجيب به يف الرواية عن َ
ِ
اّلل سللبحانه قللدل مصللو ه نسللان  ىييمللا للان
حمصللل اجل لوا ا هن ه
مقن ل بللل تقريللر لالشللعال ،فللا هن ه
جنينلاب ،فعتلب عللى جبل ،بعضليم السلعا ة ،وعللى جبل ،اآلالر ال لقا  ،وقلد فلر ملن التقلدير فلال
يعو .و ل سيوجه ملا الق له.
يبدل وال ه

____________________
 . 1مسند أ د.374/1 :
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وأنت جد عليم أبنهه إبا فر سبحانه من التقدير ،و ه نسان سيوجه ملا الق لله شلا أم ي لث،
فيعون العمل والطاعة لعواب ،الَ هن تقديره سبحانه ال يتعو وال يبل هدل ،فيلو سلينتير إىل اجلنلة عملل أم
يعمل ،فما هو فاردة العمل ما سينتير إىل النال ،عصى أم يع س
 .2سبق العتا على االاتيال
اّلل
اّلل بللن مسلعو  ،قللال  :ىل هدرنا لسللول ه
أالرج مسللم يف صللحيحه ،علن ضيللد بلن وهللب علن عبلد ه
وهو الصا املصدو  :إ هن أ ىد م ُ م ال ُقه يف بطلن أ هُمله ألبعل ،يوملاب مثه يعلون يف بللى
علقة ميل بلى ،مثه يعون يف بلى مضلعة ميلل بللى ،مثه يرسلل املللى فيلنفخ فيله ال هلروح وي َلومر أبلبل

لمللات بعتللب لضقلله وأجللله وعمللله وشللقر أو سللعي ،د ،فوالللذي ال إللله غللوه ا هن أ ىللد م ليعمللل بعمللل
أهل اجلنهة  ىىت ما يعون بينله وبينيلا إالهبلا فيسلبق عليله العتلا فيعملل بعملل أهلل النلال فيلداليا
 ،وا هن أ ىللد م ليعمللل بعمللل أهللل النللال  ىللىت مللا يعللون بينلله و بينيللا إاله بلا فيسللبق عليلله العتللا
فيعمل بعمل أهل اجلنهة فيداليا.
قال ِ
االمام النووي عند شر ىه هلذا احلدية «:إ هن املرا ةلذلا التمييل للقلر ملن موتله و اولله
عقبه وانهتلى الدال ما بقر بينه و ب ،أن يصليا إاله من بقر بينه و ب ،موض من االَلحل بلا .
هثضللا  :وامل لرا عللذا احلللدية ا ههنللذا قللد يق ل يف ل ل مللن النللاأ ال انلهله غالللب فللييم .هلنلهله مللن
() 1

اّلل تعاىل وسعة ل ته انقلال النلاأ ملن ال لر إىل اخللو يف يلرة ،و هأملا انقالعلم ملن اخللو إىل
لطا ه
ال للر فف للر غاي للة الن للدول وهناي للة القل للة ،وه للو حن للو قول لله تع للاىل« :إ هن ل للي س للبقت غض للق وغلب للت
غضق».
____________________
 . 1صحيو مسلم 44/2 :ة يفية الق اآل مر يف بطن أ هُمه من تا القدل.
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ويللدال يف هللذا مللن انقلللب إىل عمللل النللال بعفللر أومعصللية ،لعللن ختلفللان يف التخليللد وعدملله،
فالعافر خلد يف النال و العاصر الذي مات مو ىداب ال خلد فييا ،ويف هلذا احللدية تصلريو عربلات
القللدل وا هن التوبللة للدم الللذنو قبليللا ،واهاللن مللات علللى شللر  ىعللم للله بلله مللن اللو أو شللر إاله

ا ه صحا املعاصر غو العفر يف امل يحتة.
أقللول :ملللا للان احلللدية بظللاهره االب علللى اجل ل  ،وا هللقللدل  ىللا م علللى مصللو ِ
االنسللان شللا أم
االشللعاالت ةلبيللان السللابق وإن يللذ ر ش ليحتاب مللن ِ
أىب  ،ىللاول النللووي ف ل ِ
االشللعال ،ومللا ب للره
جوا غو لج  ،وإليى ما فيه من ِ
االشعاالت:
االنسان من امللوت ،ففلر هلذا اجمللال يلا تعلون التوبلة أو ِ
 .1ا هللذلا ناية عن قر ِ
االسلالم
َ
َّ َ ن َّ َ َ ِ ن َ
ن
َ َ َ َ ن
َ
َِ َ
َضَأْده ن َ َم تَ
ئيتَْ ّّتَإُذ َْ
يََنع َمل نَ َّس ُي
َّل
تَ ت بََ ُ ُ
لجعاب وقد قال سبحانهَ :وليس ُ
َ
َ
َ َ َّ َ َ ن ن َ َ ن ِ ن ّ ٌ ن َ َ ِ َ ِ َ
َ
ن
ِ
قيَلِّن نَتبِ نتَ آلنَوالَ ُليََنم ت نَوه َكفيرَأو َُئلكَأَتدنيَ َ ذ بيَأَلميَ (النسا .)12/
ُ
() 1

 .2ب للر :ا هن املل لرا ع للذا احل للدية ق للد يقل ل يف ل ل م للن الن للاأ ال انهلله غال للب ف للييم ،وم للا ب للره
اجتيللا مللن جانبلله يقللم عليلله ليللل يف الروايللة لللو نقللل ا هن املتبللا ل هللو العالللب  ،ىيللة يقللول :إ هن
أ ىد م ليعمل بعمل أهل اجلنهة ...اخل.
 .3ا هن إاهر احلدية ا هن ِ
االنسلان يعلون عللى هنلة ويريلد أن يسلتمر عللى بللى اللنية إىل آالر
عمللره ولعللن العتللا (القللدل) وللا انلهله احلللا م احلاسللم يف  ىيللاة ِ
االنسللان يسللبق علللى إلا تلله وم ليحتته،
وةلتللاس يعمللل عملالب إمللا للره إىل اجلنللة أو النللال ،فالللدول للتقللدير - ،فيللو الللذي يلدف ِ
االنسللان إىل
ه
ِ
ِ
عمل اخللو أو ال لر  -ال لالنسلان وال اللا تله وااتيلاله ،وعللى بللى فلال صللة مللا ب لره النلووي ملن
تفسوه ةلتوبة وغوه من انقال الناأ من ال ر إىل اخلو أو من اخلو إىل ال ر يف إل التوبة.
____________________
 . 1شرح صحيو مسلم للنووي.435 - 434/16 :
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.4إ هن من العريب قوله :وهو حنو قوله تعاىل« :إ هن ل لي سلبقت غضلق وغلبلت غضلق» مل ا هن
َ َّ َ َ ن ّ
ٍَر ِ َ
ََشء َ
َُك َ ِ
َِ ََو ُ لمايَ (غلافر ،)7/مل أ هن التعليلل يصلو
الوال يف املصلحا قولله :ربطيَوسعت
يف أ ىد ال طرين ون ال طر اآلار ،إب فيه يعون االَمر على الععم ويعلب غضبه ل ته.
إ ههنللذا احلللدية للث ير مللا ول  ىللول القللدل واجل ل أ ىا يللة اسللتول ها مستسلللمة أهللل العتللا
االس للالمية وتلقاه للا الس للذج  ىق للارق لاهن للة وش للوهوا ع للا مسع للة ِ
وبيوه للا يف االَوس للا ِ
االس للالم ل للد
ه
ُ
االَجانب والعلرة  ،والَجلل بللى تلر أنهعيلواب ملن املست لرق ،يعتقلدون ا هن ِ
االسلالم ملن علاة القلول
ةجل .
 .5ا هن نللق ِ
أفصللو مللن نطللق ةلضللا  ،وهللو مالللى أضمللة العللالم فلو للان ملرا ه مللا
االسللالم

يذ ره النلووي ،فلله أن يقلول :إنهله سلبحانه سليوفقه للتوبلة وعملل اخللو فيصلو ملن أهلل اجلنلة ،أو إنهله
يرتعب املعاصر فيصو من أهل النال.

ةلسب
 .3أمرل
ه
أارج ابن ا مية ،عن أيب عيمان ،قال :مسل ابلن مسلعو لجلالب ين لد ضلالة يف املسلجد فعضلب
() 1
وسبهه ،وقال له لجل :ما نت فحاشاب ابن مسعو  ،قال :نها َنومر بذلى.
واحلللدية معللذو علللى لسللانه ،وقللد مضللى انلهله لو عللن النبيثنلهله قللال :سللبا املسلللم فسللو

() 2
مومن لاب ين للد ض للالته يف املس للجد وأقص للى م للا ميع للن أن يع للون عمل لله
وقتال لله ف للر فعي للا يس ل ه
لب َ
معروهاب.

____________________
 . 1مسند ابن ا مية 1323 :ما يف املسند اجلام  515/11 :برقم .5225
 . 2صحيو مسلم ،52/1:ة قول النق :سبا املسلم فسو .
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 .4اجلما ال يبطل الصوم
اّلل «
اّلل ،ا هن لسللول ه
أاللرج النسللارر يف الع ل  ،عللن علقمللة ،عللن عبللد ه
() 1
لمضان ولأسه يقطر من ا  ،فمضى يف صومه بلى اليوم.

» اللرج يوم لاب يف

والروايللة ختللالا اتهفللا املسلللم ،علللى أ هن اجلمللا يبطللل الصللوم وختللالا بصلرا ىة ،القللرآن العللرو،
ن َّ َ ن َ َ َ
َ ن
ٌ َ ن
ن ن
َوأَ َِتن ِ َِل ٌ
ايسَ َ ن َّ
كِ َ
اََ
قال سبحانه :أ َُُْلك َََِلِلََ صييمُ َ َّرفثَإُىلَنُسيئُك ِ َه ََّ َُِليسَل
ُ
َ ِ ن ِ َ
ن ن
َ َ ُ َ َّ ن ِ ن ِ ن ِ َ ِ ن َ َ ِ ن َ ن ِ َ َ َ َ ِ ن
َ
ِ
ََّ
َ
ايآلنَبايْشوه َ
ُل َ هّللَينك َكطات ََتتاين نَأَفساك َفتايبعليك َو فايََاطك َف
ُ

(البقرة.)127/
اّلل إبا
أاللرج أبللو او والبييقللر يف سللننه عللن ابللن عبللاأ ،قللال :للان النللاأ علللى عيللد لسللول ه
ص للهوا العتمللة  ىللرم علللييم الطعللام وال لرا والنسللا وصللاموا إىل القابلللة ،فثاتللان لجللل ( )2نفسلله،

اّلل أن عل بلى تيسواب ملن بقر ولاصة ومنفعة.
فجام امرأته وقد صلى الع ا و يفطر ،فثلا ه
ويسر(.)3
فقال( :علم ه
اّلل أنعم ُ نتُم ختتانون أنفسعم [ )...اآليةج فرا هلم ه
احلعم وهلو ينل هد بعلوه.وتفسلو اجلملا يف الروايلة ةال ىلتالم
وم بلى يا نقض النق
يف النوم ،اال الظاهر ج هداب ،وإاله فما مع قوله «فمضى يف صومه بلى اليوم»س
 .5ال ع ة أببان بالل
أارج مسلم يف صحيحه ،عن أيب عيمان ،عن ابن مسعو  ،قال :قال

____________________
 . 1املسند اجلام  552/11 :نقالب عن النسارر يف الع
 . 2املرا هو عمر بن اخلطا بقرينة سارر الروا ت.
 . 3الدل املنيول.477/1 :

عن الولقة (.) -42
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 :ال مينعنهث ىداب منعم أبان بالل( أو قال :نلدا بلالل) ملن سلحوله فانهله ي َلوبن
اّلل
لسول ه
( أو ق للال :ين للا ي) بلي للل ُلوجل ل ق للارمعم وي للوق لرمع للم ،وق للال :ل لليم أن يق للول :هع للذا وهع للذا
() 1
 ىىت يقول هعذا (وفرج ب ،اصبعيه).
وصو يده ولفعيا) ه
( ه
القارل أب هن املر إبا عمل شيحتاب أتقنه يا ينتخب إنسلالب ِالعلالم
يال ى عليه :أ هن النق
ااصلة ،ولليم هري ىلد مطلعلاب عللى
الفجر وسارر االَوقات ال رعية ،لعنهه َيوبهن قبل الوقت لعلا ت ه
نيللة بللالل ،وانلهله أيبن لعايللة إلجللا القللارم وإيقللاظ النللارم ،بللل لوللا يتصللول اللول الفجللر فيصلللر قبللل
الوقت ،ويصوم قبل الفجر ،ولوا حيرم من تناول السحول.

 .6ال عدو وال صفر
أارج اليمذي يف سننه ،عن أيب ضلعة ،قال  :ى هدرنا صا ىب لنا عن ابن مسعو  ،قلال :قلام فينلا
اّلل البعللو اجلللر احل للفة
اّلل
فقللال:ال يعللدي شللر ش ليحتاب ،فقللال أع لرايب :لسللول ه
لسللول ه
ِ
صل َفَر،
اّلل
بذنبه ،فتجلر االبلل لهيلا ،فقلال لسلول ه
 :فملن أجلر االَهولس ال علدو  ،و ال َ
() 2
الق اللهيعلهنفم ،و تب  ىيا ا ،ولضقيا ،ومصاربيا.
إ هن العدو عبالة علن انت لال امللرحل ملن سلقيم إىل سلليم و«الصلفر» ا يصلفر منله الوجله وهلو
 «الوقان».املعرو
اّلل تب للال وتع للاىل وق للد بني للت علي لله  ىي للاة
إ هن انت للال امل للرحل بواس للطة اجلل لراريم س للنة م للن س للنن ه
العارنللات احليللة وللليم القللول بلله منافيلاب لعونلله سللبحانه هللو اخلللالق املللدبر وال اللالق وال مللدبر سلواه،
الَ هن االَسبا العونية من جنو ه سبحانه مسخرة
____________________
 . 1صحيو مسلم ،125/3 :ة بيان ا هن الداول يف الصوم حيصل بطلو الفجر ،من تا الصيام.
 . 2سنن اليمذي 452/4 :برقم .2143واحل فة :القر ىة.
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و ليته ،وعللى بللى فلالقول ةلعللدو والصلفر يرجل  ىقيقتله إىل أنهله سللبحانه اللق العلا عللى تلللى
السنن ،فلو انت ر اجلر من بعو مريض إىل سا فقلد انت لر أبملره سلبحانه ،وللو أاضلرت احلقلول
أاضرت أبملره وم ليته ،الَنهله سلبحانه جعلل امللا سلبباب لنملو االَشلجال
املعتظة ةالَشجال ةملا فقد
ه

َ
ال ِرضَق َق ٌ
اوَ
وااضرالها  ىىت أنهه سبحانه لوا يستدل ةلسنن العونية على تو ىيلده.ويقلولَ :و ُِفَ َ
ُ
ن
َ َ ٌ َ َ ٌ ِ ٌ َ ِن ِ
ٌ َ َّ ٌ ِ َ ِ
َن
نَ
ن
اَُ
ادَونفض َ
طيبَوزر َو ُ
َصط نَوغري ُصاط ٍنَيساََّبُمايءٍَو ُْ ٍ
َنيُ ُ
جيور تَوجطيتَ ُمََأ ٍ
مت ُ
َ ن
َ
َ ن َّ
ِ
ِ َ
َآلييتَ ُل َق مٍ َن ِع ُقل ََن (الرعد.)4/
الك َُُإُنَ َذ ُك
َبعض يَ َ ََبع ٍضَ ُ َ َ
ٍ

لاّلل سللبحانه يسللتدل ةاللتال االَشللجال واالَ للال وتنوعيللا علللى الللرغم مللن و ىللدة الليا واملللا
فل ه
على أ هن ة قدلة قاهرة مدبرة للعون ،وليست العلل الطبيعية هر السلبب التلام لتفلتهو بلراعم االَضهلال
وااضرال االَشجال ،وإاله ب أن ال حيتضلن العلا إاله نوعلاب وا ىلداب ملن ال لجر لو ىلدة الليا وامللا ،

فيللذه الللروا ت  ىيعللت علللى منلوال إنعللال االَسللبا الطبيعيللة بل عم ا هن القللول عللا ينللايف التو ىيللد يف
اخلالقية ،أو الربوبية.ولعل املصدل هلذه الرواية هو أبو هريرة وقد نقليا ما نقل ضدها.
»  :ال علدو وال
أارج البخالي ،من ريلق أيب سللمة ،علن أيب هريلرة قلال :قلال النلق «
ص ل ل َفر ( )1وال هامل للة ( )2فقل للال أع ل لرايب :لسل للول اّلل مل للا ةل ِ
االبل للل تعل للون يف الرمل للل ث ههنل للا الظبل للا
ه
َ َ
اّلل
فيخالطيا البعو االَجر فيجر ه -ها ،فقال لسول ه

 :فمن أعد االَهول.

() 3

____________________
 . 1ما يتوهم منه  ىصول الدواهر يف شير صفر.
 . 2هامة (بتخفيا امليم) ارر ان أهل اجلاهلية ي عمون ا هن لوح امليت تنقلب هامة ،فثبطلل ِ
االسلالم هلذه اخلرافلة ولعلل
املرا منه البوم الذي يضر به امليل يف ال َوم.
 . 3صحيو البخالي ،132/7:ة ال هامة من تا الطب.
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ما نقل ضد هذا احلدية فرو مسلم يف صحيحه ،عن أيب سلمة انهه مس أة هريرة فيملا بعلد
لو ،ق للال أب للو س لللمة :أة هري للرة أ
حي للده فيق للول :ق للال الن للق
 :ال ي للول مم للرحل عل للى مص ل ه
() 1
ده انهه ال عدو س قال :فثنعر  ىدييه االَهول ول ن ةحلب ية.
وقد تصلر البخلالي يف احللدية اليلاو :ال تلول وا اململرحل عللى املصلو ،و ىلذ بيلل احللدية
الذي لواه مسلم.
 .7النسا خل ،اجمللم لعر...
اّلل ام لرأة
اّلل بللن مسللعو  ،قللال :لأ لسللول ه
اّلل بللن  ى لالهم ،عللن عبللد ه
أاللرج الللدالمر ،عللن عبللد ه

فثعجبتلله ،فللثتى سللو ة وهللر تصللن يبلاب وعنللدها نسللا  ،فثالينلله ،فقضللى  ىاجتلله مثه قللال :أهميللا لجللل
() 2
لأ مرأة تعجبه فليقم إىل أهله ،فلهاعيا ميل الذي معيا.
إ هن الرواي للة م للتملة عل للى  ىعم للة عملي للة ،وه للر انهلله إبا اثلت ش لليوة الرج للل ،فعلي لله أن يعاجلي للا
ثللالل ،وإالهفروللا ينتيللر إىل الوقللو يف احل لرام ،وقللد ول نظللو بلللى علللى لسللان ِ
االمللام علللر
:
فمرت عم امرأة يلة فرمقيا القوم أببصالهم  ،فقال
عندما ان واقفاب م أصحابه ه
إ ه بص للال ه للذه الفح للول ل لوامو ،وانهللذلى س للبب َهبَاع للا ،ف لللبا نظ للر أ ى للد م إىل ام ل لرأة تعجب لله
فليالمم أهله ،فلهاا هر امرأة امرأته (.)3

____________________
 . 1صلحيو مسلللم ،31/7:ة ال علدو وال للوة وال هاملة مللن تلا السللالم ن صلحيو البخللالي ،132/7 :ة ال
عدو من تا الطب.
 . 2سنن الدالمر ،146/2 :ة الرجل ير املرأة فيخا على نفسه.
 . 3هنة البالغة ،من لماته القصال ،برقم .422
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ولعن احللدية اللذي يرويله اللدالمر ي لتمل عللى شلر ال يصلدل علن ُسلذج النلاأ ،فضلالب علن
ال للذي مل ل َلى ةحلي للا م للن الف للر إىل الق للدم  ،ىي للة ق للال« :فثالين لله فقض للى
الن للق االَعظ للم
وللا يف قلبلله مللن املالمسللة م ل سللو ة ،ويفيميللن  ىللىت
 ىاجتلله»  ،وهللذا لهللن أن يبللوح النللق
 ،وسلليوافيى لوا ت يللوة

ل ،اجمللللم للله ،وهللذا شللر ال يليللق ةملل َلومن فض لالب عللن النللق
خلل ه
عند لاسة أ ىا ية أنم.
 ىول  ىيا النق
 .2النسا أ ير أهل النال
ِ
اّلل
اّلل بللن مسللعو  :ا هن لسللول ه
أاللرج االمللام أ للد يف مسللنده ،عللن وارللل بللن ميانللة ،عللن عبللد ه
ق للال :تص للدقن مع للر النس للا ول للو م للن ُ ىل لليه ُع هن ف للانهعن أ ي للر أه للل الن للال ،فقام للت امل لرأة
() 1
ِ
عن تعيرن اللعن وتعفر هن الع و.
ليست من علية النسا  ،فقالت َ :لسول ه
اّللس قال :الَنه ه
م للن ال للق عظ لليم ،ق للال
يال ى ل عل للى احل للدية أ هن ه للذا ال يناس للب م للا نعل للم م للن الن للق
َ

ن

َ َّ َ َ ن
ىلَخل ٍََ َ ُيي (القلم ،)4/وقد ول يف العتا العرو يفية االَمر ةملعرو
سبحانه :و ُإنكَلع
ِ
ِ
َ
ِ ن َ
َو َم ُ َي ََُ ْل َ َسط َُ َ
ْلك َم َُ َ
َوجاي ُد ن ِ َ
والنير عن املنعر  ،قلال عل ه ملن قارلل :د إُىلَس َُي ُل َربكَبُي ُ
َ
ّ
بنعملة مالرملة ال بقولله:
بُيليتَ ُهيَ ِْ َسَ (النحلل )125/فيلذا يقتضلر أن يعلمي هلن النلق
فانهعن أ ير أهل النال.

صو احلدية ،وربت ا هن الرسول أا أب هن أ ير أهلل النلال هلم النسلا  ،فينلا س َلوال آالر
مثه لو ه
وهو انهه يا يعون النسا أ ير أهل النال م أ هن الرجال أ ير

____________________
 . 1مسند أ د .376/1 :ولواه أ د عن أيب هريرة أيضاب ال ى .257/2
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اقيافاب للذنو من النسا  ،هليمنة العصب وال يوة علييمس
مثه إ هن إ يللال اللعللن للليم إاله عللا  ،إبا صللدل يف غللو حملهلله يعللون أشللبه بللدعا غللو مسللتجا ،
فعيللا يعللون سللبباب لللداول النللال و الو هللاس مللا ا هن ا فللال الع للو للليم إالهعللدم الوقللو علللى

حمرم ،ال يوجب الداول يف النال بل يعون أمراب قلبياب.
 ى هقيم ،وهو إن يعن مقرولب أبمر ه
لرهن م للن أه للل الن للال ال خ للت ع للذا احل للدية ،ب للل للة
إ هن احل للح م للن ش للثن النس للا  ،وجع للل أ ي ل ه
 ىق النسا  ،وإليى اوبجاب:
مرو ت  ىول هذا املوضو تععم فعرة اجلاهلية يف ه
 ىة أو عمرة ،فقال:
أارج أ د ،عن عمالة بن ا مية ،قال :بينا حنن م عمروبن العا يف ه
يف هذا ال عب إب ،قال:
اّلل
بينما حنن م لسول ه
انظللروا هللل تللرون ش ليحتابس فقلنللا :نللر غللرةلب ،فييللا غ لرا أعصللم ،أ للر املنقللال والللرجل .،فقللال
() 1
 :ال يدال اجلنهة من النهسا إاله من ان منين ميل هذا العرا يف العرةن.
اّلل
لسول ه

واحلللدية نايللة عللن قلللة عللد النسللا يف اجلنللة وانلهله ال يللدال مللنين إاله اليسللو النللا ل ،فعثنهلله
سبحانه الق النسا للنال والرجال للجنة ،تبال وتعاىل عن بلى.

____________________
 . 1مسند أ د.157/4:

128

 -5أبو الدرداء االَنصاري
(  33 - ...ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1عدم مناضعة والة االَمر.
 .2إبليم يواجه النق ب يا من لل.
 .3الفرا من التقدير.
مومن بسحر.
 .4ال يدال اجلنة َ
ع لومير بللن مالللى بللن ضيللد بللن قلليم االَنصللالي اخل لجللر ،أ هُملله حمبهللة بنللت واقللد ابللن عمللرو ،ياللر
إسالمه قليالب و ان آار أهل اله إسالماب و ىسن إسالمه ،و ان فقييلاب علاقالب  ىعيملاب ،آالى لسلول
بينه و ب ،سلمان الفالسر ،شيد ما بعد أُ ىد من امل اهد و هأول م اهده اخلند .
اّلل
ه
وس أبو الدل ا قضا م ق ،وتويف قبل أن يقتل عيمان بسنت )1( ،أي سنة .33

____________________
 . 1أُسللد العابللة ،125/5:ويف سللو اعللالم النللبال انهلله تللويف قبللل عيمللان بللياله سللن ،،ونقللل ابللن سللعد انهلله تللويف يف ال للام
سنة 31ه.-
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اّلل بلن عملر ،وابلن عبلاأ ،وأبلو
لو عنه أنم بن مالى ،وفضلالة بلن عبيلد ،وأبلو أماملة ،وعبلد ه
() 1
إ ليم اخلوالو ،وجبو بن نفو ،وابن املسيب وغوهم.
أا ل د بن عمر ،قال  :ىدرنا معاوية بن صاحل ،عن لبيعة بلن ي يلد ،علن أيب اللدل ا انهله لان
() 2
يم إن يعن هعذا ف بِ ْيهُ ف َ عْله.
إبا  ى هده احلدية عن النق
 ،يقول :الله ه
عل هدة أ ىا يللة ،وهلو معللدو ممللن تللال عللى النللق
لو علن النللق
 ،و يبلعنللا أبللداب
أنهه قرأ على غوه ،وتصدل ِ
االقرا بدم ق يف االفة عيمان وقبل بلى.
لدل عليله
ويظير ممها ب ره أصلحا املعلاجم يف  ى هقله أنهله لان متق لفاب ،غلو متعملق يف اللدين .وي ه

أمران:
االَهول :نقل ابن سعد علن عملر بلن م هلرة :قلال :مسعلت شليخنا حيل هده علن أيب اللدل ا  ،انهله قلال:
() 3
ُ ىب املرحل تعفواب خلطيحتي.
ُ ىب املوت اشتياقاب إىل ل ه -ي ،وأ ه
ُ ىب الفقر تواضعاب لر ه -ي ،وأ ه
أ ه

أرملة
وقد ضعم بلى الصحايب اجلليل ا هن ما ان حيبه ه
ويرجحه ،أملر تلقلاه ال لر ةلقبلول ،ولع هلن ه
اّلل سلبحانه ملن الفقلر والعل  ،أو امللوت واحليلاة،
أهل البيت والعرفا ال اخم ،يرضون وا قضلى هللم ه
اّلل يف لهحال ،وييهاون بقول العال احلعيم السب والي:
الصحة ،ويطلبون لضى ه
واملرحل و ه
وبو الرض ل ل ل ل للا و ل ل ل ل للا قض ل ل ل ل للى م ل ل ل ل للا اعيض ل ل ل ل للا
اّلل لض ل ل ل ل ل ل ل ل للا
و عج ل ل ل ل ل ل ل ل للة و ل ل ل ل ل ل ل ل للا قض ل ل ل ل ل ل ل ل للى ه
قيل :للحسن بن علر

____________________

 :إ ه ة بل ،يقول :الفقر أ ىب إس من

 . 1أُسد العابة.162/4 :
 . 2الطبقات الع .352/7 :
 . 3بقات ابن سعد.352/7 :
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اّلل أة بل .هأملا أل فلثقول :ملن اتعلل عللى  ىسلن
الع  ،والسقم ُ
الصحة .فقال :ل ىم ه
أ ىب إس من ه
() 1
اّلل له.
اّلل له ،يتمن انهه يف غو احلالة الي ااتالها ه
ااتيال ه
الياو :ال سلمان بيت أيب الدل ا فلبا أُم الدل ا متب هِذلة ،فقلال :ملا شلثنىس قاللت :إ ه الا

فر ىللب بلله وقللر إليلله عاملاب،
ال  ىاجللة للله يف الللدنيا ،يقللوم الليللل ويصللوم النيللال ،فجللا أبوالللدل ا  ،ه
إو صللارم ،قللال :أقسللمت عليللى لتفطللر هن فث للل معلله مثه ةت عنللده،
فقللال للله سلللمان ُ :للل ،فقللال :ه
فلما ان من الليل ألا أبو الدل ا أن يقوم فمنعله سللمان ،فقلال :إ هن جلسلد عليلى  ى هقلاب ،ولربهلى
ِ
 ىق  ى هقه.
وصل وارت أهلى وأعح هل بي هه
عليى  ى هقاب ،والَهلى عليى  ى هقاب .صم وأفطر ،ه
فلما ان وجه الصبو ،قلال :قلم اآلن إن شلحتت ،فقاملا ،فتوضلرب ،مثه ل علا ،مثه ارجلا إىل الصلالة،
اّلل ةلللذي أمللره سلللمان ،فقللال للله :أة الللدل ا  ،انهلجسللد عليللى
فللدل أبللو الللدل ا ليخل لسللول ه
 ى هقاب ،ميل ما قال لى سلمان.
و انت لله مواقلا م لرقة ،وهلذا هلو ِ
االملام أ لد يلروي ا هن أة اللدل ا مللا مسل تسليو أيب بل إىل

الربلذة اسلليج قريبلاب مللن ع لر ملرات ،مثه قللال :التقبلله واصللط ملا قيللل الَصللحا الناقللة ،اللهيل هلم إن
ِ
للو ال
لاو ال أ مل لله ،اللهيل ل هلم وإن استع ل للوه ،فل ل ه
لاو ال أُ هذبل لله ،اللهيل ل هلم وإن ا مل للوه فل ل ه
ل للذبوا أةبل ،فل ل ه
استع ه.

يسر إىل أ ىد.
فل هن لسول ه
،ويسر إليه  ى ،ال ه
اّلل ان أيمتنه  ى ،ال أيمتن أ ىداب ه
أما واللذي نفلم أيب اللدل ا بيلده ،للو ا هن أة بل قطل مييلين ملا أبعضلته بعلد اللذي مسعلت لسلول
يقول:
اّلل
ه
ما أإلت اخلضرا وال أقلت الع ا على بي هلجة أصد من أيب بل.

____________________
 . 1ذيب ابن عسا ر222/4:ن البداية والنياية.35/2:
 . 2مسند أ د.157/5 :
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() 2

وعلى أيلة  ىلال فلوو لله مارلة وتسلعة وسلبعون  ىلديياب واتفقلا لله عللى  ىلديي ،،وانفلر البخلالي
() 1
بيالرة ،ومسلم بيمانية.
وقد ُ عت أ ىا ييه يف املسند اجلام فبلعت  113لواية.

فلنذ ر شيحتاب من لوار أ ىا ييه ،مثه نعرج إىل االَ ىا ية السقيمة الي ع يت إليه.
لوار أ ىا ييه:
 .1أاللرج أبللو او يف سللننه ،عللن اليللد العصللري ،عللن أ هُم الللدل ا  ،عللن أيب الللدل ا  ،قللال :قللال
الصلللوات اخلمللم
اّلل
لسللول ه
 :للم مللن جللا عللن مل إميللان اللل اجلنهللة ،مللن  ىللاف علللى ه
لة البي للت إن اسل لتطا إلي لله
اقيتين ،وص للام لمض للان ،و ى ل ه
هن ومل لو ه
لوعين وس للجو ه
عل للى وض للورين ول ل ه
سبيالب ،وأعطى ال اة يِهبة عا نفسه ،وأ ه االَمانة.
() 2
قالوا :أة الدل ا  ،وما أ ا االَمانةس قال :العسل من اجلنابة.

وال غبللال علللى مضللمون الروايللة ،وقللد ول يف غللو وا ىللد مللن الللروا ت وتللدعميا املفللاهيم العامللة
ال لوال ة يف ِ
االسللالم ،بيللد انهتفسللو االَمانللة ةلعسللل مللن اجلنابللة تفسللو ةل لرأي ،إاله أن يعللون الرسللول
فسرها عذا النحو ،وإاله فث ا االَمانة وفيوميا العلر العام من عالرم ِ
االميان.
َ
َ
َّ َّ َ ِ ن ن ِ َ ِ ن َ ُ
مينيتَ ُإىلَأ ِه ُل ي (النسا .)52/
َ
ال
َ
و
د
نَ هّللَي مرك َأنَت
قال سبحانهُ :إ َ
ُ
َ َّ َ ن ِ َ
ِ َ َ ِ ِ ن َ
املومنون.)2/
(
َ
ن
َر
ه
د
َ
َو
ت
ميني
َ
ال
ليََه ََ
وقال سبحانه :و ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ

____________________

 . 1سو اعالم النبال 342/2 :برقم.62
 . 2سنن أيب او  116/1 :برقم .425
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َ

َ

َِ

َّ

َ

َن َ َ
ِ َ َ ن ن ِ
ميَتَ (البقرة.)223/
عضك ََِ َبعضيَفلين َدَ ليَ َوت ُمََأ
وقال سبحانه :ف ُإنَأ ُمََب
 .2أاللرج ِ
»  ،قللال :لعل هلل
االمللام أ للد ،عللن أيب إ ليللم ،عللن أيب الللدل ا  ،عللن النللق «
شللر  ىقيقللة ،ومللا بلللغ عبللد  ىقيقللة ِ
االميللان  ىللىت يعلللم ا هن مللا أصللابه يعللن ليُخطحتلله ،ومللا أاطللثه

يعن ليصيبه.
االنسان أو خطحته على قسم ،،اتلة يعلد ملن أفعالله اللي ينلا علا ِ
إ هن ما يصيب ِ
االميلان والعفلر
والي لوا والعقللا  ،وهللذا القسللم مللن االَفعللال غللو اللالج عللن إاتيللاله فلللو أصللابه أو ااطللثه فلهاللا
لو أن يقللال اهاللا أصللابه ميعللن ليخطللثه أو مللا أاطللثه يعللن
أصللا أو أاطللث ةاتيللاله فللال يصل ه
ليصيبه ،إب مع بلى ا هن ِ
االميان والعفر والطاعة والعصيان من االَمول الي يعن للعبلد فييلا ول،
فاملومن يعن له ب هد من ِ
االميان ،والعافر يعن لله بلد ملن العفلر ،واملطيل يعلن لله إاله الطاعلة،
َ
والعاصللر يع للن للله إاله العص لليان فلللم يع للن يف وس ل املطي ل  ،العصلليا ُن م للا انهلله يع للن يف وس ل
() 1

العاصر ،الطاعةُ.
فالقول ةلالبدية يف هذا النو من االَفعال عل ،اجلل وهلو ينلايف القلرآن العلرو املنلا ي لالاتيلال
َ َِ ِن
َو َما ِ
االنسللاو بقولللهَ َِ :ما ِ
اايءَفَلِينااا ََ ُم َِ َ
ااََشا َ
والللذي خا للب اجملتم ل ِ
اايءَفليَكفااارَ
ااََشا
(العيا.)25/
نعم ،ينطبق ما ول يف احلدية على االَمول اخلالجة عن ال االاتيال ،فاحلوا ه والنلواضل أُملول
االنسان بال ااتيال وقد ق ِدل ،و يعن حمي من التقدير ،قلال سلبحانه :ميَأَ َ
يواجييا ِ
صيبَ ُم ََِ
ه
ِ َ ِ َ ِ َََِ
ن ِ ّ
َ
َ
َِن
َّ
ال َِر َ
رأهايَ ُإنَذ ُاكَ َ َ هّللََي َ ُساريَ
َكتيبَ ُمََقاب ُأنََ
ال
إ
َ
ك
س
ف
نم ُصيبَ ٍََ ُ َ ب
ضَوالَ ُ َأَ ُ
ُ ُ
ٍ

(احلديد.)22/

____________________
 . 1مسند أ د.441/6 :
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وقد ب رل غلو ملرة ا هن تعظليم القلدل وتفخليم شلثنه وجعلل ضملام  ىيلاة ِ
االنسلان بيلده ملن االَفعلال
ه
املستول ة.
 .3أاللرج النسللارر ،عللن عطللا بللن يسللال :ا هن معاويللة ة سللقاية مللن بهللب أو ول أب يللر مللن

ينيى عن ميل هذا إالهميالب ويل.
اّلل
وضهنا ،فقال أبو الدل ا  :مسعت لسول ه
ِ
 ،انلهله
اّلل
ومللا لواه ،مللن االَ ىعللام الضللرولية يف الفقلله االسللالمر ،وقللد لوي عللن لسللول ه
() 2
قال :ال تبيعوا الذهب ةلذهب إالهميالب ويل.
جيلل هلذا احلعلم ِ
االسلالمر أو
اّلل
والعجب ا هن معاوية الذي ا هعلى اخلالفلة علن لسلول ه
() 1

جتاهله فبا السقاية أب ير من وضهنا.
اّلل
 .4أاللرج أ للد يف مسللنده عللن ل ة بللن  ىبيللب ،عللن أيب الللدل ا ،عن لسللول ه
() 3
اّلل تص هد عليعم بيلة أموالعم عند وفاتعم».
قال« :إ هن ه

 ،انلهله

اّلل
 .5أارج أبو او  ،عن أ هُمالدل ا  ،عن أيب الدل ا  ،قال :قال لسلول ه
() 4
داوْوا ثرام.
داوْوا وال تَ َ
لعل ا وا  ،فتَ َ
الدا والدوا  ،وجعل ه
 :أال أُال م
اّلل
 .6أارج اليمذي ،عن أُم الدل ا  ،عن أيب الدل ا  ،قلال :قلال لسلول ه
أبفضل من لجة الصيام والصالة والصدقةس قالوا :بلى ،قلال :إصلالح بات البل ،،فلا هن فسلا بات

الب ،هر احلالقة.

اّلل أنل ل
 :إ هن ه

() 5

____________________
 . 1سنن النسارر ،275/7 :ة بي الذهب ةلذهب.
 . 2أارجه غو وا ىد من أصحا الصحاح والسنن.
 . 3مسند أ د.441/6 :
 . 4سنن أيب او  7/4 :برقم .3274
 . 5سنن اليمذي 663/ 4 :برقم  ،2525ولواه أبو او يف سننه 222/4 :برقم  4515م تفاوت يسو.
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ِ
 ،وقلد ب لر يف وصلية لولديله احلسلن
املومن ،عللر
وما لواه أبو الدل ا قد لواه االمام أمو َ
يق للول إص للالح بات
للو ق للد مسع للت ج للد ما
واحلس لل،
 «:وص للالح بات بي للنعم ،ف ل ه
() 1
ِ
الصيام».
الب ،أفضل من عامة الصالةو ه

اّلل
اّلل ب للن أيب ض للر  ،ع للن أيب ال للدل ا  ،ق للال لس للول ه
 .7أا للرج أب للو او يف س للننه ،ع للن عب للد ه
() 2
 :إنهعم تدعون يوم القيامة أبمسارعم وأمسا آةرعم ،فا ىسنوا أمسا م.
،
 .2أاللرج أبللو او يف سللننه ،عللن بللالل بللن أيب الللدل ا  ،عللن أيب الللدل ا  ،عللن النللق
() 3
قال « :ىبى ال ر يُعمر ويُصم».

نِ َِ نَ ن ن ِ َ ِ َ َ َ ِ
َّ َ َ َّ َ ِ
ن
ِ
ن
َ
ليََضاَُساعي َ ُ َ ْلياي ُةَ
ويويلده قولله سلبحانه :قَُهَُننبئك َبُ ب
َسيََأ ميالَ*َ ُ
يالَخ ُ
َ
ُ ِ َ ن ِ َ ِ َ ن َ َ َّ ن ِ ن ِ ن َ ن ِ
دلنييَوه َُيسب نَيَ َُي ُسط نَصطعيَ ( العيا.)124 -123/
ََ َ ِ ن َ َن ن ن َ َ َ
َ
َ
ن
َ
وقال سبحانه :أِمََزيََ َس ءََم ُل ُ َفرآهَْسطيَ (فا ر.)2/

 ،قلال :ملن ل

 .5أارج اليمذي يف سلننه ،علن أُم اللدل ا  ،علن أيب اللدل ا  ،علن النلق
() 4
اّلل عن وجيه النهال يوم القيامة.
عن عرحل أايه ،ل ه
اّلل بن عبيد بن عمو ،عن أيب الدل ا  ،قال :قلال لسلول
 .12أارج أ د يف مسنده ،عن عبد ه
() 5
:من مس من لجل  ىديياب ال ي تير أن يذ ر عنه ،فيو أمانة وإن يستعتمه.
اّلل
ه

ملا نقلنلاه شلر ملن لوارل أ ىا ييله استعرضلناها نملابج مللا
إليه لوا ت ال تدعميا الضوابح السالفة الذ ر ،ون و إىل
____________________
 . 1هنة البالغة ،قسم الرسارل ،برقم .47
 . 2سنن أيب او  227/4 :برقم .4542
 . 3سنن أيب او  334/4 :برقم .5132
 . 4سنن اليمذي 327/4 :برقم .1531
 . 5مسند أ د.445/6 :
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ت بله ،ويف الوقلت نفسله ع يللت

بعضيا:
 .1عدم مناضعة والة االَمر
اّلل
أا للرج البخ للالي يف االَ املف للر  ،ع للن أُم ال للدل ا  ،ع للن أيب ال للدل ا  ،ق للال :أوص للاو لس للول ه
ةّلل شيحتاب وإن قُ ِطهعت أو ُ ىهِرقت ،وال تي ن الصالة املعتوبلة متعملداب ،وملن
بتس :ال ت ر ه
بن اخلملر فا ههنلا مفتلاح هلل شلر ،وأ ل واللديى وإن أملرا أن
تر يا متعمداب بررت منه الذمة ،وال ت ر ه
() 1
خترج من نيا فاارج هلما ،وال تُناضعن والة االَمر ....
شى ا هن التو ىيد هو االَصل املو ىد يف ال لرار السلماوية ولعلن لوض االإيلال ةل لر
أقول :ال ه

ّ َ ِ ن ِ َ َ َ ِن ن
اارَهَوقلباا َ
عنللد التقيللة  ىفاإلاب علللى الللنفم والنفلليم عنللد االضللطر
ال ،قللال سللبحانه :إُالَمااََأك ُ
َ
ّ
نم ِق َم ٌّ
اليمين (النحل )126/وقال سبحانه :إُالأ ِن ََت َّت نق َ ُمطِ ن ِ َتنقيةَ (آل عمران.)22/
ِئَبُي َُ
ُ

وليسلت هلذه الفقلرات مللن الوصلية شليحتاب خللت

أبيب اللدل ا  ،بلل هللو املخا لب ولعلن املضللمون

يرج إىل قا بة املسلم ،،ومن الواضو جواض التظاهر ةل ر لعا ت نبيلة ،وقضية عملال يف بللى
أو ىهرقت».
معروفة ،فما مع قوله« :ال ت ر ه
ةّلل شيحتاب وإن قُطهعت ُ
وتصول ا هن املرا هو ِ
االشرا القللق (أبنهله ال لوض وإن قطل أو  ىلر ) ،فيلو غلو اتم ،الَ هن االَملر
لال لراه  ىللىت يتعلللق بلله النيللر ،بللل يتعلللق ِ
القلللق ال خض ل ِ
اال لراه مث النيللر ،ةالَمللر الظللاهري وقللد
عرفت ا هن التظاهر ةل ر جار لعاية ميمة.
____________________

 . 1البخالي :االَ املفر  23 ،برقم 12ن ولواه ابن ماجة يف سننه  115/2:برقم  ،3371وقد ا تفى ةلنيلر علن
لاضعن والة االَملر» «وال ا اعللة
شلر اخلملر  ،ملا لواه يف موضل آالر 1335/2 :بلرقم  ،4234ولليم فيلله قولله« :وال تن ه
الوالدين».
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لاضعن والة االَمللر» فمللا هللو امللرا س فيللل امللرا هللم والة
ويف الروايللة فقللرة أُاللر وهللر قوللله « :ال تنل ه
االَمر العدول ،فالن ا معيم اروج علييم وهو أمر حمرم.
أو امللرا والة االَمللر اجلللاررون ،فللاخلروج علللييم جللار أو واجللب  ىسللب لجللات مللا ييتللب علللى

واليتيم ملن املفاسلد ،فمنلاضعتيم ملن ة االَملر ةملعلرو والنيلر علن املنعلر فلرحل عللى املسللم إبا
اّلل
للان جامع لاب لل لرارح ،وقللد  ىعللى السللبح ال للييد احلسلل ،بللن علللر
عللن ج ل هده لسللول ه
اّلل،
اّلل ،خمالفلاب لسلنة لسللول ه
اّلل ،ل يلاب لعيللد ه
قوللله :مللن لأ سلللطالب جللارراب مسللتحالب حلل ُلرم ه
ِ
اّلل أن يداللله
اّلل ةالمث والعللدوان ،فلللم يعل هلو عليلله بفعللل وال قللول ،للان  ىق لاب علللى ه
يعمللل يف عبللا ه

مداله.
 :أة اللدل ا  ،وصلية لعاملة املسللم ،وتوافلق لوح
و ىصيلة العالم ا هن ما أوصلى بله النلق
ِ
لاضعن
االسللالم و أُص لوله إالهالفق لرت ،االَاوتلل ، ،االَ وىل« :وإن قطعللت و ىرقللت»  ،واليانيللة« :ال تنل ه
والة االَمر».
 .2إبليم يواجه النق ب يا من لل
فسللمعناه،
اّلل
أاللرج مسلللم عللن أيب إ ليللم اخلللوالو ،عللن أيب الللدل ا  ،قللال :قللام لسللول ه
فلملا فلر ملن
ةّلل منى ،مثه قال :ألعنى بلعنة ه
يقول :أعوب ه
اّلل رالاثب ،وبسح يده ثنهه يتنلاول شليحتاب ،ه
() 1

اّلل قلد مسعنلا تقلول يف الصلالة شليحتاب نسلمعى تقولله قبلل بللى ،ولأينلا
الصالة ،قلنلا :لسلول ه
اّلل إبللليم جللا ب لليا مللن لل ليجعللله يف وجيللر ،فقلللت :أعللوب
لدو ه
بسللطت يللد س قللال  :إ هن عل ه
اّلل التام للة ،فل للم يسللتثار ر للاله م ل هلرات ،مثه أل ت
ةّلل منللى ر للاله مل هلرات ،مث قل للت :ألعن للى بلعنللة ه
ه

اّلل لوال عوة أاينا سليمان الَصبو مورقاب يلعب به ولدان أهل املدينة.
أاذه ،و ه
____________________
 . 1اتليخ الط ي  324/4 :ىوا ه سنة .61
 . 2صحيو مسلم ،73/2:ة جواض لعن ال يطان يف أرنا الصالة.
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()2

تساوالت  ىول الروايةس
وة َ
وب لل،
االُوىل :ا هن م للا لواه أب للو ال للدل ا ه للو نف للم م للا لواه أب للو س للعيد اخل للدلي ع للن الن للق
الللروايت ،االلتال شاس ل  ،وسللنذ ر الروايللة عنللد لاسللة مللا ع يللت إليلله مللن الللروا ت للت عن لوان
».
سلطان إبليم على النق «
ق للام فص لللى ص للالة الص للبو وه للو الف لله ،فق ل لرأ
اّلل
لو أب للو س للعيد اخل للدلي ا هن لس للول ه
فالتبست عليه القرا ة ،فل هما فر من صلالته ،قلال :للو لأيتملوو وإبلليم ،فثهويلت بيلدي ،فملا ضللت
أانقلله  ىللىت وجللدت بللر لعابلله بلل ،اصللبعر هللات :،االعللام والللي تلييللا ،ولللوال عللوة أاللر سللليمان
الَصللبو مربو لاب بسللالية مللن سلوالي املسللجد يتالعللب بلله صللبيان املدينللة ،فمللن اسللتطا مللنعم أن ال
() 1
حيول بينه وب ،القبلة أ ىد فليفعل.
تصرفوا يف الرواية فقد نقلوها بصولت ،خمتلف ،جداب .بل بصلول خمتلفلة ،فقلد
وأنت تر ا هن الرواة ه
لواهللا مسلللم عللن أيب هريللرة بوجلله خللالا لتللا الصللولت ،مللا سلليوافيى يف تر تلله ،ل هلل بلللى يسلللب
وتصول تع هد الواقعة بعيد جداب.
االعتما على تلى ه
املرو ت ،ه
ِ
 ىق غلو عبلا ه الصلاحل،،
اليانية :ا هن غاية ما ييبته القرآن البليم هو سلطان الوسوسة وهو يف ه
َّ ن َ ِ َ ن ِ ٌ َ َ َّ
َ َّ ن
يَ َ
ل َ
َآمطن ََو َ ََرب ُ ِ َنتَ َ َّك ََن (النحل.)55/
قال سبحانه :إن َلي ََُ نَسلقينَ َ ُ
مث ليم لله سللطان عللى بلين آ م ةلضلر و ِ
اال ىلرا فضلالب علن أن يعلون لله سللطان عللى النلق
ه
نعل شيا من لل على وجيه.
اليالية :ا هن قوله « :أل ت أاذه» يعر عن ون ال يطان موجو اب عنصلر ب قلابالب لالَالذ ،وميلله

ال ميعن أن يوسوأ يف صدول العامل ،يف ضمان وا ىد.
____________________
 . 1مسند أ د.22/3 :
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ن ن
ّ ن
الرابعللة :انلهله سللبحانه يصللرح أب هن إبللليم يللر ِ
االنسللان وهللو ال يلراه ،قللال :إناا ََياار ك ِ َهاا َ َ
َ ن ن ِ َِ ن َ
َالَتَا ِ
ارو ََ ن َِ (االَعلرا  ، )27/فملا معل قولله« :وللوال علوة أاينلا سللليمان
وق ُبيلا َ ُمااََْيااث

الروية.
الَصبو مورقاب يلعب به ولدان أهل املدينة» فا هن اللعب فر َ

حمملد
اخلامسة :يظير من بيل الرواية ا هن سليمان أ ير قدلة ملن نبينلا ه
أي سلللطان علللى سللليمان « » بللل للان مسللخراب للله ،خبللال النللق
وض شيا من لل يف وجيه.
 .3الفرا من التقدير

فللم يعلن ِالبلليم
 ىيللة للان بصللد

اّلل  :ألأيلت ملا نعملل أملر قلد فلر
أارج أ د عن أيب إ ليم ،عن أيب الدل ا  ،قالوا :لسلول ه
اّللس قلال :لل
منه ،أم أمر نستثنفه قال ،قال :بل أمر قد فر منه ،قلالوا :فعيلا ةلعملل لسلول ه
() 1
امر َ مييهث ملا الق له.

»:
اّلل «
وأارج أيضاب عن أُم الدل ا  ،عن أيب الدل ا  ،قال :قال لسول ه
وجل فر إىل ِهلل عبلد ،ملن القله ،ملن لم :ملن أجلله ،وعملله ،ومضلجعه ،وأرلره،
إ هن ه
اّلل عه ه
() 2
ولضقه.
يقللول :فللر
اّلل
ويف لوايللة إمساعيللل عللن أ هُم الللدل ا  ،عللن أيب الللدل ا قللال :مسعللت لسللول ه
() 3
وشقر أم سعيد.
اّلل إىل ِهل عبد من م :من أجله ،ولضقه ،وأرره،
ه
هه
ِ
أقللول :الف لرا مللن االَمللر ييللد إىل أ هن االنسللان مسللو يف  ىياتلله وللليم وخل هلر-ل ،و ل هلل إنسللان
الللق لعايللة ااصللة هأمللا النللال أو اجلنهللة فيللو مييهللث ملللا الللق للله ،فلمللا انللت تلللى الفعللرة علللى للر
النقيض من بعية االَنبيا وإصالح املصلح ،عا

____________________
 . 1مسند أ د.441/6 :
 . 2مسند أ د.157/5 :
 . 3مسند أ د.157/5 :
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 ،فقالوا  :إبا ان هنا فرا من العمل فما مع العملل ،فلثُجيبوا
احلاضرون يف لم النق
 :هالمللر مييللث ملللا الللق للله ،ومللن املعلللوم ا هلجل لوا ال يقل ل ِ
االشللعال ،فللل هن يحتللة
بقوللله
َ
ه نسان ملا الق عبالة أُار عن اجل ال االاتيلال ،فالعلافر ُضهِو أبسلبا توصلله إىل النلال فقلح،
واملومن جي أبسبا أُار توصله إىل اجلنة.

ه
َ
َ ن َنِ ن َ ِ َن ن
َ
ُ
ِ
ُ
ن
كتايب
إ هن القلول ةلفلرا يضلا قولله سلبحانهَ :نمح َ هّللَمايَيشايءَويب ُباتَو ُ طادهَأمَ ُ
ََ
َ َ َ َّ َ ِ َ ن
َ ن َ َّ َ ِ َ َ َ ِ
ِ
َ
ِ
َ
اكتَ
(الرعد )35/ما ينايف قولله سلبحانه :و َأنَأهَُ لقر َآمط َو تق َلفتحطايَ لاي ُ ََبار ٍ
ن َ ِ ن َ
ِ َ َّ ن َ َ َ ِ ن
ِ
َُو ََ ِ َ
ُم َََ َّسميء َ
لكََكذب َف خذنيه َبُميَاكن َيك ُسب َن (االَعرا .)56/
الرضَو ُ
إ هن القول ةلفرا يبعة اخليبة واحلرمان لد عامة الناأ الَنهه إبا لان االَملر قلد فلر منله ،فلنحن
على لهحال هإما إىل اجلنة أو إىل النال ،فما فاردة القيام ةلطاعة واالنتيا عن املعصية.
اّلل سللبحانه ميحللو مللا ي للا و
أرمللة أهللل البيللت
تلللى الفعللرة بطللرح البللدا وا هن ه
وقللد للافو ه
ييبللت وللليم ِ
لالنسللان مصللو وا ىللد قطعللر ال يتبللدل وال يتعللو وإن للان علملله سللبحانه ال يتبللدل وال

يتعو.
يف غللو وا ىللد مللن الللروا ت الللي لواهللا جللالل الللدين السلليو ر يف
وقللد أملللو إليلله النللق
َ ن ِ
ّ
تفسو قولهَ :ن ِم ن
() 1
شيء ََو نيب ُب نتَ و من ألا التفصيل فلوج إليه
ح َ هّللَميَي
عما نقلناه عنه.
وبذلى يعلم ا هن ما أارجه أ د عن أيب الدل ا أيضاب ال يقل يف الوهن ه
اّلل آ م  ىلل ،القلله ،فضللر
أاللرج أ للد عللن أيب إ ليللم ،عللن أيب الللدل ا عللن النبيقللال:الللق ه
تفه اليم  ،فثارج هِ
بلية بيضا ث ههنم ال هد هل ،وضر تفه

____________________
 . 1السيو ر :الدل املنيول/5 :تفسو سولة الرعد :اآلية .35
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اليسر  ،فلثارج هِ
بليلة سلو ا  ،لث ههنم احلملم ،فقلال لللذي يف ميينله :إىل اجلنهلة وال أُةس ،وقلال :لللذي
() 1
يف فه اليسر إىل النال وال أُةس.
مومن بسحر
 .4ال يدال اجلنهة َ

قللال :ال يللدال اجلنللة عللا  ،وال مل َلومن

اّلل ،عللن النللق
أاللرج أ للد عللن أيب إ ليللم عارللذ ه
() 2
بسحر ،وال مدمن ر ،وال معذ بقدل.
ْ
واحلدية قابل للنقاش من وجي:،
االَول :مللا هللو املقصللو مللن ِ
االميللان ةلسللحر يف قوللله :وال مل َلومن بسللحرس فلللن أُليللد ا هن السللحر
ه
والسللا ىر ال يض لران ةملسللحول إالهعبن منلله سللبحانه ،فيللذا مملهلا للب ِ
االميللان بلله ،فللا هن يرللو لهمل َلورر
ن
ن
ومنه السلحر عبنله سلبحانه ،قلالَِ :يَتَ َعلَّ نم َنَمطِ ن
ميَميَن َفرقن َنَب ََب ِ َ
اََ ِ َمرء َُو َزوجا ُ َ
َومايَها ِ َ
ُ
ُُ
ُ
ِ َ
ّ ِ ّ
َ
ب ّ
ضير َ
هّلل (البقرة.)122/
البُإُذ ُنَ َ
يََبُ ُ َ ُمََأْ ٍدَإُ َ
ُ
وإن أُليد ا هللسلحر والسلا ىر إهالا يقوملان ةالضلرال عللى وجله االسلتقالل فلال ليلب ا هن ِ
االميلان بله
شر يف اخلالقية و التدبو ولعن ال خت بتثرو السحر  .بل ِ
االميان عسلتقالل هلل م َلورر يف التلثرو
شر .
اليللاو :ا ىتلهللت مس للثلة القللدل يف االَ ىا يللة املروي للة يف الصللحاح والسللنن من ل للة لفيعللة وص للالت
االميلان ةلقضلا والقلدل بنحلو ال علل ِ
لالميان والعفر ،واملقدال الالضم هلو ِ
مال اب ِ
االنسلان مس هلواب يف
ِ
ميب الريو.
 ىياته ،وال يسلب االاتيال عنه ،وال عله الري ة يف ه
وأإن ا هن اعطا تلى املن لة للقدل وغض النظر عن االَصل اآلالر وهلو ااتيلال ِ
االنسلان يف فعلله
ه
وتر ه ان الَجل ت ير عمل السلطات اجلاررة من االَموي ،والعباسي.،

____________________
موللا
مومن بسحر» من املطبو من مسلند أ لد يف سلتة أجل ا ونقلله َ
 . 1مسند أ د 441/6 :وقد سقطت لة «ال َ
املسند اجلام  ،133 /2 :وجام املسانيد والسنن.122/5 :
موللا
مومن بسحر» من املطبو من مسلند أ لد يف سلتة أجل ا ونقلله َ
 . 2مسند أ د 441/6 :وقد سقطت لة «ال َ
املسند اجلام  ،133 /2 :وجام املسانيد والسنن.122/5 :
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ُ -6عبادة بن الصامت
(. 32ه34 - -ه)-
لاوية أقضية النق
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة
مثه لجوعه عنه
 .1إفتا النق

اّلل ليم أبعول
 .2ه
 .3إاراج االَمة يعاب من النال يوم القيامة
عبا ة بن الصامت بن قيم بن أصلرم بلن فيلر االَنصلالي اخل لجلر ،أبلو الوليلد ،وأ هُمله :قلرة العل،
اّلل
بن للت عب للا ة ب للن نض لللة ب للن مال للى ب للن العج للالن ،ش لليد العقب للة االُوىل والياني للة ،وآا للى لس للول ه
اّلل
بين لله و ب لل ،أيب مرر للد العن للوي ،وش لليد ب للدلاب وأُ ى للد وامل للاهد لي للا مل ل لس للول ه
على بعض الصدقات.
واستعمله النق
سللة مللن االَنصللال :معللاب بللن
قللال د بللن عللب القرإللر :ل القللرآن يف ضمللن النللق

جبل ،وعبا ة بن الصامت ،وأُيب بن عب ،وأبو أيهو  ،وأبو الدل ا .
و ان «عبا ة» يُعلِهم أهل الصفة القرآ َن ،و ملا فتو املسلمون ال ام ألسله
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عمللر ومعلله معللاب بللن جبللل وأبللو الللدل ا ليعلِهم لوا النللاأ القللرآن ةل للام ويف هِقيللوهم يف الللدين ،و للان
معاوي للة االف لله يف ش للر أنع للره «عب للا ة» ف للثغل ل لله معاوي للة يف الق للول ،فق للال عب للا ة :ال أس للا نى
() 1
أبلحل وا ىدة أبداب ول ىل إىل املدينة.
ويظير ممها لواه الذهق عن إمساعيل بن عبيد بن لفاعة ا هن عيمان اسي ىله ،بعد ملا تلب معاويلة
علر ال ام وأهله ،فاملا أن تعفله إليلى ،وإملا أن أُالهلر بينله و
إليه« :انهعبا ة بن الصامت قد أفسد ه
ب ،ال ام».
ل ىل «عبا ة»  ىىت ترجعه إىل اله ةملدينة.
فعتب إليه :ان ه
قللال :فللدال علللى عيمللان فلللم يفجللثه إاله بلله وهللو معلله يف الللدال ،فالتفللت إليلله ،فقللال :عبللا ة
 ،يق للول :سلليلر
اّلل
مالللى ولنللاس فقللام «عبللا ة»بلل ،إي لراو النللاأ ،فقللال :مسعللت لسللول ه
يعرفللونعم مللا تنعللرون ،وينعللرون عللليعم مللا تعرفللون ،فللال اعللة ملللن عصللى ،وال
أُمللول م بعللدي لجللال ه
تضلهوا بربِهعم.
إ هن عبا ة بن الصامت من الرجلال العيلال اللذين لانوا أيملرون ةملعلرو وينيلون علن املنعلر وال
يرضخون أمام جول اجلاررين.
لو الللذهق ،عللن إمساعيللل بللن عبيللد بللن لفاعللة ،عللن أبيلله ا هن عبللا ة بللن الصللامت مل هلرت عليلله

قطالة ،وهو ةل ام مل اخلمر ،فقال :ما هذه ،أضيتس قيل :ال ،بل ر يبا لفلالن! فثالذ شلفرة
من السو  ،فقام إلييا ،فلم يذل فييا لاوية إاله بقرها  -وأبو هريرة إب با يف ال ام  -فثلسلل فلالن
 -يع للين معاوي للة  -إىل أيب هري للرة ،فق للال :أال متس للى عنهللا أا للا عب للا ة ،هأم للا ةلع للدوات فيع للدو إىل

السللو يفسللد علللى أهللل الذمللة متللاجرهم ،و هأمللا ةلع ل هلر فيقعللد يف املسللجد للليم للله عمللل إاله شللتم
أعراضنا وعيبنا!!
____________________
 . 1أُسد العابة.126/3 :
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قللال :فللثاته أبللو هريللرة  ،فقللال :عبللا ة مالللى وملعاويللة ،بَ ْله ومللا ُهللل ،فقللال :تعللن معنللا إب
اّلل لومللة الرللم،
ةيعنللا علللى السللم و الطاعللة واالَمللر ةملعللرو و النيللر عللن املنعللر وأال أياللذل يف ه
() 1
علر ال ام.
فسعت أبو هريرة و تب فالن  -معاوية  -إىل عيمان :إنهعبا ة قد أفسد ه

معب عللى عتبلة بلال معاويلة فيسلعت املام منعراتله ،و لل
أقول :هذا هو الفر ب ،صحايب ه
اّلل علللى السلم و الطاعللة
لحايب جليلل عبللا ة بلن الصللامت ةيل لسلول ه
اخلملر إىل قصلوله ،وبلل ،ص ه
اّلل لومة الرم.
واالَمر ةملعرو والنير عن املنعر وأن ال أياذه يف ه
والعجب ا هللراوي ال يذ ر اسم من ُحيمل إليه اخلملر ويقلول يبلا لفلالن ويعلين بله معاويلة بلن أيب

سللفيان وال للاهد علللى بلللى ا هن أة هريللرة ،قللال « :عبللا ة مالللى و ملعاويللة ،بله ومللا ُ لل » فلللوال
ا هلخلمر حيمل إىل قصوله فما مع هذا العالمس
نعم  ىاول معاويلة أن يسلي فعلله القبليو ،وقلال :يفسلد عللى أهلل الذملة متلاجرهم م ْل ِمحلاب بلذلى

إىل أ هن البار وامل يي من أهل الذمة.
قال الذهق :لان عبلا ة لجلالب لواالب جسليماب ليالب ،ملات ةلرمللة سلنة 34ه -و هلو ابلن 72
ِ
ب-ل ببيت املقدأ.
سنة ،ونقل انهه قُ ه
س للا ل لله «بق ل هلر» يف مس للنده   121ى للديياب ،ول لله يف البخ للالي و مس لللم س للتة ،وانف للر البخ للالي
ثديي ،،ومسلم ثديي.،
وله لوا ت لارعة نذ ر منيا شيحتاب.
() 2

____________________
 . 1سو اعالم النبال  12-5/2 :برقم .1
 . 2سو اعالم النبال  11-12/2 :برقم .1
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لوار لوا ته
 .1أاللرج ِ
االمللام أ للد يف مسللنده ،عللن جنللا ة بللن أيب أُميللة ،قللال :مسعللت عبللا ة بللن الصللامت،
يقول:
ِ
ةّلل ،والتصللديق
إ هن لجلالب أتلى النلق
اّلل أي العملل أفضللس قلال :االميلان ه
 ،فقلال :نلق ه
اّلل ،قلال :السلما ىة والصل  ،قلال :أُليلد
به ،وجيلا يف سلبيله ،قلال :أُليلد أهلون ملن بللى لسلول ه
() 1
اّلل تبال وتعاىل يف شر قضى لى به.
اّلل ،قال :التتيم ه
أهون من بلى لسول ه
،
اّلل
الصللناثر ،عللن عبللا ة بللن الصللامت ،انلهله مس ل لسللول ه
 .2أاللرج ابللن ماجللة ،عللن ه
اّلل للله عللا  ىسللنة ،وحمللا عنله عللا سليحتة ،ولفل للله عللا
يقللول :مللا مللن عبللد يسللجد هّلل سللجدة إاله تللب ه
() 2
لجة ،فاستعيروا من السجو .
.3أارج مسلم يف صلحيحه ،علن حمملو بلن الربيل  ،علن عبلا ة بلن الصلامت ،علن النلق
أنهه قال :ال صالة ملن يقرأ بفا ة العتا .
 .4أارج مسللم يف صلحيحه ،علن أيب االَشلعة ،قلال :غل ول غل اة وعللى النلاأ معاويلة ،فعنمنلا
غنللارم يللوة ،فعللان فيمللا غنمنللا آنيللة مللن فضللة ،فللثمر معاويللة لج لالب أن يبيعيللا يف اعطيللات النللاأ
فتسال الناأ يف بلى.
() 3

يني للى عللن بي ل ال للذهب
اّلل
فبلللغ عبللا ة ب للن الصللامت ،فقللام ،فق للال :ه
إو مسعللت لسللول ه
ةلللذهب والفضللة ةلفضللة ،وال ل ه ةل ل ه وال للعو ةل للعو ،والتمللر ةلتمللر ،و امللللو ةمللللو ،إاله س لوا
بسوا  ،عيناب بع ،،فمن ضا أو

____________________
 . 1مسند أ د.315 -312/5 :
 . 2سنن ابن ماجة 457/1 :برقم .1424
 . 3صحيو مسلم ،5/2 :ة وجو قرا ة الفا ة.
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اض ا فقد ألىب ،فره الناأ ما أاذوا.
اّلل
فبل للغ بل للى معاوي للة فق للام اطيبل لاب ،فق للال :أال م للا ةل لج للال يتح للدرون ع للن لس للول ه
أ ىا ية قد نها ن يده ونصحبه فلم نسمعيا منه.

و إن

اّلل
لدرن وللا مسعنللا مللن لسللول ه
فقللام عبللا ة بللن الصللامت فثعللا القصللة ،مثه قللال :لنحل ه
() 1
ره معاوية (أو قال و إن لغم) ما أُةس أن ال أصحبه يف جنده ليلة سو ا .
»  ،قللال :مللا
 .5أاللرج أ للد عللن عبللا ة بللن نسل هلر ،عللن عبللا ة بللن الصللامت ،ا هللنللق «
اّلل
اّلل تع ل ل للاىل ،فق ل ل للال لس ل ل للول ه
تع ل ل للدون ال ل ل للييد ف ل ل لليعمس ق ل ل للالوا :ال ل ل للذي يقات ل ل للل فيقت ل ل للل يف س ل ل للبيل ه
اّلل تبلال و تعلاىل شلييد،
 :إنه ليدا أ هُملي إباب لقليلل ،القتيلل يف سلبيل ه
() 2
واملطعون شييد ،واملبطون شييد ،و املرأة متوت نم شييد  -يع النفسا . -
ق للال:
 .6أا للرج أ للد يف مس للنده ،ع للن املطل للب ،ع للن عب للا ة ب للن الص للامت ،ا هن الن للق

اضللمنوا س سللتاب مللن أنفسللعم ،أضللمن لعللم اجلنللة :اصللدقوا إبا  ى ل هدرتم ،وأوف لوا إبا وعللد  ،وأ هوا إبا
() 3
وغضوا أبصال م ،و هفوا أيديعم.
ارتمنتم ،وا ىفظوا فروجعم ،ه
اّلل
لافري ،ع للن عب للا ة ب للن الص للامت ،ا هن لس للول ه
 .7أا للرج أ للد يف مس للنده ع للن أيب قبي للل املع ل ه
() 4
قال :ليم من أ هُمي من هل بول ،وير ىم صعول ،ويعر لعاملنا  ى هقه.

____________________
 . 1صحيو مسلم ،44/5 :ة الصر وبي الذهب ةلول نقداب.
 . 2مسند أ د.315/5 :
 . 3مسند أ د.323/5 :
 . 4مسند أ د.323/5 :
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اّلل
 .2أا للرج أ للد يف مس للنده ،ع للن أيب أمام للة ،ع للن عب للا ة ب للن الص للامت ،ق للال :ق للال لس للول ه
اّلل بله اهللم
اّلل تبال وتعلاىل ،فلنهله ة ملن أبلوا اجلنلة ،يلذهب ه
 :عليعم ةجليا يف سبيل ه
() 1
والعم.
.5أارج البخالي يف صحيحه ،عن عبا ة بن الوليد ،عن عبا ة بن الصامت ،قال:
على السم والطهاعة ،يف املْن َ لح واملعلره ،أن ال ننلاض االَملر أهلله ،وأن
اّلل
ةيعنا لسول ه
() 2
اّلل لومة الرم.
ةحلق  ىييما نها ،ال اا يف ه
نقول ه
اّلل
 .12أا للرج مس لللم يف ص للحيحه ،ع للن أن للم ب للن مال للى ،ع للن عب للا ة ب للن الص للامت ،ا هن ن للق ه
 ،قال:
() 3
اّلل ره لقا ه.
اّلل لقا ه ،ومن ره لقا ه
أ ىب ه
من أ ىب لقا ه
اّلل ه
وهللر مللن جالرللل لوا تلله غللو ا هن ابللن
أقللول :إ هن عبللا ة بللن الصللامت لاويللة أقضللية النللق

ماجة هفرقيا يف مواض خمتلفة من سننه و يذ رها لة وا ىدة.
() 4
اّلل بن أ د يف ض ته على مسند أبيه يف معان وا ىد.
نعم ب رها عبد ه
ومن أقضيته املعروفة :أن ال ضرل وال ضرال  ،و انهه ليم لعر إا  ىق.
اقتصرل على هذا املقدال من لوار لوا ته لطوهلا وضيق اجملال.
وقد ع يت إليه لوا ت ،ال تنسجم م الضوابح املاضية.
____________________

 . 1مسند أ د.315/5 :
 . 2صحيو البخالي ،77/5 :ة يا يباي ِ
االمام الناأ.
اّلل لقا ه.
اّلل أ ىب ه
 . 3صحيو مسلم ،65/2 :ة من أ ىب لقا ه
 . 4ابن ماجة ت لقم 2675 ،2643 ،2422 ،2423 ،2342، 2213ن مسند أ د.326/5 :
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مثه لجوعه عنه
 .1إفتا النق
قللال لأ
أاللرج أبللو او  ،عللن سلللمة بللن احملبللق ،عللن عبللا ة بللن الصللامت ،عللن النللق
لسللعد بللن عبللا ة :أة اثبللت ،قللد ن لللت احلللدو  ،لللو انلهلى وجللدت مل امراتللى لجلالب ،يللا نللت
صانعاب س قال :نت ضالعما ةلسيا  ىىت يسلعتا ،أفلثل أبهلب فلث ألبعلة شليدا س! فللىل بللى
اّلل أ تللر إىل أيب
اّلل
فقللالوا :لسللول ه
قللد قضللى احلاجللة ،فللانطلقوا فللاجتمعوا عنللد لسللول ه
 :فلى ةلسليا شلاهداب ،مثه قلال :ال ،ال ،أالا
اّلل
اثبت ،قال :ذا و ذاس فقلال لسلول ه
() 2
أن يتتاي ( )1فييا السعران والعوان.
إو لللو شللاهدت الواقعللة لقتلللت وال أص ل إىل أن أبهللب
و ىاصللل احلللدية ا هن أة اثبللت قللال :ه
فث ألبعة شيدا الَنهه يالضم قضا احلاجة والفرا من ال ل.
 :فلى ةلسليا شلاهداب ،أي
 ،قال النق
فلما عُرحل الم أيب اثبت على النق

يوض هذا السيا موض ال يدا  ،وال حيتاج إىل أن يذهب ال وج إىل ألبعة شيدا .
لتلين ،لوللا تعللون بليعللة لقتللل
مثه إ هن النللق
بداللله يف إمضللا عمللل أيب اثبللت الَ هن جتللوي قل ه
النسا بال جرم ،وبلى هإما لعوة ال وج أو غضبه.
هللذا هللو مفللا احلللدية ومع ل بلللى ا هن النللق أفللىت ب للر مثه لج ل عنلله ،وهللذا ينللايف االَ ُُصللول
املس لللمة م للن  ىي للة إنهلله ال ينط للق إاله ع للن و ى للر .إاله أن حيم للل الم لله االَهول عل للى امل ل اح واهل ل ل يف
القول ،و هو ما تر ليم على بلى احلمل قرينة.
____________________
 . 1يتتل للاي علل للى وضن يتتل للاب وضلب وهل للو التمل للا ي والتيافل للت يف ال ل للر والفسل للا وامل ل لرا مل للن «سل للعران» :صل للا ىب العل للي
والعضب ،يقال سعر فالن على فالن أي غضب واغتاظ ،و«العوان» بفتو الع ،املعجمة أي صا ىب العوة.
 . 2سنن ابن او  144/4 :برقم .4417
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و فللى يف ضللعا احلللدية ا هن أة او صللا ىب السللنن ،قللال :الفضللل بللن هلللم(ال لوال يف سللند
() 1
احلدية) ليم ةحلفاظ ان قصاةب بواسح.
اّلل ليم أبعول
 .2ه

اّلل
أارج أبو او عن جنا ة بن أيب أُمية ،عن عبا ة بن الصامت ،انهه قلال :إ هن لسلول ه
إو قللد  ىللدرتعم عللن ال ل هدجال  ،ىللىت ا لليت أن ال تعقل لوا ،وإ هن مسلليو ال ل هدجال لجللل قصللو
قللال :ه
أفحلة ،جعللد ،أعلول ،مطمللوأ العل ،،للليم بناتحتلة وال  ىجلرا  ،فللن ألللبم علليعم فللاعلموا ا هن لبعللم
() 2
ليم أبعول.
فللا هن معل بلللى ا هن لربنللا عينلاب ما يللة ليسللت بعللولا  ،وقللد عل ي هللذا احلللدية إىل غللو وا ىللد مللن
الصحابة ما سيثيت.
.3ااراج االَهمة من النال يوم القيامة

أارج أ د يف مسنده ،عن لوح بن ضنبا  ،عن عبا ة بن الصامت ،قال:
اّلل تبللال و
فقللد النللق
ليلللة أصللحابه ،و للانوا إبا ن للوا أن لللوه أوسللطيم ،فف علوا ،وإنلوا ا هن ه
اّلل
تعلاىل ااتلال للله أصلحاةب غلوهم ،فلللبا هلم خبيللال النلق
فعل وا  ىلل ،لأوه ،قلالوا :لسللول ه
 :ال ،بللل
اّلل
اّلل تبللال و تعللاىل ،ااتللال لللى أصللحاةب غللول ،فقللال لسللول ه
أشللفقنا أن يعللون ه

إو أبع للة نبيل لاب وال لس للوالب
اّلل تع للاىل أيقظ للين ،فق للال :د ه
أن للتم أص للحايب يف ال للدنيا واآلا للرة ا هن ه
ح ،فقللت :مسلثلي شلفاعة الَملي يلوم القياملة،
حممد تلُ ْعل َ
إالهوقد سثلين مسثلة أعطيتيا إ ه ه فاسثل ه
اّلل ،وما ال فاعةس قال :أقول :ل ِه  ،شفاعي الي ااتبثت عند ،
فقال أبوبعر :لسول ه
____________________
 . 1سنن أيب او  144/4 :برقم .4417
 . 2سنن أيب او  116/4 :برقم .4322
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فيقول الر ه تبال و تعاىل :نعم ،فيُخرج ليب تبال وتعاىل بقية أُمي من النال فينبذهم يف اجلنة.
ي ف لقا بة أ هُمتله يلوم القياملة فيخلرج احملعوملون ةلنلال عنيلا
إ هن إاهر احلدية ا هن النق
وينب للذون يف اجلن للة وه للذا م للا ال ي للذعن ب لله الق للرآن الع لرو ،وبل للى الَ هن أص للنافاب م للن االَم للة ِ
االس للالمية
ه
() 1

َّ
َِ ن َ ِ
حمعومللون ةخللللو أو ةملعللة يف النللال أ ىقللاةب القاتللل ،قللال سللبحانهَ :والَنقتنلاا نَ َّْلف َساايليتَ
َ َّ َ ُ ّ َ ّ َ َ ِ ن َ َ َ ِ ِ َ ِ
ن َ
لعذ نبَيَ ِ َمَ لق َ
ضيَ ِ َ َ نَ َ
َو ََيِ ن ِ
ييم َُ َ
اْلَ
َو َم ََِنف َعَّل ُكَيَل َََأثيميَ*َي
ْر َمَ هّللَإُالَبُيْل ََُوالَيزن ن
ُ
ُِي ُ نَم ينيَ (الفرقان.)65 -62/

فللاخللو هإمللا وعل املعللة يف النللال ارملاب أو نايللة عللن املعللة فييللا  ىقبللة ويلللة يصللو أن يطلللق
علييا اخللو  ،وم بلى يا خرجون من النال يف نفم يوم القيامة ال بعدهس
أضللا إىل بلللى انهلل للفاعة شللرو اب أيمهيللا وجللو الصلللة املعنويلهلة بلل ،ال للاف وامل للفو للله ،ومللن

الواضو ا هن هذه الصلة ليست متوفرة يف ي االُهمة ،فمن أ ىبح عمله ال ت مله ال لفاعة وإن لان
مسلماب.
َ
َ
ُ َ َّ
َّ ّ َ َ ِ َ ن َ
ِ َ ن
يَ َ
َآمطن َالَتَ ِر َِ ن
ك ِ َفَا ِ َق َ
َصا ِ
ل َ
ارو َ نَ
اَِّوَالَِت
ْل
َ
ت
ت
ص
َأ
ع
قلال سلبحانه :ييَين يَ
ُ
ُ
ُُ
َ
َ
َِ
ن ن ِ َ ِ
َ
َِ
ن ِ َِ
َِ َ َ ِ َِ
ون (احلجرات.)2/
َوأَتن ِ َالَتش نع نر َ
َِلع ٍضَأنََتبَ َطَأ ميلك
بُيلق ُلَكج ُربعضك ُ
وميله املرايب الذي ع هده سبحانه حمالةب ّلل ،وقال:

ه
ن ِ َِ ن َ
َ ِ نِن ِ َ َ ن ِ ن َ ن َِ
َ ِ َ َِ ن ََِن
ن
َ
َ
ف ُإنَ ِ َتف َعل َف ذن َُِبَ ِر ٍبَ ُم َََ هّللَورس ُ ُ َو ُإنَتَت َفلك َرووسَأم ُلك َالَتي ُلم نَ
َ ن َ
َالَت ِيل نم ن (البقرة.)275/
و
____________________
 . 1مسند أ د.325/5 :
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إ هن القول ةل فاعة عذا املع يوله اجلرأة يف االَمة ِ
االسالمية فيتعللون علييلا يف نطلا العملل،
ه
سي ف لالَهمة أبسرها  ىينيا ستخرج من النال و تنبذ يف اجلنة.
بذليعة ا هن النق
أضللا إىل بلللى ا هن التعبللو عللن الللداول يف اجلنللة ةلنبللذ فييللا ال خلللو عللن نللو قللو للم للفو

له ،وهو ال يناسب رامته سبحانه ،و رامة نبيي .
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اّلل التيمي
 -7طلحة بن عبيد ّ
( . 26ه36 - -ه) -
سوته وأ ىا ية الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
.1يبو النخل ال يُعين عن شر .
 .2عمروبن العا من صلحا قري .
اّلل بللن عيمللان بللن عمللرو بللن عللب بللن سللعد بللن تلليم القرشللر التيمللر ،وأُملله
لحللة بللن عبيللد ه
الصعبة بنت عبد اللهيلنب ماللى ،وهلو ملن السلابق ،االَولل ،إىل ِ
االسلالم ،فلملا هلاجر املسللمون إىل
ه
ب ،لحة وب ،أيب أيهو االَنصالي ،وهو أ ىلد أصلحا ال لول ،
اّلل
املدينة آاى لسول ه
و ي لليد بللدلاب وشلليد أُ ىللداب ومللا بعللدها مللن امل للاهد ،وةي ل بيعللة الرض لوان وأبلللى يللوم أُ ىللد بللال ب

بنفسه و اتهقى عنه النبل بيده.
اّلل
عظيماب ،ووقى لسول ه
وقد اتفق أصحا املعاجم انهه ان ميلى رروة عظيمة.
يعل ةلعرا ألبعمارة ألا،
نقل الذهق عن ابن سعد ،قال :ان لحة ه
() 1

____________________
 . 1أُسد العابة.62 -55/3 :
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() 1
ويعل ُلل ةلسلراة ع للرة آال ينللال ،أو أقللل أو أ يللر ،وةالَعلراحل للله غللالت ،و للان ال يللد أ ىللداب
مللن بللين تلليم عللارالب إاله فللاه و قضللى ينلله ،ولقللد للان يرسللل إىل عار للة إبا جللا ت غلتلله ل هلل سللنة
اّلل بلن علامر بلن ريل
بع رة آال  ،ولقد قضى عن فالن التيمر رالر ،ألفاب .ما قضلى علن عبلد ه

ان ،ألا لهم.
ه () 2
قال احلميدي :انت غلة لحة هل يوم ألا وا .
مثه نقل عن الواقدي عن موسى بن لحة ا هن معاوية سثله ،م تر أبو د ( لحة) ملن العل،س
() 3
قال :تر الفر ألا لهم و ماري ألا لهم و من الذهب ماري ألا ينال.

هللذه اليللروة املعتنل ة ملعيللا الرجللل يف عصللر اخللفللا يف  ىلل ،ا ه ةبل للان للو بنفسلله جوعلاب يف
لبذة.
و يي من البيضا والصفرا إاله سبعمارة لهم.
وقد مات علر
وقال ابن سعد نقالب علن بنلت علو  ،قاللت :قتلل لحلة ويف يلد ااضنله ألفلا أللا لهلم ،ومارتلا
() 4
ألا لهم ،وقلُ هِومت أُصوله وعقاله رالر ،ألا ألا لهم.
ولو ألا البا ىة أن م َلووأ ما لان ميلعله لحلة فعليله الرجلو إىل تلب التاليخ،واحللدية
عن رروته الي اقتناه بعد ل ىيل الرسول االج عن نطا البحة ،وقد أشرل إلييلا يف املقلام لليعلم ان
نعة-ه لبيعة علر بن أيب الب « » يعن إاله لعلدم ملله لسلوة ِ
االملام يف بيلت امللال ،إب
ه
هو القارل ملا تصد للخالفة.
ه
____________________
 . 1اعراحل املدينة قراها الي يف أو يتيا.
 . 2الوايف لهم وألبعة وانق.
 . 3سو اعالم النبال .33-32/1 :
 . 4بقات ابن سعد.222/3 :
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«واّلل لللو وجدتلله قللد تل وج بلله النسللا وملللى بلله ِ
االمللا لر تلله ،فللا هن يف العللدل سللعة و مللن ضللا
ه
ه
() 1
عليه العدل فاجلول عليه أضيق».
 ،فقللا  ىللر اجلمللل علللى ِ
االمللام املفيضللة اعتلله ،هامللا
إ هن الرجللل نعللة بيعتلله م ل علللر

ما هو احل هلق ،أو ةعتبلال بيعلة امليلاجرين واالَنصلال لله ،فنلدم قبلل هال له  -ومللا
بن النق
ينفعله اللن -م  -فقتلل عللام 36ه -يف لا اآلالرة ،و فللن قريبلاب ملن البصللرة ،وبلذلى يعللم  ىللال
ما لوي يف  ى هقه من الفضارل.
ول لله يف مس للند «بَق ل هلر ب للن خمَْلَ للد» اني للة ورالر للون  ى للديياب ل لله  ى للدييان متف للق علييم للا ،وانف للر ل لله

البخ للالي ث للديي ،،ومسل للم بيالر للة أ ىا ي للة ،وق للد ع للت لوا ت لله يف املس للند اجل للام فبلع للت 22
 ىديياب( )2وهو من املقله ،يف  ىقل احلدية.
وله أ ىا ية لارعة و إن ع ي إليه ماال تنطبق عليه املواضين السالفة الذ ر.
لوار أ ىا ييه:
 .1أاللرج البخللالي يف صللحيحه ،عللن أيب سللييل بللن مالللى ،عللن أبيلله انلهله مس ل لحللة بللن عبللد
ملن أهلل لد اثرلر اللرأأ يسلم ويهصلوته وال يفقله ملا
اّلل
اّلل ،يقول :جا لجل إىل لسلول ه
ه
ِ
يقول  ،ىىت ل فلبا هو يسثل عن االسالم.
اّلل
 :م صللوات يف اليلوم والليللة ،فقلال :هلل عللر غوهلا ،قلال :ال ،إاله
فقال لسول ه
وصلليام لمضللان ،قللال :هللل علل هلر غللوه ،قللال :ال ،إاله أن تطل هلو ،
اّلل
أن تطل هلو  ،قللال لسللول ه
» ال للاة ،قللال :هللل علللر غوهللا ،قللال :ال ،إاله أن تطل هلو  ،قللال:
اّلل «
قللال :وب للر للله لسللول ه
اّلل
اّلل ال أضيد على هذا وال أنق  ،قال لسول ه
فث بر الرجل ،وهو يقول :و ه
____________________
 . 1هنة البالغة :اخلطبة لقم .13
 . 2املسند اجلام  547/7 :برقم .322
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أفلو ان صد .
للان إبا
اّلل :ا هن النللق
 .2أاللرج أ للد ،عللن حيل بلن لحللة ،عللن أبيلله لحللة بللن عبيللد ه
() 2
ِ
ِ
اّلل.
الليم أهلهه علينا ةليمن واالميان ،والسالمة واالسالم ،ليب ولبى ه
لأ اهلالل ،قال :ه
() 1

 .3أارج أ د ،عن موسى بن لحة ،عن أبيه ،قال:
حممللد،
قلنللا :لسللول ه
حممللد وعلللى آل ه
اّلل ،يللا الصللالة عليللىس قلال :قوللوا :اللهيل هلم صل هلل علللى ه
حممللد ،مللا
حممللد وعلللى آل ه
مللا صللليت علللى إب لراهيم وآل إبلراهيم ،إنلهلى يللد يللد ،وةل علللى ه
() 3
ةل ت على إبراهيم وآل إبراهيم ،إنهى يد يد.
وقد لويت عنه لوا ت ختالا الضوابح املذ ولة.
 .1يبو النخل ال يُعين عن شر
أارج مسلم يف صحيحه عن موسى بن لحة عن أبيه ،قال:

هوال .
اّلل
مرلت م لسول ه
بقوم على َلووأ النخل ،فقال :ما يصن َ
فقالوا :يلقحونه ،علون الذ ر يف االَ ُُنيى فيتلقو.
 :مللا أإلن يعلين بلللى شليحتاب ،قللال :فلثُا وا بلذلى في للوه ،فلثُا لسللول
اّلل
فقلال لسلول ه
لاو إها للا إننللت إنه لاب فللال َتواا للذوو
اّلل
بللذلى ،فقللال :إن للان يللنفعيم بل للى فليصللنعوه ،فل ه
ه
() 4
وجل.
اّلل شيحتاب فخذوا به ه
فلو لن ا ذ على ه
ةلظن ،ولعن إبا  ى هدرتعم عن ه
اّلل عه ه

____________________

االسالمن صحيو مسلم ،32/1 :تا ِ
 . 1صحيو البخالي ،14/1 :ة ال اة من ِ
االميان.
 . 2مسند أ د.162/1 :
 . 3مسند أ د.162/1 :
من معاي الدنيا على سبيل الرأي.
 . 4صحيو مسلم ،55/7 :ة وجو امتيال ما قاله شرعاب ون ما ب ره
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اّلل املدين للة وه للم أيب للرون النخ للل ،يقول للون يل هِقح للون
ولو ع للن لاف ل ب للن ا للدية :ق للال :ق للدم ن للق ه
النخل ،فقال :ما تصنعونس قالوا :نا نصنعه ،قال :لعلهعم لو تفعلوا ان اواب في لوه ،فنقصلت،
قللال :فللذ روا بلللى للله ،فقللال :إهاللا أل ب للر إبا أم لرتعم ب للر مللن يللنعم فخللذوا بلله ،وإبا أم لرتعم
ب ر من لأير فلهاا أل ب ر.
موللا الصلحيو ب لر احللدية يف ة «أمسلاه» بوجلو امتيلال ملا
والعجب اهاسلم النيسابولي َ
من معاي الدنيا على سبيل الرأي.
قاله شرعاب ون ما ب ره
حنن نعلق على احلدية تعليقاب خمتصراب ،وحنيل التفصيل إىل القال َ .
() 1

يعن نبيهلاب ،وال أفضلل اخلليقلة ،و ينل ل عليله العتلا واحلعملة،
هأوالب :نفيحل ا هن النق
بللل للان عربيلاب صللميماب ولللد يف ألحل احلجللاض و عللاش بلل ،إيلراو قوملله وغللوهم يف احلضللر والبا يللة،
وقللد ت لواىل سللفره إىل ال للام ،و ل هلل مللن هللذا شللثنه يقللا علللى أ هن النخيللل ال ييمللر إاله ةلتلقلليو ،فمللا

هوال س فيجيبونه ا ههنم «يلقحونه».
سواله ما يصن َ
مع َ
س
أفيمعن أن يعون هذا ال ر البسيح اافياب على النق
اّلل أو عيللا يف
اثني لاب :يللا ميعللن للنللق
النيللر عللن التلقلليو الللذي هللو سللنة مللن سللنن ه
َ
ََِ َ
َ َ ِ َ َ ن َّ
َِ
َِت َدَ ُ نس َّطتَُ هّللََتِا ُ يِلَ (فلا ر)43/
َِتدَ ُسط ُ
تَ هّللَتب ُديِلَولَ ُ
الطبيعة ،قال سبحانه :فلَ ُ

وم بلى فعيا يقول :ما أإن يعين بلى شيحتاب.
اّلل بلسللانه وخللرج مللن
اثلي لاب :ا هن االعتللذال ال لوال يف الروايللة يسللر الظللن بعللل مللا خ ل بلله عللن ه
اّلل شليحتاب فخلذوا بله،
شفتيه ،وأسوأ من بلى ما نسب إليه ملن االعتلذال بقولله« :وإبا  ىلدرتعم علن ه
وجل»الَ هن فيه
ه
فلو لن أ ذ على ه
اّلل عه ه

____________________
 . 1شرح النووي على صحيو مسلم ،126-125/15 :البا  ،32تا الفضارل.
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ةّلل  -يعذ يف مواض أُار.
تلميحاب إىل أنهه  -و العياب ه
ةّلل  -جي ل ل للل الن ل ل للق
فل ل ل للو ان ل ل للت الرواي ل ل للة ونظارره ل ل للا مص ل ل للدلاب للعقي ل ل للدة فس ل ل لليعقبيا  -العي ل ل للاب ه
التفوه بذلىس!
أببسح السنن اجلالية يف احلياة فيل ه
يصو ه

 :وإبا أم لرتعم ب للر مللن لأيللر
عمللا قللال ،بقوللله
لو للنللق
أن يعتللذل ه
يللا يصل ه
اّلل بلن عملر ( ىيلة نقلل إليله اعلياحل قلري عليله) «أبنهله
فلهاا أل ب ر ،م أ ههنيقول يف جوا عبد ه
اّلل ب للر ي للتعلهم يف العض للب والرض للا» .موميل لاب
اّلل ،ولس للول ه
يعت للب للل ش للر يس للمعه م للن لس للول ه
() 1
ةصبعه إىل فيه :ا تب فوالذي نفسر بيده ما خرج منه إاله  ىق.

 .2عمرو بن العا من صلحا قري
اّلل
أا للرج أ للد يف مس للنده ع للن اب للن أيب مليع للة ،ق للال :ق للال لح للة ب للن عبي للد :مسع للت لس للول ه
() 2
 ،يقول :إ هن عمرو بن العا من صاحلر قري .
ولواه اليملذي ةلسللند التلاس  :ىللدرنا إسللحا بلن منصللول ،قللال :أال ل أبللو أُسللامة علن لفل بللن
اّلل...اخل.
عمر اجلمحر ،عن ابن أيب مليعة ،قال :قال لحة بن عبيد ه
وقللال اليمللذي :هللذا  ىللدية إهاللا نعرفلله مللن  ىللدية لف ل بللن عمللر اجلمحللر ،ولف ل رقللة وللليم
اسنا ه وتصل،وابن أيب مليعة يدل لحة.
إبا ان هذا  ىال السند ،فيعر به  ىال املضمون ولعن يعفر لنلا لاسلة إ اليلة لسلوة عملرو
بن العا ليتب ،انهه هل ان من الصاحل،س بل الرواية

____________________
 . 1سنن أيب او  312/3 :برقم .3646
 . 2مسند أ د ،161/1 :ونقله اليمذي برقم .3245
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ختالا ما هو اليابت يف التاليخ الصحيو.
وإليى هذه الوريقة التالخية:
ملل للا عل ل للم معاويل للة ا هلالَم ل للر يل للتم ل ل لله ان يبايعل لله عم ل للرو ،فقل للال ل ل لله :عمل للروس ات ْبع ل للين ،ق ل للال:
اّلل ال ان  ىىت أ ون شريعى فييا.
اّلل ما معى آارة ،أم للدنياس فو ه
ملاباسلآلارةس فو ه
قال :فثنت شريعر فييا ،قال :فا تب س مصر و ولها.
فعتب له مصر و ولها و تب يف آار العتا وعلى عمرو السم والطاعة.
قال عمرو  :وا تب :ا هن السم و الطاعة ال ينقصان من شر ه شيحتاب.

قال معاوية :ال ينظر الناأ إىل هذا ،قال عمرو  :ىىت تعتب.
اّلل ما د بُ هداب من تابتيا ...،وعمرو يقول له ،إهاا أُةيعى عا يين.
قال :فعتب ،و ه
و تب عمرو إىل معاوية:
مع ل ل ل ل ل للاوي ال أُعطي ل ل ل ل ل للى ي ل ل ل ل ل للين و أن ل ل ل ل ل للل

ب ل ل لله من ل ل للى ني ل ل للا ف ل ل للانظرن ي ل ل للا تص ل ل للن

وم ل ل ل ل ل للا ال ل ل ل ل ل للدين والل ل ل ل ل ل لدُنيا سل ل ل ل ل ل لوا  ،وإنهل ل ل ل ل للين

آلا ل ل ل للذ م ل ل ل للا تُعط ل ل ل للر ولأس ل ل ل للر مقن ل ل ل ل ل

() 1

ومللن ألا أن يقللا علللى شخصلليته مللن  ىيللة نسللبه وإسللالمه و هارلله ،فعليلله أن يطللال لمللات
يف  ى هقه و لملات ِ
وسلارر الصلحابة والتلابع ،ليقلا عللى أنهله
االملام أملو امل َلومن،
النق

هل ان من الصلحا أو أنهه ان َبولة الف والفسا س
() 2
وقد قام العالهمة احمل هقق عبد احلس ،االَميين بدلاسة وافية لسوته يف تابه العدير.

____________________
 . 1العقد الفريد ،52/5 :ال العتب العلمية.
 . 2العدير.176 -114/2:
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 -8حذيفة بن اليمان العبسي
( 36 - ...ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1نفاة القدل وأ هذه االُمة
.2وجو إ اعة اجلارر
 .3االقتدا ةل يخ،
اّلل ملن أمر ثر نفسه ةلنال
 .4غفران ه
 .5الدجال معه ما ولل
 .6د بن مسلمة مصون عن الفتنة
اّلل العبسلر ،و اليملان
هو  ىذيفة بن  ىسل بن جابر بن عملرو بلن لبيعلة بلن غطفلان ،أبلو عبلد ه
لقب  ىسل بن جابر ،وإهاا قيل له بلى ،الَنهله أصلا ملاب يف قومله فيلر إىل املدينلة ،و ىلالا بلين
عبد االشيل من االَنصال ،فسماه قومه اليمان الَنهه  ىالا االَنصال وهم من اليمن.
لو عنه :ابنه أبو عبيدة ،وعمر بن اخلطا  ،وقيم بن أيب  ىاضم ،وأبو وارلل ،و ضيلد بلن وهلب
فخ ل هلوه ب لل ،اهلج للرة والنص للرة ،فاات للال النص للرة ،وش لليد م ل الن للق
وغ للوهم ،وه للاجر إىل الن للق
() 1
اّلل ب  ،ىذيفة وعمال.
أُ ىداب ،وقتل أبوه عا قال الواقدي :آاى لسول ه

____________________
 . 1أُسد العابة.351 -352/1 :
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سلحتل علل هلر عللن  ىذيفللة ،فقللالَ « :علِل َلم املنللافق ،،وسلحتل عللن املعضللالت ،فلللن تسللثلوه جتللدوه عللا
عاملاب» وس  ىذيفة إمرة املدارن لعملر ،فبقلر علييلا إىل بعلد مقتلل عيملان ،وتلويف بعلد عيملان أبلبعل،
قلد أس هلر إىل  ىذيفلة أمسلا املنلافق ،،وضلبح عنله الفل العارنلة يف االَ ُُملة،
ليلة .و ان النلق
وقد لشده عمر ،أ أل من املنافق،س فقال :ال ،وال أُض ر أ ىداب بعد .
قللال ابللن سلوين :بعللة عمللر  ىذيفللة علللى املللدارن ،فَل ُقل ِر َ عيللده علللييم ،فقللالوا :سللل مللا شلحتت،
اّلل
قللال :عللام آ للله  ،وعلللا للالي هللذا  -مللا م للت ف لليعم  -مللن تللنب ،فثقللام فللييم مللا ش للا ه
هعتب إليه عمر :أقدم.

فلما بلغ عمر قدومه ،من له على الطريق ،فلما لآه عللى احلاللة اللي الرج علييلا ،أاته فالت مله،
() 1
وقال أنت أار وأل أاو .
وق للد وق للا  ىذيف للة ب للن اليم للان عل للى املن للافق ،وأمس للاريم عن للدما للان يس للو لق للة الن للق

اّلل
ويقو ه للا عم للال ب للن س للر عن للد الرج للو م للن غل ل وة تبل لو  ،فبين للا ه للم يس للوون إب التف للت لس للول ه
إىل الفه ،فرأ يف ضو ليلة مقمرة فرسالب متليم ،حلقوا بله ملن ولا لين هفلروا بله لقتله ،وهلم
 ،وصاح عم ،وأمر  ىذيفة أن يضر وجلوه لوا ىليلم ،قلارالب:
اّلل
يتخافتون ،فعضب لسول ه
إضر وجوه لوا ىليم.
عل للم

اّلل
اّلل
بص لليا ىه ع للم إلع للاةب ش للديداب ،وعرفل لوا أب هن لس للول ه
ف للالعبيم لس للول ه
وموامر م ،فاسرعوا اتل  ،العقبة  ىىت االطوا الناأ.
وعرهم َ
اّلل اال تبعللة
اّلل
وقلللت :لسللول ه
يقللول  ىذيفللة :فعللرفتيم بللروا ىليم ،وب للر م لرسللول ه

ملوه احلنان والعا فة:
اّلل
إلييم لتقتليمس فثجابه لسول ه
يف حلن َ
اّلل أمرو أن أعرحل عنيم ،وأ ره أن يقول الناأ :إنهه عا أُلساب من
إ هن ه
____________________
 . 1سو اعالم النبال .366-363 /2 :
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قومه وأصحابه إىل ينه فاستجابوا له فقاتل عم  ىىت إير على عدوه مثه أقبل علييم فقتليم ،ولعلن
() 1
اّلل هلم ةملرصا .
عيم  ىذيفة فا هن ه
مات  ىذيفة ةملدارن سنة  36ه -وقد شا .
للله يف الصللحيح ،ارنللا ع للر  ىللديياب ،ويف البخللالي انيللة ،ويف مسلللم   17ىللديياب ،وقللد ع لت
أ ىا ييه يف املسند اجلام فبلعت   142ىديياب.
اّلل علن اخللو و نلت
السر وقد نقل عنه انهه قال :ان الناأ يسلثلون لسلول ه
إ هن َ
امليجم صا ىب ه
() 2
أسثله ال ر خمافة أن يدل ين.
فالَجللل بلللى نللر يف أ ىا ييلله يللرة ِ
االابللال عللن الفتنللة ،فلنللذ ر شليحتاب مللن لوارل أ ىا ييلله هننقللل
بعض ما ع ي إليه من الروا ت السقيمة.
لوار أ ىا ييه:

 .1أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن لبعللر بللن  ى لراش ،عللن  ىذيفللة يف  ىللدية قتيبللة ،قللال :قللال
() 3
 :ل معرو صدقة.
نبيعم
 .2أاللرج أ للد يف مسللنده  ،عللن أيب عبيللدة بللن  ىذيفللة ،عللن  ىذيفللة ،قللال :سللثل لجللل علللى
 :مللن سل هلن
فثمسللى القللوم ،مثه إنلهلرجالب أعطللاه فللثعطى القللوم ،فقللال النللق
عيللد النلق
الواب فاسل ه بلله ،للان للله أجللره ومللن أُجللول مللن اتبعلله غللو منللتق مللن أُجللولهم شليحتاب ،و مللن سنه لراب
فاس ه به ،ان عليه وضله ومن أوضال من يتبعه غو منتق

من أوضالهم شيحتاب.

____________________
 . 1املعاضي للواقدي1245 -1242/3 :ن م البيان46/3 :ن ثال االَنوال.247/21 :
 . 2سو اعالم النبال  365/2 :نقالب عن البخالي.
 . 3صحيو مسلم ،22/3 :ة ا هن اسم الصدقة يق على لهنو من املعرو .
 . 4مسند أ د.327/5 :
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() 4

يقلول :ملن

اّلل
 .3أارج أ د يف مسنده ،عن عابم ،عن  ىذيفة ،قال :مسعت لسلول ه
() 1
شر الَايه شر اب ال يريد أن يفر له به ،فيو املدس جاله إىل غو بي منعة.
لنم احلللدية ،فقللال
 .4أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن أيب وارللل ،عللن  ىذيفللة ،انلهله بلعلله انلهلرجالب يل ه

يقول :ال يدال اجلنة اهام.
اّلل
 ىذيفة :مسعت لسول ه
اّلل
 .5أاللرج أ للد يف مسللنده ،عللن لبعللر بللن  ىلراش ،عللن  ىذيفللة ،قللال :قللال لسللول ه
() 3
إ هن مما أ ل الناأ من أمر النبوة االُوىل :إبا تستحر فاصن ما شحتت.
اّلل
 .6أاللرج ابللن ماجللة يف سللننه ،عللن ابللن س لوين ،عللن  ىذيفللة ،قللال :مسعللت لسللول ه
() 2

:

السللفيا  ،أو لتصللرفوا وجللوه النللاأ إللليعم،
يقللول :ال تعلهملوا العلللم لتبللاهوا بلله العلمللا  ،أو لتمللالوا بلله ه
() 4
فمن فعل بلى فيو يف النال.
لعل ونه يف النال الَجل ما ييتب على تلى االَعمال من أُمول حمرمة غو حممو ة العواقب.
و ه

 ،قال:
 .7أارج أ د يف مسنده ،عن لبعر بن  ىراش ،عن  ىذيفة ،عن النق
إ ههنلا سلتعون أُملرا يعلذبون ويظلمللون ،فملن صللدقيم بعلذعم ،وأعللاهنم عللى إلميللم ،فلليم منهللا
علر احلوحلن ومن يص هِدقيم بعذعم ،و يعلنيم عللى إلميلم فيلو م هلين وأل
ولست منيم ،وال ير ه
() 5
منه ،وسو علر احلوحل.
____________________
 . 1مسند أ د.424/5 :
 . 2صحيو مسلم ،72/1 :ة بيان غل
 . 3مسند أ د.323/5 :
 . 4سنن ابن ماجة 56/1 :برقم .255
 . 5مسند أ د.324/5 :

رو النميمة.
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قال:
اّلل
 .2أارج أ د عن أيب وارل ،عن  ىذيفة ،ا هن لسول ه
لللو هن علللر احلللوحل أقلوام ليختلجللون وو فللثقول ل ه أصللحايب ،ل ه أصللحايب ،فيقللال س :إنلهلى
() 1
ال تدلي ما أ ىدروا بعد .

َ ِ َن ن ِ َِ ن َ ِ َ
َِ َ َ َن ََ
َ ِ َِ
اَََعل نم ن ا ِ َ
ايقَالَتعلم ا ََنا
ا
ه
اَُ م ُديطا ََُمااردو َ َ ْلفا ُ
ويويلده قولله سلبحانه :و ُمااََأ ُ
َ
َ ن َ ن ن ِ َ َّ َ ِ ن َّ ن َ ُ َ
َ
َ
ََث َيردونَإُىلَ ذ ٍبَ ُيي ٍَ (التوبة.)121/
سطعذب َمرت ُ

 :أل
اّلل
اّلل ،ق للال :ق للال لس للول ه
ولواه مس لللم بلف ل قري للب من لله ،ع للن ش للقيق ،ع للن عب للد ه
ف للر عم عل للى احل للوحل ،والَلضع للن أقوامل لاب مثه الَغل للنب عل للييم ،ف للثقول :ل ه  ،أص للحايب ،أص للحايب،

فيقال :أنت ال تدلي ما أ ىدروا بعد ».
 .5أا للرج اليم للذي يف س للننه ،ع للن ضل ب للن  ىب للي  ،ع للن  ىذيف للة ،يف  ى للدية ...أتي للت الن للق
فصليت معه املعر  ،فصللهى  ىلىت صللى الع لا مثه انفتلل ،فتبعتله فسلم صلويت ،فقلال :ملن
اّلل للى والَهملى ،قلال :إ ههنلذا مللى ينل ل االَلحل
هذا  ،ىذيفةس قلت :نعمن قال :ما  ىاجتى غفر ه
قللح ،قبللل هللذه الليلللة ،اسللتثبن لبلهله أن يسلللم علللر ويب للرو أب هن فا مللة سلليدة نسللا أهللل اجلنهللة وا هن
() 3
احلسن واحلس ،سيدا شبا أهل اجلنهة.
اّلل بل للن ععل لليم ،قل للال :نهل للا م ل ل  ىذيفل للة ةملل للدارن
 .12أال للرج مسل لللم يف صل للحيحه ،عل للن عبل للد ه
() 2

او قللد
فاستسللقى  ىذيفللة ،فجللا ه هقللان ب لرا يف إل مللن ه
إو اا ل م ه
فضللة فرمللاه بلله ،وقللال :ه
قلال :ال ت لربوا يف إل الل هذهب والفضلة ،وال تلبسلوا
اّلل
أمرته أن ال يسقيين فيه ،فا هن لسول ه
ال هديباج واحلرير،
____________________
 . 1مسند أ د.322/5 :
وصفاته.
 . 2صحيو مسلم ،62/7 :ة إربات  ىوحل نبينا
 . 3سنن اليمذي 661 -662/5 :برقم  3721وأارجه أيضاب أ د يف مسنده.352/5 :
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فانهه هلم يف الدنيا وهو لعم يف اآلارة يوم القيامة.
هذه بعض لوار أ ىا ييه ،و ة مرو ت ع يت إليه لهوا ال توافق املواضين وإليى نقل بعضيا:
 .1نفاة القدل وأ هذه االَهمة
() 1

:
اّلل
أاللرج أبللو او يف سللننه ،عللن لجللل مللن االَنصللال ،عللن  ىذيفللة ،قللال :قللال لسللول ه
لعل هلل أ هُمللة للوأ ،و للوأ هللذه االَهمللة اللذين يقولللون ال قللدل ،مللن مللات مللنيم فللال ت لليدوا جناضتلله،
() 2
اّلل أن يلحقيم ةلدجال.
و ىق على ه
ومن مرحل منيم فال تعو وهم ،وهم شيعة الدجال ،ه
شى ا هن القضا والقدل من العقارد ِ
االسالمية الي ال خفى على إنسلان لله أ د إمللام ةلقلرآن
ال ه
ّ ََِ ِ ن ََِ ن ََ ّ ن ّ ن ِ
ن ِ َ ن نُ َِ
َ
كاي
ارَْ ُ
والسلنة قلال سلبحانه :إُنيَأنزْليهَ ُ ََلل ٍََمبيرك ٍََإُنيَكطيَمط ُذ ُريَ*َ ُِي يَنفرقَُكَأم ٍ

(الداان.)4-3/

ّ َِ ِ ن ََِ
َ ِ
والليلة املبال ة هر ليلة القدل  ،قال سبحانه :إُنيَأنزْلايهَ ََللا ََُ لقادرَ وقلد ول يف غلو

وا ىللدة مللن اآل ت ا هن للل مللا يصلليب ِ
االنسللان فقللد قُل هِدل مللن قبللل أن يصلليبه ،قللال سللبحانه :ماايَ
ِ َ ِ َ ِ َََِ
ن ِ ّ
َ
َ
َِن
َّ
أَصيبَم َِ ن
ال ِ
َمصيبَ
َ
رأهايَإنَذ ُاكَ َ َ هّللَ
اَُأنََ
ب
َق
َ
م
َ
َكتيب
َ
ال
إ
َ
ك
س
ف
َ
َأ
الَ
َو
ض
ر
َ
َ
َ
َ
ٍ ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ ٍ ُ
ُ
ي َ ُسريَ (احلديد.)22/
فمصللو ِ
االنسللان اتب ل الَم لرين ،أ ىللديمها :مللا يصلليبه مللن ون أن يعللون للله فييللا ول أو إاتيللال،
االُمول اخلالجة عن ااتياله من موته ومرضه إىل غو بلى.
واثنييما :االَفعال الي تعد مال اب لليوا والعقا والتحس ،والتقبليو .فلليم معل التقلدير هلو

املسوولية واالاتيال عنه ،بل تقديره سبحانه ،هو
سلب َ

____________________
 . 1صحيو مسلم ،136/6 :ة رو استعمال إل الذهب والفضة من تا اللباأ وال ينة.
 . 2سنن أيب او  222/4 :برقم .4651
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انهه الق ِ
االنسان فاعالب خمتالاب وقدل أن يعون هو مصدلاب لالَعمال عن ااتيال.
أقللول :إ هن القللدل ةملعل الللذي جللا يف هللذه الروايللة وغوهللا مللن االَفعللال الللي ر ىللت بعللد ل ىيللل
وفر املسلم ،إىل فرقت.،
النق
ه
إ ىللدايمها :فرقللة تفسللر العللون ومللا يصللدل مللن ِ
االنسللان بتقللديره سللبحانه ،و انلهله ال مل َلورر وال فاعللل
ه
اّلل سبحانه ،و انهه ليم ة ول للفواعل الطبيعية النال واملا وال لعويمهلا ملن الفواعلل
وال سبب إاله ه
العاملة واملريدة.
فالقللدل عللذا املع ل هللو اجل ل املطلللق ،وقللد بيتيللا الييللو يف االَوسللا ِ
االسللالمية ،والَجللل بلللى

َ
تَ
اّلل سبحانه معلولة بعد التقدير ال ميعن له أن يبدل القلدل  ،قلال سلبحانهَ :وقيل ُ
بهبوا إىل أنهيد ه
َ
َّ
َ
ن
ن
ن
ٌ
ن
ِ
َلَ ن ندَيَ ندَ هّلل ََمغل لََغل ِتَأيِ ُدي ُ ِ ََول ُعطن َبُميَقي (املاردة.)64/

وقللد اغللي ال ُسل هذج مللن املسلللم ،عللذه ِ
االسلراريليات ،و ىيعللت العديللد مللن الللروا ت لللدعم فعللرة
ه
ِ
القللدل ،وإعطاريللا  ىجم لاب أ ل مملهلا تسللتحق ،وا ههنللا لفللذة تطللل علللى العللون واحليللاة االنسللانية ومللا

يصدل من اخلو وال هر ،ومنيا هذه الرواية.
لالنسللان وجعللل املسللوولية عللى عاتقلله يف اجملللال الللذي ينللا بلله ِ
اثنييملا :إربللات االاتيللال ِ
االميللان
َ
والعفللر ،والي لوا والعقللا  ،واحلسللن والقللبو ،علللى وجلله تم ل م ل القللول بقضللاره سللبحانه وقللدله
ةلبيان التاس:
إ هن تقللديره سللبحانه ي للمل ي ل العلللل والفواعللل ،واجلمللا و احلي لوان و ِ
االنسللان ،ولعللن ختتلللا
يفيللة التقللدير  ىسللب االلتال بوات الفواعللل ،فالتقللدير يف الفاعللل الطبيعللر هللو أن يصللدل منلله
الفعل ج اب بال ااتيال ،وميله ملا يصلدل ملن احليلوان ،فانهله وإن لان فلاعالب شلاعراب ،ولعنهله فاعلل غلو
خمتال ،فالتقدير فيه صدول الفعل عن شعول بال ااتيال.
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ويقابليا ِ
االنسان فيو فاعل شاعر خمتال ،فتقديره سبحانه هو أن يعلون مبلد اب لفعلله علن شلعول
وااتيال ،خمتالاب يف فعله وتر ه ،غو بول على وا ىد من الطرف ،،فالالضم اال ىتفاظ أبصل:،
االَهول :مشولية التقدير لع هلل فاعلل بيعلر وغلو بيعلر  ،ىلىت ال خلرج شلر يف علام الوجلو علن

ال تقديره وقضاره.
االنسللان فللاعال خمتللالا يصللد يف  ىقلله قوللله سللبحانهَ َِ :ما ِ
اََشا َ
اليللاو :الللتحف علللى للون ِ
ايءَ
ب ب
ه
َ ِنَ ِ َ َ ِ َ َ َِ ِ
ك نفرَ (العيا.)25/
فلي بِ ُمََومََشيءفلي
فثصللحا التقللدير الللذين حيتل هلل عنللدهم القللدل مقام لاب شللاخماب ،أياللذون ةالَصللل االَهول ويللذلون
االَصل الياو ،ولعن ِ
االنسان الواعر أياذ بعال االَصل ،وال يُبطل أ ىديمها ةآلار.
لروج فعلرة ج يلة ييو يلة ،بل عم
فمن أمعن يف الروا ت املروية  ىول القضا والقدل يستنبح ا ههنا ت ه
َ
ااتَ
ا هن التقللدير خللرج االَمللر عللن ااتيللاله سللبحانه ،وااتيللال فاعللله فللره علييللا سللبحانه بقوللله :وقيل ُ
َ ِ ن َ ٌ ن َّ ِ َ ِ ِ َ ن
ن
ن
َلَ ن دَيَ ندَ هّللَمغل لََغلتَأي ُدي ُ َول ُعط َبُميَقاي

ن

(املارلدة )46/وغلوه مملا ول يف تقريلر لون

ِ
االنسان فاعالب خمتالاب.
 .2وجو إ اعة اجلارر
اّلل إ هل
أاللرج مسلللم يف صللحيحه عللن أيب سللالم ،قللال :قللال  ىذيفللة بللن اليمللان ،قلللت :لسللول ه
اّلل خبو فنحن فيه ،فيل من ولا هذا اخلو شر س قال :نعم.
نها ب هر فجا ه
أرمللة ال ييتللدون عللداي ،وال يسللتنون بسللني ،وسلليقوم فللييم
قلللت :يللاس قللال :يعللون بعللدي ه
لجال قلوعم ،قلو ال يا  ،يف جيمان انم ،قال :قلت :يا

166

اّلل إن أ ل للت بلللىس قللال :تسللم وتطي ل لالَمللو ،وإن ضللر إيللر وأاللذ مالللى
اصللن لسللول ه
() 1
فامس وأ .
واحلل للدية حممل للول علل للى مل للا إبا ل للان يف النيل للوحل ضل للدهم والتمل للر علييم مفسل للدة ل ل  ،وإاله
فالسعوت امام الظا وإ اعة أمره تقوية شو ته و عم ملبدأ الظلم.

َ ن ِ َ ِ َ ِ َ ِ َ ِ َ ن َ ِ ِ َ َّ َ ن َ َ َ ِ ن ن ن
ن
وهذا خالا القرآن العلرو :والَت ُقوَمََأغفلطيَقلب ََََ ُذك ُرنيَو ت ُبوَه هَواكن مرهَفر َ
طي

(العيا.)22/

َِ َن
َ ِ ِ ن ِ
ِ
ك ُ ََرب َك ََوالَتن ُق ِوَ ُمطِ ن ِ َآثميَأوَكف رَ (االنسان.)24/
َْل
وقال سبحانه :فيص ُر ُ

.
عن ريق أرمة أهل البيت
ما خالا ما لوي عن النق
اّلل
لو الطل ي ،عللن احلسلل ،بللن علللر
 ،انلهله اطللب أصللحابه وأصللحا احلللر ،فحمللد ه
» قللال :مللن لأ سلللطالب جللارراب مسللتحالب حلللرم
اّلل «
وأرل عليلله ،هقللال :أيهيللا النللاأ انهرسللول ه
اّلل  ،ل يلاب لعيلد اّلل ،خمالفلاب لسلنهة لسلول اّلل  ،يعملل يف عبلا اّلل ِ
ةالمث و العلدوان ،فللم يعلو عليله
ه
ه
ه
ه
() 2
اّلل أن يداله مداله.
بفعل وال قول ،ان  ىقاب على ه
املويللدة ةلعتللا والس لنهة وسللوة السلللا الصللاحل مللن الصللحابة والتللابع،
وهللذه النصللو الرارعللة َ
الذين قلاموا يف وجله الطعلاة ملن بلين أُميهلة وبلين العبلاأ ،ت ليد أب هن ملا نسلب إىل الصلحابة والتلابع،
مللن االستسللالم والسللعوت أمللام إلللم الظللامل ،مللا هللر إالهمفللتعالت وضللعيا علمللا الللبال احلللا م
ومرت قتيم بعية قيق مربلعم.
____________________
 . 1صحيو مسلم ،22/6 :ة االَمر بل وم اجلماعة.
مر الن
 . 2اتليخ الط ي  324/4 :ىوا ه عام 61ه -وقد ه

أيضاب فال ى .
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 .3ل وم االقتدا ةل يخ،
اّلل
أاللرج اليمللذي ،عللن لبعللر ،عللن  ىذيفللة ،قللال :قللال لسللول ه
بعدي أيب بعر و عمر.

 :اقتللدوا ةللهللذين مللن

إو ال أ لي مللا بقللارر فلليعم،
فقللال :ه

وأاللرج عنلله أيض لاب ،قللال :نهللا جلوس لاب عنللد النللق
() 1
فاقتدوا ةللهذين من بعدي .وأشال إىل أيب بعر وعمر.
تساوالت ويمالت يف هذه الرواية:
وة َ
هأوالب :ا هن الرواية معالضة بنفم ما لوي عن  ىذيفة يف بلى اجملال ،فقلد أالرج اليملذي يف سلننه

اّلل ل للو اس للتخلفت ،ق للال :إن أس للتخلا عل لليعم
ع للن ضابان ،ع للن  ىذيف للة ،ق للال :ق للالوا :لس للول ه
ِ
ِ
فثقروه.
فعصيتموه عُ هذبتم ،ولعن ما  ىدرعم  ىذيفة فص هدقوه و ما أقرا م عبد ه
اّلل َ
() 2
قال اليمذي :هذا  ىدية  ىسن

اثنياب :لو ان النق أمر ةالقتدا به يف  ىال يتنبث عن عدم بقاره لان عللى ال ليخ ،وامليلاجرين
حيتجللا عللا وال غويمهللا أيضلاب ،بللل للان اجليللد منصللباب علللى
يف السلقيفة االسللتدالل ةلروايللة مل أ ههنمللا
ه
» وع وته أوىل ةخلالفة من غوهم.
أ هن املياجرين من ع وة النق «
اّلل ،فانهه استخلا غو م هلرة اسلتخالفاب
اثلياب :ا هن احلدية الياو أيضاب معذو على لسان لسول ه
عاماب ،فتجد استخالفه يف املوال التالية:
____________________

 . 1سنن اليمذي 612 -625/5 :برقم 3662ن وأارجه أيضاب ابن ماجة ةللف االَاو 37/1 :برقم .57
 . 2سنن اليمذي 675/5 :برقم .3212
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أ  .ىدية بد الدعوة
اّلل
أَاللرج الطل ي وغللوه بسللنده ،عللن علللر بللن أيب الللب ،انلهله مللهلا ن لللت هللذه اآليللة علللى لسللول ه
ََ َ َ
ِ
القِا َ
اربَُ عللا ألبعلل ،لجلالب فللييم أعماملله وع لوته فللتعلم ةلعللالم التللاس،
اريتكَ َ
اذ ِرَ َ ُشا
َوأنا ُ
وقال:
إو
اّلل ملا أعللم شللاةب يف العلر جلا قوملله أبفضلل ممهلا قللد جحتلتعم بلله ،ه
بلين عبلد املطلللب ،ه
إو و ه
اّلل تعلاىل أن أ علو م إليله ،فلثيهعم ي َلواضلو عللى هلذا االَملر
قد جحتتعم خبو الدنيا واآلارة ،وقد أمرو ه
علللى أن يعللون أاللر ووصللر واليفللي فيعم،قللال :فللث ىجم القللوم عنيللا يعاب،وقلللت ... :أل نللق
اّلل ،أ للون وضي للر علي لله ،فثا للذ ب للرقبي هق للال :إ هن ه للذا أا للر ووص للير واليف للي ف لليعم ف للامسعوا ل لله
ه
() 1
وأ يعوا.
  .ىدية املن لة
علللى أهللله يف
الللا علللر بللن أيب الللب
اّلل
لو أهللل السللو والتللاليخ ا هن لسللول ه
املدينة عند توجيه إىل تبو  ،فثلجا به املنافقون ،وقالوا :ما الفه إاله استيقاالب له ،فلملا قلال بللى
وهللو لضل
اّلل
املنللافقون ،أاللذ علللر بللن أيب الللب
سللال ىه ،مثه اللرج  ىللىت أتللى لسللول ه
 :أفلال ترضلى عل هلر أن تعلون م هلين ون للة
ةجلر  ،فقال :ما ن ره املنافقون ،فثجلا النلق

هالون من موسى إاله انهه ال نق بعدي.

() 2

____________________

 . 1اتليخ الط ي 64-63/2 :وغوه من املصا ل املتوفرة.
 . 2صللحيو البخللالي ،3/6 :غ ل وة تبللو ن وصللحيو مسلللم  ،122/7 :يف فضللارل علللرن السللوة النبويللة 515/2 :ن إىل
غو بلى.
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اّلل سللبحانه اخلالفللة،
أفللاحل علللى علللر
و اللللة احلللدية علللى أ هن النللق
عبن مللن ه
واضللحة الَ هن لمللة «من لللة» اسللم جللنم أُضلليا إىل هللالون ،وهللو يقتضللر العمللوم ،فيللدل علللى أ هن
 ،إالهمللا اسللتيناه ،وهللو النبل هلوة ،وقللد للان
لهمقللام و منصللب للان اثبتلاب هلللالون فيللو اثبللت لعلللر

هالون اليفة ملوسى ةلضرولة.
ج  .ىدية العدير
وهو ى للدية مع للرو مت لواتر ،و ىاص للله ا هن الن للق عن للدما وص للل إىل غ للدير ا للم م للن اجلحف للة عن للد
 ىجللة الللو ا  ،أمللر بللره مللن تقل هدم مللن احلجللاج ،و ىللبم مللن ياللر عللنيم  ،ىللىت إبا أاللذ
منصللرفه مللن ه
ِ
اّلل،
القلوم منللاضهلم ،قللام اطيبلاب وسللح القللوم علللى أقتللا االبللل فقللال :ألسللتم ت لليدون أن ال إللله إاله ه
حممللداب عبللده و لسلوله ،وا هن جنهتلله  ىل هلق ،ولله  ىل هلق ،وا هن املللوت  ىل هلق ،وا هن السللاعة آتيللة ال ليللب
وأ هن ه
اّلل يبعة من يف القبولس
فييا ،وا هن ه
قالوا :بلى ن يد بذلى.
يم اشيد ،مثه قال  :أيهيا الناأ ،أال تسمعونس
قال :الله ه
قالوا :نعم.
فاو فر على احلوحل ،فانظروو يا ختلفوو يف اليقل.،
قال :ه

اّللس
فنا منا  :وما اليقالن لسول ه
اّلل ،واآلاللر االَصللعر عللييت ،إ هلللطيللا اخلبللو نبللثو أ ههنمللا لللن يفيقللا
قللال :اليقللل االَ ل  ،تللا ه
علر احلوحل ،فال تقدمويمها فتيلعوا وال تقصروا عنيما فتيلعوا.
 ىىت ير ا ه
علر فرفعيا  ،ىىت ُلَوي بياحل آة يما ،وعرفه القوم
مثه أاذ بيد ه
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ةملومن ،من أنفسيمس
أ عون ،فقال :أيهيا الناأ من أوىل الناأ َ
اّلل ولسوله أعلم.
قالوا :ه
املومن ،،وأل أوىل عم من أنفسيم ،من نت ملواله ،فعل هلر ملواله
قال :إ هن ه
اّلل موالي ،وأل موىل َ
 يقوهلا رلاله م هلرات  -مثه قلال :اللهي هلم وال ملن وااله ،وعلا ملن علا اه ،وأ ىلب ملن أ ىبله ،وأبعلضمللن أبعضلله ،وانصللر مللن نصللره ،وااللذل مللن اذللله ،وأ ل احلللق معلله  ىيللة ال ،االه فليبلللغ ال للاهد
العارب.
اّلل بقوله:
مثه يتفرقوا  ىىت ن ل أم ،و ىر ه
َِ َ ِ َ ِ ن َ ن ِ َ ن ِ ََِ َ ِ ن َ َ ِ ن ِ ِ
َ
اّلل
َل مَأكملت َلك َ ُدياطك َوأتمماتَ لايك َنُعمايت (املارلدة ،)3/فقلال لسلول ه

() 1

اّلل أ
 :ه

على إ مال الدين وإمتام النعمة ولضلى اللر برسلالي والواليلة لعللر ملن بعلدي.

اّلل ملن أمر ع ىرا بدنه بعد املوت
 .4غفران ه
أاللرج البخللالي ،عللن لبعللر بللن  ىلراش ،قللال :قللال عقبللة حلذيفللة :أال للدرنا مللا مسعللت مللن النللق
لت،
 ،قللال :مسعت لله يق للول :إ هن لج لالب  ىضللره امل للوت مل للا آي للم مللن احلي للاة أوص للى أهل لله إبا م ل ه

ف للث عوا س  ىطبل لاب يل لواب ،مثه ْأوُلوا في لله للاب  ى للىت إبا أ ل للت حلم للر والص للت إىل عظم للر ،فخ للذوها
ِ
اّلل.
اليم،يف يوم  ىا هل أو لاح ،فجمعه ه
فا حنوها ،فذلوو يف ه
() 2
فقال لهِ :لَ -م فعلتس قالَ :ا ْ يَلتَى ،فعفر له.

____________________
 . 1العدير 42 -34/1 :قد بسح العالم يف مصا ل احلدية ولواته قرلب بعد قرن.
اّلل
 . 2صحيو البخالي  ،176/4 :ىدية العالنوأارجه مسللم يف صلحيحه علن أيب هريلرة ،52/2:ة يف سلعة ل لة ه
تعاىل.
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قللال :للان لجل ،لل يسللر علللى نفسلله فلمللا
أقللول:لواهللا أبللو هريللرة بلف ل آاللر عللن النللق
اّلل ل لحتن قللدل
 ىضللره املللوت ،قللال لبنيلله :إبا أل مللت فللث ىرقوو ،مثه أ حنللوو ،مثه بلوو يف ال لريو ،ف لو ه
ليب ليعذبين عذاةب ما عل هذ أ ىلداب ،فلملا ملات فعلل بله بللى ،فلثمر ا هّلل االَلحل ،فقلال :ا علر
علر ه
ه
ما فيى منه ،ففعلت فلبا هو قارم.
() 1
لخب يتى ،فعفر له ،وقال غوه :خمالفتى ل ه .
فقال :ما لى على ما صنعت ،قال :ه
اخلدلي.
وقد لواه البخالي أيضاب عن أيب سعيد
ه
وعلى أيهة  ىال ،فالرواية تنتير اتلة إىل  ىذيفلة بلن اليملان ،وأُالر إىل أيب هريلرة ،واثليلة إىل أيب

سعيد اخلدلي.
تساوالت
ويف الرواية َ
أوالب :الظاهر ا هن املوصر أوصلى ولا أوصلى للحتال ُحي لر ويعلذ  ،وضعلم انهله سلبحانه ال يقلدل عللى

اّلل
 ى للره إبا أ ىللر بدنلله وبُهل لمللا بدنلله يف اللريو ،مللا هللو إللاهر قوللله علللى مللا نقللل أبللو هريللرة «و ه
ليب ليع لذبين عللذاةب مللا ع ل هذ أ ىللداب» وهللذا اعتقللا بعج ل ه سللبحانه مللن  ى للره ،إبا
ل لحتن قللدل علللر ه
 ىر و بُهل.
َ ََ ن ّ ّ َ ِ
ادرَُه (االَنعلام )51/وهلو
وهذا النو من العقيدة جيل بقدلته سلبحانه وميَقدرو َ هّللَََْق
موجللب للعقللا ال للعفلران ،وملللا وقللا ابللن  ىجللر علللى بلللى اعتللذل أب هن الرجللل قللال بلللى يف  ىالللة
ه ته وغلبة اخلو عليه  ،ىىت بهلب بعقلله مللا يقلول ،و يقلله قاصلداب حلقيقلة معنلاه ،بلل يف  ىاللة
() 2
ان فييا العافل والذاهل والناسر الذي ال َيوااذ وا يصدل منه.

____________________
 . 1صحيو البخالي  ،176/4 :ىدية العال.
 . 2فتو البالي 523/6 :شرح  ىدية .3421

172

وأنللت ابللو أب هن تلللى الوصللية ةلنحللو ال لوال يف الروايللة اشللفة عللن أنهلله أوصللى بللذلى وهللو يف
سالمة عقله ،فعيا حيمل على أنهه أوصى باهالب ولسياب س
وانهلله س للبحانه وتع للاىل أع للر ِ
ةالنس للان م للن نفس لله ،فلم للابا أيم للر االَلحل نمل ل لم للا ه مثه حييي لله
ويسثلهِ :لَ -م فعلت بلى س
اثني لاب :ا هن إللاهر اآل ت ا هن ِ
االنسللان إبا مللات فللال يرج ل إىل الللدنيا إاله لعللا ت ااصللة ،ل ىيللا
املوتى لعاية إربات النبوة ،أو إ ىيا أصحا العيا لعاية إربات إمعان املعا .

ََ َ َ ِ َِ َ َ ِ ِ ِ َ
َ ٌّ َ َّ ّ َ َ
َّ ِ َ
ِ
َ
ن
َ
قلال سلبحانه :وكذ ُكَأَرثنيَ لاي ُ ََلعلما َأن ادَ هّللَْاََويني ساي ََالَريب ُفي اي

(العيللا )21/إىل غللو بلللى مللن اآل ت الدالللة علللى إ ىيللا املللوتى ل ىيللا ع يللر ( )1لتلللى العايللة
احلجللة فللال يرجل إىل الللدنيا ،ويللي  ىسللابه إىل اآلاللرة ،قللال
أيضلاب .و هأمللا إبا تعللن للة َغايللة لمتللام ه
َ
ِ
َ َ ن ِ
َ
َ
ّ
َ
ّ
ن
َّ
ن*َل َعّلَأ َِ َمَُصيْليَِيميَتَ َرك ن
تَلَكَإُن يَ
َجيءَأ َْده ن َ َم تَقي َربَ ِر ُج نع َُ
سلبحانهّّ َْ :تَإُذ
ُ ُ
َ ٌ

ن

ٌ

َ نَِن َ
ِ َِ َ
َ نَ
َ ِ َ
املومنون.)122-55/
ُ
َكمََه َقيئُل يَو ُمََور ئُ ُ َبرزخَإُىلَي ُميبعث َن ( َ
فللنخل إىل القللول :أب هن الروايللة ختللالا الللذ ر احلعلليم ،مضللافاب إىل أ ههنللا أشللبه ةالسلراريليات الللي
هلوج هلا مستسلمة أهل العتا  ،مثه ن رها ال ُس هذج يف أوسا املسلم ،ون وعر.
 .5الدجال معه ما ولل

أاللرج البخللالي ،عللن عقبللة بللن عمللر ،عللن  ىذيفللة ،انلهله سللثله وقللال :أال للدرنا مللا مسعللت مللن
فثملا اللذي يلر النلاأ
اّلل
قال :ه
لسول ه
إو مسعته يقول :إ هن م الدجال إبا الرج ملا ب وللاب ،ه
ا ههنا النال فما ةل  ،و هأما
____________________
 . 1البقرة.255 :
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الللذي يللر النللاأ انلهله مللا ةل  ،فنللال للر  ،فمللن أ ل مللنعم فليق ل يف الللذي يللر ا ههنللا لل ،فا ههنللا
() 1
عذ ةل .
أق للول :إ هن الرواي للة ميم للا ص للو س للندها في للر م للن ِ
االس لراريليات ،ال للي ال يق للام هل للا وضن  ،ى للىت ا هن
ه
البخالي ب رها يف ة ت عنوان ما ب ر عن بين إسراريل.
() 3
وان ب رها يف تا الف من اجل التاس بصولة موج ة.
وبلى أوالب :ا هن ت ويد الدجال عذه املعاج يو ي إىل إضالل الناأ ،والعايلة ملن القلة ِ
االنسلان
ه
َ
هر اهلداية ال الضاللة ،وسيوافيى توضيحه عند لاستنا الَ ىا ية املعوة بن شعبة.
وخيِه للل ال للر بص للولة
واثنيل لاب :ا هن اا للتال املرر للر يف نظ للر الرار للر له للن للون ال للدجال س للا ىرابُ ،
ععسه ،وهذا أيضاب من أسبا الضالل ،فلمابا سلطه سبحانه على العبا .
اّلل ة للن اجلنهللة ال للي يس للخرها ال للدجال للاب وة للن الن للال
و هأم للا تفس للو اب للن  ىج للر وقول لله :ع للل ه
() 2

جنهة.
لاحلق أ هن أ يللر مللا ول  ىللول الللدجال
فيللو تفسللو بعيللد ال حيمللل عليلله للالم أصللحا البالغللة ،فل ه
إسل لراريليات ،ال ي للذعن ع للا العق للل احلص لليا ،وال يُظ للن لعاق للل أن يص للدقه ،وإن للان أص للل إي للول
الدجال يف آار ال مان أمراب مسلهماب ب ،املسلم.،
() 4

____________________
 . 1صللحيو البخللالي ،165/4 :ة مللا ب للر عللن بللين إس لراريل و 62/5ة ب للر الللدجالن وأارجلله مسلللم أيض لاب يف

صحيحه ،155/2 :ة ب ر الدجال وصفته ومامعه.
 . 2صحيو البخالي.165/4 :
 . 3صحيو البخالي ، 62/5 :ة ب ر الدجال من تا الف .
 . 4فتو البالي.55/13 :
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 .6د بن مسلمة مصون عن الفتنة
أارج أبو او ،عن د ،قال :قال  ىذيفة :ما أ ىد من الناأ تدل له الفتنلة إاله أل ااافيلا عليله
() 1
يقول :ال تضر الفتنة
اّلل
إالهد بن مسلمة ،ه
فاو مسعت لسول ه

أقول :إ هن التاليخ الصحيو ال يصلد الروايلة ،فلل هن د بلن مسللمة ختلهلا علن بيعلة أملو امل َلومن،
بعد أن تداف إلييا املسلمون و يف ليعتيم بقا املياجرين و لو االَنصلال  ،وقعلد علن
علر
َ
نصرة ِ
االمام يف معال اجلمل و صف ،والنيروان وبقر يف املدينة ،فالرجل سلقح يف الفتنلة ،أالَ ُ َ
لفتِطََ َ
َس َق نق (التوبة.)45/
ُ ُ
وأغلل للب الظل للن ا هن الروايل للة  ىيعل للت الَجل للل إلا ة ا هن قيل للام ِ
االمل للام علل للر « » ضل للد النل للا ي،

والقاسط ،واملالق ،ان فتنة ،وقد الل يف هلذه الفتنلة وجلوه امليلاجرين واالَنصلال ،الَ ههنلم يعونلوا
مص للون ،عني للا ،و ي للداليا د ب للن مس لللمة وجل للم يف بيت لله الَنهلله للان مص للولب عني للا ب للن الن للق
.
بصللد انقللاب د بللن مسلللمة وغللوه مللن أصللحابه ،للان عليلله
ولعمللر احلللق ،لللو للان النللق
أن حيللد الفتنللة موضللوعاب وحممللوالب ،واآلاثل الوايمللة امليتبللة علييللا  ،ىللىت يتبل هل ،احلللق لطالبلله ،وال يقل
فييا يول املياجرين واالَنصال عن عمد أو غفلة ،والظاهر ا هن هذه الرواية نظو ما لواه أبو موسلى
اّلل
االَشللعري عنللدما اعتللذل عللن امل للال ة يف االَ ىللداه الواقعللة بعللد مقتللل عيمللان ،قللال :قللال لسللول ه
مومنلاب وميسلر لافراب ،وميسلر
« :ما ب ،أيديعم فل قطل الليلل املظللم ،يصلبو الرجلل فييلا َ
مومناب ويصبو افراب  ،القاعد فييا او من القارم ،والقارم فييا او من املاشر ،واملاشر
َ

____________________
 . 1سنن أيب او  216/4 :برقم .4663
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فييا او من الساعر».
() 1
قالوا :فما يمرل ،قال «:ونوا أ ىالأ بيوتعم».
م للن احل للرو الطا ىن للة ض للد الن للا ي ،والقاس للط،
ومعل ل بل للى ا هن م للا ا للاحل في لله عل ل هلر

واملللالق ،،للان فتنللة ،والللالضم هللو اجتناعللا وهللل ميعللن ملسلللم وا أن ينسللب عليلاب إىل إاثلة الفتنللة مل
() 2
احلق معه  ىية ما الس!
انهعلياب بن الرسول
م احلق ،و ه

____________________

 . 1سنن أيب او  121/4 :برقم 4362ن مسند أ د.422/4 :
 . 2اتليخ بعدا 321/14 :ن تفسو الراضي 111/1 :يف تفسو البسملة وغوها.
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 -9عقبة بن عمرو
«أبو مسعو االَنصالي»
(42 - ...ه) -
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1جواض ِ
االصعا لعنا اجلوالي يف العرأ
 .2تعريا  36لجالب من املنافق،
  .3ىب االَصحا وبعضيم
هلو عقبلة بلن عملرو بلن رعلبلة بلن أُسلوة بلن عُسلوة االَنصلالي ،شليد ليللة العقبلة وهلو صلعو ،و
ي يد بدلاب ،وشيد أُ ىداب ،ون ل العوفة ،فلملا الرج عللر
إىل صلف ،اسلتخلفه عللى العوفلة مثه
ع للله عنيللا ،فرج ل أبللو مسللعو إىل املدينللة فمللات عللا يف آاللر االفللة معاويللة بللن أيب سللفيان ،وقللد
() 1
انقرحل عقبه فلم يبق منيم أ ىد.
وهو من املقلِه ،يف الرواية ،بلعت ي لوا ته يف املسند اجلام إىل  36لواية.

____________________
 . 1سو أعالم النبال  453/2:برقم 123ن وقيل يف نسبه غو بلى ال ى
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بقات ابن سعد.16/6 :

 ىللده عنلله :ولللده ب للو ،وأوأ بللن ضللمعة ،وعلقمللة ،وأبللو وارللل ،وقلليم بللن أيب  ىللاضم ،ولبعللر
بن  ىراش ،إىل غو بلى.
ومن لوار لوا ته:
لدلي:
 .1أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن إب لراهيم التيمللر ،عللن أبيلله ،قللال :قللال أبللو مسللعو البل ه
ةلسللو  ،فسللمعت صللواتب مللن الفللر :إعلللم أة مسللعو  ،فلللم أفيللم الصللوت
نللت أضللر غالملاب س ه
 ،فلبا هو يقلول :اعللم أة مسلعو  ،اعللم
اّلل
مين إبا هو لسول ه
فلما ل ه
من العضب ،قال :ه
السللو مللن يللدي ،فقللال :اعلللم أة مسللعو ا هل هّلل أقللدل عليللى منللى علللى
أة مسللعو  ،قللال :فثلقيللت ه

هذا العالم.
() 1
قال :فقلت :ال أضر مملو اب بعده أبداب.
 .2أارج أ د يف مسنده ،عن أيب عمرو ال يباو ،عن أيب مسعو االَنصالي ،قال:
إو أُبللد يب ( )2فللا لين ،فقللال :مللا عنللدي ،فقللال لجللل:
جللا لجللل إىل النللق
فقللال :ه
اّلل أل أ ُلهه على من حيمله.
لسول ه
() 3
 :من ل على او فله ميل أجر فاعله.
اّلل
فقال لسول ه
وإليى بعض ما ع ي إليه ممها ال يصو.
 .1جواض ِ
االصعا لعنا اجلوالي يف العرأ
أارج النسارر ،عن عامر بن سعد ،قال :الت على قرإة بن عب ،وأيب

____________________
لدلي يف سللند احلللدية حممللول علللى
 . 1صللحيو مسلللم ،51/5:ة صللحبة املماليللى و فللالة مللن لطللم عبللده.ووصللفه ةلبل ه
اجملاض ملا عرفت أنهه ي يد بدلاب.
وا َذلَه.
 . 2ابد به :أيمهله َ
 . 3مسند أ د.272/5 :
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 ،وملن أهلل
اّلل
مسعو االَنصالي يف عرأ ،وإبا جوا هل يعن ،،فقللت :أنتملا صلا ىبا لسلول ه
بدل ،يُفعلل هلذا عنلد مس! فقلال :اجللم إن شلحتت فلامس معنلا ،وإن شلحتت فابهلب ،قلد ُلِهال لنلا
() 1
يف الليو عند العرأ.
غن للا

اّلل
اّلل ،فعل ل لى بل للى ه
لا ل ل لس للول ه
والظ للاهر ا هن امل للرا ب عميم للا ه للو لس للول ه
اجلوالي يف العرأ للرجال ،وهذا ما ال يصدقه العتا الع ي والسنهة النبوية.
َ
َ َ ِ ِ َ َ ِ ن َّ ن ِ َ ن
َميََيِف َ
ََماََِ
َضبََبُ رج ُل ُ َ ََُلعل
هأما العتا فيو أيملر نسلا النلق
ُ ُ
بقوللهَ :والَي ُ
ُزينَ َُت ُ َََّ (النول.)31/
َ

َِ

َ

ّ

َِ

َ
َ ٌ
َ ِ
َِ ََ
ض (االَ ى ا .)32/
َم َر َ
وقال سبحانهَ :فِلََتضع َََبيلق ُلَِيقموَ ُ
ليَ َقل ُب ُ
ِ
للنس للا أن يعنِه لل ،لع للوهنس! أو
لرا الن للق
ف لللبا للان ه للذا أ االس للالم ،فعي للا ي ل ه
يلَُرِها للرجال ما ييو ال يوة وُمييت القلب ،وحيير العرار اجلاحمةس!

يفسر العنا  :أبنهه من قبيل نفخ ال يطان يف منخري املعنية.
و هأما السنة ،فالرسول ه
وم بلى فعيا يسو الَ ُُ همته أن تستم إىل نفخ ال يطانس!
علللى أ هن جتللوي الليللو يف العللرأ ،خللالا مللا لواه عقبللة بللن عللامر ،مللن احنصللال ج لواض الليللو يف
قلال... :
اّلل بن ضيد االَضل  ،عن عقبة بلن علامر اجليلين ،علن النلق
رالرة  ،ىية لو عبد ه
() 2

ل هلل مللا يليللو بلله الرجللل املسلللم ة للل ،إالهلميلله بقوسلله ،وي يبلله فرسلله ،ومالعبتلله أهللله ،فللل ههن هن مللن
() 3
احلق.
ه

____________________
 . 1النسارر :السنن ،135/6:ة الليو والعنا عند العرأ.
 . 2مسند أ د.445/3:
 . 3سنن ابن ماجة 542/2 :برقم 2211ن سنن اليمذي 174/4 :برقم .1637
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 .2تعريا  36لجالب من املنافق،
أارج أ د يف مسنده ،عن عياحل ،عن أيب مسعو  ،قال:
اّلل و أرل ل علي لله ،مثه ق للال :إ هن ف لليعم من للافق ،،فم للن
اّلل
اطب للة ،فحم للد ه
اطبن للا لس للول ه

لت فللليقم ،مثه قللال :قللم فللالن ،قللم فللالن ،قللم فللالن ،قللم فللالن  ،ىللىت مسهللى سللتة ورالرلل،
مسيل ُ
اّلل.
لجالب ،مثه قال :إن فيعم أو منعم ،فاتقوا ه
فمر عمر على لجل ممهن ُمسهر ،مقن  ،قد ان يعرفه ،قال :مالىس
قال :ه
() 1
 ،فقال :بلُ ْعداب لى سارر اليوم.
اّلل
قال :فحدره وا قال لسول ه
نعلق على احلدية ةلقول:

ََِنن ِ َ
َ َن
ََنِ ن
اََ
فايقَالَتعلم ا
هأوالب :ا هن الظاهر ملن قولله سلبحانه :ومََأهَُ ِلديطا ََُماردو َ َ ْل ُ
َ ِ َ ن ن ِ َ ن َ ن ن ِ َ َّ َ ِ ن َّ ن َ ُ َ
ونَإُىلَ َ ذ ٍبَ َ ُيي ٍَ (التوبة.)121/
ََث َيرد
َعلم َسطعذب َمرت ُ

ِ
اّلل سلبحانه ،ويظيلر ملن
املندس ،ب ،أصحابه ،وإهاا أال ه علم ه
إ هن النق يعن يعر املنافق ،ه
َ
َ
َ ِ َ ُ ََِ
َ ََ ِ
َ َ
ن ِ َ َ ِ َ َّ
َو هّللَنعلا ن َ
َو َتع ُرِط ن ِ َ َْلِا ََُ لقا ُل
شيءَال ََريِطيك ن ِ َفل َع َرِتَ ن ِ َب ُ ُسيميه
ب
قوله سبحانه :و َن
َ َ ن
إهاا ان يعرفيم يف حلن القول.
ك َِ (د .)32/انهه
أ ميل
() 2
نعم عر لفيفاب منيم عندما  ىاولوا اغتياله عند لجوعه ملن تبلو  ،فع هلرفيم حلذيفلة بلن اليملان
فيعرفيم.
وعلى هذا فعيا وقا النق على أ ههن َوال منافقون ،إالهأن يعرفيم من حلن القول ه

____________________
 . 1مسند أ د.273/5 :
 . 2مسند أ د.453/5:
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ّ َ َ
اّلل سلبحانهَ :وإنكَل َعاىلَ
ان يتمت أباال عاليلة  ،ىلىت وصلفه ه

اّلل
اثنياب :ا هن لسول ه
ن ن
ما وصفه بعونله ل لة للعلامل ،،أفيسلو مللن يتمتل ةلرأفلة أن يع هلر  36لجلالب ممهلن
خل ٍََ َ ُيي
اّلل»س مضللافاب إىل أنلهله خمللالا للسياسللة احلعيمللة،
 ىوللله ةلنفللا ويقللول« :إن فلليعم أو مللنعم فللاتقوا ه
أو شخصل لل ،مل للن

ولل للذلى يعل ل هلر احملل للاول ،الغتيالل لله عنل للد لجوعل لله مل للن «تبل للو » إاله ل ل للخ
عمال.
أصحابه  :ىذيفة ابن اليمان و ه
  .3ىب االَصحا وبعضيم
اّلل
اّلل ب للن معف للل ،ق للال :ق للال لس للول ه
أا للرج اليم للذي ،ع للن عب للد الر للان ب للن ض  ،ع للن عب للد ه

اّلل يف أصللحايب ،ال تتهخللذوهم غرض لاب بعللدي ،فمللن أ ىللبهيم فبحللق
اّلل ه
اّلل يف أصللحايب ،ه
اّلل ه
:ه
اّلل ،و مللن
أ ىللبهيم ،ومللن أبعضلليم فببعضللر أبعضلليم ،و مللن آباهللم فقللد آباو ومللن آباو فقللد آب ه
() 1
اّلل فيوشى أن أياذه.
آب ه

سوال:،
إ هن هنا َ
االَهول :ا هن إاهر مفا اخلطا يف قوله « :ال تتخذوهم غرضاب» ،هلو ا هن الرسلول اا لب لجلاالب
فوصللى أبصللحابه أن حيسللن إلللييم ،م ل أ هن الواق ل يعللن للذلى ،بللل هللو للان
ليسلوا مللن أصللحابه ه
ي ل للتعلهم ب ل لل ،أص ل للحابه ،وال يوج ل للد ف ل للييم أ ى ل للد سل ل لواهم ،و ل للان اجلميل ل ل ول ل لرأ ومس ل للم م ل للني ،
ه
وعندرذ يا يوصر أصحابه ةملخا ب ،الذين هم أصحابه ،وةلتاس يوصر أصحابه أبصحابهس!
وواض احلدية قد غفل عن هذه النعتة ،الَنهه ان يف ضمان متثار عن ضمان الصحابة.
الياو :ا هن الرواية ختلق للصحابة هالة من القداسة ،ومتنو هلم وصا

____________________
 . 1سنن اليمذي 656/5:برقم  ،3262ة .55
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العدالللة ،بللل العصللمة ،علللى وجلله ال للوض جتلريو وا ىللد مللنيم ،فعللث ههنم فللو مسللتو عامللة النللاأ ال
يتسر ال ى إىل يال م ون اهتيم من لهعيب وش.،
م ل أ هن صللحيو الللروا ت حيعللم علللى قسللم بللو مللنيم ةلللر ة والرجللو علللى أعقللاعم القيقللر ،

ونعتفر يف بلى وا عه ابن االَرو يف تابه يف هذا املضمال ،فقد نقل شيحتاب يواب ،منيا:
 :أل فلر عم عللى احللوحل ،ول ُلوفعن
اّلل
اّلل بن مسعو  ،قال :قلال لسلول ه
 .1لو عبد ه
إس لجال منعم  ،ىىت إبا أهويت إلييم الَلوهلم ااتلجوا وو ،فلثقول :أي ل ه  ،أصلحايب ،فيقلال:
إنهى ال تدلي ما أ ىدروا بعد  .أارجه البخالي ومسلم.
قللال :لللو ن علللر احللوحل لجللال مملهلن صللا ىبين،
اّلل
 .2لو أنللم بللن مالللى :ا هن لسللول ه
لالن س :إنهلى
 ىىت إبا لأيتيم ،ولفعوا إس ااتلجوا وو ،فالَقلولن :أي ل ه  ،أصلحايب أصلحايب ،فليُق ه
ال تدلي ما أ ىدروا بعد .
ويف لوايللة :لللو هن علل هلر النللاأ مللن أُمللي  -احلللدية  -و يف آا للره ،فللثقول« :سللحقاب ملللن ب ل هدل
بعدي» أارجه البخالي و مسلم.
يقللول :أل فللر عم علللى
 .3لو أبللو  ىللاضم ،عللن سلليل بللن سللعد ،قللال :مسعللت النللق
احلوحل من ول شر  ،ومن شر يظمث أبداب ،ولو هن علر أقلوام أعلرفيم ويعرفلونين ،مثه ُحيلال بيلين
وبيللنيم ،قللال أبللو  ىللاضم :فسللم النعمللان بللن أيب عيللاش ،وأل أُ ى ل هِدريم هللذا احلللدية ،فقللال :هعللذا

مسعت سيالب يقولس فقللت :نعلم ،قلال :وأل أشليد عللى أيب سلعيد اخللدلي :لسلمعته ي يلد ،فيقلول:
َ
إ ههنلم مل هلين ،فيقلال :إنلهلى ال تلدلي مللا أ ىلدروا بعللد  ،فلثقول :سللحقاب سلحقاب ملللن بل هدل بعللدي .أارجلله
البخالي و مسلم.
اّلل
وللبخالي :أ هن لسول ه

 ،قال :بينا أل قارم
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علللى احلللوحل إبا ضمللرة  ،ىللىت إبا عللرفتيم اللرج لجللل مللن بيللين و بيللنيم ،فقللال :هلل هلم .فقلللت :أيللنس
اّلل.
فقال :إىل النال و ه
فقلللت :مللا شللثهنمس قللال :إ ههنللم قللد التللدوا علللى أ ةلهللم القيقللر  .مثه إبا ضمللرة أُاللر   ،ىللىت إبا

اّلل ،قللت:
عرفتيم ارج لجل ملن بيلين و بيلنيم ،فقلال هللم :هل هلم  ،قللت :إىل أيلنس قلال :إىل النلال و ه
ما شثهنم قال :إ ههنم قد التدوا على أ ةلهم .فال ألاه خل منيم إاله ميل ِيمهْل النعم.
ق للال :ت للر عليه لث هُمي احلَللوحل و أل أبو الن للاأ عن لله ،م للا ي للذو
اّلل
وملس لللم  :ا هن لس للول ه
لاّلل تعرفنللاس قللال :نعللم .لعللم سلليما ليسللت الَ ىللد غللو م.
الرجللل إبللل الرجللل عللن إبللله .قللالوا :نبيهل ه

عين ارفة منعم فال يصلون.
حمجل ،من آاثل الوضو  ،وليصدن ه
غراب ه
تر ون علر ه
هوال من أصحايب ،فيجيبين ملى ،فيقول :وهل تدلي ما أ ىدروا بعد س!
فثقول :ل َ ،
إو عللى
اّلل ،يقول  -و هو ب ،إيراو أصلحابه  « : -ه
 .5لوت عار ة ،قالت :مسعت لسول ه
قطعن وو لجللال ،فالَقلولن :أي ل ِه  ،مل هلين ومللن أُمللي!
احلللوحل أنتظللر مللن يللر علللر مللنعم .فلو ه
اّلل للليُ ه
فيقول :إنهى ال تدلي ماعملوا بعد  .ماضالوا يرجعون على أعقاعم  .أارجه مسلم.
إو عللى احللوحل ،أنظلر ملن يلر
اّلل
 :ه
 .6لوت أمسا بنت أيب بعر ،قالت :قال لسول ه
عل للر و سل ليُل َواذ لأ وو ،ف للثقول :ل  ،م للين وم للن أم للي  -و يف لواي للة ،ف للثقول :أص للحايب -

اّلل مللا بر ى لوا يرجع للون علللى أعق للاعم .أارج لله البخ للالي و
فيقللال :ه للل ش للعرت مللا عمل لوا بع للد س و ه
مسلم.
اّلل
 .7لوت أ هُم سلللمة ،قالللت :نللت أمس ل النللاأ يللذ رون احلللوحل .و أمس ل بلللى مللن لسللول ه
فلما ان يوماب من بلى
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يقللول :أيهيللا النللاأ ،فقلللت للجاليللة ،اسللتثاري عل هلين.
اّلل
واجلاليللة مت للطين ،مسعللت لسللول ه
إو لعللم
اّلل
 :ه
قالللت :إهالا عللا الرجللال و يللد النسللا فقلللت :ه
إو مللن النللاأ .فقللال لسللول ه
أيت ،أ ىد م ،فيُذ ُ علين ملا يلذ البعلو الضلال ،فلثقول :فليم هلذاس
فر على احلوحل ،فل ه ي ال ه
فيقال :إنهى ال تدلي ما أ ىدروا بعد  ،فثقول :سحقاب .أارجه مسلم.
 .2لو سللعيد بللن املسلليب انلهله للان حيل هده عللن أصللحا النبيقللال :يللر عليهللاحلوحل لجللال مللن
فيح َلوون عنه .فثقول :ل  ،أصحايب ،فيقول :إنهلى العللم للى واأ ىلدروا بعلد  .ا ههنلم
أصحايب ُ ،
التدوا على أ ةلهم القيقر  .أارجه البخالي.
 :وال للذي نفس للر بي للده ،الَبو هن لج للاالب ع للن
اّلل
 .5لو أب للو هري للرة ،ق للال :ق للال لس للول ه
 ىوضر .ما تذا العريبة من ِ
االبل عن احلوحل .أارجه البخالي ومسلم.
قال :إ هن  ىوضلر الَبعلد ملن أيللة إىل علدن.
اّلل
 .12لو  ىذيفة بن اليمان :ا هن لسول ه
والللذي نفسللر بيللده :الَبو هن عنلله الرجللال ،مللا يللذو الرجللل ِ
االبللل العريبللة عللن  ىوضلله .قللالوا:

حمجللل ،مللن آاثل الوضللو ليسللت الَ ىللد غللو م.
لسللول ه
اّلل ،وتعرفنللاس قللال :نعللم .تللر ون علللر غل هلراب ه
() 1
أارجه مسلم.
وهذه االَ ىا ية تعر عن موقا حم هِدرر أهل السلنة ةلنسلبة إىل الصلحابة ،مل أ ههنلم يتجلاهلون
هذه الروا ت ،ولهوا ينسبون مفا ها إىل ال يعة ،فثيهيملا أ ى هلق علذه النسلبة ،أه َلوال اللذين لووا تللى
اّللس أم ال لليعة الللذين أيمتللون
لو العتللب بعللد تللا ه
الللروا ت و هونوهللا يف صللحا ىيم وأمسوهللا أبصل ه
ِ
»
الذي يصا صحابة النق «
ةالمام علر بن احلس ،ضين العابدين
____________________
 . 1ابل للن االَر ل للو :ج ل للام االُص ل للول 123 -115/11 :بل للرقم  ،7575 -7565ت ل للا القيام ل للة ،الف ل للر االَهول يف ص ل للفة
احلوحل.
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الصلحابة ،واللذين أبللوا اللبال احلسلن يف نصلره،
يم وأصحا
ااصة الذين أ ىسلنوا ه
حممد ه
ه
بقوله :الله ه
() 1
 ىجللة لسللاالته
و للانفوه وأسللرعوا إىل وفا تلله ،وسللابقوا إىل عوتلله ،واسللتجابوا للله  ىيللة أمسعيللم ه
()2
وفالقوا االَضواج واالَوال يف إإيال لمته ،وقاتلوا اآلة واالَبنا يف تيبيت نلُبُلوته.

والقللول احلاسللم يف  ىل هلق الصللحابة هللو مابهبللت إليلله ال لليعة ،وهللو ا ههنللم التللابع ،ففللييم الصللاحل
والطاحل والعا ل والفاسق.
فال يعة ال تعاس يف  ى هقالصحابة ،وال تقدأ ي من ُِمسهر ةلصلحابة وجلر ا ههنلم لووا أو مسعلوا
 ىدييلله ،أو عاشللروه ولللو ضمنللا للويالب ،اصوصلاب الللذين مالسلوا الفل يف  ىياتلله ،وبعللد وفاتلله واتملوا
 ىيا م إىل جانب معاويلة وغلوه مملن تسليوا ِ
ةالسلالم بعلد أن عجل وا علن مقاومتله وةعلوا ضلماررهم
لل يطان.
____________________
 . 1انفوه :أعانوه.
ِ
اّلل تع للاىل فرج لله
عج للل ه
موسس للة االم للام املي للدي ه
 . 2الص للحيفة الس للجا ية اجلامع للة ،43:ال للدعا لق للم ،14قي للق و ن للر َ
ال ريا.
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 -11متيم الداري
(42-...ه)-
سوته وأ ىا ييه
أ ىا ييه السقيمة:
حي هِده عن متيم الدالي
النق
 .1ه
متلليم بللن أوأ بللن االجللة بللن سللو بللن جذميللة اللخمللر الفلسللطيين ،و«الللدال» بطللن مللن خلللم،
وخلم :فخذ من يعر بن قحطان.
وفد متيم الدالي سنة تس  ،ان نصرانيهاب فثسلم ،فحلده عنله النلق «
اجلساسة يف أمر الدجال.
ه
ولتميم عدة أ ىا ية.

» عللى املنل بقصلة

مرة ،وعطا بن ي يلد اللييلر ،وضلالة
 ى هده عنه :ابن موهب عبد ه
اّلل ،وأنم بن مالى ،و يو بن ه
بن أوة.
قال ابن سعد :ي ل ةملدينة  ىىت ول بعد قتل عيمان إىل ال ام.
متلليم اللدالي ،اسلتثبن عمللر فلثبن للله،

لري ،علن السللارب بلن ي يلد ،قللال :هأول ملن قل
ولو الهه ه
فق قارماب.
والعجب ا هن اخلليفة أبن لتميم الدالي أن ي ُق ه أسا و الييو والنصال ،
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يف الوقللت الللذي َمنَل َ عللن تابللة احلللدية ،وهنللى عللن إف للاره ومذا رتلله ،فمللا هللو امل ل هل مللن  ىرمللان
والسماح للقصاص ،يف ق أسا وهم وارافا مس!
املسلم ،عن مسا أ ىا ية نبييم
و للة نعتللة جللديرة ِ
أفضللل االَهمللة وأعلميللم ،فعيللا حي ل هِده عللن
ةالشللالة وهللر ا هن النللق

وا ىد من أفرا االَهمة ،تميم الدالي و ير يف متون التاليخ لواية املعصوم عن غوه.
لداّلل ،عللن بيللان ،عللن وبللرة ،قللال :لأ عمللر متيملاب الللدالي يصلللر بعللد العصللر،
لو االللد بللن عبل ه
اّلل
بدلته على لأسه .فقلال لله متليم :عملر ،تضلربين عللى صلالة صلليتيا مل لسلول ه
فضربه ه
س! قال :متيم ،ليم هل الناأ يعلم ما تعلم.
وأارج ابن ماجة ةسنا ضعيا ،عن أيب سعد ،قال :هأول من أسرج يف املساجد متيم الدالي.
يقال :وجد على بال ة ق متيم الدالي :مات سنة ألبع.،
() 1
و ىدييه يبلغ انية ع ر  ىديياب ،منيا يف صحيو مسلم  ىدية وا ىد.

و عت أ ىا ييه يف املسند اجلام فبلعت   11ىديياب.
لوار أ ىا ييه
 .1أا ل للرج مس ل لللم يف ص ل للحيحه ،ع ل للن عط ل للا ب ل للن ي ي ل للد الليي ل للر ،ع ل للن مت ل لليم ال ل للدالي ،ا هن الن ل للق
قال :الدين النصيحة ،قلنا :ملن ،قال هّلل،
() 2

____________________
 . 1سو أعالم النبال  442 -442/2:برقم .26
 . 2املسند اجلام  252 - 252/3 :برقم .55
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ولعتابه ،ولرسوله ،والَرمة املسلم ،،وعامتيم.
قال:
 .2أارج أ د يف مسنده ،عن ضلالة بن أوة ،عن متيم الدالي ،عن النق
هأول ما حياسب به العبد يوم القيامة صالته ،فلن أ مليا تبت لله امللة ،وإن يعلن أ مليلا،
() 1

اّلل سبحانه ملالرعته :انظروا ،هل جتلدون لعبلدي ملن تطلو  ،فلث ملوا علا ملا ضليه ملن فريضلة،
قال ه
() 2
مث ال اة ،مثه َتواذ االَعمال على  ىسب بلى.
وقد ع ي إليه  ىدية ال يستقيم م الضوابح املقرلة.
حي هده عن متيم الدالي
النق
أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن عللامر بللن ش لرا ىيل ال للعق شللعب يمهللدان انلهله سللثل فا مللة بنللت
قلليم أُا للت الض للحا ب للن ق لليم ،و ان للت م للن املي للاجرات االَول[ق للال ش لرا ىيل لفا م للةج  ى ل هدريين
اّلل ال تسنديه إىل أ ىد غوه.
 ىديياب مسعتيه من لسول ه

اّلل
فقالللت :للحتن شلحتت الَفعلل هلن  -إىل أن قالللت  -مسعللت نللدا املنللا ي ،منللا ي لسللول ه
 ،فعنللت يف صللا
اّلل
ينللا ي الصللالة جامعللة ،فخرجللت إىل املسللجد ،فصللليت م ل لسللول ه
النسا الي تلر إيول القوم.
صللالته جلللم علللى املنل وهللو يضللحى ،فقللال :ليلل م للل إنسللان
اّلل
فلمللا قضللى لسللول ه
ِ
اّلل و لسوله أعلم.
مصالهه ،مثه قال :أتدلون لَ -م عتعمس قالوا :ه
____________________

االميان من تا ِ
 . 1صحيو مسلم ،53/1:ة بيان انهه ال يدال اجلنة إاله املومنون و ا هن حمبة املومن ،من ِ
االميان.
َ
َ
 . 2مسند أ د.123/4:
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اّلل مللا عللتعم لرغبللة وال لرهبللة ،ولعللن عللتعم الَ هن متيملاب الللدالي للان لجلالب نصلرانياب
قللال :ه
إو و ه
فجا فباي وأسلم ،و ىدرين  ىديياب وافق الذي نت أُ ى هدرعم عن مسيو الدجال.
وجللذام ،فلعللب عللم املللوج شلليراب يف
 ىللدرين انلهله ل للب يف سللفينة ثريللة م ل رالرلل ،لج لالب مللن خلللم ُ
الفوا إىل ج يرة يف البحلر  ىلىت معلر ال لمم ،فجلسلوا يف أقلر السلفينة فلدالوا اجل يلرة
البحر ،مث َ
أهلب يوُ ال ه عر ال يدلون ما قبله من بره من يرة ال عر.
فلقيتيم ابة ُ
فقالوا :ويلى ما أنتس
اجلساسة.
فقالت :أل ه

اجلساسةس
قالوا :وما ه
الرجل يف ال هدير ،فانهه إىل ا م ةالَشوا .
قالت :أييا القوم انطلقوا إىل هذا ه
قال :ملا مسهت لنا لجالب فرقنا منيا أن تعون شيطانة.
قللال :فانطلقنللا سلراعاب  ،ىللىت النللا الل هدير ،فلللبا فيلله أعظللم إنسللان لأينللاه قل ُ
ح القلاب وأشل هده واثقلاب،
موعة يداه إىل عنقه ما ب ،ل بتيه إىل عبيه ةحلديد.
قلنا :ويلى ما أنتس
قال :قد قدل على ا ي فاا وو ما أنتمس

قللالوا :حنللن أُلأ مللن العللر  ،ل بنللا يف سللفينة ثريللة فصللا فنا البحللر  ىلل ،اغللتلم فلعللب بنللا املللوج
شيراب ،مثه الفثل إىل ج يرتى هذه فجلسنا يف أقرعا فدالنا اجل يلرة فلقيتنلا ابلة أهللب يلو ال لعر ال
يُدل ما قبله من بره من يرة ال عر.
فقلنا :ويلى ما ِ
أنتس
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فقالت :أل اجلساسة.
قلنا :وما اجلساسةس
قاللت :اعمللدوا إىل هلذا الرجللل يف اللدير فانلهله إىل ال م ةالَشلوا  ،فاقبلنللا إليلى سلراعاب و ف عنللا

منيا ،و من من أن تعون شيطانة.
فقال :أا وو عن ال بيسان.
قلنا :عن أي شثهنا تستخ س
قال :أسثلعم عن اليا هل ييمرس
قلنا له :نعم.
قال :أما إنهه يوشى أن ال تيمر.
قال :أا وو عن ثوة الط ية.

قلنا  :عن أي شثهنا تستخ س
قال :هل فييا ما س
قالوا :هر يوة املا .
قال :أما إ هن ما ها يوشى أن يذهب.

قال :أا وو عن عُ ،ضغر.
قالوا :عن أي شثهنا تستخ س
قال :هل يف الع ،ما  ،وهل ي ل أهليا وا الع،س
قلنا له :نعم ،هر يوة املا  ،وأهليا ي لعون من ماريا.
قال :أا وو عن نق االُميه ،ما فعلس
قالوا :قد ارج من معة ون ل يير .
قال :أقاتله العر س قلنا :نعم.
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قال :يا صن عمس فثا له انهه قد إير على من يليه من العر وأ اعوه.
او
وإو خمل م علين ،ه
قال هلم :قد ان بلى ،قلنا :نعم ،قلال :أملا إ هن با الو هللم أن يطيعلوه ،ه
او أوشى أن َيوبن س يف اخللروج فلثارج فثسلو يف االَلحل فلال أ قريلة إالههبطتيلا يف
أل املسيو ،و ه

حمرمتللان علللر لتايمهللا لهمللا أل ت أن أ اللل وا ىللدة أو وا ىللداب
ألبعلل ،ليلللة ،غللو معللة و يبللة فيمللا ه
منيما استقبلين ملى بيده السيا صلتاب يصدُو عنيا ،وا هن على لهنقب منيا مالرعة حيرسوهنا.
و علن وخصلرته يف املنل هلذه يبلة ،هلذه يبلة ،هلذه يبلة يعلين
اّلل
قالت :قال لسلول ه
املدينلة ،أال هلل نلت  ىلدرتعم بلللى ،فقلال النلاأ :نعلم ،فانهله أعجبللين  ىلدية متليم انهله وافلق الللذي
نلت أ ىلدرعم عنله ،وعلن املدينلة ومعللة ،إالهانهله يف ثلر ال لام أوثلر اللليمن بلل ملن قبلل امل لر  ،مللا
هو من قبل امل ر  ،ما هو من قبل امل ر  ،ما هو ،وأومث بيده إىل امل ر .
() 1
.
اّلل
قالت :فحفطت هذا من لسول ه

ويف احلدية أمالات يوة على ال هدأ و الوض  ،وحنن نقتصر منيا على أمرين:
أعلل ل للم االَهم ل للة وأفضل ل للليم وال يدانيل ل لله أ ى ل للد يف بلل ل للى ،ال ل للذي قل ل للال عنل ل لله
االَهول :ا هللن ل للق
َّ
َ
َ
َ
ن
َ
َ
َ
ِ َ ن ِ َِ ن َ َ
َاكنَف ِضَُ هّللَ َ ليِكَ َ ُييميَ (النسا .)113/
سبحانهَ :و َ ل َمكَميَ َتكََتعل َو
فلبا ان هو أعلم االُهمة ،فعتابه هو املييمن على ي العتب السماوية،

____________________
 . 1صحيو مسلم ،225 -223/2:ة يف اروج الدجال ومعيه يف االَلحل من تا الف وأشرا الساعة.
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َ ِ
َ ِ
َََِ ِ َِ َ
اََيَ َديِ
يْلََ ن
يَب ِ َ
َم َصدقيَِل َ
كتايب َ
َو نَم َ يِ ُمطايَ
ل
َ
اَ
م
َ
ا
َب
تيب
ك
َ
ك
ما قلال سلبحانه :وأنزْليَإَُل
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ ليِ َُ (املاردة.)42/

فلبا ان االَمر ذلى ،فما هر احلاجة للحصول على يييلد متليم اللدالي بصلحة الملهس! وهلذا
و تابه املن ل.
حيح من شثن النق
.
فتميم الدالي أ ىوج إىل يييد النق
الي للاو :ا ههن للذه اجل ي للرة ال للي  ى للده عني للا مت لليم ال للدالي يف أي مع للان م للن االَلحل تقل ل س فعلم للا
اجلعرافية قد مسحوا االَلحل مسحاب قيقاب فلم يعيروا على ميل تلى اجل يرة.
مضافاب إىل مايف م احلدية من أُمول ارافية ال يستحسنيا إاله ال ُس هذج من الناأ.
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 -11أبو موسى االَشعري
(42-...ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
.
اّلل
 .1صحايب أعر ةملصلحة من لسول ه
 .2أهل العتا هلم أجران .3.التجسيم يف أ ىا ييه
احلر
 .4الفدا يف أ ىا ييه  .5امليت يع هذ ببعا ه
 .6القعو او من القيام ِ .7
االلجا يف  ىدييه
اّلل بلن قلليم بلن سللليم ،قحطلاو ،أسلللم وعلة ،ويقللال هلاجر إىل ألحل احلب للة ،مثه قللدم
هلو عبللد ه
خبي ن ولهوا يقال قد أسلم وعة قدمياب مثه لج إىل بلال قومله،
اّلل
م أهل السفينت ،ولسول ه
فوافللق قللدوميم قللدوم أهللل
اّلل
فلللم يل ل عللا  ىللىت قللدم هللو ولأ مللن االَشللعري ،علللى لسللول ه
() 1
خبي .
اّلل
السفينت ،جعفر وأصحابه من ألحل احلب ة ووافقوا لسول ه
والياو هو الصوا  ،فا هن ابن إسحا والواقدي وغويمها يذ راه من

____________________
 . 1ابن سعد :الطبقات الع .125/4:
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علللى ضبيللد وعللدن ،واسللتعمله عمللر
اّلل
ميللاجرة احلب للة ،وعلللى أيللة  ىللال ،للان عامللل لسللول ه
بللن اخلطللا علللى البصللرة ،وشلليد وفللاة أيب عبيللدة اجلل هلراح يف ال للام ،وملللا قُتللل عمللر للان أبللو موسللى
فثقره عيمان علييا مثه ع له ،واستعمل بعده ابن عامر ،فسال من البصرة إىل العوفلة فللم
على البصرة ه

يل ل عللا  ىللىت أالرج أهللل العوفللة سلعيد بللن العللا و لبلوا مللن عيمللان أن يسلتعمله علللييم ،فلللم يل ل
على العوفة  ىىت قتل عيمان ( )1فثقره ِ
مثه ع له.
االمام علر
وملللا نعيللت ارفللة بيعللة ِ
وعلللى لأسلليم لحللة والل بو وعار للة ،وجعل لوا البصللرة
االمللام علللر
ِ
طفى لل الفتنة ،وبعة بعتلا إىل أيب موسلى االَشلعري ليقلرأه
قاعدة جلي يم ،سال االمام حنوهم ليُ َ

على الناأ ويستنفرهم إىل نصرته.
ِ
او وجيلت هاشلم بلن عتبلة ليُلنيض ملن قبللى ملن
ب ر الط ي ا هن االملام تلب إىل أيب موسلى :ه
احلق.
إس ،فثشخ الناأ فل هن-ي هأولى الذي أنت به ،إاله لتعون من أعواو على ه
املسلم ،ه

فدعا أبو موسى ،السارب بن مالى االَشعري ،فقال له :ما تر سقال :أل أن تتبل ملا تلب بله
لدمت عللى لجلل
لعين ال أل بلى ،فعتب هاشلم بلن عُتبَلة إىل عللر
 :أنهله قلد ق ُ
إليى ،قال :ه
غالهم ا ه إاهر العل و ال نربن.
وبعلة ةلعتلا مل احمللل بلن اليفلة الطللارر ،ومللا وصلل العتلا إىل ِ
االمللام ووقلا عللى تيبيطلله
ه
ع ل ارم النللاأ ،بعللة ابنلله احلسللن بللن علللر و عمللال بللن سللر يسللتنفران للله النللاأ ،وبعللة قرإللة بللن
عللب االَنصللالي أملواب علللى العوفللة ،و تللب معلله إىل أيب موسللى هأمللا بعللد :فقللد نللت أل أن تعل
اّلل ع له وجل هلل لللى منلله نصلليباب ،سلليمنعى ِمل ْلن له أمللري ،وقللد بعيللت
عللن هللذا االَمللر الللذي عللل ه
احلسن بن علر وعمال بن سر يستنفران الناأ ،وبعيت قرإة بن عب والياب على املصر،

____________________
 . 1اجل لي :أُسد العابة.246/3 :
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فاعت ِل عملنا مذموماب مد ىولاب.
لقللد واجلله ِ
االمللام بعللد وقعللة اجلمللل ،واقعللة صللف ،الللي أشللعل لرر للا القاسللطون ،و للل لايتيللا
معاوية بن أيب سفيان ،فدالت ب ،علر والقاسط  ،ىر ا ىنة ا النصر أن يعون  ىليلا عللر
() 1

وعسللا ره لللوال الفتنللة الللي أاثلهللا عمللرو بللن العللا  ،فرفعلوا املصللا ىا علللى االَسللنة ،ول وا مع للر
اّلل يف
اّلل ه
لتم ،ه
اّلل ه
العللر  ،ه
اّلل يف نسللارعم وبنللاتعم ،فمللن للللروم واالَت لرا وأهللل فللالأ غللداب إبا فُني ل ُ
اّلل بيننا وبينعم.
ينعم هذا تا ه
وقد أررت تلى املعيدة على يمهم يو من قلُ هوا جي عللر « »  ،فلثل موا عليلاب عللى إيقلا
احلر واخلضو إىل  ىعم القرآن.
وحيييلا ملا أ ىيلا القلرآن و
فانتيى االَمر إىل أن ينتخلب هلل ملن الطلارفت ،لجلالب ،يتدالسلا املوقلا ُ
ُمييتا ما أمات القرآن ،وقد قبل ِ
االملام التحعليم عللى مضلض شلديد يعلن لله بل هد ملن القبلول ،وقلد

بلللغ القللوم يف قلللة احليللا وشعاسللة اخلُْلللق وعللان ا ههنللم فرض لوا التحعلليم عليلله وفرض لوا أيضلاب أن يعللون
ِ
إو ال ألضللى أبيب موسللى وال أل
احلَ َعللم مللن جانبلله هللو أة موسللى االَشللعري فللامتن االمللام ،وقللال :ه
أبن أُولهِيه ،فقال االَشعة وضمرتله :إ هل ال نرضلى إالهبله ،فللم يلر ِ
االملام بلداب إاله النل ول عللى لأييلم ،فلتم
ِ
االتفا عليه من جانبله ،وعللى عملرو بلن العلا ملن جانلب معاويلة غلو ا هن أة موسلى ملا تنبلث بله
ِ
ااد ةملعيدة الي  ىا يا له عمرو بن العلا  ،فخلل عليهلاب علن اخلالفلة عللى أن
االمام علر
خل عمرو بن العا معاوية عن احلعم ،لعن عمرو بن العا االا ال ر املتهفق عليله بينيملا،
فقللال :إ هن هللذا قللد قللال مللا مسعللتم وال ل صللا ىبه ،وأل أال ل صللا ىبه مللا العلله ،وأربِهللت صللا ىق
أ ىق الناأ وقامه.
معاوية ،فانهه ُ
وس عيمان بن عفان ،والطالب بدمه ،و ه
____________________
 . 1اتليخ الط ي.512/3:
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اّلل غلدلت وفجلرت ،إهالا ميللى ميلل العللب إن ملل
فقال أبو موسى لعمرو :مالى ال وفقلى ه
عليه يلية أو تي ه يلية.
() 1
قال عمرو :إ هن ميلى ميل احلمال حيمل أسفالاب.

وبذلى متت املعيدة لصاحل معاوية.
هذه هر سوة الرجلل عللى وجله ِ
ي ن لا يُلذ ر ،وقلد
اال لال ،و يُلر بعلد مسلثلة التحعليم لله أ ُ
مات وعة عام 42ه -وقيل  44ه .-وقيل غو بلى.
واقفلاب علللى
اتهفللق أهللل السللو علللى أ هن أة موسللى للان لجلالب سللابجاب غللو فطللن ،للان علللر
ثو به وقد ُاد ».
سذاجته ،وقال ملا بعيه عن ُ ره« :و ه
ِ ِ
ِ
فقال لجل ِ
اّلل
لالمام
لين للو عملل ه
:فل َم ه
توجيه وأنت تعلم انهه خمدو  ،فثجلا االملام :بُ ه
() 2
يف القه بعلمه ،ما ا ىتة علييم ةلرسل.
ولوا يتصول ا هن أة موسى ال علياب الاداعه وعر نظوه عملرو بلن العلا  ،ولعلن مل ِ
االبعلان
ه
ِ
بللذلى للان للة عامللل آاللر أرللر يف عقللد االتهفللا مل نظللوه علللى عل ل االمللام ومعاويللة عللن اخلالفللة،
وهو ا هن ِ
االملام مللا وقلا عللى اذالنله وتيبيطله عل ارم النلاأ علن اجليلا  ،ع لله ونصلب معانله علامالب
ه
آار ،فللم يل ل أبلو موسلى يف  ىلرج ملن هلذا املوقلا اللذي تلر مضلاعفات سللبية يف نفسله ،فح هفل ه
علللى ع ل ل ِ
االمللام الللذي اتهفللق امليللاجرون واالَنصللال علللى إمامتلله واالفتلله ،إالهن ل لاب يس لواب ال يتجللاوض
عد ُهم عد َ االَصاب .
اّلل وسنهة لسوله ،وغلدل عملرو
ملا بلغ علياب ما جر ب ،احلعم ،من احلعم على اال تا ه
بن العا  ،واادا أيب موسى ،قام اطيباب ،لافضاب ما
____________________
موسسة ع الدين.
 . 1اتليخ الط ي ،32 /5 :بعة َ
 . 2ابن شير آشو  ،املناقب ،261/2 :بعة قم.
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 ىعم به احلعمان اجلارران ،وقال:
اّلل و ىللده
«احلمللد هّلل ،وإن أتللى الللدهر ةخلطللب الفللا ح ،واحلللده اجلليللل ،وأشلليد أن ال إللله إاله ه
حممداب عبده ولسوهل .
ال شريى له ،ليم معه إله غوه ،وأ هن ه
هأما بعدن فل هن معصية الناصو ،ال فيق العا  ،هِ
اجملر  ،توله احلسرة ،وتعقب الندامة ،وقلد نلت
أمر ،فلثبيتم عللر اة
أمرتعم يف هذه احلعومة أمري ،والت لعم خم ون لأير ،لو ان يطا لقصو ،
املخللالف ،اجلفللاة ،واملنابللذين العصللاة  ،ىل هلىت الات الناصللو بنصللحه ،وضللن ال نْللد بق ْد ىلله ،فعنللت أل
وإ م ما قال أاو هواضن:
فلل للم تسل للتبينوا النصل للو إاله ضل للحى العل للد

أمل ل ل ل ل ل ل ل ل لرتعم أم ل ل ل ل ل ل ل ل للري ونع ل ل ل ل ل ل ل ل للرج الله ل ل ل ل ل ل ل ل للو
صللد ِ
االمللام ،إ هن مللن اخلطللب الفللا ح ،واحلللده اجلليللل ،ال ل ص ل هديق االَهمللة ،و هأول مللن آمللن
اّلل
برس للالة الن للق
وص ل هد ب لله ،وةت يف فراش لله ،فع لاب لري للب املن للون عن لله ،وجاه للد يف س للبيل ه
بنفسه ونفيسه ،وشيد املعال ليا إاله تبو  ،أبمر النق  ،إىل غو بلى ملن فضلارل ومناقلب وملربرر
هة اعي عا الصديق والعدو والقريب والبعيد.
() 1

إ هن مللن املصللارب العظللام نصللب معاويللة بللن أيب سللفيان الطليللق ابللن الطليللق ،ابللن آ لللة االَ بللا ،
االسالمية ،وأد هلو ملن ِ
للخالفة وال عامة ِ
االسلالم ،وهلو لرة ال لجرة اخلبييلة امللعونلة يف القلرآن ،أو
ه
للليم هللذا مللن أ هللى الللدواهرس والَجللل بلللى نللر أ هن ِ
االمللام يصللا تلللى احلا رللة املريللرة ،ةخلطللب
الفا ح واحلده اجلليل.
هلذه سلوة الرجلل عللى وجله ِ
اال لال ،اللي هلر مقدملة لدلاسلة ملا لوي عنله وعلهِ إليله ،فلنلذ ر
صحتيا.
شيحتاب من لوار أ ىا ييه الي ت يد املواضين على ه

____________________
 . 1هنة البالغة ،اخلطبة .35
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لوار أ ىا ييه
اّلل
 .1أاللرج ال لليخان ،عللن أيب بللر ة (ابللن أيب موسللى) عللن أيب موسللى ،قللال :قلللت :لسللول ه
() 1
أي ِ
االسالم أفضلسقال :من سلم املسلمون من لسانه ويده.
ه
ِ
اّلل تُسللتثمر اليتيمللة يف
 .2أاللرج االمللام أ للد ،عللن أيب بللر ة ،عللن أيب موسللى قللال :قللال لسللول ه
() 2
نفسيا ،فلن سعتت فقد أبنت ،وإن أبت تعره.
ِ
 :ال
اّلل
 .3أاللرج االمللام أ للد ،عللن أيب بللر ة ،عللن أبيلله (أبللو موسللى)قللال :قللال لسللول ه
() 3
نعاح إاله بوس.
ِ
 :املل َلومن
اّلل
 .4أاللرج االمللام أ للد ،عللن أيب بللر ة ،عللن أيب موسللى ،قللال :قللال لسللول ه
() 4
للمومن البنيان ي ُد بعضه بعضاب.
َ
ِ
 :أ عم لوا
اّلل
 .5أاللرج االمللام أ للد ،عللن أيب بللر ة ،عللن أيب موسللى ،قللال :قللال لسللول ه
() 5
اجلار  ،وف ُعوا العاو ،هِ
وعو وا املريض.
 :لهعللم لا
اّلل
 .6أاللرج اليمللذي ،عللن أيب بللر ة ،عللن أيب موسللى ،قللال :قللال لسللول ه
() 6
مسوول عن لعيته.
و لهعم َ
ِ
 :أُعطيللت
اّلل
 .7أاللرج االمللام أ للد ،عللن أيب بللر ة ،عللن أيب موسللى ،قللال :قللال لسللول ه
ساب :بعيت إىل االَ ر واالَسو ،

____________________

االسالمن صحيو البخالي ،12/1 :ة أي ِ
 . 1صحيو مسلم ،42/1:ة تفاضل ِ
االسالم أفضل.
 . 2مسند أ د.354/4:
 . 3مسند أ د.354/4:
 . 4مسند أ د.424/4:
 . 5مسند أ د.354/4:
 . 6سنن اليمذي 222/4 :برقم .1725
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وجعلل للت س االَلحل يل للولاب ومسل للجداب ،وأُ ىلل للت س العنل للارم و ل ل هلل ملل للن ل للان قبلل للر ،ونُصل للرت
او أابللثت شللفاعي مثه
ةلرعللب شلليراب ،وأُعطيللت ال للفاعة .وللليم مللن نللق إاله وقللد سللثل شللفاعة ،و ه
() 1
ةّلل شيحتاب.
جعلتيا ملن مات من أ هُمي ملن ي ر ه
هللذه اللابج مللن لوار ل أ ىا ييلله ب رله لا ليعللون القللال َ علللى بصللوة مللن من لللة الرجللل يف نقللله
يصو لبا ىلة قبوهللا ونسلبتيا إىل
للحدية ،ويف مقابليا لوا ت ،لويت عنه ،فييا شذوب وعلل ،ال ه
وإليى بعضيا:
الرسول
اّلل
.1
صحايب أعر ةملصلحة من لسول ه
ه

» ومعللر نفلر مللن
أالرج أ لد ،عللن أيب بعلر بللن أيب موسلى ،عللن أبيله قلال :أتيللت النلق «
اّلل صللا قاب عللا اللل اجلنهللة.
قللومر ،فقللال:أب للروا وب ه للروا مللن ولا للم انهلله مللن شلليد أن ال إللله إاله ه
اّلل ،فقللال
فخرجنللا مللن عنللد النللق نب ه للر النللاأ ،فاسللتقبلنا عمللر بللن اخلطللا فرج ل بنللا إىل لسللول ه
.

اّلل
اّلل إباب يتهعل الناأ ،قال :فسعت لسول ه
عمر :لسول ه
ولنا م هذا احلدية وقفة قصوة هر:
 ،قللال :مع للاب ،قل للت :لبي للى
هأوال :انهلله مع للالحل و للا لواه مع للاب بللن جب للل ع للن الن للق
اّلل مثه ميللوت علللى بلللى إاله اللل اجلنهللة،
اّلل وسللعديى ،قللال :ال ي لليد عبللد ان ال إللله إاله ه
لسللول ه
() 3
ِ
إو أا ى أن يتهعلوا عليه.
قال :أفال أ ى هده الناأس قال :ال  ،ه
أم للر بن للر احلللدية،
لدل علللى أ هن النللق
فاملعالضللة بلل ،احلللديي ،واضللحة ،فللل هن االَهول يل ه
والياو يدل على أنهه أمر بعتمه.
____________________
 . 1مسند أ د.416/4:
 . 2مسند أ د.422/4:
 . 3مسند أ د.232/4:

199

() 2

واثنياب :ا هن احلدية الياو ،الذي لواه معاب يلدل عللى أ هن النلق لان واقفلاب عللى العللة ون  ىاجلة
إىل أن خ ه أ ىد بذلى.
وا هن
اّلل
واثليلاب :ا هن احلللدية االَهول يللدل علللى أ هن عمللر للان أعللر ةملصلللحة مللن لسللول ه

املومن ،،فلذلى ملا أا ه عمر ،سعت الرسول.
هذا احلدية يي أرراب سلبياب يف قلو َ
ه
واحلل هلق ا هن احلللديي ،ال خللوان عللن شللذوب وعلهللة ،وقللد سللبق الللذ ر احلعلليم ةلتصلريو بللذلى .قللال
َ َّ َ َّ َ
َِ ن َِ نِ َ َ ََِ ن ن َ
َّ َّ
سلبحانه :إُنَ هّللَالَنغ ُفرَأنَيَش َبُ ُ َويغ ُفرَميَدونَذ ك (النسلا  )116/وقلال :و ُإنَربكَ
َ ن َ ِ َ ّ َ ن ِ ِ َ َّ َ َّ َ
كَ َ َشد ن
يدَ ل ُعقيب (الرعد.)6/
يسعىلَظل ُم ُ َو ُإنَرب
ُ
لوَمغ ُفر ٍةَ ُلط ُ
 .2أهل العتا هلم أجران
اّلل :رالرللة هلللم أجلران ،لجللل مللن أهللل
أالرج البخللالي ،عللن أيب بللر ة ،عللن أبيلله قللال :قللال لسللول ه
() 1
العتا آمن بنبيهه وآمن وحمد.
إ هن ِ
االميان ةلرسل والنق اخلا لليم ملن اصلار ملن لان ملن أهلل العتلا مثه أسللم ،بلل هلل
ن
من أسلم بلسانه وقلبه وآمن ةلرسول ،فقد آمن ون قبله من الرسل ،قال سبحانهَ :
آم َ
اََ َّر نسا لَ

ن ِ َ َ ِ ِ َ َ ن َ ن َ ن ٌّ
ن
َ
َو َ
َُك َ
َو نكتن
َالََ َفر نق ََب ِ َ
ََأَ َْادَم ِ
َو نر ن
َ
َ
َ
َ
اََ
ل
س
ب
ت
ك
ئ
ِل
م
يهّلل
َب
َ
َآم
بُميَأن ُز َلَ ُإَل ُ َ ُمََرب ُ َو م َ ُمط ن
ٍ ُ
ُُ
ُ ُُ
ُ
ُ
ن ن َ ن َ ِ َ َ َ ِ ن ِ َ َ َ َّ َ َ
طيَو ُإَلِ َكَ َم ُصريَ (البقرة.)225/
رس ُل ُ َوقي َس ُمعطيَوأطعطيَغفر نكَرب

نعم لو ان تعد االَجر الَجل ترتهب أ ىد ِ
االميان ،على اآلار ان ملا ب ر وجله ،ولعلن االَجلر
علللى نفللم ِ
االميللان وسللعة متعلقلله ،ال علللى ترتهللب أ ىللديمها علللى اآلاللر .وإاله يلل م أن يعللون ملللن للان
فتنصر مثه أسلم ،أُجول رالرة.
ييو ب ه

____________________
 . 1صحيو البخالي ،35/1 :ة تعليم الرجل أمته وأهله.
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 .3التجسيم يف أ ىا ييه
املرو ت عنه نذ ر منيا ما يلر:
إير التجسيم والت بيه يف ه
اّلل
احلل للدية االَهول :أا ل للرج مسل لللم ،ع ل للن أيب عبيل للدة ،ع ل للن أيب موس ل للى ق ل للال :قل للام فين ل للا لس ل للول ه

خبمللم لمللات فقللال :إ هل هّلل عهوجل هلل ال ينللام وال ينبعللر للله أن ينللام خفللض القسللح ويرفعلله،
يرف إليه عمل الليل قبل عمل النيال ،وعمل النيال قبل عملل الليلل  ،ىجابله النلول  -ويف لوايلة أيب
() 1
حات وجيه ،ما انتيى إليه بصره من القه.
بعر (:ىجابه) النال  -لو فه الَ ىرقت ُسبُ ُ
حات (بضم الس ،والبلا ولفل التلا يف آالره) ل
قال النووي يف شر ىه لصحيو مسلم :فال ُسبُ ُ

ُس للبحة ،ق للال ص للا ىب الع لل ،واهل للروي و يل ل ال للال ى ،للح للدية م للن اللع للوي ،واحمل للدر :،معل ل
وعاوه.
ُسبُ ُ
حات وجيه :نوله وجالله َ
و هأم للا احلج للا (ال للذي ي للو إىل قول لله  :ىجاب لله الن للول أو الن للال) فثص للله يف اللع للة املنل ل والس للي،

اّلل تعللاىل منلهه عللن اجلسللم واحلللد.وامللرا هنللا املللان
و ىقيقللة احلجللا إهاللا تعللون لالَجسللام احملللدو ة ،و ه
من لويته ،ومسر بلى املان نولاب أو للاب الَ ههنما مينعان من ِ
اال لا يف العا ة ل عاعيا.
َ
وامللرا مللن الوجلله الللذات ،وامللرا « -مللا انتيللى إليلله بصللره مللن القلله» يل املخلوقللات ،الَ هن
بصره سبحانه و تعاىل حميح نميل العارنلات .ولفظلة «ملن» لبيلان اجللنم ال للتبعليض والتقلدير للو

أضال املللان مللن َلويتلله وهللو احلجللا املسللمى نللولاب أو للاب وجتل هلل -خللقلله الَ ىللر جللالل باتلله ي ل
() 2
خملوقاته.
____________________
 . 1صللحيو مسلللم ،111/1:ة يف قوللله
وجيه.
 . 2النووي :شرح مسلم.17/3 :

اّلل ال ينللام و يف قوللله  :ىجابلله النللول لللو
 :إ هن ه
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حات
للفه الَ ىللر ُسللبُ ُ

ولنا م هذا احلدية وتفسوه وقفة:
للان يعلهللم النللاأ علللى قللدل عقللوهلم شللثن لهنللق ،فيللذه التللثويالت الللي
هأوالب :إ هن النللق
التعبيللا ال للالح مفللاهيم ال يقللا علييللا إاله مللن توغهللل يف العلللوم العقليللة ،وللليم املخا للب إاله نظلرا

هوال من هذه التثويالتس!
أيب موسى ،فثين َ
اثنياب :ا هن ال ُسبحة يف اللعة تعلين اللدعا  ،قلال يف اللسلان  :مسيلت الصلالة تسلبيحاب ،الَ هن التسلبيو
() 1
اّلل ووجي لله وعار لله ش للر ال ت للدل عليي للا م للا ة
تعظ لليم هّلل وتن يي لله ع للن ل هلل س للو وتفس للوه بن للول ه
جرهم إىل بلى التفسو الَجل جعل الرواية بات مفيوم صحيو.
العلمة ،وإهاا ه
ونقل ابن اجلوضي عن أيب عبيدة :نسم ال ُسبُحات إاله يف هذا احلدية.
ويظير من املقاييم :انهه ليم لتلى املا ة إاله معنيلان ،أ ىلديمها جلنم ملن العبلا ة واآلالر جلنم
لاوه عللن ل هلل سللو ،
مللن السللعر ،فللاالَهول ال ُسللبحة ومللن هللذا البللا التسللبيو ،وهللو تن يلله ه
اّلل جل هلل رنل َ
() 2

وعلى بلى فتفسو السبحة ةالَنوال ال ليل عليه يف اللعة.
اثلي لاب :ا هن املتبللا ل مللن قوللله مللن القلله ا هن «مللن» للتبعلليض ب لليا ة قوللله« :انتيللى إليلله بصللره»
فيعون القه أوس من نول بصره.
وأنت إبا عرضلت هلذا احللدية عللى علريب صلميم ي لب بهنله علذه املعلال  ،لفسلر احللدية
() 3

علللى وجلله يللالضم التجسلليم ،وللليم يف احلللدية قرينللة علللى التثويللل ،وإاله لعللان التثويللل مقللدماب علللى
غوه.
____________________
 . 1لسان العر  ،2:ما ة سبو.
 . 2ابن اجلوضي :ف شبه الت بيه.222 :
 . 3املقاييم.125/5:
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ِ
:
اّلل
احلللدية اليللاو :أاللرج االمللام أ للد ،عللن أيب موسللى االَشللعري :قللال :قللال لسللول ه
اّلل عهوج هلل االُملم يف صلعيد يلوم القياملة ،فللبا بلدا هّلل عهوج هلل أن يصلد بل ،القله ميهلل لع هلل
مل ه
قوم ما انوا يعبدون فيتبعوهنم  ىىت يُقحموهنم النال ،مثه أيتينلا لبهنلا عله وج هلل ،وحنلن عللى معلان لفيل

فيقول :من أنتمس فنقول :حنن املسللمون ،فيقلول ملا تنتظلرونس فيقوللون :ننتظلر لبهنلا عله وج هلل ،قلال:
فيقلول :وهلل تعرفونله إ ْن لأيتملوهس فيقوللون :نعلم ،فيقللول :يلا تعرفونله و تلروهس فيقوللون :نعلم انلهله
ال عدل له ،فيتجلهى لنا ضلا ىعاب ،فيقلول :أب لروا أيهيلا املسللمون ،فانهله لليم ملنعم أ ىلد إاله جعللت
() 1
معانه يف النال ييو ب أو نصرانياب.
الروية ،بعو هذا اللف عن أيب هريرة.
ولواه مسلم يف صحيحه ،ة معرفة ريق َ
تساوالت يوة.
وهذا احلدية ييو َ
االَهول :إ هن الضم قوللله« :ميهللل لعل هلل قللوم مللا للانوا يعبللدون فيتبعللوهنم  ىل هلىت يقحمللوهنم النللال مثه أيتينللا
() 2

ةّلل الوا ىد وينعر عبا ة االَواثن يف االُمم السلالفة ،وهلذا
أي مو ىد َيومن ه
وجل» عدم وجو ه
لبهنا عه ه
َ َ َ َ َ ن َّ ٌ
على اال الضرولة وصريو القرآن العرو ،فيا هو يقول يف  ى هلق نلوح :وميَآمََمع َإُالق ُل َ
يُ
(هو  )42/إىل غو بلى من اآل ت الدالة على وجو الصاحل ،يف االُمم السالفة.
اليللاو :ا هن قوللله« :مث أيتينللا لبهنللا وحنللن علللى معللان لفي ل »  ىللا عللن ربللوت احلر للة هّلل سللبحانه،
ب يا ة قوله :وحنن على معان لفي .
اليالللة :ا هن قوللله« :مللن أنللتمس» أو قوللله«:مللا تنتظللرونس» أو قوللله«:وهللل تعرفونلله ان لأيتمللوهس»
 ىا عن تعلهمه سبحانه تعلهماب  ىسياب.
____________________
 . 1مسند أ د.422 - 427/4:
الروية.
 . 2صحيو مسلم ،112/1:ة معرفة ريق َ
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الرابل  :انهله سلبحانه يسلثهلم علن أ ههنلم هلل يعرفلون هلعلم ،وهلم يبلون بقلوهلم :نعلم ،مثه يسلثهلم عللن
السمات الي يعرفون عا هلعلم ،ويقلول « :يلا تعرفونله و تلروهس» فيجيبلون بسلمة لهيلة ال صللة هللا
وعرفة الر ه معرفة شخصية  ،ىية يقولون«نعلم انهله ال علدل لله» فلا هن وصلفه بعلدم العلدل والنل هد لله،

ال يعون عالمة ومسة للمعرفة ال خصية.
اخل للامم :ا هن قول لله فيتج ل هلل -لن للا ض للا ىعاب ،ص ل لريو يف اجلس للم واجلس للمانية ،وا هن ل لله س للبحانه
ضحعاب  ىسياب.
السللا أ :ا هن قوللله« :أب للروا أيهيللا املسلللمون ،فانلهله للليم مللنعم أ ىللد إاله جعلللت معانلله يف النللال
َ
َ ّ َ َ
نَ َ ن ِ ن
ك ِ َفُ ِديَ ٌَ َ
َك َف ن
ارو
لياَ
ييو ب أو نصرانياب ،ينايف قوله سبحانه :فيَلَ مَالَي خذَ ُمط
َوالَ ُمََ ُ
(احلديللد )15/واآليللة وإن انللت ختا للب املنللافق ،والعللافرين ،ولعللن املللول غللو خمصل  ،فللا هن عللدم
أاذ الفدية الَجل انهه خالا عدله سبحانه.
وبعب للالة أُا للر  :ا هن اليي للو والنص للال إن للانوا مس للتحق ،لل للداول يف الن للال ،في للم ي للدالوهنا
الَعمللاهلم ال لريرة ،ال الَن حيلهلوا معللان املسلللم ،،وإن يعونلوا مسللتحق ،للللداول يف النللال فمللل
ن ِ
ٌَ
اجلحيم عم يسلتل م أالذ الل ي نلرم امللذنب واّلل سلبحانه يقلولَ :والَتَ ن
َو ِز َرَأخار
ازرَو ُزرة ُ
ُ
ه
(االَنعام.)164/

ووقالنلة هلذا احللدية مل ملا لواه أبلو هريلرة يف هلذا اجمللال ،يعللم ملد االالتال الفلا ى بل،
الروايت ،،والظاهر ا ههنما لواية وا ىدة نقلت بصولت ،خمتلفت.،
اّلل النلاأ يلوم القياملة ،فيقلول :ملن لان يعبلد
أارج مسلم عن أيب هريرة انهه قلال :لذلى مل ه

شيحتاب فليتبعه ،فيتب من ان يعبد ال مم ال مم ،ويتب من
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للان يعب للد القم للر القم للر ،ويتبل ل م للن للان يعب للد الطواغي للت الطواغي للت ،وتبق للى ه للذه االُهم للة فيي للا
اّلل تبللال وتعللاىل يف صللولة غللو صللولته الللي يعرفللون ،فيقللول :أل لبهعللم ،فيقولللون:
منافقوهللا ،فيللثتييم ه
اّلل تعلاىل يف صلولته اللي
ةّلل منى ،هذا معاننا  ىىت أيتينلا لبهنلا فللبا جلا لبهنلا عرفنلاه ،فيلثتييم ه
نعوب ه
يعرفون ،فيقول :أل لبهعم ،فيقولون :أنت لبهنا ،فيتبعونه ويضر الصرا ب ،إيري جينم.
فباملقالنللة بلل ،احلللديي ،يعلللم مللد التحريللا الطللال َ علللى الروايللة مللن أ ىللد اجلللانب ،،ملليالب ا هن
تصرح أبنهه سلبحانه يلتعلهم مل املسللم  ،ىيلة قلال« :فنقلول حنلن
الرواية االُوىل( :لواية أيب موسى) ه
فاّلل سبحانه يتعلهم م املسللم ،مل ملا
املسلمون» ويتجلى هلم ،هاما الرواية اليانية (لواية أيب هريرة) ه
() 1

فييم من املنافق ،ويتجلهى للجمي .
وعلى هل تقدير سوا أ انتا لواية وا ىدة ،أو انتلا لوايتل ،فعلتايمهلا ملن اللروا ت املدسوسلةمن
قِبل أهل اجلعل والوض و التحريا.

 .4الفدا يف أ ىا ييه
إ هن مسللثلة الفللدا  ،أي أاللذ شللخ حمللل شللخ آاللر يللوم القيامللة ،فعللرة ييو يللة ومسلليحية
تس هلربت إىل أ ىا يلة أيب موسلى االَشلعري ،وقلد اتضللو بللى ملن الالل اسلتعراحل الروايلة السللابقة،
و ة لوا ت أُار نقليا مسلم عنه يت بنصيا:
اّلل «
 .1لو مسللم ،عللن أيب بللر ة ،عللن أيب موسللى ،قللال :قللال لسللول ه
وجل إىل هل مسلم ييو هب
القيامة ف ه
اّلل عه ه

____________________
الروية.
 . 1صحيو مسلم ،113/1:ة معرفة ريق َ
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»  :إبا للان يللوم

أو نصرانيهاب ،فيقول :هذا فعا ى من النال.
 .2أاللرج مسلللم ،عللن عللون وسللعيد بللن أيب بللر ة ،ا ههنمللا شلليدا أة بللر ة حي ل هِده عمللر بللن عبللد
اّلل معانله النلال ييلو هب أو
الع ي  ،عن أبيه ،علن النلق
قلال :ال ميلوت لجلل مسللم إاله أ الل ه
ةّلل الللذي ال إللله إالههللو رللاله مل هلرات أ هن أةه  ىدرلله
نصلرانيهاب ،قللال :فاسللتحلفه عمللر بللن عبللد الع يل ه
() 2
س قال :فحلا له.
اّلل
عن لسول ه
 ،قللال :ل َ يللوم القيامللة لأ مللن
 .3أاللرج مسلللم ،عللن أيب بللر ة ،عللن أبيلله عللن النللق
اّلل هلللم ويضللعيا علللى الييللو والنصلال  ،فيمللا أ ىسللب أنلهله
املسلللم ،بللذنو أميللال اجلبللال فيعفرهللا ه
() 1

قللال :أبللو لوح ال أ لي ممللن ال للى ،قللال أبللو بللر ة :فحللدرت بلله عمللر بللن عبللد الع يل  ،فقللال :أبللو
() 3
س قلت :نعم.
 ىدرى هذا عن النق
لحة هللذا احلللدية
يظيللر مللن الروايللة االَاللوة ا هن عمللر بللن عبللد الع ي ل وغللوه للانوا شللا  ،يف صل ه

صو سنده.
ميما ه
تعجللب أبللو لوح «وقللال :ال أ لي ممللن ال للى» أقللول من للث ال للى هللو ا هن هللذه الللروا ت
نعللم ه
خمالف ل للة لل ل للذ ر احلع ل لليم م ل للا أوعل ل ل ل إلي ل لله والَ هن الن ل للاأ ل ل ل ون أبعم ل للاهلم ال أبعم ل للال غ ل للوهم ق ل للال
َ
ن
ّ
ن
ن
يايَي ُن َ ايَ ّْل ن
ايسَ
سلبحانه :وميَِتِ َز ِو َن َإال َميَكطِتن ِ ََت ِع َمل ن (الصلافات )35/قلال سلبحانه:
َ
َ
ٌ َ ِ ََ َ َ ن ٌ ن
َّ ن َ َّ ن
ََ ِ
كِ َ ِ َ ِ َ
َها َ
اَ َ
دلهَشايئيَ
َجايز
دلهَوَالَم ا د
تق َرب
َو ُ ُ
َو خش َي مايَالَزازيَو ُدلََاََو ُ
ٍ

(لقمان.)33/

ن
َ َِ َ ن ِ َ ن َ ِ ٌ َ ِ َ نَِ َ ّ ن
ونَ ُإالميَكطِتن ِ ََت ِع َملا ن (يلم )54/إىل
وقال سبحانه :فيَل مَالَتيل ََفَُشيئيَوالَِتز
غو بلى من اآل ت الصرحية يف أ هن هل إنسان مرهون بعمله.
____________________
 . 1صحيو مسلم ،125 - 124/2:ة قبول توبة القاتل.
 . 2صحيو مسلم ،125 - 124/2:ة قبول توبة القاتل.
 . 3صحيو مسلم ،125 - 124/2:ة قبول توبة القاتل.
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 .5امليت يُعذ ببعا احلر
أارج أ د ،عن ابن أيب موسى االَشعري ،عن أبيه :ا هللنبيقال :امليت يعذ ببعا احللر عليله،
إبا قالللت النارحللة :وا عضللداه ،وا لصلراه وا اسللباهُ ،جبل هذ ( . )1امليللت وقيللل للله أنللت عضللدها أنللت
ن

لصرها ،أنت اسبيا ،فقلت سبحان اّلل :يقول اّلل ع وجللَ :والَتَاز نرَو ز َر ٌَةَو ِز َرَأ ِ
خار ،
ُ ُ
ُ
ه
ه ه ه
اّلل مللا للذبت
اّلل ،وتقللول هللذا ،فثيهنللا ل هذ س! فلو ه
فقللال :وحيللى أ ىللدرى عللن أيب موسللى عللن لسللول ه
() 2
اّلل.
على أيب موسى وال ذ أبو موسى على لسول ه
اّلل ،قال :ما من ميلت ميلوت فيقلوم ة يله،
وأارجه اليمذي عن أيب موسى االَشعري ا هن لسول ه

فيقول واجباله ،واسيداه ،أو حنو بلى ،إاله وه ل به ملعان يلي انه ( )3أهعذا نت.
() 4
قال اليمذي :هذا  ىدية  ىسن غريب.
() 5
وأارجه ابن ماجة يف سننه.

و فى يف وهن احلدية وشذوبه ا هن السام أ ل بفطرته انهه خالا ندا اللذ ر احلعليم ،غلو ا هن
الذي ص هده عن التعذيب هو ون الرواية منسوبة إىل أيب موسلى ،علن ريلق وللده ،ولعلن يعلر
احلق عن البا ل.
اّلل فو هل شر  ،و هو املعيال لتميي ه
ا هن تا ه

____________________
 . 1جبذ أي قط .
 . 2مسند أ د.414/4:
 . 3يقال هل فاللب أي لع ه ،وقيل ضربه نم فه يف اللي مة والرقبة.
 . 4سنن اليمذي 327/3:برقم .1223
 . 5سنن ابن ماجة 522/1 :برقم  1554وفيه معان يلي  ،يتعت .
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اّلل أة عبللد الر للان مسل شليحتاب فلللم
وقللد مضللى ا هن السلليدة عار للة للذبت الروايللة ،وقالللت :ل ىللم ه
اّلل جن للاضة يي للو ي وه للم يبع للون علي لله ،فق للال :أن للتم تبع للون وإنهلله
حيفظ لله ،إها للا م ل هلرت عل للى لس للول ه
() 1
ليع هذ .

 .6القعو او من القيام
 :إنهبلل،
اّلل
أاللرج أبللو او  ،عللن أيب ب للة قللال :مسعللت أة موسللى يقللول :قللال لسللول ه
ِ
مومن لاب ويصللبو
مومن لاب و ميسللر للافراب و ميسللر َ
أيللديعم فتن لاب قطَل الليللل املظلللم ،يصللبو الرجللل فييللا َ
افراب ،القاعد فييا الو ملن القلارم ،والقلارم فييلا الو ملن املاشلر ،واملاشلر فييلا الو ملن السلاعر،

قالوا :فما يمرلس قال « :ونوا أ ىالأ بيوتعم».
يقول ال يخ عبد الع ي بلن ةض يف تفسلو احللدية :هلذه الفتنلة هلر الفل اللي ال يظيلر وجييلا
ي ملجلث و ملن هللذا
وال يعللم ريلق احلل هلق فييلا ،بلل هللر ملتبسلة فيلذه تنبيللا امل َلومن ويبتعلد عنيللا أب ه
() 2

« :يوشى أن يعون او مال املسللم غُلنم يتبل علا شلعا اجلبلال مواقل القطلر،
البا قوله
() 3
يفر بدينه من الف ».
ه
أقول :أين الفتنة الوال ة يف الرواية من االقتدا عملام أصلفقت الصلحابة ملن امليلاجرين واالَنصلال
على بيعته ،وق هدموه إماماب للمسلم ،،فيل يتصول أن يعون القاعد فييا أفضل من القارمس!
إ هن أة موسى مما اذل علياب وربهح ع مية الناأ عن امل ال ة يف قتال

____________________

 . 1صحيو مسلم ،44/3 :ة البعا على امليت.
 . 2سنن أيب او  121/4 :برقم  .4262وأارجه أ د يف مسنده.422/4:
 . 3أ هُم مالى اخلالدي ،بيعة علر بن أيب الب يف ضو الروا ت الصحيحة.235 ،
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أب هن ِ
االمللام سلليقاتل النللا ي ،والقاسللط ،واملللالق. )1( ،وقللد متسللى
النللا ي ،،الللي أال النللق
يف القتال ،ولعنهه شلال مل عملرو بلن العلا يف
أبو موسى عذا احلدية و ي ال م علر
يري للد بعالم لله  ى للر
عمل لالب ع للذا احل للدية ،لع للن م للن أي للن عل للم ا هن الن للق
عل ل ل عل للر
النا ي ،،وقد قامت بعده ف و ىرو و يعن  ىر اجلمل هأول  ىر الت ب ،املسلم،س!
على أ هن قولله « :ونلوا أ ىلالأ بيلوتعم»ينلايف اللذ ر احلعليم فانهله أيملر ِ
ةالصلالح قلال سلبحانه:

ن
َ ِ َ
َ ن ِ َ ََِ ن ََ ِ ن ََِن َ ِ َ َ
ن
ِ
َ
الخار َفقايتُل َ
ميَفإُنَبغاتَإُْاد هميَ َ َ
تينَ ُمََ م َ ُمطََ قتتل َف ص ُلح َبيط َ
و ُإنقيئُف ُ
َّ ن
َِ ّ َ ِ َ ِ
َ ِ
َ َ
َّ َ
ح َبَيِطَ ن
َُي ُ
تَفَ َ ِصال ن
ادلَ َوأَقِس ن
ابَ
هّلل
نَ
إ
َ
اق
يلع
مايَب
بيغَْ ّّتَت ُِف َءَ ُإىلَأم ُرَ هّللَف ُإنَفيء
ليتَت
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ ِ
نمق ُسقَ (احلجرات.)5/
َ

ن

ِ
أيمرةالصللالح هأوالب مثه قتللال الفحتللة الباغيللة ،فعيللا أيمللر النللق ةالنعل ال واالنل وا س!
لاّلل سللبحانه
فل ه
فالت ير الذي هبرل به عمله غو هد.
ِ .7
االلجا يف  ىدييه
»  :أ هُملي هلذه أ هُملة
اّلل «
أارج أبو او  ،عن أيب بر ة ،عن أيب موسى ،قال :قلال لسلول ه

مر ىومة ليم علييا عذا يف اآلارة ،عذاعا يف الدنيا :الف و ال الضل والقتل.
االلجا وإن إيرت يف أواار القرن االَول ،فا عت املرجحتة أ هن ِ
أقول :إ هن فعرة ِ
االميلان عبلالة علن
ه
ه
االقلرال ةلقللول واللسللان وإن يعللن مرافقلاب للعمللل ،فثالذوا مللن ِ
ِ
االميللان جانللب القللول وتر لوا جانللب
العمللل ،فعللث ههنم ق ل هدموا االَول وأاللروا اليللاو واشللتيروا وق لولتيم «ال تضللر م ل ِ
االميللان معصللية مللا ال
ه ه
تنف م العفر اعة».
()2

____________________
 . 1اتليخ ابن عسا ر41/5:ن اتليخ ابن يو326/7:ن ن العمال22/6:ن العدير.152/3 :
 . 2سنن أيب او  125/4 :برقم .4272
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لعن احلدية يلدعم تللى الفعلرة فيلب ِه -ل االُهملة املر ىوملة ةلنجلاة يف اآلالرة ،وإن لان يصليبيم
يف الدنيا ببعض اجل ا  ،ولعن تبت النجاة على اجلمي   ،ىىت الطواغيت واجمللرم ،والظلامل ،العتلاة،
وملن الواضلو ا هلحلللدية خملالا للقلرآن العللرو والسلنهة النبويللة واتهفلا املسللم ،،فللثين قولله سللبحانه:

َّ
َ َ َّ
َ َ
َ ِ َِنِ نِ نََ
ل َ
ياََ
َخيدل َ ُِي ي (النسلا  )53/وقولله سلبحانهَ :و ُ
َومََنقتَُم ُمطيََمتعمد َفجز نَو نهَج ط ن ُ
َ
َ َ نِ ََ
َ ِ ن َ َّ َ َ َ َّ َ َ ن
ّ ََ ِ ن
ِ
الَنطِف نق نَ يَ َ
َشه ِ َبُ َعذ ٍبَأ َُل ٍ َ*َي مَُيَّمَ لي ايَ َ
يَُ ل ُ فَ
َ
َس
يك ُزونَ لهبَو ل ُفضََو
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
ن
َ
ن
ن
ِ
ن
ِ
َِن
ن
ن
نن ِ َ نن نن ِ َن
َ َ َّ َ َ ن ِ َ
َالَف ُسك ِ َفاذوق َمايَكطاتن ِ َ
زت ِ َ
ظ ن نره ِ َهذ َميَك
َو َ
يَجبيه َ َوجط ب
نيرَج ط َِتك َبُ ُ
ُ
َ ِ ن َ
ون (التوبللة )35-34/إىل غللو بلللى مللن اآل ت العامللة جلمي ل االَف لرا اصوص لاب االُهمللة
ااز َ
تكا ُ

املر ىومة الي جا هم نبييم عذه اآل ت واالَ ىعام.

211

 -12زيد بن اثبت االَنصاري
( . 11ه45 - -ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
.1عذا بال بنب.
 .2اختاب الييو قبول أنبياريم مساجد.
  .3ىرمان بعض الولرة من املواه.
 .4ريا القرآن العرو.
 .5عدم سجو النق عند قرا ة سولة النجم.
 .6العيول على آية عند ا مية.
عن تابة احلدية.
.7هنر الرسول
.2البدا احملال يف الو ىر.
 .5املالرعة ةسطوا أجنحتيم على ال ام.
 .12ضرولة اختاب اخلليفة من املياجرين.
النجلالي ،أ هُملله النلوال بنلت مالللى
هلو ضيلد بللن اثبلت بلن الضللحا بلن ضيلد االَنصللالي اخل لجلر مثه ه
املدينلة إ ىللد
النجلال ،نيتلله أبلو سلعيد ،و للان عملره ملللا قلدم النللق
بلن معاويلة بللن علدي بللن ه
يلوم بلدل
اّلل
ع رة سنة ،و ان يوم بعاه ابن ست سن ،،وفييا قتل أبلوه واستصلعره لسلول ه

فرهه ،وشيد أُ ىداب ،وقيل :ي يدها ،وإهاا شيد اخلند هأول م اهده ،و انت لايلة بلين ماللى بلن
() 1
النجال يوم تبو بيد ضيد بن اثبت.
وقد أ راه أصحا املعاجم أبُمول ولهوا ب روا ما خالفيا.

____________________
 . 1أُسد العابة.223 -221/2:
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 .1هل ان ضيدجامعاب للقرآنس
اّلل
يم للى ق للد ن للت تعت للب ال للو ىر لرس للول ه
إ هن أة بع للر ق للال ل لله :أن للت لج للل ش للا عاق للل النت ُ
فتتبه ِ القرآن فا عه.
س

اّلل
فقال ضيد :يا تفعلون شيحتاب يفعله لسول ه
اّلل او.
قال :هو و ه
اّلل صلدلي لللذي شلرح لله صلدل أيب بعلر وعملر  ،فتتبعلت
فلم ي ل أبو بعر يراجعين  ىىت شرح ه
القرآن أ عله ملن العسلب واللخلا وصلدول الرجلال  ،ىلىت وجلدت آالر سلولة التوبلة مل أيب ا ميلة

ََ ِ َ ن ِ َ ن ٌ ِ َِن
ن
يزَ ََلَيِ َمايَ َ ط ُ
ك ِ َ زَ
ات َِ
ٌ
االَنصالي أجلدها مل أ ىلد غلوه لقدَجيءك َرس لَ ُمََأَف ُس
ُ
ُ
ُ

اّلل تعلاىل ،مثه عنلد عملر  ىياتله ،هعنلد
 ىىت اامتة بلرا ة ،فعانلت الصلحا عنلد أيب بعلر  ىلىت توفهلاه ه
() 1
 ىفصة بنت عمر.
 ،وأ ىل للد
اّلل
يال ى ل ل عليل لله ،هأوالب :أ هن البخل للالي نقل للل ا هن القل للرآن ل ل يف عصل للر لسل للول ه
اجلللامع ،هللو ضيللد بللن اثبللت ،ف لرو عللن أنللم ،قللال :مللات النللق و م ل القللرآن غللو ألبعللة :أبللو
الدل ا  ،و معاب بن جبل ،وضيد بن اثبت ،وأبو ضيد ،قال :وحنن ولرناه ( )2ومعله يلا يعلون جامعلاب
للقرآن أيضاب بعد ل ىيلهس!
لو مللا يف اخل ل  ،و افيضللنا أنلهله م ل القللرآن يف عيللد الرسللول ،للان الللالضم علللى
اثني لاب :لللو صل ه
اّلل بلن مسلعو  ،اللذي يلروي البخلالي عنله ،انهله
اخلليفة أيب بعر أن يي
القرآن العرو إىل عبد ه
اّلل إاله أل أعللم أيلن أُن للت ،وال أُن للت آيللة
اّلل اللذي ال إلله غلوه ملا أن للت سلولة ملن تلا ه
قلال  :و ه

اّلل إالهأل أعلم فيم
من تا ه

____________________
القرآن.
 . 1صحيو البخالي ،123/6 :ة
 . 2صحيو البخالي ،127/6 :ة القرا من أصحا النق.
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أُن لت ،ولو أعلم أ ىداب أعلم مين بعتا اّلل تبلعه ِ
االبل لر بت إليه.
ه
ه
اّلل بلن مسلعو  ،فقلال:
اّلل بن عملرو ،عب َلد ه
ما لو البخالي أيضاب عن مسرو  :أنهه ب ر عبد ه
اّلل بلن مسلعو  ،وسلا ،
ال أضال أ ىبه ،مسعت النق
يقول :الذوا القلرآن ملن ألبعلة ملن :عبلد ه
() 1

ومعاب ،وأُيب بن عب.
اّلل
اّلل لقللد أاللذت مللن يف لسللول ه
اّلل بللن مسللعو  ،وقللال :و ه
مللا لو أيض لاب ،انلهله اطللب عبللد ه
اّلل وملا
اّلل لقد علم أصلحا النلق
ه
او ملن أعلميلم بعتلا ه
بضعاب وسبع ،سولة ،و ه
() 2
أل خبوهم قال شقيق :فجلست يف احلِلَق أمس ما يقولون ،فما مسعت لا هاب يقول غو بلى.
اّلل بن مسعو  ،فملن البعيلد أن يلي اخلليفلة
وم هذه الروا ت الي لواها البخالي يف  ىق عبد ه
لق يبلللغ
بلللى املقللر َ العبللو ويلتجل َلى إىل شللا أ ل مللن عصللر الرسللالة ع للرة أعلوام وهللو بعل ُلد صل ه
ِ
يف مع للة
اّلل
اّلل ب للن مس للعو أ ى للد الس للابق ،يف االس للالم ،أ ل لس للول ه
احلُلُللم ،وي للي عب للد ه
املنولة.
املعرمة واملدينة ه
هل بلى يرشلدل إىل أ ه مل القلرآن العلرو بعلد ل ىيلل الرسلولبيد ضيلد ابلن اثبلت م عملة ال يلذعن
هلا العقل وال النقل.
وأعج للب من لله انهقا ب للة املس لللم ،حيفظل لوا آا للر آي للة س للولة التوب للة  ى للىت ضي للد ب للن اثب للت نفس لله،
فثاذها من أيب ا مية أ ىد الصحابة.
أو ل لليم مع ل بل للى ا هلملعج ل ة الع ل والس للند الوري للق ِ
لالس للالم ،يص للل إىل املس لللم ،بطري للق
مت لواتر ،بللل وجللده اجلللام عنللد وا ىللد مللن الصللحابة فث لجلله يف القللرآن ،وهللذا إنعللال لت لواتر القللرآن

وةلتاس إنعال تلى املعج ة الع .
____________________
 . 1صحيو البخالي.127/6 :
 . 2املصدل السابق.126/6 :
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و ة نعتة جديرة ةالمعان وهر:
ثفظلله
إ هن هللذه الللروا ت خمالفلة حلعللم العقللل ،فللا هن عظمللة القللرآن بنفسلله ،واهتمللام النللق
ومللا تسللتوجب تللالوة القللرآن مللن الي لوا  ،للل
وقرا تلله ،واهتمللام املسلللم ،وللا ييللتم بلله النللق
بلى يبعينا إىل القول أب هن القرآن ل يف عيلد الرسلالة ،وينلايف القلول نمعله عللى النحلو امللذ ول يف
تلى الروا ت.
الللذي للان واقف لاب علللى أ هللقللرآن عامللة ينلله
إ هن العقللل الص لريو حيعللم أب هن قارللداب للالنق
ومعج ة شريعته واملرج االَهول لالَ ُُ همة إىل يوم القيامة يف العقيدة وال ريعة ،ال ميعن أن يلي القلرآن

ميب الر ح مبعيراب ب ،الرقا واال تا بل ،العسلب وصلدول الرجلال ،ون أن معله يف تلا
يف ه
 ىجة االدة عللى ملد العصلول .فملن ضعلم ا هن الرسوملضلى و يبلذل عنايلة افيلة
ويدونه ر يعون ه
معين بقلوام شلريعته
يف القرآن وتدوينه وصيانته عن رو احلوا ه ،فقد جعل النق
غو ه
اّلل وإ ه م من تلى الفعرة اخلا حتة.
وشوون أ هُمته.أعابل ه
وبرهان لسالته َ
هللذا هللو مللوج البحللة عللن املفخللرة االُوىل الللي أربتيللا أصللحا املعللاجم ل يللد بللن اثبللت وانهلله
 ،ومن ألا التفصيل فلوج إىل العتب املع هدة هلذا العرحل.
اجلام للقرآن بعد ل ىيل النق
 .2هل ان ضيد أعلم ةلفرارضس

قد ب ر غو وا ىد من أصحا املعاجم انه يداب أفرحل الصحابة وأعلميم ةلفرارض.
اّلل
لو ابللن سللعد يف بقاتلله عللن أيب قالبللة ،عللن أنللم بللن مالللى ،قللال :قللال لسللول ه
أفرحل أ هُمي ضيد بن اثبت.
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:

ولو أيضاب ،ا هن عمر وعيمان ما ال يُق هِدمان على ضيد بن اثبلت أ ىلداب يف الفلرارض ،و الفتلو ،
والقرا ة ،والقضا  ،ما لو عن عمر بن اخلطا  ،انهله قلال :ملن لان يريلد أن يسلثل علن الفلرارض
() 1
فليثت ضيد بن اثبت.
ونقل الذهق عن ال عق ،انهه قال :غلب ضيد الناأ على ارن :،الفرارض والقرآن.
أقول :ما نقله عن ال عق فقد نقل عنه االفه.
قلال ابلن شلير آشلو يف بيللان ا هن عليلاب هلو املرجل يف يل العلللوم ِ
االسلالمية ،ملا هلذا لفظلله :و
منيم الفرضيون وهلو أشليرهم فييلان مثه نقلل علن فضلارل الصلحابة الَ لد ،علن ريلق ابنله ،انهله قلال:
() 2

 ،قللال ال للعق :مللا لأيللت أفللرحل مللن علللر
إ ه علللم أهللل املدينللة ةلف لرارض علللر بللن أيب الللب
وال أ ىسللب منلله ،وقللد س لحتل عنلله وهللو علللى املنل خطللب عللن لجللل مللات وتللر ام لرأة وأبللوين
وابنت ،،م نصيب املرأةس فقال :صال نيا تسعاب ،فل هقبت ةملسثلة املن ية.

شرح بلى :لالَبوين السدسان ،وللبنت ،اليليان ،وللمرأة اليمن ،عالت الفريضلة فعلان هللا رلاله
فلمللا صللالت إىل سللبعة وع لرين صللال نيللا تسللعاب ،فللل هن رالرللة مللن سللبعة
مللن ألبعللة وع لرين نيللا ،ه
وع رين تسعيا ،ويبقى ألبعة وع رون ،لالبنت ،ستة ع لر ،و انيلة لالَبلوين سلوا  ،قلال :هلذا عللى
االستفيام ،أو على قلول القلارل ،ةلعلول ،فللذا صلال نيلا تسلعاب ،أو سلحتل يلا لر احلعلم عللى

فب ،اجلوا واحلسا والقسمة والنسبة.
مذهب من يقول ةلعولس ه
____________________

 . 1بقات ابن سعد355/2 :ن وال ىل سلو اعلالم النلبال  431/2:بلرقم  ،25وقلد لقل املعلهلق يف اسلنا بعلض تللى
الروا ت.
 . 2سو اعالم النبال .432/2 :
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ومنه املسثلة الديناليهة.
و ان ابن عباأ يره على ضيد قوله ةلعول يف الفرارض ،فمن بلى قوله:
إن للا  ،أو قللال :مللن شللا ةهلتلله ،إ هللللذي أ ىصللى لمللل عللان عللد اب أعللدل مللن أن عللل يف مللال
() 1

نصفاب ونصفاب ورلياب ،هذان النصفان قد بهبا ةملال ،فثين موض اليلةس
وِ
لالمللام الصللا ل علللى مللا قضللى بلله ضيللد بللن اثبللت يف مسللثلة ،وهللر :إبا ماتللت املرأة وتر للت
() 3
ضوجيا وإاوة ،وأ هُميا وأُاتاب الَبييان فمن ألا التفصيل فلوج إىل ذيب االَ ىعام.
 .3ان ضيد عيماو اهلو
() 2

ب للر اجلل لي انه يللداب للان عيمانيلاب ،و ي لليد مل علللر شليحتاب مللن  ىروبلله ،و للان يظيللر فضللل علل هلر
وتعظيمله ،وهلو مللن اللذين يبللايعوا عليلاب عنللد ملا ةيعلله وجلوه امليللاجرين واالَنصلال ،وعلللى اللرغم مللن
ومناقبه.
بلى يعن يعتم فضارل علر
إو اتل
اّلل
 :ه
لو يعقللو بللن سللفيان بسللنده ،عللن ضيللد بللن اثبللت ،قللال :قللال لسللول ه
() 4
علر احلوحل.
فيعم اليفي :تا ه
اّلل عه ه
وجل ،وعييت أهل بيين وا ههنما لن يفيقا  ىىت ير ا ه
() 5
وهو أ ىد لواة  ىدية العدير من الصحابة.
____________________
 . 1ثال االَنوال 155/42 :نقالب عن مناقب ابن شير آشو  ،ال ى املناقب.255/1 :
 . 2شرح هنة البالغة البن أيب احلديد.27 -25/22 :
 . 3الطوسر :ذيب االَ ىعام.252 -251/5 :
 . 4تا املعرفة والتاليخ.537/1 :
 . 5العدير.37/1 :
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لوار أ ىا ييه
اّلل
 .1أارج مسلم يف صحيحه ،عن بسلر بلن سلعيد ،علن ضيلد بلن اثبلت ،قلال :ا ىتجلر لسلول ه
يُصلللر فييللا .قللال :فتتبه ل إليلله لجللال
اّلل
 ىجللوة خبصللفة أو  ىصللو ،فخللرج لسللول ه
عللنيم ،قللال :فلللم

اّلل
وجللا وا يص للهون بصللالته ،قللال :مثه جللا وا ليلللة فحضللروا وأبطللث لسللول ه
معضباب.
اّلل
خرج إلييم فرفعوا أصوا م و ىصبوا البا  ،فخرج إلييم لسول ه
 :مللا ضال بعللم صللنيععم  ىل هلىت إننللت انلهله سلليعتب عللليعم ،فعللليعم
اّلل
فقللال هلللم لسللول ه
() 1
فااو صالة املر يف بيته ،إاله الصالة املعتوبة.
ةلصالة يف بيوتعم ،ه

إ هن هذه الرواية تُعد ملن االَ للة الواضلحة عللى علدم جلواض إقاملة نوافلل لمضلان اعلة ،وا ه قامتيلا
() 2
 ،وقد بسطنا العالم عنيا يف تابنا «البدعة».
ذلى بدعة  ىدرت بعد النق
 .2أاللرج ابللن ماجللة يف سللننه ،عللن أيب هبللوة االَنصللالي ،عللن أبيلله  ،عللن ضيللد ابللن اثبللت ،قللال:
اّلل املرأب مسل مقلالي فبلهعيلا ،فلر  ىاملل فقله غلو فقيله ،ول  ىاملل
اّلل
 :نضر ه
قال لسول ه

فقه إىل من هو أفقه منه.
ضا في لله عليهللنب د« :ر للاله ال يُع ل ُلل عل لليين قل للب ام للر َ مس لللم :إا للال
() 3
الَرمة املسلم ،،ول وم اعتيم.

العم للل هّلل ،والنص للو

 .3أارج أ د ،عن القاسم بن  ىسان ،عن ضيد بن اثبت ،قال :قال لسول

____________________
 . 1صحيو مسلم .122/2 :ة استحبا صالة النافلة يف بيته وجواضها يف املسجد.
 . 2البدعة.152 -154 ،
 . 3سنن ابن ماجة 24/1:برقم 232ن مسند أ د.122/5:
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اّلل  ىبللل ممللدو مللا بلل ،السللما واالَلحل ،أو مللا بلل،
اّلل
 :ه
إو اتل فلليعم اليفللي ،تللا ه
ه
() 1
السما إىل االَلحل ،وعييت أهل بيي ،وا ههنما لن يتفرقا  ىىت ير ا علر احلوحل
ه للذه بع للض لوا ت لله الرارع للة استعرض للناها ،فلنعط للا عن للان الع للالم إىل م للا عُ ل ِي إلي لله مم للا خ للالا

املواضين السالفة الذ ر.
 .1عذا بال بنب:
اّلل ،يقلول:
أارج ابن ماجة يف سننه ،عن ابن الديلمر ،عن ضيد بن اثبت ،قلال :مسعلت لسلول ه
اّلل عذ أهل مساواته وأهل ألضه لعل هذعم وهلو غلو إلا هللم .وللو ل يلم لعانلت ل تله الواب
لو ا هن ه
اّلل ملا قبلله
هلم ملن أعملاهلم .وللو لان للى ميلل أُ ىلد بهبلاب أو ميلل جبلل أُ ىلد بهبلاب تنفقله يف سلبيل ه
من للى  ى للىت ت ل َلومن ةلق للدل ل لله  .ف للتعلم ا هن م للا أص للابى يع للن ليخطحت للى ،وم للا أاط للث يع للن
() 2
ليصيبى ،وانهى إن مت على غو هذا الت النال.
اّلل بلن مسلعو  ،وضيلد بلن اثبلت،
واحلدية وإن نقل عن رلة من الصحابة ثيب بن عب ،وعبلد ه
لعن ير ه العقل احلصيا و الفطرة السليمة ،إب ا هن هنا الماب م غلض النظلر علن مسلثلة التحسل،
والتقبيو وهل يمها عقليان أو شرعيان وهو:
إ هن الوجللدان اللو شللاهد علللى قللبو تعللذيب الل ي مللن أي فاعللل صللدل ،سلوا للان الفاعللل هللو

لو لله
الواجب أو املمعن ،فلو يتمعن العقلل ملن ل هلذا املقلدال ملن التحسل ،والتقبليو فلال يص ه
ميت إليه بصلة.
أي أمر ه
القضا يف ه
نعللم ا هن السللماوات واالَلحل ومللا فييمللا ملللى هّلل تبللال وتعللاىل ال يناضعلله فييللا أ ىللد ،فلللو عللذ

أهليما ال مينعه منه شر  ،ولعن هل وض له  ىسب
____________________
 . 1مسند أ د.122 - 121/5 :
 . 2سنن ابن ماجة 32/1:برقم .77
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 ىعمته وعدله أن يعذ ال ي  ،ويلدال الطفلل الرضلي النلال ثجلة انهله ملعلهس لاله.ال ،إب عندر هلذ
يعون إاملاب وجارراب ويعون مناقضاب حلعمته وعدله.
َ
ن
ََ ِ
ج َعِل نم ِسال َ
مََ
وقد ا ىتعم سبحانه يف غو وا ىد من املسارل إىل العقل والفطلرة ،فقلال :أِط
ُ
َ ِ َ ِ َ ن َّ
َ َ ن
َ ِن ِ
ّ
يااَ َ
ل َ
يْليتَ
َآمطناا
اار ََ
ج
مَ (القلللم )35/ويقللول سللبحانه :أمََنعااَُ ُ
َو ُملاا َ صاا ُ
اك م ُ
َ
َ
َ
ِ ِ ِ َ ن ن َّ َ َ
َاك نم ِفسد َ
ََاك نلف ّجيرَ (  )22/أي ال عليملا عللى  ىلد سلوا الَنهله
الر ُض مََنعَُ مت ُق
يََ ُ َ َ
ُ ُ

قبيو.
ا هن املتبللا ل مللن اآل ت اآلمللرة ةلعللدل والناهيللة عللن الظلللم هللو ا هن ِ
االنسللان إبا لج ل إىل فطرتلله

ّ َّ
تتجلللى للله تلللى احلقيقللة ويتميهل عنللده العللدل عللن الظلللم ون أ د ليللب ،يقللول سللبحانه :إُنَ هّللَ
ن ِ ََِ
َِن ن َ ِ َ ِ
َ ِ
َ ن ِ َ َ َ ِ َ ن ن ِ َ َ َّ ن
َ
كا َِ
َ
سين َو ُإيتي ُء ُذيَ لقرىَويطىهَ ََُ لفحشيءُو مطك ُرو ِليغَي ُعيكا َلعل
ي مر َبُيلعد ُ َُ
الْ ُ
َ َ َّ َ
ون (النحل.)52/
تذك نر َ

والدليل على بلى ا هن هل إنسان يدل من صميم باته مع العدل والظلم وغويمهلا ممهلا يرجل إىل
لو االَم للر ةلع للدل وال الني للر ع للن الظل للم إاله إبا للان املوض للو
حماس للن االَفع للال ومس للاوييا ،وال يص ل ه
(العللدل و الظلللم) حمللد اب معروف لاب للمعلهللا م ل قط ل النظللر عللن الت لري  ،وإاله يل ل م اخلطللا أبمللر
يعن املخا ب واقفاب عليه.
فلللبا شلليد سللبحانه علللى قياملله ةلعللدل والقسللح أو شلليد علللى نفسلله أبنلهله للليم بظللا وال إللالم
وال يظلم الناأ ،فمع بلى انهه سبحانه يصا نفسله ةلعلدل والظللم ةملعل املعلرو عنلد العقلال
ّ

ن ن

ِ

ِ

َ
قال سلبحانهَ :ش َدَ ُهّللَأنّا ن َالَإ ََإال نها َ َ َ
ك َ
اط (آل
اََوأو ا َ ل ُعلا ُ َقيئُمايَبُيل ُق ِس ُ َ
َو مِل َئُ
ُ ُ
ُ
َ َّ َ ِ َِ
ن ِ َ َّ َّ َ ِ َ َ ّ َِ
َ
اديك َوأنَ هّللَلايَُبُياِلمٍ َ ُلعبياد (آل
عملران ،)12/وقلال سلبحانه :ذ ُكَبُميَقدمتَأي ُ
َ
ّ ّ َ ِن
َِ
َ
َّ َّ
َِ ن
َ َ ِ َ
يسَأَف َس ن ِ َني ُل نما َ
ن
لكََ ْل
عمران )122/وقلال سلبحانهُ :إنَ هّللَالَني ُل َ ّْليسَشيئيَو ُ
(يونم.)44/

لاّلل عللا ل بللنفم املعل الللذي ندل لله عللن العللدل ،و للليم بظللا بللنفم بلللى املعل الللذي ندل لله
فل ه
عن الظلم ،و من املعلوم ا هن تعذيب أهل االَلحل
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اّلل سللبحانه ملنافاتلله العللدل ،فعيللا
والسللماوات بللال جللرم وإمث إلللم يقبحلله العقللل ،وال يُنسللب إىل ه
اّلل لللو عللذ أهللل مساواتلله وأهللل ألضلله لعل هذعم وهللو غللو إللا هلللمس! بللل يعللون
لو أن يقللال :إ هن ه
يصل ه
علواب بواب.
إاملاب قطعاب تعاىل عن بلى ه
إ هن إنعللال إ لا العقللل االُمللول البديييللة يف للال احلسللن والقللبو إعللدام للعقللل وإ ا ىللة بلله ،وم ل
لفضله يف للال العقارلد ال ميعللن أن ييبللت شلر مللن املعللال ِ
االهليلة ،فلللو أنعللرل قضلا العقللل بقللبو
أي أ ىللد ولللو جللا وعللاج ةهللرة،
العللذ أو قللبو ت ويللد العللاب ةلعرامللات ال يصللو إربللات نبل هلوة ه
ال ىتمال العذ عليه وعلى مرسله ،تعاىل عن بلى علواب بواب.
 .2اختاب الييو قبول االَنبيا مساجد
اّلل
أال للرج أ ل للد يف مسل للنده ،عل للن عبل للد الر ل للان بل للن رل للوةن ،عل للن ضيل للد بل للن اثبل للت :ا هن لسل للول ه
() 1
اّلل الييو اختذوا قبول أنبياريم مساجد.
قال :لعن ه

إ هن إاهر الرواية يعر ا هن قا بة الييو هاختذوا قبول أنبياريم مساجد ،وملا هلذا إالهبسلبب التعلرو
والتبجيللل ،سلوا اختللذوا قبللول أنبيللاريم مسللاجد يصللهون فييللا أو ت لاب عللم أو يسللجدون علللى قبللولهم
على حنو يعون الق مسجو اب عليه أو يسجدون هلم ثية يعون الر و والسجو لالَنبيا .
لو  -يعلر علن تعلرمييم
وعلى ي التقا ير (وإن ان التقدير االَالو بعيلداب) فعمليلم  -للو ص ه

الَنبياريم وتبجيليم هلم .هذا هو مع احلدية.
ومن جانب آار إنهتاليخ الييو  ىافل بقتلل االَنبيلا والرسلل ،فعيلا ميعلن اجلمل بل ،مضلمون
احلدية واآل ت الصرحية الدالة على قوهم الَنبياريمس!
____________________
 . 1مسند أ د.124/5 :
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َ َ ن َّ
َ ن ِ َ ٌ
َ َّ
َِ َِن ن ن ن ِ َ َِِن َ َ
رت ِ َِف ُريقايَكاذ ِبتن ِ َ
َر نس لَبُميَالت َأَفساك َ ساتك
قلال سلبحانه :أفُكميَجيءك َ
َِنن
َ
َ َ ِ َ َ ُ َ َ َّ َ ن َّ َّ َ ٌ َ َ ِ
َوَن نََ
ليََقي َإُنَ هّللَف ُقري
َوف ُريقيَتقتل ن (البقرة )27/وقال سلبحانه :لقدَس ُموَ هّللَق لَ ُ
َ ِ ن َ َ ِ
ن ن ن
ن َ َن ن َِ َ َ
كتن ن
ري َْ َّ ََو ََ نق لَذوق َ َ ذ بَيْل َ ُريَ (آل عملران)121/
َييءبُغ ِ َُ
الن
بَميَقي َوقتل َ َ
أغ ُطييءَس َط

إىل غو بلى من اآل ت املن هِد ة بعمل الييو .
لا ل هفيمللا بليعللة إىل للرو الصللالة
إ ههنللذا احلللدية الللذي اختللذه ابللن تيميللة وابللن قلليم اجلوضيلهلة ومللن لل ه
لو سللنده ،الَ هن املضللمون خللالا ص لريو القللرآن
عنللد قبللول االَنبيللا   ،ىللدية ال يعتمللد عليلله ميمللا صل ه
والسوة اليابتة عند الييو  ،فا هن الييو يعونوا أهل تعرو وتبجيل الَنبيلاريم ،أفملن املعقلول عندرلذ
مصل -س!وقد بسطنا العالم يف بلى يف تابنا «الوهابية يف املي ان».
أن يتخذوا قبولهم ه
  .3ىرمان بعض الولرة من املواه
أاللرج أ للد يف مسللنده عللن لاشللد ،عللن ضيللد بللن اثبللت ،انلهله س لحتل عللن ضوج ،وأُاللت الم ،وأ

اّلل قضل للى
فل للثعطى ال ل ل وج النصل للا و االُال للت النصل للا ،فعلل للم يف بلل للى فقل للال  :ىضل للرت لسل للول ه
() 1
بذلى.
أقللول :لللو قلنللا أب هن لف ل «وأ » معطللو علللى «أُاللت» فللالواله يف املسللثلة رالرللة وهللم :بلل،
واله بي فللرحل ،وواله ةلقراب للة ،هأم للا االَهول ف للال وج ي للره النصللا م للن امل للال ،واالُا للت الُهم ت للره
َ َ َ َ ِ ن ن ِ ِ َ ِ َ ن ِ َ ن َّ َ َ
َ ن ِ ن
َودلَ
 ىق الل وجَ :ولك ِ َنُص َميَتر َأزو جك َ ُإنل َيكََ اَ
السدأ ،قال سبحانه يف ه

(النسا .)12/

َ ِ َ َ نٌ ن َ ن َ َ َ ِ ٌ ََ َ ٌ
خَأَوَأن ٌ
خاتَ
َو نَأ َ
وقال سلبحانه يف  ى هقاالُالت للالُ هم  :و ُإنَاكنَرجَُي رثَلَكلاََأ ُوَ مارأة
َ نّ
ف ُلُكَو ُْ ٍدَ ُمطِ ن ميَ ُس ندس (النسا .)12/

____________________
 . 1مسند أ د.122/5 :
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املوله با ولد ففرضه السدأ ،لعنه اال املفلروحل وإالهفلال فلرحل
و هأما الياو االَ فلو ان ه
ُ ن ن ّ َ َ َ ِ َ َ ن َ ٌَ
َ
ّ
ن
ِ
والبَ يِ ُ َ ُلُكَو ُْ ٍدَ َُمط ن ميَ سدسَ ُمميَتار َإُنَاكنَ َودلَ
َ
له يف العتا الع يل  ،قلال سلبحانه:
َ ِ َ ِ َ ن ِ َ ن َ َ ٌ َ َ َ ن َ َ ن َ َّ
نن
ِلما ُ َ ُلاث (النسلا  )11/وهلو يلره ملا بقلر بعلد إالراج
َودلَوو ُرثا َأبا هَف َ
ف ُإنَ َيكََ َ
سيام بوي الفروحل وعلى ضو بلى ففر املسثلة :
يره ال وج النصا.
واالُات السدأ.
والباقر أي اليلة لالَ .

وله أفرحل الصحابة ال وج النصا واالَ ُُات النصا اآلار و ىرم االَ س!
وم بلى فعيا ه
ه للذا إبا قلن للا أب هن الولر للة للانوا رالر للة ،و هأم للا ل للو قلن للا بعط للا لفل ل االَ عل للى االَ ُُ هم وا هن املل لرا
االَ ُُات الَ وأُم فالواله ارنان وتقسيم الي ة صحيو  ىسب الذ ر احلعيم.

َ ََ َ
ارو َهلااكَ
إنَ ما َ
هأملا يف جانللب الل وج فقللد عرفلت ،و هأمللا يف جانللب االُاللت فلقوللله سلبحانهُ :
َ َ َن َ ٌ ََن ن ِ ٌ َ َ
ن
َ
َ
َ
ليَُ َودلَو َأختَفل يَنُصا َمايَتار َ (النسلا  )176/لعلن يلر عللى اجللوا أب هن أفلرحل

اّلل بذلى.
وبرل عمله بقضا لسول ه
الصحابة غفل عن الن القرآو ،ه
 .4ريا القرآن العرو

أاللرج أ للد يف مسللنده عللن يللو بللن الصلللت ،قللال :للان ابللن العللا  ،وضيللد ابللن اثبللت يعتبللان
يقللول« :ال لليخ وال لليخة
اّلل
املصللا ىا ،فمل هلروا علللى هللذه اآليللة ،فقللال ضيللد :مسعللت لسللول ه
إبا ضنيا فال ويمها ألبتة»
 ،فقلت :ا تبنييا.

اّلل
فقال عمر :ملها أن لت هذه أتيت لسول ه
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لاعبا
قللال شللعبة :فعثنلهله للره بلللى ،فقللال عمللر :أال تللر ا هن ال لليخ إبا حيصللن جلللد وا هن ال ه ل ه
() 1
ضد ،وقد أ ىصن لجم.
أقول :إ هن القرآن العرو هو املعج ة اخلالدة الذي يتمي أبُسلوبه ومضمونه.
والعبللالة احملعيللة عللن اخلليفللة  -أبنلهله مللن القللرآن العللرو  -للالم  ىيللى علللى نسللق قوللله سللبحانه:

ّ ن َ ّ َ ِ ن ن َّ
َ َ ٌ
َ َ َِ َ َ ِ ن ِ ن
َُكَو ْدَمطِ ن
ِ
ياََ هّللَ
د
َ
َ
اَ
أف
مايَر
َب
ك
اذ
خ
الَت
َو
ة
ْل
َج
ميَميئَ
ز نيََو ز ُِّنَفيج ُْلو
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ُ
ُ
ُ
ُ

(النول.)2/

َ ّ ن َ ّ َن َ ِ َ ن َِ َ
َ َ َ َ
َ ّ
َ
ن
يرقََفيققع َأي ُدن ميَجز ءَبُميَكسابيَنكايالَ ُماََ َ
هّلل
يرقَو س ُ
أو قوله سبحانه :و س ُ

(املاردة.)32/
اّلل قوللله« :ال لليخ و ال لليخة إبا ضنيللا » فللال يعللون بلللى
ولللو افيضللنا ا هن ضيللداب مس ل مللن لسللول ه

اّلل ال رعر.
ليالب على أنهه من القرآن العرو ،بل هو الم الرسول
ألقاه لبيان  ىعم ه
ّ َِ ن َ ِ
اََن َّزْلَاايَ
مثه إ هن القلول ةلتحريلا خلالا الللن ه الصلريو لللذ ر احلعلليم ،قلال سلبحانهُ :إناايََنا
َ َ
ِ
لك َر ََو ُإنّيَ نَْلي ُف ني ََن (احلجر.)5/
ِ َ ِ
َِ ٌ
َ
وقلال سلبحانه :الَيَ ِتي َ ِليط نَُم َِ ََب ََِيَ َديِ
اَ َ
ياَُم ِ
َ
َِياد
كاي
َْ
ز
َت
ا
ف
ل
َخ
َ
م
الَ
َو
ٍ ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ ُ ُ

ي ة ل أوضو من تط هر ال ة والنقيصة إىل تلى املعج ة اخلالدة.
(فصلت )42/وأ ُ
والعجللب ا هللللذين يللروون هللذه الللروا ت الضللعيفة يتيمللون ال لليعة ةلتحريللا ،وفللا م ا هن العيللول
على لواية يف هذا الصد يف تبيم التعون ليالب على العقيدة ،وعللى فلرحل التسلليم فعتلب ه َلوال

تعة ةالَ ىا ية الي تدل على التحريا.
أيضاب ه

____________________
 . 1مسند أ د123/5 :ن وانظر سنن الدالمر ،175/2 :ة يف  ىد احملصن ،ةل ل.
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 .5عدم سجو النق عند قرا ة سولة النجم
اّلل
أارج أبلو او يف سلننه ،علن عطلا بلن يسلال ،علن ضيلد بلن اثبلت ،قلال :قلرأت عللى لسلول ه
() 1
النجم فلم يسجد فييا.
إ هن احلل للدية خل للالا إل للاهر القل للرآن العل للرو  ىيل للة ول فيل لله السل للجو بصل لليعة االَمل للر الظل للاهر يف
َ ِ َ ن َ ََ ِ َ ن َ َ َ ن َ َِ
ََ ِ
َوالَتبِكا نَ*َ َوأَااتن ِ َ
اديثَتعجبا نَ*َوتضاحك ن
الوجلو  ،قلال سلبحانه :أف ُمااََهاذ َ ْلَا ُ
َ
ن
فيسج ندو َهّللَو َِبن ندو (النجم.)62 -55/
سي ُم ندونَ*َ
يعللون قرينللة علللى للل االَمللر يف اآليللة علللى اسللتحبا السللجو
نعللم لللو ربللت فعللل النللق

لعن الروا ت املتضافرة لهت على وجوبه.
أاللرج البخللالي ،واليمللذي وابللن مر ويلله عللن ابللن عبللاأ ،قللال :سللجد النللق
وسجد معه املسلمون وامل ر ون واجلن و ِ
االنم.

يف الللنجم
وعللة

وأاللرج أ للد والنسللارر وابللن مر ويلله عللن املطلللب بللن أيب و اعللة ،قللال :ق لرأ النللق
(والنجم) فسجد وسجد من معه.
وأاللرج سللعيد بللن منصللول ،عللن سل ة ،قللال :صللهى بنللا عمللر بللن اخلطللا الفجللر ،فقلرأ يف الر عللة
() 2
االُوىل سولة يوسا ،مثه قرأ يف اليانية النجم ،فسجد ،مثه قام :فقرأ إبا ضل لت مثه ل .
 .6العيول على آية عند ا مية
أارج البخالي يف صحيحه ،عن االجة بن ضيد بن اثبت ،ا هن ضيد بن

____________________
 . 1سنن أيب او  52/2 :برقم .1424
 . 2الدل املنيول.662/7 :
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اّلل
اثبت ،قال :نسخت الصحا يف املصا ىا ففقدت آية من سولة االَ ىل ا نلت أمسل لسلول ه
اّلل
يقل لرأ ع للا ،فل للم أج للدها إالهمل ل ا مي للة ب للن اثب للت االَنص للالي ال للذي جع للل لس للول ه
َ
ٌ َ َ ن
َ
َ نِ َ
() 1
َميَاعه ندو َ َّهّللَ َ ليِ .
َرجيلَصدق
شيا ته شيا ة لجل ،،وهو قولهُ :مََ م َ ُمطَ ُ

قللد عرفللت أ هن القللرآن العللرو ل يف عصللر الرسللالة وا هن القللول نمعلله بعللد ل ىيللله خللالا العقللل
والنقل.
والعجللب ا هن القللرآن العللرو الللذي للان يسللمعه محتللات الصللحابة وهللم يعللدون يف ليعللة احل هفللاظ
يلا نسلر اجلميل هلذه اآليلة عللى وجله لدها ضيلد بلن اثبلت إاله عنلد ا ميلة بلن اثبلتس! ومعل
خبل الوا ىلد ،و لون شليا ة ا ميلة تعلا ل شليا ة لجلل،

بلى انتيا القلرآن العلرو إىل النلق
ال خرجيا عن  ى هد ا الوا ىد.
على أ هن ضيداب قد اعتمد يف تابة آار آية من سولة الل ا ة عللى نفلم بللى ال لخ  ،وفاتله ا هن
تلى الت بيات ال تضفر على القرآن وصا التواتر.
عن تابة احلدية
 .7هنر الرسول
اّلل بلن  ىنطلب ،قلال :الل ضيلد بلن اثبلت عللى
أارج أبو او يف سلننه ،علن املطللب بلن عبلد ه
أمللرل أن ال
اّلل
معاويللة ،فسللثله عللن  ىللدية فللثمر إنسللالب يعتبلله ،فقللال للله ضيللد :إ هن لسللول ه

نعتب شيحتاب من  ىدييه فمحاه.
إ هن البحللة يف من ل الرسللول عللن تابللة  ىدييلله بو شللجون ،وقللد اسللتوفينا العللالم فيلله يف مقدمللة
هذا العتا  ،فلو ان الرسول أمر وحو ما تب فيو
() 2

____________________
املومن )،ن سنن اليمذي 225 -224/5 :برقم .3124
 . 1صحيو البخالي ،15/4 :ة قول ه
اّلل تعاىل (من َ
 . 2سنن أيب او  315 -312/3 :برقم .3647ولواه أ د يف مسنده 12/3:عن أيب هريرة.
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َ
ََ ِ َ َ ن
َر نسااا لَ هّللَأن ِسااا َ ٌة َ
كااا ِ َ َ
َْ َساااطَ
اّلل تب للال وتع للاىل :لقااادَاكنَل
ُ
أُس للوة ،م للا ق للال ه

اّلل ولنحللر يل الصللحاح واملسللانيد والسللنن ،و يعللن أمللر
(االَ ىل ا .)21/فلنقتللد يعلاب برسللول ه
موقهتاب مقطعيلاب وإهالا لان أملراب مشوليلاب عل ال ملان ،أفيصلو بللى يف منطلق العقللس! يلا
الرسول أمراب َ
ولو انفصلنا عن السنة خلفر علينا معا الدين وال ريعةس!
وحلو تابلة احللدية مل أنهله تلب إىل االَسلاقفة
يلا أيملر النلق
الروسا تباب ولسارل اتهفلق فييلا معيلم عللى أُملولس وهلذه العتلب انلت موجلو ة يف
وشيو القبارل و َ
» وحوها وإبطاهلا.
اّلل «
أيدي الناأ و أيمر لسول ه

ةّلل  -قيملة
أمر القرآن العرو بعتابة الدين ميما ان صعواب أو بواب ،أو ليم لعالمله  -نعلوب ه
وقدال الدين.
لهلذلى يعللر علن أ هن املنل علن تابللة احللدية للان منعلاب سياسللياب ملن جانللب اخللفلا  ،و يعللن
له أصل يين ،ولذلى ملا بلغ السيل ال ىب ،وتسربت يو من ِ
االسراريليات واملسيحيات واجملوسليات
ه
ه
إىل أوسا املسلم .،وقا املسلمون ويف ليعلتيم عملر بلن عبلد الع يل عللى اخلسلالة الفا  ىلة اللي
جرا بلى ،فعتب إىل أيب بعر بن  ى م بضبح احلدية وتدوينه من لأأ ،قلارالب :انظلر
منوا عا من ه
للو افلت لوأ العللم وبهلا العلملا  ،وال تقبلل
اّلل
فا تبله ،ف ه
ما ان من  ىلدية لسلول ه
 ،وليف لوا العلللم وليجلس لوا  ىللىت يعلللم مللن ال يعلللم ،فللل هن العلللم ال ييلللى

إاله  ىللدية النللق
() 1
 ىىت يعون سراب.
اّلل
والللذي َيويللد للون احلللدية موضللوعاب علللى لسللان لسللول ه
اّلل بن عمرو ،قال :نت أ تب له ر ه
ه
____________________
 . 1صحيو البخالي ،27/1 :ة احلر على احلدية.
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مللا لواه ابللن او  ،عللن عبللد

اّلل
اّلل
أُليد  ىفظه ،فنيتين قري  ،وقالوا :أتعتب له لر تسلمعه ولسلول ه
أمسعه من لسول ه
اّلل
ب ر يتعلم يف العضلب والرضلا س فثمسلعت علن العتلا فلذ رت بللى لرسلول ه
() 1
 ىق.
فثومث أبصبعه إىل فيه ،فقال :ا تب فوالذي نفسر بيده ما خرج منه إاله ه
 .2البدا احملال يف الو ىر
أاللرج البخللالي يف صللحيحه ،عللن سلليل بللن سللعد السللاعدي ،انلهله قللال :لأيللت مللروان بللن احلعللم
اّلل
جالسلاب يف املسللجد فثقبلللت  ىللىت جلسللت إىل جنبلله ،فللثا ل ا هن ضيللد بللن اثبللت أال ه ا هن لسللول ه
اّلل».
املومن ،واجملاهدون يف سبيل ه
أملى عليه«:ال يستوي القاعدون من َ
اّلل لللو أسللتطي ُ اجليللا جلاهللدت
قللال :فجللا ه ابللن أ هُممعتللوم وهللو ميلييللا علل هلر ،فقللال :لسللول ه
» وفخذه على فخذي فيقللت عللر
اّلل تبال وتعاىل على لسوله «
و ان لجالب أعمى ،فثن ل ه
ن
َ
 ىىت افت ان ترحل فخذي مث سري عنه ،فثن ل اّلل ع وجلل َغ ِ ن
ريَأوِلَ َّ َ
َضر (النسلا .)55/
ه
ه
ُ
ُه َ
ه ه ه
() 2

أقول :إ هن فصل اخلا عن العام ،واملقيد عن املطلق أملر جلار يف الت لري ِ
االسلالمر ،الَ هللسلنة
ِ
االهلية جرت على بيلان االَ ىعلام ال لرعية ةلتلدلية ،وهلذا مملا ال م لا ىة فيله  .إهالا العلالم يف اآليلة

املبال للة الللي ليسللت بصللد بيللان احلعللم ال للرعر  ىللىت يتماشللى فييللا الضللابطة املللذ ولة ،وإهاللا هللر
بصللد بيللان  ىقيقللة وهللر عللدم اسللتوا القاعللد و اجملاهللد ،فلللباب املوضللو هامللا هللو مطلللق القاعللد أو
القاعد غو أُوس الضرل.
فلو ان املوضو  -يف الواق  -هو مطلق القاعد ،فلمابا أُضيا إليه قيد
____________________
 . 1سنن أيب او  312/3 :برقم .3646
القاع ُدو َن ِمن ِ
 . 2صحيو البخالي 24/4 :و 25ة قول اّلل تعاىل( :ال يستَوي ِ
ن.)،
املوم َ
ه
َْ
َ َ
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(غ للو أُوس الض للرل) يف امل ل هلرة الياني للة ،ول للو للان املوض للو من للذ هأول االَم للر ه للو املقي للد (أي ال يس للتوي
القاعللدون غللو أُوس الضللرل) فلم لابا فصللل عنلله القيللد يف املل هلرة االُوىل وضل هلم إليلله اثني لاب س ومع ل إللاهر
اّلل سلبحانه ،وإيلول ملا افلر عليله وهلو أملر حملال ،فللم يعللم وجله هلذا
الرواية  ىلدوه البلدا عللى ه

الفصلل إاله أن تعلون العايلة تعللرو ابلن أ هُم معتلوم وهللذا أملر بعيلد ،فلاحلعم بوضل الروايلة أ ىسلن مللن
هذا التوجيه.
وقد ضعم أبو جعفر الطحاوي ا هن ِ
االشعال يعمن يف التسوية ب ،القاعدين لعذل وبعو عذل.
فثجللا انلهله سللبحانه يقصللد مللن القاعللدين يف اآليللة القاعللدين ةل مانللة مل النيللة ا ههنللم لللو أ للاقوا
اجليا جلاهدوا ،ولعن بهب بلى عن ابن أ هُم معتوم  ىىت قال ما قال
أقول :افر عليله موضل ِ
االشلعال ،فلا هن حملله هلو انهله سلبحانه هإملا ألا ملن القاعلدين عملوميم،
أو اصللو غللو القاعللدين ةل مانللة ،فعلللى االَهول يلل م البللدا عنل ال القيللد ،وعلللى اليللاو يلل م ياللو
() 1

القيد املتصل عن اآلية وهو ما تر .
 .5املالرعة ةسطوا أجنحتيم على ال ام
أارج أ د يف مسنده ،عن عبد الر ان بن مشاسة ،عن ضيد بن اثبت ،قال:
بينللا حنللن عنللد لسللول اّلل نولهللا القللرآن مللن الرقللا  ،إب قللال :للوىب لل للام ،قيلللِ :
ولَ -م بلللى
ه َ

اّللس قال :الَ هن مالرعة الر ن ةسطوا أجنحتيا عليه.
لسول ه
____________________

 . 1م عل اآلاثل.154/2 :
 . 2مسند أ د.124/5 :
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() 2

أفصللو مللن نطللق ةلضللا  ،فيللو ال يللتعلم اقتضللاةب إاله أن يعللون يف املقللام أ د
إ هن النللق
لثي مناسللبة
مناسللبة ،فلللو افيضللنا ا هن ضيللداب للان َيولللا القللرآن مللن الرقللا  ،و يعللن يللتعلهم م ل النبيفبل ِه
الملله وأإيللر فضللارل ال للامس وأغلللب الظللن ا هن احلللدية وض ل يف أوارللل
اّلل
ألقللى لسللول ه

العيد االَموي لتيبيت أل ان اجلياض احلا م.
 .12ضرولة اختاب اخلليفة من املياجرين
قللام اطبللا
اّلل
أاللرج أ للد يف مسللنده عللن أيب سللعيد اخلللدلي ،قللال :ملللا تللويف لسللول ه
اّلل
للان إبا اسللتعمل لجلالب
االَنصللال فجعللل مللنيم مللن يقللول :مع للر امليللاجرين إ هن لسللول ه

مللنعم قللرن معلله لج لالب منهللا ،فنللر أن يلللر هللذا االَمللر لجللالن ،أ ىللديمها مللنعم ،واآلاللر منهللا ،قللال:
اّلل
فتتابعل ل للت اطبل ل للا االَنصل ل للال علل ل للى بلل ل للى ،قل ل للال :فقل ل للام ضيل ل للد بل ل للن اثبل ل للت ،فقل ل للال :إ هن لسل ل للول ه
ان ملن امليلاجرين ،وإهالا ِ
االملام يعلون ملن امليلاجرين ،وحنلن أنصلاله ملا نهلا أنصلال لسلول
اّلل ا لواب مللن  ىل ههلر مع للر االَنصللال وربهللت قللارلعم،
اّلل
 ،فقللام أبللو بعللر ،فقللال :ج ل ا م ه
ه
() 1
اّلل لو فعلتم غو بلى ملا صاحلنا م.
هقال :و ه
إ هن اخلالفة الرسالة فر وجو موهالت و صال ىيات توهلل ِ
االنسلان الَن ي لعل منصلة اخلالفلة
َ
َ
سللو النبل هلوة ،وعلللى ضللو بلللى فليسللت العنللاوين
املخولللة إىل النللق
ويقللوم بللنفم الوإللارا ه
الطالرللة عنلوان االَنصللال أو امليللاجرين مللن املل َلوهالت للقيللام أبعبللا اخلالفللة ،ولللذلى يقللول سللبحانه:
ُ َ َِ ن َِ ن َ
َزِ َعلنرسا َ َ
ايت نَ (االَنعللام .)124/فمللا صللرح بلله ضيللد مللن أ هن الرسللول للان مللن
هّللَأ ل ا َْيااث
ُ
املياجرين فليعن ِ
االمام منيم،من الوهن وعان لعدم الدليل على املالضمة.

____________________
 . 1مسند أ د.125/5:
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وت يد على بطالنه هذه الوريقة التالخية:
عر الرسول نفسه على بين عامر الذين جا وا إىل معة املعرمة يف موسلم احللة و علاهم إىل
ملا ه
ِ
اّلل عللى ملن االفلى أيعلون
االسالم ،قال له بوهم :ألأيت إن حنلن ةيعنلا عللى أملر مثه أإيلر ه

لنا االَمر من بعد س
() 1
اّلل يضعه  ىية ي ا .
فقال النق
 :االَمر إىل ه
فعلى بللى فمنطلق امليلاجرين واالَنصلال يف مسلثلة اخلالفلة منطلق غلو سلديد ،إب ليسلت اخلالفلة
لهن عنوان امليلاجرين واالَنصلال ،وإهالا هلر لهلن مال لات وصلال ىيات ال  ىصلر هللا ،قلال سلبحانه:

ن ّ َ ن ن َن ن ن َ َِ َ َِ ن َ َ ُ ن ِ
َّ َّ َ ِ َ َ َ َ ن ِ ن
ِ ن
َ
اكَ ُمطا َ
تَم ُلاكَقي َأىنَيك نَ َ ملكَ ليطيَوَنََأْ َ
إنَ هّللَقدَبعثَلك َطي
ََبُي مل ُ
ِ
َ
َ ِ َ ُ
َ َّ َّ ِ َ ن َ ِ ن ِ َ َ ن َ ِ َ
ََِ نِ َ َ َ َ
َو هّللَينا َ بِ ُ َ
ِسا ُ
و َي َتَسعََ ُمََ ِلي ُلقيلَ ُإنَ هّللَ صقفيهَ ليك َوز َدهَبساقََ ُ َ ل ُعلا ُ َو ُ
ن ِ َ
كن َ
َم ََِي َ ن
شيء ََو ُهّللَو ُس ٌوَ َ ُلي ٌَ (البقلرة )247/فقلد انطللق بنلو إسلراريل ملن مبدريلة اليلرا و يلرة
مل

اّلل سبحانه له علييم وجعل املعيلال هلو يلرة العللم والقلدلة اجلسلمانية ،وأيلن هلذا ملن منطلق
املال ،و ه
احلاضرين يف سقيفة بين ساعدةس!

____________________
 . 1ابن ه ام السوة النبوية.424/2:
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 -13املغرية بن شعبة
(. 22ه 52 -ه)-
سوته و أ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
ةل قارماب.
 .1النق
 .2يعذ امليت وا يُناح عليه.

القيامة.
 .3إابال النق
 .4الدجال معه جبل اب .
اّلل.
املعوة بن شعبة بن أيب عامر بن مسعو بن معتب بن مالى اليقفر ،يُع ه أة عبد ه
لو ابن إسحا عن علامر بلن وهلب ،قلال :الرج املعلوة يف سلتة ملن بلين ماللى إىل مصلر جتهلالاب

 ىىت إبا انوا بب ا ( )1عدا علييم فذثيم واستا العو وأسلم.
وعليه
ولو الواقدي :انهه قدم على النق
____________________
 . 1موض قريب من معة.
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ري للا س للفره ،و للان أب للوبعر عن للده فس للثله ،وق للال :أم للن مص للر أقبل للتمس ق للال :نع للم ،ق للال :م للا فع للل
ِ
ليخمسلليا ،فقللال النللق
املللالعيونس قللال :قلللت :قتلللتيم وأاللذت اسللالعم وجحتللت عللا إىل لسللول ه
اّلل ه
 :هأم للا إس للالمى فنقبل لله ،وال آا للذ م للن أمل لواهلم شل ليحتاب ،الَ هن ه للذا غ للدل وال ا للو يف الع للدل،

فثاذو ماقر وما بعد ،وقلت :إهاا قتلتيم وأل على ين قلومر .و لان قتلل ملنيم رالرلة ع لر فبللغ
رقيفاب ةلطارا فتداعوا للقتال ،مثه أصلحوا على أن حيمل عين عروة بن مسعو راله ع رة ية.
وهذا يعر انهه التجث إىل ِ
االسالم ر يصون به نفسه عن سطوة رقيا ،وقد التقلى يف احلديبيلة
ِ
للت عللين
اّلل مللا غُس ْ
مل علروة بللن مسلعو وهلو منللدو قلري فلمللا عرفله علروة  ،قللال لله :غلدل ،و ه
سوأتى إاله ةالَمم.
اسللتثمره عمللر علللى البحلرين فعرهللوه فع للله عمللر ،مثه والهه البصللرة فبقللر علييللا رللاله سللن ،وا ه للم
فييللا ةل ل ل ،ف لليد عليلله أبللو بعللرة ولفل ابنلا احلللاله وشللبل بللن معبللد وض بللن أبيلله ،لعللن االَاللو

عللدل عللن شلليا ته ،وقللال :أل مللا قللالوا لعللن لأيللت ليبللة و مسعللت نفسلابعالياب .فعل ه عمللر وضللر
القوم إاله ض اب ،مثه ع له من البصرة فوالهه العوفة.
وقد عُد من هاة العلر االَلبعلة ،أعلين :معاويلة بلن أيب سلفيان ،وعملرو بلن العلا  ،واملعلوة بلن
شعبة ،وض بن أبيه.

لرو بللن العللا  ،فقللال :أعل هلين علللى العوفللة ،قللال :يللا
ومللن اللابج هارلله انلهله :عللا معاوي لةُ عمل َ
فبيناهم على بللى جلا املعلوة بلن
وصرس قال :استعمل علييا ابنى عبد ه
اّلل بن عمرو ،قال :فنعمْ .
شعبة و ان معت الب ةلطارا ،فناجاه معاوية ،فقال املعوة :أت َلوِهمر عملراب عللى العوفلة وابنله عللى مصلر
وتعون القاعد ب ،حلير االَسدس
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قال :فما تر س قال :أل أ فيى العوفة ،قال :فافعل.
إو قللد لأيللت لذا ،ففيللم عمللرو ،فقللال :أال أ لهللى علللى أمللو
فقلال :معاويللة لعمللرو  ىلل ،أصللبو :ه
وقوتله علن املعيلدة ،واع لله علن امللال ،قلد لان قبللى
العوفةس قال :بلى ،قال :املعوة ،واستعن برأيله ه

عمر وعيمان فعال بلى ،قال :نعم ما لأيت.
لرت سلنهة عمللر وعيمللان قبلللر،
فللدال عليلله املعللوة ،فقللال :ه
إو هأمرتللى علللى اجلنللد واالَلحل مثه ب ل ُ
قبلت.
قال :قد ُ
ألقللى املعللوة اامتلله يف القل  ىللىت ينل ل يف القل و عللل
وملن هارلله أ هن عليهلاب ملللا فللن النللق
وم َس َلو فنله ،ولعلن تنط ِلل هلذه
اّلل
بلى بليعة إىل االفتخلال أبنهله آالر ملن َع ِي َلد برسلول ه
َ
احليلللة علللى ِ
 ،فقللال للله :ال يتحللده النللاأ انلهلى ن لللت يف قل نللق اللهيللوال يتحللدرون ا هن
االمللام

اامتى يف ق ه ،ون ل هو

يف الق فناوله إ ه.

وأقام اطبا ينالون منه.
ان املعوة ينال يف اطبته من علر
قل للال الل للذهق :مل للات أمل للو العوفل للة املعل للوة يف سل للنة  52يف شل للعبان ولل لله سل للبعون سل للنة ،ولل لله يف
الصحيح ،ارنا ع ر  ىديياب ،وانفر له البخلالي ثلدية ،ومسللم ثلديي .،هلذا بعلض ملا ميعلن أن
() 1
يذ ر يف سوته ،وليم الرجل صا ىب صحيفة بيضا  ،ولنقتصر على بلى.
وقد بلغ عد لوا ته يف املسند اجلام ما يربو على   52ىديياب.

() 2

____________________
 . 1سلو اعلالم النلبال 32-21/3 :ن أُسلد العابلة426/4 :ن اتليللخ ابلن عسلا ر42/17:ن بقلات ابلن سللعد224/4 :
وج 22/6ن انسا االشرا  ،62/3:إىل غو بلى من املصا ل.
 . 2املسند اجلام  372/15 :برقم .647
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لوار أ ىا ييه
الولا  ،اتب املعلوة بلن شلعبة ،قلال :أمللى عللر املعلوة بلن
 .1أارج البخالي يف صحيحه ،عن ه
اّلل
شللعبة يف تللا إىل معاويللة ا هن النللق
للان يقللول يف بللر للل صللالة معتوبللة  :ال إللله إاله ه

و ىللده ال شلريى للله ،للله امللللى ،وللله احلمللد وهللو علللى له للر قللدير ،اللهيللم ال مللان ملللا أعطيللت وال
َ ِ َ ِ َ ِ َ ُ ن ٍّ َ
َ َن ّ ن َ َ ِ
َو ُإنَ
ِلَاكشا َ َإُالَها
معطر ملا منعت )1( .ويصلدقه قولله سلبحانه :و ُإنَنمسسكَ هّللَبَُضَف
ُ
نَ َ
ن ِ َ َ
يبَب َ
َِب ِريَفَِلَر ّدَل َف ِضل َينص ن
َم ََِي َ ن
لغ نف نرَ َّر ُْي (يونم.)127/
شيءَ ُم ََِ ُ بي ُدهَُوه َ
ُُ
ُ ُُ ُ
ي ُرد ُ ٍ
يلوم
اّلل
 .2أارج البخالي علن املعلوة بلن شلعبة ،قلال :سلفت ال لمم عللى عيلد لسلول ه
ِ ِ
 :إ هن ال للمم
اّلل
لمم ملللوت إبلراهيم ،فقللال لسللول ه
ملات إبلراهيم فقللال النللاأ ُ :سلفت ال ُ
() 2
اّلل.
والقمر ال ينعسفان ملوت أ ىد وال حلياته ،فلبا لأيتم فصلوا وا عوا ه
 .3أاللرج مسلللم يف صللحيحه عللن علللر بللن لبيعللة االَسللدي ،قللال :أتيللت املسللجد واملعللوة أمللو
يق للول :إ هن للذةب علل هلر ل لليم عللذ عل للى

اّلل
العوفللة ،قللال :فق للال املعللوة :مسع للت لسللول ه
() 3
فليتبوأ مقعده من النال .
أ ىد ،فمن هذ علر متعمداب ه
اّلل
 .4أا للرج أ للد يف مس للنده ع للن لج للل م للن ول للد املع للوة ب للن ش للعبة عن لله ،ق للال :هن للى لس للول ه
() 4
عن امليلة.
 .5أارج اليمذي يف سننه ،عن ميمون بن أيب شبيب ،عن املعوة بن
____________________
 . 1صحيو البخالي ،164/1 :ة الذ ر بعد الصالة.
 . 2صحيو البخالي ،34/2 :ة الصالة يف سو ال مم.
 . 3صحيو مسلم ،2/1 :ة النير عن احلدية بعلهما مس .
 . 4مسند أ د.246/4 :
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قال :من  ىده عين  ىديياب وهو ير انهه ذ فيو أ ىد الع هذاب.،
شعبة ،عن النق
هذا شر من لوار أ ىا ييه ،ولعن ع يت إليه أ ىا ية ال تصدقيا املواضين السابقة ،وإليى ملا
يلر :
() 1

.1النق
ةل قارماب
() 2
» أتللى سللبا ة
اّلل «
أاللرج ابللن ماجللة ،عللن أيب وارللل ،عللن املعللوة بللن شللعبة ،ا هن لسللول ه
() 3
قوم،فبال قارماب.
والرواية لو صحت فلهاا مل على صولة االضطرال ،فل هن البول قارماب ينايف ما ربت منه االفه.

قللال ابللن قدامللة :ويُسللتحب أن يبللول قاعللداب للحتال ييشل عليلله ،قللال ابللن مسللعو  :مللن اجلفللا أن
تبول وأنت قارم ،و ان سعد بلن إبلراهيم ال يل شليا ة ملن ةل قارملاب ،قاللت عار لة :ملن  ىلدرعم
ان يبول قارماب فال تصدقوه ،ما ان يبول إاله قاعداب.
اّلل
انهرسول ه

 ،وعمللر،
لو شللر يف البللا  ،وقللد لويللت الراصللة فيلله عللن علللر
قللال اليمللذي :هللذا أصل ه
وابللن عمللر ،وضيللد بللن اثبللت ،وسلليل بللن سللعد ،وأنللم ،وأيب هريللرة ،وعللروة  ،ولواه البخللالي وغللوه
فعل بلى لتبيل ،اجللواض و يفعلله إالهم هلرة وا ىلدة ،وحيتملل انهله يف موضل ال يلتمعن
لعاللنق
و ه
() 4
من اجللوأ فيه.
____________________
 . 1سنن اليمذي 36/5 :برقم .2662
 . 2سبا ة :العناسة.
 . 3سنن ابن ماجة 111/1 :برقم .326
 . 4املعين.156/1 :
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اّلل ةل قارملاب فللال
ومللا نقللله عللن عار للة فقللد لواه ابللن ماجللة ،ا ههنللا قالللت :مللن  ىللدرى ا هن لسللول ه
() 1
ِ
اّلل
تُص ل هدقه ،أل لأيتلله يبللول قاعللداب .ولو ابللن ماجللة يف سللننه عللن عمللر ،انهلله قللال :لآو لسللول ه
() 2
أبول قارماب .فقال :عمر :ال تبل قارماب ،فما بلت قارماب ،بلَ ْع ُد.

() 3
وجله بله ابلن قداملة
اّلل
اّلل قال :هنى لسلول ه
ولو جابر بن عبد ه
أن يبلول قارملاب .وملا ه
أن يبيهنله بعالمله
ملن أنهله لان لتبيل ،اجللواض وجله اتفله ،إب عمعانله
صدوله ملن النلق
ون  ىاجلة إىل بيانله ةلفعلل الللذي يعل هد ملن صللفات غلو املبلال ،أب ىعلام ال لريعة ،و هأملا نسلبة بلللى
() 4
أرمة أهل البيت االفه.
علر  ،فاملروي عن ه
إىل ه

 .2يعذ امليت وايُناح عليه
أاللرج أ للد يف مسللنده ،عللن علللر بللن لبيعللة االَسللدي ،قللال :مللات لجللل مللن االَنصللال يقللال للله
قرإة بن عب فنِيو عليه.
فخرج املعوة بن شعبة فصعد املن فحمد اّلل وأرل عليله ،مث قلال :ملا ةل النلوح يف ِ
االسلالم أملا
ه
() 5
يقول :من ينو عليه يع هذ وا يناح به عليه.
اّلل
ه
إو مسعت لسول ه
قد تناولنا البحة يف البعا على امليت والنيا ىة عليه عند لاسلة أ ىا يلة أيب موسلى االَشلعري
وب رل فييا ا هن البعا على امليت أمر فطلري لبل ملن صلميم العا فلة ِ
االنسلانية ،وميلله غلو ااضل
للنير ،وإهاا املنير عنه هو التعلهم والدعا
____________________

 . 1سنن ابن ماجة 112/1 :برقم .325 -322
 . 2سنن ابن ماجة 112/1 :برقم .325 -322
 . 3سنن ابن ماجة 112/1 :برقم .325 -322
 . 4الوسارل :اجل  ،1البا  16من أ ىعام اخللوة ،احلدية .1
 . 5مسند أ د.245/4 :
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ةلويل واليبول و ل ما يُسخح الر واالعياحل على قضاره وقدله.
اّلل
أاللرج ابللن ماجللة يف سللننه ،عللن معحللول والقاسللم ،عللن أيب امامللة :ا هن لسللول ه
() 1
اخلام ة وجييا ،وال اقهة جيبيا والداعية ةلويل واليبول.

لعللن

املنير عنه نظو هذه االَعمال اخلالجة عن أ التسليم والرضا بقدله وقضاره.
ومع هذا ،ا هن ه
ةلنيا ىللة علللى ل ة بللن عبللد املطلللب وجعفللر بللن أيب الللب ،مللا بعللى
وقللد أمللر النللق
على ولده إبراهيم وبعت معه الصحابة.
وما تضمنه اخل من أ هلمليت يعذ ولا ينلاح عليله ،خلالا القلرآن العلرو ،قلال سلبحانهَ :وَالَ

ٌَ َِ ن
َ ن
َوزرَأخر
ت ُزرَو ُزرة ُ

يرهه.
.3إابال النق

(االَنعام )164/فيو من قبيل أاذ الل ي نلرم امللذنب ،والعقلل احلصليا
عن احلوا ه إىل يوم القيامة

أاللرج أ للد يف مسللنده ،عللن د بللن عللب القرإللر ،عللن املعللوة بللن شللعبة ،انلهله قللال :قللام فينللا
مقاماب فثا ل وا يعون يف أ هُمته إىل يوم القيامة ،وعاه من وعاه ونسليه ملن نسليه.
اّلل
لسول ه
() 2

االسللالمية حممللول علللى وجلله ِ
االابللال عللن احل لوا ه الللي تق ل يف  ىيللاة االُمللة ِ
إ هن ِ
اال للال ون
ه
التفصلليل وب للر َلووأ احللوا ه ون اخلللوحل يف تفاصلليليا وإاله السللتعر مللدة مديللدة لهوللا ال يتسل
هلا عمر املتعلهم والسام .
وعلللى بلللى فيللل وعللى املعللوة بللن شللعبة مللن تلللى االَابللال شليحتاب مفيللداب حلللال االَهمللة أو للان ممللن
لق-ن جانبلاب ملن تللى اجلوانلبس
نسر اجلمي س فلو ان ممن وعاه ،فلمابا خ االُهمة وا مسعه و يُ ه
ولو ان ممن نسيه ،فيذا يعر عن

____________________
 . 1سنن ابن ماجة 525/1:برقم .1525
 . 2مسند أ د.254/4 :
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 ىللول تلللى احل لوا ه امليمللة
اّلل
ضللعا با رتلله  ،ىيللة يضللبح شليحتاب مملهلا مسعلله مللن لسللول ه
الي تت و النفم إىل معرفتيا و ىفظيا ،وعند با ال ميعن االعتما والر ون إىل ي ما أال بله
عن النق من أ ىا ية لواها عنه أصحا الصحاح واملسانيد.
مقاملاب فحلدرنا ولا هلو لارن

اّلل
وقد نقل أيضاب عن  ىذيفة ،ا هن هُه قلال :قلام فينلا لسلول ه
إىل قيام الساعة ،فحفظه من  ىفظه و نسيه من نسيه.
ويفسللره ،فلعلهله قللال
قلال الللذهق بعلد نقللل الروايلة يف تر تلله :قللت :قللد لان
يرتهللل المله ه
يف لسه بلى ما يعتلب يف جل  ،فلذ ر أ ل العلوارن ،وللو ب لر أ يلر ملا هلو لارن يف الوجلو مللا
يهث أن يقوله يف سنة ،بل وال يف أعوام ،فف هعر يف هذا.
وهللذا التوجيلله لللو ه فلهاللا يللتم علللى لوايللة املعللوة بللن شللعبة ،ون لوايللة  ىذيفللة ابللن اليمللان اآلنفللة
عملم بيانله مللا هلو لارن إىل قيلام
الذ ر  ىية ه
اص االَهول بياهنلما يقل يف أ هُمتله ون اليلاو  ىيلة ه
() 1

الساعة.
 .4الدجال معه جبل اب
عللن الل هد هجال مللا سللثلته ،وانلهله
أاللرج البخللالي عللن املعللوة بللن شللعبة :مللا سللثل أ ىللد النللق
اّلل
يضر منهس قلت الَ ههنم يقوللون :إنهله معله جبلل ابل وهنلر ملا  ،قلال :هلو أهلون عللى ه
قال س :ما ه

من بلى.
اّلل أ ىلد علن اللدجال أ يلر ممهلا سلثلته عنله ،فقلال س:
ولو مسلم عنه انهه قال :ملا سلثل لسلول ه
أي بُنيهوما ينصبى منه انهه لن يضر س قال :قلت :إ ههنم
() 2

____________________
 . 1سو أعالم النبال  366/2:برقم .76
 . 2صحيو البخالي ،55/5 :ة ب ر الدجال.
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اّلل من بلى.
ي عمون أ هن معه أهنال املا وجبال اخلب  ،قال :هو أهون على ه
لدل علللى بلللى وأهلون عليلله وانهعلهممعلن ةلنسللبة إليلله سلوا فللال يتصللول
ال ش ه
لى ا هل هّلل سللبحانه أق ُ
« :مللا اجلليللل
فيلله اليسللر وال العسللر إبا للان ال للر بذاتلله أم لراب ممعن لاب غللو ممتن ل  .وقللال علللر
() 1

واللطيا واليقيل واخلفيا والقوي والضعيا يف القه إاله سوا » )2( .ولعلن العلالم يف أنهله هلل ملن
املمعللن عق لالب و منطق لاب ت ويللد الللدجال املضل هلل بتلللى العرامللات العبللوة واملعج ل ات البللاهرة الللي هللر
او بليعة ِالضالل الناأس
وبعبالة أُار  :ا هن ت ويده بتلى ال ُق ُدلات اخلالقة للعا ة ،يوجلب التفلا النلاأ  ىولله وإميلاهنم بله
وبدعوتلله ،وهللو غللو جللار ببداهللة العقللل إب مع ل بلللى إنلهله سللبحانه ميللد الطريللق ِالضللالل النللاأ،

َ َ َ َ َّ َ َ َ ِ َ ِ َ َ
َ َ ِ
الخذنيَ
قيويُ*َ َ
َ
ال
و ىعمته سبحانه تص هدل عن جتوي ه عليه قلال سلبحانه :و َتق لَ ليطيَبعضَ
ُ
ن َّ َ َ َ ِ ِ ن َ َ َ
ِ ن ِ ِ َ َ َِن
ِن
َ
يَ (احلاقة.)47-44/
َْيج ُز َ
َ*َفميَ ُمطك َ ُمََأْ ٍدََط
َ*َث َلققعطيَ ُمط َ ُت َ
ُمط َبُيَلَ ُم َُ
ُ

ملللا للان صللا ىب معللاج و رامللات ةهللرة فالنللاأ بطللبعيم يلتفللون
ومفللا اآليللة :ا هن النللق
ةّلل  -علللى
ةّلل و ونلله سللفواب مللن قبللله ،فلللو تقل هلول  -والعيللاب ه
 ىولله ويللرون بلللى للليالب علللى اتصللاله ه
اّلل سللبحانه واحلللال هللذه ،فمقتضللى  ىعمتلله أن أياللذ منلله ةليملل ،ويقط ل منلله الللوت ،بللال تريهللة
ه
وتر .
يف غللو وا ىللد مللن أ ىا ييلله
ومل بلللى فعيللا يل هو جللال العصللر الللذي أال عنلله النللق
ع للذه الق للدلات العيبي للة وُمييل لله مل ل هدة مدي للدة ِالض للالل الن للاأ وال أيا للذ من لله ةليم لل ،وال يقطل ل من لله
الوت،س!
____________________
 . 1صحيو مسلم ،177/6 :ة جواض قوله لعوه بين.
 . 2هنة البالغة ،اخلطبة .125

239

اّلل البجلي
 -14جرير بن عبد ّ
( 51 - ...ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
اّلل يوم القيامة
َلوية ه
ابن جلابر بلن ماللى بلن نصلر بلن رعلبلة بلن  ى لم بلن علو البجللر القسلري ،أبلو عملرو ،وقيلل
اّلل ،من أعيان الصحابة.
أبو عبد ه
 ىل ل هده عن لله :أن للم ،وق لليم ب للن أيب  ى للاضم ،وأب للو وار للل ،وال للعق ،ويمههللام ب للن احل للاله ،وأوال ه
اّلل ،وإب لراهيم ،وأيللو  ،وشللير بللن  ىوشللب ،وض بللن عالقللة ،و ىفيللده أبللو
االَلبعللة :املنللذل ،وعبيللد ه
ضلعة بن عمرو بن جرير ،وأبو إسحا السبيعر ،و اعة.
قال الواقلدي  :ىلدرنا عبلد احلميلد بلن جعفلر علن أبيله ،قلال :قلدم جريلر البجللر يف لمضلان سلنة
 :يطل عليعم ملن هلذا الفلة ملن الو
اّلل
ع ر ومعه من قومه سون ومارة ،فقال لسول ه
بي مين ،فطل جرير على لا ىلته ومعه قومه فثسلموا.
املومن ،علر
شيد  ىر القا سية مثه ن ل العوفة ،وملا قدم أمو َ
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العوفة بعد وقعة اجلمل ،تب إىل جريلر و لان علامالب لعيملان عللى يمهلدان يلدعوه إىل البيعلة ،فعتلب
إليه جرير جوا تابه ةلطاعة مث أقبل إىل العوفة فبايعه ،بعيله ِ
لسلوالب إىل معاويلة
االملام عللر
ه
يدعوه إىل الداول فيما ال فيه املياجرون واالَنصال من اعته.
علر إىل معاوية.
قال ابن عسا ر :سعن جرير العوفة ،مثه سعن قرقيسيا  ،وقدم لسوالب من ه
تويف جرير سنة إ ىد و س.،
ومسللند جريللر حنللو مللن مارللة  ىللدية ةملعللرل ،اتهفللق للله ال لليخان علللى انيللة أ ىا يللة ،وانفللر
() 1
البخالي ثديي ،،ومسلم بستة.
() 2
ع هد من املقلِه ،يف الفتيا من الصحابة ،وله يف املسند اجلام   57ىديياب.
وقد ع يت إليه أ ىا ية لارعة وأُار سقيمة.
فمن لوار أ ىا ييه:

اّلل ،قال:
 .1أارج مسلم يف صحيحه ،عن عبد الر ان بن هالل العبسر ،عن جرير بن عبد ه
علللييم الصللو  ،ف لرأ سللو  ىللاهلم قللد أصللابتيم
اّلل
جللا لأ مللن االَع لرا إىل لسللول ه
الص للدقة فثبط للثوا عن لله  ى ل هلىت َلوي بل للى يف وجي لله .ق للال :مثه إ هن لج لالب م للن
 ىاج للة ،فحيهالن للاأ عل للى ه
بصهرة من ول
االَنصال جا ُ

____________________
 . 1سو أعالم النبال  532/2 :برقم 122ن أُسد العابة275/1:ن الطبقات الع
 . 2املسند اجلام  426/4 :برقم .25
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البن سعد.22/6 :

السرول يف وجيه.
مثه جا آار ،مثه تتابعوا  ىىت عر ه
 :مللن سللن يف ِ
االسللالم سلنهة  ىسللنة فعمللل عللا بعللده تللب للله ميللل أجللر
اّلل
فقللال لسللول ه
من عمل عا ،وال ينق من أُجولهم شر ن و من سن يف ِ
االسالم سنهة سيحتة فعُمل علا بعلده تلب
ه
عليه ميل وضل من عمل عا ،وال ينق من أوضالهم شر .
اّلل
 .2أاللرج احلميللدي عللن ق لليم بللن أيب  ىللاضم ،قللال :ق للال س جري للر :مسعللت لس للول ه
() 2
وجل.
يقولَ :م ْن ال يلَ ْر ىم الناأ ال ير ه ه
اّلل عه ه
وع ي إليه  ىدية ال يستقيم م الضوابح املقرلة.
() 1

اّلل يوم القيامة
لَوية ه
اّلل:
أارج احلميدي يف مسنده ،عن قيم ،قال :قال س جرير بن عبد ه
 ،إب نظر إىل القمر ليلة البلدل .فقلال :أملا إنهعلم سليون لبهعلم ،ملا تلرون
نها عند النق

هللذا ،ال تضللا ُمون يف َلويتلله ،فمللن اسللتطا مللنعم ال يعلللب علللى صللالة قب لل لللو ال للمم وقبللل
َ َ ن
َ َ ن
() 3
غروعا فافعلوا ،مثه قالَ :و َسب ِح َُِبَ ِم ُد ََرب َكَقبُِ نَطل ُ َ َّش ِم ُُ ََوقبَُِغ نروبُ ي ( ه.)132/
تضامون » هاما ةلتخفيا وع ال حيصل لعم ضيم ،وةلت ديد أي ال ت ا ون.
قوله« :ال ه
و ىاصل احلدية :ا هن هة فر بَ ،لوية اهلالل وإلا ته لآلارين وب،
____________________
سن سنة  ىسنة أو سيحتة.
 . 1صحيو مسلم ،61/2:ة من ه
 . 2مسند احلميدي351/2 :برقم .222
 . 3مسند احلميدي 352/2 :برقم .755
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َلوية البدل ،فاالَهول الَجل ضربلة َلويته فيو ثاجة إىل م لال ة النلاأ بعيلة َلويتله ،خبلال البلدل فيلو
الَجل وضوح َلويته ال حيتاج إىل تلى العناية ،بل يراه هل الناأ يف حمله وموضعه.
الرويللة مللن املسللارل املسللتول ة مللن الييللو الللذين للانوا يصل هلرون علللى موسللى أن ي لرييم
إ هن مسللثلة َ
الر يف ميقا م ،فن ل علييم ما ن ل.
للرويللة والقللارل ،ةلتن يلله ،عمللد خمللالفوه إىل نقللل لوا ت  ىللول
وملللا للان علل هلر
مللن املنعلرين َ
مقابلة له.
الروية عن الرسول
َ
و خمالفيه.
وقيم بن أيب  ىاضم ان من مناورر علر

يقول ابن  ىجر :وقد تعلهلم أصلحابنا فيله فملنيم ملن لفل قلدله وعظهمله وجعلل احللدية عنله ملن
أص للو االس للنا  ،وم للنيم م للن ل لل علي لله ،و ق للال :ل لله أ ىا ي للة من للا و ،وال للذين أ للروه لل لوا ه للذه
االَ ىا يللة علللى أ ههنللا عنللدهم غللو منللا و ،وقللالوا  :هللر غرارللب .ومللنيم مللن للل عليلله يف مذهبلله

وقللالوا :للان حيمللل علللى علل ههلر ،وامل لليول عنلله انلهله للان يقل هد ُم عيمللان ولللذلى جتنللب يللو مللن قللدما
() 1
العوفي ،الرواية عنه.
َ
ن
ِ
نِ
ن َن
ن
َوه ا َ َينااد ُر ن َ
أقللول :مللا قيمللة لوايللة ختللالا الللذ ر احلعلليم  ىيللة يقللول :الَتد ُرك ا َ البِصااير
ِ
َ ِ َ َ ن َ َّ ن
خلَبريَ (االنعلام )123/ويقلول سلبحانه خما بلا ملوسلى  :لَ ِ
اََتار ُِّنَ
ب
َ
البصيرَوه َ لقي َ ُ

(االَعلرا  )143/ولفظللة «لللن» يف لعللة العللر للتثبيللد ،و قللد تعلمنللا  ىللول ال َرويللة يف هللذا العتللا
فال نعيد.
اّلل سلبحانه ،واللذي حيعلم ةمتنلا َلويتله السلتل اميا
وختالا أيضاب العقل الصريو الذي به عرفنلا ه
ونه جسماب أو جسمانياب ،حما اب واقعاب يف جية ومعان  -تعاىل عن بلى علواب بواب .-

____________________
 . 1ذيب التيذيب.322/2 :
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 -15عمران بن احلصني اخلزاعي
(52 -...ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1امليت يعذ ببعا احلر.
 .2او القرون قرو.
 .3أ ير أهل النال النسا .
 .4ل ميسر ملا الق له.
عم لران بللن  ىصلل ،بللن عبيللد بللن الللا اخل اعللر الععللق ،يع ل ه أة يللد ،أسلللم هللو وأبللوه وأبللو
غل ل وات ،بعي لله عم للر ب للن
اّلل
هري للرة يف س للنة 7ه ،-ول لله عل ل هدة أ ىا ي للة ،وغل ل ا مل ل لس للول ه
ِ
اّلل بللن عللامر علللى
اخلطللا إىل البصللرة ليف هقلله أهليللا ،و للان مللن فضللال الصللحابة ،واستقضللاه عبللد ه
البصرة فثقام قاضياب يسواب مثه استعفى فثعفاه.
لو عنه احلسن وابن سوين.
وقال الذهق :و ان ممهن اعت ل الفتنة ،و حيال م علر « ».
وعللى لأسليم
أقول :ما ب ره الذهق شن نة أعرفيا من هل ملن يع هلن العلدا الَهلل البيلت
 ،يل للا يصل للا الل للذهق  ىل للرو علل للر م ل ل النل للا ي ،و
أمل للو املل ل َلومن ،علل للر بل للن أيب الل للب
القاسط ،واملالق ،فتنة ،وقد
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اّلل بقتل للال النل للا ي،
أا ل ل النل للق
عل للاس!! لو أبل للو أيهل للو االَنصل للالي ،قل للال :أمل للرو لسل للول ه
() 1
والقاسط ،واملالق ،م علر.
بقتللال النللا ي ،والقاسللط ،واملللالق ،،قلنللا:
اّلل
لو أبللو سللعيد اخلللدلي :أمللرل لسللول ه
اّلل ،أمرتن للا بقتللال ه ل َلوال  ،فم ل مللنس ق للال :م ل عل للر ب للن أيب ال للب ،مع لله يقتللل عم للال ب للن
لسللول ه
() 2
سر.
() 3
بقتال النا ي ،والقاسط ،واملالق.،
اّلل
عمال بن سر ،قال :أمرو لسول ه
لو ه
قال اخلطيب يف اتلخه علن اليلد العصلري ،قلال :مسعلت أملو امل َلومن ،عليلاب يقلول يلوم النيلروان:

بقتال النا ي ،واملالق ،والقاسط.،
اّلل
أمرو لسول ه
ولعلهلله ي للال يف احل للرو  ،لع للذل
وال للروا ت املروي للة عن لله ع للر ع للن تعا ف لله م ل عل للر
املرحل ما يظير ممها نقله العالهمة اجمللسر يف البحال.
() 4

تويف عمران سنة  52يف البصرة.
قللال الللذهق :مسللنده   122ىللديياب ،اتهفللق ال لليخان للله علللى تسللعة أ ىا يللة ،وانفللر البخللالي
() 5
أبلبعة أ ىا ية ،ومسلم بتسعة.
() 6
وقد عت لوا ته يف املسند اجلام فبلعت   52ىديياب.
فلنذ ر شيحتاب من لوار لوا ته ،مثه نذ ر ما ع ي إليه وهر ختالا االُصول الصحيحة.

____________________

 . 1االستيعا .53/3 :
 . 2البداية و النياية.317/7:
 . 3م ال وارد.232/7 :
 . 4اتليخ بعدا 342/2 :ن اتليخ ابن يو.325/7 :
 . 5سو أعالم النبال 512/2 :ن أُسد العابة.132/4 :
 . 6املسند اجلام  221 -226/14 :برقم .522
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لوار لوا ته:
اّلل
 .1أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن مطل هلر  ،عللن عملران بللن  ىصلل ،،قللال :متتهعنللا مل لسللول ه
() 1
و ين ل فيه القرآن ،قال لجل برأيه ما شا .
وقللد لواه مسلللم أيض لاب بطللر أُاللر عللن عم لران بللن  ىصلل ،،وم لرا ه مللن «لجللل» هللو عمللر بللن
() 2
اخلطا الذي هنى عنه ما لواه أ د يف مسنده.
اّلل
 .2أال للرج أ ل للد يف مسل للنده عل للن أيب او  ،عل للن عم ل لران ب ل للن  ىصل لل ،،قل للال :قل للال لس ل للول ه
() 3
 :من ان له على لجل  ىق ،فمن أار ،ان له بعل ه
يوم صدقة.
ه
 .3أا للرج أب للو او يف س للننه ع للن د ب للن سل لوين ،ع للن عمل لران ب للن  ىص لل ،،ق للال :ق للال الن للق
() 5
 :من  ىلا على مي ،مصبولة ( )4ابةب فليتبوأ بوجيه مقعده من النال.
 .4أاللرج النسللارر يف سللننه ،عللن د بللن ال ل بو ،عللن أبيلله ،عللن لجللل مللن أهللل البصللرة ،قللال:

 ،يقللول :النللذل نللذلان ،فمللا للان مللن
اّلل
صللحبت عم لران بللن  ىصلل ،،قللال :مسعللت لسللول ه
اّلل فلذلى لل ليطان وال وفلا
اّلل فذلى هّلل ،وفيه الوفا  ،وما ان من نلذل يف معصلية ه
نذل يف اعة ه
() 6
فيه ،ويعفره ما يعفر اليم.،
 .5أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن أيب امليلللب ،عللن عم لران بللن  ىصلل :،ا هن ام لرأة مللن جيينللة

اّلل
أتت نق ه

اّلل أصبت
نق ه
وهر  ىبلى من ال ل فقالت :ه

____________________

 . 1صحيو مسلم،42/4 :ة جواض التمته من تا احلة.
 . 2مسند أ د.436/4 :
 . 3مسند أ د.442/4 :
 . 4املصبولة أي ال م عا و ىبم علييا.
 . 5سنن أيب او  222/3 :برقم 3242ن مسند أ د.436/4:
 . 6سنن النسارر ،25 -22/7 :ة فالة النذل.
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وليهيللا ،فقللال :أ ىسللن إلييللا فلللبا وضللعت فللارتين عللا ،ففعللل
اّلل
 ىل هداب فثقملله علللر ،فللدعا نللق ه
ف عت علييا رياعا مثه أمر عا فر ت مثه صلى علييا.
اّلل
فثمر عا نق ه
اّلل وقد ضنتس فقال :لقلد اتبلت توبلة للو قسلمت بل ،سلبع،
نق ه
فقال له عمر :تصلهر علييا ه

من أهل املدينة لوسعتيم ،وهل وجدت توبة أفضل من أن جا ت بنفسيا هّلل تعاىلس!
 .6أاللرج أ للد ،عللن أيب الرجللا العطللال ي ،قللال :الرج علينللا عملران بللن  ىصلل ،وعليلله مطللر
اّلل عله وجل هلل
اّلل
قللال :مللن أنعللم ه
مللن ا ل نللره عليلله قبللل بلللى وال بعللد ،فقللال :إ هن لسللول ه
وجل حيب أن ير أرر نعمته على القه ،وقال الروح ببعدا  ...حيلب أن يلر
عليه نعمة فا هن ه
اّلل عه ه
() 1

أرر نعمته على عبده.
اّلل
 .7أاللرج الللدالمر يف سللننه ،عللن احلسللن ،عللن عملران بللن  ىصلل ،،ا هن لسللول ه
() 3
اّلل أفضل من عبا ة الرجل ست ،سنة.
مقام الرجل يف الصا يف سبيل ه
() 2

قللال:

 .2أاللرج أ للد يف مسللنده ،عللن أيب مرايللة ،عللن عم لران بللن  ىصلل ،،عللن النللق
() 4
اّلل تبال و تعاىل.
اعة يف معصية ه
 .5أارج اليمذي يف سننه ،عن هِ
اّلل عن عملران بلن  ىصل ،،قلال :بعلة لسلول
مطر بن عبد ه
السريهة ،فثصا جالية،
جي اب ،واستعمل علييم علر بن أيب الب
اّلل
ه
فمضى يف ه

____________________
 . 1صحيو مسلم ،132/5:ة من اعي على نفسه ةل ل.

 . 2مسندأ د.432/4 :
اّلل.
 . 3سنن الدالمر ،222/2 :ة يف مقام الرجل يف سبيل ه
 . 4مسند أ د.426/4 :
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قللال :ال

اّلل
اّلل
فقل للالوا :إبا لقل لل-،ا لأ-ول ه
فل للثنعروا عليل لله ،وتعاقل للد ألبعل للة مل للن أصل للحا لسل للول ه
اّلل
الس للفر ب للدأوا برس للول ه
أال ل له و للا ص للن عل ل هلر ،و للان املس لللمون إبا لجعل لوا م للن ه
ِ
السلريهةُ ،سللهم-وا علللى النبيفقللام أ ىللد االَلبل -ة،
فسللهموا عليلله ،مثه انصللرفوا إىل ل ىللاهلم ،ه
فلمللا قللدمت ه

اّلل
اّلل ،أ تللر ا هن علللر بللن أيب الللب صللن للذا و للذا ،فللثعرحل عنلله لسللول ه
فللق-ال :لسللول ه
 ،مثه قللام اليللاو فقللال ميللل مقالتلله ،فللثعرحل عنلله ،هقللام اليالللة فقللال ميللل مقالتلله :فللثعرحل
والعضب يعر يف وجيه ،فقلال :ملا
اّلل
عنه ،مثه قام الراب فقال ميل ما قالوا .فثقبل لسول ه
وس هلل
علر ،ما تريدون من عل هلر ،ملا تريلدون ملن عل هلرس! إ هن عليهلاب م هلين ،وأل منله ،وهلو ُ
تريدون من ه

مومن بعدي.
َ
 .12أاللرج ابللن ماجللة يف سللننه ،عللن القاسللم بللن مي لران ،عللن عم لران بللن  ىصلل ،،قللال :قللال
() 2
املومن ،الفقو ،املتعفا ،أة العيال.
اّلل
 :إ هن ه
لسول ه
اّلل حيبُعبده َ
() 1

َ
ِنَ
َِ َ ن َ
َّ َ ن ِ
ّ
َ
ِ
َ
ن
الر ُضَ
يَُ هّللَالَيسات ُقيع نَربايَ ُ َ َ
َ
َس
َ
و
ِص
ْ
َأ
يَ
ل
َُ
ء
ر
ق
ويويلده قولله سلبحانهُ :لف
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ن
ن َ ِ
ن
ُ
ن
ن ِ َِ َ َ
َِ
َِ
َ
ن
َ
َوميَتنطفقا َماََِ
ِ
َ
ن
َّ
َ
َ
ُي َسبن ن َ ِي ُهَُأغطييءَ ُمََ تعف ُ َتع ُرِ َب ُ ُسيميه َالَيسئل نَ ْليسَ ُإْليفي َ
ُ
ُ
َ
َخ ٍريَف ُإ َّنَ َّهّللَبُ ُ َ َ ُلي (البقرة.)273/

هللذه شللر مللن لوارل لوا تلله و للم هلللا مللن نظللو ،وقللد ع ل ي إليلله مللا ال ينطبللق عليلله امل لواضين الللي
استعرضناها يف صدل العتا فلنذ ر منيا شيحتاب
 .1امليت يعذ ببعا احلر

أارج أ لد يف مسلنده علن د بلن سلوين ،قلالوا :ب لروا عنلد عملران بلن  ىصل« ،امليلت يعلذ
ببعا احلر» ،فقالوا :يا يعذ امليت ببعا احلرس
____________________
 . 1سنن اليمذي 632/5:برقم3712ن و مسند أ د .437/4 :
 . 2سنن ابن ماجة 1322/2 :برقم .4121
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.
اّلل
فقال عمران قد قاله لسول ه
إ هن تعجب احلاضرين أوضو ليل على أ هن الرواية خمالفة للفطرة ِ
االنسلانية اللي بلين علييلا اللدين،
ه
وقد أاثلت  ىفيظتيم و فعتيم إىل القول أبنهه « يا يعذ امليت ببعا احللرس»وقلد ب لرل ملا هلو
() 1

مرة.
الصحيو غو ه
 .2او القرون قرو
أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن ضهللدم بللن ُمضل هلر  ،مسعللت عملران بللن  ىصلل ،حيللده ا هن لسللول
قللال :إ هن اللو م قللرو ،مثه الللذين يلللوهنم ،مثه الللذين يلللوهنم ،هالللذين يلللوهنم ،قللال عم لران:
اّلل
ه
اّلل ص ل للبعد قرن ل لله م ل ل هلرت ،أو رالر ل للة ،مثه يع ل للون بع ل للدهم ق ل للوم ي ل لليدون وال
ف ل للال أ لي أق ل للال لس ل للول ه
() 2
ِ
السمن.
يست يدون،وخونون وال يلُ َومتنون ،ويَنذلون وال يوفون ويظير فييم ه
التللاليخ الصللحيو ال يللذعن وللا جللا يف الروايللة ،فلنضللر عللن عصللر اخللفللا الراشللدين صللفحاب،

ونستعرحل العيد االُموي اللذي تسللم فيله االُمويلون منصلة اخلالفلة ابتلدا ب ملن معاويلة بلن أيب سلفيان
أبناوه االَلبعة ،فيل ميعن أن نعد هلذه احلقبلة ملن التلاليخ الو
في يد بن معاوية فمروان بن احلعم مث َ
 ،وأُبيحللت مللا أهللل املدينللة وأع لراحل
القللرون ،وقللد قتللل فييللا سللبح النبياحلسلل ،بللن علللر
نساريم ،و ىوصرت معة وهتعت  ىر تيا بيد احلجاج بن يوسا اليقفلر ،واسلتعبد أبنلا امليلاجرين
واالَنصللال ،ونُق ل علللى أيللدييم مللا يللنق علللى أيللدي غلمللان الللرومس! إىل غللو بلللى مللن اجل لرارم
الب عة الي يند هلا جبِ ،
االنسانية.
وأنت إبا أمعنت يف تب التواليخ وجدت النصا الياو من القرن االَهول

____________________
 . 1مسند أ د.437/4 :
 . 2صحيو مسلم ،126 -125/7 :ة فضل الصحابة  ،مثه الذين يلوهنم هالذين يلوهنم.
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من هِ
أشر القرون ال او فيه ،وال يف الفاره وأُمراره ،والناأ أبُمراريم أشبه منيم آبةريم.
 .3أ ير أهل النال النسا
أالرج البخللالي يف صللحيحه ،عللن أيب لجللا  ،عللن عملران بللن  ىصلل ،،عللن النللق

 ،قللال:

ا هلعت يف اجلنهة فرأيت أ ير أهليا الفقرا  ،وا هلعت يف النال فرأيت أ ير أهليا النسا .
ا هل ل مللن عللا العيللب علللى أ هن أ يللر أهللل النللال مللن
أقللول :لللو ربللت احلللدية وا هن النللق
النسلا  ،الَاللذل بله  ،لعنهلله ييبللت ،و الواقل امل لليو يف اتليلخ الب للر هللو ا هن نسلبة وقللو املعاصللر
مللن قِبللل الرجللال أ يللر منلله عنللد النسللا  ،فيمللة معاصللر موبقللة ال يقللوم عللا غالبلاب إاله الرجللال للاللوا
() 1

والسرقة والقتل وغوها.
ويقمن ةلوإارا البيتية أو العمل يف امل ال واملعامل.
هأما النسا فيالضمن املناضل غالباب
َ
أضللا إىل بلللى ا هن املعللالة الللي تالقييللا امللرأة أ ه م احلمللل والوضل ويابللة مطيللر هلللا مللن الللذنو

ولو ماتت يف هذا السبيل ماتت شييدة.
اّلل
اّلل
قل ل للال« :والنفسل ل للا يف سل ل للبيل ه
لو النس ل للارر عل ل للن عقبل ل للة بل ل للن عل ل للامر ا هن لسل ل للول ه
() 2
شييد».
 ىق النسا .
ومن ال ى الروا ت الوال ة يف هذا اجملال لأ فييا قسوة إاهرة يف ه

____________________
 . 1صحيو البخالي ،117/4 :ة ماجا يف صفة اجلنة.
 . 2سنن النسارر.37/6 :
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اّلل
لو مس لللم ،ع للن عمل لران ب للن  ىص لل ،،ع للن لس للول ه
() 1
النسا .
اّلل
ولو أيضاب عن أُسامة بن ضيد ،قال :قال لسول ه

 ،ق للال :إ هن أق للل س للا ين اجلن للة

 :نت عللى ة اجلنلة فللبا عاملة
م للن الي للا املس للا  ،،وإبا أص للحا اجل للد حمبوس للون إاله أص للحا الن للال فق للد أُم للر ع للم إىل الن للال،
وقمت على ة النال فلبا عامة من اليا النسا .
والقضللية يف للال اجلللانب ،قابلللة للنقللاش ،ومع ل بلللى انلهله ال يللدال غللين اجلنللة وال يللدال لجللل
النال.
ولو مسلم أيضاب عن أُسامة بن ضيد بن  ىالرة ،وسعيد بن ضيلد بلن عملرو ابلن نفيلل ا ههنملا  ىلداث
() 2
انهه قال :ما تر ت بعدي يف الناأ فتنة أضر على الرجال من النسا .
اّلل
عن لسول ه
َ
َ
ن
ّ ِ
ن ِ َ ن ن
َوأوالدك ِ َ
إ هن القرآن العرو يذ ر االَموال واالَوال من أسبا الفتنة ،ويقلول :إُنميَأم لك
ٌَِ َ ُ ِ َ ن َ ِ
َ
ٌ
فُتطََو هّللَ ُ طدهَأجرَ ُيي

(التعابن.)15/

ن ِ ََ
َّ ِ َ
ن ِ َ ن ّ َ ن
ِ
ك َِ
يصفين بقولله :إنَ ُمََأزو ُجك َوأوال ُدك َ دو َل َ
وال يذ ر النسا من أسباعا وإهاا
ه
َ ِ َ ن ن
وه َِ (التعابن.)14/
فيْذر

 ىب الرائسة واجلاه واملال.
فضرل النسا على الرجال أقل بعيو من ضرل ه

ميسر ملا الق له
 .4ل ه
اّلل ،أيعللر
أاللرج البخللالي يف صللحيحه ،عللن عم لران بللن  ىصلل ،،قللال :قللال لجللل :لسللول ه
أهل اجلنة من أهل النالس قال :نعم ،قال :فلم يعمل العاملونس
____________________
 . 1صحيو مسلم ،22/2 :ة أ ير أهل اجلنة الفقرا .
 . 2املصدل نفسه.
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يم-ل له.
قال :هل يعمل ملا الق له ،أو ملا ه
 ،وقلال :إبا لان
اّلل
أقول :ملا ان مضمون احللدية يعلا ل اجلل  ،سلثل السلارل لسلول ه
ه نسللان مسل هلو إمللا إىل اجلنللة أو إىل النللال فلمللابا يعمللل أهللل اجلنللة مل أهاصللوهم إلييللا( ،فلِل َلم يعمللل
() 1

العاملون)س
والس َلوال جيللد جللداب ،و هأمللا اجللوا فللليم وقنل وال قلال لالشللعال لللو نقللل انلهله عللم لالشللعال،
 ىية جا فيله :هلل ميسلر مللا اللق لله  ،فثهلل اجلنلة القلوا للجنلة فيعمللون هللا ،وأهلل النلال القلوا
للنال فيعملون هلا.
ه
تساوالت:
فعنذرذ تيال َ
االَهول :إبا للان أهللل اجلنهللة القلوا للجنللة فيللم يللدالون اجلنللة شللا وا أم أبلوا ،فمللا معل التعليللا
والعملس
الياو :إبا ان أهل النال القوا للنال شا وا أم أبوا ،فما هو بنبيم يف الوهم النالس
وقد  ىاول ال ال ىون ف ِ
االشعال فلم أيتوا ب ر مقن .
لدوس مل عملران ،وفيله قولله لله :أ
قال ابلن  ىجلر يف شلر ىه للحلدية :وفيله قصلة الَيب االَسلو ال َ
عما يفعل.
يعون بلى إلماب س فقال :ال ،هل شر َا ْل ُق ه
اّلل وملى يده فال يسثل ه

اّلل و الوهلم آبلاريلم
قال عياحل :أول عمران على أيب االَسو شلبية القدليلة ملن عميلم عللى ه
يف  ىعملله ،فلمللا أجابلله وللا لهعلللى رباتلله يف الللدين ق لواه بللذ ر اآليللة وهللر  ى ل هد الَهللل السللنة ،وقوللله
اّلل وملعه» ي و إىل أ هن املالى االَعلى اخلالق اآلمر ال يُعليحل عليله إبا تصلر
 «:هل شر الق ه

يف ملعه وا ي ا  ،وإهاا

____________________
 . 1صحيو البخالي ،122/7 :ة يف القدل.
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يعيحل على املخلو املثمول.
مللا نقللله ابللن  ىجللر عللن عيللاحل خمللالا للفطللرة ِ
لى انلهله
االنسللانية الللي بللين علييللا الللدين ،إب ال شل ه
التصر يف ملعه يفما ي ا هذا من جانب.
سبحانه هو اخلالق وله ه
() 1

ومللن جانللب آاللر انلهله  ىعلليم و ىعمتلله تص ل هده عللن أن ختللال اجلانللب الللذي فيلله تعللذيب ال ل ي
والرضي إىل غو بلى من االَعمال الي تعد إلماب عند العقل وقبيحاب عند اجلمي .
ويعضون البصر عن  ىعمته ولأفته وعدله.
فيوال ينظرون إىل سعة قدلته ه
َ
ومللا نقللله مللن منللاإرة أيب االَسللو الللدوس م ل عم لران بللن احلصلل ،نقللله ِ
االمللام أ للد يف مسللنده
َ

وإليى نصه:
لدوس ،قللال :قللال س عم لران بللن احلصلل :،ألأيللت مللا
أاللرج أ للد يف مسللنده عللن أيب االَسللو الل َ
يعملل النللاأ اليللوم ويعللد ىون فيلله ،أشلر قضللر علللييم و مضللى علللييم ملن قللدل مللا سللبقس أو فيمللا
يسللتقبلون بلله ممللا أاتهللم بلله نبييم،وربتللت احلجللة علللييمس فقلللت  :بللل شللر قضللر علللييم ،ومضللى
علللييم .قللال :فقللال :أفللال يعللون إلم لابس قللال :فف عللت مللن بلللى ف ع لاب شللديداب .وقلللت :ل هلل شللر
اّلل .إوه أل وللا
عمللا يفعللل وهللم يسللثلون ،فقللال س  :ير للى ه
الللق ه
اّلل وملللى يللده ،فللال يسللثل ه
سثلتى إاله الَ ىرض عقلى.
اّلل ،ألأيللت مللا يعمللل النللاأ اليللوم،
اّلل
فقللاال :لسللول ه
إ هن لجللل ،مللن م ينللة أتيللا لسللول ه
ويعد ىون فيه ،أشر قضر علييم و مضى فييم من قدل قد سبق ،أو فيما يستقبلون به مما أاتهلم
به نبييم ،وربتت احلجة علييمس فقال :ال بل

____________________
 . 1فتو البالي.453/11 :

253

َ
اّلل عل وجللَ :و ََ ِفاُ َ
مايَسا ّ هي*َ
َو
ٍ
ه ه ه

شر قضى علييم و مضى فييم ،وتصديق بللى يف تلا
َََِ َ ن ن َ َ ِ
() 1
هيَو َتق هي .
ف م يَفج ر
لدوس عللا ملن علملا االُهمللة خت هلرج عللى يللدي عللر بلن أيب الللب ولله الفضللل يف
إ هن أة االَسلو ال َ
تدوين علم النحو برعاية ِ
االمام .
 ،وقللد الت املنلاإرة بلل،
وعملران بلن احلصلل ،صلحايب جليلل هنللل ملن اللو عللم الرسلول
لدوس الَنلهله إبا للان مصللو ل هلل إنسللان
اتبعللر وصللحايب ،ولعللن العلبللة انللت  ىليللا أيب االَسللو الل َ
حمتوم لاب عليلله ومقضللياب بلله و يعللن ِ
لالنسللان ول فيلله ،فمللا مع ل للل مسل َلووليته علللى عاتقلله .قللال
ه
ن
ُ
ن
َ
ن
ِ
َ
َ
َ
ن
َ
َ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
سلبحانهَّ :نَ َّسموَو ِلِصاَو لفا دَُكَأو ُئلاكَاكنََطا َمسا والَ ( ِ
االسلرا  .)36/وقلال
َ َ َ
ََ ِ ندَ هّلل َ
سبحانهَ :وق نف نه ِ َإ ََّ ن ِ َ
َم ِسا َ والَ
َمس نَو ن (الصافات )24/وقلال تعلاىل :واكن
ُ
ُ

(االَ ى ا .)15/

والَجل بللى اعليحل أبلو االَسلو اللدوس عللى عملران ،أب هن إنعلال ول ِ
االنسلان يف مصلوه يلالضم
َ
ون العقا عليه إلماب.
عمللا يفعللل
فمللا أجللا بلله عملران بللن احلصلل :،مللن أ هن له للر الللق ه
اّلل وملللى يللده فللال يسللثل ه
اّلل سللبحانه مالللى للملللى وامللعللوت ،وال ميلللى
وهللم يسللثلون ،ج لوا غللو مقن ل  ،إب ال شل ه
لى ا هن ه

إنسان شليحتاب إاله عبنله ،ولع هلن  ىعمتله سلبحانه وعدلله يصل هده علن أن يظللم عبلا ه ،و لون اللدنيا وملا
فييا ملعاب له ال ي هل التصر يف ملعه على اال العدل .أي أاذ ال ي بال جرم.
واالصة العلالم :ا هن هنلا أصلل ،ونله مالعلاب و ونله  ىعيملاب ،فلال يتصلر يف ملعله إاله يف إ لال
اّلل
احلعمة م ونه قا لاب على التصر على االفيا ،و ه

____________________
 . 1مسند أ د.432/4 :
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سبحانه ال يسثل عما يفعل ،الَنهه  ىعيم ال يفعلل عللى الال  ىعمتله ،ويعلو الس َلوال عنله س َلواالب
لعواب غو هد.
مثه إ هن الصللحايب اجلليللل اسللتند   -ىسللب الروايللة  -إىل قصللة لجللل ،مللن م ينللة وهللو أيض لاب غللو
مقن  ،إب ير عليه ما أول على جوا املناإر.
فرفض أميال هذه الروا ت أفضل من أاذها ويويليا.
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 -16اسامة بن زيد بن حارثة
(  54 - ...ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1اختاب الييو قبول أنبياريم مساجد.
أضر شر على الرجال.
 .2النسا ه

ابن  ىالرة بن شرا ىيل بن عبد العه بن امر َ القيم ،أبو ضيد ،ويقال :أبو  ىالرة.
علللى جللي لع ل و ال للام ،ويف اجلللي  ،عمللر و بللال الصللحابة ،وهللو ابللن
اسللتعمله النللق
أُم أمين.
 ىاضنة النق
اّلل أُسامة فطعنوا يف إمالته ،فقال :إ ْن يطعنوا يف إمالته فقد عنُلوا يف إملالة أبيله ،وأو
هأمر لسول ه
اّلل انهه ان اليقاب ِ
ةالمالة.
ه
فم هلر بله
اّلل ،قال :لأيلت أُسلامة يصللهر عنلد قل النلق
اّلل بن عبد ه
ينقل الذهق عن عبيد ه
مروان ،فقال :أتصلهر عند ق س! وقال له قوالب قبيحاب.
اّلل ،يقول :إ هن
فقال :مروان ،إنهى فا ى
متفح  ،ه
وإو مسعت لسول ه
ه
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املتفح .
اّلل يُبعض الفا ى
ه
ه
 ىل هده عنلله :أبللو هريللرة ،وابللن عبللاأ ،وأبللو وارللل ،وأبللو عيمللان اهلنللدي ،وعللروة ابللن ال ل بو ،وأبللو
سلمة وأبو سعيد املق ي ،وعامر بن سعد ،وأبو إبيان ،وعطا بن أيب لةح ،وابناه  ىسن و د.
وللله يف «مسللند بَقل هلر» مارللة و انيللة ع للر  ىللديياب منيللا يف البخللالي و مسلللم سللة ع للر ،ويف
البخالي  ىدية و يف مسلم  ىدييان.
قال ال هري :مات أُسامة ةجللر ( )1يف آالر االفلة معاويلة سلنة ألبل و سل )2( ،ضلل وبلعلت
() 3
أ ىا ييه يف املسند اجلام   75ىديياب.
وقد لويت عنه لوا ت لارعة ما ع يت إليه أُار سقيمة.
لوار لوا ته
 .1أارج أ د يف مسنده ،عن ال برقان،عن أُسامة بن ضيد:

ان يصللهر الظيلر ةهلجلو وال يعلون ولا ه إالهالصلا والصلفان و النلاأ
اّلل
«ا هن لسول ه
َ
ن
َ
يف قارلتيم ويف جتال م ،فلثن ل اّلل تعلاىلْ :يفُ ني َ َ َ َّصل ت َ
اقوَوق نما َهّللَ
َو َّصاِل ُةَ ن ِس
ُ
ه
قينُتَ .
() 4
 ىرقن بيو م.
:
اّلل
ه
قال :فقال لسول ه
لينتي ،لجال أو الَ ه
ومع بلى ا هن الصحابة ان ي عليم الصفق يف االَسوا عن احلضول

____________________

 . 1اجلر موض على رالرة أميال من املدينة حنو ال ام.
 . 2أُسد العابة64/1 :ن بقات ابن سعد72-61/4:ن سو اعالم النبال .456/2:
 . 3املسند اجلام .141-55/1 :
 . 4مسند أ د 226/5:واآلية  232من سولة البقرة.
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َ ََ
َ
َ َ َِ
َِ ُ
ايرةَأ ِوَ ا َ َفض ا َإَُلِ ااي
َرأ ِو َُِتا
 ،ويللدل عليلله قوللله سللبحانه :و ُإذ

يف صللالة النللق
(اجلمعة.)11/
 .2أارج مسلم يف صحيحه ،عن أيب عيمان النيدي ،عن أُسامة بن ضيد ،قال:

فثلس لللت إلي لله إ ى للد بنات لله ت للدعوه وخت ل ه أن ص للبهياب هل للا ،أو ابن لاب هل للا يف

نهللا عن للد الن للق
املوت.
فقللال للرسللول :الج ل إلييللا فثا هللا أ هن هّلل مللا أاللذ وللله مللا أعطللى ،و ل هلل شللر عنللده أبجللل
مسمى ،فمرها فلتص ولتحتسب ،فعا الرسول ،فقال :إ ههنا قد أقسمت لتثتينهيا.
ه
لت معيللم ،فرفل إليلله
قللال :فقللام النللق
وقللام معلله سللعد بلن عبللا ة ومعللاب بللن جبللل ،وانطلقل ُ
الصق ونفسه تقعق ث ههنا يف شنة ففاضت عيناه.
اّللس
فقال له سعد :ما هذا لسول ه
اّلل من عبا ه الر ا .
اّلل يف قلو عبا ه ،وإهاا ير ىم ه
قال :هذه ل ة جعليا ه
 .3أارج النسارر ،عن أيب سعيد املق ي ،قال  :ى هدرين أُسامة بن ضيد ،قال:
اّلل ،أل تصللوم شلليراب مللن ال لليول مللا تصللوم مللن شللعبانس قللال :بلللى شللير
قلللت :لسللول ه
يعفللل النللاأ عنلله بلل ،لجللب و لمضللان ،وهللو شللير ترفل فيلله االَعمللال إىل ل ه العللامل ،،فث ىللب أن
() 1

يرف عملر وأل صارم.

() 2

____________________
 . 1صحيو مسلم ،35/3:ة البعا على امليت.
.
 . 2سنن النسارر ،221/4 :صوم النق
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اّلل
 .4أاللرج اليمللذي يف سللننه عللن أيب عيمللان النيللدي ،عللن أُسللامة بللن ضيللد ،قللال :قللال لسللول ه
() 1
اّلل اواب .فقد أبلغ يف الينا .
 :من صن إليه معرو فقال لفاعله :ج ا ه
وإليى ما ع يت إليه من االَ ىا ية السقيمة.

 .1اختاب الييو قبول أنبياريم مساجد
»  :أ ْ اللل علللر
اّلل «
أاللرج أ للد يف مسللنده ،عللن أُسللامة بللن ضيللد قللال :قللال س لسللول ه
لول أنبيللاريم
أصللحايب ،فللدالوا عليلله فع للا القنللا  ،مثه قللال :لعللن ه
اّلل الييللوَ والنصللال اختللذوا قبل َ
() 2
مساجد.
نعلق على احلدية ،ونقول:
صللمة ،قللال
هأوالب :إ هن الييللو هللم الل
الو ْ
لذين للانوا يقتلللون أنبيللا هم بعللو  ىللق وقللد اشللتيروا بتلللى َ
َ
ن
ن
َ
ييءَ هّللََم ََِقبَُِإ ِنَكطِتن ِ ن
سبحانه :قن َُِفَ ُل َ َََت ِقتنلن َنَأنَِ َ
طَ (البقرة )51/فمن انت شليمته
َم َِ ُم ََ
ُ
ُ
ُ

قتل االَنبيا ال يتخ ُذ قبولهم مساجد سوا أ انت الصالة الَجل الت عم أو الختاب قبولهم قبلة.
اثنياب :يعن للنصلال أنبيلا  ىلىت يقتللوهم ويتخلذون قبلولهم مسلاجد .و هأملا السليد املسليو فيلو
بنق  ىية قالوا :ةالَقانيم اليالرة :إله االَ  ،إله االبن  ،لوح القدأ.
عندهم إله
ه
متجسد وليم ه
و هأما غلو املسليو للد النصلال فليسلوا أبنبيلا وإهالا هلم آة التبليلغ والتب لو ،إاله أن يلرا مطللق
أنبيا بين إسراريل وهو اال الظاهر.

____________________
 . 1سنن اليمذي 322/4 :برقم .2235
 . 2مسند أ د.223/5:
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أضر شر على الرجال
 .2النسا ه
أارج مسلم يف صحيحه ،عن أيب عيمان النيدي ،عن أُسامة بن ضيد ،عن النق
() 1
أضر على الرجال من النسا .
ما تر ت بعدي فتنة هر ه
َ

ال ي للى عاقللل ا هن مللن أس للبا
َ

َ

َ

قال:

ِ َ
َّ
ن
اااََأ ِزو ُجكااا ِ َ
الفتن للة ه للر النس للا  ،ق للال س للبحانه :إُنَ ُم

ن ِ ِ ن ن
ن
وه َِ (التعابن.)14/
َوأوال ُدك ِ َ َ ند ّو َلك َفيْذر
أضر شر على الرجال من  ىبهاجلاه واملال واالَوال فليم بيابت لو ييبلت االفله،
و هأما ه
وهنن ه
َ
َ
َ
َ
َ
ن
َ
ٌ
ن ِ َ ن ن ِ ِ َ َ َّ َّ ِ َ ن ِ
َّ ِ
ِ
ج ٌ
ارَ
ولذا نلر انهله سلبحانه يقلولَ :و ل نم َينميََأما لك َوأوالدكا َفُتطاََوأنَ هّللَ ُ طادهَأ
َ ُيي

ّ َِ ن ن ِ ََ ن ن ِ ٌَِ َ ُ ِ َ ن َ ِ
َ
ٌ
(االَنفال )22/ويقلول أيضلاب :إُنميَأم لك َوأوالدك َفُتطََو هّللَ ُ طدهَأجرَ ُيي

(التعللابن )15/فيللذ ر االَم لوال واالَوال وال يعطللا علييللا النسللا وهللذا ليللل علللى أ هن ضللرل االَهوللل،
ضرلهن.
على الرجال أ ير من
َ

لاهن،
نعللم  :ال ننعللر أب هن الرجللال لوللا يلُ ْفتنللون ةلنسللا فيتوغلللون يف الفسللا مللن أجللل سللب لضل َ
الهن عند املقايسة أبشد من إضرال اآلارين ما هو واضو.
ولعن ليم إضر َ
وأنللت إبا تفحصللت فيمللا لوي عللن لفيللا مللن الصللحابة  ىللول النسللا جتللد ا هن الللروا ت تتضللمن
ّ
ق للو النس للا وأهن للن حم للح الفتن للة والض للالل ،و للث هن ال للرواة يط للر أمس للاعيم قول لله س للبحانه :إنَ
َ
ِلسلمََو ِلسلميتَو ِل َ َ
َ
مطََو ِل َ
لقينتيتَ( ...االَ ى ا .)35 /
لقينتََو
مطيتَو
ُ
ُ
ُ

____________________

 . 1صللحيو مسلللم ،25/2 :ة أ يللر أهللل اجلنهللة الفق لرا  ،وأ يللر أهللل النللال النسللا ن صللحيو البخللالي ،2/7:ة مللا
شوم املرأة.
يتقى من َ
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اّلل
 -17ثوابن موىل رسول ّ
(54 -...ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة
يد بنت هبوة.
 .1ضر النق
 .2عا النق غو املستجا .
 .3اروج لا ت سو من امل ر .
اّلل ،وهللو مللن للو مللن اللليمن،
وهللو رللوةن بللن نللد  ،وقيللل :رللوةن بللن  ىجللدل ،يُعل ه أة عبللد ه
أصابه سبا فاشياه لسول اللهيفثعتقه ،وقال له :إن شحتت أن تلحق ون أنلت ملنيم ،وإن شلحتت أن
»  ،و ي ل ل معلله سللفراب و ىضلراب إىل أن تللويف لسللول
اّلل «
تعللون منهللا ،فيبللت علللى وال لسللول ه
الاب ،وتلويف

» فخرج إىل ال ام فن ل إىل الرمللة وابتل علا الاب وابتل وصلر الاب وثمل
اّلل «
ه
عا سنة  54ه -وشيد فتو مصر.
أ ىا ية ،لو عنله :شل هدا بلن أوأ ،وجبلو بلن نفلو ،وأبلو إ ليلم
اّلل
لو عن لسول ه
اخلللوالو ،وأب للو س للالم ممط للول احلب للر ،ومع للدان ب للن لح للة ،وأب للو االَش للعة الص للنعاو ،وأب للو أمس للا
() 1
الر ىق ،وأبو اخلو الي وه ،وغوهم.

____________________

 . 1أُسد العابة245/1 :ن سو أعالم النبال  15/3:برقم .5
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وقد عت لوا ته يف املسند اجلام فبلعت  64لواية.
ما نقلت عنه لوا ت لارعة و ع يت إليه أُار سقيمة.
لوار أ ىا ييه
() 1

 ،قللال:

 .1أاللرج أ للد يف مسللنده ،عللن عبللد الر للان بللن ميسللرة ،عللن رللوةن ،عللن النللق
() 2
مومن.
استقيموا تفلحوا ،واو أعمالعم الصالة ،وال حياف على الوضو إاله َ
اّلل
 .3أاللرج أ للد يف مسللنده ،عللن سللا بللن أيب اجلعللد ،قللال :قيللل ليللوةن  :ىللدرنا عللن لسللول ه
 ،يقلول :ملا ملن مسللم يسلجد هّلل سلجدة
اّلل
علر مسعت لسول ه
 ،فقال :لتعذبون ه

ح عنه عا اطيحتة.
اّلل عا لجة ،و ى ه
إاله لفعه ه
اّلل
 .3أاللرج أ للد ع للن أيب ضلع للة ،ع للن ر للوةن ،ق للال :لع للن لس للول ه
() 4
والرار ( .يعين الذي مي ر بينيما).
() 3

الراش للر ،واملرت للر،

اّلل
اّلل بللن أيب اجلعللد ،عللن رللوةن ،قللال :قللال لسللول ه
 .4أاللرج ابللن ماجللة يف سللننه ،عللن عبللد ه
 :ال ي ي للد يف العم للر إاله ال ل ل ه ،وال ي للره الق للدل إاله ال ل ل هدعا  ،وا هن الرج للل ليح للرم ال للرض خبطيحت للة
() 5
يعمليا.
والرواية من الرل القول ةلبدا  ،وهو تعيو املصو بصاحل االَعمال.
اّلل
 .5أارج اليمذي ،عن أيب سلمة ،عن روةن ،قال :قال لسول ه

____________________
 . 1املسند اجلام .353 -315/3 :
 . 2مسند أ د.222/5 :
 . 3مسند أ د.223/5 :
 . 4مسند أ د.275/5 :
 . 5سنن ابن ماجة 35/1 :برقم .52
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:

ِ
وحملد
من قال  ى ،ميسر« :لضيت ه
ةّلل هلةب وةالسالم ينلاب ،و ه
() 1
أن يرضيه.
اّلل
 .6أاللرج اليمللذي يف سللننه ،عللن أيب أمسللا الللر ىق ،عللن رللوةن ،قللال :قللال لسللول ه

اّلل
نبيهلاب» لان  ىقلاب عللى ه

اّلل
رملة املضلله ،،قلال :وقلال لسلول ه
إهاا أاا على أ هُملي االَ ه
() 2
اّلل.
يضرهم من خذهلم  ىىت أييت أمر ه
ه
احلق إاهرين ال ه
هذه رلهة من لوا ته الرارعة ،وقد ع يت إليه ارفة أُار من الروا ت ممها ال ختلو من إشعال:
يد بنت هبوة
 .1ضر النق
َ

:

:ال تل ال ارفلة ملن أ هُملي عللى

 ىدره ،قال:
اّلل
أارج النسارر يف سننه ،عن أيب أمسا الر ىق ،ا هن روةن موىل لسول ه
ويف يللدها فللتخ(فقللال للذا يف تللا أيب ،أي ا لواتيم
اّلل
جللا ت بنللت هبللوة إىل لسللول ه
اّلل
اّلل
يض للر ي للدها ،ف للدالت عل للى فا م للة بن للت لس للول ه
ض للخام) فجع للل لس للول ه
 ،فانت عللت فا مللة سلسلللة يف عنقيللا مللن بهللب،
اّلل
ت للعو إلييللا الللذي صللن عللا لسللول ه
 ،والسلس لللة يف ي للدها ،فق للال
اّلل
وقال للت :ه للذه أه للداها إس أب للو  ىس للن ،ف للدال لس للول ه
اّلل ويف يدها سلسلة من لل ،مثه ارج و يقعد.
فا مة أيعُر أ ْن يقول الناأ :ابنة لسول ه
مرة عبلداب -
فثلسلت فا مة
ةلسلسلة إىل السو  ،فباعتيا ،واشيت بيمنيا غالماب ،وقال ه
فح هِده بذلى.
و ب ر لمة معناها  -فثعتقتهُ ،
____________________

 . 1سنن اليمذي 465/5 :برقم .3325
 . 2سنن اليمذي 524/4 :برقم .2225
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فقال :احلمد هّلل الذي أ ى فا مة من النال.
تساوالت:
أقول :ة َ
هأوالب :ا هن اخلواتيم الي انت يف يد بنت هبوة  -سوا أ انت من فضلة أم ملن بهلب  -يعلن
() 1

قتناوهلا هللا م لروعاب
» ال سليما إبا لان ا َ

الت يهن عا حمظلولاب عللى امللرأة ،فعيلا يعاتبيلا النلق «
ما هو املفروحلس
واثنيلاب :الظللاهر ا هن بنللت هبللوة انللت ةلعللة ب لليا ة ا ههنللا انللت تتخللتم خبلواتيم ضللخام ،و الللت
مللم يللدها
لو للنللق
اّلل
علللى فا مللة ت للعو إلييللا مللا صللن عللا لسللول ه
،فعيللا يصل ه

ةلضر م أ ههنا أجنبيةس! والظاهر ا هن الضر ان ةملباشرة ال ةآللة.
اثلي لاب :لللو افيضللنا ج لواض الضللر  ،لعللن النللق
أجل هلل مللن أن يضللر يللد بنللت هبللوة ي ةب
وترهباب ،بل ان الالضم أن أيمرها ةملعرو أبُسلو الرق.

عمللا صللن عللا
لابع لاب :ا هن احلللدية يللدل علللى أنلهله ملللا الللت بنللت هبللوة علللى فا مللة واشللتعت ه
اّلل ،انت عللت فا مللة سلسلللة يف عنقيللا مللن بهللب ،وقالللت :هللذه أهللداها إس أبللو  ىسللن ،
لسللول ه
مستظيرة أب هن الت ين ةلذهب أمر  ىالل للمرأة وليم الَ ىد االعياحل عليى.
اّلل تطي لواب ،وهللر أجل هلل مللن أن تعلليحل
ومللن الواضللو ا هن فا مللة مللن أهللل البيللت الللذين هيللرهم ه
على أبييا ةنت ا ما يف عنقيا من الذهب.
اللل علييللا والسلسلللة يف يللدها ،فقللال« :
اامس لاب :مثه إ هن احلللدية يتضللمن ا هن النللق
اّلل ويف يدها سلسلة من لل».
أيعر أن يقول الناأ ابنة لسول ه
فا مة ه

____________________
 . 1سنن النسارر.152/2 :
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مثه ارج و يقعد....
ه
السوال التاس.
وعندرذ ييال َ
إ هن السلس لللة ال للي ان للت يف ي للدها ال ختل للو ع للن  ى للالت ،،هإم للا أن تع للون ملعل لاب للع للو غ للو لاحل

ةلتصر فييا ،أو ملعاب لفا مة.
الللي يللدول علللى لضللاها وغضللبيا لضللى
اّلل
واالَهول ال يليللق أن ينسللب إىل بنللت لسللول ه
لسول اللهيوغضبه.
يفسلر ملا ول يف احللدية«ويف يلدها سلسللة ملن لل»ولليم ملا تتل يهن بله امللرأة
وعلى الياو يا ه
من أقسام العن  ىىت تعون سلسلة من للس!
ح ملن شلثن
وأغلب الظن ا هن احلدية ملن املوضلوعات اللي ااتلقيلا اجليلاض االَملوي احللا م للحل ِه
اّلل علييما يوم ولدا ويوم است يدا ،ويوم يبعيان  ىيه.،
فا مة ال هرا وبعليا .فسالم ه
 .2عا النق غو املستجا
:
اّلل
أارج مسلم يف صحيحه ،عن أيب أمسا  ،عن روةن ،قال :قال لسول ه
ضوي س االَلحل فرأيللت م للالقيا ومعالعللا ،وا هن أ هُمللي سلليبلغ ملعيللا مللا ضوي س منيللا ،و أُعطيللت
ليب الُهمللي أن ال ييلعيللا بسللنة عامللة ،وأن ال يسلللح علللييم
العن ل ين االَ لر واالَبلليض ،و ه
او سللثلت ه

إو إبا قضليت قضلا فانهله ال يلر
ليب ،قلال :د ه
عدواب من سلو أنفسليم فيسلتبيو بيضلتيم ،وا هن ه
ه
او أعطيتللى الَ ُُ همتللى أن ال أهلعيللم بسللنة عامللة ،وأن ال اس للهح علللييم عللدواب مللن سللو أنفسلليم
وه
يستبيو بيضتيم ولو اجتم علييم من أبقطالها ،أو قال :من ب ،أقطالها  ىىت يعون
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بعضيم يُيلى بعضاب ويُسق بعضيم بعضاب.
ِ
اّلل بللن شللدا  ،عللن معللاب بللن جبللل ،وقللد
أقللول :وقللد لواه االمللام أ للد بلف ل آاللر ،عللن عبللد ه
ب رله يف تر ة معاب بن جبل.
() 1

ومن الواضو ا هلحلوا ه والنلواضل اللي أمللت ةملسللم ،عل التلاليخ الو شلاهد عللى أنهله سلبحانه
ه
سللهح علللييم عللدواب مللن غللو أنفسلليم نتيجللة أعمللاهلم واحنلرافيم ،فقللد بسللح الورنيللون املعللول نفللوبهم
على معظم البال ِ
االسالمية واستولوا على  ىاضر ا بعدا وأة وا احلره والنسل.
سولهس!
فعيا ي هدعر احلدية أب هن النق
أُعطر َ
 .3اروج لا ت سو من امل ر
:
اّلل
أارج أ د يف مسنده ،عن أيب قالبة ،عن روةن ،قال :قال لسول ه
() 2
اّلل امليدي.
وإبا لأيتم الرا ت السو قد جا ت من قبل اراسان ،فثتوها فا هن فييا اليفة ه

ونظللو بلللى مللا أارجلله ابللن ماجللة عللن أيب قالبللة ،عللن أيب أمسللا الللر ىق ،عللن رللوةن ،قللال :قللال
 :يقتتل عند ن م رالرة لهيم ابلن اليفلة ،مثه ال يصلو إىل وا ىلد ملنيم ،مثه تطلل
اّلل
لسول ه
الرا ت السو من قبل امل ر ويقتلونعم قتالب يقتله قوم  -مثه ب ر شيحتاب ال أ ىفظله  -فقلال :فللبا
() 3
اّلل امليدي.
لأيتموه فبايعوه ولو  ىبواب على اليلة فانهه اليفة ه
قال يف ال وارد :هذا اسنا صحيو ،لجاله رقات ،ولواه احلا م يف

____________________
 . 1صحيو مسلم ،171/2 :ة هال هذه االَ ُُ همة بعضيم ببعض من تا الف .
 . 2مسند أ د.277/5 :
 . 3سنن ابن ماجة 1376/2 :برقم .4224
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املستدل  ،وقال :صحيو على شر ال يخ.،
إ هن أميال هلذه اللروا ت  -وإن لويلت ةسلنا صلحيو  -وضلعت  ىينملا قاملت الدوللة العباسلية
لوىل ضمللام االُمللول
الللي ولييللا أبللو العبللاأ السللفاح (136 -122ه - )-و هللو أ هول اليفللة عباسللر يتل ه
عذا اخلليفة امليدي الذي اضلب االَلحل بلدما املسللم  ،ىلىت لُهقلب
 فعيا يب ِه ر النقةلسفاحس!
ق للال الس لليو ر :و للان الس للفاح سل لريعاب إىل س للفى ال للدما  ،فث مع لله يف بل للى عُ همال لله يف امل للر
() 1
واملعر  ،ومن ألا ِ
االملام بسوته فليقرأ ما ب ره ابن االَرو يف اتلخه.

وقد أسر جتال احلدية وعلما البال العباسر يف وض احلدية يف فضل العبلاأ وأوال ه ممهلا
 ىدا ةبن اجلوضي أن يذ ر قسماب وافراب منيا يف تابه «املوضوعات» ت العناوين التالية:
 .1ة يف فضل العباأ وأوال ه.
 .2ة يف عد الفا بين العباأ.
 .3ة يف ض ة والية بين العباأ على والية بين أُمية.
وجا من حيمل ن عة أموية فوضعوا لوا ت يف غمض بين العباأ ،نقليا ابن اجلوضي لت بللى
اّلل
اّلل ،قللال :قللال لسللول ه
العن لوان ،وقللال يف آاللره :وقللد لوي ضللد هللذا .فنقللل ةسللنا ه عللن عبللد ه

اّلل امليدي.
 :إبا أقبلت الرا ت السو من اراسان فثتوها فل هن فييا اليفة ه
وقال هذا  ىدية ال أصل له ،وال نعلم أ هن احلسن (الوال يف سلند احللدية) مسل ملن عبيلدة وال
ابن عمر مس من احلسن ،قال حي  :عمر ال شر (.)2

____________________
 . 1العامل يف التاليخ ،البن االَرو.422/5 :
 . 2املوضوعات.35 - 32/2 :
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 -18سعد بن أيب وقاص
(. 22ه54 - -ه)-
سوته و أ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1إربات اجلية هّلل سبحانه  .2الطوا أ ير من سبعة أشوا
 .3الرمر بست  ىصيهات  .4الطوة يف املرأة والفرأ والدال

 .5التنديد ةل عر  .6يسلم أ ىد قبل سعد
 .7اول االمة قا بة اجلنة ب فاعة النق
اّلل رالاثب
سوال النق من ه
 .2عمر أف و أغل من لسول ه
اّلل َ .5
اّلل بن سالم من أصحا اجلنة
اّلل ليم أبعول  .11عبد ه
 .12ه

هو سعد بن مالى بن وهيب بن عبد منا بن ضهرة القرشر ال هري ،يعل ه أة إسلحا  ،وأ هُمله:
نلة بنللت سللفيان بلن أُميللة بللن عبلد مشللم ،وقيللل نللة بنلت أيب سللفيان بللن أ هُميلة أسلللم بعللد سللتة ،و
قيل بعد ألبعة ،و ان عمره عندما أسلم  17سنة.
أ ىد السابق ،االَهول ،،وأ ىد ستة أهل ال لول  ،شليد بلدلاب وأُ ىلداب واخلنلد وامل لاهد لهيلا مل

اّلل
لسول ه

وأبلى يوم
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اّلل ،و هأول من لمى بسيم يف سبيله.
أ ىد بال ب عظيماب ،و هو هأول من ألا ماب يف سبيل ه
لو اجللي يف معر لة
استعمله عمر بن اخلطا على اجليوش الذين ه
سوهم لقتال الفلرأ ،و لان أم َ
فلمللا
القا سلية وجلللوال  ،وهلو الللذي فلتو مللدارن سلر ةلعلرا  ،وبل العوفللة ووس العلرا مثه ع للله ،ه
 ىضرت عم َلر الوفلاةُ جعلله أ ىلد أصلحا ال لول  ،مثه اسلتعمله عيملان فلوالهه العوفلة مثه ع لله ،و مللا
قتل عيمان ل م بيته و يباي عليهاب ،فلما اعت ل م فيه معاوية فعتب إليه يدعوه إىل أن يعينله عللى
الطلب بدم عيمان فثجابه ةالَبيات التالية:
ولل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لليم ملل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا جتل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل َلر بل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لله وا
مع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للاوي َاو ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للدا العيه ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا
أي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للدعوو أبو ىس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للن عل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل هلر
وقل ل ل ل ل ل للت ل ل ل ل ل ل لله اعط ل ل ل ل ل للين س ل ل ل ل ل لليفاب قص ل ل ل ل ل ل لواب
أتطم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل يف الل ل ل ل ل ل ل ل ل للذي أعيل ل ل ل ل ل ل ل ل للا عليهل ل ل ل ل ل ل ل ل لاب

فل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للم أل علي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لله م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا ي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا

متي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل بل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لله العل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للداوة والل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوال
علل ل ل ل للى مل ل ل ل للا قل ل ل ل للد معل ل ل ل للت بل ل ل ل لله العفل ل ل ل للا
وميت ل ل ل ل ل ل ل ل لاب أنل ل ل ل ل ل ل ل للت للمل ل ل ل ل ل ل ل للر الفل ل ل ل ل ل ل ل للدا

ليل ل ل ل ل ل ل ل للوم منل ل ل ل ل ل ل ل لله ال ل ل ل ل ل ل ل للو منل ل ل ل ل ل ل ل للى  ىيه ل ل ل ل ل ل ل ل لاب
() 2
وما  ىضر سعد وقعة اجلمل وال صف ،وال التحعيم يف ومة اجلندل.
يقول ابن مل ا ىم :و لان سلعد بلن أيب وقلا قلد اعتل ل عليهلاب ومعاويلة ،فنل ل عللى ملا لبلين سلليم
() 1

أبلحل البا ية يت هو االَابال ،و ان لجالب له أبأ ولأي يف قري  ،و يعن لله يف عل ههلر وال معاويلة
() 3
هو  ،فثقبل لا ب ي ِ
وض ُ من بعيد فلبا هو ةبنه عمر بن سعد فقال له أبوهَ :م ْييَ ْم.
ُ

____________________

 . 1أُسد العابة.252 -252/2 :
 . 2سو اعالم النبال .122/1 :
َ . 3م ْييَ ْم :لمةميانية معناها ما أمر وما شثنى.
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فقال :أيب ! التقى الناأ بصف ،و ان بينيم ما قد بلعى  ىىت تفانوا ،مثه  ى هعملوا احلعمل:،
اّلل بللن قلليم ،و عمللرو بللن العللا  ،وقللد  ىضللر لأ مللن قلري عنللديمها ،وأنللت مللن أصللحا
عبللد ه
اّلل و من أهل ال ول و تدال يف شر ممها تعره هذه االُهملة ،فا ىضلر وملة اجلنلدل فانهلى
لسول ه

صا ىبيا غداب.
فقللال :هللذا أمللر أشلليد هأوللله فللال أشلليد آاللره ،ولللو نللت غامسلاب يللدي يف هللذا االَمللر لعمسللتيا
علر ،إىل أن قال :فلما جنهه الليل لف صوته ليسم ابنه:
م هه
عل ل ل ل ل للاو إليل ل ل ل ل لله القل ل ل ل ل للوم واالَمل ل ل ل ل للر مقبل ل ل ل ل للل
اّلل لله ل ل ل ل ل ل ل ل ل للذي
ع ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوت أة الي ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوم و ه
فقل ل ل ل ل للت هل ل ل ل ل للم للم ل ل ل ل للوت أه ل ل ل ل للون جرع ل ل ل ل للة

إىل أن قال:
لل ل ل ل ل ل للو نل ل ل ل ل ل للت يوم ل ل ل ل ل ل لاب ال حمالل ل ل ل ل ل للة وافل ل ل ل ل ل للداب

م ل ل للن النه ل ل للال فاس ل ل للتبقوا أا ل ل للا م أو اقتل ل ل ل لوا

تبع ل ل للت علي ل ل ل لاب واهل ل ل للو  ىيل ل ل للة عل ل ل للل
وليم ما جا يف بيته االَاو أول مرة وال آارهلا ةح فييلا بفضلل ِ
االملام أملو امل َلومن ،،بلل نلر
ه
نظارر هذه العلمات يف أ ىا ييه  ،ىية ينقل فضارل ِ
االمام بصدل ل ىب.
() 1

 .1أالرج مسللم يف صلحيحه ،عللن سلعيد بلن املسلليب ،علن علامر بلن سللعد بلن أيب وقلا  ،عللن
لعلل هلر :أنللت مل هلين ون لللة هللالون مللن موسللى إاله أنلهله ال نللق بعللدي.
اّلل
أبيلله قللال :قللال لسللول ه
قال سعيد :فث ىببت أن أشافه عا سعداب ،فلقيت سعداب فحدرته ولا  ىلدرين علامر ،فقلال :أل مسعتله.
() 2
فقلت :أنت مسعتهس فوض اصبعيه على أُبنيه فقال :نعم ،وإالهفاستعتا.
وملا انت الرواية من الدالرل السا عة على االفة ِ
االمام علر
____________________
 . 1وقعة صف ،،ابن م ا ىم.622 -615 :
 . 2صحيو مسلم ،122/7 :ة من فضارل علر بن أيب الب
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.

 ى للاول بع للض املعلِهق لل ،عل للى ص للحيو مس لللم أن ي ل ل هِعى يف اللتي للا عل للى
اّلل
بع للد لس للول ه
اّلل ضارلغ علن ملنية الصلوا ،
اخلالفة وقال :واملستدل علذا احللدية عللى أ هن اخلالفلة لله بعلد لسلول ه
() 1
فل هن اخلالفة يف االَهل يف  ىياته ال تقتضر اخلالفة يف االُهمة بعد مماته.
وقللد عل عللن املعلِهللق انلهله لللو للان امللرا اصللو اخلالفللة يف االَهللل ملللا ا ىتللاج إىل اسللتينا مقللام

نبوة بقوله« :إالهأنهه ال نلق بعلدي» فلا هن االسلتينا ليلل عللى ربلوت ملا لان هللالون ملن مقاملات و
ال ه
مناصب لعلر إالهالنبوة ،وقد جا يف الذ ر احلعيم انهه ان وضيراب ملوسى ويف الوقت نفسه نبيهاب ميله.
َ َ
ِ َِ
َ ِ
َََ
ِ
ج َعلِّل َ
خ ( له )32/وقلال سلبحانه :ووهبطايَ
ّل*َهيرونَأ ُ َ
َو ُزير َ ُمََأه ُ َ
قال سلبحانه :و
ُ
َ
َ َ
ّ
َر ِ َ
َ نَ ُم َِ َ
ن
ِ ُتطايَأخايهَهايرونَنَيايَ (ملرو )53/إىل غلو بللى ملن اآل ت اللي ت لو بوضلوح إىل

الللذي يسللمى «ثللدية
مناصللب هللالون العامللة يف بللين إسلراريل ،واحلللدية املللروي عللن النللق
املن لل للة» ييبل للت لعلل للر ل للل مل للا ل للان هل ل لالون مل للن مناصل للب إاله النبل للوة ،فيعل للون ِ
االمل للام اليفل للة النل للق
ُ
ه

ووضيره.
ِ
اّلل بللن الللرقيم العنللاو ،قللال :ارجنللا إىل املدينللة ضمللن اجلمللل،
 .2أاللرج االمللام أ للد ،عللن عبللد ه
» بس هد االَبوا ال لالعة يف املسلجد وتلر
اّلل «
فلقينا سعد بن مالى عا ،فقال :أمر لسول ه
() 2
ة علر « » .

 .3أالرج مسلللم ،علن عللامر بلن سللعد بلن أيب وقللا  ،علن أبيلله قلال :أمللر معاويلة بللن أيب سللفيان
سعداب ،فقال :ما منعى أن تسب أة اليا س
لب
اّلل
أسبهه الَن تعون س وا ىلدة منينهث ى ُ
فقال :أما ما ب ُ
قاهلن له لسول ه
فلن ُ
رت رالاثب ه

اّلل
إس من ر النعم :مسعت لسول ه

____________________
 . 1هام صحيو مسلم :مطبعة د علر صبيو ،القاهرة.
 . 2مسند أ د.175/1 :
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اّلل الفت للين مل ل النس للا
يق للول ل لله وق للد الهف لله يف بع للض معاضي لله ،فق للال ل لله عل للر :لس للول ه
مين ون لة هالون ملن موسلى إاله انهله
اّلل «
والصبيانس فقال له لسول ه
»  :أما ترضى أن تعون ه
ال نبوة بعدي.
اّلل ولسلوله ،قللال :فتطاولنللا
لاّلل ولسلوله وحيبهلله ه
ومسعتلله يقللول يللوم ايل  :الَ ُُعطلل ،الرايللة لجلالب حيبُل ه
اّلل عليه.
هلا ،فقال :ا عوا س عليهاب ،فثُيت به ألمد،
فبصق يف عينه َ و ف الراية إليه ،ففتو ه
َ
َنِ َ َ َِ ن ِ َ َ ِ َ ن
كِ
عليهلاب و
اّلل
لول
س
ل
لا
ع
َ
وملا ن للت هلذه اآليلةِ :قَُتعي َند َأبطيءنايَوأبطايء
ه
() 1
هوال أهلر.
فا مة و ىسناب و ىسيناب ،فقال :الله ه
يم َ

وفضلارله ميللد يللد البيعللة إليلله ،نقلل الطل ي :انلهله جل َلر بسللعد إىل
ولغلم علملله وواقللا علللر
اّلل ما عليلى ملين أبأ ،قلال
املسجد  ىىت يباي علياب فلم يباي  ،وقال  :ال أُةي  ىىت يباي الناأ ،و ه
() 2
 :الُو سبيله.
علر
يصلا بيعلة النلاأ لعل ههلر وجيلا ه

والعجب انهله بعلد ملا مسل ملا ب لره الرسلول يف  ى هلق عللر
م النا ي ،والقاسط ،واملالق ،،فتنة.
أارج ِ
االمام أ د ،عن بسر بن سعيد ا هن سلعد بلن أيب وقلا قلال عنلد قتلل عيملان بلن عفلان:
قلال :إ ههنلا سلتعون فتنلة ،القاعلد فييلا الو ملن القلارم ،والقلارم الو ملن
اّلل
أشيد ا هن لسلول ه
املاشر ،واملاشر او ملن السلاعر ،قلال :أفرأيلت إن الل عل هلر بيلي وبسلح يلده إس ليقتللين ،قلال:
() 4
ن ابن آ م (. )3
مرة مرولاب
ال ل الرسول إىل الرفيق االَعلى وجابه املسلمون  ىوا ه ه

____________________
 . 1صحيو مسلم ،122/7 :ة فضارل علر بن أيب الب .واآلية  61من سولة آل عمران.
 . 2اتليخ الط ي.451/3 :
 . 3أي ال تقتله بل قل :لحتن بسطت إس يد  ...اخل.
 . 4سنن اليمذي 426/4 :برقم 2154ن مسند أ د.125/1 :
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ةلسللقيفة إىل  ى لوا ه الللر ة إىل قتللل عيمللان ،ولغلم للل هللذه احل لوا ه فمللا وجلله ختصللي احلللدية
ببيعة ِ
 الذي ةيعه معظم االَنصال وامليلاجرين ومتلت احلجلة عللى العارلب  -وناالمام علر
سارر احلوا هس
فلبا ربتت االفة اخلليفت ،ببيعة ع هدة من امليلاجرين واالَنصلال واالفلة اخلليفلة الياللة ببيعلة نفلر
قليللل مللن أعضللا ال للول السللتة ،فلمللابا ال تيبللت االفللة ِ
ببيعللة للاهو االَنصللال
االمللام علللر
وامليللاجرين و يتخلللا إالهنفللر يسللو مللن أصللحا االَهلوا واملصللاحلس ( )1الروايللة علللى فللرحل صللحتيا
لى عللن إيللول فتنللة علللى حنللو لللر ون أن للد ها ،ثللده اللا  ،لعللن ابللن أيب وقهللا بهقيللا
تنل َ
» و ي للال يف احلللرو

علللى قتللل عيمللان وعلللى االَ ىللداه الللي تلتلله ،ولللذلى يبللاي عليلاب «
الي ااضيا ِ
االمام م النا ي ،وغوهم.
ويظير انهه ان  ىريصاب على الدنيا ومعباب علييا.

لو ابللن سللعد قللال :انبللثل د بللن عمللر  ،ىللدرنا فللروة بللن ضبيللد ،عللن عار للة بنللت سللعد قالللت:
ألسل أيب إىل مروان ب اة سة آال  ،وتر يوم مات ماري ألا و س ،ألفاب.
وقال ال بو بن بعال :ان سعد قد اعت ل يف آار عمره يف قصر بناه بطر را االَسد.
لو نللوح بللن ي يللد ،عللن إبلراهيم بللن سللعد :ا هن سللعداب مللات وهللو ابللن  22سللنة يف سللنة 56ه،-
وقيل سنة 57ه ،-وقال املدارين :تويف سنة  55وعلى قول سنة .54

() 2

____________________
 . 1ال ى اتليخ الط ي  ،452/3 :وقد ب ر وجه إعراحل قليل من الصحابة عن بيعة علر « ».
 . 2سللوة أعللالم النللبال  ،122/1 :و لرا االَسللد موض ل علللى انيللة أميللال مللن املدينللة علللى يسللال الطريللق إبا أل ت با
اّلل يف مطال ة امل ر  ،يوم أُ ىد.
احلليفة ،وإلييا انتيى لسول ه
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قال الذهق :لو لة صاحلة من احلدية ،وله يف الصحيح  15 ،ىلديياب ،وانفلر لله البخلالي
خبمسة أ ىا ية ،ومسلم   12ىديياب ،وقال أيضاب :وقل لله يف مسلند «بَقلر بلن خمللد»   272ىلديياب
() 1
فمن با يف الصحيو   32ىديياب.
وقد عت أ ىا ييه يف املسند اجلام فبلعت  144لواية
وعلى أية  ىال فيو صحايب ،وله ما لسارر الصحابة من الفضل والعمال ،وال يعين بلى برا تله
من ِهل لين وش ،،فلنذ ر شيحتاب من لوار أ ىا ييه.
لوار أ ىا ييه
() 2

:

اّلل
 .1أاللرج ابللن ماجللة يف س للننه ،عللن د بللن سللعد ،عللن س للعد قللال :قللال لسللول ه
() 3
سبا املسلم فسو وقتاله فر.
اّلل بللن احلللاله بللن نوفللل انلهله مس ل سللعد بللن أيب
 .2أاللرج اليمللذي يف سللننه ،عللن د بللن عبللد ه

وقللا والضللحا بللن قلليم ،ويمهللا يللذ ران التمته ل ةلعمللرة إىل احلللة .فقللال الضللحا بللن قلليم :ال
اّلل ،فقال سعد :بحتم ما قلت ابن أار.
يصن بلى إاله من جيل أمر ه
فقال الضحا بن قيم :فل هن عمر بن اخلطا قد هنى عن بلى.
() 4
وصنعنا معه.
اّلل
فقال سعد :قد صنعيا لسول ه

 ىجة على من يقلد اخلليفة يف إفتاره ثرمة املتعت ،،متعة احلة ومتعة النسا .
وهذه الرواية ه
ِ
اّلل بلن عملر ،علن سلعد بلن
وقد لو االمام البخالي ،عن أيب سلمة بن عبد الر ان ،علن عبلد ه
أيب وقا  ،عن النق انهه مسو على اخلف.،
____________________
 . 1سو أعالم النبال 53/1 :و.124
 . 2املسند اجلام  63/6 :برقم .235
 . 3سنن ابن ماجة 1322/2 :برقم .3541
 . 4سنن اليمذي 125/3 :برقم .223
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لعد علن النلق
اّلل بن عمر سلثل عملر علن بللى ،فقلال :نعلم إبا ىلدرى شليحتاب س ُ
وا هن عبد ه
()1
فال تسثل عنه غوه.
وعلى بلى فقد  ى هده سعد عن  ىلية املتعت ،فيجب على اخلليفة وغوه اتهباعه.

 .3أارج الدالمر يف سننه ،عن سعيد بن املسيب ،عن سعد بلن أيب وقلا  ،قلال :مللا لان ملن
اّلل
أمر عيمان بن مظعون الذي ان ممهن تلر النسلا  ،بعلة إليله لسلول ه
ألغبت عن سنيس
إو َأومر ةلرهبانية،
فقال :عيمان :ه
َ
اّلل ،قلال  :إ هن ملن سلني ان أُص ِهلل-ي وألم ،وأصلوم وأ علم وأنعلو وأ للق،
قال :ال ،لسول ه

فمن لغب عن سني فليم مين ،عيمان إ هن الَهلى عليى  ىقاب ،ولنفسى عليى  ىقاب.
إن هللو أقل هلر
اّلل
اّلل لقللد للان أ ل لجللال مللن املسلللم ،علللى أ هن لسللول ه
قللال سللعد :ف لو ه
() 2
عيمان على ما هو عليه ،ان اتصر فنتبتل.

 .4أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن االللد ،عللن أيب عيمللان قللال :ملللا ا ُعللر ض لقيللت أة بعللرة
ه
ِ
اّلل
فقلت له :ما هذا الذي صنعتمس ه
او مسعلت سلعد بلن أيب وقلا  ،يقلولَ :مسل َ أُبلي ملن لسلول ه
() 3
وهو يقول :من ا عى أةب يف ِ
االسالم غو أبيه يعلم انهه غو أبيه فاجلنهة عليه  ىرام.
ه
 .5أارج اليمذي يف مسنده ،عن صاحل بن أيب  ىسان ،قال :مسعت سعيد بلن املسليب يقلول:
حيب النهظافة ،رو
اّلل يهب ،حيب الطيهب ،نظيا ُ
إ هن ه
____________________

 . 1صحيو البخالي ،47/1 :ة املسو على اخلف،ن مسند أ د.15/1 :
 . 2سنن الدالمر ،133/2 :ة النير عن التبتل.
 . 3صحيو مسلم ،57/1 :ة بيان من لغب عن أبيه وهو يعلم من تا ِ
االميان.
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حيب اجلو  ،فن ِظهفوا  -أُلاهُ  -قال :أفنيتعم والت بيوا ةلييو .
حيب العرم ،جوا ُ
ُ
اّلل
 .6أاللرج ابللن ماجللة ،عللن مصللعب بللن سللعد ،عللن أبيلله قللال :قللال لسللول ه
() 2
من تعلم القرآن وعلمه ،قال :وأاذ بيدي فثقعدو مقعدي هذا ،أُقر ُ .

() 1

 :ايللال م

اّلل ،يقلول:
 .7أارج أ لد يف مسلنده ،علن أيب بعلر بلن  ىفل  :قلال سلعد :ه
إو مسعلت لسلول ه
() 3
نعم امليتة ،أ ْن ميوت الرجل ون  ى هقه.
 .2أاللرج النسللارر يف سللننه ،عللن مصللعب بللن سللعد ،عللن أبيلله ،أنلهله إللن ا هن للله فضلالب علللى مللن
اّلل ه للذه االُهم للة بض للعيفيا
اّلل
ون لله م للن أص للحا الن للق
 :إها للا ينص للر ه
 ،فق للال ن للق ه

بدعو م ،وصال م وإاالصيم.
 .5أارج أ د يف مسنده ،عن ابن سعد بن أيب وقلا  ،قلال :مسعلت أيب يقلول :مسعلت لسلول
وهو يقول:
اّلل
ه
ه
ِ
إ هن االميللان بللدأ غريبلاب وسلليعو مللا بللدأ ،فطلوىب يومحتللذ للعللرة إبا فسللد النللاأ ،والللذي نفللم أيب
() 5
القاسم بيده ،ليثلضن ِ
االميان ب ،هذين املسجدين ما يلض احلية يف جحرها.
() 4

:
اّلل
 .12أارج أ د يف مسنده ،عن عمر بن سعد عن أبيه ،قال :قال لسول ه
لاملومن
اّلل وشللعر ،وإن أصللابته مصلليبة ،للد ه
عجبللت للمل َلومن إبا أصللابه اللو للد ه
اّلل وصل  ،فل َ
() 6
 ىىت َيوجر يف اللقمة يرفعيا إىل يف امرأته.
َيوجر يف ِهل أمره ه

____________________

 . 1سللنن اليمللذي 111/5 :بللرقم  .2755قوللله «ألاه» صلليعة مللتعلم يللول وهللو قللول ال لراوي :أي الللذي فيمللت مللن
المه أنهه قال.
 . 2سنن ابن ماجة 77/1 :برقم .213
 . 3مسند أ د.124/1 :
 . 4سنن النسارر.45/6 :
 . 5مسند أ د.124/1 :
 . 6مسند أ د.173/1 :
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إىل غو بلى من لوار أ ىا ييه ،وقد عهيت إليه أ ىا ية سقيمة ن و إىل بعضيا:
 .1إربات اجلية هّلل سبحانه
أارج عبد يلد ،علن علامر بلن سلعد ،علن أبيله قلال :مللا  ىعلم سلعد بلن معلاب يف بلين قريظلة أن
:

اّلل
يقتل من جرت عليه املواسر ،و أن يقسم أمواهلم وبلالييم ،فقال لسول ه
()1
اّلل عهوجل ،الذي  ىعم فو سب مساوات».
«لقد  ىعم فييم اليوم ثعم ه
هلذه الروايللة بظاهرهلا تيبللت اجليلة هّلل سللبحانه وانهله فللو سلب مسللاوات ،وملا هللذا شلثنه فللله جيللة
ةّلل  -يف  ىلل ،انلهله سللبحانه يعللر نفسلله علللى
ومعللان متحيهل فيلله ،وهللو يللالضم التجسلليم  -نعللوب ه

نَ َ ن
ن َ ّ
ن َنَ ن
ليي ُه نر َ
كُ َ ِ
ََشءٍَ
آلخرَو
َو ُ
اال ما يف هذه الرواية ويقلول سلبحانه :ه َ ال َّو َلَ َو ُ
ِليطََوه َبُ
ن َّ
ََ َ ِ َ ِ َ
َ َ
َّ َ ّ ن
َ َ َ
ِ
َ
َ
َ
ن
َّ
ن
َست ََُأييمٍ َث َ ست َ َ لعار ُشَنعلا َمايَي ُلاجَ ُ َ
َو ال ِر َ
ليَخل َََ َّسميو ُت َ
لي ٌَ*َه َ َ ُ
ضَ ُ ُ
َِ َ َِن ن ِ َ َِ ن
َ ن َ َ ن َِ
ن ِن ِ َ ُ
َ َِ
َو هّللَبُميَ
َم َعك ِ َأن َََميَكطت
َُوَميَنع نر نجَ ُِي يَوه
زلَ ُم َََ َّسميء
الر ُ َ
ضَوميََيرجَ ُمط يَوميَن ُ
ن
َت ِع َمل َنَبَ ُصريَ (احلديد 3/و .)4
ّ
َ ن ن ِ َِ َ َ ّن َ ن ن ِ َ َ
ال نها َ َسي ُد نسا ن ِ َ
َوالَ
َوالََخِ َساََ ُإ
ويقلول سلبحانه :ميَيك نَ ُمَََن َثِلث ٍََ ُإاله َر بُع
ن
َِ
َِ
ن ن َ
َ َّ َّ
ن
ِ َ َ َ ِ ََ ّ ن
َه َ َ
ييم ََُ ُإنَ هّللَبُكَُ
َم َع ن ِ َأن َََميَاكن َث َّ َيننبئن ن ِ َبُميَ َ ُمل َيَ مَ ل ُق
أدىنَ ُمََذ ُكَوالَأكرثَ ُإال
َ ِ
َشءٍَ َ ُلي (اجملا لة)7/

فاّلل سبحانه هو املوجو احمليح نمي
فعلى ضو هذه اآل ت ه

____________________

 . 1مسند يد برقم 145ن فضارل الصحابة للنسارر برقم .115
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املمعنللات وهللو الللذي معنللا أينمللا نهللا ومللا مللن للو إالههللو مل مللن يناجيلله ،وميللله ال يعللون متحيل اب
فو سب مساوات.
نعم ونه معنا أو يف لهمعان ليم وع  ىلوله فينا ،أو يف االَشيا بل املرا إ ىا ته القيوميلة ولا
سواه و ونه قارماب به ،وهو غو احللول يف االَشيا .
أيولللون هللذه اآل ت أب هن امل لرا علملله سللبحانه
والعجللب ا هن السلللفية املعللرولة أبميللال هللذه الروايللة ه
ةلظاهر والبا ن أو علمه وا ري يف لم النجو وهذا هو التثويلل اللذي للو قلام بله مسللم ُلرملر
ةجليمية.

 .2الطوا أ ير من سبعة أشوا
اّلل ،فمنهلا ملن لا سلبعاب،
أارج أ د ،عن اهد ،علن سلعد بلن ماللى قلال :فنلا مل لسلول ه
() 1
:ال  ىرج .
اّلل
و منها من ا انياب ،و منها من ا أ ير من بلى ،فقال لسول ه
اّلل سللبحانه منللذ عيللد إب لراهيم وقللد هِ
 ىرفللت وللرول ال مللان إىل أن
لة عبللا ة اعيللة شللرعيا ه
إ هن احلل ه
بعللة نللق ِ
فعلهللم النللاأ معللا احلللة يف العللام العاشللر مللن اهلجللرة و حيللة بعللد اهلجللرة
االسللالم
اّلل (لحل)
لة النللق يف لوايللة جللابر بللن عبللد ه
إالهمل هلرة وا ىللدة وان اعتمللر غللو مل هلرة وقللد جللا ت صللفة  ىل ه
ولواه مسلم على تفصيله وفييا قلال جلابر :لسلنا ننلوي إاله احللة ،لسلنا نعلر العملرة  ،ىلىت إبا أتينلا

َ َّ ن
َتااذو َ
فقلرأ :و ُ

فرملل رلالاثب و م لى ألبعلاب مثه نفلذ إىل مقلام إبلراهيم
البيلت معله ،اسلتلم اللر ن ه
َ ن ّ
م َِ َ
() 2
صىل .
َم َ
َمقيمُ َ ُإبِر هي
ُ
هلمل رلالاثب أي أسلر يف م ليه وهل منعبيله ملن االَشلوا اليالرلة االُول وم لى عللى
فيو

عا ته يف االَلبعة االَاوة ،وصال

____________________
 . 1مسند أ د.124/1 :
 ىجة النق
 . 2صحيو مسلم ،35/3 :ة
ه

.
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اجملمو سبعة أشوا .
فلبا ان هذا وا النق واملسلمون ولا ه ،فعيا ميعن أن يطو وا ىلد سلبعة ،وآالر انيلة،
» بصد تعليم آ ا احلة و املسلمون بصد التعلهمس!
واثلة أ ير من بلى ،و ان النق «

فاحلللدية مل تضل هلمنه جلواض الل ة يف العبللا ة ،بعيللد عللن موقللا املسلللم ،يومللذا الللذين للانوا
اّلل فمنهلا ملن لا
ولا النق يف اعمال احلة ما هو صريو الرواية  ىية يقلول « :فنلا مل لسلول ه
سبعاب».
 .3الرمر بست  ىصيات
أاللرج النسللارر يف سللننه ،عللن ابللن أيب ُ لليو قللال :قللال اهللد :قللال سللعد :لجعنللا يف احلجللة مل
وبعضللنا يقللول لميللت بسللب  ىصلليات وبعضللنا يقللول لميللت بسللت فلللم يعللب بعضلليم
النللق
على بعض.
مثه لو عللن قتللا ة قللال :مسعللت أة ل ل يقللول :سللثلت اب لن عبللاأ عللن شللر مللن أمللر اجلمللال،
() 1
بست أو بسب .
اّلل
فقال :ما أ لي لماها لسول ه
لة النللق ،قللال :مثه سلللى الطريللق الوسللطى
لو مسلللم يف صللحيحه ،عللن جللابر يف ة صللفة  ىل ه
الللي ختللرج علللى اجلمللرة العل  ىللىت أتللى اجلمللرة الللي عنللد ال للجرة فرماهللا بسللب  ىصلليات يعلِه مل
ل  ىصاة منيا ،لهحصاة منيا ميل  ىصى اخلذ  ،لمى من بطن الوا ي.
ان بصد تعليم آ ا
وقد تقدم ا هن النق

____________________
 . 1سنن النسارر ،275/5 :ة عد احلصى الي يرمى عا اجلمال.
.
 ىجة النق
 . 2صحيو مسلم ،42/3 :ة
ه
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() 2

احلللة وفرارضلله وحمظولاتلله وقللد  ىللر املسلللمون علللى الللتعلم ،فعيللا يصللو انلهله لمللى بعضلليم بسللب ،
وبعضيم اآلار بست ،وال يعيب بعضيم على بعضس
» بسلت أو سللب
اّلل «
وملا لواه النسلارر علن ابلن عبلاأ انهله قلال :ملا أ لي لماهلا لسلول ه

خللالا مللا لواه يف البللا التللاس عللن ابللن عبللاأ عللن ريللق أايلله الفضللل بللن العبللاأ ،قللال :نللت
» فلللم ي ل ل يلل هلق  ىللىت لمللى للرة العقبللة فرماهابسللب  ىصلليات يع ل م ل ل هلل
ل النللق «
() 1
 ىصاة.
 .4الطوة يف املرأة والفرأ والدال
قللال :ال

اّلل
أاللرج أبللو او  ،عللن سللعيد بللن املسلليب ،عللن سللعد بللن مالللى ،ا هن لسللول ه
() 2
هامة وال عدو وال وة ،وإن تعن الطوة يف شر ففر الفرأ واملرأة والدال.
وأارج أ د يف مسلنده ،علن سلعيد بلن املسليب قلال :سلثلت سلعد بلن أيب وقلا  ،علن الطلوةس
:
اّلل
فانتيرو ،وقال :من  ىدرىس فعرهت أن أ ىدره من  ىدرين ،قال :قال لسول ه
«ال عللدو وال للوة وال هللام ،إن تعللن الطللوة يف شللر ففللر الفللرأ وامل لرأة والللدال ،وإبا مسعللتم
() 3
تفروا منه.
ةلطاعون أبلحل فال َ بطوا ،وإبا ان أبلحل وأنتم عا فال ه
» قلال :إبا لان الطلاعون أبلحل
اّلل «
وأارج أيضاب ،عن سعد بلن أيب وقلا  ،ا هن لسلول ه
تفروا منه.
فال بطوا عليه ،و إبا ان أبلحل وأنتم عا فال ه

____________________

 . 1سنن النسارر ،275/5 :ة التعبو م لهحصاة.
 . 2سنن أيب او  15/3 :برقم .3521
 . 3مسند أ د122/1 :و.126
 . 4مسند أ د122/1 :و.126
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() 4

و ة شعو وم  ىول تلى الروا ت:
لو النفلر،
هأوالب :ا هن الرواية االُوىل تنفر العدو  ،وهلر انتقلال امللرحل ملن سلقيم إىل سلليم ،فللو ص ه
يف لوايت لله الياني للة واليالي للة انهلله أم للر أبن ال يُي للبح أبلحل فيي للا
فلم للابا ي للروي س للعدعن الن للق

الطاعون ،وإبا ُهبح فييا فال ُخرج منيا س فا هن بلى صريو يف االعيا وبدأ العدو .الَنهله إبا لان
يف ألحل للليم فييللا للاعون وأُال بوجللو ه يف ألحل أُاللر فللال ييللبح فييللا اوفلاب مللن االبللتال  ،مللا
انهه إبا ان يف ألحل فييا اعون فال خلرج منيلا للحتال ينقلل امللرحل معله إىل ألحل أُالر  ،وهلو نفلم
القول ةلعدو .
عن ريق سعد قول ،متناقض.،
وةلتاس فقد ع ي إىل النق
اثني لاب :ا هن الللذ ر احلعلليم يصللا العللا ةحلسللن واجلمللال وانلهله سللبحانه مللا الللق ش ليحتاب إاله  ىسللناب
َ ُ َ ّ َ َ ن َّ
َ َ َ ن ن َّ َ َ
و ليالب قلال سلبحانه :ربطيَ ليَأ قوَُكََشءٍَخلقا َثا َهاد ( له )52/وقلال سلبحانه:
ِ
َّ َ ِ َ َ ن َّ َ ِ َ َ َ ن َ َ َ َ
ِ
ُليَأْسََُكََشءٍَخلق َوبدأَخلاََ ُالنساينَ ُماََطاَ (السلجدة )7/وقلال سلبحانه:
َ َ ّ َن ِ ََ ِ َ َ ن َ ن ِ َ َ َ َ ن
ِ
َّ
َ
وص ر َك َف ْسََص رك َورزقك َ ُمََ لقيبيت (غلافر )64/فيلذه اآل ت تصلا فعلل اّلل

ه

حيل ال َوم يف املرأة والفرأ والدال س!
سبحانه و هل ما القه ةجلمال ،فعيا ه
إ هلل وم والطوة إهاا هلو وليلد عملل ِ
االنسلان ،فيلو بفعلله علل اليلوم سلعداب أو حنسلاب ،وإاله فلاليوم
َ

ن ّ َ
اّلل سلبحانه :قي َ ُإنايَت َق ّرينايَ
هو اليوم ،وال مم هر ال مم ،والقمر هو القمر ،لر َن أبملر ه
َ
ن
ن ِ َ ِ َ ِ َ ِ َ ن َ َ ن َ َّ ن ِ َ َ َ ّ ّ ن ّ
ن ن ِ ََ ن
كا ِ َأئ ِ
اََ
مسطك ِ َ ُمطيَ َ ذ ٌبَأ َُلا ٌ َ*َقاي َطايئُرك َمع
بُك َل ُِئَ َتنت َلَنْجطك َوَل
ُ
ن ِ ن ِ َِ َِن ِ َ ٌ ن ِ ن
َسف ََن (يم.)15 -12/
ذكرت َبَُأَت َق مَم َُ

يعللين :قللال أصللحا القريللة لرسللليم ا هل ت للا منا بعللم ،فوافللاهم اجل لوا أب هن للارر م مععللم ،وا هن
الذي ينبعر أن تت ا موا به هو مععم ،وهو  ىالة اعراضعم عن احلق وإقبالعم على البا ل.
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وعلى ل تقدير ،فال لر اللذي يصليب ِ
االنسلان يف اله وبعلد ضواجله ،لله سلبب واقعلر ،ال صللة
ه
ه
له ةلدال وال وجة الي ختدم ال وج وأوال ه ن ههد وميابرة.
ملن اللدنيا
اّلل
لالهن لسلول ه
يا يعون ال َلوم يف امللرأة مل أ ههنلا إ ىلد اللياله اللي اات ه

س قال:
() 1
ُ ىبهب إس من الدنيا :النسا  ،والطيب ،وجعل هقرة عيين يف الصالة.
» قللال :الللدنيا متللا  ،واللو متللا
اّلل «
اّلل بللن عمللر  ،ا هن لسللول ه
أاللرج مسلللم عللن عبللد ه
()2
الدنيا املرأة الصاحلة.
هذا هو ِ
خا لب أ ىلد أصلحابه اللذي لان يقلول « :فلاو
االمام أبو احلسلن عللر اهللا ي
اّلل شللر مللن يللوم فمللا أي للمى» بقوللله :ترمللر بللذنبى مللن ال بنللب للله ،مللا بنللب االَ م  ىللىت صللر
ه
اّلل هللو املييللب واملعاقللب ،واجملللاضي ةالَعمللال
تت للثمون عللا إبا ُجللوضيتم أبعمللالعم فييللا ،مثه قللال :إ هن ه

اّلل.
عاجالب وآجالب ،ال تعد وال جتعل لالَ م صنعاب يف  ىعم ه
 .5التنديد ةل عر
أاللرج مسلللم ،عللن د بللن سللعد ،عللن سللعد ،عللن النللق «
() 4
ميتلى شعراب.
أ ىد م قيحاب يريه او من أن َ

() 3

»  ،قللال :الَ َُن ميتلل َلى جللو

إ هن ال عر على اط:،

____________________
 . 1مسند أ د.225 ،155 ،122/3 :
 . 2صحيو مسلم ،127/4 :ة استحبا نعاح البعر.
 . 3احل لراو ،للا العقللول 423 -422 :بتلخللي .وسللنوافيى عنللد لاسللة أ ىا يللة أيب هريللرة ا هن عار للة للذبت أميللال
.322
هذه الرواية  ،ال ى
 . 4صللحيو مسلللم ،52/7 :ة تللا ال للعرن سللنن اليمللذي 141/5 :بللرقم  2252ن مسللند أ للد 175/1 :وفيلله
( ىىت يريه) بدل يريه.
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اللح منلله ال ييللد إاله إىل ن للر الفسللا والللدعالة و عللم الظلللم وتو يللد أل انلله إىل غللو بلللى مللن
ن َ ََ
ُ
َّ
ون*َأ ا ِ َ
غا ت ساقطة ،فصا ىبه هو الذي ن ل يف  ى هقله قولله سلبحانهَ :و ش َعر نءَيَت ُب نع ن ن َ لغايو َ
َ
َِ ن
َ ن
َ َ َ َّ ن ِ ن
َُك َو ديَ ن
يم ََن*َ َوي ََّ ن ِ َن نق َن َمايَالَنف َعلا ََن (ال لعرا  )226 -224/فثصلحا
تر َيَ َ
ٍ
ُ
هذا النو من ال عر هم مساسرة االَهوا يتبعلون اهللو  ،و ي ملون أملراب ،اليلوم وينقضلونه غلداب ،فلليم
هلم مربل يف احلياة إاله إشبا لغبا م وميوهلم الفاسدة.
لة االَاللال احلميللدة وإهنللاحل اهلمللم ،لبسللح العللدل ون للره ،و للبو
واللح آاللر منلله ييللد إىل بل ه
للاح الظل للم ،وال للدعوة إىل احل ل هلق أبُس لللو ب للدي  ،مي للاضج االَلواح وخ للالح االَ مع للة ،في للذا الن للو م للن

ال للعر بعيللة العللا  ،ومقصللد احلعلليم ،ومللثل االَاالقللر ،و لبللة االَ يللب ،وأمنيللة العللا االجتمللاعر،
ّ ّ َ َن َ ن
َو َ ُملا َ
ليََآمطا َ
اّلل سبحانه بقولله :إُالَ ُ
فثصحا هذا النو من ال عر هم الذين استيناهم ه

ن ن َ َ َ ِ َ ن َّ َ َ َ ن َ َّ ن ِ َ َ
َّ َ
ََ َ
ِ َِ
ّ
َو َِتَ ُ ن
َكثري َ
ابَ
ِصو َ ُمََبع ُدَميَظ ُلما َوسايعل َ ُ
ص ُ
يْليتَوذك نرو َ هّلل ُ
لياََظلما َأيَمطقل ٍ
َ
نطِ َق ُلبن ََن (ال عرا .)227/

 ،فانهله هأول فلاتو
عمل قلام بله النلق
إ هن التقدير الوافر هلذا النمح من ال عر وتعرو قارله ،
هلللذا البللا علللى مصلراعيه مللد ىاب وهجللا ب ةصللااته لل للعرا املللا  ى ،للله والَ ُُسلرته العرميللة ،و للان

يَن للد ال للعر ويستن للده ،و ي ل عليلله وي لراتح للله ،ويعللرم ال للاعر ميمللا وجللد يف شللعره هللذه العايللة
ِ
فسلقر ،قلال :هّلل هل أيب
عمه شيخ االَة لو أيب اللب
الو ىيدة ،للتيا ىه ل عر ه
ملهلا استسلقى ُ
قللال :ثنلهلى أل ت لسللول
الللب لللو للان  ىيلاب لقل هلرت عينللاه ،مللن ين للدل قولللهس فقللام علللر

اّلل قوله:
ه
أبيض يُستسقى العمام بوجيه لبي اليتامى عصمة لالَلامل
و َ
تلوب به اهلُاله من آل هاشم فيم عنده يف نعمة وفواضل
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ل عر عب بن ضهو ملا أن ده يف مسجده ال ريا الميته الي مطلعيا:
و للتيا ىه
مت ل ل ل ل ل ل ل ل ل لليهم إرره ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا يف ل ل ل ل ل ل ل ل ل للد معب ل ل ل ل ل ل ل ل ل للول
ةن ل ل ل ل للت س ل ل ل ل للعا فقل ل ل ل ل للق الي ل ل ل ل للوم متب ل ل ل ل للول

فعساه النق ص ة اشياها معاوية بعد بللى بع لرين أللا لهلم ،وهلر اللي يلبسليا اخللفلا يف
() 1
العيدين.
لو احلا م النيسابولي :ملا أن د عب قصيدته وبلغ قوله:
ا هن الرسل ل ل ل ل ل للول لس ل ل ل ل ل ل لليا يستض ل ل ل ل ل ل للا ب ل ل ل ل ل ل لله

أشال

اّلل مس ل ل ل ل ل لللول
وص ل ل ل ل ل للالم م ل ل ل ل ل للن س ل ل ل ل ل لليو ه

بعمه إىل اخللق ليسمعوا منه.

اّلل ( )2إىل غلو بللى
ويرو ا هن عباب أن د من سيو اهلنلد ،فقلال النلق «
» ملن سليو ه
ال للعر و ال للعرا  ،وبللذلى أربللت ا هن ال للعر املللذموم
مللن امللوال العيللوة الللي ق ل هدل فييللا النللق
ملا نقلله
غو ال عر اململدوح ،وانهله سلبحانه إهالا يلذم اللنمح االَهول وللو جلا يف  ىلدية النلق
«سللعد» فلهاللا يرمللر إىل الصللنا االَهول وإاله فال للعر يف العصللول االُوىل للان سلليماب يف أ بللا أعللدا
ِ
اّلل
أرمللة الللدين يبللذلون مللن مللال ه
ه
اّلل  ،واللو عايللة إىل االسللالم يف لهصللق ول ىيللة ،ولللذلى للان ه
لل عرا ما يعنييم عن التعسب واالشتعال بعو هذه املينة.
للخالفلة و ِ
االماملة يلوم العلدير اسلتجاض  ىسلان ابلن اثبلت أن
وملا نصلب النلق
عليلاب
لب الملله يف قالللب ال للعر ،فلمللا قلرأ علللى النللق
يصل ه
() 3
بروح القدأ ما نصرتنا بلسانى.

____________________
 . 1ال عر وال عرا  ،ابن قتيبة 62 ،ما يف العدير.4/2 :
 . 2مستدل احلا م.522/3:
 . 3الفصول املختالة.236 :
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قللال

 :ال تل ال
مويلهلداب
ه
 ىسللان َ

 .6يسلم أ ىد قبل سعد
أالرج البخلالي يف ة مناقلب سلعد ،قلال :علن سلعيد بلن املسليب يقلول :مسعلت سلعد بللن أيب
لة
وإو ليلُلُل ُ
وقللا قللال :مللا أسلللم أ ىللد إاله يف اليللوم الللذي أسلللمت فيلله ،ولق لد معيللت سللبعة أ م ه
() 1
ِ
االسالم.
إ هن مع ل الروايللة مللا ب للره ابللن  ىجللر هللو انلهله يسلللم أ ىللد قبللله ،وملللا وقللا ابللن  ىجللر علللى
لروي عللن سللعد ،ويقللول :والسللبب فيلله ا هن مللن للان أسلللم يف ابتللدا االَمللر للان
بطالنلله ،عللا يل َلوهِول املل ه
خفر إسالمه ،مث أوضو مع قوله واو ليلة ِ
االسالم أبنهله ألا ةالرنل ،اآلالرين اد لة وأة بعلر،
ه
ه
أو النق وأة بعر وقد انت اد ة أسلمت قطعاب ولعلهه ا الرجال.
وعلى أيهة  ىال فلم يعن سعد هأول من أسللم ال افلا ب وال عالنيلة ،وقلد تضلافرت اللروا ت عللى
يف هذا الصد .
أ هن هأول من أسلم هو علر بن أيب الب ،و إليى بعض ما أرر عن النق
انهله قلال :هأولعلم وال اب  -ولو اب  -عللى احللوحل

 .1أارج احللا م يف مسلتدل ه علن النلق
() 2
هأولعم إسالماب علر بن أيب الب.
يا يعون هو هأول ملن أسللم مل أ هن  ىلدية بلد اللدعوة ي ليد بوضلوح انهعليهلاب
من أسلم.
َ

َِ

هلو هأول

َ ِ ِ َ ََ َ
الق َر ََ
ريتكَ َ
لو الط ي يف اتلخه :انهه ملا ن ل قولله سلبحانه :وأن ُذرَ ُش
بَ علا النلق عليهلاب
فق للال ل لله  :علل للر إ هل هّلل أم للرو أن أنل للذل ع للويت االَق ل لرب ،،إىل أن ق للال :فلمل للا ج للا القل للوم
اا بيم بقوله :بين عبد املطلب
____________________
 . 1صحيو البخالي ،22/5 :ة مناقب سعد.
 . 2احلا م ،املستدل  136/3 :وصححه اتليخ بعدا .21/2 :
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اّلل أن أ عللو م إليلله ،فللثيهعم يل َلواضلو علللى هللذا االَمللر
ه
إو قللد جحتللتعم خبللو الللدنيا واآلاللرة ،وقللد أمللرو ه
 ،وقلال:
عللى أن يعلون أالر ووصلير واليفلي فليعمس فلث ىجم القلوم عنيلا يعلاب ،فقلام عللر
() 1
اّلل فثاذ برقبته ،وقال :إ هن هذا أار ووصير واليفي فيعم فامسعوا له وأ يعوا.
نق ه
أل ه

 .2قللال احلللا م النيسللابولي :وال أعلللم االف لاب ب لل ،أصللحا الت لواليخ ا هن علللر ابللن أيب ال للب
() 2
(لحل) هأوهلم إسالماب.
ةّلل ولسلوله وصلدقه فيملا جلا بلله
 .3وقلال ابلن عبلد الل  :اتهفقلوا عللى أ هن اد للة هأول ملن آملن ه
() 3
مثه علر بعدها.
اّلل تعللاىل ألا بلله
ةّلل قللح ،وبلللى ا هن ه
 .4وقللال املقري ل ي :و هأمللا علللر بللن أيب الللب فلللم ي للر ه
الللو ىر وأا ل
اّلل
اخلللو فجعللله يف فالللة ابللن عملله سلليد املرسللل ،د ،فعنللدما أتللى لسللول ه
اد ة وص هدقت انت هر ،وعلر بن أيب الب وضيد ابن  ىالرلة يصللون معله ...إىل أن قلال :فللم
اّلل
يو ىد فيقال أسلم ،بل لان عملره عنلدما أو ىلى ه
ان م ر اب  ىىت ه
اّلل يف من لله بل،
سن ،،وقيل :إ ىد ع ر سنة ،و ان مل لسلول ه
() 4
أ ىواله.
بللن عفيللا ،عللن أبيلله ،عللن جل هده عفيللا ،قللال :جحتللت يف اجلاهليللة

علر(لحل) أن يُدعى وال
حيتة ه
إىل لسوله او سن ،وقيل سب
أهله ث ىد أوال ه يتبعه يف ي
لو ابللن االَرللو عللن أيب حيل
إىل معة وأل أُليد أ ْن ابتلا الَهللر ملن رياعلا وعطرهلا ،فثتيلت العبلاأ بلن عبلد املطللب ،و لان لجلالب
اتجراب ،فثل عنده جالم  ىية انظر إىل
____________________
 . 1اتليخ الط ي 216/2 :وللحدية مصا ل يوة ا تفينا وا ب ر.
 . 2املعرفة.22:
 . 3االستيعا .457/2 :
 . 4االمتا .42 :
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الععبة وقد  ىلقت ال مم يف السما فالتفعت وبهبت إب جا شلا فرملى ببصلره إىل السلما مثه
قام مستقبل الععبة ،مثه ألبة إاله يسواب  ىىت جا غالم فقام على ميينله ،مثه ألبلة إاله يسلواب  ىلىت
جللا ت ام لرأة فقامللت الفيمللا فر ل ال للا فر ل العللالم وامل لرأة ،فرف ل ال للا فرف ل العللالم وامل لرأة،
فسللجد ال للا فسللجد العللالم وامللرأة ،فقلللت :عبللاأ أمللر عظلليم ،قللال العبللاأ :أمللر عظلليم تللدلي
اّلل ابن أار ،أتدلي من هذا العالمس هلذا عللر
من هذا ال ا س قلت :ال ،قال :هذا د بن عبد ه
بلن أاللر ،أتللدلي ملن هللذه امللرأةس هلذه اد للة بنللت اويللد ضوجتلله ،ا هلبللن أالر هللذا أال و ا هن لبلهله
اّلل مللا علللى االَلحل لهيللا أ ىللد علللى هللذا
هلةلسللما واالَلحل أمللره عللذا الللدين الللذي هللو عليلله وال و ه
هوال اليالرة.
الدين غو َ
النق
 .7اول االُهمة قا بة اجلنة ب فاعة ه
اّلل
أارج أبو او  ،عن عامر بن سعد ،عن أبيه قلال :ارجنلا مل لسلول ه
() 1

ملن معلة نريلد

اّلل سلاعة مثه ا هلر سلاجداب ،فمعلة لويالب مثه
املدينة ،فلما نها قريباب من َعل ْ َولا نل ل مثه لفل يديله فلدعا ه
اّلل س للاعة مثه ا ل هلر س للاجداب ،فمع للة للويالب مثه ق للام فرف ل يدي لله س للاعة مثه ا ل هلر
ق للام فرف ل يدي لله ف للدعا ه
ساجداب.
إو س للثلت ليب وش للفعت الَ ُُم للي ،فثعط للاو رل للة أُم للي ،فخ للرلت
ب للره أ للد ر للالاثب :ق للال « :ه
ليب الَ ُُ همللي ،فثعطللاو رلللة أُمللي ،فخللرلت سللاجداب
سللاجداب شللعراب لللريب ،مثه لفعللت لأسللر فسللثلت ه
لريب شعراب ،مثه لفعت لأسر فسثلت ليب الَ ُُمي ،فثعطاو اليلة اآلار ،فخرلت ساجداب لريب.

() 2

____________________
 . 1أُسللد العابللة415 -414/3 :ن ولواه النسللارر يف اصارصلله3 :ن وال ى ل االسللتيعا  .555/2 :و للان النللق يص للهر
إىل الععبة قبل اهلجرة و إهاا صلهى إىل بيت املقدأ يف املدينة بعدها إىل سبعة ع ر شيراب.
 . 2سنن أيب او  52/3 :برقم .2775
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ةّلل سللبحانه أيبن لع ل هدة
إ هن االمعللان يف اآل ت ال لوال ة  ىللول ال للفاعة تيبللت أب ههنللا  ىل هلق اللا
ه
ااص للة م للن عب للا ه املقل لرب ،،وال أيبن هل للم أن ي للفعوا إاله يف  ى ل هلق عل ل هدة معين للة ،فق للد وضل ل الق للرآن
ه
 ىدو اب وقيو اب يف ال اف وامل فو له.

ةّلل سللبحانه فلللم َيومن لوا بلله أو بو ىدانيتلله أو بقيامتلله ،
إ هن ال للفاعة يف  ىل هلق مللن قطع لوا صلللتيم ه
منتفية قطعاب ال تناهلم شفاعة االَنبيا .
َ
ِ
َن ن ّ َ َ
َ
َ ن َ
َ ِ
ِ ن
َر نس نُ َ
ت ن
َ
افعيءَ
اََش
َر ّبُطيَبُيْلَََِ َ اَُْلايَ ُم
يََن نس نهَ ُم ََِقبَُِقدَجيء
ل
قال سلبحانه :نق لَ ُ
ن ُ ََََِ َ َ ّ
َ ِ َ َ
ن ّ َ ِ َ ن َ ِ َ ن َ ِ ن َ ن ِ َ َ َّ َ ِ
ن
ن
ِ
َخ َُساو َأَفسا َوضاََُاط َمايَاكنا َ
ريَ ليَكطيََعماَُقاد َ
فيَشف نع َْليَأوَنردَِطعمَُغ
َ
َ ن َ
َ َِن َ
نّ ن َ
قََ*َفميَ
ون (االَعرا  . )53/وقلال سلبحانهَ :وكطيَنكذ نب َُبيَ مُ َ دليََ*َ َْ ّّتَأتينيَ َل
َت َ
نف
ن
ََِ نن ِ َ
َشفي َ ََ ّشي ُفعَ (املدرر.)42 - 46/
تطفع

و للة لوا ت متض للافرة للد ش للفاعة االَنبي للا  ،وم ل بل لى فعي للا ول يف ه للذه الرواي للة ا هن االُهم للة
اّلل
بقا بتي للا عا هل للا وإاملي للا ،تقيهي للا وفاجره للا ،ص للاحليا و احلي للا عل للى  ىل ل هد سل لوا يف ال للفاعة ،و ه
سبحانه يقبل شفاعة نبيهه يف  ى هقيمس!
ةّلل ولس لوله وإن فسللق وفجللر واضللب االَلحل علاقللة
وال ي لرا مللن االُهمللة يف الروايللة إاله مللن آمللن ه
ما االَبر .
اّلل
 .2عمر أف ه وأغل من لسول ه
أارج البخلالي يف صلحيحه ،علن د بلن سلعد بلن أيب وقلا  ،علن أبيله قلال :اسلتثبن عملر بلن

وعنللده نسللوة مللن ق لري يعلهمنلله ويسللتعيرنه عاليللة أص لوا ن علللى
اّلل
اخلطللا علللى لسللول ه
فللدال
اّلل
صللوته ،فلمللا اسللتثبن عمللر بللن اخلطللا قمل َلن فبللا لن احلجللا  ،فللثبن للله لسللول ه
يضحى.
اّلل
عمر ولسول ه
:
اّلل ،فقال النق
اّلل سنى لسول ه
فقال عمر :أضحى ه
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عجبللت مللن هل َلوال الللاليت للن عنللدي ،فلمللا مسعللن صللوتى ابتللدلن احلجللا  ،فقلال عمللر :فثنللت
اّلل
لين أ بنللين وال ل َ
لنب لسللول ه
أ ىل هلق أن ييللنب لسللول ه
اّلل ،مثه قللال عمللر :عل ه
لدوات أنفسل ه
.
اّلل
س! فقلن :نعم ،أنت أف ُ وأغل من لسول ه
اّلل
« :اِييلاب ابلن اخلطللا واللذي نفسلر بيللده ملا لقيللى ال ليطان سللالعاب
فقلال لسلول ه
() 1
ِ
فجى».
فجاب ق ه
فجاب غو ه
ح إاله سلى ه
ه
و ة شعو وم  ىول تلى الرواية:
هأوالب :ا هن إللاهر الروايللة ا هن النللق اجتمل مل نسللوة مللن قلري وهل هلن أجنبيللات مللن ون أن يضللر
 ،ويعللم بللى ملن الالل

مومن فضلالب علن النلق
ساتر بينيما ،وهذا ال يليق أبن ينسب إىل َ
بيان أمرين:
ليين أجنبي ل للات عن ل لله
االَم ل للر االَهول :ا هن التعب ل للو بقول ل لله« :وعن ل للده نس ل للوة م ل للن ق ل لري » يع ل للر انهف ل ل ه
 ،وإاله فلو ان املرا ضوجاته لعان الالضم التعبو ةل وجات ال بنسوة من قري .
يعللن مللن قلري فميللل ميمونللة بنللت ُ ىيل هلر بللن أاطللب انللت
علللى أ هن بعللض ضوجاتلله
فث بت له إبراهيم.
ييو ية فثسلمت ،ومالية القبطية أهديت إىل النق
وقوله يستعيرنه وع ا ههن هن يعيرن العالم عنده ال أ ههنن يطلنب نفقة يوة.

االَملر اليلاو :ا هن االجتمللا لان بعلد نل ول آيلة احلجللا  ،ب ليا ة اهنلن ابتللدلن للحجلا عنللدما
عليين عمر بن اخلطا .
أقبل
ه
والضم هذين االَمرين أن تم النق م نسا أجنبيات ون أن يضر ساتر بينيما.
____________________
 . 1صحيو البخالي ،11/5 :ة مناقب عمر.ونقله مسلم يف صحيحه 115/7:ة فضارل عمر.
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ةّلل  -فظلاب غللي القللب وإن لان
صحة اخلل أن يعلون النلق
 والعيلاب هاثنياب :ا هن الضم ه
َ
ن
َ َّ
اتَِياايَ
لل مللن فظاإللة عمللر ،مل أنلهله سللبحانه ينفللر عنلله هللذه التيمللة ،قللال سللبحانهَ :و ا ِ َكطا
أقل ه
ِ
ِ َ َ
َ َ َ
َِ ُ
اك (آل عملران )155/إاله أن حيملل عللى جيلل النسلوة ثلال
َْ ِ ُ َ
بَالَفضا َ ُماَ
ل
لق
غ ُليظَ
ُ
ولأفته.
النق
فجلاب
اثليلاب :ا هن إللاهر قولله :إييلاب ابللن اخلطلا  ،والللذي نفسللر بيلده مللا لقيللى ال ليطان سللالعاب ه
فجللى» يللدل علللى عصللمته و ونلله مللن املخلَصلل ،و اوللله يف قوللله سللبحانه:
فجلاب غللو ه
قللح إالهسلللى َ ه
ّ
ن
َ
ِ
ِ
وال ِغ َي َّط ن ِ َأ ِ َ
صاَ (احلجلر.)42-35/فال ليطان عنلدما يلتقلر
ََ
َ*َإُال ُ بيد َ َ ُمط ن ن َ نمخل
ْج ُع ََ
َ

َ
َ
فجيم بل يقابليم فيوسوأ إلييم :قلال سلبحانه  :ف َ ِسا َ َسَ ُإَلِا ُ َ
فجاب غو ه
م االَنبيا ال يسلى ه
َ
َ
َّشيِ
َيايَآد ن
لو
ص
ي
لل
ي
ف
لر،
ا
آ
ا
ل
فج
للى
س
ي
لر،
م
ع
ل
م
لر
ق
يلت
لدما
ن
ع
له
ن
لع
و
)
122
/
له
(
َ
م
قينَقيل
ب
ه
ه
ه

بلى تُر س!
و هة لواية أُار عن جابر لواها مسلم لوا تعون قرينة على تفسو احلدية السابق.
فوجلد
اّلل
اّلل ،قال :ال أبو بعر يستثبن عللى لسلول ه
لو مسلم ،عن جابر بن عبد ه
الناأ جلوساب ببابه َيوبن الَ ىد منيم ،قال :فثبن الَيب بعلر و الل ،مثه أقبلل عملر فثسلتثبن فلثبن
 ،فقلال :
لن شيحتاب أُضحى النلق
له فوجد النق
نساوه وا اب سا تاب ،قال :الَقو ه
 ىوله َ

اّلل
اّلل لو لأيت بنت االجلة سلثلتين النفقلة فقملت إلييلا فوجلثت عنقيلا ،فضلحى لسلول ه
لسول ه
وقللال :هل هلن  ىللوس مللا تللر يسللثلنين النفقللة ،فقللام أبللو بعللر إىل عار للة  :للث عنقيللا ،فقللام
اّلل ال نس للثل
اّلل مللا ل لليم عنللده فقل للن :و ه
عمللر إىل  ىفص للة للث عنقي للا ،اليمهللا يق للول :تسثلنهرس للول ه
ش ليحتاب أبللداب ل لليم عنللده ،مث اعت ل هلن شلليراب أو تس للعاب وع لرين مثه ن ل للت إليلله ه للذه
اّلل
لسللول ه
َ
َ
َّ ُ ن ِ َ
َ
ِ
ِن ِ
ِ ن
اآليلة :ياايَي ُن َ
اطيتَ ُمااطك َََّأجاار َ َ ُييماايَ
َال ِزو ُجا َ
اِبَقاُ َ
ا
ْل
ايَ
ا
اك   -ىلىت بلللغ ُ -لمحسا ُ
ُ
(االَ ى ا .)25 -22/
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إو أُلي للد أن أع للرحل علي للى أم لراب أ ى للب أن ال تعجل للر في لله  ى للىت
فب للدأ بعار للة وق للال :عار للة ه
اّلل است لو
اّللسفتال علييا اآلية ،قالت :أفيى لسول ه
تست وي أبويى ،قالت :وما هو لسول ه
اّلل و لس لوله والللدال اآلاللرة وأسللثلى أن ال خت ل ام لرأة مللن نسللارى ةلللذي قلللت،
لويس بللل أاتللال ه
أبل ه
() 1
ِ
ميسراب.
قال :ال تسثلين امرأة ه
منين إالهأا ا ،ا هل هّلل يبعيين معنتاب وال متعنتاب ولعن بعيين معلماب ه
لاوه ،وال يعلون اجتماعله
وعلى ضو هلذا احللدية يعلون امللرا ملن نسلا قلري هلو ضوجاتله ونس َ
اجتماعاب م أجنبيات ،ولعنهه وإن لف ِ
االشعال االَهول لعنهه ضا يف الط ،بلهلة ،الَنهله يصلرح أب هن لالب
) م ل أ ههنم للا انت للا تطلب للان النفق للة
م للن ال لليخ ،قام للا ليج للرب ويض للرة بنتييم للا (ضوج للي الن للق

اّلل ش ليحتاب أبللداب ل لليم
الواجبللة الللي عنللد الن لق
اّلل ال نسللثل لسللول ه
ب لليا ة قوهلمللا( :فقلللن و ه
سواهلما س َلواالب شلرعياب ،و علن ال ليخ ،وضلرعما أملراب غلو م لرو ةمللرة ،إاله
عنده) فعند بلى ان َ
.
أن يعون تعلميما وضرعما ِال ا السرول ولف احل ن عن قلب النق

لعمر :إيياب ابن اخلطا «والذي نفسلر بيلده ملا
مثه إنهه ليم فيما لواه مسلم من قوله
يتمسلى يف املقلام ِالربلات
لقيى ال يطان سالعاب ...اخل » عل ،وال أرلر وال أإلن أ ىلداب ملن احمللدر ،ه
لحة مللا سللقح يف  ىللدية مسلللم بقاعللدة «تقللدم النقيصللة علللى الل ة وا هن القللول بسللقو الل ة
صل ه
عللن لوايللة مسلللم أوىل مللن القللول أب هن ال لراوي أضللا مللن نفسلله بللال وعللر» فللا هن تلللى القاعللدة إهاللا

و للدح عم للر ب للن
تتم للى إبا تع للن قرين للة عل للى العع للم ،فانهلله م للن البعي للد أن يق للوم الن للق
اخلطا وينساه الراوي ،أو ميد ىه وعنده من هو أفضل منه وأقدم منه إسلالماب ،فلا هن بللى يعلد نلو
إهانة الَيب بعر.
____________________
 . 1صحيو مسلم ،127/4 :ة ختيو امرأته ال يعون القاب إاله ةلنية.
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وعل للى أيهللة  ى للال فالروايت للان  -عل للى ال للرغم م للن لواي للة مسل للم والبخ للالي هلم للا  -ال خلل لوان م للن
وتساوالت ،والنفم ال تسعن ملا جا فييما.
إشعاالت َ
اّلل رالاثب
سوال النق من ه
َ .5

أقبللل بات يللوم مللن العاليللة،
اّلل
أاللرج مسلللم ،عللن عللامر بللن سللعد ،عللن أبيلله :ا هن لسللول ه
 ىللىت إبا مل هلر وسللجد بللين معاويللة اللل فر ل فيلله ل عتلل ،وصلللينا معلله ،و عللا لبلهله للويالب ،مثه انصللر
ليب أن ال ييللى أُملي
إلينا ،فقال
 :سثلت ليب رالاثب فثعطاو رنت ،ومنعلين وا ىلدة ،سلثلت ه
ةلسللنَ ِة فثعطانييللا ،وسللثلته أن ال ييلللى أ هُمللي ةلعللر فثعطانييللا ،وسللثلته أن ال عللل أبسلليم بيللنيم

فمنعنييا.
هللذا مللا لواه مسلللم عللن سللعد ،ولعللن لو ِ
االمللام أ للد ،عللن معللاب بللن جبللل نفللم الروايللة بنحللو
اّلل قارم لاب يصلللر ،فقمللت الفلله ،فث للال الصللالة ،فلمللا قضللى الصللالة
آاللر ،قللال :وجللدت لسللول ه
() 1

إو صللليت صللالة
اّلل
 :ه
لليت صللالة ويلللةس فقللال لسللول ه
اّلل لقللد صل َ
قللال :قلللت لسللول ه
اّلل عله وجلهليالاثب فثعطلاو ارنتلل ،ومنعلين وا ىلدة ،سللثلته أن ال ييللى أ هُملي غرقلاب
لغبلة ولهبلة ،سلثلت ه
فثعطانييللا ،وسللثلته أن ال يُظيللر علللييم عللدواب للليم مللنيم فثعطانييللا ،وسللثلته أن ال عللل أبسلليم
() 2
بينيم فرهها علر.
اّلل سبحانه اليالرة التالية:
فالنق  ىسب لواية سعد سثل ه
العامللة الللي تعللم اجلمي ل  ،ال أن تصلليب ل ىيللة
ةلسللنة ،وامل لرا عللا اجملاعللة ه
 .1أن ال ييلللى أ هُمتلله ه
ون أُار .
 .2أن ال ييلعيم ةلعر .

____________________
 . 1صحيو مسلم ،172-171/2 :ة هال هذه االُهمة بعضيم ببعض.
 . 2مسند أ د.317/6 :
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 .3أن ال عل أبسيم بينيم.
يف لواية معاب بن جبل ( ، )1عبالة عن االُمول التالية:
النق
ولعن اليالرة الي سثهلا ه
 .1أن ال يُظير علييم عدواب ليم منيم.

 .2أن ال ييلى أ هُمته غرقاب.
 .3أن ال عل أبسيم بينيم.
فاحلدييان ي ي ان يف الياو واليالة ون االَهول.
ليب
اّلل
 :ه
إو سللثلت ه
وقللد لواه مسلللم أيض لاب عللن رللوةن بنحللو آاللر ،قللال :قللال لسللول ه
الَُمي أن ال ييلعيا ه
بعام هة ،وأن ال يسلح علييم عدواب من سو أنفسيم فيسلتبيو بيضلتيم،
بسنَة ه
ُه
َ
وإو أعطيتلى الَ ُُ همتلى أن ال أهلعيلم بسلنة
إو إبا قضليت قضلا فلنهله ال يلر ه
وا هن ليب قلال :د ه
عام للة ،وأن ال أُس لللح عل للييم ع للدواب م للن س للو أنفس لليم يس للتبيو بيض للتيم ول للو اجتمل ل عل للييم م للن
 ىىت يعون بعضيم ييلى بعضاب و يسق بعضيم بعضاب.
أبقطالها ،ه
فق للد ج للا يف ه للذا احل للدية الس ل َلواالن املقض لليان ون اليال للة ،ل هلل بل للى يع للر ع للن اض للطرا
يصو االعتما عليه.
احلدية يف النقل وال ه
تساوالت وهر:
مثه إ هن ة َ
() 2

 .1ا هن النللق سللثل أن ال ييلللى أ هُمتلله ،فمللا هللو امللرا مللن هللذا السل َلوالس أسللثل أن ال يعللون غللال
يف صللق معلل ،مللن ن لوا ىر االَمصللال ِ
االسللالمية ،أو امل لرا ه لو اجملاعللة العامللة الللي ُ لللى االُمللة مللن
لأأس
____________________
.26
 . 1ال ى
 . 2صحيو مسلم ،171/2 :ة هال هذه االُهمة بعضيم ببعض.
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أم للا االَول فل للم يس للتجب ع للاوه ،فم للا أ ي للر الع للال يف االَقط للال ِ
االس للالمية ال س لليما يف العص للر
ه ه
َ
احلاضر.
وأما اليلاو فاللدعا لان أملراب لعلواب الَنهله سلبحانه وعلد يف اللذ ر احلعليم بقلا االُملة ِ
االسلالمية إىل
ه
ه

َ َّ َ ِ َ َ ن
َ ّ
اايْل ن ن (االَنبيللا  )125/وقللال
يللوم القيامللة ،قللال سللبحانه :أنَ الر َ
ضَي ُرث ااايَ ُ باااي ُديَ صا ُ
نَ ّ
ِ
ّ
ن
َ
َ
ن َ ِ َ ن ِ
َ
َوديََ ْلََََلن ِي َر نهَ َ
ليَأَ ِر َس َُ َ
َر نس َ نَبي ن د َ
َشك َ
ن
م
َ
ه
ر
َك
َو
ََك
يَ
دل
َ
سلبحانه :ه َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
َ
ن
ِ َ َّ
َ َ ُ
َ َن ِ ن
ّ
كِ َ َ
يتَليَ ِساتَخ ُلفط ن ِ َ ُ َ
ليََآمط َ ُمط
(التوبة )33/وقال سلبحانهَ :و دَ هّللَ ُ
َو ُمل َ ص ُ
ايْل ُ
َ ِ َ َ ِ َ ِ َ َ َّ َ ِ َ ِ ِ َ َ َ َ َّ َ ن ِ َ ن َّ
َن ِ ََ َ
َ
ِ
َوَلنبَد َّْل ن ِ َ ُم ََِ َبع ُدَ
ليَ ِرتىضَ
الر ُ َ
َوَلنمكَنَ َديط ن َ ُ
ضكميَ ستخل َ ليََ ُمََقب ُل ُ
ن
َ
ن
َ
َ
َ
َ
َ
ن
َ
نِ
َ
َ
ِ ِ ِنن َ
َ
ََ ِ َ
َِ َ
ن ن
لفيساق َ
ن
َشك نَيبَشايئي
َوماََكفارَبعادذ ُكَف و ُئلاكَها َ ُ
خ ُف َُ َأمطيَنعبدونِنَالَي ُ

(النول.)55/
 .2ا هن السل َلوال االَاللو أي «ال عللل أبسلليم بيللنيم» مللن االَ عيللة الللي ال تسللتجا أبللداب ،الَنلهله
على اال السنن الساردة يف العون ،و االاتال أمر بيعر لعافة أبنا الب لر ،فعيلا يطللب
اّلل سللبحانه أن ال عللل أبسلليم بيللنيم وهللو القارللل :افيقللت الييللو علللى إ ىللد أو ارنتلل،
النللق مللن ه
وس للبع ،فرق للة وافيق للت النص للال عل للى إ ى للد أو ارنت لل ،وس للبع ،فرق للة ،وتف للي أ هُم للي عل للى ر للاله
وسبع ،فرقةس
() 1
لواه احلا م وقال :هذا  ىدية صحيو على شر مسلم.
اّلل ليم أبعول
 .12ه
أارج أ د يف مسنده ،عن او بن عامر بن سعد بن مالى ،عن أبيه،
____________________
 . 1املسللتدل علللى الصللحيح ،122/1 :،وقللد أشللبعنا العللالم يف هللذا املوضللو عنللد لاسللة أ ىا يللة معللاب بللن جبللل،
فال ى .
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 :إنلهله يعللن نللق إاله وصللا الللدجال الَ ُُ همتلله،
اّلل
عللن ج ل هده سللعد انلهله قللال :قللال لسللول ه
() 1
وجل ليم أبعول.
والَصفنهه صفة يصفيا أ ىد قبلر ،انهه أعول و ا هن ه
اّلل عه ه
اّلل سللبحانه أجل هلل مللن
هللذا احلللدية ييبللت العضللو هّلل سللبحانه ،وا هن هّلل عينلاب ،لعنهلله للليم أعللول ،و ه
مر العالم فيه عند لاسة أ ىا ية معاب بن جبل.
التجسيم .وقد ه
اّلل بن سالم من أصحا اجلنهة
 .11عبد ه
اّلل
أارج مسلم عن عامر بن سعد ،قال مسعت أيب يقول :ملا مسعلت لسلول ه
() 2
اّلل بن سالم.
مي ر انهه يف اجلنهة إالهلعبد ه

يقلول حل ههلر

إ هن أرر الوهن ة على هذا اخل بوضوح النطواره على تناقض سافر للحدية التاس.
أاللرج أبللو او يف سللننه ،عللن عبللد الر للان بللن االَاللنم ،انلهله للان يف املسللجد فللذ ر لجللل عليهلاب
او مسعتلله وهللو يقللول ع للرة يف
اّلل
ه
فقللام سللعيد بللن ضيللد ،فقللال« :أشلليد علللى لسللول ه

اجلنهة :النبيهفر اجلنة ،وأبو بعر يف اجلنهة ،وعمر يف اجلنهة ،وعيملان يف اجلنهلة ،وعللر يف اجلنهلة ،و لحلة
يف اجلنهة ،وال بو بلن العلوام يف اجلنهلة ،وسلعد بلن ماللى يف اجلنهلة  ،و عبلد الر لان بلن علو يف اجلنهلة
ولو شحتت لسميت العاشر ،قال :فقالوا :من هوس فسعت :قال :فقالوا :من هوس فقال :هو سلعيد
() 3
بن ضيد.
____________________
 . 1مسند أ د.176/1 :
اّلل
اّلل بلن سلالمن و أارجله أيضلاب البخلالي ،37/5 :ة مناقلب عبلد ه
 . 2صحيو مسلم  ،162/7 :ة فضارل عبلد ه
بن سالم.
 . 3سنن أيب او  211/4 :برقم .4645
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وهذا التناقض بل ،احللديي ،هلرل إىل القلول بوضل أ ىلد احللديي ،أو لييملا ،وملن البعيلد أن ال
 ىق الع رة املب رة ةجلنة م أنهه هو منيم.
النق يف ه
يسم سعد ما مسعه سعيد بن ضيد من ه
اّلل بلن سلالم الييلو ي  -اللذي أسللم
صحة اخل االَهول أن يصلل عبلد ه
أضا إىل بلى أ هن الضم ه
وبة ارفلة بلوة ملن ِ
االسلراريليات يف أوسلا املسللم - ،مرتبلة يتف هلو فييلا عللى أ لابر الصلحابة
اّلل.
وأعياهنم الذين ضحوا بنفسيم ونفيسيم يف سبيل إعال لمة ه
مثه إ هن الللذي يسللر الظللن بصللحة احلللدية اليللاو ا هللناقللل هللو سللعيد بللن ضيللد وهللو أ ىللد تلللى
الع رة املب رة.
وما أ ىسن ما يقلال« :أبيب ضوجلة متلد ىيا أ هُميلا» وأقلول« :أبيب لا هو ينقلل علن النلق انهله ملن أهلل

اجلنهة».
إ هن بيعة احلال تقتضلر أن يلدس النلق

قولله يف  ى لد بلو ،حيضلره أ يلر الع لرة املب لرة

ااصللة ،وال يبللوح هللو أيضلاب وللا مسعلله إاله عنللدما لأ
ةجلنللة ،ال أن يللدس بعالملله هللذا أمللام أ ىللدهم ه
وب ره ةلسو .
علر
نيل الناأ من هه
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 -19أبو هريرة
(. 21ه57 -ه)-
سوته و أ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة
 .1حماولة عفريت من اجلن قط صالة النق
 .2ال يطان إبا مس االَبان وىل....

.

 .3وجو اجليا ت لاية هل بر و فاجر.
 .4قبول التوبة م عدم الندم.
مين من تابة احلدية.
النق
 .5ه
اّلل الق آ م على صولته وله ستون بلاعاب.
اّللس  .7ا هن ه
 .6من هو االق ه

 .2سليمان يطو على ست ،امرأة يف ليلة وا ىدة.
اّلل ةلع ،الباصرة.
 .5موسى يفقث ع ،ملى املوتَ .12 .لوية ه
 .11ال متالَ النال  ىىت يض الر لجله فييا.
 .12ن ول الر ل ليلة إىل السما الدنيا.
 .13نقض سليمان  ىعم أبيه او .
 .14إيول موسى عر لب أمام املالَ.
 .15ا ام أُولو الع م من االَنبيا ةلعصيان.

.
 .16شى االَنبيا وتفضيل يوسا على نبينا
 .17نق من االَنبيا حير قرية النمل .12 .أيو حيير لجل جرا من بهب يف روبه.
 .15النق َيوبي و لد ويسب ويلعن من ال يستحق.
 .22التالعب ثدية بد الدعوة .21 .إيقا الفعل يف وقت ال يسعه.
 .22امة مسخت فثلاب.
 .23أبو الب أىب النطق ةل يا ت ،عند املوت
.
 .24أبو هريرة ينسب ما مسعه عن الفضل إىل النق
هرة.
 .25إبراهيم خاصم لبهه .26 .اول امرأة يف النال بسبب ه
 .27يف إ ىد جنا ىر الذةبة ا وشفا .
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إ هن أة هريلرة غللامض احلسللب ،معملول النسللب ،ااتلللا النلاأ يف امسلله واسللم أبيله ااتالفلاب يلواب،
ولجلو ا هن امسلله عبلد الر للان بلن صللخر ،ملا نقللل االَقلوال يف
وقلد نقللل اللذهق أقلواالب ع لرة يف امسلله ه
اس للم أبي لله ،وال يي ُمن للا التحقي للق يف امسيم للا فق للد س للر ه للام [ب للن دج ب للن العل للق نس للب أبي لله،

بقوله:هو عمو بلن علامر بلن بي ال لر بلن ريلا بلن عيهلان بلن أيب صلعب بلن ُهنيلة بلن سلعد بلن
() 1
رعلبة إىل أن ينتير إىل نصر بن االَض .
هلرة صعوة ان معرماب عا.
ويع ه أة هريرة ه
() 2
قال ابن قتيبة :إ هن أة هريرة ان يقول :وُ نِهيت أبيب هريرة عرة صعوة نت ألعب عا.

وأارج ابن سعد يف تر ة أيب هريرة يف الطبقات ةالسنا إليه ،قال :نلت ألعلى غنملاب ،و انلت
س هريرة صعوة ،فعنت إبا ان الليل وضعتيا يف شجرة ،وإبا أصبحت أاذ ا فلعبلت علا فعنهلوو
أة هريرة )3( .إسالمه
اتهفقوا على أنهه أسلم بعد فتو اي  ،يقول أبو هريرة:
اللرج النللق إىل ايل وقللدمت املدينللة ميللاجراب ،فصللهيت الصللبو الللا ِسللبا ابللن عُرفُطللة  -للان
ٌ
ويَُ ن
لمق ُففَ .
استخلفه  -فقرأ يف السجدة االُوىل [ ذاج بسولة مرو ،ويف اآلارة

____________________
 . 1سو أعالم النبال  572/2 :برقم .126
 . 2ابن قتيبة :املعال .152:
 . 3الطبقللات الع ل البللن سللعد .325/4:وقللد جللرت سللنهة النللق
احلسنة منيما ولعنهي

علللى تبللديل االَمسللا وال ُع ل غللو احلسللنة ،إىل
السر يف بلىس!
أبقى نية أيب هريرة على  ىاهلا و يُ ه
عوها  ،فما هو ه
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فقلللت :ويللل الَيب ،قل هلل لجللل للان أبلحل االَض  ،إاله و للان للله معيللاالن ،معيللال لنفسلله ،و آاللر
() 1
يبخم به الناأ.
لو وقللو غ ل وة اي ل يف شللير حمللرم
وعلللى بلللى فقللد أ ل مللن عيللد الرسللالة ألب ل سللن ،،إبا صل ه

بعد حمل اال ب ُ ،تها السوة النبويهة .ولعن  ،قال ابن أيب االد  :ىدرنا قليم بلن
احلرام ،وهو ُ
() 2
اّلل راله سن.،
أيب  ىاضم ،قال لنا أبو هريرة :صحبت لسول ه
واجلم ب ،القول ،هو ا هن النق هأمر العال بلن احلضلرمر يف البحلرين وبعلة معله أة هريلرة م َلوِبهلب
» رللاله سللن ،،و إن أ ل مللن عيللد
للله ،فلللو لبللة فييللا سللنة وا ىللدة ،فقللد صللحب النللق «
الرسالة ألب .
ويظيللر ممللا َوصللا بلله ألحل االَض ومللا عللا بلله علللى والللده بقوللله« :ويللل الَيب» أ هن منبَتلله يعللن
 :ممللن أنللتس قلللت :مللن وأ ،قللال:
منبَللت اللو ،و قللد لو هللو أيض لاب :انلهله قللال س النللق
ما نت أل ا هن يف وأ أ ىداب فيه او (.)3
يرة أ ىا ييه
ِ
اّلل ،أبللو هريللرة الدوسللر
يصللفه الللذهق بقوللله :االمللام ،الفقيلله ،اجملتيللد ،احلللاف  ،صللا ىب لسللول ه
اليماو ،سيد احلُفاظ االَربات ،ل عن النق علملاب يلواب يهبلاب مبال لاب  -يلُْلحلق يف يرتله  -و علن
ُيب و أيب بعر و عمر و أُسامة وعار ة والفضل وبُصرة بن أيب بُصرة ،و عب احل .
أه
 ىده عنه الق يو من الصحابة والتابع ،،فقيل بلغ عد أصحابه
____________________
 . 1سو أعالم النبال .525/2:
 . 2مسند أ د475/2:و خمتصر اتليخ ابن عسا ر.122/25:
 . 3خمتصر اتليخ ابن عسا ر.121/25:
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رمة الستة.
ااارة ،مثه نقل عن صا ىب التيذيب أمسا من له لواية عنه يف تب االَ ه
وبلغ مسنده   5374ىديياب ،املتهفق يف البخالي و مسلم منيا  ،326وانفلر البخلالي 53 -
() 2
 ىديياب ،ومسلم   52 -ىديياب.
() 1

 ،وعلللى الللرغم
و يتفللق الَ ىللد مللن الصللحابة بلللى احلجللم اهلارللل مللن الللروا ت عللن النللق
من أنهه يعن يعتب احلدية ولعنهه  ىف هذا العد اهلارل من الروا ت عن إير قلب.
وقللد لو سللفيان بللن عيينللة ،عللن عمللرو ،عللن وهللب بللن منبلله ،عللن أايلله يمهللام ،قللال :مسعللت أة
اّلل بللن
اّلل أ يللر  ىللديياب عنلله مل هلين ،إالهمللا للان مللن عبللد ه
هريللرة ،يقللول :مللا أ ىللد مللن أصللحا لسللول ه
عمرو ،فانهه ان يعتب و نت ال أ تب.
اّلل بللن
وعلللى ضللو بلللى فيل ل م أن يعللول متعللافحت ،يف نقللل احلللدية م ل أ هن املللروي عللن عبللد ه
عما لوي عن أيب هريرة.
عمرو أقل بعيو ه
() 3

اّلل بللن عمللرو
فللبا للان املللروي عللن أيب هريللرة   5374ىللديياب ،فالضمله أن يعللون املللروي عللن عبللد ه
ميل هذا أو أ ير ،م أ هن املروي عنه سبعمارة  ىدية ،فتعلون النسلبة بينيملا هلر ال ُس ْلب  ،وهلذا إن
لهعلى شر فلهاا يدل على ضعا االعتما على مرو ته.
وقد اعتذل املعلِهلق عللى سلو أعلالم النلبال علن هلذا الفلال ال اسل بل ،اللراويت ،بوجلوه ضلعيفة

اّلل للان م للتعالب ةلعب للا ة أ ي للر م للن اش للتعاله
ال يُللر ن إليي للا .فم للن ل للة م للا اعت للذل ب لله« :ا هن عب للد ه
ةلتعليم ،فقلهت الرواية عنه» ( )4ويف الوقت
____________________
 . 1سو أعالم النبال  572/2:برقم .126
 . 2سو أعالم النبال  572/2:برقم .126
 . 3خمتصر اتليخ ابن عسا ر.151/25 :
 . 4سو أعالم النبال .555/2 :
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اّلل لان قلد إفلر ةل لام ِث ْملل لل
نفسه يذ ر يف الوجه الراب ما خالا بلى و يقول« :إ هن عبلد ه
ِ
أرمللة
ملن تللب أهللل العتللا  ،فعللان ينظلر فييللا وحيل هده منيللا ،فتجنهللب االَالذ عنلله لللذلى يللو مللن ه
التابع.»،
اّلل ب ُعتب أهل العتلا والنظلر فييلا والتحلدية منيلا يعلر علن اشلتعاله ةلتعلليم
إ هن عناية عبد ه
أ يللر مللن العبللا ة ،أو ميليللا ولللو للان أبللو هريللرة حيسللن الق لرا ة والعتابللة أو ميالسلليا لنقللل مللن ِ ْللل
بلى اجلمل ما شا .
وعلى أية  ىال فقد عت لوا ته يف املسند اجلام فبلعت   2742ىديياب )1( .ضلولعن املوجلو

يف مسللند أيب هريللرة ي عمللر علللوش أ يللر مللن بلللى  ىيللة بلللغ عللد أ ىا ييلله مللن املسللند واملوقللو
واملعلهق إىل  ،6422وقد ملا لوي عنله يف رالرلة أجل ا أمسلاه «التملام احلسلن» وهلو تتملة جلام
املسانيد والسنن يليا عما الدين ابن يو القرشر ،ب يف ال الفعر ،بووت.

مالمو من شخصيته
يظيللر مملهلا لوي عنلله مللن االَقلوال واالَفعللال انلهله للان يللو اهلل ل ،ميللالأ علللى ل سلنهه مللا ميالسلله
االَ فال من االَفعال.
يقول ابن قتيبة نقالب عن أيب لاف  :ان مروان لهوا استخلا أة هريرة على املدينة ،فو لب لالاب
قد ش هد عليه بربعة ،ويف لأسه البة من ليا ،فيسو فيلقى الرجل ،فيقول :الطريق قد جا االَمو.
ولهوا أتى الصبيان وهم يلعبون ةلليل لعبة العرا فال ي عرون

____________________
 . 1انظر املسند اجلام  16:و17و ،12ولعن املسند اجلام ليم نام ال يف هلذا امللول  ،وال يف ملوال أُالر ،وقلد وقفنلا
على لوا ت الَيب هريرة يف الصحيح ،والسنن تُذ ر يف اجلام .
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ب ر  ىىت يلقر نفسه بينيم و يضر برجليه فينفر الصبيان فيفُرون.
() 1
ولهوا عاو إىل ع اره ةلليل ،فيقول :العرا لالَمو ،فانظر فلبا هو رريدة ب يت.
ونقل عن سعد بن أيب مالى القرإر ،قال :أقبلل أبلو هريلرة يف السلو حيملل  ى ملة  ىطلب وهلو
يومحتذ اليفة ملروان ،فقال :أوس الطريق لالَمو.
 ىبهه لليروة
يللدل مللا أرللر عنلله مللن فعللل وقللول انلهله للان لج لالب حمبهلاب للمللال وباا لراب للله ،فلنللثت بللبعض النمللابج
الدالة على بلى:
() 2

فعن ابن املسيب ،قال :ان أبو هريرة إبا أعطاه معاوية سعت ،وإبا أمسى عنه تعلهم.
اّلل بللن أيب لحللة :انهعمللر قللال الَيب هريللرة :يللا وجللدت االَمللالةس قللال:
لو إسللحا بللن عبللد ه
بعيتين وأل اله ،و ن عتين وقد أ ىببتيا.وأاته أبلبعمارة ألا من البحرين.
() 3

فقال :ما جحتت به لنفسىس قال :ع رين ألفاب.
قللال :مللن أيللن أصللبتيا س قللال :نللت هأجتللر ،قللال :أنظللر إىل لأأ مالللى و لضقللى فخللذه ،واجعللل
() 4
اآلار يف بيت املال.
صلته ةلبيت االَموي
وممها ال ميعن إنعاله انهه ان له صلة وريقة ةلبيت االَموي ،ولذلى ان

____________________
 . 1ابن قتيبة ،املعال .152 ،
 . 2أبو نعيم  ،ىلية االَوليا .324/1:
 . 3سو أعالم النبال .615/2:
 . 4املصدل السابق.612 -617/2:
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ينو مروان بن احلعم يف املدينة.
يقول اثبت بلن م لحل :قلال :تلب الوليلد إىل معاويلة ولوت أيب هريلرة ،فعتلب إليله :أنظلر ملن
تللر فللا ف إىل ولرتلله ع للرة آال لهللم وأ ىسللن ج لوالهم وافعللل إلللييم معروف لاب فانلهله للان ممللن نصللر

عيمان و ان معه يف الدال.
لو عاصم بن د ،علن أبيله ،قلال :لأيلت أة هريلرة خلرج يلوم اجلمعلة فيقلبض عللى لملاني املنل
قارمل لاب ويق للول  :ى للدرنا أب للو القاس للم الص للا املص للدو  ،ف للال يل ل ال حيل ل هِده  ى للىت إبا مسل ل ف للتو ة
() 2
املقصولة خلروج ِ
االمام للصالة جلم.
() 1

لوي الن عللة وإن للان ال يتجللاهر بلله إاله انلهله يعلللم
هللذا وغللوه يللدل علللى أنلهله للان عيمللاوه اهلللو  ،أمل ه
.
من أ ىواله ،وم بلى ففر أ ىا ييه ما يظير منه التعا ا م احلسن،
لاسة ِ
اال را ات الوال ة يف  ى هقه
 ىق أيب هريرة ،ت و إىل أنهه لان موضل اهتملام
قد لويت عن النق
إ را ات عديدة يف ه
فعلهمه من العلوم النبوية ملا يُعلهلم غلوه ،و علا لله أن ال ينسلى ملا تعلمله ،فللو
من قبل النق
ربتت تلى الروا ت ،فيو ملا قلال اللذهق :سليد احلفلاظ االَربلات ،ولعلن تللى ِ
اال لرا ات تنقلل
عن غو ريق أيب هريرة إاله القليل ،فلنذ ر بعض ما لواه هو:

قال :أال تسلثلين ملن هلذه العنلارم اللي يسلثلين أصلحابىس قللت:
اّلل
 .1لو ا هن لسول ه
لثو
اّلل ،فن ل اللرة انللت علللى إيللري ،فبسللطيا بيللين وبينلله  ،ىللىت ل ه
أسللثلى أن تعلمللين مملهلا علهمللى ه
أنظر إىل النمل يد ه
____________________
 . 1احلا م النيسابولي ،املستدل 522/3:و.512
 . 2احلا م النيسابولي ،املستدل 522/3:و.512
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علييا فحدرين  ،ىىت إبا استوعبت  ىدييه.
قال :أ عيا فصرها إليى ،فثصبحت ال أسقح  ىرفاب ممها  ىدرين.
اّلل ،وتقول ل للون م ل للا
 .2و ق ل للال يومل ل لاب :إنهع ل للم تقول ل للون ا هن أة هري ل للرة يعي ل للر احل ل للدية ع ل للن لس ل للول ه

للمي للاجرين واالَنص للال ال حي ل هدرون ميل لله ،و إ هن إا لواو املي للاجرين للان ي للعليم الص للفق ةالَس لوا ،
و للان إالواو مللن االَنصللال ي للعليم عمللل أملواهلم و نللت امللر َ بُ مسللعيناب مللن مسللا  ،الصل هفة ،ألل م
فث ىضللر  ىلل ،يعيبللون ،وأعللر  ىلل ،ينسللون ،وقللد قللال لسللول
علللى مللل بطللين،
اّلل
ُ
لسللول ه
اللهيفر  ىدية حي هِدره يوماب:
انهه لن يبسح أ ىد روبه  ىىت أقضر ي مقالي ،مثه م إليه روبه االه وعلى ملا أقلول ،فبسلطت
تللى
اّلل
ارة علر  ،ىىت إبا قضى مقالته ،عتيلا إىل صلدلي فملا نسليت ملن مقاللة لسلول ه
من شر .

اّلل
 .3لو ال هري ،عن االَعرج ،عن أيب هريرة ،قال :قال أت عمون ه
او أ ير الرواية علن لسلول ه
اّلل عل للى م للل ِ بط للين وإنهلله  ى للدرنا يوم لاب،
اّلل املوع للد  -ه
او ن للت ام لرأب مس للعيناب أص للحب لس للول ه
وهوقال :من يبسح روبه  ىىت أقضر مقالي ،مثه قبضه إليه ( )1ينم شيحتاب مسل ملين ،ففعللت .فواللذي
() 2
مسعته منه.
وقال ابن  ىجر يف فلتو البلالي بعلد أن ب لر االسلنا ين :واالسلنا ان يعلاب حمفوإلان صلححيما
() 3
ال يخان.
____________________
 . 1ذا يف املصدل الصحيو مثه يقبضه إليه.
 . 2سو أعالم النبال .555/2 :
 . 3فتو البالي.124/1 :
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سواالن:
وهاهنا َ
هلذه العراملة أبيب هريلرة ون سلواه ملن أصلحا الصلفة ،وال
اصل النلق
االَهول :ملابا ه
أإ ُن انهه يعن يوجد بينيم من هو عدل الَيب هريرة يف النيل عذه العرامةس

والياو :ما مع انهه بسح روبه وأفضى النق ي مقالته يف روبه هيو قبضه إىل صدله فصلال ملا
عجيناب م لو ىه ونفسه فلم ينم ما مسعه أبدابس
ألقاه النق
ِ
ص ل هللذه العرامللة أبيب هريللرة لعللان للله أن يض ل يللده علللى
فلللو للان النللق
يريللد أن ُخ ه
صدله ويدعو له ما فعل بلى م غوه نظوِ ،
 .لهيلذه النصلو
االمام علر بن أيب اللب
املنتيية إليه جتعل ِ
االنسان يف  ىوة من أمر هذا الرجل.
أبو هريرة متيم يف لوايته
اّلل
يظيللر مملهلا نقللله الللذهق وغللوه ا هن الرجللل للان متيم لاب يف لوايتلله بعللد لسللول ه

يف عيللد

اخلالفة وبعدها ،وإليى بعض ما نقله يف بلى املقام.
 .1أاللرج غللو وا ىللد مللن املل َلوهلا ،واحمل ل هدر ،،عللن السللارب بللن ي يللد انلهله مس ل عمللر يقللول الَيب
() 1
اّلل وإاله الَحلقنهى أبلحل الدوأ.
هريرة :لتي نهاحلدية عن لسول ه
() 2
وقال لععب :لتي هن احلدية أو الَحلقنى أبلحل القر ة.
يعن اخلليفة مانعاب عن التحدية بقلة ،ولذلى ان يقول« :أقلهوا الرواية

____________________
 . 1سو أعالم النبال .621/2 :
 . 2سو أعالم النبال .621/2 :
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اّلل »وإهاا االا أة هريرة يف تعيوه.
عن لسول ه
إو الَ ىل هِده أ ىا يللة لللو تعلهمللت عللا يف ضمللن
 .2لو ابللن عجللالن أ هن أة هريللرة ،للان يقللول :ه
عمر  ،ل هة لأسر.

 .3لو ال عق قال  :ىده أبو هريرة فسر عليه سعد  ىلديياب ،فوقل بينيملا لالم  ىلىت الجتلت
االَبوا .
 .4لو إسحا بن سعيد ،عن أبيه قلال :الل أبلو هريلرة عللى عار لة ،فقاللت لله :أ يلرت
ِ
ْحللةُ،
اّلل
 ،قال :أي و ه
أة هريرة عن لسول ه
اّلل أ هُماه ،ما انت ت لعلين عنله امللرآة ،وال املع َ

وال الدهن ،قالت :لعلهه.
 .5ملا ألا وا أن يدفنوا احلسن يف احلجرة النبوية وق اصام.
اّلل ملا أنلت وال،وا هن اللواس لعلو  ،فدعله -
قال الوليد بن لةح :مسعت أة هريرة يقول مللروان :و ه
 -ولعنهللى تللدال فيمللا ال يعنيللى ،إهاللا

اّلل
يعللين  ىلل ،ألا وا فللن احلسللن
م ل لسللول ه
تريد إلضا من هو غارب عنى  -يعين معاوية .-
فثقبللل عليلله مللروان معضللباب ،وقللال :أة هريللرة ،إ هن النللاأ قللد قللالوا أ يلر أبللو هريللرة احلللدية عللن
() 1
وإهاا قدم قبل وفاته بيسو.
اّلل
لسول ه

 :أفض للل
.6أا للرج البخ للالي ع للن أيب ص للاحل ،ق للال  :ى ل هدرين أب للو هري للرة ،ق للال :ق للال الن للق
الصدقة ماتر غ ب ،واليد العليا او من اليد السفلى ،وابدأ ون تعول ،تقلول امللرأة :هإملا أن تطعملين
وإما أن تطلقين.
ه
ويقول العبد :ا عمين واستعملين.
ويقول االبن :ا عمين إىل من تدعينس
اّلل
فقالوا :أة هريرة ،مسعت هذا من لسول ه

س!

____________________
 . 1سو أعالم النبال .625/2 :
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قال :ال ،هذا من يم أيب هريرة.
() 2
ولواه ِ
االمام أ د يف مسنده ةاتال فيا يف اللف .
انظلر إىل الرجلل ينسللب يف صلدل احلللدية الروايلة إىل النبيبضلرأ قللا  ،ولعنهله عنللدما ُسلحتل عللن
() 1

أي من موضوعاته.

عما ب ره أوالب ،وصرح أبنهه من يسه اخلا
مسا احلدية من لسول اللهيعدل ه
وبعد هذا فيل يصو توريقهس!
هذه النصو تعر عن أ هن الرجل ان متيماب يف عصره ،وإن لان هلو يل هل عملله أب هن اآلالرين
للانوا من للعل ،ةلصللفق يف االَسلوا أو ةملللرآة واملعحلللة والللدهن ،ولعللن للان يف القللوم مللن يعللن

ُيب بللن عللب وأيب
للله بلللى ال للثن علللر بللن أيب الللب
وأيب بل العفللالي وسلللمان الفالسللر وأ ه
اّلل بلن عملرو ،إىل غلو بللى ملن أقطلا احللدية ،اللذين
اّلل بن عمر وعبد ه
أيو االَنصالي وعبد ه
ان هللم شلعا بنقلل احللدية وضلبطه و دييله ،ومل بللى يبللغ  ىلدية أ يلرهم مع لال ملا نقلله
أبو هريرة.
للان أبللو هريللرة لللم إىل  ىجللرة عار للة فيح ل هِده ،مثه يقللول :صللا ىب احلجللرة ،أتنع لرين ممللا
أقول شيحتابس
يسللر احلللدية
اّلل
فلمللا قضللت صللال ا ،تُنعللر مللا لواه ،لعللن قالللت :يعللن لسللول ه

سر م.
و للذلى قيللل البللن عمللر :هللل تنعللر ممللا حي ل هِده بلله أبللو هريللرة ش ليحتاب س فقللال :ال ،ولعنهلله اج ليأ،
وجبُلنها.

____________________
 . 1صحيو البخالي ،63 ،62/7:ة وجو النفقة على االَهل والعيال من تا النفقات.
 . 2مسند أ د.252/2 :
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فقال أبو هريرة :فما بنق إن نت  ىفظت ونسوا.
قال ابن عسا ر :إ هن لجل ،من بين عامر اال عللى عار لة ،فقلاال هللا :إ هن أة هريلرة يقلول :إ هن
ملا قالله
الطوة يف الدال واملرأة والفرأ ،فقالت :ذ والذي أنل ل الفرقلان عللى أيب القاسلم
() 1

إهاا قال :ان أهل اجلاهلية يتطوون من بلى.
اّلل أشليا ملا مسعتيلا منلهس! فقلال هللا
وعن عار ة ا ههنا قالت الَيب هريرة :إنهلى ل هده علن لسلول ه
() 2
ْحلة.
يبا :إنهه ان ي على عن تلى االَ ىا ية ،املرآة واملُع ُ
هللذه النصللو توقفللى علللى  ىقيقللة احلللال وا هن الرجللل للان متهيم لاب يف لوايتلله يف عصللره ،ولعللن
القول بعدالة الصحابة  ىال ب ،احملقق ،والتحقيق يف لوا ته ومرو تله ،وللوال بللى مللا أالذوا بعيلو
.
ممها ع اه إىل النق
التحدية بنصا ما معه
» و ىللبم النصللا

يظيللر مملهلا لواه أبللو هريللرة انلهله إهاللا  ىللده بنصللا مللا وعللاه عللن النللق «
اآلار الَ هن الظرو تساعد لبيهه.
فثملا أ ىلديمها
لو البخالي ،عن املق ُ ي ،عن أيب هريلرة ،قلال  :ىفظلت ملن لسلول ه
اّلل وعلا ين ،ه
() 3
فبييته و هأما اآلار فلو بييته قط هذا البلعوم.
التدليم يف احلدية
قال ي يد بن هالون :مسعت شعبة ،يقول :ان أبو هريرة يدلهم.

____________________
 . 1سو أعالم النبال .627/2 :
 . 2خمتصر اتليخ ابن عسا ر.156 -155/25:
 . 3صحيو البخالي ،31/1 :ة  ىف العلم من تا االميان.
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وب ره ابن عسا ر يف اتلخه واحلاف ابن يو يف البداية.
وملا انت شيا ة شعبة ُ
ح من معانة أيب هريرة عا الذهق لقضاب للقاعدة ،فقال:
قل ل للت :ت ل للدليم الص ل للحابة ي ل للو وال عي ل للب في ل لله ،ف ل للا هن تدليس ل لليم ع ل للن ص ل ل ه
لا ىب أ ل ل ل م ل للنيم،
() 1

والصحابة لهيم عدول.
وأنللت ابللو أب هن التللدليم مللن أسللبا الضللعا ،فعيللا صللال هنللا مللن أسللبا الفخللر  ،ىيللة
قال :إنهتدليسيم عن صا ىب أ منيم.
وقد أشال احللاف ابلن يلو يف البدايلة إىل تفسلو لالم شلعبة ،بقولله :و لان شلعبة ي لو علذا إىل
 ىللدية« :مللن أصللبو جنب لاب فللال صلليام للله» فانلهله ملللا عوتللب عليلله ،قللال :أا نيلله خم ل و أمسعلله مللن
.
اّلل
لسول ه
فلملا شليد غلو وا ىلد ملن
وسيوافيى عند لاسة أ ىا ييه انهه نسب هذا احلدية إىل الرسول  ،ه
الصحابيات على االفه ،قال :أا و به الفضل بن العباأ.
أي تدليم ان أعظم من بلىس بل ان ينسلب ملا مسعله ملن علب االَ ىبلال إىل النلق
وه
 ،وهللو مللن أسلوأ التدليسللات ،وهللا حنللن نوقفللى علللى اللوبج مللن هللذا النللو مللن التللدليم الللذي للان
يرتعبه أبو هريرة.

لو الطل ي عللن أيب نعلليم ،عللن مقاتللل بللن  ىيلان ،عللن ععرمللة ،قللال :بينللا ابللن عبللاأ بات يللوم
ج للالم إب ج للا ه لج للل ،فق للال :اب للن عب للاأ مسع للت العج للب م للن ع للب احل ل ي للذ ر يف ال للمم
والقمر.
قللال :و للان متعحتلاب فللا ىتف  ،هقللال :ومللا با س قللال :ضعللم انلهله ُ للا ةل للمم والقمللر يللوم القيامللة
ا ههنما رولان عقوان فيُقذفان يف جينم.

____________________
 . 1انظر سو أعالم النبال  622/2:قسم التعليقة.
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قال ععرمة :فطالت من ابن عباأ شفة ووضعت أُار غضباب  ،مثه قال :لذ علب ،لذ
ِ
اّلل أجلل وأ لرم ملن
عب ،ذ عب ،راله ملرات ،بلل هلذه ييو يلة يريلد إ ااهللا يف االسلالم ،ه
َ
َّ
ِ
ّ َ ن
ِ
اّلل تبال و تعلاىل َوسخ َرَلك ن َ ش ِم ََُو لق َم َرَد ئََ َ
َ
أن يع هذ على اعته ،أ تسم قول ه
ِ
اّلل
إهاللا يعللين َووعمللا يف الطاعللة فعيللا يعل هذ عبللدين يُيللين علييمللا ا ههنمللا اربللان يف اعتللهس! قاتللل ه
اّلل وأعظم فريته على هذين العبدين املطيع ،هّلل.
هذا احل وقبهو  ى يته ،ما أجرأه على ه
قللال :مثه اسلليج ملرالاب وأاللذ عُ َويللداب مللن االَلحل فجعللل ينعتلله يف االَلحل ،فظل هلل للذلى مللا شللا
يقلول يف
اّلل
اّلل ،مثه إنهه لفل لأسله ولملى ةلعويلد ،فقلال :أال أ ىلدرعم ولا مسعلت ملن لسلول ه
ه
() 1
اّلل....
ال مم والقمر وبد القيما ومصو أمريمها فقلنا :بلى ل ى ه
وهذا النسة اخلرايف للقصلة اللي  ىا تيلا خميهللة علب وأضلرابه ،لواهلا أبلو هريلرة مباشلرة علن النلق
.
لو ابن يو يف تفسو سولة التعوير:
 ىدرنا إبراهيم بن ض البعدا ي  ،ىلدرنا يلونم بلن د  ،ىلدرنا عبلد الع يل بلن املختلال علن عبلد
اّلل القسلري يف هلذا املسلجد،
اّلل الدالج ،قال :مسعت أة سلمة بن عبد الر ان بن االد بن عبد ه
ه
اّلل
مسجد العوفة ،وجا احلسلن فجللم إليله ،فحلده ،قلال  :ىلدرنا أبلو هريلرة :إ هن لسلول ه

 ،قال :إ هن ال مم والقمر رولان يف النال عقوان يوم القيامة ،فقال احلسن :وما بنبيماس
() 2
وتقول أ ىسبه ،قال :وما بنبيما.
اّلل
فقال :أ ىدرى عن لسول ه
ت للر أ هن  ى للديياب وا ى للداب يروي لله لج للل ع للن ع للب ،ويف الوق للت نفس لله يروي لله أب للو هري للرة ع للن الن للق
 ،فبما ا هن عباب يدل النق

____________________
 . 1اتليخ الط ي.44/1 :
 . 2تفسو ابن يو ،221/7 :تفسو سولة التعوير.
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يسللتط أن ينسللبه إليلله ووللا ا هن أة هريللرة أ ل عصللر الرسللالة أاللذ ةلتللدليم فنسللب مللا مسعلله عللن
أي تللدليم أس لوأ مللن بلللىس وللليم هللذا إاله مللن مقولللة العللذ املنللايف
عللب إىل النللق
.و ه
للعدالة.
وممللا يقضللى منلله العجللب مللا ب للره أبللو جعفللر الطحللاوي لتصللحيو هللذا االَرللر  ىيللة قللال :إ هن
ال للمم والقمللر املالرعللة املللو ل ،الَهللل النللال ،معل هِذةن الَهللل النللال ال معل َذةن فييللا ،إب ال بنللو
() 1
هلما
يال ى عليه :أ هن التفسلو الال ملا فيمله املخلا بون علذا احللدية ،مضلافاب إىل أنهله ال يناسلب
قوله «عقوان» وما العقر إاله لتعذيبيما.
و ىية إ هن أهل السلنة بهبلوا إىل عداللة الصلحابة أب عيلم أالذوا بلروا ت أيب هريلرة وأميالله ون
عمللن ول امسلله قبللل الصللحابة ،فلللبا وصللل
أ د قيلق ،و إبا فت لوا عللن اسللنا الروايللة فلهاللا يفت للون ه

العالم إلييم يعسر القلم ويُضبح اللسان فال الم فييم و إن صدل عنيم ما صدل.
إ هن تقديم ي من أمسوهم ةلصحابة جملر أ ههنم لأوا الرسول أو مسعوا  ىدييه أو صلا ىبوه وللو
ضمن لاب قص لواب مملهلا ال ميعللن تصللديقه ،الَ هن للر الصللحبة ال يُضللفر علللى املصللا ىب رللو القداسللة وال
خلللق  ىوللله هالللة مللن التقللديم بعللد مللا شلليد القللرآن والس لنهة علللى للون لفيللا مللنيم مصللدلاب للفتنللة
يصرح ويقول:
والفسا  ،وهذا هو الذ ر احلعيم ه
َ

ِ

َ

َ

َ

َ ِ ِ
َ َ ََن َ
فيقَالَتعل نم ن ِ ََنِ نَ َََ ِعل نم ن َِ (التوبة.)121/
و ُمََأه َُُ مديط ََُمردو َ َ ُْل ُ
مندسلل ،بلل ،الصللحابة ،و يعللن عللد هم قللليالب ،وإاله ملللا
وهل َلوال الللذين مللر وا علللى النفللا للانوا ه

استثرروا ةهتمام ةلغ من قبل القرآن العرو يف غو وا ىد من سوله وآ ته.
____________________
 . 1م عل اآلاثل.42/1 :
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ِ
ٌ َ
َ ن
كِ
ااََبُنبَاا ٍَفتَََ َّيطناا
َفيس
إنلهله سللبحانه يصللا بعللض الصللحابة ةلفسللق ويقللول :إُنَجاايء
ُ

(احلجرات.)6/
فمللن هللذا الفاسللق الللذي أا ل القللرآن عنلله بلل ،صللحابتهس و مللا هللو إاله الوليللد ابللن عقبللة الللذي

أعواماب عديدة.
صا ىب النق
وللليم الوليللد نسللية و ىللده يف هللذا املضللمال ،بللل ا هن يلواب مللن الصللحابة تر لوا النللق قارملاب  ىينمللا
َ ََ
َ
ِ
ان خطب للجمعة وارجوا من املسجد لباب حلطام اللدنيا ،فنل ل قولله سلبحانه :فإُذ َرأو َُِتيرةَ

َِ َ ِ َِ ُ َِ َََن
نِ
َ َ ُ َ
َ ِ ٌ َ َّ ِ
َِ
َخ ِ
َ
َ
اريَن
َ
َل-ه َ َفض َ ُإَل يَوترك َقيئُميَقَُميَ ُ طدَ هّللَخريَ ُمََ ل ا ُ َو ُماََ تجاير ُةَو هّلل
أو َ
ّر ُزقَ (اجلمعة.)11/

أتر أ هن ملن يلرجو الليلو و ىطلام اللدنيا عللى صلالة اجلمعلة يعلون ملن الق هِديسل ،و ملن العلدول

اّلل وخافون يوماب قمطريراب س!
الذين تنبض قلوعم بذ ر ه
ويعف للر م للن الس للنة م للا ول ت  ى للول الت للدا الص للحابة عق للب وف للاة الن للق «
() 1
البخالي يف تا الف .
() 2
وقد عيا ابن االَرو يف جامعه فبلعت ع رين  ىديياب فال ى .

» وق للد لواه للا

وفاته
تللويف أبللو هريللرة سللنة  57وقيللل  52وهللو ابللن  ،72قيللل مللات ةلعقيللق و للل إىل املدينللة وص للهى
() 3
ِ
لعمه معاوية بن أيب سفيان.
عليه الوليد بن عتبة بن أيب سفيان و ان أمواب على املدينة ه

 ،وهللر بلل ،صللحيحةتعلو علللى
وقللد مضللى الرجللل وع لهي إليلله أ ىا يللة يللوة إىل النللق
اّلل والسلنهة اليابتللة والعقللل احلصلليا ،فمللن
هاما للا مسللات الصللحة واالتقللان ،وسللقيمة خمالفللة لعتللا ه
ه
ألا تن يه السنة النبوية
____________________
 . 1صحيو البخالي ،42/5 :تا الف .
 . 2جام االَ ُُصول ،473-462/12:ة صفة احلوحل من تا القيامة.
 . 3ابن االَرو :أُسد العابة ،317/5:قسم الع .
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موون للة بل للى م للا ألهف لله العامل للان العبل لوان
ومتحيص لليا ،فعلي لله بدلاس للة لوا ت ه للذا الص للحايب ،و ف للال َ
أ ى للديمها ش لليعر واآلا للر س للين ،ف للاالَهول ه للو العل للم املف للر اجملاه للد الس لليد عب للد احلس لل ،ش للر ال للدين
«أبو هريرة».العاملر فقد فتو هذا البا على مصراعيه يف وجه االُهمة ون ر تابه املعرو

مولا تلا «أبلو هريلرة شليخ املضلوة» فقلد بلعلا
و هأما الياو فيو العاتب اجملاهد حممو أبو لية َ
عمللا أفللا ه العلمللان ال سلليما مللا
العايللة يف لاسللة لوا تلله.ولقللد صللدلل يف بعللض مللا ب للرله يف املقللام ه
اّلل لمسه».
أفا ه العالهمة شر الدين العاملر « يب ه
ولنذ ر شيحتاب من لوار أ ىا ييه
 ،قلال :أُملرت
اّلل
 .1أارج مسلم ،عن سعيد بن املسليب ا هن أة هريلرة أال ه ا هن لسلول ه
اّلل عصللم مل هلين ماللله ونفسلله إالهثقلله
اّلل ،فمللن قللال :ال إللله إاله ه
أن أُقاتللل النللاأ  ىللىت يقول لوا ال إللله إاله ه
اّلل.
و ىسابه على ه
قلال :أُقاتلل النلاأ  ىلىت ي ليدوا أن ال إلله
اّلل
ويف لفل آالر علن أيب هريلرة ،علن لسلول ه
ويومن ل لوا يب ،و و للا جحت للت ب لله ،ف لللبا فعل ل لوا بل للى عص للموا م للين م للا هم وأم ل لواهلم إالهثقي للا،
إاله ه
اّللَ ،
() 1
اّلل.
و ىساعم على ه
متضافرة ،نقليا غو وا ىد من الصحابة.
وهذه الرواية نقلت عن النق
قال :آيلة املنلافق

اّلل
 .2أارج مسلم ،عن أيب سييل ،عن أبيه ،عن أيب هريرة ا هن لسول ه
() 2
راله :إبا  ى هده ذ  ،وإبا وعد أالا ،وإبا ارتمن اان.
 ،قللال :للصللارم فر ىتللان:
اّلل
 .3أاللرج أ للد  ،عللن أيب لاف ل  ،عللن أيب هريللرة ا هن لسللول ه
() 3
فر ىة يف الدنيا عند إفطاله ،وفر ىة يف اآلارة.
____________________
 . 1صحيو مسلم ،35/1:ة االَمر بقتال الناأ.
 . 2صحيو مسلم ،56/1 :ة اصال املنافق.
 . 3مسند أ د.345/2:
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اّلل
 .4أاللرج أ للد ،ع للن أيب س للعيد املق ل ي ،عللن أيب هري للرة ،ق للال :ق للال لس للول ه
() 1
صارم  ىظه من صيامه اجلو والعط  ،ول ه قارم  ىظه من قيامه السير.
اّلل
 .5أارج ابن ماجة ،عن سعيد بن املسيب ،عن أيب هريلرة ،قلال :قلال لسلول ه

ُ :ل ه
 :ملن

اّلل .
وجل :معتو ب ،عينيه :آيم من ل ة ه
مومن ب طر لمة لقر ه
أعان على قتل َ
اّلل عه ه
» قللال:املسلللم مللن
اّلل «
 .6أاللرج اليمللذي ،عللن أيب صللاحل ،عللن أيب هريللرة ،ا هن لسللول ه
() 3
املومن من أمنه النهاأ على ماريم وأمواهلم.
سلم املسلمون من لسانه ويده ،و َ
» :مللن سل هلن س لنهة
اّلل «
 .7أاللرج أ للد ،عللن احلسللن ،عللن أيب هريللرة ،قللال :قللال لسللول ه
() 2

ضللالل اتهبل علييللا ،للان عليلله ميللل أوضالهللم مللن غللو أن يللنق مللن أوضالهللم شللر  ،و مللن سل هلن سلنهة
() 4
هد فاتهب علييا ان له ميل أُجولهم من غو أن ينق من أُجولهم شر .
»  ،قلال :إ هن اللدين
اّلل «
 .2أارج اليملذي ،علن أيب صلاحل ،علن أيب هريلرة ،علن لسلول ه
اّللس قلال :هّلل ولعتابله ولرسلوله
النصيحة ،إ هلللدين النصليحة ،إ هلللدين النصليحة ،قلالوا :مللن لسلول ه
() 5
رمة املسلم ،وعامتيم.
والَ ه
 .5أارج اليمذي ،عن أيب سلمة ،عن أيب هريرة ،قال:
أي االَعمال أفضل،
اّلل
سحتل لسول ه

____________________
 . 1مسند أ د.373/2:

 . 2سنن ابن ماجة 274/2 :برقم .2622
 . 3سنن اليمذي 17/5 :برقم .2627
 . 4مسند أ د.525 -524/2:
 . 5سنن اليمذي 324/4 :برقم .1526
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أي شلر س قلال :اجليلا سلنام العملل ،قيلل  :مثه
وأ ه الَعمال اوس قلال :إميلان ه
ةّلل ولسلوله ،قيلل :مثه ه
() 1
 ىة م ول.
أي شر لسول ه
اّللس قال :مثه ه
ه
 .12أا للرج البخ للالي يف االَ املف للر  ،ع للن س للعيد ب للن أيب س للعيد املق ل ي ،ع للن أبي لله ،ع للن أيب
قال:
هريرة ،عن النق
اّلل ال حيللب الفللا ى
«إ ه للم والظلللم ،فللا هن الظلللم إلمللات يللوم القيامللة ،وإ ه للم والفحل  ،فللا هن ه
املتفح  ،وإ ه م وال هو ،فانهه عا َم ْن ان قبلعم ،فقطعوا أل ىلاميم ،و علاهم فاسلتحلوا حملالميم.
() 2

لو ع وه للا إىل الن للق
ه للذه ارف للة م للن لوارل ل لوا ت لله ،ولع للن ع ي للت إلي لله لوا ت س للقيمة ال يص ل ه
لحة احلللدية الللي اسللتوفينا العللالم  ىوهلللا يف صللدل العتللا
ملخالفتيللا للمعللايو العامللة لصل ه
وإليى ن لاب منيا.

 .1حماولة عفريت من اجلن قط صالة النق
:
اّلل
أارج مسلم يف صحيحه ،عن ابن ض  ،قلال :مسعلت أة هريلرة يقلول :قلال لسلول ه
() 4
() 3
اّلل أمعنلين منله فذعتله،
اجلن جعل يفتى علر البال ىة ليقط علر الصالة ،و ا هن ه
إنهعفريتاب من ه
فلقد يمهملت أن ألبطله إىل جانلب سلالية ملن سلوالي املسلجد  ىلىت تُصلبحوا تنظلرون إليله أ علون أو
ن ِ
َِ
لعم ،مث ب رت قول أالر سلليمانََ َ :ر ّبَ غف َرَِل َ َ ِ
َ َ
َ َ
ادي
َوهب َُِلَملاكَالَينب ُيغَالْ ٍدَ ُمََبع ُ
ُ ُ
ُ
ه
() 5
اّلل ااسحتاب.
فرهه ه

____________________
 . 1سنن اليمذي 125/4 :برقم .1652
 . 2البخالي :االَ املفر  172 ،برقم .427
 . 3العفريت :العايت املال من اجلن :الفتى :هو االَاذ يف غفلة واديعة.
 . 4انقته  ،ويف نقل فدعته :فعته فعاب شديداب.
 . 5صحيو مسلم ،72/2 :ة جواض لعن ال يطان يف أرنا الصالة واآلية  35من سولة
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.

تساوالت:
ويف احلدية َ
هأوالب :ا هن املنقلول علن أيب هريلرة ختلللا مضلمونه مل مللا نقلل علن أيب سللعيد اخللدلي  ،ىيلة نقللل
ِ
قللام فصللهى صلالة الصللبو وهللو الفله ،فقلرأ فالتبسللت عليلله
اّلل
عنله االمللام أ للد«:ا هن لسلول ه

فلم للا ف للر م للن ص للالته ق للال :ل للو لأيتم للوو وإبل لليم ،فثهوي للت بي للدي فماضل للت أانق لله  ى للىت
الق لرا ة ،ه
وجللدت بللر لعابلله بلل ،اصللبعر هللات :،االعللام والللي تلييللا،ولوال عللوة أاللر سللليمان الَصللبو مربو لاب
بسالية ،من سوالي املسجد ،يتالعب به صبيان املدينة ،فملن اسلتطا ملنعم أن ال حيلول بينله وبل،
() 1
القبلة أ ىد فليفعل.

عمللا لواه نفللم مسلللم ،عللن أيب الللدل ا  ،يف بلللى املقللام  .قللال :قللام
مللا ا هن مضللمونه ختلللا ه
اّلل رلالاثب ،وبسلح يلده ثنهله
اّلل
ةّلل منى ،هقال :ألعنى بلعنة ه
فسمعناه يقول :أعوب ه
لسول ه
اّلل قد مسعنا تقول يف الصلالة شليحتاب نسلمعى
يتناول شيحتاب ،فلما فر من الصالة ،قلنا :لسول ه
اّلل إبليم جا ب ليا ملن لل ليجعلله يف
تقوله قبل بلى ،و لأينا بسطت يد س قال :إ هن عدو ه
اّلل التاملة ،فللم يسلتثار رلاله
ةّلل منلى رلاله م هلرات ،مث قللت :ألعنلى بلعنلة ه
وجير فقلت :أعوب ه
اّلل لللوال عللوة أاينللا سللليمان الَصللبو مورقلاب يلعللب بلله ولللدان أهللل املدينللة.
ملرات ،مثه أل ت أاللذه ،و ه
() 2

والظاهر و ىلدة الواقعلة ،واالالتال يف املضلمون ب هل ،غلين علن البيلان ،لهلذلى يسللب االعتملا
على هذه النقول م و ىدة الواقعة.
واثنياب :ا هن الرواية تعر عن أ هن ِالبليم وجنو ه سلطة على النق

____________________
 . 1مسند أ د.22/3:
 . 2صحيو مسلم ،73/2:ة جواض لعن ال يطان أرنا الصالة.
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 ىيللة أاللذه يف غفلللة واديعللة ،مللا ي لليد عليلله قوللله «يفتللى» ،وهللذا مللا يعذبلله العتللا الع ي ل
َ َّ ن
ّن َِ َ َن ن ِ ٌ
يَ َ
قينَ َ َ ّل َ
َآمطن ََو َ ََر ّب ُ ِ َنتَ َ َّك ن (النحلل)55/و لل السللطة
ويقلول :إن َليَُ َسل
االغوا اال ِ
على اصو ِ
اال ال .
علللى أن ي لربح
واثليلاب :ا هن الروايللة تللدل علللى م للاهدة النللاأ للجللن ،ولللذلى صللمم النللق
بلللى العفريللت العللايت املللال مللن اجلللن ،علللى سللالية مللن سلوالي املسللجد  ىللىت يصللبو النللاأ وينظللروا
ن ن َ ََ ن ن ِ َ ن
َّ ن
حيِااثَالَ
إليلله ،م ل أنلهله اللال القللرآن العللرو  ،ىيللة يقللول :إُناا َيَاار ك َهاا َوقبيلاا َ ُمط
ََ َ
وَ ن َِ (االَعرا .)27/
تر
لحة فثهللل املدينللة مللن تلللى االَغلبيللة
و للله علللى غالللب النللاأ اللال الظللاهر ،وعلللى فللرحل الصل ه
الذين ال يستطيعون َلوية اجلن.
انصر عن عمله ،النله ب لر قلول أايله سلليمانّ :
ربَ
ولابعاب :الرواية تدل على أ هللنق
َه
ُ
ِ

ِ

َ

ِ
ِ َِ
رَِلَو َهبِ ن
َ
ّلَملاكَالَيَنبَ ُيغَال َْ ٍَ
غ ُف
ادَ ُماََبع ُ
اّلل بللى اجللن ااسلحتاب بلليالب
ادي فالَجلل بللى ل ه
صاغراب مطرو اب.
ولعللن اآليللة ال تصلللو أن تعللون سللبباب النص لرافي  ،وبلللى الَ ههنللا ال تللدل علللى أ هن لبللح اجلللن
العللايت مللن اصللار سللليمان ،فمللا هللو مللن اصارصلله هللو امللللى املبللين علللى قللدلة قللاهرة واسللتخدام
اجلللن و ِ
االنللم والطلو إىل غللو بلللى ممللا جللا يف الللذ ر احلعلليم مللن اجلنللو  ،وأيللن هللذا مللن لبللح اجلللن

العايت بسالية من سوالي املسجد يف مول وا ىدس
فنجل سا ىة النق
فنفم الرواية  ىا ية على أ ههنا مندسة ب ،الروا ت  ،ه

على أمر ليم فييا اللة عليه.
وىل ...
 .2ال يطان إبا مس االَبان ه
أارج أ د ،عن عبد الر ان بن يعقو  ،عن أيب هريرة ،قال :قال
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أن يسلتدل آبيلة

وىل وله ضرا  ىىت ال يسم الصوت.
اّلل
 :إبا مس ال يطان االَبان ه
لسول ه
أقول :حنلن ال نعلِهلق عللى هلذا احللدية شليحتاب ،ولعلن هلل لل ليطان قلدلة عللى هلذا العملل اللذي
شوون املوجو املا يس!
هو من َ
() 1

مثه على فرحل صحته ،فاالَبان إاهرة مستمرة ب ،املسلم  ،ىسب ااتال اآلفلا  ،وال ليطان
لله إ ىا لة ةلب لر فيلو يواجله يف لهحل ،أبالب يف البللدان املختلفلة ،فيلل يقلوم بلذلى العملل  ىسلب
استمرال االَبان يف بلدان املسلم ،ليالب وهنالاب س ال أ لي وال املنجم يدلي وال القرا يدلون!!
لان إنسللالب َ ىييهلاب  ىسللب ملا ول يف الللروا ت ،فملن البعيللد أن يتفل هلوه
إضلافة إىل أ هن النللق
بتلى العلمة.
 .3وجو اجليا ت لاية هل هبر وفاجر
اّلل
أارج أبو او يف سننه ،عن معحول ،عن أيب هريرة ،قال  :قال لسول ه

:

اجليا واجب عليعم م ل أملو ب هلراب لان أو فلاجراب ،والصلالة واجبلة علليعم اللا لهمسللم ب هلراب
للان أو ف للاجراب وإن عم للل العب للارر ،والص للالة واجب للة عل للى للل مس لللم ب ل هلراب للان أو ف للاجراب وإن عم للل
() 2
العبارر.
أقللول :اجليللا ال ينفللى ع لن التصللر يف االَنفللم واالَع لراحل واالَم لوال ،فعيللا للب م ل أمللو

فللاجر ،م ل أنهلله لوللا يللدعو إىل العيللة والفسللا والعصلليان وقتللل االَبللر وهتللى االَع لراحل وغصللب
االَموالس

____________________
 . 1مسند أ د.411/2:
 . 2سنن أيب او  12/3 :برقم .2533
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ولقارل أن حيمل الرواية على ملا إبا علا االَملو الفلاجر إىل الل و ِ
اال ىسلان ،ولعنهله يف غلو حملله،
ه
الَ هن معرفة بلى يف ميا ين اجليا أمر صعب جداب لو يعن وتعذل.
فم للن م للالأ اجلي للا يف س للا ىات ال للوغى  ،يعل للم انهلله ال ميع للن جملاه للد أن ي للتفح يف االُم للول
امل للتبية وأيا للذ ةل ل وي للي االف لله .فاحل هق للا هن اجلي للا إهاللا ه للو م ل إم للام ع للا ل ال االَع للم م للن ال ل ه
والفللاجر ،والروايللة مللن صللنار يللد السياسللة الللي تبعللر مللن ولا بلللى إضللفا امل للروعية علللى اجليللا
ت لوا الطلقا وأبنا البيت االَموي.
أرمة أهل البيت اال بلى.
ولعن املروي عن ه
() 1
:واجليا واجب م ِ
قال ِ
االمام العا ل.
االمام الرضا
 :إ هن القتللال م ل غللو ِ
وقللال ِ
االمللام املفلليحل اعتلله  ى لرام ميللل امليتللة والللدم
االمللام الصللا
وحلم اخلن ير.

() 2

إىل غو بلى من الروا ت.
 .4قبول التوبة م عدم الندم
فيملا
أارج مسلم يف صحيحه ،عن عبد الر ان بن أيب عمرة ،علن أيب هريلرة ،علن النلق
حيعللر عللن لبلهله عهوجل هلل ،قللال :بنللب عبللد بنب لاب ،فقللال :اللهيل هلم اغفللر س بنللق ،فقللال تبللال وتعللاىل:
أبنللب عبللدي بنب لاب فعلللم ا هن للله هلةب يعفللر ال ل هذنب وأياللذ ةل ل هذنب ،مثه عللا فثبنللب ،فقللال :أي ل ِه
اغفر س
____________________
 . 1الوسارل ،11 :تا اجليا  ،البا  ،1احلدية  ،24من أبوا جيا العدو.
 . 2املصدل نفسه ،البا  ،12احلدية  ،1من أبوا جيا العدو.

319

بنللق ،فقللال تبللال وتعللاىل عبللدي أبنللب بنب لاب فعلللم ا هن للله هلةب يعفللر الللذنب وأياللذ ةل ل هذنب ،هعللا
فثبنب ،فقال :أي ل ِه اغفلر س بنلق ،فقلال تبلال وتعلاىل :أبنلب عبلدي بنبلاب فعللم ا هن لله هلةب يعفلر
() 1
ال هذنب وأياذ ةلذنب ،اعمل ما شحتت فقد غفرت لى.

يال ى ل علي لله  :أ هن  ىقيق للة التوب للة عب للالة ع للن الن للدم عل للى املعص للية والع ل م عل للى ت للر املع للاو ة يف
املستقبل ،وإالهفلو يع م على تر املعاو ة فيو ليل على عدم ندمه.
فلبا ان هذا  ىقيقة التوبة الي يصبو التارب معه من ال بنلب لله ،فللم تعلن متحققلة يف توبلة
بلت توبتهس
الرجل فعيا قُ ْ
وبعبللالة أُاللر  :ا هن  ىقيقللة التوبللة عبللالة عللن النللدم علللى مللا فعللل مللن املعصللية ،والع ل م علللى تللر

ََُ ّ
ن
َ
َ
لياََآمطا َ
املعاو ة إلييا يف املستقبل ،وهذا هو الذي علا إليله اللذ ر احلعليم بقولله :يايَين ايَ ُ
َ
تن نب َإُىلَ هّللَتَ َبََنَ نص ْيَ (التحرو.)2/

العبللد

قللال الراغللب :التوبللة النصللوح :مللا يصللر صللا ىبه عللن العللو ة إىل املعصللية ،أو مللا خل ل
() 2
للرجو عن الذنب فال يرج إىل ما ات منيا.
وعلى بلى ففر الرواية مال ىظتان:
االُوىل :ا هللظللاهر مللن الروايللة ا هن التوبللة تعللن جامعللة لل لرارح ومنيللا النللدم علللى مللا مضللى ،بللل
للان يللذنب لجللا غفلران الللر للله مللن ون النللدم ،وهللذه الفعللرة مللن الللوهن وعللان ،الَ هن الللر ه إهاللا
يعفر الذنو إبا ات العاصر توبة نصوح،

____________________
 . 1صللحيو مسلللم ،55/2 :ة قبللول التوبللة مللن الللذنو وإن تعللرلت الللذنو ن صللحيو البخللالي ،145/5:ة قللول
اّلل).
اّلل تعاىل(يريدون أن يب هدلوا الم ه
ه
من أ هن املرا ملن التوبلة النصلوح هلو أن يتلو الرجلل ملن العملل الس هلر
اّلل
 . 2وقد تضافرت الروا ت عن لسول ه
اّلل بللن مسللعو وابللن عبللاأ ،و اهللد ،وقتللا ة (الللدل
مثه ال يعللو إليلله أبللداب ،أارجلله السلليو ر عللن عمللر بللن اخلطللا  ،وعبللد ه
املنيول.)227/2:
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مرةس
لبعة من الندم ،على ما مضى فعيا قبلت توبته يف له ه
اليانيلة :ا هن قولله سلبحانه« :اعملل ملا شلحتت فقلد غفلرت للى» هلو يف الواقل لاصلة يف التعللا
لرا للعبلد يف التعلا املعاصلر إىل ملا شلا وجلر
اآلاثم واملعاصر ون أي واض  ،و ىاشا هّلل أن ي ه
اّلل.
انهه غفال للذنو وإن عصى وات إىل ما شا ه
مين من تابة احلدية
 .5النق
أارج أ د يف مسنده ،عن عطا بن يسال ،عن أيب هريرة ،قال:
فخرج علينا ،فقال :ما هذا تعتبونس
نها قعو اب نعتب ما نسم من النق

اّلل،
اّللس فقلنا :ما نسم  ،فقال :ا تبلوا تلا ه
فقلنا :ما نسم منى ،فقال :أ تا م تا ه
اّلل أو الهصللوه ،قللال :فجمعنللا مللا تبنللاه
اّلل ،احمضلوا تللا ه
اّلل ،أ تللا غللو تللا ه
احمضلوا تللا ه
يف صعيد وا ىد مثه أ ىرقناه ةلنال.
ِ
متعملداب
قلنا :أي لسول ه
اّلل ،أنتحده عنىس قال :نعم ،دروا عين وال  ىرج ،ومن لذ عللر ه
اّلل أنتحده عن بين إسراريلس قلال :نعلم .لدروا علن
فليتبوأ مقعده من النال .قال :فقلنا :لسول ه
ه
() 1
بين إسراريل وال  ىرج ،فانهعم ال درون عنيم ب ر إاله وقد ان فييم أعجب منه.
ويف احلدية مال ىظات:
لوا
االُوىل :ا هن هللذا احلللدية يعللالحل م ل يللو مملهلا يللدل عللن أ هن النبل ه
مر أيضاب يف املقدمة.
موج اب ممها وقفنا عليه ،وقد ه
____________________
 . 1مسند أ د.12/3:
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يف العتابللة ،وحنللن نللذ ر

 .1ما لواه البخالي ،عن أيب هريلرة هاا اعلة قتللوا لجلالب ملن بلين ليلة علام فلتو معلة بقتيلل ملنيم
اّلل  ىللبم عللن معللة القتللل أو
قتلللوه ،فلثُا بللذلى النللق
فر للب لا ىلتلله فخطللب ،فقللال :إ هن ه
اّلل) وسللهح علللييم لسللول اللهيواملل َلومن .،أال وإ ههنللا للل الَ ىللد قبلللر و للل
الفيللل (شللى أبللو عبللد ه

اّلل فقللال:
الَ ىللد بعللدي  -إىل أن قللال  : -فجللا لجللل مللن أهللل اليمن،فقللال :ا تللب س لسللول ه
() 1
ا تبوا الَيب فالن  -إىل أن قال - :تب له هذه اخلطبة.
 .2لو البخالي ،عن أيب هريرة ،يقول :ملا ملن أصلحا النلق أ ىلد أ يلر  ىلديياب عنله ملين ،إاله
() 2
اّلل بن عمرو فانهه ان يعتب وال أ تب.
ما ان من عبد ه
اّلل ،عل للن ابل للن عبل للاأ ،قل للال :ملل للا اشل للت هد ةلنل للق
اّلل بل للن عبل للد ه
 .3مل للا لواه البخل للالي عل للن عبيل للد ه
لق
وجعلله ،قللال :ارتللوو بعتللا أ تللب لعللم تللاةب ال تضلللوا بعللده .قللال عمللر :إ هن النل ه
اّلل  ىسللبنا ،فللااتلفوا و يللر اللعللح ،قللال :قوم لوا عل هلين وال ينبعللر عنللدي
غلبلله الوج ل وعنللدل تللا ه

اّلل
التنلاض  .فخللرج ابللن عبلاأ ،يقللول :إ هن الرضيلهلة ل هلل الرضيهلة مللا  ىللال بل ،لسللول ه
() 3

اّلل
اّلل ب للن عم للرو ،ق للال :ن للت أ ت للب له للر أمسع لله م للن لس للول ه
 .4ع للن عب للد ه
 ىفظه فنيتين قري وقالوا :تعتب هل شر
____________________
 . 1صحيو البخالي ،32 -25/1 :ة تابة العلم ،احلدية .112
 . 2املصدل نفسه ،32/1 :ة تابة العلم ،احلدية .113
 . 3صحيو البخالي ،32/1 :ة

تابة العلم.
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وبلل ،تابلله.
ألي للد

ب للر يللتعلم يف العضللب والرضللا س فثمسللعت عللن
اّلل
اّلل
ولسللول ه
مسعتلله مللن لسللول ه
 ،فثومللث ةصللبعه إىل فيلله ،وقللال :ا تللب ،فوالللذي نفسللر
اّلل
العتابللة ،فللذ رت بلللى لرسللول ه
بيده ما ارج منه إاله  ىق .5 )1( .ما لواه نفلم أيب هريلرة ،قلال :لان لجلل ملن االَنصلال للم إىل

فيسلم ملن النلق احللدية فيعجبله وال حيفظله ،ف لعا بللى إىل النلق ،فقلال :لسلول
النق
 :اسللتعن بيمينللى وأومللث
اّلل
اّلل ه
إو أمسل منللى احلللدية فيعجبللين وال أ ىفظلله ،فقللال لسللول ه
ه
() 2
بيده للخح .إىل غو بلى من الروا ت احلارلة عللى تابلة السلنة قلوالب وتقريلراب اللي هلر فلو امللال
َ ُ َ َّ
ن
َ
َ
لياََآمطا َإُذ َ
الذي هو ضينة احلياة الدنيا ،وقد أمر سلبحانه أن يعتلب اللدين وقلال :يايَين ايَ ُ
َ ِ
َ ِ
َ َ ن َ ّ َ ِ نن ن ََِ ِ ن ِ َِ َ ن
َ
ٌ
ِ
َ
تد يَنتن ِ َبُديِ ٍََإُىلَأج ٍَُمسَّمَفيكتب هَوَلكتبَبياطك َاكتُابَبُيلعاد َُل  -إىل أن قلال - :والَ
َ
َِ َ
َِ َن َِ َ ِ
َ
ن
َ
ن
ن
تس م َأنَتكتب هَص ُغري َأوَك ُباري َإُىلَأج ُلا َُ (البقلرة .)222/اليانيلة :ا هن أة هريلرة لان أُميلاب ال

() 3
يللد القلرا ة والعتابللة مللا مل هلريف  ىللدية وهللب بللن منبلله عللن أايلله يمهللام فعيللا يقللول نللا قعللو اب
فخلرج علينلا ،فقلال :ملا هلذا تعتبلونس والَجلل بللى سلثل لسلول
نعتب ما نسم ملن النلق
إو أمسل منللى  ىللديياب يلواب أنسللاه ،قللال:
اّلل ه
اّلل أن يلدعو للله بعللدم النسلليان .قللال :قلللت :لسللول ه
ه
() 4
ابسح ل ا فبسطته فعر بيديه ،مثه قال :ضمه ،فضممته ،فما نسيت شليحتاب بعلده .الياليلة :ا هن
الرواية تصرح أب هن أة هريرة ومن ان معه من اجلماعة الذين

____________________
 . 1سنن أيب او 312/3:برقم  ،3646ة يف تا العلمن مسلند أ لد162/2:ن سلنن اللدالمر ،125/1:ة ملن
لا يف تابة العلم.
 . 2سنن اليمذي35/5:برقم .2666
 322من هذا العتا .
 . 3ال ى
 . 4صحيو البخالي ،31/1 :ة  ىف العلم.
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للانوا يعتبللون احلللدية ع لوا مللا تب لوا مثه أ ىرقللوه ةلنللال ،وهللو معللالحل ملللا تضللافر عللن اخلليفللة
 ،فثشلالوا عليله
اّلل
الياو من انهه ألا أن يعتب السنن ،فاست ال يف بلى أصلحا لسلول ه
إو نللت أل ت
اّلل للله ،فقلال :ه
اّلل شلليراب ،مثه أصلبو يوملاب وقللد عل م ه
أن يعتبيلا ،فطفلق عمللر يسلتخو ه

اّلل
اّلل ،ه
أن أ تب السنن ه
وإو و ه
وإو ب رت قوملاب لانوا قلبلعم تبلوا تبلاب فلث بُوا علييلا وتر لوا تلا ه
اّلل ب ر أبداب )1( .فلو ان هنا  ىظر عن تلدوين احللدية إىل  ىلد فيلم أبلو هريلرة
ال ألبم تا ه
يف
وأضلرابه انهله للب اعلدام مللا ُ تِلب ةال ىلرا  ،مللا شلاول عمللر بلن اخلطللا أصلحا النللق
تابللة احلللدية ،بللل منل عنيللا بللال ت للاول ،فاسللتخالته شلليراب يللدل علللى عللدم صللدول هنللر عللن النللق

اّلل أنتحللده عنللىس قللال :نعللم للدروا عللين وال
 .الرابعللة :ا هن إللاهر قوللله« :قلنللا أي لسللول ه
أي فللر بلل ،صلليانة احلللدية ةلعتابللة أو صلليانته
 ىللرج» ال يالرللم مل مللنعيم عللن تابللة احلللدية إب ه
ةلتح ل هده ،فمللا هللو الوجلله مللن التفريللق بلل ،العتابللة والتحللديةس وتصللول ا هن تابللة احلللدية يوجللب
ااتال لله ةلقللرآن فيللو اعتللذال بوجلله أس لوأ ،فللا هن القللرآن معج ل ة بلفظلله و معنللاه ال ي للاعه غللوه وال
اّلل
خالط لله ش للر  ،وق للد م ل هلر تفني للده يف مق هدم للة العت للا فال ىل ل  .والعج للب مم للا نقل لله ع للن لس للول ه
أنلهله أجللاض التحل هده عللن بللين إسلراريل ،قللال :للدروا عللن بللين إسلراريل وال  ىللرج .يللا ل هلوض
التح ل هده ع للن بللين إس لراريل م ل أ ههنللم للانوا حيرفللون التللولاة و ِ
اال ي للل ،و للانوا يت للاجرون
النللق
ه
بعتبيم احملرفةس قال

____________________
 . 1تقييد العلم،

.45
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َ َ
ن َن
َ َ ِ ٌ َّ َ َ ِ ن ن َ
تيبَبُ يِ ُدي ُ ِ َث ّ َنق
ك
سلبحانه :ف يَُ ُ ُ
َّليََيكتب نَ ُ
َ
َ
َ
َ
ََ ٌِ َن ِ ّ ََ ِ ِ ِ َ ٌِ ن ِ ّ َ ِ
كسبن
َو َويَُ َ ُمميَي ُ
ق ُليِلَف يَُ َ ُمميَكتبتَأي ُدي ُ

َ
ن َنَهذ َ ُم ََِ ُ طِدَ هّللَ ُليَ ِش َ ن
َتو َبُ ُ َث َمطيَ
ُ
ََن (البقرة .)75/ال أ لي مابا يسلتفيد

االسللالمر مللن ِ
اجملتمل ِ
االسلراريليات واملسلليحيات واجملوسلليات اللي لعللب عللا اللدهر وال مللان ،و انللت

النقلللة يلللة ال مللان يتللاجرون وللا جللا فييللا ويللروون مللا يوافللق أه لوا اجليللاض احلللا مس واحلللدية ُوض ل
جللواض التحللدية عللن بللين إسلراريل ،وقللد  ىللده أبللو هريللرة عللن ريللق عللب االَ ىبللال عللنيم  -أعللابل
اّلل من شرولهم  -وأ ير ما يرويه أبو هريرة من القصل علن بلين إسلراريل منتييلة إىل أُسلتابه علب
ه
() 1
االَ ىبللال  -الللذي قللال يف  ىقلله :مللا لأيللت أ ىللداب يق لرأ التللولاة أعلللم وللا فييللا مللن أيب هريللرة وإن

.
صبهيا يف قالب احلدية عن الرسول االَعظم
اّللس لو مسلللم عللن ي يللد بللن االَصل هلم قللال :مسعللت أة هريللرة ،يقللول :قللال لسللول
 .6مللن هللو اللالق ه
اّلل اللق له لر  ،فملن القلهس! ( )2وأالرج
اّلل
 :ليسثلنهعم الناأ عن له ر  ىىت يقولوا :ه
ه

اّلل،
اّلل
 :ال ي اللون يسللثلونى أة هريللرة  ىلىت يقوللوا هللذا ه
أيضلاب عنلله ،قلال :قللال س لسللول ه
اّلل
اّللس قال :فبينا أل يف املسجد إب جا و لأ من االَعرا  ،فقلالوا :أة هريلرة ،هلذا ه
فمن الق ه
اّللس! فثاللذ  ىصل بلى بعفلله فرمللاهم ،قللال :قوم لوا صللد اليلللر )3(.واحلللدية يعللر ا هن
فمللن الللق ه
يُعلِهم أة هريرة
الرسول
____________________
 . 1سو أعالم النبال .622/2 :

 . 2صحيو مسلم ،25- 24/1:ة بيان الوسوسة يف االميان و ما يقوهلا من وجدها.
 . 3صحيو مسلم ،25- 24/1:ة بيان الوسوسة يف االميان و ما يقوهلا من وجدها.
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جلوا السل َلوال ،ولللذلى ملللا سللثله االَعلرا أاللذ  ىصل بلى بع هفلله فرمللاهم وأمللرهم ةلقيللام .مل أ هن هللذا
السوال الرق ةلبحة ،الَنهه خطر هذا الس َلوال يف بهلن يلو ملن
بعيد عن أ النق
 ،فل هن َ
إبا تنبللث عللن مسللتقبل أيب هريللرة أن يُعلهملله اجل لوا .
النللاأ ،فامليقللب مللن الرسللول االَعظللم
لحة في للو يع للر ع للن ع للدم
اّلل
واحل للدية هإم للا مع للذو عل للى لس للول ه
 ،وعل للى ف للرحل الص ل ه
اسللتعدا ه لتلقللر اجل لوا  .م ل أ هن ِ
انهلله علللم االُهمللة ج لوا هللذا
االمللام أ للد نقللل عللن النللق
اّلل
الس ل َلوال ،فق للال :ق للال :ق للال جعف للر :بلع للين ا هن النبيق للال :إبا س للثلعم الن للاأ ع للن ه للذا فقول ل لوا :ه
اّلل لارن بعللد ل هلل شللر  )1( .ولعل هلل ملرا ه مللن
اّلل الللق ل هلل شللر  ،و ه
لان قبللل ل هلل شللر  ،و ه

جعفللر هللو جعفللر بللن بلُلر الللذي لو عنلله مسلللم ،احلللدية املتق ل هدم يف صللحيحه .واجل لوا يف غايللة
ِ
لب
املتانللة ،الَنلهله سللبحانه للليم إللاهرة مسللبوقة ةلعللدم  ،ىللىت يُسللثل عللن علهللة اال للا  ،فلللبا للان واجل َ
الوجو  ،ان موجو اب يف االَضل واالَبد ،وال يتصول له العلدم  ىلىت يُسلثل علن علهلة الوجلو  ،والتفصليل

يف حملهه .7.ا هل هّلل اللق آ م عللى صلولته ولله سلتون بلاعلاب أالرج البخلالي يف صلحيحه ،علن يمهلام،
اّلل آ م علللى صللولته وللله سللتون بلاع لاب ( وضا
عللن أيب هريللرة ،عللن النللق «
»  ،قللال :الللق ه
فلما القه ،قال:
أ د من ريق سعيد ابن املسيب ،عن أيب هريرة مرفوعاب :يف سبعة أبل عرضاب) ه
____________________
 . 1مسند أ د.535/2:
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ابهب فسلهم على أولحتى النفر ملن املالرعلة جللوأ فاسلتم ملا حييُونلى فا ههنلا يتلى و يلة بليتلى.
اّلل» فع هلل ملن يلدال اجلنلة
اّلل فل ا وه «ول لة ه
فقال  :السالم عليعم ،فقالوا :السلالم عليلى ول لة ه
على صولة آ م فلم يل ل اخلللق يلنق بع ُلد  ى هلىت اآلن )1( .ويف احللدية عل هدة إشلعاالت تسلقطه علن

اّلل
االعتب للال وجتعل لله يف ع للدا املوض للوعات :االَهول :ا هن الظ للاهر ا هن الض للمو عل للى ص للولته يرجل ل إىل ه
تبللال وتعللاىل وهللو نفللم القللول ةلتجسلليم وال يرجل إىل آ م ،إب يعللون مفللا احلللدية عندرل هلذ أشللبه
بتوضيو الواضحات ،الَ هن له ر خمللو عللى صلولته ال عللى صلولة غلوه ،وإهالا يفيلد معل جديلداب
ِ
اّلل سللبحانه،
اّلل سللبحانه ،إبا عللا الضللمو إىل ه
وهللو االابللال بعرامللة آ م وانلهله خملللو علللى صللولة ه

اّلل
وعللى هلذا يلل م أن يعللون هّلل صلولة وهللا سللتون بلاعلاب .واللذي يللدل عللى أ هن الضلمو يرجل إىل ه
سللبحانه هللو مللا لو نفللم أيب هريللرة يف غللو مللول  .فقللد لو هللذا احلللدية بصللول خمتلفللة فتللالة لواه
اّلل ال للق آ م عل للى
م للا مسع للت وأُا للر بلف ل ل  :إبا قات للل أ ى للد م أا للاه فليجتن للب الوج لله ،ف للا هن ه

() 2
اّلل وجيللى ووجلله مللن أشللبه
صللولته .واثليللة أبنلهله إبا ضللر أ ىللد م فليجتنللب الوجلله وال يقللل قللبو ه
اّلل الق آ م على صولته )3( .ولوا َيوول احلدية علجا ضمو صلولته إىل آ م نفسله
وجيى ،فا هن ه
وجل القه يف اجلنة على صولته الي ان علييا
اّلل تبال وتعاىل وع ا هن ه
ال إىل ه
اّلل عه ه

____________________
 . 1صللحيو البخللالي ،52/2 :تللا االسلتحتذان  ،ة بللدو السللالمن صللحيو مسلللم ،145/2:ة يللدال اجلنللة أقلوام
وبليته من تلا بلد اخلللق،
افحتد م ميل أفحتدة الطو من تا اجلنة ،وال ى الشا السالي 315/5:يف ة الق آ م ه
فقد جا فيه :يف سبعة أبل عرضاب
 . 2صحيو مسلم  ،32/2 :ة النيى عن ضر الوجه من تا ال والصلة واآل ا .
 . 3البخالي :االَ املفر 73 ،و 74برقم 173و.174
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بعد هبو ه منيا ،إب أن ثه اتماب مستو ب وله سلتون بلاعلاب وعرضله سلبعة أبل يتعلو ملن  ىلال إىل
 ىال و يعن ميل بليته  ىىت تعون نطفة مثه علقة إىل أن يعلون لجلالب سلو ب بلل القله فعلة وا ىلدة
على صولته الي لآها علييا بنوه يف االَلحل .ولعن التثويل ة لل جلداب ملخالفتله ملا نقلنلاه عنله ،ملا

خللالا مللا لوي عنلله مرفوعلاب :الللق آ م علللى صللولة الللر ن )1( .مللا خللالا مللا لوي عنلله ا هن موسللى
اّلل إليله عملدت إىل اللق القلتيم
ضر احلجر لبين إسراريل فتفجر فقال :اشلربوا لو ،فلثو ىى ه
على صوليت ف بيتيم ةحلمو )2( .هل هذه االَ ىا ية تدل على أ هن الرواية ال تقبل التثويلل .اليلاو:
وسلب
انهه إبا ان لول آ م سلت ،بلاعلاب فلالضم تناسلب أعضلاره أن يعلون عرضله سلبعة ع لر بلاعلاب ُ

الذلا  ،وإبا ان عرضه سبعة أبل لب أن يعلون ولله ألبعلة وع لرين بلاعلاب ونصلا اللذلا  ،الَ هن
عرحل ِ
االنسان م استوا القه ،بقدل سبعر وله ،فما ةل أيب هريرة يقول وله
 62بلاع ل لاب يف سل للبعة أبل عرض ل لابس! فيل للل ل للان آ م غل للو متناسل للب يف القتل لله م ل للوهاب يف تر يبل للهس!
ِ
 :مللا  ىسللد م
اّلل
اليالللة :ا هن يللة السللالم إهاللا شللرعت يف يللن االسللالم وقللد قللال لسللول ه
الييللو علللى شللر مللا  ىسللدو م علللى السللالم ،فلللوال ااتصاصلله عللذه االُهمللة مللا ااتصللوهم ةحلسللد
اّلل آ م ،قللال :ابهللب فسلللم علللى
عليلله ،فمللا ةل أيب هريللرة يقللول يف هللذا احلللدية« :فلمللا الللق ه
أولحتى النفر من املالرعة ،فاستم ما حييونى فا ههنا يتى و ية بليتلى» .وعللى أيلة  ىلال فملا لأي
أُوس النظر يف هذا اخل س ومابا يقولون يف قول أيب هريرة :و ي ل اخللق ينق
____________________
 . 1إلشا السالي.315/5 :
 . 2تا يويل خمتلا احلدية.122 ،
 . 3عبد احلس ،شر الدين :أبو هريرة.66 -63 :
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 ىىت اآلن س
بعده ه

() 3

أرمة أهل البيت يف احلدية
نظر ه
حمرفة وقد نقلت بعو وجييا.
بهب أرمة أهل البيت إىل أ هن الرواية ه
لو الص ل ل للدو ةس ل ل للنا ه ع ل ل للن أيب ال ل ل للول ب ل ل للن ام ل ل للة ،ع ل ل للن عل ل ل للر

ق ل ل للال :مس ل ل ل ل الن ل ل للق
 :ملله ،ال تقللل هللذا

اّلل وجيللى ووجلله مللن ي للبيى فقللال
لج لالب يقللول لرجللل :قللبهو ه
اّلل الق آ م على صولته.
فل هن ه
اّلل ال للق آ م عل للى ص للولته
قللال الص للدو  :تر للت امل للبهية م للن ه للذا احل للدية هأول لله ،وق للالوا :إ هن ه
فضلهوا يف معناه وأضلهوا.
ولو أيضاب احلسل ،بلن االلد ،علن ِ
 :بلن لسلول
 ،قلال :قللت للرضلا
االملام الرضلا
اّلل
اّلل اللق آ م عللى صلولته» فقلال
 :قلاتليم ه
اّلل ،قلال« :إ هن ه
اّلل ا هن الناأ يلروون أ هن لسلول ه
ه
اّلل
لاةن فسللم أ ىلديمها يقللول لصللا ىبه :قللبهو ه
لقلد  ىللذفوا هأول احلللدية ،ا هن لسلول ه
مربللرجل ،يتسل ه
اّلل ه
اّلل ع له وجل هلل
اّلل ال تقللل هللذا الَايللى ،فللا هن ه
 :عبللد ه

وجيللى ووجلله مللن ي للبيى .فقللال
() 1
الق آ م على صولته.
وعذا صانت أرمة أهل البيت االَ ىا ية النبويهة من التحريا ،و م مليل هذا امللول ملن نظلو ،
وع ل أنهلله يظي للر احل للق ،إبا لجعن للا إىل لوا للم .م للا يف م للول «ن ول لله س للبحانه ل هلل ليل للة إىل مس للا
الدنيا» ما سيوافيى.
 .2سليمان يطو على ست ،امرأة يف ليلة وا ىدة
أارج البخالي يف صحيحه ،عن د  ،عن أيب هريرة ،قال:

لان لله سلتون املرأة ،فقلال :الَ لوفن الليللة عللى نسلارر فل ِ
لتحم ْلن هلل
اّلل سلليمان
إ هن نق ه
ه
ِ
ِ
اّلل ،فطا على
امرأة ولتل ْدن فالساب يُقاتل يف سبيل ه

____________________
 . 1الصدو  ،التو ىيد.153-152:
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منين إاله امرأة َولدت شق غالم.
نساره ،فما ولدت ه
اّلل.
منين فولدت فالسلاب يقاتلل يف سلبيل ه
قال نق ه
اّلل :لو ان سليمان استي حلملت هل امرأة ه

() 1

تساوالت:
ويف احلدية عدة َ
اّلل سبحانه أ ه أنبيلا ه فث ىسلن أ علم ،وهلم أ يلر  ىيلا ب ملن سلارر النلاأ ليعونلوا أسلوة
 .1ا هن ه
لعللوهم يف احليللاة ،فيللل يصللو لنللق َ ىيل ههلر أن يصل هِلرح أمللام امللالَ العللام أبنلهله سلليطو عل نسللاره يف هللذه
الليلةس!
 .2ا هن الذ ر احلعيم يصا سليمان يف آ ته العرمية وا يلر:
َ ّ
إنَ َ نَ طِ َدنيَ َ نزلِ ََف ن
َوْ َ
سَ ََمآب ( .)42/
و
ُ

َّ َ ّ َ َ َ
َ َن َ َ
ََ ِ َِ
َوقيالَ َ ِ ن
َكثريم ََِ بيدهَ نم َ م َ
يمينَ ُ لمي َ
طََ
ليَفضلطيَ
َولقدَآتيطيَد ودَوسل
ُ
ْل َمدَهّللَ ُ
ُ ٍُ ُ ُُ

(النمل.)15/

َ َ َ َ
ّ ن ن ّ ِ َ ِ َ َّ َ ن
ََ َ
ِ ن َ ِ ّ
ن
َييَييُ
ث ن
ََشءٍَ ُإنَهاذ َ
َوأوتيطيَ ُماََُك
ري
لق
َ
َ
ق
ط
طيَم
م
ل
َ
يس
ْل
يَ
َسليمينَد ودَوقيل
وو ُر
ُ
ُ
ُ
َ َ ن
ن َ لف ِضِل نمبَ (النمل.)16/
َ َ ن ًّ َ ن ِ
َِ َف ّ
ن
يطيَْكمي ََو ُ لميَ (االَنبيا .)75/
مطيهيَسليمينَولُكَآت
َ
َ
َ
َِ
ليمينَن ِع َ َ َ
ود ن
لعبِ ندَإنّ ن َأ ّو ب ( .)32/
َس
طيَدل
َو َوهب ُ
ُ

لنق قد أ راه الذ ر احلعيم وا تلوله عليى ،أن خ أب هن نسا ه سيلدن ست ،فالسابس!
أفيصو ه
فلن علم به من ريق العيب ،فلمابا ختلها اخلل علن املطابقلةس! وإن يعللم بله لذلى ،فعيلا
تفوه بذلى بضرأ قا س!
ه

____________________
اّلل إهال للا قولنل للا ل ل للر مل للن تل للا التو ىيل للد ن صل للحيو مسل لللم ،27/5:ة
 . 1صل للحيو البخل للالي ،132/5:ة قل للول ه
االستينا .
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 .3هللل يف اسللتطاعة ِ
االنسللان أن يطللو علللى سللت ،ام لرأة يف ليلللة وا ىللدة للر يل لدن للله سللت،
فالس لابس ا هن ه للذا وإن للان يف واقل ل االَم للر أم لراب غ للو حم للال إالهانهلله بعي للد ج للداب ،وليس للت عظم للة الن للق
مقرونة ةلقدلة اجلنسية ر نتصول ا ههنا مفخرة له.

نعللم انللت تُعل هد مفخللرة يف العصللر اجلللاهلر فانععسللت يف لوايللة أيب هريللرة الللذي يرللر عللا ونسلة
احلدية على وفق مايع هد فضيلة يف تلى البيحتات.
 .5موسى يفقث ع ،ملى املوت
أارج مسلم يف صحيحه ،عن ابن اووأ ،عن أبيه ،عن أيب هريرة ،قال:

فلما جلا ه صل هعه ففقلث عينله ،فرجل إىل لبله ،فقلال :ألسللتين
أُلسل ملى املوت إىل موسى
اّلل إليه عينله ،وقلال :الجل إليله فقلل لله يضل يلده عللى مل رلول ،
إىل عبد ال يريد املوت ،قال :فر ه
اّلل
فلله وللا غطللت يللده بعل ِهلل شللعرة سللنة ،قللال :أي ل ِه مثه مللهس قللال :مثه املللوت ،قللال :فللاآلن ،فسللثل ه
 :فلللو نللت هالَلي لتعم ق ل ه إىل
اّلل
أن يدنيلله مللن االَلحل املقدسللة لمي لةب ثج ل هر ،فقللال لسللول ه

جانب الطريق ت العييب االَ ر.
() 2
أقول :ولواه البخالي يف صحيحه اتلة يف ة من أ ىبهالدفن يف االَلحل من تا اجلنار .
() 3
وأُار يف ة وفاة موسى من تا بد اخللق.
() 1

و قد سقح من نسخة البخالي ما نقله مسلم من قوله «ففقث عينه» ولعن
____________________
 . 1صحيو مسلم ،122-55/7:ة من فضارل موسى.
 . 2صحيو البخالي.52/2 :
 . 3صحيو البخالي.157/4 :
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اّلل عليلله عينلله» إب لللو ُحيللده موسللى ش ليحتاب مللن فللق
بيللله يللدل علللى سللقو ه  ىيللة قللال « :فللره ه
اّلل عليه عينه ،وجه.
الع ،أو نظوه ملا ان لقوله :فره ه
».
ويف احلدية الالت متعد ة على ونه موضوعاب على لسان النق «
لى ويلَ ْفقلث العل ،،ويوقل
ثنهله أ ىلد اجلبلالين يلبط ويص ُ

يصول النق موسلى
هأما هأوالب :فالَنهه ه
اّلل املقرب.،
أبسه  ىىت يف مالرعة ه
اّلل ملن عبلا ه
ةّلل  -عللى هلذه الدلجلة السلاقطة ،فعيلا اصلطفاه ه
فلو لان العلليم  -و العيلاب ه
وآرره وناجاته و تابهس!
لى لبلله ،وللليم هللذا إاله مللن
واثني لاب :هللل للان موسللى
ااصل َلم ملل َ
حيللب الللدنيا علللى وجللهَ ،
مسللات أهللل الللدنيا اصوصلاب الييللو الللذين يعرهللون املللوت ال مللن صللفات االَنبيللا  ،فللا هن لغبللتيم إىل
اّلل أشد من لغبتيم يف البقا يف الدنياس
لقا ه

َ ُ َ ّ َ ن ِ َ َ ِ ن ِ َ َّ ن ِ َ
ََََ
ِ ن
َ
ّ
ن
يسَِتمط َ م تَ
ونَ ْل ُ
قلال سلبحانه :ييَين يَ ليََهيدو َإُنزَمت َينك َأوَليءَهّللَ ُمََد ُ
َ َ َ َ َ َّ َ ن َ
ِ نِ
َ َّ َ ِ َ ِ ِ َ ُ َ ٌ ّ
َ*َوالَنتمط ن َأبد َبُميَقدمتَأي ُدي ُ َو هّللَ ُلي َبُيليي ُِلَ (اجلمعة.)7-6/
إُنَكطتن ِ َصي ُد ُق َ

ِ
اّلل علللييم
وهللذا هللو االمللام أمللو املل َلومن ،يصللا املتقلل ،بقوللله« :فلللوال االَجللل الللذي تللب ه
() 1
تستقر ألوا ىيم يف أجسا هم رفة ع.»،
ه
واثلياب :ا هن احلدية هِ
يصول اهاوسى ان أقو من ملى املوت ولذلى مت هعن موسى من الوقيعلة بله

و يتمعن امللى من ف العا ية ،وهذا عجيب جل هداب !! الَنهله لان ملثمولاب عضهلا لو ىله والضم بللى
أن تفو قوته ،قوة الضال فصال االَمر على الععم.
َ َّ
َّ ِ َ َ ِ َ َ ِ
َ
يلع َُ
َ
ْلفَُبُيْلف ُس لعَ َُب
ولابعاب :ا هن الضم ما جا يف التولاة من أنَ
____________________
 . 1هنة البالغة ،اخلطبة .153
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َِ

َ

نن

نن

اََبي ساََو ِ ن ن َ
َّ
الَ َ ََ َبيالنِ ُ ََ َو الذ َنَب َ َ
صايص (املارلدة ،)45/أن يقلت
ٌَ
َو َ
اروجَقُ
ايالذ ُنَو س ُ
ُ
ُ
 ،لعلن صلال االَملر عللى الععلم
قيقاب للت ري الذي جا بله موسلى
امللى من العليم
فاّلل سبحانه أ رمه وقال :الج فقل له يض يده على م رول....
ه

واامسلاب :هللل ملللى املللوت عنصللر مللا ي للله علل ،ما يللة تُفقللث ةلصللى علييللا س! هللذا هللو مللا ال
أعرفه أل وال الراوي يعرفه وال القال َ يعرفه .و م هللذا الراويلة ملن هلذه السلقطات اللي جلهيلا  ىصليلة
ِ
االسراريليات الي بيهيا ب ،املسلم ،و ليت انهه يبة بلى الوعا بلل يعقلد عليله ملا عقلد عللى
الوعا اآلار على ما مضى يف تر ته (.)1
اّلل ةلع ،الباصرة
َ .12لوية ه
أارج البخالي يف صحيحه ،عن عطلا بلن ي يلد اللييلر ،ا هن أة هريلرة أا يمهلا ا هن النلاأ قلالوا:
اّلل هللل نللر لبهنللا يللوم القيامللةس قللال :هللل متللالون يف القمللر ليلللة البللدل للليم ونلله سللحا س
لسللول ه

اّلل ،قلال :فيلل متلالون يف ال لمم لليم وهنلا سلحا س قلالوا :ال ،قلال :فلانهعم
قالوا :ال ،لسلول ه
ترونه ذلى حي ر الناأ يوم القياملة ،فيقلول :ملن لان يعبلد شليحتاب فليتبل  ،فملنيم ملن يتبل ال لمم
اّلل،
ومللنيم مللن يتب ل القمللر و مللنيم مللن يتب ل الطواغيللت وتبقللى هللذه االُهمللة فييللا منافقوهللا فيللثتييم ه
اّلل فيقلول أل
فيقول :أل لبعم ،فيقولون :هذا معاننا  ىىت أيتينلا لبنلا فللبا جلا لبهنلا عرفنلاه ،فيلثتييم ه

لبهعللم ،فيقولللون :أنللت لبنللا فيللدعوهم فيضللر الصلرا بلل ،إيلراو جيللنم فللث ون هأول مللن للوض مللن
الرسل أب هُمته....
____________________
.322
 . 1ال ى
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هذا ما أارجه يف ة فضل السجو من تا الصالة.
وأارجلله أيضلاب يف ة «الص لرا جسللر جيللنم» مللن تللا مللا جللا يف الرقللا وان ال عللي إاله
عي اآلارة ،وختلا لفظه م السابق وجا فيه:
() 1

اّلل يف غللو الصللولة الللي يعرفللون فيقللول :أل لبعللم،
...وتبقللى هللذه االُمللة فييللا منافقوهللا فيللثتييم ه
اّلل يف الصلولة
ةّلل منى ،هذا معاننا  ىىت أيتينلا لبنلا ،فللبا أاتل لبهنلا عرفنلاه ،فيلثتييم ه
فيقولون :نعوب ه
الي يعرفون ،فيقول :أل لبعم ،فيقولون :أنت لبهنا ،فيتبعونه ويضر جسر جينم.
() 2
 :فث ون هأول من ي .
اّلل
قال لسول ه
ولواه أيض لاب مسلللم عللن أيب هريللرة يف ة معرفللة ريللق الرويللة مللن تللا ِ
االميللان ونللذ ر موض ل
َ
لمم ،ويتبل مللن للان يعبللد القمل َلر ،القمل َلر ،ويتبل مللن
لمم ،ال ل َ
احلاجللة ...فيتبل مللن للان يعبللد ال ل َ
اّلل تبللال وتعللاىل يف
للان يعبللد الطواغيللت الطواغيللت ،وتبقللى هللذه االُهمللة فييللا منافقوهللا ،فيللثتييم ه

ةّلل منلى ،هلذا معاننلا  ىلىت أيتينلا
صولة غو صولته الي يعرفون ،فيقول :أل لبهعلم ،فيقوللون :نعلوب ه
اّلل تعللاىل يف صللولته الللي يعرفللون ،فيقللول :أل لبعللم ،فيقولللون:
لبهنللا ،فلللبا جللا لبهنللا عرفنللاه ،فيللثتييم ه
() 3
أنت لبهنا ،فيتبعونه ويضر الصرا ب ،إيري جينم فث ون أل و أ هُمي هأول من ي .
وقللد نقللله مس لللم عللن أيب سللعيد اخلللدلي بص للولة أ يللر ش للناعة ،ومماجللا فيلله :ا هن لس لاب يف ضمللن

اّلل
اّلل ،هلل نلر لبنلا يلوم القياملةس قلال لسلول ه
اّلل قلالوا :لسلول ه
لسول ه
تضالون يف َلوية
ه
____________________
 . 1صحيو البخالي.156/1 :
 . 2صحيو البخالي.112/2 :
 . 3صحيو مسلم.113/1:
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 :نعلم ،قلال :هلل

لالون يف َلويللة القمللر ليلللة البللدل للليم فييللا
ال للمم ةلظيللوة صللحواب للليم معيللا سللحا س وهللل تضل ه
سللحا س ...إىل أن قللال  :ىللىت إبا يبللق إاله مللن للان يعبللد ه
اّلل تعللاىل مللن بل ههلر وفللاج هر أاته للم ل ه
العلامل ،سللبحانه وتعلاىل يف أ د صللولة مللن اللي لأوه فييللا ،قللال :فملا تنتظللرون تتبل هري هُملة مللا انللت

تعب للد ،ق للالوا :لبهن للا فالقن للا الن للاأ يف ال للدنيا أفق للر م للا نهللا إل للييم و نص للا ىبيم ،فيق للول :أل لبهع للم،
ةّلل ش ليحتاب ،مل هلرت ،أو رللالاثب  ىللىت انهبعضلليم ليعللا أن ينقلللب،
ةّلل منللى ،ال ن للر ه
فيقولللون :نعللوب ه
فيقول :هلل بيلنعم وبينله آيلة فتعرفونله علا س فيقوللون :نعلم ،فيع لا علن سلا  ،فلال يبقلى ملن لان
اّلل للله ةلسللجو  ،وال يبقللى مللن للان يسللجد اتقللا ب ول ب إاله
يسللجد هّلل مللن تلقللا نفسلله ،إاله أبن ه
اّلل إيره بقة وا ىدة ،لهما ألا أن يسجد ار على قفاه ...احلدية.
جعل ه
الدأ والوض .
ويف احلدية ه
بعامة صوله أمالات على ه
االَهول :وج للو االا للتال الف للا ى ب لل ،ص للول احل للدية ،فم للا نقل لله البخ للالي يف ة «فض للل
() 1

عما نقله هو يف ة «الصرا جسر جينم» وهو واضو ملن قابلل النصل ،،فقلد
السجو » ختلا ه
اّلل يف غللو الصللولة الللي يعرفللون »...يف  ىلل ،ا هن الللن االَهول
جللا يف الللن اليللاو قوللله« :فيللثتييم ه
اال عن هذه ِ
ه
االضافة إىل غو بلى من االاتالفات.
ملا ا هن مللا نقللله البخلالي يف ة «فضللل السللجو » ختللا مل مللا نقلله مسلللم يف صللحيحه يف
الروية».
ة «معرفة ريق َ
ما اهاا نقله مسلم علن أيب سلعيد اخللدلي ختللا مل ملا نقلله ال ليخان علن أيب هريلرة إب لليم
يف  ىدييه قوله« :ويع ا عن سا ».
وهللذا االاللتال يسلللب االعتمللا علللى احلللدية ال سلليما إبا للان ال لراوي ممللن ال يللد الق لرا ة
والعتابة فيض لفظاب معان لف آار.

____________________
الروية.
 . 1صحيو مسلم ،115/1:ة معرفة ريق َ
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الرويللة ةلعلل ،الباصللرة وا هن املل َلومن ،يرونلله سللبحانه َرويللة أ ىللدل
اليللاو :ا هن مللو الصللول تيبللت َ
الرويلة قارملة أبُملول
لآلار م أنهه يستل م أن يعون سلبحانه جسلماب ولله جيلة وآاثل ما يلة وبللى ا هن َ
انية:
 .1س للالمة احلاس للة .2 ،املقابل للة أو  ىعمي للا م للا يف َلوي للة الص للول املنطبع للة يف امل للرآة .3 ،ع للدم
القر املفر  .4 ،عدم البعد ذلى .5 ،عدم احلجلا بل ،الرارلر واملررلر .6 ،علدم ال لفافية فلا هن
الرويللة .2 ،وق للو الض للو علللى املررللر وانععاسلله من لله إىل
مللا ال لللون للله للاهلوا ال يُللر  .7 ،قصللد َ
الع.،
فلو قلنا أب هن هذه ال رارح ليسلت إل اميلة بلل هلر اتبعلة لظلرو ااصلة ،ولعلن قسلماب منيلا يعل هد
للروية ةالَبصال ،وهو ون املررر يف  ىي اا  ،و قق نو مقابلة ب ،الرارر واملررلر ،وعنلد
مقوماب َ
الرويلة مللن ون بعلض هلذه ال لرارحس ومل قلق هللذه ،يلل م أن يعللون
بللى يلا ميعللن أن تتحقلق َ
عما يقول الظاملون علواب بواب.
رر جسماب أو جسمانياب ،تعاىل ه
املر ه
اّلل فيق للول :أل لبهع للم،
اليال للة :م للابا يري للد الل لراوي م للن قول لله :ف لللبا ج للا لبن للا عرفن للاه ،في للثتييم ه
اّلل سبحانه ،وما هر أمالته وعالمتهس
فيقولون :أنت لبهنا ،فمن أين يعرفون ا هن اجلارر هو ه
اّلل يف غللو الصللولة الللي يعرفللون فيقللول :أل لبعللم،
وأس لوأ مللن هللذا مللا يف النقللل اليللاو :فيللثتييم ه

اّلل يف الصللولة
ةّلل منللى هللذا معاننللا  ىللىت أيتينللا لبهنللا فلللبا أاتل لبهنللا عرفنللاه ،فيللثتييم ه
فيقولللون :نعللوب ه
الي يعرفون.
فيللل هّلل تبللال وتعللاىل صللول متعللد ة تعللر بعضلليا وينعللر الللبعض اآلاللرس فعيللا يعرفللون ا هن
بعضاب منيا صولته ون البعض اآلارس فيل شاهدوا تلى الصول يف الدنيا أو يف ال ض س
الراب  :اهاا نقله مسلم عن أيب سعيد اخلدلي أسوأ  ىاالب من سابقيه ،فمابا
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يريد الراوي من قوله« :فيقولون :نعم ،فيع ا عن سا  ،فلال يبقلى ملن لان يسلجد هّلل ملن تلقلا
املومن ،واملنافق ،يعرفونه سبحانه بساقه ،فعانلت هلر اآليلة الداللة عليله.
نفسه»...س فا هن معناه ا هن َ
فيل هّلل سبحانه سا  ،يع ا يوم القيامة عنياس

اخللامم :فللى يف ضللعا احللدية مللا علللق عليله العالهمللة السلليد شلر الللدين  ىيللة قللال :
إ هن احل للدية إ للاهر يف أ هن هّلل تع للاىل جس للماب ،با ص للولة مر ب للة تع للرحل عليي للا احلل لوا ه م للن التح للول
مومنوهللا ومنافقوهللا،
والتعللو ،وانلهله سللبحانه بو  ىر للة و انتقللال ،أييت هللذه االُهمللة يللوم  ى للرها ،وفييللا َ
فوونلله أب عيللم مللارالب هلللم يف صللولة غللو الصللولة الللي للانوا يعرفوهنللا مللن بي قبللل ،فيقللول هلللم :أل
مرة اثنية يف الصولة الي يعرفون ،فيقول هلم :أل لبهعلم،
لبهعم ،فينعرونه متعوبين ه
ةّلل منه ،مثه أيتييم ه
املومنون واملنافقون يعاب:
فيقول َ
نعم ،أنت لبنا و إهالا عرفلوه ةلسلا إب لا هللم عنيلا ،فعانلت هلر آيتله الداللة عليله ،فيتسل ه
ه
اّلل مللارالب بصللولته الللي
 ىينحتللذ السللجو للمل َلومن ،مللنيم ون املنللافق ،و ىلل ،يرفعللون َلووسلليم يللرون ه
يعرفللون ال ميللالون فيلله ،مللا للانوا يف الللدنيا ال ميللالون يف ال للمم والقمللر ،مللارل ،فللوقيم نرمييمللا
() 1
النوين ليم وهنما سحا .
ه
 .11ال متالَ النال  ىىت يض الر ُ لجله فييا

» قلال :اجلت النهللال
أالرج مسللم يف صلحيحه ،عللن االَعلرج ،علن أيب هريلرة ،عللن النلق «
لرت ةملتع ل ين واملتج ل ين ،وقال للت اجلن للة :فم للاس ال ي للدالين إاله ض للعفا
واجلنهللة ،فقال للت الن للال :أُور ل ُ
النهاأ وسقطيم

____________________
الروية ،ل ر الدين العاملر،
 . 1لمة  ىول َ

.65
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اّلل للجنهللة :أنللت ل للي أل ىللم بللى مللن أشللا مللن عبللا ي ،وقللال للنللال :أنللت عللذايب
وعجل هم ،فقللال ه
متتلى فيضل قدمله علييلا
ملوها ،ه
لعل وا ىدة منعم َ
أعذ بى من أشا من عبا ي ،و ه
فثماالنهال فال َ
() 1
متتلى وي و بعضيا إىل بعض.
فتقول :قح قح فينالى َ

ويف احلدية مال ىظات لوا جتعله يف مد ىرة البطالن:
االُوىل :أي فضللل يف املتعل ين واملتجل ين  ىللىت تفتخللر عللم النللالُ ،مثه ومللن أيللن علمللت اجلنللة أب هن
الف للار ين ع للا م للن عجل ل ة الن للاأ مل ل أنهلله س للبحانه أعل ل هدها للنبي لل ،واملرس للل ،والص للديق ،وال لليدا
والصاحل،س!
اليانية :مثه هل للجنلة والنلال عقلل ومعرفلة ولن  ى هلل فييملا ملن متجل ومتعل أو ضلعيا وسلاقح
من الناأس
الياليللة :انلهله سللبحانه قللد أال أبنلهله ميلالَ جيللنم ةجلِنهللة والنللاأ ال برجللله تعللاىل مللا قللال سللبحانه:

َِ َ
ِل َّن َ
َج
الم َ
َ ِ َ َّ َ َّ
َج َ ط
ِلن
الم َ

َ َّ َ ِ َ َ َّ ِ َ َ َ ِ ن ِ َ ِ
َ َ َّ ِ َ َ ن َ َ
َ
ََكماََرباكَ
ط َ ُمط َ
كَو ُممََت ُبعكَ ُماط َأْجعاَ (  ،)25/وقلال :وتمات ُ
َ َِ
َ َ ُم َََ ُِ َّط َُ ََو ّْل ُيسَأْجعَ (هو .)115/

وعلى بلى فاملوعو هو امتال جينم عما ،وما هو املتحقق فلهاا هو امتال النلال ع الال لجلل
الر فييا ،فما ُوعد يتحقق ،وما َ قق يلُ ْعد.
لابع لاب :هللل هّلل سللبحانه لجللل أ ل وأوس ل  ىللىت متتلل َلى عللا لل جي للنم ثللد يضلليق الظللر ع للن
املظرو فينا ي بقوله :قح قح.
فجل
اّلل
فاحلدية أشبه ةال ُسسطولة وقد صلاغيا اللراوي يف رلو احللدية علن لسلول ه

اّلل مللن اجليللل
بلله علللى الرسللول و ىدييلله وسل هلو صللحارا تللب احلللدية وصللحيفة عمللره  -أعللابل ه
املطبق ،واهلو املعري .-
____________________
 . 1صحيو مسلم ،151/2:ة النلال يلداليا اجلبلالون واجلنلة يلداليا الضلعفا ن وصلحيو البخلالي ،132/6:تفسلو
سولة .
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 .12ن ول الر لهليلة إىل السما الدنيا
اّلل االَغر وأيب سلمة بن عبد الر ان ،عن أيب هريرة:
أارج البخالي يف صحيحه ،عن أيب عبد ه
قال :يتنهل لبنا تبال وتعاىل لهليلة إىل السما الدنيا  ى ،يبقلى رللة الليلل
اّلل
إنهرسول ه

اآلار ،يقول :من يدعوو فثستجيب له ،من يسثلين فثعطيه ،ومن يستعفرو فثغفر له.
تساوالت
ويف احلدية َ
ََ ِ َ ِ َِ ن ِ
َ َ ِ ََ
ادَظل ُما ُ َوأصالحَ
هأوالب :ا هن لبهنا هو العفول الر ىيم وهو القارل ع ه ملن قارللِ :مََتيبَ ُمََبع ُ
َ
َ
َ
َ
فإُ َّنَ َّهّللَنتن نبَ َ ليِ ُ َإُ َّنَ َّهّللَغ نف ٌر ََر ُْي (املاردة.)35/
() 1

ََ َن ن َ َ
ََِ َِ ن َن َ ُ َ ن
ٌ
َ
والقارل تبال وتعاىل :أفِلَنت ب نَإُىلَ هّللَويستغ ُفرون َو هّللَغف رَرْي (املاردة.)74/
نِ
ِ َِ
َّ َّ
َ َّ َ َ ِ َ ن َ َ ِ ن ِ َ ِ َ
َ
ن
س-رف َ َأَف ُس ُ َالَتقطق َ ُمََرِ ََُ هّللَإُنَ هّللَ
ليََأ َ
والقارلل سلبحانه :قَُيي ُ بيديَ ُ
َِ ن ُن َ َ
َْجيعايَ (ال ملر.)53/إىل غلو بللى ملن اآل ت اللي تع لا علن سلعة ل تله لعملوم
نغ ُفر لن ب

معفرته.
ما انهه سبحانه وعد عبا ه أبنهه يستجيب عا من عاه ويقول:
ِ
اّلل
(غللافر )62/إىل غللو بلللى مللن اآل ت الدالللة علللى قُللر املعفللرة مللن املسللتعفرين ،واالجابللة مللن ه
سللبحانه للسللارل ،آل الليللل والنيللال فللثي  ىاجللة إىل نل ول الللر اجلليللل مللن عرشلله العللرو إىل مسللا
ِ ن َِ َ ِ َ ن
ك َِ
د ينَأست ُجبَل

الدنيا ونداره بقوله « :من يدعوو فاستجيب له».
____________________
 . 1صحيو البخالي ،71/2:ة الدعا نصا الليل من تا الدعواتن وأارجله مسللم يف صلحيحه ،175/2:ة
اّلل االَغر وعن أيب سلمة بن عبد الر ان عن أيب هريرة.
اليغيب يف الدعا من تا الصالة عن أيب عبد ه
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اثنيل لاب :تع للاىل لبهن للا ع للن النل ل ول والص للعو واجمل للر وال للذها واحلر للة واالنتق للال وس للارر العل لوالحل
واحللوا ه ،وقللد صللال هللذا احلللدية سللبباب لللذها احل للوية إىل التجسلليم والسلللفية إىل الت للبيه ،وإن
الر ىاللة ابلن
نت يف ه
شى فاسلتم لعلالم ملن أ ىل تللى الطريقلة بعلد انلداثلها وانطماسليا ،يقلول ه

بطو ة يف ل ىلته:
و للان بدم للق مللن بللال فقيللا احلنابلللة تقللر الللدين بلن تيميللة بللو ال للام يللتعلم يف فنللون ،إاله أ هن
يف عقله شيحتاب ،و ان أهل م ق يعظهمونه أشل هدالتعظيم ،ويعظيلم عللى املنل  ،وتعللم م هلرة أبملر أنعلره
الفقيللا ...ولفعللوه إىل امللللى الناصللر فللثمر عشخاصلله إىل القللاهرة ،و ل القضللاة والفقيللا وجلللم
امللى الناصر ،وتعلم شر الدين ال واوي املالعر ،وقلال« :إ ههنلذا الرجلل قلال لذا و لذا» وعل هد ملا
أُنعر على ابن تيمية ،وأُ ىضر ال يو بذلى ووضعيا ب ،يدي قاضر القضاة.
اّلل ،فثعللا عليلله فثجللا عليلله ويللل
قللال قاضللر القضللاة البللن تيميللة :مللا تقللولس قللال :ال إللله إاله ه
قوللله :فللثمر امللللى الناصللر بسللجنه ،فسللجن أعواملاب وصللنا يف السللجن تللاةب يف تفسللو القللرآن مسللاه
 «البحر احمليح».مثه إ هن أ هُمه تعرضت للملى الناصر ،وشعت إليله فلثمر ع القله إىل أن وقل منله ميلل بللى اثنيلة،
و نللت إب با بدم للق ،فحضلرتُه يللوم اجلمعللة ،وهللو يعل النللاأ علللى منل اجلللام ويللذ رهم ،فعللان

من لة المله أن قلال :إ هل هّلل ينل ل إىل مسلا اللدنيا نل وس هلذا،ون ل لجلة ملن لج املنل  ،فعالضله
فقيه مالعر يعر ةبن ال اهرا  ،وأنعر ما تعلهم به ،فقامت العامة إىل هذا الفقيه وضلربوه ةالَيلدي
والنعال ضرةب يواب )1( .سيوافيى يف تر ة جبو بن مطْعِلم  ،ىلدية ِ
االملام الطلاهر موسلى بلن جعفلر
ُ
 ىول ن ول الر ه فانتظر.

____________________
 . 1ابن بطو ة ،الر ىلة 112 ،ب ال العتب العلمية.
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 .13نقض سليمان  ىعم أبيه او
اّلل
أاللرج البخللالي ،عللن أيب الل ل  ،عللن عبللد الر للان  ،ى هدرلله انلهله مسل أة هريللرة انلهله مسل لسللول ه
يقل للول ...:انل للت ام ل لرأاتن معيمل للا ابنايمهل للا جل للا الل للذرب فل للذهب ةبل للن إ ىل للدايمها ،فقالل للت
صللا ىبتيا :إهاللا بهللب ةبنللى وقالللت االَا للر  :إهاللا بهللب ةبنللى ،فتحا متللا إىل او فقضللى ب لله
فللثا اته فقللال :ارت للوو ةلسللع ،أش ل هقه بينيم للا،
للع ل  ،فخرجتللا علللى س للليمان بللن او
اّلل إن مسعلت
اّلل هلو ابنيلا فقضلى بله للصلعر  ،قلال أبلو هريلرة :و ه
فقالت الصعر  :ال تفعل ير ى ه
() 1
ةلسع ،إاله يوم ه
حتذ وما نا نقول إالهاملدية.
تساوالت:
ويف احلدية َ

ن ّ َ ِ
َ
َ َ
ضَ
يَج َعلطاي َ َخ ُليفاََ ُ َ ال ِر ُ َ
االَهول :انهه سبحانه تبلال وتعلاىل يصلا او بقولله :ييَد ودَإُن
َ ن َّ َ َ
َ ِ ن
َوالَتَتَّبوَ َ
ََ َِ َ
يسَبيْلََ َ
يبَ -نَ ّ
ك ََِ َ ِ
يَُ هّللَ ( .)26/
َ
َس
ك
ل
ض
ي
َِ
ْل
َ
فيْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

اّلل ،وقللد ب ل هل،
في للو
ال حيعللم إاله ةحلل هلق وال حيعللم ةلبا للل وإاله فيع للون ضللاالب عللن سللبيل ه
ّ
ُ
َ
يََيَضال ََ َ ِ َ
سبحانه  ىعم الضال عن سلبيله يف بيلل اآليلة ،وقلال :إ َّنَ ل َ
يَُ هّللَ ن ا ِ َ
ُ
ُ
نََاََس ُ
اَ ُ
َ
َ ٌ َ ٌ
َ َ
ْلسيب ( .)26/
ذ بَش ُديدَبُميَن نس َي مَ ُ
يعللن خلللو مللن أ ىللد وجيلل :،هإمللا للان  ى هقلاب أو للان ة لالب،
أب هن الولللد للعل
فحعملله

فلملا يعلون علن عملد
فلو ان  ى هقاب فليم لسليمان أن ينقضله وحيعلم عللى االفله ،وللو لان ة لالب ه
أو عن سيو.
____________________
اّلل( َووهبنللا لللداو سللليمان)ن وأارجلله مسلللم يف صللحيحه 133/5:عللن أيب
 . 1صللحيو البخللالي ،162/4 :ة قللول ه
ضهل عن االَعرج عن أيب هريرة ،يف ة ااتال اجملتيدين من تا االَقضية.
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ةّلل  -و علللى اليللاو فيل ل م أن ال
فعلللى االَهول :يعللون ضللاالب حمعوم لاب وللا جللا يف اآليللة  -نعللوب ه
لم-ل
ةحلق م أنهه سبحانه أمره ةحلعم ه
حيعم ه
ةحلق ،ومن أمره به ه
فيجي ه وا يوصله إليله.إاله أن تُف ه
اآلية :وا لآه  ى هقاب ،وإن ان يف الواق ة الب ،وهو ما تر .

الي للاو :هاحنع للم او أب هن الول للد للعل ل هإم للا أن يع للون مس للتنداب إىل بيهن للة ش للرعية فل لليم للقاض للر
اآلار نقض  ىعمه إبا ان املستند صاحلاب للقضا  ،وإن ان غو مستند إليه بل مسلتنداب إىل علمله
غو اخلا َى فيو غو قابل للنقض أيضاب الستحالة ختلا علمه عن الواق لعصمته.
اليالللة :مللا يف بيللل الروايللة مللن أ هن أة هريللرة يسللم ةلسللع ،إالهيف هللذه الواقعللة يعللر عللن
ن َّ

َ ِ
َ ِ ن َّ
َساكيطيَ (يوسلا)31/
إعراضه عن الذ ر احلعيم ،فقد جا فيه قوللهَ :وآتتَُكَو ْد ٍةَ ُمط َ ُ
و السولة م هعية ن لت قبل إسالمه أبعوام.
يا وقد لو هو نفسه عن الرسول الرواية التالية:

أارج أ د ،عن سعيد املق ي ،عن أيب هريرة ،قال :قلال
() 1
فقد ببو بعو سع.،
ولعل أة هريرة قد نسة هذه القصة اخليالية لتفسو قوله سبحانه:

 :ملن ُجعلل قاضلياب بل ،النلاأ

ِ
َ َِِ ن
َ َ َ
ِ َ َ
َنّ
َ ََن
ايَْلنك ُم ُ ا ِ َشايهديَ*َ
رثَ ُإذَنفشتَفيا ُ َغاط ن َ لقا مُ
َوكط ُ
ود نودوسليمين ُإذُيكمينَ َ ْل َ ُ
ِ
ن َ َ َ ن ًّ َ ِ ن ِ
ََ
طيَْكمي ََو ُ لميَ (االَنبيا .)75-72/
ِف َّ ِمطيهيَسليمينَولُكَآتي

ومللا ب للره مللن القصللة اخلياليللة ال تنطبللق علللى اآليللة فانهلله سللبحانه يصللا للال احلعملل ،صللدقاب
َ ن ًّ َ ِ ن ِ
طيَْكمي ََو ُ لمايَ  ،فالبل هدأن يعلون لآليلة سلبب نل ول آالر ينطبلق عليله
وصواةب ويقلول :ولُكَآتي
أرمة أهل البيت
وقد ول على لسان ه

____________________
 . 1مسند أ د.232/2:
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سبب ن وهلا وانهعالب من الرأي ،ان  ىقاب غو خمالا للواق .
و ىاص للله :ا هن عل للى ص للا ىب احل للره أن حيفظ لله ةلني للال ول لليم عل للى ص للا ىب املاش للية  ىفظي للا
ةلنيال إهاا لعييا ةلنيلال وإلضاقيلا ،فملا أفسلدت فلليم علييلا.وعللى صلا ىب املاشلية  ىفل املاشلية

ةلليل عن  ىره الناأ فما أفسدت ةلليل فقد ضمنوا وهو اللنف  ،مثه إنهلداو  ىعلم لللذي أصلا
() 1
أب هن له اللنب والصوم يف بلى العام.
ضلعه لقا العنم .و ىعم سليمان
لعل القيمة السوقية هلما يف بلى اليوم انت متسلاوية ،فللذلى يعلون لهملن القضلار ،اروجلاب
و ه
عن العرامة الي ب على صا ىب املاشية فعيا إىل صا ىب احلره.
 .14إيول موسى عر لب أمام املالَ
أارج البخالي يف صحيحه ،عن احلسن ،ود ،واالأ ،عن أيب هريرة ،قال:
 :إ هن موسى ان لجالب  ىييهاب ِستهواب ال ير ملن جللده شلر اسلتحيا منله،
اّلل
قال لسول ه

فللربباه مللن آباه مللن بللين إسلراريل ،فقللالوا :مللا يسللتي هللذا التسللي إاله مللن عيللب نلللده هامللا بللر  ،و هامللا
أ ْ َلة ،و هامللا آفللة ،وا هل هّلل ألا أن يُ رلله مملهلا قللالوا ملوسللى ،فخللال يوم لاب و ىللده فوض ل ريابلله علللى احلجللر،
هاغتسللل ،فلمللا فللر أقبللل إىل ريابلله ليثاللذها ،وا هن احلجللر عللدا بيوبلله فثاللذ موسللى عصللاه و لللب
احلجر ،فجعل يقول :رويب  ىجر ،رويب  ىجلر  ،ىلىت انتيلى ملالَ ملن بلين إسلراريل فلرأوه عر لبأ ىسلن

اّلل إ هن
اّلل ،وأبرأه مما يقولون ،وقام احلجلر فثالذ روبله فلبسله و فلق ةحلجلر ضرةببعصلاه ،فلو ه
ما الق ه
ةحلجر لندةب من أرر ضربه رالاثب أو ألبعاب أو

____________________
 . 1ال هان يف تفسو القرآن 66/3 :يف تفسو قوله :و او وسليمان نقالب عن العليين.
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َ
ن َ َ
َ ن ن َ َّ َ َ ِ ن َ َ َ َّ َ ُ
ييَي ُن َ يَ َّل َ َ ن
َواكنَ
رأ نهَ هّللَ ُم ّمايَقاي
ليََآذو َم َسَِ
ساب ،فذلى قولله:
يََآمط َالَتك ن َاك ُ
ُ
() 1
ُ طِ َدَ هّلل ََو ُجي يَ (االَ ى ا .)65/

تساوالت:
ويف احلدية ع هدة َ

االَهول :إبا ألا سبحانه أن ي ه َ موسى من العيب امللصلق بله فلله أسلاليب أُالر أ يلر معقوليلة
من هذا االَسلو الذي انتيى فيه إىل وقو موسى أمام النلاأ وهلم ينظلرون إليله علر لب مع لو
العولة.
الياو :لو افيضنا ا هلحلجر بهب بيوبه ،فعلان عليله الوقلو يف معانله و للب اليلو لر يلُ َلوتى
بييابله أو بسلاتر غلوه ملا هلو احللال فليمن ابتللى علذه القصلة ،ال أن خلرج ملن معانله ويتلاب احلجللر
فال يصل إليه إاله عندما وجد نفسه عر لب ب ،الناأ.
اّلل سبحانه فلمابا غضب عليه موسىس!
اليالة :ا هن  ىر ة احلجر وبهابه ةليو ان أمراب من ه

أي أرر لعضبه  ىية جعل يضر احلجر ما هو  ىال اجملان ،وفاقدي ال عولس!
مثه ه
الراب ل ل  :ا هن االبل للتال ةالَ ْ لة لل لليم عيب ل لابمن هفراب للطبل للار  ،اصوص ل لاب فل لليمن عل للن يف السل للن ،وإهال للا
املستحيل ابتال االَنبيا ةلعيو املن هِفرة ،أو ما يول النق يف م اعرهم ومدال يم.
لثي  ىاجللة الإيللال ب لرا ة موسللى مللن هللذا الللنق غللو املن هِفللر عللذه العيفيللة الهللي انتقصللت مللن
فل ه

شخصيتهس
أي
والعجب ا هلل يخ ،أارجا هذا احلدية يف ة فضارل موسى ،و ه

____________________
 . 1صحيو البخالي ،156/4 :ة  ىدرين إسحا بن نصر بعد  ىدية اخلضر م موسلى «
يف صحيحه 55/7 :يف ة فضارل موسى ،عن يمهام بن منبه ،عن أيب هريرة.
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» ن وأارجله مسللم

منقبة يف إبدا العولت ،للناإرين ،بل يعفر ملوسى ما صلد بله اللذ ر احلعليم ملن معج اتله ومواقفله
السرا والضرا .
احملمو ة امام العفر وال ر وص ه يف ه
 .15ا ام أُوس الع م من االَنبيا ةلعصيان

نّ َ
َِلِ َ
ياَ َ
طايَم َ
اَ َ َ
َم ِ
اوَ
أارج البخالي يف صحيحه ،يف تفسو سولة االسرا يف تفسلو قولله :ذر
َ ن
ن ّن َ
َشك رَ أارج فيله علن أيب ضلعلة بلن عملرو بلن جريلر ،علن أيب هريلرة يف  ىلدية
ن ٍْإن َاكنَ َ بد

ويل نذ ر االصته:
اّلل س للبحانه مل ل الن للاأ االَهول لل ،واآلال لرين يف ص للعيد وا ى للد ،فيبل للغ الن للاأ م للن الع للم
وه للو ا هن ه

والعر ماال يطيقون ،وما ال حيتملون ،فيقول بعلض النلاأ للبعض :علليعم آب م ،فيلثتون آ م
ليب قلد غضلب اليلوم
اّلل بيده ،اشف لنا إىل لبهى ،فيقول آ م :إ هن ه
فيقولون :أنت أبو الب ر القى ه
غضللباب يعضللب قبللله ميللله ،ولللن يعضللب بعللده ميللله ،وانلهله هنللاو عللن ال للجرة فعصلليته ،ابهب لوا إىل

نوح.
فيلثتون نو ىلاب فيقوللون :نللوح إنلهلى هأول الرسلل إىل أهللل االَلحل ،اشللف لنلا إىل لبلهلى فيقللول :إ هن
وجل غضب اليوم غضباب يعضب قبله ميله ،ولن يعضب بعده ميله ،ابهبوا إىل إبراهيم.
ه
ليب عه ه
او ق للد ن للت للذبت ر للاله
في للثتون إبل لراهيم فيس للثلونه مي للل م للا س للثال آ م ونو ىل لاب ،وه للو ي للب ه
ذةت ابهبوا إىل موسى.
ليب غضلب اليلوم غضلباب
فيثتون موسى فيسثلونه ميل ما سثلوا السابق ،وهو يلرههم بقولله :إ هن ه
او قد قتلت نفساب أ َُومر بقتليا ابهبوا إىل عيسى.
يعضب قبله ميله ،ولن يعضب بعده ميله ،و ه

ليب غضللب اليللوم
فيللثتون عيسللى فيسللثلونه ال للفاعة مللا سللثلوا السللابق ،وهللو يللبيم بقوللله :إ هن ه
غضباب يعضب قبله ميله ولن يعضب بعده ميله ابهبوا إىل
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اّلل )1( ...اخل.
حممد
فيثتونه في ف هلم عند ه
ه
ويف احلدية نظر
هأوالب :ا هن االَنبيللا ال سلليما أُولللو الع ل م مللنيم معصللومون عللن العصلليان قبللل البعيللة وبعللدها  ،فمللا

معل مللا جللا فيلله «انلهله سللبحانه غضللب علللى آ م ونللوح وإبلراهيم وموسللى وعيسلى غضللباب يعضللب
قبله ميله ولن يعضب بعده ميله»س!
اثنيلاب :ا هن آ م وإن اللالا هنيَلله سللبحانه عللن أ للل للر ال للجرة ،ولعللن النيللر يعللن هنيلاب مولللو ب
موِلاثب للعقا  ،بل ان هنياب إلشا ب إىل ما ييتب على املخالفة من املضلاعفات لاخلروج ملن اجلنلة،

َ ن ٌ َ َ َ َ َ َ ن ِ َ َّ ن
ن
َن ّ
كمايَ ُم َ
اََ
وجكَفِلََيرجط
ما هو إاهر ملن قولله سلبحانه :فقلطيَييَآدمَإُنَهذ َ دوَ كَوَ ُز ُ
َ
ّ َ َ َ ّ َن َ
َ َ َّ َ َ ِ
َ َ ِ
َ َِ
َ
َ
ِ َ َّط ََُفتَشَّ*َإُنَ كَأالِت َ ُِي يَوالَتعر *َوينكَالَتيم بن َفي ايَوالَتضاى ( له-117/

.)115

فاآل ت صرحية يف أ هللنيلر علن االَ لل لان هنيابنُصلحياب إلشلا ب إىل ملا ييتلب عللى املخالفلة ملن
ال للقا  ،املفسللر يف اآليللة ةالبللتال ةلعُللري والظمللث واجلللو  ،ولللو افيضللنا ا هن النيللر للان مولللو ب تللالضم
َ ََ
ن ِ َّ َ
مايتَ
اّلل عليه ،يف احلياة الدنيا  ىيلة قلالِ :اتلََّآدمَ ُماََربا ُ ََك ٍ
خمالفتُه العصيان ،فقد ات ه
َ َ َ َِ ّ ن ن
َها َََ َّتا ّ نبَ َّ
ار ُْي (البقلرة )37/فصلال ملن ال بنلب لله ،فملا وجله العضلب
فتيبَ لي ُ َإنا
َ ِ
َ َ ّ َ َِ ن َِ
اتََف ُ اَفايغ ُفرَِلَ
اّلل له ،قال سبحانه :قايلَربَ ُإِّنَظلم
اّلل ،فقد غفر ه
عليهس ونظوه ليم ه
َ َ َ َ َ ن َّ ن ن
َه َ َ لِ َغ نف نر َّ
اّلل عليله وعللى أبيله آ م
لب
ض
غ
بلى
بعد
أفيصو
)
16
/
القص
(
ي
ْ
ر
ِغفرَ َ ُإن
ُ
ه

يوم القيامةس

____________________
 . 1صللحيو البخللالي 25 -24/6 :يف تفسللو سللولة بللين إس لراريل ب للرل موض ل الل ل وم مللن الروايللة ،و مللن ألا التفصلليل
فعليه الرجو إىل نفم املصدلن صحيو مسلم ،122 -127 /1 :ة أ د أهل اجلنهة من لة من تا ِ
االميان.
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اثلياب :هلنهه يذ ر الذنب الذي صدل من شيخ االَنبيلا نلوح واملسليو ابلن ملرو مل أنهله أشلال يف
 ى هقعويمها إىل العيرة الي ابتلوا عا.
لابعل لاب :ا هن الع للذةت ال للياله ال للي للذ ع للا إبل لراهيم تع للن  -يف الواقل ل  -للذةب ،وس للنحيل
توضيحه إىل لاسة أ ىا ية أيب سعيد اخلدلي.
إ هن الرواية ح من شثن االَنبيا العظام الذين هم يف الذلوة والسنام من الفضلارل واملعلالم ،وقلد
َ
َ
ّ
َ
ِ
غُ -ر َمغ نض ُبَ َ ليِ ُ ِ ََوالَ ّضيلَ فعيا يعضب علييم الر ه س
َِ
وصفيم سبحانه بقوله :
اامسلاب :مثه يللا يتسل الَهللل احمل للر أن أيمتللروا ويتفحصلوا عللن االَنبيللا وا ىللداب تلللو اآلاللر علللى

اليتيللب املللذ ول يف الروايللة ،م ل أ هن هللول احمل للر مين ل عللن االرتمللال واالست للالةس وهللذا هللو الللذ ر
َِ َ ََ َِ َ ِ َ ن نُ ن ِ َ َ ّ َِ َ َ ِ ََ َ ن نُ
َِ ََِ ََ
َ
احلعيم يصفه بقولله :ي مَترون يَتذهلُكَمر ُضع ٍَََميَأرضعتَوتضعُكذ ُتَِ ٍَُِل يَوتر َ
َ ٌ
َ ن
ّْل َ
َ
يد (احلة.)2/
لك َََّ َ ذ َبَ هّللَش ُد َ
َوميَه ِ َب ُ نَ
يس نساكر
ساكر َو ُ

حممللد
سا سلاب :إ هن هل َلوال اللذين لجعلوا إىل أنبيارله سللبحانه :هاملا أن يعونلوا ملن أ هُمللتيم أو ملن أ هُمللة ه
فم للا ال للذي ع للاهم إىل أن يس للثلوا آ م فنو ىل لاب ف لللبراهيم
 ،ف لللن للانوا م للن أ هُم للة نبيهن للا
س
فموسى فعيسى فمحمداب
وإن لانوا مللن غلوهم ،فلمللابا ايهلبيم سللبحانه ملن شللفاعة نبينلا إبا انللت فلييم قابليللة لل للفاعةس

مللا هللو الظللاهر مللن آاللر الروايللة ةنلهله ال ي للف إاله الَ ُُ همتلله  ،ىيللة خا بلله سللبحانه بقوللله :د
الفل لأسللى سللل تلُ ْعطَلله ،واشللف ت للف  ،فللثلف لأسللر فللثقول :أ هُمللي ل ه  ،أ هُمللي ل ه  ،فيقللول:
حمم للد أ ا للل م للن أ هُمت للى م للن ال  ىس للا عل للييم م للن الب للا االمي للن م للن أبل لوا اجلنهللة وه للم ش للر ا
ه
الناأ ...اخل.
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 .16شى االَنبيا وتفضيل يوسا على نبيهنا
اّلل ،قال:
أارج البخالي ،عن سعيد بن
املسيب ،عن أيب هريرة ا هن لسول ه
َ
َ
ن
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ىلَولك ِ
رّبَأرينَكيِ َ ََتِييَ َم َتَقيلَأ َوَ ِ َتن َ بِ ُمََقيلَبَ َ
اََ
حنن أ ى هلق ملن إبلراهيم ،إب قلال:
ُ
ُ
َِ

َلَ ِق َم َّ
ِب .
ِئَقل ُ َ
ُ ُ
اّلل لو اب لقد ان أيوي إىل ل ن شديد.
وير ىم ه
() 1
جبت الداعر.
لبيت يف السجن ول لبة يوسا الَ ُ
ولو ُ
أقول :احلدية يتضمن أُمولاب رالرة:

لى إب لراهيم فعامللة االَنبيللا
االَهول :نسللبة ال للى إىل إب لراهيم يف إمعللان إ ىيللا املللوتى ،وانلهله إبا شل ه
ومنيم النق أوىل منه ةل ى.
الياو :التنديد بلو م لب الر ة له ،الَنهه ان أيوي إىل ل ن شديد.

 ىيللة إ هن يوسللا ملللا ولللب
اليالللة :تفضلليل يوسللا علللى ي ل االَنبيللا  ىللىت نفس له
ةخلللروج مللن السللجن يسللر إىل ِ
االجابللة واهاللا قل هدم لللب الل ا ة فخللرج بعللد ربللوت برا تلله خبللال
غوهم ،فا ههنم لو انوا وعانه يلبُون الداعر إىل اخلروج قبل ربوت برا م.
واجلمي من الوهن وعان.
هأم للا االَهول :فل للم ي للى إبل لراهيم رف للة ع لل ،أب للداب ولو للا ل للب ض ة اليق لل ،،ف للل هن لليق لل ،مرات للب
و لجات خمتلفة.
فيقيننا أب هن نول القمر مستفا من نول ال مم ليم ميل يقيننا أب هن النال

____________________
 . 1البخالي ،الصحيو ،147/5:ة
مثنينة القلب بتظاهر االَ لة من تا ِ
االميان.

ََ ِن ِ َ
ََ َِ َ
َضيِ ُف ُإبِر هي
لل :ونَئ
قوله عه وج ه
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 ،صلحيو مسللم ،52/1ة ض ة

 ىللالة ،ولعللن القضلليت ،لتييمللا مللن القضللا اليقينيللة ،وال للاهد علللى بلللى انلهله سللبحانه ملللا اا بلله
َِ َ ّ َِ
َ
َ ن
ِئَقلِبَ فحلاول صليل اليقل،
بقولله  :أ َو َت َ ُمَ  ،أجلا بقوللهَ :قيل
َبىلَولكَََلقم ُ
ُ
ّ
َلقمِئَقلِب .
اآل د املع ه عنه بقوله:

ى إىل إبراهيم هأوالب مثه االَنبيلا اثنيلاب والنبيياليلاب لذ حملض ال يتف هلوه بله ملن
وعلى بلى فنسبة ال ه
له عرفان ةالَنبيا والرسل.
لت
و هأمللا اليللاو :فلللم يصللدل مللن لللو أمللر معللروه  ىللىت يُنللد بلله ،مثه تُطلللب للله الر للة فانلهله ملللا بوغل َ
وجل َلر الضلليو ضللا وجي لحتيم بلعلاب ،وملللا للان عامل لاب مللن أ هن قوملله يسللالعون إىل أميللاهلم ةلفا ى للة

َ
ن َّ َ ِ َ ن َ ن ِ َ َّ ن َّ َ ن ِ
َ
َ َ
ن
ونَ ُ َضايِفَ
اا لب قومله هأوالب بقولله :ييَق مُ َه الءَُبطي َهََأط رَلك َفيتق َ هّللَوالََتاز ُ
ََِ َ ِ ن ِ َ ن ٌ
َ
أليَُ ُمطك َرجَُرشيد .
َ
َ
َ
َ َ ِ َ ٍّ َ َّ َ
فلما أجيب بقوهلم :لَ َق ِدَ َ ل ِم َ
ك َ
َت ِعل ن َميَنن ُريد .
تَميَْليَ ُ َبطيتُكَ ُمََََْو ُإن
ُ
ه

ويسا على فقده املعنة من فعيم بوجي:،
وقا على أ ههنم ال يقبلون املوعظة ه
أ .قال :لو ا هن س بعم قوة ،أي منعة وقدلة أتقو عا عليعم ،فث فععم عن ضيويف.
 .أو آو إىل ل ن شديد وع وة منيعة تنصرو لدفععم عما تريدون.
فللثي عمللل صللدل مللن لللو ال يليللق ون لتلله وللليم االستنصللال ةلع للوة والقبيلللة مالضملاب لقلهللة اليقللة

ةّلل وإهاللا هللو توصللل ةالَسللبا الظاهريللة الللي أمللر عللا سللبحانه فيللذا هللو بو الق لرن ،يستنصللر وللن
ه
ََ
ن َّ َ ِ َ ِ َ ِ َ ن ِ َ َ ِ َ ن ِ َ ِ
ن
َردميَ (العيا.)55/
جعَُبيطك َوبيط َ
 ىوله من الناأ ،و يقول :ف َُيط ينَبُق ٍةَأ َ
و هأما اليالة :فيو إاهر يف تفضيل يوسا على النق اخلا  ىية إ هن
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اّلل لللو للان معانلله ملللا صل وأجللا
يوسللا مللا اللرج مللن السللجن  ىللىت جتلللت برا تلله ولعللن لسللول ه
الداعر وجر الدعوة إىل اخلروج.
اّلل يف الص ل و االَلة واحلل للم واحل ل م أُس للوة
في للذا حم للض اف ليا عل للى أفض للل اخلليق للة ف للا هن لس للول ه

َّ َ َ
ن ن
للعامل  ،ىىت وصلفه سلبحانه بقوللهَ :وإنكَل َعىلَخل ٍََ َ ُياي
َّ َ َ َ ِ
ِ َ َ
َِ ُ
ك (آل عمران.)155/
َْ ُ َ
بَالَفض َ ُمَ
ِييَغ ُليظَ لقل ُ

ََ ِ ن
َكطِ َ
اتَ
(القللم )4/وقولله :و ا

ولقد وقا ابن  ىجر العسلقالو عللى ملا يف الروايلة ملن االشلعال فالتجلث إىل علذل غلو مقبلول،
() 1
تواضعاب والتواض ال حي ُ
ح مرتبة العبو بل ي يده لفعة وجاللة.
قارالب :أبنهه قاله
أقللول :إ هن لسللان احلللدية آ عللن التواضل وإهاللا يريللد تفضلليل يوسللا وانلهله للان أصل مللن غللوه
وعلى فرحل صحته ِ
فاالشعاالن االَهوالن ةقيان ثاهلما.
ه
 .17نق من االَنبيا حير قرية النمل

أارج البخالي يف صحيحه ،عن سعيد بن املسليب وأيب سللمة ا هن أة هريلرة قلال :مسعلت لسلول
اّلل إلي لله أن
اّلل
ق للال :قرص للت ال للة نبيهل لاب م للن االَنبي للا ف للثمر بقري للة النهم للل فث ىرق للت ،ف للثو ىى ه
ه
() 2
قرصْتى الة أ ىرقت أ هُمة من االمم تُسبهو.
اّلل
أا للرج مس لللم يف ص للحيحه ،ع للن أيب س لللمة ب للن عب للد الر للان ،ع للن أيب هري للرة ،ع للن لس للول ه
 :ا هن الة قرصت نبياب من

____________________

ََ ِن ِ َ
ََ َِ َ
َضيِ ُفإُبِر هي
وجل ونَئ
قول ه
اّلل عه ه

.
 . 1فتو البالي 413/6 :ة
 . 2ص للحيو البخ للالي ،62/4:ة  ى للدرنا حيل ل ب للن بع للو م للن ت للا اجلي للا و الس للو ن س للنن أيب او  367/4 :ب للرقم
.5266
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لت أ هُمللة مللن االَ مللم
اّلل إليلله أيف أ ْن قرص لْتى الللة أهلعل َ
االَنبيللا فللثمر بقريللة النمللل فث ىرقللت ،فللثو ىى ه
() 1
تسبو.
إ هن هللذا النللق سلوا أ للان مللن أُوس العل م أو مللن غللوهم ،إنسللان معصللوم ال أياللذ الل ي بللذنب

اجملللرم ،فلللو افيضللنا ا هن النملللة انللت رمللة  -مل أ ههنللا ليسللت للذلى الَنهعمليللا عمللل غريل ي  -فمللا
هو بنب سارر النملس
إ هن هِ
احملر ان أقل شعولاب ولأفة من جنو سليمان فا ههنم ما انوا حيطهمون النمل عن شلعول و للو
َ
َّ ِ
َ ِ َ
َ ّ
اَُ
انوا حيطملون فاهالا يفعللون بللى ون أي شلعول  ،قلال سلبحانهْ :اّتَإُذ َأتا َ َو ُدَ ْلم ُ

َّ ِ ن ِ ن ن
َ ِ ََِ ٌ َُ
َ ن ِ َ ِ َ َّ ن ِ ن َ ِ ن َ ن ن ن ن َ ن
َ
َ
ِ
قيلااتََملااََياايَين اايَ ْلمااَُ دخلا َمسااي ُكطك َالَُي ُقمااطك َسااليمينَوجطا دهَوها َالَ
ِ
َ
ون (النمل.)12/
ش نع نر َ
يَ َ

وهللذا النللق امل عللوم للان أقل هلل لأفللة وعطفلاب مللن جنللو سللليمان  ىيللة أ ىللر وا ي النمللل عللن علللم
وشعول ،نرم الة وا ىدة وقد عرفت ا هن عمليا يعن جناية.
اّلل للو أُعطيلت االَقلاليم السلبعة ولا لت
إ هن عليهاب
يعن نبيهاب بل ان وصياب ولعنهه يقلول :و ه
اّلل يف الة أسلبيا جلب شعوة ما فعلت وانهدنيا م عندي الَهون ملن ولقلة
أفال يا على أن أعصر ه

لعلر ولنعيم يف  ،ولذة ال تبقى.
يف فم جرا ة تقضميا ،ما ه
أضللا إىل بلللى ا هن النللق قللد هنللى عللن قتللل ألبعللة مللن الللدوا  :النملللة  -النحلللة  -اهلدهللد -
() 3
صر .
ال ُ
() 2

____________________
 . 1صحيو مسلم ،43/7 :ة النير عن قتل النمل من تا قتل احليات وغوها.
 . 2هنة البالغة ،اخلطبة.224
 . 3سنن أيب او  367/4:برقم .5276
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 .12أيو َْحيير لجل جرا من بهب يف روبه
قال:
أارج البخالي يف صحيحه ،عن معمر ،عن ام ،عن أيب هريرة ،عن النق
ارعليه لجلل ( )1جلرا ملن بهلب فجعلل حييلر ( )2يف روبله ،فنلا لبهله
بينما أيو يعتسل عر لب ه
() 3
« أيو أ ن أغنيت عما تر  ،قال  :بلى ل ولعن الغ س عن بر تى».
اّلل تبال و تعاىل على الق اجلرا عللى النحلو املعللوم وال تبلديل لسلنته ،إالهإبا
هأوالب :جرت سنة ه
للان هنللا ا إليلله ،لربللات نبللوة نللق أو وصللاية وصللر إىل غللو بلللى ،فعندرل هلذ يسللثل ،فمللا هللو
ِ
أي  ىاجللة إىل
السللبب للعللدول عللن السلنهة االهليللة إىل الللق اجللرا مللن بهللب مل أنلهله يعللن هنللا ه
بلللىس فخلقيللا مللن الللذهب عبللة وجل ا و يعللن امتحللان أيلهلو واسللتظيال مللد رقتلله وللا أغنللاه
اّلل ،متوقفاب على العدول عن السنة ِ
االهلية.
ه
ةّلل تبلال وتعلاىل
ارعلى عه يف رو فليم بلى وع علدم اليقلة ه
اثنياب :لو افيضنا ا هن أيهو ه
أو االنعب للا عل للى ال للدنيا ب للل الَج للل أن يس للتع ،يف أم للر ني للاه وأُال لراه وينفق لله يف س للبيله وابتع للا

مرضاته واهاا االَعمال ةلنيات فال عتب على عمله.
والبا ىللة يف لوا ت أيب هريللرة يقللا علللى أنلهله للان حيل ُ
ح مللن مقللام االَنبيللا بنقللل هللذه االَسللا و
اخلرافية الي مسعيا من عب االَ ىبال وغوه ما هو معلوم من  ىاله ،وقد عرفت أنهله لان يلدلهِم يف
نقل الروا ت.

____________________
 . 1لجل جرا أي اعة جرا .
 . 2حيير  -ةمليلية  -أي أياذ بيديه يعاب فعث هن أيو ين ر ر روبه ليثاذ اجلرا .
اّلل تعاىل (:وأيو إب ل لبهه) من تا بد اخللق.
 . 3صحيو البخالي ،151/4 :ة قول ه
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ويسب ويلعن من ال يستحق
 .15النق َيوبي و لد
ه
أاللرج البخللالي عللن سللعيد بللن املسلليب عللن أيب هريللرة انلهله مسل النللق
() 1
سببُته فاجعل بلى قربة إليى يوم القيامة.

يقللول :فللثي مل َلومن

»:
اّلل «
وأارج مسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة ،قال :قال لسول ه
يم إهاا أل ب ر فثميا لجل من املسلم ،سببته أولعنته أو جلدته فاجعليا له ض اة ول ة.
الله ه
لثي املل َلومن ،آبيتلله ،شللتمته ،لعنتلله ،جلدتلله فاجعليللا للله صللالة
ويف لوايللة أُاللر  :فلهاللا أل ب للر فل ه
() 2
وض اة وقربة تقربه عا إليى يوم القيامة.
وقد أارجيا مسلم بطر يوة.
() 3
ما أارجيا أيضاب يف صحيحه عن أيب سفيان عن جابر.
ومول ها ال خلو عن صولت:،

علن مل هل شلرعر ملا إبا قاملت البينلة
االُوىل :أن يصدل السلب واللعلن واجلللد ملن النلق
السب واجللد ولعن انت البينة اببة فعند بلى يرجل التقصلو إىل
على استحقا شخ للهعن و ه
البين للة ال إىل الن للق االَعظ للم  ى للىت يس للثل ال للر نعل لله ل لله ض للاة  -مض للافاب  -إىل أ هن ه للذه الص للولة ال
تناسللب صللدل الروايللة علللى بعللض صللولها ،الَنلهله يقللول  :اللهيل هلم إهاللا د ب للر يعضللب مللا يعضللب

الب للر ،ومعنللاه انلهله لوللا يسللتفهه العضللب إىل جلللد مللن ال يسللتحق اجللللد ،بللال م ل هل شللرعر ،وهعللذا
احلال يف اللعن والسب.
اليانية :أن يصدل هل بلى بال م هل شرعر ما هو الظاهر من قوله« :إهاا

____________________
 . 1صحيو البخالي ،77/2 :ة قول النق من آبيته فاجعله له ض اة ل ة من تا الدعوات.
 . 2صحيو مسلم ،25/2:ة من لعنه النق أو سبهه أو عا عليه وليم هو أهالب لذلى.
 . 3صحيو مسلم ،25/2:ة من لعنه النق أو سبهه أو عا عليه.

353

أبنلهله إنسللان عللا ي لوللا يعضللب بللال م ل هل ويلعللن ويسللب
د ب للر يعضللب» فتعللر النللق
ذلى ،وعندرذ تعون الرواية مر و ة لوجوه:
صو الفلرحل يعلون النلق عندر هلذ عاصلياب يف فعلله غلو معصلوم ملن اللذنب يف هلذه احلاللة،
 .1لو ه

اّلل سلبحانه ،فيلل لوض ملسللم أن ينسلب إليله تللى
ةّلل) للقبيو واالجاب عن اعلة ه
ومرتعباب (العياب ه
الفرية ال ارنةس
َ
ِ
ااريَ
اّلل سللبحانه بقوللله :غ ُ
اّلل ولسللله َ الللذين وصللفيم ه
يللا وهللو أفضللل اخلليقللة وأشللر ن أنبيللا ه
َّ
ّ ّ
َ
َ
َ
ك َ
َو صاد َ
يََأ َِ َع َ َ ُهّللَ َ ليِ ِ َم َََ َّْلَ ّي َ
َم َوَ ل َ
اَ َ
َم ِغ نض ب َعلَيِ ِ َ
يقََ
َوالَ ضيلَ  ،ف و ُئل
ُ ُ
ُ
ُ ُ

َ َ َ ن َ ن َ
ّ
ُ َ
َ
يقي (النسا .)65/
يْلََوْسََأو ُئلكَر ُِ َ
َو ش د ءَُو ص ُ

 .2يللا تصللا الروايللة النللق
اّلل بن عمرو االفه.
ريق عبد ه

أبنلهله ب للر يعضللب مللا يعضللب الب للر مل أ هن املللروي عللن
أُليللد  ىفظلله

اّلل
اّلل بللن عمللرو ،قللال :نللت أ تللب له للر أمسعلله مللن لسللول ه
لو عبللد ه
فنيتين قري وقالوا:
اّلل ي للتعلم يف الرض للا والعض للب ،فثمس للعت ع للن العتاب للة،
أتعت للب ل هلل ش للر تس للمعه ،ولس للول ه
اّلل ،فثومث ةصبعه إىل فيه ،وقال :ا تب فوالذي نفسلر بيلده ال خلرج عنله إاله
وب رت بلى لرسول ه

 ىق.
ه
اّلل أ تللب ل هلل مللا أمس ل منللىس قللال :نعللم .قلللت :يف الرضللا
ويف لوايللة أُاللر  :قلللت :لسللول ه
() 1
فلو ال أقول يف بلى لهه إاله ى هقاب.
والعضبس قال :نعم ،ه
َّ
ن َ
ل َ
ياََينا ََذونَ
يسب النق
يوبي ،وقلد قلال سلبحانهَ :و ُ
 .3يا ه
أو يلعن أو لد أو َ
ََ
َِ َ َِ
نم َ ُم ََ َ ن َ
َمي كت َسبن َِقد
طيتَبُغ َ
ري
طََو م ُم ُ

____________________
 . 1خمتصر جام بيان العلم وفضله ،البن عبد ال  ،ة الراصة من تا العلم،
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.36

ن

ِ

ََِ نِ
َوإثمي ن
َ
يطي (االَ ى ا .)52/
َم ُب َ
ْتمل َب تيني ُ
وا جا يف هذه الروايلة ملن أنهله لولا ي لتم ويسلب وهلو القارلل:
يا ميعن وصا النق
() 1
املومن فسو ».
«سبا َ

والروا ت يف بم السب و اللعن بعو م ل يوة.
ولع ل هلل الس للبب م للن وض ل ه للذا احل للدية ه للو التق للر إىل آل أيب ع للا و س للارر ب للين أُمي للة  ى للىت
َ َ َِ
ميَج َعلطايَ نر ََو َيايَ
من لعنيم وسبهيم ما يف قولله تعلاىل :و
يتدال بذلى ما ربت عن النق

َ َّ َ َ َ ِ ن َ َ
َ نَ ن ن ِ َ َ ن ن ِ ّن ِ
ن
ّ ََِ َ ّ َِ ّ
ارآنَوَنا ِ َفمايَي ُزياده َإُالطغيينايَ
ل ُيت َأريطي َإُالفُتطََ ُلط ُ
يسَو شاجرةَ ملع ناََ ُ َ لق ُ
َ
ك ُبريَ (االسرا .)62/

اّلل تع للاىل بتقل للبيم عل للى احلع للم وق للتليم بليت لله،
وال للجرة امللعون للة ه للر االَ ُُس للرة االَموي للة أال ل ه ه

وعيييم يف أُمته ،فما َلوي النبيمستجمعاب ضا ىعاب  ىىت تويف ما لواه احلا م يف مستدل ه.
فعنللد بلللى صللال بنللو أميللة وبنللو العللا لهيللم ملعللون ،إالهمللن ربللت إميانلله وقللد أاللرج احلللا م ا هن
صللوته و الملله ،وقللال :ارللذنوا للله ،عليلله لعنللة
احلعللم بللن أيب العللا اسللتثبن عليلله مل هلرة فعللر
() 3
املومن منيم.
ه
اّلل وعلى من خرج من صلبه إاله َ
() 2

اّلل
اّلل حن لالب ،و تللا ه
اّلل اللوالب ،و مللال ه
 :إبا بلللغ بنللو أُميللة ألبعلل ،،اختللذوا عبللا ه

وقللال
() 4
غالب.
و للان ال يولللد الَ ىللد مولللو إاله أُويت بلله النللق
() 5
فقال :هو الوض ابن الوض  ،امللعون ابن امللعون.

 ،فللدعا للله ،فثُ اللل عليلله مللروان بللن احلعللم

____________________
 . 1صحيو مسلم ،52/1 :ة قول النق :سبا املسلم فسو .
 . 2املستدل  ،422/4:تا الف واملال ىم.
 . 3احلا م ،املستدل  ،421/4:تا الف واملال ىم.
 . 4احلا م ،املستدل  ،475/4:تا الف واملال ىم.
 . 5احلا م ،املستدل  ،475/4:تا الف واملال ىم.
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إىل غللو بلللى مللن الللروا ت الصللا لة يف العيللد النبللوي عللني
فثلا أبو هريرة بوض هذا احلدية التقر إلييم.
 .22التالعب ثدية بد الدعوة

 ىيللة يلعللن فييللا النللق ارفللة ،

أارج البخالي ،عن أيب سلمة بن عبد الر ان ،ا هن أة هريرة قال:
اّلل
قام لسول ه
اّلل ش ليحتاب ،بللين
 ،قللال :مع للر ق لري  -أو لمللة حنوهللا  -اشلليوا أنفسللعم ال أُغللين عللنعم مللن ه
اّلل شليحتاب ،و
اّلل شليحتاب ،عبلاأ بلن عبلد املطللب ال أغلين عنلى ملن ه
عبد منا ال أُغين عنعم من ه
اّلل شليحتاب ،و فا ملة بنلت د سلليين ملا شلحتت ملن ملال ال أغلين
اّلل ال أغلين عنلى ملن ه
عمة لسلول ه
() 1
اّلل شيحتاب.
عنى من ه
نلفت نظر القال َ العرو إىل أُمول:
ََِ ِ َ َ َ َ َِ
الق َربَُ (ال لعرا )214/
وجل :وَأن ُذرَ شريتكَ َ
 ى ،أن ل ه
اّلل عه ه

السللنة الياليللة مللن البعيللة يف معللة املعرمللة أي قبللل  17عاملاب مللن إسللالم
االَهول :ا هن اآليللة ن لللت يف ه
أيب هريرة.
َ
َ َ
ِ
اااذ ِرَ َ شاااريتكَ
اّلل
للَ :وأن ُ
 ى لل ،أن ل ل ه
فعي للا ه للو يق للول :ق للام لس للول ه
اّلل ع له وج ل ه
َِ
الروية والسما و يعلن وا ىلد منيملا س وللذلى
على
يد
ي
 ىية
تدليم
ال
إ
هذا
وهل
ربَ
الق
َ
ه
َ
قالوا :إ ه ة هريرة ان يدلم.
اليللاو :الظللاهر ممهلا لواه الط ل ي وغللوه ا هن املللدعوين للانوا لجللال البيللت اهلللامشر و ي للال فييللا
أ ىد من النسا  ،فقد بلغ عد القوم إىل  45لجالب ،فعيا خا لب النلق عمتله صلفية وبنتله فا ملة
س!
اليالة :ا هلمل يول ا هن فا مة

قد ولدت يف العام اخلامم

____________________
 . 1صحيو البخالي6/4:و 7ة هل يدال النسا والولد يف االَقال من تا الوصا .
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مللن البعيللة وقللد للان بللد الللدعوة يف العللام اليالللة يف معللة املعرمللة فعيللا خا للب اِبنتلله الللي
تولللد .ولللو افيضللنا أ ههنللا ولللدت قبللل بلللى العللام فلللم تعللن يف بللد الللدعوة علللى مبلللغ النسللا العبللال
يف العام اليلاو لليجلرة أي بعلد ارنلي ع لرة
بعلر
 ىىت ختا ب وا جا يف الرواية،وقد ت وجت ه

سنة من قصة بد الدعوة ،فعيا تعون آنذا على مبللغ النسلا العبلال صلاحلة لله لتلقلر اخلطلا
الوال فيهس!
الرابل  :ا هلخلطللا املناسللب لبللد الللدعوة هللو الللدعوة إىل تو ىيللده سللبحانه ولسللالته وإىل االعتقللا
بيللوم املعللا ليللداليم يف  ىضللوة ِ
االميللان ،والقللوم بعل ُلد غللو مل َلومن ،بتو ىيللده وج ارلله ،فعيللا خا للب

اّلل شليحتابس فلل هن هلذا اخلطلا يناسلب علوة امل َلومن ،اللذين
وا ىداب بعد وا ىد ه
أبو ال أغين علنعم ملن ه
ةّلل ولسله.
آمنوا ه
اخلللامم :ا هن أة هريللرة تصللر ةلروايللة فلللم يللذ ر مللا هللو الواقل امليل هلم يف تلللى احلا رللة ،وقللد نقللل
يف هللذا احل للد العظلليم الللذي للان ي ل هِعل معظللم لجللال
املولاللون مللا اطبلله النللق
احملل هدرون و َ
او
اّلل الللذي ال إللله إالههللو ه
بللين هاشللم ،فقللال :خما ب لاب إ هللم بقوللله« :إ هن الرارللد ال يعللذ أهللله ،و ه
اّلل لتمللوتُن مللا تنللامون ،و لتبعلليُن مللا تسللتيقظون،
اّلل إللليعم ااصللة وإىل النللاأ عامللة ،و ه
لسللول ه
لتحاسنب وا تعملون ،وا ههنا اجلنة أبداب والنال أبداب».
و
ُ
مثه قال:
او قلد
او واللهيملا أعللم شلاةب يف العلر جلا قومله أبفضلل مملا جحتلتعم بله ،ه
« بين عبد املطللب ه
اّلل عهوجل هلل أن أ عللو م إليلله ،فللثيهعم يل َلومن يب ويل َلواضلو علللى
جحتللتعم خبللو الللدنيا واآلاللرة ،وقللد أمللرو ه
هذا االَمر على أن يعون أار ووصير واليفي فيعمس
إىل هذه  -أمسى القوم وسعتوا عن آارهم إب ان وا ىد ملنيم يف هِعلر يف
وملا بلغ النق
ما َيوول إليه هذا االَمر العظيم ،وما
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فجثة وهو آنذا يف اليالية أو اخلامسة ع رة ملن عملره ،وقلال
يعتنفه من أاطال  -قام علر
وهو يعسر بعلماته ال جاعة جدال الصمت والذهول:
اّلل.
اّلل أ ون وضير على ما بعيى ه
أل لسول ه

عرل عوته اثنية واثليلة ،ويف لهم هلرة حيجلم القلوم علن تلبيلة
اّلل
فقال له لسول ه
 :اجلم ،ه ه
اّلل ةجلللوأ  ،ىلىت إبا لان يف
ملواضلة النق ،وأيملره لسلول ه
مطلبه ،ويقوم علر و يُعلن عن استعدا ه َ
اّلل بيللده والتفللت إىل احلاض لرين مللن ع للوته االَق لرب ،وقللال«:إ هن هللذا أاللر
املللرة الياليللة أاللذ لسللول ه
ووصير واليفي فيعم (أو عليعم) فامسعوا له ،وأ يعوا».
فقللام القللوم يضللحعون ،ويقولللون الَيب الللب :قللد أمللر أن تسللم البنللى وتطي ل وجعللله عليللى
() 1
أمواب.
تللر أ هن أة هريللرة أسللقح مللا هللو امليللم يف تلللى الواقعللة مللن إضللافة الوصللاية والللوضالة لعلللر يف بللد
أب هن ِ
االمامة والنبوة توأمان ال يتخلفان وع أ هن لعل نق اليفة.
الدعوة ،وقد أعر النق
 .21إيقا الفعل يف وقت ال يسعه
 ،قال:
أارج البخالي عن يمهام ،عن أيب هريرة ،عن النق
() 2
ِ
ا على او القرا ة ،فعان أيمر بدابته لتُسرج ،فعان يقرأ قبل أن يفر يعين القرآن.
ُا هف َ
ويف احلدية إشعاالن واضحان:

____________________
 . 1اتلي للخ الط ل ل ي 62/2 :و63ن اتلي للخ العام للل 42/2:و41ن مس للند أ للد 111/1:وش للرح هن للة البالغ للة الب للن أيب
احلديد 212/13:و211ن وغوها من املصا ل املتوفرة.
 . 2صحيو البخالي ،25/6:ة تفسو سولة ِ
االسرا من تا التفسو.
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قللال سللبحانهَ :وآتَيِطاايَد نو َد َ
َز نب ا رَ
حممللد
االَهول:إهاللا نل ل ال بللول علللى او والنقللرآن علللى ه
َِ َن ِ َ َ ِ ََ
َ َ َ َّ َ ن
(ِ
رآنَالن ُذرك َبُ ُ َوم َََبلغ (االَنعام.)15/
َ
ِلَهذ َ لق
االسرا  )55/وقال سبحانه :وَأ ُ
وْحَإُ

فعيا يقرأ او ما ين ل عليهس اللهيم إالهإبا أُليد من القرآن ضبوله ،لعنهه على اال الظاهر.

والياو :يا ميعن قرا ة القرآن أو ال بلول يف وقلت ال يسلعهس فلا هن إمعلان إيقلا الفعلل يف ضملان
يسعه شر عقلر ال منا عنه ،فعما ميتن وض الدنيا يف البيضة ،فيعذا ميتن قلرا ة ملا يسلتعر
عجل يف القرا ة.
ضمناب ويالب يف مدة قصوة ميما ه
 .22أ هُمة ُمسخت فثلاب
:
اّلل
أارج مسلم يف صحيحه ،عن د بن سوين ،عن أيب هريرة ،قال :قال لسول ه
فُقلدت أ هُمللة مللن بللين إسلراريل ال يلُلدل مللا فعللت وال ألاهللا إاله الفللثل أال تروهنللا إبا وضل هلللا ألبللان
ِ
االبل ت ربه ،وإبا وض هلا ألبان ال ا شربته.
اّلل
قال أبو هريرة فحدرت هذا احلدية عباب ،فقال :أنت مسعته من لسول ه
قلت :نعم ،قال :بلى مرالاب.
() 1
فعلت.
قلت :أ فثقرأ التولاة ،قال إسحا يف لوايته ال ندلي ما ْ
ُ

س

____________________
 . 1صحيو مسلم ،226/2 :ة يف الفال و انهه مسخن وأارجه أيضاب البخالي يف  ،122/4يف ة  ،او ملال املسللم
غنم يتب عا شعا اجلبال من تا بد اخللق واالستفيام يف قوله :أفثقرأ التولاة ،استفيام انعال أي ال عللم عنلدي إالهملا
.
مسعت من النق
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أقللول :إ هن نللق العظمللة ال يللتعلم إالهعللن و ىللر فمللا جللا يف الروايللة مللن االسللتدالل خللالا بلللى
االَصللل ةلعليللة ،وبلللى الَ هن  ىصلليلة االسللتدالل هللو ا هن تلللى االُهمللة املفقللو ة ُمسللخت فللثلاب ب لليا ة
اشيا الفثل م ِ
االنسان يف اصيصة ،وهر إبا وض ب ،يدي الفلثل للنب ال لاة فت لربه وإبا وضل
ب ،يدييا لنب ِ
االبل فال ت ربه.
وهذا النو من االستدالل ال ير ن إليه إاله ِ
االنسان املع هفل.

هأوالب :ا هن الضم بلى انهه يعن للفثل أي وجو قبل مسخ هلذه االُهملة وإهالا القله سلبحانه  ىينملا
مسخت تلى االُهمة ،ولو قيل بوجو ها قبله لبطل االستدالل من لأأ.
واثني لاب :انلهله ال مللان مللن أن يعللون بللِ ،
االنسللان وبعللض أصللنا احلي لوان وجلله اش ليا يف بعللض
االُمول ،فال يدل بلى على اشتقا أ ىديمها من اآلار.
تسربت إىل تب احلدية.
ولعمري ا هن اجلب ،يند من هذه اخلرافة الي ه

 .23أبو الب أىب النطق ةل يا ت ،عند املوت
اّلل
أارج مسلم عن ي يد بن يسان ،عن أيب  ىاضم االَشجعر ،عن أيب هريرة ،قلال :قلال لسلول ه
لعمه:
اّلل أشيد لى علا يلوم القياملة ،قلال :للوال أن تُع ِهلوو قلري  ،يقوللون :إهالا لله عللى
قل ال إله إاله ه

َ ِ َ ِ
َّ َ َ ِ
َولك َََّ َّهّلل ََن ِ اد َ
ْبَبِ َ
يَم ِ
َ
اََ
ت
بلى اجل الَقرلت علا عينلى ،فلثن ل ا هّللُ َ :إنكَالَت ُديَمََأ
ُ
ُ
يَشيء (القص .)56/

اّلل
وأا للرج أيض لاب ع للن ي ي للد ب للن يس للان ،ع للن أيب هري للرة ،ق للال :ق للال لس للول ه
املوت:
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ِ
لعم لله عن للد
ه

() 1

َ ِ َ
ّ
َ
اََأ ِْبَبِات .
اّلل :إنكَالَت ديَم
اّلل أشيد لى عا يوم القياملة ،فلثىب فلثن ل ه
قل ال إله إاله ه

أق للول :إ هن بل للى احل للدية ممهللا تع هذب لله الق لرارن العي للوة الدال للة عل للى إس للالم أيب ال للب وميع للن أن

نلخصيا يف رالرة ر :
 .1لاسة ما الها من اآلاثل العلمية و االَ بية.
 .2االَسلو العملر الذي هنجه يف اجملتم .

 .3آلا أقرةره وأصحابه.
وحنن نستطي إربات إميان أيب الب من االل هذه الطر .
فل هن االَشعال ( )2واخلطب الي الهفيا أبو الب تدل نال ال لبم فيه على إميانه وإاالصه.
ما انهسوته العمليلة وسللو ه املتميل يف السلن ،الع لر االَالوة ملن عملره الو شلاهد عللى إميانله

ةّلل سبحانه.
العميق وصلته الوريقة ه
س
اّلل
و م له من املواقا اجلليلة م لسول ه
للان عميقل لاب إىل لج للة انهلله أا للذه إىل املصل للهى واستس للقى ب لله،
فا ه ميان لله ةب للن أاي لله د

اّلل علا ه
اّلل تعاىل أن يع ا العذا عن قومه ،ويرسلل ل تله عللييم فاسلتجا ه
ُمقسماب به على ه
وأن ل علييم غيياب وافراب ممرعاب ،بقيت قصته يف با رة التاليخ.
لاسلخاب وعلان انهله جلاض ثيلاة أبنارله للحيلوللة ون
اّلل
وأيضاب ان إميان أيب اللب برسلول ه
اّلل
تعرحل لسول ه

____________________
االميان قوله ال إله إالهاّلل من تا ِ
 . 1صحيو مسلم ،41/1:ة أول ِ
االميان.
ه
ه
 . 2انظر يوان أيب الب .32 :
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ميسلله أعلدا ه بسلو  ،فعلان يضلج ولللده عليلاب يف فراشله لر ال يصلليب
خلطلر القتلل واالغتيلال وللحتال ه
ي معروه.
النق
أُ
ولغم بلى لهه ،فقدأوصى أوال ه  ى ،وفاته قارالب:
«أُوصيعم وحملد الواب فلنهله االَمل ،يف قلري  ،وهلو اجللام لعلهملن أُوصليعم بله ،وقلد جلا أبملر
اّلل لعلثو أنظلر إىل صلعاليى العلر  ،وأهلل الل ه يف
قبله اجلنان وأنعلره اللسلان ،خمافلة ال لنحتان ،وأو ه
االَ لرا  ،واملستضللعف ،مللن النللاأ ،قللد أجللابوا عوتلله ،وصل هدقوا لمتلله ،وعظهملوا أمللره ،فخللاحل عللم
لعفاوها ألةةب ،وإبا أعظميللم
غم لرات املللوت ،فصللالت ق لري وصللنا يدها أبلةب ،و ولهللا ا لراةب ،وضل َ

أ ىوجيم إليه ،وأبعدهم منه أ ىظاهم عنده».
عليهُ ،
وأاواب فيجدل بنا أن نسثل أقالبه املقرب  ،ىول إميانه ،الَ هن أهل البيت أ ل وا يف البيت.
ملا مات أبو الب جا علر
إىل لسلول اللهيفرببنله ووتله ،فتوجل توجعلاب عظيملابو ى ن  ىل لب
اّلل
شللديداب ،مثه قللال للله امللض فتولهعسللله ،فلللبا لفعتلله علللى س لريره فللاعلمين ،ففعللل فاعيضلله لسللول ه
وهللو حممللول علللى َلووأ الرجللال ،قللال« :وصلللْتى ل ىللم عللم ،وج يللت الواب! فلقللد لبهيللت
و هفلت صعواب ،ونصرت وآضلت بواب».
مثه تبعه إىل  ىفرته ،فوقا عليه خما باب إ ه ،قارالب:
() 1

اّلل الستعفرن لى ،والَشفعن فيى شفاعة يعجب هلا اليقالن».
«أما و ه
ويف اخلتللام انظللر إىل صللالفة الرجللل يللا حيعللر القصللة ،فعثنلهله للان  ىاضلراب يف اجمللللم ،فعللرحل
النق ال يا ة عللى عمله فلثىب ،مل أ هن أة اللب التحلق ةلرفيلق االَعللى سلنة  12للبعيلة قبلل اهلجلرة
() 2

بياله سن ،،يف  ى ،أسلم أبو هريرة

____________________
 . 1السوة احللبية.352 -351/1:
 . 2شرح هنة البالغة البن أيب احلديد.76/14:
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يف العام الساب من اهلجرة ،وبذلى يتحقق ما ب رله من أ هن أة هريرة ان يدلم.
ح ملن شلثن ِ
االملام أملو
شى ا هن ما لواه ملن املوضلوعات لصلاحل اجليلاض االَملوي احللا م للحل ه
وال ه
برمر أبيه ةلعفر  ى ،وفاته.
املومن ،علر
َ

 .24أبو هريرة ينسب ما مسعه عن الفضل إىل النق
أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن عبللد امللللى بللن أيب بعللر ب لن عبللد الر للان ،عللن أيب بعللر ،قللال:
مسعت أة هريرة يق ه يقول يف قصصه :من أ ل ه الفجر جنباب فال يصم.
فذ رت بلى لعبد الر لان بلن احللاله(الَبيله) فلثنعر بللى ،فلانطلق عبلد الر لان وانطلقلت معله
مللا  -فسللثهلما عبللد الر للان عللن بلللى ،قللال :فعلتايمهللا
 ىللىت النللا علللى عار للة وأ هُم سلللمة -
يصبو جنباب من غو  ىلم ( )1مثه يصوم.
قالت :ان النق
قال :فانطلقنا  ىىت النلا عللى ملروان فلذ ر بللى لله عبلد الر لان ،فقلال ملروان :ع ملت عليلى

إالهما بهبت إىل أيب هريرة فر ت عليه ما يقول.
قال :فجحتنا أة هريرة وأبو بعر  ىاضر بلى لهه ،قال :فذ ر له عبد الر ان.
فقللال أبللو هريللرة :أيمهللا قالتللاه لللى ،قللال :نعللم ،قللال :يمهللا أعلللم مث له أبللو هريللرة مللا للان يقللول يف
بل للى إىل الفض للل ب للن العب للاأ ،فق للال أب للو هري للرة :مسع للت بل للى م للن الفض للل ،و أمسع لله م للن الن للق
() 2

.
____________________
 . 1أي مدل اب الفجر متيمماب و اهراب ةلطيالة اليابية.
 . 2يريد بلذلى ِ
االشلفا عللى أيب هريلرة  ىلىت ال يتسل اطلثه  ىيلة أل ميملا ةللذها إىل أيب هريلرة وإعالميملا ملا ب لرا
 ىىت يتدال الرجل اطثه.
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عمللا للان يقللول يف بل للى ،قلللت لعب للد املل للى :أقالت للا يف لمض للان ،ق للال:
قللال :فرج ل أبللو هري للرة ه
() 1
ذلى ان يصبو جنباب من غو  ىلم مثه يصوم.
ومللا
وعلللى هللذا ال يبقللى أي اعتمللا أب ىا ييلله إب ينسللب مللا مسعلله مللن عللب إىل الرسللول
مسعله ملن الفضللل إليله أيضلاب ،فبيلذه التدليسللات الواضلحة خلرج عللن ونله رقللة يف احللدية ،أُسللوة يف
الرواية.
 .25إبراهيم خاصم لبهه
أارج البخالي عن أيب هريرة عن النق

قال:

 ىرمللت
اّلل :ه
يلقللى إبلراهيم أةه فيقللول :ل انلهلى وعللدتين أن ال ختل و يللوم يبعيللون ،فيقللول ه
إو ه
() 2
اجلنة على العافرين.
تساوالت ويمالت عليا يف عدا املوضوعات:
ويف احلدية َ

االَهول :يتضمن احللدية ا هن إبلراهيم لان يتصلول أب هن علذا أبيله يلوم القياملة يعلو عليله ةخلل ي،
وبللى مملا ال يتخيهلله مسللم وا فعيللا عبلراهيم اليلل اللر ن ،الَنهله سللبحانه أعللن منلذ بلد اخلليقللة
للمومن ،والنال للعافرين.
انهه الق اجلنة َ
الياو :انهه سبحانه  :حيعر ا ه براهيم ت هأ من أبيله بعلد ملا تبل ،انهله علدو هّلل قلال سلبحانه :مايَ

َ ََ ن ن ن
َ َ َّ َ َ َ ّ
ّ َ َ ن ََِ ِ َ ِ ن ِ ن ِ
ِ
َ ّ
اََ ن ا ِ َأَ ن ا ِ َ
َو َاكن َأوِلَقرىَ ُم َِ ََبع ُدَمايَتَ
َشكَ
َاكنَ لطِبَو ليََآمط َأنيستغ ُفرو َ ُلم ُ
َ
ّ َ
َ َ َ ّ ن ََّ ََ َّ َ ّ ن
ََ َِ َ
ن
صحيبَ َِحي *َ َوَميَاكنَ ِست َِغ ن
اََ نَأنا َ
َم ُ ُد ٍةَو دهيَ ُإييهَفلميَتَ
َالبي ُ َ ُإال
فيرَ ُإبِر هي َ َ
أ
ُ
َ
َ
ِ ن َّ
َ
َال ّو ٌه َ
َْلي (التوبة.)114 -113/
بّ -رأَ ُمط َ ُإنَ ُإبر هي َ َ
َ ند ٌّوَهّللَت َ َ
____________________
 . 1صحيو مسلم ،137/3:ة صحة صوم من ل عليه الفجر وهو جنب من تا الصوم.
 . 2صحيو البخالي ،111/6:ة تفسو سولة ال عرا من تا التفسو.
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وسلليا اآليللة يع للا عللن أ هن التل ي للان يف احليللاة الللدنيا ،ومل بلللى فعيللا يطلللب للله النجللاة
اّلل تبال وتعاىلس!
يوم القيامة وي تعر إىل ه
وللعسللقالو للالم نللذ ره بنصلله :ااتلف لوا يف الوقللت الللذي ت ل أ فيلله إب لراهيم مللن أبيلله فقيللل :للان
بلى يف احلياة الدنيا ملا مات آضل م ر اب ،وهذا أارجه الط ي من ريق  ىبيب بلن أيب اثبلت ،علن
سلعيد بللن جبللو ،علن ابللن عبللاأ و اسللنا ه صلحيو ،ويف لوايللة« :فلمللا ملات يسللتعفر للله» ،و مللن
ريق علر بن أيب لحة علن ابلن عبلاأ حنلوه ،قلال« :اسلتعفر لله ملا لان  ىيلاب فلملا ملات أمسلى»
و أول ه أيضاب من ريق اهد وقتا ة و عمرو بن ينال حنو بلى ،وقيل إهالا تل أ منله يلوم القياملة مللا
يحتم منه  ى ،مسخ على ما صرح به يف لواية ابن املنذل الي أشرت إلييا.
وضللعا الوجلله اليللاو واضللو ،الَنهلله علللى اللال سلليا اآليللة ،واآليللة بص لد تعللليم أص للحا
الرسول من أنهه ليم هلم االستعفال للم ر  ،اقتدا عبراهيم  ىية إنهه بعد ما تب هل ،ا هن أةه علدو هّلل
() 1

تل أ منلله و يسللتعفر إىل آاللر  ىياتلله فيجللب أن يقتللدوا بلله ،فجعللل إللر التل ي يللوم القيامللة خمللالا
لسيا اآلية.
ةالَواه واحلليم ما لفظه:
قال الراضي يف تفسوه يف وصا إبراهيم
اعلم انهه تعاىل إهاا وصلفه علذين الوصلف ،يف هلذا املقلام ،الَنهله تعلاىل وصلفه ب لدة الرقلة وال لفقة
واخلللو والوجللل ،ومللن للان للذلى فانهلله تعظللم لقتلله علللى أبيلله وأوال ه ،فبل هل ،تعللاىل انهلله م ل هللذه
العا ة ،ت هأ ملن أبيله وغلل قلبله عليله مللا إيلر لله إصلراله عللى العفلر فلثنتم علذا املعل  ،أوىل وللذلى
وصللفه أيضلاب أبنلهله  ىللليم ،الَ هن أ ىللد أسللبا احللللم لقللة القلللب وشللدة العطللا الَ هن املللر إبا للان  ىاللله
هعذا ،اشتد  ىلمه عند العضب.

() 2

____________________
 . 1فتو البالي.521 -522/2 :
 . 2مفاتيو العيب ،211/16:يف تفسو اآلية  114من سولة التوبة.
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ّ َََ ِ
َ َّ َّ َ َ ن ِ
يرِقادَ
َم ََِتد ُخ َُُ ْل
ولوا يقال ا هل هّلل إبا أ ال أةه النال فقد أال اه لقولله سلبحانه :ربطيَإُنك
َ
َ ِ
ّ
لييِل َ
خ َزيِتَ ن َ
ََ ُم ََِأنِصيرَ (آل عمران.)152/
أ
َوميَ ُ ُ

وا ي الوالد ا ي الولد فيل م اخللا يف الوعد.

() 1

ومل ل للا ب ل ل للره أال ل للواب تل ل للوهم ة ل ل للل ،الَنهل ل لله سل ل للبحانه قط ل ل ل الصل ل لللة بل ل لل ،العل ل للافر و املسل ل لللم قل ل للال
َ ن ٌ َ َّ ن َ َ
ِ َِ
َ َّ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ َ ِ َ َ ِ َ
َربَإ َّنَ بِ
قايل َ
اتَأْكا ن َ
اََأه ُاّلَو ُإنَو اد َ َلْ-اََوأن
اِنَ ُم
سلبحانه :ونيدىط حَربا َف
ُ
ُ
َ
ِ
َ
ٌ
َ َ ن ن َّ ن َ ِ َ ِ ِ َ َّ ن َ
ََ َماَُغ ِ ن
اريَصاي َُلحَ (هلو .)46-45/فلال يعلو
مَ*َقيلَييَن حَإُن َليَُ ُمََأه ُلكَإُنا
ْلي ُك َ
ا ي الوالد إىل الولد ،بعد انقطا الصلة ،ما ال يعو ا ي أيب هلب إىل النق االَعظم .
هرة
 .26اول امرأة يف النال بسبب ه
قال:
أارج البخالي يف صحيحه ،عن سعيد املق ي ،عن أيب هريرة ،عن النق
() 2
هرة لبطتيا فلم تُطعميا و تدعيا ي ل من ا اش االَلحل.
الت امرأة النال يف ه

اّلل
وأاللرج مسلللم أيض لاب يف صللحيحه ،عللن ه للام ،عللن أبيلله ،عللن أيب هريللرة ،ا هن لسللول ه
قال:
() 3
عُ هِذبت امرأة يف هرة تُطعميا و تُسقيا و تي يا ي ل من ا اش االَلحل.

____________________
 . 1فتو البالي ،521/2 :نقالب عن العرماو يف شر ىه على صحيو البخالي.
م من الدوا فواسق يقتلنهفر احلرم من تا بد اخللق.
 . 2صحيو البخالي ،132/4 :ة
 . 3صحيو مسلم ،44/7:ة رو قتل اهلرة من تا قتل احليات وغوها.
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هرة وع بسبب هرة.
أقول :إ هن قوله :يف ه
وقللد است لليد االَ ة عللذا احلللدية علللى أ هن «يف» ييت وع ل «الللالم» وعلللى هللذا فيجللب أن
لو ليلا
مومنلة  ىلىت يعلون احللبم هلو السلبب الو ىيلد للداوهلا يف النلال وال يص ه
تعون املرأة مسلمة َ

علللى العللافرة ،الَ ههنللا تللدال النللال س لوا  ىبسللت أم ال ،وعلللى بلللى فعيللا يلُلدال سللبحانه عبللداب
هرةس
مومناب النال بسبب قتل ه
َ
أاللرج أ للد يف مس للنده ،عللن ال للعق ،ع للن علقم للة ،قللال :نهللا عن للد عار للة ف للدال أب للو هري للرة
فقالللت :أنللت الللذي للده ا هن ام لرأة عللذبت يف هل هلرة هلللا لبطتيللا فلللم تطعميللا و تسللقيا س فقللال:

.
مسعته منه ،يعين النق
اّلل بن أ د :ذا قال أيب.
قال عبد ه
فقالت :هل تدلي ما انلت امللرأةس ا هن امللرأة مل ملا فعللت انلت لافرة ،و ا هن امل َلومن أ لرم عللى

فانظر يا هده.
اّلل
هرة ،فلبا
 ىدرت عن لسول ه
َ
ه
وجل من أن يعذبه يف ه
اّلل عه ه
و للالم السلليدة عار للة ال خلللو عللن نقللاش ،فللا هن إللاهر احلللدية ا هن سللبب الللداول هللو احلللبم ال
العف للر  ،فل للو ان للت للافرة في للر ت للدال الن للال عل للى للل  ى للال سل لوا  ىبس للت اهل للرة أم بس لليا،
فاحللدية لوايلة مصلطنعة ااتلقتيلا يلد الل هدأ ال سلليما ا هن أة هريلرة لان لله شلعا بلو ةهللرة  ىيللة
() 1

ان يلعب عا ،فلما وقا ا هن امرأة قامت عذا العمل ع عليه قتل اهلرة فصن بلى احلدية.
 .27يف جنا ىر الذةبة ا وشفا
أارج البخالي يف صحيحه عن عبيد بن  ىن ،،قال :مسعت أة هريرة ،

____________________
 . 1مسند أ د.515/2:
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 :إبا وقل الللذة يف ش لرا أ ىللد م فليعمسلله مثه لين علله ،فللا هن يف إ ىللد
يقللول :قللال النللق
() 1
جنا ىيه ا ب واالَار شفا ب.
ومعل احللدية :فليعمسله لهله  ىللىت يعسلل لال اجلنلا ى ،ةملللا ويقابلل اللدا ةللدوا  ،وقوللله :مثه
لين عه إشالة إىل ا هلملا سي ر و املر َيو ل بعد ر ىيا.
وعلى بللى فث ىلد جنلا ىر اللذة ا ويف اجلنلاح اآلالر وا فيل ول بللى اللدا بفضلل اللدوا
عند غمم ال جنا ىيه.
هذا هواملفيوم من الرواية.

لحة احلللدية م للعل ج ل هداب وقللد للا العلللم مللن أ هن الللذة حيمللل يف جنا ىيلله
واالعتقللا بصل ه
يتفوه عذه املقالة.
اجلراريم امليلعة واملضرة ،و أل أ ىداب من العقال  ،ه
بعمسله إبا سلقح
مضافاب إىل أ هن الذة قذل تتنفر القلو من َلويته ،فعيا أيمر النلق
يف املا الذي فيه عام أو شرا  ،مث أ ل أو شر ما يف بلى ِ
االل س!
ه
هذه إملامة عابرة بروا ت أيب هريرة الي تر ت مضاعفات اطوة على احلدية النبوي.
وملن تفحل مللا لواه يف اجلنلة والنلال و مللا يقصله ملن بللين إسلراريل لوقلا علللى أ هن أة هريلرة للان
اصل لاب با اي للال واسل ل خل للق أس للا و يف أبل لوا خمتلف للة ويس للوقيا يف قال للب احل للدية ،فم للن ألا
قص ه
ه
التفصيل فليدلأ لوا ته يف الصحيح.،

____________________
 . 1ص للحيو البخ للالي ،132/4 :ة إبا وقل ل ال للذة يف شل لرا أ ى للد م فليعمس لله ،ف للل هن يف إ ى للد جنا ىي لله ا ويف
االَ ُُار شفا من تا بد اخللق.
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 -21عقبة بن عامر اجلَُهين
(52 - ...ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1النق يلعن احمللِهل واحمللل له
 .2النق يلبم احلرير
 .3هل ميت ختم على عمله إاله املرابح
 .4أسلم الناأ وآمن عمرو بن العا
 ىق الضيافة َيواذ عنوة
 .5ه
عقبة بن عامر بن عبم بن عملرو اجليلين ،يعل أة لا  ،لو عنله أبلو ع ه لانة ،انهله قلال :قلدم

اّلل ،قلال:
اّلل
وأل يف غلنم س ألعاهلا في تيلا هلذهبت إليله ،فقللت :تبلايعين لسلول ه
لسول ه
أ ىب إليى ،تبايعين بيعة أعرابية ،أو بيعة هجرةس
فمن أنت ،فثا ته ،فقال :أهميا ه
قلت :بيعة هجرة ،فبايعين.
و ان من أصحا معاوية بن أيب سفيان ،ووس مصلر وسلعنيا ،وتلويف علا سلنة  52ه ،-ولو
عنه من الصحابة :ابن عباأ ،وأبو أيهو  ،وأبو امامة وغوهم.
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ومن التابع :،أبو اخلو ،وعلر بن لةح ،وأبو قبيل ،وسعيد بن املسليب وغلوهم ،وشليد صلف،
مل معاويللة ،وشلليد فتللوح ال للام ،و للان هللو ال يللد إىل عمللر بفللتو م للق ،و للان مللن أ ىسللن النللاأ
صواتب ةلقرآن.

قر سة و سون  ىديياب ( )1ولعن عت أ ىا ييه يف املسند اجللام
قال الذهق :له يف مسند بَ ه
()2
فبلعت   112ىديياب
لحة مضللموهنا شليحتاب مث نعللرج إىل أ ىا ييلله
نللذ ر مللن لوارل لوا تلله الللي يللدل مسللو معانييللا علللى صل ه
السقيمة.

لوار أ ىا ييه:
 .1أارج أ د يف مسنده ،عن أيب عُ ه انة ،انهله مسل عقبلة بلن علامر ،يقلول :ال أقلول اليلوم عللى
يقول:
اّلل
اّلل
ما يقل .مسعت لسول ه
لسول ه
فليتبوأ بيتاب من جينم.
من ذ قال ما أقل ه
اّلل الي ل وه ،عللن عقبللة بللن عللامر ،قللال :قللال
 .2أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن مررللد بللن عبللد ه
() 4
أ ىق ال ه ر أن يوة به ما استحللتم به الفروج.
اّلل
إ هن ه
لسول ه
 ،ق للال :إبا
اّلل
 .3أاللرج أ للد يف مس للنده ،ع للن احلس للن ،عللن عقب للة ب للن ع للامر ا هن ن للق ه
() 3

أنعو وليان فيو لالَهول منيما ،وإبا ة من لجل ،فيو لالَهول منيما.
ذامر ،عن عقبة بن عامر
 .4أارج أ د يف مسنده ،عن قيم اجل ه

() 5

____________________
 . 1بقات ابن سعد343/4 :ن أُسد العابة417/3 :ن سو أعالم النبال  467/2 :برقم .52
 . 2املسند اجلام .23/15 :
 . 3مسند أ د.155/4 :
 . 4صحيو مسلم ،142/4 :ة الوفا ةل رو يف النعاح.
 . 5مسند أ د.145/4 :
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فداوه من النهال.
اّلل
اجليين ،ا هن لسول ه
 ،قال :من أعتق لقبة مسلمة فير َ
ه
 .5أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن عبللد الر للان بللن مشاسللة انلهله مسل عقبللة بللن عللامر علللى املنل ،
 ،قلال :املل َلومن أالو امل َلومن ،فللال حي هلل للم َلومن أن يبتللا عللى بيل أايلله
اّلل
يقلول :إ هن لسلول ه
() 1

 ىىت يذل.
وال خطب على اطبة أايه ه
اّلل
.6أالرج ابللن ماجللة ،عللن عبللد الر لان بللن مشاسللة ،عللن عقبللة بلن عللامر ،قللال :مسعللت لسللول ه
() 3
حيل ملسلم ة من أايه بيعاب فيه عيب ،إالهبيهنه له.
 ،يقول :املسلم أاو املسلم ،وال ه
اّلل بللن ماللى اليحصلق أ هن عقبللة بلن عللامر
لرعيين أ هن عبلد ه
 .7أالرج ابلن ماجللة ،علن أيب سلعيد الل ه
() 2

اّلل
أا ه :ا هن أُاته نذلت أن مت ر  ىافية ،غو خمتمرة ،وأنهه ب ر بلى لرسول ه
() 4
فلي ب ولتختمر ولتصم رالرة أ ه م.
اّلل «
 .2أارج النسارر ،عن ابلن لوة ،علن عقبلة بلن علامر :ا هن لسلول ه

فقلالُ :مرهلا

»  ،قلال :لم

اّلل شللييد ،و
اّلل شلييد ،والعللر يف سللبيل ه
لنين فيلو شللييد :املقتللول يف سللبيل ه
ملن قللبض يف شللر مل ه
() 5
اّلل شييد.
اّلل شييد ،والنفسا يف سبيل ه
اّلل شييد ،و املطعون يف سبيل ه
املبطون يف سبيل ه
.5أارج أ د يف مسنده ،علن فلروة بلن اهلد اللخلين ،علن عقبلة بلن علامر ،قلال :لقيلت لسلول
 ،فقللال :س :عقبللة بللن ع للامر ،صللل مللن قطعللى ،واع للح مللن َ ىَرمللى ،واعفللو عم للن
اّلل
ه

إلمى.

() 6

____________________
 . 1مسند أ د.147/4 :
 . 2صحيو مسلم ،135/4 :ة رو اخلطبة على اطبة أايه.
 . 3سنن ابن ماجة 755/2 :برقم .2246
 . 4سنن ابن ماجة 625/1 :برقم .2134
 . 5سنن النسارر.37/6 :
 . 6مسند أ د.152/4 :
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 .12أارج مسلم يف صحيحه عن مررد ،عن عقبة بن عامر ،قامعلى قتلى أُ ىد ،مثه صلعد املنل
إو فلر عم علللى احلللوحل وا هن عرضله مللا بل ،أيلللة إىل اجلحفللة،
لاملوه لالَ ىيللا واالَملوات ،فقللال :ه
إو لسللت أا للى عللليعم أن ت للر وا بعللدي ،ولعللن أا للى عللليعم الللدنيا أن تنافسلوا فييللا وتقتتللوا
ه
علللى

اّلل
فتيلع لوا مللا هلللى مللن للان قللبلعم ،قللال عقبللة :فعانللت آاللر مللا لأيللت لسللول ه
() 1
املن .
هذا شر من لوار لوا ته ،وإليى نل لاب ملن لوا تله السلقيمة اللي تعل إليله وال متتللى الضلوابح
الي أومثل إلييا يف صدل العتا  ،وإليى بياهنا.
 .1النق يلعن احمللِهل واحمللهل له

أاللرج ابللن ماجللة يف سللننه عللن أيب مصللعب م للرح بللن هاعللان ،قللال :قللال عقبللة بللن عللامر :قللال
اّلل ،قللال :هللو احمللِهللل ،لعللن
اّلل
 :أال أال م ةلتلليم املسللتعالس قللالوا :بلللى لسللول ه
لسللول ه
()2
اّلل احمللِهل واحمللل له.
ه
اّلل احمللل واحمللل له.
ولو ععرمة ،عن ابن عباأ :قال :لعن لسول ه
أقللول :ول الللن ه يف القللرآن العللرو علللى أ هن مللن لهللق ضوجتلله رللالاثب ال للل للله  ىللىت تللنعو ضوجلاب
َ ِ َ َّ َ َ َ ُ َ ن ِ َ ِ ن َ ّ َ ِ َ َ ِ َ ِ َ ن َ ِ َ َّ َ َ
َطلق ايَفاِلَ
اإن
كحَزوجي َ
غوه ،قال سلبحانه :ف ُإنَطلق يَف ُ
ِلََتَُ َ ُمََبعدَّْتَتط ُ
َغ-رهَف ُ
َ

َ َ

َ

ِ َ ّ ِ
ِ َ
ن ن َ
نج َ
ودَ هّللَ (البقرة.)232/
طيحَ َ ليِ ُ ميَأنَنَت َجعيَ ُإنَظطيَأنَين ُقيميَْد
حمرماب وال معروهاب ،غاية االَملر للو لهقيلا
وعلى ضو بلى فمن ت وج مطلقة رالاثب يرتعب أمراب ه
وض لل وج املطلِهق نعا ىيا من بعد ال احمللِهل وإاله فتبقى ال وجة يف  ىبالته.
____________________
 . 1صحيو مسلم.62/7 :
 . 2سنن ابن ماجة 622/1 :برقم .1536
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وإباب فما هو امل هل للعن احمللهلس! وأوضلو منله لعلن احملللل لله ،فلا هلللعن لهلن التعلا أملر حملرم أو
مبعوحل من قبل ال ال .
لم فالنعللاح ة للل إبا قلنللا أب هن ال للر
نعللم لللو شللر ت ال وجللة القيللا يف العقللد اليللاو بعللد املل ه
الفاسللد مفسللد ،أو ال للر ة للل والنعللاح ص للحيو ،فللال حيلهلل ل وج الي للاو إاله إبا با ال ل وج الي للاو
عُسلليلتيا ،وباقللت ال وجللة عُسلليلته فلللو لللق عللن لضللا وااتيللال فتحللل لل ل وج االَهول فمللا هللو وجلله
اللهعنس
وتعليل اللعن ةلتعا فعل معروه ممنو موضوعاب و ىعماب.
 .2النق يلبم احلرير
اّلل
أا للرج مس لللم يف ص للحيحه ،ع للن أيب اخل للو ،ع للن عقب للة ب للن ع للامر ،انهلله ق للال :أه للدي لرس للول ه
فل هلروج (  )1ىريللر فلبسلله ،هصلللى فيلله ،مثه انصللر فن علله ن علاب شللديداب العللاله للله ،مثه قللال :ال

ينبعر هذا للمتق.،
لو أن ينسلب
إ هن لبسي
الفروج ،هإما ان قبل رو احلرير على الرجال أو بعلده ،فاليلاو ال يص ه
ه
الَنهه ينايف عصمتي .
النق
إىل ه
و هأمللا االَهول فلبسلله وصللالته انللت جللار ة وعندرللذ فمللا هللو وجلله التعبللو عللن بلللى العمللل احلللالل
()2

بقول لله« :مثه انص للر فن ع لله ن ع لاب ش للديداب الع للاله ل لله ،مثه ق للال :ال ينبع للر ه للذا للمتق لل»،س! فانهلله ال
يناسب معانة العمل احلالل ،وحيتمل أن يعون بيل احلدية من تصولات الراوي.
للبم يوملاب قبلا ب ملن يبلاج أُهلدي
اّلل ،ا هن النق
ويويده ما لواه مسلم ،عن جابر بن عبد ه
َ

له مثه أوشى أ ْن ن عه ،فثلسل به إىل عمر

____________________
 . 1الفروج هو قبا له شق من الفه.
 . 2صحيو مسلم ،143/6 :ة إة ىة لبم احلرير للرجل إب ان به  ىعة أو حنوها.
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اّللس فقللال :هنللاو عنلله ج ريللل ،فجللا ه عمللر
بللن اخلطللا  ،فقيللل للله :قللد أوشللى مللا ن عتلله لسللول ه
إو أعطعلله لتلبسلله اهاللا أعطيتعلله
اّلل رهللت أملراب واعطيتنيلله فملاسس قللال :ه
يبعللر ،فقللال :لسللول ه
() 1
تبيعه ،فباعه أبلفر لهم.
والظل للاهر و ىل للدة الواقعل للة ولعل للن لل لليم يف احلل للدية اليل للاو مل للا يف احلل للدية االَهول مل للن أ هن النل للق
ن عه ن عاب شديداب العاله له.
 .3هل ميت ختم على عمله إالهاملرابح
،
اّلل
أاللرج الللدالمر عللن م للرح ،قللال :مسعللت عقبللة بللن عللامر ،يقللول :مسعللت لسللول ه

اّلل فانهه
يقول :هل ميت ختم على عمله إالهاملرابح يف سبيل ه
احلدية إاهر يف احلصر ،و لعنهه خلالا ملا نقلل عنله
عمله إالهمن راله.

له عمله  ىىت يبعة.
ملن أنهله إبا ملات ابلن آ م انقطل
() 2

 :الو مللا
اّلل
اّلل بلن أيب قتللا ة ،علن أبيله ،قللال :قلال لسللول ه
أالرج ابلن ماجللة ،علن عبللد ه
خلِها الرجل من بعده راله :ولد صاحل يلدعو لله ،وصلدقة جتلري يبلعله أجرهلا ،وعللم يعم ُلل بله ملن
() 3
بعده.
واحلدية يدل على أ هن غو املرابح أيضاب ال ختم على عمله.
نعللم لللو  ىاولنللا اجلمل بلل ،الللروايت ،فللال حمللي مللن للل احلصللر االَول علللى احلصللر ِ
االضللايف ال
ه
احلقيقر ،وإن ان احلمل على اال الظاهر.
____________________
 . 1صحيو مسلم.141/6:
 . 2سنن الدالمر ،211/2 :ة فضل من مات مرابطابن وأارجه أ د يف مسنده.152/4:
 . 3سنن ابن ماجة 22/1 :برقم  241ةاتال يسو يف اللف .
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 .4أسلم الناأ و آمن عمرو بن العا
اّلل
أاللرج اليمللذي ،عللن م للرح بللن هاعللان ،عللن عقبللة بللن عللامر ،قللال :قللال لسللول ه
() 1
أسلم الناأ وآمن عمرو بن العا .

:

قللال اليمللذي :هللذا  ىللدية غريللب ال نعرفلله إاله مللن  ىللدية أيب هليعللة عللن م للرح بللن هاعللان
وليم اسنا ه بقوي.
أقللول :ت للو الروايللة إىل أ هن عمللرو بللن العللا آمللن بلسللانه وقلبلله و اآلاللرون أسلللموا بلسللاهنم ال
بقلللبيم ،وهللذا مملهلا خللالا الواق ل  ،إب قللد آمللن قبللله أُلأ مللن امليللاجرين الللذين اتهفللق املسلللمون علللى

اّلل بللن مسللعو وجنللد بللن جنللا ة(أيب بل) وجعفللر
إميللاهنم وتصللديقيم ،علللر بللن أيب الللب وعبللد ه
الطيللال ،و ل ة بللن عبللد املطلللب ،ولفيللا مللن االَنصللال لثُيب بللن عللب وأسللعد بللن ضلالة وا ميللة بللن
اثبللت بو ال لليا ت ،،وعندرل هلذ فلللو صللحت الروايللة فالب ل هد أن حيمللل النللاأ علللى ارفللة ااصللة مللن

قري وغوهم اللذين آمنلوا مل عملرو بلن العلا  ،في َلوال أسللموا  -إسلالم االَعلرا  -و عملرو بلن
العا آمن ،فال ى .
  .5ى هقالضيافة َيواذ عنوة
اّلل انلهلى
أالرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن أيب اخلللو ،عللن عقبللة بللن عللامر ،انلهله قللال :قلنللا لسللول ه
 :إن نل لتم بقلوم فلثمروا لعلم ولا
اّلل
تبعينا فنن ل بقوم فال يقروننا ،فما تر س فقلال لنلا لسلول ه
() 2
 ىق الضيا الذي ينبعر هلم.
ينبعر للضيا فاقبلوا ،فلن يفعلوا فخذوا منيم ه

____________________
 . 1سنن اليمذي 627/5 :برقم .3244
 . 2صحيو مسلم ،132/5 :ة الضيافة وحنوها من تا اللقطة.
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أقللول :الضلليافة سللوة عقالريللة قامللت علللى أسللاأ تعللرو الضلليا ال لوال وتبجيللله وا ىياملله عللن
يب نفم.
و هأمللا إبا تعللن مصللحوبة بطيللب الللنفم فتفقللد الضلليافة معناهللا ،وت يللد يف الطلل ،بلهللة إبا قللام
الضلليا أباللذ  ى هقلله م للن املضلليِها ج ل اب وعنف لاب فيللذا ينبللت العللداوة والبعض للا بينيمللا ،فللال يص لللو
ِ
لالسالم الداعر إىل االَاا والتسامو أن أيمر الضيا أباذ  ى هقه من املضيا.
وملللا انللت الروايللة علللى اللال االَصللل اليابللت يف ِ
« :ال حيل هلل مللال
االسللالم ،أعللين قوللله
املر َ مسلللم إالهبطيللب نفسلله» أو قولله« :النللاأ مسللهطون علللى أملواهلم» ،بهللب شل هلراح احلللدية إىل
يويله بتثويالت انفة عن احلق.
ملن للله علللى املضلطرين ،أو يويللله أب هن امللرا مللن أالذ احلل هلق هللو االَالذ مللن أعراضلليم ةالَلسللنة
املوهِولة.
وب ر َلوميم وخبليم للناأ والعيب علييم وبميم إىل غو بلى من الوجوه َ
والتثويللل االَهول وإن للان ال أبأ بلله يف باتلله ،لعنهلله خللالا إللاهر احلللدية ،و هأمللا اليللاو فبعيللدعن
لوح ِ
االسالم وهو أن هِ
ثجلة انهله يضليهفه ،وقلد
ةللوم ،واالَاذ من عرضله ه
يسو للضيا ب ر أايه َ
() 1
بر ِ
االمام النووي يويالت أُار .
أضللا إىل بلللى انلهله خللالا مللا لواه مسلللم يف صللحيحه ،عللن أيب ش لريو العللدوي ،قللال :مسعللت

ةّلل واليللوم اآلاللر
اّلل
 ،فقللال :مللن للان يل َلومن ه
أُبلي وأبصللرت عينللاي  ىلل ،تعلهللم لسللول ه
اّللس قللال :يوملله وليلتلله والضلليافة رالرللة أ م ،قللال:
فليعللرم ضلليفه جار تلله قللالوا :ومللا جار تلله لسللول ه
قال :فما ولا بلى فيو صدقة عليه.
____________________
 . 1شرح صحيو مسلم ،للنووي.275/12 :
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ةّلل واليوم اآلار فليقل اواب أو ليصمت.
وقال :من ان َيومن ه
 ىق الضيافة من املضيِها.
ومع احلدية انهه ليم ولا بينى االَمرين شر آار وهو أاذ ه
() 1

____________________
 . 1صحيو مسلم ،132/5 :ة الضيافة وحنوها من تا اللقطة.
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 -21جبري بن م ِّ
طعم
ُ
( 55 - ...ه)-
سوته و أ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1لعرشه سبحانه ا يح ا يح ل ىل ِ
االبل
اّلل يف لهليلة إىل السما الدنيا
 .2ن ول ه
ِ
ي بن نوفَل بلن عبلد منلا بلن قص هلر ،شليخ قلري يف ضمانله ،أبلو د ،ويقلال أبلو علدي
ابن َع هد ه
ِ
.
عم النق
القرشر النوفلر ،ابن ه
إسالميم،وقد قدم املدينة يف فدا االَسال من قومه.
من الطلقا الذين َ ى ُسن ُ
و للان أبللوه هللو الللذي قللام يف نقللض صللحيفة القطيعلة،و ان حينللو علللى أهللل ال ِه للعب ويص ل ْليم يف

يوم بدل:
السر ،ولذلى يقول النق
ه
ِ
لدي  ىيه لاب و لهمللين يف هل َلوال النهت ل لي للتيم للله» وهللو الللذي أجللال الن للق
«لللو للان ُمطْعللم بللن عل ه
 ى ،لج من الطارا  ىىت ا بعمرة.
لو عنه :ولداه د ولف  ،وسليمان بن صر  ،وسعيد بن املسيب،
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اّلل بللن ةةه ،وحيل بللن عبلد الر للان بللن
وأبلو سلللمة بلن عبللد الر ان،وعبلد الر للان بلن أضهللر ،وعبلد ه
 ىا ب ،و إبراهيم بن عبد الر ان بن عو .
() 1
تويف جبو بن مطعم سنة تس و س.،
وقد عت أ ىا ييه يف املسند اجلام فبلعلت رالرل  ،ىلديياب )2( .ع يلت إليله لوا ت لارعلة وأُالر
سقيمة.
فمن لوار لوا ته
اّلل
اّلل ب للن أيب س للليمان ،ع للن جب للو ب للن مطع للم ،أنهرس للول ه
أا للرج أب للو او يف س للننه ،ع للن عب للد ه
قال:
«للليم منهللا مللن عللا إىل عصللبية ،وللليم منهللا مللن قاتللل علللى عصللبية ،وللليم منهللا مللن مللات علللى
() 3
عصبية».
وقد لويت عنه ما ال تستقيم م الضوابح الي تلولها يف صدل العتا .
 .1للعرش ا يح ا يح الر ىل
اّلل
أارج أبو او  ،عن جبو بن د بن جبو بن مطعم ،عن أبيه ،عن ج هده ،قلال :أتلى لسلول ه
اّلل ،جيللدت االَنفم،وضللاعت العيللال ،وهنعتِللاالَموال ،وهلعللت
أع لرايب ،فقللال :لسللول ه

ةّلل عليى.
اّلل ،ونست ف ه
اّلل لنا ،فل هل نست ف بى على ه
االَنعام فاستسق ه

____________________

 . 1سو أعالم النبال  55/3 :برقم .12
 . 2املسند اجلام  461/4 :برقم .25
 . 3سنن أيب او  232/4 :برقم .5121
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 ،فمللاضال يسللبِهو
اّلل
اّلل
 :وحيللى ،أتللدلي مللا تقللولس وسللبو لسللول ه
قللال لسللول ه
ةّلل ،علللى أ ىللد مللن القلله،
 ىللىت عُللر َ بلللى يف وجللوه أصللحابه ،مثه قللال :وحيللى ،انلهله ال يست للف ه
اّللس إنهعرشه على مساواته هلعذا  -و قلال ةصلابعه :مي َلل
اّلل أعظم من بلى ،وحيى أتدلي ما ه
شثن ه
القبة عليه ،و إنهه ليحتح به أ يح الر ىل ةلرا ب.
قال الطيق يف عون املعبو :
« .1هلعذا» بفتو الالم االبتدارية الت على ا «إ هن » ي يداب للحعم.
« .2قال أبصابعه» أي أشال عا.
() 1

«..3ميل القبهة عليه» قال القال َ   :ىال من العرش أي ممارالب هلا على ما يف جوفيا.
قال الطيق :هو  ىال ملن امل لال بله ،و«يف قلال» معل ِ
االشلالة ،أي أشلال أبصلابعه إىل م لاعة
ه
ِ
هذه اهليحتة وهر اهليحتة احلاصلة لالَصاب املوضوعة على العا ،ميل  ىالة االشالة.
 .4و«انهه» أي العرش.
« .5ليحت ُ
ح» بعسر اهلم ة وت ديد امليملة أي يُ هِ
صوت.
ةّلل تعاىل.
« .6به»أي ه
« .7أ يح الر ىل» أي صوته ،والر ىل ول الناقة.

« .2ةلرا ب» أي اليقيل.
ويف النياية :أي ا هللعرش ليعج عن له وعظمته ،إب ان معلوماب ان

____________________
 . 1سنن أيب او  232/4 :برقم .4726
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أ يح الر ىل ةلرا ب إهاا يعون لقوة ملا فوقله وعجل ه علن ا ىتمالله )1( .ووصلفه سلبحانه علذا النحلو
الَجل افيام االَعرايب أبنهه من له هذه العظمة ال يعون شفيعاب ،لد العو.
هذا هو مفا احلدية وهو ما تر ن يف التجسيم وبلى:
هأوالب :أربت هّلل معالب ،وهو العرش وأالى العا لهه من وجو ه احمليح القيوم.
مماسة الرا ب ةلر ىل.
اثنياب :أربت ا هن ه
اّلل مماأ للعرش ه
حتن الر ىلل
حتن ملن لله ،ملا يل ه
اثلياب :أربت له اليقل اللذي هلو ملن اصلار امللا ة ،وا هن العلرش يل ه
من رقل الرا ب.
هذا هو التجسيم الواضو الذي عليه الييو و الورنيون  .تعاىل عن بلى علواب بواب.
وقللد انقسللم احملللدرون وغللوهم يف تفسللو هللذه الروايللة ونظاررهللا الللي يع ل ه عنيللا يف علللم العللالم
ةلصفات اخل يهة إىل وارا.

اّلل سللبحانه بللنفم املعللاو املرتع ل ة يف
االُوىل :امل للبية:وهللم الللذين للرون هللذه الصللفات علللى ه
أبهان الناأ ون أي تصر  ،ولذلى قالوا :إ هن ّلل يدين ولجل ،وعين ،ميل ِ
االنسان.
ه
ه
ويعرفيم ال يرستاو يف ملله و حنله بقوله:
أما ما ول يف التن يل من االستوا  ،والوجه واليدين واجلنب ،واجملر و ِ
االتيان والفوقية وغو بللى
ه
فثجروها على إاهرها ،أعين ملا يفيلم عنلد إ لال هلذه االَلفلاظ عللى االَجسلام ،و لذلى ملا ول يف
االَابال من الصولة وغوها يف

____________________
 . 1عون املعبو يف شرح سنن أيب او .14/13 :
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قوللله عليلله الصللالة والسللالم« :الللق آ م علللى صللولة الل هلر ن» و قوللله « :ىللىت يضل اجلبللال قدملله يف
لب املل َلومن بل ،أصللبع ،مللن أصلاب الل هلر ن» وقولله َ « :للر ينلةَ آ م بيللده ألبعلل،
النلال» و قوللله« :قل ُ
لدت بلرَ ألملله عللى تفلر» إىل
صبا ىاب» وقوله« :وض يلده أو هفله عللى تفلر» وقولله «:ىلىت وج ُ
غللو بلللى ،أجروه للا علللى م للا يتعللال يف ص للفات االَجسللام ،وضا وا يف االَاب للال أ ابيللب وض للعوها
 ،وأ يره للا مقتبس للة م للن اليي للو  ،ف للا هن الت للبيه ف للييم ب للا   ،ى للىت ق للالوا:
ونس للبوها إىل الن للق
اّلل) فعا ته املالرعة ،وبعى على وفان نوح  ىىت لمدت عيناه ،و ا هن العلرش ليلحتح
اشتعت عيناه ( ه
من ته ا يح الر ىل اجلديد ،و انهه ليفضل من هل جانب ،ألب أصلاب  ،ولو امل لبية علن النلق

ليب فصافحين و افحين ووض يده ب ،تفر  ىىت وجدت بر ألمله».
«لقيين ه
وضاح خمالا لللذ ر احلعليم ،الَنهله سلبحانه
وال أإن ملسلم أن يعتنق الت بيه والتجسيم فانهه فر ه
ليم ميله شر .
اليانية :املفوضة :وهم ارفة ملن االَشلاعرة ااتلالوا مسللى التفلويض ،و ىاصللهِ :
االميلان بع هلل ملا
اّلل سللبحانه نفسلله عللا إ للاالب ،وتفللويض مللا يلرا
جللا مللن القللرآن والسللنة مللن الصللفات الللي وصللا ه
اّلل
منيا إليه ،ولهوا يظير بلى من اللراضي  ،ىيلة يقلول :إ هن هلذه املت لاعات لب القطل أب هن ملرا ه
() 2
اّلل وال وض اخلوحل يف تفسوها.
منيا غو إاهري ،ما ب تفويض معناها إىل ه
يال ى عليه :ا هن مع التفويض تعطيل العقول عن التفعو يف املعال واالَصول ،فعلث هن القلرآن
َ َ َّ ِ َ َ ِ َ
كَ ك َ
تايبَ
العاض ن لت على قلب النبيوليم تا هداية وتعليم وإلشا  ،قال تعاىل :ونزْليَ لي
ُ
ن ٍّ َ
تَُِيينيَ ُلُكََش ٍَء (النحل  )25 /فلبا ان
() 1

____________________
 . 1امللل والنحل.126 -125/1:
 . 2أساأ التقدو 223 ،ما يف عالقة االربات،

.122
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تبيالب لعله ر  ،فلمابا ال يعون تبيالب لنفسه أيضاب س
و يا يعون الواجب ،االعتقا ملن ون فيلم معنلاهس وملا فارلدة بللى االعتقلا إبا يعللم واقل
املعتَل َقد ومفيومهس

ومذهب التفويض يالضم تر البحة يف قسم من اآل ت اللوال ة يف القلرآن العلرو فعث ههنلا ول ت
للقرا ة والتالوة ال للفيم والدلاية وال للتدبهر والتفعر.
َِ ن
َ َِ َ ن
َ َ َ َ َّ ن َ
قال سبحانه :أفِلَنتدبرونَ لقرآنَأمَ َقل ٍبَأقفيَلي (د.)24/
اّلل سللبحانه
الياليللة :امليبتللة للصللفات بللال تعيللا :ا هن هللذه الطارفللة جتللري الصللفات اخل يللة علللى ه

ةملع املتبا ل منيا ،لعن م التن يه عن الت بيه والتجنب عن التعييا.
ااار ن
ّ
ِ
ِ
ََِ َ
اّلل اسللتو علللى عرشلله» ،م للا قللال:
ق لال االمللام االَشللعري يف االةنللة« :وا هن ه
ِ
( )1ا هن له وجياب بال يا ،ملا قلالَ َ :و َيبِ ََ ِ ن َ ّ َ ن َ
الكار م
ِللَو َُ
لعرشَ ست
ُ
ََّوج َربُكَذوَ ِ ُ

ََِ ن َ ِ
َ ِ ن َ
َمَ نسا َطتين
تَبُيَد ّيَ ( )3و ملا قلال :بليد ه
( )2وا هن له يدين بال يا ،ما قلال :خلق
َ
َ ِ
ن
() 6( ) 5
وا هن له عيناب بال يا ،ما قالِ :ت ُريَبُ َينُطي .

() 4

يال ى ل عليلله :أ هن هللذا املللذهب َ ل بلل ،الضللدين أو النقيضلل ،،فمللن جانللب حيللاول أن للري
الصللفات ةملع ل املتبللا ل منيللا يف العللر  ،ومللن جانللب آاللر ينفللر العيفيللة ،ومللن املعلللوم ا هن اجلم ل

بينيما ب ،الوجو والعدم ،و بلى الَ هن واق اليلد ةملعل العلريف و هعلذا العل ،ةملعل اللعلوي،
يتقوم ةلعيفية فنفييا يف مول ه سبحانه نفر هلذه الصفات وعانييا العرفيلة ،فعيلا يُيبتيلا واهللا ملن
ه
املعاو العرفية م نفر العيفية ،الَ هلليد ميالب  ىقيقة يف اليد وا هلا من

____________________
 . 1ه.5 :
 . 2الر ن.27 :
.75 : . 3
 . 4املاردة.64 :
 . 5القمر.14 :
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املقوم واهلا من املفيوم العريف.
العيفية فنفر العيفية يف احلقيقة نفر لالَمر ه
اّلل س للبحانه ب للنفم معانيي للا العرفي للة ال ينف للى ع للن
وبعب للالة أُا للر ا ه ج لرا ه للذه الص للفات عل للى ه
إربللات العيفيللة والسللمات الب لرية هلللا ،الَ هن املفللروحل ا ههنللا وضللعت ملعللان بعيفيللات ااصللة ،فلربللات

العل ،ةملعل العلريف ،و نفللر العيفيلة إربللات لل لر  ىلل ،نفيله ،و بللذلى يظيلر ا هن عقيللدة االَشللعري
االربات بال يا يالضم التعقيد و ِ
أعين ِ
االعام يف العقيدة.
اّلل جسللم ال
اّلل بقيللد نفللر العيللا ،فليصللو أن يقللال :إ هن ه
لو إربللات هللذه املعللاو علللى ه
ولللو صل ه
االَجسام ،عرحل ال سارر االَعراحل.
وبطالنه من الوضوح وعان.
املوهولة
الرابعةَ :
املوولللة مللن حيملللون هللذه الصللفات علللى املعللاو العناريللة ،ملليالب يفسللرون اليللد ةلنعمللة،
امللرا مللن َ
والقللدلة ،واالسللتوا علللى العللرش ةالسللتيال  ،وإإيللال القللدلة ،وهل َلوال هللم املعت لللة ،ولهوللا يوجللد بلل،
احملدر ،من يعتقد بذلى.
قال اخلطايب يف تفسو احلدية الذي حنن بصد ه:
اّلل تعللاىل وعللن
هللذا العللالم إبا أجللري علللى إللاهره للان فيلله نللو مللن العيفيللة ،والعيفيللة عللن ه
صفاته منفية ،فعُ ِقلل لليم امللرا منله قيلق هلذه الصلفة وال ديلده عللى هلذه اهليحتلة ،وإهالا هلو لالم
جل جالله ،وإهاا قصد به افيام السلارل بقلدل فيمله إب لان
تقريب أليد به تقرير عظمة ه
اّلل وجالله ه
() 1
أعرابياب جلفاب ال علم له وعاو ما من العالم و ما لطا منه عن إ لا االفيام.

____________________
 . 1عون املعبو .15/13 :
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أق للول :إبا ألي للد م للن التثوي للل :ه للو ص للر إ للاهر الق للرآن والس للنة ع للن معن للاه اجلُ ْمل للر واملض للمون
التص للديقر الَج للل ون لله خمالفل لاب للعق للل ،في للو أم للر غ للو ص للحيو وبل للى الَ هن العت للا الع ي ل والسل لنهة
عمللا خللالا صلريو العقللل وال أإللن ا هن مسلللماب واعيلاب يتفللوه بللذلى.فالتثويللل بعيللة
الصللحيحة منههللان ه

لفل التعللالحل بلل ،العقللل و النقللل ،أمللر مرفللوحل المتنللا وجللو التعللالحل بلل ،النقللل القطعللر والعقللل
الصريو  ىىت نعاجله ةلتثويل ،فث ىد االَمرين ة ل ،هاما النقل ،و هاما العقل.
و هأمللا إبا أليللد مللن التثويللل :هللو صللر العللالم عللن معنللاه التصللولي واملضللمون االبتللدارر والتث ه للد
مللن معنللاه التصللديقر واجلُ ْملللر ،فيللذا أمللر معقللول جل هداب عملالب وللا عللا إليلله القللرآن العللرو ةلتللدبهر يف

آ ته وليم هذا يويالب يف احلقيقة.
وعليلله فتفسللو آيللة االسللتوا واليللد والعلل ،وللا ب للر يف العللالم السللابق إهاللا هللو يويللل ةلنسللبة إىل
ِ
لعل من الع ،و اليد و االستوا  ،أبفرا ها.
الظيول االبتدارر االفرا ي ه
و هأما ةلنسبة إىل الظيول التصديقر واملضلمون اجلمللر هللذه اآل ت فلليم يويلالب ،وإهالا هلو لل
على املع العريف ال على االفه.
ميالب قولنا :ضيد يو الرما  ،له إيول تصولي وهو ا هن ل يد لما اب يلواب وإيلول تصلديقر وهلو انهله
جلوا  ،فلللو صللو التثويللل فلهاللا هللو ةلنسللبة إىل املعل ِ
االفلرا ي لعل هلل مللن لفظللر الرمللا و العيللو و هأمللا
ه
ةلنسبة إىل املع اجلملر فليم يويالب بل من قبيل ل اللف على إاهره.
احلق القراح يف تفسو الصفات اخل ية الوال ة يف القرآن العرو ،وانهه ب عللى املفسلر
وهذا هو ه
التفت للي ع للن الظي للول االبت للدارر أو ِ
االف لرا ي ،مثه الظي للول الني للارر و اجلُ ْمل للر ،ةالمع للان يف الق لرارن

املوجللو ة يف نفللم اآل ت هامللا قبليللا أو بعللدها ،فتفسللوها اعتمللا اب علييللا ،للليم يوي لالب ،ولللو أ لللق
عليه فلهاا هو
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ةعتبللال إيللوله البللدارر ال النيللارر .نعللم مللا ب للرل إهاللا يتم ه للى يف آ ت الللذ ر احلعلليم ال يف ميللل
الرواية فانهه ن ه يف التجسيم غو قابل للتثويل املقبول عنلد العقلال  ،وإهالا يصللو العلالم لله إبا لان
املعل اليلاو مالضملاب للمعل االَهول يف نظلر العللر لاجلو يف يلو الرمللا  ،واملراقبلة يف العل ،،والتللدبو

يف االستوا على العرش ،ال يف ميل الرواية فير ساقطة من لأأ.
والعجب ا هن القوم رقوا يف تفسو الرواية هل ة و يطرقوا ة القرآن والعقل.
وهللذا هللو مص لنها عللون املعبللو قللد بسللح العللالم يف نقللل احلللدية واسللنا ه ومللا ب للره احملللدرون
 ى للول س للنده ف للانتيى إىل تس للويد ع ل لرين ص للفحة يف ه للذا امل للول وغف للل ع للن أ هن مفت للاح  ى ل هلل تل للى
املعضلة بيد القرآن والعقل ،ال يف الرجو إىل لمات احملدر ،وال املناق ة يف االسنا .
مثه إ هن البييق للر  -م للن االَش للاعرة ال للي متي للل إىل التن ي لله  -لقل ل يف س للند احل للدية ،وق للال :ه للذا
 ىدية ينفر بله د بلن إسلحا بلن يسلال ،علن يعقلو بلن عتبلة .وصلا ىبا الصلحيو حيتجلا بله،

لنين سلة قلد لواه هلن
وإهاا است يد مسلم بلن احلجلاج وحملد بلن إسلحا يف أ ىا يلة معلدو ة اإ ه
() 1
غوه إىل آار ما ب ر.
اّلل يف لهليلة إىل السما الدنيا
 .2ن ول ه
اّلل عله وجل هل يف لهليللة
أارج أ د يف مسنده ،عن لف بن جبو ،عن أبيله ،علن النبيقلال :ينل ل ه
إىل السما الدنيا ،فيقول :هل من سارل فثعطيهس هل من مستعفر فاغفر لهس  ىىت يطل الفجر.
____________________
 . 1عون املعبو  ،5/13 :وال ى االَمسا و الصفات للبييقر.
 . 2مسند أ د.21/4:
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() 2

ويعفللر يف للون احلللدية مندس لاب يف االَ ىا يللة ِ
االسللالمية انلهله ييبللت النقلللة واحلر للة هّلل تبللال و
ه
تعاىل هأوالب ،ما ييبت له معالب اثبتاب مستقراب فيه اثنياب ،وندا ب اثلياب.
و مللن الواضللو ا هن ل هلل بلللى مللن صللفات املمعللن ال الواجللب ،فللليم للله سللبحانه معللان اللا

 ىللىت ينتقللل منلله إىل السللما الللدنيا وللليم للله صللوت و نللدا  ،ومل غللض النظللر عللن بلللى ،فمللا هللر
فارللدة هللذا الن ل ول إىل السللما الللدنيا س إب يف وسللعه أن يعفللر لعل هلل املسللتعفرين مللن ون أن يتحمللل
أعبا احلر ة .وما فاردة هذا الندا الذي ال يسمعه أ ىد من العبا س
لهذلى عل احلدية يف عدا املوضوعات الي تسربت إىل االَ ىا ية ِ
االسالمية.
ه
نعم لهوا َيوول احلدية أبنهه ناية عن ن ول ل تله يف الليلل إىل للو الفجلر ،ولعنله يويلل ة لل
لو إبا انلت بل ،املعنيل ،مالضملة عرفيلة،
ال يصال إليه بال قرينة ،فل هن العناية بلف عن مع إهالا يص ه
ثي للة ينتق للل الع للر م للن املع ل االَهول إىل املع ل الي للاو قولن للا :ضي للد وي للل النج للا  ،امل للالضم لعون له

شللجاعاب ،ال مللا إبا يعللن للذلى ،فللال يعل ه ةلنل ول إىل السللما الللدنيا ،عللن نل ول ل تلله و يلتل م
القارل عذا املع إاله لرف التعالحل ب ،النقل و العقل.
وِ
للالم  ىللول هللذه الروايللة :لو يعقللو بللن
لالمللام الطللاهر موسللى بللن جعفللر العللاإم
اّلل تبللال و تعللاىل ين ل ل إىل السللما
جعفللر اجلعفللري عنلله
قللال :ب للر عنللده قللوم ي عمللون ا هن ه
اّلل تبللال وتعللاىل ال ين ل ل ،وال حيتللاج إىل أن ين ل ل ،إهاللا منظللره يف القللر والبعللد
ال ل هدنيا ،فقللال :إ هن ه
سوا  ،يبعد منه قريب ،و يقر منه بعيد،و حيتة بل حيتلاج إليله ،وهلو بو الطلول ،ال إلله إالههلو
الع يل احلعلليم ،هأمللا قلول الواصللف :،إنلهله تبللال وتعلاىل ينل ل فلهاللا يقللول بللى مللن ينسللبه إىل نقل أو

ض ة ،و ُل متحر حمتاج إىل من حير ه أو
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ةّلل الظنون فيلى ،فا ىذلوا يف صفاته من أن تقفوا لله عللى  ىل ههد ل هدوه بلنق أو
يتحر به ،فظن ه
جل عن صفة الواصلف ،و نعلت النلاعت ،وتلوهم
ض ة أو هر أو ضوال أو هنوحل أو قعو  ،فا هن ه
اّلل ه
() 1
املتويمه ،،وتوه ل على الع ي الر ىيم الذي يرا  ى ،تقوم وتقلبى يف الساجدين.
____________________
 . 1الصدو  ،التو ىيد ،123،ة نفر املعان برقم .12
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 -22مسرة بن جندب
( 55 - ...ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1امليت يعذ ةلنيا ىة عليه.
 .2ال ع ة أببان بالل.
 .3الق املرأة من ضل .
 .4جواض  ىلب املاشية بعو إبن أصحاعا.
ِ .5
االبن يف شر النبيذ بعد ما هنر عنه.
 .6الدجال ي َ االَ مه و االَبر .

 .7و ىر ال يطان إىل  ىوا .
هو مسرة بن جند بن هالل الف الي.
هِ
يعرفلله الللذهق يف اتلخلله و يقللول :للله صللحبة و لوايللة وشللر  ،وس إمللرة العوفللة و البصللرة االفللة

ل  ،و ان شديداب على اخلوالج وقَلتَ َل منيم اعة ،فعان احلسن وابن سوين يينيان عليه.
وقللال أيضلاب يف سللو اعللالم النللبال  :انلهله مللن علمللا الصللحابة ،ن ل ل البصللرة ،للله أ ىا يللة صللاحلة،
لو عنه :ابنه سليمان ،واحلسن البصري ،وابن سوين ،و اعة.
() 1

____________________
 . 1الذهق :اتليخ ِ
االسالم ،يف اجل املخت

ثوا ه عيد معاوية،
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.231

هلذا مللا يلذ ره الللذهق يف بلد تر تلله و يصل هلرح أبنهله مللن علملا الصللحابة ،والصلحابة عنللده لهيللم
لدل عللى فسلقه  ىيلة يقلول :علن أنلم بلن  ىعليم ،قلال :نلت
عدول ،و لعنهه يلذ ر يف  ى هقله ملا ي ه
أمر ةملدينة فثلقى أة هريرة فال يبدأ ب ر  ىىت يسثلين عن مسرة ،فلبا أا تله ثياتله فلرح ،فقلال :إ هل
ه
يف وجوهنللا مثه قللال« :آاللر م ملواتب يف النللال» فقللد مللات

اّلل
نهلا ع للرة يف بيللت فنظللر لسلول ه
إس من املوت».
منها انية فليم شر
ه
أ ىب ه
ولو أيضلاب عللن أوأ بللن االللد قللال :نللت إبا قللدمت علللى أيب حمللذولة سللثلين عللن مسللرة ،وإبا
إو نللت أل و هللو
قللدمت علللى مسللرة سللثلين عللن أيب حمللذولة ،فقلللت الَيب حمللذولة يف بلللى ،فقللال :ه
» فقال :آار م مواتب يف النال ،فمات أبلو هريلرة مثه ملات أبلو

وأبو هريرة يف بيت فجا النق «
حمذولة.
ولوي عللن ابللن للاووأ وغللوه قللال النللق الَيب هريللرة ومسللرة بللن جنللد وآاللر« :آاللر م مللواتب يف
النلال» فملات الرجلل قبليمللا ،فعلان إبا ألا الرجلل أن يُعليض أة هريلرة ،يقلول :ملات مسلرة ،فيُع للى
عليه ويصعق ،فمات قبل مسرة.
مثه قللال :وقتللل مسللرة ب لراب يلواب .ونقللل عللن عللامر بللن أيب عللامر  ،قللال :نهللا يف لللم يللونم بللن
عبيد فقالوا :ما يف االَلحل بقعة ن لفت ملن اللدم ميلل ملا ن لفت هلذه  -يعنلون ال االَملالة  -قُتِ َلل
عا سبعون ألفاب فسثلت يونم ،فقال :نعم من ب ،قتيل و قطي  ،قيل ملن فعلل بللىس فقلال« :ض
و ابنه ومسرة».
() 1
مثه نقل عن أيب بعر البييقر انهه قال :نرجو له بصحبته.

وب للر ابللن االَرللو مللا نقلنللاه عللن الللذهق و قللال :سللعن البصللرة و للان ض يسللتخلفه علييللا إبا
صللال إىل العوفللة ،ويسللتخلفه علللى العوفللة إبا صللال إىل البصللرة فعللان يعللون يف ل هلل وا ىللدة منيمللا
() 2
ستة أشير إىل آار ما ب ر.
____________________
 . 1سو أعالم النبال .125-123/3 :
 . 2اجل لي ،أُسد العابة.354/2 :
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لو الطل ي يف  ىلوا ه سللنة  ،52قللال :عللن د بللن سلليم قللال :سللثلت أنللم بللن سلوين ،هللل
ان مسرة قتل أ ىدابس قال :وهل حيصى من قتله مسرة بن جند  ،استخلفه ض على البصلرة ،وأتلى
العوفة فجا وقد قتل انية آال من الناأ فقال له :هل ختلا أن تعلون قلد قتللت أ ىلداب بريحتلاب س

قال :لو قتلت إلييم ميليم ما ا يت.
ولو أيضلاب عللن أيب سلوال العللدوي قللال :قتللل مسللرة مللن قللومر يف غللداة سللبعة وألبعلل ،لجلالب قللد
() 1
القرآن.
ونقللل ابللن أيب احلديللد عللن أُسللتابه أيب جعفللر انلهله قللال :و قللد لوي أ هن معاويللة بللذل لسللمرة بللن

َ :و ُم َ
ااََ
جنللد مارللة ألللا لهللم  ىللىت يللروي ا هن هللذه اآليللة ن لللت يف علللر بللن أيب الللب
َ ِ َ ن َ ََ
َ َ َّ
َ ِ نِ ن َ
كَقَ ِ ن نَ َ ْلَييةَ ُدلنِ َ ن ِ ن َّ َ
ُ
خلصايمَُ*َو ُإذ َتا ّلَ
يسَمََنع ُجب
ييَويش ُ دَ هّللَ َميَ ُ َقل ُب ُ َوَه َأدلَ ُ
ّْل ُ
ُ
ُ
َ
ن ُ َ
َ
َ ن ِ َ َ ِ َ َ َّ ِ َ َ ُ
ِ َ
سايد (البقلرة-224/
ابَ لف َ
َالَُي
َو هّلل
ضَ َُلنف ُسدَ ُِي يَوي ُلاكَ ْلارثَو لنساُ
َسىعَ ُ َ ال ِر ُ َ
ُ

.)225
َ
َ ِ َِ
يََ ِف َسا ن َ بِت َ
غايءَ
َش
وا هن اآلية اليانية ن لت يف ابن ملجم .وهر قوله تعاىل َ :و ُم َََ ّْل ُ
ُ
يسَمََي ُ
ّ
َِ
هّلل (البقرة )227/فلم يقبل ،فبذل له ماري ألا لهم فلم يقبل فبلذل لله رال ارلة أللا
ضيتَ َ
مر ُ
فلم يقبل ،فبذل له ألبعمارة ألا فقبل ولو بلى.
هذه الروا ت الي يعضد بعضيا بعضاب ،تعر عن عدم صال ىه وفال ىله عللى الال ملا ب لره
الذهق ،و بلى الَ مول :
() 2

هأوالب :ا هن الرجل ان اليفة ض بن أبيه الس هفاح الذي التعب جرارم يوة

____________________
 . 1اتليخ الط ي.176/3 :
 . 2ابن أيب احلديد ،شرح هنة البالغة.73/4 :
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يف  ىل هلق املسلللم ،وقتللل االَبللر مللنيم بللال بنللب اقيفللوه ،أميللال  ىجللر بللن عللدي وأصللحابه فعيللا
يعون اليفته لجالب صاحلاب س!
وال نريللد هاهنللا تعريفللى بل بللن عبيللد ،و يعفللر يف  ى هقلله انلهله ولللد علللى فلراش عُبيللد ،و للان أبللو

سفيان قد أتى الطارا قبل بلى فسعر و لب بعيهلاب فواقل مسهيلة و انلت م وجلة بعُبيلد فوللدت ض اب
مللن اعللة ،فلمللا لآه معاويللة اسللتلحقه أبنلهله أاللوه ،و انللت مسهيللة مللوالة للحللاله بللن لللدة اليقفللر
بيب العر .
في ل للو اب ل للن ضاني ل للة ول ل للد عل ل للى ف ل ل لراش عُبي ل للد ،وا هن معاوي ل للة أحلق ل لله أبيب س ل للفيان ،مل ل ل أ هن الرس ل للول
قال :الولد للفراش و للعاهر احلجر.
و فللى يف ونلله س ل هفا اب قللول جللابر بللن ضيللد :للان ض أقتللل الَهللل ينلله ممللن خللالا ه لواه مللن
احلجاج ،و ان احلجاج أعلم ةلقتل.
() 1

او قللد ضللبطت الع لرا بيميللين ،و
وقللال ابللن شللوب  :بلللغ ابللن عمللر ا هن ض اب تللب إىل معاويللة ه
مشللاس فالغللة ،وسللثله أن يولهيلله احلجللاض ،فقللال ابللن عمللر :اللهيل هلم انلهلى إ ْن جتعللل يف القتللل فللالة فمللواتب
البن مسيهة ال قتالب.
فخرج يف إصبعه اعون ،فمات.
وقللال احلسللن البصللري :بلللغ احلسللن بللن علللر ا هن ض اب يتتبل شلليعة علللر ةلبصللرة فيقللتليم ،فللدعا
عليه.
ولو ابلن العللق :أ هن ض اب ل أهلل العوفلة ليعرضليم علللى الل ا ة ملن عللر ،فخلرج الالج مللن
القصر فقال :هأملا االَملو فم لعول ،فانصلرفوا ،فللبا الطلاعون قلد ضلربه سلنة رلاله و سل ،وملات
() 2
على أررها.

____________________
 . 1سو أعالم النبال  454/3:برقم .112
 . 2اتليخ ِ
االسالم للذهق ،يف اجل املخت بعيد معاوية،

.225
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اثنياب :ا هن مسرة ان س هفا اب ،وقد بلغ سلفعه اللدما وعلان انهله بعلد ملا قتلل انيلة آال ملن أهلل
مريف  ىدية أنم ابن سوين.
البصرة ملا ا ر أن يقتل ميليم أيضاب ما ه
وأمره و االفه  ىىت أمسلاه النلق أبنهله لجلل مضلال  ،وإليلى
واثلياب :ا هن مسرة له لب النق

احلدية:
حي ل هِده
أاللرج أبللو او عللن واصللل مللوىل أيب عيينللة قللال :مسعللت أة جعفللر د بللن علللر
عللن مسللرة ،انلهله انللت لسللمرة عضللد مللن اللل يف  ىللارح لجللل مللن االَنصللال ،قللال :ومل الرجللل أهللله،
قال :فعان مسرة يدال إىل اله فيتثب به وي ق عليه ،فطلب إليه أن يبيعله ،فلثىب ،فطللب إليله أن
يناقله ،فثىب ،قلال :فيبله لله وللى لذا و لذا أملراب لغبلة فيله ،فلثىب ،فقلال :أنلت مضلال ،فقلال لسلول
() 1
اللهيلالَنصالي :ابهب فاقل اله.
وعلى ضو بللى فالرجلل فاسلق و تصلدُه صلحبته علن اقليا اجللرارم واآلاثم  .وللو لان لر

َ َ َ ُ َ َ
َمااثِلَ
ربَ هّلل
َ
الصلحبة منقلذاب ،ملللا لان مصلو املرأيت نلوح و للو هلو النلال مللا قلال سلبحانه:
َّ َ َ َ ن ِ َ َ ن َ ِ َ َ َ ن
َ َ َ َ ن ََِ نِ
َ َِ َ َ
ََبِ َديََِم ِ
ََفخينتيهميَفل َنغ َُطييَ
يْل
نيَص
د
بي
َ
َ
ت
تيََت
َاكن
ُ ُ ُ ُ
َّليََكفرو َ مرأةَن حَو مرأةَ ٍ
َُ ُ
ُ ُ
َ
َشيئيَ .
ُم َََ هّلل

والعجب انهه لو عنه أصحا الصحاح واملسانيد ،و م غض النظر علن مناق لة السلند نلذ ر
تصو نسلبتيا
بعض أ ىا ييه الرارعة الي هلا عبق من أنوال النبوة هنثيت ببعض لوا ته السقيمة الي ال ه
ملخالفتيا لالَصول املسلمة الي أشرل إلييا يف مقدمة العتا .
إىل النق
____________________
 . 1سنن أيب او  315/3:برقم  ،3636قيق د حمر الدين عبد احلميد.

393

لوار أ ىا ييه
 .1أارج أبو او  ،علن اهليلاج بلن عملران ،انهعملران أبلق لله غلالم فجعلل هّلل عليله للحتن قلدل عليله
حييهنلا
اّلل
ليقطعن يده ،فثلسلين الَسثل له :فثتيت مسرة بن جند فسثلته ،فقال :لان نلق ه
ه

على الصدقة و ينيال عن امليلة.
أي ام لرأة
اّلل
 .2أاللرج اليمللذي عللن احلسللن ،عللن مسللرة بللن جنللد  :ا هن لسللول ه
قللال :ه
()2
هضوجيا وليهان ،فير لالَهول منيما ،و من ة بيعاب من لجل ،فيو لالَهول منيما.
ِ
قللال :البيهعللان
اّلل
 .3أاللرج االمللام أ للد ،عللن احلسللن ،عللن مسللرة بللن جنللد ا هن لسللول ه
() 3
ةخليال ما يفيقا.
 .4أارج ِ
االمام أ لد ،علن احلسلن ،علن مسلرة ا هن لسلول اللهينيلى أ ْن خطلب الرجلل عللى اطبلة
() 4
أايه أو يبتا على بيعه.
ِ
»  :الرجللل أ ىل هلق
اّلل «
 .5أاللرج االمللام أ للد ،عللن احلسللن ،عللن مسللرة قللال :قللال لسللول ه
() 5
بع ،ماله إبا وجده و يتب البار من ةعه.
 .6أالرج ِ
قلال :مللن أ ىلا  ىارطلاب علللى
االمللام أ لد ،عللن احلسلن ،عللن مسللرة ،علن النللق
() 6
ألحل فير له.
() 1

____________________
 . 1سنن أيب او  54/3:برقم 2667ن مسند أ د.422/4 :
 . 2سنن اليمذي 412/3 :برقم  ،1112وأارجه أبو او يف سننه برقم .2222
 . 3مسند أ د.22/5 :
 . 4مسند أ د.11/5 :
 . 5مسند أ د.13/5 :
 . 6مسند أ د12/5 :ن سنن أيب او  175/3:برقم .3277
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 ىىت َتو ي.
 .7أارج أبو او  ،عن احلسن ،عن مسرة ،عن النق قال :على اليد ما أاذت ه
اّلل
 .2أارج مسلم يف صحيحه عن عبد الر لان بلن أيب ليللى ،علن مسلرة بلن جنلد ا هن لسلول ه
() 2
قال :من  ى هده عين  ىديياب ير أنهه ذ فيو أ ىد العابب.،
() 1

اّلل
 .5أارج ابن ماجة ،عن ابن مسرة بن جند  ،عن أبيه،قال :قال لسول ه
() 3
السلب.
فله ه
اّلل
 .12أا للرج اب للن ماج للة ،ع للن احلس للن ،ع للن مس للرة ب للن جن للد  ،ق للال :ق للال لس للول ه
() 4
احلسب املال ،والعرم التقو .

 :ملن قتلل

:

هذه لة من أ ىا ييه الي َيويد مضامينيا العتا والسنة و اتهفلا املسللم ،والعقلل احلصليا،
استعرضناها يف مقابل ما نستعرضه من لوا ته السقيمة وما أ يرها ونقتصر على قسم منيا.
 .1امليت يعذ ةلنيا ىة عليه
قللال :امليللت يعل هذ وللا نلليو

أاللرج أ للد ،عللن قتللا ة ،عللن احلسللن ،عللن مسللرة ،عللن النللق
() 5
عليه.
هذه الرواية لواها غوه أيضاب  ،و قد سبق منها ا ههنا ختالا العتا الع ي
____________________
 . 1سنن أيب او  256/3 :برقم 3561ن مسند أ د.2/5:
 . 2صحيو مسلم ،7/1:ة وجو الرواية عن اليقات وتر العابب.،
 . 3سنن ابن ماجة 547/2 :برقم .2232
 . 4سنن ابن ماجة 1412/2 :برقم 4215ن مسند أ د.12/5 :
 . 5مسند أ د.12/5:
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والعقل احلصيا ،وب رل ا هن الرواية تنقل على وجه صلحيو ،وب لرل لالم السليدة عار لة يف هلذا
املضمال وما فيه من ِ
االشعال.
 .2ال ع ة أببان بالل
 :ال

اّلل
أارج اليمذي ،عن سلوا ة بلن  ىنظللة ،علن مسلرة بلن جنلد قلال :قلال لسلول ه
() 2
مينععم من سحول م أبان بالل و ال الفجر املستطيل و لعن الفجر املستطو ( )1يف االُفق.
وأاللرج أ للد يف مسللنده ،عللن مسللرة قللال :ال يعل هلرنعم أبان بللالل و ال هللذا البيللاحل لعمللو الصللبو
() 3
 ىىت يستطو.
أقول :لوال ا هن الرواية تضمنت  ىعماب صحيحاب ،و هو علدم االعتلدا بعملو الصلبو ،وإهالا العل ة
لحة الرواي ل للة ،ويق ل للول إبا ل للان الن ل للق
ةعل ل لياحل البي ل للاحل ل للان يف وس ل ل ل البا ى ل للة أن يل ل لي يف ص ل ل ه
هللو الللذي نصللب بللالالب للالَبان و للان بللالل يل َلوبهن قبللل الوقللت ،فلمللابا نصللب إنسللالب ال للاض

عمل غو عال بهس
أضا إىل بلى انهه إبا ان بالل َيوبهن قبل الوقت يف أغلب االَ ىيان على وجه يفسلد عبلا ات
إلشا ه.
الناأ و صلوا م ان على النق
 .3الق املرأة من ضل
أاللرج أ للد يف مسللنده ،عللن عللون قللال :و  ىل هدرين لجللل ،قللال  :مسعللت مسللرة خطللب علللى من ل
يقول :إ هن
اّلل
البصرة و هويقول :مسعت لسول ه

____________________
ضووه ويعيحل يف االَ ُُفق ويقابله املستطيل.
 . 1يريد من املستطو الذي ينت ر َ
 . 2سنن اليمذي 26/3 :برقم 726ن وأارجه ِ
االمام أ د يف مسنده.5/5 :
 . 3مسند أ د.13/5 :
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املرأة القت من ضل وانهى إ ْن تر إقامة الضل تعسرها فدالها تع عا.
ِ
املندسللة يف أ ىا يللة املسلللم ،وهللو موجللو يف
إ هن احلللدية  -م ل إلسللاله  -مللن االس لراريليات ه
التولاة احمللر يف سلفر التعلوين.قلال:و بل اللر ِ
االلله الضلل اللي أالذها ملن آ م ،املرأة وا ىضلرها
ه
() 1

إىل آ م .فقال آ م هذه اآلن عظم من عظامر وحلم من حلمر....
إ هن مضللمون احلللدية خللالا القللرآن العللرو  ىيللة يللر للم لرأة الق لاب مسللتقالب ممللارالب م ل الللق
َ ُ َ ّ ن َّ ن َ َّ ن ن َّ
َ ََ ن ِ ِ َِ
َ َ ََ ِ
ليَخلقك َ ُمَََف ٍَُو ُْد ٍةَوخلََ ُمط يَ
الرجلل ،قلال سلبحانه :ييَين يَ ْليسَ تق َربك َ ُ
َ ِ َ َ َ َّ ِ
ميَرجيالَك ُثري َونُسيءَ (النسا .)1/
زوج يَوبثَ ُمط
ُ
() 2

َ
يَز َ
وخلَ َََمطِ َ
وج ي أي الق من جنسيا ضوجيا فالذ ر و االَ ُُنيى من جلنم
واملرا من قوله :
ُ
وا ىد و إن ال ختلفان صنفاب.
ولفظة «من» يف «منيا» لبيان اجلنسية قولى :اا من فضة.

 .4جواض  ىلب املاشية بعو إبن صا ىبيا
قللال :إبا أتللى
أاللرج أبللو او  ،عللن قتللا ة ،عللن احلسللن ،عللن مسللرة بللن جنللد ا هللنللق
أ ىد م على ماشية فلن ان فييا صا ىبيا فليسلتثبنه ،فللن أبن لله فليحللب ولي لر  ،فللن يعلن
() 3
هِ
فليصوت رالاثب ،فلن أجابه فليستثبنه ،وإالهفليحتلب و لي ر وال حيمل.
فييا

ولواه اليمللذي يف ة مللا جللا يف ا ىللتال املواشللر بعللو إبن مالعيللا ،مثه قللال  :ىللدية مسللرة
 ىدية  ىسن غريب ،والعمل على هذا عند بعض أهل
____________________
 . 1مسند أ د.25/5 :
 . 2التولاة ،سفر التعوين ،االصحاح الياو برقم .24-23
 . 3سنن أيب او  35/3 :برقم .2615
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العلم ،و به يقول أ د و إسحا .
ولنا معه وقفة قصوة وبلى انهه خمالا ملا اتهفق عليله املسللمون ملن أنهله ال لوض التصلر يف ملال
انهلله ق للال :ال حيلهم للال ام للر َ مس لللم إالهبطي للب نف للم
اّلل
الع للو ون إبن لله ،ولووا ع للن لس للول ه
() 1

منه.
اّلل قللد  ىل هلرم عللليعم مللا م و
وقللال الرسللول
 ىجللة الللو ا « :إ هن ه
يف اطبتلله املعروفللة يف ه
أملوالعم إىل أن تلقلوا لبهعللم حرملة بلللد م هللذا» )3( .و احلللدية وإن لان حيتمللل أن يعللون خمصصلاب
للعمل للوم لعل للن لسل للان العمل للوم آ ه عل للن التخصل للي ولل للذلى يعل للون املضل للمون منع ل لراب غل للو مطل للابق
لالَ ُُصول.
ِ .5
االبن يف شر النبيذ بعدما ُهنر عنه
أاللرج ِ
 :أبن يف النبيللذ
االمللام أ للد ،عللن منللذل أيب  ىسللان ،عللن مسللرة بللن جنللد ا هللنللق
() 2

بعدما هنى عنه.
أقللول :اجتمعللت االُمللة ِ
االسللالمية علللى للرو اخلمللر ،وهللر عصللو العنللب الللذي اشللتد وأسللعر،
ه
و هأما غوها املتخذ من ال بيب أو التمر أو ال عو أو ال هذلة ففييا ااتال وتفصيله ال يس املقام.
والذي ميعلن أن يقلال :إنهعلل شلرا لان ننسله مسلعراب فيلو  ىلرام ،سلوا صلال سلبباب ِ
لالسلعال
ه
() 4

يدل على بلى ما أارجه البخالي عن عار ة ،قالت:
أو ال ،و ه
____________________

 . 1سنن اليمذي 552/3 :برقم .1256
 . 2مسند أ د.72/5:
 . 3السوة النبوية البن ه ام.252/4:
 . 4مسند أ د.12/5:
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عن البت  ،فقال :ل شرا أسعر فيو  ىرام.
اّلل
سحتل لسول ه
اّلل عن البت و هو نبيذ العسلل و لان أهلل الليمن ي لربونه،
ويف لواية أُار عنيا :سحتل لسول ه
() 2
 :ل شرا أسعر فيو  ىرام.
اّلل
فقال لسول ه
وامللرا مللن قوللله :أسللعر ،أي مللا للان ننسلله مسللعراب ال مللا يعللون مسللعراب لللنفم ال للال  ،و إاله
يل م أن يعون  ىراماب ل خ إبا أسعره و غو  ىرام ل خ آار إبا يسعره لوجلو االالتال
يف االَم جة و غوها.
علن النبيللذ مثه جتلوي ه للب أن يتلوال املنل
وعللى ضللو بللى فمللا لواه مسلرة مللن هنلر النللق
() 1

واجلواض عللى موضلو وا ىلد ،فلال خللو هإملا أن يعلون املوضلو هلو النبيلذ املسلعر أو غلوه ،هأملا اليلاو
فيبعللد ولو النيللر عليلله مثه لفعلله ،و قللد للان أهللل املدينللة ينبللذون متلراب يف امليللاه املعل هدة لل للر يف هأول
الليل ِالبها مرها مث ي ربوهنا صبا ىاب ،فال وجه لولو املن و ِ
االة ىة على ميلله ،فينحصلر املوضلو
ه ه
هنللى عنلله لهلرا

فيلله م ل أنلهله منللا ملللا لواه البخللالي عللن

ةملسللعر منلله ،وهللذا يعللين انهلله
السيدة عار ة انهه  ىرم لهمسعر.
أن يرا ما ي يل العقل ويسعرهس!
مضافاب إىل أنهه يا ميعن للنق
() 3
وللعالم صلة ،فمن ألا فلوج إىل اخلال لل يخ الطوسر.
 .6الدجال ي َ االَ مه واالَبر
ِ
اّلل «
أاللرج االمللام أ للد ،عللن احلسللن ،عللن مسللرة بللن جنللد ا هن نللق ه
الدجال االج و هو أعول ع ،ال مال ،علييا
____________________
 . 1البخالي ،الصحيو ،125/7 :تا االَشربة.
 . 2البخالي ،الصحيو ،125/7 :تا االَشربة.
 . 3اخلال .422 -473/5 :
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» للان يقللول :إ هن

ضللفرة غليظللة ،و انلهله ي ل َ االَ ملله و االَبللر وحييللر املللوتى ،ويقللول للنللاأ :أل لبهعللم ،فمللن قللال:
اّلل  ىللىت ميللوت فقللد عصللم مللن فتنتلله وال فتنللة بعللده عليلله وال
ليب ه
ليب فقللد ف ل  ،و مللن قللال :ه
أنللت ه
اّلل ،مثه ل َ عيسللى ابللن مللرو
مللن قبللل املعللر مصللدقاب
عللذا  ،فيلبللة يف االَلحل مللا شللا ه
وعلى ملته فيقتل الدجال ،مثه إهاا هو قيام الساعة.
وحمد
ه
أقول :إ هن مضمون احلدية خالا العقل و النقل.
هأما العقل فالَنهه يسلتقل بقلبو ملنو القلدلة اخلالجلة علن العلا ة للعلذاب ،املوجلب الفتتلان النلاأ،
والظاهر من الرواية أعين قوله« :فيلبة يف االَلحل ما شا اّلل» انهه يعي يف االُمة ِ
االسلالمية سلن،
ه
ه
() 1

متما يللة ،و يق للوم و للا يق للوم ب لله املس لليو م للن إب لرا االَ م لله واالَب للر و إ ىي للا امل للوتى ،فيض ل ُلل الن للاأ
اّلل س للبحانه ل لله  .ه للذا م للن جان للب و م للن جان للب آا للر ا هن الن للاأ
وع للاج ه و رامات لله ال للي أعطاه للا ه
بطبيعتيم مفتونون ون يصدل عنله املعلاج  ىيلة عللون قدلتله عللى أُملول االقلة للعلا ة لليالب عللى
صد م هدعاه أعين قوله« :أل لبهعم» فيَضلهون وا ىد بعلد آالر ،وعندر هلذ فملا بنلبيم إبا آمنلوا بله مل
وجو ألضية اصبة ِ
لالميان بهس!
َ َ ِ َ َ َّ َ َ َ ِ َ ِ َ َ
ن
القيويَُ*َ ََ َ ِ ِ ن َ
ََ*َثا َّ َ
و هأما النقل ،فلنهه سلبحانه يقلول :و ََتق لَ َليطيَبعضَ
الخذنيَ ُمط َبُيَل ُم ُ
ُ
ِ ن ِ ِ َ
ََ َ ِ ِن َ َ َ
َِن
َْيج ُزيَ (احلاقة.)47 - 44/
ط
ََ
ْد
لققعطيَ ُمط َ ُتََ*َفميَ ُمطك َ ُمََأ ٍ
ُ
أبنهله للو تقلول علينلا هلذا الرسلول (اللذي هضو له
يسلتدل سلبحانه عللى صلد لالم النلق
وعاج من أيمهيا القرآن العرو) و نسب إلينا ملا نقلله النتقمنلا منله ب لدة وقتلنلاه ،فملا ملنعم ملن
أ ىللد عنلله  ىللاج ين ،و مللا بلللى إاله الَ هن تسللليح ِ
االنسللان العللاب املفلليي ،علللى قل هلوة االقللة يوجللب
افتتان الناأ به ،و يصو سبباب ِالضالهلم ،فمقتضى  ىعمته أن ال مييله بل أياذه ةليم.،

____________________
 . 1مسند أ د.13/5 :
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ِ
ِ
تقولله أبنهله
وعلى ضو بلى فاللدجال إبا قلام ولا يقلوم بله املسليو
ملن االبلرا واال ىيلا مل ه
«لبهعللم» يعللون بلللى سللبباب ِالضللالل النللاأ ،فمقتضللى احلعمللة عللدم ت ويللده عللذه القللدلة منللذ هأول
متقوالب به ،أو عدم إمياله إبا صال سبباب ِالضالهلم.
االَمر إبا ان ه

 .7و ىر ال يطان إىل  ىوا
قال :ملا للت  ىلوا لا علا إبلليم
أارج اليمذي ،عن احلسن ،عن مسرة ،عن النق
و ان ال يعي هلا ولد ،فقال :مسهيله عبلد احللاله ،فس هلمته بعبلد احللاله ،فعلاش بللى ،و لان بللى
() 1
من و ىر ال يطان وأمره.
تساوالت:
وة َ

َن
َ ّ
هأوالب :انهه سبحانه يصا إبليم أبنهه علدو آل م و ضوجله ،يقلول سلبحانهِ :قلطيَييَآد نمَإُنَهذ َ
َ ن ٌ َ َ َ َ ِ َ َ نِ َ ن
َ ِ
رج ّطكميَ ُمطَيِ َ َّطا ََُفتَشاَّ ( له . )117/ومل بللى يلا أسلد هللا
دوَ كَوَ ُزو ُجكَفِلََي

النصللو ،وقللال :هلللا مسهيلله عبللد احلللاله فسل هلمته بلله ،فصللال سللبباب حلياتلله ،وهللذا أشللبه بعللالم الناصللو ال
العدوس!
اثنياب :ا هن مع احلدية ا هن تسمية  ىوا ابنيلا بعبلد احللاله  -اللذي فيله شلاربة ال لر والورنيلة-
اّلل مللا أرلهر
موررة يف بقا فليا ،وهلل يصلو بللىس إب معنلاه أ هن التسلمية للو تعلوت إىل عبلد ه
انت َ

يف بقا الطفل.
اثلياب :يذ ر يف التاليخ أبلداب انهله لان حللوا ابلن امسله عبلد احللاله ،سلو وللدين ب لرين :قابيلل
و هابيل ،فمن أين هذا الولد م امسهس!
____________________
 . 1سنن اليمذي 267/5:برقم 3277ن ولواه ِ
االمام أ د يف مسنده.11/5 :
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اّلل بن ُم َّ
غفل املزين
 -23عبد ّ
( 62 - ...ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1املرأة والعلب واحلمالتقط الصالة
 .2تر البسملة يف الصالة
ابن عبد هنم بن عفيا امل و ،يع ه أة سعيد وقيل أة عبد الر ان .سعن املدينة هالبصرة ،ولله
ع هدة أ ىا ية.
لخو ،وابلن بريلدة ،وسلعيد بلن جبلو ،ومعاويلة بلن
 ى هده عنه :احلسن البصلري ،ومط هلر بلن ال ه ه
هقرة ،و يد بن هالل ،واثبت البناو،وغوهم.

و ان أبوه من الصحابة ،فتويف عام الفتو يف الطريق.
و للان أ ىللد الع للرة الللذين بعللييم عمللر إىل البصللرة يفقيللون النللاأ ،وهللو هأول مللن اللل مللن ة
مدينة «تسي» ملا فتحيا املسلمون.

اّلل بن معفل ةلبصرة سنة ست ،لليجلرة أ م أملالة ابلن ض ةلبصلرة ،وصللهى عليله أبلو
تويف عبد ه
() 1
برضة االَسلمر بوصية منه.

____________________

 . 1أُسد العابة264/3 :ن سو أعالم النبال  423/2 :برقم .55
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وهو من املقله ،يف الرواية ،وقد أُ ىصيت لوا ته يف املسند اجلام فبلعت .26
من لوار لوا ته:
اّلل بن معفل ،قال:
 .1أارج مسلم يف صحيحه ،عن مطر  ،عن عبد ه

() 1

بقتللل العللال  ،قللال :مللا ةهلللم وةل العللال  ،قللال :ولا ل يف لللب
اّلل
أمللر لسللول ه
() 2
الصيد و لب العنم ،وقال :إبا ولغ العلب يف ِ
االل فاغسلوه سبعة مرات وع هِفروا اليامنة ةليا .
»  ،قال:
اّلل بن معفل ،عن النق «
 .2أارج أبو او  ،عن احلسن ،عن عبد ه
() 3
اّلل لفيق حيب الرفق و يرضاه ،ويعطر على الرفق ماال يعطر على العنا.
إ هن ه
وقد عهِي إليه بعض ماال يصلو ،نذ ر منيا ما يلر:
 .1املرأة والعلب واحلمال تقط الصالة:
اّلل بن معفل ،عن النق
أارج ابن ماجة ،عن احلسن ،عن عبد ه

«يقط الصالة املرأة والعلب واحلمال».
إ هن التتب ل يف االَ ىا يللة املنسللوبة إىل النللق
فتالة هِ
تعر املرأة أب ههنا مما يتطو عا،

 ،قال:

() 4

يرشللدل إىل إللاهرة «احلللح مللن شللثن امل لرأة»

____________________
 . 1املسند اجلام  252/12:برقم .352
 . 2صحيو مسلم ،162/1 :ة  ىعم ولو العلب.
 . 3سنن أيب او  254/4:برقم .4227
 . 4سنن ابن ماجة 326/1 :برقم .551
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قال :و إن تعلن الطلوة يف شلر ففلر الفلرأ و

اّلل
فقد لوي عن سعد بن مالى ا هن لسول ه
() 1
املرأة والدال.
وأُار ونعيا من التصر يف ماهلا ،فرو أبو او يف سننه ،عن عمرو ابن شلعيب ،علن جلده
ضوجيا عصمتَيا.
اّلل
ا هن لسول ه
قال :ال وض المرأة أمر يف ماهلا ،إبا ملى ُ
اّلل
واثلي للة بعوهن للا ممنوع للة التص للر يف م للا هل للا ةلعطي للة ،م للا ج للا يف لواي للة أُا للر ا هن لس للول ه
() 3
قال :ال وض المرأة عطية إالهعبن ضوجيا.
ِ
اّلل
اّلل ب للن مس للعو  ،ا هن لس للول ه
ولابع للة أب ههن للا أ ي للر أه للل الن للال ،أا للرج االم للام أ للد ،ع للن عب للد ه
() 2

عن أ ير أهل النال.
قال :تصدقن مع ر النسا ولو من  ىليعن فانه ه
واامسة أب ههنا ت ال العلب واحلمال يف قط الصالة أرنا املرول ب ،يدي املصللر ملا يف هلذه
الرواية.
() 4

 «:ىبهللب إس مللن الللدنيا :النسللا والطيللب وجعللل قللرة عيللين يف

وأيللن هللذا مللن قللول النللق
() 5
الصالة»س
املال بل ،يلدي
جتوض قتال ه
وتتعرأ إاهرة احلح من شثن املرأة أ ير إبا علمنا ا هن بعض الروا ت ه
املصلر.
اّلل «
أا للرج مس لللم يف ص للحيحه ،ع للن أيب س للعيد اخل للدلي ،ا هن لس للول ه
أ ىد م يصلر فال يد أ ىداب مير ب ،يديه،
____________________
 . 1سنن أيب او  15/3 :برقم .3521
 . 2سنن أيب او  252/3 :برقم .3546
 . 3نفم املصدل :برقم .3547
 . 4مسند أ د.376/1:
 . 5مسند أ د.122/3:
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» ق للال :إبا للان

وليدلأه ما استطا  ،فلن أىب فليقاتله فلهاا هو شيطان.
وعلى بلى فيجوض قتل املرأة بال حماةة قتل العلب و احلمال.
ل بلى عل الرواية من املوضوعات املندسة يف الروا ت ِ
االسلالمية ،وقلد أوضلحنا مفلا املنل
ه
() 1

من عبول املال ب ،يدي املصلهر عند لاسة لوا ت أيب سعيد اخلدلي ،فال ى .
 .2تر البسملة يف الصالة
اّلل ،قال:
اّلل بن معفل ي يد بن عبد ه
أارج أ د يف مسنده ،عن ابن عبد ه
اّلل الل ل هلر ن الل ل هلر ىيم ،فقل للال :أي بل للين إ ه  ،قل للال :و أل أ ىل للداب مل للن
مسعل للين أيب وأل أقل للول:بسل للم ه
ِ
اّلل
اّلل
ان أبعض إليه  ىداثب يف االسلالم منله ،ف ه
لاو قلد صلليت مل لسلول ه
أصحا لسول ه
وم أيب بعر و عمر و م عيمان ،فلم أمس أ ىلداب ملنيم يقوهللا ،فلال تقليلا ،إبا أنلت قلرأت
() 2
فقل« :احلمد هّلل ل ه العامل.»،
والرواية ال ختلو من إشعاالت:

َ ن َ
َََ ِ َِ َ َ ِ
َ َ
َو لقارآنَ
ثايِّن
االَهول :ا ههنا ختالا اللذ ر احلعليم  ،يقلول سلبحانه :ولقدَآتيطي َسبعيَ ُمََ م ُ

َ
لع ُيي (احلجر.)27/
واملرا من السب املياو هو فا ة العتا  ،وآ ته سب إبا عُدت البسلملة آيلة مسلتقلة وإاله تعلو
َ ِ
َربَ لعيِلَ َ
ْل َ ِم ندَهّلل َ
ار ََِِ َّ
َ*َ َّ
ست ،قلال سلبحانهِ :مْسِبَ هّللَ َّر ََِِ َّ
اكَ
َ
*َ
ي
ْ
ر
ُ
ار ُْي َُ*َمي ُ ُ
ُ
ُ

يَ مُ َ دليَ*َإيّي َ َََ ِعبن ند َ
َو ُإيّي
ُ
َ َِ ِ َ َ
َِ ِ
ري َمغ نض ُبَ لي ُ َوالَ
غ ُ

َ َِ َ ن ِ َ
َ ن ِ َ َ
َنست َ
عَ*َ ه ُدنيَ ِص َ مساتقي َ*َ ُ
ّضيلَ .

____________________
 . 1صحيو مسلم ،57/2 :ة من املال ب ،يدي املصلر ،من تا الصالة.
 . 2مسند أ د.25/4:
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َ َّ َ َ ِ َ ِ َ َ
اتَ َ لايِ ُ ِ َ
لياََأَعم
َ ُ

اليلاو :انهله خللالا ملا لوي علن أنللم بلن ماللى ،قللال :صللهى معاويلة ةملدينللة صلالة ،فجيلر فييللا
اّلل ال هلر ن ال هلر ىيم للسلولة اللي
الر ىيم الَ ُُ هم القلرآن ،و يقلرأ بسلم ه
ةلقرا ة ،فقرأ فييا بسم ه
الر ن ه
اّلل ه
بعللدها  ىللىت قضللى تلللى القلرا ة ،فلمللا سللهم ،ل اه مللن مسل بلللى مللن امليللاجرين واالَنصللال مللن للل

اّلل ال هلر ن ال هلر ىيم للسلولة
معان معاوية أسرقت الصالة أم نسيتس فلما صلهى بعد بلى قرأ بسم ه
() 1
الي بعد أ هُم القرآن.
() 2
وأارجه غو وا ىد من أصحا املسانيد ِ
االمام ال افعر يف مسنده.
اّلل الللر ن
اّلل يللر ةلصللالة ببسللم ه
ولوي أيض لاب عللن أنللم مللن ريللق آاللر قللال :مسعللت لسللول ه
ُ

الر ىيم.
وهنا لوا ت تدل على أ هن البسملة ج من الفا ة.
 .1ما أارجه احلا م ،عن ابن جلرية ،علن أبيله ،علن سلعيد بلن جبلو ،علن ابلن عبلاأ ،يف قولله
ِ
اّللِ اللر ْ ِن اللرِ ىيم*احلَ ْم ُلد
تعاىلَ ( :ولََق ْد آتَلْينا َسْبعاب م َن املَياو) قال :فا ة العتلا  ،مثه قلال( :بِ ْسل ِم ه
هّللِ َل ِه العللالَم )،وقلرأ السللولة ،قللال ابللن جلرية :فقلللت الَيب :لقللد أال سللعيد عللن ابللن عبللاأ انلهله
الر ىيم آيةس قال :نعم.
قال :بسم ه
الر ن ه
اّلل ه
() 4
وقد أارجه احلا م يف املستدل وصححه ،ما أول ه الذهق يف تلخيصه وصححه.
() 3

لو عللن ابللن عبللاأ أيض لاب ،قللال :إ هن النللق
 .2مللا صل ه
الر ىيم علم أ ههنا سولة.
الر ن ه
ه

____________________
 . 1احلا م ،املستدل .233/1:
 . 2ال ى مسند ال افعر.47:
 . 3احلا م ،املستدل  ،233/1:وقال :لواة هذا احلدية عن آارهم رقات.
 . 4املستدل  ،257/2 :تفسو سولة الفا ة.

416

اّلل
للان إبا جللا ج اريللل فق لرأ بسللم ه

وقال هذا  ىدية صحيو االسنا و خرجاه.
ال يعللم التم السلولة  ىلىت نل ل بسلم
صو علن ابلن عبلاأ أيضلاب ،قلال :لان النلق
 .3ما ه
() 2
الر ىيم ،وقد صرح احلا م والذهق يف تلخي املستدل بصحته.
ه
الر ن ه
اّلل ه
() 1

اّلل
لو عنلله أيض لاب قللال :للان املسلللمون ال يعلمللون انقضللا السللولة  ،ىللىت تن ل ل :بسللم ه
 .4مللا صل ه
() 3
الر ىيم علموا أ هن السولة قد انقضت.
الر ىيم ،فلبا ن لت بسم ه
الر ن ه
اّلل ه
الر ن ه
ه
أقره الذهق يف تلخيصه.
قال هذا  ىدية صحيو على شر ال يخ،،وقد ه
يقلرأ ِمْسِبَ هّللَ ََّر ََِِ َّرْي * ْل َ ِم ن
ادَهّللََ
صو عن أُم سلمة ،قالت :ان النق
ُ
ُ
 .5ما ه
َ

َ
() 4
بصحته على شر ال يخ.،
صرح ه
ربَ لعيِلَ يقطعيا  ىرفاب  ىرفاب وقد ه
قلرأ يف الصللالة( :بِسل ِم اّللِ
اّلل
ْ ه
 .6وعللن أُم سلمةأيضلاب مللن ريللق آاللر قالللت :إ هن لسللول ه
َ
ّرََِ َّ
ارْي رلاله آ ت ،
الر ْ ِن اللرِ ىيم) فعل هدها آيلةْ ،ل َ ِم ندَهّللََ َربَ لعيِلَ آيتل،،
َ

م أصابعه.
مي ُكَيَ مُ َ ّدليَ ألب آ ت ،إُيّي َ ََََ ِعبن ند َو ُإيّي َ َن ِستَعَ و
اّلل الل هلر ن الل هلر ىيم مثه قلرأ أب هُم
لو عللن نعلليم اجململلر ،قللال :نللت ولا أيب هريللرة فقلرأ بسللم ه
 .7مللا صل ه
الضلال )،قلال :آمل ،،وقلال النلاأ :آمل ... ،ويقلول إبا سللم :واللذي نفسلر
القرآن  ىلىت بللغ (وال ه
() 6
.
اّلل
بيده ه
او الَشبيعم صالة برسول ه
() 5

الر ىيم.
اّلل ير يف الصالة ببسم ه
 .2وعن أيب هريرة أيضاب ،قال :ان لسول ه
الر ن ه
اّلل ه

____________________
 . 1املستدل
 . 2املستدل
 . 3املستدل
 . 4املستدل
 . 5املستدل
 . 6املستدل
 . 7املستدل

.231/1 :
.231/1 :
.232/1 :
.232/1 :
.232/1 :
.232/1 :
.233-232/1:
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() 7

اّلل ال هلر ن
اّلل يلر يف الصلالة ببسلم ه
صو عن أنم من ريق آار ،قال :مسعلت لسلول ه
 .5ما ه
() 1
الر ىيم.
ه
لو عللن د بللن السللري العسللقالو ،قللال :صللليت الللا املعتمللر ابللن سللليمان مللا ال
 .12مللا صل ه
اّلل ال هلر ن ال هلر ىيم قبلل فا لة العتلا وبعلدها و
أُ ىصر ،صالة الصبو و املعلر فعلان يلر ببسلم ه
مسعت املعتمر  ،يقول :ما آللو أن اقتلدي بصلالة أيب ،وقلال أيب :ملا آللو أن اقتلدي بصلالة أنلم بلن
() 2
اّلل .
مالى ،و قال أنم :ما آلو أن اقتدي بصالة لسول ه
هذه ع رة املة من الروا ت الدالة على أ هن البسملة ج من أ هُم العتا  ،بل من سلارر السلول
اّلل يف املستدل .
أيضاب ،وقد نقليا احلا م أبو عبد ه
اّلل الل هلر ن ال هلر ىيم يف سلننه عللن
وقلد نقلل اللراضي يف تفسلوه العبلو ا هن البييقللر لو اجليلر ببسلم ه
عمر بن اخلطا  ،وابن عباأ ،وابن عمر  ،و ابن ال بو  ،مثه قال الراضي ما هذا لفظه:

لان يلر ةلبسلملة فقلد ربلت ةلتلواتر ،و ملن اقتلد يف ينله
و هأما ا هن علر بن أيب اللب
«اللهي هلم أ ل احللق معله
اّلل
بعلر بن أيب اللب فقلد اهتلد  ،قلال واللدليل عليله :قلول لسلول ه
() 3
 ىية ال».
مثه إنهه أول  ىجة املخالف ،و قال :واجلوا عنيا من وجوه:
االَهول :قال ال يخ أبو  ىامد االسفرايين:لو عن أنم يف هذا البا ست لوا ت:
هاما احلنفية ،فقد لووا عنه راله لوا ت:
وال للا أيب بع للر وعم للر وعيم للان ،فعل للانوا
اّلل
إ ى للداها :قول لله :ص للليت ال للا لسل للول ه

يستفتحون الصالة ةحلمد هّلل ل ه العامل.،

____________________
 . 1املستدل  ،233/1:ة احلمد ةلبسملة.
 . 2املستدل .234/1 :
 . 3الراضي ،مفاتيو العيب.225/1:
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الر ىيم.
واثنيتيا قوله  :إ ههنم ما انوا يذ رون بسم ه
الر ن ه
اّلل ه
الر ىيم.
واثليتيا قوله :أمس أ ىداب منيم قال :بسم ه
الر ن ه
اّلل ه
فيذه الروا ت الياله تقوي قول احلنفية  -قال : -وراله أُار تناقض قوهلم.
اّلل الل هلر ن الل هلر ىيم يف الصللالة أنعللر عليلله
إ ىللداها :ب للر ا هن أنس لاب لو أ هن معاويللة ملللا تللر بسللم ه
امليللاجرون واالَنصللال ،و قللد بيهنللا ا هن هللذا يللدل علللى أ هن اجليللر ةلبسللملة للان للاالَمر املتلواتر عنللدهم
املسلم فيما بينيم.
وأة بعللر و عمللر للانوا يللرون ببسللم
اّلل
واثنيتيللا :لو أبللو قالبللة عللن أنللم ا هن لسللول ه

الر ىيم.
ه
الر ن ه
اّلل ه
الر ىيم واالسرال به فقال :ال أ لي هلذه املسلثلة -
واثليتيا :انهه سحتل عن اجلير ببسم ه
الر ن ه
اّلل ه
ق للال  :-فيب للت ا هن الرواي للة ع للن أن للم يف ه للذه املس للثلة ق للد عظ للم فيي للا اخل للبح واالض للطرا فبقي للت

متعالضة فوجب الرجو إىل سارر الدالرل .
ان يبالغ يف اجلير ةلتسمية ،فلما تسللم بنلو أُميلة
وأيضاب ففييا مة أُار  ،وهر ا هن عليهاب
 قللال  : -فلعللل أنللمضمللام احلعللم ةلع لوا يف املن ل مللن اجليللر ع لا سللعياب يف إبطللال آاثل علل هلر
الا مللنيم ،فليلذا السللبب اضللطربت أقوالله  -وحنللن ميملا شللععنا يف شللر فلال ن للى يف أنلهله إبا
() 1

وق التعالحل ب ،قول أميال أنم و ابن املعفل و ب ،قول علر بن أيب الب « » اللذي بقلر
عليه ول عمره فلل هن االَالذ بقلول عليهلثوىل (قلال) فيلذا جلوا قلا يف املسلثلة إىل أن قلال :و ملن
() 2
اختذ عليهاب إماماب لدينه فقد استمسى ةلعروة الورقى يف ينه و نفسه إىل آار المه.

اّلل بللن معفللل ،وقللد أول ه ابللن لشللد عنللد الللتعلم يف البسللملة ونقللل
وبللذلى تعلللم قيمللة ال عبللد ه
() 3
عن ابن عبد ال ه ا هن ابن معفل لجل يول.

____________________
 . 1إىل هنا انتيى ما نقله عن أيب  ىامد االسفراريين.
 . 2مفاتيو العيب ،227 -226/1:وقد اقتصرل يف نقل أجوبته على وجه وا ىد.
 . 3بداية اجملتيد.124/1:
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 -24بريدة بن احلصيب االَسلمي
(  62- ...أو 63ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
اّلل
 .1م ال يعلمين إاله ه
 .2القضاة رالرة
 .3امللى ال يدال بيتاب فيه لب
تس ع رة غ وة
اّلل
 .4غ ا لسول ه
 .5ر اجلبل واالَمر بيباته
 .6ضر الد عند لأأ الرسول
 .7او القرون قرو
 .2سبق بالل النق إىل اجلنة
اّلل بللن احلللاله بللن عللامر االَسلللمر ،يُعل ه أة  ىصلليب ،و«أسلللم»
بريللدة بللن احلصلليب بللن عبللد ه

مللن م هعللة إىل املدينللة فللانتيى إىل
اّلل
فلليمن اا ل مللن بطللون ا اعللة ،قيللل :ملللا هللاجر لسللول ه
إىل ِ
االسلالم فثسللم هلو وملن معله ،و لانوا
اّلل
العميم أاته بريدة بلن احلصليب فلدعاه لسلول ه
الع للا اآلاللرة فصللهوا الفلله .وأقللام أبلحل قوملله مثه قللدم
اّلل
ضهللا للان ،بيتلاب ،فصللهى لسللول ه
على لسول اللهيبعد أُ ىد ف يد معه م اهده ،وشيد احلديبية ،وبيعة الرضوان لت ال لجرة ،و لان

مللن سللا ين املدينللة هتحل هلول إىل البصللرة وابت ل عللا الاب ،مثه اللرج منيللا غللاض ب إىل اراسللان فثقللام وللرو
() 1
 ىىت مات و فن عا وبقر ولده عا.
____________________
 . 1بقات ابن سعد242 -241/4 :ن أُسد العابة.175/1:
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ِ
ليقس للم
اّلل ب للن بري للدة ،ع للن أبي لله ،ق للال :بع للة لس للول ه
لو عب للد ه
اّلل عليهل لاب إىل اال للد ب للن الولي للد ه
مرة ليقبض اخلمم ،قال :وأصلبو عللر ولأسله يقطلر ،قلال :فقلال االلد ل يلدة:
اخلمم ،وقال لوح ه
 ،قلال:
أا تله ولا صلن عل هلر
لت إىل النلق
أال تر إىل ما يصن هذا سقلال :فلملا لجع ُ

و نت أبعض عليهاب ،فقال بريدة :أتبعض عليهاب س قال :قلت :نعم ،قال :فلال تبعضله ،وقلال «لوح
() 1
مرة :فث ىبه فا هن له يف اخلمم أ ير من بلى .أارجه اليالرة.
» ه
وا استثرره ملن ة ا هن لم العنلارم هّلل سلبحانه
علر
أقول :لو ه
صو احلدية فقد استثرر ه
مل للنيم ،فلل للم يعل للن اس ل لتحتيالاب ول للال املسل لللم ،،فل للثعظم بن ل للب
وللرسل للول ولل للذي القل للرىب وعل ل للر
ةّلل ولسلوله يف االُهملة وجاهلد بنفسله ونفيسله
اقيفه«بريدة» ،هو بعضه لص هديق االُمة و هأول ملن آملن ه
اّلل سبحانه وتعاىل يف حمرا عبا ته.
إىل أن لقر ه
هذا هو الذنب العظيم الذي اقيفه بريدة ،ال ما ينقله الذهق عنه  ،ىية قال :شليدت ايل و

او ل ب للت يف
ن للت ف لليمن ص للعد اليلم للة فقاتل للت  ى للىت ُلر للر مع للاو وعل للر ر للو أ للر ،فم للا أعل للم ه
() 2
ِ
االسالم بنباب أعظم علر منه  -أي ال يرة .-
إ هن ما حيعيه الرجل عن معانه يف اي ال يع ُد بنباب إبا انت النيهلة صلا قة ،و هأملا إبا انلت النيهلة
غو صا قة فال ييتب علييا روا ال انهه يع هدبنباب ،وهذا يع ا عن قلهة فيمه للدين آنذا .
وعلى أية  ىال فقد تويف بريدة سنة  62أو  63ه ، -و لوي ل يدة حنواب من   152ىديياب.

____________________

 . 1أُسد العابة.176/1 :و«لوح» من لواة احلدية واق يف اسنا ه.
 . 2سو أعالم النبال .472/2 :
 . 3املصدل السابق.
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() 3

وقللد عللت أ ىا ييلله يف املسللند اجلللام فبلعللت مارللة  ىللدية (. )1وللله لوا ت حيعللر مسهوهللا عللن
 ،وله لوا ت شابة عن القواعد الصحيحة ،وإليى ن لاب من لوارل
صحة نسبتيا إىل الرسول
ه
أ ىا ييه.
لوار أ ىا ييه:
اّلل
اّلل بل للن بريل للدة ،عل للن أبيل لله ،قل للال :قل للال لسل للول ه
 .1أال للرج ابل للن ماجل للة يف سل للننه ،عل للن عبل للد ه
() 2
 :العيد الهذي بيننا و بينيم الصالة ،فمن تر يا فقد فر.
اّلل االَنصللالي ،قللال:
الظللاهر ا هللضللمو يف «بيللنيم» يرجل إىل العبللا بقرينللة لوايللة جللابر بللن عبللد ه

:ب لل ،العب للد و ب لل ،العف للر ت للر الص للالة ،ولو أن للم ب للن مال للى ع للن الن للق
اّلل
ق للال لس للول ه
() 3
 ،قال :ليم ب ،العبد وال ر إاله تر الصالة ،فلبا تر يا فقد أشر .
مثه لو ان تر الصالة ليالب على إنعال وجوعا ،فالتال افر ف َلر جحلو  ،و هأملا للو لان اللي ُ ،

تر تساهل وتسامو ،فالعفر فر النعمة ،ميلل قولله سلبحانهَ :وهّللَ َ َ ّْليس ُ ِ
َ
اََ
ُ ُ
َْجَ َِلي ُ
َ
اتَم ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ََ ِ َ
ِستَقي َإَلِ َ
َكف َرَفإ َّنَ َّهّللَغ ٌّ
ِنَ َ ََُ لعايِلَ (آل عملران .)57/فقلد فُ ِهسلر العفلر
َس َُيِلومَ
ُ ُ
ُ
ُ

فييا بعفر النعمة بي احلة تساهالب ،ال عنا اب وإنعالاب.
اّلل
اّلل بل للن بريل للدة ،عل للن أبيل لله ،قل للال :اطبنل للا لسل للول ه
 .2أال للرج أبل للو او يف سل للننه ،عل للن عبل للد ه

فثقبل احلسن واحلسل،
فصعد عما املن ،

ملا  ،علييملا قميصلان أ لران يعيلران ويقوملان ،فنل ل فثالذيمها،

____________________
 . 1املسند اجلام .246-126/3 :
 . 2سنن ابن ماجة 342/1 :برقم .1275
 . 3املصدل السابق :برقم 1272و.1222
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ّ
ن ن ِ ََ ن ن
كا ِ َفُتِطَاَ لأيلت هلذين فللم أصل  .مثه أالذ يف
اّلل إُنميَإُما لك َوأوالد
مثه قلال :صلد ه
() 1
اخلطبة.
اّلل بللن بريللدة ،عللن أبيلله ،قللال :اطللب أبللو بعللر وعمللر،
 .3أاللرج النسللارر يف سللننه ،عللن عبللد ه

 :إ ههنا صعوة فخطبيا علر ف هوجيا منه.
صللعوة وم ل بلللى للان ت و يللا بعلل ههلر للة مرجحللات ومل َلوههالت َتوهليللا

اّلل
فا مةَ ،فقال لسول ه
نعللم انللت فا مللة
لل واج منه .
 .4أارج اليمذي يف سننه علن ابلن بريلدة ،علن أبيله ،قلال :عل هلر ال تتبل النظلرة ،النظلرة ،فلل هن
() 3
لى االُوىل وليست لى اآلارة.
واخلطللا يف قوللله :ال تتب ل مللن قبيللل قوللله :إ ه أعللين و امسعللر جللالة ،قللال سللبحانه خما ب لاب
َ ِ َ ِ َ ِ َ َ َ ِ َ َ َّ َ َ ن َ َ َ َ ن َ
َّ
َ
خليرسيَ (ال مر.)65/
للنق
 :ل ُِئَأْشكتََلحبقَََملكَوتك َََ ُمََ ُ
() 2

 .5أارج أ د يف مسنده ،عن ابن عباأ ،علن بريلدة ،قلال :غل وت مل عل هلر الليمن فرأيلت منله
يتعللو،
اّلل
فلمللا قللدمت علللى لسللول اللهيللذ رت عليهلاب فتنقصللته ،فرأيللت وجلله لسللول ه
جفللوة ،ه
اّلل ،قللال :ملن نللت مللواله
فقلال :بريللدة ألسلت أوىل ةملل َلومن ،مللن أنفسليم ،قلللت :بللى لسللول ه
() 4
فعلر مواله.
ه
هذا هو و اق احلدية ،وقلد لعلب البخلالي بله وب لره بنحلو آالر خللو ملن الفقلرة االَاوة،أعلين
اّلل ب ل للن بري ل للدة ،ع ل للن أبي ل لله ،ق ل للال :بع ل للة الن ل للق
قول ل لله« :ألس ل للت أوىل  »...ىي ل للة ق ل للال :ع ل للن عب ل للد ه
عليهاب إىل االد ليقبض اخلمم،

____________________
 . 1سنن أيب او  252/1 :برقم 1125ن وأارجه ابن ماجة يف سننه 1152/2 :برقم .3622
 . 2سنن النسارر 62/6 :ة ت وج املرأة ميليا يف السن.
 . 3سنن اليمذي 121/5 :برقم .2777
 . 4مسند أ د بن  ىنبل.347/5 :
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لق
و ن ل للت أبع ل للض عليهل ل لاب وق ل للد اغتس ل للل ،فقل ل للت خلال ل للد :أال ت ل للر إىل ه ل للذا ،ه
فلم ل للا ق ل للدمنا عل ل للى الن ل ل ه
ب رت بلى له ،فقال :بريدة أتبعض عليهاب ،فقلت :نعلم ،فقلال :ال تبعضله فلا هن لله يف
() 1
اخلمم أ ير من بلى.
ِ
لب
اّلل
 .6أاللرج اليمللذي عللن ابللن بريللدة ،عللن أبيلله ،قللال :قللال لسللول ه
 :إ هل هّلل أمللرو ثل ه
ألبعلة ،وأال و انهله حيلبُيم ،قيلل :لسلول ا هّلل ِمسهيلم لنللا ،قلال :عللر ملنيم  ،يقللول بللى رلالاثب ،وأبللو
() 2
بل ،واملقدا وسلمان ،أمرو ثبِهيم ،وأا و انهه حيبُيم.
ه
 .7أارج أ د يف مسنده ،علن ابلن بريلدة ،علن أبيله ،قلال  :ىاصلرل ايل فثالذ الللوا أبلو بعلر
فانصللر و يف للتو للله ،مثه أا للذه مللن الع للد فخ للرج فرج ل و يف لتو للله وأص للا الن للاأ يومحت للذ ش للدة
وجيد.
اّلل ولسلوله ،ال
اّلل
:ه
اّلل ولسلوله وحيللب ه
إو افل الللوا غللداب إىل لجللل حيبهلله ه
فقللال لسللول ه

اّلل صللهى العللداة ،مثه
يرجل  ىللىت يفللتو للله ،فبتنللا يبللة أنفسللنا ا هن الفللتو غللداب ،فلمللا ان أصللبو لسللول ه
قام قارماب فدعا ةللوا و الناأ على مصافهيم ،فدعا عليهاب وهو ألمد فتفل يف عينيه ،و ف إليله الللوا
وفتو له.
() 3
قال بريدة :وأل فيمن تطاول هلا.
لعل الفاعل يف قوله«:مث أاذه من العد» هو عملر ون أيب بعلر أي أالذ عملر الرايلة ملن العلد
و ه
ب يا ة ا هن ِ
االمام أ د نقله أيضاب عن بريدة يف موض آار عذا النحو.
اّلل بن بريدة ،عن أبيه ،قال :ملا ن ل
أارج أ د يف مسنده عن عبد ه

____________________
 . 1صحيو البخالي ،163/5 :ة بعة علر بن أيب الب و االد بن الوليد إىل اليمن.
 . 2سنن اليمذي 636/5 :برقم 3712ن وأارجه ابن ماجة يف سننه 53/1 :برقم .145
 . 3مسند أ د بن  ىنبل.354/5 :
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الللوا عمللر بللن اخلطللا وهنللض معلله
اّلل
اّلل
ثصللن أهللل ايل أعطللى لسللول ه
لسللول ه
() 1
 :الَعطينهاللوا غداب.»...
اّلل
من هنض من املسلم ،فلقوا أهل اي  ،فقال لسول ه
هذه ابة من لوار أ ىا ييه تلولها لتعون اوبجاب ملا نذ ر.
نعم ع يت إليه لوا ت ال تستقيم م الضوابح و املواضين الي  ىرللها يف صدل العتا .
اّلل
 .1م ال
يعلمين إاله ه
ه
ِ
اّلل
اّلل ب للن بري للدة ،ع للن أبي لله ،يق للول :مسع للت لس للول ه
أا للرج االم للام أ للد يف مس للنده ،ع للن عبي للد ه
اّلل عن للده عل للم الس للاعة ،وينل ل ل العي للة ،ويعل للم م للا يف
اّلل ،إ هن ه
يق للول :للم ال يعلمي ل هلن إاله ه
أبي ألحل متل للوت ا هل هّلل علل لليم
االَل ىل للام ،ومل للا تل للدلي نفل للم مل للابا تعسل للب غل للداب ،ومل للا تل للدلي نفل للم ه
() 2
ابو».
اّلل حيللتم علينلا القبلول الَنلهله
لى ا هن النلق
ال ش ه
إبا أال أب هن للة أُملولاب سلة ال يعلميلا إاله ه

ا صا مصد .
إهاا العالم إبا  ىاولنا استخراج هذا اخل العيق من اآلية الوال ة يف آار سلولة لقملان ،فالظلاهر
ا هن اآلية ال تدل على االحنصال إالهيف موال رالرة.
ِ
أ .علم الساعةُ َ :إ َّنَ َّهّللَ ُ طِ َد نهَ ُ ل ن َ سي ََُ .
َ
َِ
َ ِ
َِ
 .العلم وا يعسبه ِ
ك ُس نبَغدَ .
االنسان يف غدهَ :وميَتدريََ َف ٌَُميذ َت
____________________

ُ

 . 1مسند أ د بن  ىنبل.352/5 :
 . 2مسند أ د بن  ىنبل.353/5 :
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َ

َ

ج .العللم ةالَلحل اللي متلوت فييلاَ :وميَتَ ِدريَنفَُبُ ّيَأ ِر ٍض ََت نما ت هلذه االُملول اليالرلة
اّلل سبحانه علميا لنفسه ،و هأما االَمران الباقيان فال اللة يف اآلية على االستحتيال.
مما استثرر ه
ن
َ
َ َ
اث فيلو اابلال علن ونله سلبحانه منل َل العيلة ،وال الللة
هأما االَهول أعين قولهَ :و نيزلَ لغيِ َ

يف قول لله عل للى اس للتيال عل للم الن ل ل ول بنفس لله ،وي لليد ل للذلى تعي للو الص ل ليعة ب لل ،املعط للو علي لله و
املعطو .
فاملعطو عليه لة امسية أعين قوله( :عنده علم الساعة).
واملعطو لة فعلية أعين قوله( :وينهل العية) فلو انت اجلمللة اليانيلة ها فلة لبيلان االحنصلال
للان االَنسللب أن يقللول« :ون ل ول العيللة» ،فتعللون اآليللة ةل للعل التللاس :ا هل هّلل عنللده علللم السللاعة
ون ول العية.
و هأمللا اليللاو :أعللين قوللله «ويعلللم مللا يف االَل ىللام» فيللو بصللد إربللات العلللم هّلل سللبحانه ال بصللد
النفر عن غوه ،واستفا ة النفر منه حيتاج إىل ليل قا .
 .2القضاة رالرة
قلال :القضلاة رالرلة :قاضليان يف النلال
أارج اليمذي ،عن ابن بريدة ،عن أبيه ،ا هن النلق
وقللاحل يف اجلنللة ،لجللل قضللى بعللو احلل هلق فعلللم با  ،فللذا يف النللال ،وقللاحل ال يعلللم فثهلللى  ىقللو

ةحلق فذلى يف اجلنة.
الناأ فيو يف النال  ،وقاحل قضى ه
أرمة أهل البيت ا هن القضاة ألبعة:
والوال عن ه
() 2
اّلل ،قال :القضاة
أارج العليين عن أ د ،عن أبيه لفعه عن أيب عبد ه
() 1

____________________
 . 1سنن اليمذي 613/3 :برقم .1322
 . 2املرا  ،أ د بن د بن االد ال قر ،ووالده هو د بن االد.
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ألبعة رالرلة يف النلال ووا ىلد يف اجلنلة ،لجلل قضلى نلول وهلو يعللم فيلو يف النلال  ،ولجلل قضلى نلول
ةحلق وهو ال يعلم ( )1غاب فيو يف النلال ،ولجلل قضلى ةحل هلق
وهو ال يعلم فيو يف النال ،ولجل قضى ه
() 2
وهو يعلم فيو يف اجلنهة.

 .3امللى ال يدال بيتاب فيه لب
اّلل بن بريدة  ،عن أبيه ،قال:
أارج أ د يف مسنده،عن عبد ه
فقلال لله :ملا  ىبسلىس قلال :ا هل ال نلدال بيتلاب فيله
اّلل
ا ىتبم ج يل
على لسلول ه
() 3
لب.

واحلدية ملن الرلل القلول ة ىتبلاأ اللو ىر عللى لسلول اللهيوقلد ب لر املفسلرون تبعلاب الَصلحا
َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َوميَق َ
اىل
يف تفسلو قولله سلبحانه :ميَود كَربك
احلدية ،ا ىتباأ الو ىر على النق
(الضحى )3/وقد ااتلفوا يف مل هدة اال ىتبلاأ وسلببه ااتالفلاب يلواب ،يعلر علن لون احللدية منقلوالب
على غو الوجه الصحيو ،أو موضوعاب على لسان النق ونقل القر ق
والط سر ( )5ما ن و إليه من االاتالفات.
هأما م هدة اال ىتباأ فقيل :ان ارين ع ر يوماب.
قال ابن عباأ :سة ع ر يوماب.
وقيل :ساب وع رين يوماب.

____________________
 . 1وهذا القسم سقح من احلدية النبوي.
 . 2الوسارل ،12 :البا الراب  ،من أبوا صفات القاضر ،احلدية .6
 . 3مسند أ د.353/5 :
 . 4تفسو القر ق.54-52/22 :
 . 5م البيان.764/12 :

417

() 4

وقال مقاتل :ألبع ،يوماب.
اّلل لتا عليله ملا لان يفعلل ولن
حممداب وهعه لبُه وقاله ،ولو ان أمره من ه
فقال امل ر ون :إ هن ه
ان قبله من االَنبيا .

ويف البخالي عن جند بن سفيان ،قال :اشتعى لسول اللهيفلم يقم ليلتل ،أو رلاله فجلا ت
إو الَلج للو أن يع للون ش لليطانى ق للد تر للى أله قرب للى من للذ
امل لرأة (ضوج أيب هل للب) فقال للت :د ه
َّ
َ
ليلت ،أو راله ،فثن ل اّلل ع وجلَ :و ُضى*َو ليَُإذ َ
ج*َ َ
ميَو َّد َ َك ََر ُب َك ََوميَقىل .
َس َ َ
ُ ُ
ه ه ه
و هأما سبب اال ىتباأ ففيه االَقوال التالية:

أ م لاب ال ين ل ل
اّلل
 .1ا هن جللرواب اللل البيللت ،فللدال للت الس لرير فمللات ،فمعللة نللق ه
عليلله الللو ىر ،فقللال :اولللة مللا  ىللده يف بيلليس مللا جل ريللل ال أيتيللينس قالللت اولللة :فقلللت :لللو
هيللثت البيللت و نسللته ،فثهويللت ةملعنسللة للت الس لرير فلللبا جللرو ميللت ،فثاذتلله فثلقيتلله الللا
اّلل ترعللد َحلِْيللاه و للان إبا ن ل ل علي لله الللو ىر اسللتقبلته الرع للدة ،فقللال :اول للة:
اجلللدال ،فجللا ن للق ه
علن التلثار ،فقلال :أملا علمللت
اّلل هلذه السلولة ،ومللا نل ل ج ريلل سلثله النلق
رلريين ،فلثن ل ه
أ هل ال ندال بيتاب فيه لب وال صولة.
 :سللثا م غللداب و
 .2سلثلته الييللو علن الللروح وبي القلرن ،وأصلحا العيللا ،قلال
َن َ
اّلل فللا ىتبم عنلله الللو ىر إىل أن ن ل ل ج ريللل عليلله بقولللهَ :والَتقاا ل َََّ ٍُااءٍَ ُإِّنَ
يقللل إن شللا ه
َ
ٌ
َ
ّ َ َ ُ
هّلل (العيلا .)24 - 23فلثا ه ولا سلثل عنله ويف هلذه القصلة
شايءَ َ
في ُ ُ َذ ُكَغادَ*َ ُإالأنَي
ن لت (ما وهعى لبهى وما قَلى).
اّلل ما لى ال ين ل عليى الو ىرس
 .3ا هن املسلم ،قالوا :لسول ه
فقال :و يا ين ل علر وأنتم ال تنقون لواجبعم.
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وال تقصل للون أإف ل للال م وال يال للذون م ل للن ش ل لوالبعم ،فن ل ل ل ج ري ل للل ع ل للذه السل للولة ،فق ل للال الن ل للق
:مللا جحت للت  ىللىت اش للتقت إلي للى ،فقللال ج ري للل :وأل نللت أش ل هد إلي للى شللوقاب ولع ل هلين عب للد
مثمول.
يف غ للال ف للدميت اص للبعه ،فق للال الن للق
 .4ع للن جن للد البجل للر ق للال :ن للت مل ل الن للق
اّلل مل للا لقيل للت» وابطل للث عليل لله ج ريل للل ،فقل للال
« :هل للل أنل للت إال اصل للب ميل للت ،ويف سل للبيل ه
َ
َّ
ميَود َ َك ََر ُب َك ََوميَقىل .
اّلل تبال و تعاىل :
امل ر ون قد و د ،فثن ل ه
هذا ما لواه احملدرون وتبعيم املفسرون يف تفسو اآلية ،ويف اجلمي يمالت:
االَهول :ا هلالاللتال يف املللدة والسللبب اللو ليللل علللى أ هن احلللدية موضللو علللى لسللان الرسللول
 ،فلللو للان السللبب مللوت اجلللرو للت الس لرير فوجل ضمللان اال ىتبللاأ إىل أوارللل البعيللة .ولللو
ان السبب هو عدم االستينا  ،فوج ضمنه إىل السنة السابعة أو اليامنة من البعية.
اليللاو :يللا ميعللن أن نتصللول ا هن اجلللرو مللات ومعيللت جيفتلله للت الس لرير ون أن ي للعر عللا
 ،وال أهللل بيتلله ،مل انهطبيعللة احلللال تقتضللر أن تعللون منتنللة يف هللذه املل هدة ،في للعر عللا
النللق
هل من م هلر عللى البيلت فضلالب عملن يقطلن فيله ال سليما يف أجلوا  ىلالة لثجوا اجل يلرة العربيلة اللي
سرعان ما يفسد فييا له ر س!
الياللة :يللا يعللون علدم قل ِه االَإفللال وأالذ ال لوال سللبباب ال ىتبلاأ الللو ىر ،وهللل هللذا إاله
ن

أاذ ال ي بذنب اجملرمس! قال سبحانهَ :والَتَز نرَو َ
زر ٌة َُو ِز َرَأ ِخر (االَنعام.)164/
ُ
نق يلة عمره ،الَ هن
فعلى ضو بلى ب أن ال ين ل الو ىر على ِه
أي ه
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ص للون أإف للالهم وال
االَنبي للا واملرس للل ،للانوا عل للى مقرب للة م للن امل للر  ،والعص للاة ال للذين يعون لوا يق ُ
أياذون شوالعم بل يقيفون أش هد املعاصر.
أي ا ىتبللاأ ،بللل تعلقللت م ليحتته تبللال و تعللاىل عنل ال الللو ىر ةلتللدلج
واحلل هلق انلهله يعللن هنللا ه

 ىسب رو االَسبا واحلوا ه الي تقتضر ن وله.

َ
نَِ
َ
َ َ َّ َ َ َ َ ِ ن َ َ َ ِ ن
كَْلنبَب َ
اتَبُا ُ َ
ل
قلال سلبحانه :وقيال ُ
يََكف نرو َ الَن ّ ُزلَ لي ُ َ لقرآنَْجلََو ُْادةَكاذ ُ ُ
َو َرتَّلِ ن
فن َ َد َ َ
طيهَتَ ِر ُتيِلَ (الفرقان.)32/

وق ل للد أش ل للالت اآلي ل للة إىل س ل للبب م ل للن أس ل للبا نل ل ل ول ال ل للو ىر ت ل للدل اب وه ل للو تيبي ل للت ف ل ل َلوا الن ل للق
اّلل
،الَنلهله
ماسللة إىل إمللدا ات غيبيللة مللن قبللل ه
ميمللا للان إنسللالب مياليلاب ،فيللو ثاجللة ه
سلبحانه و تعلاىل يف اضل هلم احليلاة املليحتلة ةلطلوال َ  ،واحللوا ه العصليبة ،فاتصللاله بعلا العيلب تللدل اب
خل للق يف لو ى لله ن للا اب َووةب للعم للل ،يل ل يو عني للا غب للال التع للب واهلم للوم وب للذلى ييب للت قل للب الن للق
بصلته بعا الو ىر.
وهذا االَرر ِ
اال ايب لهن ن ول الو ىر تدل اب ،و هأما ن وله فعة وا ىلدة وإقفلال ةبله إىل آالر عملره
() 1
فيو خلو عن بلى االَرر.
ه للذا ،ولنل ل ول ال للو ىر ت للدل اب آاثل ا ابي للة أُا للر  ،أش للال إليي للا ال للذ ر احلع لليم يف بع للض آ ت لله،

ولنقتصر على هذا املقدال.
أي ا ىتباأ وانقطا للو ىر ،وإن ضعلم امل لر ون االفله .وةلتلاس
وعلى ضو ما ب رل فلم يعن ه
يعن هنا سبب غو ما ب رل وبذلى يظير وهن الرواية وعدم صحتيا.
____________________

َ َّ
ل َ
يََكفرو  ...هو االَوىل ةالَاذ ،وقد ب ر السليد الطبا بلارر وجيلاب آالر وميلله
 . 1ما ب رله يف تفسو اآلية َوقيلَ ُ

السيد قطب ،فراج املي ان211 -212/15:ن ويف إالل القرآن  35 -34/15:يف تفسو سولة الفرقان.
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تس ع رة غ وة
اّلل
 .4غ ا لسول ه
اّلل تس ل ع للرة
اّلل بللن بريللدة ،عللن أبيلله ،قللال :غ ل ا لسللول ه
أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن عبللد ه
() 1
ه
منين.
غ وة ،قاتل يف ان ه
أقول :إ هن غ وات الرسول أ ير ممها ب ره ،فقد بسلح الواقلدي العلالم يف معلاضي النلق وسلرا ه يف
اجل االَهول مثه استنتة ممها ب ره ما يلر:
الللي غل ا بنفسلله تسللعاب وع لرين غ ل وة ،و للان مللا قاتللل فييللا تسللعاب:
فعانللت معللاضي النللق
بدل القتال ،وأ ىد ،واملريسي  ،واخلند  ،وقريظة ،واي  ،والفتو ،و ىن ،،والطارا.

و انت السلرا سلبعاب وألبعل ،سلريهة ،واعتملر رلاله عُ َملر ،ويقلال :قلد قاتلل يف بلين النضلو ولعلن
ااصة ،وقاتل يف غل وة وا ي القلر يف منصلرفه علن ايل وقتلل بعلض أصلحابه،
ه
اّلل جعليا له نفالب ه
() 2
وقاتل يف العابة  ىىت قتل حمرض بن نظلة ،وقتل من العدو ستة.
يف تا املعاضي:
وقد سر الواقدي أمسا غ واته
 .1غ وة االَبوا  .2غ وة بوا  .3غ وة بلدل العل  .4غل وة بات العُ لو .5غل وة القينقلا .6
غ وة السويق  .7غل وة قلرالة ال ُعلدل .2غل وة غطفلان .5غل وة بلين سلليم  .12غل وة أُ ىلد  .11غل وة
را االَسد .12غ وة بحتر معونة  .13غ وة الرجي  .14غ وة بين النضو.15غل وة بلين املوعلد .16

غ وة بات الرقا  .17غ وة ومةاجلندل .12غ وة املريسي
____________________
 . 1صحيو مسلم .222/5 :ة عد غ وات النق
 . 2الواقدي ،املعاضي.7/1 :

من تا اجليا والسو.
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 .15غ ل وة اخلنللد  .22غ ل وة بللين قريظللة  .21غ ل وة القر للا  .22غ ل وة بللين حليللان  .23غ ل وة
موت للة  .22غ وت للة بات
العاب للة .24غل ل وة احلديبي للة .25غل ل وة ايل ل  .26غل ل وة القض للية .27غل ل وة َ
السالسل  .25غ وةالفتو.
 ىسان الذي عد فييا املعاضي ،ومطلعيا:
وقد ب ر ابن ه ام قصيدة ه
ألس ل ل ل ل ل ل للت ا ل ل ل ل ل ل للو مع ل ل ل ل ل ل للد لهي ل ل ل ل ل ل للا نفل ل ل ل ل ل ل لراب ومع ل ل ل ل ل لراب ان ه ل ل ل ل للم عمل ل ل ل ل لوا وإن  ىص ل ل ل ل لللوا
م ل ل ل الرسل ل للول فمل ل للا آل ل ل لوا ومل ل للا ا ل ل للذلوا

ق ل ل ل ل ل للوم ه ل ل ل ل ل للم ش ل ل ل ل ل لليدوا ب ل ل ل ل ل للدلاب أب عي ل ل ل ل ل للم
وحيتملل أن يعلون امللرا
هل بلى يعر عن أ هن غ وات النق
أ ير من تس ع رة غ وة ُ
() 1

فير عبالة عن تس ع رة غ وة.
الع وات الي شال فييا بريدة م النق
ولعنهه ا ىتمال ضعيا ،الَنهه لوي عن بريدة يف موض آار من صحيو مسلم ،أنهه قال:
() 2
ست ع رة غ وة
اّلل
غ ا م لسول ه
وعلى لهتقدير فالرواية مضطربة.

 .5ر اجلبل واالَمر بيباته
اّلل
اّلل بلن بريلدة ،علن أبيله ،انهرسلول ه
أارج أ د يف مسنده ،علن عبلد ه
اّلل
 ىلرا ومعلله أبللو بعللر وعمللر و عيمللان ،فتحللر اجلبللل ،فقللال لسللول ه

ليم عليى إالهنق وصديق وشييد.

() 3

____________________

 . 1سوة ابن ه ام.222/2 :
 . 2مسند أ د.346/5 :
 . 3صحيو مسلم 222/5 :ة عد غ وات النق

من تا اجليا والسو.
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لان جالسلاب عللى
 :أربللت  ىلرا  ،فانلهله

لى ا هن االَنبيللا واالَوليللا ميتلعللون قللدلة االقللة للعللا ة يتصل هلرفون يف العللون عبنلله وم ليحتته
ال شل ه
َ
َ
ن
ِ
َ ِ ن َ
ََك َ يِئَ ََُ
سبحانه وال غرو يف بلى ،فقد قال سبحانه خما بلاب عيسلى ابلن ملرو :و ُإذَتلََ ُمََ لق ُ

ِ َنِ ن َ َِ َ َ َ
ِ َ ِ نِ
ََ ن ن
َّ ِ َ ِ َ َ ِ ن ن
ار َ
البِ َ
ار نجَ َما َتَ
ََت
ذ
إ
َو
ِّن
ذ
اإ
َب
ص
َ
َو
ا
م
ك
ال
َ
َ
ر
ت
َ
َو
ِّن
ذ
إ
َب
ري
َط
ن
ك
ت
يَِ
ي
ِ
َ
خ
لقريَبإُذ ُِّنَِتطف
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
بُإُذ َُن-ي (املاردة.)112/

ولع لنهيم ال يقومللون خب لوال العللا ات إاله لعللا ت ااصللة اسللتدعت الضللرولة بلللى ،وهللر إربللات
نبو م واتصلاهلم ةلعيلب ،وعنلد بللى تطلرح االستفسلالات التاليلة ،فلثي غايلة انلت يف تيبيلت جبلل
ه

 ىرا س
عذا العمل أن ي يل ال ى عن قلبهس!
فيل ان ة شا يف نبوة النق وألا
أو ان ولا  ىر ة اجلبل اسا وضل ال ميلى ملن ان عليهس!

هيل انت احلر ة خمتصة ةجلبل ون سارر اجلبال واالَلاضر املتا ةس
أيوي إليلله يف أشللير معللدو ات
ووللا ا هن « ى لرا » للان جللبالب مللن جبللال معللة و للان النللق
على اجلبلس
هوال اليالرة مو ىدين يومذا  ىىت يعونوا م النق
قبل البعية فيل ان َ
ولو افيضنا ا هن النق أيوي إلييا بعد البعية ،فقد أسللم عملر بلن اخلطلا يف السلنة السا سلة ملن

البعية ،فيل ان هنا اجتما يف هذه السنة أو بعدهاس
إىل املدينلة ،فعيلا ينقلل تللى احلا رلة وهلر تلرتبح ولا قبلل
وأسلم بريدة عند مسو النلق
إسالمهس!
صحة الرواية وجتعليا من املوضوعات ،وقلد لعبلت العا فلة
لهيذه االستفسالات ت يد ال ى يف ه
الدينية ولها يف جعل هذه الرواية.
اّلل
ما وأارجيا مسلم عن أيب هريرة بنحو آار ،قال :إ هن لسول ه
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ان على  ىرا هو وأبو بعر وعمر وعيمان وعلر و لحة وال بو ،فتحر ت الصخرة.
() 1
 :اهدأ ،فما عليى إاله نق أو صديق أو شييد.
اّلل
فقال لسول ه
وتنتير الرواية إىل أيب هريرة مل أنهله أسللم بعلد اهلجلرة علام سلب  ،وقلد اضليا فييلا عللر و لحلة

وال بو ،وابدل اجلبل ةلصخرة ،ما لواه أيضاب اليمذي عن أيب هريرة يف ة مناقب عيمان.
 .6ضر الد ه عند لأأ النق
اّلل
اّلل بللن بريللدة ،قللال :مسعللت بريللدة ،يقللول :اللرج لسللول ه
أاللرج اليمللذي يف سللننه ،عللن عبللد ه
إو ن للت
اّلل ،ه
يف بعللض معاضي لله ،فلمللا انص للر ج للا ت جاليللة س للو ا  ،فقال للت :لس للول ه
() 2

اّلل صاحلاب ان أضر ب ،يديى ةل هد ه وأتع ه .
نذلت إن له ه
 :إن نللت نللذلت فاضللريب ،وإالهفللال ،فجعلللت تضللر  ،فللدال أبللو
اّلل
فقللال هلللا لسللول ه
بعللر وهللر تضللر  ،مثه اللل عليهللوهر تضللر  ،لهلدال عيمللان وهللر تضللر  ،مثه اللل عمللر فثلقللت

 :إ هلل ليطان ليخللا منللى عمللر،
اّلل
الللد للت إسللتيا ،مثه قعللدت عليلله ،فقللال لسللول ه
إو نللت جالسلاب وهللر تضللر  ،فللدال أبللو بعللر وهللر تضللر  ،مثه اللل عليهللوهر تضللر  ،مثه اللل
ه
() 3
ألقت الد .
فلما
الت أنت عمر ْ
َ
عيمان وهر تضر  ،ه
وقد نقله أ د على ااتال .
____________________
 . 1صحيو مسلم ،122/7:ة فضارل لحة وال بو.
 . 2سنن اليمذي 624/5:برقم .3656
 . 3سنن اليمذي 621 -622/5 :برقم .3652
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فقللح ون أن يللذ ر ش ليحتاب مللن اللول أيب بعللر
اجلاليللة علللى لأأ النللق
فتللالة نقللل
اجلاليلة مل الول أيب بعلر هعملر ون أن يلذ ر الول
وعمر و عيمان عليه )1(.وأُالر نقلل
()2
وعيمان.
علر
وعلى أيهة  ىال فقلد اتهفلق الفقيلا عللى لل وم لون املنلذول أملراب لاجحلاب ال حمرملاب وال معروهلاب ،فلال
ينعقد النذل إبا ان املنذول معروهاب فضالب عن ونه  ىراماب.
والضللر ةلللد هامللا معللروه أو  ى لرام ،فعيللا أجاضهللا النبيالضللر ةلللد ِه عنللد لأسللهس! وقللد
 :قللال تبيللت ارفللة مللن أ هُمللي علللى أ للل وشللر وهلللو
أاللرج أ للد عللن أيب أمامللة ،عللن النللق

ولعللب هيصللبحون قللر ة وانللاضير  ،فيُبعللة علللى أ ىيللا مللن ا ىيللاريم ليللو فتنسللفيم مللا نسللفت مللن
() 3
ان قبليم ةستحالهلم اخلمول وضرعم ةلدفو واختابهم القينات.
علللى أ هللظ لاهر مللن احلللدية ا هن الضللر ةلللد ه للان أم لراب قبيح لاب ولللذلى ملللا اللل عمللر ألقللت
أوىل أبن ينياهللا عللن

اجلاليللة الللد للت إسللتيا مثه قعللدت عليلله لتخفيلله عللن عمللر ،فللالنق
بلى االَمر القبيو وال يسمو هلا ةلد ِه على لأسه.
لهلل هن إللاهر الروايللة انهعيمللان اللل وهللر تضللر وجلللم ون أن متسللى اجلاليللة ،وهللر ختللالا مللا
لواه اب للن أيب أوة ،ق للال :اس للتثبن أب للو بع للر عل للى الن للق
وجالي للة تض للر ال للد ف للدال ،مثه

اّلل
اسللتثبن عمللر فللدال ،مثه اسللتثبن عيمللان فامسللعت ،قللال :فقللال لسللول ه
() 4
 ىير.
لجل ه
ومن البعيد أن تعون الواقعة متعد ة.
____________________
 . 1مسند أ د.356/5 :
 . 2مسند أ د.352/5 :
 . 3مسند أ د.255/5 :وأارجه مسلم عن أيب هريرة ج ،125/7ة فضل الصحابة.
 . 4مسند أ د.353/4 :
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 :إ هن عيمللان

ولعمر القال ا ههنذه الروا ت ت وه مسعة ِ
االسلالم والنلق
ه
َ
بعية استما ضر اجلالية للد وغناريا.
 .7او القرون قرو

 ،ومعناهلا جللوأ النلق

اّلل بن مولة ،قلال :نلت أسلو مل بريلدة االَسللمر ،فقلال :مسعلت لسلول
أارج أ د ،عن عبد ه
اّلل
يقول« :او هذه االُهمة القرن اللذي بعيلت أل فلييم ،هاللذين يللوهنم ،هاللذين يللوهنم ،مثه
ه
() 1
امياهنم ،وامياهنم شيا َ م.
الذين يلوهنم ،هيعون قوم تسبق شيا ُ م َ
القرن يف اللعة عبالة عن الفية من ال مان وإ القه على مارة سنة ،إ ال  ىلا ه ال ملل عليله
الو القلرون ملن االَضمنلة ةعتبلال نفلم
الرواية ،وعلى ضو بلى فالقرن الذي بعة فيه النق
نلولاب انبعلة يف الظلملة  ىيلة تقوضلت بله علارم ال لر والورنيلة،
فقح ،فعان
النق
وأُشيد عارم التو ىيد واحلنفية.
 ،و هأمللا غللوه فالظللاهر مللن الروايللة ا ههنللا تص لنِها النللاأ  ىسللب
هللذا يرج ل إىل نفللم النللق
التفضيل ةلنحو التاس:
الصحابة (القرن الذي بعيت فيه).
التابعون(مثه الذين يلوهنم).
اتبعو التابع( ،مثه الذين يلوهنم) و هعذا.
فيو أفضل ممن بعد عنه.
فعلهمن قر ضمنه من النق
هذا ما تفيده الرواية ،ولالَسا ال ديد ا هللواق امللموأ ييبت اال

____________________
.352
 . 1مسند أ د ،357/5 :وال ى
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بلى ،ال سيما من تصفو يف التاليخ واحلدية.
ِ
 ىق الصحابة.
فيذا هو االمام البخالي يروي يف ه
أارج البخالي عن ابن أيب مليعلة ،قلال :قاللت أمسلا علن النبيقلال :أل عللى  ىوضلر أنتظلر ملن
فيواللذ بنللاأ مللن وو فللثقول أ هُمللي ،فيقللول :ال تللدلي م لوا علللى القيقللر  .قللال ابللن أيب
يللر علل هلرَ ،
يم إ هل نعوب بى أن نرج على أعقابنا أو نف .
مليعة :الله ه
 :أل فللر عم علللى احلللوحل،
اّلل ،قللال النللق
وأاللرج أيضلاب عللن أيب وارللل ،قللال :قللال عبللد ه
لأبصللحايب ،يقللول :ال
لللوفعن ه
إلوجللال مللنعم  ىللىت إبا أهويللت الَلوهلللم ااتلج لوا وو ،فللثقول :أي ه

تدلي ماأ ىدروا بعد .
والرواية اليانية ليل على أ هن املرا من قوله « :بناأ» يف الرواية االُوىل هم الصحابة.
أضللا إىل بلللى ا هن قوللله :هللم الللذين يلللوهنم :ييللد إىل التللابع ،،وفللييم االَمويللون ،فيللل ميعللن
() 1

اض للبوا وج لله االَلحل ب للدما االَب للر وقتل لوا س للبح الن للق
أن نع للد عص للر االَم للوي ،ا للو الق للرون وق للد ه
يف ربال عط الب وبثوا أوال ه وأصحابه وهتعوا  ىرمة الععبةس!
وهللذا هللو احلجللاج صللنيعة أيللدييم اقللي مللن اجللرارم الب للعة مللا يق للعر هلللا جبللِ ،
االنسللانية ،وال
أ ي للل الع للالم يف بل للى والت للاليخ ا للو ش للاهد عل للى للذ ه للذه الرواي للة ووض للعيا م للن قب للل مساس للرة
احلللدية لتطيللو اجليللاض االَمللوي احلللا م مملهلا التعبلله .وقللد مضللى العللالم  ىللول احلللدية عنللد لاسللة
أ ىا ية عمران بن احلص.)2( ،
____________________
 . 1صحيو البخالي ،46/5 :تا الف .
.245
 . 2ال ى
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إىل اجلنة
النق
 .2سبق بالل ه
اّلل
اّلل بل للن بريل للدة ،قل للال  ىل للدرين أيب بريل للدة ،قل للال :أصل للبو لسل للول ه
أال للرج اليمل للذي ،عل للن عبل للد ه
ف ل للدعا ب ل للالالب ،فق ل للال :ب ل للالل مب س ل للبقتين إىل اجلن ل للةس م ل للا ال ل للت اجلن ل للة ق ل للح إاله مسع ل للت

ا خ للتى أمللامر ،الللت البال ىللة اجلنهللة فسللمعت ا خ للتى أمللامر ،فثتيللت علللى قصللر مربهل
م هلر مللن بهللب ،فقلللت :ملللن هللذا القصللرس فقلالوا :لرجللل مللن العللر  ،فقلللت :أل عللريب ،ملللن هللذا
حممللد،
القصللرس قللالوا :لرجللل مللن قللري  ،قلللت :أل قرشل هلر ،ملللن هللذا القصللرس قللالوا :لرجللل مللن أ هُمللة ه
ح
اّلل مللا ابهنللت قل ه
قللت :أل د ،ملللن هللذا القصللرس قللالوا :لعمللر بللن اخلطللا  .فقللال بللالل :لسللول ه

ح إاله توضللثت عنللدها ولأيللت ا هن هّلل علل هلر ل عتلل ،،فقللال
إاله ص للهيت ل عتلل ،،ومللا أصللابين  ىللده ق ل ه
() 1
 :عما.
اّلل
لسول ه
وأضا بعد عملر ،عبلد اللر ن بلن
إ هن أة أمامة الباهلر نقل نظو هذه الرواية عن النق
() 2
فحل فييا حمل القصلر
اليري املعرو
عو
ه
وب ،الروايت ،من  ىية املضمون ااتال فا ى  ،ه
وض املي ان وترجيو فة لهمن النق صوعمر وأيب بعر على ي االُهملة ،ونلذ ر الروايلة عنلد لاسلة
لوا ته.
واملقالنة ب ،الروايت ،تعر ا هن يد الدأ تصرفت يف الرواية سوا أصحت أم تصو.

وبعد بلى فعيا مس النق
سوال النق
مثه إ هن جوا اجمليب ل َ

____________________
 . 1سنن اليمذي 622/5 :برقم .3625
 . 2مسند أ د.255/5:

 ىر يُ َرض يف املدينةس!
ا خ ة بالل وهو ه
أب هن القصر
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لرجللل مللن العللر مث ِ
االجابللة اثني لاب  -بعللد سل َلوال النللق  -أبنهلله لعللريب قرشللر يعللر عللن غلبللة لوح
ه
الطارفيللة و العنص لرية علللى صللان احلللدية ،فللا هن معيللال الفضللل عنللده سللبحانه هللو التقللو والعمللل
الصاحل ،وسيوافيى بعض ما يف الرواية من ِ
االشعاالت عند لاسة أ ىا ية أيب أمامة الباهلر.
و لاسة هذه الروا ت لاسة مقالنة تعر عن أ هن يد الوض والتحريا قد لللت ملن هلذه اللروا ت
بعية لف من لة اخللفا لد املسلم ،ع القرون.
هذه لاسة ما ع ي إىل أيب بريدة االَسلمر من الروا ت وال ُْملل مس َلوولية هلذه اللروا ت عللى
بريدة وإهاا عيدة بلى على اللرواة اللذين نقللوا عنله أميلال هلذه اللروا ت ،ومل بللى ال نل ه َ سلا ىة

بريدة عنيا ،وامليم يف املقام هر لاسة ما لوي عن النبيدلاسة من هة عن لهرأي مسبق.
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اّلل بن عمرو بن العاص
 -25عبد ّ
( . 2ه65 - -ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1الفرا من االَمر :اجل
التصر يف ماهلا
 .2من املرأة من ه
 .3عدم تواله ملت،
.4وجو الوفا بنذل املعصية
 .5ال ير ب البحر إاله راله
 .6الفرقة الناجية أل وأصحايب

 .7قلو بين آ م ب ،اصبع،
 .2عدم اضرال اخلطيحتة م االميان
هو ابن وارل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن عمرو ،يع ه أة د ،وقيل أة عبد الر ان.
أ هُمه هر لارطة بنت احلجاج بن منبِهه السيمية.
() 1
ِ
اّلل.
وقد أسلم قبل أبيه ،ويقال ان امسه العا  ،ومسر يف االسالم بعبد ه
و يُعر أيمهية
وهو ممن تب  ىدية النق

____________________
 . 1سو أعالم النبال  75/3 :برقم .17
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اّلل بلن
للحظر الذي فرضه اخلليفلة اليلاو عللى تلدوين احللدية ،لو ابلن سلعد يف بقاتله علن عبلد ه
يف تلا ملا مسعلت منله ،قلال :فلثبن س
عمرو :قال :اسلتثبنت النلق
اّلل يسمى صحيفته تلى «الصا قة».
فعتبته ،فعان عبد ه

اّلل بلن عملرو بلن العلا صلحيفة وسلثلت عنيلا،
ولو أيضاب عن اهلد ،قلال :لأيلت عنلد عبلد ه
() 1
» ليم بيين و بينه فييا أ ىد.
اّلل «
فقال :هذه الصا قة ،فييا ما مسعت من لسول ه
ويظير ممها نقله ابن سعد يف بقاته انهه ان يف  ىياة الرسول يو الصوم فينقل هلو ويقلول :قلال
إو أقلو  ،قلال :فانهلى إبا فعللت
اّلل :أ اُنبث انهى تقوم الليل وتصوم النيلال س قلال :قللت ه
س لسول ه
النفم ،صم من هل شير ،رالرة أ م فذلى صوم الدهر.
بلى هجمت ُ
الع ،وتنفه ُ
علللى عبللد
وهللذا يعللر عللن أنلهله يعللن متل لب يف سلللو ه ،يللروي للاووأ قللال :لأ النللق
اّللس فقللال
اّلل بللن عمللرو رللوب ،معصللفرين ،فقللال :أ هُمللى أمرتللى عللذاس فقللال :أغسللليما لسللول ه
ه
() 2

 ىرقيما.
لسول ه
اّلل :ه
اّلل ب للن عم للرو يع للتم بعمام للة
ولو اب للن س للعد أيض لاب ع للن لش للدين ب للن ري للب ،ق للال :لأي للت عب للد ه
 ىرقانيهة ويُراييا ش اب.
ولو أيضلاب علن العلر ن بللن اهليليم ،قلال :وفللدت مل أيب إىل ي يلد بلن معاويللة ،فجلا لجلل لوال
اّلل بن عمرو.
أ ر عظيم البطن فسلهم مثه جلم ،فقال أيب :من هذاس فقيل :عبد ه
والرجل وإن ان لاوية احلدية ،ولعن يعن واعية له وبا بصوة يف
____________________
 . 1بقات ابن سعد.373/2 :
 . 2بقات ابن سعد.262/4 :
 . 3املصدل السابق.266-265/4 :
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() 3

ِ
 ىية شال يف قتاله و ل الراية ضده.
املومن،
الدين ،فقد ضلهت قدمه يف  ىياة االمام أمو َ
قللال اجلل لي :وشلليد مل أبيلله فللتو ال للام ،و انللت معلله لايللة أبيلله يللوم الومللو  ،وشلليد معلله أيضلاب
اّلل  :أالرج فقاتلل ،فقلال :أبتلاه أيملرو أن أالرج
صف ،و ان عللى امليمنلة ،قلال لله أبلوه :عبلد ه

اّلل ،أ يعللن
اّلل
اّلل عبللد ه
يعيللد إس مللا عيللدس! قللال :أن للد ه
لت لسللول ه
فثُقاتللل وقللد مسعل َ
اّلل أن أاذ بيد فوضعيا يف يلدي ،وقلال :أ ل أة س قلال :الليلم بللى.
آار ما عيد إليى لسول ه
فاو أع م عليى أن خترج فتقاتلل ،فخلرج فقاتلل وتقلهلد بسليف ،،ونلدم بعلد بللى فعلان يقلول:
قال :ه
مت قبله بع رين سنة.
ماس ولصف ،،ماس و لقتال املسلم ،لو ت ه
او ه
اّلل
اّلل بلن عملرو« :أملا و ه
وقيل انهه شيدها أبمر أبيه له و يقاتل ،قال ابلن أيب مليعلة :قلال عبلد ه
بت بسلليا وال لميلت بسلليم ،وملا للان لجللل أجيلد مل هلين ملن لجللل يفعللل
لت بلرمو وال ضلر ُ
ملا عنل ُ
() 1
شيحتاب من بلى».
أقللول :لللو افيضللنا صللحة عيللد الرسللول بل ل وم إ اعللة أبيلله ،فللال يرمللر احلللدية إاله إىل إ اعتلله يف
انهله قلال :ال نلذل وال ميل ،فيملا ال ميللى
اّلل
االُمول املبا ىة ،يا! وقد لو هو علن لسلول ه
() 2
وجل.
ابن آ م وال يف معصية ه
اّلل عه ه
اّلل «أ أة » ثنهه واجية ملا التعلب ملن املوبقلات  ىيلة شلال يف
فاال ىتجاج بقول لسول ه

اّلل
اّلل وسلمه سلماب لرسلول ه
 ىر إمام تعد  ىربه  ىرةب لرسول ه
() 3
أل  ىر ملن  ىالبتم و سلم ملن ساملتم.

  ،ىيلة قلال

لعللر:

____________________
 . 1أُسد العابة.234/3:
 . 2مسند أ د.212/2 :
 . 3فاية الطالب 255 ،ن سنن اليمذي 315/2:ن مستدل الصحيح145/3 : ،ن أُسد العابلة 523/5:ن نل
العمال.216/6:
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ولعنهه أإير الندم فيما ال ينف الندم فيه.
اّلل بللن عمللرو لللدعوة أبيلله ،وهللو يعلللم أ هن اخلليفللة الللذي أصللفق امليللاجرون
يللا اسللتجا عبللد ه
واالَنصللال علللى االفتلله وإمامتلله قللد صللال واجللب الطاعللة ،واخلللروج عليلله معصللية وإمث مبلل،س قللال

َ َ َ
ِ َ
نِ
َ
يَُ َكَبُا ُ َ ُ لا ٌ َفاِلَتن ُق ِع ماي (لقملان
َب-يَميَل
شُ -ر َ ُ َ
سلبحانه :وإنَجيهد َ َ َأنَت َ
اّلل سبحانه.
 )15/وال اصوصية لل ر يف هذه اآلية بل املال معصية ه
() 1
اّلل بن عمرو يف ال ام سنة  ،65وهو يومحتذ ابن  72سنة.
وعلى هل تقدير فقد تويف عبد ه
وقللال ابللن  ىجللر نقلالب عللن أيب عمللر العنللدي يف اتلخلله انلهله تللويف يف نصللا للا اآلاللرة سللنة

 65وصر ،فلم يستط أن خرج نناضته ل عب اجلند على مروان فدفن يف اله.
وهذا يعر عن تعا فه م االَ ُُموي ،إىل هناية عمره.
وعلللى أيللة  ىللال فقللد بلللغ مللا اسللند إليلله سللبعمارة  ىللدية اتفقللا للله علللى سللبعة أ ىا يللة ،وانفللر
()2

البخللالي بيمانيللة ومسلللم بع لرين ( )3وقللد بلعللت لوا تلله يف املسللند اجلللام ألبعمارللة وتس ل و سلل،
() 4
 ىديياب
فلنذ ر من لوار أ ىا ييه اابج.
____________________
 . 1الطبقات الع .262/4 :
 . 2ذيب التيذيب 337/5 :برقم .575
 . 3سو أعالم النبال  75/3:برقم .17
 . 4املسند اجلام  5/11 :برقم.327
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لوار أ ىا ييه
قال:
اّلل بن عمرو ،عن النق
 .1أارج البخالي يف صحيحه ،عن ال عق ،عن عبد ه
() 1
اّلل عنه».
«املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ،واملياجر من هجر ما هنى ه
ِ
اّلل بللن عمللرو ،قللال:
 .2أاللرج االمللام أ للد يف مسللنده ،عللن عمللرو بللن شللعيب ،عللن جل هده عبللد ه
اّلل
ُ :مللروا صللبيانعم ةلصللالة إبا بلع لوا سللبعاب ،واض لربوهم علييللا إبا بلع لوا ع لراب
ق لال لسللول ه
() 2
هِ
وفرقوا بينيم يف املضاج .
ِ
اّلل بلن عملرو ،قلال :قلال لسلول
 .3أارج االمام أ لد يف مسلنده ،علن شلعيب ،علن جل هده عبلد ه
 :من ب هّلل مسجداب ،بُين له بيت أوس منه يف اجلنة.
اّلل
ه
اّلل بللن عمللرو ،عللن النللق
 .4أاللرج اليمللذي عللن لحيللان بللن ي يللد ،عللن عبللد ه
() 4
سوي».
مرة هه
لعين وال بي ه
ل الصدقة هه
() 3

 ،قللال« :ال

اّلل بن عمرو ،عن النبيقال:ألب من لن فيله لان منافقلاب،
 .5أارج أ د عن مسرو  ،عن عبد ه
أو انت فيه اصلة من االَلب  ،انت فيله اصللة ملن النفلا  ىلىت يلدعيا :إبا  ىلده لذ  ،وإبا
() 5
وعد أالا ،وإبا عاهد غدل ،وإبا ااصم فجر.
اّلل
اّلل بن عملرو ا هن لسلول ه
بلر ،عن عبد ه
 .6أارج مسلم يف صحيحه ،عن أيب عبد الر ان احلُ ه
قال :الدنيا متا  ،واو متا الدنيا املرأة الصاحلة.

____________________

 . 1البخالي ،الصحيو ،7/1 :تا ِ
االميانن مسند أ د.225/2 :
 . 2مسند أ د.122/2:
 . 3مسند أ د.221/2:
 . 4سنن اليمذي 42/3 :برقم .652
 . 5مسند أ د.125/2:
 . 6صحيو مسلم ،172/4 :ة او متا الدنيا املرأة الصاحلة.
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() 6

:

اّلل
اّلل بللن عمللرو ،قللال :قللال لسللول ه
 .7أاللرج ابللن ماجللة ،عللن مسللرو  ،عللن عبللد ه
() 1
ايال م ،ايال م لنساريم.
اّلل ب للن عم للرو ا هن الن للق
 .2أاللرج أب للو او يف س للننه ،عللن عم للرو ب للن شللعيب ،ع للن ج ل هده عبللد ه

قللال« :ال للال إاله فيمللا متلللى ،وال عتللق إاله فيمللا متلللى ،وال بي ل إاله فيمللا متلللى«ضا ابللن
() 2
الصباح» وال نذل إاله فيما متلى».
اّلل
اّلل ب للن عم للرو ا هن لسل للول ه
 .5أا للرج اب للن ماج للة عل للن عم للرو ب للن شل للعيب ،ع للن ج ل ل هده عبل للد ه
() 3
قال :ما أسعر يوه فقليله  ىرام.
اّلل
اّلل ب للن عم للرو ،إ هن ن للق ه
 .12أا للرج أب للو او يف س للننه ،ع للن الولي للد ب للن عب للدة ،ع للن عب للد ه
() 4
هنى عن اخلمر وامليسر والعوبة
() 6
والعُبوا ( ، )5وقالُ :ل مسع هر  ىرام.
ِ
اّلل ابللن عمللرو انلهله
 .11أاللرج االمللام أ للد يف مسللنده ،عللن عمللرو بللن شللعيب ،عللن جل هده عبللد ه
إس وأقلربعم مللين لسلاب يللوم القيامللةس فسللعت القللوم،
مسل النللق
يقللول :أال أال م أب ىللبعم ه
() 7
اّلل ،قال :أ ىسنعم القاب.
فثعا ها مرت ،أو رالاثب ،قال :القوم :نعم لسول ه
 .12أا للرج البخ للالي يف االَ املف للر  ،ع للن عب للد ا هّلل ب للن عم للرو ب للن الع للا يبل للغ ب لله الن للق
 ىق بول فليم منها.
قال :من ير ىم صعول ويعر
ه
ِ
اّلل بن عمرو،
 .13أارج االمام أ د يف مسنده ،عن أيب قالبة ،عن عبد ه
() 8

____________________
 . 1سنن ابن ماجة 636/1 :برقم .1572
 . 2سنن أيب او  152/2 :برقم .2152
 . 3سنن ابن ماجة 1124/2 :برقم .3354
 . 4العوبة بضم العا  ،قيل :النر  ،وقيل :الطبل الصعو ،وقيل :ال بح.
 . 5العُبوا  :ضر من ال را يتخذه االَ ىباش من الذلة.
 . 6سنن أيب او  322/3 :برقم .3625
 . 7مسند أ د.125/2 :
 . 2البخالي :االَ املفر  132 ،برقم .356
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قال :من قتل ون ماله مظلوماب فيو شييد.
عن النق
هذه اابج من لوار أ ىا ييه ،و م هلا ملن نظلو ،وإليلى ملا أسلند إليله ملن االَ ىا يلة السلقيمة،
وقبل عرحل اابج منيا ،نسلح االضوا على أ ىا ييه.
() 1

يظير من غلو وا ىلد ملن اللروا ت ا هن الرجلل لان معجبلاب ةلعيلدين وغويمهلا فلوو عنيملا يلواب،
وي يد على بلى االُمول التالية:
ِ
اّلل بلن عملرو ،فقلال :إهالا أسلثلى
 .1لو االمام أ د عن أيب سعد ،قال :جلا لجلل إىل عبلد ه
اّلل
اّلل
وال أسللثلى عللن التللولاة ،فقللال :مسعللت مللن لسللول ه
عمللا مسعللت مللن لسللول ه
ه

يقللول :املسلللم مللن سلللم املسلللمون مللن لسللانه ويللده )2( ...ولللوال انلهله للان يللروي عللن العيللدين بعيللرة،
اّلل وال
عمللا مسع للت مللن لس للول ه
وبنح للو ي للتبه مص للدل الروايللة عل للى السللام مل للا قللال للله« :أس للثلى ه
أسثلى عن التولاة».
اّلل بلن عملرو ،انهله قلال :لأيلت فيملا يلر النلارم لعلث هن يف
اّلل ،علن عبلد ه
 .2لو واهب بلن عبلد ه
اّلل
لبعر مسنل لاب ويف االُا للر عسل لالب ف للثل ألعقيم للا ،فلم للا أص للبحت ب للرت بل للى لرس للول ه
إ ى للد اص ل ه
() 3
يقرويمها.
فقال :تقرأ العتاب ،التولاة والفرقان فعان َ
قوللله« :بلعلوا عللين ولللو آيللة
ولللذلى ال تعجللب إبا وقفللت علللى أنهله للان يللروي عللن النللق
و ىدروا عن بين إسراريل وال  ىرج....
وقلد فسلر أبللو جعفلر الطحلاوي التحللدية علن بلين اسلراريل بنقلل ملا جللر عللييم ملن العقللوةت
() 5
لينتف به املسلمون ،وأضا أ هن التحدية عنيم إاتيالي وليم ع ايب
() 4

أقول :لو ان املرا ما ب ره فقد سبق العتا الع ي إىل نقله فلم يعن

____________________
 . 1مسند أ د 221/2 :و  222و .222
 . 2مسند أ د 221/2 :و  222و .222
 . 3مسند أ د 221/2 :و  222و .222
 . 4صحيو البخالي ،172/4 :ة ما ب ر عن بين اسراريل من تا االَنبيا .
 . 5م عل اآلاثل .32/1 :
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يللول احلعللم  ىللىت يبلل ،الرسللول  ىعملله ،علللى أ هن للون النقللل غللو إ للايب ال يللدف ِ
االشللعال ،فلنلهله
يعمن يف فسو اجملال هلذه النقول سوا أ ان إاتيال ب أم إ ابياب.
اّلل بلن عملرو أصلا يلوم الوملو ضاملتل ،ملن عللوم أهلل العتلا
وقد جا ت االَابال أب هن عبد ه
فعللان حيللده منيمللا أبشلليا يللوة مللن ِ
االس لراريليات ،وقللد قللال فييمللا احلللاف ابللن يللو :إ هن منيللا

املعرو و امل يول واملنعول واملر و .
وعلى ضو بلى فال عجب أن يرو عنه ماال يفلال عقيلدة الييلو ملن اجلل والت لبيه ،وإليلى
اابج من لوا ته السقيمة.
() 1

 .1الفرا من االَمر :اجل
ِ
قلال:
اّلل
اّلل بلن عملرو ،علن لسلول ه
أ .لو االمام أ د عن شفر االصبحر ،علن عبلد ه
اّلل
ويف يده تاةن  ،فقال :أتدلون ما هذان العتاةنس قلال :قلنلا ال ،إاله
ارج علينا لسول ه

اّلل .قللال  -لللذي يف يلده اليمل  :-هلذا تلا مللن ل ه العلامل ،تبلال و تعللاىل
أن ختل ل لسلول ه
أبمسا أهل اجلنة وأمسا آةريم وقبارليم مثه أ ل على آارهم ال ي ا فلييم وال يلنق ملنيم أبلداب ،مثه
قللال  -للللذي يف يس لال  :-هللذا تللا أهللل النللال أبمسللاريم وأمسللا آةريللم وقبللارليم ،مثه أ للل علللى
آارهم ال ي ا فييم وال ينق منيم أبداب.

 :فلالَي شللر إباب نعمللل إن للان هللذا أمللر قللد فللر منللهس قللال
اّلل
فقللال أصللحا لسللول ه
 :سللدو ا وقللالبوا ،فللا هن صللا ىب اجلنللة خللتم للله بعمللل اجلنللة وان عمللل أي عمللل،
اّلل
لسللول ه
أي عمللل ،مثه قللال بيللده فقبضلليا ،مث قللال:
وا هن صللا ىب النللال ليخللتم للله بعمللل أهللل النللال وان عمللل ه
وجل من العبا  ،مثه قال ةليم  :فنبذ عا ،فقال :فريق يف اجلنة ونبذ ةليسر  ،فقلال:
فر لبعم عه ه
() 2
فريق يف السعو.

____________________
 . 1أضوا على السنة احملمدية.155 ،
 . 2مسند أ د.167/2 :
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اّلل بللن عمللرو يقللول :مسعللت
اّلل بللن الللديلمر ،قللال:مسعللت عبللد ه
 .أاللرج اليمللذي ،عللن عبللد ه
اّلل الق القه يف إلمة فثلقى علييم ملن نلوله ،فملن أصلابه ملن بللى
اّلل
يقول :إ هن ه
لسول ه
() 1
اّلل.
ضل ،فلذلى أقول :ج هفالقلم على علم ه
النول اهتد  ،ومن أاطث ه

اّلل ابلن عملرو بلن العلا ،
احلبلر ،عن عبلد ه
ج .أارج مسلم يف صحيحه ،عن أيب عبد الر ان ه
اّلل مقللا ير اخلالرللق قبللل أن خلللق السللماوات واالَلحل
اّلل
يقللول :تللب ه
قللال :مسعللت لسللول ه
() 2
خبمس ،ألا سنة ،قال :وعرشه على املا .
اّلل بلن عملرو بلن العلا ال تفلال اجلل قي َلد شلعرة ،وتعلر علن
هذه االَ ىا ية الي لواها عبد ه
أنلهله ه القضللا علللى النللاأ منللذ االَضل وجعليللم صللنف ،فعللل ميسللر ملللا الللق للله ،ال ملللا خلللق للله،
ميس للرون لالَعم للال الطاحل للة
ميس للرون لالَعم للال الص للاحلة فحس للب ،وأه للل ال للقا ه
فثه للل الس للعا ة ه
فحسب.
هللذه املللرو ت الهللي تعللت ع لا الصللحاح واملسللانيد  ،تنللاقض االُصللول العقليللة والنقليللة املس للهمة،
اّلل واوة أصحابه أن ينبسوا عا ببنت شفة ،وإهاا  ىيعلت عللى منلوال عقيلدة اجليلاض
و ىاشا لسول ه
عما يقوله إمام احلنابلة يف لسارله:
موي احلا م ،ولذلى ال تعجب ه
االَ ه
والقللدل اللوه وشللره ،وقليللله و يللوه ،وإللاهره وة نلله ،و ىلللوه ومل هلره ،وحمبوبلله ومعروهلله ،و ىسللنه

اّلل وال
اّلل .قضللا قضلاه ،وقللدل قلدله علللييم ،ال يعللدو وا ىلد مللنيم م ليحتة ه
وسليحته ،و هأوللله وآالره مللن ه
لاوض قضللا َه ،بلل هللم لهيلم صللاررون إىل ملا القيللم لله واقفللون فيملا قللدل عللييم الَفعاللله وهلو عللدل
منه عه لبهنا
____________________
 . 1اليمذي  :السنن 26/5 :لقم احلدية .2642
 . 2صحيو مسلم ،51/2 :ة  ىجاج آ م و موسى

.
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ةّلل واملعاصللر لهيللا
وجل هلل .وال ل ل والسللرقة وشللر اخلمللر وقتللل الللنفم وأ للل املللال احل لرام وال للر ه
() 1
بقضا وقدل.
أقول :ال يعتب هذا القدل اجلا اجلايف على االنسان املسع ،إاله متعنهت  ىنق ،قلاأ  ،ىقلو
بللال سللبب وال مل هل ،وبللذلى ابتلللر العفللال والعصللاة ب للقا أبللدي ،وال للال  -بعللد بلللى  -لرأفتلله
اّلل تعلاىل  -يف ضعميلم
ول ته وإ ىسانه بل قل هدل هلل بللى آلالرين بلال جيلة وال سلبب ،ملا يقلول ه
() 2
هوال للنال وال أةس.
هوال للجنة وال أةس والقت َ
 يف بعض لوا م :القت َاّلل ب هل ،لنلا
أارج مسلم يف صحيحه ،عن جابر قال :سراقة بن مالى بن ُجع م قال :لسول ه
ينن للا للث هل القن للا اآلن فيم للا العم للل الي للومس أفيم للا ج هف للت ب لله االَق للالم وج للرت ب لله املق للا ير  ،أم فيم للا
نس للتقبلس ق للال :ال ،ب للل فيم للا ج هف للت ب لله االَق للالم وج للرت ب لله املق للا ير  .ق للال :فف لليم العم لللس فق للال
() 3
ميسر.
فعل ه
 :اعملوا ه

إ هن ق للول الرس للول يف الرواي للة االُوىل ،أع للين« :ه للذا ت للا م للن ل ه الع للامل ،في لله أمس للا أه للل الن للال
وأمسللا آةريللم وقبللارليم فللال يل ا فللييم وال يللنق مللنيم أبللداب» أاثل سل َلواالب لللبعض الصللحابة  ،ىيللة
اّلل إن ان أمر قد فر منهس فثجا لسول اللهيبقوله :س هِد وا وقالبوا.
العمل لسول ه
قال :وفيم ُ
ولعل هلن اجللوا ال صلللة للله ةلسل َلوال ،فللا هن السللارل يقللول :إبا قُضللر علللى أ ىللد ةجلنللة فمصللوه ال

حمالللة إىل اجلنللة بصللولة قضللية ضللرولية ،فعنللد بلللى يصللو تعليفلله لع لواب والعمللل ة لالب بللال  ىاجللة إىل
بقوللله« :سللد وا وقللالبوا» اصوصلاب ةلنظللر إىل
التسللديد والتقللال اللللذين ل ل علييمللا النللق
ما
____________________
 . 1بقات احلنابلة.25/1:
 . 2ثوه م أهل السنة والسلفية.47 ،
 . 3صحيو مسلم .42/2 :ة يفية الق اآل مر يف بطن أ هُمه من تا القدل.
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بعده  ،ىية قال« :فا هن صا ىب اجلنة ختم لله بعملل أهلل اجلنلة وإن عملل أي عملل ،وا هن صلا ىب
أي عمل».
النال ختم له بعمل أهل النال وإن عمل ه
فعلى هذا تعون اهلداية يف آار حلظات العملر ملدعاة للفلوض ةجلنلة مل أنهله سلبحانه خ ِطه َلى تللى
الفعللرة ،ويللر علللى تلللى امل عمللة أب هن فرعللون  ىينمللا أإيللر ِ
االميللان يف آاللر حلظللات  ىياتلله وقللال:
َ ه
َ َّ َّ
َ َََ
ِ
ََ
َ ِ ن َّ ن
ن
ِ
ِ
َ
ن
َ
َ
مَ  ،فلر عليله سلبحانه
تَين َالَإُ َإُالَ ليَآمطتَبُ ُ َبطا َإُرس ئياَُوأنايَ ُماََ مسا ُل َ
آمط
ن
ِ
َ
َوكطِ َ
َوقَ ِدَ َ َصيِ َ
ت ََقبِ نُ َ
آلن َ
يَ (يونم.)51-52/
تَ ُم َََ نمف ُس ُد ََ
بقوله:
اّلل بللن عمللرو مللن أنلهله سللبحانه «الللق القلله يف
إ هن احلللدية اليللاو الللذي لواه اليمللذي عللن عبللد ه

إلملة فلثلقى عللييم ملن نلوله ،فملن أصلابه ملن بللى النلول اهتلد وملن أاطلث ض هلل» ،ييلو س َلواالب و
هلو ملا هلو امللرا ملن اللق النلاأ يف إلملة مل انهله سلبحانه ،يقلول :اللق النلاأ عللى فطلرة التو ىيللد
ّ ََ َ ّ َ ََ
ََ ِ َ ِ َ َ
َ َ
ِ
َ
يََْ ُطيفيَفُقرتَ هّللَ ل ُيتَِقر ْليسَ لي اي (اللروم )32/فيلل
قال سبحانه :ف قُ َوج كَ ُْل ُ
يصو أن نع عن فطرة التو ىيد ةلظلمةس
ه
مثه ما هو بنب من يسط النول على قلبه فمعة يف إلمته وصال شقيابس!
فعلللى ضللو تلللى االَ ىا يللة ال يقللدل ِ
االنسللان علللى اضللالل نفسلله وهللدايتيا مللا ال يقللدل علللى
إ اللال نفسلله يف اجلنهللة أو النللال ،فعلمللا ألا مللن شللر يعللون العتللا السللابق  ىللارالب بينلله و بلل،

إلا ته.
مث إ هن العتللا الللذي سللبق  ،ىللا م علللى ِ
االنسللان فللال ي يللد وال يللنق  ،وهللو خللالا النصللو
ه
لا
اليابتللة مللن القللرآن والسلنهة مللن تعيللو املصللو ةالَعمللال الصللاحلة أو الطاحلللة مللا ا هن القللول أبنلهله جل ه
القلم على ما ان ال يتعو وال يتبدل فعرة ييو ية ا عنيا القرآن  ىية نقلل علنيم قلوهلم َيَ ندَ
َ
َ ِن ٌَ ن
ن
َغلَّ ِ
َولنعطن َبميَقي ن َبَ َُِيَد نه َ
تَأَيِدي ِ
َمَِ نس َ
َ
تينَنطِ ُف نََكيِ َ َيَشيء (املاردة.)64/
ط
هّللَمغل لَ
ُ
ُ ُ
ُ ُ
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بقيت هنا لمتان:
االُوىل :وهلر ا هن املسللم ،تبعلاب للقللرآن العلرو متفقلون عللى التقللدير يف أفعلال العبلا إاله انهله البل هد
أن يفسللر بنحلو ال يعللالحل ااتيللال ِ
االنسللان فيجعللله معتللو اليللدين وتعللون بعيللة االَنبيللا أملراب لعلواب
شبيياب بقول القارل:
إي--ا أن تب ل ل ل للت----ل ة -ا
ليم معتوفل ل ل ل ل ل لاب وق ل ل ل ل ل للال ل ل ل ل ل ل لله
إه ه
ألق ل ل ل ل ل للاه يف ال ل ل ل ل ل ل ه
اليانيللة  :لللت اآل ت واالَ ىا يللة الصللحيحة علللى أ هن ِ
االنسللان قللا ل علللى تعيللو مصللوه ثسللن
أفعال لله وص للالح أعمال لله و للذيب أاالق لله وي للل الص للدقة و ِ
اال ىس للان وص لللة االَل ى للام وب ل هِلر الوال للدين،
واالسللتعفال والتوبللة ،وشللعر النعمللة إىل غللو بلللى مللن االُمللول املعل هلوة للمصللو ،املوجبللة لتبل هدل القضللا
السللر إىل القضللا احلسللن ،مللا انلهله قللا ل علللى تعيللو مصللوه احلسللن ،إىل املصللو السل هلر ةالَعمللال
الللي تقابليللا ،فللليم ِ
االنسللان حمعوملاب وصللو وا ىللد ومقل هدل غللو قابللل للتعيللو ،وال انلهله يصلليبه مللا قللدل
للله ،شللا أم ي للث ،بللل املصللو واملقللدل يتعللو ويتبللدل ةالَعمللال الصللاحلة أو الطاحلللة ب للعر الللنعم أو
فراهنا ،وةلتقو أو املعصية إىل غو بلى من االُمول.
تعيو املصو ةالَعمال الصاحلة أو الطاحلة

َ ن ِ ن ِ َ ِ ن َ ن َّ ن َ
َر َّبكا ِ َ ُإنا َاكنَ
اّلل سبحانه  ىا ياب عن شيخ االَنبيا نوح ،قوللهِ :قلتَ ستغ ُفرو
 .1قال ه
َ
ِ
َ
َ
َ ََِ ِ
َّ
َّ َ َ ِ ن ِ ِ
َنِ ِ ن ِ ِ
ن ِ َّ
ََ َ َ ََِ
نِ
ايتَوزعاَُ
غفيرَ*َير ُس َُُ سميء َليك َ ُمدر رَ*َويم ُددك َبُ م ٍلَوبنُاََوزعللكا َجط ٍ
َ ن َ
ك ِ َأنِ يرَ (نوح.)12-12/
ل

فانهى تلر أنهله
إىل غو بلى من اآلاثل.

علل االسلتعفال سلبباب م َلورراب يف نل ول املطلر ،و يلرة االَملوال ،وجلر ن االَهنلال

وأما يفية يرو العمل ِ
االنساو االستعفال يف العارنات فبيانه االج عن
ه ه
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إ للال ثينللا هللذا ،وإنعللال التللثرو ي للبه بعلمللات املال ىللدة ومللوقفيم ،فيللذا الللو ىر ِ
االهلللر يللدل علللى
ُ
أرمللة أهللل
يرللو الللدعا واالسللتعفال يف العارنللات ،والعلللل الطبيعيللة ،وقللد ت لواتر عللن النللق
وه
ا هن الدعا وما شاعه من االَعمال ممها ير به القضا .
البيت

َِ َ ن
ن
َِن
َّ َّ
ِ
َالَن َغ ّ ن
َْ ّّتَن َغ ّريو َميَبُ َف ُس ُ َ (الرعد.)11/
.2وقال تعاىل :إُنَ هّلل
ريَميَبُق مٍ
َ َ
َ َ َّ َّ َ ِ َ ن ن َ ّ ِ َ َ ِ
َ ّ نَ
َ
ّ
َ
.3وقلال عل وجلل :ذ ُكَبُ نَ هّللَ َياكَمغاري َنُعماََأَ َعم ايَ َقا مٍ َْاّتَنغاريو َمايَ
َِن
ِ
بُ َف ُس ُ َ (االَنفال.)53/
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ن
َّ ِ
َن َ َ ِ ََ ِ
اراكتَ ُم َ
حطايَ َ لايِ ِ َبَ َ
اََ َّساميءَُ
 .4وقلال سلبحانهَ :و َأنَأهَُ لقر َآمط َو تقا َلفت
ٍ
ُ
َ َ
ن َ ِ ن َ
ِ َ َّ ن َ َ َ ِ ن
ِ
ال ِر ُ َ َ
لكََكذب َف خذنيه َبُميَاكن َيك ُسب َن (االَعرا .)56/
َو
ضَ و ُ
َ
ِ
ِ
َ
َ
َِ
ََِ
َّ ِ
ََِن ن ِ َ ن
َ َ ِ َّ
َْيِااثَالَُيت ُسااب
اََ هّللَز َعااَُ نَُم َرجاايَ*َويرزق ا َ ُمااَ
 .5وقلال سللبحانه :ومااََنتا ُ

(الطال .)3-2/
َ

َ ِ َ َ َّ َ َ ُ ن ِ َ ِ َ َ ِ ن ِ َ َ َّ ن ِ َ ِ َ َ ن ِ َّ
َ
لاِئَكفارت َ ُإنَ اذ يبَ
نَربك َل ُِئَشكرت َ
 .6وقلال سلبحانه :و ُإذَت ذ َ
َالزيادنك َو ُ

َشديد (إبراهيم.)7/
ِ َ ِ ن َ ِ َ َ ِ َ ن َ َ َّ ِ ن َ َ ِ َ ن َ َ
ِ
ن
ك ِ
ار ُبَ
 .7وقال سبحانهَ :ون ْيَ ُإذَنايد َ ُماََقباَُفيساتجبطيَ َِطجيطايهَوأهلا َ ُماََ
َ
لع ُيي (االَنبيا .)76/

ُ ُ ََِ َ َ
َ*َفَ ِ
َر ّب ن َإِّن َ
يساتَ َ
 .2وقال سبحانهَ :و َييُ َبَإ ِذَنيد َ
جبِطيَ
تَأ ِر َْ ن َ ّر ُِ ََ
ض-رَوأن
َم َّس ُِنَ َ
ُ
ُ
َن َ َ َ ِ
ِ ن
ضٍّ -رَ (االَنبيا .)24 -23/
كشفطيَميَبُ ُ َ ُمط َ
َف َ
َ
َ
َ ُ نَ َن ِ َن
َوأنِ َ
ااتَ ُِااي ِ َ
ماايَاكنَ لّ ن لين َعااذ َب ن ِ َ
َوهاا ِ َ
َوَمااياكنَ هّللَمعااذب
 .5وقللال سللبحانهَ :و
ُ
ِ
َ
ون (االَنفال.)33/
ي َ ِستَغ ُف نر َ
ََ
ن ن
ََ َ
َّ ن َ
َاكنَ ُم َ
اََ نم َساب ُحَ*َ ل ُباثَ ُ َ َب ِق ُطا ََُ ُإىلَيَا مَنبِ َعثا نَ*َ
 .12وقلال سلبحانه :فل الَ نا
َََِِ َ َِ َ
َََ ِ ن
َش َ
نيهب َ
يلعر ء َ ن َ َ
جرةَ ُم َِ
َ
َُوه َس ُقي *َوأنَتطيَ لي ُ
ِطبذ ُ
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َِ

نق ُقَ (الصافات.)146-143/
َ
َ
َ نِ
َ ِ َ َ ِ َ ن َ َّ ِ ن َ َ
لغ ّ َ
طَ (االَنبيا .)22/
َوكذ ُكََط ُِجَ نم َ ُم ََ
 .11وقال تعاىل :فيستجبطيَ َوَنيطيهَ ُمََ ُ
ّ
ََ
َ َ ِ
ن
الَقَ مَين ننَُ َ ّم َ
َ ِ َ ٌ ََ ِ ََََ
يَآمطنا َكشافطيَ
 .12وقلال تعلاىل :فل الَاكنتَقريََآمطتَِطفع يَإُيمين يَإُ
ََطِ ن ِ َ َ ذ َبَ خل ِزيَ َ ْلَييةَ ُدلنِ َ َ َّ ِ ن ِ
ىلََْ (يونم.)52/
ُ
ييَومتعطيه َإُ ُ
ُ ُ ُ
ه للذه ارف للة م للن اآل ت القرآني للة ال للي ع للر ع للن ترتهللب آاثل معيهن للة علل لى ال للدعا واالس للتعفال
وِ
االميان والعمل الصاحل مما يع ا عن يرو هذه االَعمال يف العارنات واحلوا ه الطبيعية.
اّلل بللن عمللرو،
ومل هللذه اآل ت و ال اهلل ،الواضللحة ،ال يقللام وضن وال قيمللة ملللا نسللب إىل عبللد ه

من الروايت ،الدالهت ،على االفيا.
التصر يف ماهلا
 .2من املرأة من ه
اّلل
أارج أبو او يف سننه ،عن عمرو بن شلعيب ،علن جل هده ،ا هن لسلول ه

قلال :ال لوض

المرأة أمر يف ماهلا إبا ملى ضوجيا عصمتيا.
() 2
قال« :ال وض المرأة عطية إاله عبن ضوجيا».
اّلل
ويف لواية أُار ا هن لسول ه
 ىجيللة اخل ل الوا ىللد أن ال يعللون مباين لاب للقللرآن
لقللد سللبق منهللا القللول يف املقدمللة ا هن مللن ش لرارح ه
العرو ،و هأما املخالفة بصولة العام واخلا وإن انت
() 1

____________________
 . 1سنن أيب او  252/3 :برقم 3547 -3546ن وأارجه أيضاب ابن ماجلة يف سلننه  752/2بلرقم  2322نوأ لد يف
مسنده.221/2:
 . 2سنن أيب او  252/3 :برقم 3547 -3546ن وأارجه أيضاب ابن ماجلة يف سلننه  752/2بلرقم  2322نوأ لد يف
مسنده.221/2:
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جللار ة ل لليو تلللى املخالفللة يف التقنلل  ،ىيللة يللذ ر العللام بللال اللا مثه يعقبلله اخلللا بعللد فاصللل
وله اال محتنللان بصللحته بنحللو
ضمللين ،إاله أنلهله ال ميعللن ختصللي الللذ ر احلعلليم خب ل الوا ىللد إالهإبا ه
يق هدم على الذ ر احلعيم.
وبعبلالة أُاللر املخالفلة العليهللة ممنوعلة مطلقلاب يلرفض اخلل وأيالذ ةلعتللا  ،و هأملا املخالفللة بنحللو
ِ
خمصص لاب أو مقيِهللداب ،لعللن للليم
العمللوم واخلصللو أو املطلللق و املقيللد وإن انللت جللار ة أبن يعللون ه
لا ةلق لرارن املفي للدة للعل للم أو أف للا
لهخ ل ص للاحلاب ل للذلى  ى للىت و إن للان املخ ل رق للة ،ب للل إبا ا ىت ل ه
ا محتنالب تسعن إليه النفم.
وعل للى ض للو بل للى فلنتن للاول اآل ت الل لوال ة يف اس للتقالل املل لرأة يف أمواهل للا ةلبح للة مثه نع للرج إىل
ونب ،نسبتيما إليه.
الروايت ،املذ ولت ،ه
إ هن القرآن العلرو ملنو للملرأة اسلتقالالب ماليلاب يف أمواهللا إبا بلعلت وأُونلم منيلا الرشلد عللى اللرغم

من انهه جعل الرجال قوام ،على النسا  ،وإليى بعض اآل ت:

َ
َ ِ َِ ن ِن ِ نِ
َن
ّ
قال سلبحانه :و بتَلن َ َلَ
َرشد َفايدِ نع َإَل ا َ
تيىمَّْتَإذ َبَلغ َ ْلاكحَفإنَء نست َ ُمط
َ َ
أم ن (النسا .)6/

فاجلاليللة اليتيمللة إبا بلعللت وأُونللم منيللا الرشللد تللدال للت تلللى اآليللة وتعللون مللن مصللا يقيا
و للب علللى الللوس فل ماهلللا إلييللا ،وهللو يللالضم اسللتقالهلا يف التصللر يف االَملوال ،وإاله لعللان الللدف
بال نتيجة أو أرر.
َِ ِ
َو لنسيءَُنَص ٌ
َ ٌ َّ ِ َ َ ن
ب (النسا .)32/
يبَ ُم ّميَ كت َس ََ
جيلَن ُصيبَ ُمميَ كتسب َ ُ
ُ
وقال سبحانهُ :لر ُ
واملل لرا م للن اال تس للا يف اآلي للة م للا يُعتس للب ع للن ري للق احلِل َلر واملَِي للن وغوه للا م للن أس للبا
تصر املرأة بعد البلو
اال تسا  ،وهو يدل على نفوب ه
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يصو منعيا بعد هذا االستقالل.
وإيناأ الرشد ،وانهه ال ه
فعلى ضو هات ،اآليت ،فاملرأة البالعة الرشيدة لفل عنيلا احلجلر ،فتنفلذ تص هلرفا ا يف أمواهللا ون
فلر بلل ،اال تسلا وغللوه قبلل الل واج و بعللده ،فلاحلعم ةحلجللر علييلا بعللد تللى املر ىلللة ثاجللة إىل
ليل معت خص عموم العتا أو يقيهد إ القه.واحلعم ةحلجر علييا ال خلو من صولت:،
االُوىل :احلعللم ةحلجللر علييللا قبللل ضواجيللا فيللو خللالا الللذ ر احلعلليم ،وإن  ىعللر احلجللر عللن
ِ
االمللام أ للد  ىيللة لوي عنلله «ال يللدف إىل اجلاليللة مللا هلللا بعللد بلوغيللا  ىللىت تت ل وج وتلللد أو ميضللر
علييا سنة يف بيت ال وج».
ما  ىعر أيضاب عن ِ
االمام مالى « أبنهه ال يدف إلييا ماهلا  ىىت تت وج ويدال علييلا ضوجيلا،

الَ هن لهحالة جاض لالَ ت و يا من غو إبهنا ينفى عنيا احلجر الصعوة».
يال ى ل عليلله :هأوالب  :املن ل مللن ج لواض ت و يللا بللال إبهنللا ،يللا و قللد تضللافر احلللدية عللن النللق
() 2
انهه قال :البعر تستثمر.
واثنياب :لو افيضنا بقا والية االَ على اجلالية يف ملول التل وية ،فلال يعلون لليالب عللى  ىجرهلا
يف له ر م أ هن القرآن يصرح ةستقالهلا واروجيا عن احلجر وأيمر االَوليا بدف املال إلييا.
وما لوي عن شريو انهه قال :عيد إس عمر بن اخلطلا أن ال أجيل جلاليلة عطيلة  ىلىت لول يف
() 1

بيت ضوجيا  ىوالب أو تلد ولداب )3(.عللى فلرحل الصلحة  ىعلم والرلر خلت
ليالب على  ىجر املرأة على وجه

____________________
 . 1املعين.517/4:
 . 2بلو املرام :برقم .1212
 . 3املعين.517/4 :
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ولول ه و ضمنله ،وال يعلون

ِ
اال ال قبل الت وية ،فالقول ةحلجر يف هذه الصولة ال خلو عن تعسا.
اليانية :احلعلم ةحلجلر علييلا بعلد ضواجيلا مطلقلاب ملا هلو مفلا الروايلة االُوىل املنقوللة علن عملرو
بن شعيب ،أو يف اصو عطيتيا ما هو مقتضى الرواية اليانية.
فاملروي عن أيب  ىنيفة وال لافعر وابلن املنلذل جلواض تصلرفيا يف ماهللا ةلتل واملعاوضلة ،واملنقلول
عللن أ للد يف إ ىللد الللروايت .،انهلله للليم هلللا أن تتصللر يف ماهلللا ل ل ة علللى اليلللة بعللو عللوحل
إالهعبن ضوجي ل للا ،واس ل للتدل عل ل للى ه ل للذا الق ل للول و ل للا لوي ا هن ام ل ل لرأة ع ل للب ب ل للن مال ل للى أت ل للت النل ل للق
 :ال لوض للملرأة عطيلة  ىلىت أيبن
ثل ههلر هللا ،فقلال هللا النلق
إىل علب ،فقلال :هلل أبنلت

اّلل
ضوجيا ،فيل استثبنت عبلابس فقاللت :نعلم ،فبعلة لسلول ه
() 1
.
اّلل
هلا أن تتصد ثليهياس ،قال :نعم ،فقبله لسول ه
يال ى عليه :أنهه من احملتملل أن تعلون احلُل هلر ملعلاب ل وجيلا وقلد فل إلييلا لتتل ين علا ،فلال يعلد
لليالب عللى علدم اجللواض فيملا لان ملعلاب هللا ،والروايلة إهالا ول ت يف واقعلة شخصلية ال ميعلن اسلتفا ة
العموم منيا.
 ،ومللن احملتمللل أن يعللون
اّلل
اّلل بللن عمللرو ،عللن لسللول ه
فلللم يبللق ليللل سللو لوايللة عبللد ه
املرا انهه ال وض عطيتيا من ماله من غو إبنه.

فلللن قلللت:نعللم ،مللا ب للرل مللن التثويللل واحلمللل إهاللا للري يف لوايتلله اليانيللة أعللين قوللله« :ال للوض
المرأة عطية إاله عبن ضوجيا» فيحتمل أن يعون املال املعطى من مال ضوجيا.
____________________
 . 1سنن ابن ماجة 752/2:برقم .2325
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يصو فيه بلى التثويل لقوله« :ال لوض الملرأة أملر يف ماهللا» الظلاهر يف
و هأما احلدية االَهول فال ه
ون املال ماهلا.
قلللت :إ هن احلللديي - ،يف الواق ل   -ىللدية وا ىللد فللال نعلللم مللا هللو الصللا ل عللن النللق

اصوصلاب ا هن االَ ىا يللة منقولللة ةملعل فلللذلى يصللعب االعتمللا علللى قوللله «يف ماهلللا» و قللد صللرح
العلم للا ا هن الص للحابة للانوا يس للمعون االَ ىا ي للة وال يعتبوهن للا وال يع للرلون عليي للا ،مثه يرووهن للا بع للد
السن ،العيوة .فلذلى ااتلفت عبالات احلدية الوا ىد.
مثه إ هن االَمر ارر ب ،اجلواض وعدمله ،فالتحديلد ةليللة هعلم جلداب ،وقياسليا عللى امللريض اللذي

ال وض له التصر يف أضيد من رلة ماله قياأ م الفال .
أي  ى للال ف للاملرج ه للو اآلي للة ،وال ميع للن االس للتنا ع للات ،ال للروايت  ،ى للىت خصل ل ال للذ ر
وعل للى ه
احلعيم أو يقيهد عما.
فخرجنللا ةلنتيجللة التاليللة :ا هن امللرأة يف ِ
االسللالم بات شخصللية تسللاوي شخصللية الرجللل يف  ىريللة
أي ف للر إالهفيم للا يقتض لليه ياهن للا الرو ى للر والنفس للر اجليه للاش
االنتخ للا والتص للر يف االَمل لوال ون ه
ةلعا فة و ِ
اال ىساأ.
 .3عدم تواله ملت،
أارج ابن ماجة ،عن عمرو بن شعيب ،عن ج هده ا هن لسول اللهيقال:ال يتواله أهل ملت.،
والرواية ثاجة إىل تفسو وتوضيو ،إب ا هن أ ير أهلل السلنهة لوهلا عللى علدم ولارلة هلل مللة علن
ملة أُار م أ هلملقصو نفر التواله بينيما ،و يعفر
() 1

____________________
 . 1سنن ابن ماجة 512/2 :برقم .2731
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يف صدقه عدم الولارة من جانب ون جانب آار .فينا مسثلتان:
االُوىل :يف أنهه ال يره العافر املسلم .هذه املسثلة ممها اتفقت عليه لمة املسلم.،
() 1
قال ابن قدامة :أ أهل العلم على أ هن العافر ال يره املسلم.

اليانية :يف ولارة املسلم العافر .وهذه املسثلة ممها وق فييا االاتال .
 ،و مع للاب ب للن جب للل ،ومعاوي للة ب للن أيب س للفيان م للن الص للحابة ،ومس للرو ،
فق للد ق للال عل للر
اّلل ب للن معق للل و د ب للن احلنفي للة و د ب للن عل للر الب للاقر وإس للحا ب للن لاهوي لله م للن
وس للعيد وعب للد ه
التابع ،،أبنهه يره املسلم العافر ،الَ هن ِ
االسلالم يل ه إاله علهاب و راملةب ،فللو افيضلنا ا هن االَ والوللد

للال للافرين فلللو مللات الوالللد واحلللال هللذه يررلله الولللد ،فعيللا ال يررلله إبا أسلللم قبللل وفللاة والللدهس
وإالهيل م أن يعون ِ
االسالم سبباب لنقصان  ىظه و ضوال عهِه.
وم ل بلللى فقللد قللال يللول الصللحابة و التللابع :،ال يللره املسلللم العللافر ،يللرو هللذا عللن :أيب

اّلل ،و بله قلال :عملرو بلن عيملان،
بعر و عمر و عيمان ،وعلر ،و أُسامة بن ضيد ،وجلابر بلن عبلد ه
و عروة ،وال هري ،وعطال ،و اووأ ،واحلسن ،وعمر بلن عبلد الع يل  ،وعملرو بلن ينلا ل ،واليلولي،
و أبو  ىنيفة وأصحابه ،ومالى ،وال افعر ،وعامة الفقيا .
واحلللق احلرمللان يف الصللولة االُوىل ،وعدملله يف الصللولة اليانيللة ،تبعلاب ِال القللات القللرآن ،أعللين قوللله

ن ن ُ
ن
سلبحانه :ي ُصيك َ هّللَ ُ
َ َ
ِ ن
ن
نُص َميَت َر َ َأ ِزو نجك َِ
َ َِ
الق َر نب ن (النسا .)7/
و َ

َ
ن ِ َّ
نَِ ِ
َ ن
َّل َكرمثِ نُ َ
اَ وقولله سلبحانهَ :ولكا ِ َ
النبيَ َ
َْاظَ َ
َ
ك
َ
د
وال
ُ ُُ
َأ ُ
َ
(النسلا  )12-11/وقولله تعلاىل :لرجيلَنَص ٌ
يبَ ُم ّميَت َر َ َ ُدل ُنَ
ُ
ُ ُ

____________________
 . 1ابن قدامة ،املعين.342/6 :
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املوله افراب والواله مسلماب ارج منيا ععم املسثلة ةالتفا .
فا هن إ القيا يعم ما إبا ان ه
أرمللة أه للل البيللت إملاع للات إىل له مللن ضع للم ا هن املسلللم ال ي للره العللافر ،مي للل ق للوهلم
ويف لوا ت ه
() 1
« :حنن نرريم وال يررول ،ا هن اّلل ع وجل ي ل ِ
ةالسالم إالهعهاب».
ه ه ه
() 2
ويف لواية أُار « :نرريم وال يررول ا هن ِ
االسالم ي ه يف مواره إالهش هدة».

ومع نفر التواله هو أن يره لهمن اآلالر ،فيلذا هلو اللذي تنفيله لسلان الروايلة ،وهلو صلا
للم العللافر ،
لافر املسلللم ويللره املسل ُ
علللى مللا إبا انللت الولارللة مللن جانللب ون آاللر فللال يللره العل ُ
فيصد انهه ال تواله بينيما.
وعللذا املع ل فسللر ِ
الروايللة ،لو عبللد الر للان بللن أعلل ،،عللن أيب جعفللر
االمللام أبللو جعفللر
ه
قللال« :ال يت لواله أهللل ملتلل ،حنللن ن لرريم وال يررللول ،ا هن اّلل ع ل وجللل ي ل ل ِ
ةالسللالم إاله
ه ه
() 3
عهاب».
انله لله قل للال :فيمل للا لو النل للاأ عل للن النل للق
اّلل
ويف صل للحيحة يل للل وه ل للام ،عل للن أيب عبل للد ه
انلهله قللال« :ال يت لواله أهللل ملتلل »،قللال« :نلرريم وال يررللول ا هن ِ
االسللالم يل ه يف  ى هقلله إاله
() 4
ش هدة».
يقلول« :ال يتلواله أهلل ملتل ،،يلره هلذا هلذا
اّلل
ولو أبو العباأ قال :مسعت أة عبلد ه
ويره هذا هذا ،إاله أ هن املسلم يره العافر  ،والعافر ال يره املسلم».

____________________
 . 1الوسارل ،17 :البا
 . 2الوسارل ،17 :البا
 . 3الوسارل ،17 :البا
 . 4الوسارل ،17 :البا
 . 5الوسارل ،17 :البا

 1من أبوا
 1من أبوا
 1من أبوا
 1من أبوا
 1من أبوا

موان
موان
موان
موان
موان

ِ
االله ،احلدية 6و.17
ِ
االله ،احلدية 6و.17
ِ
االله ،احلدية 6و 14و .15
ِ
االله ،احلدية 6و 14و .15
ِ
االله ،احلدية 6و 14و .15
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() 5

 .4وجو الوفا بنذل املعصية
فقاللت:
أارج أبو او يف سلننه ،علن عملرو بلن شلعيب ،علن جل هده ا هن املرأة أتلت النلق
إو نللذلت أن
او نللذلت أن أضللر علللى لأسللى ةلللد  ،قللال :أويف بنللذل قالللت :ه
اّلل ،ه
لسللول ه

أببللو وعللان للذا و للذا ،معللان للان يللذبو فيلله أهللل اجلاهليللة قللال« :لصللنمس» قالللت :للال ،قللال«:
() 1
لورنس» قالت :ال ،قال« :أويف بنذل ».
يال ى على احلدية:
إ هن الضر ةلد هإما  ىرام أو أمر مرجلوح أو مبلاح ،قلال ال ليخ الطوسلر :إ هن الضلر ةللد
يف االَع لراأ واخلتللان معللروه ،وقللال ال للافعر :ضللر الللد ِه يف اخلتللان و االَع لراأ مبللاح )2( .وعلللى

اّلل أ ل لجلل،
اّلل بلن عملرو ،ا هن لسلول ه
اّلل بله ،وقلد لو عبلد ه
ي التقا ير ال يصو ابتعا وجله ه
ِ
اّلل نلذلل أن ا لر
اّلل :ملا ةل القلران ،قلاال :لسلول ه
ويمها مقيلن مي يان إىل البيت ،فقال لسول ه
 :للليم هللذا نللذلاب فقط ل قراهنمللا ،وقللال :إهاللا النللذل مللا

اّلل
إىل البيللت مقينلل ،،فقللال لسللول ه
() 3
وجل
ابتعى به وجه ه
اّلل عه ه
انهه نظر إىل أعرايب قارماب يف ال لمم وهلو خطلب فقلال:
ويف لواية أُار عنه ،عن النق
:
اّلل
اّلل أن ال أضال يف ال لمم  ىلىت تفلر  ،فقلال لسلول ه
ما شثنىس قال :نلذلت لسلول ه
وجل
ليم هذا نذلاب ،إهاا النذل ما ابتعر وجه ه
اّلل عه ه
اّلل
مندسللة يف الللروا ت النبويهللة و ل هلل لسللول ه
وعلللى ضللو بلللى فالروايللة ه
() 5
أجنبية أن تضر على لأسه ةلد ه  .وقد مضى العالم فه أيضاب
() 4

أن يسل هلو مل لرأة

____________________
 . 1سنن أيب او  232 -237/3 :برقم .3312
 . 2اخلال  ،6:تا ال يا ات ،املسثلة .55
 . 3مسند أ د.123/2 :
 . 4سنن أيب وا ، 234/3 :ة ما جا يف النذل يف املعصية برقم  3322ةاتال يسو يف اللف .
 . 5ال ى تر ة بريدة بن احلصيب.424 :
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 .5ال ير ب البحر إاله راله
 :ال
اّلل
اّلل بلن عملرو ،قلال :قلال لسلول ه
أارج أبو او  ،عن ب و بن مسلم ،عن عبد ه
() 1
اّلل ،فا هن ت البحر للاب و ت النال ثراب.
ير ب البحر إاله  ىاج أو معتمر أو غاض يف سبيل ه
يال ى ل عليلله :أ هن الروايللة إمللا بصللد ِ
االابللال عللن الواق ل  ،أو بصللد ان للا النيللر ،فعلللى االَهول
ه
يل م العذ فانهله ير لب البحلر التلاجر والسلارم والسلارو إىل غلو بللى ملن الطوارلا ،وعللى اليلاو
يصو احلعم ثرمته أو راهتهس
هوال اليالرة ،وهل ه
يل م  ىرمة أو راهة السفر البحري لعو َ
قللال لصللر الللدين االَلبللاو« :وال خفللى مللا يف هللذا احلللدية مللن املنل مللن ل للو البحللر يف سللبيل

لللب العلللم و التجللالة وحنللو بلللى مللن املصللاحل الللي ال يعقللل أن يص ل هد ال للال احلعلليم ،النللاأ عللن
اّلل مي هلن عللى عبلا ه أبنهله اللق هللم السلفن
صيليا بسبب مظنلون إاله وهلو العلر يف البحلر ،يلا و ه
وسيل هلم ل و البحر عا س فقال:
َِ َ
ٌَ َن َّ َ َ ن
ن ِ َِ ِ
َ َ َِ َن ِ ِ ِ
َ
ن
ن
َّ
ن
وآيَ َ َأنيَِلطيَذريت َ ُ َ لفل ُكَ مشح ن*َوخلقطيَ َ ُمََ ُمث ُل ُ َميَيركبا ن (يلم

.)42 -41/
() 2
اّلل أعلم.
ففر هذا ليل على ضعا هذا احلدية و ونه منعراب و ه
أقللول :مللا ب للره يف صللدل الملله متلل ،،و هأمللا االسللتدالل ةآليللة علللى نعللالة احلللدية فللليم بتللام،
اّلل سللبحانه علللى عبللا ه ،ال يف مقللام بيللان يفيللة االسللتفا ة وشللرو يا  ىللىت
الَ ههنللا بصللد بيللان نعللم ه
يتمسى ة ِال ال على جواض االستفا ة يف

____________________
 . 1سنن أيب او  6/3 :برقم .2425
 . 2سلسلة االَ ىا ية الضعيفة واملوضوعة.45/1:
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ي الظرو واحلاالت.
واالس للتدالل ةآلي للة عل للى  ىلي للة ل للو الس للفينة لع للا ت ش للىت ،االس للتدالل بقول لله س للبحانه:
َ
َ َ َ
َو َض َ
رض َ
ِلناايم (الللر ن )12/علللى ج لواض التصللر يف ألحل العللو الللي أ ىياهللا ،أو
ااع يَ ُ َ
و ال

التمسلى ويلل قولله« :العلنم  ىلالل»عللى  ىليلة العلنم املعصلو وهلذا أصلل بيهنله االُصلوليون يف ة
املطلق و املقيد .والعاتب حمده وليم بفقيه.
أضا إىل بلى انهه ما املرا ملن النلال لت البحلر  ،والبحلر لت النلالس ومللابا يعت لا أ ىلد
ممهن س أغوال البحال بلىس إاله أن يعون احلدية ناية عن االَاطال احملدقة بره ا البحر.

 .6الفرقة الناجية أل و أصحايب
اّلل
اّلل ب ل للن عم ل للرو ،ق ل للال :ق ل للال لس ل للول ه
اّلل ب ل للن ي ي ل للد ،ع ل للن عب ل للد ه
أا ل للرج اليم ل للذي ،ع ل للن عب ل للد ه
 :ليثت ،على أُهمي ما أتى على بين إسراريل  ىذو النعل ةلنعل  ،ىىت إ ْن ان ملنيم ملن أتلى

أ هُملله عالنيللة ،لعللان يف أ هُمللي مللن يصللن بلللى ،وا هن بللين إس لراريل تفرقللت علللى رنتلل ،وسللبع ،ملللة،
اّللس
وتفي أ هُمي على راله وسبع ،ملة لهيم يف النال ،إاله ملهة وا ىدة ،قالوا :و ملن هلر لسلول ه
() 1
قال :ما أل عليه و أصحايب.
البحة  ىول هلذا احللدية اللذي لواه الفريقلان يف تلبيم بو شلجون ،وقلد أشلبعنا احللدية عنله
يف تابنا « ثوه يف امللل والنحل» )2( .غو انهنا نعلهق على احلدية وهلو :انهله
الناجية بقوله« :ما أل عليه وأصحايب» وهذا ال خلو من غموحل.
____________________
 . 1سنن اليمذي 26/5 :برقم .2641
 . 2ثوه يف امللل والنحل.32-23/1:
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علر الفرقلة

هأوالب :ا هن هللذه الل ة غللو موجللو ة يف بعللض نصللو
نقليا لعدم االَيمهية.
واثنيلاب :ا هن املعيللال الو ىيللد لليللال والنجللاة هللو شللخ

لو أن يقللال ا هن اللراوي تللر
الروايللة ،وال يصل ه
و هأمللا أصللحابه فللال ميعللن أن

النللق

 ،وإالهفلللو ختلفلوا عنلله قللليالب أو
اّلل
يعونلوا معيللالاب لليدايللة والنجللاة إاله بقللدل اقتللداريم برسللول ه
يلواب ال يعلون االقتلدا علم موجبلاب للنجلاة ،وعللى بللى فعطلا أصلحايب عللى النلق عطلا ضارلد ال
 ىاجة إليه.
واثلي لاب :ا هن امل لرا هامللا صللحابته لهيللم ،أو االَ يريللة السللا ىقة ،فللاالَهول مفللروحل العللدم الاللتال

 ،وأ ل ليللل عللى بلللى
اّلل
الصلحابة يف مسللارليم وم لالعم السياسللية والدينيلة بعللد لسلول ه
مللا وقل مللن اخلللال يف السللقيفة وبعللدها .واليللاو مملهلا ال يلتل م بلله أهللل السلنهة فللا هن االَ يريللة السللا ىقة
مللن الصللحابة اللالفوا اخلليف للة اليالللة ،وقللد قتل لله املص لريون والعوفي للون يف م لرأ ومسللم مللن بقي للة
مولهب أو مياجم أو سا ت.
الصحابة ،الذين انوا بَ ،
علللى أ هن للل أصللحايب علللى االَ يريللة اللال الظللاهر ،ويظللن ا هن هللذه الل ة مللن لواة احلللدية
لللدعم موقللا الصللحابة ،وجعليللم احملللول الو ىيللد الللذي يللدول عليلله فلللى اهلدايللة بعللد النللق االَعظللم،
واملتوق ل م للن لس للول اهلداي للة ه للو أن حي للد الفرق للة الناجي للة بس للمات واض للحة تس للتفيد مني للا االَجي للال

الال ىقة ،فا هن هل الفر ي هدعون ا ههنم على ما عليه النق
و هل ي هدعر وصالب بليلى وليلى ال تقر هلم بذا ا
يلا تعللون صللحابته مال لاب للحللق والبا للل مل أنلهله

.

يتنبللث يف  ىياتله عللن التللدا صللحابته

بعدهس
اّلل :قال النق
 .1أارج البخالي ،عن أيب وارل قال :قال عبد ه
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:

إس لجللال مللنعم  ىللىت إبا أهويللت الَ ُُلوهلللم ااتلج لوا وو،
أل فَل َلر َ ُعم علللى احلللوحل ،لللوفعن ه
فثقول أي ل ِه أصحايب ،يقول :ال تدلي ما أ ىدروا بعد .
.2أاللرج البخللالي ،عللن يعقللو بللن عبللد الر للان ،عللن أيب  ىللاضم ،قللال :مسعللت سلليل بللن سللعد
يقول :أل فر عم على احلوحل من ول ه شلر منله ،و ملن شلر منله
يقول :مسعت النق
ال بيين و بينيم.
يظمث بعده أبداب ،لو علر أقوام أعرفيم ويعرفوو مثه ُحي ُ
قال أبو  ىاضم :فسمعين النعمان بلن أيب عيلاش وأل أ ىلدريم هلذا ،فقلال :هعلذا مسعلت سليالب س
فقلللت :نعللم ،قللال :وأل أشلليد علللى أيب سللعيد اخلللدلي لسللمعته ي يللد فيلله ،قللال :إ ههنللم مللين ،فيُقللال:

إنهى ال تدلي ما ب هدلوا بعد  ،فثقول سحقاب سحقاب ملن بدل بعدي.
اّلل
أفيللل ميعللن أن يعللون أهللل البللد مللا حيعللر عنلله قوللله« :مللا أ ىللدروا بعللد » واملبللدلهون يللن ه
بقولله« :سلحقاب سلحقاب مللن
ما حيعر عنه قوله «وملا بلدلوا بعلد » أو ملن علا عليله النلق
() 1

بدل بعدي» مال اب للحق والبا ل ومعيالاب ملعرفة الفحتة الناجية عن غوها س!
لتدل عللم العمللام ،ويضللر عللم االَميللال يف التقللو
ال شل ه
لى انلهله للان بلل ،الصللحابة أشللخا يسل ه
للحق والبا ل س
ومعالم االَاال  ،ولعن أين هذا من أن يعون هل صحايب حمولاب ه
وبذلى تعر ا هن هأول من هفر بعض الصحابة هم اللذين يلروون هلذه اللروا ت يف صلحا ىيم ال
أصو العتب عنلدهم بعلد القلرآن العلرو ،ومل بللى يرملون غلوهم
سيما صحيو البخالي الذي هو ه
بتلى الفرية م أ ههنم منه بُرا برا ة يوسا من الذنب الذي أُلصق به.

____________________
 . 1صحيو البخالي ،46/5 :تا الف .
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و للة نعتللة جللديرة ةلبحللة وهللر انلهله إبا لاجعنللا الصللحاح واملسللانيد للد أ هن أصللحاعم أفللر وا ةةب
ب ثن فضارل الصحابة ،إاله أ هن-هم يفر وا ةةب يف ميالبيم ،بل أقحملوا ملا يرجل إىل تللى النا ىيلة
يف أب لوا أُاللر ،س لياب مليللالبيم وقللد ب رهللا البخللالي يف اجل ل التاس ل مللن صللحا ىه يف ة الف ل ،

وأ لجيا ابن االَرو يف جامعه يف أبلوا القياملة عنلد سلر لوا ت احللوحل ،واليتيلب املنيجلر جلمل
االَ ىا ية وترتيبيا ،لان يقتضلر عقلد ة مسلتقل للمياللب إىل جنلب املناقلب  ىلىت يطلل القلال َ
.
على قضا السنة  ىول صحابة النق
والعجللب ا هن ابللن  ىجللر يف شللر ىه علللى البخللالي مل هلر علللى هللذه الللروا ت مللرول الع لرام م ل أ ههنللا

لرمتيم ،بلل جللا بعلمللة أبعللن فييلا أب هن االَمللر ارللر بلل،
ختلالا مللا عليلله السلنهة ملن عدالللة الصللحابة بل ه
التدا بعض الصحابة أو معصيتيم  ىية قال :و ىاصل ما ل عليه  ىلال امللذ ولين ا ههنلم إن لانوا
ممن التد عن ِ
منيم وإبعا هم ،وإن انوا مملن يرتلد لعلن
االسالم فال إشعال يف ت ي النق
أ ىده معصية بوة من أعمال البدن أو بدعة من اعتقلا القللب ،فقلد أجلا بعضليم أبنهله حيتملل
اّلل فللييم يعللاقبيم علللى جنللايتيم ،وال مللان مللن
أن يعللون أعللرحل عللنيم و ي للف هلللم اتباع لاب الَمللر ه
() 1
اوهلم يف عموم شفاعته الَهل العبارر من أ هُمته فيخرجون عند ااراج املو ىدين من النال.
 .7قلو بين آ م ب ،اصبع،
اّلل بلن عملرو بلن العلا ،
أارج مسلم يف صحيحه ،عن أيب عبلد الر لان احلبل هلر ،انهله مسل عبلد ه
يقللول :إ هن قلللو بللين آ م لهيللا بلل ،اصللبع ،مللن أصللاب الللر ن
اّلل
يقللول :إنلهله مس ل لسللول ه
قلب وا ىد
____________________
 . 1فتو البالي ،5/13 :تا الف .
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اّلل
يصرفه  ىية ي ا  ،مثه قال لسول ه
ه

() 1

مصر القلو هِ
يم هِ
صر قلوبنلا عللى اعتلى.
 :الله ه

هذه الرواية من الروا ت الي يفوح منيا التجسيم  ىية أربت هّلل سلبحانه أصلاب هأوالب ،مثه أربلت

ا هن قلو بين آ م ب ،اصبع ،من أصابعه ،فلو أالذل بظلاهره فيلو جتسليم و فلر وإحللا  ،وللو هأولنلاه
لصرل جيمي ،مطرو ين عند السلا.
يقول النووي :هذا من أ ىا ية الصلفات وفييلا القلوالن السلابقان قريبلاب أ ىلديمهاِ :
االميلان علا ملن
اّلل تعلاىل(:لليم
غو تعرحل لتثويلل وال ملعرفلة املعل بلل ي َلومن أب ههنلا  ى هلق وا هن إاهرهلا غلو ملرا  ،قلال ه
ميله شر ).
والياو :يُتثول ثسب ما يليق عا فعلى هذا املرا  ،اجملاض ملا يقلال فلالن يف قبضلي ويف فلر ال
اصبعر أقلهبه يا شلحتت ،أي انهله
 ىال يف فه بل املرا ت قدليت ،و يقال :فالن ب،
يرا به أنهه ه
ه

مين على قيره و التصر فيه يا شحتت فمعل احللدية :انهله سلبحانه و تعلاىل متص هلر يف قللو
ه
عبا ه وغوها يا شا ال ميتن عليه منيا شر وال يفوته ملا ألا ه ،ملا ال ميتنل عللى ِ
االنسلان ملا
() 2
ان ب ،اصبعيه ،فخا ب العر وا يفيمونه و ميهله ةملعاو احلسية ي يداب له يف نفوسيم.

يال ى ل عليلله :أ هللتعبللو ال لرارة يف اللعللة العربيللة عللن القللدلة القللاهرة هللر القبضللة واليملل ،،قللال
َ َ َ ن َّ َ َّ َ ِ َ َ ِ ن َ
ٌ
ن
ت َ
َْجيعي ََقبِ َضتن ن َيَ َمَ لق َ
ييما َُ َ
َم ِق ُ ّيايتَ
َو َّساميو
سلبحانه :وميَقد َرو َ هّللَََْقد ُرهَُو َ
الرض ُ
ُ
َ ّ نِ ن
ن ِ َن ََ
َ
َشك ََن (ال ملر )67/فلاالَلحل بسلعتيا يف قبضلته سلبحانه أي قدلتله
ُبي ُمي ُط ُ َسبحين َوتعيىلََميَي ُ
القاهرة علييا ما ا هللسماوات بسعتيا تنطوي بقدلته.

____________________
اّلل تعاىل القلو يا شا .
 . 1صحيو مسلم ،51/2 :ة تصريا ه
 . 2شرح النووي على صحيو مسلم 443/16:برقم  2654ة تصريا اللهيتعاىل القلو
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يا شا .

و هأما التعبو عن القدلة القاهرة أب ههنا ب ،االصبع ،فليم برارة ،نعم لوا يقال ألفعه ةصبعر.
وعلى أية  ىال فيذه الروا ت هر الي هلوجت ن عة التجسيم ب ،أوسا املسلم.،
 .2عدم إضرال اخلطيحتة م ِ
االميان
أارج أ د عن إبراهيم بن د بن املنت ر ،عن أبيه هذا يف  ىدية أيب أ د ال بوي ،قلال :نل ل
اّلل ،يقول:
اّلل بن عمرو بن العا  ،يقول :مسعت لسول ه
لجل على مسرو  ،فقال :مسعت عبد ه
اّلل وهو ال ي ر به شيحتاب ال اجلنة ،ولن تضره معه اطيحتة ،ما لو لقيله وهلو م لر
من لقى ه
() 1
به ال النال ،و ينفعه معه  ىسنة.
أقول :ا ىتدم النقاش يف معل ِ
االميلان منلذ منتصلا القلرن االَهول ،فلذهبت ارفلة أبنهله عبلالة علن
ر االعتقا ةجلنان واالقرال ةللسلان وإن يعلن مصلا ىباب مل العملل ،فثالذوا ملن ِ
االميلان جانلب

القللول واالعتقللا  ،و للر وا جانللب العمللل والقيللام ةالَل للان ،فقيللل هلللم«امل ْرجحتللة» أي «املل َلو هارة» الَ ههنللم
ِ ُ
االميللان املعصللية ،مللا ال تنف ل م ل
ق ل هدموا االَوللل ،وأال هلروا العمللل ،وا شللتيروا بقللوهلم« :ال تضللر م ل
اّلل بن عمرو.
العفر الطاعة» ،وهو قريب ممها لوي عن عبد ه
ويف مقللابليم مللن عللل العمللل ج ل اب مللن ِ
االميللان ،فمللنيم مللن هفللر مرتعللب العبللوة للاخلوالج أو
مومن وال افر املعت لة.
جعله يف من لة ب ،املن لت ،فيو عندهم ال َ
مومناب فلعونه
مومناب فاسقاب ،هأما ونه َ
و هأما يول املسلم ،فلهاا يعت ونه َ

____________________
 . 1مسند أ د.172/2:
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االمي للان إاله ِ
معتق للداب و للا للري عل للى لس للانه م للن ال لليا ت ،ول لليم ِ
االبع للان عم للا و هام للا ون لله فاس للقاب
ِ
ِ
و ىل ُلرم
فلخروجلله عللن اعللة ه
اّلل ،فبمللا ا هن االميللان بو مراتللب فقللد قللق فيلله االميللان أب د لجاتللهَ ،
اّلل ،فقللد افتقللد الدلجللة العليللا الللي انيطللت عللا
الَجللله ملله وعرضلله وماللله ،ووللا انلهله اللرج عللن اعللة ه
مومناب يُعذ  ىسب ما قدل له من العذا .
النجاة يف اآلارة فيو م ونه َ
هذه هر أقوال املفعرين من متعلمر ِ
االسالم ،إهالا امليلم هلو الوقلو عللى ملا هلو العاملل امل َلورر
االسللالميةس والسللبب املللورهر لللرفض العمللل وفللق ِ
لظيللول فعللرة االلجللا يف السللا ىة ِ
االميللان و االقتصللال
َ
علللى القللول فقللح أو م ل ضللميمة االعتقللا س يبللدو أ هن أ ىللد أسللبابه هللو ت رللة عيمللان مللن االَ ىللداه
املنسللوبة إليلله مللن نفللر صلللحا الصللحابة مللن لهللم وضللرعم و شللتميم ،ويسلليم  ىعومللة أمويللة،
وصر بيت املال على أقالبله واملنتمل ،إليله ،إىل غلو بللى ملن االُملول املوبقلة ،فقلالوا :إ هن امليلم هلو
القول و ِ
االبعان ،وال تضر اخلطيحتة معه.

ومللن االَسللبا الباعيللة إىل تف للر فعللرة االلجللا هللو تن يلله النللا ي ،وأ هُميللات املل َلومن ،عللن نقللض
البيعة واخلروج على ِ
االمام املفيحل الطاعة.
و للان للجي للاض احل للا م ول يف تنمي للة الفع للرة و إلس للاريا ،وب للذلى  ى للال ب لل ،االُهم للة واخل للوحل يف
املدهلملة مملا نقلم بله عللى عيملان ،و أصلحا الفل ملن اجلملل وصلف،،
البحوه اخلطلوة ،واملعلال
ه
وبذلى عُ هِذل هل من االا ال ريعة.
ِ
عامللة مراتبلله تقللو اجملتم ل  -ال سلليما ال للبا  -إىل اخلالعللة
إ هن جتريللد االميللان عللن العمللل يف ه
االق لرال ةللسللان و ِ
واالحنللالل اخللقللر وتللر القلليم ،بذليعللة ا هن امليللم هللو ِ
االبعللان ةلقلللب ،وال يضل هلر
معه ،تر الفرارض واقليا احملرملات ،وللو سلا ت تللى الفعلرة يبلق ملن ِ
االسلالم إاله امسله ،و ملن
ه
ال للدين إالهلمس لله ،ويع للون املتظ للاهر ب للذلى للافراب ملح للداب واقع لاب اخت للذ تل للى الفع للرة س للتالاب مل للا يع ل هلن يف
ضموه.
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أرمللة أهللل البيللت فح ل هذلوا شلليعتيم مللنيم وقللالوا«:ة لوا أوال للم ةحلللدية قبللل أن
ولقللد وقللا ه
() 1
يسبقعم املرجحتة».
االلجللا  ،و ا هن ِ
وبللذلى تقللا علللى قيمللة مللا لوي عللن عبللد اّلل بللن عمللرو ،فيللو ن ل يف ِ
االميللان
ه

ةّلل و عللدم إش لرا أ ى للد مع لله ،يعف للر يف النجللاة وال تض ل هلر مع لله اخلطيحت للة وإن ضل و س للر  ،أو قت للل
ه
وأ ىر  ،الَنهه أقر بلسانه و استعمل إميانه و إن فعل ما فعل.
ّ
يتفوه عا َم ْن ن ل عللى قلبله قولله سلبحانه :إنميَ
فالرواية معذوبة على لسان النق
 ،ال ه

َ ن َ
نِ ن َ ّ
ن َ
ِ ََِن
يَ َ
َ
ِ
َو َر نس ُ نَث َّ َ َ ِ َيَرتيبن
ل َ
َآمطن َبيهّلل َ
يَُ هّللَأو ُئلكَ
َ
َس
َ
س
ف
َ
أ
َو
م
َب
و
د
َوجيه
م َ ُمط نَ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ن
نه ن َ ّصي ُدق ََن (احلجرات )15/وقوله:
ّ ّ َ َن َ َ ن
َّ ِ َ َ ن ِ
َ َِ ِ
ّ
يْليت( ...العصر .)3-1/إىل
َسَ* ُإالَ ليََآمط
ِصَ*َ ُإنَ َُ
َو ُمل َ ص ُ
النسينَل ُِفَخ ٍ
و لع ُ

غو بلى من اآل ت املتعد ة ،ملن تر العمل ةلفرارض والتعب املوبقات.
فقللد  ىيعللت الروايللة ووضللعت عم لاب ِ
لاللجللا  ،ولسللان الروايللة وصللياغتيا ،ي لليد علللى أ ههنللا مللن
لمات العلما واملناإرين يف مسثلة  ى هد ِ
االميان والعفر.
وملللا اختللذت املرجحتللة الروايللة سللنداب ملللذهبيم ،جللا اخللوالج ومللن لللا لفيللم  -مللن القللارل ،بللداول
العمل ةل ريعة يف واق ِ
االميان يف عامة لجاته  -فاختذوا ،لواية أُار سلنداب مللذهبيم ،فعلث هن النلق
يعن له عمل سو عم هل مسلى سيظير بعده بدليل.
اخلا
متسى اآلارون برواية تنايف احلدية السابق.
وقد ه
لو البخالي يف صحيحه عن أيب هريرة :ا هن النق

____________________
 . 1العايف.47/6 :
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قلال :ال يل و  ىل ،يل و وهللو م َلومن ،وال ي لر اخلملر  ىل ،ي للرعا وهلو م َلومن ،وال يسلر السللال
() 1
مومن.
 ى ،يسر وهو َ
واحللدية أيضلاب احللدية السلابق يلدعم فعلرة اخللوالج واملعت للة ،وقلد سلحتل أبلو  ىنيفلة علن ملد
السوال واجلوا .
صد احلدية فثجا بعدم صحته ،وإليى َ
قال املتعلم:
فمللا قولللى يف أُلأ لووا ا هن املللومن إبا ضل ال ل ِ
االمي للان مللن لأسلله مللا خل ل القم للي
َ
ى يف قوهلم أو تصديقيمس
ات أُعيد إليه إميانه أت ُ

 ،مثه إبا

فلن صدقت قوهلم الت يف قلول اخللوالج ،وإن شلععت يف قلوهلم ،شلععت يف قلول اخللوالج،
،
ولجعللت عللن العللدل الللذي وصللفت ،وإن للذبت قللوهلم ،قللالوا :أنللت تعللذ بقللول النللق
() 2
.
اّلل
فا ههنم لووا بلى عن لجال  ىىت ينتير إىل لسول ه
فثجا العا (أبو  ىنيفة) :أُ هِذ ُ ه َلوال  ،وال يعلون تعلذيق هل َلوال ولهي عللييم تعلذيباب للنلق
اّلل
 ،إهاا يعون التعلذيب لقلول النلق « »  :أن يقلول الرجلل أل معلذ لقلول نلق ه
مومن بعله ر تعلهلم بله النلق ،غلو ا هن النلق ال يلتعلم ةجللول ،و خلالا
 ،فثما إبا قال الرجل :أل َ
القللرآن ،فللا هن هللذا القللول منلله هللو التصللديق ةلنللق وةلقرآن،وتن يلله للله مللن اخلللال علللى القللرآن ،ولللو

اّلل  ىىت أياذه ةليمل ،،ويقطل منله اللوت،،
االا ُ
احلق ،يدعه ه
اّلل غو ه
النق القرآ َن وتقول على ه
وجل:
ما قال ه
اّلل عه ه

____________________
 . 1صحيو البخالي ،124/7 :تا االَشربة.
مومن.
مومن وال ي و  ى ،ي و وهو َ
 . 2يريد بذلى ما لو أنهه ال ي ر اخلمر  ى ،ي رعا و هو َ
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َ َ ِ َ َ َّ َ َ َ ِ َ ِ َ َ
ن َّ َ َ َ ِ ِ ن َ َ َ
ن
َ َ ِ ِن
طك ِ َم ِ
اََ
تَ*َفميَ ُم
َ
مَ*َث َلققعطيَ ُمط َ
الخذنيَ ُمط َبيَلَ َُ
طيَبعضَ القيويُ*َ َ
و َ َتق ل َ لي
ُ
َ َ َِن
َ
اّلل
َْايج ُز َ
أْ ٍدََط
ُ
اّلل تعلاىل ،وخملالا تلا ه
اّلل ال خلالا تلا ه
يَ (احلاقلة )47-44/ونلق ه

اّلل تعلاىل يف القلرآن يف ال انيلة والل او:
اّلل ،وهلذا اللذي لووه الال القلرآن ،الَنهله قلال ه
ال يعون نلق ه
ّ
ن
طك (النسا  )16/فقوله( :منعم) يعن به الييلو و ال النصلال  ،إهالا علين
و َّل ُنَي تيينُ يَ ُم
وال
خبللال القللرآن ،للليم ل اب علللى النللق
بلله املسلللمون ،فللرُ لهرجللل حيللده عللن النللق
ةلبا لل ،والتيملة اللت عليله ،لليم عللى
تعذيباب له ،ولعن ل عللى ملن حيل هِده علن النلق

مسعنا به أو نسلمعه فعللى اللرأأ والعل ،،قلد
و ذلى ،له ر تعلم به النق
اّلل
نق ه
ِه
أنهله أيملر ب لر هنلى
 ،ون ليد أيضلاب عللى النلق
اّلل
آمنا به ،ون يد أنهه ملا قلال نلق ه
اّلل بللى االَملر بعلو ملا وصلا بله النلق،
اّلل ،وال وصا أمراب وصلا ه
وصله ه
ه
اّلل عنه ،و يقط شيحتاب ه
اّلل عهوج هلل.وال
اّلل غلو ملا قلال ه
و ن يد انهه ان موافقاب هّلل يف ي االُمول ،يبتلد و يتقلول عللى َ ه
ُ َ ََ ِ
َ ّ
َ ِ ن
() 1
هّلل (النسا .)22/
رس لَِقدَأطي َ َ
قوَ َ
اّلل تعاىل :مََي ُ
ان من املتعلهف ،،ولذلى قال ه

____________________
 . 1العا واملتعلم.123 -122 ،
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 -26ابن عباس
( . 3ه62 - -ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة
.1جواض التيمم م إمعان العيول على املا
 .2لعن ضاررات القبول
 .3معاوية هأول من هنى عن التمت يف احلة
 .4ت وج النق و هو حمرم
مرت،
 .5لأ النق
لبهه ه
 .6رالرة اقيا ىات الَيب سفيان
 .7اويلد ي وج اد ة الب
 .2تر ابن عباأ يف لة ا ههنا من القرآن
 .5الروافض على لسان النق

اّلل
 .12أاذ االُجرة على تعليم تا ه
 ى االُمة وفقيله العصلر وإملام التفسلو تلميلذ ِ
 ،أبلو العبلاأ عبلد
االملام أملو امل َلومن ،عللر
ه
اّلل بللن العبللاأ بللن عبللد املطلللب ،ولللد يف شللعب بللين هاشللم قبللل عللام اهلجللرة بللياله سللن ،،صللحب
ه
 ،ومعلاب ،و عبلد الر لان بلن علو  ،و
النق حنلواب ملن رالرل ،شليراب و ىل هده عنله وعلن :عللر

ُيب بن عب ،إىل غو بلى.
أيب بل ،وأ ه
قرأ عليه :اهد ،وسعيد بن جبو ،و ارفة.
لو عنه الق يو ،منيم :ابنه علر ،و مواليه ععرمة ،ومقصم ،و ريب،
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وأبللو معبللد لفللذ ،وأنللم بللن مالللى ،وأبللو الطفيللل ،وأبللو امامللة بللن سلليل ،وأاللوه يللو ابللن العبللاأ،
اّلل و....
اّلل بن عبد ه
وعروة بن ال بو ،وعبيد ه
انتقل ابن عباأ م أبويه إىل ال اهلجرة سنة الفتو وقد أسلم قبل بلى.
و للان فقيي لاب مفتيلاب حم ل هِداثب عامللاب ةلتفسللو ،وهللو أول مللن أملللى يف تفسللو القللرآن لق لالب عللن ِ
االمللام
ه
يسمى البحر واحل ْ لع الة علمه.
علر
 ،و ان ه
علا يف  ى هقله،
مسو لأسله و علا لله ةحلعملة ،ملا لوي ا هن النلق
لوي أ هن النق
يم علهمه يويل القرآن.
وقال :الله ه
وله من العمر م ع رة سنة ،أو راله ع رة سنة.
اّلل
تُويف لسول ه
عُ هد من املعيرين يف الفتيا من الصحابة.
مسللنده ألللا وسللتمارة وسللتون  ىللديياب ،للله مللن بلللى يف الصللحيح ،75 ،وتفل هلر البخللالي وارللة

وع رين  ىديياب ،وتفر مسلم بتسعة أ ىا ية.
() 1
وقد عت أ ىا ييه يف املسند اجلام فبلعت   1125ىديياب.
وشلليد اب للن عب للاأ م ل ِ
 ىروبلله لهي للا :اجلم للل وص للف ،والني للروان ،ووالهه أم للو
االم للام عل للر
املومن ،البصرَة بعد إفره أبصحا اجلمل ،و ان يُع هده مليام االُمول.
َ
املوهلالون يف تلبيم ،ومللا علا
و ان بل ،ابلن عبلاأ ،ومعاويلة وابلن الل بو منلافرات شلديدة ،لواهلا َ
ابللن الل بو لنفسلله ةخلالفللة ،أىب ابللن عبللاأ أن يبايعلله ،فثارجلله مللن معللة إىل الطللارا فتللويف عللا سللنة
() 2
ان و ست ،،وملا فن قال د بن احلنفية :اليوم مات هلةوه هذه االُهمة.

____________________
 . 1انظر املسند اجلام :ج 2وج.5
 . 2انظر أُسد العابة252/3 :ن بقات ابن سعد365/2 :ن سو أعالم النبال  331/3 :برقم .51
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لوار أ ىا ييه
قللال:
 .1أاللرج البخللالي يف صللحيحه ،عللن لف ل بللن جبللو ،عللن ابللن عبللاأ ،ا هن النللق
ِ
«أبعللض النللاأ إىل ه
اّلل رالرللة :ملحللد يف احلللرم ،ومبتللغ يف االسللالم سلنهة اجلاهليهللة ،ومطلللب م امللر َ
() 1
 ىق لييريق مه».
بعو هه
اّلل بن املساول ،قلال :مسعلت ابلن عبلاأ خل ابلن
 .2أارج البخالي يف االَ املفر  ،عن عبد ه
يقول:
ال بو ،يقول :مسعت النق
() 2
املومن الذي ي ب وجاله جار ».
«ليم َ

اّلل
 .3أاللرج اليمللذي ،عللن عطللا بللن أيب لةح ،عللن ابللن عبللاأ ،قللال :مسعللت لسللول ه
() 3
اّلل».
اّلل ،وع ،ةتت رأ يف سبيل ه
يقول« :عينان ال متسيما النال :ع ،بعت من ا ية ه
اّلل
اّلل بللن عبللاأ ،عللن ابللن عبللاأ ،قللال :قللال لسللول ه
 .4أاللرج اليمللذي ،عللن علللر بللن عبللد ه
() 4
ِ
حلق».
ثب ه
«:ا ىبُوا ه
اّلل ملا يعذو م من نعمه ،وا ىبهوو ه
اّلل ،وأ ىبهوا أهل بيي ِه
 .5أارج اليمذي يف سننه ،عن ععرمة ،عن ابن عباأ ،قال:
لت
اّلل
 ىامللل احلسللن بللن علللر علللى عاتقلله ،فقللال لجللل :نعللم املر للب ل بل َ
للان لسللول ه
() 5
الرا ب هو».
غالم ،فقال النق
« :ونعم ه
 .6أارج عبد بن يد يف مسنده ،عن عطا  ،عن ابن عباأ ،قال:
 :أي جلسارنا اوس قال« :من
اّلل
قيل لرسول ه

____________________
 . 1صحيو البخالي ،67/5 :ة من لب م امر َ بعو  ىق.
 . 2االَ املفر  54 :برقم .112
 . 3سنن اليمذي175/4 :برقم .1625
 . 4سنن اليمذي 664/5 :برقم .3725
 . 5سنن اليمذي 661/5 :برقم .3724
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ةّلل َلويته ،وضا يف علمعم منط ُقه ،وب ر م ةآلارة عملُه».
ب رم ه
اّلل
 .7أارج ابن ماجة يف سننه ،عن د بلن علب ال ُقرإ هلر ،علن ابلن عبلاأ ،قلال :قلال لسلول ه
() 2
 :إ هن لعلهدين القاب ،وإ هن الق ِ
االسالم احليا .
ُ
() 1

 ،قال:
 .2أارج أ د يف مسنده ،عن سعيد بن جبو ،عن ابن عباأ ،عن النق
عين إالهملا علملتم ،فملن لذ عللر متعملداب فليتبهلوأ مقعلده ملن النلال ،و ملن قلال
«اتهقوا احلدية ه
() 3
يف القرآن برأيه فليتبهوأ مقعده من النال».
:
اّلل
 .5أارج أ د يف مسنده ،عن ابن عباأ ،قال :قال لسول ه
املومن.»،
«ال هدين النصيحة» ،قالوا :ملنس قال « :هّلل ولرسوله والَ ه
رمة َ
اّلل ،عن ابن عباأ ،قال:
اّلل بن عبد ه
 .12أارج مسلم يف صحيحه ،عن عبيد ه
ملللا ُ ىل ِ
ويف البيللت لجللال فللييم عمللر بللن اخلطللا فقللال النللق
اّلل
لضَ -ل لسللول ه
() 4

:

اّلل ص للقد غل للب علي لله الوجل ل
هل ل هلم ،ا ت للب لع للم ت للاةب ،ال تضل للهون بع للده ،فق للال عم للر :إ هن لس للول ه
فلما أ يروا اللعو واالالتال
وعند م القرآن  ىسبنا تا ه
اّلل ،فااتلا أهل البيت فااتصموا ...ه
 :قوموا عين وال ينبعر عندي التناض .
اّلل
اّلل
 ،قال لسول ه
عند لسول ه
» وبلل ،أن يعتللب
اّلل «
فعللان ابللن عبللاأ يقللول :إ هن الرضيلهلة هاللرضيلهلة مللا  ىللال بلل ،لسللول ه
هلم بلى العتا من ااتالفيم ولعطيم.

() 5

____________________
 . 1مسند عبد بن يد :برقم .631
 . 2سنن ابن ماجة 1355/2 :برقم .4122
 . 3مسند أ د بن  ىنبل.233/1 :
 . 4مسند أ د.351/1:
 . 5صحيو مسلم ،76/5 :ة تر الوصية ملن ليم له شر يوصر فيه ،من تا الوصية.
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وقد ع يت إليه أ ىا ية سقيمة ال تستقيم م الضوابح الي ب رلها يف صدل العتا .
 .1جواض التيمم م إمعان العيول على املا
أارج أ د ،عن  ىن  ،عن ابن عباأ
اّلل إ هلملللا من للى
يتمسللو ةل ليا  ،ف للثقول :لسللول ه
ا هن لسللول ه
اّلل للان خللرج و ييري للق املللا و ه
() 1
قريب ،فيقول :فما يدليين لعلهر ال أبلعه.
تساول وهو:
ويف احلدية َ
إ هن الفقيللا اتفق لوا علللى أ هن فاقللد املللا إبا مت هعللن مللن صلليله بللال م للقة أو تعريللر ةلللنفم للب

عليه صيله ،قال يف املعين:
إبا وجللد بحت لراب وقللدل علللى التوصللل إىل مارلله مللن غللو ضللرل أو االغ ليا بللدلو أو رللو يبلهلله مثه
() 2
يعصره ل م بلى.
ولعن الظاهر من احلدية عدم وجو صيل املا م اللتم هعن العلريف منله ،ثجلة انهله ال يلدلي
لعلله ال يبللغ إىل امللا  ،وملن املعللوم ا هن ميلل هللذا اال ىتملال خملالا مللا عليله العقلال ملن استصللحا
الصحة وبقا التمعن.
النق ضاررات القبول
 .2لعن ه

اّلل
أاللرج أبللو او يف سللننه ،عللن أيب صللاحل حي ل هده عللن ابللن عبللاأ ،قللال :لعللن لسللول ه
() 3
ضاررات القبول ،واملتهخذين علييا املساجد و ال ُسروج.
____________________
 . 1مسند أ د 222/1:و.323
 . 2املعين.242/1 :
 . 3سنن أيب او  212/3 :برقم .3236
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إ هن احلدية تضمن أ ىعاماب رالرة:
االَهول :من النسا عن ض لة القبول.
الياو :من اختاب القبول مساجد.
اليالة :من إضا ة القبول ةلسروج.
يف أُالر ت  ىياتله ،فقلد ضال
لق
هأما االَهول :فلو افيضنا ه
صحته فانهله منسلو ولا قلام بله الن ه
انلهله قللال  :إ هن ج ريللل أاته ،فقللال للله :إ هن
البقيل مل ضوجتلله عار للة  ،ىيللة لوت عللن النللق
اّللس قلال :قلوس
لبهى أيمر أن ييت أهل البقي فتستعفر هلم ،قال :قلت :يا أقلول هللم لسلول ه

اّلل املسلتقدم ،منهللا واملسللتثارين ،وإ هل إن
 :السلالم علللى أهلل الللد ل مللن امل َلومن ،واملسلللم ،ويللر ىم ه
() 1
اّلل بعم ال ىقون.
شا ه
و هأملا اليلاو :فيللو خلالا القللرآن العلرو  ىيللة إ هن التثملل يف قصللة أصلحا العيللا يع لا لنللا
ا هن بنللا املسللجد نلوال القل للان سللنة متبعللة عنللد االُمللم ويف ال لرار السللماوية السللابقة ،وقللد أشللال
إلييا القرآن من ون أي ل أو نقد ،بل لهوا يظير منه ِ
االمضا وبلى ا هن أصلحا العيلا عنلدما
ه
انع للا ال هم بعللد رال ارللة وتسل سللن ،،ااتلللا النللاأ يف يفيللة تعلرمييم إىل للارفت ،،فقالللت
ارفة ( :ابنوا علَي ِيم بُنيالب) ختليداب لذ راهم.
ِ
ِ
اّلل تعللاىل ن لوال قبللول هل َلوال
وقالللت أُاللر (:لَنَلتخ ل َذن َعلَل ْلي ِي ْم َم ْسللجداب)  ىللىت يعللون حم لالب لعبللا ة ه
اّلل.
اّلل ،وارجوا من لهم هالب ،من العفر إىل اعة ه
الذين لفضوا عبا ة غو ه
وقد أ املفسرون على أ هلالقياح االَهول ان من امل ر  ،،واالقياح

____________________
 . 1صحيو مسلم ،64/3 :ة ما يقال عند اول القبول.
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ه
السوال.
املومن ،ه
املو ىدين ،فعندرذ ييال هذا َ
الياو من َ
إبا للان بنللا املسللجد علللى قبللول الصللاحل ،أو نوالهللا أم لراب حمرم لاب يف ال لريعة ِ
االسللالمية ،و للان
أي نقللد أو ل س أللليم بلللى
املباشللر للعمللل مسللتحقاب للعللن ،فلمللابا ب للر القللرآن اقليا ىيم مللن ون ِه

املو ىلدين انللت جاليلة عللى هلذا االَملر و انللت
لليالب عللى اجللواض س بلل يللدل عللى أنهسلوة امل َلومن ،ه
ويابة الت ه بصا ىب الق .
 ،واملس لللمون يص للهون في لله
حيتض للن الق ل ال لريا للن للق
هللذا وا هن مس للجد الن للق
لعن املتخذين على القبول املساجد.
يلة  14قرلب و خطر ببال أ ىد منيم ا هن النق

صو احلدية فيو حممول على ما إبا انت القبول قبلة املصله ،أو مسجو ة هلم.
إب لو ه
وأما اليالة :فال يعلم له وجه إبا ان ِ
االسراج لعاية عقالرية الصلالة وقلرا ة اللدعا والقلرآن أو
ه
غو بلى ممها ال يع هد إسرافاب وال عبا ة لصا ىب الق .

احلة
 .3معاوية هأول من هنى عن التمت يف ه
وأبلو بعلر وعملر و
اّلل
أارج اليمذي ،علن لاووأ ،علن ابلن عبلاأ ،قلال :متتل لسلول ه
() 1
عيمان ،و هأول من هنى عنيا معاوية.
واحلدية خمالا ملا اتهفق عليه قا بة املسلم ،من أ هن هأول من هنى عن التمت يف احلة هلو عملر
بن اخلطا  ،ووضوح االَمر يعنينا عن ب ر املصدل.
اّلل بلن احللاله بلن
أضا إىل بلى ما لواه نفم اليمذي عقيب هذا احلدية علن د بلن عبلد ه
نوفل انهه مس سعد بن أيب وقا والضحا بن قيم

____________________
 . 1سنن اليمذي 125/3 :برقم  .222وال ى أيضاب لقم .224
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لة ،فقللال الضللحا بللن قلليم :ال يَصللن بلللى إاله مللن جيللل أمللر
ويمهللا يللذ ران التمتل ةلعمللرة إىل احلل ه
اّلل.
ه
فقال سعد :بحتم ما قلت ابن أار.
فقال الضحا بن قيم :فانهعمربن اخلطا قد هنى عن بلى.
وصنعناها معه.
اّلل
فقال سعد :قد صنعيا لسول ه
() 1
مثه قال اليمذي :وهذا  ىدية صحيو.
وهو حمرم
 .4ت وج النق
ت ل وج ميمونللة وهللو

أاللرج البخللالي ،عللن عطللا بللن أيب لةح ،عللن ابللن عبللاأ :ا هن النللق
() 2
حمرم.
ويف احلدية ع هدة ا ىتماالت:
ه
عندرذ خمالفاب لصلريو القلرآن العلرو ،يقلول
االَهول :أن يعون املرا من الت وية هو اجلما ويعون
َ
َ
َّ َ َ َ َ
َ َ
َوالَفن نس قَ َ
ث َ
اج (البقلرة )157/ومعل
الَجد لِفَ ْل َ َّ
سلبحانهَ ِ :م ََِف َرضَ ُِي ُ َََّ ْلجَفِلَرف
ُ
اآليللة اهاللن أل ل م نفسلله ةل للرو يف احلللة ةلنيللة قصللداب ة ن لابِ ،
وةال ى لرام فع لالب إللاهراب ،وةلتلبيللة نطق لاب
ه
مسموعاب ،حيرم عليه اجلما .
قللال القللر ق :قللال ابللن عبللاأ وابللن جبللو والسللدي وقتللا ة واحلسللن و ععرمللة و ال هللري و اهللد
() 3
ومالى :الرفة اجلما  ،أي فال ا الَنهه يفسده.

____________________
 . 1املصدل السابق برقم .223
 . 2صللحيو البخللالي ،15/3 :ة تل وية احملللرم ن مسللند أ للد225/1 :ن سللنن النسللارر 151/5 :الراصللة يف النعللاح
للمحرم.
 . 3تفسو القر ق ،427/2 :تفسو آية  157من سولة البقرة.
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الياو :أن يعون املرا منه إجرا صيعة العقد ،وهذا ما ينلايف ملا لواه عيملان ،يقلول :قلال لسلول
نعو احمل ِرُم وال يُن َعو وال ُخطَب.
اّلل
ه
 :ال يَ ُ
() 1
قال البييقر  :لواه مسلم يف الصحيو عن حي بن حي عن مالى.
وقال ال يخ الطوسر يف اخلال  :إبا ان الوس أو و يله أو الل وج أو و يلله يف القبلول ،أو امللرأة
وعمللر وابللن عمللر
حمللرم ،أو وا ىللد مللنيم حمرم لاب ،فالنعللاح ة للل ،وبلله قللال يف الصللحابة علللر
وضيد بن اثبت وال خمالا هلم يف الصحابة.
وإلي لله به للب يف الت للابع ،س للعيد ب للن املس لليب وس للليمان ب للن يس للال وال ه للري ،ويف الفقي للا مال للى
وال افعر واالَوضاعر وأ د وإسحا .
وقال ابن  ىجر :ااتلا العلما يف هذه املسثلة(أي عقد احملرم).
فاجلميول على املن حلدية عيمان ال ينعو احملرم وال ينعو أارجه مسلم.
() 2

احلجللة ،والَ ههنللا
وأجللابوا عللن  ىللدية ميمونللة أبنلهله ااتلللا يف الواقعللة يللا انللت ،وال تقللوم عللا ه
() 3
تمل اخلصوصية فعان احلدية يف النير عن بلى أوىل أبن َيواذ به.
اّلل سبحانه بي العالرق الدنيوية ونسلياهنا واخللروج إليله
احلة هو الوفو إىل ه
أضا إىل بلى ا هن ه
سلبحانه بقلللب للاهر  ،واحللاج الوافللد إليلله سللبحانه مييلل بلللبم رللويب ِ
اال ىلرام انهله ال ميلللى مللن الللدنيا
ه

إاله اليو  ،ففر هذه احلالة إبا  ىرم الطيب على احملرم ،فثوىل أن يعون الت وية ،حمرماب عليه.
فالرواية هإما موضوعة أو حممولة على مول اا ه .
____________________
 . 1السنن الع للبييقر.65/5 :
 . 2الطوسر ،اخلال .315/2 :
 . 3فتو البالي.52/4 :
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أضا إىل بلى ما أارجه غو وا ىد من احمل هدر ،ا هن النبيت وج ميمونة وهو  ىالل.
ميمونللة وهللو
اّلل
أاللرج اليمللذي عللن سللليمان بللن يسللال عللن أيب لافل قللال :تل وج لسللول ه
() 1
 ىالل ،و ب عا و هو  ىالل ،و نت أل الرسول فيما بينيما.
مرت،
 .5لأ النق
لبه ه
أارج اليمذي ،عن ععرمة ،عن ابن عباأ ،قال :لأ حمم ،د لبهه.
َ
نِ ن ن َِ ن َ ن ِ
صير س
البِ ََ
َوه َ َيند ُر ن َ َ
اّلل يقول :الَتد ُرك َ البصير
قلت :أو ليم ه
() 2
مرت.،
قال :وحيى ،با إباجتلهى بنوله الذي هو نوله ،وقال :أ َُليه ه

نُعلهق على احلدية ةلقول:
الروية من مستول ات االَ ىبال ،وقد ول ت يف العيد القدو ،وإليى مقتطفات منيا:
إ هن َ
 .1لأي ل ُ
لين ق للد لأات املل للى ل ه
لت الس لليد جالس ل لاب عل للى رس للر ع للال ،...فقل للت :وي للل س الَنهعي ل ه

اّلل جلهذ ره.
اجلنو (اشعيا )6/1/6:واملقصو من السيد هو ه
 .2ن للت أل انهلله وض للعت ع للروش وجل للم الق للدو االَ م ،لباس لله أب لليض للاليلة ،وش للعر لأس لله
الصو النقر وعرشه هليب لل (.انيال.)5/7:
 .3أما أل فبال ه أنظر وجيى(.م امو او .)15/17:
حممداب
وما جا يف الرواية ا هن ه

____________________

مرت ،خمالا للقرآن هأوالب ،والعقل الصريو اثنياب.
لأ لبهه ه

 . 1سنن اليمذي 222/3 :برقم .241
 . 2سنن اليمذي 355/5 :برقم .3275
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َ
َّ ن
ِ
َ َن
نِ ن ن َِ ن َ ن
َوها َ َ لقيفايخلَبري
البِصاير
َوه َ َيناد ُر ن َ َ
هأملا القلرآن ،فقلال سلبحانه :الَتد ُرك َ البصير

(االَنعام )123/واآلية صرحية يف أنهه ليم لالَبصال أن تدل ه فيلو فلو ِ
اال لا  ،وتفسلو اال لا يف
اآلية ِ
ةال ىا ة الَجل تصحيو العقيدة ،مي لة ال توافقه اللعة.
مفا اآلية وا إبا جتلهى بنوله ،فيو تفسو ةلرأي وللو قلام بله

وما نقل عن ابن عباأ يف ختصي
غوه لرمر ةجليمية.
والللذي يوقفللى علللى جليهللة احلللال انلهله سللبحانه لمللا ب للر موضللو َلويتلله ب للره بتنديللد واسللتنعال،
َِ نِ َ َ َ َ َ
َّ َ ِ َ َ َ َ َ ِ ن
قال سبحانهََ :وإ َِذقنلِتن ِ ن
َوأَ َِاتن َِ
ك ن َ ّصي ُ َق نَ َ
َْ ّّتَن َر َ هّللَج رةَف خذت
َييَم َسَلََن َ ُمََ ك
ُ

َِن َ
ون (البقرة.)55/
تطي نر َ
َ ِ نَ َ َ َ
َ َ ِ َ َن
َِ َن َ َِن
ِ
ن
ِ
َّ
َ
تيبَأنَتزلَ لي ُ َ ُكتيبيَ ُمََ سميءَُِقادَسا َما َسَ
وقلال سلبحانه :يسئلكَأهَُ ُ
ك ُ
َ
ِ
ن
َ
َ
َ ِ َ َ ِ َ َ ن َ َ َّ َ ِ
َ ِ ن ن َّ َ ن
ِ
َ
ب-رَ ُمََذ ُكَفقي َأ ُرنيَ هّللَج رةَف خذت َ صي ُ قََبُيل ُم ُ َ (النسا .)153/
أك َ
ِ
اّلل من االُمول املنعرة لد الو ىر.
لهذلى يدف االنسان إىل أ هن َلوية ه
و لهلة لمللة قيمللة ِ
»  -لهللم عللا أة قل هلرة
لالمللام الطللاهر أيب احلسللن علللر بللن موسللى الرضللا «
ه
الروي ل للة والع ل للالم ب ل لل،
أ ى ل للد احمل ل ل هدر ،يف عص ل للره  -ق ل للال أب ل للو ق ل ل هلرة :إ هل ُلِوين ل للا ا هن ه
قس ل للم َ
اّلل عهوج ل ل هلل ه
الرويةس
حملمد
ارن،،فقسم ملوسى
العالم ،و ه
َ
ه
نِ ن ن
ِ
ِ
لن واالنلم :الَتد ُركا َ
فقال أبو احلسن
 :فملن املبلهلغ علن ه
اّلل عله وج هلل إىل اليقلل :،اجل ه
ِ
ن
ن ن ِ ن َِ
َِ
الَُي ن
يقا َنَبُا َ ُ لمايَ ( له )112 /
البصير َ َوه َ َياد ُر َ البصايرَ (االَنعلام  )123 /و َو ُ
َ َ ِ َ
س قلال :بللى ،قلال :فعيلا لر
ليم
ل
أ
)
11
/
لول
ال
(
اء
ٍ
حمملداب
و ليُ َك ُمث ُل ُ
ه
اّلل ،ويقللول :الَ
اّلل أبمللر ه
اّلل ،وأنلهله يللدعوهم إىل ه
لجللل إىل اخللللق يعلاب فيخل هم انلهله جللا مللن عنللد ه
َ َ ِ َ
َ ن ن َ
ن نِ ن َِ
نِ ن ن َِ
تد ُرك َ البصيرَ َوه َ َيد ُر َ البصيرَ و و ُ
الَُييق نَبُ َ ُ لميَ و ليَُك ُمث ُل ُ ٍء مثه
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يق للول  :أل لأيت لله بعي للين ،وأ ىط للت ب لله علم لاب ،وه للو عل للى ص للولة الب للرس أم للا تس للتحيونس م للا ق للدلت
() 1
اّلل ب ر مث أييت خبالفه من وجه آار.
ال ل قة أن ترميه عذا :أن يعون أييت عن ه
اّلل مستحيلة عقالب لوجوه:
و هأما العقل ،فا هن َلوية ه

الرويللة البص لرية ال تق ل إاله أن يعللون للمررل هلر جيللة ومعللان وأن يعللون املررل هلر مقللابالب
االَهول :ا هن َ
الرويلة احلسليهة بلال هلذه ال لرارح أشلبه
لع ،الرارر ،و لهذلى ممتن على ه
اّلل سبحانه ،والقول ثصول َ
للرويللة احلسللية الللي عللر عنيللا الروايللة،
الروية بللال يللا ،نفللر َ
ةجلم ل بلل ،الفرضلل ،املتضللا ين،و َ
الروية القلبية االجة عن مدلوهلا.
و َ

وإمللا أن تق ل
الرويللة هإمللا أن تق ل علللى ه
اّلل لهلله فيعللون مر ب لاب حمللدو اب متناهي لاب حمصللولاب ،ه
اليللاو :ا هن َ
مبعضاب مره باب ،و هل بلى ممها ال يلت م به أهل التن يه.
على بعضه فيعون ه
اليالللة :ا هن لهمررل هلر نال ىللة العلل ،ي للال إليلله ثللدقتيا ،وأهللل التن يلله االَشللاعرة وغللوهم ينههونلله
سبحانه عن ِ
االشالة إليه ةصب أو غوه.

الرويللة ةلعلل ،الباصللرة ال تتحقللق إالهبوقللو النللول علللى املررللر وانععاسلله منلله إىل العلل،،
الرابل  :ا هن َ
اّلل سبحانه منهه عن لهذلى.
وه
لبهله
وعلى بلى فالروايلة ملن املوضلوعات  ،ىلىت ا هن السليدة عار لة قلد لذبت َلويلة النلق

يف غو وا ىلد ملن لوا لا ،وقلد أ الله الوضلاعون يف احللدية النبلوي علن ريلق  ىل االُهملة ووضلعوا
للحدية سنداب.
اّلل تبال و تعاىل  ىاضت على أيمهية
إ هن مسثلة التجسيم وةالَا َلوية ه
____________________
 . 1التو ىيد للصدو  ،111-112:احلدية .5
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 ،وللو قلام البا ىلة نمل ملا جلا ملن اللروا ت  ىلول

ةلعة يف االَ ىا ية املنسلوبة إىل النلق
هذا املوضو لهوا ألها لسالة ،وإليى اابج:
.1ما أارجه الدالمر يف سننه عن االد بلن اللجلالج ،وسلثله معحلول أن حي هدرله ،قلال :مسعلت

» يقول:
اّلل «
عبد الر ان بن عار  ،يقول :مسعت لسول ه
لأيت ليب يف أ ىسن صولة ،قال :فيم ختصم املالَ االَعلىس
تفر فوجدت بر ها بل ،رلدير ،فعلملت ملا يف
فقلت :أنت أعلم ل َ ،قال :فوض هفه ب َ ،نه
َ
ن
َ
َ
كَننريَإبِر هي َ َ
ضَ َو َُلَكا َنَ ُم َ
َ
اََ
َو ال ِر ُ َ
َملكا تَ َّساميو ُت ََ
السلماوات واالَلحل ،و تلال َوكذ ُ ُ ُ
ِ

نم قُطَ (االَنعام.)75/
اّلل:
.2أارج ابن ماجة ،عن و ي بن  ىدأ ،عن عمه أيب لضين ،قال :قلت لسول ه
اّلل يوم القيامةس وما آية بلى يف القهس قال :أة لضين أليم لعم ير القمر خملياب بهس
نر ه
() 1

فاّلل أعظم و بلى آية يف القه.
قال :قلت :بلى .قال :ه
:
اّلل
 .3أارج ابن ماجلة ،علن و يل بلن  ىلدأ ،علن عمله أيب لضيلن ،قلال :قلال لسلول ه
ِ ِ
اّلل أو يضلحى اللر ه س قلال :نعلم،
ضحى لبُنا من قنو عبا ه و قر غ َِوه ،قلال :قللت :لسلول ه
() 3
قلت :لن نلَ ْع ِدم من ل هه يضحى اواب.
() 2

 .6رالرة اقيا ىات الَيب سفيان
أارج مسلم عن أيب ضميل قال  :ىدرين ابن عباأ ،قال:
ان املسلمون ال ينظرون إىل أيب سفيان وال يقاعدونه ،فقال للنق

____________________
 . 1سنن الدالمر ،126/2:ة يف َلوية الر تعاىل يف النوم برقم .2155
 . 2سنن ابن ماجة 64/1:برقم .122
 . 3سنن ابن ماجة 64/1 :برقم .121
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:

ُعطينين ،قال :نعم ،قال :عندي أ ىسن العلر وأ لله أ هُم  ىبيبلة بنلت أيب سلفيان
اّلل راله أ
نق ه
ه
ه
أضوجعيا .قال :نعم.
قال :و معاوية جتعله اتباب ب ،يديى ،قال :نعم.

وتومرو  ىىت أُقاتل العفال ما نت أُقاتل املسلم ، ،قال :نعم.
قالَ :
قال أبو ضميلل :وللوال انهله للب بللى ملن النلق
ملا أعطلاه بللى الَنهله يعلن يُسلثل شليحتاب
() 1
إالهقال :نعم.
وقللد بيهنللا  ىللال احلللدية يف مقدمللة العتللا وأوضللحنا ا هن التللاليخ الصللحيو ي لليد علللى للذ
لق
الرواية وا هن أُم  ىبيبة أسلمت م ضوجيا يف معلة املعرملة وهلاجرت معله إىل احلب لة ،وتل هوج علا الن ه
قبل الفتو بعد يحتيا منيا إىل املدينة وقد مات ضوجيا ،فعيا يطلب أبو سفيان ملن النلق ت و يلا
منه بعد فتو معة عام  2ه -س!

 .7اويلد يُ وج اد ة الب
أارج أ د يف مسنده ،عن عمال بن أيب عمال ،عن ابن عباأ:
ب للر اد للة و للان أبوه للا يرغ للب أن ي وجي للا ،فص للنعت عامل لاب وشل لراةب،
اّلل
ا هن لس للول ه
حملد بلن عبلد
فلدعت أةهلا ُ
وضملراب ملن قلري  ،فطعملوا وشلربوا  ىلىت للوا ،فقاللت اد لة الَبييلا  :إها ه
فلمللا
ه
اّلل خطبللين ،ف ل هِوجين إ ه ه ،ف وجيللا إ ه ه ،فخلعتلله وألبسللته  ىله لةب ،و للذلى للانوا يفعلللون ةآلة ه
ُسهِري عنه سعره ،نظر ،فلبا هو خملق وعليه  ىلهلة ،فقلال :ملا شلثو،ما هلذاس قاللت :ضوجتلين د بلن
اّلل ،قال :أل هِ
أضوج يتيم أيب البس ! ال لعملري .فقاللت اد لة :أملا تسلتحرس تريلد أن تسل هِفه
عبد ه
نفسى عند قري  .خت النهاأ أنهى
____________________
 . 1صحيو مسلم ،171/7 :ة فضارل أيب سفيان بن  ىر .
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 ىىت لضر.
نت سعرانس فلم ت ل به ه
ال خفى ا هن احلدية عليل من جيات:
االُوىل :ا هن صللدل احلللدية ي للعر برغبللة والللدها يف الت وية،ولللذلى قامللت اد للة فصللنعت شلراةب
() 1

و عاماب و عت أةها وضمراب من قري .
ولعللن بيللل احلللدية يعللر انلهله مللا للان لاضللياب ةلتل وية منللذ بللد االَمللر ،الَنلهله يعلللل عللدم لضللاه
بقوله« :أل أُضوج يتيم أيب البس ال لعمري».
اليانيللة :انلهله لوأاللذل بللذيل احلللدية يلل م أن نرمللر السلليدة اد للة ععمللال احليلللة بعيللة الل واج مللن

 ىية صنعت عاماب و شراةب الَبييا و ضمراب من قري وأ لتيم لر تتوصلل بلذلى
اّلل
لسول ه
اّلل خطبين فل وجين إ ه ه ،ف وجيلا
إىل لضا أبييا ةل واج خما بة إ ه ،وهو ل بقوهلا :إ هن د بن عبد ه
إ ه فخلعته وألبسته احللة.
اّلل بلن جعفلر
والسيدة اد ة من ِه
أعا النسا و من سيدات نسا اجلنة .لو مسلم عن عبد ه
اّلل يقللول :اللو نسللاريا مللرو بنللت عملران و اللو
يقللول :مسعللت عليلاب ةلعوفللة يقللول :مسعللت لسللول ه
نساريا اد ة بنت اويللد  ،قلال أبلو ريلب :وأشلال و يل إىل السلما واالَلحل )2( .فيلر أجلل ملن
أن تتوصل إىل مطلوعا عذه احليلة ال يطانية.

الياليللة :ا هن غللو وا ىللد مللن أصللحا السللو ب للروا ا هن أة الللب ولفيف لاب مللن أعمللام النللق
اّلل ال يللوضن بلله
 ىضللروا اجمللللم وتقللدم أبللو الللب عيلرا اخلطبللة بقوللله :مثه إ هن ابللن أاللر د بللن عبللد ه
لجل إالهلجو به شرفا
____________________
 . 1مسند أ د.312/1:
 . 2صحيو مسلم ،132/7 :ة فضارل اد ة.
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ونللبالب وفضلالب وعق لالب ،وإن للان يف املللال ،فللا هن املللال إللل ضارللل وأمللر  ىارللل وعاليللة مسلليجعة ،للله يف
اد ة لغبة وهلا فيه لغبة ،والصدا ما سثلتم عاجله وآجلله ملن ملاس ،و د ملن قلد علرفتم قرابتله.
فثجا ولقة بن نوفل بلن أسلد اللذي لان ملن أقلال اد لة بقولله :ال تُنعلر الع لوة فضللَعم ،وال

يللر أ ىللد فخللر م وشللرفعم،وقد لغبنللا يف االتصللال ثللبلعم وشللرفعم .مثه أجللري عقللد النعللاح وميرهللا
ألبعمارللة ينللال وقيللل أصللدقيا ع لرين بعللرة )1( .هللذه االُمللول تعللر عللن أ هلجمللللم للان
النللق
لم عقللل و وعللر وصللالح و فللالح ،وا هن التل وية للان علللى مللال ال للر و الفضللل وعللن لغبللة
لل َ
ولضاب .وأين هذا مما جا يف الروايلة ملن أ هن السليدة اد لة تُقل هِدم َلووأ ال لرا إىل أبييلا وضملراب ملن

قلري إىل آاللر مللا جللا يف الروايللةس! وقللد لوي عللن ابللن عبللاأ يف اتليللخ اخلملليم مللا خللالا املللروي
اّلل خطبلين ،ف وجيلا إ ه ه ،فخلعتله وألبسلته
هنا فقد جا فيله :قاللت اد لة الَبييلا :إ هن د بلن عبلد ه
() 2
 ىلهة ،و ذلى انوا يصنعون إبا هضوجوا نسا هم.

 .2تللره ابللن عبللاأ يف لللة أ ههنللا مللن القللرآن أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن عطللا  ،يقللول :مسعللت
يقول:للو ا هن البلن آ م ملل وا هملاالب ،الَ ىلب أن يعلون
اّلل
ابن عباأ ،يقول :مسعت لسول ه
إليه
____________________
 . 1اتليخ اخلميم264/1:ن السوة احللبية135/1:ن مناقب آل أيب الب.32/1 :
 . 2الد ل بعري ،اتليخ اخلميم.264/1:
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اّلل يتللو علللى مللن ات  .قللال ابللن عبللاأ :فللال أ لي أمللن
ميللله وال ميلالَ نفللم ابللن آ م إاله الليا ،و ه
ح ملن مقلام  ىل االُهملة،
ح ملن شلثن القلرآن العلرو ملا حيل ه
القرآن هو أم ال س ( )1إ هن هذا احلدية حي ه
عما سواه فال ي لتبه القلرآن بعلوه،
فقد بلغ القرآن من الفصا ىة والبالغة وعان جعله متمي اب نوهره ه
وإالهل م بطالن اال ىتجاج بله .ملا أ هن  ىل االُهملة وإماميلا أجلل ملن أن ال ُمييِهل  ىلدية الرسلول علن
لو ص ل للدل احل ل للدية ال بيل ل لله ،إاله إبا الي ل للدت من ل لله املبالع ل للة يف عل ل ل هلو
لو فلها ل للا يص ل ل ه
الق ل للرآن ،فل ل للو ص ل ل ه
أاللرج عبللد بللن يللد ،عللن ميمللون بللن ميلران ،عللن
املضللمون .5.الللروافض علللى لسللان النللق
 :يعللون يف آاللر ال مللان قللوم ينب ل ون :الرافضللة يرفض للون
اّلل
ابللن عبللاأ ،قللال :قللال لسللول ه
ِ
االسالم و يلفظونه ،اقتلوهم فا ههنم م ر ون )2( .إ هن احلدية موضو عللى لسلان ابلن عبلاأ ،والعايلة
من الوض التنديد ب يعة آل البيت من أبنا الرسول ،ولعلن الواضل غفلل علن أ هن الرافضلة يف عيلد
الرسللول وبعللده إىل قللرن يعللن يسللتعمل إاله يف مللن يللرفض احلعومللات السللاردة ،ال يف امللوال ،لعلللر
وأهل بيته
وجه علر

ولذلى أ لق اصطالح الرافضة على لحة والل بو وملروان بلن احلعلم ممهلن قلاموا يف
و ىعومته.

____________________
 . 1صحيو مسلم ،122/3:ة لو ان البن آ م وا ي ،البتعى اثليلاب نصلحيو البخلالي 52/2 :ة ملا يتقلى ملن فتنلة
املال ،نقله ةسنا ين ي تمل النقل الياو على قوله قال ابن عباأ« :فال أ لي من القرآن هو أم ال».
 . 2مسند عبد بن يد برقم  ،652لواه يف املسند اجلام  556/5 :برقم .1176
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هذا وقد تب معاوية إىل عمرو بن العا وهو يف البِيَ  .هأما بعد :فانهه ان من أملر عليهو لحلة
() 2
ويويللد
والل بو مللا قللد بلعى،وقللد سللقح إلينللا ( )1قللى مللروان بللن احلعللم يف لافضللة أهللل البصللرة....
َ
بلللى ا هن ابللن منظللول يفسللر الللروافض ننللو تر لوا قارللدهم وانصللرفوا ،وقللال :فعلهطارفللة مللنيم لافضللة

أي اصللطالح اللا يف
والنسللبة إلللييم لافضلليهون .فلللم يعللن يف عيللد الرسللول وال يف عيللد اخللفللا ه
ليعر وس هلين،
لف الرافضة ،سو ما ب رله ،أعين :من خالا السلطة احلا مة ،من غو فلر بل ،ش ه
اّلل أارج البخالي يف صلحيحه ،علن ابلن أيب
علوي أو أموي .12.أاذ االَ ُُجرة على تعليم تا ه
ه
مل هلروا وللا فللييم لللديغ أو سللليم ،فعللرحل
مليعللة ،عللن ابللن عبللاأ :أ هن نفلراب مللن أصللحا النللق
هلم لجل من أهل املا  ،فقال :هل فيعم ملن لا س إ هن يف امللا لجلالب للديعاب أو سلليماب ،فلانطلق لجلل
مللنيم فقلرأ بفا للة العتللا علللى شللا فل أ فجللا ةل للا إىل أصللحابه فعرهلوا بلللى ،وقللالوا :أاللذت
اّلل أجلراب ،فقلال لسلول
اّلل أاذ على تلا ه
اّلل أجراب ،ىىت قدموا املدينة فقالوا :لسول ه
على تا ه
اّلل )3( .قللال ابللن اجلللوضي :قللال ابللن عللدي  :لو
اّلل
 :إ ه  ىل هلق مللا أاللذ عليلله أج لراب تللا ه
ه
اّلل
عمر بن احملرم البصري ،عن اثبت احلفال عن ابن أيب مليعة ،عن عار ة ،قاللت :سلثلت لسلول ه
:

____________________
 . 1سقح إلينا أي ن ل إلينا.
 . 2وقعة صف ،لنصر بن م ا ىم املنقري.35 ،
 . 3صللحيو البخللالي ،132/7:ة ال للر يف الرقيللة بقطيل مللن العللنم مللن تللا الطللب ،ولواه أيضلاب ،53/3:ة مللا
يعطى يف الرقية على أ ىيا العر بفا ة العتا  ،من تا االجالة.
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اّلل .قللال ابللن عللدي :لعمللرو
عللن سللب املعلملل ،فقللال :إ هن أ ىل هلق مللا أاللذ عليلله االَجللر تللا ه
أ ىا ية منلا و ،واثبلت ال يعلر واحللدية منعلر )1(.قلال ابلن  ىجلر :وقلال احلنفيلة :ال لوض أالذ
االَ ُُجللرة يف تعللليم العتللا وأجللاضوه يف الرقللى الللدوا  ،قللالوا :الَ هن تعللليم القللرآن عبللا ة واالَجللر فيلله
اّلل .وا هعلى بعضليم نسلخه ةالَ ىا يلة اللوال ة يف الوليلد عللى أاللذ االُجلرة عللى تعلليم القللرآن
عللى ه
() 2
اّلل أملر مرغلو عنله،
وقد لواها أبو او وغوه .وعلى أيهة  ىال فثاذ االُجرة عللى تعلليم تلا ه
أ ىق ما َيواذ عليه االَجر ،فالرواية ضعيفة جداب أو معذوبة.
ولو جاض فليم قطعاب من ه
____________________

 . 1املوضوعات ،225/1:ة أاذ االُجرة على التعليم.

 . 2فتو البالي3453/4 :ن وانظر تا املوضوعات البن اجلوضي ،222/1:فقد نقل االَ ىا ية اجملوضه والناهية.
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 -27زيد بن أرقم االَنصاري
(  62 - ...ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
 ىدييه السقيم:
سحر الييو النق
هو ابن ضيد بن قيم بن النعمان بن مالى بن احلاله بن اخل لج.
قال ابن سعد :يع ه أة سعد ،وقيل :أة أنيم ،هأول م لاهده مل النلق ،املريسلي  ،ونل ل العوفلة
() 1
وابت عا الاب يف ندة وتويف عا أ ه م املختال سنة .62
قلال اجلل لي :لو عنله :ابللن عبلاأ ،وأنلم بللن ماللى ،وأبلو إسللحا السلبيعر ،وابلن أيب ليلللى ،
اّلل سللب ع للرة غل وة ،واستصللعر يللوم أُ ىللد و للان يتيملاب يف  ىجللر
وي يللد بللن  ىبللان ،شلليد مل لسللول ه

ااصللة أصللحابه،
عبللد ه
موتللة ،وشلليد مل علل ههلر صللف ،،وهللو معللدو يف ه
اّلل بللن لوا ىللة وسللال معلله إىل َ
() 2
أارجه اليالرة.
لو  ىديياب يواب عن النق
َّ
َ َن ن َ ن ن
ن
يََنق نَالَتط ُفق َ
ل
يذ ر املفسرون يف تفسو قوله سبحانه :ه ن َ ُ
____________________
 . 1بقات ابن سعد.12/6:
 . 2أُسد العابة.215/2 :
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َ َ

ِ ُ
َر نس الهّلل َ
َم ََِ طِ َد َ
ض َ (املنافقون )7/قصة ملخصيا مايلر:
َْ ّّتَنطف َ
ُ
ُ
اّلل بللن أيب بللن س للهول يقللول الَصللحابه :ال تنفق لوا علللى َمل ْلن
عمللر فسللمعت عبللد ه
قللال نللت م ل ه
لرجن االَع له مني للا االَبل ،ف للذ رت بل للى
اّلل  ى للىت ه
عن للد لس للول ه
ينفض لوا ول لحتن لجعن للا إىل املدين للة ليخ ل ه

اّلل
 ،فللدعاو النلق
اّلل
فح هدرتلله ،فثلسلل لسللول ه
عمللر لرسلول ه
لعملر ،فلذ ره ه
اّلل وأصللحابه فحلفلوا مللا قللالوا ،فعل هذبين لسللول اللهيوصل هدقيم ،فثصللابين شللر يصللبين قللح
إىل عبللد ه
ومقتللى ،فللثن ل
اّلل
عمللر :مللا أل ت إىل ان ل هذبى لسللول ه
ميللله ،فجلسللت يف البيللت ،فقللال ه
ن ن
اّلل
اّلل
فقرأهلا عللر ،مثه قلال :إ هن ه
اّلل تعلاىل :إُذ َجيء َ مطايفُق ن  ،فبعلة إس لسلول ه
ه
قد ص هدقى.
()2
وقيل انهه تويف بعد قتل احلس ،بقليل ،وقد تر ه ابن عسا ر تر ة مفصلة.
و عت أ ىا ييه يف املسند اجلام فناه ت   52ىديياب ( )3ولعلن هلذا العلد ةلنسلبة إىل ملا ب لره
() 1

.

اجل لي قليل ،الَنهه قال :لو  ىديياب يواب عن النق
وإليى شيحتاب من لوار أ ىا ييه وما أ يرها.
لوار أ ىا ييه:
 .1أارج أ د يف مسنده ،عن الع ي بن  ىعيم ،قال :صلليت اللا ضيلد ابلن ألقلم عللى جنلاضة
فع ه

اّلل «
ساب ،مثه التفت ،فقال :هعذا ه لسول ه

____________________

 . 1أُسد العابة.215/2 :
 . 2انظراتليخ ابن عسا ر.272 -262/6:
 . 3املسند اجلام  475/5 :برقم .214
 . 4مسند أ د.371/4 :
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» أو نبيعم

.

() 4

من أ هن التعبوة على اجلناضة هر اخلمم.
أرمة أهل البيت
وهذا هو املروي أيضاب عن ه
نعم لو مسلم ،عن عبد الر ان بن أيب ليلى ،قال :ان ضيد يع ه عللى جنلار ل ألبعلاب وانهله ل
() 1
يع ه ها.
اّلل
على جناضة ساب ،فسثلته ،فقال :ان لسول ه

أق للول :الرواي للة الياني للة ال ميع للن تص للديقيا ،الَنهلله ل للو للان االقتص للال ةلتعبل لوات االَلبل ل ج للار اب،
فاملص للهر خللرج مللن الفريضللة ةلتعبللوة الرابعللة وتعللون اخلامسللة ب لراب ضارللداب علللى الصللالة ال متللت هلللا
اتلة يع ه ألبعاب وأُار ساب.
يصو القول أب هن النق
بصلة فال ه
نعم يعالحل االُوىل ما لواه أ د علن أيب سلليمان امل َلوبن ،قلال :تلويف أبلو سلريو فصللى عليله ضيلد

.
اّلل
بن ألقم ،فع عليه ألبعاب وقال :ذا فعل لسول ه
فالرواية االُوىل تفرحل اخلمم ،واليانية ختو ب ،االَلب واخلمم ،واليالية تفرحل االَلب .
والعجب ا هن الصحابة حيتفظوا بسنة نبيهيم يف مسثلة بسيطة انت حمالب لالبتال .
اّلل بللن أيب اخلليللل ،عللن ضيللد بللن ألقللم ،قللال :نللت
 .2أاللرج النسللارر ،عللن ال للعق ،عللن عبللد ه
وعلللر(لحل) يومحتللذ ةللليمن ،فللثاته لجللل ،فقللال :شلليدت عليهلاب أُيت يف رالرللة نفللر
عنللد النللق
علر الَ ىلدهم :تدعله هللذاس فلثىب ،وقلال هللذا :تدعله هللذا س فلثىب ،وقلال هللذا:
ا هعوا ولد امرأة ،فقال ه
تدعه هلذا سفثىب.
() 2

____________________
 . 1صحيو مسلم ،56/3 :ة القيام للجناضة.
 . 2مسند أ د.372/4 :
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قللال علللر (لحل) أنللتم شللر ا مت ا سللون ،وسللثقر بيللنعم فللثيعم أصللابته القرعللة فيللو للله وعليلله
() 1
 ىىت بدت نواجذه.
اّلل
رليا الدية ،فضحى لسول ه
() 2
ق بقوله :أل مدينة العلم وعلر ةعا.
النق
وقد وصفه النه ه
وال غرو فانهعليهاب ة علم ه
 .3أارج أ د يف مسنده عن قطبة بن مالى ،قال :سب أمو ملن االَ ُُملرا عليهلاب (لحل) ،فقلام
ضيد بن ألقم ،فقال:
() 3
تسب عليهاب ،وقد ماتس!
اّلل
سب املوتى فَلِ َم ُ
أما علمت أنهرسول ه
هنى عن ه
ل للان يف وس ل ل الصل للحايب اجلليل للل ضيل للد بل للن ألقل للم أن حيل للتة علل للى االَمل للو السل للا ه ول للا لو عنل لله
غللو وا ىللد مللن الصللحابة مللن أ هن سللبا املسلللم فسللو وقتاللله فللر ،فللاالَمو بسللبه هللذا قللد
فسق سلوا أ لان املسلبو  ىيلاب أم ميتلاب ،ولعلن الظلرو العصليبة  ىاللت ون أن حيلتة«ضيلد» عليله
عذا احلدية ،ولذلى التجث إىل اال ىتجاج عليه أبُسلو آار.
يقلول:

 .4أارج اليمذي يف سننه ،عن أيب عيمان ،علن ضيلد بلن ألقلم ،قلال :لان النلق
() 4
إو أعوب بى من العسل والعج والبخل.
يم ه
الله ه
 .5أارج مسلم يف صحيحه،عن ي يد بن  ىيان ،قال :انطلقت أل و ىصل ،بلن سل ة وعملر بلن
فلما جلسنا إليه ،قال له  ىص ،،لقد
مسلم إىل ضيد بن ألقم ،ه
____________________
 . 1سنن النسارر ،123/1 :ة القرعة يف الولد إبا تناضعوا فيه.

 . 2أارجلله غللو وا ىللد مللن احلفللاظ لهل  142حمللداثب وعامللاب ،وقللد جللا يف تللا العللدير مصللا ل احلللدية مفصلالب ،لاجل
العدير.177 -161/6 :
 . 3مسند أ د.365/4 :
 . 4سنن اليمذي 566/5 :برقم .3572
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ومسعلت  ىدييله وغل وت معله وصللهيت الفله ،لقلد
اّلل
لقيت ضيد اواب يواب ،لأيت لسلول ه
ِ
.
اّلل
لقيت ضيد اواب يواب  ،ى هدرنا ضيد ،ما مسعت من لسول ه
سين وقدم عيدي ونسيت بعلض اللذي نلت أعلر ملن لسلول
قال :ابن أار و ه
اّلل لقد ت ه

اّلل
 ،فملا  ىللدرتعم فللثقبلوا ،وملا ال ،فللال تعلهفونيلله ،مثه قلال :قللام لسللول اللهييوملاب فينللا اطيبلاب
ه
اّلل وأر عليه ،ووع  ،وب ر ،مثه قلال :هأملا بعلد :أال أيهيلا
وا يدعى اب ب ،معة واملدينة فحمد ه
اّلل
النللاأ فلهاللا أل ب للر يوشللى أن أييت لسللول ليب فثجيللب ،وأل اتل فلليعم رقللل :،هأوهلمللا :تللا ه
اّلل ولغب فيه.
اّلل واستمسعوا به ه
فحة على تا ه
فيه اهلد والنول ،فخذوا بعتا ه

اّلل يف أهلل بيلي ،
اّلل يف أهل بيي ،أب ه لر م ه
اّلل يف أهل بيي ،أب ه ر م ه
هقال :وأهل بيي ،أب ه ر م ه
لاوه مللن أهللل بيتلله،
فقللال للله  ىصللَ :،
لاوه مللن أهللل بيتللهس قللال :نسل َ
ومل ْلن أهللل بيتلله ضيللدس أللليم نسل َ
ولعللن أهللل بيتلله مللن  ىللرم الصللدقة بعللده ،قللال ومللن هللمس قللال :هللم آل علل هلر وآل عقيللل وآل جعفلر

هوال  ىرم الصدقةس قال :نعم.
وآل عباأ ،قال :ل َ
هذا ما أارجه مسلم و من الواضو انهه ينقل على وجه قيق وبلى لوجي:،
،اثنييمللا أهللل بيللي م ل أنهلله يللذ ر
االَهول :ا هن مقتضللى قوللله  :هأوهلمللا ،أن يقللول النللق
لمة اثنييما.
وقد لواها ِ
االمام أ د بصولة أفضل مما سبق ما لواه النسارر يف فضارل الصحابة ذلى.
() 1

أارج أ د يف مسنده عن أيب الطفيل ،عن ضيد بن االَلقم ،قال :ملا لج

____________________
 . 1صحيو مسلم ،122/7 :ة فضارل علر

.
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لثو قللد ُعيللت
 ىجللة الللو ا ون ل ل غللدير اللم ،أمللر بللدو ىات فقممللن ،مثه قللال :ل ه
لسللول ه
اّلل عللن ه
اّلل وعييت أهلل بيلي ،فلانظروا
فثُجبت :ه
إو قد تر ت فيعم اليقل ،،أ ىديمها أ من اآلار ،تا ه
يا ختلفوو فييما ،فا ههنما لن يفيقا  ىىت ير ا علر احلوحل.

اّلل مللوالي ،وأل وس لهمل َلومن ،مثه أاللذ بيللد علل هلر ،فقللال :مللن نللت وليلله فيللذا وليلله،
مثه قللال :إ هن ه
() 1
يم وال من وااله ،وعا من عا اه.
الله ه
الي للاو :فس للر أه للل البي للت يف احل للدية ةلبي للوت االَلبع للة :آل عل للر ،آل عقي للل ،آل جعف للر ،آل
عبللاأ ،وجعللل  ىللدية العللدير ها فلاب إىل تعللرو أهللل بيتلله ،ومللن املعلللوم انلهله اللال امللرا  ،الَ هن النللق
اّلل ع ل وجل هلل ،فيجللب أن يُفسللر ببيللت يعللون عللدالب للقللرآن وملج لثب
جعللل أهللل بيتلله عللدالب لعتللا ه
اّلل ،وهللل هلللذه البيللوت اليالرللة :آل عبللاأ ،آل عقيللل ،آل جعفللر هللذه املن لللة
للمسلللم ،بعللد تللا ه
واملرتبةس

نعم إبا تفحصنا سارر مصا ل احللدية نقلا عللى أ هن اللرواة لعبلوا ةحللدية ،وتص هلرفوا فيملا نقلله
بلى الصحايب اجلليل ،وإليى بعض ما لوي يف هذا املضمال عن ضيد.
ِ
اّلل ،قلال :قلال ضيلد بلن ألقلم ،وأل أمسل  :ن لنلا مل لسلول
لو االمام أ لد ،علن ميملون أيب عبلد ه
اّلل
اّلل ب لوا يقللال للله وا ي اللم ،فللثمر ةلصللالة فصللالها «عجللو» هقللال :فخطبنللا ،وإلهللل لرسللول ه
ه

او
بيللو علللى شللجرة مسللرة مللن ال للمم ،فقللال النللق
 :ألسللتم تعلمللون ،أولسللتم ت لليدون ،ه
مومن ملن نفسلهس قلالوا :بللى ،قلال :فملن نلت ملواله فلا هن عليلاب ملواله ،اللي هلم وال ملن وااله
أوىل بعله َ
() 2
وعا من عا اه.
وأارج أيضاب يف فضارل الصحابة شعبة ،عن سلمة بن ييل ،قال :مسعت

____________________
 . 1املسند اجلام  525/5 :برقم  ،3222نقالب عن مسند أ د.112/1 :
 . 2مسند أ د372/4 :ن و فضارل الصحابة ،557/2 :احلدية .1217
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انلهله قللال :مللن

أة الطفيلل حيل هده عللن أيب سللرحية أو ضيللد بللن ألقللم  -شللى شللعبة  -عللن النللق
نت مواله فيذا علر مواله.
() 1
قال سعد بن جبو وأل مسعت ميل هذا عن ابن عباأ ،قال د :أإنه قال و تمته.

هلل بلللى يلدل علللى أ هن الللرواة لانوا ينقلللون احلللدية مل اخلللو والوجللل ،والَجلل بلللى تنقللل
ععلم ملا لواه
عللى واليلة عل هلر
اخلطبة يف اللروايت ،االَاوتل ،،ولعلن نقلل نل النلق
مسلم  ىية نقل اخلطبة ون التنصي على الوالية.
هذه ن ل من لوار لوا ته ،وقد ع ي إىل بلى الصحايب ماال يصو وفقاب للمواضين املذ ولة.
سحر الييو النق
أارج النسارر ،عن ي يد بن  ىيهان ،عن ضيد بن ألقم ،قال:
لجللل مللن الييللو  ،فاشللتعى لللذلى أ ه م لاب ،فللثاته ج يللل
لق
سللحر النهل ه

 ،فقللال :إ هن
لجلالب مللن الييللو سللحر عقللد لللى عُقللداب يف بحتللر للذا و للذا ،فثلسللل لسللول اللهيفاسللتخرجوها فجللر
ي وال لآه يف
اّلل
عللا ،فق للام لس للول ه
ثهاللا ن للح م للن عقللال ،فم للا ب للر بلللى ل للذلى اليي للو ه
ُ () 2
وجيه قح.
اّلل تبللال و تعللاىل ،قللال
أقللول :إ هن السللحر  ىسللب مللا جللا يف الللذ ر احلعلليم ال يضل هلر إاله عبن ه

ن
اََأَ َ
سلبحانهَِ :يَتَ َعلَّ نم َنَمطِ ن
ميَميَن َفرقن َنَب ََب ِ َ
يََبا َم ِ
ن ِ
َُو َز ِوج ُ َ
ََ ِ َم ِرء َ
ادَ
ْ
َومايَها َبُضاير َ ُ ُ ُ
ُ
ٍ
ُُ
ُ
ّ ِ
ُإالبُ ُإذ ُنَ هّللَ (البقرة.)122/

إ هن سحر النق

ليم سحر اآلارين ،إب لهوا

____________________
 . 1فضارل الصحابة ،565/2 :احلدية .555
 . 2سنن النسارر  ،113 -112/7 :ة سحرة أهل العتا .
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اّلل سللبحانه ،ولعللن ال سللبيل للله
يعللون السللا ىر قللا لاب علللى أن يسللحر إنسللالب عللا هب ويضل هلر بلله عبن ه
 ،ولرهولا يسلفر علن ت لل ل عقيلدة
 ،وإاله لوجب تسلهطه وهيمنتله عليله
إىل سحر النق
الن ل للاأ ال ل للذين آمن ل ل لوا ب ل لله ،فحعمت ل لله س ل للبحانه تص ل ل ل هده ع ل للن أن أيبن الَ ى ل للد ةهليمن ل للة عل ل للى الن ل للق

.
ِ
ِ َّ َّ
ايَجئااتن ِ َبُا ُ َ سااح نرَإُنَ هّللَ
انهله سلبحانه حيعللر علن موسللى خما بلاب سللحرة فرعلون ،بقوللله :ما ُ
ن
َسينبِ ُقل ن َ (يونم.)21/
أوىل ب لله من لله ،فبلمعان لله أن يبط للل الس للحر يف هأول
ف لللبا للان ه للذا  ى للال موس للى ،ف للالنق
حلظاته،ال أن يتثرر به أ ه ماب ويتخل منه بعد معونة ج ريل له ،لل بللى يعلر علن وهلن احللدية
.وضعفه بل ذبه على لسان ضيد بن ألقم -
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 -28الرباء بن عازب االَنصاري
(. 12ه72 - -ه)-
سوته و أ ىا ييه الرارعة
 ىدييه السقيم:
ن ول الو ىر عند لغبة ابن أ هُم معتوم
ال ل ا ب للن ع للاض ب للن احل للاله ب للن ع للدي ب للن ج للم ب للن دع للة ب للن  ىالر للة االَنص للالي االَوس للر

عللن بللدل استصللعره ،و هأول م للاهده أ ىللد ،وقيللل:
اّلل
احلللالرر ،يُع ل ه أة عمللالة ،لهه لسللول ه
ألبل ع للرة ،غل وة وهللو الللذي افتللتو الللري سللنة 24ه ،-مللا
اّلل
اخلنللد  ،وغل ا مل لسللول ه
شيد فتو «تسي».
وشيد ال ا م علر بن أيب الب اجلمل وصف ،والنيروان هو وأاوه عبيد ابن عاض  ،و نل ل

العوفة وابت عا الاب ومات أ م مصعب بن ال بو.
قللال الللذهق :ال ل ا بللن عللاض االَنصللالي ن يللل العوفللة مللن أعيللان الصللحابة لو  ىللديياب ي لواب،
اّلل بن ي يد اخلطمر ،وأبو جحيفة السوارر ،وعدي بن اثبلت ،وسلعد بلن عبيلدة،
 ىده عنه :عبد ه
() 1

السبيعر.
وأبو عمر ضابان ،وأبوإسحا ه

____________________
 . 1أُسد العابة.171/1 :
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مسللنده رال ارللة و سللة أ ىا يللة ،للله يف الصللحيح ،ارنللان وع للرون  ىللديياب ،وانفللر البخللالي
() 1
خبمسة ع ر  ىديياب ومسلم بستة.
() 2
وهو أ ىد لواة  ىدية غدير ام من الصحابة ،لواه عنه غو وا ىد من التابع ،مفصالب.

قللال اخلطيللب البعللدا ي :و للان لسللول علل هلر بللن أيب الللب إىل اخل لوالج ةلنيللروان يللدعوهم إىل
الطاعللة وتللر امل للاقة ،لهلرو بسللنده عللن أيب اجليللم ،ق لال :بعللة علللر ال ل ا بللن عللاض إىل أهللل
() 3
النيروان يدعوهم رالرة أ م فلما أبوا سال إلييم.
وقد بلعت أ ىا ييه يف املسند اجلام   136ىديياب ( )4وإليى شيحتاب من لوار أ ىا ييه.

لوار أ ىا ييه
 .1أاللرج اليمللذي يف سللننه ،عللن عبللد الر للان بللن أيب ليلللى ،عللن ال ل ا بللن عللاض  ،قللال :قللال
ليمم أ ىللدهم مللن يللب أهللله،
اّلل
لسللول ه
  :ى هقعلللى املسلللم ،أن يعتسلللوا يللوم اجلمعللة ،ولل ه
فلن د فاملا له يب.
اّلل
 .2أا للرج أ للد يف مس للنده ،ع للن أيب إس للحا  ،ع للن الل ل ا ب للن ع للاض  ،ق للال :ا للرج لس للول ه
فلملا قللدمنا معللة ،قللال :اجعللوا  ىجعللم عمللرة ،قللال :فقللال
لة ه
وأصلحابه ،قللال :فا ىرمنللا ةحلل ه
ةحلة ،فعيا عليلا عمرةسقلال :انظلروا ،ملا آملر م بله فلافعلوا ،فلرهوا
الناأ لسول ه
اّلل قد أ ىرمنا ه
() 5

عليه القول ،فعضب مثه انطلق  ىىت ال على عار ة غضبان ،فرأت العضب يف وجيه،

____________________

 . 1سو أعالم النبال  154/3 :برقم .35
 . 2العدير.254/1 :
 . 3اتليخ بعدا .177/1 :
 . 4املسند اجلام .125/3 :
 . 5سنن اليمذي 427/2 :برقم .522
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اّللس قال :وماس ال أغضب وأل آمر ةالَمر فال اتهب .
فقالت من أغضبى أغضبه ه
ويوبون له،
ويف احلللدية اللللة واضللحة علللى أ هن لفيف لاب مللن أصل
لحابه لوللا للانوا خالفونلله ويعضللبونه َ
َ
َ
َ َّ َ ن ِ ن َ َ َ
َّ
َر نس لَ هّللَ ن ِ َ َ اذ ٌبَأ َُلا ٌَ (التوبلة .)61/وقلال سلبحانه :إُنَ
ليََي َذون
قلال سلبحانه :و ُ
() 1

َّ

ن

َ

َ َ

َ

َ نَ َ
َ
َو َر نس نَل َعطَ ن ن َ ُهّللَ َ ُدل َ
ونَ َّهّلل َ
آلخر ُة ََوأ َ َّدَ ن ِ َ َ ذ بي نَم ُ يطيَ (االَ ى ا .)57/
نييَو
ليََي ذ
ُ
ويظير من غو وا ىد من التواليخ ا هن العر تعلن جتمل بل ،العملرة واحللة وإهالا أيتلون ةلعملرة
خمالفلاب ملللا للانوا عليلله يف العصللر اجلللاهلر اسللتعربوه،
لة ،وملللا للان أمللر النللق
يف غللو أشللير احلل ه
وقالوا :يا عليا عمرة وقد أ ىرمنا للحةس

َ
ُ
ي-هايَ
اّلل سلبحانه يف سلولة احلجلرات بقولله :يايَأ َ
وعلى أيهة  ىلال في َلوال هلم اللذين يصلفيم ه
َّ
نَ
َ
يَ َ
َس ٌ
َو َّت نق َ َّهّللَإ َّنَ َّهّلل َ
ل َ
َو َر نس ُ ُ َ
َيبَ -نَيَ َديَ هّلل َ
ميوَ َ لي ٌَ (احلجرات.)1/
َآمطن َالَتقد نم َِ
ُ
ُ

 .2أارج ابن ماجة يف سننه ،عن عدي بن اثبت ،عن ال ا بلن علاض  ،قلال :أقبلنلا مل لسلول

لة ،فن ل ل يف بعللض الطريللق ،فللثمر الصللالة جامعللة ،فثاللذ بيللد علل هلر،
اّلل
ه
يف  ىجتلله الللي  ىل ه
فقل للال« :ألسل للت أوىل ةملل ل َلومن ،مل للن أنفسل لليمس» قل للالوا :بلل للى ،قل للال« :ألسل للت أوىل بعلهم ل ل َومن مل للن
() 2
يم عا من عا اه.
يم وال من وااله ،الله ه
وس من أل مواله ،الله ه
نفسهس» قالوا :بلى ،قال:فيذا ه
جي لل،
 .3أاللرج اليمللذي عللن أيب إسللحا  ،عللن ال ل ا بللن عللاض  ،قللال :بعللة النللق
و هأمر على أ ىديمها علر بن أيب الب ،وعلى اآلالر االلد بلن الوليلد ،وقلال :إبا لان القتلال فعل هلر،
قال :فافتتو عليهحصناب،

____________________
 . 1مسند أ د.226/4 :
 . 2سنن ابن ماجة43/1 :برقم .116
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ي للر بلله ،قللال :فقللدمت علللى النللق
لق
فثاللذ منلله جاليللة ،فعتللب معللر االللد تللاةب إىل النل ه
اّلل ولسلولهس
 ،فقلرأ العتللا فتعل هلو لونلله ،مثه قللال :مللا تللر يف لجللل حيل ُ
اّلل ولسلوله ،وحيبلله ه
لب ه
()1
اّلل وغضب لسوله ،وإهاا أل لسول ،فسعت.
ةّلل من غضب ه
قال :قلت :أعوب ه
عدي ،قلال :مسعلت الل ا  ،قلال :لأيلت
 .4أارج البخالي يف صحيحه ،عن شعبة ،قال أا و ه
() 2
إو أُ ىبُه ،فث ىبه.
النق
يم ه
واحلسن على عاتقه يقول :الله ه
 .5أاللرج البخللالي يف صللحيحه عللن املسلليب بللن لاف ل  ،قللال :لقيللت ال ل ا بللن عللاض  ،فقلللت:
وةيعتلله للت ال للجرة ،فقللال :ابللن أاللر ،انلهلى ال تللدلي مللا
للوىب لللى ،صللحبت النللق

أ ىدرنا بعده.
ويويهده ما لواه البخالي يف تا الف من إ ىلداه لفيلا ملن أصلحابه بِ َلدعاب بُ وتبلديليم لدينله
َ
 :أل فَل َلر ُعم علللى
اّلل :قللال النللق
سللبحانه ،أاللرج البخللالي عللن أيب وارللل ،قللال :قللال عبللد ه
() 3

إس لج ل للال م ل للنعم  ى ل للىت إبا أهوي ل ل ُ
لت الَلوهلل ل لم ،ااتلجل ل لوا وو ،ف ل للثقول :أي ل ه
احل ل للوحل ل ل ل ه
لوفعن ه
أصحايب ،يقول :ال تدلي ما أ ىدروا بعد .
يقللول:
أاللرج البخللالي عللن أيب  ىللاضم ،قللال :مسعللت سلليل بللن سللعد يقللول :مسعللت النللق
أل فَل َلر ُعم عللى احللوحل ،ملن ول شلر منله ،و ملن شلر منله يظملث بعلده أبلداب ،للو عل هلر أقلوام
أعرفيم ويعرفوو مثه ُحيال بيين و بينيم .قال أبو  ىلاضم :فسلمعين النعملان بلن أيب عيلاش وأل أُ ىل هِدريم
هذا ،فقال :هعذا مسعت سيالب س فقلت :نعم ،قال :وأل اشيد على أيب سعيد
____________________
 . 1سنن اليمذي 632/5 :برقم .3725
 . 2صحيو البخالي ،26/5 :ة مناقب احلسن واحلس،
 . 3صحيو البخالي ،125/5 :ة غ وة احلديبية.

.
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اخلللدلي لسللمعته ي يللد فيلله ،قللال :إ ههنللم مل هلين ،فيقللال :إنلهلى ال تللدلي مللا بل هدلوا بعللد  ،فللثقول :سللحقاب
() 1
سحقاب ملن ب هدل بعدي.
 :أل فلر عم
اّلل
اّلل ،قلال :قلال لسلول ه
أارج مسلم عن االَعمل  ،علن شلفيق ،علن عبلد ه

لضعن أقواماب مث الَغللنب عللييم ،فلثقول :ل ه أصلحايب ،أصلحايب ،فيقلال :إنهلى ال
على احلوحل والُ ه
() 2
تدلي ما أ ىدروا بعد .
لو
والعجللب ا هن الللذين يللروون هللذه االَ ىا يللة مللن الصللحيح - ،اللهللذين يُعللدان عنللدهم مللن أصل ه
اّلل  -حيعمون بل وم االقتلدا بع هلل صلحايب وأالذ احللدية منله ،وال هلوضون
العتب بعد ت-ا ه
اّلل وغ ل هلوه وأ ى للده وق للال يف  ى هق لله الن للق
لم للر وا ى للد م للنيم ةجل للرح م ل ل أ هن بي للنيم م للن بل ل هدل ي للن ه
 :سحقاب ،سحقاب.
هذه ارفة من لوار أ ىا ييه ،وإليى هذا احلدية املنسو إليه والذي خالا القواعلد السلالفة

الذ ر.
ن ول الو ىر عند لغبة ابن هام معتوم
أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن أيب إسللحا  ،أنلهله مس ل ال ل ا يقللول يف هللذه اآليللة« :ال يسللتوي
ضيداب فجلا بعتلا يعتبيلا،
اّلل
اّلل» فثمر لسول ه
املومن ،واجملاهدون يف سبيل ه
القاعدون من َ

َ ن ِ َ َ ن ن
َ
َِ َ
وِلَ
ف للعا إليلله ابللن أ هُممعتللوم ض لرالته ،فن لللت :الَيساات يَ لقي ُ اادونَ ُمااََ ماا َمطََغااريَأ ُ
َّ َ
() 3
َضر .

ومعل بلللى ا هن الللو ىر نل ل لرغبللة ابللن أ هُم معتللوم ولللوال شللعايته لعللان الللو ىر ميللل مللا نل ل هأوالب،
مر العالم فيه عند لاسة أ ىا ية ضيد بن اثبت.
وقد ه

____________________
 . 1صحيو البخالي ،46/5 :تا الف .
 . 2صحيو مسلم ،62/7:ة إربات  ىوحل نبيهنا.
 . 3ص للحيو مس لللم ،42/6 :ة س للقو ف للرحل اجلي للا عل للى املع للذولينن ص للحيو البخ للالي ،25 -24/4 :ة قول لله
تعاىل :الَيست يَ لقي دون (النسا .)55/
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اّلل بن الزبري
 -29عبد ّ
(73 -2ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1تقدو صالة اجلمعة على اخلطبت،
 .2اطبة علر بنت أيب جيل
اّلل بللن ال ل بو بللن الع لوام بللن اويلللد بللن أسللد بللن عبللد الع ل القرشللر االَسللدي ،نيتلله أبللو
عبللد ه
بع للر ،وأُم لله أمس للا بن للت أيب بع للر ب للن أيب قحاف للة ،وه للو أول مول للو ول للد يف ِ
االس للالم بع للد اهلج للرة
ه
ه
للمياجرين.
ليبايعلله
اّلل
ولللد ةملدينللة علللى لأأ سللنت ،مللن اهلجللرة ،أ ىضللره أبللوه ال ل بو عنللد لسللول ه
وعمره سب سن.،
أ ىا يللة ،لو عنلله :أاللوه «عللروة» وابنللاه «عللامر» و«عبللا » ،وعبيللدة
ولو عللن النللق
السلماو ،وعطا بن أيب لةح ،وال عق ،وغوهم.

يقللول :مللاضال الل بو منهللا أهل َلل البيللت
شلليد اجلمللل مل أبيلله الل بو مقللاتالب لعلل ههلر ،فعللان علللر
اّلل ،وامتن من بيعة ي يد بن معاوية بعد موت معاوية فثلسل إليله ي يلد ،مسللم بلن
 ىىت ن ث له عبد ه
عقبة «املهري» ،فحصر املدينة
ُ
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وأوق أبهليا وقعة احلرة امل يولة ،هسال إىل معلة ليقاتلل ابلن الل بو فملات يف الطريلق ،مثه اسلتخلا
احلصلل ،بللن اللو السللعوو و ىاصللر ابللن ال ل بو وعللة ،و ام احلص للر إىل أن مللات ي يللد ،وبوي ل عب للد
() 1
اللهينب ال بو ةخلالفة وأ اعه أهل احلجاض واليمن والعرا واراسان.

عماله إىل ان استوىل عبد املللى عللى العلرا علام
ان ابن ال بو يسوأ احلجاض والعرا وفييما ه
وج لله عب للد املل للى،
إ ى للد وس للبع ،م للن اهلج للرة واحنص للرت ام للالة اب للن الل ل بو ةحلج للاض  ،وعن للد با ه
اّلل بللن الل بو ،وقللدم معللة
احلجللاج بللن يوسللا اليقفللر يف جللي ييللا مللن أهللل ال للام لقتللال عبللد ه
و ىصلر ابللن الل بو ،والتجللث هللو وأصللحابه إىل املسللجد احللرام ،ونصللب احلجللاج املنجنيللق علللى «جبللل
أيب قبيم» ولمى به الععبة إىل ان ارج أصحابه إىل احلجلاج ةالَملان ،وقتلل ابلن الل بو يلوم الليالاث
() 2
من ا اآلارة عام راله و سبع ،من اهلجرة.
قال الذهق :مسنده حنو من رالرة ورالر  ،ىديياب ،اتفقا له على  ىدية وا ىد ،وانفلر البخلالي
بستة أ ىا ية ومسلم ثديي.،
وقبل ان نتناول أ ىا ييه ةلبحة والتمحي نذ ر حمللة اا فلة علن سلوته واللدول اللذي لعبله يف
 ىر اجلمل.
وأبيه ،و ان أبوه على عتبلة النلدم
التاليخ يصرح أبنهه هو الذي أشعل لررة احلر ب ،علر

اّلل  ىللال ون بلللى واجلللث أةه إىل االسللتمرال يف
والرجللو إىل املدينللة وتللر احلللر  ،ولعللن ابنلله عبللد ه
ِ
ابلن االله
الذي انت تربطه به أواصر القرابة ،فقد ان علر
علر
موقفه املتصلهب ضد ه
اّلل فتع هعلر
و ان ال بو ابن عمة علر
لب ابنله عبلد ه
 ،و انت االَواصر الو ية مستورقة إىل ان ش ه
صفو تلى الروابح.

____________________
 . 1أُسد العابة.161/3 :
 . 2الط ي ،التاليخ24/5 :ن العامل البن االَرو.356 -345/4 :
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قلال الطل ي :فلملا تواقفلوا الرج عليهعللى فرسله ،فللدعا الل بو ،فتواقفلا ،فقلال علللر للل بو :ملا جللا
بىس قال :أنت ،وال ألا هلذا االَمر أهالب ،وال أوىل به منها.
 :لسللت للله أه لالب بعللد عيمللان! قللد نللا نع ل ُد مللن بللين عبللد املطلللب  ىللىت بلللغ
فقللال علللر
مرعلييمللا ،فقللال
ه

ابنللى ابللن السللو ففل هلر بيننللا وبينللى ،وعظهللم عليلله أشلليا  ،فللذ ر ا هن النللق
لعلر« :ما يقول ابن عمتىس ليقاتلنى وهو لى إا ».
ه
اّلل ،فقلال :ملاس يف هلذه احللر
فانصر عنه ال بو ،وقال :ه
فلو ال أُقاتلى .فرج إىل ابنه عبد ه
بصوة.

فقللال للله ابنلله :إنلهلى قللد ارجللت علللى بصللوة ،ولعنهللى لأيللت لا ت ابللن أيب الللب ،وعرفللت ا هن
نت ،فث ىفظه  ىىت ألعد وغضب.
تيا املوت ،فجبُ َ
وقال :وحيى ! إ هن-ي قد  ىلفت له أالهأقاتله.

فقال له ابنه :هفر عن ميينى بعتق غالمى سرجم ،فثعتقه وقام يف الصا معيم.
اّلل عللى أشل هِدل عليله اليلوم ملا
و ان علر قال لل بو :أتطلب مين م عيمان وأنت قتلتلهس! سللح ه
() 1
يعره.
علر و ل الضعن عليه.
وعلى هذا فقد ه
شب الرجل وشا على عدا هه

وممللا يع للا عللن عدارلله املتثصللل مللا نقللله ابللن االَرللو مللا هللذا لفظلله بتلخللي  :ا هن ابللن الل بو عللا
د بن احلنفية وملن معله ملن أهلل بيتله وشليعته وسلبعة ع لر لجلالب ملن وجلوه أهلل العوفلة ملنيم أبلو
الطفيللل عللامر بللن وارلللة الللذي للله صللحبة ليبللايعوه .فللامتنعوا ،وقللالوا :ال نبللاي  ىللىت جتتم ل االَ ُُمللة،
فث ير الوقيعة ةبن احلنفية

____________________
 . 1اتليخ الط ي  ،41/3 :ىوا ه سنة  ،36ونقله أيضاب ابن االَرو يف العامل ،ال ى .235/3
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يلو علييم ابن ال بو.
ه
وبمه ،فثا وا ابن احلنفية وا ان منيم ،فثمرهم ةلص  ،و ه
فلمللا اسللتوىل املختللال علللى العوفللة وصللالت ال لليعة تللدعو البللن احلنفيللة ،اللا ابللن ال ل بو أن
يتداعى الناأ إىل الرضا به ،فثحله عليه وعلى أصحابه يف البيعة له ،فحبسيم ب م م وتوعلدهم ةلقتلل
ِ
اّلل عيداب إن يبايعوه أن ين هِفذ ما توعدهم به ،وضر هلم يف بلى أجالب.
واال ىرا  ،وإعطا ه
وملللا ا هلل املختللال علللى  ىقيقللة االَمللر بعللة إبيللان بللن عُمللالة أاللا بللين متلليم ومعلله ألبعمارللة وبعللة
معه البن احلنفيلة ألبعمارلة أللا لهلم ،فسلالوا حنلو معلة  ىلىت اللوا املسلجد احللرام ومعيلم اللرا ت
وهم ينا ون :ليالاه احلس  ،،ىىت انتيوا إىل ضم م وقد أعلد ابلن الل بو احلطلب ليُحلرقيم و لان قلد
اّلل ابلن
ال بيننا وب ،علدو ه
بقر من االَجل يومان ،فعسروا البا و الوا على ابن احلنفية فقالواِ :ه

ال بو.
() 1
إو ال أستحل القتال يف احلرم إىل آار ما ب ره.
فقال هلم :ه

لو أن يعتمللد عللى ملا يرويلله يف
فللبا لان هللذه هلر شليمة الرجللل و سلوته مل آل علللر ،فيلل يص ه
 ى هقيم ما سيوافيىس!
وعلى أية  ىال فيو من املقلِه ،يف نقل احلدية ،ومن لوار لوا ته ما يلر:
لوار أ ىا ييه:
اّلل
اّلل بن ال بو ،قال :قال لسول ه
 .1أارج أ د يف مسنده ،عن عطا  ،عن عبد ه
صالة يف مسجدي أفضل من ألا صالة فيما سواه من املساجد إاله

____________________
 . 1العامل يف التاليخ.251 -245/4 :
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:

املسجد احلرام ،وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مارة صالة يف هذا.
اّلل بن ال بو ،قال:
 .2أارج النسارر يف سننه ،عن يوسا بن ال بو ،عن عبد ه
 ،فقللال :إ هن أيب ش لليخ بللو ،ال يس للتطي الر للو
اّلل
جللا لج للل مللن ا لليعم إىل لس للول ه
() 1

اّلل يف احلة ،فيل ي أن أ ىة عنهس
وأ ل ته فريضة ه
قللال :أنللت أ ل ولللدهس قللال :نعللم ،قللال :ألايللت لللو للان عليلله يللن ،أ نللت تقضلليهس قللال :نعللم.
() 2
قال :فحة عنه.
مثه إ هن هنا لوا ت لويت عنه ،ختالا الضوابح املذ ولة يف صدل العتا .

 .1تقدو صالة اجلمعة على اخلطبت،
أارج أ د يف مسنده ،عن وهب بن يسان موىل ابن ال بو ،قال:
اّلل بن ال بو يف يوم العيد ،يقلول  ،ىل ،صللهى قبلل اخلطبلة ،مثه قلام خطلب النهلاأ:
مسعت عبد ه
() 3
.
اّلل
اّلل وسنهة لسول ه
أيهيا النهاأ ،الا سنهة ه

الظللاهر ا هن الروايللة موقوفللة ،الَ هن ابللن الل بو ولللد يف السللنة اليانيللة مللن اهلجللرة ،وتللويف النللق
وله ان سن.،
» فتع للون الرواي للة
فيب للدو انهلله ي للر واقع للة تق للدو الص للالة عل للى اخلطبت لل ،م للن قب للل الن للق «

ثجة.
موقوفة وليست ه
على أ هن الظاهر من لمات الفقيا شر ية تق هدم اخلطبة.
قال يف املعين :الراب من ال رو أن يتقدميا اطبتان من شر
____________________
 . 1مسند أ د .5/4 :
 . 2سنن النسارر ،117/5 :ت بيه قضا احلة بقضا الدين.
 . 3مسند أ د.4/4:
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علللى تقللدو اخلطبللة بينيمللا فصللل مللن جلللوأ ،و قللد قللال:
صللحتيما ،وقللد للان عمللل النللق
صلوا ما لأيتملوو أُصللر ،فلالععم حيتلاج إىل اللدليل )1( .وقلال العالهملة احللهلر :اليلاو ملن ال لرو
اوم عللى بللى ،وقلال:
تقدمييما على الصالة الَ ههنما شر فييا ،وال ر مقلدم وال هن النلق

قبلل الصلالة
اّلل
صلهوا ما لأيتموو أُصلر ،ولقول البلاقر
وقلد سلحتل علن اطبلة لسلول ه
أو بعللدها ،قللال :قبللل الصللالة مثه يصلللر ( )2وأغلللب الظللن ا هن املصلللحة ال خصللية فعت له إىل تقللدو
ليخللرج مللن هللذا
الصللالة علللى اخلطبتلل ،فلمللا اعلليحل عليلله ،اضللطر إىل عل و بلللى إىل النللق
املثض .
ِ
علر بنت أيب جيل
 .2اطْبَةُ ه
اّلل بلن الل بون ا هن عليهلاب ب لر بنلت أيب جيلل ،فبللغ
أارج اليمذي ،عن ابن أيب مليعة ،علن عبلد ه
() 3
مينَ ،يوبيين ما آباها ،وينصبين ما أنصبيا.
بلى النق
فقال :إهاا فا مة بضعة ه
ولعن البخالي نقله يف غو وا ىد من االَبوا عن ِم ْس َول بن خمَْرمة ،وإليى صول ما نقله:
» بسند ينتير إىل ابلن شليا ا هن عللر بلن
 .1ما نقله يف «ة ما ب ر من ل النق
 ىدرلله أ هن-هللم  ىلل ،قللدموا املدينللة مللن عنللد ي يللد بللن معاوية،بعللد مقتللل احلسلل ،بللن
احلسلل،
»  ،لقيله املسلول بلن خمرملة ،فقلال لله :هلل للى إس ملن  ىاجلة يملرو علا س فقللت لله:
علر «
ِ
لاو أالا أن يعلبلى القلوم عليله ،وأو
اّلل
سف ه
ال ،فقال له :فيل أنت ُمعطلر سليا لسلول ه
اّلل لحتن أعطيتنيه ال ُخل إلييم أبداب  ،ىىت تبلغ نفسر.
ه
____________________
 . 1املعين ،ابن قدامة ومعه ال رح العبو.121/2 :
 . 2التذ رة.65/4 :
 . 3سنن اليمذي 655/5 :برقم 3265ن ولواه أ د يف مسنده.5/4 :
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اّلل
،فس للمعت لس للول ه

اط للب ابن للة أيب جي للل عل للى فا م للة
ا هن عل للر ب للن أيب ال للب
 :خطب الناأ يف بلى على من ه هذا وأل يومحتذ حمتلم.
 :إ هن فا مللة مللين ،وأل أختللو أن تفل يف ينيللا ،مثه ب للر صلليراب للله مللن بللين عبللد
فقللال

مشم فثر عليه يف مصاهرته إ ه.
اّلل
قللال  :ىللدرين فصللدقين ،ووعللدو فللوة س ،وإو لسللت أُ ىل هِلرم  ىللالالب وال أ ىل ُلل  ىراملاب ،ولعللن و ه
() 1
اّلل أبداب.
اّلل
وبنت عدو ه
ال جتتم بنت لسول ه
 :ا هن املسلول ابلن خمرملة ،قلال:
 .2ما أارجه عن ال هري ،قال  :ىلدرين عللر بلن احلسل،
 ،فقالللت :ي ل عم

اّلل
إنهعليهلاب اطللب بنللت أيب جيللل ،فسل ْ
لمعت بللذلى فا مللة ،فثتللت لسللول ه
قومى انهى التعضب لبناتى ،وهذا عليهنا و بنت أيب جيل.
لت أة العللا
اّلل
فسللمعتُه  ى ل ،ت لليد ،يقللول :هأمللا بعللد ،أنعحل ُ
فقللام لسللول ه

بللن الربي ل

اّلل
فح للدرين وص للدقين ،وإ هن فا م للة بض للعة م ل هلين ه
اّلل ال جتتم ل بن للت لس للول ه
وإو أ للره أن يس لوأها ،و ه
اّلل عند لجل وا ىد .في عل هلر اخلطبلة  .و ضا د بلن عملرو بلن  ىلحللة ،علن
وبنت عدو ه
وب لر صليراب لله ملن بلين عبلد مشلم فلثر
ابن شيا  ،علن عللر ،علن مسلول  :مسعلت النلق
() 2
عليله يف مصلاهرته إ ه فث ىسلن.قلال  :ىلدرين فصلدقين ووعلدو فلوة س .3 .ملا نقلله أيضلاب مرسلالب

وقللال :قللال املس للول :مسعللت النللق
() 3
 ىدرين فصدقين ووعدو فوة س.

ب للر صلليراب للله فللثر عليلله يف مصللاهرته فث ىسللن ،قللال:

____________________
 . 1صحيو البخالي ،23/4 :ة ما ب ر من ل النق
 . 2صحيو البخالي ،23-22/5 :ة ب ر اصيال النق
 . 3صحيو البخالي ،22/7 :ة ال رو يف النعاح.

.
.

511

يقللول و
اّلل
 .4مانقلله أيضلاب يف ة العلوة ،عللن املسللول بلن خمرمللة ،قللال :مسعلت لسللول ه
هو عللى املنل :إ هن بلين ه لام بلن املعلوة اسلتثبنوا أن ينعحلوا ابنلتيم عللر بلن أيب اللب ،فلال آبن،
مثه ال آبن ،مثه ال آبن ،إاله أن يريللد ابللن أيب الللب أن يطلللق ابنللي ويللنعو ابنللتيم ،فلهاللا هللر بضللعة

م للين ي لريبين م للا ألاع للا ،وي ل َلوبيين م للا آباه للا )1( .ه للذه ه للر ص للول ألبل ل لرواي للة وا ى للدة ،وأن للت ت للر ا هن
البخللالي يللا يلعللب ةلروايللة سللنداب و متن لاب ،فتللالة يللذ ره مسللنداب إىل خمرمللة ،وأُاللر ينقللله مرس لالب،
 ،وأُاللر ر هللا
واثليللة يضللم إىل قصللة اخلطبللة قصللة أُاللر وهللر لللب املسللول سلليا النللق
عنيا .و هأما االاتال يف اللف فح هده عنه وال  ىرج ،ومل بللى فالروايلة معذوبلة وموضلوعة عللى

 ،وإليلى بياهنلا .هأملا
ح ملن شلثن عل هلر
لسان النق
 ،وضعيا االَمويلون يف عيلدهم للحل ه
لو اال ىتجلاج بله
ما لواه اليمذي و أ لد مسلنداب إىل ابلن أيب مليعلة ،علن عبلد ه
اّلل بلن الل بو فلال يص ه
مللا عرفللت مللن أ هللرجللل للان مللن أعللدا علل هلر « »  ،فللال ميعللن االعتمللا علللى قوللله ،وقللد عرفللت
شيحتاب ملن عدارله .و هأملا ملا أارجله البخلالي علن املِ ْس َلول ،ففيله وجلوه ملن االشلعال :االَهول :ا هن الصللة
اّلل
ب ل ل لل ،القص ل ل للت ،يف الص ل ل للولة االُوىل مقطوع ل ل للة  ،ىي ل ل للة إ هن اب ل ل للن خمرم ل ل للة يطل ل ل للب س ل ل لليا لس ل ل للول ه
 ،وملللا يواجلله امتنللا علللر بللن احلسلل ،يتبعلله بقصللة أُاللر ويقللول :إ هن علللر بللن أيب الللب
ي صلة ب ،القصت،س وان
اطب ابنة أيب جيل ،فث ُ
____________________
 . 1صحيو البخالي ،37/7 :ة ب ه الرجل عن ابنته يف العوة واالنصا من تا النعاح.
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أتعلب ابللن  ىجللر نفسلله يف شللر ىه علللى البخللالي  ىللىت هيوضللو الصلللة بينيمللا )1( .اليللاو  :ا هن املسللول
للان سللن ،،فعيللا
بللن خمرمللة ولللد وعللة بعللد اهلجللرة بعللام ،وللله مللن العمللر عنللد وفللاة النللق
خطلب
اّلل
يقلول يف الصلولة االُوىل ممهلا نقليلا البخلالي :فسلمعت لسلول ه
النللاأ يف بلللى علللى منل ه ،وال يومحتل هلذ حمللتلم .وال يطلللق علللى مللن للله للان سللن ،انلهله حمللتلم ،بللل وال

احملتلمس فما ب ره الذهق ا هن املسول ان بواب حمتلماب يوم با فيو غفلة علن سلنة موللده ،وقلد هأل
  ىينمللا قفللل لاجعلاب مللنهللو ملليال ه وللا ب للرل )2( .اليالللة  :يللا ينقللل علللر بللن احلسلل،
ح م للن
ل لربال إىل املدين للة املن للولة وقلب لله مي هق للل ةهلم للوم واملص للارب  -تل للى القص للة املوهن للة ال للي ل ل ه
لري في للل يق للوم ب للذلى إنس للان ع للا ي فض ل لالب ع للن عل للر ب للن احلس لل،
شخص للية ج ل ل هده
 ،لل ه ل ه
س  ىللىت ولللو افيضللنا انلهله مسعلله مللن املِ ْسللول بللن خمرمللة .الرابل  :ا هن يل صللول الروايللة الهللي لواهللا
لالي تنتيللر إىل املسللول بللن خمرمللة ،الهللذي للان منحرف لاب عللن علل هلر ،وي لليد علللى بلللى مللا نقللله
البخل ه

الللذهق .قللال :قللدم م للق بريللداب مللن عيمللان يستصللر وعاويللة .وقللال أيضلاب :انللت اخل لوالج تع للاه
وينتحلونه .وقال أيضاب :قال عروة :فلم أمس املسول ب ر معاوية إاله صلهى عليله .وب لر ا هن ابلن الل بو
ال يقط ل أم لراب ون املس للول وع للة )3( .ل هلل بل للى ي لليد عل للى أنهلله ق للد نص للب الع للدا الَم للو امل ل َلومن،
____________________
اّلل للان حيللب لفاهيللة فا مللة فللثل أيض لاب ا ىللب لفاهيللة
 . 1ال ى ل فللتو البللالي 214/6 :فللذ ر ا هن الصلللة هللر ا هن لسللول ه
اا ر لعونى ابن ابنيا فعا ين السيا  ىىت أ ىفظه لى .وهو ما تر .
 . 2سو أعالم النبال  353/3 :برقم .62
 . 3سو أعالم النبال  354 -352/3:برقم .62
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واختذ عدا ه بطانة له  ىىت بلغ به االَمر إىل انهه ال يلذ ر معاويلة إالهصللى عليله ،و ان الل بو ال يقطل
أملراب ونلله .لمللة الَيب جعفللر االسللعايف  ىللول الروايللة و ة لمللة قيمللة الَيب جعفللر االسللعايف ،ال أبأ
بنقليا هنلا نقليلا ابلن أيب احلديلد عنله :قلال :إ هن معاويلة وضل قوملاب ملن الصلحابة وقوملاب ملن التلابع،
 ،تقتضللر الطعل َلن فيلله وال ل ا ة منللهن وجعللل هلللم علللى بلللى
علللى لوايللة أابللال قبيحللة يف علللر
ب يف ميلهن فااتلقوا ما ألضلاه ،ملنيم :أبلو هريلرة ،وعملرو بلن العلا  ،واملعلوة بلن شلعبة،
ُجعالب يلُْر َغ ُ
لري أنهعللروة بللن الل بو  ى هدرلله ،قللال  :ىل هدرتين عار للة ،قالللت:
ومللن التللابع :،عللروة بللن الل بو .لو ال هل ه
إب أقبللل العبللاأ وعلل هلر ،فقللال :عار للة ،إ ههنللذين ميللواتن علللى غللو
اّلل
نللت عنللد لسللول ه

لري  ىللدييان ،عللن
ملهللي ،أو قللال :غللو يللين .ولو عبللد الللرضا  ،عللن معمللر ،قللال :للان عنللد ال هل ه
اّلل أعللم
عُروة ،عن عار لة يف عل هلر
ن فسلثلتُه عنيملا يوملابس فقلال :ملا تصلن عملا وثلديييما! ه
فثملا احللدية االَهولن فقلد ب لرلهن و هأملا احللدية اليلاو فيلو
عمان ه
إو الَ ميما يف بين هاشم .قال :ه
إب أقبللل العبللاأ وعلللر ،فقللال« :
أنلهعُللروة ضعللم أنهعار للة  ىدرتلله ،قالللت :نللت عنللد النللق
عار ةن إن س هلر ِ أن تنظلري إىل لجلل ،ملن أهلل النلال فلانظري إىل هلذين قلد لعلا» ،فنظلرت ،فللبا
العباأ وعللر بلن أيب اللب .و هأملا عملرو بلن العلا  ،فلروي عنله احللدية اللذي أارجله البخلالي و
اّلل
مسلم يف صحيحييما مسنداب متصالب بعمرو بن العا  ،قال :مسعت لسول ه
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اّلل وصللاحل املل َلومن .»،و هأمللا أبللو هريللرة ،فللروي
يقللول« :إ هن آل أيب الللب ليسلوا س أبوليللا إهاللا وليهللر ه
،
اّلل
عنل لله احلل للدية الل للذي معنل للاه أ هن علي ل لاب
اطل للب ابنل للة أيب جيل للل يف  ىيل للاة لسل للول ه
اّلل أيب جيللل!
اّلل وابنللة عللدو ه
وس ه
فثسللخطه ،فخطللب علللى املن ل  ،وقللال :الهللا ه
اّلل! ال جتتم ل ابنللة ه

مين ي َلوبيين ملا َيوبييلان فللن لان عللر يريلد ابنلة أيب جيلل فليفلال ابنلي ،وليفعلل ملا
إنهفا مة بضعة ه
يريد ،أو الماب هذا معناه ،واحلدية م ليول ملن لوايلة العرابيسلر .قللت :هلذا احللدية أيضلاب خملرج
ِ
لرين وقللد ب للره املرتضللى يف تابلله املسللمى
خمرمللة ال هل ه
يف صللحيحر مسلللم والبخللالي عللن امل ْسل َلول ابللن َ
رمللة» ،وب للر أنلهله لوايللة  ىسلل ،العرابيسل هلر ،وأنلهله م لليول ةالحن لرا عللن أهللل
«تَن يلله االَنبيللا و االَ ه

 ،وعداو م واملناصبة هلم ،فال تقبل لوايته .ول يا هذا اخلل وانت لاله ب لره ملروان بلن
البيت
لذميم،
أيب  ىفصللة يف قصلليدة ميللدح عللا الرشلليد ،ويللذ ر فييللا ولللد فا مللة
ويُنحللر علللييم ،ويل ه
لات ملن ِلل * و  ىبهلذا ،لل
بمعلياب
وهْيي َ
ولل منه ،و هأوهللاَ :س ،
لالم عللى ُْ هللَ ،
وقد ةلغ  ى ،ه
ض ِلل
بوو ال لول و لانوا بَ ِوي ال َف ْ
صَرَم ْ
وإن َ
لنعم * أةه ُ
علر أبو م لان أفض َلل م ُ
ت َ ىْبلر يقول فييا :ه
ِ
اّلل صللير أبلليعم * علللى
لت اللعلل ،أيب جيللل فللذم لسللول ه
اّلل إب سللا بنتلله * خبطْبتلله بنل َ
وسللا لسللول ه
ِمْن ل َه ةملنطللق الصللا الفصل ِلل و ى هعللم فييللا  ىللا م ،أبللوُ م * يمهللا العللاه َا ْلل َ ِبي النل ْعللل للنعل ِلل وقللد
ةعيللا مللن بعللده احلسل ُلن ابنُلله * فقللد أبطلللت ع لوا ُم الرر لةُ احلبل ِلل والهيتُموهللا وهللر يف غللو أهليللا *
و البتُموها  ى ،صالت إىل ِ
أهل
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وقللد ُلوي هللذا اخلل علللى وجللوه خمتلفللة ،وفيلله ض ات متفاوتللةن فمللن النللاأ مللن يللروي فيلله« :ميمللا
لذم صللير أيب العللا بللن الربيل » ،ومللن النللاأ مللن يللروي فيلله« :أال إ هن بللين
بممنللا مللن صللير فللل هل نل ه
ه
على لي وجوه لرميتيم»ن وغلو بللى )1( .ويف اخلتلام نقلول :إ هن قصلال ملا بذلله ابلن
املعوة ألسلوا إىل ه

و
 ىجر يف تابه فتو البالي ( )2يف غو وا ىد ملن أجل ا تابله ،ال خلرج علن ت يلر عملل عللر
انلهله تعللن اطبتلله خمالفللة ِ
لالسللالم و انلهله انتيللى عللن العمللل بعللدما وقللا علللى أ هن الل واج ببنللت أيب
 .و للان عليلله أن يبللذل جيللو ه يف تقيلليم الروايللة
اّلل
جيللل سللينتير إىل إيللذا بضللعة لسللول ه
وقربله ملن النلق وانهله لان يتبعله اتبلا الظلل للذي
وعرضيا على التاليخ الصحيو يف سوة عل هلر
أن خطلب بنلت أيب
أو يرضيه ،فيل يتصول منله
الظل و ان واقفاب على ما يبعض النق
جيل  -الذي هو من ألد أعلدا ِ
س!
االسلالم  -عللى فا ملة ال هلرا ملن ون اسلتحتذان النلق
نع للم ال نق للول إنهتل ل وية بن للت أيب جي للل املس لللمة للان  ىرامل لاب ،ولع للن ل لليم للل  ى للالل يعم للل ب لله،

ةلنسبة إىل النق
اصوصاب ميل علر
يُعضلب النلق
ةن ملن هلذا ا هن عليهلاب
اّلل
أغضب الرسول و آباه .فيذا هو لسول ه

وبضعته .ولعل يف هذا البحة غ و فايلة .فقلد
 ،وهلا أل أع هلر للى ملن
يقول :فا مة بضعة مين

____________________
 . 1شرح هنة البالغة ،ابن أيب احلديد65 - 63/4 :
 . 2فتو البالي214/6:ن 25/7ن.327/5
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اّلل سلثلت أة
فمن أغضبيا أغضق )1( .ومن جانب آار يروي البخالي ا هن فا مة
ابنة لسلول ه
ممللا أفللا
اّلل
اّلل
أن يقسللم هلللا مواريللا مللا تللر لسللول ه
بعللر الصللديق بعللد وفللاة لسللول ه
 ،ق لال :ال نُللوله م للا تر ن للاه ص للدقة .فعض للبت
اّلل
اّلل علي لله .فق للال هل للا أب للوبعر :إ هن لس للول ه
ه

فيجللرت أة بعللر فلللم تل ل عللا هاجرتلله  ىللىت توفيللت )2( .ولو
اّلل
فا مللة
بنللت لسللول ه
اّلل
بنت النق
البخالي أيضاب ا هن فا مة
ألسلت إىل أيب بعر تسلثله مواريلا ملن لسلول ه
اّلل عليه ةملدينة وفد وما يبقلى ملن لم ايل  -إىل ان قلال - :فلثىب أبلو بعلر أن يلدف
مما أفا ه
إىل فا مللة منيللا ش ليحتاب ،فوجللدت فا مللة علللى أيب بعللر يف بلللى فيجرتْلله ،فلللم تعلملله  ىللىت توفيللت

فلملا توفيلت فنيلا ضوجيلا عل هلر لليالب ،و ي َلوبن علا أة بعلر ،وصللهى
وعاشت بعد النلق سلتة أشلير ،ه
أتيلا أة بعلر يلتمسلان ملن مواريملا
والعبلاأ
علييا )3( .ولو البخالي أيضاب :ا هن فا مة
 ،ويمهللا  ىينحتللذ يطلبللان ألضللييما مللن فللد و سلليميما مللن اي ل  ،فقللال هلمللا
اّلل
مللن لسللول ه
اّلل يقلول :ال نلوله ملا تر نلا صلدقة ،إهالا أي لل آل د ملن هلذا امللال .قلال
أبو بعر :مسعت لسلول ه
يصلنعه فيله إاله صلنعته قلال :فيجرتله فا ملة فللم
اّلل
اّلل ال أ أملراب لأيلت لسلول ه
أبو بعلر :و ه
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َّ
َ ِ َ
َّ ِ َ َ ن َ ٌ
َاكنَ نَقل ٌ
يد (
َوها َ َشا َ
ابَأوَألاََّ سامو
َلكر َ ُمَ
 ىىت ماتلتُ )4( .إنَ ُ َذ ُك ُ
تعلمه ه
.)37/
____________________
 . 1صحيو البخالي 51/5 :يف تا مناقب قرابة الرسول .
 . 2صحيو البخالي ،75/4 :ة فرحل اخلمم.
 . 3صللحيو البخللالي ،135/5 :ة غ ل وة اي ل ن وأارجلله أيض لاب مسلللم يف صللحيحه  ،153/5:تللا اجليللا  ،ة
قول النق ال نوله ما تر ناه صدقةن وأارجه أ د بن  ىنبل يف مسنده.5/1 :
 . 4صحيو البخالي ،145/2 :تا الفرارض.
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 -31أبو سعيد اخلدري
(. 12ه74 - -ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1رال ارة و م ع رة شريعة
عند لغبة عمر
 .2ن ول النق
 .3ا ىتجاج آ م على موسى ةلقدل
املال ب ،يدي املصلر
 .4قتال ه
 .5النق يعفل عن صالته
 .6الوقو على السبا قبل االست ا
 .7الصوم يف السفر
 .2سلطان إبليم على النق
مرات
 .5ذ إبراهيم راله ه

 .12التحده عن بين إسراريل.
ه للو س للعد ب للن مال للى ب للن س للنان اخل لج للر وأا للوه الَ ُُ هم لله ه للو قت للا ة ب للن النعم للان الظف للري أ ى للد
البدلي ،،است يد أبوه «مالى» يوم أُ ىد ،و شيد أبو سعيد اخلند َ وبيعة الرضوان.
لت يللوم أ ىللد وأل ابللن رللاله ع للرة ،فجعللل أيب أياللذ بيللدي و يقللول:
قللال أبللو سللعيد :عُرضل ُ
يصعِد يف النظر هِ
ويصوبه مثه قالُ :لهه فرهو.
نق ه
لسول ه
اّلل ه
اّلل إنهه َعْب َل العظام ،و جعل ه
قال الذهق :مسند أيب سعيد   1172ىديياب ،ففر البخلالي و مسللم  43وانفلر البخلالي -
() 1
  16ىديياب و مسلم   52-ىديياب.
ولعن املوجو من أ ىا ييه يف الصحاح و املسانيد ال يبلغ هذا املقدال
____________________
 . 1سو أعالم النبال  162/3:برقم .12
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بللل ي للنق عنلله بعي للو ،و قللد عللت يف املس للند اجل للام لوا تلله فبلع للت   625ىللديياب ( .)1ولعلهلله
يستوفيا ما هو أبه يف غو مول .
يقول ابن االَرو  :أبو سعيد االَنصلالي اخللدلي و هلو م ليول بعنيتله ملن م ليولي الصلحابة و

اّلل ارنللي
فضللالريم و هللو مللن املعي لرين مللن الروايللة عنلله ،و هأول م للاهده اخلنللد  ،و غ ل ا م ل لسللول ه
ع للرة غل وة ،ولو عنلله مللن الصللحابة :جللابر وضيللد بللن اثبللت وابللن عبللاأ و أنللم و ابللن عمللر وابللن
اّلل بللن عتبللة و عطللا بللن
اّلل بللن عبللد ه
ال ل بون ومللن التللابع :،سللعيد بللن املسلليب وأبللو سلللمة وعبيللد ه
يسللال و أبللو أمامللة بللن سلليل بللن  ىنيللا و غللوهم ،تللويف سللنة 74ه -يللوم اجلمعللة و فللن ةلبقي ل ،
وهو ممهن له عقب من الصحابة ،و ان حيفر شالبه و يصفر حليته.
وقللال يف قسللم الع ل  :و للان مللن احلفللاظ حلللدية لسللول اللهيللاملعيرين ومللن العلمللا الفضللال
() 3
العقال .
() 2

سلنناب يلوة ولو عنله علملاب لاب ،و

اّلل
وقال ابن عبد ال  :و لان ممهلن  ىفل علن لسلول ه
() 4
ان من با االَنصال و علماريم وفضالريم.
ولو السيد نول الدين السميو ي يف «جواهر العقلدين» نقلالب علن احللاف أيب نعليم االصلبياو
اّلل وأرل عليله ،مثه قلال :أن لد
يف  ىلية االَوليا عن أيب الطفيل ،قلال :إ هن عليهلاب « » قلام فحملد ه
لت
إو نُبحتللت أو بلعللين ،إاله لجللل مسعل ْ
اّلل مللن شلليد يللوم غللدير اللم إاله قللام ،وال يقللوم لجللل يقللول :ه
ه
أُبله و وعاه قلبه.
____________________
 . 1املسند اجلام .575/6 :
 . 2أُسد العابة.225/2 :
 . 3املصدل نفسه.211/5 :
 . 4االستيعا  622/2 :قيق علر د البجاوي.
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فقام سبعة ع ر لجالب منيم أبو سعيد اخلدلي.
لب املدينللة وقتل َلل لجاهلللا الللذين
وقللال ابللن قتيبللة  -عنللد سللر ه لوقعللة احلل هلرة ملللا ألا أهللل ال للام هنل َ
الع لوا بيعللة ي يللد عللن أعنللاقيم  -قللال :ول ل م أبللو سللعيد اخلللدلي يف بيتلله فللدال عليلله نفللر مللن أهللل
() 1

 ،فقللالوا:
اّلل
ال للام ،فقللال :أيهيللا ال لليخ مللن أنللتس فقللال :أل أبللو سللعيد صللا ىب لسللول ه
ماضلنا نسم عنى فبحظى أاذت يف تر ى قتالنلا و فلى عنهلا ولل وم بيتلى ،ولعلن أالرج إلينلا ملا
اّلل ما عندي مال فنتفوا حليته و ضربوه ضرةت ،مثه أاذوا لهما وجلدوه يف بيتله  ى هلىت
عند  ،قال :و ه
() 2
اليوم و  ىىت ضوج ام ان له.
تعا فه م أهل البيت
أرملة أهلل البيلت
إ هن أة سعيد اخلدلي ملن أجلاله الصلحابة اللذين انلت هللم مواقلا م هِلرفة مل ه
 ،و قللد عرفللت أنلهله أ ىللد مللن شلليد لعلللر « » ةلواليللة يللوم العللدير ،وأاللرج ِ
االمللام أ للد
َ

إو اتل فلليعم اليقللل ،أ ىللديمها أ ل مللن اآلاللر  :تللا
اّلل
 :ه
عنلله ،انلهله قللال :قللال لسللول ه
اّلل  ىب للل مم للدو م للن الس للما إىل االَلحل ،وع للييت أه للل بي للي ،وا ههنم للا ل للن يفيق للا  ى للىت ي للر ا عل ل هلر
ه
() 3
احلوحل.
اّلل
اّلل ،ق للال :لأي للت لس للول ه
وق للد أا للرج ه للذا احل للدية اليم لذي يف س للننه ،ع للن ج للابر ب للن عب للد ه
إو قلد
يف  ىجته يوم عرفلة و هلو عللى لقتله القصلوا خطلب فسلمعته ،يقلول :أيهيلا النلاأ ه
تر ت فيعم ما إن

____________________
 . 1العدير.176/1 :
 . 2ابن قتيبةِ ،
االمامة والسياسة.155 ،
 . 3مسند أ د.14/3 :
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اّلل و عييت أهل بيي.
أاذ به لن تضلهوان تا ه
ه للذه إملام للة ع للابرة بي للة بل للى الص للحايب العظ لليم ،و إلي للى اس للتعراحل م للا لوي عن لله م للن لوارل ل
االَ ىا ية.
() 1

لوار أ ىا ييه
اّلل
 .1أارج ابن ماجة يف سننه ،علن عطيلة ،علن أيب سلعيد اخللدلي ،قلال :قلال لسلول ه
إو أس للثلى ث ل هلق الس للارل ،علي للى ،و أس للثلى
 :م للن ا للرج م للن بيت لله إىل الص للالة ،فق للال« :اللي ل هلم ه
للو أاللرج أش لراب وال بط لراب وال ل ب وال مسعللة وارجللت اتقللا سللخطى و ابتعللا
ث هقمم للاي هللذا فل ه
مرضللاتى ،فثسللثلى أن تعيللذو مللن النللال ،وأن تعفللر س بنللويب انلهله ال يعفللر الللذنو إاله أنللت» .أقبللل
() 2
اّلل عليه بوجيه واستعفر له سبعون ألا ملى.
ه
ضعا احلدية ملعان عطية العويف ،لعنهله لجلل رقلة،
وةلرغم من أ هن املعلق على سنن ابن ماجة ه
وما نقموا منه إاله ت يهعه و ىبهه الَهل البيت « ».
قلال :إبا
اّلل ،عن أيب سعيد اخلدلي ،علن النلق
 .2أارج ابن ماجة ،عن جابر بن عبد ه
() 3
اّلل جاعل يف بيته من صالته اواب.
قضى أ ىد م صالته فليجعل لبيته نصيباب ،فا هن ه
والَج للل بل للى للان الن للق ي ل َلوِهي نواف للل لمض للان يف بيت لله ف ل لرا  ،و قلهم للا يتف للق أن يص لللييا يف
املسجد ،و ما هذا إاله الَ هن للبيت نصيباب من الصالة ،و بذلى يعلم

____________________

 . 1سنن اليمذي 662/5:برقم .3726
اّلل
اّلل عليله بوجيله» الال قولله «صللر ه
 . 2سلنن ابلن ماجلة 256/1:بلرقم 772ن مسلند أ لد ،21/3 :قوللله «أقبلل ه
وجيه عنه» و اليمها نايتان عن مشول الر ة واالفه.
 . 3سنن ابن ماجة 432/1 :برقم  1376ن مسند أ د.15/3 :
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ا هن إقامة صالة الياويو اعة ،إاال للبيت من إقامة الصالة فيه ،و قد أارج ابن ماجلة علن عبلد
أميللا أفضللل ،الصللالة يف بيللي أو الصللالة يف املسللجدس
اّلل
اّلل بللن سللعد ،قللال :سللثلت لسللول ه
ه
لب إل لليهمن أن أُصل للهر يف
ق للال :أال ت للر إىل بي لليس م للا أقرب لله م للن املس للجد! فلل لحتن أصل للهر يف بي للي أ ى ل ُ
املسجد إالهأن تعون صالة معتوبة.
ونقل املعلق عن ال وارد ا هن اسنا ه صحيو و لجاله رقات.
 .3أا للرج البخ للالي يف ص للحيحه ،ع للن أيب س لللمة ،ع للن أيب س للعيد اخل للدلي ،ع للن الن للق
قللال :مللا اسللتخلا اليفللة إاله للله بطانتللان :بطانللة يمللره ةخلللو و ضلله عليلله ،وبطانللة يمللره ةل للر
() 1

اّلل.
و ضه عليه ،و املعصوم من عصم ه
اّلل
 .4أاللرج اليمللذي عللن عطيللة ،عللن أيب سللعيد اخلللدلي ،قللال :قللال لسللول ه
ِ
َ
َّ
() 3
َآلييتَ ُل نمتَ َس ُمَ .
اّلل ،مثه قرأ :إُنَ ُ َذ ُك
ٍ
املومن فانهه ينظر بنول ه
فراسة َ
() 2

 :اتق لوا

اّلل
.5أاللرج أبللو او يف سللننه ،عللن عطيللة العللويف ،عللن أيب سللعيد اخلللدلي :قللال :قللال لسللول ه
() 4
 :أفضل اجليا لمة عدل عند سلطان جارر أو أمو جارر.
يقللول:
اّلل
 .6أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن أيب سللعيد اخلللدلي ،قللال :مسعللت لسللول ه
م للن لأ م للنعم منع لراب فليع ل هلر-له بي للده ،وم للن يس للتط فبلس للانه ،وم للن يس للتط فبقلب لله و بل للى
() 5
أضعا ِ
االميان.
 .7أارج أ د يف مسنده ،عن أيب عيسى االَسوالي ،عن أيب سعيد

____________________
 . 1سنن ابن ماجة 435/1 :برقم .1372
اّلل.
 . 2صحيو البخالي ،125/2 :ة املعصوم من عصم ه
 . 3سنن اليمذي 252/5 :برقم  3127واآلية  75من سولة احلجر.
 . 4سنن أيب او  124/4 :برقم .4344
 . 5صحيو مسلم ،52/1 :ة ون النير عن املنعر من ِ
االميان.
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 ،قال :هِ
عو وا املريض ،واتهبعوا اجلنار تذ هِر م اآلارة.
اخلدلي ،عن النق
 .2أاللرج ِ
االمللام مسلللم يف صللحيحه ،عللن عطللا بللن ي يللد اللييللر ،عللن أيب سللعيد اخلللدلي :ا هن
فثعطللاهم ،مثه سللثلوه فثعطللاهم  ،ىللىت إبا نفللد مللا عنللده،
اّلل
لسلاب مللن االَنصللال سللثلوا لسللول ه
ِ
اّلل و
اّلل و ملن يسلتعن يُعنله ه
قال :مايعن عندي من او فلن أ هالره علنعم ،و ملن يسلتعفا يع هفله ه
() 2
ِ
اّلل ،و ما أُعطر أ ىد من عطا اواب وأوس من الص .
من يص
يصب-له ه
ه
 .5أاللرج البخللالي يف االَ املفللر  ،وأ للد يف مسللنده ،عللن عطيللة ،عللن أيب سللعيد اخلللدلي،
() 3
اّلل.
اّلل
 :من ال ير ىم الناأ ال ير ه ه
قال :قال لسول ه
()1

اّلل بللن غالللب احلل هلراو ،عللن أيب سللعيد اخلللدلي قللال :قللال لسللول
 .12أاللرج اليمللذي ،عللن عبللد ه
() 4
 :اصلتان ال جتتمعان يف قومر :البخل وسو اخللق.
اّلل
ه
اّلل
 .11أا للرج اليم للذي ،ع للن اب للن أيب ليل للى ،ع للن عطي للة ،ع للن أيب س للعيد ،ق للال :ق للال لس للول ه

اّلل.
 :من ي عر الناأ ي عر ه
هللذه لللة مللن لوارل أ ىا ييلله اقتصللرل علييللا ،الَ هن املقصللو عللرحل اللابج مللن أ ىا ييلله الللي عللال
النبوة ،و إليى شيحتاب ممها نسب إليه والذي ال يوافق املعايو املذ ولة يف صدل العتا .
نول ه
هامتَيا ُ
() 5

____________________
 . 1مسند أ د.223/3 :
 . 2صحيو مسلم ،122/3 :ة فضل التعفا والص .
 . 3البخالي :االَ املفر 55 ،ن مسند أ د.42/3:
 . 4سنن اليمذي 343/4 :برقم .1562
 . 5سنن اليمذي 335/4 :برقم .1555
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 .1رال ارة و م ع رة شريعة
اّلل بللن لاشللد مللوىل لعيمللان بللن عفللان ،قللال :مسعللت أة سللعيد
أاللرج عبللد بللن يللد ،عللن عبللد ه
:
اّلل
اخلدلي يقول :قال لسول ه

إ هن ب ،يدي الر ن تبال وتعاىل لو ىلاب فيله رال ارلة و لم ع لرة شلريعة ،يقلول اللر ن :وعل يت
() 1
منعن إاله أ الته اجلنة.
وجالس ال يحتين عبد من عبا ي ال ي ر يب شيحتاب فيه وا ىدة ،وإ ىد
ه
تتضمن الرواية انهه سلبحانه و تعلاىل أنل ل شلرار يلوة تربلو عللى  315شلريعة ولعلن الظلاهر ملن
َ ّ
ن
َ َ َ َ ن
ََميَوّصَبُا ُ َن ْايَ
ْش َلك ِ َ ُم َََ دلي
الذ ر احلعيم احنصال شرارعه يف لم ،قلال سلبحانه:

َِ َ
َ َ َ َ َ َّ ن
َ ّ َِ َ ِ َِ َ
ِ
ِ
ن
َّ
َ
ن
َ
َ
َ
ليَأوْيطيَإَُلكَوميَوصيطيَبُ ُ َإُبر هيم َم َسَو ُ يىسَأنَأ ُقيم َ دلياََوالَتتفرقا َ ُِيا َُ
و ُ

(ال ول  )13/فلو ان هنا شريعة قبل نوح أو شريعة يف رنا شرار السابق ،الَشال إلييا.

َن ِ َ ِ َ
وقال سلبحانهَ :وإ ِذَأَ َخ ِذنيَم َََ َّْلَي َ
َ
َوإبِر هي َ َ
َو ُم ََِنن ٍح َ
ك َ
َسَو ُ يىساَ
َو نما
ط
م
َو
يثيق
م
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ ِ
ُبَ ََم ِري َ ََوأ َخذنيَ ُمطِ ن ِ َ ُميثيقيَغ ُليييَ (االَ ى ا .)7/

فاملتبلا ل ملن اآليتل ،ا هن ه َلوال هلم أصللحا ال لرار وا هن البلاق ،لانوا ملن اللدعاة إىل شلرارعيم،
) وآاللرهم و
يقللول ابللن يللو يف تفسللو اآليللة االُوىل« :فللذ ر هأول الرسللل بعللد آ م و هللو (نللوح

) مثه ب للر مللن بلل ،بلللى مللن أُوس العل م :إبلراهيم وموسللى و عيسللى بللن مللرو ،وهللذه
هللو (د
َ
ِ َ ِ
اآلية تضمنت ب ر اخلمسة ما اشتملت آيلة االَ ىل ا عللييم يف قولله تبلال وتعلاىلَ :و ُإذأخاذنيَ
َ َّ َ
()2
َ
َوإبِر هي َ َ
ن ِ َ ِ َ َ ِ ن َ
َسَو ُ يىسَ ُبَ ََم ِري .
َو نم
ُمََ ْل َُيََ ُميثيق َو ُمطكَو ُمََن ٍح ُ
____________________
 . 1املسند اجلام  ،155 -152/6 :قال أارجه عبد بن يد برقم .562
 . 2خمتصر تفسو ابن يو.272/3 :
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وقال جالل الدين السيو ر يف تفسو آية ال ول املاضية :وأارج ابن املنذل عن ضيد بن لفيل ،
مللا
وشللر لله الللدين فعللان النللاأ يف شلريعة نللوح
اّلل نو ىلاب
بقيلة أهللل اجل يللرة ،قللال :بعللة ه
وشر له اللدين ،فعلان النلاأ يف شلريعة ملن
اّلل موسى
انوا ،فما ا فثها إاله ال ندقة ،هبعة ه

اّلل عيسلى « » وشلر لله اللدين ،فعلان
بعد موسى ،ما انوا ،فما ا فثها إاله ال ندقلة ،مثه بعلة ه
مللا للانوا فمللا أ فثهللا إالهال ندقللة ،قللال :وال خللا علللى هللال هللذا
النللاأ يف ش لريعة عيسللى
() 1
الدين إاله ال ندقة».
يقول العالهمة الطبا بارر:يستفا من اآلية (آية ال ول ) أُمول (نذ ر ممها ب ره أمرين):
االَول :ا هن ال لرار ِ
االهليللة املنتسللبة إىل الللو ىر إهاللا هللر ش لريعة نللوح وإب لراهيم وموسللى وعيسللى و
ه
 ،إب لللو للان هنللا غوهللا لللذ ر قضللا حلل هلق اجلامعيللة املللذ ولة ،و الضم بلللى هأوالب  :ان ال
د
ش ل ل لريعة قب ل للل ن ل للوح « » وع ل ل ل الق ل ل لوان ،احلا م ل للة يف اجملتم ل ل ل ِ
االنس ل للاو الرافع ل للة لالاتالف ل للات
االجتماعية.و اثنيلاب :ا هن االَنبيلا املبعلور ،بعلد نلوح لانوا عللى شلريعته إىل بعيلة إبلراهيم وبعلدها عللى
شريعة إبراهيم إىل بعية موسى و هعذا.
هوال اخلمسة املذ ولون يف اآليلة إب للو لان
الياو :ا هن االَنبيا أصحا ال رار وأُوس الع م هم َ
َ
معيم غوهم لذ ر فيوال سا ة االنبيا  ،ويدل على تقلدميم أيضلا قوللهَ :وإ ِذَأ َخ ِذنيَم َََ َّْلَ ّي َ
اََ
ُ
ب
َ
ُ
ُ
َ
َن ِ َ ِ َ
َ
َوإبِر هي َ َ
َو ُم ََِنن ٍح َ
ك َ
َسَو ُ يىسَ ُبَ ََم ِر َي (االَ ى ا .)7/
َو نم
ُميثيق َو ُمط
ُ
نعم ليم ل نق با شريعة ،والَجل بلى يربو عد االَنبيا على االُلو

____________________
 . 1الدل املنيول.342/7 :هعذا يف املصدل و قد سقح من الرواية ب ر شريعة إبراهيم.
 . 2الطبا بارر ،املي ان.25/12 :
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() 2

م أ هن ال ريعة ال تتجاوض اخلمم.
مروجي للا ومبيني للا ف للال تنحص للر
ول للو ف للرحل إ للال ص للا ىب ال لريعة عل للى ل هلل ن للق ةعتب للال انهلله ه
ال ريعة يف العد املذ ول يف الرواية بل ي يد عد هم بعيو.
مثه أين هذه ال رار العيوة الي عر عنيا الرواية ،وال أرر هلا يف العتب السماوية املوجو ةس
عند لغبة عمر
 .2ن ول النق
أالرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن أيب صلاحل ،عللن أيب هريللرة أو عللن أيب سلعيد ،قللال :ملللا للان غل وة
اّلل لو أبنت لنا فنحرل نواضحنا فث لنا وا ههنها.
تبو  ،أصا الناأ اعة ،قالوا :لسول ه
 :افعلوا.
اّلل
فقال لسول ه
اّلل إن فعللت ق هلل الظهيلر ولعلن ا عيلم بفضلل اضوا هلم .مثه ا
قال فجا عمر ،فقال :لسول ه
اّلل أن عل يف بلى.
لعل ه
ه
اّلل هلم علييا ةل ة ه
اّلل
فقال لسول ه

نعم.

() 1

َ َّ َ َ َ ِ َ ن ِ َ ِ َ ن َ َ َ ِ ن
َ َ
َواكنَفضاَُ هّللَ َ ليِاكَ
أقول :إنهه سبحانه يصا نبيه بقوله :و لمكَميَ ا َتكاََتعلا

يمي (النسا .)113/
َ ُي َ
وامللرا مللن الفضللل هللو علملله ومللن وصللا سللبحانه علملله ةلعظمللة ،فيللل مللن املعقللول أن يعللون
غو واقا على ما جا يف هذه الرواية و ان بعض أتباعه أعلم منهس!
إ هن احلنعة السياسية والعسعرية تفرحل على القارد أن يعون واقفاب على

____________________
ةالميان وهو غو شا فيه ،من تا ِ
 . 1صحيو مسلم ،42/1 :ة من لقر اّلل ِ
االميان.
ه
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أوىل

املص للاحل واملفاس للد ال للي للد بعس للعره ،ف لللبا للان عم للر ق للد ا هل ل عل للى بل للى ف للالنق
ةال هال منه فعيا وقا االَهول علييا ون أفضل اخلليقةس!
و ة نعتة جديرة ِ
ةالشالة وهلر ا هن ملا جلا يف تللى الروايلة لليم فريلداب ملن نوعله بلل تعلرل بللى
يف موال أُار بنحو تُ هِ
وهلذا النلو ملن اللروا ت لبل علن
صول ا هن عمر ان أعلم ملن النلق
ِ
االفرا يف العا فة جتاه اخلليفة ،فلنذ ر بعض املوال .
املول االَهول :قتل االَسر
أاللرج ِ
االمللام أ للد عللن أنللم (لحل) قللال :است للال النللق النللاأ يف االَ ُُسللال يللوم بللدل ،فقللال:

اّلل أمعنعم منيم.
إ هن ه
اّلل ،اض ل للر أعناقيمسف ل للثعرحل عن ل لله الن ل للق
فق ل للام عم ل للر ب ل للن اخلط ل للا (لحل) فق ل للال :لس ل للول ه
اّلل قللد أمعللنعم مللنيم و إهاللا هللم إا لوانعم ةالَمللم .فقللام عمللر،
فقللال :أيهيللا النللاأ إ هن ه
اّلل اضر أعناقيمس
فقال :لسول ه
اّلل
فلثعرحل عنلله النللق
مثه علا فقللال ميللل بللى .فقللام أبللو بعلر الصللديق فقللال :لسللول ه
َ
ٌ
الَكتيبَ ُم َََ
نر أن تعفو عنيم و ان تقبل منيم الفدا  .فعفا عنيم و قبل منيم الفدا  ،فنل ل
َ ِ
َ َ َ َ َ َّ ن
() 1
ك ِ َ ُِيميَأ َخذ نت ِ َ َ ذ ٌبَ َ ُيي ٌَ اآلية.
هّللَسبََ مس
يال ى عليه هأوالب :ا هن هنا موضوعات عرفية لوا يست و فييا النق أصلحابه ال الَجلل الوقلو
ِ َ
َ ِ ن َ
ََطِ ن ِ َ
َو ِساتَ َغ ُفرَ ن ا ِ َ
على ما هو االَصلو بل الَجل منحيم ال خصية ،يقلول سلبحانه :فيَ
َ
ن
َ
ال ِمرَ (آل عمران  .)155 /ولوا تعون يف امل لاولة مصلاحل أُالر تعلليم أصلحابه
شيو ِره ِ َ ُ َ َ
و ُ
يفية معاجلة امل ا ل

____________________
 . 1الدل املنيول 124/4 :واآلية  62من سولة االَنفال.
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يف غ وة أُ ىد واالَ ى ا .
ما شاول
ِ
أي
لق
ةّلل سللبحانه وأُمل َلر النل ُ
و هأمللا االَ ىعللام ال للرعية الللي خللت ت لريعيا ه
عبالغيللا ون ه
تصر  ،فيلر أُملول ال ختضل للم لاولة بلل عللى النلق أن ميعلة  ىلىت يوافيله اللو ىر علا ،وقلد تعلرل
فسحتل النق عن أشيا  ،فمعة  ىىت وافاه الو ىر.
بلى ُ
ومسللثلة االُسللال مللن املسللارل ال للارعة امليمللة يف احليللاة االجتماعيللة والسياسللية للمسلللم ،فللهلله
ِ
اّلل أ ىعاملله،
لق
املبلهللغ عللن ه
سللبحانه فييللا ت لري ت لريعه يف سللارر املوضللوعات وال يسل النل ه
 ىىت ي و أ ىدهم ةلقسوة واآلار ةلرأفة.
أن ي اول هذا أو با ه
أي مسو للنق للم اولة  ىسب املواضين ال رعية.
وعلى بلى فليم هنا ُ
اثني لاب :يللا يعللون الرسللول غللو واقللا علللى احلعللم االَصلللو يف  ىل هلق االَ ُُسللال ويعللون غللوه
أ للرم اخلليقللة و أفضللل مللن أبينللا آ م الللذي علملله سللبحانه االَمسللا لهيللا
واقفابعليلله ،والنللق

وصال بذلى اليفة هّلل ومعلهماب للمالرعة.
ملسلعم فيله علذا عظليم)  -نعلوب
اثلياب :ا هن إلاهر احللدية يعلر علن لون اخلطلا يف قولله ( :ه
اّلل عليه  -ااتلال االَالذ و الفلدا ون ضلر االَعنلا ،
للنق ،الَنهه  -صلوات ه
ه
ةّلل  -عاماب شامالب ه
اّلل سللبق )...ويف الوقللت نفسلله للليم
اّلل عليلله  -للت قوللله (لللوال تللا مللن ه
فيللدال  -صلللوات ه
شللامالب لعمللر ،وهللذا علللى للر النقلليض مللن القللول بعصللمته بعللد البعيللة الللي اتفقللت عليلله عامللة
علن مصلب اخلطلا  ،الَنهله
املسلم .،م أ هن سيا اآلية وما قبليا ي يد عللى الروج النلق
ِ َ ن َ َ ن َِ
َ
ميَاكن َُْلَ ٍّ
َِّأنَيك نَ َأرس ( ...االَنفلال )67 /
سبحانه يذ ره بصليعة العارلب ،و يقلولَ :
ُ
ملسلعم)...
وعندما يند عذا العمل خ اجملاهدين ةخلطا  ،ويقول( :وللوال تلا ملن ه
اّلل سلبق ه
والتعاير يف التعبو آية عدم ال مول.
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املول الياو  :عدم إقامة الصالة على املنافق،

ِ َ َ
ِ َ ِ َ
َ ِ َ
ِساتَغ ُف ِرَ ن ِما ِوَالَت ِساتَغ ُفرَ ن ا ِ َإُنَت ِساتَغ ُفرَ ن ا ِ َ
أارج البخالي يف تفسلو قولله سلبحانه:
َ ِ َ َ ّ َ َ ِ َ ِ َ ُ َن ِ َ َّ ن ِ َ َ
َ
َِ
َ ُ
َ
ِ
ن
َ
َ
ن
لفيس ُقَ
سب ُعََمرةَفلََنغ ُفرَ هّللَ َذ ُكَبُ َ ََكفرو َبُيهّللَورس ُ َُو هّللَالَن ُديَ لق مَ ُ

(التوبة.)22/
فسلثله أن
اّلل
اّلل إىل لسلول ه
اّلل بلن عبلد ه
اّلل (ابلن أُيب) جلا ابنله عبلد ه
قال :ملا تويف عبد ه
اّلل ليصل هلل-ي ،فقللام
يعطيلله قميصلله يُع هفللن فيلله أةه فثعطللاه ،مثه سللثله أن يص للهر عليلله فقللام لسللول ه

اّلل تصللر عليله و قلد هنلا لبهلى أن تصللر
اّلل
 ،فقلال  :لسلول ه
عمر فثاذ بيلو لسلول ه
اّلل فقال ( :استعفر هلم أو التستعفر هللم ان تسلتعفر
اّلل
ار-لو ه
عليهس فقال لسول ه
 :إهاا ه
اّلل
هل ل للم س ل لبع ،م ل للرة) ،وس ل للثضيده عل ل للى الس ل للبع ،،ق ل للال :إنهل لله من ل للافق ،ق ل للال :فص ل للهى علي ل لله لس ل للول ه
َ
َ ن َ َ َ َ ِن ِ َ ََ َ َ
الَت نق ِ َ َ َق ِ ُر ُهَ (البقرة.)24/
اّلل والَتصَُ َأْ ٍدَ ُمط َميتَأبد َو
فثن ل ه
وتساوالت:
ويف احلدية يمالت َ
هأوالب :املتبللا ل مللن اآليللة عنللد النللا ق ،ةلضللا هللو أ هن عللد السللبع ،فييللا نايللة عللن العيللرة وعل
ا هن االسللتعفال ال للدي هلللم ميمللا بلللغ عللد ها سلوا أ للان أقللل مللن السللبع ،أو أضيللد منلله و هللذا مللا
() 1

ويويللد بلللى انلهله سللبحانه علهللل عللدم اجلللدو بقوللله ( :أب ههنللم فللروا
لريب الصللميم مللن اآليللةَ ،
يفيملله العل ه
يف  ى هقلله مارللة
ةّلل ولسلوله) والعللافر مللا ام لافراب ال يسللتحق العفلران أبللداب ،وإن اسلتعفر النللق
ه
مرة.
فيم ملن اآليلة انهلعلد السلبع ،اصوصلية وانهله
النق
ولعن الظاهر من الرواية ا هن ه
اّلل بللن أُيب(وهللو لأأ املنللافق )،إاله الَجللل أن يسللتعفر للله أضيللد مللن
مللا أقللدم علللى الصللالة علللى عبللد ه
السبع ،الذي لوا تعون ال ة لفعة حلاله وال افا يف أنهه على اال ما
____________________
 . 1البخالي :الصحيو ،67/6 :قسم التفسو.
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يفيمه العريب الصميم من اآلية فعيا بنق ِ
االسالم وهو أفصو من نطق ةلضا س!
ه
واثنيلاب :ا هن املتبللا ل مللن لفظللة «أو» يف اآليللة مللن قوللله( :اسللتعفر هلللم أو ال تسللتعفر هلللم) أ هن-هللا
لق
للتس ل ل ل للوية أي االس ل ل ل للتعفال وعدم ل ل ل لله س ل ل ل لليان ،الَ هن احمل ل ل ل للل غ ل ل ل للو قاب ل ل ل للل لالستفاض ل ل ل للة ولع ل ل ل للن الن ل ل ل ل ه
اّلل وقلال( :اسلتعفر هلللم أو ال
 ىسلب الروايلة ليلا عللى التخيلو  ىيللة قلال :إهالا ا هلر-لو ه
تستعفر هلم)فعيا افر على النق مفا اآليةس!
نعللم نقللل ابللن  ىجللر يف فللتو البللالي لفظللة« :اا ل و» معللان «اللوو» و لعنلله خللالا مللا هللو
االر علين عملر فلملا
املتضافر من نسخ البخالي على أنهه لو هلذه الروايلة بصلولة أُالر وهلر « :ه

او ض ت على السبع ،يعفر له ل ت علييا».
أ يرت عليه ،قال :إهاا ُا هوت فاايت لو أعلم ه
واثليل لاب :ي للا ق للام الن للق ةلص للالة عل للى املن للافق ،وه للو ي للتمل عل للى االس للتعفال مل ل أ هن امل للروي يف
املعرملة وقلال :ميَ
الصحاح انهه سبحانه هنى النق
عن االستعفال للم ر  ،،وهو يف م هعلة ه
() 1

َ َ َ ن ن ن
َ َّ ّ َ ّ َ َ ن َ ِ َ ِ َ ِ ن ِ ن ِ
ِ
َ َ ّ َ َ ن ِ َ َّ ن
ن-ه ِ َ
ِب-نَ م َ
َوَ اكن َأوِلَقرىَ ُم َِ ََبع ُدميَت َ
َشكَ
اكنَ لطِبَو ُ
ليََآمط َأنَيستغ ُفرو َ ُلم ُ
ن ِ
أصحيبَ ِ َ ُحي (التوبة.)113/

قللال ابللن  ىجللر :ن لللت اآليللة يف قصللة أيب الللب  ىلل ،قللال

 :السللتعفرنهلى مللا أنلله عنللى،

() 2
اّلل بللن أُيب انللت يف
فن لللت اآليللة و انللت وفللاة أيب الللب وعللة قبللل اهلجللرة اتهفاق لاب وقصللة عبللد ه
لق مل ل الني للر املتق للدم االس للتعفال للمن للافق مل ل اجل ل ل م
الس للنة التاس للعة م للن اهلج للرة فعي للا للوض للن ل ه
() 3
بعفرهس!

____________________
 . 1فتو البالي.332/2 :
 . 2تللويف سلليد االَة للو أبللو الللب مل َلومن قلري يف العللام العاشللر مللن البعيللة ،وقللد ربللت يف حمللله إميللان أيب الللب ب اهلل،
 ىق غوه.
سا عة وقد ن لت اآلية يف ه
 . 3فتو البالي.335/2 :
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ولابعاب :انهه سبحانه هنى النق عن االستعفال يف سولة املنافق ،،وقد ن لت يف غل وة بلين املصلطلق
َ َِ َ َ َ َ
َ
وغ اهم النق يف العام السا أ ملن اهلجلرة  ،قلال سلبحانهَ :س ٌءَ َ لايِ ُ ِ َأ ِساتَغفرتَ ن ا ِ َأ ِمَ ا ِ َ
َ ِ َ ِ َن ِ َ ِ َ ِ
َِ
ُ َ ن ِ َّ َّ
ََِ
قَ (املنافقون.)6/
لفيس ََ
تستغ ُفرَ َلََنغ ُف َرَ هّللَ َإُنَ هّللَالَن ديَ لق مَ ُ
علللى الصللالة علللى املنللافق والللي تعللن إاله

وم ل هللذا البيللان الص لريو يللا أقللدم النللق
عمالب لعواب غو مفيدس
قللدم علللى الصللالة اسللتمالة لقلللو ع لوته فيللو مللا تللر  ،الَ هن
ومللا لوللا يتللوهم مللن أنلهله
القللرآن خ ل بص لرا ىة ا هن الصللالة واالسللتعفال ال تفيللد ثاللله ،أفيعللون عمللل النللق بعللد هللذا التص لريو

سبباب لالستمالة.
اّلل تعلاىل ب ليا ة ا هن اللو ىر
اّلل ثعلم ه
واامساب :اهاع احلدية ا هن اخلليفة ان أعلم ملن لسلول ه
ةملالضمللة ،ومللا هللذا إاله قللول عللاض و لأي
وافللاه وص ل هد قللول اخلليفللة واطهللث قللول الرسللول
لعد
سل ُ

لاب صللدل عللن عا فللة ا للر القارلل معيللا إىل تللرجيو التللاب علللى املتبلو «مللا هعللذا تللول
االبل».
وأا لواب ا هن احلللدية بلللغ مللن ال للناعة وعللان أنعللره ل غفللو مللن احمل هققلل ،ال سلليما أبللو بعللر
الباقالو  ،ىية قال يف التقريب :هذا احلدية من أابال اآل ىا ال يعللم ربوتله ،وقلال إملام احللرم،

يف خمتصل للره :هل للذا احلل للدية غل للو خمل للرج يف الصل للحيو ،وقل للال أيض ل لاب يف ال هل للان :ال يصل للححه أهل للل
احلدية.
وقال الع اس يف املستصفى :االَإير ا هن هذا اخل غو صحيو.
وقال الداوو ي ال الح :هذا احلدية غو حمفوظ.
() 1
إىل غو بلى من لمات أعالم ال ُسنة  ىول احلدية.

____________________
 . 1انظر فتو البالي.332/2 :
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املول اليالة :آية احلجا
اّلل يللدال
لو البخللالي يف تفسللو سللولة االَ ى ل ا عللن أنللم قللال :قللال عمللر :قلللت لسللول ه
() 1
اّلل آية احلجا .
املومن ،ةحلجا  ،فثن ل ه
عليى ال ه و الفاجر ،فلو أمرت أ هُميات َ

وهللذا أ ىللد امللوال اليالرللة الللي نل ل الللو ىر علللى وفللق مللا اقي ىلله اخلليفللة ،ولعللن يف احلللدية عللدة
تساوالت.
َ
ن
َ ِ َ ن
ِ
َّ
َ
َُْجايب قلال
هأوالب :خالفه ملا لواه نفلم أنلم ،يف سلبب نل ول قولله :فسائل هََ ُماََور ء ُ
انلت معله
اّلل
أنم :أل أعلم الناأ عذه اآلية :آيلة احلجلا  ،ملهلا اهلديت ضينلب إىل لسلول ه
خلرج هوجل و هلم قعلو
يف البيت صنعت عاماب و عا القوم فقعلدوا يتحلدرون فجعلل النلق
َّ ّ
ّ
َ
َ
َِ ن ن نن َ
ن َ َ ن
ن
َ
ِ
َ
َّ
ّ
اِبَإُالأنَيا ذنَلكا َإُىلَ
يتحدرون ،فثن ل ه
اّلل تعاىل :ييَأي يَ ليََآمط َالَتدخل َبيا تَ ْل ُ
َ
ِ
() 2
َُْجيب فضر احلجا و قام القوم.
ريَنيظ ُر ََ
َطعيمٍ َغ
ُ
يَُ َ...مََور ء ُ
اّلل
اثنيلاب :خالفلله مللا لواه السلليو ر يف الللدل املنيللول قللال :وأاللرج ابللن جريللر عللن اهللد ا هن لسللول ه
لان يطعللم و معلله بعللض أصللحابه  ،فثصللابت يللد لجللل مللنيم يللد عار للة ،فعللره بلللى النللق،
() 3
فن لت آية احلجا .
اثلياب :ا هن الضم تلى الرواية وما تقدميا أن يعون اخلليفة أعلم وأ ير غوة من

____________________
 . 1البخل للالي :الصل للحيو ،112/6 :تفسل للو سل للولة االَ ى ل ل ا  .مل للن هل للذا الفل للاجر الل للذي ل للان يل للدال علل للى بيل للت النل للق
س! فيللل للان مللن املسلللم( ،الصللحابة) «وهللم عللدول» أو مللن غللوهم ،فلللبا للان مللن غللوهم فعيللا يللدال بيللت
و ليم وسلم س!
اّلل
لسول ه
 . 2املصدل السابق .115/6 :واآلية  53من سولة االَ ى ا .
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 ،وهذا ما أنعره اخلليفة هِ
مصر ىاب يف موا ن عديدة أب هن هل الناأ أفقه من عمر.
اّلل
لسول ه
اّلل
فع للن مس للرو ب للن أج للد  -الت للابعر العظ لليم  -ق للال ل للب عم للر ب للن اخلط للا منل ل لس للول ه
مثه ق للال « :أيهي للا الن للاأ م للا إ ي للال م يف ص للدا النس للا وق للد للان لس للول اللهيوأص للحابه،
ِ
اّلل أو
والصدقات فيملا بيلنيم ألبعمارلة لهلم ،فملا ون بللى وللو لان اال يلال يف بللى تقلو عنلد ه
رامة تسبقوهم إلييا .فال أعلر ملا ضا لجلل يف صلدا املرأة عللى ألبعمارلة لهلم قلال :مثه نل ل،
فاعيضللته ام لرأة مللن ق لري  ،فقالللت :أمللو املل َلومن ،هنيللت النللاأ أن ي يللدوا يف ميللر النسللا علللى
اّلل يف القلرآنس قلال :واي بللىس فقاللت :أملا
ألبعمارة لهم ،قال :نعم ،فقالت :أما مسعت ما أن ل ه

اّلل يقلولَ :وآتَيِتن ِ َإُ ِْد نه َََّقُطِقيرَ اآليلةس قلال :فقلال :اللي هلم غفلراب ،هلل النلاأ أفقله ملن
مسعلت ه
إو نللت هنيللتعم أن ت يللدوا النسللا يف صللدقا ن علللى
عمللر .هرجل فر للب املنل  ،فقللال :أيهيللا النللاأ ه
()1
ألبعمارة لهم ،فمن شا أن يعطر من ماله ما أ ىب .وقال اسنا ه جيد قوي.
اّلل بللن مصللعب ،قللال :قللال عمللر :ال ت يللدوا يف ميللول
ولواه السلليو ر يف الللدل املنيللول عللن عبللد ه
النسا على ألبع ،أوقية ،فمن ضا القيت ال ة يف بيت املال ،فقالت املرأة :ملا با للى ،قلال :و
َِس
قالت :الَ هل هّلل يقولَ :وآتَيِتن ِ َ ُإ ِْد نه َََّ ُقطِقيرَ اآلية.
فقال عمر :امرأة أصابت و لجل أاطث.

() 2

____________________
 . 1تفسو ابن يو .232/2 :واآلية  22من سولة النسا .
 . 2الدل املنيول.466/2 :
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املول الراب و اخلامم :أاذ املصلر من مقام إبراهيم و...
أاللرج السلليو ر يف الللدل املنيللول عللن البييقللر ،وغللوه عللن أنللم بللن مالللى ،قللال :قللال عمللر بللن
اخلطللا وافقللت ليب يف رللاله ،أو وافقللين ليب يف رللاله ،قلللت :لسللول ا هّلل لللو اختللذت مللن مقللام
َّ ن

ّ

إبلراهيم مصللى فن للت ََ :و َتذو َم َِ َ
َمقيمُ َإبِر هي َ ن
لاوه يف
َم َص َ
ُ
ُ
ُ
ىل ...واجتمل عللى لسلول ه
اّلل نس َ
العللوة ،فقلللت هلللن :عسللى لبلهله أن لقعل هلن أن يبدللله أضواج لاب ا لواب مللنعن ،فن لللت للذلى )1( .هللذه
االُمول اخلمسة اابج ممها ا هعلر فييلا ا هن اللو ىر وافلق لغبلة عملر ،وقلد عرفلت ا هن يلواب منيلا ال يوافلق
العتللا  .والت لري أجل هلل مللن أن يعللون ااضللعاب لرغبللة إنسللان غللو معصللوم .3.ا ىتجللاج آ م علللى

:
اّلل
موسللى ةلقللدل عللن أيب هللالون العبللدي  ،عللن أيب سللعيد اخلللدلي ،قللال :قللال لسللول ه
اّلل ،بيللده أسللعنى جنتلله ،واسللجد لللى
ا ىللتة آ م و موسللى
 :فقللال موسللى :أنللت اليفللة ه
 :أنللت موسللى الللذي اصللطفا
مالرعتلله ،فثارجللت بليتللى مللن اجلنللة ،وأشللقيتيم .فقللال آ م
اّلل بعالمه ولسالته ،تلومين يف شر وجدته قلد قل هدل عللر قبلل أن أاللقس قلال :فحلة آ م موسلى.
ه
() 2
 :ا ى للتة آ م
اّلل
ه للذا احل للدية لواه البخ للالي أيضل لاب ،ع للن أيب هري للرة ،ق للال :ق للال لس للول ه
وموسى ،فقال له موسى :أنت آ م الذي أارجتى اطيحتتى من اجلنهلة .فقلال لله آ م :أنلت موسلى
اّلل
الذي اصطفا ه

____________________
 . 1الدل املنيول .252/1:واآلية  125من سولة البقرة.
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 :فحللة
اّلل
برسللاالته وبعالملله مثه تلللومين علللى أمللر قللدل علللر قبللل أن أالللق .فقللال لسللول ه
آ م موسللى م لرت )1( .،أقللول :إ هن اال ىتجللاج ةلقللدل يف ت يللر املعاصللر فعللرة جاهليللة قللد أشللال إلييللا
ْش نك َ َ ِ
سبحانه يف تابه العلرو ،فقلالَ :سيَ نق نلَ ّل َ
َشايءَ ُهّللَمايَأَ ِ َ
يََأَ ِ َ
الَآبيو َ
ْش ِك َ
َ
ننايَوَالَ
َب
طايَو
َ َ َ َّ َ ّ
ن َِ َ نَِ ِ ِ َ ن ِ ِ ِ
ِ َ
َ ِ
اَ ََقابِل ِ َ
َْ ّ
يََم ِ
اّتَذ قا َب ساطيَقل ل ُعطادك َ ُماََ ُ لا ٍ َ
ل َ ُ
ْ َّرمطيَ ُمَََشءٍَكذ ُكَكذبَ ُ
ُُ
َ
َ ِ
َ َّ ن َ ّ َّ َ ِ َ ِ ن ِ ّ َ ِ ن ن َ
َ
ن (االَنعلام .)142/وقلال سلبحانه :و ُإذ َ
ِتنخ ُر نج نه َْليَ نَتت ُبعا ن َإُال ليط ُإنا َت َإُالَترصا َ
ِ
َ َ ُ َ
َ
ََن
َ
ن َ ِ
ََ ن ن َ
َِ ِ
ن ِ َّ َّ
نيَو هّللَأ َم َرنيَبُ يَقَُ ُإنَ هّللَالَيَ نم نرَبُيلفحشيءَأتق َ نَ َ َ
َو َجدنيَ َ ليِ يَآبيء
َفيْشََقي
ِعل
ُ
َ َ
َميَالَت ِعل نم ن (االَعلرا  )22/فاآليتلان ت لوان إىل الفعلرة الرارجلة يف العصلر اجللاهلر فلا ههنم
هّلل

للانوا يل ل هلون ش للر يم ،وش للر اةري للم و ل لرمييم احل للالل واقل ليافيم اآلاثم بتق للديره س للبحانه و علم لله

ا ىتة آ م على موسى وأفحمله أبنهله وجلده قلد
أبفعاهلم وهر نفم الفعرة الي ر ىتيا الرواية  ىية ه
قل هدل عليلله قبللل أن خلللق ،و التقللدير ليسللت إاله م لليته سللبحانه و تعللاىل اللوال ة يف اآليللة االُوىل( :لَل ْلو
اّلل أمرل عا»  .ى هلىت ا هن الفعلرة جتتلة
اّلل ما أَ ْشَرْ نا) أو أمره سبحانه الوال يف اآلية اليانية «و ه
شا َ ه
ِ
اّلل بللن عمللر انلهله جللا لجللل إىل
ملن أُصللوهلا بعللد للر االسللالم ،وهللذا هللو السلليو ر ينقللل عللن عبللد ه

اّلل قللدله علللر هيعللذبين س! قللال :نعللم،
أيب بعللر فقللال :ألأيللت الل ل بقللدل س قللال :نعللم :قللال :فللا هن ه
() 2
اّلل لو ان عندي إنسان أمرته أن ث أنفى.
ابن اللخنا أما و ه
____________________
 . 1صحيو البخالي ،152/4 :ة وفاة موسى.
 . 2السيو ر :اتليخ اخللفا .55 :
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إ هن القضللا والقللدل مللن املعللال ِ
االهليللة والللي ال ميعللن ملسلللم إنعاليمهللا ،غللو ا هن تفسللو القضللا
والقدل ويل ما جا يف الرواية أو أشلو إليله يف اآليلة السلابقة علل ِ
االنسلان معتلو اليلدين ال ىيللة
ل لله أم للام احلل لوا ه ال للي تعص للا ب لله ،وه للو مم للا ترغل لب عن لله الفط للرة الس للليمة ،وين للايف ع للوة االَنبي للا
واملصللح ،اللي قاملت أُسسلليا عللى  ىريلة ِ
االنسللان يف ااتيلال مصلوه .أإللن ا هن هلذه االَ ىا يلة قللد
نسللجت وفللق العقارللد الللي هلوجيللا اجليللاض احلللا م آنللذا  ىللىت يُل ِهل فعللرة ا هن الوض ل االجتمللاعر ال
ميعلن تعيلوه أبلداب أبي أُسللو ملن االَسلاليب ،فلالقوي يبقلى قلو ب ،والضلعيا يبقلى ضلعيفاب ،وهعللذا
شراح احلدية ملالوا ميينلاب ومشلاالب  ىلىت لدوا
احلال يف الظا واملظلوم لعونه مسبوقاب يف علم ه
اّلل .هل هن ه

أد هللم بللى ،فانهله يسلاوي اجلل  ،وإاله يصلو ا ىتجلاج آ م عللى
له مع صحيحاب يفال اجل  ،و ه
احملاجة  ىية اقنعه بقولله أبنهله (لليم عللر الللوم وإهالا سلبق العتلا
موسى ،و يعلب عليه يف مقام ه
علللى عملللر) ،وقللد لواه البخللالي أيضلاب يف تللا القللدل عللن أيب هريللرة ( )1ةاللتال فيللا .ونقللل
ابن  ىجر ،عن ابن عبد ال  ،انهه قال :هذا احلدية أصلل جسليم الَهلل احللق يف إربلات القلدل وا هن
ِ
اّلل ،قلال :و لليم فيله  ىجللة
اّلل لو أعملال العبلا  ،فعل هلل أ ىلد يصلو مللا قُل هدل لله ولا سلبق يف علللم ه
ه
للج يللة و إن للان يف ة َ ال لرأي سللاعدهم .وقللال اخلطللايب يف «معللا السللنن» حيسللب يللو مللن
الناأ ا هن مع القضا والقدل يستل م اجل وقير العبلد و يتلوهم ا هن غلبلة آ م (عللى موسلى) انلت

من

____________________
 . 1البخالي ،126/2 :ة يف القدل.
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ِ
اّلل و للا يع للون م للن أفع للال العب للا
ه للذا الوج لله ول لليم للذلى ،وإها للا معن للاه االاب للال ع للن إرب للات عل للم ه
وصللدولها عللن تقللدير سللابق منلله )1( .يال ىل عليلله :ا هن النل ا للليم يف تقللدم علملله سللبحانه علللى مللا
ري يف العا من  ىوا ه و واله ،إهاا العالم يف ا ىتجاج آ م على موسى ول اعياضله ،وعندر هلذ

لو
هإما أن يعون علمه السابق سبباب للج والسو ولا العلم على وجه القطل أو ال ،فعللى االَهول يص ه
لو اجللوا الفلياحل ا هن علملله سللبحانه ال يسلللب
اجللوا ولعللن يسللتل م اجلل  .وعلللى اليللاو :ال يصل ه
االاتيال علن آ م و ميعلن ِ
لالنسلان السلو عللى االفله فيبقلى اعلياحل موسلى بلال جلوا  .إب لان
ِ
لال ب لل ،يللدي املص لللر أاللرج مس لللم يف
ةمعللان أبينللا آ م أن خ للالا مللا قُ ل هدل و يفعللل .4.قت للال املل ه

 ،قللال :إبا للان أ ىللد م يصلللر فللال يللد
اّلل
صللحيحه ،عللن أيب سللعيد اخلللدلي ا هن لسللول ه
أ ىلداب مي هلر بل ،يديلله وليلدلأه ملا اسلتطا فلللن أىب فليقاتلله فلهالا هلو شلليطان )2( .واحللدية مطللق يللدل
لال سلية أو ال ،ولعلن الروايلة االَ ُُالر تقيهلد القتلال
لال سلوا لان بل ،املصللر وامل ه
على جواض ف امل ه
 ،يقلول :إبا صللهى أ ىلد م
اّلل
بصولة وجو السية .لو مسلم عنه انهه قال :مسعت لسلول ه
إىل شللر يسلليه النللاأ ،فللثلا أ ىللد أن تللاض بلل ،يديلله ،فليللدف يف حنللره ،فلللن أىب فليقاتللله فلهاللا هللو
شيطان.

____________________
 . 1فتو البالي.525/11 :
املال ب ،يدي املصلر من تا الصالة.
 . 2صحيو مسلم ،57/2 :ة من ه
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وقد لوي عن ِ
بلاعلاب فللبا لان
اّلل
االمام الصا
انهه قال :ان ول ل ىل لسول ه
اّلل
ص للهى وضللعه بلل ،يديلله يسللتي بلله بلل ،يديلله )1( .ويف لوايللة أُاللر عنلله
قللال :قللال لسللول ه
 :إبا صللهى أ ىللد م أبلحل فللالة فليجعللل بلل ،يديلله ميللل مل َلوارة الر ىللل ،فلللن للد فحجلراب،

فلن د فسيماب ،وإن د فليخح يف االَلحل ب ،يديه )2( .وعذه الروا ت يعللم ا هن املنل خملت
وللا إبا اسللتي املصلللر ب للر مللن املللال الر ىللل واحلجللر واخلللح والعصللا  .لو ِ
االمللام الصلا
ه
عن ة يف أسفليا ععلاض يتو لث علييلا وخرجيلا يف العيلدين يصللى إلييلا.
اّلل
قال :ان لرسول ه
( )3وعلى بلى فلو صلى املصللر ملن ون أن علل بينله و بل ،امللال شليحتاب يُعلِ َلم بله منل امللرول فلليم

للله الللدف  .نعللم لوللا يعللون مللرول املللال معروهلاب مطلقلاب وإن يعللن بينلله و بلل ،املصلللر  ىارللل وسللاتر.
لال عللن
هللذا لهلله مملهلا اتهفقللت عليلله املللذاهب الفقييللة إ للاالب ،إهاللا العللالم يف ج لواض املقاتلللة يف ل املل ه
لال عللى
أرمة أهل البيلت
هلو لأ امل ه
العبول ما أشالت إليه لواية أيب سعيد ،فاملذ ول يف لواية ه
اّلل عللن الرجللل هللل يقطل صللالته شللر
القلدل املسللتطا  .لو ابللن أيب يعفللول قللال :سللثلت أة عبللد ه
املومن شر  ،ولعن ا لأوا ما
ممها مير ب ،يديه س فقال :ال يقط صالة َ
____________________

 . 1الوسارل ،437/3 :البا  12من أبوا معان املصلر ،احلدية 2
 . 2الوسارل ،437/3 :البا  12من أبوا معان املصلر ،احلدية 4و .7
 . 3الوسارل ،437/3 :البا  12من أبوا معان املصلر ،احلدية 4و .7
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() 1
لال يف
استطعتم .وممها ال ه
عملا ميعلن للمصللر ملن ل امل ه
شى فيه ا هن الدل ةلقدل املستطا عبلالة ه
 ىللال الصللالة االشللالة ةليللد أو شللر آاللر ال أن تصللل إىل املقاتلللة ،فمللا تضل هلمنته لوايللة أيب سللعيد
أرملة أهلل
من جواض املقاتلة أمر ينعره ال ر والعقل .هاما ال ر فلما عرفت من ا هن الوال علن ريلق ه

انلهله قللال :إ هللصللالة ال يقطعيللا
البيللت هللو الللدل علللى القللدل املسللتطا  ،وقللد نقللل عللن علللر
شللر  ،و لعللن إ لأوا مللا اسللتطعتم هللر أعظللم ملن بلللى ( )2وأيللن هللو مللن املقاتلللةس و هأمللا العقللل فيللل
وض إلاقة م مسلم وجر مروله امام املصلر م أنهه ال يبطل صالته أبدابس وا ىليام م املسللم أعظلم
من بلى فال يُقتل إبا ضد أو أ ل الرة أو تر الصالة ،فعيا وض قتلله وجلر امللرول س! وأإلن ا هن

احلدية نقل على غو وجيه الصحيو ،لعن شراح احلدية تلقوه  ىقيقلة لاهنلة فجلوضوا القتلل .قلال
النووي يف تفسو قوله« :فلن أىب فليقاتله فلهاا هو شيطان» هذا االَمر ةللدف أملر نلد وهلو نلد
متث د وال أعلم أ ىداب ملن العلملا أوجبله بلل صلرح أصلحابنا وغلوهم أبنهله منلدو غلو واجلب .قلال

القاضر عياحل :وأ عوا على أنهله ال يل مله مقاتلتله ةلسلالح وال ملا ي َلو ي إىل هال له ،فلان فعله ولا
وض فيلى من بللى فلال قلو عليله ةتفلا العلملا  ،وهلل جتلب يتله أم يعلون هلدلاب س فيله ملذهبان
للعلما ويمها قلوالن يف ملذهب ماللى .واللذي قالله أصلحابنا  :إ هن املصللر يلر ه إبا ألا امللرول بينله و
ب ،سيته أبسيل الوجوه ،فلن أىب فبثشدها وإن أ إىل قتلله فلال شلر عليله ،وقلد أةح لله ال لر
مقاتلته ،واملقاتلة املبا ىة ال ضمان فييا.

() 3

____________________
 . 1الوسارل ،435/3 :البا  11من أبوا معان املصلر ،احلدية 2و .5
 . 2الوسارل ،435/3 :البا  11من أبوا معان املصلر ،احلدية 2و .5
 . 3شرح مسلم للنووي ،471 -472/4 :ة من املال.
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ةالغم للاحل عن لله .لو أب للو بصل للو امل ل لرا ي ع للن ِ
ويف لوا ت أرم للة أه للل البي للت تص ل لريو ِ
االمل للام
ه
 :ال يقط الصالة شر ال لب وال ال وال املرأة ولعلن اسلتيوا ب لر و إن لان
الصا
ب ،يديى قدل بلا لاف من االَلحل فقد اسلتيت والفضلل يف هلذا أن تسلتي ب لر بل ،يلديى ملا
املال ،فلن تفعلل فلليم بله أبأ الَ هن اللذي يصللهر لله املصللِهر أقلر إليله ممهلن مي هلر بل ،يديله
تتقر به ه
« :ال يقطل الصلالة شلر ال للب و » ...ول
ولعن بلى أ الصالة وتوقوها )1( .فقولله
لره الفعرة الساردة يلوم با وإاله فيلو أجلل ملن أن مل بل ،امللرأةو العللب واحلملال .فتلدبهر .وحنلن
إىل القلال َ العللرو ،فيلل الصلحيو هلو مللا لوي
حنيلل القضلا يف متييل ملا صللدل علن الرسلول

أرمللة أهللل البيللت « »  ،أو مللا ول يف صللحيو مسلللم مللن تسللويغ إلاقللة م مسلللم الَجللل
عللن ه
إصراله على املرول امام املصلر الذي ال يبطل صالتهس .5النق يعفل علن صلالته أالرج ِ
االملام أ لد
 ،عن عبد الر ان بن سعيد اخلدلي ،عن أبيه ،قال :شعلنا امل ر ون يوم اخلند علن صلالة الظيلر

َ
ُ
للَ :وكاااَفَ هّللَ
 ىللىت غربللت ال للمم وبلللى قبللل أن ين ل ل يف القتللال مللا ن ل ل ،فللثن ل ه
اّلل ع له وجل ه
ن َ َ
بللالالب  ،فثقللام لصللالة الظيللر،
اّلل
مااا ُمطََ ل ُقتااايل (االَ ى ل ا  . )25 /فللثمر لسللول ه

فص للالها م للا للان يص لللييا لوقتي للا ،مثه أق للام للعص للر ،فص للالها م للا للان يص لللييا يف وقتي للا ،هللثبهن
() 2
للمعر  ،فصالها ما ان يصلييا يف وقتيا.
____________________
 . 1وسارل ال يعة ،435/3:البا  ،11احلدية .12
 . 2مسند أ د.25/3:ومرا ه من قوله«وبلى قبل أن تن ل» ...آية صالة اخلو .
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يال ى على مضمون احلدية ا هن يف الفقله ِ
االسلالمر صلالة ةسلم صلالة اخللو واملطلال ة وقلد
َ
ََ ِ
ن
ول فييللا الللذ ر احلعلليم والسللنة ال لريفة .هأمللا القللرآن فقللد ول قوللله سللبحانه :فلااي ََُ َ لاايِك ِ َ
ِ ِ نِ َِ َِ َ ن ن ّ َ َ
نج ٌ
طيح َأَ َِتَ ِق ن ن
َك َف ن
ارو (النسلا  )121/وقولله
لياَ
ِصو َ ُم ََ َ َّصاِل ُة َإُ َ
ن َ ُخفات َأنَنف ُتاطك َ ُ

َّ َ
َ َ ِ َ ِ ن
َ َ ن ن
َّ ن
سبحانه :فَإ َِن ِفتن ِ َفَرجيالَأَ ِو ن
َركبينيَف ُإذ َأ ُمطتن ِ َفايذ َك نرو َ هّللَكمايَ َ ل َمكا ِ َمايَ ا ِ َتك نا َ
ُ ُ
ُ
َِ
ِ
َ ِ َ
ََِن
َنفتن ِ َف ُرجايالَأوَ
تعلم ن (البقرة  .)235/أارج ابن أيب  ىلا  ،علن ابلن عبلاأ ،يف قولله :فا ُإ ُ
نركبينيَ قال:يصلر الرا ب على ابته والراجل على لجليه .وأارج ابن املنذل و ابن أيب  ىلا علن
جللابر بللن عبللد اّلل :إبا انللت املسللايفة فليللوم برأسلله  ىيللة للان وجيلله فللذلى قولللهَ :فَرجاايالَأَوَِ
ُ
ه
نركبينااايَ  .وأاللرج ابللن املنللذل  ،عللن اهللد يف قوللله  ( :فرجللاالب) :قللال :م للاة أو ل بللالب ،قللال:

الَصحا د على اخليلل يف القتلال إبا وقل اخللو فليصلل الرجلل إىل هلل جيلة قارملاب أو لا بلاب أو
لومى اميللا برأسلله أو يللتعلم بلسللانه )1( .وهللذه االَ ىا يللة الللي نقلناهللا و الللي
مللا قللدل علللى أن يل َ
لومى برأسلله مللا
ننقليللا تعل هل ،موقللا اجملاهللد يف ميللدان القتللال وانلهله للليم للله تللر الصللالة بللل للله أن يل َ
استطا  ،و قد لوي علن ِ
هلذا املضلمون نفسله ،وانهله قلال :إن الا ملن سلب
االملام الصلا
لومى برأسله اميلا ب )2( .وعللى ضلو بللى فملا لواه أبلو سلعيد
أو ل هه يلا يصللرس قلال :يع ه
لب-ل وي َ
اخلدلي  :ىبسنا يلوم اخلنلد عللى الصللوات  ىلىت لان بعلد املعلر .لإلر إىل غل وة اخلنلد يف العلام
السا أ،
____________________
 . 1السيو ر ،الدل املنيول.736/1:
 . 2الوسارل ،422/5 :البا  3من أبوا صالة اخلو  ،احلدية ،1وانظر ما ول يف هذا اجملال يف بلى البا .
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واآل ت ال لوال ة  ىللول صللالة اخلللو و املطللال ة جللا ت يف سللولة النسللا  ،وامل لليول ا ههنللا هأول سللولة
ن لللت يف املدينللة ( )1مللا عللر عنيللا مضللامينيا فعيللا تللر النللق الصللالة بتللااتبس إاله أن يقللال بنل ول
غالللب آ للا يف السللنة االُوىل و اسللتينا مللا هل علللى  ىعللم صللالة اخلللو  .نعللم علللى مللا لواه أبللو

َ
َ ِ ِ َ
َخفتن ِ َف ُرجايالَأ ِوَ
االد االَ ر عن ابن أيب برب من أ هن بلى ان قبلل نل ول قولله سلبحانه :ف ُإن ُ
نركبينيَ يلل م نل ول آيلة صلالة اخللو بعلد غل وة اال ىل ا وقلد عرفلت انله الال امل ليول .ولو

َ
ه
جلالل اللدين السلليو ر ملا لوينللاه علن أيب سلعيد مللذيالب ولا يف لوايللة ابلن أيب برلب ،و قللال :نلا مل
اّلل ي للوم اخلن للد ف للعلنا ع للن ص للالة الظي للر والعص للر واملع للر والع للا  ى للىت فين للا وبل للى
لس للول ه
َ

ّ
َ َ
َ
اّلل بلالالب فثقلام لع هلل صلالة إقاملة وبللى قبلل أن
قولله :وكَفَ هّللَ ِلا ُمطََ ل ُقتايل َ فلثمر لسلول ه
َ ِ ِ
َ
َخفااتن ِ َف ُرجاايالَأ ِو نَركبيناايَ  .6)2( .الوقللو علللى السللبا قبللل االسللت ا أاللرج
ينل ل عليلله فااإُن ُ
» يف غ ل وة ب للين املص للطلق
اّلل «
البخ للالي ع للن أيب س للعيد اخل للدلي ،ق للال :ارجن للا م ل لس للول ه

وأصللبنا سللبياب مللن سللق العللر  ،فاشللتيينا النسللا  ،واشللت هدت علينللا الع بللة ،وأ ىببنللا الع ل ل ،فللثل ل أن
اّلل بل ،أإيلرل قبلل أن نسلثله ،فسلثلناه علن بللى ،فقلال :ملا علليعم أال
نع ل ،وقلنا نعل ل و لسلول ه
() 3
تفعلوا ،ما من نسمة ارنة إىل يوم القيامة إاله وهر ارنة.

____________________
 . 1الدل املنيول.46/1 :
 . 2الدل املنيول.737/1 :
 . 3صحيو البخالي ،115/5:ة غ وة بين املصطلقن ولواه أ د يف مسنده22/3:
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يوجلب علللييم العل ل و معل بلللى انلهله
وييلال  ىللول احلللدية سل َلواالن :االَهول :إ هن النللق
سو هلم اجملامعة بعد السلق قبلل اسلت ارين وهلو سلبب الالتال االَنسلا  ،وقلد لوي علن
انهله قلال« :ال تو لث  ىاملل  ىلىت تضل وال غلو بات لل
نفم أيب سعيد اخللدلي علن النلق

() 1
ةّلل
اّلل
انلهله قللال« :ال حيللل المللر َ يل َلومن ه
 ىللىت لليض  ىيضللة» .ولوي أيض لاب عللن لسللول ه
ةّلل واليلوم اآلالر
واليوم اآلار أن يسقر ما ه ضل غوه» يعين إتيان احلباىل «وال حيلل الملر َ ي َلومن ه
هنللى عللن العل ل وا ىللتة
أن يقل علللى املرأة مللن السللق  ىللىت يسللت ريا»)2( .ل اليللاو :ا هن النللق
بذلى أب ههنا «ما من نسمة ارنة إىل يوم القياملة إالهوهلر ارنلة» ومعل بللى انهله قلد تعلقلت م ليحتته

سللبحانه بوجللو العللارن احلللر يف الللر ىم مثه يف اخلللالج ،فللالع ل خللالا التقللدير .وعنللد بلللى يتوجلله
فثمللا أن يعللون التعلللق قطعيلاب أو علللى تقللدير عللدم العل ل.
السل َلوال إبا تعلقللت م ليحتته بوجللو العللارن ه
فعلللى االَهول حيللرم الع ل ل الَنلهله بع للله يللتح هعم علللى تقللديره .وعلللى اليللاو :ال ينسللجم تعليللل املن ل عللن

الع ل ل بتعلللق امل ليحتة ،الَ ههن لا وإن تعلقللت بوجللو النسللمة العارنللة ولعللن تعلق لاب م للرو اب بعللدم ع ل ل
االنسللان ،فلللبا هللم ِ
ِ
االنسللان ةلعل ل فللليم هنللا م ليحتة متعلقللة بوجللو النسللمة العارنللة  ىللىت تعللون
مانعة عن الع ل.
____________________
 . 1سنن أيب او  242/2 :برقم .2157
 . 2سنن أيب او  242/2 :برقم .2152
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 .7الصوم يف السفر
اّلل (لحل) قللاال:سللافرل م ل
أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن أيب سللعيد اخلللدلي وجللابر بللن عبللد ه
()1
فيصوم الصارم و يفطر املفطر فال يعيب بعضيم على بعض.
اّلل
لسول ه

وس لليوافيى الع للالم يف ه للذه الرواي للة عن للد التط للر إىل لوا ت أن للم ب للن مال للى ،ويظي للر فيي للا ا هن
اّلل مسلاهم عصلاة .إالهأن
الصحابة تبعاب للنق
ن هد وا ون صاموا و عابوا علييم  ىىت ا هن لسلول ه
ترج الواقعة إىل الفية الي ُحيهرم الصوم فييا.
 .2سلطان إبليم على النق
ِ
قام فصلى صالة الصبو وهلو الفله ،فقلرأ
اّلل
أارج االمام أ د ،عن أيب سعيد انهرسول ه
فالتبست عليه القرا ة ،فلما فر من صلالته ،قلال :للو لأيتملوو وإبلليم ،فثهويلت بيلدي ،فملا ضللت
أانقلله  ىللىت وجللدت بللر لعابلله بلل ،اصللبعر هللاتِ :،
االعللا م والللي تلييللا ،ولللوال عللوة أاللر سللليمان

الَصلبو مربو لاب بسلالية ملن سلوالي املسلجد ،يتالعلب بله صلبيان املدينلة ،فملن اسلتطا مللنعم أن ال
() 2
حيول بينه وب ،القبلة أ ىد فليفعل.
وهذا احلدية ال خلو عن نقاش.
االَهول :هل يعرحل السيو عللى النلق أو ال س وهلل النلق ولا انهله إنسلان تلتلبم عليله القلرا ة أو ال
س وهذا االج عن موضو احلدية.

____________________
 . 1صحيو مسلم ،143/3 :ة جواض الصوم والفطر من شير لمضان.
 . 2مسللندأ د.22/3:ولواه أيضلاب عللن جللابر بللن مسللرة يف 124/5:لعللن بتفللاوت يف اللفل واملعل ن ولواه مسلللم عللن أيب
مرت لاسة لواية االَاو يف حمليا.
هريرة يف  .72/2:وقد ه
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اّلل) سلطان على النق
الياو :هل يعون البليم (لعنه ه

بنحو تلتبم عليه القلرا ةس وهلذا

ٌ ّ
َّ َ َ َ
َِ َ َ َ
َّ
ال َ
كَ َ لَيِ ِ ن
اكَ ُم َ
لغايويَ
َ
اَ
ع
ب
ت
َ
اَ
م
إ
َ
لقين
َس
أمر يرفضه القرآن العلرو :إُنَ ُ بي ُديَليَُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ن َ ِ َ
ٌ
ياااَ َ
َو َ َ
ااالقينَ َ ّل َ
َآمطنااا َ
َرب ُ ااا ِ َ
(احلجللر .)42/وق للال س للبحانه :إُنااا َلاااي ََُ نََ نس
َ َ َ َّ ن
ٌ ََ
َِ َ َ َ
َّ
َ
كَ َ لَيِ ِ ن
َوكَفَبُ َربك َ ُكيِلَ
َسلقين
َ
ُ
ي
يَل
د
بي
َ
ن
إ
:
تعاىل
وقال
).
55
/
النحل
(
ن
نت َّك
ُ
ُ
ُ
ُ

(ِ
االسرا .)65/
مض للافاب إىل أ هن الرواي للة ت للو إىل أ ه بل لليم موج للو عنص للري ول لله  ىل للق و عن للق ولع للا وا هن الن للق
أمسى عنقه فخنقه فوجد بر لعابه ب ،اصبعيه ،وهذه لهيا أُمول ال ختلو من يمل وإشعال.

اليالة :ا هن مفا الرواية ون ال يطان موجو اب عنصر ب وله من الصفات ملا للموجلو امللا ي ملن
ونلله متحي ل اب يف معللان ،و معلله يللا ميعللن للله أن يوسللوأ النللاأ م ل ت للتتيم يف االَمصللال  ،قللال
ن ن
سلبحانه َّ َ :ن ِ ن
ْليسَ*َ ُم َََ ُِ َّط َُ ََو ّْلايس (النلاأ.)6 -5/و يلا ميعلن
ليَي َس ُس َ َصدورَ ُ
ُ

ملتحيه يف معان مع ،،أن حيصل له احلضول يف أمعنة غو حمصولة فيوسوأ يف صدول الناأ.
ّ ن
الراب ل  :انلهله سللبحانه يصل هلرح أب هن ال لليطان يللر النللاأ وهل َلوال ال يرونلله ،قللال سللبحانه :نااا َ
َ ن ِ نَ ََ نن ِ َِ ن
ثَالَتَا ِ
رو ََ ن َِ (االَعلرا  )27/وعندر هلذ يلا يصلو قولله« :يتالعلب
َه َوق ُبيل َ ُمََْي
ير ك َ
الرويةس
به الصبيان»س و هل اللعب إاله فر َ

إىل غللو بلللى مللن التللثمالت وقللد مضللى العللالم يف أميللال هللذه الروايللة عنللد لاسللة لوا ت أيب
هريرة ،فال ى .
ِ
مرات
هيم َ
راله ه
 َ .5ذ َ إبرا ُ

 :أل سليد وللد آ م يلوم القياملة وال
اّلل
أارج اليمذي ،عن أيب سعيد ،قال :قال لسلول ه
فخر ،وبيدي لوا احلمد وال فخر ،وما من نق يومحتذ ،آ م فمن سواه إاله لت للوارر ،وأل هأول ملن
تن ق عنه االَلحل وال
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فخر ،قلال :فيفل النلاأ رلاله ف علات ،فيلثتون آ م ،فيقوللون :أنلت أبلول آ م فاشلف لنلا إىل لبهلى
إو علوت
إو أبنبت بنباب أُهبطت عنله إىل االَلحل ولعلن ارتلوا نو ىلاب ،فيلثتون نو ىلاب فيقلول :ه
فيقول :ه
إو ذبت رلاله
على أهل االَلحل عوة فثُهلعوا ولعن ابهبوا إىل إبراهيم ،فيثتون إبراهيم ،فيقول :ه

اّلل  -ولعللن ارت لوا
اّلل
 :مللا منيللا ذبللة إالهمللا  ىللل عللا عللن يللن ه
للذةت  -مثه قللال لسللول ه
إو
إو قللد قتللت نفسلاب ولعلن ارتلوا عيسلى ،فيللثتوا عيسلى ،فيقللول :ه
موسلى ،فيلثتون موسللى ،فيقلول :ه
حمملداب قللال :فيللثتونين فلانطلق معيللم ،قلال ابللن جلدعان :قللال أنللم:
عبلدت مللن ون ه
اّلل ولعلن ارتلوا ه
ق للال :فرباللذ ثلق للة ة اجلنللة فثُقعقعي للا ( )1فيقللال :م للن ه للذاس
اّلل
فع ل ه
لثو انظ للر إىل لسللول ه

فيقال د ،فيفتحون س و ير ىبون فيقولون مر ىباب.
وأارجه ِ
االمام أ د ،عن ابن عباأ عللى وجله التفصليل وب هل ،املواضل اللي لذ فييلا إبلراهيم،
ِ
اّلل إن  ى للاول( للذا يف
إو لسللت هن للا ،للم ه
وقللال :فيق للول ه
او للذبت يف االس للالم ر للاله للذةت و ه
َ
َ
ن
ِ
َ
َ
ن
باري نه ِ َهاذ َف ِ
املصدل) عن إالعن ين اّلل :قوله( :إِو سلقيم) ( )3وقولله َ :بََُِ َعلا ن َك ن
يسائَل ه ِ َ
ه
ه
ه َ
َ
إُنِكينن َنطِ ُق نق ن ( )4وقولله المرأتله  ىل ،أتلى عللى املللى «االي» ( )5و انهله ال ييملين إالهنفسلر.
() 2

() 6

وأارجلله ِ
االمللام أ للد عللن أيب سللعيد أيضلاب وللليم فيلله  ىللدية للذ إبلراهيم :قللال :أل سلليد ولللد
آ م يوم القيامة وال فخر ،وأل هأول ملن تن لق عنله االَلحل يلوم القياملة وال فخلر ،وأل هأول شلاف يلوم
() 7
القيامة وال فخر».
____________________
 . 1فثُقعقعيا :أي أ ىر يا وأصليا  ىعاية صوت ال ر يسم له صوت.
 . 2سنن اليمذي 322/5:برقم .3142
 . 3الصافات.25:
 . 4االَنبيا .63 :
 . 5التولاة  ،سفر التعوين12و ،13االصحاح الياو ع ر.
 . 6مسندأ د.221/1 :
 . 7مسند أ د.2/3:
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ما أارجه يف اجل الياو يف مسنده عن أيب هريرة ملخصلاب ،قلال :أل سليد وللد آ م ،و هأول ملن
() 1
تن ق عنه االَلحل ،و هأول شاف  ،و هأول م ف .
() 2
وأارجه ابن ماجة يف ة ب ر ال فاعة ميل ما أارجه أ د يف اجل ين االَاوين.
َ َ
َّ َ َ ُ
() 3
ِ
َخليِلَ .
اّلل تعاىلَ :و َتذَ هّللَإُبِر هي
وأارجه االمام البخالي يف ة قول ه
ويف احلدية إشعاالت واضحة تسقطيا عن االعتبال.
هأوالب :ا هن الذ ر احلعيم يصا إبراهيم بصفات يصا عا أ ىداب من أنبيارله العظلام ،فقلد وصلفه
() 8
ةلصفات التالية  :ىنيفاب ( )4اليالب ( )5هأواهاب ُمنيباب ( )6أ هُمة قانتاب هّلل (، )7صديقاب نَبياب

اّلل وإن للان للعاي للة امل للذ ولة يف
أف لليمعن أن يع للون املوص للو ع للذه الص للفات يع للذ يف ي للن ه
احلديةس
اثنياب :انهه ال ليل على أنهه ذ يف املوال اليالرة املعروفة.

____________________
 . 1مسند أ د.542/2:
 . 2سنن ابن ماجة 1442/2 :برقم .4322

َ
َتذَ ّهّللَ ُإبر هي َخليِلَ (النسا .)125/
اّلل تعاىل :و
 . 3صحيو البخالي ،142/4:ة قول ه
 . 4آل عمران.67 :
 . 5النسا .125 :
 . 6هو .75 :

 . 7النحل.122 :
 . 2مرو.41 :
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َ

َ َ ّ

أما االول :أعين قولهِ :طَ َي َر َََ ِي َرةَ َ ُْل ن
ج م*َفقيلَإِّن َ
َسقي (الصلافات . )25 - 22 /
ُ
ُ
ه َه
فال ليل لنا انهه يعن  ى ،با سقيماب ،وقد أا القرآن عابلاله أبنهله سلقيم ،وب لر سلبحانه قبلل
بلى انهه جا لبهه بقلب سليم.

يصو عليه ذ وال لعو يف القول.
فال ه
او سللقيم)سفخللالج عللن موضللو
و هأمللا مللا هللر الصلللة بلل ،قوللله ( فنظللر نظللرةب يف النجللوم) وقوللله ( :ه
ثينا ،ولو يظير لنا وجه الصلة ،فال مسو لنا على ل قوله على العذ .
َ
ن
َ
ََ َِ
قيِللف َعل ن َك ُب نري نه ِ َهذ َفيسائَل نه ِ َإُنِكاينن َنطِ ُق نقا ن (االَنبيلا /
و هأما الياو أعين :قولله:
 )63فليم بعذ قطعاب فا هن الصد والعذ ملن صلفات العلالم الصلا ل علن جل ههد .و هأملا العلالم
الصا ل لعاية أُار اهل ل واالستي ا احلق ،فال يوصلا ةلعلذ وممهلا ال شلى فيله ا ه بلراهيم تعلهلم
وللا تعلهللم و نسللب سللر االَصللنام إىل بللوهم بعيللة االسللتخفا بعقللول القللوم  ىللىت يي ل هَ االَلضللية
َ
َ
الالضمة الَن يقولوا له :ل َق ِدَ َ ُل ِم َتَمايَها َ الءَُنطِ ُق نقا ن (االَنبيلا  )65 /فتتييلث عندر هلذ ألضلية

ّ
َََ نن َ ِ ن
ونَ هّللَمايَالَ
مناسبة ِالفحاميم و تفنيد م اعميم أبُلوهية تلى التماريل ،بقوله :أِتعبدونَ ُمََد ُ
َ ن
ّ ََ
َ َ ن ُ ن ِ ن ٍّ َ ن ِ َ َ ِ ن ن َ ِ ن
ََِ ن ن ن
اِلَت ِع ُقلا ن (االَنبيلا /
ونَ هّللََُأف
َد
نطفعك َشيئيَوالَيَضك َ*َأفَلك َو ُِليَتعبدونَ ُمَ ُ

.)67-66

فللالعالم امللقللى لتسللعيت اخلصللم و إفحاملله ال يوصللا ةلعللذ إبا للان هنللا قرينللة واضللحة
علللى أنهلله يصللدل لعايللة اجلللد ،بللل صللدل لتعللون مقدمللة السللتنطا اخلصللم واعيافلله بعللدم قابليللة
االَصنام على التعلم  ىىت يتابعه إبراهيم ةل هان الدامغ والتنديد بعقيد م السابجة وا عرفت.
و هأما اليالة فليم له مصدل إاله التولاة احملرفة ،فقد جا فييا:
فحده ملا ال ابرام إىل مصر أ هن املصري ،لأوا املرأة ا هن-ها  ىسنة جداب
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ولآهللا َلوسللا فرعللون ومللد ىوها لللد فرعللون ،فثُاللذت امل لرأة إىل بيللت فرعللون فصللن إىل اب لرام ا لواب
بسللببيا وصللال للله غللنم و بقللر و للو و عبيللد وإمللا وأُتللن و للال فضللر الللر ُ فرعللون وبيتلله ضللرةت
عظيمة بسبب سالاي امرأة ابرام.
فللدعا فرعللون أبلرام و قللال :مللا هللذا الللذي صللنعت يب ،ملللابا ختل و ا ههنللا امرأتللى ملللابا قلللت هللر
أُاللي  ىللىت أاللذ ا س لتعللون ضوجللي ،واآلن هللو با امرأتللى اللذها وابهللب فثوصللى عليلله فرعللون
() 1
لجاالب ف يعوه وامرأته و هل ما ان له.
واثليلاب :نفلليحل انلهله للذ يف هللذه املواضل اليالرللة ،ولعنهلله مللا للذ إالهتقيللة وصلليانة لنفسلله عللن
ّ َ
أنَت َّت نق َ ُمطِ ن ِ َتنقية (آل عملران)22/
تعرحل العدو املا ر ،فقد امتيل واجبه ،قلال سلبحانه :إُال
َّ ِ ن ِ َ َ َ ِنن
ن
ٌّ
ِ
َ
اليمين (النحل.)126/
وقال سبحانه :إُالمََأك َُرهَوقلب َمقم ُِئَبُي َُ
اّلل،
اّللس أي اللرج عللا عللن يللن ه
وعندرللذ فمللا معل قوللله :مللا منيللا ذبللة إالهمللا  ىلهبيللا عللن يللن ه

يقال  :ىل الرجل أي ارج من إ ىرامه.
اّلل ولعنهله ال يناسلب
ولوا عل فعالب من ما ىل ميا ىل أي اف  ،يداف وع انهه اف علن يلن ه
اّلل فقلد امتيلل املعلرو فلِ َلم ال تقبلل شلفاعته،
سيا العالم ،فانهه إبا اف عذه العذةت عن يلن ه
م أ هن ميل هذا العذ أفضل من صد ييتب عليه مفسدة بوة.

اّلل» وأي بن للب للمس لليو إبا عب للده
ولابعل لاب بُ :ا هن املس لليو يعت للذل بقول لله « :ه
إو عُب للدت م للن ون ه
ن
ٌَ
ِ َ ُ
غوهس قال سبحانه َ :و ََ ن
وإذَقيلَ هّللَ
َو ِز َرَأخر
الَت ُزرَو ُزرة ُ
(االَنعام )164/وقال سلبحانهُ َ :

َن
َ
َّ ن
َ َ
ن ن
َ َ ِ َ َ ََِ َ ن ِ َ ّ
َ
َِ ِ ن
َقيل ن
َسبِحينكَميَيَك نَ
ونَ هّلل
َد
َ
م
َ
َ
إ
َ
ِّم
أ
وينَو
ذ
َت
َ
يس
لط
ُ ُ ُ
ييَ ُ يىسَ بََمري َءأنتَقلتَ ُ ُ
ُ
ُ
َ َ َِ
ن ََِ
َِ
َِ َ
َّ ِ نِ ن نِ ن ََ ِ
ِلَأَ ِنَأَقن َلَميَلَيِ َ
َوالَأ ل ن َميَ ُ ََف ُسكَ
تَقل َتن َِقدَ َ ُل ِمتَ َتعل ن َميَ ََف
َِلَِب ٍََ ُإنَكط
ُ
ُ
ُ
َّ َ َ ِ َ َ ّ ن نن
ب ،
ُإنكَأنتَ ِلمَ لغي ُ َ
____________________
 . 1التولاة ،سفر التعوين12و ،13االصحاح الياو ع ر.
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ِ َِ
َ ِ ن ن ِ َن ِ َ ّ ٌ َِ
َ ُ
َِ ن ََِ ن ّ
اَََت ُت ايَ
َجطايتَِتاريَ ُم
َ
َصدق ََ
إىل أن قلال سلبحانه :قيلَ هّللَهذ َي مَنطفوَ صي ُدقَ ُ
َ
ِ ََ ن َِن َ ن
َه َ َ لِ َف نزَ َ
ََ ِ ن
َخيدل َ
لع ُياي نَ (املارلدة-116/
هللَ ط َورض ََط َذ ُك
رِضَ َ
يََ ُِي يَأبَد َ َ
الن ير ُ

 )115فاملسيو هو من الصا ق ،الذين ينفعيم صدقيم ،فلله اجلنلات اللي جتلري ملن تيلا االَهنلال،
فلمابا ال تقبل شفاعتيمس
والعجللب ا هلليمللذي بعللدما نقللل احلللدية قللال :هللذا  ىللدية  ىسللن صللحيو ،وقللد لو بعضلليم
هذا احلدية عن أيب نضرة عن ابن عباأ احلدية بطوله.
 .12جواض التح هده عن بين إسراريل
ِ
قللال  :ى ل هدروا عل هلين
اّلل
أاللرج االمللام أ للد يف مسللنده ،عللن أيب سللعيد اخلللدلي ا هن لسللول ه
وال تعللذبوا علللر ،ومللن ل هذ علللر متعمللداب فقللد تبل هلوأ مقعللده مللن النللال و ىللدروا عللن بللين إسلراريل وال
() 1
 ىرج.
وهذا احلدية يعتنفه يو من العموحل وبلى الَ ُُمول :
أوالب :ا هن ِ
االمام أ د أارجه عن أيب سعيد اخلدلي بال ض ة قوله « :ى هدروا عن بلين إسلراريل وال
ه
قال :ال تعتبلوا علين شليحتاب إاله القلرآن ،فملن تلب ع هلين شليحتاب فليمحله،
 ىرج» فقال :إ هن النق
() 2
علر متعمداب فليتبوأ مقعده من النال.
وقال  :ى هدروا عين و من ذ
ه

اّلل
واثنيلاب :قللد أارجلله مسلللم عللن أيب سللعيد اخلللدلي بللال هللذه ال ل ة وقللال :إ هن لسللول ه
عين غلو القلرآن فليمحله و ىلدروا علين وال  ىلرج وملن لذ عللر -
عين ،ومن تب ه
قال :ال تعتبوا ه
() 3
فليتبوأ مقعده من النال.
قال يمهام :ا ىسبه قال متعمداب  -ه

____________________
 . 1مسند أ د.46/3:
 . 2املصدل السابق.35/3:
 . 3مسلم :الصحيو ،225/2:ة التيبت يف احلدية.
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قللال :بلعلوا عللين ولللو آيللة ،و ىل هدروا
اّلل بللن عمللرو ا هن النللق
نعللم أاللرج البخللالي عللن عبللد ه
() 1
فليتبوأ مقعده من النال.
عن بين إسراريل وال  ىرج ،ومن هذ علر متعمداب ه
ويف سللند البخللالي أيب ب للة السلللوس ،قللال ابللن  ىجللر :و للليم للله يف البخللالي سللو هللذين
احلديي.،
اّلل بللن عمللرو بللن العللا
والللذي يسللر الظللن بصللحة مللا لواه البخللالي هللو ا هن اللراوي هللو عبللد ه
الذي أ ير الرواية علن تلب بلين إسلراريل واللذي عيلر عللى ضاملتل ،ملن تلب أهلل العتلا فحل هده
عنيما يواب.
مثه إ هن هنللا لوايللة أُاللر أارجيللا البخللالي عللن أيب هريللرة قللال :للان أهللل العتللا يقلرأون التللولاة
ِ
 :ال تصدقوا أهلل العتلا وال
اّلل
ةلع انية ويفسروهنا ةلعربية الَهل االسالم  ،فقال لسول ه
() 3
ةّلل وما أن ل إلينا وما أن ل إليعم.
تعذبوهم ،وقولوا :آمنا ه
وإاهرهللا يعللر عللن أ هن أة هريللرة شللاهد الواقعللة و لأ ا هن أهللل العتللا للانوا يق لرأون ةلع انيللة
ملا قلال مل أنهله أسللم بعلد فلتو ايل و قلد أُجليلت
ويفسرون ةلعربية ،وعند بلى قال النق
الييو من اجل يرة العربية بين قينقلا و بلين النضلو ،واجتلة جلذولهم ،فعيلا شلاهد هلذه الواقعلةس
مر يف تر ة أيب هريرة انهه ان يُدلهم يف االسنا .
ولعلهه مسعيا من غوه و يذ ر امسه ،وقد ه
واثليلاب :ا هن ِ
االنسللان ال يقتنل ميمللا أ ىسلن الظللن بللرواة الصلحاح و املسللانيد ،إب يلا أيمللر النللق
() 2

ةلتحللده عللنيم مل أ هن تابلله يصللفيم أب ههنللم اقيفلوا العللذ والتحريللا والوضل يف العتللب
الي أن لت على أنبيا بين

____________________
 . 1البخالي :الصحيو ،172/4 :ة ما ب ر عن بين إسراريل.
 . 2فتو البالي ،452/6 :ة ما ب ر عن بين إسراريل.
 . 3البخالي :الصحيو ،111/5:ة قول النق.
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إسراريل.
إ هن االعتمللا علللى هللذه االَ ىا يللة وأمياهلللا جل هلر الللويالت علللى املسلللم  ،ىيللة  ى ُ لوا تللبيم
خبرافات وأقاصي بين إسراريل ال يص هدقيا العقل والنقل.
مثه إ هن التمسللى نلواض النقللل عللن أهللل احلللدية بعمللل الصللحابة مللا تللر  ،فللل هن احلجللة هللر قللول
املعصوم وفعله وتقريره ال قول الصحايب ،فيم معذولون يف نقل هذه االَ ىا ية.
قللال ابللن  ىجللر يف تفسللو احلللدية املللروي يف صللحيو البخللالي «:إ هن عمللر أتللى النللق بعتللا
أصابه من بعض أهل العتا فقرأه عليه ،فعضلب ،وقلال :لقلد جحتلتعم علا بيضلا نقيلة ال تسلثلوهم

عن شر فيخل و م ث هلق فتعلذبوا بله أو ببا لل فتصلدقوا بله ،واللذي نفسلر بيلده للو ا هن موسلى لان
 ىياب ما وسعه إاله أن يتبعين» :إ هن لجاله مورقون إاله أ هن يف الد ضعفاب وأارج الب ال أيضلاب ملن ريلق
 :ال تسلثلوا
اّلل
اّلل بلن اثبلت االَنصلالي انهعملر نسلخ صلحيفة ملن التلولاة ،فقلال لسلول ه
عبد ه
أهل العتا عن شر و يف سنده جابر اجلعفر وهو ضعيا.
وعلى أية  ىال فملا لوي علن بلين إسلراريل يف تبنلا ثاجلة إىل متحلي علملر لر مييل املخلالا
عما يوافقه.
عما يصدقه ،وما خالا اتفا املسلم ،ه
للعتا عن موافقه ،و ما ال يصدقه العقل ه
وقد بلغ اعتما الصحابة عللى مستسللمة االَ ىبلال والرهبلان وعلان أ ههنلم لانوا يسلندون ملا مسعلوه
() 1

إناب منيم بصلد اخلل  ،وا هن اخلل ينتيلر إىل اللو ىر السلماوي،
من عب االَ ىبال إىل النق
وقد وضعنا أمامى اوبجاب واضحاب على بلى عند لاسة لوا ت أيب هريرة ،فال ى .
لدلي ،مللن االَابللال
هلذه لاسللة إ اليلة لللبعض ملا أسللند إىل بللى الصللحايب اجلليلل أيب سللعيد اخل ه
السقيمة ،واالَقاصي

البا لة.

____________________
 . 1فتو البالي ،334/13 :ة قول النق ال تسثلوا أهل العتا .
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اّلل بن عمر
 -31عبد ّ
(. 12ه74 - -ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1ليم االَمر بيد ِ
االنسان
مين البعا على ة
 .2النق
اّلل
 .3لب العلم لعو ه
 .4أفضل الناأ بعد النق رالرة
 .5أصحايب النجوم
 .6هأول من تن ق عنه االَلحل

 .7احلح من من لة بعض الصحابة
 .2عدم وقوفه على أبسح املسارل
 .5نفر العدو
 .12النق أي ل ممها ببو على االنصا
اّلل بن عمر بلن اخلطلا  ،أسللم وعلة و يعلن بللغ يومحتلذ ،وهلاجر مل أبيله إىل املدينلة،
هو عبد ه
و ان يع ه أة عبد الر ان.
اّلل ،وعرض لليا يف غل ل وة
ع للرحل نفس لله ي للوم ب للدل و أُ ى للد للم للال ة يف اجلي للا فل للم يقب للل لس للول ه
اخلند و له من العمر  15سنة ،فقبله.
موقفه من نقل السنة النبوية
قال ابن  ى م يف تا ِ
اال ىعام يف البا اليامن والع رين :املعيرون من
() 1

____________________
 . 1بقات ابن سعد.142/4:
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اّلل ،علللر ،عار للة ،ابللن مسللعو  ،ابللن عبللاأ ،ضيللد بللن اثبللت
الفتيللا مللن الصللحابة :عمللر ،وابنلله عبللد ه
فيم سبعة.
قر» ألفان وستمارة ورالرون  ىديياب ةملعرل ،واتهفقا لله عللى مارلة و انيلة
والبن عمر يف «مسند بَ ه

وست  ،ىديياب ،وانفر له البخالي أب ىد و ان  ،ىديياب ،ومسلم أب ىد ورالر  ،ىديياب.
وقللد ُ عللت أ ىا ييلله يف املسللند اجلللام فبلعللت  1145ىللديياب يف خمتلللا االَب لوا ( )2ونقللل ابللن
انهه قال :يعن من أصحا لسلول اللهيث ىلد أ ىلذل إبا
سعد يف بقاته عن أيب جعفر الباقر
() 3
اّلل بن عمر.
مس من لسول ا هّلل
شيحتاب أاله ي يد فيه وال ينق منه وال وال من عبد ه
() 1

ويدل على ش هدة متسعه ةلسنهة شواهد:
منيلا :انهله لان ي للي عللى ملن صللحبه يف السلفر الفطلر واالَبان والذبيحللة ،و لان يقلول :و للحتن
ِ
أ ىب إس من أن أصوم.
أُفطَر يف السفر فربا َذ براصة ه
اّلل ه

اّلل بلن عملر يعلن يصلوم يف السلفر )4( .ولقلد أربتنلا يف حملهله ( )5ا هن السلنهة هلر
ونقل لفل انهعبلد ه
ِ
مسهى الصارم يف السفر عاصياب.
اّلل
االفطال يف السفر و ا هن لسول ه
ومنيا :ما أارجه اليملذي يف سلننه ،علن صلاحل بلن يسلان ،علن ابلن شليا  ،ا هن سلا بلن عبلد
اّلل بن
اّلل  ىدره انهه مس لجالب من أهل ال ام ،وهو يسثل عبد ه
ه

____________________
 . 1سو أعالم النبال .237/3:

هذا اجل لروا ته.

 . 2املسند اجلام  ،اجل العاشر ،وقد اص
 . 3بقات ابن سعد.144/4 :
 . 4بقات ابن سعد.142/4 :
 . 5البدعة على ضو العتا والسنة.256 -264 :
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عمر عن التمت ةلعمرة إىل احلة.
اّلل بللن
اّلل بللن عمللر :هللر  ىللالل ،فقللال ال للامر :إ هن أة قللد هنللى عنيللا ،فقللال عبللد ه
فقللال عبللد ه
اّلل
اّلل
أ أمل َلر أيب نتبل  ،أم أمللر لسللول ه
عمللر :ألأيللت إن للان أيب هنللى عنيللا و صللنعيا لسللول ه
() 1
.
اّلل
اّلل
 ،فقال :لقد صنعيا لسول ه
س فقال الرجل :بل أمر لسول ه
اّلل ل هلل معللان صللهى فيلله  ىللىت ا هن النللق
ومنيللا :مللا لواه لفل ا هن ابللن عمللر للان يتبل آاثل لسللول ه
لب يف أصللليا املللا لعللر ال
ن ل ل للت شللجرة فعللان ابللن عمللر يتعاهللد تلللى ال للجرة ،ويصل ُ
() 2
تيبم.
السللالم عليللى لسللول
و للان إبا قللدم بسللفر بللدأ بق ل النللق
وأيب بعللر وعمللر ،فيقللول :ه
() 3
السالم عليى أة بعر .السالم عليى أبتاه.
ه
اّلل .ه
والعجب انهه م ضهده و تق فه ان يتسامو م اخللفا الظامل.،

لو اليولي ،عن عبد ا هّلل بن ينال  ،قال :ملا اجتمعوا على عبد امللى تب إليه ابن عملر ،هأملا
اّلل وسللنة
اّلل عبللد امللللى أمللو املل َلومن ،ةلسللم والطاعللة علللى سللنة ه
بعللد :فللا هن-ي قللد ةيعللت لعبللد ه
() 4
أقروا بذلى.
بين قد ه
لسوله فيما استطعت وا هن ه
ما نقل عن ضيد بلن أسللم ا هن ابلن عملر لان يف ضملان الفتنلة ال أييت أملو إاله صللهى الفله وأ
إليلله ض للاة ماللله ،مثه نقللل عللن سلليا املللاضو ،قللال :للان ابللن عمللر ،يقللول :ال أُقاتللل يف الفتنللة وأُصللهر
ولا من غلب.

() 5

____________________
 . 1سنن اليمذي 126/3 :برقم .224
 . 2سو أعالم النبال .213/3:
 . 3بقات ابن سعد.156/4:
 . 4سو أعالم النبال 231/3 :ن ولواه ابن سعد يف بقاته.152/4 :
 . 5بقات ابن سعد.145 -142/4 :
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وهلذه ال خصية مواقا متناقضة فتالة يتعا ا م أرمة أهل البيت وي يد على بلى أُمول:
اّلل عنله و لرهتم أن
سوال السارل عن لأيله يف عيملان وعللر :هأملا عيملان فقلد عفلا ه
 .1يقول يف َ
اّلل عنه.
يعفو ه

واتنه وأشال بيده هذا بيته  ىية ترون.
اّلل
عم لسول ه
و هأما علر :فابن ه
اّلل بلن عملرو سللثله
 .2نقلل البخلالي علن د بلن أيب يعقلو  ،مسعلت ابللن أيب نلُ ْعلم مسعلت عبلد ه
عن امل ْح ِرم  -قال شعبة  -أ ىسبه يقتلل اللذة فقلال :أهلل العلرا يسلثلون علن اللذة وقلد قتللوا
ُ
() 2
 :يمها لحيانتاي من الدنيا.
وقال النق
اّلل
لسول
ابنة
ابن
ه
() 1

 :احلسللن واحلسلل،

اّلل
 .3أالرج ابللن ماجللة علن لفل  ،عللن ابلن عمللر  ،قللال :قلال لسللول ه
() 3
سيهدا شبا أهل اجلنهة وأبويمها او منيما.
إىل غللو بلللى مللن االَ ىا يللة الللي تع للا النقللا عللن تعا فلله مل أهللل البيللت

يف  ىلل،

لعلر عند بيعة املياجرين واالَنصال له.
انهه انت له مواقا أُار عدم مبايعته هه
اّلل بلن عملر  ىلىت يبلاي عليلاب ،فقلال :ةيل  ،قلال :ال أُةيل  ىلىت يبلاي
يقول الط ي :جا وا بعبلد ه
() 4
لسر اخللق صعواب و بواب.
الناأ ،قال علر :عوه ،انهه ه
وقللال أيض لاب ملللا قتللل عيمللان :ةيعللت االَنصللال علي لاب إاله نلُ َف لواب يس لواب ،مللنيم  :ىسللان بللن اثبللت،
و عب بن مالى ،ومسلمة بن خملد ،وأبو سعيد اخلدلي،

____________________
 . 1سو أعالم النبال .225/3 :
 . 2صحيو البخالي.27/5 :
 . 3سنن ابن ماجة 44/1:برقم .112
 . 4اتليخ الط ي.451/3 :
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ود ابن مسلمة ،والنعمان بن ب و ،وضيلد بلن اثبلت ،ولافل بلن الدية ،وفضلالة بلن عبيلد ،و علب
بن عجرة ،انوا عيمانية.
 ىسلان
فقال لجل لعبد ه
اّلل بن  ىسلن :يلا أىب ه َلوال بيعلة عللر ،و لانوا عيمانيلةس قلال :هأملا ه

فامللا
فعللان شللاعراب ال يبللاس مللا يصللن  ،و هأمللا ضيللد بللن اثبللت فللوالهه عيمللان الللديوان و بيللت املللال ...،ه
عب بن مالى فاستعمله على صدقة «م ينة» وتر ما أاذ منيم له ...اخل )1( .هلذا يع لا علن
أ هن االمتنا عن البيعة ان لعا ت نيوية.
هللذا بعللض مللا ميعللن أن يللذ ر يف تر تلله ،وقللد تر لله عسلليا ابللن سللعد يف بقاتلله ،وابللن االَرللو
يف أُسد العابة ،والذهق يف سو أعالم النبال إىل غو بلى.
وقبل هل شر نذ ر هأوالب اابج من لوار أ ىا ييه.
لوار أ ىا ييه

اّلل
 .1أاللرج اليمللذي يف سللننه ،عللن  ىبيللب بللن أيب اثبللت ،عللن ابللن عمللر ،قللال :قللال لسللول ه
ِ
اّلل وإقللام الصللالة
حممللداب لسللول ه
 :بُللين االسللالم علللى للم :شلليا ة أن ال إللله إاله ه
اّلل وا هن ه
() 2
و ىة البيت.
وإيتا ال اة وصوم لمضان ه
.2أاللرج البخللالي ،عللن واقللد بللن د ،قللال :مسعللت أيب حي ل هده عللن ابللن عمللر  ،ا هن لسللول ا هّلل

اّلل ،ويقيملوا
حملداب لسلول ه
قال :أُمرت أن أُقاتلل النلاأ  ،ىلىت ي ليدوا أن ال إلله إاله ه
اّلل ،واها ه
الصالة ،ويوتوا ال اة ،فلبا فعلوا بلى عصموا مين ما هم وأمواهلم إاله ثق ِ
االسلالم و ىسلاعم عللى
ه
َ
() 3
اّلل.
ه

____________________
 . 1اتليخ الط ي.452/3:
 . 2سنن اليمذي 5/5 :برقم .2625
 . 3صحيو البخالي ،12/1 :ة «فان اتبوا وأقاموا الصالة وآتوا ال اة فخلهوا سبيليم» من تا ِ
االميان.
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اّلل
 .3أارج ابن ماجة يف سننه ،عن سا  ،علن ابلن عملر ،قلال :قلال لسلول ه
() 1
املومن من ُج ْحر مرت.،
َ
اّلل
 .4أالرج اليملذي علن أيب اليقظلان ،علن ضابان ،عللن ابلن عملر ،قلال :قلال لسللول ه

 :ال يُللد
:

لاّلل و ى هقمواليله  ،ولجلل أم قوملاب
رالرلة عللى يبللان املسلى  -ألاه قلال يللوم القياملة  : -عبلد أ ه  ى هقل ه
() 2
و هم به لاضون ،ولجل ينا ي ةلصلوات اخلمم يف لهيوم و ليلة.
 .5أارج ابن ا مية ،عن لفل  ،علن ابلن عملر :ا هلل لمم سلفت يلوم ملات إبلراهيم ابلن لسلول
فق للال« :أيهي للا الن للاأ إ هن ال للمم
فظ ل هلن الن للاأ ا ههن للا س للفت ملوت لله ،فق للام الن للق
اّلل
ه
اّلل ال يُعسفان ملوت أ ىد وال حلياته فلبا لأيلتم بللى ،فلاف عوا إىل الصلالة ،
والقمر آيتان من آ ت ه
() 3
اّلل و ا عوا وتصدقوا».
وإىل ب ر ه
اّلل
اّلل بلن عملر  ،قلال :قلال لسلول ه
.6أارج ابن ماجة يف سننه ،عن حمال بن اثل ،عن عبد ه
اّلل الطال .
 :أبعض احلالل إىل ه
 :التللاجر
اّلل
 .7أاللرج ابللن ماجللة يف سللننه عللن لفل  ،عللن ابللن عمللر ،قللال :قللال لسللول ه
() 5
االَم ،الصدو املسلم ،م ال يدا يوم القيامة.
اّلل
 .2أا للرج اب للن ماج للة يف س للننه ،ع للن أيب ش للجرة ي للو ب للن م ل هلرة ،ع للن اب للن عم للر  ،ا هن لس للول ه
() 6
ه
وجل.
اّلل او من مطر ألبع ،ليلة يف بال ه
قال :إقامة  ى هد من  ىدو ه
اّلل عه ه
() 4

____________________

 . 1سنن ابن ماجة 1312/2 :برقم .3523
 . 2سنن اليمذي 355/4 :برقم .1526
 . 3املسند اجلام  177/12 :برقم .7351
 . 4سنن ابن ماجة 652/1 :برقم .2212
 . 5سنن ابن ماجة 274/2 :برقم .2135
 . 6سنن ابن ماجة 242/2 :برقم .2547
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 .5أاللرج البخللالي يف صللحيحه ،عللن عمللر بللن د ،عللن أبيلله ،عللن ابللن عمللر ،قللال :قللال لسللول
() 1
 :ما ضال ج ريل يوصيين ةجلال  ىىت إننت انهه هِ
سيولره.
اّلل
ه
 .12أاللرج أ للد يف مس للنده ،عللن اال للد بللن أيب عم لران ،عللن لف ل  ،عللن ابللن عم للر :ا هن الن للق
حممللد بيللده مللا
للان يقللول :املسلللم أاللو املسلللم ال يظلملله وال خذللله .ويقللول :والللذي نفللم ه
توا ه ارنان ف ُفهِر بينيما إاله بذنب حيدره أ ىديمها.
و ان يقول :للملر املسللم عللى أايله ملن املعلرو سلت :يس ِهلمته إبا عطلم ،ويعلو ه إبا ملرحل،
و يُنصحه إبا غا  ،وي يده و يسلم عليه إبا لقيه ،و يبله إبا علاه ،ويتبعله إبا ملات ،و هنلى علن

هجرة املسلم أااه فو راله.
»  ،انلهله قللال :أال
 .11أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن لفل  ،عللن ابللن عمللر ،عللن النللق «
لهع للم لا و لهع للم مس ل َلوول ع للن لعيت لله ،ف للاالَمو ال للذي عل للى الن للاأ لا وهومس ل َلوول ع للن لعيت لله،
() 2

والرجللل لا علللى أهللل بيتلله وهللو مسل َلوول عللنيم ،وامللرأة لاعيللة علللى بيللت بعليللا وولللده وهللر مسل َلوولة
ع للنيم ،و العب للد لا عل للى م للال س لليده وه للو مس ل َلوول عن لله ،أال فعلع للم لا و لهع للم مس ل َلوول ع للن
() 3
لعيته.
اّلل
 .12أا للرج أ للد يف مس للنده ،عل للن حم للال ب للن اثل ،ع للن ابل للن عم للر ،ق للال :ق للال لسل للول ه
 :أييا الناأ اتقوا الظلم فانهه إلمات يوم القيامة )4( .هذه اابج من لوار أ ىا ييله ،وإليلى
بعض ما عُ يت إليه من الروا ت السقيمة الي ال يذعن عا العتا وال السنة وال العقل احلصيا.

____________________
 . 1صحيو البخالي ، 12/2 :ة الوصاة ةجلال من تا ال والصلة.
 . 2مسند أ د.62/2 :
 . 3صحيو مسلم ،2/6 :ة فضيلة ِ
االمام العا ل.
 . 4مسند أ د.52/2 :
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االنسان أارج ِ
.1ليم االَمر بيد ِ
االمام أ د يف مسلنده ،علن حيل بلن يعملر ،قللت البلن عملر:
إ هن عنلدل لجللاالب ي عمللون ا هن االَمللر أبيللدييم فلللن شللا وا عمللوا و إن شللا وا يعمللوا ،فقللال :أال هم
فقلال:
إو منيم بري وإ ههنم مين بُلرآ  .مثه قلال :جلا ج ريلل إىل النلق
ه
االسللالمس فقللال :تعبللد اّلل ال ت للر بلله ش ليحتاب وتقلليم الصللالة ،إىل أن قللال ... :فمللا ِ
د مللا ِ
االميللانس
ه
ةّلل ومالرعته و تبه ولسله و البعة من بعد املوت واجلنهة والنال والقلدل لهله ،قلال :فللبا
قالَ :تومن ه
() 1
مولللا ملن للالم ابلن عمللر و للالم
فعللت بلللى فلثل مل َلومنس قللال :نعلم ،قللال :صلدقت .إ هن املللروي َ
أي مسللم و م َلومن
الرسول
صحة ما استنبطه هو من الم الرسول .ال ي ه
 ،فالعالم يف ه
ى ه

لدل عليلله ارفللة مللن اآل ت والللروا ت .قللال
يف أ هن هّلل سللبحانه تقللديراب يف عللا التعللوين والت لري وتل ه
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َِن
ِ َ
ّ
ن
ِ
َ
ن
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ض الَ ُ َأَف ُسك َإُال َ ُكتيبٍ ُمََقبَُأنََرأهيَ ناذ ُكَ
سبحانه :ميَأصيبَ ُمََم ُصيب ٍََ ُ َ الر ُ َ
َ
ِ
َ
َ
ن
ّ ِ
ِ ن َ ّ ِ نِ
ّ
ريَ*َ ُِي يَ
يَمط ُذ ََ
َ هّللَي َ ُسريَ (احلديد .)22/وقال سلبحانه :نيَأن َزْل نيهَ ََلل ٍََمبيركََإُنيَكط
ن ن ن
َ
شى ا هن هنا أُمولاب ليم ِ
لالنسان فييا ول شلا
يفرقَُكَأمرَْكي ٍَ (الداان3/و .)4ما ال ه

ٍ
َ َِ
َ َ
ش-رَمااََِ
َ
لل إنسلان عللدم اخلللو  ،قلال سللبحانه :وماايَجعلطاايَ ُلااَ َ ٍ ُ
أم ي لا ِ ،ف َقلد تلب علللى ه
ن َ
َ ِ َ ن َ َ ِ َّ َ ن
ون (االَنبيا .)34/
خليدل َ
قب ُلكَ خلْلَأف ُإنَ ُمتَِ ن َ ُ
____________________
 . 1مسند أ د.127/2:
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إىل غو بلى من احلوا ه والنواضل الي تنيب نفم ِ
االنسان ونفيسه ومن  ىسن احل ا هن تللى
االُمول اخلالجة عن إ ال االاتيال ليست مال اب لليوا والعقا وال للحسلن والقلبو ،فلليم مل ليحتة
االنسان من االَعمال الي علييا يلدول ل ىلى ِ
االنسان أي ول فييا .إهاا العالم فيما يقوم به ِ
ِ
االميلان
ه

والعفر  ،واليوا والعقا  ،وقد سحتل ابن عمر عن هذا القسم ملن االُملول  ،ىيلة قلال السلارل« :
لى ا هن
إ هن عنللدل لجللاالب ي عمللون ا هن االَمللر أبيللدييم فلللن شللا وا عمللوا و إن شللا وا يعمللوا» و ال شل ه
ِ
اّلل وقوتلله يقللوم عللذا االَمللر أو
هللذا القسللم مللن االَفعللال بيللد االنسللان وم ليحتته فعلالب وتر لاب فيللو ثللول ه
يي لله يف ضللو االاتيللال الللذي فطللر اّلل ِ
االنسللان عليلله ،فلنعللال امل ليحتة يف هللذا النللو مللن االَفعللال
ه
يللالضم اجل ل املطلللق ويعللالحل اهلللد الللذي بعللة الَجللله االَنبيللا .وةلتللاس يعللون ِ
االنسللان معتللو
اليللدين يف مسللرح احليللاة فمللا اسللتنتجه اب لن عمللر مللن  ىللدية الرسللول فللرحل علللى احلللدية وللليم
احلدية لإراب إىل سلب االاتيال ،بل تقديره سبحانه يف  ىلق ِ
االنسلان هلو أن يعلون إنسلالب خمتلالاب،
ه

يعمل وا شا وفق م يحتته وااتياله .وبعبالة أُار ال مان أن يعون هذا القسلم ملن االَفعلال مقلدلاب
مللن جانبلله سللبحانه ،ويف نفللم الوقلت يعللون فعللله وتر لله بيللد ِ
االنسللان  ،وبلللى الَ هن املقللدل فيلله هللو
ون ِ
االنسان خمتالاب ،وأن يعون الفعل واللي ةاتيلاله ،فلالقول ةالاتيلال ال خلالا التقلدير .فعملا
ا هن أصل الفعل مق هدل من جانبه سبحانه ،لذلى وصلفه أي صلدوله علن فاعلل خمتلال ةاتيلاله أيضلاب
مق هدل  ،فلو أنعرل م يحتتيم و ولهم يف أفعاهلم فقد أنعرل تقدير اّلل سبحانه يف أفعال ِ
االنسان.
ه
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مين ل مللن البعللا علللى ل ة أاللرج ابللن ماجللة يف مسللنده ،عللن لف ل  ،عللن ابللن
 .2النللق
اّلل
اّلل «
» مر بنسلا عبلد االَشليل يبعل ،هلعلاهن يلوم أُ ىلد ،فقلال لسلول ه
عمر :ا هن لسول ه
اّلل
 :لعللن ل ة ال بلوا ر للله .فجللا نسللا االَنصللال يبعل َ
ل ،ل ة ،فاسللتيق لسللول ه

بعدس مروهن فلينقللنب وال يبعل ،عللى هاللى بعلد اليلوم» )1( .واحللدية ال
انقلنب ُ
فقال« :وحيين ما َ
االسلالم يلن الفطلرة ،وت لريعاته تطلابق ملا جبلل عليله ِ
خلو عن إشلعاالت :االَول :ا هن ِ
االنسلان وال
ُ
ه
شى ا هن ِ
االنسان عند فقدان االَ ىبهلة يللو قلبله وتلدم عينله ويعللو صلوته ةلبعلا  ،فلالنير علن ميلل
ه
َ
َ
ِ َ َِ َ
ياََ
هذا االَمر ،هنر عن مقتضى الفطرة والي علييلا بُلين اللدين ،قلال سلبحانه :فا قُ َ
َوج اكَ ُْل ُ
ّ
َ
َ
َ
ايتَِ َق َ
بوفلاة وللده
ارَ ّْلايسَ َ ليِ اي (اللروم .)32/مللا أُصليب النلق
َْ ُطيفي َفُ ِق َرت َ هّلل َ ل

وقللال  :إ هل بللى إبلراهيم حمل ونللون ،تبعللر العلل ،،و حيل ن القلللب وال
إبلراهيم ،بلفللت عينللاه
نقللول مللا يسللخح الللر  ،ولللوال انلهله وعللد صللا وموعللو جللام فللل هن اآلاللر منللا يتب ل االَهول وجللدل
عليللى إب لراهيم وجللداب شللديداب أشللد مللن هللذا ،وا هل بللى إب لراهيم حمل ونللون )2( .فلللبا للان للذلى
فلالنير عنلله أمللر غللو معقللول إاله إبا تعلللم وللا فيلله سللخح الللر و ِ
اال ا ىللة بتقللديره سللبحانه وقضللاره،
و هأما إإيال  ى نه بذل الدمو على

____________________
 . 1سنن ابن ماجة 527/1 :برقم .1551
 . 2السللوة احللبيللة312/3:ن سللنن ابللن ماجللة 526/1:بللرقم  1525وال ىل ثللال االَنلوال 157/22 :إىل غللو بلللى مللن
املصا ل املتوفرة.
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صفحات الوجه ،وإإيلال اللوعلة ةلنلوح فيلذا ممهلا ال شلبية يف جلواضه .وعللى ضلو بللى لغهلب النلق
لتالهن ،بعلى،
ةلبعا على ة ملا ال املدينة بعد غ وة أُ ىلد ولأ النسلا يبعل ،عللى ق ه
() 1
 ىرحل النسا عللى البعلا عللى ل ة .مللا است ليد جعفلر
وقال :هأما ة فال بوا ر له .وبذلى ه

فلما ألا أن خرج قلال:عللى ميلل
موتة ال النق
بيت جعفر ليع ي أمسا بنت عميم ،ه
يف َ
جعفر فلتبعر البوا ر )2( .أارج احللا م بسلنده ،علن أيب هريلرة ،قلال :الرج النلق عللى جنلاضة ومعله
 :عمللر عيللن،
اّلل
عمللر ابللن اخلطللا فسللم نسللا ب يبعلل ،،فضللرعن عمللر ،فقللال لسللول ه
فللا هن العلل ،امعللة ،والللنفم مصللابة ،والعيللد قريللب )3( .للل بلللى يعللر عللن موقللا ِ
االسللالم مللن
ه
البعا على امليت وانهه ينه من البعا وإهاا هنى عن العلملات اللي تُسلخح اللر  .اليلاو :ا هن بيلل
بقوللله« :لعللن ل ة ال ب لوا ر للله» حيل هِلرحل النسللا علللى البعللا
احلللدية ينللاقض صللدله فانلهله
فملا معل ملللا جللا
عللى ل ة ،وعلللى بللى فقللد اجتمعللت النسللا للبعلا عليلله أبمللر الرسللول

لروهن فلينقلللنب وال
اّلل
يف بيللل احلللدية «فاسللتيق لسللول ه
وقللال :وحييللن مللا انقلللنب بعل ُلد ،مل ه
يبعل ،علللى هالللى بعلد اليللوم» س! اليالللة :است لليد ل ة يف غل وة أُ ىللد و هلو يف السللنة اليانيللة مللن
اهلجللرة م ل أ هن الرسللول بعللى بعللده م لرات  ،ىيللة بعللى علللى ابنلله الللذي تللويف يف العللام العاشللر مللن
اهلجرة ،ما بعى عند ق أ هُمه.
____________________
 . 1مسند أ د42/2 :ن واالستيعا عام ِ
االصابة275/1 :ن إىل غو بلى من املصا ل.

 . 2أنسا االَشرا .43 /2:
 . 3احللا م  ،املسلتدل  ،321/1 :وقلال :هلذا  ىلدية صلحيو عللى شلر ال ليخ،ن وال ىل سلنن النسلارر،152/4 :
إىل غو بلى من املصا ل.
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قل أ هُمله
لو احلا م يف املستدل بسنده عن سليمان بن بريدة عن أبيله ،قلال :ضال النلق
يف ألا مقن فلم ير ة ياب أ ير من يومحتذ .قال احلا م :هذا  ىدية صحيو عللى شلر ال ليخ،
() 1
وغللوه
يف فضلليلة البعللا علللى احلسلل،
أرمللة أهللل البيللت
و خرجللاه .و هأمللا مللا أرللر عللن ه
فح هِده عنه وال  ىرج.
من االَرمة املعصوم،
اّلل أالرج ابلن ماجلة يف مسلنده ،علن االلد بلن ْليلى ،علن ابلن عملر  ،ا هن
 .3لب العللم لعلو ه
فليتبوأ مقعده من النلال )2( .يال ىل
النق
اّلل ،أو ألا به غو ه
قال :من لب العلم لعو ه
اّلل ،ه
اّلل فللو للب لعللوه،
عليله :أ هن مفلا احللدية هلو ا هن لللب العللم فريضلة عبا يلة ال تطلللب إاله لوجله ه

فقد تر الفريضة .توضيحه :ا هن الواجب على قسم :،تعبدي و توصلر ،ويرا ملن االَهول ملا ي َلوتى
بله لوجله ه
اّلل تبلال و تعللاىل و امتيلال أملره ثيلة لللو قصلد بله غلوه لبطللل العملل ،ملا إبا صللهى ل ب
اّلل أو لعلوه ،وهلذا ملا
ومسعة .ويلرا ملن اليلاو ملا يعلون املطللو نفلم العملل سلوا أتلى بله لوجله ه
لحت إقاملة الصلالة
لو تطيلوه وص ه
يف تطيو اليو للصلالة فللو هيلره ال للصلالة بلل لعايلة أُالر ص ه
فيلله .وعلللى ضللو هللذا نقللول :إ هن لللب العلللم يوصللا ةلوجللو اتلة والنللد أُاللر و ِ
االة ىللة اثليلاب
والعراهة لابعاب واحلرمة اامساب.

____________________
 . 1احلا م ،املستدل .375/1:
 . 2سنن ابن ماجة 55/1:برقم 252ن سنن اليمذي 23/5 :برقم .2655
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فطللب علللم ال لريعة وأ ىعاميللا واجلب توصلللر ال تعبللدي ،فلللو لبله لعللا ت نيويللة فقللد امتيللل
اّلل ال انهلله يوع للد ةلنه للال م للا يف
الواج للب غاي للة االَم للر ال ييت للب علي لله رل لوا إبا يقص للد ب لله وج لله ه
احلللدية .مللا أ هن لللب العلللم إبا للان مسللتحباب فيللو مطلللو توصلللر يقصللد بلله أن يقللا الطالللب
علللى مللا عللا إليلله ال للال والعايللة  ىاصلللة وان لبيللا الَجللل أُمللول أُاللر وال حيعللم عليلله ةلفسللق

والعصلليان .و هأمللا مللا يف الروايللة فمعنللاه ا هن لللب العلللم فيمللا يلرتبح ةلواجبللات واملسللتحبات للب أن
اّلل فلللم أيت ةلفريضللة ،وهللذا أمللر ال يوافللق عليلله
اّلل ،فمللن تللر ال للر و لبلله لعللو ه
يقصللد بلله وجلله ه
أ ىللد  .هللذا  ىعللم الواجللب أو املسللتحب مللن لللب العلللم و هأمللا لللب العلللم املبللاح وغللوه ف لال أإللن
اّلل علللى حنللو لللو لللب العلللوم الر ضللية أو الفي ويللة لرفللاه  ىاللله و ىللال عياللله
أ ىلداب ي للي فيلله وجلله ه
فقللد التعللب معصللية موبقللة يتبللوأ مقعللده مللن النللال .ولعللل امللرا مللن العلللم هللو علللم ال لريعة و ِ
االيعللا
ه
ه
ه
ةلنللال خللت وللا إبا انللت العايللة مللن تعلهملله ،أم لراب  ىرام لاب ،فعندرللذ عليلله أن يتبل هلوأ مقعللده مللن النللال،

رالرة أارج البخالي ،عن لف  ،عن ابلن عملر ،قلال :نلا
فتدبهر .4.أفضل الناأ بعد النق
() 1
 ،فنخلو أة بعلر مثه عملر بلن اخلطلا مثه عيملان بلن عفلان.
او ب ،الناأ يف ضمن النلق
ه
أارج أ د ،عن سييل بن أيب صاحل ،عن أبيه ،عن ابن عمر  ،قال :نها
____________________
 . 1صحيو البخالي ،4/5 :ة فضل أيب بعر.
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 ىر وأصحابه متوافرون أبو بعر وعملر و عيملان مثه نسلعت )1( .أالرج أبلو
اّلل
نع هد ولسول ه
ه
 ى هلر :أفضلل أ هُملة
اّلل
اّلل ،علن ابلن عملر ،قلال :نهلا نقلول و لسلول ه
او  ،عن سا بن عبلد ه
النبيبعده أبو بعر مثه عمر مث عيملان لضلر هللا علنيم أ عل )2( .،أالرج أبلو او علن لفل  ،علن ابلن

عمللر ،قللال :نهللا نقللول يف ضمللن النللق «
»  :ال نعللدل أبيب بعللر أ ىللداب مثه عمللر مثه عيمللان مثه
ال نفاض للل بي للنيم )3( .يس للتفا م للن احل للدية أمل لران :االَهول  :أفض لللية
ن للي أص للحا الن للق
اليالرللة علللى غللوهم مللن النللاأ .اليللاو :النللاأ بعللد اليالرللة لهيللم يف الفضللل سلوا  .فيقل العللالم يف
مقللام:،االَهول :أفضلللية اليالرللة علللى غللوهم :إ هن مللا عُ ل ِي إىل ابللن عمللر إهاللا هللو اسللتنبا شخصللر
يعو إليه ،و يعرج املستنبح فيه على ليل واضو وبرهلان سلا  .إ هن تفضليل اليالرلة عللى غلوهم
ض لللوا ع للا عل للى غ للوهم .إ هن ه للذه
ف للر وج للو مال للات ت للوفرت ف للييم ون غ للوهم وعل للى أساس لليا فُ ِه
املال ات ال خترج عن أ ىد أمرين:

____________________
 . 1مسند أ د.14/2 :
 . 2سنن أيب او  226/4 :برقم .4622
 . 3سنن أيب او  226/4:برقم .4627
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أ .مال للات لو ىي للة وفض للارل نفس للانية . .مال للات عملي للة وس لللو ية .وإلي للى الع للالم يف للال
لى ا هن املال ل للات الرو ىيل للة السل للبق إىل
املال ل لل :،أ .املال ل للات الرو ىيل للة والفضل للارل النفسل للانية ال شل ل ه
ِ
ِ
ةّلل واخل للو اماملله و العلللم الع يللر الللذي يفيللد النللاأ تعللد سللبباب للتقل هدم ،ولعللن ال
االسللالم واالميللان ه

أإن سلبق اخللفلا اليالرلة عللى غلوهم يف هلذا املضلمال ويف االُهملة ميلل عللر بلن أيب اللب « »
أول النللاأ إسللالماب وأتقللاهم وأضهللدهم وأقضللاهم وأعلميللم .ويعفللر يف بلللىِ ،
االمعللان فيمللا ن ل ل يف
ه
 ى هقلله يف سللولة ِ
االنسللان  ،فقللد اتهفقللت االُهمللة علللى ن وهلللا يف  ى هقلله وضوجت له وأوال ه ،قللال سللبحانه:

ََ
َّ ن ِ ن ن ِ َ ِ
ن ن ِ ن
ن ِ ن َ َّ َ َ ن
ِ
ك َِ
كيطي َ
َو َيتُيميَوأسري َ*َإُنميََق ُعمك َ ُ ج ُ َ هّللَالَنرياد ُمط
َويق ُعم نَ لقعيمَ َْب ُ َ ُمس ُ
ّ َ
َ ن ن
َ
َ
َ
ََّ ن
ََ ن
يََنيفنم َِ َ
قيه ن َ ُهّلل َ َّ
َولقايه ِ َ
َْشَذ ُ َ
َربطيَيَ ميََبن سيَق ِم َقرير َ*َف
َوالَشك ر َ*َ ُإن
َجز ء
اكَ َلَا مُ
ُ
َ ِ
َ ن
ِ
لحى بنفسل لله عنل للدما لم علل للى ف ل لراش الن ل للق
نَضاااااةَورسورَ (االنس ل للان .)11 - 2 /وقل للد ضل ل ه
َ
َ ِ َِ
َ ُ
غايء َ
ايََ ِف َسا ن َ بِت َ
َو هّللَ
َم ِرضاي ُةَ هّلل
َش
فن للت يف  ى هقله اآليلة التاليلةَ :و ُم َََ ّْل ُ
ُ
يسَماََي ُ
ََ ٌ
وفَبُيل ُعباايد (البقللرة )227/وهللذا غايللة ال هللد يف الللدنيا والتجللايف عنيللا .وقللد بلللغ مللن ِ
االميللان
رو

وعان عُ هد يمينه لدعا النق موجباب لنل ول العلذا  ىيلة شلال النلق

يف املباهللة مل ضوجتله

َ
ِ َن َ َ َ ِ ن
َّ َ
ِ
َ
َميَجيء َ َ ُم َََ ل ُعلا ََُِقاَُتعاي َناد َ
َْيجكَ ُِي ُ َ ُم َِ ََبع ُد
وولديه ،ون ل قوله سبحانهَ ِ :م َِ
ن ن َِ ِ ََ ِ ِ ََِ َ
َِ َ ََِ َ ن ِ َ َ َ َ ن ِ ََِ ن َ ََِ ن
طيَوأَف َساك ِ َثا َّ َنَتَ ُ اَُِطج َعاَُلعطاََ هّللَ َ ََ
أبطيءنيَوأبطيءك َونُسيءنيَونُسيءك َوأَفس
بَ (آل عمران.)61/
اك ُذ ََ
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فيذه اآل ت وما ول  ىوهلا من العلمات تعلر علن وجلو فضلارل و مناقلب فارقلة لعللر
اّلل  ى هلر وأصلحابه متلوافرون
أ هت إىل تفضيله على غوه ،فعيا يقول ابن عمر « :نها نع هد ولسلول ه
أبلو بعلر وعمللر و عيملان مثه نسللعت» .وقلد بلللغ يف العللم ةلعقيلدة وال لريعة مقاملاب للان يربلو بعلملله
علللى ي ل الصللحابة و للانوا يرجعللون إليلله يف القضللا وامل للعالت ون غللوه وا هن هأول مللن صللرح للله
ةالَعلمي للة ن للق ِ
او هضوجت للى هأول املس لللم،
االس للالم
بقول لله لفا م للة « » :أم للا ترض لل ،ه
هللا :ضوجتلى الو أ هُملي ،أعلميلم علملاب ،وأفضلليم  ىلملاب،
إسالماب ،وأعلميم علماب )1( .وقولله
هلللا :إنلهله الَهول أصللحايب إسللالماب ،وأقللدم أ هُمللي سلللماب ،وأ يللرهم علملاب،
و هأوهلللم سلللماب )2( .وقوللله
وأعظميم  ىلماب )3( .وقد اعي رلة ملن الصلحابة والصلحابيات بفضليلته وهلذه عار لة تقلول :عل هلر
أعلم الناأ ةلسنة )4( .ويقلول عملر :عللر أقضلال )5( .وقلد اشلتير قلول عملر :للوال عللر هلللى عملر
() 6
اشتيالاب ال  ىاجة به إىل خترية سنده.

____________________
 . 1ن العمال 625/11 :برقم .32525 - 32524
 . 2أارجه اخلطيب يف املتفق والسيو ر يف اجلوام ما يف ترتيبه .352/6:
 . 3مسند أ د.26/5:
 . 4االستيعا  42/3 :هام االصابة ،بعة عام 1352ه.-
  . 5ىلية االَوليا .65/1 :
.
 . 6صحيو مسلم ،122/7 :ة فضارل علر بن أيب الب
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 .املال ات العملية والسلو ية
اّلل قللال سللبحانه:
للة مال للات عمليللة يقللوم عللا املل َلومن َ ىللال  ىياتلله وأفضللليا اجليللا يف سللبيل ه
ديََ َ َ لقي ُ َ
فَ َّض ََُ ُهّللَ نَمجيه َ
ديََأ ِجر َ َ ُييميَ (النسا .)55/
ُ

أ يلر النلاأ جيلا اب وقلد شلال يف يل العل وات إاله غل وة تبلو فخللا

شى ا هن عليهاب
وال ه
ةملدينة أبمره.
النق
اّلل بل للن عم للر ص للا ىب هل للذا االجتي للا  ،اس للتنتة ال للال م ل لا ج للا يف هل للذا
والعج للب ا هن عب للد ه
احلدية ،يف  ىدية آالر أارجله عنله ِ
االملام أ لد يف مسلنده علن عملر بلن أسليد ،علن ابلن عملر ،
اّلل اللو النللاأ مثه أبللو بعللر مثه عمللر ولقللد أُيت ابللن أيب
قللال :نهللا نقللول يف ضمللن النللق
لسللول ه
اّلل
ال للب ر للاله اص للال الَن تع للون س وا ى للدة م للنين أ ى ل ُ
لب إس م للن ُ للر ال للنعم هضوج لله لس للول ه
() 1
ابنته وولدت له ،وس هد االَبوا إاله ةبه يف املسجد ،وأعطاه الراية يوم اي .

تللر فيلله تراجع لاب عللن لأيلله يف  ىل هلق ال لليخ ،،فم ل انلهله يعللي يف صللدل احلللدية أبفضللليتيما،
ولعن يستدل أب هن ابن أيب الب أُيت راله اصال ليم له فييا نظو.
ملن لالم سلعد بلن أيب وقلا عللى ملا
 ىق علر
وأإن ا هن ابن عمر اقتبم ما استنبطه يف ه
لب أة
أارجلله مسلللم يف صللحيحه ،قللال :أمللر معاويللة بللن أيب سللفيان سللعداب ،قللال :مللا منعللى أن تسل ه
فلللن أسللبه ،الَن تعللون س وا ىللدة
اّلل
لاهلن للله لسللول ه
الليا  ،فقللال :هامللا مللا ب للرت رللالاثب ،قل ه
يقللول للله وقللد الفلله يف بعللض معاضيلله،
اّلل
لنين أ ىل ُ
لب إس مللن للر الللنعم ،مسعللت لسللول ه
مل ه
اّلل :أملا ترضلى أن تعلون
اّلل الفتين م النسلا والصلبيانس فقلال لله لسلول ه
فقال له علر :لسول ه

مين ون لة هالون من موسى إاله انهه ال نق بعدي.
____________________
 . 1مسند أ د.26/2 :
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اّلل ولسلوله ،قلال :فتطاولنلا
ومسعته يقول يلوم ايل  :الَعط ه
اّلل ولسلوله وحيبله ه
ل ،الرايلة لجلالب حيلب ه
اّلل عليه.
هلا ،فقال :ا عوا س علياب
 ،فثُيت به ألمد َ ،فبصق يف َ عينه و ف الراية إليه ،ففتو ه
َ
ِ
َن َ
َ ن ِ
َ ِ ن ِ َ َ
اّلل
عليهلاب
ومللا ن للت هلذه اآليلةِ :قَُتعي َناد َأبطيءنايَوأبطايءك َ علا لسلول ه
هوال أهلر.
وفا مة و ىسناب و ىسيناب
فقال :ه
الليم َ
يصو إبا يعلن بل ،الصلحابة ملن هلو أفضلل ملنيم ،وهلل
إ هن ما استنتجه عبد ه
اّلل بن عمر إهاا ه
بقولله« :ملا أإللت اخلضلرا وال
عرفله النلق
يتصول أن يعون اليالرة أفضل ملن أيب بل اللذي ه
() 2
أقلت الع ا من بي هلجة أصد وال أوة من أيب بل شبيه عيسى»س
() 1

لقللد للان بلل ،الصللحابة مللن ملل َلى إميللالب إىل م اشلله و مللا عللرحل عليلله أم لران إاله ااتللال االَلشللد
اّلل أمر ثبه.
منيما و انهرسول ه
عملال
أارج ابن ماجة ،عن علر بن أيب الب ،قال :نت جالساب عند النق
فاسلتثبن ه
 :ارذنوا له مر ىباب ةلطيب املطيب.
بن سر  ،فقال النق
() 4
ملى عمالاب إميالب إىل م اشه.
ولوي أيضاب ا هن النق
قالَ :
:
اّلل
ولوي عن عار ة قالت :قال لسول ه
() 3

____________________
.
 . 1صحيو مسلم 121-122/7 :ة فضارل علر بن أيب الب
 . 2وقللد أارجلله غللو وا ىللد مللن احلفللاظ وأهللل احلللدية نللذ ر مللنيم مسللند أ للد163/2:ن مسللتدل احلللا م344/3 :
صححه وأقره الذهق ن سنن ابن ماجة 55/1 :برقم 156ن سنن اليمذي 665/5 :برقم .3222 -3221
ه
 . 3ابن ماجة :السنن 52/1 :برقم 146ن اليمذي ،السنن 662/5 :برقم .3752
 . 4ابن ماجة :السنن 52/1 :برقم .147
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عمال ما عرحل عليه أمران إاله ااتال االَلشد منيما.
اّلل أم للرو ث للب ألبع للة،
اّلل
 :ا هن ه
ولوي ع للن اب للن بري للدة ،ع للن أبي لله ،ق للال :ق للال لس للول ه
اّلل مللن هللمس قللال :علللر مللنيم ،يقللول بلللى رللالاثب ،و أبللو بل و
وأا ل و أنلهله حيللبيم قيللل :لسللول ه
() 1

سلمان واملقدا .
الياو :هل الناأ بعد اليالرة يف الفضل سوا :
إ هن احلدية ما ان يتضلمن أفضللية اليالرلة ملن يل النلاأ ،يتضلمن أيضلاب ا هن سلارر النلاأ يف
الفض للل سواس للية ،وه للذا أيضل لاب خم للالا ِال للا املس لللم ،عل للى أفض لللية عل للر ع للن غ للو اليالر للة م للن
() 2

صحة احلدية ،ويقول:
الصحابة ما هو واضو ،و لذلى نر ا هن ابن عبد ال أنعر ه
 :أبلو بعلر،
اّلل
قال أبو عمرو  :من قال ثدية ابن عمر :نا نقول على عيد لسلول ه
مثه ،مثه ،مثه عيمان ،مث نسعت  -يعين فال نفاضل  -و هو الذي أنعلر ابلن معل ،وتعللم فيله بعلالم

غلي  ،الَ هن القارل بذلى قد قال خبال ملا اجتمل عليله أهلل السلنة ملن السللا واخلللا ملن أهلل
الفقلله و االَرللر :ا هن عليلاب أفضللل النللاأ بعللد عيمللان ،وهللذا مملهلا ختلفلوا فيلله و إهاللا ااتلفلوا يف تفضلليل
() 3
عليهوعيمان.
 .5أصحايب النجوم
اّلل
أا للرج اب للن ي للد ع للن لف ل  ،ع للن اب للن عم للر  ،ا هن لس للول ه
() 4
النجوم ييتدي به ،فثيهيم أاذ بقوله اهتديتم.

____________________
 . 1ابن ماجة :السنن 52/1 :برقم 142ن اليمذي ،السنن 662/5 :برقم .3755
 . 2ابن ماجة :السنن 53/1 :برقم .145
 . 3االستيعا .52/3:
 . 4املسند اجلام  722/12 :برقم  2215نقله عن مسند عبد بن يد.
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ق للال :مي للل أص للحايب مي للل

يال ى عليه  :أ هن م احلدية يعذ صدوله إب ليم لهنجم ها ب يف الل ه و البحلر بلل هنلا
َّ ِ ن
َهاا ِ ََن ِ تَ ن
َ َ
ٌ َ
اادون
للوم ااصللة لالهتللدا  ،والَجللل بلللى قللال سللبحانه :و ِلماايتَوبُاايْلج ُ
(النحل.)16/

َ ن َ َّ
ن ن
َ َ َِ ِ َ ِ
َ ََ َ ن
َت ِ تَ ن
ك نََ ُْل ن
ج َم ُ َ
ارَقادَ
ح
ِل
َو
لر
َ
ميت
ل
َظ
يَ
َب
و
د
َل
ُ
ع
يَج
ل
و هأملا قولله سلبحانه :وه َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ َ
َ َِ
آلييتَ ُل َق مٍ َن ِعل نما ََن (االَنعلام )57/فلالالم يف النجلوم للعيلد ،أي النجلوم املعيلو ة اللي
ف َّصلطيَ
ُ

انت العر يومذا ييتدون عا يف ال والبحر وليست لالستعرا .
وال يتم للى بلللى احلمللل يف احللدية ،الَ هن العايللة فييللا التبسلليح والتعملليم لعل هلل صللحايب مللا هللو
م للن للل « للالنجوم» عل للى االس للتعرا

ص لريو قول لله« :ف للثيهيم أا للذ بقول لله اقت للديتم» ف للال حم للي
واملفروحل ا هن هل م ليم ها ب.
بعل م يف السما  ،أفيل ميعلن أن يعلون هلل صلحايب ملاب المعلاب هلا ب
ولو افيضنا االهتدا ه
لالَ ُُ هم للةس في للذا قدام للة ب للن مظع للون ،ص للحايب ب للدلي يع للد م للن الس للابق ،االَهول لل ،وم للن املي للاجرين
هجرت ،،شر اخلمر وأقام عليه عمر احلل هد ،ملا أ هن امل ليول ا هن عبلد الر لان االَصلعر بلن عملر بلن
() 1
اخلطا قد شر اخلمر.
اضب وجه االَلحل ةلدما فمن استقصلى اتليلخ  ىيلاة بسلر بلن أل لثة
ما ا هن بعض الصحابة ه
اّلل بللن عبللاأ ،و للم بلل ،الصللحابة لجللال قللد
للد انلهله اقللي جلرارم يللوة  ،ىل هلىت قتللل فللل ،لعبيللد ه
لو الَ ىللد أن يتقل هلول أب ههنللم يع لاب  -ب للال
ا ىتفللل التللاليخ بضللبح مسللاوريم ،أفبعللد هللذه البيهنللات يصل ه
استينا  -النجوم ييتد عمس!
يقول أبو جعفر النقيب :إ ههنذا احلدية من موضوعات متعصبة االَمويلة ،فلل هن ملنيم ملن ينصلرهم
بلسانه و بوضعه االَ ىا ية إبا عج عن نصرهم

____________________
 . 1أُسد العابة.312/3 :

561

ةلسيا.
ولعللل القللال َ العللرو يتصللول ا هن أةجعفللر النقيللب ممللن ينفللر يف شللثن هللذه الروايللة و للليم االَمللر
ذلى  ،بل  ىعم بوضعه يو من حم هققر السنهة ،وقد لويت بصول خمتلفة:
() 1

أ .أصحايب النجوم أبيهيم اقتديتم اهتديتم
لواه ابن عبد الل يف جلام العللم (، )51/2و ابلن  ىل م يف اال ىعلام ( )23/6ملن ريلق سلالم
بللن سللليم ،قللال  :ىللدرنا احلللاله بللن غصلل ،،عللن االَعمل  ،عللن أيب سللفيان ،عللن جللابر مرفوعلاب بله،
 ىجة ،الَ هن احلاله بن غص ،يول».
وقال ابن عبد ال «:هذا إسنا ال تقوم به ه
وقال ابن  ى م«:هذه لواية ساقطة ،أبو سفيان ضعيا ،واحلاله بن غصل ،هلذا هلو أبلو وهلب
() 2
اليقفر ،وسالم بن سليمان يروي االَ ىا ية املوضوعة ،وهذا منيا بال شى».
اّلل فالعمللل بلله  ،ال عللذل الَ ىللد م يف تر لله ،فلللن يعللن يف تللا
 .ميمللا اوتيللتم مللن تللا ه

اّلل ،فسلنهة مل هلين ماضللية ،فلللن يعللن سللنة مللين ماضللية فمللا قللال أصللحايب ،إ هن أصللحايب ون لللة النجللوم
ه
يف السما فثيهيا أاذ به اهتديتم ،وااتال أصحايب لعم ل ة.
أارجلله اخلطيللب يف العفايللة يف علللم الدلايللة  ،42 ،و لذا أبللو العبللاأ العصللم وابللن عسللا ر
( )2/315/7من ريق سليمان بن أيب رمية ،عن جوي  ،عن الضحا  ،عن ابن عباأ مرفوعاب.
وهذا اسنا ضعيا جداب ،سليمان بن أيب رمية ،قال ابن أيب  ىا

____________________

 . 1ابن أيب احلديد :شرح هنة البالغة.12/22 :
 . 2ال ى سلسلة االَ ىا ية الضعيفة واملوضوعة.72/1 :
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( )132/1/2عن أبيه «ضعيا احلدية».
وجللوي هللو ابللن سللعيد االَض ي ملليو مللا قللال الللدال قطللين ،والنسللارر وغويمهللا ،والضللحا هللو
() 1
ابن م ا ىم اهلالس يلق ابن عباأ.
إس :د :ا هن أصلحابى عنلدي
ليب فيما ااتلا فيه أصحايب من بعلد فلثو ىى ه
ج .سثلت ه
اّلل ه
ون لة النجوم بعضيا أضوأ من بعض ،فمن أاذ ب ر مما هم عليه فيو عندي على هد .
لواه ابن بطهة يف االةنة( )2/11/4واخلطيب أيضاب ،نظلام املللى يف االَملاس( )2/13والضليا يف
املنتقللى عللن مسللموعاته وللرو( )2/116و للذا ابللن عسللا ر ( )1/323/6مللن ريللق نعلليم بللن للا ،
 ىدرنا عبد الر ىيم بن ضيد العمر عن أبيه عن سعيد بن املسيب عن عمر بن اخلطا مرفوعاب.
وهللذا السللند موضللو  ،نعلليم بللن للا ضللعيا ،قللال احلللاف  :خطللث يلواب .وعبللد الللر ىيم بللن ضيللد
() 2
العمر ذا فيو آفة.
هللذا قليللل مللن يللو مملهلا ب للره ال لليخ االلبللاو املعاصللر يف تابلله ،و مللن ألا التفصلليل فلوج ل إىل
نفم العتا .
لو هللذا اخل ل يعللون امل لرا إ هن مللا قللالوه ب لرأييم للب
وقللد أضللا يف آاللر قيقلله ،وقللال :لللو صل ه
إب يللا يسللو لنللا
العمللل بلله ،وهللذا ليللل آاللر علللى أ هلحلللدية موضللو  ،وللليم مللن الملله

» يل ل لنلا أن نقتلدي بعلل لجلل ملن الصلحابة مل أ هن فلييم العلا
أن نتصلول ا هن النلق «
() 3
واملتوسح يف العلم،ومن هو ون بلى و ان فييم ميالب من ير ا هن ال ة ال يفطر الصارم أب له.

____________________
 . 1املصدل نفسه.
 . 2املصدل نفسه.
 . 3سلس لللة االَ ىا ي للة الض للعيفة و املوض للوعة ،و ى للدية الل ل أارج لله الطح للاوي يف م للعل اآلاثل ،ال ى ل ل ،342/2
مر يف مق هدمة العتا .
وهو ىدية غريب يضا القرآن والسنة وإ ا املسلم ،،ما ه
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لو أنم قال:
مطرت السما بر اب ،فقال لناأبو لحة :لولوو ملن هلذا الل  ،فجعلل أي لل وهلو صلارم وبللى
يف لمضلان ،فقلللت :أي للل وأنلت صللارمسفقال :إهاللا هلو بللر نل ل ملن السللما فطيللر بله بطوننللا ،وإنلهله
() 1
ِ
عمى
اّلل «
فثتيت لسول ه
ليم بطعام وال ب را ُ ،
» فثا ته بذلى ،فقال :اذها عن ه
 .6هأول من تن ق عنه االَلحل
اّلل
اّلل ب للن ين للال ،ع للن اب للن عم للر  ،ق للال :ق للال لس للول ه
أا للرج اليم للذي يف مس للنده ،ع للن عب للد ه
 :أل هأول مللن تن للق عنلله االَلحل ،مثه أبللو بعللر ،هعمللر ،مثه آيت أهللل البقيل فيح للرون معللر،
مثه أنتظر أهل معة  ىىت أ ى ر ب ،احلرم.،
يال ى عليه :أ هن اهلد من ولا هذا اليتيب هو بيان االَفضلية فاالَفضلل واالَفضلل تن لق عنله
االَلحل  ىللىت تصللل النوبللة إىل غللوه ،وعلللى ضللو هللذا احلللدية ا هن أهللل البقي ل حي للرون يف الدلجللة
() 2

هوال أفضل ملن و حتلوا االَلحل فيقلدمون
اليالية ويعقبيم أهل معة يف الدلجة الرابعة ومع بلى ا هن َ
يف احل ر  ،وتصبو النتيجة ا هن غوهم يتثارون فضيلة عنيم علر بن أيب الب و احلسن بن عللر
ونظارريمها الذين هلم أضر ىة االج معة واملدينة وهل االَمر ذلىس!ال أ لي..
و للة نعتللة جللديرة ِ
ةالشللالة ،هللر ا هن هللذا احلللدية ي للو إىل أ هن احل للر يللوم القيامللة أمللر تللدل ر،

فالنللاأ حي للرون و خرجللون مللن أجللداريم تللدل اب م ل أنلهله خللالا مللا عليلله إللاهر القللرآن مللن وقللو
ُ َ ن ِ َ َ ِ
ن َ
الَجاد ُثَ ُإىلَ
البعة بعتة و ى ر الناأ فعة وا ىدة.قال سلبحانهَ :ون ُفخَ ُ َ ص ُرَف ُإذ َه َ ُمََ ب
ن
َرب ُ ِميَنِ ُسل ََن (يم)51/وقال
____________________
 . 1الطحاوي ،م عل اآلاثل  232/2 :برقم .1523
 . 2سنن اليمذي 622/5 :برقم .3652
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ن

ن

َ

َ

ِ
َّ ن َ
ن
َها ِ َق ٌ
يايمَنطِ ني ن
ارون (ال ملر )62/إىل غلو بللى ملن اآل ت
اإذ
ُ
تعلاىل  :ث َن ُفخَ ُِيا ُ َأخار َف ُ
الصرحية يف وقو القياملة فجلثة و ى لر النلاأ ليعيم فعلة ال تلدل اب ،و هلذا عللى الال ملا جلا
يف الرواية «مث انتظر أهل معة .»...

 .7احلح من من لة بعض الصحابة
 :أمللر
اّلل
أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن عمللرو بللن ينللال  ،عللن ابللن عمللر ،ا هن لسللول ه
بقتللل العللال إاله لللب صلليد أو لللب غللنم أو ماشللية ،فقيللل البللن عمللر :إ هن أة هريللرة يقللول :أو
() 1
« لب ضل » فقال ابن عمر :إ هن الَيب هريرة ضلعاب.

 :مللن اختللذ لب لاب إاله لللب
اّلل
ي للو ابللن عمللر إىل مللا لواه أبللو هريللرة ،قللال :قللال لسللول ه
ماشللية أو صلليد أو ضل انللتق مللن أجللره ل هلل يللوم ق لوا  ،قللال ال هللري :فللذ ر البللن عمللر قللول أيب
() 2
اّلل أة هريرة ان صا ىب ضل .
هريرة  ،فقال :ير ىم ه

و ان ابن عمر ي لو بقولله :إ هن الَيب هريلرة ضلعلاب ،انهله أضلا هلذا االسلتينا الَجلل امتال له ضلعلاب
و ىراثب ولواله ملا أضا  ،ومع بلى ا هن أة هريرة ضا على احلدية من جانبه.
ويويد بلى أمران:
َ
مرة بال هذه ال ة ،أارج مسلم ،عن أيب لضيلن ،قلال :مسعلت
أ .انهه نُقل احلدية عن أيب هريرة ه
 :من اختذ لباب ليم بعلب صيد وال غلنم نقل

اّلل
أة هريرة ،يقول :قال لسول ه
() 3
لهيوم قوا .
اّلل أة هريرة
 .انهه ملا ب ر البن عمر قول أيب هريرة ،أجابه بقوله :ير ىم ه

____________________
 . 1صحيو مسلم ، 36/5 :ة االَمر بقتل العال ن سنن اليمذي 75/4 :برقم .1422
 . 2صحيو مسلم ،32/5 :ة االَمر بقتل العال .
 . 3املصدل نفسه.
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ملن عملله

ان صا ىب ضل  ،فانهه ي و ةسي ىامه عليه إىل ضلهته يف بلى النقل.
هذا هو املفيوم من الرواية ،ولعن النووي ل الرواية على غلو ملا هلو املفيلوم عرفلاب ،وقلال نقلالب
عللن العلمللا :للليم هللذا توهين لاب لروايللة أيب هريللرة وال شللعاب فييللا ،بللل معنللاه انلهله ملللا للان صللا ىب ضل
و ىللره اعتل بللذلى و ىفظلله وأتقنلله ،والعللا ة ا هن املبتلللر ب للر يُتقنلله مللا ال يتقنلله غلوه ويتعللرحل مللن
() 1
أ ىعامه ما ال يعرفه غوه.
أقللول :يعللن احلللدية  ىللديياب مفصلالب  ىللىت يصللعب علللى ابللن عمللر  ىفظلله فلللو مسل مللن لسللول
اّلل لنقله بال نقيصة ،فالرسول  ى هده  ىديياب وا ىداب مسعه هل من  ىضلره ملن ابلن عملر و أيب هريلرة،
ه
ولعن نقل الياو م ال ة ون االَهول وابن عمر ي هدعر انهه ما اانته با رتله ،بلل ضا أبلو هريلرة ملن
اّلل العا .
عنده .و ه
 .2عدم وقوفه على أبسح املسارل
اّلل بللن عمللر – لضللر هللا عنيمللا  -أا ل ه انلهله
أاللرج البخللالي يف صللحيحه ،عللن سللا ا هن عبللد ه
اّلل ،مثه قلال :لواجعيلا،
اّلل
فتعلي فيله لسلول ه
لق امرأتله وهلر  ىلارض ،فلذ ر عملر لرسلول ه
هيمس للعيا  ى للىت تطي للر مثه لليض فتطي للر ،ف لللن ب للدا ل لله أن يطلقي للا للاهراب قب للل أن ميس لليا ،فتل للى
() 2
الع هدة.

أارج أبو او عن ابن جرية ،أا و أبو ال بو ،انهه مس عبد الر ان بن أمين موىل عروة يسلثل
اّلل بلن
ابن عمر وأبو ال بو يسلم  ،قلال :يلا تلر يف لجلل للق امرأتله  ىارضلابس قلال :للق عبلد ه
عمر امرأته وهر  ىارض على عيد
____________________
 . 1شرح النووي.457/12 :
 . 2صحيو البخالي ،155/6 :يف تفسو سولة الطال .
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اّلل ب للن عم للر ل للق امرأت لله وه للر
اّلل
اّلل
فق للال :إ هن عبللد ه
فس للثل عم للر لس للول ه
لسللول ه
اّلل :فر ها علر و يرها شيحتاب ،وقال« :إبا يرت فليطلق أو ليمسى».
 ىارض ،قال عبد ه
َ
َّ
َ
ِ
يايَي ُن َ ايَ ْلَ ُ
اِبَإُذ ََطلقاتن ن َ لنسايءَِ َقل نقا نه َََّ يف قلُبُ ِلل
قال ابلن عملر :وقلرأ النلق
ُ

ع هد هن.
اّلل علللى فع للل ابللن عم للر مللا يف الرواي للة االُوىل وقرا تلله اآلي للة م للا يف الرواي للة
إ هن غضللب لس للول ه
وانلهله بلهلغ مللا لب عليلله
اّلل
اليانيلة تعلر عللن أ هن البيلان والت لري لان قللد يف عيلد لسلول ه
َ
َّ
ِ
اِبَإذ َ
ُ ّ
َطلقاتن ن َ لنسايءَ
إبالغه وبلى بن ول سولة الطلال اللي جلا يف مطلعيلا قولله :ييَيي يَ ْل ّ ُ
() 1

َ

ِ َقل نق نه َََّ ُل ُع َّدتُ ُ َََّ .
اّلل بلن عملر عللى أبسلح املسلارل وأوضلحيا وأ يرهلا ابلتال ب يف
وهذا يدل على عدم وقو عبد ه
أوسا املسلم ،،و يعن والده أيضاب أ ير ا العاب منه.
 .5نفر العدو
اّلل
أا للرج اب للن ماج للة ،ع للن حيل ل ب للن أيب  ىي للة ،ع للن أبي لله ،ع للن اب للن عم للر  ،ق للال :ق للال لس للول ه
اّلل  :ألأيللت البعللو
 :ال عللدو وال للوة وال هامللة ،فقللام إليلله لجللل أع لرايب فقللال :لسللول ه
() 2
يعون به اجلر فيجر ِ
االبل لهيا ،قال :بلعم القدل ،فمن أجر االَهولس!
ُ
تساوالت:
وة َ
« .1العللدو » عبللالة عللن انتقللال املللرحل مللن ملريض إىل سللليم وهللذا أمللر واضللو ال ي للوبه شللى
اّلل سللبحانه
اّلل تبللال و تعللاىل الللق اجللراريم الللي تنقللل االَملراحل ،وال ينللايف بلللى تقللدير ه
ومللن سللنن ه

ف للل هن عم للل اجلل لراريم م للن تق للديره س للبحانه ،ف للال مناف للاة ب لل ،العل للل الطبيعي للة ال للي ه للر مظ للاهر س للننه
وتقا يره ،والقول
____________________
 . 1سنن أيب او  256/2:برقم  2125واآلية  1من سولة الطال .
 . 2سنن ابن ماجة 34/1 :برقم .26
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اّلل س للبحانه  ،و ير للوه م للن تقديرات لله  ،ق للال
ةلقض للا والق ل َلدل ،الَ هن ير للو االَس للبا َ الطبيعي للة عبن ه
َ
َ ِ
ن
خرجَب َم َََ َُّ
نز َلَم َََ َّ
كا َِ (البقلرة )22/أي أالرج
تَرزقايَل
مر
َف
َُميء
ء
مي
س
ُ
سلبحانهَ :وأ َ ُ
ُ
ُ
ُ
اّلل .فلمللا نفللى
الناصللة علللى يرللو االَسللبا الطبيعيللة عبن ه
بسللبب املللا  .إىل غللو بلللى مللن اآل ت ه

  ىس للب م للا ج للا فيي للا  -الع للدو بنح للو مطل للق ب للدت عل للى وج لله االع لرايب عالر للمالن للق
االسللتعرا  ،و أ ل ا هن مللا مسعلله مللن النللق خللالا امللمللوأ يف  ىياتلله فسللثله وقللال :ألأيللت البعللو
ِ
 ىر إىل آارس!
يعون به اجلر فيُجر االبل لهيا ،فعيا تنفر العدو وانتقال املرحل من ه
فمل للا ول يف الروايل للة مل للن اجل ل لوا ال يقنعل لله وال ي يل للل اسل للتعرابه ،فل للا هن اجل ل لوا فييل للا عبل للالة عل للن
قوللله«:بلعللم التقللدير» أي ا هن االنتقللال بتقللديره سللبحانه ال ةلعللدو م ل انلهله ال تنللايف بلل ،االَم لرين،
اّلل سللبحانه ،سلنهيا وق ل هدلها مللا
وبلللى الَ هن انتقللال املللرحل مللن ملريض إىل صللحيو ،سللنة مللن سللنن ه
ق هدل سارر السنن العونية ،فال مان من أن يعون هنا تقدير ويف الوقت نفسه عدو .

 .2ا هن اجمليب يف الروايلة يقتصلر بقولله« :بلعلم التقلدير» بلل ض هلم إليله جلواةب آالر وهلو انهله للو
صو «العدو » فمن ج هلر البعلو االَهول إب يعلن هنلا إاله بعلو وا ىلد ابتللر ةمللرحل  ىلىت يعلون
ه
هو السبب للجر .
مل ل ل أ هن ه ل للذا اجلل ل لوا ال يص ل لللو لل ل للره أب ل للداب إب ميع ل للن أن يع ل للون للم ل للرحل ع ل للامالن أ ى ل للديمها:

«العدو » ،واثنييما« :يرو العوامل الطبيعية االُار ».
 .3يل ل ل ل للا تنفل ل ل ل للر الروايل ل ل ل للة العل ل ل ل للدو م ل ل ل ل ل أ هن سل ل ل ل للعد بل ل ل ل للن أيب وقل ل ل ل للا
أنهه قال:

نقل ل ل ل للل عل ل ل ل للن النل ل ل ل للق

تفروا منه»
«وإبا مسعتم ةلطاعون أبلحل فال بطوا ،وإبا ان أبلحل وأنتم عا فال ه

____________________
 . 1مسند أ د174/1 :ن سنن أيب او برقم .3521
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() 1

فا هن احلدية صريو يف االعيا بسنهة العدو يف الطاعون ،والَجلل بللى منل املصلو أن ييلبح
ُ
عل للى ألحل للان فيي للا للاعون ،م للا من ل م للن اخل للروج م للن االَلحل ال للي فيي للا الط للاعون لل لحتال يبتل للى
اآلارون به .وقد مضى العالم فيه أيضاب عند لاسة لوا ت أيب هريرة.
 .12النق أي ل ممها بُبو على االَنصا
ِ
اّلل
اّلل حيل هده علن لسلول ه
أارج البخالي عن موسلى بلن عقبلة ،قلال :أال و سلا انهله مسل عبلد ه
اّلل
انهلله لق للر ضي للد ب للن عم للرو ب للن نلُ َفي للل أبس للفل «بلَْل للدح» وبا قب للل أن ينل ل ل عل للى لس للول ه
سفرة فييا حلم فثىب أن أي ل منيا.
اّلل
الو ىر ،فق هدم إليه لسول ه

اّلل عليه.
مثه قال :ه
إو ال آ ل ممها تذثون على أنصابعم ،وال آ ل إاله ممها ب ر اسم ه
بوجي:،
إ هن هذه الرواية ح من شثن النق
للان أي للل ممللا ببللو علللى االَنصللا  ،وال للاهد علللى
االَهول :إ هن مفللا احلللدية أ هن النللق
() 1

بلى انهه ق هدم إىل ضيد بن عمرو سفرة وال مع لتقدميه إليه سفرة غوه بل الظلاهر انهله قل هدم إليله نفلم
ما ال خفى.
السفرة الي ان أي ل منيا وهذا عن عظيم على سيد املرسل،
ويويد مضمون الرواية ما أارجه أ د ،عن ه ام بلن سلعيد ،علن أبيله سلعيد ابلن ضيلد بلن عملرو
َ
بللن نفيللل ،قللال :للان لسللول اللهيبمعللة ،هللو وضيللد بللن  ىالرللة ،فمللر عمللا ضيللد بللن عمللرو بللن نفيللل،

إو ال
فدعوه إىل سفرة هلما .فقال :ابن أار ،ه
____________________

 . 1صحيو البخالي ،51/7:ة ما ببو على النصب و االَصنام.
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بع للد بل للى أ للل ش ليحتاب ممهللا بب للو عل للى
آ للل مم للا بب للو عل للى النهص للب ،ق للال :فم للا َلوي الن للق
اّلل ،إ ه يب للان مللا قللد لأيللت وبلعللى ،ولللو أ ل للى آلمللن بللى و
النهصللب .قللال :قلللت :لسللول ه
()1
اتهبعى فثستعفر لهس قال :نعم  .فاستعفر له .فانهه يبعة يوم القيامة أ هُمة وا ىدة.
الي ل للاو :ا هن احل ل للدية يتض ل للمن ا هن ضي ل للد ب ل للن عم ل للرو ل للان أع ل للر ةحلنفي ل للة البيض ل للا م ل للن الن ل للق
 ىية أىب من أ له وهن هذا ممها ال ميعن ا ىتماله يف  ى هقه عليه الصالة والسالم.
نعللم أارجلله البخللالي يف تللا املناقللب بصللولة أُاللر لوللا تعللون ن ييللة عللن ِ
االشللعال ،ولعللن
الروايلة فاقللدة لالنسللجام العللام ،وهللر ت لليد علللى أ هن اللراوي تصللر يف الروايللة لللدف الطعللن ،وإليللى

نصيا:
اّلل بلن عملر
اّلل ،علن عبلد ه
أارج البخالي يف صحيحه ،عن موسى بن عقبة ،عن سا بلن عبلد ه
:
لقللر ضيللد بللن عمللرو بللن نُفيللل أبسللفل «بلللدح» قبللل أن ينل ل علللى النللق
إ هن النللق
ِ
لت آ للل ممهللا
ت إىل الن للق
ال للو ىر ف ُق للدم ْ
س للفرة ،ف للثىب أن أي للل مني للا .مثه ق للال ضي للد :ه
إو لس ل ُ
اّلل عليلله .ا هن ضيللد ابللن عمللرو للان يعيللب علللى
تللذثون علللى أنصللابعم ،وال آ للل إاله مللا ب للر اسللم ه
اّلل ،وأنل ل هللا ملن السلما امللا  ،وأنبلت هللا ملن االَلحل ،مثه
قري بةرحيلم ،ويقلول :ال لاة القيلا ه
اّلل ،إنعالاب لذلى وإعظاماب له.
تذثوهنا على غو اسم ه
أقول :إ هن الرواية ال ختلو عن يمالت :
ِ
سفرة» بصيعة
ت إىل النق
أ .قوله  «:ف ُق هد َم ْ

() 2

____________________
 . 1مسند أ د.125/1:
 . 2صحيو البخالي ،42/5:تا مناقب االَنصال ،البا .24
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سفلمللابا يللذ رس وهللذا ليللل علللى أ هن االَصللل مللا ول يف
اجمليللول فمللن املق ل هِدم هلللا إىل النللق
الصولة االُوىل «فقدم إليه لسول اّلل سفرة» وإهاا  ىرفه الراوي لدف ِ
االشعال.
ه
ه
أن أي لل
اّلل
 .ا هن الضمو يف قوله« :فثىب» يرج إىل النق
 ،فللبا أىب لسلول ه

إو لست آ ل» ولعلن اللوال يف الصلولة اليانيلة انهله
النق
بعد إةره « :ه
منيا فاالَوىل أن يقول ه
إو لست آ ل».
بعدما أىب النق
 ،تعلم ضيد بن عمرو ،وقال «:ه
ه
فالصحيو
صحة قول ضيد بعد عمل النق
عندرذ أن يقول ضيلد :أل أيضلاب
ج .لو افيضنا ه
 ىسب إاهر الرواية.
ال آ ل ممها تذثون ،ليعون تصديقاب للنق
واملفللروحل
او لسللت آ للل ممللا تللذثون» إىل النللق
 .الظللاهر ا هن اخلطللا يف للالم ضيللد« ه
للان يعيللب بلللى علللى ق لري و ميتن ل مللن أ للله ،فعيللا خا بلله
يف الصللولة اليانيللة ا هن النللق
  ىسب الرواية  -ان يوافق قري اب بثاب وأ الب.ضيد بن عمروس! و هذا يدل على أ هللنق

ل هلل بلللى يعللر عللن سللقم الروايللة وعللدم نقليللا علللى الوجلله الصللحيو ،واملنقللول صللحيحاب هللو مللا
لواه يف ة ال ل للذةرو ،و م ل للن املعل ل للوم انهل لله يتض ل للمن أشل ل ل هدالطعن عل ل للى أفض ل للل اخلليق ل للة ،فاحل ل للدية
معذو .
مثه إ هن ابن  ىجر لجو احلدية االَهول على الياو ،فقال يف شرح احلدية الياو:
ِ
» للذا لالَ يللر ،ويف لوايللة اجلرجللاو:فقللدم إليلله النللق
مت بضللم القللا إىل النللق
«فق ل هد ْ
سفرة (إشالة إىل النقل االَهول).
قال عياحل :الصوا االَهول.
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فلثىب أن أي لل منيلا ،فقل هدميا النلق
وقال ابن بطال :انت السفرة لقري قلدموها للنلق
ل يللد بللن عمللرو فللثىب أن أي للل منيللا ،وقللال خما بلاب لقلري  :الللذين قللدموها هأوالب«إ هل ال للل
ما ببو على أنصابعم».
فثو أقا عليه يف لواية أ ىلد وقلد تبعله
وما قاله حمتمل لعن ال أ لي من أين له اجل م بذلىس ه
() 1
ابن املنو يف بلى وفيه ما فيه.
***
مث إ هن احلديي ،املذ ولين لت لقلم  7و  2وإن يعلول ملن أ ىا ييله السلقيمة إاله أ هن العايلة ملن

نقليما إلفات نظر القال َ إىل ما يف مضموهنما من احلقارق.

____________________

 . 1فتو البالي ،143/7 :ة  ىدية ضيد بن عمرو بن نفيل.
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 -32جابر بن مسرة
( 76 - ...ه) -
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
سلطان إبليم على النق
ابلن جنللا ة بللن جنلد  ،للله صللحبة م لليولة ولاويلة أ ىا يللة سللعن العوفلة  ،ىل هده عنلله ال للعق
شلليد فللتو املللدارن والللا مللن االَوال

ومتلليم بللن رفللة ،و ابللن االلله عللامر بللن سللعد بللن أيب وقللا
االداب و لحة وساملاب.
قال ابن سعد :تويف جابر بن مسرة يف والية ب ر بن مروان على العرا .
وقال اليفة :تويف سنة 76ه -وقيل سنة 66ه.-
اّلل.
وعلى هل  ىال مات قبل جابر بن عبد ه
() 2
وقد عت أ ىا ييه يف املسند اجلام فبلعت   52ىديياب.
وع يت إليه لوا ت صحيحة وأُار سقيمة ولنذ ر اابج.
() 1

____________________
 . 1أُسد العابة254/1 :ن سو أعالم النبال  126/3 :برقم .36
 . 2املسند اجلام  352/3 :برقم .72
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لوار أ ىا ييه
 .1أاللرج أ للد ،عللن علللر بللن عمللالة ،عللن جللابر بللن مس لرة ،قللال :ن للت يف ل للم فيلله الن للق
:
اّلل
 ،قال :وأيب مسرة جالم أمامر ،فقال لسول ه
() 1
إ هن الفح والتفح ليسا من ِ
االسالم ،وإ هن أ ىسن الناأ إسالماب أ ىسنيم القاب.
ه
:
اّلل
 .2أاللرج اليمللذي ،عللن مسللا بللن  ىللر  ،عللن جللابر بللن مسللرة ،قللال :قللال لسللول ه
() 2
الَن َيو الرجل ولده او من أن يتص هد بصا .
 .3أا للرج مس لللم يف ص للحيحه  ،ع للن مس للا ب للن  ى للر  ،ق للال :مسع للت ج للابر ع للن مس للرة ،يق للول:
 ،يقللول :ال ي ل ال ِ
االسللالم ع ي ل اب إىل ارللين ع للرة اليفللة ،مثه قللال لمللة
اّلل
مسعللت لسللول ه
أفيميا.
() 3
قال :قلت الَيب :ما قالس فقال :لهيم من قري .

وقللد أاللرج مسلللم هللذه الروايللة أبسللانيد خمتلفللة ،و للقللال َ العللرو أن يتللدبر يف معل الروايللة  ىللىت
يظير له املرا من هوال اخللفا االرين ع ر الذين أُنيطت عم ع ة ِ
االسلالم ،وقلد جلا وا وا ىلداب تللو
َ
رمللة االرللين ع للر الللذين هأوهللم علللر بللن أيب الللب و
اآلاللر عل ْ ال مللان ،وهللو ال ينطبللق إاله علللى االَ ه
() 4
اّلل تعاىل فرجه ال ريا  -والعالم يف بلى بو شجون.
عجل ه
آارهم القارم امليدي  -ه
وقد ع ي إليه ما ال يستقيم م الضوابح املذ ولة.

____________________
 . 1مسند أ د.25/5 :
 . 2سنن اليمذي 337/4 :برقم .1551
 . 3صحيو مسلم ،3/6 :ة الناأ تب لقري .
ِ
للمولا.
 . 4انظر تا االهليات اجل اليالة َ
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سلطان إبليم على النق
أارج أ د ،عن مسا بن  ىر  ،قال :مسعت جابر بن مسرة ،يقول:
صللالة الصللبو ،فجعللل ينتيللر ش ليحتاب ق هداملله ،فلمللا انصللر سللثلناه،
اّلل
ص للهى بنللا لسللول ه

لدمر شللرلاب مللن لل ليفتنللين عللن الصللالة ،قللال :وقللد انتيرتلله ،ولللو
فقللال :بلللى ال لليطان ألقللى علللى قل ه
() 1
أاذته لينح إىل سالية من سوالي املسجد  ىىت يطيا به ولدان أهل املدينة.
أقول :إ هن هذا احلدية لوي وضام ،خمتلفة عهي إىل أيب سعيد اخلدلي وأيب هريرة ،وقلد عرفلت
ضللعفه عنللد التطللر إىل  ىللدية أيب هريللرة وأيب سللعيد اخلللدلي  ىيللة جللا يف  ىللدية اخلللدلي :ا هن
فلما فر من صالته ،قلال :للو
لسول ه
اّلل صلهى صالة الصبو وهو الفه فقرأ ،فلبست عليه القرا ة ،ه
لأيتموو وإبليم فثهويت بيدي فما ضلت أانقه  ىلىت وجلدت بلر لعابله بل ،اصلبعر هلات :،االعلام
وماتليلله ،ولللوال عللوة أاللر سللليمان الَصللبو مربو لاب بسللالية مللن سلوالي املسللجد يتالعللب بلله صللبيان

املدينة.
وعلى ضو هات ،الروايت ،ان لل يطان سلطان على النبيفتالة خنقه النق فيجلد بلر لعابله بل،
اصبعيه ،و أُار ينيره و هو يلقر على قدميه شرالاب من لله و املضمولن يضا ان القلرآن العلرو ،
َّ ن َ ِ َ ن ِ ٌ َ َ َّ
َ َّ ن
َ
يَ َ
ل َ
َآمطن ََو َ ََرب ُ ِ َنتَ َ َّك ن (النحل.)55/
قال سبحانهُ :إن َلي ََُ نَسلقينَ َ ُ
() 2

وقد أوضحنا  ىال الرواية غو مرة فال ى .

() 3

____________________
 . 1مسند أ د.124/5:
 . 2مسند أ د.22/6 :
 . 3ال ى سوة أيب هريرة وأيب سعيد اخلدلي.
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 -33عبد الرمحان بن غنم االَشعري
( 72 - ...ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
 ىدييه السقيم
لاوية ر ل عام
ييد إىل النق
اّلل
أسلم عبد الر ان بن غنم االَشعري عللى عيلد لسلول ه

و يلره و يفلد إليله ولل م معلاب

إىل ال لليمن إىل أن م للات [مع للاب] يف االف للة عم للر ،يع للر
اّلل
ب للن جب للل من للذ بعي لله لس للول ه
بصللا ىب معللاب ملالضمتلله ،و للان أفقلله أهللل ال للام وهللو الللذي ف هقلله عامللة التللابع ،ةل للام و انللت للله
جاللللة وقللدل ،وهللو الللذي عاتللب أة الللدل ا وأة هريللرة ثم ل إب انصللرفا مللن عنللد علللر « »
لسول ،ملعاوية و ان فيما قال هلما« :عجباب منعما يا جاض عليعملا ملا جحتتملا بله ،تلدعوانِعلياب أن
عليا شول وقد علمتما انهه ةيعه املياجرون واالَنصال وأهلل احلجلاض والعلرا  ،وا هن ملن لضليه الو
ممن رهه ،ومن ةيعه او ممن يبايعه ،وأهميدال ملعاوية يف ال ول » ويذميما على مسلويمها .فتلاة
منه ب ،يديه.
تويف عبد الر ان سنة 72ه.-
() 1
لو عنه أبو إ ليم اخلوالو و اعة من أهل ال ام.
____________________
 . 1أُسد العابة.312/3:
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قللال الللذهق :لو للله أ للد بللن  ىنبللل يف مسللنده أ ىا يللة لعنهيللا مرسلللة وحيتمللل أن يعللون للله
صحبة )1( .وهو من املقلِه ،يف الرواية وقلد علت أ ىا ييله يف املسلند اجللام فبلعلت ع لرة)2( .لوارل
اّلل
لوا ته  .1أارج أ د يف مسنده ،عن شير بن  ىوشب ،عن عبد الر ان بلن غلنم ،علن لسلول ه

قال :والذي نفم د بيده ليبي ه لأ من أ هُمي على أشر ،وبطر ،ولعب ،وهلو  ،فيُصلبحوا
قَِر ة واناضير ةستحالهلم احملالم والقينات وشرعم اخلمر وأ ليم اللرة ولبسليم احلريلر )3( .ولع هلل امللرا
مللن صللوول م قللر ة وانللاضير للوهنم للذلى نفس لاب ولو ى لاب ،ال جسللماب وصللولة .وللله  ىللدية ال ميعللن
لاويللة للر لهعللام أاللرج أ للد يف مسللنده،
لق
عل وه إىل بللى الصللحايب اجلليللل.يُيللد إىل النل ه
اّلل
الي للان ييللدي لرس للول ه
عللن ش للير بللن  ىوشللب ،ق للال  :ىللدرين عبللد الر للان بللن غ للنم ،ا هن ال ل هد ه
»
اّلل «
لهعام لاوية من ر ،فلما ان عام  ىرمت ،فجا براوية ،فلما نظر إليله نلق ه
اّلل ،أفال أبيعيا
ضحى .قال :هل شعرت أ ههنا قد  ىرمت بعد س قال :لسول ه
____________________
 . 1سو أعالم النبال  45/4 :برقم .12
 . 2املسند اجلام .362-356/12 :
 . 3مسند أ د.325/5 :
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اّلل الييلو  ،انطلقلوا إىل ملا ُ ى هِلرم عللييم ملن شلحوم
اّلل
 :لعلن ه
فانف بيمنياس فقال لسلول ه
البقر والعنم فثبابوه ،فجعلوه ناب له ،فباعوا به ملا أي للون ،وا هن اخلملر  ىلرام و نيلا  ىلرام ،وا هن اخلملر
 ىرام و نيا  ىرام ،وا هن اخلمر  ىلرام و نيلا  ىلرام )1( .أقلول :إ هن بيلل الروايلة يصل هدل علن القلول بعوهنلا

موضل للوعة ،الَ هن أ ي ل للر ال ل للروا ت تدعمل لله ،إها ل للا الع ل للالم يف صل للدل الرواي ل للة ،وانهل لله يل للا يقب ل للل الن ل للق
لهعام لاوية من ر قبلل رميله ،فملا با لان يصلن علاس! فيلل لان خلهليلا أو انهله ي لرعا -
منللذ بعللة،
ةّلل  -و اليللاو قطعللر االنتفللا واالَهول بعيللد جللداب .مضللافاب إىل أ هن النللق
والعيللاب ه
يري للد
اّلل
اشللتير أبنهلله حيل هلرم اخلم للر  .نقللل ابللن ه للام ا هن أع للى بللن ق لليم اللرج إىل لسللول ه
ِ
يف قصليدة مطلعيلا :أ تعلتمض عينلا ليللة ألملدا وبلت ملا
اّلل
االسالم فقال ميلدح لسلول ه
ةت السلرُ -م مسيدا فلما ان وعلة أو قريبلاب منيلا اعيضله بعلض امل لر  ،ملن قلري  ،فسلثله علن
ليُسلللم ،فقللال للله :أة بصللو :إنلهله حيل هلرم الل ل .فقللال
اّلل
أمللره ،فللثا ه انلهله جللا يريللد لسللول ه

اّلل ا هن بلللى الَمللر مللاس فيلله مللن أل  .فقللال للله :أة بصللو ،فانلهله حيللرم اخلمللر ،فقللال
االَع للى :و ه
لثترو منيلا علامر هلذا ،مثه
االَع ى :هأما هذه فو ه
اّلل إ هن يف اللنفم منيلا لعُلالالت ،ولعلين منصلر ف ه
() 2
.
اّلل
آتيه فثُسلم ،فانصر فمات يف عامه بلى ،و يعد إىل لسول ه

____________________
 . 1مسند أ د.227/4 :
 . 2السوة النبوية البن ه ام.322 -326/1 :
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لو العليين علن ِ
اّلل انهله إبا
االملام الصلا
اّلل نبيلاب قلح ،إاله وقلد عللم ه
 ،قلال« :ملا بعلة ه
أ مللل للله ينلله للان فيلله للرو اخلمللر ،و ت ل ل اخلمللر  ىرام لاب» )1( .وقللال ِ
االمللام أبللو احلسللن الرضللا
اّلل نبياب قح إاله بتحرو اخلمر» )2( .وم هلذه القلرارن يلا ميعلن أن نُصل هِد أبنهله
« :ما بعة ه
ان ييد إىل النق «

» هل عام لاوية من اخلمر وهو يقبلياس!

____________________
 . 1العليين ،العايف ،355/6 :ة ا هن اخلمر ت ل حمرمة.
 . 2العليين ،العايف ،142/2 :احلدية .15
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اّلل االَنصاري
 -34جابر بن عبد ّ
(. 16ه72 - -ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1افتا النق بقتل السال مثه العدول عنه
سب النق و لعنه وجلده ض اة
 .2ه

 .3د بن مسلمة قاتل مر ىب
 .4لحة شييد مي ر على وجه االَلحل
اّلل ليم أبعول
 .5ه
اّلل بن لائ بن النعمان االَنصالي السلمر.
جابر بن عبد ه
ِ
اّلل ،االَنصلالي ،اخل لجلر،
يصفه الذهق بقولله :االملام العبلو ،اجملتيلد احللاف  ،صلا ىب لسلول ه
السلمر ،املدو ،الفقيه ،من أهل بيعة الرضوان ،و ان آار من شيد ليلة العقبة اليانية مواتب.
و ىل هده عنلله :ابللن املسلليب ،وعطللا بللن أيب لةح ،وسللا بللن
لو علملاب يلواب عللن النللق

أيب جعد ،واحلسن البصري ،إىل غو بلى.
عمر أعواماب مديدة وتفر  ،شيد
و ان مفي املدينة يف ضمانه عاش بعد أن ه
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ليلة العقبة م والده و ان والده من النقبا البدلي ،،است يد يوم أُ ىد.
قال ابن سعد يف بقاته :و عل جابر يف السلتة نفلر اللذين أسللموا ملن االَنصلال ،هأول ملن أسللم
وقلد لو
اّلل
منيم وعة وشيد جابر بدلاب وأُ ىداب واخلند وامل لاهد لهيلا مل لسلول ه
() 1

أ ىا ييه وتويف وليم له عقب.
اّلل
عن لسول ه
ِ
تسل ع لرة
اّلل
لو االمام أ د ،عن أيب ال بو ،عن جابر ،انهه قال :غ وت مل لسلول ه
اّلل يوم أُ ىلد أختللا علن
غ وة ،قال جابر :أشيد بدلاب وال أُ ىداب منعين أيب ،قال :فلما قتل عبد ه
() 3
يف غ وة قح.
اّلل
لسول ه
() 2

اّلل سنة  72وهو ابن  54سنة و ان قد بهب بصره.
قال الذهق :مات جابر بن عبد ه
مس للنده بل للغ ألفل لاب و س للمارة وألبع لل  ،ى للديياب ،اتهف للق ل لله ال لليخان عل للى   52ى للديياب ،وانف للر ل لله
البخالي   26 -ىديياب ،ومسلم   126 -ىديياب.
والعجب ا هن ابن سعد وغلوه يي لوا لله تر لة وافيلة ثقله ،مل أ ههنلم لولا أ نبلوا العلالم فليمن ال
يصل إىل من لة جابر ،و هأما ما هو السبب من ولا بلى فنحيل لاسته إىل القال َ العرو.
فلنذ ر شيحتاب من لوار لوا ته مثه نعرج إىل السقيمة منيا.
لوار لوا ته
 .1أارج أ د ،عن أيب ال بو ،عن جابر ،قال:
____________________
 . 1سو أعالم النبال  125/3 :برقم  ،32نقل بتصر .
 . 2بقات ابن سعد.574/3 :
 . 3مسند أ د.315/3 :
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يقول :أفضل الصدقة صدقة علن إيلر غل  ،وابلدأ ولن تعلول ،واليلد العليلا الو

مسعت النق
() 1
من اليد السفلى.
 .2أارج مسلم يف صحيحه ،عن أيب نضرة ،قال :ان ابن عباأ أيمر ةملتعة ،و ان ابلن الل بو
ينيى عنيا.
اّلل
لدي ال احلللدية ،متتهعنللا م ل لسللول ه
قللال :فللذ رت بلللى جلللابر بللن عبللد ه
اّلل ،فقللال :علللى يل ه
اّلل حيلل لرسلوله ملا شلا ولا شلا  ،وإ هن القلرآن قلد نل ل مناضلله ،فلثمتو
فلما قام عمر ،قال :إ هن ه
اّلل.
احلة والعمرة هّلل ما أمر م ه
ه
وأبتهوا نعاح هذه النسا فلن أُوتى برجل نعو امرأة إىل أجل إاله ل ته ةحلجالة.
أقول :الرواية لإرة إىل متعت:،
اّلل».
احلة ،وإليه ي و قول جابر« :متتعنا م لسول ه
االُوىل :متعة ه

() 2

اليانية :متعة النسا وإليه ي و قول اخلليفة «وابتوا نعاح هذه النسا .»...
ولوا يلتبم على البعض مع «املتعت »،نقوم بتوضيحيا فنقول:
ِ
لة ،ملن عاملله بفصلل العمللرة عللن
لة مثه احلل ه
هأملا االُوىل فيللر عبلالة عللن االتيلان ةلعمللرة يف أشللير احل ه
احلة ةلتمت بينيما .وقد ان عمر بن اخلطا يرغب عن التمت ب ،العمرة واحلة.
فعللن أيب موسللى االَشللعري انلهله للان يفللي ةملتعللة ،فقللال للله لجللل :لويللد بللبعض فتيللا  ،فانلهلى ال
بعد فسثله عن بلى.
املومن ،يف النسى بعد   ،ىىت لقيه(أبو موسى) ُ
تدلي ما أ ىده أمو َ

____________________
 . 1مسند أ د.332/3 :
 . 2صحيو مسلم ،32/4 :ة يف املتعة ةحلة والعمرة.
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قللد فعللله هللو وأصللحابه ،ولعللن رهللت أن يظلهلوا عللن
فقللال عمللر :قللد علمللت ا هن النللق
() 1
هِ
ةحلة تقطر َلووسيم.
معرس ،يف االَلا مثه يرو ىون ه
اّلل  -يعللين املتعللة  -و لعل هلين
وعللن أيب موسللى مللن ريللق آاللر ،ا هن عمللر قللال :هللر س لنهة لسللول ه

عن ت االَلا مثه يرو ىوا عنهحجاجاب.
أا ى أن يعرسوا ه
وق للد ج للا يف مص للا ل ال لليعة أوض للو م للن بل للى  .لو ال لليخ املفي للد ( 413-336ه ) -يف
و عمر من احلوال.
إلشا ه صولة ما ال ما ب ،النق
« :مللن يَ ُسللق مللنعم هللد ب فليحل هلل وليجعليللا عمللرة (أي فليقصللر أي أياللذ
قللال النللق
من شعره وإفره فيحل له ما  ىرم له ِ
ةال ىرام) و من سا منعم هد ب فليقم على إ ىرامه».
فالتفللت النللق
إىل عمللر ،و للان ممللن بقللر علللى إ ىراملله  ،وقللال :مللا س ألا عمللر حمرملاب
ت هد بس
أس ْق َ
ُ
() 2

أسق.
قال عمرُ :
 :فلم ال ُ ل ،وقد أمرت من يسق اهلدي ِ
ةال ىاللس
فقال النق
ُ
اّلل ال أ ىللت وأنت حمرم.
اّلل لسول ه
قال عمر :و ه
() 3
و ان عمر يستعر ِ
اال ىالل ويقول :يا تقطر َلووسنا من العسل و حنن ضوال البيت.

َ
َ َّ َ ِ ن ِ َ َ
ارةَ
احلة .بقوله سلبحانهَ :وأتُ ُما َ ْلاجَو لعم
و هأما استدالل اخلليفة على الوصل ب ،العمرة و ه

عما يرومه،
هّللَ (البقرة  )156 /فعو ه
اتم و اآلية أجنبية ه
____________________
 . 1مسند أ د .52/1:
 . 2مسند أ د .45/1 :
 . 3االلشا .53 ،
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وبلى الَ ههنا بصد بيان إ مال ل من الفريضتّ ،لل سبحانه ،و ِ
االتيلان عملا عللى وجله قلريب ،وأيلن
ه
ه
هو من وصل إ ىدايمها ةآلارس
هذا ما يرج إىل االَهول من الرواية.

و هأمللا اليانيللة وهللر قوللله« :ابتهلوا نعللاح هللذه النسللا فلللن أُوتللى برجللل نعللو املرأة إىل أجللل إالهل تلله
َ
ِ
ِ
ةحلجللالة» فيللو لاجل إىل متعللة النسللا الللي ول فييللا قوللله سللبحانهَ ِ :ماايَ ِسااتَ ِمتَعتن ِ َبُ ا ُ َ ُمااط ن َََّ
ن
َ
فآتن نه َََّأ نج َر نه َََّ (النسا .)24/
اّلل وأل أهنللى عللنين
وقللد اشللتير مللن اخلليفللة قوللله :أيهيللا النللاأ رللاله للن علللى عيللد لسللول ه
و ىر على او العمل.
وأُ ىرمين وأُعاقب عليين :متعة النسا  ،ومتعة ه
احلة ،ه
ووللا ب للرل يظيللر اخللللل فيمللا جللا بلله النللووي يف شللرح صللحيو مسلللم عنللد تفسللو الروايللة  ىيللة
() 2
احلة من عامه.
احلة مثه ه
ب ر يف تفسوه وجي .1 :،فسخ احلة إىل العمرة .2 ،العمرة يف أشير ه
() 1

احلة ةلتحلل من حمرما ا».
والياو هو املتع ،لعن عضافة «والتمت ب ،العمرة و ه
اّلل
اّلل ،ق للال :ق للال لس للول ه
 .3أا للرج اب للن ا مي للة ،ع للن د ب للن املنع للدل ،ع للن ج للابر ب للن عب للد ه
اّلل هلللم صللالة ،وال يصللعد هلللم  ىسللنة :العبللد اآلبللق  ىللىت يرج ل إىل مواليلله
 :رالرللة ال يقبللل ه
() 3
فيض يده يف أيدييم ،واملرأة السااح علييا ضوجيا  ىىت يرضى ،و السعران  ىىت يصحو.

____________________
 . 1مفاتيو العيب53 -52/12 :ن القوشجر ،شرح التجريد 424 :ب إيران.
 . 2ال ى شرح صحيو مسلم للنووي ،412/2 :البا  ، 12ة يف املتعة.
 . 3مسند ابن ا مية 65/2 :برقم .542

584

اّلل ،يقللول :هنللى
 .4أاللرج مسلللم يف صللحيحه ،عللن عمللرو بللن ينللال ،انلهله مس ل جللابر بللن عبللد ه
() 1
اّلل عن بي اليمر  ىىت يبدو صال ىه.
لسول ه
ةل لفعة
اّلل
 .5أارج النسارر يف سلننه ،علن أيب الل بو ،علن جلابر ،قلال :قضلى لسلول ه

يف هل شر ة تلُ ْقسم َلبْل َعة ،و ىارح ال حيل له أن يبيعه  ىىت َيوبن شريعه ،فللن شلا أالذ وإن شلا
() 2
أ ىق به.
تر وإن ة و َيوبنه فيو ه
»  ،قللال :م للن
اّلل «
 .6أاللرج أ للد يف مس للنده ،عللن أيب ال ل بو ،عللن جللابر :ا هن لس للول ه
() 3
أ ىيا ألضاب ميتة فله فييا أجر ،وما أ لت العافية منيا فيو له صدقة.

اّلل
اّلل ،ا هن ام لرأة أتللت لسللول ه
 .7أاللرج ابللن ماجللة ،عللن عمللر بللن ينللال ،عللن جللابر بللن عبللد ه
اّلل
فقالللت :إ هن أ هُمللر تُوفهيللت وعلييللا نللذل صلليام ،فتوفيللت قبللل أن تقضلليه ،فقللال هلللا لسللول ه
() 4
 :ليصم عنيا الوس.
»  :ال وفلا لنلذل

 .2أارج أ د عن سلليمان بلن موسلى ،قلال :قلال جلابر :قلال النلق «
() 5
اّلل.
يف معصية ه
 .5أاللرج مسلللم عللن االَمللو ،عللن جللابر :ا هلم لرأة مللن بللين خم ل وم سللرقت ،ف لثُيت عللا النللق
اّلل لللو انللت فا مللة لقطعللت يللدها،
 ،فقللال النللق
فعللابت أب هُم سلللمة ضوج النللق
:وه
فقطعت.
اّلل
 .12أارج أ د يف مسنده ،عن أيب ال بو ،عن جابر عن لسول ه
() 6

____________________
 . 1صحيو مسلم ،12/5 :ة النير عن بي اليمال قبل بدو صال ىيا من تا البيو .
 . 2سنن النسارر.322/7 :
 . 3مسند أ د.356/3 :
 . 4سنن ابن ماجة 625/1 :برقم .2133
 . 5مسند أ د.257/3 :
 . 6صحيو مسلم ،115/5 :ة قط السال ال ريا من تا احلدو .
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وجل.
لعل ا وا  ،فلبا أصيب وا الدا برأ عبن ه
اّلل عه ه
 :انهه قال  :ه
 .11أا للرج مس لللم يف ص للحيحه ع للن أيب الل ل بو ،ع للن ج للابر ،ق للال :اقتت للل غالم للان ،غ للالم م للن
املياجرين ،وغالم من االَنصال.
() 1

فنا املياجر أو املياجرون :للمياجرين ،ول االَنصالي :لالَنصال.
 ،فقال :ما هذا عو أهل اجلاهليةس!
اّلل
فخرج لسول ه
اّلل إاله أ هن غالم لل ،اقت للتال فعس ل أ ى للديمها اآلا للر ،ق للال :ف للال أبأ ولينص للر
ق لالوا :ال ،لس للول ه
() 2
الرجل أااه إاملاب أو مظلوماب ،إن ان إاملاب فلينيه فانهه له نصر ،وإن ان مظلوماب فلينصره.

اّلل
 .12أا ل ل ل للرج اليم ل ل ل للذي ع ل ل ل للن أيب بع ل ل ل للر املنع ل ل ل للدل  ،ع ل ل ل للن ج ل ل ل للابر ،ق ل ل ل للال :ق ل ل ل للال لس ل ل ل للول ه
اّلل عليه نفه ،وأ اله جنتله :لفلق ةلضلعيا،
 :راله من هن فيه سي ه
() 3
وشفقة على الوالدين ،وإ ىسان إىل اململو .
ه للذه اب للة م للن لوارل ل أ ىا يي لله ،وم للا أ يره للا ،وع ي للت إلي لله لوا ت ال تص للو نس للبتيا إىل بل للى
الصحايب اجلليل ،وإليى لاستيا.
 .1إفتا النق بقتل السال مثه العدول عنه إىل القط
اّلل االَنصللالي ،قللال :جللر
أاللرج النسللارر يف سللننه ،عللن د بللن املنعللدل ،عللن جللابر بللن عبللد ه

اّلل
بسال إىل لسول ه

اّلل إهاا سر  ،قال :اقطعوه ،فقط .
 ،فقال :اقتلوه ،فقالوا :لسول ه

____________________

 . 1مسند أ د.335/3 :
 . 2صحيو مسلم ،15/2 :ة نصر االَ إاملاب أو مظلوماب من تا ال والصلة واآل ا .
 . 3سنن اليمذي 656/4 :برقم .2454
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اّلل إهاا سر  ،قال :اقطعوه ،فقط .
مثه جر به اليانية ،فقال :اقتلوه ،فقالوا :لسول ه
اّلل إهاللا سللر  ،فقللال :اقطعللوه مثه أتللى بلله الرابعللة،
فللثيت بلله الياليللة ،فقللال :اقتلللوه ،قللالوا :لسللول ه
اّلل إهاا سر  ،قال :اقطعوه فثتى به اخلامسة ،قال :اقتلوه.
فقال :اقتلوه ،قالوا :لسول ه
ق للال ج للابر :فانطلقن للا ب لله إىل مرب للد ال للنعم و لن للاه فاس للتلقى عل للى إي للره مثه للر بيدي لله ولجلي لله
فانصللدعت ِ
االبللل ،مثْ ل لوا عليلله اليانيللة ،ففعللل ميللل بلللى ،مثه ل لوا عليلله الياليللة فرمينللاه ةحلجللالة
() 1
فقتلناه ،مثه ألقيناه يف بحتر مثه لمينا عليه ةحلجالة.
احلجيللة مضللافاب إىل مللا يف يفيللة القتللل مللن
وهنللا إشللعال واضللو يوجللب سللقو احلللدية عللن ه

»   -ىس للب الرواي للة  -أف للىت بقت للل
لق الر للة ،وه للو ا هن الن للق «
القس للاوة ال للي ال يرض للى ع للا ن ل ه
السال ألب مرات ويف الوقلت نفسله مللا أُال أبنهله سلر أفلىت ةلقطل  ،وعندر هلذ يُطلرح الس َلوال التلاس
مرات ،فيل ربلت عنلده ملا يوجلب القتلل ب ليا ة ال ليو
وهو ا هن النق
قد أفىت ةلقتل ألب ه

العدول أو ال س
فعلى االَول ملابا عدل عن احلعم ةلقتل إىل القط  ،وعلى الياو يل م ِ
االفتا ةلقتلل قبلل التيبلت
ه
وهو أمر ال يليق أن ينسب إىل القاضر العا ل فضالب عن النق املعصوم.
فلللن قيللل قللد أفللىت ةلقتللل بعللد اليبللوت ولعللن تبلل ،فسللق ال لليو وضيللا شلليا م ،فلللذلى عللدل
ةلقتل بعد ربوت سببه.
يال ى عليه - :مضافاب إىل بُعد تب ،فسق ال يو متتابعاب  -أ ههنلمابا يعهل

____________________
 . 1سنن النسارر ،52/7 :ة قط اليدين والرجل ،من السال ن وسنن أيب او  124/4 :برقم .4412
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احلجيلة
ال يو هأوالب س وأاذ بقوهلم يف املراتب الال ىقة أيضاب هل بلى َيو ي إىل سقو الروايلة علن ه
وانهه ال يليق بسا ىة النق املعصوم وال القاضر العا ل.
وحلن احلدية أشبه بعالم قاحل متساهل ال يقيم لدم ِ
االنسان قدلاب وقيملة ،فليحعم ةلقتلل قبلل

السوال واليية ،وملا الفت نظره إىل فقدان سبب القتل ووجو سبب القط   ،ىعم ةلياو.
َ
هذا هو ِ
االشعال الواضو يف الرواية.
والعجللب ا هن شل هلراح احلللدية يلتفتلوا إىل بلللى وإهاللا ل ل وا البحللة علللى اخلامسللة بتصللول انلهله ال
يبللاح م السللال وإن تتعللرلت منلله السللرقة و لوللا يوجلله أب هن احلللدية خمللرج علللى مللذهب مالللى وهللو
أن يعللون السللال ال لوال فييللا مللن املفسللدين يف االَلحل فللا هن ِ
لالمللام أن تيللد يف عقوبتلله و إن ضا

على مقدال احللد ،وإن لأ أن يقتلل قتلل ،ولولا يوجله بوجله آالر وهلو إن قتلله يف الرابعلة لليم  ىلداب
() 1
وإهاا هو تع ير ثسب املصلحة وعلى هذا يتخرج  ىدية االَمر بقتل السال .

وهنللا وجلله آاللر وهللو ا هن السللال يف املرتبللة الرابعللة إبا سللر يف السللجن يقتللل ،وهللو املللروي عللن
ِ
 ،قال :إبا أاذ السال قُطعت يده من وسح العا ،فلن عا قطعلت لجلله
االمام الصا
() 2
من وسح القدم فلن عا استو السجن ،فلن سر يف السجن قتل.
وامليم هو ِ
االشعال االَهول.

____________________
 . 1عون املعبو يف شرح سنن أيب او  57/12 :برقم .4327

السرقة ،احلدية .4
 . 2وسارل ال يعة ،53/2 :البا اخلامم من أبوا  ى هد ه
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ولعنه وجلده ض اة للمسبو و...
سب النق
ُ .2
أارج مسلم يف صحيحه ،عن أيب سفيان ،عن جابر ،عن النبيقال:
() 1
جلدته فاجعليا له ض اة وأجراب.
يم إهاا أل ب ر ،فثهميا لجل من املسلم ،سببتُه ،أو لعنتُه أو ُ
الله ه

مل أنلهله قلال« :سلبا املسلللم فسلو » و هللو

لق
أقلول :يلا تصللو نسلبة الس ه
لب إىل النل ه
ألف من أن يعون سبهاةب ،وأ به أيىب بلىس!
السب واللعن واجللد ال خلو عن  ىالت:،
و م غض النظر عن بلى نقول :إ هن صدول ه
االُوىل  :أن يعللون املسللبو واجمللللو وامللعللون مسللتحقاب لللذلى الفعللل فالقيللام ويللل بلللى العمللل
وعللى القلارم مقامله بعلده ،وميلل هلذا  -للو جلاض  -ال
فريضة إهلية جعللت عللى علاتق النلق
حيتاج إىل االعتذال ما هو إاهر احلدية ،وال حيتاج إىل أن يقول إهاا أل ب ر.
اّلل ويف واقل االَملر ولعلن قاملت االَملالة ال لرعية عللى
ميليا ما إبا يعن مستحقاب للذلى عنلد ه
لوىل السلرارر  ،فعندرل هلذ الللذي
االسللتحقا يف الظللاهر  ،والنللق
اّلل يتل ه
مللثمول ةحلعللم ةلظللاهر و ه
يتوىل ه هو شاهد ال ول ،ال القاضر فال وجه لالعتذال.
ه
اليانيللة :مللا إبا يعللن هنللا مسللو هلللذه االَعمللال ال واقع لاب وال إللاهراب ،وإهاللا قللام الفاعللل بللذلى
متللثرراب عللن قللو  ىيوانيللة وهللذا هللو املتبللا ل مللن الروايللة ب لليا ة قوللله «إهاللا أل ب للر» والضم بلللى أن
من ه عن هذه العيو .
يعون النق فا ى اب و هلعالب وسبهاةب و  ...م أنهه
____________________

 . 1صحيو مسلم ،25/2 :ة من لعنه النق

أو سبهه أو عا عليه.
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فا ى لاب وال لعلالب وال سلبهاةب ،

اّلل
أالرج البخلالي بسلنده علن أنلم ،قلال :يعلن لسلول ه
() 1
إىل غو بلى من الروا ت.
وقد بُ ر ا ىتمال آار لتصحيو الرواية وهو ا هن املرا من سلبهه و عارله ملا جلرت بله علا ة العلر

يف وصللل الميللا بللال نيهللة قوللله« :تربللت ميينللى و عقللري  ىلقللر» ،ويف هللذا احلللدية «ال ل ت
س للنى» ويف  ى للدية معاوي للة «ال أش للب بطن لله» وحن للو بل للى ال يقص للدون ب للر م للن بل للى  ىقيق للة
أن يصللا شللر مللن بلللى أجابللة فسللثل لبلهله سللبحانه وتعللاىل ولغهللب إليلله
الللدعا  ،فخللا
() 2
يف أن عل بلى ل ة و فالة وقربة و يولاب وأجراب.
لق املعصلوم أج هلل شلثلب ملن أن حيلوم  ىلول اللعلو
يال ى عليه :أنهه على اال الظلاهر هأوالب ،والن ه
لاّلل س ل للبحانه  ىع ل لليم ال َيواا ل للذ م ل للن ع ل للا علي ل لله الن ل للق
العب ل للة اثنيل ل لاب وعل ل للى ف ل للرحل ون ل لله املل ل لرا ف ل ل ه
بال ه
جعل عاره علييم ض اة وأجراب.
جد و نية  ىىت يسثله النق
لعل هُ مصدل الرواية هو أبو هريرة ومنه انت رت الرواية.
و ه
:
اّلل
لو مسلم عن أيب صاحل ،عن أيب هريرة ،قال ،قال لسول ه
() 3
إهاا أل ب ر فثهميا لجل من املسلم ،سببته أو لعنته أو جلدته فاجعل له ض اة و ل ة.
وقد تقدم عند لاسلة أ ىا يلة أيب هريلرة ا هن احللدية موضلو لعايلة ابلرا ملروان بلن احلعلم وأبيله

اّلل .فال ى .
وبنييما امللعون ،على لسان لسول ه

____________________

 . 1البخالي :االَ املفر  154 :برقم .432
 . 2شرح صحيو مسلم.352-325/16 :
 . 3صحيو مسلم ،25/2 :ة من لعنه النق أو سبهه أو عا عليه.
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 .3د بن َم ْسلَمة قاتل مر ىب
ِ
اّلل بن سيل بن عبد الر ان بن سيل أالر بلين  ىالرلة ،علن جلابر
أارج االمام أ د ،عن عبد ه
اّلل االَنصالي ،قال :ارج مر ىب الييو ي من  ىصنيم ،قد سال ىه يرجت ويقول:
بن عبد ه
او مر ى ل ل ل ل ل ل ل للب
ق ل ل ل ل ل ل ل للد علم ل ل ل ل ل ل ل للت ايل ل ل ل ل ل ل ل ل ه

أ ع ل ل ل ل ل ل ل ل للن أ ىي ل ل ل ل ل ل ل ل للالب و ىين ل ل ل ل ل ل ل ل لاب أض ل ل ل ل ل ل ل ل للر

ش ل ل ل ل ل ل ل للا ر الس ل ل ل ل ل ل ل للالح بط ل ل ل ل ل ل ل للل ل ل ل ل ل ل ل للر

إب الليل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوه أقبلل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للت تليل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للب

ان اي حلمى ال يقر
 :ملن هللذاس فقلال د بلن مسللمة :أل لله
اّلل
وهو يقول :هل من مبالضس فقلال لسلول ه

اّلل املللثرول اليللارر ،قتللوا أاللر ةالَمللم ،قللال :فقللم إليلله ،اللهيل هلم أعنلله عليلله ،فلمللا ل
اّلل ،وأل و ه
لسللول ه
أ ىللديمها مللن صللا ىبه الللت بينيمللا شللجرة عمريللة مللن شللجر الع للر ،فجعللل أ ىللديمها يلللوب عللا مللن
صا ىبه ،لما الب عا منه اقتط بسيفه ما ونه  ،ىىت برض لهوا ىد منيما لصلا ىبه ،وصلالت بينيملا
الرجللل القللارم ،مللا فييللا فللنن ،مثه للل مر ىللب علللى د فض لربه ،فللاتقى ةلدلقللة فوق ل سلليفه فييللا،

فعضت به ،فثمسعه وضربه د بن مسلمة  ىىت قتله.
ه
إ هن الروايللة ال تتفللق م ل التللاليخ الصللحيو الللذي اتهفللق عليلله علمللا للال الف لريق ،للابن ه للام يف
() 5
سوته ( )2والط ي يف اتلخه ( )3ابن االَرو يف امله ( )4والواقدي يف معاضيه.
() 1

____________________
 . 1مسند أ د.325/3 :
 . 2السوة النبوية البن ه ام.345/3 :
 . 3اتليخ الط ي.233/2 :
 . 4ابن االَرو :العامل يف التاليخ.222-222/2 :
 . 5الواقدي ،املعاضي.653/2 :
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أارج مسلم يف صحيحه عن عامر بن سلعد بلن أيب وقلا  ،علن أبيله ،قلال :أملر معاويلة بلن أيب
اّلل
سفيان سعداب ،فقال :ما منعى أن تسب أة ترا س فقال :هأما ملا ب لرت رلالاثب ،قلاهلن لله لسلول ه
ث ىب إس من ر النِهعم.
فلن أسبه ،لحتن تعون س وا ىدة منينه ه

هذ ر من هذه اليالرة قوله:
اّلل ولسلوله ،قلال :فتطاولنلا
ومسعته يقول يوم اي  :الَ ه
اّلل ولسلوله ،وحيبله ه
عط ،الراية لجالب حيب ه
() 1
اّلل عليه.
هلا ،فقال :ا عو س علياب فثُويت به ألمد ،فبصق يف عينه و ف الراية إليه ففتو ه
إ هن القول أب هن ابن َم ْسللمة هلو اللذي قتلل مر ىبلاب ملن اللوهن وعلان ال يقلاوم ملا اشلتير يف التلاليخ
ِ
االس للالمر ،الَ هن د ب للن مس لللمة يع للن بل للى الرج للل ال للجا  ،والبط للل الص للنديد ال للذي َتوهل لله
شللجاعته الَن يعللون فللاتو ايل وقاتللل بطليللا االَ ل  ،فا هللتللاليخ ال يللذ ر للله موقفلاب ةلضاب مللن بطولتلله
وشجاعته.
أبن يعتللال عللب بللن االَشللر الللذي  ىل هلر
فقللد ُ لهللا يف السللنة الياليللة مللن قبللل النللق
امل ر  ،والييو ضد ِ
االسالم عقب معر ة بدل الع .
اوفلله و سللثله
اّلل
وقلد بقللر رالرللة أ م بليالييللا ال يطعللم شليحتاب اوفلاب ،فللثنعر عليلله لسللول ه
اّلل قلت لى قوالب ال أ لي هل أيف-ن به أم ال س
عن سبب بلى ،فقال :لسول ه
عنل لله بلل للى ألسل للل معل لله ألبعل للة لجل للال ليعينل للوه علل للى هل للذه امليمل للة

اّلل
فلمل للا لأ لسل للول ه
ه
ويتخلهصوا من عب.
اّلل عباب وفق اطة مدلوسة،
فخرجوا إليه يف منتصا الليل وقتلوا عدو ه

____________________
 . 1صحيو مسلم ،122/7 :ة مناقب علر بن أيب الب
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.

أ ىد لفاقه من شدة اخلو والو ى ة الي أصابته.
ولعن د بن مسلمة َجرح َ
نقل ابن ه ام يف سوته عن د بن مسلمة انهه قال:
() 1
وقد أصيب احلاله بن أوأ بن معاب ،فجرح يف لأسه أو يف لجله ،أصابه بعض أسيافنا.
شى ا هن ميل هذا ال خ ال ميعنه أن يبالض صنا يد «اي » املعروف ،ويناضهلم.
وال ه
عل للى أ هن ف للاتو اي ل يقات للل مر ىبل لاب و ى للده ب للل قات للل بع للد مص للر مر ى للب م للن للانوا مع لله م للن
بعد قتل مر ىب:
لر
شجعان الييو  ،وإليى أمسا الذين قاتليم ع ه
 .1او بللن قللابوأ .2 ،لبي ل بللن أيب احلُقيللق .3 ،أبللو البارللت .4 ،مل هلرة بللن مللروان .5 ،سللر

اخلي ي .6 ،ضحية اخلي ي.
و ل هلل ه ل َلوال ق للاتليم عل للر ا للالج  ىص للن ايل ل  ،فعي للا ميع للن أن ينف للر د ب للن مس لللمة بقت للل
س إب ال ميعللن ل للجا أن يرجل إىل معسللعره إاله بعللد أن
مر ىللب ،ويللي ن ل ال اآلا لرين لعلللر
خضب سيفه بدما االَبطال وا ىداب تلو اآلار.
ِه
 ،ولعنهلله
هللذا وا هن أبنللا الللدنيا  ىللاولوا أن يسلللبوا تلللى املنقبللة اليابتللة لعلللر بللن أيب الللب
سللبحانه جللرت سللنته تعللاىل علللى ابطللال تلللى اخلطللح ال لليطانية ،ولللذلى م لالَت اخلللافق ،فضللارله
ومناقبه بعدما من نقليا ون رها أ ىقا متتالية ،و من اططيم ال يطانية  ،نقل هذه الروايلة عللى

اّلل ،املعرو ةلوال لعلر وأهل بيته
لسان جابر بن عبد ه
____________________

 . 1السوة النبوية البن ه ام.56/3 :

593

اّلل امل تعى.
وإىل ه

() 1

 .4لحة شييد مي ر على وجه االَلحل
اّلل
اّلل :مسع للت لس للول ه
أا للرج اليم للذي يف س للننه ،ع للن أيب نض للرة ،ق للال :ق للال ج للابر ب للن عب للد ه
اّلل.
سره أن ينظر إىل شييد مي ر على وجه االَلحل فلينظر إىل لحة بلن عبيلد ه
يقول :من ه

أقللول :مللا هللو املللال يف تسللمية لحللة شللييداب مي للر علللى وجلله االَلحل أ للان جيللا ه يف سللبيل
اّللس فلم يعن هذا مسة ااصة بله وقلد شلال ه فييلا عللر بلن أيب اللب والل بو وسلعد بلن أيب وقلا
ه

وأبو جانة وغوهم من االَنصال.
اّلل يوم أُ ىد فصالت شال س
أو ان املال انهه وقى بيده لسول ه
() 2
اّلل يوم أُ ىد.
لو ابن ماجة عن قيم ،قال :لأيت يد لحة شال وقى به لسول ه
يصو تسمية لهمن نق منه عضو يف سبيل  ىفل الرسلول ةل لييد ،وهلذا ممهلا
ومع بلى أن ه

ال يقبله الذو السليم.
وعلللى لهتقللدير فيللذه الروايللة ال تضللفر علللى الرجللل رللو العصللمة والعدالللة وال جتعللله يف عللدا
ال يدا بعدما  ىال ِ
االمام املفيضة اعته.
والعجب ا هن بعض هذه الروا ت تنتير إىل معاوية بن أيب سفيان.
() 3
إىل لحة ،فقال :هذا ممهن قضى حنبه.
أارج ابن ماجة عنه ،قال :نظر النق

____________________
 . 1سنن اليمذي 644/5 :برقم 3735ن وأارجه أيضاب ابن ماجة يف سننه 46/1 :برقم .125
 . 2سنن ابن ماجة 46/1 :برقم .122
 . 3سنن ابن ماجة 46/1 :برقم .127

594

اّلل ليم أبعول
 .5ه
اّلل
اّلل ،ق للال :ق للال لس للول ه
أا للرج أ للد يف مس للنده ،ع للن ضي للد ب للن أس لللم ،ع للن ج للابر ب للن عب للد ه
 :مللا انللت فتنللة وال تعللون  ىللىت تقللوم السللاعة أ ل مللن فتنللة الللدجال وال مللن نللق إاله وقللد
لق أ هُمتله قبللر ،مثه وضل يلده عللى عينله ،مثه قلال :اشليد ا هن
 ىذل أ هُمته ،والال نهعم ب لر ملا أال ه ن ه
() 1
وجل ليم أبعول.
ه
اّلل عه ه
وقد تعلمنا  ىول هذا املوضو يف ع هدة مواض فال ى .

____________________
 . 1مسند أ د.252/3 :
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 -35أبو أمامة الباهلي
(21 -...ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
غراب حمجل .2.،ملى املوت ال يقبض شييد البحر.
َ .1ر االُهمة يوم القيامة ه
 .3م اهدات النق يف اجلنهة .4 .ال وصية لواله.

 .5النير عن السيا ىة.
صدي بن عجالن بن احلاله ،أبو أماملة البلاهلر السليمر ،غلبلت عليله نيتله سلعن « ل »
ُ
مللن ال للام ،لو عنلله  :سللليمان بللن عللامر اجلنللار ي ،والقاسللم أبللو عبللد الر للان ،وأبللو غالللب اللرول،
وشر ىبيل بن مسلم ،ود بن ض االهلاو وغوهم.
لو سللليمان بللن  ىبيللب احملللاليب ،قللال :الللت مسللجد « ل » فلللبا معحللول وابللن أيب ض للر
فث هينلا ملن  ى هقله ومسعنلا
اّلل
جالسان ،فقال معحول :لو قمنلا إىل أيب اماملة صلا ىب لسلول ه
منلله ،قللال :فقمنللا يعلاب  ىللىت أتينللاه فسللهمنا عليلله فرهالسللالم ،مثه قللال :إ هن الولعم علللر ل للة لعللم
مل للن شل للر أش ل ل هد اوف ل لاب علل للى هل للذه االُهمل للة مل للن العل للذ
اّلل
و ىجل للة علل لليعم و أل لسل للول ه
ه
والعصبية ،أال وإ ه م والعذ والعصبية ،أال وانهه أُمرل أن نبلععم بلى
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عنه ،أال وقد فعلنا فثبلعوا عنها ما قد بلعنا م.
وقال ابن االَرلو يف فصلل العل  :أال فضلال بلن جبلو ،قلال :مسعلت أة أماملة البلاهلر ،يقلول:
 ،يق للول :ا فل لوا س س للت ،أ ف للل لع للم ةجلن للة ،إبا  ى للده أ ى للد م ف للال
اّلل
مسع للت لس للول ه
ض لوا أبص للال م ،و ُف لوا أي للديعم ،وا ىفظُ لوا
يع للذ  ،وإبا ار للتُمن ف للال خ للن ،وإبا َوع للد ف للال ُخل للا ،غ ُ
() 1

يف قول بعضيم.

فروجعم .وهو آار من مات ةل ام من أصحا النق
اّلل بن ب ر.
ويف قول آار :آارهم مواتب ةل ام عبد ه
قال ابن سعد :قال أبو امامة :شيدت صف ،فعانوا ال ي ون على جريو ،وال يطلبلون مولهِيلاب،
() 2

وال يسلبون قتيالب.
() 3
ونقل انهه تويف ةل ام سنة  26يف االفة عبد امللى بن مروان ،وهو ابن ا ىد وست.،
ومللا ب للره حمل هلر قطع لاب فقللد لو الللذهق عللن سللليم بللن عللامر ،قللال :مسع للت أة امامللة يق للول:
مسعللت النللق يقللول يف  ىجللة الللو ا  .قلللت الَيب امامللة :ميْللل مللن أنللت يومحتل هلذس قللال :أل يومحتللذ ابللن
() 4
رالر ،سنة.
ولللو قلنللا انلهله تللويف يف سللنة 21ه -يعللون  ىينحتل هلذ هللو ابللن  ، 121ولللو قلنللا ةلقللول اآلاللر يعللون
() 5
 126س للن ،ال إ ىللد و س للت .،وقللد عللت أ ىا ييلله يف املس للند اجلللام فبلع للت   161ى للديياب
وإليى شيحتاب من حماسن لوا ته.

____________________
 . 1أُسد العابة.16/3 :
 . 2أُسد العابة.132/5 :
 . 3بقات ابن سعد.412 -411/7 :
 . 4سو أعالم النبال .362/3 :
 . 5املسند اجلام .421/7 :
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لوار أ ىا ييه
 .1أارج أ د يف مسلنده ،علن ضيلد بلن سلالم ،علن جل هده ،قلال :مسعلت أة أُماملة ،يقلول :سلثل
فدعلله ،قللال :فمللا ِ
فقللال :مللا ِ
االميللانس
لجللل النللق
االمثس فقللال :إبا  ىل ه
لى يف نفسللى شللر ْ
وسرتى  ىسنتى ،فثنت مومن.
قال :إبا سا تى سيهحتتى ،ه

() 1

َ
ّ َّ
َ َ ّ
َ
ٌ
َ َّ
ن
ِ
يََ َّت َق ِ َإذ َ
َها َِ
َم َّس ن ِ
ل َ
اإذ
َف
رو
ك
اذ
قينَت
اي
ش
َ
اَ
م
َ
ئ
َطاي
ويويده قولله سلبحانه :إنَ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
نمبِ ُ ن
ِصون (االعرا .)221/

َ
 ،انلهله قللال:
اّلل
 .2أاللرج أبللو او يف سللننه ،عللن القاسللم ،عللن أيب أمامللة ،عللن لسللول ه
() 2
«من أ ىب ّلل وأبعض ّلل وأعطى ّلل ومن ّلل فقد استعمل ِ
االميان».
ه
ه
ه
ه ه
اّلل
 .3أا ل للرج اب ل للن ا مي ل للة ،ع ل للن أيب إ لي ل للم اخل ل للوالو ،ع ل للن أيب أُمام ل للة الب ل للاهلر ،ع ل للن لس ل للول ه
الصلاحل ،قلبلعم ،وهلو قربلة لعلم
 ،قلال :علليعم بقيلام الليلل ،فانهله أ ُ ه
() 3
إىل لبعم،ومع هِفرة للسيحتات ،ومنياة عن ِ
االمث.
هه
ه
َ َ َّ
ََِ
َّ
َ ََ ُ
ِ
ن
َ
َ
اُ َُِهَأشادَوطا َوأقا مَ ُقايِلَ (امل ملل .4 .)6/أالرج
ويويده قوله سبحانه :إُن ُ
َنيشئََ لي ُ
َ
مسلم يف صحيحه ،علن ععرملة بلن عملال  ،ىل هدرنا شلدا  ،قلال :مسعلت أة أماملة ،قلال :قلال لسلول
 :ابللن آ م ،انهللى إن تبللذل الفضللل اللو لللى ،وإن متسللعه شل هلر لللى ،وال تللالم علللى
اّلل
ه
فا  ،وابدأ ون تعول ،واليد العليا او من اليد ال ُسفلى.

____________________

 . 1مسند أ د.251/5 :
 . 2سنن أيب او  222/4 :برقم .4621
 . 3املسند اجلام  427/7 :برقم .5245
 . 4صحيو مسلم ،54/3 :ة النير عن املسثلة من تا ال اة.
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() 4

»  ،أنهلله للان
 .5أاللرج ابللن ماجللة يف س للننه ،عللن القاس للم ،عللن أيب امامللة ،عللن الن للق «
اّلل الو لله ملن ضوجلة صلاحلة ،إن أمرهلا أ اعتله ،وإن نظلر إلييلا
املومن بعلد تقلو ه
يقول :ما استفا َ
سرته ،وإن أقسم علييا أبرته ،وإن غا عنيلا نصلحته يف نفسليا ومالله .6 )1( .أالرج ابلن ماجلة يف
علن بيل املعنِهيلات وعللن
اّلل
اّلل االفريقلر ،علن أيب أماملة ،قللال :هنلى لسلول ه
سلننه ،علن عبيلد ه
لاهنن .7 )2( .أا للرج أ للد يف مس للنده ،ع للن القاس للم ،ع للن أيب
ارين وع للن س للبين وع للن أ للل أ ل ه
ش لر ه
 ،قال :من مسو لأأ يتيم ميسحه إاله هّلل ،ان لله بع هلل شلعرة م هلرت
اّلل
أمامة ،ا هن لسول ه
علييللا يللده  ىسلنات ،ومللن أ ىسللن إىل يتيمللة أو يتلليم عنللده ،نللت أل وهللو يف اجلنللة يللات ،،وفللر
ب لل ،اص للبعيه الس للبها ىة والوس للطى .2 )3( .أا للرج أ للد يف مس للنده ع للن د ب للن ض االهل للاو ،ق للال:
ليولره.5 )4( .
اّلل
مسعللت أة أمامللة ،يقللول :مسعللت لسللول ه
يوصللر ةجلللال  ىللىت إننللت انلهله سل ه
اّلل ،قلال:
أارج البخالي يف االَ املفر  ،علن القاسلم بلن عبلد الر لان ،علن أيب أماملة ،ا هن لسلول ه

مللن يللر ىم صللعول وُ ل هلل بللول ،فللليم منهللا .12 )5( .أاللرج ابللن ماجللة يف سللننه ،عللن القاسللم ،عللن
() 6
اّلل ،ما  ى ُق الوالدين على ولديمهاس قال :يمها جنتى ولل .
أيب أمامة :ا هن لجالب ،قال :لسول ه
____________________

 . 1سنن ابن ماجة 556/1 :برقم .1257
 . 2سنن ابن ماجة 733/2 :برقم .2162
 . 3مسند أ د.252/5 :
 . 4مسند أ د.267/5 :
 . 5االَ املفر  132 :برقم .352
 . 6سنن ابن ماجة 1222/2 :برقم .3662
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...:
اّلل
 .11أارج ابن ماجة يف سلننه ،علن القاسلم ،علن أيب اماملة ،قلال :قلال لسلول ه
العللا واملللتعلم شلريعان يف االَجللر وال اللو يف سللارر النللاأ .12 )1( .أاللرج ابللن ماجللة يف سللننه ،عللن
اّلل:
اّلل لجللل عنللد اجلمللرة االُوىل ،فقللال :لسللول ه
أيب غالللب ،عللن أيب أمامللة ،قللال :عللرحل لرسللول ه

أي اجليا أفضلس فسعت عنه ،فلما لأ اجلمرة اليانية سثله ،فسعت عنه ،فلما لملى لرة العقبلة
اّلل ،قلال :لمللة  ىل هلق عنللد بي
وضل لجللله يف العللرض لو لب ،قللال :أيللن السلارلس قللال :أل لسللول ه
سلللطان جللارر .13 )2( .أاللرج أ للد يف مسللنده ،عللن سللليم بللن عللامر ،عللن أيب أمامللة ،قللال :إن فللىت
اّلل :ارلذن س ةللهل ،فثقبلل القلوم عليله ف جلروه ،وقلالوا :مله،
لق
فقلال :لسلول ه
شه
لاةب أتلى النه ه

اّلل ،جعلللين
ملله ،فقللال :ا نلله ،فللدل منلله قريبلاب ،قللال :فجلللم قللال
:أ بلله الَ ُُ همللىس قللال :ال و ه
اّلل،
اّلل ،لسلول ه
اّلل فدا  ،قال :وال النهاأ حيبونه الَ ُُميلا م ،قلال  :أفتحبُله البنتلىس قلال :ال و ه
ه
اّلل ،جعلللين
اّلل فللدا  ،قللال :وال النللاأ حيبونلله لبنللا م ،قللال :أفتحبلله الَ ُُاتللىس قللال :ال و ه
جعلللين ه
اّلل
اّلل ،جعل للين ه
اّلل ف للدا  ،ق للال :وال الن للاأ حيبون لله الَال لوا م  ،ق للال :أفتحبهلله لعمتهل لىس ق للال :ال و ه
ه
اّلل فللدا ،
اّلل ،جعلللين ه
لعمللا م ،قللال :أفتحبهلله خلالتللىس قللال :ال و ه
فللدا  ،قللال :وال النللاأ حيبُونلله ه
قللال :وال الن للاأ حيبهون لله خل للاال م ،قللال :فوض ل ي للده علي لله ،وق للال :اللهيل هلم اغف للر بنب لله ،و ِهي للر قلب لله،
ِ
و ىصللن فرجلله ،فلللم يعللن بعللد بلللى الفللىت يلتفللت إىل شللر  )3( .هللذه اللابج مللن لوارل أ ىا ييلله الللي
ه
ي يد مشو مضامينيا على صحتيا

____________________
 . 1سنن ابن ماجة 23/1 :برقم .222
 . 2سنن ابن ماجة 1332/2 :برقم .4212
 . 3مسند أ د.256/5:
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وم ل بلللى فقللد ع يللت إليلله لوا ت سللقيمة ال ختلللو عللن إشللعال ووهللن لعوهنللا خمالفللة للعتللا
والس لنهة أو امل لواضين االَ ُُاللر الللي أوع ل ل إلييللا يف صللدل العتللا وإليللى بعللض مللا وقفنللا عليلله.1:
حمجلل ،أالرج أ لد يف مسلنده ،علن أيب عتبلة العنلدي ،علن أيب أماملة،
ر االُهمة يلوم القياملة غ هلراب ه

اّلل ،ملن
اّلل
 :ملا ملن أ هُملي أ ىلد إالهوأل أعرفله يلوم القياملة ،قلالوا :لسلول ه
قال :قال لسول ه
حمجللل ،مللن أرللر الطيللول )1( .إ هن قوللله« :مللا مللن
لأيللت ومللن تللر س قللال :مللن لأيللت ومللن أل غل هلراب ه
أ هُمللي أ ى للد إالهوأعرف لله» مللن الص لليغ ال للي تفي للد العمللوم هأوالب ،واحلص للر اثني لاب ،وعلللى ض للو بل للى ي للدل
يعر ي أ هُمته ،وآية عرفانه لوهنم غ هلراب حمجلل ،ملن أرلر الطيلول مل
احلدية على أ هن النق
أ هن تلى العالمة ،ليست عامة ،بل ختت ه بطارفة من االُهمة وهلم املتطيلرون املصللون ،فعيلا يعلر
يل االَ ُُ همللة بعالمللة يف جبلل ،ارفللة مللنيم .وال حمللي يف تصللحيو الروايللة عللن للل
النللق
املتطيلرين ،فيعللون معل قوللله« :ملا مللن أُمللي» ،أي مللا مللن
الفقلرة االُوىل مللن احلللدية علللى املصلله ،ه

أ هُمللي الللذين يتطيللرون ويصلللون أ ىللد إاله وأل أعرفلله ،وهللو اللال الظللاهر  ،ولعل هلل احلللدية ينقللل
صللحيحاب .2.ملللى املللوت ال يقللبض شللييد البحللر أاللرج ابللن ماجللة يف سللننه ،عللن سللليم بللن عللامر،
 ،يقول :شييد البحر ميل شييدي
اّلل
قال :مسعت أة أمامة ،يقول :مسعت لسول ه

____________________
 . 1مسند أ د.261/5 :
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ِ
اّلل ،وا هن
ال ِه.و املارد يف البحر املت هحح يف مه يف ال ِه ،وما ب ،امللوجت ،قلا اللدُنيا يف اعلة ه
لوىل قللبض ألوا ىيللم .ويعفللر
اّلل عله وجل هلل وه للل ملللى املللوت بقللبض االَلواح إاله شللييد البحللر ،فانلهله يتل ه
ه
() 1
ل للييد ال ل ِه الللذنو لهيللا إالهالللديْن ،ول للييد البحللر ال ل ُذنو والللدين .يال ى ل عليلله :يللا أنلهله

ن ِ َ َ ّ ن ِ َ َ ن َ ِ َّ
ن َ
يَوُكَ
ل
يتول -قبض ألوا ىيم ،م أنهه سبحانه يقلول :قَُنت فيك َملكَ ما ُتَ ُ
سبحانه ه
َّ
َ ن
ن ن
َ َ ّ ن
َ ن
ياَ َتتَ فايه ن َ َمِلئُكاََ
ل
ك ِ َتن ِر َج نع ََن (السلجدة .)11/يقلول سلبحانه:
بُك ِ َث َّ َإُىلَرب
ُ
َ ن
َِن
َ َن ن َ
َّ َ َ َ ّ ن
َ
ِ
َ
ن
ليََتت فايه َ مِلئُكاََطي َُاََنق ا نَ
ظي ُليمَأَ َف ُس ُ َ (النحلل .)22/وقلال سلبحانه:
ُ
ٌ ََ ِ ن
ك َِ (النحللل ، )32/إىل غللو بلللى مللن اآل ت الللي تصل ِلرح أبلملالرعللة هللم املو لللون
َسااِلمَ لااي

ه ه
بقللبض االَلواح ون فللر بلل ،شللييد الل ِه وشللييد البحللر  ،وملللا انللت املالرعللة هلم املباشللرون لقللبض
اّلل سللبحانه
لو نسللبة التل ه
لويف إلللييم ،مللا يف اآل ت السللالفة الللذ ر ،وإىل ه
الللروح أبمللر منلله سللبحانه صل ه
ّ َ
ّ
ّ
َ
َ َ
ال َِ نف ََُْ َ
َم ِ تُ َ
ايَو ل ُايتَ ا ِ ََت نماتَ ُ ََمطي ُم اي (ال ملر .)42/وقلال
أيضلاب ،قلال :ل ن يَتَ ّفَ َ
ُ
َّ

َ

َّ

َ

َ َ ِ
ِ َ ِ
ن
ن
ْتن ِ َب َّ
يْل اير (االَنعلام ،)62/وقلال عله ملن
َو َيعل ن َميَجار
ليَنتَ فيك ِ َبي ل َي ُُ
سلبحانه :ه َ َ ُ
ُ
َ َ ِ
ّ
َ ُ َ َ َ ن ِ ن َّ َ َ َ ّ ن ِ َ ِ ن
كِ َ
ن
ن
ََيردَإُىلَأرذ ُلَ لعمار (النحلل ،)72/وعللى
َم
قارلل :و هّللَخلقك َث َنت فيك َو ُمط
ضللو بلللى فعللا اال ىيللا واالماتللة عللا االسللبا واملسللببات وإليلله سللبحانه ينتيللر يرللو االَسللبا و
القللو العيبيهللة فتصللو نسللبة الفعللل إىل املباشللر واملسللبب .ولوللا يتخيللل ا هن قياملله سللبحانه بقللبض لوح

شييد البحر ختصي
البحر ،لعنهه

لآل ت السابقة فال مان من أن يعون قلبض االَلواح بيلد املالرعلة إاله شلييد

____________________
 . 1سنن ابن ماجة 522/2 :برقم .2772
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ت للوهم ة للل الَ هن التخص للي والتقيي للد والنس للخ إها للا ه للو يف االَ ىع للام الت لريعية ال يف ع للا التع للوين
وعيني ل ل للة االَس ل ل للبا واملس ل ل للببات .م ل ل للا ا هن بي ل ل للل احل ل ل للدية «يعف ل ل للر ل ل ل للييد الل ل ل ل ِه ال ل ل للذنو لهي ل ل للا
إالهال هدين،ول ييد البحر الذنو والدين» قابل للنقاش ،الَ هن ال هدين  ى هلق ملاس متعللق ةمللديون ولليم

 ىق لاب هّلل تبللال وتعللاىل  ،والللدارن و َيْنلله و إن للال مملللو  ،هّلل تبللال و تعللاىل لعللن جللرت م ليحتته
علللى أن ال يعفللر للمللديون إاله برضللى صللا ىب الللدين ،فيُعفللر بنللب للال ال للييدين إبا لضللر الللدارن
وإاله فللال يعفللر بنبيمللا ،فمللا وجلله هللذا التخصللي س! .3م للاهدات النللق يف اجلنه لة أاللرج أ للد يف
 :الللت اجلنللة فسللمعت فييللا
اّلل
مسللنده ،عللن القاسللم ،عللن أيب أمامللة ،قللال :قللال لسللول ه
ا فة ب ،يدي ،فقلت :ما هذاس قال :بالل ،قال :فمضيت فلبا أ ير أهلل اجلنهلة فقلرا امليلاجرين
وبلالي املسلللم ،،و أل أ ىللداب أقل هلل مللن االَغنيللا والنسلا  ،قيللل س :هأمللا االَغنيللا فيللم هاهنللا ةلبللا
ميحص للون ،و هأم للا النس للا فثهل للاهن اال لران ،ال للذهب واحلري للر ،ق للال :مثه ارجن للا م للن أ ى للد
حياس للبون و ه

فلمللا نللت عنللد البللا أتيللت بع هفللة فوضللعت فييللا ،ووضللعت أ هُمللي يف هفللة
أب لوا اجلنهللة اليمانيللة ،ه
فرجحلت علا ،مثه أيت أبيب بعللر فوضل يف فللة ،وجلر نميل أ هُمللي يف فلة فوضللعوا ،فلرجو أبللوبعر،
وجللر بعمللر فوضل يف هفللة ،وجللر نميل أ هُمللي فوضللعوا ،فللرجو عمللر ،وعرضللت أ هُمللي لجلالب لجلالب
فجعل لوا ميل هلرون ،فاسللتبطثت عبللد الر للان بللن عللو مثه جللا بعللد اال أ ،فقلللت :عبللد الر للانس!،
أو ال أنظللر
اّلل ،والللذي بعيللى ةحلل ِهلق مللا الصللت إليللى  ىللىت إننللت ِه
فقللال :أبيب وأ هُمللر لسللول ه

إليى أبداب إاله بعد امل يبات ،قال :وما با س قال :من يرة ماس ،أُ ىاسب وأحم .

() 1

____________________
 . 1مسند أ د.255/5 :وأارج اليمذي نظوه علن بريلدة االَسللمر مل االتال يف املضلمون ال ىل  :السلنن622/5:
برقم  ،3625وقد مضى العالم يف احلدية عند تر ته.
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ويف احلللدية يمللالت وإشللعاالت واضللحة ال تنطبللق علللى الض لوابح الللي أشللرل إلييللا يف صللدل
ن َ َ
ن
صحيبَ
العتا  .هأوالب :ا هن اجلنة ال اخللو فمن اليا لان االلداب فييلا ،قلال سلبحانه :أو ُئلكَأ
َّ
ن
ن
واللرج منيللا وهللل هللذا
اايَخاايدلون (هللو  .)23/فعيللا اللل النللق
َِطاا ََُهاا ِ َ ُِي
ُ
إالهختصللي للسللنة ِ
مس ل ا للفة بلل ،يديلله ،واخل للفة هللر الصللوت
االهليللةس اثني لاب :ا هن النللق
مل أنلهله للان يف
اخلفللر ،فقللال :مللا هللذاس قللال :بللالل .وهللل للان بللالل اللل اجلنهللة مل النللق
اللرج مللن أ ىللد أبلوا اجلنهللة اليمانيللة ،فلللبا وضللعت أ هُمتلله
املدينللة ىيهاب يللرض س اثليلاب :مثه إ هن النللق
يف فللة ،ووض ل أبللو بعللر يف فللة أُاللر ُ ،ل هجحللت فللة أيب بعللر ،وميللله عمللر ،وامل لرا مللن التمييللل

هاحنسللنات االُهمللة انللت أقل هلل مللن  ىسللنات ل هلل وا ىللد مللن ال لليخ ،،ويف االُهمللة مللن هللو أسللبق منيمللا
اسللتبطا عبللد الر للان بللن عللو ،
إسللالماب وجيللا اب وأ يللر علم لاب وتقللو  .مثه ملللا شللاهد النللق
عن سبب التثاو ،فقال :ما استبطثت إالهمن يرة ملاس ،أ ىاسلب وأحمهل  .إ هن
فسثله النق

بيللل احلللدية ال يوافللق م ل مللا نعل للم مللن  ىيللاة وسللوة عبللد ال للر ن بللن ع للو  ،فقللد جللا يف بي للل
احلدية انهه  ىوسب ُِ
 ،وقلال لله« :واللذي بعيلى ةحل هلق ملا
وحم و الل اجلنلة وشلافه النلق
ُ
او ال أنظر إليى أبداب إاله بعد امل يبات ،قلال :وملا با س قلال :ملن يلرة
الصت إليى  ىىت إننت ه
ماس أُ ىاسب وأحم » وإليى صولة إ الية عما تر ه عبلد اللر ن ،فيلل ميلله حياسلب وميحل ويف
 ىر ال عيد هلم ةل ه ب س! قال ابن سعد :تر عبلد الر لان
املدينة وما واالها بطون غررى ،وأ با ه
ألا بعو ورالرة آال شاة ةلبقي  ،ومارة
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فرأ ترعى ةلبقي  ،و ان ي ل ةجلُُر على ع رين لضحاب و ان يدال قوت أهله من بلى سلنة،
و للان فيمللا تللر بهللب ،قُ ِطل َ ةلفل َلووأ  ىللىت لللت أيللدي الرجللال منلله ،وتللر ألبل نسللوة فثارجللت
ام لرأة مللن نيللا بيمللان ،ألف لاب .وعللن صللاحل بللن إب لراهيم بللن عبللد الر للان ،قللال :أصللا َمتاضل َلر بنللت

االَص للبغ ُلب ل ُ ال لليمن ،فثارج للت وار للة أل للا ،وه للر إ ى للد االَلب ل  )1( .وق للال املس للعو ي :ابت ل اله
ووسللعيا ،و للان علللى مربضلله  122فللرأ ،وللله ألللا بعللو ،وع للرة آال شللاة مللن العللنم ،وبلللغ بعللد
وفاتلله للن ماللله  24ألفلاب .4 )2( .ال وصللية للواله أاللرج اليمللذي يف سللننه ،عللن شللر ىبيل بللن مسلللم
 ىج للة
اّلل
اخل للوالو ،ع للن أيب أمامل لة الب للاهلر ،ق للال :مسع للت لس للول ه
يق للول يف اطبت لله ع للام ه
اّلل قللد أعطللى لعل ِهلل بي  ىل ههلق  ىقلله ،فللال وصلليهة ل لواله ،الولللد للف لراش وللعللاهر احلجللر
الللو ا  :إ هن ه
اّلل التابعلة إىل يلوم
اّلل ،ومن ا هعى إىل غو أبيه ،أو انتمى إىل غو مواليه ،فعليه لعنلة ه
و ىساعم على ه
اّلل ،وال الطهعلامس قلال :بللى
القيامة ،ال تنفق امرأة من بيت ضوجيا إاله عبن ضوجيا ،قيل :لسول ه

أفضل أموالنا ،مثه قلال :العاليلة م َلوهاة ،واملنحلة ملر و ة ،واللدين مقض هلر والل عيم غلالم )3( .وهلذا اجلل
مل ل للن احلل ل للدية(ال وصل ل للية ل ل ل لواله) خل ل للالا العتل ل للا إب يعف ل ل لر يف ج ل ل لواض الوصل ل للية لل ل ل لواله قولل ل لله
َ َ َ َ َ َ ن ن َ ن ِ َ َ َ َ ِ ِ َ َّ ن ِ َ َ َ
ن َ َ َِ ن
ار َ
كِ
القِ َ
بََ
َو َ
يَ
دل
ا
ل
َ
َ
اي
ص
َ
ري
َخ
ر
َت
ن
إ
َ
ت
م
َ
ك
د
ْ
أ
َض
َْ
ذ
إ
َ
سلبحانه :ك ُتبَ لي
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
َِ
َ (البقرة،)122/
َْقيَ َ َ نم َّت ُق ََ
وف
بُي مع نر ُ
____________________
 . 1بقات ابن سعد ،137 -136/3 :فصل ب ر وصية عبد الر ان بن عو .
 . 2مروج الذهب ،333/2 :ب ال االندلم.
 . 3سنن اليمذي 433/4 :برقم .2122

615

واآلية يمر ةاليصا ةملعرو  ،فمن ميلى املال العيلو إبا أوصلى بلدلهم فللم يلو ِ ةملعلرو ،
واآلي للة ص للرحية يف الوص للية للوال للدين وال واله أق للر ِ
لالنس للان م للن والدي لله ،وق للد اص لليما ةل للذ ر
عمللم املوضللو  ،وقللال :واالَق لرب ،للليعم لهقريللب والاثب للان أم ال .وال ميعللن
الَولويهتيمللا ةلوصللية ،مثه ه
القللول بنسللخ القللرآن العظلليم خبل الوا ىللد مل إمعللان اجلمل بينيمللا ،وهللو للل اخلل علللى مللا إبا ضا
اّلل ول ،
عن اليلة  ،ىلىت أ هلللدال قطلين أارجله علن النلق
علذا القيلد ،وقلال :اطبنلا لسلول ه
اّلل ع له وجل هلل قللد قسللم لعل هلل إنسللان نصلليبه مللن امل لواه ،فللال للوض ل لواله وصللية إاله مللن
وقللال :إ هن ه
اليل للة )1( .وقل للد بس للطنا العل للالم  ىولل لله يف ت للا االعتصل للام ةلعتل للا والس للنة .5)2( .النيل للر عل للن

اّلل ،ارلذن س
السيا ىة أارج ابن او يف سننه ،عن القاسم ،علن أيب أماملة انهلرجالب ،قلال :لسلول ه
اّلل تع للاىل» )3( .ا هن  ىص للر
يف الس لليا ىة ،ق للال الن للق
« :إ هن س لليا ىة أ هُم للي اجلي للا يف س للبيل ه
السلليا ىة يف اجليللا ال يسللاعده العتللا وال سللوة املسلللم ،،هأمللا العتللا فقللد ب للر مللن أوصللا

َ ِ
ن َ
َ
ن َ
ن َ
ونَ سا ُ ن َ ّ ن َ ّ
ارونَ
ايج ندونَ آل ُما
ادونَ ْلي ُمااد
ّتاايئُبن نَ لعيبُا
املومن،،وقلال:
ايل نَ ر ُكع ا نَ سا ُ
َ
ِ
َ
نِ
ن َ
َ ّ ن َ
َِ ِ
ن
َ
َ
ن
َ
َ
َ
ن
ن
ِ
طَ (التوبة )112/وقد فُ هسر
بَشَ م ُم َ
وفَو ْليه نَ ََُ مطك ُرو ْليفُي ن ُ
بُي معر ُ
َْلدو ُدَ هّللَو ُ

السارحون بطلبة العلم الذين يسيحون يف االَلحل ويطلبونه يف مظانه.

____________________
 . 1الدال قطين ،السنن ،152/4:الوصا  ،احلدية .13-12
 . 2االعتصام ةلعتا والسنة.262 -237 ،
 . 3سنن أيب او  5/3:برقم .2426
 . 4الع ا 174/2 :ن الدل املنيول.252/4:
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() 4

ََ

َ

ن

َ

ٌَ

َ َّ

قلال سلبحانه :فل الَ ََف َرَ ُم ََُِكَفُ ِرق ٍََ ُمطِ ن ِ َطيئُفَ ََُلَتَفق ن ا َ ُ َ دلياَ (التوبلة )122/وللو
غُللض النظللر ع للن هللذه اآلي للة ،فقللد لللت اآل ت االَا للر علللى اس للتحبا السللو يف االَلحل ،ق للال
ََِ
َ َن ّ َ ِ َ ِ ِ ن َ ِ ََ ِ
َِ ََِن
سلبحانه :أَفَلَ ِ َيَس ن
رث ُماط ن ِ َ
ليََ ُماََقاب ُل ُ َاكنا َأك
ريو َ ُ َ الر ُ َ
ضَِيطي نرو َكي َاكنعيقُبََ ُ
ُ
َ

ن

َ

َ

َ ِ

ن َ ِ
َ ِ
َوأ َش َّدَق ّ ة َ
ك ُسابن ََن (غلافر .)22/و هأملا سلوة
ضَفمايَأغاعََاط ن ِ َمايَاكنا َي
َوآثاير َ ُ َ ال ِر ُ َ
املسلم ،فالسيا ىة يف االَلحل سنة ساررة بينيم ،وللو جعلنلا السلفر ملن أقسلام السليا ىة ،فقلد نلد
إلييللا يف ال للر وب للر هلللا فوارللد للة .وال حمللي يف تصللحيو احلللدية مللن للله علللى اليغيللب إىل
اجليا والتث يد عليه ،فعثنهه ال سيا ىة يف ِ
االسالم إاله السو إىل اجليا .
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اّلل بن أيب أوىف
 -36عبد ّ
( 14قبل اهلجرة 26 -ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1معاب يسجد للنق
يستم لضر الد .
 .2النق

.

 .3النير عن املرارر.
اّلل بللن أيب أوة (علقمللة) بللن االللد بللن احلللاله بللن ه لواضن بللن أسلللم االَسلللمر ،يع ل ه أة
عبللد ه
معاويللة ،وقيللل أة إبلراهيم ،وقيللل أة د ،شلليد احلديبيللة وةيل بيعللة الرضلوان وشلليد ايل ومابعللدها
هتحول إىل العوفة وهو آار ملن بقلر يف
اّلل
من امل اهد ،و ي ل ةملدينة ىىت قُبض لسول ه
.
العوفة من أصحا النق
اّلل بللن أيب أوة
لو أ للد بللن  ىنبللل عللن إمساعيللل بللن أيب االللد ،قللال :لأيللت علللى سللاعد عبللد ه
ليدت معلله  ىنينلاب ،قللال :نعللم ،وقيللل:
ضلربة ،فقلللت :مللا هللذهس قللالُ :
ضل ِربتُيا يللوم  ىنلل ،،وقلللت :أشل َ

غو بلى.
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لو عنله عمللرو بللن مل هلرة ،انهله قللال :للان أصللحا ال للجرة ألفلاب وألبعمارللة ،و انللت «أسلللم» ُ ل َلن
امليللاجرين يومحتل هلذ ،لو عن لله :إمساعيللل بللن أيب اال للد وال للعق وعبللد املل للى بللن عمللو وأبوإس للحا
ال يباو واحلعم بن عتيبة وسلمة بن ييل وغوهم.
اّلل
اّلل بللن أيب أوة إ هن لسللول ه
ولو عنلله سللا بللن أيب النضللر و للان اتَبلله ،قللال :تللب إليلله عبللد ه
اّلل بللن أيب أوة ةلعوفللة سللنة 26
قللال« :اعلللم أ هن اجلنهللة للت إللالل السلليو » تللويف عبللد ه
() 1
ه ، -وقيل  22بعدما ُ ا بصره.
وقال الذهق :من أهل بيعة الرضوان واامتة من مات ةلعوفة من الصحابة ،و لان أبلوه صلحابياب

أيضاب ،وقد تويف سنة  22ه -وقد قال مارة سنة.
اّلل سللب غل وات،
ونقللل ابللن سللعد عللن أيب يعقللو  ،عللن ابللن أيب أوة ،قللال :غل وت مل لسللول ه
اّلل بللن أيب أوة
ونلَ َق َلل أيضلاب علن د بللن أعلل ،أبلو العالنيللة املررل هلر ،قلال :نللت ةلعوفللة فرأيلت عبللد ه
() 2

يلق.
أ ىرم من العوفة من مسجد الرما ة وجعل ه
() 4
وله يف املسند اجلام   51ىديياب.
وهو صحايب وابن صحايب ،وله لوا ت يف أبوا خمتلفة نذ ر من لوار لوا ته شيحتاب.
() 3

____________________
 . 1أُسد العابة.122-121/3 :
 . 2سو أعالم النبال  422/3 :برقم .76
 . 3بقات ابن سعد ،322 -321/4 :وتر ه أيضاب يف .21/6
 . 4املسند اجلام .152/2:
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لوار أ ىا ييه
اّلل بلن أيب أوة ،قلال :قلال
 .1أارج ابن ماجة يف مسلنده علن أيب إسلحا ال ليباو ،علن عبلد ه
() 1
اّلل م القاضر ما َُر ،فلبا جال وه له إىل نفسه.
اّلل
:إ هن ه
لسول ه

اّلل بللن أيب أوة
 .2أاللرج البخللالي يف االَ املفللر عللن سللليمان أيب آ م ،قللال :مسعللت عبللد ه
() 2
 ،قال :إ هن الر ة ال تن ل على قوم فييم قا ل ىم.
يقول عن النق
واملل لرا ا هن وج للو ق للا ال للر ىم ب لل ،ق للوم ،حي للول ون نل ل ول الر للة عل للييم ،ول لليم بعري للب ق للال
ن َ َّ َّ َ َ َ ن ِ ن
َّ ن ِ َ
ّ
كِ
َخيصَ (االَنفال.)25/
ليََظلم َ ُمط
سبحانهَ :و تق َفُتطََالَت ُصيبَ ُ
ِ
للان يللدعو،
اّلل
اّلل بللن أيب أوة ،ا هن لسللول ه
 .3أاللرج االمللام أ للد عللن مللدل عللن عبللد ه
ويقللول :اللهيل هلم يللرو ةللليلة والل واملللا البللال  ،اللهيل هلم هيللر قلللق مللن اخلطللا  ،مللا يللرت اليللو
او أعلوب بلى
االَبيض من الدنم ،وةعد بيين وب ،بنويب ملا ةعلدت بل ،امل لر واملعلر ن اللهي هلم ه

إو أعللوب بللى مللن
مللن قلللب ال خ ل  ،ونفللم ال تَ للب  ،و عللا ال يُسللم  ،وعلللم ال ينف ل  ،اللهيللم ه
() 3
إو أسثلى عي ة تقية ،وميتة سوية ،ومرهاب غوخم ي.
يم ه
هوال االَلب  .الله ه
َ
اّلل بللن أيب أوة خ ل ه
اّلل ،انلهله تللب إليلله عبللد ه
 .4أاللرج مسلللم يف صللحيحه عللن عمللر بللن عبللد ه
 ،للان يف بعللض أ ه ملله الللي لقللى فييللا العللدو ينتظللر  ىللىت إبا مالللت ال للمم قللام
اّلل
انهرسللول ه
فييم ،فقال :أيهيا

____________________
 . 1سنن ابن ماجة 775/2 :برقم .2312
 . 2البخالي ، :االَ املفر  32 ،برقم  ،63ة ال تن ل الر ة على قوم فييم قا
 . 3مسند أ د.321/4 :
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ل ىم.

اّلل العافيللة ،فللبا لقيتمللوهم فاصل وا واعلملوا ا هلجلنهللة للت إللالل
النلاأ التتمنلوا لقللا العلدو ،واسللثلوا ه
() 1
السيو .
اّلل
اّلل بللن أيب أوة ،قللال :عللا لسللول ه
 .5أاللرج مسلللم عللن إمساعيللل بللن أيب االللد ،عللن عبللد ه
على االَ ى ا  ،وقال :اللهي هلم منلهل العتلا  ،سلري احلسلا  ،أهل م االَ ىل ا  ،اللي هلم اهل ميم

وضل هلم.
اّلل
اّلل بن أيب أوة ،يقلول :لان لسلول ه
 .6أارج النسارر عن حي بن عقيل ،قال:مسعت عبد ه
يعي للر ال للذ ر ويق ل هلل اللع للو ويطي للل الص للالة ويُقص للر اخلطب للة وال أين للا أن مي للر م ل االَلمل للة
() 2

واملسع ،فيقضر له احلاجة.
واملل لرا م للن اللع للو ه للو «الدعاب للة» ال اللع للو ال للذي يع للد تر لله م للن عالر للم ِ
االمي للان ق للال س للبحانه:
َ ّ َ ن
َم ِعر ن
َه ِ َ َ ََ لَّ ِغ ن
املومنون.)3/
(
ن
ض
ليَ
و ُ
ُ ُ
ُ
َ
() 3

اّلل بلن أيب أوة :أ لان
 .7أارج مسلم عن د بن ب ر
العبدي عن إمساعيل ،قال :قللت لعبلد ه
ه
ب للر اد للة ببي للت يف اجلنهللةس ق للال :نع للم ب ه للرها ببي للت يف اجلن للة م للن قص للب ال
اّلل
لس للول ه
() 5
صخب ( )4فيه وال نصب.
للان يقللول« :اللو نسللاريا مللرو بنللت عم لران ،واللو نسللاريا
وال غللرو فيلله فللا هن الرسللول
اد ة بنت اويلد .قال أبو ريب :وأشال و ي إىل السما واالَلحل.
وقد  ىعى الذ ر احلعيم عن آسية ا هن-ها لبت من هلعا أن يبين هلا بيتاب يف
() 6

____________________
 . 1صحيو مسلم ،143/5 :ة راهة متين لقا العدو ،وة استجابة الدعا ةلنصر عند لقا العدو.
 . 2صحيو مسلم ،143/5 :ة راهة متين لقا العدو ،وة استجابة الدعا ةلنصر عند لقا العدو.
 . 3سنن النسارر ،125/3 :ة ما يستحب من تقصو اخلطبة.
 . 4الصخب :الصياح.
 . 5صحيو مسلم ،133/7 :ة فضارل اد ة.
 . 6صحيو مسلم ،132/7 :ة فضارل اد ة.
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َ َ َ َ ُ ََ ّ
آمطن َ ِمر َةَف ِر َ ا َنَإ ِذَقيلَ ِ
يََ َ
ات َ
َّل َ
باََِلَ
َ
ب
َر
َ
ُ
ُ
اجلنهة ،قال ع ه من قارلل :وربَ هّللَمثِلَ ُ
ُ
ُ
َ
َّ َ َ
َ
ّ
ِ ِ َِ َ َ َ
َِ
ليي ُِلَ (التحرو.)11/
َوَ َم ُل ُ َ َنِنَ ُم َََ لق مُ َ
َوَن ُِنَ ُمََفُر َ ن
ُ طد َ َبُيتيَ ُ ََ ِط َُ

اّلل بن أيب أوة االَسلمر ،قال:
 .2أارج عبد بن يد ،عن فارد أيب الولقا  ،عن عبد ه

اّلل لعمللر:
اّلل وأبللوبعر وعمللر قعللو اب وإبا غللالم صللعو يبعللر ،فقللال لسللول ه
ارجللت ف للبا لسللول ه
فض هلمه عملر إليله ،فبينلا حنلن قعلو إب أم لله تلُ َولْل ِو ُل ،أإنله قلال :وتقلول:
ضم الصق إليى فانهله ض ه
لالَ ،
ُ
ِ
ق وهر اشلفة علن لأسليا لليم عللى
وابنياه وتبعر ،فقال لسول ه
اّلل لعمر :ل ي املرأة فا ههنا أ هُم الص ه
لق يف
 ىىت قَلبَ ْ
الص ُ
لأسيا ال ج عاب على ابنيا ،فجا ت ه
ضت الصق من ُ ى ْجلر عملر وهلر تبعلر و ه

سفقلال:
اّلل
اّلل
قاللت :وا ىلرةه ،أال أل لسلول ه
فلما لأت لسلول ه
 ىجرها ،فالتفتت ه
اّلل ،فللى عللذه
اّلل عنللد بلللى :أتللرون هللذه ل ىيمللة بولللدها س فقللال أصللحابه :بلللى لسللول ه
لسللول ه
ةملومن من هذه بولدها)1،(.
اّلل
 :والذي نفم د بيده ،ه
ل ة ،فقال لسول ه
اّلل أل ىم َ
إىل غللو بلللى مللن لوار ل أ ىا ييلله املبيورللة يف املسللانيد والصللحاح ،ويف مقابللل بلللى ع يللت إليلله
لوا ت ال ميعن الر ون إلييا لتخلفيا عن املواضين الي استعرضناها يف صدل العتا :
 .1معاب يسجد للنق
اّلل بلن أيب أوة ،قلال :مللا قلدم معلاب ملن ال لام
أارج ابن ماجلة علن القاسلم ال ليباو ،علن عبلد ه
ه
 .قال :ما هذا معابس!
سجد للنق
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قال :أتيت ال ه لام فلوافقتيم يسلجدون الَسلاقفتيم وبطلالقتيم ،فلو ت يف نفسلر أن نفعلل بللى
بى.
اّلل ،الَمللرت امللرأة
اّلل
 :فللال تفعللوا ،فل ه
لاو لو نللت آملراب أ ىللداب أن يسللجد لعللو ه
فقللال لسللول ه
حممللد بيللده! ال تل َلوِهي امللرأة  ىل هلق هلعللا  ىل هلىت تل َلوهي  ىل هلق ضوجيللا ولللو
أن تس ُ
لجد ل وجيللا ،والهللذي نفللم ه
() 1
سثهلا نفسيا وهر على قتب متنعه.
لدل على سذاجة معاب بن جبل يف فيم الدين ،وقد أوضحنا  ىاله عند لاسلة
واحلدية
لوصو ه
ه
أ ىا ييه ،فراج .
 .2النق يستم لضر الد
أارج أ د يف مسنده علن شليخ ملن نيللة ،قلال :مسعلت ابلن أيب أوة ،يقلول :اسلتثبن أبلو بعلر
وجالي للة تض للر ةل للد ف للدال ،مثه اس للتثبن عم للر ف للدال ،مثه اس للتثبن عيم للان
عل للى الن للق

 ىير.
اّلل
فثمسعت ،قال :فقال لسول ه
 :إ هن عيمان لجل ه
قلد اسلتم جلاليلة انلت تضلر اللد (ولولا تُع ِهلين) فيلل ملن
ا هن مع احلدية ا هن النق
َ
َ
َ ِ
ِ
َضبِ َََبُا ِر نج ُل ُ ََّ ََُلنعلا َ َمايَ
َ
لدفهيا مل أنهله سلبحانه يقلول:
املعقول أن يستم النق
والَي ُ
َِ ِ ََِ َ َ ّ
َِ
نِ َ ِ َ
َ َِ َ ِ
ليَ ُ َقل ُبا ُ َ
َزين ُت ُ ََّ
َ (النول )31/ويقول سلبحانه :فِلََتضع َََبُايلق ُلَِيقماوَ ُ
َي ُفََ ُمَ ُ
() 2

ٌ
ض (االَ ى ا  .)32/وليم املرا من اجلالية إ ىد نساره وإاله لعان التعبو عا هو املتع.،
َم َر َ
وال لليخان يسللتمعان لضللر
مثه العجللب ا هن عيمللان أش ل هد  ىيللا ب مللن الرسللول!!!! ،فيللو
الد ه ولعن عيمان أنا عن بلى مما  ىدا ةجلالية ان متسى عن الضر ةلد !!!!
____________________
 . 1املسند اجلام  ،127 -126/2 :نقالب عن مسند عبد بن يد.532:
 . 2سنن ابن ماجة 555/1 :برقم 1253نلواه أ د يف مسنده321/4 :و .227/5
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يا وض للنق أن يصعر لضر الد ه وقد هنى عنهس!
قللال:
أاللرج أ للد يف مسللنده عللن عاصللم بللن عمللرو البجلللر ،عللن أيب امامللة عللن النللق
تبيت ارفلة ملن أ هُملي عللى أ لل وشلر وهللو ولعلب مثه يُصلبحون قلر ة وانلاضير فيبعلة عللى أ ىيلا

م للن أ ىي للاريم لي للو فتنس للفيم م للا نس للفت م للن للان ق للبليم ةس للتحالهلم اخلم للول وض للرعم ةل للدفو
() 1
واختابهم القينات.
 ،انهه قال :ليعونن من أ هُمي أقوام يسلتحلون احلُلر واحلريلر
أارج البخالي معلقاب عن النق
()2
و اخلمر و املعاض .
 .3النير عن املرارر
اّلل ب للن أيب أوة و للان م للن أص للحا
أا للرج أ للد يف مس للنده ع للن إبل لراهيم اهلج للري ،ع للن عب للد ه
ال جرة فماتت ابنة له و ان يتب جناض ا على بعلة الفيا ،فجعلل النسلا يبعل ،،فقلال :ال تلرر،،
هنى عن املرارر فتفيض ا ىدا ن من ع ا ما شا ت (.)3
اّلل
فا هن لسول ه
اّلل
قلد تقل هدم منهلا العلالم  ىلول اللراث عللى امليلت عنلد لاسلة لوا ت أيب موسلى االَشلعري وعبللد ه
بن عمر وقلنا أب هن املمنو منه هو التعلم وا فيه غضب اللر ولليم فيله لضلاه و هأملا البعلا  -سلوا
للان بصللوت عللال أو اافللت  -فيللو أمللر فطللري لبل مللن صللميم العا فللة ِ
االنسللانيةال حمظلول فيلله،
عن املرارر إهاا الَجل ْ ِ
احملرم منه.
اّلل
فنير لسول ه
القسم ه

____________________

 . 1مسند أ د.353/4 :
 . 2مسند أ د.255/5 :
 . 3صحيو البخالي ، 126/7 :ة ما جا فيمن يستحل اخلمر ويسميه بعو امسه من تا االَشربة.
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اّلل «
أاللرج ابللن ماجللة عللن معحللول والقاسللم ،عللن أيب أُمامللة :ا هن لسللول ه
وجييا ،وال اقة جيبيا وال هداعية ةلويل واليهبول (.)1
قال يف ال وارد :اسنا ه صحيو.
____________________
 . 1مسند أ د356/4 :نسنن ابن ماجة 527/1 :برقم .1552
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» لعللن اخلام للة

 -37سهل بن سعد الساعدي
( . 5ه51 -ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
قارماب.
 .1ةل النق
 .2ن ول اآلية لقصة.
 .3وض اليد اليم على اليسر .
 .4ال َوم يف املرأة.
سيل بن سعد بن مالى بن االد بن رعلبة ،أبو العباأ اخل لجر االَنصالي الساعدي.
 ،وتلُلويف الرسللول وسلليل للله مللن
و للان أبللوه مللن الصللحابة الللذين توفُلوا يف  ىيللاة الرسللول

العمر م ع رة سنة ،وعلاش و لال عملره  ىلىت أ ل احلجلاج بلن يوسلا و املتحن معله ،ألسلل
احلجللاج سللنة 74ه -إىل سلليل بللن سللعد (لحل) ،قللال :مللا منعللى مللن نصللر أمللو املل َلومن ،عيمللانس
قللال :قللد نصلرته ،قللال :للذبت ،مث أمللر بلله فخللتم يف عنقلله ،واللتم أيضلاب يف عنللق أنللم بللن مالللى .و

اّلل .يريد إبالهلم بذلى و أن تنبيم الناأ وال يسمعوا فييم.
اتم يف يد جابر بن عبد ه
اّلل
اّلل يف املتالعنل ،وانهله فلر بينيملا و لان امسله  ىل لب فسلماه لسلول ه
وشليد سليل قضلا لسلول ه
سيالب.
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يروي عنه ابنه عباأ ،وأبو  ىاضم االَعلرج ،وغلوهم ،وهلو آالر ملن ملات ةملدينلة ملن الصلحابة و
ان من أبنا املارة.
() 1
ب ر عد بو وفاته يف إ ىد وتسع ،،وقال أبو نعيم وتلميذه البخالي سنة .22
ما بلغ عد لوا ته يف املسند اجلام حنواب من  27لواية
وقد نسبت إليه لوا ت تع هد من لوار لوا ته َيويدها العتا والسنة والعقل ،ولوا يوجلد شلذوب
فيما ع ي إليه ،وإليى بيان ال القسم.،
لوار أ ىا ييه
() 2

اّلل
 .1أا للرج اب للن ماج للة ع للن أيب  ى للاضم ،ع للن س لليل ب للن س للعد الس للاعدي ،ق للال :ق للال لس للول ه
() 3
اتم يوم القيامة.
 :ليب ر امل ا َوون يف الظُلَم بنوهل هه
 .2أارج أبو او  ،عن أيب  ىاضم ،عن سيل بن سلعد ،علن النلق :ا هن لجلالب أاته فلثقر عنلده أنهله
إىل امل لرأة فسللثهلا عللن بلللى ،فللثنعرت أن تعللون ضنللت،

اّلل
ضد ةم لرأة مسهاهللا ،فبعللة لسللول ه
() 4
فجلده احلد وتر يا.
 .3أاللرج اليمللذي ،عللن عبللد الع ي ل بللن أيب  ىللاضم ،عللن أبيلله ،عللن سلليل بللن سللعد ،قللال :قللال
() 5
السبهابة والوسطى.
اّلل
لسول ه
 :أل و افل اليتيم يف اجلنهة يات ،وأشال ةصبعيه يعين ه
____________________
 . 1سنن ابن ماجة 525/1 :برقم .1525
 . 2أُسد العابة 366/2 :وسو أعالم النبال .424 -422/3:
 . 3املسند اجلام .321/7 :
 . 4سنن ابن ماجة 256/1 :برقم .722
 . 5سنن أيب او  151-152/4 :برقم .4437
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،
 .4أاللرج البخللالي عللن أيب  ىللاضم ،قللال :مسعللت سلليل بللن سللعد ،يقللول :مسعللت النللق
يقللول :أل فللر عم علللى احلللوحل مللن ول شللر منلله ،ومللن شللر منلله يظمللث بعللده أبللداب ،لللو علللر
أقوام أعرفيم ويعرفوو مثه حيال بيين و بينيم.
ِ
لت سليالب س
قال أبو  ىاضم :فسمعين النعمان بلن أيب عيلاش وأل أُ ىل هدريم هلذا ،فقلال :هعلذا مسع َ
فقلت :نعم ،قال :أشيد عللى أيب سلعيد اخللدلي لسلمعته ي يلد فيله ،قلال :إ ههنلم م هلين ،فيقلال أنلت ال
ُ
() 1
تدلي ما ب هدلوا بعد  ،فثقول :سحقاب  ،سحقاب ملن ب هدل بعدي.
ويويل للد بلل للى مضل للافاب إىل مل للا ول يف هل للذا البل للا يف صل للحيو البخل للالي وصل للحيو مسل لللم ،قولل لله
َ

َ َ ن َ ََِ
ِ َ
ُ ن ن ََ ِ
َ ن َ َّ ٌ ّ َ ن ٌ َ ِ
ِ
اد َخلَ ِ
ن
َ
ِ
اََقبِ ُلا ُ َ َرساَُأفاإُنَمايتَأوَق ُتاَُ َقلبات َ َ
تَ ُم
سلبحانه :وميَُممدَإُالَرس لَق
َ
َ
ن ِ ََ ِ ََِ
ُ ّ
َ ِ
ِ َ ن َّ ّ َ ِ َ َ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ايكريَ (آل
َ
أ قاايبُك َومااََنطق ُلاابَ َ ُقبيا ُ َفلااََيَضااَ هّللَشاايئيَوساايج ُز َ هّللَ شا

عمران ،)144/و اآلية ختل علن وقلو االنقلال عللى االَعقلا بعلد ل ىيلل الرسلول والتلاليخ  ىافلل
بنمابج يوة من هذا االلتدا .
 ،قلال يلوم ايل :
اّلل
.5أارج مسلم يف صلحيحه ،علن أيب  ىلاضم علن سليل :ا هن لسلول ه
اّلل ولس لوله ،قللال :فبللات
الَعطل ه
اّلل ولس لوله ،وحيبلله ه
اّلل علللى يديلله ،حيللب ه
ل ،هللذه الرايللة لج لالب يفللتو ه
لهيللم
اّلل
فلمللا أصللبو النهللاأ غللدوا علللى لسللول ه
النللاأ يللدو ون ليلللتيم أيهيللم يُعطاهللا ،قللال :ه
اّلل ي للتعر عينيله ،قللال:
يرجلون أن يعطاهلا ،فقللال :أيلن علل هلر بلن أيب الللبس فقلالوا :هللو لسلول ه
يف عينيلله و عللا للله ف ل أ  ىللىت للثن يعللن بلله وج ل
اّلل
فثلسلللوا إليلله ،فللثتى بلله فبصللق لسللول ه
فثعطاه الراية.

اّلل أق للاتليم  ى للىت يعونل لوا ميلن للا ،فق للال :انف للذ عل للى لس لللى  ى ل هلىت تنل ل ل
فق للال عل للر :لس للول ه
ِ
اّلل
اّلل ل لحتن ييللدي ه
اّلل فيلله فللو ه
بسللا ىتيم لهلا عيم إىل االسللالم ،وأال هم وللا للب علللييم مللن  ىل هلق ه
بى لجالب وا ىداب او لى من أن يعون

____________________
 . 1سنن اليمذي 321/4 :برقم .1512
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لى ر النهعم.
 :إ ه للم
اّلل
 .6أا للرج أ للد ع للن أيب  ى للاضم ،ع للن س لليل ب للن س للعد ،ق للال :ق للال لس للول ه
أنضللجوا اب ل م،
وحم هق لرات الللذنو  ،قللوم ن ل لوا يف بطللن وا فجللا با بعللو  ،وجللا با بعللو   ،ىللىت َ
() 1

وإ هن حم هقرات ال هذنو مىت يلُ َواذ عا صا ىبيا لعه.
تساوالت و لوا ال تنطبلق مل ملا ب لرل ملن امللواضين السلالفة
وقد لويت عنه لوا ت ال ختلو عن َ
الذ ر:
 .1ةل النق
قارماب
() 2

أارج ابن ا مية عن أيب  ىاضم قلال :لأيلت سليل بلن سلعد يبلول قارملاب ،فانهله لده بللى عليله،
() 3
مين فعله.
وقال :قد لأيت من هو او ه
أبنهه ةل قارماب.
مين ،فقد نسب إليه
ولعلهه ألا الرسول من قوله  :هو او ه
 ،أو ق للال :لق للد أت للى الن للق

اّلل
أا للرج البخ للالي ع للن  ىذيف للة ،ق للال :لق للد لأي للت لس للول ه
() 4
سبا ة قوم فبال قارماب.
وقد ب رل ما يف هذه الروا ت من الضعا عند لاسة لوا ت  ىذيفة ،فال ى .

____________________
 . 1صحيو البخالي ،46/5 :تا الف .
 ،ولواه البخ للالي يف الص للحيو،53/4 :
 . 2ص للحيو مس لللم ،122-121/7 :ة فض للارل عل للر ب للن أيب ال للب
 ،ع للن س لللمة ب للن أ للو ن ولواه أيض ل لاب يف  12/5ة مناق للب عل ل لر ب للن أيب ال للب
ة م للا قي للل يف ل ل لوا الن للق
.
 . 3مسند أ د.331/5 :
 . 4املسند اجلام  ،252/7:نقالب عن مسند ابن ا مية.
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 .2ن ول اآلية لقصة

َو ِ َ
أارج البخالي يف صحيحه علن أيب  ىلاضم علن سليل بلن سلعد ،قلال :أن للت َو نَّكنا َ
ْش نبا َ
َ ّ َ َ َ َّ َ َ ن ِ
َ
َ
ال ِبيَ نضَمطَ َ َ
ال ِس د و ينل ل (ملن الفجلر) فعلان لجلال إبا ألا وا
يطَ َ
ََلك ن َ خل ََيِ نطَ َ
ّْتَيتب
ُ
يخل ُ

الصوم لبح أ ىدهم يف لجليه اخليح االَبيض واخليح االَسلو  ،و يل ل أي لل  ىلىت يتبل ،لله َلويتيملا،
() 1
اّلل بعد (من الفجر)فعلموا انهه إهاا يعين الليل و النيال.
فثن ل ه
َ
َ
ن
َ ّ َ َ َ َّ َ ن
ال َِبايَضَ
طَ ب
ََلك ن َ خلَايِ ن َ
وقد لو نظو بلى عن عدي بن  ىا  ،قال :مللا ن للت ّْتَيتب
َ ِ
َ
يال ِسا َد عملدت إىل عقلال أسلو وإىل عقلال أبلليض فجعلتيملا لت وسلا يت فجعلللت
اََ خلَيِ ُق َ
ُما
فللذ رت لله بلللى ،فقلال :إهاللا بلللى

اّلل
أنظلر يف الليللل فلال يسللتب ،س ،فعلدوت علللى لسلول ه
() 2
سوا الليل وبياحل النهيال.
َ
إن القللرآن العللرو ن ل ل بلسللان عللريب مبلل ،يفيملله لعللريب صللميم ،قللال سللبحانهَ :ول َق ِدي َ َّ ِ
َساانيَ
ه
ه
ِ َ ِ

ن َ
رآنَ َُّلك ُرِ َ َُ ُمطِ نم َّد ُكرَ (القمر.)17/
لق
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
وقال سبحانه :فإنَّميَي َ ََّس ن
ون (الداان.)52/
نيهَبُ ُلسينُكَل َعل ن ََِنتَذك نر َ
ُ
فلبا ان القرآن تا اهلداية و ِ
االنذال و ان يف مقام بيلان احلعلم ال لرعر لعاملة النلاأ لب أن
يعون بلعة فصيحة يعرفيا أهل اللعة.

وعلللى ضللو بلللى فللال يعقللل ا هن عللدي بللن  ىللا بلللى العللريب الصللميم يفيللم امل لرا مللن اخللليح
االَبلليض واخللليح االَسللو فعمللد إىل عقللال أسللو وإىل عقللال أبلليض فجعليمللا للت وسللا ته فجعللل
ينظر إلييما يف الليل ،وال يستب ،له فوج
____________________
 . 1صحيو البخالي ،135/3:ة الوقو والبول عند سبا ة قوم.
 . 2صحيو البخالي ،22/3 :ة قول اّلل تعاىلَ :و نَّكن َو ن
ْشب .
ه
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ويب لل  ،ىال لله ،ف للا هن ه للذا ش للثن م للن يع للن م للن أه للل اللس للان أو للان بعي للداب ع للن
إىل الن للق
اليا يب الفصيحة.
وأس لوأ منلله مللا ع ل ي إىل سلليل بللن سللعد السللاعدي مللن ن ل ول لمللة (مللن الفجللر ) بعللد فللية مللن
ن ول اآلية فا هن لف اآلية هإما أن يعون افيلاب يف إفلا ة املعل املقصلو أو ال  ،فعللى االَهول ال  ىاجلة
إىل قوله :من الفجر ،وعلى اليلاو لان الفصلل بل ،اآليلة وقيلدها أملراب غلو صلحيو ،وال يقلاأ بللى
بفصل اخلا على العام أو املقيد على املطلق.
.3وض اليد اليم على اليسر
أارج البخالي ،علن أيب  ىلاضم ،علن سليل بلن سلعد ،قلال :لان النلاأ يلُ َلوَمرون أن يضل الرجلل
اليد اليم على بلاعه اليسر يف الصالة.
َ
قال أبو ىاضم :ال أعلمه إاله ي ِ
نمر بلى إىل النق ،وقال إمساعيلل (شليخ البخلالي) يُنملى بللى و
َ

يقل ينمر.
ولعللن
تعللد هللذه الروايللة مللن أ لللة اسللتحبا وض ل اليم ل علللى اليسللر مللا فعللل النللق
االستدالل خمدوش بوجوه:
االَهول :ا هن إاهر قوله « :ان الناأ يلُ َلومرون أن يضل الرجلل اليلد اليمل عللى بلاعله اليسلر يف
() 1

يو به وهلذا َيويلد ا هن القلبض
الصالة» ا هن اآلمر غو النق
 ،ولو ان هو اآلمر ملا أال التصر َ
 ىده يف عصر اخللفا ومن أعقبيم من االَموي.،
الياو :ا هن أة  ىاضم لاوي احلدية عن سيل ،قال« :ال أعلمه إاله ينمر بلى
____________________
 . 1املصدل نفسه.
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» فقد قرأه لفيا من احمل هدر ،بصيعة املعلوم يعين انهسيل بلن سلعد لان ينسلبه إىل
إىل النق
 ،ولعن شيخ البخالي ،يقول :الصحيو قرا ته بصيعة اجمليلول أي «ينملى بللى» ملن
النق
ون أن يصرح للناسب.
لهللذلى يعللر عللن وجللو اضللطرا يف نفللم النقللل ،قللال ابللن  ىجللر :و مللن اصللطالح أهللل
() 1
».
احلدية إبا قال الراوي ينميه ،فمرا ه يرف بلى إىل النق «
اليالللة :لو البييقللر يف سللننه يفيللة صللالة النللق عللن أيب يللد السللاعدي و أيت فيلله ب للر
من القبض.
 ،قللالوا ،َِ :مللا نللت أ يللرل للله
اّلل
فقللال أبو يللد السللاعدي :أل أعلمعللم بصللالة لسللول ه
إبا قلام
اّلل
تبعاب ،وال أقدمنا له صحبةس قال :بلى ،قالوا :فثعرحل علينلا ،فقلال :لان لسلول ه
إىل الصالة لف يديه  ىىت حيابي عما منعبيله مثه يعل  ىلىت يق هلر لهعضلو منله يف موضلعه معتلدالب ،مثه
يقرأ مثه يع ويرف يديه  ىىت حيلابي عملا منعبيله ،مثه ير ل ويضل لا ىتيله عللى ل بتيله ،مثه يعتلدل وال
اّلل ملللن للده ،مثه يرفل يديلله  ىللىت حيللابي عمللا
ينصللب لأسلله وال يقنل  ،مثه يرفل لأسلله ،فيقللول :مسل ه
اّلل أ ل ل  ،مثه يي للوي إىل االَلحل
منعبي لله  ى للىت يع للو ل هلل عظ للم من لله إىل موض للعه معت للدالب ،هيق للول :ه
فيج للايف يدي لله ع للن جنبي لله ،مثه يرفل ل لأس لله فيي للين لجل لله اليس للر فيقع للد عليي للا ويف للتو أص للاب لجلي لله
اّلل أ ل مثه ييللين برجللله فيقعللد علييللا معتللدالب  ىللىت يرجل أو يقللر
إباسللجد مثه يعللو مثه يرفل  ،فيقللول :ه
هل عظم موضعه معتدالب ،مثه يصلن يف الر علة االُالر ميلل بللى ،مثه إبا قلام ملن اللر عت ،ل ولفل
يديلله  ىللىت حيللابي عمللا منعبيلله مللا فعللل أو ل ه عنللد افتتللاح صللالته ،مثه يصللن ميللل بلللى يف بقيللة
صالته  ىىت إبا ان يف السجدة الي فييا

____________________
 . 1صحيو البخالي ،144/1 :ة وض اليم على اليسر .
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التسليم أار لجله اليسلر وقعلد متول لاب عللى شلقه االَيسلر ،فقلالوا يعلاب :صلد هعلذا لان يصللهر
()1
.
اّلل
لسول ه
.4ال َوم يف املرأة والفرأ واملسعن
اّلل
أالرج أ للد يف مسلنده ،عللن أيب  ىللاضم بلن ينللال ،علن سلليل بللن سلعد السللاعدي ،ا هن لسللول ه
() 2
قال :إن ان يف شر  ،ففر املرأة والفرأ واملسعن .يعين ال ه َوم.
للت عن لوان
وقدتعرضللنا إىل نقللد هللذا احلللدية عنللد التطللر إىل أ ىا ي لة سللعد بللن أيب وقللا
التطو ةملرأة والفرأ والدال ،فال ى .

____________________
 . 1فتو البالي يف شرح صحيو البخالي.224/2 :
 . 2البييقر ،السنن122 ،121 ،73 ،72/2 :ن سنن أيب او .154/1:
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 -38أنس بن مالك الصحايب
(12قبل اهلجرة  53 -هجرية)
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
 .1وا النق على نساره يف ليلة وا ىدة.
 .2أبو النق صفر النال.
 .3نسيان السولة من أعظم الذنو .
 .4اجتيا النق يف االَ ىعام.
 .5الصيام يف السفر.
 .6بو متيم ةل ل.
 .7برغوه يوق نبيهاب للصالة.
 .2موسى يصلهر يف الق .
 .5التجسيم يف أ ىا ييه.
 .12لق أهل احلب ة أمام النق
 .11سيدا يول أهل اجلنة.
 .12أ هُمي على م بقات.
 .13صالة النق بال بسملة.

.

.
 .14له عا النق
 .15النير عن ة االقرا .
 .16فضل عار ة.
 .17نوم النق على فراش أُم سليم.
 .12مدة ادمته.
 .15إسرا النق قبل أن يو ىى له.
اّلل بن أُيب.
 .22ن ول آية الصلو يف عبد ه

أنم بن مالى بن النضر بن ضمضم بن ضيلد بلن  ىلرام اخل لجلر النجلالي ،نيتله أبلو ل ة ،قلدم
ر خدمه،
اّلل
النق
املدينة وهو ابن ع ر سن ،فثهدته أ هُمه لرسول ه
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ِ
صرت البصرة أ م عمر بن اخلطا وسعنيا.
وانتقل من املدينة بعد ان ُم ه
هأما أبوه فيو مالى بن النضر فال يذ رون عنه شليحتاب سلو انهله غضلب عللى أ هُم سلليم و الرج إىل
ال ام فمات افراب هنا .
و هأما أ هُمه فير أ هُم ُسليم بنت ِم ْلحان بن االد بن ضيد بن  ىرام بن جند ابلن علامر بلن غلنم بلن
النجاليلة ،فقلد اطبيلا أبلو لحلة بعلد ملا ملات ضوجيلا ماللى،
النجال االَنصالية اخل لجيلة ه
عدي بن ه
وهو م ر  ،فقالت :هأما ا هن س فيى لغبة وما ميلى يُر  ،ولعنى افر وأل امرأة مسللمة فلان تسللم
فلى ميري و ال أسثلى غوه ،فثسلم وت هوجيا.
() 1

و ان الُ هم ُسليم مواقا يف بعض الع وات ال سيما يوم أُ ىد.
وقد وصا أنم ةالَوصا التالية:
ِ
ِ
اّلل ،وهللو آاللر أصللحابه مللواتب و ىيللة إنلهله
املفللي ،املقللر َ  ،احملل هده ،لاويللة االسللالم ،اللا م لسللول ه
() 2

ولد قبل اهلجرة بع ر سن ،وأشير االَقوال يف وفاتله انهله تلويف علام  53فيعلون عملره عللى هلذا مارلة
ورالرة سن.،
يقللول الللذهق :قللال االَنصللالي ااتلللا علينللا يف سل هلن أنللم ،فقللال بعضلليم :بلللغ  123سللن،،
وقال بعضيم 127 :سن.،

وقال أيضاب :مسلنده ألفلان ومارتلان وسلتة و لانون ،اتهفلق لله البخلالي ومسللم عللى   122ىلديياب،
() 3
وانفر البخالي بيمان  ،ىديياب ،ومسلم بتسع.،
أ ىصيت أ ىا ييه يف املسند اجلام فبلعت  )4( 1472وهو يقل
وقد
ْ

____________________
 . 1مسند أ د.335/5 :
 . 2م اهو علما االَمصال واعالم فقيا االَقطال 65 :برقم  ،215وسيوافيى االاتال يف مدة ادمته.
 . 3سو أعالم النبال  324/2 :برقم .55
 . 4الذهق ،سو أعالم النبال  426/3 :برقم .62
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احلق ا هن املسند اجلام ليم نام .
عما ب ره الذهق و ه
بعيو ه
اّلل املدينللة وأل ابللن ع للر و مللات وأل ابللن ع لرين ،و للن أ هُميللايت
و للان أنللم يقللول :قللدم لسللول ه
() 1
يهين على ادمته.

وعلللى بلللى فمللا يرويلله مللن الللروا ت عللن النللق مباشللرة  -وهللو االَغلللب  -إهاللا أاللذه يف هللذه
بعد ي ل صبياب ،مراهقاب.
السن ،وهو ُ
يروي علن :النلق ،وعلن :أيب بعلر وعملر و عيملان ومعلاب وأسليد بلن احلضلو وأيب لحلة وأ هُمله أ هُم
() 2
ُسليم وفا مة ال هرا وغوهم.
م للا أا للذ عن لله ال للق ي للو  ،م للنيم :احلس للن البص للري ،واب للن سل لوين ،و ال للعق ،وأب للو قالب للة،
() 3
ومعحول ،وعمر بن عبد الع ي  ،واثبت البناو ،إىل غو بلى ممهن يروي عنه.
وقد شال يف بعض الع وات وجا يف  ىدييه م لال ته يف غل وة ايل ملا سليوافيى وهلو الراويلة

.
اّلل
الياو للحدية النبوي بعد أيب هريرة ،فيما من املعيرين للرواية عن لسول ه
مللا هللو واضللو ملللن استقصللى
ومللن أبللرض مساتلله انلهله يللروي يف أغلللب االَ ىيللان أفعللال النللق
أ ىا ييه فالقول والفعل اليمها سنهة.
وقد ادم البيت النبوي م هدة مديدة ملم االهلا مد احللب والعنايلة اللي لان النلق يولييلا لبنتله
 ،فانععم ل بلى على ااباله.
فا مة ال هرا وابنييا احلسن واحلس،
انهه قال  :ىسبى من نسا
لو عن النق

____________________
 . 1املسند اجلام .65/3 :
 . 2مسند أ د.112/3 :
 . 3سو أعالم النبال 356/3:ن ذيب التيذيب 376/1 :برقم .652
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حممد ،وآسية امرأة فرعون.
العامل :،مرو ابنة عمران ،واد ة بنت اويلد ،وفا مة بنت ه
اّلل يقلر َ اد لة السلالم،
ولوي أيضاب :جا ج ريل إىل النق
وعنلده اد لة ،فقلال :إ هن ه
() 2
اّلل.
السالم ول ة ه
فقالت :إ هن ه
اّلل هو السالم وعلى ج ريل السالم وعليى ه
() 1

اّلل للان ميل هلر ببللا فا مللة سللتة أشللير إبا اللرج إىل صللالة الفجللر ،يقللول:
ولو أيضلاب ا هن لسللول ه
َ
ن
ِ
َ
َّ ن ن ُ ن َ َ ِ ن
ك ن َ ر ِج ََُأ ِهَُ َِليِ ُت ََو ني َق َرك ِ ََت ِق ُ اريَ .
الصالة أهل البيلت إُنميَيريدَ هّلل ََُلذ ُهبََط

() 3

لب إليللى ،قلال :احلسللن
ولو اليملذي علن أنللم بلن ماللى :سلحتل لسلول ه
اّلل أي أهللل بيتلى أ ى ه
() 4
ابين في ُميما ويض ُميما إليه.
احلس ،،و ان يقول لفا مة :إ عر ه
ي،عن أنلم بلن ماللى ،قلال :لان عنلد النلق لو ،فقلال :اللهي هلم إرتللين
أالرج اليملذي علن السل هد ه
() 5
أب ىب القى إليى أي ل معر هذا الطو ،فجا علر فث ل معه.
ه
أارج ِ
االمام أ د عن عبد الصلمد وعفلان ،قلاال  :ىل هدرنا لا  ،علن مسلا  ،علن أنلم بلن ماللى
بعة بل ا ة مل أيب بعلر الصلديق (لحل) فلملا بللغ با احلليفلة ،قلال عفلان :ال
اّلل
ا هن لسول ه
() 6
.
يبلعيا إاله أل أو لجل من أهل بيي فبعة عا م علر
هل بلى يعر عن تعا فه م أهل البيت

.

____________________
 . 1سو أعالم النبال .356/3:
 . 2مسند أ د135/3:ن واليمذي :السنن :برقم.3272
 . 3سنن النسارر ،يف ة عمل اليوم و الليلة برقم  ،374وأارجه يف فضارل الصحابة برقم .254
 . 4مسند أ د.225 -255/3 :
 . 5اليمذي :السنن 657/5 :برقم .3772
 . 6اليمذي :السنن 636/5:برقم  ،3721تا املناقب.
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لوار أ ىا ييه
نذ ر يف املقام شيحتاب من لوار أ ىا ييه ليعون ااوبجاب ملا نذ ر.
اّلل ،قال:
 .1عن يد عن أنم ا هن لسول ه

اّلل :هذا ننصره مظلوماب ،فعيا ننصلره إامللابس قلال:
انصر أاا إاملاب أو مظلوماب ،قيل لسول ه
() 1
متنعه من الظلم.
:
اّلل
اّلل االَسدي ،قال :مسعت أنم بن مالى يقول :قال لسول ه
 .2عن أيب عبد ه
() 2
ما يريبى إىل ما ال يريبى.
:

اّلل
 .3عن قتا ة عن أنم ،قال :قال لسول ه
() 3
اّلل) تعدل رلة القرآن.
( قل هو ه
اّلل
 .4عللن س للليمان التيمللر ،ق للال :مسعللت أن للم بللن مال للى يق للول :ق للال لسللول ه

 :م للن

فليتبوأ مقعده من النال.
ذ
علر ه
ه
 :إهايلل العلملا يف االَلحل
 .5عن أيب  ىف انهه مسل أنلم بلن ماللى يقلول :قلال النلق
ميللل النجللوم يف السللما يُيتللد عللا يف إلمللات الل والبحللر  ،فلللبا انطمسللت النجللوم أوشللى أن
() 5
تضل اهلداة.
() 4

اّلل
 .6عللن الللا أيب الربي ل قللال  :ى ل هدرنا أنللم ،قللال :قللال لسللول ه
() 6
فثوغلوا فيه برفق.
____________________
 . 1مسند أ د.212/3:
 . 2مسند أ د.221/3:
 . 3مسند أ د.153/3:
 . 4سنن ابن ماجة برقم .3722
 . 5مسند أ د.116/3:
 . 6مسند أ د.157/3:
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 :إ ههنللذا الللدين متلل،

 :ال للة يف نواص للر

اّلل
 .7عللن أيب التهيللاح انهلله مس ل أنللم بللن مالللى ،قللال:قللال لسللول ه
() 1
اخليل.
هللذه مقتطفللات مللن لوارل أ ىا ييلله الللي يعلللو علييللا نللول النبللوة ويللدل مسل ُو مضللموهنا علللى صللد

مقاله ،فاالُهمة قا بة تنيل من النمو العذ لتلى االَ ىا ية بال تريهة ،ولعن م االعليا بلذلى
ففر الروا ت املروية عنه شذوب وشطحات تص هدل عن االَاذ عا.
 .1وا النق على نساره يف ليلة وا ىدة
اّلل ان يطو على نسلاره يف الليللة
لو البخالي عن قتا ة ،ا ه نم بن مالى  ىدريم :ا هن نق ه
الوا ىدة وله أيضاب تس نسوة.
() 3
وقد تضافر نقل هذا احلدية عن أنم ا هللنق ان يطو على نساره يف غسل وا ىد.
وعن قتا ة ،قلال  ىلدرنا أنلم بلن ماللى ،قلال :لان النلق يلدول عللى نسلاره يف السلاعة الوا ىلدة
() 2

مللن الليللل والنيللال وهل هلن إ ىللد ع للرة ،قللال :قلللت الَنللم :أو للان يطيقللهس قللال :نللا نتحللده انلهله
() 4
أُعطر هقوة رالر.،
هلذا وإبا أل ل أن نستقصلر أسلانيد هلذه الروايلة ملن تلب احللدية لطلال بنلا العلالم فقلد نقليلا
عنه غو وا ىد من أصحا السنن واملسانيد.
____________________
 . 1مسند أ د.155/3:
 . 2مسند أ د.114/3:
 . 3صحيو البخالي ،75/1 :ة اجلنب خرج ومي ر يف السو وغوه ،وال ى  4/7ة يرة النسا .
 . 4مسند أ د161/3:ن وصحيو البخالي ،34/7 :ة من ا على نساره يف غسل وا ىد من تا النعاح.

629

إ هن احلسن والقبو العقلي ،وإن صالا معرضاب للنقاش ب ،العدلية واالَشاعرة ولعلن احلسلن والقلبو
العرفي ،أمر ال ميعن أن ينعر ،فاالَ ل يف الطريق وإن ان أمراب مبا ىاب ولعن تسلتنفره بلار النلاأ،
فعلى النق تن يه سا ىته عن هل ما يوجب انفضاحل الناأ عنله ،وال يق هلل علن هلذا العملل ،الطلوا ُ
على النسا التس على لواية أو ِ
اال ىد ع رة على لواية أُار يف ليلة وا ىلدة أملام شلا مراهلق
ثنم.
فلللو للان احلللاف لللذلى العمللل هللو بيللان احلعللم ال للرعر وانلهله للوض االقتصللال علللى غسللل وا ىللد
جلناةت متعد ة فما أيسر بيانَه يف رنا لماته ومواعظه سارر ما أفا ه من االَ ىعام والسنن.

وهللل للان اجلم ل بلل ،النسللا يف الللداول يف ليلللة وا ىللدة أم لراب مفروض لاب عليلله م ل ا هن أصللل و
ال وجلة أملر خمتلللا فيله يف فقله أهللل السلنهة ،فاحلنابللة علللى أنهله لب علللى الل وج و ضوجتله يف ل هلل
مرة وا ىدة إن يعن لله علذل ،واحلنفيلة عللى أنهله لليم هللا  ىلق املطالبلة بله يف العملر إاله
ألبعة أشير ه
مل هلرة وا ىللدة ،وال للافعية علللى أنلهله للليم للملرأة احلل هلق يف مطالبللة الرجللل ةلللو الَ هن عقللد النعللاح واقل
() 1
على أن يستمت الرجل عا فاملعقو علييا هر املرأة ال الرجل فعلى هذا فالو  ى هقه.
وعليلله ال يتصللول وجللو الللو إاله علللى مللذهب احلنابلللة ون غللوهم ،مللا ال للب الللو يف
أ ا  ى هقين ضمن لياس.
ليلة وا ىدة بل له

مثه إ هن ما هبرل به أنم إمعان عمل النق بعد ما سلحتل علن إ اقلة النلق فثجلا  :نهلا نتحلده انهله
أُعطللر قللوة رالرلل ،لج لالب )2( .أمللر م للعل ،فلللن أوقفلله النللق علللى بلللى فلمللابا ينسللبه إليللهس وإن
أاذه من غوه فمن أوقفه على بلىس ومن أين عر انهنق ِ
االسالم أُعطر قوة رالر ،لجالب س
____________________
 . 1مسند أ د.251/3:
 . 2ال ى الفقه على املذاهب االَلبعة.241-242/4:
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نعللم هل العقللل وال للر علللى لل وم بلللو االَنبيللا يف العقللل والللوعر واالَاللال احلميللدة والفضللارل
احلسنة مرتبة سامية جتعليم يف مستو عال يتفوقلون علا عللى سلارر الب لر ،و هأملا ملا سلو بللى ممهلا
تفوقيم على الناأ ب لر فضلالب
ال يعد ْحم َمدة يف العمل وال رامة يف االَاال فلم يدل ليل على ه
عن إعطاريم قوة رالر ،لجالب فيما يرج إىل العرار السافلة.
هل بلى يعر عن وهن احلدية مضمولب وعدم مطابقته لالُصول املسلمة عند املسلم.،
مثه إ هن القيلام علذا العملل أملام شلا مراهلق  -ملا قلنلا  -أملر قبليو عرفلاب ،ين هفلر النلاأ علن النللق
إبا مسعلوا بلله ،و هللذا هللو البخللالي حيللدرنا ا هن أنسلاب حلللق ةلنللق قُبيللل غل وة ايل الللي وقعللت يف حمللرم

سنة  7من اهلجرة
اّلل بلن  ىنطلب انهله مسل أنلم بلن
أارج البخالي عن عمرو بن أيب عمرو موىل املطللب بلن عبلد ه
الَيب لحللة :الللتمم غالم لاب مللن غلمللانعم خللدمين ،فخللرج يب
اّلل
مالللى يقللول :قللال لسللول ه
() 1

اّلل لمللا نل ل ،فعنللت أمسعلله يعيللر أن يقللول« :اللهيل هلم
أبللو لحللة يللر فين ولا ه ،فعنللت أاللدم لسللول ه
وضللَ الللدين ،وغلبللة الرجللال» ،فلللم
او أعللوب بللى مللن اهلللم واحلَلَ ِن والعجل والعسللل والبخللل واجلللنب َ
ه
() 2
أضل أادمه  ىىت أقبلنا من اي .
فيلذا يعللر عللن أنلهله حلللق ةلنللق يف سللنة  7لليجللرة وللله مللن العمللر  17أو  12عاملاب أفلليمعن أن
يقللوم النللق
ليلة وا ىدةس!
ان النق

أمللام شللا مراهللق يف عنف لوان شللبابه و رللولان شلليواته ةلطلوا علللى ضوجاتلله يف
إنسالب  ىيِيهاب عفيفاب ،و هذا هو القاضر

____________________
 . 1مسند أ د.251/3:
 . 2سوة ابن ه ام.322/3:
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أش هدالناأ  ىيا ب ،وأ يرهم عن العولات اغضا ب.

يعرفه بقوله :و ان النق
عياحل ،ه
ّ
َ
ِ ن
ن
َو ُهّللَالَي َ ِساتَيحَ ُم َ
كِ َ
َاكنَي َذيَ َّْل َّ
اََ ْل َ َّ
اَ
ِبَفيَ ِستَيحَ ُمط
اّلل تعلاىل :إُنَذ ُلك
ُ
قلال ه
ُ
(االَ ى ا .)53/

اّلل أشللد  ىيللا ب مللن العللذلا يف اللدلها ،و للان إبا
وعللن أيب سللعيد اخلللدلي (لحل) :للان لسللول ه
ره شيحتاب عرفناه يف وجيه ،و ان لطيا الب رة ،لقيق الظاهر ،ال ي افه أ ىلداب ولا يعرهله  ىيلا ب و لرم
نفم.
وعن عار ة :ان النق إبا بلعه عن أ ىلد يعرهله يقلل ملا ةل فلالن يقلول لذا ،ولعلن يقلول:

ما ةل أقوام يصنعون أو يقولون ذا.
ولو عنه :انهه ان من  ىياره ال يُيبت بصره يف وجه أ ىد و انهه لان يُع ِهلين عملا اضلطره العلالم
إليه ممها يعره.
قح.
اّلل
وعن عار ة :ما لأيت فرج لسول ه
فلبا ان هذا  ىيا َه وعفتَه ،فيل يتص هلول أن يطلو يف ليللة وا ىلدة عللى تسل أو إ ىلد ع لرة
مللن ضوجاتلله وا ىللدة تلللو االُاللر  ،ونسللا ه مطلعللات علللى بلللى مضللافاب إىل غالملله الللذي بلللغ سللن
املراهقة وهو يف شره غري تهس
() 1

إنهعمل هل إنسان يععم نفسياته وملعاته ،فيذا النو من العمل يع ا علن نفسليهة غالقلة يف
أجل من هذه التيمة الرايصلة ،وملن قلرأ  ىياتله وهلو يف شلر شلبابه
 ىب ال يوات ،والنق
بل العقد السا أ من عمره ال ريا يقا ،على أنهه ان بعيداب عن أيهعملل ميلت إىل بللى
إىل ان ه
بصلة.
«فيللو قللد تل وج اد للة وهللو يف الياليللة والع لرين مللن عمللره وهللو يف شللر الصللبا ،وليعللان الفتللوة،
ووسامة الطلعة ،و ال القسمات و مال الرجولية ،وم

____________________
 . 1صحيو البخالي ،76/7 :ة احليم من تا االَ عمة.
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بلللى إلللت اد للة و ىللدها ضوجلله للاو وع لرين سللنة  ىللىت ختطهللى اخلمسلل،،هذا علللى  ىلل ،للان
مندو ىللة يف
تعللد ال وجللات أملراب شللارعاب بلل ،العللر يف بلللى العيللد و علللى  ىلل ،للان حململلد
الت وية على اد ة أن يع له منيا بَ َ ر ،يف وقت ان تلُوأ فيله البنلات ،و لان اللذ ول و ىلدهم

هللم الللذين يعتل ون الفلاب وقللد إللل النللق مل اد للة سللب ع للرة سللنة قبللل بعيلله وإ ىللد ع للرة سللنة
بعللده وه للو ال يفعللر ق للح يف أن يُ للر معي للا غوه للا يف فراشلله ،و يع للر عنلله يف  ىي للاة اد للة و
يعلر عنلله قبللل ضواجله منيللا ،انلهله لان ممللن تعلرييم َمفلاتن النسللا  ،يف وقللت يعلن فيلله علللى النسللا
() 1
 ىجا بل انت النسا يت جن فيه و يبدين من ضينتين ما  ىرم ِ
االسالم من بعد».
ه
ه
ه
فملن غلو الطبيعلر ان تلراه وقلد ختطلى اخلمسل ،ينقللب فجلثة هلذا االنقلال اللذي تصلوله تلللى
الرواية.
و هأما تعد ضوجاته ونساره ،فمن قرأ صلفحات اتلخله يقلا عللى أنهله لان الَجلل غلا ت سياسلية

أو اجتماعية أو ما ي بييما.
اّلل إليلله ت ل وج سللو ة
ملليالب انلهله
فلمللا قبضلليا ه
ي للر م ل اد للة أ ىللداب مللد  22سللنة ،ه
بنت ضمعة ألملة السعران بلن عملرو بلن عبلد مشلم ،و يلرو لاو ا هن سلو ة انلت ملن اجلملال أو ملن
اليللروة أو مللن املعانللة وللا علل ملطمل مللن مطللام الللدنيا أرلراب يف ضواجلله عللا ،إهاللا انللت سللو ة ضوج لاب
لرجل من السلابق ،إىل ِ
االسلالم اللذين ا ىتمللوا يف سلبيله االَب واللذين هلاجروا إىل احلب لة بعلد ان
ةهلجرة ولا البحر إلييا ،وقد أسلمت سو ة وهاجرت معه وعانلت ملن امل لا
أمرهم النق
بعد بلى ليعوهلا ولوتفل وعانتيلا إىل
ما عاد ،ولقيت من االَب مالقر ،فلبا ت هوجيا النق
املومن ،،فذلى أمر يستحق من أجله أمسى التقدير وأجل احلمد.
أُمومة َ

() 2

____________________
 . 1القاضر عياحل االَندلسر :ال فا  ،بتعريا  ىقو املصطفى.243 -241/1:وال ى مسند أ د.71/3:
 . 2د  ىس ،هيعل  ،ىياة د 315 -312 ،الطبعة اليالية ع رة.
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هللذه إملاملله إ اليللة لتع ل هد ضوجاتلله ،ومللن ألا التفصلليل ،فليتص ل هفو صللفحات التللاليخ  ىللىت يقللا
عن.
على احلواف الي فعته إىل ال واج ه
وقلال :و لان النلق شلديد
وممها يعر عن ضلعا الروايلة ملا لواه نفلم أنلم يف  ى هلق النلق
احليا
ويللرو أيض لاب :يف قضللية ت ل وية النللق ب ينللب وإقامللة وليمللة ويقللول :فللث لوا  ىللىت شللبعوا وارج لوا
() 2
وبقر ارفة منيم ،فث الوا عليه احلدية ،فجعل النق يستحير منيم أن يقول هلم شيحتاب.
بصفية
ما لواه  ىول ضواج النق
وال يوافل للق االَ ُُصل للول املسل لللمة
ا هن مل للا لواه أنل للم  ىل للول صل للفية ،ممله للا ي ل ل هِلوه مسعل للة النل للق
() 1

املستفا ة من العتا والسنهة.
أارج مسلم يف صحيحه عن اثبت ،قال  :ى هدرنا أنم ،قلال :صلالت صلفية لد ىيلة يف مقسلمه،

وجعل لوا ميللد ىوهنا عنللد لسللول اللهيقللال :ويقولللون :مللا لأينللا يف السللق ميليللا ،قللال :فبعللة إىل  ىيللة
فثعط للاه ع للا م للا ألا  ،مثه فعي للا إىل أُم للر ،فق للال :أص لللحييا ،هخ للرج لس للول اللهيم للن اي ل  ى للىت إبا
() 3
جعليا يف إيره ن ل ،مثه ضر علييا القبهة.
اّلل عليلله احلصللن
فلمللا فللتو ه
أاللرج البخللالي عللن مللوىل املطهلللب ،عللن أنللم بللن مالللى يف لوايللة ...ه
ب للر ل لله للال ص للفية بن للت  ىي للر ب للن أاط للب وق للد قُت للل ضوجي للا فعان للت عروس لاب فاص للطفاها الن للق
لنفسه ،فخرج عا

____________________
 . 1د  ىس ،هيعل  ،ىياة د 315 -312 ،الطبعة اليالية ع رة.
 . 2صحيو البخالي ،115/6 :تفسو سولة االَ ى ا  ،ة ضواج ضينب بنت جح من تا النعاح.
 . 3مسند أ د163/3:ن صحيو مسلم.152/4:
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اّلل
 ىىت بلعنا سد الصيبا  ىلهت ،فب عا مثه صلن  ىيسلاب يف نطل صلعو ،مثه قلال لسلول ه
() 1
اّلل على صفية ،هخرجنا إىل املدينة.
آبن من  ىولى ،فعانت تلى وليمة لسول ه
ة يمالت  ىول الروايت:،

:

هأوالب :وجلو التيافلت بينيملا  ىيلة إ هن الروايللة االُوىل تص هلرح أبنهصلفية صلالت لد ىيلة يف مقسللمه،
فلما مس النق مدح النلاأ إ ه هلا وقلوهلم« :ملا لأينلا يف السلق ميليلا» بعلة إىل  ىيلة فثعطلاه علا ملا
ه
ألا  ،مثه أا للذها من لله و فعي للا إىل أُم أن للم للر تص لللحيا ،ولع للن الظ للاهر م للن الياني للة ه للو ا هن الن للق
ااتالها لنفسه من هأول االَمر بعد أن ب ر له ال صفية وحماسنيا.
ِ
يصرح أب هن صفا العنارم للنق واخلليفلة بعلده ،ولعلن ال يصللو ملسللم
واثنياب :ا هن الفقه االسالمر ه
الللداول ةالَمللة املسللبية إاله بعللد اسللت ا ل يللا ،فعيللا بل عللا النللق يف الطريللق قبللل االسللت ا علللى
لتللا الللروايت،س مللا هللو صلريو قوللله« :وقللد قتللل ضوجيللا و انللت عروسلاب ،فخللرج عللا  ىللىت بلعنللا سللد

الصيبا  ىلهت فب عا».
وقللد لو أبللو سللعيد اخلللدلي« :انلهله ال تو للث  ىامللل  ىللىت تض ل وال غللو بات للل  ىللىت لليض
انلهله قللال يللوم  ىنلل«:،ال
اّلل
 ىيضللة وا ىللدة» ولو لويف ل بللن اثبللت االَنصللالي عللن لسللول ه
ه
ةّلل واليللوم اآلاللر أن يسللقر مللا ه ضل غللوه  -يعللين إتيللان احلبللاىل  -وال حيللل
حيللل المللر َ ُ يل َلومن ه
() 2
ه
ةّلل واليوم اآلار أن يق على امرأة من السق  ىىت يست ريا».
المر َ ُ َيومن ه
وقد صلرح بلل وم اسلت ا االَملة فقيلا امللذاهب قا بلة ملن غلو فلر بل ،سلبب ون سلبب ،ففلر
املبسو  :للو ملعيلا عبلة أو صلدقة أو ملواه أو جنايلة وجبلت عليله ،أو جعلل تابلة أو الل فعليله
االست ا فييا.
____________________
 . 1صحيو مسلم 142/4 :ن مسند أ د.155/3 :
 . 2صحيو البخالي ،135/5:ة غ وة اي .
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وهذا ما تر يذهب إىل االست ا بصولة عامة.
صرح وا إبا ان السبب هو العنيمة فحسب.
ومنيم من ه
فقد جا يف ا القنلا  :لب االسلت ا وللى اليمل ،ملن ق هلن و معاتبلة وأ هُم وللد وملدبرة عنلد

 ىدوه امللى ب را أو هبة أو إله أو وصية أو غنيمة أو غو بلى.
تصل هده علن البنلا علا يف الطريلق لت القبلة
واثلياب :ا هن معالم االَاال الي متت عا النلق
ويف معرحل أنظال املسلم ،،وال يقوم بذلى من له أ د  ى من العفة.
ولعم للري ا هن تل للى ال للروا ت وأمياهل للا ال للي لواه للا أن للم ب للن مال للى أو لووا عن لله تُ ل هِلوه مسع للة الن للق
() 1

ال للذي للان يف منتي للى اخلل للق الع للرو واالَ الرفيل ل  ،وق للد اقتص للرل عل للى ه للات ،ال للروايت،،
موجللو ة بللوفرة يف لوا ت أنللم أو يف مللن لووا عنلله ،و
وإالهفللالروا ت الللي متللم رامللة النللق
أ تلللى الللروا ت يف االَ ىا يللة النبويللة فثاللذها ال ُسللذج مللن النللاأ  ىقللارق مثه
وضل بلللى علللى مللن ه

 ىاولوا أن ي لوها بوجوه غو مقبولة.
يف النال
 .2أبو النق
اّلل أيلن أيبس قلال يف النلال  ،فلملا ق هفلى،
أارج مسلم عن اثبت ،عن أنم انهرجالب قال :لسول ه
() 2
عاه فقال :إ هن أيب وأة يف النال.
ولو أ د عذا الطريق قال ،قال لجل للنق

____________________
 . 1أبو او  ،السنن ،242/2 :برقم  2157و.2152
 . 2ال ى يف الوقو على نصو املذاهب يف الضم االست ا  ،موسوعة الفقه ِ
االسالمر.127 - 123/5 :
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فلما لأ ما يف وجيه قال :إ ه يب و أة يف النال.
أين أيبس قال :يف النال ،قال :ه
تساوالت نطر ىيا وهر:
وة َ
هللو العطللا واحلنللان يف معاش لرته م ل النللاأ وعلللى ضللو بلللى،
أ .ا هلملعللرو عللن النللق
()1

أن يللب علللى سل َلواله و يصل هلرح ا هن معانلله يف النللال ،و ملللا شللاهد
فيللل للان مللن واجللب النللق
ه
لطر إىل تسلليته أب ه ةه ميللل أبيلله اليمهللا يف النلال ،وميللل هللذا السل َلوال واجللوا
ان عاجله مللن جوابلله اضل ه
ال يصدل ممهن وصفه سبحانه ةخللق والفضل العظيم.
قللال ِ
االمللام الن للووي يف شللرح احل للدية :قوللله «:إ هن أيب وأة يف الن للال» ه للو م للن  ىسللن الع للرة
ةلتسلية ةالشيا يف املصيبة )2( .نعم من  ىسن الع رة لعن من غو م ِهل لعسر قلبله ببيلان مصلو
أبيه مثه تسليته.
علللى للارفت ،،فمللنيم مللن متللت
 .إ هن الللذين عاش لوا بعللد املسلليو إىل  ىلل ،بعيللة النللق

احلجة فيو ممهن قال سبحانه يف  ى هقله:
احلجة فال ه
شى انهه يف لل اجلحيم ،و هأما من تتم عليه ه
عليه ه
َ
َ
َ
ن
َ َ ن َ نِ َ ِ َ
َو ُهّللَ َ لي ٌ َ
َوإ ّميَنتن نبَ َ ليِ ِ َ
ال ِمرَ هّللَإ ّميَن َعذ نب ن ِ َ
َْكاي (التوبلة)126/
ُ
ُ
ُ
ُ
وآخرونَمرج نَ َ ُ
فليم هل من عاش ب ،الفيت ،يف النال قطعاب ،فيل ان والد السارل ممن متت عليه احلجة س
ج .إ هن الروايلة ختللالا مللا عليلله ِ
االماميللة وال يديللة و لللة مللن حمققللر أهللل السلنهة مللن أنهوالللدي النللق
اّلل عليله ووفلول إ ىسلانه إليله يرضقله إ ىسلان
انوا مو ىدين وشذ من قال إ هن النق م يرة ما أنعم ه
والديه ،فل هن هذه العلمة صدلت من غو قيق ،فا هن التاليخ يضبح ملن سلو ما إاله شليحتاب يسلواب،
و فيمل للا ضل للبح إيع ل للاض لل للو نقل للل الل ل للة علل للى إميل للان والدي ل لله ،فق ل للد نق ل للل الت ل للاليخ عل للن وال ل للد الن ل للق

____________________
 . 1مسلم ،الصحيو ،133 -132/1:ة اهان مات على العفر فيو يف النال .من تا ِ
االميان.
 . 2مسند أ د.115/3:
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انهه عندما عرضت فا مة اخليعمية نفسيا عليه ،فقال :ل اب علييا:
واحل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل هلل ال  ىلهفاس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للتبينه
هأمل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا احل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لرام فاململ ل ل ل ل ل ل ل ل ل للات ونل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لله
عرضل ل ل ل ل ل ل ل ل لله و ينَل ل ل ل ل ل ل ل ل لله
حيم ل ل ل ل ل ل ل ل للر العل ل ل ل ل ل ل ل ل للروُ َ

فعي ل ل ل ل ل ل للا ةالَم ل ل ل ل ل ل للر ال ل ل ل ل ل ل للذي تبعين ل ل ل ل ل ل لله

() 1

أضا إىل بلى تضافر الروا ت  ىول يالة وال ة النق الي عيا احلاف أبلو الفلدا ابلن يلو
اّلل بللن عبللد املطلللب...و مللا افللي الن للاأ
يف اتلخلله ،قللال :واطللب النللق وقللال :أل د بللن عبللد ه
اّلل يف اوهللا ،فثارجللت مللن بلل ،أبللوي ،فلللم يصللبين شللر مللن عيللد اجلاهليللة
فللرقت ،إاله جعلللين ه
وارجت من نعاح و أارج من سفاح ،من لدن آ م  ىلىت انتييلت إىل أيب وأ هُملر فلثل الو م نفسلاب
و او م أةب.
إىل غللو بلللى مللن االَ ىا يللة والللروا ت و لمللات احمل هققلل ،الللي استقصلليناها يف تابنللا مفللاهيم
() 3
القرآن.
قللال القاضللر عيللاحل االَندلسللر :فانلهله ابللة بللين هاشللم وسللاللة قلري وصللميميا وأشللر العللر
() 2

وأع هم نفراب من قبل أبيه وأ هُمه.
اّلل الق اخللق فجعلين من اوهم و ملن الو
وعن العباأ (لحل) قال :قال النق
 :إ هن ه
قلرهنم ،هتخل هلو القبارللل فجعلللين مللن اللو قبيلللة ،مثه ختل هلو البيللوت فجعلللين مللن اللو بيللو م فللثل اللوهم

نفساب واوهم بيتاب...إىل أن قال:
اّلل إىل االَلحل يف صلللب آ م وجعلللين يف صلللب
اّلل  :فللاهبطين ه
وعللن ابللن عبللاأ :قللال لسللول ه
اّلل تعاىل ينقللين ملن االَصلال العرميلة واالَل ىلام الطلاهرة
نوح وقذ يب يف صلب إبراهيم ،هلم ي ل ه
() 4
أبوي.
 ىىت أارجين من ه
____________________
 . 1شرح صحيو مسلم ِ
لالمام النووي.75/3:
 . 2السوة احللبية.46/1 :
 . 3البداية والنياية.255/2 :
 . 4مفاهيم القرآن.152-142/5 :
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فيلذا النلول اللذي قل هدل يف علمله سلبحانه أن يض َلر العلا نمالله ،ويع ِهلر-ل مصلو التلاليخ برسلالته
ال حيتضنه إاله أصلال شلاخمة وأل ىلام مطيلرة نلوح وإبلراهيم وملن بعلده لهيلم مو ىلدون منههلون علن
عبا ة االَواثن ولبارل االَعمال ومساو َ االَاال .
عمله ،قلال :قللت
ووا ب رل يعلم عدم ه
صحة ما أارجه أ د عن و ي بن  ىدأ ،عن أيب لضين ه
اّلل :أيللن أ هُمللرس قللال :أ هُمللى يف النللال ،قللال :قلللت :فللثين مللن مضللى مللن أهلللىس قللال :أمللا
لسللول ه
() 1
ترضى أن تعون أ هُمى م أ هُمر.
 .3نسيان السولة من أعظم الذنو

() 3
() 2
اّلل بن  ىنطب ،عن أنم بلن ماللى قلال:
أارج أبو او و اليمذي عن املطلب بن عبد ه
اّلل :عرضللت علللر أجللول أ هُمللي  ىللىت القللذاة خرجيللا الرجللل مللن املسللجد ،وعرضللت علل هلر
قللال لسللول ه
بنو أ هُمي فلم أل بنباب أعظم من سولة من القرآن أو آية أوتييا لجل مثه نسييا.

أقلول :يللدل ليللل علللى وجللو  ىفل القللرآن ،وال علللى  ىرمللة نسلليانه بعللد  ىفظلله ،ومل غللض
النظر عن بلى يا يعون نسيان آية من احملرملات املوبقلة امليلعلة ويف علدا أ لل اللرة اللذي يعلد
َ ُ َ َّ
يَ َ
َو َذ نرو َمايَبَا َََ ُم َ
ل َ
َآمطن َ َّت نق َ ّهّلل َ
اََ ربايَ
آ له حمالةب هّلل ولرسوله س قلال سلبحانه :ييَين يَ ُ
ُ
ِ ن ِن ِ ن ِ َ َ َ ِ ن َ َ
طَ*َ َف ُإ ِنَ ِ ََتف َعل َفيذنن َُِبَ ِر ٍبَ ُم َََ هّلل ََو َر نس ُ َُ (البقرة.)275-272/
ُإنكطت َم َ ُم َ
ّ
َّ َ
ل َ
يََ
اّلل ولسولهس قال سبحانهُ :إنميَجز نَو َ ُ
أو يف عدا من حيال ه

____________________

 . 1القاضر عياحل ،ال فا بتعريا  ىقو املصطفى.123 -122/1:
 . 2مسند أ د.11/4:
 . 3سنن أيب او  126/1 :برقم .461
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َ ِ ن َ َّ ن َ ن َ َّ ن َ ِ ن َ َّ َ َ
ِ
ِ ََ ن
َ
ن ن َ َّ َ َ ن َن َ َ ِ َ ِ َ
َوأ ِر نجل ن ا ِ َ
ي
ياد
َأ
و
ق
ق
َت
و
َأ
ب
ل
ص
وَي
َأ
ل
ت
ق
َن
ن
َأ
سيد
رضَف
َ
ال
َ
َ
ن
يرب نَ ل َرس َويسع
ُ
ُ
ُ
ُي ُ
َ ِ ن ِ َ ِ َ َِ
ِ
ض( ...املاردة.)33/
ِلفَأوَنطف َ ُمََ الر ُ َ
َخ ٍ
ُمَ ُ

فعل للى ض للو ه للذا احل للدية يع للون نس لليان آي للة م للن آ ت الق للرآن أعظ للم م للن أ للل ال للرة والس للعر
للفسا يف االَلحل ،و ال ل ةحملالم يف االَما ن املت ة ،وقتل النفم احمليمة ،وهنب االَموال.
وملا ان احلدية من اللوهن وعلان ،علا اليملذي يسلتعربه ويقلول :هلذا  ىلدية غريلب ال نعرفله
إاله من هذا الوجه.
قال :وبا رت به د بن إمساعيل فلم يعرفه واستعربه.
 .4اجتيا النق يف االَ ىعام
أارج ِ
االمام أ د عن عبد الواله موىل أنم بن مالى ،و عمرو بن عامر عن أنم ،قال:

اّلل عللن ض لة القبللول ،وعللن حلللوم االَضللا ىر بعللد رللاله ،وعللن النبيللذ يف ال ل هدة
هنللى لسللول ه
() 4
والنقو ( )2واحلنتم ( )3وامل فت
ليين :هنيللتعم عللن
اّلل بعللد بلللى :أال ه
قللال :مثه قللال لسللول ه
إو قللد هنيللتعم عللن رللاله مثه بللداس فل ه
ِ
ل ،وتلذ ر اآلالرة ف ولوهلا وال تقوللوا هجلراب ،وهنيلتعم
ض لة القبول ،هبدا س ا ههنا تر ه القلب وتُدم ُ الع َ

() 1

عن حلوم االَضا ىر فو راله ليال مثه بدا س ا هن الناأ يتحفون ضليفيم وخبحتلون لعلاربيم فامسلعوا
ما شحتتم ،وهنيتعم
____________________
 . 1سنن اليمذي 172/5 :برقم .2516
 . 2الدة  :القر وأ ىدها ُ هة ة انوا ينتبذون فييا فتُسر ال هدة يف ال را (.النياية.)56/2:
 . 3النقو :أصل ا بة ينقر فينبذ فيه في تد نبيذه.
 . 4احلنتم وا ىد ا ىنتمة ،هنر عن االنتباب فييا الَ ههناتسر ال دة فييا الَجل هنيا(.النياية.)442/1:
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عن النبيذ يف هذه االَوعية فاشربوا وا شحتتم وال ت ربوا مسعراب فمن شا أو ث سقا ه على إمث.
تساوالت نطر ىيا:
هنا َ
االجتي للا يف
لو للن للق
أ .احل للدية  -م ل قط ل النظ للر ع للن س للنده  -مب للين عل للى أنهلله يص ل ه
() 1

االَ ىعللام ال للرعية وانلهله سللارر اجملتيللدين خطل َلى ويصلليب ،ولعللن هللذا الل عم خللالا الللذ ر احلعلليم،
َ َِ َ َ َ َِ ن َ
َ ٌ
َ َ ِ ن
ُ َ
اََ ُماطِ ن ِ َأَ ِنَينضالُ َ َ
َومايَين ُضال نَ
ِتن َ َ َّماتَطيئُف
قال سلبحانهَ :و الَفضَُ هّللَ ليكَور
ُ

َ َ ِ َ َ َ َ َّ َ َ
ّ ن َ ن َ َ ن ُ َ َ ِ َ ِ َََِ ُ َ َِ َ
َ ِ َ ن
كاََِ
ْلكمََو لماكَمايَ ا َت
كتيبَو ُ
إُالأنفس َوميَيَضونكَ ُمَََشءٍَوأنزلَ هّللَ ليكَ ُ
َ
ََِن َ َ َ ن
اكنَف ِضَُ هّللَ َ ليِ َكَ َ ُييميَ (النسا .)113/
تعل َو

واقعللة
وقللد ب للر املفسللرون أسللبا نل ول متعللد ة هلللذه اآليللة جتمعيللا ا ههنللا لفعللت إىل النللق
اّلل سللبحانه  ىقيقللة الواق ل الللذي ختاصللم فييللا املتحا مللان وعلهللله
للان احل هقفييللا غللو واضللو ،فللثلاه ه
َ

َ

ن

َ

ِ

َ

ٌَ

َ

ُ

َ ِ َ
ِ
َو َر َ
ك َ
ِتن ن َ َ َّمتَطيئُفََ ُمطِ ن ِ َأ ِنَين ُضل َََ .
بقولهَ :و الَفضَُ هّللَ لي
اّلل ول تلله ص ل هداه عللن احلعللم ةلبا للل ،وهللل للان فضللله سللبحانه ول تلله خمتصلل ،عللذه
ففضللل ه
ضل ُلل
الواقعلة أو ا ههنملا ايهمللا علييطيللة عمللره ال لرياس مقتضللى قولله سللبحانه يف بيلل اآليللةَ ( :و لا َن فَ ْ
ِ
عليى َعظيماب) هو انهله  ىظلر عملا يللة عملره ال لريا .فيلو يف هالحللوا ه والوقلار حيعلم و هلر
اّلل َ
ه

علذه املن للة العبلوة فقلد اسلتع علن االجتيلا

اّلل ،و ملن االت
مويهلداب ملن قبلل ه
احلق ونفم الواق َ
املخطى أُار .
املصيب اتلة و
َ
ن َّ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ
ال َِمرَفَيتَّب ِع َ
ايَوالَ
بقولله :ث َجعلطي َ
 .انهه سبحانه خا ب النق
َْشيع ٍََ ُمََ ب ُ ُ
ُ
َ َّ ِ َ ِ َ َّ َ َ َ
يََالَن َِعل نم ن (اجلارية.)12/
ل
تت ُبوَأه ءَ ُ

____________________
 . 1امل فت :هو ِ
االل الذي لر ةل فت وهو نو من القال ،مثه انتبذ فيه(.النياية.)324/2:
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وال لريعة هللر ريللق ولو املللا  ،واالَمللر ،أمللر الللدين و معل اآليللة انلهله سللبحانه تبللال وتعللاىل أول
الطريلق املوصلل إىل اللدين قطعلاب ،وملن  ىظلر بتللى املن للة ،فملا يصلدل عنله إهالا يصلدل
النق
طى ويصليب ،وليسلت تللى اخلصيصلة ملن اصارصله
عن واق الدين ال عن الدين املظنون الذي ُخ َ

ن ٍّ َ ِ
ِ ن
َْش َ ااََ
َج َعلطاايَ ُمااطك ِ ُ َِ
فقللح بللل قللد  ىظللر عللا معظللم االَنبيللا  ،قللال سللبحانهُ :لااُك

َو ُمط يجيَ (املاردة.)42/
ج .ا هن بيعة االجتيا ااضعة للنقاش والنقد ،فلو اجتيد النبيفلر بعلض االَ ىعلام فنظلره علوه
قابللل للنقللد والنقللاش ،ومعلله يللا يعللون  ىللالل د  ىللالالب إىل يللوم القيامللة و ىراملله  ىرام لاب إىل يللوم
القيامةس و يا تعون شريعته اامتة ال رار س فيذه الضابطة اثبتة إاله فيما ربت فيه النسخ.
بعيللدة عللن الصلوا  ،وإهاللا يتفل هلوه عللا
ل هلل بلللى يعللر عللن أ هن نسللبة االجتيللا إىل النللق
من ليم له أ د إملام وقامات االَنبيا  ،ال سيما اا النبي ،أفضل اخلليقة.

يف بي للان
م للا ب للرله م للن الوج للوه ترجل ل إىل احلع للم العل للر ،أع للين :جل لواض اجتي للا الن للق
االَ ىعللام وقللد عرفللت انلهله مرفللوحل بللن العتللا  ،وعلللى فللرحل تسللويغ االجتيللا للنبيفيللو يف املقللام
ان غافالب عن  ىعمة ض لة القبول وهر ا ههنلا تلر ه القللو و
أمر غريب ،الَ هن مفا ه ا هن النق
تللذ ه ر اآلاللرة ،ولعنهلله انتقللل إلييللا بعللد  ىلل ،مللن الللدهر غللو انهتلللى احلعمللة ليسللت مللن االُمللول الللي
اّلل علملله ةلعظمللةس وميللله
يعفللل عنيللا ال ُسللذج مللن النللاأ ،فعيللا ةلنللق «
» الللذي وصللا ه
هنيلله عللن أ للل حلللوم االَضللا ىر هتسللويعه ،الَ هن النللاأ لوللا حيتللاجون إلييللا الَجللل ا للا ضلليفيم أو
قدوم غاربيم.
فالرواية هإما مدسوسة أو منقولة على غو وجييا.
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 .5جواض الصوم يف السفر
اّلل بن مسلمة ،علن ماللى ،علن يلد الطويلل ،علن أنلم
أارج البخالي يف صحيحه ،عن عبد ه
() 1
بن مالى ،قال :نها نسافر م النق ،فلم يُعب الصارم على املفطر ،وال املفطر على الصارم.

وأارجلله مسلللم بسللنده إىل ُ يللد ،قللال :س لحتل أنللم (لحل) عللن صللوم لمضللان يف السللفر فقللال:
() 2
يف لمضان فلم يعب الصارم على املفطر وال املفطر على الصارم.
اّلل
سافرل م لسول ه
 ىل للول الصل لليام يف السل للفر ،لعنهيل للا تتضل ل هلمن اتهفل للا
إ هن الروايل للة وإن تنقل للل  ىعل للم النل للق
الصللحابة علللى صللحة الصللوم يف السللفر ،الَجللل أنلهله يُعِللب املفطللر علللى الصللارم وال الصللارم علللى

املفطر.
تساوالت  ىول الروايت:،
ولعن ة َ
أ .ا هن اللذ ر احلعليم فلرحل ِ
االفطللال عنلد السلفر وجعلل الواجللب عللى املسلافر هلو الصلليام يف أ م

أُار ،قلال سلبحانه:

ن َ َ َ َّ
ن َ
َ ُ َ َّ َ َ ن ن َ َ َ ِ ن
ياََماََِ
َ
ن
ل
ُ
ليََآمط َك ُتابَ لايك َ صاييمَكمايَك ُتابَ َ ُ
ييَين يَ ُ
َ ِ َ َ َ َ َّ ٌ ِ َّ
َ
َّ َ ِ
َ ِ َ ِ ن
كِ َ
َم ُريضيَأ َوَ َسف ٍرَف ُعادةَ ُماََأيايمٍ َ
َمع ندود ٍتَِمََاكنَ ُمط
ن*َأييمي

َ
ن َ َّ ن َ ن
قبِ ُلك ِ َلعلك ِ َت َّتق
ن
أ َخر (البقرة.)124-123/

إ هن اآليلة العرميلة بصلد ت لري احلعلم وبيلان وإيفللة املسللم ،،وعللى بلللى يعلون مفلا اآليللة ا هن
 ىق السا واحلاضر هو الصيام يف نفم االَ ه م املعدو ات(أي شير لمضان).
امل رو يف ه
 ىق غويمها  -أعين املريض واملسافر  -هو الصيام
ما ا هن امل رو يف ه

____________________
 . 1مسند أ د 237/3:برقم .13275
 . 2البخالي ،الصحيو ،34/3 :ة يعب أصحا النق بعضيم بعضاب.
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يف غو تلى االَ م ،وهذا هو املتبا ل من اآلية بقرينة ا ههنا يف مقام الت ري و بيان الوإارا.

َ
ن َ
َ ِ َ َ َ َ َّ ٌ
ََ ِ َ ِ ن
كِ َ
َسف ٍرَف ُعدةَ ُم ََِأيّايمٍ َأخار
َم ُريضيَأوَ
وعلى بلى فيعون مفلا قوللهِ :مََاكنَ ُمط

هللو أ هن املعت للو عل للييم ،الص لليام يف أ ه م أُا للر ال الصلليام يف ش للير لمض للان ،فين للتة ع للدم م للروعية
الصوم هلات ،الطارفت ،يف شير لمضان لعون املعتو علييم هو الصيام يف غو هذا ال ير.
وعلللى هللذا فاآليللة بللداللتيا املطابقيللة تللدل علللى أ هن ِ
االفطللال ع ميللة وا هن املعتللو علييمللا مللن هأول
االَمر هو الصيام يف غو هذا ال لير وتسلميته قضلا ب ال ةعتبلال لون الصليام علييملا واجبلاب يف بللى
ال للير ،ب للل ةعتب للال ف لوات املص لللحة وامل للال ووج للو املقتض للر للص لليام في لله ل للوال امل للان م للن امل للرحل

والسفر.
 .إ هن الق للارل ،ةلراص للة مل للا لأوا ا هن إ للاهر اآلي للة ي للدل عل للى أ هن املعت للو من للذ هأول االَم للر ه للو
الص لليام يف غ للو ش للير لمض للان  ى للاولوا يوي للل اآلي للة عل للى م للا يتبنهون لله م للن الراص للة ،فقل ل هدلوا لفظ للة

«فافطر» ،وقالوا إ هن مع اآلية :فملن لان ملنعم مريضلاب أو عللى سلفر (فلثفطََر) فعليله عل هدة ملن أ ه م
أُار ولو يفطر فال.
وال خفى عليى انهه تالعب ةآلية وفرحل علييا وا ال تدل عليه.
ِ نِ
ََ ِ َ ن ن َ ٌِ َ ن
اريَلكا ِ َ ُإنَكطااتن ِ َ
ولهولا يتلوهم ممهلا جلا يف بيلل اآليلة ،أعلين قولله سلبحانه :وأنَتصا م َخ
َت ِعلَ نماا ن اللتلله علللى وجللو الراصللة للمسللافر يف الصلليام ،ولعللن ِ
االمعللان يف اآليتلل-123( ،
 )124ييبت ا هن اجلملة لإرة إىل صدل اآلية ال إىل املستي أعين الطارفت.،
َُ َ ّ َ َن ن َ َ َِ ن
ك ن َ صييم .
 ىية إنهه سبحانه قال :ييَين يَ ليََآمط َك ُتبَ لي
مثه  ى هد ه بقوله( :أَه ماب معدو ات).
َ َ
ٌ َ ن
َخريَلك َِ
يو د ما أفا ه يف صدل اآلية بقوله :وأنَت نص نم
مثه عا َ
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ون نظر

إىل ما جا يف رنا اآلية من استينا الطارفت ،والدليل على أنهه ال يرج إىل املسلتي هلو ا هن الصلوم
َ َ ن ن َ ٌِ َ ن
ك َِ ملا انهله لليم
ليم لصاحل املريض مطلقاب  ىلىت يعلو إليله قولله سلبحانه :وأنَتص م َخريَل
لصاحل املسافر يف أ ير االَ ىيان.
هللذا لهلله يف عللرحل مللا ُ ىعللر مللن عمللل االَصللحا علللى الللذ ر احلعلليم فللال ميعللن أن يع للون
عمليم على اال القرآن.
ج .وهن للا أمل للر آا للر يرج ل ل إىل م للا تضل للمنه احل للدية مل للن س للعوت ل ل هلل م للن الطل للارفت ،أمل للام
االَ ُُار فانهه خمالا ملا لواه البخالي وغوه ،و إليى بعض النصو .

اّلل يف سللفر ف لرأ ض ىام لاب
اّلل(لحل) قللال :للان لسللول ه
 .1أاللرج البخللالي عللن جللابر بللن عبللد ه
() 1
ولجالب قد إُلِهل عليه فقال ما هذاسقال :صارم فقال :ليم من ال ه الصوم يف السفر.
َ َ َن َ
ََ َن ََ
َ َّ ِ
ومن الواضو ا هن ال يقابل ِ
عايون َ َ َ
تقا َوالَت
لارَو َ
االمث قال سلبحانه :وتعيون َ َ ُ
ه
ِ

َو ن
الث َ
لع ِدو ن (املاردة.)2/
َُ ُ
الروايل للة وإن ول ت يف مس ل للافر صل للارم وق ل ل يف  ى ل للرج شل للديد لع ل للن امل ل للول غ ل للو خمص ل ل والن ل للق
احلجلة هلر القاعلدة وامللول
ضر قاعدة لية و ىعم أب هن مطلق الصيام يف السفر ليم بل و ه
من أ ىد مصا يقيا ،و ان التنديد الَجل صيامه يف السفر وانتياره إىل  ىرج شديد.

اّلل
 .2أارج أ د ،بسنده علن علب بلن عاصلم االَشلعري ،قلال :مسعلت لسلول ه
() 2
ليم من ال الصيام يف السفر.

يقلول:

____________________
 . 1صحيو مسلم .143/3 :ة جواض الصوم والفطر يف شير لمضان للمسافر من تا الصيام.
ملللن إلللل عليلله واشللتد احللهلر «للليم مللن الل الصللوم يف السللفر »
 . 2البخللالي ،الصللحيو .34/3 :ة قللول النللق
من تا الصوم.
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 .3أا للرج اب للن ماج للة ،مي للل بل للى ع للن اب للن عمر،وق للال يف ال وار للد :إس للنا  ى للدية اب للن عم للر
صللحيو ،الَ هن د بللن املصللفى ،ب للره ابللن  ىبللان يف اليقللات ،وورهقلله مسلللمة والللذهق يف العاشللا،
() 1
وقال أبو  ىا  :صدو  .وقال النسارر :صاحل وةقر لجال االسنا على شر ال يخ.،
اّلل
اّلل بللن عتبللة عللن ابللن عبللاأ انلهله أا ل ه ا هن لسللول ه
اّلل بللن عبللد ه
 .4أاللرج مسلللم عللن عبيللد ه
اّلل
ارج عام الفتو يف لمضان فصام  ىىت بلغ العديلد مثه أفطلر ،قلال :و لان صلحابة لسلول ه
يتبعون االَ ىده فاالَ ىده من أمره.
 .5وأاللرج أيضلاب عللن ابللن شلليا عللذا االسللنا  ،قللال :فعللانوا يتبعللون االَ ىللده فاالَ ىللده مللن

أمره ويرونه الناسخ احملعم.
يستفا من هذين احلديي ،ا هن النلق لان يصلوم يف السلفر مث نسلخ بللى فلثمر ِ
ةالفطلال ،فلاالَمر
ِ
ةالفطال صال لسخاب حم هعماب وال وض لنا اتبا املنسو بعد َر الناسخ.
() 2

اللرج عللام الفللتو إىل معللة
اّلل
اّلل (لحل) ا هن لسللول ه
 .6أاللرج مسلللم عللن جللابر بللن عبللد ه
يف لمضان فصام  ىىت بلغ را العميم فصام النلاأ ،مثه علا بقلدح ملن ملا  ،فرفعله  ىلىت نظلر النلاأ
إلي لله ،مثه ش للر  ،فقي للل ل لله بع للد بل للى :إ هن بع للض الن للاأ ق للد ص للام ،فق للال :أُولحت للى العص للاة ،أولحت للى
() 3
العصاة.
وهللذا احلللدية ص لريو يف أ هن املفطللر عللا الصللارم ،فعيللا لوي عللن أنللم انلهله يعللب أ ىللديمها
على اآلارس!
اّلل
 .7أارج ابن ماجة عن عبد الر ان بن عو  ،قال :قال لسول ه

____________________
 . 1أ د بن  ىنبل ،املسند434/5 :ن سنن ابن ماجة ،532/1 :احلدية .1664
 . 2سنن ابن ماجة ،532/1 :احلدية  1665ال ى تعليقة احملقق.
 . 3صحيو مسلم 141-142/3 :ة جواض الصوم والفطر يف شير لمضان للمسافر من تا الصيام.
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 :صارم لمضان يف السفر املفطر يف احلضر.
إىل غو بلى من االَ ىا ية الي تدل على أمرين:
االَول :ا هن ِ
االفطال يف السفر ع مية ال لاصة.
ه

() 1

اليللاو :ا ىتللدام النقللاش بلل ،الصللحابة بعللد ولو احلظللر عللن الصلليام يف السللفر  ،ىيللة إ هن لهط لاب
اّلل اسللم «العصللاة» علللييم،
مللنيم اتبع لوا النللق
فللثفطروا ،ولهطلاب آاللر صللاموا ،فللث لق لسللول ه
واحلدية حيعر عن أنهرهطاب ملن الصلحابة لانوا يقل هِدمون لأييلم عللى اللو ىر املنل ل عللى قللب لسلول
ََُ ّ
ن
َ
َ
ثجلة واهيلة ،وقلد ول النيلر عللن بللى يف قولله سلبحانه :ياايَين اايَ ليااََآمطا َالَ
اّلل
ه
نَ ن ََِ ََ
َسم ٌ
َ َّ ن َّ َّ َّ َ
ََن
يوَ َ ُلي
تقدم َبََيد ُيَ هّللَورس ُ ُ َو تق َ هّللَإُنَ هّلل ُ

(احلجرات.)1/

 .6بو متيم ةل ل
أاللرج ِ
االمللام أ للد يف مسللنده ( )2ومسلللم يف صللحيحه ( )3عللن اثبللت ،عللن أنللم :ا هن لج لالب للان
اّلل لعلللر « »  :إبهللب فاضللر عنقلله ،فللثاته
اّلل
 ،فقللال لسللول ه
يُللتيم أبُم ولللد لسللول ه
 ،فلللبا هللو يف ل ل هلر ( )4يتل ه فييللا ،فقللال للله علللر :أُاللرج ،فناوللله يللده ،فثارجلله فلللبا هللو
علللر
اّلل ،انهه جملبو ما له ب ر.
بو ليم له ب ر ،ه
علر عنه ،مثه أتى النق فقال :لسول ه
فعا ه
واحلللدية نقللله مسلللم يف ة بلرا ة  ىللرم النللق مللن الريبللة ،و ىاصللل احلللدية ا هن لجلالب للان يللتيم
أب هُم ولده

 ،ولعليا مالية

____________________

 . 1صحيو مسلم 142- 141/3 :ة جواض الصوم والفطر يف شير لمضان للمسافر من تا الصيام.
 . 2ابن ماجة :السنن ،532/1 :احلدية .1666
 . 3مسند أ د.221/3:
من الريبة من تا التوبة.
 . 4صحيو مسلم ،115/2 :ة برا ة  ىرم النق
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القبطية الي أ بت له إبراهيم ،فثمر عليهاب بضر عنقه ،فلما لآه علر «
ويف احلدية إشعال وهو :
هل ان قضا النق قارماب على البيهنة أو على علمه ال خصرس
فعلى االَهول فلمابا يُعهِل البيهنة العاببة م أ هن شاهد ال ول يُع لس

» بوةب تر ه.

َّ َ
وعلى الياو :يا ختلا علمه عن الواق م أنهه سبحانه يصا علمله بقوللهَ :و َ ل َماكَمايَ
َ
َِ ََِن َ َ َ ن
اكنَف ِضَُ هّللَ َ ليِ َكَ َ ُييميَ (النسا .)113/
َتعل َو

وقد ب ر شراح احلدية وجي ،لتصحيحه:

ان يعلم انهه بو  ،وأمر عليهاب بقتله ،لينع ا أمره وترتف مته.
 .1انهه
عللى عللم أبنهله بلو للان
يال ىل عليله :أنهله إبا لان الرجلل بريحتلاب ال رملاب ،و لان النلق
عليلله ابلر َاوه عللن التيمللة أبُسلللو عقالرللر قبللل أن يتوصللل ةلطريللق اآلاللر و للان النللاأ أ يللر تسللليماب
() 1

للنق يف قوله.
 .2ما ب ره ِ
االمام النووي :لعلهه ان منافقاب ومستحقاب للقتل بطريق آالر وجعلل هلذا حمر لاب لقتلله
() 2
ا عنه علر (لحل) اعتما اب على أ هللقتل ةل ل وقد علم انتفا ال ل.
بنفاقه وغوه ال ةل ل ،و ه
لو للنللق أن يعطللل إجلرا احلللدو  ،فلللبا للان الرجللل واجللب القتللل للان
يال ىل عليلله :انلهله ال يصل ه
فلم تر قتله بعد ما تنجو الطريقة االُوىلس
عليه قتله أبي حنو اتهفقَ ،
وأاواب يا نظر ِ
إىل عولته م أنهه أعا من بلى
االمام

____________________
 . 1الر هر :البحتر ،الر يهة.
 . 2هام صحيو مسلم.115/2:
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وشديد احليا  ىىت أنهه ينظر إىل عولة عدوه (عمرو بن العلا ) بعلد ملا
عن نفسه ،ما هو م يول يف التاليخ.
ولعمر القال َ لفض اخل أفضل من التمسى بتلى الوجوه الواهية.

لا عنيلا للدف اللر

 .7برغوه يوق نبيهاب للصالة
أالرج البخلالي علن قتلا ة ،علن أنلم بلن ماللى ا هن لجلالب لعلن برغلواثب عنلد النلق ،فقلال :ال تلعنلله
() 1
فانهه أيق نبياب من االَنبيا للصالة.
اّلل والللق مللن خملوقاتلله للليم الَ ىللد لعنلله ،ولللو لعنلله ال
يال ى ل عليلله :أ هلل غللوه آيللة مللن آ ت ه

يضللره الَنهلله سللبحانه عللا ل ال يعاقللب املوجللو الللذي للليم فعللله ةاتيللاله ،فانهعمللل ال غللوه عمللل
غري ي وبه  ىياته.
وأيقظ لله للص للالة ال يس للتحق رل لواةب لع للدم
أض للا إىل بل للى ا هن ال غ للوه ال للذي ل للد الن للق
صدوله عنه لعاية ِ
االيقاظ ،وإهاا  ىاول به م ه الدم بعية التعذية.
ومل غللض النظللر عللن مللا ب للر فللثي صلللة بلل ،برغللوه قللام بعمللل  ىسللن وسللارر ال اغيللة الللي
ت ل َتوبي الب ر يف متام االَ ىوالس
وقد قيل :اقتلوا املوبي قبل أن يوبي.
 .2موسى يصلهر يف الق
اّلل موسللى
أاللرج النسللارر يف ة ب للر صللالة نللق ه
قال أتيت ليلة أُسري يب على
____________________
ِ .1
االمام النووي ،شرح صحيو مسلم.123/17 :
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اّلل
عللن اثبللت عللن أنللم :ا هن لسللول ه

عند العييب ( )1االَ ر وهو قارم يصلهر يف ق ه.
موسى
لى ا هن االَنبيللا  ،أنبيللا ال لليدا وهللم للنفم ال لليدا أ ىيللا عنللد هلعللم يرضقللون ،وهللذا أمللر
ال شل ه
اتهفقت عليه االُمة ِ
االسالمية لعن  ىيا م  ىياة برضاية ال ما هية يف الق .
ه
() 2

َ َ ِ َ َ َّ َّ
ن َ
َِ
َِ َ ِ ٌ ِ َ
يََقنتلن َ َ
اد َ
ل َ
َرب ُ ا ِ َين ِر َزقا نَ*َ
يَُ هّللَأم تيَبَُأْييءَ ُ ط
َ
َس
قال سبحانه :والََتسبَ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
ِ
ِ
َ
َ
ٌ
َ ِ َ َ ن
َ
َ
ن ن ُ ِ َ ِ ََِ َِ ن َ
َ َ
حق َبُ ُ ِ َ ُم ََِخل ُف ُ ِ َأالَخ فَ ََليِ ُ ِ َ
يليََ َيل
َشونَبُ ُ
ف ُرََْبُميَآتيه َ هّللَ ُمََفض ُل ُ َويستَ ُ
َ ن ِ َ
ََ ِ
ن َ ِ
َُيِ َز َنن ََ َ ِ َ ِ ن َ ِ َ
ِ
ن
َ
اُ ََو ََّنَ َّهّللَالَين ُضايوَأجارَ ما َ ُمطَ (آل
ض
والَه
ن*َيستَ َُشونَبُ ُطعما ٍََ ُماََ هّللَوف ٍ

عمران.)171-165/
واحلياة ال ضاية ترمر إىل  ىياة ااصة ال إىل احلياة ب ،اليا واجلنا ل.
ِ
َ
َ ِ ن ِ َ َّ َ
اك َ
َْ ّ
اّتَيَ ُتيَاكَ
مثه إ هن التعليا ينقط ةملوت وال تعليا بعده .قلال سلبحانه :و َبادَرب
ِ

َلَقَ (احلجر.)55/
َ ّ َ َ
ن َّ ن َ
اّتَأتينايَ
ياَ*َْ
واملرا من اليق ،هو املوت ب يا ة قوله سبحانه :وكطيَنكاذ نب َُبيَا مُ َ دل َُ
ِ
َلَ ُقَ (املدرر.)47-46/وعلى بلى فما مع صالة موسى يف الق س
 .5التجسيم يف أ ىا ييه

قد ول التجسيم يف غو وا ىد من الروا ت املع هوة إىل أنم بن مالى ،نذ ر منيا ما يلر:
قلال :ال تل ال
 .1أارج مسلم يف صحيحه من  ىدية أنم بن مالى (لحل) علن النلق
جيللنم تقللول :هللل مللن م يللدس  ىللىت يض ل فييللا ل الع ل ة تبللال و تعللاىل قدملله ،فتقللول :قللح ،قللح
وعهتى ويُ و بعضيا إىل بعض.

() 3

____________________
 . 1البخالي ،االَ املفر  ،412 ،ة ال تسبهوا ال غوه ،برقم .1242
 . 2العييب هو ما التف من الرمل التل الصعو.
اّلل موسى .
 . 3النسارر  ،السنن .215/3:ة ب ر صالة نق ه
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إ هن هذا احلدية بظاهره ييبلت هّلل أعضلا ب وانهله يضل قدمله يف اجلحليم  ىلىت تسلعت النلال ،تعلاىل
عن بلى علواب بواب ،ومع بلى ا هن بعض أج ا جسمه ل يف القه ،الَ هن النلال بعلض القله ملا
اّلل عن بلى.
ييبت هّلل نقلة و ىر ة .تعاىل ه

لدل عللى
لو ل ه
مثه إ هن الذين أياذون ثرفية الصلحيح ،صلالوا بصلد يويلل احللدية يويلالب للو ص ه
ان يف مقام ِ
االلعاض ال يف مقام التعليم والتفييم.
أ هن النق
ََّ
على أنهه سبحانه لو لان بصلد احلل هد ملن لل جيلنم أو إمال هلا  ىلىت يتحقلق قولله :الماِلنَ
ج ط (هو  )115/ملا ان له  ىاجة إىل وض قدمه بلل فلى أملره عملا ملا أملر ةلنلال يف  ىل هق
نِ
ن ن
َك ينَبَ ِرد َ
َوسِلميَ َ َإُبِر ُهي
طيَييَنير
إبراهيم ،قال سبحانه :قل
ُ

إ هن اّلل سبحانه يبطل أُلوهية غوه بولو هم للجحيم.

(االَنبيا .)65/

ه
ّ َ َ ن َ َ َّ َ َ ِ ن ِ َ
َ
َ
ن
َِنن َ ِ ن
َّ ن
ِ
ونَ هّللَْصبَج اط َأَات ََلايَو ُردون*َ ا َاكنَ
قلال سلبحانه :إُنك َوميَتعبدونَ ُمََد ُ
َ ٌّ
َ ن
ن
يَخيدلون (االَنبيا .)55 -52/
وهيَولكَ ُِي
َُآَلََميَو َرد
ه ََالء
ُ

ومل بلللى فعيللا يللداليا هلةلعللامل ،وير هللا ويض ل قدملله فييللا ،و عللل نفسلله مللن مصللا يق مللا
مرت مناق ة احلدية ،عند لاسة أ ىا ية أيب هريرة.
أُشو إلييم يف اآليةس وقد ه
إ هن هذا احلدية وما سيوافيى من سارر االَ ىا ية الدالة على التجسيم والت بيه موضوعة عللى

لحة السللند
لي صللا ىبا الصللحيح ،فثول اهللا يف صللحيحييما إنلاب منيمللا أب هن صل ه
لسللان أنللم ،و إن اغل ه
لحة احللدية ،و
افية يف النقل والرواية والقبول م أنهه ة شلرو أُالر البل هد ملن االلتل ام علا يف ص ه
هر أن ال تعون الرواية خمالفة للقرآن والعقل الصريو واتهفا املسلم ،ملا أوعل ل إلييلا يف املقدملة،
أي شر أوضو من أنهه سبحانه ليم نسم وليم له عضو و ىر ة ونقل.
وه
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اّلل ،عن أبيه ،أ د ،عن معاب بلن معلاب العنل ي ،علن لا بلن سللمة ،علن اثبلت
 .2لو عبد ه
َ
ِ
َ
ّ
َ
يف قوله تعلاىل :فل ّميَِتاىل ََر ّبا َ ُل َجبَاُ  ،قلال:
البناو ،عن أنم بن مالى ،عن النق
قللال :هعللذا ،يعللين انلهله أاللرج للر اخلنصللر قللال أيب :ألال معللاب ،قللال :فقللال للله يللد الطويللل :مللا
يللد ،ومللا أنللت

تريلد إىل هللذا أة دس قللال :فضلر صللدله ضلربة شلديدة ،وقللال :مللن أنلت
() 1
 ،تقول أنت ما تريد إليهس!
يد حيدرين به أنم بن مالى عن النق
وأارجه اليمذي عن ريق سلليمان بلن  ىلر  ،علن لا بلن سللمة ،علن اثبلت ،علن أنلم ،ا هن
ََّ َ ّ
ّ
َ
َر ّبا َ لِ َ
جبَ
اىل َ
اَُج َعلا ََد َاك قلال لا  :هعلذا ،وأمسلى
قرأ هذه اآلية :فلمايَِت
النق
ُ

سليمان بطر اعامه على أالة إصبعه اليم  ،قال :فسا ( )2اجلبل وار موسى صعقاب.
قللال أبللو عيسللى (اليمللذي) :هللذا  ىللدية  ىسللن غريللب صللحيو ال نعرفلله إاله مللن  ىللدية للا
() 3
بن سلمة.
إ هن آفة هذا احلدية هر ا بن سلمة حي هِدرنا عنه ابن اجلوضي ،ويقول :هذا احلدية تعللم فيله

علمللا احلللدية ،وقللالوا :يللروه عللن اثبللت غللو للا بللن سلللمة ،و للان ابللن أيب العوجللا ال نللديق قللد
أ ال على ا أشيا فرواها يف آار عمره ولذلى جتاة أصحا الصحيو عن االاراج عنه.
هعا ابن اجلوضي بتثويل احللدية ولا هلو أشلبه ةللعل  ،وقلال :وخمْ َلرج احللدية سليل ،و بللى ا هن
النللق للان يقللر إىل االفيللام بللذ ر احلسلليهات فوضل يللده علللى انصللره إشللالة إىل أ هل هّلل تعللاىل أإيللر
() 4
اليسو من آ ته.

____________________
 . 1صحيو مسلم ،152/2 :ة النال يداليا اجلبالون واجلنة يداليا الضعفا من تا اجلنلة ،ونقلله بطلر خمتلفلة ن
وصحيو البخالي ،132/6 :تفسو سولة .
 . 2مسند أ د.125/3 :
 . 3سا اجلبل أي غا يف االَلحل و غا فييا.
 . 4اليمذي ،السنن ،265/:تا تفسو القرآن ،ة سولة االَعرا  ،برقم .3274
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 .3أاللرج مسلللم يف صللحيحه عللن شللعبة ،عللن قتللا ة ،قللال :مسعللت أنللم بللن مالللى قللال :قللال
 :ما من نق إالهوقد أنذل أ هُمته االَعول العذا  ،إاله انهه أعلول وا هن لبهعلم لليم أبعلول
اّلل
لسول ه
() 1
ل.
معتو ب ،عينيه
اهاع احلدية انهللهه سلبحانه عينلاب ولعنيلا ليسلت بعلولا و هلو نفلم إربلات العضلو لله سلبحانه:
َ ّ َ َ
َ ن ِ ََ َ َ
ن
ََيِا ُاِنَ أو قوللله  :ف ُإنااكَب ينُطااي أو قوللله:
وال يقللاأ بلللى بقوللله سللبحانهَ :و ُتصااطوَ
َ
ِ
ِ َ ن َ َ ِ
َِ
ن
ن
() 2
و صط ُوَ لفلك ُب َينُطي أو قولهِ :تريَبُ َينُطي .
فل هن الع ،يف هذه اآل ت ناية عن احلف والعال ة وشيخ االَنبيا ان ثاجة إىل تيبيلت ف َلوا ه

وقلبه عذه الب الة ،و هأما احلدية فليم فيه هذه النعتة بل هلو يف مقلام مقايسلة عينله سلبحانه بعل،
الللدجال ،فحعللم علللى إ ىللدايمها ةالَعوليللة ون االَ ُُاللر وهللذا يقتضللر اشليا يما يف نفللم العضللو
وااتالفيما يف العِ َول.

ولوللا يتصللول أب هن نفللر االَعوليللة نفللر الولللد عنلله يف القللرآن ،وهللذا أيض لاب قيللاأ م ل الفللال  ،فللا هن
ن َّ َ َ
َ
َو َدل ن
اااذَ ُهّلل َ
َسااابحين
الق للول ةلول للد عقي للدة معروف للة للنص للال  ،ق للال س للبحانه :وقاااي َ َت
(البقرة )116/فلم يعن هنا حملي إالهنفلر الوللد عنله وهلذا خبلال االَعوليلة فللم يعلن هنلا قلول
بعونه سبحانه أعول  ىىت ينفيه الرسول.
وبللذلى يظيللر ا هن حماولللة ابللن اجلللوضي لتصللحيو الروايللة حماولللة عقيمللة  ،ىيللة قللال :إهاللا نفللى عنلله
العول من  ىية نفر النقار ثنهه قال :لبهعم ليم بذي جوالح تتسللح عليله النقلار  ،وهلذا ميلل
() 3
نفر الولد عنه ،الَنهه يستحيل عليه التج َو .

____________________
 . 1ف شبه الت بيه أبلها التن يه.215:
 . 2صحيو مسلم ،155/2 :ة ب ر الدجال وصفته وما معه من تا الف احلدية الياو.
 . 3ال ى السول التالية  :ه35 :ن الطول42 :ن هو 37 :ن القمر.14 :
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 .12لق أهل احلب ة أمام النق
أارج ِ
االمام أ د عن ا  ،عن اثبت ،عن أنم ،قال :انت احلب ة ي فنون بل ،يلدي لسلول
:مللا يقولللونس قللالوا :يقولللون د
اّلل
اّلل ويرقصللون و يقولللون :د عبللد صللاحل ،قللال لسللول ه
ه

عبد صاحل.
يعللر إللاهر احلللدية ا ههنللم للانوا أيتللون إىل النللق
ويرقصللون أماملله وهللو ينظللر إلللييم ،مثه
أجلهمللن أن ي للتعل ةلليللو واللعللب ،وقللد
يسللثهلم أو غللوهم عل هلم-ا يقولللون ولعللن نللق العظمللة
َ
ِ
َ ّ َ ن
َه ِ َ َ ََ لَّ ِغ ن
َم ِعر نض ن (املومنون )3/وقال سلبحانهَ :وإذ َ
َس ُم نع َ لغ َ َ
ليَ
أُو ىر إليه  :و ُ
ُ
ُ ُ
ُ
َ
َ ن َِن
ِ
أقبلل عللييم معلا َن االعلراحل
أ رض ََط َ (القص  )55/و بقاب هلذا احلدية فا هن النلق
() 1

عنيم.
اّلل ،علن أنلم بلن ماللى ،ا هن النلق م هلرببعض املدينلة ،فللبا هلو
أارج ابن ماجة عن امة بن عبلد ه

نوال يضربن بدفين ويتعن ،ويقلن:
حنل ل ل ل ل ل ل للن ج ل ل ل ل ل ل ل لوال مل ل ل ل ل ل ل للن بل ل ل ل ل ل ل للين النجل ل ل ل ل ل ل للال

 ىبل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للذا د م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للن ج ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للال

 ىبعن.
اّلل يعلم ه
فقال النق :ه
او الُ ه
لحة اس للنا ه وواثق للة لجال لله النصل ل هد ا هن النبياس للتم غن للا اجلل لوالي ولغ للبهين يف
وةل للرغم م للن ص ل ه
يسَ
عملين ،وقد جا ت شريعته املقدسة بتحرو العنا يف العتا والسنهة ،قال سلبحانهَ :و ُم َََ ّْل ُ
() 2

َ ِ ِ َ َ َّ َ ن ن ن
َ َ
ن َّ َ
ََ َ
ََ ِ
َم ََِي َ ِش ََتيَ َ ِ َ َ ْل َ
ازو َأو ُئلاكَ ن ا ِ َ َ اذ ٌبَ
ريَ ُ لا ٍ َويت ُخاذهيَه
غ
َب
هّلل
َ
يُ
َ
س
َ
ُ
ض
ََل
ديث
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
() 3
نم ُ َ (لقمان.)6/
____________________
ا التن يه.264 ،
 . 1ف شبه الت بيه أب ه
 . 2مسند أ د.152/3:
 . 3سنن ابن ماجة 612/1:برقم  ،1255تا النعاح ،ويف ال وارد اسنا ه صحيو ولجاله رقات.
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قللال :إهاللا هنيللت عللن صللوت ،أ قلل ،فللاجرين،

اّلل
وعللن عبللد الللر ن بللن عللو انهرسللول ه
() 1
صوت عند نعمة هلو وم امو ال يطان.
أارج البخالي عن سعيد بن جبو ،علن ابلن عبلاأ َو ُم َََ ّْليسَمََيشَتيََل َ ْلديث ،

قال :العنا وأشباهه.
 .11سيدا يول أهل اجلنهة
اّلل
أارج اليمذي عن أنم ،انهه قال :قال لسول ه
أهل اجلنهة من االَهول ،واآلارين إالهالنهبيِه ،واملرسل.،
() 2

قال اليمذي :هذا  ىدية  ىسن غريب من هذا الوجه.
اّلل
أقول :يعالضه ملا لواه أبلو هريلرة ،قلال :قلال لسلول ه
() 4
يف شباعم ،وال تبلى رياعم.

الَيب بعر و عمر :هذان سليِهدا يلول
() 3

 :أهلل اجلنهلة جلر ملر ُ ح ،لل ،ال

ومع هذا احلدية انهه ليم هنا يل  ىىت يتفاضل أ ىديمها على اآلار.
() 5
لعل احلدية موضو يف مقابل ما ول يف احلسن واحلس ،وأ ههنما سيدا شبا أهل اجلنهة.
و ه
 .12أُمي على م بقات
اّلل
أارج ابن ماجة عن ي يد الرقاشر ،عن أنم بن مالى عن لسول ه

____________________
 . 1وقد فسر هلو احلدية ةلعنا يف أ ير التفاسو و تب احلدية ،لاج تفسو الط ي.35/21 :
 . 2الدل املنيول.162/5:
 . 3البخالي ،االَ املفر  266 ،برقم .727
 . 4اليمذي :السنن 612 /5:برقم .3664
 . 5اليمذي :السنن 675/4 :برقم .2535
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 ،قال :أ هُمي على م بقات :فثلبعون سنة أهل هبر وتقلو  ،مثه اللذين يللوهنم إىل ع لرين
ومارللة سللنة أهللل تلرا ىم وتواصللل ،مثه الللذين يلللوهنم إىل سللت ،ومارللة سللنة أهللل تللدابر وتقللا  ،لهلاهلرج
() 1
اهلرج ،النجا النجا.
»  :أ هُمللي علللى
اّلل «
وأاللرج أيضلاب عللن أيب معللن ،عللن أنللم بللن مالللى ،قللال :قللال لسللول ه
فثملا بقلي و بقلة أصلحايب ،فثهلل عللم وإميلان ،و هأملا الطبقلة
م بقات هلل بقلة ألبعلون عاملاب ،ه
() 2
اليانية ما ب ،االَلبع ،إىل اليمان ،فثهل ههبر وتقو .
ولنا تعليقة قصوة على احلدية :يا تعلون الطبقلة االُوىل أهلل ب هلر وتقلو وقلد سلفعت ملا
يللوة يف  ىيللا م و ىللال ِ
فييللا البعللاة مللن النللا ي ،والقاسللط ،واملللالق،،
االمللام أمللو املل َلومن،
فلو انوا أهل هبر وتقو فلمابا ارجوا على ِ
االمام الذي ةيعه وجلوه امليلاجرين واالَنصلال و ي ل هذ
ه
عن بيعته إالهعد ضحتيل ال يتجاوض عد االَصاب س
و هأمللا الطبقللة اليانيللة فعيللا للانوا أهللل تلرا ىم وتواصلللس فقللد قطعلوا ل ىللم النللق وأوال ه ،فقللد ُسل هلم
وأهلل بيتله يف ل لة لربال عللى
احلسن سيد شبا أهل اجلنهة على يد معاوية ،وقتل احلسل،
يد ي يد بلن معاويلة و لل لأسله إىل ال لام ،وأةح مسللم بلن عقبلة ملا أهلل املدينلة وعرضليم رلالاثب،
فقتل الق يو من الصحابة وُهنبلت املدينلة واُفلتض يف هلذه الواقعلة أللا علذلا  ،إىل غلو بللى ملن

اخلمو الس هعو ألا احلة لي لر فلو
العواله والعواله ،و هذا هو الوليد بن ي يد من هذه الطبقة ه
َ نُ َ ّ
َ ََِ ن َ
ايرَ
إيلر الععبللة فمقتلله النلاأ لفسللقه ،ففللتو املصلحا فخللرج قوللله :و سااتفتح َوخاايبَُكَجبا ٍ
َ ُطيد (إبراهيم )15/فثلقاه ولماه ةلسيم وقال:

____________________
 . 1اليمذي :السنن 656/5 :برقم .3762
 . 2ابن ماجة :السنن 1345/2 :برقم  ،4252تا الف .
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ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للد و نبل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للال عنيل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للد
إبا م ل ل ل ل ل للا جحت ل ل ل ل ل للت لبهل ل ل ل ل للى ي ل ل ل ل ل للوم  ى ل ل ل ل ل للر

في ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا أل با جبه ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للال عني ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للد
() 1
فق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للل ل ِه م ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل قين الولي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للد

املرة الي نذ ر منيا إاله شيحتاب يسواب تُ طب بقلم عريض على هذا احلدية.
هذه الوقار ه
مضافاب إىل ضعا اسنا ه فا هن ي يد بن أةن الرقاشر ضعيا.
اّلل
والعج للب ا ه للد أا للرج ا للال ه للذا احل للدية ع للن اثب للت ع للن أن للم ،ق للال :ق للال لس للول ه
() 2
 :ميل أ هُمي ميل املطر ال يدل هأوله او أو آاره.
 .13صالة النق بال بسملة
أا للرج البخ للالي عل لن قت للا ة ع للن أن للم :ا هن الن للق وأة بع للر وعم للر للانوا يفتتح للون الص للالة -
َ
ْلمدَهّلل ّ
ن
() 3
َربَ لعي ُمَ .
ُ
حي للذ البس للملة يف قل لرا ة احلم للد مل ل أ ههن للا جل ل مني للا قطعل لاب وإن
ومعل ل بل للى ا هن الن للق
ااتلفت لمتيم يف وهنا ج اب يف سارر السول.

َ ن َ
َََ ِ َِ َ َ ِ
ارآنَ َ
َ َ
لع ُياي (احلجلر )27/وال تعلون
ثايِّنَو لق
قلال سلبحانه :ولقدآتيطي َسبعيَ ُماََ م ُ
سبعاب إاله أن تعون البسملة ج اب من السولة وإالهلعان ستاب ملن امليلاو ،ولولايطلق علييلا امليلاو الَ ههنلا
مرت.،
ن لت ه

 :ال صل للالة إاله بفا ل لة العتل للا  .نفل لليحل انله لله ال ل للب ق ل لرا ة الفا ل للة
اّلل
وقل للال لسل للول ه
أب عيللا ،ولعللن مللا هللو الوجلله يف االسللتمرال علللى تللر ق لرا ة البسللملة مللا يللو ىر إليلله قوللله «:للانوا
يفتتحون.»...

____________________
 . 1ابن ماجة :السنن 1345/2 :برقم .4252
 . 2منتخب االَرر  .15 :لاج اتليخ اخللفا للسيو ر 251 :يف تر ة الوليد.
 . 3مسند أ د 132/3:و 143ن سنن اليمذي 152/5 :برقم  ،2265تا االَميال ،البا السا أ.
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مضافاب إىل بلى ،ا هن املرو ت عن أنم قد اضطربت يف هذا اجمللال .فرولا نقلل عنله انهله يسلم
البسملة منيم.
اّلل وأيب بعللر وعمللر وعيمللان ،فلللم
أاللرج أ للد عللن قتللا ة ،عللن أنللم ،قللال :صللليت م ل لسللول ه

اّلل الر ن الر ىيم.
أمس منيم من يقرأ بسم ه
ويف لواية أُار  :ا ههنم يروا ةلبسملة.
أارج أ د عن اثبت ،عن أنم ،قال :صليت م النق
اّلل الر ن الر ىيم.
ببسم ه

وم أيب بعر وعملر فللم يلروا

اّلل وأبلو بعلر و عملر ال يقلرأون
وأيضاب أارج أ د عن أيب نعامة احلنفر ،عن أنم ،لان لسلول ه
() 1
يعين ال يرون.
 .14له عا النق
اّلل القرشر ،عن أنم بن مالى ،انهه قال:
أارج أ د يف مسنده ،عن الضحا بن عبد ه
إو
اّلل
يف سللفر ص للهى سللبحة الضللحى للان ل عللات فلمللا انصللر قللال :ه
لأيللت لسللول ه
ليب عه وج هلل رلالاثب ،فثعطلاو رنتل ،ومنعلين وا ىلدة ،سلثلت أن ال
صليت صالة لغبة ولهبة ،سثلت ه
يبتلر أ هُمي ةلسن ،ففعل ،وسثلت أن ال يظيلر عللييم علدوهم ففعلل ،وسلثلته أن ال يلبسليم شليعاب،

فثىب علر.
إ هن النق
أجل من أن يسثل لبهه ملا ال يوافلق سلنة لبهله ،فالنلاأ بطبلارعيم ختلفلون منيجلاب
َ ّ ن ّن
وفعراب وعقيدة واالاتال أمر بيعر ملن سلنن احليلاة ،قلال سلبحانه :اكنَ ْلايسَأماََو ُْادةَ
() 2

َ ََِ َ
َ َ ِ
ََ َ
َّ َ ِ ن
زل َ
َم َع ن
َ ن
كا َ ََب ِ َ
عثَ ُهّللَ ْلََي َ
ن
ْلايسَ ُِيمايَ
َ
اَ
ح
ََل
َ
يْل
تيبَب
ك
َ
َ
َو نمط ُذ ُريََوأن
َمَََشيَ
ِب
ُ
ُ ُ ُ
ُ
ُ
ِ
ختَلَ نف َ ُِي ُ َ
َو َمي

____________________
 . 1مسند أ د.111/3 :
 . 2مسند أ د.216/3:
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ُ َّ
َََِ
ِ
ّ ّ َ ن ن
ن َ ِ ََِن ِ َ َ َ
ياَ َ
َِن
ل َ
َآمطنا َ َمايَ
يََأوت نهَ ُم َِ ََبع ُد
ل
َميَجيءت ن َ َِليطيتَبغييَبيط َِ د َ هّللَ ُ
ختل َفي ُ َإُال ُ
ِ
َو ُهّلل ََن ِ د َ
ختَلَ نف َ ُِي ُ َ ُم َََ ْلَََبإ ِذنُ ُ َ
يَم ََِي َ ن
شيءَإُىلَ ُ ٍ نَم ِستَقي (البقرة.)213/
ُ
ُُ
َ َ َ
ن َ نِ
َ َّ ِ َ َ َُ َ
اك َ
َخل َق ن ا (هلو -112/
َو ُل ُاك
فاَ*َإُالماََر ُْا َرب
وقال سلبحانهَ :والَيَز نَُمتَ ُل َ

اّلل
 )115وقد أا النق
عن تفر أ هُمته إىل راله و سلبع ،فرقلة ،ومعله يلا يطللب ملن ه
سبحانه أن ال ختلفوا وال يتفرقواس
اّلل عا ه الياو وهو عدم تسلح عدو على أ هُمته.
يا استجا ه
يف  ى ،ا هن التاليخ  ىافل أبنبا غ و املعول والصليبي ،للمسلم ،يف عقر الهم.
 .15النير عن ة االَ ُُمرا
قللال للله :أنللم إ هن النللاأ
اّلل
أاللرج أبللو او عللن موسللى احلنللا  ،عللن أنللم :انهرسللول ه

صللرون أمصللالاب ،وإهاصلراب منيللا يقللال للله البصللرة أو البُصللوة ،فلللن أنللت مللرلت عللا ،أو التيللا فللل
ُمي ه
وس للباايا و ال ه للا وس للوقيا وة أُمراريل لا  ،وعلي للى بض لوا ىييا ،فانهلله يع للون ع للا اس للا وق للذ
() 1
ولجا وقوم يبيتون يصبحون قر ة واناضير.
اّلل هنللاه عللن ة االَ ُُم لرا إاله أ هن املواقللا الللي اختللذها يلللة  ىياتلله تللدل علللى
تللر أ هن لسللول ه
عدم انتياره ،وإليى هذه ال واهد:
 .1أاللرج اليمللذي عللن  ىفصللة بنللت سلوين قالللت  :ىللدرين أنللم بللن مالللى ،قللال :نللت عنللد
ابللن ض فجللر ب لرأأ احلسلل ،،فجعللل يضللر بقضلليب للله يف أنفلله و يقللول :مللا لأيللت ميللل هللذا

اّلل
 ىسناب ،قال :قلت :أما إنهه ان من أشبييم برسول ه
____________________
 . 1مسند أ د.146/3:
 . 2سنن أيب او  113/4 :برقم .4327
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.

() 2

لعل قارالب يقول إنهه بهب إىل لم ابن ض الَجل هنر االَمو عن املنعر م أنهه يصلدل منله
و ه
شر يذا يدل على تقبيو جرمية ابن ض  ،بل ص هدقه يف قولله :ملا لأيلت ميلل بللى  ىسلناب  ،ىيلة
اّلل ،و لان يف وسلعه أن يقلول :ملا  ىل هده بله يف غلو هلذا املوضل
قال :إنهه ان ملن أشلبييم برسلول ه

مر يف تعا فه م أهل البيت.
ما ه
 .2أارج البخالي عن االد بن ينلال أيب اللدة ،قلال :مسعلت أنلم بلن ماللى وهلو مل احلَ َعلم
 )1( ...فعي للا عم للل و للا وعل ل ب لله الن للق
أم للو ةلبص للرة عل للى السل لرير ،يق للول :للان الن للق
س
 .16فضل عار ة...
اّلل بللن عبللد الر للان انهلله مس ل أنللم بللن مال للى (لحل)
أاللرج البخللالي يف صللحيحه ،عللن عبللد ه
() 2
يقول :فضل عار ة على النسا فضل اليريد على الطعام.
اّلل
يقول :مسعت لسول ه

الروسللا
إ هن النلق
آيلة يف الفصلا ىة والبالغلة و لماتلله القصلال واطبله الطلوال ولسلارله إىل َ
أن يتفل هلوه عللذا الت للبيه
والقبارللل ليللا تعللر عللن قل هلوة بيانلله وفصللا ىته وبالغتلله ،فللال ميعللن للله
الفال .
 .17نوم النق على فراش أُم سليم
اّلل بلن أيب لحلة ،علن أنلم ،قلال :لان النلق
أارج مسلم يف صلحيحه ،علن إسلحا بلن عبلد ه
يللدال بيللت أُم ُسللليم فينللام علللى فراشلليا ،وليسللت فيلله ،قللال :فجللا بات يللوم فنللام علللى
فراشيا ،فثُتِيَت ،فقيل هلا :هذا

____________________
 . 1سنن اليمذي 655/5 :برقم .3772
 . 2البخالي :االَ املفر  326 ،برقم .1166
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لم يف بيتللى علللى فراشللى ،قللال :فجللا ت وقللد عللر واسللتنق عرقلله علللى قطعللة أ و
النللق
علللى الفلراش ،قللال :ففتحللت عتيللدها فجعلللت تن للا بلللى العللر فتعصللره يف قواليرهللا ،ففل النللق
اّلل نرج ل للو بر ت ل لله لص ل للبياننا ،ق ل للال:
 ،فق ل للال :م ل للا تص ل للنع ،أُم ُس ل للليمس فقال ل للت :لس ل للول ه
ِ () 1
أصبت.
اّلل ،عللن أنللم ،قللال :للان النللق ال يللدال علللى أ ىللد مللن
أاللرج مسلللم عللن إسللحا بللن عبللد ه
إو أل يلا ،قتلل
النسا إاله على أضواجه إالهأ هُم ُسليم فانهه ان يدال علييا ،فقيل له يف بللى فقلال :ه
() 2
أاوها معر.
لى يف ونلله أم لراب حمرم لاب ،وقللد  ىللاول
إ هن مع ل هللذا احلللدية ا هن النللق للان خلللو ةالَجنبيللة وال شل ه
ش لراح احلللدية ،أن ي يل لوا ِ
االشللعال ،فقللال النللووي :قللد قللدمنا يف تللا اجليللا عنللد ب للر أُم  ى لرام
حملرم ،هإملا ملن الرضلا أو ملن النسلب فتحلل
اّلل
أُات أ هُم سليم أ ههنملا انتلا الالت ،لرسلول ه
له اخللوة عما.
وااتلف لوا يف يفيللة
وقللال أيض لاب يف معللان آاللر :اتفللق العلمللا علللى أ ههنللا انللت حمرم لاب للله
بلى ،فقال ابن عبد ال وغوه :انت إ ىد ااالته من الرضاعة ،وقال آارون :بل انلت االلة
() 4
الَبيه أو جل هده ،الَ هن عبد املطلب انت أ هُمه من بين النجال.
() 3

إو أل يلا ،قتلل أاوهلا معلر»،
يال ى عليه هأوال :أ ه نم ي ل االَملر نقلالب علن النلق أبنهله قلال « :ه
ولو انت االة له لعان التعليل عا أفضل.

____________________
 . 1صحيو البخالي36/5 :ن صحيو مسلم133/7 :ن مسند أ د.156/3:
والت به من تا الفضارل.
 . 2صحيو مسلم .21/7 :ة يب عر النق
 . 3صحيو مسلم ،145/7:ة فضارل أ هُم سليم.
 . 4النووي :شرح مسلم ،12/16 :تا فضارل أ هُم سليم.
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واثني لاب :أ هن أ هُم سللليم ليسللت االللة النللق شللرعاب وبصللولة مباشللرة وع ل ا ههنللا أُاللت أ هُمللالنق
اووللة اعتباليلة ملن جيلة ا هن هاشلم بلن عبلد
،وإهاا انت من بين النجال ،و بنو النجال أالوال النلق َ
 ،فبنلو النجلال أالوال النلق
منا قد ت وج سلمى النجالية فولدت له عبد املطلب ج هدالنق
ملن اجليلة

عذا املع  ،وهذا ال يوجب أن تعون هالمرأة من بلين النجلال حمرملاب للنلق
ال رعية.
وملللا للان هللذا االَمللر ال ينبعللر أن خفللى علللى احمل هققلل ،،لللذلى جعل لوا اخل ل  ىللول اللول النللق
غللو مسيض ل يف
لو ،الَ هن النللق
علللى أُهمسللليم بسللبب الرضللاعة ،و هللذا أيضلاب ال يصل ه

بين النجال ،وعليه يعون أصلل اخلل  ىلول الول النلق
ال صحة له.
 .12م هدة ادمته

علييلا موضل شلى ،بلل هلو ملر و

ااتلفللت الللروا ت يف مل هدة ادمتلله للنللق بلل ،وهنللا ألبل سللن ،إىل تسل سللن ،إىل ع للر سللن،،
فعلى ما لواه البخالي فقد ادم النق من السنة السابعة قُبيل غ وة اي .
اّلل بلن  ىنطلب ،انهله مسل أنلم بلن ماللى يقلول :قلال
أارج البخالي ،عن موىل املطلب بن عبد ه
الَيب لحللة :الللتمم غالم لاب مللن غلمللانعم خللدمين فخللرج يب أبللو لحللة يللر فين
اّلل
لسللول ه

إو أعلوب بلى ملن
اّلل لهملا نل ل ،فعنلت أمسعله يعيلر أن يقلول :اللي هلم  ،ه
ولا ه ،فعنت أادم لسلول ه
اهلم واحل ن والعج والعسل والبخل واجلنب وضلَ الدين وغلبلة الرجلال ،فللم أضل أادمله  ىلىت أقبلنلا
من اي وأقبل بصفية بنت  ىير قد  ىاضها ( ..)1اخل.
ويظير ممها أارجه أ د عن يد ،عن أنم انهه ادمه تس سن ،،قال:

____________________
 . 1النل للووي :شل للرح مسل لللم 62 - 61/13:بل للرقم  ،162تل للا االَمل للالة ،ة فضل للل الع ل ل و.قل للد جل للا تر تيل للا يف أُسل للد
العابة551/5:ن وسو أعالم النبال  324/2 :وليست فييما أيهة إشالة إىل أمر اخلوالة.
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اّلل ،هلذا ابلين وهلو
اّلل فقالت :لسلول ه
أاذت أُم سليم بيدي مقدم النق املدينة ،فثتت يب لسول ه
() 1
غالم اتب ،قال :فخدمه تس سن.،
ويظير من قول آار مع و إليه انهه ادم ع ر سن.،
أارج أ د عن اثبت وعبد الع ي عن أنم ،قال :ادمت النق ع ر سن...،اخل.
وأإللن ا هن مللا أارجلله البخللالي هللو املعتمللد ،الَ هن الطفللل الللذي ال يتجللاوض عمللره ع للر سللن ،هللو
الذي ان يف العقد السا أ من عمره.
أ ير  ىاجة إىل اا م  -خدمه  -من النق
لى إىل أغل للب م للا لوي ع للن أن للم ممهللا يرج ل ل إىل  ىي للاة الن للق
وعل للى ض للو بل للى فيتس ل هلر ال ل ه
() 2

الي شاهدها أبُم عينيه.

قبل اي  ،فا هن أ ير لوا ته تتمحول  ىول أفعال النق
 .15إسرا النق قبل أن يو ىى إليه
اّلل بلن أيب َاِلر ،انهله قلال :مسعلت أنلم بلن ماللى
أارج مسلم يف صحيحه ،علن شلريى بلن عبلد ه

حيدرنا عن ليلة أُسري برسول اللهيمن مسجد الععبة انهه جا ه رالرلة نفلر  -قبلل أن يلو ىى إليله  -و
هو لرم يف املسجد احلرام.
أضا مسلم وقال :وسلا احللدية بقصلته حنلو  ىلدية اثبلت البنلاو وقل هدم فيله شليحتاب و أالر و
() 3
ضا و نق .
نقل مسلم  ىدية اثبت البناو قبل هذا يف نفم البا  ،ولذلى اقتصر
____________________
 . 1صحيو البخالي ،76/7:ة احليم من تا االَ عمة.
 . 2مسند أ د 124/3:و.222
 . 3مسند أ د265/3:ن وال ى أيضاب  155/3و.231
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عذا املقدال وتر التفصيل الوال يف  ىدية البناو.
أق للول :الرواي للة غ للو ص للحيحة وه للر خمالف للة التهف للا املس لللم ،يف أ هن االسل لرا للان بع للد ال للو ىر،
فعيا يقلول :و لان بللى «قبلل أن يلو ىى إليله» وقلد جلا يف ليللة االسلرا ثعلم الصللوات اخلملم
فيذا ليل على أنهه أُسري به بعد ما أُو ىر إليه.
وقد اعتذل عنه النووي يف شر ىه ،وقال :وقلد جلا يف لوايلة شلريى يف هلذا احللدية يف العتلا
أار وضا ونق .
أوهام أنعرها عليه العلما  ،وقد نبه مسلم على بلى بقوله :فقدم و ه
منيا قوله« :قبل أن يو ىى إليه» وهو غلح يوافق عليه ،فلل هن ِ
االسلرا أقلل ملا قيلل فيله انهله لان

بعد مبعيه خبمسة ع ر سنة.
وقال احلريب :ان ليلة سب وع رين من شير لبي اآلار قبل اهلجرة بسنة.
وقال ال هري :ان بلى بعد مبعيه خبمم سن.،
وقد ف ا ِ
االسلالم وعلة والقبارلل ،وأشلبه هلذه االَقلوال قلول
وقال ابن إسحا  :اسري به
ال هللري ،وابللن إسللحا إب ختلف لوا ا هن اد للة (لحل) صلللت معلله بعللد فللرحل الصلللوات عليلله ،وال
اال ا ههنا توفيت قبل اهلجرة و هدة قيل لياله سن ،،وقيل خبمم.
ومنيا ا هن العلما معون على أ هن فرحل الصلوات ان ليلة ِ
االسرا  ،فعيلا يعلون هلذا قبلل أن

يو ىى إليهس
وملا ب للره النلووي وإن للان  ىقلاب لعلن للليم يف عبلالة مسلللم اللللة عللى أنلهله ل قلول أنللم« :قبللل
أاللر أو ضا ونق ل » علللى وجللو العلللح يف
أن يللو ىى إليلله» لعللدم اللللة قوللله« :فقللدم فيلله ش ليحتاب و ه
() 1

 ىدية البناو.

____________________
االسرا برسول اّلل ،من تا ِ
 . 1صحيو مسلم ،122/1:ة ِ
االميان.
ه
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اّلل بن أُيب
 .22ن ول آية الصلو يف عبد ه
:
أارج البخالي ،عن معتمر ،قال :مسعت أيب ،ا ه نساب (لحل) ،قال :قيل للنق
ول ب الاب ،فانطلق املسللمون مي لون معله و
اّلل بن أيب ،فانطلق إليه النق
لوأتيت عبد ه

اّلل لقد آباو ن ال .
هر ألحل سبخة ،فلما أاته النق
 ،فقال :إليى عين ،و ه
أ يللب لحيلاب منللى ،فعضللب لعبللد
اّلل
اّلل حلمللال لسللول ه
فقللال لجللل مللن االَنصللال مللنيم :و ه
اّلل لج للل م للن قوم لله ف للتما ،فعض للب لعلهوا ى للد منيم للا أص للحابه ،فع للان بينيم للا ض للر ةجلري للد و
ه
َ ِ َ
َ ن َ َ ََِ ن ََ ِ ن ََِ
ن
() 1
طََ قتتل َف ص ُلح َبيط مي .
تينَ ُمََ م ُم َ
االَيدي والنعال فبلعنا أ ههنا أن لت و ُإنقيئُف ُ
اّلل ل للب علللى
وأاللرج البخللالي أيضلاب ،عللن عللروة بللن الل بو  ،ا هن أُسللامة بللن ضيللد أال ه ا هن لسللول ه
للال علللى قطيفللة فد يهللة وأل أُسللامة بللن ضيللد ولا ه ،يعللو سللعد بللن عبللا ة يف بللين احلللاله بللن
اّلل بللن أُيب بللن سلللول وبلللى قبللل أن يسلللم
اخلل لج قبللل وقعللة بللدل ،قللال  :ىللىت مل هلر وجلللم فيلله عبللد ه

اّلل بن أُيب فلبا يف اجمللم ااال من املسللم ،وامل لر  ،عبلدة االَواثن والييلو واملسللم ،ويف
عبد ه
اّلل بلن أُيب أنفله بر ارله مثه
لم عجاجلةُ الدابلة ،هلر عبلد ه
اجمللم عبد ه
اّلل بن لوا ىة ،فلما غ ليت اجملل َ
اّلل وق لرأ
اّلل
عل للييم ،مثه وق للا ،فن ل ل ف للدعاهم إىل ه
لب-لوا علين للا ،فس للهم لس للول ه
ق للال :ال تُع ل ه
علييم القرآن.
اّلل بن أُيب ابلن سللول :أيهيلا امل ْلر انهله ال أ ىسلن مملا تقلول إن لان  ىقلاب ،فلال َتوبينلا بله
فقال عبد ه
يف لسنا ،الج إىل ل ىلى فمن جا فاقص عليه.
____________________
 . 1شرح صحيو مسلم للنووي.562 -567/2 :
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لتب
اّلل بللن لوا ىللة :بلللى لسللول ه
فقللال عبللد ه
لب بلللى ،فاسل ه
اّلل فاغ للنا بلله يف السللنا ،فللا هل حنل ه
فضل ُليم  ىللىت سللعنوا ،مثه ل للب
املسلللمون وامل للر ون والييللو  ىللىت للا وا يتيللاولون ،فلللم ي ل ل النللق ُخ ُ
() 1
النبيدابته ،فسال  ىىت ال على سعد بن عبا ة....
صو احلدييان فيما واقعتان خمتلفتان فما يرويه أُسامة بن ضيد لان قبلل غل وة بلدل ملا
أقول :لو ه
اّلل ،إهاللا العللالم فيمللا
هللو صلريو الروايللة وال غبللال عليلله و يللر فيلله ن ل ول آيللة الصلللو يف  ىل هلق عبللد ه
مللن أصللحابه وبلل ،أصللحا
يرويله أنللم  ىيللة إ هن املخاصللمة وقعلت بلل ،مللن للان مل النلق
اّلل لج ل للل م ل للن
اّلل ب ل للن أيب و ل للانوا إب با ف ل للالاب م ل للا ي ل للدل علي ل لله قول ل لله « :فعض ل للب لعب ل للد ه
عب ل للد ه
َ ن َ َ ََِن
َ
َ ِ
طََ قتتل
تينَ ُمََ م ُم َ
قومه»...فعيلا ينل ل فلييم قولله :و ُإنَطيئُف ُ

وال سليما إبا انلت قصلة

أنم و أُسامة متحدة فانهفر لواية أُسامة «فاستب املسلمون وامل ر ون».
عيرة ال تقال
وشللاهد النللول عللن يللب وادملله سللن،
إ هن أنللم بللن مالللى ميللل ل هلل صللحايب لأ النللق
والتللو مللن اللو علملله ولو لوارل أ ىا ييلله و للله ،وعلللى الللرغم مللن بلللى فنجللد انهللله ضلللة يف  ىياتلله
» يقللول :مللن
يناشللد الصلحابة ممللن مسل النلق «
عنلدما قللام الوصلر علللر بللن أيب اللب
نت مواله فعلر مواله.
اّلل يقللول يللوم غللدير
لو الللبالبلي ،قللال علللر
اّلل لجلالب مسل لسللول ه
علللى املنل  :ن للدت ه
ام :اللهي هلم وال ملن وااله وعلا ملن علا اه إاله قلام وشليد ،و لت املنل أنلم بلن ماللى و الل ا بلن
يم من تم هلذه ال ليا ة
عاض وجرير بن عبد ه
اّلل البجلر ،فثعا ها فلم به أ ىد منيم ،فقال :الله ه
وهو

____________________
 . 1صحيو البخالي ،123/3:تا الصلو.
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أنلم وعملر الل ا و

يعرفيا فال خترجه من الدنيا  ىىت جتعل به آية يعر عا ،قال أبلو وارلل :فل
لج جرير أعرابياب بعد هجرته ()1اخل.
ولو ابن قتيبة ،قال :أنم بن مالى ان بوجيله بلر  ،ب لر قلوم انهعليهلاب (لحل) سلثله علن قلول

ليت ،فقلال عللر :إن نلت
الليم وال من وااله وعا من عا اه ،فقلال :ل ُ
ت سلين ونس ُ
لسول ه
اّلل :ه
() 2
اّلل بيضا ال توالييا العمامة.
ابةب فضربى ه
النللاأ يف ل ىبللة القصللر  -أو قلال ل ىبللة اجلللام ةلعوفللة
وقلال ابللن أيب احلديللد :لشللد عللر
اّلل
 ،يقللول« :مللن نللت مللواله فعلل هلر مللواله»س فقللام ارنللا ع للر لجلالب
 : -أيهعللم مسل لسللول ه

ف يدوا عا ،وأنم بن مالى يف القلوم يقلم ،فقلال لله :أنلم ،ملا مينعلى أن تقلوم فت ليد ،ولقلد
 ىضللر اس فقللال :أمللو املل َلومن ،،ل ت ونسلليت ،فقللال :اللهيل هلم إن للان للابةب فالملله عللا بيضللا ال
() 3
اّلل لقد لأيت الوضو به بعد بلى أبيض ب ،عينيه.
توالييا العمامة  .قال لحة ابن عمو :فو ه
تع للن واقع للة غ للدير ا للم  ،ىا ر للة ص للعوة يبليي للا مل لُر اللي للاس و االَ م ب للل ان للت واقع للة اتلخي للة
املنل ولشلدهم
 ىجة الو ا  ،وقد صعد النق
 ىضرها آال من الصحابة يف منصرفيم عن ه
أبُمول وأاذ منيم االعيا مثه قال« :ملن نلت ملواله فيلذا عللر ملواله» أفتُنسلى ميلل هلذه احلا رلة
مل أنلهله  -عنللد املناشللدة  -للان يف العقللد الرابل مللن عمللره ،مل أ هن أنسلاب هللو املصللدل االَهول الَفعللال
النق ،صعوها و بوها ،قيقيا وجليليا س

____________________
 . 1صحيو البخالي 42 - 35/6 :تفسو سولة آل عمران.
 . 2البالبلي :انسا االَشرا .157 -156/2:
 . 3ابن قتيبة :املعال  ،251 -221 :بعة مصر.
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 -39السائب بن يزيد الكندي
(54 - 3ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
أ ىا ييه السقيمة:
أيبن لقينة يف العنا لعار ة
النق
هللو السللارب بللن ي يللد بللن سللعيد بللن امللة العنللدي املللدو ،و للان ج ل هده سللعيد  ىليللا بللين عبللد

مشم.
 ىة يب أيب م النق وأل ابن سب سن.،
قال السارب :ه
اّلل بلن اطلل يلوم الفلتو ،أارجلوه ملن لت االَسلتال ،
وقال :لأيت النلق
قبلل قتلل عبلد ه
فضر عنقه ب ،ضم م واملقام.
() 1
ان له نصيب من صحبة ولواية و ان من املقلِه ،يف احلدية.
وقد ُ عت أ ىا ييه يف املسند اجلام فبلعت  15لواية.
ونعتفر هنا بروايت ،إ ىدايمها من لوار لوا ته واالُار من لوا ته السقيمة.
() 2

____________________
 . 1شرح هنة البالغة.74/4 :
 . 2سو أعالم النبال  437/3 :برقم 22ن أُسد العابة.322/1 :
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أارج أ د عن ال هري ،عن السارب بن ي يد:
لدالي اسللتثبن
انلهله يعللن يلُ َقل ُ علللى عيللد لسللول ه
اّلل وال أيب بعللر و للان هأول مللن قل ه متلليم الل ه
() 1
عمر بن اخلطا أن يق على الناأ قارماب فثبن له عمر.
مرة وهر ا هن اجلياض احللا م  -آنلذا  -قلد  ىظلر نقلل احللدية علن
واحلدية يعر عن  ىقيقة ه
لق
ومذا رتلله وتدوينلله و تابتلله إالهشليحتاب يسلوابن يف  ىلل ،انلهله ه
لدالي أن يقل ه
لال لتملليم الل ه
النل ه
قصاصلاب يف املدينلة يلوم يعلن يعالضله و
وهو ان نصرانياب قدم املدينة فثسلم يف سنة 5ه ،-فصلال ه
يعافحته ،ووا ا هن الرجل ان قد قضى شطراب من عمره ب ،االَ ىبال والرهبلان ،فملن الطبيعلر أن يقل ه
لهما تعلمه من أسلاتذته ملن ِ
االسلراريليات واالَسلا و املسليحية ويبييلا بل ،املسللم ،وهلم أيالذوهنا

مر العالم فيه عند لاسة لوا ت «متيم الدالي».
منه ضاعم ،ا ههنا  ىقارق لاهنة ،وقد ه
وإليى لواية سقيمة منه:

النق أيبن لقينة يف العنا لعار ة
أارج أ د عن ي يد بن  ىصيفة ،عن السارب بن ي يد العندي:
اّلل ،فقللال:
اّلل ،فقللال :عار للة أتعللرف ،هللذهس قال للت :ال نللق ه
إ هن ام لرأة جللا ت إىل لسللول ه
 :قلد
هذه قينلة بلين فلالن بل ،أن تعنِهيلىس قاللت :نعلم ،فثعطاهلا بقلاب فعنتيلا ،فقلال النلق

نفخ ال يطان يف منخرييا.
إ هن الرواية ت تمل على ع هدة إشعاالت جتعليا يف عدا املوضوعات:
() 2

____________________
 . 1املسند اجلام  15/6 :برقم .227
 . 2مسند أ د.445/3 :
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لان يعلر املعنهيلات يف املدينلة املنلولة ،فعلا يع هلر قينلة بلين

 .1احلدية يعلر ا هن النلق
فالن ،ل وجته وا ههنا تعين.
 .2إبا للان العنللا  ىرام لاب واملعل ِهلين ال يعللين إاله وال لليطان يللنفخ يف منخريلله ،فعيللا يقلليح علللى

عار ة ضوجته أن تصعر لهس!
 .3مثه ه للل ان للت عار للة ةلع للة يوم للذا وعامل للة ثرم للة العن للا وم ل ل بل للى قبل للت اق ل لياح الن للق
وأصبحت تصعر لعنارياس
هللا ةلعنلا ( ،بلل و أيملر بله
 .4إبا ان عمل القينة عمالب شيطانياب ،فعيا يسمو النلق

أجل من أن حيوم  ىول تلى االُمول س
)ولعار ة ةالستما والنق
ه
وال تعجب من هذا احلدية ،فا هن له يف تب احلدية نظارر ،وقد  ىعم علييا ةلوض .
مل هلر ثسللان بللن
اّلل
لو ابللن اجلللوضي ةسللنا ه عللن ععرمللة ،عللن ابللن عبللاأ ،ا هن لسللول ه

اثبت وقد لش فنا أ مه.
مسللا  ،وجاليللة للله يقللال للله ( للذا يف املصللدل) «سلوين» ،معيللا
وجلللم أصللحا النللق
أيملرهم و يلنييم ،فلانتيى إلييلا
لق
«م هرها» ختتلا بله القلوم وهلر تعنلييم .فل هلم-ا م هلر الن ه
 :ال  ىلرج
اّلل
وهر تقول يف غناريا«هل عللر وحيعلم ان هللوت ملن  ىلرج» فضلحى لسلول ه

اّلل.
إن شا ه

() 1

____________________

 . 1مسند أ د.445/3 :
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 -41عامر بن واثلة
(127 -2ه)-
سوته وأ ىا ييه الرارعة
 ىدييه السقيم:
النق يع ا عن عولته
اّلل بن عمرو الليير العناو احلجاضي ال يعر.
عامر بن وارلة بن عبد ه
ان من شيعة ِ
 .مولده بعد اهلجرة ،و ان يقول :ولدت علام أ ىلد ،وهلو آالر
االمام علر
وفاة.
من لأ النق
 ىللده عنلله  :ىبيللب بللن أيب اثبللت ،وال هللري ،وأبللو ال ل بو املعللر ،وعلللر بللن ضيللد ابللن جللدعان،
اربللوب ،وسللعيد اجلريللري ،وفطللر بللن اليفللة ،والللق
وعبللد ه
اّلل بللن عيمللان بللن ايلليم ،ومعللرو بللن ه

سواهم .قال عبد الر ان اهلمداو :قال :ال أبو الطفيل على معاوية ،فقال :ملا أبقلى للى اللدهر
لب
الرقو  ،قال :فعيلا  ىبلى للهس قلال  :ى ه
من رعلى عليهابس قال :رعل العجوض املقالت ،وال يخ ه
اّلل أشلعو التقصلو  .وقيلل :إ هن أة الطفيلل لان  ىاملل لايلة املختلال مللا إيلر
أ هُم موسى ملوسلى ،وإىل ه
ةلعرا و ىال قتلة
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عملر هلراب للويالب وشلليد
احلسل ،،و للان أبللو الطفيلل رقللة فيمللا ينقللله ،صلا قاب ،عامللاب ،شللاعراب ،فالسلاب ،ه
() 1
م علر  ىروبه .قال اليفة :وأقام وعة  ىىت مات سنة مارلة أو حنوهلا ،وقلال :سلنة سلب ومارلة.
وهللو مللن املقلهلل ،يف احلللدية ،وقللد عللت أ ىا ييلله يف املسللند اجلللام فبلعللت   12ىللديياب)2( .لوار ل

أ ىا ييه أارج البخالي يف االَ املفر عن عمالة بن روةن ،قلال  :ىلدرين أبلو الطفيلل قلال :لأيلت
 ،يقسللم حلم لاب ةجلعرانللة ،وأل يومحتل هلذ غللالم ،أ للل عضللو البعللو ،فثتتلله ام لرأة فبسللح هلللا
النللق
ل ا هللا ،قلللت :مللن هللذهس قيللل :هللذه أ هُملله الللي ألضللعته )3( .مللا ع يللت إليلله لوايللة ال تنسللجم م ل
يع ا عن عولته أارج أ د يف مسنده علن عبلد
النق
الضوابح الي أوع ل إلييا غو ه
مرة .ه
لق
ه
اّلل بلن عيمللان بلن ايلليم ،علن أيب الطفيللل ،قلال :مللهلا بلين البيللت ،لان النللاأ ينقللون احلجللالة ،والنهل ه
ينقللل معيللم فثاللذ اليللو فوضللعه علللى عاتقلله فنللو ي :ال تع للا عولتللى ،فللثلقى احلجللر
() 4
.
ولبم روبه

____________________
 . 1ابن اجلوض  ،املوضوعات.116/3:
 . 2سو أعالم النبال  467/3 :برقم 57وج  467/4برقم .177
 . 3املسند اجلام .42 -32/2 :
 . 4البخالي :االَ املفر  ،برقم .1322
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ان يرتدي روةب وا ىداب يسي بدنه ،فلما أاذ أب رافه ووضلعيا عللى
ومع الرواية ا هللنق
عاتقه انع ا سوأته سيواب وغفلة ،وهذا ما ال يعفل عنه ِ
االنسان العا ي فعيا بنق العصمةس!!
***
إىل هنللا ه مللا أل له مللن لاسللة احلللدية النبللوي علللى ضللو االَ ُُصللول والض لوابح العلميللة وقللد
غفللل عنيللا أ يللر احملل هدر ،الللذين ا تفلوا بدلاسللة االسللنا  ،أي للون اللراوي رقللة أو غللو رقللة ،والسللند
موصوالب أو مقطوعاب إىل غو بلى ممها يعرحل احلدية من جانلب االسلنا  ،و هأملا لاسلة املل لاسلة
علميللة موضللوعية ميي ل عللا الصللحيو عللن السللقيم فلللم يتطللر إليلله ش لراح الصللحاح و املسللانيد إاله يف
مواض ل ل لة .ومللا ب للرله يرج ل إىل لاسللة لوا ت لفيللا مللن الصللحابة علللى وجلله ِ
اال للاض ،و هأمللا
لاسة لوا ت هل الصحابة أو الصحابيات فتطلب لنفسيا االب آار اصوصاب ملا لوي علن نسلا
النق يف  ىقول خمتلفة ،فلني البحة فييا إىل ال آار.
حنمده سبحانه ونستيديه وما نا لنيتلدي للوال أن هلدال اللهيفرغنلا ملن ريلره إيلوة الياللة ملن
ل ل للا االُول م ل ل للن ش ل ل لليول ع ل ل للام  1415ه -يف مدين ل ل للة ق ل ل للم احملميهل ل للةوآار عل ل ل لوال أن احلم ل ل للد هّلل
لةلعاملينجعفر السبحاو قم امل رفة موسسة ِ
للبحوه والدلاسات العليا
االمام الصا
ه
َ
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