اإلسناد من الدين
لقد أكرم هللا تعاىل هذه االمة احملمدية  ،خبصائص كثرية ومزااي وفرية  ،منها ما يتعلق بذات الشريعة
املطهرة  ،وألوان العبادات واملعامالت والطاعات واملثوابت ،يسر ر ررال وس ر ررهولةل وم ر رراع ة أ ر

،

ومنها ما يتعلق خبدمة الشريعة ونقلها وتبليغها وتدوينها وضبطها وح ظها

ومن أهم هذه اخلصررائص لةمة احملمدية يصرريصرةن داإلسررنادغ ا تبلية الشرريعة املطهرة وعلومها من

السر ر ررلخل فىل اخللخل  ،فقد كان اإلسر ر ررناد الشر ر رررق ا وي ا ك علم منقوي فيها  ،ح ا ال لمة

الواحدة ،يتلقاها اخلالخل عن السالخل  ،والالحق عن السابق ابإلسناد
قاي العلماء :داإلس ر ررنادغ هو مص ر رردو من قولن  :أس ر ررندت اهدي اىل قائله  ،فبا وفعته اىل بذكر
انقله
فمثالل قوي اإلمام أيب عبد هللا البخاوي ومحه هللا تعاىل ا كتابره الذي مسّاه:
دد اجلامع املسند الصحيح املختصر من أموو وسوي هللا صلى هللا عليه وسلم وسنته وأايمه غغ
ه ذا كام اسم – صحيح البخاوي – عند غري واحد من العلماء ا كتاب العلم ،ا ابب فمث من
كذب على النيب صلى هللا علي وسلم:
دد ح ّدثنا م ّي بن فبراهيم  ،قاي  :ح ّدثنا يزيد بن أيب عبيد هللا – وهو موىل سلمة بن ا كوع ، -

عن سررلمة  ،قاي  :مسعر وسرروي هللا صررلى هللا عليه وسررلم يقوي  :من يق علي ما مل أق  ،فليتبوأ
الرواة تسمى دسندالغ
مقعده من الناو  ،يسمى فسنادال وبات السلسلة اليت بكر فيها البخاوي ُّ
وعرفوا داإلسنادغ بقوهلم :هو ح اية طريق منت اهدي
وعرفوا دالسندغ أبنه طريق منت اهدي
نِّ
ومسّي دسندالغ العتماد اه اظ عليه ا اه م بصحة اهدي أو ضع ه ،أيذال من معىن دالس ر ر ر ر ررندغ
لغةل ،وهو ما استندت فليه من داو أو غريه

وعلى هذا :فر ر ر داإلسنادغ هو قولن أو قوي البخاوي مثالل :حدثنا فالن ،قاي  :حدثنا فالن
و دالسر ر ر ر ر ررندغ هو أولنن الرواة الناقلون املذكووون قب منت اهدي

،

ومنت اهدي هنا قوله صلى

هللا عليه وسررلم :دد من يق علي ما مل أق
ا موضع اآلير ،وينعرف املراد ابلقرائن

غغ واحمل ِّّدثون يسررتعملون نكالل من دالس رندغ وداإلسررنادغ

وداإلسر ررنادغ يصر رريص ر رةص فاضر ررلة من يصر ررائص هذه ا مة  ،مل يرن ْؤهتا أح صد من ا مم قبلها وهو من
الدين مبوقع عظيم  ،ووى اهافظ اخلطيب البغدادي ا داتويخ بغدادغغ  ،ا ترمجة د أيب فسر ر ر ر ررحا

فبراهيم بن حممد ا مني البخاوي غ بسنده اىل تلميذ عبدهللا بن املباوك  :عبدان ،قاي مسعر عبدهللا
بن املباوك يقوي:
اإلسررناد عندي من الدين ،ولوال اإلسررناد لقاي من مرراء ما مرراء  ،ول ن فبا قي له  :من حدثن ؟
بقى د أي س ر ر ر ر رراكتال منقطعال م حمال غ قاي عبدان :بكر – أي عبد هللا بن املباوك – هذا عند بكر
الزاندقة و ما ي عون من ا حادي

قاي اهاكم أبو عبد هللا النيسابووي ر ر ر ر ر ر ا كتابه ددمعرفة علوم اهدي غغ  ،بعد بكره كلمة عبدهللا
بن املباوك دد اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد

غغ

ددقاي ابو عبدهللا  :فلوال اإلس ر ر ر ر ررناد وطلب هذه الطائ ة له  ،وكثرة موافبتهم على ح ظه  ،لدو
مناو اإلسررالم  ،ون ن أه اإلهاد والبدع منه ،بوضررع ا حادي

وقلب ا سررانيد  ،فبن ا يباو

فبا تعرت عن و ود اإلسناد فيها كانر بنرتال
وقاي العالمر ر ر ر ررة الشيخ عب ر ررد الرمحن املنعلِّّمي ومحه هللا تعاىل ا فاتة كتاب دد تقدمة املعرفة لل ر
والتعدي غغ إلبن أيب حامت الرازي:

اإلنس ر رران ي تقر ا دينه ودنياه فىل معلومات كثرية  ،ال س ر رربي له فليها فال اب يباو وفب كان يقع ا
ا يباو اهق والباط  ،والصد وال ذب  ،والصواب واخلطأ  ،فهو م طر اىل نييز بلن
وقد هيّأ هللا تباوك وتعاىل لنا س ر ررلخل ص ر ررد  ،ح ظوا لنا مجيع ما متاا فليه من ا يباو ،ا ت س ر ررري

كتاب وبنا عز و  ،وس ررنة نبينا ص ررلى هللا عليه وس ررلم وه،و أص ررحابه ،وق ررااي الق رراة  ،وفتاوى

ال قهاء ،واللغة وهداهبا  ،والشعر ،والتاويخ ،غري بلن
والتزموا وألزموا َم ْن بعدهم َس ر ر ْو َ تلن ا يباو ابالسر ررانيد ،وتتبعوا أحواي الرواة اليت تسر رراعد على
نقد أيباوهم وح ظوها لنا ا مجلة ما ح ظوا  ،وت قدوا أحواي الرواة ،وق ر ر ر ر رروا على ك واو مبا

يس ررتحقه ،فميزوا من اب اإلحت اا خبوه ولو ان رد  ،ومن ال اب اإلحت اا به فال فبا اعت ررد،
ومن ال حيتج به ول ن يستشهد ،ومن يعتمد عليه ا حاي دون أيرى ،وما دون بلن من متساه
ومغ

وكذاب

وعمدوا اىل ا يباو فانتقدوها وفحص رروها ،ويلص رروا لنا منها ما ض ررمنوه كتب الص ررحيح ،وت قدوا
ا يباو اليت فاهرها الصر ر ر ررحة  ،وقد عرفوا بسر ر ر ررعة علمهم ودقة فهمهم ما يدفعها من الصر ر ر ررحة ،
فشرحوا عللها  ،وبينوا يللها  ،وضمنوها كتب العل
وحاولوا ما بلن فمتة ا يباو ال اببة  ،فم ينق أفاض ر ر ر ررلهم منها فال ما احتا وا فىل بكره ،للداللة
على كذب واويه أو وهنه ومن تس ر ر ر ر ررامح من متأيريهم فروى ك ما مسع  ،فقد بني بلن  ،ووك
النا اىل النقد الذي قد مهدت قواعده ،ونصبر معامله  ،فبح ّق قاي املستشر احملقق مر ليوث

:

ددلي تخر املسلمون ما ماؤا بعلم حديثهم غغ
كما حدثنا أبو العبا حممد بن يعقوب  ،حدثنا أبوالعبا من حممد الدووي  ،حدثنا أبو ب ر بن
أيب ا سر ررود  ،حدثنا فبراهيم أبو فسر ررحا الطالقناا  ،حدثنا بقية حدثنا وابإلسر ررناد فىل عتبة بن أيب
ح يم أنه كان عند اس ر ر ر ر ررحا بن – عبدهللا بن – ايب فروة – أحد ال ر ر ر ر ررع اء املرتوكني – وعنده
الزهري  ،ف ع ابن أيب فروة يقوي  :قاي وسر ر رروي هللا صر ر ررلى هللا عليه وسر ر ررلم  ،فقاي له الزهري :
قاتلن هللا اي ابن أيب فروة ! ما أ رأك على هللا ؟!
ال تسند حديثن ! تدثنا أبحادي ليس هلا يطم وال أزمة ! انتهى
وقد اء عن ابن املباوك وغريه من ا ئمة كلمات كثرية ا تبيني مقام اإلسناد  ،كلها تت ه اىل فبراز
أمهية داإلس ر ررنادغ  ،وفوائده  ،ومزاايه  ،ولزوم العناية به  ،وأنه من يص ر ررائص علوم اإلس ر ررالم  ،وا
نق مجلة منها هنا اسر ر ر ررت ماي لبيان موضر ر ر ررع اإلسر ر ر ررناد من الدين  ،وفي ر ر ر ررا

ثره ا تبلغي هذه

الشريعة اإلسالمية املطهرة وعلومها
وقاي عبد هللا بن املباوك اي رالَ ،مثَ ن الذي يطلب أمر دينه بال فسرناد َ ،ك َمثَ ِّ الذي يرتقي السرطح
بال سر ررلم  ،وقاي أي ر رال  :بيننا وبني القوم القوائم  ،يعم ابلقوائم  :اإلسر ررناد  ،وابلقوم  :أه البدع

ومن ماكلهم

وقاي سر ر يان الثووي ومحه هللا تعاىل  :اإلس ررناد س ررال املؤمن  ،فببا مل ي ن معه س ررال فبأي م رري
يقات ؟ وقاي أي ال  :اإلسناد زين اهدي  ،فمن اعتىن به فهو السعيد
وقاي اإلمام الش ر ر ر ررافعي ومحه هللا تعاىل :مث الذي يطلب اهدي بال فس ر ر ر ررناد ،كمث حاطب لي ،
حيم حزمة حطب وفيه أفعى وهو ال يدوي! وقاي سر ر ر ر ر ر يان بني عيينة ومحه اللع تعاىل  :ح ّدث

الزهري يومال حبدي  ،فقلر  :هاته بال فسناد  ،فقاي الزهري  :أترقى السطح بال سلم ؟!
وقاي اهافظ بقية بن الوليد اهمص ر ر ر ر رري ومحه هللا تعاىل  :باكرت محاد بن زيد أبحادي  ،فقاي ما

أ ودها لو كان هلا أ نحة  ،يعىن فس ر ر ررنادال ويش ر ر ررري بقوله  :لو كان هلا أ نحة  ،فىل أ ا س ر ر رراقطة ال
ترت ع عن ا وض  ،لعدم اإلس ر ر ر ررناد فيها  ،وقاي بع

العلماء  :ا س ر ر ر ررانيد قوائم ا حادي

أي

دعائمها اليت تثبر هبا
وقاي اإلمام ا وزاعي ومحه هللا تعاىل  :ما بهاب العلم فال بهاب اإلسر ر ر ررناد وقاي اهافظ يزيد بن
زويع ومحه هللا تعاىل  :ل

دين فرسان  ،وفرسان هذا الدين اصحاب ا سانيد

وقرراي اهررافظ اجلواي الرحرراي أبو سر ر ر ر ر رعررد الس ر ر ر ر ررمعرراال ومحرره هللا تعرراىل  ،ا كتررابرره ددأدب اإلمالء
واإلستمالءغغ:
ودد أل اظ وس رروي هللا ص ررلى هللا عليه وس ررلم ال بد هلا من النق  ،وال تعرف ص ررحتها فال ابإلس ررناد
الصحيح  ،،والصحة ا اإلسناد ال تعرف فال برواية الثقة عن الثقة  ،والعدي عن العدي غغ
مث سررا نسررناده فىل دد نزنيج حممد بن عمرو – الرازي مرريخ اإلمام مسررلم وأيب داود وابن ما ه -
ِّ
العمي البصر ررري  ،املتوي بعيد سر ررنة  200ومحه هللا تعاىل  ،اهافظ
 ،قاي  :مسعر َهبَْز بن أسر ررد – ّ
الثقة الثبر – يقوي فبا بكر له اإلس ر ررناد فيه م ر رريء  ،قاي  :هذا فيه عهدة  ،ويقوي :لو أن لر
على و

عش رررة دواهم  ،مث ح ده  ،مل يس ررتطع أيذها منه فال بش رراهدين عدلني  ،فدين هللا أحق

أن يؤيذ فيه ابلعدوي
وقاي اهافظ أبو حامت الرازي ومحه هللا تعاىل  :مل ي ن ا أصمة من ا مم  ،منذ يلق هللا هدم  ،أمناء
حي ظون ه،و نبيهم  ،وأنسر رراب سر ررل هم  ،فال ا هذه ا مة  ،فقاي له و

ووْوا
 :اي أاب حامت  ،ومبا َ

حديثال ال أص ر له وال يصررح ؟ فقاي أبو حامت  :علماؤهم يعرفون الصررحيح من السررقيم  ،فروايتهم
بلن – أي اهدي الواهي – للمعرفة  ،ليتبني ملن بعدهم أ م ميزوا اآل،و وح ظوها

قاي عبد ال تا  :وهذه ال لمات وكثري غريها من كلمات ا ئمة اليت اءت ا االهتمام ابلس ر ر ررند
أو اإلسناد  ،دعر املتقدمني من علماء املسلمني  ،أن ال يعطوا االعتباو التام لل تاب فال فبا كان
واويه الثقة ال ررابع العدي  ،قد قرأه على مؤل ه ،أو كان لديه س ررند متصر ر بقراءة ال تاب وتَرلَ ِّّقيه

من ميويه عن ميويهم فىل مؤلِّّ ه

وهلذا قرووا القاعر ر ر ر ر ر ر ر رردة املشر ر ررهووة ا أوي كتب هداب البح واملنافرة  ،وهي  :د فن كنر انقال
صرحة  ،او مدعيال فالدلي غ  ،في فن كنر انقالل ل الم يوي فعلين فثبات صررحته عن املنقوي
فال ِّّ
عنه  ،وفن كنر مدعيا دعوى ا موضوع ما عقلي  ،فعلين فقامة الدلي على صحة املدعى الذي
تدعيه غ
صر رحة  ،أو مدعيال فالدلي غغ  ،عو عنه اإلمام
وهذا الذي عووا عنه بقوهلم  :دد فن كنر انقالل فال ِّّ
الشرريخ ابن تيمية ومحه هللا تعاىل ،بقوله العذب اجلامع البلية ،ا كتابه :د مقدمة ا أصرروي الت سررري

صد  ،أو استدالي نحمَقق غغ انتهى
غ دد العلم فما نق ص نم َ
وقاي اهافظ ابن حزم ومحه هللا تعاىل ا كتابه دد ال صر ر ر ر ر ر ا املل وا هواء والنح غغ مبيّنا أمهية
اإلسناد وأن من يصائ ا مة اإلسالمية ما يالصته :

دد نق الثقة عن الثقة  ،ح يبلة به النيب ص ر رلى هللا عليه وسر ررلم  ،مع االتصر رراي ٍ ،و ك واحد
منهم ابس ر ِّرم الذي أيوه ونس رربه  ،وكلهم معروف اهاي والعني والعدالة والزمان وامل ان َ :يص هللا

به املسررلمني دون سررائر أه املل كلها  ،وأبقاه عندهم غ را ديدال على قد ،الدهوو  ،يرح ا
طلبه فىل اآلفا البعيدة من ال حيص ر ر ر ر ررى عددهم فال يالقهم  ،ويوافب على تقييده من كان الناق

قريبال منه

قد توىل هللا ح ظه عليهم واهمدهلل وب العاملني  ،فال ت وهتم زلةص ا كلمة فما فوقها  ،ا مرريء من
النق فن وقعر حدهم  ،وال نُي ن فاسقال أن يقحم كلمة موضوعة وهلل تعاىل الش ر

عن ابن علية وفسر ررحا بن فبراهيم ،قاال :أيذ هاوون الرمر رريد زنديقال فأمر ب ر رررب عنقه ،فقاي له
الزنديق :مل ت رب عنقي ؟ قاي  :ويح العباد منن

فقراي :اي أمري املؤمنني ،أين أنرر من أوبعرة هالف حردير وض ر ر ر ر ررعتهرا في م !! أ ِّّ
نحرم فيهرا اهالي،

وأنحل فيها اهرام ،ما قاي النيب – صلى هللا عليه وسلم – منها حرفال !! فقاي له الرميد :

أين أنر اي عدو هللا من أيب فسحا ال زاوي وعبدهللا بن املباوك !! ينخال ا خنالل  ،فيخر ا ا حرفال
حرفال !! غ انتهى

وا سنة  447ا عهد اخللي ة العباسي العادي الصاحل القائم أبمر هللا ومحه هللا تعاىل  ،أفهر بع
اليهود كتاابل  ،ادعوا أنه كتاب وس ر ر ر ر رروي هللا اىل أه ييو داليهود غ نس ر ر ر ر ررقاق اجلزية عنهم  ،وفيه
م ررهادة بع

الص ررحابة وض ررى هللا عنهم بذلن  ،وبكروا أن يع س رريدان على وض رري هللا عنه فيه ،

و اؤا ابل تاب فىل وئيس الرؤساء أيب القاسم على بن اهسن وزير القائم أبمر هللا
فعرضر ر رره وئيس الرؤسر ر رراء على اهافظ اخلطيب البغدادي ومحه هللا تعاىل ،فتأمله مث قاي :هذه كذب
نمزوو ،فقي له من أين لن هذا ؟

قاي  :فيه مررهادة معاوية وضررى هللا عنه  ،وهو فأا أسررلم عام فتح م ة – وكان فتحها ا سررنة نان

من اهل رة – وفتح ييو كان ا سنة سبع
وفيه مر ررهادة سر ررعد بن معاب وضر رري هللا عنه ،وهو قد مات يوم بم قنريظة قب فتح ييو بسر ررنتني ،
فاستحسن بلن من وئيس الرؤساء واعتمده وأم اه  ،وود اليهود مر ود لظهوو تزوير ال تاب

قاي الشيخ عبد ال تا أبو غدة ومحه هللا :
وقاي أسررتابان احملقق اإلمام  ،يانة مرريوم اإلسررالم ا الدولة العثمانية  ،مرريخ اإلسررالم مصررط ى
صرروي التوقادي  ،املتوي ابلقاهرة سررنة  1373ومحه هللا تعاىل  ،ا كتابه ال ذ ال ريد الذي نوصررخل
حني ص ر ر ر رردووه أبنه د كتاب القرن الرابع عش ر ر ر ررر غ  :دد موقخل العق والعلم والعامل من وب العاملني

وعباده املرس ر ررلني غغ وهو يتحدث عن اهتمام املس ر ررلمني حب ظ الس ر ررنة املطهرة وض ر رربطها  ،والعناية
حبراستها وصيانتها بطريق اإلسناد  ،ما يلي :

طريق وأعالها  ،ال تدانيها ا ِّدقتها

دد الطريقة املتبعة ا اإلسالم لتوثيق ا حادي النبوية  :أف
أي طريقة علمية غربية اتبعر ا توثيق الرواايت ،ف ي دص ر ر ر ر ررحيح البخاويغ مثالل  :أل ان
ومس ِّّوها ُّ
ن
وس ر ررر منة واثنان من ا حادي املس ر ررندة ،س ر رروى امل روة  ،انتقاها البخاوي من منة الخل حدي
الرواة الثقات الذين
صر ررحيح حي ظها ،وفيه قريب من أل ي واو  ،ايتاوهم من نيِّّخل وثالثني أل ال من ُّ

يعرفهم  ،وكتاب البخاوي  ،البالة أوبع جملدات كبرية  ،يبقى بعد حذف أسر ر ررانيده على ح م جملد

واحد متوسع اه م

فه مسعتم ومسعر الدنيا أن كتاب اتويخ ا هذا اه م  ،ينروى ما فيه مساعال من أل ي و

ثقة ،

يعرفهم املؤلخل وغريه من أهر العلم  ،أبمسررائهم وأوصر ر ر ر ر ررافهم  ،على أن ت ون كر مجلررة معينررة ا
ال تاب  ،مؤل ة من سررطر أو أكثر أو اق تقريبال  ،مسعها فالن  ،وهو من فالن  ،فىل أن اتص ر –

اإلسناد والسماع – ابلنيب صلى هللا عليه وسلم  ،فيقام ل
الرواة يتحملون مسؤولية ووايته غغ فنتهى
من ُّ

سطر من سطوو ال تاب تقريبال مهود

وهذا ميء ال يو د ا الدنيا فال عند املسلمني

وقاي الش رريخ مص ررط ى ص رروي قب بلن بصر ر حات  ،وال مغاالة أصر رالل ا ن ي من ينس رراوي حممدال
ص ر ررلى هللا عليه وس ر ررلم أو يندانيه  ،ا كون حياته من بعد مبعثه فىل وفاته – وال س ر رريما أحاديثه مع
املناس رربات الداعية اىل ووودها – م رربوطة مدونة -وال نغايل أي ر رال فبا قلنا  :فن ض رربع نسر رنة نيب
اإلسالم أصح وأثبر من ضبع كتب أه ال تاب

فقد أدى كماي االعتناء اإلسر ر ررالمي حبياة نبينا صر ر ررلى هللا عليه وسر ر ررلم  ،وتتبُّع أقواله وأفعاله  ،فىل
الرواة عنه  ،وليس أح صد ا الدنيا عنم ا س ر ر رربي العناية به ،
االعتناء حبياة املتتبعني أن س ر ر ررهم أعم ن

ب من لقيه وب من ووى عنه م ر ر ر ر ررينال  ،ومبن ووى  ،عمن ووى  ،عمن ووى فىل هيره – فال
وسوي هللا سيدان حممدال صلى هللا عليه وسلم -

وأنلِّّخل ا الصر ر ررحابة ال تب  ،مث طبقات ابن سر ر ررعد  ،وكتاب الصر ر ررحابة البن الس ر ر ر ن  ،وكتاب
االس ررتيعاب البن عبد الو  ،ومعرفة الص ررحابة للبغوي ن وأنس ررد الغابة البن ا ثري  ،واإلص ررابة البن
ح ر  ،وغريها من املؤل ات  ،ف يها مو عشرة هالف صحايب مع ترامجهم
على ا ق ،

ودو ا كتب أمساء الر اي من التابعني  ،وتبع التابعني  ،حياة مو منة ألخل و
ن
وعلى ختمني العامل ا ملاال دمر ر ر ر ر روين رغ ،س منة ألخل  ،فال أغايل فبا قلر أي ر ر ر ر ر رال  :فن كي يرة
االعتناء حبياة حممد صر ر ررلى هللا عليه وسر ر ررلم مع زة من مع زات اإلسر ر ررالم  ،قاي العامل ا ملاال املاو
الذكر ا مقدمة كتاب دداإلصابةغغ الذي طبع ا كل ته ا اهلند وتوىل تصحيحه :
فن الدنيا مل تر ،ولن ترى ،أمةل مث املس ر ر ررلمني ،فقد دو ب ر ر ر ر علم الر اي الذي أو دوه حياة

نصخل مليون و

وحس ر رربن أن نقد الر اي أي و اي اهدي أص ر رربح علمال مدوانل ا اإلس ر ررالم  ،له كتب ياص ر ررة ال

تس ر ر ررتوعبها اجمللدات  ،نذكر منها  :ددهتذيب ال مايغغ للمزي  ،وعليه كتاب عالء الدين نمغنلطاي
ا ثالثة عش ر ر ر ر ررر جملدال  ،و ددهتذيب التهذيبغغ للحافظ ابن اه ر ا اثم عش ر ر ر ر ررر جملداَ ل  ،و
ددميزان االعتدايغغ للذهيب ،و ددلسان امليزانغغ البن ح ر  ،وغريها مما ال حيصى

كان ك هذا التوسر ر ررع ا تدقيق أحواي الر اي  ،لالطالع على منزلة وواة ا حادي ا الصر ر ررد
وال بع وا مانة
قاي العالمة ال اض الشيخ مبلي النعماال اهلندي ا كتابه عن السرية النبوية :
دد فن ك ِّملة وك طائ ة من معتنقي ا داين  ،تنقد دينها وت ر ررله على دين غريها  ،فلو و هنا
سؤاالل عامال فىل مجيع أه ا وض عمن له املو ودية ال ائقة من بني مؤسسي ا داين  ،فال من أن
ا وبة على هذا السؤاي ترد خمتل ةل بعدد ايتالف مرسليها ا الدين

ض ربع مجيع نصررو
ول ن فبا زدان ت صرريالل وفي رراحال ا ل ظ السررؤاي  ،فقلنا مثالل  :من با الذي ن
كتابه املننزي عليه ضبطال  ،وثرنبِّّر حرفيِّّال َ مبوفقية وصداقة مل ت وان من حظ ال تب املقدسة ؟
ومن انحية أيرى :قنريِّّد ونق مجيع وقائع حياته ،ومجيع أفعاله وأقواله وأسر ر ر ر ر ر اوه وأيالقه وعاداته،
ح مر ر لباس رره ،وص ررووة تلبُّس رره ،ويطوق و هه ،وكي يِّّة ت لُّمه ومش رريه ،وطرز معامر ررته ،وح
سر ر رمه ومس ر رراعيه هميع فروعه وت اص ر رريله ؟ فاجلواب – ال بد أن ي ون :-
أكله ومر ر رربه ونومه وتب ُّ
حممد صلى هللا عليه وسلم غغ انتهى ابيتصاو وتصرف يسري

وقاي اإلمام أبو العبا حممد بن عبد الرمحن الدغويل السررريسرري ومحه هللا تعاىل  :مسعر حممد بن
حامت بن املظ ر يقوي  :فن هللا تعاىل قد أكرم هذه ا مة وم رررفها وف ررلها ابإلس ررناد  ،وليس حد
من ا مم كلها قدُيها وحديثا فسناد  ،وفأا هي صحخل ا أيديهم  ،وقد يلطوا ب تبهم أيباوهم ،
نييز بني ما نزي من التوواة واإلجني مما اءهم به أنبياؤهم  ،وبني ما أهقوه ب تبهم
وليس عندهم ص
من ا يباو اليت أيذوها عن غري الثقات

وهذه ا مة الشر ر ر ر ر رري ة – زادها هللا م ر ر ر ر رررفال بنبِّّيها  ، -فأا تننص اهدي – أي ترويه – عن الثقة
املعرف ا زمانه  ،املش ررهوو ابلص ررد وا مانة  ،عن مثله  ،ح تتناهى أيباوهم  ،مث يبحثون أم ررد

البح ح يعرفوا ا ح ظ فا ح ظ  ،وا ضرربع فا ضرربع  ،وا طوي جمالس رةل ملن فوقه ممن كان
أقص ر ر ررر جمالسر ر ر رةل  ،مث ي تبون اهدي من عشر ر ر ررين و هال – أي طريقال – وأكثر  ،ح يه ِّّذبوه من

الغلع والزل  ،وي بطوا حروفه  ،ويعن ُّدوه عدال

فهذا من أف ر نعم هللا تعاىل على هذه ا مة  ،فنسررتوزع هللا نم ر ر هذه النعمة وغريها من نعمه ،
ِّ
ونسأله التثبير والتوفيق ملا ِّّ
وُيس نا بطاعته  ،فنه ويل محيد انتهى
يقرب فليه  ،ويزلخل لديه ّ
وهير دعواان أن اهمد هلل وب العاملني وصلى هللا على سينا حممد وعلى هله وصحبه أمجعني

مصدو البح  :كتاب اإلسناد من الدين للشيخ عبد ال تا أبوغدة

