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ة يف المجلة قواعد النشر العامَّ

1 .. الــنَّــْشــر  ــور  ص مــن  غيرها  أو   ، مجلة  أو  كــتــاب  يف  قبل  مــن  ُنــشــر  قــد  المقال  يــكــون   أال 
وأن يكون إضافة للرتاث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة . 

م إلى فقرات ، يلتزم فيها بعالمات الرتقيم التزاًما دقيًقا ، وتضبط اآليات القرآنية . 2 مادة النص : ُتَقسَّ
واألحاديث النبوية واألشعار واألمثال المأثورة والنصوص المنقولة ضبًطا كاماًل ، وكذلك ما 

يشكل من الكلمات، بحيث ُيَدقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد .

الهوامش : يلتزم يف تحريرها الرتكيز الدقيق ، حتى ال يكون هناك فضول كالم ، وترقم هوامش . 3
كل صفحة على حدة ، ويراعى توحيد منهج الصياغة .

َثَبُت المصادر والمراجع : يراعى يف كتابته اسم المصدر أو المرجع أواًل ، فاسم المؤلف، يليه . 4
اسم المحّقق أو المراجع أو المرتجم يف حال وجوده ، ثم اسم البلد التي نشر فيه ، َفَداُر النشر، 

وأخيًرا تاريخ الصدور .

ينبغي أن ال يزيد عن 25 صفحة كبيرة ، وتدخل يف ذلك الهوامش والمالحق . 5 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم واألشكال وصور المخطوطات  . 

مقاس 	.  يكون  بحيث   ،  word برنامج  الكمبيوتر  على  المقال  يكتب  أن   : الصفحة  مقاس   
الصفحة هو A4، بخط  Traditional Arabic والهوامش 2.5 سم من جميع الجهات، 

حجم الحرف ) 14 ( والمسافة بين األسطر مفرد .

يرفق المحقق أو الباحث كتاًبا مفاده أن مادته غير منشورة يف كتاب أو مجلة أخرى ، وأنه لم . 7
يرسلها للنشر يف مكان آخر .

يبلغ أصحاب المواد الواردة خالل شهر من تاريخ تسلمها ، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو . 8
عدمه ، خالل مدة أقصاها 3 أشهر  .

التحكيم : تخضع المقاالت للتقويم من قبل محكمين متخصصين، مع مراعاة الّسرية يف عملية . 9
إلى  بإرسالها  تقوم  فإهنا  أساسية،  تعديالت  إجراء  م  الُمَحكَّ أو  المجلة  رأت  وإذا  التحكيم. 

ل نشرها . صاحبها ، وتنتظر وصولها ، فإن تأخرت تأجَّ

يف حالة نشر المقال : ترسل المجلة مكافأة على المقال لصاحب المقال تعدُّ حقوًقا لنشر . 10
مادة المقال بالمجلة .
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َر اهللُ امرأ َسِمَع مقالتي َفَوَعاَها  قال ملسو هيلع هللا ىلص : » َنضَّ

اها كما َسِمَعها «  فأدَّ

نُُصوٌص

قة  باب ُيعنى بنشر نصوص ُمَحقَّ
نَّة والحديث تتعلق بالسُّ

ة ل مرَّ  ُتنشر ألوَّ
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نَّة	 األمُر	باملحافظة	ىلع	اتِّباع	الكتاب	والسُّ

ُمور	
ُ
وانلَّيه	عن	ابلِدع	وُمَدثات	األ

نَّة	 غيب	يف	اتِّباع	الكتاب	والسُّ والرتَّ
هيب	من	تَْركِِهَما	وارتكاب	ابلِدع 	والرتَّ

تأيلف
ين	انلَّايج احلافظ	برهان	ادلِّ

)810-	900ه(

حتقيق	وتعليق
أيب	عبد	اهلل	حسني	عاكشة
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¢
مة	اتلحقيق مقدِّ

سيدنا  المرسلين،  أشرف  على  الم  والسَّ الة  والصَّ العالمين،  ربِّ  هلل  الحمد 

تابعيهم  وعلى  الميامين،  الُغرِّ  صحابته  وعلى  الطَّاهرين،  الطَّيبين  آله  وعلى  محمٍد 

ين. بإحساٍن إلى يوم الدِّ

ين النَّاجي فيه حثٌّ على االستقامة  وبعد: فهذا جزٌء لطيٌف للحافظ برهان الدِّ

بدأه  البدع؛  وارتكاب  مخالفتهما  من  وتحذيٌر  فة  الُمشرَّ نة  والسُّ الكتاب  على 

عن  وتنهى  نة  والسُّ بالكتاب  بالتمسك  تأمر  التي  القرآنية  اآليات  بذكر  النَّاجي 

بذكر  أتبعهما  ثم  الباب،  يف  النَّبوية  األحاديث  من  كثيًرا  ذكر  ثم  ملسو هيلع هللا ىلص،  أمره  مخالفة 

الكرام وتابعيهم بإحساٍن، واعتنى بذكر أقوال جماعة  حابة  لفية عن الصَّ السَّ اآلثار 

بن  والفضيل  الجنيد،  القاسم  وأبي  اراين،  الدَّ سليمان  أبي  مثل:  الصوفية  أكابر  من 

الغزالي. القادر الجيالين، وعديِّ بن مسافر، وأبي حامد  عياض، وعبد 

والجزء كثير الفوائد عظيم العوائد، ذكر فيه النَّاجي من اآليات القرآنية واألحاديث 

لفية واألشعار ما فيه كفاية لطالب الحق، وال يعيبه إالَّ ذكره لبعض  النَّبوية واآلثار السَّ

األحاديث الضعيفة والواهية دون تنبيٍه ؛ وإن كان أكثرها نقاًل عن غيره كالغزالي، وقد 

حيح  تداركُت هذا العيب وأتممُت فوائد الجزء بتخريج األحاديث واإلشارة إلى الصَّ

عيف. منها والضَّ

توثيق نسبة الجزء لإلمام النَّاجي:

العارفين«  »هدية  يف  البغدادي  إسماعيل  له  نسبه  وكذلك  النَّاسخ،  له  نسبه  قد 
.)23/1(
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عنوان الجزء:

ا بعد: فهذا كتاب »األمر بالمحافظة على  قد بيَّنه المصنِّف يف المقدمة فقال: »أمَّ
نَّة والنَّهي عن البدع وُمْحَدثات األمور والتَّرغيب يف اتباع الكتاب  اتباع الكتاب والسُّ

نَّة والتَّرهيب من تركهما وارتكاب البدع«. والسُّ

ا مثل  وهو عنوان شارٌح لمضمون الجزء ومبيٌِّن لمحتواه، لكنه عنوان طويٌل جدًّ
كثيٍر من عناوين رسائل الحافظ النَّاجي؛ وسيأيت ذكُر بعضها.

مصادر النَّاجي يف هذا الجزء:

ح بكثيٍر من مصادره، خاصة  تعددت مصادر اإلمام النَّاجي يف هذا الجزء، وقد صرَّ
ح بمصدرها، وها  مصادر األحاديث النبوية، وأطلق كثيًرا من اآلثار والنقول ولم يصرِّ

ح بالنقل منها على حروف الهجاء: هي المصادر التي صرَّ

ين« للغزالي. 1- »إحياء علوم الدِّ

2- »تنبيه الغافلين« ألبي الليث السمرقندي.

3- »الجامع« للرتمذي.

4- »الزهد الكبير« للبيهقي.

نَّة« البن أبي عاصم. 5- »السُّ

نن« للدارقطني. 	- »السُّ

نن« ألبي داود. 7- »السُّ

نن« البن ماجه. 8- »السُّ

حيح« للبخاري.  9- »الصَّ

حيح« البن حبان. 10- »الصَّ

حيح« لمسلم. 11- »الصَّ
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12- »الُغنية لطالبي الحق« لعبد القادر الجيالين.

ب« للنووي. 13- »المجموع شرح المهذَّ

14- »المستدرك« للحاكم.

15- »المسند« لإلمام أحمد.

ار. 	1- »المسند« للَبزَّ

17- »المعجم األوسط« للطرباين.

18- »المعجم الكبير« للطرباين.

ح به وقد استفاد منه كثيًرا »الرتغيب والرتهيب« للمنذري، و»إغاثة  ا لم يصرِّ وممَّ
اللهفان« البن القيِّم.

وصف المخطوط

الجزء ضمن مجموع محفوظ يف دار الكتب المصرية، برقم )97 مجاميع( وهو 
أول رسائل المجموع، يليه »الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة« للناجي 

ين. أيًضا، ثم »بغية األرب يف رياض األدب« ألبي محمد بن سراج الدِّ

إلى 22أ، ومسطرته: 21 سطًرا، يف كل سطر 7  أوراقه: 20 ورقة، من 2أ  عدد 
كلمات تقريًبا.

ُة أخطائها، ووجوُد  والنُّسخة مقابلة على أصلها المنسوخ منه؛ يدل على ذلك قِلَّ
حة على حواشي أوراقها، ولم ُيذكر اسم النَّاسخ، وال تاريخ  بعض اللُّحوقات المصحَّ
بعض  كتب  النَّاسخ  ولعل  التَّعقيبة،  نظام  النَّاسخ  واستخدم  َنْسٌخ،  وخطُّه  النسخ، 

ريت. الكلمات بالمداد األحمر لذا لم تظهر جليَّة يف مصوَّ

جُت أحاديثه وآثاره ونقلُت بعض كالم  آياته، وخرَّ الجزء وعزوُت  وقد حققُت 
اظ عليها ووثَّقُت أقواله. الُحفَّ
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تعريف	موجز	باملصنِّف)))

مشقي  ين إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الحلبي األصل الدِّ هو برهان الدِّ

افعي ُيعرف بالنَّاجي. الُقبيبايت الشَّ

ُولد سنة عشر وثمان مئة بدمشق.

مشقي، وغيرهما. ين الدِّ وسمع على الحافظين ابن حجر العسقالين وابن ناصر الدِّ

ين المتين،  نيا، قانًعا باليسير، مع الدِّ نة، منجمًعا عن بني الدُّ وكان محبًّا ألهل السُّ

والقيام على أرباب البدع، والتواضع، واإلقبال على العلم والنفع.

راري يف ترتيب مسند اإلمام أحمد  وكتب بخطِّه الكثير، من ذلك: »الكواكب الدَّ

يف  كراًسا  عشر  خمسة  يف  البخاري«)))  »صحيح  وكتب  البخاري«)))،  أبواب  على 

جه على الكتب الستة. خمس عشرة ليلة، وخرَّ

قال السخاوي: »والثناء عليه مستفيض، ووصفه الخيضري بأنه شيٌخ عالٌم فاضٌل 

ٌر متقٌن معتمٌد، خدم هذا الشأن بلسانه وقلمه، وطالع كثيًرا من كتبه«. ٌث محرِّ محدِّ

ين والخير«. وقال السيوطي: »له تصانيف حديثية مع الدِّ

ُث دمشق وواعظها، وصار  ث، محدِّ يخ اإلمام العالم المحدِّ وقال العليمي: »الشَّ

له القبول يف الوعظ، وأحبَّه النَّاس، وترددوا إليه، وأخذوا عنه«.

 )27 )ص  للسيوطي  العقيان«  و»نظم   )1		/1( للسخاوي  الالمع«  »الضوء  ترجمته:  مصادر  من    )1(
و»التاريخ المعترب« للعليمي )8/2	2( و»حوادث الزمان« البن الحمصي )294/1-295( و»شذرات 
الذهب« البن العماد )550/9( و»فهرس الفهارس« للكتاين )8/2		( و»األعالم« للزركلي )5/1	(. 
المشحون« )ص  »الفلك  ابن طولون يف  النعيمي، ذكره  ين  الدِّ مة محيي  العالَّ تلميذه  ترجمته  أفرد  وقد 

.)23-22

)2(  وقفت على كثيٍر من مجلدات »الكواكب« بخطه.

)3(  لم أقف على هذه النسخة.
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المفنَّن  حلة  الرُّ الحافظ  مة  العالَّ العالم  اإلمــام  يخ  »الشَّ الحمصي:  ابن  وقــال 
س وأفاد«. ث، برع يف العلوم، وأتقن علم الحديث، ودرَّ والُمحدِّ

مشقية، شيخ اإلسالم«. يار الدِّ ث الدِّ وقال الكتاين: »الحافظ، محدِّ

أشهر مصنَّفاته:

على  تزيد  أهنا  الحمصي  ابن  ذكر  كثيرة،  ورسائل  ُكتًبا  النَّاجي  الحافظ  صنَّف 
الخمسين، أذكر منها:

»عجالة اإلمالء المتيسرة من التَّذنيب على ما وقع للحافظ المنذري من الوهم 
وغيره يف كتاب التَّرغيب والتَّرهيب«. وقد حققته -بحمد اهلل تعالى- وُنشر قبل أكثر 

من عشرين سنًة.

مز إلى المولد المحمدي والوفاة والفضائل والشمائل  اغبين العفاة يف الرَّ »كنز الرَّ
والمعجزات والدالئل وما فات به األواخر واألوائل«.

»إفادة المبتدي المستفيد يف حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ إسراره 
بالتحميد«.

نَّة والنَّهي عن البدع وُمْحَدثات األمور  »األمر بالمحافظة على اتباع الكتاب والسُّ
نَّة والتَّرهيب من تركهما وارتكاب البدع«. وهو هذا  والتَّرغيب يف اتباع الكتاب والسُّ

الجزء.

شيق يف التَّختم بالعقيق«. »التَّعليق الرَّ

»حصول البغية لسائل هل ألحد يف الجنَّة لحية«.

رة«. مة والمؤخَّ رة للذنوب المقدَّ »الخصال المكفِّ

»قالئد المرجان يف الحديث الوارد كذًبا يف الباذنجان«.
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»المعين على فعل سنة التَّلقين«.

»نصيحة األحباب عن أكل التُّراب«.

مجموٍع،  ضمن  وحققُتها  رسائله  من  كثيًرا  تعالى-  اهلل  -بعون  جمعُت  وقد 
ر اهلل نشره قريًبا. يسَّ

وُتوفِّي النَّاجي -رحمه اهلل تعالى- يف رمضان سنة تسع مئة، وكانت جنازته حافلًة 
غير. ف النَّاس عليه، وُدفن بباب الصَّ عظيمًة، وُحمل نعشه على األصابع، وتأسَّ
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لوحة عنوان الجزء، ويظهر فيها أسماء بقية رسائل المجموع
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أول الجزء
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آخر الجزء
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نَّة	 األمُر	باملحافظة	ىلع	اتِّباع	الكتاب	والسُّ

ُمور	
ُ
وانلَّيه	عن	ابلِدع	وُمَدثات	األ

نَّة	 غيب	يف	اتِّباع	الكتاب	والسُّ والرتَّ
هيب	من	تَْركِِهَما	وارتكاب	ابلِدع 	والرتَّ

ين	انلَّايج	 للشيخ	اإلمام	احلافظ	برهان	ادلِّ
الشافيع	ادلمشيق	

رمحه	اهلل
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¢
الحمد هلل الذي فلق الموجودات من ظلمة العدم، وجعلها دلياًل لذوي البصائر 
شاد،  إلى يوم المعاد، وشرع شرًعا اختاره لنفسه، وأنزل به كتابه العظيم يهدي به إلى الرَّ
اه بالقبول من سبقت له العناية من العباد، ومال عن هدايته أهل الغيِّ واإللحاد،  فتلقَّ
للنَّاظرين،  الئح  ليل  والدَّ للقاصدين،  واضح  فالطريق  واإلبعاد،  الطَّرد  له  سبق  ومن 

ولكن اهلل يضلُّ من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.

المعاد،  ليوم  ذخيرًة  ها  أعدُّ شهادة  له  شريك  ال  وحده  اهلل  إال  إله  ال  أن  وأشهد 
حقين سيدنا محمٍد، صالًة متقبلًة ال انقضاء لها وال  ابقين والالَّ وُأصلِّي على سيِّد السَّ

نفاد، وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليًما.

عن  والنَّهي  نَّة  والسُّ الكتاب  اتباع  على  بالمحافظة  »األمر  كتاب  فهذا  بعد:  ا  أمَّ
تركهما  من  والتَّرهيب  نَّة  والسُّ الكتاب  اتباع  يف  والتَّرغيب  األمور  وُمْحَدثات  البدع 

وارتكاب البدع«. 

جت حت  يئ جب      حب خب مب ىب    يب  حئ  مئ ىئ  جئ   ﴿ تعالى:  اهلل  قال 
نَّة))).  خت  ﴾  ]النساء: 59[. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسُّ

گ  گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ   تعالى:  وقال 
گ﴾  ]األعراف: 201[.

وقال تعالى: ﴿ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ     ڱ ں ں    ڻ ڻ 
ڻ ڻ * ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ  ﴾  ]الجاثية: 19-18[.

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ   ﴿ وقــال: 

)1( ينظر: »تفسير الطربي« )174/7-175( و»تفسير ابن أبي حاتم« )987/3(.
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ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ  ﴾  ]األنعام: 153[.

وقال تعالى: ﴿ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ   ہ ہ ﴾  ]الحشر: 7[.

وقال تعالى ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾  ]النساء: 80[.

وقال تعالى: ﴿ ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ   ﴾  ]الشورى: 52[.

﴾  ]آل  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  وقال تعالى: ﴿ 
.]31 عمران: 

وقال تعالى: ﴿ ڀ ڀ  ڀ ٺ * ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ  ﴾  ]النجم: 4-3[.

تعالى: ﴿ۈ ٴۇ ۋ  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې  وقال 
ې     ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ ﴾  ]النساء: 5	[.

ڳ  ڳ      گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک    ﴿ڑ  تعالى:  وقال 
ڳ  ﴾  ]النور: 3	[. 

وقال تعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾  ]األنعام: 38[.

وقال تعالى: ﴿ ی ی ی جئ حئ ﴾  ]يونس: 32[.

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ   تعالى:  وقــال 
چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ﴾  ]النساء: 115[.

وقال تعالى: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ        ېئ ېئ ېئ ﴾  ]القصص: 50[.

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالى:  وقال 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾  ]البقرة: 38[.

ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ      ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ﴿ۇئ  تعالى:  وقال 
ی ی ی ﴾  ]الفتح: 28[.
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وقال: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ     ژ ژ ڑ * ک ک ک 

ک  * گ گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ     ڱ ڱں ں ڻ ڻ ﴾  ]الجاثية: 	-8[.

ىئ  ىئ      * ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ﴿ۇئ  تعالى:  وقــال 

ی ی ی ی جئ حئ﴾  ]يونس: 	97-9[.

ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ  تعالى:  وقال 

ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک ک 

ک گگ گ گ ڳ       ڳ  ڳ ڳ ڱ﴾  ]األعراف: 	14[.

واآليات يف الباب كثيرٌة.

ا األحاديث :  ټ وأمَّ

ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:    األشعريِّ  موسى  أبي  عن  روي  ما  منها:  فاألول 

ِمنَْها  َوَكاَنْت  َأْرًضا،  َأَصاَب  َغْيٍث  َكَمَثِل  َواْلِعْلِم  اْلُهَدى  ِمَن  بِِه  اهللُ  َبَعَثنَِي  َما  َمَثَل  َما  »إِنَّ

َأْمَسَكِت  َأَجاِدُب  ِمنَْها  َوَكاَن  اْلَكثِيَر،  َواْلُعْشَب  اْلَكَلَ  َفَأْنَبَتِت  اْلَماَء  َقبَِلِت  َطيَِّبٌة،  َطائَِفٌة 

َما  اْلَماَء، َفنََفَع اهللُ بَِها النَّاَس، َفَشرُِبوا ِمنَْها َوَسَقْوا َوَرَعْوا، َوَأَصاَب َطائَِفًة ِمنَْها ُأْخَرى، إِنَّ

َتَعاَلى َوَنَفَعُه  ِهَي ِقيَعاٌن اَل ُتْمِسُك َماًء، َواَل ُتنْبُِت َكَلً، َكَذلَِك َمَثُل َمْن َفُقَه فِي ِديِن اهللِ 

َم، َوَمَثُل َمْن َلْم َيْرَفْع بَِذلَِك َرْأًسا، َوَلْم َيْقَبْل ُهَدى اهللِ الَِّذي  بَِما َبَعَثنَِي اهللُ بِِه، َفَعِلَم َوَعلَّ

ُأْرِسْلُت بِِه«. رواه البخاري))) ومسلم))).

ْت َعْينَاُه، َوَعاَل َصْوُتُه،  وعن جابٍر  قال: »َكاَن َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا َخَطَب اْحَمرَّ

ُبِعْثُت   « ، َوَيُقوُل:  اُكْم «  » َصبََّحُكْم َوَمسَّ َيُقوُل:  َكَأنَُّه ُمنِْذُر َجْيٍش  َواْشَتدَّ َغَضُبُه، َحتَّى 

ا َبْعُد، َفإِنَّ َخْيَر  بَّاَبِة َواْلُوْسَطى، َوَيُقوُل: َأمَّ اَعُة َكَهاَتْيِن. َوَيْقُرُن َبْيَن إِْصَبَعْيِه السَّ َأَنا َوالسَّ

)1( »صحيح البخاري« )79(.

)2( »صحيح مسلم« )2282(.
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بِْدَعٍة  َوُكلُّ  ُمْحَدَثاُتَها،  اأْلُُموِر  َوَشرُّ  ٍد،  ُمَحمَّ ُهَدى  اْلُهَدى  َوَخْيُر  اهللِ،  كَِتاُب  اْلَحِديِث 
َضاَلَلٌة«. رواه مسلم))).

ويف روايٍة))): »َوُكلُّ َضالََلٍة فِي النَّاِر«.

َما َأْهَلَك َمْن َكاَن  وعن أبي ُهريرة  عن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َدُعونِي َما َتَرْكُتُكْم، إِنَّ
َوإَِذا  َفاْجَتنُِبوُه،  َشْيٍء  َعْن  َنَهْيُتُكْم  َوإَِذا  َأْنبَِيائِِهْم،  َعَلى  َواْختاِلَفِِهْم  ُسَؤالِِهْم  َكْثَرُة  َقْبَلُكْم 

َأَمْرُتُكْم بَِأْمرٍ َفْأُتوا ِمنُْه َما اْسَتَطْعُتْم«. رواه البخاري))) ومسلم))). 

َلميِّ  قال: َوَعَظنَا َرُسوُل اهللِملسو هيلع هللا ىلص َمْوِعَظًة َوِجَلْت  وعن الِعْرَباِض بن سارية السُّ
َفَأْوِصنَا.  ٍع  ُمَودِّ َمْوِعَظُة  َكَأنََّها  َيا َرُسوَل اهللِ،  َفُقْلنَا:  الُعُيوُن،  مِنَْها  َوَذَرَفْت  الُقُلوُب  مِنَْها 
َمْن  ُه  َوإِنَّ  ، َحَبِشيٌّ َعْبٌد  َعَلْيُكْم  َر  َتَأمَّ َوإِْن  َوالطَّاَعِة،  ْمِع  َوالسَّ اهللِ  بَِتْقَوى  ُأوِصيُكْم   « َقاَل: 
اْلَمْهِديِّيَن  اِشِديَن  الرَّ الُخَلَفاِء  َوُسنَِّة  بُِسنَّتِي  َفَعَلْيُكْم  َكثِيًرا،  اْختاِلًَفا  َفَسَيَرى  ِمنُْكْم  َيِعْش 
أبو  رواه  َضالََلٌة«.  بِْدَعٍة  ُكلَّ  َفإِنَّ  األُُموِر؛  َوُمْحَدَثاِت  َوإِيَّاُكْم  بِالنََّواِجِذ،  َعَلْيَها  وا  َعضُّ

داود))) والتِّرمذي))) وقال: حديٌث حسٌن صحيٌح.

النَّواجذ بالذال المعجمة: األنياب، وقيل: األضراس))).

تِي َيْدُخُلوَن الَجنََّة إاِلَّ َمْن َأَبى.  وعن أبي هريرة  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ُكلُّ ُأمَّ
ِقيَل: َوَمْن َيْأَبى؟ َقاَل: َمْن َأَطاَعنِي َدَخَل الَجنََّة، َوَمْن َعَصانِي َفَقْد َأَبى«. رواه البخاري))).

)1( »صحيح مسلم« )7	8(.

)2( رواها النسائي يف »السنن الكربى« )1799( وابن خزيمة يف »الصحيح« 1785(.

)3( »صحيح البخاري« )7288(.

)4( »صحيح مسلم« )1337(.

)5( »سنن أبي داود« )07	4(.

)	( »جامع الرتمذي« )	7	2(.

)7( ينظر »النهاية يف غريب الحديث« )20/5(.

)8( »صحيح البخاري« )7280(.
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ة الوداع فقال: »إنَّ  وعن ابن عباٍس  : أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص خطب النَّاس يف حجَّ
ا َتَحاَقُروَن  ْيَطاَن َقْد َيئَِس َأْن ُيْعَبَد بَِأْرِضُكْم، َوَلكِنَُّه َرِضَي َأْن ُيَطاَع فِيَما ِسَوى َذلَِك ِممَّ الشَّ
ِمْن َأْعَمالُِكْم َفاْحَذُروا، إِنِّي َقْد َتَرْكُت فِيُكْم َما إِِن اْعَتَصْمُتْم بِِه َلْن َتِضلُّوا َأَبًدا، كَِتاَب اهللِ 

َوُسنََّة َنبِيِِّه«. رواه الحاكم)))، وقال: صحيُح اإلسناد.

وعن أبي ُشريٍح الُخزاعيِّ  قال: »خرج علينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »َأَلْيَس 
َتْشَهُدوَن َأن اَل إَِلَه إِالَّ اهللُ َوَأنِّي َرُسوُل اهللِ؟« قالوا: بلى. قال: »إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َطَرُفُه 
َأَبًدا«.  َبْعَدُه  َتْهَلُكوا  َوَلْن  َتِضلُّوا  َلْن  ُكْم  َفإِنَّ بِِه،  ُكوا  َفَتَمسَّ بَِأْيِديُكْم؛  َوَطَرُفُه  اهللِ  بَِيِد 

رواه الطَّرباين))).

اتبعه قاده  ٌع، من  القرآن شافٌع مشفَّ  قال: »إنَّ هذا  وعن عبد اهلل بن مسعود 
النَّار«.  ))) يف قفاه إلى  إلى الجنة، ومن تركه -أو أعرض عنه، أو كلمة نحوها- زخَّ

رواه البزار))).

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َما آَمَن بِالُقْرآِن َمْن اْسَتَحلَّ َمَحاِرَمُه«. رواه التِّرمذي))).

ِمنِّي«.  َفَلْيَس  ُسنَّتِي  َعْن  َرِغَب  »َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:    أنٍس  وعن 
رواه مسلم))).

)1( »المستدرك« )93/1(.

 )30	28( »المصنف«  يف  شيبة  أبي  ابن  رواه  والحديث   .)491 رقم   188/22( الكبير«  »المعجم   )2(
وعبد بن حميد يف »المنتخب« )483( وابن حبان يف »صحيحه« )122(. وقال المنذري يف »الرتغيب 
ح أبو حاتم الرازي إرساله، كما يف  والرتهيب« )79/1(: »رواه الطرباين يف الكبير بإسناٍد جيٍد«. وصحَّ

»علل ابن أبي حاتم« )53	1(. 

فع، وزخ يف قفاه أي دفع. »جمهرة اللغة« )105/1(. : الدَّ خُّ )3( الزَّ

)4( »كشف األستار عن زوائد البزار« )121(. واألثر رواه ابن أبي شيبة يف »المصنف« )77	30( والطرباين 
يف »المعجم الكبير« )141/9 رقم 55	8، 244/10 رقم 10450(.

ومي ، وقال الرتمذي: »هذا حديث ليس إسناده بالقوي«. )5( »جامع الرتمذي« )2918( عن صهيب الرُّ

)	( »صحيح مسلم« )1401(. والحديث رواه البخاري يف »صحيحه« )3	50(.
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إِالَّ  َبْعِدى  َعنَْها  َيِزيُغ  اَل  َكنََهاِرَها  َلْيُلَها  َنِقيٍَّة  َبْيَضاَء  َعَلى  »َتَرْكُتُكْم  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
َهالٌِك«))).

ُبُكْم ِمَن اْلَجنَِّة َوُيْبِعُدُكْم ِمَن النَّاِر إاِلَّ َأَمْرُتُكْم بِِه،  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنِّي اَل َأْعَلُم َشْيًئا ُيَقرِّ
ُبُكْم ِمَن النَّاِر إاِلَّ َنَهْيُتُكْم َعنُْه«))). َوإِنِّي اَل َأْعَلُم َشْيًئا ُيَباِعُدُكْم ِمَن اْلَجنَِّة َوُيَقرِّ

اْلَجنَاِدُب  َفَجَعَل  َناًرا  َأْوَقــَد  َرُجٍل  َكَمَثِل  َوَمَثُلُكْم  »َمَثِلي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  وقال 
ُتوَن ِمْن  َواْلَفَراُش َيَقْعَن فِيَها، َوُهَو َيُذبُُّهنَّ َعنَْها، َوَأَنا آِخٌذ بُِحَجِزُكْم َعِن النَّاِر، َوَأْنُتْم َتَتَفلَّ

َيِدي«. رواه مسلم))).

َماِل،  تِي َيْوَم اْلِقَياَمِة َفُيْؤَخُذ بِِهْم َذاَت الشِّ ُه َسُيَجاُء بِرَِجاٍل ِمْن ُأمَّ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َأاَل إِنَّ
َفَأُقوُل: َيا َربِّ َأْصَحابِي، َفُيَقاُل لِي: اَل َتْدِري َما َأْحَدُثوا َبْعَدَك. َفَأُقوُل: َما َأْحَدُثوا؟ َفُيَقاُل 

يَن َعَلى َأْعَقابِِهْم ُمنُْذ َفاَرْقَتُهْم«. رواه البخاري))) ومسلم))). ُهْم َلن َيَزاُلوا ُمْرَتدِّ لِي: إِنَّ

تِي بِْدَعًة َأْو ُمْحَدًثا َفَعَلْيِه َلْعنَُة اهللِ َواْلَماَلئَِكِة َوالنَّاِس  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأْحَدَث فِي ُأمَّ
َأْجَمِعيَن، اَل َيْقَبُل اهللُ ِمنُْه َعْداًل َواَل َصْرًفا«))). 

)1( رواه اإلمام أحمد )	1741( وابن ماجه )43( والحاكم يف »المستدرك« )1/	9-97( عن العرباض بن 
سارية ، وهو قطعة من حديث الموعظة البليغة المشهور.

يف  والحاكم   )494( »الزهد«  يف  السري  بن  وهناد   )35473( »المصنف«  يف  شيبة  أبي  ابن  رواه   )2(
-4111( السنة«  »شرح  يف  والبغوي   )9891( اإليمان«  »شعب  يف  والبيهقي   )4/2( »المستدرك« 
4113( عن عبد اهلل بن مسعود . وفيه انقطاع، كما قال ابن حجر يف »المطالب العالية« )5/	57(.

. 3( »صحيح مسلم« )2285( عن جابر بن عبد اهلل(

. 4( »صحيح البخاري« )4740( عن ابن عباس(

)5( »صحيح مسلم« )0	28(.

)	( رواه إسحاق بن راهويه يف »مسنده« )397( عن أمية بن يزيد الشامي، قال ابن حجر يف »المطالب العالية« 
)529/12(: »إسناده حسن لكنه مرسل أو معضل«.

َكَذا  مِْن  َحَرٌم  »الَمِدينَُة  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن    أنٍس  عن   )((((( ومسلم   )((((( البخاري  وروى 
َوالَمالَئَِكِة َوالنَّاِس  َلْعنَُة اهللِ  َفَعَلْيِه  ُيْقَطُع َشَجُرَها، َوَل ُيْحَدُث فِيَها َحَدٌث، َمْن َأْحَدَث َحَدًثا  إَِلى َكَذا، َل 

. َأْجَمِعيَن«. واتفقا عليه أيًضا عن علي بن أبي طالب
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أراد بالعدل: الفريضة، وبالصرف: النَّافلة))).

وعن عائشة رضي اهلل تعالى عنها أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ِستٌَّة َلَعنُْتُهْم َوَلَعنَُهُم اهللُ، 

نَّة...«. رواه الطَّرباين)))  ، والتَّاِرُك السُّ َعزَّ َوَجلَّ ائُِد فِي كَِتاِب اهللِ  َنبِيٍّ ُمَجاٌب: الزَّ َوُكلُّ 

وابن ِحبَّان يف »صحيحه«))) والحاكم))) وقال: صحيح اإلسناد.

وعن أنس بن مالٍك  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ اهللَ َعزَّ وَجلَّ َحَجَب التَّْوَبَة 

َعْن ُكلِّ َصاِحِب بِْدَعٍة َحتَّى َيَدَع بِْدَعَتُه«))). رواه الطَّرباين))).

نَّة«))) من حديث ابن عباٍس،  ورواه ابن ماجه))) وابن أبي عاصم يف كتاب »السُّ

ولفظهما: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَبى اهللُ َأْن َيْقَبَل َعَمَل َصاِحِب بِْدَعٍة َحتَّى َيَدَع بِْدَعَتُه«. 

ورواه ابن ماجه))) أيًضا من حديث ُحَذيفة، ولفظه : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » الَ َيْقَبُل اهللُ 

)1( ينظر »النهاية يف غريب الحديث« )190/3(.

)2( »المعجم الكبير« )3/	13 رقم 2883(.

)3( »صحيح ابن حبان« )5749(.

وأعلَّه   )2154( »الجامع«  يف  الرتمذي  رواه  والحديث   .)90/4  ،572/2  ،3	/1( »المستدرك«   )4(
الرتمذي باإلرسال، وكذا أعلَّه باإلرسال أبو زرعة الرازي، كما يف »علل ابن أبي حاتم« )7	17(.

)5( ُسئل اإلمام أحمد عن معنى حجب التوبة عن صاحب البدعة، فقال: »ال ُيوفق وال ُييسر صاحب بدعة 
لتوبة«. نقله ابن القيم يف »بدائع الفوائد« )1387/4(.

المختارة« )	/72-73 رقم  الضياء يف »األحاديث  »المعجم األوسط« )4202(. والحديث صححه   )	(
حسن«.  وإسناده  الطرباين  »رواه   :)8	/1( والرتهيب«  »الرتغيب  يف  المنذري  وقال   )2055  ،2054
وقال الهيثمي يف »مجمع الزوائد« )189/10(: »رواه الطرباين يف األوسط، ورجاله رجال الصحيح غير 

هارون بن موسى الفروي، وهو ثقة«.

)7( »سنن ابن ماجه« )50(. وقال البوصيري يف »مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه« )11/1(: »هذا إسناد 
رجاله كلهم مجهولون، قاله الذهبي يف »الكاشف«، وقال أبو زرعة: ال أعرف أبا زيد وال المغيرة«.

)8( »السنة« )39(.

فيه  ضعيٌف،  إسناٌد  »هذا   :)10/1( الزجاجة«  »مصباح  يف  البوصيري  وقال   .)49( ماجه«  ابن  »سنن   )9(
محمد بن محصن، وقد اتفقوا على ضعفه«.
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ا َواَل ُعْمَرًة َواَل ِجَهاًدا َواَل َصْرًفا َواَل  لَِصاِحِب بِْدَعٍة َصْوًما َواَل َصاَلًة َواَل َصَدَقًة َواَل َحجًّ
َعَرُة ِمَن اْلَعِجيِن«. ْساَلِم َكَما َتْخُرُج الشَّ َعْداًل، َوَيْخُرُج ِمَن اإْلِ

وعن عائشة  قالت: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َأْحَدَث فِي َأْمرَِنا َهَذا َما َلْيَس فِيِه 

«. رواه البخاري))). َفُهَو َردٌّ

.» ويف روايٍة لمسلم))): »َمْن َعِمَل َعَمالً َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ

تِي  َك بُِسنَّتِي ِعنَْد َفَساِد ُأمَّ وعن ابن عباٍس رضي اهلل عنهما عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َتَمسَّ

َفَلُه َأْجُر ِمَئِة َشِهيٍد«. رواه البيهقي))).

ٍة َفْتَرٌة،  ٌة، َولُِكلِّ ِشرَّ وعن عبد اهلل بن َعمرو  قال: قال النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لُِكلِّ َعَمٍل ِشرَّ

َهَلَك«.  َفَقْد  َذلَِك  َغْيرِ  إَِلى  َفْتَرُتُه  َكاَنْت  َوَمْن  اْهَتَدى،  َفَقِد  ُسنَّتِي  إَِلى  َفْتَرُتُه  َكاَنْت  َفَمْن 

رواه ابُن أبي عاصم))) وابن ِحبَّان يف »صحيحه«))).

ة))). ة: هي النَّشاط والهمَّ رَّ الشِّ

ا َأْو َقاِرًبا)7(، َفاْرُجوُه،  ٍة َفْتَرٌة، َفإِْن َكاَن َسادًّ ٌة، َولُِكلِّ ِشرَّ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »لُِكلِّ َعَمٍل ِشرَّ

وُه«))). َوإِْن ُأِشيَر إَِلْيِه بِاأْلََصابِِع َفاَل َتُعدُّ

)1( »صحيح البخاري« )97	2(.

)2( »صحيح مسلم« )1718(.

ح  )3( »الزهد الكبير« )207(. والحديث أشار المنذري يف »الرتغيب والرتهيب« )80/1( إلى ضعفه، وصرَّ
الذهبي يف »تاريخ اإلسالم« )298/5( بنَكارتِه، ثم قال: »وهذا أخاُف أن يكون موضوًعا«.

)4( كتاب »السنة« )51(.

)5( »صحيح ابن حبان« )11(.

)	( ينظر »النهاية يف غريب الحديث« )458/2(.

َد َوَقاَرَب«. وهو أظهر يف المعنى. )7( كذا يف رواية ابن حبان، ويف رواية الرتمذي: »َفإِْن َكاَن َصاِحُبَها َسدَّ

)8( رواه الرتمذي يف »الجامع« )2453( وابن حبان يف »الصحيح« )349( عن أبي هريرة . وقال الرتمذي: 
حديث حسن صحيح غريب.
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بَِما  اأْلََحاِديِث  ِمَن  َيْأُتوَنُكْم  اُبوَن،  َكذَّ اُلوَن  َدجَّ َماِن  الزَّ آِخرِ  فِي  »َيُكوُن  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 

أخرجه  َيْفتِنُوَنُكْم«.  َواَل  ُيِضلُّوَنُكْم  اَل  َوإِيَّاُهْم،  َفإِيَّاُكْم  آَباُؤُكْم،  َواَل  َأْنُتْم  َتْسَمُعوا  َلْم 

مسلم)))، أشار بذلك ملسو هيلع هللا ىلص إلى أهل األهواء والبدع.

اٌق«))). اٌل َوُعَلَماُء ُفسَّ َماِن ُعبَّاٌد ُجهَّ وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيُكوُن فِي آِخرِ الزَّ

ذاك؟  وما  فقيل:  اِل.  جَّ الدَّ ِمن  َعَلْيُكم  َأْخَوُف  اِل  جَّ الدَّ َغْيرِ  ِمْن  »أَلََنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 

ٌة ُمِضلُّوَن«))). فقال: َأئِمَّ

َوُسنَِّة  بُِسنَّتِي  َفَعَلْيُكْم  َكثِيًرا،  اْختاِلًَفا  َفَسَيَرى  ِمنُْكْم  َيِعْش  َمْن  ُه  »َوإِنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
َفإِنَّ  األُُموِر؛  َوُمْحَدَثاِت  َوإِيَّاُكْم  بِالنََّواِجِذ،  َعَلْيَها  وا  َعضُّ اْلَمْهِديِّيَن  اِشِديَن  الرَّ الُخَلَفاِء 

ُكلَّ بِْدَعٍة َضالََلٌة«))). ويف رواية لمسلٍم))): »وُكلُّ َضاَلَلٍة فِي النَّاِر«.

. 1( »صحيح مسلم« )7( عن أبي هريرة(

)2( رواه اآلُجري يف »أخالق العلماء« )ص 87( وأبو نعيم يف »حلية األولياء« )331/2-332( والحاكم 
يف »المستدرك« )315/4( والبيهقي يف »شعب اإليمان« )555	( من حديث يوسف بن عطية، عن 
. وقال أبو نعيم: »هذا حديث غريب من حديث ثابت، لم نكتبه إال من  ثابت، عن أنس بن مالك 
الذهبي  فتعقبه  الحاكم،  عنه  وسكت  نكارة«.  حديثه  يف  بصري  قاض  وهو  عطية،  بن  يوسف  حديث 
بقوله: »يوسف هالك«. وتعقبه ابن حجر يف »إتحاف المهرة« )9/1	5( بقوله: »قلت: لم يتكلم عليه, 

ويوسف مرتوك«.

)3( رواه اإلمام أحمد يف »المسند« )92	21( عن أبي ذرٍّ الغفاري ، وقال العراقي يف »تخريج اإلحياء« 
)59/1(: »أخرجه أحمد من حديث أبي ذر بإسناٍد جيٍد«. وقال الهيثمي يف »مجمع الزوائد« )239/5(: 

»رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات«.
ورواه ابن أبي شيبة يف »المصنف« ))))))( وأبو يعلى يف »المسند« ))))( عن علي بن أبي طالب 
. وقال الهيثمي يف »مجمع الزوائد« ))/)))(: »رواه أبو يعلى، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، 

وقد ُوثق«.

)4( حديث العرباض بن سارية تقدم تخريجه 252.

الكربى« )1799( وابن  النسائي يف »السنن  إنما رواها  الرواية يف »صحيح مسلم«،  )5( لم أقف على هذه 
خزيمة يف »الصحيح« )1785(.
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قال  قال:    ه  جدِّ عن  أبيه،  عن  عوف،  بن  َعمرو  بن  اهلل  عبد  بن  كثير  وعن 

بِِمْثِل  َوَلَتْأُخُذنَّ  بِالنَّْعِل،  النَّْعِل  َحْذَو  َقْبَلُكْم  َمْن  َسنََن  »َلَتْسُلُكنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول 

فِي  َدَخُلوا)1(  َلْو  َحتَّى  َفَباٌع،  َباًعا  َوإِْن  َفِذَراٌع،  ِذَراًعا  َوإِْن  َفِشْبٌر،  ِشْبًرا  إِْن  َأْخِذِهْم، 

اَلُة  الصَّ َعِليِه  ُموَسى  َعَلى  اْفَتَرُقوا  إِْسَرائِيَل  َبنِي  إِنَّ  َأاَل  فِيِه،  َلَدَخْلُتْم  َضبٍّ  ُجْحرِ 

ُثمَّ  َوَجَماَعَتُهْم،  ْساَلَم  اإْلِ َواِحَدًة  فِْرَقًة  إِالَّ  َها َضالٌَّة  ُكلُّ فِْرَقًة  َوَسْبِعيَن  بِإِْحَدى  اَلُم  والسَّ

إِالَّ  َضالٌَّة  َها  ُكلُّ فِْرَقًة  َوَسْبِعيَن  بِاْثنََتْيِن  اَلُم  والسَّ اَلُة  الصَّ َعِليِه  ِعيَسى  َعَلى  اْفَتَرَقْت  َها  إِنَّ

َها  ُكلُّ فِْرَقًة  َوَسْبِعيَن  َثاَلٍث  َعَلى  َتُكوُنوَن  ُكْم  إِنَّ ُثمَّ  َوَجَماَعَتُهْم،  ْساَلَم  اإْلِ َواِحَدًة  فِْرَقًة 

َوَجَماَعَتُهْم«))). ْساَلَم  اإْلِ َواِحَدًة  فِْرَقًة  إِالَّ  َضالٌَّة 

ِمْن  َقْبَلُكْم  َكاَن  َمْن  إِنَّ  فينا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »َأاَل  قام   قال:  وعن معاوية 

َثاَلٍث  َعَلى  َسَتْفَترُِق  َة  اأْلُمَّ َهِذِه  َوإِنَّ  فِرْقًة،  َوَسْبِعيَن  اْثنََتْيِن  َعَلى  اْفَتَرُقوا  اْلكَِتاِب  َأْهِل 

ثِنَْتاِن َوَسْبُعوَن فِي النَّاِر، َوَواِحَدٌة فِي اْلَجنَِّة، َوِهَي اْلَجَماَعُة«. رواه أحمد)))  َوَسْبِعيَن، 

َكَما  اأَلْهَواُء  بِِهُم  َتَتَجاَرى  َأْقَواٌم  تِي  ُأمَّ ُه َسَيْخُرُج فِي  »َوإِنَّ وأبو داود))) وزاد يف روايته: 

َيَتَجاَرى اْلَكَلُب))) بَِصاِحبِِه الَ َيْبَقى ِمنُْه ِعْرٌق َوالَ َمْفِصٌل إاِلَّ َدَخَلُه«.

نَّة« و»املعجم الكبري« و»املستدرك«. )1( يف المخطوط: »خرجوا«. والمثبت من »السُّ

)2( رواه ابن أبي عاصم يف »السنة« )45( والطبراين يف »املعجم الكبري« )13/17 رقم 3( واحلاكم 
يف »املستدرك« )299/1( وذكر احلاكم أن كثري بن عبد اهلل املزين ال تقوم به احلجة.

)3( »المسند« )17211(.

»هذه  الحاكم:  وقال   )128/1( »المستدرك«  يف  الحاكم  رواه  والحديث   .)4597( داود«  أبي  »سنن   )4(
أسانيد تقام هبا الحجة يف تصحيح هذا الحديث«. وقال ابن كثير يف »البداية والنهاية« )38/19(: »تفرد 

به أبو داود، وإسناده حسن«.

ة الكلب الكلِب، وهو داء يصيب الكلب كالجنون، فإذا عقر هذا  )5( الَكَلُب: داٌء يعرض لإلنسان من عضَّ
الكلب إنساًنا عرض له من ذلك أعراض رديئة، منها أن يمتنع من شرب الماء حتى يهلك عطًشا، وال 
باإلنسان تمادى وهلك.  إذا تجارى  داء عظيم  فالكلب  لم يشربه،  الماء  إذا ُسقي  يزال يستسقي حتى 

ينظر »معالم السنن« للخطابي )295/4(.
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َهًوى  ِمْن  اهللِ  ِعنَْد  َأْعَظُم  ُيْعَبُد  إَِلٍه  ِمْن  َماِء  السَّ ظِلِّ  َتْحَت  »َما   : ملسو هيلع هللا ىلص  قال  ولهذا 
ُمتََّبٍع«))).

وعن عبد اهلل بن َعمرو  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ َبنِي إِْسَرائِيَل اْفَتَرُقوا َعَلى 
تِي َعَلى َثاَلَثٍ َوَسْبِعيَن  َها فِي النَّاِر إاِلَّ فِْرَقًة َواِحَدًة، َوَسَتْفَترُِق ُأمَّ إِْحَدى َوَسْبِعيَن فِْرَقًة ُكلُّ
َها فِي النَّاِر إاِلَّ فِْرَقًة َواِحَدًة «. قالوا: وما تلك الفرقة يا رسول اهلل؟ قال: »َمن  فِْرَقًة ُكلُّ

َكاَن َعَلى َما ُكنُْت َعَلْيِه َأَنا َوَأْصَحابِي«))).

َذاَت  بِِهْم  َفُيْؤَخُذ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  تِي  ُأمَّ ِمْن  بِرَِجاٍل  َسُيَجاُء  ُه  إِنَّ »َأاَل  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 
َفَأُقوُل:  َبْعَدَك.  َأْحَدُثوا  َما  َتْدِري  اَل  إِنََّك  َفُيَقاُل:  َأْصَحابِي،  َربِّ  َيا  َفَأُقوُل:  َماِل،  الشِّ
رواه  َفاَرْقَتُهْم«.  ُمنُْذ  َأْعَقابِِهْم  َعَلى  يَن  ُمْرَتدِّ َيَزاُلوا  َلْم  ُهْم  إِنَّ لِي:  َفُيَقاُل  َأْحَدُثوا؟  َوَما 

ومسلم))). البخاري))) 

»ُيذاُد عن َحْوضي يوم القيامِة رجاٌل كما ُتذاُد الغريبُة من  ويف روايٍة))) عنه ملسو هيلع هللا ىلص: 
وا. فُيقال لي: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: وما  وا أاَل َهُلمُّ اإلبل، فأقول: َهُلمُّ

لوا. فأقول: َأاَل ُسْحًقا َوُبْعًدا«. أحدثوا؟ فيقال لي: قد غيَّروا وبدَّ

»الكامل«  يف  عدي  وابن   )87( القلوب«  »اعتالل  يف  والخرائطي   )3( »السنة«  يف  عاصم  أبي  ابن  رواه   )1(
)3/3	4، 389/4( والطرباين يف »المعجم الكبير« )122/8-123 رقم 7502( وأبو نعيم يف »حلية 
األولياء« )	/118( من طريق الحسن بن دينار، عن خصيب بن جحدر، عن راشد بن سعد، عن أبي 
. وقال ابن عدي: »وهذا إن كان البالء فيه من الحسن، وإال من الخصيب بن جحدر، ولعله  أمامة 
أضعف منه«. وقال الهيثمي يف »مجمع الزوائد« )188/1(: »رواه الطرباين يف »الكبير«، وفيه الحسن بن 

دينار، وهو مرتوك الحديث«.

»الحلية«  يف  نعيم  وأبو   )129/1( »المستدرك«  يف  والحاكم   )2	41( »الجامع«  يف  الرتمذي  رواه   )2(
)242/9( وقال الرتمذي: حديث مفسر غريب ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه. وقال الحاكم: تفرد 

به عبد الرحمن بن زياد اإلفريقي، وال تقوم به الحجة.

)3( »صحيح البخاري« )4740(.

)4( »صحيح مسلم« )0	58/28(.

. 248( عن حذيفة( مختصًرا. ورواه مسلم  عن أبي هريرة )23	5( رواه البخاري )7(
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وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ هللِ تعالى َمَلًكا ُينَاِدي ُكلَّ َيْوٍم َمْن َخاَلَف ُسنََّة َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َلْم َتنَْلُه 
َشَفاَعُتُه«))).

ُسنَّة من  ِقَبِل اهلل تعالى: أال كل من أحيا  القيامة من  ُينادي يوم  »إنَّ منادًيا  وروي 
ُسنن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فليقم يدخل الجنة بغير حساٍب، أال وكل من أماَت ُسنَّة من ُسنن 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فليقم يدخل النار بغير حساٍب«))).

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي َفَلْيَس ِمنِّي«))).

النَّجاة،  أراد  لمن  كفاية  بعض هذا  ا، ويف  كثيرة جدًّ الباب  واألخبار يف  واآليات 
ا من تبع هواه فال يزداد باألدلة إال ُبْعًدا وطغياًنا وجحوًدا،  وهنى النَّفس عن الهوى، وأمَّ
ين واتباع الهوى بغير دليل، وأعوذ باهلل من رين القلوب  نعوذ باهلل من االبتداع يف الدِّ

ان عن معرفة الحق واتباعه. وهوى النفوس اللذيِن يصدَّ

قال بعُضهم يف المعنى))): 

اْلُهَدى َواتَّبِِع  اهللِ  بَِحْبِل  ْك  ُتْفلُِحَتَمسَّ َلَعلََّك  بِْدِعيًّا  َتُك  َواَل 

تِي الَّ نَِن  َوالسُّ اهللِ  بِكَِتاِب  َوَتْرَبُحَوِدْن  َتنُْجو  اهللِ  َرُسوِل  َعْن  َأَتْت 

َوَقْوَلُهْم َجاِل  الرِّ آَراَء  َعنَْك  َوَأْرَجُحَوَدْع  َأْزَكي  اهللِ  َرُسوِل  َفَقْوُل 

بِِدينِهْم ْوا  َتَلهَّ َقْوٍم  مِْن  َتُك  َوَتْقَدُحَوال  الَحِدْيِث  أْهِل  يف  َفَتْطَعُن 

)1( قال الزبيدي يف »إتحاف السادة المتقين« )444/1(: »قال العراقي: لم أقف له على أصل. قلت: أورده 
هكذا صاحب »القوت« بلفظ: وروينا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفيه: »من خالف سنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لم تنله شفاعة 
رسول اهلل«. ويف بعض النسخ: »لم تنله شفاعته«. ووجدت بخط بعض المحدثين ما نصه: رواه الخطيب 

يف أثناء حديث بسنٍد فيه مجهوٌل، وقال الذهبي: هو خربٌ كذٌب«.

)2( لم أقف عليه.

. 50( ومسلم )1401( عن أنس بن مالك	3( رواه البخاري )3(
)4( األبيات من بحر الطويل، وهي من القصيدة الحائية المشهورة لإلمام أبي بكر بن أبي داود السجستاين، 
»العلو« )ص 209-212(. وقال  والذهبي يف  »الشريعة« )3/5	5-25	25(  اآلُجري يف  رواها عنه 
الذهبي: »هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها اآلُجري -وصنَّف لها شرًحا- وأبو عبد اهلل ابن بطة 

يف »اإلبانة«.
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ا اآلثار:  ټ وأمَّ
فإذا  مبتدع،  أنا  وال  متبٌع  أنا  »إنما  يقول:  كان  أنه    يق  دِّ الصِّ بكر  أبي  فعن 
وال  فاتبعوا  شيطاًنا،  لي  فإن  موين؛  قوِّ ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عليه  كان  ا  عمَّ ُزْغُت  رأيتموين 

تبتدعوا؛ فقد ُكفيتم«))).

لكم  وُفرضْت  نن،  السُّ لكم  »ُسنَّْت  يقوُل:  كان  أنه    الخطَّاب  بن  عمر  وعن 
الفرائُض، وُتِرْكُتْم على الواضحة إالَّ أن تميلوا بالنَّاس يمينًا وشمااًل«))).

وعن مالٍك قال: قال عمر بن عبد العزيز: »سنَّ رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ووالُة األمور بعده 
ُسننًا، األخُذ هبا تصديٌق لكتاب اهلل، واستكماٌل لطاعة اهلل، وقوٌة على دين اهلل، ليس 
ألحٍد تبديُلها وال تغييُرها وال النظر فيما خالفها، من اقتدى هبا فهو مهتٍد، ومن استنصر 
وأصاله  تولَّى،  ما  اهلل  ه  والَّ المؤمنين  سبيل  غير  واتبع  خالفها  ومن  منصوٌر،  فهو  هبا 

جهنَّم وساءْت مصيًرا«))).

وإن  نبتدع،  وال  ونتَّبع  نبتدي،  وال  نقتدي  »إنَّما   : مسعود  بن  اهلل  عبد  وقال 
ْكنا به األثر«))). أفضل ما تمسَّ

)1( رواه عبد الرزاق يف »جامع معمر« )20701( وابن سعد يف »الطبقات الكبير« )194/3( وأبو داود يف 
»الزهد« )31( والطربي يف »التاريخ« )244/2-245( والطرباين يف »المعجم األوسط« )8597( وابن 

عساكر يف »تاريخ دمشق« )302-301/30(.
)2( رواه مالك يف »الموطأ« )3044( وابن سعد يف »الطبقات الكبير« )3310( وابن شبة يف »تاريخ المدينة« 
)872/3( وإسماعيل القاضي يف »مسند حديث مالك« )72( والحاكم يف »المستدرك« )98/3( وأبو 
القاسم الحنائي يف »الفوائد« )258( وابن عبد الرب يف »جامع بيان العلم وفضله« )2331(. وقال الحنائي: 
»هذا حديث حسن صحيح«. وقال ابن عبد الرب يف »التمهيد« )93/23(: »هذا حديث مسند صحيح«.

يف  حاتم  أبي  وابن   )1329( »السنة«  يف  الخالل  بكر  وأبو   )7		( »السنة«  يف  أحمد  بن  اهلل  عبد  رواه   )3(
وفضله«  العلم  بيان  »جامع  يف  الرب  عبد  وابن   )324/	( »الحلية«  يف  نعيم  وأبو   )59	9( »تفسيره« 
ه« )))))  )1218(. ورواه الاللكائي يف »شرح أصول العتقاد« ))))( والخطيب يف »الفقيه والمتفقِّ

عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز به.

 )1038  ،549( »األمالي«  يف  بشران  وابن   )10	  ،105( االعتقاد«  أصول  »شرح  يف  الاللكائي  رواه   )4(
والهروي يف »ذم الكالم وأهله« )330(.
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نَّة؛ فإين أخاُف  وقال سهل بن عبد اهلل التسرتي  : »عليكم باالقتداء باألثر والسُّ
عليكم أْن سيأيت عن قليل زماٌن إذا ذكر إنسان النبي ملسو هيلع هللا ىلص واالقتداء به يف جميع أحواله 

ذموه، ونفروا عنه، وتربؤا منه، وأذلوه وأهانوه«))).

وقال حذيفة  : »يأيت على الناس زماٌن لئن يكون فيهم جيفُة حماٍر أحبُّ إليهم 
من مؤمٍن يأمرهم وينهاهم«))).

نَّة فباطٌل«))). وقال سهل أيًضا: »كل عمٍل ووجٍد ال يشهد له الكتاب والسُّ

ُسنٌَّة  به  أنه طاعٌة فإْن ورد  : »إذا أردَت عماًل ترى  اراين  الدَّ وقال أبو سليمان 
وإالَّ فَدْعُه«))).

بشاهدين  إالَّ  منه  أقبُل  فال  القوم  نكت  نكتٌة من  قلبي  يقع يف  »ربما  أيًضا:  وقال 
نَّة«))). عدلين: الكتاب والسُّ

وقال إبراهيم بن أدهم : »صاَح عليَّ شيخي وقال لي: وقعنا يف بنيات الطريق، 
انظروا ما كان عليه محمٌد وأصحابه«))).

)1( ذكره القرطبي يف »الجامع ألحكام القرآن« )139/7(.

)2( ذكره الثعلبي يف »الكشف والبيان« )129/9(.

)3( ذكره السهروردي يف »عوارف المعارف« )3/1	(. وذكره ابن تيمية يف »مجموع الفتاوى« )585/11( 
ويف »منهاج السنة« )3315( عن أبي عمرو بن نجيد.

)4( ذكره ابن الجوزي يف »صفة الصفوة« )229/4( وابن تيمية يف »مجموع الفتاوى« )201/11(.

)5( رواه أبو عبد الرحمن السلمي يف »طبقات الصوفية« )ص 	7(. وذكره ابن القيم يف »مدارج السالكين« 
.)3	3/2(

)	( الذي وجدته أن القائل هو اإلمام أحمد بن حنبل، قالها ألبي بكر المروزي، وإبراهيم بن آدهم مذكور يف 
المتن، فقد قال أبو بكر المروزي يف كتاب »الورع« )ص 118(-بعد أن ذكر عن اإلمام أحمد الرتغيب 
يف الزواج-: »قلت: إن إبراهيم بن أدهم ُيحكى عنه أنه قال: »لروعة صاحب عيال« فما قدرت أن أتم 
الحديث حتى صاح بي، وقال: وقعنا يف بنيات الطريق، انظر -عافاك اهلل- ما كان عليه محمد وأصحابه«. 

ورواه ابن الجوزي يف »تلبيس إبليس« )ص 1	2( ويف »ذم الهوى« )282/1(.
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وقال أبو القاسم الُجنيد شيُخ هذه الطريقة: »الطُّرق كلها مسدودٌة على الخلق 
الخيرات كلها  ُسنته ولزم طريقته، فإن ُطرق  أثر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص واتبع  اقتفى  إال من 
الحديث  يكتب  لم  ومن  نَّة،  والسُّ بالكتاب  مضبوٌط  هذا  و»علمنا  عليه«))).  مفتوحة 

ه ال ُيقتدى به«))). ولم يتفقَّ

نَّة قائم  وقال األستاذ الطمستاين رحمة اهلل عليه: »الطريُق واضحٌة؛ الكتاُب والسُّ
الكين، وأول مقام  لوك فالتَّوبة أول منزل من منازل السَّ بين أظهرنا«))). »فمن أراد السُّ

من مقامات الطَّالبين«))).

وقال ضرار بن َعمرو: »إن أقواًما تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب، 
نَّة فهلكوا«))). وصلوا وصاموا حتى يبس جلُد أحِدهم على َعْظِمه، وخالفوا السُّ

لف ولو رفضَك الناُس، وإيَّاك وآراَء  وقال أبو َعمرو األوزاعي: »عليَك بآثار السَّ
الرجال، ولو زخرفوا لك الَقْوَل«))).

السالكين،  لِقلَّة  الهدى، وال تستوحْش  الفضيل بن عياض: »اسلْك ُطرق  وقال 
الل، وال تغرتَّ بكثرة الهالكين«))). وإيَّاك وُطرَق الضَّ

)1( رواه أبو عبد الرحمن السلمي يف »طبقات الصوفية« )132( وأبو نعيم يف »حلية األولياء« )257/10(.

)2( رواه أبو نعيم يف »حلية األولياء« )255/10( والخطيب يف »تاريخ بغداد« )8/8	1(.

)3( رواه أبو نعيم يف »حلية األولياء« )282/10(.

)4( لم أقف عليه من قول الطمستاين، بل وجدته من قول القشيري يف »الرسالة« )ص 53(.

)5( رواه الخطيب يف »الفقيه والمتفقه« )		( ومن طريقه ابن الجوزي يف »تلبيس إبليس« )ص287(.
ام السنة يف »الرتغيب والرتهيب« )2151( وابن عبد  ورواه اآلُجري يف »فرض طلب العلم« ))( وَقوَّ

الرب يف »الستذكار« )))/)))( عن ضرار بن عمرو، عن محمد بن سيرين قوله.

)	( رواه اآلُجري يف »الشريعة« )127( والبيهقي يف »المدخل« )233( وابن عبد الرب يف »جامع بيان العلم 
ام السنة يف »الرتغيب والرتهيب«  وفضله« )2077( والخطيب يف »شرف أصحاب الحديث« )8( وَقوَّ

)970( وابن عساكر يف »تاريخ دمشق« )200-199/35(.

)7( عزاُه النووي يف »التبيان يف آداب حملة القرآن« )ص 	11( للحاكم أبي عبد اهلل، وهذه العبارة من الحكم 
السائرة، وروي معناها عن غير واحد من السلف رحمهم اهلل تعالى.
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وُسئل ابن عباس  : »عن رجٍل يصوم النهار ويقوم الليل وال يشهد الجماعة 

وال الجمعة، فقال: هذا يف النار«))).

يخ عبد القادر الجيالين))) : »ال يكون يف الطريقة وال  يِّد الجليل الشَّ وقال السَّ

يف علم الحقيقة شيٌء يخالف آداب الشريعة، فمدار األمر كله على المتابعة للشريعة 

النَّبوية يف األقوال واألفعال والنيات، فمهما ثبت أنه قاله أو فعله فهو الحق الذي ال 

ر  معدل عنه، وال حق وراءه، وما لم يقله ولم يفعله فهو المحدثات والبدع التي حذَّ

منها، وال ينبغي للفقير أن يتقاضى القاضي والقوال إن يستبدل القول الذي هو أدنى 

اليوم،  الزمان  هذا  أهل  عادة  ما هو  بالقرآن- على  األبيات  بالذي هو خير -أعني: 

وأرواحهم)))  قلوهبم  يف  انزعجوا  لما  وتصرفهم  وتجردهم  قصدهم  يف  صدقوا  فلو 

لغير سماع كتاب اهلل تعالى؛ إذ هو كالم محبوهبم وصفته، وفيه ذكره وذكرهم وذكر 

والمحب  الباقين-  أي:  الغابرين  -معنى  والغابرين  والماضين  واآلخرين  األولين 

ذلك،  وغير  ولومهم  بمحبته،  عين  المدَّ وعتاب  والمراد  والمريد  والمحبوب 

وقيامهم  وزورهم  بينة  غير  من  دعواهم  وظهر  وقصدهم  صدقهم  اختل  لما  ولكن 

والمكاشفة  والمعرفة  السريرة  وصدق  باطنة  غريزية  غير  من  والعادة  الرسم  مع 

والوصول  واألنس  والقرب  األسرار  على  واالطالع  واألعيان  العزبية)))  والعلوم 

إلى المحبوب والسماع الحقيقي مع العلماء واألولياء واألبدال واألعيان، وخلْت 

بواطنهم من ذلك كله - وقفوا مع القوال واألبيات واألشعار التي تثير الطباع وهتيج 

نارية العشاق بالطباع ال بالقلوب واألرواح«.

)1( رواه الرتمذي يف »الجامع « )218(.

)2( »الُغنية لطالبي الحق« )ص 		4(.

)3( يف »الُغنية«: »وجوارحهم«.

)4( يف »الُغنية«: »الغريبة«.
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نصوص  عن  عدل  من  »كل  ه:  سرَّ اهلل  س  قدَّ مسافر)))  بن  عدي  الشيخ  وقال 

ورد  فقد  عليها  معتمًدا  الظنون  وتخيالت  الخواطر  بُشَبِه  وقابلها  نَّة  والسُّ الكتاب 

اليقين،  برد  صدره  يثلج  لم  جزًما  عليه  واستمر  دأًبا  ذلك  اعتاد  ومن  الغي،  موارد 

الباطن  الغي واختيار  السالمة من موارد  اهلل  نسأل  النار،  إالَّ  له من مورد  فما يكون 

والتقديم بين يدي اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص«.

وقال أيًضا : »إذا رأيتم الرجل يظهر له الكرامات وتخرتق له العادات ويمشي 

نَّة،  والسُّ الكتاب  على  عمله  تعرضوا  حتى  به  تغرتوا  فال  الهواء  يف  ويطير  الماء  على 

وانظروا كيف عند األمور والنهي، ومن كان فيه أدنى بدعة فاحذروا مجالسته ؛ ألن ال 

يعود عليكم شر منها ولو بعد حين، ومن لم يزن أحواله وأفعاله وأقواله كل وقت على 

نَّة وترك األهواء والبدع واتباع ما أجمع عليه الصدر األول«. الكتاب والسُّ

غائب وهم  وقال بعض المالكية رحمة اهلل عليه: »إنه مرَّ بقوم يف إحدى ليالي الرَّ

ن حالهم على المصلين؛ ألن هؤالء عالمون  ٍم فحسَّ يصلوهنا، وقوٍم عاكفين على محرَّ

بارتكاب المعصية فُيرجى لهم التوبة، وأولئك يعتقدون أهنم يف طاعة فال يتوبون وال 

يستغفرون اهلل، لكون هذه الصالة لم تثبْت عن نبينا ملسو هيلع هللا ىلص«))). 

فانظر إنكارهم هذا العمل ألجل اإلتيان به على هيئة لم تثبت عن الشارع ملسو هيلع هللا ىلص، 

وهذه الصالة التي أنكرها هذا المالكي قد أنكرها جماعٌة من العلماء حتى قال شيخ 

بصالة  المعروفة  »الصالة  عليه:  اهلل  رحمة  النَّواوي)))  ين  الدِّ محيي  الشيخ  اإلسالم 

من  جمعة  أول  ليلة  والعشاء  المغرب  بين  ُتصلى  ركعة،  عشرة  اثنتا  -وهي  غائب  الرَّ

رجب- وصالة ليلة نصفه مئة ركعة، وهاتان الصالتان بدعتان مذمومتان، ومنكران 

)1( لم أقف عليه.

)2( نقله اإلمام ابن دقيق العيد يف »إحكام األحكام« )172-171/1(.

ب« )4/	5(. )3( »المجموع شرح المهذَّ



رجب 1440 ـه266

وال  ين«،  الدِّ علوم  و»إحياء  القلوب«  »قوت  كتاب  يف  بذكرهما  ُيغرت  وال  قبيحان، 
بالحديث المذكور فيهما؛ فإن ذلك باطٌل، وال ُيغرت ببعض من اشتبه عليه حكمهما 

من األئمة))) فصنَّف ورقات يف استحباهبا؛ فإنه غالٌط يف ذلك«.

وعن ابن عباٍس رضي اهلل عنهما: »فعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كذا. فقال عروة: لم ينه 

عن ذلك أبو بكر وعمر رضي اهلل عنهما. فقال ابن عباس: أراكم ستهلكون واهلل، أرى 

ثوين عن أبي بكر  ثكم ]عن[))) رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وتحدِّ أن اهلل عز وجل سيعذبكم؛ أحدِّ

وعمر رضي اهلل عنهما«))).

ث الذي قال  يق رأس األولياء، ويف حق الفاروق الُمحدَّ دِّ إذا كان هذا يف حقِّ الصِّ

يف حقه رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لو لم أبعث لُبعث عمر«)))، فكيف الحال يف حقِّ شيٍخ ضاٍل 

عن ُسنن الُهدى؟

عبيُّ  الشَّ قال  فيقولون:  الحديث  يبلغهم  أقواٍم  عن  مالًكا  »سألت  الهيثم:  وقال 

. فقال مالك: ُيستتابون، فإن تابوا وإال ُقتلوا«. والتَّيميُّ

)1( يعني: اإلمام ابن الصالح، وموقفه هذا مشهور، وقد رد عليه غيُر واحٍد من العلماء، منهم سلطاُن العلماء 
العز بن عبد السالم.

)2( سقط من المخطوط.

يف  الرب  عبد  وابن   )379( والمتفقه«  »الفقيه  يف  والخطيب   )3182( »المسند«  يف  أحمد  اإلمام  رواه   )3(
»جامع بيان العلم« )2381( وابن حزم يف »حجة الوداع« )391( والضياء يف »المختارة« )331/10 

رقم 357( بمعناه.

)4( رواه ابن عدي يف »الكامل« )5/	12( وابن الجوزي يف »الموضوعات« )320/1( عن بالل ، وقال 
ابن عدي: وهذا عن بالل هبذا اإلسناد غير محفوظ، وإنما يروى هذا عن عقبة بن عامر، ومع هذا فأقلب 

متنه ألن الرواية: »لو كان بعدي نبي لكان عمر«.
وابن   )(((( الصحابة«  فضائل  على  »زوائده  يف  والقطيعي   )(((/(( »الكامل«  يف  عدي  ابن  ورواه 

. الجوزي يف »الموضوعات« ))/1))( عن عقبة بن عامر
وقال العراقي يف »تخريج اإلحياء« ))/)))(: »أخرجه أبو منصور الديلمي يف »مسند الفردوس« من 

حديث أبي هريرة، وهو منكٌر«.



267 نَّة والنَّهي عن البِدع وُمحَدثات األُُمور « للحافظ الناجي باع الكتاب والسُّ » األمُر بالمحافظة على اتِّ

تعالى: ﴿  چ چ  قوله  بعد  ُأْحِدث  ما  ار))): »كل  البزَّ الحافظ  اإلمام  وقال 

چ ڇ﴾  ]المائدة: 3[ فهو فضل وزيادة وبدعة«.

نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، ولهذا قال عبد اهلل بن عمر  ين وأتمه يف حياة  الدِّ تعالى  وقد أكمل اهلل 

رضي اهلل عنهما: »كل بدعٍة ضاللٌة وإن رآها النَّاس حسنًة«))).

وقال بعُضهم يف المعنى))): 

َربَّـه َيْطـُلُب  اإِلْحَسـاِن  َباِغَي  اآلَمـاِلَيـا  بِـَغـاَيــِة  منْـُه  لِـَيـَفـوَز 

ـذي  والَّ َحاَبِة  الصَّ َهْدِي  إَِلى  الـَخالِـياْنُظْر  ماِن  الزَّ فِي  عَليِه  كاُنوا 

ُموا  َتَيمَّ أيَن  الَقْوِم  َطِريَق  ِشَمـاِلواْسُلْك  ذاَت  رُب  الدَّ ما  َيْمنًَة  ُخْذ 

ِسَوى  أِلْنـُفِسِهْم  اْخَتاُروا  َما  واألَْفَعاِلواهللِ  الَقْوِل  يف  الـُهَدى  ُسُبِل 

َوَنْهِجِه ُسوِل  الرَّ َهْدِي  َعَلى  األَْحـَواِلَدَرُجوا  َسائِـِر  يف  اْقَتـَدْوا  َوبِـِه 

الغزالي)))  محمد  بن  محمد  بن  محمد  اإلسالم  ة  ُحجَّ اإلمام  يخ  الشَّ وقال 

 - الجمهور  عليه  اتفق  وإن  األمور،  ومحدثات  »وإيَّاك  عليه-:  تعالى  اهلل  -رحمة 

داود)))  أبو  رواه  ضاللٌة«.  ُمْحَدثٍة  كلُّ  والُمْحَدثات؛  »إيَّاكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  لقول 

سمعت  يقول:   )15( وأهله«  الكالم  »ذم  يف  الهروي  وجدت  فقد  تصحيًفا،  يكون  أن  وأخشى  كذا،   )1(

أحمد بن الحسن بن محمد البزاز الفقيه الحنبلي الرازي يف داره بالري يقول: »كل ما أحدث بعد نزول 

هذه اآلية فهو فضل وزيادة وبدعة«.

والبيهقي يف  االعتقاد« )	12(  الكربى« )205( والاللكائي يف »شرح أصول  »اإلبانة  بطة يف  ابن  )2( رواه 
»المدخل« )191(.

)3( األبيات من قصيدة طويلة من بحر الكامل، أنشدها اإلمام ابن القيِّم يف »إغاثة اللهفان« )419-412/1( 
وأثنى عليها.

)4( »إحياء علوم الدين« )79/1(.

)5( »سنن أبي داود« )07	4( عن العرباض .



رجب 1440 ـه268

ما  على  الَخْلق  إطباُق  يغرنه  وال  صحيٌح-  حسٌن  حديٌث  وقــال:  والــرتمــذي)))، 

الصحابة وسيرهتم  التفتيش عن أحوال  حابة، وليكن حريًصا على  الصَّ بعد  أحدث 

والمناظرة  والتصنيف  التدريس  يف  أكان  همهم،  أكثر  فيه  كان  وما  وأعمالهم، 

السالطين  ومخالطة  األيتام  ومال  والوصايا  األوقاف  وتولي  والوالية  والقضاء 

ومراقبة  والمجاهدة  والتفكر  والحزن  الخوف  كان يف  أو  العشيرة،  ومجالستهم يف 

الظاهر والباطن، واجتناب دقيق اإلثم وَجلِيِّه، والحرص على إدراك خفايا شهوات 

النفوس ومكائد الشيطان، إلى غير ذلك من علوم الباطن، واعلم تحقيًقا أن أعلم 

لف، فمنهم  حابة وأعرُفهم بطريق السَّ مان وأقرهبم إلى الحقِّ أشبُههم بالصَّ أهل الزَّ

ًفا،  تكلُّ وأقلُّها  علًما،  وأعمُقها  قلوًبا،  ها  أبرُّ ة،  األُمَّ هذه  أفضل  ألهنم  ين  الدِّ ُأخذ 

نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أمرهم  اختارهم اهلل لُصحبة 

وسيرهتم؛ فإهنم كانوا على الهدى المستقيم، وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأْصَحابِي َكالنُُّجوِم 

ِهُم اْقَتَدْيُتُم اْهَتَدْيُتْم«))).  بَِأيِّ

ُهْم َأَتْتُهُم  : إِنِّي َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنََفاَء، َوإِنَّ وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيقوُل اهلل عزَّ وجلَّ
َمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلُت َلُهْم، َوَأَمَرْتُهْم َأْن ُيْشرُِكوا  َياطِيُن َفاْجَتاَلْتُهْم َعْن ِدينِِهْم، َوَحرَّ الشَّ

بِي َما َلْم ُأْنِزْل بِِه ُسْلَطاًنا«))).

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْحِمُل َهَذا اْلِعْلَم ِمْن ُكلِّ َخَلٍف ُعُدوُلُه، َينُْفوَن َعنُْه َتْحرِيَف اْلَغالِيَن، 

)1( »سنن الرتمذي« )	7	2(.

بكر  أبو  أحمد: ال يصح. وقال  اإلمام  قال  اهلل عنهم،  الصحابة رضي  الحديث عن عدة من  )2( روي هذا 
وينظر:  باطل.  ابن حزم: هذا خرب مكذوب موضوع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وقال  لم يصح عن  الكالم  البزار: هذا 
»تخريج الكشاف« للزيلعي )229/2-232( و»البدر المنير« البن الملقن )584/9-588( و»موافقة 

الُخرب الَخرب« البن حجر )145/1-148( و»التلخيص الحبير« له )	/3189-3188(.

. 28( عن عياض بن حمار المجاشعي	3( رواه مسلم يف »الصحيح« )5(
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َواْنتَِحاَل اْلُمْبطِِليَن، َوَتْأِويَل اْلَجاِهِليَن«))). 

فون ما جاء به، والمبطلين ينتحلون بباطلهم ما كان عليه،  فأخرب أن الغالين ُيحرِّ

الثالثة،  الطوائف  هؤالء  من  اإلسالم  وفساد  تأويله،  غير  على  يتأولونه  والجاهلين 

فلوال أن اهلل سبحانه وتعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على 

أديان األنبياء قبله من هؤالء.

ولو مكث أحدهم ُعْمَر نوٍح ُيفتش هل فعل رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أو أحٌد من أصحابه 

به إال تجاهر بالكذب والُبهت، فلو كان يف هذا خيٌر لسبقونا  شيًئا من ذلك لما ظفر 

إليه ولَدلُّونا عليه، وكيف خفي ذلك على النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه من أولهم إلى آخرهم 

نَّة، والقبول من الشيطان. والتابعين من بعدهم، فما لك عذٌر وال حجٌة يف ترك السُّ

نَّة، ومن له اطالع على ما كان عليه رسول  وهذا الذي ذكرناه قليٌل من كثيٍر من السُّ

م اهلل وجهه: »خيُرنا  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه ال يخفى عليه حقيقة الحال، ولذلك قال علي كرَّ

ا قيل له: خالفَت فالًنا.  ين«)))؛ لمَّ أتَبُعنا لهذا الدِّ

)1( رواه ابن وضاح يف »البدع والنهي عنها« )1، 2( والطحاوي يف »شرح مشكل اآلثار« )3884( والعقيلي 
يف »الضعفاء الكبير« )	/132( وابن أبي حاتم يف »الجرح والتعديل« )17/2( واآلُجري يف »الشريعة« 
)1، 2( والبيهقي يف »السنن الكربى« )109/10( والخطيب يف »شرف أصحاب الحديث« )55( وابن 
عبد الرب يف »التمهيد« )58/1-59( عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرساًل. وروي موصواًل عن 
عدة من الصحابة رضي اهلل عنهم، قال العقيلي: »وقد رواه قوٌم مرفوًعا من جهٍة ال تثبت«. وقال العراقي 
الصحابة  من  جماعة  رواية  من  متصاًل  الحديث  هذا  روي  »قد   :)11	 )ص  واإليضاح«  »التقييد  يف 
أمامة-  وأبي  سمرة،  بن  وجابر  عمرو،  بن  اهلل  وعبد  هريرة،  وأبي  عمر،  وابن  طالب،  أبي  بن  -علي 
يف  حجر  ابن  وقال  المذكور«.  المرسل  يقوي  شيٌء  فيها  وليس  شيٌء،  منها  يثبت  ال  ضعيفة  وكلها 
»اإلصابة« )429/1(: »وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرٍق كثيرٍة كلها ضعيفة«. وقال السخاوي 
ح به الدارقطني وأبو نعيم  يف »الغاية يف شرح الهداية« )ص 4	(: »وهو من جميع طرقه ضعيٌف، كما صرَّ

وابن عبد الرب، لكن يمكن أن يتقوى بتعددها، ويكون حسنًا، كما جزم به العالئي«.

»مسنده«  يف  والبزار   )3810( »مسنده«  يف  عوانة  وأبو   )339( والمنسوخ«  »الناسخ  يف  عبيد  أبو  رواه   )2(
.)877(
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فال ينبغي أن ُيكرتث يف مخالفة أهل العصر يف موافقة أهل عصر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ 
فإن الناس رأوا رأًيا لما هم فيه لميل طبعهم إليه ولم تسمح نفوُسهم باالعرتاف بأن 
ذلك سبب الحرمان عن الجنة، فادَّعوا أنه ال سبيَل للجنة سواه«. ولذلك قال الحسن: 
رأيه،  مثل  رأى  لمن  الجنة  أن  يزعم  ذو رأي سوٍء  أحدثا يف اإلسالم؛ رجل  محدثان 
النار،  إلى  لها يغضب، ولها يرضى، وإيَّاها يطلب، فارفضوهما  نيا؛  الدُّ يعبد  ومرتف 
نيا بين مرتٍف يدعوه إلى دنياه وصاحب هًوى يدعوه إلى  فطوبى لعبد أصبح يف هذه الدُّ
هواه، قد عصمه اهلل منهما، ومن يحن إلى السلف الصالح يسأل عن أفعالهم ويقتفي 
آثارهم معرتًضا ألجٍر عظيٍم، فكذلك فكونوا، فقد ُروي عن ابن مسعود  موقوًفا 
َما ُهَما اْثنََتاِن، اْلَكاَلُم َواْلَهْدُي، َفَأْحَسُن اْلَكاَلِم َكاَلُم اهللِ، َوَأْحَسُن  ومرفوًعا أنه قال: »إِنَّ
ٍد ملسو هيلع هللا ىلص، َأاَل َوإِيَّاُكْم َوُمْحَدَثاِت اأْلُُموِر، َفإِنَّ َشرَّ اأْلُُموِر ُمْحَدَثاُتَها، إِنَّ  اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحمَّ
ُكلَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَعٌة، َوإِنَّ ُكلَّ بِْدَعٍة َضاَلَلٌة، َأاَل اَل َيُطوَلنَّ َعَلْيُكُم اأْلََمُد، َفَتْقُسَو ُقُلوُبُكْم، َأاَل 

ُكلُّ َما ُهَو آٍت َقرِيٌب، َأاَل إِنَّ اْلَبِعيُد َما َلْيَس بِآٍت«))). 

َماٍل  ِمْن  َوَأْنَفَق  النَّاِس،  َعْيُبُه َعْن ُعيوِب  َشَغَلُه  لَِمْن  »ُطوَبى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  ويف خطبة 

اكَتَسَبُه ِمْن َغْيرِ َمْعِصَيٍة، َوَخاَلَط َأْهَل اْلِفْقِه َواْلِحْكَمِة، ُطوَبى لَِمْن َذلَّ فِي َنْفِسِه, َوَحُسنَْت 

َوَأْنَفَق  بِِعْلِمِه،  َعِمَل  لَِمْن  ُطوَبى  ُه،  َشرَّ النَّاِس  َعِن  َوَعَزَل  َسرِيَرُتُه،  َوَصَلَحْت  َخِليَقُتُه, 

نَُّة َوَلْم ُيِعْدَها إَِلى اْلبِْدَعِة«))). اْلَفْضَل ِمْن َمالِِه، َوَأْمَسَك اْلَفْضَل ِمْن َقْولِِه، َوَوِسَعْتُه السُّ

)1( رواه ابن ماجه يف »السنن« )	4( وابن بطة يف »اإلبانة الكربى« )242/5 رقم 18( والاللكائي يف »شرح 
»المعجم  والطرباين يف  الرزاق يف »جامع معمر« )))11)(  ورواه عبد  مرفوًعا.  االعتقاد« )84(  أصول 
الكبير« ))/)) رقم ))))( والاللكائي يف »شرح أصول العتقاد« )))( والبيهقي يف »شعب اإليمان« 

)))))( موقوًفا.
)2( رواه البزار يف »المسند« )237	( والبيهقي يف »شعب اإليمان« )3	105( والقضاعي يف »مسند الشهاب« 
)14	( عن أنس بن مالك . ورواه أبو نعيم يف »حلية األولياء« ))/)1)( عن الحسين بن علي رضي 
اهلل عنهما. ورواه الطرباين يف »المعجم الكبير« ))/)) رقم ))))، ))))( والبيهقي يف »السنن الكربى« 
اإلحياء«  »تخريج  يف  العراقي  وقال   . المصري  ركب  عن   )((((( اإليمان«  »شعب  ويف   )(((/((
أول  أنس  حديث  من  والبزار  ضعيٍف،  بسنٍد  علي  بن  الحسين  حديث  من  نعيم  أبو  »أخرجه   :)(1/((

الحديث وآخره، والطرباين والبيهقي من حديث ركب المصري وسط الحديث، وكلها ضعيفة«.
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وكان ابن مسعوٍد يقول: »ُحسن الهدي يف آخر الزمان خيٌر من كثير العمل«))). 
وقال: »أنتم يف زمان خيركم فيه المسارع يف األمور، وسيأيت بعدكم زمان يكون خيرهم 

المتثبت المتوقف لكثرة الشبهات«))). 

وقد صدق فمن لم يتثبت يف هذا الزمان وافق الجماهير فيما هم عليه، وخاض 
فيما خاضوا فيه، وهلك كما هلكوا.

وأن  مضى،  قد  زماٍن  منَكُر  اليوم  معروفكم  أن  هذا  من  »أعجُب  حذيفة:  وقال 
، وكان العالم فيكم  منكَركم معروُف زماٍن يأيت، وأنكم ال تزالون بخيٍر ما عرفتم الحقَّ

غيَر مستخٍف به«. 

ولقد صدق فأكثُر معروفاِت هذه األعصار منكراٌت يف عصر الصحابة.

عر وإنَّا ُكنَّا  وعن أنٍس  قال: »إنكم لتعملون أعمااًل هي يف أعينكم أدق من الشَّ
ها على عهد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من الموبقات«))). يعني: من المهلكات. نُعدُّ

ا لو رأوا أخياركم لقالوا: ما لهؤالء  َبْدِريًّ وقال الحسن: »واهلل لقد رأيُت سبعين 
من َخاَلٍق -أي: نصيب- ولو رأوا أشراركم لقالوا: ال يؤمن هؤالء بيوم الحساب«))).

لو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أصحاب  من  رجاًل  سبعين  »أدركــُت  قرة:  بن  معاوية  وقال 
ا أنتم عليه إال األذان«))). خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيًئا ممَّ

فقال:  ما أغضبك؟  فقلُت:  ُمْغَضًبا،  الدرداء  أبو  الدرداء: »دخل عليَّ  أمُّ  وقالت 
ة محمد ملسو هيلع هللا ىلص إالَّ أهنم ُيَصلُّوَن جميًعا«))). واهلل ما عرفُت من أمر ُأمَّ

)1( رواه البخاري يف »األدب المفرد« )789(.

)2( ذكره الغزالي يف »إحياء علوم الدين« )80/1(.

)3( رواه البخاري يف »الصحيح« )492	(.

)4( رواه أبو نعيم يف »حلية األولياء« )134/2(.

)5( رواه أبو نعيم يف »حلية األولياء« )299/2(.

)	( رواه البخاري يف »الصحيح« )50	(.
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يقلُِّب  م اهلل وجهه وقد سلَّم من صالة الفجر وقد عاله كآبٌة وهو  وقال عليٌّ كرَّ

يديه: »لقد رأيُت أصحاب محمد ملسو هيلع هللا ىلص فلم أر اليوم شيًئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون 

ُصْفًرا ُشْعًثا ُغْبًرا، بين أعينهم أمثاُل ُركب المعزى، قد باتوا ُسجًدا وقياًما يتلون كتاب 

تميد  كما  مــادوا  اهلل  وذكــروا  أصبحوا  فإذا  وأقدامهم،  جباههم  بين  يراوحون  اهلل، 

الشجرة، وهملت أعينهم الدموع حتى تبل ثياهبم، واهلل كأين بالقوم باتوا غافلين. ثم 

قال: فما ُرئي بعد ذلك ضاحًكا حتى ضربه ابن ملجم«))).

ا جلس دمعْت عيناه فقيل له يا أبا  و»دخل الحسن  يوم الجمعة المسجد فلمَّ

سعيد: ما ُيبكيك؟ فقال: أرى قواًل وال أرى فعاًل، أرى رجااًل وال أرى عقواًل، دخلوا ثم 

خرجوا، حرموا ثم استحلوا، إنما دين أحدهم لعقه على لسانه، ولو سألَته: تؤمن بيوم 

ين، ما هذه أخالق المؤمنين، إن من أخالق  الحساب؟ فقال: نعم. َكَذَب ومالِك يوم الدِّ

ين، وهنًيا عن شهوة، ونشاًطا يف ُهًدى...« إلى آخر ما قال))). المؤمنين قوًة يف الدِّ

وإنفاق  وتنجيدها  المساجد  تزيين  زماننا  المعروفات يف  من  عدَّ  إْذ  ولقد صدق 

فرش  ُيعد  كان  وقد  فيها،  الرفيعة  البسط  وفرش  دقائق عمارهتا،  العظيمة يف  األموال 

اج، فقد كان األولون قلَّ ما  البواري))) يف المسجد بدعة، وقيل: إنه من ُمحَدثات الحجَّ

يجعلون بينهم وبين الرتاب حاجًزا. وكذلك االشتغال بدقائق الجدال والمناظرة من 

أجل علوم الزمان، ويزعمون أنه أعظُم القربات، وقد كان ذلك من المنكرات. ومن 

ذلك: التلحين يف األذان والقرآن، ومن ذلك: التعسف يف النظافة.

َبْعِدي  ِمْن  َقْوٌم  »َسَيِجيُء  والسالم:  الصالُة  عليه  لقوله  القرآن  يف  التلحين  ا  أمَّ

)1( رواه ابن أبي الدنيا يف »التهجد وقيام الليل« )205( والدينوري يف »المجالسة« )		14( وأبو نعيم يف 
»حلية األولياء« )1/	8(.

)2( رواه ابن بطة يف »اإلبانة« )4	8(.

، وهو الَحصير. »المغرب يف ترتيب المعرب« )71/1(. : جمع باريٍّ )3( الَبواريُّ
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الَِّذيَن  َوُقُلوُب  ُقُلوُبُهْم  َمْفُتوَنٌة  َحنَاِجَرُهْم،  ُيَجاِوُز  اَل  اْلِغنَاِء،  َتْرِجيَع  بِاْلُقْرآِن  ُعوَن  ُيَرجِّ

ُيْعِجُبُهْم َشْأُنُهْم«))).

ومن ذلك التعسف يف النظافة، والوسوسة يف الطهارة، وتقدير األسباب البعيدة 
يف نجاسة الثياب مع ]التساهل[))) يف ِحلِّ األطعمة وتحريمها إلى نظائر لذلك، ولقد 
صدق ابن مسعود حيث قال: »أنتم اليوم يف زماٍن الهوى فيه تابٌع للعلم، وسيأيت عليكم 

زماٌن يكون العلُم تابًعا للهوى، واهلل المستعان«.

فيهم واهلل  الفقه  أقلَّ  ما  الغرائب،  العلم وأقبلوا على  وكان أحمد يقول: »تركوا 
المستعان«))).

كما  األمور  هذه  عن  يسألون  مضى  فيما  الناس  يكن  »لم  أنٍس:  بن  مالك  وقال 
يقولون:  أدركُتهم  حالل،  وال  حرام  يقولون  العلماء  يكن  ولم  اليوم،  الناس  يسأل 

مكروه ومستحب«))). 

فكان  الحرام  ا  فأمَّ واالستحباب،  الكراهية  دقائق  يف  ينظرون  كانوا  أهنم  معناه 
تجنبه))) ظاهًرا.

وا له  ا أحدثوا؛ فإهنم قد أعدُّ وكان هشام بن عروة يقول: »ال تسألوهم اليوم عمَّ

يف  عدي  وابن   )274( عنها«  والنهي  »البدع  يف  اح  وضَّ وابن   )480/2( »المعرفة«  يف  الفسوي  رواه   )1(
»الكامل« )545/2( والحكيم الرتمذي يف »نوادر األصول« )1345( والطرباين يف »المعجم األوسط« 
الجوزي يف  )7223( والبيهقي يف »شعب اإليمان« )	240( والجورقاين يف »األباطيل« )723( وابن 
. وقال الجورقاين:  »العلل المتناهية« )0	1( وابن حجر يف »نتائج األفكار« )223/3( عن حذيفة 
االعتدال«  »ميزان  يف  الذهبي  وقال  يصح«.  ال  حديث  »هذا  الجوزي:  ابن  وقال  باطل«.  حديث  »هذا 

)553/1(: »الخرب منكر«.

)2( سقط من المخطوط، وأثبته من »إحياء علوم الدين«.

)3( يف رواية أبي بكر األثرم عنه، كما يف »اآلداب الشرعية« البن مفلح )121/2(.

)4( ذكره الغزالي يف »إحياء علوم الدين« )80/1(.

)5( يف »إحياء علوم الدين«: »فحشه«.
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نَّة؛ فإهنم ال يعرفوهنا«))). جواًبا، ولكن اسألوهم عن السُّ

وكان أبو سليمان الداراين يقول: »ال ينبغي لمن ُألهم شيًئا من الخيرات أن يعمله 

حتى يسمع به يف األثر، فيحمد اهلل تعالى إذ وافق ما يف نفسه«))).

فربما  بالقلوب،  وعلق  األسماع  قرع  قد  اآلراء  من  أبدع  ما  ألن  هذا  قال  وإنما 

ا فيحتاط فيه باالستظهار بشهادة اآلثار،  يشق))) صفاء القلب فيتخيل بسببه الباطل حقًّ

وروي يف آثار السلف أن الواعظ كان إذا جلس للناس قال العلماء: تفقدوا منه ثالًثا، 

سيء  كان  وإن  ينطق،  الشيطان  لسان  عن  فإنه  تجالسوه،  فال  لبدعة  معتقًدا  كان  فإن 

الطْعَمة فعن الهوى ينطق، وإن لم يكن مكين العقل فإنه يفسد بكالمه أكثر مما يصلح 

فال تجالسوه. ألن البدعة إنما تنشأ من عدم العلم.

 ولهذا قال بعُض أهل العلم: »إن إبليس إنما يتمكن من اإلنسان على قدر علمه، 
ْيَطاِن ِمْن  فمن لم يدر العلم فلعبة إبليس«. ولهذا قال ملسو هيلع هللا ىلص: »َفِقيٌه َواِحٌد َأَشدُّ َعَلى الشَّ

َأْلِف َعابٍِد«. رواه التِّرمذي))).

وقال أبو هريرة : »ألن أجلس ساعة فقٍه أحب إليَّ من أن ُأحيي ليلة القدر«. 
ارقطني))). رواه الدَّ

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ َمَثَل اْلُعَلَماِء فِي األَْرِض َكَمَثِل النُُّجوِم ُيْهَتَدى بَِها فِي ُظُلَماِت اْلَبرِّ 

)1( ذكره الغزالي يف »إحياء علوم الدين« )81/1(.

)2( ذكره الغزالي يف »إحياء علوم الدين« )81/1(.

)3( يف »إحياء علوم الدين«: »يشوش«.

)4( »جامع الرتمذي« )81	2( عن ابن عباس. وقال الرتمذي: »هذا حديث غريب، وال نعرفه إال من هذا 
الوجه«. والحديث رواه ابن ماجه )222( وغيره، وقال الساجي عنه: »حديث منكر«. نقله مغلطاي يف 
»إكمال هتذيب الكمال« )7/5(. وقال ابن الجوزي يف »العلل المتناهية« )1/	12(: »هذا حديث ال 

يصح عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«. ثم أشار إلى أنه من كالم ابن عباس رفعه بعُض الضعفاء.

)5( »سنن الدارقطني« )79/3 رقم 294(.
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َواْلَبْحرِ َفإَِذا اْنَطَمَسِت النُُّجوُم َأْوَشَك َأْن َتِضلَّ اْلُهَداُة«. رواه أحمد))).

ُف على هذه األمة دجاجلتها. قيل: وما دجاجلتها؟  »َأْخَوُف ما أتخوَّ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
قال: علماؤهم يومئٍذ شرُّ علماٍء، منهم تخرج الفتنة، وإليهم تعود«))).

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إَذا َظَهرِت اْلبَِدُع وَسَكَت الَعالُِم َفَعَلْيِه َلْعنَُة اهللِ«))).

 وروي عن عبيد اهلل بن جرير عن أبيه قال: قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن َقْوٍم َيُكوُن فِيِهْم 
ُهُم اهللُ َتَعاَلى بَِعَذاٍب  َرُجٌل َيْعَمُل بِاْلَمَعاِصي َيْقِدُروَن َأْن ُيَغيُِّروا َعَلْيِه َفاَل ُيَغيُِّروَنُه إاِلَّ َعمَّ

َقْبَل َأْن َيُموُتوا«. ُنقل من »تنبيه الغافلين«))).

أبو سعيد  إليه  قام  الُمصلَّى  العيد عند  المنرب يف صالة  ا أحدث مروان  »لمَّ وعنه 
ا  البدعة؟ فقال: إهنا ليست بدعًة، هي خير ممَّ  وقال: يا مروان، ما هذه  الخدري 
تعلم، إن الناس قد كثروا، فأردت أن يبلغهم الصوت. فقال أبو سعيد: واهلل ال تأتون 

ا أعلم أبًدا، واهلل ال صليُت وراءك اليوم«))). بخيٍر ممَّ

وإنما أنكر ذلك ألن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان يتوكأ يف خطبة العيد واالستسقاء على 
قوٍس أو عًصا ال على المنرب.

المنذري يف »الرتغيب والرتهيب« )101/1(:  . قال  )1( »مسند أحمد« )12795( عن أنس بن مالك 
»رواه أحمد عن أبي حفص صاحب أنس عنه، ولم أعرفه، وفيه رشدين أيًضا«. وقال الهيثمي يف »مجمع 
الزوائد« )121/1(: »رواه أحمد، وفيه رشدين بن سعد، واختلف يف االحتجاج به، وأبو حفص صاحب 

أنس مجهول«.

)2( لم أقف عليه هبذا اللفظ، وتقدم بعضه.

)3( لم أقف عليه هبذا اللفظ، وروى الخالل يف »السنة« )787( واآلُجري يف »الشريعة« )2075( والخطيب 
اْلبَِدُع  َظَهَرِت  »إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  الراوي« )1354( عن معاذ بن جبٍل قال: قال رسول  يف »الجامع ألخالق 
َوُسبَّ َأْصَحابِي َفَعَلى اْلَعالِِم َأْن ُيْظِهَر ِعْلَمُه, َفإِْن َلْم َيْفَعْل َفَعَلْيِه َلْعنَُة اهللِ َواْلَمالَئَِكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن«. وهو 

حديث ضعيف، ينظر »سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة« للشيخ األلباين )	150(.

)4( »تنبيه الغافلين« )95 رقم 93(. والحديث رواه الطرباين يف »المعجم الكبير« )332/2 رقم 2380-
2385(، وابن حبان يف »الصحيح« )300، 302(.

)5( رواه مسلم يف »الصحيح« )889( بمعناه.
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 وعن َعمرو بن زرارة قال: »وقف عليَّ عبد اهلل -يعني: ابن مسعود- وأنا أقضي. 

فقال: يا عمرو، لقد ابتدعَت بدعًة ضاللًة، أو إنك ألهدى من محمٍد وأصحابه. فلقد 

قوا عنِّي حتى رأيت مكاين ما فيه أحٌد«. رواه الطَّرباين))). رأيتهم تفرَّ

الثُّمالي قال: بعث إليَّ عبد الملك بن مروان فقال:  وعن ُغضيف بن الحارث 

رفع  على  قال:  هما؟  وما  فقال:  أمرين.  على  الناس  جمعنا  قد  إنا  سليمان،  أبا  يا 

إهنما  أما  فقال:  والعصر.  بح  الصُّ بعد  والقصص  الجمعة،  يوم  المنابر  على  األيدي 

النبي  ألن  قال:  لم؟  قال:  منهما.  شيٍء  إلى  بمجيبكم  ولست  عندي،  بدعتكم  أمثل 

ٌك بُسنٍة خيٌر من إحداث  نَِّة. فتمسُّ ملسو هيلع هللا ىلص قال: َما َأْحَدَث َقْوٌم بِْدَعًة إاِلَّ ُرفَِع مِْثُلَها مَِن السُّ

ار))). بدعٍة«. رواه أحمد))) والبزَّ

ٍة اْبَتَدَعْت َبْعَد َنبِيَِّها فِي ِدينَِها بِْدَعًة  وروي عن الطَّرباين أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َما ِمْن ُأمَّ

نَِّة«))). إاِل َأَضاَعْت ِمْثَلَها ِمَن السُّ

.(((» ويف الخرب المشهور: »َمْن َأْحَدَث فِي ِدْينَنَا َهَذا َما َلْيَس فِيِه َفُهَو َردٌّ

.(((» ويف رواية لمسلٍم: »َمْن َعِمَل َعَماًل َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ

)1( »المعجم الكبير« )9/	13-137 رقم 37	8(. وقال المنذري يف »الرتغيب والرتهيب« )89/1(: رواه 
الطرباين يف الكبير بإسنادين أحدهما صحيح.

أبو  الزوائد« )188/1(: »رواه أحمد والبزار، وفيه  الهيثمي يف »مجمع  »المسند« )17244(. وقال   )2(
بكر بن عبد اهلل بن أبي مريم، وهو منكر الحديث«.

)3( »كشف األستار عن زوائد مسند البزار« )131(.

)4( »المعجم الكبير« )99/18 رقم 178( وقال المنذري يف »الرتغيب والرتهيب« )89/1(: »رواه الطرباين 
يف الكبير بإسنادين أحدهما صحيح«. وقال الهيثمي يف »مجمع الزوائد« )189/1(: »رواه الطرباين يف 

الكبير، وله إسنادان أحدهما رجاله رجال الصحيح، رواه عن األسود عن عبد اهلل«.

)5( رواه البخاري )97	2( ومسلم )1718( عن أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها.

)	( »صحيح مسلم« )18/1718(.
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تِي َفَعَلْيِه َلْعنَُة اهللِ َوالَماَلئَِكِة والنَّاِس َأْجَمِعيَن. قيل: يا  ويف خرب آخر: »َمْن َغشَّ ُأمَّ
تَِك؟ قال: أن تبتدع بدعًة تحمُل الناَس عليها«))). رسول اهلل، ما ِغشُّ ُأمَّ

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ هلل تعالى َمَلًكا ُينادي ُكلَّ يوٍم: َمن َخاَلَف ُسنََّة رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َلْم َتنَْلُه 

َشَفاَعُتُه«))).

وقال الحسن بن علي رضي اهلل عنهما: »أهُل األهواء وأهُل البدع بمنزلة اليهود 

والنَّصارى«))).

ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  ٱ   ﴿ تعالى:  اهلل  وقــال 

وقال   ]23 ﴾]الجاثية:  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ِمْن َهًوى ُمتََّبٍع«.  َماِء ِمْن إَِلٍه ُيْعَبُد َأْعَظُم ِعنَْد اهللِ  رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما َتْحَت ظِلِّ السَّ

الطَّرباين))). رواه 

ي به هواه فهو صاحُب بدعة«))).  وقال وكيع: »من طلب الحديَث ليقوِّ

نَّة بالنِّسبة إلى من ُيذنب ذنًبا مثال  ين بابتداع ما يخالف السُّ ومثل الجاين على الدِّ
بالنسبة إلى من خالف أمر الملك يف خدمٍة معينٍة،  من عصى الملك يف قلب دولته، 
نَّة  ا قلب الدولة فال، ولهذا قال بعُض العلماء: »العمل بمتابعة السُّ وذلك قد ُيغفر، فأمَّ

نَّة نعيم النفوس وحياهتا«. موت النفوس وعذاهبا، والعمل بمخالفة السُّ

ا. )1( قال العراقي يف »تخريج اإلحياء« )81/1(: رواه الدارقطني يف »األفراد« عن أنس بسنٍد ضعيٍف جدًّ

)2( تقدم ص )0	2( أنه ال أصل له.

)3( رواه الاللكائي يف »شرح أصول االعتقاد« )233( والهروي يف »ذم الكالم وأهله« )788( عن الحسن 
والظاهر أنه الحسن بن أبي الحسن البصري.

)4( »المعجم الكبير« )122/8-123 رقم 7502( عن أبي أمامة . وقد تقدم بيان الضعف الشديد لهذا 
الحديث.

)5( ذكره البخاري يف »رفع اليدين يف الصالة« )ص 38( وقال: »يعني: أن اإلنسان ينبغي أن يلقي رأيه لحديث 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص حيث ثبت الحديث, وال يعتل بعلل ال تصح ليقوي هواه«.
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اللة لها حالوٌة يف قلوب أهلها«))).  وقال ابن عباٍس رضي اهلل عنهما: »إن الضَّ

قال اهلل تعالى: ﴿ ٺ     ٺ ٿ ٿ  ﴾  ]األنعام: 70[ .

وقال اهلل تعالى: ﴿ڑ ک ک ک ک گ گ ﴾  ]فاطر: 8[ .

رورة والحاجة فهو من اللعب واللهو. حابة ما جاوز قدر الضَّ فكل ما ُأحدث بعد الصَّ

إليه  فرجعوا  حابة،  الصَّ وقت  يف  جنوده  بثَّ  أنه  اهلل-  -لعنه  إبليس  عن  وُحكي 

ُنِصيُب منهم شيًئا، قد  محصورين، فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: ما رأينا مثل هؤالء، ما 

أتعبونا. فقال: إنكم ال تقدرون عليهم، قد َصِحُبوا وَشِهُدوا تنزيَل َربِّهم، ولكْن سيأيت 

ا جاء التَّابعون بثَّ جنوده فرجعوا إليه منكسرين،  بعدهم قوٌم تنالون منهم حاجتكم. فلمَّ

نوب، فإذا  يء من الذُّ يَء بعد الشَّ فقالوا: ما رأينا أعجَب من هؤالء، ُنِصيُب منهم الشَّ

ُل سيئاهتم حسنات. فقال: لن تنالوا من  كان آِخُر الزمان))) أخذوا يف االستغفار، فُتبدَّ

ُسنََّة نبيهم، ولكْن سيأيت بعد هؤالء قوٌم تقرُّ  هؤالء شيًئا؛ لصحة توحيدهم واتباِعهم 

إن استغفروا لم  بأزمة أهوائهم كيف شئتم،  لعًبا، وتقودون  تلعبون هبم  أعينُكم هبم، 

ُيغفر لهم، وال يتوبون فُتبدل سيئاهتم حسنات. قال: فجاء قوٌم بعد القرن األول، فبثَّ 

فيهم األهواء، وزيََّن لهم البدع فاستحلوها، واتخذوها ِدينًا، ال يستغفرون منها، وال 

يتوبون عنها، فسلَّط عليهم األعداء، فقادهتم أين شاءوا.

وقال بعُض العارفين: إنما انقطع األبداُل))) يف أطراف األرض واسترتوا عن أعين 
اٌل باهلل، وهم  الجمهور؛ ألهنم ال يطيقون النظر إلى علماء الوقت؛ ألهنم عندهم ُجهَّ

عند أنفسهم وعند الجاهلين علماء.

)1( ذكره الغزالي يف »إحياء علوم الدين« )81/1(.

)2( يف »إحياء علوم الدين«: »النهار«.

أبداٌل عن  الح والتُّقى؛ ألهنم  الصَّ ُيطلقونه على أهل  َلف،  السَّ )3( لفظ األبدال جاء ذكره يف كالم كثيٍر من 
الم. ينظر »جامع المسائل« البن تيمية )7/2	-8	(. الة والسَّ األنبياء عليهم الصَّ
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: »إن من أعظم المعاصي الجهَل بالجهل والنظَر إلى العامة  وقال َسْهٌل التسرتيُّ

نيا فال ينبغي أن ُيصغى إلى قوله،  واستماَع كالم أهل الغفلة، وكل عالم خاض يف الدُّ

بل ينبغي أْن ُيتََّهَم يف كل ما يقول؛ ألن كل إنسان يخوض فيما أحب، ويدفع ما ال يوافق 

محبوبه، ولذلك قال اهلل تعالى: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ 

ين المعتقدين  ال بطريق الدِّ ڦ﴾  ]الكهف: 28[ والعوام العصاة أسعُد حااًل من الُجهَّ
أهنم من العلماء؛ ألن العاصي معرتٌف بتقصيره ويتوب، وهذا الجاهُل الظانُّ أنه عالٌم، 

ين؛  وأن ما هو مشتغٌل به من العلوم -التي هي وسائُله إلى الدنيا- من سلوك طريق الدِّ

أكثر  فإذا غلب هذا على  الموت،  إلى  عليه  ا  يزال مستمرًّ بل  يستغفر،  يتوب وال  فال 

الُعزلة  للدين  فاألسلُم  إصالحهم  من  الطمُع  وانقطع  اهلل-  عصمه  من  -إالَّ  الناس 

َلْم  َعالٌِم  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َعَذاًبا  النَّاِس  »َأَشدُّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسوُل  قال  ولهذا  عنهم،  واالنفراد 

َينَْفْعُه اهللُ بِِعْلِمِه«))). وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الَ َتْجِلُسوا ِعنَْد ُكلِّ َعالٍِم، إاِلَّ َعالٌِم َيْدُعوُكْم 

ْغَبِة  َياِء إَِلى اإْلِْخاَلِص، َوِمَن الرَّ كِّ إَِلى اْلَيِقيِن، َوِمَن الرِّ ِمَن َخْمٍس إَِلى َخْمٍس: ِمَن الشَّ

ْهِد، َوِمَن اْلكِْبرِ إَِلى التََّواُضِع، َوِمَن اْلَعَداَوِة إَِلى النَِّصيَحِة«))). إَِلى الزُّ

ا ُيْبَتَغى بِِه َوْجُه  َم ِعْلًما ِممَّ وعن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َتَعلَّ

ْنَيا َلْم َيِجْد َعْرَف اْلَجنَِّة َيْوَم اْلِقَياَمِة.  ُمُه إاِلَّ َلُيِصيَب بِِه َعَرًضا ِمَن الدُّ اهللِ عزَّ وجلَّ اَل َيَتَعلَّ

والطرباين   )87-8	 )ص  العلماء«  »أخالق  يف  واآلُجري   )90( »المجالسة«  يف  الدينوري  رواه   )1(
الشهاب«  »مسند  يف  والقضاعي   )803( »األمالي«  يف  بشران  وابن   )507( الصغير«  »المعجم  يف 
»تخريج  يف  العراقي  وقال   . هريرة  أبي  عن   )1	42( اإليمان«  »شعب  يف  والبيهقي   )1122(
حديث  من  اإليمان«  »شعب  يف  والبيهقي  »الصغير«  يف  الطرباين  »رواه   :)2/1( اإلحياء«  أحاديث 

بإسناٍد ضعيٍف«. أبي هريرة 

)2( رواه أبو نعيم يف »حلية األولياء« )72/8( وابن عساكر يف »تاريخ دمشق« )132/23( وابن الجوزي 
يف »الموضوعات« )257/1( عن جابر بن عبد اهلل . وقال أبو نعيم: وهذا الحديث كالم كان شقيق 
-يعني: البلخي- كثيًرا ما يعظ به أصحابه والناس, فوهم فيه الرواة فرفعوه وأسندوه. وقال ابن الجوزي: 

هذا ليس من كالم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
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يعني: ريحها«. رواه أبو داود))) وابن ماجه))) وابن ِحبَّان يف »صحيحه«))) والحاكم)))، 
وقال: صحيٌح على شرط البخاري ومسلم.

َم ِعْلًما لَِغْيرِ اهللِ -َأْو َأَراَد بِِه َغْيَر اهللِ-  وعن ابن عمر، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن َتَعلَّ

ْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر«. رواه التِّرمذي))) وابن ماجه))). َفْلَيَتَبوَّ

َمُه َوَقَرَأ  َم اْلِعْلَم َوَعلَّ ياء)))، وفيه: »َوَرُجٌل َتَعلَّ م حديث أبي هريرة يف باب الرِّ وتقدَّ

اْلِعْلَم  ْمُت  َتَعلَّ َقاَل:  فِيَها؟  َعِمْلَت  َفَما  َقاَل:  َفَعَرَفَها،  نَِعَمُه[)))  َفُه  ]َفَعرَّ بِِه  َفُأتَِي  اْلُقْرآَن، 

َوَقَرْأَت  َعالٌِم،  لُِيَقاَل:  ْمَت  َتَعلَّ َوَلكِنََّك  َكَذْبَت،  َقاَل:  اْلُقْرآَن.  فِيَك  َوَقَرْأُت  ْمُتُه،  َوَعلَّ

النَّاِر«.  فِي  ُأْلِقَي  َحتَّى  َوْجِهِه  َعَلى حرِّ  َفُسِحَب  بِِه  ُأِمَر  ُثمَّ  ِقيَل،  َفَقْد  َقاِرٌئ،  ُهَو  لُِيَقاَل: 

الحديث رواه مسلم))) وغيره)1)).

َرُجٌل  َرُجاَلِن:  ِة  اأْلُمَّ َهِذِه  »ُعَلَماُء  قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال:   ابن عباٍس وعن 
َتْسَتْغِفُر  َفَذلَِك  َثَمنًا،  بِِه  َيْشَترِي  َواَل  َعَلْيِه ُطْمًعا،  َيْأُخْذ  َوَلْم  لِلنَّاِس  َفَبَذَلُه  ِعْلًما،  آَتاُه اهللُ 
بِِه  َفَبِخَل  ِعْلًما  اهللُ  آَتاُه  َوَرُجٌل  َماِء،  السَّ َجوِّ  فِي  َوالطَّْيُر   ، اْلَبرِّ َوَدَوابُّ  اْلَبْحرِ،  ِحيَتاُن  َلُه 
َعَلى ِعَباِد اهللِ، َوَأَخَذ َعَلْيِه ُطْمًعا، َواْشَتَرى بِِه َثَمنًا، َفَذلَِك ُيْلَجُم َيْوَم اْلِقَياَمِة بِِلَجاٍم ِمْن 

)1( »سنن أبي داود« )4		3(

)2( »سنن ابن ماجه« )252(.

)3( »صحيح ابن حبان« )78(.

)4( »المستدرك« )85/1(.

)5( »جامع الرتمذي« )55	3( وقال الرتمذي: حديث حسن غريب.

)	( »سنن ابن ماجه« )258(.

)7( كذا يف المخطوط، وال أدري أين هذا الباب.

)8( سقط من المخطوط، وأثبتُّه من »صحيح مسلم«.

)9( »صحيح مسلم« )1905(.

)10( رواه أحمد يف »المسند« )321/2-322( والنسائي يف »السنن« )3137( والحاكم يف »المستدرك« 
.)120/2(
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ِعْلًما َفَبِخَل بِِه َعْن ِعَباِد اهللِ، َوَأَخَذ َعَلْيِه ُطْمًعا،  َناٍر، َوُينَاِدي ُمنَاِدي: َهَذا الَِّذي آَتاُه اهللُ 
َواْشَتَرى بِِه َثَمنًا، َوَكَذلَِك َحتَّى َيْفُرَغ ِمَن اْلِحَساِب«. رواه الطَّرباين))).

وعن القاسم بن مخيمرة أن النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اَل َيْقَبُل اهللُ عماًل فِيِه ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن 
ياء«))). َخْرَدٍل ِمن الرِّ

َتها  ألن أقلَّ درجات العالم أن ال يطلب الدنيا بعلمه، وأن يدرك حقارة الدنيا وِخسَّ

ُمْلكِها،  وجاللَة  نعيمها  وصفاء  ودوامها  اآلخرة  عظمة  ويعلم  وانصرامها،  وُكُدوَرَتها 

ويعلم أهنما متضادتان، وأهنما كالضرتين، مهما أرضيَت إحداهما أسخطَت األخرى، 

وأهنما كالمشرق والمغرب، مهما قربَت من أحدهما بعدَت من اآلخر، فإن من ال يعلم 

حقارة الدنيا وُكُدوَرَتها وامتزاج لذهتا بألمها ثم انصرام ما يصفو له منها فهو فاسد العقل، 

فإن المشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك، فكيف يكون من العلماء من ال عقل له، ومن ال 

يعلم عظم أمر اآلخرة ودوامها، فهو كافر مسلوب اإليمان، فكيف يكون بين العلماء من 

ال إيمان له، ومن ال يعلم مضادة الدنيا واآلخرة، وأن الجمع بينهما طمع يف غير مطمع 

فهو جاهل بشريعة األنبياء كلهم، فكيف يعد من زمرة العلماء، ومن علم هذا كله ثم 

نيا فهو أسير الشيطان، قد أهلكته شهوته، وغلبْت عليه شقوته،  لم يؤثر اآلخرة على الدُّ

فكيف ُيعد مِْن أحزاب العلماء َمْن هذه درجته، ولهذا قال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَشدُّ النَّاِس 

َعَذاًبا َيْوَم اْلِقَياَمِة َعالٌِم َلْم َينَْفْعُه اهللُ بِِعْلِمِه«))).

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل َيُكوُن الَمْرُء َعالًما َحتَّى َيُكوَن بِِعْلِمِه َعاِماًل«))).

)1( »المعجم األوسط« )7187(. وقال العراقي يف »تخريج أحاديث اإلحياء« )75/1(: »أخرجه الطرباين 
يف »األوسط« بإسناٍد ضعيٍف«.

)2( رواه أبو إسحاق الفزاري يف »السير« )497(.

)3( تقدم تخريجه 279.

)4( قال العراقي يف »تخريج اإلحياء« )59/1(: »أخرجه ابن حبان يف كتاب »روضة العقالء« والبيهقي يف 
»المدخل« موقوًفا على أبي الدرداء، ولم أجده مرفوًعا«.
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وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »َمِن ازَداَد ِعْلًما َوَلْم َيْزَدْد ُهًدى َلْم َيْزَدْد إاِلَّ من اهلل ُبعًدا)))«))).

ذاك؟  وما  فقيل:  اِل.  جَّ الدَّ ِمن  َعَلْيُكم  َأْخَوُف  اِل  جَّ الدَّ َغْيرِ  ِمْن  »أَلََنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 

ٌة ُمِضلُّوَن«))). فقال: َأئِمَّ

علماء  وهم  اٌق«))).  ُفسَّ َوُعَلَماُء  اٌل  ُجهَّ ُعبَّاٌد  َماِن  الزَّ آِخرِ  فِي  »َيُكوُن  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال 

ُل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها. ُم بالدنيا والتوصُّ وء الذين َقْصُدهم من العلم التنعُّ السُّ

ة المنافق العليم. قالوا: وكيف  وقال عمر : »إن أخوف ما أخاف على هذه األُمَّ

يكون منافًقا عليًما؟ قال: عليم اللسان جاهل القلب والعمل«))).

وقال الحسن  : »عقوبُة العلماء موُت القلب«))).

وقال مالك بن دينار: »إن العالم إذا لم يعمْل بعلمه َزلَّْت موعظُته عن القلوب كما 

يزلُّ القطُر عن الصفا«))).

عاجل  يف  ا  أمَّ ]قال:[)))  ندامًة؟  أطوُل  الناس  »أيُّ  ُعيينة:  بن  إلبراهيم  وقيل 

)1( كذا، واألصوب: »من اهلل إال بعًدا«.
)2( قال العراقي يف »تخريج اإلحياء« )59/1(: »أخرجه أبو منصور الديلمي يف »مسند الفردوس« من حديث 
علي بإسناٍد ضعيٍف إال أنه قال »زهدا« وروى ابن حبان يف »روضة العقالء« موقوًفا على الحسن: »من 
ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرًصا لم يزدد من اهلل إال بعًدا«. وروى أبو الفتح األزدي يف »الضعفاء« 

من حديث علي: »من ازداد باهلل علًما ثم ازداد للدنيا حبًّا ازداد اهلل عليه غضًبا«.

)3( تقدم تخريجه 257 .

)4( تقدم تخريجه 257 .

)5( رواه المروزي يف »تعظيم قدر الصالة« )83	( والفريابي يف »صفة المنافق« )	2( والضياء يف »األحاديث 
المختارة« )	23(.

)	( ذكره الغزالي يف »إحياء علوم الدين« )81/1(.
والبيهقي يف »شعب  األولياء« )	/288(  نعيم يف »حلية  وأبو  »الزهد« )	191(  أحمد يف  اإلمام  رواه   )7(

اإليمان« )1700( والخطيب يف »تاريخ بغداد« )177/5(.

)8( »من »إحياء علوم الدين«.
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تلعب  مفرط  فعالٌم  الموت  عند  ا  وأمَّ يشكره،  ال  من  إلى  المعروف  فـفاعُل  الدنيا 

الدنيا«))). به 

ا من أفنى عمره يف طلب هذه  وقال رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أبا هريرة، إن المخذول حقًّ

نيا«))). الدُّ

وأنشدوا يف ذلك))) )شعر(: 

بالُهَدى الَلِة  الضَّ لُمْبَتاِع  َأْعَجُبَعِجْبُت  يِن  بالدِّ ُدْنَياُه  َيْشَتِري   وَمْن 

الشريعة  الذي يحفظ  الفقيه هو  العظيم، وكان  العلي  باهلل  إال  فال حول وال قوة 

هو  فصار  الظالم  من  المظلوم  يخلص  الذي  هو  الحاكم  وكان  فسادها،  هو  فصار 

د فيها فصار هو الذي َيرغب يف  نيا وُيزهِّ ويف هو الذي َيزهد يف الدُّ الظالم، وكان الصُّ

غب فيها، فأيُّ عيٍش بقى َيطِيُب لمن ذاَق ال إله إال اهلل. نيا وُيرِّ الدُّ

شعر: 

فأشرتيـ ُيباُع  َمْوٍت  على  ـه ]فإِن هذا[))) العيَش ما ال خيَر فيهآٍه 

نيا  ن يأكل الدُّ فنسأل اهلل أن يجعلنا وإيَّاكم من عباده المخلصين، وال يجعلنا ممَّ

ين، واتباع الهوى بغير دليل، ونعوُذ باهلل من َرين  ين، ونعوذ باهلل من االبتداع يف الدِّ بالدِّ

ان عن معرفة الحقِّ واتباعه. القلوب وهوى النُّفوس اللذين يصدَّ

)1( ذكره الغزالي يف »إحياء علوم الدين« )59/1(.

بـ »وصية أبي هريرة« لها نسخ خطية  ا مكذوبة على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، تعرف  )2( قطعة من وصية طويلة جدًّ
اإلحياء«  »تخريج  يف  العراقي  قال  	1أ(.  )ق  سعود  الملك  جامعة  نسخة  يف  القطعة  وهذه  عديدة، 

)297/1(: »وصية أبي هريرة هذه موضوعة«.

)3( البيت من بحر الطويل، وهو من األمثال السائرة، ينشد غالًبا دون تسمية قائله، وأنشده أبو موسى المديني 
يف »اللطائف« )ص 4	1( لمحمد بن محمد بن إسحاق القاضي الدبوسي.

)4( يف المخطوط: »فهذا«. والتصحيح إلقامة الوزن.
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وأنشد يف ذلك))): 

َرْسُمُه َأْقَفَر  َفاْلَمْعُروُف  َواْبِك  َوْسُمُهُنْح  َر  َوَأثَّ اْسَتْعَلى  َواْلُمنَْكُر 

َفتَّاَنٌة بِْدَعٌة  إالَّ  َيْبَق  ُهَلْم  ُسمُّ ُمْسَتطِيٌر  ُمِضلٌّ  َيْهِوي 

ٍة ُمرَّ َمَكاِسَب  مِْن  ُسوٍء  ُهَوَطَعاُم  َوُيِصمُّ بَِدائِِه  اْلُفَؤاَد  ُيْعِمي 

َوَنِميَمٌة َوِغيَبٌة  َياُء  الرِّ إْثُمُهَظَهَر  َوَأْثَمَر  مِنُْه  َوَقَساَوٌة 

ِشًرى َأْو  َمبِيٌع  َأْو  َزْرٌع  َيْبَق  ُحْكُمُهَلْم  ِريَعِة  الشَّ َعْن  ُأِزيَل  إالَّ 

َوِعَظاُمُه َعابٌِد  ُيْفلُِح  ْحِت اْلَحَراِم َوَلْحُمُهَفَلَكْيَف  َنَشَأْت َعَلى السُّ

اْلُمْصَطَفى النَّبِيُّ  َوَعَد  ِذي  الَّ َحْتُمُههذا  َق  َتَوثَّ َوْعًدا  بُِظُهوِرِه 

ِذي الَّ َمُن  الزَّ إَلِهَك  َلَعْمُر  ِعْلُمُههذا  َوُيْرَفُع  َجَهاَلُتُه  َتْبُدو 

ِذي الَّ اْلَكِدُر  اآْلِخُر  َماُن  الزَّ ِحْلُمُههذا  َوَينُْقُص  ُتُه  ِشرَّ َتْزَداُد 

التَّـ ُعَرى  َاْنَفَصَمْت  فِيِه  اأْلََماَنُة  َنْجُمُهَوَهِت  َأْدَبَر  َواْلبِرُّ  بِِه  ْقَوى 

اْلَخنَا َوَنَما  َنا  الزِّ َوَفَشا  َبا  الرِّ َسْهُمُهَكُثَر  َفَأْقَصَد  فِيِه  اْلَهَوى  َوَرَمى 

َوَنبِيِِّه لَِربِِّه  النَُّصوُح  َعْزُمُهَذَهَب  َق  َتَحقَّ ُنْصًحا  َوإَِمامِِه 

ُمْرَتٍش ُهَو  َحاكٌِم  إالَّ  َيْبَق  ُظْلَمُهَلْم  ِعيَُّة  الرَّ َتْخَشى  َظالٌِم  َأْو 

َتَتاَبُعوا َهاِب  الذَّ َعَلى  الُِحوَن  َنْظُمُهَوالصَّ َتنَاَثَر  ِعْقٌد  َفَكَأنَُّهْم 

ُمْظِهٌر ُهَو  َراِغٌب  إالَّ  َيْبَق  ُهَلْم  َهمُّ نِيَُّة  الدَّ ْنَيا  َوالدُّ ْهِد  لِلزُّ

َوِرَجاُلَها ُسنٍَّة  َبَقاَيا  ُهَلْواَل  َنْأَتمُّ َواِضٌح  َنْهٌج  َيْبَق  َلْم 

َأْدَبَرْت ُدْنَيا  َجْمِع  فِي  ُمْقباًِل  َهْدُمُهَيا  َعَلْيِه  اْسَتْوَلى  َكبِنَاٍء 

َبَدْت َقْد  اْلِقَياَمِة  َأَماَراُت  َفْهُمُهَهِذي  اْلَعَواقَِب  َسَبَر  ٍر  لُِمَبصَّ

َحْطُمُهَظَهَرْت ُطَغاُة التُّْرِك َواْجَتاُحوا اْلَوَرى َشِديٌد  َهْرٌج  َوَأَباَدُهْم 

)1( القصيدة أنشدها ابن مفلح يف »اآلداب الشرعية« )1/3	5-2	5( للشيخ جمال الدين يحيى بن يوسف 
الصرصري الحنبلي.



285 نَّة والنَّهي عن البِدع وُمحَدثات األُُمور « للحافظ الناجي باع الكتاب والسُّ » األمُر بالمحافظة على اتِّ

َغْربَِها مِْن  ُطُلوُعَها  آَن  ْمُس  َغْشُمُهَوالشَّ َفظِيٍع  اٍل  َدجَّ َوُخُروُج 

َعِقيَبُه اْلُخُروُج  لَِيْأُجوَج  َرْدُمُهَوَأنَّى  ُيْفَتُح  َسْوَف  َسدٍّ  َخْلِف  مِْن 

لَِوْقِعِه َمَردَّ  اَل  لَِيْوٍم  ُهَفاْعَمْل  َوُأمُّ َأُبوُه  بِِه  اْلَولِيَد  ُيْقِصي 

ٍد ُمَحمَّ النَّبِيِّ  َعَلى  اَلُة  الصَّ َوَنْجُمُهُثمَّ  َماِء  السَّ فِي  َبْدٌر  اَلَح   َما 
***

المحُموُد وَربُّنا  الكالُم  والُجوُدَتمَّ  والَعَطا  المكاِرُم  وله 

وآلِِه النبيِّ  على  الصالُة  ُعوُدُثمَّ  وَأْوَرَق  َرْيحاٌن  اْخَضرَّ  ما 
***

	حبمد	اهلل	وعونه	وحسن	توفيقه تمَّ





339

االستدراك والتعقيب

يسرُّ » مجلة الرتاث النبوي « بدًءا من العدد القادم بإذن اهلل أن تستحدث باًبا 

َبات واالستدراكات على  بعنوان »االستدراك والتعقيب« وتفتح باهبا الستقبال التََّعقُّ

مقاالت المجلة بأعدادها السابقة وفاء لَِحقِّ العلم وأداء لَِحقِّ النصيحة فيه . 

وبكل وضوح نقول : إن عملنا لن يخلو من خطأ ومن سهو ، مهما اجتهدنا يف 

ز ، ومهما بذلنا من ُوْسع، ونرجو من إخواننا علماء الحديث وطلبة  الحيطة والتحرُّ

العلم وغيرهم أن يرسلوا ما يرون إلى بريد المجلة ، من نقٍد هادف ، لنبلغ بالعمل ما 

ة واإلتقان . حَّ استطعنا من الصِّ

يق بالنقد والتََّسامي عليه ليس  ونقول كما قال العالمة أحمد شاكر  ))): » الضِّ

 :(((  من أخالق العلماء ، وليس من أخالق المؤمنين«، ويقول العالمة السيد صقر

»يجب على كل قارئ للكتب القديمة أن يعاون الناشر بنشر ما يرتئيه من أخطاء، وما يعنُّ 

له من مالحظات، فبمثل هذا التعاون العلمي المنشود تخلص الكتب العربية من شوائب 

التحريف والتصحيف، الذي منيت به على أيدي الناسخين قديًما، والطابعين حديًثا « . 

ونأمل من إخواننا ُمراعاة أن يتحلَّى الناقد بخلق النبي الكريم ملسو هيلع هللا ىلص فيما يكتبه 

السالم  العالمة عبد  ، وما أحسن وصف  تعقبات على إخوانه  أو  من استدراكات 

هارون ))) لعملية النقد التي كانت بين جيل األفذاذ من محققي الرتاث ، حين 

قال : » كان النقد حيًّا ال يستثير حفيظة وال ُيوِغر قلًبا « . واهلل ولي التوفيق .

۞۞۞

)1( مقدمة تحقيقه لـكتاب »  الشعر والشعراء « البن قتيبة، 1/ 31 . 
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)3( » قطوف أدبية «، ص 	 .



لمراسلة المجلة على البريد اإللكتروين

Waqf.journal@gmail.com

راسات والتدريب نَّة والتراث النَّبوي للدِّ مركز السُّ
المملكة العربية السعودية، جدة، حي الخالدية، تقاطع التحلية مع األمير سلطان، مركز صباح، 

مبنى رقم 6374 الدور الثاين، ص.ب 21414 الرمز البريدي 13921




