

سنَّيت فلَيس منِّي
َمن رغِب عن ُ
احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وىلع آهل وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم
ادلين وبعد  :فهذه مجلة من الفوائد والفرائد ذكرها احلافظ ابن حجر العسقالين يف فتح
ابلاري رشح صحيح ابلخاري  ،حتت حديث من رغب عن سنيت فليس مين  ،ويه فوائد
نفيسة أحببت مشاركتها مع إخواين طلبة العلم  ،تقريبا للعلم ونرشا للسنة  ،وما اكن يل يف
هذا العمل غري اجلمع والرتتيب وباهلل وحده اتلوفيق .

احلديث :
 – 3605عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه ،يقول :جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج انليب
صىل اهلل عليه وسلم ،يسألون عن عبادة انليب صىل اهلل عليه وسلم ،فلما أخربوا كأنهم
تقالوها ،فقالوا :وأين حنن من انليب صىل اهلل عليه وسلم؟ قد غفر هل ما تقدم من ذنبه وما
تأخر ،قال أحدهم :أما أنا فإين أصيل الليل أبدا ،وقال آخر :أنا أصوم ادلهر وال أفطر ،وقال
آخر :أنا أعزتل النساء فال أتزوج أبدا  ،فجاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إيلهم ،فقال:
«أنتم اذلين قلتم كذا وكذا ،أما واهلل إين ألخشاكم هلل وأتقاكم هل ،لكين أصوم وأفطر،
وأصيل وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنيت فليس مين»
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الفوائد :
َْ َ
َْ َ ََ
ْ َّ َ
 -1احلديث المتفق َعليه لك ْن م ْن َطريقي إىل أنس:
أ -أخرجه مسلم ( )1041من رواية ّ
محاد عن ثابت عن أنس .

ب -ابلخاري ( )0774من طريق حممد بن جعفر عن محيد أنس حنوه .

 -2للحديث سبب ورود  ،وسبب ورود احلديث مما يعي ىلع فهم احلديث .
َ
َ
َ َ
 -3ملخص السبب أن نفرا من أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم جاؤوا ي َ ْسألون ع ْن عبَادة
َّ َ َ
َّ ي َّ
ْ
َ َ َّ َ َ ُّ َ
َْ
يب َصىل اهلل َعليه َو َسل َم ،فل َّما أخربوا كأنه ْم تقالوها .
انل

تقالوها بتشديد الالم املضمومة أي استقلوها وأصل تقالوها تقاللوها أي رأى لك منهم أنها قليلة

 -0جاء يف رواية ابلخاري أنهم ثالثة رهط ويف رواية مسلم أنهم نفر  ،وال منافاة بينهما
فالرهط من ثالثة إىل عرشة وانلفر من ثالثة إىل تسعة ولك منهما اسم مجع ال واحد هل من
لفظه

 -5ووقع يف مرسل سعيد بن املسيب عند عبد الرزاق أن اثلالثة املذكورين هم :
يلع بن أيب طالب وعبد اهلل بن عمرو بن العاص وعثمان بن مظعون

 -4ويؤيد أنهم اكنوا أكرث من ثالثة يف اجلملة ما روى مسلم من طريق سعيد بن هشام أنه قدم
املدينة فأراد أن يبيع عقاره فيجعله يف سبيل اهلل وجياهد الروم حىت يموت فليق ناسا باملدينة

فنهوه عن ذلك وأخربوه أن رهطا ستة أرادوا ذلك يف حياة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
فنهاهم

 -7سبب استقالهلم لعبادة انليب صىل اهلل عليه وسلم ألنه قد غفر هل ما تقدم من ذنبه  ،أما
هم فال يعلمون ان اكن يغفر هلم أو ال  ،فالبد هلم من اإلكثار من العبادة  .لكن قد بي انليب

صىل اهلل عليه وسلم أن ذلك ليس بالزم فأشار إىل هذا بأنه أشدهم خشية وذلك بالنسبة ملقام
العبودية يف جانب الربوبية وأشار يف حديث اعئشة واملغرية كما تقدم يف صالة الليل إىل معىن

آخر بقوهل أفال أكون عبدا شكورا
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 -8قوهل فقال أحدهم " أما أنا فأنا أصيل الليل أبدا هو قيد لليل ال ألصيل وقوهل فال أتزوج أبدا

" أكد املصيل ومعزتل النساء باتلأبيد ولم يؤكد الصيام ألنه ال بد هل من فطر الليايل وكذا أيام
العيد
 -9ووقع يف رواية مسلم فقال بعضهم ال أتزوج النساء وقال بعضهم ال آكل اللحم وقال

بعضهم ال أنام ىلع الفراش وظاهره مما يؤكد زيادة عدد القائلي ألن ترك أكل اللحم أخص من
مداومة الصيام واستغراق الليل بالصالة أخص من ترك انلوم ىلع الفراش
 -14قول صىل اهلل عليه وسلم مابال أقوام  ،مع عدم تعيينهم رفقا بهم وسرتا هلم
 -11املتشدد ال يأمن من امللل خبالف املقتصد فإنه أمكن الستمراره وخري العمل ما داوم
عليه صاحبه

 -12قوهل فمن رغب عن سنيت فليس مين املراد بالسنة الطريقة ال اليت تقابل الفرض والرغبة
عن اليشء اإلعراض عنه إىل غريه
 -13واملراد من ترك طريقيت وأخذ بطريقة غريي فليس مين وملح بذلك إىل طريق الرهبانية

فإنهم اذلين ابتدعوا التشديد كما وصفهم اهلل تعاىل وقد اعبهم بأنهم ما وفوه بما اتلمزموه
وطريقة انليب صىل اهلل عليه وسلم احلنيفية السمحة فيفطر يلتقوى ىلع الصوم وينام يلتقوى
ىلع القيام ويزتوج لكرس الشهوة وإعفاف انلفس وتكثري النسل

 -10إن اكنت الرغبة برضب من اتلأويل يعذر صاحبه فيه فمعىن فليس مين أي ىلع طريقيت
وال يلزم أن خيرج عن امللة وإن اكن إعراضا وتنطعا يفيض إىل اعتقاد أرجحية عمله فمعىن

فليس مين ليس ىلع مليت ألن اعتقاد ذلك نوع من الكفر
 -15ويف احلديث داللة ىلع فضل انلاكح والرتغيب فيه .

 -14وفيه تتبع أحوال األكابر للتأيس بأفعاهلم وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز
استكشافه من النساء

 -17أن من عزم ىلع عمل ب ّر واحتاج إىل إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنواع .
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 -19وفيه تقديم احلمد واثلناء ىلع اهلل عند القاء مسائل العلم وبيان األحاكم للملكفي وإزالة
الشبهة عن املجتهدين .

 -24أن املباحات قد تنقلب بالقصد إىل الكراهة واالستحباب .

 -21وقال الطربي فيه الرد ىلع من منع استعمال احلالل من األطعمة واملالبس وآثر غليظ
اثلياب وخشن املأكل .

 -22ال إفراط وال تفريط يف املباحات فعىل االنسان أن يكون وسطا دون غلو وال جفاء .

 -23فيه أن العلم باهلل ومعرفة ما جيب من حقه أعظم قدرا من جمرد العبادة ابلدنية .
 -20فيه عظم خلق انليب صىل اهلل عليه وسلم حيث ّ
عرض هلم بالالكم ولم يوخبهم أمام املأل

نقله لكم أخوكم  :أبو محمد حسين
كان اهلل في عونه
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