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  مقدمة
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمدددد ب رب العدددالمين حمددددا كييدددرا يدددوامز نعمدددا ويكدددام  م يدددد    وال دددالة 
ى خيدددر خلقدددا   محمدددد المبعدددوم رحمدددة للعدددالمين وعلدددى آلدددا الطيبدددين والسدددالم علددد

الطدداهرين وأ واجددا أمهددات المددومنين   وأ ددحابا الددزين آ رو  وعدد رو  ون ددرو  
واتبعدوا الندور الددزز أند ل معدا   مكددانوا مدن ال دادقين والم لحددين مر دز هللا عددنهم 

و   ددايعين و  أجمعددين وألحقنددا بهددم مددز مسددتقر رحمتددا اليددر مدداتنين و  م تددونين 
 م يعين و   الين و  م لين   و  مغيرين و  مبدلين آمين آمين آمين أما بعد:

 
 مشكلة البحم : الخالف بين أهل السنة واإلمامية ميما يجب التمسك با :

 
مقددد شددغلنز ال كددر مددز مسددسلة حددديم رسددول هللا  ددلى هللا عليددا وسددلم القايددل : 

ت لوا بعدز أبدا كتاب هللا وسنتز (   ومز الرواية )تركت ميكم ما إن تمسكتم با لن 
اليانية  ) كتاب هللا وعترتز ( و  شك أن أهل السدنة والجماعدة يميلدون إلدى الروايدة 

أخزت على ن سز أن أحقد  مدز لزا األولى   وأن الشيعة يميلون إلى الرواية اليانية   
وسنة نبيدا  دلى هللا تعالى  شسن الروايتين ألتسكد أيهما أ ح سندا والتز توام  كتاب

  وكددزلك توامدد  العقددل أي ددا   مدد ن تشددريعات هللا تعددالى مددن أوامددر هللا عليددا وسددلم 
 ونواهز وأنظمة   تخالف العقل السليم .

 
وإن من األمانة العلمية التز سيسايل هللا تعالى العلماء عنها يدوم القيامدة   أماندة 

انضدةض النقل عن اآلخدرين إلدى المتعلمدين  كمدا قدا دنضا األضمض ل سدبحانا وتعدالى : إ إَّن دا عضرض ا
ناسضاُن إَّن داُ  ا اإلَّ لضهض مض حض ا وض ناهض أضشا ضقانض مَّ ا وض لانضهض مَّ بضالَّ مضسبضيانض أضن يضحا الاجَّ ضَّ وض األضرا اتَّ وض اوض لضى الس مض عض

ُهو ً {)  (.1كضانض ظضلُوماً جض
 

(. وإن مدن األماندة أن 2)كما قال عليا ال الة والسدالم : ) المجدالب باألماندة ( 
يزكر طالب العلم الحقاي  التز تو ل إليها خالل بحيا سواء كانت لا أم عليا   ممن 
الح  عليندا لتالمدزتنا وقرايندا أن نطلعهدم علدى مدا عرمندا وعلمندا ب ددو وحيداد دون 
تع ددب وعندداد أو انت ددار لمددزهب أو ملددة أو طاي ددة   ألننددا مطددالبون أن نن ددر هللا 

 مومنين دون أحد سواهم   وزلك بق د النجاة وال و  يوم اللقاء .ورسولا وال
 

ومددز هددزا البحددم المتوا ددر مدد ننز ركدد ت علددى الروايددات التددز وردت ب حددد  
ال يغتين   ) سنتز أو عترتز ( ألنها الروايات التز يستشهد بها كال أتباع الطاي تين 

 على  حة مدعا  ومزهبا . 
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حاب السدنن وجددت أن  الروايدات التدز تدن  وبالبحم والتنقيب  مز كتدب أ د

علدى ) كتداب هللا وسددنتز ( وروايدات ) وعترتدز ( ورد مددز  سدندهما رجدال  ددع اء 
 ومتروكون . 

 
أما الروايات التز وردت بل ظ ) وسنتز (  م يها من ال ع اء والمتروكين كل 

ةض بنَّ ُعبضـيادَّ ّللا   لاحض اوَّ بنَّ طض حض سضى بنَّ إسا الَُّح بُن ُموا مَّز مز الرواية من  ض ز الُكوا لاحَّ   الط 
األولى والرابعة   وعبد هللا بن محّمد بن عبد الع ي  البضغضوّز مز الرواية اليانية 
روَّ  دضنَّـز   و كضيَّيُر بُن عضبادَّ ّللا  بن عضما بض الـمض يام  الُحنضيانز  أضبُو يضعاقُوا ااهَّ ااُو بُن إَّبارض حض وإَّسا

لا  يادَّ بن مَّ فَّ بن  ض دضنَّز مز الرواية اليالية   ومز بن عضوا نَّز  المض ّز الُم ض ُكرَّ ة اليضشا حض
 الرواية الخامسة  الح بن موسى الطلحز الكومز .

 
وقددد وردت هددز  الروايددات مددن طددريقين أبددوهريرة وعبددد الددرحمن بددن عددوف 

 ر ز هللا عنهما مز كتابز المستدرك للحاكم والسنن الكبر  وسنن الدار قطنز .
 

التز وردت بل ظ وعترتدز ممجموعهدا  سدبر روايدات ينتدان منهدا وأما الروايات 
 هللا تعالى . امز سنن الترمزز وخمسا مز مسند اإلمام أحمد بن حنبل رحمهم

     
ز  مدز  داطَّ سضدنَّ األضنامض دُد بادُن الاحض يا وأن ال ع اء والمتروكين مز روايات العترة هم  ض

ددعاد بددن ُجنضددادض  يّددة بددُن سض ددز الُكددومَّز مددز الروايددة األولددى   وعضطَّ لَّز القضياسَّ دددض مَّز الجض ة  العضددوا
الرواية اليانية   وإسماعيل ابن أبز إسحاو الماليز أبو إسدراييل مدز الروايدة الياليدة  
دز    عَّ ياك الن خض َّ بنَّ أبَّز شضدرَّ ياُك بُن عضبادَّ ّللا  وعطية العومز مز الرابعة والخامسة   و شضرَّ

مَّز القض  َّ الُكوا ز مز السادسة . مما يدل على  عف هز  الرواياتأبُو عضبادَّ ّللا   أي ا. ا َّ
 

هز  الروايدات وردت مدن يدالم طدرو جدابر بدن عبدد هللا و يدد بدن يابدت وأبدز 
سعيد الخدرز ر ز هللا عنهم   وبالتالز مهز مز حاجة لما يقوز إحداها أو يقويهما 

 معا .
 

لكريم والسدنة وبالبحم والقراءة والمراجعة واستعراض الن و  من الكتاب ا
النبويددة المطهددرة   والجمددر بددين ن ددو  القددرآن الكددريم والسددنة النبويددة ال ددحيحة 
وجدت أنها ترجح التمسك بالكتاب والسنة   أما التمسك بالعترة مليب لها ما يرجحها 

 من ن  قرآنز أو نبوز أو عقلز .

 

 

 
 

 الهدف من البحم : بيان الدعو  ال حيحة  :
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مدا ال دواب الدزز حم الزز بين يدديك سديتبين لدك زلدك   ومن خالل القراءة للب

هزا بالنسدبة لطالدب العلدم الحقيقدز أمدا يجب اعتماد  ؟ والح  الزز   محي  عنا   
طالب الهو  مليب داخال مز الخطاب   و  يعنيا من البحم شزء  و  مدن الحقيقدة 

 سطوعها وظهورها . 
 منهجز مز البحم : 

لتز وردت مز التمسك بالسنة  راحة يدم الروايدات أو  األحاديم ا زكرتوقد 
الددواردة مددز التمسددك بددالعترة الطدداهرة   والتددز هددز مدددار الخددالف بددين أهددل السددنة 
والجماعة والشديعة   وقمدت بعمدل ترجمدة للدرواة  وخ و دا مدن ورد مديهم المقدال 
هللا بالت عيف لكز يتبين القارئ  مكانة تلك الروايات   يدم أوردت األدلدة مدن كتداب 

كتاب هللا تعالى وسنة الرسول  دلى ا من تعالى على ما يرجح التمسك وا ستهداء ب
هللا عليا وسلم   يم استسنست بما ورد من روايات أخر  مز التمسدك بالسدنة والسدير 
على هديها لتسكيد أن ما ورد مز شسن العترة عليهم السدالم والتمسدك بهدم رحمهدم هللا 

 الموام  للقرآن الكريم و  للعقل من وجو  .تعالى ليب بزلك القوز و  
 

األول : مسما المخال ة للدن  مهدو وا دح أن مدا ورد مدن ن دو  مدز التمسدك 
بددالعترة مخددالف للن ددو  الددواردة مددز كتدداب هللا تعددالى اآلمددرة بطاعددة هللا تعددالى 

 ورسولا  لى هللا عليا وسلم .
 

هدو أويد  منهدا   مدبعض اليانز : مخال ة ن و  العتدرة الدوارد مدز السدنة لمدا 
الرواة مز التمسك بالعترة  عاف كما سوف أبينا   أما الروايات الواردة مدز العمدل  

 بالسنة وسنة الخل اء الراشدين مرواتها يقات  .
 

اليالددم : أن الن ددو  الددواردة مددز التمسددك بددالعترة إنمددا وردت مددز الدددعوة 
 التمسددك    أمددا ن وينتهدونواألشددخا  ي نددوللتمسدك بسشددخا    بسددنتهم و  بهدديهم 

بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مهو األولى ألنهمدا باقيدان مدا بقيدت السدماوات 
 .  و  شك أن ال رو وا ح واألرض  

 
الرابددر :  مددن الناحيددة العقليددة مدد ن كييددرا ممددا ورد مددز  ددحا  الشدديعة ككتدداب 

ار   هددز  الكتددب واليرهددا الكددامز للكلينددز ومددن   يح ددر  ال قيددا   وكتدداب ا ستب دد
تنسب إلى أيمة أهدل البيدت أقدوا   عظيمدة   تعتبدر مدن المك درات الموبقدات مدز ندار 
جهددنم والعيدداز بدداب تعددالى   ممددا   يمكددن أن يكددون أوليددك األيمددة األطهددار قالوهددا أو  
أقروها  . مكيف يمكن لنا أن نتمسدك بهدم ؟ وهدزا مدا ينسدب إلديهم ميدل إخ داء القدرآن 

من جهة سيدنا علز ر ز هللا عنا    يم إخ اء بنيا من األيمدة للقدرآن الكدريم  الكريم
 بحجة أن يظهر  الغايب .
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و  يخ ى ما مز نسبة هزا الكدالم إلدى سديدنا علدز واأليمدة األطهدار مدن ا تهدام  
بخيانة األمانة   والطعن مز حبهم ب تعالى   وت ييف الدين   وا قتداء بعمل اليهدود 

ينض أُوتُدوا ار  والن  ييضداوض ال دزَّ ُ مَّ زض ّللا  إَّزا أضخض بكتمان العلم المنهز عنا إز قال تعالى: إ  وض
نداً قضلَّديالً مض  ا بَّداَّ يضمض وا تضرض اشا ما وض هَّ اءض ُظُهورَّ رض تُُمونضاُ مضنضبضزُو ُ وض لن ابَّ وض  تضكا تضابض لضتُبضيَّّنُن اُ لَّ بَّديابض الاكَّ

( )آل عمددران: ددتضُرونض ددا يضشا ( حيددم عدداب هللا تعددالى علددى أهددل الكتدداب كتمددانهم 187مض
لكتدداب هللا تعددالى المندد ل علددى أنبيايددا عليددا ال ددالة والسددالم مكتمددو  ونبددزو  وراء 

 ظهورهم ملم يعملوا بما ورد ميا من األوامر والنواهز والتوجيهات .
 

وقد وردت آيات بينات مز اإلنكار على الزين يكتمون كتاب هللا تعدالى وأوامدر  
دنا  الاُهددض  مَّ بضيَّّنضداتَّ وض دنض الا لانضا مَّ ا أضنا ض تُُمونض مض ينض يضكا ونواهيا مقال سبحانا وتعالى : إ إَّن  ال زَّ

( )البقدرة: نُدونض يضلاعضدنُُهُم الالعَّ ُ وض تضدابَّ أُولضيَّدكض يضلاعضدنُُهُم ّللا  لن دابَّ مَّدز الاكَّ ا بضي ن ا ُ لَّ دَّ مض (   159بضعا
تعالى على نبيا  لى هللا عليا وسلم من القرآن الكدريم مهدو مكل من كتم ما أن ل هللا 

تضددابَّ  ددنض الاكَّ ُ مَّ لض ّللا  ددا أضنادد ض تُُمددونض مض ينض يضكا داخددل تحددت اللعددن  وقددال جددل زكددر  إإَّن  ال ددزَّ
لَّّمُ  ما إَّ  الن ددارض وض  يُكض ددا يضددساُكلُونض مَّددز بُُطددونَّهَّ ندداً قضلَّدديالً أُولضيَّددكض مض ددتضُرونض بَّدداَّ يضمض يضشا مض وض ُ يضددوا ُهددُم ّللا 

زضاٌب أضلَّيٌم( )البقرة: لضُهما عض ما وض يهَّ ّكَّ ةَّ وض  يُ ض قَّيضامض ( والمكتدوم المنهدز عدن كتماندا هندا 174الا
مطل  كتداب سدواء كدان القدرآن الكدريم أو اليدر  مدن الكتدب السدماوية األخدر  . بدل 

 عزاب أليم .متوعدون بسن   يكلمهم هللا يوم القيامة   و  ي كز أعمالهم   ولهم 
وو ف أهل الكتاب يالية بسنهم يسدمعون كدالم هللا تعدالى يدم يحرموندا عدن موا دعا 
نا بض  مُونضاُ مَّ ّرَّ َّ يُم  يُحض عُونض كضالمض ّللا  مض ناُهما يضسا يٌ  مَّ قضدا كضانض مضرَّ نُوا لضُكما وض مَّ عُونض أضنا يُوا مض دَّ إأضمضتضطا عا

{ )البقرة: لضُمونض هُما يضعا قضلُو ُ وض ا عض  ( .75مض
 

وو ف الزين يكتمون الشهادة بسنهم أظلم الخل  أز أشد الناب ظلما ب علتا تلك 
دددا  ُ بَّغضامَّدددل  عضم  دددا ّللا  مض َّ وض دددنض ّللا  ددددض ُ مَّ نا ادضةً عَّ دددهض دددتضمض شض دددنا كض م  لضدددُم مَّ دددنا أضظا مض مقدددال تعدددالى : إوض

{)البقرة: من اآلية لُونض ا   أظلدم وهدز ( ومز هز  اآلية يبين هللا جل جاللدا أند140تضعامض
 يغة مبالغة على أن من كتم الشهادة ليسا ظالما محسب بل هدو أشدد ظلمدا ب تعدالى 
ولدينا ولنبيا عليا ال الة  والسالم . مما هو حال أهل البيت حينما ينسب إليهم أنهدم  

 أخ وا كتاب هللا تعالى عن خلقا من شيعتهم ومن الير شيعتهم ؟؟ .
 

دا  وقال جل جاللا أي ا  إوض  ُ بَّمض ّللا  دا مض َّن داُ آيَّدٌم قضلابُداُ وض هض تُما دنا يضكا مض ادضةض وض تُُموا الش دهض تضكا
لَّيٌم()البقرة: من اآلية لُونض عض ( ومز هز  اآلية نهز عن كتمان الشدهادة مطلقدا   283تضعامض

وإظهار كتاب هللا تعالى شهادة علدى أندا كتداب هللا تعدالى   وأن مدا مدز أيددز  النداب 
 كزلك    وزلك من كتمان الشهادة المنهز عنا . اليوم ليب
وإزا كان الكتمان ممنوع وظلم وملعندو  داحبا ومهددد بالعدزاب األلديم مكدزلك  

مُددونض  ّرَّ ينض هضدداُدوا يُحض ددنض ال ددزَّ المحرمددون لكتدداب هللا تعددالى    مقددال سددبحانا وتعددالى : إ مَّ
اَّ {)النسداء: مدن اآليدة عَّ ا َّ وض لَّمض عضنا مض مدز آيدة أخدر  لهدزا السدبب مقدال  ( ولعندوا46الاكض

لَّدمض عضدنا  مُدونض الاكض ّرَّ ديضةً يُحض عضلانضدا قُلُدوبضُهما قضاسَّ جض ييضاقضُهما لضعضن داهُما وض ما مَّ هَّ ا نضقا َّ جل جاللا :  إ مضبَّمض
اَّ {)المايدة: من اآلية عَّ ا َّ وض بَّ 13مض لاكضدزَّ اُعونض لَّ ينض هضداُدوا سضدم  دنض ال دزَّ مَّ ( وقال أي دا : إ وض
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اُعو ددم  اَّ { )المايدددة: مددن سض ددعَّ ا َّ وض دددَّ مض ددنا بضعا ددمض مَّ لَّ مُددونض الاكض ّرَّ تُوكض يُحض
ينض لضددما يضددسا ددرَّ م  آخض قضددوا نض لَّ

 ( 41اآلية
 

ومدا ورد مدن الروايدات المتناق دة التدز يدرمض بع دها بع دا ويسدقط بع دها 
بع دا   ممدن روايدات تددل علدى أن القدرآن محدرف ومبددل   ومدن روايدات أن عليدا 

ى القددرآن ال ددحيح الددزز جمعددا بعددد ومدداة النبددز  ددلى هللا عليددا ر ددز هللا عنددا أخ دد
وسلم   ومدن روايدات  تقدول أن القدرآن الكدريم   يعلدم علومدا إ  أهدل البيدت   مدسز 

 قرآن هزا ؟ أهو الزز بين أيدينا ؟ أم القرآن المخ ز ؟
 

واألميال على زلك كييرة لمن يقرأ ويتمعن مز كتب الشديعة اإلماميدة ممدا يسدقط 
الدة أيمدة أهدل البيدت المع دومين   كمدا ورد مدز الروايدات ال دحيحة عنددهم مدز عد

 الكتب المشار إليها . 
 

ولدزلك كلددا ييبددت أن مدا ورد مددز التمسددك بالسددنة النبويدة الشددري ة هددو ال ددواب 
 وال حيح الموام  لكتاب هللا تعالى والموام  للعقل أي ا . وهللا أعلم .

 
) كتدداب هللا وسددنتز   وكتدداب هللا وعترتددز ( لمددازا ظهددرت تلددك الروايددات لكددن 

الزز استنتجتا من هز  الروايات التز ورد مز كل منها  ع اء أو متدروكين أو اليدر 
   مقدد  مت   على توييقهم   هو أنا بسدبب الخدالف السياسدز الطداي ز مدز زلدك الوقدت

 ريدد  أحادييددا الدالددة علددى توجهددا الطدداي ز أو السياسددز مددرد ال ينأظهددر أحددد ال ددريق
 .اآلخر عليا لييبت خالف ما ادعا  

 
و  يعنددز زلددك أنددا بسددقوط هددز  الروايددات وتلددك أننددا   نجددد مددا يددرجح أحددد 
التددوجهين علددى اآلخددر   مدد ن القددرآن الكددريم ندداط  بددسن المطلددوب مددن المسددلمين هددو 
اتباع كتداب هللا تعدالى وسدنة نبيدا محمدد  دلى هللا عليدا وسدلم مدز مجمدل الن دو  

 آلمددرة بطاعددة هللا سددبحانا وتعددالى وطاعددة رسددولا  ددلى هللا عليددا وسددلم .القرآنيددة ا
وهللا وهو الواجدب ا تبداع   الدراسة والتمحي  هز  الح  الزز يظهر بعد  وهزا هو

 أعلم و لى هللا على سيدنا محمد وعلى آلا و حبا وسلم .
 الباحم
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 نتمسك بالسنة المطهرة أم  بالعترة الطاهرة

 
 : بل ظ ) وسنتز (و  ما ورد من الن 

 
خمددب روايددات مددز كتدداب    بل ددظ ) وسددنتز أو وسددنة بنيددا (التددز وردت  الروايددات 

 (3)  وسنن الدار قطندز  (2)  وسنن البيهقز الكبر  ( 1)المستدرك على ال حيحين
 24/331: (4)ابن عبد البر  -التمهيد    و 

 على النحو التالز :   هزو
 

 الرواية األولى :
( أبدو بكدر الشدامعز ندا أبدو قبي دة 6( مز سننا قدال : حددينا)5قطنز)رو  الدار 

( نا  الح ابن 8( نا داود بن عمرو )7محمد ابن عبد الرحمن بن عمارة بن القعقاع )
( عن أبدز هريدرة قدال : 11(عن أبز  الح )10(عن عبد الع ي  ابن رمير )9موسى )

لن ت لوا بعدهما كتاب هللا  قال رسول هللا  لى هللا عليا وسلم : )خل ت ميكم شييين
 (12وسنتز ولن ي ترقا حتى يردا على الحوض(. )

 

                                                        
وهي رواية واحدة عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه عن محمد بن عيسى بن الموطأ الواسطي عن  داود بنن  - 1

 . 1/172أبي صالح عن أبي هريرةعمرو الضبي عن صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن 
وهي رواية واحدة أيضا  عن  أبي الحسين بن بشران عن أبي أحمد حمزة بن محمد بن العبنا  عنن عبند  - 2

الكريم بن الهيثم عن العبا  بن الهيثم عن صالح بن موسى الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صنالح 

 . 10/114عن أبي هريرة :
افعي عن أبي قبيصة محمد بنن عبند النرحمن بنن عمنارة بنن القعقناو عنن داود بنن عمنرو عن أ بي بكر الش- 3

 .4/245عن صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة 
و هي رواية عن موسى بن إسحاق عن محمد بن عبيد المحاربي عن صالح بن موسنى الطلحني عنن عبند  - 4

 .  331 /24عن أبى هريرة العزيز بن رفيع عن أبى صالح
الدارقطني  أبو الحسن علي بن عمر بن  احمد بنن مهندا الباندادا الحنافش الشنهير صناحب السننن مولنده  - 5

 . 3/991هـ تذكرة الحفاش 385سنة ست وثالث مائة  المتوفى سنة 
 هـ385علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني المتوفى سنة  - 6
 13/491عمارة ابن القعقاو أبو قبيصة ال بأ  به.أنشر سير أعالم النبالء :  محمد ابن عبد الرحمن ابن - 7
داود بن عمرو   ن زهير بن عمرو بنن جمينا الضنبي أبنو سنليمان الباندادا ثقنة منن العاشنرة منات سننة   - 8

 1/199ثمان وعشرين وهو من كبار شيوخ مسلم : تقريب التهذيب : 
نننَحا  - 9 َسنننى بنننن  إسن ون ف ي.انشر : تهنننذيب الكمننناا : َصنننال حن بننننن من ننني الكننننون ، الط لنح  ق  بنننن  َطلنَحنننةَ بنننن  عنبَنننـيند  ي 

13/96،97 . 
فَنة.ت ت   - 1010 ي الط ائ ف ي، َسنَكَن  الكنون ا، أبنو َعبند  ي  الَمك   فَينع األَسد  ينز  بنن رن هنـ  وقناا عبند هللا  130َعبندن العَز 

:  ثقنة. أنشنر بن أحمد بن حنبا عن أبـيه، وإسحاق  نين، وأبنو حناتم، والن سنائي. بن منصور، عنن يحينـى بنن َمع 

 .  18/135المزا:  –تهذيب الكماا 
ي اتن الَمَدن ي، ت ت  - 11 انن الز  َوان  أبنو َصال حٍ الس م  كن

:  ثقنة  101ذَ هـ   قاا  عبد هللا بنن أحمد بن َحننبا، عن أبيه 

ثق هم، أنشر ن أَجا  الن ا   وأون  . 8/513المزا :   –تهذيب الكماا  ثقة، م 
 بلفش قريب منه . 10/114.سنن البيهقي : 4/254سنن الدار قطني :  - 12
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دةض بدنَّ ُعبضدـيادَّ   -ورد مز سند هزا الحديم  لاحض اوَّ بدنَّ طض دحض سضدى بدنَّ إسا الَُّح بدُن ُموا  ض
مَّز.وهدو مدن ال دع اء قدال عضبداب الدد ورز  عدن يحيدـى بدن معدين:  ز الُكوا لاحَّ ّللا   الط 

مو ددر آخددر:  ددالح بددن موسددى وإسددحاو بددن موسددى ليسددا لدديب بشددزء.  وقددال مددز 
يضدد الط بضراندز  عدن يحيدى بدن معدين:  را بشزء  و  يُكتدب حددييهما.  وقدال هاشدم بدن مض
قددوب الُجوا جددانز:   ددعيُف الحددديم  علددى ُحسددنَّا.   لدديبض بيقددة.  وقددال إبددراهيم بددن يضعا

لحدديم  منكدُر وقال  عبد الدرحمن بدن أبدـز حداتم: سدسلت أبدـز عندا مقدال:   دعيُف ا
الحددديم جددداً  كييددُر المندداكير عددن اليقددات  قلددت: يُكتددب حدييددا؟ قددال: لدديب يعجبنددز 
يال بدن أبدـز  دالح.  وقدال الن سدايز:   حدييُاُ.  وقال البخارز:  منكُر الحدديم عدن ُسدهض
  يُكتب حدييُاُ   عيف.  وقال مز مو ر آخر:  متروُك الحديم.  وقدال أبدو أحمدد 

دد ز: عام  بض  بددن عضدددَّ ددد الكضددزَّ ددٌد. وهددو عندددز ممددن   يضتضعم  ة مددا يرويددا   يُتابعددا عليددا أحض
ولكن يُشضبّا عليا ويخط   وأكير ما يرويا مز جدّد  مدن ال  دايل  مدا   يُتابعدا عليدا 

 (1أحد.)
 

 الرواية الثانية :
(  4( عبد الرحمن بن مدروان )3( مز التمهيد قال : حّدينا )2رو  ابن عبد البر)

(  قال: حدينا داود بن 6(  قال: حدينا البغوز)5ينا أحمد بن سليمان البغدادز)قال: حد
(  قال: حددينا عبدد الع يد  8(  قال: حدينا  الح بن موسى الطلحز)7عمرو ال بز)

  قددال: مددال رسددول هللا لعلددا السددمان عددن أبددز هريددرة(  عددن أبددز  ددالح  9بددن رميددر)
اينتدين لدن ت دلوا بعددهما أبدًدا: كتداب   لى هللا عليا وسلم  : )  إندز قدد خل دت مديكم

 ( .10هللا  وسنتز ( )
  

دُد بدُن أضبَّدز  مض أما هزا الحديم م يا أحمد بن سليمان مختلدف ميدا قدال المد ز :  أضحا
ز. ولدم يدزكر  وض َّ درا عادُروفَّ بدـ الامض ز   أضبُو ُسلضيامان الامض اادَّ دض الط يَّّب  واسُماُ  ُسلضيامان   البضغا

عن البغوز كما لم يزكر أنا رو  عنا عبد الرحمن بن مروان  الم ز أنا ممن رو  
                                                        

 . 13/96،97تهذيب الكماا في أسماء الرجاا :  - 1
أبو عمر   يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر  بن عاصم النمرا القرطبني ولند سننة ثمنان وسنتين   - 2

 . 1128/  3الحفاش  وثالث مائة ، تذكرة
 ابن عبد البر . - 3
العالمة القدوة أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان بن عبدلرحمن األنصارا القنازعي وكان إمامنا متفنننا  - 4

 هـ 413حافشا متألها خاشعا متهجدا مفسرا بصيرا بالفقه واللاة ت 
 . 359،  1/357تهذيب الكماا  -المزا   - 5
،ضعيف أنشر  الكاما في الضعفاء : عبد هللا بن محم   - 6  . 4/274د بن عبد العزيز البَاَوا 
نبي،  أبنو سنليمان الباندادا،  ثقنة، منن العاشنرة، منات    - 7 داود بن عمرو بن زهير بن عمنرو بنن َجمينا الض 

  . 1/199: سنة ثمان وعشرين، وهو من كبار شيوخ مسلم.انشر تقريب التهذيب 
وهو بن موسى بن عبد هللا بن إسحاق بن طلحنة بنن عبيند هللا ضنعيف الحنديث   صالح بن موسى الطلحي   - 8

،وعنن يحينى بنن معنين قناا   صنالح بنن موسنى الطلحني  لني  بشنيء ننا عبند  1/73، انشر أحواا الرجناا : 

الرحمن قاا سألت أبى عن   صالح بن موسى الطلحي  فقاا ضعيف الحديث منكنر الحنديث جندا كثينر المنناكير 

 . 4/415ات . الجرج والتعديا :عن الثق
 . . 5/381،ثقة  الجرح والتعديا  5/123عبد العزيز بن رفيع  المكى كنيته أبو عبد هللا ، انشر :الثقات   - 9

 24/331ابن عبد البر :  -التمهيد   - 10
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عضدةض عندا  مقدال: هدو  بغددادز األ دلَّ  قال عبد الرحمن بدن أبدـز حداتَّم: سضدسلُت أبدا ُ را
خرجض إلـى مرو  ورجرض إلـينا  وكتبندا عندا  وكدان حامظداً. قلدت:  هدو  ددوو؟ قدال: 

زز. علـى هزا يُو ر.  وقال أبو حاتم:  عيف الـحديم.  و مَّ  رو  لا الت را
عبد هللا بن محّمد بن عبد الع ي  البضغضوّز  عيف . و الح بن موسدى  -وكزلك 

وقال أبدو «. اليقات»( وزكر  ابن حبـان مـز 1الطلحز وقد سب  زكر  مز ال ع اء )
عوانة مـز  حيحا: ينا أحمد بن إبراهيـم البغددادز  يندا أحمدد بدن أبدـز الطيدب يقدة  

ال  ارز مزكر حديياً  ولا مـز البخارز حدديم واحدد مدـز م دل أبدـز ينا أبو إسحاو 
بكددر ر ددز هللا عنددا  وقددد أخرجددا أي دداً مددن حددديم يحيددـى بددن معددين بمتابعددة أحمددد 

 (.2هزا)
 

 الرواية اليالية 
ورو  ابن عبد البر مز التمهيد قال : حّدينا عبد الرحمن بن يحيى  قال: حدينا  

مددد بددن إبددراهيم الددديبلز  قددال: حدددينا علددز بددن  يددد أحمددد بددن سددعيد  قددال: حدددينا مح
(  5(  عن كيير بن عبد هللا بن عمرو بن عوف)4(  قال: حدينا الحنينز)3ال راي ز)

عن أبيا  عن جد   قال: قال رسول هللا  لى هللا عليا وسلم: تركت مديكم أمدرين لدن 
  (6) تمسكتم بهما: كتاب هللا  وسنة نبيا (ت لوا ما 

  
لروايدة  دعيف ومتدروك الحدديم وهمدا الحنيندز وكييدر بدن عبدد هللا مز هز  ا 

دضنَّدـز .قال  بض الـمض قُدوا يام  الُحنضيانز  أضبُدو يضعا ااهَّ ااُو بُن إَّبارض حض ابن عبد الرحمن قيل ميهما : إَّسا
المد ز قدال  أبددو حاتدـم: رأيددُت أحمدد بدن  الددـح   ير دا .  وقددال  البخدارز:  مددـز 

ز:  أخطددس مددـز حدييددا نظددر.  وقددال  النّسدد دَّ ايز:  لددـيب بيقددة.  وقددال أبددو ال تددـح األض ا
دييُا.  وزكر   أبو  ز:   عيٌف  ومر  ع ا يُكتب حض الـحديم.  وقال أبو أحمد بن عضدَّ

بّـان مـز كتاب   (.7  وقال: كان يخط .)«اليَّّقات»حاتَّـم بن حَّ
لا  دددَّ بددن مَّ يا فَّ بددن  ض ددروَّ بددن عضددوا دددَّ ّللا  بددن عضما با نَّددز  وكضيَّيددُر بددُن عض ّز الُم ض ددُكرَّ ددة اليضشا حض

دددضنَّز وقددال الدددورز عددن ابددن معددين: لجددد   ددحبة  وهددو   ددعيف الحددديم. وقددال  المض
مرة: ليب بشزء.  وقال الدارمز عن ابن معين أي اً: ليب بشدزء.  وقدال اآلجدرز: 
د بن الو ير الم رز يقدول:  سيل أبو داود عنا مقال: كان أحد الكزابـين سمعت محم 

عز. وزكر كيير بن عبد ّللا  بن عمرو بن عوف مقال: زاك أحد الكزابـين سمعت الشام
أو أحددد أركددان الكددزب.  وقددال ابددن أبددـز حدداتم: سددسلت أبددا  رعددة عنددا مقددال: واهددز 

                                                        
 .   1/39تهذيب التهذيب :   359،  1/357تهذيب الكماا  -المزا - 1
 . 1/39تهذيب التهذيب : - 2
 لم أجده في كتب الرجاا  - 3
َب الـَمَدن ننـي.انشر تهننذيب الكمنناا : - 4 نَينننني، أَبنننو يَعنقنننون ينم  الحن ننَحانقن بنننن إ بنننَرانه  . وانشننر الكامننا فنني  2/396إ سن

 .1/18الضعفاء والمتروكين :   341 /1الضعفاء.:
ف  بن َزيند  بن م    - 5 رو  بن َعون َزن ي  الَمَدن ي. تهذيب التهذيب َكث يرن بنن َعبند  ي  بن َعمن ا  المن كنر  ابن  - –لنَحة اليَشن

 . 1/189. انشر الضعفاء والمتروكين :  8/377حجر ، 
 . 24/331التمهيد البن عبد البر  - 6
 .1/18الضعفاء والمتروكين :   341 /1. وانشر الكاما في الضعفاء.: 2/396انشر تهذيب الكماا : - 7
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الحديم  ليب بقوز  قلت  لا: به  بن حكيم وعبدد المهديمن وكييدر أيهدم أحدب إليدك؟ 
و حدداتم: لدديب بددالمتين.  وقددال مقددال: بهدد  وعبددد المهدديمن أحددّب إلددّز منددا.  وقددال أبدد

الترمزز: قلت  لمحمد مز حديم كيير بن عبد ّللا  عن أبـيا عن جد  مز الساعة التز 
ترجى مز يوم الجمعة كيف هو؟ قال: هو حديم حسن  إ  أن أحمد كان يحمل علدى 
كييدددر ي ددددع ا. وقددددد رو  يحيدددـى بددددن سددددعيد األن دددارز عنددددا.  وقددددال النسددددايز  

 (1الحديم.  قال النسايز مز مو ر آخر:  ليب بيقة.) والدارقطنز:  متروك
 الرواية الرابعة :

انض العدددُل ) درض ـدـ  أخبرنددا أبدو الددـحسينَّ بددُن بَّشا
( ببغددادض أنبددس أبددو أحمددض حمدد ة بددن 2

مددـحمد بددن العبدداب ينددا عبددد الكريددـم بددن الهيدديم أنبددس العبدداب بددن الهيدديم ينددا  الددـح بددن 
ز  عن عبد الع ي  لاـحَّ بنَّ ُرمضـيار  عن أبـز  الدـح عدن أبدـز هريدرةض ر دز  موسى الط 

: قددالض رسددوُل هللا  ددلى هللا عليددا وسددلم:  ددا لضددنا »هللا عنددا قددالض ددـل  اُت مَّددـياُكما مض إَّنَّّددـز قددد خض
ت د قضدا حض ا: كتدابض هللا وُسن تَّدـز  ولضدنا يض اتضرَّ مض لاتُـما بَّهَّ ا  أو عضمَّ مض زاتُـما بَّهَّ ا أضخض ا مض ل وا بضعادضهُمض ـى تض َّ

لضـز  الـحوضض  دضا عض  (3«)يضرَّ
 

ومز سند هزا الحدديم  دعيف أي دا وهدو  دالح بدن موسدى الطلحدز وقدد 
 (4ورد بشسنا أنا  عيف ويروز المناكير من األحاديم )

 
 الرواية الخامسة :

 
حدينا أبو بكر الشدامعز ندا أبدو قبي دة محمدد ابدن عبدد الدرحمن ابدن عمدارة ابدن 

نا  الح ابن موسدى عدن عبدد الع يد  ابدن رميدر عدن أبدز القعقاع نا داود ابن عمرو 
 ددالح عددن أبددز هريددرة قددال:  قددال رسددول هللا  ددلى هللا عليددا وسددلم : )خل ددت مدديكم 

 (5شييين لن ت لوا بعدهما كتاب هللا وسنتز ولن ي ترقا حتى يردا على الحوض()
 

 ومز هز  الرواية من ال ع اء  الح بن موسى الطلحز ساب  الزكر .
حددظ لهددز  الروايددات أنهددا مجملددة مددز ن ددين الددن  األول عددن ابددز والمال

 عن كيير بن عبد هللا بن عمرو بن عوفهريرة ر ز هللا عنا   والن  اليانز 
وبالتددالز م نهمددا وردتددا مددن طريدد  اآلحدداد   وميهمددا مددن ال ددع اء مددا زكددر أهددل 

 الجر  والتعديل ما يدل على  عف هاتين الروايتين . 

                                                        
 . 1/189. انشر الضعفاء والمتروكين :  8/377ابن حجر ،  - –تهذيب التهذيب  - 1
 لعله علي بن محمد بن عبد هللا   بن بشران لم أجد له ترجمة .   - 2
  20780ح : ت . 10/114للبيهقي :  السنن الكبرى  - 3
 . 98-13/95تهذيب الكماا في أسماء الرجاا  - 4
  . 4/245: _ سنن الدار قطني  5
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 تحض على  التمسك بالعترة : الروايات  التز

 
أما الروايات التز ورد ميها التمسك بالعترة مهز سبر روايدات   لدم تخدل واحددة 

 منها من وجود  عيف أو منكر مز سندها هز  الروايات هز :
 
 

 الرواية األولى :
نَّ الاُكددومَّز  ) مض حا دددَّ الددر  با ددُر باددُن عض ددد يضنضا نض ا ددد يضنض 1رو   الترمددزز قددال :حض ددُد باددُن (حض يا ا  ض

ز  ) اطَّ سضنَّ هُوض األضنامض الاحض
2( دد  م  عا ضرَّ بادنَّ ُمحض (عضنا جض

َّ 4( عضدنا أضبَّيداَّ )3 دابَّرَّ بادنَّ عضباددَّ ّللا  (عضدنا جض
لضددى نضاقضتَّدداَّ  هُددوض عض مضددةض وض مض عضرض تَّدداَّ يضددوا ج  ددل مض مَّددز حض سض دداَّ وض لضيا ددل ى ّللا  عض َّ  ض ُسددولض ّللا  أضياددُت رض قضددالض رض

اءَّ  وض ا الن اُب إَّنَّّدز قضددا الاقض ا عاتُاُ يضقُوُل يضا أضي هض ُطُب مضسضمَّ دزاتُما بَّداَّ لضدنا  يضخا دا إَّنا أضخض دُت مَّديُكما مض كا تضرض
تَّز أضهالض بضياتَّز ( تارض عَّ َّ وض تضابض ّللا  ل وا كَّ ياددَّ  تض َّ يد  وض ض أضبَّدز سضدعَّ مَّز الابضداب عضدنا أضبَّدز زضّر  وض قضالض وض

ُحزضيا ضةض  قضمض وض دُد بادُن  بانَّ أضرا يا اَّ قضالض وض ض جا نا هضزضا الاوض يٌب مَّ سضٌن الضرَّ يٌم حض دَّ هضزضا حض يد  قضالض وض ابانَّ أضسَّ
لامَّ *) نا أضهالَّ الاعَّ د  مَّ احَّ الضياُر وض انض وض يُد باُن ُسلضيامض وض  عضنااُ سضعَّ سضنَّ قضدا رض الاحض

5) 
 

 التعلي  
ين الكددومز  هددزا الحددديم رواتددا يقددات إ   يددد بددن الحسددن القرشددز   أبددو الحسدد

 دداحب األنمدداط  مختلددف ميددا ممددنهم مددن رمددا  بال ددعف ومددنهم مددن رمددا  بنكددارة 
الحددديم أز يددروز األحاديددم المنكددرة   ومددنهم مددن ويقددة وهددزا الخددالف يجعلددا مددز 
ال ع اء قال ابن حجر :    عيف  من اليامنة. وقال أبدو حداتم: كومدـز  قددم بغدداد   

 (6«.)اليقات» منكر الـحديم.  وزكر   ابن حبان مـز

                                                        
رن ب   - 1 ي، ت ت نَصن حمن  بن  بَك ار الن اج  يد،  248نن َعبند  الر  ا، أبنو سننلَينمان، ويقناا:  أبنو َسنع  د  هـ  ويقاا:  األَون

ف ي  الَوش اء.ثقة تهذيب الكماا     -29/350المزا :  -الكنون
اتم: زيد بن الحسن القرشي،  أبنو الحسنين الكنوفي، صناحب األنمناط،  ضنعيف، منن الثامننة. وقناا أبنو حن  - 2

ا واحنداا فنـي «.  الثقنات»كوفـي، قدم باداد،  منكنر النـحديث.  وذكنره  ابنن حبنان فنـي  روى لنه  الترمنذا حنديثا

   . 10/50.وأنشر تهذيب الكماا :  3/350ابن حجر :  -الـحج.انشر تهذيب التهذيب 
لمعنروف بالصنادق جعفر بن محمد بن علي  بن الحسنين بنن علني بنن أبني طالنب الهاشنمي أبنو عبند هللا ا  - 3

 . 1/141صدوق فقيه إمام من السادسة مات سنة ثمان وأربعين . تهذيب التهذيب : 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبـي طالب،  أبو جعفر الباقر،  ثقة فاضا، من الرابعة، منات سننة    - 4

 . 9/311:بضع عشرة. ، أنشر تهذيب التهذيب 
 . 5/662:سنن الترمذا  - 5
  2331المزا ، ترجمة :ت -وانشر تهذيب الكماا   3/350ابن حجر :  -نشر تهذيب التهذيب ا - 6
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 الرواية اليانية :
رَّ الاُكومَّز  ) لَّز  باُن الاُمنازَّ د يضنضا عض دُد بادُن 1مز سنن الترمزز أي ا قال : حض م  دد يضنضا ُمحض (حض

يال  ) ُش )2مُ ض مض د يضنضا األضعا (حض
ي ةض )3 يد  )4(عضنا عضطَّ بَّيدبَّ 5(عضنا أضبَّدز سضدعَّ دُش عضدنا حض مض األضعا ( وض

دل ى ّللا  6بَّدت  )بانَّ أضبَّدز يضا َّ  ض ُسدوُل ّللا  دز ّللا  عضناهمدا قضدا  قضدالض رض قضدمض رض َّ ياددَّ بادنَّ أضرا (عضدنا  ض

                                                        
يق ني  قناا ابنن أبنـي حناتم:   - 1 ا،  أبنو الَحَسنن  الكننوف ي  الط ر  ا، ويقناا:  األََسند  د  ر  بنن َزيند  األَون نننذ  َعل ي  بننن المن

لنه الصندق.  وقناا النسنائي: شنيعي محن ،  سمعت منه مع أبـي، وهو  صدوق ثقة، سئا عنه أبـي فقاا:  مح

وقنناا مطننين: مننات  فنني ربننـيع ا خننر سنننة سننت وخمسننين ومننائتين «.  الثقننات»ثقننة.  وذكننره  ابننن حبننان فنني 

تهنذيب سمعت ابن نمير يقوا: هو  ثقة صدوق.  قلت:  وقاا اإلسماعيلي: في القلب منه شيء، لسنت أخينره. 

  . 7/337: تهذيب التهذيب.  147 -21/145الكماا : 
من  الكنوف ي قاا حرب عن أحمد: كان   - 2 حن ب  ـي موالهم، أبو َعبند  الر  ير  الض  َوان بن َجر  دن بنن فنَضينا بن َغزن َحم  من

يتشيع، وكان حسن الحديث.  وقاا  عثمان الدارمي عن ابن معين:  ثقة.  وقناا أبنو زرعنة: صندوق منن أهنا 

ا.  ذكنره ابنن العلم.  وقاا أبو حاتم: شيخ.  وقاا  النسائي: لي  بنه بنأ .  وقناا أبنو داود: كنان شنيعياا محترفنا

. تهذيب وقاا: كان يالو في التشيع.  قاا  ابن سعد، وأبو داود: توفي سنة أربع وتسعين « الثقات»حبان في 

 .360-9/359: تهذيب التهذيب،  298 – 26/293الكماا : 
ا   - 3 ننَران  األََسنند  هن َمنن: تو .  يقنناا: أصننله مننن   سنننلَينَمانن بنننن م  نند  الكنننوف ي  األَعن َحم  ل ي، مننوالهم  أبننو من الَكنناه 

طبرستان، وولد  بالكوفة. وقاا ابن معين:  ثقنة.  وقناا النسنائي:  ثقنة ثبنت.  وقناا أبنو عواننة وغينره: منات  

  سننة، 88بنن ت .  وقاا أبو نعيم: مات سليمان  سنة ثمان وأربعين ومائنة فني ربنـيع األوا، وهنو ا74سنة ت

وفيها أرخه غير واحد.ولم يذكر في تهذيب التهذيب أنه روى عن عطية كما لم يذكر أن محمد بن فضيا فيمن 

 . 196-4/195: تهذيب التهذيب،  12/76تهذيب الكماا : روى عنه . 
نني الكنننوف ي،  أبننو الَحَسننن  - 4 ف ي الَجننَدل ي القَينس  نَنناَدة  العَننون ي ننة بنننن َسننعند بننن جن هننـ  وقنناا مسننلم بننن  111تت َعط 

الحجاج: قاا أحمد: وذكر عطية العوفي، فقاا: هو  ضعيف الحديث، ثم قاا: بلاني أن عطية كان يأتي الكلبـي 

ويسأله عن التفسير، وكان يكنيه بأبـي سعيد، فيقوا: قاا أبو سعيد، وكان هشنيم يضنعف حنديث عطينة. وقناا 

ة:  لين.  وقاا أبو حاتم:  ضنعيف، يكتنب حديثنه، وأبنو نضنرة الدورا عن ابن معين:  صالح.  وقاا أبو زرع

أحب  إلي  منه.  وقاا الجوزجاني:  مائا.  وقاا النسائي:  ضعيف.  وقاا ابن عدا: قند روى عنن جماعنة منن 

الثقات، ولعطية عن أبـي سعيد أحاديث عدة، وعن غير أبـي سعيد، وهو مع ضعفه يكتب حديثه، وكان يعد  مع 

لكوفة. وقاا ابن حبان في الضعفاء بعد أن حكى قصته مع الكلبنـي بلفنش مسنتارب فقناا: سنمع منن شيعة أها ا

أبـي سعيد أحاديث، فلما مات جعنا يجنال  الكلبنـي يحضنر بصنفته، فنلذا قناا الكلبنـي قناا رسنوا هللا صنلى هللا 

فيقوا: حدثني أبو سنعيد،  عليه وسلم كذا فيحفشه، وكناه أبا سعيد، ويروا عنه، فلذا قيا له: من حدثك بهذا؟

فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدرا، وإنمنا أراد الكلبنـي قناا: ال يحنا كتنب حديثنه إال علنى التعجنب، ثنم أسنند 

تهذيب إلى أبـي خالد األحمر قاا لي الكلبـي: قاا لي عطية: كنيتك بأبـي سعيد، فأنا أقوا حدثنا أبو سعيد.أنشر 

 . 7/200: التهذيب تهذيب ، 148- 20/145الكماا : 
 /7. تهنذيب التهنذيب  :  أبو سعيد الكلبي ولي  الخدرا قالنه ابنن حجنر فني التهنذيب نقنال عنن ابنن عطينة - 5

 . 20/147،تهذيب الكماا :  2001
نند  وقاا العجلي: كوفي، تابعي، ثقنة.  وقناا ا  - 6 ينَار، ويقاا:  قَـي ن بنن ه  بنن َحب يبن بنن أَبي ثَاب ت، قَي ن بنن د 

معننين، والنسننائي: ثقننة.  وقنناا ابننن أبنني مننريم عننن ابننن معننين:  ثقننة، حجننة،  وقنناا ابننن أبنني حنناتم فننـي كتنناب 

عن أبـيه: أها الـحديث اتفقوا علـى ذلك ـ يعنـي علـى عدم سماعه منه ـ، قاا: واتفنـاقهم علنـى « الـمراسيـا»

ا. وقاا «: الثقات»شيء يكون حجة. وقاا ابن حبـان فـي  العقيلي: غمزه ابنن عنون. وقناا القطنان: كان مدلسا

له غير حديث عن عطاء ال يتنابع علنـيه، ولنـيست بـمنـحفوشة. وقناا األزدا: روى ابنن عنون تكلنـم فنـيه وهنو 

خطأ من قائله، إنـما قاا ابن عون: حدثنا حبـيب وهو أعور. قاا األزدا: وحبـيب ثقة، صدوق. وقاا ا جنرا 

ا منن  عن أبـي داود: لـي  لـحبـيب عن عاصم بن ضمرة شيء يصح. وقاا ابن عندا: هنو أشنهر وأكثنر حنديثا

ا، وقد حدث عنه األئمة، وهو ثقة حجة كما قناا ابنن معنين. وقناا العجلنـي: كنان  أن أحتاج أذكر من حديثه شيئا

ا فنـي النـحديث، سنمع منن ابنن عمنر غينر شنيء، ومنن ابنن عبنـا ، وكنان فقنـيه البندن، وكنان مفتنـي  ثقة، ثبتنا
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رَّ  نض اآلخض ُم مَّ ظض ا أضعا ُدهُمض ز أضحض ل وا بضعادَّ تُما بَّاَّ لضنا تض َّ س كا ا إَّنا تضمض ٌك مَّيُكما مض ل مض إَّنَّّز تضارَّ سض لضيااَّ وض  عض
ُدودٌ  ما باٌل مض َّ حض تضاُب ّللا  ت دى  كَّ قضدا حض لضدنا يضتض ضر  دُل بضياتَّدز وض تَّدز أضها تارض عَّ ضَّ وض اءَّ إَّلضدى األضرا دنض الس دمض مَّ

سضدٌن  يٌم حض دَّ ا   قال أبو عيسضى:  هضزضا حض مض لُ ُونَّز مَّيهَّ ضض مضاناُظُروا كضيافض تضخا وا لضز  الاحض دضا عض يضرَّ
يٌب. ) الضرَّ

1) 
 
 

 التعلي  : 
يّددة بدُن سضد ددز رواة هدزا الحدديم يقدات إ  عضطَّ لَّز القضياسَّ ددض مَّز الجض عاد بدن ُجنضددادضة  العضدوا

الُكومَّز مقد  ع ا بع هم وويقا البعض اآلخر ولزلك م ندا يعدد مدز مرتبدة ال دع اء 
قال ابن حجر مز تهزيب التهزيب : وكان هشيم ي عف حديم عطية. وقال الددورز 

يكتدب عن ابن معين:   دالح.  وقدال أبدو  رعدة:  لدين.  وقدال أبدو حداتم:   دعيف  
حدييددا  وأبددو ن ددرة أحددّب إلددز  منددا.  وقددال الجو جددانز:  مايددل.  وقددال النسددايز:  
 عيف. وقال ابن حبان مز ال ع اء بعد أن حكى ق تا مر الكلبدـز بل دظ مسدتغرب 
مقال: سمر من أبـز سعيد أحاديم  ملمدا مدات جعدل يجدالب الكلبدـز يح در ب د تا  

 عليدا وسدلم كدزا ميح ظدا  وكندا  أبدا سدعيد  م زا قال الكلبـز قال رسدول هللا  دلى هللا
ويروز عنا  م زا قيل لا: من حديك بهدزا؟ ميقدول: حددينز أبدو سدعيد  ميتوهمدون أندا 
يريد أبا سعيد الخدرز  وإنما أراد الكلبـز قال:   يحل كتب حدييا إ  على التعجب  

بسبـز سعيد  مسنا  يم أسند إلى أبـز خالد األحمر قال لز الكلبـز: قال لز عطية: كنيتك
 (2أقول حدينا أبو سعيد..)

 
 الرواية اليالية :

ر  ) ددامَّ ُد باددُن عض ددوض ددد يضنضا أضسا رو  اإلمددام أحمددد قددال حض
ايَّيلض يضعانَّددز 3 ددرض نضددا أضبُددو إَّسا بضرض ( أضخا

اوض الاُماليَّدز  ) دحض يلض بانض أضبَّز إَّسا اعَّ مض إَّسا
يد  قضدالض قضدالض رض 4 ي دةض عضدنا أضبَّدز سضدعَّ َّ (عضدنا عضطَّ ُسدوُل ّللا 

بادلٌ  َّ حض تضداُب ّللا  درَّ كَّ دنض اآلخض بضدُر مَّ ا أضكا دُدهُمض ٌك مَّديُكُم الي قضلضديانَّ أضحض ل مض إَّنَّّز تضارَّ سض لضيااَّ وض ل ى ّللا  عض   ض
دضا عض  ت دى يضدرَّ قضدا حض دا لضدنا يض اتضرَّ إَّن ُهمض ُل بضياتَّز وض تَّز أضها تارض عَّ ضَّ وض اءَّ إَّلضى األضرا نض الس مض ُدوٌد مَّ ما لضدز  مض

ضض () وا  (5الاحض
 

 التعلي  :

                                                                                                                                                               

ة قبا الـحكم وحماد. وذكره أبو جعفر الطبرا فـي طبقات الفقهاء، وكان ذا فقه وعلـم. وقاا ابن خزيـمة الكوف

ا، أنشر    . 2/156:  تهذيب التهذيب.  362-5/358تهذيب الكماا : فـي صحيحه: كان مدلسا
 . 5/663: سنن الترمذا  - 1
: وذكنر فني كتناب الضنعفاء والمتنروكين . 20/471،تهنذيب الكمناا :  2001 /7تهذيب التهذيب  : أنشر  - 2

1/85  . 
يان بَانَداد لنم ينذكر المنزا فني تهنذيب الكمناا أننه ممنن  3 ي، نَز  مان  الش ام  حن ٍر َشاذَان، أَبنو َعبند  الر  َودن بنن َعام  األَسن

 . 3/226المزا  -روى عن أبي اسرئيا اسماعيا بن أبي اسحاق المالئي . أنشر تهذيب الكماا 
لني  بثقنة. أنشنر : الضنعفاء  هنـ  199إسماعيا ابن أبي إسحاق خليفة  العبسي المالئي أبنو إسنرائيا تت - 4

وقاا في جامع التحصيا في أحكام المراسيا وأبو إسنرائيا  لني  بنذاك القنوا  عنند أهنا  .  1/18والمتروكين

 . 1/145 الحديث.
 . 59،  26،  17،  3/14:رواه  أحمد  في مسنده - 5
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مدز سددند هددزا الحددديم رجلددين  ددعي ين إسددماعيل ابددن أبددز إسددحاو الماليددز أبددو 
(   وقددال مددز ال ددع اء 1إسددراييل لدديب بيقددة ورد اسددما مددز ال ددع اء والمتددروكين)

( . و ع ا أبو الوليد..وقال مز جامر التح يل مز أحكام المراسديل وأبدو 2ال غير)
مَّز إسراييل  ليب بزا يّدة بدُن سضدعاد بدن ُجنضدادضة  العضدوا ك القدوّز عندد أهدل الحدديم . وعضطَّ

ز الُكومَّز وهو من ال ع اء وقد سب  زكر  .) لَّز القضياسَّ دض  (3الجض

 الرواية  الرابعة :

رَّ ) د يضنضا أضبُو الن  ا ٌد يضعانَّدز 4رو  اإلمام أحمد مز مسند  أي ا قال : حض م  د يضنضا ُمحض (حض
د لاحض ّزَّ عضدنَّ الن بَّددّزَّ 5ةض )ابادنض طض رَّ ُخددا يد  الا مَّّزَّ عضدنا أضبَّدز سضدعَّ ي دةض الاعضدوا دشَّ عضدنا عضطَّ مض ( عضدنَّ األضعا

تضابض  ٌك مَّيُكُم الي قضلضيانَّ كَّ إَّنَّّز تضارَّ يبض وض عضى مضسُجَّ ُك أضنا أُدا ل مض قضالض : إَّنَّّز أُوشَّ سض لضيااَّ وض ل ى ّللا  عض   ض
تَّ  تارض عَّ ل  وض جض َّ عض   وض دُل ّللا  تَّدز أضها تارض عَّ ضَّ وض اءَّ إَّلضدى األضرا دنض الس دمض دُدوٌد مَّ ما بادٌل مض َّ حض تضاُب ّللا  ز كَّ

ضض مضاناُظُرونَّز  وا لضز  الاحض دضا عض ت ى يضرَّ قضا حض ا لضنا يض اتضرَّ نَّز أضن ُهمض بضرض بَّيرض أضخا يفض الاخض إَّن  الل طَّ بضياتَّز وض
ا *) مض لُ ُونَّز مَّيهَّ بَّمض تضخا

6) 

ُد مز سند هزا ا  م  لحديم  عي ين أي دا همدا عطيدة العدومز سداب  الدزكر وُمدـحض
ز.)ت ف  الـيضامَّ ّرَّ ةض بنَّ ُم ض لاـحض هـ( مختلف مز توييقا قال الم ز : قال أبو  167بُن طض

دين عدن مدـحمد بدن طلدـحة  مقدال:   الدـح.   عَّ بكر بدن أبدـز خييمدة: ُسديل يحيدـى بدن مض
ددين:  عَّ  ددعيف.  وقددال  أبددو ُ رعددة:   وقددال  إسددحاو بددن من ددور عددن يحيددـى بددن مض

ب دـان مدـز كتداب    «اليَّّقدات» الـح.  وقال  الن سايز:  لـيبض بـالقوز.  وزكدر   ابدُن حَّ
ماعة  والن سايز  ) وقال: كان يخط     رو  لا  الـجض

7) 

                                                        
  1/109: والمتروكين  لضعفاءا - 1

 . 1/15وجامع التحصيا في أحكام المراسيا 
 1/15الضعفاء الصاير :  - 2
 . 1/15جامع التحصيا في أحكام المراسيا  - 3
ا،ت  - 4 ر  الل ـينث ـي البَاننداد  م،  أَبو الن ضن من بنن القَاس  نا، منن بَن نـي لَنـينث بنن هنـ   207-134َهاش  َراَسنان ي األَصن  خن

ين:  ثقة.  وكذلك قاا  علـي  بنن الـمديننـي،  م، قاا  عثمان بن سعيد الد ارمي، عن يحيى بن َمع  نانَة من أنفنسه  ك 

ر من األَبنناء، َسَكَن  باداد،  ثقة  صناحبن سننن ة، المنزا  لـي: أبو الن ضن جن ومـحمد بن َسعند، وأبو حات ـم.  وقاا  الع 

  . 30/130: في تهذيب الكماا في أسماء الرجاا

ي.تت - 5 ف  الـيَام  َصر   دن بنن َطلنـَحةَ بن  من ـَحم  نين  167من هـ  وقاا  أبو بكر بنن أبنـي خيثمنة: سننئا يحينـى بنن َمع 

نين:  ضنعيف.  وقناا  أبنو  عن مـحمد بن طلـحة، فقاا:  صالـح.  وقاا  إسحاق بن منصنور عنن يحينـى بنن َمع 

رعننة:  صالننـح.  وقنناا  الن سننائي:  لننـي َ  ب ننـان فننـي كتنناب زن ، وقنناا: كننان «الث  قننات» بننـالقوا.  وذكننره  ابنننن ح 

يخطىء، مات سنة   سبع وستنـين ومئنة.  روى لنه  النـَجماعة، والن سنائي. ف أنشنر تهنذيب الكمناا فني اسنماء 

 . 25/417:الرجاا  
 . 3/17رواه أحمد ح :  - 6
الضننعفاء  1/109نشنر : الضنعفاء والمتنروكين وا .  25/417. أنشنر تهنذيب الكمناا فني اسنماء الرجناا   - 7

 . 1/15وجامع التحصيا في أحكام المراسيا   15 /1الصاير : 
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 الرواية الخامسة :
يادر  ) د يضنضا اباُن نُمض دد   (1وهز من رواية اإلمام أحمد أي ا قال : حض لَّدكَّ حض بادُد الامض يضنضا عض

انض ) يضعانَّدز ابادنض أضبَّدز ُسدلضيامض
2 َّ ُسددوُل ّللا  ّزَّ قضدالض قضدالض رض رَّ ُخددا يد  الا ددعَّ ي دةض عضدنا أضبَّدز سض (عضددنا عضطَّ

 َّ تضداُب ّللا  درَّ كَّ خض دنض اآلا بضدُر مَّ ا أضكا دُدهُمض دُت مَّديُكُم الي قضلضديانَّ أضحض كا ل مض إَّنَّّز قضدا تضرض سض لضيااَّ وض ل ى ّللا  عض   ض
ددا لضددنا  ددُل بضياتَّددز أض  إَّن ُهمض تَّددز أضها تارض عَّ ضَّ وض اءَّ إَّلضددى األضرا ددمض ددنض الس  ددُدوٌد مَّ ما ددٌل مض با ددل  حض جض عضدد   وض

ضض *) وا لضز  الاحض دضا عض ت ى يضرَّ قضا حض يض اتضرَّ
3) 

 
 أحد رواة الحديم  عيف وهو عطية العومز وقد سب  زكر  
  

 الرواية السادسة :
دُ  وض د يضنضا األضسا ر  )حض يٌك )4 باُن عضامَّ د يضنضا شضرَّ (حض

كضيانَّ )5 (عضنَّ الر 
س انض 6 مَّ بانَّ حض قضاسَّ (عضنَّ الا

ٌك مَّدديُكما 1) ددل مض إَّنَّّددز تضددارَّ سض دداَّ وض لضيا ددل ى ّللا  عض َّ  ض ُسددوُل ّللا  دددَّ اباددنَّ يضابَّددت  قضددالض قضددالض رض يا ( عضددنا  ض

                                                        
ف ي،ت ت  1 َشاٍم الكنون ق ي، أبو ه  َدان ي  الَخار  هـ   وقاا عثمنان بنن سنعيد الند ارمي:  190_ َعبندن ي   بنن ننَمينر  الَهمن

ين: ابن إدري  أحب. إ ليك في األعم: أو ابنن ننَميننر؟ فقناا: كالهمنا  ثقنة.  وقناا أبنو حناتم: قلت ليحيـى بن َمع 

 . 228-16/225:كان مستقيَم األمر.أنشر المزا تهذيب الكماا في أسماء الرجاا 
د، وقيا: أبو سنلَينمان، وقينا: أبن  - 2 َحم  ي،  أبنو من َزم  ه َمينَسَرة  العَرن من و َعبنند  ي  َعبندن الَمل ك  بنن أبـي سنلَينَمان َواسن

لي،  ث قَة  ثَبننت   جن ة.  وقاا  أحمد بن عبد هللا الع  ج  لي:  ثقة  حن ص  ار الَمون ف ي،   وقاا  محمد بن عبد هللا بن َعم  الكنون

في الحديث، ويقاا: كان سنفيان الث ورا  ينسميه الميزان، وكان راوية عن عطاء بن أبـي رباح.  وقناا  يعقنوب 

نتنق ن  فقينه.  بن سنفنيان: َحد   َزمني.  ثقنة  من ثنا أبو ننعَنينم، قناا: حندثنا سننفيان عنن عبند الملنك بنن أبنـي سننلَيمان، العَرن

م  ث قة.  وقاا  الن سائي:  ثقنة.  وقناا  أبنو  ه  ا. من أننفنس  وقاا في موضع آخر: عبد الملك بن أبـي سنلَينمان فََزار 

ازا:  ال بأَ  به رعة الر   .253 - 6/352ب : ، تهذيب التهذي زن
 . 26 /3:مسند اإلمام أحمد - 3
ينان بَاننَداد.ت ت   - 4 ي، نَز  منان  الش نام  حن ٍر َشاذَان، أَبننو َعبنند  الر  َودن بنن َعام  هنـ   قناا  حنبنا بنن إسنحاق: 208األَسن

: ثقنة؟ قناا: وزاد.  وقناا عثمنان بنن سنعيد ا مي، عنن سمعتن أبا عبد هللا يقوا: أسود بن عامر  ث قنة، قلنتن ار  لند 

ين  ي:  ث قنة.  وقناا عبند الرحمنان بنن أبنـي  نيٍن:  ال بنأَ  بنه.  وقناا  أبنو حنات م: عنن علني  بنن الَمند  يحيـى بن َمع 

  . 1/279التهذيب : حاتم، عن أبيه: صدوق  صالح. أنشر تهذيب 
ي،  أبنو َعبند  ي     - 5 ينك الن َخع  ينكن بنن َعبند  ي   بن  أب ي َشر  ي ت َشر  ف ي القَاض   هـ   177-95 الكنون

يك أعلنمن منن إسنرائيا، وإسنرائيا أقنا. َحش نا مننه.  وقناا يعقنوب بننن َشنينبَة: َشنريك  وقاا علي. بن المنديني: َشنر 

يك سيىء الحفنش، مضنطربن الحنديث  جاني: َشر  وزن صدوق   ثقة  سيىءن الحفش جدا.  وقاا إبراهيم بنن يعقوب الجن

َعنة عنن شنريك ينحنتج بحديثنه؟ قناا: كناَن كثينَر الخطنأ،  مائا .  وقاا=  رن حمن بنن أبي حات م: سألتن أبا زن عبد الر 

ا حند ث بواسنط بأحادينث بواطينَا، فقناا أبنو  نائش: إن  شنريكا نا  الص  ا، فقناا لنه فنضن صاحَب َوهنم، وهنو يَانلَنط أحياننا

َعة: ال تقا بواطيا.  وقاا أيضاا: سألتن أبي عن شريك  رن وأبـي األحوص أي.هما أَحنب. إلينك؟ قناا: شنريك أحنب. زن

 -4/293التهنذيب : إلي  شريك  صدوق وهو أَحب. إلي  من أبـي األحنوص، وقند كنان لنه أغناليط. أنشنر تهنذيب 

295 . 
ف ي.ت ت  - 6 ب يننع  الكنننون ا،  أبننو الر  ينلَنة    الفَننَزار  ب ينننع  بنن  َعم  َكنيننن بننن الر  بنند هللا بننن أحَمند بننن هنـ   قناا  ع 131رن

:  ثقة.  وقاا  أبنو حناتم:  صنالح.   يـى بن َمعين، والن سائي  ، عن يَحن مي  ار  ، وعنثنَمان بنن َسعيد الد  َحننبَا، عن أبيه 

، تهننذيب 225 -9/224المننزا : تننر -و البنناقون.انشر تهننذيب الكمنناا « األَدب»روى لننه  البنخننارا فنني كتنناب 

 . 3/248التهذيب :
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ا بض  ُدوٌد مض ما باٌل مض َّ حض تضاُب ّللا  لَّي ضتضيانَّ كَّ ضَّ خض اءَّ إَّلضدى األضرا ا بضيانض الس مض ضَّ أضوا مض األضرا اءَّ وض يانض الس مض
ضض *) وا لضز  الاحض دضا عض ت ى يضرَّ قضا حض ا لضنا يضتض ضر  إَّن ُهمض ُل بضياتَّز وض تَّز أضها تارض عَّ وض

2) 
ز   أبُو عضباد  عَّ ياك الن خض َّ بنَّ أبَّز شضرَّ ياُك بُن عضبادَّ ّللا  دَّ ورد مز سند هزا الحديم شضرَّ

ز )  مَّز القضا َّ َّ الُكوا   .(3هـ ( وهو مختلف ميا أي ا) 177-95ّللا 
 

 الرواية السابعة :
(عددن 4أخبرندا محمددد بددن الميندى قددال: ينددا يحيددى بدن حمدداد قددال: يندا أبددو عوانددة )

( عدن  يدد بدن أرقدم   7( عدن أبدز الط يدل)6( قال: ينا حبيب بن أبز يابت )5سليمان)
هللا عليا وسلم من حجة الوداع ون ل الدير ُخّم   أمر  قال: لما رجر رسول هللا  لى

نض يم قال:  ما يُت مسجبت  إنز قد تركت ميكُم اليّقضلين  أحددهما »بدضوحات مقُمَّ كسنز قد ُدعَّ
أكبُر من اآلخر  كتاب هللا  وعترتز أهل بيتز  مانظروا كيفض تخل ونز ميهما  م نهمدا 

إن  هللا مدو ز  وأندا ولدّز كدل مدومن  يدم لن يت رقا حتى يردا علز  الحوض  يم قال: 
ن عدادا  «.  أخز بيد علّز مقال: من كنُت وليّا  مهزا ولي ا  اللهّم والَّ من وا  . وعادَّ مض

مدا كدان مدز الدد وحات » مقلت ل يد: سمعتا من رسول هللا  لى هللا عليا وسلم قال: 
 (8«.)رجل إ  رآ  بعينا وسمر بسزنا

 
الحديم يقات إ  حبيب بن أبز يابت بن قديب   ممدنهم مدن  جمير الرواة مز هزا

كدان مدلسداً. وقدال «: اليقدات»ويقا ومنهم مدن رمدا  بالتددليب  مقدال ابدن حبدـان مدـز 
                                                                                                                                                               

ا الكنوف ي. ذكره  ابن حبان في القَاس    - 1 ر  قلت:  فني أتبناو التنابعين، ومقتضناه «.  الثقات»من بنن َحس ان  العَام 

ا. وقناا ابنن شناهين فني الثقنات: قناا أحمند  أنه لم يسمع من زيد بن ثابت، ثم وجدته قد ذكره في التابعين أيضنا

 8/279:ابن حجر   -التهذيب  بن صالح: ثقة. وقاا ابن القطان: ال يعرف حاله.  انشر : تهذيب
 .  189، 5/181:رواه أحمد  - 2
يك أعلمن من إسرائيا، وإسرائيا أقنا. َحش نا مننه.  وقناا يعقنوب  - 3 فذكر المزا فيه قوا  علي. بن المديني: َشر 

يك سنيا  جناني: َشنر  وزن الحفنش، بنن َشينبَة: َشريك صدوق   ثقنة  سنيا الحفنش جندا.  وقناا إبنراهيم بننن يعقنوب الجن

َعة عن شريك ينحتج بحديثه؟ قاا: كاَن  رن حمن بنن أبي حات م: سألتن أبا زن مضطربن الحديث، مائا .  وقاا عبد الر 

ا حند ث بواسنط بأحادينث بواطينَا،  ائش: إن  شنريكا ا  الص  ا، فقاا له فنضن كثيَر الخطأ، صاحَب َوهنم، وهو يَانلَط أحيانا

َعة: ال تقا بواطين رن ا.  وقناا أيضناا: سنألتن أبني عنن شنريك وأبنـي األحنوص أي.همنا أَحنب. إلينك؟ قناا: فقاا أبو زن

 شريك أحب. إلي  ،  شريك  صدوق وهو أَحب. إلي  من أبـي األحوص، وقند كنان لنه أغناليط. وبناقي رواتنه ثقنات

 .  472 -12/469: المزا  -أنشر تهذيب الكماا 
احن بنن َعبند  ي  اليَشن   - 4 از،انشر تهذيب التهنذيب الَوض  ي  البَز  ط  يد بن َعَطاء،  أبو َعَوانَة  الَواس  لَى  يَز  ا، َمون كنر 

   8638، ترجمة : ت
ينبَان ي، موالهم  الكنوف ي، ت ت   - 5 هـ  قاا ابنن أبنـي منريم عنن 129سنلَينَمانن بنن أَب ـي سنلَينَمان، أَبو إ سنَحاق  الش 

بو حاتم:  ثقة، صدوق، صالح الحنديث.  وقناا النسنائي:  ثقنة.  وقناا العجلني: ابن معين:  ثقة، حجة.  وقاا أ

   2985كان  ثقة من كبار أصحاب الشعبـي.  انشر تهذيب التهذيب ، ترجمة ت
ينَنار، ت ت - 6 هنـ   وقناا العجلني: كنوفي، تنابعي، ثقنة.  وقناا ابنن معنين، 119َحب يبن بنن أَبي ثَاب ت، قَي ن بننن د 

  وورد 1285.  وقاا ابن أبي مريم عن ابن معين:  ثقة، حجة  انشر تهذيب التهذيب ترجمنة توالنسائي: ثقة

ب نان: كنان مدلسناا وروى أبنو بكنر بنن عينا: عنن 7فيأسماء المدلسنين  ت   ـ  حبينب بنن أبني ثابنت قناا  ابنن ح 

كنذا فني جنامع األعمن: قناا قناا لني حبينب بنن أبني ثابنت لنو أن رجنالا حندثني عننك منا بالينت أن أروينه عننك. 

  وقاا بمثله في طبقات المدلسين  حبيب بنن أبني ثابنت  الكنوفي    116التحصيا في أحكام المراسيا . ترجمة ت

اَرقنطني  وغيرهما[ترجمة ت     69تابعيٌّ مشهور، يكثر التدلي ، وصفه  بذلك ابن خزيمة والد 
رو  بن َجحن   - 7 رن بنن َواث لَة بن َعبند  ي  بن َعمن    3597:، صحابي ولد يوم أحد . تهذيب التهذيب ترجمة تَعام 
  130،  5/45:النسائي  - 8
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العقيلز: الم   ابدن عدون. وقدال القطدان: لدا اليدر حدديم عدن عطداء   يتدابر علدـيا  
ال العجلز: كومز  ولـيست بـمـح وظة. وقال ابن خ يـمة مـز  حيحا: كان مدلساً ق

تابعز  يقة.  وقال ابدن معدين  والنسدايز: يقدة.  وقدال ابدن أبدز مدريم عدن ابدن معدين:  
 (1يقة  حجة. )

 
بعددد ا طددالع علددى مجمددوع الدراسددات لرشددخا  الددواردة أسددماوهم مددز هددز  
الروايات نجد أن ال عف يعمها جميعا   سدواء منهدا مدا ورد منهدا بدن  ) وسدنتز ( 

لكدددن الدددزز يدددرجح  دددرورة التمسدددك بالسدددنة المطهدددرة لددديب هدددز   أو ) وعترتدددز (.
 األحاديم بل آيات كييرة وردت مز كتاب هللا تعالى وأحاديم  حيحة أخر  .

 
 اآليات الواردة مز وجوب طاعة رسول هللا  لى هللا عليا وسلم :

 
واآلن سدوف أقددوم باسدتعراض اآليددات القرآنيدة التددز تدسمر باتبدداع كتدداب هللا 

 ة الرسول  لى  هللا عليا وسلم تعالى وسن
 

 اآلية األولى :
ينض {  ب  الاكضدامَّرَّ ض  ض يُحَّ اا مض َّن  ّللا  ل وا ُسولض م َّن تضوض الر  ض وض يعُواا ّللا  قال هللا تعالى : إ قُلا أضطَّ

(2) 
وا ح من هزا الن  أن الطاعة الواجبة إنمدا هدز ب والرسدول  دلى هللا عليدا 

اعة هللا تعالى وعن طاعة نبيا  لى هللا عليا وسلم م نا من وسلم   ومن تولى عن ط
 الكامرين  . 

 
قال ابن كيير مز ت سير هز  اآلية : مدل على أن مخال تا مز الطريقة ك در  وهللا 
  يحب من ات ف بزلك  وإن ادعى و عم مز ن سا أنا يحب هللا ويتقرب إليدا حتدى 

رسددول هللا إلددى جميددر اليقلددين: الجددن يتددابر   الرسددول النبددز األمددز خدداتم الرسددل و
واإلنب  الزز لو كان األنبياء بل المرسلون بل أولو الع م منهم مز  مانا ما وسدعهم 

 (3إ  اتباعا  والدخول مز طاعتا  واتباع شريعتا . )

                                                        
 /1:انشر : تهذيب التهذيب  - 1
 . 32آا عمران  - 2
 . 32تفسير القرآن العشيم ، سورة آا عمران / -ابن كثير  - 3
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 اآلية اليانية :
َجَوََّللَانج أ ِاونوج   أَوج َأطِاونوجََّللَان َن ِواوَ جَوَِوو ناا جوقال جلا جله اا ج ججاجأَالجََأاَلالجن  اا أ ِااونوجن س 

نج طِااوَوج ناال   أن جَِ و َو ااَِ جرنوجِ طو ِوااو ن نجَون س  ِاوَِجرن َااِج   جنَااِس َُاا و إ جنناا ج َو َِ ِو جنَااننوجََطَاالَ  َو  ِ ااطو جأن ااسن نألَأو
أهًج{.) َوِوجََأوون جَ نَكجَخأوٌسجَوََحو سن جنآلخن َن َون وأَوو

ج(1
 

يناو : يا أيها الزين آمنوا  قال الطبرز مز ت سير هز  اآلية: يعنز بزلك جلّ 
أطيعوا هللا ربكم ميما أمركم با وميما نهاكم عنا  وأطيعوا رسولا محمدا  لى هللا 
عليا وسلم  م ن مز طاعتكم إيا  لربكم طاعة  وزلك أنكم تطيعونا ألمر هللا إياكم 

 بطاعتا.
 

مدش  يم استشهد بالحديم اآلتز :   حدينا ابن حميدد  قدال: يندا جريدر  عدن األع
دنا »عن أبز  الح  عن أبز هريدرة  قدال: قدال رسدول هللا  دلى هللا عليدا وسدلم:   مض

دى ّللّاض  دانَّز مضقضددا عض ض دنا عض ض مض يرز مضقضددا أطداعضنَّز  وض نا أطاعض أمَّ مض أطاعضنَّز مضقضدا أطاعض ّللّاض وض
انَّز ز مضقضدا عض ض يرَّ ا أمَّ نا عض ض مض  «.وض

 
يقددال: هددو أمددر مددن هللا بطاعددة يددم قددال : وال ددواب مددن القددول مددز زلددك أن  

رسولا مز حياتا ميما أمر ونهى  وبعد وماتا مز اتباع سنتا؛ وزلك أن هللا عّم بداألمر 
بطاعتا ولم يخ   زلك مز حال دون حال  مهو على العموم حتى يخدّ  زلدك مدا 

 (2يجب التسليم لا.)
 

ل ددالة مهددز  اآليددة أشددارت إلددى أن الددرد إلددى هللا جددل جاللددا  والرسددول عليددا ا
 والسالم عند ا ختالف هو د لة اإليمان باب واليوم اآلخر.  

 
 اآلية اليالية :

 
دلض  دا ُحّمَّ لضيااَّ مض ا عض اا مض َّن مض ل وا ُسولض مض َّن تضوض يعُواا الر  أضطَّ ض وض يعُواا ّللا  وقال سبحانا : إ قُلا أضطَّ

تضُدواا  يعُو ُ تضها إَّن تُطَّ لاتُما وض ا ُحّمَّ لضياُكما م  عض ُسولَّ إَّ   الابضالضغُ الاُمبَّيُن { ) وض لضى الر  ا عض مض وض
3) 

 قال الطبرز مز ت سير هز  اآلية : 
قُلا يا مـحمد لهو ء الـمقسمين بـاب جهد أيـمانهم لين أمرتهم لـيُخرُجّن واليرهم 

ُسدولض  يعُدوا الر  يعُوا ّللّاض أيها القوم مـيـما أمدركم بدا ونهداكم عندا. وأطَّ مد ن  من أمتك: أطَّ
بَّروا عمدا أمدركم بدا رسدول هللا  ا يقدول: مد ن تُعارَّ دوا وتُددا ل وا طاعتا ب طاعة. م ن تضوض
ا   ددلى هللا عليددا وسددلم أو نهدداكم عنددا  وتددسبضوا أن تُددزاعنوا لددـحكما لكددم وعلددـيكم. م ن ددـمض

                                                        
 . 59النساء / - 1
 5/147:تفسير الطبرا  - 2
 . 54النور/ - 3
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ر ب علا من تبلـيغ رسالة هللا إلدـ لض يقول: م نـما علـيا معل ما أُمَّ لضـيااَّ ما ُحّمَّ يكم  علدـى عض
لاتُـما يقول: وعلـيكم أيها الناب أن ت علوا ما أضل مكم  لضـياُكما ما ُحّمَّ عض ما كل  ا من التبلـيغ. وض
وأوجب علـيكم من اتبـاع رسولا  دلى هللا عليدا وسدلم وا نتهداء إلدـى طاعتدا مـيدـما 

 (. 1أمركم ونهاكم )
 
ى هللا عليدا وسدلم لا وإن تطيعدو  تهتددوا دال علدى أن الطاعدة للرسدول  دلووق

واجبددة مددز حددال حياتددا وبعددد مماتددا . ومددز طاعتددا  ددلى هللا عليددا وسددلم الهدايددة 
 والتومي  .

 اآلية الرابعة :
 

ُ الض ُددوٌر  ّللا  يضغا َّددرا لضُكددما زُنُددوبضُكما وض ُ وض بَّددباُكُم ّللا  ض مضددات بَّعُونَّز يُحا ب ددونض ّللا  إ قُددلا إَّن ُكنددتُما تُحَّ
يٌم {) حَّ  (2ر 
 

ز  اآلية دعوة للزين ي عمون أنهم يحبون هللا تعدالى يوجدوب حدب محمدد ومز ه
 لى هللا عليا وسلم وليب أدل على الحب من ا تباع لسنتا والسدير علدى طريقتدا . 
وأن مددن أرد أن يحبددا هللا تعددالى مليطددر الرسددول عليددا ال ددالة والسددالم كمددا أن مددز 

 اتباعا مغ رة من هللا تعالى للزنوب .
 

حة مدونة   مح ت والربلت حتى علم  حيحها مدن  دعي ها مدن وسنتا وا 
مو وعها حتى أ بحت كالشمب مز و و  ما اشتملت عليا مدن أحكدام .والعامدل 
بسددنة الرسددول عليددا ال ددالة والسددالم ولددو أخطدداء مددز المعرمددة لكنددا لددن ي ددل عددن 

 الطري  مسرعان ما سيعود إلى الح  .
 

 اآلية الخامسة :
 وقال جل جاللا :

ض  عُونض {.)إ يس مض أضناتُما تضسا ا عضنااُ وض ل وا ُسولضاُ وض ض تضوض رض ض وض يعُواا ّللا  نُواا أضطَّ ينض آمض ا ال زَّ ي هض
3) 

 
 قال الطبرز : 

ُسدولضاُ      رض يعُدوا ّللّاض وض يقول تعالدـى زكدر : يدا أيهدا الدزين  ددقوا هللا ورسدولا أطَّ
ل دوا  بَُّروا عدن رسدول هللا مـيـما أمركم با ومـيـما نهاكم عندا. وض  تضوض ا عضناداُ يقدول: و  تُددا

 لى هللا عليا وسلم  مخال ـين أمر  ونهيا  وأنتـم تسمعون أمر  إياكم ونهيدا  وأنتدـم 
 (4با مومنون.)

 

                                                        
 . 4/376. وانشر ابن كثير  81/158:تفسير الطبرا  - 1
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 اآلية السادسة :
 

ُسدو يعُدواا الر  أضطَّ ض وض يعُدواا ّللا  نُدواا أضطَّ ينض آمض دا ال دزَّ ضي هض لض القول مـز تسويـل قولا تعالى: إ يس
هُدما ُك  داٌر مضلضد داتُواا وض َّ يُدم  مض د واا عضن سضبَّيلَّ ّللا  ينض كض ضُرواا وض ض الضُكما * إَّن  ال زَّ مض لُواا أضعا ن وض ض تُباطَّ

ُ لضُهما {  ) يضغا َّرض ّللا 
1) 

 
ومز هز  اآلية د لة على أن ا متناع عدن طاعدة هللا والرسدول إبطدال لرعمدال 

 عها ميلها ميل أعمال الكامرين .العبادية وال الحات جمي
 

 اآلية اليامنة :
 

ض  ات قُدواا ّللا  اُكما عضنااُ مضانتضُهواا وض ا نضهض مض ُسوُل مضُخزُو ُ وض آ آتضاُكُم الر  مض وقال جل جاللا  : إ وض
قضابَّ {) يُد الاعَّ دَّ ض شض إَّن  ّللا 

2) 
 

ض يقول: وخاموا هللا   ات قُوا ّللا  واحزروا عقابدا مدز خالمكدم قال الطبرز : وقولا: وض
قابَّ يقول: إن  يُد العَّ دَّ على رسولا بالتقّدم على ما نهاكم عنا  ومع يتكم إيا  إن  هللا شض

 (.3هللا شديد عقابا لمن عاقبا من أهل مع يتا لرسولا  لى هللا عليا وسلم)
 

ممن خالف السمر والطاعة للرسول عليا ال الة والسالم وارتكب ما نهدا  عندا 
 مهو واقر تحت طايلة العقاب الشديد يوم القيامة وربما مز الدنيا أي ا .

 
ممجمدوع الن دو  الدواردة مدز كتداب هللا تعدالى توكدد علدى وجدوب طاعدة هللا 

 يتبر.تعالى يم طاعة رسولا  لى هللا عليا   وهزا هو األح  أن 
 

وبعددد م ننددا إزا نظرنددا مددز اآليددات الددواردة مددز األمددر بطاعددة الرسددول  ددلى هللا 
عليا وسلم     نجد أن المراد طاعتا مز حال حياتا مقط إنما طاعتا حتى بعد مماتدا 
كزلك وإ  مال معنى للطاعة الموقتة  ألن زلك يمنر من اسدتمرار حيداة هدزا الددين بدل 

 م طاعة الرسول عليا ال الة والسالم .انتهاو  من الوجود بسبب عد
 
 

 اآلية التاسعة :
زضاٌب أضلَّيٌم {. يبضُهما عض يبضُهما مَّتانضةٌ أضوا يُ َّ رَّ َّ أضن تُ َّ الَّ ُونض عضنا أضما ينض يُخض زضرَّ ال زَّ  إ مضلايضحا
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قال القرطبز  احتّج ال قهاء على أن األمر على الوجوب. ووجهها أن هللا تبارك 
يبضُهما مَّتانضةٌ أضوا وتعالى قد حزّر  من مخال ة أمر   وتوّعد بالعقاب عليها بقولا: إ أضن تُ َّ

زضاٌب أضلَّيٌم{ متحُرم مخال تا  ميجب امتيال أمر . وال تنة هنا القتل؛ قالا ابن   يبضُهما عض يُ َّ
عباب. عطاء: ال   ل واألهوال. جع ر بن محمد: سلطان جاير يُسلّط عليهم. وقيل: 

 لوب بشوم مخال ة الرسول.الطبر على الق
 

ماآليات جميعها وردت مز وجوب طاعة الرسول عليا ال الة والسالم وعدم 
مع يتا بل جعلت طاعة الرسول طاعة ب تعالى   ومحبة الرسول عليا ال الة 
والسالم محبة لا جل جاللا   وهزا كلا يعنز ا ستمرارية والديمومة حتى قيام 

نة قد ح ظت يم دونت مز الكتب والربلت وأخرج منها ما الساعة . وقد علمنا أن الس
هو  عيف أو مو وع   وعرف درجة ما هو  حيح أو حسن   وزلك بدراسة 
الرجال الزين رووا تلك األحاديم من حيم عدالتهم و بطهم وح ظهم  من الير 
شزوز ميهم أو وجود علة قادحة تقد  مز التوي  منهم .واألكبر من هزا كلا موامقة 

ياتهم عن رسول هللا  لى هللا عليا وسلم لما ورد مز كتاب هللا تعالى   يم للعقل روا
 أي ا الزز هو التكليف مز اإلسالم .

 
  :مز التمسك بسنة الرسول   حيحة أحاديم 

 الرواية األولى :
(عن يور ابدن 2( ينا أبو عا م )1أبو مسلم الكشز ) عنورد مز مسند الشاميين 

عددن  (5(عددن عبددد الددرحمن ابددن عمددرو السددلمز )4ن معدددان )عددن خالددد ابدد (3ي يددد )
 لى لنا رسول هللا  لى هللا عليا وسدلم  دالة ال دبح » العرباض ابن سارية قال: 

يم أقبل علينا بوجها موعظنا موعظة بليغة زرمت منهدا األعدين ووجلدت منهدا القلدوب 
يكم بتقدو  هللا  مقال قايل: يا رسول هللا : كسنها موعظدة مدودع مسو دنا . قدال : أو د

كييدرا   والسمر والطاعة وإن كان عبدا حبشيا   وإنا من يعش منكم مسدير  اختالمدا 

                                                        
د، قيا: إن اسمه َعبند المجيد تت   - 1 َحم  ر  الَكش ي، أبو من َميند بن نَصن حناتم بنن هـ   ذكنره  أبنو  249َعبندن بنن حن

ب ان في كتاب   . 6/402:تهذيب التهذيب : انشر  ، 8/401«:الث  قات»ح 
ا، ت ت   - 2 ر  ٍم الن ب ينا البَصن ينبَان ي، أبنو َعاص  اك الش  ح  ل م  بن  الض  اك  بن  منسن ح  لَد  بن  الض  اكن بنن َمخن ح  هـ    214الض 

جلي:  ثقة، كثير الحنديث، وكنان لنه فقنه.  وقناا أبنو حناتم:  قاا عثمان الدارمي عن ابن معين:  ثقة.  وقاا الع

ٍ من روح بنن عبنادة.  وقناا محمند بنن عيسنى الزجناج: قناا لني أبنو عاصنم: كنا شنيء  صدوق، وهو أحب إلي 

حدثتك حدثوني به، وما دلست قط.  وقاا ابن سعد:  كان ثقة فقيها.  وقاا عمر بن شبة: وهللا ما رأينت مثلنه.  

  4/395:لم ير في يده كتاب قط. انشر اتهذيب التهذيب  وقاا ابن خرا::
منص ت ت نحو   - 3 َحبي،  أبو َخال د الح  ي، ويقاا:  الر  يَاد  الَكالَع  يد بن ز  رن بنن يَز  هـ    . قاا مـحمد بن 150ثَون

بنن عوف، والنسائي:  ثقة.  وقاا أبو حاتـم:  صدوق حافش. وقاا عبنا  الندورا عنن يحينى بنن معنين: ثنور 

  . 31-2/30:يزيد  ثقة، انشر تهذيب التهذيب 
ي ت ت نحنو   - 4 ص  من ي  النـح  ني،  أبنو َعبنند  ي   الش نام  وقناا  .هنـ   106َخال دن بنن َمعنَدان بنن أبنـي كنَريننب  الَكالَع 

العجلننـي: شننامي، تننابعي،  ثقننة.  وقنناا يعقننوب بننن شننيبة، ومننـحمد بننن سننعد، وابننن خننرا:، والنسننائي:  ثقننة. 

، الثقننات : 3/102:وقناا: كننان منن خينار عبنـاد هللا، انشنر تهنذيب التهنذيب « الثقنات»وذكنره ابنن حبنـان فنـي 

4/196 . 
رو  بن عبسة  السلمي الشامي تت   - 5 من  بنن َعمن حن   6/215:هـ   تهذيب التهذيب 110َعبندن الر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 22 

وإيددداكم  معلددديكم بسدددنتز وسدددنة الخل ددداء الراشددددين المهدددديين وع دددوا عليهدددا بالنواجدددز
 وقد وردت من عدة طرو . (1«.)ومحديات األمور م ن كل بدعة  اللة

عند اختالف األمة وت درو شدسنها واخدتالف ويدل الحديم على أن المنار للمسلم 
جماعتها هو سنة النبز  لى هللا عليا وسلم وسنة الخل اء الراشددين المهدديين ر دز 

 هللا عنهم وعن آل بيتا الطيبين الطاهرين .

قولا عليا ال الة والسالم : )معليُكما بسن تَّز وُسن ةَّ  ةومكان الشاهد مز هز  الرواي
زَّ ( التز وردت من طرو  حا  .الخل اءَّ الراشدينض ا وا عليها بالنواجَّ  لمهديين  عض  

قال المبارك ورز: ليب المراد بسنة الخل اء الراشدين إ  طريقتهم الموامقة 
لطريقتا  لى هللا عليا وسلم من جهاد األعداء وتقوية شعاير الدين ونحوها  م ن 

قواعد الشريعة أن ليب  الحديم عام لكل خلي ة راشد   يخ  الشيخين  ومعلوم من
 (2لخلي ة راشد أن يشرع طريقة الير ما كان عليها النبز  لى هللا عليا وسلم.)

 
قولددا: ع ددوا عليهددا بالنواجددز: أز اجتهدددوا علددى السددنة  وال موهددا واحر ددوا 

أنهمدا األ دالن وعليها كما يل م العاّض على الشزء بنواجز  خوماً من زهابا وت لّتدا  
و  هددد  إ  منهمددا والع ددمة والنددـجاة لددـمن تددـمسك بهمددا   نهمددا اللددزان   عدددول ع
وهما ال رقان الوا ح والبرهان الاليح بـين الـمدـح  إزا اقت دـاهما    واعت م بحبلهما

والدـمبطل إز خال همدا موجددوب الرجدوع إلدـى الكتدداب والسدنة متعدين معلددوم مدن الدددين 
 . (3ـيناً )بـال رورة لكن القرآن يح ل با العلـم القطعز يق

 
 الرواية اليانية :

رو  اإلمام مسلم مز  حيحا عن حزي ة بن اليمان قلت : يا رسدول هللا إندا كندا 
بشر مجاء هللا بخير منحن ميا   مهل من وراء هزا الخير شر ؟ قال : نعدم   قلدت هدل 
وراء زلك الشر خير ؟ قال : نعدم   قلدت : مهدل وراء زلدك الخيدر شدر ؟ قدال : نعدم   

وسديقوم   بعدز أيمدة   يهتددون بهدداز و  يسدتنون بسدنتز: كيف ؟ قال : يكون قلت 
ميهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين مز جيمان إنب   قلت : كيف أ نر يدا رسدول هللا 
إن أدركدت زلدك ؟ قددال تسدمر وتطيددر لرميدر وإن  ددرب ظهدرك وأخددز مالدك ماسددمر 

 .(4)وأطر ( 
 مكان الشاهد :

سالم و  يستنون بسنتز   مقد بين أن هو ء األيمة الزز   قولا عليا ال الة ال 
يستنون بسنتا  لى هللا عليا وسلم هم على الير هد  بل هم مز  الل مبين   وقد 
كيروا مز هزا ال مان واللبوا على األمة   وأعانهم أهل الك ر والحقد على هز  الملة 

النبز  لى هللا عليا وسلم دون الحن ية السمحة . وبالتالز م ن الواجب هو اتباع سنة 

                                                        
 . 5/44سنن الترمذا :  ، وغيرهما .  179 /1، صحيح ابن حبان : 1/254مسند الشاميين :  - 1
 . 3/40،41تحفة األحوذا :  - 2
 . 4/507:انشر  في  القدير شرح لجامع الصاير   - 3
 .3/1476 حيح مسلم :  - 4
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سنة من سوا    إ  ما كان من سنن حسنة يسنها ال الحون من عباد هللا كسنة عمر 
ر ز هللا عنا مز جمر الناب على إمام واحد مز  الة التراويح . وسنن الجمعيات 
والموسسات الخيرية واإلسالمية   وإقامة المستش يات ودور العج ة ونحوها   م نها 

 لسنن الحسنة إن شاء هللا تعالى .من ا
  

 
 الرواية اليالية :   التحزير من إمارة الس اء : 

 (3)وأحمد مز مسند   (2)والحاكم مز مستدركا (1)رو  ابن حبان مز  حيحا 
عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا   لى هللا عليا وسلم قال لكعب بن عجدرة : ) يدا 

مددارة السدد هاء ل قددالوا : يددا رسددول هللا ومددا إمددارة كعددب بددن عجددرة : أعازنددا هللا مددن إ
  يهتددون بهدديز و  يسدتنون  بسدنتز    ممدن الس هاء ؟ قال : أمدراء يكوندون بعددز 

وأعانهم على ظلمهم مسوليك ليسوا منز ولست منهم   و  يدردوا علدز   دقهم بكزبهم
مددنهم  حو ددز   ومددن لددم ي دددقهم بكددزبهم ولددم يعددنهم علددى ظلمهددم مهددم منددز وأنددا 

وسدديردون علددز حو ددز   يددا كعددب بددن عجددرة : ال ددوم جنددة   وال دددقة تط ددزء 
الخطيية   وال الة برهان أو قال قربان   يا كعب بن عجرة : الناب الاديدان ممبتداع 
ن سا ممعتقها وباير ن سا مموبقها( قال الهييمز:  روا  أحمد والب ار ورجالهما رجدال 

 .(4)ال حيح
 مكان الشاهد:
هد و  ا   لى هللا عليدا وسدلم لريمدة الدزين   يهتددون بهددز النبدز مكان الشا

 لى هللا عليا وسدلم و  يعملدون بسدنتا بدسنهم سد هاء   وأخبدر بدسنهم   يدردون علدى 
حوض  النبز  لى هللا عليا وسلم يوم القيامة   الزز إز شدرب مندا مدومن لدم ي دمس 

 بعدها أبدا .
 

 أح  أن تتبر : الرواية الرابعة : سنة رسول هللا 
رو  مسلم مز  دحيحا  أن رجدال سدسل ابدن عمدر ر دز هللا عنهمدا أطدوف  

بالبيت وقد أحرمت بالحج ؟ مقال : وما يمنعدك ؟ قدال : اندز رأيدت ابدن مدالن يكرهدا 
وأنت أحب إلينا منا   رأينا  قد متنتا الدنيا   مقال: وأيندا أو أيكدم لدم ت تندا الددنيا ؟ يدم 

   لى هللا عليا وسلم  أحرم بالحج وطاف بالبيدت وسدعى بدين قال : رأينا رسول هللا
مدن سدنة  مسنة هللا  وسنة رسولا   لى هللا عليا وسدلم أحد  أن تتبدرال  ا والمروة 

 .(5)مالن( 

                                                        

1 -  10/272. 
2 - 1/152. 
3 - 3/321. 
 .5/274مجمر ال ايد :  - 4
 . 2/905 حيح مسلم :  - 5
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 المست اد من هز  الرواية
ويست اد من هز  الرواية ما أكد  هللا سدبحانا وتعدالى ورسدولا  دلى هللا عليدا  

عليها ل دالة والسدالم هدز األولدى با تبداع . و  يتعدارض  وسلم من سنة الم ط ى
هزا القول من العمل بالسنة الحسنة مز ما لم ين ل ميا تشرير أو حكم واجدب ا تبداع 

 ميظل سنة حسنة كما قلت سابقا .
 الرواية الخامسة : 

عددن عبددد هللا بددن عمددرو بددن عددوف بددن  يددد بددن ملحددة عددن أبيددا عددن جددد  أن  
 عليا وسلم قال يم إن الدين ليسر  إلى الحجدا  كمدا تدسر  الحيدة رسول هللا   لى هللا

إلى جحرها وليعقلن الدين مدن الحجدا  معقدل األرويدة مدن رأب الجبدل إن الددين بددأ 
الريبا ويرجر الريبا مطوبى للغربداء الدزين ي دلحون مدا أمسدد النداب مدن بعددز مدن 

 .  قال أبو عيسى هزا حديم حسن  حيح (1) سنتز(
 السادسة  : الرواية
عددن أنددب أن ن ددرا مددن أ ددحاب النبددز   ددلى هللا عليددا وسددلم  سددسلوا أ واج  

النبز   لى هللا عليا وسلم  عن عملا مز السر   مقال بع هم :    أت وج النسداء   
وقال بع هم :   آكل اللحم   وقال بع دهم :   أندام علدى مدراش . محمدد هللا وأيندى 

لوا كددزا وكددزا   لكنددز أ ددلز وأنددام   وأ ددوم وأمطددر   عليددا مقددال : مددا بددال أقددوام قددا
 . (2) وأت وج النساء   ممن رالب عن سنتز مليب منز (

 د لة الرواية : 
ويستدل منا هز  الرواية أن من لم يتبر سنة النبز  لى هللا عليا وسدلم ملديب  

سدددبحانا وتعدددالى لعبددداد  سدددواء كدددان مدددز األمدددور الدنيويدددة أو األخرويدددة كالعبدددادات 
 والمعامالت واألخالو  .

قال ابن حجر : قولا ممن رالب عن سنتز مليب منز المدراد بالسدنة الطريقدة  
  التز تقابل ال رض ... والمراد من ترك طريقتز وأخز بطريقدة اليدرز ملديب مندز 
  ولمح بزلك إلى طري  الرهبانية م نهم الزين ابتدعوا التشديد كما و د هم هللا تعدالى 

نهم مددا ومددو  بمددا التم مددو    وطريقددة النبددز   ددلى هللا عليددا وسددلم   وقددد عددابهم بددس
الحني ية السمحة مي طر ليتقو  على ال وم وينام ليتقو  علدى القيدام ويتد وج لكسدر 
الشهوة واع اف الن ب وتكيير النسل   ومعنى مليب منز أز على طريقتدز و  يلد م 

اعتقدداد أرجحيددة عملددا أن يخددرج عددن الملددة وأن كددان اعرا ددا وتنطعددا ي  ددز إلددى 
 .(3)ممعنى مليب منز ليب على ملتز ألن اعتقاد زلك نوع من الك ر 

عن كيير بن عبد هللا هو بدن عمدرو بدن عدوف الم ندز عدن أبيدا عدن جدد  أن  
النبز   لى هللا عليا وسلم قال لبالل بن الحرم اعلم قدال يدم مدا أعلدم يدا رسدول هللا 

يا رسول هللا ؟ قال : أندا مدن أحيدا سدنة مدن سدنتز  قال : )اعلم يا بالل   قال ما أعلم 
قد أميتت بعدز م ن لا من األجر ميل من عمل بها أن ينق  من أجورهم شييا ومدن 

                                                        

 . 2/1020روا  مسلم :   - 1
 .. 5/18سنن الترمزز :   - 2
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ابتدع بدعة  اللة   تر ز هللا ورسولا كان عليا ميل آيام من عمل بهدا   يدنق  
 قال أبو عيسى هزا حديم حسن . (1) زلك من أو ار الناب شييا(

 
ل الحديم الشدريف علدى أن إحيداء السدنة النبويدة الشدري ة لديب أمدرا   وقد د 

معنى لا أو   قيمة لا مهما كانت هز  السنة   سدواء مدز العبدادات   أو المعدامالت   
أو األخالو   أو مز العاديات مدن األمدور   بدل زلدك إحيداء للمدنهج النبدوز الدزز هدو 

 عالى لعباد  .المنهج اإللهز الزز ارت ا  هللا سبحانا وت
 الرواية السابعة :

عن أبز هريرة أن رسول هللا   لى هللا عليدا وسدلم  قدا)  كدل أمتدز يددخلون  
الجنة إ  من أبدى ل قدالوا يدا رسدول هللا : ومدن يدسبى ؟ قدال مدن أطداعنز دخدل الجندة 

 .(2)ومن ع انز مقد أبى(  
  
نة الم ط ى وقد دل الحديم ال حيح على أن دخول الجنة مرهون باتباع س 

عليددا ال ددالة  والسددالم ألنهددا المددنهج الددزز يوامدد  التشددرير السددماوز اإللهددز . ومددن 
خالف سنة الم ط ى عليا ال الة والسالم مهو رامدض لهدا متبدر لغيرهدا   وبالتدالز 

 مهو ليب من أهل الجنة .

                                                        

 . 5/45سنن الترمزز :   - 1
 .6/2655 حيح البخارز :  - 2
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 الخاتمة 
أو والددزز ننتهددز إليددا بعددد اسددتعراض الن ددو  الددواردة علددى التمسددك بددالعترة 

السددنة نجددد أن األدلددة مددن الكتدداب والسددنة تويددد وتوكددد التمسددك بالسددنة واتباعهددا وهددو 
بها ألنها تطلب التمسك بسشخا     سبيل النجاة   أما التمسك بالعترة مال يمكن األخز

خ و ا وأن كتب اإلمامية ميهدا مدن الروايدات التدز تنسدبها    واألشخا  قد ماتوا 
هدز مدن أقدبح القبدايح    -األيمة من هدز  الروايدات بدراء  وهو ء -إلى العترة الطيبة 

باإل ددامة أن كتددب الحددديم الشدديعية اليدددر منقحددة و  م ددححة حتددى يعتمددد عليهدددا 
 .ومعظمها روايدات منسدوبة إلدى األيمدة األطهدار علديهم رحمدة هللا تعدالى ور دوانا 

ب اتبدداعهم مهددل المطلددوب اتبدداع األيمددة أم اتبدداع سددنتهم ومددنهجهم ؟ مدد ن كددان المطلددو
م نهم قد انتقلوا إلى رحمدة ربهدم   وإن كدان المدراد اتبداع مدا نقدل إليندا عدنهم   مكييدر 

 مما نقل مخالف لكتاب هللا تعالى وسنة نبيا  لى هللا عليا وسلم .
ومن زلك القول بتحريف القرآن الكريم مقد جمر بعدض مشدايخهم الطبرسدز مدز 

روايدة عدن أيمدة أهدل البيدت بدسن القدرآن كتابا ) م ل الخطاب ( مدا ي يدد علدى أل دز 
 محرف ومغير وبدل و يد ميا وأنق  منا . وهز  وحدها طامة كبر    عالج لها .
كما نقلوا عن أيمتهم مز كتدبهم شدركيات وا دحة   يمكدن قبولهدا كمدا ورد عدن 
اإلمام محمد الباقر  بسن األيمة : وجا هللا وعينا ويد  المبسوطة مز خلقدا   كمدا روا  

وهدو مدن أ دح كتدبهم كمدا ي عمدون   وأن عليدا  83الكلينز مز أ دول الكدامز    
ر ز هللا عنا قسيم هللا بين الجنة والندار   وأندا عندد  علدم المنايدا والباليدا واألنسداب 

  وأن األيمدة يعلمدون  117وم ل الخطاب   كما زكر  الكلينز مدز أ دولا :    : 

  وانظددر  170   160يهم شددزء     علددم مددا كددان ومددا يكددون وأنددا   يخ ددى علدد

 واليرها مما ينسب آلل بيت رسول هللا  دلى هللا عليدا وسدلم  193   158  حات 
  مما يخالف ن دو  الكتداب الكدريم والسدنة النبويدة المطهدرة  مدن الروايدات الدالدة 
علددى الشددرك بدداب سددبحانا وتعددالى . مهندداك أمددور كييددرة تنسددب إلددى أيمددة أهددل البيددت 

ا يتعارض مر كتداب هللا تعدالى ومدر سدنة نبيدا  دلى هللا عليدا وسدلم   مهدل الكرام مم
 مز هزا يجو  اتباعهم والسير على منهجهم .

م زا يبت  عدم إمكانية اتباعهم كسشخا  ألنهدم قدد مداتوا واسدتراحوا   وهدم مدز 
جنات نعيم   ب زن ربهم ينعمون ويكرمدون   وعددم إمكانيدة اتبداع مدا نسدب إلديهم مدن 

ت عظددايم تخددالف كتدداب هللا تعددالى وتخددالف سددنة نبيددا  ددلى هللا عليددا وسددلم   مقددو 
وتخالف الدليل العقلز   معنديز يتسكد لنا أن المسمور اتباعا والتمسك بدا بعدد كتداب هللا 
تعالى هو سنة نبيا  لى هللا عليا وسلم ال دحيحة التدز   تخدالف كتداب هللا تعدالى   

لسدنة مدا يبدت  دحيحا عندا  دلى هللا عليدا وسدلم   و  منهجا   وعندنا معشر أهدل ا
وقد تم وب الحمد تنقيحها وت حيحها   وإبطال ما ليب منها ببيدان ال دعيف والسدقيم 

 والمو وع منز آباد ال من . 
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ومز الختدام أسدسل هللا تعدالى أن يتقبدل مندز عملدز هدزا وأن يجعلدا مدز ميد ان  
ى سددديدنا محمددد وعلدددى آلددا الطيبدددين و دددلى هللا علدد حسددناتز   إنددا سدددمير مجيددب .

الطدداهرين   وأ واجددا أمهددات المددومنين   وعنددا معهددم ومددن تددبعهم ب حسددان إلددى يددوم 
الدين  دالة دايمدة أبديدة مدا تعاقدب الليدل والنهدار   عددد معلومدات هللا ومدداد كلماتدا 
كلما زكر  الزاكرون   وال ل عن زكر  الغاملون مز كدل لمحدة ون دب عددد مدا وسدعا 

  تعالى .آمين آمين آمين .علم هللا
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