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هللا الشـخري، كــان مـن أجـالء التـابعني وعبــادهم  هللا مطــرف بـن عبـد عبـد هـذا احلـديث وهـذه القصــة يرويهـا أبـو
مـن أجـالء التـابعني  -رمحـه هللا–هللا الشخري له صحبة، كان مطـرف  املشهورين، وأبوه عبدوزهادهم وفضالئهم 

مـه فلمـا ظلمـه قـال مستجاب الدعوة حىت إنه خاصـمه رجـل فظل كان  وكانت له دعوة مستجابة، كان يقال إنه
ت ه. فسقط منكاذب  : اللهم إن كان ة وافقـت أجـاًل، وهـذا قـال : دعـو  !فقيل له : دعوت عليه ،ساعته ميتاً  اً فَأم 

ت : دعــوة وافقــوا ومل يتبــاهوا، فقــالمــن ورعــه رمحــه هللا برمحتــه الواســعة، وكــانوا إذا أكــرمهم هللا بشــيء مل يفتخــر 
أشـبه  -رمحهـم هللا–أجاًل ومل يقل إن دعوت عليه أو فعلـت بـه مـن بـاب التفـاخر والتبـاهي، وقـد كـان التـابعون 

] حرررليت أنرررا ، ويقـــول : رمحـــه هللا ســـنة تســـع و ســـني مـــن اهلجـــرةتـــويف  .-–النـــاس بأصـــحاب رســـول  هللا 
خلر  علرل برن أيب  ] وقولـه : .الصـحايب اجلليـل يف بـاب التـيمم وقـد تقـدم ترمجـة هـذا وعمرال برن احلصرىل [

–خلف  أمري املؤمنني ورابع اخللفاء الراشدين األئمـة املهـديني أحـد الصـحابة الـذين توفـوا ورسـول هللا  [  الذو 
-  علي ، مـن  -–وقد تقدم ترمجته معنا يف باب املذي، كان علـي  -رضي  هللا عنه وأرضاه–عنهم راض 

حينما مساه  -رضي هللا عنه وأرضاه–كان عاملاً فقيهاً ولذلك قال عمر   -–أحر  الصحابة على سنة النيب 
عــنهم راض  قــال : )) لــ ن تــويف وهــو  -–يف أهــل الشــورى الــذين عهــد بــاألمر إلــيهم وقــال : إن رســول هللا 

، ومــن أشــبه النــاس هبديــه ومستــه وَدلّ ــه -–دبــاً لســنة النــيب  ليحملــنكم علــى الســنة (( كــان  اً وليتموهــا عليــ
وأحبــه صــدق اببــة وفــداه  -–صــلوات هللا وســالمه عليــه إىل يــوم الــدين، كيــف وقــد تــر  علــى يــدي النــيب 

هـذا  الصـحايب صـلى إمامـاً مبطـرف وكـذلك بعمـران وهـذا حيتمـل بنفسه وبات يف فراشه رضي هللا عنـه وأرضـاه، 
 أمرين :

م ويكــون ثالثــتهم قــد انعقــدت هبــ -وأرضــاهرضــي  هللا عنــه –إمــا أن يكــون مطرفــاً وعمرانــاً قــد صــليا وراء علــي 
 .اجلماعة، فيكون يف احلديث دليالً على أن صالة االثنني تكون خلف اإلمام

خالفــاً للحنفيــة الــذين يقولــون : إن االثنــني يقــف أحــدهم عــن  ــني اإلمــام والثــان عــن يســاره، وقــد ذكرنــا هــذه 
رضــي هللا عنهــا –يف  قصــة أم حــرام بنــت ملحــان  -رضــي هللا عنــه وأرضــاه–املســألة يف حــديث أنــس بــن مالــك 

 خل  علل بن أيب  الذو    حليت أنا وعمرال بن حصىلو عن مطرف بن عيندهللا قا: - 55] 
 فلما قضى الصالةذا هنض من الركعتىل كربه كرب، وس، فكال سذا ع د كرب، وسذا رفع رأع .  

أو قا:   حلى بنا حالة  -    ذكر  هذا حالة حممدو فدا: أخذ بيدي عمرال بن احلصىل،
 .[ -  حممدو 
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أن يقفـا خلـف  :إذا وقفـا مـع اإلمـام بقبـاء، وبينـا أن السـنة يف االثنـني -–حينمـا زارهـا رسـول هللا  -وأرضاها
فدل على أن موقف االثنني خلف اإلمام على  ] حليت أنا وعمرال خل  علل [اإلمام، وقد قال مطرف : 

حين ـذ يكـون لـيس عهـم مجاعـة يف املسـجد فـال إشـكال، فأن ثالثتهم قد صلوا، أما لو كان مرادهم أهنم صلوا م
 ها .على املسألة اليت ذكرنايف احلديث دليل 

هذا كله يؤكد ما تقدم من  [وسذا هنض من الركعتىل كرب  ،وسذا رفع كرب ،فكال سذا ع د كرب ]:  وقوله 
 تكبريات االنتقال، وهـي الـيت ذكرناهـا مـن التكبـريات الواجبـة الـيت ينتقـل فيهـا مـن الـركن إىل الـركن ومـن الواجـب

 إىل الركن ومن الركن إىل الواجب.
رضـي –يف هـذا دليـل علـى تواضـع الصـحابة  [أخرذ بيردي عمررال   فلمرا عرلم ]ولكن يف احلديث يف قوله : 

وا ذلـك قلـوب التـابعني باببـة ألهنـم ورثـ كان فيهم اإللف وكان فيهم التواضع وكانوا يغزون  -هللا عنهم وأرضاهم
 ل.كمافكانوا بأخالقهم وآداهبم و ائلهم على الفضل وال -–من رسول األمة 

فهو أكرب منه يف السن وأكـرب منـه يف اجلاللـة والقـدر فهـو صـحايب جليـل فهو أكرب من مطرف  [أخذ بيدي  ]
عمران بن احلصني مع هذا أخذ بيـده، فـإذا أخـذ األفضـل بيـد مـن هـو دونـه دل هـذا علـى فضـل األفضـل، وأنـه 

 أن ت أخــاكنة أنــك إذا ماشــيالعلمــاء : مــن الســكــان يفعــل ذلــك، وقــال   --علــى كمــال ومجــال ألن النــيب 
ألن األخــذ باليــد يشــعر باببــة ويشــعر  ؛، وكــان يفعلــه الصــحابة-–تأخــذ بيــده وكــان يفعــل هــذا رســول هللا 

بالتواد ويشعر بالصلة، ولذلك إذا ماس اإلنسان غريه وأخذ بيده دل على وجود األلفة واببة ولـذلك فعـل هـذا 
  لدرد ذكرر  هرذا حرالة درا:ف]  ،ورضـي هللا عـن عمـران فأخـذ بيـده -رمحـه هللا-الصحايب مبطرف بن عبدهللا 

 .[  حممدو 
مـن سـالمة الصـدور  -–يف هـذا دليـل علـى مـا كـان عليـه أصـحاب النـيب  [ دد ذكر  هرذا حرالة حممردو ل] 
ألن  ؛ال يتحاسـدون وال يتباغضــون -رضـوان هللا علـيهم –شـهادة بالفضـل لصـاحب الفضـل، كـان الصـحابة وال
وفطـــر عليهـــا عبـــاده أن النـــاس يف  -–، ومـــن الســـنن الـــيت جعلهـــا هللا   اصـــطفاهم لنبيـــه -ســـبحانه–هللا 

أن جتــد أربــاب الصــنعة الواحــدة إال وجــدت  الغالــب إذا اجتمعــوا يف شــيء معــني أن يتحاســدوا، حــىت إنــك قــلّ 
فلم يزدهم ذلك إال حباً  -–اجتمعوا يف صحبة  النيب  -–بينهم التنافر والتحاسد، وأصحاب رسول هللا 

رضـي هللا –ووداً وتعاطفاً وتكاتفاً وتةلفاً فكـانوا علـى أكمـل مـا يكـون املسـلم مـع أخيـه املسـلم، فهـذا الصـحايب 
هذا يزيد من حب التابعني للصحابة فـإذا كـان الصـحايب و شهد لعلي أنه أصاب السنة يف صالته  -عنه وأرضاه

َرت ــه، ولكــن إذا ال يشــهد ألخيــه الصــحايب أنــه حــريق علــى ســنة وثقــت بــه النــاس وأحبتــه ورضــيت بــه وَأَجلَّت ــه وَقدَّ
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الثقـة مـن قلـوب  ب العلـم فطعـن هـذا يف هـذا انتزعـتطعن هذا يف هذا ولو كان الكـل عاملـاً ولـو كـانوا مـن طـال
 الناس حب طالب العلم وأهل العلم. الناس وانتزع من صدور
العلم وطالب العلم جيب أن يشـعروا بـرحم العلـم بيـنهم وأن يكـون أن أهل  -رمحهم هللا–ولذلك ذكر  العلماء 

فـإن هللا َفضَّـل العلمـاء بالسـنة  -–بينهم من احلب والود وتقدير بعضـهم لـبعض مـا كـان بـني أصـحاب النـيب 
، وهـذه السـنة ال -–وفضل طـالب العلـم بالسـنة وهـم أعلـم النـاس بالسـنة وأحرصـهم علـى هـدي رسـول هللا 

إال خرياً وال تزيده إال طاعة وبراً فينبغي عليـه إذا رأى اخلـري مـن أخيـه ورأى العلـم عنـد أخيـه ورأى تزيد صاحبها 
وحيــر  علــى  اجيعلــه يغــار عليهــ -–الصــواب مــن  أخيــه أن يشــيد هبــذا الصــواب ألن حبــه لســنة رســول هللا 

حينمــا كــان العلمــاء يثــس اإلشــادة بفضــلها وفضــل مــن تســك هبــا ودعــا إليهــا، ومــازال املســلمون يف خــري كثــري 
 بعض.ويشيد بعضهم ببعضهم على بعض 
إذا جــاء الســائل يســأل دل بعضــهم علــى بعــض، ومــازال بعضــهم يقــول :  -رضــوان هللا علــيهم–كــان الصــحابة 

عبــدهللا بــن  :عــست-نني عائشــة : ســل أبــا عبــدالرمحن  مــس، قالــت أم املــؤم - –فــالن أعلــم بســنة رســول  هللا 
مــس، وكــانوا إذا اختصــموا يف شــؤونه يف بيتــه رجعــوا إىل أمهــات  -–فقــد كــان أعلــم بســفر رســول هللا  -عمــر

الصــــحايب اجلليــــل واخلليفــــة الراشــــد إىل أمهــــات   -رضــــي هللا عنــــه وأرضــــاه–املــــؤمنني ويرجــــع عمــــر بــــن اخلطــــاب 
لعلمــه أهنــا  -–ها يســأهلا عــن هــدي رســول هللا املــؤمنني وجيثــوا علــى ركبتيــه علــى بــاب أم املــؤمنني أو بــني يــدي

أعلــم بســنته وأعلــم هبديــه يف ذلــك، وقــد كــان  يكفيــه أن يســأل آحــاد النــاس أن يــذهبوا فيســألوها، ولكــن لكــي 
 العلمــاء رــري يــزال يــزال طــالب العلــم وال ، وال-–يشــعر النــاس أن عنــدها ســنة وأن عنــدها هــدي رســول هللا 

وزكــى بعضــهم بعضــاً مبــا عرفــوا مــن اخلــري فــيهم، فــإذا حصــل ذلــك بيــنهم أمنــت  مــىت مــا شــهدوا بالفضــل ألهلــه
الناس وأحبتهم وألفتهم وحفظت حقوقهم، ولكن إذا كان اإلنسان حريصاً على أن يكـون هـو املـربز فـيطعن يف 

ا زلة وأنه هو األعلم هبديه فإهن -–أخيه ويدعي أن علم السنة  عنده وحده وأنه هو األعلم بسنة رسول هللا 
يكمـل نقصـه القدم فإن من اعتقد الكمال يف نفسه فإنه ناقق ومن اعتقد النقق يف نفسـه يهلز ينـه ويوفقـه لكـي 

 نسأل هللا العظيم أن جيعلنا وإياكم ذلك  الرجل . وجيرب له سبحانه كسره،
هـذا  رن هـذا""لقد ذكـإذا كان هذا يف الزمان األول يقول :  [ لدد ذكر  هذا حالة رعو: هللا ] يقول : 
هبــا إال  القليــل، فنســأل  هللا  يلــميــث ال يضــبطها إال القليــل وال لــى مــا كانــت عليــه الســنة مــن الدقــة حبيــدل ع

 ا . يتنا عليها وأن حيشرنا يف أهله العظيم بأمسائه احلسىن وصفاته العلى أن يرزقنا حب  السنة وأن




