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 مقدمة الطبعة الثانية

 
 وصحبه ومن اتبع هداه . احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله

 أما بعد :
فإن حب املؤمنني املخلصني الصااقنيني   ميااا م مان اياب اال والصااحلني، وعلاى رأسا م 

، مث بعاادهم أةماار اوااد  وأهاايف احلااد      اايف -صاالى هللا عل ااه وساالم-صااحابر رسااول هللا 
 ااه ساساان م زماان وماااان : أمااه اإلمااه ادسااالم، وقان بااه أهايف الساانر واذماعاار   مااا أن   

والاب  عان م وعان مان أ م أماه اإلماه ادساالم، نيسا ما حاني ت او  وتلاإلد  اال  أهايف 
الباادو واللااالل علاا  م   السااه والعالا اار، و  اباايف  لااا فإلااور ماان أهاايف احلاا  والساانر، ونيااد 
ملسااو وعا لااو ًاا رياً  نااذاً ماان هاابا ماان ساانني، فاإلبااو   ميي ااار مااااار أهاايف احلااد   

، رجااو  أن  ن ااع هللا بااه ًاابا  الساانر والإلوح ااد   العااا  ادسااالم ، وميبااهاز ساساان م  إل باااً 
 وأن اصن م من مااةد وغواةيف أهيف البدو .

اد ايزر  مث مع ايسف اللاد د جاالم ماا ني اإلونياع مان ج ار  اان  هجاى من اا النصاه ًو
والونيوف   وجه أهيف الباطيف والبادو وصاد هأمااعم علاى أهايف احلاد   والإلوح اد والسانر، 

ماان ))و  ((صاا ر الابااه ل))ل مااا  لااد أزر أهاايف الباادو واللااالل    إلااب ساالمان العااوقة جااا
، فهأ و لزاماً عل  أن أنيوم بواجاب عيا م، هاو الاب  عان أهايف احلاد  ، ((أخالق الداع ر

وب ان أ م هم الطاة ر املنصورة الناج ر، وأ د   لا باالم أةمر عيام،  ز د عادقهم علاى 
إله ميىل سلمان العوقة، لعله  هجع عما ونيع ف ه من زلر، فلم  إلح   ايربعني، وأرسلو ما  إلب

 هبا ايميف .
 ، فأال ف ه مبا هو أقهى وأًد .((من وساةيف قفع الابهبر  ))مث صدر له  إلا  
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ميىل رقي عل اه، وزعام أااه  (1)، أًار   م دمإلاه((العزلر واخللطر )مث ي ه له  إلا  مساه 
 يت، ف ال :   نيف من أهيف احلد      المه اآل

أهايف احلاد   هام الطاة ار  )):  (2)وب نا أم أ إلب هبه امل دمر  وصلين  إلا  عنوااه ))
، أتل اااف الاااد إلور رب اااع ابااان هااااقي عماااذ ((املنصاااورة الناج ااار، حاااوار ماااع سااالمان العاااوقة 

املادخل ، طباعار ماإلبار الابااه ل ايابه ار  ملد نار املنااورة، ونياد عاهخ أخااوم اللا   رب اع لساابع 
 يف ) ه   ما   ف هس الاإلا  ا سه ( :مساة

 .د   وعدم   هي ل لاةل م ومزاايهمعدم احإل اة  أبهيف احل -1
ساااولإ ميقخااال طواةااف يف ولاار   أهاايف احلااد   ةرة و  ال هنياار  -2

 الناج ر ةرة مع الإلن ص يهيف احلد   .

هأوم  على أهيف احلد   ومن  نإلم  ميل  م ووصا  م بصا ا   -3
 لناج ر .نيب حر ختهج م من ال هنير ا

تصاااو ري أن أهااايف احلاااد   مااان املإلحاااز ابني علاااى جااازل مااان الاااد ن  -4
 والناسني يجزال أخه  منه وأن هبا من مذاث ايمم اوالار .

 اخإلالف  الم    تعه ف ال هنير الناج ر وغهابإله . -5

ميمهايل   ه أهيف احلد   بعد  لإ اللد دة على املنساوبني ميىل  -6
 . أهيف احلد     ايزمنر املإلأخهة

ت ساااا م  خصاااااةص أهاااايف احلااااد   بااااني طاااااة إلني   ايااااهي :  -7
 الطاة ر املنصورة، وال هنير الناج ر  خمال اً ببلا مج ع أةمر ادسالم .

                                                

 . 11 – 9ص   (1)
ل د أرسلو ميل ه الاإلا  املب ور نيبيف أن  طبع، ونيبيف هبا الإلار   أب نه من سنر واصف،   (2)

 احل  والصوا  .لعله  هجع ميىل 
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مث ساق الل   وف ه هللا أنيوال أةمر ادسالم   أهيف احلاد  ، ومادح م ميايهام، وابنااة م 
بعااا ايًااعار    العاااطه علاا  م، و م اام اللااد د ملاان  طعاان فاا  م أو أن  إلن صاا م، و  ااه

 فليف احلد   وأهله. ااإل ى .
وأم ًا ه يخ  رب ع املدخل  حهصه واجإل اقه وتصح حه ملا  هاه خطاأ  فاإن هابا مان 

 النص حر الإ اهص عل  ا املؤمنون .
 وما  ان من  المه   ح    فإاين أنيول : ساسه هللا تعاىل وع ا عنه.

اس ميني و ؤخاب مان نيولاه و اإال  ميني رساول هللا وأما املساةيف العلم ر  فما من أحد من النا
 . -صلى هللا عل ه وسلم-

أمااا ينااه ساااسه هللا أاااين ني أحإل اا  أبهاايف احلااد   وأتن صاا م وأعأاام علاا  م وعلااى ماان 
 نإلمااا  ميلااا  م وأصااا  م بصااا ا  نيب حااار ختاااهج م مااان ال هنيااار الناج ااار ... مي   فحاًاااا أهااايف 

 -صلى هللا عل ه وسلم-   رسول هللا احلد   من  لا  له، والبي  إل أم على أهيف حد
و لااار ساااانإله ورواة نيولاااه وفعلااااه ني  لااااه  ميني ا ساااه، وني  لااااههم ًااا رياً، و اااان اهجااااوا هللا أن 

انم رَب ااَا ميانَّ   سلاناا   عداقهاام، والهم   زمهعام، ومين   اان أهاًل لابلا   َاًر ما ميانيَّ َر م
َلُه َ اَن َعَل مَا َ باذاً   .(1)َفلم

مسااااإل  ا    إلبنااااا  –حبمااااد هللا  –ومااااع أ اااام ني اإلاااااجون ميىل ابناةنااااا  فننااااا م علاااا  م 
 ((صااا ر الاباااه ل  ))و ماااا    ((ًاااهل البلاااوو  ))وقروسااانا،   مناساااباته   ماااا   م دمااار 

 وغذمها .
ومي ا  نا اه  أن ال هنير الناج ر والطاة ر املنصورة هم أهيف احلد   ح  اً   ماا هاو وا ا  

  !من  الم الل    فا ف  إلصوَّر أانا خنهج م من ال هنير الناج ر؟  7  بند 
ولان، ومع  لا  فإن مما ني ًاَّ ف ه أن  يف طاة ر من املسلمني، م ما جلَّاو وعيام 
ًاااأ ا  ل ساااو معصاااومر عااان الإل صاااذ، وني س ويااار  لال ااار مااان   اااد اللااا طان وتلب ساااه، 

                                                

 . 87ادسهال :   (1)
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لإلصح   واملهاجعار والإلا   مان ايخطاال  فاإن ف حإلاج اذم ع ميىل قوام اجملاهدة واملناصحر وا
هللا تعااىل    اإلااب العصاامر املطل اار يهايف ملاار وني يتباااو اااا وني ل ريار أو طاة اار   مااا نيااال 

اانم  ساابحااه: اادم لَااُه ما اايفا المااإلَااا ا َماانم  َاعمَماايفم ُسااولاً ُجمااَز باااها َوني جَا ََمااااا  اُامم َوني أََماااَا ا أَهم لَاا مَ  أبا
ِن َفُأولريااَا ُقونا اّللَّا  انم  ََ اهأ َأوم أُاامنَاى َوُهاَو ُماؤمما َا ا ما اَن الصَّااحلا اذاً   َوَمانم  َاعمَمايفم ما  َولا  اً َوني َاصا

َنََّر َوني  ُيمَلُموَن اَ اذاً ...  ُخُلوَن اذم  . (1)اآلاي  من سورة النسال  َدم
الع و والعاف ر واملساسر لناا  ومن املعلوم أاه ني أحد  سلم من الن ص واخلطأ، فنسأل هللا

 وذم ع ميخواانا املسلمني .
أمااااا ت ه  اااا  بااااني الطاة اااار املنصااااورة وال هنياااار الناج اااار  ف ااااو اجإل اااااق سااااب ين ميل ااااه أةماااار، 

، ومي ا ((ال إلاااااااو   ))وعلاااااى رأساااااا م ًااااا   ادسااااااالم اباااااان ت م ااااار   مااااااا   موا اااااع ماااااان 
هاااا  ا ساااا ا ال هنياااار، ماااان وني اااو علااااى  ااااالم أةماااار معإلاااا  ن،  صااااه احون أبن هاااابه الطاة اااار 

غااااااذ عمااااااوم وخصاااااااوص ب ن مااااااا  فااااااإاين راجاااااااع ميىل الصااااااوا  مين ًااااااال هللا، واملساااااااألر ني 
 تسإلدع  ف ما أر  ميني احلد   اواقئ واملنانيلر العلم ر .

 
أما ما  هه فل لر الل   من الننال على أهيف احلد   و  اه ساسان م  فانحن معاه علاى 

ناااً، وسااه اً وعالا اار، ومين ماان حاا  أخاا  اللاا   رب ااع  لااا  لااه حبمااد هللا تعاااىل، ياااههاً و ط
املدخل  عل َّ ونيد اصا  ف ماا  اه  أااه حا  أن أقعاو هللا تعااىل لاه  لإلوف ا  وحسان العانيبار، 

 ا ها . ((وأن جعلنا وميايه هداًة م إلد ن غذ  الني وني مللني 
 

 جوا منه .فهأ و أن أز يف بعا اللب  الوارق   هبا الاالم البي جال خبالف  ما اه 
 

                                                

 . 124 – 123النسال :   (1)
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فااأنيول : ني أر ااد أن أمنيااخ اللاا   ساالمان العااوقة    اايف مااا نيالااه هنااا  ف اا  ت صاا ل  
واسإلدنييل    إلايب هبا البي أنيدم له ما  ا   و ابين عن ادعاقة ي ناهه  ب اد أَ أجادَ 

 ملطه اً ملنانيلر بعا الن اط من  المه :
ون ميىل ابناةناااا  فنناااا م علااا  م وماااع أ ااام ني اإلاااج ))ايوىل : نيولااه عااان أهااايف احلااد   : 

، ((ًاهل البلااو   ))حبماد هللا مساإل  ا    إلبناا وقروسانا   مناساباته   ماا   م دمار     
هم  (1)وغذمها، ومي ا  نا اه  أن ال هنير الناج ر والطاة ر املنصورة ((ص ر الابه ل  ))و ما   

 " . !ج ر ؟ أهيف احلد   ح  اً  فا ف  إلصور أانا خنهج م من ال هنير النا
فااأنيول : مياااين ًخصاا  اً   أر و  أمسااع ًاا رياً ماان هاابا الننااال املسااإل  ا    إلااب ساالمان 
وقروسه، و نو أمتىن لو ا يف بعا هبا النناال ل ا هن باه علاى أااه  ناين علا  م فعااًل و عاهف 
وم نيدرهم ومنزلإل م، وهب أن ابناله عل  م مسإل  ا  ما  ب ه  فإاه  بهب سد  مباا مل 

اإل م وحطَّ من نيدرهم، وني  ع  ه  لا من الإلوبر ميىل هللا وادمبر ميل ه، وختل ص  إلبه من ماا
 من  لا الن يف واحلط.

صاالى هللا عل ااه -فلن ااهخ أن رجاااًل  إلااب يفلاادا    الننااال علااى أصااحا  رسااول هللا 
وب ان فلاةل م ومنازوم، مث طعن ف  م وحطَّ من نيدرهم    إلاا  أو  إلاب أخاه    -وسلم

بااايف لاااو أن مياساااامً    طاااول ح اتاااه اأاااد  ! اون حاماااه عناااد هللا وعناااد املسااالمني ؟فمااا سااا
، مث حط من نيدره    إلا  أو مناسبر ما   فما س اون -صلى هللا عل ه وسلم-رسول هللا 

صااالى هللا عل اااه -حاماااه عناااد هللا وعناااد املسااالمني وعلمااااة م الاب اااور ن علاااى رساااول   هللا 
  !؟ -وسلم

د   ومن سار على  أ م أمه عي م، ف ه صهف الناس عن احل  مين الن يف من أهيف احل
أو نيه اب مناه،  -صالى هللا عل اه وسالم-البي هم عل ه، منيف الن يف من أصاحا  رساول هللا 

 ووبا ًدق سلف هبه ايمر الصاحلون امل إلدون على من  نال من م أنييف ا يف .
                                                

 هيف هبا سب  نيلم أو  قرة رجوو ميىل احل  ؟   (1)
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من  ))، و ((ص ر الابه ل  ))وهبا أمه حصيف فعاًل من سلمان العوقة    إلبه النالابر : 
 . ((من وساةيف قفع الابهبر  ))، و ((أخالق الداع ر 

ول   ماا أنيولاه والع اا   هلل أوهامااً أو اعاماا  و اقعاالا ، وسأ اه  ابالابار أمنلار مان 
 ا يف سلمان من أهيف احلد   ومن ااإلمى ميىل من أ م :

 ام و صاورهم   غاذ بعد  الم  عط  م ف ه بعا ح  (1)((ص ر الابه ل  ))نيال    -1
صورعم الإ سلم وم هباا العلماال ومزع ام باباذ ما ر   انيخإلصااص بوصاف ال هنيار الناج ار 

 بعد أن فصل م عن الطاة ر املنصورة .
   –ومماااا اناااع نيصاااه ال هنيااار الناج ااار علاااى املنساااوبني ميىل احلاااد   فحساااب  ))نياااال : 

خلاذ وال لايف نياد نيايف   هابه ايماار حاني  ااق انيصاطالل وتاباذ : أن ا –ايزمنار املإلاأخهة 
بعاد ال اهون النالابار ال ا الر، وت اهق، حاج عاز وجاوق ايفاهاق املساإلأمعني للصا ا  ال هق اار 
الااإ  ااان عل  ااا الساالف ايولااون، وحااج ني تااااق توجااد فرياار مسااإلأمعر للصاا ا  اذماع اار 

وق، لانه ني خيلو من موج –  ايمر  –وال هق ر الإ  ااوا عل  ا، أو ني توجد البإلر  فاخلذ 
 . ((قخن 

أني ته  أن سلمان نيد أزر    هبا الاالم أبهيف احلد   الطاة ر الناج ار املنصاورة بعاد 
 !ال ااهون النالاباار ميىل ال ااوم، وهلاام مناازلإل م، فماان   ااول : مين   هاابا الاااالم ابناااًل علاا  م ؟

بي  اا ع مزاايهااا وحاج الطاة اار املنصااورة الااإ  إلخ ل ااا نيااد  ااعو   غمااهة هاابا الاااالم الاا
 وعلمال ادسالم . -صلى هللا عل ه وسلم- وسوَّاها جبم ع ال هق الإ  م ا رسول هللا

فأ ن أحاق   ال هنير الناج ر املنصورة الإ ازواا العلماال الاب ن هام ًا دال هللا   ايرخ 
ا  على أهيف احلد  ، وف  ا : أ ام طاة ار ني تازال علاى احلا ، وف  اا : أ ام مان  اان علاى ما

 !وأصحابه؟ -صلى هللا عل ه وسلم- ان عل ه رسول هللا 

                                                

 ( . 121) ص   (1)
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وهبه ال ريا  الإ ته  أ ا أح   ))مث واصيف سلمان  المه   الص حر ا س ا، ف ال : 
، وأجادر بوصاف النأااة، ف  اا ع او  وأخطاال، وف  اا خلايف -صلى هللا عل ه وسالم- لنا 

ااو أو  نذة، ومي ا  ان مان املإلونياع وت صذ حإلماً، و  غذها فلاةيف ني توجد ف  ا  نيل لر  
أن  اااون الإلأاااهق   هاابا الزماااان نيلااا اًل  ف أااب أن اإلونياااع لااابلا أن  َّااو ع اااو ً   هاااؤنيل 
سااإلإلحول   ايااههم ميىل ساساان، وفهوعاااً سااإلإلحول ميىل أصااول  ي ااا صااار  خصاااةص واام 

 م الصادق مت زهم عن غذهم، وجب أن اإلونيع أن  و جوااب ملهنير عند غذهم سإلل ى مان
 . ((وادعهاخ والإل و ن من ًأ ا  ي ا انيإاو عندهم ب رير ع وهبا  نذة وأخطا ها فاحلر

  !ف يف هبا الاالم ابنال ومدل، أو هو تلو ه وت ب   عند أويل الن ى؟
ني اسااإلط ع أن ا اااول : ميااااه ابناااال  ميني مي ا ُسااالابمنا ع ولناااا ومعارفناااا، واعإل ااادم الياااالم ااااوراً 

 والباطيف ح اً .
ني أر د أن أمنيله وأط يف الن   معه  ياه ياهه، ويَ نياد منيلاإله ف اه وف ماا بعاده مان 
طعن على أهيف احلد   م َّ ف ه احلهص على انيتباو واحلاهص علاى ساالمر املعإل اد، وأ ماا 
نيد  ؤقاين ميىل اإلااة  خطاذة   ههاا، من اا : أن احلاهص علاى انيتبااو نياد  اؤقي ببعلا م ميىل 

 !أول وا وني آخهفو ى تله ع ر ني 
نيسااام الااادعاة ميىل اباااالث طواةاااف  ملاااذاً  (1)((مااان أخاااالق الداع ااار  ))   إلاااا   -2

باابلا ميىل مجاعاار الإلبل ااة ومجاعاار ادخااوان املساالمني والساال  ني أهاايف احلااد   بعااد وصااف 
اذم ااع أن  اااله ماان م  إلحاازَّ  علااى جاازل ماان الااد ن، فلماا  مجاعاار الإلبل ااة ملساار خ   اار ني 

ا ماان بااالل، و  ااه بعااا أعمااال ادخااوان املساالمني الس اساا ر املااأخو ة ماان تصااور مااا عنااده
أعاااادال ادسااااالم، ومساهااااا ج اااااقاً وتهب اااار علااااى اذ اااااق الس اساااا ، مث   ااااه الساااال  ني أهاااايف 

 احلد  ، ف ال : 

                                                

 ( . 60 – 58) ص   (1)
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وجتد فرير اثلنار عن او  دساالم العلما   ف ا  تاإلعلم السانر واحلاد  ، وتلاإلابيف بب اان  ))
ر النااااس مااان روا ااار ايحاق ااا  اللاااع  ر واملو اااوعر، ونياااد صاااح ح ا مااان سااا  م ا، و اااب

 . (( صحب  لا ً ل من اذ ال أو  عف الإلعبد أو الاب لر عن وانيع ايمر وما  دبه وا 
مي اااام  ))ف ااايف هااابا ابنااااال ومااادل يهاااايف احلاااد   أو تلااااو ه وت بااا    لاااااف ميىل نيولاااه : 

 . ((مإلحزبون على جزل من الد ن 
د من أ م الابي اعإل اد أااه احلا ، واحلا  مإلاامايف ف اه   ومن  ه  !فمن  ه دهم بعد هبا؟

  ال هنيار الناج ار املنصاورة : مي اا علاى احلاا ،  -صالى هللا عل اه وساالم- ماا نياال رساول هللا 
 !وأصحابه؟ -صلى هللا عل ه وسلم-ومي م على ما  ان عل ه رسول هللا 

 ونيد منيلإله   هبا .
وعماقهاا عناده  –واصا اً ال هنيار الناج ار  (1)((من أخالق الداع ار  ))نيال    إلابه  -3

أب م : " من الإلزماوا  لسالوال املساإل  م والع  ادة الصاح حر، و    وماوا  –هم أهيف احلد   
 مبا ورال  لا " .

ف لناا : هابا خياالف وانياع ال هنيار الناج ار املنصااورة أهايف احلاد  ، وخياالف ماا وصا  م بااه 
إل   مَّاً وم، بيف عدم ني ام م  يمه  ملعهوف ، بيف هبا  ع-صلى هللا عل ه وسلم-رسول هللا 

والن ااا  عااان املنااااه والاااب  عااان الاااد ن وتاااه  م للأ ااااق   ساااب يف هللا  صااان  م   ال رياااا  
 اوالار .

مان وسااةيف قفاع الابهبار  ))ونيد ب َّنو مؤق  نيوله هبا    إلايب هابا نيبايف أن  ي اه  إلاباه 
   ازَّل  الماً نياله ادمامان ابن ت م ر وابان ، البي جال تصهفه ف ه مؤ داً ملا نيلإله، ح (2)((

ال اا م   أهاايف املوب ااا  والباادو، فنزلااه ساالمان علااى ماان مساااهم  ل هنياار الناج اار، فأصاابحوا 
 بإلنز يف  الم ادمامني عل  م من أًد اوالاني، وأصب  وص  م  لناج ر  ه ً من اللابو .

                                                

 ( . 72ص )   (1)
 ( . 100 – 97) ص  (2)
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ملنصاورة أهايف احلاد  ، فلاو تإلبعناا  وحاًا ادمامني أن   صادا باالم ماا ال هنيار الناج ار ا
 ااالم اباان ت م اار   الننااال علااى أهاايف احلااد    خلهجنااا مبألااد  ااخم، و ااالم اباان ال اا م   

الااف ار  ))مدح م  نذ، ونيد ألف   مدح م ومدل من أ م و  اصهعم  إلابه املسمى باا 
ف اسإلساا  سالمان أن   فا ا((النوا ر  ))املل ورة با  ((اللاف ر   انياإلصار لل هنير الناج ر 

 !؟ نزل  الم الل خني   أهيف الباطيف على أهيف احل  ساقة ايمر وخالصإل ا 
 وميل ا  المه بعد مبالابإله ف من  إلخ ل م الطاة ر املنصورة :

اادا  )) ونيااد أمااه هللا عاازَّ وجاايفَّ اب َّااه جب اااق الا ااار واملناااف ني، ف ااال :  اَي أَ ا َ ااا النَّاااا  َجاها
ُذ المُا َّاَر وَ   . (1)المُمَنافا انَي َواغمُلظم َعَل م امم َوَمأمَواُهمم َجَ نَُّم َوباريمَ  المَمصا

والب ن   ومون مب مَّر م اومر املناه، وج اق الدعاة ميل ه  مان املنااف ني، ومان آزرهام مان 
ال اسا ني، والعماايف علااى مي ااعاف ًااأن أهاايف اله اب وال ساااق : هاام الابااه ل وسااط هاابا اذااو 

لن اق، وهم الطاة ر املنصورة، وهم ايمر املخإلارة ملواج ر تلاا الابهبار وقفع اا   ماا املوبول  
َ ااومَن َعاانا  نيااال هللا عاازَّ وجاايفَّ: ااُهوفا َو َانام لمَمعم َااذما َو َمُمااُهوَن  ا ُعوَن مياىَل اخلم اانمُامم أُمَّااِر  َاادم َولمااإَلُانم ما

لاُحوَن   .  (2)المُمنمَاها َوأُولرياَا ُهُم المُم م
من بني ساةه الناس، حاج املسإلمسااني باد ن م، املباعاد ن للمنااها  أبا سا م  –م ف 

هاام الااب ن ااابروا أا ساا م : للأ اااق   سااب يف هللا، وسارباار املناااها  وأهل ااا، وميااارهااا،  –
 وب ان  ها ا أو  هاهإل ا، وأمه الناس بلدها من اخلذ وال  واملعهوف .

 ايمه  ملعهوف، والن   عن املناه .وهم احمل  ا ون لعبوق ر اذ اق، و 
وواابا  ف اام أفلاايف ماان املإل ااه اغني للااب ه وال ااهالة والصاا ام وغذهااا، املعإلاازلني الناااس  فااال 

  مهو م وني  ن و م .

                                                

 . 9، والإلحهمي :  73الإلوبر :   (1)
 . 104آل عمهان :   (2)



 - 14 - 

 . (1)وهبا موطن من مواطن افإاق الطاة ر املنصورة عن ال هنير الناج ر
ان وام ونيد  ))و  هبا   ول ادمام ابن ال  م ر ه هللا :  غهَّ ميبل   أ ناَه اخللا  أبن حسَّ

ال  اام بنااوو ماان الاب ه وال ااهالة والصااالة والصا ام والزهااد   الاادا ا وانيا طااو، وعطَّلااوا هاابه 
العبوقايَّ ، فلم اد اابوا نيلوهبم  ل  ام هبا، وهؤنيل عند ورابر اياب ال من أنييف الناس ق نااً  فاإن 

ح وق هللا الإ جتب عل ه أساوأ حاانًي عناد هللا ورساوله  الد ن هو ال  ام هلل مبا أمه به  فإلارال
من مهتاب املعاص   فإن تهال ايمه أعيام مان ارتااا  الن ا  مان أ ناه مان ابالاباني وج ااً 

 . (2)  هها ً خنا ر ه هللا   بعا تصاا  ه
، ومباااا  اااان عل اااه هاااو -صااالى هللا عل اااه وسااالم-ومااان لاااه خااا ة مباااا بعااا  هللا باااه رساااوله 

 أن أ نه َمن ُ لار ميل  م  لد ا ن هم أنييف الناس ق ناً، وهللا املسإلعان . وأصحابه  رأ 
إلَاَ اا، وحادوَقه ُتلااو، وق نَاه  ُاإال، وسانَر  وأي  ق ن وأي  خاذ فا من  اه  : ساارم هللا تُانام

 ُاهمَغااُب عن ااا، وهااو  رق ال لااب، سااا و اللسااان، ًاا طان  -صاالى هللا عل ااه وساالم-رسااوله 
 ! لباطيف ً طان مط ؟ أخهس   ما أن املإلالم

وهيف بل َّر الد ن ميني من هاؤنيل الاب ن مي ا سالمو وام ما  ل م ورايسااعم  فاال مباانية مباا 
 !جه  على الد ن؟

وخ اارهم املإلحاز ان املاإللم اظ، ولاو ااوزاو   بعااا ماا ف اه غلا ار عل اه   جاهاه أو مالااه  
 !حسب وسعه (3)رببل وتببَّل، وجدَّ واجإل د، واسإلعميف مهاتب ادااار النالاب

نيااد بُلااوا   الاادا ا أبعياام بل َّاار  –مااع ساا وط م ماان عااني هللا وم ااو هللا واام  –وهااؤنيل 
تاون وهم ني  لعهون، وهو مو  ال لاب  فاإن ال لاب  لماا  اااو ح اتاه أ    اان غلابه 

 . (1)((هلل ورسوله أنيو ، وااإلصاره للد ن أ ميف 

                                                

   ال صيف النال  من الاإلا  الناَ " ص ر الابه ل " . سب  ت ص يف  لا  (1)
  عين : ً   ادسالم ابن ت م ر ر ه هللا .  (2)
  بلا   املطبوو، والصوا  : " النالث " .  (3)
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اااه   حاا  ماان جااب عل ااه ايمااه والن اا   و ااالم ادمااام اباان ال اا م ر ااه هللا ياااهه   أ
لإلأه له لبلا، ونيدرته عل ه، مث ني   علاه  مي  هاو الإلاارال ل،ماه، الابي جهماه أعيام مان جاهم 

 .  (2)الوانيع   الن  
وال  اام  لواجااب الع اين أمااه  طالَااب باه  اايف مسالم، وميطااا تإلم َّااز الطاة ار املنصااورة  ل  ااام 

 ب  ام ا به عن ساةه املسلمني .  لواجب الا اة  البي  س ط وجوبه
و  أبادا م، و إ اون ايماه والن ا   –ف ماا زعماوا  –والب ن  ؤابهون السالمر   أقاي ام 

وابا السابب : هام  املساإلأذ مان الهملاال  لناار  مي   –مع ال درة عل اه  –الواجب عل  م 
 تعااىل عان املنااف ني : صورة حاوم أ م   هبون من  هر مإلونيَّع ميىل  هر وانيع   ماا نياال هللا

  لمَااافاها َنرا َسَ ُطوا َوميانَّ َجَ نََّم َلُمحا َطِر  ا إلاين ا َأني  ا الم اإلام ُ مم َمنم  َاُ وُل اةمَبنم يلا َوني تَا م نام   نَ َوما
(3). 

وملاااا  اااان   ايماااه  ملعاااهوف والن ااا  عااان املنااااه  ))  اااول اللااا   ادماااام ابااان ت م ااار : 
 من انيبإلالل واحملن ما  إلعهَّخ به املهل لل إلنر  صار   النااس مان  إلعلَّايف واذ اق   سب يف هللا

لإال ما وجب عل ه من  لا  أبن  طلب السالمر من ال إلنر   ما نياال تعااىل عان املنااف ني 
 :  َنرا َسَ ُطوا إلاين ا َأني  ا الم اإلام ُ مم َمنم  َاُ وُل اةمَبنم يلا            َوني تَا م نام  .(1 )َوما

...   ول : مين ا   ميعها ه عن اذ اق الواجب، وااوله عنه، و اعف ميااااه، وماهخ 
نيلبه البي ز َّن له تاهال اذ ااق : فإلنار عي مار، نياد سا ط ف  اا  فا اف  طلاب الاإلخل ص مان 

  !؟ فإلنر صابذة   تصبه بونيوعه   فإلنر عي مر نيد أصابإله

                                                                                                                     

مطبعااااار  -158 – 157 /2( )  177 – 176 /2" ميعاااااالم املاااااونيعني عااااان ر  العااااااملني " )   (1)
 ، ف ن يف عن ابن ال  م بااميف س انيه/ رب ع ( .السعاقة، وس اق  الم ابن ال  م خيإللف

فإ ا نيام هؤنيل بواجب م  صاروا من الطاة ار املنصاورة، وتب اى ال هنيار الاإ  سام  ا سالمان  لناج ار   (2)
 .؟ / رب ع  وازل عل  ا  الم ادمامني من اوالاني  فما هو املخهج

 . 49الإلوبر :   (3)
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ر  ف و   ال إلنر سانيط  ملاا ونياع ف اه ... فمن تهال ال إلال البي أمه هللا به لريال تاون فإلن
 ا ها . ((من ر ب نيلبه، ومهخ فؤاقه، وتهال ما أمهه هللا به من   اذ اق 

ف يف مي هاق الل   سلمان  الم ادمامني هابا   سا اق الإل ه ا  باني ال هنيار الناج ار ومن اا 
 !أهيف احلد     السالف والالح  وبني الطاة ر املنصورة        سله؟

 !ل هبا على مي هامه يهيف احلد   عماق ال هنير الناج ر؟وهيف  د
وهيف هبه ه  ص ا  الناجني وأهيف احلد   الب ن طب  عل  م هبا الاالم : أ ام أنيايف 
الناس ق ناً، وأسوأ الناس حانًي عند هللا ورسوله، من مهتاب املعاصا ، وأي  ق ان  وأي  خاذ 

لساا وط ماان عااني هللا، وامل ااو عنااد هللا، فاا من  ااه  سااارم هللا تنإل ااا ... مي ، ووصاا  م  
 ومبو  ال لو  ... مي  .

 
 !ف يف خطه هبا ببال ابن ت م ر وابن ال  م  لنسبر يهيف احلد  ؟

 
 بيف مها من أًد الناس تعي ماً وتاهااً وميجالنًي يهيف احلد   . !حاًامها

 
ا تعااوقم   أرجاو أن  صاا  ال ااارئ، و لاابط علااى ا سااه  فاال   ااول : ملااا ا؟ وملاا ا؟  ماا

 !وأرجو أن تإلأه ايسريلر ميىل الل   سلمان !هبا الزمان، زمان الهزااي واحملن والبالاي
 

ماا الابي قفعاه ميىل البحا  عان  ااالم هاب ن ادماامني اذل لاني مث مي اهاقه   هابا الساا اق 
البي أطه  ف ه من مساهم  لطاة ر املنصورة، و   سا   لمار ابناال علاى مان  سام  ا  ل هنيار 

ناج اار، باايف ساااق  ااالم اللاا خني، وف ااه ماان الاابم يهاايف الباطاايف مااا رأ ااو ومسعااو، سااانيه ال
 ل دمة به ما  سم ه  ل هنير الناج ر، ومن ا أهيف احلد    فال حول وني نيوة ميني  هلل .
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 !أي مسلم اإلميف منيف هبا الإلصهف؟
 

  وهاايف جااوز الساااو  وغااا النيااه عنااه ميني مي ا ماتااو ال لااو  فعاااًل، واسااإلحام اوااو 
 !وحب الدا ا   ال لو  وادحساسا  وامللاعه؟

 
أمااا ت ه  اا  بااني الطاة ار املنصااورة وال هنياار الناج اار، ف ااو اجإل اااق  ))الن طار الناا اار : نيولااه 

، ((ال إلاو   ))سب ين ميل ه أةمر، وعلى رأس م ً   ادسالم ابن ت م ر   ما   موا ع من 
هبه الطاة ر ها  ا سا ا ال هنيار  مان غاذ ومي ا وني و على  الم أةمر معإل  ن  صهحون أبن 

عمااوم وخصااوص ب ن مااا  فااإاين راجااع ميىل الصااوا  مين ًااال هللا، واملسااألر ني تسااإلدع  ف مااا 
 . ((أر  ميني احلد   اواقئ واملنانيلر العلم ر 

 
أنيول :  نبابا  أن تاب ه أمساال هاؤنيل ايةمار الاب ن ساب وال ميىل  الإل ه ا ، وتاب ه اصاوص 

ف  ااا فعاااًل بااني ال هنياار الناج اار واملنصااورة، وتااب ه املصاااقر الااإ قواااو ف  ااا أنيااواوم الااإ فهنيااوا 
اصوصا م  ذاازل والصا حر      مااا هااو ايماه املإلبااع اآلن   الهسااةيف العلم اار و  البحااوث 

وامل اني   لا   نإل   انيقعال أباا اا هق  هببا الإل ه ا  مان باني العلماال وطاال  العلام،      
ه ني من أهيف السنر وني من أهيف البادو، وها  قعاو       باذة عه لار، فلم  سب ا أحِد ميل 

جاااب اخلاااهوج من اااا، ولاااا   نإل ااا  اذااادل باااني اللااابا  وايخاااب والاااهق وتإل اااار  الن ااااوس 
 وأتتلف، وهبه مصلحااار عي ماار، ني جوز لداع ر أن  إلساهيف ف  ا أو   مل ا .

  اااا ًااا   ادساااالم ابااان ت م اااار  ماااا  هجاااوا مناااا ال اااهال أن تاااب ه املوا اااع الااااإ فاااهق ف
بااااااااني املنصاااااااااورة والناج اااااااار أبجزاة اااااااااا وصاااااااا حاعا، ولعل اااااااااا ت طااااااااع ألسااااااااانر املساااااااااإلناه ن 
واجملااااااقلني، واصااااايف بااااابلا خاااااذ  ناااااذ، وتإلح ااااا  ايل ااااار باااااني ًااااابا  ايمااااار الاااااإ جاااااب 
علااااااى الاااااادعاة أن جاااااادوا   ال لااااااال علااااااى أساااااابا  اخلااااااالف ب ن ااااااا، وميًاااااااعر أساااااابا  
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 وف ا، خصوصااااااً واجإلمااااااو  ايمااااار اآلن مااااان أعيااااام أهاااااداف ايخاااااوة  وانيةاااااإلالف   صااااا
 الدعاة وغاايعم

ومي ا وني ااو علااى  ااالم أةماار معإلاا  ن  صااهحون أبن هاابه الطاة اار هاا   ))أمااا نيااولام : 
  ف ااد   ااه  لااا   هاابه الهسااالر ((ا ساا ا ال هنياار الناج اار ماان غااذ عمااوم وني خصااوص. 

، وماان م ًاا   ادسااالم اباان ت م اار، صااهل أ نااه ماان أربعااني ميماماااً معإلاا اً ماان خمإللااف العصااور
  غااذ مو ااع من ااا، ومين  نااذاً ماان م خيصاا ا  (1)((الع  اادة الواسااط ر  ))باابلا   م دماار 

أبهاايف احلااد  ، و  أر    الم اام ميًااارة وني تلم حاااً ميىل هاابا الإل ااااه  ، فلاااًل عاان الإلصااه   
ه  لااا أن ايماار ماان بااه، و   لااه أي أحااد ميىل أن هناااال خصوصاااً وعموماااً ب ن مااا، و  اا

  لر العلم وغذهم من ورال هؤنيل ايةمر .
ول ااد ج ااد    الونيااوف علااى نيااول لعااا  معإلاا  وغااذ معإلاا    ااول  لإل ه اا ، فلاام أنيااف 
على ً ل من  لا، وفاوق  ايف  ي علام علا م  فل بااقر سالمان العاوقة أو غاذه ميىل ميي اار 

 قها .أنيوال ايةمر امل هنيني وميي ار مصاقرها وموا ع وجو 
 

وني  يان أحاد أن هابا الإل ه ا  أماه هاني، بايف هاو أماه خطاذ، وأخطاه مناه ماا باين عل ااه، 
 واآلاثر الإ تهتبو والإ سإلإتب عل ه أبعد من  لا مين   تدر نا ر ر هللا .

 
وميَ يرجاااو هللا أن  اااوف ين وسااالمان العاااوقة ومج اااع املسااالمني حلاااب احلااا  والإلوا اااع لاااه 

 والهجوو ميل ه .
 

                                                

الااااه الهاساااار العاماااار دقارا  البحااااوث العلم اااار طبااااع و  – 194-183، 16-15اايااااه ) ص  (1)
ااااق (، و " يفماااوو ال إلااااو  " ) (، وهاااو ااااص  الماااه   " 159و3/129وادفإلاااال والااادعوة وادًر

 الواسط ر " .
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ولااااااان  مااااااع  لااااااا  فااااااإن ممااااااا ني ًااااااا ف ااااااه أن  اااااايف  ))ر : نيااااااول ساااااالمان : والنالناااااا
طاة اااار ماااان املساااالمني م مااااا جلَّااااو وعياااام ًااااأ ا  ل سااااو معصااااومر عاااان الإل صااااذ، وني 

 مي  . ((س وير  لال ر من   د الل طان ... 
 أنيول :

ة وني أونًي : ميانا ني ادع  وني اعإل د عصمر أحد بعد اياب ال  ني الطاة ار الناج ار املنصاور 
 غذها .

اثا اً : مين من الابلط مباان أن  ي ه مياسان ال هق  ل ا على مساإلو  واحاد، ونياد أخا  
أن هناال فهنير مإلم زة عن اا  ل اا  أب اا علاى احلا ، وأ اا  -صلى هللا عل ه وسلم-رسول هللا 

وأصاحابه، واعاإف واا أةمار ادساالم  -صالى هللا عل اه وسالم-على ما ان عل ه رساول هللا 
 ى مدار الإلار   هببه امل زا  العي مر، ًو د وا و ل د وا الوانيع الإلارخي  .عل

 
اعم  وجد  ايخطال   يفإلمع الصحابر، ونيد ات   أهيف السنر وأةمإل اا علاى ادمسااال 
عمااا   ااع من ااا ماان زنيَّ ، ونيااد أطلاا  هللا علااى  لااا اجملإلمااع الننااال العاااطه، لااان ايخطااال 

ُ للنااس، حاج ني  إلاد ن أبخطاال البلاه، لاان ماع ايق   انيجإل اق ر من بعا أفهاقهم تُاَبنيَّ
 وانيحإام .

 
اخلذ ار علاى ال اهون النالابار امل لالر  فأخطاال  -صلى هللا عل ه وسلم-وأطل  رسول هللا 

اجملإل د ن ممن بعد ال هن ايول تُبنيَّ مع ايق  وانيحإام، و االني  ايفاهاق تُنساب ميلا  م، 
العام  -صلى هللا عل ه وسلم-هن من ا، حج ني  صطدم بننال رسول هللا وني  ُبم عموم أي ني

. 
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النناال العااطه علاى ال هنيار الناج ار املنصاورة    -صلى هللا عل ه وسالم-وأطل  رسول هللا 
أحاق ااا  بلاباااو حاااد الإلاااواته، وساااار علاااى هااابا املناااوال أةمااار ادساااالم، أماااا أخطاااال ايفاااهاق 

 ريا ايفهاق، وني تبم بسبب ا تلا الطاة ر الاهار  يوجه :وه واعم  فإلبني وتنسب ميىل أول
 
أن تلااا ايخطااال ل سااو مًاارير عاان ماان أ م الصااح   الساال م، باايف  لااا املاان    -1

  هفل ا و د ن ا .
 
أن أفهاقهم أا س م ني  إلد نون بإللا ايخطال واو وا ، وميطا  عإفون أب ا ه وا   -2

 وبر من ا .وأخطال، ونيد  وف ون   الابالب للإل
 
وما  ان من خطأ مًرياً عن اجإل اق  ف بنيَّ و نسب  لا اخلطأ ميىل أولريا ايفهاق،  -3

وني  نسب ميىل املن  ، وني ميىل الطاة ر  ين املن    هفله، والطاة ر  بلا تهفله   ما هو 
هابه  وانيع ا جتاه  يف ا هاف من ايفهاق، وجتاه  يف خطأ من م أ لاً، فإ ا    إلم الإلعاميف مع

ايصناف على هبه ايس    اعو م زاعا الإ أعطاهاا اللاارو، ورققم ماا نياهره اللاارو، 
و اا عنا احلاا  واملاان   الاابي أ ااهم م هللا  لنبااا  وال  ااام عل ااه، وسااو نا بااني احلاا  والباطاايف 

 واحمل ني واملبطلني .
 أما أهيف البدو واللالل  فل م ًأن آخه وتعاميف آخه لوجوه :

 نيعم مًرير عن أهواة م ومناهأ م ال اسدة .أن بدع م و ال -1
 أ م  إلد نون هببه البدو واللالني  و إل هبون هبا ميىل هللا . -2

أ اااام  إلناصااااهون علااااى هاااابه الباااادو، و والااااون و عاااااقون عل  اااااا،  -3
 و دافعون عن ا تد  ناً أو هو  وباب اً .

 أ م اهفون اصوص ال هآن والسنر من أجل ا . -4
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نا السلف الصاحلني اإمون و عيمون الطاة ر الناج ر املنصورة فمن هبه املنطل ا   رأ 

ال اةمر على احل ، و بابلاون أهايف البادو و  أاهو م، واابرون مان م أ ناه مماا اابرون مان 
 ال س ر والعصاة .

 
 

مي ا تباااااني هااااابا  فمااااان الإللبااااا   واملابالطاااااا  ميي اااااار ال اااااهق اللاااااالر والطاة ااااار الناج ااااار 
 ر على  أ م على مسإلو  واحد .املنصورة أهيف احلد   ومن سا

 
وني  وجااد أساالو  ُ لاا ع احلاا  و ابمااط أهلااه اااباايف هاابا ايساالو  الاابي اسااأل هللا أن 

  عا  ايمر عامر واللبا  خاصر منه، وأن     م ًهه واإلاةأه الوخ مر .
 

وهبا ج د امل يف اللع ف، أنيدمه اصحاً هلل ولاإلابه ولهسوله ويةمار املسالمني وعاامإل م 
. 

هللا أن  ن ع به طال  احل  الب ن  ه دون هللا والدار اآلخهة، وني خيلون أحداً مع  أسأل
 هللا، وني خيافون   هللا لومر نيةم .

 
 وصلى هللا على اب نا سمد وعلى آله وصحبه وسلم تسل ماً  نذاً ميىل  وم الد ن .

 
 
  إلباااه   

 راج  ع و ربه وماب هته ور إله     
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 عمذ املدخل رب ع بن هاقي      
 ها  1413رملان املبارال سنر  23  
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مين احلماااد هلل   ماااده، واساااإلع نه، واساااإلاب هه، واعاااو   هلل مااان ًاااهور أا سااانا وسااا ريا  
 أعمالنا، من   ده هللا  فال مليف له، ومن ُ لليف  فال هاقي له .
اً عباده ورساوله، صال ى هللا وأً د أن ني ميله ميني هللا وحده ني ًه ا له، وأًا د أن سماد

 عل ه وعلى آله وصحبه وسلم .
 أما بعد :

 وااد  وق اان احلاا  ل ي ااهه علااى  -صاالى هللا عل ااه وساالم-فااإن  هللا أرساايف رسااوله سمااداً 
 الد ن  له ولو  هه املله ون .

وج ااق خل اةاه  -صلى هللا عل ه وسلم-فح   هللا هبا الوعد جب اق هبا الهسول الاهمي 
وصحابإله الاهام الط بني، فلعَّ اور ادسالم، وأ ال أرجال املعمورة، وسااق  أمار الهاًد ن 

ادسااااالم الاااادا ا بعااااد أن حطمااااو عااااهوا اذبااااابهة واي اسااااهة وال  اصااااهة، وبسااااطو قولاااار 
صااالى هللا عل اااه -ماااا زوي لهساااول هللا  –ادساااالم ا و هاااا علاااى ملاااارق ايرخ ومابارهباااا 

 –من ا  -وسلم
أصاا  ايمام نيبل اا مان اخاإلالف وتَاَ اه ق  مصادانياً ملاا أخا  باه  مث أصا  هبه ايمار ماا

 : -صلى هللا عل ه وسلم-رسول هللا 
ابا ال اهون نيبل اا ًا اً بلا  و راعااً  ))ح   نيال :  ني ت وم السااعُر حاج أتخاَب أماإ أبخم

 (1)(( !؟َوَمنا الناُس ميني  أولريا ))  ارس والهوم ؟ ف ال :   !. ف  يف : اي رسول هللا ((ببراو 
 . 

                                                

 ( . 7319 إلا  انيعإلصام، حد     – 96" صح   البخاري " )   (1)

 مقدمة الطبعة األولى
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ل اَر، ومين  هاابه  ))وح ا  نياال :  ا وسابعني ما إلَانيم أن أهايف الاإلاابني افإنياوا   ق اان م علاى ابانام
ايمار سااإل إق ميىل اباالث وساابعني مل ار )  عااين : ايهاوال (،  ل  ااا   الناار ميني واحاادة، وهاا  

 .  (1)((اذماعر 
هااابا   خيإللاااف علماااال ميىل  ومناااا  –وهااا  الإل اااه ق  –ومناااب ازلاااو هااابه الاارابااار  يمااار 

 ادسالم املعإل ون من أهيف احلد   وغذهم   الطاة ر الناج ر املنصورة أ ا فهنير واحدة .
معيم م   ول : مي ا أهيف احلد    منيف : ادمام أ اد، وابان املباارال، و ز اد بان هاارون 
  ... وغااذهم، و لااا   ونيااو احإلاادم ف ااه اخلااالف بااني أهاايف احلااد   وأهاايف الباادو الااا  

منيف : اذ م ر، والهوافا، واخلوارج، واملعإلزلر   ما أ م  ااوا على اخإلالف مع أهايف الاهأي 
ال     الب ن َغَلوا   ال  اس وَ ُعَ وم عنا إُل م  لنصوص ونيد  بالابون   الإلعصب آلراة م 

 فذقون ايحاق   النبو ر أو  ؤوَّلو ا أتو اًل غَذ ساةة .
علااااى ماااان أ م   انيعإل اااااق الصااااح   و  الإلمسااااا وآخااااهون  لح ااااون هباااام ماااان هاااام 

 لاإلاا  والساانر   مج اع امل اااق ن ادسااالم ر و لاار و م   الااب  عاان السانر وأهل ااا  ماان 
 . ((املهل مع من أحبَّ  ))   : 

َلَااادا أحاااد مااان أهااايف السااانر أن هنااااال فهنيااااً باااني الطاة ااار الناج ااار  وماااا أيااان أااااه نياااد قار خبا
 والطاة ر املنصورة .

 ل،خ سلمان بن  (2)((ص اار الابه ل  ))ااد قهلو ح نما نيهأ   إلا  ول 
ف اد العاوقة، فوجدتاه نياد تال ااف الإل ه ا  باني ماا ني  نباباا  ادنياداُم علاى الإلأزةار والإل هنياار 
ف ااه، ني ساا ما وهااو أمااه عياا م، َساال َم بااه علمااال ايماار، وأصااب  ماان النوابااو وايمااور امل ااهرة 

ال ر علها  ايةمر الب ن ني  ُعهف وم خمالف معإل  ب ولاه   لد  ا  مي  ادنيدام ف ه على خم

                                                

 ( . 4597 إلا  السنر، حد     – 34" ابو قاوق " )   (1)
 إلا  " من أخالق الداع ر " .و بلا    (2)
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اا   ااإل  الباا  علااى مصاهاع ه علااى اذاهأة علااى خمال ار علمااال ادسااالم  اخلاالف وانيت اااق ملأمَّ
 وأةمإله ومصاولإل م   نيلااي  بذة وخطذة   أصول الد ن وفهوعه .
بايف جتااوزه ميىل ماا هاو أًاد و    ف أمه الل   سلمان العوقة عند هبا العمايف الابه اب، 

 وأغه  منه، و إلمنيف  لا   مساةيف  نذة سأمنيله   بعا من ا، وه  :
 عدم احإل اةه أبهيف احلد   و  ه فلاةل م ومزاايهم . -1
ساولإلااه ميقخااال طواةااف يف ولاار   أهاايف احلااد   ةرة و  ال هنياار  -2

 الناج ر، مع الإلن  ص يهيف احلد   .

ن  نإلما  ميلاا  م، ووصاا  م هأاوم ساالمان علاى أهاايف احلاد   وماا -3
 بص ا  نيب حر ختهج م من ال هنير الناج ر .

تصاو ر اللا   ساالمان أن أهايف احلاد   ماان املإلحاز ابني علاى جاازل  -4
 من الد ن والناسني يجزال أخه ، وأن هبا من مذاث ايمم اوالار .

 اخإلالف  المه   تعه ف ال هنير الناج ر وغهابإله . -5

لإله اللاد دة علاى املنساوبني ميىل ميمهاله   ه أهيف احلد   بعد   -6
 أهيف احلد     ايزمنر املإلأخهة .

ت س مه خصاةص أهيف احلد   بني طاة إلني   اياهه : الطاة ار  -7
 املنصورة، وال هنير الناج ر  خمال اً ببلا مج ع أةمر ادسالم .

 
 ل .أسأل هللا أن  وف نا وميايه لإلدارال أخطاةنا، والهجوو ميىل احل   مين ربنا مس ع الدعا

 
 وصلى هللا على اب نا سمد وعلى آله وسلم تسل ماً  نذاً .
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 و إلب
 رب ع بن هاقي املدخل  

 املد نر النبو ار      
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فأاو ني تهاه اإل   أبهيف احلد  ، وني  نلط لب ه فلاةل م ومزاايهم، فلم أَر وم   اهاً 

، فاإنم  ََ اه ) أهايف السانر (  (( اباه ل ايولاونال ))بل ظ ) أهيف احلد   (    إلابه ايول : 
 فبلا ين هبا الل ظ ني خيص ) أهيف احلد   (   ايهه .

، وا ايف ((بادأ ادساالم غه بااً، وسا عوق غه بااً  فطاواب للاباه ل )) فمناًل :   ه حاد   : 
 . (1)((اسإلوصوا أبهيف السنر خذاً  فإ م غه ل  ))عن س  ان النوري ر ه هللا : أاه نيال : 

فاليااااهه أن سااا  ان  ه اااد أهااايف احلاااد    ين املنإلسااابني ميىل السااانر الاااب ن   اااابلون أهااايف 
 البدو   عصهه  ااوا أ نه ر، والدولر والسلطان أب د  م .

ااه عباادان الابااه ل الااوارق   ااههم   احلااد   بااا ) أهاايف احلااد   (، فلاام  ن لااه اللاا    وفسَّ
  مباًه من عبدان للحد   .سلمان، و ان هو ايوىل  لن يف  ياه ت سذ

وا اايف ًااهل عباادان الابااه ل أب اام أهاايف احلااد     ساا اق أقخاايف ف ااه مج ااع املنإلساابني ميىل 
 : ((ص ر الابه ل  ))ادسالم  ف د نيال   

 و بلا احلال  لنسبر للابه ل حني عوقة ادسالم غه باً : ))
  يف .فُ ُم املسلمون بني الا ار  ح   عدقهم  لنسبر ميل  م نيل –أ 

 و بلا هم امللإلزمون  للهو والسنر بني املسلمني . –  
 وهم  بلا الداعون ميىل  لا بني ساةه املإلبعني للسنر " . اها. –ج 

وبعد  لا َبنيَّ أن امل صوق  لابه ل هام ال هنيار الناج ار، و  اصاطالحه أن أهايف احلاد   
 هم من ال هنير الناج ر ول سوا ال هنير الناج ر .

                                                

 ( . 51اايه " الابه ل ايلون " ) ص  (1)

 المسألة األولى

عدم االحتفاء بأهل الحديث وذكر فضائلهم 

 ومزاياهم
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 آلُجه اي أن املهاق هبم ) أهيف احل  (  أي : ال هنير الناج ر.مث ا يف عن ا
 ونيد عهفو اصطالل سلمان   ال هنير الناج ر .

 : مث   ه ت سذ عبدان أبن املهاق  لابه ل ) أهيف احلد   (، فإلع به ب وله
ومي ا  اان احلااد   عام ااً غااذ خمصاص  فااإم  ني اساإلط ع أن ا ااول : مين ال هنيار الناج اار  ))

 ))هم الابه ل، ولان م من الابه ل خاصَّر، ومين احلد   ربط البدل  لعوقة، ف ال : هم وحد
  فعلم أن غهبر املسالمني  افار باني أهايف امللايف وايقاين قاخلار أ لااً ((بدأ ... وس عوق ... 

 .  (1)((  معىن احلد   
زحل اار و  أعاهف أحااداً سااب  ايخ ساالمان ميىل مناايف هاابا الإلصااهف وهاابا الإلعماا م وهاابه ال

يهاايف احلااد   عاان ماااااإل م الااإ اعااإف هبااا واام أةماار املساالمني العاادول ايمنااال الااب ن ني 
 ! نباب  يمنايل وأمنال ايخ سلمان أن اعار  م وخنهج عن ف   م وأنيواوم!

ااه العلمااال الابااه ل وال هنياار الناج اار والطاة اار املنصااورة أبهاايف احلااد   وأبهاايف   ل ااد فسَّ
سنر أهايف احلاد  ، ونياد  ُادخلون َمان ةبع ام   مان أ م مان    السنر، ومهاقهم أبهيف ال

ميحلاق ال هو  يصيف والإلابع  ملإلبوو، وبعلا م   صاه هابه ايل ااي علا  م، فااان مان حا  
أهاااايف احلااااد   علااااى ساااالمان أن  لاااا د ب لاااال م، و سإل صاااا  أنيااااوال العلمااااال   فلاااال م 

  الدرجر ايوىل، مين    سل ام هبا وم  وماااإل م، وأ م هم الطاة ر املنصورة والناج ر والابه ل
  ! وحدهم 

ولان  ل،سف اللد د     عيف سلمان هبا، وما تااق تلم  له الاطاً، بيف جتاد فإلاوراً 
وملاًل من ال  ام هببا احل ، فما رأ و منه ابناًل علا  م، وني ميًااقًة ب لال م، فاإ ا ا ايف  االم 

 الم هبا البعا  فمناًل :بعا من أابىن عل  م  نيصَّه وعأز عن اسإل  ال  
 أونًي : ·

                                                

 ( . 237 – 236) ص   (1)
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، و  ((ال هنير الناج ر وأهيف احلد   وأهايف السانر واذماعار  ))ع د العنوان الإلايل :  -1
 ب ه الطاة ر املنصورة هنا، بيف ع د وا فصاًل خاص اً  بنال على ف مه أن وا مم زا  خاصار 

 . (1)اا هق  هبا عن ال هنير الناج ر
رو  اخلط ااب البابااداقي بساانده عاان ادمااام أ ااد أاااه  ))ساااب  : مث نياال  ااو العنااوان ال

ت إق ايمر على ا  اف وسبعني فهنيار   ل اا  )):  -صلى هللا عل ه وسلم-  ه حد   النا 
 . (( !، ف ال : مين    اواوا أصحا  احلد    فال أقري  من هم؟((  النار ميني  فهنير 

ف اايف  عااين هاابا مين صاا  عاان  )) ااد : مث نيااال ساالمان تعل  اااً علااى احلااد   وت سااذ أ
 . (2)((ادمام أ د أاه  عد  أهيف احلد   هم ال هنير الناج ر؟ 

  ف با تلا ا   ميقخال أهيف احلد     ال هنير الناج ر  ماا تاه   فا اف حبااوم ماع 
الطاة اار املنصااورة الااإ هاا  أاباايف وأفلاايف وأًااهف ماان ال هنياار الناج اار   ايااهه وعلااى حسااب 

 ت ه  ه .
ومن هم أهيف احلاد   امل صاوقون هبابه الالمار ؟ فأماا أهايف احلاد  ،  )) نيال : مث -2

أو أصحا  احلد    فإن امل صاوق هبام  ماا نياال احلاا م الن ساابوري : ال اوم الاب ن سالاوا 
سأاار الصاااحلني، واتبعااوا آاثر الساالف ماان املا اا ني، وقمابااوا أهاايف الباادو واملخااال ني لساانن 

وعلاى آلاه أمجعاني ... وآاباهوا نيطاع امل ااوز وال  اار علاى  -لمصلى هللا عل اه وسا-رسول هللا 
الإلنعم   الد اَمن وايوطار، وتنعماوا  لباؤس   ايسا ار ماع مساا نر العلام وايخباار ... نياد 
رفلوا ادحلاق البي تإلوق ميل ه الن وس الل واا ر، وتوابع  لا من البادو وايهاوال وامل اا    

 . (3)((واآلرال والز ة 
 ل : مين  لل ارئ أن  سأل :  أنيو 

                                                

 ( . 114" ص ر الابه ل " ) ص   (1)
 " ص ر الابه ل " .  (2)
 " ص ر الابه ل " .  (3)
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 هيف هبا  يف ما نياله احلا م   أهيف احلد  ، أو أفليف وأبهز ما نياله   وص  م؟
 وهيف  ان خي ى أمههم على ايمر حج  عه اف م وا؟

 واذوا  : ني هبا وني  اال .
ول ااد   ااه لنااا اللاا   ساالمان ماان  ااالم احلااا م مااا  سااإلط ع ت داااه، ونيعااد  بااه مهإلااه 

َم وعزاإلااه عاان أهاا م ماازااي أهاايف احلااد   الااإ   ههااا احلااا م بااايف ًااهف واعإلاازاز  فل اااااد نيَاادَّ
 احلا م لل اااهَّال أهيف احلد    عإلبارهم الطاة ااار 

 املنصورة ُمإل بأعاً اخلطوا  اآلت ر :
:  -صالى هللا عل اه وسالم-رو  إبسناقه حد   معاو ر بن نياهة عان أب اه عان الناا  -1

 .((من أمإ منصور ن ني  لههم من خبوم حج ت وم الساعر ني  زال مس  ))أاه نيال: 
مين    ))رو  إبساناقه ميىل ادماام أ اد أااه سارييف عان معاىن هابا احلاد   ؟ ف اال :  -2

 . (( !تان هبه الطاة ر املنصورة أصحا  احلد    فال أقري من هم؟
مان  ))هابا ني ايف :  نياال أباو عبادهللا : و  منايف ))نيال مؤ داً ملا نياله ادمام أ د :  -3

  فل اد أحسان ادماام أ اد بان حنبايف   ((أماه السانر علاى ا ساه نياونًي وفعااًل  اطا   حلا  
ت سذ هبا اخل  أن الطاة ر املنصورة الإ  ُهفع اخلبنين عن م ميىل ني ام الساعر هام أصاحا  

ف مان احلد  ، ومن أح  هببا الإلأو يف مان نياوم سالاوا سأار الصااحلني، واتبعاوا آاثر السال
وعلاى آلاه  -صلى هللا عل اه وسالم-املا ني، وقمابوا أهيف البدو واملخال ني بسنن رسول هللا 

 ميىل آخه الاالم البي ا له الل   سلمان . ((أمجعني ... 
هاام خااذ  ))رو  إبسااناقه ميىل ح ااص باان غ اااث : أاااه نيااال   أهاايف احلااد   :      -4

 . ((أهيف الدا ا 
ميَ يرجاااو أن  ااااون أصاااحا   ))اا : أاااه نياااال : رو  إبسااناقه ميىل بااااه بااان ع َّااا -5

 . ((احلد   خذ الناس ... 
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ول د صدنيا مج عاً أن أصحا  احلد   خذ النااس،  ))نيال احلا م مؤ داً نيووما :  -6
فاللاداةد ماع  ))، مث ًهو   الننال عل  م ... ميىل أن نيال : (( !و  ف ني  اواون  بلا؟

خال، ووجوق الهخال مع ف د ما طلبوه عندهم بؤس  فع ووم وجوق ايساا د العال ر عندهم ر 
بلبا ة الس نر غامهة، ونيلوهبم  له ال   ايحوال عامهة، تعل م السنن سهورهم، ويفال  العلم 

 ا ها. ((ُحبورهم، وأهيف السنر نياطبر ميخوا م، وأهيف ادحلاق والبدو أبسهها أعدا هم ... 
 عاين : الإمابي  أااه نياال لاه أ اد بان احلسان ) )):  رو  إبسناقه ميىل ادماام أ اد -7

  هوا نيبان أيب نيإل لار مباار أصاحا  احلاد  ، ف اال : أصاحا  احلاد    !(: اي أ  عبدهللا
نيوم سول. ف ام أبو عبدهللا وهو  ان ا ابوباه، ف اال : زااد  ، زااد  ، زااد  . وقخايف الب او 

)) . 
لا     الادا ا مبإلادو  ميني  ))نياال :  رو  إبسناقه ميىل أ د بن سنان ال طان : أااه -8

 . ((وهو  بابا أهيف احلد  ، ومي ا ابإلدو الهجيف  ازو حالوة احلد   من نيلبه ... 
نيال أبو عبدهللا : وعلى هبا ع دم   أس ارم وأوطاانا :  يف من  نسب  ))نيال :  -9

ة، و سم  ا احللاو ر ميىل اوو من ادحلاق والبدو ني  نيه ميىل الطاة ر املنصورة ميني بعني احل ار 
 ...))(1) . 

فاأنيول : نياارن باني الصااورتني : الصاورة الاإ عه ا ا احلااا م عان أهايف احلاد  ، والصااورة 
 !أني ته  الإل او  اواةيف ب ن ما؟ !الإ حااها سلمان عن احلا م 

 فاحلا م عه  م لنا على أن أهيف احلد   هم الطاة ر املنصورة :
 أونًي :   احلد   .

    الم ادمام أ د .واثا اً : 
 واثلناً :   أت  ده لاالم ادمام أ د .
 ورابعاً :   ميقااإله يهيف ادحلاق والبدو .

                                                

 ( . 4-1اايه : " معهفر علوم احلد   " ) ص   (1)
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وخامسااااً وساقسااااً : أورق  اااالم ح اااص بااان غا ااااث وأيب بااااه بااان ع َّااااا أن أصاااحا  
 احلد   خذ الناس .

 وسابعاً واثمناً : أت  ده وتصد  ه لايف أ من ما .
 : وأسأل الل   سلمان

 !ملا ا أغ لو هبه املزااي العي مر الإ   هها احلا م؟
ملا ا خال و احلا م   هدفه وغا إلاه وعه اه ايماور الاإ  هما  ف  اا  ل اا ميىل ميابباا  أن 
أهيف احلد   هم الطاة ار املنصاورة وأ ام خاذ النااس، و ادمة مان  ُبابلا م  لزادنيار وادحلااق 

هاف ُمبابلااا  م ... مي ، و لاااا مماااا  هفاااع مااان وانيبإلاااداو، وأن  بابلااا م مااان ايقلااار علاااى ا ااا
 !ماااإل م و عل  ًأ م أ نه وأ نه؟

ًَا او   ت سذ ادمام أ اد أ ام ال هنيار الناج ار، فإلحاول  االم  فإلأيت اي أخ  بعد أن 
احلا م عن هبه امل اصد العي مر وايهاداف الساام ر ميىل ماا تعإل اده أااو أنيايف  ًاأمً وأحاط  

احلااد     ال هنيار الناج ار، وتساوق  ااالم احلاا م علاى أااه تعه ااف منزلار، وهاو ميقخاال أهايف 
 !!لل هنير الناج ر

 !مين   ا ملن العأب
 اثا اً : ·

نيال الل   سلمان : )) ووص  م اخلط ب البابداقي أب م : ... ح يار الاد ن وخزاإلاه، 
وخمصاوص  وأوع ر العلم و لإله ... ومن م  يف عا  وف  ه، وميمام رف ع اب اه، وزاهاد   نيب لار،

ب ل لر، ونيارئ ماإل ن، وخط اب سسان، وهام اذم اور العيا م، وساب ل م الساب يف املساإل  م، 
 ا ها . (1)و يف مبإلدو  عإل اقهم  إلياهه، وعلى ادفصال بابذ مباهب م ني  إلأاسه ... ((

  وأنيول : مين  الل   سلمان  ُ اهق باني ال هنيار الناج ار والطاة ار املنصاورة  ف ايف اخلط اب 
وهاايف ساااق اخلط ااب البابااداقي هاابا !   ااهق ب ن مااا  مااا   ااهق اللاا   ساالمان ؟البابااداقي 

                                                

 ( .  115) ص  "ص ر الابه ل  "اايه :   (1)
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الااااالم لااا   م الناااااس أن أهااايف احلااااد   هااام ال هنياااار الناج ااار وأ ااااا أنيااايف ًااااأمً مااان الطاة اااار 
 !املنصورة؟

مين  هناااال فهونياااً هاةلاار، ومسااافا  ًاسااعر، ووج ااا  ايااه مإلبا ناار، بااني مااا  هماا  ميل ااه 
 ! ب سلمان وبني ما  هم  ميل ه اخلط

، وصااااا  م بعلاااااها  ((ًاااااهف أصاااااحا  احلاااااد    ))فاخلط اااااب أل اااااَف  إلاااااا ً مسااااااه : 
 ايوصاف العي مر الالة ر مبااار أهيف احلد    من ب ن ا :

 أ م الطاة ر املنصورة والطاة ر الناج ر . -
   الإلبل ة عنه . -صلى هللا عل ه وسلم-وأ م خل ال الهسول  -

 وأ م الابه ل . -

 . -صلى هللا عل ه وسلم- وأ م أوىل  لهسول -

 . -صلى هللا عل ه وسلم-وأ م بلارة الهسول  -

م عن السنن . -  وأ م ُ اُة الد ن ببهب ا

ف ما َخل  ه من السنر  -صلى هللا عل ه وسلم-وأ م ورابر الهسول  -
. 

 و و م اآلمه ن  ملعهوف والناهني عن املناه . -

  م السنن .حل ي -صلى هللا عل ه وسلم-و و م أمنال الهسول  -

 . (1)و و م خ ار الناس -

 وانيسإلدنيل على أهيف السنر حبب م أصحا  احلد   . -
... ميىل غااذ  لااا ماان ايوصاااف اذم لاار العي ماار الااإ وصاا  م هبااا وا ل اام عاان أةماار 

 ادسالم .
                                                

(،    ا : سماد ميمساع ايف  26، 25، 21، 19، 15) ص"ًاهف أصاحا  احلاد    "اايه :   (1)
 السل   .
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صااا ر الاباااه ل : ال هنيااار الناج ااار، الطاة ااار  ))و  ((الاباااه ل  ))مين  رسااالإلا الاااإ َومَسإل اااا باااا 
  ني  نباباا  تاه ساا ا ميني   ًااأن أهاايف احلااد    ين أهاايف العلاام ((، صاا ا  أخااه املنصااورة

املعإل  ن    طل وا هبه العبارة ميني على أهيف احلد  ، ومان أقخايف مع ام غاذهم  فإطاا  لاا 
  لإلبع وم  حلب م وم، وسذهم على من اج م .

اً أن تن اااايف ماااان  إلااااا  اخل ط ااااب أنياااايف ومي ا  ااااان الوانيااااع  اااابلا  فماااان املسااااإلابه  جااااد 
ماااااان أربعاااااار أسااااااطه   هاااااابا املو ااااااوو  لإلُاَعااااااه اف للناااااااس أهاااااايف احلااااااد  ، مث ني تااااااب ه وني 
تلاااااذ ميىل أن اخلط اااااب وصااااا  م أب ااااام الطاة ااااار املنصاااااورة، وني تاااااب ه وني تلاااااذ ميىل تلاااااا 

 الص ا  النب لر الإ م، اخلط ب هبا  إلابه .
 

  عل اا أني ت إلصاه مياا لو  إلبو م انًي، فلاًل عن رسالر  لاان مان حا  أهايف احلاد 
 على ما ا لإله عن احلا م واخلط ب .

ني تازال طاة ار مان أماإ علاى  ))أني تعلم اي سلمان أن  ايفَّ أو ُجايفَّ مان فساه حاد   : 
  ميطاااا فساااهوه أبهااايف احلااد  ، واخلط اااب مااان م، و   ناااازع م    لاااا ((احلاا  يااااهه ن ... 

 !أحد؟
 

ر الناج ر نيد  له أهايف العلام علاى أهايف أني تعلم أن حد   ال اَهق البي   ه  ف ه ال هني
 !احلد  ، واخلط ب من م، وا له عن بعل م؟

أني تعلم أن حد   الابه ل نيد  له عبدان على أهايف احلاد  ، وا لاه اخلط اب عناه، و  
 ! نازعه    لا أحد؟

 
 اثلناً : ·
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 . (1)ا يف عن ابن نيإل بر وصف أهيف احلد  
 

لاااى يهااايف احلاااد   أب ااام هااام ال هنيااار الناج ااار   و   الماااه ماااا لاااو أتملاااه املنصاااف  ل 
 والطاة ر املنصورة، ومين  ان    ب ه هب ن الل يني .

 
 رابعاً : ·

صاالى هللا -واملااهاق  لساانر : طه  اار النااا  ))ا اايف عاان احلااافظ اباان رجااب الاااالم اآليت : 
 الاإ  اان عل  اا هاو وأصاحابه، السااملر مان اللاب ا  واللا وا  ... مث صاار -عل ه وسلم

ااا ساالم ماان اللااب ا       عااهف  نااذ ماان املإلااأخه ن ماان أهاايف احلااد   وغااذهم عبااارة عمَّ
انيعإل اقا ، وخاصر   مسااةيف ادااان  هلل ومالةاإلاه و إلباه ورساله وال اوم اآلخاه، و ابلا 

 . (2)((  مساةيف ال در، وفلاةيف الصحابر ... 
ن للماااهاق هباااا مي ا   نيلاااو : ا ااايف ايخ سااالمان هااابا الااااالم، وهاااو وصاااف للسااانر، وب اااا

 أُطل و عند املإلأخه ن، ني وصف أهيف احلد   .
والابه ااب أن ايخ ساالمان أعااهخ عاان وصااف أهاايف احلااد   أب اام هاام الطاة اار املنصااورة 

 وال هنير الناج ر، وأ م هم الابه ل  فال حول وني نيوة ميني  هلل.
 ا ت ااهق أهاايف وأمااا فإلناار اللااب ا  وايهااوال امللاالر  فبساابب ))نيااال احلااافظ اباان رجااب : 

اااه بعُلاا م بعلاااً، وأصاابحوا أعاااداًل وفهنياااً وأحاازا ً بعااد أن  اااااوا  ال بلاار، وصاااروا ًاا عاً، و   
ميخااوامً نيلااوهبم علااى نيلااب رجاايف واحااد، فلااام  اان  ماان هاابه ال ااهق  ل ااا ميني ال هنياار الواحااادة 

ني تاازال طاة اار ماان أمااإ ))  :  -صاالى هللا عل ااه وساالم-الناج اار، وهاام املااب ورون   نيولااه 
ياااهه ن علااى احلاا ، ني  لااههم ماان خاابوم وني ماان خااال  م، حااج  يت أمااه هللا وهاام علااى 

                                                

 ( . 115اايه : " ص ر الابه ل " ) ص  (1)
 ( . 125" ص ر الابه ل " ) ص   (2)
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، وهاام   آخااه الزمااان الابااه ل املااب ورون   هاابه ايحاق اا ، الااب ن  صاالحون مي ا (( لااا 
فسد الناس، وهم الب ن  صلحون ما أفسد الناس من السنر، وهم الاب ن   اهون باد ن م مان 

 ا ها . (1)((ال باةيف ... وهببا فسَّه ايةمر هبا احلد    ال نت، وهم النا زَّاو من
نيلااو : مااا ا  ااان  لااذ اللاا   ساالمان لااو ا اايف هاابا الاااالم   وصااف أهاايف احلااد  ، 
الاااالم الاابي ني   ااهق بااني ال هنياار الناج اار وبااني الطاة اار املنصااورة وني بااني أهاايف الابهباار، و اايف 

 ! لا ني  نطب  ميني على أهيف احلد   ؟
لن ساا  ولاا،خ سالمان ولااايف مساالم أسااأل هللا أن  ن عناا هبااا مج عاااً، ونيااد وهابه اصاا حر 

مسعناهااا ماان بعااا ًاا وخنا، وهاا  مااا نيالااه ادمااام أ ااد وأخااب بااه ًاا   ادسااالم اباان ت م اار 
 ر  ما هللا وغذمها من أةمر ادسالم :

جمل اب الوجه النامن : أن ا )):  ((الهق على ايخناة   ))نيال ً   ادسالم ر ه هللا   
    اايف نياط   مسااألر ميني ب ااول ساب ه ميل ااه العلماال، فااإن  ااان نياد خيطااه لااه  –وهلل احلماد  –

و إلوجه له  فال   وله و نصهه  ميني مي ا عهف أاه نيد نياله بعا العلمال   ما نيال ادمام أ د 
 ا ها . (2)((: ميايال أن تإلالم   مسألر ل   لا ف  ا ميمام 

د من هبه النصا حر احلا مار الابال ار، و هجاع عان  ايف فأرجو من ايخ سلمان أن  سإل  
 نيول ل   له ف ه ميمام، مبا    لا الإل ه   بني الطاة ر املنصورة وال هنير الناج ر .

وأرجو أن اوف   مج عاً دصابر احل  والبعد عن انيا هاق  ينيوال واآلرال عن أةمر ادسالم 
. 

                                                

 ( . 16) ص " لف الاهبر   "  (1)
 (، طبع واله الهاسر العامر دقارا  البحوث العلم ر . 195) ص   (2)
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  أهاايف احلااد   ةرة، و  ال هنياار الناج اار  حاااول اللاا   ساالمان ميقخااال طواةااف يف ولاار
 ةرة أخه ،  هاف  هبه احملاولر غمز وتن  ص يهيف احلد   .

ل د اسإلنإل  من  الم احلا م واخلط ب وابن نيإل بر الساب  الب ه أن ل ظ ) أهيف احلاد   
 (  ُطل    م ابيف :

 
س مباا  تاون، وسااق  أهيف الاالم الب ن   ولون على هللا ما ني  علمون، و  إلنون النا -1

  الماً ج داً نيبن نيإل بر .
 
 ما  طل  ل ظ ) أهيف احلد   (   م ابيف أهيف الهأي ممن  ُاَ اد امون آرالهام اللاالر   -2

 اايف اااص خااالف   ))وأني سااإل م ال اساادة علااى الاإلااا  والساانر... وساااق  ااالم الاهمخاا  : 
د مااا عاادا املااباهب وني جااوز ت ل اا ))، ونيااول الصاااوي : ((ماابهبنا  ف ااو منسااوخ أو مااؤول 

ايربعر، ولو واف  نياول الصاحابر واحلاد   الصاح   واآل ار  فاخلاارج علاى املاباهب ايربعار 
 ااال ملاايف، ورمبااا أقاه  لااا ميىل الا ااه  ين ايخااب بيااواهه الاإلااا  والساانر ماان أصااول 

 . ((الا ه 
 

 المسألة الخامسة

لفرقة إدخال طوائف مجهولة في أهل الحديث وا

 الناجية
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الم مان وهبه اينيوال وأمناوا أتيت علاى ادسا ))مث عل   على نيول الصاوي ب وله :  -3
أصااااوله  مي  ني اااااان معهفاااار احلاااا  ماااان الباطاااايف، وني ادسااااالم ماااان الا ااااه  ميني ماااان خااااالل 

 . ((النصوص ... 
 

 !وهبه وملر سل  ر ُ لاه عل  ا، ولانه س نانيل ا ف ما بعد 
ومي ا  ان مصطل  ) أهيف احلد   (  طل    م ابيف هبا و اال  فإاه  نباب   ))مث نيال : 

نااد  نااذ ماان الناااس   ايزمناار املإلااأخهة مماان  طل ااون هاابه ف مااه بصااورة أوسااع ممااا  وجااد ع
الالمار و  صاادون هبااا فريااًر مع ناار ممَّاان  ُعنااون بدراساار احلااد   النبااوي روا اار وقرا اار، أو روا اار 
ً، ولااو    ااان واام اصاا ب  فحسااب، أو مماان  نإلساابون ميىل هاابا ايمااه وجإلمعااون عل ااه ايااهاي 

 ا ها . (( ب ه من العلم  حلد   النبوي الله ف 
 

َزم (   ما   املنيف .    أنيول : وهبه ا نر خل  ر و ) ًنلنر عهفإل ا من أخم
 
و نباباا  الإلنب اه ميىل تابااذ املصاطلحا  مبااهور ايزمنار، واخااإلالف ماادلووا  ))مث نياال :  -4

باااني عصاااه وعصاااه عناااد  ناااذ مااان النااااس، ومي ا  اااان ايةمااار ر  ااام هللا  طل اااون علاااى أهااايف 
ل هنيار الناج ار والطاة ار املنصاورة  فاإن اصاطالل ) أهايف احلاد   ( احلد     املا   أ ام ا

نيد  انيو قاةهته عند الانذ ن، حاج صاار َعلمااً علاى فرياا  نياد تااون مان أهايف احلاد  ، 
ولان ا ل سو أهيف احلد  ، ولبلا ني اسن ميطالق ) ال هنير الناج ر ( على فريا  سادقة 

احلاااد  ، بااايف  نبابااا  ميعااااقة هااابا  تإلسااامى أبهااايف احلاااد  ، ومين  اااااو هااا  فعااااًل مااان أهااايف
 . ((انيصطالل ميىل م  ومه الواسع الصح    ما س أيت 

  أنيول : مين انيصطالل على ميطالق ل ظ أهيف احلد      إلابذ، و  ُتَل َّ م قاةهتاه، ومي ا  
 ااان ماان املمااان ميطالنيااه   ايزمناار املا اا ر علااى بعااا أهاايف املااباهب ايربعاار ح نمااا  ااان 



 - 39 - 

حلد   النبوي الله ف روا ر وقرا ر، و ُاعمىن مبن   أهيف احلاد  ، ف إلساع هبا البعا  ُاعمىن  
اع اآلن، بايف ونيبايف اآلن، منااب  اطااق أهايف احلاد   حاج  لامل م  فإااه مان الصاعب أن  ُاَوسَّ
اسااإلبد هباابه الطواةااف الإلعصااب املاابها ال   اا ، مث تسااانيطوا علااى علااوم الاااالم وال لساا ر 

 قار   فلا هبه ايمور ميني ال ل يف . والإلصوف الابايل والإلعل   ل بور ما
 

فااإ ا  ااان   عصااه أ ااد وماان بعااده ميىل مااا ًااال هللا  طلاا  ل ااظ ) أهاايف احلااد   (   
م ابااايف أهااايف الااااالم مااان اذ م ااار واملعإلزلااار وغاااذهم، و  م ابااايف أهااايف الاااهأي، ماااع ساااالمر 

ح ناباال،  ع اةادهم      ايمساال والصا ا  وال ادر و  توح اد ايلوه ار  فاال ًاهال فا  م
وني نيبور اار، وني باادو أخااه   غااذ انيحإل ااال  لااهأي وال  اااس، ومااع  اايف هاابه النيافاار،  ُطلاا  
ل ااظ أهاايف احلااد     م ااابلإل م  فا ااف  ساال اُم ورَّاُث أ ااد و ز ااد باان هااارون واباان املبااارال 
بإلوس ع قاةهة أهيف احلد   أو ال هنير الناج ر علاى مجاعار جتمعاو ف  اا أااواو البادو امل لاار  
من تعط يف ايمسال والص ا ، ومن البدو ال بور ار، والصاوف ر احللول ار واني اق ار، واللاه  ر، 
ساااوال أخاااب  ًاااايف أحااازا  س اسااا ر، أو ًاااايف طواةاااف صاااوف ر، أو مااادارس  الم ااار أو 
مبهب اار، ومين ًااريو أن اساام  ا  فااال ا لاابند ر، وني ساا هورق ر، وني جلااإل ر، وني ت أاا اار، 

سااماة  دخواا اار، وغذهااا الااإ تلاام أخالطاااً وأملاااجاً ماان هاابه وني مهغن اار، وني حزب اار امل
 الطواةف الصوف ر والهافلر واخلارج ر ... وما هو أقهى من الطواةف اللالر .

 
من   وم بإلاب ذ هبا املصطل  و ع ده ميىل م  ومه الواسع،  ما  ازعم اللا   سالمان، لاو  

 !م؟أهم علمال ايمر أم غذه!  ااو نيد ُ   ا و قاةهته؟
 

 ايسبا  الداع ر ميىل تاب ذ اصطالل ال هنير الناج ر   ايه سلمان :
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وايسبا  الإ تدعو ميىل عدم ميطالق )ال هنير الناج ر( على فريار بع ن اا  ))مث نيال :  -5
 ممن اميف اسم ) أهيف احلد   ( أو ما ًاهبه ه  :

 
واااا   من أ اااا أونًي :   إللااا  أن  ااااون غذهاااا مااان ال اااهق اوالاااار، ولاااو  اااان مواف ااااً 

ومعإل ادها وأصاووا  ماا قام ني اماايف ا ا  انيسام الابي  ملااه، وني جإلماع حاول الها ار الااإ 
 جتإلمع حووا، وهو على  يف حال نيصِه للل ل على بعا أفهاقه .

 
وعلاااى ساااب يف املناااال :  وجاااد   زمااناااا هااابا فرياااا  ًاااج،  مااايف أمساااال عد ااادة، ختإللاااف 

لااد الواحااد، بايف و  ااع ب ن ااا أح ااامً ًاا ل ماان اللااحنال  خاإلالف البلاادان، باايف ختإللااف   الب
وانيخااإلالف وتنااافه ال لااو   مااا   ااع بااني غذهااا، ولان ااا مإل ارباار   من أ ااا، مإل  اار علااى 
ايصاول الااإ ت ااوم عل  ااا وتاادعوا ميل  ااا، وهااؤنيل انلااون   اذملاار من أاااً واحااداً، علااى  مااا 

هنير الناج ر ( على بعل م قون بعاا، ب ن م من ت او ، ولو اقعى مدوأ ميطالق ل ظ ) ال 
أو عل  م قون غذهم من أهيف السانر العااملني هباا، م ماا اخإلل او أمساا هم  حَلَاَهَم مان هابه 
امل ااازة   العي مااار فرياااا أ وطواةاااف أخاااه  مااان ب ااااو ًاااج مااان ايرخ ممااان ني املاااون هااابه 

اً ساااادقة ايمسااااال  فالعاااادل واداصاااااف   إللاااا  أن ني تاااااون ) ال هنياااار الناج اااار ( أًخاصاااا
فحسب، بيف خصاةص ومسا   نباين عل  اا مان ِ   ُاإل باع، وطه ا  ُ سالا، وأصاول  ُلإلازم هباا  
حب    اون املواف  وبه ايصول، املإلبع وابا املان  ، املإلحلا  هبابه اخلصااةص والساما  : 
ممَّن  ُهجى قخوله ف  ا، فهقاً  ان أو مجاعر، وأبي اسم تسمَّى، ما قام ني  اد ن ببدعار، وني 

  عإلمد خمال ر الاإلا  والسنر .
أماااا الالمااار السااااب ر املنساااوبر ميىل ادماااام أ اااد  فعلاااى ت اااد ه اببوعاااا  فإااااه   صاااد هبااابا 

صالى هللا عل اه -انيصطالل ) أهيف احلد   ( ال وم الداةنون  ملعإل د البي  ان عل اه الناا 
إلاااابعون للحااا  وأصاااحابه، امللإلزماااون  لنصاااوص، اجملااااابون لطهاةااا  أهااايف الااااالم، ال -وسااالم
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والاادل يف مااج اسااإلبان واام، ولااو  ااان علااى خااالف مااا ع اادوه وورابااوه، ف اادخيف   هاابا املعااىن 
 فريا   نذة من جن  من   ه، و دخيف ف ه غذهم  منيف:

أتبااااو املاااباهب ال    ااار ايربعااار وغذهاااا مااان ماااباهب أهااايف السااانر، مي ا  اااااوا علاااى  –أ 
مبادلني وني ملاب ني، ومي ا  اااوا ممان مي ا عاهف املعإل د الصح  ، غذ مؤولني وني سه فني وني 

 الدل يف الصح   الوا     هب ميل ه ونيال به، ولو  ان على خالف ما عل ه املبهب .
بعا عوام املسلمني، الب ن    دخلوا   ً ل من البدو واني هافا ، وآمنوا  هلل  - 

ماااً  لساالوال الصااح   ماان وأمساةااه وصاا اته، وأنيااهوا  لإلوح ااد، وجاااابوا اللااهال، والإلزمااوا عمو 
 ا ها . (1)((انيسإل امر وأ يف احلالل وتهال ال واحخ وغذ  لا 

   أنيول : واذوا  على  لا من وجوه :
مي ا  ااااو اذماعاار علااى أصااول ومعإل ااد وماان   ال هنياار الناج اار  فا ااف ني جتإلمااع  –أ 

واالاووا  ااو را اار  مي اام مي ا فاارنيوا مجاااعإل م! حاول الها اار الاإ جتإلمااع حوواا ال هنياار الناج ار ؟
أخااه   ف اام ماان الااب ن فهَّنيااوا ق اان م و ااااوا ًاا عاً، خصوصاااً مي ا  ااااو تلااا الها اار ُ ااار  

 املن   السل   وأهله، وتصد عنه، وتعهنييف مسذته، وتصد الناس عن هبا املن   .
نيااد أمهلااوا الاادعوة ميىل  (2)فانااذ ماان اللاابا  الااب ن  نإلمااون ميىل أحاازا  س اساا ر سااواها

وساربر اللهال اي   وساةه البدو الا  ، وتولوا أهل ا، وهم  دَّعون أ م من أهيف الإلوح د 
الساانر واذماعاار، وماان ال هنياار الناج اار  فا ااف تساالم واام هاابه الاادعو ، وهاام نيااد اسااإل ااوا 
 لإلوح د وأهله، وهوَّاوا من ًأن اللهال اي   والبدو اخلطذة، وتولاوا أهل اا، ف ادموا أصايف 

ل البي هو جزل م م من معااَ ) ني ميلاه ميني هللا (، وفصاموا أوابا  ُعاه  ادساالم الونيل وال ا
الااإ هاا  احلااب   هللا والاابابا ف ااه، فصااار وني هاام ل،حاازا  الااإ  نإلمااون ميل  ااا وطاااعإل م 

 ل  اقعم احلزب ر أ نه من طاعإل م هلل ولهسوله، ف صدق عل  م نيول هللا تعاىل : 

                                                

 ( . 120 – 119" ص ر الابه ل " ) ص   (1)
 أي : سو  ال هنير الناج ر املنصورة أهيف احلد   .  (2)
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  ََباَرُهمم و َباَ ُمم أَرمَ  ً مانم ُقونا اّللَّ ا اختََُّبوا َأحم  . (1)اي ر رُهم
  حاد   َعادي امللا ور، وني أر اد أن  -صالى هللا عل اه وسالم-ونيد فسهها رساول هللا 

 أط يف الاالم   هبا ايمه  فاحلد    و ًأون  فإم هلل وميم ميل ه راجعون .
 مي  . (( وجد   زماانا فريا  ...  ))نيولا :  -  

 ! لنا هبه ال ريا   فما أمجيف الو ول   َسم ا 
ولااو اقعااى ميطااالق ال هنياار الناج اار ... حلااهم هاابه امل اازة العي ماار فريااا   ))نيولااا :  –ج 
 ...))  . 

  أنياااول : أماااه ادعطاااال واحلياااه مو اااول ميىل هللا ني ميىل أحاااد، وال هنيااار الناج ااار والطاة ااار 
اً  و و  ح ا أايم ادمام أ اد، وها  املنصورة ه  فرير واحدة ول   فريا ، وه  وا حر جد 

 ياههة .
ول سو املسألر مسألًر س اس ر عصه ر، بيف ه  مسألر ق ن ر نيدار وا حر نيلب  ف  اا، 
وني  إلاااج ميىل سااامني وماادافعني  نصاا ون امليلااومني و سااإلع دون ح ونياااً مابإلصاابر  فااإنَّ هاابه 

 اان م اهَّراً لاد  الساالف   احملامااة ني تاباين فإلا اًل عان نيااوم منااوةني للمان   السال   وأهلااه  مي 
 الصاحل وميىل ال وم أن من عالما  أهيف البدو بابا أهيف احلد   .

مث ني ااادري ماان هااو الاابي يلاام هاابه ال ريااا  الااب ن ته ااد مياصاااف م : أهاام ايةماار الااب ن 
د  خطذ ...  تإلابعوا على الإ  ز على أهيف احلد   أم غذهم ؟ فايمه جا

 إللاا  أن ني تاااون ) ال هنياار الناج اار ( أًخاصاااً فالعاادل واداصاااف   ))نيولااا :  –ق 
 . ((سدقة فحسب، بيف خصاةص ومسا   نبين عل  ا من   

  أنيول : ايوىل أن ت ول  ما نيال أهيف العلم : مي م بله ومي م أمس  فم إللى  الماا 
 –بااايف جاااب  –أن ايةمااار الاااب ن نياااالوا : مي ااام أهااايف احلاااد    نياااد جااااروا ويلماااوا، ف نبابااا  

َُأن حر .انيبإلعاق 
 عن منيف هبه العبارا  وايسال ب امل

                                                

 . 31الإلوبر :   (1)
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أما الالمار السااب ر املنساوبر ميىل ادماام أ اد  فعلاى ت اد ه اببوعاا  فإااه  ))نيولا :  -ها
 . ((  صد هببا انيصطالل ) أهيف احلد   ( 

  أنيااول : أمااه عأ ااب  ل ااد فصاالو أهاايف احلااد   عاان الطاة اار املنصااورة، مث مااا زلااو 
 هنير الناج ر أبهيف احلد    فإ ا  نو لساو علاى   اني مان هابا تلاا   ت سذ أ د لل

فلا   مان العادل واداصااف أن تُادخل م   ! الإل سذ  فلما ا تادخل م   ال هنيار الناج ار ؟
 أهيف النأاة بنال على أمه ملاوال ف ه .

وأني ! أماااا غاااذال  ف  اااول : َهااابم أن ت ساااذ أ اااد ني  نباااو، أني  ا  اااا ت ساااذ غاااذه ؟
بايف ماا ! ذه وت سذ غاذه مان ايةمار الاب ن ني ُاصاون أب ام الطاة ار املنصاورة ؟ ا  ا ت س

 من ميمام ميني و عإل هم الطاة ر املنصورة الناج ر .
وأز اد ايمااه و اوحاً، فااأنيول : مين الاب ن  عإل ااد فاا  م أهايف الساانر واذماعار أ اام الطاة اار 

عن هبه الطاة ار  ف ابه الطاة ار  –واحلمد هلل  –املنصورة وال هنير الناج ر، ني خيهج م أ د 
  اوند و  سإلان وأفابااسإلان وبنأالق خ وميادوا سا ا  سامون أا سا م و سام  م ميخاوا م 
 لساال  ني وأبهاايف احلااد  ، وهاام  ساامون مدارساا م وجامعاااعم  ذامعااا  الساال  ر، ونيااد 

م : أاااإلم أسساوا قار اان للعلام   مااار واملد نار تساامى  اايف من ماا باادار احلاد  ، فااإن ني ايف واا
أهيف احلد  ؟ نيالوا : اعم، أو ني يف وم : أاو سل  ون ؟ نيالوا : اعام، ولاو نيلاو يحادهم : 

 أاو حن   أو ق وبندي أو به لوي  غلب أًد الابلب .
فااااإن ني اااايف للد وبنااااد ني أو ال  لااااو ني   اونااااد أو   سااااإلان أو باااانأالق خ: أاااااإلم أهاااايف 

وني  سااامون مدارسااا م  ملااادارس وني !  احلاااد  ، أو هااايف أااااإلم سااال  ون؟ نياااالوا : اعاااو   هلل
 ذامعااا  السااال  ر أو احلد ن ااار، وهااام  بابلاااون أهاايف احلاااد   ال ااادامى واحملااادابني، وتساااعر 
وتسااعون   املرياار ماان م ني  ط  ااون   ااه سمااد باان عباادالوها  واباان ت م اار واباان ال اا م وماان 

رخ مبا رحبو، ومن نيبل م ومن بعدهم، ومي ا نيدَّمو وم ً رياً من  إلب م   انيو عل  م اي
املسإلح يف أن تُ هََّر  إلاب الإلوح اد   مدارسا م، ووام عنا ار فاة ار  لطاهق الصاوف ر وماا ف  اا 
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من ا هافا  وما ف  ا من ع اةد احللول ووحدة الوجوق واعإل اق أن ايول ال  علماااون الاب اب 
 و إلصهفااون   الااااون، أ ف ميىل  لا آنيف ال بااور الإ 

  دسو ا ... ميىل ما ني  علمه ميني هللا من اللالل . ل دو ا و 
ُ سااامون أا سااا م  –ومن اااا اململاااار العهب ااار الساااعوق ر  –و  الااابالق العهب ااار وادساااالم ر 

أبهيف السنر واذماعر و لسل  ني، فإ ا ني يف وم : أاإلم سل  ون أو أهيف احلد   ؟ فالوا فخهاً 
وقا عان م و   و   ابلبوا، بيف   لون لبلا، وابون! : اعم  أةمر احلد  ، و إل ااون   البَّ

حب ميخوا م أهيف احلد     اوناد و  ساإلان والا من واللاام وغاذهم، و َاُبب وَن عان م  ماا 
  ببون عن أا س م .

فإ ا ني يف لابذهم من صوف ني ومابهب ني وحازب ني : ماا رأ اام   السال  ني أو أهايف السانر 
 اوند أو اللام أو   ال من أو ا أذاي أو السنابال وغذها   اململار العهب ر السعوق ر أو  

 ؟ نيالوا :  ل م وهاب ر يفسمر حلو ر .
والسال  ون   اللاام والا من والاو ااو وقول اخللا   أًاد الناااس عنا ار  لاإلاا  والساانر 
ومن   أهيف احلد  ، و سمون أا س م  لسل  ني، فإ ا نيلو يحدهم : هيف أاو من أهيف 

إَلُه، وهاو  عإلاز  احلد   أو  سل  ؟ نياال : اعام، وهاخ وباخ لابلا، ني  لاذه ميىل أ  ماا َاَسابام
إبخوااااه   اذز ااهة و  اونااد و  العااا   لااه. فاااإ ا ني اايف لااه : هاايف أاااو حن اا  أو صاااو  أو 
أًعهي أو ماته دي أو حزيب أو حه  ؟ غلب وت أ من  لا، بيف جتده اار   يف البدو، 

 دافع عن أي ا ً ل من ا .وني  ابلب لل ل من ا، وني  
فااإ ا ني اايف لابااذهم ماان املاابهب ني أو احلاازب ني : هاايف أاااو ماان أهاايف احلااد   أو هاايف أاااو 
سل  ؟ غلب وزيفه . فإ ا ني يف له : هيف أاو صو  أو أًعهي أو ماته دي؟ اعإلاز بلاا ، 
وااااإل  ، وااإللااى، وجتاااده مااع  لاااا اااار  السااال  ر وأهل ااا أًاااد احلااه ، و ُااااان  وااا غا ااار 

 ابا والعدال .الب
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ونيُاايفم مناايف  لااا   الساال  ني   الاا من ومصااه والسااوقان واملابااه  وغذهااا ماان البلاادان، 
منلماااا ني ااايف   ميخاااوا م السااال  ني أو أهااايف احلاااد     اذز اااهة  ف ااام اباااون أهااايف احلاااد   

 والسل  ني    يف ماان، و والو م، و ببون عن م وعن من أ م احل  .
 

به البلدان منيف ما ني يف   ميخوا م   اذز هة  فإن الط ور ونييف   الطواةف ايخه    ه
 على أًااوا ت ع، واملهل مع من أحب .

 
   وبعد هبا فأنيول :

 
مين  ناااو ته اااد أن توسااااع قاةاااهة ال هنيااار الناج اااار، أو قاةاااهة أهااايف احلااااد    ل ااادخيف ف  ااااا 

ر والاو اااو السااال  ون   مصاااه والساااوقان، والسااال  ون   اللاااام واململاااار العهب ااار الساااعوق 
وال من واخلل   وساةه البلدان  ف با أمه ُمَسل ِم،   اصيف ف ه خالف، و   نإلط  ف ه نيهمن، 

 ومي ا  ااو ج وقال الإ ببلإل ا يجيف هؤنيل  فإ ا من  ص يف احلاصيف .
ومين  نااو ته ااد فريااا  تإلااوفه فاا  م ًااهوط وصاا ا  ال هنياار الناج اار، ونيااد يلم اام غااذهم 

 هبم حج اإلعاون  ن و يف منصف على ميعاقعم ميىل حيذعم . فأخهجوهم عن ا  فأخ م
وبعا عاوام ا  ))مي ،        ((منيف أتباو املباهب ال    ر ايربعر ...  ))ونيولا :  -ها 

 مي  . ((املسلمني .... 
   ملا ا نَيَصهمَ  هبا اخلذ على هؤنيل ؟

وعااامإل م  فااإن   نااذاً  ف ناااال أتباااو املاابهب الز اادي وعااوام م، وأتباااو املاابهب اد  اا 
اانم  نااذ ماان أتباااو املااباهب ايربعاار وعااوام م، وأبعااُد عاان  ماان م أنيااهُ  ميىل ال طااهة والإلوح ااد ما

 اللهال واخلهافا  وال بور ر والصوف ر من عامر أصحا  املباهب ايربعر .
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فماااناًل  عاااوام  بلااادة ُعماااان ومإلعلماااوهم مااان اد  ااا ر بع ااادون عااان اللاااهال   العبااااقة، 
ن عاان  نااذ ماان الباادو اللااه  ر الااإ ونيااع ف  ااا املنإلساابون ميىل بعااا املااباهب ايربعاار، وبع ادو 

و اابلا نيُاايفم   الز د اار   نااذ ماان عااوام م ومإلعلماا  م أبعااد ماان اخلهافااا  اللااه  ر ماان أتباااو 
 بعا املباهب ايربعر .

ومع  يف هبا  فالبي اعلمه أنَّ من اعإلن  املن   السل   من  يف هبه ايصاناف  فاارق 
املبهب ر وأهل ا، واالو   و الها ر السل  ر  فال قاع  بعد هبا ميىل الإلعدق، وني ميىل تانذ 

 ال ريا ، بعد أنم صاروا فرير واحدة،  و را ر املن   السل   الصح   .
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، -صالى هللا عل اه وسالم-وهبه ال رياا  الاإ تاه  أ اا أحا   لناا  ))نيال سلمان :  ·

ف  ا ع و  وأخطال، وف  ا خليف وت صذ حإلماً، و  غذهاا فلااةيف  وأجدر بوصف النأاة،
ني توجد ف  اا، نيل لار  اااو أو  ناذة، ومي ا  اان مان املإلونياع أن  ااون الإلأاهق   هابا الزماان 

ميىل ساسان،  –  اياههم  –نيل اًل  ف أب أن اإلونيع لبلا أن  ر ع و ً   هؤنيل ساإلإلحول 
 ا ها . (1)((ار  خصاةص وم مت زهم عن غذهم وفهوعاً سإلإلحول ميىل أصول  ي ا ص

  أنيول : نيحظ أن الل   سلمان  نسب هبه املخازي ميىل هبه ال ريا  السل  ر بص ر 
عامار، فلاام  سااإلنن مان م فااهقاً وني فرياار، والااالم عاااةم  فااال  ُادري ماااه  هاابه الع ااو  ؟ وني 

 ال هوو الإ سإلإلحول أو  ولو ميىل أصول؟
اإلونيع أن َ ََّو جوااب ملهنير عناد غاذهم ساإلل ى مان م الصادوق وجب أن  ))نيال :  ·

(( وادعهاخ والإل و ن من ًأ ا  ي ا انيإاو عندهم ب رير ع وهباا  ناذة وأخطا هاا فاحلار 
 ا ها . (1)

  أنيااول : ونيحااظ أ لاااً أن هاابه اذوااااب امللااهنير الااإ تل اا  الصاادوق ماان الساال  ني ني 
 !وميني ب  و قعاو  ُدر  ما ه  ؟ فنهجو تو  ح ا، 

والبي اعإل ده أاه ني  وجاد خاذ   غاذ السال  ني  ميني وهاو   السال  ني أ ناه وأفلايف  
 فال خيهج ً ل من اخلذ عن م .

                                                

 ( . 121" ص ر الابه ل " ) ص   (1)

 المسألة الثالثة

 الهجوم على أهل الحديث

 ووصفهم بصفات تخرجهم من الفرقة الناجية
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ومي ا  اااااو ساااعاقة الااادا ا واآلخاااهة هااا   تبااااو  ))نياااال ًااا  ادساااالم ر اااه هللا تعااااىل : 
ر املهساالني، وأتاابع م لاابلا  املهساالني  فماان املعلااوم أن أحاا َّ الناااس باابلا هاام أعلم اام  اث

فالعاملون أبنيواوم وأفعاوم، املإلبعون وا، هم أهيف السعاقة    يف زمان وماان، وهم الطاة ار 
ل ارأ، وهام أهايف السانر واحلاد   مان هابه ايمار  فاإ م  لاار ون سااةه  الناج ر من أهيف  ايف ما

إُلص اا وا باه مان العلام املاوروث عاان ايمار ف ماا عنادهم مان أمااور الهساالر، واإلاازون عان م مباا اخم
 . (1)((الهسول مما ج له غذهم أن  َُاب اُ  به 

نيلاااو : والااابي اعإل اااده   السااال  ني أااااه لاااو وجاااد عناااد آحااااقهم أو مجاعااااعم خطاااأ أو 
ا هاف  فإ م أسهو الناس رجوعاً ميىل احل ، وأبعد النااس عان الإلمااقي   الباطايف وادصاهار 

  الباطيف من ًأن أهيف ايهوال وَق مَد م .عل ه  مي  ادصهار والإلماقي  
وعلااى سااب يف املنااال  فااإن ماان املااألوف لااد  احله صااني علااى اتباااو  ))نيااال ساالمان :  ·

، واهصوا على جتنب - واحلد ن ر خاصر –السنر   هبا الزمان أن  عإلنوا  ذوااب العلم ر 
اذوااااب ادجاب اار نيااد ُ سااا ل الإل ل ااد، وسارباار احملااهم مناااه، و  إلمااوا بسااالمر املعإل ااد، وهااابه 

بعلاا م أخاابها، ف إلحااول جااااب العنا اار  حلااد   وابااب الإل ل ااد ميىل فو ااى تلااه ع ر ني أول 
وااا وني آخااه، و صااب  ماان ني اساان نيااهالة اآل اار وني اطاا  احلااد   مماان  سااإلييف بياايف ا ال ااوم 

ساا أخب ماان  أ ب ااول أ ااد وني مالااا وني اللااافع  وني أيب حن  اار، و اازعم أاااهيفإل ااداً، ني  عباا
 . (2)((ح   أخبوا 

  أنيااول : نيحااظ أن اللاا   ساالمان نيااد أخااهج ا سااه ماان هاابه ال ريااا   فا ااف  ه ااى 
  اف ااهص علاى اتبااو السانر وساالمر املعإل اد والعنا ار !  لن سه أن  اون من ا وهبا حاوا؟

 حلد   وه  أمور تؤقي ميىل  و يف ال اهوو ميىل أصاول واملعا اب ميىل ساسان وتاؤقي بابعا 
 !ناس ميىل فو ى تله ع ر ني أول وا وني آخه؟ال

                                                

 ( . 4/26" يفموو ال إلاو  " )   (1)
 ( . 122-121" ص ر الابه ل " ) ص   (2)
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واحلمااد هلل مي     نساااب هااابه ال و ااى الإللاااه ع ر ميىل  ااايف هاابه ال رياااا ، ومين  اااان هااابا 
اً، وهبه الص ة املسإل بلر نيد  ه د هبا ً رياً نيد ونيع .  البعا نيد  اون  نذاً جد 

او السانر وساالمر فإن  ان  بلا  فل أتنا أبمنلر من ا، حج  إلبَّني خطه احلهص علاى اتبا
 املعإل د .

ومين  ااااو تونيعااا  س اساا ر  فنسااأله : علااى أي أساااس بن ااو وجااو  هاابه الإلونيعااا ؟ 
أل   من البده ا  عان املسالمني أااه ني  علام الاب اب ميني هللا؟ وماا ُحه اَماو الا ااار والعهافار 

 ميني نيقعال أهل ا أ م  علمون الاب ب؟
مياي ام واليان  فاإن  )):  -ى هللا عل ه وسالمصل-فإن  ااو ينومً  ف د نيال رسول هللا 

 . (1)((الين أ ب  احلد   
و  اااف اانناااا بعاااد هااابا أن اااادعو النااااس ميىل احلاااهص علاااى اتبااااو الاإلاااا  والسااانر وميىل 

 ! احلهص على سالمر املعإل د؟
نيال سلمان : )) ونيد  إلطور ايمه ميىل انيجإل اق   أمور الع اةد  بنال على تصح    ·

آخااه، أو ف اام لياااهه اااص أو  ااو  لااا ... وهنااا   ااع اخلطااه الابااذ،  حااد   أو تلااع ف
 . (2)ح   تإلحول ال و ى ميىل ايصول بعد ال هوو ((

 
   نيلو : ها هنا أمور أحب أن أل و ايه ال ارئ ميل  ا  من ا :

 
 مام  متنع مان الونياوو  –من   ال هنير الناج ر املنصورة  –أن   املن   السل    -1

 ني هاف   ايصول وال هوو  بل اقة ال هآن والسنر :  اللالل وا
 نيال تعاىل :

                                                

 أخهجه البخاري من حد   أيب هه هة .  (1)
 ( . 122 ر الابه ل " ) ص" ص  (2)



 - 50 - 

  ى َ يف  َوني َ لم  . (1)اي ر َفَمنا اتاََّبَع ُهَداَي َفال َ لا
ته اااو فااا ام ماااا مين متسااااإلم باااه لااان تلااالوا بعااادي أباااداً :  إلاااا  هللا،  ))ومااان السااانر : 

 . (2)((وسنإ 
 وايقلر  نذة على هبا ايصيف .

ه ال هنيااار   املا ااا  واحلا اااه  لااا د بااابلا  ف ااام قعااااة ميىل انيعإلصاااام ووانياااع هاااب -2
 لاإلااا  والساانر، واتبااااو ماان   الساالف الصااااحل، والإل  ااد بااه، خصوصااااً   الع اةااد  فإ اااا 
توني   اار عنااادهم، ني ت باايف الااازايقة وني الااان ص، وهاام قعااااة ميىل اباااب الباادو وساربإل اااا ومنابااابة 

ني جتااااد عناااادهم باااادو وني  –عااااد رعا اااار هللا واااام ب –أهل ااااا  فب اااابه اللاااامام  وايساااابا  
  الني  .

 
ومن ًهوط م لاَ  م الاإلا  والسنر الإل   د ب  م السلف   ايصول وال هوو  ف به  -3

من الونيوو   اللاالل واني اهاف، ووانيع ام  لا د  –بعد رعا ر هللا  –من ايسبا  الواني ر 
 ببلا .
 
 . (3)فاً يهيف البدو احمله افنيومن أصووم ايخب بياهه النصوص  خال -4
 
   مااااا نيااااال  لااااا ادمااااام ((مي ا صاااا  احلااااد    ف ااااو ماااابها  ))وماااان أصااااووم :  -5

 اللافع ، و يف أةمر ادسالم على هبا .

                                                

 . 123طه :    (1)
 (  موصونيً عن أيب هه هة. 1/93(، و " املسإلدرال " )  2/899" املوطأ " )   (2)
(، وغذها من  إلب أصول ال  ه  341، 328، 217اايه : " الهسالر لللافع  " ) ص  (3)

. 
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ميايال أن  ))وماان وصاااايهم مااا نيالااه ادمااام أ ااد، وعل ااه تسااذ هاابه الطاة اار :      -6

 . ((تإلالم   مسألر ل   لا ف  ا ميمام 
 

ااام ادساااالم فاااإ ا    اااان سااالمان  عاااهف هااابه املبااااقئ الاااإ  ساااذ عل  اااا السااال  ون   ف م
 !؟والنصوص والإلمسا هبا  فلما ا  هم  السل  ني و إلونيع وم هبه ال وانيه

... وني  عباأ ب اول أ اد وني مالاا وني  ))ومما  ل و النيه نيوله عمان  إلحادث عان م : 
 . ((اللافع  وني أيب حن  ر 
مان أااه ونيااع   خمال اار ماان ني ُاصاى عاادقهم ميني هللا ) عاادق  لااه أني  ادري اللاا   ساال

عل ااه، ح اا   ((صاا ر الابااه ل  ))ماان م فااوق ايربعااني (   هاابا املو ااوو الاابي بااىن  إلابااه 
 خالف ايةمر امللار ميل  م   ت ه  ه بني الطاة ر الناج ار 

 ! هللا؟والطاة ر املنصورة، ومن وراة م أهيف السنر الب ن ني اصى عدقهم ميني
ونياد  إلطااور ايماه ميىل انيجإل ااق   أماور الع اةاد  بناال علااى  ))ومماا  ل او النياه نيولاه : 

 !!((تصح   حد   أو تلع ف آخه، أو ف م ياهه النص، أو  و  لا 
وهايف ! ف يف هو من ال اةلني : مياه ني  ُعإلمد   الع اةاد علاى أخباار اآلحااق الصاح حر ؟

 !ص ؟هو ممن اهم ايخب بياهه النصو 
 

فإن  ان  ؤمن مبا   وله هنا  ف د خالف من   أهيف السنر واذماعر   ايصاول، وةباع 
 املعإلزلر وغالة ايًعه ر .
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  -وهبا ما أينه باه، وني أساإلأ ز يُلمَماُه ف اه، وهللا أعلام بساه هته –ومين  ان ني  ؤمن به 
حلااا  ميىل هااابا احلاااد أتبلاااة باااا اخلصاااومر ماااع أهااايف ا! فاااأنيول لاااه : ملاااا ا اللااادق   اخلصاااومر؟

 !اخلطذ؟
 

ل اد   اه اسااإلناار الصااوي علااى مان  خااب بياواهه النصااوص وتلادقه علااى  لاا نيباايف 
فلما ا   ول هبا الاالم هنا و ازعم أن البناال علاى تصاح   حاد   !! أربع صحاةف ف ط 

 !أو ايخب بياهه اص  ونيع   خطه  بذ  إلحول ميىل فو ى   ايصول ؟
 أاا أاو ونيعو فعاًل ف ما تهم  به ايبهايل أو تإلونيعه وم؟ –َ  وهبا من العا  –أني ته  

مان ح ا  ني  –مث جتاد هابا احملاار  للإل ل اد، الناابز يهلاه، م لاداً  ))نيال سالمان :  ·
ل الن وفالن من العلمال وطال  العلم، الاب ن اسان اليان هبام، و اه  أ ام علاى  – لعه 

  ، وني   ولااون ميني بب ناار، وتااهاه م لااداً وااام   اذاااقة، وأ اام ني خيهجااون عاان الاادل يف الصااح
تصااح   ايحاق اا  وتلااع   ا، وتواب اا  الهجااال وتااوه ن م، وم لااداً واام   آراة اام ال    اار 
وانيجإل اق ر الإ  عبرون هم ف  ا لو أخطؤوا، لانه هو ني  عبر حني  نازو   ت ل د ايةمر 

 . (1)((ايربعر وغذهم و  لد من قو م مبهاحيف 
مااان رجااايف  عااا خ   ب ريااار  -والااابي نيبلاااه  -أنيااول :  ؤسااا ين أن  صااادر هااابا الااااالم  *

سل  ر جاهد  وم لو للعوقة ملناس ميىل اور الاإلا  والسنر وميىل من   السلف الصاحل 
ا ومن م ايةمر ايربعر ا    م الإل ل د واحل  علاى انيعإلصاام  لاإلاا  والسانر ، وأنياواوم   

 صى . هبا البا  مدوار وني  
ًً ني خيإللف عن أسال ب تالم ب الاوابهي .   و ؤس ين أن أنيول : مياين أواجه اآلن أسلوً 

                                                

 ( . 122" ص ر الابه ل " ) ص   (1)
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وأم أسااأل ايخ ساالمان : مي ا  ااان ال اااةمون اآلن علااى املااباهب ايربعاار ا علااى         
عولاون  ًُ حد زعم م ا من غالة ايًعه ر والصوف ر ... و ... مي  ، و  الونياو ا ساه ني ُي

 يةمر ايربعر : على أنيوال ا
لإلماام اللاافع  ، وني  طبعو اا ،  ((ايم  ))فاللافع ر ني  عولون من نيهون علاى        

 وني  َدرسو ا ، وني  درسو ا ، وميطا  عولون على  إلب املإلأخه ن  
هوحه للخط ب وابن حأه او إلم  .  ((املن اج  )) الباجوري ، و   ًو

َُدوَّااار  ))وني علاااى  ((املوطااأ  )) عولاااون علااى واملالا اار أا ساا م ني            
، بااايف ((امل

 وغذه .  ((خمإلصه خل يف  )) عولون على  إلب املإلأخه ن    ا 
هوح ا للمإلأخاه ن ،  ((اودا ر  ))وايحناف ني  عولون ميني على               ًو

 وف  ا ما ف  ا من ايخطال واخلهافا  . 
وام وصابار طال  العلم أن  إل أ وا   تل   العلم ميىل أني ته  أاه أفليف للع             

علمااال الساال  ر   هاابا العصااه   اللاا   اباان  ز وميخوااااه الساال  ني   اململااار، و اللاا   
ايلبااااَ وميخواااااه السااال  ني   اللاااام، و اللااا   عب ااادهللا املباااار  وري وميخواااااه السااال  ني   

او  من م بنال على ما عهفوه من علم م وت واهم اوند، وهابا    يف البلدان، و إلل  ون ال إل
أم ته  أ م ني بدَّ أن  إلمابهبوا بابعا املاباهب، و إلل اوا هابه املبهب ار ! وسالمر من أ م ؟

علااى أ اادي ال  لااو ني والد وبنااد ني احلن  اار والإل أاا اار والاإل اا اار واملهغن اار وغذهااا ماان الطااهق 
 !ر وغذها من املنإلسبني ميىل املبهب اللافع ؟الإ تدَّع  أ ا على مبهب مالا والهفاع 

نيًا أن تل   م العلم وال إلااو  مان علماال الإلوح اد واحلاد   هاو الابي  َالماَزم م، وهاو 
عالمااار علاااى توف ااا  هللا وااام ورعا إلاااه وااام، وال اااهون النالابااار اخلاااذة  اااااو علاااى هااابا املااان  ، 

 والطاة ر الناج ر املنصورة ني بد وا من هبا .
ماقهم على أةمر احلاد     تصاح   ايحاق ا  وتلاع   ا، و  َجاهملأ الهجاال وأما اعإل

وتعد ل م  فل   هبا من    الإل ل اد املابموم، بايف هاو مان    تل ا  ايخباار مان ايةمار 
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الن ااا ، وتصااد   م    لاااا  فااال جاااوز اخللااط بااني ايماااه ن، ونيااد  اااان ادمااام اللاااااافع  
 حلد    أ د وأمناااله  ُاَعو الون على أةمر ا

 ، و   سم م أحد من الع الل م لد ن . (1)وغذه
و إتااب علاااى هاابا وهااابا : انيخااإلالف الواساااع العااه ا، والإل اااهق  ))نيااال سااالمان :  ·

املم اااو ، املناااا  ل،خاااوة واذماعااار  بسااابب ت ااااو  النياااه والعلااام، وماااا  إتاااب عل اااه مااان 
 (2)((ن فهَّنيوا ق ن م و ااوا ًا عاً اخإلالف الهأي، وهبا انيخإلالف من مسا  أهيف البدو الب 

. 
 !  نيلو : ني أقري ما ا ته د هببا الاالم العأ ب وايسلو  الابه ب ؟

أته د صهف أهيف احلد   والإلوح د والسانر عان احلاهص علاى اتبااو السانر، وصاهف م عان 
انيهإلماام بسااالمر املعإل اد، مث  إلحولااون ميىل قعاااة مبهب ار وت ه ااب باني الطواةااف، وقعاااة ميىل 
ميغالق    انيجإل اق   ماا  ادعو ميىل  لاا بعاا ايحازا  الس اسا ر الاإ جتماع باني ًاج 

 !أم ما ا ته د ؟! ال هق والطواةف اللالر  الهوافا واخلوارج وغالة الصوف ر؟
مين  الإلعم مااا  والإلعم اااا  ني َ ااايف  ملااا يف املسااالمني ونيلااااايهم املعلاالر  فاااال باااد مااان 

ن أهااايف احلااااد   والإلوح اااد املإلمسااااني باإلااااا  هللا الإلصاااه   والإل صااا يف لاااايف مااااا تطلباااه مااا
 الساةه ن على من   السلف الصاحل .

والإل ااهق املم اااو  ني  نلااأ عااان احلااهص علاااى اتباااو السااانر، ميطااا  نلاااأ عاان منااااه  أهااايف 
الإلماابهب والإلعصااب للمااباهب وايحاازا  املناهلاار للحه صااني علااى اتباااو الساانر ومناباابة 

 واملبهب ر الإ مزنيو ايمر نيدااً وحد ناً . البدو الع د ر والس اس ر وال اه ر

                                                

ام أ د : " أاإلم أعلم  حلد   والهجاال ماين، فاإ ا  اان احلاد   نيال اللافع  خماطباً ادم  (1)
ً، أو ًاام  ًا، حااج أ هاب ميل ااه  الصاح    فاأعلمَو بااه  أي ًا ل  ااون   وف  ااًا، أو بصاهاي 

 مي ا  ان صح حاً " .
 ( . 122" ص ر الابه ل " ) ص  (2)
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فاتباو السنر هو س  نر النأاة، واآلاي  وايحاق     احلا على انيعإلصاام  لاإلاا  
فإاه من  عخ منام  فساذ  اخإلالفااً   ))والسنر ني  صى، ومن ا حد   العه خ، وف ه : 

ا عل  اااا  لنواجاااب، ومياي ااام  ناااذاً  فعلااا ام بسااانإ وسااانر اخلل اااال الهاًاااد ن امل اااد ني، علاااو 
 . (1)((وسداث  ايمور  فإن  يف سدابر بدعر ... 

فالبااادو املبهب ااار واحلزب ااار الس اسااا ر هااا  الااااإ فهنياااو ومزنياااو ومتااازق ايمااار ادسااااالم ر، 
ونيجمع اااام و وحدص اااااوف م ميني انيعإلصااااام  لاإلااااا  والساااانر علااااى من اااااج ساااالف ايماااار، 

 هبه اذماعر املؤمنر . واحلهص على سالمر املعإل د البي تع ب به
 
ونيد تإلحول العنا ار بساالمر املعإل اد ميىل رما  لنخاه ن  للاالل أو  ))نيال سلمان :  ·

الا ه أو ال س  أو البدعر بال ب نر، مع يان اخإلصااص الان    لاماال والساالمر مماا ونياع 
 . (2)((ف ه اآلخهون 

 
املعإل اد، وني بادَّ أن  هبا ختو ف وتهه ب من احلهص على ساالمر!   نيلو : سبحان هللا

تُنب اُط عن العنا ر بسالمر املعإل اد، مين   جتعايف ًابا ً اااربون  –على اينييف  – اون له آاثر 
 !العنا ر بسالمر املعإل د

وماان هاابا املنطلاا  تااه  ايحاازا  الس اساا ر ني تُعااىن بسااالمر املعإل ااد، باايف  ااار  العنا اار 
 هبااا، و  ولااون عاان م: مي اام  ُ ه انيااون ايماار، ومين هبااا، وتباابل ج ااوقاً  نااذة   تلااو ه املعن  اااني

ميىل … الدعوة ميىل الإلوح د أ لا تُ ه اُق ايمر، و  ولون : بدعِر جتمعناا خاذ مان سانر ت هنيناا 
آخه اللاةعا  والإللو  ا  الاإ  بنو اا   صا وف ًابا  املسالمني، مماا  اان أساوأ اآلاثر 

 وأفدح ا   ح اة ايمر .

                                                

 رواه : أبو قاوق، والنساة ، وغذمها، وهو حد   اثبو .  (1)
 ( . 122 ر الابه ل " ) ص" ص  (2)
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ل   هاابا البلااد املبااارال، الاابي نيااام علااى نيواعااد الإلوح ااد والساانر، ونيااد سااه  هاابه ايقوا
وط هه هللا من أو ار اللهال والبدو، فبدأ  البدو واخلهافا  تعوق ميل اه عان طه ا  ايحازا  

 اخلهاف ر والس اس ر، اسأل هللا أن  هق   دهم    ورهم .
 

! م هؤنيل اآلخهون؟ني ادري من ه!! أما ختوفه من رم  اآلخه ن  للالل  فاالم عاةم
فإاااه  لااميف العلماااا ني، والااهوافا، وغااالة الصااوف ر، وأهاايف الباادو ايخااه ، وأهاايف ال ساا ، 
فالسال  ون  زاااون الناااس علااى اخااإلالف فاهني م وأحاازاهبم وأفااهاقهم مب اازان الاإلااا  والساانر، ني 

 بابذ ب نر  ما تدع  .
 

  فلاا   منلااؤه العنا اار ومااا جااهي   الساااحر ال ااوم ماان الإلا ااذ يبعااد الناااس عاان الا ااه
ااَه أحااد مان أهاايف ال بلاار ميني  بساالمر املعإل ااد  ين ماان  اار العنا اار بسااالمر املعإل اد أن ني  ُا  
، وبعد ني ام احلأار عل اه، ولاان منلاأ هابا الإلا اذ   هابا الزماان  ًً بعد ارتاابه أمهاً ما  اهًا

ح د وساربر اللهال والبدو هو الابلو   الس اسر، وادعهاخ عن من   هللا   الدعوة ميىل الإلو 
. 

 
فالإلحز  الس اس  جمع بني ادفهاط والإل ه ط : ميفهاط   اذااب الس اس ، وت ه ط   

 أصول ادسالم وأصيف أصوله .
فااادفهاط   الس اساار أقَّ  ميىل حلااد الااهوافا واخلااوارج وطواةااف أخااه  نيااد تاااون ًااه اً 

 حبأر ساربر انيسإلعمار . من هب ن الصن ني   صع د واحد، و و را ر واحدة 
 !اايه ميىل هبا اخللط العأ ب

و ان ادمام البنا  نذاً ما  نص  ميخوااه نيااةاًل : اعام ا ساا  ))نيال عبداملإلعال اذ ي : 
ووااابا  اااااو قور ادخااوان املسااالمني ومها ااازهم م إلوحااار لاااايف … وأحساان اليااان أبخ اااا 
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ُلاا َّع، واحله ار املساالوبر ماان أصاحا  املااباهب وماا  ساامى  ل اهق، الااايف  عماايف لإلساال
م امل

اااين ا  ، وغاااذهم مااان علماااال اوناااد و  ساااإلان ومي اااهان  (1)املسااالمني : اد  ااا ، والز ااادي، والس 
اعارهم : اإلعااون ف ماا ات  ناا عل اه و عابر بعلانا  (2)والعهاق واللام ومشال وأواسط ميفه   ا ًو

ني تُنار حبال، فاايف أخ ااهص  بعلاً ف ما اخإلل نا ف ه، ومن مثَّ  ف د  ااو موا ع اخلالف
علااى ملاااعه أخ ااه، و  املإل اا  عل ااه ماان الإلاااال ف واملعإل اادا  والإلصااورا  ادسااالم ر مااا 

 .(3)((  سم  للأم ع  لانذ من الل الا  والإلعاون    نذ من اجملاني  ... 
أسوأ وأ م الهوافا و ! نيلو : وال طاُن  عهف من هم علمال اوند ومي هان والعهاق واللام؟

و عهف املهاق هببه ايخوة الإ  وصا  إبحساان اليان أبهل اا، و  اف ااهص ميخواااه !! من م
علااى تن  اابها ميىل  ومنااا هاابا، و عااهف السااه   ساااربإل م للماان   الساال   وأهلااه   ملااارق 

 ايرخ ومابارهبا، بيف حج   ع ه قاره .
 

فل  هو الإلا اذ والإللال يف و ار هبا اخللط العأ ب بني السين واد    والز دي والها
بابه،  و ميًهاف هبا اخللط العأ ب، و و ميلإله، و  أو اره  لعلمال املن   السل   ًو

 !!هنا وهناال 
 

                                                

الس ين ا هناا الصاو  ال باوري ومان  نساأم معاه مان املنسالخني مان السال  ر الاب ن  ُاإلَّخابون   (1)
 واج ا  ملخاقعر اللبا  السل   وجههم ميىل هبا احلز  العأ ب .

)  ونيال عز الد ن ميبهاه م    إلابه " مونيف علمال املسلمني من الل عر والنورة ادسالم ر"  (2)
( : " ومان املعااهوف أن صاا وف ادخااوان املسالمني   العااهاق  ااااو تلاام الانااذ  16ص

 من الل عر ادمام ر ... ".
 نيلو : وهبا الاإلا   الف عن ح   ر ووانيع تني م ادخوان املسلمني وق ن م .

 ( . 10عبداملإلعال اذ ي، " حوار مع الل عر " ) ص  (3)
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ومما  ُاؤم  أن سلمان وصف ال هنير الناج ر أب ام مان أبعاد النااس عان انيخاإلالف وال هنيار، 
خالف، وأحهصا م علاى هدا إلاه، وأنيههبم ميىل الوحدة وايل ر، ووص  م أب م أرمأف الناس  مل

و إلحاًااون ميطااالق ال اااي الإلا ااذ علااى خمااال   م مااا    ااهوا   ااهاً بواحاااً عناادهم ماان هللا ف ااه 
 .(1)بههان  خبالف أهيف البدو الب ن  ا ه بعل م  بعلاً و ا هون أهيف انيتباو واحل  

 
هبا الزماان منزلار  وهبا  ؤ د أن  ُنزاُل احله صني على اتباو السنر وعلى سالمر املعإل د  

 أهيف البدو املوصوفني هببه الص ا  .
 
ال هنيار الناج ار (  حج ل د وجد من  ومئ ميىل اخإلصاصاه مبسامى ) ))نيال سلمان :  ·

 و ) الطاة ر املنصورة (، و  ااول : مين الطاة اار تصدق على 
 (2)! الواحد

 
  العصااااه ونيااااد  إلحااااول احلااااهص علااااى الساااانر و هاه اااار البدعاااار ميىل ميعااااهاخ عاااان منأاااازا

ومبإلاهاتاااه النافعااار، وعااازوف عااان اساااإلخدام ا وادفااااقة من اااا   الاااه قعاااوة ادساااالم، وميىل 

                                                

 ( . 239" ص ر الابه ل " ) ص  (1)
اعم  ااان ميطاالق ل اظ الطاة ار الناج ار املنصاورة علاى الواحاد مين  اان وحاده مإلمساااً  لاإلاا    (2)

والسنر على من اج سلف ايمر ...   أوساط مل رير  لبدو واخلهافا  وايهاوال واحلزب اا ، وعلاى 
ُم السلف  ف د جال عن ابن مساعوق ر ا  هللا عناه : أااه نياال: " اذماعار ما ا وافا   لا جه  فَا م

(، نيااال ايلباااَ  3/322/3احلا  ومين  نااو وحاادال "، رواه ابان عسااا ه   " ةر اا  قملا  " ) 
 ( . 1/61: " سنده صح   ". اايه : " ملااة املصاب   " ) 

ط . ًااااا ه ( عاااان عباااادهللا باااان املبااااارال أن ُساااارييف عاااان /4/467وجااااال   " جااااامع الإماااابي " ) 
لاه : نياد ماا  أباو بااه وعماه. نياال: "فاالن وفاالن".  اذماعر ؟ ف ال : " أبو باه وعماه ". ني ايف

 ني يف له : نيد ما  فالن وفالن. ف ال عبدهللا بن املبارال : " أبو زة الساهي مجاعر " .
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تلخ م بعا ايعمال والسنن واملأابورا ، حج تصب   أ ا من ايصول، وميىل الإل و ن من 
 . (1)ًأن بعا ايصول املإل   عل  ا بني ساةه الطواةف، حج تصب   أ ا من ال هوو (( 

 
 

 واذوا  على  لا من وجوه :  أنيول : 
 
هبا هو أسالو  الابازايل ع ناه، ومين هابا ايسالو  يًاد   اياهي  فااحلهص علاى  -1

اتباو السنر و هاهر البدعر أمه حاا عل اه الاإلاا  والسانر والصاحابر الااهام وأةمار ادساالم 
ند هللا ميىل على امإلداق الإلار   ادسالم   فا ف تإلحول هبه امل زة املطلوبر ًهعاً احملموقة ع

 !سخف وغبال ؟
واملعااااااهوف عاااااان الساااااال  ني وأهاااااايف احلااااااد     ملااااااارق ايرخ ومابارهبااااااا انيسااااااإل اقة 
مااااااان هااااااابه املنأاااااااازا  واملبإلااااااااها  ميىل أبعااااااااد احلااااااادوق، و  أزمااااااار اخللاااااااا   باااااااهز املاااااااان   
الساااااال   بوع ااااااه املإلااماااااايف، واسااااااإلطاو أن  إلعاماااااايف هباااااابا الااااااوع  وادقراال مااااااع ايحااااااداث 

سااااااخذ هاااااابه املنأاااااازا  وأهل ااااااا   حاااااايف هاااااابه ايزماااااار و لاااااا  ا املهوَّعاااااار، وأن  لااااااأع ت
عااااان ايمااااار ادساااااالم ر، وي اااااه  الإل اااااارا  الس اسااااا ر بابباة اااااا واااباااااالق فاههاااااا ومجوقهاااااا 

، فااااااااادعو ميىل املعار ااااااااار   اساااااااااإلخدام هااااااااابه املنأااااااااازا  -مين أحسااااااااان ا هباااااااااا اليااااااااان  –
ساااااالمون   لواجااااااه ادسااااااالم وامل-ني مساااااا  هللا  –وأهل ااااااا، ولااااااو ااساااااااق الع ااااااالل ورالهاااااام 

  منط ااااااار اخللااااااا   اواااااااالال والااااااادمار اإل أااااااار وااااااابا الابباااااااال والإللااااااادق املصاااااااطنع   غاااااااذ 
 مو عه .

 

                                                

 ( . 123-122" ص ر الابه ل " ) ص  (1)
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ول ااااااااد ي ااااااااه    موانيااااااااف أهاااااااايف احلااااااااد   والساااااااال  ني   العااااااااا  ر اااااااار ادسااااااااالم 
ومساحإلااااه، وأي ااااه  الإل ااااارا  الس اساااا ر ادسااااالم   صااااورة غب اااار ملااااوَّهر  تنصااااه اليااااا  

مال، وهإلاااااااه ل،عااااااهاخ، وتلااااااه د املال ااااااني ماااااان علااااااى يلمااااااه، واعإلداةااااااه، وساااااا اه للااااااد
قايرهااااااا   الاو ااااااو والعااااااهاق ا ساااااااه  ممااااااا جعاااااايف أماااااام الا اااااااه تلاااااامريز ماااااان ادساااااااالم، 
ااااااامه  ومأ ااااااار وال ساااااااوة والوحلااااااا ر، وتُاااااااهي النااااااااس أن اله ااااااار والإل ااااااادم واحللاااااااارة  وتصا

 واحإام اداسان تامن   أقاي ا الباطلر .
 
ومااااا هاااا  ايصااااول الااااإ ! الااااإ  ااااخمو ؟ مااااا هاااا  الساااانن واملااااأابورا  وايعمااااال -2

 ! ُ و ان من ًأ ا أهيف احلد  ؟
  ميني أن الابازايل أو اا  وأصاهل  فاالابموخ ياااههة غالبار علاى  إلااا   (1)مين هابه لابزال ار

 سلمان ومن قاَر   فلاه أًبه ما  اون بهموز الصوف ر .
 ماً  نااااه سااالمان علاااى أهااايف الإلوح اااد واحلاااد   متساااا م  لسااانن، و عإلااا ه تلاااخ -3

وغلااو اً، و َنسااى تعلاا  ماان انااو علاا  م  لباادو الصااوف ر والهافلاا ر وادفه  اار، وغلااوهم ف  ااا، 
واهإلماام م هباا أ ناه مان أصايف أصاول ادساالم، أني وهاو الإلوح اد، و لاا أب ام نياد غلااوا   
ااال ا ومالبساا ا  حااب الإلمن اايف وايمًاا د والإلصااو ه وايالااطر الهاي اا ر ادفه  اار هب ريإل ااا ًو

عا، حج صار  مان أباهز ًاعاراعم وأهام امل ماا  عنادهم، ونياد بلاباو هبام اذاهأة أن وحه ا
، و ) (2) ص وها أب ا أعمال ميسالم ر   ا ) الإلمن يف ادسالم  ( مع أاَّه مذاث  ومَ واباين 

                                                

امل صوق به غزايل العصه ... ونيد وف ين هللا  لهق عل ه    إلا  بعنوان : "  لف مونياف   (1)
 .من السنر وأهل ا وا د بعا أراةه "  الابزايل

ااياااه  إلاااا  : " الإلمن ااايف : ح   إلاااه، ةرخياااه، حاماااه " يخ ناااا ال ا ااايف اللااا   بااااه بااان   (2)
 عبدهللا أبو ز د .
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ايمًااا د ادساااالم ر ( و ) الهاي ااار ادساااالم ر ( وأصاااووا معهوفااار،  ماااا مساااوا لناااا اًاااإا  ر 
 !!ا  ر ميسالم ر ( مار   ) اًإ 

نيااادري ماااه  هاابه ايصااول املإل اا  عل  ااا بااني الطواةااف الااإ اا ااهق أهاايف احلااد    -4
والسنر  لإل و ن من ًأ ا حج تصب   أ اا مان ال اهوو،  نبابا  أن  و اأ ا سالمان، حاج 
 إلبني للناس أن ما   وله ح ، و ن ا ئ ساحر أهيف احلد   من هبه الإل م، واعإل اد فا  م 

 -صاالى هللا عل ااه وساالم- أ م الااماايف أ اام أًااد الناااس متسااااً مبااا جااال بااه سمااد و  ماان
 أصونًي وفهوعاً .  

نيااال ساالمان : )) وهاابه اني هافااا  وغذهااا، ومين  ااااو ني تعاااه علااى ايصاايف عنااد  ·
الع الل املنص ني  فال متنع البحا  والإلح  ا  العلما ، وني متناع انيجإل ااق وتاهال الإل ل اد  ل  ااً 

 – اااً حبسااب َمَلَااارا اجملإل ااد، وني متنااع سارباار الباادو والااه الساانن  ميني أ ااا نيااد تصااب  أو جزة
َرَجاااَر  ااامن خصااااةص ال هنيااار الناج ااار عناااد هاااؤنيل ال اااوم، فاااإ ا رأوا مااان  –بااادون وعااا   ُمدم

 ناهها، أو  عميف خبالف ا، أو  نإل دها  أساا وا باه اليان، واعإل ادوا أااه ااار  العلام والسانر 
 . (1)واحلد   (( 

   أنيول : واذوا  عل ه من وجوه :
مين هبا أسلو  قبلوماس  س اس ، لانه ني  نطل  على الع الل  فبعا ما  نسبه  -1

ميىل أهاايف احلااد    ا اا  دخااهاج م ماان ال هنياار الناج اار ميىل حيااذة ال ااهق اوالااار  فا ااف 
 !بال ا مع غذها ؟

هافاا  الاإ مساهاا خطاذة ني ادري ماهو هبا ايصيف البي ني تعاه عل ه هبه اني  -2
 ؟

                                                

 ( . 123" ص ر الابه ل " ) ص  (1)
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ااان أي اوع ااار هااااؤنيل الع اااالل املنصااا ني الااااب ن  ااادر ون بع اااووم الَ ااااب ة  -3 ني اااادري ما
وعاادالإل م الُعَمها َّاار : أن ال و اااى الإللااه ع ر الاااإ ني أول وااا وني آخاااه، و و اايف ايصاااول ميىل 

 !!فهوو وال هوو ميىل أصول   ب و ادسالم، ني تعاه على ايصيف 
ني ااادري يهاايف احلااد   أو  –َم اللاا   ساالمان فساام  حبه اار البحاا  العلماا  َتَاااهَّ  -4
 ، ومس   نيجإل اق وساربر البدو .-لابذهم 

ولان الع دة على أهيف احلد   سهعان ما عاوقته، واخلوف اللد د ساهعان ماا متلااه، 
ر مدرجر  من خصاةص ال هنير الناج  –بدون وع   –ميني أ ا نيد تصب   ))فباقر ب وله : 

وهااو  ه ااد أني تاااون لل هنياار الناج اار خصاااةص مت زهااا عاان ال ااهق اوالااار، ولااو أااااهوا !  ((
البح  والإلح  ا  العلما ، أو العمايف خباالف السانر احملمد ار وأصاهوا علاى البادو   الع  ادة 

 والعباقة، أو أااهوا انيجإل اق اذزة  أو الال  وأغل وا    انيجإل اق .
أخطااأ    ال  اام  فااأرجوا أن تعاابرَو ياااين واج ااو   هاابا مااا ف مإلااه ماان  المااه فااإن

  الماً غاملاً .
توجااد ياااههة خطااذة، وهاا  أن أهاايف احلااد   والساانر مي ا قافعااوا عاان احلاا  وأهلااه   -5

اعم م املهجت ون خوفاً علاى أهايف البادو أب ام .. وأب ام .. وأب ام ..  سا ريون اليان  لنااس 
ن  اُاااإلا َ َم أهااايُف احلاااد   أبي عمااار، مباااا ف  اااا أ ااام ولاااان ني ماااااع أ!! و إلااادخلون   ا ااااعم 

 ! س ريون الين  لناس، و إلدخلون   ا اعم وطوااي ا وس م 
اااهَِو  ))نياااال سااالمان :  · ولاااو أاصااا وا  لعلماااوا أن ) ال هنيااار الناج ااار ( هااا  مااان   وَملم

 . (1)(( وص ا  وخصاةص، ول سو امساً  ُنإلحيف، وني قعو  تُدَّعى 
 

 على  لا من وجوه :  أنيول : واذوا  
 

                                                

 ( . 123" ص ر الابه ل " ) ص  (1)
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فالاااب ن نياااالوا أبن ) ال هنيااار ! َمااانم هااام هاااؤنيل اليااااملون الاااب ن تطاااالب م  داصااااف؟ -1
 الناج ر ( و ) الطاة ر املنصورة ( هم أهيف احلد   : هم أةمااار ُ نامِه، 

 وعلى رأس م ادمام أ د .
:  ((. مين ال هنير الناج ر ه  من   وملهو وص ا    وخصاةص .. ))مين  نيولا :  -2

وف ااام  -صااالى هللا عل اااه وسااالم-هاابا ت ساااذ غه اااب، خياااالف أوَّل ماااا خياااالف نياااول الهساااول 
 أصحابه ونيول أةمر ادسالم أب م أمس :

صااالى هللا عل اااه -عااان املاباااذة بااان ًاااعبر عااان الناااا  (1)((صاااح   البخااااري  )) ماااا   
يااههوَن ((، و  ل اظ :  ني  زاُل مِس من أمإ ياهه َن حج  يَت أمُه هللاا وهام : )) -وسلم

 )) طاة ِر من أمإ ((، و  ل ظأ : )) نيوِم ((، واملعىن واحد .
، فأنيههم على -صلى هللا عل ه وسلم-وخيالف ما ف مه الصحابر، فسألوا عنه رسول هللا 

افااإاق ايماار ميىل ابااالث  -صاالى هللا عل ااه وساالم-ف مااه وأجاااهبم عل ااه  فح نمااا   ااه النااا 
  النار ميني واحدة، ف ال الصحابر : من هم اي رسول هللا؟ نيال : )) هم  وسبعني فهنير  ل ا

 ما عل ه أم وأصحايب ((، و  روا ر : )) هم اذماعر (( .
 !ما هو املن   والص ا  واخلصاةص وامللهو ؟ -3

: )) هاام مااا أم عل ااه وأصااحايب  -صاالى هللا عل ااه وساالم-أني  ا  نااا نيااول رسااولنا سمااد 
 !((؟

نا بعد  لا ف م أةمر ادسالم وأنيواوم الصح حر ال اةمر على نيول النا الااهمي أني  ا  
وال اةمر على وانيع أةمر احلد   من وانيع م   الإلمساا  لاإلاا   -صلى هللا عل ه وسلم-

 !والسنر ؟

                                                

عإلصاام " ) حاد   رنيام (، و  " اني 3640" البخاري " )  إلاا  املنانياب، حاد   رنيام   (1)
 ( . 7459(، و  " الإلوح د " ) حد   رنيم  7311
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فأهيف احلاد   هام الوا احون متاام الو اول   السااب  والالحا    انيعإلصاام  لاإلاا  
 والسنر .

 !با الإل سذ البي ني   دف ميني ميىل زحزحر أهيف احلد   عن أهم خصاةص م؟مثَّ ما ه
لل هنياار  -صاالى هللا عل ااه وساالم-ألاا   ماان اليلاام وعاادم اداصاااف جتاهاايف وصااف النااا 

 !الناج ر وف م أةمر ادسالم أب م أهيف احلد  ؟
آخاه  ااوُن    ))هناا :  -صلى هللا عل اه وسالم-أني ا  لل ارئ أن  سإلب ه نيول النا 

 !؟(1)((الزمان أمِس ادابواام ما   تسمعوا أاإلم وني آ   م  فإاي م وميايهم 
 (2)و  م ابيف  لا :  وجد عند  نذ من طواةف املسلمني امل صهة ))نيال سلمان :  ·

ومين   تااان مإلااملاار  –أو الوانيعار   بعااا اني هافااا  الع  د اار والسالو  ر جوااااب م  اادة 
َ اُم مناه أن تلاا ال لااةيف ني توجد لد  أولريا ا – ُه ال هنير الناج ار فا  م نياد  ُا م ل وم  َفَحصم

والص ا  ل سو من خصاةص ال هنير الناج ر، بيف من خصاةص املنحهفني، وهببا ت ع ف ماا 
ونيع ف ه أهيف الاإلا  الاب ن  اان مان أسابا  اخاإلالف م أ ام اساوا حي ااً مماا   اهوا باه   ماا 

 نيال تعاىل :
 ااَن الَّاابا َن نيَاا اانَاُ ُم َوما َم ما نَااانيَاُ مم فَاَنُسااوا َحي اااً مماَّااا  ُ  اااُهوا باااها َفَأغمهَ امنَااا بَا ام اُلوا ميامَّ َاَصاااَر  َأَخاابم

 ا ها .  (3)  ))(4)المَعَداَوَة َوالمبَاابمَلاَل مياىَل  َاومما الم اَ اَمرا 
   أنيول : واذوا  على  لا من وجوه :

  والسااال  ني عمومااااً نياااد فهَّطاااوا   نيحاااظ أن اللااا   سااالمان  اااه  أن أهااايف احلاااد  -1
جوااب وفلاةيف وص ا  ميسالم ر توجد عند غذهم وني توجاد عنادهم، ف صادق علا  م ماا 

                                                

 ( . 6" م دمر صح   مسلم " ) حد   رنيم   (1)
نيحظ   ف  إل ه  من ميطالق ل ظ البدعر و لط اف تعبذه عن اا   الونياو الابي  لاإلد ف اه علاى   (2)

 أهيف الإلوح د والسنر .
 ( . 123 " ص ر الابه ل " ) ص )4( . 14املاةدة :   (3)
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 صدق على النصار  أب م اساوا حي ااً ممَّاا    ااهوا باه فاأغه  هللا ب ان م العاداوة والبابلاال ميىل 
  وم ال  امر، وببلا  اون سلمان نيد أخهج م من ال هنير الناج ر .

صالى هللا عل اه -فللَّيف أول ال هللا وأَح َّ الناس بهساول       هللا ! ل   هبا هو اليلم ؟أ
 !! -وسلم
 

 واسأله : ما ه  تلا اذوااب امل  دة الإ فَاهََّط ف  ا أهيف احل  ؟
 
ُدَق عل  م أ م نيد اسوا  -2 أرام اآلاي  وايحاق   الإ خال  ا أهيف احلد   حج َ صم

 هوا به فلاهبوا ببلا أهيف الاإلا    هبه الص ا  الإ  مَّ م هللا هبا .حي اً مما  ُ  ا 
 
نيال سلمان : )) ومن أمنلر  لا أن اذوااب العباق ر والسلو  ر نيد تهتبط أح اامً    ·

أ هااااان  نااااذ ماااان الناااااس  نيجتاهااااا  الصااااوف ر أو املإلااااأابهة  لصااااوف ر، فإلصااااب  العنا اااار هبااااا 
 ااا ًاا رياً غه باااً غااذ مااألوف   بعااا الب ريااا  والإلأمعااا  وانيحإل ااال بلااأ ا واحلااد   عن

 .(1)ايابه ر احملاربر للإلصو ف ((
 

   أنيول : واذوا  عل ه من وجوه :
َو  ا م ما ه  هبه اذوااب العباق ر والسلو  ر الاإ أصابحو العنا ار هباا وانيحإل اال  -1

أمعااااا  ايابه اااار احملارباااار بلااااأ ا واحلااااد   عن ااااا ًاااا رياً غه باااااً غااااذ مااااألوف   الب ريااااا  والإل
للإلصوف، مث أنيم ايقلر على ملهوع إل ا من  الاإلا  والسنر، حج مي ا فعلو  لا  َصَدَق 

م اسوا حي اً مما  ُ  اهوا به .  على أهيف ايابه أ َّ
 

                                                

 ( . 208، 150، 109، 1/55اايه : " نيافلر ادخوان املسلمني " )   (1)
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هاايف أاااو وَماانم  واف ااا   هاابه امل خااب علااى الإلأمعااا  ايابه اار تعإلنااون و إل لااون  -2
لساااالو  ر الااااإ عااااإلم هبااااا انيجتاهااااا  الصااااوف ر   اله افاع اااار بلااااأن هاااابه اذوااااااب العباق اااار وا

والإل أاا ر واملهغن ر واللاا ل ر واحلصااف ر وايرباع الطاهق الاإ تعإلاين هباا مجاعار الإلبل اة و إل ايف 
 أوني؟ –وه  اذلإل ر وال اقر ر والن لبند ر والس هورق ر  –هبا وتبا ع عل  ا 

 
عمااااال الس اسااا ون   البنااااا، وسااااع د حااااوَّ ، فاااإن  نااااإلم  إل لااااون هبااااا  ماااا اإل اااايف هبااااا الز 

 والإللمساَ ... وغذهم  ف ن رياً لام .
 

و ا ماان ع ااو  وا اااةص  ومينم  نااإلم ني  إل لااون هبااا، واقَّع ااإلم أاااام ُ اربو ااا  فلمااا ا تعااد 
 أهيف احلد   والإلأمعا  ايابه ر؟

 
اطالنياااااً ماااان مين أهاااايف احلااااد   ني ااااااربون ميني الباااادو اللااااالر والعباااااقا  احملداباااار  ا -3

توج  اا  ال اهآن والسانر   مااا ت ادم ب اان  لاا، واإل ااون  ايف انيحإل اال  لسانن والعباااقا  
واي  اااار امللاااهوعر، و إلاااب الصاااحال والسااانن واملعااااجم واملصااان ا  الاااإ  عإلناااون هباااا مل ريااار 

 ))لإلمام النساة ، و  ((عميف ال وم والل لر  ))ببلا، بيف ألَّ وا    لا مؤل ا  خاصر   ا 
، و  ((يف ال اااوم والل لااار عماا اااين ا  (1) ((الالااام الط اااب  ))للنااووي، و  ((اي  اااار  ))نيباان الس 

فلاايف الصااالة  ))لإلمااام اباان ال اا م، و  ((الواباايف الصَّاا  اب  ))للاا   ادسااالم اباان ت م اار، و 
(( لإلمام ميمساع يف بان ميساحاق، وح  اه اللا   ايلبااَ،  -صلى هللا عل ه وسلم-على النا

ايف ااام   الصااالة والسااالم علااى خااذ ايمم (( لإلمااام اباان ال اا م ... وغذهااا و )) جااالل 
وغذها من الاإلب الإ   اب هها، وهم وهلل احلمد اإل ون هبا قراسر وتطب  ااً وانيإلناال وقفاعااً 
عن ااا، و لاااا مااان أفلااايف العباااقا ، و اااب هون هللا   اااهاً  ناااذاً وخيلااواه و هجوااااه أ ناااه مااان 

                                                

 ونيد اخإلصهه الل   مصه الد ن ايلباَ .  (1)
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انذ والص ا  اذم لر الاإ وف  ام هللا واا    ادها الاناذ مان النااس، والاإ غذهم، واخلذ ال
صاااروا هبااا ح  اااً الطاة اار املنصااورة وال هنياار الناج اار، وهاام ًااأًى   حلااوق املبإلاادعني    اايف 

 زمان وماان .
 
مان أ  اار الطااهق وانيجتاهاا  الصااوف ر تاه اه ) ني ميلااه ( ساو مرياار ماهة، وتاه ااه )  -4

 إ مهة، ومن م مجاعر الإلبل ة .ميني هللا ( مري
 

نيال الل    وق الإلوجهي : نيد   ه بعا العلمال عن الإلبل اب اني اوعااً آخاه مان الاب ه، 
 هو أ م  اهرون  لمر ) ني ميله ( سو مرير مهة، مث  اهرون  لمر ) ميني هللا ( أربع مرير مهة .

 
ني اونوق وهم   ب او و  ه آخه عن عدق  نذ من الهجال أ م مسعوا مجاعر من الإلبل اب 

  ًارو منصور مبار  اهرون  لمر ) ني ميله (  واً من سو مرير مهة، مث بعد  لا  اهرون  
 لمر ) ميني هللا (  واً من مريإ مهة، و  ولون  لا بصو  مجااع  مهت اع،  سامعه مان  اان 
  اللااارو، و لااا حبلااهة ًاا   ماان  بااار ملاااخي م اونااوق، ونيااد اسااإلمه فعل اام هاابا ماادة 

 طو لر، و ااوا   علون  لا   الل ه مهتني : مهة   اص ه، ومهة   آخهه .
 ونيًا أن هبا من انيسإل زال  هلل وبب اهه، وني خي ى على من له علام 

ماان م أن عمل اام هاابا  إللاامن الا ااه سااو مرياار مااهة  ين فصاايف الن اا  عاان اداببااا    
هااا علااى وجااه انيخإل ااار   إللاا  ا اا  نيااول ني ميلااه ميني هللا باازمن مااإاخأ باان أول الالماار وآخه 

ايلوه ر عن هللا سو مرير مهة، و لا صه     ه، ولو أن  لاا ونياع مان أحاد ماهة واحادة  
 !لاان   هاً صهااً  فا ف مبن   عيف  لا سو مرير مهة   يفل  واحد؟

مث مين ميت ااا م بالماار اداببااا  بعااد فصااله عاان  لماار الن اا  باازمن مااإاخ ني    اادهم ًاا رياً، 
و ماان الإلالعااب بااب ه هللا وانيسااإل زال بااه، وهاابا املناااه ال باا   واللااالل البع ااد ماان وميطااا هاا
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اإلاة  ت ل دهم لل وخ م، ً وخ السول واذ يف واللالل، الب ن أغواهم الل طان، وز َّن وم 
 ما  ااوا  عملون .

 هبا  د افر ميىل ما   طهني م من ًهال وحلول ووحدة وجوق (( .
صااالة ال ااات ، الااإ  عإل اادون أن   ههااا مااهة واحاادة أفلاايف ماان وماان أ  ااار الإل أاا اار : 

نيهالة ال هآن  له سإلر آنيف ماهة، وعنادهم مان انيساإلابااث  اللاه  ر والإلوساال  البدع ار ماا 
 ني اص ه ميني هللا .

والهفاع اار وغذهااا ماان الطااهق ف  اااا مااا ف  ااا ماان اللاااالني  واللااه  ا  والباادو ممااا هاااو 
 معهوف عند البصهال .

أهاايف احلااد   والإلوح ااد مي ا حاااربوا الإلصااوف والصااوف ر الااإ ارتبطااو هبااا هاابه  فمااا  اااب
 !الله  ا  والبدو املللر؟

ااااااانم نيااااااااهَاوا الماإَلاةاااااااابا   هبااااااااانَّ فُالُاااااااوِل ما
 

 َونَي َع ماااااَب فأااااا  ام َغاااااذمَ أَنَّ ُساااااُ وفَاُ مم 
  

! ميااااين وهللا يرابااا  حلالاااا وأًااا   عل ااا وعلاااى مااان جاااهي ورالال، وأت طاااع أاي ساالمان 
ب ن تإلاالب علا  م  ايف  عل ام حسها  من مواني ام من الطاة ر املنصورة أهيف احلد  ، ال

فااهق اللااالل، و همااو م عاان نيااوس واحاادة، مث توج ا ااون مااع هااؤنيل هاابه الساا ام املساامومر 
ميلاا  م، مث ني تاإل ااون بااهم  م  لن اااةص، باايف تلاا  ون ميىل  لااا جعاايف ساساان م وفلاااةل م 

 معاةب ومنالب .
 
) ومنيف  لا العنا ر  ذوااب الس اس ر والإ ذ عل  اا، واحلاهص علاى معهفار  نيال : ) ·

، وارتباااط بعلاا ا باابعا، و لااف أنيع ااب طواغ ااو الاادا ا  ااد (1)    اار سااذ ايحااداث
                                                

ونيماإلم  !سذ ايحداث ف  ا ؟! وعهفإلم ور ز  عل  ا ؟ !ف الَّ اعإلن إلم ب ل ر  نز السل  ر ؟  (1)
 . ربنا هللا      اب وم ميني أن نيالوا : مبا اإلمه ادسالم بنصهة أهل ا امليلومني الب ن ني
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اللعو ، وخاصر اللعو  املسالمر، واحلاد   عان احلاام باباذ ماا أاازل هللا وماوانية أعادال 
ذ مان النااس بابعا الإلأمعاا  الاإ ني  عاهف عن اا هللا ...  يف هبا نيد  هتبط   أ هان  نا

العنا اار  لساانر وانيهإلمااام بإلصااح   الع  اادة، وماان مَثَّ  صااب  احلااد   عن ااا غااذ مااألوف وني 
م بااول عنااد بعااا ماان   إلمااون  لساانر والع  اادة  ياااه صااار ًااعاراً يولريااا وخاصاا ر ماان     

 . (1)خصاةص م ((
 

   أنيول : واذوا  عل ه من وجوه :
  املإلاباااالني   الس اسااار عاو ااايف وتطااااول ني  طااااق علاااى أهااايف احلاااد   والإلوح اااد،  –أ 

اانم غلااوهم ومبالاباااعم الااإ نيع ااد  وغمااط ًااد د، وجت  اايف، و  ااذ، ورماا  واام  لعياااةم، َفما
يعلم علمال ادسالم هبا عو ل م بعلام الوانياع، واقعاا هم واقعاال الصاب ان مان م أ ام علماال 

للاابا  ل اهالة الصاحف واجملااال  ومإلابعار اد اعار، وصااهف م بابلا عاان الوانياع، وجتن ادهم ا
 ح ظ الاإلا  والسنر وانيًإلابال ب    ما، وميًاباوم عن العلوم اللهع ر .

 ه    احلهص على اتباو السنر وسالمر املعإل د ما رم  به أهايف ! عأباً لسلمان  -  
ااايف ايصاااول فهوعااااً  احلااد   والسااانر مااان ال و اااى الإللاااه ع ر الااإ ني أول واااا وني آخاااه، وَجعم

وال هوو أصونًي، مث  لوم م على عدم احلاهص وعدم العنا ر  ذوااب الس اس ر والإ  ز عل  ا 
 وأمناله .! ... مي  
هيف  ه د سالمان أن  ااون اللابا   ل ام مان أسااطني الس اسار، حاج ل اد مسعناا  –ج 

 م العلمااال وطااال  العلاام العأاةااب، وعأاةااب الابلااو   هاابا البااا ، حااج ل ااد رمااى بعلاا
َ اُم ماان هاابا  الاب ن ني  لااإلابلون  لس اساار وعلام الوانيااع أبن فاا  م علمنار علم اار وفاه اار، و ُا م
َه الوانيع من أفهخ فهوخ ايع ان،  الابلو البي ل   ف ه اسإلننال وني ت ص يف أن الس اسر َوفا م

                                                

 ( . 124" ص ر الابه ل " ) ص  (1)



 - 70 - 

 هماوا هبابا أحاداً  و  ف ني  ااون  ابلا وامل صاه ف اه عنادهم ف اه علمنار فاه ار وعلم ار؟ و 
 ممن أمهيف الإلوح د وونيع   اللهال وعياةم البدو .

ل اد أمجاع العلماال علااى أن علاوم اللاه عر من ااا ماا هاو فاهخ   ا اار، ومن اا ماا هااو  –ق 
 فهخ عني :

 نيد أمجع العلماااال على أن من العلم ما هو فهخ  ))نيال ابن عبدالَ  ا : 
ِ علااى  اايف امااهئ   خاصاار ا سااه، ومنااه مااا هااو فااهخ علااى الا ا اار، مي ا نيااام بااه  ُمإلَاَعاانيَّ

 نياةم  س ط فه ه على أهيف  لا املو ع، واخإلل وا   تلخ ص  لا .
والبي  لزم اذم ع فه ه من  لا ما ني  سع اداسان ج له من مجلر ال هاةا امل إ ر 

اابمه لااه ًا وني  عل ااه   ااو اللاا اقة  للسااان وادنيااهار  ل لااب أبن هللا وحااده ني ًااه ا لااه وني 
مانميف،    لد و   ولد و   ان له   واً أحد، خال   يف ً ل، وميل اه مهجاع  ايف ًا ل، احمل ا  
املم و، احل  البي ني او ، والبي عل ه مجاعار أهايف السانر : أااه    ازل بصا اته وأمساةاه، 
داً لاا   يوَّلا َّإلاااها ابإلاادال، وني آلخه إلااه اا لااال، وهااو علااى العااها اسااإلو ، واللاا اقة أبن سماا

عبااده ورسااوله وخااا  أاب اةااه حاا ، وأن البعاا  بعااد املااو  للمأااازاة  يعمااال، واخللااوق   
اآلخهة يهيف السعاقة  داان والطاعر   اذنر ويهيف اللا اوة  لا اه واذحاوق   الساعذ 
حاا ، وأن ال ااهآن  ااالم هللا، ومااا ف ااه حاا  ماان عنااد هللا، جااب اداااان جبم عااه، واساااإلعمال 

انم ط ارعاا سامه، و  أن الصلوا  اخلم  فاهخ، و لزماه مان علم اا علام ماا نيتاإلم ميني باه  ما
ُد صومه، وماا ني تاإلم ميني باه،  وساةه أحاام ا، وأن صوم رملان فهخ، و لزمه علم ما  ُا مسا
ومين  ان  ا مال ونيدرة على الز اة  لزمه فه اً أن  َاعمهاَف ما جتب ف اه الز ااة وماج جتاب و   

أن  علم أبن احل  عل اه فاهخ ماهًة واحادة   قهاهه مين اساإلطاو ميل اه ساب اًل  م جتب، و لزمه 
... ميىل أًاا ال  لزمااه معهفاار مُجَلا ااا وني  عاابر جب ل ااا   ااو  ااهمي الاازر، والااه ، و ااهمي اخلمااه، 
ااوة علااى احلااام، واللاا اقة  لاازور،  واخلنز ااه، وأ اايف امل إلاار، واي اااس  ل ااا، والن ُصااب، والًه

 . ((ناس  لباطيف وبابذ ط ب من أا س م ... وأ يف أموال ال
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مث ساةه العلم، وطلبه، والإل  ه ف اه، وتعلا م النااس ميايه، وفإلاواهم باه    ))ميىل أن   ول : 
مصاحل ق ن م وقا اهم  ف و فهخ على الا ا ر،  لزم اذم ع فه ه  فإ ا نيام به نياةم  س ط 

 إل م ف ه نيول هللا تعاىل :فه ه عن البانيني، ني خالف بني العلمال    لا، وحأ
  مم طَاةاَ ااِر لا َاإلَاَ  َُّ ااوا  ا الااد ا نا َولا ُانمااباُروا نيَاااومَمُ مم مياَ ا َرَجُعااوا ُ اانام اانم ُ اايف ا فاهمنيَاارأ ما  فَالَااومني اَاَ ااَه ما
 . (1)ميالَ م امم 

فاااألزم الإل  اااد    لاااا الااابعا قون الاااايف، مث  نصاااهفون فَا ُاَعل اُماااون غاااذهم، والطاة ااار   
 .(2)((لعه  الواحد فما فونيه، و با اذ اق فهخ على       الا ا ر لسان ا

نيلااو : اايااه أخاا  مااا الاابي علااى املالَّاااف ماان أر ااان ادسااالم  فااال  لزمااه ماان معهفااار 
أعمال الصالة ميني ما ني تإلم ميني به، وني  لزمه علم  يف ما  إلعل   لصالة من ت اص يف وأقلر، 

واحل  ميني مي ا  ان  ا مال ونيدرة عل  ما، وميني  س ط وني جب عل ه ما جب من علم الز اة 
عناه الوجااو  ف  ماا، وساااةه ايًاا ال احملهمار ني جااب عل ااه ميني معهفار  ها ااا   اذملاار، وني 

 جب عل ه قراسر ت اص ل ا وأقلإل ا .
فعلااى أي بههاااان وعلاااى أي أسااااس  ُ اااالة و اباااايل بعاااا النااااس   ادًااااقة ب  اااه الوانياااع 

ط له تلا اللهوط، وجُتعيف علوم الله عر من م وماته الإ تز د على أر ان الس اس ، و لإ 
م و بالة   ميلزام الناس باه، حاج ُ َلال يف مان ني  عإلاين باه أ ناه مان ادساالم  ادسالم، وُ َلخ ا
لااون اصااوص ال ااهآن والساانر و ااالم العلمااال مااا ني َامإَلماايف وني خيطااه علااى  ل،  ا سااه، وُاَم ا

مال، وتس ط فإلاواهم، بيف تُاَهق  به اصوص السنر ونيواعد الله عر وأنيوال ايةمار و ُ اُن به العل
الساب ني والالح ني عند  نذ ممن ني  ع ايف عان هللا وني عان ق ناه ًا رياً، مي اا وهللا لاارابار   

 الد ن .

                                                

 . 122الإلوبر :   (1)
 بإلصهف ( . 13-1/12" جامع ب ان العلم وفلله " )   (2)
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ماا نيالاه ادماام ابان عبادال  وماا حاااه مان ميمجااو ايمار مبااا  –أ  اا ال اارئ  –أ  اد لاا 
   ادسالم ابن ت م ر هببا الصدق :نياله ً 
 

ني ر اب أااه جاب علاى  ايف أحاد أن  اؤمن مباا جاال باه الهساول ميااامً   ))نيال ر ه هللا : 
علاى الإل صا يف  -صالى هللا عل اه وسالم-عام اً يفماًل، وني ر ب أن معهفر ما جال باه الهساول 

صااالى هللا عل اااه -ه فااهخ علاااى الا ا ااار  فاااإن   لاااا قاخااايِف   تبل ااة ماااا بعااا  هللا باااه رساااول
ماار، وح ااظ الااب ه، -وساالم ، وقاخاايف   تاادب ه ال ااهآن وع لااه وف مااه، وعلاام الاإلااا  واحلاام

والدعال ميىل سب يف اله   حلامار واملوعيار احلسانر، واجملاقلار  لاإ ها  أحسان، و او  لاا 
 . مما أوجبه هللا على املؤمنني  ف و واجب على الا ا ر من م

 
ااُب علااى أع ااا  م  ف اابا  إلنااوو بإلنااوو نيُااَدراهام ومعااهفإل م وحاااجإل م ومااا أُمااه بااه وأمااا مااا جَا

أع ااا م  فااال جااب علااى العاااجز عاان مساااو بعااا العلاام مااا جااب علااى ال اااقر علااى  لااا، 
وجب على من مسع النصوص وف م ا مان علام الإل صا يف ماا ني جاب علاى مان    سامع ا، 

 ا ها . (1)(( ل    بلا  وجب على امل إ واحملدث واجملاقل ما ني جب على من
 

 نيلو : هبا ما نياله أهيف ال  ه وال  م وأةمر ادسالم وأمجعوا عل ه .
 

ن الابارة على ما ني  عإلين به، وااإل اصه؟  !فأ ن عاو يف بعا الناس بعلم الوانيع، ًو
نيجب ادااان باه علاى  -صلى هللا عل ه وسلم-فإ ا  ان ما أازله هللا على خا  اياب ال 

ن ميني مياامً عام اً يفماًل، وأن معهفإله على الإل ص يف فهخ   ا ار  ع لاه، وف ماه، وتعلام ايع ا
علم الاإلا  واحلامر، وح ظ الب ه، والدعوة ميىل هللا   يف  لا واجب على الا ا ر، أفما 

                                                

 ( . 3/312" يفموو ال إلاو  " )   (1)
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ت ولااه الصااحف الاا باار، والصااح  ون ال  ااوق، واللاا وع ون، والعلماااا ون، والنصااار ، مماان 
لدجيف، وما  اإلب عن اواقي الاهوةري : أَهام  عناد هللا وأعلاى منزلاًر عناد اإفون الاب  وا
 !علمال ادسالم؟

مين  –أمَّا أسهار الدول  فلعيف مان آخه ما  علم ً رياً من ا هؤنيل املباالابون   علام الوانياع 
 . -ص  أن  سمى علماً 

 اني مان علام ! لو سااو إلم باني ماا جاب مان علام الوانياع وباني ماا جاب علاى املالَّ اي نيوم 
  للللإلم  النًي بع داً  فا ف ونيد  لابإلم ف ه حاج -صلى هللا عل ه وسلم-ماجال به سمد 

رم إلم من ني  لاإلابيف باه مان طاال  العلام أبن فا  م علمنار فاه ار وعلم ار، وأااإلم تعلماون أنَّ 
لاار العلماا اار ميحلاااق أًااد   ااهاً ماان ال  وق اار والنصااهاا ر  أفبعااد هاابا انيسااإلخ اف أبعااهاخ  

 !العلم اسإلخ اف؟
علما م وطال  العلم  ؤمنون حبا م ر هللا  أًاد ماا  ااون ادااان علاى مساإلو  الادول 
واذماعاااا  وايفاااهاق، و  الع اةاااد والعبااااقا  والس اسااار واملعاااامال ، و درساااون  لاااا   
ااهوح ا، و   إلااب ال  ااه اخلاصاار والعاماار، و درسااون  ال ااهآن وت سااذه، و   إلااب الساانر ًو

 ((الس اسار اللاهع ر  ))سر اللهع ر   هبه اجملاني   ل اا، و   إلاب خاصار هباا   اا الس ا
 ))، و ((الطااهق احلام اار  ))، و ((رسااالر امليااا   ))و  ((احلساابر  ))لإلمااام اباان ت م اار، و 
 ))ييب  علااى، و  ((ايحاااام الساالطاا ر  )) المهااا نيباان ال اا م، و   ((أحاااام أهاايف البماار 
للماورقي، وهم أعاهف هباا مان الاباالة   علام الوانياع، و  ملاار ا   ((ر ايحاام السلطاا 

  انيطاااالو علاااى الس اسااااا  الدول ااار، فمااااا أصااابحو  ل اااا أسااااهاراً، وني هااام  ع لااااون   
ال ماانيم، وحااج عاوام الناااس  عهفااون  ناذاً ممااا جااهي   العاا  أ نااه ممااا  عهفاون عاان ادسااالم  

 !وملا ا هبه احلمال  على أهيف احلد  ؟! ن اللد د؟فلما ا  طعن   العلمال هبا الطع
أم أعإل د   ا س  أاه من املصلحر، بيف من اللهورة، أن اعهف ما خيطط لناا ايعادال، 
وأاَّه جب أن اُعاد العدة دحباط ماا دهم، لاين ني أغلو    لا، بيف أر  ما  هاه علما م 
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، ومناه ماا هاو فاهخ   ا ار، فاإ ا  اان وأمجعوا عل ه، من أن من الواجبا  ما هو فهخ عني
معهفااار وانياااع ايعااادال ًاااه اً ني بااادَّ مااان معهفإلاااه  فإااااه  نااازل منزلااار فاااهخ الا ا ااار، مي ا نياااام باااه 

   س ط احلهج عن البانيني .(1)البعا
وأم أعهف  نذاً و ناذاً مان املسالمني أ ا  مهاوم م معهفار هابا الوانياع، وأن   ناذاً مان غاذ 

ار  أعلاام ماان م بانااذ، فااأر  أاااه ني ع ااب علااى العلمااال وطااالَّ  املساالمني ماان   ااوق واصاا
فااإن هاابا ماان  – إلااا ً وساانًر وف  اااً   –العلاام الااب ن صااهفوا ُجاايفَّ عنااا إل م حل ااظ ًااه عر هللا 

فهوخ الا ااي ، وأعإل د أن هؤنيل أفليف وأابيف وأصدق وأا ع لإلسالم وايمر مان أولرياا 
 ، أو ني حظَّ وم من املعهفر به .الساسر الب ن هم  ع ال   معهفر ق ن هللا

ازوا علاى  فإ ا  ان  نذ من أهيف احلد   وأهيف ال  ه وغذهم مان أهايف انيخإلصاصاا  ر َّ
! هبه اذوااب الإ ه  ادساالم، ماإل اني باباذهم ممان  لاإلابيف  لس اسار  فلماا ا   اهو م؟

بااه، أو مين فاا  م  و  ااال : مي اام مإلحزبااون علااى جاازل ماان الااد ن، ومي اام اسااوا حي اااً ممااا   ااهوا
 !علمنر فاه ر وعلم ر، ووجوقهم ملالر ياههة  ي م عالر على غذهم   علم الوانيع؟

 
ف با ً ل    ل ده املسلمون  ني   ! وما هابا تاون الإب ر ! ما هابا  اون العلم 

 أايم عزعم، وني   أايم سن م، على مه الإلار   ادسالم  .
 
  فما أعهف أن ايمر اسإل اق  من علماال الوانياع ًا رياً، أما  لف أنيع ب الطاباة -2

بيف ازل هبا من اي هار    نذ من البلدان ما ني  علمه ميني هللا، بيف جتد من غاالب إل م أت  اداً 
 للطاباة وت د ساً وم، ني س ما   ايزما  .

 

                                                

 اا   هاابا الاابعا هاام ونية ايمااور وأهاايف احلاايف والع ااد ماان العلمااال وغااذهم   مااا ساا أيت تو   (1)
  لا.
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علااى  أماا احلاد   عان احلاام باباذ ماا أاازل هللا، و اا م الطواغ او  ف ابا ني جتاده -3

وج ه الصح   ميني عند أهيف احلد   والإلوح د، و ) عند ج  نر اخل  ال  ني (  ف اد أل اوا، 
 و إلبوا، وربَّوا .

 
 

وأهااايف احلاااد       ساااإلان  عار اااون احلاااام  ل اااوااني، وحاااج احلاااام مبااابهب تلاااا 
ى الاابالق، وني  ه ااون ميني حبااام الاإلااا  والساانر، و  اذز ااهة جاهاادوا حااج أنياااموا قولااًر علاا

نيواعد الإلوح د والسنر، ومع وجاوق ايخطاال الاباذة والصاابذة  فَاُ ام أ لااً ملإلزماون حا م ار 
 هللا   مونيف ادسااااالم واملسلماني من 

 احلا م العاقل أو اذاةه  فالبي أازل عل ه :
  َفُأولرياَا ُهُم المَاافاُهوَن ُ َا أَاامَزَل اّللَّ  . (1)َوَمنم  َم َامُامم مبا
 
  وَن ُ ُ َفُأولرياَا ُهُم المَ اسا َا أَاامَزَل اّللَّ  . (2)َوَمنم  َم َامُامم مبا
 
  َفُأولرياَا ُهُم اليَّالاُموَن ُ َا أَاامَزَل اّللَّ  .  (3)َوَمنم  َم َامُامم مبا
 

هو البي وج  م ميىل الصا  علاى َجاومر الاونية، ومين  اااوا   إلادون باباذ هد اه، و ساإلنون 
، وهو البي وج  م ميىل الص  ولو أخبوا املال وجلدوا الي ه، وهاو الابي أماههم بابذ سنإله

                                                

 . 44املاةدة :   (1)
 . 47املاةدة :   (2)
 . 45املاةدة :   (3)
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 لص  على جور الونية وا هاف م ما أنياموا الصالة وماا    اهوا   اهاً بواحااً، وهاو الابي أخاب 
علاا  م الع ااد أن ني  نااازعوا ايمااه أهلااه حااج  ااهوا الا ااه البااوال، ف اام   بلااد عنااد حاامااه 

مون    ماااون ًاااعاةه ادساااالم العي مااار : الصاااالة، والصااا ام، واحلااا ، أخطاااال لاااان م مسااال
و ناصاهون اجملاهاد ن    اايف بلاد، و  اادمون   هابا الساب يف البال ااني، و نلاريون املساااجد   
هااابا البلاااد، و  طاااول الااادا ا وعه ااا ا، و نلاااريون املااادارس واذامعاااا  علاااى أسااااس ال اااهآن 

دََّخن بدس اخلاةنني، و هسلون مريا  الادعاة والسنر والإلوح د، ونيد  إلخليف  لا ً ل من ال
 ومريا  املدرسني الب ن  درسون املسلمني ادسالم ولابإله .

ااااااً حبا م اااار هللا، وأًااااد الناااااس مهاعاااااة  هم وهاااام أًااااد الناااااس متس  فماااا ا  ه ااااد ماااان  ُاَعااااذ ا
لإلوج  ا  رسول هللا، وأبعاد النااس عان اباورا  واازوا  اخلاوارج واباوار اللاهق والاباه ، الاإ 

  سد وني تصل ، وعدم وتدمه وني تبين .ت
 

واجملاهااادون السااال  ون جاهااادون   ساااب يف هللا دعاااالل  لمااار هللا، فاااإ ا ط اااهوا بلاااداً مااان 
أقمس اللهال وادحلاق  أنياموا ف ه حا م ر هللا نيبيف أن  ساإلع دوا أا اسا م  ين حا م ار هللا 

 ن .وبابا الطواغ و جتهي   قماة م ني  الماً  الال على ايلس
 
وأماااا ماااوانية أعااادال هللا  فحااادَّث وني حاااهج عااان غاااذهم، أماااا هااام  فاحلماااد هلل هااام  -4

أايف الناس وأازه م من ا، بيف حج ني  سإلط عون الإلعا خ مع أهيف البدو  فا ف  لا ار 
 !الصهحال؟

 
و لحظ ال ارئ من تعاميف سلمان مع الإلأمعا  الإ ني عإلم  لسنر وني بصحر الع  ادة 

قاً،  اأن صاحر الع  اادة وانيهإلماام  لسانر ًا ل عاااقي، أماا أهايف احلاد    فااإن تعااماًل هاا
صحر الع  دة عندهم أمه أعيم وأ   ً ل   هبا الاون  ف د  اون فساق الع  دة ًه اً 
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أ  ، ونيد  اون جت  ماً ونيد  اون رفلاً ... و يف  لا من أخب  أاواو اللالل وأ  هاا، 
 و  ولون    يف من ا : 

 
  َاً ل َرمُخ َوختَااه    اذمابَااُل َهاد  ًَ مرياً مياق اً   َتَااُق السََّماَواُ   َاإلَاَ طَّهمَن مانمُه َوتَانمَل   ايم إُلمم  ريام  َ دم جا
(1). 

واذ يف  لسنر أمه عي م  فإن البي ني  عهف السنر وني   إلم هبا جاهايف  دساالم  -5
اااه عر  فا اااف  صااا  يهااايف احلاااد   أن  ااابهبوا ميلااا   م   إلسااا طون و إل مماااون   ع  ااادة ًو

ز ني  أ هاااان أهااايف اذ ااايف والبااادو والس اسااار اذاهل ااار الاااإ تها ماااو وجتمعاااو مااان فااااه 
 !اخلوارج والهوافا ومن حناني  س اسر اللهق والابه ؟

 
 !!ومع  لا  عد  لا سلمان من ال لاةيف واملزااي الإ افإل دعا الإلأمعا  ايابه ر

 
ا عاً،  ايف حاز  مين الس اس ني املنحهفني بإلحازهبم  مزَّنياوا ًابا  ايمار، وفهنياوهم أحازا ً ًو

مبا لد  م فهحون، وةبعوا ايحازا  الااافهة اليااههة واخل  ار   الإلني ماا  الساه ر وامللاار ر 
  البلااادان الااااإ اساااإلعمه  ور ااااعو لبااااان  (2)  اجملاااال  وال ملااااام  والدا هاط ااار الاااااافهة

 ني وأايمر  افهة .انيسإلعمار بايف ما ف ه من ت ال د ونيواا
 

                                                

 . 90 - 89مهمي :   (1)
ومان  لاا اساإلخدام م وسااةيف الداونيهاط ار   الإلعباذ عان الاهأي مان ميااهها  ومسااذا   )2 (

ومي ااها   ... وغاااذ  لاااا، وجعلو ااا وسااا لر مااان وساااةيف الااادعوة ميىل هللا واصاااهة ادساااالم 
زعموا  !!بدنيً من الإلص  ر والإب ر على من اج سلف ايمر !!ني ام الدولر ادسالم ر و    

 .  !!حج زعم أحدهم أن امل إلول ف  ا   سب يف هللا !
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وته  العأاةب ممن  سمون أا سا م ميساالم ني  مان الإلحاالف ماع هابا احلاز  العلمااَ 
اا   مالحاادة  اا   النسااال امللحاادا  أو النصااهاا ا ، أو تًه ةرة، ومااع  اال أخااه ، وماان تًه

! و سااام اذ ااااق الس اسااا  ادساااالم  ! واصاااار ، و ااايف هااابه املمارساااا   سااام ادساااالم 
مهاخ ال إل ا ر ميىل بعا البلدان ادسالم ر الإ أغناهاا هللا  دساالم ع  ادًة و ن لون هبه اي

ه عًر، ف  سدون أبناله وازنيون ًبابه ميىل أحزا  ًو ع مإلصارعر .  ًو
 

 مث ما ا جين املسلمون من هبه؟
 

 اذوا  : الل او وال ليف   ما نيال تعاىل :
 
  َُهَب راا َلُلوا َوَتبم  .(1)ُامم َوني تَاَناَزُعوا فَاإلَا م

                                                

 . 46ايا ال :   (1)
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تصااور اللااا   سااالمان أن أهااايف احلاااد   مااان املإلحاازبني علاااى جااازل مااان الاااد ن والناساااني 
 . (1)يجزال أخه  منه، وأنَّ هبا من مذاث ايمم اوالار

ل د أًار سلمان ميىل مجاعار الإلبل اة أب ام   إلماون  دساالم الإلعب ادي، فَا ُاعمنَااومَن ب  اام  ·
م ملسااًر خ   اار، و   إلعااهخ لع اةاادهم وطااهني م الصااوف ر اذلااإل ر الل اايف و نااهة الااب ه، وملساا 

والن لااابند ر والسااا هورق ر وال اقر ااار، وماااا  و اااه هااابه الطاااهق مااان احللاااول ووحااادة الوجاااوق 
وانيسااإلابااث  بابااذ هللا والابلااو   اينيطااا  وايوةق والابااوث، واعإل اااق أ اام  علمااون الاب ااب 

 و إلصهفون   الاون .
وان املساااالمني ب ولااااه : )) وجتااااد طاة اااار أخااااه  َعمااااإَلم   دسااااالم وتعااااهَّخ لصاااا ا  ادخاااا

الس اساا   فأ اااقهم هااو   م اادان تاااو ن ايحاازا  الس اساا ر، وحلااد اياصااار، وال ااوز 
 نياإلخا  ، والدخول   اجملال  وال ملام  ... وتهب ر اللبا  على اذ اق الس اسا  (( 

 اها .
 

 .(2)ال نيد ورابإل ا هبه ايحزا  من ايمم الاافهة   نيلو : وال ارئ  ه  أن هبه ايعم
 

 ومع  لا    ب ه ما تنطوي عل ه هبه ايماااور من خمال اااا  لإلعال م 

                                                

 ( . 58/59" من أخالق الداع ر " )   (1)
 ( . 65راجع ما سب  ) ص  (2)

 المسألة الرابعة
رمي أهل الحديث بالتحزُّب على جزء 

 من الدين
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ادسااالم  ماان تزو ااه   انياإلخااا  ، ومااان الاادعااي  واللاااةعا  الياملاار الاا باار عااان 
العلماا اار،  خصاوم م، ومااا  هتابااه ادخااوان املساالمون مان  ال ااا  وا اااقا  مااع ايحاازا 

وما  هتابواه من تًه   للنصار  والنصهاا ا ، وما تهتابه اذماعر ادسالم ر من خمال اا  
لإلسالم بًإ   منيف فاطمر جنال وخالادة وغذمهاا، وأعماال أخاه  ني ت ايف    االوا عان 
حه اااا  ادخاااوان املسااالمني، و   اإلاااف سااالمان  لسااااو  عااان هااابه الطَّاااوام، بااايف مساهاااا 

 !!اس  اً وج اقاً س اس  اً ميسالماً س 
وساو عن جتم ع ادخوان لل هق اللالر   تني م م منايف الاهوافا واخلاوارج والز د ار، 
ومن خمإللف الطواةف الصوف ر الهفاع ر وال اقر ر والإل أاا ر واملهغن ر، و ابلا ت عايف اذماعار 

 ادسالم ر   اوند و  سإلان .
 !املوجوقة   هبه اذماعر واذماعا   أسدل سلمان السإلار على  يف هبه الطَّوام

 واذوا  عن هبه املسألر من وجوه :
 –حساااب ت ه  اااه ب ن اااا وباااني الناج اااار  –ل اااد وصاااف سااالمان الطاة ااار املنصااااورة  -1

بص ا   هار  نياال : )) وني ًاا أن لل هنيار الناج ار مان  لاا نيادر ا ا  واا النأااة   ماا 
 نيال عزَّ وجيفَّ :

  اا َاُساوا َمااا َم الَّاابا َن يََلُماوا باَعااَبا أ فَاَلمَّ ااولا َوَأَخابم َ اومَن َعانا الس  نَاا الَّاابا َن  َانام  ُ  ااُهوا باااها َأ مَ ام
ُسُ وَن  َا َ ااُوا  َا م  . (1)بريا  أ مبا

وأاااو تااه  أاااه هنااا نيااد وصااف أهاايف احلااد   والساال  ني أب اام مإلحزبااون علااى جاازل ماان 
 اوالار، واحإل  له   ر املاةدة .من مذاث ايمم  – ما صهل هو   –الد ن، و لا 

 !ف يف هم مإلحزبون على جزل من الد ن  ما  صورهم سلمان؟ -2
 !فأ ن ج اقهم   م دان الدعوة ميىل الإلوح د أباواعه وساربإل م لللهال؟

                                                

 . 65ايعهاف :  )1 (
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أ اااان ج اااااقهم  ااااد الباااادو، واخلهافااااا  الصااااوف ر، والهافلاااا ر، و المهااااا ج اااااق اياب ااااال 
 هبا اذ اق البي هو أًد وأً  أاواو اذ اق . ب نما غذهم  إل ه  من! وورابإل م؟

وأ ااان ج ااااق تالم اااب ابااان ت م ااار وابااان عبااادالوها    اذز اااهة حاااج أنيااااموا قولااار ادساااالم 
ته وطهاوته؟ دَّ  !والإلوح د على نيواعد ادسالم احل ، فأعاقوا لإلسالم جا

هااااا ماااان وأ اااان ماااادارس الإلوح ااااد والساااانر   اذز ااااهة واونااااد و  سااااإلان وأفابااسااااإلان وغذ 
 !البلدان؟

 وال اَهُق وايحزا  تهم  م على  لا عن نيوس واحدة .
وهيف السل  ون   اللام ومصه والساوقان والا من وغذهاا ني  لاإلابلون ميني بب اان صاح   

 !ايحاق   وس  م ا و ب ه الناس من روا ر ايحاق   اللع  ر واملو وعر؟
ه عر أل   السل  ون    يف ماان  د نااون  دسااالم ال  لاميف ع  دة ًو

ومن اجاااااً وقعاااااوة، و ااااادعون النااااااس ميىل العاااااوقة ميىل ادسااااالم  لاااااه مااااان أل اااااه ميىل ايةاااااه، 
 !و إلحملون من اي   واللداةد ما ني  علمه ميني هللا   سب يف  لا؟

حاًاااهم أن  اواااوا  مااا  ااهم  م خصااوم م مإلحاازبني علااى جاازل ماان الااد ن مااع اساا ان 
 ن هبا من مذاث ايمم اوالار .ايجزال ايخه ، وهم أعلم الناس أ

ُ الَحااااُظ أن اللاااا   ساااالمان    َاعمإلَاااا  الع  اااادة الااااإ ني  عاااادوا ًاااا ل   م اااازان هللا  -3
وماواز ن املنصا ني ماان علماال ادساالم، و   اادخل ا   الإل ااو  احلاصايف بااني أهايف احلااد   

ها من مزاايهم الإ ني تصا   مع ا موازار ب ن م  وبني غذهم من فهق ايهوال وغذهم، و   َاُعدَّ
 والبدو .
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ملااا ا خيصاا م ساالمان ب ولااه : )) نيااد  صااحب  لااا ًاا ل ماان اذ ااال، أو  ااعف  -4
 . (1)الإلعبد، أو الاب لر عن وانيع ايمر وما  دبه وا (( 

ف اايف جتااد   الاادا ا مناايف اللاا   اباان  ز والعن مااني واللاا   عباادالعز ز الساالمان وال ااوزان 
ن وعباادالهزاق ع   اا  وآل اللاا   ... و نااذ و نااذ ماان علمااال هاابا و ااوق الإلااوجهي والابااداي

 !البلد وطال  العلم من م؟
 !هيف جتد منل م   ايخالق والع  دة والببل   سب يف هللا؟

 لإَلأمتانا الطواةف وايحزا  أبمناوم .
ارباار ولإلأتنااا أبمنااال اللاا   ايلباااَ وتالم اابه علماااً  لساانر وج اااقاً   سااب يف الإلوح ااد وس

اللهال والبدو، وأمنال علمال اوند   الل   عب دهللا املبار  وري وميخوااه   اوند و  سإلان 
 ق ناً وخل اً وع  دًة وعلماً وصدعاً  حل  وص اً على اي     سب يف هللا .

هااا  مااانل م   الااد ن وعلاااو ! وهااا  منااايف اللاا   عبااادالباري وميخوااااه   بااانأالق خ 
 !ايخالق 

  أهايف هابا املان    لإلحاز  ا علاى جازلأ مان الاد ن واذ اال والاب لار عان وانيااع فا اف َتهما
ايمر وما  دبه وم وفا  م اللا   العالمار اجملاهاد الا  ظ واملإلاابع يحاوال املسالمني   أنيطاار 
الادا ا  ل ااا حااج ل عإل ااد ف ااه أاااه لااو  ااااو   املااه   حه اار ميسااالم ر لاااان ورالهااا، أني وهااو 

 !الل   ابن  ز؟

                                                

: " رأ ااو احلااد   ااا  علااى الزهااد   الاادا ا، والهغباار   اآلخااهة، والإلأساا  نيااال اباان أيب عاصاام   (1)
 لصاحلني، وانينيإلدال  يول ال وايص  ال، و ند  ميىل الورو، وتاهال ماا  ه اب املاهل ميىل ماا ني  ه باه، 

 .  " والهأي ا  املهل على تهال ما ني  ه به ميىل ما  ه به  ميني ماًال هللا
عل اااً : "  اابلا نيااال عبااداله ن باان م اادي، أو  مااا نيااال، وني نياااوة مينيَّ نيااال الإل ماا  ايصااب اَ م

  هلل العي م " .
 ( . 248-1/247" احلأر   ب ان احملأر " للإل م  ايصب اَ ) 



 - 83 - 

وهاايف اساا و اي ساالمان الاادورا  الااإ ت  م ااا الاادعوة الساال  ر   أنيطااار ايرخ لإلعلاا م 
 !املدرسني   املدارس ادسالم ر؟

وهيف تنسى املاَنَ  الإ ت ادم ا املادارس السال  ر يبناال املسالمني   العاا   لاه، وني سا ما 
اااااَن ا ال اااااَص ف  ااااا  اااااااون  ملريااااار ماااان ما طااااال  يبناااااال العاااااا  اذامعاااار ادساااااالم ر، الااااإ ُخص ا

 !ادسالم ؟
 !وهيف اس و مها ز الدعوة الإ تنله من ا املريا    ًج ب او العا ؟

 !وهيف اس و الدعم السل   للأ اق ايفاباَ و   يف ماان؟
هبه  ل ا ج وق سل  ر ول سو تبل اب ر وني ميخواا ر  فا ف تهم  السال  ني  لاب لار عان 

 !وانيع ايمر؟
واااااقئ الصااااامو، ولابااااذهم اللااااح   واوااااد ه ادعالماااا  الاااابي مين للساااال  ني العماااايف ا

  سإل  دون منه للإللبع جب وق غذهم .
فاعهف اي أخ سلمان للسل  ني فلَلُ م  فإاا  ما  بدو ني تعهف وانيع م، وني جوز أن 

 تنساق ورال قعااي  وتلو  ا  خصوم م .
 ! س م أ م ُعبَّاق؟ف يف ته د من م أن  علنوا عن أا! مث   ف تهم  م بلعف الإلعبد؟

أتياان هباام أن اصااوص ال ااهآن والساانر ني  ااه  م ميىل العباااقة والإلعبااد مي ا  ااااو خهافااا  
 !ومناما  الصوف ر  هال غذهم للعباقة؟

أفلااايف أااااواو العبااااقة،  –خصوصااااً علااام الاإلاااا  والسااانر  –أني تعلااام أن طلاااب العلااام 
اه عر عان طه ا  الإلادر   والادعوة والاه الاإلاب مان  و بلا اله العلم الصاح   ع  ادة ًو

 أفليف أاواو العباقا  .
رجااو أن  وف ااا هللا وُ اايفَّ مااان  نيااه ميىل أهاايف احلااد   والساال  ني هااابه ! أأخاا  ساالمان

النيااهة ملعهفاار ماااااإل م، وأ اام هاام الطاة اار الناج اار املنصااورة، وأ اام هاام الابااه ل ح نمااا  اااون 
 العاقلون . ادسالم غه باً   ما َعَهَف وم  لا املنص ون وايةمر
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ميااا ممان   اه اُق باني فاهوخ ايع اان وفاهوخ الا اااي ، فاإ ا  اان بعاا ! أخ  سلمان
ايحاازا   ااادَّع  أااااه  عاااهف الوانيااع وماااا  ُاااَدباَُّه للمسااالمني  فلمااا ا تلاااوم السااال  ني وتصااا  م 

  لاب لر عن وانيع ايمر ونيد س ااط عن م هاابا الواجب ب  ااام 
 !غذهم به؟

واحلماد هلل  –سال  ني   غماهة سااهون عان هابا الوانياع  فا اف وهام هبا مين َص َّ أن ال
 !مسإل  يون، وأعماوم وج وقهم وج اقهم تل د ببلا؟ –

  لمر عن ف ه الوانيع ني بدَّ من ا هببه املناسبر لعيف هللا  ن ع هبا :
مين ماان أغااه  مااا   ااع ف ااه املإلحمسااون ل  ااه الوانيااع أ اام  ُاَ د امواَااه للناااس و أاااه أًااهف 

وم وأمه ااا، ول ااد غااال ف ااه بعلاا م غلااو اً ًااد داً، فأعاايف العلااوم اللااهع ر ماان م وماتااه، العلاا
ُه ميل ااه ايولااون واآلخااهون، و    ح   إلااه ني  اابا م وَاَسااَ  حولااه ماان اواااني  الابااذة مبااا   َ سم

وأ ان علماا ه وف  اا ه !  سمى علماً وني ف  اً، ولو  ان علماً أو ف  ااً  فاأ ن املؤل اا  ف اه؟
 !وأ ن مدارسه؟! الساب  والالح ؟  

 ملا ا ني  سمَّى علماً وني ف  اً ميسالم اً؟
 ياه  و أهداف س اس ر خطذة من ا :

أس اط املن   السل    ين ف ه الوانيع ني خيإللف عن مبدأ الصوف ر   الإل ه ا  باني  -1
 الله عر واحل   ر  مي  هدف م من  لا ميس اط الله عر .

ل اللاابا  وال صااايف ب اان م وباااني علمااال املااان   الساال   بعاااد انيسااإل الل علااى ع اااو  -2
 تلو ه صورعم  لطعون ال اجهة .

اعإلماااقه علاااى الإلأسااا   فااادخوان املسااالمون، ومين  اااااو واام ًاااباا  جتسااا   -3
واسااعر علااى أهاايف احلااد   والساال  ني  ميني أ اام  عأاازون متااام العأااز عاان ا إللاااف أسااهار 

 مصه وسوراي والعهاق أ   ًاهد على  لا .ايعدال وميحباط خطط م، ووانيع م   
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أاااه  عإلمااد علااى أخبااار الصااحف واجملااال  الااإ  ااإف الاااب ، وعلااى املااب ها   -4
الس اساا ر الااإ  اإلب ااا اللاا وع ون وال  ااوق والنصااار  والعلماااا ون وامل ااااف ل ون وغااذهم ماان 

اقعإل م واساإلدراج م ً اطني الس اسر املا هة الب ن من أ   أهاداف م تلال يف املسالمني وخما
 ميىل بنال خطط فاًلر على املعلوما  الإ   دمو ا .

من أر ان هبا ال  ه املزعاوم الإلحلا ال  الس اسا ر الاا بار ال اًالر، ونياد أي اه هللا   -5
  بهبا وفلل ا، وني س ما   أزمر اخلل   .

 ا م   أاه   وم على  ه ف اصوص ال هآن والسنر، و  وم على  ه ف  الم ابن ال -6
 ف ه الوانيع .

ني امه على اذ يف واوو ، ح ا  تاه  أهلاه  هماون مان ني   اإلم هبابا ال  اه  لعلمنار  -7
ال اه ر والعلم ر، وهبا غلو في ع، نياةم على اذ يف  ل اهق باني فاهوخ الا اااي  وفاهوخ 

 ايع ان، لو سلمنا جدنًي أن هبا ال  ه الومه  من فهوخ الا ااي  .
م امل إلعاايف علااى املبالابااا  والإل و اايف، ح اا  جعلااو علااوم اللااه عر  هتاااز هاابا العلاا -8

والإلار   وغذها من م وماته  فاأ ن ج ابابة العلماال وعباانيهعم عان هابا العلام وعان الإلاأل ف 
والإلاااادر   ف ااااه وادًاااااقة بااااه والإلخصااااص ف ااااه وميالااااال اذامعااااا  أو علااااى اينياااايف أنيسااااام 

 !الإلخصص ف ه؟
  البم ماار    نلااأ عنااه ميني اخلبااال والاادواه  ماان وملااا  ااان هاابا ال  ااه هباابه الصاا ا -9

اآلاثر  فمن آاثره : ت ه   ًبا  ايمر، وغهس ايح اق وايخالق ال اسدة   أاصاره  من 
هبو ايبهايل، والإلاب ب  لصدق، وخبنياه وخبنين أهله، والإلصد    لاب  والإها ، 

ىل طوفاان مان ال انت الاإ ماا وميًاعر  لا وادرجاف باه   صاورة موجاا  عات ار، تإلحاول مي
 ته و ب و حأه أو مدر أو وبه ميني قخلإله .

والس اساااار  –وماااان م اباااان ال اااا م  –أمااااا ف ااااه الوانيااااع الاااابي اإل اااا  بااااه علمااااال ادسااااالم 
ااه ومااا ادخااوان  انيسااالم ر العاقلاار  فمهحباااً هبمااا، وعلااى الااهأس والعااني، ومين ج ل مااا وتناَّ
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الم عنا ار فاة اار   مؤل اا  عاماار وخاصار، وات  ااوا املسالمون، ونيااد اعإلاىن هبمااا علماال ادساا
علاى اعإلبارمهاا مان فاهوخ الا اااي ، وعلاى أ ماا مان واجباا  ونية أماور املسالمني علمااال 

 وحااماً  يف   حدوق اخإلصاصه .
اَبيف هبما ايمر، وني جوز أن ُجَنََّد وما  وني جوز أن   ال ف  ما غذ هبا، وني جوز أن ُتلم

ال  العلاام، وني جااوز أن  ُنااال ماان العلمااال والاادعاة الااب ن تلااابل م واجباااعم أهاايف العلاام وطاا
العلم ااار والدعو ااار عااان مإلابعااار الصاااحف واجملاااال  وت اااار ه املخاااابها  ايمه ا ااار وال  وق ااااار 

 وغذها  ماإل ني مبإلابعر غذهم وبه ايمور .
لماال مان ب اان واجباا  هبا ما   إلل ه الع يف واللهو ني العواطف العم اال  ف اد فَااهََ  الع

ايع اااااان و واجباااااا  الا ا ااااار والواجباااااا  الاااااإ تلااااازم ونية أماااااور املسااااالمني وماااااا هاااااو مااااان 
اخإلصاصاعم  من ادمام العام، والاوزارا ، وال  ااقا  العسااه ر   الدولار املسالمر، وأماهال 

 الونياي ، وأهيف احلسبر وأةمر املساجد، وواجب العلمال والدعاة واملنايه ن .
اآلن انطل  من الص ه، ول   يحاد أن  ُل ا  بن ايف هابه الواجباا  علاى طاال   ولسنا

العلم  فإن هبا من ميسناق ايمه ميىل غذ أهله، وهو من أًاهاط السااعر، وهاو مماا  اؤقي ميىل 
ال ساااق وادفساااق وال ااانت، ولاا   ممااا    اااد ايماار أن  صااذ اللااابا  أبمجع اام ماان أسااااطني 

ميىل اذ ايف  لعلاوم اللاهع ر، وميىل ت سا م ايمار ميىل أحازا    فاإن هابا مماا  اؤقي (1)الس اسر
س اس ر مإلنااحهة،  ايف حاز   ه اد أن  ن اهق  حلاام، و ايف فاهق  ه اد أن  َاعمإَللا  عاها ادمامار 

 والهاسر .
هبا الدال ب وله : )) ميم وهللا ني ااويل ا هابا  -صلى هللا عل ه وسلم-ونيد عاجل رسول هللا 
، وهنااال أحاق ا  أخاه    حسام هابا الادال (2)اً حهص عل ه (( ايمه أحداً طلبه وني أحد

. 

                                                

 ! وني من ًباا  الإلأس    (1)
 مإل   عل ه .  (2)



 - 87 - 

وأحاب أن أا اايف عان العلمااال هناا واجبااا  ونية ايماور، وواجبااا  العلماال، حااج  اااون 
با  ايمر على بصذةأ من أمههم وق ن م .  طال  العلم ًو

والابي  مإلحداثً عن واجباا  اخلل  ار : )) (1)نيال املاورقي   )) ايحاام السلطاا ر ((
  لزمه   ايمور العامر علهة ((  أ  ه من ا ما  يت :

ح ظ الد ن على أصوله املساإل هة وماا أمجاع عل اه سالف ايمار، فاإن  ام مبإلادو  -1)) 
أو زا   و ًااب ر عنااه  أو اا  لااه احلأاار، وباانيَّ لااه الصااوا ، وأخاابه مبااا  لزمااه ماان احل ااوق 

 ممنوعر من زليف .واحلدوق  ل اون الد ن سهوساً من خليف، وايمر 
تن  اب ايحااام باني املإللااجه ن، ونيطاع اخلصااام باني املإلناازعني، حاج تعام النََّصااَ ر   -2

 فال  إلعد  يا ، وني  لعف ميلوم .
 ا ااار الب لااار، أو الااااب  عااان احلااااهمي  ل إلصاااهف الناااااس   املعاااا خ، و نإللااااهوا    -3

 ايس ار آمنني من تابه هأ بن  أ أو مالأ .
وق لإلصان سارم هللا تعاىل عن انياإل اال و  ظ ح وق عبااقة مان ميتاالف مينيامر احلد -4

 واسإل الال .
ة املااعاار وال اوة الدافعاار، حاج ني تي ااه ايعادال بابااهة  نإل اااون  -5  صاني النابااور  لُعادَّ

 ف  ا سهماً، أو  س اون ف  ا ملسلم أو معاهد قماً .
الام أ -6 حبا   (2)و  ادخيف   البمار  ل  اامج اق من عااد ادسالم بعد الدعوة حج ُ سم

 هللا تعاىل   ميي اره على الد ن  له ... (( .
 و  ه واجبا  أمذ اذ اق، ومن ا :

)) والهاباااع : أن  عاااهف أخباااار عااادوه حاااج   اااف عل  اااا، و إلصااا َّ  أحوالاااه حاااج خب هاااا 
َلم من ماهه، و إللم  الابهة   اوأوم عل ه ...((  .(1)فَ سم

                                                

 ( . 270( و " ايحاام السلطاا ر " ييب  عل  ) ص 16، 15) ص   (1)
 ولعله : " لل  ام " . !  ايصيف  با   (2)
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عصاااااه احلا اااااه تُاااااوزو علاااااى وزارة العااااادل و وزارة الااااادفاو و وزارة ف ااااابه الواجباااااا    ال
اخلارج اار   الدولاار املساالمر، فمعهفاار وانيااع العاادو وخططااه العساااه ر واحلهب اار تاادخيف  اامن 
واجبا  وزارة الادفاو، وخططاه الس اسا ر تادخيف  امن واجباا  وزارة اخلارج ار والسا ارا  

خل ار، وها  احل ااي علاى ايمان وانيساإل هار،   البلدان ايجنب ر، وهنااال واجباا  وزارة الدا
اااق ماان واجباعااا : باا   الاادعاة    وهناااال ميقارا  البحااوث العلم اار وادفإلااال والاادعوة وادًر
الداخيف واخلارج، وميصدار ال إلاو  الإ تُعاجل ملا يف ايمر العامر واخلاصار، وتوز اع الاإلاب 

ؤون احلاا ، وتنياا م ًااؤون املساااجد النافعاار، وهناااال وزارة احلاا  وايونياااف : ت ااوم بإلنياا م ًاا
 وأةمإل ا وغذها من الواجبا  ... و  أسإلوف  ا َه  يف ما جب أن  ُ ال  فلبلا مهاجعه .
 يف  هبا و اال من واجباا  الدولار املسالمر وأج زعاا وفهوع اا املخإلل ار مماا  نإليماه نيولاه 

 تبارال وتعاىل :
  َممها مانمُامم  ل والعلمال .  أي : ايمها (2)َوأُويلا ايم

ونيااد نيامااو هاابه الااوزارا  واذ ااا  علااى قراسااا  طو لاار وختطاا ط، ومااا  ااان   ًاا ل 
من ا من ت صذ  ف أب على العلمال أن   وموا  لنص  والإلوج ه  حلامر وايق  والع يف، 

 حج  إلح   الإلااميف املطلو  أو السداق وامل اربر .
لعيام مان    واجباا  ونية ايماور وعلى  يف حال  فايف ما   همه من هبه الواجبا  ا

نيد نيهره العلمال من خمإللف املباهب    ول توج  اا  الاإلاا  والسانر، ول ساو هابه مان 
 واجبا  وني من ح وق طلبر العلم وني عامر الناس .

ومن ًال معهفر املز د من اا ومان ت اصا ل ا  فلذجاع ميىل )) ايحااام السالطاا ر (( ييب 
لطاا ر (( للماااورقي، و إلاا  )) الس اسار اللاهع ر (( و إلااا  ))  علاى، و )) ايحااام السا

 احلسبر ((و المها لل   ادسالم ابن ت م ر .

                                                                                                                     

 ( . 44(، و " ايحاام السلطاا ر " ييب  على ) ص 43) ص  (1)
 . 59النسال :   (2)
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وني جوز أن ابدأ من الصا ه، وني جاوز ميًاابال اللابا  وصاابار طلبار العلام مباا لا   وام 
ملان ول   من واجباعم ع اًل وني ًهعاً  فإن  لا  ؤقي ميىل ال ساق وال و ى وال نت، وميااه 

منازعر ايمه أهله البي حهماه هللا ورساوله، وأخاب رساول هللا عل ناا الع اد أن ني اناازو ايماه 
 أهله، حج تهوا   هاً بواحاً عند م ف ه من هللا بههان، وايقلر  نذة على  لا .

 
 أت  د ما سب  :

الادا ا  نيال ً   ادسالم ابان ت م ار ر اه هللا : )) و ايف باين آقم ني تاإلم مصالحإل م ني  
وني   اآلخااهة ميني  نيجإلماااو والإلعاااون والإلناصااه  فالإلعاااون علااى جلااب منااافع م، والإلناصااه 

 لدفع ملارهم، ووبا   ال : اداسان مدَ  لطبع .
 

فإ ا اجإلمعوا  فال بد وم من أمور   علو ا جإللبون هباا املصالحر وأماور جإلنبو اا ملاا ف  اا 
 مه بإللا امل اصد، والناه  عن تلا امل اسد .من امل سدة، و اواون مط عني لن

 
فأم ع بين آقم ني بد وم من طاعر آمه ومه، فمن    ان من أهيف الاإلب ادو ار، وني 
ماان أهاايف ق اان  فاااإ م  ط عااون ملااو  م ف ماااا  ااهون أاااه  عاااوق مبصاااحل قا اااهم  مصااا بني ةرة 

ا  املسإلمساااني بااه بعااد وخمطريااني أخااه ، وأهاايف ايقاين ال اساادة ماان امللااه ني وأهاايف الاإلاا
 الإلبد يف أو بعد النس  والإلبد يف ... مط عون ف ما  هون أاه  عوق مبصاحل ق ن م وقا اهم ...

 
فإن الناس    إلنازعوا   أن عانيبار اليلام وخ مار، وعانيبار العادل  هاار، ووابا  اهوي : )) 

 لو  ااو مؤمنر (( .هللا  نصه الدولر العاقلر ومين  ااو  افهة، وني  نصه الدولر الياملر و 
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ومي ا  ان ني بدَّ من طاعر أمه ومه  فمعلوم أن قخول املهل   طاعر هللا ورسوله خذ له، 
وهااو الهسااول النااا ايمااا  املاإلااو    الإلااوراة واد  اايف، الااابي  مااه  ملعااهوف و ن ااى عااان 

 ل  :املناه، وايف وم الط با  واهم عل  م اخلباة ، و لا هو الواجب على مج ع اخل
 نيال تعاىل :

  َوَما أَرمَسلمَنا مانم َرُسولأ ميانيَّ لاُ طَاَو إباا منا اّللَّا(1) . 
 ونيال تعاىل :

  ًا امم َحَهجاا اُدوا  ا أَاامُ سا انَاُ مم مثَّ ني جَا اَأَه بَا ام ًَ َفال َورَب اَا ني  ُاؤممانُاوَن َحاجَّ ُاَا اُماواَل فا َماا 
لا ماً مماَّا نَيَل مَو َوُ َسل اُموا تَ   . (2) (3)سم

اا د ر ااا : )) هاابا الإلاادبه والإلااب ه الاابي اطالااب بااه املساالمني آمً  ونيااال اللاا   سمااد ًر
،  ما ه  سنر ال هآن، ني انع أن خيإلص أولو ايمه من م  سإلنباط ايحااام العامار  بعد آنأ

سابحااه بعاد أن   الس اسر وال لال وادقارة العامر، وأن  إلبع م ساةه ايمر ف  اا  فاإنَّ هللا 
أااااه علااى أولريااا ال ه اا  ماان الناااس تااهال تاادبه ال ااهآن أااااه علاا  م أ لاااً مي اَعااإَل م  يمااور 
العامر املإلعل ار  يمان واخلاوف، وهاداهم ميىل رقهاا ميىل أويل ايماه الاب ن هام أعلام مباا  نبابا  

 أن  عميف، وأنيدر على اسإلنباط ما جب أن  إلبع، ف ال :
  اها َومياَ ا َجاَلُهمم أَمم َمم ومفا أََ اُعاوا بااها َولَاوم َرق وُه مياىَل الهَُّساولا َومياىَل أُويلا ايم َممنا َأوا اخلَم ِه ماَن ايم

إَُلُه نَيتاَّبَاعمإُلُم اللَّ  يُف اّللَّا َعَل مُامم َوَر م ُ مم َوَلومني َفلم نام إلَانمباُطواَُه ما ُ مم َلَعلاَمُه الَّبا َن َ سم نام  مطَاَن ميانيَّ نَيلا اًل ما
(4). 

                                                

 . 64النسال :   (1)
 . 65النسال :   (2)
 ( . 5-4" احلسبر   ادسالم " ) ص   (3)

 . 83النسال :  )4 (
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ني يف : مين هبه اآل ر   املناف ني، وهم الب ن  ااوا  ب عون مبساةيف ايمن واخلوف و وها 
 مما  نباب  أن  ُإال يهله، وني يف: هم  ع ال املؤمنني..

لمم وايمان واخلاوف أماه معإلااق، وهاو  اار   فخوخ العامر   الس اسر وأمور احله  والس ا
اابالوا باه عان عمل ام، و ااون ًُ اً مي ا   اهره أًاد مي ا وني اوا علاى أساهار  لاا وأ اعاوا بااه،  جاد 

وهاااام ني  سااااإلط عون  إلمااااان مااااا  علمااااون، وني  عهفااااون ُ نمااااَه  ااااهر مااااا   ولااااون، وأ ااااهه علاااام 
جواس   العدو أبسهار أمإل م، وما  اون ورال  لا، ومنيف أمه اخلوف وايمن ساةه ايمور 

 ( .الس اس ر واللؤون العامر الإ ختإلص  خلاصر قون العامر (
: أي أ م من الط خ واخل ر حب    ساإل زهم  ايف خا   (1)نيال : )) ونيال ايسإلا  ادمام

عن العدو  صيف ميل  م، ف طل  ألسنإل م  لاالم ف ه ومي اعإلاه باني النااس، وماا  اان  نبابا  أن 
 لااا ع   العامااار أخباااار احلاااه  وأساااهارها، وني أن ختاااوخ العامااار   الس اسااار  فاااإن  لاااا 

ني  ن ااع   لااه أا ساا م مبااا  لااابل م عاان ًااؤو م اخلاصاار، و لااه ايماار  لااابل ا مبااا  لااه و 
 والدولر مبا   سد عل  ا من أمه املصلحر العامر ...

 وللمسإلنبطني وج ان :
 

وبعاااا أويل ايماااه  فااااملعىن : لاااو أن  -صااالى هللا عل اااه وسااالم-أحااادمها : أااااه الهساااول 
ايمااه  لاااان علمااه حاصاااًل عناااده  أولريااا املااب عني رق وا  لااا ايمااه ميىل الهسااول وميىل أويل

وعند بعا أويل ايمه، وهم الب ن  سإلنبطون ُمنُاَلُه و سإلخهجون خ ااايه بدنيار اياههم  ف او 
هََّها ُ يف  فهق مان أفاهاق أويل ايماه، وميطاا  ادرال غاوره بعلا م   إَلناُه سا مي ن من ايمور الإ ني َ ام

املإلعل ر بس اسر ايمر وميقاراعاا قون ين لايف طاة ر من م اسإلعداق لإلحاطر ببعا املساةيف 

                                                

أهايف السانر واحلاد  ، لاان  الماه هناا  وسمد عبده عل ه مؤاخبا ، من ا خمال إله ملا عل ه )1 (
 إل ااا  ماااع مااان   السااالف وت ساااذهم وااابه اآل ااار ... ونياااد أُل اَ اااو   سماااد عباااده ومدرساااإله 

 الع الا ر رساةيف و إلب .
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بعا  ف با  هج  رأ ه   املساةيف احلهب ر، وهابا  اهج  رأ اه   املسااةيف املال ار، وهابا  اهج  
رأ ه   املساةيف ال لاة ر، و يف املساةيف تاون ًور  ب ن م  فاإ ا  اان منايف هابا ني  ساإلنبطه 

ني العامار  اب عون باه (( اهاا ميني بعا أويل ايمه قون بعا  فا ف تص  أن جتعيف ًهعاً با
 . وله  الم ج د بعد هبا .

 
واللاااهد أن ال ااهآن والساانر وعلماااال ايماار جعلااو يويل ايماااه ماان ايمااهال وأويل احلااايف 
والع د أموراً خيإلصون هبا قون غذهم، ني جوز للعوام وأمناوم ممن  نإلما  ميىل طلاب العلام أن 

عاقهااااا وأغوارهااااا، و إتااااب علااااى هاااابه املزا اااار  زا ااااوهم و ه لااااوا   م اااااق ن ني  عهفااااون أب
 واملنافسر من اد هار أبا س م وأمإل م ما ني  علم مداه ميني هللا .

 
ونيد ُلماَسوم  ار ملار ر ومزا ر بعا طال  العلام   أا سا م و  علم ام وأخالني ام 

 ن م ماااا ني  در اااه ميني أولاااو الن اااى ومين    ااادرال هاااؤنيل املإللاااهرون فداحااار ماااا اااازل هبااام وباااد
 وأبمإل م .

اادهم، ف سإل  دوا من الإلوج  ا    وميَ يرجو خملصاً أن  نوبوا ميىل ًر
 اله ا ر والنبو ر، ومن توج  ا  علمال ايمر : ف  ال، وسدابني، وم سه ن .

ورحم هللا امهأ عهف نيدر ا سه  فالإلزم حدوق ما أازل هللا ورسوله، وعهف لايف  ي ح  
 ح ه .

 ما جب عل  م من فهوخ الا ا ر ف ما ا لنااه عان ابان عبادال  وأما العلمال  ف د   هم
 وابن ت م ر ر  ما هللا .

وأ  ف هنا ما آخبه من عميف السلف وج اقهم   م دان العلام والادعوة ميىل هللا، وماا 
 تسإلدع ه أو او املسلمني وأحواوم ومصاحل ق ن م  فمن  لا :



 - 93 - 

ع ون وال  اوق والنصااار  ومنيمااعم وخمططاااعم أونًي : معهفار ماا  ُاادبهه العلمااا ون واللاا و 
  د ادسالم واملسلمني .

فال جوز للعلمال أن  َاابم لوا عان ماا ادهم وأعمااوم ومؤل ااعم وتبلاذهم وقعاواعم، وماا 
وسانإله، وني ماا  ا ادون باه  -صالى هللا عل اه وسالم- َُدس واه من مسوم  د ال هآن والهساول 

جااوز الاب لااار عااان سااااونيعم املان اار لإلنصاااذ أو علمنااار أبناااال ع اةااد ادساااالم ومناهأاااه، وني 
 املسلمني .

وماع  لااا  فااال  ساإلط ع رقَّ هاابا الا ااد واملااه أط ااال املساالمني وطلباإل م، باايف جااب أن 
  إلصد  لبلا العلمال ايفبا  احملناون    يف يفال .

 اا د .ف أب أن جنَّد بعا اي   ال والعبانيهة من أنيسام الع  دة لهق هبه امل
و بلا ني بد من أن ُجَنَّد اي   اال والنوابة من املإلخصصاني    السانر   قحاا هابه 

 اينيع ب، وبعا النوابة   أنيساااام انيسإللهاق لهق ماا د 
 وقساة  املسإللهنيني .

 . اثا اً : ني جوز أ لاً الاب لر والإل اون أبهيف البدو وماا دهم وأخطارهم
عبااانيهة ماان أنيسااام الع  اادة واملإلخصصااني   علااوم الساانر ماان ف أااب أن جنااد واام ماان ال

 الح  ااام و اااهق ماا ااادهم وأخطاااارهم  فاااإن الاااهوافا وغاااالة الإلصاااوف ب اااهني م وايحااازا  
امللالر من هبه ايصناف نيد أابخنو   ادسالم واملسلمني أ نه مها  وماها  وأًاد مماا 

طااههم و    ااف، باايف هااو  إلزا ااد ملااه ايعاادال اخلااارجون ماان ادسااالم واملساالمني، و   نإلااه خ
 و انف و إل انيم على امإلداق الزمان ما  اً وحا هاً ومسإل باًل .

فااالإل و ن ماان ًااأ م وصااهف العلمااال عاان مااواج إل م هااو ماان ماا اادهم اخل  اار الااإ ني 
َ ادمااام اباان ت م اار واباان اذااوزي وغذمهااا أن   ُاادر  ا ميني الن ب ااال ألااو البصااه النافااب، ونيااد بَااني 

 ًد من خطه العدو اخلارج ، وفساقهم أعيم وأعيم .خطههم أ
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فإ ا نيام من   همه من العلمال هببه الواجبا  العي مر  س ط احلهج واملطالبر عن ايمر 
: علماة ااا، وطالهبااا، وعامإل ااا، وني جااوز أن  ُنااإل ص أحااد ماان م  فااإن  لااا انياإل اااص ماان 

 اليلم والعدوان على أعهاخ حهَّم ا ادسالم .
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ال هنيار الناج ار  -صلى هللا عل ه وسلم-نيال الل   سلمان : )) حني  صف الهسول  ·

ُهم ميىل املنايف ايعلاى الابي    او ف اه  أب م من  ان على ما ان عل ه وأصحابه  فإاه  لد 
 وبهز  من خالله خصاةص ال هنير الناج ر، وه  :

 

 انيسإلأابر الااملر للوح  وعدم الإل دمي بني  د ه : -1
العلم وال  ه الصح   الااميف   الع اةد واللاهاةع واآلقا  وغذهاا ني  ااون ميني عان  مينَّ 

 (1)((، و لاا  لعلام  هلل وأمساةاه وصا اته وأفعالااه ... -نياهآمً وُساانًر  –طه ا  الاوح  املنازل 
 اها .

يُف و ُاَ ه اُق ب ن م وبني أهيف ايهوال .  واسإلمه  َا مصا
 

 لوح  واداان :الإلأابه الوجداَ العم     -2 )) 
مين هاابا العلاام الصااح   املواباا   لاادل يف النابااو  ااان علماااً مفعاااً، ولاا   ح اااة   هن اار 
يفهقة  إلعاميف مع ا الع يف فحساب قون أن  ااون واا عالنيار  ل لاب واذاوارل،  ابلا  اان 

، و بلا  اون لد  ال هنير الناج ر الإ -صلى هللا عل ه وسلم-ايمه لد  أصحا  سمد 
 اها . (2)(( ما  ااوا عل ه ه  على 

 

 مث اسإلمه  و  ، و ؤ د ص ا  هبا الإلأابه .
                                                

 ( . 94-83" ص ر الابه ل " ) ص   (1)
 ( . 104-94" ص ر الابه ل " ) ص   (2)

 المسألة الخامسة

اختالف كالمه في تعريف 
 الفرقة الناجية وغرابته
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 ص اغر احل اة العمل ر وال هق ر واذماع ر على ُم مإَللى الوح  : -3 ))

إَل اهَّة ف ه، ني بُدَّ أن تُانممه  هعا الطب ع ر   سلوال  ُسم
مينَّ تلا املعاَ الهاسخر   ال لب، امل

ه أعماله ومواني ه وخطهاتاه وخطواتاه ماع هابا اللاعور الا  ظ   اداسان  حب   تإلا ف ساة
ال لب، ف إلح   للمؤمن من العباقة والسلوال وانيسإل امر ولزوم اذاقَّة، ومن ال  وادحسان 
والصاالر واذااوق واد نااار وحساان اخللاا ، وماان اذ اااق والاادعوة وايمااه  ملعااهوف والن اا  عاان 

افا ايخاالق ومسااوة ا املناه، ومن الص  والنبا  واذهأة    احل ، ومان الإفاع عان َس اسا
والإلاَّنَاااز ها عاان الاادماي   إلح اا  لااه ماان  لااا  لااه مااا  اااون تهمجاار عمل اار مط اار واابا اللااعور 
ه   ال لب، وبني هبه اذوااب العمل ر وغذها، وباني حاال ال لاب، عالنيار ني ااان  إَلسا ُسم

امل
ب ولااه   حااد   النعمااان باان  - ااه وساالمصاالى هللا عل-أن تإلخلااف، ونيااد ًااهح ا الهسااول 

... أني ومين   اذساد ملاابر : مي ا َصاُلحو  َصاُلَ  اذساد  لاه،  ))بلذ ر ا  هللا عناه : 
 . ((ومي ا فسد   فسد اذسد  له، أني وه  ال لب 

فمااااقة صاااالل هااابه امللاااابر هااا  الاااوح  الااابي  نااازل عل  اااا اااازول املطاااه علاااى ايرخ 
 ((وتُنمه الصاحل من انيعإل اق واللعور وال ول والعميف ..  العطلى، فإو  منه بعد يمري ا،

 اها .
منيف ما بعنين هللا به من اود  والعلم  منيف غ   ...  ))واسإلمه  لهل و بني حد   : 

)) ... 
وهبا  ؤ د أن من ص ا  ال هنير الناج ر وخصاةص ا أني تع خ لن س ا  ))ميىل أن نيال : 

أ م، بيف تعميف جب اَ و هباا هابه ايمار فحسب وتدو الناس ًو د أ على      اخَلذما َّرا الإ ُوصا
   نيوله تعاىل :
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            اااااااومَن َعااااااانا المُمنمَاااااااااها َ ااااااااُهوفا َوتَانام لمَمعم هاَجااااااااوم لالنَّااااااااسا أَتمُماااااااُهوَن  ا َ أُمَّااااااارأ أُخم اااااااإُلمم َخاااااااذم ُ نام
ّللَّ   . (1)َوتُاؤمماُنوَن   ا

م ماار علااى مسااإلو  اداساااا ر  ل ااا، هبدا اار  مي  مين امل ماار اله ا اار الااإ ااإلاادبو وااا هاا 
البله ر ميىل احل  السماوي املإلمنيف  دسالم، ومينيامر احلاومر الد ن ار الاإ تهعاى هابه امل مار 
وتاادفع عن ااا العااواقي وتز اايف اليلاام عاان املسإللااع ني، حااج تاااون هاابه ال رياار جااد هة ب ولااه 

 تعاىل :
  َحلم ُدوَن  ا َنا أُمَِّر  َا م  .  (2)  ا َوباها  َاعمداُلوَن َومماَّنم َخَل م

 .لسلطانهدا رأ وقعوة ومياان وأةمر عدل   احلام وال لال وا (3)ف اواون ُرُسيفَ  
وساا أيت   فصاايف الطاة اار املنصااورة مز ااد مي لااال واابا املعااىن، مي  مينَّ اذ اااق  لاادعوة هااو 

اج ار  عإلبااار أل ا  خبصااةص الطاة اار املنصاورة وأنياه ، ولانااه  ادخيف   خصااةص ال هنياار الن
أنَّ الطاة ر ه  جزل من ال هنير الناج ر، وه  ت وم ب هوخ الا ااي  الإ نيصَّه ف  ا غذها، 

 . (4)ومان حووا ال هنير الناج ر تؤ دها وتؤازرها ... (( 
 !  ما هبا اي أخ سلمان؟

 !و  ت هق بني الناج ر واملنصورة ! ل إلا   تدخيف ا سا   هبه امل زق 
  وصااف ال هنياار الناج اار أب اام : )) ماان   -صاالى هللا عل ااه وساالم-هللا  تن اايف عاان رسااول

وأصااحابه ((، وتصااف أاااو  -صاالى هللا عل ااه وساالم- ااااوا علااى مااا  ااان عل ااه رسااول هللا 
ال هنيااار الناج ااار أبمجااايف الصااا ا  وأحسااان ا، وتؤ اااد  لاااا ب ولاااا : )) وباااني هااابه اذواااااب 

                                                

 . 110آل عمهان :   (1)
 . 181ايعهاف :   (2)
ني  نباب  أن  طلا  وصاف ) الهسايف ( علاى غاذ رسايف هللا علا  م الصاالة والساالم، ! و   با  (3)

 ومين أر د املعىن اللابوي .
 ( . 109-104" ص ر الابه ل " ) ص  (4)
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أن تإلخلاااف ((، وتؤ اااد هااابا حباااد   العمل ااار وغذهاااا وباااني حاااال ال لاااب عالنيااار ني ااااان 
النعماااااان : )) ... أني ومين   اذسااااااد ملااااااابر : مي ا َصاااااُلَحو  َصااااااُلَ  احلسااااااد  لااااااه، ومي ا 
فسااد   فسااد اذسااد  لااه، أني وهاا  ال لااب ((، مث ت ااول : )) مي  مين اذ اااق  لاادعوة أل اا  

 ! لطاة ر املنصورة (( ؟
نااه مان عالماا  املنااف ني، ومين مين النااول عان اذ ااق وايماه  ملعاهوف والن ا  عان امل
 تهال ايمه  ملعهوف والن   عن املناه ملن ص ا  ال  وق .

 نيال تعاىل :
  َاا َعَصاوما اهاة يَف َعلَاى لاَساانا َقاُوَق َوعا َساى ابمانا َماهممَيَ َ لااَا مبا انم بَاينا مياسم ُلعاَن الَّابا َن َ َ اُهوا ما

 . (1)ومَن َعنم ُمنمَاهأ وََ ااُوا  َاعمإَلُدوَن   َ ااُوا ني  َاإلَاَناهَ 
ال هنير الناج ر أب ا من  اان علاى ما اان  -صلى هللا عل ه وسلم-ل د وصف رسول هللا 

 -صالى هللا عل اه وسالم-عل ه رسول هللا وأصاحابه، ومان أباهز صا ا  أصاحا  رساول هللا 
اوا خاذ أمار اذ اق   سب يف هللا وايمه  ملعهوف والن   عن املناه والادعوة ميىل هللا، وماا  اا

 أخهجو للناس ميني هببه الص ا  :
            اااااااومَن َعااااااانا المُمنمَاااااااااها َ ااااااااُهوفا َوتَانام لمَمعم هاَجااااااااوم لالنَّااااااااسا أَتمُماااااااُهوَن  ا َ أُمَّااااااارأ أُخم اااااااإُلمم َخاااااااذم ُ نام

ّللَّا   . (2)َوتُاؤمماُنوَن  ا
إ ا جاهق  وما اسإلح و ال هنير الناج ر النأاة من النار ميني بإلوفه هبه الصا ا  ف  اا، فا

 من ا  ف   من ال اَهقا اوالار .
: نياد ُ َسال ا  ماان (( مين ال هنيار الناج ار تؤ اد الطاة اار املنصاورة وتؤازرهاا ))مين نيولاا هناا : 

 ه  الإل هفار، وأماا مان ني اه  الإل هنيار  ف  اول لاا : مي ا  اااو تؤازرهاا وتؤ ادها  ف ا  من اا، 

                                                

 . 79-78املاةدة :   (1)
 . 110آل عمهان :   (2)
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اً، وأ ن الاد ل يف علاى أن ال هنيار الناج ار ل ساو وه  ً ل واحد، وال صيف ب ن ما صعب جد 
 !ميني مؤازرة للطاة ر املنصورة؟

وقاخاايف هاابه الااداةهة الااا   وهاا  قاةااهة ادسااالم قاةااهة  ))والهَّزا َّااُر  اايف الهَّزا َّاارا   نيولااا : 
أ    وه  قاةهة ال هنير الناج ر، وتلميف من الإلزماوا  لسالوال املساإل  م والع  ادة الصاح حر، 

، وهنااال قاةاهة اثلنار أ ا   مان هابه الاداةهة، وها  أفلايف وأًاهف (1) لاو    وموا مبا ورال 
وأعياام، وهااا  قاةاااهة الطاة ااار املنصااورة الاااب ن  َاااُبب ون عااان الااد ن و ناااافحون عناااه و إلحملاااون 

 . (2)اي   وال،وال   سب له، ف نصههم هللا عزَّ وجيفَّ ((
ُب   عن ق ن هللا، وني تناف  أي ني مر لل هنير الناج ر مي ا  ااو ني تَ ! أنيول : سبحان هللا 

 !عنه، وني تإلحميف اي   وال،وال   سب له؟
من اخلذ لا أني تإلألم هبه امل زق، وني تسب  ميىل نيول    ساب ا ميل اه  !أخ  سلمان 

ميمام، وني تهه  ا سا مبخال ر أةمر ادساالم وايمار مان وراة ام، وميااا ني تساإلط ع ال صايف 
 !!الناج ر حج  َلاَ  اذميف   سم ا اخل اط  بني الطاة ر املنصورة وال هنير

فالعاادل واداصاااف   إللاا  أن ني تاااون ال هنياار الناج اار أًخاصاااً  ))نيااال ساالمان :  ·
ساادقة فحسااب، باايف خصاااةص ومسااا   نبااين عل  ااا ماان    ُاإلاَّبَااُع، وطه اا  ُ ساالا، وأصااول 

املإلحلاا  هباابه اخلصاااةص  ُالمإلَاازم هبااا  حب اا   اااون املوافاا  واابه ايصااول، املإلبااع واابا املاان  ، 
والسما   مم ن  ُهجى قخوله ف  ا فاهقاً  اان أو مجاعار، وأبي اسام تسامى، ماا قام ني  اد ن 

 . ((ببدعر، وني  إلعمد خمال ر الاإلا  والسنر 
ولو أاص وا لعلموا أن ال هنير الناج ر ه  من   وملهو وصا ا  وخصااةص،  ))ونيال : 

 .(3)((ول سو امساً  ُنإلحيف وني قعو  تدعى 

                                                

 . !فأ ن املؤازرة هنا مين سلمنا جدنيً أن ب ن ما فهنيًا؟  (1)
 ( . 72داع ر " ) ص" من أخالق ال  (2)
 ( . 123، 119" ص ر الابه ل " ) ص   (3)
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   أنيول : واذوا  مبا  ل  :
أونًي : الياااهه أن ايخ سااالمان  إلصاااور أن السااال  ني الاااب ن أطل اااوا علاااى أا سااا م أهااايف 
احلد  ، وهم السل  ون   اوند و  سإلان وغذها، أب م نيد احإلاهوا ل ظ ) أهيف احلاد   

 ( يا س م، و لإلايل احإلاهوا ال هنير الناج ر .
ف ما  إلصور  فإ م  عإل ون  يف من متسا  لاإلا  والسانر و ن اطمرينه أن ايمه خبال

وسااار علااى طه  اار الصاااحابر والإلااابعني واام إبحسااان وطه  ااار أةماار اوااد    ف اام الاإلاااا  
 والسنر من ال هنير الناج ر املنصورة .

اثا اً : مينَّ البي ني  نط  عن اوو  وأويت جواماع الالام نياد حادق وصاف ال هنيار الناج ار 
وأصاحابه وقان بابلا  -صالى هللا عل اه وسالم-على ما  ان عل ه رساول هللا  أب م من  ان

 أةمر ادسالم ل   ب ن م ازاو    لا .
اثلنااااً : مين أةمااار ادساااالم نياااد ربطاااوا  لاااا أبهااايف احلاااد  ، وأحل اااوا هبااام مااان ساااار علاااى 
 أ م  فأهيف احلد   ب و ال ص د وعني ال صد ايول  فال  نباب  لسلمان أن  ابامه هبه 

 ملابامهة، ف  ا هبا انيرتباط الواب   البي ني  ن صم حج  يت أمه هللا .ا
واملالحاظ علااى سالمان أاَّااه ةرًة جعايف ال هنياار الناج ار مجاعاار، وةرة مجاعاا  ماان البلااه، 
وةرة صااا ا  وأمسااااً، وةرة صااا ا ، وهااابا أغههباااا  فإااااه مي ا  اااااو ال هنيااار الناج ااار من أااااً 

ادري ما ه  هبه اخلصاةص والص ا  واملن   وامللهو  وملهعاً وص ا  وخصاةص، وني 
قخلنااا   مإلاهااا  ني  ا اار وااا  فالصااا ا  ني ت ااوم ميني مبوصااوفني، وايعااهاخ ني ت اااوم ميني 

 جبواهه على حد تعبذ أهيف الاالم .
واحل   ر أن الصورة اللَّوهال الإ  إلصورها سلمان عن أهيف احلد   املإلأخه ن من م ها  

ه  هابا اني اطها ، و إلصاهف هابا الإلصاهف، الابي    ساب ه ميل اه أحاد، الإ جعلإلاه  لاط
والااابي اهجاااوا أن ني  لح اااه ف اااه أحاااد، وأن  ناااذ هللا بصاااذته، حاااج  ااادرال  ماااا أقرال أهااايف 
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أن ال هنياار الناج اار والطاة اار املنصااورة هاام أهاايف احلااد   وماان اااب م  ))اداصاااف والعاادل : 
 . ((ا  أهيف البدو واللالل و نصههم و سلا من أ م، وأن بابل م من عالم
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الابي  إلااابع عماايف اللاا   سالمان جااد أاااه أمهاايف   ااه أهايف احلااد   بعااد  لإلااه اللااد دة 
 على املنسوبني ميل  م   ايزمنر املإلأخهة .

 ل د عميف الل   سلمان على النحو الإلايل :
   أره   ههم   ال سم ايول من رسالر الابه ل . -1
 هب ايربعر وغذهم بلهوط   هها .صنَّ  م مع أتباو املبا -2

 صنَّ  م مع بعا عوام املسلمني بلهوط   هها أ لاً . -3

 صنَّ  م مع بعا احلاام العاقلني ولو  ااوا مبإلدعني . -4

 هبه ايصناف ُ ل  ا أقمَرَج ا مع أهيف احلد     ال هنير الناج ر .

وحاج  امن ال هنيار  وأ اف أااه  وجاد   ال اهق  ل اا منااف ون ا انيااً اعإل ااقايً، بايف -5
-، بيف  اان املنااف ون موجاوق ن  امن اجملإلماع الابي بنااه سماد (1)الناج ر  وجد منيف هؤنيل
، و  أره   ااه   الطاة اار املنصااورة مناااف ني، وهاابا الإلصاان ف يهااايف -صاالى هللا عل ااه وساالم

 م مااع  واااه    اُااَوف ا ! احلااد   مااع هاابه ال ريااا ، الياااهه أاااه  ه ااد بااه أهاايف احلااد   ايولااني 
ح  اام وني أااازوم مناازلإل م، أمااا أهاايف احلااد   املإلااأخهون  ف ااد وصاا  م  مااا   ااهم بصاا ا  

 ختهج م عن قاةهة ال هنير الناج ر .

                                                

-ني اان أن  وجد   ال هنير الناج ر مناف ون  ين  لاا  إلعاارخ ماع ًا اقة رساول هللا   (1)
وم  لنأاة، ونيد  َانمَدس  ف  م حالر ااإلصارهم العساهي وني ام قولر  -صلى هللا عل ه وسلم

   الع د املدَ بعد ني ام الدولر املسلمر . وم من ل   من م   ما حصيف منيف  لا

 المسألة السادسة
إهماله ذكر أهل 

 الحديث
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واًإلد    )  (118مث بعد هبا و اال، وبعد تلا احلملر اللعوال الإ بدأ  من )ص
(، مث بعااد هاابه احلملاار  ااه  عاان أهاايف احلااد   صاا حاً، وطااو  عاان م   124-121ص

، ايولااني ماان م واآلخااه ن، فصااار  البحااوث والعناااو ن واملااوازم  وامل ااارم   ساام  لااحاً 
ال هنيار الناج ار املاواار مان تلااا ايصاناف الاإ أخاهج من ااا أهايف احلاد   املإلاأخه ن، و ساام 

 الطاة ر املنصورة، و سم أهيف السنر واذماعر، و سم الابه ل على النحو الإلايل :
 ( . 125ص  أهيف السنر واذماعر : )

 ( . 127غهبر ال هنير الناج ر : ) ص 
 ( . 137الطاة ر املنصورة : ) ص 

 ( . 206أنيوال ايةمر    د د الطاة ر املنصورة وغهبإل ا :  ) ص 
 ( . 213ماان الطاة ر املنصورة وزما ا : ) ص
 غهبر الطاة ر املنصورة : َمنم هم الابه ل؟

 ( . 235، 223) ص (1)امل صوقون   احلد  
 ( . 233بني الابه ل وال هنير الناج ر والطاة ر املنصورة : ) ص

 ( ؟ 238هيف بني ال هنير الناج ر والطاة ر املنصورة تابا ه : ) ص
 .(2)( 249عالنير هبه املسم ا  النالابر بعل ا ببعا : ) ص 

ا الابااه ل، ال هنياار الناج اار، الطاة اار املنصااورة  عنااد أةماار الساانر أن هاابه الصاا ا   ل ااا ميطاا
 ه  ص ا  أهيف احلد   .

                                                

هناااا   اااه ت ساااذ أن الاباااه ل هااام أهااايف احلاااد   ايولاااون عااان عبااادان، مث أقخااايف   معناااااه   (1)
 غذهم، حج أقخيف   الابهبر الوارقة   احلد   ال هق اوالار .

 اايه : " ص ر الابه ل " .  (2)
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و ااان  نباباا  أن  ساالا مساالا علمااال ادسااالم ف اااون أهاايف احلااد   هاام سااور  المااه، 
 اااب ه فلااااةل م ومناااانيب م ومااادل ايةمااار وااام اناااهاً وايمااااً، وني قاعااا  لاااايف هااابه امل اااارم  

 واملابا ها  واملنانيلا  .
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ب ا اااا تاااإللخص   ابالابااار نياااال سااالمان : )) مين خصااااةص ال هنيااار الناج ااار الاااإ ت ااادم  ·

 جوااب  ه  :
العلم وال  ه الصح   املبين على الوح ، سوال   يفال الع  ادة أو اللاه عر  حب ا   -1

 ني  اون وم مع النص رأي وني اخإل ار .
تا اااف اللاااعور والوجااادان والعمااايف والاااإال ماااع هااابا العلااام الصاااح    فاحلاااب  -3و  2

د، وايخاااااب والاااااإال، والعطاااااال واملناااااع، وادنيااااادام والااااابابا، والاااااونيل والااااا ال، وال اااااه  والبعااااا
وادحأام، وساةه ايعمال ال لب ر أو اللساا ر أو البدا ر  ني خيهج ً ل من  لا  لاه عماا 

   إلل ه هبا العلم .
 ووبه اخلصاةص آاثر عي مر   ح اعم ال هق ر واذماع ر :
ميىل الوحدة وايل ر، مي  مي ام من ا أ م  اواون أبعد الناس عن انيخإلالف وال هنير وأنيههبم 

 عإلماادون علااى الااوح  والاانص، وُ َساال اُمون مجاا ع م لاابلا  خبااالف غااذهم ماان أهاايف ايهااوال 
والباادو مماان ُاَا امااون ع ااووم وأهااوالهم   النصااوص، واهفو ااا عاان موا ااع ا، ف  عااون   

 انيخإلالف العي م  مي  الع ول وايهوال ني تنلبط وني تإلناهى .

 المسألة السابعة

 تقسيمه خصائص أهل الحديث 

 بين الطائفة المنصورة  والفرقة الناجية 
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م  ملخااالف، وحهصاا م علااى هدا إلااه، و اًاا  م عاان ميطااالق أل اااي الإلا ااذ ومن ااا رأفااإل 
علاى خمااال   م ماا    ااهوا   اهاً َبواحاااً صااهاحاً عنادهم ماان هللا ف اه بههااان  خباالف أهاايف الباادو 

 اها . (1)(( الب ن  ا ه بعل م بعلاً يقر اخإلالف و ُا  اهون أهيف انيت اباو واحل  والسنر 
   أنيول :

  فااإم ني اعااهف (2)ممإلاااز لل هنياار الناج اار  فل إلااه وصاف بااه أهاايف احلااد  هابا وصااف  -1
 فهنير على وجه ايرخ منب افإنيو ايمر ميىل  ومنا هبا أوىل هببه الص ا  من م .

ول إله    ُاَ ه اق بعاد هابا باني الطاة ار الناج ار والطاة ار املنصاورة  فإااه مي ا  اان  عإل اد  -2
لاااى الاااوح  ... مي ، وأ اااا تإلصاااف بإلا اااف اللاااعور أ اااا تإلصاااف  لعلااام الصاااح   املباااين ع

والوجدان والعميف والإال مع هبا العلام الصاح    فاحلاب والابابا، والاونيل والا ال، وال اه  
والبعااد، وايخااب والااإال ... وساااةه ايعمااال ال لب اار واللساااا ر والبدا اار  ني خيااهج ًاا ل ماان 

ابا   وَن الصاحابر، وني   اوني م أحاد    لا  له عما   إللا ه العلام  فاإ م هبابه الصا ا  ُ لم
 الساب  والالح ، وه  ص ا  الطاة ر الناج ر واملنصورة .

 وني اان أن  ُ ال   هؤنيل : مي م  إل اعسون عن اذ اق  ملال والن   :
ين من فاَّه من م   الإل اع  عان اذ ااق  ساوف تُلا  عل اه آاي  اذ ااق، وأحاق ا  

اعوراً وعمااًل  للساان وال لاب والبادن اذ اق، وعلمه الصح  ، وارت باطاه  لاوح  وجادامً ًو
من ما  و   ابز و   دابه ا سه  لابزو  ما  علاى  ))... مي ، وسوف  الح ه حد   : 

 . ((ًعبر من الن اق 
                                                

ن أو  ناذ مان م  ا اهون أهاايف احلا  وانيتبااو فمااا رأي (. وال اوم ال طب ااو  239" صا ر الاباه ل " )   (1)
 سلمان ف  م ؟

ل ااد أعأبااين وصااف ساالمان ال هنياار الناج اار هاابه الصاا ا  الهاةعاار، ولااان  ااهق عل ااه أاااه جعاايف ماان   (2)
هبه ال هنير فريا   ناذة وأتبااو املاباهب ايربعار مي ا  اااوا علاى املعإل اد الصاح   ... وبعاا العاوام 

ًااا ل مااان البااادو واني هافاااا   فاااإ م قون هااابا املساااإلو  الااابي وصاااف باااه الاااب ن ني  ااادخلون   
 .(  120ال هنير الناج ر . اايه : " ص ر الابه ل " ) ص
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ومي ا ت ااااع  عااان ايماااه  ملعاااهوف والن ااا  عااان املنااااه  ساااوف تالح اااه النصاااوص الاااإ 
 مي ، وني س ما نيول هللا تعاىل :َتَا ََّف هبا ًعوره ووجدااه ... 

   ااُوا ني  َاإلَاَناَهومَن َعنم ُمنمَاهأ فَاَعُلوُه َ (1). 
 : ومي ا حدابإله ا سه ًو طااه  لإل اع  عن اله العلم  فسوف   ا ملأعه

  ُادا َماا بَا اَّنَّااه انم بَاعم ُاَد  ما اَن المبَا  انَاا ا َواوم إُلُماوَن َماا أَاامزَلمنَاا ما لالنَّااسا  ا المااإلَاا ا  ميانَّ الَّبا َن َ ام
عاُنوَن  ُ َو َالمَعنُاُ ُم الالَّ  .(2)أُولرياَا  َالمَعنُاُ ُم اّللَّ

فلااو فه ااانا أن هناااال فهنيااااً ب ن ااا وباااني الطاة ااار املنصااورة  لااااااو الطاة اار الناج ااار هبااابه 
 الص ا  أفليف وأ ميف، وني   وني ا ميني الصحابر ب ليف الص حبر .

ال هنيار الناج ار هباابه الصا ا  العي مار أن  ُاَ اه اَق ب ن ااا فماا  اان لسالمان بعااد أن وصاف 
وبني الطاة ر املنصورة، فإ ا أاب ميني الإل ه    فإاه  ان  نباب  أن   ليف الناج ر على املنصاورة 

. 
 ونيال سلمان : )) أما خصاةص الطاة ر املنصورة  فاااو : ·
 السنر . أ ا ملإلزمر  حل ، مسإل  مر على الد ن الصح  ، ساةهة على -1
أ ا نياةمر أبمه هللا، و لا بنله السنر وايمه  ملعهوف والن   عان املنااه واذ ااق  -2

. 
 . (3)(( أ ا يفدقة ل،مر ما اامَدَرَس من ق ن ا  -3

 وفصَّيف الل   سلمان   ًهل هاتني اخلصوص إلني .
اخلصاالإلان    ولاااين ني أسااإلط ع أن أتصااور أو أخت اايف م مااا حلَّااَ  خ ااايل أن تاااون هاااةن

لابااذ أهاايف احلااد    ي اام هاام الااب ن  َالمإَلزمااون  حلاا ، واملسااإل  مون علااى أمااه هللا   املا اا  

                                                

 . 78املاةدة :   (1)
 . 159الب هة :   (2)
 ( . 240 – 239" ص ر الابه ل " ) ص   (3)
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واحلا ه واملسإل بيف مين ًال هللا، وهم الب ن   ومون بنله السنر   املا ا  واحلا اه  َتعل مااً 
  وتعل مااااً، والاااهاً وقعاااوًة، وبناااال مسااااجد ومااادارس  فمسااااجدهم ومدارسااا م وجامعااااعم 

الدا ا  ل ا ه  الإ ت وم بنله السنر تدر ساً وت   اً على من   سل  م من أةمر احلاد  ، 
ف أخااابون ع اةااادهم مااان الاإلاااا  والسااانر  ماااا هاااو ًاااأن أساااالف م الااااهام مااان الصاااحابر 
والإلابعني، وهم الب ن  ؤسسون قور احلد     اوند و  سإلان واململاار، وأنيساام احلاد   

 لار العهب ر السعوق ر، و ل ر احلد     اذامعر ادسالم ر .وقور احلد     املم
ف اا  لاباذهم ماان ال اهق وايحازا  ادسااالم ر مان   ااوم بنلاه السانر علااى الوجاه الاابي 

 !  هته 
 !وها  طاة ر أتمه  ملعهوف وتن   عن املناه   يفال انيجإلماو والع اةد وايخالق 

 م، و ار  اللهال والبدو واللالل سواهم .وها  فهنير تصارو عن الإلوح د والسنر غذه
وأعماوم هبه أفلايف مان اللاه   لسا وف   ماا  عاهف  لاا و عإل اده أهايف اداصااف 

 وال ليف .
أما الإلأد د  ف أاب أن  ُاعمإلَاَ  ماا   اهمه سااب اً مان أروو أعماال الإلأد اد الابي ح  اه 

 هللا على أ دي هبه الطاة ر املبار ر أهيف احلد   السل  ني .
جب أن اعهف أن أحوال ايمر ادسالم ر تاهق  ميىل احللا ا، وعااق ادساالم غه بااً   مث

 مااا باادأ، وساااق  اخلهافااا  اللااه  ر، وأطب ااو يلمااا  اذ اايف والإل ل ااد ايعمااى وعباااقة 
 ال بور، فبع  هللا قعوا  جتد د ر  ل ا على أ دي أهيف احلد   .

بدالوها ، البي جادَّق هللا باه معاا  أوىل هبه الدعوا  : قعوة ادمام اجملدق سمد بن ع
ادسااالم واداااان والإلوح ااد   اذز ااهة العهب اار، وامإلااد  أاااوار وميًااعاعا  هاابا الإلأد ااد ميىل 

 آس ا وميفه   ر .
طب  واللهال ال اتيف، ميني من 

ُ
ف د تهقَّ  ايو او   اذز هة العهب ر ميىل حل ا اذ يف امل

أااااار وايًااااأار واي ااااار، وساااااق  ال و ااااى ساااالم هللا ماااان م حااااج ُعباااااَد  ال بااااور وايح
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انيجإلماع ر وايخالني ار والسالب والن اب وسا ا الادمال، وعااق  الاباارا  واملعاارال الَ َبلا َّاُر 
، فَلااامَّه هااابا ادماااام -صااالى هللا عل اااه وسااالم-ميىل أًاااد مماااا  اااااو عل اااه نيبااايف بعنااار سماااد 

ميخاالص العبااقة هلل وحاده،  اللأاو العا  اجملاهاد عان سااعد اذاد، فادعا ميىل الإلوح اد وميىل
وحاار  اللااهال والباادو وأهل اا، وم اايف و اااف ، حاج ه ااأ هللا لااه اذناوق واياصااار، فن لااوا 
بااادعوة احلااا  قعاااوًة وتعلمااااً وج ااااقاً  لعلااام والب اااان و لسااا ف والسااانان، حاااج نياماااو قولااار 

هللا علااى ادسااالم علااى نيواعااد الإلوح ااد والساانر، تهفااع را اار الإلوح ااد والساانر، وتطباا  ًااه عر 
أ ميف الوجوه، وما  ع له العا  ادسالم  ال وم من وع  و  ير ميطا هو عناد اداصااف أاباه 
من آاثر هبه الادعوة العلم ار اذ اق ار، ومادارس هابا البلاد وجامعاتاه وأعمالاه  لا ل من اا 
اور الإلوح د وادسالم، ف سإلل ل به املسلمون ميىل  ومنا هبا وميىل أن ت اوم السااعر مين ًاال 

 . (1)هللا
اثا إل ااا : قعااوة أهاايف احلااد     اونااد : ل ااد َمااهَّ  علااى مساالم  اونااد نيااهون ني  عهفااون 
ف  ا من العلوم ميني ال لس ر واملنط  والاالم والإلعصب املبها ايعمى، وني توجد للحد   
والإل سااذ الساال   واملاان   الساال   عااني وني أابااه، فأطب ااو علاا  م يلمااا  اذ اايف واللااهال 

ج ه أ هللا أسهة الدهلوي، فبدأ  عإلم  لسانر النبو ار والاهها، و رال هللا   هابه والبدو، ح
الدعوة، فإعهعو على أ دي أح اق هبه ايسهة تعل ماً وقعوًة وج اقاً، فاان من م الدعاة 
واملااا زون، واملناااايهون، واملؤل اااون الباااارزون، فأسااالم علاااى أ ااادي قعااااعم ومناااايه  م ألاااوف 

 ني، وعااااق ميىل ادساااالم احلااا  ا مرياااا  ايلاااوف مااان ال باااور ني واملبإلااادعني، ايلاااوف مااان الاااوابن
وا خاااوا رول اذ ااااق   ال اااارة اوند ااار، فاااأح وا سااانر اذ ااااق  اااد السااا   واد ل اااز، و اااان 

                                                

ملد نر  ماا أتزر احل ار ميىل : " مين اداان ل أزر ميىل ا -صلى هللا عل ه وسلم-نيال رسول هللا   (1)
جحههااااا ".ونياااااال : " مين ادساااااالم بااااادأ غه باااااًا، وسااااا عوق غه بااااااً  ماااااا بااااادأ، وهاااااو  زر باااااني 

و  146املسااأد ن  مااا أتزر احل اار ميىل جحههااا " . " مساالم " )  إلااا  اداااان، حااد   
147 . ) 
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ج اقهم ج اقاً ميسالم  اً نياةمااً علاى الإلوح اد والسانر، فأنيااموا لإلساالم قولار   مشاال غاه  
ا ف  ااا اللاه عر ادساالم ر، غايااو  االه ماان املبإلادعني وال بااور ني ال اارة اوند ار آاااباال، طب او 

واد ل ز الصل ب ني، فإل مهوا عل  ا، فاغإلالوا نياقة هبه الدولر املسلمر، ونيلوا على ج لا ا، 
 .(1)و ان أمه هللا نيدراً م دوراً 

 

ورغام  لااا  ف ااد نياماو واام جامعااا  وماادارس   اوناد و  سااإلان وباانابالق خ وا بااال 
ناو  ًاهق آسا ا وأفابااسااإلان،  لاع من اا ااور الإلوح ااد والسانر وادااان   هابه ايزمااان، وج

وأهل اااا  عاااااون مااان أ   وعناااو الاااوابنني وال باااور ني اخلاااهاف ني واحلااازب ني ماااا  الني اااه الااادعاة 
 . املصلحون    يف زمان وماان

 

اطف ني  سإلط ع عانييف منصف أن   اول عان حه اا  تنااها هابه الطاة ار املؤمنار وتإلعا
مع الهوافا والصوف ر وايحزا  العلماا ر وتإلحالف مع ا وت ف ميىل جااب اا تؤ ادها ح نماا 
وَام  اخلطاو  علاى املسالمني أن   اول : مين واا أي اصا ب مان الإلأد اد الابي أًاار ميل ااه  تَادم

 احلد   النبوي و عإل ه املنص ون العاملون جتد داً .
ر اللاااو اَ ومدرساااإله امإلاااداق واااا، والااادعوة اثلنإل اااا : قعاااوة الصااانعاَ   الااا من، وحه ااا

 السل  ر ال وم تعإل  امإلداقاً وما ولدعوة ادمام اجملدق سمد ابن عبدالوها  .

                                                

علاااى  ااادي  و  هااابه ايايم نياماااو قولااار الإلوح اااد والسااانر   م اطعااار ُ ناااه مااان أفابااساااإلان  (1)
الل   اجملاهد مج ايف الاه ن ر اه هللا تعااىل ومجاعإلاه مان أهايف ال اهآن والسانر، فإلا مه علا  م 
الااااهوافا واخلهاف ااااون حاومااااا  وأحاااازا ً، وماااان وراة اااام اللاااا وع ر والصاااال ب ر والصاااا  وا ر، 
وتااااالبوا علاااى تلاااا اذماعاااار، ف لاااوا علاااى ميماااارعم ال اةماااار  لإلوح اااد واذ ااااق والاإلااااا  

فاغإلالوا أمذهاا اللا   مج ايف الاه ن، وقماهوا ميماارة الإلوح اد واذ ااق  اساأل هللا أن والسنر، 
 ع دها على أروو مماا  اااو، وأن  نصاهها علاى أعاداة ا، و ابا ظ هباا أهايف الباطايف وايهاوال 

    يف ماان  .
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 رابعإل ا : قعوة الل   عنمان بن فوق    مشال ا أذاي .
 خامسإل ا : قعوة أاصار السنر   مصه والسوقان .

ار اآلن   اللاام علاى  اد اللا   احملادث ساقسإل ا : قعوة أهيف احلاد   السل  اار ال اةم
 سمد مصه الد ن ايلباَ .

 سابعإل ا : قعوة السل  ني ال اةمر اآلن   الاو و وقول اخلل   .
اثمنإل ا : قعوة السل  ر الإ حه و اذ اق   قول املابه ، وني س ما اذزاةه، وها  الاإ 

  جتد د اار نياةمار علااى الاإلااا  ا خاو رول اذ اااق  اد انيسااإلعمار ايورويب، و ل ااا قعاوا
 والسنر و من   أهيف احلد   .

 وني  سإلط ع أحد أن  نسب ميىل أي فهنير ً رياً مما  سمى جتد داً  ميني مي ا  ان مابالطاً .
فإ ا  ان أحد  ه  أن الإلأد د اان أن   وم أو نيد نيام على  دي مجاعر أو مجاعا   

 ر  اهرها أ ناه مان ا ع اا، وها    فل إل ليف بب ان  لا  فإانا ااه  حه اا  تسامى ميساالم
الونيااو ا سااه تُناااها قعااوة ادسااالم احلاا   قعااوة الإلوح ااد والساانر، ال اةماار علااى ماان   هللا 

 البي سار عل ه خ ار سلف هبه ايمر، وتلع الع با    طه   ا .
وجعايف ايخ ساالمان ماان خصاااةص الطاة اار املنصااورة الااإ خت اايف ال ااهق ب ن ااا وبااني ال هنياار 

ا ياههة وصابهة، وتال َف انيسإلدنيل لايف ما  زعمه من ص ا  الطاة ر الناج ر، الناج ر أ 
وهو تال ف وا  ،   اه بطالمً أن أةمر ادسالم على خالف ما  هب ميل ه، مث   دماه ماا 
  ااهمه ماان أن  اايف مااا  ااب هه ني  نطباا  ميني علااى أهاايف احلااد    فالصاا ، والي ااور، والعلاام 

هااو ماان مساااعم وصاا اعم وماازاايهم، وني  سااإلط ع أحااد أن   اا م والااهه والإلأد ااد ف ااه  ميطااا 
قلاا اًل  ني ماان الإلااار  ، وني ماان الوانيااع، علااى وجااوق طاة اار تساامى منصااورة، هاا  غااذ أهاايف 

 !احلد  ، الل م ميني   عا  اخل ال 
 هبه أ وال أل  إل ا على ما  إلبه ايخ سلمان، أرجو أن  اون أول املسإل  د ن من ا .

  حر خملصر لللبا  املسلم :ومياين أوجه اص
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 أن  اون من أول مزاايه : حب احل  وادحلال   البح  عنه واصهته . -1
وأن   اادأ و سااإ   ماان العاا خ   قواماار العواطااف العم ااال والإلعصااب امل  ااو واابا  -2

 اللخص أو  اال  فإن هبا ايسلو   دخله   عاداقا من نيال هللا ف  م :
  فا ُ اً َيمسمََعُ مم َوَلوم َأمسمََعُ مم لإلَاَولَّوما َوُهمم   ُمعمهاُ ونَوَلوم َعلاَم اّللَّ  .  (1)ًَ    امم َخذم

                                                

 . 23ايا ال :   (1)
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 مع ًه ط املهاجعا  :
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

 أما بعد :
 ((رة الناج ار أهايف احلاد   هام الطاة ار املنصاو  ))ف به مي اافر مفعار مين ًاال ميىل  إلاا  

البي أرسلإله ميىل الل   سلمان العوقة نيبيف أن  طبع الاإلا  و نله مبدة طو لر، لعلاه  هجاع 
عان رأ اه   أهاايف احلاد   و  الإل ه اا  باني الطاة ار املنصااورة وال هنيار الناج اار، لاان الهجاايف   

ل اااهون،  وفَّاا  للهجاااوو ميىل احلااا  وميىل مااا عل اااه أةمااار املساالمني وعلماااال السااانر علااى امإلاااداق ا
، ومبااا ((املهاجعااا   ))وح نمااا أت ااد  ماان ميصااهاره علااى رأ ااه مبااا مسعإلااه ماان ًااه ط مساااه بااا 

((  رأ ااو لزاماااً تع بااه ف مااا أورقه ماان ًااب ا ، ماان وساااةيف قفااع الابهاباار  ))نيهأتااه    إلابااه 
فلعيف هللا  وف ه و وف  من اخندو بلب ه للهجوو ميىل احل ، وهو ما عل ه أهيف السنر واذماعر 

 ل نا الصاحلون .وس
 واللبه امللار ميل  ا أو املساةيف ه  :

 اسبر هبا الإل ه   ميىل معاو ر بن أيب س  ان ر   هللا عنه . -1
 اسبإله ميىل ً   ادسالم ابن ت م ر . -2

زعمه أاه مي ا اخإللف انيسم  اخإللف املسمى، وه  ًاب ر لابو ار  -3
. 

 زعمه أن الإل ه   ب ن ما ًاةع معهوف . -4

لر مع املساةيف الإ منيلإله ف  اا    إلاايب     )) أهايف ورأ و أن أسوني ا مإلسلس
احلاد   هاام الطاة اار املنصاورة وال هنياار الناج اار ((  أبن أ اع ا   املو ااع املناسااب 

 وا جزلاً من الاإلا  .
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نيوله : )) وخب على سب يف  لا أمنلر   )) صح   البخاري ((   حد   الطاة ر  ·

 املنصورة :
: )) ميااه ني تازال     هللا عله مع أهيف اللاام     اه الطاة ار املنصاورةملا تالم معاو ر ر 

طاة اار ماان أمااإ علااى احلاا  ياااهه ن ((  نيااام مالااا باان خيااامه وبااه النساامر   ااول : مياااه مسااع 
 معا اً   ول : وهم  للام .

 !نيوله : )) وهم  للام ((  من امل صوق؟
 أل   امل صوق ) الطاة ر املنصورة (؟

-صااورة مي ن اآلن معااا  باان جباايف  ن اايف أ اام  للااام، و ن لااه عاان رسااول هللا الطاة اار املن
 . -صلى هللا عل ه وسلم

 مالا بن خيامه   ول : وهم  للام .
 اان  عاين أن أهايف اللاام !  معاو ر ر   هللا عنه ملا احإل  هببا احلد    ما ا  ان  عاين؟

هيف العهاق، عل  ر ا  هللا عناه   م ابيف أ! الب ن معه هم الطاة ر املنصورة،   م ابيف من؟
 ومن معه  لعهاق .

ف اايف تينااون مبعاو اار ر اا  هللا عنااه أن  ااان  عإل ااد أن عل  اااً وماان معااه ماان ال ااهق اللااالر 
حاًاه وحاًاه، وميطا  ان   ول :  ن منصورون ! هيف  ين هبم  لا؟! اوالار أهيف النار؟

عاهوف، وآلاو الدولار ميىل باين وهم    نصهوا، وهابا  ان  ف د اصه أهايف اللاام  ماا هاو م
 أم ااار، فاااااوا  ما  هب ميل ه معااو ر 

 ر   هللا عنه أ م  ااوا هم املنصور ن   تلا ال إة .

 المسألة الثامنة
تعلقه بمعاوية رضي هللا 

 عنه
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وني  عين أ ام أوىل  حلا  مان غاذهم، بايف  اان علا  ومان معاه ر ا  هللا عناه أوىل  حلا  
 يف ومن بعد .من جوااب  نذة، لان هلل   خل ه ًؤون وحام، وايمه هلل من نيب

هاابا أمااه ياااهه : أن معاو اار ر اا  هللا عنااه    ااان  ه ااد أن   ااول : مين عل  اااً وماان معااه 
وأهايف العااهاق : مي ام فهنياار  االر، أو مي اام ماان أهايف النااار، وميطاا  ااان ايوىل أن  يان أاااه  ااان 

   ول : مياه سوف  نصه أهيف اللام، ونيد اسإلدل بعل م ب ول هللا تعاىل :
  َيمُلوماً فَاَ دم َجَعلمَنا لاَولا  اها ُسلمطَامً َوَمنم نيإلايَف م(1). 

 على ااإلصار أهيف اللام وغلبإل م .
 و  ه  لا ً   ادسالم ابن ت م ر ونيهره   موا ع مبا ني مز د عل ه ((.

   أنيول :   هبا امل طع ايها  :
 ايوىل :   نيول سلمان : )) خب على سب يف  لا أمنلر (( :

ه سا ب ه لناا أمنلار  ناذة مان أنياوال ايةمار املعإلا  ن امل إلاد  هبام   أنيول :  ناو أيان أاا
 الإل ه   بني الطاة ر الناج ر واملنصورة، لانه    سإلطع  لا، وأين أاه ني  سإلط ع .

-الناا اار :   نيولااه : )) مي ن معااا  باان جباايف  ن اايف أ اام  للااام، و ن لااه عاان رسااول هللا 
 (( . -صلى هللا عل ه وسلم

، وميطاا هابا  االم معاا  -صالى هللا عل اه وسالم-معا اً    ن يف عن رساول هللا  أنيول : مين
، -صاالى هللا عل ااه وساالم-مونيوفااً عل ااه، و  ابلااه املهفاوو، وهااو مااا  اان ماان  ااالم رساول هللا 

 وامل طوو، وهو امللاف ميىل الإلابعني فمن بعدهم .
و مان نياول معاا     ساه ف وله : )) معا   ن له عن رسول هللا (( : خطأ وا  ، وميطا ه

 به احلد    ما فسهه غذه من أهيف العلم .
 النالنر :   نيوله : )) مالا بن خيامه   ول : وهم  للام (( .

 أنيول : مين هبا ل   نيول مالا بن خيامه، ميطا ا له عن معا  ر    هللا عنه .
                                                

 . 33ادسهال :   (1)
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 ان  عاين أن أهايف   الهابعر :   نيوله : )) معاو ر ملا احإل  هببا احلد    ما ا  ان  عين؟
اللام الب ن معه هم الطاة ر املنصورة،   م ابيف من؟   م ابيف أهيف العهاق، عل  ر   هللا 
عنه ومن معه  لعهاق  ف يف تينون مبعاو ار ر ا  هللا عناه أااه  اان  عإل اد أن عل  ااً ومان معاه 

 حاًاه وحاًاه (( .! هيف  ين هبم  لا! من ال هق اللالر اوالار أهيف النار؟
نيااول : مين معاو اار ر اا  هللا عنااه رو  هاابا احلااد   بل ااظ : )) ني  اازال ماان أمااإ أماار أ

نياةمر أبمه هللا، ني  لههم من خبوم وني من خال  م، حج  يت أمه هللا وهم على  لا (( 
. ف ال مالا بن خيامه : نيال معا  : وهم  للام. ف ال معاو ر : هبا مالا  زعم أن مساع 

  للام .معا اً   ول : وهم 
و الحظ أن هبا احلد   البي مسعه مالا بان خياامه مان معاو ار هبابا الل اظ، ومبناسابر 

املنصااورة ( وني ل ااظ )  مساعااه أورق نيااول معااا  : )) وهاام  للااام (( : أاااه لاا   ف ااه ل ااظ )
هباابا الل ااظ   حااد   معاو اار  ياااهه ن (، باايف ف ااه : ) نياةماار أبمااه هللا (، ونيااد تاااهر هاابا

 .  (2)ومن طه   عمذ بن هاَل (1)من طه     د بن عبداله ن ر   هللا عنه
  حاد   : )) ساإل إق أماإ ميىل  -صلى هللا عل ه وسالم-وهبا الل ظ  واف  نيول النا 

ابااالث وساابعني فهنياار  ل ااا   النااار ميني واحاادة ((. نيااالوا : ماان هاا  اي رسااول هللا؟ نيااال : )) 
 من  ان على ما أم عل ه وأصحايب (( .

با من ايقلر الوا حر على أن ال هنير الناج ر والطاة ر املنصورة ه  طاة ر واحدة  مي  ف 
ال  ام أبمه هللا وعلى أمه هللا هو عني املعىن البي ًاهبوا ف ه أصحا  رسول هللا و ان عل ه 

 رسول هللا وأصحابه .

                                                

 ( . 71د   اايه : " صح   البخاري " )  إلا  العلم، ح  (1)
(، )  إلاااا  الإلوح اااد،  3641ااياااه : " صاااح   البخااااري " )  إلاااا  املنانياااب، حاااد     (2)

 ( . 1037(، و " مسلم " )  إلا  ادمارة، حد    746حد   
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((   و ابلا نياول رسااول هللا عل اه الصااالة والساالم   حاد   ال ااهق : )) ها  اذماعاار
فإن هبا الوصف اميف معىن ال  ام على أماه هللا والنباا  علاى مان   هللا وانيعإلصاام حببلاه، 

، فاااااوا -صاالى هللا عل ااه وساالم-وهااو  لااا ايمااه الاابي ًاااهبوا ف ااه أصااحا  رسااول هللا 
 . (1)منل م   النبا  على احل  واجإلماو نيلوهبم عل ه

لمال ايمر ميىل ت ساذ أحاق ا  )) ني وهبا أمه وا  ، وهو البي قفع أةمر ادسالم وع
تزال طاة ر ... (( املإلواتهة، وأحاق   انيفاإاق، وف اه : )) ميني واحادة وها  اذماعار ((، أو 

 : )) هم من  ان على ما أم عل ه وأصحايب ((، بطاة ر واحدة هم أهيف احلد   .
د رو  حااد   ونيااان أن    ام معاو ار ر اا  هللا عناه ميني هابا ال  ام، ني ساا ما وهاو نيا
 افإاق ايمر وحد   الطاة ر، وايوصاف   احلد   مإل  ه ت  د الوحدة .

فمن أعيم أاواو اللبو  والإل ور واذهأة أن  عمد طالب   أواةيف مهاحيف الطلب، فذفاع 
ع ذتاااه بإل ساااذ جد اااد  لاااب باااه عااان ايمااار، و صااااول باااه ايةمااار، مث   اااون مااان ًاااأن هااابا 

 !هلل العأب  اللابب و سم ه اجإل اقاً  ف ا
اخلامسار :   نيااول معاو اار ر اا  هللا عنااه:)) هابا مالااا باان خيااامه  اازعم ((  فل اةاايف أن 
  ول : مين معاو ر  ان مإققاً ف ما ا له مالا بن خيامه عن معا  ر ا  هللا عناه، ولابا عا  
عان هاابا الااإقق ب ولااه : )) هابا مالااا باان خيااامه  ازعم ((، ولاا   هاابا أبول مونيااف ملعاو اار 

هللا عنه   انيرت ا    بعا ماا  سامع، بايف ل اد  اااو لاه موانياف، من اا موني اه مان  ر  
 حد   بلابه عن عبدهللا ابن عمهو ر   هللا عن ما :

: حدابنا أبو البمان : أخا م ًاع ب عان الزهاهي   (2)نيال ادمام البخاري ر ه هللا تعاىل
و عنده   وفاد مان نياه خ أن نيال :  ان سمد بن جبذ بن مطعم ادث أاه بلة معاو ر وه

                                                

و بلا ورق   حد   : " ني تزال الطاة ر ... " : أ ا على ح     روا ر معاو ر وابو ن   (1)
 دة .وغذمها، وهبا  له  ؤ د أ ا واح

 ( . 7139(، واايه طهفه ) بهنيم  3500بهنيم  /2/143" صح   البخاري " )   (2)
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عبدهللا بن عمهو بن العاص ااد اث أن سا اون ملاا مان نيحطاان، فابلاب معاو ار، ف اام، 
فاااأابىن علاااى هللا مباااا هاااو أهلاااه، مث نياااال : أماااا بعاااد  فإااااه بلاباااين أن رجاااانًي مااانام  إلحااادابون 

  فأولريااا -صاالى هللا عل ااه وساالم-أحاق اا  ل سااو    إلااا  هللا، وني تااؤابه عاان رسااول هللا 
َّ الإ تليف أهل ا  فإَ مسعو رسول هللا   -صلى هللا عل ه وسلم-ج الام  فإاي م وايما

   ول : )) مين هاابا ايمااااه   نيه خ، ني  عاق  م 
 .(1)أحد  ميني  بَّه هللا على وج ه  ما أنياموا الد ن ((

 و ابلا ًاا   حاد   مسعااه مان الصاحايب اذل اايف أحاد أر اان ب عاار الع بار ومان أ نااه
منب اوأاهة النبو ار، أني وهاو عبااقة بان  -صلى هللا عل ه وسلم-الصحابر مالزمر لهسول هللا 

عاان أيب ايًااع   (2)الصااامو ر اا  هللا عنااه  ف ااد رو  ادمااام مساالم   )) صااح حه ((
الصنعاَ عن عباقة بن الصامو ر   هللا عنه. نيال : )) غزوم غازاة وعلاى النااس معاو ار، 

ة، فااااان ف ماااا غنمناااا آا ااار مااان فلااار، فاااأمه معاو ااار رجااااًل أن  ب ع اااا   فابنمناااا غنااااةم  ناااذ 
أعط ااا  الناااس، فإلسااارو الناااس    لااا، فبلااة عباااقة الصااامو، ف ااام ف ااال : ميَ مسعااو 

 ن ى عن ب اع الابهب  لابهب، وال لار  ل لار، والا   -صلى هللا عل ه وسلم-رسول هللا 
املل   مللا ، ميني ساوال بساوال، ع نااً بعاني، فمان زاق  ل ، واللعذ  للعذ، والإلمه  لإلمه، و 

أو ازقاق  ف اد أراب، فاهق الناااس ماا أخاابوا، فبلاة  لاا معاو اار، ف اام خط باااً، ف اال : أني مااا 
أحاق ا   ناا الا ده واصاحبه  -صلى هللا عل اه وسالم- ل رجال  إلحدابون عن رسول هللا 

-: لنحادابن مباا مسعناا مان رساول هللا  فلم اسمع ا منه؟ ف ام عباقة، فأعااق ال صار، مث نياال
ومين  ااهه معاو اار ) أو نيااال : ومين رغاام (، مااا أ يل أن ني أصااحبه    -صاالى هللا عل ااه وساالم

 جنده   ل لر سوقال (( نيال  اق هبا أو  وه .

                                                

 ( . 7139(، واايه طهفه ) بهنيم  3500بهنيم  /2/143" صح   البخاري " )   (1)
 ( . 1587  ) الب وو، حد     (2)
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اا وقاً لهسااول هللا  -فااإ ا تااهقق معاو اار   حااد   صااحايب أفلاايف منااه وأ نااه صااحبر ًو
و   ان مسع أصايف  لاا احلاد    فماا موني اه مان روا ار ةبعا  منه،  -صلى هللا عل ه وسلم

 هوي عن معا  حد ناً مونيوفاً عل ه نيد مسع معاو ر ا سه أصله، أفال  اهاوقه اللاا    لاا 
 ؟ -صلى هللا عل ه وسلم-الإل سذ الزاةد على حد نه البي مسعه بن سه من رسول هللا 

 بلى  مين ًاه هنا يوىل و أوىل .
هاابا انيصااطالل الاابي تعلاا  بااه ساالمان وبااىن عل ااه مااا اساابه ميىل معاو اار الساقساار :   

ر   هللا عنه من الإل ه   بني الناج ر واملنصورة  فاإن هابا انيصاطالل    لاإل ه و ساإل ه ميني 
بعد ي ور ومتا ز ال اهق اللاالر املإلوعادة  لناار واواالال، و لاا بعاد ع اد الصاحابر الااهام، 

 ومن م معاو ر .
الااااهام فااوق مساااإلو  هااابه الطاة اار الناج ااار املنصااورة  فاملاباااا هة وا اااحر  مث مين الصااحابر

 ب ن م وبني الصحابر ر   هللا عن م،  ؤ د  لا ما  يت :
وصا  ا أب اا : )) مان  اان علاى ماا عل اه  -صلى هللا عل اه وسالم-أونًي : أن رسول هللا 

 اااار  لاااابه حااااال رساااول هللا وأصااااحابه ((، وهاااابا  اااادل علااااى الإلاباااا ه، وأن حااااال هاااابه الطاة
 ، وامللبه غذ امللبه به .-صلى هللا عل ه وسلم-أصحا  رسول هللا 

نيااال : )) ني تاازال طاة اار ماان أمااإ علااى  -صاالى هللا عل ااه وساالم-اثا اااً : أن رسااول هللا 
 احل  ياهه ن ميىل  وم ال  امر (( .

ابااالث    اواااوا طواةااف، وني افإنيااوا ميىل  -صاالى هللا عل ااه وساالم-وأصااحا  رسااول هللا 
وسبعني فهنير، حاًاهم، بيف  ااوا يفإلمعني علاى ع  ادة واحادة، وعلاى مان   واحاد، وعلاى  

  إلا  هللا وسنر اب  م، ر   هللا عن م وأر اهم .
ومي ن  ف اام مجاعاار واحاادة، ني فااهق و طواةااف  فلاا   هناااال فهنياار مج اار وفهنياار منصااورة 

ة، فاإ ا أساال الياان  ايف ماان وفاهق هالاار حااج   اال : مين معاو ار فااهق باني الناج ار واملنصااور 
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معاو اار وعلاا  ر اا  هللا عن مااا خبصاامه  فلاا   ماان هاابا املنطلاا  وني ماان هاابا انيصااطالل 
 البي    ان نيد وجد   ع دمها فلاًل أن  اون نيد ًاو واًإل ه .

 اان  عاين أن أهايف !  السابعر :   نيوله : )) معاو ر احإل  هببا احلد    ما ا  ان  عين؟
الطاة ر املنصورة،   م ابيف من؟   م ابيف أهيف العهاق  عل  ر   هللا اللام الب ن معه هم 

عنه ومن معه  لعهاق  ف يف تينون مبعاو ار ر ا  هللا عناه أااه  اان  عإل اد أن عل  ااً ومان معاه 
حاًاه حاًاه، وميطا  ان   ول ! هيف  ين هبم  لا؟! من ال هق اللالر اوالار أهيف النار؟

ا، وهااابا  ف ااد اصااه أهاايف اللااام  مااا هااو معااهوف، وآلااو :  اان منصااورون وهاام    نصااهو 
 الدولر ميىل بين أم ر ... (( مي  .

: أن عل  اااً ر اا  هللا  -صاالى هللا عل ااه وساالم-أنيااول : الاابي قلااو عل ااه ساانر رسااول هللا 
عنه وطاة إله نيبيف أن  ي ه ف  م اخلاوارج واللا عر وغالعام : أ ام أوىل الطااة إلني  حلا ، وني 

خلصون على مهتبإل م، وهو الابي  اؤمن باه أهايف السانر واذماعار، وأن معاو ار  زال على وامل
وطاة إله يفإل ادون خمطرياون، وهاو الابي عل اه أهايف السانر، وهابا الابي ااد ن هللا باه  غاذ أن 
ال إلنار العي ماار ومالبساااعا جعلااو  االه ماان ال ااه  ني  عإل ااد أااه هااو علااى احلاا ، وأن ال ه اا  

ساابب هاابا انيعإل اااق جااه  ب اان م احلااهو  الدام اار وال إلااال الاابي خياصاامه علااى الباطاايف، وب
امل  ااايف   صااا ني، وااطل اااو ألسااانر ال اااه  ني  للعااان والإلا اااذ، ونياااد ختلَّااايف الطااااة إلني أهااايف 

 أغهاخ وأهوال زاق  ال نت واملوانيف مي  ال .
نيااال ًاا   ادسااالم اباان ت م اار ر ااه هللا : )) وأمااا علاا   فأبابلااه وساابَّه أو   ااهه اخلااوارج 

ا عإل م الاب ن نيااتلوه وساب وه. فااخلوارج تا اه عنماان وعل  ااً وسااةه أهايف و ن ذ من بين أم ار ًو
اا عر معاو اار الااإ ًااا عإله بعااد  اذماعاار. وأمااا ًاا عر علاا  أ الااب ن ًااا عوه بعااد الإلحااا م، ًو

 (( . (1)الإلحا م  فاان ب ن ما من الإل اتيف وتالعن بعل م وتاافه بعل م ما  ان

                                                

 ( . 4/436" يفموو ال إلاو  " )   (1)
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الإلاار  ، بايف ًا ل مناه    إلاب السانر  فماا ا  نإلياه مان أهايف  وهبا أمه مادون    إلاب
اللام وهم   اتلون أهيف العهاق و عاقو م و صدر من بعل م السب واللعن والإلا ذ يهايف 

ني  نإلياه مان م ميني منايف مونياف أهايف اللاام وأًاد، ! وما ا  نإلياه مان أهايف العاهاق؟! العهاق؟
أن خصامه علاى الباطايف واللاالل ومان أهايف  وني  نإليه من اذااابني ميني أن  عإل اد  ايف مان م

 النار، وأاه هو على احل  واود  ومن أهيف اذنر .
(( ...  فااااإ ا ساااالمنا أن معاو اااار نيااااد احااااإل  هباااابا احلااااد   : )) ني تاااازال طاة اااار أو أماااار

احلااد    علااى أن الطاة اار املنصااورة هاام أهاايف اللااام  فلاا   جااوز حبااال أن اعإل ااد أاااه  ااه  
ملنصورة وال هنير الناج ر  مي  ل      المه ما  دل على هبه الإل هنير من الإل هنير بني الطاة ر ا

نيه ب وني من بع د، ول     أل اي احلد   البي احإل  به ماا  ادل علاى هابه الإل هنيار مان 
نيه اب وني ماان بع ااد  فاانص احلااد   الاابي أورقه معاو اار حبلااهة عمااذ باان هاااائ ومالااا باان 

وني مااان  (1)ةمااار أبماااه هللا، ني  لاااههم مااان خااابومخياااامه هاااو : )) ني تااازال مااان أماااإ أمااار نيا
خال  م  حج  يت أمه هللا وهم على  لا ((  فال اةمر أبمه هللا ه  املساإل  مر النابإلار علاى 
احلاا ، وهاابا  إل اا  متاماااً مااع وصااف ال هنياار الناج اار أب ااا اذماعاار، وهاا  اجملإلمعاار علااى احلاا  

صالى هللا عل اه -ما اان عل اه رساول هللا املعإلصمر به، و إل   مع وص  ا أب ا من  ان على 
وأصحابه  فال ااان مي ن أن  ادور خبلاد معاو ار أن م ابايف الطاة ار املنصاورة ال اةمار  -وسلم

أبمه هللا ه  ال هنيار الناج ار، وأن هابه ال هنيار تنااها وت اتايف الطاة ار املنصاورة ال اةمار علاى 
ور    هان معاو ار وني بابهن مياساان هبا ني اان أن  اد! أمه هللا وتابهبا وختبوا وختال  ا

 .(2)عانييف، فلاًل عن عا  ف  ه، بيف الوارق عن طاة إله أهيف اللام ما أسل ناه
وايل   ب  م معاو ر وف  ه أن   ال عنه : مياه  ه  أن هبه الطاة ر غذ الصحابر، وأ اا 

فهنيااً ختال  اا  سإلأيت   املسإل بيف، وسإلسإلمه نياةمر علاى أماه هللا ميىل ني اام السااعر، وأن هنااال

                                                

 و  ل ظ له : " وني من  ببا م " .  (1)
 أي : من اللعن والطعن والإلا ذ .  (2)
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وتابهبا وختبوا  فال  لاهها  ايف  لاا، وهابه ال اهق تااون   غاذ ع اده وع اد الصاحابر 
صاالى هللا عل ااه -والإلاابعني،  ساااعده علااى هابا الإل سااذ وال  ااه ماا رواه هااو ا سااه عان النااا 

: )) مين أهاايف الاإلااابني افإنيااوا   ق اان م علااى ابنإلااني وساابعني ملاار، ومين هاابه ايماار  -وساالم
ق ميىل ابالث وسبعني ملًر )  عين : ايهوال (   ل ا   النار ميني واحدة، وه  اذماعر سإل إ 
))(1). 

 فاحلد نان  إل  ان على أمور :
 أ ا طاة ر واحدة وا ص ا  مع نر . -1
 وأ ا سإلاون   املسإل بيف . -2

 وأ ا   ابل ا فهق بُا  انو بلايف أو     حد   ال هق . -3

 وال ميىل أمس أبهايل من ا ومن لوازم ا الباطلر .وهببا ابعد أا سنا عن اسبر أني
ومما  ؤ د هبا و بعد معاو ر ر   هللا عنه عما اسبه ميل ه سلمان العوقة : أااه هاو ا ساه 
رو  هابا احلااد   بل ااظ : )) ماان  ااهق هللا بااه خااذاً      ااه   الااد ن، وني تاازال عصااابر ماان 

 .(2)، ميىل  وم ال  امر ((املسلمني   اتلون على احل ، ياهه ن على من موأهم
والعصااابر الااوارقة   هاابا احلااد   وغااذه معناهااا اذماعاار ال ل لاار، و ااان معاو اار   أايم 

ام و  أايم خالفإله   نيوة وعزة و ناهة غاامهة، و  و اع ني ااان أن   اال : ميمارته على الل
ميااه   عصاابر، وني ااان أن  ااه  ا ساه أااه  عا خ   مجاعاار نيل لارأ تواجاه  اابوطاً وخاابنيمً 

 من فهق تناهل ا وتابهبا وختبوا، ني من املسلمني وني من غذهم .
سااق النااس وسااس العاا   – : معاو ار  عين –بيف هو  ما نيال البها : )) ف با الهجيف 

باماال ع لااه وفااهط حلمااه وساعر ا سااه ونيااوة قهاةااه ورأ اه، ولااه هنااا  وأمااور، وهللا املوعااد، 

                                                

(، والادارم   )  4/102(، وأ اد )  4597أخهجه : أبو قاوق   )  إلا  السنر، رنيام   (1)
 ( . 2521حد   رنيم 

 ( . 1037ادمارة، حد    – 23أخهجه : مسلم )   (2)
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و ان سبباً ميىل رع إله، عميف على ا ابار اللاام علاه ن سانر واخلالفار علاه ن سانر، و    أاه 
ملااه علاى احلاهمني أحد   قولإله، بيف قااو لاه ايمام، وحاام علاى العاه  والعأام، و اان 

 .(1)ومصه واللام والعهاق وخهاسان وفارس واذز هة وال من واملابه  وغذ  لا ((
 !ف با حال معاو ر  فا ف  ه  ا سه   عصابر ُتاب ا  وخُتَبل وتُناَوأ؟

وأخذاً  ني اان أن   سه حد   الطاة ر و نزله على أهيف اللام وحادهم   أايم ميمارتاه 
  ين املعارال الإ  ان خيو  ا  د الهوم وغاذهم  لاإال ف  اا املسالمون وني   أايم خالفإله

ماان الصااحابر والإلااابعني ماان  اايف البلاادان   العااا  ادسااالم  آاااباال : أهاايف اذز ااهة ماان أهاايف 
احلأاااز و ااد والاا من، وأهاايف العااهاق، وأهاايف مصااه، واذم ااع  لااإ ون   فلاا لر ال إلوحااا  

  .وانياإلصارا  وت اسم ال  ل واملابامن
ف اابا  و اا  أن ماان هااو قون معاو اار ع اااًل وق ناااً وف  اااً ني اااان أن  اادَّع  اخإلصاااص 

بوصااف الطاة اار املنصااورة، ولااو اقَّعااى  لااا  –زماان معاو اار  –أهاايف اللااام    لااا الاازمن 
 أحد  لهق عل ه ًاهد الوجوق والوانيع .

 وبعد هبا و اال أسأل سلمان :
صااول ني اعإلمااد    امل ابلااار بااني الطاة ااار علااى أي قنيلاار مااان الاادني  املعإلاا ة عناااد اي

 !املنصورة وال هنير الناج ر؟
 !وعلى أي أساس بىن معاو ر مبهبه   الإل هنير بني الناج ر واملنصورة؟

أعلى ايساس البي فهنياو أااو باه باني الطااة إلني  مان أن ال هنيار الناج ار ها  مان الإلازم 
وا مباا ورال  لاا، وأن الطاة ار املنصاورة أهل ا  لسلوال املسإل  م والع  دة الصاح حر و    وما

هم الب ن  ببون عن الد ن، و نافحون عنه، و إلحملون اي   والا،وال   ساب له  ف نصاههم 
 !ا؟(2)هللا جيفَّ وعيف

                                                

 (  . 3/133" سذ أعالم النبالل " )   (1)
 ( . 72" من أخالق الداع ر " ) ص  (2)
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 !وهيف  ان هبا هو وانيع على وأهيف العهاق ومعاو ر  عإل د ف  م هبا؟
 !ورة؟وهيف  ان وانيع معاو ر وأهيف اللام  ما   ه    الطاة ر املنص

أو  اان معاو ار علاى مابهبام ايخاذ   ًاه ط ! ومعاو ر   ان  نطلا  مان هابا الوانياع؟
! )) املهاجعا  (( من أن ال هنير الناج ر على الع  دة الصح حر ومن أهيف السانر واذماعار؟

 !أو بىن مبهبه على أساسأ وصا ا أ أخه   تب ه هنا وني هناال؟
 اهجو مي لال  لا  له .
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مان بل   ادسالم ابن ت م ر بدون أقر ًاب ر وني سابب وج اه، وميطاا   اه أااه تعل  سل
  ه  ال هق بني الناج ر واملنصورة :

نيااال ساالمان : )) ًاا   ادسااالم اباان ت م اار ا سااه ر ااه هللا تالاام   هاابه املسااألر،  ·
املنصاورة  وأًار ميىل هبا املعىن باالم يااههه أااه فعااًل  اه  أن ال هنيار الناج ار ًا ل والطاة ار

 ً ل (( .
   أنيول :   هبا امل طع ايها  .

ايوىل :  نااذاً مااا  اازج أمس معهوفااون  جتاااه معااني بلاا   ادسااالم اباان ت م اار   نيلااااي 
 . ختالف ما عل ه السلف وتلاق ما  اون عل ه ً   ادسالم ا سه

  الناا ااار : ونيااااد  ن لااااون عنااااه ا اااااًل صااااح حاً، لااااان م  طوعااااون تلااااا النصااااوص لابااااااي
 وأهداف ملاقة للابااي  وايهداف الإ ونيف ح اته للدعوة ميل  ا واذ اق   سب ل ا .

النالنر : ونيد  إلعل ون مبإللابه من  المه، و إ ون من اجه الوا  ، وا دون عان  الماه 
 الصه   البي  ؤ د  لا املن  ، و بني  لا املإللابه .
 ماعر   الن د (( .ونيد ب نو ً رياً من هبا   )) من   أهيف السنر واذ

الهابعر : وميَ يسأل سلمان العاوقة عان  االم ًا   ادساالم ورأ اه الابي  اه  ف اه فعااًل 
أن ال هنير الناج ر ً ل والطاة ار املنصاورة ًا ل :   أي  إلاا  أو رساالر مان  إلباه ورسااةله 

بايف   فل د تعبو   البح     إلب ً   ادسالم ورساةله  فلم أجد ما   ه، ! نيهَّر هبا؟
أجد ميني  د ما اسبه ميل ه، بيف البي أعهفه عنه أاه ني   هق باني  لاا اللا ل املوحاد الابي 

 ]المسألة التاسعة
قه بشيخ اإلسالم ابن 

ُّ
تعل

 تيمية 
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   سب ه أحد مان السالف غلاى ت ه  اه و    لاه أحاد مان العلماال بعاده  غاذ سالمان الابي 
 !! سم  هبه املخال ر ملا ات   عل ه السال ون واخلال ون اجإل اقاً 

لواسااااط ر (( مااان طاااال  العلااام   املعاهاااد العلم اااار مين  ااايف مااان   اااهأ )) الع  ااادة ا -1
وغذهااا  جااد   م اادمإل ا نيااول ًاا   ادسااالم : )) أمااا بعااد  ف اابا اعإل اااق ال هنياار الناج ااار 

 املنصورة ميىل ني ام الساعر أهيف السنر واذماعر (( .
أن أمإلاااه  -صااالى هللا عل اااه وسااالم-مث   اااول   خامتإل اااا : )) لاااان ملاااا أخااا  الناااا  -2

ىل ابالث وسبعني فهنير   ل ا   النار ميني واحدة، وها  اذماعار، و  حاد   عناه سإل إق مي
: أن نيااال : )) هاام ماان  ااان علااى مناايف مااا أم عل ااه ال ااوم وأصااحايب ((  صااار املإلمساااون 
 دسالم احملا اخلالص عن اللو  هم أهيف السنر واذماعر، وف  م الصاد  ون واللا دال 

مصاب   الدجى أولاو املنانياب املاأابورة وال لااةيف املاب ورة، والصاحلون، ومن م أعالم اود  و 
صالى هللا -وف  م ايبدال، وف  م أةمر الاد ن، وهام الطاة ار املنصاورة الاب ن نياال فا  م الناا 

: )) ني تازال طاة ار مان أماإ علاى احلا  منصاورة، ني  لاههم مان خاال  م وني  -عل ه وسالم
أن جعلنا مان م، وني  ز اة نيلوبناا بعاد مي  هادام  من خبوم، حج ت وم الساعر ((، اسأل هللا

))(1). 
ونياااال ًااا   ادساااالم ابااان ت م ااار ر اااه هللا : )) ومي ا تااادبه العانيااايف  وجاااد الطواةاااف   -3

 ل ااا   لمااا  ااااو الطاة اار ميىل هللا ورسااوله أنيااه    ااااو  ل ااهآن واحلااد   أعااهف وأعياام 
أن ، حج جتد   أةمر علمال هؤنيل عنا ر، ومي ا  ااو عن هللا ورسوله أبعد   ااو عن ما أ

! مان ني ا ااز باني ال ااهآن وغاذه، باايف رمبااا   اه  عنااده آ ار، ف ااال : ني أسالم صااحر احلااد  
ونياااد بلابناااا مااان  لاااا ! ورمباااا نياااال : ل ولاااه عل اااه الساااالم  ااابا، وتااااون آ ااار مااان  إلاااا  هللا

 عأاةب، وما    بلابنا أ نه .
                                                

مع ًهل ههاس (، واايه : " يفموو ال إلاو   -157-156" الع  دة الواسط ر " ) ص   (1)
 (  جتد هبا الاالم ا سه . 3/158" ) 
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صااه بعااا أةماار املإلالمااني رجاايف  ساامى وحاادابين اب اار أاااه تااوىل مدرساار ملاا د احلسااني مب
مشاا  الااد ن ايصااب اَ، ًاا   اي ااا ، فااأعطوه جاازلاً ماان الهبعاار، ف ااهأ: ) بساام هللا الااه ن 

ااصم (
َ
! فإلأماايف هاابه احلاوماار العاقلاار!! حااإ ني اايف لااه : ) ألااف نيم ماا م  صاااق (! الااهح م، أمل

قنيار منااف ون باال ل إلبني لا أن الب ن  ع باون أهايف احلاد   و عادلون عان مابهب م ج لار زم
ر ب، ووبا ملا بلة ادمام أ د عن ابن أيب نيإل بر أاه   ه عنده أهيف احلد   مبار، ف اال : 
نيوم سول، ف ام ادمام أ د وهو  ن ا ابوباه و  اول : زااد  ، زااد  ، زااد  ، وقخايف ب إلاه  

 فإاه عهف مابزاه .
ف ني الب ن  ااوا على ع د وع ب املناف ني للعلمال مبا جال به الهسول نيدمي من زمن املنا

، وأما أهايف العلام  فااااوا   ولاون : هام ايبادال  ي ام أبادال -صلى هللا عل ه وسلم-النا 
الاب ن ني  عااهف وام ح   اار،  اايف  (1)اياب اال، ونياااةمون م اام م ح   اار، ل ساوا ماان املعاادمني

وامل ااال، وهاابا   ماان م   ااوم م ااام اياب ااال   ال اادر الاابي م  عاان م ف ااه : هاابا   العلاام 
العبااااقة واحلاااال، وهااابا   ايماااه ن مج عااااً، و اااااوا   ولاااون : هااام الطاة ااار املنصاااورة ميىل ني اااام 
الساعر، الياههون على احل   ين اود  وق ن احل  الابي بعا  هللا باه رساله مع ام، وهاو 

 .(2)البي وعد هللا بي وره على الد ن  له، و  ى  هلل ً  داً ((
: )) ومي ا  ااو سعاقة الدا ا واآلخهة ه   (3) نيبيف هبا   هبا اجمللدونيال ر ه هللا -4

 تبااااو املهسااالني  فمااان املعلاااوم أن أحااا  النااااس بااابلا هااام أعلم ااام  اثر املهسااالني وأتااابع م 
لبلا  فالعاملون أبنيواوم وأفعاوم املإلبعون وا : هم أهيف السعاقة    يف زماان ومااان، وهام 

 يف ملر، وهم أهيف السنر واحلد   من هبه ايمار  فاإ م  لاار ون   الطاة ر الناج ر من أهيف
ساةه ايمر ف ما عندهم من أمور الهساالر، واإلاازون عان م مباا اخإلصاوا باه مان العلام املاوروث 

                                                

 ولعيف الصوا  : " املعدومني " . ! با   ايصيف  (1)
 ( . 97-4/96" يفموو ال إلاو  " )   (2)
(3)   (4/26 . ) 
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مماا ج لاه غاذهم أو  ااب  باه (( فااايه   اف  اب ه  -صالى هللا عل اه وسالم-عن الهسول 
ة  لطاة ر املنصورة وةرة أبهايف السانر وةرة جماع وام  أهيف احلد   ةرة  لطاة ر الناج ر وةر 

  يف هبه الص ا  .
ل ااد تبااني لل ااارئ املنصااف أن ساالمان العااوقة نيااد ت ااهق هباابا الإل ه اا  املسااإلناه بااني  -5

الطاة اار املنصااورة وال هنياار الناج اار، وأ اااف ميىل هاابا الإل ه اا  املسااإلابه  طاماار أخااه ، وهاا  
على ال هنير الناج ر الإ   تسلم من حطه ونيسوته عل  اا، ت ل له   زعمه الطاة ر املنصورة 

 وهبا أًد ااهاً .
 وعلى فهخ أن ب ن مااا فهنياااً  فال هنير الناج اار أفليف من الطاة اار   -6

املنصورة عند مج ع الع الل  ين النصه ميطا ه  وس لر مان وسااةيف النأااة، وأماا النأااة  
ملال اااني املاااؤمنني، مباااا فااا  م اياب اااال علااا  م الصاااالة ف ااا  الابا ااار ال صاااو  املطلوبااار ذم اااع ا

أ اا ال هنيار  –مباا ف  اا الاهوافا  -والسالم  لبا جتد الطواةف اللالر تدع   يف واحدة من ا
 الناج ر  ين النأاة أعلى مزااي هبه ال هنير، وعل  ا   ع الإلناف  .

 -ى هللا عل ه وسلمصل- ه  أن النا  –ر ه هللا  –وهبا ً   ادسالم ابن ت م ر  -7
وأصاحابه وماان اتاابع م ال هنياار الناج اار  ف ااد نيااال ملاان  ااان  نااايهه ماان أهاايف الباادو : )) ف اابا 

وأصحابه ر ا  هللا عان م، وهام ومان  -صلى هللا عل ه وسلم-انيعإل اق هو املأابور عن النا 
 .(1)اتبع م ال هنير الناج ر ... (( 

زلاار ماان ال هنياار الناج اار املنصاااورة، ويل وج اار ايااه ت اادمو، وهاا  أن الصااحابر أعلااى من
ولعاايف ًاا   ادسااالم  هااب ميىل هاابا ماان أجاايف أن الإلااابعني ميطااا اسااإلح وا هاابه املنزلاار يجاايف 

وأصاحابه  ف ام أوىل وأحا  هباا، واللااهد مين ابان  -صلى هللا عل اه وسالم-اتباع م للهسول 
 ة .ت م ر اخإلار ل ظ النأاة   هبا امل ام  ياه أعلى عنده من وصف املنصور 

                                                

 ( . 3/179" يفموو ال إلاو  " )   (1)
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ونيااد مياااه ًاا   ادساااالم ابااان ت م اار ر اااه هللا تعااااىل أهاايف ايهاااوال، وقار  معيااام  -8
منااايهاعم علااى )) الع  اادة الواسااط ر ((، ونيااد نيااال ف  ااا : )) ف اابا اعإل اااق الطاة اار الناج اار 
املنصورة ((  مما أاثر غلاب م وح  ياإل م، و اان مان أًاد ماا  ابا ظ أهايف ايهاوال اسابر هابه 

هنير الناج ر  ي اا أهام   اياه الع االل مان   ههاا  سام املنصاورة  ف اد  اااوا الع  دة ميىل ال 
  إل طعون غ ياااً من   ه ال هنيااار 

 الناج ر و ني اسبون حسا ً لب ه املنصورة .
، (1)و ااان ًاا   ادسااالم  ااب ه مااا   )) الواسااط ر (( أباااه اعإل اااق أهاايف الساانر واذماعاار

 .(2)املنصورة، و ب هه ةرة  سم السلف الصاحل وهو مهاقف عنده لل هنير الناج ر
ونياااد  اااااو هااابه املناااايهة بعاااد أتل اااف ًااا   ادساااالم لاااا )) الواساااط ر (( بسااابع سااانني، 

 و ي ه أاه سأل ا بعد  لا مبدة طو لر .
 !مي ن  فأ ن ت ه   ً   ادسالم بني ال هنير الناج ر والطاة ر املنصورة؟

  هاابه  –وخصوصاااً ًاا   ادسااالم–سااالم وأاصاا  ساالمان أبن  إساام خطااى أةماار اد
 ال ل ر  لبا  الإ اسب ف  ا ميىل ً   ادسالم ما ني  عهف عنه .

                                                

 ( . 3/162يفموو ال إلاو  " ) "   (1)
 ( . 3/169" يفموو ال إلاو  " )   (2)
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تعل  سلمان ببعا ص ا  ال هنير الناج ار، وها   و اا ت اتايف، فلاطهها ًاطه ن  تعل ااً 
 مبا  لبه خ ط العنابو  .

 

حارباو ونياتلاو، بايف مين نيال سالمان : )) أماا الطاة ار املنصاورة  ف ا  فريار جاقلاو و  ·
ااص   احلاد   علاى أن الطاة ار املنصاورة   ااتلون أونًي  مااا  -صالى هللا عل اه وسالم-الناا 

 نيال؟   اتلون. والنصه اصيف للم اتلني (( .
 

  أنيول : من املالحيا  على سلمان أن حسب اط االع  على ما نيالاه   أًاهطإله وماا 
 الابه ل (( و )) من أسبا  قفع الابهبر (( :سطهه   رساةله )) الابه ل (( و )) ص ر 

 

أااااه    إلحااادث عااان ةر ااا  الطاة ااار املنصاااورة ماااج بااادأ، وعااان مهاحااايف ةر ااا  هااابه  -1
: الاااا   من اااا  الطاة ااار، وعااان ج اقهاااا العسااااهي والعلمااا ، وعااان املعاااارال الاااإ خا اااإل ا

ال والصااابه ، وعاان ج اقهااا العلماا  والاادعوي، وعاان مدارساا ا الااإ خهجااو فحااول العلماا
 وايبطال املاباو ه وال  اقا  العساه ر .

 دجاباار احلامساار الوا ااحر علااى هاابه الإلسااا ني   سااإلط ع أن  ساااو خمال  ااه   هاابه 
املسألر الابذة و ل م م أحأاراً   أفواه م، وبدون هبه ادجابر  ييف  المه هاةماً غاةمااً، 

وامار ني  ا ار واا  فاال  عهفاون هابه و ييف ال هال ملا   وله و اإلبه هاةمني ةة ني حاةه ن   ق
الطاة ر  لإلحد د، و ني عاهف أبطاواا   م ااق ن اذ ااق العسااهي، وني   م اااااق ن اذ ااااق 

 العلم ، وني   

 المسألة العاشرة

قه ببعض صفات 
ُّ
تعل

 الفرقة الناجية
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  !!م اق ن اذ اق والإلخط ط الس اس 
   ااان   املااان   العلمااا    اساااإل  ال أنياااوال العلماااال وايةمااار الاااب ن  لاااوا أحاق ااا   -2
لناج اار والطاة اار املنصااورة علااى أهاايف احلااد   وأنيااوال ماان خااال  م ماان أهاايف الباادو  ال هنياار ا

ح اا   اابهب بعلاا م ميىل أ اام أهاايف الب ااو، وبعلاا م  اابهب ميىل أ اام الصااوف ر، وبعلاا م 
 اااابهب ميىل أ اااام ادمام اااار الهافلاااار ... وبعااااد املنانيلاااار العلم اااار املنصاااا ر وقحااااا اينيااااوال 

والوانيااااع الإلااااارخي  واااابه الطاة اااار  إلأااااه ميىل تع  ن ااااا وانيقعااااالا  الباطلاااار  يقلاااار اللااااهع ر 
 و د دها .

ما     م هببا ايمه بدنير  س ييف  المه اقعالا  خ ال ار ممعنار   اخل ااني  وايحاالم، 
 ، وني رص د وا من الإلار   .(1)ني رص د وا من الوانيع احل     وبه الطاة ر

مار وايةمار العادول نياد ًا دوا يهايف وهناا أماه عيا م جاب الإلنباه لاه، وهاو أن علماال اي
 احلد   أب م هم الطاة ر الناج ر املنصورة، وهم ً دال هللا   ايرخ :

-عن أا  بن مالا ر   هللا عناه  نياال : ماهوا جبناازة، فاأابنوا عل  اا خاذاً، ف اال الناا 
:     )) : )) وجبو (( . مث ماهوا أبخاه ، فاأابنوا عل  اا ًاه اً، ف اال  -صلى هللا عل ه وسلم

وجبو ((. ف ال عمه بان اخلطاا  ر ا  هللا عناه : ماا وجباو؟ نياال : )) هابا أابن اإلم عل اه 

                                                

أعين : الطاة ار الاإ  هما  ميل  اا سالمان    إلا تاه وأنيوالاه، وها  فرياار حد نار مًارير، ختلاط   (1)
باااني احلااا  والباطاااال، وت لااايف ًخصااا ا  بع ااادة عااان مااان   السااالف  ق ن اااا خلااا ط مااان 

الااهفا والطعاان   صااحابر رسااول هللا وخ ااار  الااإلأ م وانيعإلاازال والإلصااوف الابااايل، وبعااا
ايمر، وبعا ايفاار الوافدة من اللاهق والاباه    انيًاإا  ر والدا هاط ار، ت لايف هابه 
اللخصا ا  وفاههاا علاى أفا ايف العلماال السال  ني وعلاى مان أ م اللااميف اخلاالص مان 

أن ماان أ م ني ًااو  الباطاايف والإهااا   زعماااً ماان م أن هااؤنيل العلمااال ج لااون الوانيااع، و 
 !انيف مينيَّ جااباً من ادسالم  فالل م ر اال ر اال للبا  هبا حاله 
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خذاً  فوجبو له اذنر، وهبا أابن إلم عل ه ًه اً  فوجباو لاه الناار، أااإلم ًا دال هللا   ايرخ 
))(1). 

ومين    تدرج سلمان   أنيواله   ال هنير الناج ر ميىل أن  نإل   هباا ميىل قرجار اواالال، -3
  صهل هببا الل ظ :

نياال : )) وال هنياار الناج اار ها  فهنياار، هاا  أهايف الساانر واذماعاار الاب ن الإلزمااوا الع  اادة  ·
 الصح حر حني ا هف أهيف البدو عن ا و لوا  ف م مجون (( .
   -صاالى هللا عل ااه وساالم-  أنيااول : مين   هاابا الاااالم مصاااقنير ملااا اببااو عاان النااا 

-ان على ما أم عل اه وأصاحايب ((  ف ايف  اان  ايف ماا عناد الناا وص  م ب وله : )) من  
 !وأصحابه هو الع  دة الصح حر فحسب؟ -صلى هللا عل ه وسلم

 !فأ ن العباقة؟
 !وأ ن اذ اق؟

 !وأ ن ايمه  ملعهوف والن   عن املناه؟
ني جوز ملنصف أن جهق حج ال هق اللالر من العمايف ومان ايماه  ملعاهوف والن ا  عان 

 ملناه .ا
ومين ماان أصااول املعإلزلاار ايمااه  ملعااهوف والن اا  عاان املناااه، و لااار  م   هاابا اخلااوارج 
والهوافا، وحج املهجرير الب ن نيالوا : مين اداان هو الإلصد  ، وأخهجوا العميف من ادااان  

     عدوا عن العميف واذ اق وايمه  ملعهوف والن   عن املناه .
 !ر الناج ر أقر املنازل وأرقة ا، مث بعد  لا ت ول : مي ا مج ر؟أتنزل من تسم  ا  ل هني

 !ما هابا اي سعد تورق ادبيف 
 !فأ ن  بهبون عن آاي  الوع د على ارتاا  املعاص ؟

                                                

اذنااةز، حاد    -11(، ومسالم )  1367اذنااةز، حاد    – 23أخهجه البخاري )   (1)
 (، وف ه : " وجبو وجبو وجبو ... أاإلم ً دال هللا   ايرخ ) ابالاثً (" . 949
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وأ ن  بهبون وتبهب هبم عن آاي  وأحاق   الوعد العي م على ايعمال الصاحلر، ني 
 !س ما آاي  اذ اق وأحاق نه؟

 !اآلاي  امل هعر على تهال اذ اق والببل        سب يف هللا؟ وأ ن  بهبون عن
وهيف  عإل د سلمان أ لاً أن النأاة ملموار مبأهق صحر الع  ادة  ف اد  ااون  ناذ مان 

 !الطاباة والعصاة  إلمإلعون بصحر الع  دة؟
 !؟(1)وما ه  النأاة الإ  ه  سلمان أ ا حاصلر لل هنير الناج ر مبأهق  صحر الع  دة

 ر هللا    إلاااابه أن اداسان   خسه، ني  ن به من اخلسهان ميني ل د نيه 
 اداان وايعمال الصاحلر، ف ال : 

  َا ا َوتَاَواَصاااوما لُاااوا الصَّااااحلا اااهأ   ميانيَّ  الَّااابا َن آَمنُاااوا َوَعما اااها   ميانَّ ايماامَسااااَن َل اااا  ُخسم َوالمَعصم
لصَّ ما  حلَم  ا َوتَاَواَصوما  ا  . (2) ا

ني أقري ملاااا ا نياااال سااالمان :  )) و نبابااا  أن تااااون أهااايف احلاااد   ((، و    ااايف :  -4
 وال هق وا  .!! وجب أن تاون من أهيف احلد   أو أهيف احلد  

أر  ساالمان  لاا  علااى الااهبط بااني النصااه وال إلااال، ني ساا ما   هاابا املااوطن  فإاااه  -5
 اان والصا  علااى اي     خاص النصاه  مل ااتلني، والياااهه أن اسا  أن ج ااق الاادعوة والب

سب ل ا أفليف من اذ اق  لسا وف والسانان، وأااه ج ااق اياب اال وورااب ام مان العلماال، وأن 
 هؤنيل منصورون   الدا ا واآلخهة .

ني  اااادرال ساااالمان أن اجملاهااااد   م اااادان الاااادعوة ميىل الإلوح ااااد وسارباااار اللااااهال والباااادو  
 إلحملاااه ميني النب ااااون وورااب ااام حباااا ، وأن  واملنااااها   واجااااه مااان امللااااا يف واملصااااعب مااااا ني

                                                

 هنير الناج ر،   الونيو البي  هم  بعا الناس الب ن هم من   ول هبا ف من  سم  م  ل  (1)
خلصااةه وعلاى من أاه ايمار  ل اا  درجاال  ي اا ني تعمايف  ماا  ه اد  علمااً أبن ادرجااال 

 عنده ني   يف   الله عن العلماا ر مين    ان ًه اً من ا .
 . 3 - 1العصه :   (2)
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مواج ر الصوار   والد     لنحور والصدور أس يف باناذ و ناذ علاى الن اوس مان اي   
ومواج اار الطعااون الياملاار والاادعااي  الاا باار واللاااةعا  ال اااجهة الااإ توجااه ميىل  لاار لااوال 

   واخلهافا  .الإلوح د والسنر و لر لوال احله  على اللهال والبدو واللالني
 لااا ين سااالمان الااأ   بلاااد ارت عااو ف اااه را اار الإلوح اااد والساانر علاااى أا اااخ اللاااهال 

  أيوالبااادو، فلم  ل  ف ه أي أ    ياه لام  ب  لللاهال   بلده 
 حهاال  لبا تهاه ني اسب ذ اق الدعوة ميىل الإلوح د وني يهله  بذ حسا  .

وساااالمه علاا  م   م ااادان الااادعوة ميىل الإلوح اااد ولااو تاااب ه ماااا ل  ااه اياب اااال صااالوا  هللا 
وساربر اللهال البي  سم ه هو وغاذه  للاهال الباداة ، وتاب ه ماا ل  اه رساول هللا   الع اد 
املاا ، وني سا ما حصااره وأصاحابه   اللاعب، وني سا ما ماا ل  اه   الطااةف  لإلعاايم أن 

  سم ه اللهال البداة  .
ت م ار وتلم اابه اباان ال اا م وادمااام اجملاادق سمااد باان  ولاو تااب ه مااا ل  ااه ًاا   ادسااالم اباان

عبدالوها  وميخوااه   بالق  د نيبيف أن ت وم للإلوح د قولإله  ني سإل أن نياول امل اواني مان 
قعااوة اياب ااال والهساايف : مي ااا  ااار  اللااهال السااا ج  عو ناااً ي اا  الااباو ، املعااهوف عنااد 

 والبي نيال هللا   ًأاه : العلمال أباه اللهال اي   البي ني اب هه هللا،
  َأوم َعمااواي باااها الااه ا ُ   ا َمَاااانأ ُ َطُ ااُه الطَّااذم ااَمالا فَاإَلخم ااَن السَّ َااا َخااهَّ ما ّللَّا َفَاَأطَّ ااهاالم  ا َوَماانم ُ لم

 . (1)َسحا  أ 
 فإ ا أطل  اللهال فإطا  نصهف ميل ه .

هاام الاادعاة ميىل الإلوح ااد  لااو أقرال ساالمان  اايف هاابا  يقرال أن الطاة اار املنصااورة الناج اار
والسانر، وهاام املسااإلح ون للنصااه احملمااوق واملوعااوق، ني املصااارعون علااى الاهاساا ، املإلسااإون 
 للعارا  ادسالم ر  ف ؤنيل وراث أولريا الناةه ن على عنمان ر ا  هللا عناه واملخإلاار بان 

وم وأمنااوم ممان أيب عب د وأيب مسلم اخلهاسااَ وأيب عبادهللا اللا ع  وعلا  بان ال لايف وأمناا
                                                

 . 31احل  :   (1)
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تساااإ  دساااالم وهدفاااه امللاااا والسااالطر وماااا ورال  لاااا مااان ايماااوال والل ااااوا  الدا و ااار 
 وايغهاخ

ال اسااادة  لااابا تاااهاهم   وااااون مااان ًاااأن قعاااوة اياب اااال، و  ولااااون عن اااا : مي اااا تلاااإلابيف  
 . (1)مبحاربر اللهال السا ج واللهال البداة 

قاعم يهايف الإلوح اد، وعاو ن م مان ًاأن اللاهال ومن ال اهني على أن هبا وانيع م : معا
اي  ، وتعاط  م مع أهله من الهوافا وغالة الصوف ر الإ م،  العا  ادسالم  ميني من 
ساااعد هللا مااان م  خلهافااا  اللاااه  ر وامللاااهد واملعاباااد، وماان هناااا  ل ااون العطاااف ماان  ااايف 

 ًعو  ايرخ .
ملالحدة من بعن ني وعلماا ني ًو وع ني، ومن ايقلر على  لا تعاط  م و ال  م مع ا

ومواقعم لل  وق والنصار ، مي ا  ان  لا ا   وم ً رياً مان أهاداف م الس اسا ر ومصااحل م 
 الدا و ر على املبدأ امل اافل  ) الابا ر ت ر الوس لر ( .

 !!ومع  يف هبا جتد من  ؤ دهم و دافع عن م و إلسمى  لسل  ر مع ايسف
إلوح ااد  ف اام علااى ساانن اياب ااال   قعااوعم، ف ناااوم ماان الاابالل مااا  نااال أمااا  لاار لااوال ال

اياب ال من أهيف اللهال والا اه والبادو مان الابابا والعادال والعا خ ماع أهايف الادا ا   اااد 
 وصهاو .

 ومي ا خا ااوا معامع املعاارال  ارجت و من معار  م الدا ا وا طهبو، 
م الابااهيب  ؤلااب اللااعب ايفاباااَ واه ااه ول ااد عااهف ال ه ااب والبع ااد   ااف  ااان ادعااال

وخيوفااه و هعبااه ماان  لاار لااوال الإلوح ااد الساال  ني، و لاان علاا  م احلمااال  ادعالم اار  ساام 
                                                

أن  باااار الساساار و باااار ال السااا ر ني  زالااون غاااارنيني   اللاااهال  و اان ااااه    هاابا العصاااه  (1)
البي  سم ه املابالطون : اللهال السا ج واللهال البداة   فمن م من  عبد ايصنام، ومن م 
مااان  عباااد الصااال ب، ومااان م مااان بعباااد ال باااور، ومين  اااااوا مااان صاااناو ال اااوااني والإللاااه عا  

 اذاهل ر واللهال احللاري .



 - 136 - 

الوهاب ااار، و    ااادم وااام  رة مااان العاااون املااااقي واملعناااوي، ب نماااا الاباااه  بدولاااه و منيماتااااه 
ملعناوي الس اسا  واملااايل ومجع اتاه نيادموا للادعوا  وايحاازا  ايخاه  أااواو الادعم املاااقي وا

والساالل والادوال والاباابال،   الونياو الابي   متإلااد ف اه أ ادي أهاايف الإلوح اد والاد ن اخلااالص 
  د  افهة أو مبإلدعر  الر . أيواذ اق الصاقق مييل 

فأولريااا هاام أول ااال هللا ح  اااً، الطاة اار الناج اار املنصااورة ح  اااً، و لاار لااوال ادسااالم احلاا  
وب امً وس  اً وسنامً مين ًال هللا، ولاو  اهه اخلهاف اون واحلزب اون واملعأباون واذ اق احل  قعوة 

 هبم، واحله  سأال، والعانيبر والنصه للمإل ني، وس علم الب ن يلموا أي من لب  ن لبون .
 أني  عأب ال ارئ ل ول سلمان : )) والنصه اصيف ملن؟ اصيف للم اتلني (( . -6

 !ب؟فن ول : ومن معا على هبا املبه
ما بههااا على أن اصه هللا لعباقة املؤمنني ني  إلنزل عل  م مينيَّ   ساحر ال إلال وني  عاد 

 !اصهاً مينيَّ مي ا  ان  بلا؟
ُااامم َوُاااُم المَمنمُصاااوُروَن   َوميانَّ  نياااال تعااااىل :  َوَلَ ااادم َسااابَاَ وم َ لاَمإلُانَاااا لاعابَااااقاَم المُمهمَسااالانَي   ميا َّ

 .(1)الاُبوَن ُجنمَدَم َوُُم المابَ 
 

 !ف يف ااإلصارا  الهسيف مج عاً  ااو   م اق ن ال إلال؟
 

 !وهيف ًهو ال إلال للهسيف مج ع م؟
 

 .(2)والب ن فهخ عل  م اذ اق  بين ميسهاة يف  فما  ان ج اقهم ميني ج اق قفاو
 

 ونيال تعاىل :
                                                

 . 173-171الصافا  :   (1)
 ( لل   ادسالم ابن ت م ر، اله املاإلبر العلم ر . 61اايه : " رسالر احلسبر " ) ص  (2)
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   اام ََ اةا الد  َ اقُ ميامَّ لَنَانمُصُه ُرُسَلَنا َوالَّبا َن آَمُنوا  ا احلم ًم َ  .(1) َ ا َو َاومَم  َاُ وُم  ايم
ف يف هبا النصه البي  منه هللا لهسله وللمؤمنني الصااقنيني املاهاق باه ماا اون   سااحر 

 !ال إلال فحسب؟
 

 !وهيف  اون   اآلخهة  وم   وم ايً اق نيإلال؟
 

 ونيال تعاىل :
 َنامُهَاا اَن المَااهم ا المَعياا ما   َوَاَصاهمَمُهمم  َوَلَ دم َمنَانَّا َعَلى ُموَساى َوَهااُروَن   َوَ َّ ام َونيَاومَمُ َماا ما

 .(2)َفَاااُوا ُهُم الماَبالابانَي 
 

ف يف هابا النصاه العيا م ملوساى وهاارون ونيوم ماا  اان   سااحا  ال إلاال، أو  اان  اهة 
 !ذ اق قعوة وص  على اي   واليلم والطاب ان وانيسإلعالل؟

بن سعد ر   هللا عناه  نياال : رأ  ساعد ر ا   إبسناقه عن مصعب (3)ورو  البخاري
: )) هايف تنصاهون  -صالى هللا عل اه وسالم-هللا عنه أن له فلاًل على من قواه، ف ال الناا 

 ميني بلع اةام (( .
 

 وبو  عل ه البخاري : ))    من اسإلعان  للع ال والصاحلني   احله  (( .
 

                                                

 . 51غافه :   (1)
 . 116-114الصافا  :   (2)
 ( . 3178) اذ اق، حد     (3)



 - 138 - 

: أخا م سماد بان ميقر ا  : حادابنا  : )) انيسإلنصاار  للاع ف (1)ونياال ادماام النسااة 
عمه بن ح ص بن غ اث عن أب ه عن مسعه عن طلحر بن مصهف عن مصعب بن ساعد 

، -صالى هللا عل اه وسالم-عن أب ه : أاه ين أن له فلاًل على من قواه من أصحا  الناا 
م، : )) ميطااا  نصااه هللا هاابه ايماار بلااع   ا  باادعوع -صاالى هللا عل ااه وساالم-ف اال اااا هللا 

 وصالعم، وميخالص م (( .
 

      من طه ا  ز اد بان (5)، والإمبي(4)، والنساة (3)، وأبو قاوق(2)ورو  : ادمام أ د
صالى -أرطأة عن جبذ بن ا ذ عن أيب الدرقال ر ا  هللا عناه          نياال : مسعاو الناا 

 اةام ((. ونياال   اول : )) اباباَو  اع ال م  فإطاا تهزنياون وتنصاهون بلاع -هللا عل ه وسلم
 الإمبي : )) حد   حسن صح   (( .

ف اابه ايحاق اا  تعطاا  أن لللااع ال أابااهاً فعااانًي   ميحااهاز النصااه وحصااوله، فااإ ا خاااخ 
اينيوايل معارال  فل   من العدل أن انساب النصاه ميىل اينياوايل ف اط، بايف العادل أن انسابه 

 ميىل اذم ع، واسمى اذم ع الطاة ر الناج ر املنصورة .
مينَّ نيصااَه النصااه الاابي وعااد هللا بااه علااى لسااان رسااوله الطاة اار الناج اار املنصااورة علااى  مث

ال إلاال وامل اااتلني     لااه و   مااه ماان النصااوص ميني ساالمان  خمال اااً باابلا اصااوص الاإلااا  
والسنر   يفاني  النصاه، وخمال ااً ماا ف ماه ونياهره أةمار ادساالم ومان وراة ام العلماال الاب ن 

 ل بول والإلأ  د .تل وا  الم م  

                                                

 (. 3187، حد   6/45)   (1)
(2)   (5/198 . ) 
 ( . 2594، حد   3/73)   (3)
 ( . 3179، حد   6/45)   (4)
 ( . 1072، حد   4/206)   (5)
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نياال سالمان : )) ط ااب الاب ن ته اوا ال إلااال ونيعادوا عناه واعإلزلااوا نيجإل ااق ماان م أو  -7
لساابب أو آلخااه، أو اًااإلابلوا أبي ا أمااه ماان ايمااور، وهاام علااى ع  اادة صااح حر، وماان أهاايف 
السنر واذماعار، لاان م     ااتلوا، جادر أن ني  اوااوا مان الطاة ار املنصاورة، ومين  اااوا مان 

 ال هنير الناج ر .
أرأ او مياساامً سال م انيعإل ااق صاح   ال لاب صاح   العبااقة ا ا  الساه هة علاى ماابهب 
أهاايف الساانر واذماعاار    اايف ًاا ل لانااه رأ  فساااق الزمااان ف ااال : أم أر  اآلن أن أعإلاازل 
الناس وأته  م، فااعإلزل   ًاعب مان اللاعا    عباد رباه، و ادو النااس مان ًاهه  هايف هابا 

ني تسإلط ع  ياه ني   اتايف وني   ااوم أصااًل حاج !  ول : من الطاة ر املنصورة؟تسإلط ع أن ت
 إلح   له النصه، لانا تسإلط ع أن ت ول : مياه مان ال هنيار الناج ار  يااه      مباا خيلاى 

 أن  عونيه عن النأاة (( .
   أنيول :

ملنصاورة  فإلابباا  أونًي : مين سلمان  ه  أن قاةهة ال هنير الناج ر أوسع من قاةهة الطاة ر ا
هبا ال هق وأت  ده اهجو من أن  يت مبنال واحد حصيف   ةر   هبه ايمر أبن ما  سمى 
 لطاة ر املنصورة نيد أعلنو اذ اق ورفعو لاواله واًاإلباو ماع أعادال ادساالم حاج   واا 

  النصه احلاسم على أعدال ادسالم، وأن ال هنير الناج ار نياد االاو عان هابا اذ ااق ونيعاد
عنااه واعإلزلااو عنااه نيجإل اااق أو لساابب أو آلخااه وخاابلو ف ااه الطاة اار املنصااورة املااؤزرة فلاام 
تلااار  ا أبي لااون ماان ألااوان امللااار ر الوجداا اار أو املال اار أو ال إلال اار، ول ااأ  ساالمان مبنااال 

 واحد  ه   به الناس من الإل و ال  واخل اني   ل لع م أمام ايمه الوانيع .
نأاااة عنااد سااالمان  ف ااد جعل اااا أرق ماان ابااو  ساااابهي   مااا نياااال اثا اااً : مااا أسااا يف ال

 !ميبهاه م النخع    املهجرير
 !ما ه   النأاة الإ تإلصورها لل هنير الناج ر؟

 !أه  النأاة الإ  سإلح  ا أهيف البدو الا   وال هق اوالار؟
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 !النأاة الإ اخإلصو هبا ال هنير الناج ر تنا  ال إلال؟! هيف وسبحان هللا
 !؟(1)م أن تهال ال إلال عند وجوق م إلل اته وقواع ه من أعيم أسبا  اوالالأني تعل

 نيال تعاىل :
  ُلَارا َ مدا ُامم مياىَل الإلاَّ م  .(2)َوأَام اُ وا  ا َسبا يفا اّللَّا َوني تُالمُ وا أبا

نيال ادمام أبو قاوق ر ه هللا : حدابنا أ د بن عمهو بن السهل : حدابنا ابن وهب عان 
 ًه   وابن و عر عن  ز د بن أيب حب ب عن أسلمح وة بن 

                                                

معلوم أن لل هنير الناج ر م زة اخإلصو هبا على ساةه ال اهق، ها   امان  اعاا مان الناار،   (1)
 وه  غذ النأاة الإ  منو لل هق اوالار، وه  النأاة من اخللوق   النار .

 . 195الب هة :   (2)
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غزوم من املد نر اه د ال سطنط ن ر، وعلى اذماعر عباداله ن بان  ))أيب عمهان  نيال : 
خالااد باان الول ااد، والااهوم ملصاا و ي ااورهم حباااةط املد ناار، فحماايف رجاايف علااى العاادو، ف ااال 

ر، ف اال أباو أ او  : ميطاا ازلاو هابه ني ميله ميني هللا،  ل   ب د اه ميىل الإل لاا !مه! الناس : مه
اآل اار ف نااا معلاااه اياصااار، ملااا اصاااه هللا اب ااه وأي اااه ادسااالم  نيلنااا : هلااام ا اا م   أموالناااا 

 : واصلح ا، فأازل هللا تعاىل
  ُلَارا َ مدا ُامم مياىَل الإلاَّ م  .(1)َوأَام اُ وا  ا َسبا يفا اّللَّا َوني تُالمُ وا أبا

الإل لار أن ا ا م   أموالناا واصالح ا واادو اذ ااق. نياال عماهان : فادل ال  ي دي ميىل 
 .(2) ((فلم  زل أبو أ و  جاهد   سب يف هللا حج قفن  ل سطنط ن ر 

بعاد أن   اه حاد   أيب أ او  هابا :     )) وصا  عان  (3)((ال إل   ))نيال احلافظ   
 ابن عباس ومجاعر من الإلابعني  و  لا من أتو يف اآل ر (( .

 نيال تعاىل : و 
                اااااااانم نيَااااااااابملاُامم ااااااااا  َمتاُااااااااامم َمنَاااااااايُف الَّاااااااابا َن َخلَااااااااوما ما َنَّااااااااَر َوَلمَّ ُخُلوا اذم إُلمم أَنم تَاااااااادم اااااااابام أَمم َحسا

ُ ُم المَبأمَساااااااُل َواللَّاااهَّاُل َوزُلمزاُلوا َحجَّ  َاُ وَل الهَُّساااااوُل َوالَّبا َن آَمناُاااااوا َمعاا إلام  اااَُه َمَج َاصاااااامُه اّللَّ  َمسَّ
َه اّللَّا نَيها ِب   .(4)ًا َأني ميانَّ َاصم

 ونيال تعاىل :
 ََلَم الصَّاباها ن ُ الَّبا َن َجاَهُدوا مانمُامم َو َاعم ا  َاعمَلما اّللَّ َنََّر َوَلمَّ ُخُلوا اذم إُلمم أَنم َتدم بام  . (5)أَمم َحسا

                                                

 . 195الب هة :   (1)
(، أخهجه النسااة    " السانن الاا   "         )   2513ق، حد   " السنن " )  إلا  اذ ا  (2)

(، ونياال: "  2972(، والإمابي )  إلاا  الإل ساذ، حاد    11029 إلا  الإل سذ، حاد   
 هبا حد   حسن صح   غه ب " .

(3)   (8/185 . ) 
 . 214الب هة :   (4)
 . 142آل عمهان :   (5)
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 ونيال تعاىل  :
  ُلَواَُّامم َبارَُ مم َولَنَابام ُلَو َأخم َلَم المُمَأاهادا َن مانمُامم َوالصَّاباها َن َواَابام  .(1)َحجَّ اَاعم

فمن أراق اذنر  فل سه   طه ا  اياب اال، وني بادَّ أن  ااون   ساذه   هابا الطه ا  عه ار 
رة    وهدفاً لالمإلحان والبالاي وانيبإلالل، و لا ما  عاا ه أهايف احلاد   الطاة ار الناج ار املنصاو 

  يف زمان وماان .
اثلناً : مين ال عوق عن ج اق املله ني عندما  دعو قاع  اذ اق، وعندما  سإلن ه املسالمني 

 ميماُم م، ولو  ان فاجهاً،  عد لومً من ألوان الن اق، بيف لعله أًدها .
 نيال تعاىل :

  ا إُلمم اَي أَ ا َ ا الَّابا َن آَمنُاوا َماا َلُاامم مياَ ا نيا ايَف َلُااُم اام ااُهو َرمخا أََر ا نيَالماإُلمم مياىَل ايم ا  ا َسابا يفا اّللَّا ااثَّ
هَةا ميانيَّ نَيلا ايِف   مياني  تَانم ااُهوا  اُ  اامَ ا  ا اآلخا ََ اةا الد  هَةا َفَما َمإَلاُو احلم خا اامَ ا ماَن اآلم ََ اةا الد  حلم َعاب ابمُامم َعاَبا ً  ا

إلَابمدالم نيَاومماً َغذمَُ مم وَ  لأ نَيدا ِه أَلا ماً َوَ سم ًَ م ُ َعَلى ُ يف ا  ًَ مرياً َواّللَّ  .(2)ني َتُله وُه 
 ونيال تعاىل :

 ا اُامم  ا َسابا يفا اّللَّا َ لاُاامم َخاذمِ َلُاامم ميانم ُ نام اَوالاُامم َوأَاامُ سا َمم َ افاً َواباَ انًي َوَجاهاُدوا أبا إُلمم اام اُهوا خا
َلُموَن   َلوم َ اَن َعَه اً نَيها باً َوسَ  لاُ وَن تَاعم ا َُّر َوَساَ حم ُم الل  داً نيتَابَاُعاواَل َوَلااانم بَاُعاَد م َعلَا م ا َ هاً نَياصا

ُمم َلَاا ابُوَن  َلُم ميا َّ ُ  َاعم لاُاوَن أَاامُ َسُ مم َواّللَّ َنا َمَعُامم  ُا م إَلَطعمَنا خَلََهجم ّللَّا َلوا اسم  .(3) ا
ن أسااابا  العااابا    الااادا ا فااال عوق عااان اذ ااااق والإلنانيااايف عناااه مااان صااا ا  املنااااف ني ومااا

 واوالال   اآلخهة .
 !فا ف  ص  أن  عد أهله من ال هنير الناج ر؟

 و  ف  ص  ًهعاً أن  اون هؤنيل ال اعدون هم ال هنير الناج ر؟! 

                                                

 . 31سمد :   (1)
 . 39-38الإلوبر :   (2)
 . 42-41الإلوبر :   (3)
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ني س ما مي ا  ان نيعوقهم واعإلزاوم وخبني م للطاة ر املنصورة لسبب أو آلخه، أو اًإلابلوا 
مي ا نيالوا : ًابلإلنا أموالنا وأهلوم، أو نيالوا : مين ب وتنا عاورة وماا  أبي أمه من ايمور، وني س ما

ه  بعورة مين  ه دون ميني فهاراً ... ميىل غذ  لا من ايعبار وايسبا  الإ   إ ا ا سالمان، 
 !!وه  لن تاون ميني من ايسبا  والبراةع الإ  نإلحل ا املناف ون

عان النأااة، و ها  أسابا  وأعابار مان  و ه  سلمان أن هبا الناوو مان ايعابار ني  عاوق
 أسبا  اوالال ومن أعبار مناف   ايعها  اذ لر اذ ال  نيال تعاىل:

  َلمسا إلَاابم اهم لََنا  َاُ وُلوَن أبا ُلوَم َفاسم َوالَُنا َوأَهم َنا أَمم اَبَلإلام ًَ َن اَيعمهَا ا  َنإلا امم َس َاُ وُل َلَا المُمَخلَُّ وَن ما
 . (1)مم ... َما لَ مَ   ا نيُاُلوهباا 
 ميىل أن   ول :

  لاااا  امم أَبَاااداً َوزُ  ااااَن َ لااااَا  ا نيُالُاااوباُامم نُاااوَن مياىَل أَهم َ لااااَب الهَُّساااوُل َوالمُمؤمما اااإُلمم أَنم لَااانم  َانام بَااايفم يَنَانام
إُلمم نيَاومماً بُوراً  إُلمم َينَّ السَّوملا وَُ نام  . (2)َويَنَانام

ال ب نه وبني امللار ر ال عل ر   اذ اق  فإاه رابعاً : مي ا  ان للمؤمن عبر ًهع  وا   ح
 ني خيهج ببلا من عداق اجملاهد ن، وني خيهج ببلا عن أن  اون من الطاة ر املنصورة .

  غاازاة،  -صاالى هللا عل اه وساالم-نياال جااابه بان عباادهللا ر اا  هللا عن ماا :  نااا ماع النااا 
 ف ال:

عإلم واقايً، ميني  ااوا معام، حبس م املاهخ (( )) مين  ملد نر لهجانًي  ما سه  مسذاً وني نيط
. 

 .(3)و  روا ر : )) مينيَّ  له و م   ايجه ((

                                                

 . 11ال إل  :   (1)
 . 12ال إل  :   (2)
 رواه مسلم .  (3)
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 اان   غازاة، ف اال : )) مين   -صالى هللا عل اه وسالم-وعن أا  ر   هللا عنه : أن الناا 
 .(1)أنيواماً  ملد نر خل نا  ما سلانا ًعباً وني واقايً  ميني وهم معنا ف ه، حبس م  العبر (( 

وعان اباان عمااه ر ا  هللا عن مااا  نيااال : ميطاا تاب ااب عنمااان عان باادر  فإاااه  اان  إلااه بنااو 
:  -صالى هللا عل اه وسالم-، و ااو مه لر، ف ال له الناا -صلى هللا عل ه وسلم-رسول هللا 

 .(2))) مين لا أجه رجيف ممن ً د بدراً وس مه (( 
  عااداق اجملاهااد ن، فااإن فعااايف و اابلا مي ا ج ااز املساالم غااازايً  فإاااه  صااانف   ادسااالم 

 مؤمن  لا  فلن خيهج عن اطاق الطاة ر املنصورة :
نيااال : )) ماان  -صالى هللا عل ااه وسالم-فعان ز ااد بان خالااد ر ا  هللا عنااه : أن رسااول هللا 

. مإل   عل ه (3)ج َّز غازايً   سب يف هللا  ف د غزا، ومن خلف غازايً   أهله خبذ  ف د غزا ((
. 

بعا  ميىل باين  -صلى هللا عل ه وسلم-خلدري ر   هللا عنه أن رسول هللا وعن أيب سع د ا
 حل ان، ف ال : )) ل نبع  من  يف رجلني أحدمها، وايجه ب ن ما (( .

و بلا مي ا  ان املسلمون   يهوف ج اق ر فعاًل، فإل امسوا العميف ادسالم  : نياوم ا اهوا 
د آخااهون للإلعلاا م وتهب اار ايماار وميعااداق للأ اااق   سااب يف هللا، وا ااه آخااهون لطلااب العلاام، ونيعاا

العلماال الاه ا ني وتهب ار ايمار علاى العلام والعبااقة واذ ااق وال  اام بسااةه ًاؤون ادساالم  فاإن 
مج ااع هااابه ايصااناف يفاهااادون   ساااب يف هللا، ملااار ون   رفاااع را ااار ادسااالم ونيماااع اللاااهال 

عان الطاة ار الناج ار املنصاورة  والبدو واللالل، ولن خياهج صانف مان هابه ايصاناف اجملاهادة
 ال اةمر على أمه هللا .

                                                

 ( . 2839رواه البخاري )  إلا  الإلوح د، حد     (1)
 ( . 3130رواه البخاري )  إلا  فهخ اخلم ، حد     (2)
 ( . 1507رواه مسلم   " الصح  "  ) ص  (3)
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ونيول سلمان : )) أرأ و مياسامً سل م انيعإل اق، صح   العباقة، ا ا  الساه هة، علاى  -8
ماابهب أهاايف الساانر واذماعاار    اايف ًاا ل، لانااه رأي فساااق الزمااان ونيااال : أم أر  اآلن أن 

عبد ربه و دو الناس مان ًاهه  هايف هابا أعإلزل الناس وأته  م، فاعإلزل   ًعب من اللعا  ب
ني تسااإلط ع  ياااه ني   اتاايف وني   اااوم أصاااًل حااج ! تسااإلط ع أن ت ااول : ماان الطاة اار املنصااورة؟

  إلح   له النصه، لاناااا تسإلط ع 
 أن ت ول : مياه من ال هنير الناج ر  ياه      مبا خيلى أن  عونيه عن النأاة (( .

ا اداسان املاب ور رأ  فسااق الزماان وفسااق أهلاه  ع  ادة   فأوابه أن ا ول : مين  ان هب
وعباقة وأخالنياً، ونيد أعأب  يف  ي رأي رأ ه، واتبع هواه، ف أه هبا اجملإلمع ال اسد  ف با 

 م اجه ميىل هللا، له أسوة أبب ه ميبهاه م خل يف هللا عل ه السالم :
 

 نيال هللا تعاىل حا  اً عن هأهته :
  ا ُمَ اجا َ اا ُم َونَياَل ميا  . (1)ِه مياىَل َريب ا ميااَُّه ُهَو المَعزا ُز احلَم

: )) املسلم من سالم املسالمون مان لساااه و اده،  -صلى هللا عل ه وسلم-ونيال رسول هللا 
 .(2)وامل اجه من هأه ما  ى هللا عنه (( 

 
 خصوصاً مي ا  ان هناال فنت وههج ونيإلال فإلنر بني املسلمني .

 
: ))  -صالى هللا عل اه وسالم- عناه  نياال : نياال رساول هللا فعن مع ايف بان  ساار ر ا  هللا

 .(3)العباقة   اوهج   أهة مييل (( . رواه مسلم

                                                

 . 26العنابو  :   (1)
 ( . 10  اداان، حد   البخاري )  إلا  (2)
 ( . 2948  )  إلا  ال نت،    فليف العباقة   اوهج، حد     (3)
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 ف با الهجيف الابه ب   نيومه هو الطاة ر الناج ر املنصورة .

 
ومي ا  ان   يفإلمع تع نو ف ه ال هنير الناج ر املنصورة، ونيد رفعو را ر اذ ااق، فلام  لاارال 

ق مبال وني م ال  ن ع اجملاهد ن، و   هفع رأساً  اي  اذ اق وني ب ول رساول هللا   هبا اذ ا
  ف با ني  (1): )) جاهدوا املله ني أبموالام وأا سام وألسنإلام (( -صلى هللا عل ه وسلم-

صالى هللا -اان أن   ال : مين صح   الع  دة ا   السه هة، بيف  صادق علاه نياول رساول هللا 
)) ماان مااا  و   ابااز و  ااادث ا سااه  لاباازو  مااا  علااى ًااعبر ماان الن اااق :  -عل ااه وساالم

: )) مان    اباز أو ج از غاازايً  -صالى هللا عل اه وسالم-، و صدق عل اه نياول رساول هللا (2)((
 .(3)أو خيلف غازايً   أهله خبذ  أصابه هللا ب ارعر نيبيف  وم ال  امر ((

 حبال  ميني مين علنا   عا  اخل ال .وني جوز عد هبا الصنف   ال هنير الناج ر 
:     -صالى هللا عل اه وسالم-وبعد  يف هبا و اال  فال هنير الناج ر ه   ما عهف ا رساول هللا 

 وأصحابه (( : -صلى هللا عل ه وسلم-)) من  ان على ما  ان عل ه رسول هللا 

                                                

، 3/124(، أ اااااااد ) 3098(، والنساااااااة  ) حاااااااد    3504أبااااااو قاوق ) اذ ااااااااق، حاااااااد     (1)
بَّاااااااان ) حاااااااد    2/374(، والاااااادارم  )  251، 163 (، وأساااااااناقه نيااااااوي، وصاااااااححه اباااااان حا

( وصااااااااححه، وصااااااااححه النااااااااووي   " رايخ  1/81رال " ) (، واحلاااااااا م   " املسااااااااإلد 1618
الصاحلني "   آخاه )    اذ ااق (. نياال املنابري : " واإلمايف أااه  ه اد ب ولاه : " وألسانإلام " : 

لعمه ر   هللا عناه ملاا أاااه علاى عبادهللا بان رواحار  -صلى هللا عل ه وسلم-اوأال، و ؤ ده نيوله 
  عماااهة ال لاااال ًاااعهه   نياااه خ، ف اااال  -عل اااه وسااالم صااالى هللا-ميالااااقه باااني  ااادي رساااول هللا 

 : " خيف ا عنه اي عمه  فل   أسهو ف  م من ال  الن بيف " . -صلى هللا عل ه وسلم-رسول هللا 
(، 2502(، وأخهجاااااه أبااااااو قاوق )اذ اااااااق، حااااااد   1910مسااااالم ) إلااااااا  ادمااااااارة، حااااااد     (2)

 ( . 3/374)  (، وأ د   " املسند " 3099والنساة  ) اذ اق، حد   
 ( . 3762(، وابن ماجه   ) اذ اق، حد    2503أبو قاوق ) اذ اق، حد     (3)
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ماان العماايف  فماان   ااول : مين ال هنياار الناج اار هاا  الااإ الإلزمااو الع  اادة الصااح حر، وجهقهااا
 واذ اق  ني خيلو نيوله من ماابهة وعناق ل ول س د الهسيف والعباق .

ومن فهق ب ن ا وبني الطاة ر املنصورة  ف د خالف نيول أةمر ادسالم، وختبط  للابا    
 اليالم .

خامساً :  ه د سلمان أن  ابالط ا ساه وغاذه ف اوهم النااس أن السال  ني   هابا العصاه ني 
 اااق، و ه ااد أن  ااوهم الناااس أن ادخااوان املساالمني ب صاااةل م هاام  لاار لااوال قخاايف واام   اذ

 اذ اق  وبا ني  ب ه وني  لذ   أًهطإله وني    إلا ته ميىل ً ل من ج اقهم .
والبي  عهف الوانيع وح ااة  ايماور أااه ني جاهاد دعاالل  لمار هللا ورفاع را ار الإلوح اد هناا 

غاذهم ماان حاازب ني وخاهاف ني مااا هااو ميني يغاهاخ قا و اار ماان وهنااال ميني الساال  ون، وأن ج اااق 
وطن ر وتطلع ميىل السلطر واحلام ... ميىل غذ  لا من ايغهاخ الإلاف ر، وأي م زة وبا اللون 
من اذ اق  فل د نياتيف عن وطنه وأغها ه ومباقةه الباطلر  يف أهيف املليف والنحيف مان ًا وع ني 

و طن ر وصوف ر خهاف ر وغاذهم، و ايف مسالم صااقق  وبعن ني وهناقال واصار  و  وق وروافا
  علم أاه ني ني مر يي غهخ من أغهاخ ال إلال ميني مي ا  ان هدفه رفع را ر الإلوح د : 

 )) من نياتيف لإلاون  لمر هللا ه  العل ا ف و   سب يف هللا (( .
، ل ااد  لاااف هللا ااااوااي أهاايف الباطااايف هناااا وهناااال، ولاااو تساااإوا   ج اااقهم  سااام ادساااالم

 وامإلصوا ببلا قمال اللعو  وأمواوم .
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 ونيد أبعد النأعر هببا الإلعل  :
نيال سلمان : )) وعندي  على  لا بعا ايمنلار  من اا : أن ايصايف أن مي ا اخإللاف  ·

انيسم  اخإللف املسمى  فالهسول عل اه الصاالة والساالم   اه الطاة ار املنصاورة  مس اا، و  اه 
مر ساإل إق علاى اباالث وسابعني فهنيار  ل اا   الناار ميني واحادة،   احلد   اآلخه أن هبه اي

فاإ ا اخإللاف انيسام  قل علاى اخاإلالف املساامى، وال اول بإلوحاد املسامى ماع اخاإلالف انيساام 
  -صاالى هللا عل ااه وساالم-اإلاااج ميىل قل اايف ياااهه، اإلاااج ميىل قل اايف، خاصاار ونيااد وصااف النااا 

وهناا النصاه، وهنااال مساهاا فهنيار وهنااال  عين : اخإللاف انيسام واخإللاف الوصاف، ف ناا النأااة 
مساها طاة ار، والطاة ار غالبااً أنيايف مان ال هنيار، أنيايف عادقاً    االم  طاول، لاان هابا بعاا ماا 

 حلَه .
وماااع  لاااا  لساااو أنياااول : مين هااابا الااااالم، ميااااه اجإل ااااق جاااب علاااى اذم اااع اتباعاااه، أم 

أو ًا رياً من اا    إلاا  )) مطمرين نيلا ببلا، وعندي أقلر من ال هآن والسنر، ونيد بساطإل ا 
ماا   ايماه ! ص ر الابه ل ((، لان اان أن  اون اجإل ااق   غاذ سلاه، مساألر،  اان ماا ا؟

 ما  سإلدع    عين : أن  لخم هبا ايمه (( .
   أنيول :

أونًي :   ف غا  هبا ال  م عن أةمر ادسالم منب وصلإل م هبه ايحاق   وعلى امإلداق 
مناااا هااابا، وخياااإلص هللا هبااابا ال  ااام العيااا م أحاااد طاااال  العلااام   أواةااايف ةر ااا  ادساااالم ميىل  و 

 !!مهاحيف الطلب، ومين   هبا لعأباً 
 مين اللابر العهب ر أوسع اللابا ، وع ول علماةنا و  ا هم وف   م       أوسع .

 فإلعال ميىل ل ظ ايمر البي هو أحد أل اي روا ر معاو ر ر   هللا عنه .

 المسألة الحادية عشرة
 باللغـــة العربيـــــة تعلقه
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) املهتب ( : )) وادمر   لاسه: احلالر واللهعر ... و للم :  (1)نيال   )) ال اموس ((
الهجيف اذامع للخذ، وادمام، ومجاعر أرسايف ميلا  م رساول، واذ ايف مان  ايف حا  ... ومان هاو 

 على احل  خمالف لساةه ايقاين (( .
 فايمر  هاق هبا الهجيف الواحد وادمام   ما نيال تعاىل :

  أُمَّر ميانَّ ميابامهَاها َم َ اَن(2) . 
 و هاق هبا اذماعر، و هاق هبا من هو على احل  .

 ونيال ادمام ابن جه ه ر ه هللا تعاىل   ت سذ نيول هللا تعاىل   سورة ايعهاف :
    ًااااااادا دا ًَ لاُاُ ااااااامم َأوم ُمَعاااااااب اهُبُمم َعاااااااَبا ً  ُ ُم م َ َتعايُاااااااوَن نيَاوممااااااااً اّللَّ ُ مم  ا ااااااانام             َوميا م نَيالَاااااااوم أُمَّاااااااِر ما
 ... (3)اآل ر . 

 ((    مم ُ اانام : مجاعاار ماان م ذماعاار  ااااو تعااظ املعإلااد ن   السااابو،  َوميا م نَيالَااوم أُمَّااِر ما
 وأطل  على الناه ر فهنير، ونيد مساهم هللا نيوماً (( .

 فأطل  على ايمر ) مجاعر ( . -1
هااابه ال هنياار الاااإ  مث أطلاا  علااى ايمااار ) فهنياار (، ف ااال : )) واخإللاااف أهاايف العلاام   -2

لاُاُ مم  نيالو :  ُ ُم م َ َتعاُيوَن نيَاومماً اّللَّ  (( .! : هيف  ااو من الناج ر أم من اوالار؟  ا

مث أطل  على ايمر ل ظ ) الطاة ر (، وعلى ال هنيإلني الناه إلني طاة إلان، وعلى ال هنيار  -3
 ايمر مبعىن واحد .  فإلحصيف لنا أن ال هنير أو الطاة ر واذماعر و (4)العاص ر طاة ر

                                                

 ( . 15/634(، واايه " عب ب اللابر " ل،زههي )  1/179)   (1)
 . 120النحيف :   (2)
 . 164ايعهاف :   (3)
"       (، و " ت سااااذ اباااان  نااااذ 189، 187-13/184اايااااه : " ت سااااذ اباااان جه ااااه " )   (4)

 ( . 117-6/116ط. احللا ( و " احملهر الوج ز " نيبن عط ر ) -2/257-258) 
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ونيااال   )) ال اااموس ((   ) مااااقة فااهق ( : )) وال هنياار   لاساااه : الساا ال املمإللااائ ... 
 والطاة ر من الناس (( .

 و بلا نيال   )) اللسان ((   ماقة ) طوف ( و ) فهق ( .
  اه  -صالى هللا عل اه وسالم-من حد   أيب ساع د أن الناا  (1)و  )) صح   مسلم ((

  اواون   أمإله، خيهجون   فهنير من الناس،   إلل م أقر الطاة إلني ميىل احل  .نيوماً 
وماان طه اا  آخااه : ))  اااون   أمااإ فهنيإلااان، ف خااهج ماان ب اان م مارنياار  لاا  نيااإلل م أونيهاام 

  حل  (( .
فعاا  عاان ال ريإلااني ةرة بل ااظ : ) طاة اار (، وةرة بل ااظ : ) فهنياار (، ومهااا فريإلااان عي مإلااان   

من حد   أيب بااهة ر ا  هللا عناه عان  (2)   البخاري (( )  إلا  الصل  ( ما   )) صح
 : أاه نيال : )) مين ابين هبا س د، ولعايف هللا أن  -صلى هللا عل ه وسلم-النا 

  صل  به بني فريإلني عي مإلني من املسلمني (( .
 

هللا عل ه  صلى-.  لطاة إلني بدل ال ريإلني، ف ال :  ان النا (3)وع    )) مسند أ د ((
ادابنا  وماً واحلسن بن عل    حأهه، ف  بيف على أصحابه، ف حداب م، مث   بيف على  -وسلم

 احلسن ف  بله، مث نيال : )) مين ابين هبا لس د مين  عخ  صل  بني طاة إلني من املسلمني (( .
 

مسااااى هاااابه مج اااار وتلااااا  -صاااالى هللا عل ااااه وساااالم-اثا اااااً : لنساااالم جاااادنًي أن رسااااول هللا 
ة  فعلى ف م سلمان تاون النأاة من النار خاصر  ل هنير الناج ر، وتاون املنصورة من منصور 

ال ااهق اوالااار  ين الي ااور والنصااه والابلااب ني  سااإللزم النأاااة  فااإن الابلباار والي ااور والنصااه 

                                                

 ( . 153-149، حد    2/745-746)   (1)
 ( . 2704) حد     (2)
(3)   (5/47 . ) 
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املااااقي والعسااااهي نياااد  اااااو مااان حاااظ الا اااار   غالاااب العصاااور  فال هاعنااار والالاااداا ون 
ة وال  اصهة وملوال اوناد والصاني  اان وام ملاا وسالطان وجا و  وج اوا والإلبابعر واي اسه 

ني ت  ااااه، ولل  ااااوق ال ااااوم والنصااااار  ماااان قهااااور ولل ناااااقال والبااااو  ني واللاااا وع ني والااااهوافا 
والباطن ر واملناف ني قول وج وا وسلطنر وني ه، فلو  ان النصه وال وة والابلب تسإللزم النأاة  

 م الاافهة امللحدة .للزم أن   ال بنأاة هبه ايم
 

   سااام هااابه ال هنيااار  لناج ااار، وميطاااا أخاااب  -صااالى هللا عل اااه وسااالم-اثلنااااً : مين رساااول هللا 
 العلمال هبا املعىن من  المه، فس ط ما تعل  به سلمان، وس ط ما بناه عل ه .

 
لان البي ورق عنه عل ه الصالة والسالم وصف هبه ال هنير أب ا ه  اذماعر، فإ ا جه نا 
على مبهب سلمان   ان مؤقاه أن هبه ال هنير خمصوصر هببا الوصف، وأن الطاة ر املنصاورة 

 من أهيف الُ هنير املبمومر الب ن فهنيوا ق ن م و ااوا ً عاً .
هابه ال هنيار أب اا : )) مان  اان علاى ماا عل اه  -صالى هللا عل اه وسالم-ووصف رسول هللا 

فعلى مبهب سلمان تاون الطاة ر املنصورة  وأصحابه ((  -صلى هللا عل ه وسلم-رسول هللا 
علاى أماه آخاه ماباا ه ملاا عل اه رساول هللا وأصاحابه، وماا عل اه رساول هللا وأصاحابه هاو ال اهآن 
والسنر، وهو احل ، وما بعد احل  ميني اللالل، فإ ا نيال سلمان : أم نيلو وأم أنياول   نيلناا : 

 صذ .بعد ختبط  نذ، وميىل هللا امل (1)هبا مبهبا ايخذ

                                                

نيد   ول سلمان: مين الطاة ر املنصورة جزل من ال هنيار الناج ار. ف  اال لاه : ميااا جعلإل ماا   (1)
  ميحداها، و ط   ايخه ، واحل  أ ما فهنيار واحادة، ووابا الإل ه ا   هنا مإلبا نإلني  تابلو

 م ر  س اس ر، ول سو من الإلح    العلم    ً ل .
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صالى هللا عل اه -رابعاً : من أقلر سالمان علاى الإل هنيار باني الناج ار واملنصاورة أن رساول هللا 
مسى الناج ر فهنير ومسى املنصورة طاة ر، وايصيف عنده أاه مي ا اخإللف انيسم  اخإللاف  -وسلم

 املسمى .
أ اا  – بعد علم م الااميف ووع  م اللاميف –فن ول له : هيف علمال ادسالم الب ن نيهروا 

 فهنير واحدة فاعم معهفر هبا ايصيف؟
 اط وا . –وأي علم  –اذوا  :  الَّ مث  الَّ، مي م عن علم 

أطل  على هبه ال هنير الاهاار   أحاق ا  انيفاإاق  -صلى هللا عل ه وسلم-مين رسول هللا 
. 

 ) ملر (   ما   حد   عبدهللا بن عمهو ر   هللا عنه وغذه . -1
 ر (   ما   حد   معاو ر وأا  وغذمها ر   هللا عن م .و ) اذماع -2
 و ) السواق ايعيم (   ما   حد   عمه ر   هللا عنه . -3

تااون هابه أمام خمإلل ار،  –مي ا اخإللاف انيسام اخإللاف املسامى  –فعلى مبهب سلمان 
 وال ول بإلوحدها اإلاج ميىل قل يف ياهه .

  خمإلل ر .و  أحاق   الطاة ر رو  عنه الصحابر أل اياً 
 فأطل  عل  م ) طاة ر (   ما   حد   املابذة ومعاو ر وغذمها . -1
 وأطل  عل  م ) أمر (   ما   حد   معاو ر .  -2

 وأطل  عل  م ) مس ( . -3 
 وأطل  عل  م ) نيوم ( . -4 
 وأطل  عل  م ) عصابر ( . -5 
 وأطل  عل  م ) أهيف الابه  ( . -6 
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 ا اخإللف انيسم  اخإللف املسمى، وال ول بإلوح دها اإلااج مي ))فعلى مبهب سلمان : 
  مي  انيخااإلالف والإلابااا ه بااني هاابه املساام ا  نياااةم  فل ااأ   يقلاار علااى ((ميىل قل اايف ياااهه 

 توحدها .
 

أما عند علماال ادساالم  فاال اخاإلالف وني افاإاق وني تاباا ه وني تباا ن  فللاه تساعر  
أمساااال :  -صاالى هللا عل اااه وسااالم-ولهساااول هلل وتسااعون امسااااً، بااايف أ نااه، واملسااامى واحاااد، 

: ال ااااهآن،  سماااد، وأ ااااد، واحلاًااااه، والعانيااااب، واخلااااا ، واملسااامى واحااااد، ولل ااااهآن أمسااااال
وال هنيان، والنور، والاإلا ، والهول ... مي ، واملسمى واحد، وللمسالمني أمساال، وللماؤمنني 

 أمسال، ومين ًريو نيلو :
 ص ا  :

  ُااااُهوفا الإلَّاااااةاُبوَن المَعاباااااد لمَمعم ااااُهوَن  ا ما ُدوَن اآلم اااااجا اااااةاُحوَن الهَّا اُعااااوَن السَّ ااااُدوَن السَّ َاما وَن احلم
ها المُمؤممانانَي  ُُدوقا اّللَّا َوَبل ا َافاُيوَن حلا  . (1)َوالنَّاُهوَن َعنا المُمنمَاها َواحلم

 واملسمى واحد، وهم املؤمنون   ما نيال تعاىل :
  ها المُمؤممانانَي  . (1)َوَبل ا

  )      ااه  ((ايل اااي الاإلاب اار  ))ونيااال عبااداله ن بااني ع سااى اومااباَ    إلابااه 
  ااال : جاااال فاااالن فااا من معااه مااان أول اااال هللا، وحاااز  هللا،  ))ايول ااال وأاصاااار الاااد ن ( : 

وفه اا  اوااد ، وأًاا او احلاا ، وأاصااار ق اان هللا، و اااة احلاا  و اقتااه، وساا وف العااز، وأر ااان 
 . (2)((عاةم ا، وقعاةم الدولر، و إلاةب هللا   أر ه اخلالفر وق

 

                                                

 . 112الإلوبر :   (1)
 ( . 65" ايل اي الاإلاب ر " ) ص  (2)
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ونيااال   )      ااه ايعاادال ( : )) أنيباايف فااالن فاا من معااه ماان ًاا عر الباطاايف، وفه اا  
اللاا طان، وأتباااو الاباا  وأل افااه، و،ر الااد ن، و ااواري ال إلناار، وسااباو الابااارة، وفااهاا النااار، 

البادو، وأهايف ال هنيار والز اة واللا اق وأعادال احلا ، وجناوق ميبلا  ، وطاواغ  الابا ، وأحازا  
 (1)وال إلنر واملعص ر وادحلاق والبدعر، وت ول: أنيبيف   ل  اف مان النااس وأوخااا وأو ا ((

. 
 

ونيااال      احإللاااق ال اااوم : )) أنيباايف   مج ااور أصاااحابه و ااافإل م وقمهاااة م، وأنيبااايف 
أي :  نهة، وأنيبلوا ب له ونيل له، وحلده، وح له، و  هبم من الناس، وقهم من الناس  

اذاامَّ الاب ااذ، ومج اااً غ ااذاً أ لاااً، و  ااال : رأ ااو فااالمً   هااار أصااحابه وغمااارهم وسااواقهم 
))(2) . 

وهبا الاإلا  مبين على هبا ايساس  ساولار نيساإل  ال ايل ااي املإاقفار للمعاىن الواحاد 
. 

 
ال هنير الناج ر وأهيف السنر والبي ف مه علما م وسل نا : الإاقف بني الطاة ر املنصورة و 

 واذماعر .
 

ومين لابر ال هآن والسنر ولابر العه  وه  لابر ال هآن والسنر   يف  لا هو املنطل  ل اووم 
 بإلوحد الطاة ر الناج ر واملنصورة وأهيف السنر واذماعر وتهاقف ا على معىن واحد  فمناًل :

 

                                                

 ( . 66" ايل اي الاإلاب ر " ) ص  (1)
 ( . 68" ايل اي الاإلاب ر " ) ص  (2)
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)) وهااا  اذماعااار ((، ورق   حاااد   معاو ااار ر ااا  هللا عناااه   حاااد   ال اااهق :  -1
 و بلا ورق   حد   أا  .

 
ني  زال من أمإ أمر  ))وورق   حد   معاو ر ر   هللا عنه   حد   الطاة ر :  -2

، وورق أ لاااً ماان روا إلااه   حااد   ((صااح   البخاااري  ))   مااا ت اادم   ااهه وعاازوه ميىل ((
، وورق من حد ناه ((اهه ن وني تزال عصابر من املسلمني   اتلون على احل  ي ))الطاة ر : 

 . ((ني تزال طاة ر ... مي   ))وحد   املابذة وغذه : 
 

 !ف يف ا ول : اخإلل و ايمسال فاخإللف املسمى؟
اذااوا  : ني  ين املعااىن واحااد، واملساامى واحااد،  لااا أن ايماار مبعااىن اذماعاار ومبعااىن 

 ىن اذماعر ومبعىن الطاة ر .مبعىن اذماعر، وال هنير مبع –وه  أ    ا  –الطاة ر، والعصابر 
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 إلصور سلمان أاه نيد أصب    عداق اجملإل د ن الب ن ا  وم أن خيال وا أةمر انيجإل ااق  
 ل اام وايمااار مااان وراة ااام، ولاااو  اااااو النصااوص واللابااار ميىل جاااااب م، والوانياااع علاااى امإلاااداق 

 ال هون  ل د وم .
 نيال سلمان : ·

لااااالم  ميااااه ميجإل ااااق علاااى اذم اااع اتباعاااه، أم )) وماااع  لاااا  لساااو أنياااول : مين هااابا ا
مطمرين نيلا ببلا، وعندي أقلر مان ال اهآن والسانر، ونياد بساطإل ا أو ًا رياً من اا    إلاا  

ما ! )) ص ر الابه ل ((، لان اان أن  اون اجإل اق         غذ سله، مسألر،  ان ما ا؟
   ايمه ما  سإلدع  )  عين أن  لخم هبا ايمه ( (( .

 أنيول :  
   هبا الاالم ايها  :

البي ا طهال ميىل هبا انيجإل اق   أمه ات ا  عل اه أةمار ادساالم ! ما أونًي : سبحان هللا
 !وةبع م عل ه علمال املسلمني على امإلداق الزمان؟

وهااايف  اااااو ايمااار تعااااَ مااان هااابه ال لااا ر ملاااالر، فا اااطهر  ميىل هااابا انيجإل ااااق، 
 !لإلالف عن م  ارابر ازلو هبم؟

يف  نااو تعااد ا سااا وأاااو طالااب   مهحلاار املاجسااإلذ ماان أهاايف انيجإل اااق، تلاا ه وهاا
 !سالل اخلالف على أةمر ادسالم؟

اثا اً : أاو ت ول : مين عنادال أقلار مان الاإلاا  والسانر علاى الإل ه ا  باني ال هنيار الناج ار 
  والطاة ر املنصورة  فا ف  سإلط ع مسلم أن  إلصور أن ايةمر وايمار يلاوا   غ اا  عم ا

 المسألة الثانية عشرة
تصوره أن أصبـــح في عــــداد 

 المجتهــــدين
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طوال نيهون عد دة عن ف م هبه ايقلر من  إلا  هللا وسنر رسوله عل ه الصالة والساالم   
فلعله  ان اول ب نا وباني ادنيادام علاى ! هبه ال ل ر. أما خطه ببالا منيف هبا السؤال؟

 مصاولر أةمر ادسالم .
لا أقلر  اثلناً : هيف  سإل  م نيولا : اان أن  اون اجإل اق   غذ سله، مع ال ول أبن

 !من الاإلا  والسنر، ومع ال ول أبن نيلبا مطمرين ميىل ما  هبو ميل ه؟
رابعاً : ملا ا عون من ًأن هبه املسألر الابذة مبنيف نيولا : ماا   ايماه ماا  ساإلدع  ) 

 ! عين : أن  لخم هبا ايمه (؟
 !فما ه  املساةيف الابذة   ايهال مي ا  ان ما صنعإله من صاباةه ايمور؟

م أاااا بعملاا هاابا نياد ح  ااو ماساباً  بااذاً وحلمااً عي ماااً يًاد خصااوم أهاايف أني تعلا
احلااد   عااداوة وخصااومر وأًاادها ماااهاً و  ااداً للماان   الساال   وأهلااه  مي  فاااهوا ونياادروا مث 
فاهوا ونيدروا   ف   نعون اللبا  السل   مبن أ م الباطيف ومباقة م اللاالر مي ا  اان هابا 

حل ، من   الطاة ر الناج ر املنصورة، ف داهم ً اط ن م ميىل اللبا   عإل د أاه على املن   ا
هاابه املا اادة، وهاا  أن  سااحبوا البساااط ماان  ااو أنياادام الساال  ني أهاايف احلااد    ل ااول : 
أب اام ل سااوا هاام الطاة اار املنصااورة، باايف وني ال هنياار الناج اار، باايف فاا  م ع ااو  وخلاايف وت صااذ 

،  (1)ىل أصول ... مي   فسلطوا  إلَّاهبمومساوئ تإلحول عندهم ميىل ساسن، وفهوو تإلحول مي
نوا قعااايعم   صا وف اللابا    زلزلاون هابا انيعإل ااق املاإلمان مان نيلاوهبم  لادعااي   ًو
والاإلا       ذ املن   السل   ح ناً، والطعن   علماةه ورموزه مبخإللف الطعون الياملر 

مان الاد ن و لاا مان ماذاث ايمام  ال اجهة أح اامً، والادعوة السال  ر ني ت اوم ميني علاى جازل
اوالار، وعلمال هبه الدعوة ني  عهفون الوانيع و ع لون   غ بوبر، بيف حج مين ف  م لعلمنار 
فاه ر وعلم ر، وف  م، وف  م ... أً ال ني  سإلطاو حاا إل ا  فا ف  اون هبا املن   هو 

 !و  ف  اون أهله هم الطاة ر املنصورة؟! س  نر النأاة؟
                                                

 البوط ، والإللمساَ، وال ه اوي، وتالم ب الاوابهي، وغذهم . الابزايل، و   (1)
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هببه املاا د وايسال ب املا هة أن جإلالوا وجإلاحوا  نذاً و نذاً ممن  اااوا علاى  فاسإلطاعوا
املاان   الساال     هاابه البلاادة وغااذه، وصاادوا  نااذاً و نااذاً مماان  ااان   طه  ااه ميىل اعإلنااااق 

 املن   السل  ، فصدوهم عن سب يف هللا، سال ما  عملون .
البساعا : )) ما   ايمه ما  سإلدع   ف يف   ال   نيل ر هبه بعا أبعاقها وبعا م

 ! عين : أن  لخم هبا ايمه ((؟
 !أف مو املابز  أ  ا ال ارئ اللب ب؟

فإ ا  نو ني تعهف هبا اي سلمان  فعلى اخلبذ س طو  فااعهف اآلن، وعل اا  لإلوبار 
 ميىل هللا والهجوو ميىل احل ، ومين  نو تدري  فاملص بر أعيم .

عاان من أااه احلاا  وأهلااه أهاايف احلاا  الطاة اار املنصااورة الناج اار، ومين هلل جنااداً  عاادافعون 
جعلنا هللا من م، وحلهم   زمهعم، وما ببلناه   الدفاو عن م ني     حب  م  فالل م ت بيف 

 منا ج د امل يف اللع ف .
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 فمن م ايةمر ايجالل الابار أهيف العلم والعباقة والورو والزهد واملااار العي مر عناد هللا
 مين ًال هللا وعند ايمر ادسالم ر .

ادمام عبدهللا بن املبارال الن ر اذواق النبو اجملاهد البي حااز خصاال اخلاذ، )    -1
 ها ( .181
وادماااام اذل اااايف  ز اااد باااان هااااارون أباااو خالااااد الواسااااط  الن ااار املااااإل ن العابااااد، )    -2
 ها ( .206
د ين الن ااار النباااو أعلااام أهااايف عصاااهه ادماااام اذل ااايف علااا  بااان عبااادهللا بااان جع اااه املااا -3

 ها ( .234 حلد   وعلله، )   
ومن م ميمام أهيف السنر الصابه اجملاهد الن ر احلافظ احلأر ادمام أ د بن سمد بان  -4

 ها ( .241حنبيف الل باَ، )   
ومان م جباايف احل ااظ وميماام الاادا ا الن اار أماذ املااؤمنني   احلااد   سماد باان ميمساع اايف  -5

 ها ( .256)    البخاري،
 ها ( .259ومن م ادمام الن ر احلافظ أبو جع ه أ د بن سنان الواسط ، )    -6
 
 ادمام اذل يف الن ر احلافظ أحد ايةمار سمااد بن ع سى بن َسومرَة  -7

 

 سياق أقوال أئمة اإلسالم في أهل الحديث

ومدحهم وثنائهم العاطر عليهم وذمهم لمن يطعن فيهم 

 أو ينتقصهم
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 .(1)ها (279، )   ((اذامع  ))السلم  الإمبي صاحب 
ني تازال طاة ار  ))د   املإلاواته :   احلا -صالى هللا عل اه وسالم- ل م فسهوا نيول النا 

مان أمااإ ياااهه ن علااى احلا  ني  لااههم ماان خاابوم وني مان موأهاام ) و  روا اار : خااال  م( 
 :   ((حج ت وم الساعر )و  ل ظ : حج  يت أمه هللا( وهم على  لا 

ني  ))أبن املهاق هببا الطاة ر هم أهيف احلد  ، ونيد ورق   بعا طهق هبا   احلد   : 
 . ((زال طاة ر من أمإ   اتلون على احل  حج ت وم الساعر ت

و  خيال  م    لا أحد من أةمار ادساالم وال  اه واحلاد  ، وني خياال  م ميني مان  ُاعمإلَاد  
 ب وله من أهيف البدو .

ونيااد ةبع اام علااى نيااووم أةماار احلااد   وال  ااه والإلوح ااد والساانر علااى امإلااداق الإلااار   ميىل 
  ومنا هبا .

ماان م ادماااام اذل ااايف ال   ااه احملااادث امل ساااه الن ااار سمااد بااان جه اااه الطااا ي، )   و  -8
 . (2)ها (310
وماان م احلااافظ أبااو باااه عمااهو باان أيب عاصاام اللااحاال باان خملااد اللاا باَ، )    -9
 . (3)ها (،    إلابه ))  إلا  السنر ((287

أحاق ا  : )) ني    ه أحاق   افإاق ايمر ميىل ابالابر وسبعني فهنيار، ماإل  ااً بابلا عان
تااازال طاة ااار مااان أماااإ علاااى احلااا  ((  لوحااادة مو اااوو هااابه ايحاق ااا  وتلاااا  فمو اااوو 

 ايحاق   ال هنير الناج ر املنصورة .

                                                

(، واايااه نياول ادمااام  27-26: ااياه : " ًااهف أصاحا  احلاد   " ) ص  6-1مان   (1)
(، ونيااااااول الإمااااابي وعلاااااا  بااااان املااااااد ين  2أ اااااد   : " علاااااوم احلااااااد   " للحاااااا م ) ص

 ( . 504 /4والبخاري أ لاً   : " سنن الإمبي ) 
 ( . 283اجمل د " ) ص " فإل   (2)
(3)   (1/32-36 . ) 
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 -صلى هللا عل ه وسالم-ساق ادمام املب ور  و عنوان : )    : ف ما أخ  به النا 
ميىل واحاادة، و  اه نيولااه عل ااه  أن أمإلاه سااإل إق علاى اابنإلااني وسابعني فهنياار، وَ م اه ال ااهق  ل اا

 السالم : )) مين نيوماً سذ بون سنن من  ان نيبل م (( (، مث رواه من حد  : 
 
 عوف بن مالا ايًأع  . –أ 
 

 وأا  بن مالا . –  
 
 ومن حد   معاو ر . –ج 
 
 ومن حد   أيب هه هة . –ق 
 
 ومن حد   أيب أمامر . -ها
 
 ومن حد   ابن مسعوق . –و 
 

  فَاهمنيااااً ومابااا هة بااان طاااة إلني خمإلل إلاااني  ملااا ا إل اااى بااب ه هااابه ايحاق ااا ، ولااو  اااان  ااه 
ولسااااق أحاق ااا  : )) ني تااازال طاة ااار ... مي  ((  ميي ااااراً لل اااهق باااني طااااة إلني مإلاباااا هتني، 

 لان هبا ما ان خيطه على  له ني هو وني غذه  لوحدة املو وو عند  يف العلمال .
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هااا (،    إلابااه 360ن احلسااني اآلجااهي، )   وماان م ادمااام أبااو باااه سمااد باا -10
 . (1))) الله عر ((

ع د   ً بعنوان : )    افإاق ايمم   ق ن م وعلاى  ام ت اإق هابه ايمار (، مث رو  
 حد   انيفإاق ميىل ابالث وسبعني فهنير :

 من حد   أيب هه هة . –أ 
 ومن حد   عبدهللا بن عمهو . –  
 .ومن حد   أا  بن مالا  –ج 
-وماان حااد   معاو اار باان أيب ساا  ان   ل اام ر اا  هللا عاان م ماان طااهق ميىل النااا  –ق 

 . -صلى هللا عل ه وسلم
و   اااب ه أحاق ااا  : )) ني تااازال طاة ااار مااان أماااإ علاااى احلااا  ((  بناااال علاااى أن هااابه 

 ايحاق   وتلا تدل على فهنير واحدة .
لعااا ي    إلاباه ال اا م )) ومان م ادمااام أباو عباادهللا عب ادهللا باان سماد باان بطار ا -11

 ها ( .387اد ار عن ًه عر ال هنير الناج ر (( )   
عنوان الاإلا   نبريا أاه   خيطه بباله أن هناال فهنياً بني ال هنير الناج ر والطاة ر املنصورة 

. 
صلى هللا عل اه -مث مياه أورق حد   ني   بن سعد بن أيب ونياص  نيال : نيال رسول هللا 

، ونيبلاه (2)ال طاة ر من أمإ ياههة على الاد ن، عز ازة ميىل  اوم ال  امار ((: )) ني تز  -وسلم
حاد   أيب هه اهة : )) ني  ازال وابا ايماه أو علاى هابا ايماه عصاابر مان النااس ني  لاههم 

 .( 2)خالف من خال  م حج  يت أمه هللا ((

                                                

 ( . 18-14) ص   (1)
 ( من " اد ار " . 200 – 190( اايه : من ص )  2، 1) 
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إلنااا ميىل مجااع أورق هااب ن احلااد نني  ااو عنااوان : )    :   ااه ايخبااار واآلاثر الااإ قع
هاابا الاإلااا  وأتل  ااه (، وصاادَّر هاابا البااا  ب ااول حب  اار ر اا  هللا عنااه : )) مين اللاااللر 
حاا  اللاااللر أن تعااهف مااا ُ نمااَو تُانمااااه، وتُانمااااه مااا  نااو تعااهف، وميايال والإلَّلااو ن   الااد ن  

 ، وساق آاثراً   هبا املعىن .(1)فإن ق ن هللا واحد ((
صاالى هللا عل ااه -ر اا  هللا عنااه  نيااال: نيااال رسااول هللا مث ساااق حااد   أااا  باان مالااا 

، (2): ))  يت علااى الناااس زمااان الصااابه ماان م علااى ق نااه  ال ااابا علااى اذمااه ((-وساالم
 (3)وحد   ابن مسعوق : )) بدأ ادسالم غه باً، وس عوق غه باً  فطواب       للاباه ل ... ((

 احلد   .
صلى -ومياي م باإلا  هللا عاملني، وبسنر اب نا مث عل  على  لا ب وله : )) جعلنا هللا 

مإلمسااااني، ول،ةمااار اخلل اااال الهاًاااد ن امل اااد ني ُمإلَّبعاااني، وآلاثر سااال نا  -هللا عل اااه وسااالم
وعلماةنا ُم مإَل اني، وهبادي ًا وخنا الصااحلني ر ار هللا علا  م أمجعاني م إلاد ن  فاإن هللا جايفَّ 

ن الهسيف، وقروساً ل،ابه، مث هو تعاىل بلط ه ابنا ه وت دسو أمسا ه جعيف    يف زمان فإًة م
بعبااقه ورف اه أبهاايف عنا إلاه وماان ساب و لاه اله اار    إلاباه ني خُيلاا   ايف زماان ماان ب اااي ماان 
أهيف العلم،  لر احلأر،  دعون من  يفَّ ميىل اود ، و بوقو م عن الاهق ،  صا ون مان م 

اهون  بعاون هللا أهايف العماى، وبسانر رساول هللا على اي  ، وُام ُاون باإلاا  هللا املاوتى، و ُاَبص ا
 . (4)أهيف اذ الر والاببال (( 

                                                

 ( من " اد ار " . 200 – 190اايه : من ص )   (1)
 ( من " اد ار "  . 200 – 190اايه من ص حر )   (2)
 . ( من " اد ار "  200 – 190اايه من ص حر )   (3)
 ( . 1/197" اد ار " )   (4)
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اايف هاابا العلاام ماان  اايف خلااف  مث ساااق حااد   ميبااهاه م باان عبااداله ن العاابري : )) َامما
 .(1)عدوله   ن ون عنه  ه ف الابالني، وااإلحال املبطلني، وأتو يف اذاهلني ((

 )) ني تزال عصابر ((.مث ساق حد   أيب هه هة وني   بن سعد الساب ني: 
 و  الناَ : )) طاة ر (( .

مث سااااق حاااد ناً عااان احلسااان رفعاااه : )) مااان جااااله املاااو  وهاااو  طلاااب العلااام اااا  باااه 
، وأابهاً عن وهب بن منبه  نيال : (2)ادسالم     ان ب نه وبني اياب ال   اذنر ميني قرجر ((
 . (3)اياب ال    يف زمان (( )) ال   ه الع  ف الزاهد املإلمسا  لسنر أولريا أتباو

  هبا اذو العلم  ساق حد   أيب هه هة وني   بان ساعد الابي  بادق اذ ايف، و  ااوم 
  ه ف الابالني وااإلحال املبطلني، و  جو ميح ال ادسالم والسنر والعلم النبوي .

مث نياال   مو اع آخاه ماان  إلاباه : ))    : افاإاق ايمام   ق اان م، وعلاى  ام ت ااإق 
 لنا ببلا (( . -صلى هللا عل ه وسلم-به ايمر، وميخبار النا ه

مث نيااال : )) نيااد   ااه    أول هاابا الاإلااا  مااا نَيصَّااُه هللا عاازَّ وجاايفَّ عل نااا    إلابااه ماان 
اخإلالف ايمم، وت هق أهيف الاإلا ، و ب هه ميايم من  لاا، وأم أ  اه اآلن ماا جاال  باه 

ماان  ااون  لااا  ل اااون العانياايف علااى  - عل ااه وساالمصاالى هللا-الساانر، ومااا أعلمنااا بااه اب نااا 
حبر من مساسر هواه، ومإلابعر بعا ال هق املبمومر، و    إلمسا بله عر ال هنير الناج ر، 
فاا عا عل  ااا بنواجاابه، و لاازم املوايباار علااى انيلإلأااال وانيفإل ااار ميىل مااونيه الاااهمي   توف  ااه 

 وتسد ده ومعواإله و  ا إله (( .
 

                                                

 ( . 1/198" اد ار " )   (1)
 ( . 1/200" اد ار " )   (2)
 ( . 1/201" اد ار " )   (3)
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اق ايمااار ميىل ابااالث وساابعني فهنياار  ل اااا   النااار ميني واحاادة عااان مث ساااق أحاق اا  افااإ 
مجاعر من الصحابر  من م : عبادهللا بان عماهو، ومعاو ار بان أيب سا  ان، وأاا  بان مالاا  

 ر   هللا عن م أمجعني .
 

وني تاه  لاالماه   املو اعني أي أاباه للإل ه ا  باني مااا ات ا  علماال ايمار علاى أااه ًاا ل 
 . (1)واحد وطاة ر واحدة

 
وماان م ادمااام احلااافظ أبااو ال اساام هباار هللا باان احلساان باان منصااور الطاا ي  -12 

 ها ( .418الاللااة  )   
 

نياااال بعاااد أن  ااادث عااان  م ا البااادو وأهل اااا    إلاباااه )) ًاااهل اعإل ااااق أهااايف السااانر  
 (3): )) ف لم اآلن ميىل تاد ن املإلبعاني، وساذة املإلمسااني، وساب يف املإل ادمني  (2)واذماعر ((

 باإلا  هللا وسنإله ) واملناق ن ( بلهاةعه وحامإله، الب ن نيالوا :
 
  َنا َمَع اللَّاهادا َن إلُابام َا أَاامزَلمَو َواتاَّبَاعمَنا الهَُّسوَل َفا م  . (4)آَمنَّا مبا

وتناباااوا ساااب يف املااااببني بصااا ا  هللا وتوح اااد ر  العااااملني، فاختااابوا  إلاااا  هللا ميمامااااً، 
احل  بني أع ن م ع امً، وسنن رسول هللا ُجنر وسالحاً، واختابوا طهني اا وآايته فهنيامً، واصبوا 

                                                

 ( . 1/366" اد ار عن ًه عر ال هنير الناج ر " )   (1)
(2)   (1/20 – 25 . ) 
 ولعله : " امل إلد ن " . ! با نيال  (3)
 . 53آل عمهان :   (4)
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من اجاً، وجعلوها بههامً  فُل  وا احلامر، وونيوا من ًه اواو  والبدعار، نيمإلنااوم أماه هللا   
 اتباو الهسول، وته  م اذدال  لباطيف ل دحلوا به احل  (( .

ر هللا ورساوله واتبااو  إلاا  هللا وسانر رساول مث   ه اآلاي  وايحاق ا  احلاابَّار علاى طاعا
 ... -صلى هللا عل ه وسلم-هللا 

مث نيال : )) فلم  د    إلا  هللا وسانر رساوله وآاثر صاحابإله  ميني احلا  علاى انيتبااو، 
و م الإلالف وانيخإاو  فمن انيإلصه على هبه اآلاثر   اان مان املإلبعاني، و اان أونيهام هبابا 

م، وأخصاا م هباابا الهساام ) أصااحا  احلااد   (  نيخإلصاصاا م انيساام، وأح  اام هباابا الوساا
بهسول هللا، واتباع م ل وله، وطول مالزمإل م له، و مل م علمه، وح ي ام أا اساه وأفعالاه، 
هاةعه ملاهدة، وأحاامه معا نر، من غذ واسطر وني س ذ  فأخبوا ادسالم عنه مباًهة، ًو

عنه ً اهاً، وتَاَل َّ وه من ف ه رطباً، وتل نوه من ب ن م وب نه واصلر، فأاولوها ع امً، وح يوا 
 لسااه عب ً، واعإل دوا مج ع  لا ح  اً، وأخلصوا ببلا من نيلوهبم    ناً ...

ملاف ر،   َ ُلبمُه لب  وني  -صلى هللا عل ه وسلم-ف با ق ن أخبوا أوله عن رسول هللا 
مث الاافر عن الاافر، والصافر  ًب ر، مث ا ل ا العدول عن العدول من غذ  اميف وني م يف،

 عن الصافر، واذماعر عن اذماعر ...
ف ؤنيل الب ن تُاُع  اد  بن ل م الله عر، وا  يو هبم أصاول السانر، فوجباو وام بابلا 
املنار علاى مج ااع ايمار، والادعوة واام مان هللا  ملاب اهة  ف اام  لار علماه، وا لاار ق ناه، وساا هته 

تبل ااة الاااوح  عناااه  َفَحااهي  أن  اوااااوا أوىل الناااس باااه   ح اتاااه بااني وباااني أمإلااه، وأُمناااا ه   
 ووفاته ...

إَلساب، وميىل رأ اه  ساإلند   مث  يف من اعإل د مابهباً  فاإىل صااحب م الإلاه الاإ أحاداب ا  َانام
ميني أصاااحا  احلاااد    فاااإن صااااحب م اااالإل م رساااول هللا  ف ااام ميل اااه  نإلسااابون، وميىل علماااه 

ال سنإله ب ههبم منه َ صاولون  فمان  اواز  م   ًاهف  سإلندون، وبه  سإلدلون ... وعلى أعد
الب ه، و باه  م   ساحر ال خه وعلو انيسام ... ف ا  الطاة ار املنصاورة، وال هنيار الناج ار، 
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والعصبر اواق ر، واذماعر العاقلر، املإلمسار  لسنر، الإ ني ته د بهسول هللا بد اًل، وني عن 
ايعصاار والزماان، ني  لاو  م عان مسإل اا تاباذ احلاداثن،  سنإله  و اًل، وني  نن  م عن اا ت لاب

وني  صهف م عن مسإل ا ابإلداو من  اق ادسالم ل صاد عان ساب يف هللا  باب  اا عاَوجااً، و صاهف 
عن طهني ا جدنًي وذاجاً، ين اً منه  ا  ً وختم ناً  طاًل أن  ط ئ اور هللا، وهللا مإلم اوره ولو  

حاادون  فااإ م السااواق ايعياام، واذم ااور اي ااخم  فاا  م  ااهه الاااافهون، واغإلاااي هباام اذا
العلم واحلام، والع يف واحللم، واخلالفر والس اقة، وامللا والس اسر، وهم أصحا  اذمعا  
وامللااااهد، واذماعاااا  واملسااااجد، واملناساااا وايع ااااق، واحلااا  واذ ااااق، و  يل املعاااهوف 

جاهاادوا   هللا حاا  ج اااقه، واتبعااوا رسااوله للصاااقر والااوارق، و اااة النابااور وال ناااطه، الااب ن 
على من اجه، الب ن أ  ارهم   الزهد مل ورة، وأا اس م على ايونياا  س ويار، وآاثرهام 

 على الزمان مإلبوعر، ومواعي م للخل  زاجهة، وميىل طهق اآلخهة قاع ر ... (( اها .
 

 دة :   ف   مدل هبا ادمام وابناةه العاطه عل  م ما  ؤ د أ م فهنير واح
)) ف   الطاة ر املنصورة، وال هنير الناج ر، والعصبر اواق ر، واذماعر     العاقلر ... (( 

 مي  .
 

ومن م ادمام احلافظ نيوام السنر أبو ال اسم ميمساع يف بان سماد ابان ال لايف )    -13
 . (1)ها (    إلابه )) احلأر   ب ان احملأر (( 535
 

احلد   وأ م ال هنير الياههة على احل  ميىل أن ت وم الساعر نيال ر ه هللا : ))   ه أهيف 
. )) 
 

                                                

(1)   (1/246 . ) 
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مث سااااق حاااد   : )) ني تااازال طاة ااار مااان أماااإ   ااااتلون علاااى احلااا ، يااااهه ن ميىل  اااوم 
ال  امر ((، ومن حد   ني   بن ًاعبر، و  اه ت ساذ البخااري أب ام أهايف احلاد  ، ونياول 

 أ د بن سنان أب م أهيف العلم أصحا  اآلاثر .
 
نيإلصه على أحاق   )) ني تزال ... ((  ماإل  اً هباا عان أحاق ا  انيفاإاق علاى اباالث ا

 وسبعني فهنير  ين املو وو واحد عنده .
 

ومااان م احلاااافظ أباااو عبااادهللا سماااد بااان عبااادهللا احلاااا م الن ساااابوري         )    -14
 ها ( .405
 

العبااس سماد بان  ع او  : )) حادابنا أباو  (1)نيال    إلابه : )) معهفر علوم احلد   ((
: ابنا ميبهاه م بن مهزوق البصهي مبصه : ابنا وهب بن جه ه : ابناا ًاعبر عان معاو ار بان نياهة  

  نياال :    )) ني  ازال مس مان -صالى هللا عل اه وسالم-نيال : مسعو أيب ادث عن النا 
 أمإ منصور ن ني  لههم من خبوم حج ت وم الساعر (( .

ن عل  بن عبداحلم اد اآلقما  مباار   اول : مسعاو موساى بان مسعو أ  عبدهللا سمد ب
هارون   ول : مسعو أ د بن حنبيف   ول ) وسرييف عن معىن هبا احلد   ف ال ( : )) مين 

    ان هبه الطاة ر املنصورة أصحا  احلد    فال أقري من هم؟ (( .
 وفعاًل  اط   حلا  نيال أبو عبدهللا : و  منيف هبا ني يف : من أمََّه السنر على ا سه نيونيً 

. 
فل د أحسن أ د بن حنبيف   ت سذ هبا اخلا  أن الطاة ار املنصاورة الاإ  ُهفاع اخلابنين 
عن م ميىل ني ام الساعر هم أصحا  احلد  ، ومن أح  هببا الإلأو ايف مان نياوم سالاوا سأار 

                                                

 ( بإلصهف . 4-2) ص   (1)
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رساول الصاحلني، واتبعوا آاثر السلف من املا ني، وقماباوا أهايف البادو مان املخاال ني بسانن 
هللا صاالى هللا عل ااه وعلااى آلااه أمجعااني  ماان نيااوم آابااهوا نيطااع امل اااوز وال  ااار علااى الإلاانعم   

 (( .! الد اَمن وايوطار، وتنعموا  لبؤس   ايس ار مع مسا نر العلم وايخبار؟
 

وساااق ميسااناقه ميىل ح ااص باان غ اااث أاااه ني اايف لااه : أني تنيااه ميىل أصااحا  احلااد   ومااا 
 خذ أهيف الدا ا (( . هم ف ه؟ نيال : )) هم

 
وميىل أيب باااه باان ع اااا : أاااه نيااال : )) ميَ يرجااو أن  اااون أصااحا  احلااد   خااذ 

 الناس ... (( 
 

مث نياااال احلاااا م : )) ول اااد َصاااَدنيا مج عااااً أن أصاااحا  احلاااد   خاااذ النااااس، و  اااف ني 
ملعار ار،  اواون  بلا ونيد اببوا الدا ا أبسهها ورالهم، وجعلوا غبالهم الاإلابر، ومساههم ا

واسإواح م املبا هة، وخلوني م املداق ... فع ووم بلابا ة السانر غاامهة، ونيلاوهبم  له اال   
ايحوال عامهة، تَاَعل ُم السنن سهورهم، ويفاال  العلام حباورهم، وأهايف السانر نياطبار ميخاوا م، 

 وأهيف ادحلاق والبدو أبسهها أعدا هم .
 

بباباداق   اول : مسعاو أ  ميمساع ايف سماد بان  مسعو أ  احلسني سمد بن أ اد احلنيلا 
ميمساع يف الإمبي   ول : ))  ناو أم وأ اد بان احلسان الإمابي عناد أيب عبادهللا أ اد بان 

  اااهوا نيبااان أيب نيإل لااار مباااار ! سماااد بااان حنبااايف، ف اااال لاااه أ اااد بااان احلسااان: اي أ  عبااادهللا
 وهاو  ان ا ابوباه، أصحا  احلد  ، ف ال : أصحا  احلد   نيوم سول. ف ام أبو عبدهللا

 وقخيف الب و (( . !زاد   !زاد  ! ف ال : زاد  
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مسعااو أ  علااا  احلساااني بااان علااا  احلاااافظ   ااول : مسعاااو جع اااه بااان سماااد بااان سااانان 
الواساط    اول : مسعاو أ اد بان سانان ال طاان   اول : )) لا     الادا ا مبإلادو ميني وهااو 

 الوة احلد   من نيلبه ... (( . ُابماباُا أهيف احلد  ، ومي ا ابإلدو الهجيف  اُزاَو ح
 

نيال أبو عبدهللا : )) وعلى هبا ع دم   أس ارم وأوطاانا  يف من  نإلسب ميىل ااوو مان 
 ادحلاق والبدو، ني  نيه ميىل الطاة ر املنصورة مينيَّ بعني احل ارة، و سم  ا احللو ر (( .

 
و ااهر  لااا، فأاااو تااه  احلااا م انيإلصااه علااى وصااف أهاايف احلااد    لطاة اار املنصااورة، 

وا يف  لا عن أ د بن حنبيف، وا يف عن ح اص بان غ ااث وأيب بااه بان ع ااا أ ام خاذ 
الناس، وا يف عن أ د أاه وصف َمنم  لإلم م  لزادنير، و  ه وانيع أهيف ادحلاق والبدو مان 

 أ م  بابلون أهيف احلد   .
  هاااا (  360وماان م ادمااام ال ا اا  احلسااان باان عبااداله ن الهام هماازي )    -15

:   اااه أن الطاة ااار املنصاااورة هااام أهااايف احلاااد  ، وا إل اااى  (1) إلاباااه )) احملااادث ال اصااايف ((
 ببلا .
 

نياااال ر اااه هللا : )) اعإ اااو طاة ااار ممااان  لااانأ احلاااد   و ااابابا أهلاااه، ف اااالوا بإلااان  ص 
أصحا  احلد   وادزرال هبم، وأساهفوا    م ا ام والإل او ل علا  م، ونياد ًاهَّف هللا احلاد  ، 

مه على  ايف علام، ورفاع مان   اه مان وفلَّيف أه له، وأعلى منزلإله، وحاَّمه    يف سلر، ونيدَّ
 له وعين به  ف م ب لر الد ن، ومنار اذأر، و  ف ني  سإلوجبون ال ل لر وني  سإلح ون 
الهتباار الهف عاار وهاام الااب ن ح يااوا علااى ايماار هاابا الااد ن، وأخاا وا عاان أابااال الإلنز اايف، وأاببإلااوا 

صالى -امه ومإللاهبه، وما عيَّمه هللا عزَّ وجايفَّ باه مان ًاأن الهساول مسخه ومنسوخه وس
                                                

 ( . 160 – 159) ص   (1)
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، فن لوا ًهاةعه، وقوَّاوا ملاهده، وصانَّ وا أعالماه وقنيةلاه، وح َّ اوا منانياب -هللا عل ه وسلم
عإتااه ومااا ابه أ ةاااه وعلاااذته، وجاااا وا بسااذ اياب اااال، وم اماااا  ايول اااال، وأخباااار اللااا دال 

وا عن     سا هه وحلاهه، ويعناه -صلى هللا عل ه وسلم-مج ع فعيف النا  والصد  ني، وع َّ
ومينيامإله، وساةه أحواله  من منام و  ير، وميًارة وتصه  ، وصمو واطا ، و اوخ ونيعاوق، 
ومأ ااايف وملاااه  وملاااب  ومه اااب، وماااا  اااان ساااب له   حاااال اله اااى والساااخط، واداااااار 

لنخامر من ف ه أ ان وج إل اا، وماا  اان وال بول، حج الَ المُر من يُ هه ما  ان  صنع هبا، وا
صالى هللا -  وله عند  يف فعيف ادابه، و  عله عند  ايف مونياف وملا د  لا ده  تعي مااً لاه 

 !، ومعهفر أبنيدار ما   ه عنه وأسند ميل ه؟-عل ه وسلم
فماان عااهف لإلسااالم ح ااه وأوجااب للهسااول حهمإلااه أ اا  أن اإل ااه ماان عيَّاام هللا ًااأاه، 

ه، وأ ن فل لإله، و   هت  بطعنه ميىل حز  الهسول وأتباو الوح  وأعلى ماااه، وأي ه حأإل
 وأوع ر الد ن وا لر ايحاام وال هآن، والب ن   ههم هللا عزَّ وجيفَّ   الإلنز يف، ف ال :

  َسانأ  .(1)َوالَّبا َن اتاَّبَاُعوُهمم إبااحم
د   مإلح ا  فإاا مين أرق  الإلوصيف ميىل معهفار هابا ال اهن     اب ههم لاا ميني راوأ للحا

 به، أو قاخيف   ح ز أهله، ومن سو   لا  فهبا هبم أعلم ((.
صاااالى هللا عل ااااه -ونياااال   مو ااااع آخاااه : ))    : فلاااايف الطالاااب لساااانر رساااول هللا 

 .(2)، والهاغب ف  ا، واملسنت هبا ((-وسلم
مث ساق حد ناً من طهق ميىل أيب سع د   فليف من  طلب احلد  ، وحاد ناً عان جاابه 

 لب العلم .  فليف ط
مث رو  إبسااناقه ميىل النااوري : أاااه نيااال : )) مااا ماان ًاا ل أخااوف عناادي ماان احلااد  ، 

 وني ً ل أفليف منه ملن أراق به ما عند هللا (( .

                                                

 . 100الإلوبر :   (1)
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مث رو  عاان ايعمااخ إبسااناقه : أاااه  ااان   ااول : )) ني أعلاام هلل نيوماااً أفلاايف ماان نيااوم 
 يف  من البهب (( . طلبون هبا احلد  ، وابون هبه السنر، وهللا  ياإلم أني

صااالى هللا عل اااه -مث رو  إبساااناقه ميىل عماااهان بااان ُحصاااني : أااااه نياااال : نياااال رساااول هللا 
 : )) ني تزال طاة ر من أمإ ياهه ن على احل  حج ت وم الساعر (( . -وسلم

مث نيال : )) نيال  ز د بان هاارون : مين    اوااوا أصاحا  احلاد    فاال أقري مان هام؟ 
. )) 

أماااا تاااه  ! عماااه بااان ح اااص بااان غ ااااث  نياااال : )) نيلاااو ييب : اي أباااووإبساااناقه ميىل 
 هم على ماهم ف ه خ ار ال باةيف (( .! أصحا  احلد     ف تابذوا؟ ف ال : اي بينَّ 

وإبسناقه ميىل الزههي : أاه نيال )) ني  طلاب احلاد   مان الهجاال ميني   ها اا، وني  َازمهاُد 
 ف ه ميني ميماب ا (( .

املنااادر  نيااال : )) مااا  نااا ااادعو الهوا اار ميني روا اار اللااعه،  نااا وإبسااناقه ميىل سمااد باان 
 ا ول للبي  َاهموي احلد   : عا  (( .

تاااه    اااف ااااإم هااابا ادماااام أهااايف احلاااد  ، و  اااف  عإلااا هم الطاة ااار املنصاااورة و ن ااايف 
 فلاةل م ومنازوم عند العلمال الب ن سب وه .

هاا(   م دمار 354بان حباان )  ومن م ادمام ال   ه احلافظ أبو حا  سماد  -16
 . (1))) صح حه ((

بعااد أن  ااد هللا وأابااىن عل ااه مبااا هااو أهلااه  نيااال : )) مث اخإلااار طاة اار لصاا وته، وهااداهم 
للاازوم طاعإلااه، ماان اتباااو ساابيف ايبااهار   لاازوم الساانن واآلاثر، فااز َّن نيلااوهبم  داااان، وأاطاا  

اب اه،  لاد و    الهحايف وايساا ار،  ألسانإل م  لب اان، مان  لاف أعاالم ق نااه، واتبااو سانن
وفااهاق ايهاايف وايوطااار،   مجااع الساانن ورفااا ايهااوال، والإل  ااه ف  ااا بااإال اآلرال، فإلأااهق 
ال ااوم للحااد   وطلبااوه، ورحلااوا ف ااه و إلبااوه، وسااألوا عنااه وأحامااوه، و ا ااهوا بااه والااهوه، 
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املإلصيف، واملونيوف مان املن صايف،  وت   وا ف ه وأصَّلوه، وفهَّعوا عل ه وببلوه، وب َّنوا املهسيف من
والناساا  ماان املنسااوخ، واحملااام ماان امل سااوخ، وامل سااه ماان اجملماايف، واملسااإلعميف ماان امل ماايف، 
واملخإلصااااه ماااان املإل صاااا ، وامللاااازوق ماااان املإل صاااا ، والعمااااوم ماااان اخلصااااوص، والاااادل يف ماااان 

اااق، واحلااإلم ماان  املنصااوص، واملبااال ماان املزجااور، والابه ااب ماان امللاا ور، وال ااهخ ماان ادًر
اد عاق، والعدول من اجملاهوحني، واللاع ال مان املإو اني، و    ار املعماول مان اجمل اول، وماا 
ُحاه اف عان املخازول، ونيلاب عاان املنحاول، مان خما ايف الإلادل  ، ومااا ف اه مان الإللبا  ، حااج 
ح ظ هللا هبام الاد ن علاى املسالمني، وصاااه مان ابلاب ال ااقحني، جعل ام عناد الإلناازو أةمار 

 النوازل مصاب   الدجى  ف م ورابر اياب ال ومأا  ايص  ال (( . اود ، و 
 لهساااالر والااابال  املباااني واذ ااااق  -صااالى هللا عل اااه وسااالم-مث بعاااد اللااا اقة لهساااول هللا 

متاام الساالمر،  -صالى هللا عل اه وسالم-وآاثر  لا  نياال : )) ومينَّ   لازوم سانر رساول هللا 
وني تادحا ُحأُح اا، مان لزم اا  عصام، ومان خال  اا  ومجاو الاهامار، ني تط اأ ُساهُُج ا، 

ادم  مي  ه  احلصن احلصني، من متسا به  ساق، ومن رام خالفه   ق  فاملإلعل ون به أهيف 
 السعاقة   اآلجيف، واملاببوطون بني ايمم   العاجيف (( .

 
لى صا-مث نيال : )) وصف ال هنير الناج ر من بني ال هق الإ ت إق عل  ا أمر املصط ى 

 (( . -هللا عل ه وسلم
 

مث   ااه حااد   العااه خ باان سااار ر، وف ااه : )) فإاااه ماان  عااخ ماانام  فسااذ  اخإلالفاااً  
 ناااذاً  فعلاااا ام بساااانإ وساااانر اخلل ااااال الهاًاااد ن امل ااااد ني  فإلمساااااوا هبااااا، وعلااااوا عل  ااااا 

  لنواجب، ومياي م وسداث  ايمور  فإن  يف سدابر بدعاار، و يف 
 . (1)بدعر  اللر ((
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: )) فعلاااا ام بساااانإ ((  عنااااد   ااااهه  -صاااالى هللا عل ااااه وساااالم-نيااااال : ))   نيولااااه  مث
انيخإلالف البي  اون   أمإله : ب ان وا   أن من وايب علاى السانن ونياال هباا و   عاهج 

 . (1)على غذها من اآلرال من ال هنير الناج ر   ال  امر، جعلنا هللا من م مبنه ((
 مياببا  النصهة يصحا  احلد   ميىل ني ام الساعر (( .مث نيال : ))  إلا  العلم :   ه 

مث أورق حد   معاو ر بن نيهة عن أب ه  نيال : )) ني تازال طاة ار مان أماإ منصاور ن، ني 
 اها  الم ادمام ابن حبان . (2) لههم خبنين من خبوم، حج ت وم الساعر ((

الباباداقي، )    ومن م ادمام الابذ أبو باه أ د بان علا  بان اثباو اخلط اب -17
 ها (  ف د ألف  إلا ً مساه )) ًهف أصحا  احلد   (( .463

نياال   م دمإلااه بعاد أن   ااه أنياوال العلمااال   الااالم املاابموم والاهأي ال اسااد : )) فلااو 
أن صااااحب الاااهأي املااابموم ًاااابيف ا ساااه مباااا  ن عاااه مااان العلاااوم، وطلاااب سااانن رساااول ر  

  لوجااد    لااا ماا  ابن ااه عمااا ساواه، وا إل ااى  يابااه العااملني، وانيإل ااى آاثر ال   ااال احملادابني
عاان رأ ااه الاابي رآه  ين احلااد    لااإلميف علااى معهفاار أصااول الإلوح ااد، وب ااان ماجااال مااان 
الوعااد والوع ااد، وصاا ا  ر  العاااملني تعاااىل عاان م اااني  امللحااد ن، وادخبااار عاان صاا ر 

 اهبني، واعاو الصااف اني اذنر والنار من صانوف العأاةاب وعيا م اآلاي ، و  اه املالةاار امل
 (( ....  واملسبحني

ميىل أن   ول : )) ونيد جعيف هللا أهلاه أر اان اللاه عر، وهادم هبام  ايف بدعار ًان عر  ف ام 
لَّإلااه  أاااوارهم زاهااهة،  أمنااال هللا   خل  إلااه، والواسااطر بااني النااا وأمإلااه، واجملإل اادون   ح ااظ مأ

وحأأ اام نياااههة، و اايف فرياار تإلح ااز ميىل وفلاااةل م ساااةهة، وآايعاام  هااهة، ومااباهب م ياااههة، 
هو  تهجع ميل ه وتسإلحسن رأايً تعاف عل ه سو  أصحا  احلد    فإن الاإلا  عدعم، 
والسانر حأاإل م، والهساول فرياإل م، وميل اه اسابإل م، ني  ُاَعه اجاون علاى ايهاوال، وني  لإل إلااون ميىل 
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َبيُف من م ما َرَووا عن الهسول، وهم املأمواون عل اه ال عادول، ح يار الاد ن وخزاإلاه، اآلرال،  ُا م
 وأوع ر العلم و لإله .

 
مي ا اخإللااف   احلااد     ااان ميلاا  م الهجااوو  فمااا حامااوا بااه  ف ااو امل بااول املسااموو، 
ماان م  اايف عااا  ف  ااه، وميمااام رف ااع اب ااه، وزاهااد   نيب لإلااه، خمصااوص ب لاا لإله، ونيااارئ مااإل ن، 

مبإلادو  عإل ااقهم  إليااهه، وخط ب سسن، وهم اذم ور العي م، وساب ل م املساإل  م، و ايف 
وعلى ادفصال بابذ مبهب م ني  إلأاسه، من  اقهم  نيصمه هللا، ومن عاادهم  خبله هللا، 
اقهم ف ذ، وبصه النايه  وني  لههم من خبوم، وني   ل  من اعإلزوم، احملإلاط لد نه ميىل ميًر

 ميل  م  لله حسذ، ومينَّ هللا على اصههم ل د ه (( .
 

: ))  -صلى هللا عل ه وسلم- عل  بن املد ين  نيال   حد   النا مث ساق ميسناقه ميىل
ني تزال طاة ر من أمإ ياهه ن على احل  ني  لههم من خال  م ((  نيال ) أي ابن املد ين 
( : )) هم أهيف احلد  ، والب ن  إلعاهدون مباهب الهسول، و ببون عن العلم، ولونيهم   

  ر وأهيف ادرجال والهأي ً رياً من السنن (( . د عند املعإلزلر والهافلر واذ م
)) ف د جعيف ر  العاملني الطاة ر املنصورة حهاس الد ن، وصهف عن م   د املعاااد ن   

لإلمسااا م  للااهو املإلااني، وانيإل ااا هم آاثر الصااحابر والإلااابعني  فلااأ م ح ااظ اآلاثر، ونيطااع 
ماااا ًاااهو الهساااول املصاااط ى، ني  امل ااااوز وال  اااار، واله اااو    الااا اري والبحاااار،   انيإلبااااس

 عهجون عنه ميىل رأي وني هو ، نيبلوا ًه عإله نيونًي وفعااًل، وحهساوا سانإله ح يااً وا ااًل، حاج 
ب َّنوا ببلا أصل ا، و ااوا أح  الناس هبا وأهل ا  فام من ُملحد  هوم أن خيلط   الله عر 

ي ير ا اا، وال وَّاماون ما ل   من ا، وهللا تعاىل  اب  أبصاحا  احلاد   عن اا  ف ام احل اا
أ ا، مي ا صدف عن الدفاو عن ا  ف م قو ا  نا لون :  أبمهها ًو
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  لاُحوَن زمَ  اّللَّا ُهُم المُم م زمُ  اّللَّا َأني ميانَّ حا  اها . (1) ))(2)أُولرياَا حا
ف يف يل بهبا : عل  أي حز  س اس ، أو على أي صو  ج م ، أو رافلا   طاين، 

 ! ب مبها تنطب  هبه الص ا  اذم لر الو الة؟أو على أي مإلعص
أني مين أهاايف احلااد   ساااب اً وحا ااهاً ونيح اااً هاام أحاا  هبااا وأهل ااا، والااب ن  إلولااون أهاايف 
احلد  ، و نافحون عن م، و ببون عن أعها  م، و سلاون مناهأ م  ف م ال هنير الناج ر، 

 والطاة ر املنصورة، وعلى  لا ً اقة ايةمر العدول .
با حابوهم وساالا مان أ م  ف ااو ةباع واام ومان م، واملااهل ماع ماان أحاب، وماان ومان حاا

 مببهم وطعن ف  م وسعى   خبني م  فل   من م، ولو اقَّعى ما اقَّعى ...
مث   اااه اخلط ااااب ر اااه هللا تعاااااىل ايباااوا  الااااإ تااادل علااااى ًاااهف أصااااحا  احلااااد   

، وخلصا ا ًا خنا ايلبااَ (3)وفلل م، ونيد خلصإل ا   رسالإ : )) مااار أهيف احلد   ((
(  270اجمللاااد ايول / حااااد       إلاباااه الناااافع )) سلسااالر ايحاق ااا  الصاااح حر (( )

)) من ه  الطاة ر الياههة املنصاورة؟ ((، وساأا يف تلخ صاه   هابا املبحا   و عنوان : 
   مو عه املناسب .

 ها (. 490ومن م ادمام أبو ال إل  اصه بن ميبهاه م امل دس ، )    -18
: ))    : فل لر أهيف احلد  ، وأ م  (4)نيال    إلابه )) احلأر على ةرال احملأر (( 

 اآلمهون  ملعهوف والناهون عن املناه (( .

                                                

 . 22اجملاقلر :   (1)
 ( . 58-48ص  )  (2)
 ( . 58 – 48اايه : ) ص   (3)
(4)   (1/325-358 . ) 
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مث سااق أاباهاً عاان ميباهاه م باان موساى : أن أهايف احلااد   هام اآلمااهون  ملعاهوف والناااهون 
: افعلاوا  ابا، نياال رساول هللا  -مصلى هللا عل اه وسال-عن املناه    ولون : نيال رسول هللا 

 : ني ت علوا . -صلى هللا عل ه وسلم-
، فااإن    اواااوا هاام أصااحا  (1)وسااق نيااونًي لإلمااام أ ااد أن أهاايف احلااد   هاام ايباادال

 احلد    فال أقري من هم؟
وساق حد   أيب هه هة : )) اميف هبا العلم من  يف خلف عدولاه ...(( احلاد  ، مث 

أ اام  -صالى هللا عل ااه وسالم-نياال اخلط ااب : وهابه ًاا اقة مان رسااول هللا نياال َع ابَااُر : )) 
أعااالم الااد ن، وأةماار املساالمني  حل ي اام اللااه عر ماان انياإلحااال، ورق أتو اايف ايبلااه اذاهاايف، 

 وأ م جب الهجوو ميل  م، واملعوَّل   أمه الد ن عل  م (( .
: )) ني تاازال طاة اار  -ساالمصاالى هللا عل ااه و -نياال : )) و  ااه اباان املبااارال حااد   الناا 

من أمإ ياهه ن على احل  ... (( احلد  ، نيال ابن املبارال : هم عندي أهايف احلاد   (( 
. 

، وا ايف نياول علا  -ر ا  هللا عناه  –مث   ه حد   الطاة ر املنصورة من طه   معاو ار 
باان املااد ين ماان طه اا  البخاااري أ اام أصااحا  احلااد  ، وأطااال الاان     فلاايف احلااد   

ره   ح اااة أهلاااه، واعااإاف بعاااا أهااايف الباادو أن أهااايف احلااا  هاام أهااايف احلاااد  ، وأورق وآاث
 بعا ايًعار   مدل احلد   وأهله .

 ها( .728ومن م ً   ادسالم أ د بن عبداحلل م بن ت م ر، )   -19
بعااد أن  ااد هللا وأابااىن عل ااه وصاالى  (1)نيااال ر ااه هللا   م دماار )) الع  اادة الواسااط ر ((

ا صاالى هللا عل ااه وآلااه وأصااحابه  نيااال : )) أمااا بعااد  ف اابا اعإل اااق ال هنياار الناج اار علااى الناا
 املنصورة ميىل ني ام الساعر، أهيف السنر واذماعر (( .

                                                

وأحاق   ايبدال  ل ا  ع  ر أو مو اوعر، ني ت اوم هباا احلأار، وم  اوم ادماام ر اه هللا   (1)
 . !ل،بدال ل    م  وم غالة الصوف ر اخلهاف ني  فإلنبه 
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: )) فصايف : مث مان طه  اار أهايف الساانر  (2)مث نياال   آخاه هاابا الاإلاا  )) الواسااط ر ((
ناً وياههاً، واتباو سب يف الساب ني  ط -صلى هللا عل ه وسلم-واذماعر اتباو آاثر رسول هللا 

  ح اا  -صاالى هللا عل ااه وساالم-ايولاني ماان امل اااجه ن واياصااار، واتباااو وصا ر رسااول هللا 
نيااال : )) علاا ام بساانإ وساانر اخلل ااال الهاًااد ن امل ااد ني، علااوا عل  ااا  لنواجااب، ومياي اام 

الم هللا، وخااذ وسااداث  ايمااور  فااإن  اايف بدعاار  اااللر ((، و علمااون أن أصاادق الاااالم  اا
، و ؤابهون  الم هللا على غذه من  االم أصاناف -صلى هللا عل ه وسلم-اودي هدي سمد 

على هدي  يف أحد، ووبا مسوا أهيف  -صلى هللا عل ه وسلم-الناس، و ُ دمون هدي سمد 
الاإلا  والسنر، ومساوا أهايف اذماعار  ين اذماعار ها  ادمجااو، و ادها ال هنيار، ومين  اان 

ماعر نيد صار امساً لن   ال وم اجملإلمعني، وادمجاو هو ايصيف النال  الابي  ُعإلماد ل ظ اذ
عل ااه   العلاام والاااد ن، وهاام  َزااُاااوَن هباابه ايصاااول النالاباار مج ااع ماااا عل ااه النااااس ماان أنياااوال 

 وأعمال  طنر أو ياههة مما له تعل   لد ن (( .
 ملعاهوف و ن اون عان املنااه،  ميىل أن نيال : )) فصيف : مث هم مع هبه ايصاول  ماهون

على ما توجبه الله عر، و هون مينيامر احلا  واذ ااق واذماع وايع ااق ماع ايماهال، أباهاراً  اااوا 
-أو فأاااراً، واااافيون علااى اذماعااا ، و ااد نون  لنصاا حر ل،ماار، و عإل اادون معااىن نيولااه 

با بني أصابعه : )) املؤمن للمؤمن  البن ان  لد بعله بعلاً  -صلى هللا عل ه وسلم  ) ًو
منااايف املاااؤمنني   تاااواقهم وتاااها  م وتعااااط  م   )):  -صااالى هللا عل اااه وسااالم-( ((، ونيولاااه 

اى والسا ه  ، (( منيف اذسد الواحد : مي ا اًإلاى منه علِو  تداعى له سااةه اذساد  حلمَّ
 مااارم و مهون  لص  عند البالل، واللاه عند الهخال، واله ى مبُاه ا ال لاال، و ادعون ميىل

أ ماايف  )):  -صاالى هللا عل ااه وساالم-ايخااالق، وساساان ايعمااال، و عإل اادون معااىن نيولااه 
، و ناادبون ميىل أن تصاايف ماان نيطعااا، وتعطاا  ماان حهمااا، ((املااؤمنني مياااامً أحساان م خل اااً 

                                                                                                                     

 ( من ًهل الل   سمد خل يف ههاس . 14-13) ص   (1)
 ( مع ًهل الل   سمد خل يف ههاس  . 157-153 ) ص  (2)
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وتع و عمن يلما، و مهون ب  الوالاد ن، وصالر ايرحاام، وحسان اذاوار، وادحساان ميىل 
وابااان الساااب يف، والهفااا   ململاااوال، و ن اااون عااان ال خاااه واخلااا الل والبابااا  ال إلاااامى واملساااا ني 

وانيسإلطالر على اخلل  حب  أو بابذ ح ، و مهون مبعاايل ايخاالق، و ن اون عان س اسا  ا 
. 

و يف ما   ولواه من هبا وغذه  فإطا هم ف ه مإلبعون للاإلا  والسنر، وطه  إل م ه  ق ن 
صالى هللا -، لاان ملاا أخا  الناا -صلى هللا عل اه وسالم-ادسالم البي بع  هللا به سمداً 

أن أمإلاااه ساااإل إق علاااى اباااالث وسااابعني فهنيااار  ل اااا   الناااار ميني واحااادة وهااا   -عل اااه وسااالم
هم من  ان على منيف ما أم عل ه ال وم وأصحايب  ))اذماعر، و  حد   عنه : أاه نيال : 

 م أهيف السنر واذماعر .  صار املإلمساون  دسالم احملا اخلالص عن اللو  ه((
وفاا  م الصااد  ون واللاا دال والصاااحلون، وماان م أعااالم اوااد  ومصاااب   الااد جى، أولااو 
املنانيب املأابورة وال لاةيف املب ورة، وف  م ايبدال، وف  م أةمار الاد ن الاب ن أمجاع املسالمون 

 )):  -وسالم صالى هللا عل اه-على هدا إل م، وهم الطاة ر املنصاورة، الاب ن نياال فا  م الناا 
ني تاازال طاة ااار مااان أماااإ علااى احلااا ، ني  لاااههم مااان خااال  م وني مااان خااابوم، حاااج ت اااوم 

 . ((الساعر 
اسااأل هللا أن جعلناااا مااان م، وأن ني  ز اااة نيلوبناااا بعااد مي  هااادام، وأن   اااب لناااا مااان لدااااه 

 . ((ر ر  مياه هو الوها  
، و إلاب هابا الاإلاا  اايه ميىل ً   ادسالم   ف  ل   عل  م هبه الص ا  اذم لار

  ب ااان اعإل اااقهم الصاااح  ، وب ااان  ااالل مااان خيااال  م ماان ال اااهق اللااالر. واايااه   اااف 
اعإلاا هم اآلمااه ن  ملعااهوف والناااهني عاان املناااه واجملاهااد ن   سااب يف هللا، وماان م الصااد  ون 
واللااا دال والصاااااحلون وايبااادال، وأ ااااد  أول الاإلاااا  وآخااااهه أ ااام هاااام الطاة ااار الناج اااار 

 نصورة أهيف السنر واذماعر .امل
 !فأ ن هبا الاالم من  الم من  ه د أن جهقهم من أجيف ا هبه الص ا  وأ مل ا؟
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 ومن م ادمام مش  الد ن سمد بن أيب باه املل ور  بن ني م اذوز ر . -20
، وهاا  النوا اار ((الااف اار اللاااف ر   انياإليااار لل هنياار الناج اار  ))نيااال ر ااه هللا    إلابااه 

، وها    انياإلصاار يهايف احلاد  ، و ا ا  تسام إل ا هبابا ((اوا ر ابن ال ا م  ))ل ورة با امل
 انيسم   الدنيلر على أاه  سم  أهيف احلد    لطاة ر املنصورة .

أهااايف ال اااهآن واحلاااد    جملسااامر،  (1)فصااايف   عاااداوعم   تل  اااب م ))نياااال ر اااه هللا : 
 وب ان أ م أوىل بايف ل ب خب   :

 
ااااااااااااااايفأ فَاإلَّاااااااااااااااانا باإلَااااااااااااااارأ    َمَسااااااااااااااابَّرا جاها

 
 

اااااااااااًمرأ اَاااااااااااوا   َ ااااااااااامم  ا َمَلاااااااااااب اَ رأ يُفَس ا
ااااااااااانا   اااااااااهاي الُ ااااااااهمآن وادا  ااااااااا ا ومصا

 
اااااااايَف احلَد ااااااااا  ااااااااإُلمم هبااااااااا أَهم اااااااااُل مسَّ ام  َأمسم

ااااااااانم َغذماَماااااااااا ُسااااااااالمطانا   اااااااااا ما  هَبمإلااااااااااً هبا
 

ااااااااااااااا وُخُام  ًُ اااااااااااااااإُلُم و إُلُمااااااااااااااوُهم أَاام  مَسَّ ام
ها اللاااااا م   اااااايفا الساااااااحا ُ م َ  اعم  طانا َعاااااانام

 
 َوَجَعلمإُلموهاااااااااااااااااا ُساااااااااااااااااابًَّر لاإلُانَا  اااااااااااااااااااهوا 

 َأَخاااااااااااااابوا بااااااااااااااااَوحم ا اّللَّا واَلُ همنياااااااااااااااانا  
 

ُااااااااااااااااااام  ااااااااااااااااااابُاُ م واّللَّا ميانيَّ َأ َّ  ماااااااااااااااااااا َ اام
 َغاااااااذم احلَاااااااد  ا وُم مإَللاااااااى الُ اااااااهمآنا  

 
َنم  َاإَلَح َّاااااااااااااااازوا لاَمَ الَاااااااااااااااارأ   وأَبَاااااااااااااااااوما أبا

ااااااانم هاااااااباها اآلرالا واوَااااااااَباَينا    (2) ((ما
 

ااااااااإُلم باااااااااها وأَبَاااااااااوم  لَّاااااااابي قااام  ا  َااااااااد ُنوا  ا
 ونيال ر ه هللا : 

ااااااااااااانا  اااااااااااهاً ُعَاااااااااااد  لَاااااااااااُه نيُاااااااااااو  ادا  أَمم
 

ُ مُ  )) اااانام اااانم َفه اااا أ ما ًَ منااااا  ما  فَاَلَ اااادم رََأ
اااااُب احلَاااااد  ا وتَااااااهماُل نيَااااااوملا فُاااااالنا    َاخم

 
اااايَف احلَااااد  ا وقا اااانُاُ م  اااانم َسااااب ا امم أَهم  ما

؟  َااااااااوانا ااااااااإُلُموا هبا اااااااايفا هاااااااابا َتلم   !أَ يجم
 

 

ُ م  ااااااااااَب ادلااااااااااُه َعلَاااااااااا ام  اَي أُمَّااااااااااًر َعلا
 

                                                

  عين : اذ م ر واملعإلزلر وساةه معطلر الص ا  ادو ر .  (1)
 مع ًهل ابن ع سى ( . – 2/81)   (2)
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ااااااااااااااازمَ  اّللَّا والُ اااااااااااااااهمآنا  الما حا  ااااااااااااااااإاسم
 

اااااايَف الااااااا  ااااااإُلموَن َزواما  تَاب اااااااً َلُااااااام مي  َتلم
ااااااَن النُا مصااااااانا     ((فَاااااااهََأوما َمَسااااااباَّإَلُام ما

 
ااااااااااااَأُهم  ااااااااااااإُلم ُ  م إُلُموُهم مثَّ َلسم  وَساااااااااااابَابام

 ميىل أن   ول : 
 مينيَّ مياىل اآلاثر والُ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهمآنا 

 
اااااااااُزوا ))  فاااااااااأَبَاوما مياجاااااااااابَاإَلُام و َم  َاإَلَح اَّ
ااااااوانا   امسااااااانا واي م  اااااا ا ُخالَصاااااار ادا

 
اااايفا احلد ااااا  اااانم أَهم  ومياىل أُويل الُ همنيااااانا ما

اااا مطانا   ًَ َعاااارأ  اااانم  اي بادم  ااااابا الااااد نا ما
 

اااااااااظا هاااااااااا   نيَاااااااااومِم أنيااااااااااَمُ ُم ادلااااااااُه حلاا م
ه فا والإلاَّإلممااااااااااااا ما والنا  مصاااااااااااااانا    ااااااااااااااحم

 
ااااَن الإلاَّبمااااد يفا والإلَّااااااا وأنياااااَمُ م حَ   َهساااااً ما

  َموي ميال ااااااااااااااها َعَسااااااااااااااا اُه الُ همنيَااااااااااااااانا  
 

اِن لَاُه  (1) زاِل  صم الم َبيفم حا  على اداسم
  ((َوُاااااااااُم َفزاامااااااااااد ِ  َخبا ااااااااااِ  َجااااااااااانا  

 
َحاااااا  َفَمااااانم  ُاااااه  ُمإلَانَا  اصااااااً 

َ
 فَاُ اااااُم امل

 ميىل أن   ول : 
ااااااااااااااااانا  نماااااااااااااااَا لإلا اااااااااااااااَهُ  ما  َأومىل وأنيام

 
هللا مثَّ َرسااااااااااااولاها نيَاااااااااااااوم   ))  ِم  ُهااااااااااااُم  ا
ااااااااااايفا ُز لَااااااااااارا اي مهاااااااااااانا    َح  ااااااااااااً يجم

 
َ الإلَّاااااااااار نَي ُاُصوَصااااااااااهُ  اااااااااإلَّاَن بَاااااااااانيم ًَ 

اااااااَن اوَااااااااَباينا     ((آرا ُهااااااامم َ ااااااااهمِ  ما
 

لا اااااااااااااااا آراَل َمااااااااااااااانم    والإلَّاااااااااااااااارا نَي يجم
 

 
 

 ميىل أن   ول :
ااااااااَر َمطملَااااااااَع الُ ااااااااهمآنا  اااااااانم أَرمخا َماَّ  ما

 
ُماااااااااوا وأمتُااااااااوا ميىل  )) ا وتَاَ مَّ َ اااااااااعا   َروم
ااااااااادان ا  ))نيوم اااااااااعا والُوحم ذَمم  طَااااااااااروا لَاااااااااُه  ا

 
ااااااااُب الاااااااانَّص ا بَااااااااَدا   نيَاااااااااومِم مي ا َمااااااااا مجا

 َ إَلساااااااااابُ ا الُ همساااااااااانا  َااااااااااومَم راهاااااااااانا  
 

إلَابَاُ اااااااااوا لَااُه   وميا ا بَااَدا َعلَااُم اوُاااااااااَد  اسم
 

                                                

 ً ب .  (1)
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ًً باُاااااااايف ا َمَاااااااااان   صاااااااحوا باااااااها طُااااااه ًا
 

إلَاااااااادوأ َهااااااااب  ومي ا  ُهاااااااامُ  َبام عااااااااوا مبا   مسَا
هماااااااااااااانا   لنا  مصاااااااااااااانا واحلا  نيَااااااااااااادم رَاَل  ا

 
ُُهم   َورااباااااااااوا َرساااااااااوَل هللاا لااااااااااانم َغاااااااااذم

 
 

اااااااااَن اخلُمساااااااااهانا    َاهمفَاااااااااعم بااااااااااها رَأمسااااااااااً ما
 

لااااااااان اصَّ  َم  اااااااااواُهُم  ا اااااااااإَل اَن سا  وميا ا اسم
َُ ااااااااااااااانا    فا ااااااااااااااها ولَاااااااااااااا مَ  لَااااااااااااااَد م اُم مبا

 
ااااااااااا لنَّواجا  با َرغمبَاااااااااااًر ُعل اااااااااااوا َعَل ماااااااااااها  ا

اااااداً بااااااَإمالا فُااااااالنا     (1) ((وتااااااالَوًة نَيصم
 

 لَ مساااوا َ َمااانم اَابَاااَب الااإلااااَ  َح  َ ااار ً 
  

صاالى هللا عل ااه -ونيااال ر ااه هللا   الاااالم علااى حااد   مو ااوو    ااالم  ااار النااا 
 ))بعد أن   اه  االم ابان حباان وابان اذاوزي أبااه مو اوو وأااه ني أصايف لاه  نياال:  -وسلم

لو : هبه ايحاق   وأمناوا ه  الإ َجاهَّأ  الزمقنيار واملالحادة علاى الطعان   ادساالم ني
وال اادل   الااد ن  فاذنا اار علااى ادسااالم  لو اااعني والااابابني تلاااه  اذنا اار عل ااه ماان 
الزمقنياار والطاااعنني، وهللا عاازَّ وجاايفَّ  ؤ ااد ماان  ناااف  عاان رسااوله أت  ااداً خاص اااً، و  ااإل  لااه   

ا د احل  من الباطيف فإلحاً ب َّناً، و لا من متام ح ياه لد ناه  فإااه ني  ازال مان عبااقه  معهفر
 طاة ر نياةمر بنصااهه ميىل 

 .(2) ((أن  يت أمه هللا  جعلنا هللا من م 
فااإ  ادمااام اباان ال اا م ني  ااب ه أهاايف احلااد   وني  صاا  م ميني بوصااف الطاة اار املنصااورة 

 وال هنير الناج ر .
ها ( 773  الد ن أبو عبدهللا سمد بن م ل  امل دس  احلنبل ، )   ومن م مش -21

. 

                                                

 مع ًهل ابن ع سى ( . -94-2/92" النوا ر " )   (1)
ماار والعزلاار واللااب والابزالاار ( ماان خمطوطاار تساامى بااا " فواةااد   الاااالم عاان حااد   الابما 9) ل   (2)

 ( . 100وغذها "، راجع : " ف هس خمطوطا  قار الاإلب الياهه ر " ) ص
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فصيف : أهيف احلد   هم الطاة ر الناج ر  )):  (1)((اآلقا  اللهع ر  ))نيال    إلابه : 
 .(2)ال اةمون على احل 

واص أ د ر   هللا عنه على أن أصحا  احلد   هم الطاة ر   نيوله عل ه الساالم : 
 . ((ر من أمإ ياهه ن على احل  ني تزال طاة  ))

 واص أ لاً على أ م ال هنير الناج ر   احلد   اآلخه، و با نيال  ز د ابن هارون .
واص أ د ر   هللا عنه على أن هلل تعاىل أبدانًي   ايرخ، ني يف : من هام؟ نياال : مين 

    اواوا أصحا  احلد    فال أعهف هلل أبدانًي .
   اواوا هؤنيل الناس  فال أقري من الناس؟ ونيال أ لاً عن م : مين  

ني  ازال  )):  -صالى هللا عل اه وسالم-وا يف اع م بن طه ف عنه : أاه نيال   نيول النا 
   نيال : هم أصحا  احلد   .((هللا تعاىل  ابهس غهساً  لابل م   طاعإله 

م ورو  البااو ط  عاان اللااافع  ر اا  هللا عنااه  نيااال : علاا ام أبصااحا  احلااد    فااإ 
 اها . ((أ نه الناس صوا ً 

وماااان م احلااااافظ ميمساع اااايف باااان ًاااا ا  الااااد ن أيب ح ااااص عمااااه باااان  نااااذ، )    -22
 ها ( .774

أحاق ا  )) ساإل إق أماإ ميىل اباالث وسابعني فهنيار   ل اا  (3)((الن ا ر  ))  ه    إلابه 
   النار ميني واحدة، وه  اذماعر (( من حد   مجلر من الصحابر .

  احلااد   اآلخااه : )) ني تاازال طاة اار ماان أمااإ ياااهه ن علااى احلاا ، ني مث نيااال : )) و 
  لههم من خبوم وني من خال  م، حج  يت أمه هللا وهم  بلا (( .

                                                

(1)   (1/211 . ) 
هاابا العنااوان ني أقري أهااو ماان املؤلااف أو ماان احمل اا   فااإ ا  ااان ماان احمل اا   ف ااد أخاابه ماان  ااالم   (2)

 املؤلف .
(3)   (1/17-20 . ) 



 - 184 - 

 و  )) صح   البخاري (( : )) وهم  للام (( .
 نيال عبدهللا بن املبارال وغذ واحد من ايةمر : وهم أهيف احلد   (( .

ظ أبو ال هج ز ن الد ن عبداله ن بان أ اد ابان رجاب، )   ومن م ادمام احلاف -23
 ها ( .795

 :(1)نيال ر ه هللا    إلابه ))  لف الاهبر   وصف حال أهيف الابهبر ((
)) وأما فإلنر اللب ا  وايهوال املللر  فبسبب ا تَاَ هَّق أهايف ال بلار، وصااروا ًا عاً، وَ  َّاه 

زا ً بعاد أن  ااااوا ميخااوامً نيلااوهبم علااى نيلااب رجاايف بعلا م بعلاااً، وأصاابحوا أعااداًل وفهنياااً وأحاا
 واحد، فلم  ن  من هبه  ل ا ميني ال هنير الواحدة الناج ر .

: )) ني تازال طاة اار مان أمااإ ياااهه ن  -صاالى هللا عل اه وساالم-وهام املااب ورون   نيولاه 
 (( . على احل ، ني  لههم من خبوم وني من خال  م، حج  يت أمه هللا وهم على  لا

وهاام   أخاااه الزمااان الاباااه ل املاااب ورون   هاابه ايحاق ااا ، الااب ن  صااالحون مي ا فساااد 
 الناس .

 وهم الب ن ُ صلحون ما أفسد الناس من السنر .
 وهم الب ن  َ اه ون بد ن م من ال نت .

وهم النا زَّاو من ال باةيف  ي م نيَال وا فال  وجد    يف نيب لر من م ميني الواحد وانيابنان، ونياد 
  وجد   بعا ال باةيف من م أحد   ما  اان الاداخلون   ادساالم   أول ايماه  ابلا ني
. 

 وهببا فسه ايةمر هبا احلد   .
: )) باادأ ادسااالم غه باااً وساا عوق غه باااً   -صاالى هللا عل ااه وساالم-نيااال ايوزاعاا    نيولااه 

 ب اى   البلاد  ما بدأ (( : أما مياه ما  بهب ادسالم، ولان  بهب أهيف السنر، حج ما 
 من م ميني رجيف واحد (( .

                                                

 ( . 17-16) ص   (1)
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وواابا املعااىن  وجااد    ااالم الساالف  نااذاً ماادل الساانر ووصاا  ا  لابهباار ووصااف أهل ااا 
  ل لر (( .

 فلم  ُاَ ه اق ابن رجب بني الناج ر واملنصورة، واعإل مها فهنير واحدة .
الطحاو ار ومن م ادمام ابن أيب العاز علا  بان علا  الدملا   ًاارل )) الع  ادة  -24

 ها ( .792((، )   
صالى هللا عل اه -: )) ونيد بلَّة الهسول  (1)نيال ر ه هللا   م دمر )) ًهل الطحاو ر ((

الاابال  املبااني، وأو اا  احلأاار للُمسإلبصااه ن، وساالا سااب له خااذ ال ااهون، مث خلااف  -وسالم
 ااا أصاااول ماان بعاادهم خلااف اتبعااوا أهااوالهم وافإنيااوا، فأنياااام هللا واابه ايماار ماان ا ااظ عل 

ب وله:)) نيتزال طاة ار مان أماإ يااهه ن  -صلى هللا عل ه وسلم-ق ن ا  ما أخ  الصاقق 
علااى احلاا  ني  لااههم ماان خاابوم((، ومماان نيااام هباابا احلاا  ماان علمااال املساالمني ادمااام أبااو 

 جع ه أ د بن سمد بن سالمر ايزقي الطحاوي، تابمده هللا به إله(( .
 

مر، وصهل حبد   : )) ني تزال طاة ر... ((، وازوما على فأًار ميىل حد   افإاق اي
مجاعر واحدة نيامو حب ظ أصول الد ن، وني ًا أاه   صد ببلا أهيف احلد     ادماام 
أ د وابنه، والبخاري، ومسلم، وابن خزار، وابان بطار، والاللاااة ، واخلط اب، وامل اقسار، 

احلاااد   واملااان   السااال  ، ومااان م ادماااام وابااان ت م ااار، وابااان ال ااا م ... وأمنااااوم مااان أةمااار 
 الطحاوي، ر  م هللا مج عاً، وجزاهم هللا عن ادسالم واملسلمني خذاً .

 
 ها (.852ومن م احلافظ أ د بن عل  بن حأه العس الَ، )    -25

                                                

 ( . 69) ص   (1)
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  ًاهل حاد   املاباذة بان ًاعبر ر ا  هللا  (1)((فاإل  البااري  ))نيال ر ه هللا    إلا  
تاازال طاة اار ... (( احلااد   ُمَعل ا اااً علااى نيااول ادمااام البخاااري : )) وهاام أهاايف  عنااه : )) ني
 العلم (( :

 
 )) هو من  الم املصنف .

                                                

(1)   (13/293-295 . ) 
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وأخااهج الإماابي حااد   البااا ، مث نيااال : مسعااو سمااد باان ميمساع اايف البخاااري   ااول : 
 مسعو عل  بن املد ين   ول : هم أصحا  احلد   .

 ق (( ع ااب حااد   أيب سااع د   نيولااه تعاااىل : و  ااه    إلااا  )) خلاا  أفعااال العبااا
 . (1)وََ َبلاَا َجَعلمَناُ مم أُمًَّر َوَسطاً 

 هم الطاة ر املب ورة   حد   )) ني تزال طاة ر من أمإ (( .
مث سانيه ونيال : وجال  وه عن أيب هه هة ومعاو ر وجابه وسالمر بان ا  ايف ونياهة بان ميايس 

. 
   (( بساااند صاااح   عااان أ اااد : مين    اوااااوا أهااايف وأخاااهج احلاااا م   )) علاااوم احلاااد

 احلد    فال أقري من هم؟ ومن طه    ز د بن هارون منله (( .
ااإل ااى امل صااوق ماان  ااالم احلااافظ، ولااه ًااهل للم ااهقا  وتوج  ااا  ني ختااهج عاان هاابا 

 ادطار  أي : عن أ م طاة ر واحدة، و  ُ له ميىل الإل ه   بني الناج ر واملنصورة .
 ها (.855ن م العالمر بدر الد ن سموق بن أ د الع ين،)   وم -26

علااى نيااول البخاااري : ))  (2)نيااال    إلابااه )) عماادة ال اااري ًااهل صااح   البخاااري ((
 : )) ني تزال طاة ر ... (( : -صلى هللا عل ه وسلم-   : نيول النا 

  آخهه .... ميىل -صلى هللا عل ه وسلم-)) أي : هبا البا    ب ان نيول النا 
 -صلى هللا عل ه وسالم-ورو  مسلم منيف هبه الإمجر عن ابو ن  نيال : نيال رسول هللا 

: 
 )) ني تزال طاة ر من أمإ ياهه ن على احلاا ، ني  لههاام من خبوم، 

حج  يت أمه هللا وهم علاى  لاا ((، وروي أ لااً منلاه عان املاباذة بان ًاعبر وجاابه ابان 
 مسهة .

                                                

  143الب هة :   (1)
(2)   (25/48 . ) 
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 يف العلم (( : من  الم البخاري .نيوله : )) وهم أه
ونيال الإمبي : مسعو سمد بن ميمساع يف البخاري   ول : مسعو عل  بن املد ين   ول 

 : )) هم أصحا  احلد   (( .
مث ًااهل حااد   املابااذة، و   لااه ميىل الإل ه اا  بااني الناج اار واملنصااورة، ومااع أاااه ماان أةماار 

 يف احلد    فأزاه هللا خذاً .ايحناف  ف د سار   ًهل احلد   على طه  ر أه
هاا (،    إلاباه )) لواماع 1188ومن م ادمام سمد بن أ د الس ار ين، )    -27

 . (1)اياوار الب  ر ًهل الدرة املل ر ((
 نيال ر ه هللا   )) منيومإله (( :

اااااااااا َّر  َهم ا
اااااااااايفا ال اهمنيَاااااااااارا امل ااااااااادا أَهم    َع م

 
اااااااااااااااا َّ   )) ُلا

لااااااااااااااااد رَّةا امل إُل ااااااااااااااااا  ا  ر مَسَّ ام
را الَعلااااا     ميامااااما أهاااايفا احَلااا  ا  اي الَ اااادم

 
َبلاااا    ااااداقا احلَنام  علااااى اعمإلا اااااقا  اي السَّ

ا مباَ   َأ  ماح  الد جى الل ا  َر   احلا
 

َاااااااااال فَااااااااااهمُق الُعاااااااااال الاااااااااهَّ َ 
ُ امل  َخاااااااااذم

  ((َفَمااانم َ َاااى َمنمحاااااُه فَاُ اااَو ايابَااااهاي  
 

ااااااااااااااااايفا ايابَاااااااااااااااااها   َفإااَّاااااااااااااااااُه ميامااااااااااااااااااُم أَهم
 ل الس ار ين   ًهحه للب و ايخذ :مث نيا 

)) ) فإاه (  أي : ادمام أ د ر   هللا عنه. ) ميمام (  أي : نيدوة.   ) أهيف (  أي : 
أصحا . ) ايابه (   عاين : الاب ن ميطاا  خابون ع  ادعم مان املاأابور عان هللا جايفَّ ًاأاه    

 عان السالف الصااحل مان ، أو ما اببو وصا َّ -صلى هللا عل ه وسلم- إلابه أو   سنر البين 
الصاااحابر الااااهام والإلاااابعني ال خاااام  قون ز ني  أهااايف ايهاااوال والبااادو وخنااااني  أصاااحا  

 اآلرال (( .
 

                                                

(1)   (1/60-61 . ) 
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ميىل أن   اااااول : )) ) اياباااااهي (  أي : املنساااااو  ميىل الع  ااااادة ايابه ااااار وال هنيااااار السااااال  ر 
املعإلاا  ن امله اا ر، و عااهف أ لاااً مباابهب الساالف، وهااو ماابهب ساالف ايماار ومج ااع ايةماار 

 امل لَّد ن   أحاام الد ن (( .
 

مث نيال : )) فإن نيلو : مي ا  ان مبهب السلف هو ما عل ه ايةمر مج عااً تبعااً للإلاابعني 
والصااحابر الااااهام ر ااوان هللا علااا  م أمجعااني، وهاااو الااابي  ااان عل اااه ساا د املهسااالني وخاااا  

م  ه من أةمر الد ن؟النب ني  فا ف  نسب هبا املبهب لإلمام أ د قون من ت دَّ
 

نيلاااو ) السااا ار ين ( : ايماااه  ماااا   اااه ، واحلااا   ماااا اساااإلخ  ، وهااابه امل الااار هااا  
الله عر الابهال، وم الر أهيف ال هنير الناج ر بال سالر، وني  هة   و لاب لب اب ورأي صاح   

، وأصااحابه أهاايف -صاالى هللا عل ااه وساالم-مصاا ب أ ااا هاا  الااإ  ااان عل  ااا النااا احلب ااب 
 والإلصو ب، والإلابعون وم إبحسان من أهيف الإل ليف والإلبو ب (( .ادصابر 
 

مث   ه ي اور البادو واساإل حاوا، ومونياف ادماام أ اد من اا، وقحههاا  لنباا  واحلأا  
 وال اهني، حج نيمع ا وأهل ا ...

 
 ميىل أن نيال : )) فلما ااإلصه ادماام أ ااد ر   هللا عنه للسنر السن ر، 

 امله  ار، ونيمع أهيف البدو، وزَ َّف م الإل م، وأقحا بدعإل م،  وال هنيار الناج ار
 .(1)وأي ه  الوم  صار هو علم ايمر وميمام ا، وصاحب ا وخل ل ا وم دام ا ((

 ونيال ر ه هللا : )) امل دمر   تهج   مبهب السلف على غذه من ساةه املباهب .

                                                

 ( . 76-67 /1" لوامع اياوار " )   (1)
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 -صالى هللا عل اه وسالم-ا ونيد نيدمنا ما    د أن مابهب السالف هاو ماا  اان عل اه النا
وأصحابه ر وان هللا وسالمه علا  م وَمان بعادهم مان أةمار الاد ن والداياار واملعهفار والصا اار 
والساانَّر وادماماار، وأن مااا اسااب دمامنااا أ ااد ر ااا  هللا عنااه  ياااه ااإل ااى ميل ااه ماان السااانر 

لااى  حملنار والااهق أ ناه مماا ااإل ااى ميىل غاذه، وابإل -صاالى هللا عل اه وساالم-واصاوص رساول هللا 
علااى أهاايف الباادو أ نااه ماان غااذه، فصااار ميماماااً   الساانر أي ااه ماان غااذه، وواابا نيااال بعااا 
ً وخ املاباربر : املبهب ملالا واللافع  وغذمها من ايةمر، ومين زاق بعل م على بعا   

 العلم والب ان وميي ار احل  وقفع الباطيف (( .
 مث نيال : 

إلَاَ اااااااى َخااااااا ُ م
َّ امل  ذما الَبَلاااااااه َعااااااان النَااااااااا

 
لَااااامم ُهااااادا َو أَاَّاااااُه َجااااااَل اخلَاااااَ   ))  اعم
ااااااا     ُحا

اااااااًعاً وَسااااااابمعانَي اعمإلا ااااااااقاً وامل  بالم
 

اااااااااااَإمق  َنَّ  اي ايمَّااااااااااارا َساااااااااااومَف تَا م  أبا
 

 
اااااااانم َغااااااااذم زَ مااااااااةأ وَجَ ااااااااا  باها ما  وَصااااااااحم

 
اااااَط ى  ُصم

 ماااااا  ااااااَن   َ مااااا ا النَااااااا ا امل
اااااايفا     ((ايابَاااااااهم   فاهمنيَاااااارأ ميانيَّ َعلَااااااى أَهم

 
 ولَاااااا مَ  هاااااابا الاااااانَّص  َجزمماااااااً  ُاعمإلَااااااَ م 

مث ًهل هبا ايب ا ، و  ه حد   افإاق ايمر ميىل ابالث وسبعني فهنير   ل ا   الناار  
ميىل واحدة، ورق على من زعم أنَّ ايًعه َّر واملاته د َّر  دخلون   هبه ال هنير، وأ َّد نيوله مبا 

   الب و ايخذ .
هل ) اذ ااااال (   الب ااااو النالاااا  : )) و صاااا  أن   ااااهأ    خلااااال املعأماااار، ونيااااال   ًاااا

 . (1)و اون معناه : من غذ م يف وني  إلم وني سإ، واخلاف ر  د العالا ر ((
وعلى  يف حال  ف با ادمام ني  ه  ت هنير بني الطاة ر املنصورة والناج ر، ومعاَ النصاه 

 لل هنير الناج ر وا حر    المه .
 ها ( .923من م ً ا  الد ن أ د بن سمد ال سطالَ، )   و  -28

                                                

 ( . 76-1/74" لوامع اياوار " )   (1)
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ااق السااري للاهل صاح   البخااري (( وهاو  علا  علاى  (1)نيال ر اه هللا    إلاباه )) ميًر
 نيول البخاري بعد الإمجر : )) وهم أهيف العلم (( :

)) وييب  ر : )) وهم من أهيف العلم (( . ورو  البخاري عن عل  بن املد ين : )) هام 
 أصحا  احلد   ((،   هه الإمبي (( .

 و    هق، و   له ميىل الإل هنير، و   من   احملدابني   ت سذ احلد   .
ومااااان م أباااااو احلسااااان سماااااد بااااان عباااااداواقي احلن ااااا  املعاااااهوف  لساااااندي )    -29
 ها ( .1138

ر (( : )) نيوله : )) ني تزال طاة  (2)نيال ر ه هللا   )) حاً إله على سنن ابن ماجه ((
: اذماعر من الناس، والإلناذ للإل ل يف أو للإلعي م  لعيام نيادرهم، و وفاور فلال م، واإلمايف 
الإلانذ أ لاً  فإ م ومين نيل وا  ف ام الاناذون  فاإن الواحاد ني  سااو ه ايلاف، بايف هام النااس  
 ل م. نيوله : )) منصور ن ((  أي :  حلأ  وال اهني، أو الس وف وايسنر  فعلاى ايول 

م أهاايف العلاام، وعلااى الناااَ هاام الاباازاة، وميىل ايول مااال املصاانف، فااب ه احلااد     هاابا هاا
 البا   فإاه املن ول عن  نذ من أهيف العلم :

 
نيااال أ ااد   هاابه الطاة اار : مين    اواااوا أهاايف احلااد    فااال أقري ماان هاام . أخهجااه 

 احلا م   )) علوم احلد   (( .
 

 نر واذماعر ومن  عإل د مبهب أهيف احلد   .نيال ع اخ : وميطا أراق أهيف الس
 

 ونيال البخاري   )) صح حه (( : هم أهيف العلم .

                                                

(1)   (10/324 . ) 
(2)   (1/7 . ) 



 - 192 - 

 
 نيال الس وط  بعد ا له: أي اجملإل دون  ينَّ امل ل اد ني ُ سمى عاملاً ((.

 
وما أًار ميل ه من مونيف الس وط  لعله  ه د به ما   اهه    إلاباه     )) الاهق علاى مان 

مسااااإلدنًي علااااى وجااااو  انيجإل اااااق : )) ساااابحان هللا مصااااهف ايمااااور أخلااااد ((  ف ااااد نيااااال 
واينياادار علااى  اايف عن ااد جبااار، واحلماااد هلل الاابي أنيااام   ايعصااار نياةماااً هلل  حلأاار مااان 
العلمااااال ايخ ااااار، وني ميلااااه ميني الاااابي  اااامن ح ااااظ ًااااه عر اب ااااه املخإلااااار بطاة اااار ماااان أمإلااااه 

 وعده خلف أو مينيصار (( . موعوق ن  لنصه وادي ار، وهللا أ   من أن  دخيف
 

ونياااد ا ااايف انيحإلأااااج  حلاااد   علاااى نيلااا ر تعاااني  انيجإل ااااق   عااادق مااان املاااواطن عااان 
 ( .107و 97احلنابلر واملالا ر وغذهم. اايه على سب يف املنال)ص

 
 ها(.1206ومن م ً   ادسالم سمد بن عبدالوها  ر ه هللا،)   -30

  املسااةيف املساإلخهجر مان حاد   اباو ن : ))  (1)نيال ر ه هللا   ))  إلا  الإلوح د ((
 ني تزال طاة ر ... (( احلد   :

)) ... الإلاسااعر : البلااارة أبن احلاا  ني  اازول  لال اار  مااا زال ف مااا ملااى، باايف ني تاازال 
 عل ه طاة ر .

 العاًهة : اآل ر العيمى أ م مع نيل اإل م ني  لههم من خبوم وني من خال  م .
  لا اللهط ميىل ني ام الساعر . احلاق ر علهة : أنَّ 

الناا ااار علاااهة : ماااا فااا  ن مااان اآلاي  العي مااار ) فاااب ه عااادقاً مااان اآلاي ، مث نياااال : ( 
 وميخباره بب ال الطاة ر املنصورة (( .

                                                

 ( من " فإل  اجمل د " . 284، 283) ص   (1)
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ومن م الل   ادمام عبدهللا ابن ً   ادسالم سمد بان عبادالوها  ر  ام هللا،  -31
 ها ( .1242)   

: ))  (1)السنر النبو ار   ا اا  االم اللا عر  والز د ار ((  نيال    إلا  )) جوا  أهيف
ميطااا   ااه  الماااً عام اااً   أن أهاايف الساانر واذماعاار هاام الااب ن  (2)واذااوا  أن   ااال : اجمل ااب
وأصحابه والإلابعون وام إبحساان، ومعلاوم  -صلى هللا عل ه وسلم-انيإل وا ما عل ه رسول هللا 

صااالى هللا عل اااه -ر حبناااً ومعهفااار بسااانر رسااول هللا أن أهاايف احلاااد   هااام أعياام طواةاااف ايمااا
، و لا ي م اًإلابلوا ببلا، وأفنوا أعمارهم   طلب  لا ومعهفإله، واعإلنوا بلبط -وسلم

 لا ومجعه وتن  إله، حج ب َّناوا صاح    لاا مان  اع  ه مان  بباه، وني  ناازو    لاا ميىل 
  .ولعباقه املؤمنني -صلى هللا عل ه وسلم-عدو هلل ولهسوله 

الوجه الناَ : أن ياهه  الم اجمل ب و الماه  باني أن   خيُاصَّ بابلا طاة ار مع َّناني، بايف  
 يف من سلا هبه الطه  ر  ف و من م مان مج ع الطواةف، وهو قاخيف   نيوله : وهم أهيف 

 السنر واحلد   من هبه انيمر (( .
 مث   ه وج اً اثلناً  إلعل   ل در .

: أن انيصااطالل ني حأاار ف ااه عنااد أهاايف العلاام وغااذهم  فااإ ا  مث نيااال : )) الوجااه الهابااع
مسااى أحاااد طاة ااار مااان الناااس أب ااام أهااايف السااانر واذماعاار    اناااع مااان  لاااا  ميني مي ا  اااااوا 
خمال ني ملا عل ه مجاعر أهيف السنر واذماعر   أهيف البدو الب ن  سمون أا س م ببلا، مع 

 ابه والإلابعني وم إبحسان .وأصح -صلى هللا عل ه وسلم-مبا نإل م لطه  إله 

                                                

 ( . 125-4/124اةيف النأد ر " ) " يفموعر الهساةيف واملس  (1)
   ااب ه اللاا   عباادهللا باان سمااد ر ااه هللا اساام اجمل ااب، و سااإل اق ماان  المااه   هاابا الاإلااا  أن   (2)

أحد معاادي الز د ر اعإخ على أهيف السانر   مسااةيف ع د ار، فاهقَّ عل اه أحاد علماال السانر، مث 
 اصهه الل   عبدهللا وأ َّده هببا الاإلا  ال  م .
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الوجه اخلام  : أنَّ  نذاً من علمال السنر   هوا أن أهيف احلد   هم ال هنير الناج ر الإ 
: )) ني تزال طاة ر من أمإ نياةمر على احلا ،  -صلى هللا عل ه وسلم-نيال ف  ا رسول هللا 

  )) الصاح حني ني  لههم من خبوم وني من خال  م، حج ت اوم السااعر ((   ماا ابباو 
 (( وغذمها .

و  ه البخاري عن عل  بن املد ين أ م أهيف احلد  ، و بلا نيال أ د بن حنبيف : مين 
    اواوا أهيف احلد    فال أقري من هم؟ (( .

هاا 1282   ومن م ادمام العالمر عبدهللا بن عبداله ن   بطني ر ه هللا، ) -32
. ) 

: )) ونيال   )) اودي ((  (1)اإلصار حلز  هللا املوحد ن ((نيال ر ه هللا    إلابه )) اني
)  عااين : )) زاق املعاااق (( نيباان ال اا م (   فواةااد غاازوة الطاااةف : ومن ااا أاااه ني جااوز ميب ااال 
موا ع اللهال والطواغ و بعد ال درة على هدم ا وميبطاوا  وماً واحداً  فإ اا ًاعاةه الا اه 

اها  ... وغلب اللهال على أ ناه الن اوس لي اور اذ ايف واللهال، وه  أعيم أاواو    املن
وخ ااال العلاام، فصااار املعااهوف مناااهاً واملناااه معهوفاااً، والساانر بدعاار والبدعاار ساانر، والااأ   
 لا الصابذ، وههم عل ه الابذ، وطُماسو ايعالم، واًإلد  غهبر ادسالم، ونييف العلماال، 

احملمد ار  حلا  نيااةمني، ويهايف اللاهال  وغلبو الس  ال، ولان ني تازال طاة ار مان العصاابر
 والبدو يفاهد ن، ميىل أن  هث هللا ايرخ ومن عل  ا، وهو خذ الوارابني (( .

فلاام   ااهق ادمااام اباان ال اا م بااني الطاة اار املنصااورة وبااني ال هنياار الناج اار، أو  ااب هها ةرة 
ني اااان أن  عااد   ساام الناج اار وةرة  ساام املنصااورة، و اابلا اللاا   عباادهللا  بطااني  فإاااه

 ُمَ ه انياً ب ن ما  ياه هو وغذه ني  عهفون هبا الإل ه   .
ومن م ادمام العالمر الل   سال مان بان عبادهللا بان سماد بان عبادالوها  ر اه  -33

 ها ( .1233هللا، )   
                                                

 ( . 507-3/506(، واايه : " زاق املعاق " )  69-68) ص   (1)
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: )) نيوله :  (1)نيال ر ه هللا    إلابه )) ت سذ العز ز احلم د   ًهل  إلا   الإلوح د ((
 وني تزال طاة ر من أمإ على احل  منصورة ني  لههم من خبوم وني من خال  م (( : ))

 نيال  ز د بن هارون وأ د بن حنبيف : مين    اواوا أهيف احلد    فال أقري من هم؟
و اابلا نيااال : مي اام أهاايف احلااد   : عباادهللا باان املبااارال، وعلاا  باان املااد ين، وأ ااد باان 

 سنان، والبخاري، وغذهم .
ل   روا ار : هام العاه ، واساإلدل بهوا اار مان رو  : )) هام أهايف  الاباه  ((، وفسااه ونياا

 الابه   لدلو العي مر  ين العه  هم الب ن  سإل ون هبا .
نيلاو : وني تعااارخ باني ال ااولني  مي  اإلناع أن تاااون الطاة ار املنصااورة ني تعاهف احلااد   

نصاوراً علاى احلا  ميني مان عمايف ، بيف ني  ااون م-صلى هللا عل ه وسلم-وني سنن رسول هللا 
 ، وهم أهيف احلد   من العه  وغذهم .-صلى هللا عل ه وسلم-باإلا  هللا وسنر رسوله 

فاااإن ني ااايف : َفلااااَم خصاااه  لعاااه ؟ ني ااايف : املاااهاق الإلمن ااايف ني احلصاااه  أي : أن العاااه  مين 
، ف ااام الطاة ااار -صااالى هللا عل اااه وسااالم-اساااإل اموا علاااى العمااايف باإلاااا  هللا وسااانر رساااوله 

 املنصورة حال اسإل امإل م (( .
   وماااااان م ادمااااااام العالماااااار اللاااااا   عبااااااداله ن باااااان حساااااان آل اللاااااا  ،   ) -34
 . ها (1285

نيال ر ه هللا : )) نيوله: )) وني تزال طاة ر من أمإ علاى احلا  منصاورة، ني  لاههم مان 
 خبوم وني من خال  م (( :

 هيف احلد    فال أقري من هم؟نيال  ز د بن هارون وأ د بن حنبيف : مين    اواوا أ
 

                                                

 ( . 379) ص   (1)
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نياااال ابااان املباااارال وعلااا  بااان املاااد ين وأ ااااد بااان سااانان والبخااااري وغاااذهم : مي ااام أهاااايف 
احلد  ، وعن علا  بان املاد ين روا ار : هام العاه ، واساإلدل بهوا ار مان رو  : )) هام أهايف 

 الابه  ((، وفسه الابه   لدلو العي مر  ين العه  هم الب ن  سإل ون هبا (( .
ى  االم الناووي، مث نياال : )) نياال ال اهطا : وف اه قل ايف علاى أن ادمجااو حأار  مث حاا

 ين اُيمَّر مي ا اجإلمعو  قخيف ف  م الطاة ر املنصورة (( .
نيلو : واحإل َّ ادمام أ د على أن انيجإل اق ني  ن طع ما قاماو هابه الطاة ار موجاوقة 

. 
هاا ( 1307   ، )ومن م أبو الط ب الس د صاد   بان حسان خاان ال ناوج  -35

. 
نيال ر ه هللا    إلاباه )) الساهاج الوهااج    لاف مطالاب صاح   مسالم بان احلأااج 

: )) ني تاازال طاة اار ماان أمااإ ياااهه ن علااى  -صاالى هللا عل ااه وساالم-: ))    نيولاه  (1)((
احل  حج ت وم الساعر ... (( : وأما هبه الطاة ر  ف ال البخاري : هام أهايف العلام، ونياال 

اباان حنباايف : مين    اواااوا أهاايف احلااد    فااال أقري ماان هاام؟ نيااال ع اااخ : ميطااا أراق أ ااد 
 أ د أهيف السنر واذماعر ومن  عإل د مبهب أهيف احلد   (( .

مث ا ااايف  اااالم الناااووي السااااب ، مث نياااال : )) واحلاااد    لاااميف بعموماااه ملاااوال ادساااالم 
 الياهه ن على أهيف الا ه أ لاً مين ًال هللا (( .

: )) بساام هللا الااه ن الااهح م،  (2)ابااه )) احلطاار     ااه الصااحال السااإلر (( ونيااال    إل
خالصار ماان قون  -صالى هللا عل اه وسالم-فحماداً هلل الابي جعايف أهايف احلاد   أهايف الناا 

النااااس   أعاااني البصاااهال، بااايف صاااحبُه الاااب ن صاااحبوا أا اساااه ال دسااا ر طاااول اآلمل، ومين   
ل  ف اا وام مان  اهام أخلصا م هللا خبالصارأ   اه  الادار،  صحبوا ا سه الز  ار  صاحبر اله َ اا

                                                

 اله املاإلبر ايابه ر ( . – 2/117)   (1)
 اله قار الاإلب العلم ر بذو  ( . -11) ص   (2)
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واصط اهم لنصهة ق نه وح ظ ًه عإله و م يف علوم اب ه املخإلار، ومه ا هباا مان عل اال ... 
. )) 

وماااان م احملاااادث العالماااار أبااااو الط ااااب سمااااد مشاااا  احلاااا  العياااا م آ قي، )    -36
 . (1)(( ها (،    إلابه )) عون املعبوق ًهل سنن أيب قاوق1329

نيااال   ًااهل حااد  : )) ني تاازال طاة اار ... (( احلااد   : )) نيااال النااووي: وأمااا هاابه 
الطاة ااار  ف ااااال البخاااااري : هاااام أهاااايف العلاااام. ونياااال أ ااااد باااان حنباااايف : مين    اواااااوا أهاااايف 
احلد    فال أقري من هم؟ نيال ال ا   ع اخ : ميطا أراق أ د أهيف السنر واذماعار ومان 

 د   ... ) مث   ه  الم النووي الساب    هه (( . عإل د مبهب أهيف احل
هاا 1353ومن م احملدث العالمر أبو الُعلى سمد بن عبداله ن املبار  وري، )  -37

 . (2)( ر ه هللا    إلابه ))   ر ايحو ي ًهل جامع الإمبي (( 
((  نياااال   ًاااهل حاااد   معاو ااار بااان نياااهة عااان أب اااه مهفوعااااً : )) ني تااازال    طاة ااار ...

احلااد   ميىل أن   ااه نيااول الإماابي : نيااال سمااد باان ميمساع اايف عاان علاا  اباان املااد ين : هاام 
 أصحا  احلد   :

 )) ونيال البخاااري   )) صح حه (( : هم أهيف العاالم، ونيال احلافظ     
)) ال ااإل  (( : وأخااهج احلااا م   )) علااوم احلااد   (( بسااند صااح   عاان أ ااد : مين   

    فال أقري من هم؟ ومن طه    ز د بن هارون منله ... (( اها . اواوا أصحا  احلد 
 مث ا يف  الم ال ا   ع اخ و الم النووي ر  ما هللا .

 ها( .1342ومن م العالمر أبو املعايل سموق ًاهي اآللوس ،)  -38
 : )) الناا اار : أاااه ورق   احلااد   املإل اا  (1)نيااال ر ااه هللا    إلابااه )) غا اار ايماااَ ((

ااَه  ة  ل اابَّة، حااج لااو قخلااوا ُجحم علاى صااحإله : )) لإلَاإلَّااباُعنَّ ساانن ماان  ااان نياابلام حابو ال اابَّ

                                                

(1)   (7/162-163 .) 
(2)   (6/434 . ) 
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أااه سا اون   أمإلاه مان اابو حابو  -صالى هللا عل اه وسالم- ب أ  لدخلإلموه (( : أخا  
ه   احلد  ، وني ًا أن ما أخا   ايمم الساب ر، وهم جاهل ر الاإلاب ني وغذهم   ما ُفس ا

 ااةن ني سالار  فإااه الصااقق املصادوق، وماا  نطا  عان اواو ،   -هللا عل ه وسلمصلى -به 
ومن ال  ني أن من اسإلمسا هبد ه واتبع ما ابباو مان سانإله غاذ م صاوق ن  حلاد     ماا 

صلى هللا عل ه -اببو   حد   ال هق أ م ال هنير الناج ر، وهم من  ان على ما عل ه النا 
 رق (( .وأصحابه   ما هو الوا -وسلم

ونياااال   مو اااع آخاااه : )) ونياااد   اااهم غاااذ ماااهة ح   ااار حااااوم )  عاااين : أهااايف السااانر 
 واذماعاار (، وأن ال هنير الناج ر هم الإلابعااون ملا  ان عل ه رسول 

 . (2)وأصحابه الاهام (( -صلى هللا عل ه وسلم-هللا  
ه علمال هبا العصه ونيال أ لاً : )) و  قمل  وساةه بالق اللام أ لاً مجاعر من أ اب

وفلالةه نيد اصهوا واخإلاروا أنيواله )  عين : ابن ت م ر (، ورقوا على املخال ني له من اذ لر 
والابااالة، وأابنااوا عل ااه، ووابَّ ااوه، ورجحااوه علااى  نااذ ماان ايةماار    نااذ ماان ال نااون، وصاا وا 

س بابلا  ين على ما رأوه من   د اخلصوم و امل م، وخماصمإل م للباطيف، وهام أحا  الناا
اللاا   نيَاادََّس هللا روحااه الزَّ  َّاار ماان م، و ااان ماان جااذا م، وماان بالقهاام ي ااه  أاااوار الساانر 

صاالى هللا -النبو اار، و  احلااد   الصااح   مااا  لااعه أب اام هاام املؤ اادون للساانر، وهااو نيولااه 
 : )) ني تزال طاة ر من أمإ ياهه ن على احل ، وهم   الابه  (( . -عل ه وسلم
ا ًاهال احلاد   : املاهاق هبام أهايف اللاام  فاإ م أ ناه النااس اًاإلابانًي  حلااد   نياال بعا

 وأعناهم حب ظ السنر .

                                                                                                                     

(1)   (1/19 . ) 
 ( . 2/63" غا ر ايماَ " )   (2)



 - 199 - 

نيال العالمر احلافظ ابان  ناذ    إلاباه )) البدا ار والن ا ار ((   احلاد   الصاح   : )) 
ني تازال طاة اار ماان أمااإ ياااهه ن علااى احلا ، ني  لااههم ماان خاابوم وني ماان خااال  م، حااج 

 أمه هللا وهم  بلا (( : و  )) صح   البخاري (( :   )) وهم  للام (( . يت 
 . (1)ونيد نيال  نذ من علمال السلف : مي م علمال احلد   ((

ونيد  ََ ههم أ لاً   مو اع آخاه  سام أهايف السانر واذماعار  نياال ر اه هللا : )) واعلام 
مسااون  لسانن النابإلار عان رساول أن أهيف السنر واذماعار هام أهايف ادساالم والإلوح اد، املإل

  الع اةااااد والنحاااايف والعباااااقا  الباطناااار والياااااههة، الااااب ن    -صاااالى هللا عل ااااه وساااالم-هللا 
 لاوبوه بباادو أهايف ايهااوال وأهايف الاااالم   أباوا  العلاام وانيعإل ااقا ، و  خيهجااوا عن ااا   

فإن السنر   ايصيف ت ع    العميف وادراقا    ما عل ه ُج َّال أهيف الطهاة  والعباااقا   
  -صلى هللا عل ه وسلم-على ما  ان عل ه رسول هللا 

 . (2)وما سنَُّه أو أمه به من أصول الد ن وفهوعه، حج اودي والسمو ... ((
 مث اسإلمه   صيف مبا مهجعه ميىل  المه الساب  .

ر املنصاورة، فإ  الهجيف  ب ه أهيف احلاد   ةرة  سام ال هنيار الناج ار، وةرة  سام الطاة ا
 وةرة  سم أهيف احلد   .

   ومااااان م العالمااااار الداع ااااار الاباااااذ اللااااا   أ اااااد بااااان ميباااااهاه م بااااان ع ساااااى ) -39
 ها ( ًارل )) النوا ر (( لإلمام ابن ال  م .1329

نيال ر ه هللا   م دمر )) ًهل النوا ر (( : )) وبعد  فإن املنيومر املل ورة   الطه  ر 
 اار املسااماة بااا )) الااف اار اللاااف ر   انياإلصااار لل هنياار الناج اار (( :   الساان ر والع  اادة احلن 

  نس  مس  على منواوا، و  تسم  الدهور بلال ا وأمناوا (( .

                                                

 ( . 2/149ماَ " ) " غا ر اي  (1)
 ( . 1/428" غا ر ايماَ " )   (2)
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مث نيااام ر ااه هللا بلااهح ا  مؤ ااداً املصاانف   ع اةاادها ومهام  ااا وم اصاادها، ومؤ ااداً مااا 
 احلد     مواطن عد دة :ف  ا من  ال  على أهيف البدو، ومدل وابنال على أهيف 

من ااا أن اباان ال اا م نيااال : )) فصاايف   ب ااان عاادوا م   تل  ااب م أهاايف ال ااهآن واحلااد   
 يفسمر، وب ان أ م أوىل بايف ل ب خب   :

ااااااااااااااايفأ فَاإلَّاااااااااااااااانا   باإلَااااااااااااااارأ َمَسااااااااااااااابَّرا َجاها
 

اااااااااااَمرأ اَااااااااااااَوا   َ ااااااااااامم َ ا ُمَلاااااااااااب اَ رأ يُفَس ا
ااااهي الُ ااااهآنا واداااااانا     (( اااا ا  ومصا

(1) 
 

ااااااااايَف احلَاااااااااد  اااااااااا أَهم اااااااااإُلمم هبا ااااااااااُل مَسَّ ام  َأمسم
 وساق أب اةً . 

فلهل ابن ع سى تلام ايب ا ، مث نيال : )) ونيد نيال ادمام أبو حا  سمد بن ميقر   
احلنيل  الهازي : عالمر أهايف البادو الوني عار   أهايف اياباه، وعالمار اذ م ار أن  ساموا أهايف 

 سموا أهيف السنر يف ة، وعالمر الزمقنير أن  ساموا  السنر ملب ر ومبإلر، وعالمر ال در ر أن
 أهيف ايابه حلو ر ... ااإل ى ا له عن البها   ))  إلا  العلو (( .

-وتسل مه ب ول ادمام ابن ال  م : )) فصيف   أن أهيف احلاد   هام أاصاار رساول هللا 
 آلخه :وخاصإله، وني  بابا اياصار رجيف  ؤمن  هلل وال وم ا -صلى هللا عل ه وسلم

 
اااااااااا مطانا  اااااااااادا واني َاااااااااارا اللَّ ااااااااااهم باَع م  أَبملا

 
اً  ااااااامتا اااااايَف احلَااااااد  ا ًو  اي ُمبمابالاااااااً أَهم

ااااااااااااااااااااانا والُ اااااااااااااااااااهآنا    اااااااااااااااااااانا هللاا وادا
 

ُااااام أَامصااااااُر ق اااااا  اااااَو أبَ  َّ  َأَو َماااااا َعلامم
اااااااهانا   ااااااا أ َوني اُام ًَ   (2)لا ُهاااااام باااااااال 

 
ااااَو أبَ نَّ أَامصاااااَر الهَّسااااو   َأَو َمااااا َعلامم

  
 مؤ د لإلمام ابن ال  م   أن أهيف احلد   هم ال هنير الناج ر والطاة ر املنصورة . ف و

                                                

(1)   (2/81-82 . ) 
 ( . 2/425" ًهل النوا ر " نيبن ع سى )   (2)
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هاا 1377   ومن م العالمر الَ ب  الل   حافظ بن أ د احلام  ر ه هللا، ) -40
 )) أعالم السناااار املنلورة نيعإل ااق الطاة ر (، ألف  إلا ً مسَّاه 

 : (1) الناج ر املنصورة ((  نيال   هبا الاإلا 
 

ب وله : )) ني  -صلى هللا عل ه وسلم-)) سؤال : من ه  الطاة ر الإ عناها النا  
 تزال طاة ر من أمإ ... (( احلد  ؟

 جوا  : هبه الطاة ر ه  ال هنيار الناج ار من النالث وسبعني فهنير   ماا 
لنااار ميني ماان تلااا ال ااهق ب ولااه : ))  ل ااا   ا -صاالى هللا عل ااه وساالم-اسااإلنناها النااا 

واحدة وه  اذماعر ((، و  روا ر : )) هم من  ان على منايف ماا أم عل اه ال اوم وأصاحايب 
 ((، اسأل هللا أن جعلنا من م (( اها .

وماان م عالماار ال صاا م اللاا   عبااداله ن باان مصااه السااعدي ر ااه هللا، اباان نياا م  -41
الااف اار اللاااف ر    )) سااماة باااعصااهه، و ااان نيااد اعإلااىن بااا )) اوا اار ادمااام اباان ال اا م (( امل

((، فبسط ا على طه  ر ابن هلام لإلبس ط وانه )) أل  ر ابن مالا انياإلصار لل هنير الناج ر 
((    إلاااا  مسااااه )) تو ااا   الااف ااار اللااااف ر ((، مث ًاااهح ا ًاااهحاً واف ااااً، مث خلَّاااص هااابا 

 . اللهل    إلابه )) احل  الوا   املبني   ًهل توح د اياب ال ((
: )) أما بعد  ف با تو    ملعاَ ))  (2)نيال ر ه هللا   )) تو    الااف ر اللاف ر (( 

الااف اار اللاااف ر   انياإلصااار لل هنياار الناج اار (( للاام  الااد ن اباان ال اا م نياادَّس هللا روحااه  
لاااون هاابا الاإلااا  عاادمي النيااذ   اسااإل  اةه يصااول الااد ن، والااهق ا علااى اذ م اار واملعطلاار 

لحاااد ن  لن اااول الصاااح حر، وايصاااول السااال  ر وال واعاااد والع اااول الصاااهار، وف اااه مااان وامل
 ال واةد وما تص  وتاميف به الع اةد ما ني  وجد    إلا  سواه ... (( .

                                                

 ( . 194) ص  (1)
 ( . 3) ص   (2)
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وا يف العنوان اآليت عن ابن ال  م : )) فصيف   ب ان أن أهيف احلاد   هام أاصاار رساول 
 ابا اياصار رجيف  ؤمن  هلل وال وم اآلخه (( .وخاصإله وني  ب -صلى هللا عل ه وسلم-هللا 

 ف ال الل   ابن سعدي بعد العنوان الساب  : )) اببو   )) الصح   (( أن 
نياال عان اياصاار : )) ني  بابلا م ميني منااف  ((، و لاا  -صالى هللا عل اه وسالم-النا 

ام عنااه  -لمصالى هللا عل اه وسا-أبسابا  ميااا م ومسااب إل م واصاهعم الإلامار لهسااول هللا  و هب ا
 من  ه ده بسول .

 ااابلا أهااايف السااانر واذماعااار وأهااايف احلاااد    نياإلسااااهبم لسااانإله قون امل ااااني   ل اااا 
واملااباهب وغذهااا  ين اداسااان ني  نسااب للاا ل  ميني نيتصاااله بااه  خبااالف غااذهم  فااإ م 

 ر ر (( .تبا نو اسب م   اذ م ر والاالب ر وايًعه ر و وهم، وميما ميىل امل اني    ال د
 

 ومن م سدث هبا العصه الل   سمد مصه الد ن ايلباَ ح يه هللا . -42
 

نيااااال    إلابااااه )) سلساااالر ايحاق اااا  الصااااح حر (( : )) ماااان هاااا  الطاة اااار الياااااههة 
 املنصورة؟

 
 )) ني تزال طاة ر من أمإ ياهه ن على احل  حج ت وم الساعر (( . 
 

الهام همزي : )) مين    اواوا أصحا  احلاد     مث ا يف  الم  ز د بن هارون عن طه  
 فال أقري من هم؟ (( .

 
 مث   ه أن احلد   اثبو مسإل  ا عن عدق من الصحابر .
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ماان م عباادهللا باان املبااارال واباان املااد ين وأ ااد اباان حنباايف  –مث ا اايف عاان عاادق ماان ايةماار 
 وأ د بن سنان والبخاري : أن الطاة ر املنصورة هم أهيف احلد   .

 
 مث نيال : )) ونيد  سإلابه  بعا الناااس ت سذ هاؤنيل ايةماار للطاة اار 

 الياههة وال هنير الناج ر أب م أهيف احلد  ، وني غهابر    لا مي ا تب هم ما  يت :
ااما اخإلصاصاا م   قراساار الساانر ومااا  إلعلاا  ماان معهفاار  أونًي : أنَّ أهاايف احلااد   هاام حُبام

 -صالى هللا عل اه وساالم-أعلام النااس نياطبار بساانر ابا  م  تاهاجم الاهواة وعلايف احلاد   وطهنيااه
 . -صلى هللا عل ه وسلم-وهد ه وأخالنيه وعزواته وما  إلصيف به 

اثا اً : أن ايمر نيد اا سمو ميىل فهق ومباهب   تاان   ال اهن ايول، ولاايف مابهب 
ا  إلعصاب أصوله وفهوعه وأحاق نه الإ  سإلدل هبا و عإلمد عل  ا، وأن املإلمبهب بواحد من 

له، و إلمسا بايف ماا ف اه  قون أن  لإل او ميىل املاباهب ايخاه  و نياه لعلاه جاد ف  اا مان 
ايحاق اا  مااا ني جااده   مبهبااه الاابي نيلَّااده  فااإن ماان النابااو لااد  أهاايف العلاام أن    اايف 
مبهب من السنر وايحاق   ماا ني  وجاد   املابهب اآلخاه  فاملإلمساا  ملابهب الواحاد 

 سم عي م من السنر احمل وير لد  املباهب ايخه  . ليف وني بد عن ني
ول   على هبا أهيف احلد    فإ م  خبون بايف حد   صا  ميساناقه   أي مابهب  
 ان، ومن أي طاة ر  ان راو ار، ماا قام أن مسالم اب ار، حاج لاو  اان ًا ع  اً أو خارج  ااً أو 

ً، فلاًل عن أن  اون حن   اً أو مالا  اً أو غذ  لا .  نيدراي 
ونيد صهل هببا ادمام اللافع  ر   هللا عنه حني خاطب ادماام أ اد ب ولاه : )) أااإلم 
أعلام  حلاد   ماين، فاإ ا جاال م احلاد   صاح حاً  فاأخَ  حاج أ هاب ميل اه، ساوال  اان 

. )) ً ً أم  وف  اً أم مصهاي   حأازاي 
 

 فأهيف احلااد   حلاهم هللا مع م ني  إلعصبون ل ول ًخص معني، م ما 
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  خباااالف غاااذهم ممااان ني  نإلمااا  ميىل -صااالى هللا عل اااه وسااالم-ال ومساااا، حلاااا سماااداً عااا
  مااا   –ونيد  وهاام عن  لا  –احلد   والعميف به  فإ م  إلعصبااون ينيوال أةمإل اام 

 ! إلعصب أهيف احلد   ينيوال اب  م
 ار، فال عأب بعد هبا الب ان أن  اون أهيف احلاد   هام الطاة ار اليااههة وال هنيار الناج

 بيف وايمر الوسط الل دال على اخلل  .
و عأباااين هبااابا الصااادق نياااول اخلط اااب الباباااداقي   م دمااار  إلاباااه )) ًاااهف أصاااحا  

 احلد   (( ااإلصاراً وم ورق اً على من خال  م :
اااابايَف مباااا  ن عاااه مااان العلاااوم، وطلاااب سااانن رساااول ر   ًُ ولاااو أنَّ صااااحب الاااهأي املااابموم 

واحملادابني  لوجاد    لاا ماا  ابن اه عان ساواه، وا إل اى  ياباه العااملني، وانيإل اى آاثر ال   اال 
 عن رأ ه البي  هاه  ين احلد    لإلميف ... (( ميىل آخه ما ا لناه عن اخلط ب ساب اً .

نيااال ايلباااَ : )) مث ساااق اخلط ااب ر ااه هللا ايبااوا  الااإ تاادل علااى ًااهف أصااحا  
م  لإلإلم ال اةدة، لاين انيإلصه على احلد   وفلل م، ني أبس من   ه بعل ا ومين طال امل ا

 أمه ا وأمس ا ا  ملو وو :
: )) الَّااااه هللا امااااهلاً مسااااع منَّااااا  -صاااالى هللا عل ااااه وساااالم-نيولااااه  -1

 حد ناً فبلَّابه (( .
 إب هام أصحا  احلد   . -صلى هللا عل ه وسلم-وص ر النا  -2

: )) اميف هبا العلم من  يف  -صلى هللا عل ه وسلم-نيول النا  -3
 ُلُه (( .خلف عُدو 

 -صلى هللا عل ه وسالم- ون أصحا  احلد   خل ال الهسول  -4
   الإلبل ة عنه .

مياان أصحا  احلاد    -صلى هللا عل ه وسلم-وصف الهسول  -5
. 
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  -صلى هللا عل ه وسالم- ون أصحا  احلد   أوىل  لهسول  -6
 لدوام صالعم عل ه .

أصااااحابه باااااون طلباااار  -صاااالى هللا عل ااااه وساااالم-بلااااارة النااااا  -7
 د   بعده واتصال ادسناق ب ن م وب نه .احل

 الب ان أن ايساا د ه  الطه   ميىل معهفر أحاام الله عر . -8

  -صلى هللا عل اه وسالم- ون أصحا  احلد   أمنال الهسول  -9
 حل ي م السنن وتب  ن م وا .

م عن السنن . -10   ون أصحا  احلد    اة الد ن  ببهب ا

ما  - عل ه وسلمصلى هللا- ون أصحا  احلد   ورابر الهسول  -11
 خل ه من السنر وأاواو احلامر .

  و م اآلمه ن  ملعهوف والناهني عن املناه .   -12

  و م خ ار الناس .   -13

 من نيال : مين ايبدال وايول ال أصحا  احلد   .  -14

 من نيال : لوني أهيف احلد   نيامَدَرَس ادسالم .  -15

  اخللا   ون أهيف احلد   أوىل الناس  لنأاة   اآلخهة، وأساب   -16
 ميىل اذنر .

 اجإلماو صالل الدا ا واآلخهة   مساو احلد   و إلبه .  -17

 اببو  حأر صاحب احلد   .  -18

 انيسإلدنيل على أهيف السنر حبب م أصحا  احلد   .  -19

 انيسإلدنيل على املبإلدعر ببابا احلد   وأهله .  -20
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مان مجاع باني مادل أصااحا  احلاد   و م أهايف الاهأي والاااالم   -21
 اخلب   .

 لب احلد   من أفليف العباقا  .من نيال : ط  -22

 من نيال : روا ر احلد   أفليف من الإلسب   . -23
 من نيال : احلد   أفليف من صالة النافلر . -24
ماااااان متااااااىن روا اااااار احلاااااااد   ماااااان اخلل ااااااال، ورأي أن احملاااااادابني أفلااااااايف  -25

 العلمال .     

 
 هبه ه  أهم أبوا  الاإلا  وفصوله .

هايف احلاد   مان عاا  مان  باار علماال احلن  ار   وأخإلم هبه الالمر بلا اقة عي مار ي
 ها ( :1304 – 1264اوند، أني وهو أبو احلسنا  سمد عبداحل  اللانوي      ) 

 
نياااال ر اااه هللا: ومااان اياااه بنياااه اداصااااف، وغااااص   حباااار ال  اااه وايصاااول مإلأنبااااً 

خإللاف العلماال ف  اا  انيعإلساف   علم علماً    نااً أن أ ناه املسااةيف ال هع ار وايصال ر الاإ ا
فماابهب احملاادابني ف  ااا أنيااو  ماان مااباهب غااذهم، وميَ  لمااا أسااذ   ًااعب انيخااإلالف  

(،   اف ني ! أجد نيول احملدابني ف  ا نيه باً من اداصااف  فللاه َقر ُهامم، وعل اه ًااههم )  ابا
ُزماهعم، ح  ااً، وااُاوَّا  ًاهعه صادنياً، حلاهم هللا    -صلى هللا عل اه وسالم-وهم ورابر النا 

 وأماتنا على ُحب ا م وسذعم (( .
ومااان م عالمااار العصاااه وَعَلماااه اللاااام  العاااا  العامااايف صااااحب الع ااايف اخلصاااب  -43

والااابراو الهحاااب والبااااو الواساااع   العلااام وايق  وايخاااالق ادساااالم ر السااامحر، ًااا خنا، 
باادهللا باان  ز م ااإ الااداير السااعوق ر، باايف العااا  ادسااالم ، مساحاار اللاا   عباادالعز ز باان ع
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ح يه هللا  فل د سألإله : هيف  ه  أن هناال فهنياً بني الطاة ر املنصورة وال هنير الناج ر؟ ف اال 
 : ني أر  فهنياً، بيف ه  فهنير واحدة .

 
ومن م العالمر احملدث الل    اق بن سمد اياصاري، علو ه ريار الإلادر      -44

 الطاة ر املنصورة وه  أهيف احلد   .اذامعر ادسالم ر،  ه  أن ال هنير الناج ر ه  
 

وماان م عااا  ال صاا م   العصااه احلا ااه اللاا   سمااد باان صاااحل العن مااني ح يااه  -45
 هللا  مي  سرييف عن افإاق أمر النا بعد وفاته؟ فأجا  ب وله :

ف مااا صاا  عنااه أن ال  ااوق افإنيااوا علااى ميحااد   -صاالى هللا عل ااه وساالم-)) أخاا  النااا  
صااار  علااى اابنإلااني وساابعني فهنياار، وأن هاابه ايماار سااإل إق علااى ابااالث وساابعني فهنياار، والن

وسابعني فهنياار، وهاابه ال ااهق  ل ااا   النااار  ميني واحاادة، وها  : ماان  ااان علااى مناايف مااا  ااان 
وأصاحابه، وهابه ال هنيار الناج ار الاإ  او   الادا ا مان  -صلى هللا عل ه وسلم-عل ه النا 

الطاة اار املنصاااورة ميىل ني ااام السااااعر، الااإ ني تااازال الباادو وتنأاااو   اآلخااهة مااان النااار، وهااا  
 ياههة نياةمر أبمه هللا عزَّ وجيفَّ .

وُساريايَف ح يااه هللا عاان أبااهز خصاااةص ال هنياار الناج اار، وهاايف الاانَّ ُص ماان هاابه اخلصاااةص 
 خيهج اداسان من ا؟

 فأجا  : )) أبهز اخلصاةص لل هنير الناج اار ه  الإلمساا مبا  ان عل ه 
 .(1)  الع  دة والعباقة وايخالق واملعاملر ... (( - عل ه وسلمصلى هللا-النا 

 مث ًهو   صل ا جزاه هللا خذاً .
ويهيف العلم   فليف احلد   وأهله أنيوال  نذة مننورة ومنيومر  فمن أًاعارهم ماا  يت 

: 
                                                

 ( . 54-53" اجملموو النمني " ) ص   (1)
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 ها( :576نيال ادمام أ د بن سمد بن ميبهاه م أبو طاهه السل   )  
 داَو لالت ابااااااااااااااااااااااوا تَاهَ ااااااااااااااااااااوا انيمبإلااااااااااااااااااااا

 
 ميانَّ عالماااااااااَم احلَاااااااااد  ا عالماااااااااُم راجاااااااااالأ 

اااااااااااااماوا   ااااااااااااَبحوا َغااااااااااااَدوما للسَّ  ومي ا َأصم
 

ُلُ م َ إَلبااااااااااااااااوُه   فَااااااااااااااااإا ا َجاااااااااااااااانَّ لَاااااااااااااااا ام
 ونيال معإلز اً  اإلسابه يهيف احلد   : 

ُ فاريَااااااااااااااااااااهم   ااااااااااااااااااااا ا َوُهاااااااااااااااااااامم َخااااااااااااااااااااذم
 

ااااااااااااااااااااااااايفا احلَد اااااااااااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااااااااانم أَهم  أَم ما
 ُجاااااااااااااااااااااااو أَنم َأُجاااااااااااااااااااااااوَزنَّ املاريااااااااااااااااااااااار  

 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعنَي وأَرم ُجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااازمُ  تا   سم

 ونيال ادل رجال احلد   : 
اااااااااانم املعااااااااااايل   املعااااااااااايل ااُاااااااااازَُّل   وما

 
ااااايُف احلَاااااد  ا ُهاااااُم اله اجااااااُل البااااازَُّل   أَهم

 
 

 

ااااااااااَزُل   أَبَااااااااااداً ُم اااااااااا ِم والساااااااااامااُل ايعم
 

اااإَلوي السااامُا الااابي َ ماااَو  َهااايفم َ سم
 النَّااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه  

 
 ونيال ر ه هللا :

ُاااااا  ُه مي م َ ااااايفَّ َعااااانم طُااااااُهقا اوادا َااااارا َومهم
 

ااااااااداً عالمااااااااَم احلَااااااااد    َُبم ااااااااُه   اي نياصا
اااااااااُه احلَاااااااااد  ا وعالمُماااااااااُه    وَأَجل  اااااااااا فا م

 
اااااااااَو َ ناااااااااذَِة   مينَّ الُعلاااااااااوَم َ َماااااااااا َعلامم

   ُ ًِ ُم َعاااااااايل َسااااااا م
مأ   امل  فاااااااَأَ   َسااااااا م

 
 َمااااااااانم  اااااااااان طالابُاااااااااُه وفا اااااااااها تَاااااااااا َا  ِظ 

ُمااااااااُه   اااااااابَّ َعنَّااااااااا ُحام ًَ  ااااااااُن النَّاااااااااا ا و
 قا
 

ااااااااإَل ام لَااااااااوني احلَااااااااد  لُااااااااُه  َم َ سم  ُ  وأَهم
ُمااُه   ااِم   الَبساا َطرا فَا م   (1)مااا َ اااَن فَا م

 
لاِ   اااااااااااَإاَ  باَ ولاناااااااااااا ُمإَلَحااااااااااابم  ومي ا اسم

 ومما ني يف   أهيف احلد   : 
ُبوا  َسااااُه أَاامَ اَسااااُه َصااااحا ااااَحُبوا اَا م   َم َ صم

 
اااايُف النَّاااااا ا ومينم  اااايُف احلَااااد  ا ُهااااُم أَهم  أَهم

 ومن  لا : 
                                                

، ) اايه  إلا  : " أبو طاهه السل   "، أتل ف الد إلور حسن عبداحلم د الصاحل  (1)
 ( . 181-179ص



 - 209 - 

 
َ
اااااااااااااااااااااَم امل  طا َّااااااااااااااااااااار للَ اااااااااااااااااااااَج آاثُر ااعم

 
 

بااااااااااااااااُر   ماااااااااااااااُن النَّاااااااااااااااا ا ُسََماااااااااااااااد َأخم
 قا
 فَاااااااااااالهَّأمُي لَ مااااااااااايِف واحلاااااااااااَد ُ  َ َااااااااااااُر  

 
لاااااااااها   ني تَاااااااااهمَغَ َّ َعاااااااانا احلَااااااااد  ا وأَهم

ُ   زاَغااااااااااااِر َوَااااااااااااا أَاماااااااااااااواُر   اااااااااااامم  واللَّ
 

اااااايَف الَ ااااااَج ُسااااااُبيَف اوُااااااَد   اااااا َج ا  وَلُهمبَّ
  

 لن سه   )) أمال ه   الل خوا ر (( : (1)س ينومن ا ما أالد الس د املهتلى احل
 

 خا َااااااااااُر عابااااااااااقا اّللَّا   ُ ااااااااايف ا َسمَ ااااااااايفا 
 

ُم  اااااحا ا احلَاااااد  ا فَاااااإا   صم  َعَل ماااااَا أبَا
ااااااااايفا   ُإَلاَم ا

ااااااااانُي امل  ُ اااااااااوُم اوُاااااااااد    أَغم
 

ُم  ُ م فَاااااااإا َّ اااااااُدَونم َع مناااااااااَل َعااااااانام  وني تَاعم
رُُهُم   النَّااااااااسا ني زَاَل  َاعمإلَ    لااااااا  ونيَااااااادم

 
َلَ ااااااااادم ًاااااااااَهَفوم مَشماااااااااُ  اوُاااااااااد    
 وجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوها امم 

 
 ميىل َحااااااااا  ا م  وممااااااااااً فَبااااااااااالن ورا َامإَللااااااااا  

 
اااااام  ُسااااااهاِ  َفَماااااان أَتااااااى  ًُ  َجَ اباااااااَبِة 

 َلَ اااااااااد َي ااااااااااهوا مياقمرااَل يَفمااااااااادأ ُمؤابَّاااااااااايفا  
 

 َفللاااااااااااااها َسم ااااااااااااااُهمم َمعااااااااااااااً ومَمَااااااااااااااُعُم 
ااااايفا   اااااهاً لاُاااااايف ا ُسَص ا ُ م َفخم ااااانام  َغاااااَد م ما

 
 ونيااااااااااَل ادمااااااااااُم الَلاااااااااافاعا   َم الَاااااااااًر 

َ لَّاايف  
ُ
انم َصاحمبا النَّااا ا امل  رََأ  املاهمَل ما

 
اااايفا احلَااااد  ا َ أَاَّااااُه  اااانم أَهم َااااهمَل ما

 أَر  امل
ايفا الإلاََّ ل ايفا     (2)وآلأ َلُه والصَّحمبا أَهم

 
 َعَل مااااااااها َصااااااااالُة اّللَّا مااااااااا َ رَّ ًاااااااااراِق 

 د ين :ومن ا ما نيال سمد بن سمد امل 
اااايُف  ااااحا ا احلَااااد  ا ايفا ا ااااُر َأصم  أَةمَّ

 
َاااااااااااادم ا ام  إَلَلاااااااااااااُل هبا  َأَحاااااااااااا   أُمسأ ُ سم

اااااىن الَ لاااااااةيُف    َوُااااام رُتَاااااِب عل ماااااا وَأسم
 

ااااااااحا ا احَلااااااااد  ا َ و  َخالةااااااااُف َأصم
 واحلاماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى 
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ساااااااةيفا 
َ
ااااااَو    فُانُااااااونا امل  و َم تَاااااُا فَاإلام

 
 ِ ااااااااهمَو َعااااااااا ا ااااااااهافا اللَّ  فَالَااااااااونيُهُم  َم  َاعم

ااااَد َمنيااااايفا  (1)اَاَعاااامم    َح ايوهااااا َمنيااااااًل بَاعم
 

ااااااااواُهُم   وَهاااااااايفم َاَلااااااااَه اآلاثَر نيَاااااااااومِم سا
اايفا   اااًل َعلَااى ُ اايف ا فا ا ااَهزوا َفلم  َلَ ااد َأحم

 
ااااَبرا العالمااااما واوُااااد   اااانم ُعصم  فَااااَد إلُاُ م ما

 (2)َفَمنم فاَعُم َامياى باابَاذما الَ لااةيفا  
 

اااااااااا ى َلَعمااااااااااهاي  ُهااااااااااُم الَ ااااااااااومُم ني َ لم
 َجل مُسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُ م 

 
 

 ومن ا مال نيال أبو سمد هبر هللا بن احلسن اللذازي :
َ  أ لالاااد ا نا مااا زَاَل ُمعمَأَماااا   َعلَااى َماانام

 
ُم  اااااحا ا احلَاااااد  ا فَاااااإا َّ صم  َعَل ماااااَا أبَا

 مي ا ماااا َقَجااااى الَّل مااايُف الَب اااا ُم وأَيمَلمااااا  
 

لاااااااها   وَمااااااا الن ااااااوُر مينيَّ   احلَااااااد  ا وأَهم
 ااي َماانم ميىل البااادَو ااامإَلَمااى وأَعممااى الاا َ  

 
اَننا اعمإلَاز    َفَأ عملى الَ اايَ َمنم ميىل الس 

ااالاَما   اُُل اآلاثَر َمااانم  ااااَن ُمسم وَهااايفم  َاااإم
(3)  

 

 وَمااااااااانم تَااااااااااَهاَل اآلاثَر ُ ااااااااال ايَف َساااااااااعمُ ُه 
  

 ومن ا ما نيال أبو باه بن أيب قاوق السأسإلاَ :
لااااااااااُ   عا  اً لاعلَّااااااااااا تُا م  وني تَااااااااااُا بااااااااااادم

 
َبماااااااايفا اّللَّا واتَّباااااااااعا اوُااااااااَد   ااااااااام حبا  مَتَسَّ

 أَتَاااوم َعااانم َرساااولا هللاا تَانمُأاااو وتَااااهمَب ُ  
 

اااااااااَننا الَّاااااااااإ   ولُاااااااابم بااإلاااااااااا ا هللاا والس 
ااااااااهَُل   ًم  فَاَ اااااااومُل رسااااااااولا هللاا أَزمَ اااااااى وَأ

 
 وقَوم َعنماااااااااَا آراَل اله اجاااااااااالا ونيَااااااااااومَوُم 

اااااَدلُ   ااااايفا احلَااااد  ا وتَا م   فَاااااإَلطمَعُن   أهم
 

 وني تَاااااااُا   نيَاااااااااوممأ تَالََّ اااااااوما باااااااااد نا ام 
ااباُ      (1)َفأَامااَو َعلَااى َخااذمأ تَب ااُو وُتصم

 
َه اي صااااااالا  هم َ  الااااادَّ مي ا ماااااا اعمإلَاَ ااااادم
 هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااباها 
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 وهلل قر أيب باه   د ال هطا  فل د أحسن وأجاق ح   نيال :

ُد اله اَ اَ  َلُه َ مَو اله اَ اى النادسا   واحم
 

إلَاااابا ا اُااااوُر احلَااااد  ا    ُمباااانِي فَاااااقمُن وانيام
 أَعمالُمااااااااُه بُه َهاااااااااا اَي ابماااااااااَن أاماااااااااَدُل ا  

 
َو العالمُم مينم رُفاَعاوم  نيا فَا م لص ا  واطملُبمُه  ا

اااظا والاااناََّ  ا   َ اللَّحم اااهاً  َاُ وتُاااَا بَااانيم  ُعمم
  

اااااراقاها  ًَ ااااَو  تَا م  اااادا  ااااعم   سا  فَاااااَل ُتلا
اَن   اا َ ااهمِ  ما اابميُف الل ابا ماابا هبا  اوَااوسا ًُ

 
 وَخيف ا مَسمَعَا َعنم بَالماو  أخا  َجاَدلأ 

اااااااه أ وني أَاَااااااا ا    وني أَتَاااااااوم َعااااااانم َأيب ها
 

ااااااهأ وني ُعَمااااااهأ   مااااااا مينم مَسَااااااوم أَبيب َبام
 لَ مَساااوم باَهطمااابأ مي ا ُعااادَّ م وني  َاااب ا  

 
َ اااااااااااًر   مينيَّ َهاااااااااااوً  وُخصاااااااااااوما أ ُمَل َّ

اَل مانم اااا اَاابمَماااُر اذَاااَهسا   اااَد  َوَجاااد   َأجم
 

اااااااااا َهااااااااابِر  ااااااااانم أرم هبا  فَااااااااااَل  َاابُاااااااااه اَل ما
ااااااز  ميىل َخااااااَهسا    وُ ااااانم مي ا سااااااأَلوا تُاعم

 
ا مي ا َاَط اااااااااااااوا   أَعاااااااااااااهمُهم أُُ مً صااااااااااااام 

 َجملُااااااااو بانُااااااااورا ُهااااااااَداُه ُ اااااااايفَّ ُملمإلَاااااااابا م  
 

 ق

 َماااااااا العالماااااااُم مينيَّ  اإلااااااااُ  اّللَّا َأو أابَااااااااِه 
إلَااااااري ا   ااااااَإاسأ  اُاعممااااااى لاُمبام ااااااًى لاُمحم   ا

  
إلَااااااااابا أ  َخاااااااااذمِ لاُملماااااااااإَلما أ اُاااااااااوِر   لاُم م

 مَتمُحااو الَعَمااى هباامااا َعاانم ُ اايف ا ُملمااإَلما ا  
 

 فَاااااااعماافم باَباهباامااااااا َعلَااااااى طاالهباامااااااا 
انم َقاَا ا   الا اوَُد  َماا فا اها ما يفم مبا  تَاابمسا

 
ااااا اما  ااااانم حا ا ا َ ً ما  َوراقم باَ لمبااااااَا َعااااابم

اُو ميىل نيَاااااا  اااانم َهااااادم ا ام أَبااااداً تَااااادم  َب ا ما
 

 وانيمااااااُف النَّاااااااا  وأَتامبَاااااااَو النَّاااااااا ا َ ُااااااانم 
 وااماااادا م َمَداراَسااااُ م  يرمبَااااعا الاااادرسا  

 
َ اااااظم يَفَالاَساااااُ م   والاااااَزمم يفالاَساااااُ م واحم

ااااهَةا الُ ااااُدسم   ااااُانم َرفااااا َ ُ ُم   َحلم  َتسم
 

ااااااااُلام طَااااااااها َ ُ ُم والمااااااااَزمم فَااااااااه َ ُ ُم   واسم
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لَا نيَادم ُعوف ا انم َتعا ا َفُحطَّ َرحم َو ما
(1)  

 

اااامم باساااااَحإلا ا   تالمااااَا الَسااااعاَقُة مينم تُالمما
  

 ر ه هللا : –ومن ا ما نيال الس د العالمر سمد بن ميمساع يف ايمذ ال ماَ
ااانم  َاَلااأُ  َعلَااى ُحااب ا ايحاق اا ا ما
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااداي   َم م

 

ااااايفا احلَاااااد  ا فَاااااإااَّينا   َساااااالِم َعلَاااااى أَهم
ااداهام َغا َا  انم َج م اادا وتَانم  حا اا ما  َر اَذ م

 
َاااااادأ  ااااااظا ُساااااانَّرا َأ م  ُهااااااُم بَااااااَبلوا   حا م

ادي    أُولريَا   بَا موا الَ ص دا ُهم نَيصم
 

َاااااادأ  ااااااالَف ُساااااانَّرا َأ م ااااااينا هباااااااام َأسم  وأَعم
ااادا   َأم

ااايفا اذاااد ا   العالماااما وامل َاااَد أَهم  وَأ م
 

ااااااالامأ  نااااااااُل الُبخااااااااري َوُمسم  أولرياااااااَا أَمم
ااااااااااَن اّللَّا   ملاااااااااااد ا َوُاااااااااام َماااااااااااَدِق  يت ما    ا

 
ااااااا   حُبااااااوِر أُحاًاااااا  م َعاااااان اذَاااااازمرا مياطَّ

اااباهاُب َمااانم ورق  
َ
 ولَااا مَ  َوُااامم تالماااَا امل

 
ااااادأ  ااااانم حَبماااااه عالمااااام ُسَمَّ  َرووا وارمتَاااااووا ما

اادا   َأم
َب الهَّسااول َ وي امل َلُ م َصااحم  نيَااابام

 
 َ  اُهمم  اإلاُ  هللاا والس نَُّر الَّإ   او 

اااايُف الااَسااااا َه م اااا  ااااوماُل وأَهم اَ  مااااا اللَّ
 َ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالَورمقا 

 

َاااااااادأ  ااااااااَد  أَمم َصااااااااحابَُه َأ م ااااااااإُلم أَهم  أَأَاام
َويتا حجَّ أَُوسََّد   حلَمداي     (2)اعمم نُيدم

 
ااااااَد    الطَّه َ ااااارا َماااااانمُاُم   أُولرياااااَا أَهم

  
 ونيال أبو العباس العز  :

 فَاااااااااااااازوا بااااااااااااااَدعمَوةا َسااااااااااااا  ادا اخلَلمااااااااااااا ا 
 

اااااااااايُف احلَااااااااااد  ا عاصااااااااااابَُر احلَاااااااااا    ا أَهم
 يني هااااااااااااااااااااااا  إلااااااااااااااااااااااأَل  ا الااااااااااااااااااااااَ مقا  

 
ااااااااااااااااااااِه ُمَنلَّااااااااااااااااااااهَِة   فَاُوجااااااااااااااااااااوُهُ مم زُهم

اااااااااابم ا   ااااااااااَن السَّ ااااااااااا ما  مااااااااااا أَقمرَ ااااااااااوُه هبا
 

راَ ين  إلَااااااااااااااااااااين َمَعُ اااااااااااااااااااام فَا ُاااااااااااااااااااادم  ايلَ ام
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ونيااال العالمااار اللااا   حاااافظ بااان أ اااد احلامااا  ر اااه هللا   نيصااا دة طو لااار   اااه ف  اااا 
 : الإلأد د واجملدق ن مث   ه أهيف احلد   ف ال

ااااااااانادي اياباااااااااالا  ااااااااانم ُمسم ُُهم ما  وَغاااااااااذم
 

ااااااااااااَننا  اااااااااااَحال الابُااااااااااااه ا والس  وأُويل الص ا
 احلاساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانا 

 
 والهَّافاعااااااااااااااااوَن لَااااااااااااااااُه أََعاااااااااااااااازَّ لاااااااااااااااااوالا 

 
 احلااااااافايوَن َعلاااااااى اخَلالةااااااا ا ق ااااااانَاُ م 

 
 

ا َاااااااااااااااااااااااارأ ووني اااااااااااااااااااااااارأ وبَااااااااااااااااااااااااهالا   و ا
 

اااااهو قا ااااان اوُاااااد  إباحاطَااااارأ   ُهااااام مصا
اااااااااوَ   اااااااااالأ َو اي  ميخم ااااااااانم ُ ااااااااايفا َقجَّ  الا ما

 
عاااارأ   َوُهاااُم اله ُجاااوُم لاُااااايفا َصااااحبا بادم

 ساااااَإاقأ َ َماااااا نيَاااااادم َصااااا َّ   ايابااااااالا  
 

ااا  ااَن الن أااوما لاُااايف ا ُمسم نماايَف  اله ُجااوُم ما  ما
ااااااااااااااااوالا    لَ مسااااااااااااااااوا أُويل ز ااااااااااااااااةأ وني أَهم

 
را َّااااااااااااااااااااااِر اَاَبو َّااااااااااااااااااااااِر  ًَ  ُساااااااااااااااااااااان ا ِر َأَث

هانا للناَّعممااااااااااااااااااااااااااااااالا   ااااااااااااااااااااااااااااااام لل   ّللَّا  ا
 

ااااا لااااوا مبا ااااَدُهمم  َعما  َعلامااااوا ونيَاااااموا ُج م
 ميانيَّ ابامإلَااااااااااااااداها الَ ااااااااااااااومُم  دطم ااااااااااااااالا  

 
َعااااارأ ميعمصاااااارها  ااااانم بدم  ماااااا أطملَ اااااوم ما

  (1)نأ ُهااامم ًاااأً  حبنااااجها ايعاااادالا  
 

   ُ ااااااايف ا ج ااااااايفأ َأوم َمَااااااااانأ َأوم َزَماااااااا 
  
 

                                                

خمطوطر توجد لد  الل   سمد بن أ د احلام  أخو الل   حافظ ر ه  هبه ال ص دة  (1)
 هللا .
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ل أةمار ادسااالم ل اد اتلا  لل اارئ الاااهمي مان هابه املنانيلااا  وايخاب والاهق، وماان أنياوا
 واملسلمني نيدااً وحد ناً، ومن وراة م أهيف احلد   ومن   وانيهم :

 
 أن ال هنير الناج ر والطاة ر املنصورة طاة ر واحدة ه  أهيف احلد  . -1
 
واتل  لنا أن أهيف احلد   هم مو ع احإام وت د ه أةمار ادساالم وايمار  ف  اال  -2

ااعهال وأق ل، ونيااد ًاادقوا الناااذ علااى ماان  طعاان فاا  م، واعإلاا  أةماار  وساادابني وم سااه ن ًو
احلااد   والساانر  لااا ماان عالمااا  أهاايف الباادو، اسااأل هللا أن  ُنبإلنااا علااى حااب م ومااوانيعم 

 واصهعم، وأن حب م من عالما  أهيف  السنر .
 
وأن الإل ه   بني ال هنير الناج ر والطاة ر املنصورة أمه غه ب مبإلدو مساإلناه،     ايف  -3

 الساب ني وني من الالح ني . به أحد من
 
وأن الوانيااع والإلااار    لاا دان أاااه   ت اام طاة اار ج اق اار علم اار وقعو اار  إلأاادق هبااا  -4

ه عر مينيَّ وه  من أهيف احلد   و  أهيف احلد  .  ادسالم ع  دة ًو
وهناا أماه عيا م جاب الإلنباه لاه، وهاو أن علماال ايمار وايةمار العادول نياد ًا دوا يهايف 

 هم الطاة ر الناج ر املنصورة، وهم ً دال هللا   ايرخ . احلد   أب م

 

 خاتمــــــــــة
 



 - 215 - 

صلى هللا -عن أا  ر   هللا عنه  نيال : مهوا جبنازة، فأابنوا عل  ا خذاً،     ف ال النا 
: )) وجبو ((. مث مهوا أبخه ، فأابنوا عل  ا ًه اً، ف اال :      )) وجباو ((  -عل ه وسلم

ه : ماااا وجباااو؟ نياااال : )) هااابا أابن اااإلم عل اااه خاااذاً . ف اااال عماااه بااان اخلطاااا  ر ااا  هللا عنااا
 . (1)فوجبو له اذنر، وهبا أابن إلم عل ه ًه اً فوجبو له النار، أاإلم ً دال هللا   ايرخ ((

وعاان أيب ايساااوق  نياااال : نيااادمو املد ناار ونياااد ونياااع هباااا مااهخ، فألساااو ميىل عماااه بااان 
ذاً، ف اال عماه ر ا  هللا اخلطا  ر   هللا عنه، فمه  هبم جناازة، فاأابىن علاى صااحب ا خا

عناااه : وجباااو. مث ماااه أبخاااه ، فاااأابىن علاااى صااااحب ا خاااذاً، ف اااال عماااه ر ااا  هللا عناااه : 
وجبو. مث مه  لنالنر، فأابىن على صاحب ا ًه اً، ف ال : وجبو. ف ال أبو ايسوق : ف لو 

) أااا : ) -صلى هللا عل ه وسالم-: وما وجبو اي أمذ املؤمنني؟ نيال : نيلو  ما نيال النا 
مساالم ًاا د لااه أربعاار خبااذ  أقخلااه هللا    اذناار (( . ف لنااا : وابالاباار؟ نيااال : )) وابالاباار ((. 

 ف لنا : واابنان؟ نيال : )) واابنان (( مث   اسأله عن الواحد .
وأخهج معناه أبو قاوق من حد   أيب هه هة والنساة  وابان ماجاه والط السا  وأ اد مان 

 طه  ني عن أيب هه هة .
 

 .(2)لبخاري من حد   أا  : )) املؤمنون ً دال هللا   ايرخ ((و  ا
 

 نيال احلافظ : )) نيوله : )) أاإلم ً دال هللا   ايرخ ((  أي : املخاطبون 
باابلا مااان الصاااحابر، ومااان  اااان علاااى صااا إل م مااان ادااااان. وحااااى ابااان الإلاااني أن  لاااا 

 دهم (( .خمصوص  لصحابر  ي م  ااوا  نط ون  حلامر  خبالف من بع

                                                

اذناةز، حد    -11(، ومسلم )  1367اذناةز، حد    – 23أخهجه : البخاري )   (1)
 ( وف ه : )) وجبو وجبو وجبو ... أاإلم ً دال هللا   ايرخ " . 949

 . ( 1368اذناةز، حد    – 23أخهجه البخاري )   (2)
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 نيال : )) والصوا  أن  لا خيإلص  لن ا  واملإل ني ... (( .
مث نياااال احلاااافظ : )) نياااال الاااداوقي : املعإلااا     لاااا ًااا اقة أهااايف ال لااايف والصااادق، ني 
ال س ر  ي م نيد  نناون علاى مان  ااون مانل م، وني َمان ب ناه وباني امل او عاداوة  ين ًا اقة 

 العدو ني ت بيف .
 . (1)به ايمر، وميعمال احلام  لياههة ((و  احلد   فل لر ه

ف نباب  اعإلبار ً اقا  ايةمر خاالل ال اهون الاإ ملاو ميىل  ومناا هابا، وني  نبابا  يحاد 
م ما  ااو منزلإله أن جإئ على خمال إل م ورق ً اقعم ال اةمر على الصدق والعادل ومعهفار 

 وانيع هبه الطاة ر ومونيع ا بني مج ع   الطواةف .
لبا  املسلم أن ااول ج د الطانير أن  ااون مان م، ف إلأاه ميىل قراسار احلاد   فأاص  ال

ورجاله وعلومه، حج  اون من م، وأن   إلم مبن أ م احل  تعل ماً وتعل مااً واصاهاً وأت  اداً، وأن 
 ابر  يف احلبر أن  اون   عداق خصوم م  ف  لا .

 علااى اب نااا سمااد وعلااى آلااه اسااأل هللا أن  وفاا  ًاابا  ايماار لااايف مااا  ه اا ه، وصاالى هللا
 وصحبه وسلم .

                                                

 (، واسإلاميف اللهل مين ًريو من " ال إل  "  . 273-3/271" فإل  الباري " )   (1)
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رني الص حر
 م ا

 السورة اآل ااااااااااااار

207 1
43 

 الب ااهة و بلا جعلنا م أمر وسطاً 

118 1
59 

 الب ااهة مين الب ن  اإلمون ما أازلنا من الب نا  واود 

156-
157 

1
95 

 الب ااهة وأا  وا   سب يف هللا

157 2
41 

 الب ااهة لوا اذنر وملا  تام أم حسبإلم أن تدخ

183 5
3 

 آل عمهان آمنا مبا أازلو واتبعنا الهسول

108- 
110 

1
10 

 آل عمهان  نإلم خذ أمر أخهجو للناس أتمهون

158 1
42 

 آل عمهان أم حسبإلم أن تدخلوا اذنر وملا  علم 

99 5
9 

 النسااال وأويل ايمه منام

101 6
4 

 النسااال إب ن هللا وما أرسلنا من رسول ميني ل طاو

 فهرس اآليات القرآنيـــــة
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101 6
9 

 النسااال فال وربا ني ؤمنون حج ااموال ف ما ًأه 

102 8
3 

 النسااال ومي ا جالهم أمه من ايمن أو اخلوف أ اعوا

71 1
4 

 املاةاادة ومن الب ن نيالوا ميم اصار 

84 4
4 

 املاةاادة ومن   اام مبا أازل هللا فأولريا هم الاافهون

84 4
5 

 املاةاادة مبا أازل هللا فأولريا هم الياملون ومن   اام

رني الص حر
 م ا

 السورة اآل ااااااااااااار

84 4
7 

 املاةاادة ومن   اام مبا أازل هللا فأولريا هم ال اس ون

109 7
8 

 املاةاادة لعن الب ن   هوا من بين ميسهاة يف على لسان قاوق

118 7
8 

 ةاملاةااد  ااوا ني  إلناهون عن مناه فعلوه

166 1
64 

 ايعاهاف ومي  نيالو أمر من م

89 1
65 

 ايعاهاف فلما اسوا ما   هوا به أ  نا الب ن  ن ون 

108 1
81 

 ايعاهاف وممن خل نا أمر   دون  حل  وبه  عدلون

124 2  ايا ااال ولو علم هللا ف  م خذاً يمسع م
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3 
87 4

6 
 ايا ااال وني تنازعوا فإل للوا وتبهب راام

46 3
1 

 الإلوبااار اختبوا أحبارهم ورهبا م أ  ً من 

158 3
8 

 الإلوبااار اي أ  ا الب ن آمنو ما لام مي ا 

159 4
1 

 الإلوبااار اا هوا خ افاً واب انًي وجاهدوا

190 1
00 

 الإلوبااار والب ن اتبعوهم إبحسان

171 1
12 

 الإلوبااار الإلاةبون العابدون احلامدون

79 1
22 

 الإلوبااار فهنير من م طاة رفلوني ا ه من  يف 

166 1
20 

 النحاايف مين ميبهاه م  ان أمر

127 3
3 

 ادسااهال ومن نيإليف ميلوماً ف د جعلنا لول ه

رني الص حر
 م ا

 السورة اآل ااااااااااااار

85 89-
90 

 مه اام ل د جريإلم ً رياً ميقاً   تااق

55 1
23 

 طاااه فمن تبع هداي فال  ليف وني  ل ى



 - 220 - 

150 3
1 

 احلاا   هلل فاأطا خهَّ من السمال ومن  لهال

162 1
26 

 العنابو  ونيال ميَ م اجه ميىل ريب

153 114

-116 
 الصاافا  ول د مننا على موسى وهارون

152 170

-173 
 الصاافا  ول د سب و  لمإلنا لعباقم 

153 5
1 

 غافاه ميم  لننصه رسلنا والب ن آمنوا

158 3
1 

 مدس ولنبلواام حج اعلم اجملاهد ن

159 1
1 

 ال إل  س  ول لا املخل ون من ايعها 

160 1
2 

 ال إل  بيف يننإلم مين لن  ن لب 

195 2
2 

 اجملاقلر أولريا حز  هللا ميني مين حز 

149 1

-3 
 العصااه والعصه مين اداسان ل   خسه        
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 احلاااااااد   الص حر
 ابابَو  ع ال م فإطا تهزنيون وتنصهون بلع اةام 154

70 ،183 ،
199 ،210 

 افإق ايمر ميىل ابالث وسبعني فهنير

 أ ميف املؤمنني مياامً أحسن م أخالنياً  198
 هللا  نصه الدولر العاقلر ومين  ااو  افهة وني  نصه 100
 مين ابين هبا س د، ولعيف هللا  صل  167
 مين ميبين هبا لس د، مين  عخ  صل  168
 انا ًعباً مين أنيواماً  ملد نر خل نا ما سل 160

 مين أهيف الاإلابني افإنيوا على ابنإلني وسبعني 135، 26
 مين  ملد نر لهجال ما سه  مسذاً وني نيطعإلم واقايً  160
 مين نيوماً سذ بون سنن من  ان نيبل م 179
 مين لا أجه رجيف ممن ً دوا 160
 مين هبا ايمه   نيه خ، ني  عاق  م أحد 130
 وق غه باً  ما بدأمين ادسالم بدأ غه باً وس ع 121
 مين اداان ل أزر ميىل املد نر  ما أتزر احل ر ميىل جحهها 121
 مين ال  وق افإنيوا على ميحد  وسبعني فهنير 229
 ميطا  نصه هللا هبه ايمر بلع   ا 154
 ميم وهللا ني اويل هبا ايمه أحداً طلبه وني أحداً  97

 ريفةفهرس األحاديث الش
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   اذسدأني ومين   اذسد ملابر، مي ا صلحو صل 109، 107
 احلاااااااد   الص حر
 ميني  له و م   ايجه 160
 مياي م والين، فإن الين أ ب  احلد   54
 أاا مسلم ً د له أربعر خبذ  أقخله هللا اذنر 237

29 ،30 ،181 ،
205 

 بدأ ادسالم غه باً وس عوق غه باً  فطواب

 ته و ف ام ما أن متساإلم به لن تللوا بعدي 55
 ايمر على ا ف وسبعني فهنير،  ل ا   النار ت إق 31
 جاهدوا املله ني أبموالام وأا سام وألسنإلام 162

 سإل إق أمإ ميىل ابالث وسبعني فهنير 204، 129
 عل ام بسنإ وسنر اخلل ال الهاًد ن امل د ني 198
 العباقة   اوهج   أهة مييل 162

 ذاً فإاه من  عخ منام  فسذ  اخإلالفاً  ن 192، 61
 فعل ام بسنإ 192
  ل ا   النار ميني واحدة، وه  اذماعر 223
 لإلإلبعن سنن من  ان نيبلام حبو ال بة  ل بة 219
 ل نبع  من  يف رجلني أحدمها وايجه ب ن ما 161
 منيف ما بعنين هللا به من اود  والعلم  منيف 107
 منيف املؤمنني   تواقهم وتها  م وتعاط  م 198
 ج ز غازايً   سب يف هللا  ف د غزا من 161

 من  ان على ما أم عل ه وأصحايب 147، 129
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 -صلى هللا عل ه وسلم-من  ان على منيف ما عل ه النا  229، 134
 احلاااااااد   الص حر
 من    ابز أو ج ز غازايً أو خيلف غازايً  163

 من ما  و   ابز و   دابه ا سه  لابزو  ما  163، 118
 من  هق هللا به خذاً      ه   الد ن 136
 املهل مع من أحب 26
 املسلم من سلم املسلمون من لسااه و ده 162
 املؤمن للمؤمن  البن ان  لد بعله بعلاً  198
 املؤمنون ً دال هللا   ايرخ 237
 اله هللا امهأ مسع منا حد ناً فبلابه 226

 و له اذنرهبا أابن إلم عل ه خذاً، فوجب 237، 147
 هيف تنصهون ميني بلع اةام 154
 هم اذماعر 70
 هم ما أم عل ه وأصحايب 70

140 ،199 ،
223 

 هم من  ان على منيف ما أم عل ه ال وم وأصحايب

 ه  اذماعر 129
 ومن الناس ميني أولريا 25

 وني تزال طاة ر من أمإ على احل  منصورة ني  لههم 216، 215
 من أمإ ياههة على الد ن عز زة ني تزال طاة ر 180

39 ،178 ،194 ،
197 ،203 ،204 ،205 ،

 ني تزال طاة ر من أمإ ياهه ن على احل  ني لههم
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206 ،207 ،217 ،220 ،
224 

 احلاااااااد   الص حر
38 ،134 ،172 ،

180 ،191 ،199 ،212 ،
217 ،222 

 ني تزال طاة ر من أمإ على احل  ياهه ن

  ر من أمإ على احل  منصورةني تزال طاة 140
 ني تزال طاة ر من أمإ نياةمر على احل  ني  لههم 214

 ني تزال طاة ر من أمإ منصور ن ني لههم 212، 193
 ني تزال طاة ر من أمإ   اتلون على احل  186، 178

 ني تزال عصابر 182
 ني ت وم الساعر حج أتخب أمإ أبخب ال هون 25
  مناف  ) أي : اياصار (ني  بابل م ميني 224
 ني  زال هللا تعاىل  ابهس غهساً  لابل م   طاعإله 203
 ني  زال طاة ر من أمإ ياهه ن حج  يت أمه هللا 70
 ني  زال نيوم من أمإ ياهه ن حج  يت أمه هللا 70
 عصابر من الناس –أو على هبا ايمه  –ني  زال وبا ايمه  180

128 ،134 ،
173 

 ال من أمإ أمر نياةمر أبمه هللا ني  لههمني  ز 

 ني  زال مس من أمإ ياهه ن حج  يت أمه هللا 70
 ني  زال مس من أمإ منصور ن ني  لههم من خبوم 186، 33

  يت على الناس زمان الصابه من م على ق نه  ال ابا 181
182 ،197 ،  اميف هبا العلم من  يف خلف عدوله
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226 
 آخه الزمان أمس ادابواام ما   تسمعوا اون    71
  اون   أمإ فهنيإلان، ف خهج من ب ن م مارنير  167
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 )) ايقا  اللهع ر واملن  املهع ر (( : نيبن م ل  . -
 )) اد ار عن ًه عر ال هنير الناج ر (( : ابن بطر العا ي . -

 )) انيم (( : ادمام اللافع  . -

 : سمد املهتلى احلس ين .)) ايمايل الل خوا ر ((  -

 )) انياإلصار حلز  هللا املوحد ن (( : عبدهللا بن عبداله ن   بطني . -

 )) اد  يف (( . -

 )) أبو طاهه السل   (( : ق. حسن عبداحلم د صاحل . -

 )) ادحسان بإل ه ب صح   ابن حبان (( : ابن بَلَبان . -

 )) أحاام أهيف البمر (( : ابن ال  م . -

 سلطاا ر (( : ييب  على .)) ايحاام ال -

 )) ايحاام السلطاا ر (( : للماورقي . -

 )) اي  ار من  الم س د ايبهار (( : النووي . -

اق الساري للهل صح   البخاري (( : لل سطالَ . -  )) ميًر

)) أعالم السانر املنناورة نيعإل ااق الطاة ار الناج ار املنصاورة (( : حاافظ بان  -
 أ د حام  .

 ا   النحو (( : ابن مالا .)) أل  ر ابن مال -

 )) البدا ر والن ا ر   الإلار   (( : ابن  نذ . -

 فهرس المصـــــادر  والمراجع
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 )) بهمم  ميجازة أمايل احلن   (( : سمد املهتلى احلس ين . -

 )) ةر   قمل  (( : ابن عسا ه . -

 ))   ر ايحو ي ًهل جامع الإمبي (( : املبار  وري . -

 لى احلس ين .)) خته   أحاق   خذ ايمم (( : سمد املهت -

 )) الإلمن يف: ح   إله، وةرخيه، وحامه (( : باه بن عبدهللا أبو ز د . -

 )) الإلوح د البي هو ح  هللا على العب د (( : سمد بن عبدالوها  . -

 )) الإلوراة (( . -

 )) تو    الااف ر اللاف ر (( : عبداله ن بن مصه السعدي . -

(( : ساال مان باان سمااد  )) تبسااذ العز ااز احلم ااد   ًااهل  إلااا  الإلوح ااد -
 عبدالوها  .

 )) جامع  ب ان العلم وفلله (( : ابن عبدال  احلافظ . -

 )) جامع الإمبي (( : ادمام الإمبي . -

))جوا  أهيف السنر النبو ر   ا ا  الم الل عر والز د ر (( : سمد بان  -
 عبدالوها  .

 بن ال  م .)) جالل ايف ام   الصالة والسالم على خذ ايمم (( : ا -

 )) حاً ر سنن ابن ماجر (( : أبو احلسن السندي . -

 )) احلأر على ةرال احملأر (( : أبو ال إل  اصه بن ميبهاه م امل دس  . -

 )) احلأر   ب ان احملأر (( : الإل م  ايصب اَ . -

 )) احلسبر (( : نيبن ت م ر . -

 )) احلطر     ه الصحال السإلر (( : صد   حسن خان . -
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لوا   املبني   ًهل توح د اياب ال واملهسالني (( :  عباداله ن )) احل  ا -
 بن مصه السعدي .

 )) حوار مع الل عر (( : عبداملإلعال اذ ي . -

 )) خل  أفعال العباق (( : البخاري . -

 )) الهق على ادخناة  (( ابن ت م ر . -

 )) الهق على من أخلد ميىل ايرخ وزعم ... (( : الس وط  . -

   أصول ال  ر (( : اللافع  . )) الهسالر -

 )) رسالر امليا  (( : ابن ت م ر . -

 )) زاق املعاق   هدي خذ العباق (( : ابن ال  م . -

)) الساااهاج الوهااااج    لاااف مطالاااب صاااح   مسااالم بااان احلأااااج (( :  -
 صد   حسن خان .

 )) سلسلر ايحاق   الصح حر (( : سمد مصه الد ن ايلباَ . -

 (( : أبو قاوق . )) سنن أيب قاوق -

 )) سنن الإمبي (( : الإمبي . -

 )) سنن النساة  (( : النساة  . -

 )) الس اسر اللهع ر   ميصالل الهاع  والهع ر (( : ابن ت م ر . -

 )) ًهل اعإل اق أهيف السنر واذماعر (( : الاللااة  . -

 )) ًهل الع  دة الطحاو ر (( : ابن أيب العز احلن   . -

 وا ر ابن ال  م (( : ابن ع سى .)) ًهل ابن ع سى لن -

 )) ًهف أصحا  احلد   (( : اخلط ب البابداقي . -
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 )) الله عر (( : اآلجهي . -

 )) صح   البخاري (( : البخاري . -

 )) صح   الالم الط ب (( : ايلباَ . -

 )) صح   مسلم (( : مسلم بن احلأاج . -

    )) الصح حني (( : البخاري ومسلم .                        -

 )) ص ر الابه ل (( : سلمان بن ف د العوقة . -

 )) الطهق احلام ر   الس اسر اللهع ر (( : ابن ال  م .  -

 )) الع  دة الواسط ر (( : ابن ت م ر . -

 )) علوم احلد   : معهفر علوم احلد   (( : احلا م . -

 )) العلو للعل  العي م (( : البها . -

 ين .)) عميف ال وم والل لر (( : نيبن الس -

 )) عميف ال وم والل لر (( : للنساة  . -

 )) عمدة ال اري بلهل صح   البخاري (( : للع ين . -

 )) عون املعبوق بلهل سنن أيب قاوق (( : العي م آ قي . -

 )) غا ر ايماَ   الهق على النب اَ (( : لنلوس  . -

 )) الابه ل ايولون (( : سلمان بن ف د . -

 البخاري (( : ابن حأه العس الَ .)) فإل  الباري بلهل صح    -

 )) فإل  اجمل د بلهل  إلا  الإلوح د (( . -

(( : ميمساع اايف باان  -صاالى هللا عل ااه وساالم-)) فلاايف الصااالة علااى النااا  -
 ميسحاق ال ا   .
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 )) ف هس خمطوطا  قار الاإلب الياهه ر (( . -

)) فواةااد   الاااالم علااى حااد   الابماماار والعزلاار واللااب والابزالاار (( :       -
 بن ال  م .ا

 )) نيافلر ادخوان املسلمني (( . -

 )) نيص دة     ه الإلأد د واجملدق ن (( : حافظ بن أ د حام  . -

 )) الااف ر اللاف ر   انياإلصار لل هنير الناج ر (( : ابن ال  م . -

 ))  إلا  السنر (( : ابن أيب عاصم . -

 ))  إلب أصول ال  ه (( . -

 (( : ابن رجب احلنبل  . ))  لف الاهبر   وصف حال أهيف الابهبر -

 ))  لف مونيف الابزايل من السنر وأهل ا (( : املؤلف . -

 )) الالم الط ب (( : ابن ت م ر . -

 )) لوامع اياوار الب  ر للهل الدرر املل ر (( : الس ار ين . -

 )) يفال  الل خوا ر (( : سمد املهتلى احلس ين . -

 بن عن مني .)) اجملموو النمني   فإلاو  ابن عن مني (( : ا -

 )) يفموو فإلاو  ً   ادسالم ابن ت م ر (( : ابن ت م ر . -

 )) يفموعر الهساةيف واملساةيف النأد ر (( . -

 )) احملدث ال اصيف بني الهاوي والواع  (( : الهام همزي . -

 )) خمإلصه خل يف (( . -

 )) املدوار (( : ادمام مالا . -

  .)) املسإلدرال على الصح حني (( : للحا م أيب عبدهللا -
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 )) ملااة املصاب   (( : للإل  زي . -

 )) معهفر علوم احلد   (( : أبو عبدهللا احلا م . -

 )) م دمر   ر ايحو ي (( : املبار  وري . -

 )) مااار أهيف احلد   (( : املبار  وري . -

 )) من أخالق الداع ر (( : سلمان بن ف د العوقة . -

هوحه (( : اخلط ب اللافع  ال   ه -  . )) املن اج ًو

 )) املوطأ (( : ادمام مالا . -

)) مونيااف علمااال املساالمني ماان اللاا عر والنااورة ادسااالم ر (( : عزالااد ن  -
 ميبهاه م.

 )) الن ا ر   ال نت واملالحم (( : ابن  نذ . -

 )) اوا ر ابن ال  م (( = )) الااف ر اللاف ر (( . -

هوح ا للمإلأخه ن (( : املهغناَ . -  )) اودا ر ًو

 ص ب (( : ابن ال  م .)) الوابيف ال -
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