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السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
وملن تَلب َعهم إبحسلاٍ ىل
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسللني سليدحم دملد وعللى ولله و َلحبه َ

يوم الدين ،أما بعد:

وسهال ومرحباا إبخواين وأخوايت وأهلي وأحبايب ،وأسأل هللا -سبحانه وتعا  -أبمسائه احلحسل و لتاته العحللى اللي
أهال ا
ا
مجعللإ وىلاكللم ذ هلليع السللاعة املباركللة علللى إاعملله أٍ ومعللإ وىلاكللم ذ جنملله وقار كرامملله م ل النبيللني والص للدي ني
سن أولئك رفي ا ا ،وبعد:
والشهداء والصاحلني َ
وح ح
حتويل الصحابة اعم اقهم لعمل
ح

السنَّة َوحي من السلماء واتكلمنلا ذ حل لة امبلارن علن ا ات واألحاقيل وا رر الللي
بعد ما اتكلمت معاكم على ىلٍ ُّ
السلَف -رضواٍ هللا عليهم أمجعني -ذ ىلٍ السلنة فع الال َوحلي ملن السلماء َّ
وأٍ جربيلل -عليله السلالم -كلاٍ
ورقت عن َّ
الس لنَّة كمللا كللاٍ
ابلسلنَّة كمللا كللاٍ ين ل ل عليلله ابل للروٍ ،وأنلله كللاٍ يلح َعل حمله ُّ
ينل ل علللى رسللول هللا  -لللى هللا عليلله وسلللمُّ -
يلح َعل حم له ال للروٍ ،قا ظهللر فعل الال هلليا ا عم للاق ،الللدرا املاضللي كللاٍ قرا اعم للاق ،قرا النهللارقع هللو حتويللل ا عم للاق قا

لسلوك.

الصللحابة -رضللواٍ هللا عللليهم -كللاٍ مللن أعاللم مللا حَي ل حهم أٍ ع ائللدهم كانللت بماهللر ذ أقللواهلم وأفعللاهلم ،الصللحايب،
المللابعي ،اتب ل المللابعي ،العلمللاء ،الصللاحلني ذ كللل نمللاٍ ومكللاٍ ،ع ائللدهم بماهللر عللليهم ،وإاملللا ىلٍ الصللحابة كللانوا

إبعللا المللابعني ،وهيبللاٍ لينللا ا ٍ ،إاملللا ىلٍ النللاا ق كلهللا حمعمَ ل َدة ىلٍ
الس لنَّة َوح لي م لن َّ
بيعم للدوا ىلٍ ُّ
الس ل َماء ،وكلليلك ا

السل َماء فكللاٍ هللإ ء ىلاا جللاءهم حللدي عللن رسللول هللا  -لللى هللا عليلله وسلللم -كللانوا يلح َعا حملوٍ هلليا
السلنَّة َوحلي ملن َّ
ُّ
احلدي  ،ويَلع َملحوٍ هبيا احلدي  ،ويَدعحوٍ الناا هليا احلدي .

قرا النهللارقع هللو ةموعللة كبل ة جللدا ملن األَقلَّلة وورر وأحاقيل كةل ة جللدا تحل َوضلح للليكم انا الصللحابة -رضللواٍ هللا

عللليهم -قللدروا ين لللوا مسللألة ا عم للاق ىلٍ احلللدي َوحلي مللن السللماء ىل واقل عملللي ململلوا ذ حيللا م ،اتين هعيللدها

عليكم التارق بينَّا وبني الصحابة ىلٍ الصحابة حولوا الع ائد اليت كانوا يإمنوٍ هبا ىل واق عملي ،هو كلاٍ يحلإمن ويَل َرى
ويَلعمَ د َّ
الس َماء ،حول قا لواقل عللى األرض ،انا ؟ حكلل حلدي كلاٍ بيسلمعه علن النل  -للى هللا
السنَّة َوحي م َن َّ
أٍ ُّ

عليه وسلم -كاٍ بين له على أرض الواق ليعمل به وىلٍ كاٍ األمر بسيط جدا.
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للسنَّة
أمةلة ومواقف تحلبَلني تعايم الصحابة ُّ

كمابة ابن عمر و يمه اممةا ا ألمر الن
مسعت الن  -لى هللا عليه وسلم -اات يوم ي ول:
أضرب ليكم مةال :ابن عمر -رضي هللا عنهما -بي ول :ح

"ما ُّ
لالي ليلال ىل وو ليمحه عنلدع مكموبلة" لحيح مسللم .النل بي لول لنلا
لت َ َ
حق امرئ مسلم له شيء يو لي فيله .يبي ح
ابخمصار اللي عندع فلوا ،الللي عنلدع حملة أرض ،الللي عنلدع شل ة مللك ،الللي عنلدع عربيَّلةَ ،يلل لله ىلنله يب لى َالَلة
أام من غ ما يكمب و يمه.
مسعموا احلدي ؟ وع احنا مسعناع قبل كدع ،حل الشليك كلاٍ بيلمكلم عنله ابةبلة الللي فاتلت ،إيلب وانلت حولمله لعملل؟

الس لنَّة َوح لي مللن
أل ،أ للل هللو يعللإ كمابللة الو ليَّة حس لنَّة يعللإ مللج واجللب .هللو قا التللارق بينَّلا وبيللنهم ،أنللت تعم للد ىلٍ ُّ

السلنَّة ب لول أ لل هلي حسلنَّة
السماء ح؟ وع ،وهو كاٍ بيعم د ىلٍ السنة وحي من السماء ،بس لألسلف أحم مللا بمجيللي ُّ

فبسيبها ،املحبَلرر للمَّلرك "أ ل هي حسنَّة" هو كاٍ املحبَلرر للتعل ىلٍ هي حسنَّة.

ابن عمر -رضي هللا عنه -بي ول" :فوهللا ما َم َّرت عل َّلي ليللة منلي مسعلت النل  -للى هللا عليله وسللم -ي لول اللك ىل

علي ليلة أول ما مسعت الكالم قا من الن رجعت بييت كمبت و لييت وحةيمهلا حتلت
وو ييت عند رأسي" .أحم ما مرتج َّ
املخدة إلٍ الن قال لنا كدع.

انمهاء سيدحم عمر عن احللف أببيه فور مساع الن ينهى عن الك

السلنَّة ،سليدحم عملر بلن ابةلاب بل و حلدي ىلنله
أبوع عمر -رضي هللا عنله -كلاٍ أحنلحواَج غل إبيعلي ذ مسلألة اتبلاع ُّ
مس الن  -لى هللا عليه وسلم -بي ولَّ " :
ىلٍ هللاَ ينهاكم أٍ حتلتلوا ابابئكلم" لحيح البخلار  ،عملر كلاٍ قبلل ىلسلالمه

فلملا أسلللم عمللر ومسل الكللالم قا مللن النل " َّ
ىلٍ هللاَ ينهللاكم أٍ
كللاٍ ينلله الواضللح املعللروف املشللهور ىلنلله بيحلللف أببيللهَّ ،

حتلتوا ابابئكم" سيدحم عمر بن ابةاب -رضي هللا عنه -بي ول:

"فوالللي بعل دمل ادا ابحلللق مللا حلتللت هبللا منللي مسعللت رسللول هللا  -لللى هللا عليلله وسلللم -ينهللى عنهللا و تكلمللت هبللا

ااكرا و وَ ارا" .ااكر ،حمسي ،أحم عمر ما حلتت أببوا بعد كدع ،ليه؟ أ ل الن قال ىلٍ قا غللط وىلٍ قا حلرام ،حل
ا
السماء يب ى نم حنول ا عم اق قا لعمل.
وىلٍ كاٍ األمر بسيط ،مج ق حسنة الن ىلاٍ قا َوحي َّ

إتال
تعايم عمر بن أيب سلمة ألمر الن مني كاٍ ا
الملا ذ حجلر رسلول هللا  -للى هللا عليله وسللم -وكلاٍ النل -
عمر بن أيب سللمة -رضلي هللا عنله -بي لول " :حكنل ح
ت غح ا
الصح َتة "..الصنية دةوإة كدع وكلل ملن هنلا أو وكلل ملن
لى هللا عليه وسلم -يلحإتَى ابلةعام وكانت يد تةيج ذ َّ

لك،
لالم ،سلم هللاَ ،وحكلل بيمين َ
هنا أو وكل من هنا ىليدا بمةيج ذ الصحتة ،ف لال النل  -للى هللا عليله وسللم" :-ا غ ح
مسعت من رسول هللا ما مسعت".
وكل ممَّا يل َ
يك" حيح البخار  ،قال" :فوهللا ما نالت هيع إعميت بعدما ح
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لك" أحم عملر ذ حيلايت ملا احتلط قحل َّدامي أكلل وأكللت ملن
لك ،وكلل ممَّلا يلي َ
من بعد ما الن قال يل" :سم هللاَ ،وحكل بيمين َ
هنا أو أكلت من هنا ،ابكل من اللي قح َّدامي.

عمر بن أيب سلمة كاٍ إتل غ  ،ح الةتلل الصلغ ذ نملن النل  -للى هللا عليله وسللم -كلاٍ بيحلول ع يدتله ذ
السلنَّة ىل عمللل ،عمللر بللن أيب سلللمة اللللي كللاٍ إتللل للغ  ،مللج ق حسلنَّة النَّل ؟ خللالأ أحم نم أإب هللا ،حشلتموا كللاٍ
ُّ
منهجهم عامل انا ؟ قا أحنحو َاج لةتل من أإتال الصحابة ،عمر بن أيب سلمة.

إتال
تعايم عبد هللا بن عمر ل ول الن مني كاٍ ا
عبد هللا بن عمر أحنحواج اتين ألإتلال الصلحابة ،أحم بلمكلم علن األإتلال ملا بلمكلمج علن الكبلار قلوقلت ،الكبلار جلايني

السنَّة ق َوحي من السماء ،ق ع يدة حولوها لعمل.
ولكن أحم ب ول لكم هو قا التارق بينَّا وبينهم حه َّم شايتني ىلٍ ُّ

عبد هللا بن عمر اللي سيدحم عملر بلن ابةلاب مللا هلاجر كلاٍ عبلد هللا بلن عملر قا بيمشلال عللى األكملاف ،عيلل لغ ،

إتل غ  ،تالت سلنني ،سلنمني .بي لول ذ يلوم ملن األام وهلو ذ مسلجد النل  -للى هللا عليله وسللم -بيسلم هليا
س سنني ،بي ول:
الكالم ما جتاونش المَّ َمن ت َ
وم :هللاح أكلربح كبل اا .واحلمل حد هلل كةل اا .وسلبحاٍ
"بينما حنن نصلي م رسول هللا لَّى هللاح عليه وسلَّ َم ىلا قال رجل َمن ال ح
َّ
َّ
لول
ائل كلمةَ كليا وكليا؟ قلال رجلل ملن ال لوم :أحم .ا رس َ
هللا بكراة وأ ايال .ف ال ح
رسول هللا لى هللاح عليه وسل َم :من ال ح
أبواب السماء" حيح مسلم.
هللا! قال :عج ح
بت هلا .فحم َحت هلا ح
السل َماء ،فلالن ملا قلالج قوللوا َن ملا الراجلل قلال ،و
لواب َّ
ابن عمر بيحكلي موقلف واحلد قلال كلمملني فحم َحلت هللا أب ح
هللي عللن الن ل  -لللى هللا عليلله وسلللم ،-ولكللن ملللا ابللن عمللر مس ل الن ل  -لللى هللا عليلله وسلللم -بي للول كلمللة معينللة
وبي ول عنها ىلٍ فحمح هلا أبواب السماء ،سيدحم عبد هللا بن عمر بي لول" :وهللا ملا تلركمهن" وهللا ملا سلبت الكلملات ق
أب ادا "ما تركمهن مني مسعت رسول هللا  -لى هللا عليه وسلم -ي ول فيها ما قال".

ابلسلنَّة ،أإتلال الصلحابة كلانوا لَ َّملا بيسلمعوا حاجلة ملن النل -
ابلسلنَّة ق عالقمنلا ُّ
هو قا ال َتهم َّانا احنا ايله عالقمنلا ُّ
لى هللا عليه وسلم -بيب ى منهجهم بيتضلوا عايشني عليها حلد وخر حلاة ذ حيا م.
ل وم أيب هريرة و ية الن إيلة حياته
أبو هريرة -رضلي هللا عنله -مللا جله للنل  -للى هللا عليله وسللم -النل أو لاع بلمالت حاجلات هلي حسلنَن عللى فكلرة،

قللال أبللو هريللرة -رضلي هللا عنلله :-أو للاين خليلللي بةالَللة أمللور أقعهللن أبل ادا حل أمللوت ،أحم متلليج حاجللة تتللرقإ أو
تبعدين عن الشيء اللي الن  -لى هللا عليه وسلم -أمرين بيه.
ليام َالَلة أام ملن كلل شلهر ،وركعليت ُّ
أحمم".
لل أٍ َ
"أو اين خليلي لَّى هللاح عليه وسللَّم بلةالي :ح
الضلحى ،وأٍ أوت َلر قب َ
حيح البخار  .الةالَة حاجات ق حسنَن ،أبو هريرة بي ول أحم يلح َترق بيلإ وبلني هليع األشلياء الةالَلة الللي هلي حسلنَّة
الن ىل املوت.
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لو ذ يوم من األام سألموا :أبو هريرة َلَّى ُّ
الض َحى؟ ف الوا لكلم :أل ،اعرفلوا ىلٍ أبلو هريلرة ملات ،للو ذ يلوم ملن األام
سألموا :أبو هريرة َلَّى الوتر؟ ف الوا لكم :أل ،اعرفوا ىلٍ أبو هريرة مات.

الس َماء ،فكانت النميجة ىلٍ حهم حولوها لعمل.
السنَّة َوحي من َّ
حهم كانوا حمعمَ دين ىلٍ ُّ
َحبَّه لم كية الن له ذ ال روٍ
أَ

لةال كلنلا حلافاني حلدي خليوا ال لروٍ علن أربل  ،حلدي النل  -للى
وا مجاعة ح ذ األمور البسيةة جلدا ،يعلإ م ا

هللا عليه وسلم -ذ الصحيحني " :حخيوا ال رو ٍَ من أربعة :من ابن أم عبد -عبد هللا بلن مسلعوق -ومعلاا بلن جبلل ،وأحيب
بن كعب ،وسامل ،مو أيب ححييتةَ" حيح مسلم.
املهممة شويَّة ابل روٍ ،سيدحم مسروق بي لول ايله :كنلا يتيت عبلد هللا
احلدي قا كلنا حافاينه وكلنا عارفينه وخبا ة الناا َّ
يوملا عبلد هللا بلن مسلعوق ،ذ يلوم ملن األام احنلا واحنلا
بن عمرو بن العلاأ -رضلي هللا عنله -فنمحلدي عنلدع ،فَل َي َكرحم ا

بنمكلم معاع جبنا س ة عبد هللا بن مسعوق -رضي هللا عنه ،-ف ال عبد هللا بن عمرو بن العاأ:

"هيا رجل أنال أححبُّه منلي مسعلت النل  -للى هللا عليله سللم -ي لول خليوا ال لروٍ ملن أربل  :ملن ابلن أم عبلد ،فبلدأ
به" .من يوم ما الن قال ىلٍ أعلم َحد ابل روٍ ابن مسعوق أحم حببه كدع هلل ذ هلل.

ب أ شيء اممةا ا ألمر الن
يس ُّ
سليم بن جابر ح
الشميمة ،ايه رأيكم ذ الشميمة؟ حلرام وغللط ،إلب ملا احنلا بنهل َّر مل بعلو وبنشلمم بعلو ،إيلب شلوفوا النملواج قا،

نواج يعإ قد ىليه الع يدة أَرت ذ سلوكهم أ اال ،ع يدته ىلٍ السنة وحي من السماء.

سللليم بللن جللابر -رضللي هللا عنلله ،-واحلللدي عنللد أيب قاوق ذ السللنن إبسللناق حسللن ،سللليم بللن جللابر -رضلي هللا عنلله-
بي ول :مسعت الن  -لى هللا عليه وسلم -ي ول:
لك أَج حلرعحَ ،و َعلَيله َوَابلحلهح" للك
ك ،أَو قَ َ
س فيله ،فَليَ حكلو ٍَ لَ َ
س في َ
" َوىلٍ ام حرؤ َشلمَ َم َ
لك ،فَ َلال تَشلمحمهحَ ،وَ تَل حلل لَلهح َملا لَلي َ
لال َملا لَلي َ
َح ادا" .الن بي ول لسليم بن جابر ما تشممج حد خلال  ،هلو النل هنلا بي لول لله
س ََّّ
َّب أ َ
األجر والوابل عليه هو َ " ،تَ ح

َّب أح ادا ،أح ادا يعإ بإ وقم.
س ََّّ
و تَ ح

لاحم منلي
فسيدحم سليم بن جابر بي ول" :فوهللا مني مسعلت رسلول هللا ي لول ملا قلال ملا َسلبَلب ح
ت شليئاا بعل اا و شلاةا و ىلنس ا
السب".
مسعت الن  -لى هللا عليه وسلم -هنى عن َّ
ملن يللوم ملا النل  -للى هللا عليلله وسللم -هنللى علن الشللميمة أحم ملا بشللممج بكلملة واحللدة إلنله كللاٍ حملوقن ىلٍ النل ملللا
َح ادا" ىلٍ قا مج كالم الن  ،قا قع َوحي ن ل به جربيل على الن  -للى هللا عليله وسللم ،-وإامللا ىلٍ
س ََّّ
َّب أ َ
قال َ " :تَ ح
قا وحي من السماء من عند ربنا على لساٍ الن يب ى خالأ أحم ما ينتعج أشمم.
العجيب ىلٍ كاٍ املنهج قا بيمداوله الصحابة ،وبيدوع للمابعني ،والمابعني ُّ
بيدوع ألتباع المابعني ،ىل يومنا هيا.
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لى هللا عليه وسلم

لةال مةَلال :يللرو عمللرو بللن أوا الة تللي -رمحلله هللا -ي للول :حل َّلد َنا عنبسلة بللن أيب سللتياٍ عللن أم حبيبللة
أضللرب لكللم مل ا
نوجلة النل  -لللى هللا عليلله وسلللم -أهنلا قالللت :مسعللت النل  -لللى هللا عليلله وسللم -ي للول" :مللن للَّى اَنلليت عشللرةَ
ركعةا ذ يوم وليلة ،بإ له هبن بيت ذ اجلنة" حيح مسلم .احللدي الللي احنلا حكلنلا حافاينله ،أم حبيبلة بم لول" :فلوهللا
ما تركمهن مني مسعت الن  -لى هللا عليه وسلم -ي ول فيهن ما قال".

وابن أيب ستياٍ ي ول" :وأحم وهللا ما تركمهن مني مسعمهن من أم حبيبة -رضي هللا عنها."-
وقال عمرو بن أوا" :وأحم ما تركمهن مني مسعت هيا من عنبسة".
وقال النعماٍ بن سامل" :وهللا وأحم ما تركمهن مني مسعمهن من عمرو".
حيَدي بيلك بسندع ىل رسول هللا  -لى هللا عليه وسلم.-

ابلسلنَّة بيمناقللل
السل َماء فكلاٍ العملل ُّ
السلنَّة َوحلي ملن َّ
انملوا شلايتني حهل َّم مللنهجهم ماشلي انا  ،ا مجاعلة كلانوا بين لللوا ىلٍ ُّ

بينهم وبني بعو.

ابللن عبَّ لاا -رضللي هللا عنلله -ب ل و حللدي ي للول فيلله مسعللت الن ل  -لللى هللا عليلله وسلللم -ي للول" :امللم ل م موض ل

اب فيلله الللدعاء" ،امللم ل م قا مللوإن مللا بللني احلجللر األسللوق وابب الكعبللة ،بي للول امللم ل م قا ابللن عبللاا بي للول أحم
يحس لمَ َج ح

مسعت الن بي ول ىلٍ املكلاٍ قا بيحسلمجاب فيله اللدعاء ،قلال" :فلدعوت هللا -تعلا  -فملا قعلوت هللا -تبلارك وتعلا -
قعوت هللاَ قعوةا فيه قط ىل أجابإ.
قعوةا ىل اسمجاهبا" أو حنو الك .قال ابن عباا -رضي هللا عنه :-فما
ح

الراو عن ابن عباا ،عمرو ،ي ول" :وأحم وهللا ما أ َهَّلإ أملر فلدعوت هللا فيله ىل اسلمجاب يل منلي مسعلت احللدي ملن
َّ
ابن عباا".

وجلل -بشليء قَلط ذ هليا املكلاٍ ىل اسلمجاب يل"
وستياٍ ،الراو عن عمرو ،بي لول" :وأحم وهللا ملا قع ح
لوت هللاَ -عل َّ َ
وعمللرو بللن قينللار اللللي بل و عللن سللتياٍ بي للول" :وأحم وهللا كلليلك" .واحلح َميلد اللللي بل و عللن عمللرو بللن قينللار ي للول:
وجل -لدعائي".
"وأحم وهللا ما َق َعو ح
وجل -ىل اسمجاب هللاح َ -ع َّ َ
ت هللاَ َ -ع َّ َ

السل َماء َع َّملالني ين لوهلا للبعو ،وقا ىلٍ َقل فإنلا يَل حدل قَلد
السلنَّة َوحلي ملن َّ
قا كانوا بين لوا ا مجاعة الع يدة بملاعمهم ىلٍ ُّ

السنَّة -رضي هللا عنهم.-
السنَّة ،وقَد ىليه كانوا بيحبُّوا ُّ
ىليه حه َّم كانوا معامني ُّ
تناول عمرو بن العاأ السحور م عدم اشمهائه

لةال علشلاٍ أقيكلم مةلال عللى الكلمملني
وكانوا بيسعوا لمةبي هلا حل للو ذ يلوم ملن األام ملج علاي ين يةبَّ وهلا ،يعلإ م ا

الللي أحم قحللمهم قول ،علن أيب قلليس َملو َ عملرو بللن العلاأ -رضلي هللا عنلله -بي لول" :كلاٍ عمللرو بلن العلاأ َ حمل حرحم أٍ
ب
نَ َ
ض له الةَّ َع َ
س َّحر بله" ،ي لول لنلا يلال ا مجاعلة جهل وا السلحور ،أحم لا بحكلرع ،جهل وا لنلا السلحور "فلال يحصلي ح
ام ليَلمَ َ

السلحور وبعلد كللدع اتخللد منلله حمللة لغ ة ،ف لللت للله" :أتمللرحم بلله"..
منله ىل شلليئاا قلل ا
ليال" ،انللت قعلدت ت للول لنللا جهل وا ُّ
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ومل حركم بلله وأحم أشللمهيه"..
يعللإ أتمللرحم اهل السللحور " ..و تصلليب منلله كةل اا" تصليب ىل شلليء قليللل ف للال" :ىلين ح
السل ححور أحم ملج علاي وكللل أ الال" ،وهللا وملركم بلله
وهللا ا مجاعلة أحم ملج عللاي وكلل أ الال ،أحم لَ َّملا قحللملكم َجهل وا ُّ
مسعت الن  -لى هللا عليه وسلم -ي ول:
وأحم أشمهيه ،ولكإ ح
السل َحر
لحر" لحيح مسللم .فهلو النل قلال بلس اب لوا حكللوا أَكللة َّ
فصل ما بني يامنا و يام أهل الكملاب ،أكللةح َّ
الس َ
" ح
علشاٍ قا فارق بني يامنا وبني يام أهلل الكملاب ،فلأحم علاي وكلهلا بلس أحم ملج مشلمهيه ولكلن أحم هاخلد بلس حملة
كدع على أساا أقول ىلٍ أحم اتسحرت ،أب ى إب ت حسنة الن  -لى هللا عليه وسلم.-
حرأ عمر بن ابةاب على نسب الن
عمر بن ابةاب -رضي هللا عنه -هو ملج علاي يمجلون ،يعلإ هلو ملج علاي ينل وج أ الال ،ن عملرو بلن العلاأ ملج

عاي اكل أ اال ،ولكن يعمل أ شيء حبي يةبق كلالم النل  -للى هللا عليله وسللم ،-ملا أحم ب لول للك هلو ع يدتله

السماء ،نم أعمل جب ء منها ،أو ب َ در منها.
السنَّة َوحي من َّ
ىلٍ ُّ
عمر بن ابةاب َخةَب ىل علي بن أيب إالب ابنمله أم كلةلوم ،قلال لله أحم علاون أجتلون بنملك أم كلةلوم ،فسليدحم عللي بلن
اعمل َّ
لسله البنلت لغ ة ،فسليدحم عملر بلن ابةلاب قلال لله" :وهللا ا عللي ىلنلإ مل
أبهنا غ ة ،قلال لله أ لل َّ
أيب إالب َّ
أحرق الباءة" ،أحم مج عاي أجتون أحم مج واخدها علشاٍ اجلوان وهللا ،ىلنلإ مل أرق البلاءة ولكلإ مسعلت رسلول هللا  -للى
يامة ،ىل َّ سبَل َ ونس " ححه األلباين.
هللا عليه وسلم -ي ولُّ " :
كل سبب ونسب من ة َ
يوم ال َ
سلب بين ةل
أحم مج عاي أجتون وهللا ،وهللا أحم مج عاون أجتون أم كلةلوم بلس هلو النل كلاٍ بي لول ىلٍ حكلل سلبب وحكلل نَ َ

سبه ،فأحم حبيت بس ايه أعمل هبيا احلدي  ،سبحاٍ هللا.
ىل َسبَبه ونَ َ

ب أنس ُّ
الد َّابء حلحب الن هلا
َح َّ
أَ
سيدحم أنس بيحكي ذ يوم من األام وكاٍ سيدحم أنس برضو إتل لغ  ،وكلاٍ خلاقم للنل  -للى هللا عليله وسللم،-

بي ول أحم ذ يوم من األام قعدت م الن  -لى هللا عليه وسلم -وكلاٍ دةلو قحل َّدام النل  -للى هللا عليله وسللم-
أيت رسول هللا لَّى هللاح عليله وسللَّم يَممبَّل ح ال ُّلد َّاب َء ملن حلول الصلحتة ،فللم
وق َّابء ،ي ول أنس" :فر ح
نيَّة كب ة فيها إعام ح

أنل أححب ُّ
يومِئي" حيح البخار .
الد َّاب َء من َ

لدور علللى حم لة قابء هنللا اكلهللا ،وحمَّ لة هنللا
فجعللل الن ل  -لللى هللا عليلله وسلللم -يممب ل الللدابء ذ الص لحتة كلهللا يل َّ
اكلها ،وحمة هنا اكلها ،بي ول ورأيت الن  -لى هللا عليه وسلم -وقد أعجبه ُّ
الد َّابء ،النل بيحلب اللدابء الللي هلو
لت الللك ملن رسلول هللا  -لللى هللا عليلله وسللم -مانلللت أححبله ويعجبللإ
سللي ،قللالَّ " :
فلملا رأي ح
ال َ لرع ،بنسللميه ال َ لرع َ
الع َ

ُّ
أيت الن  -لى هللا عليه وسلم -حيبه".
الد َّابء مني ر ح
األكلة اللي الن كاٍ بيحبهلا أحم حل حببهلا ،ممكلن ت وللوا يل أَكلل ال ُّلد َّابء حسلنَّة وَّ واجلب؟ هلو حسلنَّة ،و واجلب،
قا و قا ،ا ىلخواحم وهللا قا و قا ،وم الك حه َّم حاسني ىلٍ أ حاجة الن بيعملهلا احنلا علاي ين نعملهلا ،قا ححلبهم
للن  -لى هللا عليه وسلم.-
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اقمدائهم ابلن ح ذ ىلإالق األنرار

أعجب من كدع ،سيبوحم ب ى من ُّ
الد َّابء ،الن ذ يوم َحل َّراٍ فتلاتح الل رار قا بلس ممكلن ت وللوا يل هلو أحم مللا أفلمح الل رار
قا حسنَّة وَّ واجب؟ هو حسنَّة و واجب.

معاويللة بللن قللرة يكللي عللن أبيلله ،بي للول -معاويللة بللن قللرة كللاٍ إتللل للغ  -ىلٍ والللدع أخللد َرهلط مللن حم َينللة مللن ال بيلللة

بمللاعمهم ،وراحللوا للن ل  -لللى هللا عليلله وسلللم ،-فللدخلنا عليلله ،معاويللة بللن قللرة بيحكللي هللو كللاٍ إتللل للغ بي للول:

لت يلد ذ َجيلب
فدخلنا على الن  -لى هللا عليه وسلم" -وىلنله لَ حمةل حلق األنرار "..فلاتح الل رار قا ،قلال .." :فأقخل ح
لت ابللا َ -خللا النبللوة ،-قللال
قميصلله "..حةيللت ىليللد كللدع ورا ذ ضللهر النل  -لللى هللا عليلله وسلللم .." -فمسسل ح
أيت معاويةَ و ابنَه ُّ
قط ذ شماء و يف ىل حمةل ي األَنرار" ححه األلباين.
عروةح :فما ر ح
األو ين ذ احلَلر مللج حسلنَّة ،ولكللن َن مللا قحلللت لللك هللو عينلله علللى النل ،
قا ىليلله؟ ا مجاعللة ق مللج حسلنَّة ،فَ لمح الل ُّرار َّ
حركاته ،وسكناته ،أفعاله ،أقواله ،أ حاجة الن  -لى هللا عليه وسلم -بيعملها أحم نم أعملها ،احنا دماجني قا.

اقمداء الصحابة ابلن ذ لبس ابا وذ خلعه
ابن عمر -رضي هللا عنه -بي ولَّ " :
لول هللا للَّى هللاح عليله وسللَّ َم ا لةن خانالا ملن اهلب "..للبس النل  -للى
أٍ رس َ
لاا
هللا عليه وسلم -خا من اهلب .." ،وكلاٍ يلبسلهح ،فيجعلل َّ
فصله ذ ابإلن كتله "..عاملل ال َتل كلدع .." ،فصلن الن ح
خواتيم "..الن ما قاهلحمج البسوا خواتيم ،فصن الناا خواتيم اليهب .." ،مث ىلنه جلس على املنرب فن علهح ،ف لال :ىلين
َ

ألبسله
فصهح من قاخل ،فرمى به "..أخد ابلا بماعله ورملاع" ،فرملى بله ،مث قلال :وهللا
ألبس هيا ابا َ ،وأجعل َّ
ح
ح
كنت ح
خواتيمهم" حيح البخار
الناا
َ
أب ادا؛ فنبي ح
فلملا
أحم ملج هللبس خلا اللدهب أبل ادا ،إلٍ ربنلا حلرم الليهب عللى رجلال هليع األملة .سليدحم ابلن عملر بي لول" :فلوهللا َّ
الص ل َحابة خللواتيمهم لةَلرن رسللول هللا خانلله" ،الن ل َرَم لى احنللا
إللرن الن ل  -لللى هللا عليلله وسلللم -خانلله إللرن حك لل َّ
.

السلماء ،فكانلت النميجلة حكلل حاجلة النل
السنَّة َوحي من َّ
هنرمي ،املوضوع حمنلمَه ،عارفني ليه؟ حهم كانوا شايتني ىلٍ اتباع ُّ
بيعملها احنا نم نعملها ،سبحاٍ هللا.

تَلركهم أكةر ما حيبُّوٍ اممةا ا ألَمر هللا
وأوضح ما يَ حد ُّل على الك فعل الصحابة لَ َّما ححرَمت عليهم ابملر ،ذ احلاجلات ب لى ملج ب لول للك احلاجلات الللي

هي حسنَّة و واجب ، ،ذ احلاجات اللي حه َّم بيحبوها أو  ،وكانت أكرت حاجة عند الصلحابة ححبلا حلاجمني :أَكلل حللم
احلم  ،و حشرب ابمر.
أَكل حلم احلم
َّ
َّ
لرب ،أ لبنا حمحح الرا
حلم احلم  ،ب و أنس بن مالك -رضي هللا عنه -بي ول" :ملا فلمح رس ح
لول هللا للى هللاح عليله وسلل َم خي َ
خارجا من ال رية .فةبخنا منها .فناقى حمناق رسول هللا لَّى هللاح عليه وسللَّ َم :أ َّ
ىلٍ هللاَ ورسلولَه ينهيلانكم عنهلا .فإهنلا
ا
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لدور لا فيهلا.
رجس من عمل الشيةاٍ "..حلم احلم ححرَمت عليكم ،قال سيدحم أنس -رضي هللا عنله" :-فأحكتئَلت ال ح ح
متور ا فيها" حيح مسلم .ال دور أحكتئت وهي بمتور ابللحم ،يعإ ىليه بمتور ابللحم؟ اسموت خالأ.
وىلهنا لَ ح
حشرب ابمر

لاقي ال لوم "..ذ اليلوم اللي
وأما ابمر فأنس بن ماللك بل و بي لول :مللا حلرم هللا -عل وجلل -علينلا ابملر "كن ح
لت س َ

ححرمللت فيلله ابمللر وكللاٍ ذ اطلللس أبللو إلحللة وأبللو قجانللة وغ هلا مللن أ للحاب النل  -لللى هللا عليلله وسلللم ،-أنللس

لاقا
بيحكللي ىلٍ الص لنية كانللت علللى ىليللدع وفيهللا للرة وبيةللوف علللى الصللحابة بيس ل يهم "فن ل َل حتللر ح ابمللر ،فل َ
لأمر حمنل ا
لت :هلليا حمنلاق يحنللاق  :أ َّ
ىلٍ ابمل َلر قللد
فنلاقى ،ف للال أبلو إلحلةَ :اخل حلرج فللاناحر ملا هلليا الصل ح
لت ف لل ح
فخرج ح
لوت؟ قللالَ :
ححرَمت "..ىلحنا مسعنا الن بي ول شرب ابمر حرام.

ااهلب فأهرقهلا ."..ال لالل ق كلهلا اخلرج ارميهلا ذ الشلارع ،قلالل
خالأ ا أنس اخلرج ىل هليع ال لالل "ف لال يلَ :
مجل قحلللة وال حلللة كانللت حلوايل تسللعني أو سللة وتسللعني لللرت ،يعلإ ت ريباللا حالياللا برميللل ،وملللا ي لول لله قللالل يب للى عنللدهم
تالت قالل قع أقل اجلم  ،فمالت قالل عندهم  300لرت رة ت ريباا ،قع يوضلح للك النلاا ق كانلت بمحلب الكلالم

فج َلرت ذ سل َكك املدينلة"..
قع قد ىليه وم اللك جلرق ملا قلال النل حلرم قع خرجلوا فأل وهلا ذ إلرق املدينلة" .قلالَ :
أهنارا ،أمر عجيب هو ىليه اللي يدفعهم لكدع؟ الللي يلدفعهم لكلدع أملر واحلد ىلٍ حهل َّم شلايتني ىلٍ حسلنة
حيح البخار  ،ا

الن  -لى هللا عليه وسلم -هي َوحي من السماء ما ينتعج ذ يوم من األام نمخلى عنها.
اممةال الصحابة ألمر الن ذ عدم المترق ذ الشعاب أَناء الستر

تترقلوا ذ الشلعاب واألوقيلة ،"..النل قلال ىلحنلا
َّاا ىلاا ن للوا منل ا َّ
أبو َعلبة ابشإ -رضي هللا عنه -بي ول" :كا ٍَ الن ح
هنريح هنا شوية فدع بيدور على خرة عالية ينام حتمها ذ ضلها ،وقع بيدور عللى شلجرة يلربط البعل بماعله و التلرا
بماعلله وينللام حتمهللا ،وقع بيللدور علللى مللج عللارف علللى ىليله ،وقع بيللدور علللى حملة فيهللا شللوية ميللاع ،وقع بيللدور علللى حمله
ضلة ،فكانوا بيمترقوا.

فالن  -لى هللا عليه وسلم -بي ول هلمَّ " :
تترقَكم ذ هيع الشعاب واألوقية َّىلنا الكم م َلن َّ
الشليةاٍ "..سليدحم أبلو
ىلٍ ُّ
َعلبة بي ول:

لعمهلم" للححه األلبلاين ،مللن
ضللهم ىل بعلو حل َّ ي َ
لال للو بحسل َ
ط علليهم َللوب َّ
لك منل ا ىل َّ انض َّلم بع ح
"فللم ينل ل بعل َد ال َ
شللدة مللا حهل َّم ىليلله؟ مللج المَّل َتل ُّرق قع مللن الشلليةاٍ َن مللا النل قللال ،خللالأ ىلحنللا كلنللا هنضللم هنب للى قلريبني مللن بعللو،
سبحاٍ امللك! سبحاٍ امللك! سبحاٍ امللك! ىليه اجليل العايم قع؟!

مواظبة ع بة بن عامر على قراءة السور اليت َعلَّمه الن ىلاها

سلليدحم ع بللة بللن عللامر -رضللي هللا عنلله -بي للول أحم كنللت ذ مللرة ناسللبة السللتر كنللت ذ مللرة مل النل  -لللى هللا عليلله
لك حس َلوارا ملا أحن للت ذ الملوراة و ذ ال بلور
وسلم -ذ ستر فخلوت به اات ليلة ،ف ال يل" :ا ع بلةح ب َلن علامر أ أحعل حم َ
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َحلد" و"قحلل أَعحلواح ب َلرب ال َتلَلق"
لةلهن ت َ َّ
و ذ اإلايلل و ذ الترقلاٍ م َّ
لني علي َ
لك ليللة ىل قلرأتَل حه َّن فيهلا "قحلل حه َلو هللاح أ َ
و"وقحل أَعحواح ب َرب النَّاا" َ َّحح األلباين ىلسناقع.
َ

ما أحن ل ذ الموراة و ذ اإلايل و ذ ال بور و ذ الترقاٍ حس َور عايمة َن المالتلة قول ،قلال ع بلة" :سلبحاٍ هللا،
وحق يل أ أقعهن وقد قال الن  -لى هللا عليه وسلم فيها ما قال".
فوهللا ما أتت عل َّي ليلة ىل قرأ ن فيها ح
اتباع الصحابة أل شيء حممعلق ابلسنة من قريب أو بعيد

قع كاٍ َهديهم وقع كلاٍ ملنهجهم وق كانلت إلري مهم وقع كلاٍ فهمهلم وقع كلاٍ اعم لاقهم ،هلو كلاٍ بيعم لد ىلٍ السلنة

ق وحي من السماء فأ حاجة ممعل ة ابلسنة من قريب أو من بعيد ،أقوال ،أفعال ،سلكنات ،حل للو ماكلانمج حسلنة
ن الدابء اللي الن كاٍ بيممبعه ،ن ال رار بماع ال مي اللي الن  -لى هللا عليه وسلم -كاٍ فا ُّكله ،ن تت ُّلرقهم ذ
الشعاب واألوقية ،أو ح لو كانت السنة ق ذ أحب األشياء ىلليهم ن خلا الليهب ون حللوم احلملر ون ابملرة،
كل قع بيرتمى إاملا ىلٍ الن  -لى هللا عليه وسلم -قال قع غلط أو قع حرام.

حه َّم كانوا شايتني ىلٍ الن  -لى هللا عليه وسلم -هو عبارة عن حمبلغ للوحي اللي أاتع ملن السلماء ،جربيلل ينل ل عللى

السلنَّة فكلاٍ النل بيلمكلم هبلليا ال َلوحي ،فهللم كلانوا مللوقنني أنله  -لللى هللا عليله وسلللم-
النل ابللوحي سللواء ابل لروٍ أو ُّ
لوحى" الللنجم .٤،3:فكانللت النميجللة كللاٍ بسللرعة اخللد قع ويةُّله ذ قايللرة
" َوَمللا يَنةل حلق َعللن اهللَ َلوى * ىلٍ حهل َلو ىل َّ َوحللي يلح َ
العمل ،قع كاٍ منهجهم.
موقف الصحابة ممن خيالف سنة الن

وأما موقتهم -رضي هللا عنهم -أمجعني ملن الللي خيلالف كلاٍ شلديد جلدا ،وقع الللي يتهمنلا حهل َّم ليله الصلحابة -رضلواٍ

هللا عليهم -كاٍ بيعنتوا أ حد ذ يوم ملن األام يلرق كلالم النل  ،أو يسليب كلالم النل أو ذ يلوم ملن األام يلاول ىلنله
ي ول للناا سيبكم من الكالم قع.
أمةلة على الك
-تعنيف ابن عمر ملن سأله عن اسمالم احلجر

أيت رس َ
واحد بيسأل سيدحم عبد هللا بن عمر عن اسمالم احلجر ف ال ابن عمر" :ر ح
لملمهح
لول هللا للَّى هللاح عليله وسللَّ َم يس ح
لت ىلٍ
لت ،أرأي َ
لت ىلٍ حنمح ح
لت؟ "..يعلإ للو اللدنيا نمحلة شلوية "أرأي َ
لت ىلٍ غحلَب ح
لت ،أرأي َ
لت ىلٍ حنمح ح
لت أرأي َ
ويلح َ بلحلهح .قلال :قل ح

لت
لت ابلليمن "..أرأيلت بماعملك ق سليبها ابلليمن" ،رأي ح
ت؟ "..ف ال له عبد هللا بن عملر وهلو حمغضلب" :اجعلل أرأي َ
غحلَب ح
يسملمهح ويلح َ بلحهح" حيح البخار  ،يب ى املوضوع انمهى.
رسول هللا لَّى هللاح عليه وسلَّ َم
َ
ح
قع ابن عمر -رضي هللا عنه.-
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عةاء بن يسار بيحكي أٍ معاويلة رضلي هللا عنله ابع سل اية ملن اهلب أو ورق أبكةلر ملن ونهنلا ،فليهب بليهب أو ورق
اليهب َّ
سواء بسلواء ،يل ادا بيلد" لححه األلبلاين ،يعلإ هبيل خلا
بورق ابل اقة ،والن قال لنا" :
ابليهب ..مة اال ةل ،ا
ح

مةال فضلة هلو عيلار  925يب لى خلا نيله عيلار  ،925قع سلة جلرام يب لى قع سلة جلرام ،حخلد وهلات متليج
ن قع ا
ناقة ،لو فيه ناقة قخلنا ذ الراب.

فعةاء بن يسار بيحكي ىلٍ معاوية بن أيب ستياٍ ملا و للهوش احللدي قع ،فبلاع عنلدع سل اية ملن اهلب أو ورق أبكةلر
لةال ةللل ،فسلليدحم
ملن ونهنللا ،ف للال أبلو الللدرقاء ملعاويللة :مسعللت النل  -لللى هللا عليلله وسللم -ينهللى عللن مةللل هليا ىل مل ا
مةال ،أحم مج شايف ىلٍ فيها مشكلة ،أبو اللدراقء بي لول لله النل بي لول ومعاويلة بلن
معاوية قال له بس أحم أرى هبيا ا
أبسا!
أيب ستياٍ بي ول بس أحم رى هبيا ا

ف للام أب للو ال للدرقاء وحمقى ذ الن للاا ذ قل للب الس للوق ،معاوي للة ك للاٍ أمل ل الش للام ،الش للام يع للإ س للورا واألرقٍ ولبن للاٍ
وفلسلةني ،ف لال أبلو اللدرقاء ذ قللب السلوقَ " :ملن يَعلي حرين ملن معاويلةَ أحم أخلربحعح علن رسلول هللا للَّى هللاح عليله وسللَّ َم
أنت هبا".
وخيربحين عن رأيه ،أحساكنح َ
أرضا َ
ك ا
اع! ىليلله قع هللو معاويللة بللن أيب سللتياٍ مللج عمللل قع بل حق السللنة ، ،هللو معاويللة معنللدهوش احلللدي قع ،وظللن ىلٍ أبللو
الدرقاء قع اجمهاق أبو الدرقاء ،ف ال له أحم شلايف ىلٍ قع لح ،فسليدحم معاويلة شلايف ىلٍ ق ملج حسلنَّة وملج سلنة

عن الن  ،وشلايف ىلٍ قع اجمهلاق أبلو اللدرقاء ،النل ماقلالج كلدع ،فكانلت النميجلة غضلب أيب اللدرقاء غضلباا شلدي ادا،

السنَّة ،ىلنا أقول لك الن ت ول يل وأحم رأيي فيها كيا ،سبحاٍ هللا!
ىلنا يرق ُّ
 -ن ول ال روٍ فيمن اعرتض على حكم الن

عشاٍ كدع الن  -لى هللا عليه وسلم -ملا ذ يوم من األام حكم بني اتنني ملا كاٍ فيه مشلكلة بلني الل ب -رضلي هللا
عنه -وبني جارع والن حكم لل ب  ،فالرجل قع قام قا كدع وقايلل يعلإ "وهللا ملا قضلى لله ىل ألنله ابلن عممله" ،فلأن ل
ت
ك َ يلحإمنحو ٍَ َح َّ حيَك حم َ
يما َش َج َر بَليلنَل حهم حمثَّ َ َو حدوا ذ أَن حتسلهم َح َر اجلا ممَّلا قَ َ
هللا -ع وجل -قَلوله" :فَ َال َوَرب َ
ضلي َ
وك ف َ
يما" النساء ،٦5:سبحاٍ هللا!
سل حموا تَسل ا
َويح َ
السنَّة ىلنساٍ فاجر
 -من يَل حرق ُّ

قيل لعلي بن عتاٍ" :رجل ي ول ليس ذ حلدي رسلول هللا  -للى هللا عليله وسللم -ف له" ىلحنلا سليبكم ملن الت له بملاع
احلدي قع ،خلوحم ذ ال روٍ ف ال" :سلبحاٍ هللا هلي ىلنسلاٍ فلاجر ،وأيلن الت له وأيلن ابل ىل ذ حلدي النل  -للى
هللا عليه وسلم "-كاٍ ملا بي ولوا هلم َحد ذ يوم من األام بي ول لكم قع السنة ق سيبكوا منها هيا ىلنساٍ فاجر.
 -موقف أمحد بن ىلسحاق ممن جترأ على السنة

موقف السلف من السنة من دروس الدورة العلمية "بصائر "3

( صفحة  10من ) 15

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

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

حللدَنا" ،يعللإ سلليبك مللن الكللالم التاضللي قع ،سلليبكم مللن السللنة ولعللوا ذ كمللب السللنة وولعللوا ذ البخللار وولعللوا ذ
مسلم ،ف ال له أمحد بن ىلسحاق:
"قللم ا كللافر ،فللال يللل لللك أٍ ت لدخل قار " يللل لللك أٍ تللدخل قار  ،مث المتللت ف للال ألحللد مللن أهللل الللدار" :
يدخل هيا قار أب ادا" ،الشخ

قع اللي بي ول سيبك من السنة ما خيشج قار أب ادا.

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

حالوة احلدي من قلبه".

حيلرم قع ،ال لروٍ

ورف فيها علم الشواا ويةل حد ي ول لك ىليله ،ال لروٍ ملا فليج فيله نل
احلافلة اللي كانت من أام ح
لل قلوم للو فلاقمحلوا
لل عم َ
ما فيج فيه ن لع وبة هإ ء ،إب الن  -لى هللا عليه وسلم -بي ول" :ملن وجلدنوعح يعم ح
واملتعول به" ححه األلباين ،هنعمل ىليله ذ احللدي قع؟ ملا فليج نل ذ ال لروٍ ،تعلرف علةلول الللي قلال
التاعل
َ
َ
لك سيبك من السنة وهاتوا لنا ال روٍ قع واحد ضال مبمدع ،قع واحد ضال مبملدع ،علاي يحشلرع للنلاا هليع األفعلال،
نسأل هللا سبحانه وتعا السالمة.

السنَّة
منهج املبمدعة َرق ُّ

وقع على فكرة ملنهج املبمدعلة قا الا ،يعلإ املحبمدعلة قا الا ملنهجهم كلدع ماتلديلهوش سلنة ،مملديلهوش حلدي  ،هلو علاي
قا اا ي نح ك ي ولك إب ال روٍ ،ىلنت ب ى اننح ه ذ حمَّة السنة ،قوله السنة عندحم وحي من السماء.

إبعللا
عمللرو بللن عبيللد مل ا
لةال ،رأا املحعم لللة ،ملللا حرو للله حللدي سلليدحم عبللد هللا بللن مسللعوق ذ حللدي ال ل َدر ،املحعم لللة ا
يروٍ ال در ،فلما احكر له حدي ال در ،عمرو بن عبيد ،عملرو بلن عبيلد قع أنلوقج إلسلالم البحل ذ نماننلا ،أنلواج
مةال ذ ال رٍ املاضلي ،حلوايل َالتلني ،أربعلني ،سلني سلنة ،النملواج الللي بل ق السلنة قا واضلح
لناا كة  ،لترج فوقع ا

ذ كل نماٍ.

عمرو بن عبيد ملا قالو له انت بم ول ىلنه مافيج قدر ،إب حدي ابن مسعوق ىلٍ النل  -للى هللا عليله وسللم -قلال
ىلٍ فيه قدر ،واكلروا احللدي  ،ف لال عملرو بلن عبيلد شليك املحعم للة قلال :للو مسعلت هليا احللدي ملن األعملج َّ
لكيبمله،
قوملا
هو احلدي رواع األعمج عن نيد بلن وهلب علن ابلن مسلعوق علن رسلول هللا  -للى هللا عليله وسللم ،-فاملبمدعلة ا

سهل عليهم ىلهنم يرقوا السنة و يسمحوٍ!

فهو بي ول عمرو بن عبيد :لو مسعت األعمج ي وله َّ
لكيبمه ،ولو مسعمه من نيلد بلن وهلب لَ َملا َّلدقمه ،وللو مسعمله ملن
رققته ،أحم لو كنت مل النل وبي لول يل الكلالم
ابن مسعوق ملا قَبلمه ،ولو مسعمه من رسول هللا  -لى هللا عليه وسلم -ل َ

قع،أحم هرق الكالم قع ،حشتموا الوض عامل ىلنا ؟!
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كللاٍ أبللو نصللر ابللن سللالم البخللار -رمحلله هللا -ي للول" :للليس شلليء أَ للل علللى أهللل اإلحلللاق و أبغللو ىلللليهم مللن مسللاع
احلدي " ،ألٍ هو ا ات بماعلت ال لروٍ عموملات ،المتصليل جله ذ سلنة النل  -للى هللا عليله وسللم ،-فالنلاا ق
مللج عللاي ة السللنة ،النللاا ق مللج عللاي ة سللنة الن ل  -لللى هللا عليلله وسلللم ،-النللاا ق مللات وليج حس لنة ،ي ول لك

ال روٍ ،إلٍ ال روٍ عمومات مافيج فيه تتصيل للج ئيات ق  ،وقع هيأيت ىلٍ شاء هللا ذ احلل ة الرابعلة إباٍ هللا تبلارك
وتعا ذ ج ئية ُّ
الشبهات حوالني السنة.
لت أحم وأمحلد بلن احلسلن الرتملي عنلد أمحلد بلن حنبلل ،ف لال لله أمحلد
سبحاٍ هللا ،دمد بن ىلمساعيل الرتمي ي لول :كن ح

بللن احلسللن :ا أاب عبللد هللا ،اكللروا بللن أيب قميلللة كللة أ للحاب احلللدي  ،ف للال :قللوم سللوء ،بللن أيب قميلللة قع اَكللروا للله

أ حاب احلدي والناا ق َّ هي اللي بمعلمنلا اللدين والكلالم قع ،ف لال هللم سليبكم ملنهم ،بملوع احللدي قول سليبكم
مللنهم قا حما سللوء ،ف للال أمحللد بللن عبللد هللا وهللو يللنتو َوبلله وهللو بيعمللل كللدع ،قللال :هلليا ننللديق ،هلليا ننللديق ،هلليا
ننديق ،مث قخل بيمه وتركنا.
ليه؟ اللي بيحبغو السنة قع ىلنساٍ منافق ،اللي بيبغو السنة قع قا ىلنساٍ عاون يهدم الدين كله من أوله خرع.
اممةال األئمة األربعة لسنة الن

لى هللا عليه وسلم

األئمة األربعة -رضواٍ هللا عليهم ،-هي سلسلة من السالسل اجلميللة للنلاا الللي حبلت السلنة أو وارتبةلت ابلسلنة
أو  ،السلسلة ق أكدت نتس املع  ،املعل الللي أحم بلدور عليله ملن أول احلل لة ،ىلٍ حهلم شلايتني ىلٍ السلنة ق وحلي

مللن السللماء ،فهمللا كللانوا بيحولوهللا لعمللل ،الت هللاء األربعللة ملللا حبللوا ذ يللوم مللن األام حيةللوا ألنتسللهم ولةلَبللمهم مللنهج

ىلخواحم حقوروا م احللدي  ،خللوكم قا الا مل كلالم النل  -للى هللا
شوا عليه من خالل تعليم الناا الت ه ،قالوا هلم ا َ
عليه وسلم.-
مةال ،كاٍ ي ول كما اكر ابن عابدين ذ احلاشية ،قال :كاٍ أبلو حنيتلة -رمحله هللا -ي لول" :ىلاا َل َّح احللدي
أبوحنيتة ا

فهو مليه " .ا مجاعلة ىلنملوا علاي ين تسلألوين علن املسلألة ق احلحكلم فيهلا ىليله؟ ىلاا لح فيهلا حلدي فاحللدي قع هلو

ميه  ،إلٍ أحم بمَّب الن  -لى هللا عليه وسلم.-

ضا " :يل ألحلد أٍ ي لول أو خلد ب ولنلا ملا مل يعللم ملن أيلن أخليحمع" .ا مجاعلة
وكاٍ أبو حنيتة ي ول -رمحه هللا -أي ا
م للاتمكلموش بكالمن للا ىل مل للا تس للألوحم األول ىلن للت جب للت احلحكل لم قع من للني .أحم جبم لله م للن احل للدي الت للالين ،ىلاا عرف للت
احلدي  ،قحل ابحلدي  ،ااع ،سبحاٍ هللا.

لت قللوا حخيللالف كمللاب هللا عل وجللل وخللرب النل  -لللى هللا عليلله وسلللم-
وكللاٍ أبللو حنيتللة -رمحلله هللا -ي للول" :ىلاا قلل ح
فاتركوا قويل".
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روحوا على احلدي  ،احنا بنمعبد هلل سبحانه وتعا ابتباع احلدي والعمل حبدي الرسول -لى هللا عليه وسلم.-
أما اإلمام مالك بن أنس -رمحه هللا -فكلممله املشلهورة الللي أ لبحت عللى ألسلنة النلاا الللي اكرهلا ابلن عبلد اللرب ذ
كمابه اجلام ملا كاٍ بي ول قال مالك -رمحه هللا" :-ليس أحلد بعلد النل  -للى هللا عليله وسللم -ىل يلحإ َخلد ملن قَلولله

ويلحرتك ىل
ىل

لرتق عليله
احب هيا ال رب" وأشار عللى قلرب النل  -للى هللا عليله وسللم .-أ حلد مننلا يماخلد ملن قولله وي َ

احب ال رب قع ،قرب الن  -لى هللا عليه وسلم -اللي الن قاله قع فوق قماغنا من فوق ،سبحاٍ هللا.

قللال ابللن وهللب ،عشللاٍ أقللول لللك قَللد ىليلله السلللف رضللواٍ هللا عللليهم كللانوا بيعامللوا أو سللنة الن ل  -لللى هللا عليلله

وسلم -وقع اللي احنا عاي ين نعمله نلم م أو هبَد الن  -لى هللا عليه وسلم .-قال ابن وهب :مسعت مال اكلا وقلد
حسئل عن ختليل األ اب -أ اب اليدين ذ الوضلوء -ف لال لليس اللك عليله النلاا ،ىلنملوا علارفني ىلٍ ملن ضلمن األقللة
عنللد مالللك عمللل أهللل املدينللة ،ف للال فرتكملله حل َخ ل َّ
ف النللاا ،ف لللت للله عنللدحم ذ الللك سللنة ،الراجللل بللس اللللي كللاٍ
بيسألك عن ختليلل أ لاب اإليلدين واللرجلني ذ الوضلوء ،أحم عنلد فيله حسلنة ،ف لال ماللك :وملا هلي؟ ف لال ابلن وهلب:

حدَنا اللي بن سعد وابن هليعة وعمرو بلن احللاري علن ي يلد بلن عملرو املعلافر علن أيب عبلد اللرمحن علن املسلمورق بلن
لل ،يحل َدلك خبنصللرع مللا بللني أ للاب رجليلله" ،كللاٍ ىلاا
شللداق -رمحلله هللا -قللال :رأيللت النل  -لللى هللا عليلله وسلللم -حخيلل ح
َّ
خبنصرع" ححه األلباين.
توضأَ َقلَ َ
ك أ اب َ رجلَيه َ

ف للال اإلمللام مالللك -رمحلله هللا" :-ىلٍ هلليا حللدي حسللن ،ومللا مسعللت بلله قللط ىل هلليع السللاعة" مث مسعملله بعللد الللك ىلاا
حسئل عن ختليل أ اب اليدين والرجلني يَي حكر هيا احلدي .

حشتموا الناا ق كانت معامة للسنة ىلنا  ،هنا ما اتكستج ىلٍ الةالب بماعه يرقع ،ما اتكسلتج أبل ادا ،ولكلن األ لل

عندحم الن قال ىليه؟ عمل ىليه؟ واحنا نةبق ،وىلحنا نعمله.

سنُّن -رمحه هللا ،-كاٍ حد من الناا املعامة جدا لسلنة النل  -للى هللا عليله
الشافعي -رمحه هللا -وكاٍ ا
ىلماما ذ المَّ َ
وسلللم -كللاٍ ي للول" :أمجل املسلللموٍ علللى َّ
أٍ َملن اسللمباٍ لله سللنة رسللول هللا  -لللى هللا عليلله وسلللم -مللا يللل للله أٍ
يدعها ل ول أحد".

يوم ما ويلك مسألة ف هية ،ي ول لك احلحكم فيهلا كليا ،إلٍ النل قلال كليا ،وفلالٍ خلالف ،ملاينتعج ذ يلوم ملن األام

وخد رأ فالٍ وأسيب حدي الن  -لى هللا عليه وسلم.-

وكاٍ ي ول -رمحه هللا" :-ىلاا وجد ذ كمايب هيا خالف حسلنة رسلول هللا  -للى هللا عليله وسللم -ف وللوا بسلنة رسلول
هللا ،وقعوا ما قلت" وذ رواية " :تلمتموا ملا قحللت".
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وكللاٍ اإلمللام الشللافعي -رمحلله هللا -بي للول لملميلليع اإلمللام أمحللد" :أنللمم أعلللم ابلسللنة والرجللال منللا فللإاا جللاءك احلللدي
لحيحا" .بي لول لمملام
الصحيح فلأعلمإ بله أ شليء يكلوٍ ،كوفيلا ،أو بصلرا ،أو شلاميا ،حل أاهلب ىلليله ىلاا كلاٍ
ا
أمحد تلمييع ،أمحد تلميي الشافعي ،الشافعي بي ول له :ا أمحد أنت أعللم ابحللدي منلا ،احللدي قع ىلاا و للك وكلاٍ

حدي

حيح ،قل يل عليه علشاٍ أعمل به وأقع قويل.

كاٍ اإلمام الشافعي -رمحه هللا -ي ول" :كل مسألة َ َّح فيها ابرب عن رسلول هللا  -للى هللا عليله وسللم -عنلد أهلل

النَّ ل خالف ما قحلت فأحم راج عن رأيي ىلليها ذ حيايت وبعد ممايت".

ا مجاعللة أحم حمعاللم للسللنة ،أحم حدللب للسللنة ،أحم حممب ل لكللالم الن ل  -لللى هللا عليلله وسلللم ،-كللاٍ -رمحلله هللا -ي للول:
"كل حدي عن الن  -لى هللا عليه وسلم -فهو قَلويل وىلٍ مل تسمعوع مإ" .كالم مجيل.
اإلمام أمحد -رمحه هللا -ب ى ،اإلمام الكب بيعلمنا ىلوعوا ذ الت ه ت لدوا ،ولكن اتبعوا الن  -لى هللا عليله وسللم.-
كاٍ اإلمام أمحد -رمحه هللا -ي ول " :ت لدين و مال اكا و الشلافعي و األوناعلي و الةلور  ،ولكلن حخلي ملن حيل
أخيحم".
الناا ق أخدت من السنة ،الناا ق أخدت كالم الن  ،عام كالم الن  ،حةه فوق قماغك.
وكللاٍ -رمحلله هللا -ي للول" :رأ األوناعلي ورأ مالللك ورأ أيب حنيتللة كللله عنللد رأ  ،وهللو عنللد سللواء ،ىل مللا قللال
رسول هللا  -لى هللا عليه وسلم."-
وكاٍ -رمحه هللا -ي ول" :من رق حدي الن  -لى هللا عليه وسلم -فهو على شتا هلكة".
قع كاٍ تعايمهم وقع كاٍ حلبهم هللد النل  -للى هللا عليله وسللم ،-أجيلال وراء أجيلال عملالني بيسللموا للبعو هليع
الع يدة اللي بمةملر منهلا مسلألة العملل ،ع يلدة ىلٍ السلنة ابلنسلبة يل وحلي ،ىلاٍ املةللوب ملإ ىلٍ أحم أحلول هليا اللوحي
ىل واق عملي ذ حيايت ،قع كاٍ منهج الصحابة والمابعني وأتباع المابعني ،وهو هو منهج األئمة األربعة ،وهو هلو الللي
سللمه األئمللة األربعلة لمالميلليهم ولمالملية تالميلليهم ملن بعللدهم ،وقع امللنهج اللللي نم يكلوٍ موجللوق عنلدحم :سللنة النل
وحي السماء ،ق ع يدة ،سنة الن ق وحي السماء وق ع يدة ،وينبغي عل َّلي ىلين أحلول الع يلدة ق لعملل ،ن ملا
احنا تعلمنا من الصحابة ،المابعني ،ومن األئمة األربعة ،ومن العلماء ،ومن الصاحلني.
أسأل هللا -سبحانه وتعا  -أٍ وعلإ وىلاكم ممن يسممعوٍ ال ول فيمبعوٍ أحسنه.
نعيج على سنة الن ونوت عليها.
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ج اكم هللا خ اا ،هيا و لى هللا على نبينا دمد وعلى وله وأ حابه وسلم.
حبمد هللا
شاهدوا الدرا للنشر على النت ذ قسم تتريغ الدروا ذ منمدات الةريق ىل هللا وتتضلوا هنا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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