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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى هللا

 يـــقـــدم

 

 "3دروس الدورة العلمية "بصائر من 

 موقف السََّلف من السُّنَّة

 )ابللهجة املصرية(

 أمحد جالل لفضيلة الشيخ:

 http://way2allah.com/khotab-item-136487.htm  رابـط الــمادة:

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
ٍ  ىل  عَ ب  ن تَلبه وَملح  والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى ولله وَ ل ،احلمد هلل رب العاملني هم إبحسلا
 يوم الدين، أما بعد:

اللي   للىسل  و لتاته العح أبمسائه احلح  -سبحانه وتعا -أهالا وسهالا ومرحباا إبخواين وأخوايت وأهلي وأحبايب، وأسأل هللا 
كلللم ذ هللليع السلللاعة املباركلللة عللللى إاعمللله أٍ ومعلللإ وىلاكلللم ذ جنمللله وقار كراممللله مللل  النبيلللني والصلللدي ني مجعلللإ وىلا

 بعد:و ن أولئك رفي اا، سح والشهداء والصاحلني وحَ 
 

 حتويلح الصحابة اعم اقهم لعمل
ت واألحاقيل  وا رر الللي منلا ذ حل لة امبلارن علن ا اي من السلماء واتكل  ح  ة وَ نَّ بعد ما اتكلمت معاكم على ىلٍ السُّ 

ٍ   -رضواٍ هللا عليهم أمجعني-ف لَ ورقت عن السَّ  لالسلنة فعلالا وَ  ذ ىل ٍَّ ي م لح  كلاٍ   -عليله السلالم-جربيلل  ن السلماء وأ
ة كمللا كللاٍ نَّ ه السُّللمحللل   عَ وأنلله كللاٍ يلح  ،كمللا كللاٍ ينلل ل عليلله ابل للروٍ  ةنَّ ابلسُّلل - لللى هللا عليلله وسلللم-ينلل ل علللى رسللول هللا 

حتويللل ا عم للاق قا قرا النهللارقع هللو  ،اضللي كللاٍ قرا اعم للاقملالللدرا ا، قا ظهللر فعللالا هلليا ا عم للاق ،ه ال للروٍمحللل   عَ يلح 
 .لسلوك

 ،الصللحايب ،ٍ ع ائللدهم كانللت بماهللر ذ أقللواهلم وأفعللاهلمأهم  ح ي  للكللاٍ مللن أعاللم مللا  حَ   -رضللواٍ هللا عللليهم-الصللحابة 
ٍ   ،ع ائلللدهم بماهلللر علللليهم ،ذ كلللل نملللاٍ ومكلللاٍ الصلللاحلني ،العلملللاء ،اتبللل  الملللابعي ،الملللابعي الصلللحابة كلللانوا  وإامللللا ىل

  ٍ للة وَ نَّ السُّلل بيعم للدوا ىل للح  ٍ  دَ   للمَ ع  إاملللا ىلٍ النللاا ق  كلهللا مح  ،وهيبللاٍ لينللا ا ٍ ،وكلليلك إبعاللا المللابعني ،اءمَ ن السَّللي م   ة ىل
للة وَ نَّ السُّلل للح  ٍو هلليا محللا   عَ كللانوا يلح   - لللى هللا عليلله وسلللم- اء فكللاٍ هللإ ء ىلاا جللاءهم حللدي  عللن رسللول هللامَ ن السَّللي م 

 .ٍو الناا هليا احلدي عح د  ويَ  ،ٍو هبيا احلدي لح مَ ع  ويلَ  ،احلدي 
 

للقرا النهللارقع هللو ةموعللة كبلل ة جللد ا  للوَ ا تلح ة وورر وأحاقيلل  كةلل ة جللد  لَّللق  ن األَ م  رضللواٍ هللا -ا  الصللحابة ح للليكم ان  ض  
ٍ  قللدروا ين لللوا مسللألة ا عم للا -عللليهم للاحلللدي  وَ  ق ىل اتين هعيللدها  ، واقلل  عملللي ململلوا ذ حيللا م ي مللن السللماء ىلح 
ٍ  بينَّ  قالتار عليكم  ى رَ ن ويَللم  إ  هو كلاٍ يلحل ،الصحابة حولوا الع ائد اليت كانوا يإمنٍو هبا ىل  واق  عملي ا وبني الصحابة ىل

ٍَّ    مَ ع  ويلَ   للى هللا -حلدي  كلاٍ بيسلمعه علن النل   ل  كحل  ؟ا ان   ،األرض ل قا لواقل  عللىحو   ،اءمَ السَّ  نَ م   ي  ح  ة وَ نَّ السُّ  د أ
ٍ  كاٍ بين     -عليه وسلم  .اكاٍ األمر بسيط جد    له على أرض الواق  ليعمل به وىل
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 أمةلة ومواقف تلحبَلني   تعايم الصحابة للسُّنَّة
 كمابة ابن عمر و ي مه اممةا ا ألمر الن 

 :ي ول اات يوم   - لى هللا عليه وسلم-الن   مسعتح  :بي ول -رضي هللا عنهما-ابن عمر  :أضرب ليكم مةال
النل  بي لول لنلا   لحيح مسللم." ما حقُّ امرئ  مسلم  له شيء  يو لي فيله. يبيلتح َلالَي ليلال  ىل  وو ليمحه عنلدع مكموبلة  "

لله ىلنله يب لى َالَلة  ل    يَ ل ،ةالللي عنلدع عربيَّل ،كل لع شل ة م  دالللي عنل ،أرض ةالللي عنلدع حم ل ،ابخمصار اللي عندع فلوا
 .أام من غ  ما يكمب و يمه

 
انلت حو لمله لعملل؟ و ٍ بيلمكلم عنله ابةبلة الللي فاتلت، إيلب احل  الشليك كل ،عمسعموا احلدي ؟ وع احنا مسعناع قبل كد

ٍ  أ ،ا وبيللنهمهللو قا التللارق بينَّلل ة يعللإ مللج واجللب.نَّ ة سحللأل، أ للل هللو يعللإ كمابللة الو لليَّ  للة وَ نَّ السُّلل نللت تعم للد ىل ي مللن ح 
ة نَّ ة ب لول أ لل هلي سحلنَّ بس لألسلف أحم مللا بمجيللي السُّل ،السماء  ح؟ وع، وهو كاٍ بيعم د ىلٍ السنة وحي من السماء

ٍ  ع  ت  لر لر   بلَ هو كاٍ املح  "ةنَّ أ ل هي سح "ك ر  ر للملَّ ر   بلَ املح فبسيبها،   ة.نَّ هي سح  ل ىل
 

ي لول اللك ىل   - للى هللا عليله وسللم-ليللة منلي مسعلت النل   ت علليَّ رَّ فوهللا ما مَ " :بي ول -رضي هللا عنه- ابن عمر
حتلت يمهلا وحة    ليلة أول ما مسعت الكالم قا من الن  رجعت بييت كمبت و لييت تج عليَّ أحم ما مر   ."وو ييت عند رأسي

ٍ  د  خامل  .عالن  قال لنا كد ة إل
 

 انمهاء سيدحم عمر عن احللف أببيه فور مساع الن  ينهى عن الك
بل و  حلدي  ىلنله  سليدحم عملر بلن ابةلاب ،ةنَّ السُّل بلاعمسلألة ات  ج غل  إبيعلي ذ اَ و  ن حلكلاٍ أح   -رضي هللا عنله-أبوع عمر 
ٍَّ هللاَ ينهاكم أٍ حتل تلوا ابابئ كلم" :بي ول - لى هللا عليه وسلم-مس  الن   عملر كلاٍ قبلل ىلسلالمه    لحيح البخلار ، "ىل

لل الواضللح املعللروف املشللهور  ينللهكللاٍ  ٍَّ هللاَ ينهللاكم أٍ "ا أسلللم عمللر ومسلل  الكللالم قا مللن النلل  ىلنلله بيحلللف أببيلله، فلمَّ ىل
 :بي ول -رضي هللا عنه-بن ابةاب سيدحم عمر  "حتل توا ابابئ كم

ا ابحلللق مللا حلتللت هبللا منللي" ينهللى عنهللا و  تكلمللت هبللا  - لللى هللا عليلله وسلللم-مسعللت رسللول هللا  فوالللي  بعلل  دمللدا
ٍ   ،أحم عمر  ما حلتت أببوا بعد كدع ،حمسي ،ااكر ."ارا ااكراا و  وَ   ٍ   ليه؟ أ ل الن  قال ىل قا حلرام، حل   قا غللط وىل

  ٍ   .ل ا عم اق قا لعملماء يب ى  نم حنو  ي السَّ ح  ة الن  ىلاٍ قا وَ ن  ق  سح كاٍ األمر بسيط، مج   وىل
 

 تعايم عمر بن أيب سلمة ألمر الن  مني كاٍ إتالا 
لغح  تح ن لكح " :بي لول - عنلهرضلي هللا-ة عمر بن أيب سللم -وكلاٍ النل   - للى هللا عليله وسللم-ر رسلول هللا المالا ذ حج 

الصنية دةوإة كدع وكلل ملن هنلا أو وكلل ملن  .."ةتَ ح  ى ابلةعام وكانت يد  تةيج ذ الصَّ تَ إ  يلح  - لى هللا عليه وسلم
ا غلالمح، سلم   هللَا، وكحلل  بيمين لَك، " :- عليله وسللم للى هللا-  ف لال النل ،هنا أو وكل من هنا ىليدا بمةيج ذ الصحتة

 ."من رسول هللا ما مسعت فوهللا ما نالت هيع إعميت بعدما مسعتح " :قال  حيح البخار ، "وكل  ممَّا يل يكَ 
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ي أكلل وأكللت ملن ام  دَّ أحم عملر  ذ حيلايت ملا احتلط  قحل "سم   هللَا، وكحل  بيمين لَك، وكلل  ممَّلا يل يلكَ " :يل من بعد ما الن  قال
 امي.دَّ ابكل من اللي قح  ،هنا أو أكلت من هنا

ل ع يدتله ذ كلاٍ بيحلو    - للى هللا عليله وسللم-ح  الةتلل الصلغ  ذ نملن النل   ،ن أيب سلمة كاٍ إتل  غ ر بعم
تموا كللاٍ  هللا، شحللأإب   ؟ خللالأ أحم  نم    ة النَّللنَّ مللج ق  سحلل ،عمللر بللن أيب سلللمة اللللي كللاٍ إتللل  للغ  ،ة ىل  عملللنَّ السُّلل

 .بن أيب سلمةعمر  ،ج لةتل من أإتال الصحابةاَ و  ن ح منهجهم عامل انا ؟ قا أح 
 

  الن  مني كاٍ إتالا  ل ول عبد هللا بن عمرتعايم 
الكبلار جلايني  ،مج علن الكبلار قلوقلتأحم بلمكلم علن األإتلال ملا بلمكل   ،واج اتين ألإتلال الصلحابةن ح عبد هللا بن عمر أح 

ٍ   مَّ ا وبينهم هح م هو قا التارق بينَّ أحم ب ول لك ولكن  .لوها لعملق  ع يدة حو   ،ي من السماءح  ة ق  وَ نَّ السُّ  شايتني ىل
 ،ل  لغ عي ل ،عبد هللا بن عمر اللي سيدحم عملر بلن ابةلاب مللا هلاجر كلاٍ عبلد هللا بلن عملر قا بيمشلال عللى األكملاف

بيسلم  هليا  - للى هللا عليله وسللم-ملن األام وهلو ذ مسلجد النل  بي لول ذ يلوم  .سلنمني ،تالت سلنني ،إتل  غ 
 ، بي ول:  سننيسَ ن ت  مَ الكالم ما جتاونش المَّ 

 بينما حنن نصلي م  رسول  هللا   لَّى هللاح عليه وسلََّم ىلا قال رجل  َمن ال ومح: هللاح أكلربح كبل اا. واحلملدح هلل كةل اا. وسلبحاٍ"
. ف ال : أحم. ا رسلوَل  :رسولح هللا   لَّى هللاح عليه وسلَّمَ  هللا  بكرةا وأ يالا من ال ائلح كلمَة كليا وكليا؟ قلال رجلل  ملن ال لوم 

بتح هلا. فحم َحت  هلا أبوابح السماء   :هللا ! قال   حيح مسلم. "عج 
 
و   ،ملا الراجلل قلال    فلالن  ملا قلالج قوللوا نَ  ،اءمَ السَّل ت هللا أبلوابح َحلم  بن عمر بيحكلي موقلف واحلد قلال كلمملني فح ا

بي للول كلمللة معينللة  - لللى هللا عليلله وسلللم-ولكللن ملللا ابللن عمللر مسلل  النلل   ،- لللى هللا عليلله وسلللم-هللي عللن النلل  
لوهللا "وهللا ملا تلركمهن" :سيدحم عبد هللا بن عمر بي لول ،ح هلا أبواب السماءم  وبي ول عنها ىلٍ فح  ت الكلملات ق  ب   ملا س 

 . "ي ول فيها ما قال - لى هللا عليه وسلم-رسول هللا تركمهن مني مسعت  "ماأبداا 
-ا بيسلمعوا حاجلة ملن النل  مَّلأإتلال الصلحابة كلانوا لَ  ،ةنَّ ة ق  عالقمنلا ابلسُّلنَّ ا  احنا ايله عالقمنلا ابلسُّلم انَّ ه  هو قا التَ 

 .بيب ى منهجهم بيتضلوا عايشني عليها حلد وخر حلاة ذ حيا م - لى هللا عليه وسلم
 

 أيب هريرة و ية الن  إيلة حياته ل وم
 ،ن عللى فكلرةنَ النل  أو لاع بلمالت حاجلات هلي سحل - للى هللا عليله وسللم-مللا جله للنل   -رضلي هللا عنله-أبو هريرة 

ا حلل  أمللوت :-هللا عنلله يرضلل-قللال أبللو هريللرة  قإ أو أحم متلليج حاجللة تتللر   ،أو للاين خليلللي بةالَللة أمللور   أقعهللن أبللدا
 . أمرين بيه - لى هللا عليه وسلم-اللي الن  تبعدين عن الشيء 

:  ليامح َالَلة  أام  ملن كلل   شلهر ، وركعليت الضُّلحى، وأٍ أوت لَر قبلَل أٍ أحممَ "  ."أو اين خليلي  لَّى هللاح عليه وسللَّم بلةالي 
ة نَّ ء الةالَلة الللي هلي سحلق بيلإ وبلني هليع األشليار   تَ هريرة بي ول أحم   يلح  وأب ،ننَ الةالَة حاجات ق  سح .  حيح البخار 
 .الن  ىل  املوت
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اعرفلوا ىلٍ أبلو هريلرة ملات، للو ذ يلوم ملن األام  ،أل :لكلم وا الف ؟ىحَ ى الضُّ لَّ أبو هريرة  َ  :لو ذ يوم من األام سألموا
ٍ   ،أل :لكما ف الو  ؟ى الوترلَّ أبو هريرة  َ  :سألموا  .أبو هريرة مات اعرفوا ىل

ٍ  مَ ع  م كانوا مح هح  ٍ   ،اءمَ ن السَّ ي م  ح  ة وَ نَّ السُّ   دين ىل  لوها لعمل.حو   م  هح  فكانت النميجة ىل
 

 َأَحبَّه لم كية الن  له ذ ال روٍ
 للى -ملةالا كلنلا حلافاني حلدي  خليوا ال لروٍ علن أربل ، حلدي  النل  إ يعل ،البسيةة جلد  وا مجاعة ح  ذ األمور ا

ٍَ من " :ذ الصحيحني -هللا عليه وسلم ، وأحيب    -عبد هللا بلن مسلعوق-أربعة : من ابن  أم   عبد  خحيوا ال رو ومعلاا  بلن  جبلل 
، مو  أيب ححييتةَ  ، وسامل   . حيح مسلم "بن  كعب 

د هللا بلكنلا يتيت ع  :سيدحم مسروق بي لول ايله ،ة ابل روٍة شويَّ احلدي  قا كلنا حافاينه وكلنا عارفينه وخبا ة الناا املهممَّ 
ذ يلوم ملن األام احنلا واحنلا  ،حم يومالا عبلد هللا بلن مسلعوقر  كَ يَ فَل ،نمحلدي عنلدعف -هللا عنله يضلر -بن عمرو بن العلاأ 

 :بن العاأ ود هللا بن عمر ف ال عب ،-رضي هللا عنه-نا س ة عبد هللا بن مسعوق ب  بنمكلم معاع ج  
فبلدأ  ،ملن ابلن أم عبلد :ملن أربل ي لول خليوا ال لروٍ  - للى هللا عليله سللم-ه منلي مسعلت النل  بُّ ح    أنال أح  هيا رجل"
ٍ   ."به   .ه كدع هلل ذ هللابن مسعوق أحم حبب  ابل روٍ  د  أعلم حَ  من يوم ما الن  قال ىل
 

 ألمر الن  اممةا ا أ  شيء  بُّ سليم بن جابر   يسح 
 ،نملواج قاإيلب شلوفوا ال ،ر مل  بعلو وبنشلمم بعلونهل َّ بإلب ملا احنلا  ،ايه رأيكم ذ الشميمة؟ حلرام وغللط ،الشميمة

ٍ   ،رت ذ سلوكهم أ الا د ىليه الع يدة أَ  قنواج يعإ   .السنة وحي من السماء ع يدته ىل
 -هللا عنلله يرضلل- سللليم بللن جللابر ،حسللن إبسللناق   أيب قاوق ذ السللننعنللد واحلللدي   ،-رضللي هللا عنلله- سللليم بللن جللابر

 :ي ول - لى هللا عليه وسلم-ت الن  : مسعبي ول
ٍ  ام رحؤ  َشلمَ " هح  ،َمَك، َأو  قَلاَل َملا لَلي َس ف يلكَ َوىل  لمحم  لرحعح، َوَعَلي له  َواَبلحلهح  ،فَلاَل َتش  ٍَ لَلَك َأج  للك  "َوَ  تَل حلل  لَلهح َملا لَلي َس ف يله ، فَلَيكحلو

ا" ،األجر والوابل عليه هو  لله هلو النل  هنلا بي لول ،خلال  الن  بي ول لسليم بن جابر ما تشممج حد   ."َ  َتسحَّبََّّ َأَحدا
ا َّبََّّ سح تَ   و  ا يعإ بإ وقم ،أحدا  .أحدا
 

شليئاا بعل اا و  شلاةا و  ىلنسلاحما منلي  تح ب  بلَ فوهللا مني مسعلت رسلول هللا ي لول ملا قلال ملا َسل" :دحم سليم بن جابر بي ولفسي
 ."ب  هنى عن السَّ  - لى هللا عليه وسلم-مسعت الن  

ٍ  ق  و  مة أحم ملا بشللممج بكلملة واحللدة إلنله كللاٍ محلهنللى علن الشللمي - للى هللا عليلله وسللم-ملن يللوم ملا النلل   النلل  ملللا  ن ىل
ا" :قال ٍ   "َ  َتسحَّبََّّ َأَحدا وإامللا ىلٍ  ،- للى هللا عليله وسللم-ي ن ل به جربيل على الن  ح  وَ  عقا ق ،قا مج كالم الن  ىل

 .قا وحي من السماء من عند ربنا على لساٍ الن  يب ى خالأ أحم ما ينتعج أشمم
 

ٍ  العج  ىل  يومنا هيا. ،وع ألتباع المابعنيوالمابعني بيدُّ  ،وع للمابعنيوبيد   ،كاٍ املنهج قا بيمداوله الصحابة  يب ىل
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 ( 15من  5صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  موقف السلف من السنة
 

 ة الن   لى هللا عليه وسلمنَّ ل بسح مَ ف العَ لَ ل السَّ تناقح 
عللن أم حبيبللة  ة بللن أيب سللتياٍنا عنبسللََ حللدَّ  :ي للول -رمحلله هللا-ال: يللرو  عمللرو بللن أوا الة تللي ةَللأضللرب لكللم مللةالا م  

مللن  لللَّى اَنلليت عشللرَة " :ي للول - لللى هللا عليلله وسللم-مسعللت النلل   :أهنلا قالللت - لللى هللا عليلله وسلللم-نوجلة النلل  
فلوهللا " :نلا حافاينله، أم حبيبلة بم لولل  نلا كح احللدي  الللي اح . حيح مسلم "ركعةا ذ يوم  وليلة ، بإ له هبن بيت  ذ اجلنة  

 ."ي ول فيهن ما قال - لى هللا عليه وسلم- ما تركمهن مني مسعت الن 
 ."-رضي هللا عنها-وأحم وهللا ما تركمهن مني مسعمهن من أم حبيبة " :وابن أيب ستياٍ ي ول

 ".ة ما تركمهن مني مسعت هيا من عنبسوأحم" :ابن أو وقال عمرو 
 ".ووهللا وأحم ما تركمهن مني مسعمهن من عمر " :وقال النعماٍ بن سامل

 .- لى هللا عليه وسلم- ي بيلك بسندع ىل  رسول هللاد   يحَ 
ٍ  مللنهجهم ماشلي ان   مَّ انملوا شلايتني هحل لة وَ نَّ السُّل ا ، ا مجاعلة كلانوا بين لللوا ىل ة بيمناقللل نَّ ابلسُّل اء فكلاٍ العمللمَ ن السَّللي م لح 
 .بينهم وبني بعو

 
امللملل م موضلل  " :ي للول - عليلله وسلللم لللى هللا-بلل و  حللدي  ي للول فيلله مسعللت النلل   -رضللي هللا عنلله-اا ابللن عبَّلل

لليح  بي للول امللملل م قا ابللن عبللاا بي للول أحم  ،امللملل م قا مللوإن مللا بللني احلجللر األسللوق وابب الكعبللة ،"فيلله الللدعاء ابح جَ مَ س 
  ٍ  -تبلارك وتعلا -فملا قعلوت هللا  -تعلا -فلدعوت هللا " :قلال ،سلمجاب فيله اللدعاءاملكلاٍ قا بيح  مسعت الن  بي ول ىل

 .قعوةا فيه قط ىل  أجابإ هللاَ  فما قعوتح  :-رضي هللا عنه-قال ابن عباا . أو حنو الك "  اسمجاهباىل قعوةا 
فلدعوت هللا فيله ىل  اسلمجاب يل منلي مسعلت احللدي  ملن  إ أملر  َهَّلأوأحم وهللا ما " :ي ول ،عمرو ،  عن ابن عباااو  الرَّ 

 ".ابن عباا
 "ذ هليا املكلاٍ ىل  اسلمجاب يل ط  قَل بشليء   -ل  وَجل عل َّ - هللاَ  هللا ملا قعلوتح وأحم و" :بي لول ،والراو  عن عمر  ،وستياٍ

 :د اللللي بلل و  عللن عمللرو بللن قينللار ي للولي للمَ واحلح  ".وأحم وهللا كلليلك" :وعمللرو بللن قينللار اللللي بلل و  عللن سللتياٍ بي للول
 ."عائيلد -ل  وجَ   َّ عَ - ىل  اسمجاب هللاح  -ل  وجَ   َّ عَ - هللاَ  تح و  عَ وأحم وهللا ما قَ "
 

ٍ   قا كانوا لة وَ نَّ السُّل بين لوا ا مجاعة الع يدة بملاعمهم ىل ٍ   ،الني ين لوهلا للبعومَّلاء عَ مَ ن السَّلي م لح  ل ل  قَ  وقا ىل  د  قَل ل  دح ا يَلفإن 
 .-رضي هللا عنهم-ة نَّ وا السُّ ىليه كانوا بيحبُّ  د  وقَ  ،ةنَّ مني السُّ كانوا معا    مَّ ىليه هح 
 

   عدم اشمهائهتناول عمرو بن العاأ السحور م
يكلم مةلال عللى الكلمملني  وهلا، يعلإ ملةالا علشلاٍ أق   وا بيسعوا لمةبي هلا حل  للو ذ يلوم ملن األام ملج علاي ين يةبَّ نوكا

حم أٍ رح محللكلاٍ عمللرو بلن العلاأ  َ  " :بي لول -رضلي هللا عنلله- عملرو بللن العلاأ َ  و  قلليس َملعلن أيب  ،للمهم قولالللي أحم قح 
لأحم  لا  بح  ، وا السلحوري لول لنلا يلال ا مجاعلة جه ل ،"ر بلهحَّ سَ مَ يلَ ل   امَ عَ   له الةَّ ضَ نَ  لفلال يح " وا لنلا السلحور جه ل ،رعك   بح ي  ص 

لل "،منله ىل  شلليئاا قللليالا  ة وا السُّللانللت قعلدت ت للول لنللا جه   .."أتمللرحم بلله" :، ف لللت لللهحور وبعلد كللدع اتخللد منلله حم للة  لغ  
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 ( 15من  6صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  موقف السلف من السنة
 

 .."كم بلله وأحم أشللمهيهرح ومحلل ىلين  " :يب ىل  شلليء قليللل ف للالصلل  ت " ااو  تصلليب منلله كةلل".. يعللإ أتمللرحم اهلل  السللحور 
، للأحم لَ  وهللا ا مجاعلة أحم ملج عللاي  وكلل أ لالا ، ور أحم ملج علحح  وا السُّلله لللملكم جَ ا قح مَّ وهللا   وملركم بلله "اي  وكللل أ لالا

 :ي ول - لى هللا عليه وسلم-الن    مسعتح ولكإ   ،وأحم أشمهيه
للةح السَّلَحر  فصلح ما بني " ، أك  ر حَ للة السَّلك  للوا أَ اب لوا كح بلس ال قلفهلو النل   . لحيح مسللم " يام نا و يام  أهل  الكملاب 

  ةمشلمهيه ولكلن أحم هاخلد بلس حم لفلأحم علاي  وكلهلا بلس أحم ملج  ،علشاٍ قا فارق بني  يامنا وبني  يام أهلل الكملاب
ٍ  عكدع   .- لى هللا عليه وسلم-الن   ةن   ت سح أب ى إب   ،رتح  أحم اتس لى أساا أقول ىل

 
 حرأ عمر بن ابةاب على نسب الن 

 ن  عملرو بلن العلاأ ملج ،ملج علاي  ينل وج أ لالا  يعلإ هلو ،  يمجلو نيهو ملج علا -رضي هللا عنه-عمر بن ابةاب 
ع يدتله هلو  للكملا أحم ب لول  ،- للى هللا عليله وسللم-ق كلالم النل  شيء حبي  يةب   ولكن يعمل أ    ،عاي  اكل أ الا 

  ٍ  .ر منهاد   َ أو ب   ، نم أعمل جب ء منها ،ماءن السَّ ي م  ح  ة وَ نَّ السُّ  ىل
فسليدحم عللي بلن  ،ن بنملك أم كلةلومقلال لله أحم علاون أجتلو   ،ب ىل  علي بن أيب إالب ابنمله أم كلةلومةَ خَ عمر بن ابةاب 
وهللا ا عللي  ىلنلإ مل " :ملر بلن ابةلاب قلال للهه البنلت  لغ ة، فسليدحم عقلال لله أ لل لسَّل ،ا  غ ةأبهنَّ  أيب إالب اعملَّ 

 للى -  مسعلت رسلول هللاىلنلإ مل أرق البلاءة ولكلإ   ،ن أحم مج واخدها علشاٍ اجلوان وهللا، أحم مج عاي  أجتو  "أحر ق الباءة
 . ححه األلباين كلُّ سبب  ونسب  من ة    يوَم ال ياَمة ، ىل َّ سبَلَ  ونس  "" :ي ول -هللا عليه وسلم

ٍ  وهللا أحم مج عاون أجتو   ،ن وهللاأحم مج عاي  أجتو   ب بين ةل  َسلنَ  ل  سلبب وكحل ل  كحل  ن أم كلةلوم بلس هلو النل  كلاٍ بي لول ىل
 ، سبحاٍ هللا.يت بس ايه أعمل هبيا احلدي فأحم حب   ،بهسَ به ونَ بَ ىل  سَ 

 
ء حل حب   الن  هلا  َأَحبَّ أنس الدُّابَّ

 ،- للى هللا عليله وسللم-نل  لوكلاٍ خلاقم ل ،م وكاٍ سيدحم أنس برضو إتل  لغ سيدحم أنس بيحكي ذ يوم من األا
 - للى هللا عليله وسللم-النل   امدَّ قحلوكلاٍ دةلو   - لى هللا عليه وسلم-بي ول أحم ذ يوم من األام قعدت م  الن  

َء ملن حلول الصلحتة، فللم فرأيتح رسول هللا  لَّى هللاح عليله "، ي ول أنس: ءابَّ كب ة فيها إعام وقح ة   نيَّ  وسللَّم يَممبَّل ح اللدُّابَّ
ئي "  ِ َء م ن يوَم  . حيح البخار  أنل أححب الدُّابَّ

هنلللا  ةوحمَّلل ،ة قابء هنلللا اكلهللار علللى حم للة  كلهللا يلللدوَّ حتيممبلل  اللللدابء ذ الصلل - لللى هللا عليللله وسلللم- فجعللل النلل 
اللدابء الللي هلو  النل  بيحلب   ،ءابَّ وقد أعجبه الدُّ  -عليه وسلم لى هللا -بي ول ورأيت الن   ،هنا اكلها ةوحم ،اكلها

لل" :قللال ،يل  َسلع العَ ر  يه الَ للبنسللم   ،عر  الَ ل لل ا رأيلتح فلمَّ جبللإ عه ويب للح  مانلللت أح  - لللى هللا عليلله وسللم-ن رسلول هللا الللك م 
 ."هب  يح   - لى هللا عليه وسلم-الن   ء مني رأيتح ابَّ الدُّ 

لممكلن ت وللوا يل أَ  ،هلاهلا أحم حل  حبب  بيحب  اللي الن  كاٍ  ةاألكل    ،و  واجلبة، نَّ  هلو سحل  واجلب؟ ة و َّ نَّ ء سحلابَّ ل اللدُّ ك 
ٍ  حاس   مَّ وم  الك هح  ،  قا و  قا  وهللا  خواحم  ىلا  ،قا و  قا هم ب  قا ححل ،حاجة الن  بيعملهلا احنلا علاي ين نعملهلا أ    ني ىل

 .- لى هللا عليه وسلم-للن  
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 ( 15من  7صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  موقف السلف من السنة
 

 ئهم ابلن  ح  ذ ىلإالق األنراراقمدا
ح الل رار قا بلس ممكلن ت وللوا يل هلو أحم مللا أفلمح الل رار اٍ فتلات  رَّ الن  ذ يوم َحل ،ءابَّ سيبوحم ب ى من الدُّ  ،ب من كدععجأ

 .ة و  واجبنَّ سح  هو  واجب؟  ة و َّ نَّ قا سح 
للرَ  ىلٍ والللدع أخللد -تللل  للغ عاويللة بللن قللرة كللاٍ إم-بي للول  ،يكللي عللن أبيلله معاويللة بللن قللرة ينللة مللن ال بيلللة  َ ط مللن مح ه 

 :معاويللة بللن قللرة بيحكللي هللو كللاٍ إتللل  للغ  بي للول ،فللدخلنا عليلله ،- لللى هللا عليلله وسلللم-وراحللوا للنلل   ،بمللاعمهم
فأقخللتح يلد  ذ َجي لب  "..  :قلال ،فلاتح الل رار قا .."وىلنله َلمحةل لقح األنرار  " - لى هللا عليه وسلم-فدخلنا على الن  

لله قللال  ،-ةخللا  النبللو  -فمسسللتح ابللاَ  "..  - لللى هللا عليلله وسلللم-ذ ضللهر النلل   ورا يللت ىليللد  كللدعحة   .."قميص 
  . ححه األلباين فما رأيتح معاويَة و  ابَنه قطُّ ذ شماء  و   يف  ىل  محةل  ي اأَلنرار " :عروةح 

 ،هللو عينلله علللى النلل ت لللك ل للمللا قلح     ولكللن نَ  ،ةنَّ مللج سحلل ر  ذ احلَلل ين رار األوَّ ح اللل ُّ م  فَللل ،ةنَّ قا ىليلله؟ ا مجاعللة ق  مللج سحلل
 .احنا دماجني قابيعملها أحم  نم أعملها،  - لى هللا عليه وسلم-حاجة الن   أ    ،أقواله ،أفعاله ،وسكناته ،حركاته

 
 اقمداء الصحابة ابلن  ذ لبس ابا  وذ خلعه

ٍَّ ر "بي ول:  -رضي هللا عنه-ابن عمر   للى -للبس النل   .."سلوَل هللا   للَّى هللاح عليله  وسللََّم ا لةن  خانالا ملن اهلب  أ
كت  له"..  ،خا  من اهلب -هللا عليه وسلم فصلن  النلااح ".. كلدع،      عاملل الَتل .."وكلاٍ يلبسلهح، فيجعلل فصَّله ذ ابإلن  

مث ىلنه جلس على املنرب  فن علهح، ف لال: ىلين  . ". ،فصن  الناا خواتيم اليهب ،البسوا خواتيم مجالن  ما قاهل ح  .."خواتيمَ 
مث قلال: وهللا    ألبسحله  ،فرملى بله"أخد ابلا  بماعله ورملاع،  .."فرمى به، اباَ ، وأجعل فصَّهح من قاخل   كنتح ألبسح هيا

ا   . حيح البخار فنبي النااح خواتيَمهم"  ؛أبدا
ا ٍ   ،أحم ملج هللبس خلا  اللدهب أبلدا  افلوهللا فلمَّلل" :سليدحم ابلن عملر بي لولعللى رجلال هليع األملة. م الليهب ربنلا حلر   إل

ى احنلللا َمللالنلل  رَ  ،"خانللهرسلللول هللا ن ر  ةَللمهم ل  يابة خللواتحَ الصَّلل ل  خانلله إللرن كحللل - لللى هللا عليللله وسلللم-إللرن النلل  
ٍ    م  ه ، عارفني ليه؟ هح مَ نل  املوضوع مح  ،هنرمي حاجلة النل   ل  فكانلت النميجلة كحل ،ماءن السَّلي م  ح  ة وَ نَّ باع السُّ ات   كانوا شايتني ىل

 .سبحاٍ هللا ،بيعملها احنا  نم نعملها
 
 ر هللام  ا ا ألَ ةٍو اممبُّ كهم أكةر ما يح  ر  تلَ 

ذ احلاجلات ب لى ملج ب لول للك احلاجلات الللي    ،ا ححر  َمت عليهم ابملرمَّ ل الصحابة لَ ع  على الك ف   لُّ دح وأوضح ما يَ 
لب لا حلاجمني: أَ وكانت أكرت حاجة عند الصلحابة حح  ،وها أو بيحب   مَّ احلاجات اللي هح  ذ ،  ،ة و  واجبنَّ هي سح  ل حللم ك 
 .ب ابمرر  وشح  ،احلم 

 ل حلم احلم ك  أَ 
رسلولح هللا   للَّى هللاح عليله وسللََّم خيلرَب، أ لب نا محححلراا  ملا فلمح"بي ول:  -رضي هللا عنه-ب و  أنس بن مالك  ،حلم احلم 
ٍَّ هللاَ ورسلوَله ينهيلان كم عنهلا. فإهنلا خارجاا م نا منها. فناقى محناق  رسول  هللا   لَّى هللاح عليه وسللََّم: أ  ىل ن ال رية . فةبخ 
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 ( 15من  8صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  موقف السلف من السنة
 

  ٍ فأحكت ئَلت  ال حلدورح  لا فيهلا. " :-رضي هللا عنله-قال سيدحم أنس  ،ت عليكممَ ر   حلم احلم  حح  .."رجس  من عمل الشيةا
 ال دور أحكت ئت وهي بمتور ابللحم، يعإ ىليه بمتور ابللحم؟ اسموت خالأ. . حيح مسلم وىلهنا لَمتورح  ا فيها"

 
 شحر ب ابمر

ذ اليلوم اللي   .."ال لوم   سلاقيَ  كنلتح "علينلا ابملر  -عل  وجلل-فأنس بن ماللك بل و  بي لول: مللا حلرم هللا  وأما ابمر
، أنللس - عليلله وسلللم لللى هللا-مللن أ للحاب النلل   اححرمللت فيلله ابمللر وكللاٍ ذ اطلللس أبللو إلحللة وأبللو قجانللة وغ هلل

، فلللأَمر محنلللاقاا فنللَ ل حتلللر ح ابمللر  "فيهلللا  للرة وبيةلللوف عللللى الصللحابة بيسللل يهم و ة كانللت عللللى ىليللدع ني  بيحكللي ىلٍ الصللل
؟ قللال: فخَرجلتح ف لللتح  ،فنلاقى ٍَّ ابمللرَ  :ف للال أبلو إلحللَة: اخللرحج  فللاناحر  ملا هلليا الصللوتح قللد  هلليا محنلاق  يحنللاق : أ  ىل

..  .ىلحنا مسعنا الن  بي ول شرب ابمر حرام "ححر  َمت 
ر ق هلاف لال يل: "خالأ ا أنس اخلرج ىل  هليع ال لالل  ال لالل ق  كلهلا اخلرج ارميهلا ذ الشلارع، قلالل  ..."ااَهلب  فأه 

ه قللالل يب للى عنللدهم مجل  قحلللة وال حلللة كانللت حلوايل تسللعني أو  سللة وتسللعني لللرت، يعلإ ت ريباللا حالياللا برميللل، وملللا ي لول للل
قع يوضلح للك النلاا ق  كانلت بمحلب الكلالم  ،لرت  رة ت ريباا 300فمالت قالل عندهم  ،تالت قالل قع أقل اجلم 

لَكك  املدينلة  " .د ىليه وم  اللك  جلرق ملا قلال النل  حلرم قع خرجلوا فأل وهلا ذ إلرق املدينلةققع   .."قلال: فَجلَرت  ذ س 
ٍ   مَّ جيب هو ىليه اللي يدفعهم لكدع؟ الللي يلدفعهم لكلدع أملر واحلد ىلٍ هحلأهناراا، أمر ع  حيح البخار ، ة ن  سحل شلايتني ىل

 ى عنها.ي من السماء ما ينتعج ذ يوم من األام نمخل  ح  هي وَ  - لى هللا عليه وسلم-الن  
 

 اممةال الصحابة ألمر الن  ذ عدم المترق ذ الشعاب أَناء الستر 
ٍَ "بي ول:  -عنه رضي هللا-أبو َعلبة ابشإ  لعاب   ذ تترَّقلوا ن للوا منل  ا  ىلاا النَّااح  كا النل  قلال ىلحنلا  .."،واألوقيلة   الش  

ر عللى شلجرة يلربط البعل  بماعله و  التلرا ها، وقع بيدو  ر على  خرة عالية ينام حتمها ذ ضل  ة فدع بيدو  ح هنا شوي  هنري  
ه ر علللى حم للة ميللاع، وقع بيللدو  ة فيهللا شللوي  ر علللى حم لله، وقع بيللدو  ر علللى مللج عللارف علللى ىليللبماعلله وينللام حتمهللا، وقع بيللدو  

 .كانوا بيمترقوافة، ضل  
ٍَّ تترَُّقكم"بي ول هلم:  - لى هللا عليه وسلم-فالن   عاب   هي ع   ذ ىل ا ال كم ملَن الشَّليةاٍ.. واألوقية   الش   سليدحم أبلو  "ىلنَّ

 َعلبة بي ول:
للَط عللي هم َللوب  لعمَّهلمفللم ينل ل بعللَد ال لَك منلل  ا ىل َّ ان" مللن   للححه األلبلاين، "ضلمَّ بعضحللهم ىل  بعلو  حلل َّ ي لاَل للو بحس 

مللا النلل  قللال، خللالأ ىلحنللا كلنللا هنضللم هنب للى قللريبني مللن بعللو،     ق قع مللن الشلليةاٍ نَ رُّ َتللىليلله؟ مللج الملَّ  مَّ ة مللا هحللشللد  
 سبحاٍ امللك! سبحاٍ امللك! سبحاٍ امللك! ىليه اجليل العايم قع؟!

 
 مه الن  ىلاها لَّ بة ع بة بن عامر على قراءة السور اليت عَ مواظ

 لللى هللا عليلله -بي للول أحم كنللت ذ مللرة  ناسللبة السللتر كنللت ذ مللرة ملل  النلل   -رضللي هللا عنلله-سلليدحم ع بللة بللن عللامر 
ت  ذ الملوراة  و  ذ ال بلور  سحلَوراا ملا أحن  لل أحعل  محلكَ  أ  علامر   بلنَ  ع بلةح  ا"ف ال يل:  ،ذ ستر فخلوت به اات ليلة   -وسلم
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 ( 15من  9صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  موقف السلف من السنة
 

ٍ  ملةلهنَّ    تلنَيَّ عليلَك ليللة  ىل  قلرأتَلهحنَّ فيهلا "قحلل  هحلوَ  و  ذ اإلايلل  و  ذ "  الترقلا هللاح َأَحلد " و"قحلل  َأعحلواح ب لَرب   ال َتلَلق 
 .َ حَّح األلباين ىلسناقع" ب َرب   النَّاا   و"َوقحل  َأعحواح 

 ،"سلبحاٍ هللاالمالتلة قول، قلال ع بلة:     ر عايمة نَ وَ و  ذ اإلايل و  ذ ال بور و  ذ الترقاٍ سح  ل   ذ الموراة   ن  ما أح 
 . لى هللا عليه وسلم فيها ما قال"-ليلة ىل  قرأ ن فيها وححق يل أ  أقعهن وقد قال الن   يَّ هللا ما أتت علفو
 
 يدباع الصحابة أل  شيء محمعلق ابلسنة من قريب أو بعات  

يهم وقع كلاٍ ملنهجهم وق  كانلت إلري مهم وقع كلاٍ فهمهلم وقع كلاٍ اعم لاقهم، هلو كلاٍ بيعم لد ىلٍ السلنة د  قع كاٍ هَ 
ة ن  كلانمج سحلا حل  للو م ،بعيد، أقوال، أفعال، سلكنات من حاجة ممعل ة ابلسنة من قريب أو ق  وحي من السماء فأ   

قهم ذ ه، ن  تتلرُّ كُّلا كاٍ ف  - لى هللا عليه وسلم-ال مي  اللي الن   ن  الدابء اللي الن  كاٍ بيممبعه، ن  ال رار بماع
أحب األشياء ىلليهم ن  خلا  الليهب ون  حللوم احلملر ون  ابملرة،   أو ح  لو كانت السنة ق  ذ ،الشعاب واألوقية

 قال قع غلط أو قع حرام. - لى هللا عليه وسلم-كل قع بيرتمى إاملا ىلٍ الن  
غ للوحي اللي  أاتع ملن السلماء، جربيلل ينل ل عللى هو عبارة عن محبل    - لى هللا عليه وسلم-يتني ىلٍ الن  كانوا شا  مَّ هح 

 - لللى هللا عليله وسلللم-كلانوا مللوقنني أنله   ي، فهللمح  ة فكلاٍ النلل  بيلمكلم هبلليا اللوَ نَّ النل  ابللوحي سللواء ابل لروٍ أو السُّلل
َللَوى  " ٍ  هحللَو ىل  َّ  * َوَمللا يَنة للقح َعللن  اهل  للي  يحللوَحى  ىل  ه ذ قايللرة فكانللت النميجللة كللاٍ بسللرعة اخللد قع ويةُّلل. 3،٤:الللنجم " َوح 

 .مقع كاٍ منهجه ،العمل
 

 موقف الصحابة ممن خيالف سنة الن  
رضلواٍ -ليله الصلحابة  مَّ منلا هحلوقع الللي يته   ،اعني ملن الللي خيلالف كلاٍ شلديد جلد  مجأ -رضي هللا عنهم-وأما موقتهم 

 هأو يسليب كلالم النل  أو ذ يلوم ملن األام يلاول ىلنل ،توا أ  حد ذ يوم ملن األام يلرق كلالم النل كاٍ بيعن    -هللا عليهم
 ي ول للناا سيبكم من الكالم قع.

 
 أمةلة على الك

 أله عن اسمالم احلجربن عمر ملن ساتعنيف -
وسللََّم يسلملمحهح  رأيتح رسلوَل هللا   للَّى هللاح عليله  "واحد بيسأل سيدحم عبد هللا بن عمر عن اسمالم احلجر ف ال ابن عمر: 

؟..نحمح  لتح  ىلٍ أرأيلتَ  : قللتح ويلحَ ب  لحلهح. قلال ىلٍ  ، أرأيلتَ نحمح  لتح  ىلٍ أرأيلتَ "يعلإ للو اللدنيا نمحلة شلوية  "، أرأيلَت ىلٍ غحَلب لتح
؟.. رأيلتح "رأيلت بماعملك ق  سليبها ابلليمن، أ "اجعلل  أرأيلَت ابلليمن ..": ف ال له عبد هللا بن عملر وهلو محغضلب "غحَلب تح

 يب ى املوضوع انمهى.  حيح البخار ، "رسوَل هللا   لَّى هللاح عليه  وسلََّم يسملمحهح ويلحَ ب  لحهح 
 .-رضي هللا عنه-قع ابن عمر  
 
 درقاء الشديد من سيدحم معاوية غضب سيدحم أيب ال -
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 ( 15من  10صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  موقف السلف من السنة
 

فليهب بليهب أو ورق  ،أٍ معاويلة رضلي هللا عنله ابع سل اية ملن اهلب أو ورق أبكةلر ملن ونهنلاعةاء بن يسار بيحكي 
.. م ة الا  ةل  "بورق ابل اقة، والن  قال لنا:  ا بيلد   ،اليهبح ابليَّهب  يعلإ هبيل  خلا   ، لححه األلبلاين "سواءا بسلواء ، يلدا

ل925ه عيلار يب لى خلا  ني ل 925مةالا فضلة هلو عيلار ن  قع  د وهلات متليج ، قع  سلة جلرام يب لى قع  سلة جلرام، خح
 ناقة، لو فيه ناقة قخلنا ذ الراب.

فبلاع عنلدع سل اية ملن اهلب أو ورق أبكةلر  ،فعةاء بن يسار بيحكي ىلٍ معاوية بن أيب ستياٍ ملا و للهوش احللدي  قع
ينهللى عللن مةللل هليا ىل  مللةالا  ةللل، فسلليدحم  - لللى هللا عليلله وسللم-مسعللت النل  ملعاويللة:  للال أبلو الللدرقاء فملن ونهنللا، 

 ، مج شايف ىلٍ فيها مشكلة، أبو اللدراقء بي لول لله النل  بي لول ومعاويلة بلن أحم معاوية قال له بس أحم   أرى هبيا مةالا
 أيب ستياٍ بي ول بس أحم   رى هبيا أبساا!

 
كلللاٍ أملللل  الشللللام، الشلللام يعللللإ سللللورا واألرقٍ ولبنللللاٍ معاويللللة   ،النلللاا ذ قلللللب السللللوقذ أبللللو الللللدرقاء وحمقى  مف لللا

أحم أخلربحعح علن  رسلول  هللا   للَّى هللاح عليله  وسللََّم  معاويلةَ  م لن   يَعلي رحين َملن  "وفلسلةني، ف لال أبلو اللدرقاء ذ قللب السلوق: 
 ."  أحساكنحَك أرضاا أنَت هبا ،وخيربحين عن  رأيه  

وظللن ىلٍ أبللو  ،السللنة،  ، هللو معاويللة معنللدهوش احلللدي  قع ق  ىليلله قع هللو معاويللة بللن أيب سللتياٍ مللج عمللل قع بلل ح اع! 
ٍ   ،الدرقاء قع اجمهاق أبو الدرقاء ٍ   ف ال له   أحم شلايف ىل ة وملج سلنة نَّ ق  ملج سحل قع  لح، فسليدحم معاويلة شلايف ىل

ا، قلااعن الن ، وشلايف ىلٍ قع اجمهلاق أبلو اللدرقاء، النل  م لج كلدع، فكانلت النميجلة غضلب أيب اللدرقاء غضلباا شلديدا
 فيها كيا، سبحاٍ هللا! ييل وأحم رأيل ة، ىلنا  أقول لك الن  ت و نَّ   يرق السُّ اىلن  
 
 ن ول ال روٍ فيمن اعرتض على حكم الن   -

رضلي هللا -مشلكلة بلني الل ب  ذ يوم من األام حكم بني اتنني ملا كاٍ فيه ملا  - لى هللا عليه وسلم-عشاٍ كدع الن  
فلأن ل  "وهللا ملا قضلى لله ىل  ألنله ابلن عممله"،وبني جارع والن  حكم لل ب ، فالرجل قع قام قا  كدع وقايلل يعلإ  -عنه
ٍَ َح َّ  يحَك  محوَك ف يَما َشَجرَ "له: و  قلَ  -ع  وجل-هللا  م نحو نَلهحم  مثحَّ َ  وَ دحو  َفاَل َورَب  َك َ  يلحإ  لا مم  َّلا َقَضلي تَ بَليل  له م  َحَرجا  ا ذ  َأنتحس 

ا ل يما  سبحاٍ هللا! ،٦5:النساء "َويحَسل  محوا َتس 
 
 ة ىلنساٍ فاجرنَّ السُّ  ق  رح من يلَ  -

م ملن الت له بملاع ىلحنلا سليبك ف له" - للى هللا عليله وسللم-"رجل ي ول ليس ذ حلدي  رسلول هللا قيل لعلي بن عتاٍ: 
 للى -"سلبحاٍ هللا هلي ىلنسلاٍ فلاجر، وأيلن الت له وأيلن ابل  ىل  ذ حلدي  النل   ال: فخلوحم ذ ال روٍ  ،احلدي  قع

 لكم قع السنة ق  سيبكوا منها هيا ىلنساٍ فاجر. بي ولاألام  يوم من ذ د  بي ولوا هلم حَ ملا كاٍ   "-هللا عليه وسلم
 
 جترأ على السنةموقف أمحد بن ىلسحاق ممن  -
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 ( 15من  11صفحة )   "3دروس الدورة العلمية "بصائر من  موقف السلف من السنة
 

" -رمحلله هللا-"مسعللت أمحللد بللن ىلسللحاق دمللد بللن عبللد هللا احلللاف  قللال:  كللاٍ بيمناقشللوا ذ مسللألة ف للال للله   ينللاظر رجللالا
"حللدَنا فللالٍ عللن فللالٍ عللن فللالٍ أٍ رسللول هللا، ف للال للله رجللل: قعنللا مللن حللدَنا ىل  ملل  حللدَنا أمحللد بللن ىلسللحاق: 

عللوا ذ كمللب السللنة وولعللوا ذ البخللار  وولعللوا ذ سلليبكم مللن السللنة ول   يعللإ سلليبك مللن الكللالم التاضللي قع، حللدَنا"،
 مسلم، ف ال له أمحد بن ىلسحاق:

"     يللل لللك أٍ تللدخل قار ، مث المتللت ف للال ألحللد  مللن أهللل الللدار: دخل قار "فللال يللل لللك أٍ تلل ،"قللم ا كللافر
ا" ا. الشخ  قع اللي بي ول سيبك من السنة ما خيشج ،يدخل هيا قار  أبدا  قار  أبدا

 
 كل ضال مبمدع ين ع هللا حالوة احلدي  من قلبه

"ليس ذ اللدنيا مبملدع ىل  وهلو يلبغو احللدي ، وىلاا ابملدع الرجلل بدعلةا نح علت كاٍ ي ول:   -رمحه هللا-أمحد بن سناٍ 
 .حالوة احلدي  من قلبه"

لرم قع، ال لروٍ   فيها علم الشواا ويةل  حد ي ول لك ىليلهاحلافلة اللي كانت من أام ورحف   ، ال لروٍ ملا فليج فيله نل  يح
ملن وجلدنوعح يعمللح عملَل قلوم  للو   فلاقمحلوا "بي ول:  - لى هللا عليه وسلم-ن  لع وبة هإ ء، إب الن   فيه ما فيج

علرف علةلول الللي قلال ت ،دي  قع؟   ملا فليج نل  ذ ال لروٍهنعمل ىليله ذ احلل،  ححه األلباين" التاعَل واملتعوَل به
يحشلرع للنلاا هليع األفعلال،  علاي مبمدع، قع واحد ضال مبملدع،  سيبك من السنة وهاتوا لنا ال روٍ قع واحد ضال  لك 

 نسأل هللا سبحانه وتعا  السالمة.
 

 ةنَّ السُّ  َرق  منهج املبمدعة 
حلدي ، هلو علاي   لهوشاتلديلهوش سلنة، مملد ي الا ملنهجهم كلدع ماق ةيعلإ املحبمدعلوقع على فكرة ملنهج املبمدعلة قا الا، 

مَّة السن ة، قول    ىلنت ب ى اننح   روٍ،ال ك إبي ول    كي نح  اا اق  .ه السن ة عندحم وحي من السماء ه ذ ح 
، رأا املحعم لللة، مل للا رحو  للله حللدي  سللي دحم عبللد هللا بللن مسللعوق ذ حللدي  ال للدَ     إبعاللا ر، املحعم لللةعمللرو بللن عبيللد مللةالا

نلواج أسلالم البحل   ذ نماننلا، نلوقج إلأن عبيد، عملرو بلن عبيلد قع حدي  ال در، عمرو ب يرٍو ال در، فل ما احك ر له
واضلح قا لسلن ة ا الللي بل ق  حلوايل َالتلني، أربعلني،  سلني سلنة، النملواج  ،مةالا ذ ال ٍر املاضلي عقفو  جلناا كة ، لتر 
 .ذ كل   نماٍ

قلال  - لل ى هللا عليله وسلل م- ر، إب حدي  ابن مسعوق ىلٍ الن ل عمرو بن عبيد مل ا قالو له انت بم ول ىلنه مافيج قد
بمله،  :ف لال عملرو بلن عبيلد شليك املحعم للة قلال ،قدر، واكلروا احللدي  هىلٍ في للو مسعلت هليا احللدي  ملن األعملج لكيَّ

قومالا  ، فاملبمدعلة- لل ى هللا عليله وسلل م- هو احلدي  رواع األعمج عن نيد بلن وهلب علن ابلن مسلعوق علن رسلول هللا
م يرقوا السن ة   !ٍوو  يسمحسهل عليهم ىلهن 

ا  لدَّقمه، وللو مسعمله ملن َمللو مسعت األعمج ي وله لكيَّبمه، ولو مسعمه من نيلد بلن وهلب لَ  :فهو بي ول عمرو بن عبيد 
بي لول يل الكلالم لو كنت مل  الن ل  و  أحمرَققته، ل - ل ى هللا عليه وسل م- ب لمه، ولو مسعمه من رسول هللاابن مسعوق ملا قَ 

 !ا ؟رق  الكالم قع، شحتموا الوض  عامل ىلن  هقع،أحم 
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و  أبغللو ىلللليهم مللن مسللاع  اإلحلللاق للل علللى أهللل َللليس شلليء أ"ي للول:  -رمحلله هللا-كللاٍ أبللو نصللر ابللن سللالم البخللار 
، فالن لاا ق  - لل ى هللا عليله وسلل م- ذ سلن ة الن ل  جله موملات، المتصليلألٍ هو ا ات بماعلت ال لروٍ ع "،احلدي 

ك ن ة، ي ول للليج سحللل  ملللات ول  ، النلللاا ق- لللل ى هللا عليللله وسلللل م- ملللج علللاي ة السلللن ة، الن لللاا ق  ملللج علللاي ة سلللن ة الن للل 
يأيت ىلٍ شاء هللا ذ احلل ة الرابعلة إباٍ هللا تبلارك لج ئيات ق ، وقع هتتصيل لفيه ل روٍ عمومات مافيج ال روٍ، إلٍ ا

 والني السن ة.الشُّبهات ح ج ئيةوتعا  ذ 
 

ي  عنلد أمحلد بلن حنبلل، ف لال لله أمحلد أحم وأمحلد بلن احلسلن الرتمل ل: كنلتح مساعيل الرتمي  ي لو ىلسبحاٍ هللا، دمد بن 
للة بللن أيباكللروا   ،ا أاب عبللد هللا بللن احلسللن: قميلللة قع اَكللروا للله  أيب أ للحاب احلللدي ، ف للال: قللوم سللوء، بللن قميلللة  ك 

 قول سليبكم ملنهم، بملوع احللدي ف لال هللم سليبكم اللي بمعل منلا اللدين والكلالم قع،  يهأ حاب احلدي  والناا ق َّ 
َوبلله وهللو بيعمللل كللدع، قللال: هلليا ننللديق، هلليا ننللديق، هلليا  وهللو يللنتوحما سللوء، ف للال أمحللد بللن عبللد هللا  قا مللنهم

 ننديق، مث قخل بيمه وتركنا.
 .الدين كل ه من أو له  خرع قا ىلنساٍ عاون يهدم ن ة قعبغو السىلنساٍ منافق، اللي بي لسن ة قعبغو االلي بيح ليه؟ 
 

 اممةال األئمة األربعة لسنة الن   لى هللا عليه وسلم
ن لاا الللي حب  لت السلن ة أو  وارتبةلت ابلسلن ة لهي سلسلة من السالسل اجلميللة ل ،-رضواٍ هللا عليهم-األئمة األربعة 

ٍ   م  ر عليله ملن أو ل احلل لة، ىلٍ هحلأحم بلدو لللي أو ، السلسلة ق  أك دت نتس املع ، املعل  ا السلن ة ق  وحلي  شلايتني ىل
ة للوا ألنتسللهم ولةَلبللمهم مللنهج  للا كللانوا بيحو  لوهللا لعمللل، الت هللاء األربعللة مل للا حب للوا ذ يللوم مللن األام يح مللن السللماء، فهم 

 لل ى هللا -  الا مل  كلالم الن ل اي ، خل لوكم قوروا م  احللدحم  قح ا شوا عليه من خالل تعليم الناا الت ه، قالوا هلم ا ىلخوَ 
 .-عليه وسل م

 
، كاٍ  احللدي   حَّ ىلاا َ ل"ي لول:  -رمحله هللا- كاٍ أبلو حنيتلة  :ة، قالبدين ذ احلاشيابن عاي ول كما اكر أبوحنيتة مةالا

لاحلح  ا مجاعلة ىلنملوا علاي ين تسلألوين علن املسلألة ق . "فهو مليه  حلدي  فاحللدي  قع هلو م فيهلا ىليله؟ ىلاا  لح  فيهلا ك 
ٍ  ميه ،   .- ل ى هللا عليه وسل م- أحم بمَّب  الن   إل

 
ا مجاعلة  ".ن أخليحمعيل خلد ب ولنلا ملا مل يعللم ملن أ أٍ ي لول أو "  ي ل  ألحلد  أيضاا:  -رمحه هللا-وكاٍ أبو حنيتة ي ول 

لللاحلح  وحم األول ىلنلللت جبلللتىل  مل لللا تسلللأل نلللاكل  موش بكالممملللات أحم جبمللله ملللن احللللدي  التلللالين، ىلاا عرفلللت  .م قع منلللنيك 
 ل ابحلدي ، ااع، سبحاٍ هللا.احلدي ، قح 

 
للالف كمللاب هللا علل  وجللل وخللرب الن لل "ي للول:  -رمحلله هللا-وكللاٍ أبللو حنيتللة   - للل ى هللا عليلله وسللل م- ىلاا قلللتح قللو ا خيح

 ."فاتركوا قويل
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 .- ل ى هللا عليه وسل م-والعمل حبدي  الرسول  احلدي باعروحوا على احلدي ، احنا بنمعب د هلل سبحانه وتعا  ابت  
 

بلن عبلد اللرب  ذ  االللي أ لبحت عللى ألسلنة الن لاا الللي اكرهلا  فكلممله املشلهورة -رمحه هللا- أم ا اإلمام مالك بن أنس
لَخلإ  يلح  ىل  - لل ى هللا عليله وسلل م- ليس أحلد  بعلد النل ": -رمحه هللا- كمابه اجلام  مل ا كاٍ بي ول قال مالك لله و  ن قلَ د م 

حلد مننلا يم اخلد ملن قولله ويلرتَق   عليله  . أ   - لل ى هللا عليله وسلل م- وأشار عللى قلرب الن ل  "ك ىل   احب هيا ال ربويلحرت  
 اللي الن   قاله قع فوق قماغنا من فوق، سبحاٍ هللا.  - ل ى هللا عليه وسل م- ىل   احب ال رب قع، قرب الن  

 
 للل ى هللا عليلله - ىليلله الس لللف رضللواٍ هللا عللليهم كللانوا بيعا  مللوا أو  سللن ة الن لل  قَللد  ٍ أقللول لللك بللن وهللب، عشللااقللال 
لا وقلد ا. قال - ل ى هللا عليه وسل م-   الن  د  وقع اللي احنا عاي ين نعمله نلم م أو  هبَ  -وسل م بن وهب: مسعت مالكا

ملن ضلمن األقل لة  ىلٍ س اللك عليله الن لاا، ىلنملوا علارفنيف لال للي -أ اب  اليدين ذ الوضلوء- سحئل عن ختليل األ اب 
فَّ الن للاا، ف لللت للله عنللدحم ذ الللك سللن ة، الراجللل بللس اللللي كللاٍ عنللد مالللك عمللل أهللل املدينللة، ف للال فرتكملله حلل  َخلل

ابلن وهلب: وملا هلي؟ ف لال ك: ن ة، ف لال ماللسحل هدين واللرجلني ذ الوضلوء، أحم عنلد  فيليلبيسألك عن ختليلل أ لاب  اإل
َنا اللح ن علن املسلمورق بلن ر  علن أيب عبلد اللرمحفعلن ي يلد بلن عملرو املعلا يبلن احللار عمرو يعة و بن هلاو  سعدبن   يد 

ل لللح، يحلل - للل ى هللا عليلله وسللل م- قللال: رأيللت الن لل  -رمحلله هللا-شللد اق  كللاٍ ىلاا "ك خبنصللرع مللا بللني أ للاب  رجليلله، ل  دَ خيح
  ححه األلباين. "توضَّأَ َقَلَك أ اب َ  رجَلي ه  خبنَصر ع  

 
مث مسعملله بعللد الللك ىلاا  "ومللا مسعللت بلله قللط ىل  هلليع السللاعة ،ىلٍ هلليا حللدي  حسللن": -رمحلله هللا- ف للال اإلمللام مالللك

 ر هيا احلدي .كح ي  سحئل عن ختليل أ اب  اليدين والرجلني يَ 
ا، ولكلن األ لل  جاتكسلت، ما عيرق   هتموا الناا ق  كانت معا مة للسن ة ىلنا ، هنا ما اتكستج ىلٍ الة الب بماعشح  أبلدا

 عندحم الن   قال ىليه؟ عمل ىليه؟ واحنا نةب ق، وىلحنا نعمله.
 

 لل ى هللا عليله - ا لسلن ة النل ، كاٍ حد  من الناا املعا مة جد  -رمحه هللا-ن نُّ سَ المَّ وكاٍ ىلماماا ذ  -رمحه هللا- الشافعي
ٍَّ "كللاٍ ي للول:   -وسللل م مللا يللل  للله أٍ   - للل ى هللا عليلله وسللل م- ه سللن ة رسللول هللان اسللمباٍ لللَملل أمجلل  املسلللمٍو علللى أ

 ."يدعها ل ول أحد
، وفلالٍ خلالف، ملاينتعج ذ يلوم ملن األام ياٍ الن ل  قلال كلإل، م فيهلا كلياك  ألة ف هية، ي ول لك احلح لك مسيوم ما وي

 .- ل ى هللا عليه وسل م- خد رأ  فالٍ وأسيب حدي  الن و
 

ف وللوا بسلن ة رسلول  - لل ى هللا عليله وسلل م- ن ة رسلول هللاالف سحلىلاا وجد  ذ كمايب هيا خ  ": -رمحه هللا- وكاٍ ي ول
 ."تل    تلمتموا ملا قلح " :وذ رواية "هللا، وقعوا ما قلت
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من للا فللإاا جللاءك احلللدي   والرجللال أنللمم أعلللم ابلسللن ة"بي للول لملميلليع اإلمللام أمحللد:  -رمحلله هللا- وكللاٍ اإلمللام الشللافعي
اال ، أو شلامي ا، حل  أاهلب ىلليله ىلاا كلاٍ  لحيحا ، كوفي لا، أو بصلرا  بي لول لمملام  ."ص حيح فلأعلمإ بله أ  شليء يكلٍو

ك وكلاٍ احللدي  قع ىلاا و لله: ا أمحد أنت أعللم ابحللدي  من لا، ل أمحد تلمييع، أمحد تلميي الشافعي، الشافعي بي ول
 يل.علشاٍ أعمل به وأقع قو عليه ل يل  حيح، ق حدي 

 
عنلد أهلل  - لل ى هللا عليله وسلل م- فيها ابرب عن رسلول هللا حَّ كل  مسألة  َ "ي ول:  -رمحه هللا- كاٍ اإلمام الشافعي

 ."ممايت وبعدي ىلليها ذ حيايت يالنَّ ل خالف ما قحلت فأحم راج   عن رأ
 

للب للسللن ة، أحم محم بلل  لكللالم الن لل  ي للول:  -رمحلله هللا-كللاٍ   ،-ى هللا عليلله وسللل م للل  - ا مجاعللة أحم محعا للم للسللن ة، أحم دح
 كالم مجيل.  ". تسمعوع مإيل وىلٍ ملو  فهو قلَ  -ى هللا عليه وسل م ل  -كل  حدي  عن الن  "
 

.  - ل ى هللا عليله وسلل م- ذ الت ه ت ل دوا، ولكن ات بعوا الن   واب ى، اإلمام الكب  بيعل منا ىلوع -رمحه هللا- اإلمام أمحد
ي ملن حيل  علي و  الةلور ، ولكلن خحلاشلافعي و  األون الا و    ت ل دين و  مالكا "ي ول:  -هللارمحه - م أمحدكاٍ اإلما

 ."حميأخ
 .فوق قماغك هعا م كالم الن  ، حة  الناا ق  أخدت من السن ة، الن اا ق  أخدت كالم الن  ، 

 
تللة كل لله عنللد  رأ ، وهللو عنللد  سللواء، ىل  مللا قللال ي ورأ  مالللك ورأ  أيب حنياعللرأ  األون "ي للول:  -رمحلله هللا-وكللاٍ 

  ."- ل ى هللا عليه وسل م- رسول هللا
 

 . "هلكة افهو على شت - ل ى هللا عليه وسل م- من رق  حدي  الن  "ي ول:  -رمحه هللا-وكاٍ 
 

بيسلل موا للبعو هليع  ، أجيلال وراء أجيلال عم لالني- لل ى هللا عليله وسلل م-قع كاٍ تعايمهم وقع كاٍ حلب هم هللد  الن ل 
ٍ   ٍالع يدة اللي بمةملر منهلا مسلألة العملل، ع يلدة ىلٍ السلن ة ابلنسلبة يل وحلي، ىلا حم أحلو ل هليا اللوحي أ املةللوب ملإ ىل

ىل  واق  عملي ذ حيايت، قع كاٍ منهج الص حابة والم ابعني وأتباع الم ابعني، وهو هو منهج األئمة األربعة، وهو هلو الللي 
سللن ة الن لل  وقع امللنهج اللللي  نم يكلٍو موجللوق عنلدحم:  ،هم ملن بعللدهمهم ولمالملية تالميللييلليألربعلة لمالماألئمللة ا هسلل م

ىلين أحلو ل الع يلدة ق  لعملل، ن  ملا  ق  ع يدة، سن ة الن   ق  وحي السماء وق  ع يدة، وينبغي علليَّ وحي السماء، 
 ، ومن العلماء، ومن الص احلني.احنا تعل منا من الص حابة، الم ابعني، ومن األئمة األربعة

 
 ن يسممعٍو ال ول فيم بعٍو أحسنه.وىلاكم مم   أٍ وعلإ -سبحانه وتعا -أسأل هللا 

 .نعيج على سن ة الن   ونوت عليها
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 مد وعلى وله وأ حابه وسل م.هيا و ل ى هللا على نبي نا د ،ج اكم هللا خ اا
 

   حبمد هللا
 وتتضلوا هنا: منمدات الةريق ىل  هللا ذ ذ قسم تتريغ الدروات شاهدوا الدرا للنشر على الن

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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