








101ـه(  )ت  الَمكِّ  جرٍب  بن  ُماـهد  اإلماُم  يقول 
ْن ـَهَداِن 

َ
ْعَظُم: أ

َ
َّ أ يُّ انلِّْعَمتَْيِ َعَ

َ
ْدرِي أ

َ
: »َما أ

ادلاريم  سنن  ـْهَواِء«. 
َ ْ
ال ـَهِذهِ  ِمْن  َعفَاِن  ْو 

َ
أ ِْسَلِم، 

ْ
ِلل

.)317(

 : )ْخِتيَاِنُّ )ت 131ـه ويقول اإلمام أيُّوُب السِّ
اهلل  َقُهَما  يَُوفِّ ْن 

َ
أ ْعَجِمِّ 

َ ْ
َوال ََدِث 

ْ
ال َسَعاَدةِ  ِمْن  »إِنَّ 

نَّة  نَِّة«. رشح أصول اعتقاد أـهل السُّ ـْهِل السُّ
َ
ِلَعالٍِم ِمْن أ

.)30( لاَكيئِّ 
َّ

لل

ويقول اإلمام يونس بن ُعبيٍد ابلرصيُّ )ت 139ـه( 
نَّة، وأعجُب  ن يدعو ايلوم إىل السُّ : »الَعَجُب ِممَّ
َبَهارِي  للرَبْ نَّة  السُّ رشح  نَّة«.  السُّ إىل  ـُِجيُب  امل منه 

)ص 59(.

 : )ويقول اإلمام ُسْفياُن اثلَّْورِيُّ )ت 161ـه
رشح  ُغَرَباُء«.  ُهْم  إِنَّ

فَ ا؛  َخْيً نَِّة  السُّ ـْهِل 
َ
بِأ »اْستَوُْصوا 

لاََكيِئ )49(.
َّ

نَّة لل السُّ أصول اعتقاد أـهل 

728ـه(  )ت  َتيِْميََة  ابن  اإلسلم  شيخ  ويقول 
َخْيُ  فهم  املسلمي،  َنَقاَوُة  نَِّة  السُّ »وأـهُل   :

.)158/5( انلبويَِّة  نَِّة  السُّ منهاُج  للنَّاس«.  انلَّاس 





ونعوُذ  ونستغِفُره،  ونستعينُه،  حنَمُدُه،  هلل،  المَد  إنَّ 
يهِدهِ  من  أعمانِلا،  سيئاِت  ومن  أنُفِسنا  باهلِل من رشوِر 

يُضِلْل فل ـهادَي هل. ُمِضلَّ هل، ومن  اهلل فل 

وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحَدُه ال رشيَك هل، وأشهُد أن 
. حممًدا عبُده ورسوهل

َوَل  ُتَقاتِهِۦ  َحقَّ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

.]102 عمران:  ]آل  ۡسلُِموَن﴾  مُّ نُتم 
َ
َوأ إِلَّ  َتُموُتنَّ 

ّمِن  َخلََقُكم  ِي  ٱلَّ َربَُّكُم  ٱتَُّقواْ  ٱنلَّاُس  َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَبثَّ ِمۡنُهَما رَِجاٗل َكثرِٗيا 
 َ إِنَّ ٱللَّ رَۡحاَمۚ 

َ
َوٱۡل بِهِۦ  تََسآَءلُوَن  ِي  َ ٱلَّ ٱللَّ َوٱتَُّقواْ  َونَِساٗٓءۚ 

]النساء: 1[. َرقِيٗبا﴾  َعلَۡيُكۡم  َكَن 
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نَّة8 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

َ َوقُولُواْ قَۡوٗل َسِديٗدا ٧٠  ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

ۡعَمٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗ َوَمن يُِطِع 
َ
يُۡصلِۡح لَُكۡم أ

َ َورَُسوَلُۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما﴾ ]الحزاب: 70–71[. ٱللَّ
أما بعُد:

 فإنَّ أصدَق الديث ِكتاُب اهلل، وخَي الَهْدِي ـَهْدُي 
، ورشَّ المور حُمَدثاتُها، ولكَّ حُمَدثٍة  ٍد  حممَّ

بِدعٌة ولك بِدعٍة ضللٌة ولك ضللٍة يف انلار.

نيا ليست بدار قراٍر وال َموِطِن استقراٍر،  إنَّ ـهذه ادلُّ
اتَِها  وأـهلُها)1( وإن طال بهم الَمُد فهم عنها راحلون، وملذلَّ

ت أبناءها وَفَتنَْت أصحاَبَها  )1( فالدنيا –أيُّها األفاضل– مهما غرَّ

ٱۡلََيٰوةُ  ﴿َوَما   : ٌوَمتاٌع زائٌل، يقول  فهي زينٌة ُمْضَمِحلَّة 

ۡنَيآ إِلَّ َمَتُٰع ٱۡلُغُرورِ﴾ ]آل عمران: 185[.  ٱدلُّ
التَّزهيُد  : »هذه اآليُة الكريمة فيها  ْعِديُّ  السَّ يقول الشيخ 
تفتُِن =  الُغرور،  َمتاع  وأهنا  بقائها،  وعدم  بَفنائها  الدنيا  يف 
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نيا-  تاركون، يقول اإلمام انلووي : »فإنَّها -أي ادلُّ
دار نفاٍد ال حمَلّ إخلد، وَمركب ُعبور ال مزنل ُحبور،)1( 

ومرشوع انفصاٍم ال موطن دوام«)2(.

امليَِّت منهم مهما ارتفعت ماكنته، وعل بي  لكنَّ 
انلاس شأنُه، فإنه ال يدري كيف تكون خاتمتُه ونهايتُه؛ 
العزيز  بيِد  ـهو  وإنما  باختياره،  ليس  المر  ـهذا  لن 
الكيم اذلي جعل العربة باخلواتيم، فعن سهِل بن سعٍد 
قال:    اهلل  رسول  أن    الساعِديِّ 
َنَِّة َوإِنَُّه  ْهِل اجلْ

َ
َْعَمُل فِيَما يََرى انلاس َعَمَل أ َعْبَد لَ

ْ
»إِنَّ ال

= بُزخُرفِها، وتخدع بغرورها، وتُغرُّ بمحاسنها، ثم هي منتقلة، 
ومنَتَقٌل عنها إلى دار القراِر، التي ُتَوفَّى فيها النفوس ما عِمَلْت 

«. تفسير السعدي )ص160(.  يف هذه الدار، من خيٍر وَشرٍّ
)1( أي: سرور. لسان العرب البن منظور )158/4(. 

)2( رياض الصالحين )ص3(. 



نَّة10 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

ْهِل انلَّارِ 
َ
ْهِل انلَّارِ، َويَْعَمُل فِيَما يََرى انلاُس َعَمَل أ

َ
ِمْن أ

َ
ل

ِبََواتِيِمَها«)1(. ْعَماُل 
َ ْ
َوإِنََّما ال َنَِّة،  ْهِل اجلْ

َ
أ وهو من 

يقول اإلمام ابن بطال : »يف تغييِب اهلل عن 
لطيٌف،  وتدبٌي  بالغٌة  ِحكمٌة  أعماِلم  خواتيَم  عباِدهِ 
اإلعجاُب  دلخل  عمله  خاتمة  أحد  علم  لو  أنه  وذلك 
أنه  َعِلم  ومن  باإليمان،  هل  ُيتم  أنه  َعِلَم  َمْن  والكسُل 
ُيتَم هل بالكفر يزداد غيًّا وُطغيانًا وُكفًرا، فاستأثر اهلل 
فل  ورجاٍء،  بي خوٍف  العباد  ذلك؛ يلكون  بعلم  تعاىل 
العايص من رمحِته،  ييأُس  بعمِله وال  املطيُع هلل  يُعجُب 
إيله«)2(. واالفتقاِر  هلِل  واخلضوع  لِّ  اذلُّ حتت  اللك  يلقع 

اذلي  ـهو  ِكَراُم– 
ْ
ال –أيُّها  النام  من  حقيقًة  فاملوفَّق 

م وـهو ُمتنب لآلثام، مُقبل ىلع فعل 
َّ

يقبضه الَعِزيز الَعل

)1( رواه الُبخاِري )6128( واللفظ له، ومسلم )112(. 

)2( شرح صحيح الُبخاِري البن َبطَّال )10/ 203(.
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أنٍس  فعن  اخليات،  من  الزتوُّد  ىلع  حريص  الطاعت، 
َراَد اهلل 

َ
 أن رسول اهلل  قال: »إذا أ

ُه«، فقيل كيف يَْستَْعِملُُه يا رسول اهلل؟ 
َ
بَِعْبٍد َخْيًا اْسَتْعَمل

َمْوِت«)1(.
ْ
ُقُه لَِعَمٍل َصالٍِح قبل ال

ِّ
قال: »يَُوف

 ع قاري : »أي: حىت يموَت ىلع 
َّ

يقول الُمل
اتلوبِة والعبادة، فيكون هل ُحسن اخلاتمة«)2(.

هل  ُختم  من  اليت  الصالة  العمال  أفضل  من  وإنَّ 
العزيز  بإذن  الكبي  الفضل  ونال  الكثي  باخلي  فاز  بها 
بُسنَِّة)3(  ٌك  ُمتمسِّ وـهو  العبُد  يموَت  أن  ـهو  القدير، 

. َُّحُه الشيخ اأَلْلَبانِي )1( رواه التِّْرمِِذي )2142(، وصحَّ

)2( مِْرَقاُة المفاتيح )471/9(.

)3( خاصة ونحن نعيش يف زمٍن انتشرت فيه البدع بين المسلمين، 

نَن فيهم. واهلل المستعان. وقلَّ ظهور السُّ
أهمها:  ومن  عوامل  ة  عدَّ العظيم  البالء  هذا  يف  ساهم  وقد   



نَّة12 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

الدين.  أمور  يف  المسلمين  أبناء  بين  1- انتشار الجهل 
2- وسائل اإلعالم -أكثرها- واالتِّصاُل بأنواعها التي أصبحت 
ْيِغ واالنحراف.  الزَّ ألهل  ومنربًا  الـُمحَدثات  لنشر  مصدًرا 
من  النَّاَس  ُر  ُيحذِّ من  قلة  –ولألسف–  3- وُيضاف لذلك 
 : تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  يقول  أهلَِها،  ومن  البَِدِع 
البِدعة«. مجموع  َقِوَيِت  النبوة  بنور  يقوم  َمْن  »وكلما ضعف 

.)104  /3( الفتاوى 
، وُجنِّب الوقوع يف الباطل يف زمننا هذا  َباِع الحقِّ فعلى من ُوفِّق التِّ
ِة على هذه النعمة الجليلة والِمنَِّة العظيمة،  أن يحمد ربَّ الَبِريَّ
الفضل  على  المحافظة  على  ُتعينُُه  التي  األسباب  يبُذَل  وأن 
الكبير والخير الكثير، َوْلَيْحَذْر أشدَّ الَحَذِر من االغرتار بكثرة 
المنحرفين، أو التأثر بكالم المثبِّطِين الحاقدين، يقول اإلمام 
ابن الَقيِّم : »وإِيَّاك أن تغرتَّ بما يغرتَّ به الجاهلون، فإهنم 
يقولون: لو كان هؤالء على حقٍّ لم يكونوا أقلَّ النَّاس عدًدا، 

َوالنَّاُس على خالفِِهم. =
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والتسليم،  الصلة  أفضل  عليه  الكريم  الرسول  وـهدي 
رجٌل  اهلل  ليق  »لو   : أنٍَس  مالِك بن  اإلمام  يقول 
نَِّة، لاكن يف اجلنَّة مع  بِِملِء الرض ُذنوًبا، ثم ليق اهلل بالسُّ
يقي والشهداء والصالي، وَحُسن أوئلك  دِّ انلبيي والصِّ

رفيًقا«)1(.

يف  لكم  أمجع  أن  فَاِضُل– 
َ ْ
ال –أيُّها  أحببُت  وذلا 

املوت  فضل  يف  ة  مَّ
ُ
ال ُعلماء  أقوال  بعض  الُكتيب  ـهذا 

نَّة،)2( لعل الكريم الوـهاب أن ينفع بها جاِمَعها  ىلع السُّ

بالنَّاِس  فمشبَّهون  َخاَلَفُهم  وَمن  النَّاس  ُهُم  هؤالِء  أن  َفاعلم   =
أقلَّهم  كانوا  وإن  الحق،  أهل  إال  النَّاس  فما  بناٍس،  وليسوا 

 .)147/1( السعادة  دار  مِفتاح  َعَدًدا«. 
)1( »َذمُّ الكالِم وَأْهلِه« للهروي )77/5(، وسيأيت تخريُجه.

مهم يف الوفاة، وذكرُت ُنبَذًة يسيرة  )2( َرتَّْبُت األئمَة على حسب َتقدُّ

التي ترجمْت له =  المراجع  أهمِّ  إلى  اإلشارة  مع  إماٍم  لكل 



نَّة14 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

ك  اتلَّمسُّ ىلع  ُمعينًا  سببًا  مجيًعا  نلا  فيجعلَها  وقاِرئَها، 
قديٌر  فهو سبحانه  نيوية؛  ادلُّ الرِبيَّة يف حياتنا  بُسنَّة خي 

جديٌر.  وباإلجابة 

= وأطلُت يف ذلك، ونقلُت كذلك بعض ما اشُتهر عنه يف الحثِّ 
البَِدِع  باجتناب  واألمر  أهلها،  ومحبَّة  نَّة  بالسُّ االلتزام  على 
على  أضفُت  الفائدة  زيادة  أجل  ومن  أصحاهبا،  عن  والُبعِد 
األفاضِل  تِنا  أئمَّ بعض  عن  نقلُتها  مختَصرة  تعليقاٍت  أقوالهم 
إلى  يحتاج  قد  ما  إيضاح  إلى  إضافة  واألحياء،  األموات  من 

الباب.  التي يف هذا  أقوالهم  بياٍن من 

َكَتَبه
أبو َعبْد اهلل محزة انلاييل
)اخلريطيات/قطر(
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: »من ماَت  َياِحُّ  الرِّ يقول اإلمام أبو العايلِة 

 ، الَبْصِريُّ مِْهَراَن  بن  ُرَفْيُع  الَعاليِة  أبو  الحافُظ  ُر  المفسِّ اإلمام   )1(

، وأسلم يف خالفة  أدرك زمن النبي  وهو شابٌّ
  استفاد من جماعة من الصحابة ، يِق دِّ الصِّ
وقرأ القرآن على ُأبيِّ بن كعب وزيد بن ثابٍت األنصاري وابن 

عباس وغيرهم رضي اهلل عنهم جميًعا.
ولذا كان  من أعلِم النَّاس بالقرآن يف عصره، يقول أبو بكر 
: »ليس أحد  ِجْسَتانِيُّ )ت 316هـ(  السِّ داود  أبي  ابن 
ُجَبْيٍر …«.  بن  وبعده سعيُد  منه،  بالقرآن  أعلُم  الصحابة  بعد 

اِء البن الَجَزِريِّ )1/ 125(. غاية النهاية يف طبقات الُقرَّ
ُتوفِّي  بالبصرة سنة 90هـ وقيل سنة 93هـ.  =

اإلمام أبو العاليِة الرَِّياِحّي)1( )ت 90 هـ( 




نَّة20 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

َباِع وُمجانبة االبتداع،   كثيَر الحثِّ على لزوم االتِّ = كان 
ُلُزوِم  يف  وصاياُه  »كانت   : األَْصَبَهانِيُّ  ُنَعْيِم  أبو  يقول 
ِحْلَية  واالبتداِع«.  اإِلحداث  ُمَجاَنَبِة  فِي  َوُعُهوُدُه  ااِلتِّبِاِع، 

.)217/2( األَْصَبَهانِيِّ  ُنَعْيٍم  ألبي  اأْلَْولَِياِء 
من وصاياه  يف هذا الباب: 

- قوله : »َما َأْدِري َأيُّ النِّْعَمَتْيِن َعَليَّ َأْعَظُم: إِْذ َأْخَرَجنِي اهللُ 
ْسَلِم َأْن َيُكوَن لِي  ْسَلِم، َأْو َعَصَمنِي فِي اْلِ ْرِك إَِلى اْلِ ِمَن الشِّ

َلكائيِّ )230(. نَّة لالَّ فِيِه َهًوى«. شرح أصول اعتقاد أهل السُّ
- وقوله كذلك : »َل َأْدِري َأيُّ النِّْعَمَتْيِن َأْفَضُل، َأْن َهَدانَِي 
اأْلَْولَِياِء  ِحْلَية  اْلَْهَواِء«.  َهِذِه  ِمْن  َعاَفانِي  َأْو  لِْلِْسَلِم،  اهللُ 

.)218/2(
ْمُتوُه َفَل َتْرَغُبوا  ْسَلَم، َفإَِذا َتَعلَّ - وقوله أيًضا : »َتَعلَُّموا اْلِ
ُفوا  ُتَحرِّ َوَل  ْسَلُم،  اْلِ ُه  َفإِنَّ اْلُمْسَتِقيِم،  َراِط  بِالصِّ َوَعَلْيُكْم  َعنُْه، 
ْسَلَم َيِمينًا َوَل ِشَماًل، َوَعَلْيُكْم بُِسنَِّة َنبِيُِّكْم َوالَِّذي َكاَن َعَلْيِه  اْلِ
َأْصَحاُبُه، َوإِيَّاُكْم َوَهِذِه اْلَْهَواَء الَّتِي ُتْلِقي َبْيَن النَّاِس اْلَعَداَوَة  = 



 َياِحّي 21اإلمام أبو العاليِة الرِّ

)3( يٌق«.)2(  نَّة َمستوًرا)1( فهو ِصدِّ السُّ ىلع 

َلكائيِّ )17(،  نَّة لالَّ = َواْلَبْغَضاَء«.شرح أصول اعتقاد أهل السُّ
وِحْلَية اأْلَْولَِياِء )218/2(، وَذمُّ الكالم للَهَرِويِّ )800(.

انظر ترجمته يف كتاب: ِحْلَية اأْلَْولَِياِء )2217/2(، تاريخ دمشق 
ُكتب  من  وغيرها   )213/4( للذهبي  َير  السِّ  ،)159/18(

الرتاجم.
شيٌء  منه  يتبيَّْن  لم  »يعني  اهلل:  حفظه  الفوزان  العالمة  يقول   )1(

يًقا«. إتحاُف القاري بالتعليقات على  ُيخالف فإنه يموت ِصدِّ
.)254/2( للَبْرَبَهاِري  نَّة  السُّ شرح 

)2( يقول العالمة ربيع بن هادي المدخلي حفظه اهلل: »نرجو له 

هداء  يقين والشُّ دِّ أن يكون يف الجنَّة، ونرجو أن يكون مع الصِّ
نَّة تجمع كل خير  و الصالحين، وَحُسن أولئك رفيًقا؛ ألنَّ السُّ
نَِّة لإلمام  السُّ َشْرُح  نَُه  َتَضمَّ بِبياِن ما  الَباِري  َعْوُن  يف المؤمن«. 

.)968/2( الَبْرَبَهاِري 
نَّة للَبْرَبَهاِري )ص 59(، طبقات الحنابلة ألبي َيْعَلى  )3( شرح السُّ

 .)42/2(
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َتِميَمَة  أبِي  بن  بكر  أبو  ُة،  الُحجَّ المشهوُر،  الحافُظ،  اإلماُم،   )1(

ين وكسرها وحكى  ختيان: بفتح السِّ ، والسِّ ْختَِيانِيُّ الَبْصِريُّ السَّ
القاموس  ُدبغ.  إذا  الماعز  جلد  هو  بالضم؛  كذلك  بعُضهم 

للِفيروزآباِدي )196/1(. المحيط 
يقول اإلمام ابن عبد الرب : »وأيُّوب ُيكنَّى أبا بكر، وكان 
أحد  وهو  ختياين،  السِّ له  قيل  ولذلك  بالبصرة،  الجلود  يبيع 
من  وكان  واالستقامة،  واإلمامة  الحديث  يف  الجماعة  ِة  أئِمَّ
اظِِهم وخيارهم«. التمهيد )339/1(. ُولَِد  عباد العلماء وُحفَّ

68هـ. سنة  بالبصرة   
اإلمام  عنه  يقول  زمانه،  يف  البصرة  أهل  ِخياِر  من    كان 
الَبْصَرِة«.  َسيُُّد شباب أهل  »َأيُّوُب   : البصري  الحسن 

.)215/3( أحمد  لإلمام  العلل 
اإلمام  يقول  هد،  والزُّ والعبادة  العلم  بين    جمع 

)1( )ت 131 هـ(  ْخِتَياِنيُّ اإلمام أيُّوب السِّ




نَّة26 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

َجامًِعا  الحديث،  يف  َثْبًتا  ثَِقًة  أيوب  »كان   : ابن سعد
.)246/7( الكربى  الطبقات  ًة«.  ُحجَّ العلِم،  َوِرًعا، كثيَر  َعْداًل 
مات  َشهيًدا يف طاعون البصرة سنة 131هـ، يقول اإلمام 
الذي كان  البصرة  »ُتوفِّي شِهيًدا يف طاعون   : الذهبي 
يف سنة إحدى وثالثين ومائة، وله ثالث وستون سنًة«. تاريخ 

.)618/3( اإلسالم 
انظر كذلك ترجمته يف كتاب: التاريخ الكبير للُبخاِري )409/1(، 
وِسَيِر   ،)3/3( األصبهاين  نعيم  ألبي  اأْلَْولَِياِء  ِحْلَية  وكتاب 
الرتاجم  ُكتب  من  وغيرها   .)15/6( َهبِيِّ  للذَّ النَُّبالء  أعالِم 

والسير. 
زيد  بن  اِد  حمَّ اإلمام  يقول  نَّة،  بالسُّ التَّمسك  شديد    كان 
اتِّباًعا  ه  َوَأَشدُّ جالسُته،  َمن  َأْفَضُل  عندي  »َأيُّْوُب   :

.)26( لكائي  لالَّ نَّة  السُّ أهل  اعتقاد  أصول  شرح  نَّة«.  للسُّ
 : ابِّين عنها، حيث كان يقول ُمحبًّا أيًضا للمتمسكين هبا الذَّ
َما يسقط ُعْضٌو =  نَِّة، فكَأنَّ ُجِل من أهل السُّ »إنه َيْبُلُغنِي َمْوُت الرَّ



 ُّْخِتَياِني 27اإلمام أيُّوب السِّ

قال يل   : 
ابلرِصي)1( َزاَذاَن  بن  ُعَماَرة  يقول 

وََجَاَعٍة،  ُسنٍَّة  َصاِحَب  الرَُّجُل  َكَن  إَِذا  ُعمارة  »يا  أيُّوب: 

= من أعضائي«. ِحْلَية اأْلَْولَِياِء )9/3(.
أهلها  من  ًرا  ُمحذِّ للبَِدِع،  الُبغض  شديد    كذلك  كان 
َأنَّ    البصري  ُمطِيٍع  أبي  بن  ِم  َسالَّ فعن  لهم،  وُمجانًبا 
عن  أسألك  بكر،  أبا  يا  أليوب،  قال  األهواء،  أهل  من  رجاًل 
َكلَِمٍة«.  نصف  وال  بُِأْصُبِعِه:  ُيِشيُر  وهو  »َفَولَّى،  قال:  َكلَِمٍة؟ 

 .)412( الدارمي  سنن 
َقُه اإلمام يحيى  َي  بعد سنة160هـ، وثَّ )1( أبو َسَلَمة، ُتُوفِّ

أيًضا  وقال   ،)146/1( تاريخه  يف  كما    َمِعين  ابن 
العلل  بأٌس«.  به  ما  ثَِقٌة  »َشْيٌخ   : أحمد  اإلمام  عنه 
)302/1(، وقال كذلك عنه اإلمام الُبخاِريُّ : »ربما 
َيْضَطِرُب يف حديثه«. التاريخ الكبير )505/6(، وقد ترجم له 
وذكر   ،)465/4( اإلسالم  تاريخ  يف    الذهبي  اإلمام 

فيه.  العلماء  أقوال 



نَّة28 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

يِّ َحاٍل َكَن فِيِه«. )1( )2(
َ
أ  َعْن 

ْ
ل

َ
تَْسأ  

َ
ل

َ
ف

نة ال ُيخاف عليه  )1( يعني بكالمه –واهلل أعلم– أن صاحَب السُّ

بخالف  معصية،  ارتكب  أو  العبادة  يف  ر  قصَّ وإن  مات،  إذا 
المبتدع الذي وإن اجتهد يف الطاعة فهذا ليس بنافع له، ولذا 
اْزَداَد  إِلَّ  اْجتَِهاًدا  بِْدَعٍة  اْزَداَد َصاِحُب  »َما   يقول:  كان 

األصبهاين )9/3(. ُنَعيم  اأْلَْولَِياِء ألبي  ِحْلَية  ُبْعًدا«.  اهللِ  من 
وما قاله اإلمام أيُّوب  هو بنحو ما ُيروى عن اإلمام مالك 
نََّة، وَسِلم منه أصحاُب   حيث قال : »من َلزم السُّ
يقين  دِّ رسول اهلل  ثم مات، كان مع النَّبيِّين والصِّ
نَّة  السُّ شرح  العمل«.  يف  ر  قصَّ وإن  والصالحين،  هداء  والشُّ

للَبْرَبَهاِري )ص 59(
. و سيأيت بنحوه كذلك عن جماعة من األئمة

َلكائيِّ )33(. نَّة لالَّ )2( شرح أصول اعتقاد أهل السُّ
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، يقول  الَبْصِريُّ الُمْعَتِمِر  التابِِعيُّ الجليل، أبو  )1( شيُخ اإلسالِم، 

اإلمام ابن ِحبَّان : »هو ُسَلْيَمان بن َطْرَخان مولى َبنِي 
ْيٍم فنُِسَب إليهم«.  َة، وقد قيل مولى قيس، كان َينزل يف بنى تَّ ُمرَّ

مشاهير علماء األمصار البن ِحبَّان )ص 93(.
ولد  بالبصرة سنة 46هـ.

يقول  المذكورين،  والُعبَّاد  المشهورين  ِة  األئِمَّ من    كان   
إلى  : »ما جلسُت  الَقطَّان  عنه اإلمام يحيى بن سعيد 
للُبخاِري )20/4(. الكبير  التاريخ  منه«.  أخوف هللِ  كان  أحد 
 : ُّمن خيار أهل البصرة، يقول اإلمام الِعْجلِي  ُيعترب

»كان من ِخيار أهل البصرة«. معرفة الثِّقاِت )430/1(. =

)1( اإلمام ُسليمان بن َطرخاَن التَّيِميُّ

 )ت 143 هـ(



نَّة32 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

  مونه  ُيقدِّ زمانه  يف    األئمة  من  جمٌع  كان  بل   =
على غيره من علماء أهل البصرة، يقول اإلمام يحيى بن سعيد 
ُم  ُيَقدِّ اَل  الثوري  سفيان  »كان   : 198هـ(  )ت  القطان 
اأْلَْولَِياِء  ِحْلَية  اْلَبْصِريِّيَن«.  من  َأَحًدا  التَّْيِميِّ  ُسَلْيَمان  على 

.)30/3(
 : بالبصرة سنة 143هـ، يقول اإلمام ابن سعد  ُتوفِّي
»وُتوفِّي ُسَلْيَمان بالبصرة سنة ثالث وأربعيٍن ومائة«. الطبقات 

الكربى )252/7(.
نَّة، ناصًرا  - كان  ُمجانًبا ألهل األهواء والبَِدِع، ذابًّا عن السُّ
وُمحبًّا ألصحاهبا، يقول اإلمام ابن حبان : »كان َيُذبُّ 
ى َمِن انتَحَلها«. مشاهير علماء األمصار البن  نن وُيقوِّ عن السُّ

حبان )ص 93(.
انظر ترجمته يف كتاب: الطبقات الكربى البن سعد )252/7(، 
َير للذهبي )195/6(،  التاريخ الكبير للُبخاِري )20/4(، والسِّ

َير.  وغيرها من كتب الرتاجم والسِّ



33  ُّاإلمام ُسليمان بن َطرخاَن التَّيِمي

يقول اإلمام الُمعتَِمُر بن ُسلَيَْماَن بن َطرخاَن اتلَّيِْم)1( 
َك؟« 

َ
ل »َما  فقال:   ، ُمنَْكِسٌ نَا 

َ
َوأ أِب  : دخلُت ىلع 

ُت: 
ْ
قُل نَِّة؟«  »َماَت َعَ السُّ ُت: »َماَت َصِديٌق يِل«. قال: 

ْ
قُل

ْيِه«)2(.
َ
َعل َْف   تَ

َ
ل

َ
»ف قَاَل:  نعم. 

  ُولَِد  البصري،  محمد  أبو  القدوة  الحافظ  اإلمام   )1(

سنة 106هـ، يقول اإلمام الذهبي : »كان إماًما ُحّجًة، 
.)979/4( اإلسالم  تاريخ  القدر«.  كبير  عابًدا،  زاهًدا 

َي  يف البصرة سنة 187هـ.  ُتُوفِّ
نَّة لالََّلكائِيِّ )61(.  )2( شرح أصول اعتقاد أهل السُّ
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بالبصرة    ُولَِد  البصري،  َعْوٍن  أبو  الُقدوة،  اإلمام،   )1(

66هـ. سنة 
ُعَباَدَة البصري   من ُعبَّاد عصره، يقول روُح بن  كان ُيعدُّ 
َعْوٍن«.  ابن  من  أعبَد  أحًدا  رأيت  »ما  205هـ(:  )ت   

.)101/4( للذهبي  اإلسالم  تاريخ 
نَّة وِعلِمه هبا، حيث يقول اإلمام  اشُتهر أيًضا  بتمسكه بالسُّ
نَّة  عبد الرحمن بن مهدي : »ما كان بالعراق أعلم بالسُّ

من ابن َعْوٍن«. سير أعالم النبالء )6/ 367(.
يقول  المعتِصم هبا، حيث كان  ُيثني على   كذلك  و كان 
َوإِِن  بِِه،  َوَرِضَي  اْلََثَر،  َهَذا  َلِزَم  َرُجًل  اهلل  »َرِحَم   :

=  .)261( بطة  البن  اإلبانة  َواْسَتْبَطَأُه«.  اْسَتْثَقَلُه 

)1( عبُد اهلِل بن عوٍن الَبْصِريُّ

 )ت 151 هـ(



نَّة38 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

يقول  فكان  وأهلها،  البدع  من  ُر  ُيحذِّ   أيًضا  كان  كما   =
اإلبانة  َأَبًدا«.  َهًوى  ِمْن  ُأُذَنْيِه  ِمنُْكْم  َأَحٌد  ْن  ُيَمكِّ »َل   :

.)446( بطة  البن 
موته،  قبل  حتى  ْت  استمرَّ البدع  وُمجانبة  نة  السَّ بالتزام  ووصيته 
وإيَّاكم  نََّة،  السُّ نََّة  »السُّ الموت:  عند    يقول  كان  حيث 

 .)57 )ص  للَبْرَبَهاِري  نَّة  السُّ شرح  مات.  حتى  والبدَع« 
نَّة،  نَّة( أي الزموا السُّ نَّة السُّ يقول العالمة الَفْوَزاُن حفظه اهلل: »)السُّ

نَّة وتمسكوا هبا. منصوب على اإلغراء، أي الزموا السُّ
أوصى هبذا  نَّة،  السُّ ما خالف  »والبدع«  تحذير  »وإيَّاكم«  وقوله: 
ة«. إتحاف القاري بالتعليقات  عند الموت من باب النصح لألُمَّ

نَّة للَبْرَبَهاِري )252/2(. على شرح السُّ
ويقول العالمة ربيع بن هادي حفظه اهلل: »وهذا يحصل لكثير من 
نَّة عند موته، وهذا من توفيق اهلل  نَّة، يعني ُيوصي بالسُّ أهل السُّ

لهم.
نَّة وُيوصي =  بالسُّ ناًسا منهم من يموت وهو ُيوصي  وأنا أعرف 



 ُّ39عبُد اهلِل بن عوٍن الَبْصِري

يقول اإلمام عبُد اهلِل بِن َعْوٍن ابَلرْصِيُّ : »َمْن 
.)1(» ُه بَِشٌي بُِكلِّ َخْيٍ

َ
ل
َ
نَِّة ف ِم َوالسُّ

َ
ِْسل

ْ
َماَت َعَ اإل

الجامي  –أي  أمان  محمد  الشيخ  ومنهم  بالعقيدة،   =
هو  اهلل–  شاء  –وإن  ابنه  َنقل  كما    )ت 1416هـ(– 
وهي  الزموها  يعني  العقيدَة  العقيدَة  يقول:  كان  أنه  صادٌق، 
لإلمام  نَّة  السُّ شرح  تضمنه  ما  ببيان  الباري  عون   .»… نَّة  السُّ

.)965/2( الَبْرَبَهاِري 
ووفاته كانت  بالبصرة سنة 151هـ.

وتاريخ   ،)37/3( اأْلَْولَِياِء  ِحْلَية  كتاب:  يف  مثاًل  ترجمته  انظر 
دمشق )326/31(، والسير للذهبي )346/6( وغيرها من 

الرتاجم. ُكتب 
نة لالَّلكائي )1/ 67(.  )1( شرح أصول اعتقاد أهل السُّ
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ة، إمام دار الهجرة، صاحب الُموطَّأِ،  )1( شيخ اإلسالم، ُحجة اأُلمَّ

الِحْمَيِريُّ  األصبحيُّ  مالٍِك  بن  َأَنٍس  بن  مالُك  اهلل  عبد  أبو 
93هـ. سنة  النبوية  بالمدينة    ُولَِد   ، الَمَدنِيُّ

كبان وانتشرت يف األمصار   وسيرته الَعطِرة  طارت هبا الرُّ
لمجلدات،  أو  ضخم،  لمجلد  يحتاج  وِذْكرها  والبلدان، 
أفردها غير واحد  المقام هنا لبسط شيء منها، وقد  وال يسع 
، وكذلك أطال جمع من األعالم  من العلماء بمصنف ُمستقلٍّ
 بالمدينة النبوية سنة 179هـ. َي  ُتُوفِّ يف ذكر أخباره، وقد 
فضائل  يف  »النتقاء  كتاب:  يف  المثال  سبيل  على  ترجمته  انظر 
المدارك  و»ترتيب  الرب،  عبد  البن  الفقهاء«  الئمة  الثلثة 
وتقريب المسالك« للقاضي ِعياٍض )25/1(، و»سير أعلم 
ب يف =  الـُمذهَّ يباج  و»الدِّ  ،)48/8( الذهبي  لإلمام  النبلء« 

 )اإلمام مالك)1( )ت 179 هـ



نَّة44 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

المالكي  َفْرُحون  البن  المذهب«  علماء  = معرفة أعيان 
)6/1(. كان اإلمام مالك  ُمبغًضا للبدع وأهلها، ُمحبًّا 
اتباًعا  الناس  أشدِّ  من    أيًضا  وكان  وأتباعها،  نَّة  للسُّ
»وقد   : الشاطبي  اإلمام  يقول  االبتداع،  وأبعدهم من 
من  وأبعدهم  اتباًعا،  هم  أشدِّ من  مالك–  اإلمام  –أي  كان 

.)299/1( االعتصام  االبتداع«. 
ووصاياه  يف هذا الباب كثيرة، من ذلك ما رواه عنه اإلمام 
 حيث  المصري )ت 204هـ(  العزيز  بن عبد  أشهب 
يا  قيل  والبدع«،  »إيَّاكم  يقول:  أنس  بن  مالك  سمعت  قال: 
فِي  َيَتَكلَُّموَن  الَِّذيَن  اْلبَِدِع  »َأْهُل  قال:  البدع؟  وما  اهلل  عبد  أبا 
ا  َيْسُكُتوَن َعمَّ َوَل  َوُقْدَرتِِه،  َوِعْلِمِه  َوَكَلِمِه  َوِصَفاتِِه  َأْسَماِء اهللِ 
َحاَبُة َوالتَّابُِعوَن َلُهْم بِإِْحَساٍن« ذم الكالم وأهله  َسَكَت َعنُْه الصَّ

.)858( للَهَرِويِّ 
وقال بشر بن عمر الزهراين )ت 207هـ(  سمعت مالك 
 = َوُسنَِّة  اهللِ  بِكَِتاِب  َفَعَلْيِه  النََّجاَة  َأَراَد  »َمْن  يقول:  أنس  ابن 
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نَِّة  السُّ َعَ  َماَت  »َمْن   : مالٌك  اإلماُم  يقول 
نَِّة  ، َمْن َماَت َعَ السُّ ُيبِْشْ

ْ
ل
َ
نَِّة ف ، َمْن َماَت َعَ السُّ ُيبِْشْ

ْ
ل
َ
ف

ُيبِْش«.)1(
ْ
ل
َ
ف

َجِيَع  اْرتََكَب   
ً

رَُجل نَّ 
َ
أ ْو 

َ
»ل  : أيًضا  ويقوُل 

ْهَواءِ،)2( 
َ ْ
ال َهِذهِ  ِمْن  ٍء  َشْ فِيِه  يَُكْن  ْم 

َ
ل ُثمَّ  َبائِر،ِ 

َ
ك

ْ
ال

= َنبِيِِّه «. ذم الكالم وأهله للَهَرِويِّ )864(.
وكان  كثيًرا ما يتمثَُّل بقول الشاعر: 

االنتقاء البن عبد الَبرِّ )ص 37(، ترتيب المدارك للقاضي ِعَياٍض 
 .)87/1(

)1( ذم الكالم وأهله للَهَرِويِّ )866(.

)2( ألن البدعة أشرُّ وَأَضرُّ على العبد من المعصية، وأهل البدع 

المعاصي،  أهل  من  اإلسالم  على  ضرًرا  وأكثُر  خطًرا  أعظم 
يقول اإلمام ابن القيم : »فهم –أي المبتِدعة– أعظم = 

يِن َما َكاَن ُسنًَّة َوَشرُّ اْلُُموِر اْلُمْحَدَثاُت اْلَبَدائُِعَوَخْيُر ُأُموِر الدِّ



نَّة46 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

)1(.» يِبِْشْ
ْ
ل
َ
ف نَِّة  السُّ َعَ  َماَت  َمْن   ،ُ

َ
ل رََجْوُت 

َ
ل

َبائَِر 
َ
ك

ْ
َعْبَد اْرتََكَب ال

ْ
نَّ ال

َ
ْو أ

َ
ويقول كذلَك : »ل

ْهَواءِ، 
َ ْ
َا ِمْن َهِذهِ ال

َ
َشيًْئا، ُثمَّ ن اِك بِاهللِ  ْشَ ِ

ْ
َها، ُدوَن اإل

َّ
ُك

بَِيٍة 
َ
نَّ ُكَّ ك

َ
ِفْرَدْوِس، ِل

ْ
ْعَ َجنَّاِت ال

َ
ْن يَُكوَن ِف أ

َ
رََجْوُت أ

َ
ل

يَْس ُهَو 
َ
َعْبِد َوَربِِّه ُهَو ِمْنَها َعَ رََجاٍء، َوُكَّ َهًوى ل

ْ
َبْيَ ال

ِمْنُه َعَ رََجاٍء، إِنََّما َيْهوِي بَِصاِحبِِه ِف نَارِ َجَهنََّم«.)2( 

بِِمْلءِ  رَُجٌل  اهلَل  ِقَ 
َ
ل ْو 

َ
»ل  : أيًضا  ويقول 

= ضرًرا على اإلسالم وأهله من أولئك –أي أهل المعاصي– 
ألهنم انتسبوا إليه وأخذوا يف هدم قواعده وقلع أساسه، وهم 
المرَسَلة  الصواعق  ينصرونه«.  أهنم  وُيوهمون  يتوهمون 

.)281/3(
)1( ذم الكالم وأهله للَهَرِويِّ )867(.

االعتصام   ،)91/1( ِعَياٍض  للقاضي  المدارك  ترتيب   )2(

 .)130/1( للشاطبي 
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َمَع  َنَِّة 
ْ
اجل يِف  لاََكَن  نَِّة،  بِالسُّ اهلَل  ليَِقَ  ثِمَّ  ُذنُوًبا،  ْرِض 

َ ْ
ال

َِك 
َ

وئل
ُ
اِلَِي، وََحُسَن أ َهَداِء َوالصَّ ِديِقَي َوالشُّ انلَِّبيَِّي َوالصِّ

َرِفيًقا«.)1(

)1( ذم الكالم وأهله للَهَرِويِّ )868(.
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الَمْرَوِزي،  الرحمن  عبد  أبو  الزاهد،  العابد،  اإلسالم،  شيخ   )1(

ولد سنة 118هـ، كان من أشدِّ الناس حرًصا على طلب العلم، 
يقول اإلمام أحمد : »لم يكن يف زمان ابن المبارك أحد 
أطلب للعلم منه«. الجرح والتعديل البن أبي حاتم )263/1(
اجتمعت فيه  ِخصال الخير من الزهد والعبادة والشجاعة؛ 
  )فعن عبد العزيز بن أبي ِرزمة الَمْرَوِزيِّ )ت 206هـ
البِرِّ إال ُجِمَعْت يف عبد اهلل  قال: »لم تكن َخْصَلٌة من ِخصال 
صحبة،  وُحسن  خلٍق،  وُحسن  ٌم،  وَتكرُّ حياٌء،  المبارك:  ابن 
وُحسن ُمجالسة، والزهد والورع، وكلُّ شيء«. تاريخ دمشق 

.)429/32(
–بالكسر: مدينة على الفرات فوق األنبار،   بِِهيت  ُتوفِّي 

من أعمال العراق، سنة 181هـ. =

اإلمام عبُد اهلِل بن امُلَباَرِك)1(

 )ت 181 هـ(



نَّة52 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

خاص،  بتصنيف  أخباره  له  العلماء  من  واحد  غير  أفرد  وقد   =
يقول ابن َخلَِّكان : »وقد جمعت أخباره يف جزأين«. 

.)34/3( الزمان  أبناِء  وأنباُء  األعيان  وفيات 
ير والتَّراجم يف سرد أخباره  وأطال كذلك جماعة ممن كتبوا يف السِّ
اأْلَْولَِياِء  ِحْلَية  يف  األَْصَبَهانِيُّ  ُنَعْيٍم  أبو  ذلك:  من  سيرته  وذكر 
)162/8(، والحافظ ابن عساكَر يف تاريخ دمشق )396/32( 
واإلمام الذهبي يف سير أعالم النبالء )378/8(، وغيرهم كثير.
البدع  ُمبغًضا، ومحذًرا من  نَّة وأتباعها،  ُمعظًِّما للسٌّ   كان 

 يف هذا الباب:  وأهلها، ومما ُنقل عنه 
- قوله : »إيَّاك أن َتجلس مع صاحب بدعة«. ِحْلَية اأْلَْولَِياِء 

.)168 /8(
- وقوله أيًضا : »َصاِحُب اْلبِْدَعِة َعَلى َوْجِهِه الظُّْلَمُة، َوإِِن 
نَّة  السُّ أهل  اعتقاد  أصول  شرح  ًة«.  َمرَّ َثَلثِيَن  َيْوٍم  ُكلَّ  َهَن  ادَّ

.)284( َلَكائِيِّ  لالَّ
ُهمَّ َل َتْجَعْل لَِصاِحِب بِْدَعٍة ِعنِْدي =  - وقوله كذلك : »اللَّ



 53اإلمام عبُد اهلِل بن امُلَباَرِك

 : ُّيقول اإلماُم عبُد اهلِل ْبُن الُمبارَِك الَمْرَوزِي
اهلَل  لَق  ُمسلٍِم   

ِّ
للك كرامٌة  الوَم  املوَت  أنَّ  أيخ  »اعلم 

نَُشكو  اهلل  فإىل  راجعون،  إله  وإنا  فإنَّا هلل  نَّة؛  السُّ ع 
ة العواِن، وُظهور ابلَِدع، 

َّ
وحَشتَنا، وَذهاَب اإلخواِن، وقل

َذهاِب  من  المة  بهذه  حلَّ  ما  عظيم  نشكو  اهلل  وإىل 
أصبحنا ف  وقد  ابلدع،  وُظهور  نَِّة،  السُّ أهل  الُعلماء)1( 

َلَكائِيِّ  لالَّ نَّة  السُّ أهل  اعتقاد  أصول  َقْلبِي«. شرح  َفُيِحبَُّه  َيًدا   =
.)275(

قلََّة  اأَلَفاِضُل–  اأَلِحبَُّة  –أيُّها  العلماء  َينُْتُج عن قبض  إنَّ مما   )1(

المتعالمين  َر  وتصدُّ وانتشاَره،  الجهل  وكثرَة  وَذهاَبه،  العلم 
ُر عوام المسلمين، كما أخربنا بذلك سيد  الذين بسببهم يتضرَّ
اهلل  رسول  أن    عمرو  بن  اهلل  عبد  فعن  المرسلين، 
 قال: »إِنَّ اهللَ َل َيْقبُِض اْلِعْلَم اْنتَِزاًعا َينَْتِزُعُه من 
َيْتُرْك  اْلُعَلَماِء، حتى إذا لم  بَِقْبِض  اْلِعْلَم  َيْقبُِض  َوَلكِْن  الناس، 
ِعْلٍم، =  بَِغْيرِ  َفَأْفَتْوا  َفُسئُِلوا  اًل،  َخَذ الناس رءوًسا ُجهَّ اتَّ َعالًِما 



نَّة54 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

 )3( عظيٍم«.)2(  وَهَرٍج  شديٍد)1(  زماٍن 

الُبخاِري )100( ومسلم )2773(  َوَأَضلُّوا«. رواه  َفَضلُّوا   =
له. واللفظ 

يقول اإلمام الِعينِي : »إنَّ اهلل ال يقبض الِعلم من بين الناس 
من  يمحوه  أو  السماء،  إلى  بينهم  من  يرفعه  أن  سبيل  على 
َحَمَلتِِه«.  العلماء وموت  صدورهم، بل يقبضه بقبض أرواح 

.)131/2( القاري  عمدة 
)1( يقول اإلمام مالك : »بكى ربيعة –أي ابن عبد الرحمن 

شديًدا  يوًما  136هـ(-  )ت  ْأِي  الرَّ بربيعَة  المعروف  المدين 
اسُتفتَِي من ال  فقال: ال، ولكن  نزلت بك؟  له: أمصيبٌة  فقيل 
إنكار  الباعث على  أمر عظيم«.  علم عنده وظهر يف اإلسالم 

)ص175(. المقدسي  شامة  ألبي  والحوادث  البدع 
االعتصام   ،)102 )ص  اح  وضَّ البن  عنها  والنهي  البدع   )2(

.)86/1( للشاطبي 
)3( يقول اإلمام بابطين )ت 1282هـ( : »فكيف لو رأى = 



 55اإلمام عبُد اهلِل بن امُلَباَرِك

م ذكُرهم هذه األزمنة، التي ظهر فيها الشرك األكرب  = من تقدَّ
االعتقادات  يف  ُتْحَصى:  وال  ُتَعدُّ  ال  التي  والبَِدع  واألصغر، 
واألقوال واألعمال، وظهرت جميع الفواحش يف أكثر أمصار 
المسلمين، وُضيَِّعت الصلوات واتُّبَِعت الشهوات«. االنتصار 

لحزب اهلل الموحدين )ص95(.
- فكيف لو رأى هؤلء الئمة العلم ما َتُمرُّ به أمة السلم اليوم 
وازدياد  الفتن  وُظهور  العداء،  وتسلط  وَتشتٍُّت،  هواٍن  من 
المحن، وانتشار البدع وُفشوِّ الجهل، وُبعد الكثير من أبنائها 
وإنا  هلل  فإنا  والمنحرفين،  بالكفار  وتأثرهم  الدين  تعاليم  عن 

راجعون.  إليه 
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)1( شيخ اإلسالم، اإلمام، الحافظ، أبو مسعود األزدي من أهل 

 بالموصل بعد 120هـ. الموصل بالعراق، ُولَِد 
 :  بين العلم والعمل، يقول اإلمام الذهبي  جمع 
»كان من أئمة العلم والعمل، َقلَّ أن َتَرى الُعيون مثله«. السير 

.)81/9(
السنن والزهد  ُكتًبا يف   يف طلب الحديث، وصنَّف  َرحل 
واألدب والفتن وغير ذلك، يقول اإلمام أحمد بن يونس الكويف 
الُمَعاَفى  ُيسمي  الثوري  سفيان  كان   : 227هـ(  )ت 

 .)399 الجرح والتعديل )8/  العلماء«.  ياقوتة  ابن عمران 
 : سعد  ابن  اإلمام  عنه  يقول  ُسنٍَّة،  صاحب    كان 
الكربى  الطبقات  ُسنَّة«.  صاحب  خيًِّرا،  فاضاًل،  ثقة،  »كان 

.)487/7(
وبه  كان ُيعرف الُسنِّيَّ من المبتِدِع من أهل الَمْوِصِل، = 

اإلماُم الـُمعاَفى ْبُن ِعمَراَن)1(

 )ت 185 هـ(



نَّة60 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

 
َ

يقول اإلماُم الُمعاَف بن ِعمراَن الَموِْصيِلُّ : »ل
ْو 

َ
أ نَِّة،  السُّ َعَ  َيُموُت  ا  إِمَّ َمْوِت، 

ْ
ال ِعْنَد   

َّ
إِل  

ً
َْمَدنَّ رَُجل تَ

َيُموُت َعَ بِْدَعٍة«.)1( )2(

= يقول اإلمام سفيان الثوري : »امتحنوا أهل الموصل 
يِّ )153/28(. بالُمَعاَفى«. هتذيب الكمال للِمزِّ

َي  سنة 185هـ بالموصل. ُتُوفِّ
بغداد  وتاريخ   ،)288/8( اأْلَْولَِياِء  ِحْلَية  يف:  ترجمته  انظر 
كتب  من  وغيرها   ،)80/9( للذهبي  َير  والسِّ  ،)227/13(

والسير.  الرتاجم 
الشخص  الحقيقي على  الثَّناء  أن    هذا  بكالمه  يعني   )1(
نَّة، وقد  يكون بعد معرفة ما ُقبض عليه، فقد يموت على السُّ
فالعربة  فاسد،  ومذهب  باطل  معتقد  على  وهو  َمنِيَُّتُه  تأتيه 
حديث  معنا  تقدم  ولقد  آخره،  شيء  كل  وعاقبة  بالخواتيم، 
اهلل  فنسأل  الباب،   يف هذا  الساعدي  بن سعد  سهل 
بأسمائه الحسنى و صفاته العليا أن يختم لنا بما ُيحب ويرضى. 

َلَكائِيِّ )62(. نَّة لالَّ )2( شرح أصول اعتقاد أهل السُّ
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 ، اهُد، شيخ اإلسالم، أبو علي الُخَراَسانِيُّ )1( اإلماُم، القدوُة، الزَّ

اإلمام  يقول  بسمرقند،  105هـ  سنة    ُولَِد   ، يُّ الَمكِّ
ابن سعد : »كان ثقة، ثبًتا، فاضاًل، عابًدا، وِرًعا، كثير 

.)43/6( الطبقات  الحديث«. 
ي على اهلل أحًدا– َصادًقا  كان –كما نحَسُبه واهلل حسيُبه وال ُنَزكِّ
مع اهلل سبحانه فانتفع  بعلمه ونفع غيره، يقول اإلمام 
َصَدق  ِعَياٍض  بن  الُفَضْيَل  »إنَّ   : المبارك  بن  اهلل  عبد 
اهلل فأجرى الحكمة على لسانه، فالُفَضْيُل ممن نفعه علمه«. 

.)389/48( دمشق  مدينة  تاريخ 
ُتوفِّي  بمكة سنة 187هـ.  =

اإلمام الُفضيُل ْبُن ِعَياٍض)1(

 )ت 187 هـ(



نَّة66 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

= مواعظ هذا اإلمام الجليل كثيرة وهي مشهورة مذكورة يف العديد 
من المصنفات وأكثرها يف باب الزهد و العبادة، والكتب التي 

ترجمت له وأطالت يف ذكر أخباره تشهد بذلك ومن ذلك: 
َير  والسِّ  ،)375/48( دمشق  وتاريخ   ،)84/8( اأْلَْولَِياِء  ِحْلَية 

الرتاجم.  كتب  من  وغيرها   )421/8( للذهبي 
أهلها  ومحبَِّة  نَّة  بالسُّ التمسك  على  الحث  يف    وصاياه 
وعدم الـُحزن على قلة سالكي طريقها، والتحذير من البدعة 
الحثِّ  و  بكثرهتم  االغرتار  وعدم  أصحاهبا،  بُمجانبة  واألمر 
على اإلخالص هلل  ومتابعة النبي  كثيرة، 

ومن أشهر ما ُنقل عنه يف هذا الباب: 
َأْن  َأَخاُف  َفإِنِّي  بِْدَعٍة؛  َصاِحِب  َمَع  َتْجِلْس  »َل   : قوله   -

)ص60(. للَبْرَبَهاِري  نَّة  السُّ شرح  ْعنََة«.  اللَّ َعَلْيَك  َتنزل 
- ويقول أيًضا : »َمْن َأَتاُه َرُجٌل َفَشاَوَرُه َفَدلَُّه َعَلى ُمْبَتَدٍع 
اْلبَِدِع؛  َصاِحِب  َعَلى  ُخوَل  الدُّ اْحَذُروا  ْسَلَم،  اْلِ َغشَّ  َفَقْد 
نَّة  السُّ أهل  اعتقاد  أصول  شرح   .» اْلَحقِّ َعِن  وَن  َيُصدُّ ُهْم  َفإِنَّ

.)261( َلكائي  لالَّ



 67اإلمام الُفضيُل ْبُن ِعَياٍض

يقول اإلمام الُفَضيُْل ْبُن ِعيَاٍض : »ُطوَب لَِمْن 

- وقال كذلك : »فإنه –أي العمل– إذا كان خالًصا ولم 

يكن صواًبا لم ُيقبل، وإذا كان صواًبا ولم يكن خالًصا لم ُيقبل 

حتى يكون خالًصا، والخالص إذا كان هلل، والصواب إذا كان 

نَّة«. ِحْلَية اأْلَْولَِياِء )8 /95(. على السُّ

- ويقول : »إنَّ اهللَ َل َيْقَبُل ِمَن اْلَعَمِل إِلَّ َما َكاَن َلُه َخالًِصا 

نَُّة«. ذم الكالم للهروي )473(. َوَل َيْقَبُلُه إِلَّ َعَلى السُّ

الكين،  السَّ ة  قلَّ يضرك  ول  الهدى  ُطرق  »اتَّبع   : وقال   -

االعتصام  الهالكين«.  بكثرة  تغترَّ  ول  للة  الضَّ وُطرق  وإيَّاك 

.)83/1( للشاطبي 

- ويقول أيًضا : »عمٌل قليٌل يف ُسنَّة خيٌر من عمل صاحب 

بدعة«. ِحْلَية اأْلَْولَِياِء )8/ 103(.

نَة«.  -وقال كذلك : »اْسُلك الحياَة الطيبَة، السلَم والسُّ

اأْلَْولَِياِء )99/8(.  ِحْلَية 



نَّة68 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

ِمْن  ِثْ 
ْ
ُيك

ْ
ل
َ
ف َذلَِك 

َ
إَِذا َكَن ك

َ
ف نَِّة،  َوالسُّ ِم 

َ
ِْسل

ْ
َماَت َعَ اإل

ْوِل: َما َشاَء اهلل«.)1( )2(
َ
ق

)1( أي: يحمد اهلل على هذه النعمة العظيمة والمنَّة الجليلة. 

ُشَعُب   ،)268( لالََّلَكائِيِّ  نَّة  السُّ أهل  اعتقاد  أصول  شرح   )2(

عساكر  البن  دمشق  تاريخ   ،)63/7( للبيهقي  اإليمان 
 .)398 /48 (
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اسم  بَِأنَُّه  َسْحنُْوَن  »تفسير   : الذهبي  اإلمام  يقول   )1(

ْيِن  السِّ بِفتِح  وهو  ِز،  َوالتََّحرُّ بِالِفْطنَِة  ُيْوَصُف  بالمغرب،  طائٍر 
 .)68/12( السير  َها«.  َوبَِضمِّ

أبو سعيٍد  نة،  المدوَّ المغرب، صاحب  العالَّمة، فقيُه  )2( اإلمام، 

عبُد السالِم بُن سعيِد بِن حبيٍب الِحْمِصيِّ األصل، المغربي، 
بَقْيَرَوان سنة 160هـ.   ُولَِد  المالكي، 

يقول  غفير،  جمع  منه  واستفاد  بلده  يف  العلم  رئاسة  إليه  انتهت 
بالمغرب،  الِعلم  رئاسة  إليه  »انتهت   : الذهبي  اإلمام 

.)867/5( اإلسالم  تاريخ  كثير«.  خلق  به  ه  وتفقَّ
اجتمعت فيه  الكثير من خصال الخير، يقول أبو العرب 
ِخالٌل =  فيه  »اجتمعت   :  )333 )ت  اإلفريقيُّ 

 )اإلمام ُسْحُنون)1( )2( )ت 240 هـ



نَّة72 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

اِدُق،  الصَّ َواْلَوَرُع  اْلَباِرُع،  اْلِفْقُه  غيره:  يف  = َما اْجَتَمَعت 
فِي  ُن  َوالتََّخشُّ ْنَيا،  الدُّ فِي  َهاَدُة  والزَّ  ، اْلَحقِّ فِي  َراَمُة  َوالصَّ
ْلَطاِن  السُّ مَِن  َيْقَبُل  ال  َوالتَّْرُك،  َماَحُة  َوالسَّ َواْلَمْطَعِم،  اْلَمْلَبِس 

)ص101(. إفريقية  علماء  طبقات  َشْيًئا«. 
ًرا منهم، يقول أبو العرب  كان  ُمبِغًضا ألهل البدع، ُمحذِّ
َل َمْن  محمد بن أحمد المغربي، اإلفريقي : »وكان َأوَّ
َد َأْهَل األَْهَواِء مَِن اْلَمْسِجِد اْلَجامِِع«. طبقات علماء إفريقية  َشرَّ

)ص102(.
ُتوفِّي  سنة 240هـ.

ألبي  )ص101(  إفريقيَة  علماء  طبقات  كتاب:  يف  ترجمته  انظر 
العرب، وترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي ِعَياٍض 
 ،)181/3( َخلَِّكان  البن  األعيان  وَوَفَياُت   ،)339/1(

الرتاجم.  كتب  من  وغيرها   )867/5( اإلسالم  وتاريخ 



 73اإلمام ُسْحُنون

 )298 )ت  َواِن)1(  الَقْيَ َعْوٍن  بن  حيىي  اإلماُم  يقوُل 
وـهو  اِر)2(  الَقصَّ ابِْن  ىلع  ُسْحنُْوَن  مع  دخلت   :

الَقلَُق؟ ـهذا  ما  فقال:  َمِريٌْض، 

قال هل: الَموُْت َوالُقُدْوُم ىلع اهلِل.

وابَلْعِث  بِالرُُّسِل  ا 
ً
ق ُمَصدِّ »ألسَت  َسْحنُْوُن:  هل  قال 

ِة أبو بكر  مَّ
ُ
َضَل هذه ال

ْ
ف
َ
نَّ أ

َ
واحلِساب َواجَلنَِّة َوانلَّارِ، وَأ

نَّ اهلَل يَُرى 
َ
ْوٍق، وَأ

ُ
َغْيُ َمْل لَُم اهللِ 

َ
ُثمَّ ُعَمُر، َوالُقْرآُن ك

)1( اإلمام أبو زكريا الَقْيَرَواين، كان رجالً صالًحا، من أهل العلم 

 سنة  ُتوفِّي  والفقه، له كتاب يف الرد على أهل البدع، 
298هـ.

للقاضي  المسالك  وتقريب  المدارك  كتاب  يف:  ترجمته  انظر 
لمحمد  التونسيين  المؤلفين  وتراجم   ،)530/1( عياض 

الرتاجم.  كتب  من  وغيرهما   )200/2( محفوظ 
)2( لم أجد له ترجمًة يف المصادر المتاحة عندي. 



نَّة74 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

َعَ  ُْرُج  تَ َولَ  اْسَتَوى،  الَعْرِش  َعَ  نَُّه 
َ
وَأ الِقَياَمِة،  يَْوَم 

َجاُروا؟«. َوإِْن  ْيِف  بِالسَّ ِة  ئِمَّ
َ
ال

قال: إِي واهلِل.
فقال: »ُمْت إَِذا ِشْئَت، ُمْت إَِذا ِشْئَت«.)1( )2(

)1( معنى كالمه  أنك إذا مِتَّ على هذه العقيدة السليمة 

. فال خوف عليك بإذن اهلل 
 ، ْختَِيانِيِّ السِّ أيوب  اإلمام  عن    قاله  ما  بنحو  معنا  وتقدم 

وغيرهم.   مالك  اإلمام  عن  وكذلك 
)2( كتاب رياض النفوس يف طبقات علماء الَقْيَرَوان وإفريقية ألبي 

بكر المالكي )367/1(، و السير لإلمام الذهبي )67/12(.
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ا، وشيخ اإلسالم صدًقا، العالم، العابد، الصابر،  )1( هو اإلمام حقًّ

الشيباين،  َحنَبل  أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن  المـحتسب، 
ثين،  المحدِّ »إمام   : البغدادي  الخطيب  عنه  يقول 
نَّة، والصابر يف المحنة …«.  ين، والُمنَاِضُل عِن السُّ النَّاِصُر للدِّ

 .)187/5( بغداد  تاريخ 
اليمن  و  الحجاز  بين  وتنقل  ببغداد،  164هـ  سنة    ولد   
ذلك  أثناء  واستفاد  اإلسالمية،  البلدان  من  وغيرها  ودمشق 

وأفاد. 
ْأِن، رأًسا يف  يقول اإلمام الذهبي : »كان أحمد عظيم الشَّ
ِه –أي العبادة– أثنى عليه َخلٌق من  الحديث ويف الفقه، ويف التََّألُّ

َير )203/11(. ُخصومه، فما الظن بإخوانه وأقرانه …« السِّ
ببغداد،  األول سنة 241هـ  ربيع  الجمعة 12  يوم    ُتوفِّي 
الخبير. = العليم  إال  وشهد جنازته خلق ال يحصي عددهم 

اإلمام أمحُد ْبُن َحنَبل)1(

 )ت 241 هـ(



نَّة78 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

= وقد اجتهد غير واحد يف جمع مناقبه وأخباره، والكالم على 
محنته وصربه وجهاده ألهل البدع، من أشهر من َكتب يف ذلك 
اإلمام  لمناقب  كتاًبا  أفرد  الذي    الجوزي  ابن  اإلمام 

أحمد، وغيره كثير.
وقد أطال اإلمام الذهبي  يف ترجمته، خاصة يف كتابه تاريخ 
النبالء  أعالم  سير  كتابه  يف  وكذلك   ،)1010/5( اإلسالم 
 )187/5( بغداد  تاريخ  لكتاب  أيًضا  وُينظر   ،)177/11(
للخطيب البغدادي  وكتاب تاريخ دمشق البن عساكر 

.)271/5(
يقول اإلمام ابن الجوزي : »كان اإلمام أبو عبد اهلل أحمد 
يف  يتكلم  البدعة  عن  وَنهيه  نَّة  بالسُّ تمسكه  لشدة  َحنَبل  بن 
نَّة، وكالمه  جماعٍة من األخيار إذا صدر منهم ما يخالف السُّ
أحمد  اإلمام  مناقب  للدين«.  النصيحة  على  محمول  ذلك 

.)253 )ص  الَجْوِزي  البن 
ك هبا، =  نَّة، ُموصًيا دائًما بالتَّمسُّ نعم فقد كان  ُمعظًِّما للسُّ



 79اإلمام أمحُد ْبُن َحنَبل

= ُمحذًرا أشد الحذر من ردِّها؛ ولذا كان يقول : »َمْن 
َهَلَكٍة«.  َشَفا  َعَلى  َفُهَو    اهللِ  َرُسوِل  َحِديَث  َردَّ 

.)289  /1( البغدادي  للخطيب  والمتفقه  الفقيه 
وكان حبُّ هذا اإلمام وتوقيره من العالمات التي ُيعرف هبا السني 
من المبتدع، يقول اإلمام قتيبة بن سعيد الثقفي )ت 240هـ( 
: »أحمد بن َحنَبل إمامنا، من لم يرض به فهو مبتدع«. 

طبقات الحنابلة ألبي يعلى )1/ 15(.
نَّة ومواالة أتباعها والتحذير من  ِك بالسُّ وأقواله  يف التَّمسُّ
أهل  وكتب  ا،  جدًّ مشهورة  أصحاهبا  بمجانبة  واألمر  البدعة 

ا هبا ومن ذلك:  نَّة يف باب االعتقاد مليئة جدًّ السُّ
-قوله : »َل ُتَشاِوْر َصاِحَب بِْدَعٍة فِي ِدينِك، َوَل ُتَرافِْقُه فِي 

َسَفرِك«. اآلداب الشرعية البن مفلح )587/3(.
- وكان يقول : »َأْهُل اْلبَِدِع َما َينَْبِغي ِلََحٍد َأْن ُيَجالَِسُهْم، 

َوَل ُيَخالَِطُهْم، َوَل َيْأَنَس بِِهْم«. اإلبانة البن بطة )495(.
- وكان يقول أيًضا : »ُقوُلوا لَْهِل البَِدِع: َبْينَنَا َوَبْينَُكم َيْوَم = 



نَّة80 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

قيل     )1( ابَلْغَداِديُّ أيُّوَب  بُن  السُن  يقول 
أبا عبد اهلل ىلع  يا  اهلل  أحياك  َحنبَل:  بن  أمحد  للمام 

= الجنَائِِز«. تاريخ دمشق )332/3(.
َق اهلل قول أحمد يف هذا، َفإِنَُّه  يقول اإلمام ابن كثير : »َصدَّ
نَِّة يف زمانه، َوُعُيوُن –أي أعيان وكِبار–   كان إمام السُّ
َأَحٌد  َيْحَتِفْل  لم  240هـ(  )ت  ُدؤاد  أبي  بن  أحمد  ُمخالفيه 
النَّاِس إال قليل من أعوان السلطان. َأَحٌد من  َشيََّعهُ  َواَل  بَِمْوتِِه، 
زهده  مع  243هـ(،  )ت  اْلُمَحاِسبِيُّ  َأَسٍد  بن  الحارث  وكذلك 
وورعه َوَتنِْقيِرِه وُمحاسبته نفسه يف خطراته وحركاته، لم ُيَصلِّ 
غياث  بن  بشر  وكذلك  النَّاس،  من  أربعة  أو  ثالثة  إال  عليه 
ا.  ُيَصلِّ عليه إال طائفة يسيرة جدَّ المريسي )ت 218هـ(، لم 
.)342/10( والنهاية  البداية  َبْعُد«.  ومن  َقبُل  من  األمر  َفلَِلِه 
أشياَء«.  إمامنا  عن  »َروى   : الَحنَبلي  يعلى  أبو  يقول   )1(

الخطيب  كذلك  له  وترجم   ،)131/1( الحنابلة  طبقات 
.)235/8( تاريخه  يف  البغدادي 



 81اإلمام أمحُد ْبُن َحنَبل

نَِّة«)1(. »والسُّ قال:  اإلسلم. 

قلت   :  )2( وِذيُّ الَمرُّ بكر  أبو  اإلمام  ويقول 

َيْعَلى  ألبي  الحنابلة  وطبقات   ،)287/7( بغداد  تاريخ   )1(

)131/1(، وتاريخ دمشق )324/5(، ومناقب اإلمام أحمد 
.)243 )ص  الجوزي  البن 

– وِذيُّ  الَمرُّ الحجاج  بن  محمد  بن  أحمد  الفقيه،  اإلمام،   )2(

وأشهر  َأَجلِّ  من  وهو  بغداد  نزيل  بُتْرُكَمانِْسَتاَن–  اليوم  تقع 
ُولَِد  له،  ُمالزًما  كان  حيث    أحمد  اإلمام  أصحاب 
 : يف حدود المائتين، يقول الخطيب البغدادي 
وكان  وفضله،  لورعه  أحمد،  أصحاب  من  م  الـُمقدَّ »وهو 
لما  إغماضه  تولى  الذي  وهو  إليه،  وينبسط  به  يأنس  أحمد 
َله، وقد روى عنه مسائَل كثيرة، وأسند عنه أحاديَث  مات وَغسَّ

.)189/5( بغداد  تاريخ  صالحًة«. 
ُتوفِّي  ببغداد سنة 275هـ.

 ،)56/1( َيْعَلى  ألبي  الحنابلة  طبقات  كتاب:  يف  ترجمته  انظر 



نَّة82 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

اإلسلم  ىلع  مات  من  َحنبَل:  بن  أمحد  اهلل  عبد  لب 
َعَ  َماَت  بَْل  »اسكْت،  فقـال:  ؟  َخْيٍ ىلع  مات  نَِّة،  َوالسُّ

ِه«)1(.
ِّ
ُك اخَلْيِ 

) )2: وافق  َحُة بُن ُعبَيِْد اهلل ابَلْغَداِديُّ
ْ
وقال َطل

ُركويب ُركوَب أمحد بن َحنبَل يف السفينة من غي َتْعِبيٍَة، 
ْمتَِنا ع 

َ
أ فاكن يطيل السكوت فإذا تكلََّم قال: »امهلل 

نَِّة«)3(. اإلسلِم والسُّ

وتاريخ بغداد )188/5(، والسير للذهبي )173/13(.
أحمد  اإلمام  ومناقب   ،)192 )ص  أحمد  لإلمام  الورع   )1(

.)296/11( للذهبي  والسير   ،)248 )ص  البن الجوزي 
من  األصل،  »البغدادي   : الَحنَبلي  يعلى  أبو  يقول   )2(

َث عن إمامنا«. طبقات الحنابلة )179/1(،  ساكني مصر حدَّ
.)477/10( تاريخه  يف  البغدادي  الخطيب  كذلك  له  وترجم 
يعلى  ألبي  الحنابلة  طبقات   ،)477/10( بغداد  تاريخ   )3(

.)323/5( دمشق  تاريخ   ،)179/1(
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ِتنا  ويف ِختاِم ـهذا اجلمِع الـُموَجِز ملا جاء عن بعض أئمِّ
قيد  ىلع  ـهو  من  للكِّ  نقول  نَِّة،  السُّ ىلع  املوت  فضِل  يف 
وُِّد  والزتَّ الطاعت  فعل  ىلع  الفواِت  قبل  احرْص  الياِة، 
من  وغيـَها  والُمحَدثَات  ابلدَع  واجتَِنِب  اخليات،  من 
كِث دوًما من ُسؤال ربِّ الرض 

َ
َمات، وأ املعايص والُمَحرَّ

يَّات. والسموات أن يقبضك وأنت ىلع ُسنَِّة رسول ربِّ الرَبِ

فاهلَل أسأُل بأسمائه السىن وصفاته العليا أن يُوفِّقنا 
مجيًعا للك ما حُيبُّه ويرضاُه، وأن ُينِّبَنَا ما يُبغضه ويأباه، 
وأن يعلنا وإيَّاكم ممن يموت وـهو ىلع ُسنَِّة وـهدِي خِي 

املرسلي؛ فهو سبحانَه َوِلُّ ذلك وأكَرُم الكرمَي.

ٍد َوَعَلى آِلِه  َوَصلِّ اللَُّهمَّ َوَسلِّْم َعَلى َنِبيِّنا ُمَحمَّ
َوَصْحِبه َأْجَمِعيَن

اخلامتة
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ِفْهِرُس اآلَياِت الُقْرآِنيَِّة

سورة آل عمران
الصفحةرقم اآليةاآلية

َحقَّ   َ ٱللَّ ٱتَُّقواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

﴾ ُتَقاتِهِ
1027

ۡنَيآ إِلَّ َمَتُٰع ٱۡلُغُرورِ﴾ 1858﴿َوَما ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ

سورة النساء
الصفحةرقم اآليةاآلية

َها ٱنلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ...﴾ يُّ
َ
أ 17﴿َيٰٓ

سورة الحزاب
الصفحةرقم اآليةاآلية

َ َوقُولُواْ  ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

قَۡوٗل َسِديٗدا ...﴾
71-708
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الصفحةاسم الصحايباحلديث

ا  َراَد اهلل بَِعبٍْد َخْيً
َ
إذا أ

11أنساْستَْعَملَُه

َْعَمُل ِفيَما يََرى  َعبَْد يلَ
ْ
إِنَّ ال

انلاس َعَمَل
سهِل بن سعد 

9الساعِدي

َم 
ْ
ِعل

ْ
 َيْقِبُض ال

َ
إِنَّ اهلَل ال

53عبد اهلل بن عمروانزِْتَاًع يَنزَْتُِعُه من انلاس

ِفْهِرُس اأَلَحاِديُث النََّبِويَُّة
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الصفحةالقائلالثر

67الفضيل بن عياضاتَّبع ُطرق الدى وال يرضك قلَّة
نَِّة َخْيًا ـْهِل السُّ

َ
5سفيان اثلورياْستَوُْصوا بِأ

اْسلُك الياَة الطيبَة، اإلسلَم 
نَة 67الفضيل بن عياضوالسُّ

82اإلمام أمحداسكْت، بَْل َماَت ىلَعَ اخلَْيِ ُكِِّه
اعلم أيخ أن املوت ايلوم 

53عبد اهلل بن املبارككرامة

نَّة، وإيَّاكم وابلدع نَّة السُّ 38عبد اهلل بن عونالسُّ
ن يدعو ايلوم إىل  العجب ممَّ

نَّة 5يونس بن عبيدالسُّ

َْعْل لَِصاِحِب بِْدَعٍة 
َ

 ت
َ

اللَُّهمَّ ال
52عبد اهلل بن املباركِعنِْدي

ِفْهِرُس اآلَثاُر



نَّة100 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

نَّة 82اإلمام أمحداللَّهم أمتنا ىلع اإلسلم والسُّ
60سفيان اثلوريامتحنوا أـهل املوصل باملعاف

ََدِث 
ْ
إِنَّ ِمْن َسَعاَدِة ال

ْعَجِمِّ
َ ْ
5أيُّوب السختيانَوال

إنَّ الُفضيل بن عياض َصَدق 
65عبد اهلل بن املباركاهلل

َّ
َعَمِل إِال

ْ
 َيْقبَُل ِمَن ال

َ
67الفضيل بن عياضإنَّ اهلل ال

إنه َيبْلُُغِن َموُْت الرَُّجِل من 
نَِّة 26أيُّوب السختيانأـهل السُّ

لس مع صاحب 
َ

إيَّاك أن ت
52عبد اهلل بن املباركبدعة

44اإلمام مالكإيَّاكم وابلدع
ْن 

َ
َحٍد أ

َ
َِدِع َما يَنْبَِغ ِل

ْ
ـْهُل ابل

َ
أ

79اإلمام أمحدُيَالَِسُهْم

فَْضُل من 
َ
يُّوُْب عندي أ

َ
أ

26محاد بن زيدجالستُه

يُّوُب َسيُُّد شباب أـهل ابلرصة
َ
25السن ابلرصيأ

79قتيبة بن سعيدأمحد بن حنبل إمامنا



101فهرس اآلثار

أحياك اهلل يا أبا عبد اهلل ىلع 
اإلسلم

السن بن أيوب 
80ابلغدادي

قًا بِالرُُّسِل وابلعث  ألست ُمَصدِّ
73سحنونوالساب

54اإلمام مالكبكى ربيعة يوًما
ِْسَلَم

ْ
ياحَتَعلَُّموا اإل 20أبو العايلة الرِّ

املعتمر بن دخلت ىلع أب وأنا ُمنَْكس
33سليمان

ثََر
َ ْ
37عبد اهلل بن عونرَِحَم اهلل رَُجًل لَِزَم ـَهَذا ال
ِْدَعِة ىلَعَ وَْجِهِه 

ْ
َصاِحُب ابل

َمُة
ْ
ل 52عبد اهلل بن املباركالظُّ

ِْسَلِم 
ْ

ُطوَب لَِمْن َماَت ىلَعَ اإل
نَِّة 67الفضيل بن عياضَوالسُّ

67الفضيل بن عياضعمٌل قليٌل يف ُسنَّة خٌي
فإنه –أي العمل– إذا اكن 

67الفضيل بن عياضخالًصا

ـْهِل ابِلَدِع
َ
79اإلمام أمحدقُولُوا ل

ُم   ُيَقدِّ
َ

اكن سفيان اثلوري ال
ىلع سليمان

حيىي بن سعيد 
32القطان



نَّة102 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

اكن سفيان اثلوري يُسم 
الُمَعاَف

أمحد بن يونس 
59الكويف

فَْضُل
َ
يُّ انلِّْعَمتَْيِ أ

َ
ْدرِي أ

َ
 أ

َ
ياحال 20أبو العايلة الرِّ

ِْلْس َمَع َصاِحِب بِْدَعٍة
َ

 ت
َ

66الفضيل بن عياضال
َموِْت

ْ
 ِعنَْد ال

َّ
َْمَدنَّ رَُجًل إِال

َ
 حت

َ
60املعاف بن عمرانال

 تَُشاِوْر َصاِحَب بِْدَعٍة يِف 
َ

ال
79اإلمام أمحدِديِنك

ُذَنيِْه 
ُ
َحٌد ِمنُْكْم أ

َ
ْن أ  ُيَمكِّ

َ
ال

بًَدا
َ
38عبد اهلل بن عونِمْن ـَهًوى أ

َكبَائَِر 
ْ
َعبَْد اْرتََكَب ال

ْ
نَّ ال

َ
لَْو أ

46اإلمام مالكُكََّها

يَع  نَّ رَُجًل اْرتََكَب مَجِ
َ
لَْو أ

َكبَائِر
ْ
45اإلمام مالكال

لم تكن َخْصلٌَة من ِخصال 
الرِبِّ

عبد العزيز بن أب 
51ِرزمة الَمْرَوزِيِّ

لم يكن يف زمان ابن املبارك 
51اإلمام أمحدأحد أطلب للعلم منه



103فهرس اآلثار

لو ليق اهلل رجٌل بِملء الرض 
13-46اإلمام مالكُذنوًبا

28أيُّوب السختيانَما ازَْداَد َصاِحُب بِْدَعٍة اْجِتَهاًدا
 َّ يُّ انلِّْعَمتَْيِ َعَ

َ
ْدرِي أ

َ
َما أ

ْعَظُم
َ
5ماـهد بن جربأ

 َّ يُّ انلِّْعَمتَْيِ َعَ
َ
ْدرِي أ

َ
َما أ

ْعَظُم
َ
ياحأ 20أبو العايلة الرِّ

 ىلَعَ 
ُ تَاُه رَُجٌل فََشاَورَُه فََدهلَّ

َ
َمْن أ

66الفضيل بن عياضُمبْتََدٍع

َراَد انلََّجاَة َفَعلَيِْه بِِكتَاِب 
َ
َمْن أ

 وَُسنَِّة نَِبيِِّه َِّ 44اإلمام مالكاهلل

نَِّة  ِْسَلِم َوالسُّ
ْ

َمْن َماَت ىلَعَ اإل
39عبد اهلل بن عونفَلَُه بَِشٌي

يُبرِْشْ
ْ
نَِّة فَل 45اإلمام مالكَمْن َماَت ىلَعَ السُّ

ما رأيت أحًدا أعبَد من ابن 
َعْوٍن

روُح بن ُعبَاَدَة 
36ابلرصي

نَّة  ما اكن بالعراق أعلم بالسُّ
من ابن عون

عبد الرمحن بن 
37مهدي



نَّة104 ة بفضل املوت على السُّ تذكرُي أْبَناِء اأُلمَّ

من ردَّ حديث رسول اهلل 
 فهو ىلع شفا 

ـَهلَكة
79اإلمام أمحد

نَّة، وَسِلم منه 28اإلمام مالكمن لَزم السُّ
نَّة َمستوًرا ياحمن مات ىلع السُّ 19أبو العايلة الرِّ

م بن أب ُمِطيٍعيا أبا بكر، أسألك عن َكَِمٍة
َّ

26َسل
27أيُّوب السختيانيا ُعمارة إَِذا اَكَن الرَُّجُل
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ِفْهِرُس األبيات الشعرية

الصفحةالقائلابليت الشعري

يِن َما اَكَن ُسنًَّة ُموِر ادلِّ
ُ
45أحد الشعراءوََخْيُ أ
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»االعتصام« للمام الشاطيب، ط. دار ابن عفان، - 1
السعودية.

»االنتصار لزب اهلل املوحدين والرد ىلع املجادل - 2
عن املرشكي« لب بابطي، ط. دار طيبة، السعودية.

»االنتقاء يف فضائل اثللثة الئمة الفقهاء« البن - 3
عبد الرب، ط. دار الكتب العلمية، بيوت.

مفلح - 4 البن  املرعية«  واملنح  الرشعية  »اآلداب 
بيوت. الكتب،  علم  ط.  الَنبَيل، 

الراية، - 5 دار  ط.  بطة،  البن  الكربى«  »اإلبانة 
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