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 مقدمة

اخطأ كثًن من الناس حينما جعلوا الصحابة رضواف اهلل عليهم مشرعٌن من دكف اهلل ، كاٜنق اف ىذه اٞننزلة 
ليست لرسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ، كال لغًنه من اٝنلق ، فالرسوؿ صلي اهلل عليو كسلم مبلغ فقط ، قاؿ 

غي  ًإالَّر  الرَّرسيوؿً  عىلىى مىا}: تعارل   تػىوىلَّرٍي يمٍ  فىً فٍ  الرَّرسيوؿى  كىأىًطيعيوا اللَّروى  كىأىًطيعيوا}:  ، كقاؿ تعارل [99: اٞنائدة { ]اٍلبى ى
غي  رىسيولًنىا عىلىى فىً ٧نَّرىا  ييوحىى مىا كىاتَّرًب ٍ }:  ، كدل يأمرنا ربنا إال ب تباع الوحي ، قاؿ تعارل [12: ال غابن{ ]اٍلميًبٌني  اٍلبى ى
يػٍري  كىىيوى  اللَّروي  ٪نىٍ يمى  حى َّر  كىاٍصً ٍ  إًلىٍي ى   تيًط ً  كىالى  اللَّروى  اتَّرقً  النَّرً ُّ  أىيػُّهىا يىا}:  ، كقاؿ تعارل [109: يونس{ ]اٜنٍىاًكًمٌنى  خى

ًبًننا تػىٍعمىليوفى  ّنىا كىافى  اللَّروى  ًإفَّر  رىبِّب ى  ًمنٍ  إًلىٍي ى  ييوحىى مىا كىاتَّرًب ٍ ( 1 )حىً يمنا عىًليمنا كىافى  اللَّروى  ًإفَّر  كىاٍلمينىاًفًقٌنى  اٍل ىاًفرًينى  { خى
 . [2 ،1: األحزاب]

 .كاالمر لرسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم امر الم و 
 مىا أىٍدرًم كىمىا الرُّسي ً  ًمنى  ًبٍدعنا كيٍنتي  مىا قي ٍ }: امره ربو ، قاؿ تعارل - عليو الص ة كالس ـ - كقد نفذ 

 مىا أىتَّرًب ي  ًإ٧نَّرىا}:  ، كقاؿ تعارل [9: األحقاؼ{ ]ميًبٌنه  نىًذيره  ًإالَّر  أىنىا كىمىا ًإرلىَّر  ييوحىى مىا ًإالَّر  أىتَّرًب ي  ًإفٍ  ًب يمٍ  كىالى  ً   يػيٍفعى ي 
ا رى ِّب  ًمنٍ  ًإرلىَّر  ييوحىى  ًإفٍ  قي ٍ }:  ، كقاؿ تعارل [203: األعراؼ { ]يػيٍ ًمنيوفى  لًقىٍوـو  كىرىٍ٘نىةه  كىىيدنل رىبِّب يمٍ  ًمنٍ  بىصىائًري  ىىذى
ي ه  ًإنَّروي  رى ِّب  ًإرلىَّر  ييوًحي فىًبمىا اٍى ىدىٍيتي  كىًإفً  نػىٍفًسي عىلىى أىًض ُّ  فىً ٧نَّرىا ضىلىٍلتي    .[50: سبأ{ ]قىرًييه  ٚنًى

 .اداة تفيد اٜنصر عند ٗنهور اى  العلم  (إ٧نا)كمعلـو اف االس ثناء يفيد اٜنصر ، ك
عن عبد اهلل قاؿ كنت أمشي م  الن  صلى اهلل عليو كسلم يف حرث باٞندينة كىو ي وكأ على عسيي فمر 
بنفر من اليهود فقاؿ بعضهم لو سأل موه فقاؿ بعضهم ال تسألوه ف نو يسمع م ما ت رىوف فقالوا لو يا أبا القاسم 
حدثنا عن الركح فقاـ الن  صلى اهلل عليو كسلم ساعة كرف  رأسو إذل السماء فعرفت أنو يوحى إليو ح  صعد 

 ."(الركح من أمر ر  كما أكتي م من العلم إال قلي )الوحي مث قاؿ 
 لي ين: عنو اهلل رضي اٝنطاب بن لعمر يقوؿ كاف يعلى أف أخ ه أمية، بن يعلى بن صفواف أف عطاء،عن 

 صلى الن  كعلى باٛنعرانة، كسلم عليو اهلل صلى الن  كاف فلما عليو، ينزؿ حٌن كسلم عليو اهلل صلى اهلل ن  أرل
 صوؼ، جبة عليو رج  جاءه إذ عمر، فيهم أصحابو، من ناس معو عليو، بو أظ  قد ثوب كسلم عليو اهلل

 إليو فنظر بطيي؟ تضمخ بعدما جبة يف بعمرة أحـر رج  يف ترل كيف اهلل، رسوؿ يا: فقاؿ بطيي، م ضمخ
 فجاء تعاؿ،: أمية بن يعلى إذل بيده عمر فأشار الوحي، فجاءه س ت، مث ساعة، كسلم عليو اهلل صلى الن 
 الذم أين: »فقاؿ عنو، سرم مث ساعة، يغط الوجو، ١نمر كسلم عليو اهلل صلى الن  ف ذا رأسو، فأدخ  يعلى،
 ب ، الذم الطيي أما: »كسلم عليو اهلل صلى الن  فقاؿ بو، فجيء الرج ، فال مس «آنفا؟ العمرة عن سألين
 .«حج  يف تصن  ما عمرت ، يف اصن  مث فانزعها، اٛنبة كأما مرات، ث ث فاغسلو

                                                           

  .7/141 الرتمذم سنن كضعيف صحيح، كصححو االلباين يف  (3141ح)ركاه الرتمذم  
  .(1180 ح )مسلم ركاه 
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مرضت مرضا، فأتاين الن  صلى اهلل عليو كسلم يعودين كأبو : عن ابن اٞنن در، ٚن  جابر بن عبد اهلل يقوؿ
ب ر ك٨نا ماشياف، فوجداين أغمي علي، ف وضأ الن  صلى اهلل عليو كسلم مث صي كضوءه علي، فأفقت ف ذا الن  

يا رسوؿ اهلل، كيف أصن  يف مارل؟ كيف أقضي يف مارل؟ فلم ٩نبين بشيء ح  : صلى اهلل عليو كسلم، فقلت
 ."نزلت آية اٞنًناث

ا حيٍ ًموً  يف  ييٍشرًؾي  كىالى }: ككما اف اهلل م فرد بالربوبية كااللوىية ، فهو م فرد بال شري  ، قاؿ تعارل   أىحىدن
ًلمىاتًوً  ميبىدِّبؿى  الى  رىبِّب ى  ًك ىابً  ًمنٍ  إًلىٍي ى  أيكًحيى  مىا كىاٍت ي ( 26) دى  كىلىنٍ  ًل ى ا ديكنًوً  ًمنٍ  ْنًى  ، [27 ،26: ال هف{ ]ميٍل ىحىدن

يػٍري  كىىيوى  اٜنٍىقَّر  يػىقي ُّ  لًلَّروً  ًإالَّر  اٜنٍيٍ مي  ًإفً }: كقاؿ تعارل   ًإذلى  ريدُّكا مثيَّر }:  ، كقاؿ تعارل [57: األنعاـ{ ]اٍلفىاًصًلٌنى  خى
ىيمي  اللَّروً   أىالَّر  أىمىرى  لًلَّروً  ًإالَّر  اٜنٍيٍ مي  ًإفً }:  ، كقاؿ تعارل [62: األنعاـ{ ]اٜنٍىاًسًبٌنى  أىٍسرىعي  كىىيوى  اٜنٍيٍ مي  لىوي  أىالى  اٜنٍىقِّب  مىٍوالى

يني  ذىًل ى  ًإيَّراهي  ًإالَّر  تػىٍعبيديكا  أىبٍػ ىًغي اللَّروً  أىفػىغىيػٍرى }:  ، كقاؿ تعارل [40: يوسف{ ]يػىٍعلىميوفى  الى  النَّراسً  كىلىً نَّر  اٍلقىيِّبمي  الدِّب
نىاىيمي  كىالَّرًذينى  ميفىصَّر ن  اٍلً  ىابى  إًلىٍي يمي  أىنٍػزىؿى  الَّرًذم كىىيوى  حى ىمنا  فى ى  بًاٜنٍىقِّب  رىبِّب ى  ًمنٍ  مينػىزَّرؿه  أىنَّروي  يػىٍعلىميوفى  اٍلً  ىابى  آتػىيػٍ
ًينى  ًمنى  تى يونىنَّر  ًلمىاتًوً  ميبىدِّبؿى  الى  كىعىٍدالن  ًصٍدقنا رىبِّب ى  كىًلمىتي  كىٕنىَّرتٍ ( 114 )اٍلميٍمرتى  كىًإفٍ ( 115 )اٍلعىًليمي  السَّرًمي ي  كىىيوى  ًل ى
 - 114: األنعاـ{ ]٫نىٍريصيوفى  ًإالَّر  ىيمٍ  كىًإفٍ  الظَّرنَّر  ًإالَّر  يػى َّرًبعيوفى  ًإفٍ  اللَّروً  سىًبي ً  عىنٍ  ييًضلُّوؾى  اأٍلىٍرضً  يف  مىنٍ  أىٍكثػىرى  تيًط ٍ 

116].  
كقولنا بعدـ حجية قوؿ الصحا  ال يس لـز الطعن فيو ، كنشهد اهلل اننا ٥ني صحابة رسوؿ اهلل صلي اهلل 

 عذبوا يف سبي  نشر ما كصلنا اليـو من الدين ، – أم الصحابة –عليو كسلم ، كنبغض من يبغضهم ، فهم 
. كعانوا اشد اٞنعاناة حيت اكلوا كرؽ الشجر ، كجلد اٞني ة ، اسأؿ اهلل اف ٪نشرنا معهم يـو ال ينف  ماؿ كال بنوف 

 
  

                                                           

  .(192 / 1 )اٞنفرد األدب صحيح، كصححو االلباين يف  (511ح)ركاه البخارم يف االدب اٞنفرد  
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 ابطال حجية قىل الصحابي
اعلم ر٘ن  اهلل اف القوؿ بعدـ حجية قوؿ الصحا  ال يس لـز ال نق  منهم ، كال الطعن يف افهامهم ، 

 .فالفرؽ كبًن بٌن فض  اٞنرء كبٌن عصم و من اٝنطأ 
 :ابطال حجية قىل الصحابي مطلقا : اوال 

 .ى  كاف قوؿ الصحا  حجة يف زماف الن  صلي اهلل عليو كسلم ، اـ انو اك سي اٜنجية بعد كفاتو؟
كاف قوؿ الصحا  حجة يف زماف الن  صلي اهلل عليو كسلم ، ذكرنا ٟنم األدلة اليت تبط  : اف قالوا 

 ، كقصة ا   ، كحديث األنصارم الذم أمر أصحابو اف يقعوا يف الناردعواىم كحديث صاحي الشجة
 ، ، كحديث  ، كحديث الث ثة الذين سألوا عن عبادة الن  صلي اهلل عليو كسلم ، كقصة العسيفالسناب 

                                                           

 ال يمم؟ يف رخصة رل ْندكف ى : فقاؿ أصحابو فسأؿ اح لم مث رأسو، يف فشجو حجر منا رج  فأصاب سفر يف خرجنا: قاؿ جابر عن 
 ق لهم ق لوه»: فقاؿ بذل  أخ  كسلم عليو اهلل صلى الن  على قدمنا فلما فمات، فاغ س  اٞناء على تقدر كأنت رخصة ل  ٤ند ما: فقالوا
، كالبيهقي يف  (729ح)، كالدارقطين يف السنن  (336 ح)ركاه ابو داكد يف السنن " الس اؿ العي شفاء ف ٧نا يعلموا دل إذ سألوا أال اهلل

  .(165 / 1 )اٞنصابيح مش اة، كحسنو االلباين يف  (1075ح)السنن ال  م 
 أليس: فقاؿ فغضي، يطيعوه، أف كأمرىم األنصار من رج  فاس عم  سرية كسلم عليو اهلل صلى الن  بعث: قاؿ عنو، اهلل رضي علي عن 

 ادخلوىا،: فقاؿ فأكقدكىا، نارا، أكقدكا: فقاؿ فجمعوا، حطبا، رل فاٗنعوا: قاؿ بلى،: قالوا تطيعوين؟ أف كسلم عليو اهلل صلى الن  أمركم
 فبلغ غضبو، فس ن النار، ٙندت ح  زالوا فما النار، من كسلم عليو اهلل صلى الن  إذل فررنا: كيقولوف بعضا، ٬نس  بعضهم كجع  فهموا
، كمسلم  (4340 ح) ركاه البخارم «اٞنعركؼ يف الطاعة القيامة، يـو إذل منها خرجوا ما دخلوىا لو»: فقاؿ كسلم، عليو اهلل صلى الن 
 ( .1840ح)
 األسلمية، اٜنارث بنت سبيعة على يدخ  أف يأمره: الزىرم األرقم بن اهلل عبد بن عمر إذل ك ي أباه أف ع بة، بن اهلل عبد بن اهلل عبيد 

 بن اهلل عبد إذل األرقم، بن اهلل عبد بن عمر ف  ي. اس ف  و حٌن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ٟنا قاؿ ما كعن حديثها، عن فيسأٟنا
 يف عنها ف ويف بدرا، شهد ٣نن ككاف ل م، بن عامر بين من كىو خولة، ابن سعد ٓنت كانت أهنا: أخ تو اٜنارث بنت سبيعة أف ٫ن ه ع بة،
 بن السناب  أبو عليها فدخ  للخطاب، ْنملت نفاسها، من تعلت فلما كفاتو، بعد ٘نلها كضعت أف تنشي فلم حام ، كىي الوداع حجة

 أربعة علي  ٕنر ح  بناكح أنت ما كاهلل ف ن  الن اح؟ ترجٌن للخطاب، ْنملت أراؾ رل ما: ٟنا فقاؿ الدار، عبد بين من رج  بع  ،
 ذل  عن فسأل و كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كأتيت أمسيت، حٌن ثيا  علي ٗنعت ذل  رل قاؿ فلما: سبيعة قالت كعشر، أشهر
 ( .3991ح) ركاه البخارم «رل بدا إف بال زكج كأمرين ٘نلي، كضعت حٌن حللت قد بأين فأف اين»
: فقاؿ خصمو فقاـ اهلل، ب  اب بيننا اقض اهلل، رسوؿ يا: فقاؿ أعرا ، جاء: قاال عنهما، اهلل رضي اٛنهين خالد بن كزيد ىريرة، أ  عن 

 منو ابين ففديت الرجم، ابن  على: رل فقالوا بامرأتو، فزىن ىذا، على عسيفا كاف ابين إف: األعرا  فقاؿ اهلل، ب  اب بيننا اقض صدؽ،
 ألقضٌن»: كسلم عليو اهلل صلى الن  فقاؿ عاـ، كتغريي مائة، جلد ابن  على إ٧نا: فقالوا العلم، أى  سألت مث ككليدة، الغنم من ّنائة

 ىذا، امرأة على فاغد لرج  أنيس يا أنت كأما عاـ، كتغريي مائة، جلد ابن  كعلى علي ، فرد كالغنم الوليدة أما اهلل، ب  اب بين ما
 ( .1697ح)، كمسلم  (2695ح)ركاه البخارم " فرٗنها أنيس عليها فغدا ، «فارٗنها

 اهلل صلى الن  عبادة عن يسألوف كسلم، عليو اهلل صلى الن  أزكاج بيوت إذل رىط ث ثة جاء: يقوؿ عنو، اهلل رضي مال  بن أنسعن  
 قاؿ تأخر، كما ذنبو من تقدـ ما لو غفر قد كسلم؟ عليو اهلل صلى الن  من ٥نن كأين: فقالوا تقالوىا، كأهنم أخ كا فلما كسلم، عليو
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 ، كٚني الصحابة الذين صاموا يف ان ار الن  صلي اهلل عليو كسلم علي علي بن ا  طالي اغ سالو من اٞنذم
 ، كان ر الن  صلي اهلل عليو  ، كان ر الن  صلي اهلل عليو كسلم علي ب ؿ كقوعو يف الرباغزكة الف ح بالعصاة

 ، كان ر عليو شفاع و  ، كان ر علي اسامة بن زيد ق لو من قاؿ ال الو اال اهللكسلم علي عمار ٕنرغو يف الرتاب
 ، كان ر تفسًن الصحابة للسبعٌن  ،  ، كان ر علي خالد بن الوليد ق لو لبين خز٬نة بعد اس مهمللمخزكمية

                                                                                                                                                                                     

 اهلل رسوؿ فجاء أبدا، أتزكج ف  النساء أع زؿ أنا: آخر كقاؿ أفطر، كال الدىر أصـو أنا: آخر كقاؿ أبدا، اللي  أصلي ف ين أنا أما: أحدىم
 كأرقد، كأصلي كأفطر، أصـو ل ين لو، كأتقاكم هلل ألخشاكم إين كاهلل أما ككذا، كذا قل م الذين أن م»: فقاؿ إليهم، كسلم عليو اهلل صلى
 ( .1401ح)كمسلم  (5063 ح) ركاه البخارم «مين فليس سنيت عن رغي فمن النساء، كأتزكج
 أك- كسلم عليو اهلل صلى للن  ذل  فذكرت ظهرم، تشقق ح  أغ س  فجعلت مذاء؛ رج   كنت: قاؿ عنو تعاذل اهلل رضي علي عن 
 اٞناء فضخت ف ذا للص ة، كضوءؾ كتوضأ ذكرؾ، فاغس  اٞنذم رأيت إذا تفع ؛ ال"  :كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ ؟-لو ذكر

.  (162 / 1) الغلي  إركاء ، كصححو االلباين يف  (206ح) ركاه ابو داكد "فاغ س 
 كراع بلغ ح  فصاـ رمضاف يف م ة إذل الف ح عاـ خرج كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف عنهما، اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن 

: فقاؿ صاـ، قد الناس بعض إف: ذل  بعد لو فقي  شرب، مث إليو، الناس نظر ح  فرفعو، ماء من بقدح دعا مث الناس، فصاـ الغميم،
  .(1114ح) ركاه مسلم «العصاة أكلئ  العصاة، أكلئ »
 من»:  كسلم عليو اهلل صلى الن  لو فقاؿ برين، ب مر كسلم عليو اهلل صلى الن  إذل ب ؿ جاء: قاؿ عنو، اهلل رضي اٝندرم سعيدعن ا   
 كسلم عليو اهلل صلى الن  فقاؿ كسلم، عليو اهلل صلى الن  لنطعم بصاع، صاعٌن منو فبعت ردم، ٕنر عندنا كاف: ب ؿ قاؿ ، «ىذا؟ أين
،  (2312ح) ركاه البخارم «اشرته مث آخر، ببي  ال مر فب  تشرتم أف أردت إذا كل ن تفع ، ال الربا، عٌن الربا عٌن أكه، أكه»: ذل  عند

 ( .1594ح)كمسلم 
 كاف أما شهرا، اٞناء ٩ند فلم أجني رج  أف لو: موسى أبو لو فقاؿ األشعرم، موسى كأ  اهلل عبد م  جالسا كنت: قاؿ شقيق، عن 

 رخ  لو: اهلل عبد فقاؿ[ 43: النساء{ ]طيبا صعيدا ف يمموا ماء ْندكا فلم: }اٞنائدة سورة يف اآلية هبذه تصنعوف ف يف كيصلي، ي يمم
 عمار قوؿ تسم  أدل: موسى أبو فقاؿ نعم،: قاؿ لذا؟ ىذا كرى م كإ٧نا: قلت. الصعيد ي يمموا أف اٞناء عليهم برد إذا ألكش وا ىذا يف ٟنم
 للن  ذل  فذكرت الدابة، ٕنرغ كما الصعيد يف ف مرغت اٞناء، أجد فلم فأجنبت حاجة، يف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعثين: لعمر
 كفو ظهر هبما مسح مث نفضها، مث األرض، على ضربة ب فو فضرب ى ذا، تصن  أف ي في  كاف إ٧نا»: فقاؿ كسلم، عليو اهلل صلى
 ( .368ح)كمسلم  (347ح) ركاه البخارم «كجهو هبما مسح مث ب فو، مشالو ظهر أك بشمالو

 كرج  أنا كٜنقت فهزمناىم، القـو فصبحنا اٜنرقة، إذل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعثنا: قاؿ  عنهما، اهلل رضي زيد بن أسامةعن  
 عليو اهلل صلى الن  بلغ قدمنا فلما ق ل و، ح  بر١ني فطعن و األنصارم ف ف اهلل إال إلو ال: قاؿ غشيناه، فلما منهم، رج  األنصار من

 ذل  قب  أسلمت أكن دل أين ٕننيت ح  ي ررىا، زاؿ فما م عوذا، كاف: قلت «اهلل إال إلو ال قاؿ ما بعد أق ل و أسامة، يا»: فقاؿ كسلم،
 ( .96 ح)، كمسلم  (4269 ح)ركاه البخارم " اليـو
 كسلم؟ عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فيها ي لم كمن: فقالوا سرقت، اليت اٞنخزكمية اٞنرأة شأف أ٨نهم قريشا أف عنها، اهلل رضي عائشة عن 

: " كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ أسامة، ف لمو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حي زيد، بن أسامة إال عليو ٩نرتئ كمن: فقالوا
 فيهم سرؽ كإذا تركوه، الشريف فيهم سرؽ إذا كانوا أهنم قبل م، الذين أىل  إ٧نا: قاؿ مث فاخ طي، قاـ مث اهلل، حدكد من حد يف أتشف 

 ( .1688ح )كمسلم( 3475ح )البخارم ركاه " يدىا لقطعت سرقت ١نمد بنت فاطمة أف لو اهلل كاًن اٜند، عليو أقاموا الضعيف
: يقولوا أف ٪نسنوا فلم اإلس ـ، إذل فدعاىم جذ٬نة، بين إذل الوليد بن خالد كسلم عليو اهلل صلى الن  بعث: قاؿ أبيو، عن سادل، عن 

 يق   أف خالد أمر يـو كاف إذا ح  أسًنه، منا رج  ك  إذل كدف  كيأسر، منهم يق   خالد فجع  صبأنا، صبأنا: يقولوف فجعلوا أسلمنا،
 فذكرناه، كسلم عليو اهلل صلى الن  على قدمنا ح  أسًنه، أصحا  من رج  يق   كال أسًنم، أق   ال كاهلل: فقلت ، أسًنه منا رج  ك 
 ( .4339 ح) ركاه البخارم «مرتٌن خالد صن  ٣نا إلي  أبرأ إين اللهم»: فقاؿ يده كسلم عليو اهلل صلى الن  فرف 
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 ، كان ر علي ا  اسرائي  ٞنا نذر  ، كان ر علي من لعن الصحا  ٘نارالفا الذين يدخلوف اٛننة بغًن حساب
 ، كان ر علي الصحابة  ، كان ر علي عمر بن ا  سلمة قولو يف مسألة تقبي  الصائم لزكج واف ال يس ظ 

 بن مال  ، كان ر علي من كصف  ، كان ر علي من باع بريرة كاشرتط الوالء(الس ـ علي اهلل)قوٟنم 
 ، كان ر علي سعد بن عبادة قولو  ، كان ر علي معاذ تطويلو الص ة ، كرميو اخر بالنفاؽ بالنفاؽالدخيشن

                                                           

 معو الن  ٬نر فجع  األمم، علي عرضت: " فقاؿ يوما كسلم عليو اهلل صلى الن  علينا خرج: قاؿ عنهما اهلل رضي عباس، ابن عن 
 ىذا: فقي  أميت، ت وف أف فرجوت األفق، سد كثًنا سوادا كرأيت أحد، معو ليس كالن  الرىط، معو كالن  الرج ف، معو كالن  الرج ،
 ى الء: فقي  األفق، سد كثًنا سوادا فرأيت كى ذا، ى ذا انظر: رل فقي  األفق، سد كثًنا سوادا فرأيت انظر،: رل قي  مث كقومو، موسى
: فقالوا كسلم عليو اهلل صلى الن  أصحاب ف ذاكر ٟنم، يبٌن كدل الناس ف فرؽ " حساب بغًن اٛننة يدخلوف ألفا سبعوف ى الء كم  أم  ،
 ي طًنكف، ال الذين ىم»: فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى الن  فبلغ أبناؤنا، ىم ى الء كل ن كرسولو، باهلل آمنا كل نا الشرؾ، يف فولدنا ٥نن أما
 أمنهم: فقاؿ آخر فقاـ «نعم»: قاؿ اهلل؟ رسوؿ يا أنا أمنهم: فقاؿ ١نصن بن ع اشة فقاـ «ي وكلوف رهبم كعلى ي  وكف، كال يسرتقوف، كال
 ( .220 ح)، كمسلم  (5752ح) ركاه البخارم «ع اشة هبا سبق »: فقاؿ أنا؟
 اهلل رسوؿ يضح  ككاف ٘نارا، يلقي ككاف اهلل، عبد اٚنو كاف كسلم عليو اهلل صلى الن  عهد على  رج  أف اٝنطاب، بن عمر عن 

 العنو، اللهم: القـو من رج  فقاؿ فجلد، بو فأمر يوما بو فأيت الشراب، يف جلده قد كسلم عليو اهلل صلى الن  ككاف كسلم، عليو اهلل صلى
 ( .6780ح) ركاه البخارم «كرسولو اهلل ٪ني إنو علمت ما فواهلل تلعنوه، ال»: كسلم عليو اهلل صلى الن  فقاؿ بو؟ ي تى ما أكثر ما
 يقعد، كال يقـو أف نذر إسرائي ، أبو: فقالوا عنو فسأؿ قائم، برج  ىو إذا ٫نطي، كسلم عليو اهلل صلى الن  بينا: قاؿ عباس، ابن عن 
 (.6704ح )البخارم ركاه« صومو كلي م كليقعد، كليس ظ  فلي  لم مره: »كسلم عليو اهلل صلى الن  فقاؿ. كيصـو ي  لم، كال يس ظ ، كال
 «ىذه س »: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ الصائم؟ أيقب : كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سأؿ أنو سلمة، أ  بن عمر عن 
 فقاؿ تأخر، كما ذنب  من تقدـ ما ل  اهلل غفر قد اهلل، رسوؿ يا: فقاؿ ذل ، يصن  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أف فأخ تو، سلمة ألـ
  .(1108ح) ركاه مسلم «لو كأخشاكم هلل، ألتقاكم إين كاهلل، أما»: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو
 كف ف، ف ف على الس ـ عباده، من اهلل على الس ـ: قلنا الص ة، يف كسلم عليو اهلل صلى الن  م  كنا إذا كنا: قاؿ اهلل، عبد عن 
 الس ـ كالطيبات، كالصلوات هلل ال حيات: قولوا كل ن الس ـ، ىو اهلل ف ف اهلل، على الس ـ تقولوا ال: " كسلم عليو اهلل صلى الن  فقاؿ
 السماء بٌن أك السماء يف عبد ك  أصاب قل م إذا ف ن م الصاٜنٌن، اهلل عباد كعلى علينا الس ـ كبركاتو، اهلل كر٘نة الن  أيها علي 

،  (835 ح )البخارم ركاه "فيدعو إليو، أعجبو الدعاء من ي خًن مث كرسولو، عبده ١نمدا أف كأشهد اهلل، إال إلو ال أف أشهد كاألرض،
  .(402 ح)كمسلم 

 أحي إف: فقلت فأعينيين، كقية، عاـ ك  يف أكاؽ، تس  على أىلي كاتبت: فقالت بريرة جاءتين: قالت عنها، اهلل رضي عائشة عن 
 صلى اهلل كرسوؿ عندىم من فجاءت عليها، ذل  فأبوا ٟنم فقالت أىلها، إذل بريرة فذىبت فعلت، رل كالؤؾ كي وف ٟنم، أعدىا أف أىل 
 عائشة فأخ ت كسلم، عليو اهلل صلى الن  فسم  ٟنم، الوالء ي وف أف إال فأبوا عليهم ذل  عرضت قد إين: فقالت جالس، كسلم عليو اهلل
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاـ مث عائشة، ففعلت ، «أع ق ٞنن الوالء ف ٧نا الوالء، ٟنم كاشرتطي خذيها»: فقاؿ كسلم، عليو اهلل صلى الن 
 يف ليس شرط من كاف ما اهلل، ك اب يف ليست شركطا يشرتطوف رجاؿ باؿ ما بعد، أما»: قاؿ مث عليو، كأثىن اهلل فحمد الناس، يف كسلم
، كمسلم  (2168 ح )البخارم ركاه «أع ق ٞنن الوالء كإ٧نا أكثق، اهلل كشرط أحق، اهلل قضاء شرط، مائة كاف كإف باط ، فهو اهلل ك اب

  .(1504 ح)
 كانت ف ذا لقومي أصلي كأنا بصرم، أن رت قد اهلل رسوؿ يا: فقاؿ كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أتى أنو مال  بن ع بافعن  

 فأٔنذه بييت، يف ف صلي تأتيين أن  اهلل، رسوؿ يا ككددت هبم، فأصلي مسجدىم آيت أف أس ط  دل كبينهم، بيين الذم الوادم ساؿ األمطار
 ب ر كأبو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فغدا: ع باف قاؿ «اهلل شاء إف سأفع »: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فقاؿ: قاؿ مصلى،
 من أصلي أف ٓني أين»: قاؿ مث البيت، دخ  ح  ٩نلس فلم لو، فأذنت كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فاس أذف النهار، ارتف  حٌن
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مركا ) ، كان ر علي عائشة كحفصة عندما قاؿ  ، كان ر علي عائشة غيب ها لصفيةقولو اليـو تس ح  ال عبة
 ، كان ر علي  ، كان ر علي ا  ذر ٞنا عًن اخر باموفاقرتحن عليو اف يأمر عمر (اباب ر فليص  بالناس

                                                                                                                                                                                     

 كحبسناه قاؿ سلم، مث ركع ٌن فصلى فصفنا فقمنا ف  ، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاـ البيت، من ناحية إذل لو فأشرت: قاؿ «بي  
 ابن أك الدخيشن بن مال  أين: منهم قائ  فقاؿ فاج معوا، عدد، ذكك الدار أى  من رجاؿ البيت، يف فآب: قاؿ لو، صنعناىا خزيرة على

 إال إلو ال: قاؿ قد تراه أال ذل ، تق  ال: " كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ كرسولو، اهلل ٪ني ال منافق ذل : بعضهم فقاؿ الدخشن؟
 ف ف: " كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ اٞننافقٌن، إذل كنصيح و كجهو نرل ف نا: قاؿ أعلم، كرسولو اهلل: قاؿ " اهلل كجو بذل  يريد اهلل،
 أحد كىو - األنصارم ١نمد بن اٜنصٌن سألت مث: شهاب ابن قاؿ " اهلل كجو بذل  يب غي اهلل، إال إلو ال: قاؿ من النار على حـر قد اهلل
 ،  (425ح) ركاه البخارم «بذل  فصدقو»: األنصارم الربي  بن ١نمود حديث عن سراهتم، من كىو - سادل بين
 فقرأ الص ة، هبم فيصلي قومو يأيت مث كسلم، عليو اهلل صلى الن  م  يصلي كاف عنو، اهلل رضي جب  بن معاذ أف: اهلل عبد بن جابر عن 
 كسلم عليو اهلل صلى الن  فأتى الرج ، ذل  فبلغ منافق، إنو: فقاؿ معاذا، ذل  فبلغ خفيفة، ص ة فصلى رج  ف جوز: قاؿ البقرة، هبم
 الن  فقاؿ منافق، أين فزعم ف جوزت، البقرة، فقرأ البارحة، بنا صلى معاذا كإف بنواضحنا، كنسقي بأيدينا، نعم  قـو إنا اهلل، رسوؿ يا: فقاؿ
 ح )البخارم ركاه " ك٥نوىا األعلى رب  اسم كسبح كضحاىا كالشمس: اقرأ - ث ثا - أنت أف اف معاذ، يا: " كسلم عليو اهلل صلى

 ( .465 ح )كمسلم ،( 6106
 بن كح يم حرب، بن سفياف أبو خرج قريشا، ذل  فبلغ الف ح، عاـ كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سار ٞنا: قاؿ أبيو، عن ىشاـ، عن 

 نًناف كأهنا بنًناف ىم ف ذا الظهراف، مر أتوا ح  يسًنكف فأقبلوا كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن اٝن  يل مسوف كرقاء، بن كبدي  حزاـ،
 فرآىم ذل ، من أق  عمرك: سفياف أبو فقاؿ عمرك، بين نًناف: كرقاء بن بدي  فقاؿ عرفة؟ نًناف ل أهنا ىذه، ما: سفياف أبو فقاؿ عرفة،
 سار فلما سفياف، أبو فأسلم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ هبم فأتوا فأخذكىم، فأدركوىم كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حرس من ناس
 عليو اهلل صلى الن  م  ٕنر القبائ  فجعلت العباس، فحبسو . «اٞنسلمٌن إذل ينظر ح  اٝني ، حطم عند سفياف أبا احبس»: للعباس قاؿ

 قاؿ جهينة، مرت مث كلغفار، رل ما: قاؿ غفار، ىذه: قاؿ ىذه؟ من عباس يا: قاؿ ك يبة، فمرت سفياف، أ  على ك يبة ك يبة ٕنر كسلم،
: قاؿ ىذه؟ من: قاؿ مثلها، ير دل ك يبة أقبلت ح  ذل ، مث  فقاؿ سليم، كمرت ذل ، مث  فقاؿ ىذًن بن سعد مرت مث ذل ، مث 
 أبو فقاؿ ال عبة، تس ح  اليـو اٞنلحمة، يـو اليـو سفياف، أبا يا: عبادة بن سعد فقاؿ الراية، معو عبادة بن سعد عليهم األنصار، ى الء
 صلى الن  كراية كأصحابو، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فيهم ال  ائي، أق  كىي ك يبة، جاءت مث الذمار، يـو حبذا عباس يا: سفياف
 ما»: قاؿ عبادة؟ بن سعد قاؿ ما تعلم أدل: قاؿ سفياف بأ  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مر فلما العواـ، بن الزبًن م  كسلم عليو اهلل
 ( .4280 ح) ركاه البخارم «ال عبة فيو ت سى كيـو ال عبة، فيو اهلل يعظم يـو ىذا كل ن سعد، كذب»: فقاؿ ككذا، كذا: قاؿ «قاؿ؟
 كلمة قلت لقد»: فقاؿ قصًنة، تعين: مسدد غًن قاؿ ككذا، كذا صفية من حسب : كسلم عليو اهلل صلى للن  قلت: قالت عائشة، عن 
، كالبيهقي يف السنن ال  م  (2502ح)، كالرتمذم يف السنن  (4875ح) ركاه ابو داكد يف السنن «ٞنزج و البحر ّناء مزجت لو
 .(50 / 3 )كالرتىيي الرتغيي  صحيح، كصححو االلباين يف (21165ح)
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مرض ٞنا: قالت ٟنا، كال عظيم الص ة على اٞنواظبة فذكرنا عنها، اهلل رضي عائشة عند كنا: قاؿ األسود، عن 

 يف قاـ إذا أسيف رج  ب ر أبا إف: لو فقي  «بالناس فليص  ب ر أبا مركا»: فقاؿ فأذف الص ة، فحضرت ، فيو مات الذم مرضو كسلم
 ركاه «بالناس فليص  ب ر أبا مركا يوسف صواحي إن ن»: فقاؿ الثالثة، فأعاد لو، فأعادكا كأعاد بالناس، يصلي أف يس ط  دل مقام 
 (.418ح)، كمسلم  (664ح)البخارم 

 بأمو، فعًنتو رج  ساببت إين: فقاؿ ذل ، عن فسأل و حلة، غ مو كعلى حلة، كعليو بالربذة، ذر أبا لقيت: قاؿ سويد، بن اٞنعركر عن 
 كاف فمن أيدي م، ٓنت اهلل جعلهم خول م، إخوان م جاىلية، في  امرؤ إن  بأمو؟ أعًنتو ذر أبا يا»: كسلم عليو اهلل صلى الن  رل فقاؿ
، كمسلم  (30 ح) ركاه البخارم «فأعينوىم كلف موىم ف ف يغلبهم، ما ت لفوىم كال يلبس، ٣نا كليلبسو يأك ، ٣نا فليطعمو يده، ٓنت أخوه
 (.1661 ح)
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  . ، كغضي علي اكثر الصحابة يف صلح اٜنديبيةالصحابة الذين قالوا حبط عم  عامر بن االكوع

                                                           

 رج  فقاؿ لي ، فسرنا خي ، إذل كسلم عليو اهلل صلى الن  م  خرجنا: قاؿ عنو، اهلل رضي األكوع بن سلمة عن عبيد، أ  بن يزيد عن 
: يقوؿ بالقـو ٪ندك فنزؿ شاعرا، رج  عامر ككاف ىنيهات ؟ من تسمعنا أال عامر يا: لعامر القـو من

 صلينا كال تصدقنا كال   اى دينا ما أنت لوال اللهم
 القينا إف األقداـ كثبت   أبقينا ما ل  فداء فاغفر
 أبينا بنا صيح إذا إنا    علينا س ينة كألقٌن

 من رج  قاؿ «اهلل ير٘نو»: قاؿ األكوع، بن عامر: قالوا ، «السائق ىذا من»: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ علينا، عولوا كبالصياح
 أمسى فلما عليهم، ف حها تعاذل اهلل إف مث شديدة، ٢نمصة أصاب نا ح  فحاصرناىم خي  فأتينا بو؟ أم ع نا لوال اهلل، ن  يا كجبت: القـو
: قالوا «توقدكف؟ شيء أم على النًناف ىذه ما»: كسلم عليو اهلل صلى الن  فقاؿ كثًنة، نًنانا أكقدكا عليهم، ف حت الذم اليـو مساء الناس
 رسوؿ يا: رج  فقاؿ ، «كاكسركىا أىريقوىا»: كسلم عليو اهلل صلى الن  قاؿ اإلنسية، ٘نر ٜنم: قالوا «ٜنم؟ أم على»: قاؿ ٜنم، على
 ذباب كيرج  ليضربو، يهودم ساؽ بو ف ناكؿ قصًنا، عامر سيف كاف القـو تصاؼ فلما . «ذاؾ أك»: قاؿ كنغسلها؟ هنريقها أك اهلل،

 ما»: قاؿ بيدم، آخذ كىو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ رآين: سلمة قاؿ قفلوا فلما: قاؿ منو، فمات عامر ركبة عٌن فأصاب سيفو،
 بٌن كٗن  - ألجرين لو إف قالو، من كذب»: كسلم عليو اهلل صلى الن  قاؿ عملو؟ حبط عامرا أف زعموا كأمي، أ  فداؾ: لو قلت «ل 

 ( .1802ح)، كمسلم  (4196ح) ركاه البخارم «مثلو هبا مشى عر  ق  ٠ناىد، ٛناىد إنو - إصبعيو
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خرج: قاال صاحبو، حديث منهما كاحد ك  يصدؽ كمركاف، ٢نرمة، بن اٞنسور عن الزبًن، بن عركةعن  
 اهلل صلى الن  فقاؿ ال اتي، كسلم عليو اهلل صلى الن  فدعا ك ابا كبين م بيننا اك ي ىات: فقاؿ عمرك بن سهي  فجاء ... اٜنديبية زمن
 فقاؿ ت  ي، كنت كما اللهم باٚن  اك ي كل ن ىو ما أدرم ما فواهلل الر٘نن، أما: سهي  قاؿ ، «الرحيم الر٘نن اهلل بسم»: كسلم عليو

 عليو قاضى ما ىذا»: قاؿ مث «اللهم باٚن  اك ي»: كسلم عليو اهلل صلى الن  فقاؿ الرحيم، الر٘نن اهلل بسم إال ن  بها ال كاهلل: اٞنسلموف
 اهلل، عبد بن ١نمد اك ي كل ن قاتلناؾ، كال البيت، عن صددناؾ ما اهلل رسوؿ أن  نعلم كنا لو كاهلل: سهي  فقاؿ ، «اهلل رسوؿ ١نمد
 يسألوين ال»: لقولو كذل : الزىرم قاؿ - «اهلل عبد بن ١نمد اك ي كذب موين، كإف اهلل، لرسوؿ إين كاهلل»: كسلم عليو اهلل صلى الن  فقاؿ
 ، «بو فنطوؼ البيت، كبٌن بيننا ٔنلوا أف على»: كسلم عليو اهلل صلى الن  لو فقاؿ - «إياىا أعطي هم إال اهلل حرمات فيها يعظموف خطة
 كإف رج  منا يأتي  ال أنو كعلى: سهي  فقاؿ ف  ي، اٞنقب ، العاـ من ذل  كل ن ضغطة، أخذنا أنا العرب ت حدث ال كاهلل:  سهي  فقاؿ
 جندؿ أبو دخ  إذ كذل  ىم فبينما مسلما؟ جاء كقد اٞنشركٌن إذل يرد كيف اهلل، سبحاف: اٞنسلموف قاؿ إلينا، رددتو إال دين  على كاف
 ما أكؿ ١نمد يا ىذا: سهي  فقاؿ اٞنسلمٌن، أظهر بٌن بنفسو رمى ح  م ة أسف  من خرج كقد قيوده، يف يرسف عمرك بن سهي  بن

 قاؿ أبدا، شيء على أصاٜن  دل إذا فواهلل: قاؿ ، «بعد ال  اب نقض دل إنا»: كسلم عليو اهلل صلى الن  فقاؿ إرل، ترده أف عليو أقاضي 
 ل ، أجزناه قد ب : م رز قاؿ بفاع ، أنا ما: قاؿ ، «فافع  بلى»: قاؿ ل ، ّنجيزه أنا ما: قاؿ ، «رل فأجزه»: كسلم عليو اهلل صلى الن 
: قاؿ اهلل، يف شديدا عذابا عذب قد ككاف لقيت؟ قد ما تركف أال مسلما، جئت كقد اٞنشركٌن إذل أرد اٞنسلمٌن، معشر أم: جندؿ أبو قاؿ
 كعدكنا اٜنق، على ألسنا: قلت ، «بلى»: قاؿ حقا، اهلل ن  ألست: فقلت كسلم عليو اهلل صلى اهلل ن  فأتيت: اٝنطاب بن عمر فقاؿ
 أكليس: قلت ، «ناصرم كىو أعصيو، كلست اهلل، رسوؿ إين»: قاؿ إذا؟ ديننا يف الدنية نعطي فلم: قلت ، «بلى»: قاؿ الباط ، على
: قاؿ ، «بو كمطوؼ آتيو ف ن »: قاؿ ال،: قلت: قاؿ ، «العاـ نأتيو أنا فأخ ت  بلى،»: قاؿ بو؟ فنطوؼ البيت سنأيت أنا ٓندثنا كنت
 فلم: قلت بلى،: قاؿ الباط ؟ على كعدكنا اٜنق على ألسنا: قلت بلى،: قاؿ حقا؟ اهلل ن  ىذا أليس ب ر أبا يا: فقلت ب ر أبا فأتيت
 إنو فواهلل بغرزه، فاس مس  ناصره، كىو ربو، يعصي كليس كسلم، عليو اهلل صلى اهلل لرسوؿ إنو الرج  أيها: قاؿ إذا؟ ديننا يف الدنية نعطي
 كمطوؼ آتيو ف ن : قاؿ ال،: قلت العاـ؟ تأتيو أن  أفأخ ؾ بلى،: قاؿ بو؟ كنطوؼ البيت سنأيت أنا ٪ندثنا كاف أليس: قلت اٜنق، على
: ألصحابو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ ال  اب، قضية من فرغ فلما: قاؿ أعماال، لذل  فعملت -: عمر قاؿ: الزىرم قاؿ - بو،
 ٟنا فذكر سلمة، أـ على دخ  أحد منهم يقم دل فلما مرات، ث ث ذل  قاؿ ح  رج  منهم قاـ ما فواهلل: قاؿ ، «احلقوا مث فا٥نركا قوموا»
 حالق  كتدعو بدن ، تنحر ح  كلمة، منهم أحدا ت لم ال مث اخرج ذل ، أٓني اهلل، ن  يا: سلمة أـ فقالت الناس، من لقي ما
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 .اك سي اٜنجية بعد كفاتو صلي اهلل عليو كسلم : كاف قالوا 
ىذه دعوم ال برىاف عليها ، ب  كاآلثار الصحيحة تدؿ علي خ ؼ قول م ، كسأذكر الحقا بعض : قلنا 

 .األمثلة حيت ي بٌن للمنصف فساد ىذا اٞنذىي 

ُنثنا فيما صح من اآلثار عن الصحابة فوجدنا اف دليل م قد أبط  نفسو ، فلم ي ن احد من الصحابة 
 .يع قد اف قولو حجة ، ، ب  كجدناىم يصرحوف بعدـ حجية اقواؿ بعضهم البعض 

 - برأيي القرآف يف قلتي  إذا تظٌلين، ٚناءو  كأمُّ  تيًقلُّين، أرضو  أمُّ : الصديق ب ر أبو قاؿ: قاؿ معمر، أ  عن
 . "أعلم ال ّنا: أك

 " عمر اٞن منٌن أمًن اهلل أرل ما ىذا: " عنو اهلل رضي اٝنطاب بن لعمر كاتي ك ي: " قاؿ مسركؽ، عن
 كإف ، اهلل فمن صوابا كاف ف ف " ، عمر رأل ما ىذا: " اك ي ب  ال،: " كقاؿ ، عنو اهلل رضي عمر فان هره، 

 ."عمر فمن خطأ كاف
توفيت ابنة لعثماف رضي اهلل عنو ّن ة، كجئنا لنشهدىا : عبد اهلل بن عبيد اهلل بن أ  ملي ة، قاؿعن 

جلست إذل أحد٨نا، مث جاء : أك قاؿ- كحضرىا ابن عمر، كابن عباس رضي اهلل عنهم، كإين ٛنالس بينهما 
أال تنهى عن الب اء ف ف : فقاؿ عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما لعمرك بن عثماف- اآلخر فجلس إذل جن  

قد : فقاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما ،« إف اٞنيت ليعذب بب اء أىلو عليو»: رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ
صدرت م  عمر رضي اهلل عنو من م ة، ح  إذا كنا : كاف عمر رضي اهلل عنو يقوؿ بعض ذل ، مث حدث، قاؿ

فنظرت ف ذا صهيي، فأخ تو : اذىي، فانظر من ى الء الركي، قاؿ: بالبيداء إذا ىو بركي ٓنت ظ  ٚنرة، فقاؿ
ارٓن  فاٜنق أمًن اٞن منٌن، فلما أصيي عمر دخ  صهيي يب ي : ادعو رل، فرجعت إذل صهيي فقلت: فقاؿ
يا صهيي، أتب ي علي، كقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : كا أخاه كا صاحباه، فقاؿ عمر رضي اهلل عنو: يقوؿ
فلما مات عمر رضي اهلل : قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما ،« إف اٞنيت يعذب ببعض ب اء أىلو عليو»: كسلم

: رحم اهلل عمر، كاهلل ما حدث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: عنو، ذكرت ذل  لعائشة رضي اهلل عنها، فقالت
إف اهلل ليزيد ال افر »: ، كل ن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ« إف اهلل ليعذب اٞن من بب اء أىلو عليو»

قاؿ ابن عباس  [164: األنعاـ] {كال تزر كازرة كزر أخرل}: حسب م القرآف: ، كقالت« عذابا بب اء أىلو عليو
كاهلل ما قاؿ ابن عمر رضي اهلل »: قاؿ ابن أ  ملي ة« عند ذل  كاهلل ىو أضح  كأب ى»: رضي اهلل عنهما

                                                                                                                                                                                     

 ٪نلق بعضهم كجع  فنحركا قاموا، ذل  رأكا فلما فحلقو، حالقو كدعا بدنو، ٥نر ذل  فع  ح  منهم أحدا ي لم فلم فخرج فيحلق ،
 ( .2731ح)ركاه البخارم  ..." غما بعضا يق   بعضهم كاد ح  بعضا
. ( 2/100) ، كحسنو مشهور حسن سلماف عند ٓنقيقو ل  اب اع ـ اٞنوقعٌن البن القيم (78 / 1 )البياف جام يف  ط مركاه اؿ 
 ، كصحح اسناده مشهور حسن سلماف عند ٓنقيقو ل  اب اع ـ اٞنوقعٌن البن القيم (20348 ح )ال  ل السننيف  لبيهقيركاه ا 
(2/100 ) .
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 . «عنهما شيئا
 أعمى كما قلوهبم، اهلل أعمى ناسا إف: »فقاؿ ّن ة، قاـ الزبًن، بن اهلل عبد أف الزبًن، بن عركةعن 
 على تفع  اٞن عة كانت لقد فلعمرم، جاؼ، ٛنلف إن : فقاؿ فناداه، برج ، يعرض ، «باٞن عة يف وف أبصارىم،

 لئن فواهلل، بنفس ، فجرب: »الزبًن ابن لو فقاؿ - كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يريد - اٞن قٌن إماـ عهد
 .«بأحجارؾ ألرٗنن  فعل ها

يف : أتفيت: يف األصاب  عشر عشر، فأرس  مركاف إليو فقاؿ: عن أ  غطفاف، أف ابن عباس، كاف يقوؿ
رحم اهلل عمر قوؿ رسوؿ : األصاب  عشر عشر كقد بلغ  عن عمر رضي اهلل عنو يف األصاب ؟ فقاؿ ابن عباس

  ."اهلل صلى اهلل عليو كسلم أحق أف ي ب  من قوؿ عمر رضي اهلل عنو
 ذاؾ كما: قاؿ عباس ابن يا الناس أضللت: عنهما اهلل رضي عباس البن قاؿ عركة أف ، ملي ة أ  ابن عن

 ملبيٌن ٩نيئاف عنهما اهلل رضي كعمر ب ر أبو ككاف ، حلوا فقد بالبيت طافوا إذا أهنم الناس تفيت: قاؿ عرية؟ يا
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن أحدث م ضلل م؟ هبذا: عباس ابن قاؿ. النحر يـو إذل ١نرمٌن يزاالف ف  باٜنج

 ."عنهما؟ اهلل رضي كعمر ب ر أ  عن كٓندثوين
 لو فقاؿ اٞن عة، يف يرخ  أنو كبلغو: عباس البن يقوؿ طالي، أ  بن علي ٚن  أنو علي، بن ١نمد عن

 .«اإلنسية اٜنمر ٜنـو كعن خي ، يـو عنها هنى: »كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف تائو، امرؤ إن : علي
للبنت النصف، كلألخت : سئ  أبو موسى عن بنت كابنة ابن كأخت، فقاؿ: ىزي  بن شرحبي ، قاؿعن 

لقد ضللت إذا كما أنا : النصف، كأت ابن مسعود، فسي ابعين، فسئ  ابن مسعود، كأخ  بقوؿ أ  موسى فقاؿ
ل بنة النصف، كالبنة ابن السدس ت ملة الثلثٌن، »: من اٞنه دين، أقضي فيها ّنا قضى الن  صلى اهلل عليو كسلم

 . "ال تسألوين ما داـ ىذا اٜن  في م: فأتينا أبا موسى فأخ ناه بقوؿ ابن مسعود، فقاؿ« كما بقي فلألخت
 كعمرة ُنجة لبي : »علي فقاؿ كالعمرة، اٜنج بٌن الرج  ٩نم  كأف اٞن عة، عن هنى عثماف أف مركاف، عن

 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ سنة ألدع أكن دل: »علي فقاؿ عنها، أهنى كأنا أتفعلها،: عثماف فقاؿ ، «معا
 .«الناس من ألحد

 أف: قريش من كفد يف عنده كىو معاكية بلغ أنو ٪ندث مطعم بن جبًن بن ١نمد كاف: قاؿ الزىرم، عن
 ىو ّنا اهلل على فأثىن فقاـ معاكية، فغضي قحطاف، من مل  سي وف أنو ٪ندث العاص بن عمرك بن اهلل عبد

                                                           

 ( .1286ح)ركاه البخارم  
  .(1406 ح )مسلمركاه  
 .(7/318 )السبي  منار أحاديث ٔنريج يف الغلي  إركاء، كصحح اسناده االلباين يف  (16287 ح)ركاه البيهقي يف السنن ال  م  
 الثمانية اٞنسانيد بزكائد العالية اٞنطالي يف العسق ين حجر ابن، كصحح اسناده اٜنافظ ( 3872ح )اآلثار معاين شرح يف الطحاكم ركاه 
(7 / 96. ) 
  .(14032 ح )قمصنفيف الصنعاين  الرزاؽ عبدركاه : صحيح  
 ( .6736 ح)ركاه البخارم  
  .النسائي سنن كضعيف صحيح ، كصححو االلباين يف (2723 ح )النسائي ركاه 
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 رسوؿ عن ت ثر كال اهلل، ك اب يف ليست أحاديث ي حدثوف من م رجاال أف بلغين ف نو بعد، أما: قاؿ مث أىلو،
 ."جهال م فأكلئ  كسلم، عليو اهلل صلى اهلل

 ح  عمر بذل  فقضى األكالد، أمهات أع قا " عنهما اهلل رضي كعليا، اٝنطاب، بن عمر أف عبيدة عن
 أف فرأيت كليت فلما: عنو اهلل رضي علي قاؿ أصيي، ح  بذل  فقضى عنو اهلل رضي عثماف كرل مث أصيي،
 ."أرقهن

 عائشة قاس دركت ٞنا إلجابةاالثار كثًنة جدا ، كمن اراد اف يقف عليها فلًناج  ك اب احمللي البن حـز ، كا
  .لزركشيا الدين بدر ؿالصحابة على

قوؿ ك  صحا  حجة ، سردنا لو عشرات اٞنسائ  اليت اخ لف فيها الصحابة ، كيف ىذه : إذا قاؿ قائ  
 :اٜنالة البد لو من أمرين 

اف يدعي اف اٜنق يف ٗني  األقواؿ ، كيلزمو ىنا اٛنم  بٌن النقيضٌن ، فيجع  ح م اٞنسألة ح ال : األكؿ 
 .كحراما 

 .اف يقر باف اٜنق يف كاحد من األقواؿ ، كيرتؾ قولو : الثاين 

الصحا  اما اف ي  لم يف اٞنسألة بدلي  ، كحينئذ ٩ني علينا إتباع الدلي  ، كاف افيت بغًن دلي  كجي علينا 
   .(من احدث يف امرنا ىذا ما ليس منو فهو رد)رد قولو ، كدليلنا قولو صلي اهلل عليو كسلم 

رجوع الصحابة عن ف اكاىم فيو داللة قاطعة علي عدـ حجية اقواٟنم ، فلو كانت اقواٟنم حقا ما رجعوا 
 .عنها 

بابطٌن معظم ىذه اٞنسائ  يف ُنث ناؿ بو درجة الدك وراة من  حسن بن أ٘ند بن كقد ٗن  الشيخ خالد
اٞنسائ  اليت ح ي فيها رجوع ): كلية الشريعة كالدراسات االس مية ، جامعة اـ القرم ، كالبحث بعنواف 

 : نذكر منها ، (الصحابة رضي اهلل عنهم
اإلنزاؿ  اٝن انٌن كعدـ ال قاء عند الغس  كجوب بعدـ القوؿ الصَّرحابة عن من كٗناعة كعي بن أ  رجوع 
 إن ارىم عن ىريرة كأ  مسعود كابن عائشة للجني ، كرجعت ال يمم جواز بعدـ القوؿ عن مسعود ابن ، كرج 

 القوؿ عن عمر ابن اٜنضر ، كرج  يف اٝنفٌن على اٞنسح جواز بعدـ رأيو عن عمر ابن اٝنفٌن ، كرج  على اٞنسح

 َنواز قولو عن عمر ابن جنبان ، كرج  أصبح ٞنن صـو ال بأنو ف واه ىريرة عن أ  للوالة ، كرج  الزكاة دف  بوجوب

                                                           

  .(3500 ح )البخارم ركاه 
  .(190 / 6 )الغلي  إركاء ، كصححو االلباين يف (2046 ح )قسننيف  منصور بن سعيدركاه  
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 باٞن عة اإلف اء األشعرم عن موسى أ  كرج ،   اٜنج م عة عن هنيو اٝنطاب عن بن عمر للصائم ،  كرج  اٜنجامة

 ال طيي من احملـر هني عن عمر ابن كرج  ، ال عبٌن أسف  اٝنفٌن قط  احملرمة أمر عن عمر ابن كرج ،  اٜنج يف

 عمر ابن كرج  ، اٟندم يف الٌ شري  جواز بعدـ قولو عن عمر ابن كرج  ، م ة إذل اإلفاضة كقب  اإلحراـ قب 

 ب ر أ  معارضة عن اٝنطاب بن عمر كرج  ، للحائض اٜنج يف الوداع طواؼ بوجوب القوؿ عن ثابت بن كزيد

 اٝنطاب عن بن عمر كرج ،   الفيء قسمة يف رأيو اٝنطاب عن بن عمر كرج  ،الزكاة مانعي ق اؿ بشأف الصديق

 بن عمر كرج  ، اجملوس من اٛنزية أخذ يف توقُّفو اٝنطاب عن بن عمر كرج ،  ال سوية إذل العطاء يف ال فضي 

 ب باحة أقواٟنم عن كغًنىم عبَّراس كابن عمر كابن مسعود ابن كرج  ، عنوة ف حت اليت األراضي قسمة عن اٝنطاب

،  كاٞنخابرة اٞنزارعة يف رأيو عن عمر ابن كرج  ،  كاٞنخابرة اٞنزارعة َنواز القوؿ  عن عمر ابن كرج  ، الفض  ربا
 يف لو قضاء األشعرم عن موسى أ  كرج ،  الثُّلث إذل السُّدس من األخوة م  اٛند مقاٚنة عن مسعود ابن كرج 
 ن اح َنواز ف واه عن مسعود ابن كرج ،  فرضية مسألة يف لو قضاء عن الزبًن بن اهلل عبد كرج ،  فرضية مسألة

 عن عمر ابن كرج ،  اٞنخفية الصُّغرل اٞنوءكدة بأنو العزؿ يف رأيو عن مسعود ابن كرج ،  بالبنت الدخوؿ قب  األـ

 عبَّراس ابن كرج ،  ال وقف إذل ال  ابية ن اح ب راىة القوؿ عن عمر ابن كرج ،  ال  ابيات ن اح ب راىة القوؿ

 ابن كرج ،  ال بًن رضاع يف ف واه عن األشعرم موسى أ  كرج ،  األجلٌن أقصى اٜنم  عدة بأف القوؿ عن

 ابن كرج ،  البحر لىفىظىوي  ما أك  عن النهي عن عمر ابن كرج ،  اإلنسية اٜنمر ٜنـو أك  ب باحة القوؿ عن عبَّراس

 . بدنة مائة ذبح عليو بأف نفسو ينحر أف نذر فيمن ف واه عن عبَّراس
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ً
 :ابطال حجية قىل الصحابي الذًي لم يعلم له مخالف : ثانيا

 .قوؿ الصحا  اذا دل يعلم لو ٢نالف ، كدل ٫نالف ال  اب كالسنة ، فهو حجة : قالوا 
قوؿ ال افر اذا دل يعلم لو ٢نالف ، كدل ٫نالف ال  اب كالسنة فهو حجة ، كاٜنجة يف ك  اٜنال ٌن دل : قلنا 

 .ٓنص  عند اضافة قوؿ الصحا  اك ال افر للدلي  ، كا٧نا اٜنجة يف الدلي  نفسو 
اعلم اف اإلنساف اما اف يوافق ال  اب كالسنة ، اك ٫نالفهما ، كليس كراء ذل  شئ ، ف   مسائ  الدين 

يىاننا اٍلً  ىابى  عىلىٍي ى  كىنػىزَّرٍلنىا}: كالدنيا منصوصة ، كالدلي  قولو تعارل  :  ، كقولو تعارل [89: النح  { ]شىٍيءو  ًل ي ِّب  تًبػٍ
 ، ف   ما دل يفص  لنا ٓنر٬نو فهو ح ؿ ، كللح ؿ اربعة [119: األنعاـ{ ]عىلىٍي يمٍ  حىرَّرـى  مىا لى يمٍ  فىصَّر ى  كىقىدٍ }

اٞنباح ، كاٞنندكب كاٞن ركه كالواجي ، كقد اخ نا الن  صلي اهلل عليو كسلم انو دل يرتؾ شئيا يقربنا : مراتي كىي 
 ، كفع  الواجي كاٞنندكب ، كترؾ اٞن ركه امور تقربنا من اٛننة كتباعدنا من اٛننة كيباعدنا من النار اال كاخ نا بو

من النار ،  فلم يبق اال اٞنباح ، كال ٩نوز الحد اف يوجي اٞنباح ، كال اف ٪نرمو ، كال يقوؿ انو م ركه ، كال 
 .مندكب
 عنو س ت كما ك ابو، يف اهلل حـر ما كاٜنراـ ك ابو، يف اهلل أح  ما اٜن ؿ» : كسلم عليو اهلل صلى قاؿك

 . «عنو عفا ٣نا فهو
 .فصح اف ك  ما س ت عنو الشارع فهو مباح ، كاف رغمت انوؼ 

 يذكرنا كىو إال اٟنواء، يف جناحيو يقلي طائر كما كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ تركنا: قاؿ ذر، أ  عن
 بٌن كقد إال النار، من كيباعد اٛننة، من يقرب شيء بقي ما: »كسلم عليو اهلل صلى: فقاؿ: قاؿ علما، منو
 .«ل م

 فخرج: قاؿ «لصلح تفعلوا دل لو»: فقاؿ يلقحوف، بقـو مر كسلم عليو اهلل صلى الن  أف أنس، عن
 . «دنياكم بأمر أعلم أن م»: قاؿ ككذا، كذا ق ت: قالوا «لنخل م؟ ما»: فقاؿ هبم فمر شيصا،

 ليس ما ىذا أمرنا يف أحدث من»: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قالت عنها، اهلل رضي عائشة عن

                                                           

 اهلل صلى فقاؿ: قاؿ علما، منو يذكرنا كىو إال اٟنواء يف جناحيو يقلي طائر كما كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ تركنا: "قاؿ ذر أ  عن 
 ، ب  (416 / 4 )الصحيحة سلسلة صححو االلباين يف اؿ"ل م بٌن كقد إال النار من كيباعد اٛننة من يقرب شيء بقي ما" :كسلم عليو

 .انو م واتر ، كذل  عند ٓنقيقة ل  اب الرسالة ل ماـ الشافعي -   ر٘نو اهلل –قاؿ الع مة ا٘ند ١نمد شاكر 
، كاٜناكم يف  (6124ح)، كالط اين يف اٞنعجم ال بًن  (3367ح)، كابن ماجة يف السنن  (1726ح)ركاه النسائي يف السنن الصغرم  

الفارسي ، كلو شاىد من حديث ا  الدراداء ركاه  سلمافحديث  فـ (19722ح)، كالبيهقي يف السنن ال  م  (7115ح)اٞنس درؾ 
 (اسناده صاحل كيشهد لو ما بعده)، كقاؿ البزار يف ٢ن صر الزكائد  (حسن إسناده : )اٟنيثميقاؿ : اٜناكم يف اٞنس درؾ 

  .(416 / 4 )الصحيحة سلسلةيف اؿ  ، كصححو االلباين(1647ح )ال بًن اٞنعجميف لط اين ركاه ا 
 ( .2363ح)ركاه مسلم  
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 .«رد فهو فيو،
ما -   أم حجية قو ال افر اذا دل يعلم ٢نالف ، كدل ٫نالف ال  اب كالسنة –كمن االدلة اليت ت كد قولنا 

 إن م: فقاؿ كسلم، عليو اهلل صلى الن  إذل جاء ح ا إف: قالت صيفي، بنت ق يلةركاه اٜناكم من حديث 
 مث اهلل شاء ما قولوا»: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ كال عبة، كتقولوف كشئت اهلل شاء ما تقولوف تشركوف
  ، «ال عبة كرب كقولوا شئت

: أصدؽ كلمة قاٟنا الشاعر، كلمة لبيد: " قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم: عن أ  ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ
 . "ككاد أمية بن أ  الصلت أف يسلم... أال ك  شيء ما خ  اهلل باط  
ككلين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُنفظ زكاة رمضاف، فأتاين آت : عن أ  ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ
إين ١ن اج، كعلي : كاهلل ألرفعن  إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ: فجع  ٪نثو من الطعاـ فأخذتو، كقلت

يا أبا ىريرة، ما فع  »: فخليت عنو، فأصبحت، فقاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم: عياؿ كرل حاجة شديدة، قاؿ
أما إنو »: يا رسوؿ اهلل، ش ا حاجة شديدة، كعياال، فر٘ن و، فخليت سبيلو، قاؿ: قلت: ، قاؿ« أسًنؾ البارحة

، فعرفت أنو سيعود، لقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إنو سيعود، فرصدتو، فجاء ٪نثو « قد كذب ، كسيعود
دعين ف ين ١ن اج كعلي عياؿ، ال : ألرفعن  إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ: من الطعاـ، فأخذتو، فقلت

« يا أبا ىريرة، ما فع  أسًنؾ»: أعود، فر٘ن و، فخليت سبيلو، فأصبحت، فقاؿ رل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
، « أما إنو قد كذب  كسيعود»: يا رسوؿ اهلل ش ا حاجة شديدة، كعياال، فر٘ن و، فخليت سبيلو، قاؿ: ، قلت

ألرفعن  إذل رسوؿ اهلل، كىذا آخر ث ث مرات، أن  : فرصدتو الثالثة، فجاء ٪نثو من الطعاـ، فأخذتو، فقلت
إذا أكيت إذل فراش ، فاقرأ : ما ىو؟ قاؿ: دعين أعلم  كلمات ينفع  اهلل هبا، قلت: تزعم ال تعود، مث تعود قاؿ

، ح  ٔن م اآلية، ف ن  لن يزاؿ علي  من اهلل  [255: البقرة] {اهلل ال إلو إال ىو اٜني القيـو}: آية ال رسي
ما »: حافظ، كال يقربن  شيطاف ح  تصبح، فخليت سبيلو، فأصبحت فقاؿ رل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

ما »: يا رسوؿ اهلل، زعم أنو يعلمين كلمات ينفعين اهلل هبا، فخليت سبيلو، قاؿ: ، قلت« فع  أسًنؾ البارحة
اهلل ال إلو إال ىو اٜني }: إذا أكيت إذل فراش  فاقرأ آية ال رسي من أكٟنا ح  ٔن م اآلية: قاؿ رل: ، قلت« ىي
ككانوا - لن يزاؿ علي  من اهلل حافظ، كال يقرب  شيطاف ح  تصبح : ، كقاؿ رل [255: البقرة] {القيـو

أما إنو قد صدق  كىو كذكب، تعلم من ٔناطي »: فقاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم- أحرص شيء على اٝنًن 
 .«ذاؾ شيطاف»: ال، قاؿ: ، قاؿ« منذ ث ث لياؿ يا أبا ىريرة

يا ١نمد أك يا أبا القاسم إف : جاء ح  إذل الن  صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ: عن عبد اهلل بن مسعود، قاؿ
اهلل تعاذل ٬نس  السماكات يـو القيامة على إصب ، كاألرضٌن على إصب ، كاٛنباؿ كالشجر على إصب ، كاٞناء 

                                                           

 ( .1718 ح)، كمسلم  (2697 ح)ركاه البخارم  
  .(263 / 1)، كصححو االلباين يف الصحيحة  (7815ح)ركاه اٜناكم يف اٞنس درؾ  
 ( .2256)، كمسلم  (3841)ركاه البخارم  

 ( .2311 ) ركاه البخارم
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أنا اٞنل ، أنا اٞنل ، فضح  رسوؿ اهلل صلى اهلل : كالثرل على إصب ، كسائر اٝنلق على إصب ، مث يهزىن، فيقوؿ
كما قدركا اهلل حق قدره كاألرض ٗنيعا قبض و يـو القيامة }: عليو كسلم تعجبا ٣نا قاؿ اٜن ، تصديقا لو، مث قرأ

 . "{كالسموات مطويات بيمينو سبحانو كتعاذل عما يشركوف
عن جابر قاؿ ٞنا رجعت إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مهاجرة البحر قاؿ أال ٓندثوين بأعاجيي ما 
رأي م بأرض اٜنبشة قاؿ ف ية منهم بلى يا رسوؿ اهلل بينا ٥نن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رىابينهم ٓنم  
على رأسها قلة من ماء فمرت بف  منهم فجع  إحدل يديو بٌن ك فيها مث دفعها فخرت على ركب يها فان سرت 
قل ها فلما ارتفعت ال ف ت إليو فقالت سوؼ تعلم يا غدر إذا كض  اهلل ال رسي كٗن  األكلٌن كاآلخرين كت لمت 
األيدم كاألرج  ّنا كانوا ي سبوف فسوؼ تعلم كيف أمرم كأمرؾ عنده غدا قاؿ يقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

    ."كسلم صدقت صدقت كيف يقدس اهلل أمة ال ي خذ لضعيفهم من شديدىم
  

  .عدـ العلم باٞنخالف اليس لـز عدـ كجود اٞنخالف
 إف: لعمر فقاؿ ٜناطي، كانت سوداء بأمة عمر إذل جاء حاطي بن الر٘نن عبد بن ٪نٍن أف ،عن عركة 

 عمر فدعاىا «ِنًن يأيت ال الرج ، أنت: »عمر لو فقاؿ أحصنت، كقد فاحشة، أصابت كقد ىذه، أدركت الع اقة
 بو ترل ال ذل  تذكر حينئذ كىي مرغوش، من غًنه كقاؿ بدر٨نٌن، مرغوش من نعم،: فقالت ذل ، عن فسأٟنا
 نرل: »الر٘نن كعبد علي، قاؿ علي، أشًنكا: جلوس عنده كىم كعثماف الر٘نن، كعبد لعلي،: عمر فقاؿ بأسا،
 أشرت ما إال علي  أقسمت: قاؿ. أخواؾ علي  أشار قد: قاؿ علي أشر: لعثماف عمر، فقاؿ ، «ترٗنها أف
: عمر فقاؿ ، «بأسا بو ترل ال كأهنا بو تس ه  كأراىا علمو، من على إال اٜند أرل ال ف ين: »قاؿ برأي  علي
 ."عاما كغرهبا مائة، عمر فضرهبا «علمو من على إال اٜند ما بيده نفسي كالذم صدقت،»

 عباس ابن على اٜندثاف بن أكس بن كزفر أنا دخلت: قاؿ مسعود بن ع بة بن اهلل عبد بن اهلل عبيد عن
 ماؿ يف ٪ن  دل عددا، عاجل رم  أحصى الذم تركف: " " فقاؿ اٞنًناث، فرائض ف ذاكرنا بصره، ذىي بعدما
 من أكؿ من عباس، أبا يا: زفر لو فقاؿ " " الثلث؟ موض  فأين كنصف، نصف ذىي إذا كثلثا، كنصفا نصفا
 كركي عليو، تدافعت ٞنا: " " قاؿ كدل؟: قاؿ ، " "عنو اهلل رضي اٝنطاب بن عمر: " " قاؿ الفرائض؟ أعاؿ
: " " قاؿ أخر، أي م كال اهلل، قدـ أي م أدرم ما كاهلل ب م، أصن  كيف أدرم ما كاهلل: قاؿ " " بعضا، بعضها
 قدـ لو اهلل، كاًن: " " عباس ابن قاؿ مث ، " "باٜنص  علي م أقسمو أف من أحسن شيئا اٞناؿ ىذا يف أجد كما
 فريضة ك : " " فقاؿ أخر؟ كأيهم قدـ كأيهم: زفر لو فقاؿ ، " "فريضة عالت ما اهلل، أخر من كأخر اهلل، قدـ من
 منو، ينق  ال الرب  ف ذل زاؿ ف ف النصف، لو الزكج: فريضة كتل  اهلل، قدـ اليت ف ل  فريضة إذل إال تزكؿ ال

                                                           

 ( .2786)ركاه مسلم  
.  (1/106 ) حسنو األلباين يف ٢ن صرو العلو ، ك(1/85 )الغفار للعلي العلواخرجو الذى  يف  
ال  مي  ٞنا فات ٔنر٩نو من إركاء " يف صاحل بن عبد العزيز آؿ الشيخ ، كصححو (13645ح )قمصنفيف  الصنعاين الرزاؽ عبدركاه  

 ( .170ص)" الغلي 
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 ف ف النصف، ٟنا كالواحدة الثلثاف، ٟنن كاألخوات منو، تنق  ال الثمن، إذل صارت عنو زالت ف ف الرب ، ٟنا كاٞنرأة
 ما قسم مث كاملة فريضة اهلل قدـ من أعطى فلو اهلل، أخر الذين فه الء بقي، ما ٟنن كاف البنات عليهن دخ 
 عمر؟ على الرأم هبذا تشًن أف منع  فما: زفر لو فقاؿ ، " "فريضة عالت ما باٜنص  اهلل أخر من بٌن يبقى
 ."كاهلل ىب و: " " فقاؿ

 فلما العصر، بعد ركع ٌن عمر خ فة قب  يصلي كاف: األنصارم أيوب أبا أف أبيو، عن طاكس،عن ابن 
 .«عليهما الناس يضرب كاف عمر إف: »فقاؿ ىذا؟ ما: لو فقي  ركعهما، تويف فلما تركهما، عمر اس خلف
 أف أ٬ن ن خ فا فيو تعلموف ال ىذا ل م نقوؿ أف عنو نسأل م ما أكؿ ":-  ر٘نو اهلل  –حـز ابن ؿقا
 إف ذل  عند قالوا ف ف الب ة ذل  ٬ن ن ال أـ يبلغ م دل بعدىم عادل أك تاب  أك صاحي من خ ؼ فيو ي وف
 باؽ كس النا درجة نزل م قد ٟنم قلنا إٗناعا ذل  ي ن دل عادل غًن قالو كإف إٗناعا ذل  كاف عادل القوؿ ىذا قاؿ

 قلنا العادل ذل  يبلغ دل خ ؼ ذل  يف ي وف أف ٬ن ن ب  قالوا ف ف بسواء سواء أكردناه كما ُنسبو العادل لذل 
 أف ٬ن ن ال ب  قالوا ف ف موجودا فيو اٝن ؼ ي وف أف ذل  م  كجوزمت إٗناع بأنو قطع م إذ بال ذب أقررمت فقد
 ل م نبدأ ك٥نن اإلس ـ أى  أقواؿ َنمي  أحاط العادل ذل  بأف ل م أين كمن قلنا خ ؼ ذل  يف ي وف

 اهلل صلى غزا فقد لوؼاأل عشرات كانوا بأهنم فيو مرية ال يقينا ندرم بالضركرة فنقوؿ عنهم اهلل رضي بالصحابة
 ككفد ذل  أضعاؼ يف الوداع حجة كحج ذل  من أكثر يف تبوؾ كغزا إنساف ألف عشر اثين يف حنينا كسلم عليو
 يق  كلهم معو كصلوا القرآف كأقرأىم الدين عن كسألوه أسلموا كفودا العرب قبائ  بطوف من بطن ك  من عليو
 بٌن كٙنسٌن كث ثة مائة إال ٤ندىم فلم فأكثر كاحدة مسألة يف ف يا عنو ركل من تقصينا كلقد الصحابة اسم عليو
 اهلل عبد كابنو عمر كىم فقط سبعة إال م ثركف منهم كليس كهتممنا ذل  يف طلبنا شدة م  فقط كامرأة رج 
 يوجد أف ٬ن ن فقط عشر ث ثة فهم كاٞن وسطوف ثابت بن كزيد عائشة اٞن منٌن كأـ مسعود كابن عباس كابن كعلي
 يف ف يا إال عنو يرك دل من فيهم جدا مقلوف كالباقوف فقط عشركف فه الء صغًن جزء منهم كاحد ك  ف يا يف

 منو أقرب أصغر إذل ىو كاحد جزء ٗنيعهم ف يا من ٩ن م  ذل  من كأكثر مسأل ٌن يف كمنهم فقط كاحدة مسألة
 تعاذل اهلل ن  قد ما مث كالبهت كاإلف  البحت ال ذب ىو كاهلل ىذا إال مسألة كال يفت دل سائرىم أفرتل ال  
ٍعنىا ًإنَّرا فػىقىاليوا اٛنًٍنِّب  ًمنى  نػىفىره  اٍس ىمى ى  أىنَّروي  ًإرلىَّر  أيكًحيى  قي ٍ  }قاؿ أسلموا اٛنن من طوائف أف من قرآنو يف بنا قػيٍرآننا ٚنًى  عىجى
ا ًبرىبػِّبنىا نيٍشرًؾى  كىلىنٍ  بًوً  فىآمىنَّرا الرٍُّشدً  ًإذلى  يػىٍهًدم( 1)  الصَّراًٜنيوفى  ًمنَّرا كىأىنَّرا }قالوا أهنم عنهم حاكيا تعاذل كقاؿ ،{ أىحىدن

دنا طىرىاًئقى  كينَّرا ذىًل ى  ديكفى  كىًمنَّرا ٍعنىا لىمَّرا كىأىنَّرا( 12 )ىىرىبنا نػيٍعًجزىهي  كىلىنٍ  اأٍلىٍرضً  يف  اللَّروى  نػيٍعًجزى  لىنٍ  أىفٍ  ظىنػىنَّرا كىأىنَّرا( 11 )ًقدى  ٚنًى
 أىٍسلىمى  فىمىنٍ  اٍلقىاًسطيوفى  كىًمنَّرا اٍلميٍسًلميوفى  ًمنَّرا  كىأىنَّرا(13 )رىىىقنا كىالى  ِنىٍسنا ٫نىىاؼي  فى ى  ًبرىبِّبوً  يػيٍ ًمنٍ  فىمىنٍ  بًوً  آمىنَّرا اٍٟنيدىل
ا ٓنىىرَّرٍكا فىأيكلىًئ ى   كبايعوه كأسلموا أتوه اٛنن من كفدا بأف أخ  بأنو كسلم عليو اهلل صلى الن  عن كصح{ رىشىدن
 كفر أن ره كمن مسلم ين ره ال ىذا الصحابة خيار من راشدين صاٜنٌن مسلمٌن منهم أف فصح القرآف كعلمهم
 يبلغ م دل كإف الصحابة من الناس من ألوؼ عشرات بقوؿ العلم دعول على جسرمت ىب م ى الء فيا دمو كح 

                                                           

  .(146 / 6 )الغلي  إركاءق االلباين يف حسن ، ك(12457 ح )ال  ل السننيف  لبيهقيركاه ا 
 .(528 /7 )الصحيحة سلسلة ، كصحح اسناده االلباين يف اؿ(3977 ح )قمصنفيف  الصنعاين الرزاؽ عبدركاه  
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 ما على اٛنن من الصحابة أكلئ  إٗناع دعول على اٛنسر ٬ن ن م أتراكم كلمة عليو إٗناعهم ادعي م فيما عنهم
 ل ضاعفن ٟنم فانقدمت اٛنن شياطٌن من القاسطوف ذل  على أقدم م لئن عليو اإلٗناع ال اذب بظن م تدعوف
 ال كىذا اإلٗناع دعواكم ليبطلن رادع ذل  عن ردع م كلئن ككبًن صغًن ل   إف  م كليلوحن كذب م فضيحة
 غًن شرائعهم إف قالوا ف ف فرؽ كال م وعدكف موعودكف م منوف منهيوف مأموركف الصحابة كسائر ف هنم منو ٢نل 
 كىًمنَّرا اٍلميٍسًلميوفى  ًمنَّرا كىأىنَّرا }قوٟنم يف ٟنم تعاذل اهلل ل صديق سواء كشرائعهم شرائعنا ب  كذب م قلنا شرائعنا

ا ٓنىىرَّرٍكا فىأيكلىًئ ى  أىٍسلىمى  فىمىنٍ  اٍلقىاًسطيوفى   كما بو خصوا بأهنم صحيح ن  بو جاء ما إال كاحدا كاإلس ـ{ رىشىدن
 عصر انقضى مث ذل  ك٥نو اٝنمس من باٝنمس اٞنطلي عبد كبين باإلمامة كقريش الناس من طوائف أيضا خصوا

 ال كقرل كثًنة عظيمة مدف كىي خراساف ب د األرض فمل كا ال ابعٌن عصر كأتى عنهم اهلل رضي الصحابة
 كالعراؽ كالسوداف كم راف كسجس اف ككرماف كاٛنباؿ كاألىواز كأصبهاف كفارس ككاب  كج  عز خالقها إال ٪نصيها
 كأرض ال بر كب د كإفريقية كاٛنزائر كمصر كالشاـ كاليمن كاٜنجاز كأذربيجاف كأرمينية ربيعة كديار كاٛنزيرة كاٞنوص 
 اٞندعي اٜنياء القلي  اٛناى  فمن مف وف كفيها إال مدينة فيها كال يفيت من كفيها إال كبًنة قرية فيها ليس األندلس
 آف  كذاب أنو ضركرة يعلم كاحد ك  إف ماتوا أف إذل أف وا مذ الب د ىذه ٗني  يف مفيت ك  أقواؿ إحصاء
 إ٧نا قالوا ف ف فقط قب  ذكرنا حيث إال مدعي ١ناؿ ك  بط  كما اإلٗناع دعول فبط  اٜنياء قلي  الدين ضعيف
 فمن غًنه عند إٗناعا ي ن دل إذا عنده اإلٗناع ألف قوؿ ك  ىذا قولو قلنا فقط عندم إٗناع ىذا اٞنرء يقوؿ
 منهي ألنو باط  عندم إٗناع ىذا قولو ف ف كأيضا معا عليو ٠نم  غًن عند عليو ٠نمعا الشيء ي وف أف الباط 
 تعاذل كقاؿ بالظن القط  من اٞنن  يف ال  ـ مضى كقد إٗناع يظن أنو ىو إ٧نا ىذا قولو فمعىن بظنو القط  عن
يػِّبننا كىٓنىٍسىبيونىوي  ًعٍلمه  بًوً  لى يمٍ  لىٍيسى  مىا بًأىفٍػوىاًى يمٍ  كىتػىقيوليوفى  بًأىٍلًسنىً  يمٍ  تػىلىقَّرٍونىوي  ًإذٍ }  كقاؿ اآلية{ عىًظيمه  اللَّروً  ًعٍندى  كىىيوى  ىى

ءً  أىنٍػ يمٍ  ىىا }تعاذل  الى  كىأىنٍػ يمٍ  يػىٍعلىمي  كىاللَّروي  ًعٍلمه  بًوً  لى يمٍ  لىٍيسى  ًفيمىا ٓنيىاجُّوفى  فىًلمى  ًعٍلمه  بًوً  لى يمٍ  ًفيمىا حىاجىٍج يمٍ  ىى يالى
 ما ىذا قاؿ مث عليو اٞندعى ن   إذا اٞندعي على اليمٌن رد كجوب ذكر إذ موطئو يف يقوؿ مال  كىذا{ تػىٍعلىميوفى 

 رد من باٞنن  القائلٌن كإف جدا عظيمة كىذه ١نمد أبو قاؿ البلداف من بلد يف كال الناس من أحد عن فيو خوؼ ال
 ابن نا سحنوف نا كضاح ابن نا مسرة بن كىي نا اٛنسور بن ١نمد بن أ٘ند كنا بردىا القائلٌن من أكثر اليمٌن
 يقوؿ الشافعي ىذا اٞندكنة من السرقة ك اب يف ىذا ذكر ترد اليمٌن أف يعرؼ أحد ك  ليس مال  نا قاؿ القاسم

 اهلل عبد بن جابر عن ذل  يف اٝن ؼ كإف خ فا فيو أعلم ال مسنة األربعٌن كيف تبي  الث ثٌن يف البقر زكاة يف
 ٩نهلو أف من ألشهر حنيفة أ  كعن النخعي إبراىيم عن مث باٞندينة الزبًن ابن كعماؿ كق ادة اٞنسيي بن كسعيد
 عليو م مة كال نفسو عن صدؽ فقد خ فا أعلم ال قاؿ من إال ىذا مث  من جدا ٟنم كثًن إذل العلم ي عاطى من
 اإلٗناع أف ادعوا كقد خ فا يعلم دل إذ اإلٗناع فادعى جهارا ال ذب على أقدـ من على كالنار كالعار البلبلة كإ٧نا
 أق  يف بالقصر كال ابعٌن الصحابة من القائلٌن إف كباهلل صحيح غًن مي  كأربعٌن س ة من أق  يف القصر أف على
 علم ال الذين اٛنهاؿ ٟن الء ي ن دل كلو مي  كأربعٌن س ة يف بالقصر منهم القائلٌن من أضعافا ألكثر ذل  من
 اثنٌن كيف مي  أربعٌن كيف مي  كث ثٌن س ة يف بالقصر مال  عن الركايات إال كال ابعٌن الصحابة بأقواؿ ٟنم

 عليو شيء ف  ٩ناكزىا ال رمضاف يف أمياؿ ث ثة يف فأفطر تأكؿ من قولو مث مي  كأربعٌن ٙنسة كيف مي  كأربعٌن
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 ركينا باط  كىذا أق  ال اٞنسلم دية ثلث فيها ْني كالنصراين اليهودم دية أف على اإلٗناع كادعوا فقط القضاء إال
 شاىداف الق   يف يقب  أنو اإلٗناع كادعوا درىم ٖنا٧نائة اجملوسي كدية دي هما أف طريق بأصح البصرم اٜنسن عن
 جدا كثًن ٟنم ىذا كمث  كالزىن أربعة إال الق   يف يقب  ال أنو طريق بأصح البصرم اٜنسن عن ركينا كقد

 حنيفة أ  على أخرجنا كلقد جدا كثًن ذل  كغًن اٞنوضحة يف اإلب  من ٙنس كجوب على اإلٗناع كدعواىم
 قالو اٞنسلمٌن من أحدا نعلم ال بقوؿ منهم كاحد ك  فيها قاؿ اٞنسائ  من كثًنة مئٌن كمال  كالشافعي

 .اىػ"قبلو
  

                                                           

  .(175 / 4 )األح اـ أصوؿ يف اإلح اـ 
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 :ابطال حجية قول اخللفاء األربعة : ثالثا ًً 

 :ٔنطئة رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ٟنم يف بعض أقواٟنم اك فهمهم للنصوص 
أف رج  أتى رسوؿ اهلل : عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن ع بة، أف ابن عباس، رضي اهلل عنهما، كاف ٪ندث

إين رأيت الليلة يف اٞنناـ ظلة تنطف السمن كالعس ، فأرل الناس ي  ففوف منها، : صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ
فاٞنس  ثر كاٞنس ق ، كإذا سبي كاص  من األرض إذل السماء، فأراؾ أخذت بو فعلوت، مث أخذ بو رج  آخر 

يا رسوؿ اهلل، بأ  : فقاؿ أبو ب ر. فع  بو، مث أخذ بو رج  آخر فع  بو، مث أخذ بو رج  آخر فانقط  مث كص 
أما الظلة فاإلس ـ، كأما الذم : قاؿ« اع ىا»:  أنت، كاهلل ل دعين فأع ىا، فقاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم

ينطف من العس  كالسمن فالقرآف، ح كتو تنطف، فاٞنس  ثر من القرآف كاٞنس ق ، كأما السبي الواص  من 
السماء إذل األرض فاٜنق الذم أنت عليو، تأخذ بو فيعلي  اهلل، مث يأخذ بو رج  من بعدؾ فيعلو بو، مث يأخذ بو 

رج  آخر فيعلو بو، مث يأخذه رج  آخر فينقط  بو، مث يوص  لو فيعلو بو، فأخ ين يا رسوؿ اهلل، بأ  أنت، 
فواهلل يا رسوؿ اهلل : قاؿ« أصبت بعضا كأخطأت بعضا»: أصبت أـ أخطأت؟ قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم

 . «ال تقسم»: ل حدثين بالذم أخطأت، قاؿ
: فأتيت ن  اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقلت: فقاؿ عمر بن اٝنطاب: "... كجاء يف حديث صلح اٜنديبية 

فلم : ، قلت« بلى»: ألسنا على اٜنق، كعدكنا على الباط ، قاؿ: ، قلت« بلى»: ألست ن  اهلل حقا، قاؿ
أكليس كنت ٓندثنا أنا : ، قلت« إين رسوؿ اهلل، كلست أعصيو، كىو ناصرم»: نعطي الدنية يف ديننا إذا؟ قاؿ
« ف ن  آتيو كمطوؼ بو»: ال، قاؿ: قلت: ، قاؿ« بلى، فأخ ت  أنا نأتيو العاـ»: سنأيت البيت فنطوؼ بو؟ قاؿ

ألسنا على اٜنق كعدكنا على : بلى، قلت: يا أبا ب ر أليس ىذا ن  اهلل حقا؟ قاؿ: فأتيت أبا ب ر فقلت: ، قاؿ
أيها الرج  إنو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، : فلم نعطي الدنية يف ديننا إذا؟ قاؿ: بلى، قلت: الباط ؟ قاؿ

أليس كاف ٪ندثنا أنا سنأيت البيت : كليس يعصي ربو، كىو ناصره، فاس مس  بغرزه، فواهلل إنو على اٜنق، قلت
قاؿ : قاؿ الزىرم- ف ن  آتيو كمطوؼ بو، : ال، قاؿ: بلى، أفأخ ؾ أن  تأتيو العاـ؟ قلت: كنطوؼ بو؟ قاؿ

: فلما فرغ من قضية ال  اب، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ألصحابو: فعملت لذل  أعماال، قاؿ-: عمر 
فواهلل ما قاـ منهم رج  ح  قاؿ ذل  ث ث مرات، فلما دل يقم منهم أحد : ، قاؿ« قوموا فا٥نركا مث احلقوا»

يا ن  اهلل، أٓني ذل ، اخرج مث ال ت لم : دخ  على أـ سلمة، فذكر ٟنا ما لقي من الناس، فقالت أـ سلمة
أحدا منهم كلمة، ح  تنحر بدن ، كتدعو حالق  فيحلق ، فخرج فلم ي لم أحدا منهم ح  فع  ذل  ٥نر 
بدنو، كدعا حالقو فحلقو، فلما رأكا ذل  قاموا، فنحركا كجع  بعضهم ٪نلق بعضا ح  كاد بعضهم يق   بعضا 

 . ..."غما
                                                           

 (.2269 ح)، كمسلم  (7046 ح)ركاه البخارم  
 ( .2731 ح)ركاه البخارم  
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بعثين رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أنا : ٚنعت عليا رضي اهلل عنو، يقوؿ:  عبيد اهلل بن أ  راف ، قاؿعن
، « انطلقوا ح  تأتوا ركضة خاخ، ف ف هبا ظعينة، كمعها ك اب فخذكه منها»: كالزبًن، كاٞنقداد بن األسود، قاؿ

ما معي من : فانطلقنا تعادل بنا خيلنا ح  ان هينا إذل الركضة، ف ذا ٥نن بالظعينة، فقلنا أخرجي ال  اب، فقالت
ل خرجن ال  اب أك لنلقٌن الثياب، فأخرج و من عقاصها، فأتينا بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو : ك اب، فقلنا

كسلم، ف ذا فيو من حاطي بن أ  بل عة إذل أناس من اٞنشركٌن من أى  م ة ٫ن ىم ببعض أمر رسوؿ اهلل صلى 
يا رسوؿ اهلل، ال تعج  علي : ، قاؿ« يا حاطي ما ىذا؟»: اهلل عليو كسلم، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

إين كنت امرأ ملصقا يف قريش، كدل أكن من أنفسها، ككاف من مع  من اٞنهاجرين ٟنم قرابات ّن ة ٪نموف هبا 
أىليهم كأمواٟنم، فأحببت إذ فاتين ذل  من النسي فيهم، أف أٔنذ عندىم يدا ٪نموف هبا قرابيت، كما فعلت كفرا 

يا : ، قاؿ عمر« لقد صدق م»: كال ارتدادا، كال رضا بال فر بعد اإلس ـ، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
إنو قد شهد بدرا، كما يدري  لع  اهلل أف ي وف قد اطل  على : " رسوؿ اهلل دعين أضرب عنق ىذا اٞننافق، قاؿ

 . "اعملوا ما شئ م فقد غفرت ل م: أى  بدر فقاؿ
 كعندىا أضحى، أك فطر يـو عندىا كسلم عليو اهلل صلى كالن  عليها دخ  ب ر، أبا أف عائشة، عن

 عليو اهلل صلى الن  فقاؿ مرتٌن، الشيطاف؟ مزمار: ب ر أبو فقاؿ بعاث، يـو األنصار تقاذفت ّنا تغنياف قين اف
 . «اليـو ىذا عيدنا كإف عيدا، قـو ل   إف ب ر، أبا يا دعهما: »كسلم

 آخذا ب ر أبو أقب  إذ كسلم، عليو اهلل صلى الن  عند جالسا كنت: قاؿ عنو، اهلل رضي الدرداء أ  عن
 إين: كقاؿ فسلم «غامر فقد صاحب م أما: »كسلم عليو اهلل صلى الن  فقاؿ ركب و، عن أبدل ح  ثوبو بطرؼ
: فقاؿ إلي ، فأقبلت علي، فأىب رل يغفر أف فسأل و ندمت، مث إليو فأسرعت شيء، اٝنطاب ابن كبٌن بيين كاف
 إذل فأتى ال،: فقالوا ب ر؟ أبو أمث: فسأؿ ب ر، أ  منزؿ فأتى ندـ، عمر إف مث ث ثا، «ب ر أبا يا ل  اهلل يغفر»

 على فجثا ب ر، أبو أشفق ح  ي معر، كسلم عليو اهلل صلى الن  كجو فجع  فسلم، كسلم عليو اهلل صلى الن 
 إلي م بعثين اهلل إف: »كسلم عليو اهلل صلى الن  فقاؿ مرتٌن، أظلم، كنت أنا كاهلل اهلل، رسوؿ يا: فقاؿ ركب يو،
 أكذم فما مرتٌن، «صاح  رل تاركوا أن م فه  كمالو، بنفسو ككاساين صدؽ، ب ر أبو كقاؿ كذبت، فقل م
 . "بعدىا

 عمر دخ  ُنراهبم، كسلم عليو اهلل صلى الن  عند يلعبوف اٜنبشة بينا: قاؿ عنو، اهلل رضي ىريرة أ  عن
 . «عمر يا دعهم: »فقاؿ هبا، فحصبهم اٜنصى إذل فأىول

 اٝنطاب، بن عمر ٚنعا أهنما حدثاه القارم، عبد بن الر٘نن كعبد ٢نرمة، بن اٞنسور أف الزبًن، بن عركة
 فاس معت كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حياة يف الفرقاف سورة يقرأ حزاـ، بن ح يم بن ىشاـ ٚنعت: يقوؿ

                                                           

 ( .4274 ح)ركاه البخارم  
  .(3931ح )البخارم ركاه 
 ( .3661 ح )البخارم ركاه 
 ( .2901 ح )البخارم ركاه 
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 الص ة، يف أساكره ف دت كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يقرئنيها دل كثًنة، حركؼ على يقرأ ىو ف ذا لقراءتو،
 صلى اهلل رسوؿ أقرأنيها: قاؿ تقرأ؟ ٚنع   اليت السورة ىذه أقرأؾ من: فقلت بردائو، فلبب و سلم، ح  ف ص ت

 بو فانطلقت قرأت، ما غًن على أقرأنيها قد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ف ف كذبت،: فقلت كسلم، عليو اهلل
 تقرئنيها، دل حركؼ على الفرقاف بسورة يقرأ ىذا ٚنعت إين: فقلت كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إذل أقوده
 اهلل رسوؿ فقاؿ يقرأ، ٚنع و اليت القراءة عليو فقرأ «ىشاـ يا اقرأ أرسلو،: »كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ
 صلى اهلل رسوؿ فقاؿ أقرأين، اليت القراءة فقرأت «عمر يا اقرأ: »قاؿ مث ، «أنزلت كذل : »كسلم عليو اهلل صلى
 . «منو تيسر ما فاقرءكا أحرؼ، سبعة على أنزؿ القرآف ىذا إف أنزلت كذل : »كسلم عليو اهلل

 اهلل صلى الن  فسأؿ يشرتيها، أف فأراد تباع، رآىا مث اهلل، سبي  يف فرس على ٘ن  عمر، أف عمر، ابن عن
 . «عمر يا صدق   يف تعد ال: »كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ كسلم، عليو

 ٬نشي يديو بٌن ركاحة بن اهلل كعبد القضاء عمرة يف م ة دخ  كسلم عليو اهلل صلى الن  أف أنس، عن
: يقوؿ كىو

 تنزيلو على نضرب م اليـو ... سبيلو عن ال فار بين خلوا
 خليلو عن اٝنلي  كيذى  ... مقيلو عن اٟناـ يزي  ضربا
 لو فقاؿ الشعر؟ تقوؿ اهلل حـر كيف كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ يدم بٌن ركاحة ابن يا: عمر لو فقاؿ

 . «النب  نضح من فيهم أسرع فلهي عمر، يا عنو خ : »كسلم عليو اهلل صلى الن 

رج  اٝنلفاء االربعة عن كثًن من ف اكاىم ، فلو كاف قوٟنم االكؿ من الدين ، كاف رجوعهم بدعة ، كلو دل 
 .ي ن قوٟنم االكؿ من الدين ل اف بدعة 

 عن كرج ،  السُّدس يف اٛندَّرتٌن بٌن ال شري  إذل كرج ،  اٛندَّرة مًناث يفق قوؿعن  الصديق ب ر أ  رج 
  .ماؿ أك دـ من أتلفوه ماك اٞنرتدين تضمٌنيف  رأيو

 ب  اٝنفٌن على باٞنسح القوؿ للجني ، كرج  عن  ال يمم جواز بعدـ القوؿ عن اٝنطاب بن عمر كرج 
 كرج  ، الزكاة مانعي ق اؿ بشأف الصديق ب ر أ  معارضة عن كرج اٜنج ،   م عة عن هنيو عن توقيت ، كرج 

 اليت األراضي قسمة عن كرج  ، اجملوس من اٛنزية أخذ يف توقُّفو عن  كرج  ،ال سوية إذل العطاء يف ال فضي  عن
 رأيو عن  كرج  ،اٞنشرَّركة الفريضة يف ألبوين كاإلخوة ألـ األخوة بٌن بال شري  القوؿ إذل  كرج  ،عنوة ف حت
 اٞنغاالة من يف  رأيو عن كرج  ، عنو النهي إذل األكالد  أمهات بي  َنواز القوؿ عن  كرج  ،لإلخوة اٛندِّب  ُنجي

  ،األصاب  دية بٌن اٞنفاضلة يف رأيو عن كرج ،  زكجها دية من اٞنرأة توريث بعدـ رأيو عن كرج ،  الصداؽ يف
 . ُنبسو القوؿ إذل كالرِّبج  اليد أقط  السارؽ يد بقط  القوؿ عن كرج ،  اٛننٌن دية يف رأيو عن كرج 

                                                           

 ( .4992ح )البخارم ركاه 
  .(1621ح )مسلم ركاه 
  .(131 / 1 )الشمائ  ٢ن صر ، كصححو االلباين يف (12 ح )قسننيف  الرتمذمركاه  
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 ال قاء الغس  عند كجوب بعدـ القوؿ كعثماف بن عفاف كعلي بن ا  طالي عن اٝنطاب بن عمر كرج 
 . اٜنم  مدة أق ِّب  ٓنديد يف رأيهما عن كعثماف عمر كرج اٝن انٌن كعدـ االنزاؿ ، 

رجوع علي بن ا  طالي عن مقاٚنة اٛند م  االخوة من الثلث ارل السدس ، كرج  عن مقاٚنة اٛند م  
 . ارل جواز ذل  األكالد  أمهات بي االخوة من الثلث ارل السدس ، كرج  عن القوؿ ّنن  

لشيخ   ؿ(اٞنسائ  اليت ح ي فيها رجوع الصحابة رضي اهلل عنهم)كك  ذل  ْنده باالسانيد يف ك اب 
 .بابطٌن  حسن بن أ٘ند بن خالد

 **ملحوظة**
معظم ىذه األمثلة تفيد رجوع الفاض  إرل ف ول األق  فض  عند من يقوؿ بال فضي  بٌن الصحابة ، أما 
أنا ف  أقوؿ بال فضي  مطلقا ، كأعجي كثًنا من الذين ي ذبوف علي العلماء ، كيدعوف أهنم اٗنعوا علي إف 
أفض  الصحابة الصديق رضي اهلل عنو ، كىذا ال  ـ ال يقولو إال جاى  ، أك صاحي ىوم ، فاٝن ؼ يف 

 .اٞنسألة موجود منذ العهد األكؿ 

                                                           

 «ما اح ذل النعاؿ كال ان ع  كال ركي اٞنطايا كال ركي ال ور بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أفض  من جعفر»:  عن أ  ىريرة، قاؿ
  .(495 / 10 )الضعيفة سلسلة، كصححو االلباين يف اؿ (3764 ح)ركاه الرتمذم 

إنا هلل كإنا إليو }: ما من مسلم تصيبو مصيبة، فيقوؿ ما أمره اهلل: " ٚنعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، يقوؿ: عن أـ سلمة، أهنا قالت
فلما مات أبو سلمة، : ، قالت"، اللهم أجرين يف مصيبيت، كأخلف رل خًنا منها، إال أخلف اهلل لو خًنا منها  [156: البقرة] {راجعوف
أم اٞنسلمٌن خًن من أ  سلمة؟ أكؿ بيت ىاجر إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، مث إين قل ها، فأخلف اهلل رل رسوؿ اهلل صلى : قلت

أما »: إف رل بن ا كأنا غيور، فقاؿ: أرس  إرل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حاطي بن أ  بل عة ٫نطبين لو، فقلت: اهلل عليو كسلم، قالت
 ( . 918ح)ركاه مسلم . «ابن ها فندعو اهلل أف يغنيها عنها، كأدعو اهلل أف يذىي بالغًنة

 أى  كبعض السنة أى  بعض فذىي الس ـ عليهم األنبياء بعد الناس أفض  ىو فيمن اٞنسلموف اخ لف ":-  ر٘نو اهلل –قاؿ ابن حـز 
 عن نصا القوؿ ىذا ركينا كقد طالي أ  بن علي كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد األمة أفض  أف إذل الشيعة كٗني  اٞنرجئة كبعض اٞنع زلة
 إذل اٞنرجئة كبعض اٞنع زلة كبعض السنة أى  كبعض كلها اٝنوارج كذىبت كالفقهاء ال ابعٌن من ٗناعة كعن عنهم اهلل رضي الصحابة بعض
 اهلل رسوؿ بعد الناس أفض  أف عنو اهلل رضي ىريرة أ  عن كركينا كعمر ب ر أبو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد الصحابة أفض  أف

 ٘نزة جعفر كبعد عيسى قاؿ حاضر بن كعيسى ٢نلد بن الضحاؾ كىو النبي  عاصم قاؿ كهبذا طالي أ  بن جعفر كسلم عليو اهلل صلى
 العواـ بن كالزبًن طالي أ  بن علي كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على الناس أكـر أف الصحابة من عشرين ٥نو عن كركينا عنو اهلل رضي
 معاذ بن سعد بفض  عليهم أحد يعد ال رجاؿ كث ث كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ مات عنها اهلل رضي عائشة اٞن منٌن أـ عن كركينا
 من خًن ىو كمن فقالت خًن ىو كمن الفض  تذكرت أهنا عنها اهلل رضي اٞن منٌن أـ سلمة أـ عن كركينا بشر بن كعباد حضًن بن كأسيد
 كغًنىم النخعي كإبراىيم حذدل بن ٕنيم أك األجدع بن مسركؽ عن كركينا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إذل ىاجر بيت أكؿ سلمة أ 

 مث  رأيت فلما كعمر ب ر أبا رأيت ال ابعٌن كبار من كىو ٕنيم قاؿ مسعود بن اهلل عبد كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد الناس أنأفض 
 بن عمر كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ بعد الناس أفض  أف كسلم عليو اهلل صلى الن  أدرؾ من بعض عن كركينا مسعود بن اهلل عبد

 داكد قاؿ القوؿ ىذا إذل يذىي كاف أنو النيسابورم اٜناكم اهلل عبد بن ١نمد عن كبلغين عنهما اهلل رضي ب ر أ  من أفض  كأنو اٝنطاب
 مث اٞنهاجرين من األكلوف الصحابة كأفض  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ أصحاب األنبياء بعد الناس أفض  عنو اهلل رضي الفقيو علي بن

 العلم أى  م قدمي من رأينا كلقد طبق و من آخر من أفض  أنو بعينو منهم إنساف على نقط  كال منهم بعدىم من مث األنصار من األكلوف
 كمع قده قولو ىو ىذا أف مرة ما غًن النمًنم ال  عبد بن اهلل عبد بن يوسف رل كقاؿ القوؿ ىذا إذل يذىي ٣نن



 

24 

 .ى  ك  قوؿ قالو ابو ب ر حجة ، كك  قوؿ قالو عمر حجة؟
نعم ، لزمهم اف ٩نمعوا بٌن النقيضٌن الف اباب ر خالف عمر يف كثًن من اٞنسائ  ، كقد ذكر : اف قالوا 
 علم أق  لو من ٩نهلو أف من أشهر ب ر أل  عمر خ ؼ أف ":بعضها ، فقاؿ -  ر٘نو اهلل –االماـ ابن حـز 

 يف ح مو نقض أف لو عمر عن اٝن ؼ كبلغ ب ر أبو سباىم الردة أى  س  يف إياه خ فو ذل  فمن بالركايات
 علي بن ١نمد أـ اٜننفية خولة كانت ٗنل هن كمن منهن لسيدىا كلدت من إال أىليهن إذل حرائر كردىن ذل 

                                                                                                                                                                                     

 نساء الس ـ عليهم األنبياء بعد الناس أفض  أف كج  عز اهلل عند اٜنق أنو على كنقط  عليو تعاذل اهلل كندين بو نقوؿ كالذم ١نمد أبو قاؿ
 (.(90 / 4 )كالنح  كاألىواء اٞنل  يف الفص )اىػ" ب ر أبو مث كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

 من كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حياة يف مات من أف القط  إذل العلماء جلة من قـو ذىي كقد ":-  ر٘نو اهلل –قاؿ ابن عبد ال  
 ٣نن أفض  ٟنم باٛننة كشهد عليهم كصلى قبلو موهتم ٣نن ٠نراىم جرل كمن معاذ بن كسعد عمًن بن كمصعي كجعفر ٘نزة مث  الشهداء

 فيو كق  قد ما الدنيا إذل كاٞني  الف نة من عليهم كخاؼ بعدم ٓندثوف ما أدرم ال أال ))فيهم قاؿ الذين أصحابو من بعده بقي
 (.(106 / 5 )االس ذكار)اىػ"((بعضهم
 ب ر أ  من أفض  علي: قاؿ لو ككذل  عنف و، ما ب ر أ  من أفض  عمر: قاؿ رج  أف لو: قاؿ معمر، عن الرزاؽ، عبد كذكر  ":كقاؿ 
 معرفة يف االس يعاب)اىػ"كاش هاه فأعجبو لوكي  ذل  فذكرت. أىلو ٨نا ّنا عليهما كأثىن كأحبهما الشيخٌن فض  ذكر إذا أعنفو دل كعمر

. ((1150 / 3 )األصحاب
 أحد قاؿ لو: يقوؿ الطرطوشي كٚنعت ب ر أ  على عمر يقدـ كاف جريج ابن ٠نالس يف ٚنعت لقد ":-   ر٘نو اهلل –كقاؿ ابن العر  

. ((258ص )القواصم من العواصم)اىػ"ل بع و عمر ب قدًن
: قاؿ دينار بن عمرك عن القاسم، بن ركح عن زري ، بن يزيد نا: بسطاـ بن أمية نا: قاؿ إبراىيم حدثنا- :  ر٘نو اهلل –قاؿ االماـ الط اين 

 ال ف هنا سلها، اهلل، رسوؿ يا: فقالت شيء، بينهما ككاف: قالت. أبيها غًن فاطمة من أفض  رأيت ما: عنها اهلل رضي عائشة قالت
 ( .(2721ح )األكسط اٞنعجم)". سنده صحيح علي شرط الشيخٌن ارل عمرك: صححو اٜنافظ يف االصابة كقاؿ " ت ذب

 الصحابة أفض  ىي: العلقمي قاؿ بعدىا النساء أفض  فهي فاطمة مث ال  ل الصديقة( عمراف بنت مرًن النساء كأفض ) ":قاؿ اٞنناكم 
 (.(107 / 3 )القدير فيض)ػاه"الشيخٌن من ح 

 :كذىي بعض العلماء ارل تفضي  اٞنهدم عليو الس ـ 
 ح  بيوت م يف فاجلسوا ذل  كاف إذا: فقاؿ ت وف، ف نة ذكر أنو سًنين بن ١نمد عن ضمرة طريق من أيضا( ؾ )كأخرج: "قاؿ السيوطي 

 فيو، ما ىذا يف: قلت بعض، على يفض  كاف قد: قاؿ كعمر؟ ب ر أ  من خًن أفيأيت: قي  كعمر، ب ر، أ  من ِنًن الناس على تسمعوا
ي وف يف ىذه اٞندة : قاؿ- ىو ابن سًنين - ١نمد  عن عوف، عن أسامة أبو حدثنا: اٞنهدم باب يف اٞنصنف يف شيبة أ  ابن قاؿ كقد

 ( .(92 / 2 )للف اكم اٜناكم)اىػ"ىذا إسناد صحيح: خليفة ال يفض  عليو أبو ب ر كال عمر، قلت
 :كذىي بعض العلماء ارل تفضي  عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  

 أى  من رج  األيهم بن جبلة ق لو ال،: " قاؿ ق لو؟ ب ر أ  بن ١نمد: قلت: قاؿ ، «عثماف حاصر فيمن كنت: »قاؿ العدكم كنانةعن 
 الوليد كقاؿ ،"اهلل لعنهم ق لو يف اشرتكوا كلعلهم ال جي ، بشر بن كنانة ق لو: كقي  الوقت، يف فق   الس وين، كبًنة ق لو: كقي : قاؿ مصر،
: عقبة بن
  .(4568ح )الصحيحٌن على اٞنس درؾيف  ٜناكمركاه ا)". مصر من جاء الذم ال جي  ق ي  ... نبيهم بعد الناس خًن إف أال

 ف ف ى  كال عبادم أفض  من اٜنساب يـو عباده يسأؿ ال تعاذل اهلل أف اٞنسلمٌن علماء أٗن  كقد ":-  ر٘نو اهلل –قاؿ ابن عبد ال  
 (.(107 / 5 )االس ذكار)اىػ"الق  يف أحد عنو يسأؿ ٣نا ذل  كال ف ف من أفض 
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 يف كخالفو يقسمها كدل إيقافها يرل عمر ككاف قسم ها يرل ب ر أبو ف اف اٞنف  حة األرض قسمة يف كخالفو
 حدثناه ما ذل  أقرب كمن كفاض  اٞنفاضلة يرل عمر ككاف ال سوية يرل ب ر أبو ف اف العطاء يف أيضا اٞنفاضلة
 سفياف بن داكد بن ١نمد حدثنا األشعث بن سليماف ثنا ب ر بن ١نمد ثنا اٞنل  عبد بن عمر ثنا ربي  بن اهلل عبد

 ال إف إين عمر قاؿ قاؿ عمر ابن عن سادل عن الزىرم عن معمر ثنا الرزاؽ عبد ثنا قاال شبيي بن كسلمة
 عمر ابن قاؿ اس خلف قد ب ر أبا ف ف اس خلف كإف يس خلف دل كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ف ف أس خلف

 عليو اهلل صلى اهلل برسوؿ يعدؿ ال أنو فعلمت ب ر كأبا كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ذكر أف إال ىو ما فواهلل
 اهلل صلى الن  فع  أنو ظن فيما ب ر أل  عمر خ ؼ ن  فهذا ١نمد أبو قاؿ مس خلف غًن كأنو أحدا كسلم
 ال كاف إنو قاؿ من لقوؿ اٞنبطلة الصحاح باألسانيد كثًنا ذل  غًن كيف اٛند فرض يف خالفو كقد كسلم عليو
 .اىػ"٫نالفو

 :٢نالف هم الصر٪نة ل دلة 
 ال: فقاؿ ماء أجد فلم أجنبت إين: فقاؿ عمر، أتى رج  أف أبيو، عن أبزل، بن الر٘نن عبد بن سعيد عن

 كأما تص ، فلم أنت فأما ماء، ٤ند فلم فأجنبنا سرية يف كأنت أنا إذ اٞن منٌن، أمًن يا تذكر أما: عمار فقاؿ. تص 
 األرض، بيدي  تضرب أف ي في  كاف إ٧نا: »كسلم عليو اهلل صلى الن  فقاؿ كصليت، الرتاب يف ف مع ت أنا
 قاؿ " بو أحدث دل شئت إف: قاؿ عمار يا اهلل اتق: " عمر فقاؿ «ككفي  كجه ، هبما ٕنسح مث تنفخ، مث

 ىذا يف ذر، عن سلمة، كحدثين: قاؿ ذر حديث مث  أبيو، عن أبزل، بن الر٘نن عبد ابن كحدثنيو: اٜن م
 ."توليت ما نولي : عمر فقاؿ اٜن م، ذكر الذم اإلسناد

 يـو اإلماـ، ٩نلس حٌن أكلو كاف اٛنمعة يـو األذاف إف: »يقوؿ يزيد، بن السائي ٚنعت: قاؿ الزىرم، عن
 يف كاف فلما عنهما، اهلل رضي كعمر ب ر، كأ  كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عهد يف اٞنن  على اٛنمعة
 فثبت الزكراء، على بو فأذف الثالث، باألذاف اٛنمعة يـو عثماف أمر ككثركا، عنو، اهلل رضي عفاف بن عثماف خ فة
 .«ذل  على األمر

كقد صرح الصحا  اٛنلي  عبد اهلل بن عمر ببدعية اذاف عثماف ، رضي اهلل عن اٛنمي  ، فقد ركم ابن ا  
 . "األذاف األكؿ يـو اٛنمعة بدعة": قاؿ انو ابن عمر بسند صحيح عن  (5437ح)شيبة يف مصنفو 

 :كرده ايضا عدد من الصحابة ، كال ابعٌن ، كالعلماء ، نذكر منهم 
 ، ك١نمد بن الشافعياالماـ ك، كعطاء ، كاٜنسن البصرم  ، عبد اهلل بن الزبًن ، كعلي بن أ  طالي

اٚناعي  االمًن الصنعاين ، كاٞنباركفورم ، كا٘ند ١نمد شاكر ، كااللباين ، كمقب  بن ىادم الوادعي ، ك٪ني 
 .اٜنجورم 

                                                           

  .(66 -6/65 )حـز البن األح اـ أصوؿ يف اإلح اـ 
 ( .368 ح) مسلم ركاه 
  .(916ح )البخارم ركاه 
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 الن  ألف أحرقهم دل أنا كنت لو: فقاؿ عباس ابن فبلغ قوما، حرؽ عنو، اهلل رضي عليا أف ع رمة، عن
 بدؿ من: »كسلم عليو اهلل صلى الن  قاؿ كما كلق ل هم ، «اهلل بعذاب تعذبوا ال: »قاؿ كسلم عليو اهلل صلى
 .«فاق لوه دينو

صرح اٝنلفاء االربعة بقضية عدـ حجية اقواٟنم ، كرأينا من ٪ن جوف باقواٟنم يقلدكىم يف ك  شئ اال يف 
  :(!!إف ىذا لشئ عجاب)هنيهم عن ال قليد 

 ح  عمر بذل  فقضى األكالد، أمهات أع قا " عنهما اهلل رضي كعليا، اٝنطاب، بن عمر أف عبيدة عن
 أف فرأيت كليت فلما: عنو اهلل رضي علي قاؿ أصيي، ح  بذل  فقضى عنو اهلل رضي عثماف كرل مث أصيي،
 . "أرقهن

 آية يف قلت إف تظلين ٚناء كأم تقلين أرض أم -: عنو اهلل رضي - ب ر أبو قاؿ: قاؿ ملي ة أ  ابن عن
. "أعلم كال ّنا أك برأيي، اهلل ك اب من

: بئس ما قلت، ق : فقاؿ" ىذا ما رأل اهلل كرأل عمر " ك ي كاتي لعمر بن اٝنطاب : عن مسركؽ قاؿ
. "ىذا ما رأل عمر، ف ف ي ن صوابا فمن اهلل، كإف ي ن خطأ فمن عمر

 بالعمرة ال م   لو كذكر عثماف قاؿ إذ باٛنحفة عفاف بن عثماف م  كاهلل كأنا: قاؿ الزبًن بن اهلل عبيد عن
 أفض ؛ كاف زكرتٌن البيت ىذا تزكركا ح  العمرة ىذه أخرمت فلو اٜنج، أشهر يف كأخلصوه اٜنج إٔنوا: اٜنج إذل
 رخ  كرخصة - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ سنة إذل عمدت: علي لو فقاؿ اٝنًن، يف أكس  قد اهلل ف ف
 كحج بعمرة علي أى  مث الدار، كلنائي اٜناجة لذم ككانت عنها، كتنهى فيها عليهم تضيق ك ابو يف هبا للعباد اهلل
 رأيا كاف إ٧نا عنها، أنو دل إين عنها؟ أهنيت: فقاؿ الناس على - عنو اهلل رضي - عفاف بن عثماف فأقب  معا،
. "تركو شاء كمن أخذه شاء فمن بو، أشرت

 رأيت »كقد أع ه، من باٞنسح أكذل اٝنف أسف  ل اف بالرأم الدين كاف لو: قاؿ عنو، اهلل رضي علي عن
 .«خفيو ظاىر على ٬نسح كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ

  

                                                           

  .(3017ح )البخارم ركاه 
( 35802ح)، كابن ا  شيبة يف اٞنصنف  (13226ح)، كعبد الرزاؽ الصنعاين يف اٞنصنف  (2046ح)ركاه سعيد بن منصور يف سننو  

 ( .21776ح)، كالبيهقي يف السنن ال  م  (4254ح)، كالدارقطين 
 . ، كحسنو مشهور حسن سلماف عند ٓنقيقو لل  اب (2/100 )اٞنوقعٌن إع ـاخرجو ابن القيم يف  
 . ، كصحح اسناده مشهور حسن سلماف عند ٓنقيقو لل  اب (2/101 )اٞنوقعٌن إع ـاخرجو ابن القيم يف  
اخ  ؼ عثماف ثابت بغًن ىذا السياؽ يف صحيح : " ، قاؿ مشهور حسن سلماف (2/107 )اٞنوقعٌن إع ـاخرجو ابن القيم يف  

 ( .1569 ك 1563)باب ل م   كالقراف كاالفراد يف اٜنج  : (ك اب اٜنج)البخارم يف 
  .(1/163 )اٞنصابيح مش اة ، كصححو االلباين يف (42 / 1)يف سننو  داكد ركاه ابو 
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 موعظة فوعظنا علينا، أقب  مث الفجر، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ لنا صلى: قاؿ سارية بن العرباض عن
 مودع، موعظة ىذه كأف اهلل، رسوؿ يا: قالوا أك قلنا القلوب، منها ككجلت ،( 1 )األعٌن ٟنا ذرفت بليغة،
 بعدم يرل من م يعش من ف نو حبشيا، عبدا كاف كإف كالطاعة كالسم  اهلل ب قول أكصي م: " قاؿ. فأكصنا
 األمور، ك١ندثات كإياكم بالنواجذ، عليها كعضوا اٞنهديٌن، الراشدين اٝنلفاء كسنة بسنيت فعلي م كثًنا، اخ  فا
.  «ض لة بدعة ك  كإف بدعة، ١ندثة ك  ف ف

 :اٛنواب من كجوه 
ّنعين اف ٟنم اٜنق يف ال شري  تفسًن باط  ، برىاف ذل  ما ركاه  (كسنة اٝنلفاء)تفسًن قولو : الوجو االكؿ 

 صلى اهلل رسوؿ إذل األعراب من ناس جاء: قاؿ اهلل، عبد بن جرير من حديث (1017ح ) يف صحيحومسلم
 ح  عنو فأبطئوا الصدقة، على الناس فحث حاجة، أصاب هم قد حاٟنم سوء فرأل الصوؼ عليهم كسلم عليو اهلل
 السركر عرؼ ح  ت ابعوا مث آخر، جاء مث كرؽ، من بصرة جاء األنصار من رج  إف مث: قاؿ. كجهو يف ذل  رئي
 مث  لو ك ي بعده، هبا فعم  حسنة، سنة اإلس ـ يف سن من: »كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ كجهو، يف
 عليو ك ي بعده، هبا فعم  سيئة، سنة اإلس ـ يف سن كمن شيء، أجورىم من ينق  كال هبا، عم  من أجر
. «شيء أكزارىم من ينق  كال هبا، عم  من كزر مث 

كدل ٩ند الصحابة رضواف اهلل عليهم حرجا يف ٢نالفة اٝنلفاء ، فابن مسعود ٫نالف عمر يف مائة مسألة ، 
 . كابن عباس ٫نالف علي بن ا  طالي يف سب  كس ٌن مسألة 

يشم  ك  خليفة راشد ،  (اٝنلفاء الراشدين)من الفاظ العمـو ، فقولو  (اؿ)من اٞنعلـو اف : الوجو الثاين 
 .ك٣نا سبق ي بٌن اف ٔنصي  اٝنلفاء االربعة ٔنصي  ب  دلي  

 الذين مث قرين، الناس خًن: »قاؿ كسلم عليو اهلل صلى الن  عن عنو، اهلل رضي اهلل عبداح جوا ُنديث 
 .«شهادتو ك٬نينو ٬نينو، أحدىم شهادة تسبق أقواـ ٩نيء مث يلوهنم، الذين مث يلوهنم،

 : اٛنواب 
 قاؿ، ك «كعلمو القرآف تعلم من خًنكم»: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿاٝنًنية ال تق ضي اٜنجية ، 

 ينفع  ما على احرص خًن ك  كيف الضعيف اٞن من من اهلل إذل كأحي خًن القوم اٞن من»: كسلم عليو اهلل صلى
 فع  شاء كما اهلل قدر ق  كل ن ككذا كذا كاف فعلت أين لو تق  ف  شيء أصاب  كإف كالتعجز باهلل كاس عن

                                                           

 ( .1/58) ، كصححو االلباين يف اٞنش اة (373 / 28 )الرسالة ط يف مسنده أ٘نداالماـ  ركاه 
  .(2652ح )البخارمركاه  

 . عنو اهلل رضي عثماف عنمن حديث  (5027 ح) البخارم ركاه 
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 ، كقاؿ صلي اهلل «للناس أنفعهم الناس خًن»:  ، كقاؿ صلي اهلل عليو كسلم «الشيطاف عم  تف ح لو ف ف
 خًنكم كأنا ألىلو خًنكم خًنكم: »كسلم عليو اهلل صلى، كقاؿ  «إف خياركم أحاسن م أخ قا»: عليو كسلم 

  .«فدعوه صاحب م مات كإذا ألىلي
  

  .[21: يس{ ]ميٍه ىديكفى  كىىيمٍ  أىٍجرنا يىٍسأىلي يمٍ  الى  مىنٍ  اتَّرًبعيوا}: اح جوا بقولو تعارل 

 :اٛنواب 
 رىجي ه  اٍلمىًدينىةً  أىٍقصىى ًمنٍ  كىجىاءى }: اآلية ت حدث عن إتباع األنبياء ال الصحابة ، قاؿ تعارل : الوجو األكؿ 

  .[21 ،20: يس{ ]ميٍه ىديكفى  كىىيمٍ  أىٍجرنا يىٍسأىلي يمٍ  الى  مىنٍ  اتَّرًبعيوا( 20 )اٍلميٍرسىًلٌنى  اتَّرًبعيوا قػىٍوـً  يىا قىاؿى  يىٍسعىى
لو افرتضنا جدال اف اآلية ال ت حدث عن إتباع األنبياء ، ٞنا كاف فيها داللة علي إتباع : الوجو الثاين 

الصحابة ، الف يف زماف ال ابعٌن من دل يسألنا أجرا كىو من اٞنه دين كى ذا اٜناؿ يف تب  اإلتباع ، ارل عصرنا 
 .ىذا ، كبذل  يعلم اف ٔنصيصهم للصحابة ، ٔنصي  ب  دلي  

  

 .[11: اجملادلة { ]دىرىجىاتو  اٍلًعٍلمى  أيكتيوا كىالَّرًذينى  ًمٍن يمٍ  آمىنيوا الَّرًذينى  اللَّروي  يػىٍرفى ً }: اح جوا بقولو تعارل 
 :اٛنواب 

ليس يف ىذه االية ما يدؿ علي كجوب كال علي اباحة ال عبد باقواؿ الصحابة ، مث اف العلم دل يرف  كعليو 
 :فيلـز احمل ج باالية عدة امور منها 

 .اف ٪ن ج باقواؿ العلماء ، كما ٪ن ج باقواؿ الصحابة  (ُ)

  .بالصحابة ، كيلـز من ىذا نفي كجود العلماء بعد الصحابة  (اٍلًعٍلمى  أيكتيوا كىالَّرًذينى )اف ٫نص  قولو  (ِ)

 ".باٞنلح إال الطعاـ يصلح ال الطعاـ، يف كاٞنلح أميت يف أصحا  مث "
 :اٛنواب 

  ركاه: ضعيف : "(245/ 4 )األمة يف السيئ كأثرىا كاٞنوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلةقاؿ االلباين يف 
( ال شف - 291 / 3 )كالبزار( اٟنند طب  572 رقم 575 ال واكي من 2 / 181 " )الزىد " يف اٞنبارؾ ابن

 عن( 1 / 3 " )حديثو " يف اٜنل  القاسم كأبو( 2 / 109 )كالقضاعي( 2 / 158 " )السنة شرح " يف كالبغوم
 . نصن ؟ ف يف ملحنا ذىي فقد: اٜنسن قاؿ: كزادكا. مرفوعا أنس عن اٜنسن عن اٞن ي إٚناعي 

                                                           

 . رضي اهلل عنو ىريرة أ من حديث  (2664ح) مسلم ركاه 
 . (574 /2 )الصحيحة ق االلباين يف حسن رضي اهلل عنو كابن عمرحديث  فـ (13646ح)اين يف اٞنعجم ال بًن ط ركاه اؿ 
  .عمر ابنمن حديث  (2321 ح)كمسلم  (6035ح)ركاه البخارم  
 ( .2/971) ش اةمن حديث عائشة رضي اهلل عنها كصححو االلباين يف ادل (3895 ح)ركاه الرتمذم  
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 بذؿ " يف كما كالبزار يعلى، أبو كركاه. البصرم كعنعنة ىذا، اٞن ي أج  من ضعيف، إسناد كىذا: قلت
: البوصًنم الدين شهاب اٜنافظ شيخنا كقاؿ: " كقاؿ( 1 / 11 " )كرقة السيد بصحبة لل عريف كالشفقة النصح
 ". معجمو يف كالط اين مسنده يف البزار ركاه عنو اهلل رضي جندب بن ٚنرة حديث من شاىد كلو

 كىو سعد، بن جعفر كفيو قاؿ، كذا "! حسن الط اين كإسناد( : " 18 / 10 )اٟنيثمي كقاؿ: قلت
. اٜناؿ ٠نهوؿ كىو ٚنرة، بن سليماف عن ٠نهوؿ، كىو سليماف، بن خبيي عن ضعيف،

 حسن، غًن كىو ٜنسنو، اٞنصنف رمز: " اٞنناكم كقاؿ فقط، يعلى أ  ركاية من السيوطي أكرده كاٜنديث
 ". ضعيف كىو مسلم بن إٚناعي  فيو: اٟنيثمي قاؿ

 بن علي عن( خطأ أكىو: قلت الدس وائي نسخة كيف )النسوم شعيي بن عمر طاىر أبو ركاه كاٜنديث
 حامت أ  ابن قاؿ. بو اٜنسن عن اٞن ي سادل عن اٞنبارؾ ابن عن كعبداف سليماف، بن كسلمة شقيق، بن اٜنسن

 اهلل صلى الن  عن أنس عن اٜنسن عن اٞن ي مسلم بن إٚناعي  ىو إ٧نا خطأ، ىذا: أ  قاؿ( : " 354 / 2)
 - 419 / 1 / 1 " )اٛنرح " يف حامت أ  ابن قاؿ كما صدكؽ كىو: قلت ". الطاىر أبو فيو كأخطأ كسلم، عليو

. اىػ"شاذة فركاي و ،( 420
  

 اهلل صلى الن  قاؿ: قاؿ اٝندرم سعيد أ اح جوا ّنا ركاه البخارم كمسلم يف صحيحهما من حديث 
 .«نصيفو كال أحدىم مد بلغ ما ذىبا أحد مث  أنفق أحدكم أف فلو أصحا  تسبوا ال»: كسلم عليو

 :اٛنواب 
 اهلل صلىف  داللة فيو الف سي اٞن من ال ٩نوز ، قاؿ   (ال تسبوا) اف كاف م علق م بقولو :الوجه االول 

 الفاحش، كال باللعاف، كال بالطعاف، اٞن من ليس":  ، كقاؿ «كفر كق الو فسوؽ اٞنسلم سباب»:  كسلم عليو
 عن أعمى كمو من اهلل كلعن األرض ٔنـو غًن من اهلل كلعن اهلل لغًن ذبح من اهلل لعن: " قاؿ ، ك"البذمء كال

 ، كقد حـر اهلل سي ال فار اذا افضي سبهم ارل اف يسبوا اهلل تعارل ، "اخل...كالديو سي من اهلل كلعن السبي 
 ، كاالمر [108: األنعاـ{ ]ًعٍلمو  بًغىًٍنً  عىٍدكنا اللَّروى  فػىيىسيبُّوا اللَّروً  ديكفً  ًمنٍ  يىٍدعيوفى  الَّرًذينى  تىسيبُّوا كىالى }: قاؿ عز كج  

 .كاضح ال ٪ن اج ارل شرح 
( نصيفو كال أحدىم مد بلغ ما ذىبا أحد مث  أنفق أحدكم أف فلو)اف كاف م عل م بقولو : الوجه الثاني 

ف  يدؿ ايضا علي مرادكم ، ففي اٜنديث داللة علي عظم قدر ا٬ناهنم ، كل ن ليس فيو داللة ال من قريي كال 
 .من بعيد علي ال عبد باقواٟنم 

  

 "اف يط  القـو ابا ب ر كعمر يرشدكا: "اح جوا بقولو صلي اهلل عليو كسلم 

                                                           

  .مسعود بن اهلل عبدمن حديث  (48ح)ركاه البخارم  
 ( .949 /2 )اٛنام  صحيح ، كاٜنديث صححو االلباين يف مسعود بن اهلل عبدمن حديث  (312ح)اخرجو البخارم يف االدب اٞنفرد  
 ( .1364 /7) ، كصححو االلباين يف الصحيحة عنهما اهلل رضي عباس ابنمن حديث  (4417ح)اخرجو ابن حباف يف صحيحو  
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 :اٛنواب 
لو تاملوا سياؽ الواقعة اليت قاؿ فيها رسوؿ اهلل صلي هلل عليو كسلم ىذا ال  ـ ٞنا اس دلوا بو ، كالي  

 .القصة
: فقاؿ كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خطبنا: قاؿ ق ادة، أ اخرج البخارم يف صحيحو من حديث 

 أبو قاؿ أحد، على أحد يلوم ال الناس فانطلق ،«غدا اهلل شاء إف اٞناء كتأتوف كليل  م، عشي  م تسًنكف إن م»
 صلى اهلل رسوؿ فنعس: قاؿ جنبو، إذل كأنا اللي ، اهبار ح  يسًن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فبينما: ق ادة
 ح  سار مث: قاؿ راحل و، على اع دؿ ح  أكقظو أف غًن من فدعم و فأتي و راحل و، عن فماؿ كسلم، عليو اهلل
 كاف إذا ح  سار مث: قاؿ راحل و، على اع دؿ ح  أكقظو أف غًن من فدعم و: قاؿ راحل و، عن ماؿ اللي ، هتور
: فقاؿ رأسو، فرف  فدعم و، فأتي و ينجف ، كاد ح  األكليٌن، اٞنيل ٌن من أشد ىي ميلة ماؿ السحر، آخر من
: قاؿ الليلة، منذ مسًنم ىذا زاؿ ما: قلت «مين؟ مسًنؾ ىذا كاف م »: قاؿ ق ادة، أبو: قلت «ىذا؟ من»
: قلت «أحد؟ من ترل ى »: قاؿ مث ،«الناس؟ على ٦نفى ترانا ى »: قاؿ مث ،«نبيو بو حفظت ّنا اهلل حفظ »
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فماؿ: قاؿ ركي، سبعة ف نا اج معنا ح  آخر، راكي ىذا: قلت مث راكي، ىذا
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ اس يقظ من أكؿ ف اف ،«ص تنا علينا احفظوا»: قاؿ مث رأسو، فوض  الطريق، عن

 مث نزؿ، الشمس ارتفعت إذا ح  فسرنا فركبنا ،«اركبوا»: قاؿ مث فزعٌن، فقمنا: قاؿ ظهره، يف كالشمس كسلم
 ماء، من شيء فيها كبقي: قاؿ كضوء، دكف كضوءا منها ف وضأ: قاؿ ماء، من شيء فيها معي كانت ّنيضأة دعا
 اهلل صلى اهلل رسوؿ فصلى بالص ة، ب ؿ أذف مث ،«نبأ ٟنا فسي وف ميضأت ، علينا احفظ»: ق ادة أل  قاؿ مث

، ك  يصن  كاف كما فصن  الغداة، صلى مث ركع ٌن، كسلم عليو  كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كركي: قاؿ يـو
 يف ل م أما»: قاؿ مث ص تنا؟ يف ب فريطنا صنعنا ما كفارة ما بعض إذل يهمس بعضنا فجع : قاؿ معو، كركبنا
 الص ة كقت ٩نيء ح  الص ة يص  دل من على ال فريط إ٧نا تفريط، النـو يف ليس إنو أما»: قاؿ مث ،«أسوة

 الناس تركف ما»: قاؿ مث ،«كق ها عند فليصلها الغد كاف ف ذا ٟنا، ين بو حٌن فليصلها ذل  فع  فمن األخرل،
 كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ: كعمر ب ر، أبو فقاؿ ،«نبيهم فقدكا الناس أصبح»: قاؿ مث: قاؿ «صنعوا؟
 ب ر، أبا يطيعوا ف ف أيدي م، بٌن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف: الناس كقاؿ ليخلف م، ي ن دل بعدكم،
 ىل نا، اهلل رسوؿ يا: يقولوف كىم شيء، ك  ك٘ني النهار، ام د حٌن الناس إذل فان هينا: قاؿ يرشدكا، كعمر

 اهلل صلى اهلل رسوؿ فجع  باٞنيضأة، كدعا: قاؿ «غمرم رل أطلقوا»: قاؿ مث ،«علي م ىل  ال»: فقاؿ عطشنا،
 صلى اهلل رسوؿ فقاؿ عليها، ت ابوا اٞنيضأة يف ماء الناس رأل أف يعد فلم يسقيهم، ق ادة كأبو يصي، كسلم عليو
 يصي كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فجع  ففعلوا،: قاؿ «سًنكل كل م اٞنأل أحسنوا»: كسلم عليو اهلل

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ صي مث: قاؿ كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كغًن غًنم، بقي ما ح  كأسقيهم
 ،«شربا آخرىم القـو ساقي إف»: قاؿ اهلل رسوؿ يا تشرب ح  أشرب ال: فقلت ،«اشرب»: رل فقاؿ كسلم،
 بن اهلل عبد فقاؿ: قاؿ ركاء، جامٌن اٞناء الناس فأتى: قاؿ كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كشرب فشربت،: قاؿ
 ف ين ٓندث، كيف الف  أيها انظر حصٌن بن عمراف قاؿ إذ اٛنام ، مسجد يف اٜنديث ىذا ألحدث إين: رباح
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 حدث،: قاؿ األنصار، من: قلت أنت؟ ٣نن: فقاؿ باٜنديث، أعلم فأنت: قلت: قاؿ الليلة، تل  الركي أحد
، فحدثت: قاؿ ُنديث م، أعلم فأن م  حفظو أحدا أف شعرت كما الليلة، تل  شهدت لقد: عمراف فقاؿ القـو
 " .حفظ و كما

 اهلل صلى الن  ألف للجنس ال للعهد القـو يف اليت كال ـ األلف أف يظهر: "الع ئي  الدين ص حقاؿ 
 كعمر ب ر أبا القـو يط  كإف قاؿ مث أمامو ىم الذين القـو عن االخ  ؼ ح اي و بعد ذل  قاؿ كسلم عليو

 على القياس جهة من ذل  أخذ إذا إال العمـو يق ضي كال اٞنعهودين القـو إذل ال عريف فينصرؼ يرشدكا
 .اىػ"اٞنذكورين

  

 ب ر، أل  قاؿ كسلم عليو اهلل صلى الن  أف:  األشعرم غنم ابناح جوا ّنا ركاه ا٘ند يف مسنده من حديث 
 األرن كط شعيي:  ٓنقيق  الرسالة ط ركاه االماـ ا٘ند يف اٞنسند ، "خالف  ما ما مشورة يف اج مع ما لو "كعمر
  .الرتكي احملسن عبد بن اهلل عبد د: إشراؼ ، كآخركف مرشد، عادؿ- 

 :اٛنواب 
 .اٜنديث ضعيف 
 الن  عن غنم بن الر٘نن عبد كحديث حوشي، بن شهر لضعف ضعيف إسناده: "قاؿ ١نققوا اٞنسند 

. مرس  كسلم عليو اهلل صلى
 يف اٟنيثمي قاؿ ،( 7295" )األكسط "يف الط اين عند عازب بن ال اء حديث من بو يفرح ال شاىد كلو

. مرتكؾ كىو مال ، كاتي حبيي أ  بن حبيي كفيو: 8/52" اجملم "
 يف الط اين أخرجو بدر، يـو األسارل اف داء قصة يف كسلم عليو اهلل صلى الن  عن اٜنديث ىذا كركم

 اٞن ي، معركؼ أ  بن رباح إسناده كيف عباس، ابن حديث من( 5658" )األكسط "كيف ،( 12244" )ال بًن"
 بن عمر عن عباس ابن عن بدر أسارل اف داء حديث صح كقد. م ابعة لو مسلم كركاية القوم، بذاؾ كليس

. اىػ"كسلم عليو اهلل صلى الن  عن القوؿ ىذا فيو يذكر كدل ،( 208 )برقم سلف اٝنطاب،
 . (باكذ) ال ل  السائي بن ١نمد إسنادهل ن يف  قمسنديف  راىويو بن إسحاؽ ركاهكاٜنديث ايضا 

 الثورم عنو يركم الذم كىو ال وفة أى  من النضر أبو كني و ال ل  السائي بن ١نمد: " حباف ابن ؿقا
 يقوؿ ككاف سعيد أبا العويف عطية كناه الذم كىو يعرؼ ال ح  النضر أبو حدثنا كيقوالف إسحاؽ بن ك١نمد
 بن اهلل عبد أصحاب من سبئيا ال ل  ككاف اٝندرم سعيد أبا أراد أنو في و٨نوف ال ل  بو يريد سعيد أبو حدثين
 جورا ملئت كما عدال فيمل ىا الساعة قياـ قب  الدنيا إذل راج  كإنو ٬نت دل عليا إف يقولوف الذين أكلئ  من سبأ
 ٚنعت قاؿ الثقفي إسحاؽ بن ١نمد أخ نا كمائة أربعٌن سنة ال   كمات فيها اٞن منٌن أمًن قالوا سحابة رأكا كإف
 أخ نا سبئي أنا يقوؿ ال ل  ٚنعت يقوؿ ما ٨نا ٚنعت يقوؿ سلمة أبا ٚنعت يقوؿ الرحيم عبد بن ١نمد ٪نٍن أبا

                                                           

  .(52: ص )الصحابة أقواؿ يف اإلصابة إٗناؿ 
  .(518/ 29)مسند ا٘ند  
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 أ  عن اٞنفض  بن بشر حدثنا قاؿ اٞنديين بن علي حدثنا قاؿ األزدم ٪نٍن بن اٜنسٌن حدثنا قاؿ زىًن بن أ٘ند
 اهلل صلى الن  دخ  فلما كسلم عليو اهلل صلى الن  على الوحي ٬نلي ج ي  كاف يقوؿ ال ل  ٚنعت قاؿ عوانة
 عاصم أبو حدثنا قاؿ شبة بن عمر حدثنا قاؿ ١نمد بن اٞنل  عبد أخ نا علي على ٬نلي جع  اٝن ء كسلم عليو
 قاؿ الثقفي أخ نا كذب فهو عباس بن عن صاحل أ  عن مين ٚنع و ما ال ل  رل قاؿ قاؿ الثورم سفياف رل قاؿ

 فسمع و إليو أخ لف كنت فقد ال ل  أما زائدة رل قاؿ قاؿ يعلى بن ٪نٍن حدثنا يقوؿ ١نمد بن العباس ٚنعت
 ما فحفظت يف يف ف فلوا كسلم عليو اهلل صلى ١نمد آؿ فأتيت أحفظ كنت ما فنسيت مرضة مرضت يقوؿ يوما
 حدثنا قاؿ الصغاين حدثنا قاؿ زىًن بن أخ نا فرتك و شيئا أبدا ىذا بعد عن  أركم ال كاهلل ال فقلت نسيت كنت
 ١نمد بن عمر أخ نا أياـ سبعة يف القرآف حفظت يقوؿ ال ل  ٚنعت قاؿ ١نمد بن حجاج حدثنا قاؿ عبيد أبو
 ليث ٚنعت قاؿ سليماف بن مع مر حدثنا قاؿ حصٌن بن عمرك حدثنا قاؿ ال سرتم زكريا بن موسى حدثنا قاؿ
 عبد ٚنعت يقوؿ السجس اين ٪نٍن بن ١نمد ٚنعت معو آخر كذكر ال ل  كذاباف بال وفة يقوؿ سليم أ  بن

 قلت كذب فقاؿ ال ل  تفسًن عن حنب  بن أ٘ند سألت يقوؿ ىاركف بن أ٘ند ٚنعت يقوؿ الفض  بن الصمد
 بن علي أخ ين قاؿ الوىاب عبد بن ١نمد حدثنا قاؿ الفارسي ىاركف بن ١نمد أخ نا ال قاؿ فيو النظر ٪ن 

 قاؿ الر٘نن عبد بن ١نمد أخ نا ثقة غًن كاهلل ككاف ال ل  حدثنا يقوؿ سلمة بن ٘ناد ٚن  أنو أبيو عن عثماف
 فقاؿ ال ل  ذكر أنو عياش بن ب ر أ  عن اٞنبارؾ بن عن كاقد بن اٜنسٌن بن علي حدثنا قاؿ قهزاد أبو حدثنا
 أخ نا بشيء ليس ال ل  يقوؿ معٌن بن ٪نٍن ٚنعت قاؿ ١نمد بن عباس ٚنعت آؿ الثقفي أخ نا موبذاف موبذ
 قاؿ ال ل  رل قاؿ قاؿ سفياف عن القطاف سعيد باف ٪نٍن قاؿ اٞنديين بن علي حدثنا قاؿ ١نمد بن اللم  عبد
 من أظهر فيو ال ذب ككضوح الدين يف مذىبو ىذا ال ل  حامت أبو قاؿ كذب فهو حدث   ما ك  صاحل أبو رل
 منو ٚن  كال عباس بن ير دل صاحل كأبو ال فسًن عباس بن عن صاحل أ  عن يركم كصفو يف اإلغراؽ إذل ٪ن اج أف
 ال كبدىا أف ذ األرض لو ٔنرج إليو اح يج ٞنا فجع  اٜنرؼ بعد اٜنرؼ إال صاحل أ  من ال ل  ٚن  كال شيئا
 .اىػ"بو االح جاج ف يف ال  ي يف ذكره ٪ن 

  

علي حجية قوؿ ابن مسعود " رضيت ألميت ما رضي ٟنا ابن أـ عبد: "اح جوا بقولو صلي اهلل عليو كسلم 
. 

 :اٛنواب 
 .ي في يف الرد عليهم ايراد القصة اليت ذكر فيها رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم ىذا ال  ـ 

 أبا يا: قاؿ خطب و من فرغ فلما خفيفة، خطبة كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ خطي: قاؿ الدرداء أ  عن
يا عمر قم فاخطي، : صلى اهلل عليو كسلم، فلما فرغ من خطب و قاؿ اهلل رسوؿ دكف فقصر فاخطي، قم ب ر
يا ف ف قم : قاؿ فخطي فقصر دكف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كدكف أ  ب ر، فلما فرغ من خطب و فقاـ

اس ت أك اجلس، ف ف ال شقيق من الشيطاف،  :فاخطي، فشقق القوؿ، فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
                                                           

  .(255-253/ 2 )اجملركحٌن 
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 يا: فقاـ ابن أـ عبد فحمد اهلل، كأثىن عليو مث قاؿ". ابن أـ عبد قم فاخطي  يا" كإف من البياف لسحرا، كقاؿ 
البيت قبل نا كإف ىذا نبينا كأكمأ بيده إذل  أيها الناس إف اهلل عز كج  ربنا كإف اإلس ـ ديننا كإف القرآف إمامنا كإف

فقاؿ الن   رضينا ما رضي اهلل تعاذل لنا كرسولو ككرىنا ما كره اهلل تعاذل لنا كرسولو، ..الن  صلى اهلل عليو كسلم
. "أصاب ابن أـ عبد كصدؽ، رضيت ألميت ما رضي ٟنا ابن أـ عبد: صلى اهلل عليو كسلم

 اللَّروي  رىًضيى  بًً ٍحسىافو  اتػَّربػىعيوىيمٍ  كىالَّرًذينى  كىاأٍلىٍنصىارً  اٍلميهىاًجرًينى  ًمنى  اأٍلىكَّرليوفى  كىالسَّرابًقيوفى }: اح جوا بقولو تعارل 
اًلًدينى  اأٍلىنٍػهىاري  ٓنىٍ ػىهىا ْنىٍرًم جىنَّراتو  ٟنىيمٍ  كىأىعىدَّر  عىٍنوي  كىرىضيوا عىنػٍهيمٍ  ا ًفيهىا خى  .[100: ال وبة{ ]اٍلعىًظيمي  اٍلفىٍوزي  ذىًل ى  أىبىدن

 :اٛنواب 
قيد مهم ، كاٞنراد اف ن بعهم يف الشئ اٜنسن ، ال يف ك  شئ ، كاٜنسن كالقبح ال ٬ن ن  (باحساف)قولو 

 .معرف هما اال بالنصوص 
**** 

 :ذكر اى  العلم يف تفسًن االية ث ثة اكجو كلها ال تفيد ال عبد باقواؿ الصحابة 
  .ذل  غًن يف هبم يق دكف كال ، اٜنسنة أعماٟنم يف هبم يق دكف (ُ)

 .اتبعوىم علي دينهم من اى  اال٬ناف ارل اف تقـو الساعة  (ِ)
 .أم باس قامة كسلوؾ الطريق الذم درج عليو السابقوف عليو  (ّ)

 / 3)عبد العزيز البخارم ؿ كشف األسرار شرح أصوؿ البزدكم  ،(456 / 2 )للشوكاين القدير ف ح: راج  
، الن ت كالعيوف ،  (116 / 13)البن منظور لساف العرب ،  (184 / 4) ألزىرمؿ هتذيي اللغة ،  (222
 تفسًن ابن ، (342 / 2) تفسًن السمعاين ، (521 / 2) ال فسًن الوسيط للواحدم ،  (395 / 2)ٞناكردم ؿ

أيسر ال فاسًن  ، )4/97)  السعود ألإرشاد العق  السليم إذل مزايا ال  اب ال رًن  ، )72 / 8)كثًن ت س مة 
 ( .419 / 2)للجزائرم ، 

 ".اللهم فقهو يف الدين كعلمو ال أكي : "اح جوا بدعاء الن   صلي اهلل عليو كسلم البن عباس 
 :اٛنواب 

 : الوجه االول 
دعا رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم البن عباس باف يفقو يف الدين، كدل يدع لو باف يعصمو من اٝنطأ ، 

 ، كليس ابن عباس ، كم  ذل  فقد خطأ كقد اخ نا صلي اهلل عليو كسلم اف اعلم الصحابة معاذ بن جب 

                                                           

  .(225 / 3 )الصحيحة سلسلةكصححو االلباين يف اؿ الط اين ركاه 
 «كحرامو اهلل ُن ؿ الناس أعلم جب  بن معاذ: »كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو تعاذل اهلل رضي اٝندرم، سعيد أ عن  

 جب  بن معاذ: » ، كقاؿ صلي اهلل عليو كسلم (420 / 3 )الصحيحة سلسلة ، كصححو االلباين يف اؿ(228 / 1 )ليةركاه ابو نعيم يف احل
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 ، كما اف رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم معاذا حينما اطاؿ الص ة ، كزعم اف من ترؾ الص ة خلفو منافق
 ، كقد اس جاب اهلل دعوتو رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم دعا النس بن مال  باف يبارؾ اهلل يف مالو كي ثره لو

 .، ل ن دل ي ن انس اكثر الصحابة ماال 
 :الوجه الثاني 

احصيت البن عباس اكثر من س ٌن مسألة خالف فيها اٜنق ، كاٞنقاـ ال يس  لذكرىا ، كمن اراد اف يقف 
 .حملمد ركاس قلعو جي   (موسوعة فقو ابن عباس)عليها فعليو ب  اب 

  . ، كقولو باف القات  ال توبة لوكمن اشهر اقواؿ ابن عباس اٞنخالفة للدلي  قولو باباحة ن اح اٞن عة
 
 

  

                                                                                                                                                                                     

 3 )الصحيحة سلسلة من حديث ١نمد بن كعي القرظي   ، كصححو االلباين يف اؿ(229 / 1 )لية ركاه ابو نعيم يف احل«برتوة العلماء أماـ
 /81-84).  
 فقرأ الص ة، هبم فيصلي قومو يأيت مث كسلم، عليو اهلل صلى الن  م  يصلي كاف عنو، اهلل رضي جب  بن معاذ أف: اهلل عبد بن جابرعن  
 كسلم عليو اهلل صلى الن  فأتى الرج ، ذل  فبلغ منافق، إنو: فقاؿ معاذا، ذل  فبلغ خفيفة، ص ة فصلى رج  ف جوز: قاؿ البقرة، هبم
 الن  فقاؿ منافق، أين فزعم ف جوزت، البقرة، فقرأ البارحة، بنا صلى معاذا كإف بنواضحنا، كنسقي بأيدينا، نعم  قـو إنا اهلل، رسوؿ يا: فقاؿ
 البخارم ركاه ) "ك٥نوىا األعلى رب  اسم كسبح كضحاىا كالشمس: اقرأ - ث ثا - أنت أف اف معاذ، يا: " كسلم عليو اهلل صلى
 (( .465ح) كاللفظ لو ، كمسلم (6106ح)

أعيدكا ٚنن م يف سقائو، كٕنركم يف »:  عن أنس رضي اهلل عنو، دخ  الن  صلى اهلل عليو كسلم، على أـ سليم، فأت و ب مر كٚنن، قاؿ
يا رسوؿ اهلل، إف رل : مث قاـ إذل ناحية من البيت، فصلى غًن اٞن  وبة، فدعا ألـ سليم كأى  بي ها، فقالت أـ سليم« كعائو، ف ين صائم

« اللهم ارزقو ماال ككلدا، كبارؾ لو فيو»: خادم  أنس، فما ترؾ خًن آخرة كال دنيا إال دعا رل بو، قاؿ: ، قالت« ما ىي؟»: خويصة، قاؿ
 ( .1982ح)ركاه البخارم " ، ف ين ٞنن أكثر األنصار ماال

 قلة؟ النساء كيف الشديد، اٜناؿ يف ذل  إ٧نا: لو موذل لو فقاؿ ، «فرخ  »النساء م عة عن سئ : عباس ابن ٚنعت: قاؿ ٗنرة، أ  عن 
 ( .(5116 ح )البخارم ركاه) «نعم: »عباس ابن فقاؿ ٥نوه، أك
: الفرقاف يف اليت اآلية ىذه عليو ف لوت: قاؿ ال،: قاؿ توبة؟ من م عمدا م منا ق   أٞنن: عباس البن قلت: قاؿ جبًن، بن سعيد عن 
 م ية آية ىذه: »قاؿ اآلية، آخر إذل[ 68: الفرقاف{ ]باٜنق إال اهلل حـر اليت النفس يق لوف كال آخر إٟنا اهلل م  يدعوف ال كالذين}

 يف اليت اآلية ىذه عليو ف لوت: ىاشم ابن ركاية كيف ،[ 93: النساء{ ]خالدا جهنم فجزاؤه م عمدا م منا يق   كمن : }«مدنية آية نسخ ها
 ( .(3023 ح )مسلمركاه )" [60: مرًن{ ]تاب من إال: }الفرقاف



 

36 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

37 

 .قب  البدء يف بياف اٞنقصود البد من زيادة ال وضيح يف مسألة فهم السلف 

فهم السلف ليس بحجة 

 .كيف عرف م اف القراف كالسنة ال يفهماف إال بفهم السلف؟ : 

اف ذكركا األدلة من ال  اب كالسنة تناقضوا ، الهنم قالوا اف األدلة ال تفهم اال بفهم السلف ، كىاىم اآلف 
 .قد فهموا ال  اب كالسنة بدكف فهم السلف ، كيف أعظم مسائ  الدين 

كاف ذكركا أقواؿ السلف ، اخ كنا بقلة عقوٟنم ، الف من احملاؿ إثبات الشئ بالشئ نفسو ، فمث  ال ٬ن ن 
 .اف نثبت حجية القراف بالقراف ، كال حجية السنة بالسنة ، ف  بد من دلي  خارجي 

من قاؿ اننا ال نفهم ال  اب كالسنة اال بفهم السلف كق  يف تفويض الدين باكملو ، كليت شعرم  : 
 .كيف يرد ى ال علي اٞنفوضة يف باب األٚناء كالصفات 

كاف الن  صلي اهلل عليو كسلم يعرض القراف علي اٞنشركٌن ، ككاف ٚناع البعض للقراف من غًن الن   : 
صلي اهلل عليو كسلم سببا يف إس مهم ، ف يف فهم ى ال القراف ، كدل ي ن عندىم من شركط االج هاد اليت 

 .ي شدؽ هبا الناس اليـو اال اللغة

                                                           

 اٞن فرقة كاألىواء اآلراء كإتباع كالسنة القرآف ترؾ يف الشيطاف كضعها اليت الشبة رد: السادس  األص : "قاؿ ١نمد بن عبد الوىاب  
 ب ر أ  يف تامة توجد ال لعلها أكصافا ككذا ب ذا اٞنوصوؼ ىو كاجمل هد اٞنطلق، اجمل هد إال يعرفهما ال كالسنة القرآف أف كىي اٞنخ لفة،
 ٠ننوف كإما زنديق، إما فهو منها اٟندل طلي كمن فيو، أش اؿ كال ش  ال ح مان  فرضان  عنهما فليعرض كذل  اإلنساف ي ن دل ف ف كعمر،
 إذل بلغت ش  كجوه من اٞنلعونة الشبهة ىذه رد يف كأمران  خلقان  كقدران، شرعان  سبحانو اهلل بٌن كم كُنمده اهلل فسبحاف فهمها صعوبة ألج 
 (.(145ص) الس ة األصوؿ شرح كيليو الشبهات كشف شرح)اىػ "يعلموف ال الناس أكثر كل ن العامة الضركريات حد

 ال ّنا االج هاد تيسًن إذل النقاد ب رشاد اٞنسماة رسال نا يف االج هاد تعذر دعول بط ف بينا كقد: "كقاؿ ١نمد بن إٚناعي  األمًن الصنعاين 
 - ٟنا كاٞنقررين الدعول ٟنذه اٞندعٌن أعين ف هنم عليهم اهلل نعمة كفراف من إال األنظار عليها تطابقت اليت الدعول ىذه أرل كما دفعو ٬ن ن

 - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاضي أسيد بن ع اب عرفو قد ي ن دل ٣نا االس نباط هبا ٬ن نو ما األدلة من أحدىم يعرؼ ٠ن هدكف
 كال عليها كعاملو فيها قاضيو جب  بن معاذ كال اليمن يف - كسلم عليو اهلل صلى - اهلل رسوؿ قاضي األشعرم موسى أبو كال م ة على
. ((568 / 2 )الس ـ سب )اىػ "ال وفة على - عنو اهلل رضي - كعلي عمر قاضي شريح

 ال بو كالعم  كتفهمو العظيم، القرآف ىذا تدبر إف: األصوليٌن م أخرم بعض قوؿ أف اعلم: األكذل اٞنسألة: "كقاؿ ١نمد األمٌن الشنقيطي 
 دلي  إذل منها كثًن اشرتاط يس ند دل اليت عندىم اٞنقررة بشركطو اٞنطلق االج هاد درجة يبلغ دل من ك  كإف خاصة، للمج هدين إال ٩نوز
. أص  شرعي دلي  من لو مس ند ال قوؿ - الصحابة عن أثر كال جلي، قياس كال إٗناع كال سنة كال ك اب من
 تعلمهما، عليو ٩ني كالسنة، ال  اب معاين كإدراؾ كال فهم، ال علم على اٞنسلمٌن، من قدرة لو من ك  أف فيو، ش  ال الذم اٜنق ب 

. منهما علم ّنا كالعم 
. إٗناعا فممنوع منهما بو يعم  ّنا اٛنه  م  هبما العم  أما
. كاحدا حديثا أك كاحدة آية كلو. بو يعم  أف فلو. صحيح تعلم عن ناشئا صحيحا علما منهما علمو ما كأما



 

38 

 .إذا دل يفهم اإلنساف ك ـ اهلل الذم ىو الغاية يف الفصاحة كالبياف ، فلن يفهم ك ـ غًنه  : 

فاللغة ىي اليت ٕن ننا من معرفة اآلية اليت تبٌن اية أخرم ، كاٜنديث الذم يبٌن بعض اآليات ، كٕن ن 
اإلنساف من إيصاؿ أف اره ارل اآلخرين ، كفهم أقواؿ اآلخرين أيضا ، ككلما ق  نصيي اإلنساف من اللغة كلما 
ازدادت اش ال و ،  كالع س صحيح ، فمث  ٤ند األعجمي ال يفهم من ال  اب كالسنة شيئا ، ف ذا تعلم بعض 
 .قواعد اللغة ٕن ن من فهم بعض األح اـ يف ال  اب كالسنة بقدر ما تعلم ، ككلما ازداد علمو ، ازداد فهمو 

 لىعىلَّرهيمٍ  قػىٍبًل ى  ًمنٍ  نىًذيرو  ًمنٍ  أىتىاىيمٍ  مىا قػىٍومنا لً ػيٍنًذرى  رىبِّب ى  ًمنٍ  اٜنٍىقُّ  ىيوى  بى ٍ  افٍػ ػىرىاهي  يػىقيوليوفى  أىـٍ }: قاؿ تعارل 
  .[3: السجدة{ ]يػىٍه ىديكفى 

 :االدلة علي بط ف ىذا االص  كثًنة ، نذكر منها  : 

فليبلغ الشاىد الغائي، : ... قاؿ  كسلم عليو اهلل صلى الن  خطبنا: قاؿ عنو، اهلل رضي ب رة أ  عنما 
 . "فرب مبلغ أكعى من سام 

نضر اهلل امرأ ٚن  منا حديثا، »: ٚنعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: عن زيد بن ثابت، قاؿ
 . «فحفظو ح  يبلغو، فرب حام  فقو إذل من ىو أفقو منو، كرب حام  فقو ليس بفقيو

{ األسود اٝنيط من األبيض اٝنيط ل م ي بٌن ح : }نزلت ٞنا: قاؿ عنو، اهلل رضي حامت بن عدم عن
 ف  اللي ، يف أنظر فجعلت كساديت، ٓنت فجعل هما أبيض، عقاؿ كإذل أسود، عقاؿ إذل عمدت[ 187: البقرة]

 كبياض اللي  سواد ذل  إ٧نا»: فقاؿ ذل  لو فذكرت كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ على فغدكت رل، يس بٌن
 . «النهار

 يدخ  أف يأمره: الزىرم األرقم بن اهلل عبد بن عمر إذل ك ي أباه أف ع بة، بن اهلل عبد بن اهلل عبيدعن 
 حٌن كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ٟنا قاؿ ما كعن حديثها، عن فيسأٟنا األسلمية، اٜنارث بنت سبيعة على

 أهنا: أخ تو اٜنارث بنت سبيعة أف ٫ن ه ع بة، بن اهلل عبد إذل األرقم، بن اهلل عبد بن عمر ف  ي. اس ف  و

                                                                                                                                                                                     

. الناس ٛنمي  عاـ - اهلل ك اب ي دبر من على كاإلن ار الذـ ىذا أف كمعلـو
 عند اٞنقررة االج هاد لشركط مس  م  منهم أحد ليس كال فار، اٞننافقوف ىم فيهم نزؿ الذين بو األكلٌن اٞنخاطبٌن أف ذل  يوضح ك٣نا
 باإلص ح اجمل هدكف إال هبديو كاالى داء بو بالعم  ين ف  أف ٩نوز ال القرآف كاف فلو. أص  منها شيء عندىم ليس ب  األصوؿ، أى 

 م أخرم عند اٞنقررة االج هاد شركط ٪نصلوا ح  بو اٜنجة عليهم أقاـ كٞنا هبداه، االى داء عدـ عليهم كأن ر ال فار اهلل كبخ ٞنا األصورل
. ترل كما األصوليٌن،

 كاف كلو قطعي، اٞنذكورة اآليات يف كاٞننافقٌن ال فار فدخوؿ كإذا الدخوؿ، قطعية النزكؿ سبي صورة أف األصوؿ يف اٞنقرر من أف كمعلـو
 يف البياف أضواء)اىػ:بو عملهم كعدـ اهلل، ك اب تدبرىم عدـ ال فار على اهلل أن ر ٞنا اجمل هدين ٝنصوص إال القرآف هبدم االن فاع يصح ال

 .((258 / 7 )بالقرآف القرآف إيضاح
 ( .1741 ح)ركاه البخارم  
  .(21 / 1 )كالرتىيي الرتغيي صحيح، كصححو االلباين يف  (3660ح)ركاه ابو داكد يف سننو  
  .(1090ح)، كمسلم  (1916ح )البخارم ركاه 
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 كىي الوداع حجة يف عنها ف ويف بدرا، شهد ٣نن ككاف ل م، بن عامر بين من كىو خولة، ابن سعد ٓنت كانت
 أبو عليها فدخ  للخطاب، ْنملت نفاسها، من تعلت فلما كفاتو، بعد ٘نلها كضعت أف تنشي فلم حام ،
 كاهلل ف ن  الن اح؟ ترجٌن للخطاب، ْنملت أراؾ رل ما: ٟنا فقاؿ الدار، عبد بين من رج  بع  ، بن السناب 

 حٌن ثيا  علي ٗنعت ذل  رل قاؿ فلما: سبيعة قالت كعشر، أشهر أربعة علي  ٕنر ح  بناكح أنت ما
 ٘نلي، كضعت حٌن حللت قد بأين فأف اين» ذل  عن فسأل و كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كأتيت أمسيت،
 . «رل بدا إف بال زكج كأمرين

 فما عرفناىا قد الفاكهة ىذه: »قاؿ مث ،[ 31: عبس{ ]كأبا كفاكهة: }اٞنن  على قاؿ عمر أف أنس، عن
 . «عمر يا ال  لف ٟنو ىذا إف: »فقاؿ نفسو، إذل رج  مث ، «األب؟

 فقاؿ ؟[ 5: السجدة{ ]سنة ألف مقداره كاف يـو }عن عباس ابن رج  سأؿ: قاؿ ملي ة، أ  ابن عن
 ابن فقاؿ. ل حدثين سأل   إ٧نا: الرج  قاؿ ؟[ 4: اٞنعارج{ ]سنة ألف ٙنسٌن مقداره كاف يـو }فما: عباس ابن

 .«هبما أعلم اهلل ك ابو، يف اهلل ذكر٨نا يوماف ٨نا: »عباس
االقواؿ اٞنوجودة يف ال  ي ىي اقواؿ لبعض السلف ، كاكثر السلف دل ينق  عنهم حرؼ كاحد ،  : 

كآندم أم شخ  اف يأتيين باثر كاحد فقط ل   صحا  ، كانا علي يقٌن من عدـ مقدرهتم علي االتياف هبذه 
االثار ، الف العدد الفعلي للصحابة ٠نهوؿ ، كما اف عدد الصحابة الذين نقلت عنهم الف وم قلي  ، قاؿ ابن 

 كٙنسٌن كث ثة مائة إال ٤ندىم فلم فأكثر كاحدة مسألة يف ف يا عنو ركل من تقصينا كلقد- : " ر٘نو اهلل –حـز 
 اهلل عبد كابنو عمر كىم فقط سبعة إال م ثركف منهم كليس كهتممنا ذل  يف طلبنا شدة م  فقط كامرأة رج  بٌن

 يوجد أف ٬ن ن فقط عشر ث ثة فهم كاٞن وسطوف ثابت بن كزيد عائشة اٞن منٌن كأـ مسعود كابن عباس كابن كعلي
 يف ف يا إال عنو يرك دل من فيهم جدا مقلوف كالباقوف فقط عشركف فه الء ، صغًن جزء منهم كاحد ك  ف يا يف

 منو أقرب أصغر إذل ىو كاحد جزء ٗنيعهم ف يا من ٩ن م  ذل  من كأكثر مسأل ٌن يف كمنهم فقط كاحدة مسألة
 .اىػ"ال  

كدعوم عدـ فهم الوحي اال بفهم السلف دعوم سخيفة ، كغالي من ي فوه هبا ال يعرؼ من اقواؿ 
الصحابة اال القلي  جدا ، كقد طالبت عددا منهم باف يذكر رل عشرة اثار ل   كاحد من العشرة اٞنبشرين باٛننة 

 .فعجزكا ، كطالبت اخرين باف يذكركا رل مسائ  االع قاد مقركنة باقواؿ الصحابة فعجزكا 
                                                           

 ( .3991ح)ركاه البخارم  
ٔنريج أحاديث كآثار ك اب يف ظ ؿ ، كصححو  علوم بن عبد القادر السقاؼ يف ك ابو  (30105)ق مصنف يف ابن أ  شيبة  ركاه
  .(489 / 1) القرآف
، كذل  عند ٓنقيقو ل  اب " اسناده صحيح: " ، كقاؿ مشهور حسن سلماف (376ص )القرآف فضائ يف  س ـ بن لقاسمركاه ا 

  .(281 / 4)للشاط   اٞنوافقات
( 176 / 4 )حـز البن األح اـ أصوؿ يف اإلح اـ 
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:كيف نفهم الكتاب والسنة   

 :اذا اردنا فهم النصوص فهما صحيحا فعلينا اف نأخذ ّنعيارين فقط ، ك٨نا 

 :اللغة  (1)

 .معرفة مراد أم م  لم ت وف ب  مو فقط 
اٞن  لم الذم ي  لم ب  ـ ال يفهم عيئ ال ٪نسن اس عماؿ األلفاظ اٞنناسبة ، اك ملبس يريد اف يض  
الناس ، كىذه األمور ي نزه عنها البشر ، فالواجي اف ننزه عنها رب البشر ، كلسنا يف حاجة ارل سرد أدلة فهي 

 .ُنمد اهلل كافرة 
أرس  اهلل عز كج  ج ي  إرل ١نمد صلي اهلل عليو كسلم فقرأ عليو القراف ، ففهم رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو 
كسلم ك ـ ربو ، مث بلغو إرل ال فار ففهموه أيضا ، كدل ي ن عند رسوؿ اهلل صلي اهلل عليو كسلم كال عند قومو 
معايًن لفهم النصوص إال اللغة ، كلو خاطبهم بلغة ال تفهم ٞنا امن بو احد ، كال كفر بو احد ، ك٥نن اليـو لو 
جاءنا من ي  لم باللغة الصينية كخاطبنا ٞنا صدقناه اك كذبناه ، الف ك مو قد ي وف خ ا يقاب  بال صديق أك 

 .ال  ذيي ، كقد ي وف أمران يقاب  بالفع  أك الرتؾ 
ا أىٍعجىًميٌّي  إًلىٍيوً  يػيٍلًحديكفى  الَّرًذم ًلسىافي  بىشىره  يػيعىلِّبميوي  ًإ٧نَّرىا يػىقيوليوفى  أىنػَّرهيمٍ  نػىٍعلىمي  كىلىقىدٍ }: قاؿ تعارل  عىرىً ٌّي  ًلسىافه  كىىىذى

 عىلىى( 193 )اأٍلىًمٌني  الرُّكحي  بًوً  نػىزىؿى ( 192 )اٍلعىالىًمٌنى  رىبِّب  لى ػىٍنزًي ي  كىًإنَّروي }:  ، كقاؿ تعارل [103: النح { ]ميًبٌنه 
 ًك ىابه }:  ، كقاؿ تعارل [195 - 192: الشعراء{ ]ميًبٌنو  عىرىً    بًًلسىافو ( 194 )اٍلميٍنًذرًينى  ًمنى  لً ى يوفى  قػىٍلًب ى 
نىا كىكىذىًل ى }:  ، كقاؿ تعارل [3: فصلت{ ]يػىٍعلىميوفى  لًقىٍوـو  عىرىبًيًّا قػيٍرآننا آيىاتيوي  فيصِّبلىتٍ  يػٍ  أيَّـر  لً ػيٍنًذرى  عىرىبًيًّا قػيٍرآننا إًلىٍي ى  أىٍكحى
:  ، كقاؿ تعارل [7: الشورل{ ]السَّرًعًنً  يف  كىفىرًيقه  اٛنٍىنَّرةً  يف  فىرًيقه  ًفيوً  رىٍييى  الى  اٛنٍىٍم ً  يػىٍوـى  كىتػيٍنًذرى  حىٍوٟنىىا كىمىنٍ  اٍلقيرىل
ٍلنىا كىمىا} ى  قػىٍوًموً  بًًلسىافً  ًإالَّر  رىسيوؿو  ًمنٍ  أىٍرسى   .[4: إبراىيم { ]ٟنىيمٍ  لًييبػىٌنِّب

:  النصوص علي ظاهرها جيب إجراء

قد ي وف للفظ أكثر من معين ٓن ملو اللغة ، كيف ىذه اٜنالة ال ٬ن ن اف نقط  ّنراد اٞن  لم اال بالنظر يف 
السياؽ الذم كرد فيو اللفظ ، اك َنم  نصوص أخرم للم  لم ، اما صرؼ اللفظ ارل معين ال ٓن ملو اللغة ، أك 

 .إرل معين ٓن ملو اللغة ل ن يس حي  كركده يف سياؽ ال  ـ يعد ٓنريفا للن  
 اذل سبي ىذا اف برىاف ب  ظاىره عن ال  ـ صرؼ أراد ٞنن فيقاؿ كأيضا ":-  ر٘نو اهلل –قاؿ ابن حـز 

 غرض ل  ب  ظاىره على ىذا ليس ل  قي  ك ما كغًنؾ أنت قلت كلما ألنو كلها اٜنقائق كابطاؿ السفسطة
 على ليس للظاىر ابطال  لع  ل  يقوؿ ٣نن تنف  كدل ظاىره على ايضا ىذا ليس ل  قي  أكدت ككلما آخر
 .اىػ"ترل كما كىذا ظاىرة

                                                           

( 38ص )ال افية النبذة 
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 .كقد نق  بعض أى  العلم اإلٗناع علي كجوب األخذ بالظاىر 
 .اىػ"كاألص  ال مس  بالظاىر حيت يرد ن  يدفعو ":- ر٘نو اهلل – القرط قاؿ 
كقد أٗنعت األمة يف الصدر األكؿ علي األخذ هبذه الظواىر من غًن تأكي   ":- ر٘نو اهلل – لشوكاينكقاؿ ا

. اىػ"ىذه الظواىر نصوصا كصارت بالظاىر األخذ كجيكإذا اٗنعوا علي من  ال أكي  
 - اهلل رسوؿ أصحاب عليو كاف الذم كىو فيو، ش  ال الذم كال حقيق-: " ر٘نو اهلل –كقاؿ الشنقيطي 

 صلى - اهلل رسوؿ كسنة اهلل ك اب ظاىر عن العدكؿ ٩نوز ال أنو اٞنسلمٌن علماء كعامة - كسلم عليو اهلل صلى
 إذل الظاىر عن صارؼ شرعي صحيح دلي  يقـو ح  الوجوه، من بوجو األحواؿ من حاؿ يف - كسلم عليو اهلل

. اىػ"اٞنرجوح احمل م 
 إذل عنو صارؼ شرعي دلي  يرد ح  كاجي بالظاىر العم  أف على اٞنسلمٌن ٗني  أٗن  كقد: "كقاؿ 

. اىػ"األصوؿ يف ت لم من ك  ىذا كعلى اٞنرجوح، احمل م 
كذكرم ٟنذه األقواؿ ال يعين اس دالرل هبا فاإلٗناع ليس ُنجة ، ل ن ألبٌن اف االخذ بالظاىر دل ي فرد بو 
الظاىرية كما يشاع ، كلع  ال خليط اٜناص  ناتج من عدـ ال فريق بٌن األخذ بالظاىر كاٜنرفية يف فهم الن  ، 

 . كال ٫نفي اف اٝنطأ يف تطبيق اٞننهج ال يعين فساد اٞننهج 
اف األخذ بالظاىر يف العقيدة من األمور اليت يسلم هبا أكثر اٞنن سبٌن للسلف ، كم  ذل  ٤ند اف بعضهم 
ين ر علينا األخذ بالظاىر ، ف ذا طالبناىم بالدلي  علي ال فريق بٌن العقائد كاألح اـ عجزكا ، كىذا ال فريق باط  

 .، كقد رده من أى  العلم اٞنعاصرين اإلماـ االلباين 
 :جمع النصوص في المسألة  (2 )

كاف سبي ض ؿ اٝنوارج ، كاٞنرجئة ، كاٛن ية ، كالقدرية كغًنىا من الفرؽ ، عدـ ٗن  النصوص ، كقد 
تفسًن )، ك (تفسًن القراف بالقراف)اطاؿ اى  العلم ال  ـ يف ىذا االص  يف كثًن من ال  ي ، ٓنت مسمي 

، ف فونا م نة ال فصي  ، كسأذكر بعض االمثلة حيت ي ضح ىذا االص  ٞنن بدأ الطلي ، اك من دل  (القراف بالسنة
 .٩ند اٞنراج  

إ٬ناهنم  [82: األنعاـ] {الذين آمنوا كدل يلبسوا}: ٞنا نزلت ىذه اآلية: ، قاؿ عن عبد اهلل رضي اهلل عنو
أينا دل يظلم نفسو؟ فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل : بظلم شق ذل  على أصحاب الن  صلى اهلل عليو كسلم، كقالوا

[ 13: لقماف] {يا بين ال تشرؾ باهلل إف الشرؾ}: ليس كما تظنوف، إ٧نا ىو كما قاؿ لقماف البنو: " عليو كسلم
 . "لظلم عظيم

                                                           

( 30 / 12 )القرآف ألح اـ اٛنام  
 (216 / 2 )القدير ف ح 
( 266 / 7 )بالقرآف القرآف إيضاح يف البياف أضواء 
  .(269 / 7 )بالقرآف القرآف إيضاح يف البياف أضواء 
 ( .124ح)، كمسلم  (6937 ح)ركاه البخارم  
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 إال تعرفو، ال شيئا تسم  ال كانت: كسلم عليو اهلل صلى الن  زكج عائشة، أف ملي ة، أ  ابنعن 
 أكليس فقلت: عائشة قالت «عذب حوسي من: »قاؿ كسلم عليو اهلل صلى الن  كأف تعرفو، ح  فيو راجعت
 من: كل ن العرض، ذل  إ٧نا: " فقاؿ: قالت[ 8: االنشقاؽ{ ]يسًنا حسابا ٪ناسي فسوؼ: }تعاذل اهلل يقوؿ
 . "يهل  اٜنساب نوقش

 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ ٚنعت: يقوؿ اٛنهين عامر بن عقبة ٚن  أنو اٟنمداين، شفي بن ٖنامة علي أ  عن
 إف أال الرمي، القوة إف أال »،[ 60: األنفاؿ{ ]قوة من اس طع م ما ٟنم كأعدكا: }يقوؿ اٞنن  على كىو كسلم
 . «الرمي القوة إف أال الرمي، القوة

. 1"ال وثر هنر أعطانيو ر  يف اٛننة: "صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ رسوؿ اهلل: كعن أنس قاؿ
 اٝندرم، سعيد أ  بن الر٘نن عبد   مر: قاؿ الر٘نن، عبد بن سلمة أبا ٚنعت: قاؿ اٝنراط، ٘نيد عن

 رسوؿ على دخلت: أ  قاؿ: قاؿ ال قول؟ على أسس الذم اٞنسجد يف يذكر أباؾ ٚنعت كيف: لو قلت: قاؿ
 ال قول؟ على أسس الذم اٞنسجدين أم اهلل، رسوؿ يا: فقلت نسائو، بعض بيت يف كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 ."اٞندينة ٞنسجد «ىذا مسجدكم ىو: »قاؿ مث األرض، بو فضرب حصباء، من كفا فأخذ: قاؿ

 **ملحوظة** 
قاؿ بعض أى  العلم البد للناظر يف ال  اب كالسنة من معرفة الناسخ كاٞننسوخ ، كالعاـ كاٝناص ، كاٞنطلق 

 .كاٞنقيد 
 . ال الع سخىذا ي دم إرل الدكر ألنو ينظر يف األدلة ح  يعلم الناسخ كاٞننسو: قلنا 
البد لو من معرفة بعض األصوؿ كالقاعدة األصولية اليت تن  علي اف األص  يف األمر افادتو : قالوا 

 .للوجوب ما دل تأت قرينة تصرفو للندب 
عليو اكال اف ينظر يف النصوص مث يقعد القواعد ، كاهلل سبحانو كتعارل كعد اجمل هد اٞنخطئ باجر : قلنا 

 .بٌن االصوؿ كالفركع باط - الذم ترتتي عليو اح اـ - كاحد ، كدل يقيد اٝنطأ باصوؿ كال فركع ، كال فريق 
** تنبيو**

اف دعوتنا ليست دعوة لرتؾ النظر يف اثار الصحابة كاقواؿ االئمة ، كاالس عانة هبا علي فهم النصوص ، 
. ل نها دعوة فقط لنبذ الغلو الذم ان شر م خرا ، كلبياف اٜنق الذم غابت م ١نو يف اذىاف كثًن من الناس 

 

  

                                                           

 ( .103ح)ركاه مسلم  
 ( .1917ح)ركاه مسلم  
  .(1398 ح )مسلم ركاه 
من اراد اف يبحث ىذه اٞنسألة ب وس  فعليو ب  اب ٠نموع الف اكم لشيخ االس ـ ابن تيمية ، كك اب ٢ن صر الصواعق اٞنرسلة البن القيم  
. 
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 ، (5 ،4 جػ )الشريف األزىر يف اٞندرس عوض عطوة  كإبراىيم ،(3 جػ )الباقي عبد ف اد
 - ىػ 1395 الطبعةالثانية، ، مصر – اٜنل  البا  مصطفى كمطبعة م  بة شركة

  .ـ1975
 حسن االرن كط، شعيي: عليو كعلق نصو كضبط  حققو، الدارقطين ، الدارقطين سنن .ِٔ

 لبناف – بًنكت الرسالة، م سسة ، برىـو أ٘ند اهلل، حرز اللطيف عبد شل ، اٞننعم عبد
  .ـ2004 - ىػ 1424 األكذل، الطبعة، 
 العلمية، ال  ي دار ، عطا القادر عبد ١نمد: ، ٓنقيق  البيهقي ، ال  ل السنن .ِٕ

  .ـ 2003 - ىػ 1424 الثالثة، الطبعة ، لبنات – بًنكت
 الدار ، األعظمي الر٘نن حبيي: ، ٓنقيق  منصور بن سعيد ، منصور بن سعيد سنن .ِٖ
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  .ـ1982 -ىػ1403 األكذل، الطبعة ، اٟنند – السلفية
 العثيمٌن ١نمد بن صاحل بن ١نمد ، الس ة األصوؿ شرح كيليو الشبهات كشف شرح .ِٗ

 الطبعة ، الرياض كال وزي ، للنشر الثريا دار، السليماف إبراىيم بن ناصر بن فهد: إعداد، 
  .ـ1996 - ىػ 1416 األكذل،

 بًنكت – الرسالة م سسة ، األرن كط شعيي: ٓنقيق،  حباف بن، ا حباف ابن صحيح .َّ
 .ـ 1993 – 1414 الثانية، الطبعة، 
 األلباين الدين ناصر ١نمد: عليو كعلق أحاديثو حققللبخارم ،  اٞنفرد األدب صحيح .ُّ

 . ـ1997 - ىػ 1418 الرابعة، الطبعة ، كال وزي  للنشر الصديق دار، 
 ، الرياض – اٞنعارؼ م  بة ،  األلباين الدين ناصر ١نمد ، كالرتىيي الرتغيي صحيح .ِّ

  .اٝنامسة الطبعة
 ، الرياض – اٞنعارؼ م  بة ، األلباين الدين ناصر ١نمد ، كالرتىيي الرتغيي صحيح .ّّ

  اٝنامسة الطبعة
 .، ١نمد ناصر الدين االلباين  (الشاملة) الرتمذم سنن كضعيف صحيح .ّْ
  .األلباين الدين ناصر ١نمد،  (الشاملة) النسائي سنن كضعيف صحيح .ّٓ
 ١نمد أبو: ٓنقيق ،  الذى  ، كسقيمها األخبار صحيح إيضاح يف الغفار للعلي العلو .ّٔ

 - ىػ1416 األكذل، الطبعة، الرياض - السلف أضواء م  بة ، اٞنقصود عبد بن أشرؼ
  .ـ1995

 ، العواصم من القواصم يف ٓنقيق مواقف الصحابة بعد كفاة الن  صلى اهلل عليو كسلم .ّٕ
دار اٛني   ، ك١نمود مهدم االس انبورل- ١ني الدين اٝنطيي : ، ٓنقيق بن العر  ا

  .ـ1987- ىػ 1407الطبعة الثانية،  ، لبناف– بًنكت 
 الطبعة ، بًنكت دمشق، - الطيي ال لم دار كثًن، ابن دار،  الشوكاين ، القدير ف ح .ّٖ

  .ىػ 1414 - األكذل
  .القاىرة – اٝنا٤ني م  بة،  األندلسي حـز بن ، اكالنح  كاألىواء اٞنل  يف الفص  .ّٗ
 العطية، مركاف: ٓنقيق،  س ٌـ بن القاسم عيبيد أبو ، س ـ بن للقاسم القرآف ضائ ؼ .َْ

 األكذل، الطبعة  ، (بًنكت - دمشق )كثًن ابن دار ، الدين تقي ككفاء خرابة، ك١نسن
  .ـ1995 -ىػ 1415

 الطبعة ، مصر – ال  ل ال جارية اٞن  بة،  اٞنناكم، الصغًن اٛنام  شرح القدير فيض .ُْ
 .ىػ1356 األكذل،

 يوسف كماؿ: ٓنقيق ، شيبة أ  بن ب ر أبو ، كاآلثار األحاديث يف اٞنصنف ال  اب .ِْ
 .ىػ 1409 األكذل، الطبعة ، الرياض – الرشد م  بة ، اٜنوت
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 الدين ع ء ١نمد، بن أ٘ند بن العزيز عبد ، البزدكم أصوؿ شرح األسرار كشف .ّْ
  .اإلس مي ال  اب دار ، البخارم

  .ىػ 1414 - الثالثة الطبعة ، بًنكت – صادر دار،  منظور ابن ، العرب لساف .ْْ
 م  ي  ،غدة أبو الف اح عبد: ٓنقيق،  النسائي (الصغرل السنن) السنن من اجمل ىب .ْٓ

 .ـ 1986 – ىػ1406 الثانية، الطبعة ، حلي – اإلس مية اٞنطبوعات
 ، زايد إبراىيم ١نمود: ٓنقيق،  حباف بن ، اكاٞنرتككٌن كالضعفاء احملدثٌن من اجملركحٌن .ْٔ

  .ىػ1396 األكذل، الطبعة ، حلي – الوعي دار
: ٓنقيق ، األردف – عماف - اإلس مية اٞن  بة ، الرتمذم ، احملمدية الشمائ  ٢ن صر .ْٕ

  .األلباين الدين ناصر ١نمد كحققو اخ صره
 الدين ناصر ١نمد: كاخ صره حققو ،  الذى ، للذى  العظيم للعلي العلو ٢ن صر .ْٖ

. ـ1991-ىػ1412 الثانية الطبعة الطبعة ، اإلس مي اٞن  ي ، األلباين
 ال  ي دار ، عطا القادر عبد مصطفى: ٓنقيق،  اٜناكم ، الصحيحٌن على ٞنس درؾا .ْٗ

 .ـ 1990 – ىػ1411 األكذل، الطبعة ، بًنكت – العلمية
 عادؿ - األرن كط شعيي: ، ٓنقيق  حنب  بن أ٘ند ، حنب  بن أ٘ند اإلماـ مسند .َٓ

 الطبعة ، الرسالة م سسة ، الرتكي احملسن عبد بن اهلل عبد د: إشراؼ ، كآخركف مرشد،
 . ـ 2001 - ىػ 1421 األكذل،

 ، كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إذل العدؿ عن العدؿ بنق  اٞنخ صر الصحيح اٞنسند .ُٓ
 العر  الرتاث إحياء دار ، الباقي عبد ف اد ١نمد: ، ٓنقيق  النيسابورم اٜنجاج بن مسلم
 . بًنكت- 
 اإلس مي اٞن  ي ، األلباين الدين ناصر ١نمد: ، ٓنقيق  ال  يزم ، اٞنصابيح مش اة .ِٓ

  .ـ 1985 الثالثة، الطبعة ، بًنكت– 
 اٞن  ي ، األعظمي الر٘نن حبيي: ، ٓنقيق  الصنعاين الرزاؽ عبد ، اٞنصنف .ّٓ

 .ىػ 1403 الثانية، الطبعة ، بًنكت – اإلس مي
 رسالة( 17: ) احملقق،  العسق ين حجر بن ، االثمانية اٞنسانيد بزكائد العالية اٞنطالي .ْٓ

 العزيز عبد بن ناصر بن سعد. د: تنسيق ، سعود بن ١نمد اإلماـ ٛنامعة قدمت علمية
  .ىػ1419 األكذل، الطبعة ، السعودية – الغيث دار العاصمة، دار ، الشثرم

 بن احملسن عبد ، ١نمد بن اهلل عوض بن طارؽ: ٓنقيق،  الط اين، األكسط اٞنعجم .ٓٓ
  .القاىرة – اٜنرمٌن دار ، اٜنسيين إبراىيم

 – تيمية ابن م  بة ، السلفي اجمليد عبد بن ٘ندم: ٓنقيق ، الط اين ، ال بًن ٞنعجما .ٔٓ
 .الثانية الطبعة ، القاىرة
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 ابن دار ، سلماف آؿ حسن بن مشهور عبيدة أبو:  ، ٓنقيق  الشاط  ، اٞنوافقات .ٕٓ
  .ـ1997/ ىػ1417 األكذل الطبعة الطبعة ، عفاف

 دار ، العزيز عبد أ٘ند ١نمد: ٓنقيق ، األندلسي حـز بن ، االفقو أصوؿ يف النبذ .ٖٓ
 .ىػ 1405 األكذل، الطبعة ، بًنكت – العلمية ال  ي

 دار  ،الرحيم عبد بن اٞنقصود عبد ابن السيد: ، ٓنقيق  اٞناكردم ، كالعيوف الن ت .ٗٓ
  .لبناف / بًنكت - العلمية ال  ي

 عبد أ٘ند عادؿ الشيخ: كتعليق ٓنقيق ، الواحدم ، اجمليد القرآف تفسًن يف الوسيط .َٔ
 الغين عبد أ٘ند الدك ور صًنة، ١نمد أ٘ند الدك ور معوض، ١نمد علي الشيخ اٞنوجود،
 ، الفرماكم اٜني عبد الدك ور األس اذ: كقرظو قدمو ، عويس الر٘نن عبد الدك ور اٛنم ،
  .ـ1994 - ىػ 1415 األكذل، الطبعة ، لبناف – بًنكت العلمية، ال  ي دار

 
 

 

 


