شرح السنة
تأليف اإلمام:

رمحه اهلل
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 -1احلّد هلل افذي هدإا فإلشالم ومـ ظِْٔا بف وأخرجْا ذم خر أمة
ؾْسٖفف افتقؾٔؼ فام حيب ويرىض واحلٍظ مما يُره ويسخط.
 -2اظِؿ أن اإلشالم هق افسْة وافسْة هل اإلشالم وال يَقم أحدمها إال
باآلخر ؾّـ افسْة فزوم اجلامظة و مـ رؽب ؽر اجلامظة وؾارؿٓا ؾَد خِع ربَة
اإلشالم مـ ظَْف وـان ضاال موال.
 -3واألشاس افذي بْٔا ظِٔف اجلامظة هؿ أصحاب حمّد × رمحٓؿ اهلل
أمجًغ وهؿ أهؾ افسْة واجلامظة ؾّـ مل يٖخذ ظْٓؿ ؾَد ضؾ وابتدع وـؾ بدظة
ضالفة وافوالل وأهِف ذم افْار ؿال ظّر بـ اخلىاب ÷ ال ظذر ألحد ذم
ضالفف رـبٓا حسبٓا هدى وال ذم هدى ترـف حسبف ضالفف ؾَد بْٔت األمقر
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وثبتت احلجة وإَىع افًذر وذفؽ أن افسْة واجلامظة ؿد أحُام أمر افديـ ـِف
وتبغ فِْاس ؾًذ افْاس االتباع واظِؿ رمحؽ اهلل أن افديـ إٕام جاء مـ ؿبؾ اهلل
تبارك وتًاػ مل يقضع ظذ ظَقل افرجال وآرائٓؿ وظِّف ظْد اهلل وظْد رشقفف
ؾال تتبع صٔئا هبقاك ؾتّرق مـ افديـ ؾتخرج مـ اإلشالم ؾٕ٘ف ال حجة فؽ ؾَد
بغ رشقل اهلل × ألمتف افسْة وأوضحٓا ألصحابف وهؿ اجلامظة وهؿ افسقاد
األظيؿ وافسقاد األظيؿ احلؼ وأهِف ؾّـ خافػ أصحاب رشقل اهلل × ذم
رء مـ أمر افديـ ؾَد ـٍر.
 -4واظِؿ أن افْاس مل يبتدظقا بدظة ؿط حتك ترـقا مـ افسْة مثِٓا ؾاحذر
ادحرمات مـ األمقر ؾ٘ن ـؾ حمدثة بدظة وـؾ بدظة ضالفة وافوالفة وأهِٓا
ذم افْار.
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 -5واحذر صٌار ادحدثات مـ األمقر ؾ٘ن صٌار افبدع تًقد حتك تهر
ـبارا وـذفؽ ـؾ بدظة أحدثت ذم هذه األمة ـان أوهلا صٌرا ينبف احلؼ ؾاؽس
بذفؽ مـ دخؾ ؾٔٓا ثؿ مل يستىع ادخرج مْٓا ؾًيّت وصارت ديْا يدان هبا
ؾخافػ افكاط ادستَٔؿ ؾخرج مـ اإلشالم ؾإير رمحؽ اهلل ـؾ مـ شًّت
ـالمف مـ أهؾ زمإؽ خاصة ؾال تًجِـ وال تدخِـ ذم رء مْف حتك تسٖل
وتْير هؾ تُِؿ ؾٔف أحد مـ أصحاب افْبل × أو أحد مـ افًِامء ؾ٘ن أصبت
ؾٔف أثرا ظْٓؿ ؾتّسؽ بف وال دماوزه فقء وال ختس ظِٔف صٔئا ؾتسَط ذم افْار.
 -6اظِؿ أن اخلروج ظـ افىريؼ ظذ وجٓغ أما أحدمها ؾرجؾ ؿد زل ظـ
افىريؼ وهق ال يريد إال اخلر ؾال يَتدى بزفِف ؾٕ٘ف هافؽ ورجؾ ظإد احلؼ
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وخافػ مـ ـان ؿبِف مـ ادتَغ ؾٓق ضال موؾ صٔىان مريد ذم هذه األمة حَٔؼ
ظذ مـ ظرؾف أن حيذر افْاس مْف ويبغ هلؿ ؿهتف فئال يَع ذم بدظتف أحد ؾِٔٓؽ.
 -7واظِؿ رمحؽ اهلل إٔف ال يتؿ إشالم ظبد حتك يُقن متبًا مهدؿا مسِام
ؾّـ زظؿ إٔف ؿد بَل رء مـ أمر اإلشالم مل يٍُقٕاه أصحاب رشقل اهلل ×

ؾَد ـذهبؿ وـٍك هبذا ؾرؿة وضًْا ظِٔٓؿ ؾٓق مبتدع ضال موؾ حمدث ذم
اإلشالم ما فٔس مْف.
 -8واظِؿ رمحؽ اهلل إٔف فٔس ذم افسْة ؿٔاس وال ترضب هلا األمثال وال
تتبع ؾٔٓا األهقاء بؾ هق افتهديؼ بآثار رشقل اهلل × بال ـٔػ وال ذح وال
يَال مل وال ـٔػ ؾافُالم واخلهقمة واجلدال وادراء حمدث يَدح افنؽ ذم
افَِب وإن أصاب صاحبف احلؼ وافسْة.
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 -9واظِؿ رمحؽ اهلل أن افُالم ذم افرب تًاػ حمدث وهق بدظة وضالفة
وال يتُِؿ ذم افرب إال بام وصػ بف ٍٕسف  ذم افَرآن وما بغ رشقل اهلل ×

ألصحابف ؾٓق جؾ ثْاؤه واحد فٔس ـّثِف رء وهق افسّٔع افبهر ربْا أول
بال متك وآخر بال مْتٓك يًِؿ افرس وأخٍك وهق ظذ ظرصف اشتقى وظِّف بُؾ
مُان وال خيِق مـ ظِّف مُان.
 -11وال يَقل ذم صٍات افرب تًاػ مل إال صاك ذم اهلل تبارك وتًاػ
وافَرآن ـالم اهلل وتْزيِف وٕقره وفٔس خمِقؿا ألن افَرآن مـ اهلل وما ـان مـ
اهلل ؾِٔس بّخِقق وهُذا ؿال مافؽ بـ إٔس وأمحد بـ حْبؾ وافٍَٓاء ؿبِٓام
وبًدمها وادراء ؾٔف ـٍر.
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 -11واإليامن بافرؤية يقم افَٔامة يرون اهلل  بٖظغ رؤوشٓؿ وهق
حياشبٓؿ بال حاجب وال ترمجان.
 -12واإليامن بادٔزان يقم افَٔامة يقزن ؾٔف اخلر وافؼ فف ـٍتان وفف فسان.
 -13واإليامن بًذاب افَز ومُْر وُٕر

واإليامن بحقض رشقل اهلل ×

وفُؾ ٕبل حقض إال صافح ظِٔف افسالم ؾ٘ن حقضف رضع ٕاؿتف.
 -14واإليامن بنٍاظة رشقل اهلل × فِّذٕبغ اخلاضئغ يقم افَٔامة وظذ
افكاط وخيرجٓؿ مـ جقف جْٓؿ وما مـ ٕبل إال وفف صٍاظة وـذفؽ
افهديَقن وافنٓداء وافهاحلقن وهلل بًد ذفؽ تٍوؾ ـثر ظذ مـ يناء
واخلروج مـ افْار بًدما احسؿقا وصاروا ؾحام.
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 -15واإليامن بافكاط ظذ جْٓؿ يٖخذ افكاط مـ صاء اهلل وجيقز مـ
صاء اهلل ويسَط ذم جْٓؿ مـ صاء اهلل وهلؿ إٔقار ظذ ؿدر إيامهنؿ.
 -16واإليامن با ألٕبٔاء وادالئُة واإليامن بٖن اجلْة حؼ وافْار حؼ وأهنام
خمِقؿتان اجلْة ذم افسامء افسابًة وشٍَٓا افًرش وافْار حتت األرض افسابًة
افسٍذ ومها خمِقؿتان ؿد ظِؿ اهلل تًاػ ظدد أهؾ اجلْة ومـ يدخِٓا وظدد أهؾ
افْار ومـ يدخِٓا ال تٍْٔان أبدا بَاؤمها مع بَاء اهلل أبد اآلبديـ ودهر افداهريـ.
 -17وآدم ظِٔف افسالم ـان ذم اجلْة افباؿٔة ادخِقؿة ؾٖخرج مْٓا بًدما
ظل اهلل .
 -18واإليامن بادسٔح افدجال.
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 -19واإليامن بْزول ظٔسك ابـ مريؿ ظِٔف افسالم يْزل ؾَٔتؾ افدجال
ويتزوج ويهع خِػ افَائؿ مـ آل حمّد × ويّقت ويدؾْف ادسِّقن.
 -21واإليامن بٖن اإليامن ؿقل وظّؾ ؤٕة يزيد ويَْص يزيد ما صاء اهلل
ويَْص حتك ال يبَك مْف رء
 -21وأؾوؾ هذه األمة واألمؿ ـِٓا بًد األٕبٔاء صِقات اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ
أبق بُر ثؿ ظّر ثؿ ظثامن هُذا روي فْا ظـ ابـ ظّر ؿال ـْا َٕقل ورشقل اهلل
× بغ أطٓرٕا إن خر افْاس بًد رشقل اهلل × أبق بُر وظّر وظثامن ويسّع
بذفؽ افْبل × ؾال يُْره ثؿ أؾوؾ افْاس بًد هٗالء ظع وضِحة وافزبر وشًد
بـ أيب وؿاص وشًٔد بـ زيد وظبد افرمحـ بـ ظقف وأبق ظبٔدة ظامر بـ اجلراح
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وـِٓؿ يهِح فِخالؾة ثؿ أؾوؾ افْاس بًد هٗالء أصحاب رشقل اهلل

×

افَرن ا ألول افذي بًث ؾٔٓؿ ادٓاجرون األوفقن واألٕهار وهؿ مـ صذ
افَبِتغ ثؿ أؾوؾ افْاس بًد هٗالء مـ صحب رشقل اهلل × يقما أو صٓرا أو
شْة أو أؿؾ مـ ذفؽ أو أـثر ٕسحؿ ظِٔٓؿ وٕذـر ؾوِٓؿ وُٕػ ظـ زفِٓؿ وال
ٕذـر أحدا مْٓؿ إال باخلر فَقل رشقل اهلل × إذا ذـر أصحايب ؾٖمسُقا وؿال
شٍٔان بـ ظْٔٔة مـ ٕىؼ ذم أصحاب رشقل اهلل × بُِّة ؾٓق صاحب هقى.
 -22وافسّع وافىاظة فألئّة ؾٔام حيب اهلل ويرىض ومـ ويل اخلالؾة ب٘مجاع
افْاس ظِٔف ورضاهؿ بف ؾٓق أمر ادٗمْغ ال حيؾ ألحد أن يبٔت فِٔة وال يرى أن
فٔس ظِٔف إمام برا ـان أو ؾاجرا واحلج وافٌزو مع اإلمام ماض وصالة اجلًّة
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خٍِٓؿ جائزة ويهذ بًدها شت رـًات يٍهؾ بغ ـؾ رـًتغ هُذا ؿال أمحد
ابـ حْبؾ.
 -23واخلالؾة ذم ؿريش إػ أن يْزل ظٔسك ابـ مريؿ ظِٔف افسالم ومـ
خرج ظذ إمام مـ أئّة ادسِّغ ؾٓق خارجل ؿد صؼ ظها ادسِّغ وخافػ
اآلثار ومٔتتف مٔتة جاهِٔة.
 -24ال حيؾ ؿتال افسِىان وال اخلروج ظِٔف وإن جار وذفؽ فَقل رشقل
اهلل × أليب ذر افٌٍاري اصز وإن ـان ظبدا حبنٔا وؿقفف فألٕهار اصزوا
حتك تَِقين ظذ احلقض وفٔس مـ افسْة ؿتال افسِىان ؾ٘ن ؾٔف ؾساد افدٕٔا
وافديـ .وحيؾ ؿتال اخلقارج إذا ظرضقا فِّسِّغ ذم أمقاهلؿ وإٍٔسٓؿ
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وأهِٔٓؿ وفٔس فف إذا ؾارؿقه أن يىِبٓؿ وال جيٓز ظذ جرحيٓؿ وال يٖخذ ؾٔٓؿ
وال يَتؾ أشرهؿ وال يتبع مدبرهؿ.
 -25واظِؿ إٔف ال ضاظة فبؼ ذم مًهٔة اهلل  .ومـ ـان مـ أهؾ
اإلشالم ؾال تنٓد فف بًّؾ خر وال ذ ؾٕ٘ؽ ال تدري بام خيتؿ فف ظْد ادقت
تر جق فف رمحة اهلل وختاف ظِٔف ذٕقبف ال تدري ما شبؼ فف ظْد ادقت إػ اهلل مـ
افْدم وما أحدث اهلل ذم ذفؽ افقؿت إذا مات ظذ اإلشالم ترجق فف افرمحة
وختاف ظِٔف ذٕقبف وما مـ ذٕب إال وفًِبد مْف تقبة.
 -26وافرجؿ حؼ وادسح ظذ اخلٍغ شْة وتَهر افهالة ذم افسٍر شْة
وافهقم ذم افسٍر مـ صاء صام ومـ صاء أؾىر وال بٖس بافهالة ذم افرساويؾ.
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 -27وافٍْاق أن ييٓر اإلشالم بافِسان وخيٍل افٍُر بافوّر.
 -28واظِؿ بٖن افدٕٔا دار إيامن وإشالم وأمة حمّد × ؾٔٓا مٗمْقن مسِّقن
ذم أحُامٓؿ ومقاريثٓؿ وذبائحٓؿ وافهالة ظِٔٓؿ وال ٕنٓد ألحد بحََٔة اإليامن
حتك يٖيت بجّٔع ذائع اإلشالم ؾ٘ن ؿك ذم رء مـ ذفؽ ـان ٕاؿص اإليامن حتك
يتقب واظِؿ أن إيامٕف إػ اهلل تًاػ تام اإليامن أو ٕاؿص اإليامن إال ما أطٓر فؽ مـ
تؤٔع ذائع اإلشالم وافهالة ظذ مـ مات مـ أهؾ افَبِة شْة وادرجقم وافزاين
وافزإٔة وافذي يَ تؾ ٍٕسف وؽره مـ أهؾ افَبِة وافسُران وؽرهؿ افهالة ظِٔٓؿ
شْة وال خيرج أحد مـ أهؾ افَبِة مـ اإلشالم حتك يرد آية مـ ـتاب اهلل  أو يرد
صٔئا مـ آثار رشقل اهلل × أو يهع فٌر اهلل أو يذبح فٌر اهلل وإذا ؾًؾ صٔئا مـ
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ذفؽ ؾَد وجب ظِٔؽ أن خترجف مـ اإلشالم ؾ٘ذا مل يًٍؾ صٔئا مـ ذفؽ ؾٓق مٗمـ
ومسِؿ باالشؿ ال باحلََٔة.
 -29وـؾ ما شًّت مـ اآلثار صٔئا مما مل يبٌِف ظَِؽ ٕحق ؿقل رشقل اهلل
×

ؿِقب افًباد بغ إصبًغ مـ أصابع افرمحـ  وؿقفف إن اهلل يْزل إػ

افسامء افدٕٔا ويْزل يقم ظرؾة ويْزل يقم افَٔامة وإن جْٓؿ ال يزال يىرح ؾٔٓا
حتك يوع ظِٔٓا ؿدمف جؾ ثْاؤه وؿقل اهلل تًاػ فًِبد إن منٔت إيل هروفت
إفٔؽ وؿقفف خِؼ اهلل آدم ظذ صقرتف وؿقل رشقل اهلل × رأيت ريب ذم أحسـ
صقرة وأصباه هذه األحاديث ؾًِٔؽ بافتسِٔؿ وافتهديؼ وافتٍقيض وافرضا
وال تٍرس صٔئا مـ هذه هبقاك ؾ٘ن اإليامن هبذا واجب ؾّـ ؾرس صٔئا مـ هذا
هبقاه ورده ؾٓق جّٓل ومـ زظؿ إٔف يرى ربف ذم دار افدٕٔا ؾٓق ـاؾر باهلل .
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 -31وافٍُرة ذم اهلل بدظة فَقل رشقل اهلل

×

تٍُروا ذم اخلِؼ وال

تٍُروا ذم اهلل ؾ٘ن افٍُرة ذم افرب تَدح افنؽ ذم افَِب.
 -31وأظِؿ أن اهلقام وافسباع وافدواب ٕحق افذر وافذباب وافّْؾ ـِٓا
مٖمقرة وال يًِّقن صٔئا إال ب٘ذن اهلل تًاػ.
 -32واإليامن بٖن اهلل ؿد ظِؿ ما ـان مـ أول افدهر وما مل يُـ وما هق
ـائـ أحهاه وظده ظدا ومـ ؿال إٕف ال يًِؿ إال ما ـان وما هق ـائـ ؾَد ـٍر
باهلل افًئؿ.
 -33وال ُٕاح إال بقيل وصاهدي ظدل وصداق ؿؾ أو ـثر ومـ مل يُـ هلا
ويل ؾافسِىان ويل مـ ال ويل فف وإذا ضِؼ افرجؾ امرأتف ثالثا ؾَد حرمت ظِٔف ال
حتؾ فف حتك تُْح زوجا ؽره.
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 -34وال حيؾ دم امرئ مسِؿ ينٓد أن ال افف اال اهلل وينٓد أن حمّدا ظبده
ورشقفف إال ب٘حدى ثالث زٕا بًد إحهان أو مرتد بًد إيامن أو ؿتؾ ٕ ٍس مٗمْة بٌر
حؼ ؾَٔتؾ بف وما شقى ذفؽ ؾدم ادسِؿ ظذ ادسِؿ حرام أبدا حتك تَقم افساظة.
 -35وـؾ رء مما أوجب اهلل ظِٔف افٍْاء يٍْك إال اجلْة وافْار وافًرش
وافُرد وافهقر وافَِؿ وافِقح فٔس يٍْك رء مـ هذا أبدا ثؿ يبًث اهلل
اخلِؼ ظذ ما أماهتؿ ظِٔف يقم افَٔامة حياشبٓؿ بام صاء ؾريؼ ذم اجلْة وؾريؼ ذم
افسًر ويَقل فسائر اخلِؼ ممـ مل خيِؼ فِبَاء ـقٕقا ترابا.
 -36واإليامن بافَهاص يقم افَٔامة بغ اخلِؼ ـِٓؿ بْل آدم وافسباع
واهلقام حتك فِذرة مـ افذرة حتك يٖخذ اهلل  فبًوٓؿ مـ بًض ألهؾ اجلْة
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مـ أهؾ افْار وألهؾ افْار مـ أهؾ اجلْة وألهؾ اجلْة بًوٓؿ مـ بًض وألهؾ
افْار بًوٓؿ مـ بًض.
 -37وإخالص افًّؾ هلل وافرضا بَواء اهلل وافهز ظذ حُؿ اهلل
واإليامن بٖؿدار اهلل ـِٓا خرها وذها حِقها ومرها.
 -38واإليامن بام ؿال اهلل ؿد ظِؿ اهلل ما افًباد ظامِقن واػ ما هؿ صائرون
ال خيرجقن مـ ظِؿ اهلل وال يُقن ذم األرضغ وافساموات إال ما ظِؿ اهلل تًاػ
وتًِؿ أن ما أصابؽ مل يُـ فٔخىئؽ وما أخىٖك مل يُـ فٔهٔبؽ وال خافؼ مع
اهلل .
وافتُبر ظذ اجلْائز أربع وهق ؿقل مافؽ بـ إٔس وشٍٔان افثقري واحلسـ
بـ صافح وأمحد بـ حْبؾ وافٍَٓاء وهُذا ؿال رشقل اهلل ×.
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 -39واإليامن بٖن مع ـؾ ؿىرة مِؽ يْزل مـ افسامء حتك يوًٓا حٔث
أمره اهلل .
 -41واإليامن بٖن رشقل اهلل

×

حغ ـِؿ أهؾ افَِٔب يقم بدر أي

ادؼـغ ـإقا يسًّقن ـالمف.
 -41واإليامن بٖن افرجؾ إذا مرض آجره اهلل ظذ مرضف وافنٓٔد يٖجره
اهلل ظذ صٓادتف.
 -42واإليامن بٖن األضٍال إذا أصاهبؿ رء ذم دار افدٕٔا يٖدقن وذفؽ أن
بُر بـ أخت ظبد افقهاب ؿال ال يٖدقن وـذب.
 -43واظِؿ إٔف ال يدخؾ أحد اجلْة إال برمحة اهلل وال يًذب اهلل أحدا إال بَدر
ذٕقبف وفق ظذب أهؾ افسّقات واألرض برهؿ وؾاجرهؿ ظذهبؿ ؽر طامل هلؿ.
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 -44ال جيقز أن يَال هلل  إٕف طامل وإٕام ييِؿ مـ يٖخذ ما فٔس فف واهلل فف
اخلِؼ واألمر واخلِؼ خَِف وافدار داره ال يسٖل ظام يًٍؾ وهؿ يسٖفقن وال يَال
مل وـٔػ وال يدخؾ أحد بغ اهلل وبغ خَِف.
 -45وإذا شًّت افرجؾ يىًـ ظذ اآلثار وال يَبِٓا أو يُْر صٔئا مـ
أخبار رشقل اهلل × ؾاهتّف ظذ اإلشالم ؾٕ٘ف رجؾ رديء ادذهب وافَقل وال
يىًـ ظذ رشقل اهلل × وال ظذ أصحابف ألٕا إٕام ظرؾْا اهلل وظرؾْا رشقفف
وظرؾْا افَرآن وظرؾْا اخلر وافؼ وافدٕٔا واآلخرة باآلثار ؾ٘ن افَرآن أحقج إػ
افسْة مـ افسْة إػ افَرآن.
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 -46وافُالم واجلدل واخلهقمة ذم افَدر خاصة مْٓل ظْف ظْد مجٔع
افٍرق ألن افَدر رس اهلل وهنك افرب جؾ اشّف األٕبٔاء ظـ افُالم ذم افَدر
وهنك افْبل

×

ظـ اخلهقمة ذم افَدر وـرهف أصحاب رشقل اهلل

×

وافتابًقن وـرهف افًِامء وأهؾ افقرع وهنقا ظـ اجلدال ذم افَدر ؾًِٔؽ بافتسِٔؿ
واإلؿرار واإليامن واظتَاد ما ؿال رشقل اهلل × ذم مجِة األصٔاء واشُت ظام
شقى ذفؽ.
 -47واإليامن بٖن رشقل اهلل × ارسي بف إػ افسامء وصار إػ افًرش
وشّع ـالم اهلل ودخؾ اجلْة واضِع ذم افْار ورأى ادالئُة وشّع ـالم اهلل 
وبؼت بف األٕبٔاء ورأى رسادؿات افًرش وافُرد ومجٔع ما ذم افسّقات ذم
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افَٔية محِف جزيؾ ظذ افزاق حتك أداره ذم افسّقات وؾرضت ظِٔف افهِقات
اخلّس تِؽ افِِٔة ورجع إػ مُة فِٔتف وذفؽ ؿبؾ اهلجرة.
واظِؿ أن أرواح افنٓداء ذم حقاصؾ ضر خرض ترسح ذم اجلْة وتٖوي إػ
ؿْاديؾ حتت افًرش وأرواح افٍجار وافٍُار ذم بئر برهقت وهل ذم شجغ.
واإليامن بٖن ادٔت يًَد ذم ؿزه وترشؾ ؾٔف افروح حتك يسٖفف مُْر وُٕر ظـ
اإليامن وذائًف ثؿ تسؾ روحف بال أمل ويًرف ادٔت افزائر إذا زاره ويتًْؿ
ادٗمـ ذم افَز ويًذب افٍاجر ـٔػ صاء اهلل واإليامن بٖن اهلل هق افذي ـِؿ
مقشك بـ ظّران يقم افىقر ومقشك يسّع مـ اهلل افُالم بهقت وؿع ذم
مسامًف مْف ال مـ ؽره ؾّـ ؿال ؽر هذا ؾَد ـٍر باهلل افًئؿ.
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وافًَؾ مقفقد أظىل ـؾ إسان مـ افًَؾ ما أراد اهلل يتٍاوتقن ذم افًَقل
مثؾ افذرة ذم افساموات ويىِب مـ ـؾ إٕسان مـ افًّؾ ظذ ؿدر ما أظىاه مـ
افًَؾ وفٔس افًَؾ باـتساب إٕام هق ؾوؾ مـ اهلل.
واظِؿ أن اهلل ؾوؾ افًباد بًوٓؿ ظذ بًض ذم افديـ وافدٕٔا ظدال مْف ال
يَال جار وال حابك ؾّـ ؿال إن ؾوؾ اهلل ظذ ادٗمـ وافُاؾر شقاء ؾٓق
صاحب بدظة بؾ ؾوؾ اهلل ادٗمـ ظذ افُاؾر وافىائع ظذ افًايص وادًهقم
ظذ ادخذول ظدال مْف هق ؾوِف يًىٔف مـ يناء ويًّْف مـ يناء.
وال حيؾ أن تُتؿ افْهٔحة أحدا مـ ادسِّغ برهؿ وؾاجرهؿ ذم أمر افديـ
ؾّـ ـتؿ ؾَد ؽش ادسِّغ ومـ ؽش ادسِّغ ؾَد ؽش افديـ ومـ ؽش
افديـ ؾَد خان اهلل ورشقفف وادٗمْغ.
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واهلل شّٔع بهر ظِٔؿ يداه مبسقضتان ؿد ظِؿ أن اخلِؼ يًهقٕف ؿبؾ أن
خيَِٓؿ ظِّف ٕاؾذ ؾٔٓؿ ؾِؿ يًّْف ظِّف ؾٔٓؿ أن هداهؿ فإلشالم ومـ بف ظِٔٓؿ
ـرما وجقدا وتٍوال ؾِف احلّد.
 -48واظِؿ أن افبنارة ظْد ادقت ثالث بنارات يَال أبؼ يا حبٔب اهلل
برىض اهلل واجلْة ويَال أبؼ يا ظبد اهلل باجلْة بًد االٕتَام ويَال أبؼ يا ظدو
اهلل بٌوب اهلل وافْار هذا ؿقل ابـ ظباس.
 -49واظِؿ أن أول مـ يْير إػ اهلل تًاػ ذم اجلْة األرضاء ثؿ افرجال ثؿ
افْساء بٖظغ رؤوشٓؿ ـام ؿال رشقل اهلل

×

إُٕؿ شسون ربُؿ ـام ترون

افَّر فِٔة افبدر ال توامقن ذم رؤيتف واإليامن هبذا واجب وإُٕاره ـٍر.
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 -51واظِؿ أهنا مل تُـ زٕدؿة وال ـٍر وال صُقك وال بدظة وال ضالفة وال
حرة ذم افديـ إال مـ افُالم وأهؾ افُالم واجلدل وادراء واخلهقمة وافًجب.
 -51وـٔػ جيسئ افرجؾ ظذ ادراء واخلهقمة واجلدال واهلل يَقل ما جيادل
ذم آيات اهلل إال افذيـ ـٍروا ؾًِٔؽ بافتسِٔؿ وافرىض باآلثار وافُػ وافسُقت.
 -52واإليامن بٖن اهلل يًذب اخلِؼ ذم افْار ذم األؽالل واالُٕال
وافسالشؾ وافْار ذم أجقاؾٓؿ وؾقؿٓؿ وحتتٓؿ وذفؽ أن اجلّٓٔة مْٓؿ هنام
افٍقضل ؿال إٕام يًذب اهلل ظْد افْار ردا ظذ اهلل ورشقفف
 -53واظِؿ أن صالة افٍريوة مخس صِقات ال يزاد ؾٔٓـ وال يَْص ذم
مقاؿٔتٓا وذم افسٍر رـًتان إال ادٌرب ؾّـ ؿال أـثر مـ مخس ؾَد ابتدع ومـ
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ؿال أؿؾ مـ مخس ؾَد ابتدع ال يَبؾ اهلل صٔئا مْٓا إال فقؿتٓا إال أن يُقن ٕسٔإا
ؾٕ٘ف مًذور يٖيت هبا إذا ذـرها أو يُقن مساؾرا ؾٔجّع بغ افهالتغ إن صاء.
 -54وافزـاة مـ افذهب وافٍوة وافتّر واحلبقب وافدواب ظذ ما ؿال
رشقل اهلل × ؾ٘ن ؿسّٓا ؾجائز وإن دؾًٓا إػ اإلمام ؾجائز واهلل أظِؿ.
 -55واظِؿ أن أول اإلشالم صٓادة أن ال افف اال اهلل وأن حمّدا ظبده
ورشقفف وأن ما ؿال اهلل ـام ؿال وال خِػ فام ؿال وهق ظْد ما ؿال.
 -56واإليامن بافؼائع ـِٓا.
 -57واظِؿ أن افؼاء وافبٔع حالل إذا بٔع ذم أشقاق ادسِّغ ظذ حُؿ
افُتاب وافسْة مـ ؽر أن يدخِف تٌرير أو طِؿ أو ؽدر أو خالف فَِرآن أو
خالف فًِِؿ.
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 -58واظِؿ إٔف يْبٌل فًِبد أن تهحبف افنٍَة أبدا ما صحب افدٕٔا ألٕف ال
يدري ظذ ما يّقت وبام خيتؿ فف وظذ ما يَِك اهلل  وإن ظّؾ ـؾ ظّؾ مـ
اخلر ويْبٌل فِرجؾ ادرسف ظذ ٍٕسف أن ال يَىع رجاءه ظْد ادقت وحيسـ
طْف باهلل وخياف ذٕقبف ؾ٘ن رمحة اهلل ؾبٍوؾ وإن ظذبف ؾبذٕب.
 -59واإليامن بٖن اهلل تًاػ اضِع ٕبٔف × ظذ ما يُقن ذم أمتف إػ يقم افَٔامة.
 -61واظِؿ أن رشقل اهلل × ؿال شتٍسق أمتل ظذ ثالث وشبًغ ؾرؿة
ـِٓا ذم افْار إال واحدة وهل اجلامظة ؿٔؾ مـ هؿ يا رشقل اهلل ؿال ما إٔا ظِٔف
افٔقم وأصحايب هُذا ـان افديـ إػ خالؾة ظّر بـ اخلىاب اجلامظة ـِٓا
وهُذا ذم زمـ ظثامن ؾِام ؿتؾ ظثامن ÷ جاء االختالف وافبدع وصار افْاس
ؾرؿا ؾّـ افْاس مـ ثبت ظذ احلؼ ظْد أول افتٌٔر وؿال بف وظّؾ بف ودظا إفٔف.
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 -61وـان األمر مستَٔام حتك ـإت افىبَة افرابًة ذم خالؾة ؾالن إَِب
افزمان وتٌر افْاس جدا وؾنت افبدع وـثر افدظاة إػ ؽر شبٔؾ احلؼ واجلامظة
ووؿًت ادحْة ذم ـؾ رء مل يتُِؿ بف رشقل اهلل × وال أحد مـ افهحابة
ودظقا إػ افٍرؿة.
وؿد هنك اهلل  ظـ افٍرؿة وـٍر بًوٓؿ بًوا وـؾ دظا إػ رأيف وإػ
تٍُر مـ خافٍف ؾوؾ اجلٓال وافرظاع ومـ ال ظِؿ فف وأضًّقا افْاس ذم رء
مـ أمر افدٕٔا وخقؾقهؿ ظَاب افدٕٔا ؾاتبًٓؿ اخلِؼ ظذ خقف ذم ديْٓؿ
ورؽبة ذم دٕٔاهؿ ؾهارت افسْ ة وأهؾ افسْة مُتقمغ وطٓرت افبدظة وؾنت
وـٍروا مـ حٔث ال يًِّقن مـ وجقه صتك ووضًقا افَٔاس ومحِقا ؿدرة
افرب وآياتف وأحُامف وأمره وهنٔف ظذ ظَقهلؿ وآرائٓؿ ؾام واؾؼ ظَقهلؿ ؿبِقه
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وما خافػ ظَقهلؿ ردوه ؾهار اإلشالم ؽريبا وافسْة ؽريبة وأهؾ افسْة ؽرباء
ذم جقف ديارهؿ.
 -62واظِؿ أن ادتًة متًة افْساء واالشتحالل حرام إػ يقم افَٔامة.
 -63واظرف فبْل هاصؿ ؾوِٓؿ فَرابتٓؿ مـ رشقل اهلل

×

واظرف

ؾوؾ ؿريش وافًرب ومجٔع األؾخاذ ؾاظرف ؿدرهؿ وحَقؿٓؿ ذم اإلشالم.
 -64ومقػ افَقم مْٓؿ واظرف ؾوؾ األٕهار ووصٔة رشقل اهلل × ؾٔٓؿ
وآل ا فرشقل ؾال تسبٓؿ واظرف ؾوِٓؿ وجرإف مـ أهؾ ادديْة ؾاظرف ؾوِٓؿ.
 -65واظِؿ أن أهؾ افًِؿ مل يزافقا يردون ؿقل اجلّٓٔة حتك ـان ذم
خالؾة بْل افًباس تُِّت افرويبوة ذم أمر افًامة وضًْقا ظذ آثار رشقل اهلل
×

وأخذوا بافَٔاس وافرأي وـٍروا مـ خافٍٓؿ ؾدخؾ ذم ؿقهلؿ اجلاهؾ
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وادٌٍؾ وافذي ال ظِؿ فف حتك ـٍروا مـ حٔث ال يًِّقن ؾُِٓت األمة مـ
وجقه وـٍرت مـ وجقه وتزٕدؿت مـ وجقه وضِت مـ وجقه وابتدظت مـ
وجقه إال مـ ثبت ظذ ؿقل رشقل اهلل × وأمره وهنٔف وأصحابف ومل يتخىك
أحدا مْٓؿ ومل جياوز أمرهؿ ووشًف ما وشًٓؿ ومل يرؽب ظـ ضريَتٓؿ
ومذهبٓؿ وظِؿ أهنؿ ـإقا ظذ اإلشالم افهحٔح واإليامن افهحٔح ؾَِدهؿ
ديْف واشساح.
 -66واظِؿ أن افديـ إٕام هق افتَِٔد وافتَِٔد ألصحاب رشقل اهلل ×.
 -67ومـ ؿال فٍيف بافَرآن خمِقق ؾٓق جّٓل ومـ شُت ومل يَؾ خمِقق
وال ؽر خمِقق ؾٓق جّٓل هُذا ؿال أمحد بـ حْبؾ وؿال رشقل اهلل × إٕف مـ
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يًش مُْؿ بًدي ؾسرى اختالؾا ـثرا ؾ٘ياـؿ وحمدثات األمقر ؾ٘هنا ضالفة
وظُِٔؿ بسْتل وشْة اخلٍِاء افراصديـ ادٓديغ ظوقا ظِٔٓا بافْقاجذ.
 -68واظِؿ إٔف إٕام جاء هالك اجلّٓٔة مـ أهنؿ ؾُروا ذم افرب  ؾٖدخِقا
مل وـٔػ وترـقا األثر ووضًقا افَٔاس وؿاشقا افديـ ظذ رأهيؿ ؾجاءوا بافٍُر
ظٔإا ال خيٍل ف ـٍروا وـٍروا اخلِؼ واضىرهؿ األمر إػ أن ؿافقا بافتًىٔؾ.
 -69ؿال بًض افًِامء مْٓؿ أمحد بـ حْبؾ اجلّٓل ـاؾر فٔس مـ أهؾ افَبِة حالل
افدم ال يرث وال يقرث ألٕف ؿال ال مجًة وال مجاظة وال ظٔديـ وال صدؿة وؿافقا مـ مل
يَؾ افَرآن خمِقق ؾٓق ـاؾر واشتحِقا افسٔػ ظذ أمة حمّد × وخافٍقا مـ ـان ؿبِٓؿ
وامتحْقا افْاس بقء مل يتُِؿ ؾٔف رشقل اهلل × وال أحد مـ أصحابف وأرادوا تًىٔؾ
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ادساجد واجلقامع وأوهْقا اإلشالم وظىِقا اجلٓاد وظِّقا ذم افٍرؿة وخافٍقا اآلثار
وتُِّقا بادْسق خ واحتجقا بادتنابف ؾنُُقا افْاس ذم أدياهنؿ واختهّقا ذم رهبؿ
وؿافقا فٔس هْاك ظذاب ؿز وال حقضا وال صٍاظة واجلْة وافْار مل خيَِا وإُٔروا ـثرا مما
ؿال رشقل اهلل × ؾاشتحؾ مـ اشتحؾ تٍُرهؿ ودمائٓؿ مـ هذا افقجف ألٕف مـ رد آية
مـ ـتاب اهلل ؾَد رد افُتاب ـِف ومـ رد حديثا ظـ رشقل اهلل × ؾَد رد األثر ـِف
وهق ـاؾر باهلل افًئؿ ؾدامت هلؿ اددة ووجدوا مـ افسِىان مًقٕة ظذ ذفؽ ووضًقا
افسٔػ وافسقط ظذ مـ دون ذفؽ ؾدرس ظِؿ افسْة واجلامظة وأوهْقها ؾهاروا
مُتقمغ إلطٓار افبدع وافُالم ؾٔٓا وفُثرهتؿ ؾاختذوا ادجافس وأطٓروا آراءهؿ
ووضًقا ؾٔٓا افُتب وأضًّقا افْاس وضِبقا هلؿ افرياشة ؾُإت ؾتْة ظئّة مل يْج مْٓا
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إال مـ ظهؿ اهلل ؾٖدٕك ما ـان يهٔب افرجؾ مـ جمافستٓؿ أن ينؽ ذم ديْف أو يتابًٓؿ
أو يرى رأهيؿ ظذ احلؼ وال يدري أهنؿ ظذ حؼ أو ظذ باضؾ ؾهار صاـا ؾِٓؽ اخلِؼ
حتك ـإت أيام جًٍ ر افذي يَال فف ادتقـؾ ؾٖضٍٖ اهلل بف افبدع وأطٓر بف احلؼ وأطٓر بف
أهؾ افسْة وضافت أفسْتٓؿ مع ؿِتٓؿ وـثرة أهؾ افبدع إػ يقمْا هذا.
 -71ؾافرشؿ وافبدع وأهؾ افوالفة ؿد بَل مْٓؿ ؿقم يًِّقن هبا ويدظقن
إفٔٓا ال مإع يًّْٓؿ وال حاجز حيجزهؿ ظام يَقفقن ويًِّقن.
 -71واظِؿ إٔف مل دمئ زٕدؿة ؿط إال مـ اهلّج افرظاع واتباع ـؾ ٕاظؼ
ئِّقن مع ـؾ ريح ؾّـ ـان هُذا ؾال ديـ فف ؿال اهلل  ؾام اختٍِقا إال مـ
بًد ما جاءهؿ افًِؿ بٌٔا بْٔٓؿ وهؿ ظِامء افسقء أصحاب افىّع.
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 -72واظِؿ إٔف ال يزال افْاس ذم ظهابة مـ أهؾ احلؼ وافسْة هيدهيؿ اهلل وهيدي
هبؿ ؽرهؿ وحئل هبؿ افسْـ وهؿ افذيـ وصٍٓؿ اهلل تًاػ مع ؿِتٓؿ ظْد االختالف
ؾَال وما اختِػ ؾٔف إال افذيـ أوتقه مـ بًد ما جاءهتؿ افبْٔات بٌٔا بْٔٓؿ ثؿ اشتثْاهؿ
ؾَال ؾٓدى اهلل افذيـ ءامْقا فام اختٍِقا ؾٔف مـ احلؼ ب٘ذٕف واهلل هيدي مـ يناء إػ ساط
مستَٔؿ وؿال رشقل اهلل × ال تزال ظهبة مـ أمتل طاهريـ ظذ احلؼ ال يرضهؿ مـ
خذهلؿ حتك يٖيت أمر اهلل وهؿ طاهرون
 -73واظِؿ أن افًِؿ فٔس بُثرة افرواية وافُتب وفُـ افًامل مـ اتبع
افُتاب وافسْة وإن ـان ؿِٔؾ افًِؿ وافُتب ومـ خافػ افُتاب وافسْة ؾٓق
صاحب بدظة وإن ـان ـثر افرواية وافُتب.
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 -74واظِؿ إٔف مـ ؿال ذم ديـ اهلل برأيف وؿٔاشف وتٖوفف مـ ؽر حجة مـ
افسْة واجلامظة ؾَد ؿال ظذ اهلل ما ال يًِؿ ومـ ؿال ظذ اهلل ماال يًِؿ ؾٓق مـ
ادتٍُِغ واحلؼ ما جاء مـ ظْد اهلل  وافسْة ما شْف رشقل اهلل × واجلامظة
ما اجتّع ظِٔف أصحاب رشقل اهلل × ذم خالؾة أيب بُر وظّر وظثامن ومـ
اؿتك ظذ شْة رشقل اهلل × وما ـان ظِٔف اجلامظة ؾِج ظذ أهؾ افبدظة ـِٓؿ
واشساح بدٕف وشِؿ فف ديْف إن صاء اهلل ألن رشقل اهلل × ؿال شتٍسق أمتل
وبغ فْا رشقل اهلل × افٍرؿة افْاجٔة مْٓا ؾَال ما إٔا ظِٔف وأصحايب ؾٓذا هق
افنٍاء وافبٔان واألمر افقاضح وادْار ادستَٔؿ وؿال رشقل اهلل
وافتْىع وإياـؿ وافتًّؼ وظُِٔؿ بديُْؿ افًتٔؼ.

×

إياـؿ
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 -75واظِؿ أن افديـ افًتٔؼ ما ـان مـ وؾاة رشقل اهلل × إػ ؿتؾ ظثامن
بـ ظٍان ÷ وـان ؿتِف أول افٍرؿة وأول االختالف ؾتحاربت األمة واؾسؿت
واتبًت افىّع واهلقى وادٔؾ إػ افدٕٔا.
 -76وفٔس ألحد رخهة ذم رء أخذ بف مما مل يُـ ظِٔف أصحاب رشقل
اهلل × أو يُقن رجؾ يدظق إػ رء أحدثف مـ ؿبِف مـ أهؾ افبدع ؾٓق ـّـ
أحدثف ؾّـ زظؿ ذفؽ أو ؿال بف ؾَد رد افسْة وخافػ احلؼ واجلامظة وأباح
اهلقى وهق أذ ظذ هذه األمة مـ إبِٔس ومـ ظرف ما ترك أهؾ افبدع مـ
افسْة وما ؾارؿقا مْٓا ؾتّسؽ بف ؾٓق صاحب شْة وصاحب مجاظة وحَٔؼ أن
يتبع وأن يًاون وأن حيٍظ وهق ممـ أوىص بف رشقل اهلل ×.
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 -77واظِؿ أن أصقل افبدع أربًة أبقاب يتنًب مـ هذه األربًة اثْان
وشبًقن هقى ثؿ يهر ـؾ واحد مـ اف بدع يتنًب حتك تهر ـِٓا إػ أفٍغ وثامن
مائة ـِٓا ضالفة وـِٓا ذم افْار إال واحدة وهق مـ آمـ بام ذم هذا افُتاب واظتَده
مـ ؽر ريبة ذم ؿِبف وال صُقك ؾٓق صاحب شْة وهق افْاجل إن صاء اهلل.
 -78واظِؿ ومل جياوزوها بقء ومل يقفدوا ـالما مما مل جيلء ؾٔف أثر ظـ
رشقل اهلل × وال ظـ أصحابف مل تُـ بدظة.
 -79واظِؿ إٔف فٔس بغ افًبد وبغ أن يُقن مٗمْا حتك يهر ـاؾرا إال أن
جيحد صٔئا مما إٔزل اهلل أو يزيد ذم ـالم اهلل أو يَْص أو يُْر صٔئا مما ؿال اهلل
 أو صٔئا مما تُِؿ بف رشقل اهلل × ؾاتؼ اهلل وإير فٍْسؽ وإياك وافٌِق ذم
افديـ ؾٕ٘ف فٔس مـ ضريؼ احلؼ ذم رء.
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ومجٔع ما وصٍت فؽ ذم هذا افُتاب ؾٓق ظـ اهلل تًاػ وظـ رشقفف ×

وظـ افتابًغ وظـ افَرن افثافث إػ افَرن افرابع ؾاتؼ اهلل يا ظبد اهلل وظِٔؽ
بافتهديؼ وافتسِٔؿ وافتٍقيض وافرىض بام ذم هذا افُتاب وال تُتؿ هذا افُتاب
احدا مـ أهؾ افَبِة ؾًسك اهلل أن يرد بف حرإا مـ حرتف أو صاحب بدظة مـ
بدظتف أو ضاال ظـ ضالفتف ؾْٔجق بف ؾاتؼ اهلل وظِٔؽ باألمر األول افًتٔؼ وهق ما
وصٍت فؽ ذم هذا افُتاب ؾرحؿ اهلل ظبدا ورحؿ وافديف ؿرأ هذا افُتاب وبثف
وظّؾ بف ودظا إفٔف واحتج بف ؾٕ٘ف ديـ اهلل وديـ رش قفف وإٔف مـ اشتحؾ صٔئا خالؾا
فام ذم هذا افُتاب ؾٕ٘ف فٔس يديـ اهلل بديـ وؿد رده ـِف ـام فق أن ظبدا آمـ بجّٔع
ما ؿال اهلل  إال إٔف صؽ ذم حرف ؾَد مجٔع ما ؿال اهلل وهق ـاؾر ـام أن صٓادة أن
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ال هلإ إال اهلل ال تَبؾ مـ صاحبٓا إال بهدق افْٔة وخافص افَٔغ وـذفؽ ال يَبؾ
اهلل صٔئا مـ افسْة ذم ترك بًض ومـ خافػ ورد مـ افسْة صٔئا ؾَد رد افسْة ـِٓا
ؾًِٔؽ بافَبقل ودع ادحال وافِجاجة ؾٕ٘ف فٔس مـ ديـ اهلل ذم رء وزمإؽ خاصة
زمان شقء ؾاتؼ اهلل.
 -81ؾ٘ذا وؿًت افٍتْة ؾافزم جقف بٔتؽ وؾر مـ جقار افٍتْة وإياك
وافًهبٔة وـؾ ما ـان مـ ؿتال بغ ادسِّغ ظذ افدٕٔا ؾٓق ؾتْة ؾاتؼ اهلل وحده
ال ذيؽ فف وال خترج ؾٔٓا وال تَاتؾ ؾٔٓا وال هتقى وال تنايع وال متايؾ وال
حتب صٔئا مـ أمقرهؿ ؾٕ٘ف يَال مـ أحب ؾًال ؿقم خرا ـان أو ذا ـان ـّـ
ظِّف وؾَْا اهلل وإياـؿ درضاتف وجْبْا وإياـؿ مًاصٔف.
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 -82وأؿؾ مـ افْير ذم افْجقم إال بام تستًغ بف ظذ مقاؿٔت افهالة وافف
ظام شقى ذفؽ ؾٕ٘ف يدظق إػ افزٕدؿة.
 -83وإياك وافْير ذم افُالم واجلِقس إػ أصحاب افُالم وظِٔؽ باآلثار
وأهؾ اآلثار وإياهؿ ؾاشٖل ومًٓؿ ؾاجِس ومْٓؿ ؾاؿتبس.
 -84واظِؿ إٔف ما ظبد اهلل بّثؾ اخلقف مـ اهلل وضريؼ اخلقف واحلذر
وافنٍَات واحلٔاء مـ اهلل تبارك وتًاػ واحذر أن دمِس مع مـ يدظق إػ
افنقق وادحبة وخيِق مع افْساء وضريؼ ادذهب ؾ٘ن هٗالء ـِٓؿ ذم ضالفة.
 -85واظِؿ أن اهلل تًاػ دظا اخلِؼ ـِٓؿ إػ ظبادتف ومـ مـ بًد ذفؽ ظذ
مـ يناء باإلشالم تٍوال مْف.

شرح السنة

30

 -86وافُػ ظـ حرب ظع ومًاوية وظائنة وضِحة وافزبر رمحٓؿ اهلل
أمجًغ ومـ ـان مًٓؿ ال ختاصؿ ؾٔٓؿ وـؾ أمرهؿ إػ اهلل تًاػ ؾ٘ن رشقل اهلل
× ؿال إياـؿ وذـر أصحايب وأصٓاري وأختاين وؿال إن اهلل تًاػ ٕير إػ أهؾ
بدر ؾَال اظِّقا ما صئتؿ ؾَد ؽٍرت فُؿ
 -87واظِؿ إٔف ال حيؾ مال امرئ مسِؿ إال بىٔبة مـ ٍٕسف وإن ـان مع
رجؾ مال حرام ؾَد ضّْف ال حيؾ ألحد أن يٖخذ مْف صٔئا إال ب٘ذٕف ؾٕ٘ف ظسك أن
يتقب هذا ؾريد أن يرده ظذ أربابف ؾٖخذت حراما.
 -88وادُاشب ما بان فؽ صحتف ؾٓق مىِؼ إال ما طٓر ؾساده ؾ٘ن ـان
ؾاشدا يٖخذ مـ افٍاشد ممسُة ٍٕسف وال تَقل اترك ادُاشب وآخذ ما أظىقين
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مل يًٍؾ هذا افهحابة وال افًِامء إػ زمإْا هذا ؿال ظّر بـ اخلىاب ÷ ـسب
ؾٔف بًض افدٕٔة خر مـ احلاجة إػ افْاس.
 -89وافهِقات اخلّس جائزة خِػ مـ صِٔت إال أن يُقن جّٓٔا ؾٕ٘ف
مًىؾ وإن صِٔت خٍِف ؾٖظد صالتؽ وإن ـان أمامؽ يقم اجلًّة جّٓٔا وهق
شِىان ؾهؾ خٍِف وأظد صالتؽ وإن ـان إمامؽ مـ افسِىان وؽره صاحب
شْة ؾهؾ خٍِف وال تًد صالتؽ.
 -91واإليامن بٖن أبا بُر وظّر رمحة اهلل ظِٔٓام ذم حجرة ظائنة مع رشقل
اهلل × ؿد دؾْا هْافؽ مًف ؾ٘ذا أتٔت افَز ؾافتسِٔؿ ظِٔٓام بًد رشقل اهلل ×

واجب واألمر بادًروف وافْٓل ظـ ادُْر واجب إال مـ خٍت شٍٔف وظهاه
وافتسِٔؿ ظذ ظباد اهلل أمجًغ.
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 -91ومـ ترك صالة اجلًّة واجلامظة ذم ادسجد مـ ؽر ظذر ؾٓق مبتدع
وافًذر ـّرض ال ضاؿة فف باخلروج إػ ادسجد أو خقف مـ شِىان طامل وما
شقى ذفؽ ؾال ظذر فؽ ومـ صذ خِػ إمام ؾِؿ يَتد بف ؾال صالة فف.
 -92واألمر بادًروف وافْٓل ظـ ادُْر بافٔد وافِسان وافَِب بال شٔػ
وادستقر مـ ادسِّغ مـ مل ييٓر مْف ريبة.
 -93وـؾ ظِؿ إدظاه افًباد مـ ظِؿ افباضـ مل يقجد ذم افُتاب وال ذم
افسْة ؾٓق بدظة وضالفة ال يْبٌل ألحد أن يًّؾ بف وال يدظق إفٔف.
 -94وأي امرأة وهبت ٍٕسٓا فرجؾ ؾ٘هنا ال حتؾ فف يًاؿبان إن ٕال مْٓا
صٔئا إال بقيل وصاهدي ظدل وصداق.
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 -95وإذا رأيت افرجؾ يىًـ ظذ أصحاب افْبل × ؾاظِؿ إٔف صاحب
ؿقل شقء وهقى فَقل رشقل × إذا ذـر أصحايب ؾٖمسُقا ؾَد ظِؿ افْبل ×

ما يُقن مْٓؿ مـ افزفؾ بًد مقتف ؾِؿ يَؾ ؾٔٓؿ إال خرا وؿال ذروا أصحايب ال
تَقفقا ؾٔٓؿ إال خرا وال حتدث بقء مـ زفِٓؿ وال حرهبؿ وال ما ؽاب ظْؽ
ظِّف وال تسًّف مـ أحد حيدث بف ؾٕ٘ف ال يسِؿ فؽ ؿِبؽ إن شًّتف.
 -96وإذا شًّت افرجؾ يىًـ ظذ اآلثار أو يرد اآلثار أو يريد ؽر اآلثار
ؾاهتّف ظذ اإلشالم وال تنؽ إٔف صاحب هقى مبتدع.
 -97واظِؿ أن جقر افسِىان ال يَْص ؾريوة مـ ؾرائض اهلل افتل اؾسضٓا
ظذ فسان ٕبٔف × جقره ظذ ٍٕسف وتىقظؽ وبرك مًف تام إن صاء اهلل تًاػ.
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 -98يًْل اجلامظة واجلًّة واجلٓاد مًٓؿ وـؾ رء مـ افىاظات
ؾنارـٓؿ ؾٔف ؾِؽ ٕٔتؽ فف.
 -99وإذا رأيت افرجؾ يدظق ظذ افسِىان ؾاظِؿ إٔف صاحب هقى وإذا
شًّت افرجؾ يدظق فِسِىان بافهالح ؾاظِؿ إٔف صاحب شْة إن صاء اهلل
يَقل ؾؤؾ بـ ظٔاض فق ـان يل دظقة مستجابة ما جًِتٓا إال ذم افسِىان ؿٔؾ
فف يا أبا ظع ؾرس فْا هذا ؿال إذا جًِتٓا ذم ٍٕز مل تًدين وإذا جًِتٓا ذم
افسِىان صِح ؾهِح بهالحف افًباد وافبالد ؾٖمرٕا أن ٕدظق هلؿ بافهالح ومل
ٕٗمر أن ٕدظق ظِٔٓؿ وإن جاروا وطِّقا ألن جقرهؿ وطِّٓؿ ظذ إٍٔسٓؿ
وصالحٓؿ ألٍٕسٓؿ وفِّسِّغ.
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 -111وال تذـر أحدا مـ أمٓات ادٗمْغ إال بخر.
 -111وإذا رأيت افرجؾ يتًاهد افٍرائض ذم مجاظة مع افسِىان وؽره
ؾاظِؿ إٔف صاحب شْة إن صاء اهلل تًاػ وإذا رأيت افرجؾ يتٓاون بافٍرائض ذم
مجاظة وإن ـان مع افسِىان ؾاظِؿ إٔف صاحب هقى.
 -112واحلالل ما صٓدت ظِٔف وحٍِت ظِٔف إٔف حالل وـذفؽ احلرام ما
حاك ذم صدرك ؾٓق صبٓة ،وادستقر مـ بان شسه وادٓتقك مـ بان هتُف وإذا
شًّت افرجؾ يَقل ؾالن ٕاصبل ؾاظِؿ إٔف راؾيض وإذا شًّت افرجؾ يَقل
ؾالن منبف أو ؾالن يتُِؿ بافتنبٔف ؾاظِؿ إٔف جّٓل وإذا شًّت افرجؾ يَقل
تُِؿ بافتقحٔد واذح يل افتقحٔد ؾاظِؿ إٔف خارجل مًتزيل أو يَقل ؾالن جمز
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أو يتُِؿ باإلجبار أو تُِؿ بافًدل ؾاظِؿ إٔف ؿدري ألن هذه األشامء حمدثة
أحدثٓا أهؾ افبدع.
 -113وؿال ظبد اهلل بـ ادبارك ال تٖخذوا ظـ أهؾ افُقؾة ذم افرؾض صٔئا
وال ظـ أهؾ افنام ذم افسٔػ صٔئا وال ظـ أهؾ افبكة ذم افَدر صٔئا وال ظـ
أهؾ خراشان ذم اإلرجاء صٔئا وال ظـ أهؾ مُة ذم افكف وال ظـ أهؾ ادديْة
ذم افٌْاء ال تٖخذوا ظْٓؿ ذم هذه األصٔاء صٔئا.
 -114وإذا رأيت افرجؾ حيب أبا هريرة وإٔس بـ مافؽ وأشٔد بـ حور
ؾاظِؿ إٔف صاحب شْة إن صاء اهلل وإذا رأيت افرجؾ حيب أيقبا وابـ ظقن
ويقٕس بـ ظبٔد وظبد اهلل بـ ادريس األودي وافنًبل ومافؽ بـ مٌقل ويزيد
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بـ زريغ ومًاذ بـ مًاذ ووهب بـ جرير ومحاد بـ زيد ومحاد بـ شِّة ومافؽ
بـ إٔس واألوزاظل وزائدة بـ ؿدامة ؾاظِؿ إٔف صاحب شْة وإذا رأيت افرجؾ
حيب أمحد بـ حْبؾ واحلجاج بـ ادْٓال وأمحد بـ ٕك وذـرهؿ بخر وؿال
ؿقهلؿ ؾاظِؿ إٔف صاحب شْة.
 -115وإذا رأيت افرجؾ جيِس مع أهؾ األهقاء ؾاحذره واظرؾف ؾ٘ن جِس
مًف بًدما ظِؿ ؾاتَف ؾٕ٘ف صاحب هقى.
 -116وإذا شًّت افرجؾ تٖتٔف باألثر ؾال يريده ويريد افَرآن ؾال تنؽ إٔف
رجؾ ؿد احتقى ظذ افزٕدؿة ؾَؿ مـ ظْده ودظف.
 -117واظِؿ أن األهقاء ـِٓا ردية تدظق إػ افسٔػ وأردؤها وأـٍرها
افراؾوة وادًتزفة واجلّٓٔة ؾ٘هنؿ يريدون افْاس ظذ افتًىٔؾ وافزٕدؿة.
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 -118واظِؿ إٔف مـ تْاول أحدا مـ أصحاب رشقل اهلل × ؾاظِؿ إٔف إٕام
أراد حمّدا × وؿد آذاه ذم ؿزه وإذا طٓر فؽ مـ إٕسان رء مـ افبدع ؾاحذره
ؾ٘ن افذي أخٍك ظْؽ أـثر مما أطٓر وإذا رأيت افرجؾ رديء افىريؼ وادذهب
ؾاشَا ؾاجرا صاحب مًاص طافام وهق مـ أهؾ افسْة ؾاصحبف واجِس مًف ؾٕ٘ف
فٔس ترضك مًهٔتف وإذا رأيت افرجؾ ظابدا جمتٓدا متَنٍا حمسؾا بافًبادة صاحب
هقى ؾال دمِس مًف وال تسّع ـالمف وال متق مًف ذم ضريؼ ؾ٘ين ال آمـ أن
تستحع ضريَف ؾتِٓؽ مًف رأى يقٕس بـ ظبٔد ابْف وؿد خرج مـ ظْد صاحب
هقى ؾَال يا بْل مـ أيـ خرجت ؿال مـ ظْد ظّرو بـ ظبٔد ؿال يا بْل ألن أراك
خرجت مـ بٔت هٔتل أحب إيل مـ أن أراك خرجت مـ بٔت ؾالن وؾالن وألن
تَِك اهلل زإٔا شارؿا خائْا أحب إيل مـ أن تَِاه بَقل أهؾ األهقاء.
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 -119أؾال تًِؿ أن يقٕس ؿد ظِؿ أن اهلٔتل ال يوؾ ابْف ظـ ديْف وأن
صاحب افبدظة يوِف حتك يٍُره.
 -111ؾاحذر ثؿ احذر أهؾ زمإؽ خاصة وإير مـ دمافس وممـ تسّع
ومـ تهحب ؾ٘ن اخلِؼ ـٖهنؿ ذم ردة إال مـ ظهؿ اهلل مْٓؿ وإذا رأيت افرجؾ
يذـر ابـ أيب داؤد وادريز أو ثاممة وأبا اهلذيؾ وهنام افٍقضل أو واحدا مـ
أتباظٓؿ وأصٔاظٓؿ ؾاحذره ؾٕ٘ف صاحب بدظة وإن هٗالء ـإقا ظذ افردة واترك
هذا افرجؾ افذي ذـرهؿ بخر.
 -111وادحْة ذم اإلشالم بدظة وأما افٔقم ؾّٔتحـ بافسْة فَقفف إن هذا
افًِؿ ديـ ؾإيروا ممـ تٖخذون ديُْؿ وال تَبِقا احلديث اال ممـ تَبِقن
صٓادتف ؾإير إن ـان صاحب شْة فف مًرؾة صدوق ـتبت ظْف وإال ترـتف.
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 -112وإذا أردت االشتَامة ظذ احلؼ وضريؼ أهؾ افسْة ؿبِؽ ؾاحذر
افُالم وأصحاب افُالم واجلدال وادراء وافَٔاس وادْاطرة ذم افديـ ؾ٘ن
اشتامظؽ مْٓؿ وإن مل تَبؾ مْٓؿ يَدح افنؽ ذم افَِب وـٍك بف ؿبقال ؾتِٓؽ
وما ـإت ؿط زٕدؿة وال بدظة وال هقى وال ضالفة إال مـ افُالم واجلدال
وادراء وافَٔاس وهل أبقاب افبدع وافنُقك وافزٕدؿة.
 -113ؾاهلل اهلل ذم ٍٕسؽ وظِٔؽ باآلثار وأصحاب األثر وافتَِٔد ؾ٘ن
افديـ إٕام هق افتَِٔد يًْل فِْبل × وأصحابف رضقان اهلل ظِٔٓؿ أمجًغ ومـ
ؿبِْا مل يدظقٕا ذم فبس ؾَِدهؿ واشسح وال دماوز األثر وأهؾ األثر وؿػ ظْد
متنابف افَرآن واحلديث وال تَس صٔئا وال تىِب مـ ظْدك حِٔة ترد هبا ظذ
أهؾ افبدع ؾٕ٘ؽ امرت بافسُقت ظْٓؿ ؾال متُْٓؿ مـ ٍٕسؽ أما ظِّت أن

41

شرح السنة

حمّد بـ شريـ مع ؾوِف مل جيب رجال مـ أهؾ افبدع ذم مسٖفة واحدة وال شّع
مْف آية مـ ـتاب اهلل  ؾَٔؾ فف ؾَال أخاف أن حيرؾٓا ؾَٔع ذم ؿِبل رء.
 -114وإذا شًّت افرجؾ يَقل إٕا ٕحـ ًٕيؿ اهلل إذا شّع آثار رشقل
اهلل × ؾاظِؿ إٔف جّٓل يريد أن يرد أثر رشقل اهلل × ويدؾًف هبذه افُِّة
وهق يزظؿ إٔف يًيؿ اهلل ويْزهف إذا شّع حديث افرؤية وحديث افْزول وؽره
أؾِٔس ؿد رد أثر رشقل اهلل × إذ ؿال إٕا ٕحـ ًٕيؿ اهلل أن يْزل مـ مقضع
إػ مقضع ؾَد زظؿ إٔف أظِؿ باهلل مـ ؽره ؾاحذر هٗالء ؾ٘ن مجٓقر افْاس مـ
افسقؿة وؽرهؿ ظذ هذا احلال وحذر افْاس مْٓؿ وإذا شٖفؽ افرجؾ ظـ مسٖفة
ذم هذا افباب وهق مسسصد ؾُِّف وأرصده وإذا جاءك يْاطرك ؾاحذره ؾ٘ن ذم
ادْاطرة ادراء واجلدال وادٌافبة واخلهقمة وافٌوب وؿد هنٔت ظـ مجٔع هذا
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وهق يزيؾ ظـ ضريؼ احلؼ ومل يبٌِْا ظـ أحد مـ ؾَٓائْا وظِامئْا إٔف جادل أو
ٕاطر أو خاصؿ.
 -115ؿال احلسـ احلُٔؿ ال يامري وال يداري حُّتف يْؼها إن ؿبِت
محد اهلل وإن ردت محد اهلل وجاء رجؾ إػ احلسـ ؾَال إٔا إٔاطرك ذم افديـ ؾَال
احلسـ إٔا ؿد ظرؾت ديْل ؾ٘ن ـان ديْؽ ؿد ضؾ مْؽ ؾاذهب ؾاضِبف وشّع
رشقل اهلل

×

ؿقما ظذ باب حجرتف يَقل أحدهؿ أمل يَؾ اهلل ـذا ويَقل

اآلخر أمل يَؾ اهلل ـذا ؾخرج مٌوبا ؾَال أهبذا أمرتُؿ أم هبذا بًثت إفُٔؿ أن
ترضبقا ـتاب اهلل بًوف ببًض ؾْٓاهؿ ظـ اجلدال.
 -116وـان ابـ ظّر يُره ادْاطرة ومافؽ بـ إٔس ومـ ؾقؿف ومـ دوٕف إػ
يقمْا هذا وؿقل اهلل  أـز مـ ؿقل اخلِؼ ؿال اهلل تًاػ وما جيادل ذم آيات اهلل
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إال افذيـ ـٍروا وشٖل رجؾ ظّر بـ اخلىاب ؾَال ما افْاصىات ٕنىا ؾَال فق
ـْت حمِقؿا فرضبت ظَْؽ وؿال افْبل × ادٗمـ ال يامري وال أصٍع فِّامري
يقم افَٔامة ودظقا ادراء فَِة خره.
 -117وال حيؾ فرجؾ أن يَقل ؾالن صاحب شْة حتك يًِؿ إٔف ؿد
اجتًّت ؾٔف خهال افسْة ؾال يَال فف صاحب شْة حتك دمتّع ؾٔف افسْة ـِٓا
ؿال ظبد اهلل بـ ادبارك أصؾ اثْغ وشبًغ هقى أربًة أهقاء ؾّـ هذه األربًة
األهقاء تنًبت االثْان وشبًقن هقى افَدرية وادرجئة وافنًٔة واخلقارج
ؾّـ ؿدم أبا بُر وظّر وظثامن وظِٔا ظذ أصحاب رشقل اهلل × ومل يتُِؿ ذم
افباؿغ إال بخر ودظا هلؿ ؾَد خرج مـ افتنٔع أوفف وآخره ومـ ؿال اإليامن ؿقل
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وظّؾ يزيد ويَْص ؾَد خرج مـ األرجاء أوفف وآخره ومـ ؿال افهالة خِػ
ـؾ بر وؾاجر واجلٓاد مع ـؾ خٍِٔة ومل ير اخلروج ظذ افسِىان بافسٔػ ودظا
هلؿ بافهالح ؾَد خرج مـ ؿقل اخلقارج أوفف وآخره ومـ ؿال ادَادير ـِٓا مـ
اهلل  خرها وذها يوؾ مـ يناء وهيدي مـ يناء ؾَد خرج مـ ؿقل
افَدرية أوفف وآخره وهق صاحب شْة.
 -118وبدظة طٓرت هل ـٍر باهلل افًئؿ ومـ ؿال هبا ؾٓق ـاؾر باهلل ال
صؽ ؾٔف مـ يٗمـ بافرجًة ويَقل ظع بـ أيب ضافب حل وشرجع ؿبؾ يقم
افَٔامة وحمّد بـ ظع وجًٍر بـ حمّد ومقشك بـ جًٍر ويتُِّقن ذم اإلمامة
وأهنؿ يًِّقن افٌٔب ؾاحذرهؿ ؾ٘هنؿ ـٍار باهلل افًئؿ.
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 -119ؿال ضًّة بـ ظّرو وشٍٔان بـ ظْٔٔة مـ وؿػ ظْد ظثامن وظع
ؾٓق صًٔل ال يًدل وال يُِؿ وال جيافس ومـ ؿدم ظِٔا ظذ ظثامن ؾٓق راؾيض
ؿد رؾض آثار أصحاب رشقل اهلل × ومـ ؿدم األربًة ظذ مجًٔٓؿ وترحؿ
ظذ افباؿغ وـػ ظـ زفِٓؿ ؾٓق ظذ ضريؼ االشتَامة واهلدى ذم هذا افباب.
 -121وافسْة أن تنٓد فًِؼة افذيـ صٓد هلؿ رشقل اهلل × باجلْة أهنؿ
مـ أهؾ اجلْة ال صؽ ؾٔف وال تٍرد بافهالة ظذ أحد إال رشقل اهلل × وظذ
آفف ؾَط وتًِؿ أن ظثامن ؿتؾ ميِقما ومـ ؿتِف ـان طافام ؾّـ أؿر بام ذم هذا
افُتاب وآمـ بف واختذه إماما ومل ينؽ ذم حرف مْف ومل جيحد حرؾا مْف ؾٓق
صاحب شْة ومجاظة ـامؾ ؿد ـِّت ؾٔف اجلامظة ومـ جحد حرؾا مما ذم هذا
افُتاب أوصؽ ذم حرف مْف أو صؽ ؾٔف أو وؿػ ؾٓق صاحب هقى ومـ جحد
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أو صؽ ذم حرف مـ افَرآن أو ذم رء جاء ظـ رشقل اهلل × فَل اهلل مُذبا
ؾاتؼ اهلل واحذر وتًاهد إيامٕؽ.
 -121ومـ افسْة أن ال تىٔع أحدا ذم مًهٔة اهلل وال افقافديـ واخلِؼ
مجًٔا وال ضاظة فبؼ ذم مًهٔة اهلل وال حيب ظِٔف أحدا واـره ذفؽ ـِف هلل.
 -122واإليامن بٖن افتقبة ؾرض ظذ افًباد أن يتقبقا إػ اهلل  مـ ـبر
ادًايص وصٌرها.
 -123ومـ مل ينٓد دـ صٓد فف رشقل اهلل

×

باجلْة ؾٓق صاحب بدظة

وضالفة صاك ؾٔام ؿال رشقل اهلل × ؿال مافؽ بـ إٔس مـ فزم افسْة وشِؿ مْف
أصحاب رشقل اهلل × ثؿ مات ـان مع افْبٔغ وافهديَغ وافنٓداء وافهاحلغ
وإن ؿ ك ذم افًّؾ وؿال بؼ بـ احلارث افسْة هل اإلشالم واإلشالم هق افسْة وؿال
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افٍؤؾ بـ ظٔاض إذا رأيت رجال مـ أهؾ افسْة ؾُٖٕام رأيت رجال مـ أصحاب
رشقل اهلل × وإذا رأيت رجال مـ أهؾ افبدع ؾُٖٕام رأيت رجال مـ ادْاؾَغ وؿال
يقٕس بـ ظبٔد افًجب ممـ يدظق افٔقم إػ افسْة .وأظجب مْف ادجٔب إػ افسْة وـان
ابـ ظقن يَقل ظْد ادقت افسْة افسْة وإياـؿ وافبدع حتك مات.
 -124وؿال أمحد بـ حْبؾ مات رجؾ مـ أصحايب ؾرئل ذم ادْام ؾَال
ؿقفقا أليب ظبد اهلل ظِٔؽ بافسْة ؾ٘ن أول ما شٖفْل ريب  ظـ افسْة وؿال أبق
افًافٔة مـ مات ظذ افسْة مستقرا ؾٓق صديؼ واالظتهام بافسْة ٕجاة.
 -125وؿال شٍٔان افثقري مـ أصٌك ب٘ذٕف إػ صاحب بدظة خرج مـ
ظهّة اهلل ووـؾ إفٔٓا يًْل إػ افبدع.
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 -126وؿال داود بـ أيب هْد أوحك اهلل تبارك وتًاػ إػ مقشك بـ ظّران ال
دمافس أهؾ افبدع ؾ٘ن جافستٓؿ ؾحاك ذم صدرك رء مما يَقفقن أـببتؽ ذم ٕار جْٓؿ.
 -127وؿال افٍؤؾ بـ ظٔاض مـ جافس صاحب بدظة مل يًط احلُّة.
 -128وؿال افٍؤؾ بـ ظٔاض ال دمِس مع صاحب بدظة ؾ٘ين أخاف أن
تْزل ظِٔؽ افًِْة ،وؿال افٍؤؾ بـ ظٔاض مـ أحب صاحب بدظة أحبط اهلل
ظِّف وأخرج ٕقر اإلشالم مـ ؿِبف ،وؿال افٍؤؾ بـ ظٔاض مـ جِس مع
أصحاب بدظة ذم ضريؼ ؾجز ذم ضريؼ ؽره.
 -129وؿال افٍؤؾ بـ ظٔاض مـ ظيؿ صاحب بدظة ؾَد أظان ظذ هدم
اإلشالم ومـ تبسؿ ذم وجف مبتدع ؾَد اشتخػ بام إٔزل اهلل  ظذ حمّد ×
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ومـ زوج ـريّتف مبتدع ؾَد ؿىع رمحٓا ومـ تبع جْازة مبتدع مل يزل ذم شخط
اهلل حتك يرجع.
 -131وؿال افٍؤؾ بـ ظٔاض آـؾ مع هيقدي وٕكاين وال آـؾ مع
مبتدع وأحب أن يُقن بْٔل وبغ صاحب بدظة حهـ مـ حديد.
 -131وؿال افٍؤؾ بـ ظٔاض إذا ظِؿ اهلل  مـ افرجؾ إٔف مبٌض
فهاحب بدظة ؽٍر فف وإن ؿؾ ظِّف وال يُـ صاحب شْة يامفئ صاحب بدظة
إال ٍٕاؿا ومـ أظرض بقجٓف ظـ صاحب بدظة مأل اهلل ؿِبف إيامٕا ومـ إتٓر
صاحب بدظة آمْف اهلل يقم افٍزع األـز ومـ أهان صاحب بدظة رؾًف اهلل ذم
اجلْة مائة درجة ؾال تُـ صاحب بدظة ذم اهلل أبدا.

