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 [  چھ     ھ  ھ   ھچ  بر باب ترك اههر] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهـذه  [ چھ     ھ  ھ   ھچ ر باب ترك اههر ب] فقد ترجم اإلمام احلافظ رمحه هللا هبذه ال:مجة : 
ال:مجــة اشــتملت علــى مســألة التســمية قبــل قــراءة الفاحتــة، وتعتــرب هــذه املســألة مــن املســائل املتعلقــة بــالقراءة يف 

 يف افتتال السور . -–الصالة والبسملة مجلة شرعها هللا 
لعباده مبا تضـمنته السـور مـن اآليـات والعظـات والعـرب واألحكـام  -–قال بعض العلماء : هي قسم من هللا 

علــى  -رمحهــم هللا–يفــي مبــا فيهــا لعبــاده، والبســملة يف بدايــة ســورة الفاحتــة اتفــق العلمــاء  -جــل وعــال–أن هللا 
بسم هللا الــــرمحن ـ"ســــور القــــرآن بــــ كـــان يســــتفتح  -–مشـــروعيتها واســــتحباهبا مــــن حيــــث اجلملــــة إذ أن النــــيب 

ألهنـا نزلـت  ؛إال سورة براءة فقد ذهب مجاهري السلف واخللف إىل عدم مشـروعية اسـتفتاحها بالبسـملة "الرحيم
تاحهـــا تفقيـــة الســـور فاإلمجـــاع منعقـــد علـــى اللســـيف وللقتـــال فناســـب أن تســـتفتح باالســـتعاذة، وأمـــا بالنســـبة لب

 بالبسملة.
ہ  ہ  ہ  چ يف قولـه سـبحانه :  -–على أن البسملة آية مـن كتـاب هللا  -رمحهم هللا–وأمجع العلماء 

وأمــا بالنســبة لبقيــة الســور فإهنــا تشــرع مــن  چہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
 ي آية مـن الفاحتـة أو ليسـت بةيـة ؟هل ه -رمحهم هللا–فقد وقع خالف بني العلماء . حيث اجلملة إال الفاحتة

 -رمحــه هللا–وأمـا بقيـة السـور فاإلمجـاع منعقــد علـى أهنـا ليسـت بةيــة منهـا إال مـا حكـي عــن ابـن املبـارك عبـدهللا 

 –، وعمر ، وأبابكرو    أل النيب  عن أنس بن مالكو  - 663]  :-رمحه هللا تعاىل  -قال 

 .چپ  پ  پ  پ  چ  كانوا يفتتحول الصالة بر  - رضل هللا عنهما

ھ     ھ  ھ   چ  بر، وعمر، وعثمال، فلم أمسع أحداً منهم يدرأ   حليت مع أيب بكرو وس روايةو 

 .چھ
 يستفتحول الصالة  عمر، وعثمال، فكانوا، و ، وأيب بكرو  وملسلمو  حليت خل  النيب 

، وال س أو: قراءةو  چھ     ھ  ھ   ھچ ال يذكرول  چپ  پ  پ  پ  چ     بر
 .س آخرها [
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جــل –مــن القــول بلزومهــا يف كــل ســورة، والبســملة تشــتمل علــى اســم هللا الــرمحن الــرحيم واســم هللا مبــارك وهللا 
إال كثـــره وال يســـري إال عظمـــه، ولـــذلك شـــهد مـــن فـــوق ســـبع مســـاوات بالربكـــة المســـه فمـــا كـــان يف قليـــل  -وعـــال

بسم ـ"فاستفتحت ب -سبحانه–وهي الدعوة إىل هللا  -–استفتح به أحب األشياء إىل هللا وأكرمها عند هللا 
فاســـتفتح  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھچ :  -عليـــه الســـالم–ولـــذلك قـــال ســـليمان  "هللا

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   چ             ما يف اسم هللا من الربكـة واخلـري  لعظيم ؛رسالته والدعوة إىل دين هللا وتوحيده بامسه

جعل التسمية مشـروعة يف األشـياء هلـذا املعـىن ولـذلك شـرعت حـىت يف التـداوي فكـان  -–وهللا  چژ  
بسـم هللا أعـوذ بعـزة هللا وقدرتـه مـن "من الدعاء املأثور أن يضع املسلم أصـبعه علـى املكـان الـذي يؤملـه ويقـول : 

". بسـم هللا أرقيـك  ـا يؤذيـك مـن كـل نفـس وعـني هللا يشـفيك"سـبع مـرات، ويف األثـر :  "شر ما أجـد وأحـاذر
مشــروع يف كــل خــري وبــر إال مــا قــام الــدليل علــى اســتثنائه بــذكر خمصــو  كمــا هــو احلــال يف  -–فاســم هللا 

 هللا عليه.وورود الدليل بذكر اسم مواضع العبادات املعينة اليت يتوقف فيها على النق 
يف الصـالة، إذا صـلى املصـلي وقـرأ  چھ     ھ  ھ   ھچ ـ يف اجلهـر بـ -رمحهـم هللا–واختلف العلماء 

 هللا الرمحن الرحيم أو ال جيهر ؟الفاحتة هل جيهر ببسم 

وال جيهـر بالتسـمية، وهـذا  چپ  پ  پ  پ  چ ـ فقال طائفـة مـن العلمـاء : يسـتفتح القـراءة بـ
–القول نسب إىل مجهور الصحابة والتابعني، قال اإلمام احلافظ أبو عيسى دمد بن عيسى بن سورة ال:مذي 

: وبه قال أكثر أهل العلم مـن الصـحابة والتـابعني مـنهم أبـوبكر وعمـر وعثمـان وعلـي  -رمحه هللا برمحته الواسعة
–إىل عبـدهللا بـن مسـعود وعبـدهللا بـن الـزبري وعمـار بـن يسـار  -محـه هللار –ونسب هذا القول اإلمـام ابـن املنـذر 

، وقــال بــه مــن أئمــة التــابعني احلســن البصــري ودمــد بــن ســريين وإبــراهيم النخعــي وهــو -رضــي هللا عــن اجلميــع
أو  فعنــد هــؤالء يســتفتح املصــلي ســواًء كــان مأمومــاً  -رمحــة هللا علــى اجلميــع–مــذهب احلنفيــة واملالكيــة واحلنابلــة 

 جهراً. چپ  پ  پ  پچ ـ بإماماً أو منفرداً يف الصالة اجلهرية قراءته 

وهذا القول مروي عـن عمـر بـن  چھ     ھ  ھ   ھچ ـ وذهب طائفة من السلف إىل وجوب اجلهر ب
أنه ال يرى  -–وهي الرواية الثانية عنه واختلف يف توجيهها فقيل : إن الصحيح عن عمر  -–اخلطاب 

فيــه،  -–اجلهــر ولكنــه جهــر للتعلــيم كمــا جهــر بــدعاء االســتفتال مــن أجــل أن يعلــم النــاس هــدي رســول هللا 
القــرآن عبــدهللا بــن كعلــي وحــرب األمــة وترمجــان   -–وكــذلك روي هــذا القــول عــن طائفــة مــن أصــحاب النــيب 

 .هريرة والعباس بن عبداملطلب عباس وأيب
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ـ بــبــاجلهر يف الصـالة  -–التـابعني فقـال مجــع مـن أصـحاب عبــدهللا بـن عبـاس  كـذلك قـال بــه مجـع مـن أئمــة
حيــث قــال هبــذا القــول عطــاء وعكرمــة بــن عبــدهللا بــن وجماهــد بــن جــرب وســعيد  چھ     ھ  ھ   ھچ

بن جبري وسامل بن عبدهللا بن عمر وغريهم رمحهم هللا برمحته الواسعة، وقـال بـه مـن األئمـة اإلمـام الشـافعي قـال 
 بسملة جهراً يف الصالة اجلهرية .إنه جتب قراءة ال: 

يف األحاديث الصـحيحة  -–يف الصالة استدلوا مبا ثبت عن النيب  بالبسملة واستدل الذين قالوا بعدم اجلهر
الـذي  -–ومـن ذلـك حـديث أنـس  چھ     ھ  ھ   ھچ ـ بأنه قرأ يف صالته الفاحتة ومل يستفتح 
 ،وعمرررر ،وأيب بكرررو  ، أنرره حرررلى مررع النررريب  ]: هـــذا البــاب -رمحــه هللا– معنــا والــذي اســتفتح بـــه املصــنف

ال يرررذكرول  ]، ويف روايـــة :  [ چپ  پ  پ  پچ ر كلهرررم يفتتحرررول الدرررراءة بررر  ،وعثمرررال

اية أيضاً عند أمحد يف مسنده : وهي الرواية اليت أشار إليها املصنف، ويف رو  [ چھ     ھ  ھ   ھچ
 . س أو: قراءةو، وال س آخرها [ال چھھ     ھ  ھ   چ ال يذكرول  ]

فإنــه نــق علــى أهنــم كــانوا  چھ     ھ  ھ   ھچ ـ بــفهــذا احلــديث واضــح الداللــة علــى أنــه ال جيهــر 

واخللفـاء مـن بعـده جيهـرون  -–، فلو كان النـيب  چپ  پ  پ  پچ ـ بيستفتحون القراءة 
اســتفتاحهم هبــا ولكنــه نفــى ذلــك، وجــاءت الروايــات األخــر كقولــه يف بعضــها يف  -–بالبســملة لبــني أنــس 

الســنن : )) ال جيهــرون ببســم هللا الــرمحن الــرحيم (( ويف روايــة : )) ال يــذكرون بســم هللا الــرمحن الــرحيم (( فهــذا 
مفارقتـه لـه وعـدم  -–لرسول هللا  -–يدل داللة واضحة على نفي اجلهر بالبسملة، ومعلوم مالزمة أنس 

 ته ودله صلوات هللا وسالمه عليه.وهو أعلم هبديه ومس -–وكان خادم رسول هللا 
قـال رسـول  :أنـه قـال -رضي هللا عنـه وأرضـاه–كذلك استدلوا مبا ثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب هريرة 

ديث قدسـياً فقـال : : )) أ ا صالة ال يقـرأ فيهـا بفاحتـة الكتـاب فهـي خـداج فهـي خـداج (( مث رفـع احلـ هللا 
يقـــول هللا تعـــاىل : )) قســـمت الصـــالة بيـــس وبـــني عبـــدي نصـــفني ولعبـــدي مـــا ســـأل فـــإذا قـــال : احلمـــد هلل رب 
العاملني قال هللا تعاىل : محدن عبدي، فإذا قال : الرمحن الرحيم قال : أثىن علي عبدي، فإذا قال : مالـك يـوم 

حلديث قال فيه : )) قسـمت الصـالة بيـس وبـني عبـدي نصـفني الدين قال : جمدن عبدي...(( احلديث، هذا ا
 ولعبدي ما سأل (( ففيه فائدتان : 

الفائدة األوىل : أنه مل يذكر البسملة من الفاحتة وإمنا قال مباشرة : )) فإذا قـال : احلمـد هلل رب العـاملني (( ومل 
 املوضع .يذكر التسمية، فلو كانت آية من الفاحتة لذكرها وبني ذلك يف هذا 
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ثانيــاً : قولــه : )) قســمت الصــالة (( يســتفاد منــه مــا تقــدم معنــا مــن أن املــأموم ال تصــح صــالته وراء اإلمــام إال 
بقــراءة الفاحتــة ألنــه جعلهــا صــالة فقــال : )) قســمت الصــالة بيــس وبــني عبــدي (( فســمى الفاحتــة صــالة وهــذا 

اء اسـتدلوا هبـذا احلـديث علـى أن التسـمية ليسـت مـن ال جتزئ بدوهنا . فالشاهد أن مجهور العلم ايدل على أهن
 الفاحتة وليست بواجبة يف الصالة .
 -رضـي هللا عنـه وأرضـاه– األنصـاري يف حديث أيب سـعيد بـن املعلـى -–الدليل الثالث : ما ثبت عن النيب 

: )) ألعلمنـك سـورة هـي أفضـل  - –، قـال لـه النـيب -–قيل : امسه رافع وهو من أجالء أصحاب النـيب 
قـــال لـــه أبـــو ســـعيد : يـــا رســـول هللا، قلـــت  ســـورة يف القـــرآن قبـــل أن ختـــرج مـــن املســـجد، فلمـــا أراد أن  ـــرج 

ألعلمنك سورة قبل أن خترج من املسجد، فقال : احلمد هلل رب العاملني هـي السـبع املثـان وهـي القـرآن العظـيم 
لســـورة وأجيـــب عـــن هـــذا احلـــديث بأنـــه مـــن بـــاب اســـم الســـورة أو تســـمية االـــذي أوتيتـــه (( ومل يـــذكر التســـمية، 

 مبطلعها ال من باب احلكاية.
كذلك أيضاً  ا استدل به اجلمهور على أن التسمية ال جيهر هبا يف الصالة ما ثبت يف حديث يزيد بن عبدهللا 

التسـمية، فجهر ب چپ  پ  پ  پچ بن مغفل أنه قرأ ذات يوم وأبوه يستمع إليه يف صالته 
 -–إن صــليت مــع النــيب  -: إيــاك واالبتــداع أي -ة قــال : "أي بــس إيــاك واحلــده فلمــا انتهــى مــن الصــال

فـــإذا  چھ     ھ  ھ   ھچ ـ ومـــع أيب بكـــر ومـــع عمـــر ومـــع عثمـــان ومـــع علـــي فلـــم أمسعهـــم يقـــرأون بـــ
جهـراً، هــذا احلـديث رواه ال:مـذي ورواه اإلمـام أبــو داود واإلمـام أمحـد يف مسـنده وهــو  :أي صـليت فـال تقرأهـا"

حسن ألن الكالم فيه إمنا هو مـن جهـة ابـن عبـدهللا بـن مغفـل وقـد حسـن إسـناده غـري واحـد مـن العلمـاء مـنهم 
 .-رمحه هللا–احلافظ الزيلعي 

ومـع أيب بكـر ومـع عمـر ومـع عثمـان ومـع  -– وجه الداللة : أن عبدهللا بن مغفل قال له : صليت مع النيب
واخللفــاء الراشــدين مــن بعــده ومل يــذكر أهنــم يســتفتحون بالبســملة جهــراً،  -–علــي فحكــى هــدي رســول هللا 

 يف القراءة . چھ     ھ  ھ   ھچ ـ بفدل على أنه ال جيهر 
أوهلـا : مـا ثبـت عـن  ،أدلـةبيف الصـالة  چھ     ھ  ھ   ھچ ـ بـواستدل الذين قالوا بأنه يشـرع اجلهـر 

ھ     چ فقالت : )) كان يقطع القراءة آية آية . -–أهنا س لت عن قراءة النيب  -رضي هللا عنها–أم سلمة 

...(( إىل آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر چڀ  ڀ  چ  چپ  پ  پ  پچ  چھ  ھ   ھ
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للفاحتــة مل تكــن  احلــديث، قــالوا : فــذكرت التســمية يف بدايــة الفاحتــة فــدل علــى أن قراءتــه عليــه الصــالة والســالم
 ختلو من التسمية.

حكــت قراءتــه مطلقــاً ومل تبــني هــل هــي قــراءة يف  -رضــي هللا عنهــا–بــأن أم ســلمة  :وأجيــب عــن هــذا احلــديث
إذا قـرأ وهـذا أعـم مـن  :(( أي چھ     ھ  ھ   ھچ الصالة أو غريهـا مـن جهـة التسـمية فقالـت : ))

مث يبقى مـا هـو بـداخل الصـالة علـى األحاديـث الـيت نصـت  تمل إذا قرأ خارج الصالة بسملموضع النزاع إذ حي
علــى الــ:ك يف داخــل الصــالة، وأيــاً مــا كــان فإنــه يتعــارض مــا هــو أعــم مــن موضــع النــزاع ومــا هــو وارد يف موضــع 

 ؛ ألهنا نق يف موضع النزاع.النزاع رصوصه فتقدم أدلة اجلمهور
ـ بـــيســـتفتح الصـــالة  -–ل : )) كـــان النـــيب أنـــه قـــا -رضـــي هللا عنهمـــا–كـــذلك اســـتدلوا حبـــديث ابـــن عبـــاس 

(( وهذا احلديث رواه ال:مـذي والـدارقطس وفيـه ضـعف ولـه طريـق عنـد احلـاكم  چھ     ھ  ھ   ھچ
 يف الصــــالة (( وهــــذه چھ     ھ  ھ   ھچ ـ بــــجيهــــر  -–صــــححها وهــــي بلفــــظ : )) كــــان النــــيب 

مـــع أنـــه شـــافعي  -رمحـــه هللا–ولكـــن تعقبـــه اإلمـــام احلـــافظ ابـــن حجـــر  -كمـــا ذكرنـــا–الطريـــق صـــححه احلـــاكم 
بـدهللا بـن عمـرو بـن حسـان ألهنـا مـن روايـة ع ؛الطريـق بني أن احلاكم أخطأ يف تصحيح هذه املذهب ومع ذلك
 وهو ضعيف.

ر أنه صـلى مّ أو اجملَ ر ابه كما روى أبو نعيم اجمل م  أنه صلى بأصح -–كذلك أيضاً جاء عن أيب هريرة   قالوا :
مث ملـا قضـى الصـالة قـال  چھ     ھ  ھ   ھچ ـ بـبأصحابه رضي هللا عنه وأرضاه فقرأ بالفاحتة فجهر 

أنـه ذكـر التسـمية يف قراءتـه ورفـع مـا فعلـه وقالـه  :ووجه الداللـة .(( -–: )) إن ألشبهكم صالة برسول هللا 
يف سـنده وعلـى القـول بتحسـينه فإنـه جيـاب عنـه كمـا  ، وأجيب عـن هـذا احلـديث بـالكالم-–إىل رسول هللا 

ال مـــن حيـــث  مـــن حيـــث اجلملـــة -–أنـــه أشـــبه بصـــالة رســـول هللا  :أشــار غـــري واحـــد مـــن العلمـــاء بـــأن املـــراد
 .  -رحم هللا اجلميع–احلافظ ابن حجر وغريه  التفصيل كما أشار إىل ذلك

ھ     ھ  چ ـ بــهــو القـول بعــدم وجـوب اجلهــر  :أدلــة القــولني وحجـج الفــريقني، والـذي يــ:جح ةهـذه هــي دصـل

ألن الروايــة الــيت حهلســنت عــن أيب  ؛بــأس ، ولكــن لــو جهــر اإلنســان يف بعــض األحيــان فــال چھ   ھ
هريرة فيها احتمال إضافة إىل بقية األحاديث مبجموعها قد تـدل علـى وجـود أصـل للتسـمية، و ـن اختـاره مجـع 

الغالــب أن ال جيهــر وأنــه رمبــا كــان هديــه   -–أن النــيب  -رمحهــم هللا–مــن ابققــني كاإلمــام ابــن القــيم وغــريه 
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مــع بــني أدلــة  جهــر يف بعــض األحيــان فيكــون هــذا مــن بــاب اجلــواز ال مــن بــاب اللــزوم والوجــوب، وعلــى هــذا جيهل
 . چھ     ھ  ھ   ھچ ـ ببأس أن جيهر املصلي يف بعض صلواته  الفريقني بأنه ال

ر علـى إمامـه، والعكـس فلـو صـلى مـأموم يـرى وراء إمام جيهر بالتسـمية فإنـه ال يهلنك ـوعلى هذا فلو صلى املأموم 
مبا ظهر له من سـنة النـيب  -–وجوب اجلهر وراء إمام ال يرى وجوب اجلهر فإنه ال يهلنكر عليه كل يتعبد هللا 

– -  قـال رمحـه هللا : ومـن ال  لفجـرعن القنـوت يف صـالة ا -رمحه هللا–وهديه، ولذلك ملا س ل اإلمام أمحد
يصــلي وراء الشــافعي، يعــس هــذا القــول يقــول بــه إمــام مــن أئمــة املســلمني وديــوان مــن دواويــن العلــم والــدين وهــو 
اإلمام أبو عبـدهللا دمـد بـن إدريـس الشـافعي فـإذا قلـت لكـم : ال تصـلوا وراء مـن يقنـت فمعـىن ذلـك أن صـالة 

ام أن هذا القـول يقـول بـه عـامل وإمـام مـن أئمـة السـلف ولـه وجهـه مـن باطلة، فماد -رمحه هللا–اإلمام الشافعي 
السنة فال يثرب على من عمل به مـن جهـر بالبسـملة فهـو علـى خـري ومـن تـرك البسـملة يتـأول السـنة فهـو علـى 

 خري .
 ،وأيب بكرررو  ، مررع النرريب  ]ويف روايــة :  [ حررليت وراء النرريب  ]:  -رضــي هللا عنــه وأرضــاه–يقــول أنــس 

فيــه دليــل علــى أن  [  چپ  پ  پ  پچ بررر فكررانوا يسررتفتحول الدررراءة  ،وعثمررال ،روعمرر
الواجــب علــى مــن صــلى يف الفريضــة والنافلــة أن يبتــدئ يف قراءتــه بالفاحتــة وأن ال يبتــدئ بغــري الفاحتــة وهــذا هــو 

، وقــال بعــض -–أنــه يبــدأ بقــراءة الفاحتــة أوالً مث يتبــع مبــا تيســر معــه مــن كتــاب هللا  -–هــدي رســول هللا 
ألنــه تقصــد ملخالفــة  ؛العلمــاء : إنــه لــو قــرأ شــي اً مــن القــرآن قبــل الفاحتــة مث قــرأ الفاحتــة فإنــه يــأمث إذا تعمــد ذلــك

 .-–هدي رسول هللا 
قــال للمســيء صــالته : )) إذا قمــت إىل الصــالة فكــرب مث  -–ألن النــيب  ؛وقــال بعــض العلمــاء : ال إمث عليــه

 .آن ((اقرأ ما تيسر معك من القر 
فظ عنه يف حديث صحيح أنه قدم على فاحتة الكتاب شي اً،  -–واملذهب األول أقوى فإن رسول هللا  مل حيهل
ذلــك عــربة للمســلم أن يلتــزم اســتفتال أن هللا اســتفتح هبــا كتابــه لكفــى يف  ولــو مل يكــن للفاحتــة فضــالً وشــرفاً إال

أن يتقصــد فعــل مـــا يعــارض ســـنته عليــه الصـــالة و  -–صــالته هبــا، وال يليـــق باملســلم أن  ـــالف هــدي النـــيب 
ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      چ :  -–والســـالم وأمـــره ولـــذلك قـــال هللا 

على االبتداء بالفاحتة و الف ذلك ويقدم علـى  -–فكون املسلم يعلم أن هدي رسول هللا  چڳ  ڳ  
 الة عبادة يتوقف فيها على الوارد.الصالفاحتة غريها الشك أنه ال  لو فيه من تبعة خاصة وأن 
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رضـي هللا -فيه دليل علـى االحتجـاج بسـنة اخللفـاء الراشـدين املهـديني  ، وعثمال [وعمر ،أيب بكرو و  ]وقوله : 
ألن  ؛-–كانوا حيتجون بسنة اخللفـاء بعـد سـنة رسـول هللا   -–وأن أصحاب رسول هللا  -عنهم وأرضاهم

علــيكم بســنيت وســنة اخللفــاء الراشــدين املهــديني مــن بعــدي عضــوا عليهــا أوصــى بــذلك فقــال : ))  -–النــيب 
واالهتــداء هبــدي اخللفــاء الراشــدين املهــديني مــن بعــده  -–بالنواجــذ (( فــاخلري كــل اخلــري يف اتبــاع رســول هللا 

وهــو الصــادق املصــدوق الــذي ال ينطــق عــن اهلــوى قــد أخــرب أهنــم راشــدون وأهنــم  -–خاصــة وأن رســول هللا 
 ه السنة ويلتزم هبا وحيتكم إليها.ون فسنتهم سنة وطريقهم طريق ولذلك يهلعمل هبذمهدي

أمــر  -رضـي هللا عنــه وأرضـاه–ألن عثمــان بـن عفــان  ؛أمجــع املسـلمون علــى األذان الثـان يــوم اجلمعـة :ومـن هنـا
هبذا األذان وعمل به املسلمون يف سائر األقطار واألمصار حىت يف القرى الصغرية اليت ال حيتاج فيهـا إىل أذانـني 
عملوا بذلك، ودرج على ذلك أئمة اإلسالم ومشائخه يف اختالف العصور والـدهور عمـالً هبـذه السـنة مـع أهنـا 

واالهتــداء  محينمــا أمرنــا بالعمــل بســنته -–كــل هــذا اتبــاع لرســول هللا   يف شــعرية عظيمــة وهــي صــالة اجلمعــة
 هبديهم رضوان هللا عليهم .

كــانوا أشــد مــا يكونــون حرصــاً   -رضــي هللا عــنهم وأرضــاهم–ثانيــاً : فيــه دليــل علــى أن هــؤالء اخللفــاء الراشــدين 
لهـم هبـا فكـان يف هـذا دليـل ثبـوت هـذه السـنة ببقـائهم عليهـا وعم -–علـى متابعـة السـنة ولـذلك قـرر أنـس 
 .وقد كانوا كذلك -–على فضلهم وحبهم هلدي رسول هللا 

وارتــدت العــرب عــن اإلســالم وحصــل مــا حصــل  -–ملــا تــويف رســول هللا  -رضــي هللا عنــه وأرضــاه–أبوبكر فــ
ة الــيت عقــدها ألســامة قيــل لــه : ابــق جــي  أســامة باملدينــة وهــم يف أشــد احلاجــ -–فكانــت رايــة رســول هللا 

جلي  أسامة والناس تتخطفهم من كل جانب قال رضي هللا عنه وأرضاه : )) وهللا ال أحل عقـداً عقـده رسـول 
 .–(( فأمضاه على وجهه ومل يستطع أن يغري شي اً فعله رسول هللا  -–هللا 

كـان ال تأخـذه يف هللا لومـة الئـم يف اتبـاع السـنة والتزامهـا والـدعوة إليهـا   -رضـي هللا عنـه وأرضـاه–وكـذلك عمـر 
وكــذلك عثمــان وعلــي، قــال عمــر بــن  -–وتطبيقهــا مهمــا بلــث ذلــك فكــانوا حريصــني علــى هــدي رســول هللا 

واخللفاء علـى هـدي : )) وهللا لو وليتموها علي ليحملنكم على السنة (( فكان هؤالء األئمة  -–اخلطاب 
رضـي هللا عـنهم أمجعـني ومجعنـا هبـم يف جنـات  -–ومسته ودله وهم أشبه األمـة برسـول هللا  -–رسول هللا 
 النعيم .




