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 ملف العدد
 اإلسناد من خصائص أهل السنة والجماعة

نَد  . فيه َصِعد: الِجبل في َأْسنَدَ : تقول. َأْسنَدَ  مصدر  اَبلَك ق َما َوِقيَل . اْْلَْرضِ  ِمنَ  اْرَتَفعَ  َما: لغة   والسَّ

 (2). َوَغيره َحاِئط من َعَليْهِ  ويعتمد إَِليْهِ  ْسَتندي   َما كلهو و (1). الّسْفح َعنِ  وَعالَ الَجَبل ِمنَ 

َلة   الطَِّريق  هو ‘:  قال ابن حجر َوصِّ . تْنِ اْلمَ  َطِريِق  ِحَكاَية   إِنَّه  : آَخرَ  َمْوِضع   . وقال فياْلَمتْنِ  إَِلى اْلم 

ي. للمتن الموصلة الرجال سلسة: بعضهم وقال  (3) مِّ  مالحك في عليه الحفاظ سندا ، العتماد وس 

 (4). الضعف أو بالصحة المتن على

بخالف غيرها من اْلمم اْلخرى كاليهود ، البد أْن نعرف أوال  أنَّ اإلسناد من خصائص هذه اْلمة

مام، لذلك تجد التناقض الواضح بكالم ليس له خطام وال ز نتديت تيوالنصارى وغيرهم من اْلمم ال

في تلك الكتب التي بين أيديهم، ْلنها من صنع البشر، أما هذه اْلمة فقد فّضلها الله عز وجل وشرفها 

ْكَر َوإِنَّا َله  َلَحاِفظ وَن{ : قال الله عز وجل ملسو هيلع هللا ىلصباتصال إسنادها في كتابها وسنة نبيها  ْلنَا الذِّ }إِنَّا َنْحن  َنزَّ

 [9]الحجر: 

َد بَْن َأْحَمدَ عن  َحمَّ ْعطَِها َمْن َقبَْلَها:  َأبي َبْكر  م  َة بَِثالََثِة َأْشَياَء، َلْم ي  قال: َبَلَغنِي َأنَّ اللََّه، َخصَّ َهِذِه اْْل مَّ

ْعَراِب  ْسنَاِد َواْْلَنَْساِب َواإْلِ  (5). اإْلِ

رِ  َظفَّ د بْن َحاتِِم بِْن الْم  َحمَّ ْسنَاِد، َوَليَْس قال: إِنَّ اللََّه  ‘ وعن م  َلَها بِاإْلِ َفَها َوَفضَّ َة َوَشرَّ َأْكَرَم َهِذهِ اْْل مَّ

لَِّها، َقِديِمِهْم َوَحِديثِِهْم، إِْسنَاد    ِمَن اْْل َمِم ك 
ت بِِهْم ، ِْلََحد  ف  ِفي َأْيِديِهْم، َوَقْد َخَلط وا بِك  ح  َوإِنََّما ِهَي ص 

                                            
 (480/ 2النهاية في غريب الحديث واْلثر ) (1)

 (454/ 1المعجم الوسيط ) (2)

 (138( و )ص: 33نزهة النظر)ص:  (3)

 (5صالح الرفاعي )ص:  -عناية العلماء باإلسناد وعلم الجرح والتعديل  (4)

 (48شرف أصحاب الحديث )ص:  (5)
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ْم تَ  ْم، َوَليَْس ِعنَْده  ْم، َوَتْمِييز  َبيَْن َما َأْخَباَره  ه  ْم بِِه َأنْبَِياؤ  ا َجاَءه  نِْجيِل ِممَّ ْميِيز  َبيَْن َما َنَزَل ِمَن التَّْوَراِة َواإْلِ

وا َعْن َغيِْر الثَِّقاِت. تِي َأَخذ  ت بِِهْم ِمَن اْْلَْخَباِر الَّ وه  بِك   َأْلَحق 

ة  إِنََّما َتن صُّ اْلَحِديَث ِمنَ  ْدِق َواْْلََماَنِة َعْن ِمثْلِِه  َوَهِذِه اْْل مَّ وِر بِالصِّ وِف ِفي َزَمانِِه، اْلَمْشه  الثَِّقِة اْلَمْعر 

ْم، ث مَّ َيبَْحث وَن َأَشدَّ اْلَبْحِث َحتَّى َيْعِرف وا اْْلَْحَفَظ َفاْْلَْحَفَظ، َواْْلَْضبَ  ه  ، َفاْْلَْضَبَط، طَ َحتَّى َتَتنَاَهى َأْخَبار 

جَ  .َواْْلَطَْوَل م  َجاَلَسة  ْن َكاَن َأَقلَّ م   اَلَسة  لَِمْن َفْوَقه  ِممَّ

َلِل، َوَيْضبِط وا ح    ب وه  ِمَن اْلَغَلِط َوالزَّ َهذِّ ا َوَأْكثََر َحتَّى ي  وَفه  ث مَّ َيْكت ب وَن اْلَحِديَث ِمْن ِعْشِريَن َوْجه  ر 

ا. وه  َعدًّ  َوَيَعدُّ

ِه َتعَ  ْكَر َهِذِه النِّْعَمةِ َفَهَذا ِمْن َأْعَظِم نَِعِم اللَّ ِة. َنْسَتْوِزع  اللََّه ش   (6). اَلى َعَلى َهِذِه اْْل مَّ

 : اِزيُّ وِل إاِلَّ َوَقاَل َأب و َحاتِم  الرَّ س  َمنَاَء َيْحَفظ وَن آَثاَر الرَّ نْذ  َخَلَق اللَّه  آَدَم أ   ِمَن اْْل َمِم م 
ة  مَّ ْن ِفي أ  َلْم َيك 

ِة.   (3)ِفي َهِذِه اْْل مَّ

م يخبر كل َواِحد ِمنْ ملسو هيلع هللا ىلص : َما َنقله الثَِّقة َعن الثَِّقة َكَذلِك َحتَّى يبلغ إَِلى النَّبِي ‘ وقال ابن حزم ه 

َمان َواْلَمَكان على َأن َأكثر َما َجاَء  وف اْلَحال َواْلعين َواْلَعَداَلة َوالزَّ ِذي أخبره  َونسبه َوكلهْم َمْعر  باسم الَّ

ول الله َهَذا اْلَمِجيء َفِإنَّ  ا إَِلى َرس  ول نقل الكواف إِمَّ َحاَبة  ملسو هيلع هللا ىلصه  َمنْق  ا  ~من طرق جَماَعة من الصَّ َوإِمَّ

ا إَِلى َأَمام َأخذ َعن التَّابِع يعرف َذلِك من َكاَن من أهل اْلمعرَفة بَِهَذا  ا إَِلى التَّابِع َوإِمَّ إَِلى الصاحب َوإِمَّ

أْن َواْلَحْمد لله رب اْلَعالمين َوهَ  َذا نقل خص الله َتَعاَلى بِِه المسملين دون َساِئر أهل اْلمَلل كلَها. الشَّ

(0) 

د  ‘ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية َحمَّ َة م  ا َخصَّ اللَّه  بِِه أ مَّ َواَيِة ِممَّ ْسنَاِد َوالرِّ ه  َوَجَعلَ ملسو هيلع هللا ىلص : َوِعلْم  اإْلِ

َراَيِة. َفَأْهل  اْلِكتَاِب اَل إْسنَا ا إَلى الدِّ لَّم  ِة س  وَن ِمْن َهِذِه اْْل مَّ بَْتِدع  واَلِت، َوَهَكَذا اْلم  وَن بِِه اْلَمنْق  ر  ْم َيأْث  َد َله 

نَِّة، ْسالَِم َوالسُّ ْسنَاد  لَِمْن َأْعَظَم اللَّه  َعَليِْه اْلِمنََّة " َأْهل  اإْلِ الاََلِت، َوإِنََّما اإْلِ ق وَن بِِه َبيَْن  َأْهل  الضَّ َفرِّ ي 

                                            
 (48شرف أصحاب الحديث )ص:  (6)

 (338/ 3فتح المغيث ) (3)

 (60/ 2الفصل في الملل واْلهواء والنحل ) (0)
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ِحيِح  واَلت  َيأْ الصَّ ْم َمنْق  اِر إنََّما ِعنَْده  فَّ ْعَوجِّ َواْلَقِويِم َوَغيِْرِهْم ِمْن َأْهِل اْلبَِدِع َواْلك  ِقيِم َواْلم  ونَ َوالسَّ ر  َها ث 

ْم اَل َيْعِرف وَن ِفيَها اْلَحقَّ ِمْن اْلَباطِِل.  ، َوه  ، َوَعَليَْها ِمْن ِدينِِهْم ااِلْعتَِماد 
 (9)بَِغيِْر إْسنَاد 

 ذلكوك، ملسو هيلع هللا ىلص النبي من سمعوه ما بعض عن بعضهم يروي ~ الصحابة كان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وفاة بعد

 يرويه يثحد أي قبول في يتوقفون يكونوا ولم، الصحابة عن يروون كانوا التابعين من بعدهم جاء من

 ملسو هيلع هللا ىلص. الله رسول عن صحابي

 عفان نب عثمان الراشد الخليفة مقتل إلى أدت التي نةالفت وقعت حتى الحال هذه على اْلمر وظل

س   فأخذ، المبتدعة والمذاهب الفرق وظهور، واختالفات انقسامات من ذلك تبع وما، ÷  ىعل الدَّ

، ملسو هيلع هللا ىلص النبي لىإ ينسبها نصوص من بدعته يسوغ ما عن يبحث فريق كل وبدأ، فشيئا   شيئا   يكثر السنة

 عرفوا ام إال منها يقبلون وال، اْلحاديث نقل في يتحرون لتابعينوا الصحابة من العلماء بدأ وعندها

 في مسلم اإلمام روى ، فقد(18). اإلسناد طريق عن وذلك، وعدالتهم رواتها ثقة إلى واطمأنوا طريقها

ا َوقَ ، ‘ بِْن ِسيِرينَ محمد َعِن  صحيحه مقدمة ْسنَاِد، َفَلمَّ وَن َعِن اإْلِ ون وا َيْسَأل  ، َعِت اْلِفتْ َقاَل: َلْم َيك  نَة 

نَْظر  إَِلى َأْهِل اْلبِدَ  ْم، َوي  نَِّة َفي ْؤَخذ  َحِديث ه  ْم، َفي نَْظر  إَِلى َأْهِل السُّ وا َلنَا ِرَجاَلك  وا: َسمُّ ْؤَخذ  َقال   ِع َفالَ ي 

مْ   (11). َحِديث ه 

 ففي، ةتنالف زمن عن وفاتهم تأخرت الذين الصحابة صغار عهد منذ والتحري التثبت هذا وابتدأ

َجاِهد   َعنْ  مسلم اإلمام مقدمة َشيْر   َجاءَ : َقاَل ، م  ول   َفَجَعَل ، َعبَّاس   اْبنِ  إَِلى اْلَعَدِويُّ  ب  ، َوَيق  ث  َحدِّ  َقاَل : ي 

ول   ول   َقاَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرس   اَل وَ  ) أي ال يستمع لحديث ( لَِحِديثِهِ  َيأَْذن   اَل  َعبَّاس   اْبن   َفَجَعَل ، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرس 

ر  يَ  ، َمالِي اْبنَ  َيا: إَِليِْه، َفَقاَل  نْظ  َك  َتْسَمع   َأَراكَ  اَل  َعبَّاس  ث  ولِ  َعنْ  لَِحِديثِي، أ َحدِّ ، تَ  َواَل  ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرس  ْسَمع 

نَّا إِنَّا: َعبَّاس   اْبن   َفَقاَل  ة   ك  ال  َسِمْعنَا إَِذا َمرَّ ول   َرج  ول   َقاَل : َيق  َنا، َوَأْصَغيْ َأْبَص  اْبَتَدَرْته  ، ملسو هيلع هللا ىلص اللهِ  َرس   إَِليْهِ  نَاار 

ا ل وَل، َلمْ  النَّاس   َركَِب  بِآَذانِنَا، َفَلمَّ ْعَب، َوالذَّ ذْ  الصَّ  (12). َنْعِرف   َما إاِلَّ  النَّاسِ  ِمنَ  َنأْخ 

                                            
 (9/ 1مجموع الفتاوى ) (9)

 (92/ 1السنة ومكانتها للسباعي ) (18)

 (15/ 1صحيح مسلم ) (11)

 (13/ 1صحيح مسلم ) (12)
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 إِنْ : ْلَعالِيَةِ ا وَأب  يقولملسو هيلع هللا ىلص  الله رسول على الكذب فشا حين باإلسناد المطالبة في التابعون أخذ ثم

نَّا َواَيةَ  َمع  َنْس  ك  ولِ  َأْصَحاِب  َعنْ  بِاْلبَْصَرةِ  الرِّ  ِمْعنَاَهااْلَمِدينَِة، َفَس  إَِلى َركِبْنَا َنْرَض، َحتَّى َفَلمْ ، ملسو هيلع هللا ىلص اللَّهِ  َرس 

 (13). َأفَْواِهِهمْ  ِمنْ 

 يونف وحراستها بحفظها اْلئمة عناية أن معل وأئمتها السنة رواة وأخبار الرواية أحوال مارس من

 مدنياه بأخبار الناس عناية أضعاف كانت والمتهمين الكذابين دخائل عن والكشف عنها الباطل

 (14). ومصالحها

 لم :الزنديق له فقال، عنقه بضرب فأمر زنديقا الرشيد هارون أخذ: قال إبراهيم بن إسماعيلعن 

 على اهوضعت   حديث   ألف من أنت فأين: قال. منك العباد أريح :قال؟ المؤمنين أمير يا عنقي تضرب

 اقإسح أبي من الله عدو يا أنت فأين: قالملسو هيلع هللا ىلص!  الله رسول به نطق حرف فيها ما كلها ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول

 (15). حرفا حرفا فيخرجانها ينخالنها المبارك بن الله وعبد الفزاري

ا بَاَركِ  اِلبْنِ  قِيَل  َلمَّ ؟ َقاَل  اِديث  اْْلََح  َهِذهِ : الْم  ،  َلَها َتِعيش  : اْلَمْصن وَعة  ْلنَا َنْحن   إِنَّا}اْلَجَهابَِذة   ْكرَ الذِّ  َنزَّ

 اوليتن بلفظه، بل يتناولها لم إن بمعناه السنة يتناول والذكر (16)[. 9: اْلِحْجرِ { ]َلَحاِفظ ونَ  َله   َوإِنَّا

 (13). الحق معرفة عليه يتوقف ما وكل العربية

 اْلمة ذهه في لظهر له الطائفة هذه وطلب اإلسناد يكن لم ولو: البستي حبان بن محمد تمحا أبو قال

 لتبديلا عن الدين عليه حفظْت  قط لنبي   أمة يكن لم أنه اْلمم، وذلك سائر في ظهر ما الدين تبديل من

، وال ألف   ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول سنن من سنة في يزاد أن يتهيأ ال اْلمة، حتى هذه حفظت ما  هيأيت ال كما واو 

 ، ولوالهمالدين بأمر عنايتهم المسلمين، وكثرة على السنن الطائفة هذه القرآن، لحفظ في مثله زيادة

 (10). شاء ما شاء من لقال

                                            
 (503رواه الدارمي ) (13)

 (234/ 1التنكيل بما في تأنيب الكوثري من اْلباطيل ) (14)

 (123/ 3تاريخ دمشق البن عساكر ) (15)

 (319/ 1فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) (16)

 (234/ 1التنكيل بما في تأنيب الكوثري من اْلباطيل ) (13)

 (. 1/25كتاب المجروحين ) (10)
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َواَظَبتِِهْم َعَلىوَقاَل َأب و َعبِْد اللَِّه الحاكم ْسنَاد  َوَطَلب  َهِذِه الطَّاِئَفِة َله  َوَكثَْرة  م   َمنَار  ِحْفظِِه َلَدَرَس  : َفَلْواَل اإْلِ

ْلَحاِد َواْلبَِدِع ِفيِه بَِوْضِع اْْلََحاِديِث، َوَقلِْب اْْلََسانِيِد، َفِإنَّ اْْلَ  َن َأْهل  اإْلِ ْسالَِم، َوَلتََمكَّ ْت عَ اإْلِ ْن ْخبَاَر إَِذا َتَعرَّ

ا وِد اْْلََسانِيِد ِفيَها َكاَنْت ب تْر  ج  تْبَة  ثم ساق بإسناده. و  : َكاَن ِعنَْد إِْسَحاَق ْبِن َأبِي فَ إلى ع  ْرَوَة، بْن َأبِي َحِكيم  َأنَّه 

ول  اللَِّه  : َقاَل َرس  ول  ، َقاَل: َفَجَعَل اْبن  َأبِي َفْرَوَة َيق  ْهِريُّ ول  اللَِّه ، ملسو هيلع هللا ىلصَوِعنَْده  الزُّ ْهِريُّ ، ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َرس  : َفَقاَل َله  الزُّ

ة  َقاَتَلَك اللَّه  َيا اْبَن َأبِي َفرْ  ، َواَل َأِزمَّ ط م  نَا بَِأَحاِديَث َليَْس َلَها خ  ث   .َوَة َما َأْجَرَأَك َعَلى اللَِّه اَل ت ْسنِد  َحِديَثَك؟ ت َحدِّ

(19) 

دِ  َعنْ  وا اْلِعلْمَ  َهَذا إِنَّ : َقاَل ، ‘ ِسيِرينَ  بْنِ  م َحمَّ ، َفانْظ ر  نْ  ِدين  ونَ  َعمَّ ذ  مْ دِ  َتأْخ   (28). ينَك 

بَاَرِك أيضا   لَّم  وَقاَل ابْن  الْم  طَْح باِلَ س   َكَمَثِل الَِّذي َيْرَتِقي السَّ
ِذي َيطْل ب  َأْمَر ِدينِِه باِلَ إِْسنَاد   (21) .: َمَثل  الَّ

ْسنَاد  َلَقاَل َمْن َشاَء َما َشاءَ : وقال يِن، َوَلْواَل اإْلِ ْسنَاد  ِمَن الدِّ  (22). اإْلِ

.‘:  افِِعيُّ الشَّ  قال  َمَثل  الَِّذي َيطْل ب  اْلَحِديَث باِلَ إِْسنَاد  َكَمَثِل َحاِطِب َليْل 

؟.  َوَعِن الثَّْوِريِّ  َقاتِل   ي 
 
ْن َمَعه  ِسالَح  َفبَِأِي َشْيء ْؤِمِن، َفِإَذا َلْم َيك  ْسنَاد  ِسالَح  اْلم   (23)َقاَل: اإْلِ

ْعَلم   ْسنَادِ اإْلِ  َولَِكْونِ ‘:  َحَجر   ابْن   َقاَل  وع  الحديث  بِهِ  ي  و ِمنْ  َمْعِرَفت ه   َكاَنْت  َغيِْرهِ  َمنْ  اْلَمْوض   ضِ ف ر 

 (24). اْلِكَفاَيةِ 

، الطائفة المنصورة الذين اختصهم الله لحفظ هذا الدين والذبِّ عن حياضه، حفظوا فأهل السنة والجماعة

 ل الحديث واْلثر.اْلسانيد ونخلوها وبينوا صحيحها من سقيمها، لذلك فهم أه

، َوَذَكَر، َحِديَث النَّبِيِّ  ة  َعَلى َنيِّف  َوَسبِْعيَن ملسو هيلع هللا ىلص: )) فهذا إمام أهل السنة َأْحَمد ْبن َحنَْبل  َتْفَتِرق  اْْل مَّ

لَُّها ِفي النَّاِر إاِلَّ ِفْرَقة   ، ك  ون وا َأْصَحاَب اْلَحِديِث، َفالَ َأدْ ((. ،  ِفْرَقة  مْ َفَقاَل: إِْن َلْم َيك   (25)؟!. ِري َمْن ه 

                                            
 (6معرفة علوم الحديث للحاكم )ص:  (19)

 (14/ 1صحيح مسلم ) (28)

 (393الكفاية للخطيب البغدادي )ص:  (21)

 (15/ 1صحيح مسلم ) (22)

 (331/ 3فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) (23)

 (202/ 1لمفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري )مرقاة ا (24)

 (25شرف أصحاب )ص:  (25)
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الذين أدخلوا في الدين ما ليس منه، وكذبوا على الله ورسوله،  

وعلى رأس هذه الفرق، فرقة الرافضة الذين يتدينون بالكذب ن وحالهم ال يخفي على أحد من أهل 

 البصيرة.

: ÷في حيث قال: قال علي بن أبي طالب ، ما أخرجه الكليني في الكافمن أشهر أسانيد الشيعة

ي يا رسول الله، إِنَّ َأبِي  ملسو هيلع هللا ىلص أنه كلَّم رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلصعن عفير حمار رسول الله  فقال: بَِأبِي َأنَْت َوأ مِّ

ِفينَِة َفَقاَم إَِليِْه ن وح  فَ  ِه َعْن َأبِيِه َأنَّه  َكاَن َمَع ن وح  ِفي السَّ َثنِي َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ مَّ َقاَل: َمَسَح َعَلى َكَفلِِه ث  َحدَّ

ِه الَِّذي َجعَ  ْم. َفاْلَحْمد  لِلَّ ه  لِْب َهَذا اْلِحَماِر ِحَمار  َيْرَكب ه  َسيِّد  النَّبِيِّيَن َوَخاَتم  ج  ِمْن ص  َلنِي َذلَِك َيْخر 

 (26)اْلِحَماَر. 

عون أن قلوبهم تحدثهم عن الذين تلقوا دينهم من الخياالت والمنامات، ويدَّ  ثم انظر إلى الصوفية

 عن قلبي يموت، حدثني ال الذي الحي عن: ميت، وأسانيدهم عن ميت إنها: أسانيدنا عن ويقولونربهم، 

 .مباشرة الله عن نتلقى مفتوح الساخن برقية، الخط وكأنها ربي

 أحدا سمعوا وإن، مخدوع فمغرور الشريعة غير ِفي الحقيقة رام من وكل‘:  قال ابن الجوزي

 نفم، يموت ال الذي الحي َعنِ  علمنا وأخذنا ميت َعنْ  ميتا علمهم أخذوا مساكين: قالوا حديثا رويي

َثنِي: َقاَل  َثنِي: قلت، جدي َعنْ  أبي َحدَّ  قلوب الخرافات بهذه وأهلكوا فهلكوا. ربي َعنْ  قلبي َحدَّ

 (23)ر. اْلغما

َثنِي َقاَل  ومن‘:  قال ابن عقيل  ذلكب صرح ومن، الرسول َعنِ  غني   نهأ حصرَّ  فقد ربي َعنْ  قلبي َحدَّ

 (20). الزندقة هذه تحتها الشريعة فِي مدسوسة كلمة فهذه، كفر فقد

ه   َما َوَأمَّا‘:  ابن القيم َقاَل  ول  َثنِي: َواْلَجَهااَلِت  اْلَخيَااَلِت  َأْصَحاِب  ِمنْ  َكثِير   َيق  َربِّي،  َعنْ  َقلْبِي َحدَّ

، َوَلِكنْ َح  َقلَْبه   َأنَّ  َفَصِحيح   َثه  ْن؟ َعنْ  دَّ  (29)َربِِّه؟.  َعنْ  َشيَْطانِِه، َأوْ  َعمَّ

                                            
 (233 -1الكافي ) (26)

 (329تلبيس إبليس )ص:  (23)

 (338تلبيس إبليس )ص:  (20)

 (64/ 1مدارج السالكين ) (29)
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 الكتاب على وخواطره هواجسه فيحكم شيء أدنى أحدهم يرى الجهال وهؤالء‘:  قال ابن القيم

 أنتميموت، و ال الذى الحى عن أخذنا ربى، ونحن عن قلبي حدثني: إليهما، ويقول يلتفت والسنة، وال

 كفر وه الذى الكالم من ذلك الرسوم، وأمثال اتبعتم بالحقائق، وأنتم أخذنا ائط، ونحنالوس عن أخذتم

 ثالحدي فتسمع تذهب أال: هؤالء لبعض قيل حتىبجهله،  يعذر جاهال يكون أن صاحبه وإلحاد، وغاية

 (38)الخالق؟.  الملك من يسمع من الرزاق عبد من بالسماع يصنع ما: الرزاق؟ فقال عبد من

ول ونَ الذين يقدسون العقول ويحكمونها في المنقول، و لى أهل الكالم والمعتزلةوانظر إ  َيق 

م   يَّة   َقَواطِع  : اْلَباطَِلةِ  لَِقَضاَياه 
ول ونَ  َوَبَراِهين   َعْقلِ ، َوَيق  وصِ  َيِقينِيَّة  ْرآنِ  لِن ص  نَّةِ  اْلق   اَل  َسْمِعيَّة   ر  َظَواهِ : َوالسُّ

ِفيد    (31). اْلَيِقينَ  ت 

َثنَا)  وَ  ( َأْخَبَرَنا)  َغيْرِ  َعَلى َأَحاَلَك  َوَمنْ ‘:  ل ابن القيمقا ا: َأَحاَلَك  َفَقدْ  ( َحدَّ ، َخيَالِ  َعَلى إِمَّ وفِي   ص 

ْرآنِ  َبْعدَ  َفَليَْس . َنْفِسي   َرأِْي  َأوْ . َفلَْسِفي   قِيَاسِ  َأوْ  َثنَا)  وَ  ( َأْخَبَرَنا) وَ  اْلق  بََهات   إاِلَّ  ( َحدَّ تََكلِِّمي ش   َوآَراء  . نَ اْلم 

نَْحِرفِيَن، َوَخيَااَلت   فِيَن، َوقِيَاس   الْم  َتَصوِّ تََفلِْسِفينَ  اْلم  لِيَل، َضلَّ  َفاَرَق  َوَمنْ . اْلم    َعنْ  الدَّ
ِ
بِيلِ ا َسَواء  َواَل . لسَّ

نَّةِ  الِْكتَاِب  َواْلَجنَِّة، ِسَوى اللَّهِ  إَِلى َدلِيَل  لُّ . َوالسُّ   َوك 
ْرآنِ  َدلِيل   َيْصَحبَْها َلمْ  َطِريق  نَّةِ  اْلق  ِق  نْ مِ  َفِهَي  َوالسُّ  ط ر 

يَْطانِ  ِجيمِ  اْلَجِحيِم، َوالشَّ . الرَّ
(32) 

َمر  بْن  اْلَخطَّاِب  نَِن أَ ÷:  َقاَل ع  أِْي َأْعَداء  السُّ أَْي؛ َفِإنَّ َأْصَحاَب الرَّ ْم َوالرَّ اك  م  اْْلََحاِديث  َأْن إِيَّ ْعَيتْه 

يِن بَِرأِْيِهمْ  وا ِفي الدِّ ْم َأْن َيْحَفظ وَها َفَقال  َتْت ِمنْه  وَها َوَتَفلَّ  (33). َيع 

فالشيعة وغيرهم من فرق الضالل يبغضون أهل السنة وأهل اْلثر أشد البغض، وعلى رأسهم 

 أجمعين. ~الصحابة 

ْرَعَة الّراِزيِّ  ِه َأنَّ ‘  َعْن َأبِي ز  وِل اللَّ ا ِمْن َأْصَحاِب َرس  َل َينَْتِقص  َأَحد  ج   ملسو هيلع هللا ىلصه  َقاَل: إَِذا َرَأْيَت الرَّ

وَل  س  لَّه   ملسو هيلع هللا ىلصَفاْعَلْم َأنَّه  ِزنِْديق  ; َوَذلَِك َأنَّ الرَّ ، َوإِنََّما َأدَّى إَِليْنَا َذلَِك ك  ، َوَما َجاَء بِِه َحقٌّ ْرآَن َحقٌّ ، َواْلق  َحقٌّ

                                            
 (123/ 1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) (38)

 (590 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )ص: (31)

 (439/ 2مدارج السالكين ) (32)

 (1842/ 2جامع بيان العلم وفضله ) (33)
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، َوهَ  َحاَبة  ْم الصَّ نََّة. َواْلَجْرح  بِِهْم َأْوَلى، َوه  وَدَنا ; لِي بْطِل وا اْلِكَتاَب َوالسُّ ه  وا ش  وَن َأْن َيْجَرح  ِريد   ي 
ِ
اَلء ؤ 

 .  (34)َزَناِدَقة 

بِْغض  َأْهَل اْلَحِديِث َوإَِذا اْبَتدَ  وعن َأْحَمَد بْن ِسنَان   َو ي  بَْتِدع  إاَِل َوه  نَْيا م  ل  قال: َليَْس ِفي الدُّ ج   بِْدَعة  َع الرَّ

ِزَعْت َحالََوة  اْلَحِديِث ِمْن َقلْبِِه.   (35)ن 

ْلَحاِد َواَل َأبَْغَض إَِليِْهْم ِمْن وعن َأَبي َنْصِر بَْن َسالَم  اْلب َخاِريَّ اْلَفِقيهَ  : َليَْس َشْيء  َأثَْقَل َعَلى َأْهِل اإَلِ

 (36)َسَماِع اْلَحِديِث َوِرَواَيتِِه بِِإْسنَاده. 

ْختِيَانِيِّ  ْرآن  َفاْعَلْم َأنَّه   وَعْن َأيُّوَب السَّ نَِّة َفَقاَل َدْعنَا ِمْن َهَذا حْسب نَا اْلق  َل بِالسُّ ج  ْثَت الرَّ َأنَّه  َقاَل: إَِذا َحدَّ

 .  (33)َضالٌّ

د بْن َعبِْد اللَِّه اْلَحافِظ   َحمَّ اَل َقاَل: َسِمْعت  َأْحَمَد ْبَن إِْسَحاَق ْبِن أَ  وعن م  ر  َرج 
نَاظِ بِْغيَّ ي  يُّوَب اْلَفِقيَه الصَّ

 : ل  ج  . . َقاَل َله  الرَّ َثنَا ف الَن  َثنَا. َفَقاَل: َحدَّ َثنَا إَِلى َمتَى َحدَّ ْم َيا َكاِفر  َفالَ يَ َدْعنَا ِمْن َحدَّ : ق  يْخ  ِحلُّ َفَقاَل َله  الشَّ

. ث مَّ اْلَتَفَت إِ  َل َداِري َبْعد  ْل َداِري َغيَْر َهَذا. َلَك َأْن َتْدخ   َقطُّ اَل َتْدخ 
 (30)َليْنَا َفَقاَل: َما ق لْت  َْلَحد 

تَيْبََة بَْن َسِعيد   َل، ي ِحبُّ َأْهَل اْلَحِديِث، ِمثَْل َيْحَيى ْبِن َسِعيد  اْلَقطَّاِن، َوَعبِْد  وعن ق  ج  قال: إَِذا َرَأْيَت الرَّ

، َوَأْحَمَد  ْحَمِن ْبِن َمْهِدي  نَِّة َوَمْن الرَّ ا آَخِريَن، َفِإنَّه  َعَلى السُّ ْبِن َحنَْبل  َوإِْسَحاَق ْبِن َراَهَوْيِه، َوَذَكَر َقْوم 

بَْتِدع    (39). َخاَلَف َهَذا َفاْعَلْم َأنَّه  م 

ول  ِفي َقْوم  َيبْ وعن َبِقيَّة بن الوليد : َيا َأَبا َيْحَمَد َما َتق  وَن َحِديَث َنبِ ، َقاَل: َقاَل لِي اْْلَْوَزاِعيُّ يِِّهْم؟ َغض 

ِه  وِل اللَّ ه  َعْن َرس  ث   ت َحدِّ
 َقاَل: َليَْس ِمْن َصاِحِب بِْدَعة 

 
: َقْوم  َسْوء بِِخالَِف بِْدَعتِِه بَِحِديث  إاِلَّ ملسو هيلع هللا ىلص ق لْت 

 (48)َأْبَغَض اْلَحِديَث. 

                                            
 (95/ 4فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) (34)

 (32/ 2ذم الكالم وأهله ) (35)

 (33/ 2ذم الكالم وأهله ) (36)

 (56/ 2ذم الكالم وأهله ) (33)

 (31/ 2ذم الكالم وأهله ) (30)

 (31ادي )ص: شرف أصحاب الحديث للخطيب البغد (39)

 (33شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي )ص:  (48)
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وِن الَّذِ قال ابن تيمية رحمه الله:  ر  ي َخيِْر اْلق 
وِل َفِإنَّ اْلَقْدَح فِ س  ي الرَّ

وَل َقْدح  فِ س   ملسو هيلع هللا ىلصيَن َصِحب وا الرَّ

وِل اللَِّه   َطَعن وا ِفي َأْصَحاِب َرس 
ِ
اَلء ِة اْلِعلِْم: َهؤ  ه  ِمْن َأئِمَّ إنََّما َطَعن وا ِفي َأْصَحابِِه ملسو هيلع هللا ىلص َكَما َقاَل َمالِك  َوَغيْر 

 وَ 
 
 َكاَن َله  َأْصَحاب  َسْوء

 
ل  َسْوء : َرج  وَل اْلَقاِئل  ا لَِيق  ه  َصالِِحيَن. َوَأْيض  ا َلَكاَن َأْصَحاب  ال  َصالِح  َلْو َكاَن َرج 

ْسالََم َوَشَراِئَع النَّبِيِّ  ْرآَن َواإْلِ ِذيَن َنَقل وا اْلق   الَّ
ِ
اَلء ي  َوَغيِْرِه َفاْلَقْدح  ملسو هيلع هللا ىلص َفَهؤ 

ِذيَن َنَقل وا َفَضاِئَل َعلِ ْم الَّ َوه 

وَثَق بِمَ  يِّ َواَل لَِغيِْرِه. ِفيِهْم ي وِجب  َأْن اَل ي 
؛ اَل لَِعلِ  َفالَ َتثْب ت  َفِضيَلة 

يِن َوِحينَِئذ   (41)ا َنَقل وه  ِمْن الدِّ

َعالمة  َأهِل البَدِع الَوقيعة  في َأهِل اْلََثر، وَعالَمة  الزناِدَقة ‘:  وقال اإِلمام َأبو حاتم الرازي

ريدوَن إِْبطاَل  م َأهَل اْلََثِر َحشوية، ي  شبهة،  َتْسمَيت ه  اآلثار، َوَعالَمة  الجهمية َتْسمَيت هم أهَل السنة م 

ْجبَِرة، وَعالَمة  المرجَئة َتْسمَيت هم َأهَل السنة م خالفة َون قصانية،  َوَعالَمة  الَقَدرية َتْسمَيت هم َأهَل السنة م 

نَّة ناِصَبة، وال َيلْحق  َأهل ا لسنة إاِلَّ اْسم َواِحد، وَيْسَتِحيل  َأْن َوَعالَمة  الرافَضة َتْسِمَيت ِهم َأهَل السُّ

ْم َهذِه اْلَْسماء.   (42)َتْجَمَعه 

َبيْرِ  َبيِْريُّ ِمْن َوَلِد الزُّ ْرَوَة الزُّ ال  َينَْتِقص  َأْصَحاِب  وَرَوى َأب و ع  وا َرج  ، َفَذَكر  نَّا ِعنَْد َمالِِك ْبِن َأَنس  قال: ك 

وِل اللَِّه  اَع لَِيِغيَظ َفَقَرَأ َمالِك  هذ، ملسو هيلع هللا ىلصَرس  رَّ ْعِجب  الزُّ " َحتَّى َبَلَغ" ي  ِذيَن َمَعه  ِه َوالَّ ول  اللَّ د  َرس  َحمَّ ه اآلية"م 

وِل اللَّ   ِمْن َأْصَحاِب َرس 
: َمْن َأْصَبَح ِمَن النَّاِس ِفي َقلْبِِه َغيْظ  َعَلى َأَحد  اَر". َفَقاَل َمالِك  فَّ   ملسو هيلع هللا ىلصِه بِِهم  اْلك 

: َلَقْد َأْحَسَن َمالِك  فِي َمَقاَلتِِه َوَأَصاَب ِفي َتأِْويلِِه. َفَقْد َأَصاَبتْه  َهذِ  . ق لْت  يب  َأب و َبْكر 
، َذَكَره  اْلَخطِ ِه اآْلَية 

ْم َأْو َطَعَن َعَليِْه ِفي ِرَواَيتِِه َفَقْد َردَّ َعَلى اللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن، َوَأْبطَ  ا ِمنْه  َص َواِحد  ئَِع َل َشَراَفَمْن َنقَّ

ْسلِِميَن، َقاَل اللَّه  َتَعاَلى:  ارِ  }اْلم  فَّ اء  َعَلى اْلك  ِذيَن َمَعه  َأِشدَّ ِه َوالَّ ول  اللَّ د  َرس  َحمَّ  (43). {م 

َحاَبةِ  َعَداَلةَ ‘: قال الخطيب البغدادي  مْ  اللَّهِ  بَِتْعِديلِ  َمْعل وَمة   َثابَِتة   الصَّ ، َهاَرتِِهمْ طَ  َعنْ  إِْخَباِرهِ وَ  َله 

مْ  َواْختَِياِرهِ  ْرآنِ  َنصِّ  ِفي َله   (44). اْلق 

                                            
 (429/ 4مجموع الفتاوى ) (41)

 (281/ 1شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) (42)

 (293/ 16تفسير القرطبي ) (43)

 (46الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي )ص:  (44)
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ا الَصَحاَبة  ‘:  قال الحافظ الذهبي ْم َمطِْويٌّ َوإِْن َجَرى َما َجَرى. . . إِْذ َعَلى ~ َفَأمَّ َفبَِساط ه 

 (45)َتَعاَلى. َعَداَلتِِهْم َوَقب وِل َما َنَقل وه  الَعَمَل، َوبِِه َنِدين  اللَه 

نَِّة َوالَجَماَعةِ ‘:  قال الحافظ ابن كثير ول  ِعنَْد َأْهِل الس  د  ْم ع  لُّه  ثم قال: َوَقْوِل . َوالَصَحاَبة  ك 

ا َطَوا . ثم قال: َوَأمَّ ود  يًّا َقْول  َباطِل  َمْرذ ول  َوَمْرد 
ول  إاِلَّ َمْن َقاَتَل َعلِ د  ْعَتِزَلِة: الَصَحاَبة  ع  ِض لَرَوافِ ِئف  االم 

وا إاِلَّ َسبَْعَة َعَشَر َصَحابِيًّا  ِهْم، َوَدَعاِويِهْم َأنَّ الَصَحاَبَة َكَفر 
َة َعْقلِ ْم  -َوَجْهلِِهْم، َوِقلَّ ْوه  َو ِمَن  -َوَسمَّ َفه 

 (46). الَهَذَياِن باِلَ َدلِيل  

                                            
 (24هم للذهبي )ص: الرواة الثقات المتكلم فيهم بما ال يوجب رد (45)

 (102إلى اختصار علوم الحديث )ص:  الباعث الحثيث (46)
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