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 دمةمق
 احلمد هلل رب العاملني..والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد..

جيد للقراءة، وأكثرها عندي و نين هاأهنم يقولون: أن اختيارات الرجل جزٌء من عقله. وإن من فضل اهلل على إف
.. وقد كان يررقين ممنا  أن تىر  على صرو  تلمع يف عيينمن الفوائد  اإلسالمية. ويف خضم قراءيت أتعثر يف درر  

الزمان، وانشغال البال فتطمرها يف غور  سحيق من العقل ال تكاد جتتمع على سطحه إال قليال . فأردت أن 
نَ َبَش الشَّْيَء يَ ْنُبُشه يقال:  ،من مادة )نبش( يف اللغةو وه .أتصيدها فأقيدها يف مجعي هذا الذي مسيته )أنابيش(

ْفن، ونَ ْبُش اْلَمْوَتى: استخراُجهم، واألنابيش مجع أُنْ ُبوشُ نَ ْبشا :   .ما نُبشو أُنْ ُبوَشُة، وه، و اْسَتْخَرَجُه بَ ْعَد الدَّ
. ِمَن النََّباتِ و واألُنْ ُبوُش، ِبَغْْيِ َهاء : َما نُِبَش؛ واألُنْ ُبوُش واألُنْ ُبوشُة: الشجرُة يَ ْقَتِلعها ِبُعُروِقَها وُأصوهلا، وََكَذِلَك هُ 

ْنُبوش، َواْلَْْمُع 
َ
األَنابِيُش؛ قَاَل وأَنابِيُش الُعْنُصِل: ُأصولُه ََتَْت اأَلرض، َواِحَدتُ َها أُنْ ُبوشٌة. واألُنْ ُبوُش: َأصْل اْلبَ ْقِل امل

 اْمُرُؤ اْلَقْيِس:
 (1).. بَأْرجائِه الُقْصو ، أَنابِيُش ُعْنُصِل..كَأن ِسباعا  ِفيِه َغْرقى ُغَديّة  

 دفائن الكتب اليت كنت أقع عليها أثناء قراءيت وحبثي. هنا أنين مجعت يف هذا الكتاب ما أعجبين من واملقصود 
فكرا  نافعا . فإن و دبا  أأو بضعة من عقلي، خذها لعلك أن جتد فيها علما  أ –أيها القارئ الكرمي  -فهذه إليك

استغفر ألخيك الفقْي واسأل اهلل تعاىل وجدت خْيا  فمن اهلل وحده، وإن وجدت غْي ذلك فمين ومن الشيطان ف
 له اهلداية.

 والصالة السالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وأتباعه أمجعني.
 كتبه الراجي رمحة ربه/

 د. حممد عبد املعطي حممدعمر و أب
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
اهلل عليه وسلم بتعليمه تقدمَي ذكر  جعفر: إن اهلل تعاىل ذكره وتقدَّست أمساؤه أّدب نبيه حممد ا صلىو قال أب

وجعل ما أّدبه به من ذلك وعلَّمه  ،أمسائه احلسىن أمام مجيع أفعاله، وتقدَّم إليه يف َوصفه هبا قبل مجيع ُمهمَّاته
وصدور رسائلهم  ،وسبيال يتَّبعونه عليها، فبه افتتاح أوائل منطقهم ،إياه، منه ْلميع خلقه ُسنَّة  يستَ نُّون هبا 

بهم وحاجاهتم، حىت أغنت داللة ما ظهر من قول القائل: بسم اهلل، على من بطن من مراده الذي وكت
 2حمذو ...و ه

ُهُم اْلَعَرُب، َوهُ و ) :قال الشيخ رشيد رضا رمحه اهلل تعاىل يِع اأْلَُمِم، َوِمن ْ َأنَّ اْلَواِحَد و ِمْثُل َهَذا الت َّْعِبِْي َمْأُلوٌ  ِعْنَد مجَِ
ُهْم ِإَذا ا َعْنُه، يَ ُقوُل: و أَرَاَد َأْن يَ ْفَعَل أَْمر ا َما أِلَْجِل أَِمْي  أَ  ِمن ْ َعِظيم  حِبَْيُث َيُكوُن ُمَتَجرِّد ا ِمْن ِنْسَبِتِه ِإلَْيِه َوُمْنَسِلخ 

، َوَيْذُكُر اْسَم َذِلَك اأْلَِمِْي أَ  َواٌن َعَلْيِه؛ يقولون ) بسم السُّْلطَاِن؛ أِلَنَّ اْسَم الشَّْيِء َدلِ و َأْعَمُلُه بِاْسِم ُفاَلن  يٌل َوُعن ْ
اَل ِل، َواَل  . بسم الشعب..إخل(... َفَمْعىَن أَبْ َتِدُئ َعَمِلي )ِبْسِم اهلِل الرَّمْحَِن الرَِّحيِم( أَنَّيِن َأْعَمُلُه بَِأْمرِِه َوَلهُ .امللك

َوْجٌه آَخُر َوُهَو: َأنَّ اْلُقْدرََة الَّيِت أَْنَشْأُت هِبَا اْلَعَمَل ِهَي ِمَن اهلِل  َأْعَمُلُه بِامسِْي ُمْسَتِقالا ِبِه َعَلى أَنَّيِن ُفاَلٌن.. َوِفيهِ 
ِه تَ َعاىَل، أِلَنَّيِن اْسَتَمدُّ اْلُقوََّة و تَ َعاىَل، َوَحاِصُل اْلَمْعىَن أَنَّيِن َأْعَمُل َعَمِلي ُمَتبَ رِّئ ا ِمْن َأْن َيُكوَن بِامسِْي، َبْل هُ  بِامسِْ

 ِإْحَسانَُه )ا.ه. من تفسْي املنار(.و ِعَنايََة ِمْنُه َوأَْرجُ َوالْ 
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 يف االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم
جيري من و . الشيطان عدّو. وحذر اهلل منه إذ ال مطمع يف موال علة عداوته. وه.أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

ميان فإن قدر عليه وإاّل أمره باملعاصي. فإن أطاعه وإاّل ابن آدم جمر  الدم. فيأمره أّوال بالكفر ويشككه يف اإل
ثبطه عن الطاعة. فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب العاشرة القواطع عن اهلل أربعة: الشيطان، 

والنفس، والدنيا، واخللق. فعالج الشيطان: االستعاذة واملخالفة له، وعالج النفس: بالقهر، وعالج الدنيا: 
 0هد، وعالج اخللق: باالنقباض والعزلة ( ا.ه.بالز 

 

 احلمد هلل رب العاملني  بني احلمد والشكر 
احلمد أعّم من الشكر ألّن الشكر ال يكون إاّل جزاء على نعمة، واحلمد يكون جزاء كالشكر، ويكون ثناء  

ن والقلب، واْلوارح. فإذا ابتداء، كما أّن الشكر قد يكون أعم من احلمد، ألن احلمد باللسان والشكر باللسا
 فهمت عموم احلمد:

من اْلالل والعظمة والوحدانية والعزة واإلفضال والعلم و علمت أّن قولك: احلمد هلل يقتضي الثناء عليه ملا ه
واملقدرة واحلكمة وغْي ذلك من الصفات، ويتضمن معاين أمسائه احلسىن التسعة والتسعني، ويقتضي شكره 

ة أعطى ورمحة أوىل مجيع خلقه يف اآلخرة واألوىل، فيا هلا من كلمة مجعت ما تضيق عنه والثناء عليه بكل نعم
 اجمللدات، واتفق دون عّده عقول اخلالئق، ويكفيك أن اهلل جعلها أّول كتابه، وآخر دعو  أهل اْلنة.

التحّدث بالنعم »وسّلم:  الثناء على املنعم والتحدث بالنعم، قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه والهو الشكر باللسان ه
معرفة مقدار النعمة. والعلم و العمل بطاعة اهلل وترك معاصيه، والشكر بالقلب هو . والشكر باْلوارح ه.(1)« شكر

بأهنا من اهلل وحده، والعلم بأهنا تفضل ال باستحقاق العبد. وأعلم أن النعم اليت جيب الشكر عليها ال َتصى، 
نعم دنيوية: كالعافية واملال، ونعم دينية: كالعلم، والتقو . ونعم أخروية: وهي  ولكنها تنحصر يف ثالثة أقسام:

جزاؤه بالثواب الكثْي على العمل القليل يف العمر القصْي. والناس يف الشكر على مقامني: منهم من يشكر على 

                                                            

 (14/ 1يل لعلوم التنزيل )تفسْي ابن جزي = التسه 0
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يعهم، والشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، ومنهم من يشكر اهلل عن مجيع خلقه على النعم الواصلة إىل مج
ثالث درجات: فدرجات العوام الشكر على النعم، ودرجة اخلواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال، 

قال  ؟ودرجة خواص اخلواص أن يغيب عن النعمة مبشاهدة املنعم، قال رجل إلبراهيم بن أدهم:من خْي الناس
ة الشكر أنه من صفات احلق، ومن صفات اخللق فإّن من ومن فضيل .الفقراء إذا منعوا شكروا. وإذا أعطوا آثروا

 (5)أمساء اهلل: الشاكر والشكور، (ا.ه.
 

 عن التقوى يف ثالثة فصول.و
[ والنصرة، 2األّول: يف فضائلها املستنبطة من القرآن، وهي مخس عشرة: اهلد  كقوله: ُهد   لِْلُمتَِّقنَي ]البقرة: 

[ واحملبة لقوله: ِإنَّ 12[ والوالية لقوله: اللَُّه َوِلُّ اْلُمتَِّقنَي ]اْلاثية: 122ات ََّقْوا ]النحل:  لقوله: ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذينَ 
[ واملخرج من الغم 29[ واملغفرة لقوله: ِإْن تَ ت َُّقوا اللََّه جَيَْعْل َلُكْم فُ ْرقانا  ]األنفال:  1اللََّه ُيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي ]براءة:

[ اآلية وتيسْي األمور لقوله: َوَمْن 2ال ُيتسب لقوله: َوَمْن يَ تَِّق اللََّه جَيَْعْل َلُه ََمَْرجا  ]الطالق: والرمق من حيث 
[ وغفران الذنوب وإعظام األجور لقوله: َوَمْن يَ تَِّق اللََّه ُيَكفِّْر َعْنُه 1يَ تَِّق اللََّه جَيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرا  ]الطالق: 

ا يَ تَ َقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقنَي ]املائدة: 5ِه َويُ ْعِظْم َلُه َأْجرا  ]الطالق: َسيِّئاتِ  [ والفالح 24[ وتقبل األعمال لقوله: ِإَّنَّ
نْيا َويف اآْل 129لقوله: َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن ]البقرة:  ِخَرِة ]يونس: [ والبشر  لقوله: ُهُم اْلُبْشر  يف احْلَياِة الدُّ

ْم َجنَّاِت النَِّعيِم ]القلم: 61 [ والنجاة من النار لقوله: ُُثَّ نُ َنجِّي 01[ ودخول اْلنة لقوله: ِإنَّ لِْلُمتَِّقنَي ِعْنَد َرهبِِّ
 .[42الَِّذيَن ات ََّقْوا ]مرمي: 

وي، ورجاء الثواب الفصل الثاين: البواعث على التقو  عشرة: خو  العقاب األخروي، وخو  العقاب الدني
مقام املراقبة، والشكر على نعمه و الدنيوي، ورجاء الثواب األخروي، وخو  احلساب، واحلياء من نظر اهلل، وه

ا ََيَْشى اللََّه ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماُء ]فاطر:  مقام اهليبة، وصدق و [ وتعظيم جالل اهلل، وه22بطاعته، والعلم لقوله: ِإَّنَّ
 -: احملبة لقول القائل
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.. إن احملب ملن ُيب .كان حبك صادقا ألطعتهو ل .. هذا لعمري يف القياس بديع.تعصي اإلله وأنت تظهر حبه
 مطيع

 -وهلل دّر القائل: 
 .. هلل صفه وال تنقص وال تزد.قالت وقد سألت عن حال عاشقها:

 .. وقلت: قف عن ورود املاء مل يرد.كان يظن املوت من ظمإو فقلت: ل
درجات التقو  مخس: أن يتقي العبد الكفر، وذلك مقام اإلسالم، وأن يتقي املعاصي واحلرمات  الفصل الثالث:

مقام الزهد، وأن يتقي حضور غْي و مقام الورع، وأن يتقي املباحات وهو مقام التوبة، وأن يتقي الشبهات، وهو وه
 .6مقام املشاهدة.(ا.هو اهلل على قلبه، وه

 

 يف اختيار الزوجة. -د رمح  اهللغاية الروعة لإلمام امحيف  فائدة 
َماُم َأمْحَُد   :-َرمِحَُه اللَّهُ -قَاَل اإْلِ

َد، ، فَِإْن محُِ  إَذا َخَطَب َرُجٌل اْمَرأَة  َسَأَل َعْن مَجَاهِلَا أَوَّال 
َد: تَ َزوََّج،  َسَأَل َعْن ِديِنَها. فَِإْن محُِ

ي :َوِإْن مَلْ ُُيَْمدْ   .نِ َيُكوُن َردُُّه أِلَْجِل الدِّ
َد َسَأَل َعْن اْلََْمالِ  يِن، فَِإْن محُِ  .َواَل َيْسَأُل أَوَّال  َعْن الدِّ

ينِ   .فَِإْن مَلْ ُُيَْمْد َردََّها، فَ َيُكوُن َردُُّه لِْلَجَماِل اَل لِلدِّ
كيف جعل الدين   –بورعه وفقهه وأدب معاملته مع اهلل وعلمه  –كيف جعل هذا اإلمام الفذ   -فتأمل رمحك اهلل

 !!!اكما ومهيمنا على حياة املرمن واختياراتهح
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 . روائع القصص.الرمحة
رضى  –بن العاص و ملا جام املسلمون احلصن يعين حصن مصر أمجع عمر  :قال سعيد بن عفْي  عن أشياخه -

يقام على املسْي إىل اإلسكندرية، فسار إليها يف ربيع األول سنة عشرين، وأمر بفسطاطه )سرادق كبْي  -اهلل عنه 
للقيادة واْليش( أن يقوَّض ) يُهدم(، فإذا حبمامة وقد باضت يف أعاله، فقال: لقد َترمت ) َتصنت 

واستغاثت( جبوارنا، أقّروها الفسطاط )أ  ابقوه هلا( حىت تطْي فراخها. فأقّروا الفسطاط، ووّكل به أن ال هُتاج 
.. قلت: فأ  دين هذا يف عظمته 4دمية( فسطاط ا حىت تشتد فراخها، فبذلك مُسيت الفسطاط )مدينة القاهرة الق

 الذي يأمن يف جواره احلمام وال أقول البشر؟!
 

شهدت عبد اهلل بن حممد ابن عائشة ليلة وقد خرج من املسجد بعد املغرب يريد  :قال حممد بن مكريا الغاليب - 
فاستغاثت، فاجتمع الناس عليه منزله، وإذا يف طريقه غالم من قريش سكران وقد قبض على امرأة، فجذهبا، 

يضربونه، فنظر إليه ابن عائشة فعرفه، فقال للناس: تنحوا عن ابن أخي. ُث قال: إِلَّ يابن أخي. فاستحي 
الغالم، فجاء إليه فضمَّه إىل نفسه، ُث قال له: امض معي. فمضى معه حىت صار إىل منزله، فأدخله الدار، وقال 

 .أفاق من سكره فأعلمه مبا كان منه، وال تدعه ينصر  حىت تأتيين بهلبعض غلمانه: بيته عندك، فإذا 
فلما أفاق ذكر له ما جر ، فاستحيا منه وبكى، وَهمَّ باالنصرا ؛ فقال الغالم: قد أمر أن تأتيه. فأدخله عليه 

فيه. فقال له: أما استحييت لنفسك؟ أما استحييت لشرفك؟ أما تر  من والدك؟ فاتق اهلل، وانزع عما أنت 
ا يسألين عنه يوم القيامة أين ال أعود  فبكى الغالم منكِّس ا رأسه، ُث رفع رأسه، وقال: عاهدت اهلل تعاىل عهد 
لشرب النبيذ، وال لشيء مما كنت فيه وأنا تائب. فقال: ادن مين. فقبَّل رأسه، وقال: أحسنت يا بين. فكان 

 .(2)الغالم بعد ذلك يلزمه ويكتب عنه احلديث 
  

                                                            

 .2/00ابن اْلومي: املنتظم  4
 .1204، 4/1206الغزاِل: إحياء علوم الدين  2
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 قام التوبة وقصة أبي لبابة رضى اهلل عن يف م
ْن يَ ُتوَب ويف قوله تعاىل يف سورة التوبة: َوآَخُروَن اْعتَ َرُفوا ِبُذنُوهِبِْم َخَلطُوا َعَمال َصاحلِ ا َوآَخَر َسيِّئ ا َعَسى اللَُّه أَ 

 9( 132َعَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم )
ومن أهل املدينة منافقون مردوا على النفاق ]أ : مَرنُوا عليه وَدرِبوا به.ومنه: : يقول تعاىل ذكره: 13جعفرو قال أب

 ،اخلبيث العايت. ومنه قيل: مترَّد فالن على ربه، أي: عَتا، ومرَن على معصيته واعتادها[و شيطاٌن مارد، وَمرِيد، وه
يعين جل ثناؤه بالعمل الصاحل الذي  ،ومنهم آخرون اعىرفوا بذنوهبم، يقول: أقرُّوا بذنوهبم )خلطوا عمال صاحل ا(
ختلفهم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و خلطوه بالعمل السيئ اعىرافهم بذنوهبم، وتوبتهم منها، واآلخر السيئ ه

 وسلم، حني خرج غامي ا، وتركهم اْلهاَد مع املسلمني.
وإَّنا معناه:  سى من اهلل واجب،وأما قوله تعاىل عسى اهلل أن يتوب عليهم، يقول: لعل اهلل أن يتوب عليهم وع

ملن و صفح وعفو سيتوب اهلل عليهم، ولكنه يف كالم العرب على ما وصفت.. إن اهلل غفور رحيم، يقول: إن اهلل ذ
 تاب عن ذنوبه، وساتٌر له عليها  رحيم، به أن يعذبه هبا. 

                                                            

قال أبو جعفر: فإن قال قائل: وكيف قيل: )خلطوا عمال صاحل ا وآخر سيئ ا( ، وإَّنا الكالم: خلطوا عمال صاحل ا بآخر سيئ؟  :لطيفة لغوية 9
ئز يف العربية أن يكون } خلط شيئا وآخر أ  { قيل: قد اختلف أهل العربية يف ذلك. فكان بعض حنويي البصرة يقول: قيل ذلك كذلك، وجا

اء بآخر"،  كما تقول "استو  املاء واخلشبة"، أي: باخلشبة، "وخلطت املاء واللنب". وأنكر ]آخرون [ أن يكون األمر نظْي قوهلم  "استو  امل
واحد منهما على صاحبه، وأن تقدمي "اخلشبة" على واخلشبة". واعتلَّ يف ذلك بأن الفعل يف "اخللط" عامل يف األول والثاين، وجائز تقدمي كل 

 "املاء" غْي جائز يف قوهلم: "استو  املاء واخلشبة"، وكان ذلك عندهم دليال على َمالفة ذلك "اخللَط". 
الطربي = جامع "خلطت املاء واللنب"، مبعىن: خلطته باللنب.ا.ه. تفسْي  :قال أبو جعفر: والصواب من القول يف ذلك عندي: أنه مبعىن قوهلم

 (.116/ 11البيان ت شاكر )
قال الزَمشري:  فإن قلت: قد جعل كل واحد منهما َملوطا فما املخلوط به  ؟ قلت: كل واحد منهما َملوط وَملوط به، ألّن املعىن خلط كل 

قولك: خلطت املاء باللنب، ألنك  واحد منهما باآلخر، كقولك: خلطت املاء واللنب، تريد: خلطت كل واحد منهما بصاحبه. وفيه ما ليس يف
اللنب باملاء، جعلت املاء َملوطا  واللنب َملوطا  به، وإذا قلته بالواو جعلت املاء واللنب َملوطني وَملوطا  هبما، كأنك قلت: خلطت املاء باللنب و 

/ 2= الكشا  عن حقائق غوامض التنزيل )وجيوم أن يكون من قوهلم: بعت الشاء شاة ودرمها، مبعىن شاة بدرهم. ا.ه. من تفسْي الزَمشري 
034                                     .) 

 (116/ 11تفسْي الطربي = جامع البيان ت شاكر ) 13
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يه. فقال بعضهم: نزلت يف عشرة وقد اختلف أهل التأويل يف املعيّن هبذه اآلية، والسبب الذي من أجله أنزلت ف
لبابة، فربط سبعٌة منهم أنفسهم و أنفس كانوا ختلَّفوا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة تبوك، منهم أب

 إىل الّسواري عند َمْقدم النيب صلى اهلل عليه وسلم، توبة  منهم من ذنبهم.
قال: كانوا عشرة َرْهط  ختّلفوا عن  ،صاحل ا وآخر سيئ ا( عن ابن عباس قوله: )وآخرون اعىرفوا بذنوهبم خلطوا عمال

النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة تبوك، فلما حضَر ُرجوع النيب صلى اهلل عليه وسلم، أوثق سبعٌة منهم أنفسهم 
ء بسواري املسجد، فكان ممّر النيب صلى اهلل عليه وسلم إذا رجع يف املسجد عليهم.  فلما رآهم قال: من هرال

لبابة وأصحاٌب له ختلفوا عنك، يا رسول اهلل، ]وحلفوا ال يطلقهم و املوثُِقون أنفسهم بالسواري؟ قالوا: هذا أب
حىت تطلقهم، وتعذرهم. فقال النيب عليه السالم: وأنا أقسم باهلل ال أطلقهم وال أعذرهم، حىت يكون اهلل  ،أحد[

سلمني! فلما بلغهم ذلك قالوا: وحنن ال نطلق أنفسنا حىت مع املو الذي يطلقهم، رغبوا عين وختلفوا عن الغز و ه
يكون اهلل الذي يطلقنا! فأنزل اهلل تبارك وتعاىل: )وآخرون اعىرفوا بذنوهبم خلطوا عمال صاحل ا وآخر سيئ ا عسى 

وعسى من اهلل واجب. فلما نزلت أرسل إليهم النيب صلى اهلل عليه وسلم فأطلقهم  ،اهلل أن يتوب عليهم(
 َرُهم.وَعذَ 

 لبابة.و وقال آخرون: بل كانوا ستة، أحدهم أب
 

 احلل؟واالسالم الذي هوما ه
. ال لشيئ إال لنستفهم أ  اسالم  بالضبط .احلل ( نتوقف كثْياو حينما يطرح هذا الشعار الكبْي ) االسالم ه

 .؟.احللو ه
وإال فكلنا  ،قيقة معىن معنياحلل أرادوا به يف احلو . فكل الذين طرحوا شعاراالسالم ه.وال نتعجب السرال

 !...احللو وهم انفردوا برفع هذا الشعار إمياءا أهنم ميتلكون تصورا خاصا ملعىن االسالم الذي ه ،مسلمون
لرضيتم بأ   ،كان هذاو ول ؟احللو أال تريدون إذن أن يكون اإلسالم ه :ناقشنا معهم األمر لقالوا لناو واحلقيقة أننا ل

 ... الليربالية... أ  شيء آخر تريدون ليكون احلل؟ سيقولون هذا وأكثر.. العلمانية.. الشيوعية.شيئ.. االحلاد
  -. بل ومت إقصاء مجيع من ال ُيمل شعارهم .املنهجو إذن فقد احتكروا احلديث بإسم اإلسالم ورأوا شعارهم ه

 ،طلق معهمفصار احلق امل ،بل عن جادة احلق متاما ،ال عن منهجهم فقط –وكما يفهمون  ،كما يريدون
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فإن األمر  ،تصوركم عن معىن االسالمو . وهنا جيب أن نسأل ما ه.واالفساد والباطل والضالل من نصيب غْيهم
احلل لكل ما حنن فيه من و معهم، أن اإلسالم ه -أبدا –ولسنا خنتلف  ،وكما يقولون ؛دين وجناة يف الدارين

. البد أن نسأل لنعر  الطريق والنجاة .وهزالنا وعومتناالضياع والتيه والبكاء على صدور االمم لْيمحوا ضعفنا 
 .....!!!!واملخرج واحلل

الدين الذي جاء به حممد عليه الصالة والسالم وليس ما و احلل هو واإلجابة بكل بساطة: إن اإلسالم الذي ه
 تفهمونه عن اإلسالم بعقولنا القاصرة ونريده بتصرفاتنا املشينة!!!و نفهمه أ

 (. ؟احللو اإلسالم الذي هو ة كتايب ) ما هانتهى من مقدم 
 
 

 املنهج األمنوذج من مناهج اإلصالح اإلسالمية املعاصر
 نفعنا اهلل بعلمه. -) مجاعة اإلسالم كما جيب ان تكون( ا.د. عبد اهلل بن إبراهيم الطريقي 

والدراسة، فما املنهج إذا كانت تلك مناهج متعددة، وستكون حمل النظر والتقومي  -أخي القارئ  -لعلك تسأل 
 األَّنوذج الذي ميكن أن ُُيتَكم إليه؟

 وَبدء ا أقول: إن مثة جوابني: جممل، ومفصَّل.
جَمل، فإن املنهج األَّنوذج ه

ُ
 -وخباصة نبينا حممد  -عليهم الصالة والسالم  -منهج األنبياء و أما اْلواب امل

 صلى اهلل عليه وسلم.
 تيه وضالل قطع ا.و نهج األرشد قطع ا، وما خاَلفه فهاملو فما سار عليه أولئك العظماء فه

أدلَّة عامة، و حمل نظر، ويدخل ضمن قواعد أو عدم اعتباره، فهو وما مل َُياِلفه، ومل يكن منصوص ا على اعتباره أ
 ذلك، وتتم معاْلته يف ضوء السياسة الشرعية.و ِمثل: املصاحل املرسلة، واالستحسان، والُعر ، وسد الذرائع وحن

فصَّل:وأ
ُ
 ما اْلواب امل

 ما تتوافر فيه الصفات اآلتية:و فالذي أحسبه أن املنهج األَّنوذج ه
التزام الكتاب والسنة يف مجلة التصرفات، فعال  وترك ا، وحكم ا وقضاء، وفتو ، وتنظيم ا وتشريع ا: حبيث  -أوال  

 يكونان كالمها املصدر واملرجع يف عظائم األمور وصغائرها.
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مسكوت ا عنه، فينظر فيه َوْفق القواعد و جممال  أو ص ا عليه، فال معدل عنه ألبتة، وما كان حمتمال  أفما كان منصو 
 الكلية، واملقاصد العامة للشريعة.

وإذا َتقَّق هذا االلتزام، مل يكن للمصادر األخر  املعارضة أي ومن، سواء أكانت قوانني بشرية، أم خترُّصات 
 أم تصورات عقلية، أم غْي ذلك. ومهيَّة، أم دعاو  كشف وذوق،

 تلقي النصوص واألحكام الشرعيَّة َوْفق فَ ْهم سلف األمة وهديهم: -ثاني ا 
فإهنم عايشوا التنزيل وَفِهموه كما نزل، وكما طبَّقه رسول اهلل  -رضي اهلل عنهم  -ويف مقدمة السلف: الصحابة 

: ))خْي الناس قرين، ُث الذين يلوهنم، ُث الذين - عليه الصالة والسالم -ولذلك قال  -صلى اهلل عليه وسلم-
 يلوهنم((]متفق عليه[؛ احلديث.

صلى اهلل -فأولئك هم أوىل الناس بَفْهم النصوص؛ ألهنم عرب ُخلَّص نزل الوحي بلساهنم، وصحبوا رسول اهلل 
 وأخذوا سنََّته، وَفِهموا مقاصده. -عليه وسلم

والتفسْي، بل هل تر  جيال  أفضل منهم علم ا وعمال  وفداء وتضحية؟  فهل تر  أن غْيهم أوىل منهم بالَفْهم 
 كال.

ووالُة األمر بعده سنن ا، األخذ  -صلى اهلل عليه وسلم-ورِحم اهلل عمر بن عبدالعزيز الذي يقول: سن رسول اهلل 
ها وال تبديلها، واستكماٌل لطاعته، وقوة على دين اهلل، ليس ألحد تغيْيُ  -عز وجل  -هبا تصديق لكتاب اهلل 

وال النظر يف رأي َمن خالَفها، فمن اقتد  مبا سنوا اهتد ، وَمن استبصر هبا بصر، وَمن خاَلفها واتَّبع غْي سبيل 
 ما تواله وأصاله جهنم وساءت مصْي ا]أصول اهل السنة لاللكائي[. -عز وجل  -املرمنني، واله اهلل 

 لزوم مجاعة املسلمني: -ثالث ا 
 بيعية اللتزام الكتاب والسنة وفَ ْهمهما َوْفق فهم السلف.وهذا نتيجة ط

من املقّومات األساسية حلياة الفرد واألمة والدولة؛ ألن عدم لزوم اْلماعة شذوذ وتفريق لكلمة األمة و وه
 ووحدهتا، ومن هنا جاء التأكيد على لزوم اْلماعة يف نصوص كثْية.

حيح[: باب ما جاء يف لزوم اْلماعة، ُث أورد أحاديث، منها صو قال اإلمام الىرمذي يف سننه]كتاب السنة وه
يف اْلابية حيث جاء فيها: يا أيها الناس، إين قمُت فيكم كمقام  -رضي اهلل عنه  -ُخطبة عمر بن اخلطاب 
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فينا، فقال: ))عليكم باْلماعة، وإياكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 
 االثنني أبعد، من أراد حببوحة اْلنة فليلزم اْلماعة((. منو وه

 وقد ورد لزوم اْلماعة كثْي ا يف السنة، مراد ا به أحد أمرين:
 منهج معني.و اْلماعة العلميَّة، اليت جُتمع على حكم أ -1
 اْلماعة السياسية، اليت جتمع على َوحدة سياسية معينة، يف ظل إمام معني. -2

اجملامع، فإن من و جهات الفتو ، أو تعدَّدت اهليئات العلمية، أو الواقع، أو يانات السياسية، كما هوإذا تعدَّدت الكِ 
 واجبها التعاون والتقارب للوصول إىل ما ُُيقِّق املصلحة العامة لألمة املسلمة، وبقدر اإلمكان.

 العلم: -رابع ا 
 ألنه من مقتضيات لزوم الكتاب والسنة واْلماعة.

واْلماعة، فال بد أن يكون ذلك على ِعلم وبصْية، ومن دعا إىل اهلل وإىل احلق، فال بد أن يكون   فَمن لزم السنة
 كذلك.

[، فمن مل يدُع 132ِإىَل اللَِّه َعَلى َبِصْيَة  أَنَا َوَمِن ات َّبَ َعيِن ﴾ ]يوسف: و : ﴿ ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدعُ -سبحانه  -قال 
 ُيتذ ، وكذلك من دعا إىل اهلل، ولكن على غْي هد  وبصْية.ُمفرِّط، وليس قدوة و إىل اهلل، فه

 خامس ا: ترك البدعة ومنابذة أهل الفكر الشاذ:
 فمن لزم السنة، هجر البدعة، وَمن أحبَّ أهل السنِة، أبغض أهل البدعة واالحنرا ]انظر شرح السنة للربهباري[.

ونتَِّبع السنة واْلماعة، وجنتنب الشذوذ واخلال   يف عقيدة أهل السنة واْلماعة: -رمحه اهلل  -قال الطحاوي 
ا فَاتَِّبُعوُه َواَل -سبحانه  -والُفرقة]انظر العقيدة الطحاوية وشروحها[، كما قال  : ﴿ َوَأنَّ َهَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيم 

 [.150تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه ﴾ ]األنعام: 
 ألصول ُث الفروع:بناء ا -سادس ا 

 -ورب العاملني، وهو اإلميان اْلامم بأن اهلل تعاىل هو َتقيق معىن الشهادة )ال إله إال اهلل(، وهو وأصل األصول ه
باطل، تلك احلقيقة الكرب  اليت  و األمساء احلسىن والصفات العلى، وأن ما سواه تعاىل فهو اإلله احلق، ذ -سبحانه 

قوامهم، ويركزون عليها، كما قال تعاىل: ﴿ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسول  ِإالَّ كان األنبياء قاطبة يقرروهنا أل
 [.25نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوِن ﴾ ]األنبياء: 
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 [.06ُبوا الطَّاُغوَت ﴾ ]النحل: وقال: ﴿ َوَلَقْد بَ َعثْ َنا يف ُكلِّ أُمَّة  َرُسوال  َأِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتنِ 
ا رسول اهلل، واإلميان باملالئكة والكتب والنبيني واليوم اآلخر،  ومن فروع اإلميان هبذه احلقيقة: شهادة أن حممد 

 والقدر خْيه وشره، واإلميان بكل ما شرع من فروع عملية فعال  وترك ا.
نتقل الداعي إىل الفروع حبسب األمهية، عمال  بالقاعدة ُث إذا ما استقرَّت هذه املبادئ يف نفوس املدعوين، ا

 املأثورة: األهم ُث املهم.
ال يلزم لالنتقال من القضايا الكرب  إىل ما دوهنا أن يرمن اجملتمع كله بتلك القضايا، بل أن توجد خنبة كافية و ] 

ثل تكون قادرة على محل الدعوة واألمانة.[
ُ
 تتمثل تلك امل

 الشموِل لإلسالم بقدر الطاقة:التطبيق  -سابع ا 
العبادة والسلوك، و فال بد من أخذ اإلسالم بكل تشريعاته ونُظمه وأحكامه وآدابه، سواء يف جمال االعتقاد، أ

 املعامالت والعالقات وغْي ذلك.و األخالق واآلداب، أو أ
 استهزاء بآيات اهلل وشرعه.أما األخذ االختياري اجملزَّأ حبسب ما يُواِفق األمزجة واألهواء، فذلك َلِعٌب و 

على أنه مما مُيليه الواقع واملنطق السليم األخذ بالتدرج يف تطبيق الشريعة ]ويتأكَّد ذلك يف اجملتمعات اليت أِلفت 
 والرِّفق بالناس، مبا ُُيقِّق املصاحل ويدرأ املفاسد. ،أَّناط الغرب وقوانينهم، وعاد فيها اإلسالم غريب ا. [

 

 املعصيةأسباب الصرب عن 
: ) الصرب عن املعصية ينشأُ من أسباب عديدة:                                        11يقول ابن القيم رمحه اهلل تعاىل

أحدها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناَءهتا، وأن اهلل إَّنا حرَّمها وهنى عنها صيانة ومحاية عن الدنايا والرذائل،  
 ده عما يضره. كما ُيمى الوالد الشفيق ول

وكان  -السبب الثاىن: احلياُء من اهلل سبحانه، فإن العبد مىت علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه مبرَأ  منه ومسمع
 استحى من ربه أن يتعرض ملساخطه. -حيّيا  

                                                            

 (بتصر  يسْي وحذ .240 -241ريق اهلجرتني وباب السعادتني )ص:ط11 
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.. وقال بعض السلف: .السبب الثالث: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم وال بد،
يف   إذا كنت :ذنبت ذنبا  فحرمت قيام الليل سنة. وقال آخر: أذنبت ذنبا  فحرمت فهم القرآن. وىف مثل هذا قيلأ

.. فإن املعاصى تزيل النعم   وباْلملة فإن املعاصى نار النعم تْأكلها كما تْأكل النار احلطب، عياذا  .نعمة فارعها
 .باهلل من موال نعمته وَتويل عافيته

وعده ووعيده واإلميان به وبكتابه وبرسوله. يف   بع: خو  اهلل وخشية عقابه. وهذا إَّنا يثبت بتصديقهالسبب الرا
َا ََيَْشى اهلَل ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء  وهذا السبب يقو  بالعلم واليقني ويضعف بضعفهما. قال اهلل تعاىل: ِإَّنَّ

 .باالغىرار باهلل جهال  وقال بعض السلف: كفى خبشية اهلل علما  و  ،[22]فاطر:
الصرب عن َمالفته ومعاصيه. فإن احملب ملن ُيب يف   السبب اخلامس: حمبة اهلل ]سبحانه[ وهى أقو  األسباب

.. وفرق بني من ُيمله .القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك املخالفة أقو ،يف   مطيع، وكلما قو  سلطان احملبة
بته، وبني من ُيمله على ذلك حبه لسيده، وىف هذا قال عمر: على ترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقو 

قلبه من حمبة اهلل وإجالله ما مينعه يف   مل َيف من اهلل لكانو مل َيف اهلل مل يعصه يعىن أنه لو نعم العبد صهيب، ل
 .من معصيته

وتضع قدرها،  السبب السادس: شر  النفس ومكاؤها وفضلها وأنفتها ومحيتها أن ختتار األسباب الىت َتطها
 .وختفض منزلتها وَتقرها، وتسو  بينها وبني السفلة

 السبب السابع: قوة العلم بسوِء عاقبة املعصية، وقبح أثرها والضرر الناشيء منها..
كراكب و مزمع على اخلروج منها، أو السبب الثامن: قصر األمل، وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وه

لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله محله ويضره وال و  سار وتركها. فهظل شجرة ُثيف   قال
ينفعه، حريص على االنتقال خبْي ما حبضرته، فليس للعبد أنفع من قصر األمل وال أضر من التسويف وطول 

 األمل. 
الناس، فإن قوة الداعى إىل مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بيف   السبب التاسع: جمانبة الفضول

املعاصى إَّنا تنشأُ من هذه الفضالت، فإهنا تطلب هلا مصرفا  فيضيق عليها املباح فتتعداه إىل احلرام. ومن أعظم 
األشياء ضررا  على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس ال تقعد فارغة، بل إن مل يشغلها مبا ينفعها شغلته مبا يضره 

 .وال بد
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القلب، فصرب العبد عن املعاصى إَّنا يف   اْلامع هلذه األسباب كلها: ثبات شجرة اإلميانو ر: وهالسبب العاش
 حبسب قوة إميانه، فكلما كان إميانه أقو  كان صربه أمّت وإذا ضعف اإلميان ضعف الصرب...و ه
 

 وقفة مع معاني التقوى يف القرآن الكريم
وا ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوال مَتُوُتنَّ ِإال َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن * َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن قال اهلل تعاىل: )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمنُ 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن *واْعَتِصُموا حِبَ  يع ا َوال تَ َفرَُّقوا ْبِل اللَّ ِإىَل اخلَْْْيِ َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِ  َويَ ن ْ ِه مجَِ
َوان ا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرة  ِمَن َواذُْكُروا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداء  فَأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإخْ 

ُ اللَّهُ  َها َكَذِلَك يُ بَ نيِّ ال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقوا َواْختَ َلُفوا ِمْن بَ ْعِد َما و َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن *  النَّاِر فَأَنْ َقذَُكْم ِمن ْ
 .[135-132َجاَءُهُم اْلبَ ي َِّناُت َوأُْولَِئَك هَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم( ]آل عمران:

 [132قَّ تُ َقاتِِه ((]آل عمران:فقوله تعاىل:))يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه حَ 
ُث أمر  ،أمر منه عزَّ وجلَّ لعباده املرمنني بتقواه. وكأنه سبحانه قد مجع يف التقو  مجيع اخلْيات العاجلة واآلجلة

وكان .عباده املرمنني هبا ليفوموا ويظفروا مبا جعله فيها من اخلْي والصالح، والسعادة والفالح؛ رمحة بعباده املرمنني
 .رمنني رحيما  بامل

َنا الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن  ))والتقو (( وصية اهلل ربِّ العاملني لألولني واالخرين، قال اهلل تعاىل: )َوَلَقْد َوصَّي ْ
يلة إال والتقو  سبيل موصل إليه، ووس ،ال آجل ظاهر والباطنو قَ ْبِلُكْم َوِإيَّاُكْم َأِن ات َُّقوا اللََّه (فما من خْي عاجل 

ظاهر وال باطن إال والتقو  حرم حريز،وحصن حصني للسالمة منه،  ،ما من شر عاجل  وال آجل  و مبلغة له. 
 .والنجاة من ضرره

 وكم علَّق اهلل العظيم يف كتابه العزيز على التقو  من خْيات عظيمة، وسعادات جسمية.
 ُقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقنَي(.قال اهلل تعاىل: )َوات َّ ،فمن ذلك: املعية اإلهلية احلفظية اللطفية

 )َوات َُّقوا اللََّه َويُ َعلُِّمُكُم اللَُّه(،:ومن ذلك: العلم اللدين قال اهلل تعاىل
ومن ذلك: الفرقان عند االشتباه ووقوع اإلشكال، والكفارة للسيئات، واملغفرة للذنوب؛ قال اهلل تعاىل: )يِا أَي َُّها 

اْلَفْضِل اْلَعِظيِم( ]األنفال: و ُه ذُ لَِّذيَن آَمُنواْ إَن تَ ت َُّقواْ الّلَه جَيَْعل لَُّكْم فُ ْرقَانا  َوُيَكفِّْر َعنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم َواللّ ا
2.] 
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ا َمْقِضياا * ُُثَّ نُ َنجِّي ) َوِإْن ِمْنُكْم ِإال َوارُِدَها َكاَن َعَلى رَ :ومن ذلك: النجاة من النار، قال اهلل تعاىل بَِّك َحْتم 
 [.42-41:الَِّذيَن ات ََّقوا وََّنَذُر الظَّاِلِمنَي ِفيَها ِجِثياا( ]مرمي

 [.61يُ َنجِّي اللَُّه الَِّذيَن ات ََّقْوا مبََفاَمهِتِْم ال مَيَسُُّهُم السُّوُء َوال ُهْم َُيَْزنُوَن(]الزمر:و ) :وقال
)َوَمن يَ تَِّق  :لشدائد، والرمق من حيث ال ُيتسب، واليسر وعظم األجر قال اهلل تعاىلومن ذلك املخروج من ا

ا*َويَ ْرمُْقُه ِمْن َحْيُث ال َُيَْتِسُب(]الطالق:  [.0-2اللََّه جَيَْعل لَُّه ََمَْرج 
َه يَُكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويُ ْعِظْم َلُه َأْجر ا( [.)َوَمن يَ تَِّق اللَّ 1:)َوَمن يَ تَِّق اللََّه جَيَْعل لَُّه ِمْن أَْمرِِه ُيْسر ا(]الطالق

 [.5:]الطالق
[، وقال اهلل 60:الوعد باْلنة، قال اهلل تعاىل: )تِْلَك اْْلَنَُّة الَّيِت نُوِرُث ِمْن ِعَباِدنَا َمن َكاَن َتِقياا(]مرمي :ومن ذلك

[، )إنَّ لِْلُمتَِّقنَي ِعنَد 26:[، )َوأُْمِلَفِت اْْلَنَُّة لِْلُمتَِّقنَي (]الشعراء05]الرعد: )مََّثُل اْْلَنَِّة الَّيِت ُوِعَد اْلُمت َُّقوَن (:تعاىل
ْم َجنَّاِت النَِّعيِم (]القلم -51:[، )ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّات  َونَ َهر * يف َمْقَعِد ِصْدق  ِعنَد َمِليك  مُّْقَتِدر (]القمر62:َرهبِِّ

55.] 
 [.19مة يف الدنيا واالخرة، قال تعاىل: ) ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم (]احلجرات:ومن ذلك الكرا

فجعل الكرامة عنده بالتقو ، ال باألنساب وال باألموال وال بشيء آخر. وكم وعد اهلل ورسوله على التقو  من 
 .ل ذكرها، ويتعذر حصرهاخْيات وسعادات، ودرجات وحسنات، وصالح وفالح، وغنائم وأرباح، يطو 

 :وما أحسن ما قيل يف املعىن
 .. ِسيَق إليه املتجُر الرابحُ .من يتَِّق اهلل فذاك الذي

 وقيل أيضا :
 .. معرفة اهلل فذاك الشقي.من عر  اهلل فلم تغنه

 .. يف طاعة اهلل وماذا لقي.ما ضرَّ ذا الطاعة ما ناله
 العزِّ للمتقي .. والعزُّ كلُّ .ما يصنع العبد بعزِّ الغىن

مع  ،واجتناب نواهيه ظاهرا  وباطنا   ،التقو  عبارة عن امتثال أوامر اهلل تعاىل :قال العلماء رضوان اهلل عليهم
 .واهليبة واخلشية والرهبة من اهلل ،استشعار التعظيم هلل

 ،أن يطاَع فال يعصىو [: ه132عمرن:)ات َُّقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه(]ال  :وقال بعض املفسرين رمحهم اهلل يف قوله تعاىل
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 ويشكر فال يكفر. انتهى ،ويذكر فال ينسى
أن يتقي اهلل حق تقاته  ،ألف ألف عمر إىل عمرهو كان له ألف ألف نفس إىل نفسه، و ولن يستطع العبد ول

 ،كربيائهو لعو وْلالل عظمة اهلل،  ،وذلك لعظم حق اهلل تعاىل على عباده ،أنفق مجيع ذلك يف طاعة اهلل وحمابهو ول
اعىرافا  ،يف دعائه -صلَّى اهلل عليه وآله وسلَّم-حممد  ،قد قال أفضل القائمني حبقِّ اهلل، وأكملهمو ارتفاع جمده، و 

وأعوذ بك  ،ومبعافاتك من عقوبتك ،))أعوذ برضاك من سخطك:بالعجز عن القيام بإحصاء الثناء على اهلل
سك ((. وقد بلغنا أن هلل مالئكة مل يزالوا منذ خلقهم اهلل ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نف ،منك

))  :فإذا كان يوم القيامة يقولون ،يف ركوع وسجود، وتسبيح وتقديس، ال يفىرون عنه، وال يشتغلون بغْيه
 ال عبدناك حقَّ عبادتك((.و سبحانك ولك احلمد. ما عرفناك حق معرفتك 

)فَات َُّقوا اللََّه َما :[، منسوخ بقوله132ُقوا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه(]ال عمران:)ات َّ  :إن قوله تعاىل :وقد قال بعض العلماء
 [.16اْسَتَطْعُتْم (]التغابن:

فإن اهلل  ،الصواب إن شاء اهلل تعاىلو وهذا ه ،االية الثانية مبينة للمراد من اآلية األوىل ال ناسخة هلا:وقال بعضهم
ألن له أن يفعل يف ملكه  ،أراده وأمربهو وإن كان له ذلك ل ،ال وسعهاال يكلف نفسا  إ -وله احلمد  -تعاىل 

) يُرِيُد الّلُه َأن َُيَفَِّف َعنُكْم َوُخِلَق اإِلنَساُن :كما قال تعاىل  ،ولكنه سبحانه قد خفف ويسر ؛وسلطانه ما شاء
 [.22َضِعيف ا(]النساء:

 [.125/2ْلُعْسَر (]البقرة:)يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم ا
واْ َما قال األمام الغزاِل رمحه اهلل يف ))اإلحياء((: ملا نزل قوله تعاىل: )لِّلَِّه ما يف السََّماواِت َوَما يف اأَلْرِض َوِإن تُ ْبدُ 

 [.221/2خُتُْفوُه ُُيَاِسْبُكم ِبِه الّلُه (]البقرة:و يف أَنُفِسُكْم أَ 
ُكلِّفنا ما   ،يا رسول اهلل :فجاء وا إليه وقالوا، صلى اهلل عليه وسلم ورضي عنهمشق ذلك على أصحاب رسول اهلل

)) أتريدون أن :فقال هلم عليه لسالم ،وفهموا من االية املراخذة واحملاسبة حىت على حديث النفس !ال نطيق
 إليك املصْي((.ولكن قولوا مسعنا وأطعنا، غفرانك ربنا و  !مسعنا وعصينا :إسرائيلو تقولوا كما قالت بن

ِه اَل )آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُنزَِل ِإلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْرِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِالّلِه َوَمآلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسلِ  :فأنزل اهلل ،فقالوا ذلك
ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك   [.225َرب ََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُْي (]البقرة:نُ َفرُِّق بَ نْيَ َأَحد  مِّن رُُّسِلِه َوقَاُلواْ مسَِ

إىل آخر  ،أن ال ُيمل عليهم اإلصر،بأن ال يراخذهم بالنسيان واخلطأ،:فحكى ذلك عنهم وما بعده من دعائهم
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 .ما أخرب به عنهم. فاستجاب هلم وخفف ويسر ورفع احلرج، فله احلمد كثْيا  
وما حدثوا به أنفسهم  ،ميت اخلطأ والنسيان وما استكرب هوا عليه))جتوم ِل عن أ :وبنيَّ ذلك عليه السالم بقوله

 يعلموا(( احلديث.و ما مل يقولوا أ
دين اهلل و وه ،[. أمر منه سبحانه باملوت على اإلسالم132:)َواَل مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن(]ال عمران:وقوله تعاىل

وأنه الدين الذي رضيه لرسوله ولعباده  ،يقبل من أحد سواهوأنه ال  ،الذي أخرب يف كتاب أنه الدين عنده
يَن ِعنَد الّلِه اإِلْساَلُم (]ال عمران: :فقال تعاىل ،املرمنني  [.19)ِإنَّ الدِّ

 [،0املائدة:وقال تعاىل: )اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدين ا (]
إذا أخذ به كان  ،ولكن قد جعل اهلل له سبيال  إىل ذلك ،وليس يقدر اإلنسان على أن مييت نفسه على اإلسالم

ويكره ،ويعزم عليه ،وُيبه ويتمناه ،أن َيتار املوت على اإلسالمو وامتثل ما أمره به وه ،عليهو قد أتى بالذي ه
وبذلك وصف اهلل األنبياء  ،متضرعا  وسائال  من اهلل أن يتوفاه مسلما  املوت على غْيه من األديان، وال يزال داعيا  

نُ َيا َواآلِخَرِة تَ َوفَّيِن  :والصاحلني من عباده فقال َمربا  عن يوسف بن يعقوب عليهما السالم )أَنَت َولِيِّي يف الدُّ
ا َوَأحلِْْقيِن بِالصَّاحِلِنَي(]يوسف:  [.131ُمْسِلم 

َنا َصب ْر ا َوتَ َوف ََّنا ُمْسِلِمنَي( ]األعرا : وعن السحرة حني آمنوا   [.126فتوعَّدهم فرعون بالعقوبة: )َرب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ
وحكى اهلل تعاىل عن إبرهيم عليه السالم الوصية باملوت على اإلسالم فقال تعاىل: ) َوَوصَّى هِبَا ِإبْ رَاِهيُم بَِنيِه 

يَن َفاَل مَتُوُتنَّ َإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن( ]البقرة:َويَ ْعُقوُب يَا َبيِنَّ ِإنَّ الّلَه   [.102اْصَطَفى َلُكُم الدِّ
فإن املضيع ألوامر اهلل  ،على اإلنسان االجتهاد يف حفظ إسالم وتقويته بفعل ما أمر به من طاعة اهلل تعاىلو 

فليحذر  ،معلى االستخفا  به فإن تركه لذلك دليل على استهانته حبق الدين،متعرض للموت على غْي ال'سالم
 .املسلم من ذلك غاية احلذر

وتزلزل قواعده وتعرضه للسب عند املوت،   ،فإهنا تضعف اإلسالم وتوهنه ،وعليه أيضا  أن جيانب املعاصي واآلثام
 واملصرين عليه. ،لكثْي من املالبسني هلا -والعياذ باهلل -كما وقع ذلك 

بُوا بِآيَاِت اللَِّه وََكانُوا هِبَا َيْستَ ْهزُِؤون( ]الروم:ويف قوله تعاىل: )ُُثَّ َكاَن َعاقِ   [13َبَة الَِّذيَن َأَساُؤوا السُّوَأ  َأن َكذَّ
وإن وقعت يف شيء منها  .اجتناب حمارمهو وخْذ نفَسك بامتثال أوامر اهلل تعاىل،  ،فتأمَّله ،ما يدُل على ذلك

 .صرار عليهفتب إىل اهلل تعاىل منه، واحذر كل احلذر من اإل
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قصم ظهري الذي يسأل اهلل  :يقول -لعنه اهلل  -وقد بلغنا أن الشيطان  ،وال تزال سائال  من اهلل حسن اخلامتة
 .مىت يعجب هذا بعمله! أخا  أن قد فطن :أقول .تعاىل حسن اخلامتة

عطى الدنيا حبذافْيها أو فإن اهلل ل ،فإهنا أعظم النعم وأكربها ،وأكثر من احلمد والشكر هلل على نعمة اإلسالم
 .عبدا  ومنعه اإلسالم لكان ذلك وباال  عليه

وهذا الثاين ميوت فيصْي إىل  ،ألن األول ميوت فيصْي إىل النار ،أعطاه اإلسالم ومنعه الدنيا مل يضرُّه ذلكو ول
 اْلنة.

ويف  .يضل من يشاءو ،يهدي من يشاء ،فإن اهلل مقلب القلوب ،وعليه أن ال تزال خائفا  وجال  من سوء اخلامتة
وحىت ما يكون بينه وبينها إال  ،إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اْلنة :)) والذي ال إله غْيه :احلديث الصحيح

 فيعمل بعمل أهل اْلنة فيدخلها(( احلديث. ،فيسبق عليه الكتاب ،ذراع
عض السلف الصاحل وكان ب .فضال  عن أهل التفريط والتخليط،وفيه غاية التخويف ألهل التقو  واألستقامة

 .واهلل ما أمن أحد على دينه أن يسلب إال سلب:يقول
يف غاية اخلو  من خامتة السوء مع صالح أعماهلم وقلة  -رمحة اهلل عليهم -وقد كان السلف الصاحل 

يعين الشهادة  ،والشهادة بباب الدار ،عرض عليَّ املوت على اإلسالم بباب احلجرةو ل :حىت قال بعضهم،ذنوهبم
على الشهادة على باب الدار، ألين ال أدري ما  ،الخىرت املوت على اإلسالم على باب احلجرة ،سبيل اهلليف 

 الذي يعرض لقليب فيما بني احلجرة إىل باب الدار!
فإن رأيتين قد ِمتُّ على اإلسالم فخذ مجيع  ،إذا حضرين املوت فاقعد عند رأسي وانظر :وقال آخر لبعض إخوانه

وإن رأيتين قد ِمتُّ على غْي ذلك فأعلم الناس ليصلي  .وخْذ به سكرا  ولوما  وفَ رِّقه على الصبيان ،ما معي فبعه
فرأيته قد مات  :قال .وكان قد ذكر له عالمة يعر  هبا الفرق بني األمرين .على بصْية ،عليَّ من أراد أن ُيَصلِّي

 .هتم يف ذلك كثْية مشهورةوحكايا .على اإلسالم وفعل ما أمره به من التصدق على الصبيان
والزكاة الواجبة، والذين يتتعبون عورات  ،واعلم أنه كثْيا  ما َيتم بالسوء للذين يتهاونون بالصالة املفروضة

 املسلمني، والذين ينقصون املكيال وامليزان، والذين َيدعون املسلمني ويغشوهنم ويلبسون عليهم
والذين يدَّعون أحوال األولياء  ،أولياء اهلل، وينكرون عليهم بغْي حق يف أمور الدين والدنيا، والذين ُيَكذِّبون

 .ومقاماهتم من غْي صدق، وأشباه ذلك من األمور الشنيعة
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وكذلك إضمار الشكِّ يف اهلل ورسوله واليوم ،ومن أخو  ما َيا  منه على صاحبه سوء اخلامتة، البدعة يف الدين
 ذر، وال عاصم من أمر اهلل إال من رحم.فليحذر املسلم من ذلك غاية احل .اآلخر

وأن تلحقنا بالصاحلني يف عافية يا رب ،أن تتوفانا مسلمني ،نسألك بنور وجهك الكرمي ،اللَّهمَّ يا أرحم الرمحني
 .العاملني

يع ا َواَل تَ َفرَُّقواْ (]آل عمران :وقوله تعاىل التمسك و وه ،بدين اهلل[. أمر باالعتصام 30:) َواْعَتِصُمواْ حِبَْبِل الّلِه مجَِ
كما   ،واالجتماع على ذلك، وهني عن التفرُّق فيه، ألن اْلماعة رمحة والفرقة عذاب ،واألخذ به، واالستقامة عليه

 .قال عليه الصالة والسالم
كان االفىراق فيه وعدم املساعدة .واملعاونة واَتاد الكلمة ،وملا كان قيام هذا الدين الشريف يف أصله باالجتماع

والتفرُّق فيه أصل كل شرٍّ  .لى إقامته موجبا  لوهنه وضعفه، فظهر أن االجتماع يف الدين أصل كل خْي وصالحع
 .وبالء

ُتْم َعَلَى َمِتِه ِإْخَوان ا وَُكنوقوله تعاىل: ) َواذُْكُرواْ نِْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم بِِنعْ 
ُ الّلُه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن(]ال عمر  َها َكَذِلَك يُ بَ نيِّ  [.130ان:َشَفا ُحْفَرة  مَِّن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّن ْ

 .أمر بشكره تعاىل على نعمة األلفة اليت أنعم اهلل هبا عليهم بعد العداوة الشديدة اليت كانت بني األوس واخلزرج
ويأكل بعضهم بعضا   ،أنصار اهلل ورسوله خصوصا ، وبني سائر عموما ، فإهنم إَّنا كانوا يقتتلون ويتناهبونوهم 

وألف بني قلوهبم، وأمال به ما كان بينهم من  ،فجمع به شتاهتم ،وأنزل عليه كتابه ،حىت بعث اهلل فيهم رسوله
 ا  يف دينه ونصرة رسوله، وتعظيم شعائره.الضغائن والعداوات، والفنت واملقاطعات، فأصبحوا بنعمته إخون

الَِّذَي أَيََّدَك بَِنْصرِِه و وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك يف معرض االمتنان على رسوله عليه السالم يف قوله تعاىل: )هُ 
 [.60-62..(]األنفال:.َوبِاْلُمْرِمِننَي(َوأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوهِبِمْ 

وذلك مبا كانوا عليه من الكفر باهلل  ،وله على شفا حفرة من الناروقد كانوا من قبل أن يبعث اهلل إليهم رس
فطلب منهم سبحانه أن يشكروه  ؛فأنقذهم اهلل منها مبا شرعه هلم من توحيده، والعمل بطاعته ،وعبادة األصنام

ذلك واجتماعهم بعد الفرقة وحذَّرهم يف ضمن  ،على ذلك، ويعرفوا حقَّ نعمته عليهم يف إنقاذهم من الضاللة
ُ الّلُه َلُكْم آيَاتِِه َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدوَن( ]آل  ،من موجبات الفرقة واالختال  بعد االجتماع واالئتال  )َكَذِلَك يُ بَ نيِّ

 [.130عمران:
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 كما قال اهلل تعاىل:)َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا مَاَدُهْم ُهد   َوآتَاُهْم تَ ْقواُهْم( ،أي تزدادون هد  إىل هداكم
 [.14/14]حممد:

 [131/0)َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْْْيِ(]ال عمران:،وقوله تعاىل:)َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمٌَّة(أي مجاعة
 ،اإلمان والطاعة. والدعوة إىل ذلك منزلة عند اهلل رفيعة -أغين اخلْي على اْلملةو وه

 .وقربة إىل اهلل عظيمة
ه من األجر مثل أجور من تبعه من غْي أن ينقص ))من دعا إىل هد  كان ل:-صلَّى اهلل عليه وآله وسلَّم-قال 

من أجورهم شْيء ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلُث مثل آثام من تبعه من غْي أن ينقص من آثامهم شيء 
)) 

))الدالُّ على اخلْي كفاعله((. فمن جعل الدعاء إىل اخلْي دأبَه وشغَله فقد أخذ حبظٍّ  :وقال عليه الصالة والسالم
وسار على سبيله اليت قال اهلل تعاىل فيها: ) ُقْل َهِذِه  ،-صلَّى اهلل عليه وآله وسلَّم-من مْياث رسول اهلل  وافر  

 [.132ِإىَل الّلِه َعَلى َبِصْيَة  أَنَْا َوَمِن ات َّبَ َعيِن َوُسْبَحاَن الّلِه َوَما أَنَْا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي( ]يوسف:و َسِبيِلي أَْدعُ 
ليه الصالة والسالم يف مجيع أوقاته غْي الدعوة إىل اهلل بقوله وفعله، ولذلك بعثه اهلل، وبذلك فلم يكن شغله ع

َا أُِمْرُت َأْن َأْعُبَد الّلَه َوال ُأْشرَِك ِبِه ِإلَْيِه أَْدعُ  :كما قال تعاىل أمره،  [.06َوِإلَْيِه َمآِب( ]الرعد:و ) ُقْل ِإَّنَّ
أحرصهم على هذا  ،وأوالهم به يف الدنيا واالخرة - عليه وآله وسلَّمصلَّى اهلل-فأقرب الناس من رسول اهلل 

والنهي عن  ،وأمتهم دخوال  فيه، أعين به الدعوة إىل اخلْي املفسَّر باإلميان والطاعة ،وأكثرهم شغال  به ،األمر
 .ضديهما اللذين مها الكفر واملعصية

والفالح:  .[131َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن(]ال عمران:وقوله تعاىل: ) َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِ  َويَ ن ْ 
 الفوم بسعادة الدنيا واآلخرة.و ه

واألمر باملعرو  والنهي عن املنكر: من أعظم شعائر الدين، وأقو  دعائم اإلسالم، وأهم الوظائف على 
وَيفى احلقُّ، ويظهر  ،وتُ تَ عَّد  احلدودُ  ،ما تتعطَّل احلقوقُ بإمهاهل، و صالح الشأن كّلهو هبما قوام األمر و املسلمني 

 الباطل.
عبارة عن كل شيء أمر اهلل بفعله، وأحب من عباده القيام به. واملنكر: كل شيء كره اهلل فعله،  :واملعرو 

 وأحب من عباده تركه.
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))من رأ   :ل عليه الصالة والسالمأعين األمر والنهي، البدَّ منه، وال رخصة يف تركه، وقد قا ،والقيام بذلك
فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان (( ويف رواية  ،منكم منكرا  فليغْيه بيده

 .من اإلميان مثقال ذرة (( -يعىن اإلنكار بالقلب  -)) وليس وراء ذلك  :أخر 
 نا ويوقر كبْينا، ويأمر باملعرو  وينَه عن املنكر ((.)) ليس منا من مل يرحم صغْي  :وقال عليه الصالة والسالم
ولتأخذن على يد  ،ولتنهون عن املنكر ،لتأمرن باملعرو  ،))والذي نفسي بيده :وقال عليه الصالة والسالم

 .ليبعثن اهلل عليكم عقابا  من عنده((و الظامل أ
فقد  :فقد تُ ُودَِّع منها (( ومعىن ذلك ،))إذا هابت أميت أن تقول للظامل يا ظامل :وقال عليه الصالة والسالم

 ودنا هالكها. ذهب خْيها،
وال يقبل اهلل تعاىل األعذار الباردة، والتعلالت الكاذبة اليت يتعلل هبا أبناء الزمان يف ترك األمر باملعرو  والنهي 

سطة األمر والنهي أذ  ال أنه ُيصل لنا بواو هنينا. أو إنه ال يقبل منَّا مهما أمرنا أ :وذلك كقوهلم ،عن املنكر
وإَّنا جيوم السكوت عند َتقق وقوع  .وال غْية على دين اهلل ،وأشباه ذلك من تومهات من ال بصْية له ،نطيقه

 .غْي أنه يسقط الوجوب ،تيَّقن عدم القبول، ومع وجود ذلك فاألمر والنهي أفضل وأوىلو األذ  الكثْي، أ
شيئا  يسْيا  تضيق عليه الدنيا، وال ميكنه السكوت وال يتعلَّل و ماله ول ُأِخَذ منو والعجب أن أحدهم إذا ُشِتَم أ

 .بشيء من تلك التعلُّالت اليت يتعلَّل هبا يف السكوت على املنكرات
 !وجه سو  أن أعراضهم وأمواهلم أعزُّ عليهم من دينهمو أ ،فهل هلذا حممل

؟ !فما الذي ُيملهم على َمالطة أهل املنكر ومعاشر هتم ،واأنكر و وإذا سلَّمنا هلم أنه ال ُيسَمُع منهم إذا أُِمُروا أ
 وقد أوجب اهلل عليهم تركهم واإلعراض عنهم مهما مل يستجيبوا اهلل ورسوله.

وكذلك الذي يرضى هبا  .وقد ثبت أن الذي يشاهد املنكرات، وال ينكرها مع القدرة شريك ألصحاهبا يف اإلُث
 .ان بينه وبني املوضع الذي تعمل فيه مثل ما بني املشرق واملغرببل؛ وإن ك .وإن مل يكن حاضرا  عندها

والذي َيالط أهل املنكر ويعاشرهم؛ وإن مل يعمل بعملهم معدود عند اهلل منهم، وإن نزلت هبم عقوبة أصابته 
ب يف اهلل ألهل واحل .وال يسلم إال بالنهي، ُثَّ باجملانبة واملفارقة هلم إن مل يقبلوا وينقادوا للحقو معهم، وال ينج

 .طاعته، والبغض يف اهلل ألهل معصيته من أوثق ُعَر  اإلميان
إسرائيل األحداث هنتهم و )) ملا أحدث بن :أنه قال -صلَّى اهلل عليه وآله وسلَّم-وقد بلغنا عن رسول اهلل 
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بعضهم على علماؤهم فلم يستجيبوا هلم، فخالطوهم بعد ذلك وواكلوهم، فلمَّا فعلوا ذلك ضرب اهلل بقلوب 
 ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مرمي ((. ،بعض

ويف قصة أهل القرية اليت كانت حاضرة البحر: أهنم ملَّا استحلوا االصطياد احملرَّم عليهم يوم السبت؛ تفرَّقوا ثالث 
وهم وخرجوا من ففرقة اصطادوا واستحلوا ما حرم اهلل عليهم، وفرقة أمسكوا وهنوهم ومل يفارقوهم، وفرقة فارق :فرق

فلما نزلت العقوبة عمَّت األوىل وكذا الثانية، إلقامتهم مع أهل املعصية وإن مل  ،بني أظهرهم بعد النهي هلم
َهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذنَا الَِّذيَن ظََلُمواْ  ،وجنت الفرقة الثالثة .يعملوا بعملهم َنا الَِّذيَن يَ ن ْ وذلك قوله تعاىل: )َأجَني ْ

 :كما يف االية االخر   ،[. فمسخنهم اهلل قردة ولعنهم165بَِئيس  مبَا َكانُواْ يَ ْفُسُقوَن(]األعرا : ِبَعَذاب  
 [.14/1نَ ْلَعنَ ُهْم َكَما َلَعنَّا َأْصَحاَب السَّْبِت (]النساء:و )أَ 

 عند اإلياس من قبوهلم للحق. ،وتكون اهلجرة واجملانبة ألهل املعاصي
بل ذلك حمرَّم لقوله  ،حد أن يبحث عن املنكرات املستورة حىت ينكرها إذا رأهاواعلم أنه ليس بواجب على أ

.(( .))من تتبع عورة أخيه تتبع اهلل عورته:[. ولقول النيب عليه الصالة والسالم19)َواَل جَتَسَُّسوا( ]احلجر: :تعاىل
 .احلديث

واإلنكار للمنكر كذلك فاعلم هذه  ،األمر باملعرو  عندما تر  التاركني له يف حال تركهمو وإَّنا الواجب ه
 .اْلملة، فإنا رأينا كثْيا  من الناس يغلطون فيها

من أفعال الناس وأقوهلم املنكرة حىت تشاهد ذلك  ،وال تقبل كل ما ينقل إليك ،ومن املهم: أن ال تصدق
 ،لمني أمر المموذلك ألن حسن الظن باملس .وال يقول إال احلق ،ينقله إليك مرمن تقي ال جيام و أ ،بنفسك

وصار  ،وارتفعت األمانة ،وقلت املباالة ،وقد كثرت بالغات الناس بعضهم على بعض، وعمَّ التساهل يف ذلك
واملذموم عندهم من خالفهم وإن   !املشكور عند الناس من وافقهم على هو  أنفسهم وإن كان غْي مستقيم هلل

ويذمون من  ،ح ملوافقته إياهم وسكوته على باطلهمكان عبدا  صاحلا ، فىراهم ميدحون من ال يستأهل املد 
 !!َيالفهم، وينصحهم يف دينهم

فإنَّ الزمان مفتون،  ،فوجب االحىرام والتَحفُّظ واالحتياط يف مجيع األمور ،هذا حال األكثر إال من عصمه اهلل
 وأهله عن احلق ناكبون إال من شاء اهلل منهم وهم األقلُّون.

أصل كبْي يف قبول احلق واالنقياد له، فعليك بذلك مع من  ،وجمانبة الغلظة والعنف ،واعلم أن الرفق واللطف
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وِلْن له جناحا ، فإن الرفق ما كان  ،وكلِّمه خاليا   ،نصحته من املسلمني، وأحِسِن السياسَة يف ذلكو هنيته أو أمرته أ
وكما قال اهلل تعاىل لرسوله: )فَِبَما  ،سالميف شيء إال مانه، وال نُزَِع من شيء إال شانه؛ كما قال عليه الصالة وال

 [.159ُكنَت َفظاا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّواْ ِمْن َحْوِلَك ( ]آل عمران:و َرمْحَة  مَِّن الّلِه لِنَت هَلُْم َولَ 
 [135بَ ي َِّناُت (]ال عمران:)َواَل َتُكونُواْ َكالَِّذيَن تَ َفرَُّقواْ َواْختَ َلُفواْ ِمن بَ ْعِد َما َجاءُهُم الْ  :وقوله تعاىل

هني من اهلل لعباده املرمنني عن التشبُّه باملتفرِّقني املختلفني يف دينهم من أهل الكتاب )َوأُولَئَك( الذين اختلفوا يف 
جدا  عذابا  مسَّاه اإلله العظيم عظيما ، وتفكَّْر فيه، وانُج  -رمحك اهلل  -دينهم )هَلُْم َعَذاٌب عِظيٌم( فاستعظم 

 واألهواء املتفرقة. ،واآلراء املختلفة ،جمانبة الزيغ والبدعةو بنفسك منه، وذلك مبالممة الكتاب والسنة، 
فقد تفرَّقت هذه األمة واختلفت أيضا  على وفق ما أخرب  ،واعلم أنه كما تفرَّق أهل الكتاب واختلفوا يف دينهم

افىرقت اليهود على إحد  وسبعني فرقة، وافىرقت  يف قوله: )) -صلَّى اهلل عليه وآله وسلَّم-به رسول اهلل 
 النصار  على اثنتني وسبعني فرقة، وستفىرق أميت على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال فرقة واحدة((

ومتَّ ما وعد به الصادق األمني على وحي اهلل تعاىل  ،وقد افىرقت هذه األمة على هذا العدد من ممان قدمي
قال: ))اليت تكون على مثل ما أنا عليه  ؟ل عليه الصالة والسالم عن الفرقة الناجية من هيوتنزيله، وملا سئ

 أصحايب ((.و 
 .اْلمهور األكثر من املسلمنيو وأمر عليه الصالة والسالم عند االختال  بلزوم السواد األعظم؛ وه

األعظم، وصحَّ أهنم الفرقة الناجية بفضل ومل يزال أهل السنة حبمد اهلل تعاىل من الزمن األول إىل اليوم هم السواد 
وما كان عليه السلف الصاحل من الصحابة والتابعني، رضوان اهلل عليهم  ،وملالممتهم للكتاب والسنة ،اهلل لذلك

 .أمجعني
بة قبلة، وبعد: فإنا واحلمد هلل قد رضينا باهلل ربَّا ، وباإلسالم دينا ، ومبحمد نبيا  ورسوال ، وبالقران إماما ، وبالكع

وبكل رسول أرسله اهلل،  ،وتربَّأنا من كل دين َيالف دين اإلسالم، وآمنا بكل كتاب أنزله اهلل .وباملرمنني إخوانا  
صلَّى اهلل عليه وآله -وبكل ما جاء به حممد رسول اهلل  ،وبالقدر خْيه وشرِّه، وباليوم اآلخر ،ومبالئكة اهلل

وعليه نبعث إن شاء اهلل من اآلمنني؛ الذين ال خو  عليهم  ،وعليه َّنوتعلى ذلك حنيا  ،عن اهلل تعاىل -وسلَّم
 .وال هم ُيزنون، بفضلك اللَّهمَّ يا ربَّ العاملني

)) ذاق طعم اإلميان من رضي باهلل ربَّا ، وباإلسالم دينا ،  :-صلَّى اهلل عليه وآله وسلَّم-وقد قال رسول اهلل 
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احلداد  عبد اهلل بن علوي نقال عن كتاب ) النصائح اإلميانية ( للشيخا.ه. هذا املبحث  .ومبحمد نبيَّا  ((
 .ه 1112دار احلاوي ط. الثانية   (06-25ه ( )ص 1311-1102)
 

 ...قبل الثورة على الحكام ثورة على النفس

  :قال اهلل تعاىل
( 13)  خاب من دساها( وقد  9( قد أفلح من مكاها )  2( فأهلمها فجورها وتقواها )  4ونفس وما سواها )  

 سورة الشمس
 ،خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القومية :) ونفس وما سواها ( أي :وقوله
وهداها إىل ما قدر  ،بني هلا ذلك :أي ،فأرشدها إىل فجورها وتقواها :) فأهلمها فجورها وتقواها ( أي :وقوله

  .هلا
بطاعة  :أي ،قد أفلح من مكى نفسه :أن يكون املعىن ) قد أفلح من مكاها وقد خاب من دساها ( ُيتمل :وقوله
 .وطهرها من األخالق الدنيئة والرذائل -كما قال قتادة   -اهلل 

حىت ركب املعاصي  ،أمخلها ووضع منها خبذالنه إياها عن اهلد  :أي ،دسسها :وقد خاب من دساها ( أي (
 .عز وجل -وترك طاعة اهلل 

( انتهى من تفسْي  .وقد خاب من دسى اهلل نفسه ،لح من مكى اهلل نفسهقد أف :وقد ُيتمل أن يكون املعىن
 العالمة ابن كثْي َمتصرا.
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 تعليق رائع للذهبى يف مسألة خطرية
بتدئ َوالَعاِمي الَفقِ  َمْن بَ َلَغ رُتْ َبة االْجِتَهاد، َوَشِهد َلُه ِبَذِلَك ِعدَّة  ِمَن األَِئمَِّة، مَلْ َيُسْغ َلُه َأْن يُ َقلَِّد، َكَما َأنَّ 

ُ
ْيه امل

َكِثْْيا  ِمْنُه اَل َيسوَُغ َلُه االْجِتَهاد أََبدا ، َفَكْيَف جَيَْتِهُد، َوَما الَِّذي يَ ُقْوُل؟ َوعاَلم يَبيِن؟ وََكْيَف و الَِّذي َُيفظ الُقْرآن أَ 
 َيطُْي َوَلمَّا يُ َريِّش؟    

َحدِّث، الَِّذي َقْد َحِفظ َُمَْتَصرا  يف اْلُفُروع، وَِكَتابا  يف قَواعد َوالِقسم الثَّاِلث: الَفِقْيُه املنتِهي الَيقظ الفَ 
ُ
ِهم امل

فَ َهِذِه رُتْ َبة ِمْن اأُلُصْول، َوقَرأَ النَّْحو، َوَشارَك يف الفَضاِئل َمَع ِحْفِظِه ِلِكَتاِب اهلِل َوتَشاغله بتَ ْفِسْْيه َوقَوِة ُمَناظرتِِه، 
ُقيَّ 

َها النَّّص، َوَعِمَل هِبَا بلَغ االْجِتَهاد امل د، َوتََأهَّل لِلنظر يف دالَِئل األَِئمَّة، َفمىَت َوضَح َلُه احَلقُّ يف َمْسأََلة، َوثبت ِفي ْ
َفَة ِمْثال ، أَ  ، أَ و الث َّْورِيِّ، أَ و َكَماِلك، أَ و َأَحُد األَِئمَِّة اأَلْعاَلِم َكَأيب َحِني ْ ، َوَأيب و اأَلْومَاِعيِّ  ُعبَ ْيد ، َوَأمْحََد، الشَّاِفِعيِّ

َها بَ ْعَد قَيام احُلجَّة عَ  َها احَلّق َواَل َيْسُلِك الّرخَص، َولَِيتَ َورَّع، َواَل َيَسُعه ِفي ْ  َلْيِه َتقليٌد.                       َوِإْسَحاق، فَ ْلَيتَّبع ِفي ْ
َا َأْعَجبته نَ ْفُسُه، َوَأَحّب الظُُهْور،  فَِإن َخا  ممَّْن ُيَشغِّب  َعَلْيِه ِمَن الُفَقَهاء فَ ْلَيَتَكتَّم هِبَا َواَل َيىرَاء  ِبفعلَها، فَ ُرمبَّ

ْعُرو ، فَ ُيَسلُِّط اهللُ 
َ
، َوأَمر بِامل  َعَلْيِه َمْن يُرِذْيه فَ يُ َعاقب، َوَيدخل َعَلْيِه الدَّاخُل ِمْن نَ ْفِسِه، َفكم ِمْن َرُجل  َنَطَق بِاحلَْقِّ

نْ  ِلسوء َقصدِه، َوُحبِّهِ 
ُ
يِنيَّة، فَ َهَذا َداٌء َخِفيٌّ َسار  يف نُ ُفْوِس الُفَقَهاء، َكَما أَنَُّه َداٌء َسار  يف نُ ُفْوِس امل ِفِقني لِلرِّئَاَسة الدِّ

َزْخَرَفة، َوهُ 
ُ
ب امل َجاِهِدْيَن، َفىرَاهم َداٌء خِفيٌّ َيسرِي يف نُ ُفْوس اْلُْند َواألَُمرَاء وَ و ِمَن اأَلغِنَياء َوأَربَاب الُوقُ ْو  َوالىرُّ

ُ
امل

َجاِهِدْيَن َُمَّبآُت  وَكَماِئُن ِمَن االختَياِل َوِإظَهار الشَّ 
ُ
، َوَيْصَطِدُم اْلمَعان َويف نُ ُفْوس امل َجاَعِة ليُ َقاَل، يَلتُقْوَن الَعُدوَّ

حالَّة عَ  ،َوالعجِب 
ُ
َبة، َواخلُوذ املزخرَفة، َوالُعدد امل َذهَّ

ُ
َلى نُ ُفْوس ُمتكبّ َرة ، َوفُ ْرَسان ُمتجب َِّرة، َولُْبِس القرَاقل  امل

َوُشرب لِلمسكر، َفَأىنَّ يُ ْنصُرْون؟ وََكْيَف اَل َُيذُلْون؟ اللَُّهمَّ:  ،َويَنَضا  ِإىَل َذِلَك ِإخاَلٌل بِالصَّاَلة، َوظُلم لِلرَّعيَّة 
                                                                                                              فَانصر ديَنك، َوَوفِّق ِعَبادك.                                      

يَاء، َفَمْن طََلَب الِعْلَم لِلعمل َكسره  الِعْلُم، َوَبَكى َعَلى نَ ْفِسِه، َوِمْن طلب الِعْلم لِلمَدارس َواإِلفَتاء َوالفخر َوالرِّ 
.. َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَها .َتال، َوامدَر  بِالنَّاِس، َوَأْهلكه الُعْجُب، َوَمَقَتْتُه األَنْ ُفس* َقْد أَفْ َلَح َمْن مَكَّاَهاََتامَق، َواخ
ْعِصَية(13و 9]الشَّْمس:

َ
 .12[ َأي دسََّسَها بِالفُجور َوامل

 

                                                            

 (192/ 12سْي أعالم النبالء ط الرسالة ) 12

 



27 
 

 

 املؤمن مرآة أخي 
فإن رأ  به  ،إن أحدكم مرآة أخيه  :صلى اهلل عليه وسلم قال رسول اهلل :قال -رضي اهلل عنه  -عن أيب هريرة 

  . رواه الىرمذي .أذ  فليمط عنه 
 . وُيوطه من ورائه ،يكف عنه ضيعته ،املرمنو واملرمن أخ ،املرمن مرآة املرمن  :ويف رواية له وأليب داود

 حسنه االلباين يف صحيح اْلامع والصحيحة وصحيح األدب 
يه وسلم يردب املرمنني ويربيهم كى يكون بعضهم لبعض كآلة إلراءة حماسن أخيه فرسول اهلل صلى اهلل عل

ير  من أخيه ما ال يراه من نفسه كما يرسم و وأيضا ه ،فإن النصيحة يف املأل فضيحة ،لكن بينه وبينه ،ومعايبه
ما يعلم خلل إَّنا يْعلم الشخص عيب نفسه بإعالم أخيه ك :َمتف عن صاحبه فْياه فيها أيو يف املرآة ما ه

يرذي غْيه ) و عيبا مما يرذيه أ :بأخيه ) أذ  ( أي :أحدكم ) به ( أي :وجهه بالنظر يف املرآة.. ) فإن رأ  ( أي
عن أخيه إما بإعالمه حىت يىركه  :واملعىن فليزل ذلك األذ  ) عنه ( أي ،فليمطه من اإلماطة :فليمط ( أي

. قال .رحم اهلل امرأ أهد  إِل بعيوب نفسي :رضي اهلل عنه وهذا وجه قول عمر ،بالدعاء له حىت يرفع عنهو أ
ترخصت يف بعض األمور ماذا كنتم فاعلني و أرأيتم ل :يف جملس فيه املهاجرون واألنصار -رضي اهلل عنه  -عمر 

 .أنتم إذا أنتم :قال عمر .فعلت ذلك قومناك تقومي القدحو ل :قال بشْي بن سعد .فلم جييبوا ؟ثالثاو مرتني أ
ُيفظه ويضمه إليه  :) وُيوطه ( أي .جيمع عليه معيشتهو مينع عن أخيه تلفه وخسرانه  :ف عنه ضيعته ( أييك(

  .يف غيبته نفسا وماال وعرضا بأن ال يسكت إذا اغتيب عنده وقدر على دفع غيبته باحلسىن :) من ورائه ( أي
 انتهى بتصر  من مرقاة املفاتيح
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 من قصص الربانيني من العلماء
 ... وهذه قصته العجيبة مع هارون الرشيد.أحوج والة امورنا لعلماء ربانيني مثل الفضيل بن عياض ما
 

 (103/ 1يرويها لنا ابن اْلومي يف كتاب صفة الصفوة )
 :عن الفضل بن الربيع قال

: وُيك قد فقال ؛أرسلت إِلَّ أتيتكو حج أمْي املرمنني الرشيد فأتاين فخرجت مسرعا  فقلت يا أمْي املرمنني ل
 .َحكَّ يف نفسي شيء فانظر ِل رجال أسأله

 .ها هنا سفيان بن عيينة فقال امض بنا إليه :فقلت
 فأتيناه فقرعت الباب فقال من ذا؟

هل  :فحدثه ساعة ُث قال له ،أرسلت إِل أتيتكو فقال يا أمْي املرمنني ل ،أمْي املرمنني فخرج مسرعا فقلت أجب
  ؟عليك دين

  .قال سفيان: نعم
 ..فقال هارون الرشيد ِل: يا أبا عباس اقض دينه

 .انظر ِل رجال اسأله ،فلما خرجنا قال: ما أغىن عين صاحبك شيئا
 .هاهنا عبد الرماق بن مهام...... وجر  معه مثلما جر  مع سفيان وكأنه مل يشف غليل أمْي املرمنني :فقلت له

 .سألهانظر ِل رجال ا ،فلما خرجنا قال ما أغىن صاحبك شيئا
 ..امض بنا إليه :قلت: ها هنا الفضيل ابن عياض. قال

فقال الفضيل:  ،آية من القرآن يرددها.. فقال الرشيد: اقرع الباب، فقرعُت البابو قائم يصلي يتلو فأتيناه فإذا وه
  من هذا؟

 !؟ما ِل وألمْي املرمنني :. فقال.أجب أمْي املرمنني :فقلت
  ؟ألمْي املرمننيسبحان اهلل أما عليك طاعة  :فقلت

فنزل ففتح الباب ُث إرتقى إىل الغرفة فأطفا املصباح ُث إلتجأ إىل مواية من موايا البيت فدخلنا فجعلنا جنول عليه 
يا هلا من كف ما ألينها إن  :رضى اهلل عنه -بأيدينا فسبقت كف هارون الرشيد قبلي إليه.. فقال له الفضيل 
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 .جنت غدا من عذاب اهلل عز وجل
 .ليكلمنه الليلة بكالم نقي من قلب تقي :ت يف نفسيفقل

وحممد  ،إن عمر بن عبد العزيز ملا وىل اخلالفة دعا سأمل بن عبد اهلل :فقال الفضيل ألمْي املرمنني هارون الرشيد
. إين قد ابتليت هبذا البالء فأشْيوا عليَّ  :فقال هلم ،ورجاء ابن حيوة )كبار علماء التابعني( ،بن كعب القرظي

 .فعدَّ اخلالفة بالء  وعددهتا أنت وأصحابك نعمة
 .) إن أردت النجاة غدا من عذاب اهلل فصم عن الدنيا وليكن إفطارك من املوت( :فقال له سامل بن عبد اهلل

وأوسطهم  ،) إن أردت النجاة من عذاب اهلل فليكن كبْي املسلمني عندك أبا :وقال له حممد بن كعب القرظي
 .( فوقِّر أباك واكرم أخاك وََتَنَّن على ولدك ،رهم عندك ولدا  وأصغ ،عندك أخا

إن اردت النجاة غدا  من عذاب اهلل عز وجل فأحبَّ للمسلمني ما َُتّب لنفسك واكره   وقال له رجاء ين حيوة
 ..( هلم ما تكرُه لنفسك ُث ُمت إذا شئت

م فهل معك رمحك اهلل َمن يشْي عليك مبثل وإين أقول لك: ) أين أخا  عليك أشد اخلو  يوم تزل فيه األقدا
 هذا؟

 ..فبكى هارون بكاء شديدا حىت غشي عليه
 .أرفق بأمْي املرمنني :فقلُت له )راوي القصة من علماء السلطان(

  .ُث أفاق اخلليفة فقال له: مدين رمحك اهلل.وارفق به أنا ،يا ابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك :فقال الفضيل
 :لفقال الفضي

) يا أخي أذّكرك طول  :يا أمْي املرمنني بلغين أن عامال لعمر بن عبد العزيز شكا إليه فكتب إليه عمر يقول )
سهر أهل النار يف النار مع خلود األبد وإياك أن ينصر  بك املقام من عند اهلل فيكون آخر العهد وانقطاع 

 .)الرجاء
فقال له عمر: ما أقدمك قال  ؛قدم على عمر بن عبد العزيز قال: فلما قرأ الواِل كتاب عمر طو  البالد حىت

 .خلعت قليب بكتابك ال أعود إىل والية  أبدا حىت ألقى اهلل عز وجل
يا أمْي املرمنني إن العباس  :. فقال الفضيل.مدين رمحك اهلل :ُث قال له ؛فبكى هارون بكاء شديدا :قال الراوي

 ،فقال:  يا رسول اهلل أّمرين على إمارة  ؛ النيب صلى اهلل عليه وسلمعم املصطفى صلى اهلل عليه وسلم جاء إىل
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 .إن اإلمارة حسرة وندامة يوم القيامة فإن استطعت أن ال تكون أمْيا فافعل :فقال له النيب صلى اهلل عليه وسلم
 .مدين رمحك اهلل :فبكى هارون بكاء شديدا وقال له

فإن استطعت  ؛لك اهلل عز وجل عن هذه اخللق والناس يوم القيامةيا حسن الوجه أنت الذي يسأ :فقال الفضيل
فإن النيب صلى  ؛وإياك أن تصبح ومتسي ويف قلبك غّش ألحد من رعيتك ،أن تقي هذا الوجه من النار فافعل

 .اهلل عليه وسلم قال: من أصبح هلم غاشا  مل يُرح رائحة اْلنة
  ؟هل عليك دين :فبكى هارون وقال له

والويل ِل إن مل أهُْلَْم حجيت  ،والويل ِل إن ناقشين ،نعم دين لريب ُياسبين عليه فالويل ِل إن سألين :لقال الفضي
 .يوم القيامة

  إَّنا اعين دين العباد؟ :قال هارون الرشيد
ْنَس إن ريب مل يأمرين هبذا.. أمر ريب أن أوحده وأطيع أمره؛ فقال عز وجل: َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ  :قال الفضيل َواأْلِ

ُهْم ِمْن رِْمق  َوَما أُرِيُد َأْن يُْطِعُموِن ِإنَّ اللََّه هُ   .)52-56اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي )الذاريات: و الرَّمَّاُق ذُ و ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن َما أُرِيُد ِمن ْ
  ؛هبا على عبادتكو وتق ،هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك :فقال له هارون
 .سبحان اهلل أنا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئين مبثل هذا؟ سلمك اهلل ووفقك فقال الفضيل:

فلما صرنا على الباب قال هارون الرشيد: يا أبا عباس إذا دللتين على  ،ُث صمت فلم يكلمنا فخرجنا من عنده
 .رجل  فُدلين على مثل هذا، هذا سيد املسلمني
قبلت هذا املال من و يا هذا قد تر  ما حنن فيه من ضيق احلال فل :فدخلت على الفضيل امرأة من نسائه فقالت

مثلي ومثلكم كمثل قوم كان هلم بعْي يأكلون من كسبه فلما كرب حنروه فأكلوا  :فقال هلا ،اخلليفة فتفرجنا به
 .حلمه

طح على ندخل فعسى أن يقبل املال.. فلما علم الفضيل خرج فجلس يف الس :فلما مسع هارون هذا الكالم قال
. فبينما حنن كذلك إذ خرجت جارية سوداء ..فجاء هارون فجلس إىل جنبه فجعل يكلمه فال جييبه.باب الغرفة

 .فانصرفنا ،يا هذا قد آذيت الشيخ هذه الليلة فانصر  رمحك اهلل :فقالت
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 جواب من وعى اإلسالم
 أمريكية اعتنقت اإلسالم )بعد فهم لروح ومميزات هذا الدين العظيم(

ملاذا ترتدين هذا  :لتها بنت أمريكية ) نفس السرال الذي تطرحه املنحالت ويروج له املفسدون يف بالدنا!(سأ
أليس يف هذا كبت للمرأة وانتقاص من حريتها وتذكْي بأهنا جارية  ؟احلجاب الذي يغطي عقلك قبل جسمك

 ؟حمبوسة داخل هذا الرداء املفروض عليها
 طرحت هذه الشبهة السفيهة على بناتنا تراهم كيف يردون؟و . ولفكيف أجابت ) البنت املرمنة(.

. لقد أجابت البنت جوابا .وألننا تعودنا أن الدين وراثة.. فإننا َّنارس هذا الدين العظيم بال وعى ملناحي عظمته
 .؟. فماذا قالت.خطْيا جدا

. فأنا حبجايب .حلرية وذروة العقلقمة او . إَّنا ه.ليس احلجاب انتقاصا من حرييت وحجبا لعقلي ،يا أخيت :قالت
. وفق مصلحة احلفاظ على جسمي وعقلي وروحي يف .. أحدد من يراه ومن ال يراه.املتحكم األول يف جسمي

أحق الناس برؤية كل شئ فيا.. وأمسح أليب وأخي وابين و... باقي و منهج رباين ال َيطئ.. فأمسح لزوجي الذي ه
 ..أمسح لغريب ال آمنه على نفسي برؤية شئ مين . وال.حمارمي برؤية ما دون العورة

 !إنين املتحكمة فكيف تكون حرييت حمدودة؟
 ..على األقل أنا يف عني نفسي وعني غْيي إنسانة هلا حقوقها وهلا كل احلق أن متنع األغراب من رؤية جسدها

ال تر  فيه غْي شهوة  ولكن غْيي من النساء املتربجات هن والرجال كمثل الكالب والذئاب تر  حلما شهيا
 االلتهام.....!!!!!!!

 ...نزل اهللأالذين يكتمون ما 
 يف بُطُوهِنِْم ِإالَّ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ َزَل اللَُّه ِمَن اْلِكَتاِب َوَيْشتَ ُروَن ِبِه مَثَن ا قَِليال  أُولَِئَك َما يَْأُكُلونَ  قال تعاىل: 

يِهْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم النَّاَر َواَل ُيَكلِّمُ   البقرة(141) ُهُم اللَُّه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َواَل يُ زَكِّ
(: إنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ َزَل اللَّه ِمْن اْلِكَتاب اْلُمْشَتِمل َعَلى نَ ْعت حُمَمَّد َصلَّى 05جاء يف تفسْي اْلاللني )ص: 

نْ َيا يَْأُخُذونَُه َبَدله ِمْن َسَفَلتهْم َفاَل يُْظِهُرونَُه َخْو   اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهمْ  فَ ْوته اْليَ ُهود َوَيْشتَ ُروَن ِبِه مَثَن ا قَِليال  ِمْن الدُّ
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يِهْم َعَلْيِهْم أُولَِئَك َما يَْأُكُلوَن يف بُطُوهنْم إالَّ النَّار أِلَن ََّها َمآهلْم َواَل ُيَكلِّمُهْم اللَّه يَ ْوم اْلِقيَ  اَمة َغَضب ا َعَلْيِهْم َواَل يُ زَكِّ
 النَّار.ا.ه.و يَُطهِّرُهْم ِمْن َدَنس الذُّنُوب َوهَلُْم َعَذاب أَلِيم ُمرمِْل هُ 

 .. اآلية.وقوله تعاىل:  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما أَنْ َزَل اللَُّه ِمَن اْلِكتابِ 
 .لذين كتموا أْمر حمّمد صّلى اهلل عليه وسلم، واْلِكتاِب: التوراة واإِلجنيلقال ابن َعبَّاس وغْيه: املراد أحبار اليهود ا

وهذه اآلية وِإن كاَنْت نزَلْت يف األحبار، فِإهنا تتناَوُل من علماء املسلمني َمْن كتم  :(211/ 1ويف احملرر الوجيز )
ى مذمَّتهم بأهنم باعوا آخرهتم حبظِّهم من املطعم احلقَّ َمتارا  لذلك بسبب ُدنْ َيا يصيبُ َها، ويف ذكر الَبْطِن تنبيٌه عل

 ،الذي ال َخَطَر له، وعلى سفاهتهم بطاعة بُطُوهنم، قال الرَّبِيع وغْيه: مسى مأكوهلم نارا  ألنه يرول هبم ِإىل النار 
 .وقيل: يأكلون النار يف َجَهنََّم حقيقة  

ه عن أْخذ شيء من املتعلِّمني على تعليم العْلم، بل (: وينبغي ألهل العْلِم التنزُّ 003/ 0« )تفسْي الطربي»ويف 
األنعام: (.. .ُقْل ال َأْسئَ ُلُكْم َعَلْيِه َأْجرا    :-عليه السالم -وقد قال تعاىل لنبيِّه ،يلتمُسوَن األجر من اللَّه عزَّ وجلَّ 

َعلَّْمُت نَاسا  ِمْن َأْهِل الصُّفَِّة » قال: ،اآلية، ويف سنن أيب َداُوَد بسند حسن، عن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت  )93
ُهْم قَ ْوسا ، فَ ُقْلتُ  َها يف َسِبيِل اللَِّه، آلِتنَيَّ َرُسوَل اهلل :الِكَتاَب، َوالُقْرآَن، وأهد  ِإَِلَّ َرُجٌل ِمن ْ ، َوأَْرِمي َعَلي ْ لْيَسْت مبَال 

يَا َرُسوَل اللَِّه، َرُجٌل أهد  ِإَِلَّ قَ ْوسا  ممَّْن ُكْنُت أَُعلُِّمُه الِكَتاَب  :صّلى اهلل عليه وسلم، َفألْسأَلَنَُّه، َفأَتَ ْيُتُه، فَ ُقْلتُ 
َها يف َسِبيِل اللَِّه، قَاَل: ِإْن ُكْنَت َتُِبُّ َأْن ُتَطوََّق َطْوقا  مِ  ، َوأَْرِمي َعَلي ْ َويف  ،«ْن نَار ، فاقبلهاَوالُقْرآَن، َولَْيَسْت مبَال 

 .انتهى.«تَ َعلَّْقتَ َهاو َما تر  ِفيَها، يَا َرُسوَل اللَُّه؟ قَاَل: مَجَْرٌة بَ نْيَ َكِتَفْيَك تَ َقلَّْدتَ َها أَ  فَ ُقْلتُ »رواية : 
وقوله تعاىل: َوال ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه: قيل: هي عبارٌة عن الغضب عليهم، وِإمالة الرَضا عنهم ِإذ يف غْي موضع  من 

يِهْم،  . يكلِّم الكافرين، وقال الطربيُّ وغْيه: املعىن: ال يكلِّمهم مبا ُيبُّونَهُ الُقرآن ما ظاهره أن اللَّه تعاىل َوال يُ زَكِّ
قول بعيد وغْي و وه :أي: ال يطهِّرهم من موجباِت العذاِب، وقيل: املعىن: ال يسمِّيهم أمكياء ) قلُت )جامعه(

 (10)تزكية من اهلل تعاىل( ا.ه. مرضى خاصة إن كان فيه شبهة االعتزال الذين اليرون اهلداية وال
 

                                                            

 (061/ 1احلسان يف تفسْي القرآن )من  تفسْي الثعاليب = اْلواهر  10
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 لطيفة يف الكالم والصمت
وفضل بعضهم الكالم على الصمت لكن احلسن البصر  حسم املقارنة  ،وقد فضل البعض الصمت على الكالم

  :بقوله
 والصمت خْي من إمالء الشر(. ،) إمالء اخلْي خْي من الصمت          

 :قال .ال :! قال؟أغزوت الروم :فسأله إياس ،زين قاضى البصرةاغتاب رجل أخا له عند إياس بن معاوية امل
. سلم منك كل هرالء ومل يسلم منك .! قال: ال. قال: سبحان اهلل؟! قال: ال. قال أغزوت الىرك؟أغزوت السند
 !.!أخوك املسلم

 

 حقيقة الفاطميني وأهنم ) العبيديون( الفساق الكفار
  ه: 132( يف حوادث سنة 092/ 11اية )قال احلافظ ابن كثْي يف البداية والنه

)ويف ربيع اآلخر منها كتب هرالء ببغداد حماضر تتضمن الطعن والقدح يف نسب الفاطميني، وهم ملوك مصر 
وليسوا كذلك، وإَّنا نسبهم إىل عبيد بن سعد اْلرمي، وكتب يف ذلك مجاعة من العلماء والقضاة واألشرا  

-منصور بن نزار امللقب باحلاكم و دِّثني، وشهدوا مجيع ا أن احلاكم مبصر هوالعدول، والصاحلني والفقهاء واحمل
ابن معد بن إمساعيل بن عبد اهلل بن سعيد، ال أسعده اهلل، فإنه ملا صار  -حكم اهلل عليه بالبوار واخلزي والدمار

رج، ال نسب هلم يف ولد إىل بالد املغرب تسمى بعبيد اهلل، وتلقب باملهدي، وأن من تقدَّم من سلفه أدعياء خوا
علي بن أيب طالب، وال يتعلقون بسبب وأنه منزه عن باطلهم، وأن الذي ادعوه إليه باطل ومور، وأهنم ال يعلمون 

ا من بيوتات علي بن أيب طالب توقف عن إطالق القول يف أهنم خوارج َكَذبة، وقد كان هذا اإلنكار  أحد 
يذهب وهم و هم باملغرب منتشر ا انتشار ا مينع أن يدلس أمرهم على أحد، ألباطلهم شائع ا يف احلرمني، ويف أول أمر 

وسلفه كفَّار فسَّاق فجَّار ملحدون منادقة معطلون ولإلسالم و إىل تصديقهم فيما ادعوه، وأن هذا احلاكم مبصر ه
مر وسفكوا جاحدون، وملذهب اجملوسية والثنوية معتقدون، قد عط لوا احلدود، وأباحوا الفروج، وأحلوا اخل

 اه.الدماء، وسبُّوا األنبياء، ولعنوا السلف، وادعوا الربوبية
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 شعر -وطن حبجم عيوننا :اسرتاحة
 للشاعر /أمحد خبيت

 عيناك آخ ر معجزات احلب
 يف ممن الرصاص.
 وقد ،هنران من غض ب  

 نصبا موامين القصاص.
 للرافعني من ارة الدم
 دون منٍّ وانت ق اص.
 عيناك شعٌب ث ائرٌ 

 يىرقب الغ د واخلالص.
%%%%% 

 يف بيعة الرضوان
 .يا قرآن عيينَّ املبني

 َتت السماواِت اليت
 ليست ختصُّ اليائسني.
 با يعُت  جلجلة الىرابِ 

 وكربالء الواقفني.
 أقسمت إم ا أن أكون هن ا

 وإم ا أن أك ون.
%%%%%% 

 جئن ا لينتصر اْلم ال
 أمام آال  اخلطوب.

 واحلب راي ة روحنا
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 ذابح واحلروب.ضد امل
 ونضوج عاطفُة احملبةِ 
 بدُء َترير الشعوب.

 وتساُقط الطغياِن مرهونٌ 
 !بتحرير القل وب
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 ما رُخِّص من الكذب
ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَّ  َسلََّم يَ ُقوُل: ُه َعَلْيِه وَ عن أُمِّ ُكْلثُوم  بِْنِت ُعْقَبَة، وََكاَنْت ِمَن اْلُمَهاِجرَاِت اأْلََواِئِل قَاَلْت: مسَِ

 «ََّنَا َخي ْر او لَْيَس بِاْلَكاِذِب َمْن َأْصَلَح بَ نْيَ النَّاِس، فَ َقاَل َخي ْر ا، أَ »
، َكاَن  :وعنها قَاَلتْ  ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يُ َرخُِّص يف َشْيء  ِمَن اْلَكِذِب ِإالَّ يف َثاَلث  َرُسوُل َما مسَِ

ْصاَلَح، »ِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: اللَّ  ُه َكاِذب ا الرَُّجَل َيْصُلُح بَ نْيَ النَّاِس يَ ُقوُل اْلَقْوَل اَل يُرِيُد ِبِه ِإالَّ اإْلِ اَل أُِعدُّ
 «َُتَدُِّث َمْوَجَهاَوالرَُّجَل يَ ُقوُل اْلَقْوَل يف احلَْْرِب، َوالرَُّجَل ُُيَدُِّث اْمَرأََتُه، َواْلَمْرأََة 

َا اْلُمَباُح ِمْن َعْبِد اللَِّه احْلَِليِميُّ َرمِحَُه اللَُّه يَ ْزُعُم َأنَّ َذِلَك لَْيَس َعَلى َصرِيِح اْلَكِذِب، َفِإنَُّه اَل ُيَِلُّ حِبَ و وََكاَن أَبُ  ، َوِإَّنَّ ال 
 نَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن ِإَذا أَرَاَد َسَفر ا َورَّ  ِبَغْْيِِه. َذِلَك َما َكاَن َعَلى َسِبيِل الت َّْورِيَِة، َقْد َجاَء َعِن ال

: َوَذِلَك َكَما يَ ُقوُل ِإَذا أَرَاَد َأْن يُ ْلِبَس اْلَوْجَه الَِّذي يَ ْقِصُدُه َعَلى َغْْيِِه: الطَّرِي ٌر؟ أَْم َوعِ و ُق اآْلَخُر َأْسَهٌل هُ قَاَل احْلَِليِميُّ
َع أَنَُّه يُرِيُدُه، َوهُ  ْصاَلُح بَ نْيَ الزَّْوَجنْيِ مَلْ يُ َبْح ِفيِه َصرِيُح و َوَيْسَأُل َعْن َعَدِد َمَنامِلِِه، لَِيُكْن َمْن مسَِ َرُه. َوَهَكَذا اإْلِ يُرِيُد َغي ْ

َها فَ يَ ُقوُل هَلَا: اَل تَ ُقوِل َذِلَك، َفَمْن َلُه  َأنَّ َمْوَجَها يُ ْبِغُضَهاو اْلَكِذِب، َوَلِكِن الت َّْعرِيُض، َكاْلَمْرأَِة َتْشكُ  َواَل ُُيِْسُن ِإلَي ْ
؟ َوِإَذا مَلْ ُُيِْسْن ِإلَْيِك فَِلَمْن ُُيِْسُن ِإْحَسانَُه؟ َوحنَْ  ُرِك؟ َوِإَذا مَلْ ُيُِبَِّك َفَمْن ُيُِبٌّ َذِلَك ممَّا يُومِهَُها َأنَّ َمْوَجَها و َغي ْ

ْصاَلِح بَ نْيَ اأْلَْجَنِبي َّنْيِ. خِبِاَلِ  َما َتظُنُّ  نَ ُهَما. َوَعَلى َهَذا اْلِقَياِس يَ ُقوُل يف اإْلِ  (11)ُه، لُِيْصِلَح ِبَذِلَك بَ ي ْ
 باُب بَياِن ما يُ َباُح ِمن الِغيَبة

 :(013قال اإلمام النووي يف كتابه األذكار ت. األرنروط )ص: 
 .يف أحوال للمصلحة اعلم أنَّ الغيبَة وإن كانت حمّرمة فإهنا تُباح

جوُِّم هلَا غرض صحيح شرعي ال ميكن الوصوُل إليه إال هبا، وه
ُ
 .أحد ستة أسبابو وامل

له قدرة على إنصافه من و األّول: التظلم، فيجوم للمظلوم أن يتظلَّم إىل السلطان والقاضي وغْيمها مّمن له والية أ
 .ذلكو كذا، وحن  ظامله، فيذكُر أن فالنا  ظلمين، وفعل يب كذا، وأخذ ِل

قدرته على إمالة املنكر: فالن يعمُل  و الثاين: االستعانة على تغيْي املنكر ورّد العاصي إىل الصواب، فيقول ملن يرج
 ذلك، ويكون مقصوده التوصل إىل إمالة املنكر، فإن مل يقصد ذلك كان حراما .و كذا فامجْره عنه، وحن

                                                            
 لبنان. –( مرسسة الكتب الثقافية، بْيوت 11-1/12اآلداب للبيهقي )  11
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 فالن بكذا، فهلو أخي، أو ، أيب أالثالث: االستفتاء، بأن يقوَل للمفيت: ظلمين
 ذلك.و له ذلك، أم ال؟ وما طريقي يف اخلالص منه وَتصيل حّقي ودفع الظلم عين؟ وحن

ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن األحوط أن و موجي يفعُل كذا، وحنو وكذلك قوله: موجيت تفعُل معي كذا، أ
ذلك، فإنه ُيصل به الغرض من غْي و فعُل كذا، وحنموجة تو يف موج أو يقول: ما تقوُل يف رجل كان من أمره كذا، أ

تعيني، ومع ذلك فالتعيني جائز، حلديث هند الذي سنذكره إن شاء اهلل تعاىل، وقوهُلا:  يا رسول اهلل، إن أبا 
 .سفياَن رجٌل شحيح.. احلديث، ومل ينهها رسوُل اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(

م، وذلك من وجوه: منها جرح اجملروحني من الرواة للحديث والشهود، الرابع: َتذير املسلمني من الشّر ونصيحته
 وذلك جائز بإمجاع املسلمني، بل واجب للحاجة.

معاملته بغْي ذلك، وجب و اإِليداع عنده، أو إيداعه، أو مشاركته، أو ومننها ما استشارك إنسان يف مصاهرته، أ
الغرض مبجّرد قولك ال تصلُح لك معاملُته،  عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة، فإن حصل

ذلك، مل جتز الزيادُة بذكر املساوئ وإن مل ُيصل الغرض إال بالتصريح بعينه و حنو ال تفعْل هذا، أو مصاهرُته، أو أ
 فاذكره بصرُيه.

ي إن مل غْيها، فعليك أن تبنّي ذلك للمشىر و الشرب أو الزنا أو ومنها إذا رأيَت َمن يشىري عبدا  يعرو  بالسرقة أ
 يكن عاملا  به، وال َيتّص بذلك، بل كل من علم بالسلعة املبيعة عيبا  وجب عليه بيانه للمشىري إذا مل يعلمه.

فاسق  يأخذ عنه العلم ِخْفَت أن يتضرََّر املتفّقه بذلك، فعليك نصيحته و ومنها إذا رأيت متفقها  يىردَُّد إىل مبتدع  أ
تكلَم بذلك احلسُد، أببيان حاله، وُيشىرط أن يقصَد الن

ُ
يُ َلبُِّس الشيطاُن و صيحَة، وهذا مما يُغَلُط فيه، وقد َُيمُل امل

 عليه ذلك، وَُييَُّل إليه أنه نصيحٌة وشفقٌة، فليتفطَّْن لذلك.
 ومنها أن ال يكون له والية ال يقوم هبا على وجهها، إما بأن ال يكون صاحلا  هلا، وإما

يعلم ذلك و ذلك، فيجب ذكر ذلك ملن له عليه والية عامة ليزيَله ويُوِلِّ من َيصلُح أو مغفال  وحنو بأن يكون فاسقا  أ
 يستبدل به.و منه لتعامله مبقتضة حاله وال يغىّر به، وأن يسعى يف أن ُيثَّه على االستقامة أ

كس، و بدعته، كاجملاهر بشرب اخلمر، أو اخلامس: أن يكون جُماهرا  بفسقه أ
ُ
وجباية مصادرة الناس، وأخذ امل

األموال ظلما ، وتوِّل األمور الباطلة، فيجوم ذكره مبا جُياهر به، وُيرم ذكره بغْيه من العيوب، إال أن يكون ْلوامه 
 سبب آخر مما ذكرناه.
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السادس: التعريف، فإذا كان اإِلنسان معروفا  بلقب: كاألعمش، واألعرج، واألصّم، واألعمى، واألحول، 
أمكن التعريف بغْيه  و يفه بذلك بنّية التعريف، وُيرُم إطالقُه على جهة التنقص ولواألفطس، وغْيهم، جام تعر 

 كان أوىل.
 فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تُباح هبا الغيبة على ما ذكرناه.

 حامد الغزاِل يف  اإِلحياء  وآخرون من العلماء، ودالئُلها ظاهرة من األحاديثو ومّمن نّص عليها هكذا اإِلمام أب
 الصحيحة املشهورة، وأكثُر هذه األسباب جممع على جوام الغيبة هبا.

روينا يف  صحيحي البخاري ومسلم  عن عائشة رضي اهلل عنها أن رجال  استأذَن على النيّب )صلى  - 1313
 فساد وأهل الرَِّيِب.الَعشْيَِة  احتّج به البخاري على جوام غيبة أهل الو اهلل عليه وسلم( فقال:  اْئَذنُوا َلُه بِْئَس أخُ 

وروينا يف  صحيحي البخاري ومسلم  عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال: قسَم رسوُل اهلل )صلى اهلل  - 1311
عليه وسلم( قسمة ، فقال رجٌل من األنصار: واهلل ما أراَد حممٌد هبذا وجَه اهلل تعاىل، فأتيُت رسوَل اهلل )صلى اهلل 

وجُهه وقال:  َرِحَم اللَُّه ُموَسى َلَقْد أُوِذَي بأْكثَ َر ِمْن َهَذا َفَصبَ َر  ويف بعض رواياته:   عليه وسلم( فأخربتُه، فتغي َّرَ 
 .قال ابن مسعود: فقلُت ال أرفُع إليه بعد هذا حديثا  

 قلُت: احتّج به البخاري يف إخبار الرجل أخاه مبا يُقال فيه.
  : عنها قالت: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(روينا يف  صحيح البخاري  عن عائشة رضي اهلل - 1312

 َما أُظنُّ ُفالنا  َوُفالنا  يَ ْعرِفاِن ِمْن ِديِننا َشْيئا   قال الليث بن سعد أحد الرواة: كانا رجلني من املنافقني.
 وروينا يف  صحيحي البخاري ومسلم  عن ميد بن أرقَم رضي اهلل عنه قال:  خرجنا مع رسول اهلل - 1310

)صلى اهلل عليه وسلم( يف سفر، فأصاَب الناَس فيه شدٌة، فقال عبُد اهلل بن ُأيّب: ال تُنفقوا على َمن عند رسول 
 ، اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( حىت يَ ن َْفضُّوا من حوله، وقال: لئن رجعَنا إىل املدينة لُيْخرَِجنَّ األعزُّ منها األذلَّ

 .. وذكر احلديث..لم( فأخربتُه بذلك، فأرسَل إىل عبد اهلل بن ُأيبّ فأتيُت النيبَّ )صلى اهلل عليه وس
ناِفقوَن( ]املنافقون: 

ُ
 .[1وأنزل اهلل تعاىل تصديقه: )إَذا َجاَءَك امل

إن أبا   :( )صلى اهلل عليه وسلم(2( امرأة أيب سفيان وقوهلا للنيب )1ويف الصحيح حديث هند ) -م  1311
 ...  إىل آخره.سفيان رجل شحيح
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َجْهم  و وأمَّا أبُ  ،وحديث فاطمة بنت قيس وقول النيّب )صلى اهلل عليه وسلم( هلا:  أما معاِويَُة َفُصْعُلوٌك  - 1311
 .َفال َيَضع الَعَصا َعْن عاتِِقهِ 

 

 أحاديث الفضائل املكذوبة والذم
ْرَشادِ و قَاَل احْلَاِفُظ أَبُ  َثالِث ِماَئِة أَْلِف و الرَّاِفَضُة يف َفَضاِئِل َعِليٍّ َوَأْهِل اْلبَ ْيِت حنَْ  َوَضَعتِ  :يَ ْعَلى اخْلَِليِليُّ يف ِكَتاِب اإْلِ

َوِمْن َذِلَك َما َوَضَعُه  :قَالَ  ،تَ َتب َّْعَت َما ِعْنَدُهْم ِمْن َذِلَك َلَوَجْدَت اأْلَْمَر َكَما قَالَ و َواَل َتْسَتْبِعْد َهَذا فَِإنََّك لَ  ،َحِديث  
اَل َيِصحُّ يف َفْضِل ُمَعاِويََة ْبِن َأيب ُسْفَياَن َعِن  :ِإْسَحاُق ْبُن رَاَهَوْيهِ  :قَالَ  ،ِل السُّنَِّة يف َفَضاِئِل ُمَعاِويَةَ بَ ْعُض َجَهَلِة َأهْ 

ابُوَن يف َمَناِقِب َأيب َحنِ  ،النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َشْيءٌ  يَفَة َوالشَّاِفِعيِّ َعَلى الت َّْنِصيِص َوِمْن َذِلَك َما َوَضَعُه اْلَكذَّ
ابُوَن أَْيض ا يف َذمِِّهَما ،َعَلى امْسَْيِهَما ْبِن و َوَذمِّ َعْمرِ  ،اأْلََحاِديُث يف َذمِّ ُمَعاِويةَ  :َوِمْن َذِلكَ  ،وََكَذا َما َوَضَعُه اْلَكذَّ

وََكَذا ُكلُّ َحِديث  يف  ،وََكَذا َذمُّ يَزِيَد َواْلَولِيِد َوَمْرَواَن ْبِن احلََْكمِ  ،فَّاحِ َوَمْدِح اْلَمْنُصوِر َوالسَّ  ،َوَذمِّ َبيِن أَُميَّةَ  ،اْلَعاصِ 
وََكَذا ُكلُّ  ،َكِذبٌ و فَ هُ  ،َوأَْنطَاِكَيةَ  ،َوُنَصْيِبنيَ  ،َوَعْسَقاَلنَ  ،َوقَ ْزِوينَ  ،َوَمْرو   ،َواْلَبْصَرِة َواْلُكوَفةِ  ،َمْدِح بَ ْغَداَد َوَذمَِّها

وََكَذا ُكلُّ َحِديث  يف َمْدِح  ،وَُكلُّ َحِديث  يف ِذْكِر اخلِْاَلَفِة يف َوَلِد اْلَعبَّاسِ  ،يث  يف ََتِْرمِي َوَلِد اْلَعبَّاِس َعَلى النَّارِ َحدِ 
وََكَذا ُكلُّ  ،اخْلَُلَفاِء ِمْن أَْواَلِد اْلَعبَّاسِ  وََكَذا َحِديُث َعَددِ  ،َأْهِل ُخرَاَساَن اخْلَارِِجنَي َمَع َعْبِد اللَِّه ْبِن َعِليٍّ َوَلِد اْلَعبَّاسِ 

 .َوَحِديُث َذمِّ َأيب ُموَسى ِمْن أَقْ َبِح اْلَكِذبِ  ،ِمْن ُمُدِن النَّارِ و أَ  ،َحِديث  ِفيِه َأنَّ َمِديَنَة َكَذا وََكَذا ِمْن ُمُدِن اْْلَنَّةِ 
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 . وال يُعرف احلق بالرجال.يُعرَف الرجال باحلق
 :(921/ 2ء يف جامع بيان العلم وفضله )جا

، َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجبَ   ، ثنا اللَّْيُث ْبُن َسْعد ، َعِن اْبِن َعْجاَلَن، َعِن اْبِن ِشَهاب  ل  َكاَن يَ ُقوُل يف َونا َعْبُد اللَِّه ْبُن َصاِلح 
، َقلَّ َما َُيِْطُئُه َأْن يَ ُقوَل َذِلَك:  اللَّ  ُه َحَكٌم ِقْسٌط.. َهَلَك اْلُمْرتَابُوَن.. ِإنَّ َورَاءَُكْم ِفتَ ن ا َيْكثُ ُر ِفيَها جَمِْلِسِه ُكلَّ يَ ْوم 

َل: اأْلَمْحَُر فَ ُيوِشُك َأَحدُُكْم َأْن يَ ُقو اْلَماُل َويُ ْفَتُح ِفيِه اْلُقْرآُن َحىتَّ يَ ْقَرأَُه اْلُمْرِمُن َواْلُمَناِفُق َواْلَمْرأَُة َوالصَّيبُّ َواأْلَْسَوُد وَ 
َرُه  فَِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعة  َضاَلَلٌة، َوِإيَّاَك  ؛فَِإيَّاُكْم َوَما ابْ ُتدَِع  ،َقْد قَ َرْأُت اْلُقْرآَن َفَما َأُظنُّ َأْن تَ تَِّبُعوين، َحىتَّ ابْ َتدََع هَلُْم َغي ْ

َكِلَمِة الضَّاَلَلِة، َوِإنَّ اْلُمَناِفَق َقْد يَ ُقوُل َكِلَمَة احلَْقِّ فَ تَ َلقََّوا فَِإنَّ الشَّْيطَاَن يَ َتَكلَُّم َعَلى ِلَساِن احلَِْكيِم بِ  ؛َوَميْ َغَة احلَِْكيمِ 
وُِّعُكْم َوتُ ْنِكُرونَ َها احلَْقَّ َعمَّْن َجاَء ِبِه؛ فَِإنَّ َعَلى احلَْقِّ نُور ا َقاُلوا: وََكْيَف مَيْ َغُة احلَِْكيِم؟ َقاَل: ِهَي اْلَكِلَمُة تُ رَ 

نَُّكْم َعْنهُ َوتَ ُقوُلوَن:  ميَاَن  ،َما َهِذِه؟ فَاْحَذُروا َميْ َغَتُه َواَل َيُصدَّ ، َوِإنَّ اْلِعْلَم َواإْلِ فَِإنَُّه يُوِشُك َأْن يَِفيَء َوَأْن يُ رَاِجَع احلَْقَّ
ْعَتهُ  َوتَ َلقَّ  َمَكانَ ُهَما ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة، َفَمِن ابْ تَ َغامُهَا َوَجَدمُهَا  ويف رواية أيب داود  فَِإنَّ َعَلى  ،احلَْقَّ )أ  خذه( ِإَذا مسَِ

 احلَْقِّ نُور ا 
  :الشرح

 َأْي: بَ ْعدَُكْم.:ِإنَّ َورَاءَُكمْ 
َرُه   وَن الشَّْيطَان َويَ ُقول َذِلَك َلمَّا َرآُهْم يَ ت ْرُُكوَن اْلُقْرآن َوالسُّنَّة َويَ تَِّبعُ  ،َأْي: َأْخىَرِع هَلُْم َغْْي اْلُقْرآنابْ َتدََع هَلُْم َغي ْ

 (.101ص 13َواْلِبْدَعة. عون املعبود )ج
َواْلَمْعىَن ُأَحذِّرُكْم ممَّا َصَدَر ِمْن  ،ِاحنِْرَا  اْلَعامِل َعْن احلَْقّ  :َوَميْ َغَة احلَِْكيمِ  ،َأْي: ِاْحَذُروا ِمْن ِبْدَعتهفَِإيَّاُكْم َوَما ابْ ُتدَِع  

نَُّكْم َعْنُه الزَّلَّة َوِخاَل  احلَّْق َفاَل تَ تَِّبُعوُه. ِلَسان اْلُعَلَماء ِمْن الزَّيْ َغة وَ   َأْي: اَل َيْصرِفَ نَّكم. َواَل َيُصدَّ
ْعَتهُ  ْعتَ َها ِمْن اْلُمَناِفق لِ  ،َوتَ َلقَّ احلَْقَّ )أ  خذه( ِإَذا مسَِ َما فَِإنَّ َعَلى احلَْقِّ نُور ا َأْي: اَل خَتَْفى َعَلْيك َكِلَمة احلَّْق َوِإْن مسَِ

َها ِمْن النُّور َوالضَِّياء أِلَنَّ النَّاس ِإَذا َيْسَمُعونَ َها يُ ْنِكُرونَ َها ِلَما  ،وََكَذِلَك َكِلَمات احلَِْكيم اْلَباِطَلة اَل خَتَْفى َعَلْيك ،َعَلي ْ
َها ِمْن َظاَلم اْلِبْدَعة َواْلُبْطاَلن َهر تِْلَك اْلَكِلَمات بَ نْي النَّاس بِاْلُبْطاَلِن، َوُتْشت َ  ،َويَ ُقوُلوَن ِإْنَكار ا: َما َهِذِه؟ ،َعَلي ْ

َها. عون  فَ َعَلْيك َأْن جَتَْتِنب ِمْن َكِلَمات احلَِْكيم اْلُمْنَكَرَة اْلَباِطَلَة، َوَلِكْن اَل تَ ت ُْرك ُصْحَبة احلَِْكيم فَِإنَّهُ  َلَعلَُّه يَ ْرِجع َعن ْ
 (.101/ ص  13)ج  -املعبود 
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)عبد اهلل بن  :ومداره على رجلني ،حسن عند ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله احلديث سنده :التحقيق
 (16).، و)حممد بن عجالن ( صدوق سئ احلفظ(15)صدوق له أغالط و صاحل ( وه

 ،ه(   اإلمام 90وه  أ 91)   ،احلارث املصر و أب ،فالليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمى:وبقية رجاله ثقات
ه (: حممد  121( )0حممد بن ِشَهاب الزُّْهرِي )و ) ابن شهاب( هوالتابعني ثبت من نظراء مالك. من كبار أتباع 

 بكر القرشي الزهري املدين.و بن مسلم بن عبيد اهلل، اإلمام العلم، حافظ ممانه، أب
لليث، ( قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد اهلل بن موهب اهلمداين، قال: حدثنا ا1611داود )و وقد أخرجه أب

أيضا و وه ،أخربه، فذكره -وكان من أصحاب معاذ بن جبل  -عن عقيل، عن ابن شهاب، أن يزيد بن عمْية 
 .إسناد حسن

 ولعل هذا ما جعل الشيخ العالمة األباين يصححه يف صحيح أيب داود.
  

                                                            
ه  ( ، من  222 -ه   104)عبد اهلل بن صاحل ( بن حممد بن مسلم اْلهىن موالهم ، أبو صاحل املصر  ) كاتب الليث بن سعد ( )   15

صدوق    :ابن ماجه ، وهو عند ابن حجر -الىرمذي  -أبو داود  -البخاري تعليقا   :باع  ، رو  له( كبار اآلخذين عن تبع األت 13)  :الطبقة
 :صاحل احلديث له مناكْي  قال أبو مرعة :فيه لني صاحب حديث ،وقال  :كثْي الغلط ، ثبت ىف كتابه ، و كانت فيه غفلة  ، وعند الذهيب

هو عند  مستقيم احلديث له أغاليط.. وجاء يف الكواكب النْيات: وقال أبو حامت:  حسن احلديث مل يكن ممن يكذب و قال ابن عد 
ناحية األحاديث اليت أخرجها أبو صاحل يف آخر عمره اليت أنكروا عليه نر  أن هذه مما افتعل خالد بن جنيح وكان أبو صاحل يصحبه وكان سليم ال

 ومل يكن ومن أيب صاحل ومن الكذب كان رجال صاحلا.وكان خالد بن جنيح يفتعل احلديث ويضعه يف كتب الناس 
(  5)  :ه  ب  املدينة ( ، من الطبقة 112هو حممد بن عجالن القرشى ، أبو عبد اهلل املدىن ، موىل فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة)م   16

 من صغار التابعني 
صدوق إال أنه اختلطت عليه   :ابن ماجه.. ، وهو عند ابن حجر -نسائي ال -الىرمذي  -أبو داود  -مسلم  -البخاري تعليقا   :، رو  له

خرج له مسلم ثالثة عشر حديثا كلها  :سىيء احلفظ ، قال احلاكم :وثقه أمحد و ابن معني ، و قال غْيمها  :، و عند الذهيب .أحاديث أىب هريرة
 ىف الشواهد.
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 تقويم دقيق لكتاب إحياء علوم الدين
 :َعنْ  86 / 5فتاو  ُسِئَل شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية يف جمموع ال

يِن     :فََأَجابَ   ُقوِت اْلُقُلوبِ  وإْحَياِء ُعُلوِم الدِّ
ْحَياِء ( تَ َبٌع َلُه ِفيَما َيْذُكرُُه ِمْن َأْعَماِل اْلُقُلوبِ وأَمَّا ) ِكَتاُب قُوِت اْلُقُلوِب (  ِمْثَل الصَّرْبِ َوالشُّْكِر  :) ِكَتاُب اإْلِ

َواأْلَثَِر وََكاَلِم َأْهِل ُعُلوِم اْلُقُلوِب ِمْن الصُّوِفيَِّة  ،طَاِلب  َأْعَلُم بِاحلَِْديثِ و َوأَبُ  .َذِلكَ و ت َّْوِحيِد َوحنَْ َواحلُْبِّ َوالت َّوَكُِّل َوال
 يف  ُقوِت اْلُقُلوِب  َأَحاِديَث َوَغْْيِِهْم ِمْن َأيب َحاِمد  اْلَغَزاِلِّ وََكاَلُمُه َأَسدُّ َوَأْجَوُد ََتِْقيق ا َوأَبْ َعُد َعْن اْلِبْدَعِة َمَع َأنَّ 

ْحَياِء ( ِمْن اْلَكاَلِم يف  اْلُمْهِلَكاِت  ِمْثُل اْلَكاَلِم َعَلى  .َضِعيَفة  َوَمْوُضوَعة  َوَأْشَياَء َكِثْيَة  َمْرُدوَدة   َوأَمَّا َما يف ) اإْلِ
ُقوٌل ِمْن َكاَلِم احْلَاِرِث اْلُمَحاَسيبِّ يف الرَِّعايَِة َوِمْنُه َما هُ َذِلَك فَ َغاو اْلِكرْبِ َواْلُعْجِب َوالرِّيَاِء َواحلََْسِد َوحنَْ  َمْقُبوٌل و لُِبُه َمن ْ

ْحَياُء  ِفيِه فَ َواِئُد َكِثْيَةٌ  و .ُمتَ َنامٌَع ِفيهِ و َمْرُدوٌد َوِمْنُه َما هُ و َوِمْنُه َما هُ  َوادُّ فَاِسَدٌة َلِكْن ِفيِه َمَوادُّ َمْذُموَمٌة فَِإنَُّه ِفيِه مَ  ؛اإْلِ
َن مبَْنزَِلِة َمْن َأَخَذ َعُدواا لِْلُمْسِلِمنَي ِمْن َكاَلِم اْلَفاَلِسَفِة تَ تَ َعلَُّق بِالت َّْوِحيِد َوالنُّبُ وَِّة َواْلَمَعاِد فَِإَذا ذََكَر َمَعاِرَ  الصُّوِفيَِّة َكا

يِن َعَلى  َأيب َحاِمد   َهَذا يف ُكتُِبهِ َوَقْد أَْنَكَر أَِئمَُّة  .أَْلَبَسُه ثَِياَب اْلُمْسِلِمنيَ  َمرََّضُه  الشَِّفاُء  يَ ْعيِن ِشَفاَء  :َوقَاُلوا .الدِّ
 .اهِتِمْ َوِفيِه َأْشَياُء ِمْن َأَغالِيِط الصُّوِفيَِّة َوتُ رَّهَ  .َبْل َمْوُضوَعٌة َكِثْيَةٌ  ؛َوِفيِه َأَحاِديُث َوآثَاٌر َضِعيَفةٌ  .اْبِن ِسيَنا يف اْلَفْلَسَفةِ 

َوِمْن  ،ِفِق لِْلِكَتاِب َوالسُّنَّةِ َوِفيِه َمَع َذِلَك ِمْن َكاَلِم اْلَمَشاِيِخ الصُّوِفيَِّة اْلَعارِِفنَي اْلُمْسَتِقيِمنَي يف أَْعَماِل اْلُقُلوِب اْلُمَوا
َأْكثَ ُر ممَّا يَرُِد ِمْنُه فَِلَهَذا اْختَ َلَف ِفيِه اْجِتَهاُد و ِة َما هُ ُمَواِفٌق لِْلِكَتاِب َوالسُّنَّ و َغْْيِ َذِلَك ِمْن اْلِعَباَداِت َواأْلََدِب َما هُ 

 .ه .ا االنَّاِس َوتَ َناَمُعوا ِفيهِ 
 :19/009وقال الذهيب يف سْي أعالم النبالء 

أما اإلحياء ففيه من األحاديث الباطلة مجلة، وفيه خْي كثْي لوال ما فيه من آداب، ورسوم، ومهد من طرائق (
 نسأل اهلل علما نافعا .  ،حلكماء ومنحريف الصوفيةا

ما نزل به القرآن، وفسره الرسول صلى اهلل عليه وسلم قوال  وفعال ، ومل يأت هني عنه. و تدري ما العلم النافع؟ ه
فعليك يا أخي بتدبر كتاب اهلل، وبإدمان النظر يف  ؛قال عليه السالم: من رغب عن سنيت فليس مين

النسائي، ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح. وإياك وآراء عباد الفالسفة ووظائف أهل  الصحيحني، وسنن
الرياضات، وجوع الرهبان، وخطاب طيش رؤوس أصحاب اخللوات، فكل اخلْي يف متابعة احلنفية السمحة، فوا 

 .غوثاه باهلل، اللهم اهدنا إىل صراطك املستقيم( انتهى كالم الذهيب
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رمحه اهلل من النقل عن أيب يزيد البسطامي واحلالج والشبلي، وهم من أهل القول باالَتاد وقد أكثر  الغزاِل 
واحللول، بل ذهب بعض الباحثني إىل أن الغزاِل قال هبذا املذهب يف كتابه إحياء علوم الدين، ويف بعض كتبه 

 .األخر 
كالعنصر ملذهب االَتادية القائلني   وهلذا قال شيخ اإلسالم عن كتاب مشكاة األنوار للغزاِل: )وهذا الكتاب

وقال: )وبسبب كالم الغزاِل يف مشكاة األنوار تشجع االَتاديون امللحدون  129بوحدة الوجود( بغية املرتاد ص 
الذين قالوا بوحدة الوجود على ذلك، كقوهلم: إن اخللق جمال ومظاهر، ألن وجود احلق ظهر فيها وجتلى( درء 

 .13/220تعارض العقل والنقل 
ُيكي يف كتابه كثْيا  من األمور اليت ال يقبلها العقل، وال تستقيم على ميزان الشرع دون أن ينكرها. ومن و وه

)وقيل له   أي بضع العارفني   بلغنا أنك تر  اخلضر عليه السالم؟ فتبسم وقال: ليس  1/233ذلك قوله 
 .!!(حتجب عنهالعجب ممن ير  اخلضر، ولكن العجب ممن يريد اخلضر أن يراه في

ونقل عن أيب يزيد البسطامي قوله: )أدخلين   اهلل   يف الفلك األسفل فدورين يف امللكوت السفلي وأراين األرضني 
وما َتتها إىل الثر ، ُث أدخلين يف الفلك العلوي، فطو  يب يف السموات، وأراين ما فيها من اْلنات إىل العرش. 

رأيته حىت أهبه لك؟ فقلت: يا سيدي ما رأيت شيئا  أستحسنه فأسألك أوقفين بني يديه فقال: سلين أي شيء 
 .1/056إياه. فقال: أنت عبدي حقا تعبدين ألجلي صدقا ... اإلحياء 

رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن تر  اهلل سبعني مرة(. االحياء و ونقل عن أيب تراب قوله: )ل
1/056. 

 .ة اليت يسميها الغزاِل مكاشفات ويطالب الناس بعدم إنكارها واالعىراض عليهاإىل غْي ذلك من األمور املنكر 
وقد تباينت أقوال الباحثني يف حكمهم على الغزاِل وتقييم أفكاره ومرلفاته، ولعل من أسباب ذلك اضطراب 

  .الغزاِل يف عرض أفكاره، وكثرة تنقله من حال إىل حال
يف مدحه وقالوا: من مل يقرأ و حياء علوم الدين، فقد مدحه قوم حىت غلوكذلك كان احلال بالنسبة إىل كتابه إ

  .اإلحياء فليس من األحياء، وذمه قوم حىت أفتوا حبرقه ومنعه
واحلق أن كتاب اإلحياء فيه نفع كثْي، وفيه طامات وباليا توجب منع قراءته، إال من اخلبْي املطلع على عقائد 

 .تحصن بعقيدة السلف الصاحلالصوفية واحللولية والفالسفة، امل
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وما فيه من اخلْي موجود يف غْيه من الكتب، ككتاب: َمتصر منهاج القاصدين للمقدسي، وأصله البن اْلومي 
الذي اختصره من إحياء علوم الدين، وقال يف أوله )فاعلم أن يف كتاب اإلحياء آفات ال يعلمها إال العلماء، 

واملوقوفة وقد جعلها مرفوعة وإَّنا نقلها كما اقىراها ال أنه افىراها، وال ينبغي وأقلها األحاديث الباطلة املوضوعة، 
 .التعبد حبديث موضوع واالغىرار بلفظ مصنوع

وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات األيام ولياليها، وليس فيها كلمة قاهلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟! 
لذي مجعه وندب إىل العمل به، ما ال حاصل له من الكالم يف وكيف أوثر أن يطرق مسعك من كالم املتصوفة ا

الفناء والبقاء، واألمر بشدة اْلوع، واخلروج إىل السياحة يف غْي حاجة، والدخول يف الفالة بغْي ماد؟! إىل غْي 
عن مفاسده، وال َيل و ذلك مما قد كشفت عن عواره يف كتايب املسمى تلبيس إبليس، وسأكتب لك كتابا  َيل

  .وائده انتهى كالم ابن اْلوميبف
وخنتم مبا قاله الذهيب رمحه اهلل )فرحم أبا حامد، فأين مثله يف علومه وفضائله ولكن ال ندعي عصمته من الغلط 

  .19/016واخلطأ، وال تقليد يف األصول( سْي أعالم النبالء 
 

 استطراد عن الغزايل ومنهج 
وعنواهنا  ،كتوراه ( يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياضقدم الشيخ / أمحد احلريب رسالة علمية ) د  

 ،قسم الرسائل العلمية ،وهي موجودة يف مكتبة جامعة اإلمام ،هو) أصول الدين عند أيب حامد الغزاِل (
 :وخالصتها

من  أن عنده –  – وسبب ذلك كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ،أن الغزاِل مل يثبت على قول واحد
ومل يقدر له سلوك طريق خاصة هذه األمة من السلف  ،الذكاء والطلب مايتشو  به إىل طريقة خاصة اخللق

  .أخرب به عن نفسهو وهذا كما ه ،الصاحل
وذلك ألنه كان يعتقد أن اإلنسان الكامل له  ،كل مايناسبه  ،ومن ُث أصبح الغزاِل يكتب لثالث فئات َمتلفة

 :ثالث مذاهب
 .ب التقليد. مذهب حبس1 
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 .املذهب الذي ينسب إليهو . مذهب حبسب الشائع أ2 
  .بينه وبني نفسه وبني خاصتهو مذهب حبسب اعتقاده ه. 0 

)) والغزاِل يف كالمه مادة فلسفية كبْية بسبب كالم ابن  :6/51قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاو  
وأما املادة املعتزلية يف كالمه فقليلة  .كالم أيب حيان التوحيديورسائل إخوان الصفا  و   ؛سينا يف  الشفا  وغْيه

وكالمه يف  اإلحياء  غالبه جيد لكن فيه مواد  معدومةو معدومة كما أن املادة الفلسفية يف كالم ابن عقيل قليلة أو أ
  .نتهىا.  )ومادة من األحاديث املوضوعة ؛مادة فلسفية ومادة كالمية ومادة من ترهات الصوفية :فاسدة

مع أن له من العلم بالفقه والتصو  والكالم واألصول وغْي  -)) وجتد أبا حامد الغزاِل  :1/60وقال أيضا  يف 
يذكر يف كتاب  األربعني   -ذلك مع الزهد والعبادة وحسن القصد وتبحره يف العلوم اإلسالمية أكثر من أولئك 

ت ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار احلقائق وغاية املطالب فإذا طلب ؛املضنون به على غْي أهله   :وحنوه كتابه
وجدته قول الصابئة املتفلسفة بعينه قد غْيت عباراهتم وترتيباهتم ومن مل يعلم حقائق مقاالت العباد ومقاالت 

الذي يطلع عليه املكاشفون و وأيب بكر وأنه ه  السر الذي كان بني النيبو أهل امللل يعتقد أن ذاك ه
  .كوا احلقائق بنور إهليالذين أدر 

فإن أبا حامد كثْيا ما ُييل يف كتبه على ذلك النور اإلهلي وعلى ما يعتقد أنه يوجد للصوفية والعباد برياضتهم 
وسبب ذلك أنه كان قد علم بذكائه  .وديانتهم من إدراك احلقائق وكشفها هلم حىت يزنوا بذلك ما ورد به الشرع

 -كما أخرب به عن نفسه   -وآتاه اهلل إميانا جممال  ،ني واملتفلسفة من االضطرابوصدق طلبه ما يف طريق املتكلم
وأوىل بالتحقيق من   ؛أقرب إىل احلقو وصار يتشو  إىل تفصيل اْلملة فيجد يف كالم املشايخ والصوفية ما ه

صة األمة من لكن مل يبلغه من املْياث النبوي الذي عند خا ؛واألمر كما وجده ؛كالم الفالسفة واملتكلمني
العلوم واألحوال،  وما وصل إليه السابقون األولون من العلم والعبادة حىت نالوا من املكاشفات العلمية 

. فصار يعتقد أن تفصيل تلك اْلملة ُيصل مبجرد تلك الطريق حيث مل .واملعامالت العبادية ما مل ينله أولئك
ة النبوية عنه مبا كان عنده من قلة العلم هبا ومن الشبهات يكن عنده طريق غْيها النسداد الطريقة اخلاصة السني

  .اليت تقلدها عن املتفلسفة واملتكلمني حىت حالوا هبا بينه وبني تلك الطريقة
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وإَّنا ذاك لعلمه الذي سلكه والذي حجب به عن حقيقة  .وهلذا كان كثْي الذم هلذه احلوائل ولطريقة العلم
وكما  ؛اْلهل و العلم بالكالم ه  :عقائد فلسفية وكالمية كما قال السلفو وإَّنا هبعلم و وليس ه .املتابعة للرسالة

  .من طلب العلم بالكالم تزندق   :يوسفو قال أب
حممد بن عبد و وهلذا صار طائفة ممن ير  فضيلته وديانته يدفعون وجود هذه الكتب عنه حىت كان الفقيه أب

تقول عليه مع أن هذه و إَّنا ه :ويقول ؛ة اهلداية  من تصنيفهينكر أن يكون  بداي -فيما علقه عنه  -السالم 
  .الكتب مقبوهلا أضعا  مردودها واملردود منها أمور جمملة وليس فيها عقائد وال أصول الدين

وأما  املضنون به على غْي أهله  فقد كان طائفة أخر  من العلماء يكذبون ثبوته عنه وأما أهل اخلربة به وحباله 
 -كما قدمت   -وأمثاله و ولكن كان ه ؛هذا كله كالمه لعلمهم مبواد كالمه ومشاهبة بعضه بعضا فيعلمون أن

ألن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إىل طريقة خاصة اخللق ومل  .مضطربني ال يثبتون على قول ثابت

وهم أهل حقائق العلم واإلميان   يقدر هلم سلوك طريق خاصة هذه األمة الذين ورثوا عن الرسول

وأتباع   وأهل الفهم لكتاب اهلل والعلم والفهم حلديث رسول اهلل -كما قدمناه   -اإلميان والقرآن 
بن الصالح  و عمر و وهلذا كان الشيخ  أب ،هذا العلم باألحوال واألعمال املناسبة لذلك كما جاءت به الرسالة

فال يلتفت  -يعين املخالفة للحق  -فأما هذه الكتب  .حامد كثر القول فيه ومنهو أب :-فيما رأيته خبطه  -يقول 
  .وأما الرجل فُيسكت عنه ويفوض أمره إىل اهلل .إليها

وذلك من  ،اهلل عن الناسي واملخطئ وتوبة املذنب تأيت على كل ذنبو أنه ال يُذكر بسوء ألن عف :ومقصوده
ن غْيه وتكفْيه الذنوب باملصائب تأيت على حمقق أقرب األشياء إىل هذا وأمثاله وألن مغفرة اهلل باحلسنات منه وم

فال يقدم اإلنسان على انتفاء ذلك يف حق معني  إال ببصْية ال سيما مع كثرة اإلحسان والعلم الصحيح  ؛الذنوب
وهلذا  .مييل إىل الفلسفة لكنه أظهرها يف قالب التصو  والعبارات اإلسالميةو وه .والعمل الصاحل والقصد احلسن

حامد دخل يف بطن و شيخنا أب  :بكر بن العريب فإنه قالو ليه علماء املسلمني حىت أخص أصحابه أبفقد رد ع
  .الفالسفة ُث أراد أن َيرج منهم فما قدر 

عبد اهلل املامري يف كتاب و ورد عليه أب .وقد حكي عنه من القول مبذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك يف كتبه
احلسن املرغيناين رفيقه رد عليه كالمه يف مشكاة األنوار وحنوه ورد و وشي ورد عليه أببكر الطرطو أفرده ورد عليه أب
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مكريا النواوي وغْيمها ورد عليه و وأبو بن الصالح وحذر من كالمه يف ذلك هو عمر و البيان والشيخ أبو عليه الشيخ أب
  .انتهى ) .حممد املقدسي وغْيهمو ابن عقيل وابن اْلومي وأب

درء التعارض  أن الغزاِل قد ألقى بنفسه يف بطون الفالسفة فلما أراد أن َيرج منهم مل يقدر  يقول ابن تيمية يف
 ا.ه.

. على أن الغزاِل يقول عن نفسه  إَّنا أنا مزجا البضاعة  وهذا .لكن هل هذا القول يعين كفران الغزاِل :أقول 
سسبة ملا نقل عن الغزاِل من أنه قد ذم علم . أما بالن.حىت أنه َمطيو خبر  أنه كافر أو القول ال يعين بطريقة أ

الكالم يف منقذه من الضالل فهذا قول خداج وفهم خداج إذ يقول الغزاِل يف علم الكالم  فصادفته علما وافيا 
. ُث يقول .مبقصوده غْي وا  مبقصودي وإَّنا مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدع

. فأنشأ اهلل تعاىل طائفة من املتكلمني وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكالم مرتب .ل الفنتبعد ذلك بعدما ذكر أه
... ُث يقول بعد ذلك فيهم أي أهل علم الكالم  فقد قام طائفة منهم .يكشف عن تلبيسات أهل البدع احملدثة

هلل ال أجد يف هذا الكالم ما .. ولعمر ا.مبا ندهبم اهلل تعاىل إليه فأحسنوا الذب عن السنة والنضال عن العقيدة
. أما قوله  فوجدته وافيا ملقصده غْي وا  ملقصدي  نعم ذلك ألن الغزاِل كما ذكر ابن .يسيء لعلم الكالم

. وال ضْي يف هذا األمر مع رجل كالغزاِل من حيث .تيمية أن عنده من الذكاء ما يتشو  به إىل طريقة خاصة
  ..م معرفة فكر الغزاِل فليقرأ منقذه من الضالل. ولكل من يرو .اهلمة والعلم والغاية

وتعلما للمناقشة العلمية املهذبة من  مثلهو ولقد قرأت لبعض من يدافعون عن أيب حامد فنقلته بيانا لرأ  من ه
 :أجل الوصول للحق. فيقول أصحابنا

وشيخه ابن تيمية إذا ما ذكرا  . وكان ابن القيم .. ففيه الغث والسمني ونفعه أكثر من ضره.أما بالنسبة لإلحياء  
كتاب اإلحياء يسميانه  أجل كتب الغزاِل أما بالنسبة ملا نسب للغزاِل من أنه قاتل  ليس باإلمكان أفضل مما  

كان  فهذا قول اهلزيلية وهم من املعتزلة واهلزيلية أتباع أيب اهلزيل ومن مذهبهم أن خالقية اهلل منتهية إىل حد أي 
. وال أعر  واهلل كيف ميكن أن يتصور مسلم أن الغزاِل بغزارة علمه وسعة فكره .ق شيئا آخرأنه ال يقدر أن َيل

.أما بالنسبة للرواية اليت ذكرها الغزاِل من أن .على كل شيء قديرو يقول هذا القول واهلل تعاىل ال يئوده شيء وه
على شاكلته من أهل التصو  والعارفني . فهذا الكالم وكل كالم .رؤية أحد الصاحلني خْي من رؤية اهلل مائة مرة

.أنه مار قرب أبا يزيد البسطامي ملك فسأل هل بقي أحد من أصحاب .له ضاهر ليس كباطن ففي رواية مشاهبة
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أيب يزيد فأشاروا لشيخ وقالوا هذا آخر أصحاب الشيخ فلما جلس امللك إليه سأله ما تذكر من أقوال أيب يزيد 
. .هلب رأ  حممدو . فانتفض امللك مغاضبا وقال كيف وأب.من رآين ال يدخل النار فقال الشيخ أن أبا يزيد قال

. وأحسبها قد تبيَّنْت .طالب ومل يكن ير  رسول اهلل حممدو هلب كان ير  يتيم أبو . أب.يا هذا :فقال له الشيخ
كانوا و هتدي العمي ول . على أن اهلل تعاىل يقول  ومنهم من ينظر إليك أفأنت.-من رآين ال يدخل النار  -فكرة  

يزيد تلك الرؤية اليت َترك يف القلب باعث و . بالتأكيد ال إذ الرؤية اليت قصدها أب.ال يبصرون  وهل كل رؤية رؤية
من رآين ال يدخل النار  -. وهذه هي فلسفة .اإلميان وهذا الباعث يفضي للهداية وهذه اهلداية تنجي من النار

. واحلمد هلل رب .-من ذاق عر   -  وخصومهم ال يتعد  ثالث كلمات . على أن الذي بني أهل التصو .-
 العاملني ا.ه.

ذلك االختال  عائد إىل ما رمي به ذلك اإلمام و  ،اختلف الناس يف حكمهم على اإلمام أيب حامد الغزاِل
التعصب و  اخلال  املذهيبو أ ،عدم التثبتو اْلهل و أ ،احلسدو كان دافعها احلقد   ،اْلليل من مفىريات باطلة

  :قال ،توثيقه ما قاله اإلمام الذهيب يف ترمجته له يف كتابه  سْي أعالم النبالء و يكفينا يف تعديل الغزاِل و  ،املذموم
حامد حممد بن حممد بن أمحد الطوسي و أب ،مين الدين ،أعجوبة الزمان ،حجة اإلسالم ،الشيخ اإلمام البحر 

ُث َتول إىل نيسابور يف مرافقة مجاعة من  ،تفقه ببلده أوال ،املفرط الذكاءو صاحب التصانيف  ،الشافعي الغزاِل
أعاد و  ،اْلدل حىت صار عني املناظرينو مهر يف الكالم و  ،فربع يف الفقه يف مدة قريبة ،فالمم إمام احلرمني ،الطلبة
  .( 020و 022/ ص  19) ج  .شرع يف التصنيف و  ،للطلبة

 :فلعل قلبك يسُع هلا ،ِل وقفاٌت مع الكالِم عنه عموما  و  

ٌم و فه ،اخلاصو معلوٌم فضُله عند العام و  ،مشهوٌد له بالعلم الرصني _  _ أن اإلماَم أبا حامد :األوىل مقدَّ
ال يعين أن عدم مشولِه و  ،هذا املقام ال جُيهل ملثلهو  ،رأٌس عند السلوكيني يف التزكيةو هو  ،عند الشافعية يف فقههم

 .فنون ُأخرلفنٍّ ُنسياُن تقدُّمه يف 
بلغ فيها املرتبة اليت مل ينْلها أحٌد و يف النظر يف كتاب ) اإلحياء ( نر  أنه صنفه لغاية  مقصودة سعى إليها  :الثانية

 .تزكيتهاو هتذيبها و هي تصفية النفس و  ،بعده فيها
 .الناُس عليها معتمدين هلاعوَّل و  ،كبارو رسائَل صغار  و  ،املنهاجو  ،اإلحياء :ذلك أن الغزَّاِل ألَف كتبا  يف ذلك ك 

ْرجوَّة من تأليف كتب املواعظ :الوقفة الثالثة
َ
 ،أن الوعَظ يُراعى فيه أمورا  يف ُمراعاهتا تتحصَّل للشخص الفائدة امل
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 :هيو 
ال التعليم  ،التزكيةو الىربية و ألن املقصود التهذيب  ،ال قراءة  علمية ،أن تكون القراءُة فيها قراءة  وعظية .1
 .يهالتفقو 

 ،يُر  منه تبياٌن هلذه احلقيقة _  _ لذا فإن أبا حامدو  ،أن إيراَد الكالِم فيها متعلٌِّق بالباطن ال الظاهر . 2
ِبدعا  يف ذلك فقد قال شيخ و ليس هو  ،يأيت مبقابلها من األحكام الباطنةو يُعرُِّج على األحكام الظاهرة و فه

أن األعمال و  ،األعمالو هي األمور الباطنة من العلوم  :ةأصل الدين يف احلقيق :_ _ اإلسالم ابن تيمية
 .[ 032] التحفة العراقية  .الظاهرة ال تنفع بدوهنا

 .حىت تعرَ  هذه احلقيقة اقرأ أي كتاب  أليب حامد من هذه اْلهة فإنك سىر  تغْياُ كثْيا  جتاه كتابهو 
من مل  :من هذه األصل كان قوهُلمو  ،تابه هذاحِرَص عليه يف كو حامد اعتىن هبذا اْلانب _ كما أسلفُت _ و أبو 

فإذا قرأه اإلنساُن من  ،هتذيٌب هلاو أن كتاَب الإلحياء فيه وعٌظ للنفس  :بياهناو  ،يقرأ اإلحياء فليس من األحياء
 .أدْت له شيئا  من التغْي السلوكي الرصنيو  ،جهة الوعظية _ ال العلمية _ أحيْت فيه ميتا  يف اْلو 

يُتساهيل فيها بسْرد األخبار  ،الىرهيبو الىرغيب  :منهاو  ؛_ بارك اهلل فيك _ أن املواعظَ  ال َيفى عليكو 
 .األحاديثو 
 .من خالل التجربة فإن قراءايت لكتب أيب حامد بالنظرة الوعظية أفادت أكثر من القراءة هلا بالنظرة العلميةو 

 ..(14).البد من األخذ هباكذلك له حسنات و  ،له مالٌت ال يُوافق عليها _   _ال شك أنهو 
  

                                                            

14  http://vb.tafsir.net/tafsir2471/#.U5ggk3J_s2s  نقال عن منتديات ملتقى أهل التفسْي 

 

http://vb.tafsir.net/tafsir2471/#.U5ggk3J_s2s


50 
 

 أقوال حكيمة
إن الرَّجل الذي يريُد من الناِس اهلتاَ  بامسِْه والدوراَن حوَله، ليس إال َصنم ا حياا ينبغي أن يَلَقى مصَْي األصناِم 

 الشيخ حممد الغزاِل( )  !املنحوتِة من احلجِر واخَلَشب
فقد ركب هبا شططا، وجعل النهاية بداية،  ،-ينيعين الد-وأما من طلب إصالح األمة بوسيلة سو  هذه 

وانعكست الىربية، وانعكس فيها نظام الوجود، فينعكس عليه القصد، فال يزيد األمة إال حنسا، وال يكسبها إال 
 تعسا..

 )مجال الدين األفغاين(
 يل الليند  () إيزاب !املوتو بل َّنضى خطوة فخطوة حن ،نتوجه إىل أ  مكان مهما أسرعناال ىف هذه احلياة 

ميكن ال بل إنك بدأت بقتل كائن حقيقي  ،يعىن فقط إنك ضعيفال أن ترتد  قناعا ملواجهة اجملتمع 
 )صديقي أسامة حممود(!. ولن يتسىن لك يوما أن تكون أمجل منه.استعادته

نواميس احلب لكنه على األقل مكان تسوُده  !العائلي يف البيت الذي تعيُش فيه بعيدا  عن الكمالو قد يكوُن اْل
تصّور نفسك وقد  !مكاٌن مُيكنك فيه أن تتحرر من احلذر املستمر ِمن الناس الذين ُييطون بك !وليس اخلو 

 !يف سن الثامنة من هذا العش الدافئ، وألقوا بك يف عامل  من الُعنف، واخلداع، والكتمان -مثلي  -انتزُعوك 
 )جورج اوريل (

بدء حياة جديدة، ولكنه يستطيع اآلن أن يضع بداية جديدة ليسطر و لف ال يستطيع أحد إرجاع الزمن إىل اخل
 هناية جديدة )غسان_كنفاين(
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 هكذا أحبوه صلى اهلل علي  وسلم
، َعْن َمْرَثِد ْبِن َعْبِد اللَِّه اليَ َزينِّ، َعْن َأيب رُْهم   َثيِن يَزِيُد ْبُن َأيب َحِبيب  ، قَاَل:  السَّمَ قَاَل اْبُن إْسَحاَق: َوَحدَّ اِعيِّ

َثيِن أَبُ  نَا َوأُمُّ أَيُّوَب يف أَيُّوَب، قَاَل: َلمَّا نَ َزَل َعَليَّ َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف بَ ْييِت، نَ َزَل يف السُّْفِل، َوأَ و َحدَّ
 اْلُعْلِو، فَ ُقْلُت َلُه:

ينِّ أَلَْكَرُه َوأُْعِظُم َأْن َأُكوَن فَ ْوَقَك، َوَتُكوَن ََتْيِت، فَاْظَهْر أَْنَت َفُكْن يف اْلُعْلِو، َونَ ْنزَِل يَا َنيبَّ اللَِّه، بَِأيب أَْنَت َوأُمِّي، إ
قَاَل: َفَكاَن اْلبَ ْيِت.  حَنُْن فَ َنُكوَن يف السُّْفِل، فَ َقاَل: يَا أَبَا أَيُّوَب، إنَّ أَْرَفَق بَِنا َومبَْن يَ ْغَشانَا، َأْن َنُكوَن يف ُسْفلِ 

 َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ُسْفِلِه، وَُكنَّا فَ ْوَقُه يف اْلَمْسَكِن،
َرَها، نُ َنشِّ فَ َلَقْد اْنَكَسَر ُحبٌّ )ِقدر فيه ماء(  لََنا ِفيِه َماٌء فَ ُقْمُت أَنَا َوأُمُّ أَيُّوَب ِبَقِطيَفة  لََنا، َما لََنا حِلَا ُف هِبَا ٌ  َغي ْ

 اْلَماَء، خَتَوُّف ا َأْن يَ ْقطَُر َعَلى َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْنُه َشْيٌء فَ يُ ْرِذيَُه.
َنا َفْضَلُه تَ َيمَّْمُت أَنَا َوأُ  َعُث ِبِه إلَْيِه، فَِإَذا َردَّ َعَلي ْ أَيُّوَب َمْوِضَع َيِدِه، َفَأَكْلَنا ِمْنُه  مُّ قَاَل: وَُكنَّا َنْصَنُع َلُه اْلَعَشاَء، ُُثَّ نَ ب ْ

َلة  ِبَعَشائِِه َوَقْد َجَعْلَنا َلُه َبَصال  أَ  ثُوم ا، فَ َردَُّه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه و نَ ْبَتِغي ِبَذِلَك اْلبَ رََكَة، َحىتَّ بَ َعثْ َنا إلَْيِه لَي ْ
 ر ا. قَاَل: َفِجْئُتُه َفزِع ا، فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل اللَِّه، بَِأيب أَْنَت َوأُمِّي، َرَدْدَت َعَشاَءَك، ومََلْ أََر ِفيهِ َوَسلََّم، وملَْ أََر لَِيِدِه ِفيِه أَث َ 

َنا، تَ َيمَّْمُت أَنَا َوأُمُّ أَيُّوَب َمْوِضَع َيِدَك، نَ ْبَتِغي ِبَذِلَك ا َكَة، قَاَل: إينِّ َوَجْدُت ْلبَ َر َمْوِضَع َيِدَك، وَُكْنَت إَذا َرَدْدتُُه َعَلي ْ
الثوم(، َوأَنَا َرُجٌل أُنَاِجي، َفَأمَّا أَنْ ُتْم َفُكُلوُه. قَاَل: َفَأَكْلَناُه، ومََلْ َنْصَنْع َلُه تِْلَك و ِفيِه رِيَح َهِذِه الشََّجَرِة ) البصل أ

 (12)الشََّجَرَة بَ ْعُد.( 
  

                                                            

 ( واحلديث رجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن اسحق بالتحديث فاحلديث أقل درجاته احلسن.199/ 1سْية ابن هشام ت السقا ) 12
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 من بديع وصايا املصطفى صلى اهلل علي  وسلم 
َع النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: َعن أ  .«اَل ُتَصاِحْب ِإالَّ ُمْرِمن ا َواَل يَْأُكْل َطَعاَمَك ِإالَّ َتِقيٌّ »يب سعيد أَنَُّه مسَِ

 يف صحيح اْلامع. 4011َداُوَد والدارمي بسند حسن.و َرَواُه الت ِّْرِمِذيُّ َوأَبُ 
 :ومن ُث قيل ،)ال تصاحب إال مرمنا( وكامل اإلميان أوىل ألن الطباع سراقة :جاء يف فيض القدير للمناوي 

صحبة األخيار تورث اخلْي وصحبة األشرار تورث الشر كالريح إذا مرت على الننت محلت نتنا وإذا مرت على 
 .الطيب محلت طيبا

 أهل طاعة اهلل ومن ُث وقال الشافعي: ليس أحد إال له حمب ومبغض فإذن ال بد من ذلك فليكن املرجع إىل 
 قيل:

 وإن مل يكونوا من قبيل وال بلد ..وال يصحب اإلنسان إال نظْيه.
وصحبة من ال َيا  اهلل ال يرمن غائلتها لتغْيه بتغْي األعراض قال تعاىل وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 

 .. .والطبع يسرق من الطبع من حيث ال يدري ،واتبع هواه وكان أمره فرطا
وأخ  ،وأخ لدنياك فال نزاع فيه إال اخللق ،قال حجة اإلسالم: واإلخوان ثالثة: أخ آلخرتك فال نزاع فيه إال الدين

لتسأنس به فال نزاع فيه إال السالمة من شره وخبثه وفتنته. قال يف احلكم: ال تصحب من ال ينهضك حاله وال 
 يدلك على اهلل مقاله. 

والصوفية اْلاهلني أي الذين قنعوا بظاهر  ،: اْلبابرة الغافلني، والقراء املداهننيوقال التسىري: احذر صحبة ثالثة
 النسبة وَتلوا للناس بالزهد والتعبد وهرالء على العوام فتنة وبالء. 

واْلاهل  ،فالعامل يغر الناس بتهتكه ،قال علي كرم اهلل وجهه: قطع ظهري رجالن: عامل متهتك، وجاهل متنسك
 . فعليك بامتحان من أردت صحبته ال لكشف عورة بل ملعرفة احلق. يفتنهم بتنسكه

 ،بل هي أوثق عر  املداخلة ،)وال يأكل طعامك إال تقي( ألن املطاعمة توجب األلفة وتردي إىل اخللطة
 . .وَمالطة غْي التقي َيل بالدين ويوقع يف الشبه واحملظورات

فإن سلم  ،مساحمة يف إغضاء عن منكرو د إما مبتابعة يف فعل أعن فساو فكأنه ينهى عن َمالطة الفجار؛ إذ ال ختل
 من ذلك وال يكاد فال ختطئه فتنة الغْي به.. 

 



53 
 

وأعطى املرلفة  ،وليس املراد حرمان غْي التقي من اإلحسان ألن املصطفى صلى اهلل عليه وسلم أطعم املشركني
ار إليه الطييب النهي عن كسب احلرام وتعاطي بل يطعمه وال َيالطه واحلاصل أن مقصود احلديث كما أش ،املئني

 فاملعىن ال تصاحب إال مطيعا وال ختالل إال تقيا. ا.ه. ،ما ينفر منه املتقي
 

 من حَبَّ طَبَّ )مثل عربي(
من احب فطن واحتال ملن ُيب،  والطِّب يف اللغة  :)من حب طب (  قالوا معناه :قال امليداين يف جممع االمثال

 املهارة والذكاء( اه احَلَذق )أ  و ه
 قوهلم َمْن َحبَّ َطبَّ  :216وقال ابن االنباري يف الزاهر ص

معناه من أحب فِطن وحذق واحتال ملن ُُيبُّ والِطّب معناه يف اللغة احلذق والِفطنة وإَّنا مُسي  :بكرو قال أب
 الطبيب طبيبا  لِفطنته يقال رجل َطبٌّ وطبيب إذا كان حاِذقا  

 :قال عنىرة
ْستلِئمِ إْن ت ُ  

ُ
 ْغِديف دوين الِقناَع فإنَّين *** َطبٌّ بأخِذ الفارِس امل

 :وقال علقمة بن عبدة
 فإن تسألوين بالنساء فإنين *** بصٌْي بأدواِء النساِء طبيبُ 

 ظهر شيُبه ***  فليس له يف ِودِّهن نصيبُ و إذا قلَّ مال املرء أ
 وقال آخر

 املداوي(و ا الِنطاِسيَّ ِحْذميا ) والنطاسي هفهل لكم فيها إِّل فإنين *** طبيٌب مبا أعي
 ......وقال الكسائي والفراء يقال أحببت الرجل وَحَبْبُتُه وأنشدا.ومعىن حّب أحبَّ 

 ُأِحبُّ أبا العصماء من حبِّ مترِِه * ** وأعُلم أّن الرِفَق بالعبِد أَْرَفقُ 
 بيد  وُمْشرق ( اه وواهلِل لوال مترُُه ما َحَبْبُته *** وما كاَن أدىَن من عُ 
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 قيمة الوقت ونفاست 
)إنَّ العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة وضاعت منه بغْي فائدة، بكى عليها ال  -قال الشيخ الغزاِل يف اإلحياء:

بل كل نفس  ؛حمالة، وإن ضاعت منه وصار ضياعها سبب هالكه، كان بكاؤه منها أشد، وكل ساعة من العمر
ا صاحلة ألن توصلك إىل سعادة األبد، وتنقذك من شقاوة األبد، جوهرة نفيسة ال خلف هلا و  ال بدل منها، فإهنَّ

وأي جواهر أنفس من هذا؟ فإذا ضيعتها يف الغفلة فقد خسرت خسرانا  مبينا ، وإن صرفتها إىل معصية فقد 
ن كلِّ هلكت هالكا  فاحشا ، فإن كنت ال تبكي على هذه املعصية فذلك ْلهلك، ومصيبتك جبهلك أعظم م

مصيبة، لكن اْلهل مصيبة ال يعر  املصاب هبا أنَّه صاحب مصيبة فإنَّ نوم الغفلة ُيول بينه وبني معرفته، 
والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، فعند ذلك ينكشف لكلِّ مفلس إفالسه، ولكل مصاب مصيبته، وقد رفع الناس 

 عن التدارك(.
 
 

 ت ال حتزب يف اإلسالم وال مجاعة غري مجاع
قد بُعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واْلزيرة العربية متوج بالقوميات العصبيات فكل قبيلة تقدم والءها 

 وَتصر انتماءها وختص بنصرهتا أفراد تلك القبيلة حىت قال قائلهم:
 وهل أنا إال ِمْن َغَزيََّة ِإْن َغَوْت    َغَوْيُت وِإْن تُ ْرَشْد َغَزيُة أُْرَشدِ 

وينصر بعضهم بعضا  فيما يهو  سواء كان حمقا   ،باطال  و هم بعضا  على ما يريد سواء كان حقا  أيريد بعض
. فلما جاء اإلسالم أمر بالوحدة وااللتئام ومنع التفرق واالنقسام ألن التفرق واالنقسام يردي إىل .مبطال  و أ

ية الواحدة اليت تدين لرهبا بالوحدانية يرفض التحزب واالنشطار يف قلب األمة احملمدو التصدع واالنفصام لذلك فه
 ولنبيها باملتابعة.

وال شك أن اهلل عز وجل قضى كونا وأراد االختال  كما قال تعاىل: وال يزالون َمتلفني إال من رحم ربك ]هود: 
112-119 .] 
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عليه  وكما قال« فإنه من يعش منكم فسْي  اختالفا كثْيا»…  -صلى اهلل عليه وسلم  -وكما قال النيب 
 …«ستفىرق أميت على ثالث وسبعني فرقة »السالم: 

وبعض اْلهال يستدل هبذه األدلة على وجوب التسليم واإلذعان لالختال ؛ ألن اهلل أراده! وهذا يلتبس على 
 من ال يفرق بني ما أراده اهلل وقضاه كونا، وما أراده وقضاه شرعا.

ة؛ حىت يتميز املتبع من املبتدع، ويقوم املتبع مبجاهدة املبتدع باحلجة فاخلال  مما قضاه اهلل وأراده كونا حلكمة  بالغ
 والبيان.

)) واهلل سبحانه وتعاىل جعل أهل احلق حزبا  واحدا  قدرا  وشرعا  وناط به الفالح يف أنفسهم والغلبة على أعدائهم 
وقال أيضا :  َوَمن يَ تَ َولَّ الّلَه َوَرُسوَلُه  ،[22ِلُحوَن  ]اجملادلة: فقال:  أُْولَِئَك ِحْزُب اللَِّه َأاَل ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمفْ 
 .[56َوالَِّذيَن آَمُنواْ فَِإنَّ ِحْزَب الّلِه ُهُم اْلَغالُِبوَن  ]املائدة: 

 وهذه الغلبة املوعودة ثابتة حلزب اهلل باحلجة والربهان يف كل صقع  ) مكان( وآن )ممان(، وتتبعها الغلبة بالسيف
والسنان إذا كانت أحواهلم مستقيمة، وقاتَلوا من أمر اهلل بقتاهلم، قال تعاىل:  َوِإنَّ ُجنَدنَا هَلُُم اْلَغالُِبوَن  ]الصافات 

نْ َيا َويَ ْوَم يَ ُقوُم اأْلَْشَهاُد ]غافر:140 ، فهذه [51[ وقال سبحانه:  ِإنَّا لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا يف احْلََياِة الدُّ
بشارة عظيمة ملن اتصفوا بأهنم من جند اهلل وَتلَّوا باإلميان أهنم غالبون لغْيهم منصورون من رهبم نصرا  عزيزا  

 .19يتمكنون فيه من إقامة دينهم
صلى اهلل  -املعربَّ عنه ب  )) اْلماعة (( يف حديث افىراق هذه األمة إىل ثالث وسبعني فرقة، قال و وهذا احلزب ه 

 . 23)) ثنتان وسبعون يف النار، وواحدة يف اْلنة وهي اْلماعة (( -لم عليه وس
مدلول حديث العرباض بن سارية املرفوع )) فإنه من يعش و . وه.ومن شواهده لفظ )) ما أنا عليه وأصحايب ((

عليها  منكم بعدي فسْي  اختالفا  كثْيا  فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين متسكوا هبا وعضٌّوا
 . 21بالنواجذ ((

                                                            
 [655 -651]تفسْي للسعدي  19
 ([231حيحة رقم )]السلسلةالص 23
 ( وهو صحيح [122-1/124]أخرجه أمحد ) 21
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فيجب على كل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وهذا احلزب حزب واحد قد فُرغ من إنشائه على يدي رسول اهلل 
مسلم ينشد احلق ويسعى يف فكاك نفسه من عذاب اهلل أن يلزم َغرَم هذا احلزب وينأ  بنفسه عن شق عصاه 

 .وإنشاء حزِب شقاق  داخل هذا احلزب الواحد
احلزب متمثال  يف جيل الصحابة رضي اهلل عنهم والتابعني هلم بإحسان، وكانوا ينابذون بشدة  وكان هذا

ويناصبون أشدَّ العداء كلَّ من يفتُّ يف عضد هذه اْلماعة مبفهوميها )) العلمّي املنهجّي (( و)) السياسّي (( 
 وَيرج عليها من حيث العقيدة والسلوك والسياسة.

العقدية جند اإلنكار الشديد واحلاسم من عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه على منكري  ففيما يتعلق باملخالفة
)) كان أوَل من قال يف القدر بالبصرة  :( عن ُيىي بن يعمر قال1/06القدر، فقد رو  مسلم )يف صحيحه 

أحدا  من أصحاب لقينا و ل :معتمرين فقلناو معبد اْلهين فانطلقت أنا ومحيد بن عبد الرمحن احلمْيي حاجَّني أ
فُوفِّق لنا عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب  .فسألناه عما يقول هرالء يف القدر -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

فظننت أن صاحيب سيكل الكالم إىّل.  .أحدنا عن ميينه واآلخر عن مشاله .داخال  املسجد فاكتنفته أنا وصاحيب
وأهنم يزعمون  -وذكر من شأهنم  -نا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم إنه قد ظهر ِقبل !فقلت: أبا عبد الرمحن

وأهنم برآء مين، والذي ُيلف به  ،فإذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم :أن ال قدر. وأن األمر أُُنٌف. قال
 .أن ألحدهم مثل أحد ذهبا  فأنفقه ما قبل اهلل منه حىت يرمن بالقدر ((و ل !عبد اهلل بن عمر

 
ومن حيث املخالفة السلوكية نر  كيف أن عبد اهلل بن مسعود شدَّد النَّكْي على هرالء الذين أحدثوا أَّناطا  يف 

من إحصاء األذكار وعدِّها، مما مل يرمروا به، فكان  -صلى اهلل عليه وسلم  -العبادة مل تكن يف عهد رسول اهلل 
مفتتحوا باب و أ -صلى اهلل عليه وسلم  -د  من ملة حممد مما قال هلم يف تعنيفهم: )) إنكم لعلى ملة  هي أه

 .22وكم من مريد للخْي لن يصيبه (( :قال .ما أردنا إال اخلْي ؛قالوا: واهلل يا أبا عبد الرمحن .!؟ضاللة  
ومن حيث املخالفة السياسية ْلماعة املسلمني نر  كيف أن ابن عمر هدَّد َحَشَمه وولده باملفاصلة بينه وبينهم 

( أن ابن عمر مجع حشمه وولده 6/2630فقد رو  البخاري يف صحيحه ) ،شأن خلع يزيد بن معاوية يف
وِإنَّا قد بايعنا  ،)) يُنصب لكل غادر لواء يوم القيامة (( :يقول -صلى اهلل عليه وسلم  -إين مسعت النيب  :فقال

                                                            
 .(( بإسناد جيد1/224أخرجه الدارمي)يف مسنده ) 22
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لم غدرا  أعظم من أن يُباَيع رجٌل على بيع وإين ال أع ،-صلى اهلل عليه وسلم  -هذا الرجل على بيعة اهلل ورسوله
 .وإين ال أعلم أحدا  خلعه وال بايع يف هذا األمر إال كانت الفيصل بيين وبينه ،اهلل ورسوله ُث يُنصب له القتال

لبعض و وال يعين ذم التحزب واالفىراق أن تتشتت الطائفة املنصورة والفرقة الناجية وال جيتمع منهم اثنان كما ُيل
حزبني أن يصموهم به لتخذيل الناس عنهم وتشويه صورهتم وإظهارهم مبظهر الرَّافض للتعاون الشرعي واملفرق املت

فاإلسالم ال ُيجر على أهل احلق أن يتعاونوا                                                   .لكلمة املسلمني
ن اهلل بكل طريق  ال يتعارض مع الشرع ومصلحة خالصة  بل يوجب عليهم أن يتضافروا لنصرة دي ،إلعزام دين اهلل

بشرط  راجحة، وال يضيق عليهم يف إنشاء املدارس واْلامعات ومجعيات النفع العام واملراكز اليت ختدم دعوهتمو أ
منابذته حني و أن يتجنبوا مفاسد التحزب والتفرق من االفتئات على حقوق أهل احلل والعقد يف نصب اإلمام أ

 لك، وَتزيب اجملتمع وتوميع والئه على األحزاب وأخذ البيعات وعهود الطاعات عليهم.ُيشرع ذ
ألفة املسلمني ومتاسكهم وتعاضدهم و ُث إن اإلسالم كما هنى عن االختال  والتفرق والتحزب وكل ما يكدر صف

م  شرع هلم اخلارجي الغاشو الذي يكفل هلم وحدة صفهم الداخلي وتضافر القو  واْلهود يف التصدي للعد
 تشريعا  يدهلم على مكانة وحدة املسلمني وسّد الذرائع اليت قد تفّت يف عضدهم وتفرِّق مشلهم.

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بيان ذلك: 
سّن االجتماع على إمام واحد يف اإلمامة الكرب  ويف اْلمعة والعيدين  -صلى اهلل عليه وسلم  -)) إنه 

و  وغْي ذلك مع كون إمامني يف صالة اخلو  أقرب إىل حصول الصالة األصلية ملا واالستسقاء ويف صالة اخل
ُث إن حمافظة الشارع على قاعدة االعتصام باْلماعة وصالح  ،يف التفريق من خو  تفرق القلوب وتشتت اهلمم

لوسائل وكل ذلك شرٌع  ،ذات البني ومجره عما قد يفضي إىل ضّد ذلك يف مجيع التصرفات ال يكاد ينضبط
  21((20.. ومجر عن ذرائع الفرقة (( اه .األلفة

  

                                                            
 .[041]بيان الدليل على بطالن التحليل البن تيمية ص:  20
 ] من كتاب التحذير من التفرق واحلزبية [ 21
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سئل فضيلة الشيخ العاّلمة صاحل الفومان: هل جيوم للعلماء أن يبّينوا للشباب وللعامة خطر التحزب والتفرق 
 واْلماعات؟

 فأجاب فضيلته: 
العوام اآلن اخندعوا  ) نعم جيب بيان خطر التحزب وخطر االنقسام والتفرق ليكون الناس على بصْية ألنه حىت

ببعض اْلماعات يظنون أهنا على احلق، فال بد أن نبني للناس املتعلمني والعوام خطر األحزاب والفرق ألهنم إذا 
العلماء كانوا عارفني عن هذا وساكتني عليه، فيدخل الضالل من هذا الباب، فال بد من  :سكتوا قال الناس

خلطر على العوام أكثر من اخلطر على املتعلمني، ألن العوام مع سكوت البيان عندما َتدث مثل هذه األمور، وا
 ..25احلق(. اه  و الصحيح وهذا هو العلماء يظنون أن هذا ه

َا أَْمُرُهْم ِإىَل اللَِّه ُُثَّ ي ُ  :قال اهلل سبحانه ُهْم يف َشْيء  ِإَّنَّ َنبِّئُ ُهْم مبَا َكانُوا )ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشَيعا  َلْسَت ِمن ْ
 (.. 159يَ ْفَعُلوَن( )األنعام:

فقال بعضهم: عىن بذلك .اختلف أهل التأويل يف املعنيني بقوله: )إن الذين فّرقوا دينهم( :قال الطربي يف تفسْيه
 حمكمه.اليهود والنصار .. وقال آخرون: عىن بذلك أهَل البدع من هذه األمة، الذين اتبعوا متشابه القرآن دون 

جعفر: والصواب من القول يف ذلك عندي أن يقال: إن اهلل أخرب نبيه صلى اهلل عليه وسلم أنه بريء ممن و قال أب
فارق دينه احلق وفرقه، وكانوا فرق ا فيه وأحزاب ا شيع ا، وأنه ليس منهم وال هم منه، ألن دينه الذي بعثه اهلل به 

له ربه وأمره أن يقول: )ُقْل ِإنَّيِن َهَداين َريبِّ ِإىَل ِصرَاط  ُمْسَتِقيم  ِدين ا  اإلسالم، دين إبراهيم احلنيفية، كما قالو ه
ا ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيف ا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي( ]سورة األنعام:    .[161ِقَيم 

 ومتحنِّف، ومبتدع قد فكان من فارق دينه الذي بعث به صلى اهلل عليه وسلم من مشرك ووثيّن يهودي ونصراينّ 
بريء من حممد صلى اهلل و ابتدع يف الدين ما ضّل به عن الصراط املستقيم والدين القيم ملة إبراهيم املسلم، فه

داخل يف عموم قوله: )إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع ا لست منهم يف و عليه وسلم، وحممد منه بريء، وه
 .26شيء( 

                                                            
 ([62]األجوبة املفيدة ص ) 25
 (241/ 12ر )تفسْي الطربي = جامع البيان ت شاك 26
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ُه ظَّاِهُر َأنَّ اآْليََة َعامٌَّة يف ُكلِّ َمْن فَاَرَق ِديَن اللَِّه وََكاَن َُمَالِف ا َلُه، فَِإنَّ اللََّه بَ َعَث َرُسولَ قال العالمة ابن كثْي: ]َوال
يِن ُكلِِّه، َوَشْرُعُه َواِحٌد اَل اْخِتاَلَ  ِفيِه َواَل اْفىرَاَق، فَ  اْختَ َلَف ِفيِه وََكانُوا  َمنِ بِاهْلَُد  َوِديِن احلَْقِّ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

فَاللَُّه  َقْد بَ رَّأ َرُسوَلُه ممَّا ُهْم ِفيِه. َوَهِذِه اآْليَُة  -َوِهَي اأْلَْهَواُء َوالضَّاَلاَلُت -ِشيَ ع ا َأْي: ِفَرق ا َكَأْهِل اْلِمَلِل َوالنَِّحِل 
يِن َما َوصَّى ِبِه نُ  َنا ِبِه ِإبْ رَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َكَقْولِِه تَ َعاىَل: َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ َنا ِإلَْيَك ]َوَما َوصَّي ْ ا َوالَِّذي َأْوَحي ْ وح 

يَن َوال تَ تَ َفرَُّقوا ِفيِه[   اآْليََة ]الشُّوَر : َويف احلَِْديِث: حَنُْن ُمَعاِشَر اأْلَنِْبَياِء أَْواَلُد َعالت، ِدينُ َنا  ،[10َأْن أَِقيُموا الدِّ
َما َجاَءْت ِبِه الرُُّسُل، ِمْن ِعَباَدِة اللَِّه َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، َوالتََّمسُِّك ِبَشرِيَعِة و الصِّرَاُط اْلُمْسَتِقيُم، َوهُ و َذا هُ َواِحٌد. فَ هَ 

ُهْم الرَُّسوِل اْلُمَتَأخِِّر، َوَما َخاَلَف َذِلَك َفَضاَلاَلٌت َوَجَهااَلٌت َوآرَاٌء َوَأْهَواٌء، الرُُّسُل بُرآء  َها، َكَما قَاَل: َلْسَت ِمن ْ ِمن ْ
 24يف َشْيء ..[ا.ه.

َها  وَعِن اْلِعْربَاِض ْبِن َسارِيََة قَاَل: َصلَّى بَِنا َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الصُّْبَح فَ َوَعظََنا َمْوِعَظة  بَِليَغة  َذَرَفْت ِمن ْ
َها اْلقُ   ُلوُب، َوقَاَل قَاِئٌل: يَا َرُسوَل اللَِّه َكأَن ََّها َمْوِعَظُة ُمَودِّع  َفَأْوِصَنا: فَ َقاَل: أُوِصيُكْم بِتَ ْقَو  اللَّهِ اْلُعُيوُن، َوَوِجَلْت ِمن ْ

ا َحَبِشياا، فإن من يعيش ِمْنُكْم َفَسيَ َر  اْخِتاَلف ا َكِثْي ا، فَ َعَلْيُكْم بِ  نَّيِت َوُسنَِّة اخْلَُلَفاِء سُ َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة َوِإْن َكاَن َعْبد 
َها بِالن ََّواِجِذ َوِإيَّاُكْم َوحُمَْدثَاِت اأْلُُموِر، فَِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعة   داود يف و أخرجه أب َضاَلَلة   الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديِّنَي، َعضُّوا َعَلي ْ

 صحيح.و السنة، وه
 

 الرباء على طائفة  و احلزبّية حبيث يعقد الوالء و لطائفّية مما سبق من متهيد  يتبني لنا أنه على املسلم أن يتخلى عن ا
من أصحاب رسول اهلل  –فالسلف الصاحل  ،فهذا ال شك خال  منهج السلفمعينة أوعلى حزب  معني 

مَسَّاُكُم و : هُ -عز وجل  –ينضوون َتت قول اهلل  ،ليسوا أحزابا  بل هم حزب واحد -والتابعني هلم بإحسان 
 .[ 42 :ْن قَ ْبُل  ] احلجاْلُمْسِلِمنَي مِ 

 
فمن الناس مثال  من  ،السُّنةو ال معاداة إالّ على حسب ما جاء يف الكتاب و  ،ال مواالةو ال تعدد، و فال حزبيٌة 

يضّلل و  ،ُيامي دوهناو  ،يستدل عليه باألدلة اليت قد تكون دليال  عليهو يقرر منهجها  ،يتحزب إىل طائفة  معينة
ألن  ،هذا مبدأ خبيثو  ،علي و من ليس معي فه :يأخذ مبدأو  ،رب إىل احلق منهاإن كانوا أقو من سواه حىت 

                                                            
 (044/ 0تفسْي ابن كثْي ت سالمة ) 24
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ألن النيب  ،يف احلقيقة معكو هو فليكن عليك  ،إذا كان عليك باحلقو  ،عليكو هناك وسطا  بني أن يكون لك أ
 .مظلوما  ((و )) انصر أخاك ظاملا  أ:صلى اهلل عليه وسلم قال

 ،تنوعت الطرقو  ،هلذا ملّا ظهرت األحزاب يف املسلمنيو  ،حزبية يف اإلسالم فال ،نصر الظامل أن متنعه من الظلمو 
يأكل حلم أخيه ميتا ، حلقهم الفشل كما قال اهلل تعاىل:  َوال و  ،صار بعضهم يضّلل بعضا  و  ،تفرقت األمةو 

 .[16َتْذَهَب رُُِيُكْم ] األنفال و تَ َناَمُعوا فَ تَ ْفَشُلوا 
 

 : 115/ 2 جمموع الفتاو  ابن تيميه يف قال شيخ اإلسالم
)وليس ألحد أن ينصب شخصا  يدعوا إىل طريقته ويواِل ويعادي عليها غْي النيب ق وال ينصب هلم كالما  هلم 
يواِل ويعادي عليه غْي كالم اهلل ورسوله وما أمجعت عليه األمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون هلم 

 تلك النسبة ويعادون( ا.ه.و مة يوالون به على ذلك الكالم أكالما  يفرقون به بني األو شخصا  أ
 

 :(22/10وقال أيضا يف  جمموع الفتاو  )
بل يكونون مثل األخوة املتعاونني على  ،]وليس للمعلمني أن ُيزبوا الناس ويفعلوا ما يلقى بينهم العداوة والبغضاء

 :)اآلية ،سورة املائدة .َوالت َّْقَو  َواَل تَ َعاَونُواْ َعَلى اإِلُثِْ َواْلُعْدَوانِ  َوتَ َعاَونُواْ َعَلى اْلبَ رِّ  :كما قال تعاىل  ،الرب والتقو 
ومعاداة من  ،ومواالة من يواليه ،(.. وليس ألحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا  مبوافقته على كل ما يريده2

ومن خالفهم  ،م صديقا  واىلبل من فعل هذا كان من جنس جنكزخان وأمثاله الذين جيعلون من وافقه ،يعاديه
 ،ويفعلوا ما أمر اهلل به ورسوله ،بل عليهم وعلى أتباعهم عهد اهلل ورسوله بأن يطيعوا اهلل ورسوله ،عدوا  باغي

 ا.ه...وُيرموا ما حرم اهلل ورسوله[
 

( 29ِدي َمْن َأَضلَّ اللَُّه َوَما هَلُْم ِمْن نَاِصرِيَن )َبِل ات ََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا َأْهَواَءُهْم ِبَغْْيِ ِعْلم  َفَمْن يَ هْ  :قال اهلل سبحانه
َها اَل تَ ْبِديَل خِلَْلِق اللَِّه َذِلكَ  يِن َحِنيف ا ِفْطَرَت اللَِّه الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر  َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ الدِّ
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( ِمَن الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم 01ِنيِبنَي ِإلَْيِه َوات َُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّاَلَة َواَل َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي )( مُ 03النَّاِس اَل يَ ْعَلُموَن )
 ..22[02 - 29(  ]الروم: 02وََكانُوا ِشيَ ع ا ُكلُّ ِحْزب  مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن )

( َأْي َفأَِقْم 01ِإلَْيِه َوات َُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّالَة َوال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ) ُمِنيِبنيَ   :قال اهلل تعاىل.. :قال البغوي 
ُمِنيِبنَي ِإلَْيِه،  ،ُة..َوْجَهَك أَْنَت َوأُمَُّتَك منيبني إليه ألن املخاطبة لِلنَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ويدخل َمَعُه ِفيَها اأْلُمَّ 

ِمَن الَِّذيَن فَ رَُّقوا  ُمْشرِِكنَي.رَاِجِعنَي ِإلَْيِه بِالت َّْوبَِة ُمْقِبِلنَي ِإلَْيِه بِالطَّاَعِة، َوات َُّقوُه َوأَِقيُموا الصَّالَة َوال َتُكونُوا ِمَن الْ  َأيْ 

                                                            
، َجْهال  مبَا جيَُِب عَ  :قال البغوي يف تفسْيه 22 َلْيِهْم، َفَمْن يَ ْهِدي َمْن َأَضلَّ اللَُّه، َبِل ات ََّبَع الَِّذيَن ظََلُموا، َأْشرَُكوا بِاللَِّه، َأْهواَءُهْم، يف الشِّْرِك، ِبَغْْيِ ِعْلم 

يِن" َأْي َأْخِلْص ِديَنَك لِلَِّه، اللَُّه، َوما هَلُْم ِمْن ناِصرِيَن أ  مانعني مَيْنَ ُعونَ ُهْم ِمْن َعَذاِب اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ.. وقَ ْولُُه تَ َعاىَل: "َفَأقِ  َأْي َأَضلَّهُ  ْم َوْجَهَك لِلدِّ
ْد َعَمَلَك، " َحِنيفا "  َماِئال  ]عن الباطل والشر  رُُه: َسدِّ ْساَلمُ َوَقاَل َغي ْ ا ]َعَلى احلق والتوحيد[، "ِفْطَرَت اللَِّه" هو ِديَن اللَِّه َوُهَو اإْلِ َأْي  ؛ك[ ُمْسَتِقيم 
َها َمْن يُوَلُد يُوَلُد َعَلى »للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ..قال أَبُو ُهَريْ َرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى ا.ِإْلَزْم ِفْطَرَة اللَِّه " الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَلْيها" َأْي َخَلَق النَّاَس َعَلي ْ

ُُثَّ يَ ُقوُل أَبُو هريرة اقرؤوا إن شئتم " ِفْطَرَت اللَِّه الَّيِت َفَطَر النَّاَس  -رواية-َومَاَد يف «.. . احلديث.اْلِفْطَرِة َفأَبَ َواُه يُ َهوَِّدانِِه َأْو يُ َنصِّرَانِِه َأْو مُيَجَِّسانِهِ 
 ها"..َعَليْ 

يعين َعَلى اْلَعْهِد الَِّذي َأَخَذ اللَُّه َعَلْيِهْم « َمْن يُوَلُد يُوَلُد َعَلى الفطرة»ُث قال البغوي يف شرحه هذا احلديث الشريف: وقَ ْولُُه عليه الصالة والسالم: 
َها وإن ُعبد غْيه  [ ، وَُكلُّ َمْولُود  142ِبَقْولِِه:" أََلْسُت ِبَربُِّكْم قاُلوا بَلى "]اأْلَْعرَاِ :  ق ْرَاِر َوُهَو احْلَِنيِفيَُّة الَّيِت َوقَ َعِت اخْلِْلَقُة َعَلي ْ يف اْلَعاملَِ َعَلى َذِلَك اإْلِ

[ ، َوَلِكْن اَل 0يُ َقرِّبُونا ِإىَل اللَِّه مُْلفى" ]الزَُّمِر: [ ، َوَقاُلوا: "َما نَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ لِ 24كما َقاَل تَ َعاىَل: "َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَيَ ُقوُلنَّ اللَُّه "]الزُّْخُرِ : 
ميَاُن الشَّْرِعيُّ املأمور به املقرو  َا يُ ْعَتبَ ُر اإْلِ نْ َيا َوِإَّنَّ ميَاِن اْلِفْطرِيِّ يف َأْحَكاِم الدُّ َرَة بِاإْلِ رَاَدِة َواْلِفْعِل َأالَّ تَ َر  أَنَُّه يَ ُقوُل: ِعب ْ ، فَ ُهَو « َواُه يُ َهوَِّدانِهِ َفأَب َ »ن بِاإْلِ

ميَاِن اْلِفْطرِيِّ ِفيِه حَمُْكوٌم َلُه حِبُْكِم أَبَ َوْيِه اْلَكاِفَرْيِن إن غْيا دينه، َوَهَذا معىن قَ وْ  يَ ُقوُل اللَُّه تَ َعاىَل ِإينِّ َخَلْقُت »لُُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َمَع ُوُجوِد اإْلِ
ُهُم الشََّياِطنُي َعْن ِديِنِهمْ  ِعَباِدي ُحنَ َفاءَ  َقاَل: َمْعىَن َوُُيَْكى َمْعىَن َهَذا َعِن اأْلَْومَاِعيِّ َومَحَّاِد ْبِن َسَلَمَة َوُحِكَي َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن اْلُمَباَرِك أَنَُّه  .«َفاْجَتالَت ْ

ُهْم َصائٌِر يف اْلَعاِقبَ احلَِْديِث ِإنَّ ُكلَّ َمْوُلود  يُوَلُد َعَلى ِفْطَرتِِه َأْي َعلَ  َها يف ِعْلِم اللَِّه تَ َعاىَل من السعادة والشقاوة َفُكلٌّ ِمن ْ ِة ِإىَل ى ِخْلَقِتِه الَّيِت ُجِبَل َعَلي ْ
نْ َيا بِاْلَعَمِل اْلُمَشاِكِل هَلَا فثم أََمارَاِت الشََّقاَوِة لِلطِّْفِل َأْن  َها َوَعاِمٌل يف الدُّ يُوَلَد بَ نْيَ يَ ُهوِدي َّنْيِ أَْو َنْصرَانِي َّنْيِ فَ َيْحِماَلنِِه ِلَشَقائِِه َعَلى اْعِتَقاِد َما ُفِطَر َعَلي ْ

َها اَلْسَتَمرَّ ِة السَِّليَمِة َوالطَّْبِع اْلُمت َ ِديِنِهَما، َوِقيَل: َمْعَناُه َأنَّ ُكلَّ َمْوُلود  يُوَلُد يف َمْبَدأِ اخْلِْلَقِة َعَلى اْلِفْطَرِة َأْي َعَلى اْْلِِبلَّ  يِن فَ َلْو تُرَِك َعَلي ْ َهيِِّئ ِلَقُبوِل الدِّ
َا يَ ْعِدُل َعْنُه َمْن يَ ْعِدُل ِإىَل َغْْيِِه آلف  ة النُُّشوِء َوالت َّْقِليِد، فَ َلْو َسِلَم ِمْن تِْلَك اآْلَفاِت ملَْ َعَلى لُُزوِمَها أِلَنَّ هذا الدين موجد ُحْسُنُه يف اْلُعُقوِل ، َوِإَّنَّ

َرُه، ُُثَّ يَ َتَمثَُّل بَِأْواَلِد اْليَ ُهوِد َوالنََّصاَر  َوات َِّباِعِهْم آِلبَاِئِهْم َواْلَمْيِل ِإىَل أَ  ْديَاهِنِْم فيزلون بذلك عن الفطرة السليمة واحلجة اْلُمْسَتِقيَمِة، ذََكَر أَبُو يَ ْعَتِقْد َغي ْ
  ِكَتاِبِه...ُسَلْيَماَن اخلَْطَّايبُّ َهِذِه اْلَمَعاين يف 

يِن َقاَل: َمْعَناُه اَل تَ ْبِديَل ِلِدينِ  ُلوا ِديَن اهلل( ، وقَ ْولُُه تعاىل: " ال تَ ْبِديَل خِلَْلِق اللَِّه" فقد مَحََل اْلِفْطَرَة َعَلى الدِّ  اللَِّه فهو خرب مبعىن الن َّْهِي َأْي )اَل تُ َبدِّ
يُن اْلَقيُِّم" اْلُمْسَتِقيُم، " َأْكثَ َر النَّاومعىن اآْليَِة: اْلَزُموا ِفْطَرَة اللَِّه أَ  ُلوا الت َّْوِحيَد بِالشِّْرِك،" ذِلَك الدِّ .َوِقيَل: اَل .ِس اَل يَ ْعَلُمون"ْي دين اهلل واتبعوا َواَل تُ َبدِّ

ْنَساُن ِمَن السََّعاَدِة والشقوة ال يبد ا..ا.ه. تفسْي البغوي تَ ْبِديَل خِلَْلِق اللَِّه َأْي َما ُجِبَل َعَلْيِه اإْلِ إحياء  -ل َفاَل َيِصُْي السَِّعيُد َشِقياا َواَل الشَِّقيُّ َسِعيد 
 (.542/ 0الىراث )
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 . َوِقيَل: ُهْم َأْهُل اْلِبدَِع ِمْن َهِذِه اأْلُمَِّة، ُكلُّ ِحْزب  ِدينَ ُهْم وَكانُوا ِشَيعا  َأْي َصاُروا ِفَرق ا َُمَْتِلَفة  َوُهُم اْليَ ُهوُد َوالنََّصارَ 
 ا.ه..مبا َلَدْيِهْم َفرُِحوَن، َأْي رَاُضوَن مبَا ِعْنَدُهمْ 

ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يركد لنا هذا الذي نراه يف جمتمعات اإلسالم من التشرذم والتشتت والتحزب 
حديث رواياته عديدة يشد بعضها بعضا حبيث ال و ثْي من الصحابة يف كثْي من السنن وهالبغيض فيما يرويه لنا ك

 يبقى ريبة يف حاصل معناها. 
تَ َفرَّقت اْليَ ُهود َعَلى ِإْحَد  َوسبعني فرقة كلَها  فَعن َجابر بن عبد اهلل قَاَل: قَاَل َرُسول اهلل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم:

َوِإن أميِت َستَ ْفىَرُِق َعَلى َثاَلث َوسبعني فرقة   ،َفرََّقْت النََّصاَر  َعَلى اثْ َنتَ نْيِ َوسبعني فرقة كلَها يف النَّارَوت َ  ،يف النَّار
 أخربنَا يَا َرُسول اهلل من هم؟ قَاَل السَواد اأْلَْعَظم.. :فَ َقاَل عمر بن اخْلطاب ،كلَها يف النَّار ِإالَّ َواِحَدة

لَتتَِّبُعنَّ َسَنن َمْن  »قال:  -صلى اهلل عليه وسلم -أنَّ رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -اخلدري سعيد و وقد رو  أب
َدَخُلوا ُجْحَر َضبٍّ لََتِبْعُتموُهْم، قلنا: يا رسول اهلل اليهوُد والنصار ؟ و كان قبلكم ِشرْبا  ِبِشرب، َوِذرَاعا  ِبِذراع حىت ل

والَسَنن: الطريق والنهج.. واملعىن أن املسلمون يف تفرقهم وبدعهم  .أخرجه البخاري ومسلم « قال: َفَمْن؟
كان ذلك مما يضيق عليهم من األخالق و سيتبعون هنج وطرق اليهود والنصار  بكل تفاصيلها وبكل دقة حىت ل

 دخلوا جحر الضب الضيق..و واملذاهب كما ل
ال تقوُم الساعة حىت تأخَذ أُمَّيت »قال:  -ه وسلمصلى اهلل علي -أنَّ رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -هريرة و ورو  أب

َلها ِشرْبا  ِبِشرب، َوِذرَاعا  ِبِذرَاع، قيل له: يا رسول اهلل، كَفاِرَس والروم؟ قال: َمِن الناُس إال  مأخذ  الُقروِن قَ ب ْ
 .أخرجه البخاري « أولئك؟

ليأتنيَّ : »-صلى اهلل عليه وسلم -هلل قال: قال رسول ا -رضي اهلل عنهما  -بن العاص و وعن عبد اهلل بن عمر 
الن َّْعِل بالن َّْعل، حىت إن كان منهم من أتى أُمَُّه عالنية، لَيُكوننَّ يف أميت و على أَمَّيت ما أتى على بين إسرائيل َحذْ 

لُّها َمْن يصنع ذلك، وإن بين إسرائيل تفرَّقت على ثنتني وسبعني ملة، وستفىرق أُمَّيت على ثالث وسبعني ملة، كُ 
أخرجه « يف النار، إال ملة واحدة، قالوا: َمن هي  يا رسول اهلل؟ قال: َمْن كان على ما أنا عليه وأصحايب

 ..الىرمذي 

 



63 
 

النعل بالنعل( أي: مثل النعل، ألن إحد  النعلني يُ ْقَطع، وتقدَّر على قدر النعل األخر ، واحلذو: و وقوله )َحذْ  
النعل و مل رجال  آخر من غْي ميادة وال نقصان، قيل: َعَمَل فالن َحذْ التقدير، وكلُّ من عِمل عمال  مثل ع

 بالنعل.. 
ملا خرج إىل غزوة ُحنَ نْي َمرَّ » -صلى اهلل عليه وسلم -أنَّ رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -واقد الليثي و وقد رو  أب

نواط، فقالوا: يا رسول اهلل، اجعل لنا ذاَت ِبَشَجَرة للمشركني كانوا يُ َعلُِّقوَن عليها أسلحتَ ُهْم، يقال هلا: ذاُت أ
، كما هلم َذاُت أنواط، فقال رسوُل اهلل  : سبحان اهلل! هذا كما قال قوُم موسى: -صلى اهلل عليه وسلم -أنواط 

أخرجه الىرمذي وقال: هذا حديث « اجعل لنا إهلا  كما هلم آهلة، والذي نفسي بيده: َلىرَكنُبَّ َسَنَن من كان قبَلكم
 ن صحيح..حس

النعل بالنعل، والُقذَّة بالُقذَّة، حىت إْن كان فيهم  من أتى أُمَُّه يكون فيكم، فال أدري: أتعبدون و َحذْ »وماد رمين 
ريشة السهم، ومجعها ُقَذذ، وتكون أيضا  متساوية األقدار، تُ َقّص كل ريشة  :وقوله )الُقذَّة(«.. الِعْجل، أم ال؟

 على قدر األخر .
تقليد أعمى لكل مذاهب وفنت و افىراق األمة وتشتت مذاهبها حاصٌل ال مياري فيه عاقٌل، وهوما نر  من 

وبنّي أن طريقه وحده  ،للتحذير منه ومن عواقبه –األرض الضالة، وقد ذكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم 
 النجاة والفالح وكل طريق سو  سنته فاهلالك والفساد.. و عليه السالم ه

هنج السواد األعظم من املسلمني و منهجه وسنته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان  إىل يوم الدين وهو ريقه هوأن ط
 بفطرهتم السليمة قبل البدع واْلماعات واألهواء املختلفة.

 
]ال َيفى على كل مسلم عار  بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصاحل  :-قال العالمة األلباين رمحه اهلل 

فليس من  ، عنهم، أن التحزب والتكتل يف مجاعات َمتلفة األفكار أوال  واملناهج واألساليب ثانيا  رضي اهلل
بل ذلك مما هنى عنه ربنا عز وجل يف أكثر من آية يف القرآن الكرمي منها قوله تعاىل: وال َتكونُوا ،اإلسالم يف شئ

 يَ َعا  كل ِحزب مبا َلَديهم َفرُحون. ِمن املشرِك ني من الِذْيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهم وَكانُوا شِ 
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َشاَء َرُبَك َْلعَل النَّاَس أمة  َواِحدة َوال يَ زَاُلوَن َمَتِلِفني إال َمن َرِحَم َرُبك فاهلل تبارك وتعاىل و فربنا عز وجل يقول: َولَ 
ة املرحومة حني استثىن من هذا اخلال  الذي ال بد منه كونيا  وليس شرعيا ، استثىن من هذا االختال  الطائف

 قال إال َمن َرِحم َرُبك
وال شك وال ريب أن أي مجاعة يريدون حبرص بالغ وإخالص هلل عز وجل يف أن يكونوا من األمة املرحومة 
املستثناة من هذا اخلال  الكوين، إن ذلك ال سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا  يف اجملتمع اإلسالمي إال 

 .نة الرسول عليه الصالة والسالم، وإىل ما كان عليه سلفنا الصاحل رضي اهلل عنهمبالرجوع إىل الكتاب وإىل س
 -املنهج والطريق السليم يف غْي ما حديث صحيح عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ولقد أوضح رسول اهلل 

جانيب  أنه خط ذات يوم على األرض خطا  مستقيما  وخط حوله خطوطا  قصْية عن -صلى اهلل عليه وسلم 
ُبَل فَ تَ َفَرَق بكم َعن اخلط املستقيم ُث قرأ قوله تبارك وتعاىل وأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتقيَما  فَاتب َُّعوُه َوال تَّتبعوا السُ 

قال عليه  ،وهذه طرق عن جوانب اخلط املستقيم ،وقال هذا صراط اهلل ،ومر بأصبعه على اخلط املستقيم ،َسِبيله
 .الناس إليه(و طريق منها شيطان يدع )وعلى رأس كل :السالم

ولذلك فالواجب على كل مسلم  .ال شك أن هذه الطرق القصْية هي اليت متثل األحزاب واْلماعات العديدة
وأن ال يأخذ ميينا  ويسارا ، وليس  ،حريض على أن يكون حقا  من الفرقة الناجية أن ينطلق سالكا  الطريق املستقيم

 .هلل تبارك وتعاىل الذي حدثنا عنه القرآن الكرمي أال إنَّ ِحْزَب اهلل ُهم املفِلُحونهناك حزب ناجح إال حزب ا
من حزب الشيطان وليس من حزب الرمحن، وال شك وال ريب أن و حزب اهلل فإَّنا هو فإذا ، كل حزب ليس ه

ك مبجرد التكتل السلوك على الصراط املستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط املستقيم معرفة صحيحة، وال يكون ذل
والتحزب األعمى على كلمة هي كلمة اإل سالم احلق لكنهم ال يفقهون من هذا اإلسالم كما أنزل اهلل تبارك 

 .-صلى اهلل عليه وسلم  -وتعاىل على قلب حممد 
ا هي م :هبا حينما سئل عنها فقال -صلى اهلل عليه وسلم  -هلذا كان من عالمة الفرقة الناجية اليت صرح النيب 

 .أنا عليه وأصحايب
فإذا  هذا احلديث يشعر الباحث احلريص على معرفة صراط اهلل املستقيم أنه جيب أن يكون على علم بأمرين 

 .اثنني هامني جدا  
 -صلى اهلل عليه وسلم  -ما كان عليه الرسول  :األول
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 -الذين نقلوا إلينا أوال هديه  ذلك ألن الصحابة الكرام هم .ما كان عليه أصحابه عليه الصالة والسالم :واآلخر
وثانيا : هم الذين أحسنوا تطبيق هذه السنة تطبيقا  عمليا ، فال ميكننا واحلالة هذه  ،وسنته -صلى اهلل عليه وسلم 

.. فالشاهد من هذا وذاك أن .إال بطريق أصحابه -صلى اهلل عليه وسلم  -ان نعر  معرفة صحيحة سنة النيب 
 -حا  ال سبيل إال مبعرفة سْي الصحابة وتطبيقهم هلذا اإلسالم العظيم الذي تلقوه عنه فهم اإلسالم فهما  صحي

  .إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره -صلى اهلل عليه وسلم 
 

لذلك نعتقد جاممني أن كل مجاعة ال تقوم قائمتها على هذا اإلساس من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل 
طة بكل أحكام اإلسالم كبْيها وصغْيها أصوهلا وفروعها، فليست هذه اْلماعة من الفرقة دراسة واسعة جدا  حمي

يف احلديث  -صلى اهلل عليه وسلم  -الناجية من اليت تسْي على الصراط املستقيم الذي أشار إليه الرسول 
 .الصحيح

ه ليست أحزابا ، وإَّنا هي مجاعة وإذا فرضنا أن هناك مجاعات متفرقة يف البالد اإلسالمية على هذا املنهج، فهذ
تفرق و واحدة ومنهجها منهج واحد وطريقها واحد، فتفرقهم يف البالد ليس تفرقا  فكريا  عقديا منهجيا ، وإَّنا ه

 بتفرقهم يف البالد خبال  اْلماعات واألحزاب اليت تكون يف بلد واحد ومع ذلك فكل حزب مبا لديهم فرحون.
على الصراط املستقيم بل جنزم بأهنا على تلك الطرق اليت على رأس كل طريق منها هذه األحزاب ال نعتقد أهنا 

 29[ا.ه..الناس إليهو شيطان يدع
 

  

                                                            
 مكتبة الىراث اإل سالمي[ .الطبعة األوىل .( من كتاب )فتاو  الشيخ األلباين( لعكاشة عبداملنان الطييب111 136]انظر ص ) 29
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 حسن املسري وصفاء القلوب
احلقيقة أننا يف مسْي، يوشك أن ينتهي، فهل وقفنا مع املسْي قبل االنتهاء، وهل دققنا النظر فيه قبل الفناء، وهل 

 ئلني: هل حنن من أهل السعادة أم من أهل الشقاء؟! وقفنا مع األنفس متسا
فحسن املسْي إىل اهلل ليس بكثرة العمل، وطول الصالة، وكثرة الصيام، بل بسالمة ما يف الصدور، من حب  

  ..وطاعة  وصدق والء، وقرب  من اهلل، وخو  منه وإشفاق من عذابه، ورجاء لرمحته، وصفاء لعباده
، أدرك سر املسْي، فساروا على هديه، وعملوا بشرطه، فوصلوا بسالمة الصدور ونقاء ولقد مضى قوم من األولني

األرواح إىل ما وصلوا، فمما يذكر عن ابن مسعود، رضي اهلل عنه، قوله ألصحابه: ) أنتم أكثر صالة من 
يف الدنيا وأرغب  أصحاب حممد، صلى اهلل عليه وسلم، وهم كانوا خْيا  منكم. قالوا: ومل؟ قال: كانوا أمهد منكم

  ).يف اآلخرة
وسئلت السيدة فاطمة بنت عبد امللك، رمحها اهلل، موجة عمر بن عبد العزيز، بعد وفاته عن عمله، فقالت: ) 
واهلل، ما كان بأكثر الناس صالة وال بأكثرهم صياما ، ولكن واهلل، ما رأيت أحدا  أخو  هلل من عمر، لقد كان 

  ).انتفاض العصفور من شدة اخلو ، حىت نقول: ليصبحن الناس وال خليفة هلميذكر اهلل يف فراشه فينتفض 
ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة صالة وال صيام،   :ومن هنا أكد بعض السلف، رمحهم اهلل، هذا املعىن اخلطْي، بقوله

َفُع مصداقا  لقوله تعاىل ..ولكن بسخاوة النفوس، وسالمة الصدور، والنصح لألمة، واحتقار النفس : يَ ْوَم ال يَ ن ْ
 )29 – 22الشعراء:(َماٌل َوال بَ ُنوَن * ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلب  َسِليم  

فالعمل الصاحل إن مل يثمر أخالقا  حسنة، وصفات مجيلة، وروحا  صافية، ونفسا  كرمية، ومهة عالية، وبذال  
  ...فاعلم أنه ال خْي فيها.وعطاء  

إَّنا يريد اهلل منكم صدق النية فيما عنده، فمن  » اجتهاد بين إسرائيل يف العبادة، قال: ولذلك ملا ذكر لبعضهم 
 أفضل ممن دونه يف ذلك، وإن كثر صومه وصالته(.و كان باهلل أعر ، وله أخو ، وفيما عنده أرغب، فه

ب، رضي اهلل عنه، فقد حج رجل من الكوفة حمرما  منها، فأصابه اْلهد ) التعب واإلرهاق(، فرآه عمر بن اخلطا
انظروا إىل ما يصنع هذا بنفسه، وقد وسع اهلل   :سيئ اهليئة، فأخذ بيده، وجعل يدور به احلَِلق، ويقول للناسو وه

 عليه.. 
وصام أحدهم يف ممن التابعني، حىت عجز عن القيام، فكان يصلي الفرض جالسا ، فأنكروا ذلك عليه، حىت قال 
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وكان ابن مسعود، رضي   .أدرك هذا أصحاب حممد، صلى اهلل عليه وسلم، لرمحوهو ل  :بن ميمون، رمحه اهلل،و عمر 
  .اهلل عنه، يقل من الصيام، ويقول: إنه يضعفين عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إِل

كم من مستغفر ممقوت، وساكت مرحوم، هذا استغفر وقلبه  :وما أمجل ما قاله اإلمام ُيىي بن معاذ، رمحه اهلل
  .ر، وهذا سكت وقلبه ذاكرفاج

فليس الشأن فيمن يقوم الليل، إَّنا الشأن فيمن ينام على فراشه، ُث يصبح وقد سبق الركب.. من سار على 
  .ومنهاجه وإن اقتصد، فإنه يسبق من سار على غْي طريقه وإن اجتهد -صلى اهلل عليه وسلم -طريق الرسول

 

 من قبيح آثار املعاصي
عن  قبيح آثار املعصية:) منها سواد الوجه، وظلمة القلب، وضيقه وغمه،  -رمحه اهلل  -ية ويقول ابن قيم اْلوم 

يف   وحزنه وأمله، واحنصاره، وشدة قلقه واضطرابه، ومتزق مشله. وضعفه عن مقاومة عدوه، وتعريه من مينته واحلْية
  كان مستعدا  له عنه، ونسيان ما كان أَمره وختلى وليه وناصره عنه، وتوىل عدوه املبني له، وتوار  العلم الذ

املوت وال بد، فِإن الذنوب متيت القلوب، ومنها و ضعفه وال بد، ومرضه الذ  إذا استحكم به فهو حاصال  له أَ 
يد أعدائه بعد أن كان ملكا  متصرفا  َيافه أعداؤه، ومنها أن يضع تأثْيه يف   ذله بعد عزة، ومنها أن يصْي أسْيا  

غْيهم، ومنها موال أَمنه يف   اخلارج فال رعيته تطيعه إذا أَمرها، وال ينفذيف   رعيته واليف   وذفال يبقى له نف
وتبدله به َمافة، فأخو  الناس أشدهم إساءة، ومنها موال األُنس واالستبدال به وحشة، وكلما امداد إساءة امداد 

ينة باهلل والسكون إليه واإليواء عنده واستبدال وحشة، ومنها موال الرضى واستبداله بالسخط، ومنها موال الطمْأن
حسرة دائمة كلما نال لذة نامعته نفسه إىل يف   بئر احلسرات، فال يزاليف   الطرد والبعد منه، ومنها وقوعه

إىل غْيها إن قضى وطره منها، وما يعجز عنه من ذلك أضعا  أضعا  ما و نظْيها إن مل يقض منها وطرا ، أ
 .اشتد نزوعه وعر  عجزه اشتدت حسرته وحزنه يقدر عليه، وكلما

هذه الدار قبل نار اهلل املوقدة الىت تطلع على األفئدة، ومنها فقره بعد غناه يف   فياهلا نارا  قد عذب هبا القلب
 يتجر به ويربح األرباح الكثْية، فإذا سلب رْأس ماله أصبح فقْيا  و فإنه كان غنيا  مبا معه من رْأس مال اإلميان وه

معدما ، فإما أن يسعى بتحصيل رْأس مال آخر بالتوبة النصوح واْلد والتشمْي وإال فقد فاته ربح كثْي مبا أضاعه 
من رْأس ماله، ومنها نقصان رمقه، فإن العبد ُيرم الرمق بالذنب يصيبه، ومنها ضعف بدنه، ومنها موال املهابة 
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قلوب الناس، ومنها يف   ة، ومنها حصول البغضة والنفرة منهواحلالوة الىت لبسها بالطاعة فتبدل هبا مهانة وحقار 
الوقت الذ  ال عوض منه، وال يعود إليه أبدا ، ومنها طمع عدوه و ضياع أعز األشياِء عليه وأنفسها وأعالها، وه

حزبه حىت  فيه وظفره به، فِإنه ِإذا رآه منقادا  مستجيبا  ملا يْأمره اشتد طمعه فيه وحدث نفسه بالظفر به وجعله من
قلبه نكتة سوداء، فإن يف   وليه دن مواله احلق، ومنها الطبع والرين على قلبه، فإن العبد إذا أذنب نكتو يصْي ه

الران، قال اهلل و قلبه، فذلك هو تاب منها صقل قلبه، وإن أذنب ذنبا  آخر نكت فيه نكتة ُأخر  وال تزال حىت تعل
ومنها أنه ُيرم حالوة الطاعة، فإذا فعلها مل  ،[11َما َكانُوا َيكِسُبوَن ]املطففني:  تعاىل: َكال َبل رَاَن َعَلى قُ ُلوهِبِمْ 

اآلخرة، فإن الطاعة تثمر هذه الثمرات وال يف   قلبه من احلالوة والقوة ومزيد اإلميان والعقل والرغبةيف   جيد أثرها
فإن القلب ال يزال مشتتا  مضيعا  حىت يرحل  بد. ومنها أن متنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة،

اآلخرة، فإذا نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة، واجتمع على مجع يف   من الدنيا وينزل
َأطرافه وقضاِء جهامه وتعبئة ماده ليوم معاده، وما مل يىرحل إىل اآلخرة وُيضرها فالتعب والعناُء والتشتت والكسل 

 .الة الممة له ال حمالةوالبط
ومنها إعراض اهلل ومالئكته وعباده عنه، فإن العبد إذا أعرض عن طاعة اهلل واشتغل مبعاصيه أعرض اهلل عنه 
فأعرضت عنه مالئكته وعباده، كما أنه إذا أقبل على اهلل أقبل اهلل عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه، ومنها أن 

مها باآلخر فيستدعيان ثالثا ، ُث جتتمع الثالثة فتستدعى رابعا ، وهلم جرا الذنب يستدعى ذنبا آخر، ُث يقو  أحد
 .حىت تغمره ذنوبه وَتيط به خطيئته

قال بعض السلف: إن من ثواب احلسنة احلسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، ومنها علمه بفوات ما 
 الدنيا ولذة مايف  مع اهلل لعبده بني لذة احملرماتأحب إليه وخْي له منها من جنسها وغْي جنسها، فإنه ال جيو ه

 .اآلخرةيف 
نْ َيا َواْسَتْمتَ ْعُتْم هِبَا يف   كما قال تعاىل: َويَ ْوَم يُ ْعَرُض الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّاِر أَْذَهْبُتْم طَيَِّباِتُكمْ  َحَياِتُكُم الدُّ

 .بل ال بد أن يىرك بعض طيباته لآلخرة الدنيا،يف   فاملرمن ال يذهب طيباته ،[23]األحقا : 
الدنيا، ومنها علمه بأن أعماله يف   حريص على تناول حظوظه كلها وطيباتهو وأما الكافر فإنه ال يرمن باآلخرة فه

هى ماده ووسيلته إىل دار إقامته، فإن تزود من معصية اهلل أوصله ذلك الزاد إىل دار العصاة واْلناة، وإن تزود من 
قربه وأنيسه فيه وشفيعه عند ربه يف   وليهو ل إىل دار أهل طاعته وواليته، ومنها علمه بَأن عمله هطاعته وص
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واملخاصم واحملاج عنه، فإن شاء جعله له، وإن شاء جعله عليه، ومنها علمه بأن أعمال الرب تنهض بالعبد وتقوم 
، وأعمال الفجور هتو  به وجتذبه إىل به وتصعد إىل اهلل به، فبحسب قوة تعلقه هبا يكون صعوده مع صعودها

اهلاوية وجتره إىل أسفل سافلني، وحبسب قوة تعلقه هبا يكون هبوطه معها ونزوله إىل حيث ]تستقر[ به، قال اهلل 
بُوا بِآيَاتَِنا وقال تعاىل: ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّ  ،[13تعاىل: ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب والعمُل الَصاِلُح يَ ْرفَ ُعُه ]فاطر: 

فلما مل تفتح أبواب السماء ألعماهلم بل أغلقت  ،[13َواْسَتْكبَ ُروا َعن َْها ال تُ َفتَُّح هَلُْم أَبْ َواُب السََّمآِء ]األعرا : 
 .عنها، مل تفتح ألرواحهم عند املفارقة بل أُغلقت عنها

هلم حىت وصلت إىل اهلل سبحانه، فتحت وأهل اإلميان والعمل الصاحل ملا كانت أبواب السماء مفتوحة ألعما
عليني، ومنها خروجه من يف   ألرواحهم حىت وصلت إليه تعاىل وقامت بني يديه، فرمحها وأمر بكتابة امسها

 .حصن اهلل الذ  ال ضيعة على من دخله، فيخرج مبعصيته منه إىل حيث يصْي هنبا  للصوص وقطاع الطريق
دركه فيه آفة إىل خربة موحشة هى مْأو  اللصوص وقطاع الطريق فهل فما الظن مبن خرج من حصن حصني ال ت

 يىركون معه شيئا  من متاعه؟
كل شيء من أمر دنياه وآخرته فإن الطاعة جتلب للعبد بركات كل يف    ومنها أنه باملعصية قد تعّرض حملق بركته

 .شيء واملعصية متحق منه كل بركة
من أن ُييط هبا العبد علما ، وآثار الطاعة احلسنة أكثر من أن ُييط هبا وباْلملة فآثار املعصية القبيحة أكثر 

معصيته، وىف بعض اآلثار يقول يف   طاعة اهلل، وشر الدنيا واآلخرة حبذافْيهيف   علما  فخْي الدنيا واآلخرة حبذافْيه
 (03)صيىت؟(ا.ه.اهلل سبحانه وتعاىل: من ذا الذ  أطاعىن فشقى بطاعىت؟ ومن ذا  الذ  عصاىن فسعد مبع

  

                                                            

 (240: طريق اهلجرتني وباب السعادتني )ص03 
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 كيف الرجوع
 :قال حجة االسالم الغزاىل رمحه اهلل تعاىل يف إحياءه

 .نار جهنمو ) إن الشر معجون مع اخلْي يف طينة آدم عجنا حمكما ال َيلصه إال إحد  النارين نار الندم أ  
 ،أهون النارين  وإليك اآلن اختيار  .فاإلحراق بالنار ضروري يف ختليص جوهر اإلنسان من خبائث الشيطان

. إما إىل اْلنة وإما إىل .قبل أن يطو  بساط االختيار وتساق إىل دار االضطرار  ؛واملبادرة إىل أخف الشرين
 (.النار
فإن اإلميان عبارة عن التصديق  .مطلع هذه اخلْيات وأعىن هبذا العلم اإلميان واليقني و األول وهو )   فالعلم ه    

اليقني عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستيالئه على القلب فيثمر و  ،بأن الذنوب مسوم مهلكة
فيتأمل هبا القلب حيث يبصر بإشراق نور اإلميان أنه صار  ،نور هذا اإلميان إذا أشرق على القلب نار الندم

قشاع سحاب فيسطع النور عليه بان ،كمن يشرق عليه نور الشمس وقد كان يف ظلمة   ؛حمجوبا عن حمبوبه 
فتشتعل نْيان احلب يف قلبه وتنبعث تلك النْيان بإرادته  ،فرأ  حمبوبه وقد أشر  على اهلالك  ،احنسار حجابو أ

 (.لالنتهاض للتدارك
 ،الندم عن علم أوجبه وأمثره وعن عزم يتبعه ويتلوه و وهبذا االعتبار قال صلى اهلل عليه وسلم  الندم توبة  إذ ال َيل

فإذا غلب هذا األمل على القلب  ،.. فيسمى تأمله بسبب فعله املفوت حملبوبه ندما.وفا بطرفيه فيهفيكون الندم حمف
انبعث من هذا األمل يف القلب حالة أخر  تسمى إرادة وقصدا إىل فعل له تعلق باحلال واملاضي  ؛واستوىل 

ستقبال فبالعزم على ترك الذنب وأما باال ؛أما تعلقه باحلال فبالىرك للذنب الذي كان مالبسا .وباالستقبال
 .وأما باملاضي فبتاليف ما فات باْلرب والقضاء إن كان قابال للجرب ؛املفوت للمحبوب إىل آخر العمر 
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 {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ آُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْ ُ مَسْئُولًا } :تفسري آية
 

) اإلسراء  َواَل تَ ْقُف َما لَْيسَ  :قال تعاىل  ..(06َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَراَد ُكلُّ أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئوال 
  :يقول د. عبد الكرمي اخلطيب

وىف اآلية الكرمية دعوة آمرة إىل إيقاظ مشاعر اإلنسان، وتوجيه ملكاته إىل هذا الوجود، فال يقول إال عن علم، 
 إال مبا ميليه عليه عقله، ويوحى إليه به إدراكه..وال ينطق 

فاآلية الكرمية تنهى عن أن يكون اإلنسان إّمعة، يتبع كل ناعق، وجير  وراء كل داع، دون أن يكون له رأ  فيما 
التزّود بزاد العلم يف   يعمل ويقول.. وهذا معناه تعطيل ملدركاته، وعدوان على إنسانيته حبرماهنا من حّقها

 عرفة..وامل
إشارة إىل ما للسمع، والبصر،  -« ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفراَد ُكلُّ أُولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُرال  »وىف قوله تعاىل:  -

والفراد من قوة قادرة على اصطياد املعرفة، وَتصيل العلم.. إهنا أجهزة قادرة على أن متّكن لإلنسان من أن 
أحسن استعمال هذه األجهزة، و ، وأن يصل إىل مواطن اليقني من كل أمر يعرض له، إذا هيتهّد  إىل مواقع اخلْي

كيان اإلنسان العاقل الرشيد، وهلذا جاءت اإلشارة إليها بلفظ يف    وأصغى لندائها.. إهنا أجهزة عاقلة رشيدة،
 القلب، وما يتصل به من قو  اإلدراك والشعور.و . والفراد: ه.«أولئك»العقالء: 

إشارة إىل أن اإلنسان سيسأل عن تلك اْلوارح وهذه القو  اليت أمّده  -« كاَن َعْنُه َمْسُرال  »ىف قوله تعاىل: و  -
وجهها إىل وجوه الشر والفساد، كان مسئوال عنها، حماسبا و عطلها أو اهلل هبا، ليتعر  هبا إىل احلق واخلْي، فإن ه

 01إفراطه فيها..ا.ه.و على تفريطه أ
مضمون ما ذكروه ) أ  السلف يف تفسْيها( أن الّله تعاىل هنى عن القول بال علم،  :بن كثْيجاء يف تفسْي  

ويف  .التوهم واخليال، كما قال تعاىل:  اجتنبوا كثْيا من الظن إن بعض الظن إُثو ذلك القول بالظن الذي ه
الرجل معموا( ويف ويف سنن أيب داود: )بئس مطية  ،02احلديث: )إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلديث(

                                                            

 (124/ 2التفسْي القرآين للقرآن ) 01
قال:  -صلى اهلل عليه وسلم -: َأنَّ رسوَل اهلِل -رضي اهلل عنه  -رواه مالك، وأمحد، والبخار ، ومسلم، وأبو داود، والىرمذ  عن أبو هريرة  02

وال تَ َنافُسوا، وال َتاَسُدوا، وال تَ َباغُضوا، وال َتَدابَروا، وُكونوا عباَد اهلِل ِإخوانا    ِإيَّاُكم والظَّنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذُب احلديِث، وال ََتَسَُّسوا، وال جَتسَُّسوا،»
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ويف الصحيح: )من ََتَلَّم حلما  ُكلِّف يوم  ،00احلديث اآلخر: )إن أفر  الفر  أن يُري الرجل عينيه ما مل تريا(
 ا.ه..01القيامة أن يعقد بني شعْيتني وليس بفاعل(

  

                                                                                                                                                                                                              

حِبَْسب  -ويشْي ِإىل صدره  -كما أمرَُكم، املسلم أخو املسلم، ال يظِلُمُه، وال ََيُْذلُُه، وال َُيِْقرُُه. التقو  هاهنا، التقو  هاهنا، التقو  هاهنا 
ُصَورِكم، ولكن أن َُيِْقر أخاه املسلَم، كلُّ املسلِم على املسلم َحرَام: دُمُه، وِعْرُضُه، وَمالُُه. ِإن اهلل ال ينظر ِإىل أجسادكم، وال ِإىل امرئ من الشَّرِّ 

 .«ينظر ِإىل قلوبكم وَأعمالكم
 .(4310/رقم12/124نظر: ))الفتح(( )ا ... ((.رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما؛ بلفظ: ))من أفر  الفر  -صحيح. 00

( ، وأبو نعيم ىف 141، رقم 22/41وأخرجه أيض ا: الطرباىن ) .(111، رقم1/106( ، والبيهقى ىف املعرفة )1/209أخرجه الشافعى )
 (24، رقم 1/16مستخرجه على صحيح مسلم )

 وللحديث أطرا  أخر  منها: "إن من أعظم الفر "، "من أفر  الفر ".
( من طريق أيوب، به. وقال الىرمذي: حديث 2106(، والىرمذي )5321(، وأبو داود )4312ده صحيح. وأخرجه البخاري )إسنا 01

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه 5625(، و"صحيح ابن حبان" )1266صحيح. وهو يف "مسند أمحد" ) (. رواه ابن ماجة َعِن اْبِن َعبَّاس 
، َويُ َعذَُّب َعَلى َذِلكَ : »َوَسلَّمَ  ا َكاِذب ا، ُكلَِّف َأْن يَ ْعِقَد بَ نْيَ َشِعْيَتَ نْيِ قَ ْولُُه:  :. وقال السندي يف حاشيته.صحيح :]قال األلباين[ .«َمْن ََتَلََّم ُحُلم 

َر اْلَمْنظُوِم َوَعَقَد بَ نْيَ اْلَكِلَماِت اْلَغْْيِ اْلُمْرتَِبَطِة َكَذِلَك ُيَكلَُّف بِاْلَعْقدِ )َمْن ََتَلََّم( َأْي: َتَكلََّف يف احْلُْلِم، َأْي: أََتى ِفيِه ِبَشْيء  ملَْ يَ َرُه فَ   َكَما أَنَُّه َنَظَم َغي ْ
نَ َها لَِيُكوَن اْلِعَقاُب ِمْن ِجْنِس اْلَمْعِصَيِة، ُُثَّ  نَ ُهَما َأْصال  َوَقْد َجاَء ِبِه الرَِّوايَاُت أَْيض ا  مَ َوالرَّْبِط بَ نْيَ اأْلَْشَياِء الَّيِت اَل مُيِْكُن اْلَعْقُد بَ ي ْ ْعُلوٌم أَنَُّه اَل يَ ْعِقُد بَ ي ْ

 فَ َيْمَتدُّ ِعَقابُُه هِبََذا التَّْكِليِف ِإىَل َما َشاَء اللَُّه، َأْو َيُدوُم ِإْن َكاَن َكاِفر ا َواللَُّه َأْعَلُم.
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 ال تكن فارغا.. فإن الفراغ يهلك
 

  .ر جراثيم التالشي والفناءوختتم ،آفات الفراغ يف أحضان البطالة تولد آال  الرذائل 
  .إذا كان العمل رسالة األحياء فإن العاطلني موتى
فإن الفارغني أحر  الناس أن ُُيشروا مفلسني ال حصاد هلم إال ،وإذا كانت دنيانا هذه غراسا حلياة أكرب تعقبها 

  .البوار واخلسران
 :من نعمة العافية والوقت فقالوقد نبه النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل غفلة األلو  عما وهبوا 

  .والفراغ ،نعمتان مغبون فيهما كثْي من الناس: الصحة 
وال رسالة  ،وال عمل يشغله  ،أجل.. فكم من سليم اْلسم ممدود الوقت يضطرب يف هذه احلياة بال أمل ُيدوه 

  .َيلص هلا ويصر  عمره إلجناحها
حسبتم أَّنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون فتعاىل اهلل أف :فاهلل عز وجل يقول ،أهلذا ُخلق الناس؟. كال 

  .امللك احلق
  .األرض والسماء وما بينهما،إن احلياة ُخلقت باحلق 

 .واإلنسان يف هذا العامل جيب أن يتعر  هذا احلق وأن يعيش به
س املهاد ما اختار وُيتجب يف حدودها مذهوال عن كل شىء فبئ ،أما أن يدخل يف قوقعة من شهواته الضيقة 

  .!!حلاضره ومستقبله
 .إذا مل تشغل نفسك باحلق شغلتك بالباطل  :أسس الىربية هذه الكلمة الرائعةيف   ومن أصدق ما رواه الشافعي

 .وهذا صحيح فإن النفس ال هتدأ
وأن  ،ار الطائشة إذا مل تدر يف حركة سريعة من مشروعات اخلْي واْلهاد واإلنتاج املنظم مل تلبث أن تنهبها األفك

 .تلفها يف دوامة من الىرهات واملهامل
 )من كتاب  جدد حياتك للشيخ حممد الغزاِل السقا رمحه اهلل تعاىل (
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 الكربى -صلى اهلل علي  وسلم –معجزة نبينا 
 

وإَّنا   ،ما من األنبياء نيٌب إال أُعطي ما مثله آمن عليه البشر  :لنيب صلى اهلل عليه وسلمقال ا :قالأيب هريرة عن 
 ..أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامةو كان الذي أوتيت وحيا أوحاه اهلل إِل فأرج

 . .باب كيف نزل الوحى وأول ما نزل :رواه البخاري كتاب فضائل القرآن
 

  :يف )فتح الباري( معلقا عليهويقول العالمة احلافظ ابن حجر 
أي إن معجزيت اليت َتديت هبا الوحي الذي  (..  ) وإَّنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهلل إِل :قوله عليه السالم

وليس املراد حصر معجزاته فيه وال أنه مل يرت من  ،القرآن ملا اشتمل عليه من اإلعجام الواضحو أنزل علي وه
ألن كل نيب أعطي معجزة  ،بل املراد أنه املعجزة العظمى اليت اختص هبا دون غْيه ،دمهاملعجزات ما أويت من تق

وكانت معجزة كل نيب تقع مناسبة حلال قومه كما كان السحر  ،خاصة به مل يعطها بعينها غْيه َتد  هبا قومه
ومل يقع ذلك بعينه  ،فاشيا عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة لكنها تلقفت ما صنعوا

وكذلك إحياء عيسى املوتى وإبراء األكمه واألبرص لكون األطباء واحلكماء كانوا يف ذلك الزمان يف غاية  ،لغْيه
صلى  -وهلذا ملا كان العرب الذين بعث فيهم النيب  ،فأتاهم من جنس عملهم مبا مل تصل قدرهتم إليه ،الظهور

  .غة جاءهم بالقرآن الذي َتداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم يقدروا على ذلكيف الغاية من البال -اهلل عليه وسلم 
 عن مثل. و خبال  غْيه من املعجزات فإهنا ال ختل ،املراد أن القرآن ليس له مثل ال صورة وال حقيقة :وقيل
مل يرت أحد قبله والقرآن  ،حقيقةو املراد أن كل نيب أعطي من املعجزات ما كان مثله ملن كان قبله صورة أ :وقيل
  .أن أكون أكثرهم تابعاو فلهذا أردفه بقوله فأرج ،مثله
كالم معجز ال يقدر أحد أن يأيت مبا يتخيل منه التشبيه و وإَّنا ه ،املراد أن الذي أوتيته ال يتطرق إليه ختييل :وقيل

 ،يز بينهما إىل نظرخبال  غْيه فإنه قد يقع يف معجزاهتم ما يقدر الساحر أن َييل شبهه فيحتاج من مي ،به
  .فقد َيطئ الناظر فيظن تساويهما ،والنظر عرضة للخطأ

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
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ومعجزة القرآن  ،وقيل: املراد أن معجزات األنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إال من حضرها
عصار إال فال مير عصر من األ ،وخرقه للعادة يف أسلوبه وبالغته وإخباره باملغيبات ،مستمرة إىل يوم القيامة

  .وتكميله يف الذي بعده ،وهذا أقو  احملتمالت ،ويظهر فيه شيء مما أخرب به أنه سيكون يدل على صحة دعواه
ومعجزة القرآن  ،املعىن أن املعجزات املاضية كانت حسية تشاهد باألبصار كناقة صاحل وعصا موسى :وقيل

والذي  ،شاهد بعني الرأس ينقرض بانقراض مشاهدهألن الذي ي ،تشاهد بالبصْية فيكون من يتبعه ألجلها أكثر
  ..يشاهد بعني العقل باق يشاهده كل من جاء بعد األول مستمرا

 فإن حمصلها ال ينايف بعضه بعضا. ؛وميكن نظم هذه األقوال كلها يف كالم واحد :قلت
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 . والشعر ديوان العرب.تروحية شعرٍ مجيل
 

  )يقول  جمنون ليلي )قيس بن امللوح
 هناري هنار الناس حىت إذا بدا

 َِل الليُل هزَّتين إليَك املضاجعُ                       
 ي هناري باحلديث وباملىنأقضِّ 

 وجيمعين واهلَم بالليِل جامعُ                           
 لقد ثَبَتَت يف القلِب منَك حمبةٌ 

 .كما ثبتت يف الراحتني االصابعُ                       
 يقول آخر:و 
 

 .. َيب    ِّر عين أنن   ي لَك عاش قُ .لساُن اهلو  يف مقليت لك ناطقُ 
 .. وقليب جريٌح من فراِقك خاف   ِ قُ .وِل كبٌد مجُر اهلو  قد أذاب    ه ا

 .. ولكْن قضاُء الّلِه يف اخللق سابقُ .وما كنُت أدري قبل حبَِّك ما اهلو 
 .. فجفين قريٌح والدموُع س  واب ُق . يوكم أْكت ُ   م احلبَّ الذي قد أذاب ن
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 فاعتربوا يا أويل األبصار  ؛عربةٌ يف آيةٍ
 

 :يقول تعاىل
وبرزوا هلل جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب اهلل من }  

( وقال الشيطان لما  12ا لنا من محيص )هدانا اهلل لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مو شيء قالوا ل
قضي األمر إن اهلل وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إال أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فال تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني 

 ( سورة إبراهيم. 11) { من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم
 
 .وبرموا هلل أ  ظهروا من قبورهم مجيعا بني يد  اهلل تعاىل لفصل احلساب 
 .تبعا مجع تابع أ  كنا لكم أتباعا يف الدنيا بغْي حق 
من منجا  :ما لنا من حميص أي ،علينا اْلزع والصربو سواء علينا أجزعنا أم صربنا ما لنا من حميص  أي مست 

 .ومهرب من العذاب
 :ال العالمة الشوكاين يف تفسْيه فتح القدير كالما  يكتب مباء الذهبق

وما كان ِل عليكم من سلطان أي تسلط عليكم بإظهار حجة على ما وعدتكم به ومينته لكم..  إال أن 
 ،دعوتكم فاستجبتم ِل أي إال جمرد دعائي لكم إىل الغواية والضالل بال حجة وال برهان فسارعتم إىل إجابيت

فال تلوموين مبا وقعتم فيه   ،ما كان ِل عليكم من قهر يضطركم إىل إجابيت :أي ،املراد بالسلطان هنا القهر :لوقي
. ولوموا أنفسكم باستجابتكم ِل مبجرد الدعوة اليت ال سلطان .بسبب وعدي لكم بالباطل وإخاليف هلذا املوعد

وال سيما  ،زائغة عن طريق احلق فعلى نفسه جىنفإن من قبل املواعيد الباطلة والدعاو  ال ،عليها وال حجة
ودعويت هذه الباطلة وموعدي الفاسد وقعا معارضني لوعد اهلل لكم وعد احلق ودعوته لكم إىل الدار السالم مع 

 .قيام احلجة اليت ال ختفى على عاقل وال تلتبس إال على َمذول
وملا يف سنة رسوله صلى اهلل عليه وآله  ،ب اهلل سبحانهوقريب من هذا َمن يقتدي بآراء الرجال املخالفة ملا يف كتا

وترك  ،فإنه قد استجاب للباطل الذي مل تقم عليه حجة وال دل عليه برهان ،وسلم ويفضلها على ما فيهما
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اللهم  ،احلجة والربهان خلف ظهره كما يفعله كثْي من املقتدين بالرجال املتنكبني طريق احلق بسوء اختيارهم
 .غفرانك

وفيه  ،وما أنتم مبغيثي مما أنا فيه ،ما أنا مبغيثكم مما أنتم فيه من العذاب :ا أنا مبصرخكم وما أنتم مبصرخيم 
 ،فيهو إرشاد هلم إىل أن الشيطان يف تلك احلالة مبتلى مبا ابتلوا به من العذاب حمتاج إىل من يغيثه وَيلصه مما ه

 ؟حمتاج إىل من يغيثهو فكيف يطمعون يف إغاثة من ه
 وما مالت العرب العظيمة يف الكتاب العظيم

وقال الشيطان ملا قضي األمر إن اهلل وعدكم وعد احلق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان ِل عليكم من سلطان إال  
أن دعوتكم فاستجبتم ِل فال تلوموين ولوموا أنفسكم ما أنا مبصرخكم وما أنتم مبصرخي إين كفرت مبا 

 ) 22ني هلم عذاب أليم )سورة إبراهيم أشركتموين من قبل إن الظامل
 

وال ينصرهم بنوع من أنواع  ،ملا كشف هلم القناع بأنه ال يغين عنهم من عذاب اهلل شيئا :قال العالمة الشوكاين
صرح هلم بأنه كافر بإشراكهم له مع اهلل يف الربوبية من قبل هذا الوقت الذي قال هلم الشيطان فيه هذه  ،النصر
ولقد قام هلم الشيطان يف هذا اليوم مقاما يقصم ظهورهم  ،ا كان منهم يف الدنيا من جعله شريكامو وه ،املقالة

فأوضح هلم أوال أن مواعيده اليت كان يعدهم هبا يف الدنيا باطلة معارضة لوعد احلق من اهلل  ،ويقطع قلوهبم
 ..سبحانه وأنه أخلفهم ما وعدهم من تلك املواعيد ومل يِف هلم بشيء منها

وال يُقبل على عقل عاقل لعدم احلجة اليت ال بد للعاقل  ،ُث أوضح هلم ثانيا بأهنم قبلوا قوله مبا ال يوجب القبول
 ..منها يف قبول قول غْيه

ُث أوضح ثالثا بأنه مل يكن منه إال جمرد الدعوة العاطلة عن الربهان اخلالية عن أيسر شيء مما يتمسك به 
 ..العقالء

ألهنم هم الذين قبلوا الباطل  ،ودفع لومهم له وأمرهم بأن يلوموا أنفسهم ،ا ما وقعوا فيهُث نعى عليهم رابع
 ..البحت الذي ال يلتبس بطالنه على من له أدىن عقل

مثلهم يف و بل ه ،ُث أوضح هلم خامسا بأنه ال نصر عنده وال إغاثة وال يستطيع هلم نفعا وال يدفع عنهم ضرا
 ..اخللوص عن هذه احملنة الوقوع يف البلية والعجز عن
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ُث صرح هلم سادسا بأنه قد كفر مبا اعتقدوه فيه وأثبتوه له، فتضاعفت عليهم احلسرات وتوالت عليهم 
 ..املصائب

نوع سابع من كالمه الذي و وإذا كان مجلة  إن الظاملني هلم عذاب أليم من تتمة كالمه كما ذهب إليه البعض فه
إنه ابتداء   :ال على قول من قال ،جزاؤهم عليه من العذاب األليمو ذكر ما ه ُث ،فأثبت هلم الظلم ،خاطبهم به

 (. .كالم من جهة اهلل سبحانه
 )125/ 0انتهى من فتح القدير للشوكاين )
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 . فق ٌ وأدب.السالم على النساء
َمرَّ بَِنا »زِيَد قَاَلْت: َعْن َأمْسَاَء بِْنِت يَ  ،بسند اإلمام البيهقي – 214برقم  05جاء يف كتاب ) اآلداب ( للبيهقي

َنا .وجاء يف صحيح األدب املفرد عن َأمْسَاَء )هي ابنة يزيد .«النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوحَنُْن ِنْسَوٌة َفَسلََّم َعَلي ْ
َبٌة ِمَن النَِّساِء قُ ُعوٌد، قَاَل بَِيِدِه ِإلَْيِهنَّ بِالسَّاَلِم، َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ يف اْلَمْسِجِد، َوُعصْ  :األنصارية(

ِمْن ُكْفرَاِن  -يَا َنيبَّ اللَّهِ  -قَاَلْت: ِإْحَداُهنَّ: نَ ُعوُذ بِاللَِّه  ،فَ َقاَل:  ِإيَّاُكنَّ وَُكْفرَاَن اْلُمْنِعِمنَي، ِإيَّاُكنَّ وَُكْفرَاَن اْلُمْنِعِمنيَ 
ُُثَّ تَ ْغَضُب اْلَغْضَبَة، فَ تَ ُقوُل:  ،طالق.(و قَاَل: بَ َلى ِإنَّ ِإْحَداُكنَّ َتطُوُل أميُتها )أي: فقداهنا لزوجها مبوت أ نَِعِم اللَِّه،

 :خ األلباينقال الشيَواللَِّه َما رَأَْيُت ِمْنُه َساَعة  َخي ْر ا َقطُّ، َفَذِلَك ُكْفرَاُن نَِعِم اللَِّه، َوَذِلَك ُكْفرَاُن نَِعِم املنعمني.. 
 )صحيح دون ذكر اليد(. -231/1314

َماُم َأمْحَُد َرمِحَُه اللَُّه: َوَهَذا ِفيَمْن يَْأَمُن َعَلى نَ ْفِسِه ِمَن ااِلْفِتَتاِن هِبِنَّ، أَ  :قال البيهقي  يف اْلَقَواِعِد ِمَن النَِّساِء، و قَاَل اإْلِ
 وََكاَنِت اْلَمْرأَُة َشابَّة  َفاَل ُيَسلُِّم.َفَأمَّا ِإَذا َكاَن اَل يَْأَمُن َعَلى نَ ْفِسِه، 

 
  

                                                            

 م1922الطبعة األوىل لبنان ،  –طبعة مرسسة الكتب الثقافية، بْيوت  05 
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 من قصيدة املتنيب
  ِِبَ التّ َعّلُل ال أْهٌل َوال َوَطُن ******* َوال َندمٌي َوال كأٌس َوال َسَكنُ 
ُلُغُه من نَفِسِه الّزَمنُ    أُريُد ِمْن َمَمين ذا أْن يُ بَ ّلَغين******* َما لَيَس يب ْ

******* ما داَم َيْصَحُب فيِه ُروَحَك الَبدنُ  ال تَ ْلَق َدْهَرَك إالّ    َغَْي ُمكىَرِث 
 َفَما يُدمُي ُسُروٌر ما ُسرِْرَت بِِه ******** َوال يَ ُرّد َعَليَك الَفاِئَت احَلَزنُ 
  ممّا أَضّر بأْهِل الِعْشِق أنّ ُهُم ******* َهَووا َوَما َعَرُفوا الّدنْ َيا َوما فِطنوا

  َدْمعا  َوأنْ ُفُسُهْم ****** يف إْثِر ُكّل قَبيح  َوجُهُه َحَسنُ َتفىن ُعُيونُ ُهُم 
  ما يف َهَواِدِجكم من ُمهجيت ِعَوٌض****** إْن ُمتُّ َشْوقا  َوال فيها هلَا مَثَنُ 
ْرُء يُْدرُِكُه******** جترِي الرّياُح مبَا ال َتشَتهي الّسُفنُ 

َ
 َما كلُّ ما يَ َتَمىّن امل

 

 السرائر  اهلل عز وجل يتوىل
 هذا كان يقاتل مع رسول اهلل ودخل النار؛ فكيف مبن يقاتل ويقتل وال يعر  أين وجه احلق؟! 

 :عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
َعْسَكرِِه، وماَل ، فلما ماَل النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم ِإىل -يف غزوة من الغزوات -واملشركوَن، فاقَتَتلوا و ) التَ َقى ه

اآلخروَن ِإىل َعسَكرِهم، ويف أصحاب رسوِل اهلل صلى اهلل عليه وسلم َرُجل ال َيدَع هلم شاذَّة، وال فاذَّة ِإال 
، فقالوا: ما َأْجَزأَ ِمنَّا اليوَم -أي شجاع جدا ، يقدم أعماال  بطولية  مذهلة يف املعركة –ات َّبَ َعها، يضرهُبا بسيفه، 

أظهر شجاعة  كبْية كما و أي ال يوجد إنسان أبلى بالء حسنا ، وقاتل قتاال  شديدا ،  -فالن،  أحد كما أجزأَ 
 ، فقال رسوُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أََما ِإنَُّه ِمن أهِل النَّاِر(.-أظهر فالن

 :ويف رواية
القوم: أنا صاحبه أبدا (  )قال أصحاب رسول اهلل: أينا من أهل اْلنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من

 أ  أراقبه فال أفارقه حىت أعلم حقيقته
 [1-0ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى﴾ ]سورة النجم اآلية:و وكلمة رسول اهلل حق: ﴿َوَما يَ ْنِطُق َعِن اهْلََو * ِإْن هُ 
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 فهذا الرجل الصحايب اختل توامنه، وفكر إذا كان هذا من أهل النار فمن منا من أهل اْلنة؟ 
ل: أنا صاحبه أبدا، قال: فخرج معه، فكلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، قال: فجرح الرجل ) فقا

وضعه بشكل عامودي،  –جرحا  شديدا ، فاستعجل املوت، فوضع نصب سيفه باألرض، وذبابه بني ثدييه، 
 صلى اهلل عليه وسلم ، ُث َتامل على سيفه، فقتل نفسه، فخرج الرجل إىل رسول اهلل-مكانه احلاد بني ثدييهو 

فقال: أشهد أنك رسول اهلل، قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا  أنه من أهل النار، فأعظم الناس 
ذلك، فقلت: أنا لكم به، فخرجت يف طلبه، حىت جرح جرحا  شديدا ، فاستعجل املوت، فوضع نصب سيفه 

 ه، باألرض، وذبابه بني ثدييه، ُث َتامل عليه، فقتل نفس
من أهل النار، وإن و للناس، وهو فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل اْلنة فيما يبد

 من أهل اْلنة(.و للناس، وهو الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبد
 ]أخرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي[

يريد الدنيا، و ويعمل عمل أهل النار، ه –ليس من هرالءو ه–للناس و فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل اْلنة فيما يبد
 يريد جمدها، يريد متعتها، فقد جيتهد أن يكون مع املرمنني، لكن اهلل سبحانه وتعاىل يكشفه على حقيقته.

 

 حتريم اخلروج على احلكام وإن جاروا :عقيدة أهل السنة
بن اليمان قلت: يا رسول اهلل إنا   فقد رو  اإلمام مسلم يف صحيحه عن أيب سالم قال: قال حذيفة

كنا بشر فجاء اهلل خبْي فنحن فيه فهل من وراء هذا اخلْي شر، قال: نعم، قلت: هل وراء ذلك الشر 
كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة ال  :خْي، قال: نعم، قلت: فهل وراء ذلك اخلْي شر، قال: نعم، قلت

قلوهبم قلوب الشياطني يف جثمان إنس قال: يهتدون هبداي وال يستنون بسنيت وسيقوم فيهم رجال 
قلت: كيف أصنع يا رسول اهلل إن أدركت ذلك، قال: تسمع وتطيع لألمْي وإن ضرب ظهرك وأخذ 

 .وقد رواه احلاكم يف املستدرك وصححه ووافقه الذهيب واأللباين .مالك فامسع وأطع
 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة

لى إمام ذي سلطان إال كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من اخلْي، كالذين وَقلَّ َمن خرج ع 
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خرجوا على يزيد باملدينة وكابن األشعث الذي خرج على عبد امللك بالعراق وكابن املهلب الذي خرج على ابنه 
املنصورباملدينة  خبراسان وكأيب مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم خبراسان أيضا وكالذين خرجوا على

والبصرة وأمثال هرالء وغاية هرالء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ُث يزول ملكهم فال يكون هلم عاقبة فإن عبد اهلل 
 .جعفر املنصورو بن علي وأبا مسلم مها اللذان قتال خلقا  كثْيا  وكالمها قتله أب
زم أصحاهبم فال أقاموا دينا وال أبقوا دنيا واهلل تعاىل وأما أهل احلرة وابن األشعث وابن املهلب وغْيهم فهزموا وه

ال يأمر بأمر ال ُيصل به صالح الدين وال صالح الدنيا وإن كان فاعل ذلك من أولياء اهلل املتقني ومن أهل 
اْلنة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبْي وغْيهم ومع هذا مل ُيمدوا ما فعلوه من القتال وهم أعظم 

عند اهلل وأحسن نية من غْيهم وكذلك أهل احلرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق وكذلك أصحاب  قدرا
  ...ابن األشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين واهلل يغفر هلم كلهم

 .501-524، ص 0إخل كالمه اْلميل فراجعه مشكورا يف منهاج السنة النبوية، ج
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 ميدان العمليف   طها بالرجالمن مفاسد خروج املرأة واختال
 :قال العالمة ابن بام رمحه اهلل

ويف هذا جناية كبْية على املرأة  ،. اقتحام املرأة مليدان الرجال اخلاص هبم يعترب إخراجا هلا عن تركيبها وطبيعتها1
فقدون الىربية ألهنم ي ؛ويتعد  ذلك إىل أوالد اْليل من ذكور وإناث ،وقضاء على معنوياهتا وَتطيم لشخصيتها

األم قد فصلت منه وعزلت متاما عن مملكتها اليت ال ميكن أن جتد و فالذي يقوم هبذا الدور ه ،واحلنان والعطف
 .الراحة واالستقرار والطمأنينة إال فيها وواقع اجملتمعات اليت تورطت يف هذا أصدق شاهد على ما نقول

 .إىل شرور أخر  . اخلروج لغْي حاجة قد يفضي إىل التربج كما يفضي2
وال بد أن ترقق هلم الكالم وأن  ،من البدهي أهنا إذا نزلت إىل ميدان الرجال ال بد أن تكلمهم وأن يكلموها. 0 

 .إىل الفاحشة حىت يقعوا فريسة لهو والشيطان من وراء ذلك يزين وُيسن ويدع ،يرققوا هلا الكالم
 ،وخسران األمة، وعدم انسجام األسرة واهنيار صرحها انشغال املرأة خارج البيت يردي إىل بطالة الرجل .1

  .ويردي إىل الوقوع يف َمالفة ما أخرب اهلل به يف كتابه من قوامة الرجل على املرأة ،وفساد أخالق األوالد
 منتقى من رسالة ) خطر مشاركة املرأة للرجل يف ميدان عمله ( للعالمة ابن بام رمحه اهلل
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 الشافعي عند موت 
 املزين قال: دخلت على الشافعي يف مرضه الذي مات فيه.وعن 

 فقلت: يا أبا عبد اهلل، كيف أصبحت؟
فرفع رأسه، وقال: أصبحت من الدنيا راحال ، وإلخواين مفارق ا، ولسوء عملي مالقي ا، وعلى اهلل وارد ا، ما أدري 

 إىل نار فأعزيها ُث بكى وأنشأ يقول:و روحي تصْي إىل جنة فأهنيها أ
 .ا قسى قليب وضاقت مذاهيب      جعلت رجائي دون عفوك ُسلماومل

 .تعاظمين ذنيب فلما قرنته              بعفوك ريب كان عفوك أعظما
 
 

 الرتضي عن الصحب الكرام والكف عنهم
 كالم األقران إذا تربهن لنا أنه هبو  وعصبية ال يلتفت إليه بل يطو  وال:يف سْيه -رمحه اهلل  -قال الذهىب 

يرو  كما تقرر عن الكف عن كثْي مما شجر بني الصحابة وقتاهلم رضي اهلل عنهم أمجعني، وما مال مير بنا ذلك 
يف الدواوين والكتب واألجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، وبعضه َكذب وهذا فيما بأيدينا وبني علمائنا، 

ب الصحابة والىرضي عنهم، وكتمان ذلك متعني فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفوا القلوب، وتتوفر على ح
عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص يف مطالعة ذلك خلوة للعامل املنصف العري من اهلو ، بشرط أن يستغفر 

ْخوَ هلم، كما علمنا اهلل تعاىل حيث يقول:  انَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ
ميَاِن َواَل جَتَْعْل يف قُ ُلوبَِنا ِغالا لِلَِّذيَن َآَمُنوا َرب ََّنا ِإنََّك َرُءوٌ  َرِحيمٌ   [ فالقوم هلم سوابق.13]احلشر:  بِاإْلِ

يهم وأعمال مكفرة ملا وقع منهم، وجهاد حَماُء وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغاِل يف أحد منهم، وال ندعي ف
العصمة، نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض، ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل األمة، ُث تتمة العشرة املشهود 

هلم باْلنة، ومحزة وجعفر ومعاذ وميد، وأمهات املرمنني، وبنات نبينا وأهل بدر مع كوهنم على مراتب، ُث األفضل 
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ل بيعة الرضوان الذين رضي اهلل عنهم بنص آية بعدهم مثل أيب الدرداء وسلمان الفارسي وابن عمر وسائر أه
 .(06)سورة الفتح 

ُث عموم املهاجرين واألنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبد اهلل بن عمرو، وهذه احللبة ُث سائر من صحب 
 مسع منه رضي اهلل عنهم أمجعني وعن مجيع صواحب رسول اهلل و حج معه، أو وجاهد معه، أ رسول اهلل 
واملدنيات وأم الفضل وأم هانئ اهلامشية وسائر الصحابيات، فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع يف   املهاجرات

رد ما يف و كتبهم من ذلك، فال نعرج عليه، وال كرامة فأكثره باطل وكذب وافىراء فدأب الروافض رواية األباطيل أ
لتابعني بعضهم يف بعض، وَتاربوا وجرت أمور الصحاح واملسانيد ومىت إفاقة من به ُسْكُر؟ ُث قد تكلم خلق من ا

ال ميكن شرحها، فال فائدة يف بثها، ووقعت يف كتب التاريخ وكتب اْلرح والتعديل أمور عجيبة، والعاقل خصٌم 
لنفسه ومن حسن إسالم املرء تركه ما ال يَعنيه، وحلوم العلماء مسمومة وما نقل من ذلك لتبيني غلط العامل، 

ص حفظه، فليس من هذا النمط، بل لتوضيح احلديث الصحيح من احلسن واحلسن من نقو وكثرة ومهه أ
 الضعيف.

وإمامنا، فبحمد اهلل ثبت يف احلديث حافظ ملا وعى، عدمي الغلط موصو  باإلتقان، متني الديانة فمن نال منه 
له، وجر الناس برجله جبهل وهو  ممن ُعلم أنه منافس له، فقد ظلم نفسه ومقته العلماء والح لكل حافظ َتام

 ومن أثىن عليه واعىر  بإمامته وإتقانه، وهم أهل العقد واحلل قدمي ا وحديث ا فقد أصابوا، وأمجلوا، وهدوا ووفقوا.
وأما أئمتنا اليوم وحكامنا فإذا أعدموا ما ُوَجد من قدح هبو  فقد يقال: أحسنوا ووفقوا وطاعتهم يف ذلك 

 الباطل والشر. مفىرضة ملا قد رأوه من حسم مادة
ال أحد أصرُب على أذ  »وبكل حال فاْلُهَّاُل والضالُل قد تكلموا يف خيار الصحابة ويف احلديث الثابت: 

ا، وإنه لْيمقهم ويعافيهم  (.13/92« )يسمعه من اهلل إهنم ليدعون له ولد 
 

 من شعر  ينسب إىل سيدنا علي بن أيب طالب  رضى اهلل عنه 
 

                                                            

 السَِّكينَةَ عَلَيِْهمْ وَأَثَاب َهُمْ ف َْتحا  قَرِيبا   ُقُلوِبِهْم َفَأنَزَل يف  ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت الشَََّجَرِة َفَعِلَم َما ِإذْ  َلَقْد َرِضَي اللََُّه َعِن اْلُمْؤِمِنيَن( ونصها: 12وهي اآلية ))06(
 (.0/224ألفا ومخس مئة كما يف الصحيحني وانظر ماد املعاد )وكانت عدة الذين شهدوا هذه البيعة 
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 .. ان السعادة فيها ترك ما فيها.ا وقد علمتالنفس تبكي على الدني
 .. اال اليت كان قبل املوت بانيها.ال دار للمرء بعد املوت يسكنها

 .. وإن بناها بشر خاب بانيها.ن بناها خبْي طاب مسكنهإف
 .. ودورنا خلراب الدهر نبنيها.أموالنا لذوي املْياث جنمعها

 بكأس املوت ساقيها .. حىت سقاها.أين امللوك اليت كانت مسلطنة  
 .. أمست خرابا وأفىن املوت أهليها.فكم مدائُن يف اآلفاق قد بنيت

 .. فاملوت الشك يفنينا ويفنيها.ال تركنن إىل الدنيا وما فيها
 .. من املنية آماٌل تقويها.لكل نفس  وإن كانت على وجل  

 .. والنفس تنشرها واملوت يطويها.املرء يبسطها والدهر يقبضها
 .. الدين أوهلا والعقل ثانيها.املكارم أخالٌق مطهرةٌ إَّنا 

 .. واْلود خامسها والفضل ساديها.والعلم ثالثها واحللم رابعها
 .. والصرب تاسعها واللني باقيها.والرب سابعها والشكر ثامنها
 .. ولست أرشد إال حني أعصيها.والنفس تعلم أين ال أصدقها

 اْلار أمحد والرمحن ناشيها.. و .واعمل لدار  غدا  رضوان خامهنا
 .. والزعفران حشيش نابت فيها.قصورها ذهٌب واملسك طينتها
 .. واخلمر جيري رحيقا  يف جماريها.أهنارها لنٌب حممٌض ومن عسل  

 .. تسبُح اهلل جهرا  يف مغانيها.والطْي جتري على االغصان عاكفة  
 م    الليل     ُيييهابركعة     يف    ظال ..شىري الدار يف الفردوس يعمرهامن ي
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 الشَّرع املنزَّل والشَّرع املؤوَّل والشَّرع املبدَّل
 :قال العالمة شيخ اإلسالم بن تيمية

 :)لفظ الشرع يف هذه األممنة )ثالثة أقسام(
نَ زَّل، وه

ُ
صول الكتاب والسنة، واتباعه واجب، من خرج عنه َوَجَبْت ُعُقوبَ ُتُه، ويدخل فيه أو أحدها: الشرع امل

الدين وفروعه، وسياسة األمراء ووالة املال، وحكم احلكام، ومشيخة الشيوخ، وغْي ذلك؛ فليس ألحد من 
 األولني واآلخرين خروج عن طاعة اهلل ورسوله.

موارد النزاع واالجتهاد بني األمة، فمن أخذ فيما يسوغ فيه االجتهاد أقر عليه ومل جيب و والثاين: الشرع املروَّل، وه
أيب   آرَاُء اْلُعَلَماِء اْلُمْجَتِهِديَن ِفيَها َكَمْذَهبِ و يع اخللق موافقته إال حبجة ال مرد هلا من الكتاب والسنة. َوهُ على مج
َم النَّاِس ِبِه الشافعى وأمحد وحَنْوِِه. فَ َهَذا َيُسوُغ ات َِّباُعُه َواَل جيَُِب َواَل َُيُْرُم، َولَْيَس أِلََحِد َأْن يُ ْلزَِم ُعُمو و   َماِلك  و حنيفة 

 َواَل مَيَْنَع ُعُموَم النَّاِس ِمْنُه.
ُُيكم فيه باْلهل والظلم بغْي العدل واحلق حكما  و والثالث: الشرع املبدَّل، مثل ما يثبت من شهادات الزور، أ

بطل به حق يُرمر فيه بإقرار باطل إلضاعة حق، مثل أمر املريض أن يقر لوارث مبا ليس حبق ليو بغْي ما أنزل اهلل، أ
. َكمَ  ْن قَاَل: بقية الورثة؛ فإن األمر بذلك والشهادة عليه حمرمة، َفَمْن قَاَل إنَّ َهَذا ِمْن َشرِْع اللَِّه فَ َقْد َكَفَر ِباَل نِزَاع 

َم َواْلَمْيَتَة َحاَلٌل   َذِلَك.و قَاَل َهَذا َمْذَهيب َوحنَْ و َولَ  -إنَّ الدَّ
 -طن األمر إذا حكم مبا ظهر له من احلق مل يأُث؛ فقد قال سيد احلكام وإن كان احلاكم الذي مل يعر  با 

يف احلديث املتفق عليه: ))إنكم ختتصمون إِل، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من  -صلى اهلل عليه وسلم 
ما أمسع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه؛ فال يأخذه، فإَّنا أقطع له قطعة من و بعض، وإَّنا أقضي بنح

 .(096 - 095/  05ا.ه.من  )جمموع الفتاو  إلبن تيمية ( ) 04نار(ال
 

                                                            

، ويف 6964، ويف احليل، باب إذا غصب جارية فزعم أهنا ماتت 2623رواه البخاري يف )الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمني 04 
من حديث أم سلمة  ؛(1410للحن باحلجة، ( ، ومسلم يف )األقضية، باب احلكم بالظاهر وا4169األحكام، باب موعظة اإلمام للخصوم، 

 رضي اهلل عنها.
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 احلجر األسود ميني اهللعن قول النيب:  :سُئلَ
يِن أَبُ   السرال :- َرِضَي اللَُّه تَ َعاىَل َعْنهُ  -اْلَعبَّاِس َأمْحَد ْبُن تَ ْيِميَّة و ُسِئَل الشَّْيُخ َتِقيُّ الدِّ

ْن ِجَهِة للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم احلََْجُر اأْلَْسَوُد ميَِنُي اللَِّه يف اأْلَْرِض َوقَ ْولِِه: إينِّ أَلَِجُد نَ َفَس الرَّمْحَِن مِ َعْن قَ ْوِل النَّيبِّ َصلَّى ا
 ْكِم َربَِّك فَِإنََّك بَِأْعيُِنَنااْلَيَمِن َوقَ ْولِِه: ُُثَّ اْستَ َو  َعَلى اْلَعْرِش َوقَ ْولِِه: َيُد اللَِّه فَ ْوَق أَْيِديِهْم َوقَ ْولِِه: َواْصربْ حلُِ 

 :- َرمِحَُه اللَّهُ  -َفَأَجاَب 
َا هُ أَمَّا احلَِْديُث اأْلَوَُّل: فَ َقْد ُرِوَي َعْن النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بِِإْسَناِد اَل يَ ْثُبُت َواْلمَ  َعْن اْبِن َعبَّاس  و ْشُهوُر إَّنَّ

َا َصاَفَح اللََّه َوقَ بََّل مَيِيَنُه َوَمْن تَ قَاَل: احلََْجُر اأْلَ  َدب ََّر اللَّْفَظ ْسَوُد ميَِنُي اللَِّه يف اأْلَْرِض َفَمْن َصاَفَحُه َوقَ ب ََّلُه َفَكَأَّنَّ
َ َلُه أَنَُّه اَل إْشَكاَل ِفيِه إالَّ َعَلى َمْن مَلْ يَ َتَدب َّْرُه فَِإنَُّه قَاَل: ميَِ  ُقوَل تَ بَ نيَّ نُي اللَِّه يف اأْلَْرِض فَ َقيََّدُه ِبَقْولِِه يف اأْلَْرِض اْلَمن ْ

َا ومََلْ يُْطِلْق فَ يَ ُقوَل ميَِنُي اللَِّه َوُحْكُم اللَّْفِظ اْلُمَقيَِّد َُيَاِلُف ُحْكَم اللَّْفِظ اْلُمْطَلِق. ُُثَّ قَالَ  : َفَمْن َصاَفَحُه َوقَ ب ََّلُه َفَكَأَّنَّ
ُر اْلُمَشبَِّه ِبِه؛ َوَهَذا َصرِيٌح يف َأنَّ اْلُمَصاِفَح مَلْ ُيَصاِفْح ميَِ َصاَفَح اللََّه َوقَ بَّ  نَي اللَِّه َأْصال  َل مَيِيَنُه َوَمْعُلوٌم َأنَّ اْلُمَشبََّه َغي ْ

ُ َأنَّ احلََْجَر لَْيَس مِ  َمْعُلوٌم ِعْنَد ُكلِّ و ْن ِصَفاِت اللَِّه َكَما هُ َوَلِكْن ُشبَِّه مبَْن ُيَصاِفُح اللََّه َفَأوَُّل احلَِْديِث َوآِخرُُه يُ بَ نيِّ
ُ َأنَّ اللََّه تَ َعاىَل َكَما َجَعَل لِلنَّاِس بَ ْيت ا َيطُوُفوَن ِبِه: َجَعَل هَلُْم َما َيْسَتِلمُ  ونَُه؛ لَِيُكوَن َذِلَك مبَْنزَِلِة َعاِقل  َوَلِكْن يُ بَ نيِّ

ُل تَ ْقرِيٌب لِْلُمَقبِِّل َوَتْكِرمٌي َلُه َكَما َجَرْت اْلَعاَدُة َواَللَُّه َوَرُسولُُه اَل يَ َتَكلَُّموَن مبَا ِفيِه إْضاَل  تَ ْقِبيِل َيِد اْلُعَظَماِء فَِإنَّ َذِلكَ 
َ هَلُْم يف احلَِْديِث َما يَ ْنِفي ِمْن التَّ  َ هَلُْم َما يَ ت َُّقوَن؛ فَ َقْد بَ نيَّ  ِثيِل.مْ النَّاِس َبْل اَل بُدَّ ِمْن َأْن يُ بَ نيِّ

ُ َمْقُصوَد احلَِْديِث فَِإنَُّه لَْيَس لِْلَيَمِن اْخِتَصاصٌ   ِبِصَفاِت اللَِّه تَ َعاىَل َحىتَّ َوأَمَّا احلَِْديُث الثَّاين: فَ َقْولُُه ِمْن اْلَيَمِن يُ بَ نيِّ
َها َجاَء الَِّذيَن ُيُِب ُُّهْم َوُيُِبُّونَُه الَِّذيَن قَ  اَل ِفيِهْم: َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَ  يَْأيت اللَُّه ِبَقْوم  يَُظنَّ َذِلَك َوَلِكْن ِمن ْ

رِيِّ؛ َوَقْد ُرِوَي أَنَُّه َلمَّا نَ َزَلْت َهِذِه اآْليَُة: ُسِئَل َعْن َهُراَلِء؛ َفذََكَر أَن َُّهْم قَ ْوُم َأيب ُموَسى اأْلَْشعَ  .ُيُِب ُُّهْم َوُيُِبُّونَهُ 
ميَاُن ميََ َوَجاَءْت ا اينٌّ َواحلِْْكَمُة مَيَانِيٌَّة أْلََحاِديُث الصَِّحيَحُة ِمْثُل قَ ْولِِه: أَتَاُكْم َأْهُل اْلَيَمِن أََرقَّ قُ ُلوب ا َوأَْلنَيَ أَْفِئَدة ؛ اإْلِ

الرَّمْحَُن َعْن اْلُمْرِمِننَي اْلُكرُبَاِت َوَمْن َخصََّص َذِلَك َوَهُراَلِء ُهْم الَِّذيَن قَاتَ ُلوا َأْهَل الرِّدَِّة َوفَ َتُحوا اأْلَْمَصاَر فَِبِهْم نَ فََّس 
 . 02بُِأَوْيِس فَ َقْد أَبْ َعدَ 

                                                            

ُث رأيت ابن األثْي قد أورد احلديث يف مادة )نفس( من "النهاية "، وقال: "قيل: عىن به األنصار؛ ألن اهلل نفَّس هبم  :قال األباين رمحه اهلل  02
فس( يف احلديث اسم وضع موضع املصدر احلقيقي من: نَ فَّس يُ َنفسِّ الُكَرب عن املرمنني، وهم ميانون؛ ألهنم من األمد، قال األمهري: )الن
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َها َماِلُك ْبُن أََنس  َوقَاَل َلُه السَّاِئُل: الرَّمْحَُن َعَلى الْ  َعْرِش اْستَ َو  َكْيَف َوأَمَّا اآْليَُة: فَ َقْد اْستَ َفاَض أَنَُّه ُسِئَل َعن ْ
ميَاُن ِبِه  َفَأْطَرَق َماِلٌك ِبَرْأِسِه َحىتَّ َعاَلُه الرَُّحَضا ) العرق(؛ ُُثَّ قَاَل: ااِلْسِتَواُء َمْعُلوٌم؛ َواْلَكْيُف جَمُْهولٌ اْستَ َو ؟  َواإْلِ

يُع أَ  يِن: َكاْبِن املاجشون َواأْلَْومَاِعي َواِجٌب َوالسَُّراُل َعْنُه ِبْدَعٌة؛ َوَما أَرَاك إالَّ ُمْبَتِدع ا. ُُثَّ أََمَر ِبِه َفُأْخرَِج. َومجَِ ِة الدِّ ِئمَّ
؛ َواللَّْيِث ْبِن َسْعد  َومَحَّاِد ْبِن َمْيد  َوالشَّاِفِعيِّ َوَأمْحَد ْبِن َحْنَبل  َوَغْْيِِهْم: َكاَلُمُهْم َيُدلُّ َعلَ  ى َما َدلَّ َعَلْيِه َكاَلُم َماِلك 

ا  اِت لَْيَس حِبَاِصِل لََنا أِلَنَّ اْلِعْلَم ِبَكْيِفيَِّة الصَِّفِة فَ رٌْع َعَلى اْلِعْلِم ِبَكْيِفيَِّة اْلَمْوُصوِ  فَِإذَ ِمْن َأنَّ اْلِعْلَم ِبَكْيِفيَِّة الصِّفَ 
التَّْحرِيِف َوالت َّْعِطيِل َوَطرِيَق  يقَ َكاَن اْلَمْوُصوُ  اَل تُ ْعَلُم َكْيِفيَُّتُه اْمتَ َنَع َأْن تُ ْعَلَم َكْيِفيَُّة الصَِّفِة. َوَمىَت ُجنَِّب اْلُمْرِمُن َطرِ 

مْجَاِع: َما يُ ْعَلُم بِاْلعَ  ْقِل أَْيض ا َأنَّ اللََّه تَ َعاىَل لَْيَس  التَّْمِثيِل: َسَلَك َسَواَء السَِّبيِل؛ فَِإنَُّه َقْد ُعِلَم بِاْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة َواإْلِ
تِِه َواَل يف أَفْ َعالِِه َفاَل جَيُوُم َأْن يُوَصَف ِبَشْيِء ِمْن َخَصاِئِص اْلَمْخُلوِقنَي؛ أِلَنَُّه َكِمْثِلِه َشْيٌء اَل يف َذاتِِه َواَل يف ِصَفا

يِع الن ََّقاِئِص فَِإنَُّه ُسْبَحانَُه َغيِنٌّ َعْن َما ِسَواُه وَُكلُّ َما َوَمْن َمَعَم  ِسَواُه ُمْفَتِقٌر إلَْيهِ  ُمتَِّصٌف ِبَغايَِة اْلَكَماِل ُمنَ زٌَّه َعْن مجَِ
ُه ِبَذِلَك؛ َبْل َقْد َأنَّ اْلُقْرآَن َدلَّ َعَلى َذِلَك فَ َقْد َكَذَب َعَلى اْلُقْرآِن؛ لَْيَس يف َكاَلِم اللَِّه ُسْبَحانَُه َما يُوِجُب َوْصفَ 

ْنَساُن ِمْن ُسوِء فَ ْهِمِه فَ يَ ْفَهُم ِمْن َكاَلِم اللَِّه َوَرُسولِِه َمَعاينَ  َها َوَلِكنَّ َحاَل يُ ْرَتى اإْلِ  جيَِب تَ ْنزِيُه اللَِّه ُسْبَحانَُه َعن ْ
 اْلُمْبِطِل َمَع َكاَلِم اللَِّه َوَرُسولِِه َكَما ِقيَل:

ا  .. َوآفَ ُتُه ِمْن اْلَفْهِم السَِّقيمِ .وََكْم ِمْن َعاِئب  قَ ْوال  َصِحيح 
َيظُنُُّه اْْلُهَّاُل ِمْن الن َّْقِص يف ِصَفاِت اللَِّه تَ َعاىَل َوَأْن يُ بَ ي ُِّنوا َصْوَن َكاَلِم اللَِّه  َوجيَُِب َعَلى َأْهِل اْلِعْلِم َأْن يُ بَ ي ُِّنوا نَ ْفَي َما

اَلَلِة َعَلى َشْيء  ِمْن َذِلَك َوَأنَّ اْلُقْرآَن بَ َياٌن َوُهد   َوِشَفاٌء؛ َوِإْن َضلَّ ِبِه َمْن ضَ  َهِة لَّ فَِإنَُّه ِمْن جِ َوَرُسولِِه َعْن الدَّ
ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْرِمِننَي َواَل يَزِيُد الظَّاِلِمنَي إالَّ َخَسار ا َوقَ ْولُُه: ُقْل و تَ ْفرِيِطِه؛ َكَما قَاَل تَ َعاىَل: َونُ نَ زُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما هُ 

 .09َعَلْيِهْم َعم ى [ا.هو َوهُ  لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهد   َوِشَفاٌء َوالَِّذيَن اَل يُ ْرِمُنوَن يف آَذاهِنِْم َوقْ رٌ و هُ 
 (093/ 1يف سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة )  -رمحه اهلل -قال األلباين 

 .احلجر األسود ميني اهلل يف األرض يصافح هبا عباده : 223برقم -

                                                                                                                                                                                                              

 - 1131، 2/1399/ 4تنفيسا  ونفسا (، كما يقال: )فرج يفرج تفرجيا  وفرجا (؛ كأنه قال: أجد تنفيس ربكم من ِقَبل اليمن ". "الصحيحة" )
1132.) 

 (094/ 6جمموع الفتاو  ) 09
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أشبه وإن كان يف  قال: فاحلديث باطل على كل حال،وقال: والوقف .13حديث منكر ] يعين ضعيف جدا[
وإذا عرفت ذلك، فمن العجائب أن يسكت عن احلديث احلافظ ابن  سنده ضعيف جدا، ُث قال رمحه اهلل:

( ويتأول ما روي عن ابن الفاعوس احلنبلي أنه كان يقول:  145 - 141/  4رجب يف  ذيل الطبقات  )
حقيقة يف هذه و الم والتقبيل، وأن هذا املعىن هبأن املراد بيمينه أنه حمل االست ،احلجر األسود ميني اهلل حقيقة

وكان يغنيه عن ذلك كله التنبيه على ضعف الصورة وليس جماما، وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصال، 
 تأويله ألن التفسْي فرع التصحيح كما ال َيفى.و احلديث، وأنه ال داعي لتفسْيه أ
)احلجر يف األرض ميني اهلل عز وجل، فمن مسح  -الضعيفة  يف السلسلة 2625وقد قال األلباين أيضا: حديث 

 حديث موضوع.يده على احلجر فقد بايع اهلل عز وجل أال يعصيه(
قلُت: إن االعتقاد الصحيح ال يرخذ عن أحاديث ضعيفة، وبذلك فاألمر ال ُيتاج إىل متحل وتأويل لضم معىن 

 عنا خْيا وساحمهم. احلديث ملنظومة العقيدة الصحيحة، وجز  اهلل علماءنا
 

                                                            

/  6( واخلطيب )1/  0/  2( وابن بشران يف " األماِل " )2/  14( وابن عدي )2/  221/  1" ) أخرجه أبو بكر بن خالد يف " الفوائد 13
( من طريق إسحاق بن بشر الكاهلي، حدثنا أبو معشر املدائين عن حممد بن 911/  21/  2( وعنه ابن اْلومي يف " الواهيات " )022

 .املنكدر عن جابر مرفوعا
هذا وقال: يروي عن مالك وغْيه من الرفعاء أحاديث منكرة، ُث ساق له هذا احلديث ُث رو  تكذيبه عن أيب ذكره اخلطيب يف ترمجة الكاهلي 

بكر بن أيب شيبة، وقد كذبه أيضا موسى بن هارون وأبو مرعة، وقال ابن عدي عقب احلديث: هو يف عداد من يضع احلديث، وكذا قال 
 ي: ال يصح، وأبو معشر ضعيف.الدارقطين كما يف " امليزان "، وماد ابن اْلوم 

وقال املناوي متعقبا على السيوطي حيث أورده يف " اْلامع " من رواية اخلطيب وابن عساكر: قال ابن اْلومي: حديث ال يصح، وقال ابن 
 العريب: هذا حديث باطل فال يلتفت إليه.

( من طريق أيب علي األهوامي، حدثنا أبو 2/  93/  15اكر )ُث وجدت للكاهلي متابعا، وهو أمحد بن يونس الكويف، وهو ثقة أخرجه ابن عس
ن أبو عبد اهلل حممد بن جعفر ابن عبيد اهلل الكالعي احلمصي بسنده عنه به، أورده يف ترمجة الكالعي هذا، ومل يذكر فيه جرحا وال تعديال، لك

( عن إبراهيم بن 1/  134/  0يث يف " غريب احلديث " )علي األهوامي متهم، فاحلديث باطل على كل حال، ُث رأيت ابن قتيبة أخرج احلد
يزيد عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه، والوقف أشبه وإن كان يف سنده ضعيف جدا، فإن إبراهيم هذا وهو اخلومي مىروك كما قال أمحد 

( ، وقال: تفرد 2/  00/  1 " األوسط " )( والطرباين يف2404والنسائي، لكن روي احلديث بسند آخر ضعيف عن ابن عمرو رواه ابن خزمية )
 .(120/  2( وهو َمرج يف " التعليق الرغيب " )000به عبد اهلل بن املرمل ولذا ضعفه البيهقي يف " األمساء " )ص 
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 من فق  العلم عند السلف
 رو  اإلمام املبارك عبد اهلل ابن املبارك يف كتابه الزهد َعْن يَزِيَد ْبِن َأيب َحِبيب  قَاَل:

َنِة اْلَعاملِِ اْلَفِقيِه َأْن َيُكوَن اْلَكاَلُم َأَحبَّ ِإلَْيِه ِمَن ااِلْسِتَماعِ    َمْن َيْكِفيِه، فَِإنَُّه يف ااِلْسِتَماِع َوِإْن َوَجَد  ؛ِإنَّ ِمْن ِفت ْ
هٌُّق َوتَ َزيٌُّن َومِيَاَدٌة َونُ ْقَصاٌن. َساَلَمٌة، َومِيَاَدٌة يف اْلِعْلِم، َواْلُمْسَتِمُع َشرِيُك اْلُمَتَكلِِّم، َويف اْلَكاَلِم ِإالَّ َما َعَصَم اللَُّه تَ وَ 

ُهْم َمْن يَ َر  َأنَّ بَ ْعَض النَّاِس  ، َويَ ْزَدرِي اْلَمَساِكنَي، َواَل يَ رَاُهْم ِلَذِلَك َوِمن ْ ِلَشَرِفِه َوَوْجِهِه َأَحقُّ ِبَكاَلِمِه ِمْن بَ ْعض 
َعٌة، َواَل ُيُِبُّ َأْن يُوَجَد ِإالَّ ِعْنَدُه. ُهْم َمْن ََيُْزُن ِعْلَمُه، َويَ َر  َأنَّ تَ ْعِليَمُه َضي ْ ُهْم َمْن يَْأُخذُ  َمْوِضع ا. َوِمن ْ يف ِعْلِمِه  َوِمن ْ

ُهْم َمْن يُ َنصُِّب بَِأْخِذ السُّْلطَاِن َحىتَّ يَ ْغَضَب َأْن يُ َردَّ َعَلْيِه َشْيٌء ِمْن قَ ْولِِه، َوَأْن يُ ْغَفَل َعْن َشْيء  ِمْن َحقِِّه. وَ  ِمن ْ
َيا، فَ َلَعلَُّه يُ ْرَتى بِاأْلَْمِر اَل ِعْلَم َلُه ِبِه فَ َيْسَتْحِيي  أَ  ْن يَ ُقوَل: اَل ِعْلَم ِل ِبِه، فَ يُ َرجُِّم فَ ُيْكَتُب ِمَن نَ ْفَسُه لِْلُفت ْ

ُهْم َمْن يَ ْرِوي ُكلَّ َما مسََِع، َحىتَّ َأْن يَ ْرِوَي َكاَلَم اْليَ ُهوِد َوالنََّصاَر  ِإرَاَدَة   .َأْن يُ َعزَِّر َكاَلَمهُ اْلُمَتَكلِِّفنَي. َوِمن ْ
 

  ؟سبب اخفاء اهلل سبحان  موعد املوت..
 كل نفس ذائقة املوت:عاىلقال ت

  اْلالل واالكرامو كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذ :وقال تعاىل
 فتعالوا معا نتعر  اىل هذا احلكمة العظيمة اليت وضعها اهلل عز وجل يف اخفائه موعد

 :املوت
 :ناه وحاصلهمبا مع -رمحة اهلل عليه وأسكنه اهلل فسيح جناته  -يقول فضيلة الشيخ حممد متوِل الشعراوي 

وجاه الدنيا بقدرة اهلل سبحانه  لقد وضع اهلل سبحانه وتعاىل من خصائص املوت ماجيعل االنسان يفيق من غرور
 ؟؟فأخفى اهلل موعد املوت ولكن ملاذا ..وتعاىل

  ..حىت يتوقعه االنسان يف أية حلظة ويف كل وقت
. ورجع اىل .أقل فرجع عن غرورهو يا بعد ساعة أفكلما اغىر اإلنسان وطغا يف األرض تذكر أنه قد يفارق الدن

 ... وطغيانه يف احلياة.اهلل
كان اهلل قد اعلم كال منا مبيعاد أجله لعصينا اهلل وطغينا يف احلياة وظلمنا الناس، ُث نتوب ونستغفر قبل موعد و ول
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قت وعمل الصاحلات الدائم االجل بأشهر يف هذه احلالة تتنفي احلكمة من احلياة، وهى مراقبة اهلل يف كل فعل وو 
 ..وجتنب املنكرات دائما

 ..ولذلك فإن اإلنسان العاقل تكون عينه على الدنيا وعينه اآلخر  على االخرة
أم أن أجله قد يأيت وقت  ،ال يعر  هل سيمد اهلل له أجله إىل أن يرتكب املعصية ويتوبو فإذا ركب معصية  فه

أن موعد املوت معلوم و وما يقال عن املعصية يقال عن العمل الصاحل فلارتكاب املعصية فال جيد الوقت للتوبة.. 
ألخَّر اإلنسان العمل الصاحل إىل آخر حياته ولكن اهلل يريد ان يكون الصالح ممتد ودائم على طول الزمن توقعا 

 ...للقاء اهلل تعاىل يف كل حلظة
حا  لك وحلياتك وللدنيا.. فاحلمد هلل رب فما أخفى اهلل عنك ممانه جعله يف كل ممان  ويف أ  ممان  إصال

 ....العاملني يف األوىل واآلخرة
 

 

 دعوة للرضا وشكر نعم اهلل تعاىل
من أصبح منكم معاىف يف جسده آمنا يف سربه عنده قوت يومه فكأَّنا   :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .11حيزت له الدنيا 
وار  عورتك، فإن كان بيت يواريك فذاك، وإن كانت دابة تركبها ويف رواية ماد يكفيك منها ما سد جوعتك، و 

مَاِر ِحَساٌب َعَلْيكَ  َز َوَماَء اْلَْرِّ َوَما فَ ْوَق اإْلِ  الطرباين عن أيب الدرداء. .فبخ، فَِإنَّ اخْلُب ْ
 :شرح احلديث

 :وقال املناوي رمحه اهلل
فقد  ،وسالمة أهله ،وكفا  عيشه بقوت يومه ،هوأمن قلبه حيث توج ،من مجع اهلل له بني عافية بدنه :يعين 

 ،فينبغي أن ال يستقبل يومه ذلك إال بشكرها ،مجع اهلل له مجيع النعم اليت من ملك الدنيا مل ُيصل على غْيها
  :قال نفطويه .وال يفىر عن ذكره ،ال يف معصية ،بأن يصرفها يف طاعة املنعم

                                                            

( ، التعليق 2012ة )حسن، الصحيح :رواه البخاري يف األدب املفرد وابن ماجه وابن حبان والطرباين وغْيهم ، قال األلباين عند ابن ماجه  11
 (.12/  2الرغيب )
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 من قوت ُُيَلَّى ويَعُذب إذا ما كساك الدهُر ثوَب مصحَّة  * ومل َيل
  12فال تغبطّن املىرَفني فإنه * على حسب ما يعطيهم الدهر يسلب  انتهى.

)يف سربه( يقال فالن آمن يف ِسْربه أي يف نفسه. وفالن واسع الِسرب أي َرِخّي البال.. )حيزت( أي مُجعت. 
 )بخ( كلمة تذكرها العرب لالستحسان[

   .غْي خائف من عدو :) آمنا  ( أي .نأيها املرمنو  :من أصبح منكم ( أي
فإن أمره بيد اهلل  ؛وفيه إشارة إىل أن املرمن عليه أال ُيمل هم املستقبل ،أي أصبح يف ذلك اليوم :أصبح قوله 

  .الذي يدبر األمور ويقدر األقدار وعليه أن ُيسن الظن بربه ويتفائل باخلْيو وه
 :وقيل بفتحتني أي ،يف مسلكه وطريقه :وقيل بفتح السني أي ،وعيالهيف أهله  :قيل املعىن :آمنا  يف سربه :قوله

 يف بيته 
 .ينتهك عرضهو أ ،يسرق بيتهو آمن أن يقتله أحد أو فه 

قال  ،وال يشعر هبذه النعمة إال من فقدها ،واألمن من أعظم نعم اهلل على عباده بعد نعمة اإلميان واإلسالم
 (.األنعام22ُسوا ِإميَانَ ُهْم ِبظُْلم  أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن )تعاىل )الَِّذيَن آَمُنوا ومََلْ يَ ْلبِ 

رو  اإلمام أمحد يف مسنده من حديث أنس أن  ،أي صحيحا  ساملا  من العلل واألسقام :معاىف يف بدنه قوله 
  )ومن سيئ األسقام ،اْلذامالنيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقول ) اللهم إين أعوذ بك من الربص واْلنون و 

وأمر  ،وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يسال ربَّه صباحا  ومساء  هذه العافية يف دينه ودنياه ونفِسه وأهِله ومالِه
 .أصحابَه بذلك

) مل يكن النيب صلى اهلل عليه وسلم َيدَُع :داود من حديث عبِداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قالو رو  اإلمام أب 
اللهم إين أسألك  ،ء الدعوات حني ميسي وحني يصبح ) اللهم إين أسألك العافيه يف الدنيا واآلخرةهرال
  ...( احلديث.والعافية يف ديين ودنياي وأهلي وماِلو العف

وإذا  ،يقول ) إذا أصبحت فال تنتظر املساء -كما يف صحيح البخاري-وكان ابن عمر رضي اهلل عنهما 
 ومن حياتك ملوتك(. ،وخذ من صحتك ملرضك ،حأمسيت فال تنتظر الصبا 

  ،والطعام من نعم اهلل العظيمة ،قْدَر ما يغديه ويعشيه :)) عنده قوُت يومه ((، أي :قوله
                                                            

 (.6/22"فيض القدير" ) 12
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(.قريش  .قال تعاىل) فَ ْليَ ْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلبَ ْيِت * الَِّذي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوع  َوآَمنَ ُهم مِّْن َخْو  
داود يف سننه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن و رو  أب ،لسالم يتعوذ باهلل من اْلوعوكان عليه الصالة وا

  ).النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقول ) اللهم اجعل رمق آل حممد قوتا  
وقد اجتمع لكثْي   ،فكأَّنا ملك الدنيا كلها ،ومما تقدم يتبني أن من اجتمعت له هذه اخلصال الثالث يف يومه

كما  فهم ،ومع ذلك فهم منكرون هلا حمتقرون ما هم فيه ،اس أضعا  أضعا  ماذكر يف هذا احلديثمن الن
وقال تعاىل) أَفَِبِنْعَمِة اللَِّه جَيَْحُدوَن  .قال تعاىل) يَ ْعرُِفوَن نِْعَمَة اللَِّه ُُثَّ يُ ْنِكُرونَ َها َوَأْكثَ ُرُهُم اْلَكاِفُروَن (( النحل

  .((النحل
كما أرشد إىل ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،بعضهاو أ ،اء أن ينظر ااملرء إىل من ُحرِم هذه النعمودواء هذا الد

يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال) انظروا إىل من 
 (.أجدر أال تزدروا نعمة اهللو فه ،فوقكمو وال تنظروا إىل من ه ،أسفل منكم

 

 صفة الدنيا 
)إن الدنيا سريعة الفناء، قريبة االنقضاء، تعد بالبقاء، ُث ختلف يف الوفاء، تنظر إليها  -يقول الغزاِل يف اإلحياء: 

فىراها ساكنة مستقرة، وهي سائرة سْيا  عنيفا ، ومرَتلة ارَتاال  سريعا ، ولكن الناظر إليها قد ال ُيس حبركتها 
ا ُيس عند انقضائها، ومثاهلا: الظل، فإنَّه متحرِّك ساكن، متحرِّك يف احلقيقة ساكن الظاهر،  فيطمئن إليها، وإَّنَّ

 ال تدرك حركته بالبصر الظاهر، بل بالبصْية الباطنة، وملا ذكرت الدنيا عند احلسن البصري رمحه اهلل أنشد وقال: 
 .. إنَّ اللبيَب مبثلها ال َُيدَُع(.كِظلٍّ مَاِئل  و أحالُم نوم  أ

)إنَّ طبع الدنيا: التلطف يف االستدراج أوَّال ، والتوصُّل إىل اإلهالك آخرا ، وهي كامرأة تتزين للخطاب، حىت  -
 إذا نكحتهم ذحبتهم(.

)إنَّ الدنيا مزيَّنة الظواهر، قبيحة السرائر، وهي شبه عجوم متزينة، ختدع الناس بظاهرها، فإذا وقفوا على  -
وجهها، متثل هلم قبائحها فندموا على اتباعها، وخجلوا من ضعف عقوهلم يف االغىرار باطنها، وكشفوا القناع عن 

 بظاهرها(.
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هينة لينة، يظن اخلائض فيها أنَّ حالوة خفضها كحالوة اخلوض فيها، وهيهات فإن و )إنَّ أوائل الدنيا تبد -
 عنه إىل سلمان الفارسي اخلوض يف الدنيا سهل، واخلروج منها مع السالمة شديد، وقد كتب علي رضي اهلل

مبثاهلا فقال: مثل الدنيا مثل احلية، لني مسها، ويقتل مسها، فأعرض عما يعجبك منها، لقلة ما يصحبك منها، 
وضع عنك مهومها مبا أيقنت من فراقها، وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون هلا، فإنَّ صاحبها كلَّما اطمأن 

 السَّالم(.منها إىل سرور أشخصه عنه مكروه و 
)إنَّ أهل الدنيا مثلهم يف غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة، فانتهت هبم إىل جزيرة فأمرهم املالح باخلروج إىل  -

قضاء احلاجة، وحذَّرهم املقام وخوَّفهم مرور السفينة واستعجاهلا، فتفرقوا يف نواحي اْلزيرة، فقضى بعضهم 
، فأخذ أوسع األماكن وألينها وأوفقها ملراده، وبعضهم توقف يف حاجته وبادر إىل السفينة فصاد  املكان خاليا  

اْلزيرة ينظر إىل أنوارها وأمهارها العجيبة، وغياضها امللتفة ونغمات طيورها الطيبة، وأحلاهنا املومونة الغريبة، وصار 
العجيبة النقوش، يلحظ من بريتها أحجارها وجواهرها ومعادهنا املختلفة األلوان واألشكال، احلسنة املنظر، 

السالبة أعني الناظرين حبسن مبرجدها، وعجائب صورها، ُث تنبه خلطر فوات السفينة فرجع إليها، فلم يصاد  
إال مكانا  ضيقا  حرجا ، فاستقر فيه، وبعضهم أكبَّ على تلك األصدا  واألحجار، وأعجبه حسنها ومل تسمح 

السفينة إال مكانا  ضيقا  وماده ما محله من احلجارة ضيقا ، نفسه بإمهاهلا، فاستصحب منها مجلة، فلم جيد يف 
وصار ثقيال  عليه ووباال ، فندم على أخذه ومل يقدر على رميه، ومل جيد مكانا  لوضعه، فحمله يف السفينة على 

متأسف على أخذه، وليس ينفعه التأسف، وبعضهم توجل الغياض ونسي املركب، وبعد يف متفرجه و عنقه وه
منه حىت مل يبلغه نداء املالح، الشتغاله بأكل تلك الثمار واستشمام تلك األنوار، والتفرج بني تلك  ومتنزهه

مع ذلك خائف على نفسه من السباع، وغْي خال من السقطات والنكبات، وال منفك عن شوك و األشجار، وه
سج َيرق ثيابه، ويهتك ينشب بثيابه، وغصن جيرح بدنه، وشوكة تدخل يف رجله، وصوت هائل يفزع منه، وعو 

أراده، فلما بلغه نداء أهل السفينة انصر  مثقال  مبا معه، ومل جيد يف املركب و عورته، ومينعه عن االنصرا  ل
موضعا ، فبقي يف الشط حىت مات جوعا ، وبعضهم مل يبلغه النداء، وسارت السفينة فمنهم من افىرسته السباع، 

، ومنهم من مات يف األوحال، ومنهم من هنشته احليات فتفرقوا  ومنهم من تاه فهام على وجهه حىت هلك
 كاْليف املنتنة. 
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وأما من وصل إىل املركب بثقل ما أخذه من األمهار واألحجار فقد اسىرقته وشغله احلزن حبفظها واخلو  من  
هر ننت فوهتا وقد ضيقت عليه مكانه فلم يلبث أن ذبلت تلك األمهار وكمدت تلك األلوان واألحجار فظ

رائحتها فصارت مع كوهنا مضيقة عليه مرذية له بنتنها ووحشتها فلم جيد حيلة إال أن ألقاها يف البحر هربا  منها 
وقد أثر فيه ما أكل منها فلم ينته إىل الوطن إال بعد أن ظهرت عليه األسقام بتلك الروائح فبلغ سقيما  مدبرا ، 

تأذ  بضيق املكان مدة ولكن ملا وصل إىل الوطن اسىراح، ومن رجع أوَّال  ومن رجع قريبا  ما فاته إال سعة احملل، ف
وجد املكان األوسع، ووصل إىل الوطن ساملا ، فهذا مثال أهل الدنيا يف اشتغاهلم حبظوظهم العاجلة، ونسياهنم 

ر األرض وهي موردهم ومصدرهم، وغفلتهم عن عاقبة أمورهم، وما أقبَح َمْن يزعم أنه بصْي عاقل أن تغره أحجا
الذهب والفضة، وهشيم النبت وهي مينة الدنيا، وشيء من ذلك ال يصحبه عند املوت، بل يصْي كالَّ ووباال  

 جلَّ(.و يف احلال شاغل له باحلزن واخلو  عليه، وهذه حال اخللق كلهم إال َمْن عصمه اهلل عزَّ و عليه، وه
إىل داره على الىرتيب قوما  واحدا  بعد و يدعو أ دارا  وميَّنها، وه)إنَّ مثل الناس فيما أعطوا من الدنيا مثل رجل هيَّ  -

واحد، فدخل واحد داره فقدم إليه طبق ذهب عليه خبور ورياحني ليشمه ويىركه ملن يلحقه ال ليتملكه ويأخذه، 
كان   فجهل رمسه وظن أنَّه قد وهب ذلك، فتعلق به قلبه ملا ظن أنه له، فلما اسىرجع منه ضجر وتفجع، وَمنْ 

ا دار  عاملا  برمسه انتفع به وشكره، ورده بطيب قلب وانشراح صدر، وكذلك من عر  سنَّة اهلل يف الدنيا علم أهنَّ
ضيافة، سبلت على اجملتامين ال على املقيمني ليتزودوا منها وينتفعوا مبا فيها كما ينتفع املسافرون بالعواري، وال 

 هم عند فراقها(.يصرفون إليها كل قلوهبم حىت تعظم مصيبت
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 شرف أهل احلديث 
  :قَاَل َرُسوُل اللَِّه  :قَالَ  َعْن اْلُمِغْيََة ْبِن ُشْعَبَة  ،) رو  البخاري ومسلم (

 اَل يَ زَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّيِت ظَاِهرِيَن َحىتَّ يَْأتِيَ ُهْم أَْمُر اللَِّه َوُهْم ظَاِهُروَن  
  .فَ َقاَل اْلُبَخارِّي ُهْم أَْهل اْلِعْلم ،َهِذِه الطَّائَِفة َوأَمَّا :قَاَل الن ََّوِويّ 

  .ِإْن ملَْ َيُكونُوا َأْهل احلَِْديث َفاَل أَْدرِي َمْن ُهمْ  :َوقَاَل َأمْحَد ْبن َحْنَبل
َا أَرَاَد َأمْحَُد َأْهَل السُّنَّة َواْلََْماَعة َوَمْن يَ ْعَتِقد مَ  :وقَاَل اْلَقاِضي ِعَياض َوَُيَْتِمل  :قَاَل الن ََّوِويّ   ،ْذَهب َأْهل احلَِْديثِإَّنَّ

ُهْم ُشْجَعان ُمَقاتُِلونَ  ،َأنَّ َهِذِه الطَّائَِفة ُمتَ َفرَِّقة بَ نْي أَنْ َواع اْلُمْرِمِننيَ  ُهْم فُ َقَهاء ،ِمن ْ ثُونَ  ،َوِمن ْ ُهْم حُمَدِّ ُهْم مُهَّاد  ،َوِمن ْ َوِمن ْ
ُهْم َأْهل أَنْ َواع ُأْخَر  ِمْن اخلَْْْي  ،َعْن اْلُمْنَكر َوآِمُروَن بِاْلَمْعُروِ  َونَاُهونَ  َبْل َقْد  ،َواَل يَ ْلَزم َأْن َيُكونُوا جُمَْتَمِعنيَ  ،َوِمن ْ

 (042/ ص  5)ج  -ا.ه عون املعبود .َيُكونُوَن ُمتَ َفرِِّقنَي يف أَْقطَار اأْلَْرض
بعض الناس تفسْي هرالء األئمة للطائفة الظاهرة وقد يستغرب  :243وقال األلباين يف الصَِّحيَحة َتت حديث 

 :وال غرابة يف ذلك إذا تذكرنا ما يأيت ،والفرقة الناجية بأهنم أهل احلديث
أن أهل احلديث هم حبكم اختصاصهم يف دراسة السنة وما يتعلق من معرفة تراجم الرواة وعلل احلديث  :أوال

 .يه وأخالقه وغزواته وما يتصل به وهدْ   ،وطُرُِقه أعلُم الناس قاطبة بسنة نبيهم
وأحاديثه  ،ولكل مذهب أصوله وفروعه ،أن األمة قد انقسمت إىل فرق ومذاهب مل تكن يف القرن األول :ثانيا

دون أن يلتفت إىل  ،وأن املتمذهب بواحد منها يتعصب له ويتمسك بكل ما فيه ،اليت يستدل هبا ويعتمد عليها
فإن من الثابت لد   ،د فيها من األحاديث ما اَل جيده يف مذهبه الذي قلدهلعله جي ،املذاهب األخر  وينظر

فاملتمسك باملذهب الواحد  ،أهل العلم أن يف كل مذهب من السُّنَّة واألحاديث ما اَل يوجد يف املذهب اآلخر
فإهنم  ،وليس على هذا أهل احلديث ،يِضل والبد عن قسم عظيم من السنة احملفوظة لد  املذاهب األخر 

حىت  ،ومن أي طائفة كان راويه ما دام أنه مسلم ثقة ،يأخذون بكل حديث صح إسناده يف أي مذهب كان
 وقد صرح هبذا اإلمام الشافعي  ،غْي ذلكو مالكيا أو خارجيا فضال عن أن يكون حنفيا أو قدريا أو كان شيعيا أو ل

ءكم احلديث صحيحا فأخربوين به حىت فإذا جا ،أنتم أعلم باحلديث مين  :حني خاطب اإلمام أمحد بقوله
اَل يتعصبون لقول  -حشرنا اهلل معهم  -فأهل احلديث  ،سواء كان حجاميا أم كوفيا أم مصريا ،أذهب إليه

فإهنم يتعصبون  ،خبال  غْيهم ممن اَل ينتمي إىل احلديث والعمل به ،شخص ُمَعنيَّ مهما عال ومسا حاشا حممد
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فال عجب بعد هذا البيان  ،!كما يتعصب أهل احلديث ألقوال نبيهم  -م عن ذلك وقد نَ َهْوهُ  -ألقوال أئمتهم 
ويعجبين هبذا  ،الشهداء على اخللق ،أن يكون أهل احلديث هم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية بل واألمة الوسط

 :خالفهم الصدد قول اخلطيب البغدادي يف مقدمة كتابه  شر  أصحاب احلديث  انتصارا هلم وردا على من
واقتفى آثار الفقهاء  ،وطلب سنن رسول رب العاملني ،أن صاحب الرأي املذموم اشتغل مبا ينفعه من العلومو ول

ألن احلديث يشتمل على معرفة  ،واكتفى باألثر عن رأيه الذي يراه ،لوجد يف ذلك ما يُغنيه عن سواه ،واحملدثني
 ،واإلخبار عن صفة اْلنة والنار  ،وصفات رب العاملني ،يدوبيان ما جاء من وجوه الوعد والوع ،أصول التوحيد

 ،وصنو  العجائب وعظيم اآليات ،وما خلق اهلل يف األرضني والسماوات ،وما أعد اهلل فيها للمتقني والفجار
اعظ ومو  ،ويف احلديث قصص األنبياء وأخبار الزهاد واألولياء ،ونعت الصَّافِّني واملسبحني ،وذكر املالئكة املقربني

 وأقاصيص املتقدمني من األمم وشرح مغامي الرسول  ،وِسيَ ُر ملوك العرب والعجم ،وكالم الفقهاء ،البلغاء
 ،وأصهاره وأصحابه ،وِعدَّة أمواجه وأوالده ،وأعالمه ومعجزاته ،وخطبه وِعظاته ،ومُجَل أحكامه وقضاياه ،وسراياه

 ،وفيه تفسْي القرآن العظيم ،وبيان أنساهبم ،لغ أعمارهمومب ،وشرح أخبارهم ومناقبهم ،وذكر فضائلهم ومآثرهم
وتسمية من ذهب إىل قول كل  ،وأقاويل الصحابة يف األحكام احملفوظة عنهم ،وما فيه من النبأ والذكر احلكيم
وهدم هبم كل  ،وقد جعل اهلل أهل احلديث أركان الشريعة ،والفقهاء اجملتهدين ،واحد منهم من األئمة اخلالفني

 ،أنوارهم ماهرة ،واجملتهدون يف حفظ ملته ،وأمته والواسطة بني النيب  ،فهم أمناء اهلل يف خليقته ،ة شنيعةبدع
 ،وكل فئة تتحيز إىل هو  ترجع إليه ،وحججهم قاهرة ،ومذاهبهم ظاهرة ،وآياهتم باهرة ،وفضائلهم سائرة

 ،والرسوَل فئُتهم ،والسنَة حجُتهم ،مفإن الكتاَب ُعدَّهت ،سو  أصحاب احلديث ،وتستحسن رأيا تعكف عليه
وهم املأمونون  ،يُ ْقَبل منهم ما رووا عن الرسول ،وال يلتفتون إىل اآلراء ،اَل يُ َعرِّجون على األهواء ،وإليه ِنْسَبُتهم
ا فما حكمو  ،إذا اخُتِلف يف حديث كان إليهم الرجوع ،وأوعية العلم ومحلته ،َحَفَظُة الدين وخزنته ،عليه العدول

 ،وقار ٌء متقن ،وماهد يف قبيلة وَمصوص بفضيلة ،وإمام رفيع نِِبيه   ،منهم كل عامل فقيه ،املقبول املسموعو به فه
وعلى  ،وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر ،وسبيلهم السبيل املستقيم ،وهم اْلمهور العظيم ،وخطيٌب حمسن

وال  ،اَل يضرهم من خذهلم ،عاندهم خذله اهلل ومن ،من كادهم قصمهم اهلل ،اإلفصاح بغْي مذاهبهم اَل يتجاسر
وإن اهلل على نصرهم  ،وَبَصر الناظر بالسوء إليهم حسْي ،احملتاط لدينه إىل إرشادهم فقْي ،يُفلح من اعتزهلم

قَاَل َعِليُّ بن  ،اَل تَ زَاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّيِت ظَاِهرِيَن َعَلى احلَْقِّ   :قال ُث ساق اخلطيب احلديث َعْن النَّيبِّ  ،لقدير

 



100 
 

وَيُذبُّون عن العلم  لوالهم مل جتد عند املعتزلة  ،والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ،ُهْم َأْهُل احلَِْديثِ  :املديين
  ،والرافضة واْلهمية وأهل اإلرجاء والرأي شيئا من السنن

 ،َيُذبُّ بأصحاب احلديث عنها واهلل تعاىل ،وكم من ملحد يروم أن َيلط بالشريعة ما ليس منها :قال اخلطيب
أولئك حزب اهلل  ،إذا ُصِد  عن الدفاع عنها فهم دوهنا يناضلون ،والَقوَّاُمون بأمرها وشأهنا ،فهم احلفاظ ألركاهنا

 .َأاَل إن حزب اهلل هم املفلحون
َأاَل  ،ة يف اهلندوأختم هذه الكلمة بشهادة عظيمة ألهل احلديث من عامل من كبار علماء احلنفي :ُث قال األلباين

 ،ومن نظر بنظر اإلنصا  :( قال رمحه اهلل 1031 - 1261احلسنات حممد عبد احلي اللكنوي ) و أبو وه
يعلم علما يقينيا أن أكثر املسائل الفرعية واألصلية اليت  ،وغاص يف حبار الفقه واألصول متجنبا االعتسا 

َحدِّثني فيها أقو  م ،اختلف العلماء فيها
ُ
وإين كلما أسْي يف ِشعب االختال   ،ن مذاهب غْيهمفمذهب امل

َحدِّثني فيه قريبا من اإلنصا 
ُ
ونُ وَّاُب  ،حقا كيف اَل َوُهم َوَرثَُة النيب   ،وعليه شكرهم ،فلله درهم ،أجد قول امل
 ه  .أ .وأماتنا على ُحبِّهم وسْيهتم ،َحَشَرنا اهلل يف ُممرهتم ،شرعه صدقا
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 اإلميان قول وعمل
  :لعالمة ابن حجرقال ا

لَِيْدُخل  ،َعَمل اْلَقْلب َواْلََْوارِح ،َأَعمّ و َوأَمَّا اْلَعَمل فَاْلُمرَاد ِبِه َما هُ  ،]أَمَّا اْلَقْول فَاْلُمرَاد ِبِه النُّْطق بِالشََّهاَدتَ نْيِ 
  .ااِلْعِتَقاد َواْلِعَباَدات

ميَان وَ  َا هُ َوُمرَاد َمْن أَْدَخَل َذِلَك يف تَ ْعرِيف اإْلِ ِاْعِتَقاد و هُ  :فَالسََّلف قَاُلوا ،بِالنََّظِر ِإىَل َما ِعْند اللَّه تَ َعاىَل و َمْن نَ َفاُه ِإَّنَّ
 .َوأَرَاُدوا ِبَذِلَك َأنَّ اأْلَْعَمال َشْرط يف َكَمالِهِ  ،َوَعَمل بِاأْلَرَْكانِ  ،َونُْطق بِاللَِّسانِ  ،بِاْلَقْلبِ 

 .ل بِالزِّيَاَدِة َوالن َّْقص يف اإلميانَوِمْن ُهَنا َنَشَأ َُثَّ اْلَقوْ  
  .ِاْعِتَقاد َونُْطق فَ َقطْ و هُ  :َواْلُمْرِجَئة قَاُلوا 

  .نُْطق فَ َقطْ و هُ  :َواْلَكرَاِميَّة قَاُلوا
َعُلوا اأْلَْعَمال َشْرط ا يف ِصحَّته َواْلَفارِق بَ ْينهْم َوبَ نْي السََّلف أَن َُّهْم جَ  ،اْلَعَمل َوالنُّْطق َوااِلْعِتَقادو هُ  :َواْلُمْعَتزَِلة قَاُلوا

 (10) .َوالسََّلف َجَعُلوَها َشْرط ا يف َكَمالِهِ 
ميَان هُ  .َوَهَذا ُكّله َكَما قُ ْلَنا بِالنََّظِر ِإىَل َما ِعْند اللَّه تَ َعاىَل  قْ رَار فَ َقطْ و أَمَّا بِالنََّظِر ِإىَل َما ِعْندنَا فَاإْلِ َفَمْن أَقَ رَّ  ،اإْلِ

نْ َيا ومََلْ ُُيَْكم َعَلْيِه ِبُكْفر  ِإالَّ ِإْن اِقْ تَ َرَن ِبِه ِفْعل َيُدّل َعَلى ُكفْ ُأْجرِ   ..ره َكالسُُّجوِد لِلصََّنمِ َيْت َعَلْيِه اأْلَْحَكام يف الدُّ
ميَان فَِبا  ميَان  ،لنََّظِر ِإىَل ِإقْ رَارهفَِإْن َكاَن اْلِفْعل اَل َيُدّل َعَلى اْلُكْفر َكاْلِفْسِق َفَمْن أُْطِلَق َعَلْيِه اإْلِ َوَمْن نُِفَي َعْنُه اإْلِ

  .َوَمْن نَ َفاُه َعْنُه فَِبالنََّظِر ِإىَل َحِقيَقته ،َوَمْن أُْطِلَق َعَلْيِه اْلُكْفر فَِبالنََّظِر ِإىَل أَنَُّه فَ َعَل ِفْعل اْلَكاِفر ،فَِبالنََّظِر ِإىَل َكَمالِهِ 

                                                            

كون السلف جعلوا العمل من اإلميان شرط كمال غْي ُمَسلَّم للعالمة ابن حجر وَمن جر  على شاكلته من   :-جامعه  –أقول   10  
 لى هذا فتوصيف املسألة على أنه شرط صحة  فالعمل ركٌن ركني من أركان اإلميان ال ينفك عنه أصال ، وع - رضى اهلل عنهم -العلماء 

. ودلت على كون العمل من اإلميان أدلة كثْية ودامغة ذكرها العلماء يف مواضعها، ولعل أقرب مثال لذلك ما أو كمال خطأ من البداية
ضجة من البحث يف ذلك أخي: أن ما صنع تلك ال –مأل اإلمام البخاري به معاين ترامجه يف كتاب اإلميان فراجعه مشكورا . واعلم 

املوضع أن القوم التبس عليهم مسألة موال اإلميان بزوال بعضه. ويف تلك املسألة جيب البحث ال يف كون العمل من اإلميان؛ فإنه مما 
 استقر يف عقيدة السلف أن العمل من اإلميان ركن ركني ال ينفك عنه. فتأمل مشكورا .  
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َوَقْد ِاْسَتَدلَّ الشَّاِفِعّي َوَأمْحَد َوَغْْيمهَا َعَلى َأنَّ اأْلَْعَمال  ،اْلَفاِسق اَل ُمْرِمن َواَل َكاِفر :اْلَواِسَطة فَ َقاُلوا َوأَثْ َبَتْت اْلُمْعَتزَِلة
ميَان هِبَِذِه اآْليَة ) َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللَّه  لَْيَس َعَلْيِهْم  :( قَاَل الشَّاِفِعيّ ِدين اْلَقيَِّمة  -ِإىَل قَ ْوله  -َتْدُخل يف اإْلِ

ل يف ِكَتاب السُّنَّة .َأَحّج ِمْن َهِذِه اآْليَة  (11)ا.ه. .َأْخَرَجُه اخلَْالَّ
ُعوَن ُشْعَبة   ميَاُن  ِبْضٌع َوَسب ْ  ،له إال اهللأعالها قول ال إ ؛َوقَاَل اخلَْطَّايبُّ يف قَ ْوِل النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اإْلِ

ميَاَن  ،وأدناها إماطة األذ  عن الطريق واحلياء شعبة من شعب اإلميان قال رمحه اهلل: يف َهَذا احلَِْديِث بَ َياٌن َأنَّ اإْلِ
لَُّق ِبُكلَِّها َواحلَِْقيَقُة تَ ْقَتِضي َوااِلْسُم يَ تَ َعلَُّق بِبَ ْعِضَها َكَما يَ تَ عَ  ،الشَّْرِعيَّ اْسٌم ِلَمْعىن  ِذي ُشَعب  َوَأْجزَاء  َلُه أَْدىَن َوَأْعَلى

يَع ُشَعِبِه َوَتْستَ ْويف مُجَْلَة َأْجزَائِهِ  َكالصَّاَلِة الشَّْرِعيَِّة هَلَا ُشَعٌب َوَأْجزَاٌء َوااِلْسُم يَ تَ َعلَُّق بِبَ ْعِضَها َواحلَِْقيَقُة تَ ْقَتِضي ،مجَِ
يَع َأْجزَائَِها َوَتْستَ ْوِفيَها ميَاِن، َوِفيِه ِإثْ َباُت الت ََّفاُضِل  :َعَلْيِه قَ ْولُُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  . َوَيُدلُّ .مجَِ احْلََياُء ُشْعَبة  ِمَن اإْلِ

ميَاِن َوتَ َبايُُن اْلُمْرِمِننَي يف َدَرَجاتِِه..ا.ه.   (15)يف اإْلِ
وال تطلق حقيقته على  ،ميان كانومن معىن كالمه أن اسم اإلميان يتعلق بأ  جزء من اإل :قلت )جامعه(

وبذلك نفهم قول ابن تيمية  ،اإلطالق إال على جمموع االعتقاد والقول والعمل على الوجه الذي يرضاه اهلل تعاىل
يَن َواإِلميَاَن قَ ْوٌل َوَعَمٌل، قَ وْ  :رمحه اهلل يف الواسطية ٌل اْلَقْلِب َواللَِّساِن، ]  َوِمْن ُأُصوِل َأْهِل السُّنَِّة َواْلََْماَعِة َأنَّ الدِّ

ُقُص بِاْلَمْعِصَيِة.  َوَعَمُل اْلَقْلِب َواللَِّساِن َواْلََْوارِِح. َوَأنَّ اإلميَاَن يَزِيُد بِالطَّاَعِة، َويَ ن ْ
َلِة مبُْطَلِق اْلَمَعاِصي َواْلَكَبائِِر؛ َكَما يَ ْفَعُلُه اخلَْ  َوارَُج؛ َبِل اأُلُخوَُّة اإِلميَانِيَُّة ثَابَِتٌة َمَع َوُهْم َمَع َذِلَك ال ُيَكفُِّروَن َأْهَل اْلِقب ْ
َوقَاَل: َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْرِمِننَي  ،اْلَمَعاِصي؛ َكَما قَاَل ُسْبَحانَُه: َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء فَات َِّباٌع بِاْلَمْعُرو ِ 

نَ ُهَما فَِإن ب َ  َغْت ِإْحَدامُهَا َعَلى اأُلْخَر  فَ َقاتُِلوا الَّيِت تَ ْبِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإىَل أَْمِر اللَِّه فَِإن فَاءْت اقْ َتتَ ُلوا َفَأْصِلُحوا بَ ي ْ
نَ ُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اللََّه ُيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي  َا اْلُمْرِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا بَ نْيَ أَ  -َفَأْصِلُحوا بَ ي ْ  .َخَوْيُكمْ ِإَّنَّ

ُمْعَتزَِلُة. َبِل اْلَفاِسُق َيْدُخُل يف َواَل َيْسلُُبوَن اْلَفاِسَق اْلِملِّيَّ اْسِم اإلميَاِن بِاْلُكلِّيَِّة، َواَل َُيَلُِّدونَُه يف النَّار؛ َكَما تَ ُقوُل الْ 
َا  َوَقدْ  ،اْسِم اإلميَان؛ َكَما يف قَ ْولِِه: فَ َتْحرِيُر َرقَ َبة  مُّْرِمَنة   اَل َيْدُخُل يف اْسِم اإِلميَاِن اْلُمْطَلِق؛ َكَما يف قَ ْولِِه تَ َعاىَل: ِإَّنَّ

َوقَ ْولُُه صلى اهلل عليه وسلم:  ،اْلُمْرِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه مَاَدتْ ُهْم ِإميَان ا
ُمْرِمٌن، َواَل َيْشَرُب اخلَْْمَر ِحنَي َيْشَربُ َها و ُمْرِمٌن، َوال َيْسرُِق السَّارُِق ِحنَي َيْسرُِق َوهُ و  الزَّاين ِحنَي يَ ْزين َوهُ ))اَل يَ ْزين 

                                                            

 (9/  1) -من فتح الباري البن حجر  11
 )111/ 1شرح النووي على مسلم )15 
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َويَ ُقوُلوَن:  .ُمْرِمٌن((و َها َوهُ ُمْرِمٌن، َواَل يَ ْنَتِهُب نَ ْهَبة  َذاَت َشَر   يَ ْرَفُع النَّاُس ِإلَْيِه ِفيَها أَْبَصاَرُهْم ِحنَي يَ ْنَتِهب ُ و َوهُ 
 ُمْرِمٌن بِِإميَانِِه فَاِسٌق ِبَكِبْيَتِِه، َفاَل يُ ْعَطى االْسَم اْلُمْطَلَق، َواَل ُيْسَلُب ُمْطَلَق االْسِم.[ا.ه.و ُمْرِمٌن نَاِقُص اإِلميَاِن، أَ و هُ 

 :يقول الشيخ العالمة اهلراس
ميَاَن قَ ْوٌل بِاللَِّساِن َواْعِتَقاٌد بِاْْلََناِن وَ ] ويف َمْسأََلِة اأْلَمْسَاِء َواأْلَحْ  َعَمٌل َكاِم فإنَّ َأْهَل السُّنَِّة َواْلََْماَعِة يَ ْعَتِقُدوَن َأنَّ اإْلِ

ميَاِن اْلُمْطَلقِ   .بِاأْلَرَْكاِن، َوَأنَّ َهِذِه الثَّاَلثََة َداِخَلٌة يف ُمَسمَّى اإْلِ
ميَاُن اْلُمْطَلُق َيْدخُ  ميَاِن اْلُمْطَلِق ِإالَّ َمْن فَاإْلِ يِن: ظاهرُه وباطُنه، أصولُه وفروُعه، َفاَل يستحقُّ اْسَم اإْلِ يُع الدِّ ُل ِفيِه مجَِ

ُقْص ِمْنُه َشْيئ ا  .مَجََع َذِلَك ُكلَُّه ومََلْ يَ ن ْ
ميَاِن؛ َكاَن  يَزِيُد بِالطَّاَعِة و اإلمياُن قَاِبال  لِلزِّيَاَدِة َوالن َّْقِص، فَ هُ َوَلمَّا َكاَنِت اأْلَْعَماُل َواأْلَقْ َواُل َداِخَلة  يف ُمَسمَّى اإْلِ

ُقُص بِاْلَمْعِصَيِة؛ َكَما هُ  ظاهٌر مشاهٌد ِمْن تَ َفاُوِت اْلُمْرِمِننَي يف و َصرِيُح اأْلَِدلَِّة ِمَن اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة، وََكَما هُ و َويَ ن ْ
 َأْعَماِل َجَوارِِحِهْم.....َعَقاِئِدِهْم َوَأْعَماِل قُ ُلوهِبِْم وَ 

ميَاَن اْلُمْطَلَق مركَّب ِمَن اأْلَقْ َواِل َواأْلَْعَماِل َوااِلْعِتَقاَداِت؛ َفِهَي لَْيَسْت ُكلَُّها ِبدَ  :حىت قال رمحه اهلل َرَجة  َوَمَع َأنَّ اإْلِ
ميَاِن، فَمن أَْنَكَر َشْيئ ا ممَّ  اْليَ ْوِم و ُرُسِلِه أَ و ُكتُِبِه أَ و َماَلِئَكِتِه أَ و ا جيَُِب اْعِتَقاُدُه يف اللَِّه أَ َواِحَدة ؛ َبِل اْلَعَقاِئُد أصٌل يف اإْلِ

يِن بِالضَُّرورَِة؛ َكُوُجوِب الصَّاَلِة، َوالزََّكاِة، َوُحْرَمِة الزِّنَا َواْلَقْتلِ و ممَّا هُ و اآْلِخِر أَ  كافٌر، َقْد َخرََج و .. إخل؛ فَ هُ .معلوٌم ِمَن الدِّ
ْنَكاِر.ِمَن  ميَاِن هِبََذا اإْلِ  اإْلِ

َماَعِة اَل َيْسلُُبوَن َعْنُه اْسَم َوأَمَّا اْلَفاِسُق املِلِّي الَِّذي يَ ْرَتِكُب بَ ْعَض اْلَكَبائِِر َمَع اْعِتَقاِدِه ُحْرَمتَ َها؛ َفَأْهُل السُّنَِّة َواْلَْ 
ميَاِن بالكلِّيَّة، َواَل َيلِّدونه يف النَّاِر؛ َكمَ  ميَاِن، َقْد نَ َقَص و ا تَ ُقوُل اْلُمْعَتزَِلُة َواخْلََوارُِج، َبْل هُ اإْلِ ِعْنَدُهْم مرمٌن نَاِقُص اإْلِ

ميَاِن اْلُمْطَلِق ) اإلميان الكامل(، َواَل َيْسلُُبونَُه ُمْطَلَق و هُ و ِمْن ِإميَانِِه ِبَقْدِر َمْعِصَيِتِه، أَ  مرمٌن فاسٌق، اَل يُ ْعطُونَُه اْسَم اإْلِ
 ميَاِن ) فيجعلونه كافرا (.اإْلِ 

ميَاِن َمَع ا ْلَمْعِصَيِة؛ قَاَل تَ َعاىَل:يَا وأدلَّة اْلِكَتاِب والسنَّة دالٌَّة َعَلى َما ذََكَرُه اْلُمَرلُِّف َرمِحَُه اللَُّه ِمْن ثُ ُبوِت ُمْطَلِق اإْلِ
ميَاِن، َمَع ُوُجوِد اْلَمْعِصَيِة، َوِهَي ُمَوااَلُة .لَِياء أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَوْ  فَ َناَداُهْم بِاْسِم اإْلِ

ُهْم.. إخل. ا.ه. ما أردنا نقله(   (16)اْلُكفَّاِر ِمن ْ
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104 
 

َماُم أَبُ  يُّ اأْلَْصبَ َهاينُّ الشَّاِفِعيُّ رمحه اللَُّه َعْبِد اللَِّه حُمَمَُّد ْبُن ِإمْسَاِعيَل ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اْلَفْضِل التَِّميمِ و َويوضحه ما قَاَله اإْلِ
)  :يف ِكَتاِبِه )التَّْحرِيُر يف َشرِْح َصِحيِح ُمْسِلم 

ميَاُن يف اللَُّغِة هُ  ُقُص أِلَنَّ التَّْصِديَق لَْيَس َشْيئ ا يَ َتَجزَّأُ حَ و ] اإْلِ ىتَّ يُ َتَصوََّر  التَّْصِديُق فَِإْن َعىَن بِِه َذِلَك َفاَل يَزِيُد َواَل يَ ن ْ
ميَاُن يف ِلَساِن الشَّرِْع هُ  ،َكَمالُُه َمرَّة  َونَ ْقُصُه ُأْخَر  َوِإَذا ُفسَِّر هِبََذا َتَطرََّق  ،التَّْصِديُق بِاْلَقْلِب َواْلَعَمُل بِاأْلَرَْكانِ و َواإْلِ

 ..َمْذَهُب َأْهِل السُّنَّةِ و َوهُ  ،ِإلَْيِه الزِّيَاَدُة َوالن َّْقصُ 
َا هُ  :قَالَ  ميَاَن و فَاخلِْاَلُ  يف َهَذا َعَلى التَّْحِقيِق ِإَّنَّ َق ِبَقْلِبِه إذا مل جيمع إىل تصديقه العمل مبواجب اإْلِ َأنَّ اْلُمَصدِّ

 .. َواْلُمْخَتاُر ِعْندنَا أَنَُّه اَل ُيَسمَّى ِبهِ .َهْل ُيَسمَّى ُمْرِمن ا ُمْطَلق ا أَْم اَل 
ميَاِن  ؛ُمْرِمٌن و ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  ال يَ ْزين الزَّاين ِحنَي يَ ْزين َوهُ قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  أِلَنَُّه مَلْ يَ ْعَمْل مبُوِجِب اإْلِ

ْطاَلَق.. َهَذا آِخُر َكاَلِم َصاِحِب التَّْحرِيِر.  فَ َيْسَتِحقَّ َهَذا اإْلِ
  ُيسلب مطلق ِاسم اإلميان. (ال -على الصحيح من مذهبهم  –ولكن عند اهل السنة  :)قلت

  :( ما ملخصه153-116/ 1قال النووي رمحه اهلل تعاىل يف شرحه على صحيح مسلم )
  :قال بن َبطَّال  يف شرحه صحيح البخاري

ميَاَن قَ ْوٌل َوَعَمٌل يَزِيُد وَ  َواحلُْجَُّة َعَلى مِيَاَدتِِه  ،يَ ن ُْقصُ َمْذَهُب مَجَاَعِة َأْهِل السُّنَِّة ِمْن َسَلِف اأْلُمَِّة َوَخَلِفَها َأنَّ اإْلِ
وقوله تعاىل:  ومدناهم  ،لِيَ ْزَداُدوا ِإميَان ا مع امياهنم يَ ْعيِن قَ ْوَلُه َعزَّ َوَجلَّ:َونُ ْقَصانِِه َما أَْوَرَدُه اْلُبَخارِيُّ ِمَن اآْليَاِت 

 ...إخل اآليات...وقوله تعاىل:  ويزداد الذين آمنوا اميانا ،ُهد  َوقَ ْولُُه تَ َعاىَل:  َويَزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اْهَتَدْوا  ،هد 
ميَاُن يف اللَُّغِة التَّْصِديقُ  :. قَالَ .فَِإميَاُن َمْن مَلْ ََتُْصْل َلُه الزِّيَاَدُة نَاِقصٌ     ؟فَِإْن ِقيَل اإْلِ

َوهِبَِذِه  ،اْمَداَد اْلُمْرِمُن ِمْن َأْعَماِل اْلربِّ َكاَن ِإميَانُُه َأْكَملَ  َفكلَما ،َأنَّ التَّْصِديَق َيْكُمُل بِالطَّاَعاِت ُكلَِّها :فَاْلََْوابُ 
ميَاُن َوبِنُ ْقَصاهِنَا يَ ن ُْقصُ  ميَاُن   ؛اْلُْْمَلِة يَزِيُد اإْلِ ميَاِن َوَمىَت مَاَدْت مَاَد اإْلِ َفَمىَت نَ َقَصْت َأْعَماُل اْلربِّ نَ َقَص َكَماُل اإْلِ

ميَاِن.َهَذا  .َكَماال    تَ َوسُُّط اْلَقْوِل يف اإْلِ
َوِلَذِلَك تَ َوقََّف َماِلٌك َرمِحَُه اللَُّه يف بَ ْعِض  ،َوأَمَّا التَّْصِديُق بِاللَِّه تَ َعاىَل َوَرُسولِِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفاَل يَ ن ُْقصُ  

ميَانِ الرَِّوايَاِت َعِن اْلَقْوِل بِالن ُّْقَصاِن ِإْذ اَل جَيُو   .ُم نُ ْقَصاُن التَّْصِديِق أِلَنَُّه ِإَذا نَ َقَص َصاَر َشكاا َوَخرََج َعِن اْسِم اإْلِ
ميَاِن َخْشَيَة َأْن يُ َتَأوََّل َعَلْيِه ُمَوا َا تَ َوقََّف َماِلٌك َعِن اْلَقْوِل بِنُ ْقَصاِن اإْلِ ُروَن فَ َقُة اخْلََوارِِج الَِّذيَن يَُكفِّ َوقَاَل بَ ْعُضُهْم ِإَّنَّ

ميَاِن ِمْثَل قَ ْوِل مَجَاَعِة َأْهِل السُّنَِّة قَاَل َعْبُد  ،َأْهَل اْلَمَعاِصي ِمَن اْلُمْرِمِننَي بِالذُّنُوبِ  َوَقْد قَاَل َماِلٌك بِنُ ْقَصاِن اإْلِ
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ْعُت َمْن أَْدرَْكُت ِمْن ُشُيوِخَنا َوَأْصَحابَِنا ُسْفَياَن الث َّْورِيَّ َوَما ِلَك ْبَن أََنس  َوُعبَ ْيَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر َواأْلَْومَاِعيَّ الرَّمَّاِق مسَِ
ميَاُن قَ ْوٌل َوَعَمٌل يزيد وينقص َنَة يَ ُقولُوَن اإْلِ وهذا قول بن َمْسُعود   ،ومعمر بن راشد وبن جريح َوُسْفَياَن ْبَن ُعيَ ي ْ

 اُوس  َوجُمَاِهد  َوَعْبِد اللَِّه ْبِن اْلُمَباَرِك.َوُحَذيْ َفَة َوالنََّخِعيِّ َواحلََْسِن اْلَبْصرِيِّ َوَعطَاء  َوطَ 
التَّْصِديُق بِاْلَقْلِب  :ِإتْ َيانُُه هِبَِذِه اأْلُُموِر الثَّاَلثَةِ و فَاْلَمْعىَن الَِّذي َيْسَتِحقُّ ِبِه اْلَعْبُد اْلَمْدَح َواْلواَِليََة ِمَن اْلُمْرِمِننَي هُ  

قْ رَاُر بِاللَِّساِن َوالْ   .َعَمُل بِاْلََْوارِحِ َواإْلِ
َعَرَفُه و َولَ  ،أَقَ رَّ َوَعِمَل َعَلى َغْْيِ ِعْلم  ِمْنُه َوَمْعرَِفة  ِبَربِِّه اَل َيْسَتِحقُّ اْسَم ُمْرِمن  و َوَذِلَك أَنَُّه اَل ِخاَلَ  بَ نْيَ اْلَِْميِع أَنَُّه لَ 

وََكَذِلَك ِإَذا أَقَ رَّ بِاللَِّه تَ َعاىَل َوِبُرُسِلِه  ،ِحيِد اَل َيْسَتِحقُّ اْسَم ُمْرِمن  َوَعِمَل َوَجَحَد بِِلَسانِِه وََكَذَب َما َعَرَ  ِمَن الت َّوْ 
ْطاَلقِ َصَلَواُت اللَِّه َوَساَلُمُه َعَلْيِهْم َأمْجَِعنَي وملَْ يَ ْعَمْل بِاْلَفرَاِئِض اَل ُيَسمَّى ُمْرِمن ا  . َوِإْن َكاَن يف َكاَلِم اْلَعَرِب .بِاإْلِ

ُر ُمْسَتَحقٍّ يف َكاَلِم اللَِّه تَ َعاىَل ِلَقْولِِه َعزَّ َوَجلَّ  ؛َسمَّى ُمْرِمن ا بِالتَّْصِديقِ يُ  َا اْلُمْرِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر   :َفَذِلَك َغي ْ ِإَّنَّ
ْم يَ تَ وَكَُّلوَن الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َوممَّا َرَمقْ َناُهْم اللَُّه َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه مَاَدتْ ُهْم ِإميَان ا َوعَ  َلى َرهبِِّ

املرمن احلق الكامل( َمْن َكاَنْت  :يُ ْنِفُقوَن أولئك هم املرمنون حقا  َفَأْخبَ َرنَا ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َأنَّ اْلُمْرِمَن ) قلت
 هذه صفته.

ميَاُن هُ  وقال بن َبطَّال  يف بَاِب )َمنْ    :اْلَعَمُل(و قَاَل اإْلِ
ميَاَن هُ  :فَِإْن ِقيلَ   ْمُتْم َأنَّ اإْلِ ميَاِن َويُوِجُب لِْلُمَصدِِّق الدُُّخوَل ِفيهِ و التَّْصِديُق هُ  :التَّْصِديُق؟ ِقيلَ و َقْد َقدَّ  ،أَوَُّل َمَنامِِل اإْلِ

ميَاَن قَ ْوٌل َوَعَملٌ  َواَل ُيَسمَّى ،َواَل يُوِجُب َلُه اْسِتْكَماَل َمَنامِلِهِ   .ُمْرِمن ا ُمْطَلق ا.. َهَذا َمْذَهُب مَجَاَعِة َأْهِل السُّنَِّة َأنَّ اإْلِ
يَح اهْلَُد  ابِ قَ ْوُل َماِلك  َوالث َّْورِيِّ َواأْلَْومَاِعيِّ َوَمْن بَ ْعَدُهْم ِمْن أَْربَاِب اْلِعْلِم َوالسُّنَِّة الَِّذيَن َكانُوا َمصَ و َوهُ  :ُعبَ ْيد  و قَاَل أَبُ 

يِن ِمْن َأْهِل احلَِْجاِم َواْلِعرَاِق َوالشَّاِم َوَغْْيِِهمْ   .َوأَِئمََّة الدِّ
ميَاِن َوَعَلْيِه بَ وََّب أَبْ َوابَُه   :قال بن َبطَّال   أ  فَ َقاَل ) ؛ُكلََّهاَوَهَذا اْلَمْعىَن أَرَاَد اْلُبَخارِيُّ َرمِحَُه اللَُّه ِإثْ َباَتُه يف ِكَتاِب اإْلِ

ميَانِ  :البخاري( ميَانِ  ،بَاُب أُُموِر اإْلِ ميَانِ  ،َوبَاُب الصَّاَلُة ِمَن اإْلِ َوبَاُب اْلَِْهاُد ِمَن  ،َوبَاُب الزََّكاُة ِمَن اإْلِ
ميَانِ   ...َوَسائُِر أَبْ َواِبهِ .اإْلِ

ميَاَن  َا أَرَاَد الرَّدَّ َعَلى اْلُمْرِجَئِة يف قَ ْوهلِِْم ِإنَّ اإْلِ قَ ْوٌل ِباَل َعَمل  َوتَ ْبِينَي َغَلِطِهْم َوُسوَء اْعِتَقاِدِهْم َوَُمَاَلَفِتِهْم لِْلِكَتاِب َوِإَّنَّ
 َوالسُّنَِّة َوَمَذاِهِب اأْلَِئمَِّة..

 ُُثَّ قَاَل بن َبطَّال  يف بَاب  آَخَر:  

 



106 
 

ْساَلُم َعَلى احلَِْقيَقِة هُ   ميَاُن الَِّذي هُ و قَاَل اْلُمَهلَُّب اإْلِ َفُع ِعْنَد و اإْلِ قْ رَاِر اللَِّساِن الَِّذي اَل يَ ن ْ َعْقُد اْلَقْلِب اْلُمَصدِِّق إِلِ
رُهُ  ميَاُن هُ  ،اللَِّه تَ َعاىَل َغي ْ قْ رَاُر بِاللَِّساِن ُدوَن َعْقِد اْلَقْلبِ و َوقَاَلِت اْلَكرَّاِميَُّة َوبَ ْعُض اْلُمْرِجَئُة اإْلِ َوِمْن أَقْ َو  َما يُ َردُّ  ،اإْلِ

قَاَل اللَُّه تَ َعاىَل:  َواَل ُتَصلِّ َعَلى  ؛َعَلْيِهْم ِإمْجَاُع اأْلُمَِّة َعَلى ِإْكَفاِر اْلُمَناِفِقنَي َوِإْن َكانُوا َقْد َأْظَهُروا الشََّهاَدتَ نْيِ ِبِه 
ا َواَل تَ ُقْم َعَلى قَ رْبِِه ِإن َُّهْم َكَفُروا بِاللَِّه َوَرُسولِهِ  ُهْم َماَت أََبد  ِإىَل قَ ْولِِه تَ َعاىَل  َوتَ ْزَهَق أَنْ ُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن   َأَحد  ِمن ْ

.  هذا آخر كالم بن َبطَّال 
َماُم أَبُ    :ْبُن الصَّاَلِح َرمِحَُه اللَّهُ و َعْمرِ و َوقَاَل الشَّْيُخ اإْلِ

َل َفرِيَضة  أِلَنَّ اْسَم الشَّْيِء ُمْطَلق ا يَ َقُع َعَلى و أَ  َوهِلََذا اَل يَ َقُع اْسُم اْلُمْرِمِن اْلُمْطَلِق َعَلى َمِن اْرَتَكَب َكِبْيَة   .... َبدَّ
ْولِِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَكاِمِل ِمْنُه َواَل ُيْستَ ْعَمُل يف النَّاِقِص ظَاِهر ا ِإالَّ ِبَقْيد  َوِلَذِلَك َجاَم ِإْطاَلُق نَ ْفِيِه َعْنُه يف ق َ 

 ..ا.ه..ُمْرِمنٌ و رُِق ِحنَي َيْسرُِق َوهُ اَل َيْسرُِق السَّا
 :قال اإلمام النووي معقبا  

ميَاِن يَزِيُد َويَ ن ُْقصُ فَِإَذا تَ َقرََّر َما ذََكْرنَاُه ِمْن َمَذاِهِب السََّلِف َوأَِئمَِّة اخْلََلِف َفِهَي ُمَتظَاِهَرٌة ُمَتطَاِبَقٌة َعَلى َكوْ  . .ِن اإْلِ
ِثنَي َومَجَاَعة  ِمَن اْلُمَتَكلِِّمنيَ َوَهَذا َمْذَهُب السََّلِف   .َواْلُمَحدِّ

 .َوقَاُلوا َمىَت قَِبَل الزِّيَاَدَة َكاَن َشكاا وَُكْفر ا ،َوأَْنَكَر َأْكثَ ُر اْلُمَتَكلِِّمنَي مِيَاَدَتُه َونُ ْقَصانَهُ 
ميَاُن الشَّْرِعيُّ يَزِيُد َويَ ن ُْقُص ِبزِيَاَدِة  ،اَل يَزِيُد َواَل يَ ن ُْقصُ  نَ ْفُس التَّْصِديقِ  :قَاَل اْلُمَحقُِّقوَن ِمْن َأْصَحابَِنا اْلُمَتَكلِِّمنيَ  َواإْلِ

 . .مَثَرَاتِِه َوِهَي اأْلَْعَماُل َونُ ْقَصاهِنَا
نْيَ َأْصِل َوْضِعِه يف اللَُّغِة َوَما َوب َ  ،قَاُلوا: َويف َهَذا تَ ْوِفيٌق بَ نْيَ َظَواِهِر النُُّصوِص الَّيِت َجاَءْت بِالزِّيَاَدِة َوأَقَاِويِل السََّلفِ 

 ..َعَلْيِه اْلُمَتَكلُِّمونَ 
زِيُد ِبَكثْ َرِة النََّظِر َوَتظَاُهِر َوَهَذا الَِّذي قَاَلُه َهُراَلِء َوِإْن َكاَن ظَاِهر ا َحَسن ا فَاأْلَْظَهُر َواللَُّه َأْعَلُم َأنَّ نَ ْفَس التَّْصِديِق يَ 

َبُه َواَل يَ تَ َزْلَزُل ِإميَ  اأْلَِدلَِّة َوهِلََذا يِقنَي أَقْ َو  ِمْن ِإميَاِن َغْْيِِهْم حِبَْيُث اَل تَ ْعىَرِيِهُم الشُّ انُ ُهْم ِبَعاِرض  َبْل َيُكوُن ِإميَاُن الصِّدِّ
ُهْم ِمَن اْلُمَرلََّفِة َوَمْن قَاَربَ ُهْم َوحَنِْوِهْم فَ َلْيُسوا  َوأَمَّا َغي ْرُ  ،اَل تَ زَاُل قُ ُلوبُ ُهْم ُمْنَشرَِحة  نَ ي َِّرة  َوِإِن اْختَ َلَفْت َعَلْيِهُم اأْلَْحَوالُ 

 ..َكَذِلكَ 
يِق َرِضَي   اللَُّه َعْنُه اَل ُيَساِويِه فَ َهَذا ممَّا اَل مُيِْكُن ِإْنَكارُُه َواَل يَ َتَشكَُّك َعاِقٌل يف َأنَّ نَ ْفَس َتْصِديِق َأيب َبْكر  الصِّدِّ

أَْدرَْكُت َثاَلِثنَي ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِّ   :قال بن َأيب ُمَلْيَكةَ  :صحيحهيف   َوهِلََذا قَاَل البخار  ،اسِ َتْصِديُق آَحاِد النَّ 
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ُهْم َأَحٌد يَ ُقوُل ِإنَُّه َعَلى ِإميَاِن ِجرْبِيَل وَ  .َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُكلُُّهْم ََيَاُ  الن َِّفاَق َعَلى نَ ْفِسهِ  َواللَُّه  ،ِميَكائِيلَ َما ِمن ْ
 َأْعَلُم.

ميَاِن َعَلى اأْلَْعَماِل َفُمت ََّفٌق َعَلْيِه ِعْنَد َأْهِل احلَْقِّ َوَداَلئُِلُه يف اْلِكتَ   اِب َوالسُّنَِّة َأْكثَ ُر ِمْن َأْن َوأَمَّا ِإْطاَلُق اْسِم اإْلِ
 نتهى ما أردناه من كالم النووي وفيه شفاء بإذن اهلل تعاىل.َواللَُّه َأْعَلُم. ا،َُتَْصَر َوَأْشَهُر ِمْن َأْن ُتْشَهرَ 

 

 كل اخللق اجلميل يف آيةٍ واحدة
 يف تأويل مشكل القرآن: قال العالمة ابن قتيبة

  ؛( ) سورة األعرا (199َوْأُمْر بِاْلُعْرِ  َوَأْعِرْض َعِن اْْلاِهِلنَي )و تدبر قوله سبحانه:  ُخِذ اْلَعفْ 
 لرسوله صلى اهلل عليه وسلم هبذا الكالم كل ُخُلق عظيم،  كيف مجع اهلل تعاىل
 .صلة القاطعني، والصفح عن الظاملني، وإعطاء املانعني :ألن يف )أخذ العفو(
 تقو  اهلل وصلة األرحام، وصون الّلسان عن الكذب،  :ويف )األمر بالعر (

ألن كل نفس تعرفه، وكل قلب يطمئّن  ،فا()معرو ووغّض الّطر  عن احلرمات. وإَّنا مّسي هذا وما أشبهه )عرفا( 
 .إليه

 .الصرب، واحللم، وتنزيه النفس عن مماراة الّسفيه، ومنامعة الّلجوج :ويف )اإلعراض عن اْلاهلني(
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 حكم إمامة الصغري :فق 
 ...اختلف الفقهاء يف إمامة الصيب الذي مل يبلغ

 :)231-6/230فجاء يف املوسوعة الفقهية ) 
َفْرِض َأْن َيُكوَن اإِلَماُم ُفَقَهاِء ) احْلََنِفيَُّة َواْلَماِلِكيَُّة َواحْلََنابَِلُة ( َعَلى أَنَُّه ُيْشتَ َرُط ِلِصحَِّة اإْلَماَمِة يف َصاَلِة الْ مُجُْهوُر الْ  

َوأِلنَّ اإِلَماَم َضاِمٌن  ،الصَّيبُّ لَْيَس ِمْن َأْهِلَهاأِلهّنا َحال َكَمال  وَ  ؛َفاَل َتِصحُّ ِإَماَمُة مُمَيِّز  لَِباِلغ  يف فَ ْرض  ِعْنَدُهمْ  ،بَالِغ ا
 .َوأِلنَُّه اَل يُ ْرَمُن َمَعُه اإْلْخاَلل بِاْلِقرَاَءِة َحال السِّرِّ  ،ِمْن َأْهل الضََّمانِ و َولَْيَس هُ 

اْلُمَميِِّز لِْلَباِلِغ ِعْنَد مُجُْهوِر اْلُفَقَهاِء ) اْلَماِلِكيَِّة فَ َتِصحُّ ِإَماَمُة  :الت َّرَاِويحِ و أَمَّا يف َغْْيِ اْلَفْرِض َكَصاَلِة اْلُكُسوِ  أَ 
َها بَِناُء اْلَقِويِّ َعَلى الضَِّعيفِ   .َوالشَّاِفِعيَِّة َواحْلََنابَِلِة َوبَ ْعِض احْلََنِفيَِّة ( أِلنَُّه اَل يَ ْلَزُم ِمن ْ

  .َسَواٌء َأَكاَنْت يف اْلَفرَاِئِض أَْم يف الن ََّواِفل ،اَمِة اْلُمَميِِّز لِْلَباِلِغ ُمْطَلق اَواْلُمْخَتاُر ِعْنَد احْلََنِفيَِّة َعَدُم َجَواِم ِإمَ 
يف  َسَواٌء َأَكاَنتْ  ،فَ َتِصحُّ ِإَماَمُة اْلُمَميِِّز لِْلَباِلِغ ِعْنَدُهْم ُمْطَلق ا ،ومََلْ َيْشىَرِِط الشَّاِفِعيَُّة يف اإْلَماِم َأْن َيُكوَن بَاِلغ ا

اْبُن و ْبِن َسَلَمَة أَنَُّه َكاَن يَ ُرمُّ قَ ْوَمُه َعَلى َعْهِد َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوهُ و حلَِِديِث َعْمرِ  ،اْلَفرَاِئِض أَِم الن ََّواِفل
ِلِصحَِّة ااِلْقِتَداِء بِاْلَباِلِغ  ،أَفْ َقهَ و ْن َكاَن الصَّيبُّ أَقْ َرأَ أَ َوإِ  ،اْلَباِلُغ أَْوىَل ِمَن الصَّيبِّ  :َلِكن َُّهْم قَاُلوا ،َسْبِع ِسِننيَ و ِستِّ أَ 

 .َوهِلََذا َنصَّ يف اْلبُ َوْيِطيِّ َعَلى َكرَاَهِة ااِلْقِتَداِء بِالصَّيبِّ  ،بِاإْلمْجَاعِ 
يِع اْلُفَقَهاءِ أَمَّا ِإَماَمُة اْلُمَميِِّز ِلِمْثِلِه َفَجائَِزٌة يف الصََّلَواِت اخلَْْمِس وَ   .انتهى  .َغْْيَِها ِعْنَد مجَِ

  :وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل
َوَعْن َأيب َحِنيَفة َوَأمْحَد  ،وََكرَِهَها َماِلك َوالث َّْوَريْ  ،ِإىَل ِصحَّة ِإَماَمة الصَّيبّ َذَهَب احلََْسن اْلَبْصرِّي َوالشَّاِفِعّي َوِإْسَحاق

ْجزَاء يف الن ََّواِفل ُدوَن اْلَفرَاِئض  انتهى من فتح الباري )َواْلَمْشهُ  ،رَِوايَ َتانِ  ُهَما اإْلِ  ،األم :وينظر .(2/126ور َعن ْ
  .(190/  1لإلمام الشافعي )

 :وقال الشيخ ابن بام رمحه اهلل
عليه ألنه ثبت عن النيب صلى اهلل  ؛ُيسن الصالةو أكثر وهو ال بأس بإمامة الصيب إذا كان قد أكمل سبع سنني أ 

 ،فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ،ولكن األفضل أن َيتار األقرأ من اْلماعة ،وسلم ما يدل على ذلك
كما صح ذلك عن النيب صلى   ،فإن كانوا يف اهلجرة سواء فأكربهم سنا ،فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة
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 .اهلل عليه وسلم  انتهى
  .(4/029فتاو  اللجنة الدائمة ) :( وينظر166 / 03جمموع فتاو  ابن بام )

أكرب سنا  منه و لكن إن كان الذي ه ،أكرب منه سنا  و تصح إمامة الصيب مبن ه :وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل
وصحته  ،والصحيح جوام ذلك ،قد بلغ فإن املشهور يف املذهب أهنا ال تصح إمامة الصيب به يف الفرض خاصة

 .بن سلمة اْلرمي  انتهىو ويدل لذلك حديث عمر  ،يف الفرض والنفل
  .)21/  15فتاو  ورسائل ابن عثيمني )

 ؛وإذا جامت إمامته يف الفرض والنفل حيث ُيسن الصالة جامت خطبته وصحت حيث ُيسنها ويأيت بأركاهنا
 .فإن شرط الصالة يف ذاهتا أشد من شرط اخلطبة

 :(146/  2قال ابن عابدين رمحه اهلل يف حاشيته )
 اه  .واخلال  يف صيب يعقل ،خطب صيب اختلف املشايخ فيهو ل :ويف الظهْيية 

 14.واألكثر على اْلوام  انتهى
*** 

 السرال: هل تصح إمامة الصيب الصغْي؟
 :اإلجابة: احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه ومن وااله، أما بعد

مذهب الشافعي، وقول أليب حنيفة، ورواية عن و  بأحكام الصالة صحيحة، وهفإن إمامة الصيب املميز والعامل
أمحد، وأجامها مالك مع الكراهة يف رواية عنه؛ واحتجوا بعموم قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: يرم القوم أقرؤهم 

 .لكتاب اهلل )رواه مسلم(
ن سلمة اْلرمي، قال: َقِدَم أيب من عند بو يشمل الصغْي والكبْي، ومبا ثبت يف )صحيح البخاري(، عن عمر و وه

النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: إنه مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول: فإذا حضرت الصالة، فليرذن 
أحدكم، وليرمكم أكثركم قرآنا ، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا  مين، ملا كنت أتلقى من الركبان، فقدَّموين بني 

سبع سنني، وكانت عليَّ بُردة، كنت إذا سجدت تقلََّصت عين؛ فقالت امرأة من احلي: و ست أأيديهم، وأنا ابن 
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كان غْي جائز لنزل الوحي بإنكار ذلك، و أال تغطوا عنا ُأست قارئكم، فدل على جوام إمامة الصيب املميز، إذ ل
 .الته لنفسه صحت لغْيهواحتجوا أيضا  بأن صالة الغالم املميز صحيحة يف نفسها، والقاعدة أن من صحت ص

كما قال املرداوي يف )اإلنصا (   -الصحيح من املذهب-حنيفة، وأمحد يف و وذهب مالك يف الرواية األخر ، وأب
إىل اإلجزاء يف النوافل دون الفرائض؛ واستدلوا مبا )رواه عبد الرماق( من حديث ابن عباس مرفوعا : وال يَ ُرم 

 .)ا قال احلافظ ابن حجر يف )الفتححديث ضعيف كمو الغالُم حىت ُيتلم وه
بن سلمة و أقرأ القوم لكتاب اهلل؛ ملا يف حديث عمر و فالراجح: جوام إمامة الصيب يف الفرض والنفل، إذا كان ه

يعم مجيع أفراده، فيشمل النفل والفرض، وقوله: فليرذن و من العموم، وأيضا  الصالة اسم جنس معر  بأل، فه
فل ال يرذن هلا، بل جمرد أمره هلم أن يصلوا مجاعة دال على أن هذه الصالة فرض؛ أحدكم ومن املعلوم أن النوا

 .ألنه مل يعهد منه صلى اهلل عليه وسلم أن يأمر بأن تصلى صالة النافلة مجاعة
 .فإن قيل: ليس يف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم اطلع على فعلهم وأقرهم عليه

وقوع ذلك يف ممن الوحي، وال يقّرون فيه على فعل ما ال جيوم، السيما و دليل هفاْلواب: أن موضع الشاهد يف ال
يف الصالة، اليت هي أعظم أركان اإلسالم، وقد نُبه صلى اهلل عليه وسلم بالوحي على القذ  الذي كان يف نعله، 

 .كانت إمامة الصيب ال تصح، لنزل الوحي بذلكو فل
.. وأجيب بأن إمامته هبم كانت حال نزول الوحي، وال يقع حاله التقرير .قال اإلمام الشوكاين يف )نيل األوطار(:

ألحد من الصحابة على اخلطأ؛ ولذا استدل حبديث أيب سعيد وجابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، وأيضا  الذين قدَّموا 
 12وال نعلم هلم َمالف ا،، واهلل أعلم. :حممد بن حزمو بن سلمة كانوا كلهم صحابة، وقال أبو عمر 
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 حديث يؤيده الواقع
َياِلَسِة، وََكثُ َرِت ويف مستدرك احلاكم َعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ِإَذا اقْ تَ َرَب الزََّماُن َكثُ َر لُْبُس الطَّ 

َياِن، وََكثُ َر النَِّساُء، َوَجاَر التَِّجارَُة، وََكثُ َر اْلَماُل، َوَعُظَم َربُّ اْلَماِل مبَالِِه، وََكثُ َرِت اْلَفاحِ  َشُة، وََكاَنْت ِإَمارَُة الصِّب ْ
ا َلُه، َواَل يُ َوق َُّر َكِبٌْي، َواَل و السُّْلطَاُن، َوطُفَِّف يف اْلِمْكَياِل َواْلِميزَاِن، َويُ َريبِّ الرَُّجُل ِجرْ  ٌر َلُه ِمْن َأْن يُ َريبَِّ َوَلد  َكْلب  َخي ْ

يف َذِلَك الزََّماِن: َيْكثُ ُر أَْواَلُد الزِّنَا، َحىتَّ َأنَّ الرَُّجَل لَيَ ْغَشى اْلَمْرأََة َعَلى قَارَِعِة الطَّرِيِق، فَ يَ ُقوُل أَْمثَ ُلُهْم يُ ْرَحُم َصِغٌْي، وَ 
ئَاِب، أَْمثَ ُلُهْم يف و لَ   . . َذِلَك الزََّماِن اْلَمَداِهنُ اْعتَ َزْلُتَما َعِن الطَّرِيِق، َويَ ْلَبُسوَن ُجُلوَد الضَّْأِن َعَلى قُ ُلوِب الذِّ

والتعليق « َهَذا َحِديٌث تَ َفرََّد ِبِه َسْيُف ْبُن ِمْسِكني ، َعِن اْلُمَباَرِك ْبِن َفَضاَلَة َواْلُمَباَرُك ْبُن َفَضاَلَة ثَِقةٌ » :قال احلاكم
لت: وقال الذهىب . ق.ومنتصر وأبوه جمهوالن سيف بن مسكني األسواري واه - 5165من تلخيص الذهيب  -

 فيه أيضا يف ميزان االعتدال نقال عن ابن حبان أنه يأتى باملقلوبات واألشياء املوضوعة. 
َرَواُه الطَّبَ رَاينُّ يف اأْلَْوَسِط،  025\4قال اهليثمى يف جممع الزوائد .قلت: وأر  معناه صحيحا واهلل أعلى وأعلم

. وقد 141\14526،11. وسكت عليه ابن حجر يف اَتا  املهرة برقمَضِعيفٌ و َوِفيِه َسْيُف ْبُن ِمْسِكني  َوهُ 
 يف الصحيحة. 121ذكره االلباىن معضدا به احلديث 

 :لمانمشهور حسن سقال الشيخ 
 .، وكثرة املالالنساء وصح من هذا احلديث: كثرة

اهلل  وصحيح منه آخره: فقد صح عن أيب يعلى من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى
فيفىرشها يف الطريق، فيكون خيارهم  ،املرأة والذي نفسي بيده ال تفىن هذه األمة حىت يقوم الرجل إىل :عليه وسلم

( 121رمحه اهلل يف السلسلة الصحيحة برقم ) األلباين هذا احلائط، وصحح شيخنا واريتها وراءو يومئذ من يقول: ل
 انتهى. . يتسافدوا يف الطريق مثل تسافد احلمْيال تقوم الساعة حىت: مبجموع طرقه، قوله صلى اهلل عليه وسلم
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 حبُّ الدنيا
)حبُّ الدنيا رأُس كلِّ خطيئة، وأساُس كلِّ نقصان، ومنبُع كلِّ فساد، وَمن انطو  باطنه  -:يقول اإلمام الغزاِل

له و يف أْن تصف على حبِّ الدنيا حىت مال إىل شيء منها ال ليتزود منها وال ليستعني هبا على اآلخرة، فال يطمعن
لذة املناجاة يف الصالة، فإنَّ َمْن فرح بالدنيا ال يفرح باهلل سبحانه ومبناجاته، ومهَّة الرجل مع قرَّة عينه، فإْن كانت 
قرَّة عينه يف الدنيا انصر  ال حمالة إليها مهُّه، ولكن مع هذا فال ينبغي أن يىرك اجملاهدة ورد القلب إىل الصالة، 

الدواء املر، وملرارته استبشعته الطباع، وبقيت العلة مزمنة، وصار الداء عضاال ، و الشاغلة، فهذا ه وتقليل األسباب
حىت إنَّ األكابر اجتهدوا أن يصلوا ركعتني ال ُيدثوا أنفسهم فيها بأمور الدنيا، فعجزوا عن ذلك، فإذن ال مطمع 

وسواس، لنكون ممن خلط عمال  صاحلا  وآخر سيئا ، ثلثها من الو فيه ألمثالنا، وليته سلم لنا من الصالة شطرها أ
وعلى اْلملة فهمَُّة الدنيا ومهَُّة اآلخرة يف القلب مثل املاء الذي يصب يف قدح مملوء خبل، فبقدر ما ندخل فيه 

 من املاء َيرج منه من اخلل ال حمالة وال جيتمعان(.
آلخرة، فعند ذلك يسلبها اهلل تعاىل ينابيع احلكمة، )إذا مالت قلوب العلماء إىل حبِّ الدنيا وإيثارها على ا -

ويطفىء مصابيح اهلد  من قلوهبم، فيخربك عاملهم حني تلقاه أنه َيشى اهلل بلسانه، والفجور ظاهر يف عمله، 
ما ذلك إال ألنَّ املعلمني علموا لغْي و فما أخصَب األلسن يومئذ، وما أجدَب القلوب، فواهلل الذي ال إله إال ه

 تعاىل، واملتعلمني تعلموا لغْي اهلل تعاىل(. اهلل
)فساد الرعايا بفساد امللوك، وفساد امللوك بفساد العلماء، وفساد العلماء باستيالء حب املال واْلاه، ومن  -

استوىل عليه حب الدنيا مل يقدر على احلسبة على األراذل، فكيف على امللوك واألكابر، واهلل املستعان على كل 
 حال(.

)احلمد هلل الذي عر  أولياءه غوائل الدنيا وآفاهتا، وكشف هلم عن عيوهبا وعوراهتا، حىت نظروا يف شواهدها  -
وآياهتا، وومنوا حبسناهتا سيئاهتا، فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفها، وال يفي مرجوها مبخوفها، وال يسلم 

لناس جبماهلا، وهلا أسرار سوء قبائح هتلك الراغبني طلوعها من كسوفها، ولكنها يف صورة امرأة مليحة تستميل ا
يف وصاهلا، ُث هي فرارة عن طالهبا، شحيحة بإقباهلا، وإذا أقبلت مل يرمن شرها ووباهلا، إن أحسنت ساعة 

أساءت سنة، وإن أساءت مرة جعلتها سنة، فدوائر إقباهلا على التقارب دائرة، وجتارة بنيها خاسرة بائرة، وآفاهتا 
لتواِل لصدور طالهبا راشقة، وجماري أحواهلا بذل طالبيها ناطقة، فكل مغرور هبا إىل الذل مصْيه، وكل على ا
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متكرب هبا إىل التحسر مسْيه، شأهنا اهلرب من طالبها، والطلب هلارهبا، ومن خدمها فاتته، ومن أعرض عنها 
صات، سالمتها تعقب السقم، وشباهبا صفوها عن شوائب الكدورات، وال ينفك سرورها عن املنغو واتته، ال َيل

يسوق إىل اهلرم، ونعيمها ال يثمر إال احلسرة والندم، فهي خداعة مكارة طيارة فرارة، ال تزال تتزين لطالهبا، حىت 
إذا صاروا من أحباهبا كشرت هلم عن أنياهبا، وشوشت عليهم مناظم أسباهبا، وكشفت هلم عن مكنون عجائبها، 

ها، ورشقتهم بصوائب سهامها، بينما أصحاهبا منها يف سرور وإنعام، إذ ولت عنها كأهنا فأذاقتهم قواتل مسام
أضغاث أحالم، ُث عكرت عليهم بدواهيها فطحنتهم طحن احلصيد، ووارهتم يف أكفاهنم َتت الصعيد، إن 

ورا، ملكت واحدا منهم مجيع ما طلعت عليه الشمس جعلته حصيدا كأن مل يغن باألمس، متين أصحاهبا سر 
وتعدهم غرورا، حىت يأملون كثْيا، ويبنون قصورا، فتصبح قصورهم قبورا، ومجعهم بُورا، وسعيهم هباء  منثورا، 

 ودعاؤهم ثبورا، هذه صفتها وكان أمر اهلل قدرا  مقدورا(. 
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 أصل قوهلم: إِيَّاكِ أَعْنِي واسْمَعِي يا جَارَة
أنه خرج يومئذ فمّر ببعض أحياء طيء، فسأل عن سيد احلي أول من قال ذلك سْهل بن مالك الفزاري. وذلك 

فقيل له: حارثة بن أْلم. فأمَّ رحله فلم ُيصبه شاهدا  فقالت له أخته: انزل يف الرحب والسعة، فنزل فأكرمته 
وألطفته. ُث خرجت من ِخباء  إىل خباء فرأ  أمجل أهل دهرها وأكملهم، وكانت عقيلة قومها وسيدة نسائها. 

يف نفسه منها شيء، فجعل ال يدري كيف يرسل إليها وال ماوافقها من ذلك. فجلس بفناء اخلباء يوما  فوقع 
 ينشد:و وهي تسمع كالمه وه

 .. كيف تَ َرْيَن يف فَ ىَت فَ زَارَهْ .واحلضارهْ و يا ُأْخَت َخْْيِ الَبدْ 
 ارَهْ .. ِإيَّاِك َأْعيِن وامْسَِعي يا جَ .َأْصَبَح يَ ْهَو  ُحرَّة  ِمْعطَارَهْ 

فلما مسعت قوله عرفت أنه إياها يعين، فقالت: ماذا بقول ذي عقل أريب، وال رأي  ُمصيب، وال أنف  جنيب. 
فأِقم ما أقمت ُمكرَّما ، ُث ارَِتل إذا شئت ُمسلَّما. فاستحيا من قوهلا وقال: ما أردت ُمنكرا  واَسْوأتاه. قالت: 

رَتل فأتى النعمان فحباه وأكرمه. فلما رجع نزل على أخيها، صدقت. وكأهنا استحيت من تسرعها إىل هتمته. فا
ُمقيم عندهم تطّلعت إليه نفُسها وكان مجيال . فأرسلت إليه أن اخطُبين إن كانت لك يّف يوما  من الدهر و فبينما ه

 حاجة، فإين سريعة إىل ذلك. فخطبها وتزوجها وسار هبا إىل قومه( 
 ه (293وطالب )املتوىف: حنو فضل بن سلمة بن عاصم، أبامل، (152.ا.ه. من كتاب الفاخر )ص: 
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 بني الدنيا واآلخرة
)إنَّ الدنيا هي اليت تضيق على املتزامحني، أما اآلخرة فال ضيق فيها، وإَّنا مثال اآلخرة نعمة  -:ويقول الغزاِل

مسواته وأرضه، مل ُيسد غْيه العلم، فال جرم َمْن ُيب معرفة اهلل تعاىل ومعرفة صفاته ومالئكته وأنبيائه وملكوت 
إذا عر  ذلك أيضا ؛ ألنَّ املعرفة ال تضيق على العارفني، بل املعلوم الواحد يعلمه ألف ألف عامل ويفرح مبعرفته 
ويلتذ به، وال تنقص لذة واحد بسبب غْيه، بل ُيصل بكثرة العارفني: ميادة األنس، ومثرة االستفادة واإلفادة، 

حبر واسع ال ضيق فيه، وغرضهم و اء الدين حماسدة؛ ألنَّ مقصدهم معرفة اهلل تعاىل، وهفلذلك ال يكون بني علم
املنزلة عند اهلل وال ضيق أيضا  فيما عند اهلل تعاىل؛ ألنَّ أجلَّ ما عند اهلل سبحانه من النعيم لذة لقائه، وليس فيها 

ثرهتم، نعم إذا قصد العلماء بالعلم: املال ممانعة ومزامحة، وال يضيق بعض الناظرين على بعض، بل يزيد األنس بك
واْلاه، َتاسدوا؛ ألنَّ املال أعيان وأجسام، إذا وقعت يف يد واحد خلت عنها يد اآلخر، ومعىن اْلاه ملك 

نقص عنه ال حمالة، فيكون ذلك و القلوب، ومهما امتأل قلب شخص بتعظيم عامل، انصر  عن تعظيم اآلخر أ
  قلب بالفرح مبعرفة اهلل تعاىل، مل مينع ذلك أن ميتلئ قلب غْيه هبا وأن يفرح بذلك(. سببا  للمحاسدة، وإذا امتأل
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 ال عذر بعد املشيب
 :1/233قال القرطيب يف التذكرة

 « عن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب قال: أعذر اهلل إىل امر ء أخر أجله حىت بلغ ستني سنة»ويف البخاري، 
وأكرب اإلعذار إىل بين آدم بعثة الرسل  ،أي اعذر غاية اإلعذار بعبده ،ي بالغ العذر  فيهيُقال أعذر يف األمر أ

القرآن. وقيل: و إليهم ليتم حجته عليهم وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال  وقال وجاءكم النذير قيل  يف النذير: ه
 الرسل إليهم.و ه

الشيب فإنه يأيت يف سن و فراء والطربي قالوا: هوعن ابن عباس وعكرمة وسفيان ووكيع واحلسني بن الفضل وال
 واللعب.و سن اللهو عالمة ملفارقته سن الصبا الذي هو . فه.االكتهال

قلُت ) جامعه(: واإلنذار فرع من اإلعذار ومن أنذرك مرة بعد مرة فقد امال عذرك فال عذر لك عنده.. واهلل إذا 
 م التوبة والرجوع إىل ربه...اطال عمر إمرء فبلغه الستني فال عذر له عنده يف عد

ثالثٌة ُيبُّهم   :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :قال –رو  املنذري يف الىرغيب عن أيب ذر رضى اهلل عنه 
 ؛فأمَّا الَّذين ُيبُّهم فرجٌل أَتى قوم ا فسأهلم باهلِل ومل يسأهْلم بقرابة  بينهم وبينه فمنعوه ،اهللُ وثالثٌة يبِغُضهم اهللُ 

وقوٌم ساروا ليَلهم حىتَّ إذا كان النَّوُم  ،تخلَّف رجٌل بأعقاهِبم فأعطاه سراا ال يعلُم بعطيَِّته إالَّ اهللُ والَّذي أعطاهف
فأقبل  ؛فهزمواو ورجٌل كان يف سريَّة  فلقي العد ،آيايتو فقام يتملَُّقين ويتل ؛أحبَّ إليهم ممَّا ِيعِدُل به فوضعوا رؤوَسهم

والفقُْي املختاُل،  والغينُّ الظَّلوُم  رواه  ،. والثَّالثُة الَّذين يُبغُضهم اهللُ الشَّيُخ الزَّاين.يُفتَح لهو قتَل أبصدرِه حىتَّ يُ 
 الىرمذي والنسائي وابن حبان.

سن اإلنابة واخلشوع و وجعل الستني غاية اإلعذار ألن الستني قريب من معىرك املنية وه :ُث قال ) القرطيب(
 ، وترقب املنية، ولقاء اهلل ففيه إعذار بعد إعذار، وإنذار بعد إنذار.واالستسالم هلل

 األول: بالنيب صلى اهلل عليه وسلم.
والثاين: بالشيب وذلك عند كمال األربعني، قال اهلل تعاىل: وبلغ أربعني سنة قال رب أومعين أن أشكر نعمتك 

 ار نعم اهلل عليه وعلى والديه ويشكرها.فذكر عز وجل: أن من بلغ األربعني فقط أن له أن يعلم مقد
قال مالك رمحه اهلل: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا وَيالطون الناس حىت يأيت ألحدهم أربعون سنة 

 فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناس.ا.ه.
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 أثر قراءة القرآن على المخ

وأن الىرددات  ،آياته واإلنصات هلا يعزم القو  العقلية إىل واالستماعثبت علميا أن تالوة القرآن الكرمي وترتيله 
العقلية الصادرة عن أصوات تالوة القرآن الكرمي جيعل العقل يصدر سلسلة من الىرددات والطاقات تعر  علميا 

 .(موجات العقل) باسم
الكرمي وأنصت فإذا كنت حقا تريد تزويد عقلك باملوجات الصوتية املغذية لنشاط خاليا املخ استمع للقرآن 

 .وكيف تصبح مبدعا يف تفكْيك ،جيدا آلياته وراقب جيدا كيف تزداد قواك العقلية
إىل الآليات احملكمات من كتاب اهلل كغذاء فعال للروح والعقل معا  لالستماعوثبت فعليا أن اإلنسان ُيتاج 

 .وغْيها من منشطات العقلأكثر من حاجة العقل إىل املغذيات الطبيعية واألعشاب الطبية والفيتامينات 
والعجيب فعال أن اإلستماع للقرآن الكرمي يزيل الضجر والتشتت والنسيان السريع بعكس اإلستماع ألي أي 

 .شيء آخر
لذا فاحرصوا قدر استطاعتكم أن تظلوا يقظني أثناء االستماع وال تعطوا لعوامل التشتت الفرصة فقد ثبت أن 

أنه باالستماع للقرآن الكرمي تبقى خاليا َمك حية سعيدة حىت يف أثناء فىرات السر يف تركيبة عقولنا يكمن يف 
 .الضغط عليها

وكذلك ميادة قدرة املستمع على الىركيز ،وثبت توقف خاليا املخ عن التناقص بعد دوام االستماع للقرآن الكرمي
.. كما ثبت تأخر حدوث .قبلواستدعاء الذاكرة والقيام بعمليات حسابية مل يكن باإلمكان القيام هبا من 

 ....االلزهامير ورمبا عدم حدوثه على اإلطالق يف الذين يداومون على قراءة القرآن وحفظه
وذلك بعكس ما ثبت علميا عن تأثْي تواِل الصور وحفظ املشاهد والنغمات املدمر والذي يساعد على تناقص 

 سبح     ان الل     هف  ...خاليا املخ باستمرار
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 النافع  العلم
)إنَّ غذاَء القلب: العلُم واحلكمُة وهبما حياته، كما أنَّ غذاَء اْلسد الطعام،  :يقول أبوحامد الغزاِل يف اإلحياء

وَمْن فقد العلم فقلبه مريض وموته المم، ولكنه ال يشعر به؛ إذ حبُّ الدنيا وشغله هبا أبطل إحساسه، كما أنَّ 
احلال وإن كان واقعا ، فإذا حطَّ املوت عنه أعباء الدنيا أحسَّ هبالكه، وَتسَّر  غلبَة اخلو  قد تبطل أمل اْلراح يف

َتسُّرا  عظيما  ُث ال ينفعه، وذلك كإحساس اآلمن خوفه، واملفيق من سكره مبا أصابه من اْلراحات يف حالة 
 تبهوا(.اخلو ، فنعوذ باهلل من يوم كشف الغطاء فإنَّ الناَس نيام فإذا ماتوا انو السُّْكر أ

)إنَّ العلَم حياُة القلوب من العمى، ونوُر األبصار من الظلم، وقوُة األبدان من الضعف، يبلغ به العبد منامَل  -
األبرار والدرجات العلى، والتفكر فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يُطاع اهلل عزَّ وجلَّ، وبه يُعبد وبه 

إمام والعمل تابعه، يُلهمه السعداء و به تُوَصل األرحام، وبه يعر  احلالل واحلرام، وهيوحَّد وبه ميجَّد وبه يُتورَّع، و 
 وُُيرمه األشقياء(.

)التلطُُّف يف اجتذاب القلوب إىل العلم الذي يفيد حياة األبد، أهمُّ من التلطُّف يف اجتذاهبا إىل الطبِّ الذي  -
ب واألرواح، املتوصل به إىل حياة تدوم أبد اآلباد، فأين ال يفيد إال صحة اْلسد، فثمرة هذا العلم: طب القلو 

منه الطب الذي يعاجل به األجساد؟ وهي معرَّضة بالضرورة للفساد يف أقرب اآلماد، فنسأل اهلل سبحانه التوفيق 
 للرشاد والسداد إنه كرمي جواد(.
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 الشروط يف الزواج
وا عليه يف العقد أن كل امرأة يتزوج هبا تكون طالقا، وكل سئل شيخ اإلسالم   رمحُه الّله   عن رجل تزوج، وشرط

  ؟فما احلكم يف املذاهب األربعة :جارية يتسري هبا تعتق عليه، ُث إنه تزوج وتسري
  :فأجاب

مىت تزوج وقع به الطالق، ومىت  :والمم له يف مذهب أيب حنيفة .هذا الشرط غْي المم يف مذهب اإلمام الشافعي
وأما مذهب أمحد فال يقع به الطالق وال العتاق، لكن إذا  .تقت عليه األمة، وكذلك مذهب مالكتسري ع

إن أحق ) :إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلم :تزوج وتسري كان األمر بيدها
أة بشرط أال يتزوج عليها، فرفع ذلك إىل عمر، وألن رجال تزوج امر  .(الشروط أن يويف به ما استحللتم به الفروج

 مقاطع احلقوق عند الشروط.. :فقال
 .ال يقع به، وال متلك امرأته فراقه :والثاين .يقع به الطالق والعتاق :أحدها :فاألقوال يف هذه املسألة ثالثة 

فإن شاءت أن تقيم معه،  :المرأته ما شرط لهأنه ال يقع به طالق وال عتاق؛ لكن  :أعدل األقوال  و والثالث   وه
 . انتهى كالمه من جمموع الفتاو  كتاب النكاحوإن شاءت أن تفارقه، وهذا أوسط األقوال

 
إن أحق ) :وأما صورة السرال فيه أنه مشروط يف العقد، وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم:وقال رمحه اهلل

، أخرجاه يف الصحيحني؛ وهلذا كان مذهب طوائف من السلف (م به الفروجالشروط أن توفوا به ما استحللت
إذا اشىرط هلا أال  :بن العاص، ومحاد بن ميد، وطاووس، واألوماعي، وأمحد ابن حنبل، وغْيهمو واخللف، وعمر 

ذا تزوج فأمر وإذا تزوج كان هلا اخليار، وهذا أبلغ من كونه يشىرط هلا أنه إ .يتزوج عليها كان الشرط صحيحا
. انتهى من جمموع الفتاو   الزوجة بيدها، ومقصودها واحد، ويف كال املوضعني إَّنا يكون هلا اخليار مادامت موجة

 كتاب الطالق 
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 اسرتاحة وشعرٌ مجيل
 :للسيد مانع سعيد العتيبه شعر رائع يقول فيه

 
 عي. أحلى الورود على ُخطاِك تفتََّحْت *****فتخْيي ما شئِت منها وامج

 ذبلْت مد  عمري معي. و ******* تبقى ول  ولتمنحيين وردة  من بينها 
 صاح ال تتوجعي. و هذا فرادي يف الطريق فرشُتُه ******* فإذا أشتكى أ

 ما صاح من أمل  فرادي إَّنا *********** من رِقَّة األقداِم فوق األضلِع.

 الطاعات واخلريات األخروية
)الطاعات غذاٌء للقلوب، واملقصود شفاؤها وبقاؤها، وسالمتها يف اآلخرة وسعادهتا،  -:يقول الغزاِل يف اإلحياء

وتنعُّمها بلقاء اهلل تعاىل، فاملقصد لذة السعادة بلقاء اهلل فقط، ولن يتنعم بلقاء اهلل إال َمْن مات حمبَّا  هلل تعاىل، 
طال ذكره له، فاألنس ُيصل بدوام الذكر، واملعرفة عارفا  باهلل، ولن ُيبه إال َمْن عرفه، ولن يأنس بربِّه إال من 

َتصل بدوام الفكر، واحملبة تتبع املعرفة بالضرورة، ولن يتفرغ القلب لدوام الذكر والفكر إال إذا فرغ من شواغل 
لشر الدنيا، ولن يتفرغ من شواغلها إال إذا انقطع عنه شهواهتا، حىت يصْي مائال  إىل اخلْي مريدا  له، نافرا  عن ا

ا مييل إىل اخلْيات والطاعات إذا علم أنَّ سعادته يف اآلخرة منوطة هبا، كما مييل العاقل إىل القصد  مبغضا  له، وإَّنَّ
الذ  يفرغها و واحلجامة لعلمه بأنَّ سالمته فيهما، وميل النفس إىل اخلْيات األخروية وانصرافها عن الدنيوية ه

 انتهىاظبة على أعمال الطاعة، وترك املعاصي باْلوارح(. للذكر والفكر، ولن يتأكد ذلك إال باملو 
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 إن اهلل ال يغري ما بقومٍ حتى يغريوا...
 َمَردَّ .. ِإنَّ اللََّه اَل يُ َغي ُِّر َما ِبَقْوم  َحىتَّ يُ َغي ُِّروا َما بِأَنْ ُفِسِهْم َوِإَذا أَرَاَد اللَُّه ِبَقْوم  ُسوء ا َفاَل :.أين حنن من قوله سبحانه

 [11الرعد: ] (11ُه َوَما هَلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوال  )لَ 
 

 :(382 /16)قال الطربي 
من  ،)إن اهلل ال يغْي ما بقوم حىت يغْيوا ما بأنفسهم( يقول تعاىل ذكره: )إن اهلل ال يغْي ما بقوم( :وقوله تعاىل

بظلم بعضهم بعض ا، واعتداء عافية ونعمة، فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم= )حىت يغْيوا ما بأنفسهم( من ذلك 
 .بعضهم على بعض،فَ َتحلَّ هبم حينئذ عقوبته وتغيْيه

 
 يف لطائف اإلشارات: وقال القشْيي

 ..إذا غّْيوا ما هبم إىل الطاعات غّْي اهلل ما هبم من النقمة إىل اإلحسان والنعمة
تغّْي عليهم ما مّن به من اإلنعام  ؛يته هبانعمة فغّْيوا ما هبم من الشكر هلل إىل الكفر بنعمته ومعصيف   وإذا كانوا

 ..فيسلبهم ما وهبهم من ذلك
التضرع، وأظهروا العجر يف   شدة ال يغْي ما هبم من البالء حىت يغْيوا ما بأنفسهم، وإذا أخذوايف   وإذا كانوا

 .غّْي ما هبم من احملنة بالتبديل والتحويل
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 األخالق احلسنة 
على التحقيق و )اخللق احلسن صفة سيد املرسلني، وأفضل أعمال الصديقني، وه :إلحياءويقول اإلمام الغزاِل يف ا

شطر الدين، ومثرة جماهدة املتقني، ورياضة املتعبدين، واألخالق السيئة هي السموم القاتلة، واملهلكات الدامغة، 
ملنخرطة بصاحبها يف سلك واملخامي الفاضحة، والرذائل الواضحة، واخلبائث املبعدة عن جوار رب العاملني، ا

الشياطني، وهي األبواب املفتوحة إىل نار اهلل تعاىل املوقدة اليت تطلع على األفئدة، كما أنَّ األخالق اْلميلة هي 
األبواب املفتوحة من القلب إىل نعيم اْلنان وجوار الرمحن، واألخالق اخلبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس، إال 

ألبد، وأين منه املرض الذي ال يفوت إال حياة اْلسد، ومهما اشتدت عناية األطباء أنه مرض يفوت حياة ا
بضبط قوانني العالج لألبدان وليس يف مرضها إال فوت احلياة الفانية، فالعناية بضبط قوانني العالج ألمراض 

قلب و إذ ال َيل القلوب ويف مرضها فوت حياة باقية أوىل، وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذي لب
أمهلت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت، فيحتاج العبد إىل تأنق يف معرفة علمها و من القلوب عن أسقام ل

املراد بقوله تعاىل: َقْد أَفْ َلَح َمْن مَكَّاَها، وإمهاهلا و وأسباهبا، ُث إىل تشمْي يف عالجها وإصالحها، فمعاْلتها ه
 َدسَّاَها(.  املراد بقوله: َوَقْد َخاَب َمنْ و ه
 

 أمهات األخالق وأصوهلا
)أمهات األخالق وأصوهلا: أربعة، احلكمة والشجاعة والعفة والعدل، ونعين باحلكمة: حالة للنفس هبا يدرك 

 الصواب من اخلطأ يف مجيع األفعال االختيارية. 
كمة، وتضبطهما يف ونعين بالعدل: حالة للنفس وقوة هبا تسوس الغضب والشهوة، وَتملهما على مقتضى احل 

 االسىرسال واالنقباض على حسب مقتضاها. 
 ونعين بالشجاعة: كون قوة الغضب منقادة للعقل يف إقدامها وإحجامها. 

 ونعين بالعفة: تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع. 
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حسن التدبْي،  فمن اعتدال هذه األصول األربعة تصدر األخالق اْلميلة كلها؛ إذ من اعتدال قوة العقل ُيصل
وجودة الذهن وثقابة الرأي، وإصابة الظن، والتفطن لدقائق األعمال، وخفايا آفات النفوس، ومن إفراطها تصدر 

 اْلربزة واملكر واخلداع والدهاء. 
ومن تفريطها يصدر البله والغمارة، واحلمق واْلنون، وأعين بالغمارة قلة التجربة يف األمور مع سالمة التخيل، فقد 

ون اإلنسان غمرا  يف شيء دون شيء، والفرق بني احلمق واْلنون: أن األمحق مقصوده صحيح، ولكن سلوكه يك
الطريق فاسد، فال تكون له روية صحيحة يف سلوك الطريق املوصل إىل الغرض، وأما اجملنون فإنه َيتار ما ال 

 ينبغي أن َيتار، فيكون أصل اختياره وإيثاره فاسدا . 
جاعة فيصدر منه الكرم والنجدة والشهامة، وكسر النفس واالحتمال واحللم، والثبات وكظم وأما خلق الش 

 الغيظ، والوقار والتودد، وأمثاهلا وهي أخالق حممودة. 
التهور، فيصدر منه الصلف والبذخ، واالستشاطة والتكرب والعجب، وأما تفريطها فيصدر منه و وأما إفراطها وه

 خلساسة وصغر النفس، واالنقباض عن تناول احلق الواجب. املهانة والذلة، واْلزع وا
وأما خلق العفة فيصدر منه السخاء واحلياء، والصرب واملساحمة، والقناعة والورع، واللطافة واملساعدة والظر  وقلة 

 والرياء التفريط فيحصل منه احلرص والشره، والوقاحة واخلبث، والتبذير والتقتْيو الطمع، وأما ميلها إىل اإلفراط أ
 واهلتكة واجملانة، والعبث وامللق واحلسد والشماتة، والتذلل لألغنياء واستحقار الفقراء وغْي ذلك. 

فأمهات حماسن األخالق هذه الفضائل األربعة وهي احلكمة والشجاعة والعفة والعدل والباقي فروعها، ومل يبلغ  
ليه وسلم، والناس بعده متفاوتون يف القرب والبعد منه، كمال االعتدال يف هذه األربع إال رسول اهلل صلى اهلل ع

 قريب من اهلل تعاىل بقدر قربه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(.و فكلُّ من قرب منه يف هذه األخالق فه
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 إنا أعطيناك الكوثر 
قال:  -صلى اهلل عليه وسلم-ذُكر رسول اهلل  قَاَل اْبُن إْسَحاَق: وََكاَن اْلَعاُص ْبُن َواِئل  السَّْهمي ِفيَما بَ َلَغيِن إَذا

َا هُ  َناَك اْلَكْوثَ َر و َرُجٌل أَبْ تَ ُر اَل َعِقب َلُه لَ و َدُعوُه فَِإَّنَّ َماَت اَلنْ َقَطَع ذكرُه َواْستَ َرْحُتْم ِمْنُه، َفأَنْ َزَل اللَُّه يف َذِلَك: ِإنَّا َأْعطَي ْ
ٌر َلَك ِمْن الو ( أ  َما هُ 1)اْلَكْوثَ َر:  نْ َيا وما فيهاَخي ْ  (19)والكوثر: أ  الكثْي العظيم. ،دُّ

مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقيل له: يا رسول  :ُث رو  ابن إسحاق  بإسناده الصحيح عن أنس قال
اهلل ما الكوثر الذي أعطاك اهلل؟ قال: )هنر كما بني )صنعاء( إىل )أيلة( آنيته كعدد جنوم السماء ترده طيور هلا 

 ..إهنا يا رسول اهلل لناعمة. قال: )أكلها أنعم منها( :يقول عمر بن اخلطاب :قال ؛كأعناق اإلبل(  أعناق
غْيه أنه قال صلى اهلل عليه وسلم: )من شرب منه ال يظمأ أبدا( و وقد مسعت يف هذا احلديث أ:قال ابن إسحاق

(53) 
قر، والعرب يسمي كل شيء كثْي يف كنوفل من النفل وحوقر من احل  ؛على ومن) فوعل ( من الكثرة :والكوثر
قيل لعجوم رجع ابنها من السفر ِب آب )أ  رجع  :كثْي يف املقدار واخلطر: كوثرا. قال سفيان بن عيينةو العدد أ

 (51).وعاد( ابنك؟ قالت آب بكوثر، يعين مبال كثْي 
عكرمة: النبوة والكتاب،  القرآن العظيم، وقالو اخلْي الكثْي، وقال احلسن: هو وقال سعيد بن جبْي وجماهد: ه

 (52)العظيم من األمر.و وقال حممد بن إسحاق ه
أغمى عليه، فرفع رأسه و عن أنس بن مالك قال: بينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معنا إذ أغفى إغفاءة أ

اللَِّه  فقرأ ِبْسمِ « إنه نزل علّي سورة»فقالوا اهلل ورسوله أعلم، قال: « هل تدرون ممن ضحكت»مبتسما فقال: 
أتدرون ما الكوثر؟ أنه هنر يف اْلنة »الرَّمْحِن الرَِّحيِم ِإنَّا َأْعطَْيناَك اْلَكْوثَ َر فقرأ حىت ختم السورة فلما قرأها قال: 

وعدنيه ريّب عز وجّل فيه خْي كثْي، لذلك النهر حوض يرد عليه أميت يوم القيامة آنيته عدد الكواكب فُيختلج 

                                                            

 (03/ 2سْية ابن هشام ت طه عبد الرؤو  سعد ) 19
 (219صحيح السْية النبوية للشيخ  األلباين )ص:  53
 .216/ 23راجع تفسْي القرطيب:  51
 (013/ 13تفسْي الثعليب = الكشف والبيان عن تفسْي القرآن ) 52
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رّب إنّه من أميت فيقال: أنك ال تدري ما أحدثوا  :ع منهم قوم هم أهل البدعة( فأقولمنهم )أ  ُُيجز ومُين
 (50).« بعدك

 

    فوائد من كتاب اختالف العلماء أسباب  وموقفنا من  البن عثيمني
 بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسّلم اختلفت األُمَّة يف أحكام الشريعة اليت ال تقضي على أصول الشريعة    

 .وأصول مصادرها
 :أسباب اخلال  جنملها مبا يأيتو 

فهذا السبب يكون يف الصحابة وفيمن .أن يكون الدليل مل يبلغ هذا املخالف الذي أخطأ يف حكمه .1    
 .بعدهم

أقو  منه، فأخذ مبا يراه أقو  و أن يكون احلديث قد بلغ الرجل ولكنه مل يثق بناقله، ورأ  أنه َمالف ملا ه .2    
 .منه

 .أن يكون احلديث قد بلغه ولكنه نسيه .3    
 .أن يكون بلغه وفهم منه خال  املراد .4    

 .لَ اَمْسُتُم النَِّسآءَ و مثال: اختال  العلماء رمحهم اهلل يف معىن أَ     
وا أن البعض منهم فهم أن املراد مطلق اللمس، وآخرون فهموا أن املراد به اللمس املثْي للشهوة، وآخرون فهم    

 .املراد به اِْلماع، وهذا الرأي رأي ابن عباس رضي اهلل عنهما
 والصواب مع َمن ير  أنه اِْلماع ملاذا؟   

 :ألن اهلل تبارك وتعاىل ذََكَر نوعني يف طهارة املاء، طهارة احلدث األصغر واألكرب    
َيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحواْ ِبُرُؤوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل ففي طهارة احلدث األصغر قوله: فاْغِسُلواْ ُوُجوَهُكْم َوأَْيدِ  ·    

 .اْلَكْعَبنيِ 
 .ويف طهارة احلدث األكرب قوله: َوِإن ُكنُتْم ُجنُبا  فَاطَّهَُّرواْ... اآلية ·    

                                                            

 ، بتفاوت.12/ 1حيح مسلم: ، ص10/ 2السنن الكرب :  50
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 :وكان مقتضى البالغة والبيان أن يُذكر أيضا  موجبا الطهارتني يف طهارة التيمم    
 َجآَء َأَحٌد مِّْنُكم مَِّن اْلَغاِئطِ و موجب طهارة احلدث األصغر قوله تعاىل: أَ ف ·    
 لَ َمْسُتُم النَِّسآءَ و وموجب طهارة احلدث األكرب قوله: أَ  ·    

جعلنا املالمسة هنا مبعىن اللمس، لكان يف اآلية ِذْكر موجبني من موجبات طهارة احلدث األصغر، وليس و ول    
 .من موجبات طهارة احلدث األكرب، وهذا خال  ما تقتضيه بالغة القرآنفيها ذكر لشيء 

أن يكون قد بلغه احلديث لكنه منسوخ ومل يعلم بالناسخ، فيكون احلديث صحيحا  واملراد منه مفهوما   .5    
 .ولكنه منسوخ، والعامل ال يعلم بنسخه، فحينئذ  له العذر ألن األصل عدم النسخ حىت يعلم بالناسخ

إمجاع. مبعىن أنه يصل الدليل إىل املستدل، ولكنه ير  أنه و أقو  منه من نص أو أن يعتقد أنه ُمعاَرض مبا ه .6    
إمجاع، وهذا كثْي يف خال  األئمة. وما أكثر ما نسمع من ينقل اإلمجاع، و أقو  منه من نص أو معارض مبا ه

 .ولكنه عند التأمل ال يكون إمجاعا  
يستدل استدالال  ضعيفا . وهذا كثْي جدا ، كذلك أيضا  َمن يأخذ بدليل و حبديث ضعيف أأن يأخذ العامل  .7    

 .ضعيف من حيث االستدالل. الدليل قوي لكنه من حيث االستدالل به ضعيف
 والسرال هنا َمن نتبع من هرالء العلماء؟    
 .ئمة. إذا مل َيالف إمجاع األمةخالف َمن خالف من األو الواجب على َمن عِلم بالدليل أن يتبع الدليل ول    

 :والناس ينقسمون يف هذا الباب إىل ثالثة أقسام
  عامِل رمقه اهلل ِعلما  وفهما : فله احلق أن جيتهد وأن يقول، بل جيب عليه أن يقول ما كان مقتضى الدليل  1    

 .عنده مهما خالفه َمن خالفه من الناس، ألنه مأمور بذلك
نده من العلم، لكن مل يبلغ درجة ذلك املتبحِّر: فال حرج عليه إذا أخذ بالعموميات   طالب علم  ع 2    

أعلى منه من أهل و واإلطالقات ومبا بلغه، ولكن جيب عليه أن يكون حمىرما  يف ذلك، وأال يقصِّر عن سرال َمن ه
َنَسَخ ما يراه و كان مطلقا ، أ  قيَّد ماو العلم؛ ألنه قد َيطئ، وقد ال يصل علمه إىل شيء خصَّص ما كان عاماا، أ

 ال يدري بذلكو حمكما . وه
  عامي ال يدري شيئا : فهذا جيب عليه أن يسأل أهل العلم. لكن من يسأل؟ هل نقول: جيب عليك أن  3    .

 نقول: اسأل َمن شئت ممَّن تراه من أهل العلم؟و أقرب إىل الصواب فتسأله ُث تأخذ بقوله، أو تتحر  َمن ه
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أفضل و أر  يف هذه املسألة أنه يسأل َمن يراه أفضل يف دينه وعلمه ال على سبيل الوجوب، ألن من هفالذي     
على سبيل األولوية، واألرجح: أن و مفضول قد يصيب فيها الصواب، فهو قد َيطئ يف هذه املسألة املعينة، ومن ه

 .أقرب إىل الصواب لعلمه وورعه ودينهو يسأل من ه
 

 القلب واجلوارح 
)إنَّ بني اْلوارح وبني القلب عالقة حىت إنَّه يتأثر كلُّ واحد منهما باآلخر،  -اإلمام الغزاِل يف اإلحياء: يقول 

هبجوم أمر و إذا أصابته جراحة تأمل هبا القلب، وتر  القلب إذا تأمل بعلمه مبوت عزيز ِمْن أعزته، أو فىر  العض
األصُل املتبوع، فكأنَّه األمُْي و  اللون، إال أنَّ القلَب هَمو ، تأثَّرت به األعضاء، وارتعدت الفرائص، وتغْيَّ 

املقصود، و والراعي، واْلوارُح كاخلدم والرعايا واألتباع، فاْلوارُح خادمٌة للقلب بتأكيد صفاهتا فيه، فالقلُب ه
َسِد ُمْضَغة  ِإَذا واألعضاُء آالت موصلة إىل املقصود، ولذلك قال النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم )َأال َوِإنَّ يف اْلَ 

 (.  (51)َصَلَحْت َصَلَح اْلََْسُد ُكلُُّه، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اْلََْسُد ُكلُُّه َأال َوِهَي اْلَقْلُب( 
ذا الوجه )قال اهلل تعاىل: َلْن يَ َناَل اهلَل حُلُوُمَها َواَل ِدَماُؤَها َوَلِكْن يَ َنالُُه الت َّْقَو  ِمْنُكْم، وهي صفة القلب، فمن ه -

جيب ال حمالة أن تكون أعمال القلب على اْلملة أفضل من حركات اْلوارح ُث جيب أن تكون النية من مجلتها 
أفضل ألهنا عبارة عن ميل القلب إىل اخلْي وإرادته له وغرضنا من األعمال باْلوارح أن يعود القلب إرادة اخلْي 

 ب على الذكر والفكر(. ويركد فيه امليل إليه ليفرغ من شهوات الدنيا ويك
؛ ألنَّ همَّ القلب (55))قال صلى اهلل عليه وسلم: )َمْن َهمَّ حِبََسَنة  فَ َلْم يَ ْعَمْلَها َكَتبَ َها اهللُ ِعْنَدُه َحَسَنة  َكاِمَلة (  -
ا اإلمتام بالعمل يزيدها تأو ه كيدا ، فليس ميُله إىل اخلْي وانصرافُه عن اهلو  وحب الدنيا وهي غاية احلسنات، وإَّنَّ

املقصود من إراقة دم القربان: الدم واللحم، بل ميل القلب عن حبِّ الدنيا، وبذهلا إيثارا  لوجه اهلل تعاىل، وهذه 
الصفة قد حصلت عند جزم النية واهلمة، وإْن عاق عن العمل عائق ف  َلْن يَ َناَل اهلَل حُلُوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكْن 

                                                            

(، ومسلم يف كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات، 52(    رواه البخاري يف كتاب اإلميان، باب فضل من استربأ لدينه، )51)
(1599 .) 
هم العبد حبسنة كتبت وإذا (، ومسلم يف كتاب اإلميان، باب إذا 6126(    رواه البخاري يف كتاب الرقاق، باب من هم حبسنة أو بسيئة، )55)

 (. 1599هم بسيئة مل تكتب، )

 



128 
 

  ِمْنُكْم، والتقو  ههنا صفة القلب، ولذلك قال صلى اهلل عليه وسلم: )إن قوما  باملدينة قد شركونا يَ َنالُُه الت َّْقوَ 
؛ ألنَّ قلوهَبم يف صدق إرادة اخلْي وبذل املال والنفس، والرغبة يف طلب الشهادة وإعالء كلمة (56)يف جهادنا( 

ا فارقوهم باأل بدان لعوائق ختص األسباب اخلارجة عن القلب، وذلك اهلل تعاىل، كقلوب اخلارجني يف اْلهاد، وإَّنَّ
 غْي مطلوب إال لتأكيد هذه الصفات(.

)ال تظنن أنَّ يف وضع اْلبهة على األرض غرضا  من حيث إنَّه مجع بني اْلبهة واألرض، بل من حيث إنه  -
كان بأعضائه وصورها بصورة حبكم العادة يركد صفة التواضع يف القلب، فإنَّ َمْن جيد يف نفسه تواضعا ، فإذا است

التواضع تأكَّد تواضعه، وَمْن وجد يف قلبه رقَّة على يتيم، فإذا مسح رأسه وقبله تأكَّدت الرقة يف قلبه، وهلذا مل 
ظانٌّ أنَّه ميسح ثوبا  مل ينتشر من و غافل بقلبه، أو يكن العمل بغْي نيَّة مفيدا  أصال ؛ ألنَّ َمْن ميسح رأس يتيم وه

مشغول اهلمِّ بأعراض الدنيا، مل ينتشر من جبهته و إىل قلبه لتأكيد الرقة، وكذلك َمْن يسجد غافال  وه أعضائه أثر
ووضعها على األرض أثر إىل قلبه يتأكَّد به التواضع، فكان وجود ذلك كعدمه، وما ساو  وجوده عدمه 

 ة باطلة(. باإلضافة إىل الغرض املطلوب منه ُيسمى باطال ، فيقال: العبادة بغْي نيَّ 
  

                                                            

(، عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه 1161(    احلديث كما رواه البخاري يف كتاب املغامي، باب نزول النيب صلى اهلل عليه وسلم احِلْجر، )56)
ِديَنِة فَ َقاَل: )ِإنَّ بِاْلَمِديَنِة أَق َْواما  َما ِسْرمُتْ َمِسْيا ، َواَل َقَطْعُتْم َواِديا  ِإالَّ َكانُوا َأنَّ َرُسوَل اهلِل صلى اهلل عليه وسلم َرَجَع ِمْن َغْزَوِة تَ ُبوَك َفَدنَا مِ 

َ
َن امل

ِديَنِة؟ َقاَل: )َوُهْم بِاْلَمِديَنِة َحَبَسُهُم اْلُعْذُر(.  :َمَعُكْم( َقاُلوا
َ
 يَا َرُسوَل اهلِل َوُهْم بِامل
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 اسرتاحة شعرية: قصيدة شهرزاد ألمحد خبيت
 على الصباحِ  ،الديك صاحَ 

 فنامي
 وحطامي ،كي تسىريَح ِسياطُهم
 بيتو يا حمب ،من أين يأيت الشوقُ 

 ؟هل متطر الدنيا بغِْي غمامِ 
 -على اتساع قبورِها-هذي البالُد 

 !مل تتسْع يوما  لُعشِّ غرام ِ 
 بِّناإْن مل جنْد وطنا  يليُق حب

 !فغراُمنا َضْرٌب من األوهام ِ 
 مدُن احلكايا

 مل تكْن لْيالهُتا
 جامية  وكأَس ُمدام ِ و شعرا  

 كانت كما شاء الطغاُة ُمضاءة  
 اآلالم ِ و األحزان و بالصرب 

 مدُن احلكايا األلِف كانت دائما  
 جنَة احلكام ِ و ناَر الشعوِب 

 ما مرَّ طاغيٌة أمام حديقة  
 األْكمام ِ  إال ومات الورُد يف

 مل يبتسم يوما  أمام كالِبهِ 
 .إال وسالت دمعُة األيتامِ 

 مل ينكفْئ يوما  على حَمْظيَّة   
 إال ودبَّ العقم يف األرحام ِ 
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 مأساتُنا عشُق الطغاةِ 
 كأننا

 عبادَة األصنام ِ  -بعدُ  -مل ننْس 
 يا شهرماَد األلف ليلةِ 

 ليلُنا
 ظالم ِ و مظامل  و من رهبة  

 َْيُفرون مناَمنا حرُس اخلليفةِ 
 ويفتشون حقائَب األحالم ِ 

 ,ُمْتنا سكوتا  
 ,فالكالُم مشانقٌ 

 األقالم ِ و والسم يف األوراق 
 ...إين رأيتُ 

 رأيت رمال  ماحفا  
 من طنجة  حىت حدوِد الشام ِ 

 – َُثَّ رأيت –ورأيت 
 سرَب أيائل   

 األقدام ِ و مبتورَة الكفني 
 ,وال أفسِّر ما أر  ،إين رأيت

 دا  يأيت غ
 !من يفهمون كالمي

 شكرا  ملن محل احلقيبة َ 
 :قائال  

 وطين: أنا
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 عشيقيت وطعاميو 
 شكرا  ملن أكلْت بعورِة بنِتها

 تقامسْت تفاحَة اآلثام ِ و 
 ،شكرا  ألندلسني

 مل أفتْحهما
 خسرُت حريب فيهما وسالميو 

 :شكرا  لصوم الروح
 عيِد عذاهبا

 شكرا  أليامي تسْي أمامي
 – حلياةا –شكرا  لسيديت 

 ...لقاتلي
 ..شكرا ملقربة جتْي عظامي

 

 من الداخلوقصة حصان طروادة واخلداع والغز
حيث سردت قصة هذا احلصان ليصبح رمزا وتعبْيا عن فن اخلداع  (من اشهر الىراث األديب اليوناين )اإللياذة

 .والتآمر من الداخل هلزمية اخلصم
-1190تجاري حاصرها اليونانيون طروادة أكثر من عشر سنني )وطروادة مدينة غرب تركيا املنافس لليونان ال

ق. م ( دون ان يدخلوها ملتانة احلصون والقالع لذا باشروا باحليلة أمام الفشل العسكري وبعد دراسة  1121
العادات والتقاليد وجدوا ان احلصان عند الطرواديني مقدس فصنعوا لذلك حصانا  خشبيا  يتسع لعشرة من أشداء 

ود اليونانيني جر احلصان اىل أبواب مدينة طروادة واْلنود بداخله وطلبوا من اْليش اليوناين احملاصر اْلن
باالنسحاب من داخل املدينة تفاجئ الطرواديون بانسحاب اْليش اليوناين فانطلقت احليلة واعتربوا أنفسهم 

ملبني جتمع األهاِل حول احلصان يرقصون منتصرين فادخلوا احلصان اخلشيب اىل داخل املدينة لالحتفال بالنصر ا
ويشربون فرحني بالنصر املزعوم حىت أصبحوا سكار  وحل الليل فخرج اْلنود اليونانيني من احلصان وفتحوا 
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 .أبواب املدينة من الداخل ودخلها اْليش اليوناين وحرقها بعد سلبها وسيب سكاهنا بفضل هذه اخلديعة
 

 :تفاصيل القصة
غريقية قام اآلخيون بقيادة آغاممنون شقيق ميناالوس حبصار طروادة الستعادة هيلني موجة يف األسطورة اإل

 .ميناالوس ملك إسبارطة
كان باريس قد اختطف هيلني أثناء ميارته إىل إسبارطة وأخذها إىل طروادة. استمر احلصار لعشر سنني فدب 

الء على املدينة. عندئذ ارتأ  أوليس اللجوء إىل القنوط يف نفوس اإلغريق وأيقنوا أهنم لن يتمكنوا من اإلستي
احليلة. فتظاهر اإلغريق بأهنم على وشك إهناء احلصار ومغادرة املكان. وكانت بعض سفنهم قد أحبرت لكنها 

 .توارت خلف جزيرة قريبة
باحلقيقة   بعد ذلك قام اإلغريق ببناء حصان خشيب عمالق وأعلنوا أنه سيكون تقدمة إىل اإلهلة مينْيفا. ولكن

كان احلصان مملوءا باملسلحني. أما بقية اإلغريق فقد تركوا مواقعهم وأحبروا تاركني احلصان الكبْي خارج أسوار 
 .املدينة

فرح الطرواديون وهتللوا ِلما اعتربوه مغادرة اإلغريق حمليط مدينتهم ففتحوا بوابات املدينة وخرجوا منها مبتهجني. 
وهلم وأراد بعضهم سحبه إىل داخل أسوار املدينة، يف حني كان آخرون متخوفني وقد أثار احلصان اخلشيب فض

 .منه
 .ُيىرسوا من اإلغريق احلاملني هداياو أما الكون كاهن معبد نبتيون فقد نصح الطرواديني كي يأخذوا حذرهم 

لى وشك تدمْي رمى الكاهن خاصرة الفرس الكبْي حبربة فانطلق منها صوت عميق شبيه باألنني. كان الناس ع
احلصان عندما جيء بأحد السجناء اإلغريق إىل وجهاء املدينة وكان يرجتف خوفا . فقال هلم أنه إغريقي وامسه 

املدينة خلفهم بأمر من أوليس. وقال هلم أيضا  أن احلصان اخلشيب ُصنع بتلك الضخامة و سينون تركه حماصر 
. وما أن مسعوا ذلك حىت تضاعفت رغبتهم يف إدخاله إىل للحيلولة دون أخذه إىل املدينة من ِقبل الطرواديني

 .املدينة
وفجأة ظهرت حّيتان جبارتان من البحر فهرب الناس املتجمهرون. احلّيتان أمسكتا بكل من الكون وابنه 

ن وقتلتهما خنقا، فاعترب الطرواديون أن تلك كانت عالمة الستياء مينْيفا واآلهلة من َتذير الكون للطرواديني م
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 .احلصان اخلشيب. عندئذ نقلوه إىل داخل املدينة بطقوس رائعة وفرح كبْي
عند حلول الظالم قام سينون مبساعدة اإلغريق املسلحني على اخلروج من جسم احلصان ففتحوا بوابات املدينة 

 .بالدخول إليها –الذين عادوا يف الظالم  –ليسمحوا إلخواهنم اإلغريق 
 .مل اإلغريق السيو  يف الطرواديني وكانت تلك هناية حروب طروادةعندئذ أحرقت املدينة وأع

است ُعمل على اإلطالق وال توجد براهني تركد وجود ذلك احلصان باستثناء و قد ال يكون حصان طروادة ُصنع أ
 .إشارات أدبية مت تدوينها بعد احلادثة بفىرة طويلة

دنيل، ويف اخلمسينيات من القرن املاضي مت بناء متحف كانت مدينة طروادة القدمية تقع بالقرب من مضيق الدر 
 .يضم ضمن مقتنياته آثارا  للمدينة مع حصان خشيب يف حديقة املتحف ميثل حصان طروادة األسطوري

 .ظاهره نافع مفيد وباطنه ضرر أكيدو ومن هذه األسطورة است ُنبط املصطلح )حصان طروادة( للداللة على ما ه
 

 وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج   ،آيةوول شرح حديث  بلغوا عين
َع َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  بَ لُِّغوا َعينِّ َولَ و عن َعْبد اللَِّه بن عمر  ثُوا َعْن َبيِن و َُيدِّث أَنَُّه مسَِ آيَة ، َوَحدِّ

ا فَ ْلَيَتبَ وَّأْ َمْقَعده من النارِإْسرَائِيَل َوال َحرََج، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَ َعمِّ  .. ]رواه أمحد والبخاري .)صحيح( .د 
 والىرمذي[

 
 الت َّْعِليق َعَلى احَلِديث:

آيَة  أَمر ألمته بتبليغ َما أَتَاُهم ِبِه من َوحي َرهبم، َويسَّر اأْلَمر َعَلْيِهْم ِفيَما و قَ ْوله َعَلْيِه الّسالم:  بَ لُِّغوا َعينِّ َولَ 
ِإىَل  -كانت آية  واحدة ، ليتصل نقل اْلُقْرآن َعْنُه صلى اهلل عليه وسلم و ويلقونه، ِإىَل َما بعدهْم ويردونه ول يبلغونه،

يع من انْتهى ِإلَْيِه ممَّن يَْأيت بعده، فقد أَتَاُه اْلَوْحي مبَا أَتَاُه من قَ ْوله،  أُوحِ  ي ِإَِلّ َهَذا آخر أمته، َويُ ْلزم حجَّته مجَِ
ونظُْي َما أَمر ِبِه من التَّْبِليغ قَ ْوله يف  ،آن ألنذرنكم ِبِه َومن بلغ  أ  بلغه القرآن ومسع به صلى اهلل عليه وسلماْلُقرْ 

َنّضر اللَّه اْمَرء ا مسع َمَقاَليت فوعاها ُُثَّ أّداها َكَما مَسعَها، فربَّ حاِمل فقه َغْْي َفِقيه، َورب   :خرب آخر صحيح
آيَة، فَِإنَُّه أََتى َعَلى َوجه التقليل ليسارع كّل اْمرِئ  و َولَ   :أفقه ِمْنُه  َوَقوله صلى اهلل عليه وسلمو من هُ َحاِمل فقه ِإىَل 

 بعضه نَقله، ويتكامل باجتماعه واستكمال أََداُؤُه.و يف تَ ْبِليغ َما َوقع من اآْلي ِإلَْيِه، فيتصل بتبليغ اْلَِْميع أَ 
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ثُوا َعْن َبيِن ِإْسرَائِيَل َوال حرج  فإّن احَلرَج أصُله يف َكاَلم اْلَعَرب: الّضيق، َوِمْنه قيل َوَقوله َعَلْيِه الّسالم:   َوَحدِّ
للطائفة من الّشجر امللتّف املتضايق: َحْرجة، َوخص بين ِإْسرَائِيل هِبََذا ملّا َمَضت فيهم من اأْلََعاِجيب، َكَما خص 

، وأرخص يف التحدث َعن ُْهم َمَع اتقاء احلَْرج بِاْلَكِذِب ِفيِه، َوَقوله: َواَل َحرَج، يّتجه ِفيِه اْلَبْحر مبَا ِفيِه من اْلَعَجاِئب
أعاجيُب وََكاَن   تَْأِوياَلِن، ِإْحَدامهَا: َأن يكون َخبَ ر ا حَمْضا يف َمْعَناُه َوَلفظه، َكأَنَُّه ملّا ذََكَر بين ِإْسرَائِيل وََكاَنت فيهم

َها َأن ُيدث الّناس هبَا، فَ ُرمبَا أّد  َهَذا ِإىَل و ينبُ  كثٌْي من الّناس َها، فَيكون َهَذا مقطَعة ملن ِعْنَدُه علم ِمن ْ مسُعه َعن ْ
َرة، وََكأَنَّ  ُه قَاَل: دروس احلِْْكَمة، َواْنِقطَاع مواد اْلَفاِئَدة، وانسداد َطرِيق ِإْعَمال الفكرة، وإغالق أَبْ َواب االتعاظ َواْلعب ْ

 يف َتدثكم مبَا علمتموه من َذِلَك حرج.لَْيَس 
َلُكم اْلَكِذب  والتأويل الثَّاين: َأن يكون اْلَمْعىن يف َهَذا: الن َّْهي َفَكأَنَُّه قَاَل: َواَل َترَّجوا بَِأن ال تتحدثوا مبَا َقْد تبني

 ه لفظُه لفُظ اخلرَب وفائدتُه النهُي من ِجَهة اْلَمْعىن.َغارِّين أحدا ِبِه، فَ َهَذا اللفُظ َعَلى َهَذا اْلَوجْ و ِفيِه حمققني َلُه أَ 
ا فَ ْلَيَتبَ وَّأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر  َقْد أََتت الرَِّوايَة هِبََذا اللَّْفظ َوَما يُ َقارِبه من ِجَهات َكِثْيَة،  َوَقوله:  من كذب َعَليَّ ُمتَ َعمِّد 

ض َهِذِه اأْلَْخَبار: من كذب علّي ُمتَ َعمدا ليضّل ِبِه الّناس، ورو  أَنَُّه ورد ِعْنَد َوقيل: ِإنَُّه َعَلى ُعُمومه، َوَجاء يف بَ عْ 
يف هذا قصَّة َخاصَّة يف َرُجل اّدعى ِعْنَد قَ ْوم  أنَّ النَّيّب َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوسلم أرسلهم ِإلَْيِه ليزوجوه، ولكن مل يصح 

 شئ فاحلديث على عمومه.
 َلُه، َكَما قَاَل ْلَيَتبَ وَّْأ مقعده من النار َأْي فَ ْليُ َوطِّْن نَ ْفَسُه َويَ ْعَلْم أَنَُّه تَ بَ وَّأَ معقده من النَّار َأي تكون لنار ُمبَ وَّأ  َوقَ ْولُُه  ف َ 

 اللَُّه:  بَ وَّأْنَا َبيِن ِإْسرَائِيَل ُمبَ وَّأَ ِصْدق   َأْي َجَعْلَناَها َمْنزال هَلُْم..
لصاحل الكايف واألنيس الناصح الشايف أليب الفرج املعاىف بن مكريا بن ُيىي اْلريري النهرواين انتهى من اْلليس ا

 ( بتصر  يسْي واختصار.16- 11م )ص:2335-لبنان  –ه ( دار الكتب العلمية، بْيوت 093)املتوىف: 
 
 
 

 



135 
 

 بَابٌ: الَ عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ اآلخِرَةِ.
يف اآلخرة، وبذلك و القلوب لبيان أن العيش والبقاء والنعيم يف احلقيقة ه هكذا افتتح البخار  كتابه يف ترقيق

احتاج من هداه اهلل سبحانه وتعاىل إىل مجع الزاد وهتيئة النفس بالعدة والعتاد للسْي يف طريق اهلل ولقاءه يف يوم 
 املعاد...

ُهَما، قَاَل: قَاَل النَّيبُّ  َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثٌْي ِمَن النَّاِس:  َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَي اللَُّه َعن ْ
 الصِّحَُّة َوالَفَراُغ 

:  نعمتان  عظيمتان جليلتان  مغبون فيهما كثْي من الناس  أي -صلى اهلل عليه وسلم  -معىن احلديث: يقول 
 حياته الدنيوية واألخروية، ومها:  الصحة  أي صحة البدن ال يعر  قدرمها وال ينتفع هبما كثْي من الناس يف

اإلنسان من مشاغل العيش ومهوم احلياة وتوفر األمن واالطمئنان النفسي، فهما و والنفس وقوهتما  والفراغ  أي خل
ل نعمتان عظيمتان، ال يقدرمها كثْي من الناس حق قدرمها، وال ينتهزون فرصة وجودمها يف األعمال النافعة، ب

يدعوهنا متر دون فائدة، حىت إذا مرت وفاتت الفرصة، وتبدلت الصحة مرضا ، والقوة ضعفا ، والفراغ شغال ، تنبهوا 
من غفلتهم، وشعروا بالندم، وأدركوا أهنم قد خسروا نعمة صحتهم وفراغهم، فُغبنوا، وحزنوا أشد احلزن على ما 

ع سلعته خبسارة، حىت إذا شعر بأنه قد نقص رأس ماله فرطوا فيه فكان مثلهم يف ذلك كمثل التاجر الذي يبي
[ َوقَاَل َصلَّى اللَُّه 9قَاَل تَ َعاىَل: َذِلَك يَ ْوُم الت ََّغابُِن ]التغابن:   .54حزن وندم على ما وقع له بسبب غفلته. وتفريطه

َويف َحاِشَيِة السُُّيوِطيِّ َرمِحَُه  .«رَّْت هِبِْم وملَْ َيْذُكُروا اللََّه ِفيَهالَْيَس يَ َتَحسَُّر َأْهُل اْْلَنَِّة ِإالَّ َعَلى َساَعة  مَ »َعَلْيِه َوَسلََّم:  
ْنَساَن اَل يَ تَ َفرَُّغ لِلطَّاَعِة ِإالَّ ِإَذا َكاَن ُمَكفِّي ا َصِحيَح ا  ْلَبَدِن، فَ َقْد َيُكوُن ُمْستَ ْغِني ا َواَل اللَُّه، قَاَل اْلُعَلَماُء، َمْعَناُه َأنَّ اإْلِ

ا َواَل َيُكوُن ُمْستَ ْغِني ا، َفاَل َيُكوُن ُمتَ َفرِّغ ا لِْلِعْلِم َواْلَعَمِل ِلشُ  ا، َوَقْد َيُكوُن َصِحيح  ْغِلِه بِاْلَكْسِب، َفَمْن َيُكوُن َصِحيح 
  52..َمْأُخوٌذ ِمَن اْلَغنْبِ يف اْلبَ ْيِع اه  اْلَمْغُبوُن َأِي: اخْلَاِسُر يف التَِّجارَِة.و َحَصَل َلُه اأْلَْمرَاِن وََكَسَل َعِن الطَّاَعِة، فَ هُ 

ومما يستعان به على دفع الغنب )اخلسارة والندم( أن يعلم العبد أن اهلل تعاىل خلق اخللق من غْي ضرورة  إليهم، 
وبدأهم بالنعم اْلليلة من غْي استحقاق  منهم هلا، فمّن عليهم بصحة األجسام وسالمة العقول، وتضمن 

أن يعبدوه ويعتربوا مبا ابتدأهم به من النعم وأمرهم  ،أرماقهم وضاعف هلم احلسنات ومل يضاعف عليهم السيئات
                                                            

 (222/ 5تصر صحيح البخاري )منار القاري شرح َم54 
 (0225/ 2مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )52 

 



136 
 

الدنيا منقضي أعمارهم، وجعل يف   الظاهرة والباطنة، ويشكروه عليها بأحر   يسْية، وجعل مدة طاعتهم
ا جنات ال انقضاء هلا مع ما ذخر ملن أطاعه مما ال عني رأت وال أذن مسعت يف   جزاءهم على ذلك خلود ا دائم 

 هذا كان حري ا أال يذهب عنه وقت من صحته وفراغه إال وينفقهيف   فمن أنعم النظر وال خطر على قلب بشر،
طاعة ربه، ويشكره على عظيم مواهبه واالعىرا  بالتقصْي عن بلوغ كنه تأدية ذلك، فمن مل يكن هكذا يف  

تعاىل فقد غنب أيامه،  وعجز عن القيام مبا لزمه لربهو وهلو سهيف   وغفل وسها عن التزام ما ذكرنا، ومرت أيامه عنه
وسو  يندم حيث ال ينفعه الندم، وقد رو  الىرمذ  من حديث ابن املبارك، عن ُيىي بن عبيد اهلل بن موهب، 

)ما من أحد ميوت إال ندم، قالوا: وما  :عن أبيه، عن أىب هريرة قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم(
 . 59ا ندم أال يكون امداد، وإن كان مسيئ ا ندم أال يكون نزع( ندامته يا رسول اهلل؟ قال: إن كان حمسن  

: َوجه ُدُخول احَلِديث األول يف الت َّْرمَجَة َأن النَّاس غنب كثْي ِمن ُْهم يف َهاتني 1/021جاء يف املتواري إلبن املنْي
نْ َيا على َعْيش اآْلِخَرة. فبنّي حِبَِديث ال ت َّْرمَجَة َأن اْلَعْيش الَِّذي شغفوا ِبِه لَْيَس ِبَشْيء، النعمتني إيثارا  ِمن ُْهم لعيش الدُّ

َا اْلَعْيش هُ   الَِّذي شغلوا َعنُه.و ِإَّنَّ
 تفريع على احلديث:

فإذا عمر اإلنسان وقت فراغه من الكد لعيشه، بطاعة من طاعات اهلل واستعمل بدنه مغتنما فرصة صحته فيها، 
طرأ عليه مرض فمنعه منها ونيته املداومة على تلك الطاعة لوال و ُث عرض شغل من اشغال عيشه فقطعه عنها، ا

الشاغل واملانع، فإنه يكتب له يف شغله ويف مرضه، ثواب ما كان يعمله يف صحته وفراغه، ومن الدليل على ذلك 
مسعت أبا موسى  -رضي اهلل عنهم-عن أيب بردة بن أيب موسى األشعري  -رضي اهلل عنه-حديث البخاري 

سافر كتب له مثل ما كان يعمل و إذا مرض العبد أ: »-صلى اهلل عليه وآله وسلم -قول: قال رسول اهللمرارا ي
 «.مقيما صحيحا، والسفر نوع من الشغل

 تفريع آخر:
وإذا كان املرمن عامال يف طاعة اهلل تعاىل أيام صحته وفراغه ُث مرض فإن له أجرين: أجرا على ما كان يعمل يف 

َما ُيِصيُب اْلُمْسِلَم ِمْن َنَصب  : »-صلى اهلل عليه وآله وسلم-دم، وأجرا على مرضه. لقوله صحته بدليل ما تق

                                                            

 (116/ 13شرح صحيح البخار  البن بطال )59 
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 -رضي اهلل عنه -رواه البخاري«. َواَل َوَصب  َواَل َهمٍّ َواَل َحَزن حىتَّ الشَّوَْكُة ُيَشاُكها ِإالَّ كفَّر اللَّه هبَا ِمْن خطَايَاه
على العيال، فإن له أجرين أجر ما شغل عنه، وأجر سعيه على عياله، و وكذلك إذا شغل بالسعي على نفسه أ

من جلده  -رضي اهلل عنهم -وأدلة ثواب الساعي على عياله كثْية، منها حديث الرجل الذي رأ  الصحابة
إن خرج : »-صلى اهلل عليه وآله وسلم -كان يف سبيل اهلل. فقال رسول اهلل و ونشاطه، فقالوا: يا رسول اهلل: ل

يف سبيل اهلل، وإن  و يف سبييل اهلل، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخني كبْيين فهو سعي على ولده صغارا فهي
رواه الطرباين بسند صحيح. ومثله من شغل بطاعة عن «. فيب سبيل اهللو كان خرج يسعى على نفسه يعفها فه

السفر املأذون فيه يكتب له ما كان يعمله طاعة، كمن شغل بالرباط عن نافلة احلج مثال، ألنه إذا كان املشغول ب
فاملشغول بالطاعة عن طاعة كان ينوي فعلها لوال عروض الطاعة  -مقيما، ألن نيته املداومة لوال عأرض السفر

 63أحر  وأوىل. -األخر 
ُقُل و خلَْنَدِق، وهْ . عن َسْهُل بُن َسْعد  السَّاِعِديُّ قَاَل: ُكنَّا َمَع رسوِل اهلل صلى اهلل َعَلْيِه َوسلم يف ا2 َُيِْفر وحَنْن نَ ن ْ

هاِجَرْه(.الت ُّرَاَب، ومَيُرُّ بِنا فَ َقاَل اللَُّهمَّ: )اَل َعْيَش إالّ ِعْيُش اآلِخَرهْ 
ُ
 .. فاْغِفْر ِلألْنصاِر وامل

ألَْنَصاُر يَ ْوَم اخلَْنَدِق يف كتاب مناقب األنصار عند البخاري:عن أََنَس ْبَن َماِلك  َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َقاَل: َكاَنِت او وه
 تَ ُقوُل:

 .. َعَلى اِْلَهاِد َما َحِييَنا أََبَدا.حَنُْن الَِّذيَن بَايَ ُعوا حُمَمََّدا
َهاِجَرهْ .اللَُّهمَّ اَل َعْيَش ِإالَّ َعْيُش اآلِخَرهْ »َفَأَجابَ ُهْم 

ُ
 .. َفَأْكرِِم األَْنَصاَر َوامل

ُقُل َمَعَنا ويف صحيح مسلم عن الرباء رضى اهلل عنه  قَاَل: َكاَن َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْوَم اأْلَْحزَاِب يَ ن ْ
َنا، فَأَْنزَِلنْ و الت ُّرَاَب، َوَلَقْد َواَر  الت ُّرَاُب بَ َياَض َبْطِنِه، َوهُ  قْ َنا َواَل َصلَّي ْ  يَ ُقوُل: َواهلِل َلْواَل أَْنَت َما اْهَتَديْ َنا، َواَل َتَصدَّ

َنا  َنا، ِإنَّ اأْلُىَل َقْد أَبَ ْوا َعَلي ْ َنا  -َسِكيَنة  َعَلي ْ َا قَاَل: ِإنَّ اْلَماَل َقْد أَبَ ْوا َعَلي ْ َنا، َويَ ْرَفُع هِبَا  -قَاَل: َوُرمبَّ َنة  أَبَ ي ْ ِإَذا أَرَاُدوا ِفت ْ
 َصْوَتُه(.

وقدوته الصاحلة وحكمته الراقية  درس آخر من دروس عظمته صلى اهلل عليه وسلم يف تواضعه وعشرته احلسنة
يرتسم يف هذا احلديث اْلليل.. رسول اهلل ُيمل الطوب اللنب ويغطي الىراب بياض بطنه الشريف ويرجتز مع 
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هلم باملغفرة والصالح واألكرام من اهلل سبحانه وتعاىل هلم.. ُث يعطي ملسته و صحبه ُيمسهم ويسليهم ويدع
: ال عيش يف احلقيقة  إال عيش االخرة ألنه يدوم أما الدنيا ففانية ضائعة الرائعة يف حكمة  تكتب مباء الذهب

وكذلك الساحبون يف ظلمات حبورها.... ولعل مثل هذا احلديث يرسم لك لوحة رائعة حلياة الرعيل األول خْي 
ة والطريق لنعود هذه األمة دينا وأبرها قلوبا وأعظمها هلل عبادة  لنعيش يف ظالل حياهتم فلعلنا أن نستلهم العرب 

 لطريق عزتنا....
فإنه نبه بذلك أمته على تصغْي  .وأما قوله: )اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة( :61قال ابن بطال رمحه اهلل تعاىل 

شأن الدنيا وتقليلها، وكدر لذاهتا وسرعة فنائها، وما كان هكذا فال معىن للشغل به عن العيش الدائم الذ  ال  
 فيه ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني.لذاته، بل يف   كدر

بن أيب عمرو، عن ابن عبد اهلل ابن حنطب، عن أيب هريرة، أهنم كانوا ُيملون و خرج اإلمام أمحد من رواية عمر 
َصلَّى اهللُ َعَلْيِه  -معهم. قال: فاستقبلت رسول  -َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اللنب إىل بناء املسجد، ورسول اهلل 

عارض لبنة على بطنه، فظننت أهنا شقت عليه، فقلت ناولنيها يا رسول اهلل،. قال: ))خذ غْيها يا و وه -لََّم َوسَ 
إسناده جيد لوال أن املطلب بن عبد اهلل بن حنطب مل يسمع من أيب .أبا هريرة؛ فإنه ال عيش إال عيش اآلخرة((

 حامت وغْيه...و هريرة فعامة أحاديثه مراسيل كما أب
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 العقلشرف 
)قد ظهر شر  العلم ِمْن ِقَبل العقل، والعقل منبع العلم ومطلعه  -:يقول اإلمام الغزاِل يف إحياء علوم الدين

وأساسه، والعلم جيري منه جمر  الثمرة من الشجرة، والنُّور من الشمس، والرؤية من العني، فكيف ال يشر  ما 
اب فيه والبهيمة مع قصور متييزها َتتشم العقل، حىت إنَّ أعظم كيف يسىر و وسيلة السَّعادة يف الدنيا واآلخرة، أو ه

البهائم بدنا  وأشدها ضراوة وأقواها سطوة، إذا رأ  صورة اإلنسان احتشمه وهابه، لشعوره باستيالئه عليه، ملا 
 ُخصَّ به من إدراك احلَِيل(. 

  :ويقول يف حدود العقل
ر يف املعاْلات يستبعدها من ال يعرفها، فكذلك األنبياء أطباء )اعلم أنه كما يطلع الطبيب احلاذق على أسرا -

القلوب والعلماء بأسباب احلياة األخروية، فال تتحكم على سننهم مبعقولك فتهلك، فكم من شخص يصيبه 
عارض يف أصبعه فيقتضي عقله أن يطليه، حىت ينبهه الطبيب احلاذق أنَّ عالجه أن يطلي الكف من اْلانب 

بدن، فيستبعد ذلك غاية االستبعاد من حيث ال يعلم كيفية انشعاب األعصاب ومنابتها ووجه اآلخر من ال
التفافها على البدن، فهكذا األمر يف طريق اآلخرة ويف دقائق سنن الشرع وآدابه، ويف عقائده اليت تعبد الناس هبا 

ألحجار أمورا  عجائب غاب عن أسرار ولطائف ليست يف سعة العقل وقوته اإلحاطة هبا، كما أنَّ يف خواص ا
أهل الصنعة علمها، حىت مل يقدر أحد على أن يعر  السبب الذي به جيذب املغناطيس احلديد، فالعجائب 

والغرائب يف العقائد واألعمال وإفادهتا لصفاء القلوب ونقائها وطهارهتا، وتزكيتها وإصالحها للىرقي إىل جوار اهلل 
كثر وأعظم مما يف األدوية والعقاقْي، وكما أنَّ العقول تقصر عن إدراك منافع تعاىل، وتعرضها لنفحات فضله، أ

األدوية مع أنَّ التجربَة سبيٌل إليها، فالعقول تقصر عن إدراك ما ينفع يف حياة اآلخرة، مع أنَّ التجربة غْي متطرقة 
األعمال املقبولة النافعة املقربة إىل  رجع إلينا بعض األموات فأخربنا عنو إليها، وإَّنا كانت التجربة تتطرق إليها ل

اهلل تعاىل ملفى، وعن األعمال املبعدة عنه، وكذا عن العقائد، وذلك مما ال يطمع فيه، فيكفيك من منفعة العقل: 
أن يهديك إىل صدق النيب صلى اهلل عليه وسلم ويفهمك موارد إشاراته، فاعزل العقل بعد ذلك عن التصرُّ ، 

 تسلم إال به والسَّالم(. والمم االتباع فال
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 حب املسلمني من اإلميان
عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )ال يرمن أحدكم حىت ُيب ألخيه ما 

 .ُيب لنفسه( متفق عليه
 

 :لهذا احلديث أصل عظيم يف حمبة املسلمني والنصح هلم وإيثارهم ومعاملتهم كمعاملة النفس وفيه مسائ
األوىل: النفي يف قوله )ال يرمن أحدكم( نفي لكمال اإلميان وهنايته واملراد ال يبلغ العبد حقيقة اإلميان وكماله 

مفسر يف رواية أمحد )ال يبلغ عبد حقيقة اإلميان حىت ُيب و حىت ُيب ألخيه ما ُيب لنفسه من اخلْي كما ه
 :تبللناس ما ُيب لنفسه من اخلْي(. ونفي اإلميان على مرا

نَ هُ  .1 ْم نفي ألصل اإلميان النتفاء بعض أركانه كقوله تعاىل: ) َفاَل َوَربَِّك اَل يُ ْرِمُنوَن َحىتَّ ُُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ
ا( ا ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليم   .ُُثَّ اَل جيَُِدوا يف أَنْ ُفِسِهْم َحَرج 

ء بعض واجباته كقوله صلى اهلل عليه وسلم: )ال يرمن من ال يأمن جاره . نفي لكمال اإلميان الواجب النتفا2
 .بوائقه( متفق عليه

. نفي لكمال اإلميان املستحب النتفاء بعض مستحباته كقوله صلى اهلل عليه وسلم: )ال يرمن أحدكم حىت 0
 ُيب ألخيه ما ُيب لنفسه(.

تدل عليها فإن كان املنفي ركنا محل النفي على أصل ولكل مرتبة نظائر يف األدلة الشرعية والسياق والقرائن 
 .الدين وإن كان املنفي واجبا محل على كماله الواجب وإن كان املنفي مستحبا محل على كماله املستحب

 
ترك واجبا كقوله صلى اهلل و الثانية: اختلف العلماء يف توجيه النصوص اليت ورد فيها نفي اإلميان عمن فعل حمرما أ

مرمن وال و مرمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو م يف الصحيحني: )ال يزين الزاين حني يزين وهعليه وسل
مرمن وال ينتهب هنبة ذات شر  يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها و يشرب اخلمر حني يشرهبا وه

ما روايتان يف مذهب يسلب عنه اسم اإلميان ويسمى مسلو مرمن( اختلفوا هل يسمى الفاعل ناقص اإلميان أو وه
مها قوالن معروفان عند أهل السنة. والتحقيق أن مرتكب الكبْية ال يزول عنه اسم اإلميان بالكلية و اإلمام أمحد 

مرمن بإميانه فاسق مبعصيته ناقص اإلميان. قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف عقيدته الواسطية: )ونقول و بل ه
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فاسق بكبْيته فال يعطى االسم املطلق وال يسلب مطلق اإلميان(. أما من مرمن بإميانه و مرمن ناقص اإلميان أو ه
مسلم من السلف فليس مراده تكفْيه وإَّنا أخذ بظاهر النصوص اليت تنفي عنه وصف اإلميان فمخالفتهم و قال ه

لذين يسْية يف االسم ال يىرتب عليها حكم. ومذهب أهل السنة وسط يف هذه املسألة بني املعتزلة واخلوارج ا
 .مرمن كامل اإلميانو يسلبون عنه االسم فيكفرونه واملرجئة الذين يثبتون له االسم املطلق ويقولون ه

 
الثالثة: دل احلديث على أن من خصال اإلميان املستحبة أن ُيب املسلم ألخيه ما ُيب لنفسه ويكره له ما يكره 

عنه من األذ  وينصح له وجيتهد يف أداء حقوقه  لنفسه فيأتيه مبا ُيب أن يرتى به ومينع عنه ما ُيب أن مينع
واحىرامه وتقديره والنظر يف مصاحله. وأعظم ذلك إن رأ  نقصا يف دين أخيه اجتهد يف إصالحه. قال بعض 

السلف )أهل احملبة هلل نظروا بنور اهلل وعطفوا على أهل معاصي اهلل مقتوا أعماهلم وعطفوا عليهم ليزيلوهم 
 .(وأشفقوا على أبداهنم من النار باملواعظ عن فعاهلم

 
الرابعة: من َتلى هبذه اخلصلة العظيمة كان مستحقا لدخول اْلنة. قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )من 

يرمن باهلل واليوم اآلخر ويأيت إىل الناس الذي ُيب أن و أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اْلنة فلتدركه منيته وه
وروي يف مسند أمحد عن يزيد القسري قال قال ِل رسول اهلل: )أَتب اْلنة قلت نعم قال  يرتى إليه( رواه مسلم.

فأحب ألخيك ما َتب لنفسك(. وذلك أنه ملا كان املسلم حمسنا إلخوانه يف احلياة الدنيا مشفقا عليهم حريصا 
 .على نفعهم جاماه اهلل باإلحسان يف اآلخرة وأدخله دار كرامته

 
ر على هذه اخلصلة ويقو  عليها من رمق سالمة الصدر وكان قلبه خاليا من الغل والغش اخلامسة: إَّنا يقد

واحلسد فمن كان كذلك سره ما سر أخاه وساءه ما ساء أخاه. أما من كان ُيمل يف قلبه الغل فإنه مينع من 
يساويه فيه و حد يف خْي أهذا اخلْي ملنافاته ملا يف قلبه من السوء. فإن احلسد يقتضي أن يكره احلاسد أن يفوقه أ

أن يشركه املرمنون كلهم و ألنه ُيب أن ميتام عن الناس بفضائله وينفرد هبا عنهم واإلميان يقتضي خال  ذلك وه
يف األرض فقال و فيما أعطاه اهلل من اخلْي غْي أن ينقص منه شيء. وقد مدح اهلل يف كتابه من ال يريد العل

اُر اآْلَِخرَ   .)ُة جَنَْعُلَها لِلَِّذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعُلواا يف اأْلَْرِض َواَل َفَساد ا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنيَ سبحانه: ) تِْلَك الدَّ
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السادسة: حمبة اخلْي للغْي ال تنايف أن يكره املرء أن يفوقه أحد يف اْلمال فال يذم وال يأُث من كره ذلك. فقد 
يقول و لنيب صلى اهلل عليه وسلم وعنده مالك الرهاوي فأدركته وهأخرج أمحد من حديث ابن مسعود قال أتيت ا

يا رسول اهلل قد قسم ِل من اْلمال ما تر  فما أحب أحدا من الناس فضلين بشراكني فما فوقهما أليس ذلك 
قال سفه احلق وغمص الناس(. أما إذا فعل و من البغي فقال: )ال ليس ذلك بالبغي ولكن البغي من بطر أو ه

منا  حملبة و باب الكرب والفخر على الناس فهذا مذموم قد هنى عنه الشرع وعليه َتمل آثار السلف وهذلك من 
 .اخلْي للمسلمني

 
 :السابعة: إذا رأ  املسلم غْيه فاق عليه يف فضيلة فتمنيه هلا لنفسه له حالتان

كما متىن النيب صلى اهلل عليه   إن كانت تلك الفضيلة دينية كالعلم والعبادة وغْيها استحب له أن يتمىن ذلك .1
وسلم لنفسه منزلة الشهادة. وقال صلى اهلل عليه وسلم: ) ال حسد إال يف اثنتني رجل آتاه اهلل ماال فسلط على 

يقضي هبا ويعلمها( متفق عليه. فتمين املرء ملا أعطي أخاه من و ورجل آتاه اهلل احلكمة فه ،هلكته يف احلق
 . والنصح له ألنه من باب التنافس يف طاعة اهلل واملسابقة باخلْياتالفضائل ال ينايف حمبة اخلْي

إن كانت تلك الفضيلة دنيوية فال يشرع له متنيها وال خْي يف ذلك كما ذم اهلل عز وجل قوم قارون بقوله: )  . 2
نْ َيا يَ  (. وقال و ا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُويتَ قَاُروُن ِإنَُّه َلذُ َفَخرََج َعَلى قَ ْوِمِه يف مِيَنِتِه قَاَل الَِّذيَن يُرِيُدوَن احْلََياَة الدُّ َحظٍّ َعِظيم 

تعاىل: )َواَل تَ َتَمن َّْوا َما َفضََّل اللَُّه ِبِه بَ ْعَضُكْم َعَلى بَ ْعض  (. فيكره للعبد متين ذلك ألن الدنيا ليست مقصودة 
. قال بعض السلف: )إذا رأيت من ينافسك يف لذاهتا وقد تكون وباال عليه وقد ُيصل مع ذلك نوع من احلسد

 .الدنيا فنافسه يف الدين(
 

الثامنة: كان السلف الصاحل رمحهم اهلل ُيبون إلخواهنم ما ُيبون ألنفسهم وينصحون هلم وهذا يدل على جتردهم 
يف و عن حظوظ أنفسهم وصدقهم وكمال إخالصهم وحرصهم على إعالء كلمة اهلل ونصرة دينه وخوفهم من العل

رضيته مل أبعه(. وقال ابن عباس: و األرض. )كان عطاء بن واسع يبيع محارا له فقال له رجل أترضاه ِل قال ل
)كان عتبة الغالم إذا أراد أن و)إين ألمر على اآلية من كتاب اهلل فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم(.

مترات أفطر عليها ليكون لك مثل أجري(. وقد و ء أيفطر يقول لبعض إخوانه املطلعني على أعماله أخرج ِل ما
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قل العمل هبذا اخللق الكرمي يف الناس اليوم فىر  املرء يقصر كثْيا يف أداء حقوق إخوانه يف الوقت الذي يستقصي 
حقه ويشح مباله. وتراه يبخس الناس ويأكل أمواهلم يف سبيل حصوله على عرض الدنيا بل تراه ال يتورع أبدا عن 

سالكا للطريق اخلطأ يف أمر و الناس وغشهم وترك مقتضى النصيحة هلم. وقد ير  أخاه مشرفا على ضرر أخداع 
 62من أمور الدنيا فيبخل عليه بنصيحته ومينعه التوجيه إىل الصواب واهلل املستعان. انتهى

 
 

 حد عمر إلبن  :قصة كاذبة من حكايات املنابر
 اخلمِر حىت مات؟السرال: هل َضَرَب عمُر ابَنُه بسبب 

 :اإلجابة
هذه احلكاية تَ تَ َردَُّد كثْي ا على ألسنة املتحدثني عن عدالة عمر بن اخلطاب   رضي اهلل عنه   وعدِم حماباتِِه يف 

َيَكاُد، إال أنه وكذلك كثْي من و تطبيق الشريعة، وسيدنا عمر   وإن كان معروف ا أنه مُيَثُِّل العدالة يف َأمْسَى معانيها أ
ا لعدلِِه.امل   شهورين يف التاريخ   قد ُنِسَبْت إليه أموٌر مل َيِصحّْ َسَنُدَها، َُيكيها الناُس توكيد 

. وال حول وال .وهذه قصة كاذبة يستميل هبا القصاص )خطباء املنابر اليوم( العامة بال علم ينفع وال عمل يشفع
 قوة إال باهلل العلى العظيم.

َو  حول هذا املوضوع جاء فيها: إن أبا الفرِج عبَد الرمحن بَن اْلوميِّ ذََكَر يف كتابه وُنشرت يف جملة  إسالمية  فَ ت ْ 
ِمْن أهل بدر، كانا يف مصر و َسْرَوَعَة ُعقبُة بُن احلارث، وهو ومعه أبو سْية عمر بن اخلطاب أن عبد الرمحن بن عمر 

ا، َوظَنَّا أنه ال ُيسكر، َفَسِكَرا، وكان َيكفيه ما اإلحساُس خبطئهما والتوبُة إىل اهلل، غْي أهنما َغِضَبا هلل وَشرِبَا نَبيذ 
  َواِل مصَر، وطلبا منه إقامَة احلَْدِّ عليهما.و وه ،بِن العاصِ و على أنفسهما، فذهبا إىل عمر 

َع أن أخاه َشِرَب، ُث عِلم أنه رفع أمره إىل عمر  بن العاص، فذهب معه وَشِهَد و وقد كان عبد اهلل بن عمر مسَِ
خطاب ا شديَد و امَة احلدِّ عليهما يف دار عمرو. ُث مسع أمْي املرمنني عمر بن اخلطاب بذلك، فكتب إىل عمر إق

، كما يُقام على غْيه من عامَِّة  ،الَّلْهَجِة، َيذكر فيه حماباَتُه البنه حيُث مل يُِقْم احلد عليه يف مكان  عامٍّ مكشو  
                                                            

نقال عن موقع صيد الفوائد االلكتروني  9/2/2419الرياض: في  binbulihed@gmail.comخالد سعود البليهد   62
http://www.saaid.net/Doat/binbulihed/56.htm 
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دينة يف ثوب  َخِشن ،  وعلى مركب خشن فلمَّا حضر مع أخيه عبِد اهلل الناس، وطََلَب منه أْن يُرسله إليه بامل
ال يرمحه، ُُثَّ حبسه بعد أن و وه ،وعبد الرمحن َيستغيثُ  ،وضربه ،وسأله عمُر َعمَّا َحَدَث: أَقَ رَّ واعىر  فغضب منه

  ُث َمِرَض عبد الرمحن ومات. ،انتهى من ضربه
ا حكاه صاحب الرياض النضرة أنَّ حادثَة احلدِّ كانت عن ِمىَن عبد الرمحن وأخرج الديلميُّ يف كتابه  املنتَفى كم

جبارية  يف حائط    بستاِن   بين النجار، وكان سكراَن مْن مخر  َشرِبَُه عند يهوديٍّ امسه ُنسيك كما نقله الشبلنجيُّ 
  يف كتابه نور البصائر واألبصار.

إنَّ عمر مل يُِقْم احلد على ابنه، فإن  :وقد قال ابُن اْلوميِّ يف كتابه والكتب الصحيحة مل ُتِشْر إىل هذه احلادثة،
ا، بل غضب ا وتأديب ا؛ ألن احلدَّ ال يَتكرُر، ُث يقول: وقد أخذ هذا احلديث قوٌم من الُقصَّاص فبدأوا  َضْربَُه ليس حد 

ال و ،يُ ْبِكي العوامَ  ،لزىن ويذكرون كالم ا ُمَلفَّق افَتارة  جَيعلون هذا مضروب ا على ُشْرِب اخلمر، وتارة  على ا ،فيه وأعادوا
ص 3جَيوُم أْن َيْصُدَر عن مثل عمر، وقد ذكرُت احلديَث ِبطُرِِقِه يف كتاب املوضوعات َونَ زَّْهُت هذا الكتاب عنه 

164.  
ها مهما كان الغرض من وأر  أنَّ مثَل هذه األمور اليت مَتَسُّ الشخصياِت الكرميَة يَنبغي أْن ُُيْتاط يف احلديث عن

  احلديث، وخباصة  اخللفاُء الراشدون الذين أََمَرنَا الرسول   صلى اهلل عليه وسلم   باالقتداِء هبديهم.
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 ادعاء التناقض والتعارض بني األحاديث
يعته وشر  ،من القضايا اليت جيب أن تكون مسلَّمة لد  كل مسلم أن دين اهلل حمفوظ من التناقض والتعارض

 .ألهنا منزلة من عند اهلل العليم احلكيم الذي ال تتضارب أقواله وال تتنافر أحكامه ،منزهة عن التضاد والتضارب
صرُيان من حيث الداللة يناقض أحدمها اآلخر  ،فال ميكن أن يوجد دليالن صحيحان من حيث الثبوت

 .األحوالمناقضة تامة واضحة حبيث يتعذر اْلمع والىرجيح بينهما حبال من 
 ،إما أن يأيت من عدم املعرفة بعلم احلديث -صلى اهلل عليه وسلم  -والقول بوجود تناقض بني أقوال الرسول 

يعارض حديثا صحيحا  و أ ،فيورد التعارض بني أحاديث ال أصل هلا ،حبيث ال مييز القارئ بني الصحيح من غْيه
 .لفقه يف حقيقة املراد بالنصوإما أن يأيت من عدم الفهم وضعف ا ،بآخر َمتلق موضوع

  :يقول -ممن اشتهر عنه اْلمع بني األحاديث اليت ظاهرها التعارض و وه -وقد كان اإلمام ابن خزمية رمحه اهلل 
 .ومن كان عنده فليأتين به ألؤلف بينهما  ،ال أعر  حديثني متضادين

دعو  التناقض بني الروايات  ،ديث وأهلهولذا فإن من األحكام اْلائرة اليت ألصقها املستشرقون وأذناهبم باحل
 .مما جيعل ذلك سببا  وجيها بزعمهم للتشكيك والطعن يف احلديث النبوي ،واألخبار

 .إمالة التعارض :وضعت مبادئ شكلية معم أصحاب احلديث أهنا تستهد  تصحيح علل احلديث  أي  :فقالوا
فالغالب أن  ،احلديث املروي كانت يف الواقع أصل التنامع وينبغي أن نذكر يف هذا املقام أن مادة :وقال  جوينبل 

فاحلكم النهائي مل يكن مقصودا  به قيمة  ،الذي كان يثْي املعارضة دائما  و ما يف موضوع احلديث من هو   ه
 .وإَّنا كان املقصود به احلكم على مادة الروايات اليت يرويها  ،احملدث

وجند أحاديث تنص صراحة على أن حممدا     :ملتناقضة بزعمه فيقولويذكر  ماكدونالد  أمثلة من األحاديث ا
وكال  ،بينما جند أحاديث أخر  تصوره لنا مقبال  على اْلدال إقباال  شديدا   ،كان ال يرضى عن اْلدل يف الدين

ة ورمبا كان النوع األول من هذه األحاديث قد وضعه الذين ظلوا مد ،هذين النوعني مشكوك فيه على حد سواء
 .ويقنعون مبا يصل إليهم عن طريق النقل  ،طويلة يرفضون َتكيم العقل يف هذه األمور

وهلذا جند حديثا  يكثر  ،أن اشتد التناقض يف صفات اهلل ،وكان من جراء الزيادات يف احلديث أيضا    :وقال أيضا  
املخيف )) هرالء للجنة وجند من جهة أخر  ذلك احلديث  ،تسبقه ((و )) إن رمحيت تغلب غضيب أ ووروده وه

 .وال أباِل وهرالء للنار وال أباِل ((
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ذكر فيه أحاديث  ،رية  يف كتابه  أضواء على السنة احملمدية  فصال  بعنوان  أحاديث مشكلة و وعقد  أب
ليركد من خالل  ،غْي صحيحو صحيح ومنها ما هو ومنها ما ه ،بعضها مرفوع وبعضها موقو  ،استشكلها هو

 .  املفىراةذلك هذه الدعو 
وتصد  للرد عليهم  ،فقد وجهها بعض أهل األهواء إىل احملدثني من قدمي ،وهي هتمة يف احلقيقة ليست جديدة

تأويل َمتلف احلديث  حيث تكلم م ابن قتيبة الدينوري صاحب كتاب أئمة اإلسالم يف ذلك احلني ومنهم اإلما
وكان مما ذكر ما وقف عليه من ثلب أهل الكالم ألهل  ،يف مقدمة كتابه عن الباعث له على تأليف هذا الكتاب

 ....... إخل.وكثرت النحل ،ورميهم حبمل الكذب ورواية املتناقض حىت وقع االختال  ،احلديث وامتهاهنم
متغافلني أصول احملدثني و ُث تبعهم على ذلك املستشرقون ومقلدوهم الذي رددوا هذه الدعاو  مغفلني أ

 .ع مثل هذا النوع من األحاديثوقواعدهم يف التعامل م
ما دام فيها ما ليس منه بد من  ،والواقع أن وجود تعارض يف الظاهر بني بعض النصوص ليس باألمر املستغرب

وليس بالضرورة أن يكون مردُّه إىل  ،ومنسوخ وناسخ يرفع حكمه ،وجممل ومفسِّر ،ومطلق ومقيد ،عام وخاص
 :ألسباب اختال  احلديث وقد ذكر العلماء وجوها  كثْية ،الوضع

منها تعدد وقوع الفعل الذي حكاه الصحايب مرتني يف ظرفني َمتلفني فيحكي هذا ما شاهده يف ذلك  -
إال بضعة منك و و) هل ه ،وُيكي الثاين ما شاهده يف ظر  آخر كحديثي ) الوضوء من مس الذكر ( ،الظر 

). 
كأحاديث صالة الوتر أهنا   ،ل على وجهني إشارة إىل اْلوامالفع -صلى اهلل عليه وسلم -ومنها أن يفعل النيب  -

 .إحد  عشرةو تسع أو سبع أ
مثل اختالفهم يف حجة  -صلى اهلل عليه وسلم  -ومنها اختالفهم يف حكاية حال شاهدوها من رسول اهلل  -

صلى اهلل  -ن النيب وكل هذه حاالت جيوم أن يفهمها الصحابة م ،متمتعا  و مفردا  أو هل كان فيها قارنا  أ ،الرسول
 .اإلفراد مما ال يطلع عليه الناسو التمتع أو ألن نية القران أ ،-عليه وسلم 

فيظل يروي احلكم األول  ،وال يكون الثاين قد مسعه ،ومنها أن يسمع الصحايب حكما  جديدا  ناسخا  لألول -
 .إىل غْي ذلك من األسباب ،على ما مسع
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ووضعوا له القواعد والقوانني اليت تكفل عدم وجود  ،ا النوع من األحاديثومع ذلك فقد تعامل احملدثون مع هذ
علم و وه ،فيما عر  بعلم  َمتلف احلديث  -صلى اهلل عليه وسلم  -تناقض بني أقوال رسول اهلل و تعارض أ

 .ب رأيهوال ميهر فيه إال من وسع علمه ودق فهمه وثق ،ُيتاج إليه العامل والفقيه ،عظيم املنفعة ،جليل القدر
وهلا اتصال وثيق ومباشر بشروط قبول احلديث  ،وهذه القواعد والضوابط هي من صميم منهج احملدثني يف النقد

 ،والناسخ واملنسوخ ،واملنكر واملعرو  ،ولذلك تفرع عنها أنواع من علوم احلديث كالشاذ واحملفوظ ،نفسها
 .واملضطرب واملعلل

ويكون معارضه  ،طُرِح احلديث الضعيف وحكم عليه بأنه منكر فاحلديث املقبول إذا عارضه حديث ضعيف
فإننا ننظر يف طبيعة النصني  -وال نسميه اآلن صحيحا   -وأما إذا عارضه حديث من رواية الثقات  .املعرو و ه

 .ويف داللتهما
 ،شكال عنهوإبداء وجه من التفسْي للحديث املشكل يزيل اإل ،فإما أن ميكن اْلمع بني احلديثني املختلفني

 .األكثر األغلب يف تلك األحاديثو وهذا ه ،فيتعني املصْي إليه ،وينفي تعارضه مع غْيه
وحديث )) خلق اهلل  ،ومن أمثلة ذلك يف أحاديث األحكام حديث )) إذا بلغ املاء قلتني مل ُيمل اخلبث ((

 .رُيهو لونه أو املاء طهورا  ال ينجسه شيء ((إال ما غْي طعمه أ
فُخصَّ عموم   ،ظاهره طهارة غْي املتغْي سواء أكان قلتني أم أقل :والثاين ،ره طهارة القلتني تغْي أم الظاه :فاألول

 .كل منهما باآلخر
ومن أمثلته يف غْي أحاديث األحكام التعارض بني أحاديث إثبات العدو  كحديث )) ال يوردن ممرض على 

ديث نفيها كحديث )) ال عدو  وال طْية (( وكلها مصح (( و)) فرَّ من اجملذوم فرارك من األسد (( وأحا
 .حيث سلك العلماء مسالك شىت للجمع بني هذه األحاديث مبا يزيل التعارض واإلشكال عنها ،صحيحة

 :األمر من أحد حالنيو وأما إذا تعذر اْلمع بني احلديثني فال َيل
ألن  ،فال تعارض أيضا   ،اآلخر وحلَّ حملهأن يتبني لنا بعد استعمال التاريخ أن أحد النصني جاء بعد  :األول

َرك املنسوخ ،الشارع نسخ احلكم املتقدم باحلكم املتأخر ْْ  .فُيعَمل بالناسخ ويُت
 وويكون ه ،ويعمل باألرجح منهما واألقو  ،فيفزع حينئذ إىل الىرجيح ،أن ال تقوم داللة على النسخ :والثاين

 .املردودو معلال   وه ووح  شاذا   أويكون املرج ،الصحيح  ويسمى أيضا   احملفوظ 
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وتقصوها جبزئياهتا وكلياهتا حىت مادت جزئياهتا على مئة وجه من أوجه  ،وقد ُعين العلماء بأوجه الىرجيح وأنواعها
  ،ومجيعها يرجع إىل سبعة أقسام كلية ذكرها السيوطي يف تدريب الراوي ،الىرجيح كما ذكر اإلمام العراقي

إىل غْي ذلك من  ،والىرجيح بأمر خارجي ،ولفظ اخلرب ،وكيفية الرواية ،ووجوه التحمل ،كالىرجيح حبال الراوة
 .وجوه الىرجيح

فتناولوا   ،بل درسوا هذه األحاديث دراسة تفصيلية ،ومل يكتف العلماء بتأصيل القواعد والضوابط يف هذا الباب
وذلك يف شروحهم  ،نصوص األخر وأجابوا عن اإلشكاالت اليت قد ترد عليه وعلى ال ،كل حديث بالشرح

مجعت األحاديث  ،وأفردوا هلذا اللون من األحاديث مرلفات خاصة ،احلافلة اليت صنفوها على كتب السنة
ومن  ،ويرد على كل متخرص ،مبينني وجه الصواب فيها مبا يزيل أي إشكال ،املشكلة واليت ظاهرها التعارض

 :تلك املرلفات
 افعياختال  احلديث لإلمام الش -
 تأويل َمتلف احلديث البن قتيبة -
 مشكل اآلثار للطحاوي -
 مشكل احلديث أليب بكر بن َفوَرك -

وعاجل القضية عالجا  يزيل كل توهم  ،وهكذا جند أن البحث يف موضوع التعارض والتناقض قد مشل كل جوانبه
 .حول احلديث الصحيح

__________ 
 :راجع

 .الدين عىر السنة املطهرة والتحديات د. نور -
 .منهج النقد يف علوم احلديث د.نور الدين عىر -
 .السنة النبوية ومكانتها يف التشريع د. مصطفى السباعي -
 .مهوو احلديث واحملدثون حممد أب -
 .موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية األمني الصادق األمني -
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 السعادة احلقيقية 
أعظم األشياء رتبة يف حقِّ اآلدمي السعادة األبدية، وأفضل األشياء ما قال حجة اإلسالم يف اإلحياء:  )و 

وسيلة إليها، ولن يتوصل إليها إال بالعلم والعمل، وال يتوصل إىل العمل إال بالعلم بكيفية العمل، فأصل و ه
 إذن أفضل األعمال(.و العلم فهو السعادة يف الدنيا واآلخرة ه

مهمَّ نفِسِه الالمم مبهمِّ غْيه النادر، إيثارا  للتقرب والقبول من اخللق على التقرب  )ما أبعَد عن السَّعادة َمْن باع -
 من اهلل سبحانه(. 

جيري من التجارة جمر  رأس املال، و )قد أمر اهلل تعاىل بالعدل واإلحسان مجيعا ، والعدل سبب النجاة فقط، وه -
جمر  الربح وال يعد من العقالء من قنع يف معامالت  جيري من التجارةو واإلحسان سبب الفوم ونيل السعادة، وه

الدنيا برأس ماله فكذا يف معامالت اآلخرة فال ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع 
ْحَساِن، جل: ِإنَّ اهلَل يَْأُمُر بِاْلعَ و أبواب اإلحسان وقد قال اهلل: َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اهللُ ِإلَْيَك، وقال عز  ْدِل َواإْلِ

ْحِسِننَي، ونعين باإلحسان فعل ما ينتفع به املعامل وه
ُ
غْي واجب عليه و وقال سبحانه: ِإنَّ َرمْحََت اهلِل َقرِيٌب ِمَن امل

 ولكنه تفضل منه(.
)وقد أمهل الناُس طبَّ القلوب، واشتغلوا بطب األجساد، مع أن األجساد قد كتب عليها املوت ال حمالة،  -
 قلوب ال تدرك السعادة إال بسالمتها، إذ قال تعاىل:  ِإالَّ َمْن أََتى اهلَل ِبَقْلب  َسِليم  (.وال

)وإَّنا مجع بينهما؛ ألنَّ «: اهلالك يف اثنتني القنوط والعجب»وقال رمحه اهلل بعد أن ذكر قول ابن مسعود 
سعى وال يطلب، واملعجب يعتقد أنه قد سعد السَّعادة ال تنال إال بالسعي والطلب واْلد والتشمر، والقانط ال ي

وقد ظفر مبراده فال يسعى، فاملوجود ال يطلب، واحملال ال يطلب، والسعادة موجودة يف اعتقاد املعجب حاصلة 
 له، ومستحيلة يف اعتقاد القانط، فمن ههنا مجع بينهما(.

فال نعمة هلل على عباده أعظم من اإلميان  )فمفتاح السعادة: التيقظ والفطنة، ومنبع الشقاوة: الغرور والغفلة، -
واملعرفة، وال وسيلة إليه سو  انشراح الصدر بنور البصْية، وال نقمة أعظم من الكفر واملعصية، وال داعي إليهما 

 سو  عمى القلب بظلمة اْلهالة(.
باحلقيقة هي السعادة )اعلم أنَّ كلَّ خْي ولذة وسعادة بل كل مطلوب ومرثر فإنه ُيسمى نعمة، ولكن النعمة  -

األخروية، وتسمية ما سواها نعمة وسعادة إما غلط وأما جمام، كتسمية السعادة الدنيوية الىت ال تعني على اآلخرة 
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نعمة، فإن ذلك غلط حمض، وقد يكون اسم النعمة للشيء صدقا ، ولكن يكون إطالقه على السعادة األخروية 
بوسائط، فإنَّ تسميه نعمة و يعني عليها إما بوسطة واحدة أأصدق، فكل سبب يوصل إىل سعادة اآلخرة و 

 صحيحة وصدق ألجل أنه يفضى إىل النعمة احلقيقية(.
)غاية السعادة أن ميوت حمبَّا  هلل تعاىل، وإَّنا َتصل احملبة باملعرفة بإخراج حب الدنيا من القلب، حىت تصْي  -

يطْي، و عض الصاحلني أبا سليمان الداراين يف املنام وهالدنيا كلها كالسجن املانع من احملبوب، ولذلك رأ  ب
 فسأله فقال: اآلن أفلت. فلما أصبح سأل عن حاله، فقيل له: إنه مات البارحة(.

)قد انكشف ألرباب القلوب ببصْية اإلميان وأنوار القرآن أن ال وصول إىل السعادة إال بالعلم والعبادة،  -
لعاملون كلهم هلكى إال العاملون، والعاملون كلهم هلكى إال املخلصون، فالناس كلهم هلكى إال العاملون، وا

للنفاق كفاء، ومع العصيان و واملخلصون على خطر عظيم، فالعمل بغْي نية عناء، والنية بغْي إخالص رياء، وه
ا  سواء، واإلخالص من غْي صدق وَتقيق هباء، وقد قال اهلل تعاىل يف كل عمل كان بإرادة غْي اهلل مشوبَ 

قة مغمورا، َوَقِدْمَنا ِإىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمل  َفَجَعْلَناُه َهَباء  َمْنثُورَا، وليت شعري كيف يصحح نيته َمْن ال يعر  حقي
كيف تطالب املخلص نفسه بالصدق إذا و كيف َيلص من صحح النية إذا مل يعر  حقيقة اإلخالص، أو النية، أ

على كل عبد أراد طاعة اهلل تعاىل: أن يتعلم النية أوال  لتحصل املعرفة، ُث  مل يتحقق معناه، فالوظيفة األوىل
 يصححها بالعمل، بعد فهم حقيقة الصدق واإلخالص اللذين مها وسيلتنا العبد إىل النجاة واخلالص(. 

ه وبني ما يشتهي، )ال سعادة يف دار البقاء إال يف لقاء اهلل تعاىل وإنَّ كلَّ حمجوب عنه يشقى ال حمالة حمول بين -
حمىرق بنار الفراق ونار اْلحيم، وعلم أنه ال مبعد عن لقاء اهلل إال اتباع الشهوات واألنس هبذا العامل الفاين، 
واإلكباب على حب ما ال بد من فراقه قطعا  وال مقرب من لقاء اهلل إال قطع عالقة القلب عن مخر  هذا 

لألنس به بدوام ذكره، وللمحبة له مبعرفة جالله ومجاله على قدر طاقته،  العامل، واإلقبال بالكلية على اهلل طلبا  
وأنَّ الذنوب اليت هي إعراض عن اهلل واتباع حملاب الشياطني أعداء اهلل املبعدين عن حضرته سبب كونه حمجوبا  

ب، وإَّنا يتم مبعدا  عن اهلل تعاىل، فال يشك يف أنَّ االنصراَ  عن طريق البُ ْعد واجب للوصول إىل الُقرْ 
االنصرا : بالعلم والندم والعزم، فإنه ما مل يعلم أنَّ الذنوب أسباب البعد عن احملبوب، مل يندم ومل يتوجع بسبب 

سلوكه يف طريق البعد، وما مل يتوجع فال يرجع، ومعىن الرجوع الىرك والعزم، فال يشك يف أنَّ املعاين الثالثة 
كذا يكون اإلميان احلاصل عن نور البصْية، وأما من مل يىرشح ملثل هذا ضرورية يف الوصول إىل احملبوب، وه
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املقام، املرتفع ذروته عن حدود أكثر اخللق، ففي التقليد واالتباع له جمال رحب، يتوصل به إىل النجاة من 
يَعا  أَيَُّه اهلالك، فليالحظ فيه قول اهلل وقول رسوله وقول السلف الصاحلني فقد قال اهلل تعاىل: َوتُوبُوا إِ  ىَل اهلِل مجَِ
تَ ْوبَة  َنُصوَحا  اْلُمْرِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن وهذا أمر على العموم وقال اهلل تعاىل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإىَل اهللِ 

 اآلية، ومعىن النصوح: اخلالص هلل تعاىل خاليا  عن الشوائب(. 
 
 
 

 اخلوف
)فضل اخلو  تارة يعر  بالتأمل واالعتبار وتارة باآليات واألخبار أما  -امد يف إحيائه:حو ويقول أيضا أب

االعتبار فسبيله أن فضيلة الشيء بقدر غنائه يف اإلفضاء إىل سعادة لقاء اهلل تعاىل يف اآلخرة إذ ال مقصود سو  
عليه فله فضيلة وفضيلته بقدر غايته، السعادة، وال سعادة للعبد إال يف لقاء مواله والقرب منه، فكلُّ ما أعان 

وقد ظهر أنه ال وصول إىل سعادة لقاء اهلل يف اآلخرة إال بتحصيل حمبته واألنس به يف الدنيا، وال َتصل احملبَّة إال 
باملعرفة، وال َتصل املعرفة إال بدوام الفكر، وال ُيصل األنس إال باحملبة ودوام الذكر، وال تتيسر املواظبة على 

ر والفكر إال بانقطاع حب الدنيا من القلب، وال ينقطع ذلك إال بىرك لذات الدنيا وشهواهتا، وال ميكن ترك الذك
النار احملرقة و املشتهيات إال بقمع الشهوات، وال تنقمع الشهوة بشيء كما تقمع بنار اخلو ، فاخلو  ه

املعاصي وُيث على الطاعات، للشهوات، فإنَّ فضيلته بقدر ما ُيرق من الشهوات، وبقدر ما يكف عن 
وَيتلف ذلك باختال  درجات اخلو ، وكيف ال يكون اخلو  ذا فضيلة وبه َتصل العفة والورع والتقو  

 واجملاهدة، وهي األعمال الفاضلة احملمودة اليت تقرب إىل اهلل ملفى(.
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 وصايا األنبياء
ى الّله عليه وسلم قال:  إن الّله عز وجل أمر ُيىي رو  اإلمام أمحد بسنده عن احلارث األشعري أن نيبَّ الّله صل

 ؛بن مكريا عليه السالم خبمس كلمات أن يعمل هبن وأن يأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن، وأنه كاد أن يبطْى هبا
إنك قد أمرت خبمس كلمات أن تعمل هبن وتأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن، فإّما  :فقال له عيسى عليه السالم

 بلغهن وإّما أن أبلغهن؟ أن ت
 َُيْسف يب. و فقال: يا أخي أخشى إن سبقتين أن أعذَّب أ

فحمد الّله وأثىن  ،قال: فجمع ُيىي بن مكريا بين إسرائيل يف بيت املقدس حىت امتأل املسجد، فقعد على الشَّر 
 عليه ُث قال: إن الّله أمرين خبمس كلمات أن أعمل هبن وآمركم أن تعملوا هبن.

ذهب و أن تعبدوا الّله وال تشركوا به شيئا  فإن َمَثل ذلك كمثل رجل اشىر  عبدا  من خالص ماله بَ َورِق أ :نأوهل 
فجعل يعمل ويردي غّلته إىل غْي سيده،، فأيكم يسرّه أن يكون عبده كذلك؟ وإن الّله خلقكم ورمقكم فاعبدوه 

 . .وال تشركوا به شيئا  
 ..جهه لوجه عبده ما مل يلتفت فإذا صّليتم فال تلتفتوافإن الّله ينصب و  ؛وأمركم بالصالة
وإن خلو   ،فإن َمَثل ذلك كمثل رجل  معه صرة من مسك يف عصابة كلهم جيد ريح املسك ؛وأمركم بالصيام

 فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك..
فقال  ،وقدَّموه ليضربوا عنقه ،قهفشدُّوا يديه إىل عن ،فإن ّمّثل ذلك كمثل رجل أسره العدوّ  ؛وأمركم بالصدقة 

 هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثْي حىت فكَّ نفسه.. :هلم
سراعاُ يف أثره فأتى حصنا  حصينا  فتحصَّن فيه، و وإن َمَثل ذلك كمثل رجل  طلبه العد ؛وأمركم بذكر الّله كثْيا   

 .ن إذا كان يف ذكر الّلهوإن العبد أحصن ما يكون من الشيطا
.. الّله أمرين هبن: اْلماعة :قال: وقال رسول الّله صلى الّله عليه وسلم والطاعة،  ،والسمع ،وأنا آمركم خبمس 

واهلجرة، واْلهاد يف سبيل الّله. فإنه من خرج من اْلماعة قيد شرب فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه إال أن 
من ِجِثيِّ جهنم، قالوا: يا رسول اهلل وإن صام وصّلى، فقال: وإن صّلى و فه يراجع، ومن دعا بدعو  اْلاهلية

ومعم أنه مسلم فادعوا املسلمني بأمسائهم على ما مسّاهم الّله عز وجل املسلمني املرمنني عباد الّله قال  ،وصام
 ابن كثْي هذا حديث حسن. 
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لبخاري وابن حبان والنسائي بعضه وابن حديث صحيح جليل رواه الىرمذي يف كتاب األمثال عن او قلت: وه
 . .خزمية واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب وصححه األلباين يف الصحيحة

) إن اهلل أمر ُيىي بن مكريا ( أي أوحى إليه ) وإنه كاد أن  :قوله :جاء يف َتفة األحوذي شرح جامع الىرمذي
أخشى إن سبقتين هبا إخل   :بطأ هبن   فقال ُيىيويف رواية:  فكأنه أ ،ضد اإلسراعو يبطئ هبا ( من اإلبطاء وه

ويف رواية: فقال يا أخي ال تفعل فإين أخا  إن سبقتين هبن إخل ) فجمع الناس ( أي بين إسرائيل كما ) وقعدوا 
شرفة القصر بالضم معرو  واْلمع  :قال يف القاموس .على الشر  ( بضم الشني املعجمة وفتح الراء مجع شرفة

فإن اهلل خلقكم ورمقكم فال تشركوا به  :يرضى أن يكون عبده كذلك ( ماد يف رواية ابن خزمية ) فأيكم .شر 
شيئا ) فإن اهلل ينصب وجهه لوجه عبده ( ويف رواية: فإن اهلل يقبل بوجهه إىل وجه عبده ) يف عصابة ( بكسر 

اهم وحنوها ) فكلهم يعجب العني أي مجاعة ) معه صرة ( بضم الصاد وشدة الراء املهملتني وهي شرح الدر 
فكاك األسْي أي أفك عنقي ) و كلهم ُيب أن جيد رُيها ) أنا أفديه ( من الفداء، وه:يعجبه رُيها ( ويف روايةو أ

خرج يف أثره وإثره أي بعده ) سراعا (  :يف أثره ( قال يف القاموسو بالقليل والكثْي ( أي جبميع ماِل ) خرج العد
كل مكان حممي منيع ال يوصل   : إذا أتى على حصن حصني ( احلصن بالكسربكسر السني أي مسرعني ) حىت

أي حمكمة وحصن حصني للمبالغة ) فأحرم نفسه  :يقال درع حصني ،واحلصني من األماكن املنيع ،إىل جوفه
  منهم ( أي حفظها منهم ) السمع والطاعة ( أي لألمْي يف غْي املعصية ) واْلهاد ( أي يف سبيل اهلل إلعالء

ومن دار الكفر إىل دار اإلسالم ومن دار  ،كلمته ) واهلجرة (  أي االنتقال من مكة إىل املدينة قبل فتح مكة
املهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه )  :ومن املعصية إىل التوبة لقوله   صلى اهلل عليه وسلم   ،البدعة إىل دار السنة

 ،ومن بعدهم من التابعني وتابعي التابعني من السلف الصاحلني املراد باْلماعة الصحابة :واْلماعة ( قال الطييب
كالتعليل لألمر و أي آمركم بالتمسك هبديهم وسْيهتم واالخنراط يف ممرهتم ) فإنه ( واْلملة بعده تفسْيه وه

واملعىن من فارق ما عليه اْلماعة  ،بالتمسك بعر  اْلماعة ) قيد شرب ( بكسر القا  وسكون التحتية أي قدره
كان بشيء يسْي يقدر يف الشاهد بقدر شرب ) فقد خلع ( أي و بىرك السنة واتباع البدعة ونزع اليد عن الطاعة ول

يدها و وهي يف األصل عروة يف حبل جيعل يف عنق البهيمة أ ،نزع ) ربقة اإلسالم ( بكسر الراء وسكون املوحدة
 .ر  اإلسالم أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيهيعين ما شد املسلم به نفسه من ع ،متسكها فاستعارها لإلسالم

املعىن فقد نبذ عهد اهلل وأخفر ذمته اليت لزمت أعناق العباد لزوم الربقة بالكسر ) ومن ادعى  :وقال بعضهم
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عطف على اْلملة اليت وقعت مفسرة لضمْي الشأن لإليذان بأن التمسك  :دعو  اْلاهلية ( قال الطييب
كما قال   صلى   ،واخلروج من ممرهتم من هجْي  اْلاهلية ،عن ممرهتم من شأن املرمننيباْلماعة وعدم اخلروج 

ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات  ،من خلع يدا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة وال حجة له :اهلل عليه وسلم  
أحد وجهني، و إليها وهو فعلى هذا ينبغي أن يفسر دعو  اْلاهلية بسننها على اإلطالق ألهنا تدع .ميتة جاهلية

أن الرجل و واملعىن من ناد  يف اإلسالم بنداء اْلاهلية وه ،النداءو والوجه اآلخر الدعو  تطلق على الدعاء وه
مظلوما جهال و يا آل فالن فيبتدرون إىل نصره ظاملا كان أ :منهم إذا غلب عليه خصمه ناد  بأعلى صوته قومه

 .منهم وعصبية
 :ضا إىل الوجه السابق ) فإنه ( أي الداعي املذكور ) من جثى جهنم ( بضم اْليموحاصل هذا الوجه يرجع أي

وروي من جثي بتشديد الياء وضم اْليم مجع جاث   ،وهي احلجارة اجملموعة ،مقصور أي من مجاعاهتا مجع َجثَ َوة
ونذر الظاملني  :تعاىلوجيثي وكسر اْليم جائز ملا بعدها من الكسرة وقرئ هبما يف قوله و من جثا على ركبتيه جيث

) هذا حديث حسن صحيح غريب ( وأخرجه ابن  :قوله .صلى وصامو فيها جثيا ) وإن صلى وصام ( أي ول
صحيح على شرط البخاري ومسلم وأخرجه النسائي  :خزمية وابن حبان يف صحيحيهما واحلاكم وقال

 انتهى.ببعضه
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 لصالة للشوكانيالبسملة هل هي من الفاحتة ام ال وحكم اجلهر هبا يف ا
 (:23/ 1قال العالمة الشوكاين يف تفسْيه  فتح القدير للشوكاين )

ِهَي بَ ْعُض آيَة  ِمْن أَوَِّل ُكلِّ ُسوَرة ، و اْختَ َلَف َأْهُل اْلِعْلِم َهْل ِهَي آيٌَة ُمْسَتِقلٌَّة يف أَوَِّل ُكلِّ ُسورَة  ُكِتَبْت يف أَوَّهِلَا؟ أَ 
َا ُكِتَبْت لِْلَفْصِل؟ َواأْلَقْ َواُل َوأَِدلَّتُ َها و َفاَِتَِة فَ َقْط ُدوَن َغْْيَِها، أَ ِهَي َكَذِلَك يف الْ و أَ  أَن ََّها لَْيَسْت بِآيَة  يف اْلَِْميِع َوِإَّنَّ

َة َمْبُسوَطٌة يف َمْوِضِع اْلَكاَلِم َعَلى َذِلَك. َوَقِد ات ََّفُقوا َعَلى أَن ََّها بَ ْعُض آيَة  يف ُسوَرِة النَّمْ  ِل. َوَقْد َجَزَم قُ رَّاُء َمكَّ
اِم فَ َلْم جَيَْعُلوَها آيَة  اَل ِمَن اْلَفاَِتَِة َواْلُكوَفِة بِأَن ََّها آيٌَة ِمَن اْلَفاَِتَِة َوِمْن ُكلِّ ُسورَة . َوَخاَلَفُهْم قُ رَّاُء اْلَمِديَنِة َواْلَبْصَرِة َوالشَّ 

َا ُكِتَبْت لِْلَفْصِل َوالتَّبَ رُِّك. َوَقْد َأْخرََج أَبُ َواَل ِمْن َغْْيَِها ِمَن السَُّوِر، َقالُ  ، َعِن اْبِن َعبَّاس  َأنَّ و وا: َوِإَّنَّ َداُوَد بِِإْسَناد  َصِحيح 
رَّمْحَِن الرَِّحيِم. َوَأْخَرَجُه  الَرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن اَل يَ ْعِرُ  َفْصَل السُّوَرِة َحىتَّ يَ ْنزَِل َعَلْيِه ِبْسِم اللَّهِ 

للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَ َرأَ احْلَاِكُم يف اْلُمْسَتْدَرِك. َوَأْخرََج اْبُن ُخَزمْيََة يف َصِحيِحِه، َعْن أُمِّ َسَلَمَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى ا
ْبُن َهاُروَن اْلبَ ْلِخيُّ َوِفيِه َضْعٌف، َوَرَو  حَنَْوُه و ا آيَة . َويف ِإْسَناِدِه َعْمرُ اْلَبْسَمَلَة يف َأوَِّل اْلَفاَِتَِة يف الصَّاَلِة َوَغْْيِهَ 

اَرُقْطيِنُّ َمْرفُوع ا َعْن َأيب ُهَريْ َرَة.  الدَّ
َج النََّساِئيُّ يف ُسَنِنِه، َواْبُن ُخَزمْيََة َواْبُن وََكَما َوَقَع اخلِْاَلُ  يف ِإثْ َباهِتَا َوَقَع اخلِْاَلُ  يف اْلَْْهِر هِبَا يف الصَّاَلِة. َوَقْد َأْخرَ 

اْلَبْسَمَلِة، َوقَاَل بَ ْعَد َأْن ِحبَّاَن يف َصِحيَحْيِهَما، َواحْلَاِكُم يف اْلُمْسَتْدَرِك َعْن َأيب ُهَريْ َرَة أَنَُّه َصلَّى َفَجَهَر يف ِقرَاَءتِِه بِ 
ُرُهْم. فَ رََغ: ِإينِّ أَلَْشبَ ُهُكْم َصاَلة   َهِقيُّ َوَغي ْ اَرُقْطيِنُّ َواخلَِْطيُب َواْلبَ ي ْ  ِبَرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهلل عليه َوَسلََّم. َوَصحََّحُه الدَّ

اَلَة بِِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن َداُوَد َوالت ِّْرِمِذيُّ َعِن اْبِن َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ْفَتِتُح الصَّ و َوَرَو  أَبُ 
 الرَِّحيِم.

ْفِظ: َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى قَاَل الت ِّْرِمِذيُّ: َولَْيَس ِإْسَناُدُه ِبَذاَك. َوَقْد َأْخَرَجُه احْلَاِكُم يف اْلُمْسَتْدَرِك َعِن اْبِن َعبَّاس  بِلَ 
الرَّمْحَِن الرَِّحيِم. ُُثَّ قَاَل: َصِحيٌح. َوَأْخرََج اْلُبَخارِيُّ يف َصِحيِحِه، َعْن أََنس  أَنَُّه اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم جيهر ب: بسم اللَِّه 

ا، ُُثَّ قَ َرأَ ِبسْ  لرَِّحيِم، مَيُدُّ ِبْسِم ِم اللَِّه الرَّمْحَِن اُسِئَل َعْن ِقرَاَءِة َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: َكاَنْت ِقرَاَءتُُه َمدا
َداُوَد يف السَُّنِن َواْبُن ُخَزمْيََة يف َصِحيِحِه، َواحْلَاِكُم يف و اللَِّه، َومَيُدُّ الرَّمْحَِن، َومَيُدُّ الرَِّحيِم. َوَأْخرََج َأمْحَُد يف اْلُمْسَنِد َوأَبُ 

َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْقَطُع ِقرَاَءَتُه: ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيِم. ُمْسَتْدرَِكِه، َعْن أُمِّ َسَلَمَة أَن ََّها قَاَلْت: َكاَن 
 احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي.

اَرُقْطيِنُّ: ِإْسَناُدُه َصِحيٌح. يِن. َوقَاَل الدَّ  الرَّمْحَِن الرَِّحيِم. َماِلِك يَ ْوِم الدِّ
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، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: َكاَن رَ  َواْحَتجَّ  ُسوُل اللَِّه َصلَّى َمْن قَاَل بِأَنَُّه اَل جُيَْهُر بِاْلَبْسَمَلِة يف الصَّاَلِة مبَا يف َصِحيِح ُمْسِلم 
اْلَعاَلِمنَي. َويف الصَِّحيَحنْيِ َعْن أََنس  قَاَل:  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْفَتِتُح الصَّاَلَة بِالتَّْكِبِْي، َواْلِقرَاَءَة ِب: احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ 

ِب: احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ َصلَّْيُت َخْلَف النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأيب َبْكر  َوُعَمَر َوُعْثَماَن، َفَكانُوا َيْستَ ْفِتُحوَن 
: اَل َيْذُكُروَن بِ  ْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيِم يف أَوَِّل ِقرَاَءة  َواَل يف آِخرَِها. َوَأْخرََج َأْهُل السَُّنِن حَنَْوُه َعْن اْلَعاَلِمنَي. َوِلُمْسِلم 

.  َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمَغفَّل 
ثْ َباَت أَْرَجُح، َمَع  َوِإىَل َهَذا َذَهَب اخْلَُلَفاُء اأْلَْربَ َعُة َومَجَاَعٌة ِمَن الصََّحابَِة. َوَأَحاِديُث الت َّْرِك َوإِ  ْن َكاَنْت َأَصحَّ َوَلِكنَّ اإْلِ

، فَاأْلَْخُذ ِبِه أَْوىَل َواَل ِسيََّما َمَع ِإْمَكاِن تَْأِويِل الت َّْرِك، َوَهَذا  ا ِمْن ََمْرَج  َصِحيح  ثْ َباَت الذَّايتَّ، َكْونِِه َخارِج  يَ ْقَتِضي اإْلِ
 ِفيَّ َأْعيِن: اْلَْْهَر هِبَا ِعْنَد اْلَْْهِر ِبِقرَاَءِة َما يُ ْفَتَتُح هِبَا ِمَن السَُّوِر يف الصَّاَلِة.َأْعيِن: َكْونَ َها قُ ْرآن ا َواْلَوصْ 

 

 كيد الشيطان
يف اْلنة دار األمن والسعادة من كيد الشيطان و )إذا مل يأمن من نيب من األنبياء وه -:يقول الغزاِل يف اإلحياء

 يف دار الدنيا وهي منبع احملن والفنت ومعدن املالذ والشهوات املنهي عنها(.فكيف جيوم لغْيه أن يأمن 
)َمْن كان هلل تعاىل كان اهلل عز وجل له، ومن اشتغل باهلل عز وجل ألقى اهلل حبه يف قلوب الناس وسخر له  -

ل امللك وامللكوت، فمن القلوب كما سخر قلب األم لولدها فقد دبر اهلل تعاىل امللك وامللكوت تدبْيا  كافيا  أله
 شاهد هذا التدبْي وثق باملدبر واشتغل به وآمن ونظر إىل مدبر األسباب ال إىل األسباب(.ا.ه.
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 درة فهم ابن القيم يف جواز اإلفطار يف اجلهاد
 :يقول العالمة ابن القيم يف كتابه املاتع  ماد املعاد

ِه َوَسلََّم يف َرَمَضاَن، َفَصاَم َوأَْفَطَر، َوَخي ََّر الصََّحابََة بَ نْيَ اأْلَْمَرْيِن. وََكاَن يَْأُمُرُهْم َوَسافَ َر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليْ  
 بِاْلِفْطِر ِإَذا َدنَ ْوا ِمْن َعُدوِِّهْم لَِيتَ َقوَّْوا َعَلى ِقَتالِِه.

ة  هَلُْم َعَلى ِلَقاِء َعُدوِِّهْم فَ َهْل هَلُُم اْلِفْطُر؟ ِفيِه قَ ْواَلِن َأَصحُُّهَما ات ََّفَق ِمْثُل َهَذا يف احلََْضِر وََكاَن يف اْلِفْطِر قُ وَّ و فَ لَ 
: َأنَّ هَلُْم َذِلَك، َوهُ  ْساَلِميََّة َلمَّا َلُقوا اْلَعدُ و َدلِيال   ِبظَاِهِر ِدَمْشَق، َواَل َرْيَب َأنَّ و اْخِتَياُر ابن تيمية، َوِبِه أَفْ ىَت اْلَعَساِكَر اإْلِ

َحِتِه يف َهِذِه احْلَاَلِة، فَِإن ََّها َأَحقُّ اْلِفْطَر ِلَذِلَك أَْوىَل ِمَن اْلِفْطِر ِلُمَجرَِّد السََّفِر، َبْل ِإبَاَحُة اْلِفْطِر لِْلُمَساِفِر تَ ْنِبيٌه َعَلى ِإبَا
َنا َلُه َولِْلُمْسِلِمنَي، َوأِلَنَّ َمَشقََّة اْلَِْهاِد َأْعَظُم ِمْن َمَشقَِّة السََّفِر، جِبَِوامِِه، أِلَنَّ اْلُقوََّة ُهَناَك خَتَْتصُّ بِاْلُمَساِفِر، َواْلُقوََّة هُ 

ْم للََّه تَ َعاىَل قَاَل: َوَأِعدُّوا هلَُ َوأِلَنَّ اْلَمْصَلَحَة احْلَاِصَلَة بِاْلِفْطِر لِْلُمَجاِهِد َأْعَظُم ِمَن اْلَمْصَلَحِة ِبِفْطِر اْلُمَساِفِر، َوأِلَنَّ ا
 َواْلِفْطُر ِعْنَد اللَِّقاِء ِمْن َأْعَظِم َأْسَباِب اْلُقوَِّة. .[63[ ]اأْلَنْ َفاِل 63َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُ وَّة  ]األنفال: 

َمْقُصوُدُه ِإالَّ مبَا يُ َقوِّي َويُِعنُي َعَلْيِه ِمَن اَل يَِتمُّ َواَل َُيُْصُل ِبِه و َوالنَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقْد َفسََّر اْلُقوََّة بِالرَّْمِي. َوهُ 
ِإنَُّكْم َقْد َدنَ ْومُتْ ِمْن »ِهْم: ) اْلِفْطِر َواْلِغَذاِء، َوأِلَنَّ النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل لِلصََّحابَِة َلمَّا َدنَ ْوا ِمْن َعُدوِّ 

َعُدوَُّكْم، َواْلِفْطُر أَقْ َو  و ِإنَُّكْم ُمَصبِّحُ »وََكاَنْت ُرْخَصة  ُُثَّ نَ َزُلوا َمْنزال  آَخَر فَ َقاَل: )  .« (َلُكمْ  َعُدوُِّكْم، َواْلِفْطُر أَقْ َو 
، فَ َعلََّل ِبُدنُ وِِّهْم ِمْن َعُدوِِّهْم َواْحِتَياِجِهْم ِإىَل اْلُقوَّ  ،َفَكاَنْت َعْزَمة  َفَأْفَطْرنَا« ( َلُكْم َفَأْفِطُروا ِة الَّيِت يَ ْلَقْوَن هِبَا اْلَعُدوَّ

ُر السََّفِر، َوالسََّفُر ُمْسَتِقلٌّ بِنَ ْفِسِه، ومََلْ َيْذُكْر يف تَ ْعِليِلِه َواَل َأَشاَر ِإلَ  ْيِه، فَالت َّْعِليُل ِبِه اْعِتَبار ا ِلَما َوَهَذا َسَبٌب آَخُر َغي ْ
، َواْعِتَباُر السََّفِر اْلُمَجرَِّد ِإْلَغاٌء ِلَما أَْلَغاُه الشَّارُِع يف َهَذا اْلِفْطِر اخْلَا ، َوِإْلَغاُء ْصِف اْلُقوَِّة الَّيِت يُ َقاَوُم هِبَا اْلَعُدوُّ صِّ

 اْعَتبَ َرُه الشَّارُِع َوَعلََّل ِبِه.
ِد أَْوىَل ِمْنُه ِلُمَجرَِّد السََّفِر، َفَكْيَف َوَقْد َأَشاَر ِإىَل َوبِاْلُْْمَلِة. فَ تَ ْنِبيُه الشَّارِِع َوِحْكَمُتُه يَ ْقَتِضي َأنَّ اْلِفْطَر أِلَْجِل اْلَِْها

َها َوَصرََّح حِبُْكِمَها، َوَعَزَم َعَلْيِهْم بَِأْن يُ ْفِطُروا أِلَْجِلَها. َوَيُدلُّ َعَلْيِه مَ  ا َرَواُه ِعيَسى ْبُن يُوُنَس، َعْن اْلِعلَِّة َونَ بََّه َعَلي ْ
ْعُت اْبَن ُعَمَر يَ ُقوُل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أِلَْصَحابِِه يَ ْوَم »ِديَنار ، قَاَل: ْبِن و شعبة، َعْن َعْمرِ  مسَِ

َب َعَلْيِه اأْلَْمَر بِاْلِفْطِر تَابَ َعُه َسِعيُد ْبُن الرَّبِيِع، َعْن شعبة. فَ َعلََّل بِاْلِقَتاِل َورَتَّ « ( فَ ْتِح َمكََّة: )ِإنَُّه يَ ْوُم ِقَتال  فَأَْفِطُروا
 حِبَْرِ  اْلَفاِء، وَُكلُّ َأَحد  يَ ْفَهُم ِمْن َهَذا اللَّْفِظ َأنَّ اْلِفْطَر أِلَْجِل اْلِقَتاِل.
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ِهَي ُرْخَصٌة ِمَن اللَِّه، » اْلِفْطِر: ) َوأَمَّا ِإَذا جَتَرََّد السََّفُر َعِن اْلَِْهاِد َفَكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل يف 
 .« (َفَمْن َأَخَذ هِبَا َفَحَسٌن، َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيُصوَم َفاَل ُجَناَح َعَلْيهِ 

 ْدر  َويف َغزَاِة اْلَفْتِح.بَ َوَسافَ َر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يف َرَمَضاَن يف َأْعَظِم اْلَغَزَواِت َوَأَجلَِّها يف َغزَاِة 
َبْدر  َواْلَفْتِح، ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب: َغَزْونَا َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يف َرَمَضاَن َغْزَوتَ نْيِ، يَ ْوَم »قَاَل ) 

 .« (َفَأْفَطْرنَا ِفيِهَما
اَرُقْطيِنُّ َوَغي ْ  عائشة قَاَلْت: َخَرْجُت َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يف ُعْمَرة  يف »رُُه َعْن ) َوأَمَّا َما َرَواُه الدَّ

َها َوهُ « ( َرَمَضاَن فَأَْفَطَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َوُصْمُت، َوَقَصَر َوأمَْتَْمتُ  َها و ، أَ اأْلَْظَهرُ و فَ َغَلٌط ِإمَّا َعَلي ْ ِمن ْ
، فَ َقاَلْت: يَ ْرَحُم »َوَأَصابَ َها ِفيِه َما َأَصاَب اْبَن ُعَمَر يف قَ ْوِلِه: )  اْعَتَمَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يف َرَجب 

وََكَذِلَك  .« (َمَعُه، َوَما اْعَتَمَر يف َرَجب  َقطُّ و الَّ َوهُ اللَُّه أبا عبد الرمحن، َما اْعَتَمَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم إِ 
 60أَْيض ا ُعَمرُُه ُكلَُّها يف ِذي اْلَقَعَدِة، َوَما اْعَتَمَر يف َرَمَضاَن َقطُّ. انتهى 

 

 من أدب الدعاء
قال: اللهم فرج عن له، كقول: اللهم فرج عن أسد احلسبة مثال، بل يو ليس من األدب يف الدعاء تبجيل املدع

عبدك فالن.. وكذا ال يقال: اللهم ارحم العالمة احملقق فالنا... فمقام الدعاء مقام عبودية  وتضرع وتذلل  وليس 
مقام تزيد  وتفاخر... واهلل ُيب العبد الضعيف املتضعف كما ورد يف احلديث الشريف يف الصحيحني من 

َأاَل ُأْخربُُكْم بَِأْهِل اْْلَنَِّة؟ ُكلُّ َضِعيف  »ُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: حديث َحارِثََة ْبِن َوْهٌب قَاَل: قَاَل رَ 
رَِوايَة ُمتَّفق َعَلْيِه. َويف  .«أَْقَسَم َعَلى اللَِّه أَلَبَ رَُّه. َأاَل ُأْخربُُكْم بَِأْهِل النَّاِر؟ ُكلُّ ُعُتلٍّ َجوَّاظ  ُمْسَتْكرب  و ُمَتَضعِّف  لَ 

 61«كل جواظ منيم متكرب»ُمسلم: 

                                                            

، الكويت، مكتبة املنار اإلسالمية -ه ( ، مرسسة الرسالة، بْيوت 451( ابن قيم اْلومية )املتوىف: 53/ 2ماد املعاد يف هدي خْي العباد ) 60
 م.1991ه  /1115الطبعة: السابعة والعشرون ، 

 ):019/ 1جاء يف كشف املشكل من حديث الصحيحني ) 61
رَاد َأن النَّاس يستضعفونه ويقهرونه -الضَِّعيف: اْلَفِقْي، واملتضعف ِبَفْتح اْلعني 

ُ
 .ويغلط من يْقرؤَها من اْلُمحدثني بِاْلَكْسِر؛ أِلَن امل

 .َدة: العتل ِعْند اْلَعَرب: الشَّديد. َوَقاَل َغْيه: ُهَو اْلفظ الغليظ الشَّديد اخْلُُصوَمة الَِّذي اَل ينقاد خلْيَقاَل أَبُو ُعبَ يْ 
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 اخْلَاِضُع لِلَِّه تَ َعاىَل اْلُمِذلُّ نَ ْفَسُه َلُه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل ِضدُّ املتجرب املستكرب.و وه :فَأْهُل اْْلَنَُّة ُكلُّ َضِعيف  ُمَتَضعِّف  
 

 من كرامات السلف املؤدين حق العبودية هلل سبحان 
ْعَوِة. َويف  الصَِّحيِح  َكاَن َكِثٌْي ِمَن ا َأنَّ الرُّبَ يَِّع بِْنَت النَّْضِر َكَسَرْت ثَِنيََّة َجارِيَة ، »لسََّلِف الصَّاِلِح َمْعُروف ا بِِإَجابَِة الدَّ

نَ ُهْم َرُسوُل ا ُهُم اْلَعْفَو، َفأَبَ ْوا، فَ َقَضى بَ ي ْ للَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َعَرُضوا َعَلْيِهُم اأْلَْرَش، َفأَبَ ْوا، َفطََلُبوا ِمن ْ
ِنيَّتُ َها، فَ َرِضَي اْلَقْوُم، َوَأَخُذوا بِاْلِقَصاِص، فَ َقاَل أََنُس ْبُن النَّْضِر: أَُتْكَسُر ثَِنيَُّة الرُّبَ يِِّع؟ َوالَِّذي بَ َعَثَك بِاحلَْقِّ اَل ُتْكَسُر ثَ 

 « أَْقَسَم َعَلى اللَِّه أَلَبَ رَُّه.و ُه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ ِمْن ِعَباِد اللَِّه ِمْن لَ اأْلَْرَش، فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّ 
، َعِن النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َكْم ِمْن َضِعيف  ُمَتَضعِّف  ِذي ِطْمَرْيِن »َويف  َصِحيِح احْلَاِكِم  َعْن أََنس 

، َوَأنَّ اْلبَ رَاَء َلِقَي َمْحف ا ِمَن اْلُمْشرِِكنَي، فَ َقاَل َلُه الْ  أَْقَسَم َعَلىو لَ  ُهُم اْلبَ رَاُء ْبُن َماِلك  ُمْسِلُموَن: اْقِسْم اللَِّه أَلَبَ رَُّه، ِمن ْ
                                                                                                                                                                                                              

ن. َوالرَّاِبع: املتكرب املختال يف اْلقصْي اْلَبط َفَأما اْلواظ َفِفيِه مَخَْسة أَق َْوال: َأحدَها: أَنه اْلموع املنوع. َوالثَّاين: الشَّديد الصَّْوت يف الشَّّر. َوالثَّاِلث:
 َمْشيه الفاخر. َواخْلَاِمس: أَنه اْلكثْي اللَّْحم املختال يف َمْشيه.

 :)124/ 14وقال النووي يف شرحه على صحيح مسلم )
َكَما َأنَّ ُمْعَظَم َأْهِل النَّاِر اْلِقْسُم   ؛. َواْلُمرَاُد َأنَّ َأْغَلَب َأْهِل اْْلَنَِّة َهُراَلءِ .َقاَل اْلَقاِضي َوَقْد َيُكوُن الضَّْعُف ُهَنا رِقَُّة اْلُقُلوِب َولِينُ َها َوِإْخَباتُ َها ِلإْلِميَانِ 

 َولَْيَس اْلُمرَاُد ااِلْسِتيَعاَب يف الطََّرفَ نْيِ.. ؛اآْلَخرُ 
النَّاِس اَل ُيْكِثُر َغْسَلُه ، َوَمْعىَن َمْدُفوع  بِاأْلَبْ َواِب أَنَُّه اليرذن َلُه َبْل ُُيَْجُب َويُْطَرُد حلََِقاَرتِِه ِعْنَد َوَمْعىَن اأْلَْشَعِث ُمتَ َلبُِّد الشَّْعِر ُمَغب َّرُُه الَِّذي اَل َيْدُهُنُه وَ  

 ..ىَل بِِإبْ رَارِِه أَلَبَ رَُّه ، َوِقيَل َلْو َدَعاُه أَلََجابَهُ قوله صلى اهلل عليه وسلم )لوأقسم َعَلى اللَِّه أَلَبَ رَُّه( َمْعَناُه َلْو َحَلَف مَيِين ا َطَمع ا يف َكَرِم اللَِّه تَ َعا
 . .وَّاظ  َمنِيم  متكرباوقَ ْولُُه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يف َأْهِل النَّاِر )ُكلُّ ُعُتلٍّ َجوَّاظ  ُمْسَتْكرب ( َويف رَِوايَة  ُكلُّ جَ  
ُهمْ فَ ُهَو الدَّ  ؛َوأَمَّا الزَّنِيمُ   . َوأَمَّا اْلُمَتَكب ُِّر َواْلُمْسَتْكربُ فَ ُهَو َصاِحُب اْلِكرْبِ َوُهَو َبَطُر احلَْقِّ َوَغْمُط .ِعيُّ يف النََّسِب اْلُمْلَصِق بِاْلَقْوِم َولَْيَس ِمن ْ

 النَّاِس.(ا.ه. باختصار
 (:246/ 2يقول ابن رجب احلنبلي يف جامع العلوم واحلكم ت األرنروط )

ِإنَّ اللََّه اَل يَ ْنظُُر ِإىَل ُصَورُِكْم »َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  ا َكاَن َأْصُل الت َّْقَو  يف اْلُقُلوِب، َفاَل َيطَِّلُع َأَحٌد َعَلى َحِقيَقِتَها ِإالَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ، َكَما َقالَ َوِإذَ 
نْ َيا قَ ْلبُ « ْم َوَأْعَماِلُكمْ َوأَْمَواِلُكْم، َوَلِكْن يَ ْنظُُر ِإىَل قُ ُلوِبكُ  ُه َخرَاب ا ِمَن َوِحيَنِئذ  فَ َقْد َيُكوُن َكِثٌْي ممَّْن َلُه ُصورٌَة َحَسَنٌة، َأْو َماٌل، َأْو َجاٌه، َأْو رِيَاَسٌة يف الدُّ

 ، فَ َيُكوُن َأْكَرَم ِعْنَد اللَِّه تَ َعاىَل، َبْل َذِلَك ُهَو اأْلَْكثَ ُر ُوُقوع ا، َكَما يف " الت َّْقَو ، َوَيُكوُن َمْن لَْيَس َلُه َشْيٌء ِمْن َذِلَك قَ ْلُبُه مَمُْلوء ا ِمَن الت َّْقوَ 
، َعِن النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل:  ، َلْو أَْقَسَم َعَلى اللَِّه َأاَل ُأْخربُُكْم بَِأْهِل اْْلَنَِّة: ُكلُّ َضِعيف  »الصَِّحيَحنْيِ " َعْن َحارِثََة ْبِن َوْهب  ُمَتَضعِّف 

 .«أَلَبَ رَُّه، َأاَل ُأْخربُُكْم بَِأْهِل النَّاِر: ُكلُّ ُعُتلٍّ َجوَّاظ  ُمْسَتْكرب  
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ُهْم، ُُثَّ اْلتَ َقْوا َمرَّة  ُأْخَر ، فَ َقاُلوا: َعَلى َربَِّك، فَ َقاَل: أَْقَسْمُت َعَلْيَك يَا َربِّ َلَما َمَنْحتَ َنا َأْكَتافَ ُهْم، َفَمَنَحُهْم َأْكَتاف َ 
لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، أَْقِسْم َعَلى َربَِّك، فَ َقاَل: أَْقَسْمُت َعَلْيَك يَا َربِّ َلَما َمَنْحتَ َنا َأْكَتافَ ُهْم، َوَأحلَْْقَتيِن بَِنِبيَِّك صَ 

نْ َيا بِِإْسَناد  َلُه  .«َفُمِنُحوا َأْكَتافَ ُهْم، َوقُِتَل اْلبَ َراءُ  َأنَّ الن ُّْعَماَن ْبَن قَ ْوَقل  قَاَل يَ ْوَم ُأُحد : اللَُّهمَّ ِإينِّ »َوَرَو  اْبُن َأيب الدُّ
  .«اَن أَْقَسَم َعَلى اللَِّه َفأَبَ رَّهُ لن ُّْعمَ أُْقِسُم َعَلْيَك َأْن أُقْ َتَل َفَأْدُخَل اْْلَنََّة، فَ ُقِتَل فَ َقاَل النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: ِإنَّ ا

، ِإَذا َلِقيُت اْلَعدُ و َوَرَو  أَبُ  ا، فَ َلقِّيِن َرُجال  و نُ َعْيم  بِِإْسَناِدِه َعْن َسِعيد  َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن َجْحش  قَاَل يَ ْوَم ُأُحد : يَا َربِّ َغد 
ا َحْرُدُه أُقَاتُِلُه فِ  ا بَْأُسُه، َشِديد  ا، قُ ْلَت: يَا َعْبَد َشِديد  يَك َويُ َقاتُِليِن، ُُثَّ يَْأُخُذين فَ َيْجدَُع أَْنِفي َوأُُذين، فَِإَذا َلِقَيُتَك َغد 

، َوِإنَّ ُه آِخَر الن ََّهارِ اللَِّه َمْن َجدََع أَنْ َفَك َوأُُذَنَك؟ َفَأُقوُل: ِفيَك َويف َرُسوِلَك، فَ تَ ُقوُل: َصَدْقَت، قَاَل َسْعٌد: َلَقْد َرأَيْ تُ 
ْعَوِة، َفَكَذَب َعَلْيِه رَ  . وََكاَن َسْعُد ْبُن َأيب َوقَّاص  جُمَاَب الدَّ ُجٌل، فَ َقاَل: اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن  أَنْ َفُه َوأُُذنَُه َلُمَعلََّقَتاِن يف َخْيط 

ُجَل َذِلَك ُكلُُّه، َفَكاَن يَ تَ َعرَُّض لِْلَجَوارِي يف السَِّكِك َكاِذب ا فَاْعِم َبَصَرُه، َوَأِطْل ُعُمَرُه، َوَعرِّْضُه لِْلِفنَتِ، َفَأَصاَب الرَّ 
َعُه َيْشُتُم َعِلياا، َفَما بَِر  َح ِمْن َمَكانِِه َحىتَّ َجاَء َويَ ُقوُل: َشْيٌخ َكِبٌْي َمْفُتوٌن، َأَصابَ ْتيِن َدْعَوُة َسْعد . َوَدَعا َعَلى َرُجل  مسَِ

 َيَدْيِه َورِْجَلْيِه َحىتَّ قَ تَ َلُه. ِبِعٌْي نَادٌّ، َفَخَبَطُه بِ 
َها َأْرَضَها، فَ َقاَل: اللَُّهمَّ إِ  ْن َكاَنْت َكاِذبَة ، فََأْعِم َونَاَمَعِت اْمَرأٌَة َسِعيَد ْبَن مَْيد  يف أَْرض  َلُه، فَادََّعْت أَنَُّه َأَخَذ ِمن ْ

َنا َلة  مَتِْشي يف َأْرِضَها ِإْذ َوقَ َعْت يف بِْئر  ِفيَها َفَماَتْت. وََكاَن  َبَصَرَها َواقْ تُ ْلَها يف أَْرِضَها، فَ َعِمَيْت، َوبَ ي ْ ِهَي َذاَت لَي ْ
ا َعِظيٌم، ِإنَّا َعِبيُدَك َويف اْلَعاَلُء ْبُن احلَْْضَرِميِّ يف َسرِيَّة ، فَ َعَطُشوا َفَصلَّى، فَ َقاَل: اللَُّهمَّ يَا َعِليٌم يَا َحِليٌم يَا َعِليٌّ يَ 

َرنَاَسبِ  ، فَ َوَجُدوا يِلَك نُ َقاِتُل َعُدوََّك، فَاْسِقَنا َغْيث ا َنْشَرُب ِمْنُه َونَ تَ َوضَّأُ، َواَل جَتَْعْل أِلََحد  ِفيِه َنِصيب ا َغي ْ ، َفَساُروا قَِليال 
َجَع بَ ْعُض َأْصَحاِبِه ِإىَل َمْوِضِع الن َّْهِر، فَ َلْم يَ َر نَ ْهر ا ِمْن َماِء السََّماِء يَ َتَدفَُّق َفَشرِبُوا َوَمَلُئوا أَْوِعَيتَ ُهْم، ُُثَّ َساُروا فَ رَ 

 َشْيئ ا، وََكأَنَُّه مَلْ َيُكْن يف َمْوِضِعِه َماٌء َقطُّ.
َعا َفَجاَء اْلَمَطُر ؛ َودَ َوُشِكَي ِإىَل أََنِس ْبِن َماِلك  َعَطَش أَْرض  بِاْلَبْصَرِة فَ تَ َوضََّأ َوَخرََج ِإىَل اْلبَ رِّيَِّة، َوَصلَّى رَْكَعتَ نْيِ 

 َفَسَقى أَْرَضُه، ومََلْ جُيَاِوِم اْلَمَطُر أَْرَضُه ِإالَّ َيِسْي ا. 
ُموَسى و اَل أَبُ َواْحتَ َرَقْت ِخَصاٌص بِاْلَبْصَرِة يف َمَمِن َأيب ُموَسى اأْلَْشَعرِيِّ، َوبَِقَي يف َوَسِطَها ُخصٌّ مَلْ َُيْىَرِْق، فَ قَ 

 : ْعُت و َما بَاُل ُخصَِّك مَلْ َُيْىَرِْق؟ فَ َقاَل: ِإينِّ أَْقَسْمُت َعَلى َريبِّ َأْن اَل َُيْرَِقُه، فَ َقاَل أَبُ ِلَصاِحِب اخْلُصِّ ُموَسى: ِإينِّ مسَِ
أَْقَسُموا َعَلى اللَِّه و يف أُمَّيَتْ رَِجاٌل طُْلٌس ُرُءوُسُهْم، ُدْنٌس ثَِيابُ ُهْم لَ »َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: 

 .«أَلَبَ رَُّهمْ 
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َياُن: ادْ و وََكاَن أَبُ   ْعَوِة، َفَكاَن مَيُرُّ ِبِه الظَّيْبُ، فَ يَ ُقوُل َلُه الصِّب ْ ُع اللََّه لََنا َأْن َُيِْبَس ُمْسِلم  اخْلَْواَلينُّ َمْشُهور ا بِِإَجابَِة الدَّ
َنا َهَذا الظَّيْبَ، فَ َيْدعُ  ، فَ َيْحِبُسُه َحىتَّ يَْأُخُذوُه بِأَْيِديِهْم. َوَدَعا َعَلى اْمَرأَة  أَْفَسَدْت َعَلْيِه ِعْشَرَة اْمَرأَتِِه َلُه اللَّهَ و َعَلي ْ

َعا اللَُّه فَ َردَّ مِحََها َودَ ِبَذَهاِب َبَصرَِها، َفَذَهَب َبَصُرَها يف احْلَاِل، َفَجاَءْتُه، َفَجَعَلْت تُ َناِشُدُه بِاللَِّه َوَتْطُلُب ِإلَْيِه، فَ رَ 
َها َبَصَرَها، َوَرَجَعِت اْمَرأَتُُه ِإىَل َحاهِلَا َمَعُه.  َعَلي ْ

َفَك، َفَماَت  وََكَذَب َرُجٌل َعَلى ُمَطرِِّ  ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن الشِّخِِّْي، فَ َقاَل َلُه ُمَطرٌِّ : ِإْن ُكْنَت َكاِذب ا، فَ َعجَّلَ   اللَُّه َحت ْ
 ُه. الرَُّجُل َمَكانَ 

ُن: اللَُّهمَّ َقْد َعِمْلَت أََذاُه وََكاَن َرُجٌل ِمَن اخْلََوارِِج يَ ْغَشى جَمِْلَس احلََْسِن اْلَبْصرِيِّ، فَ يُ ْرِذيِهْم، فَ َلمَّا مَاَد أََذاُه، قَاَل احلَْسَ 
َل ِإىَل   َأْهِلِه ِإالَّ َميِّت ا َعَلى َسرِيرِِه. لََنا، فَاْكِفَناُه مبَا ِشْئَت، َفَخرَّ الرَُّجُل ِمْن قَاَمِتِه، َفَما محُِ

: اللَُّهمَّ ِإينِّ أُْقِسُم َعَلْيَك َأْن وََكاَن ِصَلُة ْبُن َأْشَيَم يف َسرِيَّة ، َفَذَهَبْت بَ ْغَلُتُه بِِثَقِلَها، َواْرََتََل النَّاُس، فَ َقاَم ُيَصلِّي، َوقَالَ 
 َءْت َحىتَّ قَاَمْت بَ نْيَ َيَدْيِه.تَ ُردَّ َعَليَّ بَ ْغَليِت َوثَِقَلَها، َفَجا

َمْنِديل  ِفيِه َدْوَخَلُة ُرُطب  َطرِيٍّ، و بِثَ ْوب  أَ و وََكاَن َمرَّة  يف بَ رِّيَّة  فَ َقَرأَ َفَجاَع، فَاْسَتْطَعَم اللََّه، َفَسِمَع َوْجَبة  َخْلَفُه، فَِإَذا هُ  
 ِه ُمَعاَذَة اْلَعَدِويََّة، وََكاَنْت ِمَن الصَّاحِلَاِت.َفَأَكَل ِمْنُه، َوبَِقَي الث َّْوُب ِعْنَد اْمَرأَتِ 

ن ا َرْطب ا، فَ َقاَل ابْ   ُن اْلُمْنَكِدِر: اْسَتْطِعُموا وََكاَن حُمَمَُّد ْبُن اْلُمْنَكِدِر يف َغزَاة ، فَ َقاَل َلُه َرُجٌل ِمْن رُفَ َقائِِه: َأْشَتِهي ُجب ْ
، َحىتَّ رَأَْوا ِمْكَتال  َمَِيط ا، فَِإَذا هُ اللََّه يُْطِعْمُكْم، فَِإنَُّه اْلَقا ُجنْبٌ َرْطٌب، فَ َقاَل و ِدُر، َفَدَعا اْلَقْوُم، فَ َلْم َيِسْيُوا ِإالَّ قَِليال 

ن ا َرْطب ا َهاُهَنا قَاِدٌر َعلَ و بَ ْعُض اْلَقْوِم: لَ  ى َأْن يُْطِعَمُكْم َكاَن َعَسال  فَ َقاَل اْبُن اْلُمْنَكِدِر: ِإنَّ الَِّذي َأْطَعَمُكْم ُجب ْ
، فَ َوَجُدوا َظْرَ  َعَسل  َعَلى الطَّرِيِق، فَ نَ َزُلوا َفَأَكُلوا. ، فَاْسَتْطَعُموُه، َفَدَعْوا، َفَساُروا قَِليال   َعَسال 

ْعَوِة؛ َدَعا ِلُغاَلم  أَقْ رََع الرَّأْ و وََكاَن َحِبيٌب اْلَعَجِميُّ أَبُ   ِس، َوَجَعَل يَ ْبِكي َومَيَْسُح ِبُدُموِعِه رَْأَس حُمَمَّد  َمْعُروف ا بِِإَجابَِة الدَّ
 اْلُغاَلِم، َفَما قَاَم َحىتَّ اْسَودَّ رَْأُسُه، َوَعاَد َكَأْحَسِن النَّاِس َشْعر ا.

ُه َعَلى ُعُنِقِه، َوَرَجَع ِإىَل َوُأيتَ ِبَرُجل  َمِمن  ) أ  به داء( يف حَمَْمل  َفَدَعا َلُه، فَ َقاَم الرَُّجُل َعَلى رِْجَلْيِه، َفَحَمَل حَمِْملَ 
ِفرَاِشِه، ُُثَّ َواْشتَ َر  يف جَمَاَعة  َطَعام ا َكِثْي ا، فَ َتَصدََّق ِبِه َعَلى اْلَمَساِكنِي، ُُثَّ َخاَط َأْكِيَسة ، فَ َوَضَعَها ََتَْت  ِعَيالِِه. 

َفَأْخرََج تِْلَك اأْلَْكِيَسَة، فَِإَذا ِهَي مَمُْلوَءٌة َدرَاِهُم، فَ َوَمنَ َها، فَِإَذا ِهَي  َدَعا اللََّه، َفَجاَءُه َأْصَحاُب الطََّعاِم َيْطلُُبوَن مَثََنُه،
 65َقْدَر ُحُقوِقِهْم، َفَدفَ َعَها ِإلَْيِهْم.[ا.ه.
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 ال للتبعية يف غْي اخلْي... شعار املزكني أنفسهم ال تكونوا إمعة
تضحية وإصرار، واملشكلة أن أكثر الناس يستسلم  بعض العادات السيئة َتتاج إىلو التصدي للمرتشني أ -

 حبجة: أن كل الناس يفعلون؟
ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ينهانا عن التقليد األعمى وجيدد للمسلم شخصيته االميانية الرافضة للتبعية 

َم:  اَل َتُكونُوا ِإمََّعة  تَ ُقوُلوَن: ِإْن َأْحَسَن النَّاُس والتقليد فَعْن ُحَذيْ َفَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ 
َرَواُه  .تظلموا َأْحَسنَّا َوِإْن ظََلُموا ظََلْمَنا َوَلِكْن َوطُِّنوا أَنْ ُفَسُكْم ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْن َُتِْسُنوا وِإن أساؤوا َفاَل 

 الت ِّْرِمِذّي. َويِصح َوقفه على اْبن َمْسُعود.
 يتابع كل أحد على رأيه. واهلاء فيه للمبالغة.و اإلمَّعة  بكسر اهلمزة وتشديد امليم؛ الذي ال رأي له فهو 

... مَُّع َواإْلِ  ] َوَمْعَناُه اْلُمَقلُِّد الَِّذي جَيَْعُل ِديَنُه تَاِبع ا ِلِديِن َغْْيِِه ِباَل رَِوايَة  َواَل ََتِْصيِل بُ ْرَهان  مََّعُة ِعْنَد َوقَاَل َشارٌِح: اإْلِ
اِفُق َهَواُه، َوُياَلِئُم َأْرَب َأْهِل اللَُّغِة الرَُّجُل الَِّذي َيُكوُن ِلَضْعِف َرأِْيِه َمَع ُكلِّ َأَحد ، َواْلُمَراُد ُهَنا َمْن َيُكوُن َمَع َما يُ وَ 

ٌر َوِإْن َشراا نَ ْفِسِه َوَما يَ َتَمنَّاُه. َوِقيَل: اْلُمرَاُد ُهَنا الَِّذي يَ ُقوُل: أَنَا َأكُ  وُن َمَع النَّاِس َكَما َيُكونُوَن َمِعي ِإْن َخي ْر ا َفَخي ْ
ُ..و َفَشرٌّ. قُ ْلُت: َوَهَذا اْلَمْعىَن هُ  َنا أَ  اْلُمتَ َعنيَّ ِإىَل َغْْيِنَا )َأْحَسنَّا( َأْي: َجزَاء  و يَ ُقوُلوَن: )ِإْن َأْحَسَن النَّاُس( َأْي: ِإلَي ْ

َرنَا َفَكَذِلَك حَنُْن )ظََلْمَنا(و ظََلُموا( َأْي: ظََلُمونَا أَ  تَ بَ ع ا هَلُْم )َوِإنْ و أَ  َعَلى َوْفِق َأْعَماهلِِْم. قَاَل الطِّييبُّ، قَ ْولُُه:  :ظََلُموا َغي ْ
أَنَا ُمَقلُِّد النَّاِس يف ِإْحَساهِنِْم  يَ ُقوُلوَن ِإخلَْ. بَ َياٌن َوتَ ْفِسٌْي ِلأْلَمََّعِة أِلَنَّ َمْعىَن قَ ْولِِه: ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َوِإْن ظََلُموا

اْلَعْزُم َواْلَْْزُم َعَلى اْلِفْعِل َأْي: َعزُِّموا و أَْمٌر ِمَن الت َّْوِطنِي َوهُ  :َوظُْلِمِهْم َوُمْقَتِفي أَثَرِِهْم، )َوَلِكْن َوطُِّنوا أَنْ ُفَسُكْم(
َوَمْعىَن احلَِْديِث  وا( َأْي: فَ َعَلْيُكْم َأْن َُتِْسُنوا )َوِإْن َأَساُءوا َفاَل َتْظِلُموا(..أَنْ ُفِسُكْم َعَلى )ِإْن َأْحَسَن النَّاُس َأْن َُتِْسنُ 

ْحَساَن بَِأْن جَتَْعُلوَها َوطَن ا ِلإْلِْحَساِن... ْحَساِن ِإْن  أَْوِجُبوا َعَلى أَنْ ُفِسُكُم اإْلِ َوالت َّْقِديُر: َوطُِّنوا أَنْ ُفَسُكْم َعَلى اإْلِ
 .66النَّاُس َفَأْحِسُنوا، َوِإْن َأَساُءوا َفاَل َتْظِلُموا أِلَنَّ َعَدَم الظُّْلِم ِإْحَساٌن.[.ا.ه. َأْحَسنَ 
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 . اهتم نفسك واحذر الكرب.ليس كل منتقدٍ حاسداً
فهمه غلطا.. إخل = فال توهم و أ ،فيه خللو أ ،بل رمبا رأ  كالمك باطال ،من ينتقدك ال يلزم أن يكون حاسدا -

 أن ناقدوك دائما  هم أعداء النجاح والناجحني!نفسك 
قال حبيبنا صلى اهلل عليه وسلم فيما يرويه اإلمامان يف الصحيحني َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعود  َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعِن 

يف قَ ْلِبِه ِمثْ َقاُل َذرَّة  ِمْن ِكرْب   قَاَل َرُجٌل:  ِإنَّ الرَُّجَل ُيُِبُّ اَل َيْدُخُل اْْلَنََّة َمْن َكاَن   :النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 
ُر َبَطُر احلَْقِّ َوَغْمُط النَّاِس   :.قَاَل رسول اهلل.َأْن َيُكوَن ثَ ْوبُُه َحَسن ا َونَ ْعُلُه َحَسَنة   يٌل ُيُِبُّ اْلََْماَل، اْلِكب ْ   ِإنَّ اللََّه مجَِ

قْ رَار ِبِه، والطغيان يف َدفعه :64قال ابن اْلومي  .َوَقوله:  اْلكرب بطر احْلق  التكرب َعن اإْلِ
 عبيد: وغمط النَّاس: االحتقار هَلُم واإلمراء هبم، َومثله غمص النَّاس بالصَّاد.(ا.ه.و قَاَل أَبُ 

رد اللباس احلسن اخلاِل الكرب، فأما جمو يعين: التكرب عن قبول احلق واالنقياد له، واحتقار الناس وامدراءهم فهذا ه
عن اخليالء فليس بكرب، واحتقار الناس مع رثاثة اللباس كرب.قال احلافظ ابن رجب يف جامع العلوم )عند شرحه 

يَ ْزَدرِيِهْم، َواَل فَاْلُمَتَكب ُِّر يَ ْنظُُر ِإىَل نَ ْفِسِه ِبَعنْيِ اْلَكَماِل، َوِإىَل َغْْيِِه ِبَعنْيِ الن َّْقِص، فَ َيْحَتِقُرُهْم وَ  (:05احلديث رقم
ُهُم احلَْقَّ ِإَذا أَْوَرَدُه َعَلْيِه.ا  .ه.يَ رَاُهْم َأْهال  أِلَْن يَ ُقوَم حِبُُقوِقِهْم، َواَل َأْن يَ ْقَبَل ِمْن َأَحد  ِمن ْ

  

                                                            

 (.020/ 1من حديث الصحيحني )كشف املشكل 64
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 مسألة فقهية
ع يف مسألة فقهية: إذا دخلت مع اإلمام متأخرا وخشيت أن يركع، فدع دعاء االستفتاح واالستعاذة واشر  -

 الفاَتة مباشرة.
 : 6/069« التمهيد»قال ابن عبد الرب يف  -
 «.ويستحبون ) أ  الفقهاء(.. أن يتجمل الرجل يف صالته ما استطاع بثيابه، وطيبه، وسواكه»

( ُقْل 01ِإنَُّه اَل ُيُِبُّ اْلُمْسرِِفنَي )قال اهلل تعاىل: يَا َبيِن آَدَم ُخُذوا مِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجد  وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِفوا 
نْ َيا َخاِلَصة  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة  َمْن َحرََّم مِيَنَة اللَِّه الَّيِت َأْخرََج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْمِق ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا يف احلَْ  َياِة الدُّ

 [02، 01( ]األعرا : 02يَ ْعَلُموَن ) َكَذِلَك نُ َفصُِّل اآْليَاِت ِلَقْوم  
  :قال العالمة صديق حسن خان

 هذا خطاب ْلميع بين آدم وإن كان واردا على سبب خاص، فاالعتبار بعموم اللفظ ال خبصوص السبب.
 .والزينة: ما يتزين به الناس من امللبوس، أمروا بالتزيني عند احلضور إىل املساجد للصالة والطوا 

آلية على سىر العورة يف الصالة، وإليه ذهب مجهور أهل العلم، بل سىرها واجب يف كل حال من وقد استدل با
والكالم على العورة وما جيب سىره منها  ،األحوال، وإن كان الرجل خاليا، كما دلت عليه األحاديث الصحيحة 

 .62مفصل يف كتب الفروع 
غْيه و .. الزينة: ما يتزين به اإلنسان، من ملبوس أ.الَّيِت َأْخرََج ِلِعباِدِه.. اآليةُقْل َمْن َحرََّم مِيَنَة اللَِّه :وأما قوله تعاىل

هني عن التزين هبا، واْلواهر وحنوها، وما قيل هلا امللبوس خاصة فال وجه و من األشياء املباحة، كاملعادن اليت مل ير 
ة، الغالية القيمة، إذا مل يكن مما حّرمه من مجلة ما تشمله اآلية، فال حرج على من لبس الثياب اْليدو له بل ه

                                                            

 .(01واتفقوا أن سىر العورة يف الصالة ملن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض. )مراتب اإلمجاع ص »قال ابن حزم:  62
ع البدن قال ابن احلاجب: يف سىر العورة يف الرجل ثالثة أقوال: السوأتان خاصة، ومن السرّة إىل الركبة، والسرة حىت الركبة، وقيل: سىر مجي

 .(29واجب. )جامع األمهات ص 
وكالم املصنف  .(119قال احلصين: السرة والركبة ليستا من العورة وهو ذلك على الصحيح الذي نّص عليه الشافعي، انظر: كفاية األخيار )ص 

 .(43، 61/ 2ونيل األوطار للشوكاين ).( «22، 21الروضة الّندية )ص »يف 
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اهلل، وال حرج على من تزين بشيء من األشياء اليت هلا مدخل يف الزينة، وال مينع منها مانع شرعي، ومن معم أن 
 ذلك َيالف الزهد فقد غلط غلطا بينا.

الطّيب منها، وهلذا جاءت وهكذا الطيبات من املطاعم واملشارب وحنومها مما يأكله الناس، فإنه ال مهد يف ترك 
 حرمه على غْيه.و اآلية هذه معنونة باالستفهام املتضمن لإلنكار على من حّرم ذلك على نفسه، أ

وما أحسن ما قاله ابن جرير الطربي: لقد أخطأ من آثر لباس الصو  والشعر على لباس القطن، والكّتان مع 
ختاره على خبز الرب، ومن ترك أكل اللحم خوفا من وجود السبيل إليه من حله، ومن أكل البقول والعدس وا

 .عارض الشهوة 
 اسم عام كسيا ومطعما.و َوالطَّيِّباِت ِمَن الرِّْمِق: أي املستلذات من الطعام، وقيل: ه

نْيا داموا يف أي أهنا هلم باألصالة واالستحقاق وإن شاركهم الكفار فيها ما  :ُقْل ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا يف احْلَياِة الدُّ
 احلياة.

قال ابن األنباري: هي للذين آمنوا » خاِلَصة  يَ ْوَم اْلِقياَمِة  أي َمتصة هبم يوم القيامة، ال يشاركهم فيها الكفار  
 .( «129/ 0، الزاد 52/ 2يف الدنيا مشىركة، وهي هلم يف اآلخرة خالصة )النكت 

  :بعدها متعلق بقوله  لِلَِّذيَن آَمُنوا  حال بتقدير القول علي الفارسي: وال جيوم الوقف على الدنيا ألن ماو قال أب
 .69ُقْل ِهَي ثابتة للذين آمنوا يف احلياة الدنيا يف حال خلوصها هلم يوم القيامة [ا.ه 

  

                                                            

 (292يات األحكام )ص: نيل املرام من تفسْي آ 69
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 يف معاملة أهل البدع... كلمة جليلة لشيخنا ابن تيمية رمح  اهلل
لبدع مع القدرة يشبهون الكفار يف استحالل قتل كثْيا ما يكون أهل ا» قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:  -

. ومنهم من يسعى يف قتل املقدور .املرمنني وتكفْيهم كما يفعله اخلوارج والرافضة واملعتزلة واْلهمية وفروعهم،
عليه من َمالفيه؛ إما بسلطانه، وإما حبيلته، ومع العجز يشبهون املنافقني يستعملون التقية والنفاق كحال 

، وذلك ألن البدع مشتقة من الكفر؛ فإن املشركني وأهل الكتاب هم مع القدرة ُياربون املرمنني ومع املنافقني
 العجز ينافقوهنم. 

واملرمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين اهلل حبسب اإلمكان باحملاربة وغْيها، ومع العجز ميسك عما عجز عنه 
غْي منافقة، بل يشرع له من املداراة ومن التكلم مبا يكره عليه  من االنتصار، ويصرب على ما يصيبه من البالء من

 ما جعل اهلل له فرجا وَمرجا. 
وهلذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس، إذا قدروا عليهم ال يعتدون عليهم بالتكفْي والقتل وغْي ذلك، 

العزيز باحلرورية والقدرية، وإذا  بل يستعملون معهم العدل الذي أمر اهلل به ورسوله، كما فعل عمر بن عبد
جاهدوهم فكما جاهد علي رضي اهلل عنه احلرورية بعد اإلعذار وإقامة احلجة، وعامة ما كانوا يستعملون معهم 

الطريق إىل مخود و اهلجران واملنع من األمور اليت تظهر بسببها بدعتهم، مثل ترك َماطبتهم وجمالستهم؛ ألن هذا ه
نهم مل ينافقوهم بل يصربون على احلق الذي بعث اهلل به نبيه كما كان سلف املرمنني بدعتهم، وإذا عجزوا ع

يفعلون، وكما أمرهم اهلل يف كتابه حيث أمرهم بالصرب على احلق، وأمرهم أن ال ُيملهم شنآن قوم على أن ال 
 .692التسعينية ص«. يعدلوا

 من آداب النقاش واحملاورة 
 ،أقدر منه فيفحمك يف نفس املسألةو فقد يأيت من ه ،غلطو فكرتك صحيحة وه إفحامك حملاورك ال يعين أن -

 وال يعين أنه صواب أيضا فرمبا كلكم غلط، والصواب يف قول آخر غْي أقوالكم.
ويصنع  ،وميكن أن تعرض ما عندك بأسلوب آخر ،إذا شعرت أنك لن تصل مع حماورك لنقطة حسنة فأمسك -
. فاملناظرة والنقاش غرضه الوصول للحق فإن .ا حسنا مع صفاء النفوسويتوفر لكم مجيعا وقت ،كذلكو ه
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اْلدال العقيم.. ودائما صحح نيتك يف أ  جدال وإال فانسحب إن و أحسست أن األمر صار جمرد سفسطة فه
 بالباطل.و لقيت من نفسك حب الظهور ول

وميكن أن يَرد على أشر   ،اية هلاال تقف كثْيا عند املماحكات واإليرادت املتكلفة على فكرتك فهذه ال هن -
 وليس يضره. ،وقد حدث ،الكالم وأحسنه )القرآن( مثل هذا

كلهم مل يهضم املوضوع جيدا، وال يتورع يف ترك و رأيت كثْيا من احلوارات تطول وتتشعب بسبب أن بعضهم أ -
 يف بعض ذلك   ويعز عليه السكوت، وهذا مزلق خطر.و احلديث عما ال ُيسن   ول

 

 عوذ باهلل من هذه اخلصال وأمثاهلا.ن
 قال حممد بن كعب القرظي:  -

ثالث خصال من كن فيه كن عليه: البغي، والُنكث، واملكر. وقرأ: وال ُييق املكر السيئ إال بأهله، يا أيها الناس 
 إَّنا بغيكم على أنفسكم، فمن نكث فإَّنا ينكث على نفسه. ذم البغي البن أيب الدنيا.

 مكحول يف احللية. وروي مثله عن
 التدبْي بإرادة الشر..و إخال  العهد واليمني، واملكر هو الظلم وجماومة احلد، والنكث هو والبغى ه

 نعوذ باهلل من هذه اخلصال وأمثاهلا.
 علم وفقه وورع حفيد الصديق 

 قال ابن عون قال:  -
إذ جاءه  -ات علماء التابعني سيد من ساد –كنت عند القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق رضى اهلل عنه 

فقال  ،فجعل الرجل يقول: إين ُدفعت إليك ال أعر  غْيك« ال أحسنه»رجل فسأله عن شيء، فقال القاسم: 
 «.. وكثرة الناس حوِل واهلل ما أحسنه ،ال تنظر إىل طول حلييت»القاسم: 

فواهلل ما رأيتك يف جملس أنبل منك  ،فقال شيخ من قريش جالس إىل جنبه حملمد بن القاسم: يا ابن أخي الزمها 
 جامع بيان العلم وفضله.« واهلل ألن يقطع لساين أحب إِل من أن أتكلم مبا ال علم ِل به»اليوم، فقال القاسم: 

 القاسم حفيد الصديق أحد الفقهاء السبعة يف املدينة.
 وكثْي منا اليوم يستحي أن يقول ال أدري ويظنها تنقص قدره!
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بعة أقسام، فخيارهم من أويت احللم والعلم، وشرارهم من عدمهما، الثالث: من أويت علما بال حلم، والناس أر  -
 الرابع: عكسه. قاله ابن القيم يف إعالم املوقعني.

  

 متفرقات
 قال ابن القيم يف إعالم املوقعني: -

صلى اهلل  -وتردد فيها؛ لقوله  ال جيوم العمل مبجرد فتو  املفيت إذا مل تطمئن نفسه، وحاك يف صدره من قبوله،
فيجب عليه أن يستفيت نفسه أوال، وال ختلصه فتو  « استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك: »-عليه وسلم 

 املفيت من اهلل إذا كان يعلم أن األمر يف الباطن خبال  ما أفتاه.. 
لم أن األمر خبالفه يف الباطن، سواء تردد وال يظن املستفيت أن جمرد فتو  الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يع

عدم و حماباته يف فتواه أو لعلمه جهل املفيت أو ْلهله به، أو لشكه فيه، أو حاك يف صدره، لعلمه باحلال يف الباطن، أو أ
وغْي ذلك من األسباب املانعة  ،ألنه معرو  بالفتو  باحليل والرخص املخالفة للسنةو تقييده بالكتاب والسنة، أ

ة بفتواه وسكون النفس إليها؛ فإن كان عدم الثقة والطمأنينة ألجل املفيت يسأل ثانيا وثالثا حىت َتصل له من الثق
 الطمأنينة؛ فإن مل جيد فال يكلف اهلل نفسا إال وسعها، والواجب تقو  اهلل حبسب االستطاعة. انتهى

ن االجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما مل قال ابن تيمية: وجيتهدون اجتهادا مل يرمروا به، فلم يصدر عنهم م -
 جاهلني، شبيها بالضالني.و يعلموه، فكانوا ظاملني، شبيها باملغضوب عليهم، أ

من و فاجملتهد االجتهاد العلمي احملض = ليس له غرض سو  احلق، وقد سلك طريقه، وأما متبع اهلو  احملض فه
 يعلم احلق ويعاند عنه.

أن يكون له هو ، وله يف األمر الذي قصد إليه شبهة = فتجتمع الشهوة و وهوُث قسم آخر وهم غالب الناس 
 والشبهة.. 

مأجور، وصاحب اهلو  احملض = مستوجب للعذاب، وأما اجملتهد االجتهاد املركب و فاجملتهد احملض = مغفور له أ
 مسيء، وهم يف ذلك درجات حبسب ما يغلب، وحبسب احلسنات املاحية.و على شبهة وهو  =فه
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 تصو  مبتلون بذلك.اه  القواعد النورانيةو أكثر املتأخرين من املنتسبني إىل فقه أو 
 

قلت: وهذا بني أن ما يتخبط به كثْيون اليوم ويعتذرون ألنفسهم بأهنم جمتهدون = وأنه بني األجر واألجرين = 
 ليس بصحيح.

 
ْي مكانه ومكانه مثال: الصالة العمل املفضول يف مكانه وممانه = أفضل من الفاضل يف غ :قاعدة حسنة -

 أفضل من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء..
 فالصالة منهي عنها يف أوقات واالشتغال يف هذه األمور خْي منها.

 اءة..ممان كالتسبيح بعد الصالة والذكر عند النوم وحنوه = أفضل من القر و وكذا األذكار املقيدة مبكان أ
 وكذا آخر بعد التشهد أفضل من الذكر.

 هذه القاعدة قررها شيخ اإلسالم يف مواضع، قال بعد تقرير هذا املعىن:
والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل له، وتارة هذا أفضل له، ومعرفة حال كل شخص شخص، وبيان 

أصلح، وما صدق اهلل عبد و عبده إىل ما هاألفضل له ال ميكن ذكره يف كتاب، بل ال بد من هداية يهدي اهلل هبا 
 = إال صنع له.

 
وال تقصْي = و قال ابن القيم يف معرض كالمه عن أمهية فهم النصوص على مراد اهلل ورسوله منها من غْي غل -

أصل كل خطإ يف األصول والفروع ال و ذكر أن سوء فهمها = أصل كل بدعة وضاللة نشأت يف اإلسالم؛  بل ه
 إليه سوء القصد. سيما إن أضيف 

  1/121الروح 
 فاللهم ارمقنا حسن الفهم وحسن القصد.

 
قال حممد بن جعفر الشيحي؛ قال: كنا عند يوسف بن أسباط؛ فذكر مثامة مردب القاسم بن هارون الرشيد،  -

ا: وإيش له ويثين عليه، فأنكر ذلك عليه، فقال: له عندي يد ليس يعرفها أحد. قلنو فقال: عافاه اهلل! وجعل يدع
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يده عندك؟ فقال: بلغين أن هارون أراد أن جيمع العلماء البنه عبد اهلل، فذكرت فيمن ذكر، فقال له مثامة: يا 
 أمْي املرمنني! يوسف بن أسباط قد ذهب عقله. 

 له يف صاليت وأذكر له هذا أبدا. و فأنا واهلل! أدع
 5/103اجملالسة وجواهر العلم 

 
ِل بعض املناصب =فتوالها من ال ُيمد يف دين وال دنيا = ونتج عنه ضرر كبْي امتنع بعض الصاحلني من تو  -

 بسبب ظن مصلحة خاصة. 
ودخل بعض الصاحلني بعض املناصب لئال يفسد فيها بعض الفاسقني = فكان شرا منهم، وصار بالء على 

 نفسه وعلى الناس، فهذا الباب كاللعب بالنار.
 

فكما أنا نعرض عن شذوذ بعض السلف يف  ،العقيدة والدين واألخالق املنهج السلفي وحدة متكاملة يف -
 االعتقاد مع االعتذار عنهم= فكذلك جيب 

االعراض عن شذوذ بعضهم يف سوء اخللق، وشذوذ بعضهم يف الفقه بنفس الطريقة، فهذا الباب مما يعتذر هلم 
ل األبواب ال يف باب دون باب، وأخطأ من يأخذ بفهم السلف بعمومهم يف كو عنه ال مما ُيتج به؛ فالسلفي ه

 يف الفقه. و من أخذه يف العقيدة، وتنكبه يف األخالق أ
ومن ير  تعظيم أئمة السنة كسفيان الثوري وأمحد وغْيهم ألقوال السلف السابقني مع ما وهبهم اهلل من علم 

اد، كما أن هذا املنهج يريب وعقل وورع= يتبني له غرور كثْي من املعاصرين واعتدادهم بأنفسهم حبجة االجته
حىت يتجرأ أحدهم يف  ،الصغار على استسهال الشذوذ وتنكب كالم األئمة وعدم اعتباره وكأنه ال قيمة له

هذه ال تأيت هبا الشريعة وتنايف احلكمة وحنوها من العبارات، وتكون هي احلق = فيكون  :املسائل، وتراه يقول
 أنه يعظمه؟ُيسب و هذا الصغْي طاعنا يف الشرع وه

التابعني... = ال يعين صحته، فكثْي منهم ال يعين بالتصحيح والتضعيف و نسبة الفقهاء قوال ألحد الصحابة أ -
 يف األحاديث فكيف مبا دوهنا؟ فهذا باب ينبغي أن ينتبه له.

 قال لقيط بن مرارة: -
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 فإن كنت قد فاحشتين فقهرتين = هنيئا مريئا أنت بالفحش أحذق
 ير  الغلبة يف الفحش منقبة.هدية ملن 

 
 خلق.و ليتنا جنعل االبتسامة ومالطفة الناس والرفق هبم هلل =ال ليقال: لطيف وذ -
استشعرنا أننا يف جملس واحد مع من حناوره، فستختلف الطريقة جدا يف اللباقة االحىرام، ال يليق أن َتاور و ل -

 من يكربك بعشرين سنة بنفس طريقة أقرانك
تشعرنا أن بيننا وبني من حناوره فارقا كبْيا يف العلم يف جماله، فستتغْي الطريقة من أسلوب الرد إىل طريقة اسو وكذا ل

 االستفسار املردب، فتعظم الفائدة
 1/110ما محد أحد من العقالء كرم املرأة وال شجاعتها الغيث املسجم قال الصفدي: -
 راض عن األذ  ثقة باهلل، : فصل يف اإلع121يف شجرة املعار  واألحوال ص -

قال اهلل تعاىل: )ودع أذاهم وتكول على اهلل( وقال: )وال تك يف ضيق مما ميكرون( الفكر يف أذية من آذاك = 
شاغل لك عما جيدي عليك، فال تلحظ أذيتهم، واعتمد على موالك يف دفعها عنك فيما يستقبل؛ إذ ال فائدة 

 من يف الفكر فيما قضى.
 زري يف الطيبة شرط القراءة الصحيحة:نظم ابن اْل -

 **وكان للرسم احتماال ُيويوفكل ما وافق وجَه حن
 القرآن ** فهذه الثالثة األركانو وصح إسنادا ه

ويظن بعض الناس أن موافقة الرسم على املطبوع من رواية حفص فقط، وهذا غلط، بل املراد املصاحف 
 ملكياو يف بعضها، كاملصحف الشامي أو العثمانية، ول

[وقراءة نافع وابن عامر ومن يتول فإن 133ومن أمثلة ذلك قراءة ابن كثْي جنات جتري من َتتها األهنارالتوبة]
[ فهذه َمالفة لرسم مصحف حفص الكويف، لكنها جاءت مصاحف أخر  كاملكي 21اهلل الغين احلميداحلديد]

 والشامي واملدين
 113وإما حبث حمقق، وما سو  ذلك فهذيان. االستغاثةصقال ابن تيمية:العلم شيئان:إما نقل مصدق،  -
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وقال ابن تيمية: يعدلون عن النقل الصدق عن القائل املعصوم إىل نقل غْي مصدق عن قائل غْي معصوم.  -
 0/191منهاج السنة

 قال ابن تيمية: كالم هذا الرجل كالم من مل يتصور صحيحا وال عرب فصيحا. -
 هذا الرجل! االستغاثة وما أكثر أمثال

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف آخر الفتيا احلموية عن املتكلمني: أوتوا ذكاء وما أوتوا مكاء، وأعطوا فهوما وما  -
أعطوا علوما، وأعطوا مسعا وأبصارا وأفئدة =)فما أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال أفئدهتم من شيء إذ كانوا 

وا به يستهزءون(اه  وصدق أشباههم كثْي، ممن أعطي فهما وعقال لكنه  جيحدون بآيات اهلل وحاق هبم ما كان
 فسقه، نعوذ باهلل من ذلكو كان سبب شقائه وضالله وميادة كفره أ

 قال اإلمام الشافعي: أرفع الناس قدر ا من ال ير  قدره، وأكثرهم فضال  من ال ير  فضله.  -
 1/41هتديب األمساء واللغات 

خطيئة روي هذا املعىن عن مجاعة من السلف، ومعناه حسن، فعامة الذنوب بسبب حب الدنيا رأس كل  -
حبها وإيثارها، فألجلها سفكت الدماء، وهنبت األموال وقطعت األرحام، وانتهكت األعراض، ومن عقل 

يا وما احلياة الدنيا حقيقتها مل تغره بغرورهاوما احلياة الدنيا إال متاع الغرور،قل متاع الدنيا قليل،وفرحوا باحلياة الدن
 يف اآلخرة إال متاع.

 قال رجل البن املبارك: أوصين. قال: اعر  قدرك. رمحه اهلل، هذه من أنفع الوصايا. -
يذل بعضهم نفسه لألغنياء والكرباء باسم التواضع، وال يكاد يفعله مع غْيهم، وقد سئل الثوري وابن املبارك  -

 غنياء.عن التواضع فقاال: التكرب على األ
دونك يف نعمة و وجاء عن ابن املبارك رواية أخر  تزيده بيانا، فقال: من التواضع أن تضع نفسك عند من ه

فوقك يف دنياه = حىت تعلمه و الدنيا = حىت تعلمه أنه ليس لك فضل عليه لدنياك وأن ترفع نفسك عند من ه
 أنه ليس لدنياه فضل عليك.

 هلم.وهذا حقيقته إعزام النفس عن التذلل 
إنه أوحي إِل أن تواضعوا، حىت ال يفخر أحد »رو  مسلم يف صحيحه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:  -

 «.على أحد، وال يبغي أحد على أحد
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علق ابن تيمية عليه، فقال: هنى سبحانه على لسان رسوله عن نوعي االستطالة على اخللق، وهي: الفخر 
حبق = فقد افتخر، وإن كان بغْي حق = فقد بغى، فال ُيل ال هذا وال هذا. والبغي؛ ألن املستطيل إن استطال 

 1/150« اقتضاء الصراط املستقيم»
 ويدخل يف الفخر املذموم الفخر بالنسب والعرق والبلد والشهادة واملنصب والشيوخ واألصحاب وغْيها

 
طع الطريق بيده وسنانه فإن فتنة هذا يف قال ابن القيم: حماربة الزنديق لإلسالم بلسانه أعظم من حماربة قا  -

 األموال واألبدان وفتنة الزنديق يف القلوب واإلميان. إعالم املوقعني
 

املال والغىن ابتالء، وكثْي من الناس إذا ابتلي به مل يشكر، وكان سبب شقائه يف الدارين: يف ذهاب عمره  -
 التكرب به أوكسبه باحلرام و جبمعه، وعظيم إمثه مبنعه أ

انظر مثال:ما أغىن عين ماليهوما يغين عنه ماله إذا تردىما أغىن عنه ماله وما كسبما أغىن عنكم مجعكمفما أغىن 
 عنهم ما كانوا يكسبون

 
تأمل قول اهلل تعاىل: )الذي خلق سبع مسوات طباقا ما تر  يف خلق الرمحن من تفاوت فارجع البصرهل تر   -

 حسْي(و ب إليك البصر خاسئا وهمن فطور*ُث ارجع البصر كرتني ينقل
إذا تأملتها جتد من اْلالل واملهابة ما يبهرك، وكما َيسأ البصر أن جيد خلال يف صنع اهلل = َيسأ العقل أن جيد 

 خلال يف شرع اهلل تعاىل وفعله 
وتوا يكون العقل فاسدا وير  الذين أو فمن يدعي َمالفة شيء من الشرع للعقل فإما أن يكون ليس من الشرع، أ

 احلقو العلم الذي أنزل إليك من ربك ه
أعمىفمن مين له عقله أن يف الشرع خلال ونقصا و وقال تعاىل أفمن يعلم أَّنا أنزل إليك من ربك احلق كمن ه

 أعمى فاسد العقل وإن ظن أنه مفكر و فه
هبا ويصفهم باْلهل وكثْي منهم ال جيرأ على مباشرة التهمة للشرع لشناعتها لكنه يتنكبها وينعى على من يعمل 

 أحق بذلك وأهله.و واْلمود وعدم فهم الشرع، وه
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تأمل قول اهلل تعاىل: إن يتبعون إال الظن وما هتو  األنفس وبعدها: إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغين من  -

 احلق شيئا مل ذكر عز وجل يف األوىل )اتباع هو  النفس( دون الثانية؟
خرب حمض ليس فيه عمل، وأما اآلية األوىل ففي أصنامهم فكانوا و نية عن املالئكة فهألن كالمهم يف اآلية الثا

يعبدوهنا ويدعوهنا فهناك عبادة وعمل هبو  أنفسهم، وعباد األصنام ُيبون آهلتهم كما قال تعاىل:ومن الناس من 
 يتخذ من دون اهلل أندادا ُيبوهنم كحب اهلل.

 قاله ابن تيمية مبعناه.
 

بكر الصديق لزيد بن ثابت رضي اهلل عنهما عندما أراد منه مجع القرآن: إنك و لبخاري قال أبيف صحيح ا -
 رجل شاب عاقل ال نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

فيه  مع ماو انظر حسن االقتصاد يف املدح وعند احلاجة، وقارنه مبا يصنع اآلن من املدح واملبالغة وبال حاجة، وه
 من هني = كثْي منه كذب وملق.

 
لفظ الكراهة يكثر استخدامه يف احملرم يف النصوص وكالم العلماء املتقدمني، ولذا ينبغي أن يفطن هلذا، لئال  -

 يقع الغلط عليهم.
 

 قال ابن القيم رمحه اهلل: ال جيوم العمل مبجرد فتو  املفيت إذا مل تطمئن نفسه، وحاك يف صدره من قبوله.. -
ألنه معرو  و عدم تقييده بالكتاب والسنة أو حماباته يف فتواه أو لعلمه جهل املفيت أو ْلهله به، أو لشكه فيه، أو أ

 بالفتو  باحليل والرخص املخالفة للسنة.
 1/251إعالم املوقعني

ر على إمالته قال ابن القيم رمحه اهلل: نص اإلمام أمحد على أن الرجل إذا شهد اْلنامة فرأ  فيها منكرا ال يقد -
= أنه ال يرجع، ونص على أنه إذا دعي إىل وليمة عرس فرأ  فيها منكرا ال يقدر على إمالته =أنه يرجع، فسألت 
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شيخنا ]ابن تيمية[ عن الفرق فقال: ألن احلق يف اْلنامة للميت، فال يىرك حقه ملا فعله احلي من املنكر، واحلق 
 باملنكر فقد أسقط حقه من اإلجابة.يف الوليمة لصاحب البيت، فإذا أتى فيها 

 1/239إعالم املوقعني 
 

قال ابن القيم رمحه اهلل: وال حجر يف االصطالح ما مل يتضمن محل كالم اهلل ورسوله عليه فيقع بذلك الغلط  -
يف فهم النصوص ومحلها على غْي مراد املتكلم منها وقد حصل بذلك للمتأخرين أغالط شديدة يف فهم 

 النصوص.
 1/93م املوقعني إعال

 ومعىن قوله: ال حجر يف االصطالح أي: ال مشاحة فيه.
 

محاسك لقول واندفاعك يف نصرته = قد يعميك عن رؤية ما يف أدلة األقول اآلخر من احلق، فىراه باطال،  -
 هدأت وتأملت بان لك ذلكو ورمبا ل

 
ك بغضه عن تقبل قوله واالقتناع به، وقد حاول أال تسمع القول املخالف لرأيك ممن ال َتبه =فغالبا سيحجب -

 يكون احلق معه
 

من أخطر ما يف املناظرات أنه جترئ على تأويل األدلة اليت يوردها املعارض بسرعة ويقع يف ذلك غلط كثْي يف  -
 التأويل وجرأة على النصوص

 
يفهمه غلطا، فال مهما أوتيت من البيان والبالغة وحسن السبك، ومهما احتطت يف كالمك= فستجد من  -

 َتزن، فهذا القرآن أشر  الكالم وأبينه حدث فيه هذا
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أخذ الزينة فقال: )خذوا مينتكم و قال شيخ اإلسالم: واهلل تعاىل أمر بقدر مائد على سىر العورة يف الصالة، وه -
مين ثيابه وأمجلها يف عند كل مسجد( فعلق األمر باسم الزينة ال بسىر العورة إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أ

 الصالة. اه 
 ليت إخواننا الذي ُيضرون للمسجد بثوب النوم وحنوه ينتبهون هلذا

 
بعض الناس يعتقد قوال ُث يرد كل ما دل على خالفه بأي طريق اتفقت له؛ فاألدلة املخالفة ملا اعتقده عنده  -

 2/023من باب الصائل ال يباِل بأي شيء دفعه ابن القيم، كتاب الروح 
 

وصدق رمحه اهلل وهذا نراه كثْيا، حني يعتقد املرء قوال وينتصر له، فتجد يرد ويضعف ويأول كل دليل َيالف 
 قوله، فيدفع حقا كثْيا ألجل هذا

 
 قال املهلب: يعجبين يف الرجل أن أر  عقله مائدا على لسانه  -

 تأملها يا كثْي الكالم..
 

نخعي ]إمام أهل الكوفة وعاملهم يف ممنه[ إىل سارية، وأردناه على قال األعمش:جهدنا أن جنلس إبراهيم ال-
 ذلك، فأىب

 تأملها يا من تقصد صدر اجمللس مباشرة!
 

 ملن عادت وسلم لسلمها ** ومن قربت سلمى أحب وقربا. و عد -
يرد احلق، هذا حال كثْي من الناس يعادي ويواِل وينتصر حملبوبه وقريبيه وحزبه، ال للحق، وإن فعل فالبد أن 

خالف  و ويدفعه ويناكف من جاء به ألجل هذا الغرض الدينء، فيا ويح من فعله، وهنيئا ملن كان انتصاره هلل ول
 كل حمبوب له
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كانت كسوة اإلمام بكر املزين أربعة آال ، كانت أمه غنية، فكان بكر يلبس كسوته، ُث جييء إىل املساكني،   -
 حون بذلك.فيجلس معهم ُيدثهم، ويقول:لعلهم يفر 

جلوسك مع الفقراء والعمال والتحدث معهم ومالطفتهم = تدخل السرور عليهم، وتعود على نفسك بفوائد 
منها شعورك بنعمة اهلل عليك بسعة الرمق ورغد العيش، وتعينك على ذهاب ما يف نفسك من الكرب، وتكسبك 

 التواضع وتدربك عليه
 

فاسقة؟! أنت أكرم منها، هي ختتلف عنك يف دينك و ربجة كافرة أأخيت املسلمة املكرمة، مل تضعني صورة مت -
 وخلقك، نشر مثل هذه الصورة حرام

هذه الصورة تغري ضعا  النفوس بك، يقول هي من جنسها، هذه الصورة إذا شاهدها الرجال كان عليك إُث 
 من يراها ألنك سبب ذلك، ألست يف غىن عن هذا كله؟

 
هي الشراب وهي تسكر صاحبها، ومخر النفس هي الصور والعشق، وهي تسكر مخر اْلسم »قال ابن تيمية:  -

يسكر صاحبه. وهلذا قد ُيصل ألهله مع األحوال من و صاحبها، ومخر األرواح الصوت املطرب ومساعه، وه
 2/22جامع املسائل« العداوة والبغضاء والعربدة، من جنس ما ُيصل للشَّْرب اجملتمعني على احُلَميَّا

 .مجع شاربالشرب: 
 .احلميا من الكأس: إْسكارُها وِحدَّهُتا وَأخُذها بالرْأس

 
هذه بعض األخبار ألئمة السلف من الصحابة ومن بعدهم يف حماسبة أنفسهم وأطرها على احلق، وتكميل ما  -

 يعرض هلا من النقص... حري مبن أراد جناته أن يقتدي هبم..
 

كان إذا شهد العشاء اآلخرة مع الناس »  :بن عمر رضي اهلل عنه قالعن عبد العزيز بن أيب رواد عن نافع عن ا
فحدثت  ،قال أخربين بعض أهل معمر: أنه كان يفعله ،وإذا مل يشهدها يف مجاعة أحيا ليله ،صلى ركعات ُث نام

 .«به معمرا قال: كان أيوب يفعله 
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 1/524مصنف عبد الرماق 
 

اهلل عنه نام ليلة مل يتهجد فيها حىت أصبح، فقام سنة مل ينم فيها، وعن حممد بن املنكدر أن متيما الداري رضي 
 عقوبة للذي صنع. 

 (102التهجد وقيام الليل البن أيب الدنيا )
 

وقال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا حرملة: مسعت ابن وهب يقول: نذرت إين كلما اغتبت إنسانا أن أصوم 
يت أين كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم يوما، فأجهدين، فكنت أغتاب وأصوم، فنو 

 تركت الغيبة.
 9/222سْي أعالم النبالء 

 
 : 9/12نعيم يف حلية األولياء و وقال أب

حدثين ُيىي بن عبدالرمحن بن مهدي:  ،ثنا عبدالرمحن بن عمر ،ثنا عبدالرمحن بن حممد ،حدثنا أمحد بن إسحاق
فنام عن صالة الصبح حىت  ،فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش ،يي الليل كله  أن أباه قام ليلة   وكان ُيُ 

فجعل على نفسه أن ال جيعل بينه وبني األرض وجلده  ،فقال: هذا مما جىن علّي هذا الفراش ،طلعت الشمس
  .فقرح فخذاه مجيعا ،شيئا شهرين

 
 : 13/023وقال اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد 

مد بن أمحد بن رمق قال: مسعت أبا القاسم علي بن احلسن بن مكريا القطيعي الشاعر قال: مسعت أبا أخربنا حم
مسعت عبيد اهلل بن عمر القواريري يقول: مل تكن تكاد  :القاسم عبد اهلل بن حممد بن عبد العزيز البغوي يقول

فإذا الناس  ،صالة يف قبائل البصرةفخرجت أطلب ال ،فنزل يب ضيف فشغلت به ،تفوتين صالة العتمة يف مجاعة
صالة اْلميع تفضل على صالة الفذ » :روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :فقلت يف نفسي ،قد صلوا

فانقلبت إىل منزِل فصليت « سبعا وعشرين » وروي  ،«مخسة وعشرين درجة » وروي  ،«إحد  وعشرين درجة
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 ،وحنن نتجار  ،وأنا راكب فرسا كأفراسهم ،يتين مع قوم راكيب أفراسفرأ ،ُث رقدت ،العتمة سبعا وعشرين مرة
 !فقال: ال جتهد فرسك فلست بالحقنا ،فالتفت إِل آخرهم ،فجعلت أضربه ألحلقهم ،وأفراسهم تسبق فرسي

 .قال: ألنا صلينا العتمة يف مجاعة ؟قال فقلت: ومل ذاك
  

 



180 
 

 : 6/120نعيم يف حلية األولياء و وقال أب
هيم بن عبدامللك ثنا حممد بن إسحاق ثنا قتيبة بن سعيد ثنا مروان بن سامل القري ثنا مسعدة بن حدثنا إبرا

فقسمه  ،اليسع بن قيس الباهلي عن سليمان بن أيب حممد ثنا غالب القطان أن أناسا أتوه يف قسمة مْياث هلم
فأتاه املرذن  ،فغلبته عينه ،لهفاتكأ على مسجد  ،وقد لغب ،حىت إذا أمسى آو  إىل فراشه ،معهم يومهم أمجع

 !؟قالت له املرأة: أال تر  املرذن   يرمحك اهلل   يثوب على رأسك ،يثوب
واملرأة كل ذلك تبعثه ويقول هلا ذلك ذريين  ،قال: فثوب مرارا ،قال: وُيك ذريين فإنك جاهلة مبا لقيت اليوم

ُث أخذ  ،فأعاد املكتوبة أربعا وعشرين مرة ،رفهوال ع ،فلم يذكر كم صلى اإلمام ،فقام فصلى ،حىت انتصف الليل
ومعه كيس فيه  ،فوجد يف الطريق أربع دنانْي ،(1فرأ  فيما ير  النائم أنه ينطلق من منزله إىل كرجبة ) ،مضجعه

قال: فلبثت غْي كثْي فإذا الدنانْي ينشدها من يذكر  ،ثالثة أبواب فطرح الدنانْي يف باب من تلك األبواب
يا صاحب الدنانْي  :فقلت ،ُث دعوته بعد ذلك ،قال: فجعلت أتغامس عنه ،ألربعة   رمحك اهلل   مراراالدنانْي ا

  !فذهبت ألفتح الكيس ألعطيه الدنانْي فإذا الكيس قد خترق وذهبت الدنانْي ،هذه دنانْيك
أقبل إال دنانْيي وقال: ال  ،فضبط بناحية ثويب ،يا صاحب الدنانْي إن دنانْيك قد ذهبت فخذ شراءها :فقلت

أما إنك َّنت عن  :فقال ،فغدوت على ابن سْيين فقصصت عليه ،آخذ بناحية ثويبو وه ،فاستيقظت ،بأعياهنا
  .وال تعد ملثلها ،فاستغفر اهلل ،صالة العشاء اآلخرة

كل وثوب   ،فاتكأت على ذلك املسجد فإذن املرذن ،ُث ابتليت مبثلها :وأخربين غالب القطان قال ،قال سليمان
ما صليت و فقمت فصليت حن ،ذلك تبعثين املرأة الصالة   يرمحك اهلل   فنمت إىل احلني الذي َّنت فيه املرة األوىل

وأناس قدامنا على اإلبل نيام  ،فرأيت أين وأصحابا ِل على بغال شهب مهاليج ،ُث أخذت مضجعي ،املرة األوىل
وأنا وأصحايب جمتهدون على أن نلحقهم حىت  ،رسلهموهم على  ،يف احملامل على فرش وطئة َتدوا هبم احلداة

وحنن جنتهد فال  ،وأنتم على اإلبل على رسلكم ،يا معاشر احلداة مالنا على البغال اهلماليج :فنادينا ،بلغ جهدنا
 !؟ندرككم

وت على قال فغد ،وأنتم صليتم فراد  فلن تلحقونا ،إنا قوم صلينا يف مجع صالة العشاء اآلخرة :فأجابتنا احلداة
 .. .كما رأيتهو فقال: ه ،فحدثته ،حممد بن سْيين
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حدثنا عبداهلل ابن حممد بن جعفر ثنا عبداهلل بن حممد بن عمران حدثين عمي أيوب بن عمران قال حدثت عن 
ُث َّنت فرأيت  ،فصليت مخسا وعشرين مرة أبتغي به الفضل ،فاتتين صالة العشاء يف مجاعة :غالب القطان قال

إهنم صلوا يف مجاعة وصليت  :فقيل ،وهرالء يف احملامل ال أحلقهم ،ين على فرس جواد أركضيف منامي كأ
 اه  .وحدك

 ]وللخرب روايات أخر جتدها يف ترمجته من احللية.[
 .ويف كتاب ابن أيب الدنيا حماسبة النفس باب عنوانه: معاقبة النفس  ذكر فيه أخبارا أخر 

 
 اهلل رمحه اهلل: عقول الناس على قدر مماهنم.  قال اإلمام التابعي مطر  بن عبد -

 هلذا املعىن ال يقارن علم الصحابة بعلم من بعدهم أبدا
 

 قال هشام: مسعت احلسن البصري ُيلف باهلل، ما أعز أحد الدرهم إال أذله اهلل.  -
 بيده..و ألن العز يف االستغناء باهلل، وإعزام الدرهم = ذل له وملن ه

 
 سنة وما شيء إال وقد أنكرته خال أملي فإنه كما هو. 103لنهدي التابعي: أتت عليَّ عثمان او قال أب -

وأعلى منه قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: ال يزال قلب الكبْي شابا يف اثنتني: يف حب الدنيا وطول األمل رواه 
 البخاري

 
رجل ال ينصح أخاه حىت يقول له يف قل ِل يف وجهي مأكره؛ فإن ال»قال ميمون بن مهران ْلعفر بن برقان:  -

 «.وجهه ما يكره
 ما أكثر ما نسكت وجنامل!

 
من نصحك بأسلوب فج وغليظ = أنفع لك ممن جاملك وتركك على غلطك، فال جتعل سوء أسلوب  -

 الناصح وجالفته مربرا يف رد نصحه، بل اقبل منه، ومن مكافأته أن تنصحه أن ُيسن طريقة نصحه.
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ملناسبة = له أثر حسن يف نفس املمدوح، لكن ما يفعله كثْي من الناس من املبالغة والتملق =  املدح املعتدل -
 فزيادة على أنه كذب، له أثر سيء يف املمدوح،

 فبعض الناس أصيب بالغرور بسبب ذلك، وتكرب على النصح، وعد الناصح حاسدا.. 
 لذا فالدعاء للمحسن باخلْي والتوفيق، خْي له من املدح.

 
قال اإلمام التابعي مطر  بن الشخْي: ألن آخذ بالثقة يف القعود أحب إِل من أن ألتمس فضل اْلهاد    -

 بالتغرير. 
 1/191سْي أعالم النبالء

 
قال رجل لإلمام التابعي ميمون بن مهران: ال يزال الناس خبْي ما أبقاك اهلل هلم، قال: اقبل على شأنك، ما  -

 5/45رهبم.  سْي أعالم النبالء يزال الناس خبْي ما اتقوا 
 

أنفقه يف سبيل اهلل، مجع و تصدق به، أو قال التابعي القاسم بن َميمرة:من أصاب ماال من مأُث، فوصل به، أ -
  5/230ذلك كله يف نار جهنم. سْي أعالم النبالء 

 
أربعون قسامة:  عمْي بن النحاس، عن أبيه، قال:كان ال يدخل بيت املال هلشام شيء حىت يشهدو رو : أب -

 لقد أخذ من حقه، ولقد أعطي الناس حقوقهم.
 5/052سْي أعالم النبالء  
 

ضيعوا و قال ابن تيمية: املرصدون للعلم عليهم لألمة حفظ علم الدين وتبليغه؛ فإذا مل يبلغوهم علم الدين أ -
 حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمني..

القتال للجهاد وترك أهل القتال للقتال الواجب عليهم كىرك أهل العلم  فىرك أهل العلم لتبليغ الدين كىرك أهل
 للتبليغ الواجب عليهم كالمها ذنب عظيم
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 5/242قال ابن املاجشون:إن رؤية حممد بن املنكدر]عامل تابعي[ لتنفعين يف ديين. سْي أعالم النبالء  -

 يف دينه وإميانه. وهذا حق فرؤية أهل العلم واإلميان وجمالستهم تنفع جُمالسهم
 

 قال ابن القيم يف الصالة على امليت واالستغفار له الدعاء له: إن مل يكن أهال=انتفع به الداعي وحده.  -
 2/026الروح 

 
قال ابن القيم: رد السنن الثابتة مبا يفهم من ظاهر القرآن =طريقة وخيمة ذميمة، والعلم كل العلم تنزيل  -

شتقة منه ومأخوذة عمن جاء به، وهي بيان له ال أهنا مناقضة له. الروح بتصر  السنن على القرآن؛ فإهنا م
 2/136يسْي

 
تبارك اهلل، فسرت ب: تعاىل وتقدس، وال جيوم أن تستخدم إال يف اهلل تعاىل، ومن الغلط قول: تباركت علينا.  -

، 2/122« يف علوم القرآناإلتقان  »، 2/623« بدائع الفوائد»، و1/199« احملرر الوجيز»نص على ذلك يف:
الفتاو  والدروس يف »، و6/291« أضواء البيان»، و1/234« فتاو  ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم»و

 94ص« شرح التدمرية»، و129ص« املسجد احلرام
 

إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على االنتقام = فترثر الىرك رغبة و والذل أن العفو الفرق بني العف -
 اإلحسان ومكارم األخالق خبال  الذل؛ فإن صاحبه يىرك االنتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس = فهذا مذموم يف

 غْي حممود، ولعل املنتقم باحلق أحسن حاال منه. 
قال تعاىل:والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون فمدحهم بقوهتم على االنتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك 

والصفح و ى من بغى عليهم ومتكنوا من استيفاء ماهلم عليه =ندهبم إىل اخللق الشريف من العفحىت إذا قدروا عل
فقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على اهلل إنه ال ُيب الظاملني فذكر املقامات الثالثة: العدل 

 وأباحه، والفضل وندب إليه، والظلم وحرمه. 
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 2/642« روحال»قاله ابن القيم يف كتاب 
 

يف األفاضل، ومن أمضى أسلحته أن يرمي الغاِل  و قال العالمة املعلمي رمحه اهلل: من أوسع أودية الباطل الغل -
  .كل من ُياول رده إىل احلق ببغض أولئك األفاضل ومعاداهتم

 1/121التنكيل 
 

يف هذه اآلية فيه: خال  بني  قال اهلل تعاىل: )ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب( املراد بالروح -
الروح و السلف واخللف وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح املسئول عنها يف اآلية ليست أرواح بىن آدم بل ه

 ملك عظيمو الذي أخرب اهلل عنه يف كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع املالئكة وه
 2/109قاله ابن القيم يف كتاب الروح 

 روح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صوابا  يعين قوله: يوم يقوم ال
 

قال تعاىل:)من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها(،ويف  -
 الصحيحني عن النيب صلى اهلل عليه وسلم: اشفعوا ترجروا
راجعِته، و يرة لتبقى معه ملا اعتقتهاعائشة فقال:لويف الصحيح أن النيب صلى اهلل عليه وسلم شفع لزوج بر 

 قالت:تأمرين؟ قال إَّنا أنا أشفع=فلم تقبل
دلت النصوص على فضيلة الشفاعة احلسنة، وضبطها بعض العلماء ب ما أذن فيه الشرع دون ما مل يأذنفكل 

 شفاعة تتضمن ظلم أحد فليست حسنة
وتقدمي للمفضول على الفاضل، وحرمان املستحق من وكثْي من الناس يشفعون شفاعات فيها ظلم لغْيهم 

 حقه..وجيعلون هذا من الشفاعة احلسنة معموا!
ومما ُيزن أنك قد جتد الشافع أواملشفوع له أواملشفوع عنده يف مثل هذه الصور ممن ُيسب على أهل اخلْي!وتر  

 بعضهم ُيكيه ويفخر به، وكأنه عمل صاحل!
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عليه، ومن تطلب منه هذه الشفاعة يعتذر وال ينكر على الشافع وال يبني  ومن يسمع ذلك يبتسم له وال ينكر
 أنه ال جيوم..

مل تقبل الشفاعة احلسنة. وأنه ال ينبغي أن يغضب من ردت شفاعته، وأنه ال و ويف احلديث: أن األجر ُيصل ول
 يلح فيها، فرمبا كان اخلْي يف عدم قبوهلا

 
 قريب = فال جتب من دعاك إليه من مكان بعيد.إذا دعاك اللفظ إىل املعىن من مكان  -

 023قاله ابن القيم يف التبيان يف أميان القرآن ص
 

 إذا فهمت احلقائق = فال يناقش يف العبارة إال ضيق العطن صغْي العقل ضعيف العلم.  -
 291قاله ابن القيم يف التبيان يف أميان القرآن ص

 
وح يف املكان، فدعوت لصاحبها، ما أمجل أن نتطيب قبل دخلت املسجد اليوم فوجدت رُيا حسنة تف -

 الصالة وحنتسب بذلك أن يكون ريح املسجد طبيا
 

 احلامم يعد ِلما جيوم أن يأيت؛ فما الظن بأمر متيقن؟! -
 611قاله ابن القيم يف التبيان يف أميان القرآن ص

 
تاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيه قال اهلل تعاىل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الك -

 بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اهلل من ينصره ورسله بالغيب إن اهلل قوي عزيز 
فذكر تعاىل أنه أنزل الكتاب وامليزان وأنه أنزل احلديد ألجل القيام بالقسط؛ وليعلم اهلل من ينصره ورسله وهلذا  

 هدي، وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصْيا. قاله ابن تيمية.كان قوام الدين ب : كتاب ي
 وصدق فال يقوم الدين إال هبما ال كما يدنن بعضهم على األول فقط..
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قال املزين: سألت الشافعي من الّسفلة؟ قال: من يكون إكرامه ملخالفيه أكثر من إكرامه ألهل مذهبه، وليس  -
 2/191كثر هبم، ومىت يواىل العدو؟!  مناقبه للبيهقي ذلك إال لقلة فضله وعلمه، يريد أن يست

 
  2/236قال الشافعي: ليس يف الطيب سر  مناقبه للبيهقي  -
 

 2/236قال الشافعي: الشفاعات مكاة املروءات. مناقبه للبيهقي  -
 2/194وقال أيضا: ال تبذل وجهك ملن يهون عليه ردك 

 
الذين تزوجوا عن أحواهلم يف تزوجيهم، فما منهم أحد قال: إنه  قال الشافعي:أقمت أربعني سنة أسأل إخواين -

 2/191رأ  خْيا! مناقبه للبيهقي
 كفران العشْي انتقل للرجالو يبد

 
قال الشافعي:مسعت بعض أصحابنا ممن أثق به قال: تزوجت ألصون ديين؛ فذهب ديين ودين أمي ودين  -

 1/192جْياين! مناقبه للبيهقي 
 س؟! هل تزوج امرأة إبلي

 
قال الشافعي: ليس بأخيك من احتجت إىل مداراته. وقال: من صدق يف أخوة أخيه=قبل علله، وسد خلله،  -

 2/191وعفا عن ملَلِ ه. مناقبه للبيهقي 
 2/194وقال أيضا: ال تقصر يف حق أخيك اعتمادا على مودته 

 
حي؛ فإن احلي ال يرمن عليه أن قال الشافعي لتلميذه حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم: ال َتدث عن  -

 2/216ينسى. مناقبه للبيهقي 
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أن رجال سوَّ  نفسه حىت صار مثل الِقدح )السهم(= لكان له يف الناس من يعانده. مناقبه و قال الشافعي: ل -
 2/199للبيهقي 

 
: حسان بن حممد الوليدو عبد اهلل احلافظ قال: حدثنا أبو للبيهقي قال: أخربنا أب 2/212يف مناقب الشافعي   -

الفقيه، قال مسعت احلسن بن سفيان يقول: مسعت حرملة بن ُيىي يقول: مسعت الشافعي يقول: إن ابن عجالن 
أنكر على واِل املدينة إسبال اإلمار يوم اْلمعة على رؤوس الناس، فأمر حببسه، فدخل ابن أيب ذئب على الواِل 

حلرام، وتلبس احلرام، وتفعل كذا؛ فال ينكره عليك، ُث ينكر فشفع له وقال: إن ابن عجالن أمحق، يراك تأكل ا
 عليك إسبال اإلمار؛ فخلى سبيله.

 
حدثين أيب، ثنا حرملة، عن حممد بن إدريس الشافعي، قال:   12يف آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حامت صو وه

 كان حممد بن عجالن يأمر باملعرو ، وينهى عن املنكر،
نة يوما، فأطال اخلطبة، فلما نزل وصلى صاح به ابن عجالن، فقال: يا هذا، اتق اهلل، قال: فخطب واِل املدي

فأمر به، فحبس،  !تطيل بيانك ]كذا، ولعلها: ثيابك[وكالمك، على منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟
ا فيما بيننا فقال: ما يكفيه أنه يأمرن !فأخرب ابن أيب ذئب، فدخل على الواِل، وقال: حبست ابن عجالن؟

فقال ابن أيب ذئب: ابن عجالن  !وبينه، فنصْي إىل ما يأمرنا، حىت يصيح بنا على رؤوس الناس فنستضعف؟
يراك تأكل احلرام، وتلبس احلرام، فيىرك اإلنكار عليك، ويقول: ال تطل بيانك وكالمك على و أمحق، أمحق، ه

 وا ابن عجالن، ما عليه من سبيل.منرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال الواِل: أخرج
 

من مجيل عبارات ابن تيمية: ما مل يكن )ب (اهلل ال يكون؛ فإنه ال حول وال قوة إال باهلل، وما مل يكن )ل (اهلل ال  -
 ينفع وال يدوم.

 واستدل لذلك بقوله تعاىل: )إياك نعبد وإياك نستعني(و)فاعبده وتوكل عليه(و)عليه توكلت وإليه أنيب(
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 ل ابن منصور يف مسائله ألمحد وإسحاق بن راهويه: قا -
 ؟«تذاكر العلم بعض ليلة أحب إِلَّ من إحيائها»قلت ألمحد: من قال: 

 قال: العلم الذي ينتفع به الناس يف أمر دينهم.
 هذا؟و قلت: يف الوضوء والصالة والصوم واحلج والطالق، وحن

 قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
 

: املسألة الدقيقة اللطيفة اليت تبذل لغْي أهلها=كاملرأة احلسىن هتد  إىل ضرير مقعد. روضة قال ابن القيم -
 126احملبني ص

 
 231يا ذا اْلالل واإلكرام.. اْلالل: التعظيم، واإلكرام: احلب. رجحه ابن القيم رمحه اهلل. جالء األفهام ص -
 

يت األئمة يستثمرون الصلوات اْلهرية المساع الناس ما . فيا ل.من أعظم ما يوعظ به الناس=كالم اهلل تعاىل -
 فيه من الزواجر والوعد والوعيد

 
ذكر اهلل تعاىل عن فرعون: )لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبني( مل يقل نتبع احلق..وهذا حال بعضهم قد  -

 بيت األمر أال يتبع احلق وإن ظهر وبان.. جحدا وعنادا.
 

، قال اهلل تعاىل: )وجيء يومئذ جبهنم(، وقوله عز وجل عن جهنم: )إذا رأهتم من مكان تأمل هذا املشهد -
 بعيد مسعوا هلا تغيظا ومفْيا(، وقوله عز وجل عنها:)تكاد متيز من الغيظ(.. 

هذا مشهد إحضار جهنم، وحنقها على العباد، ومفْيها وشهيقها، وكوهنا تكاد تتقطع على العصاة غيظا... = 
 رته انقطع قلبك خوفا وحجزك عن كثْي من السوء وحث على مزيد من العمل الصاحل..إذا استحض

قال ابن القيم: ليس يف الذنوب أفسد للقلب من الزىن واللواط وهلما خاصية يف تبعيد القلب من اهلل فإهنما  -
 من أعظم اخلبائث.
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 عليه يف: العلم، الصحة، الصورة، إذا صليت يف املسجد؛ فانظر يف املصلني = لىر  كثرة من فضلك اهلل  -
 اللون، املال، النسب، البلد..إخل، هل أدينا شكرها؟!

 

 رد مشكالت( –شرح حديث  -إمنا الغنى غنى النفس ) تفسري آيات
َا َّنُِدُُّهمْ  :قال تعاىل :بَاُب الِغىَن ِغىَن الن َّْفسِ  :-رمحه اهلل  -جاء يف صحيح البخاري  ِبِه ِمْن َمال   َأَُيَْسُبوَن أَّنَّ

ْم ُمْشِفُقوَن )56( ُنَسارُِع هَلُْم يف اخْلَي ْرَاِت َبْل اَل َيْشُعُروَن )55َوبَِننَي ) ( َوالَِّذيَن 54( ِإنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َرهبِِّ
ْم يُ ْرِمُنوَن ) ْم اَل ُيْشرُِكوَن )52ُهْم بِآيَاِت َرهبِِّ َوالَِّذيَن يُ ْرتُوَن َما آتَ ْوا َوقُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلٌة أَن َُّهْم ِإىَل  (59( َوالَِّذيَن ُهْم ِبَرهبِِّ

ْم رَاِجُعوَن )  [.. 61 - 55( ]املرمنون: 61( أُولَِئَك ُيَسارُِعوَن يف اخْلَي ْرَاِت َوُهْم هَلَا َساِبُقوَن )63َرهبِِّ
ثَ َنا أَبُ  - 6116 ثَ َنا َأمْحَُد ْبُن يُوُنَس، َحدَّ ثَ َنا أَبُ َبْكر ، و َحدَّ ، َعْن َأيب ُهَريْ َرَة، َعِن النَّيبِّ و َحدَّ َحِصني ، َعْن َأيب َصاِلح 

 ا.ه. باختصار.«.[ لَْيَس الِغىَن َعْن َكثْ َرِة الَعَرِض، َوَلِكنَّ الِغىَن ِغىَن الن َّْفسِ »َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 
 قال البغوي يف تفسْيه:

ن ْ َأَُيَْسُبوَن أَّنَّ   ُهْم ِبِه ِمْن مال  َوبَِننَي  أي َما نُ ْعِطيِهْم َوجَنَْعُلُه َمَدد ا هَلُْم ِمَن اْلَماِل َواْلَبِننَي يف الدُّ  َيا. ا َّنُِدُّ
ُمَها ثَ َواب ا أِلَْعَماهلِِْم ِلَمْرَضاتَِنا عَ  ،ُنسارُِع هَلُْم يف اخلَْْْياتِ  ُهْم،  َبْل اَل َيْشُعُروَن، َأنَّ َأْي: جنعل هَلُْم يف اخْلَي ْرَاِت َونُ َقدِّ ن ْ

َأْي:  ،(54ْم ُمْشِفُقوَن )َذِلَك اْسِتْدرَاٌج هَلُْم. ُُثَّ ذََكَر اْلُمَسارِِعنَي يف اخْلَي ْرَاِت فَ َقاَل: ِإنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َرهبِِّ 
ْشَفاُق: اخْلَْوُ ، َواْلَمْعىَن َأنَّ اْلُمْرمِ  ِننَي مبَا ُهْم َعَلْيِه ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َخائُِفوَن ِمْن ِعَقاِبِه، قَاَل احلََْسُن َخائُِفوَن، َواإْلِ

 اْلَبْصرِيُّ: اْلُمْرِمُن َمْن مَجََع ِإْحَسان ا َوَخْشَية ، َواْلُمَناِفُق َمْن مَجََع ِإَساَءة  َوأَْمن ا. 
َوالَِّذيَن »أعطوا من الزكوات والصدقات، روي َعْن َعاِئَشَة أَن ََّها َكاَنْت تَ ْقَرأُ َوالَِّذيَن يُ ْرتُوَن َما آتَ ْوا، َأْي: يُ ْعطُوَن َما 

ِه َوَأنَّ َأْي: يَ ْعَمُلوَن َما َعِمُلوا ِمْن َأْعَماِل اْلربِّ، َوقُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلٌة، َأنَّ َذِلَك اَل يُ ْنِجيِهْم ِمْن َعَذاِب اللَّ « يَْأتُوَن َما أَتَ ْوا
ْم راِجُعوَن، أِلَن َُّهْم موقنون  أَن َُّهْم يَ ْرِجُعوَن ِإىَل اللَِّه َعزَّ َأْعَماهلَُ  ُهْم،  أَن َُّهْم ِإىل َرهبِِّ وجّل. قال احلسن: ْم اَل تُ ْقَبُل ِمن ْ

 عملوا واهلل  بِالطَّاَعاِت َواْجتَ َهُدوا ِفيَها، َوَخاُفوا َأْن تُ َردَّ َعَلْيِهْم.
َها قَاَلْت: قَ ْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َوالَِّذيَن يُ ْرتُوَن َما آتَ ْوا َوقُ ُلوبُ ُهْم  َعْن َعاِئَشةَ  -بسنده  -«1120» َرِضَي اللَُّه َعن ْ

ُق اَل يَا بِْنَت الصَِّديِق، َوَلِكنَُّه الرَُّجُل َيُصوُم َوُيَصلِّي َويَ َتَصدَّ »الَِّذي يَ ْزين َوَيْشَرُب اخلَْْمَر َوَيْسرُِق؟ قَاَل: و َوِجَلٌة َأهْ 
 حديث حسن بطرقه.« َوََيَاُ  أن ال يقبل منه
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َها   ،قَ ْولُُه َعزَّ َوَجلَّ:  أُولِئَك ُيسارُِعوَن يف اخلَْْْياِت، يُ َباِدُروَن ِإىَل اأْلَْعَماِل الصاحلة  َوُهْم هَلا ساِبُقوَن، َأْي: ِإلَي ْ
َقْت هَلُْم ِمَن اللَِّه السََّعاَدُة. َوقَاَل اْلَكْليبُّ: َسبَ ُقوا اأْلَُمَم ِإىَل َساِبُقوَن، قال اْبُن َعبَّاس  يف َمْعىَن َهِذِه اآْليَِة: َسب َ 

 43اخْلَي ْرَاِت.( ا.ه.
)ليس الغىن عن كثرة العرض( يريد ليس حقيقة الغىن عن كثرة متاع الدنيا، ألن كثْي ا  :قوله )صلى اهلل عليه وسلم(

الزيادة، وال يباىل من أين يف   جيتهد دائب او ال يقنع مبا أعطى فه املال يكون فقْي النفسيف   ممن وسع اهلل عليه
يأتيه، فكأنه فقْي من املال؛ لشدة شرهه وحرصه على اْلمع، وإَّنا حقيقة الغىن غىن النفس، الذ  استغىن 

ا، وغىن يف   صاحبه بالقليل وقنع به، ومل ُيرص على الزيادة فيه، وال أحلّ  النفس الطلب، فكأنه غىن واجد أبد 
باب الرضا بقضاء اهلل تعاىل والتسليم ألمره علم أن ما عند اهلل خْي لألبرار، وىف قضائه ألوليائه األخيار، رو  و ه

 .41احلسن، عن أىب هريرة قال: )قال ىل رسول اهلل: أرض مبا قسم اهلل تكن أشكر الناس(
ال لَيست لذاته بل حِبَسب َما يتَ َعلَّق ِبِه َوِإن  و ] َوأما َوجه اْلُمَناسَبة َبني احَلِديث َواآْليَة هُ  :قال العيين

َ
َأن خْيية امل

ال اْلكثْي َغِنيا لذاته بل حِبَسب تصرفه ِفيِه، فَِإن َكاَن َغِنيا يف نَفسه مل 
َ
َكاَن ُيسمى خْيا، وََكَذِلَك لَْيَس َصاحب امل

لقربات، َوِإن َكاَن يف نَفسه َفِقْيا أْمسكُه َواْمتنع من يتَ َوقَّف يف صرفه يف اْلَواِجَبات واملستحبات من ُوُجوه اْلرب وا
ال ََتت َيده لَكونه اَل يْنَتفع ِبِه و بذله ِفيَما أَمر ِبِه خشَية من نفاده، فَ هُ 

َ
يف احلَِْقيَقة َفقْي ُصورَة َومعىن، َوِإن َكاَن امل

نْ َيا َواَل يف اآْلِخَرة بل ُرمبَا َكاَن وباال  َعلَ   42ْيِه.[اَل يف الدُّ
غلبة و َوأَمَّا ]دعاؤه صلى اهلل عليه وسلم  ربه أن يغنيه عن الفقر واملغرم   : ] 40  -رمحه اهلل  -قال ابن عبد الرب

 .َجبَّار ا َشِقياا ()اللَُّهمَّ َأْحِييِن ِمْسِكين ا َواْحُشْرين يف ُمْمَرِة اْلَمَساِكنِي َواَل جَتَْعْليِن  :الدْين[  َمَع قَ ْولِِه )َعَلْيِه السَّاَلُم(
الَِّذي اَل يُْدَرُك َمَعُه اْلُقوَُّة َواْلَكَفاُ  َواَل َيْسَتِقرُّ َمَعُه يف الن َّْفِس ِغىن  أِلَنَّ الغىن عنده صلى اهلل و فَِإنَّ َهَذا اْلَفْقَر هُ 

 عليه وسلم غىن النفس.

                                                            

 (064/ 0إحياء الىراث ) -تفسْي البغوي  43
 (165/ 13شرح صحيح البخار  البن بطال ) 41
 (55/ 20عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) 42
 )521/ 2االستذكار إلبن عبد الرب  ) 40
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َدُه  َدُه ِمْن نِْعَمة  فَ َقالَ َوَقْد َجَعَلُه اللَُّه )َعزَّ َوَجلَّ( َغِنياا َوَعدَّ . ومل .(2)َوَوَجَدَك َعاِئال  فأغىن( )الضحى :َعَلْيِه ِفيَما َعدَّ
وََكاَن اْلِغىَن ُكلُُّه يف قَ ْلِبِه ثَِقة  ِبَربِِّه َوُسُكون ا  ،يكن غناه صلى اهلل عليه وسلم َأْكثَ َر ِمْن ِإجَياِد ُقوِت َسَنة  لِنَ ْفِسِه َوِعَيالِهِ 

َر َلُه..  ِإىَل َأنَّ   الرِّْمَق َمْقُسوٌم يَْأتِيِه ِمْنُه َما ُقدِّ
ُر يَْأتِيَك. ؛وََكَذِلَك قَاَل )َعَلْيِه السَّاَلُم( ِلَعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعود :  يَا َعْبَد اللَِّه! اَل َيْكثُ ُر مَهُّكَ  ُر َيُكْن َوَما يُ َقدَّ  َما يُ َقدَّ

ُروَح اْلُقُدِس نَ َفَث يف َرْوِعي فَ َقاَل َلْن مَتُوَت نَ ْفٌس َحىتَّ َتْسَتْكِمَل رِْمقَ َها فَات ََّقْوا  ِإنَّ   :َوقَاَل صلى اهلل عليه وسلم
ُلوا يف الطََّلِب ُخُذوا َما َحلَّ َوَدُعوا َما َحرَّمَ   اللََّه َوَأمجِْ

اللَُّهمَّ   :وََكَذِلَك َكاَن النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقولُ  ،َفِغىَن الن َّْفِس يُِعنُي َعَلى َهَذا ُكلِِّه َوِغىَن اْلُمْرِمِن اْلِكَفايَةُ 
 أَْفَضُل هَلُمْ و . ومََلْ يُرِْد هِبِْم ِإالَّ الَِّذي هُ .اْجَعْل رِْمَق آِل حُمَمَّد  ُقوت ا

ٌر ممَّا َكثُ َر َوأهَْلَى  :َوقَاَل صلى اهلل عليه وسلم   َما َقلَّ وََكَفى َخي ْ
نْ َيا َشْيٌء يُ ْغِنيَك. :َحامِم  و َوقَاَل أَبُ   ِإَذا َكاَن َما َيْكِفيَك اَل يُ ْغِنيَك فَ َلْيَس يف الدُّ

.  وََكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتِعيُذ بِاللَِّه ِمْن فَ ْقر  ُمْسِر   َوِغىن  ُمْطغ 
ٌ َأنَّ   اْلِغىَن َواْلَفْقَر َطَرفَاِن َوَغايَ َتاِن َمْذُموَمَتاِن.... َويف َهَذا َدلِيٌل بَ نيِّ

ْن َخْْي  َفِقٌْي( ) َولَْيَس يف قَ ْوِل اللَِّه تَ َعاىَل ِذْكرُُه َحاِكي ا َعْن موسى صلى اهلل عليه وسلم )َربِّ ِإينِّ ِلَما أَنْ َزْلَت ِإَِلَّ مِ 
يَع َخْلِقِه يَ ْفَتِقُروَن ِإىَل َرمْحَِتِه َواَل ِغىن  هَلُْم َعْن رِْمِقِه َفَمْن َأْعطَاُه اللَُّه ( تَ ْفِضيُل اْلِغىَن َعَلى اْلَفقْ  21اْلَقَصِص  ِر أِلَنَّ مجَِ

ُر َعَلى َمِن َومَحُْدُه كَ اْلِكَفايََة فَ َقْد مَتَّْت َلُه ِمْنُه اْلِعَنايَُة َوَمْن أَتَاُه اللَُّه ِمْن رِْمِقِه ِسَعة  فَ َواِجٌب ُشْكرُُه َعَلْيِه  َما جيَُِب الصَّب ْ
 َوُمْرنَُة َذِلَك َساِقَطٌة َعِن اْلَفِقِْي اْمُتِحَن بِاْلِقلَِّة َواْلَفْقِر أِلَنَّ اْلَفرَاِئَض َوُحُقوَق اْلَماِل َونَ َواِفَل اخلَْْْيِ تَ تَ َوجَُّه ِإىَل ِذي اْلِغىَن 

ُر َعَلى  قال اهلل )عز وجل( )إَّنا يوىف الصابرون  ؛اْلَفْقِر َوالرَِّضا ِبِه ثَ َواٌب َجِسيمٌ َواْلِقَياُم هِبَا َفْضٌل َعِظيٌم َوالصَّب ْ
( الزُُّمِر   13َأْجَرُهْم ِبَغْْيِ ِحَساب 

ُر اأْلُُموِر أَْوَساطَُها. :َوَقْد قَاَل احلَُْكَماءُ   َخي ْ
َنتُ َهافَالزِّيَاَدُة اْلَكِثْيَُة َعَلى اْلُقوِت َواْلِكَفايَِة َذِميَمٌة َواَل  َوالت َّْقِصُْي َعِن الكفا  حمنة وبلية ال يأمن َصاِحبُ َها  ،تُ ْرَمُن ِفت ْ

ُهَما( أَنَُّه ُسِئَل َعْن  َنتَ َها أَْيض ا َواَل ِسيََّما َصاِحُب اْلَعيَّاِل.. فقد روي عن بن ُعَمَر )َرِضَي اللَُّه َعن ْ ُدَعاِء النَّيبِّ َصلَّى ِفت ْ
َجْهُد اْلَباَلِء َكثْ َرُة اْلِعَياِل َوِقلَُّة اْلَماِل.[ ا.ه. مع  :اللَُّهمَّ ِإينِّ أُُعوُذ ِبَك ِمْن َجْهِد اْلَباَلِء فَ َقالَ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 تصر  يسْي جدا.
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 القرآن جيادل عن صاحب  العامل ب  يوم القيامة
ْعُت َرُسوَل اللَّهِ  يُ ْرَتى بِاْلُقْرآِن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة »يَ ُقوُل:   -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  - َوَعِن النَ وَّاِس ْبِن مَسَْعاَن قَاَل: مسَِ

نَ ُهَما َشْرقٌ و َوَأْهِلِه الَِّذيَن َكانُوا يَ ْعَمُلوَن بِِه تَ ْقُدُمُه ُسوَرُة اْلبَ َقَرِة َوآُل ِعْمرَاَن َكأَن َُّهَما َغَماَمَتاِن، أَ  ، ظُلََّتاِن َسْوَداَواِن بَ ي ْ
 .َرَواُه ُمْسِلمٌ «  َكأَن َُّهَما ِفْرقَاِن ِمْن َطْْي  َصَوا َّ َُتَاجَّاِن َعْن َصاِحِبِهَماو أَ 

 (: 2121ح  1161/ 1قال يف مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )
ْعُت َرُسوَل اللَِّه )ْبِن مَسَْعاَن( ِبَكْسِر السِّنِي َوبِ و)َوَعِن النَ وَّاِس( ِبَفْتِح النُّوِن َوَتْشِديِد اْلَوا َصلَّى اللَُّه  -َفْتح  )قَاَل: مسَِ

بِثَ َواِبِه )يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوَأْهِلِه( َعَطٌف َعَلى اْلُقْرآِن )الَِّذيَن َكانُوا و َأْي ُمَتَصوَّر ا أَ  ،يَ ُقوُل: يُ ْرَتى بِاْلُقْرآِن( -َعَلْيِه َوَسلََّم 
ة  ْن قَ َرأَ ومََلْ يَ ْعَمْل ِبِه مَلْ َيُكْن ِمْن َأْهِل اْلُقْرآِن َواَل َيُكوُن َشِفيع ا هَلُْم َبْل َيُكوُن اْلُقْرآُن ُحجَّ يَ ْعَمُلوَن ِبِه( َدلَّ َعَلى َأنَّ مَ 

ُم َأْهَلُه أَ  ،َعَلْيِهمْ  ِمِه لِْلُقْرآِن، َأْي َوقَاَل الطِّييبُّ: ال ،اْلُقْرآَن )ُسوَرُة اْلبَ َقَرِة َوآِل ِعْمرَاَن(و )تَ ْقُدُمُه( َأْي تَ تَ َقدَّ ضَِّمُْي يف تَ َقدُّ
لِْلَوْمِن يف اْلِميزَاِن، َوِمْثُل يَ ْقُدُم ثَ َوابُ ُهَما ثَ َواَب اْلُقْرآِن، َوِقيَل: ُيَصوَُّر اْلُكلُّ حِبَْيُث يَ رَاُه النَّاُس َكَما ُيَصوَُّر اأْلَْعَماُل 

ظُلََّتاِن( ِبَضمِّ الظَّاِء، َأْي َسَحابَ َتاِن و )َكأَن َُّهَما َغَماَمَتاِن أَ  ،َل يَ ْعَجُز َعْن أَْمثَالِهِ َذِلَك جيَُِب اْعِتَقاُدُه ِإميَان ا فَِإنَّ اْلَعقْ 
ُهَما َعَلى بَ ْعض  َوَذِلَك ِمَن اْلَمْطُلوِب يف الظِّاَلِل، ِقيلَ  َا ُجِعَلَتا  )َسْوَداَواِن( ِلَكثَافَِتِهَما َواْرِتَكاِم اْلبَ ْعِض ِمن ْ : ِإَّنَّ

، َقاَل اْلُمْظِهُر: َوُُيَْتَمُل َكالظُّلَّتَ نْيِ لَِتُكونَا َأْخَوُ  َوَأَشدُّ تَ ْعِظيم ا يف قُ ُلوِب ُخَصَمائِِهَما أِلَنَّ اخْلَْوَ  يف الظُّلَِّة َأْكثَ رُ 
نَ ُهَما َشْرٌق( ِبَفْتِح ا لشِّنِي اْلُمْعَجَمِة َوُسُكوِن الرَّاِء بَ ْعَدَها قَاٌ  َوَقْد َأْن َيُكوَن أِلَْجِل ِإْظاَلِل قَارِئِِهَما يَ ْوَم اْلِقَياَمِة )بَ ي ْ

ا َعَلى أَن َُّهَما َمَع اْلَكثَاَفِة اَل َيْستُ رَاِن الضَّْوَء، و ُرِوَي ِبَفْتِح الرَّاِء، َواأْلَوَُّل َأْشَهُر، َأْي َضْوُء َونُوُر الشَّْرِق هُ  الشَّْمِس تَ ْنِبيه 
نَ ُهَما فُ ْرَجٌة َوَفْصٌل َكَتَميُّزَِها بِاْلَبْسَمَلِة يف اْلُمْصَحِف، َواأْلَوَُّل َأْشَبُه و الشَّقَّ َوهُ  َوِقيَل: أَرَاَد بِالشَّْرقِ  ااِلْنِفرَاُج، َأْي بَ ي ْ

ُنونَِة فَِإن َُّهَما اَل و َوهُ  نَ ُهَما فَاِصَلٌة، اللَُّهمَّ أَنَُّه أَرَاَد ِبِه الضَّْوَء اِلْسِتْغَنائِِه ِبَقْولِِه ظُلََّتاِن َعْن بَ َياِن اْلبَ ي ْ َياِن ظُلَّتَ نْيِ ِإالَّ َوبَ ي ْ ُتَسمَّ
ُنونٌَة َمعَ  نَ ُهَما بَ ي ْ َياُن أَنَُّه لَْيَسْت ظُلٌَّة فَ ْوَق ظُلَّة  َبْل ُمتَ َقابَِلَتاِن بَ ي ْ  أَنَُّه ُُيَْتَمُل َأْن َيُكونَا ظُلَّتَ نْيِ ِإالَّ َأْن يُ َقاَل ِفيِه تِب ْ

َفِصَلتَ نْيِ بِااِلْعِتَباِر )أَ ُمتَِّصَلتَ نْيِ  َأْي طَائَِفَتاِن )ِمْن َطْْي  َصَوا َّ َُتَاجَّاِن َعْن  ،َكأَن َُّهَما ِفْرقَاِن(و يف اأْلَْبَصاِر ُمن ْ
 .َصاِحِبِهَما، َرَواُه ُمْسِلٌم(
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 من روائع الشعر
 قال أحد شعراء العصر األموي:

َُخي ِّمِ  ****** أراك ط روب ا وال ه  ا ذا شجا وترّنُِّ 
 تطو  بأكن ا  السح اب امل

 فم ا ه ذِه إال سجي ُة مغَرمِ ************** أصاب ك عشٌق أم ُرميت بأسهم  
 وغين ِل بذكر ُسَلْيَمى والكمال ونَ غِّمِ *********** أال فاسقين كاسات مخر  

 أغار عليها من فم املتكلم************* أال ودع عنك ذكر العامرية إنين
 إذا وضعتها موضع اللثم بالفم ************ اسات يقبلن ثغرهاوأحسد ك

 إذا حدثاها بالكالم املغمغم**************** أغار عليها من أمها وأبيها
 إذا لبستها فوق جسم منعم *************  أغار على أعطافها من ثياهبا

 ونغمة داود وعفة مرمي  **************** هلا حكمة لقمان وصورة يوسف  
 وآالم أيوب وحسرة آدم************** وِل حزن يعقوب ووحشة يونس  

 .ملا جام عندي يف الىراب التيممِ ......مل ميس األرض فاضل َشْعرِهاو ول
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 بر الوالدين ومسائل قيمة للعالمة القرطيب
َوتَ ْوِحيِدِه، َوَجَعَل ِبرَّ اْلَواِلَدْيِن َمْقُرون ا ِبَذِلَك،   ) أََمَر اللَُّه ُسْبَحانَُه ِبِعَباَدتِهِ  :يف تفسْيه -رمحه اهلل  -قال القرطىب 

قَاَل: َأِن اْشُكْر ِل َوِلواِلَدْيَك َكَما قَ َرَن ُشْكَرمُهَا ِبُشْكرِِه فَ َقاَل: َوَقضى َربَُّك َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوبِاْلواِلَدْيِن ِإْحسانا . وَ 
بُّ ِإىَل  َصِحيِح اْلُبَخارِيِّ َعْن َعْبِد اللَِّه قَاَل: َسأَْلُت النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ اْلَعَمِل َأحَ َويف  .ِإَِلَّ اْلَمِصُْي 

َأيُّ؟ قَاَل: اْلَِْهاُد يف َسِبيِل اللَِّه  اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ؟ قَاَل: الصَّاَلُة َعَلى َوْقِتَها قَاَل: ُُثَّ َأيُّ؟ قَاَل: ُُثَّ ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن قَاَل ُُثَّ 
ْساَلِم. َوَرتََّب َفَأْخبَ َر َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَّ ِبرَّ اْلَواِلَدْيِن أَْفَضُل اأْلَْعَماِل بَ ْعَد الصَّاَلِة الَّيِت ِهَي  َأْعَظُم َدَعاِئِم اإْلِ

 يَب َواْلُمْهَلَة.                                                                                 َذِلَك بُِثمَّ الَّيِت تُ ْعِطي الت َّْرتِ 
ْحَساِن ِإلَْيِهَما َأالَّ يَ تَ َعرََّض ِلَسبِِّهَما َواَل يَ ُعقَُّهَما، فَِإنَّ َذِلَك ِمَن اْلكَ و    ، َوبِ ِمَن اْلربِّ هِبَِما َواإْلِ َذِلَك َبائِِر ِباَل ِخاَل  

َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ِإنَّ ِمَن و َوَرَدِت السُّنَُّة الثَّابَِتُة، َفِفي َصِحيِح ُمْسِلم  َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمر  
الرَُّجُل َواِلَدْيِه؟ قَاَل نَ َعْم. َيُسبُّ الرَُّجُل أَبَا الرَُّجِل  اْلَكَبائِِر َشْتَم الرَُّجِل َواِلَدْيِه َقاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه، َوَهْل َيْشُتمُ 

                            فَ َيُسبُّ أَبَاُه َوَيُسبُّ أُمَُّه فَ َيُسبُّ أُمَُّه.                                                                       
ا ِإَذا أََمَرا َفتُ ُهَما يف َأْغرَاِضِهَما اْْلَائَِزِة هَلَُما، َكَما َأنَّ ِبرَّمُهَا ُمَوافَ َقتُ ُهَما َعَلى َأْغرَاِضِهَما. َوَعَلى َهذَ ُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن َُمَالَ و 
ِإْن َكاَن َذِلَك اْلَمْأُموُر ِبِه ِمْن قَِبيِل َأَحُدمُهَا َوَلَدمُهَا بَِأْمر  َوَجَبْت طَاَعتُ ُهَما ِفيِه، ِإَذا مَلْ َيُكْن َذِلَك اأْلَْمُر َمْعِصَية ، وَ و أَ 

ا بِاْلُمَباِح ُيَصي ِّرُُه يف اْلُمَباِح يف َأْصِلِه، وََكَذِلَك ِإَذا َكاَن ِمْن قَِبيِل اْلَمْنُدوِب. َوَقْد َذَهَب بَ ْعُض النَّاِس ِإىَل َأنَّ أَْمَرمهَُ 
 بِاْلَمْنُدوِب يَزِيُدُه تأكيدا يف ندبيته. َحقِّ اْلَوَلِد َمْنُدوب ا ِإلَْيِه َوأَْمَرمُهَا

أَبَ ْيُت، َفذََكَرْت َذِلَك رو  الىرمذي عن ُعَمَر قَاَل: َكاَنْت ََتْيِت اْمَرأٌَة ُأِحب َُّها، وََكاَن َأيب َيْكَرُهَها َفَأَمَرين َأْن أُطَلَِّقَها فَ 
 َعْبَد اللَِّه ْبَن ُعَمَر طَلِِّق اْمَرأََتَك. قَاَل َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.                          لِلنَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: يَا 

ْسِن ْن َأَحقُّ النَّاَس حِبُ وَرَو  يف الصَِّحيُح َعْن َأيب ُهَريْ َرَة قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: مَ 
قَاَل: ُُثَّ أَبُوَك. فَ َهَذا  َصَحاَبيِت؟ قَاَل: أُمَُّك قَاَل: ُُثَّ َمْن؟ قَاَل: ُُثَّ أُمَُّك قَاَل: ُُثَّ َمْن؟ قَاَل: ُُثَّ أُمَُّك قَاَل: ُُثَّ َمْن؟

َها يَ ْنَبِغي َأْن َتكُ  وَن َثاَلثََة أَْمثَاِل حَمَبَِّة اأْلَِب، ِلذِْكِر النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه احلَِْديُث َيُدلُّ َعَلى َأنَّ حَمَبََّة اأْلُمِّ َوالشََّفَقَة َعَلي ْ
اْلَعَياُن. َوَذِلَك َأنَّ ُصُعوبََة  َوَسلََّم اأْلُمَّ َثاَلَث َمرَّات  َوِذْكِر اأْلَِب يف الرَّاِبَعِة فَ َقْط. َوِإَذا تَ َوصََّل  َهَذا اْلَمْعىَن َشِهَد َلهُ 

َفرُِد هِبَا اأْلُمُّ ُدوَن اأْلَِب، فَ َهِذِه َثاَلُث مَ احلَْ  َها اأْلَُب. و َنامَِل ََيْلُ ْمِل َوُصُعوبََة اْلَوْضِع َوُصُعوبََة الرََّضاِع َوالت َّْربَِيِة تَ ن ْ ِمن ْ
ِإَِلَّ َأْن أَْقُدَم َعَلْيِه، َوأُمِّي مَتْنَ ُعيِن ِمْن َذِلَك، َوُرِوَي َعْن َماِلك  َأنَّ َرُجال  قَاَل َلُه: ِإنَّ َأيب يف بَ َلِد السُّوَداِن، َوَقْد َكَتَب 
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ِعْنَدُه. َوَقْد ُسِئَل اللَّْيُث َعْن َهِذِه اْلَمْسأََلِة و فَ َقاَل: َأِطْع أَبَاَك، َواَل تَ ْعِص أُمََّك. َفَدلَّ قَ ْوُل َماِلك  َهَذا َأنَّ ِبرَّمُهَا ُمَتَسا
ُة َعَلى َمْن و َوهُ ، َوَمَعَم َأنَّ هَلَا ثُ لَُثِي اْلربِّ. َوَحِديُث َأيب ُهَريْ َرَة َيُدلُّ َعَلى َأنَّ هَلَا َثاَلثََة أَْربَاِع اْلربِّ، َفَأَمَرُه ِبطَاَعِة اأْلُمِّ  احلُْجَّ

َماِء َأنَّ ِلأْلُمِّ َثاَلثََة أَْربَاِع اْلربِّ َوِلأْلَِب َخاَلَف. َوَقْد َمَعَم اْلُمَحاِسيبُّ يف )ِكَتاِب الرَِّعايَِة( َلُه أَنَُّه اَل ِخاَلَ  بَ نْيَ اْلُعلَ 
 الرُّْبُع، َعَلى ُمْقَتَضى َحِديِث َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه. َواللَُّه َأْعَلُم.                      

ْن َكانَا َكاِفَرْيِن يَ بَ رُّمُهَا َوُُيِْسُن ِإلَْيِهَما ِإَذا َكاَن هَلَُما َعْهٌد، قَاَل واَل ََيَْتصُّ ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن بَِأْن َيُكونَا ُمْسِلَمنْيِ، َبْل إِ  - 
يِن ومََلْ َُيْرُِجوُكْم ِمْن ِديارُِكْم  َويف َصِحيِح  .َأْن تَ بَ رُّوُهْم اللَُّه تَ َعاىَل: اَل يَ ْنهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن مَلْ يُقاتُِلوُكْم يف الدِّ

هِتِْم ِإْذ َعاَهُدوا النَّيبَّ اْلبُ   َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َخارِيِّ َعْن َأمْسَاَء قَاَلْت: َقِدَمْت أُمِّي َوِهَي ُمْشرَِكٌة يف َعْهِد قُ َرْيش  َوُمدَّ
ي َقِدَمْت َوِهَي رَاِغَبٌة  أََفَأِصُلَها؟ قَاَل: نَ َعْم ِصِلي َمَع أَبِيَها، فَاْستَ ْفتَ ْيُت النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُقْلُت: ِإنَّ أُمِّ 

َم َفَسأَْلُت النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه أمك. َوُرِوَي أَْيض ا َعْن َأمْسَاَء قَاَلْت: أَتَ ْتيِن أُمِّي رَاِغَبة  يف َعْهِد النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ 
 ا؟ قال: نعم. قال ابن عينية: فَأَنْ َزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفيَها: اَل يَ ْنهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن مَلْ يُقاتُِلوُكمْ َعَلْيِه َوَسلََّم أأصله

يِن اأْلَوَُّل ُمَعلٌَّق َوالثَّاين ُمْسَنٌد.                                                                        -   يف الدِّ
ِ اْلَِْهاُد َأالَّ جُيَاَهَد ِإالَّ بِِإْذهِنَِما. رَ  ْحَساِن ِإلَْيِهَما َواْلربِّ هِبَِما ِإَذا مَلْ يَ تَ َعنيَّ َو  الصَِّحيُح َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن وِمَن اإْلِ

يف اْلَِْهاِد فَ َقاَل: َأَحيٌّ َواِلَداَك؟ قَاَل نَ َعْم. قَاَل:  قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َيْسَتْأِذنُهُ و َعْمر  
. يف َغْْيِ الصَِّحيِح قَاَل: نَ َعْم، َوتَ رَْكتُ ُهَما يَ ْبِكَياِن. قَاَل: اْذَهْب فََأضْ  ِحْكُهَما َكَما َفِفيِهَما َفَجاِهْد. َلْفُظ ُمْسِلم 

َل: نَ ْوُمَك َمَع أَبَ َوْيَك َعَلى ِفرَاِشِهَما ُيَضاِحَكاِنَك َوُياَلِعَباِنَك أَْفَضُل َلَك ِمَن اْلَِْهاِد أَْبَكْيتَ ُهَما. َويف َخرَب  آَخَر أَنَُّه قَا
َعْن َعطَاِء ْبِن  نُ َعْيم  َأْخبَ َرنَا ُسْفَيانُ و َمِعي. ذََكَرُه اْبُن ُخَوْيِز َمْنَداَد. َوَلْفُظ اْلُبَخارِيِّ يف ِكَتاِب ِبرِّ اْلَواِلَدْيِن: َأْخبَ َرنَا أَبُ 

قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يُ َباِيُعُه َعَلى اهلِْْجَرِة، َوتَ َرَك و السَّاِئِب َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمر  
َما أَْبَكْيتَ ُهَما. قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر: يف َهَذا احلَِْديِث الن َّْهُي َعِن اخْلُُروِج أَبَ َوْيِه يَ ْبِكَياِن فَ َقاَل: اْرِجْع ِإلَْيِهَما َفَأْضِحْكُهَما كَ 

 ٌ يف َحِديِث َأيب قَ َتاَدَة َأنَّ  ِبَغْْيِ ِإْذِن اأْلَبَ َوْيِن َما مَلْ يَ َقِع النَِّفُْي، فَِإَذا َوَقَع َوَجَب اخْلُُروُج َعَلى اْلَِْميِع. َوَذِلَك بَ نيِّ
َفذََكَر ِقصََّة َمْيِد ْبِن َحارِثََة َوَجْعَفِر ْبِن أىب طالب وابن  ،...وَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث َجْيَش اأْلَُمرَاءِ َرسُ 

ٌة، فَاْجَتَمَع النَّاُس َفَحِمَد رواحة وأن مناد  وسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نَاَد  بَ ْعَد َذِلَك: َأنَّ الصَّاَلَة َجاِمعَ 
َخرََج النَّاُس ُمَشاة  َورُْكَبان ا يف َحرٍّ اللََّه َوأَثْ ىَن َعَلْيِه ُُثَّ قَاَل: أَي َُّها النَّاُس، اْخُرُجوا َفَأِمدُّوا  ِإْخَواَنُكْم َواَل يَ َتَخلََّفنَّ َأَحٌد فَ 

ِإْخَواَنُكْم َأنَّ اْلُعْذَر يف التخلف عن اْلهاد إَّنا مها مَلْ يَ َقِع النَِّفُْي، َمَع قَ ْولِِه َعَلْيِه َشِديد . َفَدلَّ قَ ْولُُه: اْخُرُجوا َفَأِمدُّوا 
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َعْت اْلَمْنُدوبَاِت َمىَت اْجَتمَ و السَّاَلُم: فَِإَذا اْستُ ْنِفْرمُتْ فَاْنِفُروا. قُ ْلُت: َويف َهِذِه اأْلََحاِديِث َدلِيٌل َعَلى َأنَّ اْلَمْفُروَض أَ 
َها. َوَقِد اْستَ ْوىَف َهَذا اْلَمْعىَن اْلُمَحاِسيبُّ يف ِكَتاِب الرَِّعايَِة.  َم اأْلََهمُّ ِمن ْ َواْختَ َلُفوا يف اْلَواِلَدْيِن اْلُمْشرَِكنْيِ َهْل  -ُقدِّ

: له أن و يُّ يَ ُقوُل: اَل يَ ْغزُ ََيْرُُج بِِإْذهِنَِما ِإَذا َكاَن اْلَِْهاُد ِمْن فَ َرْوِض اْلِكَفايَِة، َفَكاَن الث َّْورِ  ِإالَّ بِِإْذهِنَِما. َوقَاَل الشَّاِفِعيُّ
اُت أُمََّهاٌت َفاَل يَ ْغزُ و يغز  اْلَمْرُء ِإالَّ بِِإْذهِنِْم، َواَل َأْعَلُم َداَلَلة  و ِبَغْْيِ ِإْذهِنَِما. قَاَل اْبُن اْلُمْنِذِر: َواأْلَْجَداُد آبَاٌء، َواْلَْدَّ

ْلَِْهاِد يف َك ِلَغْْيِِهْم ِمَن اأْلُُخوَِّة َوَسائِِر اْلِقرَابَاِت. وََكاَن طَاُوٌس يَ َر  السَّْعَي َعَلى اأْلََخَواِت أَْفَضَل ِمَن اتُوِجُب َذلِ 
 َسِبيِل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ. 

ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن مَتَاِم ِبرِّمِهَا ِصَلُة َأْهِل ُودِّمِهَا، َفِفي الصَِّحيِح َعِن اْبِن ُعمَ و  - َر قَاَل: مسَِ
ُأَسْيد  وََكاَن َبْدرِياا قَاَل: ُكْنُت َمَع النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه و يَ ُقوُل: ِإنَّ ِمْن أبر ِصَلُة الرَُّجِل َأْهَل ُودِّ أَبِيِه بَ ْعَد َأْن يُ َوِلَِّ. َوَرَو  أَبُ 

شي َم َجاِلس ا َفَجاَءُه َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصاِر فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه، َهْل بَِقَي ِمْن ِبرِّ َواِلِديَّ من بعد موهتما َعَلْيِه َوَسلَّ 
ُم َصِديِقِهَما َوِصَلُة الرَِّحِم الَّيِت رَاأَِبرُّمُهَا ِبِه؟ قَاَل: نَ َعْم. الصَّاَلُة َعَلْيِهَما َوااِلْسِتْغَفاُر هَلَُما َوِإنْ َفاُذ َعْهِدمِهَا بَ ْعَدمُهَا َوِإكْ 

َصَداِئِق َخِدجَيَة ِبراا هِبَا اَل َرِحَم َلَك ِإالَّ ِمْن ِقَبِلِهَما فَ َهَذا الَِّذي بَِقَي َعَلْيَك. وََكاَن َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يُ ْهِدي لِ 
اِلَدْيِن.                                                                                           َوَوفَاء  هَلَا َوِهَي َمْوَجُتُه، َفَما ظَنََّك بِاْلوَ 

ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَ َر َأَحُدمُها أَ  - يَها ِإىَل ِكالمُها( َخصَّ َحاَلَة اْلِكرَبِ أِلَن ََّها احْلَاَلُة الَّيِت َُيَْتاَجاِن فِ و وقَ ْولُُه تَ َعاىَل: )ِإمَّا يَ ب ْ
َما َأْكثَ َر ممَّا أُْلزَِمُه ِمْن قَ ْبُل، أِلَن َُّهَما ِبرِِّه لِتَ َغْيُِّ احْلَاِل َعَلْيِهَما بِالضَّْعِف َواْلِكرَبِ، َفأُْلزَِم يف َهِذِه احْلَاَلِة ِمْن ُمرَاَعاِة َأْحَواهلِِ 

ُهَما يف اْلِكرَبِ َما َكاَن َُيَْتاُج يف ِصَغرِِه َأْن يَِلَيا ِمْنُه، فَِلَذِلَك يف َهِذِه احْلَاَلِة َقْد َصارَا َكالا َعَلْيِه، فَ َيْحَتاجَ  اِن َأْن يَِلَي ِمن ْ
الضََّجُر ُصُل اْلَمَلُل َوَيْكثُ ُر َخصَّ َهِذِه احْلَاَلَة بِالذِّْكِر. َوأَْيض ا َفطُوُل اْلُمْكِث لِْلَمْرِء يُوِجُب ااِلْسِتثْ َقاَل لِْلَمْرِء َعاَدة  َوُيَْ 

يَانَِة، َوأََقلُّ اْلَمْكُروِه َما يُْظِهرُُه فَ َيْظَهُر َغَضُبُه َعَلى أَبَ َوْيِه َوتَ ْنَتِفُخ هَلَُما أَْوَداُجُه، َوَيْسَتِطيُل َعَلْيِهَما ِبَدالَِّة اْلبُ نُ وَِّة َوقِ  لَِّة الدِّ
السَّامِلُ َعْن ُكلِّ َعْيب  فَ َقاَل: و يُ َقابَِلُهَما بِاْلَقْوِل اْلَمْوُصوِ  بِاْلَكرَاَمِة، َوهُ  بِتَ نَ فُِّسِه اْلُمتَ َردِِّد ِمَن الضََّجِر. َوَقْد أُِمَر َأنْ 

َهْرمُها َوُقْل هَلُما قَ ْوال  َكرميا . َرَو  ُمْسِلٌم َعْن َأيب ُهَريْ َرَة قَاَل قَاَل رَ  ْيِه ُسوُل اهلل َصلَّى اللَُّه َعلَ َفال تَ ُقْل هَلُما ُأ ٍّ َوال تَ ن ْ
ِكَلْيِهَما و ِعْنَد اْلِكرَبِ َأَحَدمُهَا أَ َوَسلََّم: َرِغَم أَنْ ُفُه َرِغَم أَنْ ُفُه َرِغَم أَنْ ُفُه ِقيَل: َمْن يَا َرُسوَل اللَِّه؟ قَاَل: َمْن أَْدَرَك َواِلَدْيِه 

ثَ َنا َعْبُد الرَّمْحَِن ُُثَّ مَلْ َيْدُخِل اْْلَنََّة. َوقَاَل اْلُبَخارِيُّ يف ِكَتاِب اْلَواِلَدْيِن:  ثَ َنا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَِّل َحدَّ ٌد َحدَّ ثَ َنا ُمَسدَّ َحدَّ
َرِغَم أَْنُف َرُجل  ذُِكْرُت ِعْنَدُه  ْبُن ِإْسَحاَق َعْن َأيب َسِعيد  اْلَمْقرُبِيِّ َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َعِن النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 

. َرِغَم أَْنُف َرُجل  أَْدَرَك أَبَ َوْيِه ِعْنَد اْلِكرَبِ أَ فَ لَ  َأَحَدمُهَا فَ َلْم يُْدِخاَلُه اْْلَنََّة. َوَرِغَم أَْنُف َرُجل  َدَخَل َعَلْيِه و ْم ُيَصلِّ َعَليَّ
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ثَ َنا اْبُن َأيب أويس حدثنا َأِخي َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن ِباَلل  َعْن حُمَمَِّد ىب ِهاَلل   َرَمَضاُن ُُثَّ اْنَسَلَخ قَ ْبَل َأْن يُ ْغَفَر َلُه. َحدَّ
 ُعْجَرَة َرِضَي اللَُّه َعْن َسْعِد ْبِن ِإْسَحاَق ْبِن َكْعِب ْبِن ُعْجرََة السَّاِلِميِّ َعْن أَبِيِه َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل: ِإنَّ َكْعَب ْبنَ 

ْيِه َوَسلََّم: َأْحِضُروا اْلِمْنبَ َر فَ َلمَّا َخرََج َرِقَي )ِإىَل( اْلِمْنرَبِ، فَ َرِقَي يف أَوَِّل َدَرَجة  ِمْنُه َعْنُه قَاَل قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعلَ 
َن اْلِمْنرَبِ قُ ْلَنا: يَا َرُسوَل َونَ َزَل مِ قَاَل آِمنَي ُُثَّ َرِقَي يف الثَّانَِيِة فَ َقاَل آِمنَي ُُثَّ َلمَّا َرِقَي يف الثَّالَِثِة قَاَل آِمنَي، فَ َلمَّا فَ رََغ 

ْعُتُموُه؟ قُ ْلَنا نَ َعْم. قَالَ  ْعَنا ِمْنَك اْليَ ْوَم َشْيئ ا َما ُكنَّا َنْسَمُعُه ِمْنَك؟ قَاَل: َومسَِ : ِإنَّ ِجرْبِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم اللَِّه، َلَقْد مسَِ
يُ ْغَفْر َلُه فَ ُقْلُت آِمنَي فَ َلمَّا َرقَ ْيُت يف الثَّانَِيِة قَاَل بَ ُعَد َمْن ذُِكْرُت ِعْنَدُه فَ َلْم اْعتَ َرَض قَاَل: بَ ُعَد َمْن أَْدَرَك َرَمَضاَن فَ َلْم 

ْدِخاَلُه اْْلَنََّة َأَحُدمُهَا فَ َلْم يُ و ُيَصلِّ َعَلْيَك فَ ُقْلُت آِمنَي فَ َلمَّا َرِقَيُت يف الثَّالَِثِة قَاَل بَ ُعَد َمْن أَْدَرَك ِعْنَدُه أَبَ َواُه اْلِكبَ َر أَ 
ثَ َنا أَبُ  ْعُت أََنس ا َرِضَي اللَُّه َعْنُه يَ ُقوُل: اْرتَ َقى َرُسوُل اللَِّه َصلَّى او قُ ْلُت آِمنَي. َحدَّ ثَ َنا َسَلَمُة ْبُن َوْرَداَن مسَِ للَُّه نُ َعْيم  َحدَّ

َرَجَة الثَّالِثََة فَ َقاَل آِمنَي، ُُثَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى اْلِمْنرَبِ َدَرَجة  فَ َقاَل آِمنَي ُُثَّ اْرت َ  َقى َدَرَجة  فَ َقاَل آِمنَي ُُثَّ اْرتَ َقى الدَّ
فَ َقاَل َرِغَم أَْنُف َمْن اْستَ َو  َوَجَلَس فَ َقاَل َأْصَحابُُه: يَا َرُسوَل اللَِّه، َعاَلَم أَمَّْنَت؟ قَاَل: أَتَاين ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم 

َأَحَدمُهَا فَ َلْم َيْدُخِل اْْلَنََّة فَ ُقْلُت آِمنَي و يصل عليك فقلت آمني َوَرِغَم أَْنُف َمْن أَْدَرَك أَبَ َوْيِه أَ ذكرت عنده فلم 
ِقيُّ َمْن َعقَُّهَما، اَل ِلَك. َوالشَّ احلَِْديَث. فَالسَِّعيُد الَِّذي يُ َباِدُر اْغِتَناَم فُ ْرَصِة ِبرِّمِهَا لَِئالَّ تَ ُفوتُُه مبَْوهِتَِما فَ يَ ْنَدَم َعَلى ذَ 

 ِسيََّما َمْن بَ َلَغُه اأْلَْمُر ِبربِّمِهَا.                             
. َوَعْن َأيب رَ  –  َل: َجاء  اْلُعطَارِِديِّ قَاوأما قَ ْولُُه تَ َعاىَل: َفال تَ ُقْل هَلُما ُأ ٍّ َأْي اَل تَ ُقْل هَلَُما َما َيُكوُن ِفيِه أَْدىَن تَ بَ رُّم 

ُهَما يف َحاِل الشَّْيخِ  . َوقَاَل جُمَاِهٌد: َمْعَناُه ِإَذا رَأَْيَت ِمن ْ  اْلَغاِئَط َواْلبَ ْوَل الَِّذي رَأَيَاُه اأْلُ ُّ اْلَكاَلُم اْلَقذُِع الرَِّديُء اخْلَِفيُّ
. َواآْليَُة َأَعمُّ ِمْن هَ  َذا. َواأْلُ ُّ َوالتُّفُّ َوَسُخ اأْلَْظَفاِر. َويُ َقاُل ِلُكلِّ َما ِمْنَك يف الصَِّغِر َفاَل تَ ْقَذْرمُهَا َوتَ ُقوَل ُأ ٍّ

.. َوُرِوَي ِمْن حديث على بن أىب طالب وضي اللَُّه َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه .ُيْضِجُر َوُيْسَتثْ َقُل: ُأ ٍّ َلُه.
وِق َشْيئ ا أَْرَدأَ ِمْن ُأ ٍّ َلذََكَرُه فَ ْليَ ْعَمِل اْلَبارُّ َما َشاَء َأْن يَ ْعَمَل فَ َلْن َيْدُخَل النَّاَر. َعِلَم اللَُّه ِمَن اْلُعقُ و َعَلْيِه َوَسلََّم: لَ 

َا َصاَرْت قولة أ  لأل نَُّه بوين أردأ شي أِلَ َوْليَ ْعَمِل اْلَعاقُّ َما َشاَء َأْن يَ ْعَمَل فَ َلْن َيْدُخَل اْْلَنََّة. قَاَل ُعَلَماُؤنَا: َوِإَّنَّ
أ  كلمة مقولة لكل شي و َرَفَضُهَما َرْفَض ُكْفِر الن ِّْعَمِة، َوَجَحَد الت َّْربَِيَة ورد الوصية اليت أوصاه يف التنزيل. 

، َوِلَذِلَك قَاَل ِإبْ رَاِهيُم ِلَقْوِمِه: ُأ ٍّ َلُكْم َوِلَما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه   َأْي َرْفٌض َلُكمْ                             ِذِه اأْلَْصَناِم َمَعُكْم.                                                                                                َوهلَِ  َمْرُفوض 
َهْرمُها الن َّْهُر: الزَّْجُر َواْلِغْلَظُة. َوُقْل هَلُما قَ ْوال  َكرمي - ا  َأْي لَي ِّن ا َلِطيف ا، ِمْثَل: يَا أَبَ َتاُه َويَا أُمَّاُه، ِمْن وقَ ْولُُه تَ َعاىَل: َوال تَ ن ْ

اِح التُِّجييبُّ: قُ ْلُت ِلَسِعيِد ْبِن ا يَ ُهَما  َوُيَكن ِّيَ ُهَما، قَاَل َعطَاٌء. َوقَاَل اْبُن اْلَبدَّ ْلُمَسيَِّب ُكلُّ َما يف اْلُقْرآِن َغْْيِ َأْن ُيَسمِّ
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قَ ْوُل العبد ِن َقْد َعَرفْ ُتُه ِإالَّ قَ ْوَلُه: َوُقْل هَلُما قَ ْوال  َكرميا  َما َهَذا اْلَقْوُل اْلَكِرمُي؟ قَاَل اْبُن اْلُمَسيَِّب: ِمْن ِبرِّ اْلَواِلَديْ 
املذنب السيد اْلَفظِّ اْلَغِليِظ.                                                                                     

َما َوالتََّذلُُّل هَلَُما َتَذلُُّل وقَ ْولُُه تَ َعاىَل: )َواْخِفْض هَلُما َجناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّمْحَِة( َهِذِه اْسِتَعارٌَة يف الشََّفَقِة َوالرَّمْحَِة هبِِ  -
ِب. َوَضَرَب َخْفَض اْْلََناِح َوَنْصَبُه َمَثال  ِْلََناِح الطَّائِِر الرَِّعيَِّة ِلأْلَِمِْي َواْلَعِبيِد لِلسَّاَدِة، َكَما َأَشاَر ِإلَْيِه سعيد بن اْلُمَسيَّ 

: هُ  ْنَساُن نَ ْفَسُه َمَع أَبَ َوْيِه يف .اللِّنُي.و ِحنَي يَ ْنَتِصُب جِبََناِحِه ِلَوَلِدِه. َوالذُّلُّ .. فَ يَ ْنَبِغي حِبُْكِم َهِذِه اآْليَِة َأْن جَيَْعُل اإْلِ
               قْ َوالِِه َوَسَكَناتِِه َوَنَظرِِه، َواَل ُيُِدُّ ِإلَْيِهَما َبَصَرُه فَِإنَّ تِْلَك ِهَي َنْظَرُة اْلَغاِضِب.              َخْْيِ ِذلَّة ، يف أَ 

 َيُكْن َلُه َعَلْيِه السَّاَلُم يف َذِلَك اْلَوْقِت واخلِْطَاُب يف َهِذِه اآْليَِة لِلنَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َواْلُمرَاُد ِبِه أُمَُّتُه، ِإْذ ملَْ  -
ُه هنا حبسب عظم احلق أَبَ َواِن. ومََلْ يُْذَكِر الذُّلُّ يف قَ ْولِِه تَ َعاىَل: َواْخِفْض َجناَحَك ِلَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْرِمِننَي   َوذََكرَ 

ِن اْْلِْنِس، َأْي ِإنَّ َهَذا اخْلَْفَض َيُكوُن ِمَن الرَّمْحَِة اْلُمْسَتِكنَِّة يف الن َّْفِس، اَل ِمَن يف قَ ْولِِه: ِمَن الرَّمْحَِة لِبَ َياو وتأكيده. 
. َوَيِصحُّ َأْن َيُكوَن اِلنِْتَهاِء اْلَغايَِة، ُُثَّ أََمَر تَ َعاىَل ِعَباَدُه بِالت َّرَ  َعاِء هَلُْم، حُِّم َعَلى آبَائِِهْم َوالدُّ بَِأْن َيُكوَن َذِلَك اْسِتْعَماال 

ا َفآثَ رَاَك َعلَ  ى أَنْ ُفِسِهَما، َوَأْسَهرَا وأن ترحهما َكَما َرمِحَاَك َوتَ ْرُفَق هِبَِما َكَما َرفَ َقا ِبَك، ِإْذ َولَِياَك َصِغْي ا َجاِهال  حُمَْتاج 
َلُهَما، َوَجاَعا َوَأْشبَ َعاَك، َوتَ َعرَّيَا وََكَسَواَك، َفاَل جَتْزِيِهَما ِإالَّ  ُلَغا ِمَن اْلِكرَبِ احلد الذي كنت فيه من الصغر، لَي ْ  َأْن يَ ب ْ

ِم. قَاَل َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:  ُهَما َما َولَِيا ِمْنَك، َوَيُكوُن هَلَُما ِحيَنِئذ  َفْضُل الت ََّقدُّ ا ِإالَّ َأْن فتال ِمن ْ اَل جَيْزِي َوَلٌد َواِلد 
ا فَ َيْشىرَِ                                                                            يَُه فَ يُ ْعِتَقُه. َوَسَيْأيت يف ُسورَِة َمْرمَيَ   اْلَكاَلُم َعَلى َهَذا احلَِْديِث.                                     جيََِدُه مَمُْلوك 

بِالذِّْكِر لَِيَتذَكََّر العبد شفقة األبوين وتبعهما يف الت َّْربَِيِة، فَ َيزِيُدُه َذِلَك  وقَ ْولُُه تَ َعاىَل )َكما َربَّياين( َخصَّ الت َّْربَِيةَ  -
اِت ْسِتْغَفاِر لِْلُمْشرِِكنَي اأْلَْموَ ِإْشَفاق ا هَلَُما َوَحَنان ا َعَلْيِهَما، َوَهَذا ُكلُُّه يف اأْلَبَ َوْيِن اْلُمْرِمنَ نْيِ. َوَقْد نَ َهى اْلُقْرآُن َعْن ااِل 

ْولِِه: َما كاَن لِلنَّيبِّ َكانُوا أُوِل قُ ْرىَب، َكَما تَ َقدََّم يف القرآن. َوذُِكَر َعِن اْبِن َعبَّاس  َوقَ َتاَدَة َأنَّ َهَذا ُكلَُّه َمْنُسوٌخ ِبقَ و َولَ 
فَِإَذا كان والدا املسلم ذميني استعمل َمَعُهَما  َأْصحاُب اْلَِْحيمِ  -ِإىَل قَ ْولِهِ  -َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَ ْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنيَ 

ِسَخ بِاآْليَِة اْلَمْذُكورَِة. َوِقيَل: لَْيَس َما أََمَرُه اللَُّه ِبِه َهاُهَنا، ِإالَّ الت ََّرحَُّم هَلَُما بَ ْعَد َمْوهِتَِما َعَلى اْلُكْفِر، أِلَنَّ َهَذا َوْحَدُه نُ 
، فَ هُ  َم. أَ ُدَعاو َهَذا َمْوِضُع َنْسخ  نْ َيِويَِّة ِلأْلَبَ َوْيِن اْلُمْشرَِكنْيِ َما َداَما َحي َّنْيِ، َكَما تَ َقدَّ َيُكوُن ُعُموُم َهِذِه و ٌء بِالرَّمْحَِة الدُّ

،  اآْليَِة ُخصَّ بِِتْلَك، اَل َرمْحَِة اآْلِخَرِة، اَل ِسيََّما َوَقْد ِقيَل ِإنَّ قَ ْوَلُه: َوُقْل َربِّ اْرمَحُْهما نَ َزَلتْ  يف َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاص 
ِت اآْليَُة. َوِقيَل: اآْليَُة فَِإنَُّه َأْسَلَم، فَأَْلَقْت أُمُُّه نَ ْفَسَها يف الرَّْمَضاِء ُمَتَجرَِّدة ، َفذُِكَر َذِلَك لسعد فعال: لَِتُمْت، فَ نَ َزلَ 

َعاِء ِلأْلَبَ َوْيِن اْلُمْسِلَمنْيِ. َوالصََّوابُ  َأنَّ َذِلَك ُعُموٌم َكَما ذََكْرنَا، َوقَاَل اْبُن َعبَّاس  قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه  َخاصَّة  يف الدُّ
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ا. َعَلْيِه َوَسلََّم: َمْن أَْمَسى ُمْرِضي ا ِلَواِلَدْيِه َوَأْصَبَح أَْمَسى َوَأْصَبَح َوَلُه بَابَاِن َمْفُتوَحاِن ِمَن اْلَْ  ا فَ َواِحد  نَِّة َوِإْن َواِحد 
ا فَ َقاَل َرُجٌل: يَا َمْن أَْمَسى َوَأْصَبَح ُمْسِخط ا ِلَواِلَدْيِه أَْمَسى َوَأْصَبَح َوَلُه بَابَاِن َمْفُتوَحاِن ِإىَل النَّاِر َوِإْن َواِحد  وَ  ا فَ َواِحد 

ْسَناِد اْلُمتَِّصِل َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َرُسوَل اللَِّه، َوِإْن ظََلَماُه؟ قَاَل: َوِإْن ظََلَماُه َوِإْن ظََلَماُه َوِإْن ظََلَماُه. َوقَ  ْد ُرِويَنا بِاإْلِ
ُسوَل اللَِّه، ِإَن َأيب َأَخَذ َماِل. اللَِّه َرِضَي اللَُّه تَ َعاىَل َعْنُه قَاَل: َجاَء َرُجٌل ِإىَل النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: يَا رَ 

للَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم لِلرَُّجِل: َفْأِتيِن بِأَبِيَك فَ نَ َزَل ِجرْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم َعَلى النَّيبِّ َصلَّى افَ َقاَل النَّيبُّ َصلَّ 
َعْتُه أُُذنَاُه فَ َقاَل: ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يُ ْقرُِئَك السَّاَلَم َويَ ُقوُل لك إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شي قَالَ  ُه يف نَ ْفِسِه َما مسَِ

تَْأُخَذ َماَلُه؟ فَ َقاَل: َسْلُه يَا فَ َلمَّا َجاَء الشَّْيُخ قَاَل َلُه النَّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َما بَاُل ابِْنَك َيْشُكوَك أَتُرِيُد َأْن 
َعَلى نَ ْفِسي! فَ َقاَل َلُه وسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: و َخااَلتِِه أَ و   َعمَّاتِِه أَ َرُسوَل اللَِّه، َهْل أُْنِفُقُه ِإالَّ َعَلى ِإْحدَ 

َعْتُه أُُذنَاَك؟ فَ َقاَل الشَّْيُخ: َواللَِّه يَا َرُسوَل اللَِّه، ،ِإيهِ   َما مَاَل اللَّهُ  َدْعَنا من هذا أخربين عن شي قُ ْلَتُه يف نَ ْفِسَك َما مسَِ
َعْتُه أُُذنَاَي. قال: قل وأنا أمسع قال قلت  :َعزَّ َوَجلَّ يَزِيُدنَا ِبَك يَِقين ا، َلَقْد قُ ْلُت يف نَ ْفِسي َشْيئ ا َما مسَِ

 .. َتِعلُّ مبَا َأْجيِن َعَلْيَك َوتَ ن َْهلُ .َغَذْوُتَك  َمْوُلود ا َوُمْنُتَك  يَاِفع ا 
َلٌة َضافَ ْتَك  بِالسُّْقِم   .. ِلُسْقِمَك ِإالَّ َساِهر ا أمََتَْلَملُ .مَلْ أَِبتْ ِإَذا لَي ْ

 .. طُرِْقَت ِبِه ُدوين فَ َعْييِن تَ ْهُملُ .َكَأينِّ أَنَا اْلَمْطُروُق ُدوَنَك بِالَِّذي
 .. لَتَ ْعَلُم َأنَّ اْلَمْوَت َوْقٌت ُمَرجَّلُ .خَتَاُ  الرََّد  نَ ْفِسي َعَلْيَك َوِإن ََّها

َها َمَد  َما ُكْنُت ِفيَك أَُؤمِّلُ .سِّنَّ َواْلَغايََة الَّيِت فَ َلمَّا بَ َلْغَت ال  .. ِإلَي ْ
 .. َكأَنََّك أَْنَت اْلُمْنِعُم اْلُمتَ َفضِّلُ .َجَعْلَت َجزَاِئي ِغْلَظة  َوَفظَاَظة  
 .. فعلت كما اْلار املصاقب يفعل.فَ َلْيَتَك ِإْذ مَلْ تَ رَْع َحقَّ أبوتى

 .. َعَليَّ مبَال  ُدوَن َماِلَك تَ ْبَخلُ .ومََلْ َتُكنْ  فأوليتين َحقَّ اْلَِْوارِ 
َك. قَاَل الطَّبَ رَاينُّ: اللَّْخِميُّ اَل قَاَل: َفِحيَنِئذ  َأَخَذ النَّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بَِتاَلبِيِب ابِْنِه َوقَاَل: أَْنَت َوَماُلَك أِلَبِي

ْسَناِد، َوتَ َفرََّد ِبِه عبيد اهلل بن خلصه.  -يثَ يَ ْعيِن َهَذا احلَْدِ  -يَ ْرِوي َعِن اْبِن اْلُمْنَكِدِر هِبََذا التََّماِم َوالشِّْعَر ِإالَّ هِبََذا اإْلِ
 41يف غاية النفاسة فتأملو واهلل اعلم.(ا.ه. كالمه رمحه اهلل وه
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 العلم هلل تعاىل بغري الرياء  ال تعلموا العلم لتماروا...
 قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم:َعْن َجاِبر  

وا ِبِه اْلَمَجاِلَس فَ   45َمْن فَ َعَل ذلك فالنار النار()اَل تَ َعلَُّموا اْلِعْلَم لِتَُباُهوا ِبِه اْلُعَلَماَء َواَل مُتَاُروا ِبِه السَُّفَهاَء َواَل ختْيَّ
َمْن تَ َعلََّم اْلِعْلَم لِيَُباِهَي ِبِه اْلُعَلَماَء، َوجُيَارَِي بِِه »َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  وَعْن َأيب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَالَ 

  46«السَُّفَهاَء، َوَيْصِرَ  ِبِه ُوُجوَه النَّاِس ِإلَْيِه، أَْدَخَلُه اللَُّه َجَهنَّمَ 
بَِعيٌد قَ ْولُُه )َواَل خَتَي َُّروا ِبِه و لَُّموا بِالتَّاَءْيِن َفُحِذَفْت ِإْحَدامُهَا َوَُيَْتِمُل أَنَُّه ِمَن اْلِعْلِم َوهُ قَ ْولُُه )اَل تَ َعلَُّموا( َأْي اَل تَ تَ عَ 

ِحقُّ النَّاَر َوالنَّاُر َمْرُفوٌع فَ َيْستَ و اْلَمَجاِلَس( َأْي اَل خَتَْتاُروا ِبِه ِخَياَر اْلَمَجاِلِس َوُصُدوَرَها قَ ْولُُه )فَالنَّاُر( َأْي فَ َلُه النَّاُر أَ 
 44َعَلى اأْلَوَِّل َمْنُصوٌب َعَلى الثَّاين 

: لُِتَماُروا بِِه السَُّفَهاَء، أَ  :قال ابن رجب احلنبلي لُِتَجاِدُلوا ِبِه اْلُفَقَهاَء، و َوقَاَل اْبُن َمْسُعود : اَل تَ َعلَُّموا اْلِعْلَم لَِثاَلث 
َوَقْد َوَرَد وَه النَّاِس ِإلَْيُكْم، َوابْ تَ ُغوا ِبَقْوِلُكْم َوِفْعِلُكْم َما ِعْنَد اللَِّه، فَِإنَُّه يَ ب َْقى َوَيْذَهُب َما ِسَواُه. لَِتْصرُِفوا ِبِه ُوجُ و أَ 

َماُم َأمْحَُد ِمْن َحِديِث ُأيَبِّ ْبِن َكعْ  ب  َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَّيبِّ اْلَوِعيُد َعَلى اْلَعَمِل ِلَغْْيِ اللَِّه ُعُموم ا، َكَما َخرََّج اإْلِ
ُهْم »َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  يِن َوالتَّْمِكنِي يف اأْلَْرِض، َفَمْن َعِمَل ِمن ْ َبشِّْر َهِذِه اأْلُمََّة بِالسََّناِء َوالرِّفْ َعِة َوالدِّ

نْ َيا، مَلْ َيُكْن َلُه يف ا  .42«آْلِخَرِة َنِصيبٌ َعَمَل اآْلِخَرِة لِلدُّ
  

                                                            
 (.62/ 1صحيح لغْيه   ))التعليق الرغيب(( )( قال الشيخ األلباين: 192/ 1بان )التعليقات احلسان على صحيح ابن ح 45
 أخرجه ابن ماجه باسناد حسن: حسنه األلباين 46

 (111/ 1حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) 44
والبيهقي وقال احلاكم رواه أمحد وابن حبان يف صحيحه واحلاكم  :( وصححه6/ 1قال العالمة األلباين صحيح الىرغيب والىرهيب )  42

 :. ويف رواية للبيهقي قال رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم.صحيح اإلسناد
ن " بشر هذه األمة بالتيسْي والسناء والرفعة بالدين والتمكني يف البالد والنصر فمن عمل منهم بعمل اآلخرة للدنيا فليس له يف اآلخرة م

 .نصيب"
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 العمل لغري اهلل أقسام
 :قال العالمة ابن رجب احلنبلي رمحه اهلل يف جامع العلوم

 َواْعَلْم َأنَّ اْلَعَمَل ِلَغْْيِ اللَِّه أَْقَساٌم: 
ُدنْ َيِويٍّ، َكَحاِل اْلُمَناِفِقنَي يف َصاَلهِتِْم،   فَ َتارَة  َيُكوُن رِيَاء  حَمْض ا، حِبَْيُث اَل يُ رَاُد ِبِه ِسَو  ُمرَاَءاِت اْلَمْخُلوِقنَي ِلَغَرض  

لََّه ِإالَّ َقِليال  ]النساء: َكَما قَاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ: َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الصَّاَلِة قَاُموا ُكَساىَل يُ رَاُءوَن النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن ال
 (.112[ )النَِّساِء: 112

احلَْجِّ، و أَ ْلَمْحُض اَل َيَكاُد َيْصُدُر ِمْن ُمْرِمن  يف فَ ْرِض الصَّاَلِة َوالصَِّياِم، َوَقْد َيْصُدُر يف الصََّدَقِة اْلَواِجَبِة َوَهَذا الرِّيَاُء ا 
ْخاَلَص ِفيَها َعزِيٌز، وَ و َوَغْْيِمِهَا ِمَن اأْلَْعَماِل الظَّاِهَرِة، أَ  َهَذا اْلَعَمُل اَل َيُشكُّ ُمْسِلٌم أَنَُّه الَّيِت يَ تَ َعدَّ  نَ ْفُعَها، فَِإنَّ اإْلِ

 َحاِبٌط َوَأنَّ َصاِحَبُه َيْسَتِحقُّ اْلَمْقَت ِمَن اللَِّه َواْلُعُقوبََة. 
بُْطاَلنِِه َوُحُبوِطِه   َعَلىَوتَارَة  َيُكوُن اْلَعَمُل لِلَِّه، َوُيَشارُِكُه الرِّيَاُء، فَِإْن َشارََكُه ِمْن َأْصِلِه فَالنُُّصوُص الصَِّحيَحُة َتُدلُّ 

 أَْيض ا. 
يَ ُقوُل اللَُّه تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل : »َويف  َصِحيِح ُمْسِلم   َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه، َعِن النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 

َوَخرََّجُه اْبُن َماَجْه، َوَلْفظُُه: « َمال  َأْشَرَك ِفيِه َمِعي َغْْيِي، تَ رَْكُتُه َوَشرِيَكهُ أَنَا َأْغىَن الشُّرََكاِء َعِن الشِّْرِك، َمْن َعِمَل عَ 
 لِلَِّذي َأْشَرَك.و َفأَنَا ِمْنُه بَرِيٌء، َوهُ 

ُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: َأنَّ َرُجال  َجاَء ِإىَل رَ »َوَخرََّج النََّساِئيُّ بِِإْسَناد  َجيِّد ، َعْن َأيب أَُماَمَة اْلَباِهِليِّ 
ِه َوَسلََّم: اَل َشْيَء َلُه يَا َرُسوَل اللَِّه، أَرَأَْيَت َرُجال  َغزَا يَ ْلَتِمُس اأْلَْجَر َوالذِّْكَر؟ فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليْ 

، يَ ُقوُل َلهُ  ِإنَّ اللََّه اَل يَ ْقَبُل ِمَن اْلَعَمِل  :ُُثَّ قَالَ  ،َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: اَل َشْيَء َلهُ  َفَأَعاَدَها َثاَلَث َمرَّات 
  .«ِإالَّ َما َكاَن َلُه َخاِلص ا، َوابْ ُتِغَي ِبِه َوْجُههُ 

ُهْم ُعَباَدُة ْبُن َوممَّْن ُرِوَي َعْنُه َهَذا اْلَمْعىَن، َوَأنَّ اْلَعَمَل ِإَذا َخالَ  : طَائَِفٌة ِمَن السََّلِف، ِمن ْ َطُه َشْيٌء ِمَن الرِّيَاِء َكاَن بَاِطال 
ُرُهْم. َويف َمرَاِسيِل اْلَقاِسِم ْبِن َُمَْيِمَرَة َعِن النَّ و الصَّاِمِت، َوأَبُ  ْرَداِء، َواحلََْسُن، َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب، َوَغي ْ ُه يبِّ َصلَّى اللَّ الدَّ

َواَل نَ ْعِرُ  َعِن السََّلِف يف َهَذا ِخاَلف ا،  .«اَل يَ ْقَبُل اللَُّه َعَمال  ِفيِه ِمثْ َقاُل َحبَِّة َخْرَدل  ِمْن رِيَاء  »َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل 
 َوِإْن َكاَن ِفيِه ِخاَلٌ  َعْن بَ ْعِض اْلُمَتَأخِّرِيَن. 
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ُر الرِّيَاِء، ِمْثُل َأْخِذِه ُأْجَرة  لِْلِخْدَمِة، أَ فَِإْن َخاَلَط نِيََّة اْلَِْهاِد َمثَ  التَِّجارََة، نَ َقَص و َأْخِذ َشْيء  ِمَن اْلَغِنيَمِة، أَ و ال  نِيٌَّة َغي ْ
النَّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  ِبَذِلَك َأْجُر ِجَهاِدِهْم، ومََلْ يُ ْبَطْل بِاْلُكلِّيَِّة، َويف  َصِحيِح ُمْسِلم   َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمر و،، َعنِ 

 ... .«ُرُهمْ ِإنَّ اْلُغَزاَة ِإَذا َغِنُموا َغِنيَمة ، تَ َعجَُّلوا ثُ لَُثْي َأْجرِِهْم، فَِإْن مَلْ يَ ْغَنُموا َشْيئ ا، مَتَّ هَلُْم َأجْ »َوَسلََّم، قَاَل: 
، وإن وأمَّا إْن كان أصُل العمل هلِل، ُث طرأت عليه نيَُّة الرِّياِء،  فإْن كان خاطرا  ودَفعُه، فال يضرُّه بغِْي خال  

 اسىرسَل معه، فهل ُُيَبُط  عمُله أم ال يضرُّه ذلك وجيام  على أصل نيَّته؟ 
يف ذلك اختالٌ  بني الُعلماِء ِمَن السََّلف قد حكاه اإلماُم أمحُد وابُن جرير  الطَّربيُّ، ورجَّحا أنَّ عمله ال يبطُل 

 مرويٌّ عِن احلسِن البصريِّ وغْيه.و ام  بنيَِّته اأُلوىل، وهبذلك، وأنّه جيُ 
داود يف  مراسيله   عن عطاء  اخلُراساينِّ: أنَّ رجال  قال: يا رسوَل اهلل، إّن بيِن و وُيستدلُّ هلذا القوِل مبا َخرَّجه أب

نيا، ومنهم من يُقاِتُل جَندة ، وم نهم َمْن يُقاِتُل ابتغاَء وجِه اهلل، فأي ُُّهم سلِمَة ُكلهم يقاتُل، فمنهم من يُقاِتُل للدُّ
 .))كلُّهم إذا كان أصُل أمره أْن تكوَن كلمُة اهلِل هي الُعليا(( :الشهيد؟ قال

ا ه يف عمل  يرتَبُط آخرُه بأوَّلِه، كالصَّالِة والصِّيام واحلجِّ، فأمَّا ما ال ارتباَط و وذكر ابُن جرير  أنَّ هذا االختالَ  إَّنَّ
 قراءة والذِّكر وإنفاِق املاِل ونشِر العلم، فإنَّه ينقطُع بنيَِّة الرِّياِء الطَّارئة عليه، وُيتاُج إىل جتديِد نية .فيه كال

ت  ا ُأحدُِّث حبديث  وِل  نيٌة، فإذا أتيُت على بعِضه، تغْيَّ كذلك ُروي عن ُسليماَن بِن داود اهلامشّي  أنَّه قال: رمبَّ
 49... إخل كالمه رمحه اهلل تعاىل..احُد ُيتاُج إىل نيَّات  نيَّيت، فإذا احلديُث الو 

  

                                                            
 (42/ 1رنروط )جامع العلوم واحلكم ت األراجع  49
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 ل الحريريقا
 )يف املقامة الساوية من مقاماته(

 .ومْجنوز  ُيقَبُر .رأيُت جْمعا  على قْبر  ُيْحَفُر
  .متذّكرا  َمْن درَج مَن اآلِل.فاْنَحْزُت إلْيِهْم متفّكرا  في المآِل

 .ُل َلْيَتوفاَت قْو .فلما ألَحدوا الَمْيَت
 .ونّكر شْخَصُه لَدهاِئِه .وقْد لّفَع وجَهه بِرداِئِه .متخّصرا  بِهراَوة  .أشرَف شيٌخ من ُرباَوة  

 وشمِّروا أّيها .فاّدِكروا أّيها الغاِفلوَن .لِمْثِل هذا فْلَيْعَمِل العاِملوَن :فقال
 .ْحُزُنكْم دْفُن األْتراِبوأْحِسنوا الّنَظَر أيه المتبّصروَن! ما لُكْم ال َي .المَقّصروَن

 ؟وال يهوُلُكْم هْيُل الّتراِب
 ؟وال تسَتِعّدوَن لُنزوِل األْجداِث .وال تْعبأوَن بَنواِزِل األْحداِث

 ؟وال تعَتبروَن بَنْعي  ُيسَمُع .وال تستْعِبروَن لَعين  تْدَمُع
 ؟وال تْلتاعوَن لمناَحة  ُتْعَقُد .وال تْرتاعوَن إلْلف  ُيفَقُد

 وِفْكُرُه .ويشَهُد ُمواراَة نسيِبه .وقْلُبُه ِتْلقاَء البيِت .نْعَش المْيِت يشيُِّع أحُدُكْم
 .ثّم يْخلو بِمْزماِرِه وعوِدِه .وُيَخّلي بيَن َودوِده وُدوِده .في اسِتْخالِص نصيِبه

 واسَتَكْنُتْم العِتراِض .وتناَسيُتُم اْخِتراَم األحّبِة .طاَلما أِسيُتْم على اْنِثالِم الَحّبِة
 وال ضِحَكُكْم ساعَة .وضِحْكُتْم عنَد الّدْفِن .واسَتَهْنُتْم بانِقراِض اأُلسَرِة .ُعسرِةال

 وأْعَرْضُتْم عْن .وال تبْخُتَرُكْم يوَم قْبِض الجواِئِز .وتبْخَتْرُتْم خلَف الجناِئِز .الزَّْفِن
 ّتأنُِّق فيإلى ال .وعْن تحرُِّق الّثواِكِل .إلى إْعداِد المآِدِب .تْعديِد الّنواِدِب

 حتى كأّنُكْم .وال ُتْخِطروَن ِذكَر الموِت ببال  .ال ُتبالوَن بَمْن هَو بال  .المآِكِل
 أو وِثْقُتْم .على أمان  .أو حَصْلُتْم مَن الّزماِن .بِذمام  .قد عِلقُتْم مَن الِحماِم

 ثّم .موَنَكاّل ساء ما تتوّه .أو تحّقْقُتْم ُمساَلَمة هاِدِم الّلّذاِت .بسالمِة الّذاِت
 :ثّم أنشَد !كاّل سوَف تعَلموَن

 ْم َوْه ا ال اأَخ ْم َي َ ى ك . إِل...م َفْه ّدعي ال ن َي ا َم أَي
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 ّم أ الَج ط ي الخ خِط ُ . وت...ّذم َب وال ذن ي ال ِّ ب َع ُ ت
 ب ي َّ ش ذرك ال ا أن  . أَم...ْب ي َ ع َك ال اَن ل ا َب أَم
 ّم د َص َ ك ق ُع َوال َسم. ...ْب ه َري ْصِح ُ ا في ن  َوَم
 ْوْت َك الصَّ  ا أْسَمَع . أَم...وْت َك الَم ِ اَدى ب َ ا ن أَم
 ّم َ ت اطَ َوتْه  َ ت تح َ .. ف....ْوت َ ف ى ِمَن ال ا تخَش  أَم
 ْو َزْه ن ال اُل ِم َ . َوتخت...ْو  ي السَّه َدُر ِف م تْس َ ك َ ف

 ّم ا َع ْوَت َم أن المَّ َ . ك...ْو ْه ى الل ُب إل صَّ ن وت
 ْك ي الِف َ اُء ت َ ط . َوإْب.....ْك ي اِف َج َ اَم ت ّ ت َوَح

 ّم ّض ها ان ُ ا شْمل   وب . ُعي...يْك ْت ِف ا  َجمَّع اع بَ ِط
 ن ذاْك  ُق ِم َ ل ق َ ا َت  َم َ . ف...والْك َت َم ْ ط إذا أْسَخ
 ّم  ن الَه  يَت ِم ّ ظ ّ ل َ . َت...اك َع َق َمْس َ َف وإن أخ

 ْش َ ت ِر تْه َ ف َن األْص . ِم...ْش ق َك الن َ إن الح لو
 ّم َ َت وال غ ْم اَم غ َ . ت...ْش ْ ع َك الن ِ ّر ب وإن َم

 ْزَوّر  َ اُص وت َ ت ْع . وَت...ّر َ َح الب اِص ّ اِصي الن َع ُت
 ّم  ن ن اَن وَم  ن َم . وَم...ّر َ ن غ َم اَد ِل َ ق ن وت

 لْس َ ف اُل على ال َ ت . وتْح...ْس ْ ف ّ ن وى ال ى ِفي َه َ َوتسع
 ّم  َ ا ث ُر َم ُ ذك . َوال ت...س ةَ  الّرْم لَم ُ ى ظ َ س ن َوت
 ْظ  لَح َك ال ِ اَح ب َ ا ط . لَم...ّظ َح ك ال َ ظ ْو الَح َ وَل

 ْم َ ت غ َ َزاَن َت  . َجال األح...ْظ  َوْع َت إذا ال ن ُ وال ك
 ْع ْم َت ال َج ْ ن اي  َع. إذا ...ْع  َدْم دمَّ ال ال ذري ال ُ ت َس
 ْم  اَل وال َع  . َوال َخ...ْع ْم ِة الَج رَص ي َع ي ِف  ِق َي

 ْط َغ ن ِد وت ْح ّ ل ى ال َ . إل...ْط َح ن َ َك ت ي ِب ِّ أن َ ك
 ّم  ن َس َق ِم يَ ى أض . إل...ْط  رَّْه َك ال َم َ د أسل َ َوق
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 دَّوْد   ُه ال َ ل أِك َ ت يْس . ِل...ُدوْد م ُم َم س اَك الِج ن ُه
 د َرّم َ ُم ق ظ ي الَع ْمِس . َوُي...وْد  َر الُع ى أْن ينَخ ِ إل

 ّد  ُ ت ْرِض إذا أْع . ِمَن الع...د  ال ُب َ ُد ف ع ْن َب َوِم
 ن أّم َم اِر ِل  ّ ى الن َ ل .. َع.د ُ ْسُرُه م ِ َراٌط ج ِص
 ة  ذّلّز  ْن ذي ِع  . َوِم...ّل  د  َض  رِش ْن ُم م ِم َ ك َ ف

 ّم َ د ط َ ُب ق ط َ اَل الخ َ . َوق...م   زّل اِل ْن َع م ِم َ َوك
 ّر ِه الُم  ِ و ِب  ُ ا َيْحل . ِلَم...ْر ْم ُ ا الغ َ ه ُّ اِدر أي  بَ َ ف
 َت َعْن ذّم ْع َ ل ا أق . َوَم...ْر ْم ي الُع ِ ه اَد َي َ د ك َ ق َ ف

 ّر   وإن َس. وإْن الَن ...ْر  ْ ى الدَّه ِ ْن إل َ رك  َ َوال ت
 ُث الّسّم ُ ف ن َ ى ت َ ع ْ أف ِ . ب...ّر َ ت َمْن إغ ى ك َ ف ل ت َ ف

 ْك ي  وَت ال ِق إن الَم َ . ف.يْك ِ راق َ ْن ت ْض ِم ِّ ف ّوَخ
 ّم  َ ُل إْن ه ُ ا ينك . َوَم...ك ي ِ راق  َ ار  في ت  َوَس
 ّد َ َدَك الج اَع . إذا َس...ّد َ َر الخ َ ْب َصع اِن َوَج
 ْن َزّم َد َم  ا أْسَع َ م َ . ف...ّد َ ظَ  إن ن ْ ف ّم اللَو ُز
 ّث  َ ُه إذا ن  ّدق . َوَص...ّث ي الَب ْن أِخ ْس َع ِّ ف َ َون

 ْن َرّم َح َم َ ل ْ د أف  َ ق َ . ف...ّرّث  َل ال َم َوُرّم الَع
 ّص َ ّم وَما خ ا َع َم ِ . ب...ه انَحّص ُ ْن ريش َوِرْش َم

 ّم ّ لى الل ِرْص َع . وال تْح...ْص ق لنلى ا أَس َع  َ وال ت
 ذْل َ َك الب َّ ف وِّد ك . َوَع...رَّذْل َق ال ُ ل ُ اِد الخ  َوَع

 ّم ِن الضَّ ا َع َه  زِّه َ . َون...ذْل َ ِمِع الع  َ ت َوال تْس
 ْر ي ُب الضَّ ِق ْع ا ُي . َوَدْع َم...ْر ْ ي َ َكالخ َس ْ ف َ َوَزوِّْد ن

 م َّ ِة الي جِّ ُ ْن ل ف ِم َ . َوخ...ْر ْ ي َب السَّرَك ىء َم يِّ َوَه
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 احْ  َ ْن ب َم َ ْحُت ك د ُب َ . َوق...اْح َ ا ص ذا ُأوصيَت َي ِ ب
 م   َ أت  َي َي  ِ آَداب ِ  . ب...ى  راْح ت  َ ف وَبى ِل ُ ط َ ف
 

 ذكر احلثِّ على العِلم واملداومةِ على طلب .
 «: َرْوَضُة الُعَقاَلِء َونُ ْزَهُة الُفَضاَلءِ »ِحبَّان الُبْسيِتُّ )رمَحه اهلل( يف كتاِبه الَفذِّ  حامت  حممدٌّ بنُ و قال اإلماُم أب 

رَاِدي فقاَل: ما جاء بك» 
ُ
قلُت: جئُت أَنِْبُط الِعلَم، قاَل:  ؟عن مِرِّ بِن ُحبَ ْيش  قاَل: أتيت صفواَن بن عسَّال امل

ما من خارج  َيرُج من بيته يطلُب العلَم إال َوَضَعِت له »م( يقوُل: فإين مسعُت رسوَل اهلل )صلى اهلل عليه وسل
 « املالئكُة أجنحتها رض ا مبا يصنُع.

أْن يثينَِّ بطلب الِعلم واملداومِة عليه؛ إذ ال وصول للمرء  –إذا فرغ من إصالح سريرته  –فالواجُب على العاقل 
، وحكم العاقل أال يقصِّر يف سلوك حالة توجب له بسط إىل صفاء شيء من أسباب الدنيا إال بصفاء العلم فيه

 املالئكة أجنحتها رضا بصنيعه ذلك.
نُ   نوال الدنيا. فما أقبَح بالَعاملِِ التذلُُّل ألهل و من السَّالطني أو وال جيب أن يكون طالب العلم متأمال  يف سعيه الدُّ

نيا   !الدُّ
 :  ؟فيُ َقاُل: عند األمْي، أين الَعاملِ  ؟ْرَتى إىل منزله فيُ َقاُل: أين الَعاملِ ما أقبح بالعامل ي ُ »قال الُفضْيُل بُن ِعياض 

! ينبغي للَعامِل أْن يكوَن يف مسجده يقرأٌ يف ؟! وما للَعامِل وما للقاضي؟قُيقال: عند القاضي، وما للَعامِل وما لألمْي
 «.ُمْصَحِفه.

يناله من حطام هذه الدنيا، ألن العلم ليس القصد فيه وعلى العاقل أال يبيع حظ آخرته مبا قصد يف العلم ملا  
ْبتَ َغى من األشياء كلِّها نفُعها ال نفُسها، والعلم ونفع العلم شيئان، فمن أغضى عن نفعه  ؛نفسه دون غْيه

ُ
ألن امل

 مل ينتفع بنفسه وكان كالذي يأكل وال يشبع، والعلم له أوٌَّل وآخر. 
 .«، ُث االستماع، ُث احلفظ، ُث العمل به، ُث النَّشر.أول العلم اإلنصات»قال ُسْفَيان: 

 وأَنَشَدين األَبرُش: 
ا***وليس أخ

 
 جاهُل.و الِعلم كمْن هو تعلَّم فلي س املرُء يول د عامل

َح اِفُل.
َ
 وإنَّ كبَْي القوِم ال ِعلم عن ده***صغ ٌْي إذا الت فَّ ت عل يه امل
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وقصُده الَعَمُل به، ألنَّ مْن سعى فيه لغْي ما وصفنا امداد فخر ا  وعلى العاقُل أال يشتغُل يف طلب الِعلم إال 
َتَأسِّنَي به فيه أكثر من فساده يف نفسه، ويكوُن َمثَ ُله كما قاَل 

ُ
وجتب ُّر ا، وللعمِل ترك ا وتضِييع ا، فيكوُن فساُده يف امل

 [.25َساَء َما يَزُِروَن ]النحل:  تعاىل: َوِمْن أَْومَاِر الَِّذيَن ُيِضلُّونَ ُهم ِبَغْْيِ ِعْلم  َأاَل 
ألنَّ االمدياد من الِعلم آثَ ُر للعاقل من الذِّكر بالِعلم، والِعلُم  ؛جيُب على العاقِل أْن ال يطلَب مَن الِعلم إال أفضَلهو 

ْي َخْْي  َمْهَلَكٌة كما َمْيٌن يف الرَّخاء ومنجاٌة يف الشِّدة، ومن تعلَّم امداد كما أنَّ مْن َحُلَم ساَد، وَفْضُل الِعلم يف غ
 أنَّ كثرَة األدب يف غْي رضوان اهلل ُموِبَقٌة.

ارْين مع ا، وإذا ُرمَِق منه احلظَّ ال يبخل باإلفادة، وما و والعاقُل اليسعى يف فُنونه إال مبا ه  أجد  عليه نفع ا يف الدَّ
ا قد خَبََل بالِعلم إالَّ مل ينتفْع بِعْلمه، وكما ال يُ نْ  تَفع باملاء السَّاكن َتت األرض ما مل ينبْع، وال بالذهب رأيُت أحد 

األمحر ما مل ُيْستخرَْج من معدنه، وال باللرلر النَّفيس ما مل ََيْرَج من حبره، كذلك ال يُ ْنتَفع بالِعلم ما دام مكنون ا 
 ال يُنَشُر وال يُ َفاُد. 

 «. خْي فيما بني ذلكالناس عامل ومتعلم وال»الدَّرَداِء )رضي اهلل عنه(: و قاَل أبُ 
 وصية عمر بن اخلطاب أليب موسى األشعري رضي اهلل عنهما

 أخرج الدينوري عن ضبَّة بن حِمَْصن قال: كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى األشعري رضي اهلل عنهما:
من النهار، وإذا  ساعةو أما بعد: فإنَّ للناس نفرة من سلطاهنم فأعوذ باهلل أن تدركين وإياك، فأقم احلدود ول»

حضر أمران أحدمها هلل واآلخر للدنيا فآثر نصيبك من اهلل، فإنَّ الدنيا تنفد واآلخرة تبقى، وأخِف الُفسَّاق، 
واجعلهم يدا  يدا  ورجال رجال ، ُعْد مريض املسلمني، واحضر جنائزهم، وافتح بابك، وباشر أمورهم بنفسك، 

أثقلهم محال . وقد بلغين أنه نشأ لك وألهل بيتك هيئة يف لباسك،  فإَّنا أنت رجل منهم غْي أنَّ اهلل جعلك
ومطعمك، ومركبك ليس للمسلمني مثلها. فإياك يا عبد اهلل أن تكون مبنزلة البهيمة مرَّت بواد  ِخْصب فلم يكن 

الناس من َشِقيت به هلا هم ِإال التَسمُّن، وإَّنا َحْتفها يف الِسَمن. واعلم أن العامل إذا ماغ ماغت رعيته، وأشَقى 
 (23).«رعيته

  
  

                                                            
 (062/ 2من حياة الصحابة ) 23
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 مفهوم الفق  عند السلف واحنراف اخللف
ولعل السبب األهم  ،إذا نظرنا اليوم إىل مفهوم الفقه عند اخللف جنده يف معظمه يطرق فقه عمل اْلوارح إلتقاهنا

 ،كن حديثا أيضا _ومي –يف ذلك يعود للنزاع والتنامع الفقهي الذي حصل بني غالب الفقهاء والصوفية قدميا 
ومل يظهر  ،ففي القرون املفضلة مل يكن هناك متييز يذكر بني عامل يف فقه أعمال القلوب وعامل يف فقه الشريعة

وكان الفقيه عامل قلوب أيضا كالصحابة والتابعني واألئمة  ،حينها مصطلح أهل املعرفة يف مقابلة أهل الفقه
صار يطلق على من يطلب العلم عند الفقهاء  ،ذ هب الفقهي والتصو ُث مع انتشار التم ،األربعة وغْيهم كثْي

وصار املتفقهة وغالب الفقهاء يهتمون باإلعمال ،باملتفقهة، ويطلق على من يطلب العلم عند املتصوفة باملريدين
عند ، ُث عجب كل فريق مبا لديه فزهد كل فريق فيما -أعمال لقلوب  -الظاهرة واملتصوفة باألعمال الباطنة 

 .اآلخر، وحصلت بينهم عداوة وبغضاء
 ،وحىت يتضح مفهوم الفقه وأمهية إتقان عمل القلب وضرورة إعادة ترتيب فقه أولويات املدخالت الدعوية

 .فالبد من ذكر بعض األقوال  ؛لتصحيح مفهوم الفقه ومساره بعد احنرافه
  :اإلمام الغزاِل :أوال

  :قال رمحه اهلل
قه يف العصر األول مطلقا على علم طريق اآلخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات ولقد كان اسم الف )) 

األعمال وقوة اإلحاطة حبقارة الدنيا وشدة التطلع إىل نعيم اآلخرة واستيالء اخلو  على القلب ويدلك عليه قوله 
  :عز وجل

يِن َولِيُنِذُرواْ قَ ْوَمُهْم ِإَذا رَ   هذا الفقه دون و وما ُيصل به اإلنذار والتخويف ه ، 21َجُعواْ ِإلَْيِهمْ لَِّيتَ َفقَُّهواْ يف الدِّ
تفريعات الطالق والعتاق واللعان والسلم واإلجارة فذلك ال ُيصل به إنذار وال ختويف بل التجرد له على الدوام 

 .(( 22يقسي القلب وينزع اخلشية منه كما نشاهد اآلن من املتجردين له
 :ة املقدسياإلمام ابن قدام :ثانيا

  :قال رمحه اهلل
                                                            

 122 :آية :( سورة  التوبة 21
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فهذا كاخلو ، والرجاء، والرضى، والصدق، واإلخالص وغْي ذلك،   ،علم أحوال القلبو فأما علم املعاملة وه)) 
 .، وأىب حنيفة، ومالك، والشافعي، وأمحدكبار العلماء، وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم، كسفيان   العلم ارتفع به

قهاء والعلماء عن تلك املقامات، لتشاغلهم بصورة العلم من غْي أخذ على النفس املسمني بالف احنطت رتبةوإَّنا 
 .أن تبلغ إىل حقائقه وتعمل خبفاياه

والسبع، والرمى، يفرع التفريعات اليت متضى الدهور فيها وال ُيتاج  ،، واللِّعانيتكلم يف الِّظهاروأنت جتد الفقيه 
ألن يف إمهاله هالكه،  ،وال ُيذر من الرياء، وهذا عليه فرض عنيإىل مسألة منها، وال يتكلم يف اإلخالص، 

 .واألول فرض كفاية
سئل عن علة تشاغله مبسائل و ول .مل يكن له جواب يف اإلخالص والرياءأنه سئل عن علة ترك املناقشة للنفس و ول

ض كفاية أيضا ، فهال ولقد صدق، ولكن خفي عليه أن احلساب فر  ،هذا فرض كفاية :اللعان والرمى، لقال
 !تشاغل به، وإَّنا تبهرج عليه النفس، ألن مقصودها من الرياء والسمعة ُيصل باملناظرة، ال باحلساب

الفقه، فإهنم تصرفوا فيه  :فمن ذلك .، ونُقلت إىل معان مل يردها السلف الصاحلأنه بدلت ألفاظ وحرفت :واعلم
، ولقد كان اسم الفقه يف العصر األول منطلقا  على علم طريق بالتخصيص، فخصوه مبعرفة الفروع وعللها

اآلخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس، ومفسدات األعمال، وقوة اإلحاطة حبقارة الدنيا، وشدة التطلع إىل نعيم 
 .اآلخرة، واستيالء اخلو  على القلب

راغب يف اآلخرة، البصْي بدينه، املداوم على عبادة إَّنا الفقيه الزاهد يف الدنيا، ال :رمحه اهلل ولذلك قال احلسن 
فكان إطالقهم اسم الفقه على علم ،ربه، الَورِع الكا ُّ عن أعراض املسلمني، العفيف عن أمواهلم، الناصح هلم

اآلخرة أكثر، ألنه مل يكن متناوال  للفتاو ، ولكن كان متناوال  لذلك بطريق العموم والشمول، فثار من هذا 
 أه . . 20ص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاو  الظاهرة، واإِلعراض عن علم املعاملة لآلخرة ((التخصي

  :شيخ اإلسالم ابن تيمية  :ثالثا
  :يقول رمحه اهلل  

                                                            
 ..(( 1/4))  :َمتصر منهاج القاصدين(  20
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مع العقلية وغالب الصوفية إَّنا يتبعون الطاعات  يتكلمون به يف الطاعات الشرعية)) فغالب الفقهاء إَّنا  (1 
من ينحر  عن طاعات  كثر يف املتفقهة وهلذا ؛ع العقلية وغالب املتفلسفة يقفون على الطاعات العقليةامللية م

  .((21ذلك و القلب وعباداته من اإلخالص هلل والتوكل عليه واحملبة له واخلشية له وحن
       :يف موضع آخر ويقول (2

ملتصو  املتمسك منه بأعمال باطنة كل منهما كما جند املتفقه املتمسك من الدين باألعمال الظاهرة وا )) 
يعرض عنه إعراض من ال يعده من الدين فتقع بينهما و ينفى طريقة اآلخر ويدعى أنه ليس من أهل الدين أ

العداوة والبغضاء وذلك أن اهلل أمر بطهارة القلب وأمر بطهارة البدن وكال الطهارتني من الدين الذي أمر اهلل به 
   .((  25 وأوجبه

  :ويق ول  (0
)) فنجد كثْيا من املتفقهة واملتعبدة إَّنا مهته طهارة البدن فقط ويزيد فيها على املشروع اهتماما وعمال ويىرك من 

استحبابا وال يفهم من الطهارة إال ذلك وجند كثْيا من املتصوفة واملتفقرة إَّنا مهته و طهارة القلب ما أمر به إجيابا أ
فيها على املشروع اهتماما وعمال ويىرك من طهارة البدن ما أمر به إجيابا  طهارة القلب فقط حىت يزيد

  .((26 استحباباو أ
  :(  ويقول1

وأنت جتد كثْيا من املتفقهة إذا رأ  املتصوفة واملتعبدة ال يراهم شيئا وال يعدهم إال جهاال ضالال وال يعتقد )) 
وفة واملتفقرة ال ير  الشريعة والعلم شيئا بل ير  أن يف طريقهم من العلم واهلد  شيئا وتر  كثْيا من املتص

والصواب أن ما جاء به الكتاب  ،التمسك هبما منقطع عن اهلل وأنه ليس عند أهلها شيء مما ينفع عند اهلل
 .((24والسنة من هذا وهذا حق وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل 

  :اإلمام الذهيب  :رابعا

                                                            

 . ))23/42))  :( جمموع الفتاو  21
 . ))1/15جمموع الفتاو  )) ) 25
 . ))1/15( جموع الفتاو  ))  26
 .((13/ 1( اقتضاء الصراط )) 24
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جماهد، مساك، حبيب  ،سفيان الثوري 22مثل  -رضوان اهلل عليهم  – جاء عن بعض السلف )) :يقول رمحه اهلل
ُث   .بن أيب ثابت، هشام الدستوائي (( قال وا: )) طلبنا هذا الشأن ومالنا فيه من نية ُث رمقنا اهلل النية من بعد

ومل يكن علم  ،ذلكو لوظائف وحنقلت: نعم يطلبه أوال  واحلاصل له حب العلم وإمالة اْلهل عنه وحب ا  قال:  
 .((29 وجوب اإلخالص فيه وال ص دق نية فإذا عل م حاس ب نفسه وخ ا  م ن وبال قصده فتجيئه الن ية

 :العالمة املناوي  :خامسا
وجه التحرم عن الرياء ملا عرفه مع كونه فرض عينه و اإلخالص والتوكل أو سئل فقيه عن حنو ول))  :يقول رمحه اهلل

سئل عن اللعان والظهار يسرد من التفريعات الدقيقة اليت تنقضي الدهور وال ُيتاج و اله هالكه ولالذي يف إمه
  .((  93لشيء منها 

  :محدون بن أمحد :سادسا
   ؟)) ما بال كالم السلف أنفع من كالمن ا :سئل ح مدون بن أح مد

 كلم لعز النفوس وطرب الدنيا ورضا اخللقوحنن نت ،ألن هم تكلموا لعز اهلل وجناة النفوس ورضا الرمحن )) :فقال

)).  
لبعود مفهوم ومسار الفقه إىل  ؛أحياء فقه أعمال  القلوبو  ،ويف األخْي أسأل املوىل أن  يرمقنا العمل واإلخالص

 .ما كان عليه   منهج السلف الصاحل
 

  

                                                            

 ."4/152" ، "4/14، " 1/155، "سْي أعالم النبالء /6/064، 5/225" ، "حليلة األولياء /0/205العلل ومعرفة الرجال /  :( ينظر 22
 "4/14سْي أعالم النبالء /"(   29
 . 6/262(  فيض القدير  93
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 إلسالم ببساطة = ال تكن عبدا لغري اهلل..ا
 ...وقاعدته اليت ال تتزحزح هىهذا الدين كان وسيظل شعاره ومبدأه 

 .. حممد رسول اهلل (.) ال إله إال اهلل
وإعالن ارتقاء اإلنسان ملستو  عبودية اهلل  ،التربأ من شئ يستعبد اإلنسانو فمعىن الشطر األول لكلمة التوحيد ه

 صلى اهلل عليه التربأ من اتباع أحد  إال رسول اهللو . ومعىن الشطر الثاين ه.وحده ذي اْلالل والكمال املطلق
 ..وسلم املبعوث من ربه املعصوم منه

واملشكلة يف عباد املال والسلطة والرياسة واملتعة أهنم ال يدركون أهنم كسروا معىن اإلسالم يف نفوسهم وأن جمرد 
 ...نطق الشهادتني وإن عصمهم يف الدنيا ال يعصمهم عند عالم الغيوب يوم كشف السرائر

  :د أحسنوا النصحنصيحة كل األنبياء وق
 ..ال تستعبد نفسك لشئ وال لفكرة وال ألحد  وال هلو 

 ..بعملك سواهو . وال ترج.. وال تستعن بغْيه.ال ختشى إال اهلل
 ..هذه النجاة

 (25ُدوِن  ) األنبياءَوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسول  ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه اَل ِإلَََٰه ِإالَّ أَنَا فَاْعبُ   :قال اهلل
َوَما أَْرَسْلَنا يَا حُمَمَّد ِمْن قَ ْبلك ِمْن َرُسول ِإىَل أُمَّة ِمْن اأْلَُمم ِإالَّ نُوِحي  :يَ ُقول تَ َعاىَل ِذْكره :يقول الطربي يف تفسْيه

 .َوأَْفرُِدوا ِل اأْلُُلوَهة ،َفَأْخِلُصوا ِل اْلِعَباَدة ،ِإلَْيِه أَنَُّه اَل َمْعُبود يف السََّماَوات َواأْلَْرض َتْصُلح اْلِعَباَدة َلُه ِسَوايَ 
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 وقد بني اهلل تعاىل ورسول   فشفى يف كل مسائل التوحيد 
 :  (91) رمحه اهلل تعاىل يقول العالمة ابن القيم

 سبحانه إِل اهلل –صلى اهلل عليه وسلم  –وملا كان مفتاح الدعوة اإلهلية معرفة الرب تعاىل قال أفضل الداعني 
إنك ستأيت قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أال إله إال   :ملعاذ بن جبل وقد أرسله إىل اليمن

..وذكر .فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة ،اهلل وأن حممدا رسول اهلل فإذا عرفوا اهلل
 سلم.يف الصحيحني وهذا اللفظ ملو باقي احلديث  وه

فأساس دعوة الرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم معرفة اهلل سبحانه بأمسائه وصفاته وأفعاله ُث يتبع ذلك أصالن 
عظيمان:                                                                                       أحدمها: تعريف 

 مره وهنيه.الطريق املوصلة إليه وهي شريعته املتضمنة أل
 الثاين: تعريف السالكني ما هلم بعد الوصول إليه من النعيم الذي ال ينفد وقرة العني اليت ال تنقطع.

وهذان األصالن تابعان لألصل األول ومبنيان عليه فأعر  الناس باهلل أتبعبهم للطريق املوصل إليه وأعرفهم حبال 
ما أنزل على رسوله روحا لتوقف احلياة احلقيقية عليه ونورا  السالكني عند القدوم عليه وهلذا مسى اهلل سبحانه

يف موضعني  ؛15لتوقف اهلداية عليه قال اهلل تبارك وتعاىل: يُ ْلِقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه غافر
َنا ِإلَْيَك ُروحا  ِمْن أَْمرِنَ  ،من كتابه ميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه وقال عز وجل وََكَذِلَك أَْوَحي ْ ا َما ُكْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َوال اأْلِ

 52نُورا  نَ ْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا الشور 
احلياة والنور والعصمة والشفاء والنجاة واألمن واهلل  وفال روح إال فيما جاء به وال نور إال يف االستضاءة به فه

رسوله باهلد  ودين احلق فال هد  إال فيما جاء به وال يقبل اهلل من أحد دينا يدينه به إال  سبحانه وتعاىل أرسل
 أن يكون موافقا لدينه...

وحمال مع  ؛واملقصود أن اهلل سبحانه قد أخرب أنه أكمل له وألمته به دينهم وأمت عليهم به نعمته :ُث قال رمحه اهلل
 ؛لت به الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه امللةهذا أن يدع أهم ما ُخِلق له اخللق وأرس

احلق بل و باب اإلميان به ومعرفته ومعرفة أمسائه وصفاته وأفعاله ملتبسا مشتبها حقه بباطله مل يتكلم فيه مبا هو وه

                                                            
 (163-151/ 1الصواعق املرسلة يف الرد على اْلهمية واملعطلة ) 91
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ا   بتعريف واحلق يف إخراجه عن ظاهره وكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غْي و  ،تكلم مبا ظاهره الباطل
ومع   ؛ذلك على أمت الوجود مبني له بأكمل البيان موضح له غاية اإليضاح مع شدة حاجة النفوس إىل معرفته

 ..كونه أفضل ما اكتسبته النفوس وأجل ما حصلته القلوب
 ومن أبني احملال أن يكون أفضل الرسل قد علم أمته آداب البول قبله وبعده ومعه وآداب الوطء وآداب الطعام

ويىرك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم وتعتقده قلوهبم يف رهبم ومعبودهم الذي معرفته غاية املعار   ؛والشراب
والوصول إليه أجل املطالب وعبادته وحده ال شريك له أقرب الوسائل وَيربهم فيه مبا ظاهره باطل وإحلاد وُييلهم 

رات اجملامات ُث ُييلهم يف معرفة احلق على ما َتكم يف فهم ما أخربهم به على مستكرهات التأويالت ومستنك
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها  :-صلوات اهلل عليه  –القائل و به عقوهلم وتوجبه أراؤهم هذا وه

القائل ما بعث اهلل من نيب إال كان حقا عليه أن يدل على أمته على خْي ما يعلمه هلم و وه ،بعدي إال هالك
 ..اهم عن شر ما يعلمه هلموينه

 لقد تويف رسول اهلل وما طائر يقلب جناحيه يف السماء إال ذكرنا منه علما. :-رضى اهلل عنه  -ذر و وقال أب
فذكر بدء اخللق حىت دخل أهل اْلنة  ؛: قام فينا رسول اهلل مقاما-رضى اهلل عنه  -وقال عمر بن اخلطاب 

  ا.ه. .من حفظه ونسيه من نسيه ذكره البخاريحفظ ذلك  ؛منامهلم وأهل النار منامهلم
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 أبيات وفلسفات
 !فالعبيد لربنا والدارُ  ،.   َمهْ ............َمن يقوُل وأْعُبدي! ،ويقول داري

 !.............   ويكوُن من تلف  هلم إْصدارُ ،كم يرُِد احلياَة معاشرٌ   ،يا إْنسَ 
اُر .................؟أتروُم من ممن  وفاء  ُمرضيا    !...........    إنَّ الزماَن كأهلِه غدَّ

ّسخَُّر دائرٌ 
ُ
 !!..................     وتقدِّرون فتضحُك األقدارُ ؟تقفون والُفلُك امل

 العالء املعري(و )أب
 

  . احلق أننا نر .للحظة  واحدة  يف حياتنا ندرك أننا مغّيبني عن حقائَق ُكثُر  يف هذه احلياةو حني نتوقف مطرقني ول
احلق واحلقيقة اليت ال حميص عنها بينما احلقيقة أكرب منا ومن و األشياء من ثقب  ضيق  ونكاد نقسم أن ما نراه ه

 . .عقولنا كثْيا  
بالرغم  أن احلياة   ؛العالء بأبياته تلك يصفنا باْلمود على نظرتنا لألشياء من جمرد منظورناو وحني َياطبنا أب

وهكذا يكون تقديرنا لألشياء واملواقف واحلياة تقديرا   أمحق جيعل  ،بات لهوالكون والوجود كله متحرك ال ث
  .األقدار تضحك منا وتتندر علينا
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 )من روائع أشعار العرب(
. يرثي .هذه قصيدة تسمى القصيدة العينية )تنتهي قافيتها بالعني( للشاعر املخضرم  العظيم /أيب ذؤيب اهلُذِل

. وهى قصيدة عظيمة اهتم هبا .هلا يف بنني له مخسة أصيبوا يف عام واحد بالطاعون. وهذه يقو .فيها موت أبنائه
. وإن أبا ذؤيب ال يقف عند رثائه ألبنائه وإَّنا يتحدث عن مشكلة أعّم وأمشل قد .أهل األدب والشعر ْلماهلا

يثه ليس حديث هي كذلك بالفعل، وأعين مشكلة املوت. وحدو تكون من أعظم املشاكل اليت تواجه اإلنسان، أ
الفيلسو ، وإَّنا حديث الشاعر املرهف، وقبل ذلك وبعده، حديث اإلنسان املفجوع الذي يعرب بشفافية عن 

 آالمنا مجيعا .
ولعل ذلك أحد أهم األسباب اليت جعلتها َتظى بإعجاب القدماء واهتمامهم خالل رحلتها الطويلة إلينا عرب 

 القرون.
  :..يقول.لة وفسرهتاوقد اخىرت منها بضعة أبيات مجي

 .والدهُر ليس مبعتب  َمْن جيزعُ                أَِمَن املُنوِن وَريِْبها تَتَوجَُّع..
 !؟أْم ما ْلنبَك ال ُيالِئُم مضجعا ..               إالَّ أََقضُّ عليَك ذاَك املضجعُ 

 دَُّعوا.فأجبُتها أن ّما ْلسمي أنُه..                 أود  بينَّ من البالد وو 
 .أود  بينَّ وأعقبوين حسرة ..                بعد الرُّقاِد وَعرْبة  ال تُقلعُ 

 .ولقد أر  أنَّ البكاء سفاهٌة..         ولسو  يولُع بالُبكا مْن يُفَجعُ 
 ..           فإذا املنيَُّة أقبلْت ال ُتدفعُ .ولقد َحِرْصُت بأن أدافَع عنهمُ 

 ..              ألفيَت كلَّ متيمة  ال تنَفعُ .ارهاوإذا املنيُة أنشبْت أظف
 .....        أين لريِب الّدهِر ال أََتَضْعَضُع..وجتلدي للشامتنَي أُريِهُم    

 ....              وإذا تُردُّ إىل قليل  تقنُع..والنفُس راغبٌة إذا رغْبَتها 
 

 :معاين الكلمات
ْهِر َوَمصائُِبهِ  :َمنونِ . وَرْيُب الْ .الدهر والزمانو ه :املنون وفيها قوله تعاىل يف سورة الطور: أَْم  .هى َحواِدُث الدَّ

 [. 03يَ ُقوُلوَن َشاِعٌر نَ تَ َربَُّص ِبِه رَْيَب اْلَمُنوِن  ]الطور:
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 .. فاأليام متضي ال تواسي أحدا يعاتبها.ا  ليس يزيل عتاب من يتوجع :معتب
 ة.أ  أقلقك ومل لك راح :أقض عليك املضجع
 .بفتح العني هى الدمعة :والَعربة .أود : مات وهلك

 .أ  يستفيض فيه ويالممه من يصب مبصيبة موت ولده مثلي :يولع بالبكا
. والتميمة: هى ما .ا  وجدت :. وألفيت..وشبهها بطْي جارج ينشب ظفره يف الذين َيني أجلهم.املوت :املنية

 ع الشرور وال ينفع.يتخذه الناس يف ثقافاهتم املختلفة للربكة ومن
 أ  أضعف وأنكسر. :. أتضعضع.الصرب والتحمل والتظاهر بالقوة :والتجلد

 
 

 اإلمام مالك وحملات من حيات  الزاكية
م(.. 495-411ه  / 149-90عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر األصبحي احلمْيي املدين )و أب

د أهل السنة واْلماعة، وصاحب املذهب املالكي يف الفقه فقيه وحمدِّث مسلم، وثاين األئمة األربعة عن
 اإلسالمي. 

اشُتهر بعلمه الغزير وقوة حفظه للحديث النبوي وتثبُّته فيه، وكان معروفا  بالصرب والذكاء واهليبة والوقار واألخالق 
ء فمالك النجم، ومالك إذا ذُكر العلما»احلسنة، وقد أثىن عليه كثٌْي من العلماء منهم اإلمام الشافعي بقوله: 

 «. حجة اهلل على خلقه بعد التابعني
ما بعد  »ويُعدُّ كتابه املوطأ من أوائل كتب احلديث النبوي وأشهرها وأصحِّها، حىت قال فيه اإلمام الشافعي: 

 «. كتاب اهلل تعاىل كتاٌب أكثُر صوابا  من موطأ مالك
يعية هي: القرآن الكرمي، والسنة النبوية، واإلمجاع، وعمل وقد اعتمد اإلمام مالك يف فتواه على عدة مصادر تشر 

 أهل املدينة، والقياس، واملصاحل املرسلة، واالستحسان، والعر  والعادات، وسد الذرائع، واالستصحاب.
ه ، ونشأ يف بيت كان مشتغال  بعلم احلديث واستطالع اآلثار وأخبار 90ُولد اإلمام مالك باملدينة املنورة سنة 

ابة وفتاويهم، فحفظ القرآن الكرمي يف صدر حياته، ُث اجته إىل حفظ احلديث النبوي وتعلُِّم الفقه الصح
اإلسالمي، فالمم فقيه املدينة املنورة ابن هرمز سبع سنني يتعلم عنده، كما أخذ عن كثْي من غْيه من العلماء  
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ثار والُفتيا، وبعد أن شهد له سبعون كنافع موىل ابن عمر وابن شهاب الزهري، وبعد أن اكتملت دراسته لآل
شيخا  من أهل العلم أنه موضع لذلك، اختذ له جملسا  يف املسجد النبوي للدرس واإلفتاء، وقد ُعر  درُسه 

ال »بالسكينة والوقار واحىرام األحاديث النبوية وإجالهلا، وكان يتحرُم أن َُيطئ يف إفتائه ويُكثُر من قول 
ا أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا يف رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، إَّن»، وكان يقول: «أدري

ه  مرض اإلمام مالك اثنني وعشرين يوما  ُث مات، وصلى 149ويف سنة «. وما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه
 عليه أمُْي املدينة عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم، ُث ُدفن بالبقيع.

  :نشأته العلمية
شأ اإلمام مالك يف بيت اشتغل بعلم األثر، ويف بيئة  كلُّها لألثر واحلديث، أما بيته فقد كان مشتغال  بعلم ن

احلديث واستطالع اآلثار وأخبار الصحابة وفتاويهم، فجده مالك بن أيب عامر كان من كبار التابعني 
تغاله باحلديث كثْيا ، إذ مل يُنسب إىل وعلمائهم، وقد رو  عن جمموعة من الصحابة، أما أبوه أنس فلم يكن اش

مالك أنه رو  عن أبيه إال خربا  واحدا  ُيشك يف نسبته إليه، فلم يكن أنٌس إذن من املشتغلني بالعلم واحلديث. 
ومهما كان حاُل أبيه من العلم ففي أعمامه وَجدِّه غناء، ويكفي مقامهم يف العلم لتكون األسرة من األسر 

 النضر بن أنس مالمما  للعلماء يتلقى عليهم ويأخذ عنهم.و مالك وهو كما كان أخ  املشهورة بالعلم،
الشأن يف أكثر األسر اإلسالمية اليت يىرىب أبناؤها تربية و حفظ اإلمام مالك القرآن الكرمي يف صدر حياته، كما ه

ملدينة موعزا  ومشجعا ، دينية، واجته بعد حفظ القرآن الكرمي إىل حفظ احلديث، فوجد من بيئته حمرضا ، ومن ا
فذكر ألمه أنه يريد أن يذهب ولذلك اقىرح على أهله أن يذهب إىل جمالس العلماء ليكتب العلم ويدرسه، 

اذهب إىل »، وكانت تقول: «اذهب فاكتب اآلن»فيكتب العلم، فألبسته أحسن الثياب وعممته، ُث قالت: 
 «.ربيعة فتعلم أدبه قبل علمه 

حدث صغْي على قدر و ريض من أمه جلس إىل ربيعة الرأي أول مرة، فأخذ عنه فقه الرأي وهويظهر أنه هلذا التح
طاقته، وكان حريصا  منذ صباه على استحفاظ ما يكتب، حىت أنه بعد مساع الدرس وكتابته يتبع ظالل األشجار 

 «.أحاديث رسول اهلل يا بنية، إنه ُيفظ »يستعيد ما تلقى، ولقد رأته أخته كذلك فذكرته ألبيها فقال هلا: 
لقد جالس مالك العلماَء ناشئا  صغْيا ، ولزم فقيها  من فقهائهم وعاملا  من علمائهم، وقد ذكر اإلمام مالك ذلك 

فقال: كان ِل أخ يف سن ابن شهاب، فألقى أيب يوما  علينا مسألة، فأصاب أخي وأخطأت، فقال ِل أيب: 
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ى بىربية احلمام يف مطلع حياته( فغضبت، وانقطعت إىل ابن هرمز )وكان يتلهّ « أهلتك احلمام عن طلب العلم!»
إن »وكنت أجعل يف كمي مترا ، وأناوله صبيانا  وأقول هلم: سبع سنني )ويف رواية: مثاين سنني( مل أخلطه بغْيه، 

ا ، ، فلم تر إىل مالك«من بالباب؟»وقال ابن هرمز يوما  ْلاريته:  «.سألكم أحد عن الشيخ فقولوا مشغول
، وكان مالك قد اختذ تيانا  حمشوا  «ادعيه فذلك عامل الناس»، فقال: «ما ُث إال ذاك األشقر»فرجعت فقالت: 

للجلوس على باب ابن هرمز يتقي به برد حجر هناك. وكان يقول: وكنت آيت ابن هرمز بكرة فما أخرج من بيته 
 حىت الليل.

لعلم، إذ كان هبا عدد من التابعني، وقد المم مالك ابن هرمز لقد كانت املدينة املنورة يف عصر مالك مهدا  ل
مالممة مل َيلطه فيها بغْيه، ُث اجته إىل األخذ من غْيه من العلماء مع جمالسة شيخه األول، فوجد يف نافع موىل 

ا  نصف كنت آيت نافع»، قال اإلمام مالك: ابن عمر بغيته، فجالسه مع جمالسة ابن هرمز وأخذ عنه علما  كثْيا  
النهار، وما تظلين الشجرة من الشمس أَتنيَّ خروجه، فإذا خرج أدعه ساعة، كأين مل أره، ُث أتعرض له فأسلم 

، فيجيبين، ُث أحبس عنه، وكان فيه «كيف قال ابن عمر يف كذا وكذا؟»عليه وأدعه، حىت إذا دخل أقول له: 
 «.حدة

ك: قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة، فحدثنا نيفا  كما أخذ اإلمام مالك عن ابن شهاب الزهري، قال مال
، قال له «انظروا كتابا  حىت أحدثكم، أرأيتم ما حدثتكم به أمس؟»وأربعني حديثا ، ُث أتيناه يف الغد، فقال: 

، «هات»، قال: «ابن أيب عامر»، قال: «ومن هو؟»، قال: «ههنا من يرد عليك ما حدثت به أمس»ربيعة: 
 «.ما كنت أر  أنه بقي أحد ُيفظ هذا غْيي»ربعني حديثا  منها، فقال الزهري: فحدثته بأ

يف حال من االستقرار و ولقد المم مالكا  منذ صباه االحىراُم التامُّ لألحاديث النبوية، فكان ال يتلقاها إال وه
اضطراب، حىت و يف حال ضيق أواهلدوء توقْيا  هلا وحرصا  على ضبطها، ولذلك ما كان يتلقاها واقفا ، وال يتلقاها 

أفضى »ال يفوته شيء منها. كما أن مالكا  مل يكن يدخر ماال  يف سبيل طلب العلم، حىت قال ابن القاسم: 
 «.مبالك طلُب العلم إىل أن نَقض سقَف بيته فباع خشَبه، ُث مالت عليه الدنيا من بعد

َب الفقر حىت باع أخشاب سقف بيته يف سبيل العلم، كان اإلمام مالك صبورا  مثابرا ، مغالبا  لكل الصعاب، غالَ 
وكان يذهب يف اهلجْي إىل بيوت العلماء، ينتظر خروجهم، ويتبعهم حىت املسجد، وكان جيلس على باب دار 

ال يبلغ أحد ما يريد من هذا العلم »شيخه يف شدة الربد، ويتقي برد اجمللس بوسادة جيلس عليها، وكان يقول: 
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وكان اإلمام مالك يأخذ تالميذه بذلك، فيحثهم على احتمال «. قر، ويرثره على كل حالحىت يضر به الف
ال »املشاق يف طلب العلم بالقول والعمل. وكان اإلمام مالك يعمل يف نفسه ما ال يُلزمه الناس، وكان يقول: 

 «.ه مل يكن عليه فيه إُثتركو يكون العامل عاملا  حىت يعمل يف نفسه مبا ال يفيت به الناس، ُيتاط لنفسه ما ل
كان اإلمام مالك ذا هيبة ووقار، يهابه تالميذه، حىت أن الرجَل ليدخل إىل جملسه فُيلقي السالم عليهم فال يُردُّ 

عليه أحد إال مههمة وإشارة، ويشْيون إليه أال يتكلم مهابة  وإجالال ، كما كان يهابه احلكام، حىت إهنم ليحسُّون 
يهابه أوالد اخللفاء، ُروي أنه كان يف جملسه مع أيب جعفر املنصور، وإذا صيب َيرج ُث بالصغر يف حضرته، و 

بل كان يهابه «. هذا ابين، وإَّنا يفزع من شيبتك»، قال: «ال»، قال: «أتدري من هذا؟»جعفر: و يرجع، فقال أب
يبق موضع ْلالس، حىت إذا  اخللفاء أنفسهم، فقد ُروي أن اخلليفة املهدي دعاه، وقد امدحم الناس مبجلسه، ومل

حضر مالك تنحى الناس له حىت وصل إىل اخلليفة، فتنحى له عن بعض جملسه، فرفع إحد  رِجليه ليفسح 
ملالك اجمللس. وهكذا كان شيُخ املدينة مهيبا ، حىت صار له نفوٌذ أكرب من نفوذ واليها، وجملٌس أقو  تأثْيا  من 

دخلت على أمْي املرمنني املهدي، فما  »طان، قال ابن املاجشون: جملس السلطان من غْي أن يكون صاحب سل
لقد كانت هيبته أشد من هيبة »، وقال سعيد بن أيب مرمي: «كان بيين وبينه إال خادمه، فما هبته هيبيت مالكا  

 «السلطان
 من أقواله املأثورة وِحَكمه:

ة يف العلم والعمل، ومما جاء عنه يف العلم وآداب ورد عن اإلمام مالك كثٌْي من األقوال املأثورة واحلكم املشهور 
طلب العلم »وقال أيضا : «. ليس العلم بكثرة الرواية، وإَّنا العلم نور يضعه اهلل يف القلوب»املتعلِّمني قوله: 

وقال: «. قسم من اهلل، ولكن انظر ما يلزمك من حني تصبح إىل حني متسي فالزمهو َحَسٌن ملن ُرمق خْيُه، وه
ينبغي للرجل إذا ُخوِّل علما  وصار رأسا  يشار إليه »وقال: «. نَفوٌر ال يأنس إال بقلب تقي خاشع العلم»

باألصابع، أن يضع الىراب على رأسه، وميقت نفسه إذا خال هبا، وال يفرح بالرياسة، فإنه إذا اضطجع يف قربه 
علمك، فإنه مل يقتصر أحد على  اتق اهلل واقتصر على»وقال البن وهب: «. وتوسد الىراب ساءه ذلك كله

علمه إال نفع وانتفع، فإن كنت تريد مبا طلبت ما عند اهلل فقد أصبت ما تنتفع به، وإن كنت تريد مبا تعلمت 
 «.الدنيا فليس يف يدك شيء
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من أحب أن تُفتح له »كما جاء عن اإلمام مالك أقواٌل يف أحوال القلوب والسلوك وتربية النفس، منها قوله: 
الزهد يف الدنيا ِطيب املكسب وِقَصر »وقال: «. جٌة يف قلبه فليكن عمله يف السر أفضل منه يف العالنيةفُر 

إن  »وقال: «. نقاء الثوب وحسن اهلمة وإظهار املروءة جزء من بضع وأربعني جزءا  من النبوة»وقال: «. األمل
وقال خالد بن محيد: «. مما كثر وأهلى كان بغُيك منها ما يكفيك، فأَقلُّ عيشها يغنيك، وما قل وكفى خْي

عليك مبجالسة من يزيد يف علمك قولُه، ويدعوك إىل اآلخرة فعُله، وإياك وجمالسة من يعلُِّلك »مسعته يقول: 
ال يوجد إال »وكان اإلمام مالك َيكره كثرَة الكالم ويعيبه، ويقول: «. قولُه، ويعيبك ديُنه، ويدعوك إىل الدنيا فعُله

 (92)«.والضعفاء يف النساء
 
 
  

                                                            
 ترتيب املدارك، القاضي عياض -مالك، حممد أبو مهرة      -:املصادر 92
 الديباج املذهب، ابن فرحون -مالك بن أنس، عبد الغين الدقر     -
 سْي أعالم النبالء، الذهيب -تزيني املمالك، جالل الدين السيوطي       -
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 صفة العلم الثابتة هلل تعاىل وامس  العليم
، يعلُم ما كاَن وما يكون وما ال  علُم اهلل صفٌة أمليٌة أبدية ثابتٌة هلل تعاىل، واهلل تعاىل يعلُم بعلمِه األمِل كل شئ 

ا بالكائو يكون، وال يقبُل علُمُه الزيادَة وال النقصاَن فه ناِت اليت َتُدُث إىل ما ال هنايَة سبحانه وتعاىل حميٌط علم 
له، حىت ما ُيُدُث يف الدار اآلخرِة اليت ال انقطاَع هلا يعلُم ذلك مجلة  وتفصيال ، قال تعاىل وكاَن اهلل بكلِّ شئ  

 .126سورة النساء/حُميط ا 
 

لعقليِة أما علمُه يتعلُق باملمكنات وِعلُم اهلل تعاىل أعمُّ من اإلرادِة والقدرة، فاإلرادُة والقدرُة تتعلقاِن باملمكنات ا
سورة العقليِة واملستحيالِت وبالواجِب العقلي. وأما قوله تعاىل وال ُُييطوَن بشئ  من علمِه إال مبا شاَء 

فمعناُه أن أهل السمواِت وهم املالئكة وأهل األرض من أنبياء وأولياء فضال  عن غْيهم ال ُييطون  ،255البقرة/
 لومه إال مبا شاء أي إال بالقدِر الذي شاء اهلل أن يعلموه، هذا الذي ُييطون به.بشئ من علمه أي مع

 
، فاملنفيُّ عن اخللق علُم 65سورة النمل/أما قول اهلل تعاىل ُقْل ال يعلُم َمن يف السمواِت واألرِض الَغْيَب إال اهلل 
نبياء واألولياُء واملالئكة، وأما من ادعى أن مجيع الغيب أما بعُض الغيب فإن اهلل يُطِلُع عليه بعض البشر وهم األ

 الرسول يعلُم كل ما يعلمه اهلل فقد سوَّ  الرسول باهلل وذلك كفٌر.
 

وال فرق بني من يقول الرسول يعلم كل ما يعلم اهلل من باب العطاء أي أن اهلل أعطاه ذلك ومن يقول إنه يعلم  
 االعتقادين كفر من أبشع الكفر ألن اهلل تعاىل ال يصح عقال  كل ما يعلمه اهلل من غْي أن يعطيه اهلل ذلك وكال

ا من خلقه مجيع ما يعلمه، ألن معىن إن النيب يعلم كل ما يعلم اهلل من باب العطاء أن  وال شرع ا أن يعطي أحد 
باهلل.  اهلل تعاىل يساوي خلقه بنفسه وهذا مستحيل. فهذا القائل كأنه يقول اهلل جيعل بعض خلقه مثله والعياذ

قيل هلرالء فعلى قولكم و وكيف خفي على بعض الناس فساده فتجرءوا بل صاروا يرون هذا من جواهر العلم، فل
الذي و هذا يصح أن جيعل اهلل الرسول قادر ا على كل شئ اهلل قادر عليه فماذا يقولون. حسبنا اهلل. وهذا من الغل

وة تعظيم الرسول وحمبته. وهرالء هلم وجود يف فرقة تنتسب إىل هنانا اهلل عنه ورسوله. وهرالء يزعمون أن هذا من ق
 التصو  يف اهلند.
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ا * إال َمِن ارتضى من رسول  فإنَُّه َيْسُلُك من بنِي يديِه ومن  وأما قوله تعاىل عاملُ الغيِب فال يُظِهُر على غيِبِه أحد 

ا  يطلعهم اهلل على مجيع غيبه كهذه الفرقة ، فال حجة فيه ملن يقول إن الرسل 24-26سورة اْلن/خلفِه َرَصد 
ا أي حفظة  ُيفظونه من بني يديه ومن خلفه من  املذكورة إَّنا معناه أن الذي ارتضاه اهلل من رسول جيعُل له رصد 

الشيطان، ف ) إال( هنا ليست استثنائية بل هي مبعىن لكن، فُيفهُم من اآليِة أن علَم الغيِب مجيعه خاصٌّ باهلل 
يتطرُق إليه االستثناء فتكوُن اإلضافُة يف قوله تعاىل )على غيبه( للعموم والشمول من باب قول  تعاىل فال

األصوليني املفرُد املضا  للعموم، فيكون معىن غيبه أي مجيع غيبه، وليس املعىن أن اهلل يُطلُع على غيبِه من 
ه خلقُه بصفة  من صفاته، ومن صفاته العلُم ارتضى من رسول فإن من املقرر بني املوحدين أن اهلل تعاىل ال يساوي

، والعجب كيف يستدل بعض الناس هبذه اآلية على 131سورة األنعام/بكل شئ  عليٌم و بكل شئ قال تعاىل وه
العامل بكل الغيب، ولكن الرسل جيعل اهلل هلم حرس ا من و علم الرسل ببعض الغيب إَّنا الذي فيها أن اهلل ه

اطالع بعض خواص عباد اهلل من أنبياء ومالئكة وأولياء البشر على بعض الغيب  املالئكة ُيفظوهنم. وأما
كان يصحُّ لغْيه تعاىل العلم بكل و فمأخوذ من غْي هذه اآلية كحديث ]اتقوا فراسة املرمن فإنه ينظر بنور اهلل[. فل

يعلمه اهلل جعَل  شئ مل يكن هلل متدٌح بوصفِه نفسه بالعلم بكل شئ، فمن يقول إن الرسول يعلم بكل شئ
الرسول مساوي ا هلل يف صفة العلم فيكوُن كمن قال الرسول قادٌر على كل شئ وكمن قال الرسول مريٌد لكل شئ 

 ال فال َُملَص له من الكفر.و سواٌء قال هذا القائل إن الرسول عاملٌ بكل شئ بإعالم اهلل له أ
 

، وقوله عامل الغيِب 59سورة األنعام/و الغيِب ال يعلُمها إال هومما يُردُّ به على هرالء قوله تعاىل وعندُه مفاِتُح 
فإّن اهلل تبارك وتعاىل متدََّح بإحاطته بالغيب والشهادة علم ا. ومما يُردُّ به على هرالء  ،40األنعام/والشهادِة سورة 

إن أتَِّبُع إال ما يُوحى إِلَّ سورة  أيض ا قوله تعاىل ُقل ما كنُت ِبدع ا مَن الرُُّسِل وما أدري ما يُفَعُل يب وال ِبُكمْ 
فإن كان الرسول بنّص هذه اآلية ال يعلُم مجيع تفاصيل ما يفعله اهلل به وبأمته، فكيَف يتجرأ  9األحقا /

ما ورَد يف و متجرئ على قول إن الرسول يعلُم كل شئ، وقد رو  البخاري يف اْلامع حديث ا مبعىن هذه اآلية وه
الذي هنى اهلل ورسوله عنه قال اهلل تعاىل ُقل يا أهَل و قائُل هذه املقالة قد غال الُغلشأن عثمان بن مظعون، ف
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أهلَك و فإن الغلو ، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ]إياكم والغل44سورة املائدة/الِكتاِب ال تَ ْغلوا يف دينكم 
 قال ]ال ترفعوين فوق منزليت[. من كان قبلكم[ رواه ابن حبان، وقد صّح أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 
ورو  البخاري يف اْلامع من حديث ابن عباس رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ]إنكم 
ا علينا إنَّا ُكنَّا فاعلني وأوُل من ُيكسى يوم القيام ة حمشورون حفاة  ُعراة  ُغرال  ُث قرأ كما بدأنا أوََّل َخْلق  نعيُدُه وْعد 

براهيم وإنه سُيجاُء بأناس من أميت فيرخذ هبم ذات الشمال فأقوُل هرالء أصحايب فُيقال إنك ال تدري ما إ
أحدثوا بعدك إهنم مل يزالوا مرتديَن على أعقاهبم منذ فارقتهم، فأقول ُسحق ا سحق ا أقول كما قال العبُد الصاحل 

ا ما ُدْمُت فيهم إىل قوله العزيُز احل  .[كيموكنُت عليهم شهيد 
 

ومن أعجب ما ظهَر من هرالء الغالِة ملا قيَل ألحدهم: كيف تقول الرسول يعلم كل شئ يعلمه اهلل وقد أرسَل 
كان يعلُم أنه ُيُصُل هلم و سبعني من أصحابه إىل قبيلة ليعلموهم الدين فاعىرضتهم بعُض القبائل فحصدوهم، فل

 . وهذا احلديث رواه البخاري وغْيه.هذا هل كان يرسلهم؟ فقال: نعم يرسلهم مع علمه بذلك
 

األول و املراُد هبذه اآلية هو رجٌل كان يّدعي أنه شيُخ أربع طُرق فقال: الرسول هو ومثل هذا الغاِل يف شدة الغل
خلٌق من خلِق اهلل و بكل شئ  عليم وهذا من أكفر الكفر ألنه جعَل الرسول الذي هو واآلخُر والظاهُر والباطُن وه

 (90)اهلل بصفاتِه فقط. و الذي ليس لوجودِه بدايٌة وهو ألّن األول ه أملياا أبدي ا
  

                                                            
90 http://www.alharary.com/vb/showthread.php?t=19901 اهلرريصفحة احملدث عبد اهلل  

 



225 
 

 من روائع عنرتة
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 النجاة...واإلسالم ه
 (42/صفحة 05جاء يف جملة املنار )اجمللد

 ملراسل األهرام يف أمريكا.. ،تفاقم شر الطالق يف أمْيكا :َتت عنوان
 :يقول

يف مدينة لوس أجنلوس بوالية كليفورنيا  Bin Lindseyن ليندسي أشرُت يف إحد  رسائلي املاضية إىل القاضي بِ 
امللقب بقاضي الطالق لتساهله يف تسهيل سبله على الطالبني، ولكثرة عدد الذين أعتقهم من ربقة الزواج كما 

ا أبداه ب شكل يعتق السجناء حال انتهاء املدة احملكوم عليهم هبا، وقد أعلن هذا القاضي اليوم اعتقاد ا جديد 
 نبوءة مفادها إحماق عهد الزواج هبذه البالد يف وقت غْي بعيد؛ إذ قال:

 )إن الزواج يف هذه البالد صائر إىل حالة توجب األسف وَتمل على
االحتساب، فإن مل نفتح عيوننا للحقائق، ونصرح هبا غْي متهيبني، ونعمل على تغيْي ما نفهمه من عالئق 

والفوضى يف الزواج والتطر  يف حسبان الطالق من ضروريات املعيشة اهلنيئة اْلنسني، تصبح اإلباحة يف احلب 
 .شيئ ا سهال  وواجب ا، وإن كان َمالف ا ملا قررته األديان وأوجبته قوانني اهليئة االجتماعية(

 مهزلة حبيث ال َيتلف عن شركةو )فالزواج عندنا قد أصبح ألعوبة أ
عاونني ما بقيت راحبة، وما اتفق ذوقامها وينفصالن عندما يشعران جتارية يعقدها شخصان، ويبقيان فيها مت 

 بالنفور املتبادل. و باخلسارة أ
وال ريب يف أن البواعث الطارئة على متدننا يف هذا الزمان تعمل على تقويض أركان التوامن الديين وتشويه آداب 

ا فتتماد  فيه بال وامع من الدين وال رادع من اجملتمع، ومتهد السبل للطبيعة البشرية امليالة إىل الشر يف طغياهن
أن تستعني و له هذه املساوئ يف القضايا املختلفة ال ير  سو  عالج واحد ناجع وهو القانون. والقاضي الذي تبد

اهليئة االجتماعية بالدين والعلم والتهذيب على استئصال ما طرأ يف هذا العصر من التطورات الغريبة العاملة على 
 .حلياة الزوجية وفساد أخالق الناشئة(خراب ا

)وقد ُيسبين بعضهم من املفكرين املتفوقني يف هذا الباب بالنظر إىل كثرة عدد الذين أفلتوا من قيود الزواج يف 
ا بزي الزواج القدمي  حمكميت، فأنا على الرغم مما يقال من تساهلي يف حل ما عقده الشرع، من أشد الناس متسك 
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ا إىل أن يفرقهما املوت، وال ُيل هذا الشكل إال العمل هبذه القاعدة، وأعتقد القائل ببقاء اال ا واحد  ثنني جسد 
 .أن أجدادنا كانوا أسعد حاال  وأهنا عيش ا من الوجهة الزوجية مما حنن عليه اآلن(

 )ومهما كان اعتقادنا بنظرياهتم فإن تلك النظريات قد انطوت ومعها احلياة
أهنا تنطوي اآلن بسرعة، وحل حملها مجوح ال يعىر  بقيود، خال  من كل مسئولية و بنية عليها، أالزوجية القدمية امل

ومن احلب احلقيقي يف تعاقد اْلنسني حبيث أصبح الناس يعتقدون أن الزواج قضية مرقتة ُيافظون عليها ما 
 .احملامي(وفرت هلم الغبطة، وضروب الشهوات واملسرات، فإذا عدمت هذه امليزات ذهبوا إىل 

ويظن هذا القاضي أن احلالة االقتصادية يف احلياة العصرية اليت تزاحم فيها املرأة الرجل يف األعمال على 
هي اليت  -لقلة دخلهم  03إىل  23مستحيال  على الشبان من سن و اختالفها، واليت جعلت الزواج صعب ا أ

ُياول موجها التخلص و أ ،ليت تفرك ]أ  تبغض[سببت هذا التشويش والفوضى يف الطالق أيض ا؛ ألن الزوجة ا
 منها، قلما تعارض النفتاح أبواب العمل أمامها خبال  ما كانت احلال عليه يف املاضي.

وتنبأ القاضي )ليندسي( من سبع سنوات عن أن عدد املطلقني يف السنوات العشر التالية سيضارع عدد الذين 
قي ثالثة، ومع ذلك فقد مت ما مخنه قبل انتهائها حسبما يقول. يتزوجون، وقد مضى من تلك األعوام سبعة وب

 اه .
 ويعلق صاحب جملة )املنار(:

إن سوء عاقبة هذا الفساد أكرب مما ُيسب هذا القاضي ويقدر، وإن له أسباب ا وعلال  كثْية، وإن علة العلل كلها 
هوات، وقد كان الدين عندهم نظام ا اجتماعياا احنالل العقيدة الدينية وما تعقبه مع احلرية الواسعة من إباحة الش

أدبياا، تكفله الىربية والتعليم، وَتميه القوانني، فضعفت الكفالة واحلماية حبرية التعليم العاِل للنساء والرجال مع ا، 
، وهذا فصار من املتعذر أن يدين هرالء بالنصرانية املبنية على التسليم مبا يقال هلم من غْي برهان معقول مقنع

العالج الوحيد ْلميع مفاسد احلضارة الغربية، كما فصلناه يف كتاب الوحي و الدين ال جيدونه إال باإلسالم؛ فه
 احملمدي.
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 اضرار املالبس الضيقة للبنات وتسببها يف العقم :واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون  
 

ده أحباث بدايتها كانت عن أضرار كانت البداية من أمْيكا حيث كان العامل الدكتور )ديكونس( قامت بع
وذلك ألن  ،. حيث أثبتت الدراسات اهنا تسبب العقم.املالبس الضيقة للسيدات خصوصا البنات الصغار سنا

َْ حدوث اضطرابات يف املبيض وبطانة الرحم ،البنطلون يضغط على املبيضني . ومبرور الوقت حدوث .ومن َُثَّ
  .عقم وذلك بعد مدة

واليت تتسبب  ؛  )وليام ستيفن( أن البناطيل الضيقة تتسبب يف دخول نوع معني من البكىرياومن بريطانيا أضا
 وذلك جبانب العقم الذين سبق ذكره. ،يف حدوث التهابات وحكة مزمنة

حيت عند خلع هذه املالبس فأن الضغط يبقي لبضعه وقت أيضا يف جدران الرحم السميكة من الرغم من و 
.وىف النهاية .، وهذا يتسبب بدوره يف توجه اخلاليا اِل اخلارج،وب القريبة من املبيضاخنفاضه على قنوات فال

 ..حدوث العقم
على منهج تنصلح به احلياة فالبد من التسليم املطلق  –األعلم خبلقه و وه –إذن فحني يدلنا اهلل تعاىل  :أقول

 فاض الصحي للنساء.للرب الرحيم اخلالق العليم الذي فرض احلجاب واحلشمة وامللبس الفض
 

 القرآن والعقل
حني حديثه عن تاويل املدرسة العصرانية  0949 :ص ،6ج  ،ول األستاذ سيد قطب يف ظالل القرآنقي

 العقالنية اليت ميثلها الشيخ حممد عبده للخوارق وتفسْيها القرآن على أساس عقلي مبالغ فيه؛ يقول رمحه اهلل: 
. إنه ال جيوم لنا أن نواجه .لعل هنا مكان تقريرها ،ة النصوص القرآنيةإن هنالك قاعدة مأمونة يف مواجه

 وال مقررات يف املوضوع الذي تعاْله النصوص. ،النصوص القرآنية مبقررات عقلية سابقة. ال مقررات عامة.
ن قواعد منطقنا ومنها نكوّ  ،بل ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا. فمنها نتلقى مقرراتنا اإلميانية

ونريد أن حناكم إليه مقررات « العقل»املقرر كما قررته! ذلك أن ما نسميه و وتصوراتنا مجيعا فإذا قررت لنا أمرا فه
 وجتاربنا البشرية احملدودة. ،إفرام واقعنا البشري احملدودو القرآن عن األحداث الكونية والتارَيية واإلنسانية والغيبية ه

 



229 
 

عليها إىل املعىن اجملرد وراء و يف ذاته قوة مطلقة ال تتقيد مبفردات التجارب والوقائع بل تسموهذا العقل وإن يكن 
 عند الّله.و إال أنه يف النهاية حمدود حبدود وجودنا البشري. وهذا الوجود ال ميثل املطلق كما ه ،ذواهتا

مقرراتنا العقلية ذاهتا. ومن ُث ال  الذي ُيكمنا. ومقرراته هي اليت نستقي منهاو والقرآن صادر عن هذا املطلق فه
كما يرد كثْيا يف مقررات أصحاب   -إن مدلول هذا النص يصطدم مع العقل فال بد من تأويله  :يصلح أن يقال

احلكم يف مقررات القرآن. و االستسالم للخرافة. ولكن معناه أن العقل ليس هو هذه املدرسة. وليس معىن هذا ه
وكيف تصوغ منها قواعد  ،ية مستقيمة واضحة فهي اليت تقرر كيف تتلقاها عقولناومىت كانت املدلوالت التعبْي 

 .ا.ه..وجتاه احلقائق الكونية األخر  ،تصورها ومنطقها جتاه مدلوالهتا
 

 حثي اإلسالم وعلمائ  املخلصني.امن سري ب
 ، كتابه )من أعالم العصر(واألديب األريب حممد رجب البيومي رمحه اهلل  يف ،كنت قرأت قدميا  للدكتور احلبيب

ُث وسع احلديث حول هذا املوضوع مرة أخر  يف اْلزء اخلامس من كتابه )النهضة اإلسالمية يف سْي أعالمها 
 املعاصرين(.

 ،وَتدث عن كتابه )التفسْي واملفسرون( حديثا  شيقا   ،حيث قام بالىرمجة للدكتور حممد حسني الذهيب
مع أنه مل يلقه إال ثالث  ،من املعجبني بالدكتور حممد حسني الذهيب رمحه اهللو  ،معرفة بالدكتور الذهيبو ذو وه

 مرات كما ذكر يف ترمجته.
 ويف ذكرها فائدة. ،وقد سجل البيومي اللقاءات الثالثة مع الدكتور الذهيب

 يقول الدكتور حممد رجب البيومي
  :اللقاء األول

والرد  ،لقاءات علمية مل خترج عن حد السرال واْلوابوهي  !وقد قابلت الدكتور الذهيب ثالث مرات فحسب
فقد كنت أؤلف كتابا  عن )خطوات التفسْي البياين( أعرض فيه  ،واالعىراض يف بساطة يعرفها أصدقاء الرجل

ويف مطالعايت املتكررة عرفت من بعض  ،جهود البيانيني من املفسرين الذين تناولوا كتاب اهلل من الناحية البالغية
صاحب التفسْي املسمى )باحملرر الوجيز  ،ابن عطية األندلسيو ه ،بني أن للزَمشري نظْيا  يف منحاه البياينالكات

وكان ال يزال  ،وأدرس اجتاهه البياين ،يف تفسْي الكتاب العزيز( فرأيت من مستلزمات البحث أن أقرأ هذا التفسْي
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 ،فلم أجد معينا  بالدار ،االطالع عليها أكثر من مرة فحاولت ،وبه أجزاء متفرقة يف دار الكتب املصرية ،َمطوطا  
فتذكرت أن األستاذ الدكتور حممد حسني الذهيب كتب عن هذا التفسْي يف  ،إذ تعللوا بتمحالت ال مربر هلا

 ،وذهبت إىل لقائه ،فعلمت موعد حضوره بالكلية ،وقد خصه بباب منفرد ،مرلفه الكبْي )التفسْي واملفسرون(
 ،وقد اتصلت بدار الكتب بدون جدو  ،حاجة إىل معرفة اجتاه ابن عطية يف تفسْيه القرآين إين يف :وقلت

 فهرعت إىل االستزادة منك. ،وقرأت ما جاء يف كتابكم القيم
إين أضع كتابا  أرصد فيه خطوات التفسْي البياين على مر  :فسألين عما أقوم به من تأليف يف هذا اجملال. فقلت

 !وأنه يُقرن بالزَمشري يف اجتاهه البياين ،أن ابن عطية يسهم يف هذا اجملال بنصيب وافروقد قرأت  ،العصور
أن الناحية  ،الذي أعرفه من قراءيت لبعض أجزاء التفسْي املخطوطة بدار الكتب :وقال ،فصمت الرجل قليال  

 وأنه ال يقرن بالزَمشري يف هذا اجملال. ،البالغية فيه ضعيفة جدا  
ولكنه ال يزيد يف  ،وال بد أن يفعل ،ر موضحا  آليات التشبيه واالستعارة واجملام يف النص القرآينقد يكون املفس

 ،والذين يقرنونه بالزَمشري يف هذا اجملال قد ظلموه ،الفخر الراميو أ ،األلوسيو أ ،ذلك عما يذكره النيسابوري
 ذا بال متميز!. فإذا كنت قد خصصت كتابك للتفسْي البياين وحده فلن جتد عنده شيئا  

إن  :فقلت ،ورأيت اجملال يسمح باحلديث عن كتاب الدكتور عن التفسْي واملفسرين بأجزائه الثالثة الكبار
إذ مل يسبقه يف هذا اجملال قدر اطالعي  ،جديد معاصرو أستاذنا قد وضع أول كتاب يررخ التفسْي القرآين على حن

 !احملدود من أبناء العربية كاتب معاصر
فقد كنت أوثر أن  ،أصدقك الرأي يا أخي أين غْي راض  عما كتبتُ  :ُث قال ،ألستاذ متفرسا  يف وجهيفنظر ا

ولكن الرسالة العلمية اليت  ،ألشبع القول مبا يرضي حاجة نفسي ،أكتب عن عصر واحد من عصور التفسْي
 ،يط ال أعر  أوله من منتهاهفجعلت أسبح يف حم ،وافق جملس الكلية على عنواهنا قد مشلت تفسْي القرآن مجيعه

مما أوقعين طيلة إعداد الرسالة يف تأمم  ،واستيفاء املصادر البعيدة ،وكان اْلهد شاقا  يف قراءة املخطوطات املتآكلة
 ال مبا جيب أن أقوم به. ،وأعتقد أين قمت باملستطاع فحسب ،مستمر

ري األستاذ )جولد ميهر( أصدر باألملانية كتابا  وتابع الدكتور الذهيب حديثه قائال : لقد علمت أن املستشرق اجمل
وهنا أخذت أحل على أساتذيت بالكلية ممن  ،فسعيت حىت عرفت أن نسخة منه جبامعة فراد ،عن تاريخ التفسْي

فاعتذروا عن هذا  ،فقد يفيدين ،ألر  اجتاه املستشرق يف التأليف ،يعرفون األملانية أن يتكرموا بىرمجة الفهرس فقط
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ُث ترجم الكتاب بعد أن أعددت  ،معارضةو إما متابعة أ ،وقع يف يدي هذا الفهرس لنفعينو ول ،اهلني العمل
ترجم الكتاب مجيعه وأنا أضع الرسالة لتتبعته بالنقد و ول ،فلم أسىرح لكثْي مما جاء به ،وأقبلت على قراءته ،الرسالة

 املنصف.
 لد ميهر( من مراجعك؟ولكين أتذكر أنك عددت اْلزء األول من كتاب )جو  :قلت

فجعلته مرجعا  ملن يريد  ،وقبل طبع الكتاب ،فقد ظهر اْلزء األول بعد مناقشة الرسالة ،قال: أنت على صواب
ثالثة من الرسالة بعد مناقشتها ُث و وحاولت أن أضيف إىل الرسالة فقرات تتعلق به يف موضعني أ ،االستفادة

 ،الدكتور علي حسن عبدالقادرو وه ،كر أن مىرجم الكتاب ألول مرةوأذ  ،رأيت أن العمل يتطلب كتابا  مستقال  
وقد علقا على اآلراء الشاذة  ،وكالمها من نابغي األمهر ،الدكتور عبداحلليم النجارو ومىرمجه للمرة الثانية وه

 واألمر يتطلب االستيفاء... وهكذا دار احلديث. ،بإجيام
 

 :هذا اللقاء وقفات وأقف مع ،وأترك اللقاء الثاين ملشاركة أخر 
 

حيث قد َتدث عن مناهج كتب مل  ،معرفة مد  نفع كتاب )التفسْي واملفسرون( وقت خروجه للناس :األوىل
أفضلها طبعة ومارة  ،مع شهرته. واليوم وهلل احلمد قد طبع طبعات كثْية ،وحسبك بتفسْي ابن عطية دليال   ،تطبع

 .غربيةوله طبعة يف مدينة فاس امل ،األوقا  القطرية
 

وأن ما  ،بكل وسيلة ممكنة ،والسعي وراءه ،والتحقق منه ،الثانية: مد  عناية كل من الذهيب والبيومي بالعلم
 فلنا فيهم أسوة حسنة جزاهم اهلل خْيا . ،يعانيه الباحث يف وقتنا هذا ال يقارن مبا كان يعانيه يف ذلك الوقت

 
)مل أجده فيما بني يدي :وما أهون كلمة ،عامل املخطوطات كانت يفو احلرص على الرجوع للمصادر ول :الثالثة

 لد  أحد األصدقاء!و أ ،كان الكتاب يف مكتبة عامة قريبةو ول ،من املصادر!( عندنا اليوم
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فهذا اللقاء مع الذهيب قد أعطى صورة موجزة عن   ،أن لقاء اخلبْي باألمر من أنفع ما يكون لطالب العلم :الرابعة
على اخلبْي وقعت! وخْي  :ثبت فيما بعد صدقها. وقدميا  قالت العرب ،انب البالغة والبيانكتاب بن عطية يف ج

 )وال ينبئك مثل خبْي(.:من ذلك قول اهلل تعاىل
 ،منهج ابن عطية يف التفسْي بعد ذلك ،حيث قد درس الدكتور عبدالوهاب فايد يف كلية أصول الدين يف األمهر

 فكان كما قال. ،ُث طبع بعد ذلك كتاب احملرر الوجيز ،هللوتوصل إىل ما ذكره الذهيب رمحه ا
وظهر له أن  ،وقد عقد فايد مقارنة بني الزَمشري وبني ابن عطية يف جانب املباحث البالغية والعناية هبا

 الزَمشري تفوق يف هذه الناحية على كل املفسرين.
 

يف املوضوعات احملددة اليت ميكن الىركيز عليها أن البحث و وه ،اخلامسة: درس لطالب الدراسات العليا والباحثني
ألن الوقت احملدد للرسائل العلمية ال يتسع لبعض املشروعات  ،خالل املدة املقررة للبحث أمر يف غاية األمهية

 العلمية. ولذلك فإن الىركيز على مسألة حمددة أدعى لإلتيان مبا يفيد وينفع. 
والدكتور حممد رجب  ،الذي مجع الدكتور حممد حسني الذهيب رمحه اهلل اللقاء الثاينو هذا ه ،وتتميما  للحديث

 البيومي وفقه اهلل وبارك فيه.
 

  :اللقاء الثاين
إن  :وقال ِل ،خطوات التفسْي البياين( قابلين أخي األستاذ الدكتور احلسيين هاشم رمحه اهلل -)بعد ظهور كتايب 

 فال تتأخر. ،وقد طلب مين أن أخربك بضرورة لقائه ،أستاذنا الدكتور حممد حسني الذهيب يبحث عنك
رمبا يكون قد تفضل  :ولكين أخذت أسائل نفسي عن رغبة األستاذ وباعثها. فقلت ،وكنت مشوقا  للقاء الرجل

وسعيُت إىل استيعاب ما نقدت به  ،فأراد أن يناقشين فيما كتبت ،وفيه نقد صادق لبعض آرائه ،بقراءة الكتاب
ه أن املرلف أفرد فصال  خاصا  عما مساه )التفسْي اإلحلادي( يدور حول آراء يف التفسْي ألستاذين  وفحوا ،األستاذ

 ،هيئة كبار العلماءو وعض ،مها الشيخ حامد حميسن شيخ كلية اللغة العربية األسبق ،كبْيين من علماء األمهر
 ة العربية.وأساتذة كلية اللغ ،من كبار علماء األمهر ،والشيخ عبداملتعال الصعيدي
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بكل ما يستطيعون  ،ويعملون على هدمه ،)ميىن اإلسالم من ممن بعيد بأناس يكيدون له:وقد بدأ حديثه بقوله
فظهر يف  ،ومين مبثيله يف أحدث عصوره ،وطرق اهلدم... مين اإلسالم هبذا يف أيامه األوىل ،من وسائل الكيد

 ،ويقضي حاجات نفوسهم ،لوونه إىل ما يوافق شهواهتموي ،هذا العصر أشخاص يتأولون القرآن على غْي تأويله
 ومزاعم منبوذة(. ،فأدخلوا يف تفسْي القرآن آراء سخيفة

وإن كتبا ما َيالف التفسْي  ،وقد استهولُت أن يقال هذا الكالم يف عاملني كبْيين هلما ومهنما يف الدوائر األمهرية
ويف تأويل قصة أيوب اشتطاطا   ،يات الرجم بالكواكبفاألستاذ حامد حميسن قد اشتط يف تأويل آ ،املتعار 

واألستاذ الصعيدي قد  ،والرد عليه ال يكون جبعله بني من يكيدون لإلسالم ويعملون على هدمه ،ظاهر التعسف
بل يرجع إىل  ،فقال األمر يف الفعل ليس للوجوب الدائم ،اشتط حني وقف أمام آيات األحكام يف الزنا والسرقة

وقد أضال طريق  ،هذان العاملان جمتهدان ،وتارة يراه مندوبا  ينتقل منه إىل عقاب آخر ،رة يراه واجبا  تا ،احلاكم
وهذا ما عارضت به األستاذ الذهيب  ،الصواب فيما انتحياه فكان األوفق بالدكتور الذهيب أال جيعلهما ملحدين

 :من كتاب خطوات التفسْي البياين( 022حني قلت )يف ص 
إذا جام لبعض املستشرقني ومن يتعاطون التفسْي من غْي أبناء اإلسالم أن يوصموا بالكيد  )وليت شعري

ومدير التفتيش  ،أجيوم أن يكون شيخ كلية اللغة العربية ،شفاء إلحنهم املريضة ،والعمل على هدمه ،لإلسالم
صح ما قاله و ل ،أ أم أصابأخط ،والرجل مل يزد على أن اجتهد !مجاعة كبار العلماء أحد هرالءو وعض ،باألمهر

بل ما وجد كرب  اجملالت اإلسالمية  ،األستاذ الذهيب ما وجد األستاذ مكانا  جهْيا  له يف أعرق جامعات اإلسالم
 ،ولكنه اشتط فاندفع ،إن فضيلة األستاذ الذهيب رجل غيور بدون شك ،توسع له من صفحاهتا أفسح مكان

 فضاع من يده الزمام(.
 ،وتداوله الطالب واألساتذة ،لدكتور الذهيب يف كتاب طبعه جممع البحوث اإلسالمية باألمهرهذا ما قلته عن ا

ففكرت فيما جيب أن أقوله  ،وال بد أنه يريد أن يناقشين فيما كتبت ،فقرأ ما سطرته ،وجاء خربه لألستاذ الذهيب
 ،نهض واقفا  حني وقع نظره عليفرأيته ي ،وسارعت إىل لقاء الشيخ الكبْي ،إذا دار النقاش حول هذه القضية

 !لقد علمتين ،لقد علمتين ،اجلس يا رجب :ويبتسم مادا  يده الكرمية ويقول يف مودة
 فنحن مجيعا  تالميذك. ،معاذ اهلل يا سيدي :قلت

 



234 
 

وحني  ،ألنه َتدث عن ناحية يف التفسْي مل تكن موضع اهتمامي األول ،قرأت كتابك من ألفه إىل يائه:قال
ولكن  ،لقد كنت مندفعا  يف عهد الشباب يا أخي ،ا قلته عن التفسْي اإلحلادي عرفت أين أخطأتوصلت إىل م

 .وإذن فقد وصفُت الرجلني بأهنما ماال ومل يعتدال ؟امليلو أال تعلم أن معىن اإلحلاد ه
 ومعناه اصطالحا  املروق والكفر. ،امليلو معىن اإلحلاد لغويا  ه :قلت يف عجلة

فكان  ،وربت على كتفي يف مودة !فأعىر  أن احلق معك ،لكين أردت أن أخفف عن نفسيو  ،أعلم هذا :قال
 ويف اإلقرار باحلق بدون مالحاة!.(. انتهى كالم البيومي. ،جملسه مضرب املثل يف صدق االعىرا 

 
  :ويف هذا املوقف فوائد جليلة لطالب العلم

مع إنه قد حصل على الدكتوراه  ،غبة الشيخ الذهيب للقائهوذهابه استجابة لر  ،أدب الدكتور حممد البيومي :األوىل
والذي ال  ،وهذا من صور التواضع املشكورة ،ولكنه ذهب وكأنه تلميذ صغْي يسعى إىل لقاء أستاذه ،حينها

 ،وأقدر على الكتابة من الدكتور الذهيب ،لْي  أنه أشهر ،فليقرأ كتبه ،يعر  الدكتور حممد رجب البيومي
 ولكنه األدب والتواضع. ،فللدكتور البيومي أكثر من ثالثني كتابا  كلها نفيس ومثني ، تقارنومرلفاهتما ال

 
 ،يف سن متقدمةو وه ،واستغراقه يف قراءة الكتاب بعد صدوره مباشرة ،حرص الذهيب رمحه اهلل على العلم :الثانية

ويقفون حيث وقفت هبم الدكتوراه وما  ،الذين ال ُيرصون على متابعة اْلديد النافع ،ويف هذا درس للكثْي منا
 حوهلا. وما بعد ذلك فال متابعة وال سرال.

 
وانظر إىل هذا املوقف الذي كان يف  ،وأهنا تبقى مذكورة يف سجل املآثر والشمائل ،الثالثة: فضيلة الرجوع للحق

خلقه عليه أن يعىر  وبعض الناس يأىب طبعه و  ،فأظهرها اهلل لنا حىت نتعظ ونتدبر ،غرفة منزوية عن الناس
وأدعى  ،والرجوع إىل احلق أسلم للصدر ،واألمر واسع ،واحلق قريب ،ويذهب يف اْلدال كل مذهب ،باخلطأ

 للقبول عند اهلل وعند الناس.
 :وإنين ألقف مع الطالب دائما  مع موقفني وأحثهم على التدبر فيهما

 !ال أدري :نما اعتذر له عن بعض األسئلة وقالحي ،موقف اإلمام مالك مع السائل األندلسي :املوقف األول
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فادعى علمه وأجاب  ،موقف ذلك الرجل الذي سأله تالميذه سراال  يعلمون أنه ال جواب له :واملوقف الثاين
 واليت عقد هلا بيتا  من الشعر يف جملسه. ،نسبة إىل الكلمة اليت سألوه عنها !فسمي باخلنفشاري ،للتو

فذكرت تلك احلادثة يف  ،ومع السائل ،اإلمام مالك صدق مع نفسه ، هذين املوقفنيتأملوا يف :وأقول للطالب
 الشمائل والفضائل.

 !فأصبح مضرب املثل يف اْلهل والتعامل ،فتعامل ،والثاين خا  من أن يتهم باْلهل
مل  ،فالذهيب رمحه اهلل ،يف العلمو يف القدر أو ال يقلل من شأنه أن يأيت به الصغْي يف السن أ ،أن احلق كبْي :الرابعة

 بل سلم وانتهى األمر. ،ومل يتمحل األعذار لنفسه ،جيادل البيومي
 

حيث قد رجع عن تلك األوصا  اليت  ،أنه ينبغي ذكر مثل هذه احلادثة عند دراسة كتاب الذهيب :اخلامسة
 خالفهما يف الرأي الذي ذهبا إليه.و ول ،أطلقها على هذين العاملني

واجملادالت  ،حيث جتد فيها كثْيا  من مثل تلك املواقف العلمية ،ءة الىراجم والسْي للعلماءوهذا من فوائد قرا
 واحملاورات النافعة.

 وجز  اهلل الدكتور البيومي خْيا . وللحديث بقية إن شاء اهلل. ،رحم اهلل الذهيب
حممد حسني الذهيب رمحه اهلل واألخْي الذي مجع الدكتور حممد رجب البيومي مع الدكتور  :اللقاء الثالثو هذا ه

 .وطلبا  للفائدة ،أذكره تتميما  للحديث
 :قال الدكتور حممد رجب البيومي وفقه اهلل

فوجدته جيلس مع  ،ذهبت إىل مكتب أستاذي اْلليل الدكتور كامل اخلوِل عميد كلية اللغة العربية ذات صباح
ولكن الرجلني معا  قد صاحا بدعويت يف  ،رجوعومهمت بال ،فظننت احلديث خاصا   ،الدكتور الذهيب متحاورين

 !ألنك عرفت أين سأعاتبك ،أنت تفر مين :فأقبلت ألجد الدكتور الذهيب يقول ،صوت واحد
 !إن عتاب الدكتور نصح وإرشاد وتوجيه :قلت

فقد  ،إن الدكتور رجب متأثر مبا قال أمحد أمني يف كعب األحبار :فقال الذهيب موجها  احلديث للدكتور اخلوِل
 ،والذين يشككون يف إسالمه ال ميلكون الدليل ،وكعب يف رأيي مسلم صادق ،قرأت له مقاال  ينزل به عن قدره

 ولكنه مل يقتنع به كما أر  يف اجتاهه! ،وقرأه رجب ،وقد بسطت هذا املوضوع يف كتايب عن التفسْي
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ووضعه  ،د أمني وحده قد هاجم كعبا  إن صاحب املنار السيد حممد رشيد رضا ال الدكتور أمح ،يا سيدي :قلت
 دون موضعه لديك بكثْي.

 ،والىرمذي ،داودو وأب ،ورو  عنه اإلمام مسلم ،هريرةو وأب ،ولكنَّ كعبا  قد رو  عنه ابن عباس ،أعر  هذا :قال
  !واألجالء من رجال احلديث ورواته ما رووا عنه شيئا   ،ولوال ثقة هرالء الكبار من الصحابة ،والنسائي

لقصة اليت تقول إن كعبا  اشىرك يف مرامرة قتل عمر ابن اخلطاب اليت انتهت مبصرع الفاروق ال تثبت أمام وا
 ،ُث يصرع بيد الغدر يف الوقت الذي حدده ،إذ كيف يعقل أن يقول كعب لعمر ستموت بعد ثالثة أيام ،النقد

أيب لرلرة اجملوسي واملرمبان ومن اشىركوا يف صح ذلك لقدم كعب إىل احملاكمة مع و ل ؟وال يتجه االهتام حينئذ إليه
 ولكن أحدا  مل يوجه إليه مالما . ،التدبْي

وقد كتب األستاذ الدجوي رمحه اهلل تفنيدا  ملا قال  ،رجل يرخذ منه ويردو أما السيد رشيد فعلى جاللة علمه فه
 !السيد رشيد رضا وإن مل يصرح بامسه... راجع هذه القضية من جديد يا رجب

 صغيت دون اعىراض!فأ
ولكن  ،جمال ختصصك فيسكتو وأذكر أن الدكتور اخلوِل قال للشيخ الذهيب مداعبا  تناقشه يف تاريخ التفسْي وه

 ناقشته يف األدب والنقد والبالغة ملا سكت!و ل
 

 http://vb.tafsir.net/tafsir300/#.VUvgNf6_rr0انتهى من ملتقى أهل التفسْي على الشبكة العنكبويتة 
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 عقيدة أهل السنة يف أولياء األمور
)ونر  طاعتهم من  :يقول العالمة اإلمام الطحاوي يف عقيدة أهل السنة يف طاعة أوىل األمر يف غْي معصية 

 هلم بالصالح واملعافاة،و ، وندعما مل يأمروا مبعصيةطاعة اهلل عز وجل فريضة، 
 ا.ه. ونتبع السنة واْلماعة، وجنتنب الشذوذ واخلال  والفرقة(

 
وال خنرج عليهم ملا يف  ،فإن أمروا هبا فال مسع وال طاعة ،غْي األمر مبعصية اهلل تعاىلوهنا نر  تقييد الطاعة يف 

 ..ذلك من شق عصا املسلمني وإضعا  اْلماعة
 ...وهنا نذهب لديوان السنة األكرب ) صحيح البخاري( وأمجل واوىف شروحه لنفهم

 َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ   :باب قَ ْوُل اللَِّه تَ َعاىَل  :رييف كتاب ) األحكام( عند البخا
 :يقول العالمة ابن حجر يف الفتح

اِء ِخاَلف ا ِلَمْن قَاَل نَ زََلْت يف َهَذا ِإَشارٌَة ِمَن اْلُمَصنِِّف ِإىَل تَ ْرِجيِح اْلَقْوِل الصَّائِِر ِإىَل َأنَّ اآْليََة نَ َزَلْت يف طَاَعِة اأْلَُمرَ 
 ..َوَقْد َرجََّح َذِلَك أَْيض ا الطَّرَبِيُّ  ،اْلُعَلَماءِ 

َها  َنَة َسأَْلُت َمْيَد ْبَن َأْسَلَم َعن ْ ومََلْ َيُكْن بِاْلَمِديَنِة َأَحٌد يُ َفسُِّر اْلُقْرآَن بَ ْعَد حُمَمَِّد ْبِن َكْعب   -َوقَاَل سفيان بن ُعيَ ي ْ
َلَها تَ ْعِر ْ  :فَ َقالَ  -ُلُه ِمث ْ  ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َردُّوا اأْلََمانَاِت ِإىَل َأْهِلَها َوِإَذا   :فَ َقَرْأُت قوله تعاىل ،اقْ َرْأ َما قَ ب ْ

 .َهِذِه يف اْلُواَلةِ  :فَ َقالَ  ؛َحَكْمُتْم بَ نْيَ النَّاِس َأن َتكموا بِاْلَعْدِل ) اآْليََة (
َمَع َأنَّ  ؛َوالنُّْكَتُة يف ِإَعاَدِة اْلَعاِمِل ) فعل األمر بالطاعة  وأطيعوا ( يف الرَُّسوِل ُدوَن أُوِل اأْلَْمرِ  :ابن حجرُث يقول 

  :َفَكَأنَّ الت َّْقِديرَ  ،سُّنَّةُ اللَُّه تَ َعاىَل َكْوُن الَِّذي يُ ْعَرُ  ِبِه َما يَ َقُع ِبِه التَّْكِليُف مُهَا اْلُقْرآُن َوالو اْلُمطَاَع يف احلَِْقيَقِة هُ 
َ َلُكْم ِمَن اْلُقْرآِن َوَما يَ ُنصُُّه َعَلْيُكْم ِمَن السُّنَّةِ  ،َأِطيُعوا اللََّه ِفيَما َنصَّ َعَلْيُكْم يف اْلُقْرآنِ  . .َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل ِفيَما بَ نيَّ

َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل ِفيَما يَْأُمرُُكْم بِِه ِمَن اْلَوْحِي الَِّذي  ،ِمَن اْلَوْحِي اْلُمتَ َعبَِّد بِِتاَلَوتِهِ اْلَمْعىَن َأِطيُعوا اللََّه ِفيَما يَْأُمرُُكْم ِبِه و أَ 
 ..لَْيَس ِبُقْرآن  

َس اللَُّه أََمرَُكْم َأْن ُتِطيُعونَا يف أَلَيْ  :َوِمْن َبِديِع اْلََْواِب قَ ْوُل بَ ْعِض التَّاِبِعنَي لِبَ ْعِض اأْلَُمرَاِء ِمْن َبيِن أَُميََّة َلمَّا قَاَل َلهُ 
ِإَذا َخاَلْفُتُم احلَْقَّ ِبَقْولِِه  -يَ ْعيِن الطَّاَعَة  -أَلَْيَس َقْد نُزَِعْت َعْنُكْم  :فَ َقاَل َلهُ  ؟َوأُوِل اأْلَْمِر ِمْنُكم  :قَ ْولِِه تعاىل

 !!؟لَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتم ترمنون بِاللَّهفَِإْن تَ َناَمْعُتْم يف َشْيء  فَ ُردُّوُه ِإىَل ال  :سبحانه
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ومََلْ يُِعْدُه يف أُوِل  ،َوَأطيُعوا الرَُّسول ِإَشارَة  ِإىَل اْسِتْقاَلِل الرَُّسوِل بِالطَّاَعةِ   :أَعاد اْلِفْعل يف قَ ْوله تعاىل :قَاَل الطَّيِّيبّ  
َ َذِلك سبحانه بقوله ،َمْن اَل جتَُِب طَاَعُتُه  اأْلَْمِر ِإَشارَة  ِإىَل أَنَُّه يُوَجُد ِفيِهمْ  فَِإْن تَ َناَمْعُتْم يف َشْيء  فَ ُردُّوُه   :ُُثَّ بَ نيَّ

َلْفُتْم ِفيِه ِإىَل َوُردُّوا َما خَتَا ،فَِإْن مَلْ يَ ْعَمُلوا بِاحلَْقِّ َفاَل ُتِطيُعوُهمْ  :َكأَنَُّه ِقيلَ  ؛ِإىَل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتم ترمنون بِاللَّه 
 91ا.ه. .ُحْكِم اللَِّه َوَرُسولِِه صلى اهلل عليه وسلم

َمْن َأطَاَعيِن فَ َقْد »عن أيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  :قال البخاري بسنده
 «فَ َقْد َأطَاَعيِن، َوَمْن َعَصى أَِمِْيي فَ َقْد َعَصاين  ،ْد َعَصى اللََّه، َوَمْن َأطَاَع أَِمِْييَأطَاَع اللََّه، َوَمْن َعَصاين فَ قَ 

َهِذِه اْلُْْمَلُة ُمْنتَ َزَعٌة ِمْن قَ ْولِِه تَ َعاىَل:   :)َمْن َأطَاَعيِن فَ َقْد َأطَاَع اللََّه ( –عليه السالم  –قَ ْولُُه  :قال احلافظ يف الفتح
َا َأطَاَع َمْن  ؛. َأْي أِلَينِّ اَل آُمُر ِإالَّ مبَا أََمَر اللَُّه ِبهِ .ِع الرَُّسوَل فَ َقْد َأطَاَع اللََّه اآليةَمْن يُطِ  َفَمْن فَ َعَل َما آُمرُُه ِبِه فَِإَّنَّ

 . .أََمَرين َأْن آُمَرهُ 
َفَمْن َأطَاَعيِن فَ َقْد َأطَاَع أَْمَر اللَِّه َلُه ِبطَاَعيِت َومن عصاين فقد  ؛أِلَنَّ اللََّه أََمَر ِبطَاَعيِت  :َوَُيَْتِمُل َأْن َيُكوَن اْلَمْعىَن 

تْ َياُن بِاْلَمْأُموِر بِِه َوااِلنِْتَهاُء َعِن اْلَمْنِهيِّ َعْنهُ .عصاه  َواْلِعْصَياُن خِبِاَلِفِه. ،. َوالطَّاَعُة ِهَي اإْلِ
.  فَِإنَّ ُكلَّ .ي فَ َقْد َأطَاَعيِن(  ويف رَِوايَة  ِعْنَد ُمْسِلم  )َوَمْن َأطَاَع اأْلَِمَْي() َوَمْن َأطَاَع أَِمْيِ  –عليه السالم  –قَ ْولُُه 

َويُ َريُِّد ذلك  ،أِلَنَُّه تَ َوىلَّ بَِأْمرِِه َوِبَشرِيَعِتهِ  -صلى اهلل عليه وسلم  -أَِمُْي رسول اهلل  و َمْن يَْأُمُر حِبَقٍّ وََكاَن َعاِدال  فَ هُ 
 ..َعِمَل مبَا َشَرْعُتهُ  :) فَ َقْد َأطَاَعيِن( َأيْ  :قَ ْولُُه عليه السالمو َوهُ  ،ُد اْلََْواِب يف اأْلَْمَرْينِ تَ ْوِحي

َرُة  َوأَمَّا ،َوأِلَنَُّه َسَبُب ُوُروِد احلَِْديثِ  ؛وََكَأنَّ احلِْْكَمَة يف خَتِْصيِص أَِمْيِِه بِالذِّْكِر أَنَُّه اْلُمرَاُد َوْقَت اخلِْطَابِ  احلُْْكُم فَاْلِعب ْ
) َوَمْن يُِطِع اأْلَِمَْي فَ َقْد َأطَاَعيِن( ِبِصيَغِة  :. َوَوَقَع يف رَِوايَِة مَهَّام  عند مسلم  أَْيض ا.ِبُعُموِم اللَّْفِظ اَل خِبُُصوِص السََّببِ 

َخَل يف ِإرَاَدِة تَ ْعِميِم َمْن ُخوِطَب هبذا احلديث َوَمْن أَدْ و )َوَمْن يَ ْعِص اأْلَِمَْي فَ َقْد َعَصاين ( َوهُ  :وََكَذا ،اْلُمَضاَرَعةِ 
 ..َجاَء من بعد َذِلك

َمارَةَ   :ِقيلَ  :قَاَل بن التِّنيِ    -فَ َقاَل  ،َفَكانُوا مَيَْتِنُعوَن َعَلى اأْلَُمرَاءِ  ؛َكاَنْت قُ َرْيٌش َوَمْن يَِليَها ِمَن اْلَعَرِب اَل يَ ْعرُِفوَن اإْلِ
ا َوِإَذا َهَذا اْلَقْوُل ُيُِث ُُّهْم َعَلى طَاَعِة َمْن يُ َرمُِّرُهْم َعَلْيِهْم َوااِلْنِقَياِد هَلُْم ِإَذا بَ َعثَ ُهْم يف السَّرَايَ  - صلوات اهلل عليه

ُهُم اْلِباَلدَ   َفاَل ََيُْرُجوا َعَلْيِهْم لَِئالَّ تَ ْفىَرَِق اْلَكِلَمُة.. ؛َوالَّ
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َوَوَقَع ِعْنَد َأمْحََد َوَأيب يَ ْعَلى َوالطَّبَ رَاينِّ ِمْن  ،ُة الشَّاِفِعيِّ يف اأْلُمِّ ذََكَرُه يف َسَبِب نُ ُزوهِلَاِهَي ِعَبارَ  :قُ ْلُت )أ  ابن حجر(
 :فَ َقالَ  ،)َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يف نَ َفر  ِمْن َأْصَحاِبهِ  :قَالَ  -رضى اهلل عنه  –َحِديِث ْبِن ُعَمَر 

صلى اهلل  -قَاَل  .بَ َلى َنْشَهدُ  :قَاُلوا ،َوِإنَّ ِمْن طَاَعِة اللَِّه طَاَعيِت  ،أََلْسُتْم تَ ْعَلُموَن َأنَّ َمْن َأطَاَعيِن فَ َقْد َأطَاَع اللَّهَ 
َتُكْم (. ،فَِإنَّ ِمْن طَاَعيِت َأْن ُتِطيُعوا أَُمرَاءَُكمْ  :-عليه وسلم  ( أَِئمَّ  )َويف َلْفظ 
 .َوِهَي ُمَقيََّدٌة ِبَغْْيِ اأْلَْمِر بِاْلَمْعِصَيِة  ،ُوُجوُب طَاَعِة ُواَلِة اأْلُُمورِ  :َويف احلَِْديثِ 

 95َواحلِْْكَمُة يف اأْلَْمِر ِبطَاَعِتِهُم اْلُمَحاَفَظُة َعَلى ات َِّفاِق اْلَكِلَمِة ِلَما يف ااِلْفىرَاِق ِمَن اْلَفَساِد. 
 

 ....لنا اإلسالم مشوها  عندما يقرأون
 ما أحكم أن نقرأ القرآن  على مهل  وتدبر  فنقرأ من خالله صورة اإلسالم كامال  نقيا ..

يف الواقع فإننا كثْيا  ما نقرأ اإلسالم قطعا  مبتورة  ُث نذوب يف آتون النقاشات اليت تشوه فينا كثْيا  ممّا جاءنا نقيا  
 ..ضمتكامال  من نور منهج  اهلل يف األر 

جهالء يقصد بعض الناس مّجنا يف نقاشات  جانبية  ال تفيد لنخرج باعتقاد  خفى  يف عدم موائمة هذا و متعمِّدين أ
 !وحينها اهلالك ،فنبعده شيئا فشيئا عن واقعنا ؛الدين العظيم حلياتنا

اليت متيز هبا شرع  وبعيدا  عن التنظْيات أضرب لك مثال  باختزال التافهني واملنافقني لقضية العفة واحلشمة
اختزاهلا يف نقاشات حادة وسفسطة حول النقاب ) برقع الوجه ( ُث التمويه والتشكيك بتسميته )  ؛اإلسالم

وإَّنا هى  ،. وأيّا  كان فاألمر عند الذين يعرفون اإلسالم ليس فقط احلجاب والنقاب.شئ ٌ آخرو احلجاب ( وه
ق االجتماعية املىراصة  اليت تصنع معىن العفة واألمان والصيانة منظومٌة متكاملة من اآلداب والضوابط  واألخال

 ..والرقي يف اجملتمع كله
 :. جيد.فاملتتبع آليات سورة ) النور ( واليت تبني نور منهاج اهلل يف بناء جمتمعا  طاهرا  مجيال  راقيا  

فتنة الشباب الفائر الشهوة حىت ال .. وكل ما يثْي .أمر اهلل للمرأة بأن تغطي شعرها ورقبتها وصدرها وذراعاها
..واملرأة الصاحلة ال تثْي فتنة ..ألهنا الطر  األضعف ومصدر الفتنة.تقع املصائب وال تلوم ساعتها إال نفسها
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َوتُوبُوا ِإىَل اللَِّه ) َواَل َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُ ْعَلَم َما َُيِْفنَي ِمْن مِيَنِتِهنَّ  :الذئاب اْلائعة على اللحم الطري قوله تعاىل
يع ا أَي َُّها اْلُمْرِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن(..  مجَِ

ليس ذلك أبدا  ينعزل عن أمر  بنفس القوة لذلك الشباب بغضِّ البصر والتزام ادب اإلسالم يف الطرقات وعدم 
ام حىت يكرمهم اهلل بالزواج قوله وكذلك الصرب على شهوهتم وااللتز  ،استباحة شئ  من النساء الغرباء حىت النظرة 

. ُث ينصر  ... ومثل ذلك األمر للنساءوليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهلل من فضله تعاىل  
ه الرباين يف سورة األحزاب إلرشاد النساء لعفتها ووقايتها من املرضى املنتكسني من رجال اجملتمع الذين التوجي

فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن قوال . فيقول سبحانه   .يبحثون عن ا  مربر ألذيتهن
 ..معروفا 

كان بتشديده َيو  الذين ال يرتدعون   –داء اجتماعي  وأخالقي خطْي يدمر األمة و وه -فإذا ما جاء حبد الزنا 
سو  . فإذا جاء حبد الزنا املخيف مل يكن ساعتها .عن افساد النسل واألنساب ويوقعون القتل والعداوات

 ...التشريع احلكيم بالرمحة للناس الطاهرة اليت تريد جمتمعا نقيا طاهرا
 .... لن يف ذلك العداوة والفساد.يف ذات الوقت يرشد إىل خطورة قذ  الناس بال دليل قو  جداو وه

 ..ويتمم الذكر احلكيم منظمة العفة واألمان االجتماعي بأحكام دخول البيوت واالستئذان واخللوات
ان الذين ال يريدون االحتكام إىل هذه املنظومة القرآنية األخالقية االجتماعية الراقية هم ال يريدون  ويذكر

اإلسالم أصال فال يغىر احد بكالمهم عن ) حرية املرأة ومساحة اإلسالم وتشدد امللتزمني وغْي ذلك من شعارات 
هلل وبالرسول وأطعنا ُث يتوىل فريق منهم من بعد ويقولون آمنا با  :الذين يريدون التحلل والفساد ( يقول تعاىل

ذلك وما أولئك باملرمنني ** وإذا دعوا إىل اهلل ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ** وإن يكن هلم 
احلق يأتوا إليه مذعنني أيف قلوهبم مرض أم ارتابوا أم َيافون أن ُييف اهلل عليهم ورسوله بل أولئك هم الظاملون 

... 
مثل واحد لتكامل قضية ) احلجاب ( اليت صارت معرضا للنقاش والسفسطة حىت من الراقصات الذين و هذا ه

. والدين كتلة واحدة من اهلداية .يبيعون أجسادهن العارية لعيون الرجال الشهوانية ورمبا يبيعون الكثْي غْيها
ار إىل سفاهات السفسطة الفارغة لتضييعه كما قال . واالجنر .النورانية الربانية ال جيوم اإلميان ببعضها وترك بعض
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نْ َيا َويَ ْوَم أَفَ تُ ْرِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَ ْعض  َفَما َجزَاُء َمْن يَ ْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي يف احلَْ تعاىل    َياِة الدُّ
 ..َما اللَُّه ِبَغاِفل  َعمَّا تَ ْعَمُلون اْلِقَياَمِة يُ َردُّوَن ِإىَل َأَشدِّ اْلَعَذاِب وَ 

.. والكثْي من خز  .نعم خز  يف احلياة الدنيا كما نعيش كل يوم   من اغتصاب  وَترش  وعر   وأمراض  وفساد  
 ..الدنيا ويف اآلخرة أشد العذاب

.. .اإلسال م مشوها   فمىت يفيق املسلمون ويعلموا أن من مصلحة الفاسد والفاسق واهلالك والكافر أن يقرأ هلم
 :قال تعاىل

 ۚ  َوَمْن يَ تَِّبْع ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن فَِإنَُّه يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  ۚ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن   
ا َولََِٰكنَّ اللََّه يُ زَكِّي َمْن َيَشاُء َوَلْواَل َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َما مََكىَٰ مِ  يٌع َعِليٌم  ) سورة  ۚ  ْنُكْم ِمْن َأَحد  أََبد  َواللَُّه مسَِ

 (21النور 

 )أدب العلماء قبل علمهم(
يقول اإلمام الشوكاين رمحه اهلل: ) وطاعة األئمة واجبة إال يف معصية اهلل. وال جيوم اخلروج عليهم ما أقاموا 

 يظهروا كفرا بواحا.الصالة، ومل 
 وجيب الصرب على جورهم وبذل النصيحة هلم. 
وعليهم الذب عن املسلمني، وكف يد الظامل، وحفظ ثغورهم، وتدبْيهم بالشرع يف األبدان واألديان واألموال،  

 والسريرة.(.وتفريق أموال اهلل يف مصارفها، وعدم االستئثار مبا فوق الكفاية باملعرو ، واملبالغة يف إصالح السْية 
 ُث يبدأ رمحه يف ذكر األدلة على ذلك من الكتاب والسنة. ُث يقول:

وأما كونه ال جيوم اخلروج عليهم ما أقاموا الصالة ومل يظهروا كفرا بواحا فلحديث عو  بن مالك رضي اهلل عنه 
م الذين َتبوهنم عند مسلم رمحه اهلل وغْيه قال: مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول "خيار أئمتك

وُيبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم" 
قال: قلنا يا رسول اهلل أفال ننابذهم عنذ ذلك قال: " ال ما أقاموا فيكم الصالة إال من وىل عليهم وال فرآه يأيت 

 ...ية وال ينزعن يدا عن طاعة"شيئا من معصية اهلل فليكره مايأيت من معص
 ُث يقول: واألحاديث يف هذا الباب ال يتسع املقام لبسطها، وقد ذهب إىل ما ذكرنا مجهور أهل العلم.
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وجوبه متسكا بأحاديث األمر باملعرو  والنهي عن و وذهب بعض أهل العلم إىل جوام اخلروج على الظلمة أ 
ال تعارض بني عام وخاص، وُُيمل ما وقع من مجاعة من أفاضل املنكر. وهي أعم مطلقا من أحاديث الباب، و 

السلف على اجتهاد منهم، وهم أتقى هلل وأطوع لسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ممن جاء بعدهم من أهل 
 (.165 -2/160العلم. انتهى من الدراري املضية شرح الدرر البهية )

غمط الرأ  اآلخر حقه، بل إشعاره اخلفي بسخف الذين فتأمل عرضه لرأ  اْلمهور من أهل العلم وعدم 
ُيملون احلملة الشعواء على الرأ  املخالف هلم مع علمهم انه عن اجتهاد لكبار من أفاضل السلف كاحلسني 

 رضى اهلل عنه. فتأمل الدرس من ادب العلماء قبل علمهم تعلم أن ما حنن فيه اليوم ال أدب وال علم.
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