
 �افة �� بكر �لصديق �� تر �لسنة �� يزيغ

%&مد هللا �� %لعا#" !مد� 	نستعينه 	نستغفر� 	نستهديه 	نتو� ��ه� 	نعو� باهللا من 
	� �نفسنا 

	سيئا7 �عما5ا� من يهد� %هللا فال مضل +� 	من يضلل فال ها-, +� 	�شهد �ال * �ال %هللا 	�شهد �' 

 .	سلم 	با�B E عبدE 	نبيك <مد� 	A B+ 	�صحابه �?ع" ل<مد عبد� 	�سو+� %> ص

  :�ما بعد

Jتعا	فها عند %هللا سبحانه 
� 	N'S من �عظم ما يتقر�N فإ'N -�%سة %لسنNة من �هم %لعلوL 	�فضلها 	�

 T5% ه %لساعو' هو طلب �حا-يث�� Yيس	 Jتعا	هللا سبحانه % J� 'عليه  ص[ %هللا - به %لُمتقربو

	b من %هللا  -ص[ %هللا عليه 	سلم  -� 	aذلك %لعناية بصحيِحها 	سقيمها� فإ'N سنة T5% -	سلم 

بو%سطة جgيل 	f قرينة للقرA' من جهة  -ص[ %هللا عليه 	سلم  - سبحانه 	تعا�J �	حاُ� �J نبيه 

 T5% سنة N'� B فإنّه قد �?ع �هل %لسنة %k	 �lسلم ص[ %هللا - %الحِتجا	من %هللا  - عليه  b	

َوr سبحانه 	تعا�J 	قد قاq %هللا جل 	عال p كتابه %لعظيم� ﴿ 
َ
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﴾� 	هذ% بيا' من %هللا سبحانه 	تعاB J �ّ' سنة  T5%	b من %هللا جل 	عال� 	B هذ% �هل ي

 B 
ّ
q- ذلك صنيعهمa	 لعلم% q	� ة %هللا قد عقدz� خا�, عليه|% Lفاتِهم� فاإلماNمصن p لك�

� �شا�� �J �ّ' ما يليه من هذ% %لكتا� �نّما هو 	b من %هللا )كتا� بد� %لوb: (كتا� p صحيحه

: �J �لك p كتا� %�وحيد من صحيحه %� 	k% قاq مش�ً -ص[ %هللا عليه 	سلم  - تعاB J نبيه 

) T5% سلم  -با� �كر	%يته عن �به -ص[ %هللا عليه 	�	هذ% <ل %تفا� عند �هل %لعلم �يًض )	ا�  

فقد �خرp ��%�% l سننه 	�بو -%	- p كتا� %#ر%سيل 	%�طيب p %لكفاية 	%لفقيه 	%#تفقه 	%بن 

 p ,�	%#ر	كتابه %�امع  p gكتا� %لسنة"عبد %ل "q%� عن حسا' قا�	يل علي: عن %ألgه �' ج

 T5% B qي� Lسلم  -%لسال	ص[ %هللا عليه  - 'Aعليه بالقر qلُسّنة كما ي�% p.  

�نّما هو صالح عن صالح : عن �zد بن �يد بن ها�	' قاq" %لكفاية"	قد �خرl %�طيب p كتابه 

	�سوq %هللا عن  -ص[ %هللا عليه 	سلم  -	صالح عن تابع 	تابع عن صاحب 	صاحب عن �سوq %هللا 

gيها ج	سنة� �نّما ير	من كتا�  Jتعا	يعة %هللا سبحانه 
 �يل 	جgيل عن %هللا عز 	جل� �, فهذ

 -ح� 	صلت ��نا صالح عن صالح 	صالح عن تابع 	تابع عن صاحب 	صاحب عن �سوq %هللا 

عن جgيل 	جgيل عن %هللا عز 	جل�  -ص[ %هللا عليه 	سلم  -	�سوq %هللا  -ص[ %هللا عليه 	سلم 

 -ف �� من 	b %هللا سبحانه 	تعاJ عند �حد من هؤال� -	' %هللا سبحانه 	تعا J	T5% فال يق

ص[ %هللا عليه 	سلم  -فيما يقو+ 	يفعله� �ه 	b من %هللا جل 	عال� فاT5  -ص[ %هللا عليه 	سلم 

- gسابق �خ Jمن %هللا تعا b	 يه� '�	 Jتعا	هللا سبحانه % �
به� 	S' لم  ��% ُسئِل p �� من 

يكن �يه 	b من %هللا جل 	عال فإنّه حينئٍذ ينتظر خg %لسما� 	ال يت�م من -	' %هللا سبحانه 

Jتعا	.  



 T5% قد جا� عن	سلم  -	ص[ %هللا عليه -  T5% ¡قو	لك �خبا� تب" � p-  سلم	ص[ %هللا عليه 

حديث �سماعيل عن %بن جريج � 	من �لك ما �خرl %لشيخا' من 	عدL ¢مه من تِلقا� نفسه -

�ت¥ ��r نT : عن عطا� عن صفو%' بن �ميه عن �بيه �نه �' يقوq لعمر بن %�طا� �¤ %هللا عنه

 -ص[ %هللا عليه 	سلم  -فلما �' T5% : ح" ي�q عليه %لو�b قاq -ص[ %هللا عليه 	سلم  -%هللا 

 T5% B	 سلم  -با�عر%نة�	د �ظل به عليه مع �نا¨ من �صحابه فيهم ثو� ق -ص[ %هللا عليه 

qجل عليه جبة صو¡ متضمخ بطيب� فقا� �كيف ترp r �جل قد ! يا �سوq %هللا : عمر� �� جا�

qة بعدما تضمخ بطيب¬ قاNُجب p بعمر� Lحر� : T5% سلم  -فنظر ��ه	ساعة ثم  -ص[ %هللا عليه 

 T5% r� لم يكن حينئٍذ	 bلو% �  -%هللا عليه 	سلم ص[  -سكت� فجا�
ً
من %هللا جل 	عال  اعلم

 T5% %فجا� يع[ فأ-خل ��سه فإ� �qيع[ بن �ميه �' تعا J� سابق� فأشا� عمر بيديه b		-  ]ص

� ))�ين %k, سأل¥ عن %لعمر�¬: ((<مر %لوجه يغط ساعة ثم ّ®َ, عنه� فقاq -%هللا عليه 	سلم 

 T5% qسلم ص -فاُ�ِمس %لرجل ف°� به� فقا	بك فاغسله ثال² : ((-[ %هللا عليه  ,k% ما %لطيب�

ص[ %هللا عليه  -� فهذ% T5% ))مر%�7 	�ما %�بة فانزعها ثم %صنع p عمرتك كما تصنع p حجك

#ا جا�� �لك %لرجل %k, قد تلبس بعمر�� جا�� 	لم يكن �يه علم عما تلبس به� فإنه قد  -	سلم 

f	 تضم: لبس %#خيط	بة �% T5% qفسأ �L%هما من <ظو�%7 %إلحر	ص[ %هللا عليه  - خ بطيب 

	b من %هللا جل 	عال سابق�  -ص[ %هللا عليه 	سلم  -عن �لك 	لم يكن �T5% r  -	سلم 

 T5%	 �Lيل عليه %لسالgبه ج �قد �خg �' �خبا��  -ص[ %هللا عليه 	سلم  -فانتظر %لوk% b, جا�

و·ا 	يفعلها من �مر 	ن¶ �	 فعل 	ترE 	!و �لك �نNما  f	b من %هللا 	�قو%+ 	�حµمه %ل´ يق

ص[ %هللا  -سبحانه 	تعاJ بل f من كتا� %هللا جل 	عال� فاهللا سبحانه 	تعاJ قد قر' طاعة نبيه 

 - بطاعته p غ� ما موضع من كتابه سبحانه 	تعا�J بل �خN'� g من يع¸ �سوq %هللا  -عليه 	سلم 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا : �نNما يع¸ %هللا جل 	عال� �خرl %لشيخا' قاال - عليه 	سلم ص[ %هللا

qيد بن خا� %�ه¥ قا�	هرير�  º� ث عن %لزهر, عن عبيد %هللا بن عبد %هللا عن� : J� º%جا� �عر

فقاL خصمه  :يا �سوq %هللا %قِض بيننا بكتا� %هللا� قاq: فقاq -ص[ %هللا عليه 	سلم  - �سوq %هللا 

qآلخر� فقا% º%ألعر% :º%لك %ألعر� qهللا� %قِض بيننا بكتا� %هللا� فقا% qب¥ �' : صد� يا �سو% N'�

 
ً
  –B هذ%  اعسيف

ً
ففديت : ته� فقالو% ¿ B %بنك %لرجم� قاqفز¾ بامر� - ير½ + غنمه  %يع¥ �ج�

 �LÀ تغريب	بنك جت مائة % B ماNد�� ثم سألت �هل %لعلم فقالو% �ن�		ب¥ منه بمائة من %لغنم %

 T5% qسلم  -فقا	عليك� : ((-ص[ %هللا عليه  Ã-%لغنم فر	بينكما بكتا� %هللا� �ما %لو�د�  N"ألقض

� ))�LÀ 	�ما �نت يا �نيس� فاغُد �J %مر�� هذ% فإ' %عÄفت فا�?ها 	B %بنك جت مائة 	تغريب

  .فغد% �نيس ��ها فر?ها



 T5% Lµمن تأمل �ح	سلم  -	خصمه  -ص[ %هللا عليه 	 º%ذ% %ألعر· T5% دÅ ص[ %هللا  -فإنّه

ص[ %هللا عليه  - ليست p %لقرA' %لكريم بنصها� 	Sنّما f من T5% اقد حكم �حµمً  -عليه 	سلم 

%ل´ f قرينة  -ص[ %هللا عليه 	سلم  -من 	b %هللا جل 	عال� %k, هو يعد من سنNة T5%  -	سلم 

 T5فا �lلكريم من جهة %الحتجا% 'Aسلم  -%لقر	%لو�د�  -ص[ %هللا عليه 	لغنم % N'حكم عليه بأ

قد حكم B %بنه جت مائة� 	%�ت  �- عليه Æ ألنNها ليست من حكم %هللا سبحانه 	تعا �J	aذلك

ُهَما ﴿ : قد ثبت p كتا� %هللا سبحانه 	تعاp J سو�� %5و� p قو+ جل 	عال
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هو  ا﴾� 	aذلك قد حكم B %بنه بأ' Åت مائة جت� 	يغّر� �LÀ 	تغريب %لعاL �يًض  ِمئ

مع  -ص[ %هللا عليه 	سلم  -%هللا سبحانه 	تعا �J	SنNما هو من سنNة T5%  ليس Êا نُص عليه p كتا�

 T5% N'�-  سلم	ص[ %هللا عليه - qَسٌم منه ))ألقض" بينكما: ((قا
َ
: -ص[ %هللا عليه 	سلم  -� 	هذ% ق

حLµ � 	حكم بأ' Åت مائة جت� 	يغّر� �LÀ 	�لك يدN'� B q �))ألقض" بينكما بكتا� %هللا((

 T5% -  سلم	لكريم من جهة  -ص[ %هللا عليه % 'Aهو %لقر ,k% �Jتعا	قرينة لكتا� %هللا سبحانه 

lالحتجا%.  

 T5%	-  سلم	ما ير- عنه  - ص[ %هللا عليه 	ته Nسن N'� غ� ما موضع p gص[ %هللا عليه  -قد �خ

 ÌرL �ّ-ها 	ÌرL %إلعر%Ë عنها لقوq من قوq �	 فعل �نّها قرينة لكتا� %هللا سبحانه 	تعاJ -	سلم 

 T5% q%توق� �قو Lعد N'� كتابه %لعظيم p Jتعا	هللا سبحانه % gص[ %هللا  - �حد من %5ا¨� بل �خ

يَن Aَمنُو% ﴿ : �يذ%' بإحباÍ %لعمل� 	قد قاq %هللا جل 	عال p سو�� %&جر%7 -عليه 	سلم  ِ
N
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�  N'� Lتسبب فيه %لكفر� فمعلو ,k% لعمل هنا ليس من% Íفإحبا �﴾

ص[ %هللا عليه  -من يرفع صوته عند T5% %لكفر باهللا سبحانه 	تعاÌ Jبط %لعمل� 	لكن هنا 

قد يكونو' هم من �هل %إليما' 	%�تكبو% هذ� %#عصية� %ل´ ُ�بNما تشعر بعدL �جالq  -	سلم 

 T5% q%سلم  -ألقو	ص[ %هللا عليه - T5% q%فع %لصو7 عند �قو�	سلم  -� 	سو%�  -ص[ %هللا عليه 

Ê اته عند سماِعهاÊ بعد 	حياته � p '� لعمل% Íة ُحبوNلك مظن� N'%حد� فإ	² بها %&كم  Nن يتحد

 %	%لعيا� باهللا� 	S' لم يكن كفرً 
ً
ن ��

N
B L قوq �سوq %هللا  %� فما %لظ Nسلم  -بمن قد	ص[ %هللا عليه 

  !!	نهجه 	هديه قوq غ�� 	نهجه 	هديه� �ليس هذ% قد حبط عمله من غ� �' يشعر -

عن بن شها� قاq �خÙg عر	� بن %لزب� عن Àئشة عن �بيها �خرl %لشيخا' من طريق صالح 

qهللا : %لصديق قا% qسلم  -لست تا�� شيئا �' �سو	ص[ %هللا عليه  -  Ú� عملت به 
N
يعمل به �ال

  .من �مر� �' ��يغ ا�خÛ �' ترaت شيئً 

ضß �هله فما�% عÞ �' يكو' من 	قت 	�ما' � 	هذ% %لّصديق Ýا¡ �' ترE %لسنNة �' يزيغ

  ..يستهِزئو' بنبيهم 	بأ	%مر� 	نهيه� 	يتنافسو' à pالفته� بل 	يسخر	' من نهجه



  .	قد �?ع %#سلمو' B �' من ظهر + من %لسنة �� لم Ìل + �' يدعها لقوq �حد �'

T5% ذلك %العتنا� بما ير- عنa	 bد بالعناية بالوÎعلم هذ% علم عظمة %�عب %�S	 - % ]هللا عليه ص

	b من %هللا جل 	عال�  -ص[ %هللا عليه 	سلم  -	%�عبÎد بما فيه� 	�S% علم �'N سّنة T5%  -	سلم 

Jتعا	فضله عند %هللا سبحانه 	لك %لعلم � ¡
  .فإنّه حينئٍذ يعلم 

ه 	سلم ص[ %هللا علي - ما يعتنو' بمعِرفة �حT5% Lµ %قد �' %لسلف %لصالح عليهم �zة %هللا كث�ً 	

-  âالس %لقصاã f ليست L%ر&%	 qالس %&الã f ماNكر �ن Çk% السã 'ّذلك فإa	 �+%حو�	

	!وها� �نNما ã fالس %&الq 	%&ر%�L معرفة %لفقه 	معرفة �حLµ %لقرA' 	تفس�� 	!و �لك� فقد 

qعبد %#لك قا º� كتابه %ِ&لية من حديث p بو نعيم� lحدثنا يزي: �خرqد بن سمر� �بو هز%' قا :

qيقو Úسمعت عطا� %�ر%سا :L%ر&%	 qالس %&الã f كر Çk% السã.  

م %لفقه صال�� 	-�%سة %لقرA' صال�: �بو نعيم من حديث äÌ بن كث� قاq ا	قد �خرl �يًض 
ّ
  .تعل

 T5% ةNسن N'� سلم  -فإ�' ��% علم	تع -ص[ %هللا عليه 	من %هللا سبحانه  b	 ¡
اJ فإنNه يُعلم 

 T5% ن تتبع سنة# Jتعا	عظمة %ألجر عند %هللا سبحانه 	سلم  -�لك %لعلم 	تفقه  - ص[ %هللا عليه 	

فيها� 	سp Y حفظها 	å معرفة صحيحها من سقيمها� 	%�Nk عنها� 	هذ% من ��فع %��جا7 عند 
æبن ي æي qقد قا	5يّة %لصا&ة� %	 âعن %لسّنة �فضل من :  %5يسابو�,%هللا #ن ��� %إلخال �Nk%

نعم : %لرجل يُنِفق ما+ 	يتعب نفسه 	Åاهد� فهذ% �فضل منه¬� قاq: قيل +. %ِ�ها- p سبيل %هللا

  ..بكث�

Lبو عبيد %لقاسم بن سال� qقد قا	فضل من : � Lهو عند, %�و	مر� �% B ّتبع للسنة �لقابض#%
  .%ل�ç بالسيو¡ p سبيل %هللا

 p قع %�فضيل بينهما لِعلُو شأنِهما	ة حيث Nفضل %لسن B qفضل %�ها- كما يد B qهذ% يد	
Lإلسال%. 


