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ِ ا�ر+ْ*َِن    ا�ر+ِحيمِ 0 ا-+
 مقدمة

ــن+    ي َم ِ
ــاِل، ا7+ ــابَِغِة َواْإلِفَْض ــِم ا�س+ ــَالِل، َوا�Bَع َDْــْدَرِة َوا ِ ِذي الُْق ــُد ِ-+ اHَْْم

ــاتَِم  ــِة َخ م+
ُ
ــْن أ ــا ِم ــِه، وََجَعلَنَ ــَراِر بُِرOُوNِO+ِت ــَدانَا إRَِ اْإلِقْ ــِه، َوَه ــا بَِمْعِرفَِت َعلَيْنَ

ــاVِ بِ  ــYِف اWِ+Bي�ــَ�، ا�س+ ِ
+Z�ْعــَراِق، ا

َ
ــاِهِر اْأل َفْضــِلِه bََ َســائِِر الَْعــا�َِمَ�، الط+

ــَك  ــيِم: ((َوdِن+ ــِر اHَِْك ْك ــا fَُ ِ� ا�7 ــِرYُم jَُاِطبً ُ الَْك ــاَل ا-+ ي قَ ِ
ــَالِق، ا7+ ْخ

َ
اْأل

ــٍق َعِظــيٍم)) [القلــم:  ــَف ٤لََعــmَ ُخلُ ْزلَ
َ
ــِه وََســل+ِم، َوأ ُ َعلَيْ ــُه  ] َصــm+ ا-+ َoَ ِpَْم

ــِه  ــل+َم َعلَيْ ــِه، وََس ــاِر َوتَابِِعي ْخيَ
َ
ــَحابَِتِه اْأل ــِه وََص قَْرOِي

َ
ــِه َوأ  إِْخَوانِ

َbََــِه، و يْ َ�َ
ا rَْعدُ  م+

َ
يِن. أ بًَدا إRَِ يَْوِم ا��

َ
tَِْعَ�، َدائًِما أ

َ
 :)١(وََعلَيِْهْم أ

ــوالwم � ــة أن يت ــو اإلجاب ــؤول اzرج ــاR اzس ــبحانه وتع ــا اهللا س  ا�ني
واآلخرة، وأن �سبغ علـي~م نعمـه ظـاهرة وOاطنـة، وأن �عل~ـم {ـن إذا 
أنعم عليـه شـكر، وdذا ابـت� صـ�، وdذا أذنـب اسـتغفر.فإن هـذه األ�ـور 
ا�الثة عنوان سـعادة العبـد، وعالمـة فالحـه � دنيـاه وأخـراه، وال ينفـك 

 وOعد:الث.عبد عنها أبداً.فإن العبد دائم اoقلب ب� هذه األطباق ا�
الفقه � دينه ، وهو من  -عز وجل –فإن من أعظم ما يتقرب به العبد إR رOه 

ُ عالمات ر� اهللا b العبد ، قال ا�B صm اهللا عليه وسلم : (( َمْن يُرِِد ا-+
ين ْهُه ِ� ا�� ا ُ�َفق� قال شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ر*ـه اهللا تعـاR : )) ، بِِه َخْ�ً

يِن ((.. ْهُه ِ� ا�� يِن َ�َمْن �َْم ُ�َفق� َهُه ِ� ا�� ْن ُ�َفق�
َ
ا َال بُد+ أ ُ بِِه َخْ�ً َراَد ا-+

َ
َوُ�� َمْن أ

ا ُ بِِه َخْ�ً ؛ �ذا �ب b اzسلم اHرص b اoفقـه � ديـن   )٢(...))�َْم يُرِْد ا-+
                                                           

) ، ت : د. ¥مود الطحان ، ط : ٧٥\١)  اDامع ألخالق ا�راوي وآداب ا�سامع �لخطيب ا�غداي ( (١
 ا�رYاض -�كتبة اzعارف 

٢)) الفتاوى ªموع (٢٨/٨٠(
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الف° واzحن الـ¯ ال اهللا عز وجل  وخصوصاً � هذا ا�زمان ا7ي كت فيه  
سWيل إR ا	الص منها إال باoمسك ب~تاب اهللا وسنة رسوf صm اهللا عليه 
وسلم وما ²ن عليه أهل القرون األو± ، وال ي~ون هـذا إال بطلـب العلـم 

Z�b µ هدي ا�سلف ا�صالح ر³ اهللا عنهم. ومن أعظم األ�ور ال¯ ²ن ا
يها � tيع أحـوا�م : اoـأدب بـأدب يهتم بها ا�سلف ا�صالح و¶رصون عل

 .)٣(الطلب
ــُد rْــُن اHَُْســْ�ِ اآلجــري ر*ــه اهللا (ت : قــال ه) � طــالب ٣٦٠اإلمــام  ُ¥َم+

ــِن  ــد+ fَُ ِم ــاٌت َالبُ ــº+ ، َوَمَقاَم ــَواٌل َش ْح
َ
ــَفاٌت َوأ ــا�ِِم ِص ــَذا الَْع ــم : ((�َِه العل

ـُب َعلَيْـِه. فَلَـُه ِصـَفٌة ِ� َطلَِبـِه اْسِتْعَما�َِها ، َ�ُهَو ُ�ْستَْعِمٌل ِ� ُ«�  َحـاٍل َمـا َ�ِ
ي  ِ

ِة الِْعلْــِم إَِذا َكــَُ ِعنْــَدُه: َمــا ا7+ ــُه؟ َوfَُ ِصــَفٌة ِ� َكــَْ �ِلِْعلْــِم: َكيْــَف َ�ْطلُبُ
ــَف  ــاَء: َكيْ ــا�ََس الُْعلََم ــَفٌة إَِذا َج ــُه. َوfَُ ِص ــُه َ¿ْفَس ــِه َ�يُلِْزَم ــِه ِ�ي ــُب َعلَيْ ِ�َ

ــَفٌة: ُ�َا ــتََعل+ُم؟ َوfَُ ِص ــَف َ� ــاِء: َكيْ ــَن الُْعلََم ــَم ِم ــَفٌة إَِذا Àََعل+ ــُهْم؟ . َوfَُ ِص �ُِس
 ُfَــاِظُر؟ . َو ــَف ُ�نَ ــِم: َكيْ ــاَظَر ِ� الِْعلْ ــَفٌة إَِذا نَ ــْ�َُه؟ . َوfَُ ِص Áَ ــُم ــَف ُ�َعل� َكيْ

؟ َوfَُ ِصـَفٌة: ِ̄ ºَ�ْ اB+اَس: َكيْـَف ُ�ْفـ
َ
َ�ـَراَء ، إَِذا  ِصَفٌة إَِذا أ

ُ
َكيْـَف ُ�َـا�ُِس اْأل

 ُfَ؟ . َو ــتَِحق� ــْن َال �َْس ــُه ، َوَم ْن ُ�َا�َِس
َ
ــتَِحق� أ ــْن �َْس ــِتِهْم؟ َوَم ــتُِ�َ بُِمَجا�ََس rْا

ـْن َال ِعلْـَم َمَعـُه. َوfَُ ِصـَفٌة: َكيْـَف  تِـِه �َِسـائِِر اB+ـاِس ِ�م+ َÄَِصَفٌة ِعنْـَد ُمَعا
َ َعز+  Yـِه  َ�ْعبُُد ا-+ َعـد+ ِلـ�Æُ َحـقÅ يَلَْزُمـُه َمـا ُ�َقو�

َ
وََجل+ ِ�يَما بNَْنَُه َوNOَْنَـُه؟ قَـْد أ

�ِـٌم Çَ ، ِديِنـِه �َهـا ِ �Äَ ُم بِـِه ِمـْن
َعد+ ِل�Æُ نَاِزلٍَة َمـا �َْسـلَ

َ
bََ الِْقيَاِم بِِه ، َوقَْد أ

                                                           

َدِب  ر*ه اهللا :" قَاَل اrُْن ا�ُْمبَارَكِ (( ) (٣
َ
َرَواهُ  "َال يËَْبُُل ا�ر+ُجُل بِنَْوٍع ِمْن الِْعلِْم َما �َْم يَُز�Yْن Êََملَُه بِاْأل

يًْضا
َ
ْهلُُه قَْد " : اHَْاwُِم ِ� تَاِرÌِِه َوُروَِي Êَنُْه أ

َ
َدَب فَإَِذا أ

َ
َصبْت ِ�يِه َشNْئًا، َوَطلَبْت اْأل

َ
َطلَبْت الِْعلَْم فَأ

ا�َماتُوا [اآلداب ((") مفلح البن .)]Z٣/٥٥٢عية
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ــدْ   ــا يَ ــٌم بَِم ِ �Çَ ، ِتÇَــا ــِه الط+ ــُب بِ ــا َ�ْتَِل ــَد بَِم ــِد اÊْتََق ــاِت ، قَ ــِه اْ�َِلي+ َ�ُع بِ
ِ¿ي+َة )) ْخَالَق ا�+

َ
َل اْأل َÏَÊِْي+َة ، َواË ْخَالَق ا�س+

َ
 )٤(اْأل
 

إضــافة إR  -وÑd رأيــت � هــذا ا�زمــان تقصــ�اً واضــحاً � هــذا اDانــب
باoوجيـه ، و�ـب عـالج هـذا اال�ـر -اoقاعس عن طلـب العلـم جانب 

ــن  ــحيح ، وم ــµ ا�ص Z�ــم ا ــل العل ــا أه ــتم به ــ¯ أه ــائل ال ــل ا�وس أفض
م أثــره وتعــدي نفعــه ي؛ لعظــتصــنيف ا�كتــب  -قــديماً وحــديثاً -وطالبــه

 ... )٥(ودوامه
 Ó Rــ اهللا تعــاÔ� شــاب–ثــم�أن أ×تــب � هــذا اzوضــوع  -وأنــا اÖــافع ا

اzهم ، فتأ�لت بعـض مـا ُكِتـب � هـذا ا�ـاب ، فقلـت : لعـ� أن أ×تـب 

                                                           

ت: ا�شيخ إسماعيل بن ¥مد األنصاري ، ط:  ٤٧)  أخالق العلماء �لحافظ أÙ ب~ر اآلجري ص (٤
  ا�سعودية –رئاسة إدارات ا�حوث العلمية واإلفتاء وا�عوة واإلرشاد 

 بمحاسن اoح� أن b ا�Zع �وجبات تواردت : ((لقد اهللا العالمة ب~ر بن عبدقال �
 - العلم وأن اإلسالم، أهل سمة: ا�صالح وا�سمت اHسن، وا�دى األخالق، و�Ûرم األدب،

 آفاته، عن اzتخ� بآدابه، اzتح� إال إÖه يصل ال - اzطهر ا�Zع تاج � درة أثمن وهو
 العلوم، �Ûفة العموم وجه b إما باoأÖف، وأفردوها واËoبيه، با�حث العلماء عناها و�ذا

 وآداب اzف¯، وآداب اzحدث، وآداب ا�كرYم، القرآن *لة كآداب ا	صوص، وجه b أو
، مطبوع ضمن  ١٣٨..)) [حلية طالب العلم ص. وهكذا اzحÞسب، وآداب القا³،

 اzجموعة العلمية]
 يلوح ا	ط � القرطاس دهًرا ... وàتبه رميم � الßاب                     )  ٥(

 خرجت من الßاب بغ� ذنب ... وعدت مع ا7نوب إRَِ الßاب                         
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ããــاä ـار �مـة ت~ــون ســببBثــري هــذا ا�ــاب ) ٦(مــن ا
ُ
، فأحببــت أن أ

åæــء جديــد ؛ فقــررت أن أطــرح اzوضــوع مــن جانــب إيمــاÑ ترOــوي ، 
 ومن خـالل إطـالb µ كتـب أهـل العلـم وجـدت çمـاً متNنـاً tـيالً 

 Rنـب� ر*ـه اهللا تعـاHلحافظ  ابـن رجـب ا�،فاسـتعنت  ، �كنـه متفرقـاً  
اzتفـرق � �صـنف واحـد ، èسـهيًال t b bـع هـذا  -عـز وجـل–باهللا 

 طالب العلم ومن رام أن �د مظان çم اHافظ � هذا ا�اب...
�لمـادة العلميـة ، رجعـت إt Rلـة مـن كتـب أهـل العلـم �  ét عدOو

"أخـالق العلمـاء  اzراجـع : تلـك رتب اzادة العلميـة ، فمـنأل؛ هذا ا�اب 
، و"اDــامع ألخــالق  )٨(ه)٣٦٠اهللا (ت : ر*ــه )٧("�إلمــام أÙ ب~ــر اآلجــري

ا�راوي وآداب ا�سـامع" �إلمـام أÙ ب~ـر أ*ـد بـن ë  ا�شـه� با	طيـب 
و"جـامع بيـان العلـم وفضـله" �إلمـام ، ه) ٤٣٦(ت : )٩(ا�غدادي ر*ـه اهللا

                                                           

²ن اإلمام أ*د بْن حنبل يرى اzحابر بأيدي طلبة العلم فيقول هذه ìج اإلسالم وàن هو ) (( (٦
ِ َ�َقاَل اzح�ة إRَِ اzق�ة ¶مل اzح�ة bََ ك� سنه َ�َقاَل fَُ رجل إRَِ مº با  ))أبا Êَبْد ا-+

ُد بُن اHَُسْ�ِ بِن Êَبِْد اِهللا  ) (٧ بُو بَْ~ٍر ُ¥َم+
َ
Yِْف، أ ِ

+Z�ُث، الُقْدَوةُ، َشيُْخ اHََرِم ا ((هو اإلَِماُم، ا�ُمَحد�
Y +Z�، َصاحُب اo+َواÖِِف، ِمنَْها: ِكتَاُب (ا ْؤYَِة) ، ا�َْغَداِدي� اآلُجر�ي� ، َوîِتَاُب (ا�ر� ن+ِة) َكبِْ�ٌ َعِة ِ� ا�س�

) ، َوîِتَاُب (آَداِب الُعلََماِء) ، َوîِتَاُب (�َ  ْرOَعَ�) ، َوîِتَاُب (ا�+َماِ¿ْ�َ
َ
لَِة َوîِتَاُب (الُغرOاِء) ، َوîِتَاُب (األ

َ
ْسأ

ِد) ، َوÁَْ�ُ َذ�َِك)[س�  ائِفَ�) ، َوîِتَاُب (اo+َهج�  ) ط : ا�رسالة ] ١٣٤-١٣٣\١٦أعالم اBبالء (الط+
وàن من الُعلََماء ا�رO+ان�N � -قال اHافظ ابن رجب ر*ه اهللا : ((وقد صن+َف أبو ب~ر اآلجري  ) (٨

وائِل اzائِة ا�رابعة
َ
له  -أ �صنًفا � "أخالق الُعلََماء وآدابِهم" وهو من أجل� ما ُصن�ف � ذ�ك، ومن تأم+

لِف من الُعلََماء، والطرائَق ال¯ َحَدثَْت بعدهم اzخالفَة لطرYقتهم)).[ªموع علَم منه  طرYقة ا�س+
 )]٧٢\١رسائل ابن رجب (

� بِن ) ((هو  ٩( ِëَ َُد بُن*ْ
َ
بُو بَْ~ٍر أ

َ
ُث ا�َوقِْت، أ ، اHَافُِظ اB+اقُِد، ُ¥َد� ِ̄ وَْحُد، الَعال+َمُة ا�ُمْف

َ
 اإلَِماُم األ

اظ)).[س� أعالم اBبالء  ، َصاِحُب اo+َصاِ¿يِْف، وََخاتَمُة اHُف+ ْ*ََد بِن َ�ْهِديÅ ا�َْغَداِدي�
َ
ثَابِِت بِن أ

)٢٧٠\١٨[(
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" حليــة طالــب العلــم"  ، وه) ٤٦٣(ت : )١٠(*ــه اهللاراHــافظ ابــن عبــدال�  
 .ه) ١٤٢٩�لعالمة ا�شيخ  ب~ر بن عبد اهللا أبو زYد ر*ه اهللا (ت :
ا7ي أسأل اهللا أن –وختاماً اقول : إن هذا اDمع وdن قد حوى من ا	� ا�كث� 

ðستعان وما  فيهفما ²ن  -يقبله مzحمود واzمن صواب فمن اهللا وحده فهو ا
 ١١(²ن فيه من خطأ فم �صنفه ومن ا�شيطان واهللا بريء منه 

                                      
 وîتب                                         

 أبو اHسن العراñ األثري                                         
 مثò بن نازك بن نواف اzعاضيدي ثم ا�شمري

 العراق / األنبار /اzعاضيد                                         
 ١٤٣٥/¥رم/                                          

 
 
 
 

                                                           

ِد بِن  ) (١٠ بُو Êَُمَر يُوُْسُف بُن Êَبِْد اِهللا بِن ُ¥َم+
َ
 ((هو اإلَِماُم، الَعال+َمُة، َحافُظ ا�َمْغرِِب، َشيُْخ اإلِْسَالِم، أ

، ا�َمال�óِِ، َصاِحُب اo+َصاِ¿يِْف الَفائَِقة))[س� ، الُقْرُطِ�� �ôُِ�نَْد
َ
، األ عالم  أÊَبِْد الَ�� بِن Çَِصٍم اB+َمرِي�

 )].١٥٣\١٨اBبالء (
 
)١١ )) : Rتََفَر ) قال ابن رجب ر*ه اهللا تعاÁُْْمنِْصُف َمْن ا�ُ الِْعْصَمَة لِِكتَاٍب Áَْ�ِ ِكتَابِِه، َوا õَ ا-+

ْ
َوYَأ

َقنَا �َِصَواِب  ْن يَُو��
َ
ُ ا�َْمْسئُوُل أ ْن يَْرُزöَنَا اْجتِنَاَب قَِليَل َخَطأِ ا�َْمرِْء ِ� َكثِِ� َصَوابِِه، َواَ-+

َ
الَْقْوِل َوالَْعَمِل، َوأ

 َ َل، َال Ìَُي�ُب َمْن إي+اهُ رََجا وََعلَيِْه تََو�+
َ
يٌب �َِمْن َسأ ِªُ ٌبYَِل، إن+ُه قَِر� Yِْغ َوا�ز+ ْسبَاِب ا�ز+

َ
)) [مقدمة القواعد أ

رجب] البن الفقهية
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 ترtة اHافظ ابن رجب ر*ه اهللاهللا
 

ا�ـر*ن بـن ا�شـيخ هو اHافظ زYن اّ�ين وtال اّ�ين أبـو الفـرج عبـد      
 Ùحـّدث أzشـيخ اإلمـام ا�اإلمام اzقرئ اzحّدث شهاب اّ�يـن أ*ـد بـن ا
أ*ــد رجــب عبــد ا�ــر*ن ا�غــدادي ثــم ا��شــù اHنــب� ا�شــه� بــابن 
رجــب لقــب جــّده عبــد ا�ــر*ن، ا�شــيخ اإلمــام العــا�م العّالمــة، ا�زاهــد 

 ب� اzذهب.القدوة، ال�îة، اHافظ، العمدة، ا�قة، اHّجة، اHن
ــ�  ــع أرOع Oــنة أر ــغ� س ــو ص ــق وه ــع وا�ه إR د�ش ــداد م ــن بغ ــدم م ق

 وسبعمائة، 
شيوخه :�

ه) حيــث ٧٥١العالمــة ¥مــد بــن أÙ ب~ــر بــن قــيم اDوزYــة (-١
الزمه ابن رجب úًوا من سـنة وقـرأ عليـه مـن تصـانيفه اBونيـة 
" ا�Ûفيـــة ا�شـــافية � اعتقـــاد الفرقـــة اBاجيـــة " وهـــو دون 

 عZة من عمره.ا	ا�سة 
٢-  � ûـر	ـ اüتj نـب�، حيـث قـرأ عليـهHباش اBالفقيه ابن ا

فقه مذهب اإلمام أ*ـد بـن حنبـل، وسـمع عليـه أجـزاء كثـ�ة 
 من �صنفاته، والزمه حº {اته.

ه) ، وســمع منــه بد�شــق ٧٥٢اHــافظ اDمــال داود بــن العطــار (-٣
 �سند اإلمام أحد �²ًال.

ه) ٧٥٤مــد بــن ¥مــد اzيــدوV (اHــافظ اzحــدث أبــو الفــتح ¥-٤
ـه، وقـد أخـذ عنـه  üـديث، وهـو أحفـظ أهـل عHوسمع منه ا

.üبم 
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الفقيه القا³ *ـزة بـن �ـوþ اzعـروف بـابن شـيخ ا�سـالمية -٥٥
 ه) وهو من أصحاب ابن تيمية.٧٦٩(ت 

٦- ) ÿليـل العـال	افظ أبو سـعيد اHـديث ٧٦١اHه) سـمع منـه ا
 بالقدس.

ــا³  -٧ ــن ق ــه اب ــل (ا�شــيخ الفقي ــه ٧٧١اDب ــ� الفق ــه تل ه) وعن
ــاء باDــامع األ�ــوي،  وغــ�ه، وخلفــه b درســه � حلقــة ا�الث

 و� خاصة اHنابلة وال يليها إال كب� فقهائهم.
 

�Ûنته العلمية : �
 f أضـحت ºرحلتـه العلميـة مبلًغـا كبـً�ا، حـ �افظ ابـن رجـب Hبلغ ا

 �Ûنة علمية �ر�وقة، تم�ت � أرOعة ¥اور:
اÛzنة العقدية: وفيها بلـغ اHـافظ رتبـة العلـم واoحقيـق، فـال   - أ

تذكر عقيـدة أهـل ا�سـنة واDماعـة، ومـذهب ا�سـلف ا�صـالح 
من أهل اHديث إال و�شـاد بدÇتـه ومـن كـوîبتهم اHـافظ ابـن 
 b سـلف�رجب اHنب�، وîتـب فيهـا خصوًصـا: " فضـل علـم ا

عـن حفاوتـه  علم ا	لف " و " �قيـق �مـة اإلخـالص " فضـالً 
ــــه  ــــا كتب ــــلف � ثناي ــــدة ا�س ــــه لعقي ــــه و�قيق وعنايت
األخرى.وأض� ابن رجب ثالـث ثالثـة: ابـن تيميـة وابـن القـيم 
� تعوYل أئمة ا�عوة ا�سـلفية اzعـا	ة � �ديـد ا�شـيخ ¥مـد 

 بن عبد ا�وهاب ومن بعده.
اÛzنة اHدي�يـة: وقـد حظـي فيهـا اHـافظ ابـن رجـب باpzلـة   - ب

فقد أسـهم فيهـا بتـآÖق بديعـة، وفـاق كثـً�ا مـن أهـل ا�رفيعة، 
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العلــم بــاoحقيق واoــدقيق والعــودة با�رîــب اHــدي إR مــنهج  
العلمــاء األوائــل ا�كبــار، وذ�ــك مــن توفيــق اهللا f حيــث توجــه 
صـــغً�ا �ســـماع اHـــديث، و�صـــيل �ســـموÇته وdجازاتـــه، 

بــار وعواÖــه وفوائــده علًمــا وســنًدا وقــد أثــò عليــه � ذ�ــك ك
العلمــاء ²بــن حجــر العســقالÑ، وال شــك أن مــن طــالع كتبــه 
ـــاري " و "  ـــحيح ا�خ ـــاري � Äح ص ـــتح ا� ـــنفة " كف اzص
وÄحه اDامع ا�صـحيح �لßمـذي " و " جـامع العلـوم واH~ـم 
" فضًال عن �قيقه وdبداعـه � " Äحـه علـل الßمـذي " يـدرك 

 هذه اpzلة العاÖة.
وأهــا اHــافظ ابــن رجــب اHنــب� �ى اÛzنــة الفقهيــة: وقــد تب  - ت

ــد،  ــه اzقع� ــدهم الفقي ــ� عن ــوص، فأض ــة با	ص ــاء اHنابل فقه
 b نابلــة {ــا يــدلHجتهــد. و{ــا خــدم بــه مــذهب اzفــ¯ اzوا

 رسوخه وdمامته فيه كتابان هما:
ــد -١ ــه ( القواع ــبط في ــة: ض ــل ١٦٠الفقهي ــبط أص ــدة تض ) قاع

اzـــذهب، وفروعـــه {ـــا ²دت تغيـــب. فأضـــ� مـــن نـــوادر 
اoصانيف � هـذا الفـن لـNس �ى اHنابلـة فحسـب بـل و�ى 

 غ�هم.
ذيل " طبقات اHنابلـة البـن أÙ يعـm ": تـرجم فيـه Dملـة مـن  -٢

) ســنة، وضــمن تــراtهم الفوائــد ٣٠٠العلمــاء اHنابلــة � úــو (
ــوادر ا Bــداد ا ــ� وتع ــ� العل ــة، واoم ــب العلمي ــة والغرائ لفقهي

 واzواقف واzؤلفات واzأثورات نظًما ونًا.
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زهده وورعـه: وقـد جـّدد ر*ـه اهللا ا�زهـد العفيـف واzنضـبط   - ثث
بمقاصــد ا�ZــYعة واzســتقيم باســتقامة ا�وصــية ا�ZــYفة: 
ــوفية،  ــد ا�ص ــوائب زه ــن ش ــه م ــا خلّص ــنة، كم ــاب وا�س ا�كت

اzبتدعـة، وجعلـه كحـال ا�صـحابة و�سـا�ك علمـاء  وشطحات
 اoابع� وفقهاء اzسلم� اzعت�Yن.

 b عـدلzسـل�، وفقهـه ا�ومع هذا فقد امـتحن اHـافظ æسـبب مذهبـه ا
ا�Öل صحيح اoعليل من بـاب اHسـد والغـ�ة تـارة، ومـن بـاب ا�دعـة 

 وا�وى تارة أخرى، � األ�ر من قبل ومن بعد.
 تالميذه :�

وقــد أخــذ العلــم عــن اHــافظ ابــن رجــب اHنــب� tاعــة مــن العلمــاء، 
 ازدادوا Äفًا به، أ× {ا Zè+ف بهم، ومنهم:

ــن ا�لحــام ( -١ ــه ë ا�عــ�، اب ــب ٨٠٣الفقي ــه وîت ــد الزم ه) ، وق
 �طه أ× كتبه.

ــن اHمــوي ( -٢ ــه ٨٢٨اHــافظ ë ب ه) ، وقــد الزمــه وîتــب كتاب
 Äح ¥رر اzجد ابن تيمية.

 ه) .٨٤٤الفقيه أ*د بن نü اهللا اHنب� ( -٣
 وغ�هم كث�.
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 �صنفاته :  �
 من اzطوالت:

" فتح ا�اري " ل~ـن �ـم يتمـه، بـل بلـغ فيـه إR كتـاب اDنـائز، و " Äح 
اDامع ا�صحيح �لßمذي " فهـو � عZـYن ªـً�ا بـل بلـغ فيـه إR كتـاب 

 اDنائز.
 ومن اzتوسطات:�

العلـوم واH~ـم " وهـو Äح األرOعـ� حـديثًا اBووYـة  " جـامع-١
 مع تتمتها من tعه وÄحه و�قيقه.

ذيــل طبقــات اHنابلــة البــن أÙ يعــm، وهــو مــن نــوادر كتــب  -٢
 الßاجم!

حسـب  لطائف اzعارف فيما zواسـم العـام مـن ا�وظـائف. رتبـه-٣
مناسبات العام وأشهره و�واسـمه، ومـا ¶سـن �لمـؤمن اسـتغالل 

عمره � عمله، وتوجيهه úو �واسم ا	�ات.
 كتاب ا	راج، وهو رصيد فق� اقتصادي مهم. -٤

 ومن �ؤلفاته القصار:
 Äوحه ا�كث�ة b عدد من أحاديث ا�B صm اهللا عليه وسلم úو:

صـm اهللا عليـه وسـلم إR  نور االقتباس من �شÛة وصـية اBـ� -١
 ابن عباس.

 كشف ا�كرOة � وصف حال أهل الغرOة. -٢
 ذم اzال واDاه. -٣
٤- .bأل األzح حديث اختالف اÄ � ±اختيار األو 
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مع العديد من الفتـاوى والقواعـد اzصـنفة � مناسـبات الئقـة بهـا، وقـد  
ــه ا�ــر� والقبــول، والفــرح وا�Ôــور �ى أهــل العلــم  كتــب اهللا zؤلفات

 ..و¥� ا�سنة 
 

وàنت ªـا�س تـذك�ه �لقلـوب صـارعة و�لنـاس Çمـة قال ابن العماد : ((
بـة إÖـه، وf مبارîة نافعة، اجتمعـت الفـرق عليـه، ومالـت القلـوب باzح

 ))�صنّفات مفيدة، و�ؤلّفات عديدة
 وفاته �
ــو� ــه اهللا -ت ــة  -ر* Yم�	ــأرض ا ــان ب ــهر ر�ض ــع ش ــ� راب Ëــة االث Öل

بWستان ²ن استأجره وصّ� عليـه مـن الغـد، ودفـن با�ـاب ا�صـغ� جـوار 
ــم  ــ�ازي ث ــد ا�ّش ــن ¥م ــد ب ــد ا�واح ــرج عب ــه أÙ الف ــيخ الفقي ــ� ا�ش ق

 � ذي اHّجة سنة ست وثمان� وأرOعمائة. اzقد� ا��شù اzتو�
ولقــد حــّدثð مــن حفــر Hــد ابــن رجــب أن ((قــال ابــن نــا	 اّ�يــن  : 

 :Ó ن اّ�ين ابـن رجـب جـاءه قبـل أن يمـوت بأيـام، قـال  : فقـالYشيخ ز�ا
 ،f ا�قعـة الـ¯ دفـن فيهـا، قـال: فحفـرت Rدا، وأشـار إH هاهنا Ó احفر

طجع فيـه فأعجبـه، وقـال: هـذا جيـد، ثـم فلما فـرغ نـزل � القـ� واضـ
خرج.قــال: فــو اهللا مــا شــعرت بعــد أيــام إّال وقــد أã بــه ميتــا ¥مــوال � 

 )١٢())نعشه فوضعته � ذ�ك ا�لّحد

                                                           

ات األثب ،  د�شق–رناؤوط ، ط : دار ابن كث� ) ، ت : ¥مود األ٥٨٠-٥٧٨\٨) شذرات ا7هب ( (١٢
) ، ٣٠٧\١� jطوطات األئمة: شيخ اإلسالم ابن تيمية، والعالمة ابن القيم، واHافظ ابن رجب (

 تأÖف ا�شيخ الفاضل ë ا�شبل 
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 ) ١٣(فصلل

 )١٤(� حسن ا	لق

 :  فضله�
يَمـاِن،   ْ×َمـَل ِخَصـاَل اْإلِ

َ
ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم ُحْسـَن اْ	ُلُـِق أ َجَعَل اB+ِ�� َصـm+ ا-+

ــدُ  َ*ْ
َ
ــاُم أ َج اْإلَِم ــر+ ــا َخ ــَرةَ ) ١٥(َكَم ْYُهَر Ùِ

َ
ــِديِث أ ــْن َح ــو َداوَُد ِم بُ

َ
ر³ اهللا  َوأ

ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم )١٦(عنه  ْ×َمـُل ا�ُْمـْؤِمِنَ� إِيَمانًـا «قَـاَل: ، َعـِن اB+ـِ�� َصـm+ ا-+
َ
أ

ــا ــنُُهْم ُخلًُق ْحَس
َ
ــْرَوِزي� » أ ــ ا�َْم ٍüَْــُن ن rْ ــُد ــُه ُ¥َم+ ــِه: )١٧(وََخر+َج إِن+ «، َوَزاَد ِ�ي

َج ». ا�َْمرَْء Öََُكوُن ُ�ْؤِمنًا َوdِن+ ِ� ُخلُِقِه َشـNْئًا َ�يَـنُْقُص َذ�ِـَك ِمـْن إِيَمانِـهِ  وََخـر+
 
َ
ــُد َوأ َ*ْ

َ
Yــٍك أ ِÄَ َســاَمَة بْــِن

ُ
 بُــو َداوَُد َوالË+َســا�ÿِ َواrْــُن َماَجــْه، ِمــْن َحــِديِث أ

ــه  ــاَل:  ر³ اهللا عن ــرُْء «قَ ــَي ا�َْم ْعِط
ُ
ــا أ ــُل َم فَْض

َ
ــا أ ، َم ِ ــوَل ا-+ ــا رَُس ــا�ُوا يَ قَ

ُ َعلَيْـ» . ا�ُْمْسـِلُم؟ قَـاَل: " اْ	ُلُــُق اHََْسـنُ  ْخـَ�َ اB+ــِ�� َصـm+ ا-+
َ
ن+ َوأ

َ
ِه وََســل+َم أ

                                                           

 )٤٥٨-٤٥٥\١) جامع العلوم واH~م ( (١٣
 ا	لق حسن بلزوم اBاس إR يتحبب أن العاقل b ا�واجب: (( - اهللا ر*ه–قال ابن حبان  ) (١٤

 ا�ôء ا	لق وdن اDليد ا�شمس تذيب كما ا	طايا يذيب اHسن ا	لق ألن ا	لق سوء وترك
 �ء وخلق �ها صاHة كث�ة أخالق ا�رجل � ت~ون وقد العسل ا	ل يفسد كما العمل Öفسد
 لق ا�ôء األخالق ا�صاHة �ها وأ�شدÑ ا�غدادي :ا	 فيفسد

 خالق اBاس �لق حسن ... ال ت~ن �با b اBاس يهر
، ط : دار   ٦٤والقهم منك بZW ثم صن ... عنهم عرضك َعن « قذر ...)) [روضة العقالء ص

 ]ب�وت –ا�كتب العلمية 
 )٢٨٤) ، و�م Ìرجه أبو داود ، قال اإلمام األ�اÑ : حسن صحيح، ا�صحيحة (٧٤٠٢برقم ( ) (١٥
ُ َعلَيِْه وََسل+مَ -، الَفِقيُْه، ا�ُمْجتَِهُد، اHَافُِظ، َصاِحُب رَُسْوِل اِهللا ((اإلَِمامُ  ) (١٦ بُو ُهَرYَْرةَ  -َصm+ ا-+

َ
أ
رَْجُحَها: Êَبْدُ 

َ
قَْواٍل tَ+ٍة، أ

َ
�ْبَاِت.اْختُِلَف ِ� اْسِمِه bََ أ

َ
اِظ األ ، َسي�ُد اHُف+ �ÑََِماÖا ، وِْ��  ا�ر+ْ*َِن بنُ  ا�+

 )].٥٧٨\٢َصْخٍر))[س� أعالم اBبالء (
١٧)) ا�صالة"برقم قدر "تعظيم � (٤٥٤. (
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١٣ 
 

ــائِِم الَْقــائِِم ِ�َــال+ �َْشــتَِغَل   َصــاِحَب اْ	ُلُــِق اHََْســِن َ�بْلُــُغ ِ�ُلُِقــِه َدرََجــَة ا�ص+
ــَك  ِ �ن+ َذ

َ
ــن+ أ ــَالِة، َوYَُظ ــْوِم َوا�ص+ ــِق بِا�ص+ ــِن اْ	ُلُ ــْن ُحْس Êَ ــَوى ــُد �ِلت+ْق Yُْمِر�ا

َج اْإلِ  ــر+ ــِلِهَما، فََخ ــْن فَْض Êَ ــُه ــدُ َ�ْقَطُع َ*ْ
َ
ــاُم أ ــِديِث ) ١٨(َم ــْن َح ــو َداوَُد ِم بُ

َ
َوأ

ــةَ  �َِشÇَ)ــا  )١٩ ــاَل:  ر³ اهللا عنه ــل+َم قَ ــِه وََس ُ َعلَيْ ــm+ ا-+ ــِ�� َص +Bــِن ا إِن+ «َع
ـائِِم َوالَْقـائِمِ  ن+ ُحْسـَن » . ا�ُْمْؤِمَن Öَُْدرُِك ِ�ُْسـِن ُخلُِقـِه َدرََجـاِت ا�ص+

َ
ْخـَ�َ أ

َ
َوأ

 Rَِــاِس إ +Bــب� ا َح
َ
ــاِحبَُه أ ن+ َص

َ
ــَ�اِن، َوأ ــُع ِ� ا�ِْم ــا يُوَض ــُل َم ْ�َق

َ
ــِق أ ِ اْ	ُلُ ا-+

ِمـِذي�  ْ �ßبُـو َداوَُد، َوال
َ
ْ*َـُد، َوأ

َ
َج اْإلَِمـاُم أ قَْرOُُهْم ِمـَن اWِ+Bي�ـَ� ªَِْلًسـا، فََخـر+

َ
َوأ

رَْداءِ  Ùِ ا�+
َ
ُ َعلَيْــِه وََســل+َم ر³ اهللا عنــه ِمــْن َحــِديِث أ ، َعــِن اB+ــِ�� َصــm+ ا-+

ٍء يُوَضـُع ِ� ِمـَ�ا«قَاَل:  ْ�َقـُل ِمـْن ُحْسـِن اْ	ُلُـِق، َوdِن+ َمـا ِمـْن َ�ْ
َ
ِن الَْعبْـِد أ

ــَالةِ  ــْوِم َوا�ص+ ــَة َصــاِحِب ا�ص+ ــِه َدرََج ــُغ بِ ــِق Öََبْلُ ــِن اْ	ُلُ .  )٢٠(»َصــاِحَب ُحْس
ــاَن ِ� " َصــِحيِحِه " ــُن ِحب+ rَْج ا ــر+ ــٍرو )٢١(وََخ ــِن Êَْم ِ بْ ــِد ا-+ ــْن َحــِديِث Êَبْ  ِم

ــِ�� ر³ اهللا عنهمــا +Bــاَل:  ، َعــِن ا ــل+َم قَ ــِه وََس ُ َعلَيْ wُْم «َصــm+ ا-+ ْخــِ�ُ
ُ
َال أ

َ
أ

ــاَل:  قْــَرOُِ~ْم ِمــªَ �ðِْلًســا يَــْوَم الِْقيَاَمــِة؟ قَــا�ُوا: بَــmَ، قَ
َ
ِ َوأ َحب�ُ~ْم إRَِ ا-+

َ
بِــأ

ْحَسنُُ~ْم ُخلًُقا
َ
Ùِ ُهَرYْـَرةَ » أ

َ
 َعـِن اB+ـِ��  ر³ اهللا عنـه َوقَـْد َسـبََق َحـِديُث أ

ُ َعلَيِْه وََسل+َم  ِ وَُحْسـُن اْ	ُلُـِق «َصm+ ا-+ ْ×ـَُ َمـا يُـْدِخُل اDَْن+ـَة Àَْقـَوى ا-+
َ
» . أ

                                                           

 )))٥٠٨٢) ، قال اإلمام األ�اÑ : ((صحيح، اzشÛة (٤٧٩٨) ، س  أÙ داود (٢٥٥٣٧) اzسند ( (١٨
، َخِليَْفِة رَُسْوِل اِهللا ) ١٩( ِ�َ×ْ

َ
يِْق األ د� ُ َعلَيِْه وََسل+مَ -((بِنُْت اإلَِماِم ا�ص� Ùِ بَْ~ٍر Êَبِْد اِهللا بِن  -َصm+ ا-+

َ
أ

ةَ بِن َكْعِب بِن �ُؤَيÅ ال Ùِ قَُحافََة Êُثَْماَن بِن Çَِ�ِر بِن Êَْمِرو بِن َكْعِب بِن َسْعِد بِن Àَيِْم بِن ُ�ر+
َ
ُقرَِشي+ُة، أ

 ��ِ+Bَزوَجُة ا ، م� ا�ُمْؤِمنِْ�َ
ُ
ي+ُة، اB+بَِوY+ُة، أ ُ َعلَيِْه وََسل+مَ -اo+يِْمي+ُة، ا�َمك� ِة bََ  -َصm+ ا-+ م+

ُ
ْ�َقُه �َِساِء األ

َ
أ

)]١٣٥\٢اِإلْطَالِق))[س� أعالم اBبالء (
) ، قال اإلمام األ�اÑ : ((صحيح، ß٢٠٠٣مذي () ، س  ال٤٧٩٩)، وأبو داود (٢٧٤٩٦) اzسند ( (٢٠

 )))٩٤١) ، "اإلرواء" (٨٧٦"ا�صحيحة " (
٢١)) برقم (٤٨٥) ،"ا�صحيحة" صحيح حسن : Ñاأل�ا اإلمام قال ، (٧٩١.(
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١٤ 
 

بُو َداوَُد  
َ
َج أ َماَمـةَ )٢٢(وََخر+

ُ
Ùِ أ

َ
َعـِن اB+ـِ�� َصـm+  ر³ اهللا عنـه ِمـْن َحـِديِث أ

ُ َعلَيِْه وََسل+َم قَاَل:  bَْ اDَْن+ـِة �َِمـْن َحُسـَن ُخلُُقـهُ «ا-+
َ
نَا َزÊِـيٌم بWَِيْـٍت ِ� أ

َ
، » أ

�ٍَس 
َ
ِمِذي� َواrُْن َماَجْه بَِمْعنَاُه ِمْن َحِديِث أ ْ �ßر³ اهللا عنه وََخر+َجُه ال. 

 
 : Hسن ا	لق  )٢٣(تفس� ا�سلف�

لَِف Àَْفِسُ� ُحْسِن اْ	ُلُِق   :َوقَْد ُرِوَي َعِن ا�س+
ُحْســُن اْ	ُلُــِق: الَْكــَرُم َواْ�ِْذلَــُة ((قَــاَل:  )٢٤(ر*ــه اهللا  َ�َعــِن اHََْســِن 

 . ))َواِالْحِتَماُل 
ْعِ��  ـ ُحْسـُن اْ	ُلُـِق: اْ�ِْذلَـُة َوالَْعِطي+ـُة ((قَـاَل:  )٢٥(ر*ـه اهللا وََعِن ا�ش+ ُZْWَِْوال

ْعِ�� َكَذ�َِك.))اHََْسنُ   ، َوàََن ا�ش+
ــارَكِ   ــِن ا�ُْمبَ ــِن ابْ ــه اهللا وََع ــاَل: ) ٢٦(ر* ــْذُل  ((قَ Oَــِه، َو ــُط ا�ْوَْج ــَو æَْس ُه

َذى
َ
 . ))ا�َْمْعُروِف، َوîَف� اْأل

                                                           

)٢٧٣) ، قال اإلمام األ�اÑ : حسن، "ا�صحيحة" (٤٨٠٠)برقم ( (٢٢
إR عü اإلمام أ*د وأقرانه فيقول: ((و�  ¶دد ابن رجب ر*ه اهللا ا�سلف اzقتدى بهم ) (٢٣

"، وdسحاق ٢٤١ه"، وأ*د "ت  ٢٠٤زماننا يتع� كتابة çم ا�سلف اzقتدي بهم إR زمن ا�شافé "ت 
ه"، وÖ~ن اإل�سان b حذر {ا حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم  ٢٢٤ه" وأÙ عبيد "ت  ٢٣٨"ت 

 ].٦٠ا	لف، "بتحقيق ¶" jتار غزاوي"، ص حوادث كث�ة)) [فضل علم ا�سلف b علم 
.Êَنْ  ) (٢٤ نَْصارِي�

َ
بُو َسِعيٍْد، َ�ْوَ± َزYِْد بِن ثَابٍِت األ

َ
Ùِ اHََسِن �ََساٍر، أ

َ
Ùِ بُرَْدةَ، قَاَل:  ((ُهَو: اHََسُن بُن أ

َ
أ

ٍد  ْصَحاِب ُ¥َم+
َ
ْشبََه بِأ

َ
َحداً أ

َ
يُْت أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسل+مَ -َما رَأ  )]٥٦٤\٤ِمنُْه)) [س� أعالم اBبالء ( -َصm+ ا-+
öْيَاِل اÖَِمِن، اإلَِماُم، َعال+َمُة  ) (٢٥

َ
اِحيَْل بن Êَبِْد بِن ِذي ِكبَاٍر ، وَُذْو ِكبَاٍر: öَيٌْل ِمْن أ َÄَ ِ�ُر بُنÇَ))

)) [س� أعالم اBبالء ( ْعِ�� ، �ُم+ ا�ش+ �Ñَِهْمَدا�بُو Êَْمٍرو ا
َ
، أ ِüْ٢٩٥-٢٩٤\٤الَع[( 

بُو Êَبِْد ا�ر+ْ*َِن اHَنَْظِ�� َ�ْوالَُهم،  (( اإلَِماُم، َشيُْخ اإلِْسَالِم، ) (٢٦
َ
تِْقيَاِء ِ� َوقْتِِه، أ

َ
ِمْ�ُ األ

َ
�ُِم َزَمانِِه، َوأÇَ

هُ: ِ�  ُه ُخَواِرْزمي+ٌة.َ�ْوِ�ُ م�
ُ
ْعَالِم، َوàَنَْت أ

َ
َحُد األ

َ
، اHَافُِظ، الَغازِي، أ ِ#�، ُ�م+ ا�َمْرَوزِي� ْ �ßال  َZْةَ َسنَِة �ََماِن َع

) اBبالء أعالم )]٣٧٩-٣٧٨\٨َومائٍَة)).[س�
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Ùِ ُمِطيعٍ  
َ
ُم rُْن أ �َْشَد: )٢٧(ر*ه اهللا وَُسئَِل َسال+

َ
 Êَْن ُحْسِن اْ	ُلُِق، فَأ

 
نَْت َسائِلُهُ 

َ
ي أ ِ

ن+َك Àُْعِطيِه ا7+
َ
 تََراُه إَِذا َما ِجئْتَُه ُمتََهل�ًال ... َك$

َ َسائِلُهُ  ِه Áَْ�ُ ُروِحِه ... Dََاَد بَِها فَلْيَت+ِق ا-+  َو�َْو �َْم يَُ~ْن ِ� َكف�
ي� اB+َواِ% 

َ
تُُه ا�َْمْعُروُف َواDُْوُد َساِحلُهُ ُهَو اْ�َْحُر ِمْن أ تNَْتَُه ... فَلُج+

َ
  أ

 
ْ*َـدُ 

َ
، ((: )٢٨(ر*ـه اهللا َوقَاَل اْإلَِماُم أ ْن َال Àَْغَضـَب َوَال َ�ْتَـد+

َ
ُحْسـُن اْ	ُلُـِق أ

ْن َ�ْتَِمَل َما يَُ~وُن ِمَن اB+اِس 
َ
ن+ُه قَاَل: ُحْسُن اْ	ُلُِق أ

َ
 .))َوÊَنُْه &

ــهِ   ْYــُن َراَهَو rْ ــَحاُق ــاَل إِْس ــه اهللا  َوقَ ْن َال ((: )٢٩(ر*
َ
ــِه، َوأ ــُط ا�ْوَْج ــَو æَْس ُه

ُد rُْن نÀَ(( ٍüَْْغَضَب   .)٣٠(، َوúََْو َذ�َِك قَاَل ُ¥َم+
ــِم:  ــِل الِْعلْ ْه

َ
ــُض أ ــاَل rَْع ــاُر ((َوقَ ، َوdِْظَه ِ ــيِْظ ِ-+ ــُم الَْغ ــِق َكْظ ــُن اْ	ُلُ ُحْس

ــا  ِديبً
ْ
َ� إِال+ تَأ

ال� ــز+ �ــِن ا ــُو َع ــاِجِر، َوالَْعْف ــِدِع َوالَْف ــ إِال+ �ِلُْمبْتَ ُZْWِْــِة َوال َالقَ الط+
ــَ� ُمنْ  ــٍد إِال+ Àَْغِي َوُمَعاَه

َ
ــِلٍم أ ــْن ُ«� ُ�ْس Êَ َذى

َ
ــف� اْأل îَــد� َو َHْــُة ا ــٍر َوdِقَاَم َك

                                                           

ْ*َُد بُن َحنْبٍَل: ثَِقٌة، َص ) (( (٢٧
َ
. قَاَل أ بُو َسِعيٍْد ا	َُزا�µِ َ�ْوالَُهم، ا�üَِْي�

َ
اِحُب اإلَِماُم، ا��َقُة، الُقْدَوةُ، أ

)].٤٢٨\٧ُسن+ٍة))[س� أعالم اBبالء (
ِد بِن َحنْبَِل بِن ِهَالِل بِن ((ُهَو: اإلَِماُم َحّقاً، وَ  ) (٢٨ ْ*َُد بُن ُ¥َم+

َ
بُو Êَبِْد اِهللا أ

َ
َشيُْخ اإلِْسَالِم ِصْدقاً، أ

�َِس بِن َعوِْف بِن قَاِسِط بِن َماِزِن بِن َشNْبَ 
َ
َسِد بِن إِْدِر�َْس بِن Êَبِْد اِهللا بِن َحي+اَن بِن Êَبِْد اِهللا بِن أ

َ
اَن أ

، ُ�م+ بِن ُذْهِل بِن َ�ْعلَبََة ب ، ا�َمْرَوزِي� �ÑِْبَاN ، ا�ش+ ْهِ�� � بِن بَْ~ِر َوائٍِل ا�7 ِëَ بََة بِن َصْعِب بِنÛَِن ُع
ْعَالِم))[س� أعالم اBبالء (

َ
ِة األ ئِم+

َ
َحُد األ

َ
، أ  )].١٧٨-١٧٧\١١ا�َْغَداِدي�

ِق، َسي�ُد اHُف+ ) (( (٢٩ ِZَْم�، َشيُْخ ا بُو َ�ْعُقوَْب. إِْسَحاُق بُن إِبَْراِهيَْم بِن jََْ�ِ بِن ُهَو: اإلَِماُم ا�َكبِْ�ُ
َ
اِظ، أ

)]. ٣٥٨\١١إِبَْراِهيَْم ))[س� أعالم اBبالء (
هُ: بِبَْغَداَد، ِ� َسنَِة  ) (٣٠ بُو Êَبِْد اِهللا اHَافُِظ.َ�ْوِ�ُ

َ
¥مد بن نü اzروزي هو : ((اإلَِماُم، َشيُْخ اإلِْسَالِم، أ

بُوْهُ َ�ْرَوِزYّاً، َو�َْم يُْرَ�ْع Bََا ِ�  اثËَْتَْ�ِ 
َ
، َوَمËَْشؤُهُ بِنNََْسابُْوَر، َوَ�ْسَكنُُه َسَمْرöَنُْد.²ََن أ ِ�َْÞَََسبِِه.َذَكَرهُ َومائ�

) اBبالء أعالم اHَِديِْث))[س� �ِ ُمَدافَعٍة بَِال َعüِْهِ إَِماُم َ�َقاَل: )].٣٣\١٤اHَاwُِم،



 مؤلفات احلافظ ابن رجب منالطلبِ  أدبنبذٌ من 

 
 

١٦ 
 

  ÅَعـدÀَ ِ�ْـÁَ َِمْظلُـوٍم ِمـْن�ْخًذا بَِمْظلََمـٍة 
َ
ْ*َـَد "))َوأ

َ
 )٣١(. َوِ� " ُ�ْسـنَِد اْإلَِمـاِم أ

 �ðَُِهـDَْـٍس ا�
َ
ُ ر³ اهللا عنـه ِمْن َحـِديِث ُمَعـاِذ بْـِن أ ، َعـِن اB+ـِ�� َصـm+ ا-+

ْن تَِصـ«َعلَيِْه وََسـل+َم، قَـاَل: 
َ
فَْضـُل الَْفَضـائِِل أ

َ
َل َمـْن öََطَعـَك، َوÀُْعِطـَي َمـْن أ

ْن َشتََمَك   . ) ٣٢(»َحَرَ�َك، َوتَْصَفَح Êَم+
 
 
 

                                                           

 )٢٦٠٤) ، قال اإلمام األ�اÑ : ضعيف ، "ا�ضعيفة"( ١٥٦١٨() برقم  (٣١
 )  فوائد حسن ا	لق  (راجع ن'ة اBعيم � �Ûرم أخالق ا�رسول ا�كرYم ) : (٣٢

)١.Rاهللا تعا Rلق من أفضل ما يقّرب العبد إ	حسن ا ( 
 ) إذا أحسن العبد خلقه مع اBّاس أحبّه اهللا واBّاس.٢(
 اBّاس وYألفه اBّاس.) حسن ا	لق يألف ٣(
 ) ال ي~ّرم العبد نفسه بمثل حسن ا	لق وال يهينها بمثل سوئه.٤(
 ) حسن ا	لق سبب � رفع اّ�رجات وعلّو ا�مم.٥(
 ) حسن ا	لق سبب � حّب رسول اهللا صmّ اهللا عليه وسلّم والقرب منه يوم القيامة.٦(
 ع.) حسن ا	لق يدّل b سماحة اBّفس وîرم الّطب٧(
 ) حسن ا	لق ¶ّول العدّو إR ا�ّصديق.٨(
 ) حسن ا	لق سبب لعفو اهللا وجالب لغفرانه.٩(
 ) يمحو اهللا �سن ا	لق ا�ّسNئات.١٠(
 ) يدرك اzرء �سن خلقه درجة ا�ّصائم القائم.١١(
 ) حسن ا	لق من أ× ما يدخل اBّاس اDنّة.١٢(
 �ّمن ثقلت �وازYنه يوم القيامة. ) حسن ا	لق �عل صاحبه١٣(
 ) حسن ا	لق ¶ّرم جسد صاحبه b اBّار .١٤(
 ) حسن ا	لق يصلح ما ب� اإل�سان و�O اBّاس .١٥(
 ) وOا	لق اHسن ي~ اzصافون وYقّل اzعادون .١٦(
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 )٣٣(فصلل

 )٣٤(� بيان العلم اBافع وضده

 

 : أصول العلم اBافع �
ضـبط نصـوص ا�كتـاب وا�سـنة وفهـم العلم اBافع من هذه العلـوم �هـا 

ــل باzــأثور عــن ا�صــحابة واoــابع�  �ــابعيهم � معانيهــا، واoقيــد � ذ وت
معاÑ القـرآن واHـديث، وفيمـا ورد عـنهم مـن ا�ـ)م � �سـائل اHـالل 

ــك �ــارف وغــ� ذ ــائق واzع ــد وا�رق ــرام وا�زه Hــ� وا ــاد bََ تمي ، واالجته

                                                           

)٣٢-٢٦\٣) ªموع ا�رسائل ( (٣٣
ِي َ�ُْصُل بِِه اB+َجاةُ ِمْن اB+اِر  ) (٣٤

ا الِْعلُْم اB+افُِع ا7+ م+
َ
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ر*ه اهللا : ((وَأ

ِ̄ َجاَءْت بَِها ا�ر�ُسُل قَاَل ÀََعاRَ: ((فَإِم+ 
تNَِن+ َو�َْسَعُد بِِه الِْعبَاُد فََال َ¶ُْصُل إال+ بِا�Àبَاِع الُْكتُِب ال+

ْ
ُ~ْم ِم�ð ا يَأ

 ْúََو Ûًَْشًة َضنNَمِع ُfَ +ْن ِذْكرِي فَإِنÊَ ْعَرَض
َ
هُ يَْوَم ُهًدى َ�َمِن اÀ+بََع ُهَداَي فََال يَِضل� َوَال �َْشَ� ، َوَمْن أ ُZُ

Àَتْ 
َ
Êَْ( َوقَْد ُكنُْت بَِصً�ا، قَاَل َكَذ�َِك أ

َ
تðَِ أ ْZََِم َح�Êَْ(،قَاَل رَب� 

َ
َك آيَاÀُنَا فËََِسNتََها َوîََذ�َِك الِْقيَاَمِة أ

ìََْف َو�َْم يُْؤِمْن))[طه : 
َ
] إلَْخ َوقَاَل ÀََعاRَ: ((َوَمْن َ�ْعُش Êَْن ١٢٦-١٢٣اÖَْْوَم تËَُْ*، َوîََذ�َِك äَْزِي َمْن أ

يَماَن َ¶ُْصُل ]  َ�َمْن ظَ ٣٦ِذْكِر ا�ر+ْ*َِن ُ¿َقي�ْض fَُ َشيَْطانًا َ�ُهَو fَُ قَِرYٌن))[ا�زخرف : ن+ ا�ُْهَدى َواْإلِ
َ
ن+ أ

ْو بُِمَجر+ِد الَْعَمِل َوا�ز�ْهِد بُِدوِن الِْعلِْم َ�َقْد َضل+ 
َ
َضل� ِمنُْهَما بُِمَجر+ِد َطِرYِق الِْعلِْم َمَع َعَدِم الَْعَمِل بِِه أ

َ
. وَأ

ْهِل الَْفلْسَ 
َ
ن+ِة َوَال َمْن َسلََك ِ� الِْعلِْم َوا�َْمْعِرفَِة َطِرYَق أ ِم بُِدوِن اْعتِبَاِر َذ�َِك بِالِْكتَاِب َوا�س� َفِة َوالَْ)َ

ْهِل الَْفلَْسَفِة َواo+َصو�ِف بُِدوِن اْعتِ 
َ
ْو َسلََك ِ� الَْعَمِل َوا�ز�ْهِد َطِرYَق أ

َ
بَاِر َذ�َِك الَْعَمِل بُِموِجِب الِْعلِْم أ

ن+ِة َوَال اْعتِبَارِ  وَ�َِك Êَْن  بِالِْكتَاِب َوا�س�
ُ
ْعَرَض أ

َ
ِع َوأ ْ +Z�ْعَرَض َهُؤَالِء Êَْن الِْعلِْم َوا

َ
الَْعَمِل بِالِْعلِْم؛ فَأ

ْشبََه هَ 
َ
ِع فََضل+ ُ«, ِمنُْهَما ِمْن َهَذيِْن ا�ْوَْجَهْ�ِ َوÀَبَاَ�نُوا Àَبَاُ�نًا َعِظيًما َحº+ أ ْ +Z�ُؤَالِء اÖَُْهوَد الَْعَمِل َوا

ال�َ�؛ بَْل َصاَر ِمنُْهَما َمْن ُهَو Äَ, ِمْن اÖَُْهوِد َواB+َصارَى ا�َْمْغُضوَب  ْشبََه َهُؤَالِء اB+َصارَى ا�ض+
َ
َعلَيِْهْم َوأ

ْمثَا�ِِهْم ِمْن ا�َْمَالِحَدةِ الَْفَالِسَفِة)) [ªموع الفتاوى (
َ
 )] ٢٤٨-٢٤٧\²َ١٣لَْقَراِمَطِة واال�ادية َوأ
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صحيحه مـن سـقيمه أوًال، ثـم االجتهـاد bََ ا�وقـوف bََ معانيـه وتفهمـه  
Bن بالعلم اz ن عقل، وشغلz ك كفاية� افع عð واشتغل.ثانيًا، و� ذ

:وسائل ضبطه �
ومن وقف bََ هـذا وأخلـص القصـد فيـه �وجـه اهللا عـز وجـل واسـتعان 
عليه، أÇنـه وهـداه ووفقـه وسـدده وفهمـه وأ�مـه، وحيËئـذ يثمـر f هـذا 

َمــا لا علــم ثمرتــه ا	اصــة بــه و� خشــية اهللا، كمــا قــال عــز وجــل : ((إِ¿+
َ ِمْن ِعبَاِدهِ  َ- ا-+ ْÌَ :٢٨الُْعلََماُء))[فاطر.[ 

 :من أقوال ا�سلف فيه �
ــعود ــن �س ــال اب ــه  ق ــاً، ) ٣٥(ر³ اهللا عن ــية اهللا علم ــ. �ش وغــ�ه: ((ك

 .)٣٦(وî. باالغßار باهللا جهًال)) 
ــم   ــن الِعلْ ــة ول~ ــة ا�رواي ــم ب~ ــNس الِعلْ ــلف: ((ل ــض ا�س+ ــال بع وق

 ا	شية)).
ــال ــل.  وق ــو جاه ــاه فه ــن عص ــم وم �Ç ــو ــ اهللا فه åــن خ ــهم: ((م بعض

ا)).  و0مهم � هذا اzعò كث� جد/
 
 

                                                           

بُو Êَبِْد ا�ر+ْ*َِن هو Êَبُْد ا ) (( ٣٥(
َ
ِة، أ م+

ُ
، فَِقيُْه األ ُ�َْHاِإلَماُم ا. �Óُِهَذ�ِهللا بُن َ�ْسُعوِْد بِن 1َفِِل بِن َحبِيٍْب ا

، َوِمنَ  لِْ�َ و+
َ
ابِِقْ�َ األ ، َحِليُْف بðَِ زُْهَرةَ.²ََن ِمَن ا�س+ ، ا�َْدرِي� �، ا�ُمَهاِجرِي� �óَم�، ا �Óُِهَذ�بَاِء ا�Bجَ  ا

ُ�وِْك bََ اB+ْفِل، َوَمنَاقِبُُه َغِزYَْرةٌ  ، َوàََن يَْوَم الَ�ْ ِ�ْÀَِهْجَر�، َشِهَد بَْدراً، وََهاَجَر ا ، َروَى ِعلْماً الَعا�ِِمْ�َ
)].٤٦١\١َكثِْ�اً))[س� أعالم اBبالء (

/ ٩والط�اÑ � "ا�كب�" ()، ١٥٨)، وأ*د � "ا�زهد" (ص ١٥) أخرجه ابن اzبارك � "ا�زهد" (ص  (٣٦
٨٩٢٧.( 
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 :وسبب ذ�ك أن هذا الِعلْم اBافع يدل bََ أ�رYنن�
أحــدهما: bََ معرفــة اهللا ومــا �ســتحقه مــن األســماء اHســò وا�صــفات 
ــNته، ــه وخش ــالf وdعظام ــتلزم إج ــك �س �ــاهرة، وذ ــال ا� ــm واألفع  الع

 َbَ ــ� ــائه وا�ص ــا بقض ــه، وا�رض ــو� علي oــاءه وا ــه ورج ــه و¥بت ومهابت
 بالئه.

واأل�ــر ا�ــاÑ: اzعرفــة بمــا ¶بــه وYرضــاه ومــا ي~رهــه و�ســخطه مــن 
 .)٣٧(االعتقادات واألعمال الظاهرة وا�اطنة واألقوال

 
 

 : ثمار العلم اBافع �
فيوجب ذ�ك zـن علمـه اzسـارعة إRَِ مـا فيـه ¥بـة اهللا ورضـاه واoباعـد 

، فـإذا أثمـر الِعلْـم �صـاحبه هـذا فهـو علـم نـافععما ي~رهه و�سـخطه؛ 
 f ـÔ~القلـب هللا، فقـد خشـع القلـب وان �²ن الِعلْم نافًعا ووقـر  ºف
ــب هللا  ــع القل ــº خش ــا وم ــة وتعظيًم ــية و¥ب ــالال وخش ــب وdج وذل هي

f وذل قنعــت اBفــس بNســ� اHــالل مــن ا�نيــا، وشــبعت بــه وان~Ôــ 
ْ¿يَـا. و� مـا هـو فـإن ال يـب� مـن  فأوجب �ا ذ�ك القناعـة وا�زهـد � ا��
اzال واDاه وفضـول العـNش ا7ي يـنقص بـه حـظ صـاحبه عنـد اهللا مـن 
نعيم اآلخرة وdن ²ن كرYًما bََ اهللا كمـا قـاال ذ�ـك ابـن عمـر وغـ�ه مـن 

 �رفوÇً. يا�سلف ورو

                                                           

أَتْـبَـُعُهْم لِلطَّرِيِق اْلُمَوصِِّل ِإلَْيِه، َوَأْعَرفـُُهْم ِبَحاِل السَّاِلِكيَن ِعْنَد  -َعزَّ َوَجلَّ  -فََأْعَرُف النَّاِس بِاللَِّه ) (( ٣٧(
 ت : شاكر ، ط : األوقاف السعودية] ١٨)) [شرح الطحاوية صاْلُقُدوِم َعَلْيهِ 
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وأوجب ذ�ك أن ت~ون بـ� العبـد وOـ� رOـه عـز وجـل معرفـة خاصـة،  
: ((َوَال )٣٨(فإن سأf أعطـاه، وdن دÇه أجابـه، كمـا قـال � اHـديث اإللـ�

ــُه  ِحب+
ُ
ــِل َحــº+ أ ــر+ُب إRَِ+ بِاB+َوافِ ــِدى َ�تََق ــَزاُل Êَبْ لòَِ  -إR قــوf–يَ

َ
ــأ ــ2ِْ َس  فلَ

ــُه))  ــتََعاَذ3ِ ألÊِيَذن+ ــ2ِِ اْس ــُه، َولَ ــة  )٣٩(ألْعِطيَن+ ــ2ِْ َدÑِÇَ )٤٠(و� رواي : ((َولَ
ِجيWَن+ُه)).

ُ
 ِأل

: )٤١(ر³ اهللا عنهمــا البــن عبــاس –صــm اهللا عليــه وســلم  –و� وصــيته 
 �ِ َ ــر+ْف إRَِ ا-+ ــَك، وÀََع َماَ�

َ
ــْدُه أ ِ�َ َ ــِظ ا-+ ــَك، اْحَف َ َ¶َْفْظ ــِظ ا-+ ((اْحَف

ِة))،  ـد+ فا�شـأن � أن العبـد ي~ـون بNنـه وOـ�  )٤٢(ا�ر+َخاِء َ�ْعِرفْـَك ِ� ا�ش�
رOه معرفة خاصـة بقلبـه �يـث �ـده قرYبًـا منـه �سـتأ�س بـه � خلوتـه 

ــك إال مــن حــالوة ذكــره ودÇو�ــد  �ــه، وال �ــد ذ ــه وخدمت ــه ومناجات ئ
أطاعه � ìه وعالنNته، كما قيل �وهيـب بـن ا�ـورد: أ�ـد حـالوة الطاعـة 

 .))ال، وال من هم((من ع4؟ قال: 

                                                           

 (وهو: القدوس) . -تبارك وتعاR-�سبة إR اسم من أسماء اهللا ) و�س( باHديث القد� :  (٣٨
 

 ).٦٥٠٢) أخرجه ا�خاري ( (٣٩
): ((رواه ال5ار وأ*د والط�اÑ � ٢٦٩/ ١٠). وقال ا�يث� � "اzجمع" (٢٥٦/ ٦أخرجه أ*د ( ) (٤٠

األوسط وفيه عبد ا�واحد بن قNس وقد وثقه غ� واحد وضعفه غ�هم، وOقية رجال أ*د رجال 
 ا�صحيح، ورجال الط�اÑ � "األوسط" رجال ا�صحيح غ� شيخه هارون بن �²ل)).

، َوdَِماُم اo+ْفِسْ�ِ ) (( هو (٤١ ِüِْة، َوفَِقيُْه الَع م+
ُ
بُو الَعب+اِس ا�َهاِشِ�� َحْ�ُ األ

َ
، Êَبُْد اِهللا بُن Êَب+اٍس ا�َْحُر أ

بُو الَعب+اِس Êَبُْد اِهللا، اrُْن Êَم� رَُسْوِل اِهللا 
َ
ُ َعلَيِْه وََسل+َم -أ ِلِب  -َصm+ ا-+ َشNْبََة بِن  الَعب+اِس بِن Êَبِْد ا�ُمط+

ةَ بِن َكْعِب بِن �ُؤَي� بِن 1َلِِب بِن فِهْ  ٍر َهاِشٍم، َواْسُمُه Êَْمُرو بُن Êَبِْد َمنَاٍف بِن ق�6َُ بِن çَِِب بِن ُ�ر+
ِمْ�ُ 

َ
�، األ �óَم�، ا ، ا�َهاِشِ��  )].٣٣٢-٣٣١\٣))[س� أعالم اBبالء (-ر³ََِ اُهللا Êَنُْه -الُقرَِ��

أ(٤٢ () أ*د ).١/٣٠٧خرجه
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ومº وجد العبد هذا فقـد عـرف رOـه وصـار بNنـه وNOنـه معرفـة خاصـة؛  
Nنـك فإذا سأf أعطاه وdذا دÇه أجابـه، كمـا قالـت شـعوانة لفضـيل: أمـا ب

 و�O رOك ما إذا دعوته أجابك؟ فغå عليه.
ْ¿يَـا و� الـ�زخ و� اzوقـف؛  والعبد ال يـزال يقـع � شـدائد وîـرب � ا��

، وهـذا هــو فـإذا ²ن بNنـه وOــ� رOـه معرفــة خاصـة كفــاه اهللا ذ�ـك �ــه
 fــو ــاس بق ــن عب ــية اب ــِه � وص ْÖَِــار إ ــلم  –اzش ــه وس ــm اهللا علي :  -ص
ِة)) د+ ِ ِ� ا�ر+َخاِء َ�ْعِرفَْك ِ� ا�ش�  ((Àََعر+ْف إRَِ ا-+

ــ�  ــوت والق zــره ا ــاع؟ وذك ــك إRَِ االنقط ي هيج ِ
ــا ا7+ ــروف: م ــل zع وقي

ــك  ــت بNن ــده إذا ²ن ــذا بي ــÛً ه ــاَل: ((إن �ل ــار، َ�َق Bــة وا ــف واDن واzوق
 وNOنه معرفة كفاك هذا �ه)).

م اBــافع مــا عــرف بــ� العبــد ورOــه ودل عليــه حــº عــرف رOــه فــالعل
ووحده وأ�س به واستحيا من قرOه وعبـده كأنـه يـراه، و�ـذا قالـت طائفـة 

 من ا�صحابة: ((إن أول علم يرفع من اBاس: ا	شوع)).
: ((إن أقواًمــا يقــرءون القــرآن ال �ــاور ر³ اهللا عنــه وقــال ابــن �ســعود

 القلب فرسخ فيه نفع)).تواقيهم، ول~ن إذا وقع � 
: ((الِعلْـم علمـان، فعلـم bََ ا�لسـان فـذاك حجـة ر*ـه اهللا وقال اHسن

 اهللا bََ ابن آدم، وعلم � القلب فذاك الِعلْم اBافع)). 
�ـم Çـم بـأ�ر اهللا، و�Ç ـم بـاهللا�Ç :ُوَن: ((الُعلََمـاء ثالثـة�لف َ�ُقو وàن ا�س+

�م بأ�Çم بأ�ره، و� ر اهللا لNس بعا�م باهللا.باهللا لNس بعا
ِي Ì-ــ اهللا وYعــرف أحÛمــه، فا�شــأن �ــه � 

وأ×ملهــم األول، وهــو ا7+
أن العبد �ستدل بالعلم bََ رOه فيعرفـه؛ فـإذا عرفـه رOـه فقـد وجـده منـه 

 قرYبًا، ومº وجده منه قرYبًا قرOه إÖَِِْه...
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ــد   ــام أ* ــه اهللا–وàن اإلم ــروف -ر* ــن مع ــول ع ــه )٤٣(يق ــل : ((مع أص
 الِعلْم: خشية اهللا)).

ــه  ي يوجــب خشــNته، و¥بتــه والقــرب من ِ
ــاهللا ا7+ ــم ب ــم: الِعلْ فأصــل الِعلْ

�س به وا�شوق إÖـه، ثـم يتلـوه الِعلْـم بـأحÛم اهللا، ومـا ¶بـه وYرضـاه 
ُ
واأل

 من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد.
f ــل ــا، وحص ــاً نافًع ــ� ²ن علمــه علم ــذين العلم ــق به ــم  فمــن �ق الِعلْ

 اBافع والقلب ا	اشع واBفس القانعة وا�Çء اzسموع.
 

العلم ا�ضار : �
 

وقـع � األرOـع الـ¯ اسـتعاذ منهـا اBـ� صـmّ الِعلْم اBـافع ومن فاته هذا 
اهللا عليه وسلم وصار علمه وOـاال وحجـة عليـه، فلـم يËتفـع بـه؛ ألنّـه �ـم 
ْ¿يَـا، بـل ارداد عليهـا حرًصـا و�ـا  Ìشع قلبه �رOه، و�م èشبع نفسه مـن ا��
ــا  z ــه ــدم اجتناب ــه وع Oــر ر ــاf ألوا� ــدم امتث ــمع دÇؤه لع ــم �س �ــا، و طلبً

ذا إن ²ن علمـه علمـاً يم~ـن االنتفـاع بـه، وهـو �سخطه وY~رهـه، هـ
اzتل� عن ا�كتاب وا�سنة؛ فإن ²ن متل� مـن غـ� ذ�ـك فهـو غـ� نـافع 

 � نفسه، وال يم~ن االنتفاع به، بل 8ه أ× من نفعه.
 
 

                                                           

بُو َ¥ُْفوٍْظ ا�َْغَداِدي� ) (( ٤٣(
َ
، أ ِüُْة الَعîَاِد، بََر بُو َ¥ُْفوٍْظ ا�َْغَداِدي� َعلَُم ا�ز�ه+

َ
.َواْسُم َمْعُروٌْف ا�َكْر�9ِ أ

rِيِْه َ�ْ�ُْوٌز))[س� أعالم اBبالء (
َ
 )].٣٣٩\٩أ
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 من عالمات العلم ا�ضار :�

ي ال ينفــع أن ي~ســب  ِ
ــم ا7+ صــاحبه ا�زهــو والفخــر وعالمــة هــذا الِعلْ

ْ¿يَـا واzنافسـة فيهـا، وطلـب مباهـاة  وا	يالء، وطلب العلـو وا�رفعـة � ا��
، وقـد ورد عـن اBـ� الُعلََماء و{ـاراة ا�سـفهاء و	ف وجـوه اBـاس إÖَِْـهِ 

 ).٤٤(صmّ اهللا عليه وسلم: ((أن من طلب الِعلْم 7�ك فاBار اBار)) 
م معرفــة اهللا وطلبــه واإلعــراض ورOمــا اد: بعــض أصــحاب هــذه العلــو

عما سواه، ولNس غرضـهم بـذ�ك إال طلـب اoقـدم � قلـوب اBـاس مـن 
 َbَ ك�اzلوك وغ�هم، وdحسان ظـنهم بهـم، وîـة أتبـاعهم، واoعظـم بـذ
ــل  ــه أه ــا ²ن يدعي ــة كم ــوى ا�والي ــار دع ــك إظه �ــة ذ ــاس، وعالم Bا

ا �ـالف مـا ²ن ا�كتاب، وîمـا ادÇه القرامطـة وا�اطنيـة وúـوهم، وهـذ
لف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنًا وظاهًرا.  عليه ا�س+

�ـم فهـو جاهـل، ومـن قـال &ن+ـه �ـؤمن فهـو Ç وقال عمرو: ((من قـال إنـه
 ²فر، ومن قال هو � اDنة فهو � اBار)).

 :  ومن عالمته ا�Nنة �
، خصوًصـا إن عدم قبول اHق واالنقياد إÖَِْـِه واoكـ� bََ مـن يقـول اHـق

ــوب  ــرق قل ــية تف ــاس، واإل	ار bََ ا�اطــل خش Bــ� ا ــم � أع ²ن دونه
 .)٤٥(اBاس عنهم بإظهار ا�رجوع إRَِ اHق

                                                           

 ).٨٦/ ١)، واHاwم (٧٧)، وابن حبان (٢٥٤أخرجه ابن ماجه ( ) (٤٤
واهللا اzستعان b فساد أهل هذا ا�زمان، وdعجاب « ذي ) قال اإلمام األ�اÑ ر*ه اهللا : (( (٤٥

فوا> ا7ي ال ; إال هو �وال أن كثً�ا من اBاس يغßون ب~ل ما يطبع وZËY من أي  رأي برأيه،
وضم¶سبون-شخص²ن b عظم قديًما: قيل كما هو وdنما Hًما، والعظم ماء، سودت-ا�Ôاب zا
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ــهاد؛   ــا bََ رءوس األش ــهم واحتقاره ــËتهم ذم أنفس ــروا بأ�س ــا أظه ورOم
Öعتقــد اBــاس فــيهم أنهــم عنــد أنفســهم متواضــعون َ�يُمــَدُحون بــذ�ك، 

ا�رYـاء، كمـا نبـه عليـه اoـابعون فمـن بعـدهم مـن وهو من دقائق أبـواب 
 الُعلََماء.

وYظهر منهم من قبـول اzـدح واسـتجالبه {ـا ينـا� ا�صـدق واإلخـالص؛ 
ــوء  ــن س ــه م ــه وÌ-ــ bََ نفس ــاق bََ نفس ــاف اBف Ì ــادق ــإن ا�ص ف

 ا	اتمة، فهو � شغل شاغل عن قبول اzدح واستحسانه.
اBـافع أنهـم ال يـرون ألنفسـهم حـاال  فلهذا ²ن من عالمات أهـل الِعلْـم

 وال مقاًما، وY~رهون بقلوOهم الîÏية واzدح، وال يتك�ون b أحد.

                                                                                                                                                                      

سطًرا واحًدا � ا�رد b هذا وأمثاf كذاك ا�سقاف اآلã بيان بعض وYالته، وúوه من األغرار =   
 fم يتأدبوا بقو�ا.. من : "لNس من-صm اهللا عليه وسلم  -ا7ين لNس �م سابقة � هذا العلم وغ�ه، و

�م يعرف لعاzنا حقه"، وال هم يقبلون نصيحة العلماء، قال العالمة ا�شاط� ر*ه اهللا � كتابه 
 :-) ٣/٩٩وهو � صدد بيان عالمات أهل األهواء وا�دع (-"االعتصام" 

"والعا�م (تأ�لوا �م يقل: طالب العلم!) إذا �م �شهد f العلماء فهو � اH~م باق b األصل من عدم 
العلم حº �شهد فيه غ�ه، وYعلم هو من نفسه ما شهد f به، وdال فهو b يق� من عدم العلم أو 

 f >بËاإلِحجام ال ي~ون إال باتباع ا�وى، إذ ²ن ي b �oاHهات� ا �شك، فاختيار اإلِقدام  b
 ه غ�ه، و�م يفعل".أن �ستف¯ � نفسه غ�ه، و�م يفعل، وàن من حقه أن ال يقدم إال أن يقدم

هذه نصيحة اإلِمام ا�شاط� إR (العا�م) ا7ي بإ�Ûنه أن يتقدم إR اBاس åæء من العلم، ينصحه 
بأن ال يتقدم حº �شهد f العلماء خشية أن ي~ون من أهل األهواء، فماذا ²ن ينصح يا ترى �و 

ه ²ن يقول f: "لNس هذا عشك رأى بعض هؤالء اzتعلق� بهذا العلم � زمننا هذا؟! ال شك أن
 fهذا ا�عض أن �شملهم قو b -واهللا ألخ Ñdاهللا عليه وسلم  -فادر?"، فهل من معت�؟! و mص

: ((يpُع عقول أهل ذ�ك ا�زمان، وÌُلف �ا هباء من اBاس، ¶سب أ×هم أنهم b �ء، -
 ) ط : �كتبة اzعارف].٧١٣\١ولNسوا b �ء)) .واهللا اzستعان)) [ا�سلسلة ا�صحيحة (
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ْ¿يَـا ا�راغـب � اآلخـرة، ا�صـ� ((قال اHسـن:   َمـا الفقيـه ا�زاهـد � ا�� إِ¿+
ي ال ¶سـد ((. و� روايـة عنـه قـال: ))بدينـه اzواظـب b عبـادة رOـه ِ

ا7+
. ))�سـخر {ـن دونـه، وال يأخـذ bََ علـم علمـه اهللا أجـًرامن فوقـه، وال 

 )٤٦( ر³ اهللا عنهمــا وهـذا ا�ــ)م األخــ� قــد ُروي معنــاه عــن ابــن عمــر
.fمن قو 

ــًعا ــم ازدادوا هللا تواض ــذا الِعلْ ــن ه ــا ازدادوا م ــافع �م Bــم ا ــل الِعلْ  وأه
 وخشية وان~ساًرا وذال.

ــلف: ((يËــب< �لعــا�م أن يضــع الــßاب bََ رأســه تواضــًعا  قــال بعــض ا�س+
ــة  ــية و¥ب ــه خش ــه ازداد من ــة ب ــه ومعرف Oــاً بر ــا ازداد علم ــه �م �رOه.فإن+

 وازداد f ذال وان~ساًرا)).
 :صاحب العلم اBافع وا�رYاء �

ــا،  ْ¿يَ ــه يــدل صــاحبه bََ ا�ــرب مــن ا�� ومــن عالمــات الِعلْــم اBــافع: &ن+
ــاد � وأعظ ــك واالجته �ــد عــن ذ ــدح، فاoباع zشــهرة وا�ــة وا ــا ا�رYاس مه

ªانWته من عالمات الِعلْم اBافع فإن وقـع �ء مـن ذ�ـك مـن غـ� قصـد 
واختيار ²ن صـاحبه � خـوف شـديد مـن Çقبتـه، �يـث &ن+ـه Ì-ـ أن 
ي~ون �كـًرا واسـتدراًجا، كمـا ²ن اإلمـام أ*ـد Ìـاف ذ�ـك bََ نفسـه 

 مه وYُْعِد صيته.عند اشتهار اس
 
 
 

                                                           

٤٦)) Vا�ار أخرجه (١/٨٨.(
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٢٦ 
 

 : صاحب العلم اBافع واoجرد �لحق  �
: أن صـاحبه ال يـدµ الِعلْـم وال يفخـر بـه bََ ومن عالمات الِعلْم اBـافع

ــه  أحــد، وال يËســب غــ�ه إRَِ اDهــل إال مــن خــالف ا�ســنة وأهلهــا؛ فإن+
 يت@م فيه غضبًا هللا ال غضبًا Bفسه وال قصًدا �رفعتها bََ أحد.

وأما من علمه غ� نـافع فلـNس f شـغل سـوى اoكـ� بعلمـه bََ اBـاس، 
وdظهار فضل علمه علـيهم و�سـWتهم إRَِ اDهـل، وتنقصـهم ل�تفـع بـذ�ك 
عليهم وهذا من أقـبح ا	صـال وأردئهـا، ورOمـا �سـب مـن ²ن قبلـه مـن 
ــب  ــه وح ــب نفس ــب f ح ــهو، فيوج ــة وا�س ــل والغفل ــاء إRَِ اDه الُعلََم

 dحسان ظنه بها وdساءة ظنه بمن سلف.ظهورها، و
وأهــل الِعلْــم اBــافع bََ ضــد هــذا. �ســNئون الظــن بأنفســهم، و¶ســنون 
الظن بمـن سـلف مـن الُعلََمـاء، وYقـرون بقلـوOهم وأنفسـهم بفضـل مـن 

 سلف عليهم وOعجزهم عن بلوغ �راتبهم وا�وصول إÖها أو مقارOتها.
سـئل عـن علقمـة واألسـود:  وقـد ر*ـه اهللا)٤٧( وما أحسن قول أÙ حنيفـة

واهللا مــا úــن بأهــل أن نــذكرهم، فكيــف نفضــل ((أيهمــا أفضــل؟ َ�َقــاَل: 
 .))بNنهم؟!

 إذا ذكر أخالق من سلف يËشد: ر*ه اهللا  وàن ابن اzبارك
 

 ال تعرضن 7كرنا � ذكرهم ... لNس ا�صحيح إذا �- z²قعد

                                                           

٤٧)  Aَْعَماُن بُن ثَابِِت بِن ُزْو�Bبُو َحنِيَْفَة ا
َ
�ُِم الِعَراِق، أÇَ ،ِمل+ِة�، ا�ُكْوِ��، َ�ْوَ±  ) (( اإلَِماُم، فَِقيُْه ا اo+يِْ��

) ، وراجع "�Z ا�صحيفة" لعالمة اÖمن مقبل ٣٩٠\٦بÀَ ðَِيِْم اِهللا بِن َ�ْعلَبََة))[س� أعالم اBبالء (
 ا�وادµ ر*ه اهللا ].
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٢٧ 
 

تقدمــه � اzقــال bََ مــن  ومــن علمــه غــ� نــافع إذا رأى Bفســه فضــالال
وèشقق ا�ـ)م، ظـن Bفسـه علـيهم فضـال � الِعلْـم أو ا�رجـة عنـد اهللا 
ــة  ــه بقل ــه عمــن ســبق فــاحتقر مــن تقدمــه، وأزرى علي لفضــل خــص ب
َمـا ²ن ورÇً وخشـية  الِعلْم، وال يعلم اzسـك� أن قلـة çم مـن سـلف إِ¿+

 بـن عبـاسهللا، و�و أراد ا�ـ)م وdطاoـه zـا عجـز عـن ذ�ـك، كمـا قـال ا
ــا ــن:  ر³ اهللا عنهم ــارون � ا�ي ــمعهم يتم ــوم س ــتم أن هللا ((لق ــا علم أم

عباًدا أسـكتتهم خشـية اهللا مـن غـ� µ وال ب~ـم، وdنهـم �ـم الُعلََمـاء 
والفصــحاء والطلقــاء واBــبالء، الُعلََمــاء بأيــام اهللا غــ� أنهــم إذا تــذكروا 
عظمــة اهللا طاشــت 7�ــك عقــو�م وان~Ôــت قلــوOهم وانقطعــت 
أ�ســËتهم، حــº إذا اســتفاقوا مــن ذ�ــك �ســارعون إRَِ اهللا باألعمــال 
ــع  ــاء وم Yــاس أقو ــم أل×ي ــرط�، وdنه ــن اzف ــهم م ــدون أنفس ــة، يع ا�زاكي
الظا�z وا	اطئ�، وdنهـم ألبـرار بـرآء، إال أنهـم ال �سـتكون f ا�كثـ�، 
وال يرضون f بالقليل، وال يد�ون عليـه باألعمـال، هـم حيـث مـا لقيـتهم 

 .)٤٩(وغ�ه ) ٤٨(. خرجه أبو نعيم ))هتمون �شفقون وجلون خائفونم
 
 
 
 

                                                           

 ).٣٢٥/ ١) � اHلية ( (٤٨
، ٥٩� ا�YZعة ص  ، واآلجري٤٣)، وأ*د � ا�زهد ص ١٤٩٥أخرجه ابن اzبارك � ا�زهد (\)  (٤٩

٦٠. 
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٢٨ 
 

 )٥٠(ذكر اآلدابب

: )٥١(العلم أفضل العبادات-١
:فضل العلم �

ــوَن))  ــَن َال َ�ْعلَُم ي ِ
ــوَن َوا7+ ــَن َ�ْعلَُم ي ِ

ــتَِوي ا7+ ــْل �َْس ــاR: ((َه ــال اهللا تع ق
يـَن آَمنُـوا ٩[ا�ز�ر:  ِ

ُ ا7+ وتُـوا الِْعلْـَم ] ، وقـال: ((يَْرفَـِع ا-+
ُ
يـَن أ ِ

ِمـنُْ~ْم َوا7+
] يعــb :ð ا7يــن آمنــوا و�ــم يؤتــوا العلــم، كــذا ١١َدرََجــاٍت)) [اzجادلــة: 

 )٥٢(وخـرج الßمـذي  وغـ�ه مـن ا�سـلف. ر³ اهللا عنـه قال ابن �سـعود
: -صـm اهللا عليـه وسـلم-، عـن اBـ� ر³ اهللا عنـه من حديث أÙ أمامة

ن+ُه ُذِكـَر fَُ رَُجـ
َ
ُ َعلَيْـِه & �ِـٌم، َ�َقـاَل َصـm+ ا-+Çَ بِـٌد، َواآلَخـُرÇَ َحـُدُهَما

َ
َالِن أ

ْدنَاwُمْ ((وََسل+َم: 
َ
 ))فَْضُل الَعا�ِِم bََ الَعابِِد َكَفْضِ� bََ أ

ــل+َم  ــِه وََس ُ َعلَيْ ــm+ ا-+ ــاَل َص ــِل  )٥٣(َو قَ ــِد َكَفْض ــا�ِِم bََ الَعابِ ــُل الَع :((َوفَْض
 )٥٤(الَقَمِر Öَْلََة اَ�ْدِر bََ َسائِِر ا�َكَواِكِب))

                                                           

) و� منوعة : من أدب الطالب � نفسه ، ومع شيخه ، ومع أقرانه ، ومع عموم اBاس ، والغالب  (٥٠
عليها : ترOية اBفس وتهذيبها من درن ا�شبهات وا�شهوات ، واهللا اzوفق .

Äَُْف ٤٥٠قال اzاوردي(ت :  ) (٥١
َ
ن+ الِْعلَْم أ

َ
فَْضُل َما  ه) ر*ه اهللا : ((اْعلَْم أ

َ
اِغُب، َوأ َب ِ�يِه ا�ر+ َما رَغ+

فَُه ُ�ثِْمُر bََ َصاِحبِِه،  َÄَ +ن
َ
ْ¿َفُع َما َكَسبَُه َواöْتَنَاهُ الÛَِْسُب؛ ِأل

َ
الُِب، َوأ َوفَْضلَُه ُ�نِْ� َطلََب وََجد+ ِ�يِه الط+

 ِ ُ ÀََعاRَ: ((قُْل َهْل �َْستَوِي ا7+ يَن َال َ�ْعلَُموَن)) [ا�ز�ر: bََ َطاِ�ِِه. قَاَل ا-+ ِ
] َ�َمنََع ٩يَن َ�ْعلَُموَن َوا7َ+

َما َ�ْعِقلَُها إال+ ا�ُْمَساَواةَ rَْ�َ الَْعا�ِِم َواDَْاِهِل �َِما قَْد ُخص+ بِِه الَْعا�ُِم ِمْن فَِضيلَِة الِْعلِْم.َوقَاَل ÀََعاRَ: ((وَ 
ْو َ�ْفَهُم ِمنُْه زَْجًرا))[أدب  ] َ�نََ. ٤٣الَْعا�ُِموَن)) [العنكبوت: 

َ
ْ�ًرا، أ

َ
ْن يَُ~وَن Áَْ�ُ الَْعا�ِِم َ�ْعِقُل Êَنُْه أ

َ
أ

 ) ط : دار �كتبة اHياة].٣٦ا�ين وا�نيا (ص
/  ١/ اoحقيق ا�اÑ) ، اoعليق ا�رغيب ( ٢١٣) ، وصححه اإلمام األ�اÑ ، اzشÛة (٢٧٨٥برقم ( ) (٥٢
٦٠( 

ابن(٥٣ أخرجه صحيح: () )٢٢٣ماجه
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٢٩ 
 

ــٌس   )٥٥(وصــح عــن أÙ �ــوþ األشــعري ر³ اهللا عنــهه ــه قــال: ((�ََمْجِل أنّ
ْوَ�ُق ِ� َ¿ْفِ* ِمْن Êََمِل َسنٍَة)) 

َ
ْجِلُسُه ِمْن Êَبِْد اِهللا بِْن َ�ْسُعوٍد أ

َ
 .)٥٦(أ

َعل�ُمـُه ُ�ْسـِلًما  ر*ه اهللا  وعن اHسن
ُ
Àََعل+ـَم بَابًـا ِمـَن الِعلْـِم فَأ

َ
ّن أ

َ
قـال: ((أل

ْجَعلَُهـا ِ� َسـWِيِل اِهللا 
َ
ْ¿يَـا ُ��َهـا أ ْن تَُ~وَن Óِ ا��

َ
َحب+ إÓَِ+ ِمْن أ

َ
-َعـز+ وََجـل+ -أ

 (()٥٧(. 
يُب اَ�ـاَب ِمـَن الِعلْـِم َ�يَْعَمـُل قـال: ((إْن ²ََن ا�ر+ُجـُل Öَُِصـر*ه اهللا   وعنه

ــا ِ�  ــْت fَُ َ�يَْجَعلَُه ــْو ²َنَ َ �ــا،  ــا ِ�يَه ــا َوَم ْ¿يَ ــْن ا�� ــً�ا fَُ ِم ــوُن َخ ــِه فَيُك بِ
 اآلِخَرِة)).

َهَداُء ªََْرى َواِحٍد)).ر*ه اهللا   وعنه  قال: ((ِمَداُد الُعلََماُء وَدُم ا�ش�

                                                                                                                                                                      

و� هذا اzثل èشWيه �لعا�م بالقمر ) قال اHافظ ابن رجب ر*ه اهللا معلقاً b هذا اHديث : (( (٥٤
Öلة ا�در، وهو نهاية كماf، وتمام نوره، وèشWيه �لعابد با�كواكب، وأن ب� العا�م والعابد من 

أن ا�كوîب  -واهللا أعلم-اoفاوت � الفضل ما ب� القمر Öلة ا�در وا�كواكب، وا�Ô � ذ�ك 
نوره �Zق b أهل األرض tيًعا، فيعمهم نوره  ضوءه ال يعدو نفسه، وأما القمر Öلة ا�در فإن

فNستضيئون بنوره، وYهتدون به � �س�هم. وdنما قال: "b سائر ا�كواكب" و�م يقل: b سائر 
 b لة العابد ا7ي نفعه مقصورpس� وال يهتدى بها، ف� بمè كواكب � ال¯ ال�اBجوم؛ ألّن ا

]     ١٦ها كما قال تعاR: ((َوOِاB+ْجِم ُهْم َ�ْهتَُدوَن)) [اBحل: نفسه، وأما اBجوم ف� ال¯ يهتدى ب
ِي َجَعَل لَُ~ُم ا�Bُجوَم oَِْهتَُدوا بَِها ِ� ُظلَُماِت الَْ�� َواْ�َْحِر)) [األنعام: 

] فكذ�ك ٩٧وقال: ((وَُهَو ا7+
)]٣٣-٣٢\١ا�رسائل ( َمث+َل العلماء من أمته باBجوم � اHديث ا7ي سبق ذكره))[ªموع

، َصاِحُب  (٥٥ اِر بِن َحرٍْب. اإلَِماُم ا�َكبِْ�ُ ْشَعرِي� Êَبُْد اِهللا بُن قNَِْس بِْن ُسلَيِْم بِن َحض+
َ
بُو ُ�وþَْ األ

َ
) ((أ

ُ َعلَيِْه وََسل+مَ -رَُسْوِل اِهللا  ، الَفِقيُْه،  -َصm+ ا-+ ، اo+ِميِْ�� ْشَعِري�
َ
بُو ُ�وþَْ األ

َ
ا�ُمْقرِئُ))[س� أعالم اBبالء أ

)٣٨١-٣٨٠\٢.[( 
 ).٤٩٣/ ١أورده ا7ه� � "ا�س�" ( ) (٥٦
٥٧)() واzتفقه" "الفقيه � ا	طيب ).٥٣أخرجه
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٣٠ 
 

ــريوو ــال ا�زه ــه اهللا ق َ̄  :  )٥٨(ر* Bَــا ــاَدِة َم ــن ِعبَ ــُل م ــنة أفض ــم س ((تعل
 َسنَة)).

ــَرائِِض ر*همــا اهللا وقــال ســفيان ا�ــوري وأبــو حنيفــة ــَد الَف ــNَس بَع : ((لَ
فَْضُل ِمْن َطلَِب الِعلِْم)).

َ
 أ
فَْضــُل ِمــْن  ) ٥٩(ر*ــه اهللا قــال ا�ــوريو

َ
Êَْمــاِل أ

َ
ــُم َشــNْئًا ِمــَن األ : ((َال نَعلَ

ــُة َطلَــِب الِعلـْـِم َواHـَـِدي ي� َ�ٍء ا�Bي+
َ
ِث �َِمــْن َحُســنَْت ِ�يــِه نN+تُــُه. öِيــَل fَُ: وأ

اَر اآلِخَرَة)).  ِ�يِه؟ قَاَل: يُرYُد اَهللا وا�+
éشاف�فَْضُل ِمْن َصَالٍة نَافِلٍَة)).ر*ه اهللا   )٦٠(وقال ا

َ
 : ((َطلَُب الِعلْْم أ

أصـحابه ي~تـب الِعلْـم ثـم ترîـه وقـام  بعـضر*ـه اهللا   )٦١(ورأى ما�ك
ي تََرîْتَهُ ((يص�، َ�َقاَل:  ِ

فَْضَل ِمَن ا7+
َ
ي öُْمَت إÖَِِْه بِأ ِ

 .))َعَجبًا �ََك! َما ا7+

                                                           

بُو بَ  (٥٨
َ
ُد بُن ُ�ْسِلِم بِن Êُبَيِْد اِهللا بِْن Êَبِْد اِهللا بِن ِشَهاِب ، اإلَِماُم، الَعلَُم، َحافُِظ َزَمانِه، أ ْ~ٍر ) ((ُ¥َم+

اِم))[س� أعالم اBبالء ( ، نَِزYُل ا�ش+ �Ñَِمَد�، ا ، ا�ز�ْهرِي�  )].٣٢٦\٥الُقرَِ��
اِظ، َسي�ُد الُعلََماِء العَ  (٥٩ ْوٍق ا�+ْورِي� ، ُهَو َشيُْخ اإلِْسَالِم، إَِماُم اHُف+ ُÔْ�َ اِ�ِلْ�َ ) ((ُسْفيَاُن بُن َسِعيِْد بِن

بُو Êَبْ 
َ
، ا�ُكْوِ��، ا�ُمْجتَِهُد، ُ�صن�ُف ِكتَاِب (اDَاِمِع) .ِ� َزَمانِِه، أ  ِد اِهللا ا�+ْورِي�

اِدِق َسعِ  ِث ا�ص+ ه ا�ُمَحد� : َسنََة َسبٍْع َوèِْسِعْ�َ ا�Àَفاقاً، َوَطلََب الِعلَْم وَُهَو َحَدٌث بِاعتنَاِء َواِ�ِ يِْد بِن ُوِ�َ
، َوàََن  ْوٍق ا�+ْورِي� ُÔْ�َ ، ، وََخيْثََمَة بِن Êَبِْد ا�ر+ْ*َِن، َوِمْن ثَِقاِت ا�ُكْوِ�ي�ْ�َ ْعِ�� ْصَحاِب ا�ش+

َ
هُ ِمْن أ َواِ�ُ

)) [س� أعالم اBبالء (  )].٢٣٠-٢٢٩\٧وَِعَداُدهُ ِ� ِصَغاِر اo+ابِِعْ�َ
ُد بُن إِْدِر�َْس بِن الَعب+اِس بِن Êُثَْماَن بِن َشافِعِ  ) (٦٠ ، نَاِ	ُ اHَِديِْث،  ((هو ُ¥َم+ ِüُِْم الَع�Çَ ،اإلَِماُم ،

 ، �، الَغز�ي�  ا�َمْوِ�ِ �óَم�، ا �éِِاف ، ا�ش+ ِلِ�� ، ُ�م+ ا�ُمط+ بُو Êَبِْد اِهللا الُقرَِ��
َ
َصm+ -�َِسيُْب رَُسْوِل اِهللا فَِقيُْه ا�ِمل+ِة، أ

ُ َعلَيِْه وََسل+مَ  ِه، فَ  -ا-+ ةَ، َواrُْن Êَم� ِلِب.اÀ+َفَق َ�ْوِ�ُ اإلَِماِم بَِغز+ ُخو َهاِشٍم َواِ�ِ Êَبِْد ا�ُمط+
َ
ِلُب ُهَو أ ا�ُمط+

يَْعَة، َ�تََحو+  ِه، فََخافَْت َعلَيِْه ا�ض+ م�
ُ
ٌد يÞَِيْماً ِ� َحْجِر أ  ُ¥َم+

َ
بُوْهُ إِْدِر�ُْس َشابّاً، فËَََشأ

َ
لَْت بِِه إRَِ َ¥ْتِِدهِ َوَماَت أ

قَْراَن، وََصاَر يُِصيُْب ِمْن عَ وَهُ 
َ
، َحº+ فَاَق ِ�يِْه األ ِVْ öْبََل bََ ا�ر+

َ
َة، َوأ  بَِمك+

َ
، فËَََشأ ْسُهٍم َو اrُْن Çََمْ�ِ

َ
ةِ أ َZْ

َم.�ُم+ ُحب�َب إÖَِِْه ا ِع، َ�َ�ََع ِ� َذ�َِك، َوÀََقد+ ْ +Z�öْبََل bََ الَعَرOِي+ِة َوا
َ
ْهَل èِْسَعًة، ُ�م+ أ

َ
لِفْقُه، فََساَد أ

)].٦-٥\١٠َزَمانِِه))[س� أعالم اBبالء (
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ْجِلـَس  
َ
و أ

َ
َصـ�� بِا�ل+يـِل Àََطـو�Çً، أ

ُ
ن أ

َ
َحـب� إÖَِـَك، أ

َ
َما أ ��

ّ
وسئل اإلمام أ*د: &

�َسُخ الِعلَْم؟ قال
َ
�ـَر ِديِنـَك َ�ُهـَو ((:  ر*ه اهللا  أ

َ
إَِذا كنـَت تËََسـُخ َمـا تعلـَم أ

 +Óََِحب� إ
َ
 .))أ

 .))الِعلُْم َال َ�ْعِدfُُ َ�ءٌ ((وقال أ*د أيضاً: 
َحـب� إÓَِ+ ((: ر*ـه اهللا  ) ٦٢(وقال اzعاC بـن عمـران

َ
ِكتَابَـَة حـديٍث واِحـٍد أ

 .))ِمْن öِيَاِم Öَلَةٍ 
بعـد أن أورد هـذه اآليـات واألحاديـث و اهللا  ر*ـه  قال اHافظ ابن رجـب

و{ا يـدل b تفضـيل الِعلْـم t bيـع اBوافـل أن الِعلْـم �مـع اآلثار : ((
tيع فضائل األعمال اzتفرقـة.فإن الِعلْـم أفضـل أنـواع ا7كـر، كمـا سـبق 

 .)٦٣())تقرYره، وهو أيضاً أفضل أنواع اDهاد
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

�َِس بِن َما�ِِك ب (٦١
َ
بُو Êَبِْد اِهللا َما�ُِك بُن أ

َ
ِة، إَِماُم َداِر ا�ِهْجَرةِ، أ م+

ُ
ُة األ Ùِ ) ((ُهَو َشيُْخ اإلِْسَالِم، ُحج+

َ
ِن أ

 )]٤٨\٨(Çَِ�ٍر بِن Êَْمِرو بِن اHَارِِث))[س� أعالم اBبالء 
زِْدي� : اإلَِماُم، َشيُْخ اإلِْسَالِم، يَاقُوتَُة ال (٦٢

َ
ُعلََماِء، ) ((ا�ُمَعاCَ بُن ِعْمَراَن بِن ُ¿َفيِْل بِن َجابِِر بِن َجبَلََة األ

، اHَافُِظ)). ، ا�َموِْصِ�� زِْدي�
َ
بُو َ�ْسُعوٍْد األ

َ
 أ

٦٣)() ا�رسائل )٣٧\ª١موع
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:  )٦٤(اإلخالص-٢٢
 :تعرYفه �

ــاُه، اHــافظ : ((قــال  ِ إِي+ ْن َ�ْعَمــَل الَْعبْــُد bََ اْسِتْحَضــاِر ُ�َشــاَهَدِة ا-+
َ
َوُهــَو أ

ـ الَْعبْـُد َهـَذا ِ� Êََمِلـِه وََعِمـَل  ـإَِذا اْستَْحَ'َ
ْرOِـِه ِمنْـُه، فَ

َالِعِه َعلَيْـِه َوقُ َواط�
ــَك  ِ �ــارَُه َذ ن+ اْسِتْحَض

َ
، ِأل ِ ــٌص ِ-+ ــَو jُِْل ــِه، َ�ُه ــَن َعلَيْ ــُه ِم ــِه َ�ْمنَُع ِ� Êََمِل

ِ َوdَِراَدتِِه بِالَْعَمِل   .)٦٥( ))اِالoَِْفاِت إÁَ Rَِْ�ِ ا-+
 

: )٦٦(العلم b طالبا�رYاء  8ر�
َمـا يُطلـُب بهـا مـا عنـد اهللا قال اHافظ : (( فإن+ العلـَم والعمـَل وا�زهـَد إ¿+

اهللا والقـرِب منـُه  من ا�رجات الُعmَ واBعيِم اzقـيِم وYطلـب بهـا مـا عنـد
ل. َ�يِه قال ا�ـوري�  إِن+مـا فُضـَل العلـُم؛ ألن+ـُه يُـت� بـه ((: ر*ـه اهللا   وا�ز�

، وdًال ²ََن كسائر األشياءِ   .))ا-+
 
 
 

                                                           

ن ¶سن ا�Bي+ة َوYْصلح طوYته : ((  تعاR ا�شوÑà ر*ه اهللاقال  ) (٦٤
َ
فَأول َما b َطالب الْعلم أ

ِ̄ Äعها اهللا ُسبَْحانَُه لِ 
Yَعة ال+ ِ

+Z�َراَدهُ ُهَو ا
َ
ِي أ

�ر ا7+
َ
ِي قصد fَُ َواْأل

ن َهَذا الَْعَمل ا7+
َ
ِعبَاِدهِ َوYتََصو+ر أ

و Ìلطه َوOعث بَها رسله َوأنزل بَها كتبه و�رد نَفسه 
َ
¿ْيَا أ ن �شوب َذ�ِك بمقصد من َمَقاِصد ا��

َ
َعن أ

و يصل بِِه إRَِ نوع 
َ
ء من ا�َمال أ ْåَِæ د بِِه الظفرYست ِمنُْه كمن يُِرNَل ِ̄

بَِما ي~دره من اإلرادات ال+
و جاه ¶صله بِهِ 

َ
ْ¿يَا أ و اْ�لُوغ إRَِ رئاسة من رئاسات ا��

َ
 نتهى األدبأدب الطلب وم)) [من ا�Zّف أ

 ]١٣ص
 )٣٣١\٣)  ªموع رسائل ابن رجب ( (٦٥
٦٦)() رسائل )٨٠-٧٨\ª١موع
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ْ¿يَا الفاÑ فهو    :نوÇنِ  -أيَضا-فإَِذا طلَب åæء من هذا َعرَض ا��
 

اHــرِص bََ اzــاِل وطلبــِه : أن يطلــَب بــه اzــاَل، فهــذا مــن نــوِع أحــدهما
مِة. سباِب اzحر+

َ
 باأل

َمـْن Àََعل+ـَم ِعلًْمـا :  «-صـm اهللا عليـه وسـلم  -و� هذا اHديث عن اBـّ� 
ـْد  ْ¿يَـا �َـْم َ�ِ ِ َال َ�تََعل+ُمـُه إِال+ Öُِِصـيَب بِـِه َعـَرَض ا�� Dَ بِـِه وَْجـُه ا-+ ا يWُْتَ ِ�م+

ن+  -وا-� أعلـمُ -يعـð: ِر¶َها....وسـبُب هـذا ) ٦٧(»الِْقيَاَمـةِ َعرَْف اDَْن+ِة يَـْوَم 
َ
أ

 Rَِـوُق إ �ـُس بـه وا�ش+
ُ
لـًة، و� معرفـُة اهللا و¥بتُـُه، واأل ْ¿يَا جنـًة ُمعج+ � ا��

ُ علمــُه  +fــك، فمــن د�لقائِــِه، وخشــNتُُه وطاعتُــُه، والعلــُم اBــافُع يــدل� bََ ذ
ْ¿يَـا َدَخـَل اDنـَة � اآلخـرِة، ومـن �ـم bََ دخول هذه اDنِة ا�ُمعج+  لـِة � ا��

 �ُشم راEتَها �م �ُشم راEَة اDنِة � اآلخرِة.
�ـٌم �ـم ينفعـُه ا-+ بعلمـِه، وهـو Ç اآلخـرة �ـاس عـذابًا Bو�ذا ²ن أشد ا
 bأ Rَِـُل بهـا إ أشد� اBاِس حÔًة يـوَم القيامـِة، حيـُث ²ن معـُه آلـٌة يتوص+
ــس�  َخ

َ
ــل إRَِ أ ــتعملها إال � اoوص� ــم �س ــاِت، فل ــِع اzقام رف

َ
ــاِت وأ رج ا�+

األ�وِر وأدناَهـا وأحقِرَهـا، فهـو كمـن ²ن معـُه جـواهُر نفNسـٌة �ـا قيمـٌة، 
ْ¿يَـا  فباَعها ببعـر أو �ٍء �سـتقَذٍر ال يËُتَفـُع بـِه، بـل حـاُل مـن يطلـُب ا��

إظهـاِر ا�زهـِد فيهـا، فـإن+ ذ�ـَك بعلمِه، أقـبح وأقـبُح وîـذ�ك مـن يطلبُهـا ب
ا.  خداٌع قبيٌح جد/

                                                           

العلم()(٦٧ اقتضاء � اهللا ر*ه Ñاأل�ا اإلمام وصححه ، وغ�ه أ*د )١٠٢رواه
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  �Ñارا يعيــُب bََ مـن لــWس عبــاءًة، و�  )٦٨(ر*ـه اهللا  وàن أبـو ســليمان ا�+
ْ¿يَا èساوي أ× من قيمِة الَعباءة.  قلبِه شهوٌة من شهواِت ا��

َمـا  ْ¿يَـا با�لبـاس ا�Ñ إِ¿+ يصـلُح zـن فـرَغ �شُ� إRَِ أَن إظهـاَر ا�زهـِد � ا��
قلبُه من اo+عل�ِق بها، �يُث ال يتعلـُق قلبُـُه بهـا بـأ×َ مـن قيمـِة مـا لWسـُه 

ْ¿يَا....  � الظاهِر، حº �ستوي ظاهُرُه وOاطنُُه � الفراغ من ا��
 

Ñــا ــوع ا� Bــِق ا ــة bََ ا	ل ــد ا�رYاس ــم وا�زه ــل والعل ــُب بالعم ــن يطل : َم
ــاَد  ــيهم، وأن ينق ــاُظَم عل ــوهُهم واoع ــفُوَن وُج üYو fُ ــعوَن ــُق وÌض ا	ل

إÖِه، وأن يُظهَر �لنـاِس زYـادَة علمـِه bََ الُعلمـاِء Öَعلـَو بـِه علـيِهم وúـو 
 ذ�ك.

ــإَِذا 
ٌم � نفســِه، فَ ــر+ فهــذا �وعــُدُه اBــاُر؛ ألن+ قَْصــَد اo+كــِ� bََ ا	لــِق ُ¥َ

فحــَش مــن أن 
َ
�ســتعمَل فيــِه آالِت اســتعمَل فيــِه آلــة اآلخــرِة ²ن أقــبَح وأ

ْ¿يَا من اzاِل وا�سلطاِن.  ا��
 �Bس  " عن ا�قـال: ((َمـْن َطلَـَب الِْعلْـَم  -صm اهللا عليـه وسـلم-و� " ا

ـَف وُُجـوَه اBـاِس إÖَِـِه  ِüَْْو ي
َ
ْو ُ�َـاِري بِـِه الُْعلََمـاَء أ

َ
ـَفَهاَء أ Öَُِماِرَي بـِه ا�س�

ْدَخلَُه اهللا اB+اَر))
َ
 ))...)٦٩(أ

 
 
 

                                                           

ْ*ََد))[س� أعالم اBبالء  ) (٦٨
َ
بُو ُسلَيَْماَن Êَبُْد ا�ر+ْ*َِن بُن أ

َ
، أ ِüَْزاِهُد الَع ، ((اإلَِماُم، ا�َكبِْ�ُ

)١٨٢\١٠.[( 
٦٩)) اzشÛة ، وغ�ه الßمذي رواه حسن (٢٢٥-٢٢٣) ا�رغيب اoعليق ، (١/٦٨(
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: )٧٠(ثناء  اBاس b طالب العلم  �

ــافظ : ((     Hــال ا ُ ق ــَ� ا-+ لْ
َ
ــم+ أ ــا، ُ� ِ َخا�ًِص ــَل ِ-+ ــَل الَْعَم ــا إَِذا َعِم م+

َ
فَأ

 ِ ـــِل ا-+ ـــِرَح بَِفْض ـــَذ�َِك، َ�َف ـــْؤِمِنَ� بِ ـــوِب ا�ُْم ـــَن ِ� قُلُ ـــاَء اHََْس fَُ ا�+نَ
ــ بِــَذ�َِك،  َZَْWَِــَك.َورَْ*َِتــِه، َواْست�ـُه َذ ـ َوِ� َهــَذا ا�َْمْعــòَ َجــاَء  �َــْم يَُ'+

 Åَذر Ùِ
َ
ــــِه )٧١(ر³ اهللا عنــــه َحــــِديُث أ ُ َعلَيْ ــــِ�� َصــــm+ ا-+ +Bَعــــِن ا

ــُه  ن+
َ
ــل+َم، & ــُدُه «وََس ــْ�ِ َوَ¶َْم ــَن اْ	َ ِ ِم ــَل ِ-+ ــُل الَْعَم ــِل َ�ْعَم ــِن ا�ر+ُج ــئَِل َع ُس

ـــاَل:  ـــِه، َ�َق ـــاُس َعلَيْ +Bـــْؤِمِن ا ـــى ا�ُْم َZُْæ ـــُل ـــَك Çَِج ـــُه » تِلْ َخر+َج
ا�ر+ُجــُل َ�ْعَمــُل الَْعَمــَل «، وَِعنْــَدُه: )٧٣(، وََخر+َجــُه اrْــُن َماَجــهْ )٧٢(ُ�ْســِلمٌ 

ـــهِ  ـــاُس َعلَيْ +Bـــُه ا ِ َ�يُِحب� ـــُد، » . ِ-+ َ*ْ
َ
ـــاُم أ ـُه اْإلَِم ــ َ +Ôَف òَـــ ـــَذا ا�َْمْع َوOَِه

َ�ِي� َوdِْسَحاُق rُْن َراَهَوYِْه، وَ   َوÁَْ�ُُهْم. )٧٤(اrُْن َجِرYٍر الط+
  Ùِ

َ
ــِديِث أ ــْن َح ــْه ِم ــُن َماَج rْــِذي� َوا ِم ْ �ßــُه ال ي َخر+َج ِ

ــِديُث ا7+ َHَِْك ا�ــَذ îََو
ــَرةَ  ْYــه : ُهَر ــُل « ر³ اهللا عن ــُل َ�ْعَم ، ا�ر+ُج ِ ــوَل ا-+ ــا رَُس ــاَل: يَ ــًال قَ ن+ رَُج

َ
أ

                                                           

) ، ٩٣\١ؤوط ، و ªموع ا�رسائل () ط: ا�رسالة /ت: األرنا٨٤-٨٣\١) جامع العلوم واH~م ( (٧٠
 )٩٤-٩٤\ª١موع ا�رسائل (

دٍ  (٧١ ْصَحاِب ُ¥َم+
َ
، ِمْن äَُبَاِء أ لِْ�َ و+

َ
ابِِقْ�َ األ َحُد ا�س+

َ
بُو َذرÅ ُجنُْدُب بُن ُجنَاَدةَ الِغَفارِي� ، أ

َ
َصm+ - ) ((أ

ُ َعلَيِْه وََسل+مَ  )].٤٦\٢))[س� أعالم اBبالء (-ا-+
 )٢٦٤٢برقم ()  (٧٢
 ) ، وصححه اإلمام األ�اÑ ر*ه اهللا تعاR ٤٢٢٥) برقم ( (٧٣
َ�ِّي، َصاِحُب اo+َصاِ¿يِْف ا�َِدْ�َعة، ِمْن  ) (٧٤ بُو َجْعَفٍر الط+

َ
�ُِم الَعü، أÇَ ،جتهُدzاإلَِماُم، الَعلَُم، ا))

Yْنَ  ِZٍَْع وَِعOْر
َ
ه: َسنََة أ ْهِل آُ�ل َطَ�ِْستَان.َ�ْوِ�ُ

َ
ْ×ََ  أ

َ
ْرOَِعْ�َ َومائÞََْ�ِ َوأ

َ
، َوَطلََب الِعلَْم rَْعد األ ِ�َْÞََومائ

ْن تََرى
َ
ةَ تََصاِ¿يْف.قل+ أ َْîَْهر ِعلْماً، وَذ²ًَء، َو فَراد ا�+

َ
َحال، َولùِ ُ¿بَالَء ا�ر�َجال، َوàََن ِمْن أ +ßالُعيُوُن  ال

) اBبالء أعالم )].٢٦٧\١٤مثلَه))[س�
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ـإَِذا  
ـُه، فَ �ÔَُNَـ، الَْعَمَل، ف � �Ô�ْجـُر ا

َ
ْجـَراِن: أ

َ
ْعَجبَـُه، َ�َقـاَل: fَُ أ

َ
لَـَع َعلَيْـِه، أ اط+

ْجُر الَْعَالِ¿يَةِ 
َ
 )٧٥(»َوأ

ــَل ا-+  ــاR أقب ــَه اهللا تع ــه وج ــن أراَد بعلم ــول: ((م ــي�� يق ــد الُعق Yن يزàو
عليِه بوَجهِه وأقبـَل بقلـوِب العبـاِد عليـه، ومـن عمـَل لغـِ� ا-+ 	َف ا-+ 

 عنُه و	َف قلوَب العباِد عنه)). وجَههُ 
ــعٍ  ــُن واس ــُد ب ــال ¥م ــه اهللا  وق ــِه bََ اهللا )٧٦(ر* ــُد بقلب ــَل العب :(( إَِذا أقب

 ا-+ عليِه بقلوِب ا�ُمؤمنَ�)).
ــا بعــُد، ر*ــه اهللا إRَِ َمكحــولٍ  )٧٧(ر*ــه اهللا  َكتَــَب وهــُب بــُن ُمنب�ــهٍ  م+

َ
: ((أ

عنـَد اBـاِس Äَفًـا ومpلـًة، فاطلُـْب ببـاطِن فإنَك أصبَت بظـاهِر علمـَك 
ــُع مــن  ــِ� تمن oَpzــْم أن+ إِحــَدى ا ــَ.، واعل ــًة وُزلْ ــَد ا-+ مpل علمــَك عن

 األْخرى)).
ن+ 

َ
ــ ومعــò َهــذا أ َZّ�ــم ا ئِع واألحــÛِم، والَفتــاوى االعلــَم الظــاهَر مــن تعل�

ــهِ  ــُل ب ــاِس َ¶ص ــُر �لن ــا يظه ــك { �ــِو ذ úــوَعِظ و �ــص وا ــاحبِه  والَقص �ص
عنَدُهم مpلـٌة وÄٌف، والعلـُم ا�ـاطُن اzـوَدُع � القلـوِب مـن معرفـِة ا-+ 
وخشNِتِه، و¥بِتِه وُ�راقبِتِه، واأل�ـِس بـِه وا�شـوِق إRَِ لقائِـِه، واoـوِ� عليـِه 
 َbَ ــاِل ــاÑ، واإلقب ــا الف ْ¿يَ ــَرِض ا�� ــن َع ــراِض ع ــائِِه، واإلع ــّر� بقض �وا

                                                           

 )٩٢٧ضعفه اإلمام األ�اÑ  ، ضعيف س  ابن ماجة برقم ( ) (٧٥
بُو بَْ~ٍر.َوYَُقاُل:) (( (٧٦

َ
، الُقْدَوةُ، أ �Ñِا+O زِْدي� ، اإلَِماُم، ا�ر+

َ
ْخËَِس األ

َ
ُد بُن َواِسِع بِن َجابِِر بِن األ بُو  ُ¥َم+

َ
أ

ْعَالِم))[س�
َ
َحُد األ

َ
، أ ، ا�üَِْي� زِْدي�

َ
)].١١٩\٦أعالم اBبالء ( Êَبِْد اِهللا األ

٧٧)  ، ْخبَارِي�
َ
ْسَواُر، اإلَِماُم، الَعال+َمُة، األ

ُ
) ((وَْهُب بُن ُمنَب�ِه بِن ²َِ�ِل بِن ِسيِْج بِن ِذي ِكبَاٍر وُهَو األ

نَْعا�Ñِ))[س� أعالم ، ا�ص+ َمارِي� ، ا�7 �ÑََِماÖا ، rْنَاوِي�
َ
بُو Êَبِْد اِهللا األ

َ
، أ  )].٥٤٤\٤اBبالء ( الَقَص�6ِ
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�ــاñ، «� هــذا يوجــُب �صــاحبِه عنــَد ا-+ مpلــًة وُزلْــَ.، َجــوهِر اآلخــرِة اا
خرى.

ُ
 وdحَدى اopzِ� تمنُع من األ

فمن وقَف مع مoِpـِه عنـَد ا	لْـِق، وا�شـغَل بمـا َحَصـل fُ عنـَدهم بعلـم 
ــِق  ــَد ا	ل ــِة عن ــذهِ اpzل ــَظ ه ــُه ِحف ــا، وàن هم� ــن Äِف ا�ني ــاهِر م الظ

ـُه مـن ا-+ وانقَطـَع و�الَزمتََها وترNOتها  وا	ـوَف مـن َزَواِ�ـا ²َن ذ�ـَك حظ+
ْ¿يَا. ُه ِمن ا-+ ا��  به عنُه، فهو كما قاَل بعُضهم: وYٌل �َِمن ²َن َحظ�

ــَقَطي�  ــي� ا�س+ ِ +Ô�ــرى مــن علــِم اDنُيــدِ  )٧٨(ر*ــه اهللا  وàن ا  يعجــب {ــا يَ
fُ عـن -فقـاَل fَ يَوًمـا وُحسِن خطابِِه وìُعِة َجوابـِه ) ٧٩(ر*ه اهللا 

َ
وقَـد سـأ

ــاَب  ص
َ
ــاَب وأ ــألٍة فَأج ــا -َ�س ْ¿يَ ــن ا�� ــَك م ــوَن حظ+ ــ أن ي~ خَ-

َ
: ((أ

�سانك)). فÛَن اDُنيُد َال يزاُل يَبóِ من هذهِ ا�@مِة. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

٧٨)  : .ُوِ�َ بُو اHََسِن ا�َْغَداِدي�
َ
َقِطي� اإلَِماُم، الُقْدَوةُ، َشيُْخ اإلِْسَالِم، أ ِي� بُن ا�ُمَغل�ِس ا�س+ +Ô�ِ� ) ((ا

�Þْ�َ َومائٍَة))[س� أعالم اBبالء (  )].١٨٥\١٢ُحُدوِْد ا�س�
بُو الَقاِسِم اDُنَيُْد بُن ُ¥َ  (٧٩

َ
اُز.ُهَو ) ((أ ه ا	َز+ ، َواِ�ُ ، الَقَواِرYْرِي� ِد بِن اDُنَيِْد اB+َهاَونِْدي� �ُم+ ا�َْغَداِدي� م+

Àَْقَن الِعلَْم، 
َ
Ùِ ثَْوٍر. َوأ

َ
َه bََ أ ، َوÀََفق+ ِ�َْÞََْن َومائY ِZَْسنََة َ¿ي�ٍف وَِع : ْوِ�ي+ِة.ُوِ�َ نِ َشيُْخ ا�ص�

ْ
öْبََل bََ َشأ

َ
ِه، ُ�م+ أ

) اBبالء أعالم َروَى))[س� َما َوقَل+ بِاHِْكَمِة، َوَ¿َطَق َوÀََعب+َد، ،َ +f
َ
)].٦٦\١٤َوتَ$
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 :  )٨٠(استواء اzدح وا7مم�
ا�ـاطِن وَصـَل وَمن اشتغَل بOßَيِة مoِpـِه عنـَد ا-+ بمـا ذكرنـا مـن العلـِم 

، فاشتغَل بـِه عمـا سـواُه، وàَن fُ � ذ�ـِك ُشـُغٌل عـن طلـِب اpzلـِة  إRَِ ا-+
ـِفَ  +Z�عنَد ا	لِق، ومـع هـذا، فـإن اهللا يُعطيـِه اpzلـَة � قُلـوِب ا	لـِق وا
ــد+  ش

َ
ــُه أ ــَرُب من ــل يَه ــُه؛ ب ــُف مع ــك وال يَق �ــُد ذ Yن ²ن ال يرdــَدهم، و عن

شد+ 
َ
 الِفَراِر؛ خشيَة أن يقطَعُه ا	لُق عن اHق� جل+ َجالfُُ. ا�رِب وYِفر� أ

ـاHَِاِت َسـيَْجَعُل �َُهـُم ا�ـر+ْ*َُن  يـَن آَمنُـوا وََعِملُـوا ا�ص+ ِ
قال اهللا تعاR: ((إِن+ ا7+

ا))[ �رYم:   أي: � قلوِب ِعباِدهِ. ]٩٦وُد/
َحب+ Êَبًْدا نَاَدى:((و� حديث: 

َ
ِحب� فَُالنًا. إِن+ اَهللا إَِذا أ

ُ
Yَل، إ�Ñِ أ  يَا ِجْ�ِ

رِْض 
َ
َماِء، ُ�م+ يُوَضُع fَُ الَْقبُوُل ِ� اْأل ْهُل ا�س+

َ
ب�ُه أ Yُل، ُ�م+ ُ¶ِ  .))َ�يُِحب�ُه ِجْ�ِ

 .)٨١(واHديُث َمعروٌف، وُهو jُّرج � "ا�صحيح" 
ْ¿يَــا، وdن  يُــرْدُه وOُ~ــل� حــاٍل؛ فطلــُب Äف اآلخــرِة َ¶صــُل معــه Äف ا��

نيــا يمنــع Äََف اآلخــرِة وال َ�تمــُع  صــاحبُُه و�ــم يطلُبــُه، وطلــُب Äف ا��
Ñالفا َbَ ñسعيُد من آثََر ا�ا� ...معُه، وا

 
 
 

                                                           

ِي ا�ُمْخِلِص  َعالََمةُ :(( -اهللا ر*ه–) قال اإلمام ا7ه�  (٨٠
ن+هُ  بَِها، �َشُعرُ  َوالَ  ُشهَرةً، ُ¶ب�  قَدْ  ا7+

َ
َذا إِ  &

هَدى إÊُ +ÓَِيُوFِ، َوَال يَُ~ْن ُعوتَِب ِ� َذ�َِك، َال َ¶رَُد 
َ
َوَال يُ��ئُ َ¿ْفَسه، بَْل يَعßُِف، َوYَُقْوُل: رَِحَم اُهللا َمْن أ

Bن+ُه َال �َشعُر، فَإِن+ َهَذا َداٌء ُ�ْزِمٌن))[س� أعالم ا
َ
بالء ُمعَجباً بِنَْفِسِه؛ َال �َشعُر بُِعيُوOَِها، بَْل َال �َشعُر &

)٣٩٣\٧.[(
أخر(٨١ () ا�خاري ).٣٢٠٩جه
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 :) ٨٢(تËبيه مهمم�
وهـا هنـا نُ~تـٌة دقيقـة، و� أن اإل�سـاَن قـد يـُذم� نفسـُه قال اHافظ : ((

نـه ُمتواضـٌع عنـَد نفسـِه، ف�تفـُع بـذ�َك  ي�
َ
اBاِس يُرYُد بـذ�ك أن يُـِري أ

Yـاِء وقـد َ¿ب+ـه عليـِه عنَدُهم وYمدُحونَـُه بـِه،  وهـذا مـن َدقـائِق أبـواِب ا�ر�
 ا�سلُف ا�صالُح.

� ــخ� ــن ا�ش� ــِد اهللا ب ــُن عب ــر+ُف ب ــاBفس ((: )٨٣(ر*ــه اهللا  قــال ُمَط ــ. ب َك
 َbَ َها ن تَــُذ�+

َ
ها زإِطــراًء أ ËYتََهــا، وذ�ــك عنــد اهللا  اzــأل، كأنــك تُرYــُد بــذم�

 .))))َسَفهٌ 
 
 

 أقسام العمل لغ� اهللا : �
قَْســامٌ 

َ
ِ أ ن+ الَْعَمــَل ِلَغــْ�ِ ا-+

َ
: َ�تَــاَرًة يَُ~ــوُن ِرYَــاًء َ¥ًْضــا، ِ�َيْــُث َال َواْعلَــْم أ

، َكَحـاِل ا�ُْمنَـافِِقَ� ِ�  يَُراُد بِـِه ِسـَوى ُ�ـَراَءاِت  Åِلَغـَرٍض ُدْ¿يَـِوي �َöَِْمْخلُـو�ا
 Rَـَالِة قَـاُ�وا ُكَسـا : ((َوdَِذا قَـاُ�وا إRَِ ا�ص+ ُ َعـز+ وََجـل+ َصَالتِِهْم، َكَما قَـاَل ا-+

َ إِال+ قَِليًال))[ال�Ëَســاِء:  ــْذُكُروَن ا-+ ــاَس َوَال يَ +Bــَراُءوَن ا ــاَل ١٤٢يُ ــاRَ:  ]. َوقَ Àََع
ــل�َ�  ــٌل �ِلُْمَص ْYــاُهوَن  -((فََو ــَالتِِهْم َس ــْن َص Êَ ــْم ــَن ُه ي ِ

ــْم  -ا7+ ــَن ُه ي ِ
ا7+

ــاُعوِن:  ــَذ�َِك ] . ٦ – ٤يَُراُءوَن))[ا�َْم îَــَف  َو ُ  وََص ــاRَ  ا-+ ــارَ  Àََع ــاءِ  الَْكف+ Yَ  بِا�ر�
 �ِ  ِfِيــنَ  تَُ~ونُــوا َوَال : ((قَــْو ِ

ِهْم rََطــًرا َوِرئَــاَء ِديَــارِ  ِمــنْ  َخرَُجــوا 7²َ+

                                                           

 )٨٨\١) ªموع ا�رسائل ( ٨٢(
بُو Êَبِْد اِهللا  ) (٨٣

َ
ُة، أ ْ�ِ اHَرَِ�� الَعاِ�رِي� اإلَِماُم، الُقْدَوةُ، اHُج+

خ� ((ُمَطر�ُف بُن Êَبِْد اِهللا بِن ا�ش�
ُخو يَِزYَْد بِن Êَبِْد اِهللا))[س� أعال

َ
، أ ، ا�üَِْي� ، الَعاِ�رِي�  )].١٨٧\٤م اBبالء (اHَرَِ��
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٤٠ 
 

Yَـاُء ا�َْمْحـُض َال يََ~ـاُد يَْصـُدُر ِمـْن ُ�ـْؤِمٍن ٤٧اB+اِس))[األنفال:   ]. َوَهَذا ا�ر�
 ، ــج� َHِْو ا

َ
ــِة أ ــَدقَِة ا�َْواِجبَ ــُدُر ِ� ا�ص+ ــْد يَْص ــيَاِم، َوقَ ــَالِة َوا�ص� ــْرِض ا�ص+ ِ� فَ

 
َ
ـاِهَرِة، أ Êَْمـاِل الظ+

َ
ى َ¿ْفُعَهـاَوÁَْ�ِِهَما ِمَن اْأل ِ̄ َ�تََعـد+ ـ

ـإِن+ اْإلِْخـَالَص ِو ال+
، فَ

ن+ َصـاِحبَُه �َْسـتَِحق� ِ�يَها َعِزYزٌ 
َ
ن+ـُه َحـابٌِط َوأ

َ
، َوَهَذا الَْعَمُل َال �َُشـك� ُ�ْسـِلٌم &

Yَـاءُ  ، َو�َُشـاِرîُُه ا�ر� ِ ِ َوالُْعُقوOََة. َوتَـاَرًة يَُ~ـوُن الَْعَمـُل ِ-+ ـإِْن ا�َْمْقَت ِمَن ا-+
، فَ

يًْضـا. 
َ
ـِحيَحُة تَـُدل� rُ َbَْطَالنِـِه وَُحبُوِطـِه أ ْصِلِه فَا�Bُصـوُص ا�ص+

َ
َشاَرîَُه ِمْن أ

 ُ ُ Êَنْـُه، َعـِن اB+ـِ�� َصـm+ ا-+ Ùِ ُهَرYْـَرَة ر³ََِ ا-+
َ
َوِ� " َصِحيِح ُ�ْسِلٍم " Êَـْن أ

ــ ُ Àَبَ ــوُل ا-+ ــاَل: ((َ�ُق ــل+َم قَ ــِه وََس ــِن َعلَيْ ــàَِء َع َ �Z�ــòَ ا Áْ
َ
ــا أ نَ

َ
ــاRَ أ ارََك َوÀََع

Yَ~ُه)). ِÄَتُُه َوîْْ�ِي، تََرÁَ éَِك ِ�يِه َم َÄْ
َ
ِْك، َمْن َعِمَل Êََمًال أ �Z� ا
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٤١ 
 

: )٨٤(الÏام ا�سنة-٣٣
متابعة ا�B صm اهللا عليه وسلم من اإليمان : �

ــاِن ا�َْواِجــِب َحــº+ تَُ~ــوَن إِ  يَم ــَل اْإلِ ــا ²َِ� ــاَن َال يَُ~ــوُن ُ�ْؤِمن/ �َْس ن+ اْإلِ
َواِ�ـِر 

َ
ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم ِمـَن اْأل َ¥َب+تُُه تَابَِعـًة �َِمـا َجـاَء بِـِه ا�ر+ُسـوُل َصـm+ ا-+

َ�ـَر بِـِه، َوYَْ~ـَرُه َمـا
َ
َوقَـْد َورََد َ¿ـÊَ Gَنْـُه.  َواB+َواِ� َوÁَْ�َِها، َ�يُِحب� َما أ

 :RََعـاÀَ َ�وِْضـٍع. قَـاَل ِ�ْÁَ �ِ ـَك َال يُْؤِمنُـوَن ((الُْقْرآُن بِِمثِْل َهَذا�Oفَـَال َوَر
ـا  ْ¿ُفِسـِهْم َحرًَجـا ِ�م+

َ
ـُدوا ِ� أ ُموَك ِ�يَمـا َشـَجَر بNَْـنَُهْم ُ�ـم+ َال َ�ِ َحº+ ُ¶َك�

ــِليًما ــل�ُموا èَْس ــيَْت َو�َُس ــاِء:  ))قََض ــاRَ: ٦٥[ال�Ëَس ــاَل Àََع ــا ²ََن ((] . َوقَ َوَم
ُة  ــَ�َ ْن يَُ~ــوَن �َُهــُم اْ	ِ

َ
ْ�ــًرا أ

َ
ُ َورَُســوfُُ أ Hَــ ا-+ ــٍة إَِذا قَ �ُِمــْؤِمٍن َوَال ُ�ْؤِمنَ

ْ�ِرِهمْ 
َ
ْحـَزاِب:  ))ِمْن أ

َ
ْو ٣٦[اْأل

َ
، أ ُ َحب+ـُه ا-+

َ
] . وََذم+ ُسـبَْحانَُه َمـْن َكـِرَه َمـا أ

حَ 
َ
، قَـاَل: أ ُ ْحبََط ((ب+ َما َكِرَهـُه ا-+

َ
ُ فَـأ نْـَزَل ا-+

َ
ُهْم َكِرُهـوا َمـا أ +¿

َ
َذ�ِـَك بِـ$

Êَْما�َُهمْ 
َ
ٍد:  ))أ ْسـَخَط ((] ، َوقَـاَل ÀََعـاRَ: ٩[ُ¥َم+

َ
بَُعـوا َمـا أ +Àُهُم ا +¿

َ
َذ�ِـَك بِـ$

Êَْما�َُهمْ 
َ
ْحبََط أ

َ
َ َوîَِرُهوا رِْضَوانَُه فَأ  .)٨٥(] ٢٨ٍد: [ُ¥َم+  ))ا-+

 
 

                                                           

قال اHافظ ر*ه اهللا : ((ثم صار � عرف كث� من الُعلََماء اzتأخرYن من أهل اHديث )   (٨٤
وغ�هم ا�سنة عبارة عما سلم من ا�شبهات � االعتقادات، خاصة � �سائل اإليمان باهللا 

ة، وصنفوا � هذا و�الئ~ته وîتبه ورسله واÖوم اآلخر، وîذ�ك �سائل القدر وفضائل ا�صحاب
الِعلْم تصانيف سموها كتب ا�سنة، وdنما خصوا هذا الِعلْم باسم ا�سنة؛ ألّن خطره عظيم، واzخالف 

 )]٣٢٠\١فيه bََ شفا هلكة)).[ªموع ا�رسائل (
٨٥)) واH~م العلوم جامع (٣٩٦-٣٩٥\٢(
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٤٢ 
 

: )٨٦(Äطا قبول العملل�
ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم:  ِ َصـm+ ا-+ ُ Êَنَْهـا قَالَـْت: قَـاَل رَُسـوُل ا-+ �َِشَة ر³ََِ ا-+Çَ ْنÊَ

ْ�ِرنَا َهـَذا َمـا لَـNَْس ِمنْـُه َ�ُهـَو رَد, «
َ
ْحَدَث ِ� أ

َ
َرَواُه اْ�َُخـاِري� َوُ�ْسـِلٌم، » َمْن أ

ْ�ُرنَا َ�ُهَو رَد, َمْن َعِمَل Êََمًال لَ «َوِ� ِرَوايٍَة �ُِمْسِلٍم: 
َ
 » .Nَْس َعلَيِْه أ

ــال اHــافظ ر*ــه اهللا ــوِل  )٨٧(ق ُص
ُ
ــْن أ ــيٌم ِم ــٌل َعِظ ْص

َ
ــِديُث أ َHْــَذا ا : ((َوَه

ن+ َحـِديَث: 
َ
Êَْمـاِل ِ� َظاِهِرَهـا َكَمـا أ

َ
Êَْمـاُل «اْإلِْسَالِم، َوُهـَو ²َ�ِْمـَ�اِن �ِْأل

َ
اْأل

Êَْمـاِل ِ� » بِا�Bي+اِت 
َ
ن+ ُ«+ Êََمـٍل َال يُـَراُد بِـِه وَْجـُه ِمـَ�اٌن �ِْأل

َ
بَاِطِنَهـا، فََكَمـا أ

ِ ÀََعاRَ فَلَـNَْس ِلَعاِ�ِلـِه ِ�يـِه ثَـَواٌب، فََكـَذ�َِك ُ«� Êََمـٍل َال يَُ~ـوُن َعلَيْـِه  ا-+
يـِن  ْحـَدَث ِ� ا��

َ
، َ�ُهَو َ�ـرُْدوٌد Çَ َbَِ�ِلـِه، َوُ�� َمـْن أ ِfَِورَُسو ِ ْ�ُر ا-+

َ
َمـا �َـْم  أ

ٍء)). يِن ِ� َ�ْ ُ َورَُسوfُُ، فَلNََْس ِمَن ا�� َذْن بِِه ا-+
ْ
 يَأ
 
 
 

                                                           

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ر*ه اهللا : ((والعمل ا�صالح هو اإلحسان، وهو فعل اHسنات  ) (٨٦
وهو ما أ�ر اهللا به، وا7ي أ�ر اهللا به هو ا7ي Äعه اهللا، وهو اzوافق �سنة اهللا وسنة رسوf، فقد 

 من العقاب. أخ� اهللا تعاR أنه من أخلص قصده هللا وàن ¥سنا � عمله فإنه �ستحق �لثواب سا�م
و�ذا ²ن أئمة ا�سلف �معون هذين األصل�، كقول الفضيل بن عياض � قوf تعاÖِ)) :Rَبْلَُوîُْم 

ْحَسُن Êََمًال)) [اzلك: 
َ
ي�ُ~ْم أ

َ
]. قال: أخلصه وأصوOه، فقيل: يا أبا ë! ما أخلصه وأصوOه؟ فقال: ٢&

ا ²ن خا�صا و�م ي~ن صوابا �م يقبل حº إن العمل إذا ²ن صوابا و�م ي~ن خا�صا �م يقبل، وdذ
 ي~ون خا�صا صوابا، وا	ا�ص: أن ي~ون هللا، وا�صواب أن ي~ون b ا�سنة.

وقد روى ابن شاه� وا�ال�ÿÛ عن سعيد بن جب�، قال: ال يقبل قول وعمل إال بËية، وال يقبل قول 
ظه: " ال يصلح " �Ûن " ال يقبل وعمل ونية إال بموافقة ا�سنة، وروYا عن اHسن ا�üي مثله، ولف

 )]٦٠-٥٩"..)) [ األ�ر باzعروف وا�B عن اzنكر (ص
٨٧)) واH~م العلوم جامع (١٧٦\١(
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٤٣ 
 

 العلم ما جاء به ا�رسول صm اهللا عليه وسلم ::�
ـــه  ال  Oرضـــوانه والفـــوز بتهر Rوصـــول إ�ـــة اهللا وRd ا طرYـــق إR معرف

وªاورته � اآلخرة إال بالعلم اBـافع، ا7ي بعـث اهللا بـه رسـله، وأنـزل بـه 
ــبه  ــل وا�ش ــات اDه ــدى � ظلم ــه ُ�ْهت Oــه، و ــل علي Öــو ا� ــه، فه كتب

 وا�شكوك، وقد س( اهللا كتابه نوًرا يهتدى به � الظلمات.
) :Rكما قال تعا ُ ِ نُـوٌر َوîِتَـاٌب ُمِبـٌ� * َ�ْهـِدي بِـِه ا-+ (قَْد َجاَءwُْم ِمـَن ا-+

لَُمـاِت إRَِ ا�Bـوِر بِإِْذنِـِه  ـَالِم َوÌُْـرُِجُهْم ِمـَن الظ� بَـَع رِْضـَوانَُه ُسـبَُل ا�س+ +Àَمِن ا
اٍط ُ�ْستَِقيٍم)) [اzائدة :  َ	ِ Rَِْهِديِهْم إYَ١٦ – ١٥َو[ 

مثــل مــن *ــل العلــم ا7ي  -صــm اهللا عليــه وســلم  -وقــد 8ب اBــ� 
 جاء به باBجوم ال¯ يهتدى بها � الظلمات.

صـm اهللا عليـه  -عن أ�ـس ر³ اهللا عنـه عـن اBـ�  )٨٨(كما � "اzسند" 
ــَماِء ُ�ْهتَــَدى ((: -وســلم  رِْض َكَمثَــِل ا�Bُجــوِم ِ� ا�س+

َ
ــَل الُْعلََمــاِء ِ� اْأل إِن+ َمثَ

ــا ِ�  ــل+ بَِه ْن تَِض
َ
ــَك أ وَْش

َ
ــوُم أ ــِت ا�Bُج ــإَِذا ُطِمَس

ــِر، فَ ــَ�� َواْ�َْح ــاِت الْ ُظلَُم
 .))ا�ُْهَداةُ 

 Rــا ــاهللا تع ــم ب ــد والعل ــق اoوحي Yــة؛ ألّن طر ــة اzطابق ــل � 1ي ــذا مث وه
وأحÛمه، وثوابه وعقابه ال يـدرك بـاHس، إنمـا يعـرف با�Öـل، وقـد بـ� 

fسان رسو� bكتابه و �ك �ه � .ذ
ــم �  ــدى به ــن يهت ــم األدالء ا7ي ــوf ه ــزل اهللا b رس ــا أن ــاء بم فالعلم

 ظلمات اDهل وا�شبه وا�ضالل، فإذا فقدوا ضل ا�سا�ك.
 

                                                           

٨٨)) اzسند (١٥٧\٣(
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٤٤ 
 

 وقد شبه العلماء باBجوم، واBجوم � ا�سماء، فيها ثالث فوائد::
ــن  ــة �لســماء، ورجــوم �لشــياط� ا7ي يهتــدى بهــا � الظلمــات، و� زYن

ــمع  ــßقون ا�س ــاف �س ــذه األوص ــيهم ه ــع ف ــاء � األرض �تم منها.والعلم
 ا�الثة:

بهم يهتدى � الظلمات، وهم زYنـة �ـألرض، وهـم رجـوم �لشـياط� ا7يـن 
Ìلطون اHق با�اطل، وYدخلون � ا�يـن مـا Öحمنـه مـن أهـل األهـواء، 

  )٨٩( وما دام العلم باقيًا � األرض فاBاس � هدى
 
 

 : وا�سنة العا�م من ضبط ا�كتاب �
ــن  ــأ�ره ا7ي Oــاهللا و ــاء ب ــاء وأفضــلهم: العلم ــذا أن أ×مــل العلم فظهــر به

 -أعـð: ا�كتـاب وا�سـنة-tعوا ب� العلم� وتلقوهما مًعـا مـن ا�ـوحي� 
وعرضوا çم اBاس � العلم� مًعـا b مـا جـاء � ا�كتـاب وا�سـنة، فمـا 

ضـل اBـاس وهـؤالء خالصـة ا	لـق، وهـم أفوافق قبلوه، وما خـالف ردوه.
ـا، وهـؤالء كثـ� � ا�صـحابة، ²	لفـاء  بعد ا�رسل، وهم خلفاء ا�رسـل حق/
األرOعــة، ومعــاذ، وأÙ ا�رداء، وســلمان، وابــن �ســعود وابــن عمــر، وابــن 
ــيب،  ــن اzس ــعيد ب ــن، وس ــدهم H²س ــيمن بع ــذ�ك ف îــاس وغ�هم.و عب
 Ùو¶ــ" بــن أ ،éخــBاهــد، وســعيد بــن جبــ�، واªوعطــاء، وطــاوس، و

.وفــيمن بعــدهم �²ــوري، واألوزاµ، وأ*ــد، وغــ�هم مــن العلمــاء كث�
 �NانOر� )٩٠(ا

                                                           

)١٥-١٤\١) ªموع ا�رسائل ( (٨٩
)٩٠() ا�رسائل )٢١-٢٠\ª١موع



 مؤلفات احلافظ ابن رجب منالطلبِ  أدبنبذٌ من 

 
 

٤٥ 
 

وقال أيضاً : ((...فأفضـل اBـاس مـن سـلك طرYـق اB+ـّ� صـmّ اهللا عليـه  
ــاد �  ــة واالجته ــادة ا�دني ــاد � العب ــحابه � االقتص ــواص أص ــلم وخ وس

æ ــوب ال ــ� القل ــع æس ــرة يقط ــفر اآلخ ــإن+ س ــة، ف ــوال القلبي ــ� األح س
ة مـا أعطيـت هـذه األمـة ب�îـة متابعـة نWيهـا األبدان... ْعِطيْت أم+

ُ
 -و ما أ

حيـث ²ن أفضـل ا	لـق، وهديـه أ×مـل ا�ـدي،  -صm اهللا عليـه وسـلم 
مع ما �Ô اهللا bََ يديه مـن دينـه ووضـع بـه مـن اآلصـار واألغـالل عـن 

 .)٩١())أمته.فمن أطاعه فقد أطاع اهللا، وأحبه اهللا واهتدى بهدى اهللا
 
 

:من هدي ا�سلف � االتباع �
 

ـلف عـرف أن سـكوتهم عمـا سـكتوا ((:   قال اHافظ فمن عرف قـدر ا�س+
 َbَ ا�يــان �ــادة Yز�عنــه مــن 8وب ا�ــ)م وîــة اDــدال وا	صــام، وا
 Çًــا ²ن ور ــوًرا، وdنم ــًال وال قص ــا وال جه ــن عي/ ــم ي~ �ــة  ــدار اHاج مق
ــك çمهــم �  �وخشــية هللا واشــتغاال عمــا ال ينفــع بمــا ينفع.وســواء � ذ

و� تفسـ� القـرآن واHـديث، و� ا�زهـد وا�رقـائق أصول ا�ين وفروعـه، 
واH~م واzواعظ، وغ� ذ�ك {ـا ت~لمـوا فيـه.فمن سـلك سـWيلهم فقـد 
ــث  ــؤال وا�ح ــة ا�س ــل � ك ــWيلهم ودخ ــلك غــ� س ــن س ــدى، وم اهت
واDدال والقيـل والقـال؛ فـإن اعـßف �ـم بالفضـل وb نفسـه بـاBقص 

  )٩٢())²ن حاf قرYبًا
                                                           

 )٤١٥\٤) ªموع ا�رسائل ( (٩١
٩٢)) ا�رسائل ªموع (٣٤\١(



 مؤلفات احلافظ ابن رجب منالطلبِ  أدبنبذٌ من 

 
 

٤٦ 
 

  
االقتصاد � ا�سنة خ� من االجتهاد � ا�دعة : �

 
:(( ..فإن طرYـَق االقتصـاد واzقارOـة أفضـُل مـن غ�هـا، فمـن  اHافظ قال 

ســلكها فليZWــ با�وصــول فــإن+ االقتصــاَد � ســنة خــٌ� مــن االجتهــاد � 
، فمـن سـلك -صـm اهللا عليـه وسـلم  -غ�ها، وخ� ا�ـدي هـدي ¥مـد 

 Rَِقــه ²ن أقــرب إYســت الفضــائُل ب~ــة، األعمــال ن غ�ه. اهللا مــطرNول
. ا�دنية، ل~ن ب~ونهـا خا�صـًة هللا عـز وجـل، صـوابًا bََ متابعـة ا�سـنة

فمن ²ن بــاهللا أعــرف وOدينــه وO~ــة معــارف القلــوب وأعما�ــا.
ــNس  ــن ل ــُل { ــو أفض ــب+ وأرJ فه ــوف وأح ــه، وf أخ ــه وÄائع وأحÛم

Dن ²ن أ× منه عمًال باdك، و� .)٩٣(وارح))كذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ªموع(٩٣ () )٤١٢\٤ا�رسائل



 مؤلفات احلافظ ابن رجب منالطلبِ  أدبنبذٌ من 

 
 

٤٧ 
 

٤٤-R٩٤(�الزمة خشية اهللا تعا(  :

 تالزم العلم وا	شية : �
 

َ ِمـْن ِعبَـاِدهِ الُْعلََمـاء)) [فـاطر:  َ-ـ ا-+ ْÌَ َمـا قال اHافظ � قوf تعاR: ((إِ¿+
٢٨:  [  bــاق، و ــاء باالتف ــية �لعلم ــات ا	ش ــة bََ إثب ــذه اآلي ــت ه ((دل

ــم عــن غــ� أهــل  ــ� الِعلْ نفيهــا عــن غــ�هم bََ أصــح القــول�، وb ن
 .)٩٥(ا	شية أيضاً))

 
َ-ـ : ((فإن العلم اoام �ستلزم ا	شـية كمـا قـال تعـاR ..((وقال :  ْÌَ َمـا إِ¿+

َ ِمــْن ِعَبــاِدهِ الُْعلََمــاء ] فمــن ²ن بــاهللا وOأســمائه وصــفاته ٢٨[فــاطر:  ))ا-+
ــية  ــنقص ا	ش ــا ت ــ�،، إنم ــم ²ن f أخ-ــ وأت ــه أعل ــاf وأحÛم وأفع
ــر "  ــاري � آخ ــرج ا�خ ــد خ ــاهللا. وق ــة ب ــص اzعرف ــب نق ــوى �س واoق
�شـة: صـنع اBـ� َصـm+ اُهللا َعلَيْـِه Ç ـوق قـال: قالـتÔ� صحيحه " عـن

قـوم، فبلـغ ذ�ـك اBـ� َصـm+ اُهللا َعلَيْـِه  وََسل+َم شNئا ترخص فيه وتـpه عنـه
ْصـنَُعُه،  ((وََسل+َم فحمد اهللا ثم قـال: 

َ
ـِء أ ْ +å�قْـَواٍم يpََÞَ+ُهـوَن َعـِن ا

َ
َمـا بَـاُل أ

ُهْم fَُ َخْشيًَة )) َشد�
َ
ِ َوأ ْعلَُمُهْم بِا-+

َ
ِ إ�Ñِ أ

 )٩٧(..) ٩٦(فََوا>+
                                                           

٩٤)  َÀ ُ ، قَاَل ا-+ ِ َعاRَ : ) قال ابن القيم ر*ه اهللا : ((اْ	َْشيَُةََخص� ِمَن اْ	َوِْف، فَإِن+ اْ	َْشيََة �ِلُْعلََماِء بِا-+
َ ِمْن ِعبَاِدهِ الُْعلََماُء)) [فاطر:  ُ ] فَِ�َ َخوٌْف َمْقُروٌن بَِمْعِرفَةٍ ٢٨((إِ¿+َما Ìََْ- ا-+ ، َوقَاَل اB+ِ�� َصm+ ا-+

wُْم fَُ َخْشيَةً «َعلَيِْه وََسل+َم  َشد�
َ
، َوأ ِ Àَْقاwُْم ِ-+

َ
 )] .٥٠٨\١[مدراج ا�سا�ك� (» ...)) إ�Ñِ أ

)٧٧١\٢) ªموع ا�رسائل ( (٩٥
)٧٣٠١) ا�خاري برقم ( (٩٦
٩٧)) ا�اري فتح (٩٠\١(



 مؤلفات احلافظ ابن رجب منالطلبِ  أدبنبذٌ من 

 
 

٤٨ 
 

: ((قـد تقـدم بيـان داللـة اآليـة bََ أن مـن خåـ اهللا وأطاعـه،  )٩٨(وقالل
�م.Ç شاه إالÌ م؛ ألنّه ال�Ç وامتثل أوا�ره، واجتنب نواهيه، فهو 

وK ا	شـية 
ُ
وb ن� ا	شـية عـن غـ� الُعلََمـاء، ونـ� الِعلْـم عـن غـ� أ
لف.  أيضاً، وأن من �م Ìش اهللا فلNس بعا�م، وOذ�ك فÔها ا�س+

 
 

من çم ا�سلف � تفس� ا	شية : �
 

َمـا Ìـافð مـن خلـù َمـن  عن ابن عباس ر³ اهللا عنهما قال: ((يرYـد إِ¿+
.((Ñوسلطا Óوجال L علم ج�وL وعز�

: ((العا�ِم من خاف اهللا)).ر*هما اهللا  وا�شع�)٩٩(وعن ªاهد
ابــن �ســعود ر³ اهللا عنــه قــال: ((كــ. �شــية اهللا علمــاً، وîــ.  وعــن

باالغßار باهللا جهًال)).
الُعلََمـاء بـاهللا ((� هـذه اآليـة قـال:  )١٠٠(ر*ـه اهللا  عن عطـاء ا	راسـاÑو

.))ا7ين Ìافونه
، ]٢٦٩[ا�قـرة: ((يُـْؤLِ اHِْْكَمـَة َمـْن �ََشـاُء)) )١٠١(ر*ـه اهللا عن أÙ العاÖة و

.))ا	شية، فإن خشية اهللا رأس « حكمة : اHكمة((قال: 

                                                           

) وما بعدها ٧٨٦\ª٢موع ا�رسائل ( ) ٩٨(
بُو اHَج+  (٩٩

َ
Yَْن، أ ِ �Ôُمَف�اِء َوا ْسوَُد ، اإلَِماُم، َشيُْخ الُقر+

َ
� األ �óَم�اِج ا بُو اHَج+

َ
�، ) ((ªَُاِهُد بُن َجْ�ٍ أ �óَم�اِج ا

))[س� أع �Vَِمْخُزْو�ائِِب ا Ùِ ا�س+
َ
ائِِب بِن أ ْسوَُد، َ�ْوَ± ا�س+

َ
 )].٤٤٩\٤الم اBبالء (األ

ُث، ا�َواِعُظ، نَِزYُْل ِدَ�ْشَق َوالُقْدِس))[س� أعالم اBبالء  (١٠٠ Ùِ ُ�ْسِلٍم ا�ُمَحد�
َ
) ((ُهَو Êََطاُء بُن أ

)١٤٠\٦.[(



 مؤلفات احلافظ ابن رجب منالطلبِ  أدبنبذٌ من 

 
 

٤٩ 
 

ــاسس ــن عب ــن اب ــة، ع ــق عكرم Yــن طر ــا وروى ا�ارV م : ر³ اهللا عنهم
ــاءُ (( ــاِدهِ الُْعلََم ــْن ِعبَ َ ِم َ-ــ ا-+ ْÌَ ــا َم ــال: ))إِ¿+ ــو ((، ق ــ اهللا فه åــن خ م

�مٌ Ç(( )١٠٢(.
ــه،((قــال:  )١٠٣(ر³ اهللا عنــه عــن ë و ــم اعملــوا ب ــا *لــة الِعلْ فإنمــا  ي

العا�م من عمـل بمـا علـم فوافـق علمـه عملـه، وسـيكون أقـواٌم ¶ملـون 
وال �ــاوز تــراقيهم، Ìــالف علمهــم عملهــم، وMــالف Yìــرتهم  الِعلْــم،

ــل  ــº أن ا�رج ــا، ح ــهم بعًض ــا� بعض ــا فيب ــون ِحلًَق ــتهم، �لس Nعالن
ــعد  ــك ال تص �ــه، أو ــ�ه وYدع ــس إRَِ غ ــه أن �ل ــب bََ جلNس Öغض

.)١٠٤(ªا�سهم تلك إRَِ اهللا عز وجل))أعما�م � 
قـال: ((كـ. بـاzرء علًمـا أن Ì-ـ اهللا عـز  )١٠٥(ر*ـه اهللا  وعن �Ôـوق

 وجل، وî. باzرء جهًال أن يعجب بعمله)).

                                                                                                                                                                      

بُو  ) (١٠١
َ
، أ ُ �Ôُمَف�Yَاِ%� ا�üَِْي�  ، اإلَِماُم، ا�ُمْقرِئُ، اHَافُِظ، ا بُو الَعاÖَِِة ُرَ�يُْع بُن ِ�ْهَراَن ا�ر�

َ
الَعاÖَِِة ((أ

ْعَالِم)) [س� أعالم اBبالء (
َ
َحُد األ

َ
، أ ، ا�üَِْي� Yَاِ%�  )].٢٠٧\٤ا�ر�

 
 ).٣٣٣) � "ا�س " برقم ( (١٠٢
١٠٣)  ë)) ( ؤمن�، أبوzطلب بن هاشم بن عبد مناف، أم� اzطالب عبد مناف بن عبد ا Ùبن أ

اHسن القر� ا�اش�. ²ن من ا�سابق� األول�، شهد بدرا وما بعدها، وàن ي~ò أبا تراب 
 أيضا))

)٩) انظر : "اقتضاء العلم العمل " ( (١٠٤
ْجَدِع بِن َما�ِِك ا�َوا ) (١٠٥

َ
ْوُق بُن األ ُÔْ�َ)) ، �µَِواِد��َِشَة اÇَ بُو

َ
ِد�µِ ا�َهْمَدا�Ñِ اإلَِماُم، الُقْدَوةُ، الَعلَُم، أ

) اBبالء أعالم [س� ا�ُكْوِ��)) ، �Ñَِهْمَدا�)]٦٣\٤ا



 مؤلفات احلافظ ابن رجب منالطلبِ  أدبنبذٌ من 

 
 

٥٠ 
 

�ًمـا حـº  )١٠٦(وعن ابن عمـر ر³ اهللا عنهمـااÇ رجـل�قـال: ((ال ي~ـون ا
ــا))  ــه ثمنً ــت< بعلم Wــه، وال ي ــن دون ــر م ــه، وال ¶ق ــن فوق ــد م ال ¶س

 úوه. )١٠٨( .وعن أÙ حازم)١٠٧(
ْ¿يَـا ا�راغـب � ر*ـه اهللا ومنه قـول اHسـن َمـا الفقيـه ا�زاهـد � ا�� : ((إِ¿+

 اآلخرة، ا�ص� بدينه اzداوم bََ عبادة رOه)).
ســأل  )١٠٩(عبيــد اهللا بــن عمــر، أن عمــر بــن ا	طــاب ر³ اهللا عنــه وعــن

: مـن أرOـاب الِعلْـم؟ قـال: ((ا7يـن )١١٠(عبد اهللا بـن سـالم ر³ اهللا عنـه
 .)١١١(يعملون بما يعلمون)) 

َمـا العـا�م مـن ر*ه اهللا  وقال رجل �لشع� : أفتð أيهـا العـا�م، َ�َقـاَل: ((إِ¿+
 Ìاف اهللا)).

، عـن بعـض أصـحابه قـال: ((عالمـة الِعلْـم ر*ه اهللا وعن ا�رOيع بن أ�س
 خشية اهللا عز وجل)).

                                                           

اِب بِن ُ¿َفيٍْل الَعَدوِي� ، اإلَِماُم، الُقْدَوةُ، َشيُْخ اإلِْسَالمِ  ) (١٠٦ بُو Êَبِْد ((Êَبُْد اِهللا بُن Êَُمَر بِن ا	َط+
َ
، أ

�، ُ�م+ ا�َمَد�Ñِ)) [س� أعالم اBبالء ( �óَم�، ا ، الَعَدوِي�  )]٢٠٤-٢٠٣\٣ا�ر+ْ*َِن الُقرَِ��
 ).٣٠٦/ ١) أخرجه أبو نعيم � "اHلية" ( (١٠٧

ٌث،  ١٠٨( Ùِ ُهَرYَْرةَ، ُ¥َد�
َ
ْشَج�éِ َسلَْماُن ا�ُكْوِ�� ، َصاِحُب أ

َ
بُو َحاِزٍم األ

َ
ثَِقٌة))[س� أعالم اBبالء ) ((أ

)٧\٥.[( 

) ((عمر بن ا	طاب بن نفيل بن عبد العزى بن رYاح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن  (١٠٩
�ؤي، أم� اzؤمن�، أبو حفص القر� العدوي، الفاروق ر³ اهللا عنه)). 

بُو اHَا ) (١١٠
َ
، ا�َمْشُهوُْد fَُ بِاDَن+ِة، أ ُ�َْHيِْ�� ، اإلَِماُم، اBِا َìَْارِِث اِإلHبُْد اِهللا بُن َسالَِم بِن اÊَ)) رِِث

 ��ِ+Bْصَحاِب ا
َ
نَْصاِر.ِمْن َخَواص� أ

َ
، َحِليُْف األ اBِيِْ�� َìَْعلَيِْه وََسل+مَ -اِإل ُ Bبالء ))[س� أعالم ا-َصm+ ا-+

)٤١٣\٢.[( 
١١١)) "ا�س " � Vا�ار أخرجه (٥٧٥.(
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ــراهيمم ــن إب ــال: )١١٢(ر*ــه اهللا  وســئل ســعد ب ــة؟ ق : مــن أفقــه أهــل اzدين
 ((أتقاهم �رOه)).

عـن معـروف، وöِيـَل fَُ: هـل ²ن معـه علـم؟  ر*ـه اهللا وسئل اإلمام أ*د
 الِعلْم، خشية اهللا عز وجل)). َ�َقاَل: ((²ن معه أصل

ْن ُهـَو قَانِـٌت آنَـاَء ا�ل+يْـِل َسـاِجًدا َوقَائًِمـا َ¶ْـَذُر  م+
َ
و�شهد �ذا قوf تعاR: ((أ

ــَن َال  ي ِ
ــوَن َوا7+ ــَن َ�ْعلَُم ي ِ

ــتَِوي ا7+ ــْل �َْس ــْل َه ــِه قُ �Oــَة َر ــو رَْ*َ ــَرَة َوYَرُْج اْآلِخ
 ]٩َ�ْعلَُموَن)) [ا�ز�ر: 

ـوَء Nََِهالَـٍة ُ�ـم+ كذ�ك قوf تعا يـَن َ�ْعَملُـوَن ا�س� ِ +Oِ� ِ َما اo+ْوOَـُة bََ ا-+ R: ((إِ¿+
 ]...))١٧َ�تُوOُوَن ِمْن قَِرYٍب)) [الËساء: 

 
 : فقــــــــد العلــــــــم �ســــــــتلزم فقــــــــد ا	شــــــــية�

 
: و{ـا يWُـ� أن الِعلْـم يوجـب ا	شـية، وأن فقـده �سـتلزم  )١١٣(اHافظ قال

 :فقد ا	شية وجوه
: أن الِعلْــم بــاهللا تعــاR ومــاf مــن األســماء وا�صــفات ²�ك�Yــاء أحــدها

ــك  �ــدم ذ ــNته، وع ــب خش ــك يوج �ــزة وغــ� ذ ــ�وت والع Dــة وا والعظم
 �ستلزم فقد هذه ا	شية.

                                                           

ُة، الَفِقيُْه، قَا³ِ ا�َمِد�ْ  ) (١١٢ نَِة، ((َسْعُد بُن إِبَْراِهيَْم بِن Êَبِْد ا�ر+ْ*َِن بِن َعوٍْف ا�ز�ْهرِي� ، اِإلَماُم، اHُج+
بُو إِْسَحاَق 

َ
بُو إِبَْراِهيَْم  -أ

َ
، ا�َمَد�Ñِ))[س� أعالم اBبالء ( -َوYَُقاُل: أ ، ا�ز�ْهرِي�  )].٤١٨\٥الُقرَِ��

 
)١١٣) ا�رسائل ªموع تلخيصا٨٠٠ً-٧٨٩\٢) (
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ــازم   Dــديق ا ــه واoص ــر اهللا ونهي ــيل أ� ــم بتفاص ــاÑ: أن الِعلْ ــه ا� ا�وج
مــع  بــذ�ك، وOمــا يßتــب عليــه مــن ا�وعــد وا�وعيــد، وا�ــواب والعقــاب

تيقن �راقبـة اهللا واطالعـه و�شـاهدته، ومقتـه لعاصـيه، وحضـور ا�كـرام 
ا�ÛتWــ� « هــذا يوجــب ا	شــية، وفعــل اzــأ�ور وتــرك اzحظــور، وdن+مــا 
يمنع ا	شية وYوجب ا�وقـوع � اzحظـورات الغفلـة عـن استحضـار هـذه 

 األ�ور، والغفلة من أضداد الِعلْم.
Áَْفلْنَـا قَلْبَـُه Êَـْن والغفلة وا�شهوة أصل ا�Z، قال تعـ

َ
اR: ((َوَال تُِطـْع َمـْن أ

ْ�ُرُه فُُرًطا)) [ا�كهف: 
َ
بََع َهَواُه َوàََن أ +À٢٨ِذْكِرنَا َوا[ 

، فـإن صـاحب وا�شهوة وحـدها ال èسـتقل بفعـل ا�سـNئات إال مـع اDهـل
ــره،  ــودة � ذك ــت �وج ــذكورة، وàن zــور ا ــذه األ� ــو استح'ــ ه �ــوى  ا�

قامعة �ـواه، ول~ـن غفلتـه عنهـا {ـا يوجـب نقـص ألوجبت f ا	شية ال
ي أصــله اoصــديق اDــازم اßzتــب bََ اoصــور اoــام، و�ــذا  ِ

ــه ا7+ إيمان
²ن ذكر اهللا وتوحيـده وا�نـاء عليـه يُزYـد اإليمـان، والغفلـة واإلعـراض 
عــن ذ�ــك يُضــعفه وYُنقصــه، كمــا ²ن يقــول مــن يقــول مــن ا�صــحابة: 

 )١١٤()((اجلسوا بنا نؤمن ساعة)
ا�وجــه ا�الــث: أن تصــور حقيقــة اzخــوف يوجــب ا�ــرب منــه، وتصــور 
حقيقة اzحبوب يوجب طلبه، فإذا �ـم يهـرب مـن هـذا، و�ـم يطلـب هـذا، 
ــه،  ــ� عن ــور ا	 ــد تص ــا، وdن ²ن ق ــNس تام/ ــك ل �ــوره 7 دل bََ أن تص
ـإَِذا أخـ� 

وتصور ا	� وتصديقه وحفظ حروفـه غـ� تصـور اzخـ� بـه، فَ
ــل عــرف صــدقه، بمــا هــو ¥ ــم ي~ــذب ا	ــ�، ب �بــوب أو �كــروه f، و

                                                           

باب قول ا�B صmّ اهللا عليه وسلم بð اإلسالم bََ -) ذكره ا�خاري تعليًقا � كتاب اإليمان  (١١٤
Pس".
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ل~ن قلبه �شغول بأ�ور أخرى عن تصـور مـا أخـ� بـه، فهـذا ال يتحـرك  
�لهرب وال �لطلب. 

ا�وجه ا�رابع: أن كثً�ا من ا7نـوب قـد ي~ـون شـب وقوعـه جهـل فاعلـه 
ــا  �ًمÇ ن ²نdــه، و ــد علي ــيل ا�وعي ــض اهللا f، وتفاص ــه وOغ ــة قبح �قيق

�رYمـه وقبحـه، �كنـه ي~ـون جـاهًال بمـا ورد فيـه مـن اoغلـيظ بأصل 
ي جـرأه عليـه وأوقعـه فيـه،  ِ

والÞشديد ونهاية القبح، فجهله بـذ�ك هـو ا7+
�ًما �قيقة قبحه ألوجب ذ�ك الِعلْم ترîه خشية من عقابه.Ç و ²ن� و

ـه 8ًرا  ـا جازًمـا بـأن فعـل �ء ي' ا	ا�س: أن « مـن علـم علمـاً تام/
و�م يفعله فإن هذا خاصة العاقـل، فـإن نفسـه تنüـف عمـا يعلـم  راجًحا

 رجحان 8ره بالطبع.
ا zا ينفعهـا، وOغًضـا zـا ي'ـها فـال يفعـل مـا  فإن اهللا جعل � اBفس حب/
�ــزم بأنــه ي'ــها 8ًرا راجًحــا، وال يقــع ذ�ــك إال مــع ضــعيف العقــل؛ 

ــرور  zــرٍق، وا ــٍر مغ ــع Çٍل أو � نه ــن �وض ــقوط م ــإن ا�س ــائط ف �ــت ح
Ì- سقوطه، ودخول نـار متأججـة، ورV اzـال � ا�حـر وúـو ذ�ـك، ال 
يفعلــه مــن هــو تــام العقــل؛ لعلمــه بــأن هــذا 8ٌر ال منفعــة فيــه، وdن+مــا 

 يفعله من �م يعلم 8ره ²�ص� واzجنون وا�سا� والغافل.
م ا�وجه ا�سادس هـو: أن 7ات ا7نـوب ال �سـبة �ـا إRَِ مـا فيهـا مـن اآلال

ــا  ــا وآالمه ــاء، وعقوOاته ــة االنقض ــا Yìع ــإن 7اته ــة، ف ــد ا�ت واzفاس
و�ذا قيـل: ((إن ا�صـ� bََ اzعـاQ أهـون مـن ا�صـ� bََ أضعاف ذ�ك، 

 وقيل: ((رب شهوة ساعة أورثت حزنًا طوYًال))..عذاب اهللا))
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َمـا أوجـب إقدامـهه  ا�وجه ا�سـابع وهـو: أن اzقـدم bََ �وافقـة اzحظـور إِ¿+
تـه العاجلـة  +7 f بـه فظـن &ن+ـه �صـل f اصـلةHة اOـ�عليه ما فيه مـن ا
ــالعفو اzجــرد  ــو ب �ورJ أن يــتخلص مــن تبعتــه æســبب مــن األســباب و
ــر  ــل، واأل� ــم اDه ــن أعظ ــذا م ــه �'ــة وه ــه ب ة وال يلحق ــه 7+ ــال ب فين
ــيق  ــوم واآلالم وض ــن ا�م ــد م ــا والب ــوب يÞبعه ــإن ا7ن ــه ف ــس باطن بعك

وظلمـة القلـب وقسـوته أضـعاف أضـعاف مـا فيهـا مـن  ا�صدر واBكـد
ا�ــOة، وYفــوت بهــا مــن حــالوة الطــاÇت وأنــوار اإليمــان وìور القلــب 
ــا،  ْ¿يَ ــع 7ات ا�� ــه tي رة من ــوازي ا7+ ــا ال ي ــارف م ــائق واzع ــة اHق ببهج
ــة  ــاة الطيب ــه اHي ــنك وتفوت ــة ا�ض ــية العNش ــاحب اzعص ــل �ص فيحص

ــية؛  ــاب اzعص ــده بارت~ ــنعكس قص ــة في ــل الطاع ــمن أله ــإن اهللا ض ف
ْعـَرَض 

َ
اHياة الطيبة وألهل اzعصية العNشـة ا�ضـنك قـال تعـاR: ((َوَمـْن أ

Êْـَ())[ طـه: 
َ
ـُه يَـْوَم الِْقيَاَمـِة أ ُZُْúََو Ûًَْشـًة َضـنNَمِع ُfَ +إِن

 Êَ١٢٤ْن ِذْكِري فَ
 [ 
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: )١١٥(تقوى اهللا-٥٥
ا�وصية بتقوى اهللا : �

 
 Åَذر Ù

َ
ــْن أ Êَ ــٍل ــن َجبَ ــاِذ ب ــا  - )١١٦(ومع ــوَل اهللاِ -ر³ََِ اُهللا Êَنُْهم  - : أن+ رَس

ــلم  ــه وس ــm اهللا علي ــال: -ص ــ�Nئََة ق ــِع ا�س+ تِْب
َ
ــَت، وأ ــا ُكنْ ((ات+ِق اهللا َحيثَُم

ِمـذي� َهـا، وَخـاِلِق اB+ـاَس ِ�ُلُـٍق َحَسـٍن)) . اHََسنََة تَمحُ  �ßوقـال:  )١١٧(رواه ال
 َحديٌث َحسٌن، و� بعِض ال�Ëَسِخ: َحَسٌن َصحيحٌ 

ـإِن+ َحـق+ 
ِ وَُحُقـوِق ِعبَـاِدهِ، فَ َ�َهِذهِ ا�ْوَِصي+ُة وَِصي+ٌة َعِظيَمـٌة َجاِمَعـٌة Hُُِقـوِق ا-+

و+ 
َ
�ِْأل ِ ْن َ�ت+ُقـــوُه َحـــق+ Àَُقاتِـــِه، َواo+ْقـــَوى وَِصـــي+ُة ا-+

َ
ِ bََ ِعبَـــاِدهِ أ ِلـــَ� ا-+

 :RََعاÀَ َن. قَاَلYـبِْلُ~ْم ((َواْآلِخِرöَ وتُـوا الِْكتَـاَب ِمـْن
ُ
يـَن أ ِ

ـيْنَا ا7+ َولََقـْد وَص+
 َ ُقوا ا-+ +Àِن ا

َ
 ] . ١٣١[ال�Ëَساِء:  ))َوdِي+اwُْم أ

 
: تعرYفها�

 
ْصُل 

َ
ْن َ�َْعـَل الَْعبْـُد بNَْنَـُه َوOَـْ�َ َمـا Ìََافُـُه َوَ¶ْـَذرُُه ِوقَايَـًة تَِقيـِه  َوأ

َ
اo+ْقَوى أ

ْن َ�َْعَل بNَْنَُه َوOَْ�َ َمـا Ìََْشـاُه ِمـْن َر�Oـِه ِمـْن َغَضـِبِه ِمنْهُ 
َ
، َ�تَْقَوى الَْعبِْد �َِر�Oِه أ

ــهِ  ــًة تَِقي ــِه ِوقَايَ ــْخِطِه وَِعَقابِ ــاُب  وَُس ــِه َواْجِتنَ ــُل َطاَعِت ــَو فِْع ــَك َوُه ِ �ــْن َذ ِم
 :Rَــا ــْوÀَ ِfَِع ، َكَق ــل+ ــز+ وََج ِ َع ــِم ا-+ ــَوى إRَِ اْس ــاُف اo+ْق ــاَرًة تَُض َمَعاِصــيِه. َوتَ

                                                           

) وما بعدها  ٣٩٥\١) تلخيصاً من جامع العلوم واH~م ( (١١٥
نَْصارِي� ) (( (١١٦

َ
وٍْس األ

َ
،  ُمَعاُذ بُن َجبَِل بِن Êَْمِرو بِن أ نَْصارِي�

َ
بُو Êَبِْد ا�ر+ْ*َِن األ

َ
ي�ُد، اإلَِماُم، أ ، ا�س+

ْ�رََد))[س� أعالم اBبالء (
َ
، َشِهَد الَعَقبََة َشابّاً أ ، ا�َْدرِي� �Ñَِمَد�، ا )].٤٤٤-٤٤٣\١ا	َْزَرِ?�

١١٧)) برقم (١٩٨٧) اzشÛة ((حسن، : Ñاأل�ا اإلمام قال ، اBض�٥٠٨٣) ا�روض ، ()٨٥٥(((
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ــونَ ((( ُZَْ�ُ ــِه ْÖَِي إ ِ
َ ا7+ ــوا ا-+ ُق +Àــَدِة:  ))َوا : ٩٦[ا�َْمائِ ِfِــْو ــا ((] ، َوقَ َه ��

َ
ــا & يَ

يـنَ  ِ
َ  ا7+ َ إِن+ ا-+ ُقــوا ا-+ +Àَمْت ِلَغــٍد َوا َ َوoَْنُْظــْر َ¿ْفـٌس َمــا قَــد+ ُقــوا ا-+ +Àآَمنُــوا ا

ـ:  ))َخِبٌ� بَِمـا Àَْعَملُـونَ  ِZَْHْْـِه ُسـبَْحانَُه ١٨[اÖَِْقـَوى إ+oِضـيَفِت ا
ُ
ـإَِذا أ

] ، فَ
ُقوا ُسْخَطُه وََغَضـبَُه، َوُهـ +Àا :òََْمْع�َ�، َوÊَـْن َذ�ِـَك َوÀََعاRَ، فَا Êَْظـُم َمـا ُ�ـت+

َ
َو أ

 :Rَـــا ـــاَل Àََع ، قَ ْخـــَرِوي�
ُ
ـــِوي� َواْأل ْ¿يَ ـــُه ا��  ِعَقابُ

ُ
ـــأ ُ ((يËََْش ُرwُُم ا-+ ـــذ� َوُ¶َ
ــهُ  ــَراَن: ))َ¿ْفَس ــاRَ: ٢٨[آِل ِعْم ــاَل Àََع ــُل ((] ، َوقَ ْه

َ
ــَوى َوأ ــُل اo+ْق ْه

َ
ــَو أ ُه

ــَرةِ  ث�ِر:  ))ا�َْمْغِف ــد+ ــل+ ] ، ٥٦[ا�ُْم ــاَب َوُ�َ َ-ــ َوYَُه ْÌُ ْن
َ
ــٌل أ ْه

َ
ــبَْحانَُه أ ــَو ُس َ�ُه

ــَن  ُه ِم ــتَِحق� ــا �َْس ــوُه، �َِم ــُدوُه َوYُِطيُع ــº+ َ�ْعبُ ــاِدهِ َح ــُدوِر ِعبَ ــَم ِ� ُص َوYَُعظ+
ِة  ــد+ ــِش، وَِش ِة اْ�َْط ــو+ ــِة َوقُ ــاِء َوالَْعَظَم Yَ ــَفاِت الِْكْ�ِ ــَراِم، وَِص ْك ــَالِل َواْإلِ اْإلِْج

 
ْ
 ِس. اْ�َأ

ــِه،  ْو إRَِ َزَمانِ
َ
ــاِر، أ +B²َ ،ــِه ِ َوRَِd َمÛَنِ ــاِب ا-+ ــَوى إRَِ ِعَق ــاُف اo+ْق ــاَرًة تَُض َوتَ

 :RََعـاÀَ نَ ((َكيَْوِم الِْقيَاَمِة، َكَمـا قَـاَلYفِـِرÛَِْل�ْت  ِعـد+
ُ
ِ̄ أ ـ

ُقـوا اB+ـاَر ال+ +Àَوا(( 
ــَراَن:  ــاRَ: ١٣١[آِل ِعْم ــاَل Àََع ــ((] ، َوقَ ــاُس فَ +Bــا ا ِ̄ َوقُوُدَه ــ

ــاَر ال+ +Bُقوا ا +Àا
ْت �ِلÛَْفِِرYنَ  ِعد+

ُ
 ] ٢٤[اْ�ََقَرِة:  ))َواHَِْجاَرُة أ

 
ما يدخل � اoقوى :�

 
ـــاِت  َم ـــْرُك ا�ُْمَحر+ ـــاِت، َوتَ ـــُل ا�َْواِجبَ ـــِة َ�ْع ـــَوى الÛَِْ�لَ ـــْدُخُل ِ� اo+ْق Yََو

ــا ــَل ِ�يَه ــا َدَخ ــبَُهاِت، َوُرO+َم ــْرُك  َوا�ش� ــُدوOَاِت، َوتَ ــُل ا�َْمنْ ــَك فِْع ِ �ــَد َذ rَْع
ــَوى ــاِت اo+ْق bَْ َدرََج

َ
ــاِت، َوِ�َ أ ــاRَ: ا�َْمْكُروَه ُ Àََع ــاَل ا-+ ــم ((، قَ �ــَك  -ا ِ �َذ

يـَن يُْؤِمنُـوَن بِالَْغيْـِب َوYُِقيُمـوَن  -الِْكتَاُب َال َرYَْب ِ�يـِه ُهـًدى �ِلُْمت+ِقـَ�  ِ
ا7+
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ـــ ــَالَة َوِ�م+ نـْـِزَل إÖَِْــَك َوَمــا  -ا َرَزöْنَــاُهْم ُ�نِْفُقــوَن ا�ص+
ُ
يــَن يُْؤِمنُــوَن بَِمــا أ ِ

َوا7+
نِْزَل ِمْن öَبِْلَك َوOِاْآلِخَرِة ُهْم يُوقِنُونَ 

ُ
 ] .٤ - ١[اْ�ََقَرِة:  ))أ

 :RََعــاÀَ ــاَل ــْوِم اْآلِخــِر َوا�َْمَالئِ ((َوقَ َÖَْوا ِ ــا-+ ــِ�+ َمــْن آَمــَن بِ َ~ــِة َولَِ~ــن+ الْ
َوالِْكتَاِب َواWِ+Bي�ـَ� َوآTَ ا�َْمـاَل bََ ُحب�ـِه َذِوي الُْقـْرSَ َواÖَْتَـاRَ َوا�َْمَسـاِكِ� 
²ََة َوا�ُْموفُـوَن  ـَالَة َوآTَ ا�ـز+ قَـاَم ا�ص+

َ
قَـاِب َوأ ـائِِلَ� َوِ� ا�ر� ـWِيِل َوا�س+ َوابِْن ا�س+

ـابِ  وَ�ِـَك بَِعْهِدِهْم إَِذا Çََهُدوا َوا�ص+
ُ
ِس أ

ْ
ـاِء وَِحـَ� اْ�َـأ + +'�َسـاِء َوا

ْ
ِرYَن ِ� اْ�َأ

وَ�َِك ُهُم ا�ُْمت+ُقونَ 
ُ
يَن َصَدقُوا َوأ ِ

 ] .١٧٧[اْ�ََقَرِة:  ))ا7+
 

 من أقوال ا�سلف � اoقوى :�
 

ْ�ـَن ا�ُْمت+ُقـوَن؟ ((: ر³ اهللا عنـه قَاَل ُمَعاُذ rُْن َجبَـٍل 
َ
ُ�نَـاَدى يَـْوَم الِْقيَاَمـِة: أ

، قَـا�ُوا fَُ: َمـِن  ُßَِÞـر+ْ*َِن َال َ¶ْتَِجـُب ِمـنُْهْم َوَال �َْسـ�َ�يَُقوُ�وَن ِ� َكنٍَف ِمـَن ا
 ِ ْخلَُصــوا ِ-+

َ
ْوثَــاِن، َوأ

َ
ــَك وَِعبَــاَدَة اْأل ْ �Z�َقــُوا ا +Àُْمت+ُقــوَن؟ قَــاَل: َقــْوٌم ا�ا

 . )١١٨())بَاَدةِ بِالْعِ 
ــاٍس  ــاَل اrْــُن Êَب+ ِ ((: ر³ اهللا عنهمــا َوقَ ــَذُروَن ِمــَن ا-+ يــَن َ¶ْ ِ

ا�ُْمت+ُقــوَن ا7+
ÊُُقوOَتَُه ِ� تَْرِك َما َ�ْعِرفُـوَن ِمـَن ا�ُْهـَدى، َوYَرُْجـوَن رَْ*َتَـُه ِ� اo+ْصـِديِق بَِمـا 

 . )١١٩())َجاَء بِهِ 
ْوا َمـا ((: ر*ـه اهللا َوقَاَل اHََْسـنُ  د+

َ
ُ َعلَـيِْهْم، َوأ َم ا-+ َقـْوا َمـا َحـر+ +Àُْمت+ُقـوَن ا�ا

 . ))اßَ�ََْض َعلَيِْهمْ 

                                                           

)٣٥\١) أخرجه: ابن أÙ حاتم � " تفس�ه "( (١١٨
١١٩)) " تفس�ه " � الط�ي أخرجه: (٧٧\١(



 مؤلفات احلافظ ابن رجب منالطلبِ  أدبنبذٌ من 

 
 

٥٨ 
 

ــِد الَْعِزYزِ   ــُن Êَبْ rْ ــُر ــاَل Êَُم ــه اهللا َوقَ ــيَاِم ((: )١٢٠(ر* ِ بِِص ــَوى ا-+ ــNَْس Àَْق لَ
ِ اB+َهـاِر، َوَال بِِقيَـاِم ا�ل+يْـِل، َواo+ْخِلـيِط ِ�يَمـا rَـْ�َ  َذ�ِـَك، َولَِ~ـن+ Àَْقـَوى ا-+

ا، َ�ُهـَو  ، َ�َمـْن ُرِزَق rَْعـَد َذ�ِـَك َخـْ�ً ُ َداُء َمـا اْ�ـßَََض ا-+
َ
، َوأ ُ َم ا-+ تَْرُك َما َحر+

 . ))ٍَخْ�ٌ إRَِ َخْ� 
ِ bََ ((: )١٢١(ر*ـه اهللا  َوقَاَل َطلُْق rْـُن َحِبيـٍب  ْن Àَْعَمـَل بَِطاَعـِة ا-+

َ
 اo+ْقـَوى أ

 ِ ــَن ا-+ ــوٍر ِم ِ bََ نُ ــيََة ا-+ ــßَُْك َمْعِص Àَ ْن
َ
، َوأ ِ ــَواَب ا-+ ــو ثَ ِ تَرُْج ــَن ا-+ ــوٍر ِم نُ

 ِ  .))Mََاُف ِعَقاَب ا-+
رَْداءِ  Ùِ ا�+

َ
ــْن أ Êَــه  َو ــاَل:  )١٢٢(ر³ اهللا عن َ ((َقَ ــت+ùَِ ا-+ ْن َ�

َ
ــَوى أ ــاُم اo+ْق َم

ن+ـُه َحـَالٌل الَْعبُْد َحº+ َ�ت+ِقيَُه مِ 
َ
ٍة، وََحـº+ َ�ـßَُْك rَْعـَض َمـا يَـَرى & ْن ِمثَْقـاِل َذر+

َ قَـْد  ـإِن+ ا-+
ْن يَُ~وَن َحَراًما يَُ~ـوُن ِحَجابًـا بNَْنَـُه َوOَـْ�َ اHَْـَراِم، فَ

َ
َخْشيََة أ

ُُهْم إÖَِْـِه َ�َقـاَل:  ي يَُص�� ِ
�ِلِْعبَاِد ا7+ َ +�rَ))ا يَـَرهُ َ�َمـْن َ�ْعَمـْل ِمثَْقـ ٍة َخـْ�ً  اَل َذر+

ا يَـَرهُ  /Äَ ٍة �َْزلَـِة:  ))َوَمْن َ�ْعَمْل ِمثَْقـاَل َذر+ ] ، فَـَال َ�ِْقـَرن+ َشـNْئًا ِمـَن ٨، ٧[ا�ز+
ْن Àَت+ِقيَهُ 

َ
� أ +Z�ْن Àَْفَعلَُه، َوَال َشNْئًا ِمَن ا

َ
 .)١٢٣())اْ	َْ�ِ أ

                                                           

اِهُد، العَ  ) (١٢٠ َ�وِي� ، اإلَِماُم، اHَافُِظ، الَعال+َمُة، ا�ُمْجتَِهُد، ا�ز+
ُ
ابُِد، ((Êَُمُر بُن Êَبِْد الَعِزYِْز بِن َ�ْرَواَن األ

ِمْ�ُ ا�ُمؤْ 
َ
ي�ُد، أ اِشُد،ا�س+ اِهُد، ا�ر+ ، ا	َِليَْفُة، ا�ز+ ، ُ�م+ ا�ِمüِْي� �Ñَِمَد�، ا َ�وِي�

ُ
، األ بُو َحْفٍص الُقرَِ��

َ
 ِمنِْ�َ َحّقاً، أ

َمي+َة)) [س� أعالم اBبالء (
ُ
َشج� بðَِ أ

َ
 )].١١٤\٥أ

 
، ِمنَ  ) (١٢١ ، َزاِهٌد َكبِْ�ٌ وِْت  ((َطلُْق بُن َحبِيٍْب الَعpَِي� ، بüَِْي, . َوàََن َطي�َب ا�ص+ الُعلََماِء الَعاِ�ِلْ�َ

يِْه))[س� أعالم اBبالء (  )].٦٠١\٤بِالُقْرآِن، بَّراً بَِواِ�َ
ُ َعلَيِْه وََسل+مَ -((اإلَِماُم، الُقْدَوةُ، قَا³ِ ِدَ�ْشَق، وََصاِحُب رَُسْوِل اِهللا  ) (١٢٢ رَْداِء،  -َصm+ ا-+ بُو ا�+

َ
أ

اِء بِِدَ�ْشَق))[س� أعالم اBبالء ( ُعَوYِْمرُ  ِة، وََسي�ُد الُقر+ م+
ُ
 )].٣٣٥\٢بُن َزYِْد بِن قNٍَْس. َحِكيُْم َهِذهِ األ

١٢٣)) اzبارك بن اهللا لعبد " ا�زهد b زYاداته " � *اد بن نعيم أخرجه: (٧٩(



 مؤلفات احلافظ ابن رجب منالطلبِ  أدبنبذٌ من 

 
 

٥٩ 
 

َمـا َزالَـِت اo+ْقـَوى بِـا�ُْمت+ِقَ� َحـº+ تََرîُـوا َكِثـً�ا ((: ر*ـه اهللا َوقَاَل اHََْسنُ  
 ِمَن اHََْالِل jََافََة اHََْراِم. 

َ� ((: ر*ه اهللا  َوقَاَل ا�+ْوِري�  َقْوا َما َال ُ�ت+ +Àُهُم ا +¿
َ
وا ُمت+ِقَ�، ِأل َما ُسم�  . ))إِ¿+

ــَ�َ  Êْ
َ
ــُن أ rْ þَــو ــاَل ُ� ــَن ا�ْمُ ((: ر*ــه اهللا َوقَ ــيَاَء ِم ْش

َ
ــْن أ Êَ ــوا ــوَن pَÀَ+ُه ت+ُق

ُ ُمت+ِق�َ  اُهُم ا-+ ْن َ�َقُعوا ِ� اHََْراِم، فََسم+
َ
 . ))اHََْالِل jََافََة أ

َشـد� ُ¥َاَسـبًَة Bَِْفِسـِه ِمـَن ((: )١٢٤(ر*ـه اهللا  َوقَاَل َميُْموُن rُْن ِ�ْهَرانَ 
َ
ا�ُْمـت+ùِ أ

ِحيِح  Yِك ا�ش+ ِ
+Z�Yِ~هِ ا ِZَِ�(( . 

ــُعودٍ  ــُن َ�ْس rْــاَل ا ــه َوقَ ــاRَ:  ر³ اهللا عن ــْوÀَ ِfَِع ــق+ ((ِ� قَ َ َح ــوا ا-+ ُق +Àا
ْن ُ�َطـاَع، فَـَال ُ�ْع4َـ، َوYُـْذَكَر، فَـَال ((] ، قَـاَل: ١٠٢[آِل ِعْمـَراَن:  ))Àَُقاتِِه}

َ
أ

ــرَ  ــَال يُْ~َف ــَكَر، فَ ْن �ُْش
َ
ــْدخُ  )١٢٥( ))يËَُْ*ــ، َوأ ــْكُرُه يَ ــِل وَُش ــُع فِْع ي ِtَ ــِه ُل ِ�ي
ــاÇَِت  ِ ِ�  الط+ ــِر ا-+ َواِ�

َ
ــِه ِأل ــِد بَِقلِْب ــُر الَْعبْ ــ: ِذْك *َْËُــَال ي ــِرهِ فَ ــòَ ِذْك َوَمْع

ِه َ�يَْجتËَِبَُهـا. َوقَـدْ   َحَرàَتِِه وََسَكنَاتِِه َوUََِماتِِه َ�يَْمتَِثلَُهـا، َوBََِواِهيـِه ِ� َذ�ِـَك ُ�ـ�
ــَرةَ  ْYــو ُهَر بُ

َ
ــاَل أ َمــاِت َكَمــا قَ ــاِب ا�ُْمَحر+  َ�ْغِلــُب اْســِتْعَماُل اo+ْقــَوى bََ اْجِتنَ

َخـْذَت َطِرYًقـا َذا َشـوٍْك؟ ((وَُسئَِل َعـِن اo+ْقـَوى، َ�َقـاَل:  ر³ اهللا عنه
َ
َهـْل أ

ـوَْك َعـ يْـُت ا�ش+
َ
ْو قَاَل: َ¿َعْم، قَـاَل: فََكيْـَف َصـنَْعَت؟ قَـاَل: إَِذا َرأ

َ
َدلُْت Êَنْـُه، أ

ُْت Êَنُْه، قَاَل: َذاَك اo+ْقَوى +üَْو ق
َ
 . )١٢٦())َجاَوْزتُُه، أ

                                                           

ةُ  (١٢٤ ، ) ((َميُْمْوُن بُن ِ�ْهَراَن اDََزرِي� ، اِإلَماُم، اHُج+ � �û ، ا�ر+ ي�وَْب اDََزرِي�
َ
بُو &

َ
�ُِم اDَِزYَْرةِ، َوُمْفتِيَْها، أÇَ ،

Bق+َة))[س� أعالم ا  بَِها، ُ�م+ َسَ~َن ا�ر+
َ
ةٌ ِمْن بðَِ نüَِْ بِن ُمَعاِوYََة بِا�ُكْوفَِة، فËَََشأ

َ
Êْتََقتُْه اْ�َرأ

َ
بالء أ
)٧١\٥.[( 
 

١٢٥) ) Ñ٨٥٠٢() و ٨٥٠١) أخرجه: الط�ا( 
١٢٦)) " اzنثور ا�ر " � كما " اoقوى كتاب " � ا�نيا Ùأ ابن أخرجه: (٥٧\١(
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َخَذ َهَذا ا�َْمْعòَ اrُْن ا�ُْمْع�Ïَ َ�َقاَل::
َ
 َوأ

 �َ �oِبَ�َها َ�ُهَو اîَنُوَب َصِغَ�َها ... َو  َخل� ا�7
وِْك َ¶َْذرُ  ْر ... ِض ا�ش+

َ
 َما يََرى َواْصنَْع َكَماٍش فَْوَق أ

 4ََHْبَاَل ِمَن ا ِDَْال َ�ِْقَرن+ َصِغَ�ًة ... إِن+ ا 
 

اoالزم ب� اoقوى والعلم :�
 

 ùِ+ُ�م+ َ�ت �َ ْن َ�ْعلََم الَْعبُْد َما ُ�ت+
َ
ْصُل اo+ْقَوى: أ

َ
 .َوأ
  ِ ْن ((: )١٢٧(ر*ـه اهللا  قَاَل َعْوُن rُْن Êَبِْد ا-+

َ
ِ<َ ِعلْـَم َمـا Àََمـاُم اo+ْقـَوى أ تWَْـتَ

�َْم ُ�ْعلَُم ِمنَْها إRَِ َما ُعِلَم ِمنَْها(( . 
، قَـاَل: ر*ـه اهللا  Êَـْن بَْ~ـِر بْـِن ُخنَـNٍْس  ر*ه اهللا وََذَكَر َمْعُروٌف الَْكْر�9ِ 

إَِذا ((ُ�ـم+ قَـاَل َمْعـُروٌف:  )) ،َكيَْف يَُ~وُن ُمت+ِقيًا َمْن َال يَـْدِري َمـا َ�ـت+ùِ؟((
ــَك كُ  ــت+ùِ لَِقيَتْ Àَ ــُن ــَت َال ُ�ِْس ــا، َوdَِذا ُكنْ Oَ ــَت ا�ر� َ×لْ

َ
ــت+ùِ أ Àَ ــُن ــَت َال ُ�ِْس نْ

 َbَ وََضـْعَت َسـيَْفَك ùِ+ـتÀَ َِذا ُكنْـَت َال ُ�ِْسـُنdـَك، َو َüََُغـض+ بÀَ ٌة فَلَـْم
َ
اْ�َرأ

ُ َعلَيْـِه وََسـل+  ـِد بْـِن َ�ْسـلََمَة: Çَتِِقَك، َوقَْد قَـاَل اB+ـِ�� َصـm+ ا-+ إَِذا ((َم �ُِمَحم+
ُحـًدا

ُ
ِ̄ قَِد اْختَلََفـْت، فَاÊَْمـْد إRَِ َسـيِْفَك فَـا8ِْْب بِـِه أ

م+
ُ
يَْت أ

َ
ُ�ـم+  )١٢٨())َرأ

ــاَل:  ــم+ قَ ــُه، ُ� ْن َ¿ت+ِقيَ
َ
ــا أ َBَ >ِ ــبَ ْËَــُه ²ََن ي ــَذا لََعل+ ــُروٌف: َوªَِْلôِــ َه ــاَل َمْع قَ

لَـNَْس 
َ
ْن َ¿ت+ِقيَـُه، أ

َ
ِ< Bََـا أ يئُُ~ْم َمـéِ ِمـَن ا�َْمْسـِجِد إRَِ َهاُهنَـا ²ََن يËَْـبَ ِªََو

                                                           

، ا�ُكوْ  ) (١٢٧ �Óُِهَذ�بُو Êَبِْد اِهللا ا
َ
ِ��، ((َعْوُن بُن Êَبِْد اِهللا بِن Êُتْبََة ا�ُهَذ�Óِ ، اإلَِماُم، الُقْدَوةُ، الَعابُِد، أ

ُخو فَِقيِْه ا�َمِدْ�نَِة Êُبَيِْد اِهللا)).
َ
 أ

١٢٨)) شNبة Ùأ ابن رواه (٣٧١٩٨(
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ــِديِث:   َHْا �ــاَء ِ ــٌة �ِلَْمتْ « ((َج ــُه فِتْنَ ــابِعِ إِن+ ــٌة �ِلت+ ــوِع َمَذل+ ــðِ:  ؟)) )١٢٩())بُ َ�ْع
 åْ�ََ اB+اِس َخلَْف ا�ر+ُجِل.

 
 

ا يع� b اoقوى : {�
 

ا  /ìِ ِ ـا َوV+ ُمَعـاًذا بِتَْقـَوى ا-+ ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم �َم+ ن+ اB+ِ�+ َصـm+ ا-+
َ
َوا�َْمْقُصوُد أ

رَْشــَدُه إRَِ َمــا
َ
ــًة، أ ِ َكَمــا  وََعَالِ¿يَ ْن �َْســتَْحWَِ ِمــَن ا-+

َ
ــُه bََ َذ�ـِـَك َوُهــَو أ يُِعينُ

ْن �َْسÞَْشـِعَر َدائًِمـا �َْستَْحWِ ِمـْن رَُجـٍل ِذي َهيْبَـٍة ِمـْن قَْوِمـهِ 
َ
. َوَمْعـòَ َذ�ِـَك أ

َالَعُه َعلَيِْه فNََْسـتَْحWِ ِمـْن َ¿َظـِرهِ إÖَِْـهِ  ِ ِمنُْه َواط� . َوقَـِد اْمتَثَـَل بَِقلِْبِه قُْرَب ا-+
 َbَ َعثَـُهrَ َمـُر قَـْدÊُ َنàََعلَيْـِه وََسـل+َم َو ُ ـاُه بِـِه اB+ـِ�� َصـm+ ا-+ ُمَعاٌذ َمـا وَص+
تُـُه، َ�َقـاَل: ²ََن َمـéِ َضـاِغٌط، 

َ
ٌء، َ�َعاتWََتْـُه اْ�َرأ Êََمٍل، َ�َقِدَم َولNََْس َمَعـُه َ�ْ

+ وَ  َëَ َمْن يَُضـي�ُق :ðِـُه َعـز+ َ�ْع+Oَراَد ُمَعـاٌذ َر
َ
َمـا أ +¿ِdٍء، َو ْخـِذ َ�ْ

َ
Yَْمنَُعـðِ ِمـْن أ

 Rَِــُكوُه إ ــْت èَْش ــا، َ�َقاَم ــُه َرöِيبً ــَث َمَع ــَر rََع ن+ Êَُم
َ
ــُه أ تُ

َ
ــِت اْ�َرأ ، َ�َظن+ ــل+ وََج

ْو 1َِ�ًـا، َ�ُهـَو ِمـَن 
َ
ا�ُْمْحِسـËَِ� اB+اِس. َوَمْن َصاَر fَُ َهَذا ا�َْمَقاُم َحـاًال َدائًِمـا أ

يـَن َ�ْتËَِبُـوَن َكبَـائَِر  ِ
ُهْم يََرْونَـُه، َوِمـَن ا�ُْمْحِسـËَِ� ا7+ +¿

َ
َ َك$ يَن َ�ْعبُُدوَن ا-+ ِ

ا7+
ثْـِم َوالَْفــَواِحَش إِال+ ا�ل+َمــَم.  ــ ُهــَو َعَالَمــُة اْإلِ � �Ô�ِ ِ� ا َوِ� اDُْْملَــِة َ�تَْقـَوى ا-+

 ُfَــاِن، َو يَم ــاِل اْإلِ ــوِب َكَم ــاَء ِ� قُلُ ــاِحِبِه ا�+نَ �َِص ِ ــاِء ا-+ ــيٌم ِ� إِلَْق ِ�ٌ� َعِظ
ْ
ــأ  تَ

 ا�ُْمْؤِمِنَ�. 

                                                           

) ، وهو �وقوف b ٤٨د " لعبد اهللا بن اzبارك (أخرجه: نعيم بن *اد � " زYاداته b ا�زه ) (١٢٩
ا	طاب. بن عمر
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رَْداءِ وو ــو ا�+ بُ
َ
ــاَل أ ــه قَ ــوُب ((: ر³ اهللا عن ــُه قُلُ ْن تَلَْعنَ

َ
ــُدwُْم أ َح

َ
ــِق أ Öَِت+

 ùِْــُيل �َ ، ِ ــاQِ ا-+ ــو بَِمَع ــُعُر، Ìَْلُ ــَو َال �َْش ــْؤِمِنَ� َوُه ــَض ِ�  ا�ُْم ُ fَُ اْ�ُْغ ا-+
 . )١٣٠())قُلُوِب ا�ُْمْؤِمِن�َ 

ــيِْ��  +oــلَيَْماُن ا ــاَل ُس ــه اهللا َوقَ ــ ((: ر* � �Ô�ــَب ِ� ا نْ ــيُب ا7+ ــَل Öَُِص إِن+ ا�ر+ُج
ُهُ  +oَ�يُْصِبُح وََعلَيِْه َمَذ((.  

نْـَب ِ�يَمـا بَ ((َوقَاَل Áَْ�ُُه:  ، ُ�ـم+ يَـXُِء إRَِ إِن+ الَْعبَْد Öُِـْذنُِب ا7+ ِ Nْنَـُه َوOَـْ�َ ا-+
ثََر َذ�َِك َعلَيْـهِ 

َ
ْوَن أ fَِ ))إِْخَوانِِه، َ�َ�َ ِدل+ـِة bََ وُُجـوِد اْإلِ

َ
Êَْظـِم اْأل

َ
، َوَهـَذا ِمـْن أ

ْ¿يَـا öَبْـَل اْآلِخـَرِة، َوَال يَِضـيُع ِعنْـَدهُ  Êَْمـاِل ِ� ا��
َ
 اHَْق� ا�ُْمَجاِزي بِـَذر+اِت اْأل

ــÞِتَاٌر،  ــاٌب َوَال اْس ــِه ِحَج ــْن قُْدَرتِ ــُع ِم ــٍل، َوَال َ�نَْف �ِÇَ ــُل ــْن Êََم ــِعيُد َم فَا�س+
ُ َمـا  ْصـلََح ا-+

َ
ِ أ ْصـلََح َمـا بNَْنَـُه َوOَـْ�َ ا-+

َ
إِن+ُه َمْن أ

، فَ ِ ْصلََح َما بNَْنَُه َوOَْ�َ ا-+
َ
أ

، Çََد َحاِمــُدُه  ِ بNَْنَــُه َوOَــْ�َ اْ	َلـْـِق، َوَمــِن اoََْمــَس َ¥َاِمــَد اB+ــاِس æُِســْخِط ا-+
 ُfَ ا  . ِمَن اB+اِس َذام/

بُو ُسلَيَْمانَ 
َ
بْـَدى �ِلن+ـاِس َصـاِلَح Êََمِلـِه، ((: ر*ـه اهللا قَاَل أ

َ
إِن+ اْ	َـاìَِ َمـْن أ

قْـَرُب إÖَِْـِه ِمـْن َحبْـِل ا�َْوِرYـدِ 
َ
ْعَجـِب َمـا ))َوOَاَرَز بِالَْقِبيِح َمْن ُهـَو أ

َ
. َوِمـْن أ

ـائِِح  Ùِ َجْعَفـٍر ا�س+
َ
ـٍد ((قَـاَل: ُرِوَي ِ� َهَذا َما ُرِوَي Êَْن أ بُـو ُ¥َم+

َ
²ََن َحِبيـٌب أ

ـإَِذا ُهـَو بِِصـبْيَاٍن يَلَْعبُـوَن، َ�َقـاَل 
َراِهـَم، َ�َمـر+ َذاَت يَـْوٍم، فَ تَاِجًرا يَْ~ِري ا�+

فَْشـيَْت 
َ
، أ َسـُه، َوقَـاَل: يَـا رَب�

ْ
َس َرأ Oَـا، َ�ـنَك+ rَْعُضُهْم ِ�َْعٍض: قَْد َجاَء آِ×ُل ا�ر�

ــبْ  ِســٌ�، َو�ìِ �Ñِdي إRَِ ا�ص�
َ
ــاَل: يَــا رَب� إ�Ñِ أ يَاِن، فَرََجــَع فََجَمــَع َمــاfَُ ُ�+ــُه، َوقَ

َق بِا�َْمـاِل  ْصـبََح تََصـد+
َ
ـا أ ْعِتْقðِ، فَلَم+

َ
Yُْت َ¿ْفôِ ِمنَْك بَِهَذا ا�َْمـاِل فَـأ َßَقَِد اْش

وَ�ِـ
ُ
َخَذ ِ� الِْعبَـاَدِة، ُ�ـم+ َ�ـر+ َذاَت يَـْوٍم بِأ

َ
وُْه قَـاَل ُ��ِه َوأ

َ
ـا َرأ ـبْيَاِن، فَلَم+ َك ا�ص�

                                                           

١٣٠))" اHلية " � نعيم أبو أخرجه: (٢١٥\١(
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Yَ َوقَــاَل: يَــا رَب�   rَْعُضــُهْم ِ�َْعــٍض: اْســُكتُوا َ�َقــْد َجــاَء َحِبيــٌب الَْعابِــُد، َ�ــبَ
ًة، َو�Uُُه ِمْن ِعنِْدكَ  ًة َوَ�َْمُد َ�ر+ نَْت تَُذم� َ�ر+

َ
 .))أ
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: ) ١٣١(wن رOانياً -٦٦
، )١٣٣(أنــه قــال: ((اBــاس ثالثــة: فعــا�م رOــاÑ )١٣٢(عنــه عــن ë ر³ اهللا

ومــتعلم bََ ســWيل äــاة، وهمــج رÇع، أتبــاع « نــاعق، يميلــون مــع « 
رYح، �م �ستضيئوا بنور الِعلْم، و�ـم يلجئـوا إRَِ رîـن وثيـق، ثـم ذكـر çًمـا 

علًمـا، �ـو  -وأشـار إRَِ صـدره-إِن+ هـا هنهـا  � فضل الِعلْم إRَِ أن قال: هـاه
أصبت f *لة، بـل أصـيبه لقنـا غـ� مـأ�ون عليـه �سـتعمل آلـة ا�يـن 

                                                           

) وما بعدها٣٢٤\١) ªموع ا�رسائل ( ١٣١(
 )٧٩\١) بنحوه � حلية األوÖاء ( (١٣٢
١٣٣) (  Rَُِْسوٌب إËْ�َُه، وَُهَو َمÁَ ِلِْعلِْم�ِي الَْعا�َِم الَْعاِ�ِل، ا�ُْمَعل�ِم 

َ
O+اÑِ: أ  قال ا�سفارðY ر*ه اهللا : (( ا�ر+

 ِ ِك بِِديِن ا-+ ِديُد اo+َمس� َفِة، وَُهَو ا�ش+ َاللَِة bََ َكَماِل ا�ص� +�ِ�لِِف َوا�Bوِن 
َ
 -ÀََعاRَ  - ا�ر+ب� بِِزYَاَدةِ اْأل

ِي يَُر�F اB+اَس بِاo+ْعِليِم.
ن+ُه َمËُْسوٌب إRَِ َرO+اَن ا7+

َ
 َوَطاَعتِِه، وََعِن ا�ُْمَ��ِد &

 ِ O+ا�Ñِ ا7+ : ا�ر+ يِع ا�َْمَعاÑِ. َوِ� اْ�َُخارِي� ِtَ �ِ ِْوُُجوه�وِ�ي+ُة: ُهَو الÛَِْ�ُل ِمْن ُ«� ا S+ بِِصَغاِر ي يُرَ َوقَاَل ا�ص�
�َِهي+ُة، َ�َعرََف  ِ�يَضْت َعلَيِْه ا�َْمَعارُِف اْإلِ

ُ
O+ا�Ñِ َمْن أ بَِها َرO+ُه، وََعرََف الِْعلِْم öَبَْل ِكبَارِهِ. َوقَاَل rَْعُضُهْم: ا�ر+

ِح حَ  ْÄَ �ِ ��ِالَْقْوِل الَْع " Ùِِكتَا �²َتِبًا ِ ðُِÞْي
َ
Å " ِعنَْد اB+اُس بِِعلِْمِه، َورَأ ِëَ �َُِْمْؤِمن�ِمِ� ا

َ
ِديِث َسي�ِدنَا أ

 ِfِقَْو-  ْÀ
َ
، َوُمتََعل�ٌم bََ َسWِيِل äََاةٍ، وََهَمٌج رÇٌَِع أ ,Ñِا+Oٌِم َر�ُ Êَنُْه: " اB+اُس ثََالثٌَة: َ�َعا بَاُع ُ«� نَاِعٍق ر³ََِ ا-+

 �Ñِا+O oَِِه لÛَِِ�ٍل. قَاَل اrُْن  ". َما لَْفُظُه: الَْعا�ُِم ا�ر+ ِpْلََة فَْوَق َم ِpْفَْضِلِه لَِفاِضٍل، َوَال َم َbَ ََاَدةYِي َال ِز
وَُهَو ا7+

ْي يَُر�F اB+اَس بِالِْعلِْم كَ  -Êَب+اٍس 
َ
Oِيَِة، أ ْ +ßَخَذهُ ِمَن ال

َ
O+ا�Ñِ ُهَو ا�ُْمَعل�ُم، أ ُ Êَنُْهَما: ا�ر+ ا يَُر�F مَ ر³ََِ ا-+

لًِفا
َ
: ُهَو الَْفِقيُه الَْعِليُم اْ	َبُِ�. َوقَاَل ِسNبََوYِْه: َزاُدوا أ بُوهُ. َوقَاَل َسِعيُد rُْن ُجبَْ�ٍ

َ
ْفَل أ O+ا�Ñِ إَِذا  الط� َونُونًا ِ� ا�ر+

، َكَما قَا�ُوا: َشْعَراÑِ, َوHِْيَاÑِ, لِ  َراُدوا Mَِْصيًصا بِِعلِْم ا�ر+ب�
َ
اِهُد: أ بُو ُ¿َعيٍْم ا�ز+

َ
ْعِر َوا�ل�ْحيَِة. َوقَاَل أ َعِظيِم ا�ش+
، َ�َقاَل: إَِذا ²َنَ  �Ùِْعَرا

َ
لُْت اrَْن اْأل

َ
، َ�َقاَل: َسأ �Ñِا+O لُْت َ�ْعلَبًا Êَْن َهَذا اHَْرِْف، وَُهَو ا�ر+

َ
�ًِما  َسأÇَ ر+ُجُل�ا

 +Oَهَذا َر :ُfَ يَلöِ ،ِ�ًال ُمَعل�ًماÇَ " َِعاَدة . َوِ� " ِمْفتَاِح َداِر ا�س+ ,Ñِا+Oَر ُfَ َْم ُ�َقْل�، فَإِْن ُحِرَم َخْصلًَة ِمنَْها  ,Ñِا
لَةِ  ِpَْْم�رََجِة ِ� الِْعلِْم الَْعاÓِ ا ِ�يُع ا�+ O+ا�Ñِ ا�ر+ ِق ابِْن الَْقي�ِم: َمْعòَ ا�ر+ َ*َلُوا   ِ�يِه، وbَََ َذ�َِك �ِْإلَِماِم ا�ُْمَحق�

ْحبَاُر)) [اzائدة: 
َ
O+اِ¿ي�وَن َواْأل �َْوَال َ�نَْهاُهُم ا�ر+)) :RََعاÀَ ُfَوامع األنوار ا�هية ٦٣قَْو�ْعلَُم))[

َ
ُ أ ] اْ¿تَِ�. َوا-+

)٦٢\١.[( 
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ــاًدا   ــاده أو منق ــه bََ عب ــه، وOنعمت ــج اهللا bََ كتاب ــتظهر �ج ــا، �س ��ني
ألهـل اHـق، ال بصــ�ة f � أحنائـه، ينقـدح ا�شــك � قلبـه بــأول Çرض 

ــا بــا�Oات ســلس االنقيــاد �لشــهوات، مــن شــبهة، ال ذا، وال  ذا، أو منهوًم
أو مغرى Nمع اzال واالدخـار، ولNسـا مـن دÇة ا�يـن، أقـرب شـبًها بهمـا 
األنعام ا�سارحة، كذ�ك يموت الِعلْـم بمـوت حا�ليـه، اZ بـm لـن Mلـوا 
األرض عن قـائم هللا �جـة �كـيال تبطـل حجـج اهللا وNOناتـه، أو�ـك هـم 

عظمــون عنـد اهللا قــدًرا، بهـم يــدفع اهللا عـن حججــه األقلـون عـدًدا واأل
ــم  ــم به ــباههم، هج ــوب أش ــا � قل ــرائهم، وYزرعوه ــا إRَِ نظ ــº يؤدونه ح
�َُسـوا بمـا 

َ
الِعلْم bََ حقيقة األ�ر، فاسـتالنوا مـا اسـتوعر منـه اßzفـون، وأ

ْ¿يَـا بأبـدان، أرواحهـا معلقـة بـاzنظر  استوحَش منه اDاهلون، صـحبوا ا��
bاأل Rَِدينــه، هــاه هــاه شــوقًا إ Rَِتــه إÇبــالده، ود �ــك خلفــاء اهللا �، أو

 رؤYتهم)).
 

ر³ اهللا عنه *لة الِعلْم إRَِ ثالث أقسام: -فقسم أم� اzؤمن��
 

قســم هــم أهــل ا�شــبهات، وهــم مــن ال بصــ�ة f مــن *لــة الِعلْــم؛ بــل 
فيقـع � ينقدح ا�شك � قلبـه بـأول Çرض مـن شـبهة، فتأخـذه ا�شـبهة، 

 ا�Hة وا�شكوك وÌرج من ذ�ك إRَِ ا�دع وا�ضالالت.
 :وقسم هم أهل ا�شهوات، وجعلهم نوع�

ــا بــنفس الِعلْــم، فيجعــل الِعلْــم آلــة �كســب أحــدهما ْ¿يَ : مــن يطلــب ا��
ْ¿يَا،  ْ¿يَا بغ� الِعلْم وهذا اBوع O8ان:وا�اÑا��  : من يطلب ا��
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٦٦ 
 

ْ¿يَـا 7اتهـا وشـهواتها، فهـو منهـوم بـذ�ك، Yìـع :أحدهما   من همه مـن ا��
 االنقياد إÖَِِْه 

Ñسـوا مـن :  وا�اNيَـا واكتنازهـا وادخارهـا، و� هـؤالء ل¿ْ من همه tع ا��
دÇة ا�ين، وdنما هم ²ألنعام، و�ـذا شـبه اهللا تعـاR مـن ُ*�ـل اoـوراة ثـم 

ي ¶مل أسـف ِ
ي ا�سـلخ مـن �م ¶ملها باHمار ا7+ ِ

�ـم ا�سـوء ا7+Ç اًرا، وشـبه
آيات اهللا وأخـ� إRَِ األرض واتبـع هـواه با�@ـب، وا�@ـب واHمـار أخـس 

 األنعام وأضل سWيًال.
مــن *لــة الِعلـْـم هــم أهلــه و*لتــه، ورÇتــه والقــائمون : القسـم ا�الــث 

عنـد اهللا قـدًرا  �جج اهللا وNOناته، وذكر أنهـم األقلـون عـدًدا، األعظمـون
 إشاره إRَِ قلة هذا القسم وعزته � *لة الِعلْم، وغرOته بNنهم....

 
ــم  ووصــف أمــ� اzــؤم� ë ر³ اهللا عنــه هــذا القســم مــن *لــة الِعلْ

 بصفات:
أنه هجم بهم الِعلْم bََ حقيقـة األ�ـر، ومعـò ذ�ـك أن الِعلْـم د�ـم : منها 

فـة اهللا تعـاR، فخـافوه وأحبـوه، حـbَ ºَ اzقصود األعظـم منـه، وهـو معر
سهل بذ�ك عليهم « مـا تعÔـ bََ غـ�هم {ـن �ـم يصـل إRَِ مـا وصـلوا 
ْ¿يَا وزهرتها، واغـß بهـا و�ـم يبـاÄ قلبـه معرفـة اهللا  إÖَِِْه، {ن وقف مع ا��

.fجالdوعظمته و 
�ك قال اسـتالنوا مـا اسـتوعر منـه اßzفـون، فـإن اzـßف ا�واقـف مـع Oف

ْ¿يَا و7اتها يصعب عليـه تـرك 7اتهـا وشـهواتها؛ ألنّـه ال عـوض ش هوات ا��
ْ¿يَا إذا ترîها، فهو ال يص� bََ ترîها.  عنده من 7ات ا��
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٦٧ 
 

ــِه مــن 7ة معرفــة اهللا   ْÖَِهم العــوض األ×ــ� بمــا وصــلوا إOقلــو �وهــؤالء 
ورثـوا  و¥بته وdجـالf، كمـا ²ن اHسـن يقـول: إِن+ أحبـاء اهللا هـم ا7يـن

طيب اHيـاة وذاقـوا نعيمهـا بمـا وصـلوا إÖَِْـِه مـن مناجـاة حبNـبهم، وOمـا 
.òعzهذا ا �م يطول ذكره هاهنا ç � همOقلو �وجدوا من 7ة حبه  

ــاهللا  ــاهل� ب Dــاهلون؛ ألّن ا Dــه ا ــتوحش من ــا اس ــؤالء بم ــس ه ــا أ� وdنم
ــا وشــهواتها؛ ألنهــم ال يعرفــون ســواها، ــ�  �ستوحشــون مــن تــرك ا�ني ف

ــذكره،  Oــاهللا و ــون ب ــك، و�ستأ�س �ــن ذ ــون م ــؤالء �ستوحش ــهم وه أ�س
 ومعرفته و¥بته وتالوة كتابه.

 واDاهلون باهللا �ستوحشون من ذ�ك وال �دون األ�س به.
: أنهــم ومـن صــفاتهم الـ¯ وصــفهم بهـا أمــ� اzـؤمن� ë ر³ اهللا عنــه

،bنظر األzــا ــا بأبــدان أرواحهــا معلقــة ب ْ¿يَ وهــذا إشــارة إRَِ  صــحبوا ا��
َمـا اMـذوها  أنهم �م يتخذوا ا�نيا وطنًا، وال رضـوا بهـا إقامـة و�سـكنًا، إِ¿+

ا. ا و�م �لوها �ستقر/  {ر/
وtيع ا�كتب وا�رسـل أوصـت بهـذا، وقـد أخـ� اهللا تعـاR � كتابـه عـن 
َمـا َهـِذهِ   �ؤمن آل فرعون أنه قال لقومـه � tلـة وعظـه �ـم: ((يَـا قَـْوِم إِ¿+

ْ¿يَـا َمتَـاٌع َوdِن+ اْآلِخـَرَة ِ�َ َداُر الَْقـَراِر))[ 1فـر:  ]، وقـال اBـ� ٣٩اHَْيَاُة ا��
ن+ـَك َغِرYـٌب : «)١٣٤(البـن عمـر  -صm اهللا عليه وسلم  -

َ
ْ¿يَـا َك$ wُـْن ِ� ا��

ْو Çَبُِر َسWِيٍل 
َ
ْهِل الُْقبُورِ «، و� رواية: »أ

َ
 )١٣٥(»وَُعد+ َ¿ْفَسَك ِمْن أ

 
 

                                                           

 )٦٤١٦) أخرجه ا�خاري ( (١٣٤
)١٣٥) أ*د أخرجها اzو]".٢/٢٤) � نفسك "واعدد بلفظ: (
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: ) ١٣٦(ذر قسوة القلباح-٧٧
ع�ة من حال أهل ا�كتاب :�

 
ــانهم  ــد إتي ــوب بع ــوة القل ــن قس ــاب م ــل ا�كت ــه اهللا أه ــا ذم ب ــدبر م Öت
ا�كتاب، و�شـاهدتهم اآليـات، كإحيـاء القتيـل اz'ـوب بـبعض ا�قـرة، 

ْن ((ثم نهينا عـن الÞشـبه بهـم � ذ�ـك فقيـل Bـا: 
َ
يـَن آَمنُـوا أ ِ +Oِ�ِن 

ْ
�َـْم يَـأ

َ
أ

وتُـوا Mََْشـَع 
ُ
يـَن أ ِ

ِ َوَمـا نَـَزَل ِمـَن اHَْـق� َوَال يَُ~ونُـوا 7²َ+ ْكـِر ا-+ قُلُـوOُُهْم 7ِِ
ــنُْهْم  ــٌ� ِم ــوOُُهْم َوîَِث ــْت قُلُ ــُد َ�َقَس َم

َ
ــيِْهُم اْأل ــاَل َعلَ ــُل َ�َط ــْن öَبْ ــاَب ِم الِْكتَ

 ].١٦[اHديد:  ))فَاِسُقونَ 
فَِبَمـا َ¿ْقِضـِهْم ((انه: و�O � �وضع آخر سـبب قسـوة قلـوOهم، َ�َقـاَل سـبح

ــاُهْم وََجَعلْنَــا قُلُــوOَُهْم قَاِســيَةً  ] فــأخ� أن قســوة ١٣[اzائــدة:  ))ِميثَــاöَُهْم لََعن+
ــره  ــالفتهم أل� j ــو ــاق اهللا، وه ــهم ميث ــم bََ نقض ــة � Oهم ²ن عقوOــو قل
وارت~ابهم Bهيه بعـد أن أخـذت علـيهم �واثيـق اهللا وعهـوده أال تفعلـوا 

 ذ�ك.
ـُروا بِـهِ ((تعاR: ثم قال  ـا ُذك� ـا ِ�م+ فُوَن الَْ@َِم Êَْن َ�َواِضـِعِه َو�َُسـوا َحظ/  ))ُ¶َر�

 ] ١٣[اzائدة: 
 
 
 
 

                                                           

 )٣٨-٣٧\٣ا�رسائل () ªموع  (١٣٦
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: قسوة القلب Çقبةة�
 

 فذكر أن قسوة قلوOهم أوجبت �م خصلت� مذ�ومت�:
 إحداهما: �رYف ا�@م من بعد �واضعه.

ا {ـا ذكـروا بـه، واzـراد تـرîهم وdهمـا�م نصـيبًا {ـا  وا�انية: �سيانهم حظ/
ذكروا به مـن اHكمـة واzوعظـة اHسـنة، فËسـوا ذ�ـك وترîـوا العمـل بـه 

 وأهملوه.
وهذان األ�ران �وجودان � ا7يـن فسـدوا مـن علمائنـا، zشـابهتهم ألهـل 

 ا�كتاب.
أحــدهما: �رYــف ا�@ــم، فــإن مــن تفقــه لغــ� العمــل يقســو قلبــه فــال 

م و	ف ألفـاظ ا�كتـاب وا�سـنة عـن �شتغل بالعمل؛ بـل بتحرYـف ا�@ـ
 َbَ ــا ــن *له ــة م ــل ا�لطيف ــأنواع اHي ــك ب �ــف � ذ ــعها، واoلط �واض

 ªازات ا�لغة اzسÞبعدة وúو ذ�ك.
والطعــن � ألفــاظ ا�ســ  حيــث �ــم يمكــنهم الطعــن � ألفــاظ ا�كتــاب. 
وYــذ�ون مــن تمســك باBصــوص وأجراهــا bََ مــا يفهــم منهــا و�ســمونه 

 .Yاً جاهال أو حشو
ــول ا�ي ــ� � أص ــد � اzت@م ــذا يوج ــرأي و� وه �ــاء ا ــات، و� فقه ان

 الفالسفة واzت@م�. صوفية
وا�اÑ: �سيان حظ {ا ذكروا به من الِعلْـم اBـافع فـال تـتعظ قلـوOهم؛ بـل 

ا.  يذ�ون من تعلم ما يبكيه وYرق به قلبه و�سمونه قاص/
ونقل أهل ا�رأي � كتـبهم عـن بعـض شـيوخهم: أن ثمـرات العلـوم تـدل 
Ä َbَفها؛ فمن اشـتغل باoفسـ� فغايتـه أن يقـص bََ اBـاس وYـذكرهم، 
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ــدرس،   Yــم و ــ¯ وYق\ــ و¶~ ــه يف ــم فإن+ ــرأيهم وعلمه ــتغل ب ــن اش وم
ْ¿يَـا ((وهؤالء �م نصـيب مـن 7يـن:  َوُهـْم َ�ْعلَُمـوَن َظـاِهًرا ِمـَن اHَْيَـاِة ا��

 ].٧[ا�روم:  ))َعِن اْآلِخَرِة ُهْم 1َفِلُونَ 
 واHا�ل �م bََ هذا شدة ¥بتهم ��نيا وعلوها.

ْ¿يَـا ورغبـوا � اآلخـرة، ونصـحوا أنفسـهم وعبـاد اهللا  و�و أنهم زهدوا � ا��
oمسكوا بمـا أنـزل اهللا bََ رسـوf، وأ�ز�ـوا اBـاس بـذ�ك، فـÛن اBـاس 

Ìرجـون عـن اoقـوى، فـÛن ي~فـيهم مـا � نصـوص حيËئذ أ×ـهم ال 
ا�كتاب وا�سـنة، ومـن خـرج مـنهم عنهمـا ²ن قلـيًال، فـÛن اهللا يقـيض 
من يفهم من معاÑ اBصوص مـا يـرد بـه ا	ـارج عنهـا إRَِ ا�رجـوع إÖهـا، 
و�ستغð بـذ�ك عمـا و�وه مـن الفـروع ا�اطلـة ، واHيـل اzحرمـة الـ¯ 

غـ�ه مـن اzحرًمـات، واسـتحلت ¥ـارم اهللا æسWبها فتحت أبـواب ا�رOـا و
 بأد3 اHيل كما فعل أهل ا�كتاب.

وهدى اهللا ا7ين آمنـو zـا اختلفـوا فيـه مـن اHـق بإذنـه واهللا يهـدي مـن 
 . �شاء إRَِ 	اط �ستقيم

ا �زYالُت القسوة، فمتعددة أيضاً �  :)١٣٧(وأم+
ــال  - أ ــه القلــب وا�لســان؛ ق ي يتواطــأ علي ِ

ــا: كــُة ذكــر اهللا ا7+ فمنه
اzعm+ بن زYاد: إِن+ رجـًال قـال �لحسـن: يـا أبـا سـعيد، أشـكو إÖـك 

 قسوه قل�، قال: ((أدنه من ا7كر)).

                                                           

١٣٧)) ا�رسائل ªموع من تلخيصاً (٢٦٣\١(
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: ((نظرنـا � هـذا اHـديث، فلـم äـد )١٣٨(ر*ـه اهللا  ب بن ا�ـورديوقال وهه
سـتجالبًا �لحـق مـن قـراءة القـرآن zـن شNئًا أرق �ذه القلـوب وال أشـد ا

 تدبره)).
: ((دواُء ر*ـه اهللا  ، وdبـراهيم ا	ـواص) ١٣٩(ر*ـه اهللا وقال ¶" بـن ُمعـاذ

القلب Pسة أشياء: قراءة القـرآن بـاoفكر، وخـالء ا�طـن، وقيـام ا�ليـل، 
.((�Hصا�ع عند ا�سحر، وªا�سة ا +'oوا 

ــا7كر  ــوب ب ــوة القل ــة قس ــل � إزال ــوا واألص ــَن آَمنُ ي ِ
ــاR: ((ا7+ ــوf تع ق

ِ Àَْطَم�2ِ الُْقلُوُب))[ ا�رعد:  َال بِِذْكِر ا-+
َ
ِ أ  ]٢٨َوÀَْطَم�2ِ قُلُوOُُهْم بِِذْكِر ا-+

ــاÀَ َÑِْقَشــِعر�  ْحَســَن اHَْــِديِث ِكتَابًــا ُمÞََشــابًِها َمثَ
َ
َل أ ُ نَــز+ وقــوf تعــاR: ((ا-+

 ْÌَ يَن ِ
)) ِمنُْه ُجلُوُد ا7+ ِ َشْوَن َرO+ُهـْم ُ�ـم+ تَِلـُ� ُجلُـوُدُهْم َوقُلُـوOُُهْم إRَِ ِذْكـِر ا-+

ْكـِر ٢٣[ا�ز�ر:  ْن Mََْشـَع قُلُـوOُُهْم 7ِِ
َ
يـَن آَمنُـوا أ ِ +Oِ�ِن 

ْ
�َـْم يَـأ

َ
]، وقال تعاR: ((أ

)) [اHديد:  ِ َوَما نََزَل ِمَن اHَْق�  ] ١٦ا-+
ـــا - ب ـــا: اإلحســـاُن إRَِ اÖت ـــن أÙ ومنه R واzســـاك�؛ روى اب

ا�نيا: ثنا ë بن اDعـد، حـدثð *ـاد بـن سـلمة، عـن أÙ عمـران 
ــوِل اِهللا َصــm+ اُهللا  ــًال، َشــÛَ إRَِ رَُس ن+ رَُج

َ
اDــو[، عــن أÙ هرYــرة": "أ

ــاَل:  ــِه، َ�َق ــَوَة قَلِْب ــل+َم قَْس ــِه وََس ــَك ((َعلَيْ ــَ� قَلْبُ ْن يَِل
َ
ــَت أ ْحبَبْ

َ
إِْن أ

ْطِعِم ا�ِْمْسِكَ�)). إسناده جيدفَاْ�سَ 
َ
َس اÞَÖِْيِم َوأ

ْ
 )١٤٠(ْح َرأ

                                                           

َمي+َة))[س� أ (١٣٨
ُ
بُو أ

َ
، أ �Ñِا+O ُخو Êَبِْد اDَب+اِر بِن ا�َورِْد، الَعابُِد، ا�ر+

َ
� أ �óَم�عالم ) ((وَُهيُْب بُن ا�َورِْد ا

 )].١٩٨\٧اBبالء (

ازِي� ا�َواِعُظ ِمْن ِكبَاِر ا�َمَشايِِخ، çَ ُfٌََم َجي�ٌد، َو�َواِعُظ َ�ْشُهَوَرةٌ))[س�  ) (١٣٩ ((َ¶َْ" بُن ُمَعاٍذ ا�ر+
 )].١٥\١٣أعالم اBبالء (

١٤٠)() أ*د ).٢/٢٦٣وأخرجه
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ــا عبــد اهللا   ــو طالــب أن+ رجــًال ســأل أب ــن -ونقــل أب يعــð أ*ــد ب
َ�َقاَل f: كيـف يـرق� قلـ�؟ قـال: ((ادخـل اzقـ�ة، وا�سـح  -حنبل

 رأس اÞÖيم)).
ْ¿يَـا بإسـناده، عـن  - ت ومنها: كـُة ذكـر اzـوت؛ ذكـر ابـُن أÙ ا��

�شــة Ç ــر*ن، عــن صــفية : ((أن+ ا�ــرأة أتــت�منصــور بــن عبــد ا
ــرق قلبــك  لÞشــكو إÖهــا القســوة. فقالــت: أ×ــي ذكــر اzــوت، ي
وتقدرYن bََ حاجتـك. قالـت: ففعلـت، فآ�سـت مـن قلبهـا رشـًدا، 

 )).-ر³ اهللا عنها-فجاءت èشكر لعا�شة 
، ورOيـع )١٤١(ر*ـه اهللا  وàن غُ� واحد من ا�سلف، مـنهم سـعيد بـن ُجبـ�

َ�ُقو�ـُـوَن: ((�ــو فــارق ذكــُر اzــوت قلوOنــا ســاعة  ر*ــه اهللا  بــن أÙ راشــد
 لفسدت قلوOُنا)).

ــ�هم؛  - ث ــا و�ص ــال أهله ــاoفكر � ح ــور ب ــارُة القب Yــا: ز ومنه
ادخــل ((وقــد ســبق قــوُل أ*ــد �ــOي ســأf مــا يُــرق� قلــ�؟ قــال: 

 .))اzق�ة
، عــن أÙ هرYــرة ر³ اهللا عنــه، عــن )١٤٢(وقــد ثبــت � "صــحيح �ســلم" 

ــ�  Bــلم-ا ــه وس ــm اهللا علي ــال:  -ص ُر ((ق ــَذك� ــا تُ َه إِ¿+
ــوَر؛ فَ ُزوُروا الُْقبُ

 .))ا�َموْت

                                                           

١٤١) )) ( َHَوالِِ�� َ�ْوالَُهم ، اإلَِماُم، ا�بُو َسِعيُْد بُن ُجبَْ�ِ بِن ِهَشاٍم ا
َ
ِهيُْد، أ ، ا�ش+ ُ �Ôُمَف�افُِظ، ا�ُمْقِرُئ، ا

ٍد  بُو Êَبِْد اِهللا  -ُ¥َم+
َ
ْعَالِم))[س� أعالم اBبالء  -َوYَُقاُل: أ

َ
َحُد األ

َ
، أ ، ا�َوالِِ�� َ�ْوالَُهم، ا�ُكْوِ�� َسِدي�

َ
األ

)٣٢١\٤.[( 

١٤٢)() )٩٧٦برقم
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ومنها: أ×ُل اHـالل؛ روى أبـو نُعـيم وغـ�ُه، مـن طرYـق ُعمـر  - جج
وàن يقـال -، قـال: ذهبـُت أنـا و¶ـ" اDـالء بن صـالح الطرسـو�

إRَِ أÙ عبــد اهللا أ*ــد بــن حنبــل فســأoُه، وàن  -إنّــه مــن األبــدال
إRَِ جنبه بوران وزُه� اDمـال، فقلـت: ر*ـك اهللا يـا أبـا عبـد اهللا، 
بم تل� القلوُب؟ فنظـر إRَِ أصـحابه فغمـزهم بعينـه، ثـم أطـرق ثـم 

ðرفع رأسه، َ�َقاَل: ((يا ب  Ùأ Rَِـالل)). فمـررُت كمـا أنـا إHبأ×ـل ا
نüـ Zæــ بــن اHــارث، فقلــُت f يـا أبــا نüــ، بــم تلــ� القلــوب؛ 
َ�َقــاَل: ((أال بــذكر اهللا تطمــ2 القلــوب)). قلــت: فــإÑ جئــُت مــن 

)) عنــد أÙ عبــد اهللا قــال: ((هيــه.أي � قــال �ــك أبــو عبــد اهللا؟ 
ــاء  ــاَل: ((ج ــالل)). َ�َق Hــل ا ــال: ((بأ× ــت: ق ــاء قل ــل، ج باألص

باألصل)). فمررُت إRَِ عبد ا�وهـاب ا�ـوراق، فقلـُت: يـا أبـا اHسـن 
. قلـت: ))أال بـذكر اهللا تطمـ2 القلـوب((بم تل� القلـوب؟ َ�َقـاَل: 

. فـا*رت وجنتـاه مـن الفـرح. ))فإÑ جئُت من عند أÙ عبـد اهللا((
 :Ó ـــاَل ـــد اهللا؟((َ�َق ـــو عب ـــال أب ـــُت:  )) ،أي �ٍء ق بأ×ـــل ((قل

جـاءك بـاDوهر، جـاءك بـاDوهر، األصـل كمـال ((. َ�َقاَل: ))لاHال
 .))األصل
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:) ١٤٣(ا�زهد-٨٨
ا�وصية به :�

ــاَل:  ــاِعِدي� ر³ اهللا عنــه  قَ َجــاَء رَُجــٌل إÊَ» Rَِــْن َســْهِل بْــِن َســْعٍد ا�س+
 ðُِدل+ــ ِ ُ َعلَيْــِه وََســل+َم َ�َقــاَل: يَــا رَُســوَل ا-+ Êَ َbََمــٍل إَِذا اB+ــِ�� َصــm+ ا-+

 ، ُ ب+ـَك ا-+ ْ¿يَـا ُ¶ِ َحب+ـðِ اB+ـاُس، َ�َقـاَل: ازَْهـْد ِ� ا��
َ
، َوأ ُ َحب+ـðِ ا-+

َ
َعِملْتُُه أ

ب+َك اB+اُس   )١٤٤(رواه ابن ماجه» َوازَْهْد ِ�يَما ِعنَْد اB+اِس ُ¶ِ

ــدِ  ــُد ِ�  قَ ْه ــَداُهَما: ا�ز� : إِْح ــْ�ِ ــي+Þَْ�ِ َعِظيَمتَ ــِديُث bََ وَِص َHْــَذا ا ــتََمَل َه اْش
ِ َعـز+ وََجـل+ ِلَعبْـِدهِ. َوا�+اِ¿يَـُة: ا�ز�ْهـُد ِ�يَمـا ِ�  ن+ُه ُمْقتٍَض �َِمَحب+ـِة ا-+

َ
ْ¿يَا، َو& ا��

 +Bَِمَحب+ِة ا�إِن+ُه ُمْقتٍَض 
يِْدي اB+اِس، فَ

َ
 اِس.أ

ــِه، َوRَِd َذم�  ــاَرُة إRَِ َمْدِح ــْرآِن اْإلَِش ــَُ ِ� الُْق ــْد َك ــا، َ�َق ْ¿يَ ــُد ِ� ا�� ْه ــا ا�ز� م+
َ
فَأ

ْ¿يَـا  ْ¿يَا، قَـاَل ÀََعـاRَ: ((بَـْل تُـْؤثُِروَن اHَْيَـاَة ا�� Áْبَِة ِ� ا�� َواْآلِخـَرُة َخـْ�ٌ  -ا�ر+
 : َbْ

َ
ــَ�)) [اْأل rْ

َ
ــ١٧َوأ ُ يُِرYــُد ] ، َوقَ ــا َوا-+ ْ¿يَ اَل ÀََعــاRَ: ((تُِرYــُدوَن َعــَرَض ا��

ْ¿َفاِل: 
َ
ـِة قَـاُروَن: ((فََخـَرَج bََ قَْوِمـِه ٦٧اْآلِخَرَة)) [اْأل ] َوقَـاَل ÀََعـاRَ ِ� قِص+

 َLِو
ُ
ْ¿يَـا يَاÖَْـَت Bََـا ِمثْـَل َمـا أ يَن يُِرYـُدوَن اHَْيَـاَة ا�� ِ

 قَـاُروُن ِ� ِزËYَِتِه قَاَل ا7+
و َحـظÅ َعِظـيٍم  ِ َخـْ�ٌ  -إِن+ُه 7َُ وتُـوا الِْعلْـَم َوYْلَُ~ـْم ثَـَواُب ا-+

ُ
يـَن أ ِ

َوقَـاَل ا7+
ــَك  : ((تِلْ ِfِــْو ــابُِروَن)) إRَِ قَ ــا إِال+ ا�ص+ اَه ــاHًِا َوَال يُلَق+ ــَل َص ــَن وََعِم ــْن آَم �َِم

ـــَن َال  ي ِ +Oِ�ـــا  اُر اْآلِخـــَرُة äََْعلَُه رِْض َوَال فََســـاًدا ا�+
َ
ا ِ� اْأل ـــو/ يُِرYـــُدوَن ُعلُ

] ، َوقَـــاَل ÀََعـــاRَ: ((َوفَرُِحـــوا ٨٣ - ٧٩َوالَْعاقِبَـــُة �ِلُْمت+ِقـــَ�)) [الَْقَصـــِص: 

                                                           

) وما بعدها تلخيصاً ١٧٦\٢) جامع العلوم واH~م ( (١٤٣
ا�س ((١٤٤ � (٤١٠٢) ا�صحيحة ((صحيح، : Ñاأل�ا اإلمام قال ، (٩٤٤) ا�رYاض �قيق ، (٤٧٥(((
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ْ¿يَـا ِ� اْآلِخـَرِة إِال+ َمتَـاٌع)) [ا�ر+ْعـِد:   ْ¿يَـا َوَمـا اHَْيَـاُة ا�� ] َوقَـاَل ٢٦بِاHَْيَاِة ا��
ْ¿يَـا قَِليـٌل َواْآلِخـَرُة َخـْ�ٌ �َِمـِن اÀ+ـَ� َوَال Àُْظلَُمـوَن فَِتـيًال))  ((قُْل َمتَـاعُ  ا��

ــاِء:  ــِه:(( ٧٧[ال�Ëَس ــاَل ِلَقْوِم ــُه قَ ن+
َ
ــْوَن & ــْؤِمِن آِل فِرَْع ــْن ُ� Êَ ــا ــاَل َحاِكيً ] .َوقَ

ْهِدwُْم َسWِيَل ا�ر+َشاِد 
َ
َمـا َهـِذهِ  -يَاقَْوِم ات+ِبُعوِن أ ْ¿يَـا َمتَـاٌع  يَـاقَْوِم إِ¿+ اHَْيَـاُة ا��

 ] .٣٩ - ٣٨[1َفٍِر:  ))َوdِن+ اْآلِخَرَة ِ�َ َداُر الَْقَرارِ 
َحاِديـُث ِ� َذم� 

َ
ْ¿يَـا بَِعَمِلـِه وََسـْعِيِه َونNِ+ِتـِه ...َواْأل ُ َمْن ²ََن يُِرYـُد ا�� َوقَْد َذم+ ا-+

ِ َكِثــ�َ  ــا وََحَقاَرتَِهــا ِعنْــَد ا-+ ْ¿يَ ــِ� " َصــِحيِح ُ�ْســِلٍم "ا�� ا، فَ Êَــْن  )١٤٥(ٌة ِجــد/
ــوِق  )١٤٦(َجــابِرٍ  ــِه وََســل+َم َ�ــر+ بِا�س� ُ َعلَيْ ــِ�� َصــm+ ا-+ +Bر³ اهللا عنــه  َعــِن ا

ُذنِــِه، َ�َقــاَل: 
ُ
َخــَذ بِأ

َ
ــاَوfَُ، فَأ َســك+ َمي�ــٍت، َ�تَنَ

َ
َواB+ــاُس َكنََفيْــِه، َ�َمــر+ Nَِــْدٍي أ

ي�ُ~ْم ُ¶ِ ((
َ
ـٍء، َوَمـا & ْåَِæ َـاBَ ن+ـُه

َ
ـب� & ِúُ ُوا: َمـا�ن+ َهـَذا fَُ بِـِدرَْهٍم؟ َ�َقـا

َ
ب� أ

ـا ²ََن Êَيْبًـا ِ�يـِه،  �َـْو ²ََن َحي/ ِ ن+ُه لَُ~ـْم؟ قَـا�ُوا: َوا-+
َ
ب�وَن & ِ�ُ

َ
نَْصنَُع بِِه؟ قَاَل: أ

 ِ ــٌت؟ َ�َقــاَل: َوا-+ ، فََكيْــَف َوُهــَو َمي� َســك�
َ
ــُه أ ن+

َ
ِ ِمــْن ِأل ْهــَوُن bََ ا-+

َ
ــا أ ْ¿يَ ��َ� ،

 » .َهَذا َعلَيُْ~مْ 

                                                           

 )٢٩٥٧) برقم ( (١٤٥
ِلِ�� ابِْن َ�ْعلَبََة بِن َحَراِم بِن  (١٤٦ َكْعِب بِن Áَنِْم بِن  ) ((َجابُِر بُن Êَبِْد اِهللا بِن Êَْمِرو بِن َحَراٍم ا�س+

، ا�ُمْجتَِهُد، اHَافُِظ، َصاِحُب رَُسْوِل اِهللا  ُ َعلَيِْه وََسل+َم -َكْعِب بِن َسِلَمَة، اإلَِماُم ا�َكبِْ�ُ بُو  -َصm+ ا-+
َ
أ

 ، �Ñَِمَد�، ا ِلِ�� ، ا�س+ ، ا	َْزَرِ?� نَْصارِي�
َ
بُو Êَبِْد ا�ر+ْ*َِن األ

َ
ْهِل rَيَْعِة ا�ر�ْضَواِن، Êَبِْد اِهللا، َوأ

َ
الَفِقيُْه.ِمْن أ

 )].١٨٩\٣َوàََن آِخَر َمْن َشِهَد Öَْلََة الَعَقبَِة ا�+اِ¿يَِة َ�ْوتاً))[س� أعالم اBبالء (
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يًْضـا َعـِن ا�ُْمْسـتَْورِِد الِْفْهـِري�  
َ
، َعـِن اB+ـِ�� َصـm+  )١٤٧(ر³ اهللا عنـه َوِ�يِه أ

ــاَل:  ــل+َم قَ ــِه وََس ُ َعلَيْ ــُدwُْم «ا-+ َح
َ
ــُل أ ــا َ�َْع ــَرِة إِال+ َكَم ــا ِ� اْآلِخ ْ¿يَ ــا ا�� َم

، فَلْيَنُْظْر بَِماَذا تَرِْجعُ  ْصبَُعُه ِ� اÖَْم�
ُ
 . )١٤٨(»أ

 
تعرYفه :�

، َواْحِتَقـارِهِ، َواْرتَِفـاِع  ِfِنْـُه ِالْسـِتْقَالÊَ ـِء: اْإلِْعـَراُض ْ +å�َوَمْعòَ ا�ز�ْهـِد ِ� ا
ْي: قَِليٌل َحِقٌ�. 

َ
ٌء زَِهيٌد، أ ِة Êَنُْه، ُ�َقاُل: َ�ْ  ا�ِْهم+

ْ¿يَـا، َوÀَنَو+َعـْت  َوقَدْ  ـلَُف َوَمـْن rَْعـَدُهْم ِ� Àَْفِسـِ� ا�ز�ْهـِد ِ� ا�� تََ~ل+ـَم ا�س+
 ِعبَاَراÀُُهْم Êَنُْه..

 
{ا يع� b ا�زهد :�

 
ْوَ�ـَق ِمنْـُه بَِمـا ِ� يَـِد َ¿ْفِسـِه، َوَهـَذا 

َ
ِ أ ْن يَُ~وَن الَْعبُْد بَِما ِ� يَِد ا-+

َ
َحُدَها: أ

َ
أ

 ِمــ
ُ
ــَل يËََْشــأ ــاِدهِ، َوتََ~ف+ ْرَزاَق ِعبَ

َ
َ ِضــِمَن أ ــإِن+ ا-+

ــِه، فَ تِ ِة اÖَِْقــِ� َوقُو+ ْن ِصــح+
ِ ِرْزöَُهـا)) [ُهـوٍد:  رِْض إِال+ bََ ا-+

َ
] ، ٦بَِها، َكَما قَـاَل: ((َوَمـا ِمـْن َداب+ـٍة ِ� اْأل

ــُدوَن)) [ا7+  ــا تُوَع ــْم َوَم ــَماِء ِرْزقُُ~ ــاَل: ((َوِ� ا�س+ ــاِت: َوقَ Yَــاَل: ٢٢اِر ] ، َوقَ
ْزَق َواÊْبُُدوُه)) [الَْعنَْكبُوِت:  ِ ا�ر�  ] .١٧((فَاrْتَُغوا ِعنَْد ا-+

                                                           

) ((اzستورد بن شداد بن Êَْمرو القر� الفهري. f وألبيه صحبة، س~ن ا�كوفة. وروى عنه  (١٤٧
�Yّون وا ِüَْكوفيون وا��Yون وغ�هم))[تهذيب ا�كمال (ا ِüْرسالة ، ت : ٣٤٩\٢٧ِم�) ط: �ؤسسة ا

 æشار عواد ].
١٤٨)) برقم (٢٨٥٨(
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ْن تَُ~ـوَن بَِمـا ِ� يَـِدَك ر*ـه اهللا َوقَاَل اHََْسنُ  
َ
: ((إِن+ ِمـْن َضـْعِف يَِقيِنـَك أ

.(( ِ َعز+ وََجل+ ْوَ�َق ِمنَْك بَِما ِ� يَِد ا-+
َ
 أ

ْزِق  ر³ اهللا عنــه َعــِن ابـْـِن َ�ْســُعودٍ  َوُرِوَي  ُ×ــوُن �ِلــر�
َ
ْرJَ َمــا أ

َ
قَــاَل: ((إِن+ أ

 إَِذا قَا�ُوا لNََْس ِ� اْ�َيِْت َدöِيٌق)). 
وٌق  ُÔْ�َ َـاِدُم: ر*ه اهللا  َوقَاَل	ـا ِحـَ� َ�ُقـوُل اْ ُ×ـوُن َظن/

َ
ْحَسـَن َمـا أ

َ
: ((إِن+ أ

 َö اْ�َيِْت قَِفٌ� ِمْن �َْس ِNَْمٍح َوَال ِدرَْهٌم)). ل 
ٌء)). ْصِبُح َولNََْس ِعنِْدي َ�ْ

ُ
ي+اVِ إÓَِ+ يَْوٌم أ

َ
& �ìَ

َ
ْ*َُد: ((أ

َ
 َوقَاَل اْإلَِماُم أ

اِهدِ  Ùِ َحاِزٍم ا�ز+
َ
ْخَ-ـ ر*ـه اهللا َوöِيَل ِأل

َ
: َمـا َما�ُـَك؟ قَـاَل: ((Óِ َمـاَالِن َال أ

يِْدي اB+اِس)).َمَعُهَما الَْفْقَر: ا��َقُة 
َ
ا ِ� أ ُس ِ�م+

ْ
، َواÖَْأ ِ  بِا-+

َخـاُف الَْفْقـَر َوَ�ـْوَالَي fَُ َمـا ِ� 
َ
نَـا أ

َ
َمـا Mََـاُف الَْفْقـَر؟ َ�َقـاَل: ((أ

َ
َوöِيَل fَُ: أ

َى؟ !)) رِْض َوَما بNَْنَُهَما َوَما َ�َْت ال+
َ
َماَواِت َوَما ِ� اْأل  ا�س+

� بْـ ِëَ Rَُِْمَوف+ـِق وَُدفَِع إ�+ rْـُن ا ِëَ ـإَِذا ِ�يَهـا: ((يَـا
َهـا فَ

َ
ِن ا�ُْمَوف+ـِق َوَرقَـًة، َ�َقَرأ

نَا َر�Oَك؟)) .
َ
Mََاُف الَْفْقَر َوأ

َ
 أ

ِ َعـز+ ر*ـه اهللا َوقَاَل الُْفَضيُْل rْـُن Êِيَـاٍض  ْصـُل ا�ز�ْهـِد ا�ر�َضـا َعـِن ا-+
َ
: ((أ

. َوقَاَل: الَْقنُوُع ُهَو ا�ز+  )).وََجل+ �ðِاِهُد َوُهَو الَْغ 
ُ�ـورِهِ ُ��َهـا، َور³ََِ بِتَـْدrِِ�هِ fَُ، َواْ¿َقَطـَع 

ُ
ِ ِ� أ ـَق اÖَِْقـَ�، َوثِـَق بِـا-+ َ�َمْن َحق+

ــا  ْ¿يَ ــِب ا�� ِــَك ِمــْن َطلَ �ــُه َذ ــا، َوَمنََع ــا�َْمْخلُوöَِ� رََجــاًء وََخْوفً ــِق بِ َعــِن اo+َعل�
ــبَاِب ا�َْمكْ  ْس

َ
ــًة، بِاْأل ــا َحِقيَق ْ¿يَ ــًدا ِ� ا�� ــَذ�َِك ²ََن َزاِه ــْن ²ََن َك ــِة، َوَم ُروَه

ـاٌر:  ْ¿يَـا َكَمـا قَـاَل Êَم+ ٌء ِمـَن ا�� ْ�َ ُfَ َـْم يَُ~ـْن�òَÁْ اB+اِس، َوdِْن 
َ
َوàََن ِمْن أ

 .))ًال َكَ. بِا�َْموِْت َواِعًظا، َوîََ. بِاÖَِْقِ� ِغòً، َوîََ. بِالِْعبَاَدِة ُشغُ ((
ْن َال تُــْر³َِ اB+ــاَس æُِســْخِط ((: ر³ اهللا عنــه َوقَــاَل اrْــُن َ�ْســُعودٍ 

َ
اÖَِْقــُ� أ

 ، ُ ــَك ا-+ َــْم يُْؤتِ �ــا  َحــًدا bََ َم
َ
ــْم أ ، َوَال تَلُ ِ َحــًدا bََ ِرْزِق ا-+

َ
ــَد أ ، َوَال َ�َْم ِ ا-+
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ــِرYٍص، َوَال   ــْرُص َح ــوقُُه ِح ْزَق َال �َُس ــر� �ــإِن+ ا
َ  فَ ــإِن+ ا-+

ــُة ²َرِهٍ، فَ ُه َكَراَه ــُرد� يَ
 Rَــا ــارََك َوÀََع ــِه  -Àَبَ ــِه وَُحْكِم ــِطِه وَِعلِْم ــر+  -بِِقْس �ــَل ا ــَرَح ِ� َجَع ْوَح َوالَْف

ْخِط  َوا�ر�َضااÖَِْقِ�  ك� َوا�س�  .))، وََجَعَل ا�َْهم+ َواHُْْزَن ِ� ا�ش+
 �Ñَُِراَسا	َطاٌء اْÊَ َنàََ�ُقـوَل:  ر*ه اهللا َو +ºِْلِسـِه َحـªَ ل+ُهـم+ ((َال َ�ُقـوُم ِمـْن�ا

ن+ـُه َال 
َ
ْ¿يَـا، وََحـº+ َ¿ْعلَـَم & َن َعلَيْنَـا َ�َصـائَِب ا�� َهْب Bََا يَِقينًا ِمنَْك َحÀُ +ºَهـو�

ْزِق إِال+ مَ  يُِصيWُنَا إِال+ َما َكتَبَْت   ا قََسْمَت Bََا)).َعلَيْنَا، َوَال يُِصيWُنَا ِمَن ا�ر�
ِصـيَب بُِمِصـيبٍَة ِ� ُدْ¿يَـاُه ِمـْن َذَهـاِب َمـاٍل، 

ُ
ْن يَُ~ـوَن الَْعبْـُد إَِذا أ

َ
َوا�+اÑِ: أ

ْو Áَْ�ِ َذ�َِك 
َ
ْو َوَ�ٍ أ

َ
ْن  -أ

َ
ْ¿يَـا أ ـا َذَهـَب ِمنْـُه ِمـَن ا�� رَْغَب ِ� ثَـَواِب َذ�ِـَك ِ�م+

َ
أ

يًْضا يËَْشَ 
َ
 ِمْن َكَماِل اÖَِْقِ�.َ�بَْ� fَُ، َوَهَذا أ

ُ
 أ

ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم  ن+ اB+ـِ�+ َصـm+ ا-+
َ
َوقَْد ُرِوَي َعِن ابْـِن Êَُمـَر ر³ اهللا عنهمـا أ

²ََن َ�ُقوُل ِ� ُدÇَئِـِه: ((ا�ل+ُهـم+ اقِْسـْم Bََـا ِمـْن َخْشـNَِتَك َمـا َ�ُـوُل بِـِه بNَْنَنَـا 
ُن َوOَْ�َ َمَعاِصيَك، َوِمْن َطا ُغنَا بِـِه َجن+تَـَك، َوِمـَن اÖَِْقـِ� َمـا Àَُهـو�

َعِتَك َما Àُبَل�
Áْبَـِة  ْ¿يَـا َوقِل+ـِة ا�ر+ ْ¿يَا َوُهـَو ِمـْن َعَالَمـاِت ا�ز�ْهـِد ِ� ا�� بِِه َعلَيْنَا َ�َصائَِب ا��

¿ْ  )١٤٩(ِ�يَها)) ُ Êَنْـُه: ((َمـْن زَِهـَد ا�� , ر³ََِ ا-+ ِëَ يَـا، َهانَـْت َعلَيْـِه ، َكَما قَاَل
 ا�ُْمِصيبَاُت)).

ــُث:  ــْن َوا�+اِل ــَذا ِم ، َوَه ــق� َHْا �ــُه ِ ــُدُه وََذام� ــِد َحاِم ــَد الَْعبْ ــتَِوَي ِعنْ ْن �َْس
َ
أ

ــْن  ــإِن+ َم
ــا، فَ ــِة ِ�يَه Áْبَ ــِة ا�ر+ ــا، َوقِل+ ــا، َواْحِتَقارَِه ْ¿يَ ــِد ِ� ا�� ْه ــاِت ا�ز� َعَالَم

ْ¿يَا ِعنْدَ  ، فَُرO+َمـا َ*َلَـُه َذ�ِـَك bََ تَـْرِك Êَُظَمِت ا�� م+ َحـب+ ا�َْمـْدَح َوîَـِرَه ا7+
َ
ُه أ

، وbَََ فِْعــِل َكِثـٍ� ِمـَن اْ�َاِطـِل رََجـاَء ا�َْمــْدِح،  م� َكِثـٍ� ِمـَن اHَْـق� َخْشـيََة ا7+
، َدل+ bََ ُســقُ  ــُه ِ� اHَْــق� ــِن اْســتََوى ِعنْــَدُه َحاِمــُدُه وََذام� لَــِة َ�َم ِpْوِط َم

                                                           

١٤٩)) الßمذي رواه (٣٥٠٢Ñاأل�ا اإلمام وحسنه ، (
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، َوَمـا ِ�يـِه رَِضـا َ�ـْوَالُه، َكَمـا   ا�َْمْخلُوöَِ� ِمْن قَلِْبِه، َواْمِتَالئِِه ِمْن َ¥َب+ِة اHَْـق�
 ُ . َوقَـْد َمـَدَح ا-+ ِ ْن َال تُـْر³َِ اB+ـاَس æُِسـْخِط ا-+

َ
قَاَل اrُْن َ�ْسـُعوٍد: اÖَِْقـُ� أ

يَن ُ�َاِهُدوَن ِ� َسWِيِل  ِ
، َوَال Ìََافُوَن �َْوَمَة َالئٍِم. ا7+ ِ  ا-+
 

 من أقوال ا�سلف :�
ــا، َو�Uَُهــا  ْ¿يَ ْهــِد ِ� ا�� َخــُر ِ� Àَْفِســِ� ا�ز�

ُ
ــاَراٌت أ ــلَِف ِعبَ ــْد ُرِوَي َعــِن ا�س+ َوقَ

ــِن  ــْوِل اHََْس َم، َكَق ــد+ ــا Àََق ــُع إRَِ َم ــه اهللا تَرِْج ى ر*
َ
ي إَِذا َرأ ِ

ــُد ا7+ اِه : ((ا�ز+
ــَو  ــًة ُه ــَد َحِقيَق اِه ن+ ا�ز+

َ
ــُع إRَِ أ ــَذا يَرِْج ))، َوَه �ðــ ــُل ِم فَْض

َ
ــَو أ ــاَل: ُه َحــًدا قَ

َ
أ

َشــد� 
َ
Yَاَســِة أ ْهــُد ِ� ا�ر� اِهــُد ِ� َمــْدِح َ¿ْفِســِه َوÀَْعِظيِمَهــا، َو�َِهــَذا ُ�َقــاُل: ا�ز� ا�ز+

ْخـَرَج ِمـْن قَلِْبـ
َ
ـِة، َ�َمـْن أ َهـِب َوالِْفض+ ْ¿يَـا ِمنُْه ِ� ا7+ Yَاَسـِة ِ� ا�� ِه ُحـب+ ا�ر�

ي �َْسـتَِوي ِعنْـَدُه  ِ
ـا، َوَهـَذا ُهـَو ا7+ اِهـُد َحق/ َع ِ�يَها bََ اB+اِس، َ�ُهـَو ا�ز+ �� َ +ßَوال

ُه ِ� اHَْق� حَ   اِمُدُه وََذام�
ْن َال ر*ـه اهللا َوîََقْوِل ُوَهيِْب بْـِن ا�ْـَورْدِ  

َ
ْ¿يَـا أ bَ þََ َمـا : ((ا�ز�ْهـُد ِ� ا��

ْ
 تَـأ

 فَاَت ِمنَْها، َوَال Àَْفَرَح بَِما آتَاَك ِمنَْها))  
اكِ  م+ ُز ِ� زُْهِدهِ)).ر*ه اهللا قَاَل اrُْن ا�س+ اِهُد ا�ُْمْ�ِ  : ((َهَذا ُهَو ا�ز+

ــا َوِزYَا ــا َوöِْdبَا�َُه ــِد إِْدبَارَُه ــَد الَْعبْ ــتَِوي ِعنْ ــُه �َْس ن+
َ
& Rَِــُع إ ــَذا يَرِْج ــا َوَه َدÀَُه

 َوَ¿ْقُصَها، َوُهَو ِمثُْل اْسِتَواِء َحاِل ا�ُْمِصيبَِة وََعَدِ�َها َكَما َسبََق.
اِهِد َ�َقـاَل: ((َمـْن �َـْم َ�ْغِلـِب اHَْـَراُم َصـْ�َُه،  ر*ه اهللا وَُسئَِل ا�ز�ْهِري�  َعِن ا�ز+

اِهـَد  ن+ ا�ز+
َ
ـإِن+ َمْعنَـاُه أ

ـا öَبْلَـُه، فَ َو�َْم �َْشَغِل اHََْالُل ُشْكَرُه))، َوَهَذا قَِرYـٌب ِ�م+
ُخـذْ 

ْ
ْ¿يَا إَِذا قَـَدَر ِمنَْهـا bََ َحـَراٍم، َصـَ�َ Êَنْـُه، فَلَـْم يَأ ُه، َوdَِذا َحَصـَل fَُ ِ� ا��

ِ َعلَيِْه. ْكِر، بَْل قَاَم æُِشْكِر ا-+  ِمنَْها َحَالٌل، �َْم �َْشَغلُْه َعِن ا�ش�
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Ùِ اHُْـَواَرى: قُلْـُت �ُِسـْفيَاَن بْـِن ÊُيNَْنَـةَ  
َ
ْ*َُد rُْن أ

َ
: َمـِن )١٥٠(ر*ـه اهللا  َوقَاَل أ

 
ُ
ــاَل: ((َمــْن إَِذا أ ــا؟ قَ ْ¿يَ اِهــُد ِ� ا�� ))، ا�ز+ نِْعــَم َعلَيْــِه َشــَكَر، َوdَِذا اrْــتُِ�َ َصــَ�َ

، وَُحــWَِس  نِْعــَم َعلَيْــِه فََشـَكَر، َوdَِذا اrْــتُِ�َ فََصــَ�َ
ُ
ـٍد قَــْد أ بَــا ُ¥َم+

َ
َ�ُقلْـُت: يَــا أ

ا�Bْعَمَة، َكيْـَف يَُ~ـوُن َزاِهـًدا؟ َ�َقـاَل:(( اْسـُكْت، َمـْن �َـْم Àَْمنَْعـُه اB+ْعَمـاُء 
كْ  اِهُد)).ِمَن ا�ش� ، فََذ�َِك ا�ز+ ِ�ْ  ِر، َوَال اْ�َلَْوى ِمَن ا�ص+

َهـا، َووَْضــُعَها ِ� ر*ـه اهللا  َوقَـاَل َرOِيَعـةُ  ْشـيَاِء ِ�َق�
َ
ُس ا�ز+َهـاَدِة tَْـُع اْأل

ْ
: ((َرأ

َها)).  َحق�
ــْوِري�  ــاَل ُســْفيَاُن ا�+ َ�ــِل ر*ــه اهللا َوقَ

َ
ــ اْأل ُüَِــا ق ْ¿يَ ْهــُد ِ� ا�� ــNَْس : ((ا�ز� ، لَ

ْ×ِل الَْغِليِظ، َوَال بِلWُِْس الَْعبَاِء)). 
َ
 بِأ

ـْع َعلَيْنَـا ِمنَْهـا، َوَال  ْ¿يَـا، َووَس� ـْدنَا ِ� ا�� َوقَاَل: ((²ََن ِمْن ُدÇَئِِهـْم: ا�ل+ُهـم+ زَه�
بْنَا ِ�يَها)).  �Á َßُ�َ ،ن+اÊَ تَْزوَِها 

ْ*َدُ 
َ
َ�ـِل))، َوقَـاَل ر*ـه اهللا َوîََذا قَاَل اْإلَِماُم أ

َ
ـ اْأل ُüَِيَـا: ق¿ْ : ((ا�ز�ْهـُد ِ� ا��

يِْدي اB+اِس)).
َ
ا ِ� أ ُس ِ�م+

ْ
َ�ِل َواÖَْأ

َ
ًة: ((قüَُِ اْأل  َ�ر+

ْ¿يَـا،  ، بِـاْ	ُُروِج ِمـَن ا�� ِ َ�ـِل يُوِجـُب َ¥َب+ـَة ِلَقـاِء ا-+
َ
ـ اْأل َüَِن+ ق

َ
َووَْجُه َهـَذا أ

َ�ِل َ�ْقتَ 
َ
َ�لُـُه، َ�َقـْد َكـِرَه اْ�ََقـاَء ِ\ َ¥َب+َة اْ�ََقاِء ِ�يَهـا، َوُطوَل اْأل

َ
ـ أ َüََُ�َمـْن ق

ْ¿يَا، َوَهَذا نَِهايَُة ا�ز�ْهـِد ِ�يَهـا، َواْإلِْعـَراِض Êَنَْهـا، َواْسـتََدل+ اrْـُن ÊُيNَْنَـَة  ِ� ا��
ــْت لَُ~ــُم ا�+  ــْل إِْن ²َنَ ــْوِل بَِقــْوÀَ ِfَِعــاRَ: ((قُ �َِهــَذا الَْق ِ ــَد ا-+ اُر اْآلِخــَرُة ِعنْ

                                                           

١٥٠) (  9ِ
َ
ِد بِن ُ�َزاِحٍم، أ Ùِ ِعْمَراَن َميُْمْوٍن ا�ِهَال�Óِ َ�ْوَ± ُ¥َم+

َ
اِك بِن ((ُسْفيَاُن بُن ÊُيNَْنََة بِن أ ح+  ا�ض+

 � �óَم�، ا�ُكْوِ��، �ُم+ ا �Óِِهَال�ٍد ا بُو ُ¥َم+
َ
، َشيُْخ اإلِْسَالِم، أ ِüَْحافُِظ الَع ، ))[س� أعالم ُ�َزاِحٍم، اإلَِماُم ا�َكبِْ�ُ

 )].٤٥٤\٨اBبالء (
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  : ِfِــْو ــاِدöَِ�)) إRَِ قَ ــتُْم َص ــوَْت إِْن ُكنْ ــُوا ا�َْم ــاِس َ�تََمن+ +Bــْن ُدوِن ا ــًة ِم َخا�َِص
ْحَرَص اB+اِس bََ َحيَاٍة)) [اْ�ََقَرِة: 

َ
ُهْم أ  ] اْآليََة.٩٦ - ٩٤((َوoََِجَد¿+

 
 
 

: )١٥١(أقسام ا�زهد�
ــَم َكِثــٌ� ِمــنَ  قَْســاًما قَس+

َ
ْهــَد أ ــلَِف ا�ز� ْهــِد ا�س+ فَْضــُل ا�ز�

َ
: فَِمــنُْهْم َمــْن قَــاَل: أ

ْهــُد ِ� اHْـَـَراِم  ، ُ�ــم+ ا�ز� ِ ــِك، َوِ� ِعبَــاَدِة َمــا ُعِبــَد ِمــْن ُدوِن ا-+ ْ �Z�ْهــُد ِ� ا ا�ز�
ــ قَْس

َ
ــل� أ قَ

َ
ــَو أ ــَالِل، َوُه َHْا �ــُد ِ ْه ــم+ ا�ز� �ُ ،Qِــا ــَن ا�َْمَع ــِه ِم ــِد، ُ�� ْه اِم ا�ز�

ــNَْس  ــُث: لَ ــٌب، َوا�+اِل ــا َواِج ُهَم َçِ ،ــِد ْه ــَذا ا�ز� ــْن َه َالِن ِم و+
َ
ــَماِن اْأل فَالِْقْس

ِْك، ُ�م+ ِ� ا�َْمَعاQِ ُ��َها.  �Z�ْهُد ِ� ا Êَْظَم ا�َْواِجبَاِت ا�ز�
َ
إِن+ أ

 بَِواِجٍب، فَ
 َàــَزِ[� ر*ــه اهللاَو ــِه:  )١٥٢(َن بَْ~ــٌر ا�ُْم ــْدُعو ِإلِْخَوانِ ــاwُْم ((يَ ُ َوdِي+ ــَدنَا ا-+ زَه+

îَهُ  َßَ�َ يََراُه َ ن+ ا-+
َ
نُوَب ِ� اْ	َلََواِت، َ�َعِلَم أ ْمَكنَُه اHََْراَم َوا�7

َ
 .))زُْهَد َمْن أ

                                                           

بَُهات  (١٥١ قَسام : زهد ِ� اHََْرام وَُهَو فرض ع�  ، وزهد ِ� ا�ش�
َ
) قال ابن القيم ر*ه اهللا : ((ا�ّزْهد أ

بَْهة فَإِن قوYت اoحقت بِا�َْواِجِب َوdِن ضعفت ²ََن ُ�ْستَحبا، وزهد ِ� الفضول  وَُهَو ِ�َسب َ�َراتِب ا�ش�
م َوا َؤال وا�لقاء وََغ�ه  ، وزهد ِ� اB+اس  ، وزهد ِ� اB+فس ، وزهد ِ�يَما َال َ�ْعðِ من الَْ)َ B+َظر َوا�س�

�َيُْث تهون َعلَيِْه نَفسه ِ� اهللا ،  وزهد َجامع 7َ�ِك ُ�ه : وَُهَو ا�ّزْهد ِ�يَما سوى اهللا َوِ� « َما شغلك ِ
ن ا�ّزْهد : َعنُه ،  َوأفضل ا�ّزْهد إخفاء ا�ّزْهد ، وأصعبه ا�ّزْهد ِ� اHظوظ

َ
، َوالْفرق بNَنه َوOَ� ا�َْورع : أ

ره ِ� اْآلِخَرة ، َوالْقلب ا�ُْمَعلق با�شهوات َال  َ8َ -َْÌ ورع  : ترك َما�ترك َماال ينفع ِ� اْآلِخَرة ،  وا
له َوßْYك يَصح fَُ زهد َوَال ورع ،  قَاَل ¶" بن مَعاذ : " عجبت من ثََالث رجل يراÿ بَِعَمِلِه jلوقا مث

ن يعمله اهللا َورجل يبخل بَِماfِ ورOه �ستقرضه ِمنُْه فََال يْقرضُه ِمنُْه َشNْئا َورجل يرغب ِ� ُصْحبَة 
َ
أ

 ]١١٩-١١٨اzخلوق� و�ودتهم َواهللا يَدُعوهُ إRَِ صحبته و�ودته")) [الفوائد ص
١٥٢) �بُو Êَبِْد اِهللا ا

َ
بُو Êَبِْد ) ((بَْ~ُر بُن Êَبِْد اِهللا بِن Êَْمٍرو أ

َ
ُة، أ ُمَزِ[� ،  اِإلَماُم، الُقْدَوةُ، ا�َواِعُظ، اHُج+

) اBبالء أعالم Yَْن))[س� ِسْ�ِ َوابِْن اHََسِن، َمَع يُْذَكُر ْعَالِم،
َ
األ َحُد

َ
أ ، ا�üَِْي� ، ا�ُمَزِ[� )].٥٣٢\٤اِهللا
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Ùِ ُمِطيـعٍ  
َ
ثََالثَـِة  ا�ز�ْهـُد bََ ((: ر*ـه اهللا َوقَاَل اrُْن ا�ُْمبَارَِك: قَاَل َسـَالُم rْـُن أ

ـٍء ِمنْـُه  ْåَِæ َعـز+ وََجـل+ َوالَْقـْوَل، َوَال يُـَراُد ِ ْن Ìُِْلَص الَْعَمـَل ِ-+
َ
وُُجوهٍ: َواِحٌد أ

ْ¿يَا، َوا�+اÑِ: تَـْرُك َمـا َال يَْصـلُُح، َوالَْعَمـُل بَِمـا يَْصـلُُح، َوا�+اِلـُث: اHَْـَالُل  ا��
ْن يَْزَهَد ِ�يِه َوُهَو Àََطو�عٌ 

َ
ْدنَاَهاأ

َ
 .))، َوُهَو أ

وَ± ِمـَن ا�ز�ْهـِد ا�ز�ْهـَد ِ� 
ُ
رََجـَة اْأل ن+ـُه َجَعـَل ا�+

َ
ـا öَبْلَـُه، إِال+ & َوَهَذا قَِرYٌب ِ�م+

ــَغُر،  ْص
َ
ــُك اْأل َ +Z�ــَو ا ــِل، َوُه ــْوِل َوالَْعَم ــَالِص ِ� الَْق ــاِ� �ِْإلِْخ ــاِء ا�ُْمنَ Yَ ا�ر�

ْهِلَهـا، َوُهـَو ِمـْن نَـْوِع َواHَْاِ�ُل َعلَيِْه َ¥َب+ِة ا
َ
ِم ِعنْـَد أ ْ¿يَـا، َواo+َقـد� �َْمْدِح ِ� ا��

Yَاَسِة.  َ¥َب+ِة الُْعلُو� ِ�يَها َوا�ر�
ْدَهــَم: 

َ
ــاَل إِبْــَراِهيُم rْــُن أ ْصــنَاٍف: فَُزْهــُد فَــْرٍض، َوزُْهــُد ((َوقَ

َ
ْهــُد ثََالثَــُة أ ا�ز�

الَْفـْرُض: ا�ز�ْهـُد ِ� اHَْـَراِم، َوا�ز�ْهـُد الَْفْضـُل: فَْضٍل، َوزُْهُد َسـَالَمٍة، فَا�ز�ْهـُد 
بََهاِت  ْهُد ِ� ا�ش� َالَمُة: ا�ز� ْهُد ا�س+ ْهُد ِ� اHََْالِل، َوا�ز�  .))ا�ز�
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:) ١٥٣(القصدالقصد -٩٩
: )١٥٤(معò القصد�

ــلم ــه وس ــm اهللا علي ــال ص ــارOوا))ق دوا وق ــد� ــديد:  )١٥٥(: ((س ــراد بالÞس zا
�ـر 

ُ
ـ فيمـا أ �üالعبـادة فـال يق �وسـط oـداد، وهـو القصـد، وا العمل با�س�

 به، وال يتحمل منها ما ال يطيقه.
ــميل ــن ش ــ ب 'Bــاَل ا ــه اهللا قَ ــن  )١٥٦(ر* ــد � ا�ي ــداد القص : ((ا�س

 وا�سWيل)).

                                                           

 ) وما بعدها ٤١٢\٤) ªموع ا�رسائل ( (١٥٣
. َولَْن «اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صm اهللا عليه وسلم:  ) عن أÙ هرYرة ر³ (١٥٤ ٌÔُْ� يَن إِن+ ا��

وَْحِة، وَ  وا، َواْستَِعينُوا بِالَْغْدَوةِ َوا�ر+ ُZِْæ
َ
ُدوا َوقَاِرOُوا َوأ َحٌد إِال+ َغلَبَُه، فََسد�

َ
يَن أ Dَْةِ �َُشاد+ ا�� ٍء ِمَن ا�� ْ�َ «

 » .والقصد القصد تبلغوا«لفظ  ُمت+َفٌق َعلَيِْه. َوِ� 
قال العالمة ا�سعدي ر*ه اهللا : ((ما أعظم هذا اHديث، وأtعه �لخ� وا�وصايا اBافعة، واألصول 

أي مÔN » إن ا�ين �Ô«اDامعة، فقد أسس صm اهللا عليه وسلم � أوf هذا األصل ا�كب�، فقال: 
تروîه، فإن عقائده ال¯ ترجع إR اإليمان باهللا �سهل � عقائده وأخالقه وأعماf، و� أفعاf و

و�الئ~ته وîتبه ورسله واÖوم اآلخر والقدر خ�ه وÄه: � العقائد ا�صحيحة ال¯ تطم2 �ا 
القلوب، وتوصل مقتديها إR أجل 1ية وأفضل مطلوب، وأخالقه وأعماf أ×مل األخالق، وأصلح 

وOفواتها يفوت ا�صالح �ه، و� �ها مÔNة �سهلة، «  األعمال، بها صالح ا�ين وا�نيا واآلخرة،
�@ف يرى نفسه قادرا عليها ال èشق عليه، وال ت~لفه، عقائده صحيحة æسيطة، تقبلها العقول 

 ) ط : ا�رشد].٧٧ا�سليمة، والفطر اzستقيمة، وفرائضه أسهل �ء))[بهجة قلوب األبرار (ص
 م األ�اÑ) ، وحسنه اإلما٢١٤١) رواه الßمذي ( ١٥٥(

بُو اHََسِن ا�َماِزِ[�  ) (١٥٦
َ
، ((اB+ْ'ُ بُن ُشَميِْل بِن َخرََشَة بِن َزYٍْد ا�َماِزِ[� ، الَعال+َمُة، اإلَِماُم، اHَافُِظ، أ

Yَْن وَ  ِZَْتَْ�ِ وَِعËُْحُدوِْد َسنَِة اث �ِ : �ُِمَها.ُوِ�َÇََُْل َ�ْرَو، وYنَِز ، ، اB+ْحوِي� مائٍَة))[س� أعالم اBبالء ا�üَِْي�
)٣٢٨\٩.[( 
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بـ� اoفـرYط واِإلفـراط فهمـا �متـان  وîذ�ك اzقارOة اzراُد بهـا اoوسـطط
 بمعò واحٍد أو متقارب.

 وهو اzراد بقوf � ا�رواية األخرى: "وعلي~م هديًا قاصًدا".
قوf: "وأZæـوا" يعـð أن مـن �-ـ � طاعـة اهللا bََ الÞسـديد واzقارOـة 

 فليZW، فإنه يصل و�سبق ا�ائب اzجتهد � األعمال.
 

:  فضله�
 

االقتصـاد واzقارOـة أفضـُل مـن غ�هـا، فمـن سـلكها فليZWـ فإن طرYَق 
ــ�  ــا، وخ ــاد � غ�ه ــن االجته ــٌ� م ــنة خ ــاَد � س ــإن+ االقتص ــول ف با�وص

، فمــن ســلك طرYقــه ²ن -صــm اهللا عليــه وســلم  -ا�ــدي هــدي ¥مــد 
 أقرب إRَِ اهللا من غ�ه.

 ولNست الفضائُل ب~ـة، األعمـال ا�دنيـة، ل~ـن ب~ونهـا خا�صـًة هللا
 عز وجل، صوابًا bََ متابعة ا�سنة. وO~ة معارف القلوب وأعما�ا.

ــب+  ــوف وأح ــه، وf أخ ــه وÄائع ــه وأحÛم ــرف وOدين ــاهللا أع ــن ²ن ب فم
 وأرJ فهو أفضُل {ن لNس كذ�ك، وdن ²ن أ× منه عمًال باDوارح.

�شــة ر³ اهللا عنهــا بقــول اBــّ� Ç حــديث �ــارة  وRd هــذا اzعــò اإلِش
 mّوا واعلمـوا أنّـه لـن يُـْدِخل أحـًدا (( اهللا عليـه وسـلم: صOدوا وقـار سـد�

َحب+ األعمال إRَِ اهللا أدومها وdْن قل
َ
 .)١٥٧( ))من~م عملُه اDنَة، وdن أ

                                                           

)١٥٧() ا�خاري )٦٤٦٤أخرجه
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  Rَِــك الِعلْــم بأحــب� األعمــال إ�فــأ�ر باالقتصــاد � العمــل وأن يضــم إRَِ ذ
 اهللا، وOأن العمل وحده ال يدخل اDنة.

 
 من أقوال ا�سلف ا�صالح :�

لف:  ما سـبقهم أبـو ب~ـر ب~ـة صـوم وال صـالة ((و�ذا قَاَل بعض ا�س+
 .))ول~ن åæء وقر � صدره

ــهم:  ــال بعض ــة هللا ((وق ــه اzحب ــدر أÙ ب~ــر ر³ اهللا عن ي ²ن � ص ِ
ا7+

 .))ورسوf واBصيحة لعباده
 صـالٍة وال مـا بلـغ مـن بلـغ ب~ـة صـيام((وقال طائفة مـن العـارف�: 

 .))وسالمة ا�صدور واBصيحة �ألمة ول~ن æسخاوة األنفس
 .))وOذم نفوسهم((زاد بعضهم: 

َمـا تفـاوتوا بـاإلرادات و�ـم يتفـاوتوا ب~ـة ا�صـيام ((وقال آخر منهم:  إِ¿+
 .))وا�صلوات

طـوُل أعمـار بـð إìائيـل وضـدة اجتهـادهم  ر*ه اهللا وُذكر ألÙ سليمان
َمـا يرYـد اهللا ((َ�َقـاَل:  � األعمـال، وأن+ مـن اBـاس مـن غـبطهم بـذ�ك إِ¿+

 . أو كما قَاَل.))من~م صدق اBية فيما عنده
أنــتم أ×ـ صــوًما وصــالًة ((ألصـحابه:  ر³ اهللا عنــه وقـال ابــن �سـعود
 .))²نوا خً�ا من~م، وهم -صm اهللا عليه وسلم  -من أصحاب ¥مٍد 

 قا�وا: وOما ذاك؟
ْ¿يَا وأرغب � اآلخرة((قَاَل:   )١٥٨())²نوا أزهد من~م � ا��

                                                           

) وقال: صحيح bََ ٣٥٠\٤)، واHاwم � "�ستدرîه" (٥٠١) أخرجه ابن اzبارك � "ا�زهد" ( (١٥٨
) ا�شعب � ùوا�يه Ìرجاه، و�م ا�شيخ� ).٣٧٤\Ä٧ط
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ــاآلخرة  �ُشــ�� ــوOهم ب ــق قل ــاقوا مــن بعــدهم æشــدة تعل إRَِ أن ا�صــحابة ف
ــا بتحق�هــا وتصــغ�ها، وdن ²نــت  ْ¿يَ ورغبــتهم فيهــا وdعراضــهم عــن ا��

 � أيديهم، فÛنت قلوOُُهم منها فارغًة، وOاآلخرة {تلئًة.
، فإن+ـُه ²ن أشـد+ -صـm اهللا عليـه وسـلم  -وهذه اHال ورثوهـا مـن نWـيهم 

ْ¿يَـا، وتعلًقـا بـاهللا وOـا�ار اآلخـرة مـع �الæسـته  ا	َلِْق  فرا1ً بقلبه مـن ا��
�لخلق بظاهره، وقيامه بأعباء اBبوة وسياسة ا�ين وا�نيا. 

وîذ�ك خلفـاؤه ا�راشـدون بعـده، وîـذ�ك أعيـان اoـابع� �ـم بإحسـان 
، وقـد ²ن � زمـانهم مـن هـو ر*ـه اهللا H²سن وعمـر بـن عبـد العزYـز

صــوًما وصــالًة، ول~ــن �ــم يصــل قلبُــُه إRَِ مــا وصــلت إÖَِْــه  أ×ــ مــنهم
ْ¿يَا وتوُطنها اآلخرة.  قلوب هؤالء من ار�ا�ا عن ا��
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االستقامة :-١٠
تعرYفها :�

يــُن الَْقــي�ُم ِمــْن Áَــْ�ِ ÀَْعــِرYٍج Êَنْــُه  ــاِط ا�ُْمْســتَِقيِم، َوُهــَو ا�� َ �ü�ِ�َ ُســلُوُك ا
ــًة  ــِة، ُ�ْمنَ ــاِهَرِة َواْ�َاِطنَ ــاÇَِت ُ��َهــا، الظ+ ِــَك فِْعــَل الط+ �ــًة، َو�َْشــَمُل َذ َÔُْ� َوَال

 َوتَْرَك ا�َْمنِْهي+اِت ُ��َها َكَذ�َِك.
َراَد 

َ
ــا أ َم ــِد إِ¿+ ــِتَقاَمُة bََ اo+وِْحي ــَراَد اِالْس ــم : إِن+ ا�ُْم ــل العل ــض أه ــال بع وق

 ِ ــاِر، َوُهــَو َ�ِْقيــُق َمْعــòَ َال إfََِ اo+وِْحيــَد الÛَِْ�ــَل ا7+ +Bا َbَ ُم َصــاِحبَُه ــر� ي ُ¶َ
ي ُ�َطــاُع، فَــَال ُ�ْع4َــ َخْشــيًَة َوdِْجــَالًال  ِ

ــوُد ا7+ fََ ُهــَو ا�َْمْعبُ ــإِن+ اْإلِ
، فَ ُ إِال+ ا-+

 ��ُ Qِــا ً وَُدÇًَء، َوا�َْمَع ــَو�0 ــاًء َوتَ ــًة َورََج ــًة َوَ¥َب+ ــَذا َوَ�َهابَ ــٌة ِ� َه ــا قَاِدَح َه
 : ُ َعــز+ وََجــل+ ــيَْطاُن، قَــاَل ا-+ اµِ ا�َْهــَوى َوُهــَو ا�ش+ َهــا إَِجابَــٌة ِ�َ +¿

َ
اo+وِْحيــِد، ِأل

ََذ إِ�ََهُه َهَواُه)) [اDَْاِ�يَِة:  +Mيَْت َمِن ا
َ
فََرأ

َ
 ]٢٣((أ

ي َال َ�ْهـَوى َشـNْئً   ِ
ا إِال+ َرîِبَـُه))، َ�َهـَذا ُ�نَــاِ� قَـاَل اHََْسـُن َوÁَـْ�ُُه: ((ُهـَو ا7+

 اِالْسِتَقاَمَة bََ اo+وِْحيِد.
 

 فضلها : �
 Óِ قُـْل ، ِ ُ Êَنْـُه، قَـاَل: قُلْـُت: يَـا رَُسـوَل ا-+ ِ ر³ََِ ا-+ Êَْن ُسْفيَاَن بِْن Êَبِْد ا-+

َحـًدا Áَـْ�ََك، قَـاَل:
َ
ُل Êَنْـُه أ

َ
ْسـأ

َ
، ُ�ـم+  ِ� اْإلِْسَالِم قَـْوًال َال أ ِ قُـْل آَمنْـُت بِـا-+

 َرَواُه ُ�ْسِلٌم.» اْستَِقمْ 
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  �ِ Óِ ــْل ــل+َم: (( قُ ــِه وََس ُ َعلَيْ ــm+ ا-+ ــِ�� َص �ِلن+ ِ ــِد ا-+ ــِن Êَبْ ــْفيَاَن بْ ــْوُل ُس قَ
 َçَ ْن ُ�ْعِلَمـُه

َ
َحـًدا rَْعـَدَك )) َطلَـَب ِمنْـُه أ

َ
ُل Êَنْـُه أ

َ
ْسـأ

َ
ًمـا اْإلِْسَالِم قَْوًال َال أ

ْ�ِر اْإلِْسَالِم ²َِ�يًـا َحـº+ َال َ¶ْتَـاَج rَْعـَدُه إÁَ Rَِـْ�ِهِ، َ�َقـاَل fَُ اB+ـِ�� 
َ
َجاِمًعا ِأل

ــِة  َوايَ ــتَِقْم)) َوِ� ا�ر� ــم+ اْس �ُ ، ِ ــا-+ ــُت بِ ــْل آَمنْ ــل+َم: ((قُ ــِه وََس ُ َعلَيْ ــm+ ا-+ َص
، ُ�ـم+  ُ َ ا-+ �Fْخَرى: (( قُْل: َر

ُ
: اْأل ٌع ِمـْن قَـْوfِِ َعـز+ وََجـل+ َÏَاْسـتَِقْم )) َهـَذا ُمنْـ

ْن َال 
َ
ــيِْهُم ا�َْمَالئَِ~ــُة أ ُل َعلَ +pَــ َÞَُ�ــم+ اْســتََقاُ�وا ت ُ ــا ا-+ ــا�ُوا َر�Oنَ يــَن قَ ِ

((إِن+ ا7+
ــ ِ̄ ُكنْــتُْم تُوَعــُدوَن)) [فُص� ــ

ــِة ال+ ــوا بِاDَْن+ ُZِْæ
َ
ــافُوا َوَال َ�َْزنُــوا َوأ َMَ :٣٠لَْت ، [

ــوٌْف  ــَال َخ ــتََقاُ�وا فَ ــم+ اْس �ُ ُ ــا ا-+ ــا�ُوا َر�Oنَ ــَن قَ ي ِ
: ((إِن+ ا7+ ــل+ ــز+ وََج ــْوfِِ َع َوقَ

يَن ِ�يَهـا َجـَزاًء بَِمـا  -َعلَيِْهْم َوَال ُهْم َ¶َْزنُوَن  ْصـَحاُب اDَْن+ـِة َخـاِ�ِ
َ
وَ�ِـَك أ

ُ
أ

ْحَقاِف: 
َ
 ] .١٤ - ²َ١٣نُوا َ�ْعَملُوَن)) [اْأل

: تعاهدها باoوOة�
: ((فَاْســتَِقيُموا إÖَِْــِه َواْســتَْغِفُروُه)) [فصــلت:  ــْوfِِ َعــز+ وََجــل+ ] إَِشــاَرٌة ٦َوِ� قَ

ــَك  ِ �ــَ�ُ َذ ــا، َ�يُْج ُ�وِر بَِه
ْ
ــأ ــِتَقاَمِة ا�َْم ــٍ� ِ� اِالْس ــْن Àَْقِص ــد+ ِم ــُه َالبُ ن+

َ
& Rَِإ

ِ\ــ  ــِ�� بِاِالْســِتْغَفاِر ا�ُْمْقتَ +Bاِالْســِتَقاَمِة، َ�ُهــَو َكَقــْوِل ا Rَِر�ُجــوِع إ��ِلت+ْوOَــِة َوا
ــه :  ــاٍذ ر³ اهللا عن ــل+َم �ُِمَع ــِه وََس ُ َعلَيْ ــm+ ا-+ ــَت، «َص ــا ُكنْ َ َحيْثَُم ــِق ا-+ ات+

�Nئََة اHََْسنََة Àَْمُحَهـا تِْبِع ا�س+
َ
ُ ». َوأ ْخـَ�َ اB+ـِ�� َصـm+ ا-+

َ
ن+ َوقَـْد أ

َ
 َعلَيْـِه وََسـل+َم أ

ــاُم  ــُه اْإلَِم ــا َخر+َج ــِتَقاَمِة، َكَم ــق+ اِالْس ــِتَقاَمَة َح ــوا اِالْس ــْن يُِطيُق ــاَس لَ +Bا
ْ*َدُ 

َ
، َعـِن اB+ـِ�� ر³ اهللا عنـه  ِمـْن َحـِديِث ثَْوOَـانَ  )١٦٠(، َواrُْن َماَجـهْ )١٥٩(أ

ــاَل:  ــل+َم قَ ــِه وََس ُ َعلَيْ ــتَِقيمُ «َصــm+ ا-+ ــْ�َ اْس ن+ َخ
َ
ــوا أ ــوا، َواْعلَُم ــْن ُ�ُْص وا َولَ

                                                           

 )٢٢٣٧٨) برقم ( (١٥٩
١٦٠)) برقم (٢٧٧Ñاأل�ا اإلمام وصححه (
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ـَالُة، َوَال ُ¶َـافُِظ bََ ا�ْوُُضـوِء إِال+ ُ�ـْؤِمنٌ   Êَْماِلُ~ُم ا�ص+
َ
، َوِ� ِرَوايَـٍة �ِْإلَِمـاِم »أ

ْ*ََد: 
َ
ُدوا َوقَاِرOُوا، َوَال ُ¶َافُِظ bََ ا�ْوُُضوِء إِال+ ُ�ْؤِمنٌ «أ  » .َسد�

ــِحيَحْ�ِ  ُ َوِ� " ا�ص+ ــm+ ا-+ ــِ�� َص +Bــِن ا ــُه َع ُ Êَنْ ــَرَة ر³ََِ ا-+ ْYُهَر Ùِ
َ
ــْن أ Êَ " 

ُدوا َوقَاِرOُوا«َعلَيِْه وََسل+َم قَاَل:   » .َسد�
Êَْمـاِل 

َ
قْـَواِل َواْأل

َ
يـِع اْأل ِtَ �ِ َداُد: ُهَو َحِقيَقُة اِالْسـِتَقاَمِة، َوُهـَو اْإلَِصـابَُة فَا�س+

ي يَرْ َوا�َْمَقاِصِد، ²َ  ِ
 Vِ إRَِ َغَرٍض، َ�يُِصيبُُه.7+

ْن يُِصيَب َما قَـُرَب ِمـَن الَْغـَرِض إَِذا �َـْم يُِصـِب الَْغـَرَض َ¿ْفَسـُه، 
َ
َوا�ُْمَقاَرOَُة: أ

ــَرِض،  ــَداِد َوdَِصــابَِة الَْغ ًما bََ قَْصــِد ا�س+ ْن يَُ~ــوَن ُ�َصــم�
َ
ــِط أ ْZَِæ َولَِ~ــْن

ُ َعلَيْـِه َ�تَُكوُن ُمَقاَرOَتُُه Êَْن  Áَـْ�ِ Êَْمـٍد َوYَـُدل� َعلَيْـِه قَـْوُل اB+ـِ�� َصـm+ ا-+
 : ــِ�� ــْن «وََســل+َم ِ� َحــِديِث اHََْ~ــِم بْــِن ُحــْزٍن الُْ@َ ــاُس، إِن+ُ~ــْم لَ +Bَهــا ا ��

َ
&

ــوا  ــوا  -Àَْعَملُ ــْن تُِطيُق ْو لَ
َ
ــ -أ ُZِْæ

َ
ُدوا َوأ ــد� ــْن َس ــْرتُُ~ْم، َولَِ~ �َ

َ
ــا أ » واُ«+ َم

ُدوا ِ�  َــْو َســد+ �ُهْم  ــإِ¿+
ــòَ: اقِْصــُدوا الÞ+ْســِديَد َواْإلَِصــابََة َواِالْســِتَقاَمَة، فَ َوا�َْمْع

ِ�ُروا بِِه ُ��ِه.
ُ
 الَْعَمِل ُ��ِه، لÛََنُوا قَْد َ�َعلُوا َما أ

ــ َ +Ôَــا ف ــِد، َكَم ــِب bََ اo+وِْحي ــِتَقاَمُة الَْقلْ ــِتَقاَمِة اْس ْصــُل اِالْس
َ
ــٍر  فَأ ــو بَْ~ بُ

َ
أ

يُق  ــد� ــه ا�ص� ــْوfَُ:  ر³ اهللا عن ــْ�ُُه قَ Áَــم+ ((َو �ُ ُ ــا ا-+ ــا�ُوا َر�Oنَ ــَن قَ ي ِ
إِن+ ا7+

ــتََقاُ�وا ــاِف:  ))اْس ْحَق
َ
ــمْ ١٣[اْأل َ �ُهْم  +¿

َ
ــ$ ــتََقاَم  ] بِ ــºَ اْس ــْ�ِهِ، َ�َم Áَ Rَِــوا إ يَلْتَِفتُ

، وbَََ َخْشـــ ِ ـــِة ا-+ ـــُب bََ َمْعِرفَ ـــِه، الَْقلْ ـــِه، َوَ¥َب+ِت ، َوَ�َهابَِت ِfِِْجـــَالdَِتِه، َوN
ــا ِســَواُه،  ِ َعلَيْــِه، َواْإلِْعــَراِض Êَم+

َوdَِراَدتِــِه، َورََجائِــِه، وَُدÇَئِــِه، َواo+ــَو��
ْعَضــاِء، 

َ
ــَو َ�ِلــُك اْأل ــَب ُه ــإِن+ الَْقلْ

ــِه، فَ ــا bََ َطاَعِت اْســتََقاَمِت اDَْــَواِرُح ُ��َه
ـ َوِ�َ جُ  َ �Ôَُِك ف�إَِذا اْستََقاَم ا�َْمِلـُك، اْسـتََقاَمْت ُجنُـوُدُه َورÇََيَـاُه، َوîَـَذ

نُوُدُه، فَ
 :RََعاÀَ ُfُيـِن َحِنيًفـا((قَْو ��ِ�قِْم وَْجَهـَك 

َ
وِم:  ))فَأ ] بِـإِْخَالِص الَْقْصـِد ٣٠[ا�ـر�

.ُfَ َكY ِÄَ َِراَدتِِه وَْحَدُه َالdَو ِ +-ِ 
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 عالمات االستقامة : تYpه ا�لسان منن�
ــُه  إِن+

ــاُن، فَ ــَواِرِح ا�ل�َس َDْــَن ا ــِب ِم ــَد الَْقلْ ــِتَقاَمتُُه rَْع ــَراَ: اْس ــا يُ ــُم َم Êَْظ
َ
َوأ

ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم  َ�ـَر اB+ـِ�� َصـm+ ا-+
َ
ـا أ ُ Êَنْـُه، َو�َِهـَذا �َم+ تُرtَُْاُن الَْقلِْب َوا�ُْمَع��

ــاهُ  ــِتَقاَمِة، وَص+ ــدَ  بِاِالْس َ*ْ
َ
ــاِم أ ــنَِد اْإلَِم ــانِِه، َوِ� " ُ�ْس ــِظ �َِس ْف ِ�ــَك ِ ِ �ــَد َذ  rَْع

�َـٍس )١٦١(
َ
ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم قَـاَل: ر³ اهللا عنـه  Êَْن أ َال «، َعـِن اB+ـِ�� َصـm+ ا-+

 +ºَْسـتَِقيَم قَلْبُـُه، َوَال �َْسـتَِقيُم قَلْبُـُه َحـ� +ºبْـٍد َحـÊَ َْسـتَِقيَم �َْستَِقيُم إِيَماُن�
ـــانُهُ  ـــِذي�  ))�َِس ِم ْ �ß١٦٢(َوِ� ال( Çًـــو ـــه َ�ْرفُ ـــِعيٍد ر³ اهللا عن Ùِ َس

َ
ـــْن أ Êَ

ــاَن،  ــُر ا�ل�َس ــا تَُ~ف� ــاَء ُ�+َه ْعَض
َ
ــِإن+ اْأل ــُن آَدَم، فَ rْــبََح ا ْص

َ
ــا: " ((إَِذا أ َوَ�ْوقُوفً

ــتََقْمنَا، َوdِِن  ــتََقْمَت اْس ــإِِن اْس
ــَك، فَ ــُن بِ ْúَ ــا َم إِ¿+

ــا، فَ َ ِ�ينَ ــِق ا-+ ــوُل: ات+ َ�تَُق
 َجْجنَا))اْعوََجْجَت اْعوَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 )٢٥٥٤) ، وحسنه اإلمام األ�اÑ � صحيح الßغيب والßهيب (١٣٠٤٨برقم ( ) (١٦١
١٦٢)) برقم (٢٤٠٧Ñاأل�ا اإلمام وحسنه ، (
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: )١٦٣(اHذر من اDدل-١١
اDدل من األ�ور اHادثة : �

ــلف، اDــدال وا	صــام واzــراء � �ســائل اHــالل  و{ــا أن~ــره أئمــة ا�س+
واHرام أيضاً، و�م ي~ن ذ�ـك طرYقـة أئمـة اإلسـالم، وdنمـا أحـدث ذ�ـك 

� �ســائل ا	ــالف بــ� ا�شــافعية  بعــدهم كمــا أحدثــه فقهــاء العــراق�
ــا، و�  ــب ا	ــالف ووســعوا ا�حــث واDــدال فيه ــة، وصــنفوا كت واHنفي
ذ�ــك ¥ــدث ال أصــل f، وصــار ذ�ــك علمهــم، حــº شــغلهم عــن الِعلْــم 

 اBافع.
ـلف وورد اHـديث اzرفـوع � ا�سـ    َمـا َضـل+ قَـْوٌم «وقد أن~ر ذ�ك ا�س+

وتُوا اDَْـ
ُ
Oُـوُه �َـَك إِال+ َجـَدًال بَـْل ُهـْم rَْعَد ُهًدى، إِال+ أ  ((َمـا 8ََ

َ
َدَل. ُ�ـم+ قَـَرأ

 .)١٦٤(]»٥٨قَْوٌم َخِصُموَن)) [ا�زخرف: 
ــلف:  ــض ا�س+ ــال بع ــل ((وق ــاب العم ــتح f ب ــً�ا ف ــد خ إذا أراد اهللا بعب

وأغلق عنه بـاب اDـدل، وdذا أراد اهللا بعبـد Äًا أغلـق عنـه بـاب العمـل 
 .))وفتح f باب اDدل

ــال  ــكوق �ــه اهللا  ما ــذا ((: ر* ــون ه ــم Öكره ــ�ة وdنه ــذه ا� ــت ه îأدر
ي فيه اBاس اÖوم  ِ

 .))يرYد اzسائل-اإلكثار ا7+
                                                           

 ) وما بعدها بتüف �س�١٩\ª٣موع ا�رسائل ( ) (١٦٣
)١٦٤) ماجه ابن رواه صحي٤٨) ((حسن : Ñاأل�ا اإلمام وقال ، ح)))
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ــول:   ــا وYق ــ)م والفتي �ــه tــل ((وàن يعيــب كــة ا ــت@م أحــدهم كأن ي
 .))مغتلم، يقول: هو كذا هو كذا، يهدر � çمه

ــال اهللا ــول: ق ــائل وYق ــة اzس ــواب � ك Dــره ا ــل:  وàن ي~ ــز وج ع
)) [اإلìاء:  �Fــِر َر �ْ

َ
ــْن أ وُح ِم ــر� �ــِل ا وِح قُ ــر� ��ُونََك َعــِن ا

َ
ــأ ] فلــم ٨٥((َو�َْس

�ًمـا با�سـ  �ـادل عنهـا؟ Ç رجـل ي~ـون�يأته � ذ�ك جواب وöِيـَل fَُ: ا
ن+ة، فإن قبل منه وdال سكت ((قال:  . ))ال ول~ن �Ì با�س�

 .))بنور الِعلْم اzراء واDدال � الِعلْم يذهب((وقال: 
، وàن يقــول � ))اzــراء � الِعلْــم يقôــ القلــب وYــورث الطعــن((وقــال: 

اzسائل ال¯ �سأل عنهـا كثـً�ا: ال أدري. وàن اإلمـام أ*ـد �سـلك سـWيله 
 � ذ�ك.

اzسـائل، وعـن اzسـائل  وقد ورد ا�B عن كة اzسـائل وعـن أغلوطـات
 قبل وقوع اHوادث، و� ذ�ك ما يطول ذكره.
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 : )١٦٥(ترك ا�سلف �لجدل�
فما سكت من سكت عن كة ا	صـام واDـدال مـن سـلف األمـة جهـًال 

 وال عجًزا، ول~ن سكتوا عن علم وخشية هللا.
ــم  ومــا ــم وتوســع مــن توســع بعــدهم باختصاصــه بعل ــم مــن ت~ل ت~ل

 دونهم، ول~ن حبّا �ل)م وقلة ورع.

                                                           

َوَما برح من أدرîنا من أهل الْفضل َوالِْفْقه من ِخيَار ) قال قوام ا�سنة األصبهاÑ ر*ه اهللا : (( ١٦٥(
شد الَْعيْب َوYنَْهْوَن َعن لقائهم 

َ
ِي أ

ْ
أ ْخذ بِا�ر+

َ
أوÖة اB+اس يعيبون أهل اDدل واoنقيب، وYعيبون اْأل

نهم أهل ضالل و�رYف oأوYل كتاب اهللا
َ
شد اoحذير، َوÌُِْ�ُونَا أ

َ
 وªا�ستهم و¶ذرونا مقارOتهم أ

 fَعلَيِْه وََسل+م َ  -وَسَ  رَُسو ُ ُ َعلَيِْه وََسل+م َ  -َوَما تو� رَُسول اهللا  -َصm+ ا-+ َحº+ كره اzَْسائِل  -َصm+ ا-+
 f²ََن من قَْو +ºغ� �وطن َح �ُْمسلم� ِ�ُ�ور وزجر َعن َذ�ِك وحذر ا

ُ
 -واoنقيب وا�حث َعِن اْأل

ُ عَ  ِي من  -لَيِْه وََسل+م َ َصm+ ا-+
ن قَاَل: (( ذور[ َما ترîت~م فإِنما هلك ا7+

َ
(ِ�) َكَراِهيَة َذ�ِك أ

ء فَأ ْåَِæ رتُ~م�
َ
ء فَاْجتËَبُوهُ، وdَِذا أ نWِْيَائهْم، فَإَِذا َ¿َهيْتُُ~ْم َعن َ�ْ

َ
توا قبلُ~ْم æسؤا�م َواْختَِالفهْم bََ أ

 
َ
�ر أ×ف zن يعقل َعِن اoنقيب من َهَذا، َو�م يبلغ اB+اس يَْوم قيل �َُهم َهَذا ِمنُْه َما اْستََطْعتُم )) فَأ

َ
ي أ

ْهَواء وخالفوا 
َ
ا بلُغوا اÖَْْوم، وَهل هلك أهل اْأل ُ�ور ُجزْءا من مائَة ُجزْء ِ�م+

ُ
الَقْول من الَْكْشف َعِن اْأل

bََ دين ضالل وَشبهه َجِديَدة، َال يُِقيُموَن اHْق إِال بأخذهم باDدل، واoفك� ِ� دينهم فهم « يَْوم 
 bََ دين َوdِن أعجبهم، إِال نقلهم اDدل واoفك� إRَِ دين سواهُ، َو�َو �ز�وا ا�ّسَ  َوأ�ر ا�ُْمسلم�   =

ِي حضهم َعلَيِْه رَُسول اهللا 
�ر ا7+

َ
ك، َوأخُذوا بِاْأل ُ َعلَيِْه  َصm+  -= َوترîُوا اDدل لقطعوا Êَنُْهم ا�ش+ ا-+

�ر ا-+ َما  -وََسل+م َ 
َ
ورضيه �َُهم، َولَكنُهْم ت~لفوا َما قد كفوا �ؤنتة، و*لوا Êُ َbَُقو�ْم من اBّظر ِ� أ

ْ�َن َما أْعطى ا-+ الْعباد 
َ
ن تقü َعنُه و�Ô دونه، فهنا�ك تورطوا. َوأ

َ
قüت َعنُه Êُُقو�ْم، وَحّق �ََها أ

ْ�ِر من الْعلم ِ� 
َ
وُح ِمْن أ وِح قُِل ا�ر� �ُونََك َعِن ا�ر�

َ
: ((َو�َْسأ ا �م ينا�وا؟ قَاَل ا-+ َعز+ وََجل+  قلته وزهادته ِ�م+

وتNِتُْم ِمَن الْعلم إِال+ قَِليال)) ))[اHجة � بيان اzحجة (
ُ
) ، ط : دار ا�راية  ، ت :  ٣٠٨ -٣٠٧\١َر�F َوَما أ

اzدخ�]. رOيع ¥مد
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هــؤالء قــوم �لــوا ((وســمع قوًمــا يتجــاد�ون:  ر*ــه اهللا  كمــا قــال اHســنن
 .))العبادة وخف عليهم القول، وقل ورعهم فت@موا

ومـا رآه  )١٦٦(ر*ـه اهللا وقال مهدي بن ميمـون: سـمعت ¥مـد بـن سـ�Yن
ــاَل:  ــن f، َ�َق ــل ففط ــك ((رج Yــو أردت أن أمار � Ñــد، إ Yــا ير ــم م إÑ أعل

 .))اzراء كنت zÇاً بأبواب
 .))أنا أعلم باzراء منك و�كð ال أمارYك((و� رواية قال:   

éخBما خاصمت قط((: ر*ه اهللا  وقال إبراهيم ا(( 
 .))قطما خاصم ورع ((: ر*ه اهللا وقال عبد ا�كرYم اDزري

إيـاwم وا	صـومات � ا�يـن؛ فإنهـا ((: ر*ـه اهللا وقال جعفر بـن ¥مـد
 .))èشغل القلب وتورث اBفاق

 . ))إذا سمعت اzراء فأقü((يقول:  ر*ه اهللا وàن عمر بن عبد العزYز
 .))من جعل دينه غرًضا �لخصومات أ× اoنقل: ((وقال 

نافـذ قـد كفـًوا، وàنـوا هـم إن ا�سابق� عن علـم وقفـوا، وOبüـ ((وقال: 
ا.))أقوى bََ ا�حث �و �ثوا لف � هذا اzعò كث� جد/  ، و0م ا�س+

 fمـه وجـداç ن بهـذا، وظنـوا أن مـن كـYتـأخرzوقد فـ° كثـ� مـن ا
وخصــامه � �ســائل ا�يــن فهــو أعلــم {ــن لــNس كــذ�ك، وهــذا جهــل 

ر، وعمــر، وë، ¥ــض. وانظــر إRَِ أ×ــابر ا�صــحابة وعلمــائهم كــأÙ ب~ــ
ومعاذ، وابن �سعود، وزYد بـن ثابـت كيـف ²نـوا؟ çمهـم أقـل مـن çم 

 ابن عباس وهم أعلم منه.
                                                           

�َِس بِن َما�ٍِك َخاِدِم  ) (١٦٦
َ
، َ�ْوَ± أ ، ا�üَِْي� �ôَِ�

َ
، األ نَْصارِي�

َ
بُو بَْ~ٍر األ

َ
((اإلَِماُم، َشيُْخ اإلِْسَالِم، أ

ُ َعلَيِْه وََسل+مَ -رَُسْوِل اِهللا   )].٦٠٦\٤))[س� أعالم اBبالء (-َصm+ ا-+
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وîــذ�ك çم اoــابع� أ×ــ مــن çم ا�صــحابة، وا�صــحابة أعلــم مــنهم.  
وîذ�ك تابعوا اoابع� çمهـم أ×ـ مـن çم اoـابع�، واoـابعون أعلـم 

ــNس ــنهم. فل ــور  م ــه ن ــال، و�كن ــة اzق ــة وال ب~ ــة ا�رواي ــم ب~ الِعلْ
يقــذف � القلــب َ�ْفَهــم بــه العبــُد اHــق، وYمــ� بــه بNنــه وOــ� ا�اطــل، 

 وYع� عن ذ�ك بعبارات وج�ة ¥صلة �لمقاصد.
 f ــ üــم  واخت@�ــع ا ــلم أوL جوام ــه وس ــmّ اهللا علي ــ� ص Bــد ²ن ا وق

 ا�)م اختصاًرا.
 

 ا�)م : اHذر من اoوسع ��
و�ذا ورد اBـ� عـن كـة ا�ـ)م واoوسـع � القيـل والقـال ، وقـد قـال 

ــاً إال+ مبلًغــا، وdِن+ ((: -صــm اهللا عليــه وســلم  -Bــ�  إِن+ اهللا �ـَـْم َ�بَْعــْث نWِِيّ
ـيَْطانِ  ِم ِمـَن ا�ش+ يعـð أن اBـ� صـmّ اهللا عليـه وسـلم  )١٦٧( ))èَْشِقيُق الَْ)َ

َما يت@م بما ¶صل بـه ا�ـالغ، وأمـا كـة القـول وèشـقيق ا�ـ)م فإن+ـه  إِ¿+
ــ�  Bــب ا ــت خط ــذ�وم، وàن ــلم  -م ــه وس ــm اهللا علي ــًدا ، وàن  -ص قص

 ))إن مـن ا�يـان سـحًرا((¶دث حـديثًا �ـو عـده العـاد ألحصـاه ، وقـال: 
ال مــدًحا f، كمــا ظــن ذ�ــك مــن ظنــه، ومــن وdن+مــا قــاf � ذم ذ�ــك  )١٦٨(

 تأ�ل سياق ألفاظ اHديث قطع بذ�ك.
ــن عمــرو )١٧٠(وغــ�ه  )١٦٩(و� الßمــذي  ــد اهللا ب  ر³ اهللا عنهمــا  عــن عب

 :Çًــُل بِِلَســانِِه َكَمــا «�رفــو ي َ�تََخل+ ِ
ــبِْغُض اْ�َِليــَغ ِمــَن ا�ر�َجــاِل، ا7+ ُÖَ َ إِن+ ا-+

                                                           

 هد.) من �رسل ªا١٦٤، ١٦٣ \١١) أخرجه عبد ا�رزاق ( (١٦٧
 ).٥١٤٦) أخرجه ا�خاري ( (١٦٨
١٦٩)() األ�ا٢٨٥٣Ñبرقم اإلمام وصححه ، (
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و� اzعـð أحاديـث كثـ�ة �رفوعـة و�وقوفـة bََ » بِِلَسـانَِهاَ�تََخل+ُل اْ�ََقَرُة  
�شة وغ�هم من ا�صحابة.Çعمر وسعد وابن �سعود و 

فيجب أن يعتقد &ن+ـه لـNس « مـن كـ æسـطه �لقـول و0مـه � الِعلْـم، 
 ²ن {ن لNس كذ�ك.

وقد ابتلينا Nهلة من اBـاس يعتقـدون � بعـض مـن توسـع � القـول مـن 
Yن &ن+ه أعلم {ن تقدم، فمـنهم مـن يظـن � شـخص &ن+ـه أعلـم مـن اzتأخر

« من تقدم من ا�صحابة ومـن بعـدهم؛ �كـة بيانـه ومقـاf، ومـنهم مـن 
يقول: هو أعلـم مـن الفقهـاء اzشـهورYن اzتبـوع�، وهـذا يلـزم منـه مـا 
ــن ²ن  ــوال { ــ ق ــوع� أ× ــهورYن اzتب ــاء اzش ــؤالء الفقه ــه؛ ألّن ه قبل

ا ²ن من بعـدهم أعلـم مـنهم الèسـاع قـوf ²ن أعلـم {ـن ²ن قبلهم، فإذ
أقل مـنهم قـوًال بطرYـق األو±، �²ـوري واألوزاµ وا�ليـث وابـن اzبـارك 

 وطبقتهم، و{ن قبلهم من اoابع� وا�صحابة
 أيضاً؛ فإن هؤالء �هم أقل çًما {ن جاء بعدهم.

�سـWته �ـم إRَِ وهذا تنقص عظـيم با�سـلف ا�صـالح، وdسـاءة ظـن بهـم، و
 اDهل وقصور الِعلْم، وال حول وال قوة إال باهللا.

إنهـم أبـر ((� قـوf � ا�صـحابة:  ر³ اهللا عنـه  ولقد صدق ابن �سـعود
وُروي úـوه عـن ابـن عمـر  ))األمة قلوOًا، وأعمقها علوًما، وأقلهـا ت~لًفـا

 أيضاً. )١٧١(
ت~لًفـا، وقـال ابـن و� هذا إشارة إRَِ أن مـن بعـدهم أقـل علوًمـا وأ×ـ 

إن~ــم � زمــان كثــ� علمــاؤه قليــل خطبــاؤه، وســيأã ((�ســعود أيضــاً: 
                                                                                                                                                                      

 ).٥٠٠٥)، وأبو داود (١٨٧، ١٦٥/ ٢أخرجه أ*د ( ) (١٧٠
١٧١)() اHلية � نعيم أبو ).١/٣٠٥أخرجه
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فمـن كـ علمـه وقـل  )١٧٢( ))بعدwم زمان قليـل علمـاؤه كثـ� خطبـاؤهه
 قوf فهو اzمدوح، ومن ²ن بالعكس فهو مذ�وم.

ألهـل اÖمـن باإليمـان والفقـه  -صـm اهللا عليـه وسـلم  -وقد شهد اBـ� 
)١٧٣(Öالعلــوم ل~ــن علمهــم ، وأهــل ا �ًمــا وتوســًعا ç ــاسBمــن أقــل ا

علم نـافع � قلـوOهم، وYعـ�ون بأ�سـËتهم عـن القـدر اzحتـاج إÖَِْـِه مـن 
 ذ�ك، وهذا هو الفقه والعلم اBافع.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ).٨٥٦٧/ ٩)، والط�اÑ (٧٨٩) أخرجه ا�خاري � األدب اzفرد ( (١٧٢
 ).٥٢و�سلم ( )،٤٣٨٨أخرجه ا�خاري () (١٧٣
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االشتغال بالعلم اBافع :-١١٢
وآثار ا�سلف ا�صالح : والفقه العناية باoفس� واHديث�

ــ�  ــوم � تفس ــل العل ــالل أفض Hا �ــ)م  �ــديث، وا Hا Ñــا ــرآن ومع الق
 Rَِـت� إËأن ي Rَِـابع� وتـابعيهم إoصـحابة وا�واHرام ما ²ن مـأثور عـن ا

 زمن أئمة اإلسالم اzشهورYن اzقتدى بهم، ا7ين سميناهم فيما سبق.
فضبط ما ُروي عـنهم � ذ�ـك أفضـل الِعلْـم مـع تفهمـه وتعقلـه واoفقـه 

مـن اoوسـع ال خـ� � كثـ� منـه، إال أن ي~ـون  فيه، وما حدث بعـدهم
 Äًحا �)م يتعلق من çمهم.

وأما مـا ²ن jالًفـا �)مهـم فـأ×ه باطـل أو ال منفعـة فيـه، و� çمهـم 
� ذ�ك كفاية وزYادة فـال يوجـد � çم مـن بعـدهم مـن حـق إال وهـو � 

ــد � çم  ــارة، وال يوج ــ عب üــظ وأخ ــأوجز لف ــود ب ــم �وج ــن çمه م
بعــدهم مــن باطــل إال و� çمهــم مــا يWــ� بطالنــه zــن فهمــه وتأ�لــه، 
وYوجد � çمهم من اzعاÑ ا�ديعـة واzآخـذ ا�قيقـة مـا ال يهتـدي إÖـه 

 من بعدهم وال �ُسل�م به.
 اHرص ç bم ا�سلف وعلم اDرح واoعديل والعلل :�

مـع مـا يقـع � كثـ� فمن �م يأخذ الِعلْم من çمهم فاته ذ�ـك ا	ـ� �ـه 
 Rَِمهـم إç ـعt ـن تـأخر عـنهم، و¶تـاج مـن أرادz من ا�اطـل متابعـة
معرفــة صــحيحه مــن ســقيمه، وذ�ــك بمعرفــة اDــرح واoعــديل والعلــل، 
فمن �م يعرف ذ�ك فهـو غـ� واثـق بمـا ينقلـه مـن ذ�ـك وYلتـWس عليـه 

 حقه بباطله، وال يثق بما عنده من ذ�ك.
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��ك ال يثق بمـا يـروى عـن اBـ� صـmّ اهللا عليـه كما يرى من قل علمه بذ
ــلف Dهلــه بصــحيحه مــن ســقيمه، فهــو Dهلــه �ــور أن  وســلم عــن ا�س+

 ي~ون �ه باطال لعدم معرفته بما يعرف به صحيح ذ�ك وسقيمه.
µالِعلْـم مـا جـاء بـه أصـحاب ¥مـد ((: )١٧٤(ر*ه اهللا  قال األوزا-  mصـ

 . ))فلNس بعلمفما ²ن غ� ذ�ك  -اهللا عليه وسلم 
يعـj :ðـ� � -أنـت jـ� ((وîذا قـال اإلمـام أ*ـد، وقـال � اoـابع�: 

 .))ابته وترîهتك
 َbَ سـان ثـم نـدمNـك، وخالفـه صـالح بـن ك�وقد ²ن ا�زهري ي~تـب ذ

 ترîه çم اoابع�.
 اHذر من األ�ور ال¯ حدثت بعد زمن أئمة ا�سلف :�

ــة ا ــة çم أئم ــ� كتاب ــا يتع ــن و� زمانن ــم إRَِ زم ــدى به ــلف اzقت �س+
ــا  ــذر { ــان bََ ح ــن اإل�س ~Öــد، و ــحاق وأÙ عبي ــد وdس ــافé وأ* ا�ش
حدث بعدهم، فإن+ـه حـدث بعـدهم حـوادث كثـ�ة، وحـدث مـن انÞسـب 
إRَِ متابعة ا�سنة واHـديث مـن الظاهرYـة وúـوهم وهـو أشـد jالفـة �ـا 

خـذ مـا �ـم يأخـذ بـه �شذوذه عن األمة وانفراده عـنهم بفهـم يفهمـه، أو يأ
 األئمة من قبله.

 
 
 

                                                           

بُو Êَْمٍرو  (١٧٤
َ
اِم، أ ْهِل ا�ش+

َ
�ُِم أÇََْمِرو بِن ُ¶َْمَد َشيُْخ اإلِْسَالِم، وÊَ ر+ْ*َِن بُن�ْوَزاÊَ �µِبُْد ا

َ
) ((األ

)) [س� أعالم اBبالء ( �µِْوَزا
َ
 )].١٠٧\٧األ
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 اHذر من علم ا�)م :  �
فأما ا�خـول مـع ذ�ـك � çم اzت@مـ� أو الفالسـفة فZـ ¥ـض، وقـل+ 
من دخل � �ء من ذ�ـك إال وتلطـخ بـبعض أوضـارهم كمـا قـال أ*ـد: 

ــم(( ــ)م إال �ه �ــر � ا ــن نظ ــو م ــة  . وàن))ال Ìل ــن أئم ــ�ه م ــو وغ ه
ن+ة. رون من أهل ا�)م وdن ذبوا عن ا�س� لف ُ¶ذ�  ا�س+

َحـّب ا�ـ)م اzحـدث واتبـع أهلـه مـن ذم مـن 
َ
وأما ما يوجد � çم مـن أ

 Rdــو، و ــل أو إRَِ اHش ــWته إRَِ اDه ــدال و�س Dــومات وا ــع � ا	ص ال يتوس
ــ ــك م �ــÆ ذ ــه، ف ــ� Çرف بدين ــاهللا أو غ ــ� Çرف ب ــه غ ــوات &ن+ ن خط

 ا�شيطان نعوذ باهللا منه.
 

 اHذر من شطحات بعض اzتصوفة : �
حدث مـن العلـوم وا�ـ)م � العلـوم ا�اطنـة مـن اzعـارف وأعمـال 

ُ
و{ا أ

ــر  ــه خط ــف وفي ــرأي وا7وق أو ا�كش �ــرد ا ــك، بمج �ــع ذ ــوب وتواب القل
 عظيم، وقد أن~ره أعيان األئمة ²إلمام أ*د وغ�ه.

ــو ســليمان ــول:  ر*ــه اهللا وàن أب ــة مــن ن~ــت ((يق ــه oمــر Ù اBكت إن
ن+ة  .))القوم فال أقبلها إال æشاهدين عدل�: ا�كتاب وا�س�

ِعلُْمنا هذا مقيـد با�كتـاب وا�سـن+ة، مـن �ـم يقـرأ ((: ر*ه اهللا وقال اDنيد
 .))القرآن وY~تب اHديث ال يقتدى به � علمنا هذا

ــد اèســع ا	ــرق � هــذا ا�ــاب، ودخــل  ــة وق ــواع ا�زندق ــوم إRَِ أن ــه ق في
واBفــاق، ودعــوى أن أوÖــاء اهللا أفضــل مــن األنWيــاء، أو أنهــم �ســتغنون 
ــوى  ــائع، وRَِd دع Z�ــن ا ــل م ــه ا�رس ــاءت ب ــا ج ــنقص بم oا Rdــنهم، و ع
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اHلول واال�اد أو القول بوحـدة ا�وجـود، وغـ� ذ�ـك مـن أصـول ال~فـر  
 ت ا�Zائع.والفوق والعصيان، كدعوى اإلباحة، وحل ¥ظورا

ــن � �ء،  ــن ا�ي ــت م ــ�ة لNس ــياء كث ــق أش Yــذا الطر ــوا � ه وأدخل
فبعضها زعموا &ن+ه ¶صـل بـه ترقيـق القلـوب ²لغنـاء وا�ـرقص، وOعضـها 
ــا،  ــة ونظره ــور اzحرم ــق ا�ص ــوس، كعش ــة اBف ــراد �رYاض ــه ي ــوا &ن+ زعم
وOعضها زعموا &ن+ه �كÔ اBفـوس واoواضـع، كشـهوة ا�لبـاس وغـ� ذ�ـك 

�م تأت به ا�YZعة، وOعضـه يصـد عـن ذكـر اهللا وعـن ا�صـالة ²لغنـاء {ا 
 واBظر اzحرم، وشابهوا بذ�ك ا7ين اMذوا دينهم �ًوا ولعبًا.
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: )١٧٥(  b اهللاoو�-١١٣
 فضله :�

ُ Êَنْـُه َعـِن اB+ـِ��  ـاِب ر³ََِ ا-+ ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم  -Êَْن Êَُمَر بْـِن اْ	َط+ َصـm+ ا-+
ــْرُزُق  - ــا يَ ــَرَزقَُ~ْم َكَم َ �ــِه،  ِ �Uــق+ تََو ِ َح ــوَن bََ ا-+ ُ +Uن+ُ~ــْم تََو

َ
ــْو & َ �ــاَل: (( قَ

، Àَْغُدو Pَِاًصا، َوتَُروُح بَِطانًا)) روا َ�ْ  )  ١٧٦(ه الßمذي الط+

ِ̄ �ُْسـتَْجلَُب  ـ
ْسـبَاِب ال+

َ
Êَْظـِم اْأل

َ
ن+ـُه ِمـْن أ

َ
، َو& ِ

ْصـٌل ِ� اo+ـَو��
َ
َهَذا اHَِْديُث أ

 : ُ َعـز+ وََجـل+ ْزُق، قَاَل ا-+ َ َ�َْعـْل jَ ُfَْرًَجـا ((بَِها ا�ر� َوYَْرُزقْـُه  -َوَمـْن َ�ت+ـِق ا-+
ِ َ�ُهــَو َحْســبُهُ ِمــْن َحيْــُث َال َ¶Þَِْســُب َوَمــ ْ bََ ا-+ ــَو�+ ــَالِق:  ))ْن َ�تَ  - ٢[الط+

٣[  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ) تلخيصاً ٥٠٣\٢) جامع العلوم واH~م ( (١٧٥
١٧٦)) ا٢٣٤٤) اإلمام وصححه ، (Ñأل�ا
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:  )١٧٧(حقيقتهه�
ــاِلِح،  ــِتْجَالِب ا�َْمَص ــل+ ِ� اْس ــز+ وََج ِ َع ــِب bََ ا-+ ــاِد الَْقلْ ــْدُق اْعِتَم ــَو ِص ُه

ــا َواْآلِخــَرِة ُ��َهــا،  ْ¿يَ ُ�ــوِر ا��
ُ
ــِه، وََدفْــِع ا�َْمَضــار� ِمــْن أ ْÖَُِ�ــوِر ُ��َهــا إ

ُ
َوUَِــُة اْأل

ن+ُه َال ُ�ْعِطي َوَال َ�ْمنَُع َوَال يَُ'� َوَال َ�نَْفُع ِسَواُه.
َ
$ يَماِن بِ  َوَ�ِْقيُق اْإلِ

 
من أقوال ا�سلف فيه :�

يَماِن)). ر*ه اهللا  قَاَل َسِعيُد rُْن ُجبَْ�ٍ  ُ tَِاُع اْإلِ  : ((اo+َو��
)). ر*ه اهللا rُْن ُمنَب�هٍ َوقَاَل َوْهُب  ُ  : ((الَْغايَُة الُْقْصَوى اo+َو��

ــنُ  ــاَل اHََْس ــه اهللا قَ ــَو ر* َ ُه ن+ ا-+
َ
ــَم أ ْن َ�ْعلَ

َ
ــِه أ �Oَر َbَ ــِد َ الَْعبْ ــَو�� : ((إِن+ تَ

 ثَِقتُُه)). 
 
 
 

                                                           

قال ابن حبان ر*ه اهللا : ((ا�واجب b العاقل : �زوم اoو� b من ت~فل باألرزاق ؛ إذ  ) (١٧٧
اoو� هو نظام اإليمان وقرYن اoوحيد  ، وهو ا�سبب اzؤدي إR ن� الفقر ووجود ا�راحة ، وما تو� 

ضمن من ا�كفالة أوثق عنده بما أحد b ا-+ جل وعال من صحة قلبه حº ²ن ا-+ جل وعال بما ت
 حوته يده إال �م ي~له ا-+ إR عباده وآتاه رزقه من حيث �م ¶Þسب

د ا�كرYزي :   وأ�شدÑ منصور بْن ُ¥َم+
 تو� b ا�ر*ن � « حاجة ... أردت فإن ا-+ يق\ وYقدر

 مº َما يرد ذو العرش أ�را بعبده ... يصبه وما �لعبد َما يتخ�
هلك اإل�سان من وجه أمنه ... وYنجو بإذن ا-+ من حيث ¶ذر   ...........)) [روضة العقالء وقد ي
 )]١٥٤-١٥٣(ص
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:اoو� ال ينا� األخذ باالسباب  �
 ُ َر ا-+ ــد+ ِ̄ قَ ــ

ــبَاِب ال+ ْس
َ
ــéَْ ِ� اْأل ــاِ� ا�س+ ِ َال ُ�نَ

ــَو�� +oــَق ا ن+ َ�ِْقي
َ
ــْم أ َواْعلَ

 RََعـاÀَ َ ـإِن+ ا-+
ُسـبَْحانَُه ا�َْمْقـُدوَراِت بَِهـا، وََجـَرْت ُسـË+تُُه ِ� َخلِْقـِه بِـَذ�َِك، فَ

 +oْ�ــِرهِ بِــا
َ
ْســبَاِب َمــَع أ

َ
َ�ــَر بِتََعــاِ_ اْأل

َ
ْســبَاِب بِــاDََْواِرِح أ

َ
ــéُْ ِ� اْأل ، فَا�س+ ِ

َو��
 :RََعـاÀَ ُ ُ بِالَْقلِْب َعلَيِْه إِيَمـاٌن بِـِه، َكَمـا قَـاَل ا-+ َهـا ((َطاَعٌة fَُ، َواo+َو�� ��

َ
يَـا &

يَن آَمنُوا ُخـُذوا ِحـْذَرîُْم)) [ال�Ëَسـاِء:  ِ
وا �َُهـ((] ، َوقَـاَل ÀََعـاRَ: ٧١ا7+ ِعـد�

َ
ْم َوأ

ٍة َوِمـْن ِرOَـاِط اْ	َيْـِل  ْ¿َفـاِل:  ))َما اْستََطْعتُْم ِمـْن قُـو+
َ
ـإَِذا ((] ، َوقَـاَل: ٦٠[اْأل

فَ
 ِ ــِل ا-+ ــْن فَْض ــوا ِم رِْض َواrْتَُغ

َ
ــوا ِ� اْأل ُZََÞْــَالُة فَان ــيَِت ا�ص+ ــِة:  ))قُِض [اDُُْمَع

١٠ . [ 
 : ـéِْ َوالَْكْسـِب  -َرîَـِة َمـْن َطَعـَن ِ� اHَْ ((َوقَاَل َسْهٌل ال�Þْسـßَِي� َ�ْعـðِ ِ� ا�س+

ــاِن،  - يَم ــَن ِ� اْإلِ ــْد َطَع ، َ�َق ِ
ــَو�� +oا �ــَن ِ ــْن َطَع ــن+ِة، َوَم ــَن ِ� ا�س� ــْد َطَع َ�َق

ــِ��  +Bَحــاُل ا ُ ــاo+َو�� ــل+َم  -فَ ــِه وََس ُ َعلَيْ ــْن -َصــm+ ا-+ ــË+تُُه، َ�َم ، َوالَْكْســُب ُس
wَن+ ُسË+تَهُ َعِمَل bََ حَ  ُßْ�َ فََال ، ِfِا((. 
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: )١٧٨(اترك ما ال يعنيك-١١٤
فضل من ترك ما ال يعنيه : �

ــاَل:  ــل+َم قَ ــِه وََس ُ َعلَيْ ــِ�� َصــm+ ا-+ +Bــِن ا ــُه، َع ُ Êَنْ ــَرَة ر³ََِ ا-+ ْYُهَر Ùِ
َ
ــْن أ Êَ

 )١٧٩(رواه الßمذي  »َ�ْعِنيهِ ((ِمْن ُحْسِن إِْسَالِم ا�َْمرِْء تَْرُكُه َما َال 

بُـو Êَْمـٍرو 
َ
َدِب، َوقَـْد َحـYَ اْإلَِمـاُم أ

َ
ُصـوِل اْأل

ُ
ْصٌل َعِظيٌم ِمْن أ

َ
َهَذا اHَِْديُث أ

ن+ـُه قَـاَل: 
َ
Ùِ َزYْـٍد إَِمـاِم ا�َْماِلِكي+ـِة ِ� َزَمانِـِه &

َ
ِد بِْن أ Ùِ ُ¥َم+

َ
َالِح، Êَْن أ rُْن ا�ص+
َحاِديـَث: قَـْوِل اB+ـِ�� َصـtِ +mَاُع آَداِب اْ	َـْ�ِ 

َ
ْرOََعـِة أ

َ
ُع ِمـْن أ تُـُه Àَتََفـر+ ِزم+

َ
َوأ

ــل+َم  ــِه وََس ُ َعلَيْ ْو «ا-+
َ
ا أ ــْ�ً ــْل َخ ــِر فَلْيَُق ــْوِم اْآلِخ َÖَْوا ِ ــا-+ ــْؤِمُن بِ ــْن ²ََن يُ َم

ُ َعلَيِْه وََسـل+َم: » Öَِْصُمْت  َالِم ا�َْمـرِْء تَْرُكـُه َمـا ِمـْن ُحْسـِن إِْسـ«َوقَْوfِِ َصm+ ا-+
ــي+ِة: » َال َ�ْعِنيــهِ  ــ fَُ ِ� ا�ْوَِص َüََي اْخت ِ +Oِــ �ــل+َم  ــِه وََس ُ َعلَيْ ــْوfِِ َصــm+ ا-+ َال «َوقَ
ــِه وََســل+َم: » Àَْغَضــْب  ُ َعلَيْ ــْوfِِ َصــm+ ا-+ ــب� «َوقَ ِخيــِه َمــا ُ¶ِ

َ
ــب� ِأل ا�ُْمــْؤِمُن ُ¶ِ

 » .Bَِْفِسهِ 
 

� òرء ما ال يعنيه :معzترك ا 
ن+ ِمـْن ُحْسـِن إِْسـَالِمِه تَْرُكـُه َمـا َال َ�ْعِنيـِه ِمـْن قَـْوٍل 

َ
َوَمْعòَ َهَذا اHَِْديِث: أ

ن+ـُه 
َ
ْ�َعـاِل؛ َوَمْعـòَ َ�ْعِنيـِه: &

َ
قْـَواِل َواْأل

َ
ـ bََ َمـا َ�ْعِنيـِه ِمـَن اْأل َüََتöَْوفِْعٍل، َوا

ــِدهِ  ــْن َمْقِص ــوُن ِم ~ُYَــِه، َو ــُه بِ ــُق ِعنَاَ�تُ ُة  Àَتََعل+ ــد+ ــُة: ِش ــِه، َوالِْعنَايَ ِOَوَمْطلُو
ِء، ُ�َقـاُل Êَنَـاُه َ�ْعِنيـِه: إَِذا اْهـتَم+ بِـِه َوَطلَبَـُه، َولَـNَْس ا�ُْمـَراُد  ْ +å�اِالْهِتَماِم بِا

                                                           

 ) وما بعدها تلخيصاً ٢٨٧\١جامع العلوم واH~م ( ) (١٧٨
١٧٩)() األ�ا٢٣١٧Ñبرقم اإلمام وصححه ، (
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ن+ُه ßْ�َُُك َمـا َال ِعنَايَـَة fَُ بِـِه َوَال إَِراَدَة ِ�ُْ~ـِم ا�َْهـَوى َوَطلَـِب اB+ْفـِس، بَـْل  
َ
&

 ْ~ُ�ـإَِذا َحُسـَن ِ
ـِع َواْإلِْسـَالِم َو�َِهـَذا َجَعلَـُه ِمـْن ُحْسـِن اْإلِْسـَالِم، فَ ْ +Z�ِم ا

ـإِن+ 
ْ�َعـاِل، فَ

َ
قْـَواِل َواْأل

َ
إِْسـَالُم ا�َْمـرِْء، تَـَرَك َمـا َال َ�ْعِنيـِه ِ� اْإلِْسـَالِم ِمـَن اْأل

ِ\ فِْعَل ا�َْواِجبَـاِت َكَمـا َسـبََق ِذْكـرُ  Yـَل اْإلِْسَالَم َ�ْقتَ ِح َحـِديِث ِجْ�ِ ْÄَ �ِ ُه
َالُم.  َعلَيِْه ا�س+

ــاَل  َمــاِت، َكَمــا قَ ــْرُك ا�ُْمَحر+ ــْدُخُل ِ�يــِه تَ َوdِن+ اْإلِْســَالَم الÛَِْ�ــَل ا�َْمْمــُدوَح يَ
ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم:  » ا�ُْمْسـِلُم َمـْن َسـِلَم ا�ُْمْسـِلُموَن ِمـْن �َِسـانِِه َوYَـِدهِ «َصm+ ا-+

ــاِت َوdِذَ  َم ــَن ا�ُْمَحر+ ــُه ِم +�ُ ðِــ ــا َال َ�ْع ــْرَك َم ــ تَ Hَ ــَالُم، اöْتَ ــَن اْإلِْس ا َحُس
ـإِن+ 

ِ̄ َال َ¶ْتَـاُج إÖََِْهـا، فَ ـ
َوا�ُْمْشÞَِبَهاِت َوا�َْمْكُروَهاِت، َوفُُضـوِل ا�ُْمبَاَحـاِت ال+

ُه َال َ�ْعــðِ ا�ُْمْسـِلَم إَِذا َكُمــَل إِْسـَالُمُه، َوOَلَــ َغ إRَِ َدرََجـِة اْإلِْحَســاِن، َهـَذا ُ�ـ+
َ يَـَراُه،  ـإِن+ ا-+

ـإِْن �َـْم يَُ~ـْن يَـَراُه، فَ
ن+ـُه يَـَراُه، فَ

َ
َ ÀََعـاRَ َك$ ْن َ�ْعبُـَد ا-+

َ
َوُهَو أ

ْو bََ اْسِتْحَضــاِر 
َ
ْرOِــِه َوُ�َشـاَهَدتِِه بَِقلِْبـِه، أ

َ bََ اْسِتْحَضـاِر قُ َ�َمـْن Êَبَـَد ا-+
 ِ ْن قُْرِب ا-+

َ
َالِعـِه َعلَيْـِه، َ�َقـْد َحُسـَن إِْسـَالُمُه، َو�َـِزَم ِمـْن َذ�ِـَك أ  ِمنْـُه َواط�

ُ ِمـْن  إِن+ـُه َ�تَـَو�+
ßْ�ََُك ُ«+ َما َال َ�ْعِنيِه ِ� اْإلِْسَالِم، َو�َْشتَِغَل بَِمـا َ�ْعِنيـِه ِ�يـِه، فَ

ِ وَ  تَـْرُك ُ«� َمـا �ُْسـتَْحيَا ِمنْـُه َكَمـا َوV+ َهَذيِْن ا�َْمَقاَمْ�ِ اِالْسـِتْحيَاُء ِمـَن ا-+
ِ َكَمـا �َْسـتَْحWِ ِمـْن رَُجـٍل  ْن �َْسـتَْحWَِ ِمـَن ا-+

َ
ُ َعلَيِْه وََسل+َم رَُجـًال أ َصm+ ا-+

ِ̀ َعِشَ�تِِه َال ُ�َفاِرقُُه.  ِمْن َصاِل
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 من çم ا�سلف ا�صالح :  �
: قَاَل Êَُمُر rْـُن Êَبْـِد الَْعزِ  ُ َمـُه َمـْن Êََمِلـِه، قَـل+ ((Yـِز رَِ*َـُه ا-+ َçَ +َمـْن َعـد

َمـُه  َçَ ـاِس َال َ�ُعـد�+Bـإِن+ َكِثـً�ا ِمـَن ا
ُمُه إِال+ ِ�يَما َ�ْعِنيِه. َوُهَو َكَما قَاَل، فَ َçَ
 ))ِمْن Êََمِلِه، َ�يَُجازُِف ِ�يِه، َوَال َ�تََحر+ى

ـحَ  �ُوُه، Êَـْن َسـبَِب َدَخلُوا rَ َbَْعِض ا�ص+
َ
ابَِة ِ� َ�َرِضـِه َووَْجُهـُه َ�تََهل+ـُل، فََسـأ

: ْوَ�ـُق ِعنْـِدي ِمـْن َخْصـلَتَْ�ِ
َ
نْـُت َال كُ (( Àََهل�ِل وَْجِهِه، َ�َقاَل َمـا ِمـْن Êََمـٍل أ

تََ~ل+ُم ِ�يَما َال َ�ْعِنðِN، َوàََن قَلِْ� َسِليًما �ِلُْمْسِلِم�َ 
َ
 .))أ

نَـا ِ� َطلَِبـِه ُمنْـُذ َكـَذا َوîَـَذا َسـنًَة �َـْم ((: ر*ه اهللا ٌق الِْعْجِ�� َوقَاَل ُ�َور� 
َ
ْ�ٌر أ

َ
أ

بَـًدا
َ
قِْدْر َعلَيِْه َو�َْسـُت بِتَـارِِك َطلَِبـِه أ

َ
الَْكـف� ((، قَـا�ُوا: َوَمـا ُهـَو؟ قَـاَل: ))أ

 ðِNا َال َ�ْعِن  ))Êَم+
بُو Êُبَيَْدَة َعِن اHََْسـِن 

َ
ِ  هللار*ـه ا . َوَرَوى أ قَـاَل: ((ِمـْن َعَالَمـِة إِْعـَراِض ا-+

ْن َ�َْعَل ُشْغلَُه ِ�يَما َال َ�ْعِنيِه)).
َ
 ÀََعاRَ، َعِن الَْعبِْد أ

ــßَِي�   ِ ال�Þْس ــِد ا-+ ــُن Êَبْ rْ ــْهُل ــاَل َس ــه اهللا َوقَ ــا َال ر* ــَم ِ�يَم ــْن تََ~ل+ : ((َم
ْدَق)).  َ�ْعِنيِه، ُحِرَم ا�ص�

ــاَل َمْعــُروٌف   ِ ر*ــه اهللا َوقَ ــِد ِ�يَمــا َال َ�ْعِنيــِه ِخــْذَالٌن ِمــَن ا-+ ُم الَْعبْ َçَ)) :
.((  َعز+ وََجل+
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: )١٨٠(اHرص b ¥بة اهللا-١١٥

من األسباب اDا�ة zحبة اهللا :�
ــك -١ �ــإن ذ ــوى، ف ــة ا� ــالص وjالف ــدق واإلخ ــة اهللا با�ص معا�ل

 سبب لفضل اهللا bََ عبده وأن يمنحه ¥بته.
مـن أدام اBظـر بقلبـه ورثـه ((: ر*ـه اهللا Zæ اHا�: قال فتح اzوصـ�قال 

ذ�ك الفرح بـاzحبوب، ومـن آثـره bََ هـواه، ورثـه ذ�ـك حبـه إيـاه، ومـن 
اشتاق إÖَِِْه وزهد فيما سواه ور: حقـه وخافـه بالغيـب، ورثـه ذ�ـك اBظـر 

 .))إRَِ وجهه ا�كرYم
 -عـز وجـل-بمـواالة أوÖـاء اهللا ((وسئل اzرتعش: بم تنـال اzحبـة؟ قـال: 

 .))ومعاداة أعدائه وأصله اzوافقة
 ومن أعظم ما èستجلب به اzحبة: كة ا7كر مع اHضور.-٢

                                                           

ِ وَْحَدهُ، وََهِذهِ قال ابن القيم ر*ه اهللا : (( ) (١٨٠ نَْواِعَها(أي : اzحبة) ا�َْمْحُموَدةِ: َ¥َب+ُة ا-+
َ
Êَْظُم أ

َ
َوأ

 ْ �َحٌد ِمَن الَْعَذاِب إِال+ بَِها، َوا�َْمَحب+ُة ا
َ
ِ̄ َال َ�نُْجو أ

ُسَها ال+
ْ
َعاَدةِ َورَأ ْصُل ا�س+

َ
ِكي+ُة ا�َْمَحب+ُة ِ�َ أ ْ �Z�َمْذُ�وَمُة ا

�ْصُل ا
َ
َ ِ�َ أ َحب�وا ا-+

َ
يَن أ ِ

ْهُل ا�َْمَحب+ِة ا7+
َ
ْهلَُها، فَأ

َ
ِ̄ َال َ�بَْ� ِ� الَْعَذاِب إِال+ أ

ُسَها ال+
ْ
َقاَوةِ َورَأ َوÊَبَُدوهُ  ش+

Yَك fَُ َال يَْدُخلُوَن اB+اَر، َوَمْن َدَخلََها ِمنُْهْم بُِذنُوOِِه فَإِن+ُه َال َ�بَْ� ِ�يَها ِÄَ َحٌد. وَْحَدهُ َال
َ
 ِمنُْهْم أ

ْخَرى َو�ََوازِ 
ُ
ْ�ِ َعِن ا�َْمَحب+ِة اْأل +Bََواِزِ�َها، َوا�ْ�ِر بِتِلَْك ا�َْمَحب+ِة َو

َ
ِ�َها، َو8َََب َوَمَداُر الُْقْرآِن bََ اْأل

Êَْمالِ 
َ
، َوÀَْفِصيَل أ ِ�ْÊَْو+Bوََذَكَر قََصَص ا ، ِ�ْÊَِلن+ْو�ْمثَاَل َوا�َْمَقايNَِس 

َ
ْوÖَِائِِهْم َوَمْعبُوَد ُ«Å  اْأل

َ
اB+ْوÊَْ�ِ وَأ

ْ¿يَ  وِر ا�+َالثَِة: َداِر ا�� ، َوÊَْن َحاِل اB+ْوÊَْ�ِ ِ� ا�� ِ�ْÊَْو+Bْن فِْعِلِه بِاÊَ ِِْخبَارِهdا، وََداِر الَْ�َْزِخ، ِمنُْهَما، َو
ِن اB+وْ 

ْ
.وََداِر الَْقَراِر، َوالُْقْرآُن َجاَء ِ� َشأ ِ�ْÊَ 

 ُfَ َكY ِÄَ وَْحَدهُ َال ِ �ِِهْم إRَِ آِخرِِهْم، إِ¿+َما ِ�َ ِعبَاَدةُ ا-+ و+
َ
يِع ا�ر�ُسِل ِمْن أ ِtَ ِْصُل َدْعَوة

َ
نَُة َوأ ، ا�ُْمتََضم�

ل� fَُ، َواْإلِْجَالِل َواo+ْعِظيِم، َو�ََواِزِم ذَ  اَعِة َواo+ْقوَى))[ا�اء لَِكَماِل ُحب�ِه، َوîََماِل اْ	ُُضوِع َوا�7 �َِك ِمَن الط+
 اzغرب]. -) ، ط : دار اzعرفة ١٩٩وا�واء (ص



 مؤلفات احلافظ ابن رجب منالطلبِ  أدبنبذٌ من 

 
 

١٠٩ 
 

مـن شـغل قلبـه و�سـانه بـا7كر قـذف اهللا � ((: ر*ـه اهللا وقال ذو اBونن
 .))قلبه االشÞياق إÖَِْهِ 

عالمـة اzحبـة هللا: ²ن يقـال: مـن ((: ر*ـه اهللا وقال إبـراهيم بـن اDنيـد
 دوام ا7كر

إال أفـاد منـه  -عـز وجـل-بالقلب وا�لسان، وقل مـا ولـع اzـرء بـذكر اهللا 
 .))جل جالf -حب اهللا

و{ـا �سـتجلب بـه اzحبــة تـالوة القـرآن باoـدبر واoفكــر، وال -٣
سيما اآليـات اzتضـمنة �ألسـماء وا�صـفات واألفعـال ا�ـاهرات، 

 ة اهللا و¥بة اهللا f.و¥بة ذ�ك �ستوجب به العبد ¥ب
ــحيح�  ــس )١٨١(و� ا�ص ــن أ� ــه ع ــ� (( : ر³ اهللا عن ــًال ²ن يص أن رج
َحـدٌ ((بهم وÌتم قراءته 

َ
ُ أ فـأ�ر اBـ� صـmّ اهللا عليـه وسـلم  ))قُْل ُهَو ا-+

َحـّب أن أقرأهـا؟ َ�َقـاَل 
َ
 -أن �سأل عن ذ�ك، َ�َقاَل إنها صـفة ا�ـر*ن وأنـا أ

 .))خ�وه أن اهللا ¶بهأ((: -صm اهللا عليه وسلم 
ومن أسباب اzحبـة نـذكر مـا ورد � ا�كتـاب وا�سـنة مـن رؤYـة -٤

أهل اDنة �رOهم وزYارتهم f واجتمـاعهم يـوم اzزYـد، فـإن ذ�ـك 
èستجلب به اzحبة ا	ا�صة.

 
 
 

                                                           

 ) تعليًقا من حديث أ�س.٧٧٤أورده ا�خاري ( ) (١٨١
�شة عند ا�خاري (Ç صحيح�: رواية� ).٨١٣)، و�سلم (٧٣٧٥وا7ي � ا
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عالمات اzحبة :�

واDهــاد � ســWيله واســتحالء اzالمــة � ذ�ــك  -تعــاR-الــÏام طاعــة اهللا 
يـَن آَمنُـوا َمـْن يَْرتَـد+ -جـل وعـال-رسـوf. قـال اهللا واتباع  ِ

َهـا ا7+ ��
َ
: ((يَـا &

 َbَ ــٍة ِذل+
َ
ــُه أ ب�ونَ ــب�ُهْم َوُ¶ِ ــْوٍم ُ¶ِ ُ بَِق ãِ ا-+

ْ
ــأ ــوَْف يَ ــِه فََس ــْن ِديِن Êَ ــنُْ~ْم ِم

ِ َوَال  ــWِيِل ا-+ ــُدوَن ِ� َس ــِرYَن ُ�َاِه ٍة bََ الÛَْفِ ــز+ ِع
َ
ــْؤِمِنَ� أ ــَة ا�ُْم ــافُوَن �َْوَم َÌَ 

ُ َواِسٌع َعِليٌم)) [اzائدة:  ِ يُْؤÀِيِه َمْن �ََشاُء َوا-+  ].٥٤َالئٍِم َذ�َِك فَْضُل ا-+
ــْر  ُ َوYَْغِف ــبُْ~ُم ا-+ ــات+ِبُعوِ[ ُ¶ِْب َ فَ ــوَن ا-+ ب� ــتُْم ُ�ِ ــْل إِْن ُكنْ ــاR: ((قُ ــال تع ق

ُ Áَُفوٌر رَحِ   ].٣١يٌم)) [آل عمران: لَُ~ْم ُذنُوOَُ~ْم َوا-+
 اzحب� f �مسة أوصاف: -سبحانه-فوصف اهللا 

أحدها:ا7لــة bََ اzــؤمن�، واzــراد لــ� اDانــب وخفــض اDنــاح وا�رأفــة 
ــِن  ــَك �َِم ــْض َجنَاَح �رســوf: ((َواْخِف Rــال تعــا ــا ق وا�ر*ــة �لمــؤمن�، كم

بََعَك ِمـَن ا�ُْمـْؤِمِنَ�)) [ا�شـعراء:  +À] ووصـف أ٢١٥ا �ـك �صـحابه بمثـل ذ
ـاِر رَُ*َـاُء بNَْـنَُهْم))  اُء bََ الُْكف+ ِشـد+

َ
يـَن َمَعـُه أ ِ

ِ َوا7+ ـٌد رَُسـوُل ا-+ قوf: ((ُ¥َم+
ــتح:  ــودون ٢٩[الف ــاءه وYع ــون أحب ــ� هللا ¶ب ــع إRَِ أن اzحب ــذا يرج ] وه

 عليهم بالعطف وا�رأفة وا�ر*ة، وقد سبق � ا�اب األول بيان ذ�ك.
Ñــا ــة اهللا ا� ــÏام طاع ــن ال ــاR-: م ــتحالء  -تع ــWيله واس ــاد � س واDه

يــَن ((: -جـل وعــال-اzالمـة � ذ�ــك واتبـاع رســوf. قــال اهللا  ِ
َهــا ا7+ ��

َ
يَـا &

ب�ونَـُه  ـب�ُهْم َوُ¶ِ ُ بَِقـْوٍم ُ¶ِ ãِ ا-+
ْ
آَمنُوا َمْن يَْرتَد+ ِمـنُْ~ْم Êَـْن ِديِنـِه فََسـوَْف يَـأ

ِذل+ـــٍة bََ ا�ُْمـــ
َ
ِ َوَال أ ـــِرYَن ُ�َاِهـــُدوَن ِ� َســـWِيِل ا-+ ٍة bََ الÛَْفِ ِعـــز+

َ
ْؤِمِنَ� أ

ُ َواِسـٌع َعِلـيمٌ  ِ يُْؤÀِيـِه َمـْن �ََشـاُء َوا-+  ))Ìََافُوَن �َْوَمـَة َالئِـٍم َذ�ِـَك فَْضـُل ا-+
 ].٥٤[اzائدة: 
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  :Rــا ــال تع َ ((ق ــوَن ا-+ ب� ــتُْم ُ�ِ ــْل إِْن ُكنْ ــْر قُ ُ َوYَْغِف ــبُْ~ُم ا-+ ــات+ِبُعوِ[ ُ¶ِْب فَ
ُ Áَُفوٌر رَِحيمٌ   ].٣١[آل عمران:  ))لَُ~ْم ُذنُوOَُ~ْم َوا-+

 اzحب� f �مسة أوصاف: -سبحانه-فوصف اهللا 
 أحدها:

ا7لة bََ اzـؤمن�، واzـراد لـ� اDانـب وخفـض اDنـاح وا�رأفـة وا�ر*ـة 
�رسـ Rلمؤمن�، كما قـال تعـا� :fبََعـَك ِمـَن ((و +Àَِمـِن ا�َواْخِفـْض َجنَاَحـَك 

ـٌد ((] ووصـف أصـحابه بمثـل ذ�ـك � قـوf: ٢١٥[ا�شعراء: ))ا�ُْمْؤِمِن�َ  ُ¥َم+
ــنَُهمْ  ْNَــاُء ب ــاِر رَُ*َ اُء bََ الُْكف+ ِشــد+

َ
ــُه أ يــَن َمَع ِ

ِ َوا7+ ــوُل ا-+ ] ٢٩[الفــتح:  ))رَُس
ون أحبـاءه وYعـودون علـيهم بـالعطف وهذا يرجـع إRَِ أن اzحبـ� هللا ¶بـ

 وا�رأفة وا�ر*ة، وقد سبق � ا�اب األول بيان ذ�ك.
:Ñا�ا 

العزة bََ ا�ÛفرYن، واzراد ا�شـدة والغلظـة علـيهم، كمـا قـال تعـاR: ((يَـا 
اَر َوا�ُْمنَافِِقَ� َواْغلُْظ َعلَيِْهْم)) [اoحرYم:  َها اB+ِ�� َجاِهِد الُْكف+ ��

َ
&٩.[ 

 وهذا يرجع إRَِ أن اzحب� f يبغضون أعداءه، وذ�ك من �وازم اzحبة
 

العزة bََ ا�ÛفرYن، واzراد ا�شـدة والغلظـة علـيهم، كمـا قـال تعـاR: ((يَـا 
اَر َوا�ُْمنَافِِقَ� َواْغلُْظ َعلَيِْهْم)) [اoحرYم:  َها اB+ِ�� َجاِهِد الُْكف+ ��

َ
&٩.[ 

zأن ا Rَِحبـة وهذا يرجع إzـوازم ا�حبـ� f يبغضـون أعـداءه، وذ�ـك مـن 
 وقف ا�وى Ù حيث أنت فلNس Ó ... متأخر عنه وال متقدم

ا 7كرك فليلمð ا�لوم  أجد اzالمة � هواك 7يذة ... حب/
وهــو طاعتــه واتباعــه  -صــm اهللا عليــه وســلم  -متابعــة ا�رســول ا	ا�س:

 � أ�ره ونهيه.
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²ن نـاس bََ عهـد اBـ� ((: ر*ـه اهللا  نقال مبارك بن فضالة عـن اHســ
ـا شـديًدا.  صmّ اهللا عليه وسلم َ�ُقو�ُـوَن: يـا رسـول اهللا، إنـا úـب رOنـا حب/

ــْل إِْن -تبــارك وتعــاR-اهللا أن �عــل Hبــه علًمــا، فــأنزل اهللا  فأحــب : ((قُ
 ُ ــوOَُ~ْم َوا-+ ــْم ُذنُ ــْر لَُ~ ُ َوYَْغِف ــبُْ~ُم ا-+ ــات+ِبُعوِ[ ُ¶ِْب َ فَ ــوَن ا-+ ب� ــتُْم ُ�ِ ُكنْ

 . ))]Áَ٣١ُفوٌر رَِحيٌم)) [آل عمران: 
َحـب+ 

َ
ِ  وقد قـرن اهللا بـ� ¥بـة رسـوf � قـوf تعـاR: ((أ إÖَُِْ~ـْم ِمـَن ا-+

ــة:  Oوoْ�ِرهِ)) [ا
َ
ــأ ُ بِ ãَِ ا-+

ْ
ــأ O+ُصــوا َحــº+ يَ َßَ�َ يِلِهWِــ ــاٍد ِ� َس ــوfِِ وَِجَه ] ٢٤َورَُس

ا سـبق ذكـر بعضـها، واzـراد  وîذ�ك ورد � ا�سـنة � أحاديـث كثـ�ة جـد/
 fـق رسـوYْـِه إال مـن طرÖَِال توصل إ Rاهللا عليـه  -أن اهللا تعا mوسـلم صـ

 باتباعه وطاعته. -
 

ــد ــال اDني ــا ق ــه اهللا كم ــرق إRَِ اهللا  ر* ــارف�: ((الط ــن الع ــ�ه م وغ
 )).-صm اهللا عليه وسلم  -�سدودة إال من اقت. أثر ا�رسول 

 و0م أئمة العارف� � هذا ا�اب كث� جداً.
ــد ــن اDني ــراهيم ب ــال إب ــة اzحــب bََ صــدق ر*ــه اهللا ق ــال عالم : ((يق

 ت خصال:اHب س
 أحدها: دوام ا7كر بقلبه با�Ôور بمواله.

وا�انية: إيثاره ¥بـة سـيده bََ ¥بـة نفسـه و¥بـة ا	الئـق، يبـدأ بمحبـة 
 �واله قبل ¥بة نفسه و¥بة ا	الئق.

وا�ا�ة: األ�س بـه، واالسـÞثقال �ـÆ قـاطع يقطـع عنـه أو شـاغل �شـغله 
 عنه.

 إRَِ وجهه.وا�رابعة: ا�شوق إRَِ لقائه واBظر 
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 ا	ا�سة: ا�رضا عنه � « شديدة و8 يpل به..
 fسادسة: اتباع رسو� .))-صm اهللا عليه وسلم  -وا

 
 

 ¥بة ا�رسول صm اهللا عليه وسلم : �
 bََ درجت�: -صm اهللا عليه وسلم  -و¥بة ا�رسول 

 إحداهما فرض:
اهللا عليـه وسـلم صـm  -و� اzحبة ال¯ تقت\ قبول ما جـاء بـه ا�رسـول 

من عند اهللا وتلقيه باzحبـة وا�رضـا واoعظـيم والÞسـليم، وعـدم طلـب  -
ا�دى من غ� طرYقه با�@يـة، ثـم حسـن االتبـاع f فيمـا بلغـه عـن رOـه 
مـن تصــديقه � « مـا أخــ� بـه، وطاعتــه فيمـا أ�ــر بـه مــن ا�واجبــات، 

zـن خالفـه واالنتهاء عما ن� عنه مـن اzحرمـات، ونüـة دينـه واDهـاد 
�سب القدرة. 

 فهذا القدر ال بد منه وال يتم اإليمان بدونه.
ــه،  ــأ� ب oــن ا ــ¯ تقت\ــ حس ــة ال ــل، و� اzحب ــة فض ــة ا�اني وا�رج
ــه  ــه وأ×ل ــه وتطوÇت ــه ونوافل ــه وآداب ــËته � أخالق ــداء æس ــق االقت و�قي
وOÄه و�اسه وحسن معاÄتـه ألزواجـه، وغـ� ذ�ـك مـن آدابـه ا��Ûلـة 

الطاهرة، واالعتنـاء بمعرفـة سـ�ته وأيامـه واهـÏاز القلـب عنـد وأخالقه 
ذكره، وîة ا�صالة عليه zـا سـ~ن � القلـب مـن ¥بتـه وتـوق�ه و¥بـة 

 استماع çمه، وdيثاره ç َbَم غ�ه من اzخلوق�.
ْ¿يَـا واالجـÏاء بالNسـ� منهـا  ومن أعظم ذ�ـك االقتـداء بـه � زهـده � ا��

 خرة.ورغبته � اآل
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مــن عالمــات حــب اهللا: حــب القــرآن وعالمــة ((قــال ســهل الÞســßي:  
حب اهللا وحب القرآن وحـب اBـ� صـmّ اهللا عليـه وسـلم وعالمـة حـب 
اBــ� صــmّ اهللا عليــه وســلم: حــب ا�ســنة، وعالمــة حــب ا�ســنة: حــب 
ْ¿يَـا أن  ْ¿يَـا، وعالمـة بغـض ا�� اآلخرة، ومن عالمة حب اآلخـرة: بغـض ا��

 .))ها إال زاًدا يبلغه إRَِ اآلخرةال يأخذ من
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اBصــــيحة هللا و�كتابــــه و�رســــوf وألئمــــة اzســــلم� -١١٦
:) ١٨٢(وÇمتهم

فضلها :�
ــنْ  Êَ  :ــاَل ــل+َم قَ ــِه وََس ُ َعلَيْ ــm+ ا-+ ــِ�+ َص +Bن+ ا

َ
ــُه أ ُ Êَنْ اِري� ر³ََِ ا-+ ــيٍم ا�+ تَِم

ــِه « ِ َوِلِكتَابِ ــاَل: ِ-+ ؟ قَ ِ ــوَل ا-+ ــا رَُس ــْن يَ ــا: �َِم ــا قُلْنَ ــيَحُة ثََالثً ــُن اB+ِص ي ا��
ِتِهمْ  ِة ا�ُْمْسِلِمَ� وÇََم+ ئِم+

َ
 َرَواُه ُ�ْسِلٌم.» َو�ِرَُسوfِِ َوِأل

ــلََم  ْس
َ
ــُن أ rْ ــُد ــَر ُ¥َم+ ٌن، َذَك

ْ
ــأ ــِديُث fَُ َش َHْــَذا ا ــيٍْم: َه ــو ُ¿َع بُ

َ
ــافُِظ أ َHْــاَل ا قَ

ــُح  ــَ�ٍة ا�Bْص ــَث َكِث َحاِدي
َ
ــْد َورََد ِ� أ ــِن. َوقَ ي ــاِع ا�� Oَْر

َ
ــُد أ َح

َ
ــُه أ ن+

َ
ــوِ�� & الط�

 �Bْعِضـَها اrَ �ُِموًمـا، َوÊُ �َِلُْمْسِلِم�ُ�ـورِِهْم، َوِ� rَْعِضـَها: نُْصـُح 
ُ
ْصـُح �ِـُوَالِة أ

ُ�وِر �َِرÇَيَاُهْم. 
ُ
 ُوَالِة اْأل

ُل  و+
َ
ــا اْأل م+

َ
ــِحيَحْ�ِ " -َوُهــَو ا�Bْصــُح �ِلُْمْســِلِمَ�  -فَأ ــِ� " ا�ص+  )١٨٣(Êُُموًمــا، فَ

ِ ر³ اهللا عنـه قَـاَل: بَاَ�ْعـُت اB+ـِ�+  ُ َعلَيْـِه  Êَْن َجِرYِر بِْن Êَبِْد ا-+ َصـm+ ا-+
ــِلمٍ  ــ�Æُ ُ�ْس ــِح ِل ²َِة، َوا�Bْص ــز+ �ــاِء ا ــَالِة، َوdِيتَ ــاِم ا�ص+  إِقَ

َbَ ــل+َم َوِ� " » . وََس
ُ  )١٨٤(َصِحيِح ُ�ْسـِلٍم " Ùِ ُهَرYْـَرَة ر³ اهللا عنـه ، َعـِن اB+ـِ�� َصـm+ ا-+

َ
Êَـْن أ

ــاَل:  ــل+َم قَ ــِه وََس ــْؤمِ «َعلَيْ ــق� ا�ُْم ــا: َوdَِذا َح ــَذَكَر ِمنَْه ــت, فَ ــْؤِمِن ِس ِن bََ ا�ُْم
 ُfَ َنَْصَحَك فَانَْصْحÞاْس. « 

ُ�ـوِر، َونُْصـُحُهْم �َِرÇَيَـاُهْم، فَـِ� " َصـِحيِح 
ُ
ا ا�+اÑِ: َوُهَو ا�Bْصُح �ِـُوَالِة اْأل م+

َ
َوأ

ــِلٍم " ــِه  )١٨٥(ُ�ْس ُ َعلَيْ ــm+ ا-+ ــِ�� َص +Bــِن ا ــه، َع ــَرَة ر³ اهللا عن ْYُهَر Ùِ
َ
ــْن أ Êَ

                                                           

 ) وما بعدهاً بتüف ٢٢٤\١) جامع العلوم واH~م ( (١٨٢
 )٩٧) ، �سلم (٥٧خاري () ا� (١٨٣
٢١٦٢) ( (١٨٤(
١٨٥)) برقم (١٧١٥(
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ــاَل:   ــل+َم قَ ــُدوُه َوَال «وََس ْن Àَْعبُ
َ
ــْم أ ــْرَ� لَُ~ ــا: يَ ــْم ثََالثً ــْرَ� لَُ~ َ يَ ِإن+ ا-+

يًعـــا َوَال Àََفر+  ِtَ ِ ْن Àَْعتَِصـــُموا ِ�َبْـــِل ا-+
َ
ـــîُوا بِـــِه َشـــNْئًا، َوأ ِZُْè ْن

َ
قُـــوا، َوأ

ْ�َرîُمْ 
َ
ُ أ ُه ا-+  » .Àَنَاَصُحوا َمْن َوال+

ــِحيَحْ�ِ " ــارٍ  )١٨٦(َوِ� " ا�ص+ ــِن �ََس ــِ�� ر³ اهللا عنــه Êَــْن َمْعِقــِل بْ +Bَعــِن ا ،
ُ َعلَيِْه وََسل+َم قَاَل:  َهـ«َصm+ ا-+ ُ َرÊِي+ـًة ُ�ـم+ �َـم+ َ¶ُط� Êِيِه ا-+ ْßَبْـٍد �َْسـÊَ ا َما ِمْن

 » .بِنَِصيَحٍة إِال+ �َْم يَْدُخِل اDَْن+ةَ 
َ�ِمِهـْم 

ُ
ُهـْم نََصـُحوا ِأل +¿

َ
ـَالُم & نWِْيَـاِء َعلَـيِْهُم ا�س+

َ
ُ ِ� ِكتَابِِه َعِن اْأل َوقَْد َذَكَر ا-+

ُ بَِذ�َِك Êَـْن نُـوٍح، َوÊَـْن َصـاِلٍح َوقَـاَل:  ْخَ�َ ا-+
َ
ـَعَفاِء ((َكَما أ لَـNَْس bََ ا�ض�

ــوَن َحــَرٌج إَِذا نََصــُحوا  ــا ُ�نِْفُق ــُدوَن َم يــَن َال َ�ِ ِ
ــْرَ� َوَال bََ ا7+ َوَال bََ ا�َْم

)) [اo+ْوOَــِة:  ِfَِورَُســو ِ َهــاِد ِلُعــْذٍر، فَــَال ٩١ِ-+ ِDَْل+ــَف َعــِن اMَ ن+ َمــْن
َ
] َ�ْعــðِ: أ

ِ وَ  ــًحا ِ-+ ــوَن نَاِص ْن يَُ~
َ
ــِط أ ْZَِæ ــِه ــَرَج َعلَيْ ــإِن+ َح

ــِه، فَ ــوِ ِfِ� Mََل�ِف رَُس
َهــاِد ِمــْن  ِDْتََخل+ُفــوَن َعــِن اYَِــَ�، َوrْعــَذاَر ²َِذ

َ
ــافِِقَ� ²َنُــوا ُ�ْظِهــُروَن اْأل ا�ُْمنَ

يـَن  ن+ ا��
َ
ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم أ ْخـَ�َ اB+ـِ�� َصـm+ ا-+

َ
. َوقَـْد أ ِfَِورَُسـو ِ Áَْ�ِ نُْصٍح ِ-+

يَمـاِن اB+ِصيَحةُ  ن+ اB+ِصـيَحَة èَْشـَمُل ِخَصـاَل اْإلِْسـَالِم َواْإلِ
َ
، َ�َهـَذا يَـُدل� bََ أ

ــإِن+ 
Yــَل، وََســ(+ َذ�ـِـَك ُ�+ــُه ِدينًــا، فَ ِ̄ ُذِكــَرْت ِ� َحــِديِث ِجْ�ِ ــ

َواْإلِْحَســاِن ال+
ْ×َمـ

َ
َداِء َواِجبَاتِـِه bََ أ

َ
ِ\ـ الِْقيَـاَم بِـأ ِ َ�ْقتَ ِل وُُجوِهَهـا، َوُهـَو َمَقـاُم ا�Bْصَح ِ-+

ــُدوِن  ِــَك بِ �T+ َذ
َ
ــ$ ِــَك، َوَال َ�تَ �ــُدوِن َذ ِ بِ ــُل ا�Bْصــُح ِ-+ ــَال يَْ~ُم اْإلِْحَســاِن، فَ

َكَمـاِل ا�َْمَحب+ـِة ا�َْواِجبَـِة َوا�ُْمْســتََحب+ِة، َو�َْسـتَلِْزُم َذ�ِـَك اِالْجِتَهـاَد ِ� اo+َقــر�ِب 
َمـاِت َوا�َْمْكُروَهـاِت bََ إÖَِِْه بِنََوافِِل ال ـاÇَِت bََ َهـَذا ا�ْوَْجـِه َوتَـْرِك ا�ُْمَحر+ ط+

يًْضا. 
َ
 َهَذا ا�ْوَْجِه أ

                                                           

١٨٦)() (٧١٥٠ا�خاري و�سلم ، (١٤٢(
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 من أقوال ا�سلف ا�صالح ::�
َال تَـَرى ر*ـه اهللا قَاَل الُْفَضيُْل rُْن Êِيَـاٍض 

َ
فَْضـُل ِمـَن اْ	َـوِْف، أ

َ
: ((اHُْـب� أ

َحـُدهُ 
َ
ب�ـَك ِمنُْهَمـا إَِذا ²ََن �ََك Êَبَْداِن أ ي ُ¶ِ ِ

ب�ـَك، َواْآلَخـُر Ìََافُـَك، فَـا7+ َما ُ¶ِ
ْن 

َ
ــَك َعَ*ــ أ ي Ìََافُ ِ

ــاَك، َوا7+ ــِه إِي+ ــا Hُِب� ْو 1َئِبً
َ
ــَت أ ــاِهًدا ُكنْ ــُحَك َش َ�نَْص

َك إَِذا ِغبَْت َوَال َ�نَْصُحَك)).   َ�نَْصَحَك إَِذا َشِهْدَت �َِما Ìََاُف َوYَُغش�
ــدُ  ــاَل Êَبْ ــعٍ  قَ ــُن ُرَ�يْ rْ ــِز Yــِه ر*ــه اهللا الَْعِز ــوَن ِلِعNَ*ــ َعلَيْ �YََواِرHْــاَل ا : قَ

ْن َ¶َْمـَدَك اB+ـاُس 
َ
ـب� أ َالُم: َمـا اْ	َـا�ُِص ِمـَن الَْعَمـِل؟ قَـاَل: ((َمـا َال ُ�ِ ا�س+
 ِ �َـق� ا-+ِ 

َ
ْن Àَبْـَدأ

َ
؟ قَـاَل: ((أ ِ Àََعـاöَ Rَبْـَل َحـق�  َعلَيِْه))، قَا�ُوا: َ�َما ا�Bْصـُح ِ-+

َت ِ�َـق� 
ْ
ْ¿يَـا، بَـَدأ ��ِ�، َواْآلَخـُر  ِ َحـُدُهَما ِ-+

َ
ْ�ـَراِن: أ

َ
اB+اِس، َوdِْن َعـَرَض �َـَك أ

.((RََعاÀَ ِ  ا-+
ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم: ر*ه اهللا قَاَل اHََْسنُ  ْصـَحاِب اB+ـِ�� َصـm+ ا-+

َ
: َوقَـاَل rَْعـُض أ

ي ¿َ  ِ
ِ ((َوا7+ َحـب+ ِعبَــاِد ا-+

َ
ِ إِن+ أ قِْســَمن+ لَُ~ـْم بِـا-+

ُ
ْفôِـ rِيَـِدهِ إِْن ِشـaْتُْم َأل

ِ َو�َْســَعْوَن  ِ إRَِ ا-+ ــاَد ا-+ ــوَن ِعبَ ــاِدهِ َوُ¶َب�بُ َ إRَِ ِعبَ ــوَن ا-+ يــَن ُ¶َب�بُ ِ
ِ ا7+ إRَِ ا-+

رِْض بِاB+ِصيَحِة)). 
َ
 ِ� اْأل

Ùِ بَْ~ـٍر ا�ُْمـَزِ[�  ر*ـه اهللا ُعلَي+ـةَ  َوقَاَل اrْنُ 
َ
: ((َمـا فَـاَق ر*ـه اهللا ِ� قَـْوِل أ

ــل+َم  ــِه وََس ُ َعلَيْ ــm+ ا-+ ِ َص ــوِل ا-+ ــَحاَب رَُس ْص
َ
ــُه أ ُ Êَنْ ــٍر ر³ََِ ا-+ ــو بَْ~ بُ

َ
أ

ي ²َ  ِ
ــاَل: ا7+ ــِه، قَ ــٍء ²ََن ِ� قَلِْب ْåَِæ ــْن ــَالٍة، َولَِ~ ــْوٍم َوَال َص ــِه بَِص َن ِ� قَلِْب

، َواB+ِصيَحُة ِ� َخلِْقِه)).  ِ َعز+ وََجل+  اHُْب� ِ-+
ِة ر*ـه اهللا َوقَاَل الُْفَضيُْل rُْن Êِيَـاٍض  ْدرََك بَِ~ـَْ

َ
ْدرََك ِعنْـَدنَا َمـْن أ

َ
: ((َمـا أ

ْ¿ُفـِس، وََسـ
َ
ْدرََك ِعنْـَدنَا æَِسـَخاِء اْأل

َ
َمـا أ +¿ِdـيَاِم، َو َالِة َوا�ص� ـُدوِر، ا�ص+ َالَمِة ا�ص�

ِة.  م+
ُ
 َوا�Bْصِح �ِْأل

)). ر*ه اهللا وَُسئَِل اrُْن ا�ُْمبَارَكِ  ِ فَْضُل؟ قَاَل: ((ا�Bْصُح ِ-+
َ
Êَْماِل أ

َ
ي� اْأل

َ
 : أ
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ــرٌ   ــاَل َمْعَم َ ر*ــه اهللا َوقَ ــاَف ا-+ ــْن َخ َــَك َم �ــاِس  +Bــُح ا نَْص
َ
ــاُل:(( أ : ²ََن ُ�َق

 ِ�يَك)).
 
 

 : معò اBصيحة �
 �Ùِــا ــاَل اْ	َط+ ــْ�ِ )١٨٧(قَ ــٍة ِ�َ إَِراَدُة اْ	َ ــْن tُْلَ Êَ ــا ُ بَِه ــ�+ ــٌة ُ�َع : اB+ِصــيَحُة َ�َِم

ــْحُت  ــاُل: نََص ــوُص، ُ�َق ــِة اْ	ُلُ ــِح ِ� ا�ل�َغ ــُل ا�Bْص ْص
َ
ــاَل: َوأ ــوِح fَُ، قَ �ِلَْمنُْص

ــبَْحانَهُ  ِ ُس ــòَ اB+ِصــيَحِة ِ-+ ــْمِع. َ�َمْع ــَن ا�ش+ ــتُُه ِم ــَل: إَِذا َخل+ْص ُة الَْعَس : ِصــح+
ــِه:  ــِه، َواB+ِصــيَحُة ِلِكتَابِ ــِة ِ� ِعبَاَدتِ ــَالُص ا�Bي+ ــِه، َوdِْخ ــاِد ِ� وَْحَدانNِ+ِت اِالْعِتَق
تِـِه، َوOَـْذُل  : اo+ْصـِديُق بËُِبُو+ ِfِِرَُسـو�يَماُن بِِه، َوالَْعَمُل بَِما ِ�يـِه، َواB+ِصـيَحُة  اْإلِ

ــهِ  ــَر بِ �َ
َ
ــا أ ــِة fَُ ِ�يَم اَع ــِلِمَ�: الط+ ــِة ا�ُْمْس ــيَحُة ِلَعام+ ــُه، َواB+ِص ــÊَ Gَنْ ، َوَ¿

 .�ِ  إِرَْشاُدُهْم إRَِ َ�َصاHِِِهْم. اْ¿تَ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ا�س ()(١٨٧ العلمية١٢٦-١٢٥\٤معا�م اzطبعة ط: ، األو±/حلب–)
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 : )١٨٨(Äح اHديث�

ـ ا�َْمـْرَوِزي� ِ� ِكتَابِـِه " Àَْعِظـيِم قَـْدِر  ٍüَْـُن نrْ ُد ِ ُ¥َم+ بُو Êَبِْد ا-+
َ
َحYَ اْإلَِماُم أ

 َbَ ـَدYَـِديَث بَِمـا َال َ�ِزHْـ َهـَذا ا َ +Ôَن+ـُه ف
َ
ْهـِل الِْعلْـِم &

َ
َالِة " Êَْن rَْعِض أ ا�ص+

ــا بِلَْفِظــِه. ــُن úَِْكيــِه َهاُهنَ ْúَــ ُحْســِنِه، َو ٍüَْــُن ن rْ ــُد ــاَل ُ¥َم+ ــاَل (( : )١٨٩(قَ قَ
 ُfَ ِلَْمنُْصـوِح�ْهِل الِْعلِْم: tَِاُع Àَْفِسـِ� اB+ِصـيَحِة ُهـَو ِعنَايَـُة الَْقلْـِب 

َ
rَْعُض أ

َحُدُهَما فَْرٌض، َواْآلَخُر نَافِلٌَة، 
َ
: أ  َمْن ²ََن، َوِ�َ bََ وَْجَهْ�ِ
                                                           

ُن öِيَاَم اB+اِصِح �ِلَْمنُْصوِح fَُ بِوُجُ )  ١٨٨( َالِح: اB+ِصيَحُة َ�َِمٌة َجاِمَعٌة Àَتََضم+ بُو Êَْمِرو rُْن ا�ص+
َ
وهِ قَاَل أ

 َÀََالِل، َوDْتَوِْحيُدهُ َووَْصُفُه بِِصَفاِت الَْكَماِل َوا :RََعاÀَ ِ ا pِْ اْ	َْ�ِ إَِراَدةً َوفِْعًال. فَاB+ِصيَحُة ِ-+ Yُهُه Êَم+
َها َوÌَُالُِفَها، َوَ�َن�ُب َمَعاِصيِه، َوالِْقيَاُم بَِطاَعتِِه َوَ¥َاب�ِه بِوَْصِف اْإلِْخَالِص، َواHُْب� �ِ  يِه َواْ�ُْغُض يَُضاد�

 َHَِْك، َوا�Çَُء إRَِ َذ ث� َعلَيِْه. َواB+ِصيَحُة لِِكتَابِِه: ِ�يِه، وَِجَهاُد َمْن wََفَر بِِه ÀََعاRَ َوَما َضاbَ َذ�َِك، َوا��
َواِ�رِهِ َونََواِهيِه، وَ 

َ
Yُهُه، َوتَِالَوتُُه َحق+ تَِالَوتِِه، َوا�ُْوقُوُف َمَع أ ِpْÀَْعِظيُمُه َوÀَيَماُن بِِه َو ُم ُعلُوِمِه اْإلِ Àََفه�

Çَُء إÖَِِْه، وََذب� َ�ْ  ْمثَاfِِ، َوتََدب�ُر آيَاتِِه، َوا��
َ
ِرYِف الَْغالَِ� وََطْعِن ا�ُْملِْحِديَن Êَنُْه. َواB+ِصيَحُة �ِرَُسوfِِ َوأ

ُك بَِطاَعتِِه، َوdِْحيَاءُ  يَماُن بِِه َوOَِما َجاَء بِِه َوتَْو�öُِهُ َوÀَبِْجيلُُه، َواo+َمس� ُسË+تِِه َواْسÞِثَاَرةُ  قَِرYٌب ِمْن َذ�َِك: اْإلِ
د�ُب ُعلُوِ�َها َو�Zََُْها وَ 

َ
ْخَالقِِه، َواo+أ

َ
ُمَعاَداةُ َمْن Çََداهُ وÇَََداَها، َوُ�َواَالةُ َمْن َواَالهُ َوَواَالَها، َواo+َخل�ُق بِأ

 َbَ ُْمْسِلِمَ�: ُمَعاَوَ¿تُُهْم�ِة ا ئِم+
َ
، َوَطاÊَتُُهْم  اHَْق� بِآَدابِِه، َوَ¥َب+ُة آfِِ وََصَحابَتِِه، َوúَُْو َذ�َِك. َواB+ِصيَحُة ِأل

Çَُء �َُهْم بِ  اo+ْوِ�يِق وََحث� ِ�يِه، َوتَْذِك�ُُهْم بِِه، َوتËَْبِيُهُهْم ِ� ِرفٍْق َولُْطٍف، َوªَُاَ¿بَُة ا�ُْوثُوِب َعلَيِْهْم،  َوا��
 َ� Rَُِْمْسِلِمَ�: إِرَْشاُدُهْم إ�ِة ا Áْيَاِر bََ َذ�َِك. َواB+ِصيَحُة لَِعام+

َ
ُ�وَر ِدينِِهْم اْأل

ُ
َصاHِِِهْم، َوÀَْعِليُمُهْم أ
ب� Êَنُْهْم، َوªَُا ْعَدائِِهْم، َوا7+

َ
Àُُهْم bََ أ َüُْتِِهْم، َون ، وَُدْ¿يَاُهْم، وَِسßُْ َعْوَراتِِهْم، وََسد� َخال+ َ¿بَُة الِْغش�

ْن ُ¶ِب+ �َُهْم َما ُ¶ِب� Bَِْفِسِه، وَ 
َ
Yَْ~َرهَ �َُهْم َما يَْ~َرُهُه Bَِْفِسِه، َوَما َشابََه َذ�َِك. اْ¿تGََ َما َواHََْسُد �َُهْم، َوأ

 َذَكَرهُ 

اzدينة اzنورة / األو± ، ت : د.  -) وما بعدها ، ط : �كتبة ا�ار ٦٩١\٢) تعظيم قدر ا�صالة ( (١٨٩
ÿواYبار الفرDر*ن عبد ا� عبد ا
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�:: fصيحة هللا ورسوBا 
 ِ ُة الِْعنَايَـِة ِمـَن اB+اِصـِح بِا�Àبَـاِع َ¥َب+ـِة ا-+ : ِ�َ ِشـد+ ِ فَاB+ِصيَحُة ا�ُْمْفßََِضـُة ِ-+
ِ̄ ِ�َ نَافِلَـٌة، فَـِ�َ  ـ

ـا اB+ِصـيَحُة ال+ م+
َ
َم. َوأ َداِء َما اßَ�ََْض، َوªَُاَ¿بَِة َمـا َحـر+

َ
ِ� أ

َحـُدُهَما Bَِْفِسـِه، إِيثَاُر َ¥َب+ِتـِه bََ َ¥َب+ـِة 
َ
ْ�ـَراِن، أ

َ
ْن َ�ْعـِرَض أ

َ
َ¿ْفِسـِه، وََذ�ِـَك أ

ــُة  ُر َمــا ²ََن Bَِْفِســِه، َ�َهــِذهِ tُْلَ ــِه، َوYُــؤَخ� �Oَِر� بَِمــا ²ََن 
ُ
ــِه، َ�يَبْــَدأ �Oَِر�َواْآلَخــُر 

ــَك Àَفْ  ِ � ــُة، َو7َِ ــُه َواB+افِلَ ــْرُض ِمنْ ، الَْف ِ ــيَحِة ِ-+ ــِ� اB+ِص ــنَْذُكُر Àَْفِس ــٌ�، وََس ِس
rَْعَضُه Öَِْفَهَم بِاo+ْفِسِ� َمْن َال َ�ْفَهـُم بِاDُْْملَـِة. فَـالَْفْرُض ِمنَْهـا ªَُاَ¿بَـُة َ¿ْهِيـِه، 
ـإِْن َعَجـَر َعـِن اْإلِقَاَمـِة 

َوdِقَاَمُة فَرِْضِه Nَِِميـِع َجَوارِِحـِه َمـا ²ََن ُمِطيًقـا fَُ، فَ
َداِء  بَِفرِْضِه ِآلفٍَة َحل+ْت 

َ
ْو Áَـْ�ِ َذ�ِـَك، َعـَزَم bََ أ

َ
ْو َحـWٍْس، أ

َ
بِـِه ِمـْن َ�ـَرٍض، أ

ُ َعـز+ وََجـل+ :  َما اßَ�ََْض َعلَيْـِه َمـºَ َزالَـْت Êَنْـُه الِْعل+ـُة ا�َْمانَِعـُة fَُ، قَـاَل ا-+
ـــ يـــَن َال َ�ِ ِ

ـــَعَفاِء َوَال bََ ا�َْمـــْرَ� َوَال bََ ا7+ ُدوَن َمـــا ((لَـــNَْس bََ ا�ض�
ــWِيٍل))  ــْن َس ــËَِ� ِم ــا bََ ا�ُْمْحِس ــوfِِ َم ِ َورَُس ــُحوا ِ-+ ــَرٌج إَِذا نََص ــوَن َح ُ�نِْفُق

ــوOِِهْم �َِمــا َمنَُعــوا ِمــَن ٩١[اo+ْوOَــِة:  ِ بُِقلُ اُهْم ُ¥ِْســBِ �َِËَِصــيَحِتِهْم ِ-+ ] ، فََســم+
 
َ
ْ¿ُفِسِهْم. َوقَْد تُْرَ�ـُع اْأل

َ
َهاِد بِأ ِDَْـاَالِت، اHْْعـِض اrَ �ِ َمـاُل ُ��َهـا َعـِن الَْعبْـِدÊْ

ــُه Êََمــٌل  ــاٍل َال ُ�ْمِكنُ َ�ــْو ²ََن ِمــَن ا�َْمــَرِض ِ ، فَلَ ِ ــُه ا�Bْصــُح ِ-+ َوَال يُْرَ�ــُع Êَنْ
ـٍء ِمــْن َجَوارِِحــِه بِِلَســاٍن َوَال  ْåَِæ  ـَـْم �َْســُقْط�ن+ Êَْقلَــُه ثَابِــٌت، 

َ
Áَــْ�ِهِ، Áَـْ�َ أ

ْن َ�ُقـوَم Êَنْ 
َ
ْن َ�نْـَدَم bََ ُذنُوOِـِه، َوYَنْـِوَي إِْن َصـح+ أ

َ
ِ بَِقلِْبـِه َوُهـَو أ ُه ا�Bْصُح ِ-+

 ِ ُ َعلَيْــِه، َوَ�ْتَِنــَب َمــا َ¿َهــاُه Êَنْــُه، َوdِال+ ²ََن Áَــْ�َ نَاِصــٍح ِ-+ بَِمــا اْ�ــßَََض ا-+
 ِ �ِ َو وَْجبَـُه bََ بَِقلِْبِه. َوîََذ�َِك ا�Bْصُح ِ-+

َ
ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم ِ�يَمـا أ رَُسـوfِِ َصـm+ ا-+

ــيَِة  ــْرَ� بَِمْعِص ْن َال يَ
َ
ِ أ ــَن ا�Bْصــِح ا�َْواِجــِب ِ-+ ــِه، َوِم �Oــِر َر �ْ

َ
ــْن أ Êَ ــاِس +Bا

 ِ̄ ــ
ــا اB+ِصــيَحُة ال+ م+

َ
َ َورَُســوfَُ. َوأ َطــاَع ا-+

َ
ــب+ َطاَعــَة َمــْن أ ِ�َ  الَْعــاQِ، َوُ¶ِ

ِ bََ ُ«� َ¥ْبُـوٍب بِالَْقلْـِب وََسـائِِر  رنَافِلٌَة َال فَـْرٌض، َ�بَـْذُل ا�َْمْجُهـوِد بِإِيثَـاِر ا-+
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ن+ اB+اِصــَح إَِذا  
َ
اDَْــَواِرِح َحــº+ َال يَُ~ــوَن ِ� اB+اِصــِح فَْضــٌل Êَــْن Áَــْ�ِهِ، ِأل

ورُُه اْجتََهــَد، �ـَـْم يُــْؤثِْر َ¿ْفَســُه َعلَيْــِه، َوقَــا ُìُ الِْقيَــاِم بِــِه �َم بُِ~ــل� َمــا ²ََن ِ
ــَو  ــاِد، َ�ُه ــُدوِن اِالْجِتَه ِ بِ ــَل ِ-+ ــْن Àَنَف+ ــِه، َوَم �Oَِر�ــُح  ــَذ�َِك اB+اِص ــُه، فََك َوَ¥َب+تُ

. ِfِِلن�ْصِح بَِ~َما� Åُ�ْستَِحق ُ�ْÁَ ،َمِلِهÊَ قَْدِر َbَ نَاِصٌح 
 

 اBصيحة �كتاب اهللا : �
ــ م+

َ
ُم َوأ َçَ ــَو ــْدرِهِ، إِْذ ُه ــيُم قَ ــِه َوÀَْعِظ ُة ُحب� ــد+ ، فَِش ِ ــاِب ا-+ ــيَحُة ِلِكتَ ا اB+ِص

ــَد  ــوِف ِعنْ ــَدب�ِرهِ َوا�ُْوقُ َoِ ــِة ُة الِْعنَايَ ــد+ ــِه، وَِش ــِة ِ� َ�ْهِم Áْبَ ُة ا�ر+ ــد+ ــاِلِق، وَِش اْ	َ
ْن 

َ
َحـب+ َ�ـْوَالُه أ

َ
ْو َ�ُقـوَم بِـِه rَ ُfَْعـَد تَِالَوتِِه ِلَطلَِب َمَعاÑِ َما أ

َ
ُ�ْفِهَمـُه Êَنْـُه، أ

َما ُ�ْفِهُمُه، َوîََذ�َِك اB+اِصُح ِمـَن الِْعبَـاِد َ�ْفَهـُم وَِصـي+َة َمـْن َ�نَْصـُحُه، َوdِْن َورََد 
 ِ �َك َعلَيِْه ِكتَاٌب ِمنُْه، ُعðَِ بَِفْهِمِه Öَُِقوَم َعلَيِْه بَِمـا َكتَـَب بِـِه ِ�يـِه إÖَِْـِه، فََكـَذ

ــب�  ــا ُ¶ِ ــِه َكَم ــَرُه بِ �َ
َ
ــا أ ِ بَِم ــوَم ِ-+ ــِه Öَُِق ــòَ بَِفْهِم ــِه، ُ�ْع �Oــاِب َر اB+اِصــُح ِلِكتَ

َوYَْرَ�، ُ�م+ يZُْËَُ َمـا فَِهـَم ِ� الِْعبَـاِد َوYُـِديُم ِدَراَسـتَُه بِا�َْمَحب+ـِة fَُ، َواo+َخل�ـِق 
ِب بِآَدابِـِه. د�

َ
ْخَالقِِه، َواo+أ

َ
ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم  بِأ ـا اB+ِصـيَحُة �ِلر+ُسـوِل َصـm+ ا-+ م+

َ
َوأ

ـتِِه َوُمَعاَونَِتـِه، َوOَـْذُل ا�َْمـاِل إَِذا  َüَُْطاَعِتـِه َون �َْمْجُهـوِد ِ�ِ� َحيَاتِِه، َ�بَـْذُل ا
ــِه: فَالِْعنَ  ــَد َوفَاتِ ــا rَْع م+

َ
ــِه، َوأ ــارََعُة إRَِ َ¥َب+ِت َراَدُه َوا�ُْمَس

َ
ــË+ِتِه، أ ــِب ُس ــُة بَِطلَ ايَ

ُة  ــِه، وَِشــد+ ــاِم بِ ــِرهِ، َو�ـُـُزوُم الِْقيَ �ْ
َ
ــِه، َوÀَْعِظــيُم أ ــِه َوآَدابِ ْخَالقِ

َ
َواْ�َْحــُث Êَــْن أ

ــْن  ــُب bََ َم ــË+ِتِه، َوالَْغَض ــَالِف ُس َن ِ�ِ ــَد�+ ــْن تَ ــَراِض Êَم+ ــِب َواْإلِْع الَْغَض
ثََرِة ُدْ¿يَـا، َوdِْن ²َنَ 

َ
نًا بَِهـا، وَُحـب� َمـْن ²ََن ِمنْـُه æَِسـWِيٍل ِمـْن  َضي+َعَها ِأل

ُمتَـَد��
 َbَ ْو َ¿َهـاٍر

َ
ْو ُصـْحبَِة َسـاَعٍة ِمـْن Öَْـٍل أ

َ
ـٍة، أ َüُْْو ن

َ
ْو ِهْجَرٍة أ

َ
ْو ِصْهٍر، أ

َ
قََرابٍَة، أ

 اْإلِْسَالِم َوالÞ+َشب�ِه بِِه ِ� ِز�Yِه َوِ�َاِسِه. 
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 اBصيحة ألئمة اzسلم� ::�
 
َ
ــْد�ِِهْم، َوأ ــِدِهْم وََع ــَالِحِهْم َورُْش ــب� َص ــِلِمَ�، فَُح ــِة ا�ُْمْس ئِم+

َ
ــيَحُة ِأل ــا اB+ِص م+

ُن  ــَد�� +oــيِْهْم، َوا ــِة َعلَ م+
ُ
اِق اْأل َßِــ ــُة افْ ــيِْهْم، َوîََراَه ــِة َعلَ م+

ُ
ــاِع اْأل ــب� اْجِتَم وَُح

ــُض  ، َواْ�ُْغ ــل+ ــز+ وََج ِ َع ــِة ا-+ ــاَعِتِهْم ِ� َطاَع ــيِْهْم،  بَِط ى اْ	ُــُروَج َعلَ
َ
ــْن َرأ �َِم

ْن 
َ
ـا اB+ِصـيَحُة �ِلُْمْسـِلِمَ�، فَـأ م+

َ
. َوأ ِ َعـز+ وََجـل+ وَُحب� إِْعـَزازِِهْم ِ� َطاَعـِة ا-+

ُ¶ِب+ �َُهْم َما ُ¶ِب� Bَِْفِسِه، َوYَْ~َرَه �َُهـْم َمـا يَْ~ـَرُه Bَِْفِسـِه، َو�ُْشـِفَق َعلَـيِْهْم، 
َصـِغَ�ُهْم، َوYُـَوق�َر َكِبـَ�ُهْم، َوَ¶ْـَزَن Hُِـْزنِِهْم، َوYَْفـَرَح ِلَفـرَِحِهْم، َوdِْن  َوYَرَْحمَ 

ــا  ــِح َم ْOــَواُت ِر ِــَك فَ �ــَعارِِهْم، َوdِْن ²ََن ِ� َذ ْس
َ
ــرُْخِص أ ــاُه َك ِــَك ِ� ُدْ¿يَ �ُه َذ +8َ

 Çَ ــُهْم ــا يَُ'� ــُع َم ي ِtَ َِك�ــَذ îَــِه، َو ــْن ِ�َاَرتِ ــُع ِم ــَالَحُهْم يWَِي ــب� َص ــًة، َوُ¶ِ م+
ًذى 

َ
ـــُهْم bََ َعـــُدو�ِهْم، وََدْ�ـــَع ُ«� أ َüََْعـــِم َعلَـــيِْهْم، َون�Bِلَْفـــتَُهْم وََدَواَم اdَو

 .)١٩٠())َوَمْكُروهٍ Êَنُْهمْ 
:  اBصيحةفقه من  �

ــاُر  ــنُْهْم إِيثَ Êَ ِــُروه َذى َوا�َْمْك
َ
ــَدفِْع اْأل ــِحِهْم بِ ــَواِع نُْص نْ

َ
ــْن أ ــِ�ِهْم َوِم فَِق

ــٍل  ْو Êََم
َ
ــْوٍل أ ــق� ِ� قَ َHْــِن ا ــنُْهْم َع ــْن َزاَغ ِم ــاِهِلِهْم، َورَد� َم ــيُم َج َوÀَْعِل

ْ�ـِر بِـا�َْمْعُروِف َواB+ـْ�ِ 
َ
ْ�ـُق بِِهـْم ِ� اْأل ، َوا�ر� ِهـْم إRَِ اHَْـق� ِف ِ� رَد� بِاo+لَط�

َزالَـِة فََسـاِدِهمْ  ٍر fَُ ِ� ُدْ¿يَـاُه، َكَمـا  َعِن ا�ُْمنَْكِر َ¥َب+ـًة ِإلِ َو�َـْو ِ�ُُصـوِل 8ََ
ــِ�  ْHَ +ِنdَو َ ــاُعوا ا-+ َط

َ
ــَق أ ــَذا اْ	َلْ ن+ َه

َ
ــلَِف: ((وَِدْدُت أ ــُض ا�س+ ــاَل rَْع قَ

َ�ُقـوُل: ((يَـا  ر*ـه اهللا قُِرَض بِا�َْمَقاِرYِض))، َوàََن Êَُمُر rُْن Êَبْـِد الَْعِزYـزِ 
ُ@+َمـا َعِملْـُت ِ�ـيُ~ْم ðَِÞْÖَ َعِملُْت ِ�ي~ُ  ِ وََعِملْـتُْم بِـِه، فَ ْم بِِ~تَـاِب ا-+

 .((ôٍِء ِمنَْها ُخُروُج َ¿ْف  æُِسن+ٍة، َوöََع ِم�ð ُعْضٌو َحº+ يَُ~وَن آَخَر َ�ْ

                                                           

اهللا(١٩٠ ر*ه اzروزي اإلمام ذكره انتGما (
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منهج ا�سلف � اBصح ::�
ــ ــº+ قَ ا َح /ìِ ــوُه ــٍد، َوÊَُظ َح

َ
ــيَحَة أ َراُدوا نَِص

َ
ــلَُف إَِذا أ ــُهْم: َوàََن ا�س+ اَل rَْعُض

َخاُه ِ�يَما بNَْنَـُه َوNOَْنَـُه، فَـِ�َ نَِصـيَحٌة، َوَمـْن َوÊََظـُه bََ ُرُؤوِس 
َ
((َمْن َوÊََظ أ

َـُه)). َوقَـاَل الُْفَضـيُْل  َما َو�+ إِ¿+
: ((ا�ُْمـْؤِمُن �َْسـßُُ َوYَنَْصـُح، ر*ـه اهللا اB+اِس فَ

 .(( ُ  َوالَْفاِجُر َ�ْهِتُك َوYَُع��
ادٍ  Ùِ َرو+

َ
ــُن أ rْ ــِز Yــُد الَْعِز ــاَل Êَبْ ــه اهللا َوقَ ــبْلَُ~ْم إَِذا ر* öَ ــْن ²ََن : ((²ََن َم

ــِه، َوdِن+  ْ�ــِرهِ َوَ¿ْهِي
َ
ــؤَْجُر ِ� أ ــٍق، َ�يُ ُ�ُرُه ِ� ِرفْ

ْ
ــأ ِخيــِه َشــNْئًا يَ

َ
ى ا�ر+ُجــُل ِمــْن أ

َ
َرأ

َخاهُ 
َ
َحَد َهُؤَالِء Ìَِْرُق بَِصاِحِبِه فNََْستَْغِضُب أ

َ
 َوYَْهِتُك ِسßَُْه)).  أ

ــا�َْمْعُروِف،  ــلَْطاِن بِ ــِر ا�س� �ْ
َ
ــْن أ Êَ ،ــا ُ Êَنُْهَم ــاٍس ر³ََِ ا-+ ــُن Êَب+ rْــئَِل ا وَُس

ــَك  ــا بNَْنَ ، فَِفيَم ــد+ ــاِعًال َوَالبُ ــَت فَ ــاَل: ((إِْن ُكنْ ــِر، َ�َق ــِن ا�ُْمنَْك ــِه َع َوَ¿ْهِي
 . )١٩١(َوNOَْنَُه))

ــُد رَ  َ*ْ
َ
ــاُم أ ــاَل اْإلَِم ــِه َوقَ ، وََعلَيْ � �V ــُح ا�7 ــِلِم نُْص ــNَْس bََ ا�ُْمْس : ((لَ ُ ــُه ا-+ َ*ِ
 نُْصُح ا�ُْمْسِلِم)).

 
 
: {ا Ìتص به أهل العلم �

 ِfِتَابِــِه َورَُســوîَِو RََعــاÀَ ِ نـْـَواِع ا�Bْصــِح ِ-+
َ
ص� بِــِه  -َوِمــْن أ ــتَ ْÌَ ــا َوُهــَو ِ�م+

ْهــَواِء  -الُْعلََمــاُء 
َ
ــاُن َدَالoَِِهَمــا bََ رَد� اْأل ــن+ِة، َوOَيَ ا�ُْمِضــل+ِة بِالِْكتَــاِب َوا�س�

ــا  ــَواَء ُ�+َه ْه
َ
ــاِلُف اْأل َÌُ ــا ِت َم ــْن َزال+ ــِعيَفِة ِم ــَواِل ا�ض+ قْ

َ
ــَذ�َِك رَد� اْأل îََو

َهـا، َوِمـْن َذ�ِـَك rَيَـاُن َمـا  ـن+ِة bََ رَد� الُْعلََماِء، َوOَيَاُن َدَاللَِة الِْكتَـاِب َوا�س�

                                                           

١٩١)) " "سËنه � منصور بن سعيد أخرجه: (٨٤٦) " اإليمان شعب " � ùوا�يه ، (٧٥٩٢. (
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ُ َعلَيِْه وََسـل+َم، َوَمـا �َـْم يَِصـح+ ِمنْـُه بÞَِبNِْــ ِ� َصح+ ِمْن َحِديِث اB+ِ�� َصm+ ا-+
َحاِل ُرَواتِِه َوَمْن Àُْقبَـُل ِرَوايَاتُـُه ِمـنُْهْم َوَمـْن َال Àُْقبَـُل، َوOَيَـاُن َغلَـِط َمـْن 

يَن Àُْقبَُل ِرَواَ�تُُهْم. ِ
 َغلََط ِمْن ثَِقاتِِهُم ا7+

 
: )١٩٢(وجوب ا�رد b اzخالف بأدب وdحسان �

ه bََ الُعلََمــاء اBصــيحةَ  هللا ورســوf، فإنــه  وَمــْن ُعــرف منــه أنــه أراد بــرد�
ــلم�  ــة اzس ــائر أئم+ ــيم كس ــßام واoعظ ــاإلكرام واالح ــل ب ــب أن يُعا� �

 ا7ين سبق ذكرهم وأمثا�م ومن اتبعهم بإحسان.
ه علــيهم اoــنقص وا7م، وdظهــاَر العيــب، فإنــه  ومــن عــرف أنــه أراد بــرد�
ــل  ــذه ا�رذائ ــن ه ــراؤه ع ــو ونظ ــدَع ه ــة ل�ت Oــل بالُعقو ــتحق� أن يُقاب يNس

zحرمة.ا 
وYُعــرف هــذا القصــُد تــارة بــإقرار ا�ــراد� واعßافــه، وتــارة بقــرائن ُ�ــيُط 
ــلمَ�  ــة اzس ــوقُ� أئم ــُن وت ــم وا�ي ــه الِعلْ ــرَف من ــن ُع ــوf، فم ــه وق بفعل
ي ذكـره غـ�ه  ِ

واحßامهم، و�م يـذكر ا�ـرد+ وتWيـ� ا	طـأ إال bََ ا�وجـه ا7+
 من أئمة الُعلََماء.

َمـا  وأما � اoصـانيف، و� ا�حـث، وجـب *ـُل çِمـِه bََ األول وأنـه إِ¿+
ــل  يقصــد بــذ�ك إظهــار ا�يــن واBصــح هللا ورســوf واzــؤمن�، ومــن َ*َ

ـن يظـن� بـال�يء ظـن ا�سـوء، وذ�ـك  -واHال bََ ما ُذكـر-çمه  فهـو �م+
ي حرمـه اُهللا ورسـوfُ، وهـو داخـٌل � قـوf سـ ِ

بحانه وتعـاR: من الظن ا7+
ْ�ًمـا ُ�ـم+ يَـْرِم بِـِه بَِرYئًـا َ�َقـِد اْحتََمـَل rُْهتَانًـا  ْو إِ

َ
((َوَمْن يَْ~ِسـْب َخِطيئَـًة أ

                                                           

١٩٢)) ا�رسائل ªموع (٤٠٩-٤٠٨\٢(
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ْ�ًما ُمِبNنًا))[ الËساء:   ِdسـوَء {ـن ال يظهـر منـه أمـارات ١١٢َو�] ، فإن الظـن ا
ــاب  ــ� اكÞس ــان ب ــذا الظ ــع ه َtَ ــد ــوfُ، فق ــه اهللا ورس م ــا حر+ ــوء �م+ ا�س

ــ ــد إذا ا	طيئ ــذا ا�وعي ــوf � ه ــو�ي دخ ــا. وYق ــ�يء به ــم وَرVْ ال ة واإلث
ــه  ــرت من ــان+ -ظه ــذا الظ ــð ه ــ<  -أع ــة ا� ــُل: ك ــوء، مث ــاراُت ا�س أم

والُعدوان، وقل+ة ا�َوَرع وdطـالق ا�لسـان، وîـة الغيبـة واُ�هتـان، واHََسـد 
 َbَ ــرص Hــدة ا ــان، وش ــله واالمتن ــن فض ــاهم اهللا م ــا آت ــاس bََ م �لن

 ا�ُمزا*ة bََ ا�رYاسات قبل األوان.
ومن ُعرَف منه هـذه ا�صـفات، الـ¯ ال يـر� بهـا أهـل الِعلْـم واإليمـان، 
ه علـيهم bََ ا�وجـه ا�ـاÑ فNسـتحق�  َما ¶مـل تعرضـه �لعلمـاء، ورد� فإنه إِ¿+
 َbَ ــة تــدل� حيËئــذ مقابلتــه بــا�وان، ومــن �ــم تظهــر منــه أمــاراٌت با�@ي+

ــ ــه �ء، فإن+ ه �ــب أن ُ¶مــل çُمــه bََ أحســن ¥مالتــه، وال �ــوُز *لُ
 bََ أسوأ حاالته.

وقــد قــال Êَُمــُر ر³ اهللا عنــه: ((ال تظــن+ ب~لمــٍة خرجــت مــن أخيــك 
 )١٩٣(اzسلم سوًءا وأنت �ُد �ا � ا	� ¥مًال))

 
 
 
 
 
 

                                                           

١٩٣)) "أماÖه" � اzحا�� أخرجه (٤٦٠.(
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: )١٩٤(فقه اzوعظة-١١٧
 :  حاجة العباد �لموعظة�

ْصـَحابَُه ِ� Áَـْ�ِ اْ	َُطـِب 
َ
ُ َعلَيِْه وََسـل+َم َكِثـً�ا َمـا يَِعـُظ أ ²ََن اB+ِ�� َصm+ ا-+

ــاَل:  ــَذ�َِك، َ�َق ــاRَ بِ ُ Àََع ــَرُه ا-+ �َ
َ
ــْد أ ــاِد، َوقَ Êْيَ

َ
ــِع َواْأل ــِب اDَُْم ــِة، َكُخَط اتِبَ ا�ر+

ــْوًال (( ــِهْم قَ ْ¿ُفِس
َ
ــْم ِ� أ ــْل �َُه ــْم َوقُ ــا وَِعْظُه ــاِء:  ))بَِليًغ ــاَل: ٦٣[ال�Ëَس ] ، َوقَ

ــنَةِ (( ــِة اHََْس ــِة َوا�َْموِْعَظ ــَك بِاHِْْكَم �Oيِل َرWِــ ــِل:  ))اْدُع إRَِ َس ] ، ١٢٥[اB+ْح
ْحيَانًــا، َكَمـــا ِ� " 

َ
�ُُهْم بِــِه أ َولَِكن+ــُه ²ََن َال يُــِديُم َوÊَْظُهــْم، بَــْل َ�تََخــو+

ِحيَحْ�ِ " ِ rْـُن َ�ْسـُعودٍ  )١٩٥(ا�ص+ Ùِ َوائِـٍل، قَـاَل: ²ََن Êَبْـُد ا-+
َ
ر³ اهللا  Êَـْن أ

ـب�  عنه  ِúُ ـر+ْ*َِن، إِن+ـا�بَـا Êَبْـِد ا
َ
Nٍس، َ�َقاَل fَُ رَُجـٌل: يَـا أ ِPَ ُرنَا ُ«+ يَْوِم يَُذك�

ثÞَْنَا ُ«+ يَــْوٍم، َ�َقــ ن+ــَك َحــد+
َ
ْن َحــِديثََك َو�َْشــتَِهيِه، َو�َوَِدْدنَــا &

َ
اَل: َمــا َ�ْمنَُعــðِ أ

ِ�ل+ُ~ـْم، 
ُ
ْن أ

َ
ثَُ~ْم إِال+ َكَراَهـَة أ َحد�

ُ
ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم ((أ ِ َصـm+ ا-+ إِن+ رَُسـوَل ا-+

آَمِة َعلَيْنَا Bَُا بِا�َْموِْعَظِة َكَراَهَة ا�س+  . ))²ََن َ�تََخو+
 

 ا�الغة � اzوعظة :�
قْــَرُب إöَ Rَِبُــوِل الُْقلُــوِب َواْ�ََالَغــُة ِ� ا�َْموْعِ 

َ
َهــا أ +¿

َ
َظــِة ُ�ْستَْحَســنٌَة، ِأل

ـــاÑِ ا�َْمْقُصـــوَدِة،  ـــاِم ا�َْمَع ـــُل إRَِ إِْ�َه َواْســـِتْجَالبَِها، َواْ�ََالَغـــُة: ِ�َ اo+وَص�
ال+ـِة عَ  لَْفـاِظ ا�+

َ
ْحَسـِن ُصـوَرٍة ِمـَن اْأل

َ
ـاِمِعَ� بِأ لَيَْهـا، َوdِيَصا�َُها إRَِ قُلُوِب ا�س+

 ُ ــِ�� َصــm+ ا-+ +Bَن اàَــوِب. َو ْوقَِعَهــا ِ� الُْقلُ
َ
ْســَماِع، َوأ

َ
ْحَالَهــا �ِْأل

َ
فَْصــِحَها َوأ

َ
َوأ

 َعلَيِْه وََسل+َم َ�ْقüُُ ُخْطبَتََها، َوَال يُِطيلَُها، بَْل ²ََن ُ�بِْلُغ َوYُوِجُز.

                                                           

 )١١٢-١١١\٢) جامع العلوم واH~م ( (١٩٤
١٩٥)) ا�خاري �سلم٦٨) ، ()٢٨٢١(
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ــِلٍم "" ــِحيِح ُ�ْس ــمُ ) ١٩٦(َوِ� " َص ــِن َس ــابِِر بْ ــْن َج Êَ َــه َرة ــاَل:  ر³ اهللا عن قَ
ُ َعلَيْـِه وََسـل+َم، فÛََنَـْت َصـَالتُُه قَْصـًدا، (( َصـ�� َمـَع اB+ـِ�� َصـm+ ا-+

ُ
ُكنُْت أ

 . ))وَُخْطبَتُُه قَْصًدا
ــو َداوُدَ  بُ

َ
ــُه أ ــُه:  )١٩٧(وََخر+َج ــل+َم َال «َولَْفُظ ــِه وََس ُ َعلَيْ ــm+ ا-+ ِ َص ــوُل ا-+ ²ََن رَُس

َما ُهَو َ�َِماٌت �َِسَ�اٌت   » .يُِطيُل ا�َْموِْعَظَة يَْوَم اDُُْمَعِة، إِ¿+
ــِلمٌ  ــُه ُ�ْس ــارٌ  )١٩٨(وََخر+َج ــا Êَم+ ــاَل: َخَطبَنَ ــٍل قَ Ùِ َوائِ

َ
ــِديِث أ ــْن َح ر³ اهللا  ِم

وَْجَز وَ  عنه
َ
وَْجـْزَت، فَأ

َ
بْلَْغـَت َوأ

َ
بَـا اÖَْْقَظـاِن لََقـْد أ

َ
ا نََزَل، قُلْنَـا: يَـا أ بْلََغ، فَلَم+

َ
أ

ــِه وََســل+َم  ُ َعلَيْ ِ َصــm+ ا-+ ــاَل: إ�Ñِ َســِمْعُت رَُســوَل ا-+ ْســَت، قَ ــْو ُكنْــَت Àَنَف+ فَلَ
ـ ُخْطبَِتـِه، مَ «َ�ُقوُل:  َüَِر+ُجـِل، َوق�ِطيلُوا إِن+ ُطوَل َصـَالِة ا

َ
ئِن+ـٌة ِمـْن فِْقِهـِه، فَـأ

إِن+ ِمَن اْ�َيَاِن ِسْحًرا
وا اْ	ُْطبََة، فَ ُüِْق

َ
َالَة، َوأ  » .ا�ص+

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

)٨٦٦) ا�خاري ( (١٩٦
 ) ، وحسنه اإلمام األ�ا١١٠٧Ñ) برقم ( (١٩٧
١٩٨)) برقم (٨٦٩(
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: )١٩٩(ال èستوحش الطرYق-١١٨
غرOة ا�ين :�

ــحيحه"  ــلم � "ص ــرج �س ــرة )٢٠٠(خ Yهر Ùــديث أ ــن ح ــه م ، ر³ اهللا عن
 �Bاهللا عليـه وسـلم-عن ا mصـ-  

َ
اْإلِْسـَالُم َغِرYبًـا، وََسـيَُعوُد قـال: ((بَـَدأ

ــر ــن عم ــاِء))، ومــن حــديث اب Oَِلُْغَر� Sَــو ، َ�ُط
َ
ــَدأ ــا بَ ــا َكَم ر³ اهللا  َغِرYبً

قـال: ((إِن+ اْإلِْسـَالُم َغِرYبًـا  -صـm اهللا عليـه وسـلم-، عن ا�B )٢٠١( عنهما
.((

َ
 وََسيَُعوُد َغِرYبًا َكَما بََدأ

 معò غرOة ا�ين :�
 fــو ــm اهللا-فق ــلم ص ــه وس ــه أن -علي ــد ب Yــا)) ير ــَالُم َغِرYبً  اْإلِْس

َ
ــَدأ : ((بَ

bََ ضـاللة Çمـة، كمـا  -صـm اهللا عليـه وسـلم-اBاس ²نوا قبـل مبعثـه 
 �Bاهللا عليـه وسـلم-قال ا mحـديث عيـاض بـن *ـار ر³ اهللا  -صـ �

ــلم  ــه �س ي خرج ِ
ــه ا7+ رِْض �َ )٢٠٢(عن

َ
ــِل اْأل ْه

َ
ــَر إRَِ أ ــتَُهْم، : ((إِن+ اَهللا َ¿َظ َمَق

ْهِل الِْكتَاِب)).
َ
 َعَرOَُهْم وََعَجَمُهْم، إِال+ rََقايَا ِمْن أ

ودÇ إRَِ اإلسـالم �ـم �سـتجيب  -صـm اهللا عليـه وسـلم-فلما بُعث اBـ� 
 f ســتجيبzن اàواحــد مــن « قبيلــه، و�� أول األ�ــر إال ا�واحــد بعــد ا

ال منـه وهـو صـابر خائًفا مـن عشـ�ته وقبيلتـه، يـؤذى 1يـة األذى، وYنـ
bََ ذ�ــك � اهللا عــز وجــل، وàن اzســلمون إذ ذاك �ستضــعف�، يطــردون 
و�Zــدون « �Zــد، وYهرOــون بــدينهم إRَِ ا�ــالد اBائيــة، كمــا هــاجروا 

                                                           

 ) وما بعدها تلخيصاً ٣٢٠\١) ªموع ا�رسائل ( (١٩٩
 ).١٤٥برقم ( ) (٢٠٠
 )، وزاد: وهو يأرز ب� اzسجدين كما تأرز اHية إRَِ حجرها.١٤٦أخرجه �سلم ( ) (٢٠١
٢٠٢)() ).٢٨٦٥برقم
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إRَِ اWHشة �رت�، ثـم هـاجروا إRَِ اzدينـة، وàن مـنهم مـن يعـذب � اهللا،  
 حيËئٍذ غرOاء.وفيهم من قتل، فÛن ا�اخلون C اإلسالم 

ثم ظهر اإلسـالم بعـد ا�جـرة إRَِ اzدينـة وعـّز، وصـار أهلـه ظـاهرYن « 
ــا، وأظهــر اهللا �ــم  ــن اهللا أفواًج الظهــور، ودخــل اBــاس بعــد ذ�ــك � دي

 ا�ين، وأتم عليهم اBعمة.
 �Bاهللا عليـه وسـلم-وتو� ا mص-  َbَ ـك، وأهـل اإلسـالم�واأل�ـر bََ ذ

 .1ية من االستقامة
� دينهم وهم متعاضـدون متنـا	ون، وàنـوا bََ ذ�ـك � زمـن أÙ ب~ـر 

 وعمر ر³ اهللا عنهما. 
 

 سWبا االختالف � ا�ين :�
ثـم أعمــل ا�شـيطان �Ûئــده bََ اzسـلم�، وألــ� بأسـهم بNــنهم، وأف-ــ 
فيهم فتنة ا�شهوات وا�شـبهات، و�ـم تـزل هاتـان الفتËتـان لÏايـدان شـNئًا 
فشNئًا، حº اسـتحكمت �كيـدة ا�شـيطان، وأطاعـه أ×ـ ا	لـق، فمهـنم 
ــة  ــل � فتن ــن دخ ــنهم م ــبهات، وم ــة ا�ش ــه � فتن ــل � طاعت ــن دخ م

أخـ� اBـ� ا�شهوات، ومـن صـm اهللا -هم مـن tـع بNنهمـا، و� ذ�ـك {ـا
 بوقوعه. -عليه وسلم

مـن  -صـm اهللا عليـه وسـلم-فأما فتنة ا�شـبهات، فقـد روي عنـه   - أ
غ� وجه أن أمته سـتفßق bََ أزYـد مـن سـبع� فرقـة، bََ خـالف 
ا�روايــات � عــدد ا�زائــد bََ ا�ســبع�، وأن tيــع تلــك الفــرق � 

اBار إال فرقة واحدة، و� من ²ن bََ ما هو عليه وأصحابه.
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، عــن عبــد )٢٠٣( "صــحيح �ســلم" وأمــا فتنــة ا�شــهوات، فــ� - بب
 -صـm اهللا عليـه وسـلم-اهللا بن عمرو ر³ اهللا عنهما، عـن اBـ� 

ي� 
َ
وِم، أ نـتُْم إَِذا فُِتَحـْت َعلَـيُْ~ْم َخـَزائُِن فَـارَِس َوا�ـر�

َ
قال: ((َكيـَف أ

ْ¿ــتُْم؟)) َ�َقــاَل Êَبْـُد ا�ــر+ْ*َِن rْــُن َعـوٍْف ر³ اهللا عنــه: َ¿ُقــوُل 
َ
قَـْوٍم أ
 
َ
ْو Áَـْ�َ َذ�ِـَك، تÞََنَافَُسـوَن، ُ�ـم+ Àَتََحاَسـُدوَن، َكَما أ

َ
. قَـاَل: ((أ ُ َ�َرنَـا ا-+

 ُ�م+ Àَتََدابَُروَن، ُ�م+ تÞََبَاَغُضوَن))
فلمــا دخــل أ×ــ اBــاس � هــات� الفتËتــ� أو إحــداهما أصــبحوا 
ــا متحــال� متواصــل�، فــإن  متقــاطع� متباغضــ�، بعــد أن ²نــوا إخوانً

وات عمــت 1لــب ا	لــق، فــافتÞنوا با�نيــا وزهرتهــا، وصــارت فتنــة ا�شــه
1ية قصـدهم، �ـا يطلبـون، وOهـا يرضـون، و�ـا يغضـبون، و�ـا يوا�ـون، 
وعليهــا يعــادون، فقطعــوا 7�ــك أرحــامهم، وســفكوا دمــاءهم، وارت~بــوا 

 معاQ اهللا æسبب ذ�ك.
َق أهـل القبلـة ، وصـاروا وأما فتنة ا�شبهات واألهواء ا�ضـلة فWسـWبها Àََفـر+

ر بعضهم بعًضـا، وصـاروا أعـداًء وفرقًـا وأحزابًـا، بعـد أن ²نـوا  شيًعا، وîف+
 إخوانًا قلوOهم bََ قلب رجل واحٍد 

 الفرقة اBاجية : �
فلم ينج من هـذه الفـرق إال الفرقـة ا�واحـدة اBاجيـة، وهـم اzـذكورون � 

 fاهللا عليـه وسـلم  -قو mَال تَـَزاُل َطائَِفـٌة ِمـنْ -صـ)) :  َbَ َنYَظـاِهِر ِ̄ ـ
م+
ُ
أ

                                                           

 ).٢٩٦٢برقم ( ) (٢٠٣
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  َbَ ْ�ــُر اِهللا، َوُهــْم
َ
ãَِ أ

ْ
ْو َخــالََفُهم َحــº+ يَــأ

َ
ــُهْم َمــْن َخــَذ�َُهْم، أ ، َال يَُ'� اHْـَـق�

 .)٢٠٤(َذ�َِك)) 
ــن  ــث، ا7ي ــذه األحادي ــذكورون � ه zــاء ا Oــان الغر ــر ا�زم ــم � آخ وه

مـن يصلحون إذا فسـد اBـاس، وهـم ا7يـن يصـلحون مـا أفسـد اBـاس 
+اع مـن القبائـل؛  �pسنة، وهم ا7يـن يفـرون بـدينهم مـن الفـ°، وهـم الـ�ا
ألنهــم قل�ــوا، فــال يوجــد � « قبيلــة مــنهم إال ا�واحــد واالثنــان، وقــد ال 
يوجــد � بعــض القبائــل مــنهم أحــد، كمــا ²ن ا�اخلــون إRَِ اإلســالم � 

 أول األ�ر كذ�ك، وOهذا فÔ األئمة هذا اHديث.
 

 : ا�ينمن أقوال ا�سلف � غرOة �
µر*ـه اهللا قال األوزا  fقـو �اهللا عليـه وسـلم  - mاْإلِْسـَالُم : «-صـ 

َ
بَـَدأ

 
َ
أمـا إنـه مـا يـذهب اإلسـالم، ول~ـن (( »: َغِرYبًا وََسيَُعوُد َغِرYبًا َكَمـا بَـَدأ

 .))يذهب أهل ا�سنة حº ما يب� � ا�� منهم إال رجل واحد
وجـد � çم ا�سـلف كثـً�ا مـدح ا�سـنة ووصـفها بالغرOـة، و�ذا اzعò ي

ووصف أهلها بالقلـة، فـÛن اHسـن ا�üـي ر*ـه اهللا يقـول ألصـحابه: 
 .))يا أهل ا�سنة، ترفقوا، ر*~م اهللا، فإن~م من أقل اBاس((

لـNس �ء أغـرب مـن ا�سـنة، وأغـرب ((: ر*ـه اهللا وقال يو�س بن عبيد
أصـبح مـن إذا عـرف ا�سـنة ((أنـه قـال:  . وروي عنـه))منها مـن يعرفهـا

 فها غرYبًا، وأغرب منه من يعرفها)).فعر

                                                           

 ).١٥٢٤)، و�سلم (٧٣١١أخرجه ا�خاري ( ) (٢٠٤
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استوصـوا بأهـل ا�سـنة خـً�ا، ((أنـه قـال:  ر*ـه اهللا وعن سـفيان ا�ـوريي
 .))فإنهم غرOاء

الـ¯  -صـm اهللا عليـه وسـلم-و�راد هؤالء األئمـة با�سـنة: طرYقـة اBـ� 
 وا�شهوات. ²ن هو وأصحابه عليها، ا�ساzة من ا�شبهات

أهـل ا�سـنة مـن عـرف ((يقـول:  ر*ـه اهللا و�ذا ²ن الفضيل بن عيـاض
ما يدخل بطنـه مـن حـالل، وذ�ـك ألّن أ×ـل اHـالل مـن أعظـم خصـال 

ــا  ــ¯ ²ن عليه ــنة ال ــلم  -ا�س ــه وس ــm اهللا علي ــحابه ر³ اهللا  -ص وأص
 .))عنهم

 cصـم األنطـاÇ م أ*ـد بـنç زمـان -ومن �ن مـن كبـار العـارف� àو
Ñســليمان ا�ارا Ùد فيــه ر*ــه اهللا أÇ ــت مــن األزمنــة زمانًــاîأدر Ñإ)) :

ــدأ، إِن  ــا ب ــا كم ــه غرYبً ــدأ، وÇد وصــف اHــق في ــا كمــا ب اإلســالم غرYبً
ْ¿يَـا، ¶ـب اoعظـيم و �م وجدتـه مفتونًـا �ـب ا��Ç Rَِرئاسـة، ترغب فيه إ�ا

وdن ترغب فيه إÇ Rَِبـد وجدتـه جـاهًال � Çبدتـه jـدو ،Çً	Yـع عـدوه 
إبلNس، قد صعد به إRَِ أb درجـة العبـادة، وهـو جاهـل بأدناهـا، فكيـف 
f بأعالها؟! وسائر ذ�ك من ا�ـرÇع قبـيح أعـوج، وذئـاب jتلفـة، وسـباٌع 

أهـل  ضارYة، وثعالب صائلة، هـذا وصـف عيـون أهـل زمانـك مـن *لـة
 الِعلْم والقرآن ودÇة اHكمة ))

فهذا وصف أهل زمانـه، فكيـف بمـا حـدث بعـده مـن العظـائم وا�وا� 
 ال¯ �م Mطر بباf، و�م تَُدر � خياf؟!
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الغرOاء قسمان ::�
الغرOاء قسـمان: أحـدهما: مـن يصـلح نفسـه عنـد فسـاد اBـاس،  وهؤالء

وا�ــاÑ: مــن يصــلح مــا أفســد اBــاس مــن ا�ســنة، وهــو أb القســم� 
 .)٢٠٥(وأفضلها

 
 
 
 
 

                                                           

ُد rُْن اHَُْسْ�ِ اآلجري ) (٢٠٥ ْن  نصيحة ت~تب بماء  ا7هب : قَاَل اإلمام ُ¥َم+
َ
َحب+ أ

َ
: ((َمْن أ ُ رَِ*َُه ا-+

بََوYِْه َوَزوَْجِتِه َوdِْخَوانِِه َوقََرابَتِِه ، فَإِْن قَاَل 
َ
نَا  َ�بْلَُغ َ�َراتَِب الُْغَرOَاِء فَلْيَْصِ�ْ bََ َجَفاِء أ

َ
قَائٌِل: فَِلَم َ�ُْفوِ[ وَأ

ُهْم لَِفْقِدي إِي+اُهْم إِي+ايَ  ْ¿يَا  �َُهْم َحبِيٌب َوÁَم+ ن+َك َخالَْفتَُهْم bََ َما ُهْم َعلَيِْه ِمْن ُحب�ِهُم ا��
َ
َشِديٌد ، öِيَل: ِأل

َهَواِت ِمْن قُلُوOِِهْم ، َما ُ�بَا�ُوَن َما َ¿َقَص ِمْن ِدينِِك وَِدينِ  ِن ا�ش+ ةِ ِحرِْصِهْم َعلَيَْها ، َوoََِم~� ِهْم إَِذا وَِشد+
ُهْم ، فَإِْن تَاrَْعتُُهْم bََ َذ�َِك ُكنَْت اHَْبِيَب الَْقِرYَب ، َوdِْن َخالَْفتَُهْم وََسلَْكَت َطِرYَق َسِلَمْت �َُهْم بَِك ُدْ¿يَا

وْ  َماِن بِِفَعا�َِك ، َوا�ز+ بََواِن ُمتََ��
َ
ْ�ُرَك ، فَاْأل

َ
ْهِل اْآلِخَرةِ بِاْستِْعَما�َِك اHَْق+ َجَفا َعلَيِْهْم أ

َ
َرةٌ َجُة بَِك ُمتََضج� أ

نَْت بNَْنَُهْم َمْكُروٌب َ¥ُْزونٌ 
َ
َخَواِن َوالَْقَرابَُة َ�َقْد زَِهُدوا ِ� لَِقائَِك ، فَأ

َ
 ، فَِحيËَئٍِذ فَِ�َ ُ�ِب� فَِراقََك َواْأل

قِْرOَاِء َ¿َظرَْت إRَِ َ¿ْفِسَك بَِعْ�ِ الُْغْرOَِة ، فَآ�َْسَت َما َشاَ�ََك ِمَن الُْغَرOَاِء َواْستَوَْحْشَت ِمَن 
َ
اْإلِْخَواِن َواْأل

ي+اًما �َِسَ�ةً َواْحتَ 
َ
ِرYِق & ِ الَْكِرYِم وَْحَدَك فَإِْن َصَ�َْت bََ ُخُشونَِة الط+ ِرYَق إRَِ ا-+ ل+ فََسلَْكَت الط+ َملَْت ا�7

Êْقَ 
َ
اِر اHَِْقَ�ةِ أ ةً قَِصَ�ةً َوزَِهْدَت ِ� َهِذهِ ا�+ رُْضَها َوا�ُْمَداَراةَ ُمد+

َ
ْن َورََد بَِك إRَِ َداِر الَْعاِ�يَِة ، أ

َ
ْ�ُ أ بََك ا�ص+

 �Oََُْفُس َوت¿
َ
ْ¿َهارَُها َعْذبٌَة ، ِ�يَها َما èَْشتَِ� اْأل

َ
ْشَجارَُها ُمثِْمَرةٌ َوأ

َ
ةٌ وَأ ْهلَُها َطي�بٌَة َوِرYَاُضَها َخِ'َ

َ
Êُْ�ُ ، وَأ

َ
 اْأل

وَن ، ((�ُْسَقْونَ  ُ +�َjُ ُْمتَنَافُِسوَن. َوِ�َزاُجُه ِمْن  ِ�يَها�ِمْن رَِحيٍق jَْتُوٍم. ِختَاُمُه ِ�ْسٌك. َوِ� َذ�َِك فَلْيÞََنَافَِس ا
Oُوَن)) [اzطفف�:  فُوَن è٢٦َْسËِيٍم. Êَيْنًا �Zََُْب بَِها ا�ُْمَقر+ ِpْ�ُ نَْها َوَالÊَ ُعوَن ٍس ِمْن َمِعٍ� َال يَُصد+

ْ
] ،((َوîَأ

ْمثَاِل ا�ل�ْؤ�ُِؤ ا�َْمْكنُوِن َجَزاًء بَِما ²َنُ َوفَاِكَهٍة �ِ 
َ
ا �َْشتَُهوَن وَُحوٌر Êٌِ� َكأ ُوَن َوHَِْم َطْ�ٍ ِ�م+ ا َ�تََخ�+ وا م+

 ) ، ط : دار ا	لفاء �لكتاب اإلسالV]٣٩] )) [الغرOاء �آلجري (ص١٨َ�ْعَملُوَن)) [ا�واقعة: 
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 )٢٠٦(أبيات � العلم

 
 بن حنبل ر*ه اهللا: قال اإلمام أ*د�

 يا طالَب العلم، صارْم «+ بطال ... و� 1ٍد إR األهواء َمي+الِ 
 واعمل بعلمك ìا أو عالنية ... ينفعك يوما b حال من اHالِ 

 وال تميلن+ يا هذا إR بدعتضل أصحابها بالقيل والقالِ 
 خذ ما أتاك به ما جاء من أثر ... ِشبًها æشبٍه وأمثاال بأمثالِ 

 أال ف~ْن أثرYا خا�صا فهما ... تعْش *يدا وَدْع آراء ضاللِ 
**** 

بُـو القاسـم بـن �
َ
رزق  -ا�سـمرقندي: كن+ـا � ªلـس أÙ ¥َمـد قال أ

 -اهللا اoمي�، فأ�شدنا: 
 فما تَنفُع اآلداب والعلم واeHِ ... وَصاِحبُها عند ا�كمال يُموت

 كما مات لقمان اHكيم وغ�ه ... ��هم �َت الßاب ُصُموت
وàن هبـة اهللا ا�سـقطي � اzجلـس حـا8ًا، فأجابـه بWيÞـ�، وأ�شـدناهما 

 لفظه Bفسه:من 
 بm أثٌر يب� f بَعَد �وته ... وذخٌر f � اZH لNس يفوت

 َوَما �ستوي اzنطيق ذو العلم واeH ... وأخرس ب� اBاطق� صُموت
**** 

 

                                                           

اHناب(٢٠٦ طبقات "ذيل � اHافظ ذكرها (" لة
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�  : FرHغيث بن زه� اzقال عبد ا 
 العلم ¶W أناسا � قبورهم ... واDهل يلحق أحياء بأ�وات

**** 
قال اِإلمام العا�م tال ا�ين Êَبْد ا�ر+ْ*َِن بْـن Êَبْـد اzـنعم بْـن نعمـة �

: 
 يا طا�ا علم خ� العلم ªتهدا ... علم اHَِْديث �وز اÖمن وا�رشدا

 َما ِ� العلوم fَُ مثل يماثله ... فاطلبه مقتصدا، èسعد بِِه أبدا
 Ûَْح

َ
 م مأخذها منه إَِذا وجدافالفقه يòW َعلَيِْه، حيث ²ََن إذ ... األ

 وîيف ال؟ َوُهَو �واله zا اتضحت ... سبل ا�رشاد، وال بان ا�زمان هدى
 وأهله خ� أهل العلم قاطبة ... ف~ن ¥با �َُهْم كيما تفوز غدا
 ترى سواهم إَِذا جاء اHَِْديث zا ... قا�وه متبعا َما تWسطن يدا

. Rَِْو ²ََن متنا تراهم راجع� إ
َ
 .. أقوا�م، وîذا إِن أسندوا سنداأ

�والهم زاد قوم ِ� ا�YZعة َما ... شاءوا، ول~ن *اها كونهم أسدا 
 هل �ستوي من نأى َعن أرضه طلبا ... �ََها، وآخر َعن �صيلها قعدا؟

 شتان rَْ�َ ا�رٍئ ثاٍو بموطنه ... و�O من ²ََن َعن أوطانه بعدا
 َbَ َِديثHَُْهْم أحدا ومن 8ورة تفضيل ا�ن ال يرى شبها 

َ
 ... سواه: أ

 شانيهم ال لقيت ا�هر ¥مدة ... وال ُوقيت �صاباٌ ال وال فندا
**** 
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 رOنا ¶ب كما فيه مبارà طيبا كث�ا *دا العا�z رب هللا اHمدتم ا�كتاب وو
 واالرض ا�سموات يمال *دا جالf وعز وجهه �كرم يËب< وîما وYر�

�م وما منها علمنا ما �ها *ده بمجامع بعد �ء من رOنا شاء وما ومابNنهما 
 وغفل اHامدون *د ما عدد نعلم �م وما منها علمنا ما �ها نعمه b نعلم
 .علمه به واحاط كتابه واحصاه قلمه به جرى ما وعدد الغافلون ذكره عن

mوســلم اهللا وصــ b مــد ســيدنا¥ fعــ� وصــحبه واtا bســائر و 
 .ا�ين يوم إR بإحسان �م اoابع� عن اهللا ور� واzرسل� االنWياء
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 اzراجعع
 

جامع العلوم واH~م :.١
ط : ا�رسالة / ا�سابعة  ، ت : األرناؤوط ، وOاجNس - أ

، ت : د.ماهر ياس� الفحل /األو±ط : ا	Ëساء - ب
ــب/األو± ،.٢ ــن رج ــاري الب ــتح ا� ــة  ف Yــاء األثر Oــة الغر  -ط : �كتب

اzدينة اBبوYة ، ت : ªموعة من اzحقق� .
ªموع رسائل ابـن رجـب ، ط : الفـاروق اHديثـة �لطباعـة والZËـ .٣

ÑلواHت : أبو �صعب طلعت بن فؤاد ا ،
�سند أ*د ، ط: �ؤسسة ا�رسالة / األو±.٤
صحيح ا�خاري  ، ط : دار طوق اBجاة.٥
ـــلم ، ط : .٦ ـــحيح �س ـــؤاد ص ـــد ف ـــßاث ، ت : ¥م ـــاء ال دار إحي

ñعبدا�ا
٧.Ñداود ، ت : األ�ا Ùصحيح وضعيف س  أ 
٨.Ñمذي ، ت : األ�اßصحيح وضعيف س  ال 
٩.Ñصحيح وضعيف س  ابن ماجة ، ت : األ�ا
، ت : ¥مـود األرنـاؤوط ، ط :  ال بـن عمـاد اHنـب� شذرات ا7هب.١٠

 د�شق–دار ابن كث� 
ــد  ذيــل طبقــات اHنابلــة.١١ ــة العبــيÛن/األو± ، ت : د عب ، ط : �كتب

 ا�ر*ن بن سليمان العثيم�
روائــع اoفســ� (اDــامع oفســ� اإلمــام ابــن رجــب اHنــب�) ، ط : .١٢

دار العاصمة / األو± ، tع وترتيب: طارق بن عوض اهللا 
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ســ� أعــالم اBــبالء  �إلمــام ا7هــ� ، اBــاÄ : �ؤسســة ا�رســالة / .١١٣
ا�ا�ة ، ت : شعيب األرناؤوط وªموعة من اzحقق� 
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الفهرسس
 

 ١.......................................................................................مقدمة 
 ٢.....................)٢٠٧(ثناء ابن رجب b كتاب "أخالق العلماء" �آلجري (ت)

 ٥...................................................................ترtة اHافظ ابن رجب
 ١١.............................................................� فضل حسن ا	لق  فصل

 ١١................................البن حبان ر*ه اهللا (ت).....................نصيحة 
 ١٣......................................تفس� ا�سلف Hسن ا	لق.......................
 ١٣...........................................اzراد با�سلف عند ابن رجب (ت) .........

 ١٥............................................حسن ا	لق.............................فوائد 
 ١٦..............................................فصل � بيان العلم اBافع وضده........

 ١٦.................................أصول العلم اBافع......................................
 ١٦....................çم شيخ اإلسالم ابن تيمية � بيان العلم اBافع (ت) .....

 ١٧.........................................وسيلة ضبط العلم اBافع.......................
 ١٧..........................................من أقوال ا�سلف � العلم اBافع............

 ١٨..........................................ثمار العلم اBافع................................
 ٢١...........................................العلم ا�ضار.....................................

 ٢٢....................................عالمات العلم ا�ضار............................ من
 ٢٢.............................نصيحة من اإلمام األ�اÑ ر*ه اهللا لطالب العلم.......

 ٢٧.......................................................ذكر اآلداب ..........................
 ٢٧...................................................................العلم أفضل العبادات -١

 ٢٧....................................(ت)................çم نفNس �لماوردي ر*ه اهللا
 ٢٧..................................................................................فضل العلم 

                                                           

 ) يقصد ب"ت" : تعليق � ها�ش ا�كتاب  (٢٠٧
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 ٣١.................................اإلخالص..............................................-٢٢
 ٣١........................................................................تعرYفه .............

 ٣١...............................................................(ت) ر*ه اهللا �لشوçÑàم 
 ٣٢......................................8ر ا�رYاء b طال العلم ......................

 ٣٦.............................................................استواء اzدح وا7م..........
 ٣٦.........................ء اzدح وا7م من çم اإلمام ا7ه� (ت).ضابط استوا

 ٣٧...............................................تËبيه اzهم...................................

 ٣٨.................................................أقسام العمل لغ� اهللا..................
 ٣٩...............................................الÏام ا�سنة..............................-٣

 ٣٩............................................çم البن رجب � معò ا�سنة (ت).......
 ٤٠..............................................Äطا قبول العلم............................

 ٤٠...........................çم �شيخ اإلسالم ابن تيمية � Ä_ قبول العلم....
 ٤١............................العلم ما جاء به ا�رسول صm اهللا عليه وسلم ..........

 ٤٢.................................العا�م من ضبط ا�كتاب وا�سنة ......................
 ٤٣........................................من هدي ا�سلف � االتباع ...................

 ٤٤.............................االقتصاد � ا�سنة خ� من االجتهاد � ا�دعة .......
٤-.................................. R٤٥...........................�الزمة خشية اهللا تعا 

 ٤٥...............................çم البن القيم ر*ه اهللا � حدها (ت)..............
 ٤٥................................................تالزم العلم وا	شية..............................
 ٤٦..........................................من çم ا�سلف � ا	شية.....................

 ٤٩...................................... فقد العلم �ستلزم فقد ا	شية......................
 ٥٣......................................... ...............................تقوى اهللا.......-٥

 ٥٣............................................. ...................................ا�وصية بها 
 ٥٣.......................................................................... ..تعرYفها.........



 مؤلفات احلافظ ابن رجب منالطلبِ  أدبنبذٌ من 

 
 

١٤١ 
 

 ٥٤ما يدخل فيها...............................................................
 ٥٥من أقوال ا�سلف � اoقوى................................................
 ٥٨اoالزم ب� اoقوى والعلم..................................................

 ٥٩{ا يع� b اoقوى ......................................................
 ٦١.................................................رOانياً............. wن-٦

 ٦١تفصيل ا�سفارðY ر*ه اهللا � معò ا�رOاÑ (ت)...........................
 ٦٢أقسام *لة العلم..........................................................

 ٦٥.....................................................احذر قسوة القلب -٧
 ٦٥ع�ة من حال أهل ا�كتاب.................................................

 ٦٥ثمار قسوة القلب..........................................................
 ٦٧......................�زYالت قسوة القلب.................................

 ٧١ا�زهد..................................................................-٨
 ٧١ا�وصية به..................................................................
 ٧٣تعرYفه.....................................................................

 ٧٣{ا يع� b ا�زهد........................................................
 ٧٦من أقوال ا�سلف...........................................................

 ٧٨أقسام ا�زهد................................................................
 ٧٨البن القيم � تقسيم ا�زهد (ت)....................................... çم

 ٨٠القصد القصد..........................................................-٩
 ٨٠معò القصد...............................................................

 ٨٠)....................................çم �لعالمة ا�سعدي � �Ô ا�ين(ت
 ٨١فضله......................................................................

 ٨٢من أقوال ا�سلف...........................................................
 ٨٤..........االستقامة...................................................-١٠



 مؤلفات احلافظ ابن رجب منالطلبِ  أدبنبذٌ من 

 
 

١٤٢ 
 

 ٨٤تعرYفها.....................................................................
 ٨٤فضلها.....................................................................

 ٨٥تعاهدها باoوOة............................................................
 ٨٦ان من عالمات االستقامة.........................................تYpه ا�لس

 ٨٨اHذر من اDدل.....................................................-١١
 ٨٨اDدل من األ�ور اHادثة..................................................

٩٠�لجدل........................................................ترك ا�سلف  
 ç٩٠م نفNس لقوام ا�سنة األصبهاÑ (ت).....................................

 ٩٢اHذر من اoوسع � ا�)م................................................
 ٩٥................................االشتغال بالعلم اBافع................-١٢

 ٩٥العناية باoفس�.............................................................
 ٩٥اHرص b آثار ا�سلف..................................................

 ٩٧.....اHذر من علم ا�)م.................................................
 ٩٧اHذر من شطحات بعض اzتصوفة.......................................

 ٩٩اoو� b اهللا.......................................................-١٣
 ٩٩فضله......................................................................

 ٩٩.................................................حقيقته....................
 ç٩٩م البن حبان � اoو� (ت)............................................

 ١٠٠من أقوال ا�سلف فيه......................................................
 ١٠٠باألسباب...........................................اoو� ال ينا� األخذ 

 ١٠٢اترك ما ال يعنيك....................................................-١٤
 ١٠٢فضله....................................................................

 ١٠٢........................معناه.............................................
 ١٠٤من çم ا�سلف ا�صالح .................................................



 مؤلفات احلافظ ابن رجب منالطلبِ  أدبنبذٌ من 

 
 

١٤٣ 
 

 ١٠٥اHرص b ¥بة اهللا..............................................-١١٥
 ç١٠٥م نفNس البن القيم (ت)...............................................

 ١٠٥باب اDا�ة zحبة اهللا ...........................................من األس
 ١٠٧عالمات اzحبة..........................................................

 ١١٠¥بة ا�رسول صm اهللا عليه وسلم.......................................
 ١١٢...........................................................اBصيحة -١٦

 ١١٢فضلها...................................................................
 ١١٤من أقوال ا�سلف ا�صالح ................................................

 ١١٥............................معò اBصيحة...............................
 Ä١١٥ح اHديث...........................................................

 ١١٥.تفس� ابن ا�صالح ر*ه اهللا �لحديث(ت)..............................
.....................................................fصيحة هللا ورسوB١١٦ا 

 ١١٧حة �كتاب اهللا......................................................اBصي
 ١١٨اBصيحة ألئمة اzسلم�................................................

 ١١٩من فقه اBصيحة.........................................................
 ١١٩.................................منهج ا�سلف � اBصح.................

 ١٢٠{ا Ìتص به أهل العلم................................................
 ١٢٠وجوب ا�رد b اzخالف بأدب وdحسان...............................

 ١٢٢فقه اzوعظة........................................................-١٧
 ١٢٢العباد �لموعظة.................................................... حاجة

 ١٢٢ا�الغة � اzوعظة.......................................................
 ١٢٣ال èستوحش الطرYق................................................-١٨

 ١٢٣ا�ين............................................................... غرOة
 ١٢٣معò غرOة ا�ين.........................................................



 مؤلفات احلافظ ابن رجب منالطلبِ  أدبنبذٌ من 

 
 

١٤٤ 
 

 ١٢٥سWبا االختالف � ا�ين...................................................
 ١٢٦..........................................الفرقة اBاجية.................

 ١٢٧من أقوال ا�سلف � غرOة ا�ين .........................................
 ١٢٩الغرOاء قسمان ...........................................................

 ١٢٩......نصيحة ت~تب بماء ا7هب من اإلمام اآلجري (ت).................
 ١٣٠أبيات � العلم............................................................

 
 
 


